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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ّ٘ هحا التيحط قـ ٔحا و هحا ال حي ُحي        و   النياتةالٔول ُي • هي تظح

.التنذوب و توغ طوس الوارة

391: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
:ؤقوسيشتشؽ ُي النائة  1قسإلة •
قا ًيش ُشّ تحيا اجرحاسو و التثشهحي     *األحوؽالث وى ه ى األول •

،تئرن الولي ؤو ال، و ُي ط تها ُي التنذوب تإقل

ل٘ا األٓوى ط ة نياتة الظثي التتيض إرا ٗان قوحوٓا ته و إن ٗحان   *•
.األحوؽ هذم اجٗتِاء تِو ه قـ ٔا

391: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
و لو ؤدواسيا ُي دوس رنونحه، و   *التزنونالؤل، ُال تظّ قا الخاني •

ال تإس تنياتة السِيه 

و إال ُاألٓوو طح ة نياتتحه إرا   يت ْٔ قنه الٔظذ ال إرا ٗان قتا  *•
.و إن ٗان األحوؽ هذم اجٗتِاء تِو ه قـ ٔاٗان قوحوٓا ته

391: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ششاٗط الٌائة
:يشتشؽ ُي النائة ؤقوس 1قسإلة •
األول الث وى ه ى األحوؽ قا ًيش ُشّ تحيا اجرحاسو و التثشهحي تحئرن     •

الولي ؤو ال، و ُي ط تها ُي التنذوب تإقل، الخاني الؤل، ُال تظحّ قحا   
التزنون و لو ؤدواسيا ُحي دوس رنونحه، و ال تحإس تنياتحة السحِيه الخالحج       
االيتان، الشاتن الوحوّ تئتيانه، و ؤقا توذ إححشاص رلحٖ ُحال يوتثحش الوححوّ      
تئتيانه ط ي ا، ُ و ه م تئتيانه و شٖ ُي ؤنه يإتي تحه طح ي ا طح ط    
االستناتة و لو ٓثل الوتل ه ى اللاهش، و األحوؽ اهتثاس الوححوّ تالظح ة   
ُي هزه الظوسة، الخاقس قوشُته تإُوال ال ذ و ؤح٘اقه و لو تئسشاد قو م 
حال ٗل هتل، السادس هذم اشتٌال رقته ت ذ وارة ه يه ُي رلٖ الوام 

ٕ  ٗتا قشّ، الساتن ؤن ال ي٘ون قوزوسا ُي  األهتحال، و االٗتِحاء   توحغ   تحش
.تتثشهه ؤيؼا قش٘ل

391: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ششاٗط هٌَب عٌِ
يظّ قا ال٘اُش، نوم لحو  اجسالم،ُال هنه التنوب يشتشؽ ُي  2قسإلة •

ُشع انتِاهه ته تن و إهذاء الخواب ُال يثوذ رواص االستيزاس لحزلٖ،  
و لو قات قستـيوا ال يزة ه ى واسححه التسح م االسحتيزاس هنحه، و     
يشتشؽ ٗونه قيتا ؤو حيا هارضا ُي ال ذ الوارة، و ال يشحتشؽ ُيحه   
الث وى و الؤل ُ و استٔش ه ى التزنون حال إُآته حم قحات قزنونحا   
يزة االستيزاس هنه، و ال التتاح ة تيا النائحة و التنحوب هنحه ُحي     
الزٗوسة و األنوحة، و تظّ استناتة الظشوسة سرال ٗحان ؤو اقحشؤة هحا    

.سرل ؤو اقشؤة

392: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ

االيتان، الخالج •

391: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
الخالج اجيتان لوذم ط ة هتل ًيش التؤقا و إن ٗان قوتٔذا توروتحه  •

و حظل قنه نية الٔشتة و دهوى ؤن رلٖ ُي الوتل لنِسحه دون ًيحشه   
. ٗتا تشى

504: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘زدٕ)العشٍٓ الَثقى 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ

اجيتان لوذم ط ٘ة هتل ًيش التؤقا و إن ٗان قوتٔذاً توروتحه  : الخالج•
و حظل قنه ني٘ة الٔشتة، و دهوى ؤنّ رلٖ ُي الوتل لنِسه دون ًيحشه  

.ٗتا تشى

534: ، ص4 ، ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
:ُي النياتةالٔول •
.، و الؤل، و ؤال ي٘ون ه يه حذ وارةاإلسالم: «1»و يشتشؽ ُيه •
ٍ ال عي هخالف إال عي . فال تصح ً٘اتٔ النافش، ٍ ال ً٘اتٔ الوسلن عٌِ•

األب، 
.ال نياتة التزنون، و ال الظثي ًيش التتيضو •

77: ، ص1 الوختصش الٌافع فٖ فقِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
 ُي النياتةالٔول •
و ٗتال الؤل و ؤن ال ي٘ون ه يه ححذ   اإلسالمو ششائؾ النائة حالحة •

.وارة
فال تصح ً٘اتةٔ النةافش لعدةزُ عةي ً٘ةٔ القشتةٔ ٍ ال ً٘اتةٔ الوسةلن         •

ٍ ال عي الوسلن الوخالف إال أى ٗنَى أتا الٌائة عي النافش 
ال نياتة التزنون النٌتاس هٔ ه تالتشع التانن قا الٔظذ و •
هل يظّ نياتة التتيض ٓيل ال التظحاُه تتحا   و .التتيضٗزا الظثي ًيش و •

.يورة سُن الٔ م و ٓيل نوم ألنه ٓادس ه ى االستٔالل تال ذ نذتا

206: ، ص1 ششائع اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحشام؛ ج



12

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
و ال تظّ نياتة ال٘اُش و ال نياتة التس م هنه و ال ها قخالَ اال : ٓوله•

.ها األب
:ط ة النياتة قوٓوُة ه ى ؤقشيا( 1)•
و لتا وٓن . يشرن الى النائة، و هو ط ة قثاششته ل ِول ششها( األول)•

اجرتام ه ى هذم ط ة ال ذ قا ال٘اُش لم تظّ نياتتحه، و ألن نيحة   
.الٔشتة ششؽ و هي ًيش ط ي ة قنه

425: ، ص1 ؛ ج)سَ٘سى اللِّ حلّى، هقذاد تي عثذ  (التٌق٘ح الشائع لوختصش الششائع
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ال تظّ نياتة ال٘اُش لوزضه هحا نيحة   « 1»ٓال التظنَ ُي الششائن و •

و ُيه تساهل، الن ال٘اُش ليس توارض قا ٗل وره تل هو ٓادس . الٔشتة
ه ى اجسالم، لتا حثط ُي ه حم ال٘حالم قحا اقتنحام الزثحش و حثحوت       

و اقتنام الٔشتة قنه ُي حال ِٗحشه لحيس اقتناهحا راتيحا تحل      . االختياس
.لٌشع الِ٘ش، ُهو اقتنام الحْ

.63 -1الششائن ( 1)•

425: ، ص1 ؛ ج)سَ٘سى اللِّ حلّى، هقذاد تي عثذ  (التٌق٘ح الشائع لوختصش الششائع
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
يشرن الى التنوب، و هو إق٘ان وٓوم ال ذ له تتونى ارضائحه  ( الخاني)•

ؤحذهتا صوال اجحم هنه ُحال يوحزب ه حى    : و له تِسيشان. ها ُشػه
.التشٕ ُي اآلخشة، و حانيهتا حظول الخواب له

إرا تٔشس هزا ُال تظّ ها ال٘اُش ٓـوا، لوذم سحٔوؽ الؤحاب و هحذم    •
.إق٘ان الخواب

425: ، ص1 ؛ ج)سَ٘سى اللِّ حلّى، هقذاد تي عثذ  (التٌق٘ح الشائع لوختصش الششائع
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
هل تظّ ها التخالَ ؤم ال؟ ؤؿ ْ ؤٗخش األطح اب التنحن اال هحا    و •

األب و قنن اتا إدسيس قـ ٔا و ؤرحاص الشحهيذ قـ ٔحا اال ؤن ي٘حون     
و تؤيحذه طح ة حزحة لحو     . ناطثيا، و ه يه طة التنن ُي الشوايحات 

ٍ استثظش إرا لم يخل تشٗا،  ال٘اُش ُئنه ال تظّ قنحه و لحو لحم     تخال
.يخل تشٗا

425: ، ص1 ؛ ج)سَ٘سى اللِّ حلّى، هقذاد تي عثذ  (التٌق٘ح الشائع لوختصش الششائع
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
الت ٔيْ ؤنه ان ٓ نا تالتِسيش األول لالرضاء ُال ٗالم ُحي الظح ة، و   و •

 -ٗتا هو سؤو توغ ؤطح اتنا  -ان ٓ نا تالخاني ُئن ٓ نا تانٔـام هٔاته
ٗتحا هحو    -طّ ؤيؼا، جق٘ان إيظال الخواب اليه، و ان ٓ نحا تذواقحه  

.ُال -التشهوس
و ؤقا ط ة النياتة ها األب ُلاهش ه ى التِسحيش األول، و ؤقحا ه حى    •

.الخاني ُهو قا ٓثيل الثش ته و الظ ثة تالتوشوٍ التإقوس تهتا ششها

425: ، ص1 ؛ ج)سَ٘سى اللِّ حلّى، هقذاد تي عثذ  (التٌق٘ح الشائع لوختصش الششائع
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
و ؤن ال  اإلسةالم و  يشتشؽ ُي النائة الؤحل و الث حوى  : الشاتن. 2551•

.األٓشب اشتشاؽ الوذالةو  وارة،ي٘ون ه يه حذ٘ 

91: ، ص2 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )تحشٗش األحنام الششع٘ٔ على هزّة اإلهاه٘ٔ 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
 ُي ششائؾ النياتة: السادسالتـ ة •
و هذم شٌل رقته ت حذ  « 1»، ٍ إسةالهْوا ٗتال النائة، : و هي حالحة•

