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المًل في الحج تالىذر ي العهد ي اليميه

• « 6 »1ثَبةُ كَشَأَِّ إِٗجَبةِ الشَِّٖءِ عَلَى الٌَّفْسِ دَائِوبً ثٌَِزْسٍ ٍَ شِجِِِِْ ٍَ
اسِتِحِجَبةِ اجِتِلَبةِ الْخَِ٘شِ ٍَ اسِتِذِفَبعِ الشَّشِّ ثِبلٌَّزْسِ غَِ٘شِ الذَّائِنِ ٍَ أَىَّ هَيْ جَعَلَ
عَلَى ًَفْسِِِ شَِ٘ئبً هِيْ غَِ٘شِ إِٗجَبةٍ لَنِ َٗلْضَهُِِ ٍَ لَُِ تَشْكُُِ
•  »2« -1 -29613هُحَوَّذُ ثِيُ َٗعِقَُةَ عَيْ عَلِِّٖ ثِيِ إِثِشَاِّ٘نَ عَنيْ أَثِ٘نِِ عَنيْ
صَفََْاىَ عَيْ إِسِحَبقَ ثِيِ عَوَّبسٍ قَبلَ :قُلْتُ لِأَثِٖ عَجِذِ اللَِِّ ع إًِِّٖ جَعَلْنتُ عَلَنى
ًَفْسِٖ شُكْشاً لِلَِِّ -سَكْعَتَِ٘يِ أُصَلِِّْ٘وَب فِٖ السَّفَشِ ٍَ الْحَعَنشِ -أَ فَأُصَنلِِّْ٘وَب فِنٖ
السَّفَشِ ثِبلٌََّْبسِ فَقَبلَ ًَعَنِ -ثُمَّ لَالَ إِوِّي لَأَكْزٌَُ الْإِيجَابَ أَنْ يًُجِةَ الزَّجُلُ عَلَى
وَفْسٍِِ -قُلْتُ إًِِّٖ لَنِ أَجِعَلُْْوَب لِلَِِّ عَلََّٖ -إًَِّوَنب جَعَلْنتُ رَلِنعَ عَلَنى ًَفْسِنٖ
أُصَلِِّْ٘وَب شُكْشاً لِلَِِّ ٍَ -لَنِ أٍُجِجُِْوَب عَلَى ًَفْسِٖ -أَ فَأَدَعُُْوَب إِرَا شِنئْتُ قَنبلَ
ًَعَنِ -)2( .الكبفٖ .5 -455 -7
• ٍَ سٍََاُُ الشَِّ٘خُ ثِإِسٌَِبدُِِ عَيْ هُحَوَّذِ ثِيِ َٗعِقَُةَ هِثْلَُِ « -)3( .»3التْزٗت -8
.1128 -303
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المًل في الحج تالىذر ي العهد ي اليميه

•  ٍَ »4« -2 -29614عَيْ عِذٍَّٓ هِيْ أَصِحَبثٌَِب عَيْ سَِْلِ ثِنيِ صَِٗنبدع عَنيْ
عَلِِّٖ ثِيِ أَسِجَبغع عَيِ الْحَسَيِ ثِنيِ عَلِنٖا الْجُشْجَنبًِِّٖ عَوَّنيْ ثَذَّ َنُِ عَنيْ
أَثَذِِّوَب ع قَبلَ :لَا تًُجِةِ عَلَ وَفْسِكَ الْحُمًُقَ ٍَ -اصِجِشْ عَلَى الٌَََّائِتِ
الْحَذِٗثَ -)4( .الكبفٖ  ٍ ،3 -33 -4أٍسدُ فٖ الحذٗث  3هي الجبة
 10هي أثَاة فعل الوعشٍف ٍ ،فٖ الحذٗث  7هي الجبة  7هي أثَاة
العوبى.
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المًل في الحج تالىذر ي العهد ي اليميه

