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المَل ـٖ الٌ٘اتٔ

• الوول كي النيبثة و هي تظحّ ػحا التيحط قـ وحب و ػحا ال حي كحي
التنذوة و ثؼغ طوس الواخت.

2

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ح ،1ص391 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
• كظل  4كي النيبثة
• ال إشٌبل كي ط ة النيبثة ػا التيط كي ال ح الواخت و التنحذوة و
ػا ال ي كي التنذوة قـ وب و كي الواخت كي ثؼغ الظوس

3

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

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
• [كظل كي النيبثة]
• كظل كي النيبثة ال إشٌبل كي طح ة النيبثحة ػحا التيحط كحي ال حح
الواخت و التنذوة ،و ػا ال ي كي التنذوة قـ وبً ،و كحي الواخحت
كي ثؼغ الظوس.

4

العشٍٓ الَثمى (الوحشى)؛ ح ،4ص532 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ

أدلة جواز النيابة في
الحج

5

أصالة صحة اإلجارة

غير تامة بل األصل
هو بقاء اشتغال ذمة
المنوب عنه

اإلجماع

مدركي

الروايات

تضافر الروايات بل
تواترت إجماال

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
• قسألة  1يشتشؽ كي النبئت أقوس:
• األول الج وؽ ػ ى األحوؽ قا ؿيش كشم ثيا اإلخبسي و التجشػي ثإرن
الولي أو ال ،و كي ط تهب كي التنذوة تأقل،

6

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ح ،1ص391 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
•  1قسألة يشتشؽ كي النبئت أقوس
• أحذهب الج وؽ ػ ى التشهوس كال يظّ نيبثة الظجي ػنحذه و إن ًحبن
قتيضا و هو األحوؽ ال لتب هيل قا ػذم ط ة ػجبداته لٌونهب تتشينية
ألن األهوى ًونهب ششػية و ال لؼذم الوثوم ثه لؼذم الشادع له قا خهة
ػذم تٌ يله ألنه أخض قا التذػى ثل ألطبلة ػذم كشاؽ رقة التنوة
ػنه ثؼذ دػوى انظشاف األدلة خظوطب قغ اشتتبل خت ة قا األخجبس
ػ ى للظ الشخل و ال كشم ثيا أن يٌون حدحة ثبإلخحبسأ أو ثحبلتجشع
ثإرن الولي أو ػذقه و إن ًبن ال يجؼذ دػوى ط ة نيبثتحه كحي ال حح
التنذوة ثإرن الولي.
7

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

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
• [ (قسألة  :)1يشتشؽ كي النبئت أُقوس]
• (قسألة  :)1يشتشؽ كي النبئت أُقوس:
• [أحذهب :الج وؽ]

8

العشٍٓ الَثمى (الوحشى) ،ح ،4ص533 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ

• أحذّا :الثلَغ على الوشَْس ـال ٗظحّ ً٘اتٔ الظثّٖ عٌذّن ٍ ،إى واى
هوّ٘ضاً َّ ٍ ،األحَط ( ،)1ال لوا ل٘ل هي عذم طحّٔ عثاداتهِ لىًَْها
توشٌّٗ٘ٔ ،ألىّ األلَى وًَْا ششعّ٘ٔ ( ٍ ،)2ال لعذم الَثهَق تهِ لعهذم
الشادع لِ هي دْٔ عذم تىل٘فِ ،ألًِّ أخضّ هي الوذّعى،

• ( )1و ال تجؼذ الظ ة قغ االؿتئنبن ثظ ة ػت ه( .الشيشاصي).
• ( )2كنيبثة ؿيش الجبلؾ قغ اختتبع الششائؾ األُخش كي الؼجبدات طح ي ة
ػ ى األهوى( .الليشوصآثبدي).
9

العشٍٓ الَثمى (الوحشى) ،ح ،4ص533 :

•

•

•
•
10

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
تل ألطالٔ ( )3عذم ـشاغ رهّٔ الوٌَب عٌِ تعذ دعهَى اًظهشاؾ ()4
األدلّٔ خظَطا هع اشتوال دولٔ هي األخثاس على لفظ الشدل (،)5
( )3ثؼذ كشع قششوػية ػت ه راتبً و ثجوت تششيغ النيبثحة أيؼحبً كحي
أطل الؼتل يشخغ الشي كي التوبم إلى دخل الج وؽ كحي االتحتنبثة و
كي قث ه أقٌا إثجبت خواصه ثجنحب الؼوحال ػ حى اتحتنبثته الظحجيبن
التتيضيا كي أقوسه التسججية و هزا التوذاس ثؼحتيتة قوحذقبت ػحذم
الشدع ًبف إلثجبت التششوػية التوخجة للشاؽ رقة التنوة ػنحه خحذاً.
(آهب ػيب ).
( )4ثل و ػذم إؿالم قؼتذ ثه( .اإلقبم الختيني).
( )5هو قا ثبة التثبل( .الليشوصآثبدي).
العشٍٓ الَثمى (الوحشى) ،ح ،4ص533 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ

• ٍ ال ـشق ت٘ي أى ٗىَى حذّهٔ تاجدهاسٓ أٍ تهالتثشّع تهئرى الهَلّٖ أٍ
عذهِ ٍ ،إى واى ال ٗثعذ ( )6دعَى طحّٔ ً٘اتتِ ـٖ الحهخّ الوٌهذٍب
( )7تئرى الَلّٖ.
• ( )6ثل يجؼذ( .النبئيني).
• ( )7ق لّ تأقل( .اإلقبم الختيني).
• ثل قوتؼى الوواػذ الظ ة كي الواخت أيؼبً لتنحغ االنظحشاف و ػحذم
التوػوػية لؤلطل نؼ هو خالف االحتيبؽ( .الگ پبيگبني).
11

العشٍٓ الَثمى (الوحشى) ،ح ،4ص533 :

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

12

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
• الوول كي النيبثة:
• و يشتشؽ كيه « :»1اإلتالم ،و العمل ،و أال يٌون ػ يه حح واخت.
• كال تظّ نيبثة الٌبكش ،و ال نيبثة التس ػنه .و ال ػا قخبلق إال ػا
األة ،و ال نيبثة التدنون ،و ال الظثٖ ؼ٘ش الوو٘ض.

13

الوختظش الٌاـع ـٖ ـمِ اجهاه٘ٔ؛ ح ،1ص77 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ

• قسئ ة و ال يظّ نيبثة «التدنون»
• ألنه ليس قا أهل الخـبة ،و ألنه قتظق ثتب يوخت سكغ الو ح  ،كحال
حٌ للؼ ه ٍ ،وزا «الظثٖ» ؼ٘ش الوو٘ض ٍ ،ل٘س للَلٖ أى ٗحهشم تهِ
ًائثا عي ؼ٘شُ ،ألًِ ال حىن لٌ٘ٔ الهَلٖ إال ـهٖ حهك الظهثٖ ،عوهال
تالٌض ـال ٗؤثش ـٖ ؼ٘شُ ٍ ،ـٖ الظثٖ الوو٘ض «تشدد» ألًهِ ال ٗظهح
هٌِ االستمالل تالحخ ٍ ،األشثِ اًِ ال ٗظح ً٘اتٔ ،الى حذهٔ اًوها ّهَ
توشٗي ٍ ،الحىن تظحتِ تالٌسثٔ الى ها ٗشاد هي توشٌِٗ ،ال ألًهِ ٗمهع
هؤثشا ـٖ الجَاب لِٗ ٍ .ذل على رله :لَلِ علِ٘ السّالم«سـع الملهن
عي ثالثٔ روش هٌْن الظثٖ حتى ٗثلػ» «.»1
• ( )1تنا الجيهوي ج  4ص .325
14

الوعتثش ـٖ ششح الوختظش؛ ح ،2ص766 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
•
•
•
•
•

15

الوول كي النيبثة
و ششائؾ النبئت ثالثة اإلتالم و ووال العمل و أن ال يٌون ػ يه ححح
واخت.
كال تظّ نيبثة الٌبكش لؼدضه ػا نية الوشثة و ال نيبثة التس ػاالٌبكش
و ال ػا التس التخبلق إال أن يٌون أثب النبئت
و ال نيبثة التدنون النـتبس ػو ه ثبلتشع التبنغ قا الوظذ
ٍ وزا الظثٖ ؼ٘ش الوو٘ضّ ٍ.ل ٗظح ً٘اتٔ الوو٘ض ل٘ل ال التظاـِ توها
َٗدة سـع الملن ٍ ل٘ل ًعن ألًِ لادس على االستمالل تالحخ ًذتا.
ششائع اجسالم ـٖ هسائل الحالل ٍ الحشام؛ ح ،1ص206 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ

•  .2551الشاثغ :يشتشؽ كي النبئت الؼوحل و الثلهَغ و اإلتحالم و أن ال
يٌون ػ يه حح واخت،
• و األهشة اشتشاؽ الؼذالة.

16

تحشٗش األحىام الششع٘ٔ على هزّة اجهاه٘ٔ (ط  -الحذٗجٔ)؛ ح ،2ص91 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
• التـ ت السبدس :كي ششائؾ النيبثة
• و هي ثالثةً :تبل النبئت ،و إتالقهتب »1« ،و ػذم شـل رقتحه ث حح
واخت.
• كال يظّ نيبثة التدنون و ال الظجي ؿيش « »2التتيض و ال التتيض -ػ ى
سأي-

17

لَاعذ األحىام ـٖ هعشـٔ الحالل ٍ الحشام؛ ح ،1ص410 :

•
•
•

•
•
18

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
قسألة :يشتشؽ كي النبئت اإلتالم؛ ألنّهب ػجبدأ يشتشؽ كيهب النية
 ،و هي إنّتب تظّ قا التس  .و الشتتبلهب ػ ى أكؼحبل ال تظحّ قحا
دون اإلتالم.
و يشتشؽ كيه الؼول؛ ألنّ التدنون ليس أهال ل خـبة .و ألنّه قتّظحق
ثتب يوخت سكغ الو  ،كال حٌ للؼ ه..
و ًزا الظجي ؿيش التتيض ،توا أحشم ثنلسه أو أحشم ثه وليه نيبثة ػحا
ؿيشه؛ ألنّ نية الولي إنّتب تؼتجش كي حنّ الظجي؛ ل نض « ،»1كحال تحّثّش
كي ؿيشه؛ ألنّه خالف األطل ،كي تبج إلى نض و ل يثجط.
( )1ينظش :الوتبئل  207 :8الجبة  17قا أثواة أهسبم ال ح.
هٌتْى الوطلة ـٖ تحم٘ك الوزّة؛ ح ،13ص106 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ

• أقب التتيض ،كبلوخه :أنّه ال يظّ نيبثته أيؼب؛ ألنّ حده ػا نلسحه و إن
ًبن ط ي ب ،لٌنّه ششع « »2ل تتشيا و االػتيبد ثلؼل الـبػبت ،كظّ
ثبلنسجة إلى قب يشاد قا تتشينه ػ يه ،ال أنّه قنذوة يست نّ ثه الثواة،
ًتب يست نّ التٌ ّق ثلؼل التنذوثبت؛ ألنّه ؿيحش قٌ ّحق؛ لوولحه ػ يحه
السالم« :سكغ الو ػا ثالثة» رًش أحذه «الظجي حتّى يج حؾ» «.»3
و الثواة قنوؽ ثبلتٌ يق.
• ( )2ح ،د و س :ششػب )3( .ػوالي الآللئ  209 :1ال ذيث  ،48و ج :3
 528ال ذيث  ،3تحنا أثحي داود  140 :4ال حذيث ،4401 -4398
تنا الجيهوي .317 :10
19

هٌتْى الوطلة ـٖ تحم٘ك الوزّة ،ح ،13ص107 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
• هوله« :و هل يظّ نيبثة التتيض؟ هيل :ال .إلخ».
• ( )1األهوى األول ألنّ ػت ه ليس ششػيب كحال يتشتحت ػ يحه أثحشه ،و
قـ ن االتتوالل أػ قا التـ وة كال يت  ،النّ التتشيا ال يووم قوحبم
الششػي .و ال كشم كي رلي ثيا الواخحت و النحذة و التتجحشع ثحه و
التؼوع ػنه.

20

هساله األـْام إلى تٌم٘ح ششائع اجسالم؛ ح ،2ص164 :

•

•

•

•
21

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
هوله( :و هل تظّ نيبثة التتيض؟ هيل :ال ،التظحبكه ثتحب يوخحت سكحغ
الو  ،و هيل :نؼ  ،ألنه هبدس ػ ى االتتوالل ثبل ح نذثب).
( )2الوعشٍؾ قا قزهت األط بة الوول ثبلتنغ ،و اختحبسه التظحنق
كي التؼتجش ،نظشا إلى أن حخ الظثٖ إًوا َّ توشٗي ،و ال ٌ ثظح ته
ثبلنسجة إلى قب يشاد قا تتشينه ال ألنه يوغ قّثشا كي الثواة «.»2
و هو ؿيش خيذ ،لتب ثينبه كيتب تجن قا أن األظهش أن عثهادا الظهثٖ
ششع٘ٔ ٗستحك علْ٘ا الجَاب،ألنهب قشادأ ل شبسع و إن ل يٌا قٌ لحب
ثبلواخت و ال شام لشكغ الو ػنه.
( )2التؼتجش .766 :2
هذاسن األحىام ـٖ ششح عثادا ششائع اجسالم؛ ح ،7ص112 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ

• و قغ رلي كبلظبهش ػذم ط ة نيبثته ،لعهذم الَثهَق تئخثهاسُ ،لؼ تحه
ثشكغ الو ػنه و ػذم قّاخزته ثتب يظذس قنه.
• ٍ سدح تعض هشاٗخٌا الوعاطشٗي دَاص ً٘اتتِ ههع الَثهَق تئخثهاسُ
« ٍ.»1ل٘س تثع٘ذ هي الظَاب.
• و ًيق ًبن كينجـي الوـغ ثدواص اتتنبثته كي ال ح التنذوة ًتحب كحي
اللبتن.
• ( )1األسدثي ي كي قدتغ اللبئذأ .128 :6
22

هذاسن األحىام ـٖ ششح عثادا ششائع اجسالم؛ ح ،7ص113 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
• ( )1أقب النبئت كوذ اػتجشوا كيه أقوسا و هي أوال الج وؽ.
• و يوغ الٌالم تبسأ :كي ؿيش التتيض ،و اخشى :كي التتيض.
• أقب ؿيش التتيض كال سيت كي ػذم ط ة نيبثته لؼذم ت ون الوظحذ قنحه
كي أكؼبله و اػتبله ،و حبله قا هزه الدهة ًبل يوانبت.

23

هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ح ،2ص10 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
•
•
•
•
•
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و أقب الظجي التتيض :كبلتشهوس ػذم ط ة نيبثته.
و اتتذلوا ثأقشيا:
األٍل :ػذم ط ة ػجبدته و ػذم قششوػيتهب،
و ثتؼجيش آخش:ػجبداته ليسط ػجبدأ كي ال ويوة لتوغ ػا الـيش و انتب هي
تتشينية.
و كيه :قب رًشنبه ؿيش قشأ قا ان ػجبدأ الظجي قششوػة ،و ال كشم ثينهب
و ثيا ػجبدأ الجبلـيا إال ثبلوخوة و ػذقه.

هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ح ،2ص10 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
• الثبني :ػذم الوثوم ثؼت ه لؼذم الشادع له قا خهة ػذم تٌ يله.
• و كيه :ان ثيا الوثوم و الج وؽ ػتوم قا وخه ،و ؿيش الجبلؾ ًبلجبلؾ كي
حظول الوثوم ثه و ػذقه ،كبلذليل أخض قا التذػي ،كال كحشم ثحيا
الجبلؾ و ؿيشه قا هزه الدهة،
• ٍ لزا ال ٌٗثؽٖ الشٗة ـهٖ اسهتحثاب ً٘اتهٔ الظهثٖ ـهٖ الحهخ ،ووها
ٗستحة لؽ٘شُ هي الثالؽ٘يً ،عهن لهَ واًهل الٌ٘اتهٔ تاجدهاسٓ ـحٌ٘ هز
تتَلؿ على ارى الَلٖ هي تاب تَلؿ هعاهالتهِ علهى ارًهِ ٍ عهذم
استماللِ ـْ٘ا.
25

هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ح ،2ص10 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ

• و يظهش قا التظنق -سه -توهق ط ة حده ػ ى ارن الحولي قـ وحب
توا ًبن ػا إخبسأ أو تجشع ،و ليس األقش ًزلي ،الن التتوهق ػ ى
ارن الولي انتب هو قؼبقالته قا الؼوود و اإليوبػبت ،ال ػجبداته و تبئش
أكؼبله ؿيش الؼوود و اإليوبػبت.
• ٍ الظح٘ح اى ٗمال :اى ً٘اتٔ الظثٖ ـٖ الحخ الَادهة تح٘هت تَدهة
سمَط الَادة عي رهٔ الوٌَب عٌِ ؼ٘ش ثاتتٔ ٍ ،تحتاح إلى الذل٘ل ٍ
ال دل٘ل.

26

هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ح ،2ص11 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ

• ثل قوتؼى الوبػذأ اشتـبل رقة التنوة ػنه ثبلواخت و ػذم تحووؿه ػنحه
ثلؼل الظجي ،و ان ًبنط ػجبداته ششػية ،كإن ػذم كشاؽ رقة التنوة ػنه ال
ينبكي ششػية ػجبدات الظجي ،إر ال قالصقة ثيا ششػية ػجبداتحه و تحووؽ
الوخوة ػا رقة التنوة ػنه.
• و ال بطل :قوتؼى األطل ػذم كشاؽ رقة التنوة ػنه ثلؼحل الـيحش إال إرا
ثجط ثبلذليل ،و ال دليل ػ ى تلشيؾ رقة التٌ ق ثلؼل الظجي و ان ًبن كؼ ه
ط ي ب كي نلسه ،نظيش قب رًشنبه كي طالأ الظحجي ػ حى التيحط كإنهحب ال
توخت تووؽ الظالأ ػا التٌ ليا ،كال ثذ قا النظش إلى األدلة و الشوايبت
الواسدأ كي ثبة النيبثة.
• كوذ وسد كي خت ة قنهب للحظ (الشخحل) و هحو ؿيحش شحبقل ل ظحجي و لحزا
اتتشٌ نب كي نيبثة التشأأ ػا الشخل ال ي.
27

هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ح ،2ص10 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
• و دػوى ان رًش الشخل قا ثبة التثبل ػهذتهب ػ ى قذػيهب.
• و أقب كي النيبثة ػا األقوات كوذ وسدت نيبثحة التحشأأ ػحا الشخحل و
ثبلؼٌس ،و ًزا نيبثة التشأأ ػا التشأأ ًتب كي ط يّ حٌ اثا حٌي ،
هبل( :ع) (ي ح الشخل ػا التشأأ و التشأأ ػا الشخحل و التحشأأ ػحا
التشأأ) « »1و أقب الشخل ػا الشخل ك يزًش كيه لوػوحه ،كيؼ قا
هزه الشواية
• ______________________________
( )1الوتبئل :ثبة  8قا أثواة النيبثة ح .6
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هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ح ،2ص10 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ

•  -قا خهة اتتوظب قواسد النيبثة كيهب -ان النيبثحة تن ظحش كحي هحزه
التواسد ،كٌبن التـشوس كي رها السبئل شجهة و هي احتتحبل ات حبد
الدنس ثيا النبئت و التنوة ػنه و لزا حٌ (ع) ثدحواص النيبثحة كحي
هزه التواسد التشتجهة الت تت ة ػنذ السبئل و حيث انه (ع) كحي قوحبم
الجيبن ين ظش قواسد خواص النيبثة كي التحواسد التحزًوسأ ،و لح يحزًش
الظجي كي الشواية.
• و أقب نيبثة التشأأ ػا الشخل ال ي كال ن تضم ثهب أيؼب ل شوايبت الذالحة
ػ ى ان ال ي يجؼث سخال طشوسأ إلى ال ح «.»1
• ______________________________
( )1الوتبئل :ثبة  24قا أثواة وخوة ال ح.
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هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ح ،2ص12 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ

• و ال بطل :ان النيبثة ػ ى خالف الوبػذأ ،و االًتلب ثلؼل النبئت ػ ى
خالف األطل ،كال ثذ قا االهتظبس ػ ى قوذاس قب دل الحذليل ػ يحه و
كي ؿيشه كبلتشخغ هو األطل :و ل يو أي دليحل ػ حى خحواص نيبثحة
الظجي و االًتلب ثلؼ ه كي الواخجبت الثبثتة ػ ى رقة الـيش.
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هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ح ،2ص12 :

•

•

•
•
•
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المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
أقب ػجبدات الظجي نلسه ،كتبسأ :كي قوسد الواخجبت ،و اخحشى:كحي قحوسد
التست جبت،
أقب كي قوسد الواخجبت كششػيتهب ثبلنسجة إليه كي خظوص الظالأ و الظوم
و ال ح ثبثتة ،النظوص الخبطة ًووله (ػ يه السالم)( :انب نحأقش طحجيبننب
ثبلظالأ كتشوا طجيبنٌ ثبلظالأ) « »2و رًشنب كي ق حه ان األقحش ثحبألقش
ثشي أقش ثزلي الشي و ن وه وسد كي الظوم (كتشوا طحجيبنٌ إرا ًحبنوا
ثني تسغ تنيا ثبلظوم) ًتب كي ط يّ ال جحي « »3و ًحزلي الشوايحبت
اإلقشأ ثبحدبج الظجيبن «.»4
( )2الوتبئل :ثبة  3قا أػذاد اللشائغ ح  5و ؿيشه.
( )3الوتبئل :ثبة  29قا أثواة ػا يظّ قنه الظوم ح  3و ؿيشه.
( )4الوتبئل :ثبة  17قا أثواة أهسبم ال ح.
هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ح ،2ص10 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ

• و أقب كي قواسد التست جبت ًظالأ ال يل و طالأ خؼلش و ؿيشهتب قحا
التست جبت كششػيتهب ل ظجيبن ال ت تبج إلى دليل خبص ،ثحل يٌلحي
نلس إؿالم أدلة التست جبت ،كإنه يشحتل الجحبلـيا و ؿيحشه و قحا
رلي إؿالم اتت جبة النيبثة كإنه يشتل الظجي أيؼب كإن النيبثة ػحا
الـيش كي نلسهب قست جة ًتب كي خت ة قا االخجبس.
• ثل سثتب يوبل :ثأن إؿالم أدلة الواخجبت يشتل الظجيبن نظيحش إؿحالم
أدلة التست جبت ،ؿبية األقش يشتلغ الوخوة ل ذيث سكغ الو « »1و
يجوى أطل التـ وثية و الشخ بن.
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هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ح ،2ص13 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ

• و يشد :ثبن الوخوة أقش وخذاني ثسيؾ إرا استلغ يشتلغ قحا أطح ه و
ليس اقشا قشًجب ليشتلغ احذ خضئية ث ذيث سكغ الو و يجوى اآلخش.
• ث انه هذ وسد كي خظوص نيبثة ال ح ػا التيط قب يشحتل ثإؿالهحه
الظجي ًتب كي قؼتجشأ قؼبوية ثا ػتبس ،ه ط :ألثي ػجذ ال ّحه (ع) (قحب
ي ن الشخل ثؼذ قوته كوبل .و الولذ الـيت يذػو لوالذيه ثؼذ قوتهتب و
ي ح و يتظذم و يؼتن ػنهتب و يظ ي و يظوم ػنهتب) « »2كبن الولذ
يشتل ؿيش الجبلؾ أيؼب.
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هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ح ،2ص10 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ

• و أقب نيبثته ػا ال ي كيذل ػ يهب ثبلخظوص سواية ي يى األصسم ،هبل
(ع)( :قا حح ػا انسبن اشتشًب) « »3كإن إؿالم هولحه(:قحا ححح)
يشتل الظجي ،و الظبهش قا هوله( :ػا انسبن) هو ال حي ،و التسحتلبد
قا الشواية ان ًل قا نبة ػا إنسبن حي توا ًبن النبئحت ثبلـحب أو
ؿيشه اشتشى كي الثواة و األخش

• ______________________________
( )1الوتبئل :ثبة  4قا أثواة قوذقة الؼجبدات ح  11و .12
• ( )2الوتبئل :ثبة  28قا أثواة االحتؼبس ح .6

• ( )3الوتبئل :ثبة  1قا أثواة النيبثة كي ال ح ح .7
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هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ح ،2ص10 :

المَل ـٖ الٌ٘اتٔ

• و لٌا الٌالم كي تنذ هزه الشواية كإن ي يى األصسم قشدد ثيا ي يى
ثا ػجذ الشحي الثوة الزي هو قا قشبهيش الشواأ و لحه ًتحبة ،و ثحيا
ي يى ثا حسبن الٌوكي
• األصسم الزي ل يوثن.
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هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ح ،2ص14 :

