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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ّ  ػحا التيحط قـ وحا و ػحا ال حي كحي        و   النياتةالوول كي • هي تظح

.التنذوب و تؼغ طوس الواجة

391: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
:أقوسيشتشؽ كي النائة  1قسألة •
قا ؿيش كشم تحيا اججحاسو و التثشػحي     *األحوؽالث وؽ ػ ى األول •

،تئرن الولي أو ال، و كي ط تها كي التنذوب تأقل

لٌا األهوى ط ة نياتة الظثي التتيض إرا ًان قوثوها ته و إن ًحان   *•
.األحوؽ ػذم اجًتلاء تلؼ ه قـ وا

391: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
و لو أدواسيا كي دوس جنونحه، و   *التجنونالؼول، كال تظّ قا الثاني •

ال تأس تنياتة السليه 

و إال كاألهوو طح ة نياتتحه إرا   يت ون قنه الوظذ ال إرا ًان قتا  *•
.و إن ًان األحوؽ ػذم اجًتلاء تلؼ ه قـ واًان قوثوها ته

391: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ

االيتان، الثالث •

391: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
الثالث اجيتان لؼذم ط ة ػتل ؿيش التؤقا و إن ًان قؼتوذا توجوتحه  •

و حظل قنه نية الوشتة و دػوى أن رلي كي الؼتل لنلسحه دون ؿيحش    
. ًتا تشى

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

اجيتان لؼذم ط  ة ػتل ؿيش التؤقا و إن ًان قؼتوذاً توجوتحه  : الثالث•
و حظل قنه ني ة الوشتة، و دػوى أنّ رلي كي الؼتل لنلسه دون ؿيحش   

.ًتا تشى

534: ، ص4 ، ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
:كي النياتةالوول •
.، و الؼول، و أال يٌون ػ يه حج واجةاإلسالم: «1»و يشتشؽ كيه •
ٍ ال عي هخالف إال عي . فال تصح ً٘اتٔ النافش، ٍ ال ً٘اتٔ الوسلن عٌِ•

األب، 
.ال نياتة التجنون، و ال الظثي ؿيش التتيضو •

77: ، ص1 الوختصش الٌافع فٖ فقِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
 كي النياتةالوول •
و ًتال الؼول و أن ال يٌون ػ يه ححج   اإلسالمو ششائؾ النائة ثالثة •

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

ٍ ال عي الوسلن الوخالف إال أى ٗنَى أتا الٌائة عي النافش 
ال نياتة التجنون النـتاس ػو ه تالتشع التانغ قا الوظذ و •
هل يظّ نياتة التتيض هيل ال التظحاكه تتحا   و .التتيضًزا الظثي ؿيش و •

.يوجة سكغ الو م و هيل نؼم ألنه هادس ػ ى االستوالل تال ج نذتا

206: ، ص1 ششائع اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحشام؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
و ال تظّ نياتة الٌاكش و ال نياتة التس م ػنه و ال ػا قخالق اال : هوله•

.ػا األب
:ط ة النياتة قوهوكة ػ ى أقشيا( 1)•
و لتا وهغ . يشجغ الى النائة، و هو ط ة قثاششته ل لؼل ششػا( األول)•

اججتاع ػ ى ػذم ط ة ال ج قا الٌاكش لم تظّ نياتتحه، و ألن نيحة   
.الوشتة ششؽ و هي ؿيش 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 الٌاكش لؼجض  ػحا نيحة   « 1»هال التظنق كي الششائغ و •

و كيه تساهل، الن الٌاكش ليس تؼاجض قا ًل وجه تل هو هادس . الوشتة
ػ ى اجسالم، لتا ثثط كي ػ حم الٌحالم قحا اقتنحاع الجثحش و ثثحو        

و اقتناع الوشتة قنه كي حال ًلحش  لحيس اقتناػحا راتيحا تحل      . االختياس
.لـشع الٌلش، كهو اقتناع الحن

.63 -1الششائغ ( 1)•

425: ، ص1 ؛ ج)سَ٘سى اللِّ حلّى، هقذاد تي عثذ  (التٌق٘ح الشائع لوختصش الششائع
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
يشجغ الى التنوب، و هو إقٌان وهوع ال ج له تتؼنى اجضائحه  ( الثاني)•

أحذهتا صوال اجثم ػنه كحال يؼحزب ػ حى    : و له تلسيشان. ػا كشػه
.التشى كي اآلخشة، و ثانيهتا حظول الثواب له

إرا توشس هزا كال تظّ ػا الٌاكش هـؼا، لؼذم سحووؽ الؼوحاب و ػحذم    •
.إقٌان الثواب

425: ، ص1 ؛ ج)سَ٘سى اللِّ حلّى، هقذاد تي عثذ  (التٌق٘ح الشائع لوختصش الششائع
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
هل تظّ ػا التخالق أم ال؟ أؿ ن أًثش األطح اب التنحغ اال ػحا    و •

األب و قنغ اتا إدسيس قـ وا و أجحاص الشحهيذ قـ وحا اال أن يٌحون     
و تؤيحذ  طح ة حجحة لحو     . ناطثيا، و ػ يه طة التنغ كي الشوايحا  

الٌاكش كئنه ال تظّ قنحه و لحو لحم     تخالف استثظش إرا لم يخل تشًا، 
.يخل تشًا

425: ، ص1 ؛ ج)سَ٘سى اللِّ حلّى، هقذاد تي عثذ  (التٌق٘ح الشائع لوختصش الششائع
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
الت وين أنه ان ه نا تالتلسيش األول لالجضاء كال ًالم كحي الظح ة، و   و •

 -ًتا هو سأو تؼغ أطح اتنا  -ان ه نا تالثاني كئن ه نا تانوـاع ػواته
ًتحا هحو    -طّ أيؼا، جقٌان إيظال الثواب اليه، و ان ه نحا تذواقحه  

.كال -التشهوس
و أقا ط ة النياتة ػا األب كظاهش ػ ى التلسحيش األول، و أقحا ػ حى    •

.الثاني كهو قا هثيل الثش ته و الظ ثة تالتؼشوف التأقوس تهتا ششػا

425: ، ص1 ؛ ج)سَ٘سى اللِّ حلّى، هقذاد تي عثذ  (التٌق٘ح الشائع لوختصش الششائع
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
و أن ال  اإلسةالم و  يشتشؽ كي النائة الؼوحل و الث حوؽ  : الشاتغ. 2551•

.األهشب اشتشاؽ الؼذالةو  واجة،يٌون ػ يه حج  

91: ، ص2 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )تحشٗش األحنام الششع٘ٔ على هزّة اإلهاه٘ٔ 



16

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
 كي ششائؾ النياتة: السادسالتـ ة •
و ػذم شـل رقته ت حج  « 1»، ٍ إسةالهْوا ًتال النائة، : و هي ثالثة•

.واجة
ػ ى  -التتيض و ال التتيض« 2»كال يظّ نياتة التجنون و ال الظثي ؿيش •

-سأو

410: ، ص1 قَاعذ األحنام فٖ هعشفٔ الحالل ٍ الحشام؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
.«كال يظّ نياتة الٌاكش لؼجض  ػا نية الوشتة»: هوله•
أو لؼجض  ػنها قا دام ًاكشا، النّ اللحشع ًحون ال حاا ًحاكشا، و     ( 2)•

رلي ال يناكي هذسته ػ يها تتوذيم اجسالم، كئنّحه خحشوا ػحا ق حلّ     
ك يس كي الؼثاسة تساهل، ًتا صػم تؼؼهم تناء ػ ى انّه هحادس  . اللشع

.ػ ى اجسالم القتناع الجثش

162: ، ص2 هسالل األفْام إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
.«و ال التس م التخالق الّا أن يٌون أتا النائة»: هوله•
إؿالم الؼثاسة يوتؼي ػذم اللشم تيا الناطة و ؿيش  كي ت حشيم  ( 3)•

. «1»و تهزا ػث ش األًثش . ال ج ػنه إرا لم يٌا أتا، و إتاحته إرا ًان أتا
تا ػثذ ست ه ػا الظادم ػ يحه السحالم    وهة و الزو دلط ػ يه سواية 

.«1»التنغ قا ال ج ػا الناطة، الّا ان يٌون أتا 
، و اتحا كهحذ كحي    326: 1، و التثسوؽ 280: ًالشيخ كي النهاية( 1)•

.426: 1، و السيوسو كي التنويّ الشائغ 132: 2التهزب الثاسع 
 414: 5، التهزية 1273ح  262: 2، اللويه 1ح  309: 4الٌاكي ( 1)•

.1قا أتواب 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 ػتل الشهيذ كي الذسوس كجو ص ال ج ػا ًلّ قخالق إرا لحم   •

و ال داللة كحي ال حذيث ػ حى    . «2»يٌا ناطثا، و ػنه إرا ًان أتا خاط ة 
.جواص ال ج ػا التخالق، تل ػ ى التنغ قا الناطة ؿيش األب

ػتوم التنغ قا ال ج ػا ؿيش األب قا التخالليا « 3»ػ ّل كي التزًشة و •
تأنّ الزو يست ن ته الثواب الذائم هو االيتحان كـيحش التحؤقا ال يسحت ن     

و ػنى تزلي انّ ط ة الؼثادة يوتؼي حظول الثواب لتا وهؼط لحه،  . ثواتا
النّ رلي الصقها، و ال ثواب إلّا كي الجنّة، و التخالق ال يذخ ها، كال يوحغ  

و هزا يوتؼي التنغ قا إيوحاع جتيحغ الؼثحادا  ػنحه و إهحذاء      . ػنه ال ج
.الـاػا  إليه

.309: 1التزًشة ( 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»ػت م اتا إدسيس التنغ قا الجتيغ حتّى األب و •

و االولى الؼتل تالتشهوس قا التنغ ػا . يظّ  الخثش تجواص النياتة ػا األب
.ؿيش  قـ وا لتا رًش قا الذليل

و احتج قا جو ص ال ج  ػا ؿيش الناطة تانّ التخالق قخاؿحة تالواجحة   •
كيؼاهة ػ ى تشًه، و كؼ ه ط يّ لنلسه إرا لم يخحلّ تشحي ء قحا أسًانحه،     

.كتظّ  النياتة ػنه ًزلي، للائذة سووؽ الؼواب
و الت وين انّ رلي يتوهق ػ ى ت وين قؼنى الظح  ة كحي الؼثحادة، كؼ حى     •

التشهوس قا انّها قواكوة األقش و حظحول قحا يسحت ضم الثحواب، ال يتظحو س      
الظ ة هنا ػا التخالق التيط قـ وا، لؼذم إقٌان حظحول الثحواب لحه، و    

ػثادته يثنى الجواص ػا ال ي  ػ ى أنّ 
.632: 1السشائش ( 4)•

163: ، ص2 هسالل األفْام إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
هي ط ي ة قشاػاة تتوته ػ ى االيتان، أو تاؿ ة لٌا يؼلى ػنها هل •

قغ إيتانه إرا ًان هذ كؼ ها؟ كؼ ى األول يجحوص النياتحة ػنحه، و تظهحش     
و هذ توحذم  . اللائذة قغ استثظاس ، و ػ ى الثاني ال يظّ النتلاء اللائذة

.«1»الٌالم كي الوجهيا 

.«و قثنى رلي»: ػنذ هوله 147: كي ص( 1)•

164: ، ص2 هسالل األفْام إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
قا أنّ الظح  ة كحي الؼثحادة     -(سحته ال ّه)ػ ى قا اختاس  التشتؼى و •

يوجة سووؽ الؼواب، و ال يست ضم الثحواب، و انّتحا يسحت ضقه هثحول     
يتٌحا الوحول تجحواص     -الؼثادة، و هو أقش صائذ ػ ى االجضاء و الظ  ة

النياتة ػنه للائذة إسواؽ الؼواب ػنه تسثثها، إلّا أن هزا لو تمَّ الهتؼى 
: و إلّا أن يوحال . جواصها ػا ًلّ قخالق، تل ػا الٌاكش، لت ون اللائذة

.خشا الٌاكش تاججتاع كيثوى الثاهي
و األطّ التنغ قا ؿيش األب التخحالق جتؼحا تحيا الحنض و الحذليل      •

هزا كي ال ج، و أق ا كي ؿيحش  قحا الؼثحادا  كتوتؼحى دليحل      . الؼو ي
.التجو ص جواص  أيؼا، و الظاهش التنغ قـ وا

164: ، ص2 هسالل األفْام إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
هل ي  ن الجذ  لألب ته؟ ي تت ه، ألنّحه أب، و لهحزا يثثحط واليتحه     و •

، و ػذقه النّحه لحيس أتحا حويوحة     «2»ًاألب، و ته هـغ كي الذسوس 
الست ضاقه االشتشاى، و التجاص خيش قنه، و لؼذم قثحادسة التؼنحى إلحى    
الزها ػنذ اجؿالم، و النّ ال ٌم ػ ى خالف األطحل كيوتظحش كيحه    

و الظاهش . أق ا الجذ  لالم كال إشٌال كي ػذم دخوله. ػ ى قوػغ اليويا
.و هزا ً ّه يؤي ذ قا أس لنا . انّ األم  ًزلي لؼذم النض

. 87: الذسوس( 2)•

164: ، ص2 هسالل األفْام إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
كال تظّ  نياتة الٌاكش، لؼجض  ػا ني ة الوشتة، و ال نياتة التسح م ػحا   : )هوله•

(.الٌاكش
ال سية كي اػتثاس اجسالم النائة و التنوب، أقحا النائحة ك تحا رًحش      ( 1)•

التظنق قا أن الٌاكش ػاجض ػا نية الوشتة قا دام ًاكشا، كال يوغ قنه اللؼحل  
.التششوؽ تها

و أقا التنوب كالست واهه كي اآلخشة الخضو و الؼواب ال األجش و الثحواب،  •
و هتا قا لواصم ط ة اللؼل، كي ضم قا انتلائهتا انتلحاء الت حضوم، و يؤيحذ     

انَ لِ نَّثِيِّ وٓ الَّزِياَ آقٓنُوا أَنْ يٓسٕتَـْلِشُوا لِ ْتٔشْحشًِِياَ  ٰ  ا ىٰ  ظاهش هوله تؼالى م
انِ ٰ  و هوله ػضّ و جلّ وٓ أَنْ لَحيٕسٓ لِ ْحئِنْس  « 1» ٰ  انُوا أُولِي هُشْتىٰ  وٓ لَوٕ ى

خشا قنه الوؼاء ػا التحؤقا تحالنض و اججتحاع    « 2» ٰ  ا سٓؼىٰ  ا مٰ  إِلّ
.كيثوى الثاهي

110: ، ص7 هذاسك األحنام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
(.و ال ػا التس م التخالق، إال أن يٌون أتا ل نائة: )هوله•
و « 3»أقا أنه ال تظّ النياتة ػا التس م التخالق كهو هول الشحيخيا  ( 2)•

و ستتا ًان التلاتهم إلى تٌليش قحا خحالق   : ، هال كي التؼتثش«4»أتثاػهتا 
ليس ًل قخحالق  : ال ن، و ال تظّ النياتة ػتا اتظق تزلي، و ن ا نوول
اتلووا ػ ى أنه ال : ل  ن ال تظّ قنه الؼثادة، و نـالثهم تالذليل ػ يه و نوول

يؼيذ ػثاداته التي كؼ ها قغ استواقته سوى الضًاة، ثم هشب اختظاص التنحغ  
.«5»تالناطة خاطة 

: ، و النهايحة 326: 1، و التثسحوؽ  414: 5الشيخ الـوسي كي التهزية ( 3)•
: 1ًاتا الثشاا كي التهحزب  ( 4) .766: 2، و حٌا  ػنهتا كي التؼتثش 280
.766: 2التؼتثش ( 5) .269

110: ، ص7 هذاسك األحنام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
لِ ْئِنْسانِ إِلّا قا ػنذو أن التؼتيم أجود، لظاهش هوله تؼالى وٓ أَنْ لَيٕسٓ و •

و يؼؼذ  األخثاس الٌثيشة التتؼتنة لؼحذم انتلحاع التخحالق    « 1»سٓؼى 
و هذ تينا كيتا سثن أن ػذم وجوب اجػحادة  . «2»تشي ء قا األػتال 

ػ يه تؼذ االستواقة تلؼّل قا ال ّحه تؼحالى ًتحا تلؼّحل ػ حى الٌحاكش       
األط ي تؼذم وجوب هؼاء قا كاته قا الؼثادا  ال لظ تها كي نلحس  

طحشح كحي ًتثحه     -سحتحه ال ّحه   -و الؼجحة أن الؼالقحة  . «3»األقش 
األطولية تأن التخالق يست ن الؼواب الذائم، ثم رًش كي هحزا التوحام   

.«4»ن و ًالم التظنق 
 .29أتحواب قوذقحة الؼثحادا  ب     90: 1الوسائل ( 2) .39: النجم( 1)•

.312: التخت ق( 4) .75كي ص ( 3)

111: ، ص7 هذاسك األحنام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج



27

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
و جتغ قا األط اب أيؼحا، و  « 5»و أقا استثناء األب كزًش  الشيخ •

استذل ػ يه كي التهزية تتا سوا ، ػا أحتذ تا ق تذ تا ػيسى، ػا 
ال سيا تا سؼيذ، ػا اتا أتي ػتيش، ػا وهة تا ػثذ سته هال، ه ط 

« ال»: أ ي ج الشجل ػحا الناطحة؟ هحال   : ألتي ػثذ ال ّه ػ يه السالم
.«6« »إن ًان أتاى كنؼم»: ًان أتي؟ هالكئن  :ه ط

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

.1ح  20ال ج ب 

111: ، ص7 هذاسك األحنام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
و الظاهش أن التشاد تالناطة التخالق ؿيش الٌاكش، ألن الٌاكش التست ن •

.ل ؼواب الذائم ال يؼول انتلاػه تشي ء قا الؼثادا 
« 7»و أنٌش اتا إدسيس النياتة ػا األب أيؼا، و ادػى ػ يه اججتاع •

و لسحط أدسو اججتحاع الحزو يذػيحه اتحا      : هال التظنق سحته ال ّه
إدسيس أيا هو، و التؼويل إنتا هو ػ ى قا نوحل ػحا األئتحة ػ حيهم     
السالم، و التنوول ػنهم خثش واحذ ال ؿيش، قوثول ػنذ الجتاػة، و هو 

يتؼتا ال ٌتيا قؼا، كوثول أحذهتا 
.149: السشائش( 7)•

111: ، ص7 هذاسك األحنام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
.«1»اآلخش و دػوى اججتاع ػ ى قث ه ت ٌتا  يشؿة ػنها وسد •
و هزا الٌالم ال يخ و قا حيق ػ ى اتا إدسيس، كئنه لم يسحتنذ كحي   •

التنغ كي ؿيش األب إلى الشواية حتى يٌون هذ ػتل تثؼغ الخثش وسد 
تؼؼه، و إنتا استنذ كي رلي إلى قا رهة إليه قا تٌليش قحا خحالق   
ال ن، و أنه ال ينتلغ تشي ء قا أػتالحه و ؿيحش رلحي قحا األدلحة، و      
تالجت ة كوول اتا إدسيس جيذ ػ ى أط ه، تحل لحو ال طح ة الشوايحة     

.الواسدة تاالستثناء لتؼيا التظيش إليه
.766: 2التؼتثش ( 1)•

112: ، ص7 هذاسك األحنام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج



30

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
إشٌال و ال خالف كي قششوػي ة النّياتة، و أق ا الشّشوؽ الشّاجؼة إلى ال •

النّائة كتنها اجسالم و استذلّ ػ ى اػتثاس تؼذم ط  ة ػت حه و ػجحض    
ػا ني ة الوشتة و اختظاص أجش  كي اآلخشة تالخضو و الؼواب و اد ػي 

ػ يهاججتاع 

303: ، ص2 خاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
أق ا اججتاع كتغ ت وّوه ال قا جهة الوجو  التزًوسة كال ًالم كيحه، و   •

أق ا الوجو  التزًوس كليها التأق ل ل نّوغ تتـسيل أهل الٌتاب ل تسح م  
قغ ػذم التتاثل، و أق حا األجحش و الثحواب ك  تنحوب ػنحه ال ل نّائحة       
كالنائة التؤقا الّزو يؼتل الؼتل لألجشة ال ل ثّحواب ال ق حزوس كحي    

ػذم است واهه ل تثوتة، 
أق ا الؼجض ػا ني ة الوشتة تتؼنى توشّب التنوب ػنه ال النّائة كتتنحوع  و •

تالنّسثة إلى جتيغ الٌلّاس تل قتظو سة تالنّسثة إلى أهل الٌتحاب و قحا   
ظهش اجشٌال كي التنغ ػا نياتة التخالق قؼ ّال تؼذم ط  ة ػت ه هنا  

303: ، ص2 خاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
االستذالل له قغ هـغ النّظش ػا اججتاع تؼذم ًون أدلّة ط  ة كاألولى •

النّياتة الّتي ػ ى خالف األطل قـ وة يشتل ؿيش التؤقا، لٌحا ػحذم   
شتولها لـيش االثني ػششو ق لّ تأق ل كال تذ  قا التتس ي تاججتحاع  
إن تم  قؼاكا إلى قا لؼ ّه التس ّم قا قتنوػي ة دخول الٌلّاس التسحاجذ  
و ؿ ثة اتتالئهم تالجناتة قغ ػذم ط  ة الـسل قنهم، و قا هز  الجهحة  
يوغ اجشٌال كي دخول التخالليا و قٌثهم كي التساجذ قحغ قحا هحو    
التؼشوف قا ػذم ط  ة أػتالهم الؼثادي حة، و قنهحا الـسحل ل جناتحة و     
ال يغ و النّلاس قغ أنّه ال إشٌال كي جحواص تتٌيحنهم كحي دخحول     

.التساجذ

304: ، ص2 خاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
و ال يجوص نياتة التس م ػا الٌاكش و ال ػا التس م التخحالق إلّحا أن   •

.يٌون أب النّائة
ػ ّل ػذم الجواص ػا الٌاكش تؼحذم انتلاػحه و اختظحاص جضائحه كحي      •

اآلخشة تالخضو و الؼواب و النّهي ػا االستـلاس له و التواد ة لتا حاد  
ال ّه تؼالى، 

304: ، ص2 خاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
و ل تناهشة كيتا رًش قجال كئنّه يتٌا أن يشكحغ ػحا الٌحاكش ػوحاب     •

تاسى ال ج  كئنّ الٌاكش قٌ ّق تحاللشوع كحئرا أد ى ػنحه واجحة قحا      
الواجثا  و طّ  يشكغ ػنه ػواب تشى رلي الواجة أال تحشى اللحشم   
تيا قا أد ى الختس قا األسع التشتشاة ل زّق ي  و قا تحشى كحاألو ل   
يشكغ ػنه ػواب تحشى الختحس ظحاهشا تخحالف الثّحاني و هحزا ؿيحش        

االستـلاس و ؿيش التواد ة

304: ، ص2 خاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
و قت ا رًش ظهش وجه ػذم الجواص تالنّسثة إلى التخالق و اجشٌال كيه  •

و هذ حٌي الخالف تالنّسثة إلى التخالق الـيش النّاطة لظ  ة ػثاداته 
و لزا ال يؼيذها إرا استثظش و أق ا تالنّسثة إلى أب النّائة كيحذلّ ػ حى   
ط  ة النّياتة ػنه ط يّ وهة تا ػثذ ست ه أو حسحنه سحأل الظ حادم    

كئن ًحان أتحي   : ال هال: أ ي ج  الشّجل ػا النّاطة كوال»ػ يه الس الم 
« 1« »إن ًان أتاى كنؼم: هال

.565ص  1التهزية ا . 309ص  4الٌاكي ا ( 1)•

304: ، ص2 خاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
استشٌل كي ط  ة النّياتة ػا التخالق قؼحاكا إلحى قحا رًحش آنلحا      و •

ا ٰ  انِ إِلّٰ  وٓ أَنْ لَحيٕسٓ لِ ْحئِنْس  »تاألطل الّزو هو قوتؼى هوله تؼحالى  
و ال يخلى أنّ دليل النّياتة أخض  قا اآلية الشّشيلة ػ ى « ٰ  ا سٓؼىٰ  م

.اآلية الشّشيلةكشع األخز تئؿالم  

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



37

 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



39

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
تٓابٔ ػٓذٓمِ جٓوٓاصِ الْ ٓجِّ ػٓاِ النَّاطِةِ إِلَّا أَنْ يٌُٓونَ أَتٓا النَّائِحةِ وٓ   20« 1»•

 ػٓذٓمِ جٓوٓاصِ الْ ٓجِّ تِهِ
قٔ ٓتَّذٔ تٕاُ يٓؼٕوُوبٓ ػٓاْ ػٓ ِيِّ تٕاِ إِتٕشَاهِيمٓ ػٓحاْ أَتِيحهِ   « 2» -1 -14599•

هُ ْطٔ لِأَتِي ػٓثٕذِ ال َّحهِ ع أَ  : ػٓاِ اتٕاِ أَتِي ػٔتٓيٕشٍ ػٓاْ وٓهٕةِ تٕاِ ػٓثٕذِ سٓتِّهِ هَالَ
هُ ْطٔ كَئِنْ ًَانَ أَتِي هَحالَ كَحئِنْ ًَحانَ     -يٓ ٔجُّ الشَّجٔلُ ػٓاِ النَّاطِةِ كَوَالَ لَا

.1 -309 -4الٌاكي  -(2. )أَتٓاىٓ كَنَؼٓمٕ
• 

192: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
إِنْ ًَحانَ   -سٓوٓا ٔ الظَّذٔومُ تِئِسٕنَادِ ِ ػٓاْ وٓهٕةِ تٕاِ ػٓثٕذِ سٓتِّهِ إِلَّا أَنَّهٔ هَحالَ وٓ •

.2875 -425 -2اللويه  -(3) «3»أَتٓاىٓ كَ ٔجَّ ػٓنْهٔ 
• 

وٓ سٓوٓا ٔ الشَّيٕخُ تِئِسٕنَادِ ِ ػٓاْ أَحٕتٓذٓ تٕاِ قٔ ٓتَّذِ تٕاِ ػِيسٓى ػٓاِ الْ ٔسٓيٕاِ تٕحاِ  •
 -(4. )«4»سٓؼِيذٍ ػٓاْ قٔ ٓتَّذِ تٕاِ أَتِي ػٔتٓيٕشٍ ػٓاْ وٓهٕةِ تٕاِ ػٓثٕذِ سٓتِّهِ قِثْ َهٔ 

.1441 -414 -5التهزية 

192: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج



41

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
• 

وٓ ػٓاْ ػِذَّةٍ قِاْ أَطٕ ٓاتِنَا ػٓاْ سٓهٕلِ تٕحاِ صِيٓحادٍ ػٓحاْ    « 5» -2 -14600•
هٓحلْ ػٓ َيٕحهِ    -ًَتَثٕطٔ إِلَيٕهِ الشَّجٔلُ يٓ ٔجُّ ػٓاِ النَّاطِةِ: ػٓ ِيِّ تٕاِ قٓهٕضِيٓاسٓ هَالَ

كَوَحالَ لَحا    -وٓ هٓلْ يٓنْلَغٔ رَلِيٓ النَّاطِةٓ أَمٕ لَحا  -إِثْمٌ إِرَا حٓجَّ ػٓاِ النَّاطِةِ
.2 -309 -4الٌاكي  -(5. )يٓ ٔجَّ ػٓاِ النَّاطِةِ وٓ لَا يٓ ٔجَّ تِهِ

• 

192: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
وٓ حٓذِيثُ الْتٓنْغِ قٓخْظٔوصٌ تِـَيٕشِ « 6»وٓ يٓأْتِي قٓا يٓذٔلُّ ػٓ َى الْجٓوٓاصِ : أَهُولُ•

.الْأَبِ
.قا هز  األتواب 25قا الثاب  5ياتي كي ال ذيث  -(6) •
قا أتحواب   20قا الثاب  3و توذم قا يذل ػ يه تاؿالهه كي ال ذيث •

.الظذهة

192: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 القَل فٖ الحح تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 الوول كي ال ج تالنزس و الؼهذ و اليتيا•
كحال  و االختيحاس،   الوظحذ و  الؼولو  الث وؽيشتشؽ كي انؼوادها  1قسألة •

ال قحا  ، و تنؼوذ قا الظثي و إن ت ؾ ػششا و إن طح ط الؼثحادا  قنحه   
و التٌش ، الـاكل و الساهي و السٌشان و  التجنون

و األهوى ط تها قا الٌاكش التوشّ تال ّه تؼالى، تل و قت ا ي تتل وجحود   •
.*تؼالى و يوظذ الوشتة سجاء كيتا يؼتثش هظذها

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



44

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ

وٓ تِئِسٕنَادِ ِ ػٓاْ أَتٓانِ تٕاِ ػٔثْتٓانَ ػٓاْ يٓ ٕيٓحى الْحأَصٕسٓمِ   « 3» -7 -14536•
حٓتَّى إِرَا هَؼَحى   -حٓجَّ ػٓاْ إِنْسٓانٍ اشْتَشًََا هٓيْ: ػٓاْ أَتِي ػٓثٕذِ ال َّهِ ع هَالَ

كَتٓا ًَانَ تٓؼٕذٓ رَلِحيٓ قِحاْ ػٓتٓحلٍ ًَحانَ      -ؿَوٓافٓ الْلَشِيؼَةِ انْوَـَؼٓطِ الشِّشًَْةُ
.«4»ِّ هَالَ وٓ هَالَ الظَّادِمُ ع وٓ رًََشَ قِثْ َهٔ الْحٓاجلِزَلِيٓ 

165: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج


