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 المَل فٖ الحح بالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 الوَل كٖ الحح تالٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي•
كد   ٍ االخت٘داس    الوظدذ ٍ  الؼولٍ  الثلَؽٗشتشط كٖ اًؼوادّا  1هسألٔ •

   ِ ال هدي    ٍ تٌؼوذ هي الظثٖ ٍ إى تلؾ ػششا ٍ إى طدح  الؼثدادام هٌد
ٍ الوٌشُ  الـاكل ٍ الساّٖ ٍ السٌشاى ٍ  الودٌَى

ٍ األهَى طحتْا هي الٌاكش الووشّ تاللِّ تؼالى  تل ٍ هوّي ٗحتول ٍخدَدُ  •
.*تؼالى ٍ ٗوظذ الوشتٔ سخاء ك٘وا ٗؼتثش هظذّا

ألى الٌزسٍالعْذٍ ال٘و٘ي اهَس لصذٗٔ ال ٗوىي تحممْا بالشىل الوعتبش فٖ  *•
الششٗعٔ إال عوي ٗمصذ هعاًْ٘ا هٌتسبٔ إلى اهلل ٍ ال ٗوىي رله فيٖ الىيافش   

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

.سمَطْا عٌِفاأللَى وافش ٍ تعلك بِ الىفاسٓ فأسلن 

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

إرى الضٍج ٍ الَالذ  ٍ  *ٗؼتثش كٖ اًؼواد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ 2هسألٔ •
أٍ كؼدل ٍاخدة     ٍ ال ٗثؼذ ػذم اللشم ت٘ي **ال تٌلٖ اإلخاصٓ تؼذُ

تل ال  ***ْواٍ ؿ٘شّوا  لٌي ال ٌٗثـٖ تشى االحت٘اط ك٘ تشى حشام
ٗتشى  

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

.األقَط وفاٗتْا**•
.ٍ إى لن ٗىي اإلقت٘اط ٍاخبا***•

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

ٍ ٗؼتثشإرى الضٍج كٖ اًؼواد ًزس الضٍخٔ  ٍ أها ًزس الَلذ كالظاّش ػذم •
اػتثاس إرى ٍالذُ كِ٘  ًوا أى اًؼواد الؼْدذ ال ٗتَهدق ػلدى إرى أحدذ     

 ****ػلى األهَى

ال سٗب فٖ اعتباس 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 اعتباسُ ف٘يِ  

سَاء واى ًزس الزٍخٔ اٍ الَلذ ام عْذّوا

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

ٍ ػذم شوَل الَلذ لَلدذ   *****األهَى شوَل الضٍخٔ للوٌوطؼٍٔ •
ٍ ال كشم كٖ الَلذ ت٘ي الزًش ٍ األًثى  ٍ ال تلحدن    ******الَلذ
.ٍ ال الٌاكش تالوسلن *******تاألباألم 

.استوتاعِال تشول إلّا إرا ًافى قكّ  *****•
.ال تشول إال إرا ًافٖ قك الدذ******•
ِ٘ قيك  هتعلما بوا ف الٌزسًعن لَ واى ال٘و٘ي  اٍ العْذ اٍ*******•

.األم ٗتَل  على إرًِ

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

 لَ ًزس الحح هي هٌاى هؼ٘ي كحح هي ؿ٘شُ لن تثشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ ػٌِ٘ كٖ سٌٔ كحح كْ٘ا هي ؿ٘ش ها ػٌِّ٘ ٍخث  ػلِ٘ الٌلاسٓ  ٍ •
لَ ًزس أى ٗحح حدٔ اإلس م هي تلذ ًزا كحح هدي ؿ٘دشُ طدو  ٍ    ٍ •

 الٌلاسٓ ٍخث  
لَ ًزس أى ٗحح كٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ لن ٗدض التأخ٘ش  كلَ أخّش هغ الدتوٌي  ٍ •

ػظى ٍ ػلِ٘ الوضاء ٍ الٌلاسٓ  ٍ لَ لن ٗو٘ذُ تضهاى خاص التأخ٘ش إلدى  
ظي اللَم ٍ لَ هام تؼذ توٌٌِ ٗوضى ػٌِ هدي أطدل التشًدٔ ػلدى     

األهَى  

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



7

لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي

لَ ًزس ٍ لن ٗتوٌي هي أدائِ حتى هام لن ٗدة الوضاء ػٌِ  ٍ •
لَ ًزس هؼلوا ػلى أهش ٍ لن ٗتحون الوؼلن ػلِ٘ حتى هام لن ٗددة  ٍ •

لَ ًزس اإلحداج هؼلوا ػلى ششط كوام هثل حظَلِ ًؼن الوضاء ػٌِ  
 ٍ حظل تؼذ هَتِ هغ توٌٌِ هثلِ كالظاّش ٍخَب الوضاء ػٌِ

ًوا أًِ لَ ًزس إحداج شخض كٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ كخالق هغ توٌٌِ ٍخة  •
ٗوضد٘اى هدي أطدل     ْودا   ٍ إى هام هثدل إت٘اً الٌلاسٍٓ  الوضاءػلِ٘ 
التشًٔ  

ًزا لَ ًزس إحداخِ هطلوا أٍ هؼلوا ػلى ششط ٍ هذ حظل ٍ توٌي ٍ •
. هٌِ ٍ تشى حتى هام

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

 لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي فحح هي غ٘شُ لن تبشا رهتِ 3هسألٔ •
لَ عٌِ٘ فٖ سٌٔ فحح فْ٘ا هي غ٘ش ها عٌِّ٘ ٍخبت علِ٘ الىفاسٓ، ٍ •
لَ ًزس أى ٗحح حدٔ اإلس م هي تلذ ًزا كحح هدي ؿ٘دشُ طدو  ٍ    ٍ •

 الٌلاسٓ ٍخث  
لَ ًزس أى ٗحح كٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ لن ٗدض التأخ٘ش  كلَ أخّش هغ الدتوٌي  ٍ •

ػظى ٍ ػلِ٘ الوضاء ٍ الٌلاسٓ  ٍ لَ لن ٗو٘ذُ تضهاى خاص التأخ٘ش إلدى  
ظي اللَم ٍ لَ هام تؼذ توٌٌِ ٗوضى ػٌِ هدي أطدل التشًدٔ ػلدى     

األهَى  

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



9

لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي

وبلذٓ اٍ بلذ آلش هعّ٘ي ( 1)إرا ًزس الححّ هي هىاى هعّ٘ي (: 7هسألٔ )•
فححّ هي غ٘ش رله الوىاى لن تبشا رهّتِ ٍ ٍخب علِ٘ ثاً٘اً، 

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

ّزا إرا ًاى الوٌزٍس ّزا اللشد الخاصّ هي الحدحّ ٍ إلّدا كالظدحّٔ    ( 1)•
هششٍطٔ تشخحاى الححّ هي خظَص ّزا الوٌاى ًوا ٗشدتشط رلدي   

(.الگلپاٗگاًٖ. )كٖ الٌزس اٙخش ٍ ًزس حدّٔ اإلس م
إى ًاى الححّ الوٌزٍس هوّ٘ذاً تتلدي السدٌٔ أٍ تؼٌدَاى ؿ٘دش هاتدل      ( 2)•

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

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

، (3)الٌزس األٍّل، ٍ ٍخب علِ٘ الىفّاسٓ لخل  الٌزس الثاًٖ 
•(3 ) ٖ . هغ كشع سخحاى ها ًزسُ هي الخظَطّ٘ٔ ٍ ًزا كٖ اللشع اٙتد

(.الثشٍخشدٕ)
(.الش٘شاصٕ. )هغ سخحاى الخظَطّ٘ٔ الوٌزٍسٓ•
(.الخَئٖ. )ك٘وا إرا ًاى للوٌاى الوٌزٍس سخحاى ٍ ًزا ك٘وا تؼذُ•

497: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي
إرا ًزس الحح هي هٌاى هؼ٘ي ًثلدذٓ أٍ  ( األٍل)ّزُ الوسألٔ أهَس كٖ •

تلذ هؼ٘ي أخش كإى ًاى كٖ الحح هٌِ سخحاى ك  إشدٌال كدٖ اًؼوداد    
كإًدِ ساخدو الشدتوالِ ػلدى      "ًزسُ ًوا إرا ًزس الحح هي الؼشام هث 

صٗاسٓ ائؤ الؼشام ػلْ٘ن لظ ٓ ٍ الس م  ٍ ًزا إرا لن ٌٗي للحح هٌدِ  
  تٌاء ػلى ًلاٗٔ سخحاى أطدل  "سخحاى ًالحح ػي طشٗن لثٌاى هث 

الؼول كٖ اًؼواد ًزسُ ٍ اى لن ٌٗي سخحاى كٖ هَ٘دُ  الى دل٘ل اػتثاس 
الشخحاى كٖ الوٌزٍس ٌٗظشف الى اػتثاسُ كٖ الوٌزٍس ًلسِ  ٍ اللشع 
حظَلِ  ضشٍسٓ سخحاى الحح الوو٘ذ تًٌَِ هي هٌاى ًزا هدي ح٘د    

  كإًْا ساخحٔ هي ح٘  "اًِ حح ًالظ ٓ الوو٘ذٓ تًٌَْا كٖ الذاس هث 
اًْا ط ٓ 

136: ، ص12 هصباح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي
لَ ًاى هظة ٍهَع الٌذس َّ ًًَِ هي هٌاى هؼ٘ي ًوا لدَ ًدزس   ( ًؼن)•

الحح كٖ سٌٔ ٍ ًزس تؼذ رلي اى ٗأتٖ تالحح الوٌزٍس هي هٌداى ًدزا   
كلدَ ًدزس اى ٗدأتٖ تحددٔ      "لن ٗثؼذ اشتشاط الشخحاى كٖ الو٘ذ أٗضا

اإلس م هي طشٗن خاص تح٘  ًاى هؼوذ الٌزس َّ ًدَى الحدح هدي    
.رلي الطشٗن كاألظْش اشتشاط الشخحاى

136: ، ص12 هصباح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي
إرا ًزس حدٔ هي هٌاى هؼ٘ي كحح هي ؿ٘شُ  كداى ًداى   ( األهش الثاًٖ)•

حدٔ ؿ٘ش هو٘ذ تضهاى هؼ٘ي لن تثشء رهتدِ ػدي الحدح الوٌدزٍس لؼدذم      
هي الوٌداى الدزٕ    "اًطثام الوأتٖ تِ ػلِ٘ ٍ ٍخة ػلِ٘ اإلت٘اى ثاً٘ا

ػٌِ٘ كٖ الٌزس لثواء ٍهتِ ٍ اًطثام ها ٗأتٖ تِ ػلدى الوٌدزٍس كدٖ إٔ    
ػام ًاى لؼذم ٍه  هؼ٘ي لِ  ٍ ال تدة ػلِ٘ الٌلاسٓ كٖ إت٘اى الحدح  
األٍل  ٍ اها لَ ػٌِ٘ تؼام هؼ٘ي هخالق ٍ اتى تالحح هدي ؿ٘دش رلدي    
الوٌاى ٍخث  ػلِ٘ الٌلاسٓ لؼدذم إهٌداى التدذاسى  ٍ كدٖ ٍخدَب      

.الوضاء ػلِ٘ ً م ٗأتٖ كٖ الوسألٔ االت٘ٔ

136: ، ص12 هصباح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي
هدي ؿ٘دش   ها إرا ًاى الٌزس هتؼذدا أحذّوا تؼلن تدالحح هطلودا   : الثال •

تو٘٘ذ توٌاى ٍ األخش تؼلن تاإلت٘اى تِ هي هٌاى خاص ٍ خالق كحح 
هي ؿ٘ش رلي الوٌاى رًش كٖ الوتي أًِ تثشأ رهتِ هي الٌزس األٍل ألًدِ  
تؼلن تطث٘ؼٖ الحح ٍ هذ تحون  ؿاٗٔ األهش ه٘ذُ تٌزس ثاًٖ ٍ ٍخدَب  
آخش تإٗدادُ كٖ ضوي حظٔ خاطٔ كوتؼلن ًدزس ًدل هٌْودا ٗـداٗش     
اٙخش ٍ هذ حظل االهتثال تالٌسثٔ إلى الٌزس األٍل ٍ أها تالٌسثٔ إلى 
الٌزس الثاًٖ كوذ خاللِ ٍ ٗدة ػلِ٘ الٌلاسٓ ٍ ٌّزا لَ ًدزس اى ٗدأتٖ   
تحح اإلس م هي تلذ ًزا كخالق ٍ حح هي ؿ٘ش رلي الثلذ كإًِ ٗدضِٗ 

.ػي حدٔ اإلس م ٍ لٌي ٗدة ػلِ٘ الٌلاسٓ لخلق الٌزس

389: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي
:ٗوغ الٌ م كٖ خْت٘ي: أهَل•
ال سٗة كٖ طدحٔ الٌدزس إرا   . فٖ صحٔ الٌزس الثاًٖ ٍ عذهْا: األٍلى•

ًاى هتؼلؤ اهشا ساخحا ًوا إرا ًزس اى ٗظلٖ كٖ الوسدذ أٍ كٖ الحشم 
الششٗق أٍ ٗأتٖ تْا خواػٔ ٍ ًحَ رلي هي الؼٌداٍٗي الشاخحدٔ كدإى    
األهش األٍل تؼلن تأطل الطث٘ؼٔ الوطلؤ ٍ الثاًٖ تؼلدن تإٗواػْدا كدٖ    
ضوي كشد ساخو كلَ اتى تالطث٘ؼٔ كٖ ضوي ؿ٘دش رلدي اللدشد اهتثدل     
تالٌسثٔ إلى األهش األٍل ألًِ لن ٌٗدي هو٘دذا ٍ اًودا تؼلدن تدالطث٘ؼٖ      
الداهغ ت٘ي الظ ٓ خواػٔ ٍ كشادى ٍ أها تالٌسثٔ إلى األهش الثاًٖ كوذ 

خالق ٍ ٍخة ػلِ٘ الٌلاسٓ 

389: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي
ٍ أها إرا لن ٌٗي هتؼلؤ ساخحا ًودا إرا لدن ٌٗدي للوٌداى الوٌدزٍس      •

سخحاى ك  ٌٗؼوذ ًوا َّ ًزلي كٖ الووام ألى إت٘اى الحح هدي تلدذُ   
.أٍ هي تلذ خاص ال سخحاى كِ٘ ششػا ك  ٌٗؼوذ الٌزس تالٌسثٔ إلِ٘

ال ٗثؼذ طحتِ ك٘وا إرا تؼلن تالخشٍج هغ الواكلٔ األٍلى للشخحاى ًؼن •
كِ٘ الحتوال ػذم الَطَل إلى الحدح لدَ أخدش السدلش إلدى الوَاكدل       

.ال حؤ

389: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي
لَ تؼلن الٌزس تحظٔ خاطٔ ال تذ هي ثثَم الشخحاى كدٖ  : ٍ الحاطل•

تلي الحظٔ ٍ إال ك  ٌٗؼوذ ًوا إرا ًزس اى ٗظلٖ ط تِ الَ٘ه٘ٔ كدٖ  
ٔ خاطٔ  هي داسُ لؼذم سخحاى كٖ رلي  ًؼن لَ تؼلن الٌزس تدٌل   ؿشك

الخاص ٌٗؼوذ لثثَم الشخحاى كٖ أطل اللشد الخاص ًوا إرا ًدزس اى  
.ٗظلٖ سًؼت٘ي كٖ ّزُ الـشكٔ الوؼٌ٘ٔ

ها روشُ الوصٌ  هي اًعماد الٌزس الثاًٖ على إطاللِ غ٘يش  : ٍ بالدولٔ•
.تام بل ال بذ هي التفص٘ل ب٘ي ها واى هتعلمٔ ساخحا ٍ عذهِ

390-389: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ج


