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لَ سحزُ فمتل
لَ سحشُ فمتل ٍ هلن سجج٘ٔ سححشُ لحِ    14هسؤلٔ •

فَْ هوذ اى أساد ثزله لتلِ، ٍ اال فل٘س ثووذ ثل 
شجِْ، هي غ٘ش فشق ث٘ي المَل ثؤى للسحش ٍالو٘ٔ أٍ 
ال، ٍ لَ وبى هخل ّزا السححش لحب ن ًَهحب ٗىحَى     

 ِ هوذا ٍ لَ لن ٗمظذ المتل ث

510: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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لَ سحزُ فمتل
السحز لِ حم٘مٔ،: 14هسألٔ •
األٗوذٕ ٍ  « 2»ٍ ٗصح هٌِ أى ٗعمذ، ٍ ٗزلى، ٍ ٗسحز ف٘متل، ٍ ٗوزض، ٍ ٗكوَ   •

ٗفزق ت٘ي الزجل ٍ سٍجتِ، ٍ ٗتفك لِ أى ٗسحز تالعزاق رجال تخزاساى ف٘متلِ عٌذ 
.«3»أكثز أّل العلن أتٖ حٌ٘فٔ ٍ أصحاتِ، ٍ هالك، ٍ الشافعٖ 

اى  وَد ال٘ذ هي لجل الىحَم، ٍ ّحَ سأا ال٘حذ هوحب ٗلحٖ      : الىَم ثبلتحشٗه( 2)•
(.هبدٓ وَم) 209: 4الٌْبٗٔ . اإلثْبم

: 4، ٍ الْذاٗٔ الوـجَم هن ششح فتح المحذٗش  478: 3أحىبهِ المشآى للزظبص ( 3)•
، ٍ فحتح  46ٍ  44: 2، ٍ الزبهن ألحىبم المشآى 14حذٗج  2:871، ٍ الوَؿؤ 408

، ٍ الوغٌحٖ  158: 3، ٍ أسْل الوذاسن 277: 21، ٍ هوذٓ المبسٕ 222: 10الجبسٕ 
، ٍ 632: 7، ٍ حل٘حٔ الولوحب    110: 10، ٍ الشحشح الىج٘حش   104: 10الثي لذاهحٔ  
.364: 7، ٍ ً٘ل األٍؿبس 240: 19الوزوَم 

327: ، ص5 الخالف؛ ج
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لَ سحزُ فمتل
ال حم٘مٔ لوِ، ٍ اًووا ّوَ    : هي أصحاب الشافعٖ« 4»ٍ لال أتَ جعفز األستزآتادٕ •

.«6»هي أّل الظاّز « 5»تخ٘٘ل ٍ شعثذٓ، ٍ تِ لال الوغزتٖ 
أثَ روفش أحوذ ثي هحوذ االستشآثبرٕ، هي أطحبة اثي سشٗذ الوتحَف  سحٌٔ   ( 4)•

(306 ) ّ.     ٔ اًلحش  . ٍ هي وجبس الفمْب  هبت فٖ الخوس٘ي االٍلح  هحي الوب حٔ الشاثوح
.26: ؿجمبت الشبفو٘ٔ الثي ّذاٗٔ اهلل

ٍ لذ  َّن األستبر هحمك وتبة حل٘ٔ الولوب  ٍ ٍطفِ ثبالهبهٖ هلوحب اى اإلهحبهٖ   •
.الوزوَس هي أهنم المشى الخبلج هشش فنحق

لن ألف لِ هل   شرؤ فٖ الوظبدس الوتَفشٓ، ٍ ًسجِ الشَوبًٖ فٖ ً٘ل األٍؿبس ( 5)•
.ال  الشبفو٘ٔ

، ٍ الزحبهن ألحىحبم   110: 10، ٍ الششح الىج٘حش  104: 10الوغٌٖ الثي لذاهٔ ( 6)•
، ٍ ً٘ححل 245ٍ  240: 19، ٍ الوزوححَم 635: 7، ٍ حل٘ححٔ الولوححب  46: 2المححشآى 
.277: 21، ٍ هوذٓ المبسٕ 222 :10، ٍ فتح الجبسٕ 364ٍ  363: 7األٍؿبس 

327: ، ص5 الخالف؛ ج
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لَ سحزُ فمتل
.ٍ َّ الزٕ ٗمَٕ فٖ ًفسٖ•
فَحبِرا  »ٍ ٗذل هل  رله لَلِ  وبل  هخجشا فٖ لظٔ فشهَى ٍ السحشٓ •

حِجبلُْٔنٕ ٍٓ هِظُِّْ٘ٔنٕ ٗٔخََّ٘لُ اِلَِِٕ٘ هِيْ سِحٕشِِّنٕ أًََّْب  َسٕو  فَؤٍَٕرٓسٓ فِٖ ًَفْسِِِ 
ٍ رله أى المَم رولَا هي الحجبل وْ٘ئٔ الح٘حبت،  « 1« »خِ٘فًَٔ هَٔس 

