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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
ّ  ػحا التيحط قـ وحب و ػحا ال حي كحي        و   النيبثةالوول كي • هي تظح

.التنذوة و ثؼغ طوس الواخت

391: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
:يشتشؽ كي النبئت أقوس 1قسألة •
األول الج وؽ ػ ى األحوؽ قا ؿيش كشم ثيا اإلخبسي و التجشػي ثإرن •

الولي أو ال، و كي ط تهب كي التنذوة تأقل، 

391: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
 قسألة يشتشؽ كي النبئت أقوس 1•
الج وؽ ػ ى التشهوس كال يظّ نيبثة الظجي ػنحذه  و نن احبن   أحذهب •

قتيضا و هو األحوؽ ال لتب هيل قا ػذم ط ة ػجبداته لكونهب تتشينية 
ألن األهوى اونهب ششػية و ال لؼذم الوثوم ثه لؼذم الشادع له قا خهة 
ػذم تك 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 يكون حدحة ثبإلخحبسأ أو ثحبلتجشع    
ثإرن الولي أو ػذقه و نن ابن ال يجؼذ دػوى ط ة نيبثتحه كحي ال حح    

. التنذوة ثإرن الولي

503: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘زدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
[يشتشؽ كي النبئت أُقوس(: 1قسألة )] •
:يشتشؽ كي النبئت أُقوس(: 1قسألة )•
[الج وؽ: أحذهب]•

 533: ، ص4 ، ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
الثلَغ على الوشَْس ـال ٗظحّ ً٘اتٔ الظثّٖ عٌذّن، ٍ إى واى : أحذّا•

، ال لوا ل٘ل هي عذم طحّٔ عثاداتهِ لىًَْها   (1)هوّ٘زاً، ٍ َّ األحَط 
، ٍ ال لعذم الَثهَق تهِ لعهذم    (2)توشٌّٗ٘ٔ، ألىّ األلَى وًَْا ششعّ٘ٔ 

الشادع لِ هي خْٔ عذم تىل٘فِ، ألًِّ أخضّ هي الوذّعى،

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

(.الليشوصآثبدي. )ػ ى األهوى

 533: ، ص4 ، ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
( 4)عذم ـشاغ رهّٔ الوٌَب عٌِ تعذ دعهَى اًظهشاؾ   ( 3)ألطالٔ تل •

، (5)األدلّٔ خظَطا هع اشتوال خولٔ هي األخثاس على لفظ الشخل 
ثؼذ كشع قششوػي ة ػت ه راتبً و ثجوت تششيغ النيبثحة أيؼحبً كحي    ( 3)•

أطل الؼتل يشخغ الشك  كي التوبم نلى دخل الج وؽ كحي االتحتنبثة و   
كي قث ه أقكا نثجبت خواصه ثجنحب  الؼوحال  ػ حى اتحتنبثته  الظحجيبن      
التتي ضيا كي أقوسه  التسج جية و هزا التوذاس ثؼحتيتة قوحذ قبت ػحذم    
. الشدع ابف إلثجبت التششوػي ة التوخجة للشاؽ رق ة التنوة ػنحه خحذ اً  

(.آهب ػيب )
(.اإلقبم الختيني. )ثل و ػذم نؿالم قؼتذ  ثه( 4)•
(.الليشوصآثبدي. )هو قا ثبة التثبل( 5)•

 533: ، ص4 ، ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
ال ـشق ت٘ي أى ٗىَى حدّهٔ تاجخهاسٓ أٍ تهالتثشّع تهئرى الهَلّٖ أٍ      ٍ •

دعَى طحّٔ ً٘اتتِ ـٖ الحهحّ الوٌهذٍب   ( 6)عذهِ، ٍ إى واى ال ٗثعذ 
.تئرى الَلّٖ( 7)

(.النبئيني. )ثل يجؼذ( 6)•
(.اإلقبم الختيني. )ق لّ تأق ل( 7)•
ثل قوتؼى الوواػذ الظ  ة كي الواخت أيؼبً لتنحغ االنظحشاف و ػحذم    •

(.الگ پبيگبني. )التوػوػي ة لؤلطل نؼ  هو خالف االحتيبؽ

 533: ، ص4 ، ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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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

 الصبيعدم الوثوق ب
لعدم الرادع له من 

جهة عدم تكليفه

أنه أخص من 
المدعى

أصالة عدم فراغ ذمة 
المنوب عنه 

عدم إطالق الروايات
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
:أقوسيشتشؽ كي النبئت  1قسألة •
قا ؿيش كشم ثحيا اإلخحبسي و التجشػحي     *األحوؽالج وؽ ػ ى األول •

،ثإرن الولي أو ال، و كي ط تهب كي التنذوة تأقل

لكا األهوى ط ة نيبثة الظجي التتيض نرا ابن قوثوهب ثه و نن احبن   *•
.األحوؽ ػذم اإلاتلب  ثلؼ ه قـ وب

391: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
الؼول، كال تظّ قا التدنون و لو أدواسيب كي دوس خنونحه، و ال  الثبني •

