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(106)إِىَّ ّٓارَا لََُْٓٓ الْثٓلَؤَُاْ الْؤثِ٘يَُ
(83)ٍٓ إِىَّ هٙي شٙ٘ؼٓتِٙٙ لَبثٕشَاّٙ٘نٓ* •
(84)إِرْ رٓبءٓ سٓثَِّٔ ثِوَلْتٍ سٓلٙ٘نٍ•
(85)إِرْ هَبلَ لٙأَثِِ٘ٙ ٍٓ هََٕهِٙٙ هٓب رَا تَؼٕجٔذٍٔىَ•
(86)أَ ئلٌْب ءٓالًْٙٓٔ دٍٔىَ اللَِّٙ تُشِٗذٍٔىَ•
(87)الْؼٓبلَوٙ٘يَ   كَوٓب ظٌٌَُّنٔ ثِشَة٘•
(88)كٌََظَشَ ًَظْشًَٓ كىِ الٌُّزَٔمِ•
(89)سٓوٙ٘نٗ   كَوَبلَ إًِى٘•

الصافات
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(106)إِىَّ ّٓارَا لََُْٓٓ الْثٓلَؤَُاْ الْؤثِ٘يَُ
(90)ػٌِْٓٔ هٔذٕثِشِٗيَكَتََٓلََّٕاْ •
(91)كَشَاؽَ إِلىٓ ءٓالْٙٓتِِْنٕ كَوَبلَ أَ لَب تَأًْلَُُىَ•
(92)لَب تٌَغٙوَُىَ   هٓب لٌَنٔ•
(93)كَشَاؽَ ػٓلَِْٕ٘نٕ ضَشْثٓب ثِبلْ٘ٓوٙ٘يِ•
(94)كَأَهْجٓلَُاْ إِلَِٕ٘ٙ ٗٓضِكَُّىَ•
(95)هَبلَ أَ تَؼٕجٔذٍٔىَ هٓب تٌَْحٙتَُىَ•
(96)ٍٓ هٓب تَؼٕوٓلَُىَ   ٍٓ اللَِّٔ خَلَوٌَنٔ•

الصافات
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(106)إِىَّ ّٓارَا لََُْٓٓ الْثٓلَؤَُاْ الْؤثِ٘يَُ
(97)هَبلَُاْ اثٌَُٕاْ لَِٔ ثٌْٔ٘ٓبًًب كَأَلْؤَُُ كىِ الزَٕحٙ٘نِ•
(98)كَأَسٓادٍٔاْ ثِِٙ ًَٕ٘ذٖا كزَٓؼٓلٌَْبّٔنٔ الْأَسٕلَلٙ٘يَ•
(99)سْْٓ٘ٓذٙٗيِ   سٓثى٘  رَاّٙتٗ إِلىٓ   ٍٓ هَبلَ إًِى٘•
(100)ّٓتٕ لىِ هٙيَ الظَّبلٙحٙ٘يَ   سٓة٘•
(101)كَجٓشَّشًَْبُٔ ثِـُلَبمٍ حٓلٙ٘نٍ•
أَرْثحُٓيٓ كَابًظُشْ     كىِ الْوٌَٓبمِ أًَى٘  أَسٓى   إًِى٘    كَلَوَّب ثٓلَؾَ هٓؼِٓٔ السَّؼٕىٓ هَبلَ ٗٓبثٌٔىٓ•

ِٔ هٙاَي           هٓب رَا تَشَى ْْ هٓاب تُاَْهُٓش  سٓاَتزِذًِٔى إِى شَابٓء اللَّا هَبَل ٗٓأَثٙٓت اكْؼٓا
(102)الظَّبثشِِٗيَ

(103)كَلَوَّب أَسٕلَوٓب ٍٓ تَلَِّٔ لٙلْزٓجِ٘يِ•

الصافات
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(106)إِىَّ ّٓارَا لََُْٓٓ الْثٓلَؤَُاْ الْؤثِ٘يَُ
(104)ًَبدٌَٕٓٗبُٔ أَى ٗٓإِثٕشَاّٙ٘نٍٔٓ •
(105)هَذٕ طٓذَّهْتٓ الشُّءٕٗٓب  إًَِّب ًَزَالٙيٓ ًزْٓضِى الْؤحٕسٌٙٙ٘يَ•
(106)إِىَّ ّٓبرَا لَُْٓٓ الْجٓلََُاْ الْؤجِ٘يُ•
(107)ٍٓ كَذٌَٕٓٗبُٔ ثِزٙثٕحٍ ػٓظٙ٘نٍ•
(108)ٍٓ تَشًٌََْب ػٓلَِٕ٘ٙ كىِ الَْخٙشِٗيَ•
(109)سٓلَبمٗ ػٓلىٓ إِثٕشَاّٙ٘نٓ•
(110)ًَزَالٙيٓ ًزْٓضِى الْؤحٕسٌٙٙ٘يَ•
111)إًَِِّٔ هٙيْ ػٙجٓبدًَٙب الْؤَْهٌٙٙ٘يَ•

الصافات
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 المَل فٖ الحح تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 الوَل كٖ الحذ ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي•
كا   ٍ الخت٘ابس    الوظاذ ٍ  الؼوٍْ  الجلَؽٗشتشط كٖ اًؼوبدّب  1هسألٔ •

   ِ ل هاي    ٍ تٌؼوذ هي الظجٖ ٍ إى ثلؾ ػششا ٍ إى طاحت الؼجابدام هٌا
ٍ الوٌشُ  الـبكْ ٍ السبّٖ ٍ السٌشاى ٍ  الوزٌَى

ٍ األهَى طحتْب هي الٌبكش الووشّ ثبللِّ تؼبلى  ثْ ٍ هو٘ي ٗحتوْ ٍراَدُ  •
.*تؼبلى ٍ ٗوظذ الوشثٔ سربء ك٘وب ٗؼتجش هظذّب

ألى الٌزسٍالعْذٍ ال٘و٘ي اهَس لصذٗٔ ال ٗوكي تحممْا تالشكل الوعتثش فٖ  *•
الششٗعٔ إال عوي ٗمصذ هعاًْ٘ا هٌتسثٔ إلى اهلل ٍ ال ٗوكي رلك فيٖ الكيافش   

.الزٕ ال ٗحتول ٍخَدُ تعالٖ
ٍ ال ٗدشٕ فِ٘ لاعذٓ خة اإلسالم الًصشافْا عي الومام ًعين ليَ ليال  ٍ ّيَ     •

.سمَطْا عٌِفاأللَى كافش ٍ تعلك تِ الكفاسٓ فأسلن 

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتثش فٖ اًعماد ٗو٘ي الزٍخٔ ٍ الَلذ إرى الزٍج ٍ الَالذ

إرى الضٍد ٍ الَالذ  ٍ  *ٗؼتجش كٖ اًؼوبد ٗو٘ي الضٍرٔ ٍ الَلذ 2هسألٔ •
أٍ كؼاْ ٍارات     ٍ ل ٗجؼذ ػذم اللشم ث٘ي **ل تٌلٖ اإلربصٓ ثؼذُ

ثْ ل  ***ْوبٍ ؿ٘شّوب  لٌي ل ٌٗجـٖ تشى الحت٘بط ك٘ تشى حشام
ٗتشى  

هطلما سَاء كاى هوا الٌٗيافٖ قيك الَاليذ اٍ اليزٍج ام هيا ٌٗاف٘يِ       *•
.ٍسَاء كاى هتعلمِ تعذ هَت الَالذ اٍ طالق الزٍج اٍ هَتِ ام لثلِ

.األقَط كفاٗتْا**•
.ٍ إى لن ٗكي اإلقت٘اط ٍاخثا***•

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتثش فٖ اًعماد ٗو٘ي الزٍخٔ ٍ الَلذ إرى الزٍج ٍ الَالذ

ٍ ٗؼتجشإرى الضٍد كٖ اًؼوبد ًزس الضٍرٔ  ٍ أهب ًزس الَلذ كبلظبّش ػذم •
اػتجبس إرى ٍالذُ كِ٘  ًوب أى اًؼوبد الؼْاذ ل ٗتَهاق ػلاى إرى أحاذ     

 ****ػلى األهَى

ال سٗة فٖ اعتثاس ارى الزٍج اٍ الَالذ فٖ اًعماد ًزس الزٍخٔ ****•
اٍ الَلذ ٍ عْذّوا إرا كاى هتعلك الٌيزس اٍ العْيذ هويا ٌٗيافٖ قيك      
الزٍج اٍ الَالذ ٍ اها إرا لن ٗكي كزلك فاألقَط عذم اعتثاسُ ف٘يِ  

سَاء كاى ًزس الزٍخٔ اٍ الَلذ ام عْذّوا

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتثش فٖ اًعماد ٗو٘ي الزٍخٔ ٍ الَلذ إرى الزٍج ٍ الَالذ

