 93-2-8القول في الحج بالنذر ...

81

يشتسط في اًعقادُ توكي الٌاذز

• « 34 »1ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ ًَزَسٓ الْحٓذَّ هٓبشِ٘بً إٍَٔ حٓبفِ٘بً إٍَٔ حٓلَفٓ ػٓلَٕ٘هِِ ٍٓرٓهتٓ
فَئِىْ ػٓزٓضَ أَرٕضَأَُٔ أَىْ ٗٓحٔذَّ سٓاوِجبً ٍٓ ٗٓسَٔقَ ثٓذًًَٓٔ اسٕتِحٕجٓبثبً ٍٓ أَىَّ وُهََّّ هٓهيْ
ًَزَسٓ شَٕ٘ئبً ٍٓ ػٓزٓضَ سٓمَؾَ ػٌِْٓٔ
•  »2« -1 -14306هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕهيِ الْمَبسِهنِ
ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ٍٓ طٓفَْٓاىَ ػٓيْ سِفَبػَٓٔ ثٕيِ هَٔسٓى لَبلَ :لُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕهذِ
اللَِِّ ع سٓرٌَّٔ ًَزَسٓ أَىْ ٗٓوٕشِٖٓ إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ -لَبلَ فَلْ٘ٓوٕشِ لُلْتٔ فَئًَِِّٔ تَؼِتٓ
لَبلَ فَئِرَا تَؼِتٓ سٓوِتٓ.
• ( -)2التْزٗت  ٍ ،1402 -403 -5االستجظبس .492 -150 -2
2

 ،11صٍ 86 :سائل الشيعة؛ ج

يشتسط في اًعقادُ توكي الٌاذز

•  ٍٓ »3« -2 -14307ػٌِْٓٔ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ٍٓ اثٕيِ أَثِهٖ ػٔوٕٓ٘هشٍ ػٓهيْ رَسِٗه ٍ
الْؤحٓبسِثِِّٖ لَبلَ :سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ سٓرٍَّٔ حٓلَفٓ لَ٘ٓحٔزَّيَّ هٓبشِه٘بً-
فَؼٓزٓضَ ػٓيْ رَلِهٓ فَلَنٕ ٗٔـِمِْٔ -لَبلَ فَلْ٘ٓشْوَتٕ ٍٓ لْيَسُقِ الْهَدِيَ.
• ( -)3التْزٗت  ٍ ،1403 -403 -5االستجظبس .490 -149 -2

3

 ،11صٍ 86 :سائل الشيعة؛ ج

يشتسط في اًعقادُ توكي الٌاذز

•  ٍٓ »4« -3 -14308ػٌِْٓٔ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّبدٍ ػٓهيِ الْحٓلَجِهِّٖ
لَبلَ :لُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع سٓرٌَّٔ ًَزَسٓ أَىْ ٗٓوٕشِٖٓ إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ ٍٓ -ػٓزٓضَ
ػٓيِ الْوٓشِْٖ « »5لَبلَ فَلْ٘ٓشْوَتٕ ٍَ لْيَسُقْ بَدًََةً -فَئِىَّ رَلِهٓ ٗٔزٕضِٕ ػٌِْٓٔ إِرَا
ػٓشَفٓ اللَِّٔ هٌِِْٔ الْزْٕٓذٓ.
• ( -)4التْزٗت  ٍ ،36 -13 -5االستجظبس  ٍ ،489 -149 -2أٍسدُ
ثـشٗك آخش فٖ الحذٗج  1هي الجبة  20هي أثَاة الٌزس.
• ( -)5فٖ االستجظبس ٍ -ػزض أى ٗوشٖ (ّبهش الوخـَؽ).

4

 ،11صٍ 86 :سائل الشيعة؛ ج

يشتسط في اًعقادُ توكي الٌاذز

•  ٍٓ »6« -4 -14309ػٌِْٓٔ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ سِئَبةٍ
ػٓيْ أَثِٖ ػٔجٕٓ٘ذَٓٓ الْحٓزَّاءِ لَبلَ :سٓأَلْتٔ أَثٓب رٓؼٕفَشٍ ع ػٓيْ سٓرٍَّٔ ًَزَسٓ أَىْ ٗٓوٕشِٖٓ
إِلَى هٓىََّٔ حٓبفِ٘بً -فَمَبلَ إِىَّ سٓسَٔلَ اللَِِّ ص خَهشَدٓ حٓبراهبً -فٌََظَهشَ إِلَهى
اهٕشَأٍَٓ تَوٕشِٖ ثٕٓ٘يَ الْئِثَِِّ فَمَبلَ هٓيْ ّٓزُِِ -فَمَهبلَُا أُخْهتٔ ػٔمْجٓهَٔ ثٕهيِ ػٓهبهِشٍ
ًَزَسٓتٕ أَىْ تَوٕشِٖٓ إِلَى هٓىََّٔ حٓبفًِ٘ٓٔ -فَمَبلَ سٓسٔهَلُ اللَّهِِ ص ٗٓهب ػٔمْجٓهُٔ-
اًْـَلِكْ إِلَى أُخْتِهٓ فَؤشّْٓب فَلْتَشْوَتٕ -فَئِىَّ اللَِّٓ غٌٌَِّٖ ػٓيْ هٓشِْْ٘ٓب ٍٓ حٓفَبّٓهب
لَبلَ فَشَوِجٓتٕ.

•
• ( -)6التْزٗت  ٍ ،37 -13 -5االستجظبس .491 -150 -2
5

 ،11صٍ 86 :سائل الشيعة؛ ج

يشتسط في اًعقادُ توكي الٌاذز

• ٍٓ سٍٓٓأُ الْىُلٌَُِّٕٖ٘ ػٓيْ ػِذٍَّٓ هِيْ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سَِّْٕٓ ثٕيِ صِٗٓبدٍ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕهيِ
هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ ػٓلٍِّٖ ػٓيْ أَثِٖ ثٓظِ٘شٍ لَبلَ :سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع حُنَّ رَوَشَ هِخْلَهِٔ
« »1أَلَُلُّٓ :زَا هٓحٕؤَلٌ ػٓلَى الْؼٓزٕضِ إٍَٔ ػٓلَى الٌَّسٕهِِ إٍَٔ ػٓلَهى هٌَٔبفَبتِهِِ
لِسٓتْشِ هٓب ٗٓزِتٔ سٓتْشُُٔ هِيَ الْوٓشْأَِٓ لِوٓب هٓؼَى «ٓٗ ٍٓ »2أْتِٖ «.»3

• ( -)1لن ًؼخش ػلِ٘ فٖ الىبفٖ الوـجَع.
• ( -)2هؼى فٖ األحبدٗج  3 ٍ 2 ٍ 1هي ّزا الجبة.
• (ٗ -)3بتٖ فٖ األحبدٗج  12 ٍ 5هي ّزا الجبة.

6

ٍسائل الشيعة ،ج ،11ص87 :

يشتسط في اًعقادُ توكي الٌاذز

•  »4« -5 -14310هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ لَبلَ سٍِٕٔٓ أَىَّ هٓيْ ًَهزَسٓ
أَىْ ٗٓوٕشِٖٓ إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ حٓبفِ٘بً هٓشَى -فَئِرَا تَؼِتٓ سٓوِتٓ -لَبلَ ٍٓ سٍِٕٔٓ أًََِّٔ
ٗٓوٕشِٖ هِيْ خَلْفِ الْوٓمَبمِ «.»5
• ( -)4الفمِ٘ .2791 -392 -2
• ( -)5الفمِ٘ .2792 -392 -2

7

ٍسائل الشيعة ،ج ،11ص87 :

يشتسط في اًعقادُ توكي الٌاذز

•  »6« -6 -14311هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ إِدٕسِٗسٓ فِٖ آخِشِ السَّشَائِشِ ًَمْلًب هِيْ ًَهَٓادِسِ
أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَثِٖ ًَظٕشٍ الْجٓضًَْـِِّٖ ػٓيْ ػٌْٓجٓسَٓٔ ثٕيِ هٔظٕؼٓتٍ لَبلَ :لُلْتٔ
لَِٔ ٗٓؼٌِٕٖ لِأَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع اشْتَىَى اثٕيٌ لِٖ -فَزٓؼٓلْتٔ لِلَِِّ ػٓلََّٖ إِىْ َّٔٓ ثٓهشَأَ
أَىْ أَخْشُدٓ إِلَى هٓىََّٔ هٓبشِ٘بً ٍٓ -خَشَرٕتٔ أَهٕشِٖ حٓتَّى اًْتَْٕٓ٘تٔ إِلَى الْؼٓمَجِٓٔ-
فَلَنٕ أَسٕتَـِغٕ أَىْ أَخْـَُٓ فَشَوِجٕتٔ تِلْهٓ اللَّٕ٘لََٔ -حٓتَّى إِرَا أَطٕهجٓحٕتٔ هٓشَهٕ٘تٔ
حٓتَّى ثٓلَغْتٔ -فََّْْٓ ػٓلََّٖ شَٖٕءٌ -لَبلَ فَمَبلَ لِٖ ارْثٓ ٕ فََْٔٓ أَحٓتُّ إِلََّٖ -لَبلَ
لُلْتٔ :لَِٔ (إَُّٔ شَٖٕءٍ) « َّٓٔ »1إِلََّٖ لَبصِمٌ أَمٕ لَٕ٘سٓ لِهٖ ثِلَهبصِمٍ -لَهبلَ هٓهيْ
رٓؼََّٓ لِلَِِّ ػٓلَى ًَفْسِِِ شَٕ٘ئبً فَجٓلَغَ فِِِ٘ هٓزَْٕٔدُٓٔ -فَلَب شَٖٕءٓ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓ وَبىَ اللَِّٔ
أَػٕزَسٓ لِؼٓجٕذُِِ.
• ( -)6هستـشفبت السشائش -)1( .39 -33 -فٖ الوظذس -أ شٖء.
8

ٍسائل الشيعة ،ج ،11ص87 :

لَ عجز عي الوشي بعد اًعقاد ًرزُ

•  40 1163الْحٔسٕٓ٘يُ ثٕيُ سٓؼِ٘ذٍ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ػٓيْ إِسٕحٓبقَ ثٕهيِ ػٓوَّهبسٍ ػٓهيْ
ػٌْٓجٓسَٓٔ ثٕيِ هٔظٕؼٓتٍ لَبلَ ًَزَسٕتٔ فِٖ اثٕيٍ لِٖ إِىْ ػٓبفَبُٔ اللَِّٔ أَىْ أَحٔذَّ هٓبشِه٘بً
فَوٓشَٕ٘تٔ حٓتَّى ثٓلَغْتٔ الْؼٓمَجَٓٔ فَبشْتَىَٕ٘تٔ فَشَوِجٕتٔ حُنَّ ٍٓرٓذٕتٔ سٓاحًٓٔ فَوٓشَهٕ٘تٔ
فَسٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ رَلِهٓ فَمَبلَ إًِِّٖ أُحِهتُّ إِىْ وٌُْهتٓ هَٔسِهشاً أَىْ
تَزْثٓ ٓ ثٓمَشًَٓ فَمُلْتٔ هٓؼِٖ ًَفَمٌَٔ ٍٓ لََٕ شِئْتٔ أَىْ أَرْثٓ ٓ لَفَؼٓلْتٔ ٍٓ ػٓلََّٖ دٕٓٗيٌ فَمَبلَ
إًِِّٖ أُحِتُّ إِىْ وٌُْتٓ هَٔسِشاً أَىْ تَزْثٓ ٓ ثٓمَشًَٓ فَمُلْتٔ أَ شَهٖٕءٌ ٍٓارِهتٌ أَفْؼٓلُهِٔ
فَمَبلَ لَب هٓيْ رٓؼََّٓ لِلَِِّ شَٕ٘ئبً فَجٓلَغَ رْٕٔذُٓٔ فَلَٕ٘سٓ ػٓلَِِٕ٘ شَٖٕءٌ

9

تهريب األحكام؛ ج ،8ص313 :

لَ عجز عي الوشي بعد اًعقاد ًرزُ
• 170
•  3ػٌِْٓٔ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ػٓيْ إِسٕحٓبقَ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓيْ ػٌْٓجٓسَٓٔ ثٕيِ هٔظٕهؼٓتٍ لَهبلَ
ًَزَسٕتٔ فِٖ اثٕيٍ لِٖ إِىْ ػٓبفَبُٔ اللَِّٔ أَىْ أَحٔذَّ هٓبشِ٘بً فَوٓشَهٕ٘تٔ حٓتَّهى ثٓلَغْهتٔ
الْؼٓمَجَٓٔ فَبشْتَىَٕ٘تٔ فَشَوِجٕتٔ حُنَّ ٍٓرٓذٕتٔ سٓاحًٓٔ فَوٓشَٕ٘تٔ فَسٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَّهِِ
ع ػٓيْ رَلِهٓ فَمَبلَ إًِِّٖ أُحِتُّ إِىْ وٌُْتٓ هَٔسِشاً أَىْ تَزْثٓ ٓ ثٓمَشًَٓ فَمُلْهتٔ ثٓمِهٖٓ
هٓؼِٖ ًَفَمٌَٔ ٍٓ لََٕ شِئْتٔ أَىْ أَرْثٓ ٓ لَفَؼٓلْتٔ ٍٓ ػٓلََّٖ دٕٓٗيٌ لَهبلَ إًِِّهٖ أُحِهتُّ إِىْ
وٌُْتٓ هَٔسِشاً أَىْ تَزْثٓ ٓ ثٓمَشًَٓ فَمُلْتٔ أَ شَٖٕءٌ ٍٓارِتٌ أَفْؼٓلُِٔ فَمَبلَ لَب هٓيْ رٓؼََّٓ
لِلَِِّ شَٕ٘ئبً فَجٓلَغَ رْٕٓذُٓٔ فَلَٕ٘سٓ ػٓلَِِٕ٘ شَٖٕءٌ
10

االستبصاز فيوا اختلف هي األخباز ،ج ،4ص50 :

•
•
•
•
•

11

عٌبسة بي هصعب
سربلالـَسٖ/أطحبةأثٖرؼفش/...ثبةالؼ٘ي141/
 - 54 - 1519ػٌجسٔ ثي هظؼت
سربلالـَسٖ/أطحبةأثٖػجذ/...ثبةالؼ٘ي261/
 - 631 - 3722ػٌجسٔ ثي هظؼت الؼزلٖ
الىَفٖ.

عٌبسة بي هصعب

• سربلالـَسٖ/أطحبةأثٖالحسي/...ثبةالؼ٘ي340/
•  - 30 - 5069ػٌجسٔ ثي هظؼت
• سٍى ػي أثٖ ػجذ اهلل.

12

عٌبسة بي هصعب

• سربلالىشٖ/الزضءاألٍل/الزضءالخبهس365/
•  - 676لبل حوذٍِٗ :ػٌجسٔ ثي هظؼت ًبٍٍسٖ ٍالفٖ ػلى أثٖ ػجذ
اهلل (ع) ٍ إًوب سو٘ت الٌبٍٍس٘ٔ ثشئ٘س وبى لْن ٗمبل لِ فالى ثي فالى
الٌبٍٍس.

13

عٌبسة بي هصعب

سربلالىشٖ/الزضءاألٍل/الزضءالخبهس365/
•
•  - 677ػلٖ ثي الحىن ػي هٌظَس ثي ًَٗس ػي ػٌجسٔ ثي هظهؼت
لبل سوؼت أثب ػجذ اهلل (ع) ٗمَل :أشىَ إلى اهلل ٍحذتٖ ٍ تململٖ هي
أَّّ الوذٌٗٔ حتى تمذهَا ٍ أساون ٍ أسش ثىن فل٘ت ّهزا الـبغ٘هٔ أرى
لٖ فبتخزت لظشا فسىٌتِ ٍ أسىٌتىن هؼٖ ٍ أػوي لِ أال ٗزٖء هي
ًبح٘تٌب هىشٍُ أثذا.

14

•

عٌبسة بي هصعب

سربلالجشلٖ/أطحبةأثٖػجذ/...أطحبةأثٖػجذ40/...
• ػٌجسٔ ثي هظؼت الش٘جبًٖ
• ٍ ٗمبل ػزلٖ وَفٖ.

15

عٌبسة بي هصعب
•
سربلاثيداٍد/الزضءاألٍلهي/...ثبةالؼ٘يالوْولٔ264/
•  - 1135ػٌجسٔ ثي هظؼت الؼزلٖ
• ق م [رِ].

16

•

عٌبسة بي هصعب

سربلاثيداٍد[/الزضءالخبًٖ/...ثبةالؼ٘يالوْولٔ490/
•  - 368ػٌجسٔ ثي هظؼت
• [وش] ٍالفٖ ًبٍٍسٖ.
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•

عٌبسة بي هصعب

الخالطٔللحلٖ/الفظَّالسبدسػشش/...الجبةالخبًٖػشش244/...
•  - 12ػٌجسٔ
• ثبلٌَى لجَّ الجبء الوٌمـٔ تحتْب ًمـٔ ٍ الس٘ي الوْولٔ ثي هظهؼت لهبل
الىشٖ لبل حوذٍِٗ ػٌجسٔ ثي هظؼت ًبٍٍسٖ ٍالفٖ ػلى أثٖ ػجهذ
اهلل ع ٍ إًوب سو٘ت ًبٍٍس٘ٔ ثشئ٘س لْهن ٗمهبل لهِ فهالى ثهي فهالى
الٌبٍٍس.

18

الٌاٍٍسيّة
• الٌبٍٍس٘أ:
• فشلٔ هي الش٘ؼٔ ٍلفَا ػلى رؼفش ثي هحواذ الظبدق ػلْ٘وب الساهالم ٍ
ّن أتجبع سرَّ ٗمبل لِ ًبٍٍس ٍ ،لًَّ٘ :سجَا إلى لشٗٔ ًبٍٍسهٔ ههي
لشى ّ٘ت ٍ ،لَّ٘ :إًّْناػتمذٍا أىّ الظبدق ػلِ٘ الساالم لن ٗوت ٍ لهي
ٗوَت حتّى ٗظْش ٍ ٗظْش أهشُ َّ ٍ ،المبئن الوْذٕا ٍ ،لبل اثي األح٘هش
فٖ اللّجبة فٖ ػٌَاى الٌبٍٍسٖاّ« :زُ الٌسجٔ لـبئفٔ هي غهالٓ الشه٘ؼٔ
ٗمبل لْن :الٌبٍٍس٘أّ ٍ ،ن شىَّا فٖ هَت هحواذ ثي ػلٖا ثي الحس٘ي
اثي ػلٖا ثي أثٖ ؿبلت ػلْ٘ن الساالم ٍ َّ الجهبلش ٍ ّهن ٌٗتظشًٍهِ ٍ
ٌٗتظشٍى أٗؼب رؼفش ثي هحواذ ّزا.
19

هي ال يحضسُ الفقيِ؛ ج ،4ص543-542 :

الٌاٍٍسيّة

• ٍ فٖ الوحىٖ ػي هلَّ الشْشستبًٖا لبل« :حىى أثَ حبههذ الضٍّصًهٖا
أًّْن صػوَا أىّ ػل٘اب ػلِ٘ الساالم هبت ٍ ستٌشكّ األسع ػٌِ هي لجهَّ
َٗم الم٘بهٔ ف٘وأل الؼبلن ػذال».
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هي ال يحضسُ الفقيِ؛ ج ،4ص543-542 :

•
•
•
•
•
•
•
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عٌبسة بي هصعب
 - 9099ػٌجسٔ ثي هظؼت»«:
ػذُ الشِ٘ فٖ سربلِ (تبسٓ) هي أطحبة الجبلش ع (.)54
ٍ (أخشى) ثضٗبدٓ ل٘ذ الؼزلٖ فٖ أطحبة الظبدق ع (( ٍ ،)633حبلخٔ) فٖ
أطحبة الىبظن ع ( )30لبئال :ػٌجسٔ ثي هظؼت سٍى ػي أثٖ ػجذ اهلل ع.
ٍ ػذُ الجشلٖ
فٖ أطحبة الظبدق ع ،لبئال :ػٌجسٔ ثي هظؼت الش٘جبًٖ ٍ ٗمهبل ػزلهٖ،
وَفٖ.
سٍى ػي أثٖ ػجذ اهلل ع ٍ سٍى ػٌِ أثَ الوغشاء.
وبهَّ الضٗبسات ،الجبة  ،78فٖ هي تشن صٗبسٓ الحس٘ي ع ،الحذٗج .2
هعجنزجالالحديث ج  13 :ص 163 :

