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 المَل فٖ الحح بالٌرز ٍ العْد ٍ ال٘و٘ي
 الوَل كٖ الحذ ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي•
كد   ٍ االخت٘دبس    الوظدذ ٍ  الؼولٍ  الجلَؽٗشتشؽ كٖ اًؼوبدّب  1هسألٔ •

   ِ ال هدي    ٍ تٌؼوذ هي الظجٖ ٍ إى ثلؾ ػششا ٍ إى طدح  الؼجدبدام هٌد
ٍ الوٌشُ  الـبكل ٍ السبّٖ ٍ السٌشاى ٍ  الوزٌَى

ٍ األهَى طحتْب هي الٌبكش الووشّ ثبللِّ تؼبلى  ثل ٍ هوّي ٗحتول ٍردَدُ  •
.*تؼبلى ٍ ٗوظذ الوشثٔ سربء ك٘وب ٗؼتجش هظذّب

ألى الٌرزٍالعْدٍ ال٘و٘ي اهَز لصدٗٔ ال ٗوىي تحممْا بالشىل الوعتبس فٖ  *•
الشسٗعٔ إال عوي ٗمصد هعاًْ٘ا هٌتسبٔ إلى اهلل ٍ ال ٗوىي ذله فيٖ الىيافس   

.الرٕ ال ٗحتول ٍخَدُ تعالٖ
ٍ ال ٗدسٕ فِ٘ لاعدٓ خب اإلسالم الًصسافْا عي الومام ًعين ليَ ليال  ٍ ّيَ     •

.سمَطْا عٌِفاأللَى وافس ٍ تعلك بِ الىفازٓ فأسلن 

388: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتبس فٖ اًعماد ٗو٘ي الصٍخٔ ٍ الَلد إذى الصٍج ٍ الَالد
إرى الدضٍد ٍ الَالدذ  ٍ ال تٌلدٖ     *ٗؼتجش كٖ اًؼوبد ٗو٘ي الضٍرٔ ٍ الَلذ 2هسألٔ •

ٍ ؿ٘شّودب    تشى حدشام أٍ كؼل ٍارت   ٍ ال ٗجؼذ ػذم اللشم ث٘ي **اإلربصٓ ثؼذُ
ثل ال ٗتشى   ***ْوبلٌي ال ٌٗجـٖ تشى االحت٘بؽ ك٘

ٍ ٗؼتجشإرى الضٍد كٖ اًؼوبد ًزس الضٍرٔ  ٍ أهب ًزس الَلذ كبلظبّش ػدذم اػتجدبس إرى   •
ٍالذُ كِ٘  ًوب أى اًؼوبد الؼْذ ال ٗتَهق ػلى إرى أحدذ ػلدى األهدَى  ٍ األهدَى     
شوَل الضٍرٔ للوٌوـؼٔ ٍ ػذم شوَل الَلذ لَلذ الَلذ  ٍ ال كدشم كدٖ الَلدذ ثد٘ي     

.الزًش ٍ األًخى  ٍ ال تلحن األم ثبألة ٍ ال الٌبكش ثبلوسلن
هطلما سَاء واى هوا الٌٗافٖ حك الَالد أٍ الصٍج أم ها ٌٗافِ٘ ٍسَاء واى هتعلمِ *•

.بعد هَت الَالد أٍ طالق الصٍج أٍ هَتِ أم لبلِ
.األحَط وفاٗتْا**•
.ٍ إى لن ٗىي اإلحت٘اط ٍاخبا***•

388: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتبسإذى الصٍج فٖ اًعماد ًرز الصٍخٔ

ٗؼتجش كٖ اًؼوبد ٗو٘ي الضٍرٔ ٍ الَلذ إرى الضٍد ٍ الَالدذ  ٍ   2هسألٔ •
تدشى  أٍ كؼل ٍارت ال تٌلٖ اإلربصٓ ثؼذُ  ٍ ال ٗجؼذ ػذم اللشم ث٘ي 