ٍ ؿلَا هلْ٘ب الضٗجك، ٍ أخزٍا الوَهذ هل  ٍلت  ـلن ف٘حِ الشحوس،   
حت  ارا ٍلوت هل  الضٗجك  حشن فخ٘ل لوَس  أًْب ح٘بت  سو ، ٍ 
لن ٗىي لْب حم٘مٔ ٍ وبى ّزا فٖ أشحذ ٍلحت السححش، فحبلم  هَسح       

.هظبُ فؤثـل هلْ٘ن السحش فآهٌَا ثِ
.67ٍ  66: ؿِ( 1)•

328: ، ص5 الخالف؛ ج
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لَ سحزُ فمتل
ٍ أٗؼب فبى الَاحذ هٌب ال ٗظح أى ٗفول فٖ غ٘شُ، ٍ ل٘س ثٌِ٘ ٍ ثٌ٘حِ  •

ا ظبل، ٍ ال ا ظبل ثوب ا ظل ثوب فول فِ٘، فى٘ف ٗفول هي َّ ثجغحذاد  
ٍٓ لىِحيَّ  »ف٘وي َّ ثخشاسبى ٍ أثوذ هٌْب؟ ٍ ال ٌٗفٖ ّزا لَلحِ  وحبل    

ألى رله ال ٗوٌن هٌِ، ٍ « 2« »الشَّ٘بؿِ٘يَ وَفَشٍُا ٗٔوٓلِّؤَىَ الٌّبآ السِّحٕشَ
اًوب الزٕ هٌوٌب هٌِ أى ٗئحش التؤح٘ش الزٕ ٗذهًَِ، فؤهحب أى ٗفولحَا هحب    

.ٗتخ٘ل هٌذُ أش٘ب ، فن ٗوٌن هٌِ

.102: الجمشٓ( 2)•

328: ، ص5 الخالف؛ ج
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لَ سحزُ فمتل
هىج سسَل اهلل طحل  اهلل هل٘حِ ٍ آلحِ    : ٍ سٍٍا هي هب شٔ أًْب لبلت•

ستٔ أشْش، ٍ فٖ سٍاٗٔ أخشى أٗبهب ٗخ٘ل الِ٘ أًِ ٗحؤ ٖ الٌسحب  ٍ ال   
.«3»ٗؤ ْ٘ي، ٍ روش  وبم الحذٗج 

: 10، ٍ فحتح الجحبسٕ   177: 7سٍٕ الحذٗج فٖ طح٘ح الجخبسٕ ( 3)•
.ثؤلفبف هختلفٔ فنحق 280: 21، ٍ هوذٓ المبسة 232

328: ، ص5 الخالف؛ ج



8

لَ سحزُ فمتل
سحش سسَل اهلل طل  اهلل هلِ٘ ٍ آلِ سرحل  : ٍ سٍى صٗذ ثي أسلن لبل•

أى سرحن  : هي الَْ٘د، ٍ اشتى  هي رله أٗبهب، فؤ بُ رجش ٘ل فمبل لِ
هي الَْ٘د سحشن ٍ همذ له همذا فٖ ثئش وزا، فجوج هل٘ب فؤخشرِ، ٍ 
ولوب حل هٌِ همذا ٍرذ سسَل اهلل طل  اهلل هلِ٘ ٍ آلحِ ساححٔ، فلوحب    

.، ٍ ّزا ًض«1»همبل  حل الىل فىؤًوب ًشؾ هي 
.ٍ ّزُ أخجبس آحبد ال ٗوول هلْ٘ب فٖ ّزا الووٌ •
سحش سسَل اهلل طل  اهلل هلِ٘ ٍ آلِ : ٍ لذ سٍٕ هي هب شٔ أًْب لبلت•

.، ٍ ّزا ٗوبسع رله«2»فوب هول فِ٘ السحش 

329: ، ص5 الخالف؛ ج
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لَ سحزُ فمتل
[حىن المتل ثبلسحش هتووذا] 16هسؤلٔ •
.ارا ألش أًِ سحش، فمتل ثسحشُ هتووذا، ال ٗزت هلِ٘ المَد•
.«5»ٍ ثِ لبل أثَ حٌ٘فٔ •
.«6»هلِ٘ المَد : ٍ لبل الشبفوٖ•
.لن ألف على لَل أتٖ حٌ٘فٔ ّذا فٖ الوصادر الوتَفزٓ( 5)•
، ٍ 96: 2، ٍ كفاٗٔ األخ٘ار 255: ٍ هختصز الوشًٖ 259: 1األم ( 6)•

، ٍ أحكام المزآى 48: 2، ٍ الجاهع ألحكام المزآى 245: 19الوجوَ  
.51: 1، ٍ أحكام المزآى للجصاص 31: 1التي العزتٖ 