عٌبسة بي هصعب

• ٍ لبل الىشٖ ( )210لبل حوذٍِٗ :ػٌجسٔ ثي هظؼت ًبٍٍسٍٖ ،الفٖ
ػلى أثٖ ػجذ اهلل ع ٍ إًوب سو٘ت الٌبٍٍس٘ٔ ثشئ٘س وبى لْن ٗمهبل لهِ
فالى ثي فالى الٌبٍٍس.
• ػلٖ ثي الحىن ػي هٌظَس ثي ًَٗس ػي ػٌجسٔ ثهي هظهؼت لهبل:
سوؼت أثب ػجذ اهلل ع ٗمَل :أشىَ إلى اهلل ٍحذتٖ ٍ تململٖ هي أّهَّ
الوذٌٗٔ حتى تمذهَا ٍ أساون ٍ أسش ثىن ،فل٘ت ّزُ الـبغ٘هٔ أرى لهٖ
فبتخزت لظشا فسىٌتِ ٍ أسىٌتىن هؼٖ ٍ أػوي لهِ أال ٗزهٖء ههي
ًبح٘تٌب هىشٍُ أثذا.
22

هعجنزجالالحديث ج  13 :ص 163 :

عٌبسة بي هصعب

• ٍ سٍاّب هحوذ ثي ٗؼمَة ،ػي هحوذ ثي ٗح٘ى ،ػي أحوذ ثي هحوهذ
ثي ػ٘سى ػي ػلٖ ثي الحىن ًحَُ ،الشٍػٔ :الحذٗج .261
• ٍ سٍاّب هحوذ ثي ٗؼمَة ،ػي هحوذ ثي ٗح٘ى ،ػي أحوذ ثي هحوهذ
ثي ػ٘سى ػي ػلٖ ثي الحىن ًحَُ ،الشٍػٔ :الحذٗج .261
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هعجنزجالالحديث ج  13 :ص 163 :

•

•
•
•
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عٌبسة بي هصعب
ػٌجسٔ ثي هظؼت الؼبثذ :سٍى ػي أثٖ ػجهذ اهلل ع ٍ سٍى ػٌهِ اثهي
ثى٘ش.
الىبفٖ :الزضء  ،7ثبة هب ٗزت ػلى الووبل٘ه ٍ الوىبتج٘ي هي الحهذ
هي وتبة الحذٍد  ،45الحذٗج .8
لبل الوحذث الوزلسٖ فٖ هشآٓ الؼمَل ٍ ٍطف اثي هظهؼت ثبلؼبثهذ
غشٗت ٍ إًوب الوشتْش ثْزا الَطف َّ اثي ثزبد.
ألَل :إى الظذٍق سٍى ّزُ الشٍاٗٔ ثؼٌْ٘ب ػي ػجذ اهلل ثي ثى٘هش ػهي
ػٌجسٔ ثي هظؼت هي دٍى ولؤ الؼبثذ ،الفمِ٘ :الزضء  ،4وتبة الحذٍد
 ،3ثبة حذ الووبل٘ه فٖ الضًب ،الحذٗج .94
هعجنزجالالحديث ج  13 :ص 163 :

عٌبسة بي هصعب

• ٍ ّزا ٗؤٗذ هب روشُ الوزلسٖ (لذس سشُ) ٍ ػلى رله فؼٌجسٔ الؼبثذ
الَالغ فٖ سٌذ ػذٓ هي الشٍاٗبت ٗشاد ثِ ػٌجسٔ ثي ثزهبد ،الًحظهبسُ
فِ٘ أٍ هي رْٔ االًظشاف إلِ٘.
• ثمٖ ٌّب أهَس :األٍلً :ست إلى ثؼؼْن احتوبل اتحبد ػٌجسٔ ثي ثزهبد
ٍ ػٌجسٔ ثي هظؼت ٍ ّزا ثبؿَّ رضهب ،فئى الجشلٖ ٍ الىشٖ ٍ الشِ٘
روشٍا وال هٌْوب هستمال ٍ هؼِ ال هزبل الحتوهبل االتحهبد ،ػلهى أى
الىشٖ حىى ػي حوذٍِٗ هذح األٍل ٍ رم الخبًٖ.
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هعجنزجالالحديث ج  13 :ص 163 :

عٌبسة بي هصعب

• الخبًٖ :أى همتؼى هب حىبُ الىشٖ ػي حوذٍِٗ أى ػٌجسٔ ثي هظؼت
ًبٍٍسٖ ٍالف ػلى أثٖ ػجذ اهلل ع ٍ لىي لذ ٌٗبفٖ رله هب تمذم ػي
الىشٖ ٍ الىلٌٖ٘ هي إظْبس ػٌبٗهٔ امههبم الظهبدق ع ثهِ ٍ سهشٍسُ
ثلمبئِ ،إال أى الشٍاٗٔ هي ػٌجسٔ ثي هظؼت ًفسِ ،فتأهَّ.
• ٍ ٗوىي أى ٗمبل إى ػٌبٗتِ س ثِ إًوب وبى هي رْهٔ ههب وهبى ػل٘هِ
ػٌجسٔ فٖ رله الَلت هي المَل ثبمهبهٔ ٍ ّزا ال ٌٗبفٖ إًىبسُ إهبهٔ
هَسى ثي رؼفش ع ثؼذ رله.
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هعجنزجالالحديث ج  13 :ص 164 :

عٌبسة بي هصعب

• لبل الَح٘ذ فٖ التؼل٘مٔ :سٍى الىلٌٖ٘ ٍ الشِ٘ فٖ الظح٘ ػهي اثهي
أثٖ ػو٘ش ،ػي روَّ٘ ،ػي أحذّوب ع :ال ٗزجش الشرَّ إال ػلهى ًفمهٔ
األثَٗي ٍ الَلذ للت لزوَّ٘ :فبلوشأٓ؟ لبل :لهذ سٍٍا أطهحبثٌب ٍ ّهَ
ػٌجسٔ ثي هظؼت ٍ سَسٓ ثي ول٘ت ػهي أحهذّوب ع أًهِ إرا وسهبّب
(الحذٗج) إلى أى لبل (الَح٘ذ) ٍ لؼَّ ًسجتِ إلى الٌبٍٍس٘ٔ ثسجت ههب
سٍٕ ػٌِ ػي الظبدق ع أًِ لبل هي ربءون ٗخجهشون أًهِ غسهلٌٖ ٍ
وفٌٌٖ ٍ دفٌٌٖ فال تظذلَُ ...إلِ.
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هعجنزجالالحديث ج  13 :ص 164 :

عٌبسة بي هصعب

• ألَل :ػذ روَّ٘ ػٌجسٔ ثي هظؼت هي أطهحبثٌب ال ٌٗهبفٖ ًبٍٍسه٘تِ
فئى الوشاد ثأطحبثٌب َّ هـلك الش٘ؼٔ فٖ همبثَّ الؼبهٔ ووب ٗظْش رله
هي إؿالق ّزُ الىلؤ ػلى الفـح٘ٔ ٍ الَالفهٔ ٍ غ٘شّوهب ههي فهشق
الش٘ؼٔ.
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هعجنزجالالحديث ج  13 :ص 164 :

عٌبسة بي هصعب

• سٍى الىلٌٖ٘ (لذس سشُ) ػي هحوذ ثي ٗح٘ى ،ػي أحوذ ثي هحوذ،
ػي اثي هحجَة ،ػي ّشبم ثي سبلن ،ػي ربثش ثي ٗضٗذ الزؼفٖ ،ػهي
أثٖ رؼفش ع ،لبل :سئَّ ػي المبئن ع فؼشة ث٘ذُ ػلى أثٖ ػجذ اهلل ع،
فمبل ّزا ٍ اهلل لبئن آل هحوذ ع ،لبل ػٌجسٔ فلوب لجغ أثهَ رؼفهش ع
دخلت ػلى أثٖ ػجذ اهلل ع فأخجشتِ ثزله فمبل طذق ربثش حهن لهبل
لؼلىن تشٍى أى ل٘س وَّ إهبم َّ المبئن ثؼذ امهبم الزٕ لجلِ.
• الىبفٖ :الزضء  ،1وتبة الحزٔ  ،4ثبة امشبسٓ ٍ الٌض ػلى أثٖ ػجذ
اهلل رؼفش ثي هحوذ ع  ،70الحذٗج .7
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هعجنزجالالحديث ج  13 :ص 164 :

عٌبسة بي هصعب

• الخبلج :احتوَّ ثؼؼْن أى ٗىَى ػٌجسٔ ثي هظؼت ٍالف٘ب أٗؼب ،اغتشاسا
ثوب تمذم ػي الىشٖ ػي حوذٍِٗ أًِ ًبٍٍسٖ ٍالفٖ ػلى أثٖ ػجذ اهلل
ع ٍ لىٌِ ثبؿَّ رضهب فئى المَل ثهبلَلف ٌٗهبفٖ الٌبٍٍسه٘ٔ ووهب ّهَ
ظبّش.
• ٍ ػجبسٓ الىشٖ هحشفٔ رضهب ٍ الظح٘ أًِ ًبٍٍسٖ ٍالف ػلى أثهٖ
ػجذ اهلل ع.
• ٍ الوتحظَّ هوب روشًبُ أى ػٌجسٔ ثي هظؼت ًبٍٍسٖ ،إال أًِ هغ رله
حمٔ لَلَػِ فٖ أسٌبد وبهَّ الضٗبسات ٍ لذ شهْذ اثهي لَلَٗهِ ثَحبلهٔ
رو٘غ هي ٍلغ فٖ أسٌبدُ ف٘وب ٗشٍِٗ ػي الوؼظَه٘ي ع.
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هعجنزجالالحديث ج  13 :ص 165 :

عٌبسة بي هصعب

• ؿجمتِ فٖ الحذٗج
• ٍلغ ثْزا الؼٌَاى فٖ أسٌبد وخ٘ش هي الشٍاٗبت تجلغ ٍاحهذا ٍ خوسه٘ي
هَسدا.
• فمذ سٍى ػي أثٖ رؼفش ٍ أثٖ ػجذ اهلل ع ٍ ػي سهوبػٔ ٍ سٍى ػٌهِ
أثَ الوغشاء ٍ أثَ الوغشاء الؼزلٖ ٍ اثي سهٌبى ٍ اثهي هحجهَة ٍ اثهي
هسىبى ٍ أثبى ٍ أثبى ثي ػخوهبى ٍ إثهشاّ٘ن ثهي ّبشهن ػهي ثؼهغ
أطحبثِ ٍ إسحبق ثي ػوبس ٍ رؼفش ثي ثشه٘ش ٍ رو٘هَّ ٍ صففَاى ٍ
ػبطن ٍ ػبطن ثي حو٘ذ ٍ ػجذ اهلل ثي ثى٘ش ٍ ػجذ اهلل ثي هسهىبى ٍ
ػلٖ ثي سئبة ٍ هبله ثي ػـ٘ٔ ٍ هحود بي أبي عويس ٍ هحوهذ ثهي
هسؼَد الـبئٖ ٍ هٌظَس ثي حبصم ٍ هٌظَس ثي ًَٗس.
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هعجنزجالالحديث ج  13 :ص 165 :

عٌبسة بي هصعب
• ػٌجسٔ ثي هظؼت حمٔ لٌمَّ طفَاى ٍ اثي أثٖ ػو٘ش
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عٌبسة بي هصعب

• [ ]1/1الىبفٖ[ : ]9/3[ 6/143/تحََّٗ]() هحوذ ثي إسهوبػَّ٘ ػهي
الفؼَّ ثي شبراى[تؼل٘ك] ػي صفَاى عي عٌبسفة بفي هصفعب ػهي
سوبػٔ ػي أثٖ ػجذ اهلل ع لبل
• [ ]1/2الىبفٖ[ : ]9/4[ 6/143/تحََّٗ]() أثَ ػلهٖ األشهؼشٕ ػهي
هحوذ ثي ػجذ الزجبس[تؼل٘ك] ػي صفَاى عي عٌبسة بي هصعب ػهي
سوبػٔ ػي أثٖ ػجذ اهلل ع لبل
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عٌبسة بي هصعب

• [ ]2/1التْزٗت )( : ]1463/51/1[ 2/353/هحوهذ ثهي أحوهذ ثهي
ٗح٘ى ػي أَٗة ثي ًَح ػي صفَاى عي عٌبسة لهبل سهألت ُ ع...
لبل
• [ ]3/1امستجظبس )( : ]1428/5/1[ 1/376/فأهب هب سٍاُ هحوذ ثهي
أحوذ ثي ٗح٘ى ػي أَٗة ثي ًَح ػهي صففَاى عفي عٌبسفة لهبل
سألت ُ ع ...لبل
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عٌبسة بي هصعب

• الفمِ٘)( : ]4463/1[ 3/420/
• ٍ سٍى هحود بي أبي عويس عي عٌبسة بي هصعب لبل سهألت أثهب
ػجذ اهلل ع ...لبل
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