ثل ال ٗتشى   ْوبٍ ؿ٘شّوب  لٌي ال ٌٗجـٖ تشى االحت٘بؽ ك٘ حشام
ٍ ٗؼتجشإرى الضٍد كٖ اًؼوبد ًزس الضٍرٔ  ٍ أهب ًزس الَلذ كبلظبّش ػذم •

اػتجبس إرى ٍالذُ كِ٘  ًوب أى اًؼوبد الؼْدذ ال ٗتَهدق ػلدى إرى أحدذ     
ػلى األهَى  

ٍ األهَى شوَل الضٍرٔ للوٌوـؼٔ ٍ ػذم شوَل الَلذ لَلذ الَلذ  ٍ ال •
كشم كٖ الَلذ ث٘ي الزًش ٍ األًخى  ٍ ال تلحن األم ثبألة ٍ ال الٌدبكش  

.ثبلوسلن

388: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتبسإذى الصٍج فٖ اًعماد ًرز الصٍخٔ
ٍ أهّا الٌرز فالوشَْز بٌْ٘ن إًِّ وال٘و٘ي فٖ الووليَن ٍ الصٍخئ، ٍ   •

ألحك بعضْن بْويا الَليد أٗضياو، ٍ ّيَ هشيىل لعيدم اليدل٘ل عل٘يِ         
لصَصاو فٖ الَلد إلّا الم٘اس على ال٘و٘ي، بدعَى تٌم٘ح الوٌاط، ٍ َّ 
هوٌَع، أٍ بدعَى أىّ الوساد هي ال٘و٘ي فٖ األلباز هيا ٗشيول الٌيرز    

علِ٘ )إلطاللِ علِ٘ فٖ خولٔ هي األلباز، هٌْا لبساى فٖ والم االهام 
( علِ٘ السّيالم )ٍ هٌْا ألباز فٖ والم السإٍ ٍ تمسٗس اإلهام ( السّالم

لِ، َّ أٗضاو ووا تسى، 

491: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثمى 
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ٗعتبسإذى الصٍج فٖ اًعماد ًرز الصٍخٔ
(2)فاأللَى فٖ الَلد عدم اإللحاق •
(.األطلْبًٖ. )ثل األهَى اإللحبم( 2) •
(.الجشٍرشدٕ. )هحلّ تأهّل ٍ إشٌبل•
(.الش٘شاصٕ. )ثل ٗوَى اإللحبم•
(.الٌبئٌٖ٘. )ثل اإللحبم أهَى•
إى ًبى الو ى هٌبكبٓ هَسد ًزس ّؤالء لحنّ الوَلى ٍ الضٍد ٍ الَالدذ  •

ك  ٗحتبد الحٌن كٖ اإللحبم إلى أهدش ودَى الوبػدذٓ ٍ ّدٖ لدضٍم      
الشرحبى كٖ هتؼلّن الٌزس ٍ إى ًبى الو ى إؿد م دل٘دل الوٌدغ كد      

(.الخَئٖ. )ٍرِ لإللحبم كٖ ؿ٘ش الَلذ أٗؼبً ًوب ال ٍرِ لِ كِ٘

491: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثمى 



7

ٗعتبسإذى الصٍج فٖ اًعماد ًرز الصٍخٔ
بيال٘و٘ي لببيس ليس     ( 1)ٍ الوولَن ال ٗبعد اإللحاق  ًعن فٖ الصٍخٔ•

عل٘يِ  )أىّ علّ٘ياو  ( علْ٘ويا السّيالم  )عي خعفس ٍ عي أب٘يِ  ( 2)اإلسٌاد 
ل٘س على الوولَن ًرز إلّا بإذى هَالُ، : واى ٗمَل( السّالم

ثل كٖ الوولَى إلحبهِ ثووتؼى الوبػذٓ الزبسٗٔ كٖ الووبه٘ي ثدل  ( 1)•
خجش الٌزس ظبّش كٖ ًَى اإلرى ششؿبً كوغ ػذم اللظل ثٌْ٘ودب ٗشدٌل   
هب أكبدُ كٖ ال٘و٘ي ثل الظبّش هي سٍاٗٔ ال٘و٘ي هٌغ حذٍث ال٘و٘ي هدغ  
الضٍد الحبًٖ ػي ٍرَدُ ث  توذٗش كَْ ثْزا اإلؿ م ال ٌَٗى هدشاداً  
كبلوذس الخبسد ٗوٌِ٘ هغ إرًِ السبثن ك٘جوى الجبهٖ تحتدِ ٍ هٌدِ ٗظْدش    