 330: ، ص5 الخالف، ج
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لَ سحزُ فمتل
.أى األطل ثشا ٓ الزهٔ، ٍ اى ّزا هوب ٗمتل ثِ ٗحتبد ال  دل٘ل: دل٘لٌب•
لذ ثٌ٘ب أى الَاحذ هٌب ال ٗظح أى ٗمتل غ٘شُ ثوب ال ٗجبششُ، اال : ٍ أٗؼب•

ٖ       -هخل السن -ٗسمِ٘ هب ٗمتل ثِ هل  الوبدٓ أى  ٍ لح٘س السححش ثشح
.هي رله

ٍ الَرِ فٖ ّحزُ الشٍاٗحٔ   . «1»أى السبحش ٗمتل : ٍ لذ سٍى أطحبثٌب•
أى ّزا هي السبحش افسبد فٖ األسع ٍ السوٖ فْ٘ب ثِ، ٍ ألرل رله 

.ٍرت فِ٘ المتل
حذٗث  260: 7، ٍ الكافٖ 1725حذٗث  482: 2دعائن اإلسالم ( 1)•

. 584ٍ  583حذٗث  147: 10، ٍ التْذٗة 2ٍ  1
331: ، ص5 الخالف، ج
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لَ سحزُ فمتل
ٍ هي لبهت هلِ٘ الجٌ٘ٔ ثبلسحش، ٍ وحبى هسحلوب ٍرحت هل٘حِ     •

المتل، فبى وبى وبفشا لحن ٗىحي هل٘حِ الّحب التؤدٗحت ٍ الومَثحٔ       
.الوشدهٔ، الى هب َّ هلِ٘ هي الىفش أهلن هي السحش

ٍ ال حم٘مٔ للسحش، ٍ اًوب َّ  خ٘ل ٍ شحوجزٓ، ٍ هٌحذ ثوحغ    •
الوخبلف٘ي اى لِ حم٘مٔ، ٍ ال خنف ثٌْ٘ن اىّ  ول٘وِ ٍ  ولوحِ ٍ  

ٍٓ لىِحيَّ الشَّح٘بؿِ٘يَ وَفَحشٍُا ٗٔوٓلِّؤحَىَ     »فولِ هحشم، لمَلِ  وحبل   
.فزم هل   ول٘ن السحش« 5« »الٌّبآ السِّحٕشَ

.102سَسٓ الجمشٓ، اٙٗٔ ( 5)•
533: ، ص3 السزائز الحإٍ لتحزٗز الفتاٍى؛ ج
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لَ سحزُ فمتل
ل٘س هٌب هي سحش أٍ سححش لحِ، ٍ   : ٍ سٍى هي اثي هجبا اًِ لبل•

ل٘س هٌب هي  ىْي أٍ  ىْي لِ، ٍ ل٘س هٌب هي  ـ٘ش أٍ  ـ٘حش لحِ   
«6».

هٌذًب ثن خنف، لمَلِ  وبل  « 1»ٍ الشّسَل هلِ٘ السّنم هب سحش •
ٍ هٌحذ ثوحغ الوخحبلف٘ي اًحِ     « 2« »ٍٓ اللِّٔ ٗٓوٕظِؤهٓ هِيَ الٌّحباِ »

.سحش، ٍ رله ثخنف التٌضٗل الوز٘ذ
د « فَن  َىْفُحشْ »الذس الوٌخَس، رٗل لَلِ  وبل  فٖ سَسٓ الجمشٓ ( 6)•

.67سَسٓ الوب ذٓ، اٙٗٔ ( 2) .هب سحش لِ. د( 1) .103ص  1

 534: ، ص3 السزائز الحإٍ لتحزٗز الفتاٍى، ج
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لَ سحزُ فمتل
السبدسٔ لبل الش٘خ ال حم٘مٔ للسحش  ٍ فٖ األخجحبس هحب ٗحذل    •

هل  أى لِ حم٘مٔ ٍ لول هب روشُ الش٘خ لشٗحت غ٘حش أى الجٌحب     
هل  االحتوبل ألشة فلَ سحشُ فوبت لن َٗرت لظبطب ٍ ال 
دٗٔ هل  هب روشُ الش٘خ ٍ وزا لَ ألش أًِ لتلِ ثسححشُ ٍ هلح    
هب للٌبُ هي االحتوحبل ٗلضهحِ اإللحشاس ٍ فحٖ األخجحبس ٗمتحل       
السبحش لبل فٖ الخنف ٗحول رله هل  لتلِ حذا لفسحبدُ ال  

.لَدا

 182: ، ص4 شزائع اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحزام، ج
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لَ سحزُ فمتل
ٍٓ هب ّٔحنٕ  « »1»ال حم٘مٔ للسحش لمَلِ  وبل  : لبل الش٘خ: الظَسٓ السبدسٔ•