•  »5« -3 -29615هُحَوَّذُ ثِيُ الْحَسَيِ ثِإِسٌَِبدُِِ عَيِ الْحَسَيِ ثِنيِ هُحَوَّنذِ
ثِيِ سَوَبعََٔ عَيْ صَكَشَِّٗب ثِيِ عَوِشٍٍ عَيْ سَجُلٍ عَيْ إِسِوَبعِ٘لَ ثِيِ جَبثِشٍ قَنبلَ:
قَبلَ لِٖ سَجُلٌ صَبلِحٌ لَب تَتَعَشَّضِ لِلْحُقَُقِ ٍَ -اصِجِشْ عَلَى الٌَّبئِجَِٔ الْحَذِٗثَ.
( -)5التْزٗت  ٍ ،1027 -235 -7أٍسدُ ثتوبهِ فٖ الحذٗث  5هني
الجبة  10هي أثَاة فعل الوعشٍف ٍ ،أٍسدُ هشسال فٖ الحذٗث  8هي
الجبة  7هي أثَاة العوبى.
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•  »1« -4 -29616هُحَوَّذُ ثِيُ عَلِِّٖ ثِيِ الْحُسَِ٘يِ ثِإِسٌَِبدُِِ عَيْ إِسِوَبعِ٘لَ
ثِيِ جَبثِشٍ عَيْ أَثِٖ عَجِذِ اللَِِّ ع قَبلَ :لَب تَتَعَشَّظَُا لِلْحُقُنَقِ فَنإِرَا لَنضِهَتْكُنِ
فَبصِجِشٍُا لََْب -)1( .الفقِ٘  ٍ ،3632 -168 -3أٍسدُ فٖ الحنذٗث 3
هي الجبة  7هي أثَاة العوبى.
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•  ٍَ »2« -5 -29617فِٖ الْأَهَبلِٖ عَيْ هُحَوَّذِ ثِيِ إِثِشَاِّ٘نَ ثِنيِ إِسِنحَبقَ عَنيْ
عَجِذِ الْعَضِٗضِ ثِيِ َٗحَِ٘ى الْجَلَُدِِّٕ عَيْ هُحَوَّذِ ثِيِ صَكَشَِّٗب عَيْ شُعَِ٘تِ ثِيِ ٍَاقِذع عَيِ
الْقَبسِنِ ثِيِ ثَِْشَامَ عَيْ لَِ٘ثع عَيْ هُجَبِّذع عَيِ اثِنيِ عَجَّنب ٍ ٍَ عَنيْ هُحَوَّنذِ ثِنيِ
إِثِشَاِّ٘نَ عَيِ الْجَلَُدِِّٕ عَيِ الْحَسَيِ ثِيِ هِِْشَاىَ عَيْ (هُسِلِنِ ثِيِ خَبلِذع) « »3عَيِ
الصَّبدِقِ ع عَيْ أَثِِِ٘ ع فِٖ قََِلِ اللَِِّ عَضَّ ٍَ جَلَّ َُٗفَُىَ ثِبلٌَّزْسِ « »4قَبلَ هَشِضَ
الْحَسَيُ ٍَ الْحُسَِ٘يُ ٍَ ُّوَب صَجَِّ٘بىِ صَغِ٘شَاىِ -فَعَبدَُّوَب سَسَُلُ اللَّنِِ ٍَ هَعَنُِ
سَجُلَبىِ فَقَبلَ أَثَذُُّوَبَٗ -ب أَثَب الْحَسَيِ لََِ ًَزَسِتَ فِٖ اثٌَِِ٘عَ ًَزْساً -إِىْ عَبفَبُّوَب
اللَُِّ فَقَبلَ -أَصَُمُ َلَب ََٔ أََّٗبمٍ شُكْشاً لِلَِِّ عَضَّ ٍَ جَلَّ ٍَ -كَزَلِعَ قَبلَتِ فَبطِوَنُٔ ٍَ
كَزَلِعَ قَبلَتِ جَبسَِٗتُُْنِ فِعَُّٔ -فَأَلْجَسَُْوَب اللَُِّ عَبفًَِ٘ٔ فَأَصِجَحَُا صَِ٘بهبً ٍَ -لَِ٘سَ
عٌِْ نذَُّنِ طَعَننبمٌ الْحَ نذِٗثَ -)2( .أهننبلٖ الصننذٍق -)3( .11 -212 -فننٖ
الوصذس -هسلؤ ثي خبلذ.
• ( -)4االًسبى .7 -76
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المًل في الحج تالىذر ي العهد ي اليميه

•  »5« -6 -29618الْفَعْلُ ثِيُ الْحَسَيِ الطَّجِشِسُِّٖ فِٖ هَجِوَعِ الْجََ٘بىِ قَنبلَ
سٍََى الْخَب ُّ ٍَ الْعَبمُّ قَنبلَُا هَنشِضَ الْحَسَنيُ ٍَ الْحُسَنِ٘يُ ع -فَعَبدَُّوَنب
جَذُُّّوَب ٍَ ٍُجَُُُ الْعَشَةِ ٍَ -قَبلَُا َٗب أَثَب الْحَسَيِ لََِ ًَزَسِتَ عَلَى ٍَلَنذَِٗعَ
ًَزْساً -فٌََزَسَ صََِمَ َلَب َِٔ أََّٗبمٍ إِىْ شَفَبُّوَب اللَُِّ ٍَ كَزَلِعَ ًَزَسَتِ فَبطِوَنُٔ ع
ٍَ كَزَا جَبسَِٗتُُْنِ فِعَُّٔ فَجَشَءَا ٍَ لَِ٘سَ عٌِْذَُّنِ شَِٖءٌُ -نَّ رَكَشَ قِصَّنَٔ ًُنضٍُلِ
َّلْ أَتَى فِِْ٘نِ -)5( .هجوع الج٘بى .404 -5
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•

•
•
•

8

المًل في الحج تالىذر ي العهد ي اليميه
أَقَُلُ ٍَ :تَقَذَّمَ هَب َٗذُلُّ عَلَى ثَعِطِ الْوَقْصَُدِ فِٖ الصَّلَََاتِ الْوٌَْذٍُثَنِٔ «»1
ٍَ فِعِلِ الْوَعِشٍُفِ « ٍَ »2غَِ٘شِِّوَب «.»3
( -)1تقننذم فننٖ ابثننَاة  20 ٍ 19 ٍ 16 ٍ 15 ٍ 12هنني أثننَاة
الصلَات الوٌذٍثٔ.
( -)2تقذم فٖ الجبة  10هي أثَاة فعل الوعشٍف.
( -)3تقذم فٖ الحذٗث  6هي الجبة  7هي أثَاة أثكبم العوبى.
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الٌزس هي الكبفش:
 -1ال ٌٗعقذ هطلقب (الوشَْس)
ٌٗ -2عقذ هطلقب ( صبثت العشٍٓ)
ٌٗ -3عقذ لَ كبى الكبفش هوي ٗعتقذ ثبهلل أٍ ٗحتونل ٍجنَدُ ( اإلهنبم
الخوٌٖ٘)
ٌٗ -4عقذ لَ كبى الكبفش هوي ٗعتقذ ثبهلل أٍ ٗحتول ٍجَدُ ي لم يكىه
متعلك الىذر اإلتيان تعثادة في حال كفزٌ ي لً تاوصىزا لصىدٌ إلى
تلك الحال.