(.آهب ػ٘بء. )ػذم طحّٔ اللؼَلٖ كْ٘ب أٗؼبً ًوب ال ٗخلى ّزا
(.الخَئٖ. )الشٍاٗٔ طح٘حٔ ك٘تؼّ٘ي الؼول ثْب كٖ هَسدّب( 2)•

492: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثمى 
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ٗعتبسإذى الصٍج فٖ اًعماد ًرز الصٍخٔ
لي٘س للويسأٓ هي     ( علِ٘ السّالم)عي الصادق ( 3)ٍ صح٘ح ابي سٌاى •

شٍخْا أهس فٖ عتك ٍ ال صدلٔ ٍ ال تيدب٘س ٍ ال ّبئ ٍ ال ًيرز فيٖ     
هالْا إلّا بإذى شٍخْا إلّا فٖ حيحّ أٍ شويآ أٍ بيسّ ٍاليدْٗا أٍ صيلٔ      

ٍ ضع  األٍّل هٌدبس بالشْسٓ، ٍ اشتوال الثياًٖ عليى هيا ال    . لسابتْا
ًمَل بِ ال ٗضسّ، 

أًّْب كٖ هوبم ث٘بى : ظبّش الظح٘حٔ ثوشٌٗٔ اوتخٌبء الحذّ ٍ هب ثؼذُ( 3) •
الٌجشى الٌلّ٘ٔ ٍ ّٖ الوٌغ ػي تظشّكبم الضٍرٔ كٖ هبلْدب إلّدب ثدئرى    
صٍرْب  ك  ثذّ هي حولْب ػلى الزْٔ األخ ه٘ٔ كد  هزدبل لودب كدٖ     

(.الخَئٖ. )الوتي

492: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثمى 



9

ٗعتبس فٖ اًعماد ٗو٘ي الصٍخٔ ٍ الَلد إذى الصٍج ٍ الَالد

إرى الضٍد ٍ الَالذ  ٍ  *ٗؼتجش كٖ اًؼوبد ٗو٘ي الضٍرٔ ٍ الَلذ 2هسألٔ •
أٍ كؼدل ٍاردت     ٍ ال ٗجؼذ ػذم اللشم ث٘ي **ال تٌلٖ اإلربصٓ ثؼذُ

ثل ال  ***ْوبٍ ؿ٘شّوب  لٌي ال ٌٗجـٖ تشى االحت٘بؽ ك٘ تشى حشام
ٗتشى  

هطلما سَاء واى هوا الٌٗيافٖ حيك الَاليد أٍ اليصٍج أم هيا ٌٗاف٘يِ       *•
.ٍسَاء واى هتعلمِ بعد هَت الَالد أٍ طالق الصٍج أٍ هَتِ أم لبلِ

.األحَط وفاٗتْا**•
.ٍ إى لن ٗىي اإلحت٘اط ٍاخبا***•

388: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتبس فٖ اًعماد ٗو٘ي الصٍخٔ ٍ الَلد إذى الصٍج ٍ الَالد

ٍ ٗؼتجشإرى الضٍد كٖ اًؼوبد ًزس الضٍرٔ  ٍ أهب ًدزس الَلدذ كبلظدبّش ػدذم     •
اػتجبس إرى ٍالذُ كِ٘  ًوب أى اًؼوبد الؼْذ ال ٗتَهق ػلدى إرى أحدذ ػلدى    

 ****األهَى
ٍ األهَى شوَل الضٍرٔ للوٌوـؼٔ ٍ ػذم شدوَل الَلدذ لَلدذ الَلدذ  ٍ ال      •

كشم كٖ الَلذ ث٘ي الدزًش ٍ األًخدى  ٍ ال تلحدن األم ثدبألة ٍ ال الٌدبكش      
.ثبلوسلن