ٍ ػذم شوَل الَلذ لَلاذ   *****األهَى شوَل الضٍرٔ للوٌوغؼٍٔ •
الَلذ  ٍ ل كشم كٖ الَلذ ث٘ي الزًش ٍ األًخى  ٍ ل تلحن األم ثبألة ٍ 

.ل الٌبكش ثبلوسلن
ال تشول إلّا إرا ًافى قكّ استوتاعِ  *****•

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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شوَل الَلذ لَلذ الَلذ

ٗؼتجش كٖ اًؼوبد ٗو٘ي الضٍرٔ ٍ الَلاذ إرى الاضٍد ٍ الَالاذ  ٍ ل     2هسألٔ •
ٍ  تشى حاشام أٍ كؼْ ٍارت تٌلٖ اإلربصٓ ثؼذُ  ٍ ل ٗجؼذ ػذم اللشم ث٘ي 

ثْ ل ٗتشى   ْوبؿ٘شّوب  لٌي ل ٌٗجـٖ تشى الحت٘بط ك٘
ٍ ٗؼتجشإرى الضٍد كٖ اًؼوبد ًزس الضٍرٔ  ٍ أهب ًازس الَلاذ كبلظابّش ػاذم     •

اػتجبس إرى ٍالذُ كِ٘  ًوب أى اًؼوبد الؼْذ ل ٗتَهق ػلاى إرى أحاذ ػلاى    
األهَى  

ٍ األهَى شوَل الضٍرٔ للوٌوغؼٔ •
ٍ ػذم شوَل الَلذ لَلذ الَلذ  •
ٍ ل كشم كٖ الَلذ ث٘ي الزًش ٍ األًخى  ٍ ل تلحن األم ثبألة ٍ ل الٌابكش  •

.ثبلوسلن

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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شوَل الَلذ لَلذ الَلذ
؟ ًزلي ٍرْبى  (1)أٍل   ٍ ّْ الَلذ ٗشوْ ٍلذ الَلذ•
ٍ األهٔ الوضٍ٘رٔ ػلْ٘ب الست٘زاى هي الضٍد ٍ الوَلى ثٌبءٖ ػلى اػتجبس •

اإلرى  ٍ إرا أرى الوَلى للوولَى أى ٗحلق أٍ ٌٗزس الحاذ٘ ل ٗزات   
ػلِ٘ إػغبء هب صاد ػي ًلوتِ الَارجٔ ػلِ٘ هي هظبسف الحاذ٘  ٍ ّاْ   

  (3)لتحظ٘لْب أٍ ل؟ ٍرْبى ( 2)ػلِ٘ تخل٘ٔ سج٘لِ 
(.الش٘شاصٕ. )ل ٗجؼذ الشوَل( 1)•
(.الش٘شاصٕ. )الظبّش رلي إى لن ٌٗي هٌبك٘بً لحوِّ( 2)•
(.الخَئٖ. )أٍرْْوب الؼذم( 3)•

493: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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شوَل الَلذ لَلذ الَلذ
التواب   ( 4)حن٘ ػلى الوَل ثأىّ لْن الحّْ ّْ ٗزَص هغ حلق الزوبػٔ •

(. 5)الوزًَسٗي كٖ حّْ حللْن أم ل؟ ٍرْبى 
(.الش٘شاصٕ. )ل ٗجؼذ رلي( 4)•
أهَاُ الزَاص ألًِّ هي هجْ٘ السؼٖ كٖ تلَٗت ششائظ الَرَة ٍ ل ( 5)•

(.آهب ض٘بء. )ض٘ش كِ٘ ًتحظْ٘ الس هٔ لئلّب ٗزت ػلِ٘ ششة الوسْْ
(.الخَئٖ. )أهَاّوب الزَاص•
(.اإلهبم الخوٌٖ٘. )األهَى رَاصُ•
(.الل٘شٍصآثبدٕ. )األظْش الزَاص•
(. الگلپبٗگبًٖ. )أهَاّوب الزَاص ػلى ّزا الوجٌى•

493: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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شوَل الَلذ لَلذ الَلذ
هي ػذم تجبدسُ هي إع م الَالذ  ٍ : كٖ شوَل الحٌن للزذ٘ إشٌبلٍ •

ٍ األحاَط  . هي إع هِ ػلِ٘ ًخ٘شاً  ٍ اشتشاًْوب كاٖ األحٌابم ؿبلجابً   
ٍ رضم ثِ شا٘خٌب كاٖ   . األٍ٘ل  ٍ إى ًبى الخبًٖ لؼلِّ ل ٗخلَ ػي هشة

.«2»الذسٍ  

187: ، ص13 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )سٗاض الوسائل 
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شوَل الَلذ لَلذ الَلذ
أًِ لَ ًبى إع م الَلذ ٗشوْ ٍلذ الَلذ حو٘ؤ لَسث ٍلذ الَلذ : هٌْبٍ •

ٍ ٍلذ الجٌت هغ ػوِ٘ ٍ خبلِ  ٍ ًبى لَلذ الجٌت حلخبى  ٍ للجٌت للظلت 
كٙاٖ  اللّأِ  حلج  ثْ ًبى لْب الخلج  ٍ لَلاذّب الخلخابى ثاٌض٘ َٗٔطٙاٌُ٘نٔ     

ٍ اإلروبع ػلى أًاِ ل ٗاشث ٍلاذ    « 4»ٍ الٌض٘ . اٙٗٔ« 3»إٍَٔلدًُٙنٕ 
. الَلذ هغ ٍرَد الَلذ ٗذكؼِ

.11: الٌسبء( 3)•
  أثاَاة ه٘اشاث األثاَٗي ٍ    114 110: 26اًظش ٍسبئْ الشا٘ؼٔ  ( 4)•

.7األٍلد  ة 

396: ، ص2 سسائل آل طَق المط٘فٖ؛ ج
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شوَل الَلذ لَلذ الَلذ
ًزا لضٍم صٗبدٓ اللشع ٍ َّ الَلذ ػلى ًظ٘ت أطلِ  ٍ هي ٗتوشّة ثِ ٍ •

ػٌت الَلاذ للظالت     ٍ ٗذلّ ػلى أى اٙٗٔ إًوب . ٍ َّ اهِ٘ٔ  ٍ َّ ثبعْ
كإرى َّ الحو٘ؤ دٍى ٍلذُ  ٍ لَ ًبى اإلع م ٗشوْ ٍلذ الَلذ حو٘ؤ 
لٌبى دللٔ اٙٗٔ ػلى ٍلذ الظلت ٍ إسادتِ هٌْب خبط٘ٔ ثوشٌٗٔ؛ كتٌَى 

.هزبصاً  ٍ ل هبئْ ثِ

396: ، ص2 سسائل آل طَق المط٘فٖ؛ ج
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شوَل الَلذ لَلذ الَلذ
(. 1)أٍ ل؟ ًزلي ٍرْبى   ّْ الَلذ ٗشوْ ٍلذ ٍ •
ٍ كٖ الشٗبع رًش أى األٍل ل ٗخلاَ هاي هاشة  ٍ ًسات إلاى      ( 1)•

ٍ لٌٌِ ؿ٘ش ظبّش  ٍ الخاشٍد ػاي ػواَم األدلأ     . الزضم ثِ: الذسٍ 
.الووتض٘ٔ للظحٔ ثذٍى الرى ل هوتضٖ لِ

310: ، ص10 هستوسك العشٍٓ الَثمى، ج
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شوَل الَلذ لَلذ الَلذ
(ٍ ّْ الَلذ ٗشوْ ٍلذ الَلذ أٍ ل؟ ًزلي ٍرْبى: )هذُهَلِ •
كٖ شوَل الحٌان لَلاذ الَلاذ    ( هذُ)ل اشٌبل ًوب رًشًب أى تشد الوظٌق •

رْٔ التشدد كٖ طذم الَلذ ػلى ٍلذ الَلذ  ثاْ اًواب الَراِ كاٖ      ل٘س هي 
( ل ٗو٘ي لَلذ هاغ ٍالاذُ  : )-ػلِ٘ الس م -تشددُ َّ احتوبل اًظشاف هَلِ

الى الَلذ ث  ٍاسغٔ  ٍ رلي ألًِ ل ٌٗجـٖ الشي كٖ أى ٍلذ الَلذ ٍلذ هاي  
الظلت سَاء ًبى هي الثي أم هي الجٌت  ٍ لٌي هذ ػشكت أى الًظشاف ل 
ٗخلَ هي الوٌبهشٔ ثؼذ هب ًبى الوؼتجش هٌِ ًبلوشٌٗٔ الحبكٔ ثبلٌ م ثح٘ج لن 
ٗلتوش كٖ خشٍد الوٌظشف ػٌِ ػي ح٘ض اإلع م إلى إهبهٔ هشٌٗٔ طابسكٔ   
: ٍ هلشٍع الووبم ل٘س ًزلي هغؼب  ك  ٍرِ لشكغ ال٘ذ ػي اإلع م ك٘وبل
إًِ ًوب أى اًؼوبد ٗو٘ي الَلذ ٗحتبد إلى إرى الَالذ ًزلي ٗحتبد إلى رلي 