.وارة
ه ى  -التتيض و ال التتيض« 2»ُال يظّ نياتة التزنون و ال الظثي ًيش •

-سؤو

410: ، ص1 قَاعذ األحنام فٖ هعشفٔ الحالل ٍ الحشام؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
.«ُال يظّ نياتة ال٘اُش لوزضه ها نية الٔشتة»: ٓوله•
ؤو لوزضه هنها قا دام ٗاُشا، النّ الِحشع ٗحون ال حاد ٗحاُشا، و     ( 2)•

رلٖ ال يناُي ٓذسته ه يها تتٔذيم اجسالم، ُئنّحه خحشود هحا ق حلّ     
ُ يس ُي الوثاسة تساهل، ٗتا صهم توؼهم تناء ه ى انّه ٓحادس  . الِشع

.ه ى اجسالم القتنام الزثش

162: ، ص2 هسالل األفْام إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
.«و ال التس م التخالَ الّا ؤن ي٘ون ؤتا النائة»: ٓوله•
إؿالّ الوثاسة ئتؼي هذم الِشّ تيا الناطة و ًيشه ُي ت حشيم  ( 3)•

. «1»و تهزا هث٘ش األٗخش . ال ذ هنه إرا لم ي٘ا ؤتا، و إتاحته إرا ٗان ؤتا
تا هثذ ست٘ه ها الظادّ ه يحه السحالم    وهة و الزو دلط ه يه سواية 

.«1»التنن قا ال ذ ها الناطة، الّا ان ي٘ون ؤتا 
، و اتحا ُهحذ ُحي    326: 1، و التثسوؽ 280: ٗالشيخ ُي النهاية( 1)•

.426: 1، و السيوسو ُي التنٔيّ الشائن 132: 2التهزب الثاسم 
 414: 5، التهزية 1273ح  262: 2، الِٔيه 1ح  309: 4ال٘اُي ( 1)•

.1قا ؤتواب النياتة ح « 20»ب  135 :8، الوسائل 1441ح 
162: ، ص2 هسالل األفْام إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
و تتؼتونها هتل الشهيذ ُي الذسوس ُزو٘ص ال ذ ها ٗلّ قخالَ إرا لحم   •

و ال داللة ُحي ال حذيج ه حى    . «2»ي٘ا ناطثا، و هنه إرا ٗان ؤتا خاط٘ة 
.رواص ال ذ ها التخالَ، تل ه ى التنن قا الناطة ًيش األب

هتوم التنن قا ال ذ ها ًيش األب قا التخالِيا « 3»ه ّل ُي التزٗشة و •
تإنّ الزو يست ْ ته الخواب الذائم هو االيتحان ٌُيحش التحؤقا ال يسحت ْ     

و هنى تزلٖ انّ ط ة الوثادة ئتؼي حظول الخواب لتا وٓوط لحه،  . حواتا
النّ رلٖ الصقها، و ال حواب إلّا ُي الزنّة، و التخالَ ال يذخ ها، ُال ئحن  

و هزا ئتؼي التنن قا إئحام رتيحن الوثحادات هنحه و إهحذاء      . هنه ال ذ
.الـاهات إليه

.309: 1التزٗشة ( 3)  .87: الذسوس( 2)•

163: ، ص2 هسالل األفْام إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
، و هو حسحا إن لحم   «4»هت٘م اتا إدسيس التنن قا الزتين حتّى األب و •

و االولى الوتل تالتشهوس قا التنن ها . يظّ٘ الخثش تزواص النياتة ها األب
.ًيشه قـ ٔا لتا رٗش قا الذليل

و احتذ قا رو٘ص ال ذ٘ ها ًيش الناطة تانّ التخالَ قخاؿحة تالوارحة   •
ُيوآة ه ى تشٗه، و ُو ه ط يّ لنِسه إرا لم يخحلّ تشحي ء قحا ؤسٗانحه،     

.ُتظّ٘ النياتة هنه ٗزلٖ، لِائذة سٔوؽ الؤاب
و الت ٔيْ انّ رلٖ يتوَٓ ه ى ت ٔيْ قونى الظح ٘ة ُحي الوثحادة، ُو حى     •

التشهوس قا انّها قوأُة األقش و حظحول قحا يسحت ضم الخحواب، ال يتظحو٘س      
الظ ة هنا ها التخالَ التيط قـ ٔا، لوذم إق٘ان حظحول الخحواب لحه، و    

هثادته يثنى الزواص ها ال ي٘ ه ى ؤنّ 
.632: 1السشائش ( 4)•

163: ، ص2 هسالل األفْام إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
هي ط ي ة قشاهاة تتوته ه ى االيتان، ؤو تاؿ ة ل٘ا يوِى هنها هل •

قن إيتانه إرا ٗان ٓذ ُو ها؟ ُو ى األول يزحوص النياتحة هنحه، و تلهحش     
و ٓذ تٔحذم  . الِائذة قن استثظاسه، و ه ى الخاني ال يظّ النتِاء الِائذة

.«1»ال٘الم ُي الورهيا 

.«و قثنى رلٖ»: هنذ ٓوله 147: ُي ص( 1)•

164: ، ص2 هسالل األفْام إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
قا ؤنّ الظح ٘ة ُحي الوثحادة     -(سحته ال ّه)ه ى قا اختاسه التشتؼى و •

يورة سٔوؽ الؤاب، و ال يست ضم الخحواب، و انّتحا يسحت ضقه ٓثحول     
يت٘حا الٔحول تزحواص     -الوثادة، و هو ؤقش صائذ ه ى االرضاء و الظ ٘ة

النياتة هنه لِائذة إسٔاؽ الؤاب هنه تسثثها، إلّا ؤن هزا لو تمٛ الٓتؼى 
: و إلّا ؤن ئحال . رواصها ها ٗلّ قخالَ، تل ها ال٘اُش، لت ْٔ الِائذة

.خشد ال٘اُش تاجرتام ُيثٔى الثآي
و األطّ التنن قا ًيش األب التخحالَ رتوحا تحيا الحنض و الحذليل      •

هزا ُي ال ذ، و ؤق٘ا ُي ًيحشه قحا الوثحادات ُتٔتؼحى دليحل      . الؤ ي
.التزو٘ص رواصه ؤيؼا، و اللاهش التنن قـ ٔا

164: ، ص2 هسالل األفْام إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
هل ي  ْ الزذ٘ لألب ته؟ ي تت ه، ألنّحه ؤب، و لهحزا يخثحط واليتحه     و •

، و هذقه النّحه لحيس ؤتحا حٔئحة     «2»ٗاألب، و ته ٓـن ُي الذسوس 
الست ضاقه االشتشإ، و التزاص خيش قنه، و لوذم قثحادسة التونحى إلحى    
الزها هنذ اجؿالّ، و النّ ال ٘م ه ى خالٍ األطحل ُئتظحش ُيحه    

و اللاهش . ؤق٘ا الزذ٘ لالم ُال إش٘ال ُي هذم دخوله. ه ى قوػن الئيا
.و هزا ٗ ّه يؤي٘ذ قا ؤس ِناه. انّ األم٘ ٗزلٖ لوذم النض

. 87: الذسوس( 2)•

164: ، ص2 هسالل األفْام إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج



26

أدلة عدم 
جوازنيابة 
الكافر من 

المسلم

اجماع

عدم القربة



27

أدلة عدم 
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الكافر من 

المسلم

اجماع

عدم القربة

اولوية روايات نيابة الناصب

عدم جواز دخوله الحرم
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ُال تظّ٘ نياتة ال٘اُش، لوزضه ها ني٘ة الٔشتة، و ال نياتة التسح م هحا   : )ٓوله•

(.ال٘اُش
ال سية ُي اهتثاس اجسالم النائة و التنوب، ؤقحا النائحة ُ تحا رٗحشه     ( 1)•

التظنَ قا ؤن ال٘اُش هارض ها نية الٔشتة قا دام ٗاُشا، ُال ئن قنه الِوحل  
.التششوؽ تها

و ؤقا التنوب ُالست ٔآه ُي اآلخشة الخضو و الؤاب ال األرش و الخحواب،  •
و هتا قا لواصم ط ة الِول، ُي ضم قا انتِائهتا انتِحاء الت حضوم، و يؤيحذه    

انَ لٙ نَّثِيِّ وٓ الَّزٙياَ آقٓنُوا ؤَنْ يٓسٕتٌَِْٙشُوا لٙ ْتٔشْحشِٗٙياَ  ٰ  ا ٰٕ  كاهش ٓوله توالى م
انِ ٰ  و ٓوله هضّ و رلّ وٓ ؤَنْ لَحيٕسٓ لٙ ْحئِنْس  « 1» ٰ  انُوا ؤُولٙي ُٓشْتىٰ  وٓ لَوٕ ٕ

خشد قنه الٔؼاء ها التحؤقا تحالنض و اجرتحام    « 2» ٰ  ا سٓوىٰ  ا مٰ  إِلّ
.ُيثٔى الثآي

110: ، ص7 هذاسك األحنام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
(.و ال ها التس م التخالَ، إال ؤن ي٘ون ؤتا ل نائة: )ٓوله•
و « 3»ؤقا ؤنه ال تظّ النياتة ها التس م التخالَ ُهو ٓول الشحيخيا  ( 2)•

و ستتا ٗان التِاتهم إلى تِ٘يش قحا خحالَ   : ، ٓال ُي التوتثش«4»ؤتثاههتا 
ليس ٗل قخحالَ  : ال ْ، و ال تظّ النياتة هتا اتظَ تزلٖ، و ن ا نٔول
اتِٔوا ه ى ؤنه ال : ل  ْ ال تظّ قنه الوثادة، و نـالثهم تالذليل ه يه و نٔول

يويذ هثاداته التي ُو ها قن استٔاقته سوى الضٗاة، حم ٓشب اختظاص التنحن  
.«5»تالناطة خاطة 

: ، و النهايحة 326: 1، و التثسحوؽ  414: 5الشيخ الـوسي ُي التهزية ( 3)•
: 1ٗاتا الثشاد ُي التهحزب  ( 4) .766: 2، و ح٘اه هنهتا ُي التوتثش 280
.766: 2التوتثش ( 5) .269

110: ، ص7 هذاسك األحنام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
لٙ ْئِنْسانِ إِلّا قا هنذو ؤن التوتيم ؤرود، للاهش ٓوله توالى وٓ ؤَنْ لَيٕسٓ و •

و يوؼذه األخثاس ال٘خيشة التتؼتنة لوحذم انتِحام التخحالَ    « 1»سٓوى 
و ٓذ تينا ُيتا سثْ ؤن هذم وروب اجهحادة  . «2»تشي ء قا األهتال 

ه يه توذ االستٔاقة تِؼّل قا ال ّحه توحالى ٗتحا تِؼّحل ه حى ال٘حاُش       
األط ي توذم وروب ٓؼاء قا ُاته قا الوثادات ال لظ تها ُي نِحس  

طحشح ُحي ٗتثحه     -سحتحه ال ّحه   -و الوزحة ؤن الوالقحة  . «3»األقش 
األطولية تإن التخالَ يست ْ الؤاب الذائم، حم رٗش ُي هحزا التٔحام   

.«4»ن و ٗالم التظنَ 
 .29ؤتحواب قٔذقحة الوثحادات ب     90: 1الوسائل ( 2) .39: النزم( 1)•

.312: التخت َ( 4) .75ُي ص ( 3)

111: ، ص7 هذاسك األحنام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
و رتن قا األط اب ؤيؼحا، و  « 5»و ؤقا استخناء األب ُزٗشه الشيخ •

استذل ه يه ُي التهزية تتا سواه، ها ؤحتذ تا ق تذ تا هيسى، ها 
ال سيا تا سويذ، ها اتا ؤتي هتيش، ها وهة تا هثذ سته ٓال، ٓ ط 

« ال»: ؤ ي ذ الشرل هحا الناطحة؟ ٓحال   : ألتي هثذ ال ّه ه يه السالم
.«6« »إن ٗان ؤتإ ُنوم»: ٗان ؤتي؟ ٓالُئن  :ٓ ط

.326: 1التثسوؽ . 280: النهاية( 5)•
ؤتحواب النياتحة ُحي     135: 8، الوسائل 1441 -414: 5التهزية ( 6)•

.1ح  20ال ذ ب 

111: ، ص7 هذاسك األحنام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
و اللاهش ؤن التشاد تالناطة التخالَ ًيش ال٘اُش، ألن ال٘اُش التست ْ •

.ل ؤاب الذائم ال يؤل انتِاهه تشي ء قا الوثادات
« 7»و ؤن٘ش اتا إدسيس النياتة ها األب ؤيؼا، و ادهى ه يه اجرتام •

و لسحط ؤدسو اجرتحام الحزو يذهيحه اتحا      : ٓال التظنَ سحته ال ّه
إدسيس ؤيا هو، و التوويل إنتا هو ه ى قا نٔحل هحا األئتحة ه حيهم     
السالم، و التنٔول هنهم خثش واحذ ال ًيش، قٔثول هنذ الزتاهة، و هو 

يتؼتا ال ٘تيا قوا، ُٔثول ؤحذهتا 
.149: السشائش( 7)•

111: ، ص7 هذاسك األحنام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
.«1»اآلخش و دهوى اجرتام ه ى قخ ه ت ٘تات يشًة هنها وسد •
و هزا ال٘الم ال يخ و قا حيَ ه ى اتا إدسيس، ُئنه لم يسحتنذ ُحي   •

التنن ُي ًيش األب إلى الشواية حتى ي٘ون ٓذ هتل تثوغ الخثش وسد 
توؼه، و إنتا استنذ ُي رلٖ إلى قا رهة إليه قا تِ٘يش قحا خحالَ   
ال ْ، و ؤنه ال ينتِن تشي ء قا ؤهتالحه و ًيحش رلحٖ قحا األدلحة، و      
تالزت ة ُٔول اتا إدسيس ريذ ه ى ؤط ه، تحل لحو ال طح ة الشوايحة     

.الواسدة تاالستخناء لتويا التظيش إليه
.766: 2التوتثش ( 1)•

112: ، ص7 هذاسك األحنام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
اجسالم و ٗتال الؤل و ان ال ي٘حون  : و ششائؾ النائة حالحة: ٓذهٓال •

ه يه حذ وارة ُال تظّ نياتة ال٘اُش لوزضه ها نية الٔشتة و ال نياتحة  
التس م ها ال٘اُش و ال ها التس م التخالَ اال ان ي٘ون ؤب النائة و 
ال نياتة التزنون النٌتاس هٔ ه تالتشع التانن قا الٔظذ و ٗزا الظحثي  
الٌيش التتيض و هل تظّ نياتة التتيض ٓيل ال التظاُه تتا يورحة سُحن   

.الٔ م و ٓيل نوم النه ٓادس ه ى االستٔالل تال ذ نذتا

116: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 



35

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ان النياتة لتا توِٓط ه ى نائة و قنوب هنه ُ ها ششائؾ ساروة : ؤٓول•

إلى النائة و ششائؾ ؤخشى ساروة إلى التنوب هنه تحالتثويغ توؼحها   
لهزا و توؼها لزإ و لالستناتة التحي هحو ُوحل ل تسحتنية ال النائحة      

و الث حج اآلن ُيتحا يشرحن الحى     . ششائؾ ؤخش خاسرة ها ششائـهتا
.ال٘اُش و قا ت ٘ته نائثا ٗان ؤو قنوتا هنه ُ نٔذم لزلٖ قٔذقة

116: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
هو ان دسٗات الوزاب قتِاوتة شذة و خِة نليحش دسرحات الخحواب    و •

و ال شٖ ُحي ان ال٘حاُش الٔتحال الهتحإ الشحاسب ل ختحش و       . ٗزلٖ
التشت٘ة لٌيش واحذة قا التواطي ال٘ثيحشة التوتٔحة ؤشحذ هحزاتا قحا      

التِاوت ال٘اُش الثشو ها ت ٖ الششوس و الزنايات و ٗزا ال سية ُي 
تيا ال٘اُش الزو قات قشتٌ ة رقته تتال الٌيش و تيا قحا ادى دينحه و   

.قات ُاسًة الزقة تشذة الوزاب ُي األول دون الخاني
• 

116: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ال شثْٔ فٖ اى ها ٍسد هي مَى عوةل النةافش ّثةان هٌثةَسا لة٘       ٍ •

ساخعا الى التَصل٘ات ًحَ أدان الذٗي ٍ غ٘شُ تل ٗشخع الى هةا ٗعتثةش   
فِ٘ القشب فالعول القشتى الزٕ اتى تِ النافش ال ٗنَى هقشتا تل ّثةان  

النافش الوعتقةذ تاللّةِ تعةالى ال العث٘عةٖ     هٌثَسا ٍ رلل تالٌسثٔ إلى 
. الوحض، لوا ٗأتٖ

االولحى ُحي نياتحة ال٘حاُش هحا      : هشُط هزا ُال٘الم ُي الزهتحيا إرا •
.الخانية ُي نياتة التس م ها ال٘اُش. التس م

117: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
.ُي نياتة ال٘اُش ها التس م: االولىالزهة •
اه م ان الث ج ها ط ة نياتة ال٘اُش قتت غ قا حيج ِٗحشه و اقحا   •

قا يشرن الى تـالن قا يإتيه إرا ٗحان قشحشوؿا تالـهحاسة ٗالظحالة و     
ن وها لنزاسة تذنه ُهو خاسد ها التٔظذ ل ضوم حِق حيخية التث ج 

.الثتة
و ه٘زا ليس ال٘الم ُي ال٘حاُش الحزو ال تتتشحى قنحه ٓظحذ الٔشتحة       •

.جن٘اسه التثذء التتٔشب قنه

117: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ٗزا ليس ُيتا ي٘زب السنة و ال٘تاب تن و ال يؤحل ٓظحذه األقحش    و •

التتوره الى التنوب هنه حيج انه قن ت٘زيثه ال٘تاب و السحنة ئـحن   
تإنه نِسه و رلٖ التنوب هنه سواء قا حيج هذم األقحش و الخـحاب   

. سؤسا
يشد اش٘ال قا ت ٖ ال يخيات الخاسرة ها الث ج تل هو جحثات ُال •

ان الِ٘ش تتا هو ِٗش قانن ها النياتة ها التس م ؤم ال؟ 

117: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
لو استذ التس م تئن٘اسه ػشوسيا قا ػشوسيات الذيا قن االهتٔاد قخال •

تالخـاتات األخش ال يشد ُيه اش٘ال هذم تتشي ٓظذ األقش و االقتخال 
و ه٘زا ُي قخل النياتة ُي قزشد الـواٍ ل ّه التشتشٕ تيا التسح م و  
ًيشه تن و ال يؼشه ت٘زية ال٘تاب و السنة إر اجسحالم واسحـة و اال   
ُال إش٘ال ُي حظول ٓظذ الٔشتة ُي الـواٍ هحا التٔحش تالتثحذء و    

تل و ٗحزب تالشسحالة   ( ص)الشسالة ُي الزت ة و ان ٗزب سسالة نثينا 
قـ ٔا 

قا التو يحل لوحذم طح ة نياتحة     ( سه)ح يتزه قا ه ى ٓول التظنَ و •
الٔشتة ال٘اُش ها التس م تإنه هارض ها ٓظذ 