ال زٗب فٖ اعتباز اذى الصٍج أٍ الَالد فٖ اًعماد ًيرز الصٍخئ أٍ   ****•
الَلد ٍ عْدّوا إذا واى هتعلك الٌرز أٍ العْد هوا ٌٗيافٖ حيك اليصٍج أٍ    
الَالد ٍ أها إذا لن ٗىي ورله فاألحَط عدم اعتبازُ فِ٘ سَاء واى ًيرز  

الصٍخٔ أٍ الَلد أم عْدّوا

388: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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الصٍخٔ للوٌمطعٔ 

ٗؼتجش كٖ اًؼوبد ٗو٘ي الضٍرٔ ٍ الَلذ إرى الضٍد ٍ الَالدذ  ٍ   2هسألٔ •
تدشى  أٍ كؼل ٍارت ال تٌلٖ اإلربصٓ ثؼذُ  ٍ ال ٗجؼذ ػذم اللشم ث٘ي 

ثل ال ٗتشى   ْوبٍ ؿ٘شّوب  لٌي ال ٌٗجـٖ تشى االحت٘بؽ ك٘ حشام
ٍ ٗؼتجشإرى الضٍد كٖ اًؼوبد ًزس الضٍرٔ  ٍ أهب ًزس الَلذ كبلظبّش ػذم •

اػتجبس إرى ٍالذُ كِ٘  ًوب أى اًؼوبد الؼْدذ ال ٗتَهدق ػلدى إرى أحدذ     
ػلى األهَى  

ٍ األهَى شوَل الضٍرٔ للوٌوـؼٔ •
ٍ ػذم شوَل الَلذ لَلذ الَلذ  ٍ ال كشم كٖ الَلذ ث٘ي الزًش ٍ األًخدى   •

.ٍ ال تلحن األم ثبألة ٍ ال الٌبكش ثبلوسلن
388: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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الصٍخٔ للوٌمطعٔ 
( 4)ثنّ ّل الصٍخٔ تشول الوٌمطعٔ أٍال؟ ٍخْاى •
(.الش٘شاصٕ. )ػذم الشوَل َّ األظْش( 4)•
(.الخَئٖ. )أٍرْْوب الشوَل ٍ ًزا الحٌن كٖ الَلذ•
ًبشدق  . )ال تشول إلّب إرا ًبكى حنّ اوتوتبػِ ًؼن ٍلذ الَلدذ حٌودِ حٌدن الَلدذ    •

(.الــبء
(.األطلْبًٖ. )الظبّش كِ٘ ٍ كٖ تبلِ٘ الؼذم•
األهَى ػذم ٍرَثِ ػلِ٘ لؼذّ لضٍم تسج٘جِ ٍ إرًِ لتحظ٘ل ششؽ الَرَة  خظَطبً •

آهب . )لَ هلٌب ثأىّ الوذسٓ كٖ ظشف الؼول ثبلٌزس ٍ أهخبلِ كٖ الششائؾ الششػّ٘ٔ كتأهّل
(.ػ٘بء

(.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ال ٗجؼذ الشوَل لْب دٍى تبلْ٘ب•
(.الل٘شٍصآثبدٕ. )األهَى الشوَل ٍ ٌّزا كٖ اللشع ال حن•
(.الگلپبٗگبًٖ. )أهَاّوب الؼذم•

492: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثمى 
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الصٍخٔ للوٌمطعٔ 
أهب الضٍرٔ كٌ٘جـٖ الوـغ ثبختظبص الحٌن كْ٘ب ثبلذائن  دٍى الوتؼٔ؛ ٍ •

لؼذم تجبدسّب هٌْب ػٌذ اإلؿ م  هؼبكبً إلى هَٓ احتوبل ًدَى طدذهْب   
. ػلْ٘ب ػلى وج٘ل الوزبص دٍى الحو٘ؤ

•

187: ، ص13 ؛ ج(الحدٗثٔ -ط )زٗاض الوسائل 
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الصٍخٔ للوٌمطعٔ 
(. 4)حنَّ ّل الضٍرٔ تشول الوٌوـؼٔ أٍال؟ ٍرْبى •
ٌٗجـٖ الوـغ ثبختظبص الحٌدن كْ٘دب ثبلدذائن دٍى    »: كٖ الشٗبع( 4)•

