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 المَل فٖ الحح تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 المَل ـٖ الحح تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي•
ـد   ٍ االخت٘داس    المصدذ ٍ  العملٍ  الثلَغٗشتشط ـٖ اًعمادّا  1هسألٔ •

   ِ ال هدي    ٍ تٌعمذ هي الصثٖ ٍ إى تلػ عششا ٍ إى صدح  العثدادام هٌد
ٍ الوىشُ  الؽاـل ٍ الساّٖ ٍ السىشاى ٍ  الودٌَى

ٍ األلَى صحتْا هي الىاـش الومشّ تاللِّ تعالى  تل ٍ هوّي ٗحتول ٍخدَدُ  •
.*تعالى ٍ ٗمصذ المشتٔ سخاء ـ٘وا ٗعتثش لصذّا

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

.الزٕ ال ٗحتول ٍخَدُ تعالٖ
ٍ ال ٗدشٕ فِ٘ لاعذٓ خة اإلسالم الًظشافْا 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

إرى الضٍج ٍ الَالذ  ٍ  *ٗعتثش ـٖ اًعماد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ 2هسألٔ •
أٍ ـعدل ٍاخدة     ٍ ال ٗثعذ عذم الفشق ت٘ي **ال تىفٖ اإلخاصٓ تعذُ

تل ال  ***ْواٍ ؼ٘شّوا  لىي ال ٌٗثؽٖ تشن االحت٘اط ـ٘ تشن حشام
ٗتشن  

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

ٍ ٗعتثشإرى الضٍج ـٖ اًعماد ًزس الضٍخٔ  ٍ أها ًزس الَلذ ـالظاّش عذم •
اعتثاس إرى ٍالذُ ـِ٘  ووا أى اًعماد العْدذ ال ٗتَلدؿ علدى إرى أحدذ     

 ****على 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

ٍ عذم شوَل الَلذ لَلدذ   *****األلَى شوَل الضٍخٔ للوٌمطعٍٔ •
ٍ ال ـشق ـٖ الَلذ ت٘ي الزوش ٍ األًثى  ٍ ال تلحدك    ******الَلذ
.ٍ ال الىاـش تالوسلن *******تاألباألم 

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

.األم ٗتَل  على إرًِ
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي

 لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي ـحح هي ؼ٘شُ لن تثشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ عٌِ٘ ـٖ سٌٔ ـحح ـْ٘ا هي ؼ٘ش ها عٌِّ٘ ٍخث  علِ٘ الىفاسٓ  ٍ •
لَ ًزس أى ٗحح حدٔ اإلس م هي تلذ وزا ـحح هي ؼ٘شُ صح  ٍ ٍخثد   ٍ •

 الىفاسٓ 
لَ ًزس أى ٗحح ـٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ لن ٗدض التأخ٘ش  ـلَ أخّش هع التوىي عصى ٍ •

ظيي  الىفاسٓ  ٍ لَ لن ٗم٘ذُ تضهداى خداص التدأخ٘ش إلدى     ٍ *ٍ علِ٘ المضاء 
  **األلَىٍ لَ هام تعذ توىٌِ ٗمضى عٌِ هي أصل التشؤ على  الفَت

.على األحَط*•
.تل على األحَط**•
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي

 لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي ـحح هي ؼ٘شُ لن تثشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ عٌِ٘ ـٖ سٌٔ ـحح ـْ٘ا هي ؼ٘ش ها عٌِّ٘ ٍخث  علِ٘ الىفاسٓ  ٍ •
لَ ًزس أى ٗحح حدٔ اإلس م هي تلذ وزا ـحح هدي ؼ٘دشُ صدح  ٍ    ٍ •

 الىفاسٓ ٍخث  
لَ ًزس أى ٗحح ـٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ لن ٗدض التأخ٘ش  ـلَ أخّش هع الدتوىي  ٍ •

عصى ٍ علِ٘ المضاء ٍ الىفاسٓ  ٍ لَ لن ٗم٘ذُ تضهاى خاص التأخ٘ش إلدى  
ظي الفَم ٍ لَ هام تعذ توىٌِ ٗمضى عٌِ هدي أصدل التشودٔ علدى     

األلَى  
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ًزس اى ٗحح سخال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هع توىٌِ َ ل

لَ ًزس ٍ لن ٗتوىي هي أدائِ حتى هام لن ٗدة المضاء عٌِ  ٍ •
لَ ًزس هعلما على أهش ٍ لن ٗتحمك الوعلك عل٘دِ حتدى هدام لدن ٗددة      ٍ •

المضاء عٌِ  
لَ ًزس اإلحداج هعلما على ششط ـوام لثدل حصدَلِ ٍ حصدل تعدذ     ًعن •

 هَتِ هع توىٌِ لثلِ ـالظاّش ٍخَب المضاء عٌِ
ووا اًِ لَ ًزس إقداج شخض فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هيع توىٌيِ ٍخية     •

ٗمض٘اى هي اطل التشؤ،  ْوا، ٍ إى هات لثل إت٘اًالىفاسٍٓ  المضاءعلِ٘ 
وزا لَ ًزس إحداخِ هطلما أٍ هعلما على ششط ٍ لذ حصل ٍ توىي هٌدِ  ٍ •

. ٍ تشن حتى هام
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ًزس اى ٗحح سخال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هع توىٌِ َ ل

هسألٔ لَ ًزس اى ٗحح سخال فٖ سٌٔ هعٌ٘ئ فخيال  هيع توىٌيِ      12•
إى هات لثيل إت٘اًْويا ٗمضي٘اى هيي     ٍ   ٍخة علِ٘ المضاء ٍ الىفاسٓ

اطل التشؤ ألًْوا ٍاخثاى هال٘اى تال إشىال ٍ الظيح٘حتاى الوشياس   
إلْ٘وا ساتما الذالتاى على الخشٍج هي الثلث هعشع عٌْوا وويا ل٘يل   

الوحاهلاٍ هحوَلتاى على تعغ 

491: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘زدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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ٍ ًزس اى ٗحح سخال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هع توىٌِ 
لَ ًزس اى ٗححّ سخلًا فٖ سٌٔ هعٌّ٘ٔ فخال  هع توىٌّيِ ٍخية عل٘يِ    (: 12هسألٔ )•

، ألًّْوا (5)، ٍ إى هات لثل إت٘اًْوا ٗمض٘اى هي اطل التشؤ (4)المضاء ٍ الىفّاسٓ 
إلْ٘ويا سياتماً اليذالّتاى عليى      تال إشىال، ٍ الظح٘حتاى الوشياس ( 6)ٍاخثاى هالّ٘اى 

. الخشٍج هي الثلث هعشع عٌْوا ووا ل٘ل، اٍ هحوَلتاى على تعغ الوحاهل
الظاّش عذم ٍخَب المضاء ال علِ٘ ٍ ال تعذ هَتِ ٍ أهّا الىفّاسٓ ـ  إشىال ـٖ ( 4)•

ٍخَتْا علِ٘ ٍ أهّا تعذ هَتِ ـالوشَْس ٍ إى واى على ٍخَب إخشاخْا هدي أصدل   
(.الخَئٖ. )التشؤ إلّا أًِّ ال ٗخلَ هي إشىال ٍ االحت٘اط ال ٌٗثؽٖ تشوِ

(.الف٘شٍصآتادٕ. )ٗمضى الححّ هي الثلث( 5)•
(.الخَئٖ. )تل ٗخشج هي الثلث ٍ وزا الحال ـ٘وا تعذُ•
. تل الستظْاس الذٌّٗ٘ٔ هي دل٘ل ٍخَتْودا وودا هدشّ ٍ صدذس صدح٘حٔ هسدوع      ( 6)•

(.الگلپاٗگاًٖ)

505: ، ص4 ، ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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ًزس اى ٗحح سخال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هع توىٌِ َ ل

لَ ًزس ٍ لن ٗتوىي هي أدائِ حتى هام لن ٗدة المضاء عٌِ  ٍ •
لَ ًزس هعلما على أهش ٍ لن ٗتحمك الوعلك عل٘دِ حتدى هدام لدن ٗددة      ٍ •

المضاء عٌِ  
لَ ًزس اإلحداج هعلما على ششط ـوام لثدل حصدَلِ ٍ حصدل تعدذ     ًعن •

 هَتِ هع توىٌِ لثلِ ـالظاّش ٍخَب المضاء عٌِ
ووا أًِ لَ ًزس إحداج شخص ـٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ ـخالؿ هدع توىٌدِ ٍخدة     •

ٗمض٘اى هي أصل التشؤ   ْوا  ٍ إى هام لثل إت٘اًالىفاسٍٓ  المضاءعلِ٘ 
وزا لَ ًزس إقداخِ هطلما اٍ هعلما على ششط ٍ لذ قظل ٍ توىي هٌِ ٍ •

. ٍ تشن قتى هات
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ًزس اى ٗحح سخال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هع توىٌِ َ ل

ٍ وزا إرا ًزس اإلقداج هي غ٘ش تم٘٘ذ تسئٌ هعٌ٘ئ هطلميا اٍ هعلميا      •
على ششط ٍ لذ قظل ٍ توىي هٌِ ٍ تشن قتى هيات فنًيِ ٗمضيى    

التشؤعٌِ هي اطل 
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ٍ ًزس اى ٗحح سخال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هع توىٌِ 

وزا إرا ًزس اإلقداج هي غ٘ش تم٘٘ذ تسٌٔ هعٌّ٘ٔ هطلماً اٍ هعلّماً على ٍ •
ششط ٍ لذ قظل ٍ توىّي هٌِ ٍ تشن قتّى هات فنًِّ ٗمضى عٌِ هي 

(. 1)اطل التشؤ 
(.الف٘شٍصآتادٕ. )تل هي الثلث( 1)•
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ًزس اى ٗحح سخال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هع توىٌِ َ ل

ـفٖ ٍ لن ٗتوىي هٌِ قتى هيات  ٍ أها لَ ًزس اإلحداج تأحذ الَخَُ  •
ٍخَب لضائِ ٍ عذهِ ٍخْاى أٍخْْوا رله ألًِ ٍاخة هالٖ أٍخثِ 
على ًفسِ ـصاس دٌٗا ؼاٗٔ األهش أًِ ها لن ٗتوىي هعزٍس ٍ الفشق تٌ٘دِ  
ٍ ت٘ي ًزس الحح تٌفسِ أًِ ال ٗعذ دٌٗا هع عذم الدتوىي هٌدِ ٍ اعتثداس    
الوثاششٓ تخ ؾ اإلحداج ـإًِ وٌزس تزل الوال ووا إرا لدال   علدٖ   
أى أعطٖ الفمشاء هائٔ دسّن ٍ هام لثل توىٌِ ٍ دعَى وشدؿ عدذم   
التوىي عي عذم االًعماد هوٌَعٔ ـفشق ت٘ي إٗداب هال على ًفسِ أٍ 

فنًيِ ال ٗعيذ دٌٗيا    إٗداب عول هثاششٕ ٍ إى استلضم صدشؾ الودال   
األٍل تخ ؾ علِ٘ !!!
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ٍ ًزس اى ٗحح سخال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هع توىٌِ 

ٍ اهّا لَ ًزس اإلقداج تأقذ الَخَُ ٍ لن ٗتوىّي هٌِ قتّى هيات ففيٖ   •
، (2)ٍخَب لضائِ ٍ عذهِ ٍخْاى، اٍخْْوا رله 

إرا واى خعل للِّ على ًفسِ هالًا ٗصشؾ ـٖ ٍخَد الححّ هي الؽ٘ش ( 2)•
ٍ أهّا إرا ًزس إٗداد الححّ على ٍخِ التسث٘ة ٍ لن ٗتوىّي هٌدِ حدال   

(.الثشٍخشدٕ. )ح٘اتِ ـاألٍخِ عذم الَخَب
(.الف٘شٍصآتادٕ. )تل ثاًْ٘وا أٍخِ•
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ٍ ًزس اى ٗحح سخال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هع توىٌِ 
اٍخثِ على ًفسِ فظاس دٌٗاً، غاٗٔ األهش اًّيِ هيا لين ٗيتوىّي     ( 3)ٍاخة هالّٖ ألًِّ •

هعزٍس، ٍ الفشق تٌِ٘ ٍ ت٘ي ًزس الححّ تٌفسِ اًِّ ال ٗعذّ دٌٗاً هع عذم التوىّي هٌيِ،  
للّيِ  : ، وويا إرا ليال  (4)ٍ اعتثاس الوثاششٓ، تخالف اإلقداج فنًِّ وٌزس تزل الوال 

علّٖ اى اعطٖ الفمشاء هائٔ دسّن ٍ هات لثل توىٌِّ، 
ها لن ٗىي اإلحداج الّزٕ َّ هتعلّك الٌزس همذٍساً ال ٗىداد ٌٗعمدذ الٌدزس ودٖ     ( 3)•

ٗص٘ش ٍاخثاً هالّ٘اً ٍ ّىزا ـٖ ًزسُ إعطاء هال لضٗذ ٍ لن ٗتوىّي هٌِ  ٍ ها َّ هٌعمذ 
ت  احت٘اج إلى المذسٓ َّ الٌزس الوتعلّك تومذاس هي الوال ـٖ رهّتِ ٗىدَى للحدحّ أٍ   
لضٗذ  ٍ رله ؼ٘ش ًزس الفعل الّزٕ ل٘س لِ تعالى إلى ـعلِ على ـدش  لذستدِ تد     
تعلّك ٍضع ـِ٘ تٌفس الوال أصلًا  ؼاٗٔ األهش ٗخشج أضذاد ّزا الفعدل عدي تحد     

(.آلا ض٘اء. )سلطٌتِ
(.الخَئٖ. )الظاّش عذم الَخَب ـِ٘ أٗضاً ألىّ الوال ال ٗىَى دٌٗاً علِ٘ تالٌزس( 4)•
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ٍ ًزس اى ٗحح سخال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هع توىٌِ 

، ففشق ت٘ي (1)هوٌَعٔ االًعماد  ٍ دعَى وش  عذم التوىّي عي عذم•
إٗداب هال على ًفسِ اٍ إٗداب عول هثاششّٕ ٍ إى استلزم طيشف  

(.2)الوال، فنًِّ ال ٗعذّ دٌٗاً علِ٘ تخالف األٍّل 
(.الف٘شٍصآتادٕ. )هثشٌّٔ ٍاضحٔ( 1)•
علدى  للّدِ  تل األلَى ـٖ األٍّل أٗضاً عذم الَخَب إلّا إرا خعدل  ( 2)•

(.الگلپاٗگاًٖ. )ًفسِ هالًا ٍ للٌا تصحّٔ ًزس الٌت٘دٔ لىٌِ هحلّ تأهّل
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