ثأس ثنيبثة السليه 

391: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
قـجوحب  الزٕ ال ٗتحمك هٌِ المظذ الؼول كال تظّ نيبثة التدنون الثبني •

.السليه ثنيبثة ابن خنونه أو أدواسيب كي دوس خنونه و ال ثأس 

503: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘زدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
[الؼول: الثبني]•
قـجوحب  الّزٕ ال ٗتحمّك هٌِ المظذ الؼول كال تظّ  نيبثة التدنون : الثبني•

.ابن خنونه أو أدواسي بً كي دوس خنونه و ال ثأس ثنيبثة السليه

534: ، ص4 ، ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
:كي النيبثةالوول •
.، و أال يكون ػ يه حح واختالعملاإلتالم، و : «1»و يشتشؽ كيه •
و ال ػا قخبلق نال ػا . كال تظّ نيبثة الكبكش، و ال نيبثة التس   ػنه•

.ال الظثٖ ؼ٘ش الوو٘ز، و الودٌَىاألة، و ال نيبثة 

77: ، ص1 الوختظش الٌاـع ـٖ ـمِ اجهاه٘ٔ؛ ج
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
 «الودٌَى»و ال يظّ نيبثة قسئ ة •
ألًِ ل٘س هي أّل الخطاب، ٍ ألًِ هتظؿ توا َٗخة سـع الملن، ـال حىن •

لفعلِ، 
ؼ٘ش الوو٘ز، ٍ ل٘س للَلٖ أى ٗحشم تِ ًائثا عي ؼ٘شُ، ألًِ « الظثٖ»وزا ٍ •

ال حىن لٌ٘ٔ الَلٖ إال ـٖ حك الظثٖ، عوال تالٌض ـال ٗؤثش ـهٖ ؼ٘هشُ، ٍ   
ألًِ ال ٗظح هٌِ االستمالل تالحح، ٍ األشثِ اًِ « تشدد»ـٖ الظثٖ الوو٘ز 

ال ٗظح ً٘اتٔ، الى حدٔ اًوا َّ توشٗي، ٍ الحىن تظحتِ تالٌسهثٔ الهى هها    
لَلهِ  : ٍ ٗذل على رله. ٗشاد هي توشٌِٗ، ال ألًِ ٗمع هؤثشا ـٖ الثَاب لِ

.«1« »الملن عي ثالثٔ روش هٌْن الظثٖ حتى ٗثلػسـع » السّالمعلِ٘ 
. 325ص  4تنا الجيهوي ج ( 1)•

766: ، ص2 الوعتثش ـٖ ششح الوختظش؛ ج
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
 كي النيبثةالوول •
و أن ال يكون ػ يه ححح  ووال العمل و ششائؾ النبئت ثالثة اإلتالم و •

.واخت
ػا الكبكش كال تظّ نيبثة الكبكش لؼدضه ػا نية الوشثة و ال نيبثة التس   •

و ال ػا التس   التخبلق نال أن يكون أثب النبئت 
الًؽواس عملِ تالوشع الواًع هي المظذ ال ً٘اتٔ الودٌَى ٍ •
هل يظّ نيبثة التتيض هيل ال التظحبكه ثتحب   و .التتيضازا الظجي ؿيش و •

.يوخت سكغ الو   و هيل نؼ  ألنه هبدس ػ ى االتتوالل ثبل ح نذثب

206: ، ص1 ششائع اجسالم ـٖ هسائل الحالل ٍ الحشام؛ ج
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
و اإلتحالم و أن ال   و الج حوؽ  العمهل يشتشؽ كي النبئت : الشاثغ. 2551•

.األهشة اشتشاؽ الؼذالةو  واخت،يكون ػ يه حح  

91: ، ص2 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )تحشٗش األحىام الششع٘ٔ على هزّة اجهاه٘ٔ 
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
 كي ششائؾ النيبثة: السبدسالتـ ت •
و ػذم شـل رقتحه ث حح   « 1»، و نتالقهتب، ووال الٌائة: و هي ثالثة•

.واخت
ػ ى  -التتيض و ال التتيض« 2»و ال الظجي ؿيش  الودٌَىكال يظّ نيبثة •

-سأي

410: ، ص1 لَاعذ األحىام ـٖ هعشـٔ الحالل ٍ الحشام؛ ج



19

 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
 يشتشؽ كي النبئت اإلتالم؛ ألنّهب ػجبدأ يشتشؽ كيهب الني ة: قسألة•
و الشتتبلهب ػ ى أكؼحبل ال تظحّ  قحا    . ، و هي ننّتب تظّ  قا التس  •

.دون اإلتالم
ٍ ألًِّ هتّظهؿ  . ل٘س أّال للخطاب الودٌَىٍ ٗشتشط ـِ٘ العمل؛ ألىّ •

..توا َٗخة سـع الملن، ـال حىن لفعلِ
و ازا الظجي  ؿيش التتي ض، توا  أحشم ثنلسه أو أحشم ثه ولي ه نيبثة ػحا  •

، كحال تحّثّش   «1»ؿيشه؛ ألنّ ني ة الولي  ننّتب تؼتجش كي حنّ الظجي ؛ ل نض  
.كي ؿيشه؛ ألنّه خالف األطل، كي تبج نلى نض  و ل  يثجط

. قا أثواة أهسبم ال ح  17الجبة  207: 8الوتبئل : ينظش( 1)•

106: ، ص13 هٌتْى الوطلة ـٖ تحم٘ك الوزّة؛ ج
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
أنّه ال يظّ  نيبثته أيؼب؛ ألنّ حد ه ػا نلسحه و نن  : التتي ض، كبلوخهأق ب •

ل تتشيا و االػتيبد ثلؼل الـبػبت، كظّ  « 2»ابن ط ي ب، لكنّه ششع 
ثبلنسجة نلى قب يشاد قا تتشينه ػ يه، ال أنّه قنذوة يست نّ ثه الثواة، 
اتب يست نّ التك ّق ثلؼل التنذوثبت؛ ألنّه ؿيحش قك ّحق؛ لوولحه ػ يحه     

. «3« »الظجي  حتّى يج حؾ »راش أحذه  « سكغ الو   ػا ثالثة»: السالم
.و الثواة قنوؽ ثبلتك يق

: 3، و ج 48ال ذيث  209: 1ػوالي الآللئ ( 3. )ششػب: ح، د و س( 2)•
، 4401 -4398ال حذيث   140: 4، تحنا أثحي داود   3ال ذيث  528

. 317: 10تنا الجيهوي  

 107: ، ص13 هٌتْى الوطلة ـٖ تحم٘ك الوزّة، ج
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
و ال نيبثة التدنون، النـتبس ػو ه ثبلتشع التبنغ قا الوظحذ، و  : )هوله•

(.ازا الظجي ؿيش التتيض
التـجحن،  : هزا قتب ال خالف كيه ثيا الؼ تب ، و التحشاد ثحبلتدنون  ( 1)•

دون روي األدواس، لظ ة ػجبدته و قؼبق ته وهحط اإلكبهحة، و لحو لح      
ي ظل الوثوم ثتتكنه قا الؼتل التستأخش ػ يحه اتدحه الوحول ثؼحذم     

.خواص نيبثته أيؼب

112: ، ص7 هذاسن األحىام ـٖ ششح عثادات ششائع اجسالم؛ ج
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
 الؼولاتبل •
كال تدوص نيبثة التدنون النـتبس ػو حه ثحبلتشع التحبنغ قحا النيحة و      •

و لو ابن قتا يؼتشيه الدنون أدواسا كحال قحبنغ قحا نيبثتحه نرا     . الوظذ
.حظل الوثوم ثتتكنه قا الؼتل التستأخش ػ يه و نال كال

•

238: ، ص14 الحذائك الٌاضشٓ ـٖ أحىام العتشٓ الطاّشٓ؛ ج
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
قتب يتلشع أيؼب ػ ى اػتجبس اتبل الؼول أنه ال تظّ نيبثحة التدنحون   و •

قـجوب أو أدواسا حبل دوسه النـتبس ػو ه ثبلتشع التحبنغ ػحا الوظحذ    
التؼتجش، كال يكون كؼ ه ط ي ب

•

361: ، ص17 خَاّش الىالم ـٖ ششح ششائع اجسالم؛ ج
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
الدنون قغ ػذم الوظذ ؿيش قؼ وقة كتغ تتشحي  الوظحذ يكحون    قالصقة •

حبله حبل التتي ض و هذ ثنى ط  ة نيبثة الظ جي  التتي ض ػ ى اون ػجبداته 
ششػي ة ككتب تظّ  ػجبداته لنلسه ازلك تظّ  لـيشه و نن ثنينحب ػ حى   

.اون ػجبداته تتشيني ة كال تظّ  نيبثته ػا الـيش ثـشين اولى

305: ، ص2 ج؛ (خَاًساسى، س٘ذ احوذ ) الٌاـعخاهع الوذاسن ـٖ ششح هختظش 
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
يتكا الوول ثكون ػجبدات الظ حجي  التتي حض شحشػي ة    : لوبئل أن يوولو •

إلؿالم قب دلّ ػ ى تشتّت التثوثبت ػ ى األكؼحبل الؼجبدي حة و ححذيث    
سكغ الو   ال ينبكيهب خظوطب قغ قالحظة اونه كي قوبم االقتنبن، 

قغ رلك يشكل نيبثته ثتالحظة الشك  كي نؿالم دليل النّيبثحة اتحب   و •
ثكحون  :هيحل أنّه يتكا الوول ثظ  ة النّيبثة نن ابن لذلي هب نؿالم و لو 

.ػجبداته تتشيني ة

305: ، ص2 ج؛ (خَاًساسى، س٘ذ احوذ ) الٌاـعخاهع الوذاسن ـٖ ششح هختظش 
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 المَل ـٖ الٌ٘اتٔ
و لو أدواسيب كي دوس خنونحه، و   *التدنونالؼول، كال تظّ قا الثبني •

ال ثأس ثنيبثة السليه 

و نال كبألهوي طح ة نيبثتحه نرا   يت ون قنه الوظذ ال نرا ابن قتا  *•
ابن قوثوهب ثه

391: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج


