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 المَل فٖ الحح تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 المَل فٖ الحح ثبلٌرز ٍ الؼْد ٍ ال٘و٘ي•
فد   ٍ االخت٘دبز    المصدد ٍ  الؼملٍ  الجلَؽٗشتسط فٖ اًؼمبدّب  1هسألٔ •

   ِ ال هدي    ٍ تٌؼمد هي الصجٖ ٍ إى ثلؾ ػشسا ٍ إى صدح  الؼجدبدام هٌد
ٍ الوىسُ  الـبفل ٍ السبّٖ ٍ السىساى ٍ  الودٌَى

ٍ األلَى صحتْب هي الىبفس الومسّ ثبللِّ تؼبلى  ثل ٍ هوّي ٗحتول ٍخدَدُ  •
.*تؼبلى ٍ ٗمصد المسثٔ زخبء ف٘وب ٗؼتجس لصدّب

ألى الٌزسٍالعْذٍ ال٘و٘ي اهَس لصذٗٔ ال ٗوىي تحممْا تالشىل الوعتثش فٖ  *•
الششٗعٔ إال عوي ٗمصذ هعاًْ٘ا هٌتسثٔ إلى اهلل ٍ ال ٗوىي رله فيٖ الىيافش   

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

.سمَطْا عٌِفاأللَى وافش ٍ تعلك تِ الىفاسٓ فأسلن 
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ٗعتثش فٖ اًعماد ٗو٘ي الزٍخٔ ٍ الَلذ إرى الزٍج ٍ الَالذ

إذى الصٍج ٍ الَالد  ٍ  *ٗؼتجس فٖ اًؼمبد ٗو٘ي الصٍخٔ ٍ الَلد 2هسألٔ •
أٍ فؼدل ٍاخدت     ٍ ال ٗجؼد ػدم الفسق ث٘ي **ال تىفٖ اإلخبشٓ ثؼدُ

ثل ال  ***ْوبٍ ؿ٘سّوب  لىي ال ٌٗجـٖ تسن االحت٘بط ف٘ تسن حسام
ٗتسن  

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

.األقَط وفاٗتْا**•
.ٍ إى لن ٗىي اإلقت٘اط ٍاخثا***•
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ٗعتثش فٖ اًعماد ٗو٘ي الزٍخٔ ٍ الَلذ إرى الزٍج ٍ الَالذ

ٍ ٗؼتجسإذى الصٍج فٖ اًؼمبد ًرز الصٍخٔ  ٍ أهب ًرز الَلد فبلظبّس ػدم •
اػتجبز إذى ٍالدُ فِ٘  ووب أى اًؼمبد الؼْدد ال ٗتَلدع ػلدى إذى أحدد     

 ****ػلى األلَى

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

سَاء واى ًزس الزٍخٔ اٍ الَلذ ام عْذّوا
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ٗعتثش فٖ اًعماد ٗو٘ي الزٍخٔ ٍ الَلذ إرى الزٍج ٍ الَالذ

ٍ ػدم شوَل الَلد لَلدد   *****األلَى شوَل الصٍخٔ للوٌمطؼٍٔ •
ٍ ال فسق فٖ الَلد ث٘ي الروس ٍ األًثى  ٍ ال تلحدك    ******الَلد

.األم ثبألة ٍ ال الىبفس ثبلوسلن
.استوتاعِال تشول إلّا إرا ًافى قكّ  *****•
.ال تشول إال إرا ًافٖ قك الدذ******•
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ٍ ال فشق فٖ الَلذ ت٘ي الزوش ٍ األًثى، 

ٗؼتجس فٖ اًؼمبد ٗو٘ي الصٍخٔ ٍ الَلدد إذى الدصٍج ٍ الَالدد  ٍ ال     2هسألٔ •
ٍ  تسن حدسام أٍ فؼل ٍاخت تىفٖ اإلخبشٓ ثؼدُ  ٍ ال ٗجؼد ػدم الفسق ث٘ي 

ثل ال ٗتسن   ْوبؿ٘سّوب  لىي ال ٌٗجـٖ تسن االحت٘بط ف٘
ٍ ٗؼتجسإذى الصٍج فٖ اًؼمبد ًرز الصٍخٔ  ٍ أهب ًدرز الَلدد فبلظدبّس ػددم     •

اػتجبز إذى ٍالدُ فِ٘  ووب أى اًؼمبد الؼْد ال ٗتَلع ػلدى إذى أحدد ػلدى    
األلَى  

ٍ األلَى شوَل الصٍخٔ للوٌمطؼٔ •
ٍ ػدم شوَل الَلد لَلد الَلد  •
ٍ ال فسق فٖ الَلد ث٘ي الروس ٍ األًثى  •
.ٍ ال تلحك األم ثبألة ٍ ال الىبفس ثبلوسلن•
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ٍ ال فشق فٖ الَلذ ت٘ي الزوش ٍ األًثى، 
اى الَلد الرٕ ٗتَلع ٗوٌِ٘ ػلى اذى الَالدد ال ٗتدتب ثبلَلدد    الثبلث •

.الروَز ثل ٗؼن األًثى أٗضب إلط ق ػٌَاًِ ٍ شوَلِ لْب

446: ، ص1 الحح؛ ج -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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ٍ ال تلحك األم تاألب 

ٗؼتجس فٖ اًؼمبد ٗو٘ي الصٍخٔ ٍ الَلدد إذى الدصٍج ٍ الَالدد  ٍ ال     2هسألٔ •
ٍ  تسن حدسام أٍ فؼل ٍاخت تىفٖ اإلخبشٓ ثؼدُ  ٍ ال ٗجؼد ػدم الفسق ث٘ي 

ثل ال ٗتسن   ْوبؿ٘سّوب  لىي ال ٌٗجـٖ تسن االحت٘بط ف٘
ٍ ٗؼتجسإذى الصٍج فٖ اًؼمبد ًرز الصٍخٔ  ٍ أهب ًدرز الَلدد فبلظدبّس ػددم     •

اػتجبز إذى ٍالدُ فِ٘  ووب أى اًؼمبد الؼْد ال ٗتَلع ػلدى إذى أحدد ػلدى    
األلَى  

ٍ األلَى شوَل الصٍخٔ للوٌمطؼٔ ٍ ػدم شوَل الَلد لَلد الَلد  ٍ ال فسق •
فٖ الَلد ث٘ي الروس ٍ األًثى  

ٍ ال تلحك األم ثبألة •
.ٍ ال الىبفس ثبلوسلن•
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ٍ ال تلحك األم تاألب 
اى األم ال تلحك ثبألة فٖ تَلع ٗو٘ي الَلدد ػلدى إذًْدب ألى    الساثغ •

الَالد ال ٗشولْب ٍ الحىن اًوب َّ فٖ همبثدل إط لدبم أدلدٔ ال٘ود٘ي     
فبل شم االلتصبز ػلى الومداز الرٕ دل ػلِ٘ الدل٘ل ًؼن ٗلصم ػلى لَل 
الس٘د تجؼب لصبحت الدَاّس فٖ هؼٌى السٍاٗٔ الَازدٓ فٖ ال٘و٘ي تؼود٘ن  
الحىن لألم أٗضب لؼدم اختصدب  ٍخدَة اإلطبػدٔ ثدبألة ٍ هدَزد      

.السٍاٗٔ ػلِ٘ ٗتتب ثوب ٌٗبفٖ ٍخَة اإلطبػٔ ووب تمدم
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.ٍ ال الىافش تالوسلن

ٗؼتجس فٖ اًؼمبد ٗو٘ي الصٍخٔ ٍ الَلد إذى الصٍج ٍ الَالدد  ٍ   2هسألٔ •
تدسن  أٍ فؼل ٍاخت ال تىفٖ اإلخبشٓ ثؼدُ  ٍ ال ٗجؼد ػدم الفسق ث٘ي 

ثل ال ٗتسن   ْوبٍ ؿ٘سّوب  لىي ال ٌٗجـٖ تسن االحت٘بط ف٘ حسام
ٍ ٗؼتجسإذى الصٍج فٖ اًؼمبد ًرز الصٍخٔ  ٍ أهب ًرز الَلد فبلظبّس ػدم •

اػتجبز إذى ٍالدُ فِ٘  ووب أى اًؼمبد الؼْدد ال ٗتَلدع ػلدى إذى أحدد     
ػلى األلَى  

ٍ األلَى شوَل الصٍخٔ للوٌمطؼٔ ٍ ػدم شوَل الَلد لَلد الَلد  ٍ ال •
فسق فٖ الَلد ث٘ي الروس ٍ األًثى  ٍ ال تلحك األم ثبألة 

.ٍ ال الىبفس ثبلوسلن•
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11

.ٍ ال الىافش تالوسلن
ال ٗلحك الىبفس الَالد ثبلوسلن لَضَح اى هٌبط الحىن زػبٗٔ التبهس •

احتسام الَالد ٍ حفظ شئًَِ ٍ الىبفس ال احتسام لِ أص  ٍ لَ وبى ٍالدا 
.ووب ال ٗتفى
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي

 لَ ًرز الحح هي هىبى هؼ٘ي فحح هي ؿ٘سُ لن تجسأ ذهتِ 3هسألٔ •
لَ ػٌِ٘ فٖ سٌٔ فحح فْ٘ب هي ؿ٘س هب ػٌِّ٘ ٍخج  ػلِ٘ الىفبزٓ  ٍ •
لَ ًرز أى ٗحح حدٔ اإلس م هي ثلد ورا فحح هدي ؿ٘دسُ صدو  ٍ    ٍ •

 الىفبزٓ ٍخج  
لَ ًرز أى ٗحح فٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ لن ٗدص التأخ٘س  فلَ أخّس هغ الدتوىي  ٍ •

ػصى ٍ ػلِ٘ المضبء ٍ الىفبزٓ  ٍ لَ لن ٗم٘دُ ثصهبى خبش التأخ٘س إلدى  
ظي الفَم ٍ لَ هبم ثؼد توىٌِ ٗمضى ػٌِ هدي أصدل التسودٔ ػلدى     

األلَى  

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي

لَ ًرز ٍ لن ٗتوىي هي أدائِ حتى هبم لن ٗدت المضبء ػٌِ  ٍ •
لَ ًرز هؼلمب ػلى أهس ٍ لن ٗتحمك الوؼلك ػلِ٘ حتى هبم لن ٗددت  ٍ •

لَ ًرز اإلحدبج هؼلمب ػلى شسط فوبم لجل حصَلِ ًؼن المضبء ػٌِ  
 ٍ حصل ثؼد هَتِ هغ توىٌِ لجلِ فبلظبّس ٍخَة المضبء ػٌِ

ووب أًِ لَ ًرز إحدبج شتب فٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ فتبلع هغ توىٌِ ٍخت  •
ٗمضد٘بى هدي أصدل     ْودب   ٍ إى هبم لجدل إت٘بً الىفبزٍٓ  المضبءػلِ٘ 
التسؤ  

ورا لَ ًرز إحدبخِ هطلمب أٍ هؼلمب ػلى شسط ٍ لد حصل ٍ توىي ٍ •
. هٌِ ٍ تسن حتى هبم
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي

 لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي فحح هي غ٘شُ لن تثشا رهتِ 3هسألٔ •
لَ عٌِ٘ فٖ سٌٔ فحح فْ٘ا هي غ٘ش ها عٌِّ٘ ٍخثت علِ٘ الىفاسٓ، ٍ •
لَ ًرز أى ٗحح حدٔ اإلس م هي ثلد ورا فحح هدي ؿ٘دسُ صدو  ٍ    ٍ •

 الىفبزٓ ٍخج  
لَ ًرز أى ٗحح فٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ لن ٗدص التأخ٘س  فلَ أخّس هغ الدتوىي  ٍ •

ػصى ٍ ػلِ٘ المضبء ٍ الىفبزٓ  ٍ لَ لن ٗم٘دُ ثصهبى خبش التأخ٘س إلدى  
ظي الفَم ٍ لَ هبم ثؼد توىٌِ ٗمضى ػٌِ هدي أصدل التسودٔ ػلدى     

األلَى  
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي

وثلذٓ اٍ تلذ آلش هعّ٘ي ( 1)إرا ًزس الححّ هي هىاى هعّ٘ي (: 7هسألٔ )•
فححّ هي غ٘ش رله الوىاى لن تثشا رهّتِ ٍ ٍخة علِ٘ ثاً٘اً، 

ًعن لَ عٌِ٘ فٖ سٌٔ فححّ فٖ تله السٌٔ هي غ٘ش رله الوىاى ٍخة •
، لعذم إهىاى التذاسن،(2)علِ٘ الىفّاسٓ 

ّرا إذا وبى الوٌرٍز ّرا الفسد التب ّ هي الحدحّ ٍ إلّدب فبلصدحّٔ    ( 1)•
هشسٍطٔ ثسخحبى الححّ هي خصَ  ّرا الوىبى ووب ٗشدتسط ذلده   

(.الگلپبٗگبًٖ. )فٖ الٌرز اٙخس ٍ ًرز حدّٔ اإلس م
إى وبى الححّ الوٌرٍز همّ٘داً ثتلده السدٌٔ أٍ ثؼٌدَاى ؿ٘دس لبثدل      ( 2)•

(.الجسٍخسدٕ. )للتىسّز
497: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي

ٍ لَ ًزس اى ٗححّ هي غ٘ش تم٘٘ذ توىاى ثنّ ًزس ًزساً آليش اى ٗىيَى    •
رله الححّ هي هىاى وزا ٍ لال  فححّ هي غ٘ش رله الوىاى تشا هي 

، (3)الٌزس األٍّل، ٍ ٍخة علِ٘ الىفّاسٓ لخل  الٌزس الثاًٖ 
•(3 ) ٖ . هغ فسض زخحبى هب ًرزُ هي التصَصّ٘ٔ ٍ ورا فٖ الفسع اٙتد

(.الجسٍخسدٕ)
(.الش٘ساشٕ. )هغ زخحبى التصَصّ٘ٔ الوٌرٍزٓ•
(.التَئٖ. )ف٘وب إذا وبى للوىبى الوٌرٍز زخحبى ٍ ورا ف٘وب ثؼدُ•
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