هؼبكبً إلى هَٓ احتوبل ًدَى  . لؼذم تجبدسّب هٌْب ػٌذ اإلؿ م« الوتؼٔ
هب ال ٗخلى  إر : ٍ كِ٘. «طذهْب ػلْ٘ب ػلى وج٘ل الوزبص دٍى الحو٘ؤ

ال سٗت كٖ ًًَْب صٍرٔ ًبلذائودٔ  ٍ إى كبسهد  الذائودٔ كدٖ ثؼدغ      
.االحٌبم

 306: ، ص10 هستوسه العسٍٓ الَثمى، ج
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الصٍخٔ للوٌمطعٔ 
أى الضٍر٘ٔ الوٌوـؼٔ ػ٘ي الضٍر٘دٔ الذائودٔ  ٍ االًوـدبع    : ثل التحو٘ن•

ال أًِ  -ًوب اختبسُ كٖ الزَاّش -ربء هي هجل الششؽ كٖ ػوي الؼوذ
داخل كٖ هلَْم الضٍر٘ٔ االًوـبػ٘ٔ  كٌَ٘ى هي هج٘ل اللظَل الوو٘ضٓ 

ٍ هذ أشدشًب إلدى   (. سُ)ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي الذائو٘ٔ  ًوب اختبسُ ش٘خٌب األػظن 
ًودب أى  . كشاردغ . كٖ ثؼغ هجبحدج الوؼبؿدبٓ  ( ًْذ اللوبّٔ)رلي كٖ 

.ٗؼتذ ثِ كٖ سكغ ال٘ذ ػي اإلؿ م هوٌَػٔثٌحَ  دػَى االًظشاف 

 306: ، ص10 هستوسه العسٍٓ الَثمى، ج
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الصٍخٔ للوٌمطعٔ 
ّل الضٍرٔ تشول الوٌوـؼٔ أٍ ال ٍرْبى ٍ لن ٗشرح ( األهش الخبهس)•

  ال إشٌبل كٖ اى إؿد م الضٍردٔ ػلْ٘دب حو٘ودٔ ال     "كٖ الوتي ش٘ئب
هزبص ٍ لٌي رو٘غ أحٌبم الضٍرٔ ال ٗتشتدت ػلْ٘دب  ٍ ّدل األطدل     
تشتت أحٌبم الضٍرٔ ػلْ٘ب اال هب خشد ثبلذل٘ل أٍ ال أطل كٖ رلدي   

ٍ التلظ٘ل كٖ ثبة الٌٌبح 

 129: ، ص12 هصباح الْدى فٖ شسح العسٍٓ الَثمى، ج
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الصٍخٔ للوٌمطعٔ 
ٗوٌي دػَى اًظشاف الٌظَص كٖ الووبم ػٌْب ٍ رلي لٌدَى ّدزا   ٍ •

الشربل هَاهَى ػلدى   -الحن للضٍد ػلى هب ٗستلبد هي اٙٗٔ الوجبسًٔ
اى  -الٌسبء ثوب كؼل اهلل ثؼؼْن ػلى ثؼغ ٍ ثوب أًلودَا هدي أهدَالْن   

هخل ّزا الحن هختض ثوب ٗزت ك٘دِ اإلًلدبم ػلدى الدضٍد  ٍ لد٘س      
ك٘وب ( هذُ)كٖ الوٌوـؼٔ  ٍ اوتظْش و٘ذ هشبٗخٌب  "ٍرَة اإلًلبم حبثتب

ػلؤ كٖ الووبم ػذم اإللحبم  ٍ اهلل الؼبلن

 129: ، ص12 هصباح الْدى فٖ شسح العسٍٓ الَثمى، ج
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الصٍخٔ للوٌمطعٔ 
.(.ّل الضٍرٔ تشول الوٌوـؼٔ أٍ ال؟ ٍرْبى: )هذُهَلِ •
كدٖ شدوَل الحٌدن    ( هدذُ )ٗخلى اى الَردِ كدٖ تدشدد الوظدٌق     ال •

ٍ ّددَ اػتجددبس االرى كددٖ اًؼوددبد ٗودد٘ي الضٍرددٔ للضٍرددٔ  -الوددزًَس
ل٘س َّ التشدد كٖ طدذم الضٍردٔ ػلْ٘دب ألًدِ ال ٌٗجـدٖ       -الوٌوـؼٔ

الشي كٖ اى الضٍرٔ الوٌوـؼٔ صٍرٔ حو٘ؤ ًبلضٍردٔ الذائودٔ ودَاء    
هلٌب ثٌَى ٍطق الذٍام ٍ االًوـبع ًَػبى هي رٌس ٍاحذ أم ال  ثدل  
ٍرِ تشددُ ٍ هٌشأ تشٌٌِ٘ َّ احتوبل االًظشاف كٖ إؿ م الذل٘ل ٍ 

إلدى الضٍردٔ   « ال ٗو٘ي للضٍرٔ هغ صٍرْب»: -ػلِ٘ الس م -َّ هَلِ
الذائؤ كبلوذاس كٖ تسشٗٔ الحٌن هي الضٍرٔ الذائؤ إلْ٘ب ػلى حست 

. َّ االًظشاف ٍ ػذهِ( هذُ)اخت٘بس الوظٌق 

364: ، ص1 ؛ ج(للشاّسٍدٕ)وتا  الحح 
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الصٍخٔ للوٌمطعٔ 
لٌي دػَى االًظشاف ال ٗخلَ هي الوٌبهشٔ ٍ اإلشٌبل ثؼذ هب ثٌ٘بُ ٍ •

هشاسا هي أى االًظشاف الوؼتجدش ال ثدذ أى ٌٗدَى ًبلوشٌٗدٔ الوحلَكدٔ      
ثبلٌ م ثح٘ج لن ٗلتوش كٖ خشٍد الوٌظشف ػٌِ ػدي هدذلَل الٌد م    
إلى إهبهٔ هشٌٗٔ طبسكٔ  ٍ ال إشٌبل كدٖ اى هلدشٍع الوودبم لد٘س     

ػلدى كدشع تسدل٘وِ    : ل٘س كٖ الج٘ي اًظشاف ٍ حبً٘دب : ًزلي  كأٍال
.كجذٍى ال ٗؼتوذ ػلِ٘

364: ، ص1 ؛ ج(للشاّسٍدٕ)وتا  الحح 
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الصٍخٔ للوٌمطعٔ 
هدي  ( هدذُ )رلي ال ٗجوى هزبل لوب رّت الِ٘ طبحت الشٗدبع  كؼلى •

الوـغ ثبختظبص الحٌن ثبلضٍرٔ الذائؤ دٍى الوٌوـؼٔ  ح٘ج هبل كٖ 
ٍ أهدب الضٍردٔ   : )هجحج الٌزس كٖ آخش هسألٔ هب ٗؼتجدش كدٖ الحدبلق   

كٌ٘جـٖ الوـغ ثبختظبص الحٌن كْ٘دب ثبلذائودٔ دٍى الوٌوـؼدٔ  لؼدذم     
تجبدسّب هٌْب ػٌذ اإلؿ م هؼبكب الى هَٓ احتوبل ًَى طدذهْب ػلْ٘دب   

ٍ رلي ألًْب صٍرٔ حو٘ؤ  ًبلذائودٔ  (. ػلى وج٘ل الوزبص دٍى الحو٘ؤ
الووشسٓ كٖ الششٗؼٔ  ك   األحٌبم ؿبٗٔ األهش أًْب تلتشم ػٌْب كٖ ثؼغ 

ٍرِ لشكغ ال٘ذ ػي إؿ م الذل٘ل ثوزشد احتودبل االًظدشاف  كد٘حٌن    
[1]ثشوَل الحٌن الوزًَس لْب 

364: ، ص1 ؛ ج(للشاّسٍدٕ)وتا  الحح 
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الصٍخٔ للوٌمطعٔ 
ٍ ال ٗخلى اى شوَل الحٌن للضٍرٔ الوٌوـؼٔ ل٘س هختظب ثوب إرا هلٌدب ثٌدَى الدذٍام ٍ االًوـدبع     : الوؤلق[ 1]•

لوب حون كٖ هحلِ هي اى الضٍر٘ٔ االًوـبػ٘ٔ ػ٘ي الضٍر٘ٔ الذٍاه٘ٔ  ؿبٗٔ األهش اى  -حو٘ؤ ٍاحذٓ ًوب َّ الحن
ثل ًودَل   -االًوـبع ًشب هي هجل الششؽ كٖ ػوي الؼوذ  ٍ لزا هشس كٖ هحلِ اًِ لَ ًسٖ رًش األرل ٌٗؼوذ دائوب

ػلْ٘دب ًظدذهْب ػلدى     -ٍ َّ الضٍرٔ التٖ تؼوٌْب الدذل٘ل  -ثِ ٍ لَ هلٌب ثبخت ف هبّ٘تْوب  لظذم ّزا الؼٌَاى
.الذائؤ  ك٘شولْب الذل٘ل  ألًْب صٍرٔ ػلى ًل توذٗش ًوب اكبدُ و٘ذًب األوتبر دام ظلِ

ٍ اهب اإلشٌبل ػلِ٘ ثأًِ ثٌبء ػلى الوَل ثبخت ف هبّ٘ٔ الذائو٘ٔ ٍ االًوـبػ٘ٔ ك٘لضم اوتؼوبل للظ ٍاحذ كٖ أًخش •
  ٍ رلي ألًِ إًوب ٗتن االشٌبل ك٘وب إرا ًبى الوشاد هي اخت ف هبّ٘تْوب (كوذكَع)هي هؼٌى ٍاحذ ٍ َّ ال ٗزَص 

َّ اخت كْوب كٖ الزٌس  لٌٌِ ل٘س األهش ًزلي  ألى هشادًب هي اخت كْوب ثحست الوبّ٘ٔ ل٘س هب ٗتجبدس الدى  
ثح٘ج ًبى ػٌَاى الذائو٘ٔ هـدبٗشا لؼٌدَاى االًوـبػ٘دٔ ثحسدت الدزام ٍ       -الزّي هي اخت كْوب ثحست الزٌس

ثل ٌَٗى الوشاد هٌِ َّ اخت كْوب ثحست الٌَع ٍ لٌي رٌسْوب ٍاحدذ  ٍ ألردل اخت كْودب ثحسدت      -الزٌس
كبألٍلى اى ًؼجش ثبخت كْودب ثحسدت    -ثح٘ج رؼل لٌل هٌْوب ه٘ض ثِ ٗوتبص ػي ؿ٘شّب -الٌَع اختلل  آحبسّوب

الظٌق ال ثحست الوبّ٘ٔ  كٌَ٘ى هي االشتشاى الوؼٌَٕ ال الللظٖ ًٖ ٗلضم اوتؼوبل للظ ٍاحذ كدٖ أًخدش هدي    
اى االخت ف ثٌْ٘وب ثحست اٙحدبس إًودب   : هؼٌى  كٌَ٘ى هلشٍع الووبم هي هج٘ل الزًَسٗٔ ٍ األًَح٘ٔ  ٍ لزا ٗوبل

.ٌَٗى هي رْٔ اخت كْوب هي ح٘ج الظٌق
كبلضٍر٘ٔ ػلى ّزا ٌَٗى هي هج٘ل اإلًسبى الزٕ لِ أطٌبف هختللٔ ٗوتبص ًل هٌْب ػي األخش  هٌْدب الذائو٘دٔ  ٍ   •

هٌْب االًوـبػ٘ٔ  كٌوب ٗؼتجش ارى الضٍد كٖ اًؼوبد ٗو٘ي الضٍرٔ الذائؤ كٌزلي ٗؼتجش كدٖ اًؼودبد ٗود٘ي الضٍردٔ     
.الوٌوـؼٔ

365: ، ص1 ؛ ج(للشاّسٍدٕ)وتا  الحح 


