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إِىْ كُلُّ ًَفْسٍ لَوَّا عٓلَْْ٘ا حافِظٌ

فَطِ٘واً أَعٕظَنٓ هٓلَهٍ هِيْ هٓلَائِىَتِهِِ    لَمَذٕ لَشَىَ اللَِّٔ بِِِ ص هِيْ لَذٔىْ أَىْ وَاىٍَٓ •
 ٗٓسٕلُهٔ بِِِ طَشِٗكَ الْوٓىَاسِمِ ٍٓ هٓحٓاسِيَ أَخْلَاقِ الْعٓالَنِ لَٕ٘لَِٔ ٍٓ ًَْٓاسُٓ

300      ( للظبحٖ طالح)ًْج البالغٔ 
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إِىْ كُلُّ ًَفْسٍ لَوَّا عٓلَْْ٘ا حافِظٌ

حافِظٌإِىْ وُلُّ ًَفْسٍ لَوَّا عٓلَْٕ٘ا    4: الطاسق •
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إِىْ كُلُّ ًَفْسٍ لَوَّا عٓلَْْ٘ا حافِظٌ

: ج ص2 تفسه٘ش الموهٖج    )وُلُّ ًَفْسٍ لَوَّا عٓلَْٕ٘ا حافِظٌ لال الوالئىٔ إِىْ •
41)
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إِىْ كُلُّ ًَفْسٍ لَوَّا عٓلَْْ٘ا حافِظٌ

ّاٌّها  ( إى)جهَا  المسهن ٍ   ( إِىْ وُلُّ ًَفْسٍ لَوَّا عٓلَْٕ٘ا حهافِظٌ )لَلِ ٍ •
الوخففٔ هي الثم٘لٔ التٖ ٗتلمى بْا المسنج ٍ الوعٌى إى ول ًفس لعلْ٘ها  

ٍ تمذٗشُ ل٘س ( ها)بوعٌى ( اى: )ٍ هي شذد لال -ف٘وي خفف -حافظ
حافظ هي الوالئىهٔ ٗحفظهَى   : ٍ لال لتادٓ. ول ًفس إال علْ٘ا حافظ

ء حفظِ ٗحفظهِ   عولِ ٍ سصلِ ٍ أجلِج فالحافظ الواًع هي ّالن الشٖ
حفظاً ٍ احتفظ بِ احتفاظاً فأها أحفظِ فوعٌاُ أؼضههِج ٍ تحفهظ ههي    
االهش إرا أهتٌع بحفظ ًفسِ هٌِ ٍ حافظ علِ٘ إرا ٍاظب علِ٘ بهالحفظ  

(32: ج ص10 الته٘اى فٖ تفس٘ش المشآىج  )
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 المَل فٖ الحج بالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 المَل فٖ الحج بالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي•
فهال  ٍ االخت٘هاسج   المصهذ ٍ  العملٍ  الهلَغٗشتشط فٖ اًعمادّا  1هسألٔ •

   ِ ال ههي  ج ٍ تٌعمذ هي الصهٖ ٍ إى بلػ عششا ٍ إى صهح  العههادام هٌه
ٍ الوىشُج الؽافل ٍ الساّٖ ٍ السىشاى ٍ  الوجٌَى

ٍ األلَى صحتْا هي الىافش الومشّ باللِّ تعالىج بل ٍ هوّي ٗحتول ٍجهَدُ  •
.*تعالى ٍ ٗمصذ المشبٔ سجاء ف٘وا ٗعتهش لصذّا

ألى الٌزسٍالعْذٍ ال٘و٘ي اهَس لظذٗٔ ال ٗوكي تحممْا بالشكل الوعتبش فٖ  *•
الششٗعٔ إال عوي ٗمظذ هعاًْ٘ا هٌتسبٔ إلى اهلل ٍ ال ٗوكي رلك فيٖ الكيافش   

.الزٕ ال ٗحتول ٍجَدُ تعالٖ
ٍ ال ٗجشٕ فِ٘ لاعذٓ جب اإلسالم الًظشافْا عي الومام ًعين ليَ ليال  ٍ ّيَ     •

.سمَطْا عٌِفاأللَى كافش ٍ تعلك بِ الكفاسٓ فأسلن 

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

إرى الضٍ  ٍ الَالذج ٍ  *ٗعتهش فٖ اًعماد ٗو٘ي الضٍجٔ ٍ الَلذ 2هسألٔ •
أٍ فعهل ٍاجهب   ج ٍ ال ٗهعذ عذم الفشق ب٘ي **ال تىفٖ اإلجاصٓ بعذُ

بل ال  ***ْواٍ ؼ٘شّواج لىي ال ٌٗهؽٖ تشن االحت٘اط ف٘ تشن حشام
ٗتشنج 

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

.األحَط كفاٗتْا**•
.ٍ إى لن ٗكي اإلحت٘اط ٍاجبا***•

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

ٍ ٗعتهشإرى الضٍ  فٖ اًعماد ًزس الضٍجٔج ٍ أها ًزس الَلذ فالظاّش عذم •
اعتهاس إرى ٍالذُ فِ٘ج ووا أى اًعماد العْهذ ال ٗتَلهف علهى إرى أحهذ     

ج****على األلَى

ال سٗب فٖ اعتباس ارى الزٍج اٍ الَالذ فٖ اًعماد ًزس الزٍجٔ ****•
اٍ الَلذ ٍ عْذّوا إرا كاى هتعلك الٌيزس اٍ العْيذ هويا ٌٗيافٖ حيك      
الزٍج اٍ الَالذ ٍ اها إرا لن ٗكي كزلك فاألحَط عذم اعتباسُ ف٘يِ  

سَاء كاى ًزس الزٍجٔ اٍ الَلذ ام عْذّوا

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

ٍ عذم شوَل الَلذ لَلهذ   *****األلَى شوَل الضٍجٔ للوٌمطعٍٔ •
ٍ ال فشق فٖ الَلذ ب٘ي الزوش ٍ األًثىج ٍ ال تلحهك  ج ******الَلذ
.ٍ ال الىافش بالوسلن *******باأل األم 

.استوتاعِال تشول إلّا إرا ًافى حكّ  *****•
.ال تشول إال إرا ًافٖ حك الجذ******•
ِ٘ حيك  هتعلما بوا ف الٌزسًعن لَ كاى ال٘و٘ي  اٍ العْذ اٍ*******•

.األم ٗتَل  على إرًِ

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس الحج هي هكاى هع٘ي

 لَ ًزس الحج هي هىاى هع٘ي فحج هي ؼ٘شُ لن تهشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ عٌِ٘ فٖ سٌٔ فحج فْ٘ا هي ؼ٘ش ها عٌِّ٘ ٍجه  علِ٘ الىفاسٓج ٍ •
لَ ًزس أى ٗحج حجٔ اإلسالم هي بلذ وزا فحج هي ؼ٘شُ صحج ٍ ٍجهه   ٍ •

 الىفاسٓ 
لَ ًزس أى ٗحج فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ لن ٗجض التأخ٘شج فلَ أخّش هع التوىي عصى ٍ •

ظيي  الىفاسٓج ٍ لَ لن ٗم٘ذُ بضههاى جهاص التهأخ٘ش إلهى     ٍ *ٍ علِ٘ المضاء 
ج **األلَىٍ لَ هام بعذ توىٌِ ٗمضى عٌِ هي أصل التشؤ على  الفَت

.على األحَط*•
.بل على األحَط**•

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



11

ًزس اى ٗحج سجال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هع توكٌِ َ ل

لَ ًزس ٍ لن ٗتوىي هي أدائِ حتى هام لن ٗجب المضاء عٌِج ٍ •
لَ ًزس هعلما على أهش ٍ لن ٗتحمك الوعلك عل٘هِ حتهى ههام لهن ٗجهب      ٍ •

المضاء عٌِج 
لَ ًزس اإلحجا  هعلما على ششط فوام لههل حصهَلِ ٍ حصهل بعهذ     ًعن •

جهَتِ هع توىٌِ لهلِ فالظاّش ٍجَ  المضاء عٌِ
كوا اًِ لَ ًزس إحجاج شخض فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هيع توكٌيِ ٍجيب     •

ٗمض٘اى هي اطل التشكٔ،  ْوا، ٍ إى هات لبل إت٘اًالكفاسٍٓ  المضاءعلِ٘ 
وزا لَ ًزس إحجاجِ هطلما أٍ هعلما على ششط ٍ لذ حصل ٍ توىي هٌهِ  ٍ •

. ٍ تشن حتى هام

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس الوستط٘ع اى ٗحج حجٔ اإلسالم
ٗىف٘هِ  ٍ  اًعمهذج لَ ًزس الوستط٘ع أى ٗحهج حجهٔ اإلسهالم     4هسألٔ •

إت٘اًْاج ٍ لَ تشوْا حتى هام ٍجب المضاء عٌِ ٍ الىفاسٓ هي تشوتِج ٍ 
لَ ًزسّا ؼ٘ش الوستط٘ع اًعمذج ٍ ٗجب علِ٘ تحص٘ل االستطاعٔ إال أى 

.ٗىَى ًزسُ الحج بعذ االستطاعٔ

389: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ال ٗعتبش فٖ الحج الٌزسٕ االستطاعٔ الششع٘ٔ
ٗجب ههع  بل  الششع٘ٔجال ٗعتهش فٖ الحج الٌزسٕ االستطاعٔ  5هسألٔ •

المذسٓ العمل٘ٔ إال إرا واى حشج٘ا أٍ هَجها لضشس ًفسٖ أٍ عشضهٖ أٍ  
.هالٖ إرا لضم هٌِ الحش 

389: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



14

ال ٗعتبش فٖ الحج الٌزسٕ االستطاعٔ الششع٘ٔ
هسألٔ ال ٗعتهش فٖ الحج الٌزسٕ االستطاعٔ الششع٘ٔ بل ٗجب ههع   15•

للهذسٍ  ٍ ال ٍجهِ لهِ إر حالهِ حهال سهائش       خالفها    المذسٓ العمل٘ٔ
الَاجهام التٖ تىفْ٘ا المذسٓ عمال 

•

492: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘زدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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ال ٗعتبش فٖ الحج الٌزسٕ االستطاعٔ الششع٘ٔ
ال ٗعتهش فٖ الحجّ الٌزسّٕ االستطاعٔ الششعّ٘ٔج بل ٗجب ههع  (: 15هسألٔ )•

ٍ ال ٍجِ لِ إر حالهِ حهال سهائش    ( 5)ج خالفاً للذسٍ  (4)المذسٓ العملّ٘ٔ 
(. 6)الَاجهام الّتٖ تىفْ٘ا المذسٓ عمال 

ال تىفٖ المذسٓ العملّ٘ٔ بل ٗعتهش فِ٘ عذم الحهش  ٍ الضهشس الٌفسهٖ ٍ    ( 4)•
همصَد الواتي أٗضاً ًفٖ اعتهاس االستطاعٔ الششعّ٘ٔ ال ٍجَ  اإلت٘هاى ههع   

(.اإلهام الخوٌٖ٘. )المذسٓ العملّ٘ٔ هطلماً
. هخالفٔ الذسٍ  ؼ٘ش هعلَههٔ ٍ إى ًسهب إل٘هِ ؼ٘هش ٍاحهذ فشاجهع      ( 5)•
(.الگلپاٗگاًٖ)

أىّ الٌزس ؼ٘ش هششٍط باالستطاعٔ الشهشعّ٘ٔ الوعتههشٓ   : لعلِّ ٗشٗذ بزله( 6)•
(. الخَئٖ. )فٖ حجّٔ اإلسالم ٍ إلّا فَْ هششٍط بالمذسٓ الششعّ٘ٔ بال إشىال

509: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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ال ٗعتبش فٖ الحج الٌزسٕ االستطاعٔ الششع٘ٔ
•

الظاّش أىّ استطاعٔ الٌزس ششعّ٘ٔ ال عملٍّ٘ٔ •
•

318: ، ص1 الذسٍس الششع٘ٔ فٖ فمِ اإلهاه٘ٔ؛ ج