.ٗو٘ي ٍلذ الَلذ

365: ، ص1 ؛ ج(للشاّشٍدٕ)كتاب الحح 
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شوَل الَلذ لَلذ الَلذ
هاي رّبثاِ إلاى    ( سُ)حٌبُ س٘ذ الشٗبع ػي طبحت الاذسٍ   كوب •

شوَل الحٌن لِ هت٘ي  ٍ ًزا هب استوش ثِ طبحجِ ح٘ج هبل كٖ هجحج 
ٍ  -الذال ػلى لضٍم الَكابء ثابل٘و٘ي   -اى هوتضى ػوَم األطْ: )الٌزس

اختظبص الٌض ٍ اللتبٍى ثؼذم الظحٔ ٍ التَهق ػلاى الرى ثبلَالاذ   
ػذم التؼذٗٔ إلى الَالذٓ  ٍ كٖ شوَل الحٌن للزذ اشاٌبل هاي ػاذم    
تجبدسُ هي إع م الَالذ  ٍ هي إع هِ ػلِ٘ ًخ٘اشا أٍ اشاتشاًْوب كاٖ    
األحٌبم ؿبلجب ٍ األحَط األٍل ٍ إى ًبى الخابًٖ لؼلاِ ل ٗخلاَ ػاي     

(.هشة ٍ رضم ثِ ش٘خٌب كٖ الذسٍ 

365: ، ص1 ؛ ج(للشاّشٍدٕ)كتاب الحح 
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شوَل الَلذ لَلذ الَلذ
هْ٘ ثبلشوَل لًٌَِ ٍلاذاً حو٘وأ  ٍ ه٘اْ ثبلؼاذم لؼواَم األدلأ       ( 2)•

.الووتض٘ٔ للظحٔ ثذٍى الرى  ٍ إًوب خشرٌب ػٌِ كٖ خظَص الَلذ

308: ، ص26 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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شوَل الَلذ لَلذ الَلذ
أًِ إرا ًبى اػتجبس الرى كٖ ال٘وا٘ي  : التحو٘ن َّ التلظْ٘ ٍ حبطلٍِ •

أٍ الٌزس هي ثبة سػبٗٔ حوَم الَالذ ك  كشم ث٘ي الَالذ ٍ الزذ  كاإى  
الزذ لِ حوَم ػلى حل٘ذُ ٍ إرا ًْبُ ػي الؼوْ ثبلٌزس ٗظجح الوتؼلان  

هشرَحبً ك  ٌٗؼوذ أٍ ٌٗحْ  
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شوَل الَلذ لَلذ الَلذ
ٍ إى هلٌب ثبػتجبس الرى كٖ أطْ الًؼوبد سَاء ًبى هٌبك٘بً لحن الَالاذ  •

أم ل كشوَل الحٌن لَلذ الَلذ هشٌْ  ألىّ الَلذ ٍ إى ًبى أػان هاي   
الَلذ ٍ الحل٘ذ لٌَى الَلذ هي ٗتَلّذ هي اإلًسبى ٍ ل سٗت أى الحل٘اذ  

الزذ ٍ إًوب ػلى  ٗظذم هتَلذ هي الزذ أٗضبً ثبلَاسغٔ إلّب أى الَالذ ل 
.ٗظذم ػلى الَالذ ث  ٍاسغٔ خبطٔ
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شوَل الَلذ لَلذ الَلذ

ًؼن ػٌَاى األة ٗظذم ػلى الَالذ ٍ األرذاد ٍ ٗوابل آثاب ى ٍ هاذ     •
  كؼٌاَاى  «1»أُعلن كٖ اٙٗبم الٌشٗؤ ٍ ؿ٘شّب اٙثبء ػلى األرذاد 

الَالذ ٍ األة ٗلتشم أحذّوب ػي اٙخش ٍ الَالذ ٗخاتض ثبلَالاذ ثا     
. ٍاسغٔ  ٍ الوَرَد كٖ الٌض الَالذ ٍ شوَلِ للزذ هشٌْ أٍ هوٌَع
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