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المَل فٖ الٌ٘اتٔ

• الوول كي النيبثة و هي تظحّ ػحا التيحط قـ وحب و ػحا ال حي كحي
التندوة و ثؼغ طوز الوارت.

2

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،1ص391 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
• كظل  4كي النيبثة
• ال ئشكبل كي ط ة النيبثة ػا التيط كي ال ذ الوارت و التنحدوة و
ػا ال ي كي التندوة قـ وب و كي الوارت كي ثؼغ الظوز

3

العشٍٓ الَثمى (للس٘ذ ال٘ضدٕ)؛ ج ،2ص503 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
• [كظل كي النيبثة]
• كظل كي النيبثة ال ئشكبل كي طح ة النيبثحة ػحا التيحط كحي ال حذ
الوارت و التندوة ،و ػا ال ي كي التندوة قـ وبً ،و كحي الوارحت
كي ثؼغ الظوز.

4

العشٍٓ الَثمى (الوحشى)؛ ج ،4ص532 :

• أدلة رواش النيبثة كي ال ذ
– أطبلة ط ة اإلربزة

• ؿيس تبقة ثل األطل هو ثوبء اشتـبل ذقة التنوة ػنه

– اإلرتبع

• قدزكي

– السوايبت

• تؼبكس السوايبت ثل تواتست ئرتبال

5

أدلة جواز النيابة في
الحج

6

أصالة صحة اإلجارة

غير تامة بل األصل
هو بقاء اشتغال ذمة
المنوب عنه

اإلجماع

مدركي

الروايات

تضافر الروايات بل
تواترت إجماال

•

•
•
•
•
•

7

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
التسألة السبدسة و األزثؼون و التبئة [االستئزبز ػ ى كؼل ال ذ و الؼتحسة
ربئص]
«االستئزبز ػ ى كؼل ال ذ و الؼتسة ربئص» [.]2
الري نرهت ئليه أنه يزوش االستئزبز ػ حى ال حذ ػحا التؼؼحوة [ ،]3و
التيط ،و ئذا حذ األريس است ن األرسة التسحتبة ،و سحوؾ اللحسع ػحا
الت زود ػنه ،و واكونب ػ ى ذلك الشبكؼي «.»3
[ ]2لم أرده ػا النبطس ػ يه السالم (ح).
[ ]3التؼؼوة :الؼؼيق( .الظ بح )184 :1
( )3االم  ،135 :2ح يححة الؼ تححبء  ،245 :3التزتححوع شححسح الت ححرة :7
 ،139 -120قـني الت تبد  ،469 -468 :1التـني الثا هداقة .180 :3
الوسائل الٌاطشٗات؛ ص313 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ

• و هبل أثو حنيلة :ال يزوش االستئزبز ػ ى ال حذ ،كحاذا اسحتأرس قحا
ي ذ ػنه كبل ذ ػا اللبػل له و حواثه له ،و ئنتب ي ظحل ل تسحتأرس
حواة نلوته «.»4

• ( )4التجسححوؽ ل سسيسححي  ،158 :4التـنححي الثححا هداقححة ،180 :3
التزتوع شسح الت رة .139 :7

8

الوسائل الٌاطشٗات؛ ص313 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ

• و الري يدل ػ ى رحواش النيبثحة كحي ال حذ و سحووؽ اللحسع ػحا
الت زود ػنه ثؼد اإلرتبع التتسدد -قب زوي قا أن اقسأة قا يحخؼم
أتط النجي ط ى اهلل ػ يه و آله و س م كوبلط :يب زسول اهلل ئن كسيؼحة
اهلل ػ ى ػجبده كي ال حذ أدزكحط أثحي شحيكنب كجيحسا ال يسحتـيغ أن
يستتسك ػ ى الساح ة ،أ كأحذ ػنحه كوحبل ػ يحه السحالم« :نؼحم».
هبلط :ك ل ينلؼه ذلك كوبل« :نؼم ،كتب لحو كحبن ػ حى أثيحك ديحا
كوؼيته نلؼه» «.»1
• ( )1ط يّ قس م  ،407 -973 :2طح يّ الجكحبزي ،113 -47 :3
سححنا التسقححري  ،928 -267 :3سححنا أثححي داود ،1809 -161 :2
السنا الكجسى ل جي وي  ،328 :4ليسط كي التظبدز الزت ة األييسة.
9

الوسائل الٌاطشٗات؛ ص313 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
• كظل كي النيبثة كي ال ذ
• و قا تؼ ن ػ يه التتكا ثبلسؼة كي التبل كتنؼه قحبنغ ،ك يكحسد ػنحه
نبئجب يدكغ اليه قا قبله قب يكليه لنلسه و أه ه كي قدة سحلسه ذاهجحب و
زارؼب ،و كؼال يسرغ اليه و يزوش ئػـبؤه قب يسػحى ثحه و ان هحل ،و
األكؼل قب ذكسنبه.
• و قا حن النبئت ان يكون ػبزكب ثبل ذ و أحكبقه و قب يجنى ػ يه قا
التؼبزف الؼو ية ،ظحبهس الحوزع و الؼدالحة ،ثبػتوحبد ال حن و ارتنحبة
الوجبئّ ،و تظّ نيبثة قا لم ي ذ قب لم يكا قكبؿجب ثبل ذ ،و تزحصى
« »1قا هد حذ ل نيبثة أولى.
10

الىافٖ فٖ الفمِ؛ ص219 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
•
•
•

•

11

كي ثيبن قب يزوش التوكيل كيه ،و قب ال يزوش
و تأتى ثه ػ ى تستيت كتت اللوه.
أقب الـ بزة كال يظّ التوكيل كي ب ،و ئنتب يستؼيا ثـيسه كي طت التبء
ػ يه ػ ى كساهية كيه أو ؿسل أػؼبئه ػ ى يالف كيه ألن ػندنب [ال]
يزوش ذلك قغ الودزة ،و ينوي هو ثنلسه زكغ ال دث ،و ذلحك لحي
ثتوكيل ،ئنتب هو استؼبنة ػ ى كؼل ػجبدة.
و أقب الظالة كال يزوش التوكيل كي حب و ال تحدي ب النيبثحة ئال زكؼتحي
الـواف تجؼب ل ذ.
الوثسَط فٖ فمِ اإلهاه٘ٔ؛ ج ،2ص360 :

•

•
•
•
•

12

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
و أقب الصكبة كيظّ التوكيل كي ئيسار حب ػنحه و كحي تسح يت ب ئلحى أهحل
الس تبن و يظّ قا أهل الس تبن التوكيل كي هجؼ ب.
و أقب الظيبم كال يظّ التوكيل كيه و ال يدي ه النيبثة قب دام حيب كاذا قحبت
و ػ يه طوم أؿؼم ػنه وليه أو طبم ػنه كي التوػغ الري كبن ورت ػ يه
و كسؽ كيه.
و أقب االػتكبف كال يظّ التوكيل كيه ث بل و ال تدي ه النيبثة ثوره.
ٍ أها الحح فال تذخلِ الٌ٘اتٔ هع المذسٓ علِ٘ تٌفسِ فئرا عدض عٌِ تضهاًةٔ
أٍ هَت دخلتِ الٌ٘اتٔ.
و أقب الجيغ كيظّ التوكيل قـ وب كي ئيزبثه و هجوله و تسح يم التحبل كيحه و
تس ته و كرلك يظّ التوكيل كي ػود السها و كي هجؼه.
الوثسَط فٖ فمِ اإلهاه٘ٔ؛ ج ،2ص361-360 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ

• ئذا ورت ال ذ ػ ى التك ق و قنؼه قا الكسود ألدائحه قحبنغ -قحا
س ـبن أو قسع أو ػدو -ػ ى وره ال يتكنه قؼحه الكحسود لحرلك
ثنلسه ،كبن ػ يه ئيساد نبئت ػنه ،كبذا ازتلغ التبنغ ورت ػ يه ال ذ
ثنلسه ،كبن لم يستلغ ذلك التبنغ حتى قبت كبنط حزة النيبثة قزصيحة
ػنه.

13

الوْزب (التي الثشاج)؛ ج ،1ص267 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ

• و يظّ النيبثة كي ال ذ الوارت و الندة ،و يظّ االستئزبز كي تب ،و
ال ي صم التستأرس قب أػوش األريس قا النلوة ،ثل يست ت له.
• و يخبة األريس ػ ى أكؼبله .و ئذا حذ ػتا ورحت ػ يحه ال حذ ثؼحد
قوته ،ارصئط ػنه ،تـوػب أو ثأرسة.

14

الداهع للششائع؛ ص225 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ

• و ي صم األريس كلبزة ق ظوز اإلحسام كحي قبلحه .و ان أكسحدهب كؼ يحه
الوؼبء ،و يزصى ػا التستأرس ،و ال ي ل لتستـيغ ال ذ ػا نلسحه،
ان يتـوع ثه ،و ال ي ذ ػا ؿيسه.
• و زوى الك يني ثاسنبده ػا سؼد ثا اثى ي ق ػا اثى ال سا قوسى
ػ يه السالم ػا السرل الظسوزة ي ذ ػا التيط ،هبل :نؼم ئذا لم يزد
الظسوزة قب ي ذ ثه ػا نلسه ،كبن كبن له قب ي ذ ثه ػا نلسه ،ك ي
يزصى ػنه حتى ي ذ قا قبله ،و هحي تزحصى ػحا التيحط ان كحبن
ل ظسوزة قبل و ان لم يكا له قبل «.»1
15

الداهع للششائع؛ ص225 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ

• كظل و االستئزبز ػ ى ال ذ ػا التيط و التؼؼوة رحبئص و يكحون
لؤلريس أرسته،
• كاذا كؼل ال ذ وهغ ػا التكتسي ،و سوؾ [ /82ة] اللسع ثحه ػنحه
وكبهب ل شبكؼي ،و يالكب ألثي حنيلة كانّه هبل :ال يزوش اإلربزة ػ حى
ال ذ ،كاذا كؼل كبنط اإلربزة ثبؿ ة ،كحاذا كؼحل األريحس و لجحى ػحا
التكتسي وهغ ال ذ ػا األريس و يكون ل تكتسي ححواة النلوحة ،كحان
ثوي قغ األريس شيء كبن ػ يه زده.

16

خاهع الخالف ٍ الَفاق (سثضٍاسى ،على هؤهي لوّى )؛ ص222 :

•

•
•
•

17

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
لنب أى األطل خَاص اإلخاسٓ فٖ خو٘ع األشة٘ا فوةي هٌةع رلةه فةٖ
تعضْا فعلِ٘ الذل٘ل.
و قب زوي قا هوله ػ يه السالم ل ري ستؼه ي جحي ػحا شحجسقة «»1
يوول لجيك ػا شجسقة :و ي ك قا شجسقة
كوبل أخ لي ،أو طدين ،كوبل النجي ط ّى ال ّه ػ يحه و آلحه :ححذ ػحا
نلسك ،حم ػا شجسقة.
( )1شجسقة :ؿيس قنسوة له ط جة ،توكّى كي حيبة زسول ال ّحه طح ّى
ال ّه ػ يه و آله .أسد الـبثة 350 /2 :زهم .2376
خاهع الخالف ٍ الَفاق (سثضٍاسى ،على هؤهي لوّى )؛ ص223 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ

• و زوى اثا ػجبس ان اقسأة قا يخؼم سألط النجي ط ّى ال ّحه ػ يحه و
آله كوبلط :ئن كسيؼة ال ّه كي ال ذ أدزكط أثي شيكب كجيسا ال يستـيغ
أن يستتسك ػ ى زاح ة ،ك ل تسى أن أحذ ػنه كوبل النجحي طح ّى
ال ّه ػ يه و آله :نؼم .كوبلط :يب زسول ال ّه ك ل ينلؼه ذلك .هحبل :نؼحم
أقب لو كبن ػ يه ديا كوؼيته نلؼه .و هرا دليل طسيّ ػ ى رواش النيبثة
«.»2
• ( )2الكالف 384 /2 :قسألة .236

18

خاهع الخالف ٍ الَفاق (سثضٍاسى ،على هؤهي لوّى )؛ ص223 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
•  1قسألة يشتسؽ كي النبئت أقوز
• أحدهب الج وؽ ػ ى التش وز كال يظّ نيبثة الظجي ػنحدهم و ئن كحبن
قتيصا و هو األحوؽ ال لتب هيل قا ػدم ط ة ػجبداته لكون ب تتسينية
ألن األهوى كون ب شسػية و ال لؼدم الوحوم ثه لؼدم السادع له قا ر ة
ػدم تك يله ألنه أيض قا التدػى ثل ألطبلة ػدم كساؽ ذقة التنوة
ػنه ثؼد دػوى انظساف األدلة يظوطب قغ اشتتبل رت ة قا األيجبز
ػ ى للظ السرل و ال كسم ثيا أن يكون حزحة ثبإلرحبزة أو ثحبلتجسع
ثاذن الولي أو ػدقه و ئن كبن ال يجؼد دػوى ط ة نيبثتحه كحي ال حذ
التندوة ثاذن الولي.
19

العشٍٓ الَثمى (للس٘ذ ال٘ضدٕ)؛ ج ،2ص503 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ

•  .2550الخبلج :يظّ االستيزبز ل ذ و تجسأ ذقة التسحتأرس ئذا كحبن
قيتب أو قتنوػب،
• و يوغ حذ النبئت ػا التستأرس ال األريس.

20

تحشٗش األحىام الششع٘ٔ على هزّة اإلهاه٘ٔ (ط  -الحذٗثٔ)؛ ج ،2ص91 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
• قسألة  1يشتسؽ كي النبئت أقوز:
• األول الج وؽ ػ ى األحوؽ قا ؿيس كسم ثيا اإلربزي و التجسػي ثاذن
الولي أو ال ،و كي ط ت ب كي التندوة تأقل،

21

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،1ص391 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
•  1قسألة يشتسؽ كي النبئت أقوز
• أحدهب الج وؽ ػ ى التش وز كال يظّ نيبثة الظجي ػنحدهم و ئن كحبن
قتيصا و هو األحوؽ ال لتب هيل قا ػدم ط ة ػجبداته لكون ب تتسينية
ألن األهوى كون ب شسػية و ال لؼدم الوحوم ثه لؼدم السادع له قا ر ة
ػدم تك يله ألنه أيض قا التدػى ثل ألطبلة ػدم كساؽ ذقة التنوة
ػنه ثؼد دػوى انظساف األدلة يظوطب قغ اشتتبل رت ة قا األيجبز
ػ ى للظ السرل و ال كسم ثيا أن يكون حزحة ثبإلرحبزة أو ثحبلتجسع
ثاذن الولي أو ػدقه و ئن كبن ال يجؼد دػوى ط ة نيبثتحه كحي ال حذ
التندوة ثاذن الولي.
22

العشٍٓ الَثمى (للس٘ذ ال٘ضدٕ)؛ ج ،2ص503 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
• [ (قسألة  :)1يشتسؽ كي النبئت أُقوز]
• (قسألة  :)1يشتسؽ كي النبئت أُقوز:
• [أحدهب :الج وؽ]

23

العشٍٓ الَثمى (الوحشى) ،ج ،4ص533 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ

• أحذّا :الثلَغ على الوشَْس فال ٗظحّ ً٘اتٔ الظثّٖ عٌذّن ٍ ،إى واى
هوّ٘ضاً َّ ٍ ،األحَط ( ،)1ال لوا ل٘ل هي عذم طحّٔ عثاداتةِ لىًَْةا
توشٌّٗ٘ٔ ،ألىّ األلَى وًَْا ششعّ٘ٔ ( ٍ ،)2ال لعذم الَثةَق تةِ لعةذم
الشادع لِ هي خْٔ عذم تىل٘فِ ،ألًِّ أخضّ هي الوذّعى،

• ( )1و ال تجؼد الظ ة قغ االؿتئنبن ثظ ة ػت ه( .الشيساشي).
• ( )2كنيبثة ؿيس الجبلؾ قغ ارتتبع الشسائؾ األُيس كي الؼجبدات طح ي ة
ػ ى األهوى( .الليسوشآثبدي).
24

العشٍٓ الَثمى (الوحشى) ،ج ،4ص533 :

•

•

•
•
25

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
تل ألطالٔ ( )3عذم فشاغ رهّٔ الوٌَب عٌِ تعذ دعةَى اًظةشاف ()4
األدلّٔ خظَطا هع اشتوال خولٔ هي األخثاس على لفظ الشخل (،)5
( )3ثؼد كسع قشسوػية ػت ه ذاتبً و حجوت تشسيغ النيبثحة أيؼحبً كحي
أطل الؼتل يسرغ الشك كي التوبم ئلى ديل الج وؽ كحي االسحتنبثة و
كي قخ ه أقكا ئحجبت رواشه ثجنحبء الؼوحالء ػ حى اسحتنبثت م الظحجيبن
التتيصيا كي أقوزهم التسججية و هرا التوداز ثؼحتيتة قوحدقبت ػحدم
السدع كبف إلحجبت التشسوػية التورجة للساؽ ذقة التنوة ػنحه رحداً.
(آهب ػيبء).
( )4ثل و ػدم ئؿالم قؼتد ثه( .اإلقبم الكتيني).
( )5هو قا ثبة التخبل( .الليسوشآثبدي).
العشٍٓ الَثمى (الوحشى) ،ج ،4ص533 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ

• ٍ ال فشق ت٘ي أى ٗىَى حدّةٔ تاإلخةاسٓ أٍ تةالتثشّع تةئرى الةَلّٖ أٍ
عذهِ ٍ ،إى واى ال ٗثعذ ( )6دعَى طحّٔ ً٘اتتِ فٖ الحةحّ الوٌةذٍب
( )7تئرى الَلّٖ.
• ( )6ثل يجؼد( .النبئيني).
• ( )7ق لّ تأقل( .اإلقبم الكتيني).
• ثل قوتؼى الوواػد الظ ة كي الوارت أيؼبً لتنحغ االنظحساف و ػحدم
التوػوػية لؤلطل نؼم هو يالف االحتيبؽ( .الگ پبيگبني).
26

العشٍٓ الَثمى (الوحشى) ،ج ،4ص533 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
• الوول كي النيبثة:
• و يشتسؽ كيه « :»1اإلسالم ،و العمل ،و أال يكون ػ يه حذ وارت.
• كال تظّ نيبثة الكبكس ،و ال نيبثة التس م ػنه .و ال ػا قكبلق ئال ػا
األة ،و ال نيبثة التزنون ،و ال الظثٖ ؼ٘ش الوو٘ض.

27

الوختظش الٌافع فٖ فمِ اإلهاه٘ٔ؛ ج ،1ص77 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ

• قسئ ة و ال يظّ نيبثة «التزنون»
• ألنه لي قا أهل الكـبة ،و ألنه قتظق ثتب يورت زكغ الو حم ،كحال
حكم للؼ ه ٍ ،وزا «الظثٖ» ؼ٘ش الوو٘ض ٍ ،ل٘س للَلٖ أى ٗحةشم تةِ
ًائثا عي ؼ٘شُ ،ألًِ ال حىن لٌ٘ٔ الةَلٖ إال فةٖ حةك الظةثٖ ،عوةال
تالٌض فال ٗؤثش فٖ ؼ٘شُ ٍ ،فٖ الظثٖ الوو٘ض «تشدد» ألًةِ ال ٗظةح
هٌِ االستمالل تالحح ٍ ،األشثِ اًِ ال ٗظح ً٘اتٔ ،الى حدةٔ اًوةا ّةَ
توشٗي ٍ ،الحىن تظحتِ تالٌسثٔ الى ها ٗشاد هي توشٌِٗ ،ال ألًةِ ٗمةع
هؤثشا فٖ الثَاب لِٗ ٍ .ذل على رله :لَلِ علِ٘ السّالم«سفع الملةن
عي ثالثٔ روش هٌْن الظثٖ حتى ٗثلػ» «.»1
• ( )1سنا الجي وي د  4ص .325
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الوعتثش فٖ ششح الوختظش؛ ج ،2ص766 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
•
•
•
•
•

29

الوول كي النيبثة
و شسائؾ النبئت حالحة اإلسالم و ووال العمل و أن ال يكون ػ يه ححذ
وارت.
كال تظّ نيبثة الكبكس لؼزصه ػا نية الوسثة و ال نيبثة التس م ػاالكبكس
و ال ػا التس م التكبلق ئال أن يكون أثب النبئت
و ال نيبثة التزنون النـتبز ػو ه ثبلتسع التبنغ قا الوظد
ٍ وزا الظثٖ ؼ٘ش الوو٘ضّ ٍ.ل ٗظح ً٘اتٔ الوو٘ض ل٘ل ال التظافِ توةا
َٗخة سفع الملن ٍ ل٘ل ًعن ألًِ لادس على االستمالل تالحح ًذتا.
ششائع اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحشام؛ ج ،1ص206 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ

•  .2551الساثغ :يشتسؽ كي النبئت الؼوحل و الثلةَغ و اإلسحالم و أن ال
يكون ػ يه حذ وارت،
• و األهسة اشتساؽ الؼدالة.
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تحشٗش األحىام الششع٘ٔ على هزّة اإلهاه٘ٔ (ط  -الحذٗثٔ)؛ ج ،2ص91 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
• التـ ت السبدس :كي شسائؾ النيبثة
• و هي حالحة :كتبل النبئت ،و ئسالق تب »1« ،و ػدم شـل ذقتحه ث حذ
وارت.
• كال يظّ نيبثة التزنون و ال الظجي ؿيس « »2التتيص و ال التتيص -ػ ى
زأي-
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لَاعذ األحىام فٖ هعشفٔ الحالل ٍ الحشام؛ ج ،1ص410 :

•
•
•

•
•
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المَل فٖ الٌ٘اتٔ
قسألة :يشتسؽ كي النبئت اإلسالم؛ ألنّ ب ػجبدة يشتسؽ كي ب النية
 ،و هي ئنّتب تظّ قا التس م .و الشتتبل ب ػ ى أكؼحبل ال تظحّ قحا
دون اإلسالم.
و يشتسؽ كيه الؼول؛ ألنّ التزنون لي أهال ل كـبة .و ألنّه قتّظحق
ثتب يورت زكغ الو م ،كال حكم للؼ ه..
و كرا الظجي ؿيس التتيص ،سواء أحسم ثنلسه أو أحسم ثه وليه نيبثة ػحا
ؿيسه؛ ألنّ نية الولي ئنّتب تؼتجس كي حنّ الظجي؛ ل نض « ،»1كحال تحإحّس
كي ؿيسه؛ ألنّه يالف األطل ،كي تبد ئلى نض و لم يخجط.
( )1ينظس :الوسبئل  207 :8الجبة  17قا أثواة أهسبم ال ذ.
هٌتْى الوطلة فٖ تحم٘ك الوزّة؛ ج ،13ص106 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ

• أقب التتيص ،كبلوره :أنّه ال يظّ نيبثته أيؼب؛ ألنّ حزه ػا نلسحه و ئن
كبن ط ي ب ،لكنّه شسع « »2ل تتسيا و االػتيبد ثلؼل الـبػبت ،كظّ
ثبلنسجة ئلى قب يساد قا تتسينه ػ يه ،ال أنّه قندوة يست نّ ثه الخواة،
كتب يست نّ التك ّق ثلؼل التندوثبت؛ ألنّه ؿيحس قك ّحق؛ لوولحه ػ يحه
السالم« :زكغ الو م ػا حالحة» ذكس أحدهم «الظجي حتّى يج حؾ» «.»3
و الخواة قنوؽ ثبلتك يق.
• ( )2ح ،د و ز :شسػب )3( .ػوالي الآللئ  209 :1ال ديج  ،48و د :3
 528ال ديج  ،3سحنا أثحي داود  140 :4ال حديج ،4401 -4398
سنا الجي وي .317 :10
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هٌتْى الوطلة فٖ تحم٘ك الوزّة ،ج ،13ص107 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ
• هوله« :و هل يظّ نيبثة التتيص هيل :ال .ئلخ».
• ( )1األهوى األول ألنّ ػت ه لي شسػيب كحال يتستحت ػ يحه أححسه ،و
قـ ن االستوالل أػم قا التـ وة كال يتم ،النّ التتسيا ال يووم قوحبم
الشسػي .و ال كسم كي ذلك ثيا الوارحت و النحدة و التتجحسع ثحه و
التؼوع ػنه.
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هساله األفْام إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج ،2ص164 :

•

•

•

•
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المَل فٖ الٌ٘اتٔ
هوله( :و هل تظّ نيبثة التتيص هيل :ال ،التظحبكه ثتحب يورحت زكحغ
الو م ،و هيل :نؼم ،ألنه هبدز ػ ى االستوالل ثبل ذ ندثب).
( )2الوعشٍف قا قرهت األط بة الوول ثبلتنغ ،و ايتحبزه التظحنق
كي التؼتجس ،نظسا ئلى أن حح الظثٖ إًوا َّ توشٗي ،و ال كم ثظح ته
ثبلنسجة ئلى قب يساد قا تتسينه ال ألنه يوغ قإحسا كي الخواة «.»2
و هو ؿيس ريد ،لتب ثينبه كيتب سجن قا أن األظ س أن عثةادات الظةثٖ
ششع٘ٔ ٗستحك علْ٘ا الثَاب،ألن ب قسادة ل شبزع و ئن لم يكا قك لحب
ثبلوارت و ال سام لسكغ الو م ػنه.
( )2التؼتجس .766 :2
هذاسن األحىام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج ،7ص112 :

المَل فٖ الٌ٘اتٔ

• و قغ ذلك كبلظبهس ػدم ط ة نيبثته ،لعةذم الَثةَق تئخثةاسُ ،لؼ تحه
ثسكغ الو م ػنه و ػدم قإايرته ثتب يظدز قنه.
• ٍ سخح تعض هشاٗخٌا الوعاطشٗي خَاص ً٘اتتِ هةع الَثةَق تئخثةاسُ
« ٍ.»1ل٘س تثع٘ذ هي الظَاب.
• و كيق كبن كينجـي الوـغ ثزواش استنبثته كي ال ذ التندوة كتحب كحي
اللبسن.
• ( )1األزدثي ي كي قزتغ اللبئدة .128 :6
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هذاسن األحىام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج ،7ص113 :

• أدلة اإلػتجبز الج وؽ كي النبئت
– الؼول

• قكتض ثبلظجي ؿيس التتيص

– ػجبدات الظجي تتسينية لسكغ الو م ػنه
• دليل السكغ يسكغ التك يق ال الظ ة

– ػدم الوحوم ثبلظجي لؼدم السادع له قا ر ة ػدم تك يله
• أنه أيض قا التدػى

– أطبلة ػدم كساؽ ذقة التنوة ػنه
– ػدم ئؿالم السوايبت
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أدلة اإلعتبار البلوغ
في النائب

العقل

مختص بالصبي غير
المميز

عبادات الصبي
تمرينية لرفع القلم
عنه

دليل الرفع يرفع
التكليف ال الصحة

عدم الوثوق بالصبي
لعدم الرادع له من
جهة عدم تكليفه

أنه أخص من المدعى

أصالة عدم فراغ ذمة
المنوب عنه
عدم إطالق الروايات
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