ٗٔخََّ٘حلُ اِلَٕ٘حِِ هِحيْ    »:«2»ٍ لَلحِ  وحبل    « ثِؼبسِّٗيَ ثِِِ هِيْ أَحٓذٍ اِلّب ثِبِرْىِ اللِِّ
ثحل هحي   « سٓحٓشٍُا أَهٕح٘ٔيَ الٌّحباِ  « »3»ٍ لَلِ  وبل  « سِحٕشِِّنٕ أًََّْب  َسٕو 

ٖ   خشد هحي الوحبدٓ الزبسٗحٔ ال ٗزحَص أى ٗتحؤ   هحي       »التج٘بى لِ  ول ش
السبحش، ٍ هي رَص للسبحش ش٘ئب هي ّزا فمذ وفش، ألًِ ال ٗوىٌِ هن رلحه  
الولن ثظحٔ الووزضات الذالٔ هل  الٌجَٓ، ألًِ أربص هخلِ هي رْٔ الح٘لحٔ ٍ  

.«السحش
.102اٙٗٔ  2: سَس الجمشٓ( 1)•
.66اٙٗٔ  -20: سَسٓ ؿِ( 2)•
.116 -اٙٗٔ -7: سَسٓ األهشاف( 3)•

32: ، ص42 جَاّز الكالم فٖ شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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لَ سحزُ فمتل
ٍ لىي فٖ األخجبس هب ٗذل هل  أى لِ حم٘مٔ ٍ أى هٌِ هب ّحَ  •

ثل فْ٘ب هب ٗذل هل  ٍلَهحِ  « 4»هي الوـجت  ؤح٘شا ٍ هنرب 
ِ )فٖ صهي الٌجٖ  اًحِ سححش   : حتح  ل٘حل  ( طل  اهلل هلِ٘ ٍ آلح
 ِ ٖ   ٍ لحن ٗفولحِ، ٍ ف٘حِ ًضلحت      ثح٘ج ٗخ٘ل ال٘ وؤًِ فول الش

فَ٘ٓتَوٓلَّؤَىَ هٌِْْٔوحب هحب   »:«2»ثل لولِ لَلِ  وبل  « 1»الووَر بى 
دال هل٘حِ، ثحل  حؤح٘شُ أهحش     « ٗٔفَشِّلَُىَ ثِِِ ثٕٓ٘يَ الْوٓحشْ ِ ٍٓ صٍٕٓرِحِِ  

.ٍرذاًٖ شب ن ث٘ي الخلك لذٗوب ٍ حذٗخب
 -2: سوَرٓ الثموزٓ  ( 2.)25ص  63ج  -الثحوار ( 21.1ص  63ج  -الثحار( 4)•

.102اٙٗٔ 
32: ، ص42 جَاّز الكالم فٖ شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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لَ سحزُ فمتل
فوٌِ  خ٘٘ل  ٍ هٌحِ  : ٍ التحم٘ك ووب روشًبُ فٖ هحلِ أًِ ألسبم•

هئحش حم٘مٔ، ٍ ال ٌٗبفٖ رله اإللشاس ثبلووزضات التحٖ ٗزحت   
هل  اهلل  وبل  ث٘بى حبلْحب هٌحذ الحذهَى الىبرثحٔ، هلح  أى      
         ٖ التخ٘٘لٖ هٌِ أٗؼب هحئحش ٍ لحَ  حؤح٘شا  خ٘٘ل٘حب، ٍ ّحَ شح

.ٍرذاًٖ ٍ اى وبى هب ٗشاُ َّ ل٘س ووب ٗشاُ فٖ الَالن
ٍ لىي هن رله لبل الوظٌف ٍ لول هب روشُ الش٘خ لشٗت، غ٘ش •

.أى الجٌب  هل  االحتوبل ألشة

 33: ، ص42 جَاّز الكالم فٖ شزح شزائع اإلسالم، ج 
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لَ سحزُ فمتل
فوحبت لحن َٗرحت     ٍُ هل  ول ححبل فلحَ سححش   •

لظبطب ٍ ال دٗٔ هل  هب روشُ الش٘خ، ٍ وزا لَ ألش 
أًِ لتلِ ثسحشُ ألى الوفشٍع هذم الحم٘مٔ لِ، فَْ 

لتلتِ ثٌلشٕ أٍ ًحَ رلحه هوحب ٗولحن    : ووب لَ لبل
.هذم أحش لِ

 33: ، ص42 جَاّز الكالم فٖ شزح شزائع اإلسالم، ج 
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لَ سحزُ فمتل
ٍ هل  هب للٌبُ هي االحتوبل ٗلضهِ اإللشاس لووَم دل٘لِ، •

ال ؿشٗحك الح  هوشفتحِ ثبلجٌ٘حٔ، ألى     »ثل فٖ الوسبله 
الشبّذ ال ٗوشف لظذُ ٍ ال شبّذ  ؤح٘ش السحش، ٍ اًوحب  

لتلِ سحشٕ فوي لبل ال : ٗخجت ثبلشاس السبحش، فبرا لبل
 ؤح٘ش لِ لن َٗرت ثبإللشاس هلِ٘ ش٘ئب، ٍ األلَى الخجَت 
هل  المَل٘ي، هون ثبلشاسُ ٍ الغب  للوٌبفٖ هلح  المحَل   

ثِ، 

 33: ، ص42 جَاّز الكالم فٖ شزح شزائع اإلسالم، ج 
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لَ سحزُ فمتل
اى سحشٓ هوب ٗمتل غبلجب فمذ : حن هي لبل هن رله•

ًبدسا استفسحش، فحبى أػحبف    : ألش ثبلووذ، ٍ اى لبل
الِ٘ لظذُ لتلِ فَْ هوحذ أٗؼحب، ٍ اال فْحَ شحجِ٘     

أخـؤت هي اسن غ٘شُ ال  اسحوِ  : الووذ، ٍ اى لبل
فَْ الشاس ثبلخـب، ف٘لضهِ حىن هب ألش ثحِ، ٍ لىحي   
فٖ طَسٓ الخـؤ ال ٗلضم الشاسُ الوبللٔ، ثحل  زحت   
.«الذٗٔ فٖ هبلِ، ًون لَ طذلَُ أخزًبّن ثبلشاسّن

 33: ، ص42 جَاّز الكالم فٖ شزح شزائع اإلسالم، ج 
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لَ سحزُ فمتل
ثبهىبى احجب ِ ثبلجٌ٘ٔ ثشإٗٔ هول ( أٍال)لذ ٌٗبلش : للت•

السحش الزٕ ٗشبّذ أحشُ ٍ ٗوشفِ هي لِ هوشفحٔ ثبلسححش   
هي الخمبت أٗؼب، ٍ حٌ٘ئز فن ٗحتبد ال   وشف لظذُ ٍ 

ثحؤى هحب   ( ٍ حبً٘ب)استفسبسُ ٍ ال ال  غ٘ش رله هوب روش 
روشُ هي األلَى خشٍد هي الوسؤلٔ، ػشٍسٓ هذم وحَى  
الجحج فٖ الوجبسٓ الوضثَسٓ الوشتولٔ هل   ومت اإللحشاس  
ثوب ٌٗبفِ٘، ار ٗوىي  فس٘شّب هل  ٍرِ ال ٗظذس هٌِ اال 

.ًسجٔ المتل ال  سحشٓ
34: ، ص42 جَاّز الكالم فٖ شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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لَ سحزُ فمتل
ٍ هي الغشٗت هب فٖ هزون الجشّبى هي  جو٘تِ فٖ حجَت المظحبص ثحِ   •

 الحشاس ا »ثووحَم   هل  التمذٗشٗي ٍ اى لن ٗىي ثبلوجبسٓ الوضثَسٓ، أخزا 
هن رَاص المتل ثِ خَفب ٍ اى لن ٗىي لِ حم٘مٔ، ٍ َّ ووب  «1« »لومن 

 شى ٍاػح الَّن ٍ اى ًشؤ هوب فٖ الوسحبله، لىحي لحذ هشفحت أى     
هشادُ هسؤلٔ  ومت اإللشاس ثبلوٌبفٖ، ال أى السحش لذ ٗمتل خَفحب ٍ اى  
للٌب ثؤًِ ال حم٘مٔ لِ، فبًِ ثٌب  هل  أًِ ال حم٘مٔ لِ ال ٗئحش ش٘ئب حت  
الخَف فؼن هي أى ٗئدٕ ال  المتل ٍ اى وحبى المحَل الوضثحَس لحذ     

لتلتِ ثسححش لحن   : هشفت هب فِ٘، هل  أًِ ٗوىي فشع الوسؤلٔ لَ لبل
ٗحذث فِ٘ خَفب ٍ لىي أحذث فِ٘ هَ ب أٍ هشػب لب ن لِ ٍ اى وحبى  

.َّ فٖ ثند ثو٘ذٓ هي السبحش

34: ، ص42 جَاّز الكالم فٖ شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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لَ سحزُ فمتل
.ٍ ثبلزولٔ التحم٘ك هب هشفتِ•
لتلِ دهب ٖ أٍ حسذٕ أٍ ًحَ رله فلن أرذ ثحِ  ظحشٗحب   : ٍ لَ لبل•

لىي األطل الجشا ٓ هي الؼوبى ثزله، لوذم هوشفتِ، ٍ هل   مذٗشّب ال 
.ٗخلَ المَل ثبلؼوبى هي ٍرِ، ثل لذ ٗخجت المظبص

34: ، ص42 جَاّز الكالم فٖ شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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لَ سحزُ فمتل
اى رله ٍ ًحَُ ل٘س هي األسجبة الوتوبسف : اللْن اال أى ٗمبل•

•______________________________
ٍ  2الحححذٗج  -هححي وتححبة اإللححشاس  -3 -الجححبة -الَسححب ل( 1)

.1الحذٗج  -هٌِ -2 -الجبة -الوستذسن
 35: ، ص42 رَاّش الىنم فٖ ششح ششا ن اإلسنم، د•
التؼو٘ي ثْب، ثل ٗوىي ًحَ رله المَل فٖ السحش هن المحَل ثتحؤح٘شُ،   •

اال أى كبّشّن اإلًفبق هل  الؼوبى ثِ هن المَل ثؤًحِ هحئحش ٍ الولحن    
ثحظَل األحش فِ٘ ٍ لَ ثبإللشاس، ٍ هخلِ ٗؤ ٖ فحٖ الحذهب  ٍ الحسحذ ٍ    

.ًحَّوب، ّزا  فظ٘ل الىنم فٖ السحش هي ح٘ج اؿنق األدلٔ
34: ، ص42 جَاّز الكالم فٖ شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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لَ سحزُ فمتل
هي أًِ ٗمتل السبحش ففٖ الوتي ٍ لبل الش٘خ « 1»ٍ أهب هب فٖ األخجبس •

ٗحول رله هل  لتلِ حذا لفسبدُ، ال لَدا ٍ َّ وحزله،  : فٖ الخنف
لوذم  م٘٘ذ لتلِ ثزله، ثل كبّشّب لتلِ هي ح٘ج سحشٓ ٍ اى لن ٗمتل 

.ثِ أحذا، ٍ اهلل الوبلن
•______________________________

هي أثَاة ثم٘ٔ الحذٍد هي وتبة الحذٍد ٍ  -1 -الجبة -الَسب ل( 1)
. التوضٗشات

•

34: ، ص42 جَاّز الكالم فٖ شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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لَ سحزُ فمتل
:الىنم فٖ ّزُ الوسؤلٔ ٗمن فٖ همبه٘ي( 1) •
فٖ أًِّ ّل ٗىَى للسحش ٍالوّ٘ٔ ٍ حم٘محٔ هَػحَه٘ٔ أم   : الومبم األٍّل•

أًِّ ال « 1»( لذّا سشُّ)ال؟ فِ٘ خنف، فبلوحىّٖ هي الش٘خ الـَسٖ 
حم٘مٔ للسحش لمَلِ  وبل  ٍٓ هب ّٔنٕ ثِؼبسِّٗيَ ثِِِ هِيْ أَحٓذٍ اِلّب ثِحبِرْىِ اللّحِِ   

ٍ لَلحِ  . «3»ٗٔخََّ٘لُ اِلَِِٕ٘ هِيْ سِحٕشِِّنٕ أًََّْب  َسٕو   ٰ  ٍ لَلِ  وبل . «2»
ٖ   خحشد هحي   »: ثل هي  ج٘بًِ. «4» وبل  سٓحٓشٍُا أَهٕ٘ٔيَ الٌّباِ  ولّ ش

الوبدٓ الزبسٗٔ ال ٗزَص أى ٗتؤ ّ  هي السبحش، ٍ هي رَّص للسبحش ش٘ئبً 
هي ّزا فمذ وفش، ألًِّ ال ٗوىٌِ هن رله الولن ثظحّٔ الووزضات الذالّحٔ  

.«5« »هل  الٌجَّٓ، ألًِّ أربص هخلِ هي رْٔ الح٘لٔ ٍ السحش

43: المصاص؛ ص -تفص٘ل الشزٗعٔ فٖ شزح تحزٗز الَس٘لٔ 
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لَ سحزُ فمتل
اىّ فٖ األخجبس هب ٗذلّ هلح  أىّ  : «6»ٍ لىٌِّ روش الوحمّك فٖ الششا ن •

.لِ حم٘مٔ
طحلّ   )ثل فْ٘ب هب ٗذلّ هل  ٍلَهِ فٖ صهي الٌجّٖ : ٍ روش فٖ الزَاّش•

اًِّ سحش ثح٘ج ٗخّ٘ل ال٘حِ وؤًّحِ فوحل    : حتّ  ل٘ل( ُ هلِ٘ ٍ آلِٰ  اللّ
ٖ   ٍ لن ٗفولِ، ٍ فِ٘ ًضلت الووَّر بى  .«7»الش

43: المصاص؛ ص -تفص٘ل الشزٗعٔ فٖ شزح تحزٗز الَس٘لٔ 
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لَ سحزُ فمتل
ٍ الحكّ أًِّ ال هزبل إلًىبس حجَت الحم٘مٔ للسحش فٖ الزولحٔ، ثووٌح    •

 ؤح٘ش ثوغ 
.14هسؤلٔ  328 327/ 5: ، الخنف260/ 7: الوجسَؽ( 1)•
.102: 2الجمشٓ ( 2)•
.66: 20ؿِ ( 3)•
.116: 7األهشاف ( 4)•

43: المصاص؛ ص -تفص٘ل الشزٗعٔ فٖ شزح تحزٗز الَس٘لٔ 
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لَ سحزُ فمتل
.3/ 63: ، ثحبس األًَاس374/ 1: التج٘بى( 5)•
.973/ 4: ششا ن اإلسنم( 6)•
.33 32/ 42: رَاّش الىنم( 7)•
 44: المظبص، ص - فظ٘ل الششٗؤ فٖ ششح  حشٗش الَس٘لٔ •
•..........

43: المصاص؛ ص -تفص٘ل الشزٗعٔ فٖ شزح تحزٗز الَس٘لٔ 
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لَ سحزُ فمتل
ألسبهِ ٍالوبً، ٍ لَلِ  وبل  ٍٓ هب ّٔنٕ ثِؼبسِّٗيَ ال ٌٗبفِ٘، ألًِّ ٗزَص ًفٖ •

السنّ ل٘س ثؼبسّ الّحب  : اإلػشاس هي ولّ هؼشّ هن استخٌب  ارى اللِّ، ف٘مبل
ثبرى اللِّ، فن داللٔ لِ هل  هذم  ؤح٘شُ حم٘مٔ، خظَطحبً هحن ٍلَهحِ    
هم٘ت لَلِ  وبل  فَ٘ٓتَوٓلَّؤَىَ هٌِْْٔوب هب ٗٔفَشِّلَُىَ ثِِِ ثٓحٕ٘يَ الْوٓحشْ ِ ٍٓ صٍٕٓرِحِِ    

اللبّش فٖ  ؤح٘شُ فٖ التفشلٔ ث٘ي الضٍر٘ي حم٘مٔ، « 1»

43: المصاص؛ ص -تفص٘ل الشزٗعٔ فٖ شزح تحزٗز الَس٘لٔ 
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لَ سحزُ فمتل
ٍ أهّب اشتجبِّ هن الووزضٓ ووب استذلّ ثِ الشح٘خ فحٖ هجبس حِ ف٘ذفوحِ     •

هؼبفبً ال  أىّ السحش ل٘س أهشاً خبسلبً للوبدٓ، ألًِّ هلن خبص َٗرت 
الوول ثِ، ٍ االستفبدٓ هٌِ  حمّك ثوغ اٙحبس التىٌَٗ٘ٔ، ٍ ٗحظل الولن 
ثزله لىلّ هي  ولّوِ، وولن الـّت الّزٕ ٗختضّ ثخظَص هي  ولّوِ ٍ 
طبس هبسفبً ثِ، ٍ سثّوب ٗتش ّت هلِ٘ ثوغ اٙحبس الوز٘جٔ سّ٘وب فٖ ّحزُ  
األصهٌٔ التٖ ثلغ هخلِ الوش جٔ الوبل٘ٔ الىوبل٘حٔ أىّ لبهحذٓ اللـحف التحٖ     
التؼت اسسبل الشسل ٍ اًضال الىتت  متؼٖ ث٘حبى ححبل هحب كحبّشُ     
اإلهزبص هي ح٘ج الظذق ٍ الىزة، ٍ لحذ أٍرحت الفمْحب  سػحَاى     

ُ هلْ٘ن  ولّن السحش هل  ًحَ الىفبٗٔ لغشع اثـبل سحش هذّهٖ ٰ  اللّ
.الٌجَّٓ الىبرثٔ

43: المصاص؛ ص -تفص٘ل الشزٗعٔ فٖ شزح تحزٗز الَس٘لٔ 
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لَ سحزُ فمتل
ٍ ٗئّٗذ ثل ٗذلّ هل  أىّ للسّحش ٍالوّ٘حٔ هؼحبفبً الح  أًّحِ هحي السحجن       •

هحب  « 2»ُ ووب فٖ ثوحغ الشٍاٗحبت   ٰ  الوَثمبت فٖ هذاد الشّشن ثبللّ
ٗذلّ هل   ش ّت حذّ المتل هلِ٘، فبىّ  ش ّت حذّ المتحل ال ٌٗبسحت هحن    
األهش الزٕ ال ٗىَى لِ ٍالو٘ٔ أطلًب، ثل ٗىَى  خ٘٘ل٘بً هحؼبً، ثل فحٖ  
ثوغ الشٍاٗبت  ش ّت حذّ المتل هل  هزشّد  ولّوِ ٍ اى لن ٗوول ش٘ئبً، 

.«3»ووب  مذّم فٖ وتبة الحذٍد 

43: المصاص؛ ص -تفص٘ل الشزٗعٔ فٖ شزح تحزٗز الَس٘لٔ 
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لَ سحزُ فمتل
ًون ال هزبل إلًىبس وَى ثوغ ألسبهِ  خ٘٘ل٘بً غ٘حش ٍالوحٖ، ٍ هل٘حِ    •

ف٘ظ٘ش 
•______________________________

.102: 2الجمشٓ ( 1)
.34ح  46، أثَاة رْبد الٌفس، ة 261/ 11: ٍسب ل الش٘ؤ( 2)•
.328:  فظ٘ل الششٗؤ، وتبة الحذٍد( 3)•

43: المصاص؛ ص -تفص٘ل الشزٗعٔ فٖ شزح تحزٗز الَس٘لٔ 
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لَ سحزُ فمتل
.«1»السّحش ووب فٖ الزَاّش رات لسو٘ي •
فٖ أًِّ لَ للٌب ثؤىّ للسّحش ٍالوّ٘ٔ لَ  حمّك السّحش ٍ طبس : الومبم الخبًٖ•

سججبً لمتل الوسحَس، فبى وبى همشًٍبً ثمظذ المتل هي السحبحش أٍ وحبى   
سحشُ هوّب ٗئحِّش فٖ المتل غبلجبً ٗتحمّك لتل الووذ الوَرت للمظبص، ٍ 
ٗوشف  ؤح٘شُ فِ٘ وزله، اهّب هي ًبح٘ٔ الشاس السّبحش، ٍ اهّب هي ؿشٗك 
الجٌّ٘ٔ الوبسفٔ ثزله، ٍ ال ٗختضّ ثحبإللشاس ووحب ٗلْحش هحي طحبحت      

، ٍ هن هذم األهشٗي ٗتحمّك شجِ الووذ هن هذم االشتجبُ «2»الوسبله 
فٖ الوسحَس ٍ الخـؤ هن االشتجبُ، غبٗٔ األهحش أىّ الحشاسُ ثبلخـحب ال    

.ٗئحِّش فٖ حجَت الذٗٔ هل  الوبللٔ ألًِّ الشاس هل  الغ٘ش

 45: المصاص، ص -تفص٘ل الشزٗعٔ فٖ شزح تحزٗز الَس٘لٔ 
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لَ سحزُ فمتل
أًِّ لَ سححشُ  : ٍ أهّب لَ لن ًمل ثؤىّ للسّحش ٍالوّ٘ٔ فمذ روش فٖ الششا ن•

ٍ لىي اللبّش أًِّ هل   محذٗش  . «3»فوبت لن َٗرت لظبطبً ٍ ال دٗٔ 
ّزا المَل ال هزبل إلًىبس  ؤح٘ش السحش فٖ الوحَت، ٍ لحَ هحي رْحٔ     
التخ٘٘ل ٍ اسا ٓ غ٘ش الَالن ثظحَسٓ الَالحن الوَرحت لتحمّحك الخحَف      

.الوستلضم للوَت، ٍ ال ٌٗحظش سجت الخَف ثبألهش الَالوٖ الحم٘مٖ

 45: المصاص، ص -تفص٘ل الشزٗعٔ فٖ شزح تحزٗز الَس٘لٔ 
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لَ سحزُ فمتل

« 4»ٍ الوزت هي طبحت الزَاّش ح٘ج اهتشع هل  هزون الجشّبى •
اللبّش ف٘وب روشًب، ثؤًِّ ثٌب  هل  أًِّ ال حم٘مٔ لِ ال ٗحئحّش شح٘ئبً حتّح     

اًِّ هل   مذٗش هذم  ؤح٘شُ فٖ الخَف ٍ : ، فبًِّ ٗمبل هلِ٘«5»الخَف 
لَ هي ًبح٘ٔ التخ٘٘ل فؤّٕ فب ذٓ ٗتش ّت هل  

 45: المصاص، ص -تفص٘ل الشزٗعٔ فٖ شزح تحزٗز الَس٘لٔ 
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لَ سحزُ فمتل
•______________________________

.33/ 42: رَاّش الىنم( 1)
.77/ 15: هسبله األفْبم( 2)•
.973/ 4: ششا ن اإلسنم( 3)•
.168 167/ 14: هزون الفب ذٓ ٍ الجشّبى( 4)•
.34/ 42: رَاّش الىنم( 5)•

 45: المصاص، ص -تفص٘ل الشزٗعٔ فٖ شزح تحزٗز الَس٘لٔ 
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لَ سحزُ فمتل
ّزا الوول، الزٕ لِ سبثمٔ  بسٗخ٘ٔ ٍ هتذاٍل ث٘ي الومحن ، سح٘وب غ٘حش    •

الولتضه٘ي هٌْن ثبألدٗبى ٍ الوزاّت، فبىّ األهش الزٕ ال ٗتش ّحت هل٘حِ   
فب ذٓ ال هوٌ  ألى ٗىَى سا زبً شب وبً ث٘ي الومن ، فن هحبلٔ ٗىَى لحِ  
 ؤح٘ش فٖ الخَف ٍ هخلِ، ٍ لحَ ألرحل التخ٘٘حل ٍ اسا ٓ غ٘حش الَالحن      

.ثظَسٓ الَالن
فبإلًظبف أًِّ هل  ّزا التمذٗش أٗؼبً ٗخجت المظبص هحن  حمّحك أححذ    •

األهشٗي الووتجشٗي فٖ هَرجِ هل  سج٘ل هٌن الخلحَّ، ووحب أُف٘حذ فحٖ     
.الوتي

 46: المصاص، ص -تفص٘ل الشزٗعٔ فٖ شزح تحزٗز الَس٘لٔ 