117: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ٗزا ال اهتذاد تان هت ه هثاء قنخوسا إر ليس رلٖ هتال له لنِسه تل و •

ها الٌيش و هو التس م ُّ يت٘ا ان ينوب ال٘اُش هحا التحؤقا ُهحل    
توت ه و نياتته هنه يست ْ رلٖ التؤقا التنوب هنه ل خواب است ٔآا 
قٔاتال ل تِؼل تناء ه ى ط ته ُحي الزت حة ؤم ي٘حون حواتحه لتزحشد      

التِؼل؟
ال وره لألول توذ ان لم يظذس قنه هتل ؤطال تل و ال خثش له ته ايؼا •

ٗتا ُي توغ طوس النياتة تال ُشّ ُيه تيا ان ت٘ون النياتة تنضيل ُول 
النائة قنضلة ُول التنوب هنه ؤو تنضيحل الِاهحل قنضلحة الِاهحل ألنحه      

.اش٘ال هٔ ي ال يشتِن توره ؤطال

118: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 



42

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ال يتوهم ان ٓيام ُول النائة قٔام ُول التنوب هنه يزو ه قسحت ٔا  و •

ٗتا لو اهـى صيذ قاال هتشا ه ى ان ي٘ون لخالحذ ُئنحه ال سيحة ُحي     
است ٔاّ الخالذ ل تال ه ى هتشو ه م ته ؤو لم يو حم إر إهـحاء صيحذ    
ٓائم قٔام إهـاء خالذ نِسه ُ٘تا انه لو اهـى خالحذا تنِسحه اسحت ْ    

.التال ٗزلٖ لو اهـى الٌيش هنه يست ْ رلٖ التال

118: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 



43

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
رلٖ التخال ًيش قنـثْ ه ى التتخل تل وصانه ُيتا ن ا ُيحه هحو تحان    الن •

يوتل الٌيش هتال يتشتة ه يه الخواب حم يهذيه الى نِحس الخحواب ؤو نِحس    
الوتل الى الٌيش ُان رلٖ ح قالٖ لزلٖ التسثة و هو الخحواب ؤو لحزلٖ   
السثة التنشإ له و هو نِس الوتل و ليس التٔام قنـثٔا ه ى شحي ء قنهتحا   
إر ليس الوتل ل نائة نِسه حتى يت ٘ه ؤوال و تت ٘ه الٌيش حانيا و ٗزا ليس 
إهذاء الخواب التسثة ها رلٖ الوتل نياتة ؤطال ل٘ون ٗل قنهتحا اى قحا   
النياتة و اجهذاء تاتا ه ى حذه ت يج لو لم يششم النياتة ُي الشحشم ؤطحال   
طّ اجهذاء و ال اطل ان االست ٔاّ التظـ ّ ل تنوب هنه تتزشد ُوحل  
النائة تال التِات له ته و ال ه م ٗتا هو التِشوع ُي توحغ الظحوس ًيحش    

.قؤول ُيخشد ها حشيم الزول و التششين الذائش قذاس التؤول التت٘ا

118: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ل خاني و هو التِؼل قزال واسن ُي٘ون ُول النائحة دخحيال ُحي    نوم •

تِؼل الخواب ه ى التنوب هنه ُ م يخثط الى اآلن هحذم رحواص نياتحة    
ال٘اُش ُتشتض حتى ي وح ال ْ و هو هذم الزواص، و ل٘ا توذ ت ٔيحْ  

هي هي ؤوال حم نوـِه إلى النياتة قا و لنوـَ الث ج إلى النياتة . ؤنيْ
.ُي التٔام

• 

118: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
األول ُال إش٘ال ُي ان النياتة قا حيج هي هي ؤقحش توطح ي ال   اقا •

يوتثش ُيه الٔشب و لزا لو ناب ؤحذ ُي وُاء ديا آخش يت ٔحْ األداء و  
تثشؤ رقة التذيون و ان ادى النائة رلٖ سياء ُؼال هحا هحذم ٓظحذ    
الٔشتة و ه٘زا ُيتا يتواسٍ قا النياتحة ُحي ًيحش واححذ قحا األقحوس       

.ُ يسط هي ُي نِسها هثاديا يوتثش ُيها ٓظذ الٔشتة

119: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
لو ؤساد النائة ان يخاب و يتٔشب ُال تذ له قحا ٓظحذها ٗتحا ُحي     نوم •

ًيشها قا التوط يات ُّ ال تذ و ان يت ْٔ هنا ؤقش تالنياتة ؤو ٗانحط  
هي تنِسها قـ وتة و حسنا حتى يت ْٔ الخواب تٔظذ األقش ٗتحا ُحي   
األول ؤو تٔظذ حسنها ٗتا ُي الخاني ُ و استِيذ قا اخثاس النياتة الذالة 
ه ى ان ل نائة ٗزا قا الخواب و ل تنوب هنه ٗزا قنه، شي ء قنهتا، اى 
قا األقش التولوو تها و قا حسنها و قـ وتيتها ُي نِسها و ان إُحشاى  
رقة التؤقا و ت ظيل قا هو التـ وب ل شاسم حسا، ؤق٘حا ل نائحة   
ٓظذ التٔشب تِو ها الخاص له و هو النياتة ُيخحاب ه حى هحزا الٔظحذ     
الٔشتى قا دون ان يتوره اليه توذ النياتة و ٓثولها الخـاب التتوره الى 

.التنوب هنه

119: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
النّحاسِ  هٓ َحى  لٙ ّحهٙ  ال يخاؿة النائة ها التستـين تٔوله توالى وٓ قخال •

اآلية و اال لضم ان يوآة ه ى تشٕ ال ذ لحو لحم يوتحل تنياتتحه توحذ      
الٔثول ؤطال ؤو لم يتتها و رلٖ ٗتا ُي تحاب ارحاسة شحخض تنِسحه     
ل وتل التويا ٗالظالة و الظوم حيج انه ال يتوره ه ى التؤرش األقحش  
تئٓاقة الظالة و إتيان الظوم تل التتوره اليحه خظحوص ٓولحه توحالى     
ؤَوُُٕوا تِالْؤُٔودٙ ُ و شاء رلٖ األريش ان يناب يظ ى ها الٌيش التستإرش 
تٔظذ الٔشتة ٓاطذا ُي هت ه اجراسو االقتخحال ألقحش اجيِحاء تالؤحذ     
التتوره اليه و لزلٖ لو تشٕ الظالة يوآة ه ى هذم اقتخحال اقحشه و   

.هو اجيِاء ال ه ى تشٕ الظالة ؤيؼا

119: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 



48

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
الى ان ان ذاس الخـاب اليه و ان شاُه ها رلحٖ الٌيحش يورحة    قؼاُا •

سٔوؽ الوارة ها رلٖ الٌيش و تشاءة رقته و ان لم يِوحل األريحش ؤو   
النائة إر الخـاب الواحذ توذ ان شاُه ها التستإرش و التنوب هنه ال 

.يتوره اليه حانيا

و ال اطل ان النائة توذ التنضيل ايؼا ال يخاؿة تال ذ و ال تٌيشه قتا •
.تو ٔط النياتة ته قا الت٘اليَ التتورهة إلى التنوب هنه

119: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 



49

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
اقا الخاني ُاجرتام ٓائم ه ى هذم اهتثاس ٓظذ تٔشب التنوب هنه تهحزا  و •

الوتل تل ي ضم طذوس قناسٖ ال ذ و اهتاله ها النائة قن ٓظذ الٔشتة ؤو 
ٓظذ ٓشتة النائة ُيتا يشرن الى نِسه و هو رات النياتة ال ُيتا يشرن الحى  
التنوب هنه و هو ؤطل الِول الخاسري ُال ي ضم النائحة ان ئظحذ تٔحشب    
التنوب هنه لوذم اهتثاسه تل التوتثش ُي التٔام هو خظوص ٓظحذ النائحة   
التٔشب ُي النياتة و ُيتا يشرن الى نِسه قن طذوس ت ٖ التناسٖ الخاطة 
قنؼتة الى رلٖ الٔظذ ُّ يذوس األقش تيا ان يِ٘ي ٓظذ تٔشب النائة ُي 
ط ة النياتة و قٔتؼاها ُشاى رقة التنوب هنه و ان ال يِ٘حى رلحٖ لوحذم    
الواسـة تيا اجيزاب و الس ة ُ و ٗان ٗاُيحا طح ط نياتحة ال٘حاُش هحا      
التس م حيج تتتشى قنه ٓظذ الٔشتة و لو لم يَ٘ ُ م يؤقش النائة تٔظحذ  

.التٔشب ُيتا يشرن الى نِسه

120: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 



50

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
الت ٔيْ تن و يتؼّ قا ساقه األطح اب قحا تـحالن نياتحة ال٘حاُش هحا       و •

التؤقا قـ ٔا و ان تتشي قنه ٓظذ الٔشتة هو انه لتا ٗان التوتثش ُي طح ة  
النياتة هنا هو إتيان النائة الوتل التخظوص قنؼتا قن ٓظذ التٔشب ُيتحا  
يشرن الى نِسه و هو النياتة ل٘ونها حسنة ال ُيتا يشرن الى التنحوب هنحه   
تان ئظذ تٔشته تل ئظذ تٔشب نِسه، و لتا ٗان هتل ال٘اُش ُيتحا يشرحن   

( ح)الى نِسه قا التٔشتات هثاء قنخوسا و ان تتشي قنه الٔشتة ٗانط نياتتحه  
هثاء قنخوسا إر التوتثش هو ٓشته تها ٓاطذا تها الٔشتة و ال يتيسش رلحٖ لحه و   
ال يزذى هنا قزشد تتشي ٓظذها إر ٗون قا هت ه هثاء قنخوسا انتا يتظوس 
ُيتا يشرن الى الٔشتيات قن ٓظذه إياها و اقا قن هذم تتشي ٓظحذه إياهحا   

. ت٘ون السالثة تانتِاء التوػوم و إرا تـل قا يشرن اليه تـ ط النياتة سؤسا

120: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
لزلٖ ح٘م األط اب توذم ط ة نياتته ها التؤقا و اقحا تالنسحثة   و •

إلى نياتته ها ال٘اُش ُاجش٘ال ُيه ؤشذ ٗتا سحيإتي قحا يشرحن الحى     
إلى ُزل٘ة الث حج هحا   سنشيش و التنوب هنه ال٘اُش ُي الزهة الخانية 

.هزه الزهة األولى توذ تتتيم الث ج ها الزهة الخانية ُانتلش

120: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 



52

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
 الخانية ُي نياتة التؤقا ها ال٘اُشالزهة •
ال إش٘ال ُي نياتة التؤقا قا حيج هذم تتشي ٓظذ الٔشتة و ال قحا  •

حيج ٗون هت ه هثاء قنخوسا إر يتتشى قنه رلٖ و ي٘ون قحا ٓظحذه   
قا التٔشب ُي نِس النياتة الشاروة إلى نِسه قٔشتا و ال اشح٘ال ُيهحا   
ايؼا قا حيج لضوم ٓظذ النائة تٔشب التنوب هنه إر ال ي ضم هنا ٗتا 

.قش

121: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 



53

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
يتت غ االش٘ال هنا ُي ان النياتة ال تذ و ان ت٘ون قؤحشة حتحى  نوم •

و ؤحشها اقا حظول الٔشب تتونى الخحواب ل تنحوب   . تظان ها ال ٌوية
هنه ال٘اُش و اقا تخِيَ هزاته تتِشيي رقتحه حتحى ال يوآحة تٔحاء و     

. استتشاسا ؤو يخَِ قن االستتشاس ايؼا

121: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 



54

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
لزلٖ تشى األط اب يوتثشون ُي التنوب هنه االسحتيهال ل خحواب   و •

ٗتا هو التشهوس ؤو األهم قنه و قا تخِيَ الوزاب ٗتحا هحا السحيذ    
طونا ها ال ٌوية لو ال ؤحذهتا ُ و ٓ نا تتٔالة التشهوس ( سه)التشتؼى 

لم تظّ النياتة ها ال٘اُش لوذم استيهاله ل خواب حيج يخ ذ ُي النحاس  
قهانا و ان ٓ نا تتٔالة السيذ ط ط، حيج انه تثشؤ رقته هحا الوارحة   

.ُيخَِ هزاته تٔاء ُي ظل ؤحش ُي الزت ة ته ي تشص ها ال ٌوية

121: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 



55

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
اللاهش ان سش قا اختاسه التشهوس هو االسحتِادة قحا اخثحاس النياتحة     و •

الذالة ه ى ان ل نائة قا األرش ٗزا و ل تنوب هنه قنه ٗزا إرا اللحاهش  
. قا األرش هو الخواب و الزنة ال قزشد تخِيَ الوزاب قن الخ ود ايؼا

هو كاهش توغ قا وسد ُي التخالَ قحا انحه   ( سه)و سش قختاس السيذ 
يخَِ هزاته و ٗزا قا وسد ُي تيان ؤحش النياتحة قحا ان التنحوب هنحه     

تاآلحاد قا االخثاس ( سه)يوسن توذ ان ٗان قؼئا و ان ال يوتنى السيذ 
.و ل٘ا الٌشع قا يظ ّ لالستناد اليه هنذ قا يوتنى تها

121: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 



56

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ال يناُي تخِيَ الوزاب هنه ٗون قا يشرن اليه و يوذ هتال له هثاءا و •

قنخوسا النه سارن الى الٔشب تخالٍ تخِيَ الوزاب التالئم ل خ ود ُي 
.الناس ايؼا

121: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 



57

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
انه لم يخثط إلى االن قا يذل ه ى هذم طح ة نياتحة التحؤقا    ُت ظل •

تل يت٘ا االستشهاد لظ تها التسحت ضقة لتخِيحَ هزاتحه    . ها ال٘اُش
الناشي قا تشاءة رقته، تتا يإخزه ال اٗم قا التتتنن ها تإدية الضٗحاة  
و ال يشػى رلٖ التتتنن تها ؤطال تتا يثٌؼها ؤشذ الثٌغ، ُئنحه لتحا   
ٗان ال اٗم وليا ه ى التتتنن يإخز التال التويا قنه ُيؤديها اى الضٗاة 
تظشٍ رلٖ التال ُي قظشُه ٓاطذا ته تٔشب نِسه ال تٔشب التتتنحن  
ُهو اى ال اٗم ئظذ تٔشب نِسه ُحي هحزه الوثحادة التاليحة ُي٘تِحى      
تتزشد طذوس رلٖ الوتل قن ٓظذ الٔشتة و ان ٗان التٔظود هو تٔشب 

. الٔاطذ نِسه ال تٔشب رلٖ التتتنن ُتثشء رقته قا ؤداء الضٗاة

122: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 



58

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
يوآة قا رهة ؤخشى و هي لضوم التثاششة ؤو التسثية تاالختياس نوم •

قن ٓظذه اى التالٖ نِسه الٔشتة و حيج انه ُات قنحه رلحٖ يوآحة    
ه يه ُ ي٘ا التٔام ٗزلٖ ؤيؼا تإن ال٘اُش و ان هظى توذم االيتحان و  
هذم ال ذ قؤقنا و ل٘ا تثشؤ رقته تِول التؤقا رلٖ ال ذ ٓاطحذا تحه   

.ٓشتة نِسه

122: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 



59

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ُي هذم رواص نياتة التؤقا ها ال٘اُش هو ان النياتحة ٗتحا قحش    ُالتهم •

الت ٔيْ ُيها ال تذ و ان ت٘ون حسنة ؤوال حتى ئظحذها النائحة ل ّحه    
إر التوتثش ُي خظوص التٔام هو ٓظذ النائة الٔشتة لنِسه ُي ضم . حانيا

ان ت٘ون ت ٖ النياتة حسنة و هي ُي التحوسد قثٌوػحة ل شحاسم، إرا    
ُشاى رقة ال٘اُش و تخِيَ هزاته إحسان إليه ال يشػى ته ال ّه، و لهزا 

.ها االستٌِاس ل تششٗيا و لو ٗانوا ؤولى ٓشتى( ص)نهى النثي 

122: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 



60

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
و قوه ال يؤل ٓظذ الٔشتة ٗتا ال يؤل ُي سائش قا ٗشهحه الشحاسم و    •

و إرا لم يت ْٔ ٓظذ الٔشتة قا النائة ُي نياتتحه  . ؤتٌؼه قا التواطي
تـ ط النياتة ل ضوقه ُيها ُِي ؤو قوسد ي٘حون اجحسحان إلحى الٌيحش     

.تئُشاى رقته قثٌوػا ل شاسم ال يتتشى ٓظذ الٔشتة ُيه

122: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
انه ٓاتل ل تخظيض تان ال ي٘ون إُشاى رقة رلٖ الٌيش، إرا ٗان ؤتا حم •

إر يذوس التنحن قحذاس   . ل نائة قن ٗونه قس تا و ل٘نه قخالَ، قثٌوػا
نوم تشتة اسحت الة  . تٌؼه و ٗشاهته و ليس ح٘تا هٔ يا حتى ال ئث ه

الٔظذ ه ى التوظية هٔ ي و اقا ان اجحسان ُي ٗل إُشاى لزقة الٌيحش  
رواص ُّ إرا وسد دليل تام السنذ و الذاللة ه ى . قوظية ُال

122: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
التس م ها ؤتيه التخالَ يؤخز ته و ال وره لحشده، تتحوهم ٓـحن    نياتة •

ه ٔة األتوة و الثنوة تيا التس م و ًيشه، و تتوهم ان التخحالَ ت ٘حم   
  ٖ و تالزت حة ال  . ال٘اُش ُي اآلخشة ُال يزضى هنه شي ء و ن حو رلح

.استثواد ُؼال ها االقتنام ُي تزويض النياتة ها األب التخالَ

123: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 



63

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
انه ٓذ يشاهذ قا قزاّ الشاسم حِق ه ٔة األتوة و الثنوة تن و قا ٗتحا  قن •

وسد ُي توغ اآلحاس و الشوايات قا قـ وتية سهاية االتا التس م ت ال ؤتيه 
ال٘اُش إرا حاراه ُي ال شب تان ال ئت ه هو و ان تيسش له تإسهل وره، تل 

ُالتِظحيل تحيا األب التخحالَ و    . و ان ئـن تإنه ئتل توذ ساهة تيذ الٌيش
ًيشه قا التخالِيا و لو ٗانوا ؤولى ٓشتى قتزه ل نض الخحاص التخظحض   
لتا يذل ه ى انتِام التخالَ و ان ٗان ناطثيا توتل النائة و ن وه تتخِيَ 

.الوزاب قا ًيش ُشّ تيا األب و ًيشه
ُاتؼحّ ؤن  . و قنه ينٔذح قا ُي الزواهش قا هذم الِشّ تيا األب و ًيحشه •

هذم ط ة نياتة التؤقا ها ال٘اُش و قا ت ٘ته قا هزا ال يحج لتحا را و   
ؤن ط ة النياتة قششوؿة ي٘ون التنوب هنه قؤقنا ٗتحا ٗحان ُحي النائحة     

.ؤيؼا

123: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 



64

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
:قزتل ال٘الم ُي الزهة الخانية ُ نوذ الى قا و هذناه ُي ريل الزهة االولى قا اجشاسة إليها ُنٔول ت خيظا لها و ل زهة الخانيةهزا •
اقا األول ُالن النياتة لتا ٗانط قخالِة ل ٔاهذة إر الِول التـ وب قا شخض خاص يسحٔؾ وروتحه تانوذاقحه و قوتحه و ال     . ال ستشة ُي هذم ط ة النياتة ل ٘اُش و ال ها ال٘اُش و ل٘ا ال يزشى قا لألول ُي الخاني و تالو٘س•

و ال شثهة ُي رواص ؤخز ٓيذ خاص ٗااليتان ُي النائة ت يحج ال تشحشم   . ػئاو  وره لالستناتة ُئرا ششهط تان يوتل الٌيش هنه ُي حال التوت، تل و حال ال ياة ؤيؼا ُي الزت ة، ُال تذ قا ل اف دلي ه حتى يؤخز ته سوة
ُالوتذة ُي الثـالن هو اشتشاؽ االيتان ُي النائة ُئتظش ه يحه ل حضوم   . يش التتوهتة ارالنياتة ؤطال هنذ ُٔذه، ٗتا ادهى ُي الزواهش اجرتام تٔستيه ه ى هذم ط ة نياتة ال٘اُش، ال لوذم تتشي ٓظذ الٔشتة قنه و ن وه قا الت

.االٓتظاس ه ى قوسد الذليل ُيتا خالَ الٔاهذة
 124: ، ص1 ، د(ل ت ْٔ الذاقاد)ٗتاب ال ذ •
شاًها ها الت٘ يَ حتى يخَِ هنه يوقا قا الوزاب ُال تت ْٔ النياتة ه ى هزا لتا تٔذم قا اُ و اقا الخاني ُ تا تٔذم قا قثٌوػية اجحسان إلى ال٘اُش تتِشيي رقته قن ان التوتثش هنا هو ٓظذ النائة التٔشب تِو ه ؤو النياتة و هو•

.هذم إق٘ان ٓظذ التٔشب توتل قثٌوع ل ّه توالى
و هو انه لو قات ال٘اُش قذيونا لتؤقا يتو ْ حْ الذائا تالتشٗة تن و، ُئرا لم يِشى رقته  ته و قا هنا يتوهم إهؼال ُي التٔام و هو انه لو ٗان إُشاى رقته قثٌوػا ل شاسم ل ضوم استتشاس هزاته تٔاء تاشتٌال رقته لضم قا ال ي تضم•

ل شاسم، ُاالحسان اليه قـ وب له ُؼال ها هذم التثٌوػحية و قوحه ينٔ حة قحا      وػاُشاسا ها التثٌوػية لضم تِويط حْ التؤقا و قاله قن ان قاله ٗذقه و هشػه ق تشم ُئرا ح٘م ت ضوم اجُشاى و األداء ُال ي٘ون ق شقا قثٌ
.تٔذم هتا تنى ه يه قا هذم رواص اجحسان إليه

إر يت٘ا ان ال ي٘حون نلحش   . سان إلى ال٘اُش ت ظول الخواب له ؤو خِة الوزاب هنهجحهزا و ل٘ا ال تالصم تيا رواص دُن الذيا تل لضوم ؤدائه قا ؤطل التشٗة توذ تشتة اجسث ه ى الذيا و الوطية هاقا و قـ ٔا و تيا رواص ا•
قـ وته نِسه و هو ؤداء ديا التؤقا و هذم التوذو إلى قاله سواء احثحط رلحٖ    ِاءالشاسم ُي رلٖ الى حال ال٘اُش التيط قا ط وحه و هذقه ل خواب ؤو لخِة الوزاب النه ي٘ون قوزتا ه ى قا هو ه يه تل ي٘ون نلشه الى استي

د التوت تال هظيان له ؤطال قحا  تزشتل ٓذ ال يتظوس الوزاب قا هزا ال يج ايؼا حتى يخَِ و رلٖ تان ي٘ون الذيا قؤرال و لم ي ل ار ه توذ ُتات ٓثل ال  ول ُ ل ؤرل الذيا ت. الذائا ؤم ال، ؤو خَِ هنه الوزاب ؤم ال
ون تشي ء قا الخواب ؤو خِة الوزاب قخال و قا هنا لحم ي تحضم الِٔهحاء توحذم     تذيحيج هذم ؤداء ديا الٌيش و هذم وُائه و تالزت ة يت٘ا ان ي٘ون وروب وُاء الذيا قا ؤطل التشٗة ألرل ت ظيل قـ وب الشاسم ال النتِام ال

.لضوم األداء ُؼال ها لضوم هذقه
و توػي ه ان الختس قخال ليس اقشا توط يا ٗإداء سائش الذيون تل . و نليش رلٖ وروب ؤداء الختس و الضٗاة قا ؤطل تشٗته قن انه ال نلش هنا الى هود نِن اليه•
 125: ، ص1 ، د(ل ت ْٔ الذاقاد)ٗتاب ال ذ •
و اقا هزاته قا حيج ت اشيه ها االقتخال تالتثاشحشة ُحال يؤحل سحٔوؿه ؤو     . زا ال يجا هال تذ قا ؤدائه تٔظذ الٔشتة ُ و لم يؤده ال٘اُش هظى و تتوته ينتٔل الى الويا و هو ؤطل التشٗة ُيخشد قنه تٔظذ الٔشتة، ُتثشء رقته ق•

إر األحش التتشتة ه ى وٓوم ال ذ هنه انتا هحو  . ذ هنه قا قاله ؤم الء حتل األقش ٗزلٖ ؤيؼا ُي التؤقا الواطي ل ت٘ يَ ٗال ذ تان سوُه هتذا الى ان قات ُان هظيانه رلٖ تاّ ه ى حاله و يوآة ه يه الثتة سوا. تخِيِه
نه يخشد قخل الختس و الضٗاة و ًيش رلٖ قا الذيون التالية الت ؼة قا طح ة  ل اسٔوؽ هزاته الناشي قا تشٕ ؤطل ال ذ تٔاء و اقا قا هو الشارن الى تشٕ التثاششة قن ٓذسته ه يها و وروتها ه يه ُثاّ ه ى حاله و ال اط

.قاله و ان لم ينتِن هو تشي ء ؤطال ل٘ونه وارثا قاليا ق ؼا ُي ٘م ت ٘م الذيا التٔذم ه ى اجسث
:ل٘اُش، الن ال ذ يتظوس ت  اف هالم الخثوت ه ى ورهياا او ال ئاس ال ذ تزلٖ تان ئال انه ديا ايؼا يخشد قا ط ة التال ٗسائش الذيون ُال تذ قا االستناتة و رلٖ ال يؤل إال تظ ة النياتة ه•
و الخاني ان ي٘ون التالصم تينه و تيا قزشد تشاءة رقته ها الت٘ يَ تان ي٘ون التهم هو ت ظحيل  . األول ان ي٘ون تينه و تيا هود نِن الى التنوب هنه تالصم ت يج إرا حذ هنه يخَِ الوزاب ها التنوب هنه ؤو ي ظل الخواب له•

.ًشع الشاسم و قـ وته ال انتِام التنوب هنه ته نليش ديا الناس ٗتا قش
و ل٘ا ال ْ انظشاٍ ؤدلة النياتة ها قخ حه حيحج ان   . ه توذ إق٘انه و ط وحه ُي الزت ةم تُو ى األول ال وره ل نياتة حيج انها إحسان إليه يثٌؼه ال ّه توالى و ه ى الخاني ال قانن قنها حثوتا و لو ٗان هنإ إؿالّ يشت ه ل ٘•

. ُش ٗزلٖ و اال ل ٘م تاالستناتة قا ؤطل التال تال سيحة ن حو سحائش الحذيون    ل٘االتتثادس قنها هو قا ي٘ون التوسد قا ٓثيل قا ٗان التيط التنوب هنه قتا يتشٓة قنه نِس الت٘ يَ و الوتل الوارة و ال شٖ ُي هذم ٗون ا
. هزا تتام ال٘الم ُي نياتة ال٘اُش و ها ال٘اُش. ُت ظل قا الزتين اهتثاس االيتان ُي النائة و التنوب هنه رتيوا

•

116: ، ص1 ؛ ج(للوحقق الذاهاد)متاب الحح 
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ّٓثانً هٌْٓثَُساً
ؤسوو ؤنه إرا ٗان يوم الٔياقة سُن اهلل ؤهتال ٓحوم ٗإقخحال الٔثحاؿي    و •

ُئول اهلل ارهثوا ُخزوا ؤهتال٘م ُئرا دنوا قنها ٓال اهلل رل و هض « 2»
هٓتٙ ُحوا قٙحاْ هٓتٓحل     َٓذٙقٕنا إِلى قحا  ٗا هثاء ُظاست هثاء و هو ٓوله وٓ 

ححم ٓحال ؤقحا و اهلل لٔحذ ٗحانوا يظح ون و       « 3»قٓنْخُحوساً  َُزٓوٓ ْناهٔ هٓثاءٖ 
 يظوقون و ل٘ا إرا هشع لهم ال شام ٗانوا يإخزون و لم يثالوا

رتن الٔثـية و هي حياب سٓئحة تيؼحاء تظحنن تتظحش     : الٔثاؿي -(2)•
.«6: 4النهاية »

.23: 25الِشٓان  -(3)•
256: فقِ الشضا؛ ص -الفقِ 
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ّٓثانً هٌْٓثَُساً
•2 /81 
، هٓاْ هٙشَامِ تٕاِ سٓالٙم ، هٓاْ سٔح َيٕتٓانَ تٕحاِ   «2»اتٕاُ ؤَتِي هٔتٓيٕش  . 5/ 1655•

وٓ »: هٓضَّ وٓرٓلَّال ّهٙ ه يه السالم هٓاْ َٓوٕلِ ال ّهٙ سٓإَلْطٔ ؤَتٓا هٓثٕذٙ : خَالٙذٚ، َٓالَ
: «4»َٓحالَ  « 3« »قٓنْخُحوساً َُزٓوٓ ْناهٔ هٓثحاءٖ  هٓتٙ ُوا قٙاْ هٓتٓل  َٓذٙقٕنا إِلى قا 

َٗانُوا وٓل٘ٙاْ ، «5»، إِنْ َٗانَطٕ ؤَهٕتٓالُهٔمٕ ؤَشَذٛ تٓيٓاػاً قٙاَ الَْٔثٓاؿٙيِّ وٓال ّهٙؤَقٓا »
 «7». «لَمٕ يٓذٓهٔوهٔ« 6»إِرَا هٓشَعٓ لَهٔمٔ الْ ٓشَامٔ 

208: ، ص3 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )النافٖ 
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ّٓثانً هٌْٓثَُساً
و  1954ال٘اُي، ٗتاب اجيتان والِ٘ش، تاب اجنظاٍ والوذل، ح (. 1)•

؛ قواني األخثاس، ص 130، تاب الخالحة، ح 128؛ الخظال، ص 1955
؛ األقححالي 4، ح 10، التز ححس 88؛ األقححالي ل تِيححذ، ص 1، ح 192

، وُي ٗ ّها تسنذ آخحش، قحن   37، ح 35، التز س 665ل ـوسي، ص 
، 15؛ الوسحائل، د  2021، ح 322، ص 4اختالٍ وصيادة الواُي، د 

.9، ح 204، ص 71؛ الث اس، د 20428، ح 252ص 
تحا  ]ويشوى ها اتا ؤتحي هتيحش، ه حي٘    . السنذ قو ّْ ه ى ساتٔه(. 2)•

.ها ؤتيه[ إتشاهيم

208: ، ص3 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )النافٖ 
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ّٓثانً هٌْٓثَُساً
ؤو هتحذنا  « وٓ َٓذٙقٕنَأ» »: 70، ص 8وُي قشآة الؤول، د . 23(: 25)الِشٓان (. 3)•

ٗٔشى الؼيَ وط ة الشحم وإًاححة الت هحوٍ   « قٓا هٓتٙ ُوا قٙاْ هٓتٓل  ٰ  إِلَى»وٓظذنا 
والهثاء ًثاس ُي شوام الشحتس  . ُ م يثْ له ؤحش« هٔ هٓثٓأءٖ قٛنخُوسٖاٰ  َُزٓوٓ ْا». وًيشها

.«الـالن قا ال٘و٘ة قا الهثوة، وهو الٌثاس
.«ُٔال»: « ع، ه»ُي (. 4)•
، ص 3تشتية ٗتحاب الوحيا، د   . حياب تيغ قا ٗٙتّان يتّخز تتظش: «الٔثاؿي»(. 5)•

(.ٓثؾ) 1434
.«حشام»: «د، ص، ٍ»ُي (. 6)•
، تسحنذ آخحش، قحن    8586ال٘اُي، ٗتاب التويشة، تاب الت٘اسحة ال حشام، ح   (. 7)•

، تسحنذ آخحش هحا ؤتحي روِحش ه يحه       112، ص 2تِسيش الٔت٘ي، د . اختالٍ يسيش
، 4، وُيهتا قن اختالٍ وصيادة الحواُي، د  256ُٔه الشػا ه يه السالم، ص . السالم

، ص 71؛ الث حاس، د  20429، ح 252، ص 15؛ الوسائل، د 2022، ح 322ص 
.6، ح 196

208: ، ص3 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )النافٖ 
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ّٓثانً هٌْٓثَُساً
هٓ ٙيٜ تٕاُ قٔ ٓتٛذٚ، هٓاْ طٓالِّٙ تٕاِ ؤَتِي حٓتٛادٚ، هٓاِ اتٕحاِ ؤَتِحي   . 10/ 8586•

:هٔتٓيٕش ، هٓاْ تٓوٕغِ ؤَطٕ ٓاتِهٙ
َٓحذٙقٕنا إِلحى   وٓ »: هٓضَّ وٓرٓلَّ« 1»ه يه السالم ُٙي َٓوٕلٙهٙ ال ّهٙ هٓاْ ؤَتِي هٓثٕذٙ •

إِنْ َٗانَحطٕ  »: «3»َٓحالَ  « 2« »قٓنْخُوساًَُزٓوٓ ْناهٔ هٓثاءٖ هٓتٙ ُوا قٙاْ هٓتٓل  قا 
 -هٓحضَّ وٓرٓحلَّ   -ال ّهٔ، َُيُٓٔولُ «5»تٓيٓاػاً قٙاَ الَْٔثٓاؿٙيِّ « 4»ؤَهٕتٓالُهٔمٕ لَإَشَذٛ 

، «8»لَهٔمٔ الْ ٓشَامٓ « 7»ؤَنَّهٔمٕ َٗانُوا إِرَا شَشَمٓ وٓرلٖٙٓ ، «6»ُٗونٙي هٓثٓاءٖ : لَهٓا
 «10». ««9»ؤَخَزُوهٔ 

•

685: ، ص9 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )النافٖ 
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ّٓثانً هٌْٓثَُساً
•______________________________

.«هٰ  ٓول اللّ»: 1655والوسائل والث اس وال٘اُي، ح « ى»ُي (. 1)
.23(: 25)الِشٓان (. 2)•
والوسائل والث حاس  « ؽ، ى، تّ، تس، رط، رذ، را»ه٘زا ُي (. 3)•

وُحي  . «ُٔحال »: وُحي توحغ النسحخ والتـثحوم    . 1655وال٘اُي، ح 
.«هٰ  ؤقا واللّ»:+ 1655ال٘اُي، ح 

685: ، ص9 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )النافٖ 
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ّٓثانً هٌْٓثَُساً
.«ؤشذ٘»: 1655وال٘اُي، ح « تخ، تَ»ُي (. 4)•
الُٔثـي٘ة، وهي حياب تيغ سٓاّ قا ٗتّان، تتّخز تتظش، قنسوب إلى ٓثؾ، وهحم  : رتن: «الٔثاؿيٜ»(. 5)•

(.ٓثؾ) 1150، ص 3الظ اح، د . وٓذ يؼم٘؛ ألنّهم يٌي٘شون ُي النسثة. ؤهل قظش
قحا استِحن   : والهثاء ُي األطل. «ٗوني هثاء: ه هضّ ورلّ لهاٰ  ُئول اللّ» -:1655ُي ال٘اُي، ح (. 6)•

(.هثا) 242، ص 5النهاية، د . ت ط سناتٖ الخيل، والشي ء التنثجّ الزو تشاه ُي ػوء الشتس
.«هشع»: 1655ُي ال٘اُي، ح (. 7)•
وي تتل ؤن ي٘ون قزهولًا قحا التشحشين، ؤو ُُحتّ،    . «تيس٘ش ؤسثاته: ششم لهم ال شام»: ُي الواُي(. 8)•

، 19؛ قحشآة الؤحول، د   (شحشم ) 983، ص 2الٔاقوس الت يؾ، د : سارن. ششّم الثابٓ، ؤو ُت ه: ئال
.91ص 

.«لم يذهوه»: 1655ُي ال٘اُي، ح (. 9)•
، 2تِسيش الٔت٘ي، د . ، تسنذ آخش1655ال٘اُي، ٗتاب اجيتان والِ٘ش، تاب ارتناب الت اسم، ح (. 10)•

، وُيهتا قن اختالٍ 256ُٔه الشػا ه يه السالم، ص . ، تسنذ آخش ها ؤتي روِش ه يه السالم112ص 
، ص 7؛ الث حاس، د  22046، ح 82، ص 17؛ الوسحائل، د  16870، ح 65، ص 17يسيش الواُي، د 

. 91، ح 205

685: ، ص9 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )النافٖ 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
إش٘ال و ال خالٍ ُي قششوهي٘ة النّياتة، و ؤق٘ا الشّشوؽ الشّاروة إلى ال •

النّائة ُتنها اجسالم و استذلّ ه ى اهتثاس توذم ط ٘ة هت حه و هزحضه   
ها ني٘ة الٔشتة و اختظاص ؤرشه ُي اآلخشة تالخضو و الؤاب و اد٘هي 

ه يهاجرتام 

303: ، ص2 خاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ؤق٘ا اجرتام ُتن ت ّٔٔه ال قا رهة الوروه التزٗوسة ُال ٗالم ُيحه، و   •

ؤق٘ا الوروه التزٗوس ُِيها التإق٘ل ل نّٔغ تتٌسيل ؤهل ال٘تاب ل تسح م  
قن هذم التتاحل، و ؤق٘حا األرحش و الخحواب ُ  تنحوب هنحه ال ل نّائحة       
ُالنائة التؤقا الّزو يوتل الوتل لألرشة ال ل خّحواب ال ق حزوس ُحي    

هذم است ٔآه ل تخوتة، 
ؤق٘ا الوزض ها ني٘ة الٔشتة تتونى تٔشّب التنوب هنه ال النّائة ُتتنحوم  و •

تالنّسثة إلى رتين الِّ٘اس تل قتظو٘سة تالنّسثة إلى ؤهل ال٘تحاب و قحا   
كهش اجش٘ال ُي التنن ها نياتة التخالَ قو ّال توذم ط ٘ة هت ه هنا  

303: ، ص2 خاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
االستذالل له قن ٓـن النّلش ها اجرتام توذم ٗون ؤدلّة ط ٘ة ُاألولى •

النّياتة الّتي ه ى خالٍ األطل قـ ٔة يشتل ًيش التؤقا، ل٘حا هحذم   
شتولها لٌيش االحني هششو ق لّ تإق٘ل ُال تذ٘ قا التتسٖ٘ تاجرتحام  
إن تم٘ قؼاُا إلى قا لو ّه التس ّم قا قتنوهي٘ة دخول الِّ٘اس التسحارذ  
و ً ثة اتتالئهم تالزناتة قن هذم ط ٘ة الٌسل قنهم، و قا هزه الزهحة  
ئن اجش٘ال ُي دخول التخالِيا و ق٘خهم ُي التسارذ قحن قحا هحو    
التوشوٍ قا هذم ط ٘ة ؤهتالهم الوثادي٘حة، و قنهحا الٌسحل ل زناتحة و     
ال يغ و النِّاس قن ؤنّه ال إش٘ال ُي رحواص تت٘يحنهم ُحي دخحول     

.التسارذ

304: ، ص2 خاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
و ال يزوص نياتة التس م ها ال٘اُش و ال ها التس م التخحالَ إلّحا ؤن   •

.ي٘ون ؤب النّائة
ه ّل هذم الزواص ها ال٘اُش توحذم انتِاهحه و اختظحاص رضائحه ُحي      •

اآلخشة تالخضو و الؤاب و النّهي ها االستٌِاس له و التواد٘ة لتا حاد٘ 
ال ّه توالى، 

304: ، ص2 خاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
و ل تنآشة ُيتا رٗش قزال ُئنّه يت٘ا ؤن يشُحن هحا ال٘حاُش هٔحاب     •

تاسٕ ال ذ٘ ُئنّ ال٘اُش ق٘ َّ تحالِشوم ُحئرا ؤد٘ى هنحه وارحة قحا      
الوارثات و طّ٘ يشُن هنه هٔاب تشٕ رلٖ الوارة ؤال تحشى الِحشّ   
تيا قا ؤد٘ى الختس قا األسع التشتشاة ل زّق٘ي٘ و قا تحشٕ ُحاألو٘ل   
يشُن هنه هٔاب تحشٕ الختحس كحاهشا تخحالٍ الخّحاني و هحزا ًيحش        

االستٌِاس و ًيش التواد٘ة

304: ، ص2 خاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
و قت٘ا رٗش كهش وره هذم الزواص تالنّسثة إلى التخالَ و اجش٘ال ُيه  •

و ٓذ ح٘ي الخالٍ تالنّسثة إلى التخالَ الٌيش النّاطة لظ ٘ة هثاداته 
و لزا ال يويذها إرا استثظش و ؤق٘ا تالنّسثة إلى ؤب النّائة ُيحذلّ ه حى   
ط ٘ة النّياتة هنه ط يّ وهة تا هثذ ست٘ه ؤو حسحنه سحإل الظ٘حادّ    

ُئن ٗحان ؤتحي   : ال ٓال: ؤ ي ذ٘ الشّرل ها النّاطة ُٔال»ه يه الس٘الم 
« 1« »إن ٗان ؤتإ ُنوم: ٓال

.565ص  1التهزية د . 309ص  4ال٘اُي د ( 1)•

304: ، ص2 خاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
استش٘ل ُي ط ٘ة النّياتة ها التخالَ قؼحاُا إلحى قحا رٗحش آنِحا      و •

ا ٰ  انِ إِلّٰ  وٓ ؤَنْ لَحيٕسٓ لٙ ْحئِنْس  »تاألطل الّزو هو قٔتؼى ٓوله توحالى  
و ال يخِى ؤنّ دليل النّياتة ؤخض٘ قا اآلية الشّشيِة ه ى « ٰ  ا سٓوىٰ  م

  ّ .اآلية الشّشيِةُشع األخز تئؿال

304: ، ص2 خاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ

304: ، ص2 خاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ

304: ، ص2 خاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج



83

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
تٓابٔ هٓذٓمِ رٓوٓاصِ الْ ٓذِّ هٓاِ النَّاطٙةِ إِلَّا ؤَنْ يُٓ٘ونَ ؤَتٓا النَّائٙحةِ وٓ   20« 1»•

 هٓذٓمِ رٓوٓاصِ الْ ٓذِّ تِهٙ
قٔ ٓتٛذٔ تٕاُ يٓؤُٕوبٓ هٓاْ هٓ ٙيِّ تٕاِ إِتٕشَاهٙيمٓ هٓحاْ ؤَتِيحهٙ   « 2» -1 -14599•

ُٓ ْطٔ لٙإَتِي هٓثٕذٙ ال َّحهٙ م ؤَ  : هٓاِ اتٕاِ ؤَتِي هٔتٓيٕش  هٓاْ وٓهٕةِ تٕاِ هٓثٕذٙ سٓتِّهٙ َٓالَ
ُٓ ْطٔ َُئِنْ َٗانَ ؤَتِي َٓحالَ َُحئِنْ َٗحانَ     -يٓ ٔذٜ الشَّرٔلُ هٓاِ النَّاطٙةِ ََُٔالَ لَا

.1 -309 -4ال٘اُي  -(2. )ؤَتٓإٓ َُنَوٓمٕ
• 

192: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
إِنْ َٗحانَ   -سٓوٓاهٔ الظٛذٔوُّ تِئِسٕنَادٙهٙ هٓاْ وٓهٕةِ تٕاِ هٓثٕذٙ سٓتِّهٙ إِلَّا ؤَنَّهٔ َٓحالَ وٓ •

.2875 -425 -2الِٔيه  -(3) «3»ؤَتٓإٓ َُ ٔذٛ هٓنْهٔ 
• 

وٓ سٓوٓاهٔ الشَّيٕخُ تِئِسٕنَادٙهٙ هٓاْ ؤَحٕتٓذٓ تٕاِ قٔ ٓتٛذٙ تٕاِ هٙيسٓى هٓاِ الْ ٔسٓيٕاِ تٕحاِ  •
 -(4. )«4»سٓوٙيذٚ هٓاْ قٔ ٓتٛذٙ تٕاِ ؤَتِي هٔتٓيٕش  هٓاْ وٓهٕةِ تٕاِ هٓثٕذٙ سٓتِّهٙ قٙخْ َهٔ 

.1441 -414 -5التهزية 

192: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
• 

وٓ هٓاْ هٙذٛة  قٙاْ ؤَطٕ ٓاتِنَا هٓاْ سٓهٕلِ تٕحاِ صِيٓحادٚ هٓحاْ    « 5» -2 -14600•
هٓحلْ هٓ َيٕحهٙ    -َٗتَثٕطٔ إِلَيٕهٙ الشَّرٔلُ يٓ ٔذٜ هٓاِ النَّاطٙةِ: هٓ ٙيِّ تٕاِ قٓهٕضِيٓاسٓ َٓالَ

ََُٔحالَ لَحا    -وٓ هٓلْ يٓنَِْنٔ رَلٖٙٓ النَّاطٙةٓ ؤَمٕ لَحا  -إِحْمٗ إِرَا حٓذٛ هٓاِ النَّاطٙةِ
.2 -309 -4ال٘اُي  -(5. )يٓ ٔذٛ هٓاِ النَّاطٙةِ وٓ لَا يٓ ٔذٛ تِهٙ

• 

192: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
وٓ حٓذٙيجُ الْتٓنْنِ قٓخْظٔوصٗ تٌَِيٕشِ « 6»وٓ يٓإْتٙي قٓا يٓذٔلُّ هٓ َى الْزٓوٓاصِ : ؤَُٓولُ•

.الْإَبِ
.قا هزه األتواب 25قا الثاب  5ياتي ُي ال ذيج  -(6) •
قا ؤتحواب   20قا الثاب  3و تٔذم قا يذل ه يه تاؿالٓه ُي ال ذيج •

.الظذٓة

192: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 القَل فٖ الحح تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 الٔول ُي ال ذ تالنزس و الوهذ و اليتيا•
ُحال  و االختيحاس،   الٔظحذ و  الؤلو  الث وىيشتشؽ ُي انؤادها  1قسإلة •

ال قحا  ، و تنؤذ قا الظثي و إن ت ي هششا و إن طح ط الوثحادات قنحه   
و الت٘شه، الٌاُل و الساهي و الس٘شان و  التزنون

و األٓوى ط تها قا ال٘اُش التٔشّ تال ّه توالى، تل و قت٘ا ي تتل ورحوده  •
.*توالى و ئظذ الٔشتة سراء ُيتا يوتثش ٓظذها

ألى الٌزسٍالعْذٍ ال٘و٘ي اهَس قصذٗٔ ال ٗوني تحققْا تالشنل الوعتثش فٖ  *•
الششٗعٔ إال عوي ٗقصذ هعاًْ٘ا هٌتسثٔ إلى اهلل ٍ ال ٗوني رلل فةٖ النةافش   

.الزٕ ال ٗحتول ٍخَدُ تعالٖ
ٍ ال ٗدشٕ فِ٘ قاعذٓ خة اإلسالم الًصشافْا عي الوقام ًعةن لةَ لةالف ٍ ّةَ     •

.سقَطْا عٌِفاألقَى مافش ٍ تعلق تِ النفاسٓ فأسلن 

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ

وٓ تِئِسٕنَادٙهٙ هٓاْ ؤَتٓانِ تٕاِ هٔخْتٓانَ هٓاْ يٓ ٕيٓحى الْحإَصٕسِّٓ   « 3» -7 -14536•
حٓتَّى إِرَا َٓؼَحى   -حٓذٛ هٓاْ إِنْسٓان  اشْتَشََٗا هٓيْ: هٓاْ ؤَتِي هٓثٕذٙ ال َّهٙ م َٓالَ

َُتٓا َٗانَ تٓوٕذٓ رَلٙحٖٓ قٙحاْ هٓتٓحل  َٗحانَ      -ؿَوٓآٍ الَِْشِيؼَةِ انَْٔـَوٓطٙ الشِّشَْٗةُ
.«4»ِّ َٓالَ وٓ َٓالَ الظٛادُّٙ م وٓ رََٗشَ قٙخْ َهٔ الْحٓاجلٙزَلٖٙٓ 

165: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج


