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القَل فٖ كو٘ٔ الجشٗٔ
ال تمدٗس خبص فٖ الجصٗٔ ٍ ال حد لْب، ثل  تملدٗسّب ئلل      1هسألٔ •

الَالٖ ثحست هب ٗساُ هي الوظبلح فٖ األهىٌٔ ٍ األشهٌٔ ٍ همتؼل٘ب   
الحبل، ٍ األٍل  أى ال ٗمدزّب فٖ ػمد الرهٔ ٍ ٗجؼلْب ػل  ًظس االهبم 

.ػلِ٘ السالم تحم٘مب للظغبز ٍ الرل

499: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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ها َٗضع الجشٗٔ علِ٘
ٗجَش للَالٖ ٍػلؼْب ػلل  اللس ٍو أٍ ػلل  األزاػلٖ أٍ       2هسألٔ •

ػلْ٘وب هؼب، ث  لِ أى ٗؼؼْب ػل  الوَاشٖ ٍ األشلجبز ٍ الوسلتغال    
.ثوب ٗساُ هظلحٔ

499: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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ها َٗضع الجشٗٔ علِ٘
لَ ػ٘ي فٖ ػمد الرهٔ الجصٗٔ ػل  اللس ٍو ال ٗجلَش ثؼلدُ     3هسألٔ •

  هي أزاػْ٘ن ٍ غ٘سّب، ٍ لَ ٍػغ ػل  األزاػلٖ ال ٗجلَش    أخر شٖ
ثؼدُ الَػغ ػل  الس ٍو، ٍ لَ جؼل  ػلْ٘ولب ال ٗجلَش الٌمل  ئلل       

.ئحداّوب، ٍ ثبلجولٔ ال ثد هي الؼو  ػل  ؿجك الشسؽ

499: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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القَل فٖ كو٘ٔ الجشٗٔ
لَ ٍػغ همدازا ػل  الس ٍو أٍ األزاػٖ أٍ غ٘سّوب فٖ سٌٔ  4هسألٔ •

جبش لِ تغ٘٘سُ فٖ السٌ٘ي األخسثبلصٗلبةٓ ٍ الٌم٘ظلٔ أٍ الَػلغ ػلل      
.ئحداّوب ةٍى األخسى أٍ ػل  الجو٘غ

499: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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القَل فٖ كو٘ٔ الجشٗٔ
لَ ؿسح التمدٗس ٍ جؼ  ػل  ًظس االهلبم ػل٘لِ السلالم فللِ      5هسألٔ •

.  شب  الَػغ إّٔ ًحَ ٍ ثإّٔ همداز ٍ ثإّٔ شٖ

500: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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شزط الض٘افٔ فٖ الجشٗٔ
ٗجَش أى ٗشتسؽ ػلْ٘ن شائلدا ػلل  الجصٗلٔ ػل٘بفٔ هلبزٓ       6هسألٔ •

تؼ٘ل٘ي شهلبى الؼل٘بفٔ     *الوسلو٘ي ػسىسا وبًَا أم ال، ٍ الظبّس لصٍم
وَ٘م أٍ حالحٔ أٗبم، ٍ ٗجَش ئٗىبل و٘ف٘ٔ الؼ٘بفٔ ئل  الؼلس  ٍ الؼلبةٓ   

.هي ػ٘بفٔ أّ  ًحلٔ غ٘س أّلْب هوي ٗسى ًجبستْن

ٍ األظْز عذم لشٍهِ*•

500: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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سهاى الجشٗٔ
ٍ الظبّس جلَاش   ،* الجصٗٔ وبلصوبٓ ٍ الخساد تإخر و  حَل 7هسألٔ •

اشتساؽ األةا  ػللْ٘ن أٍل الحلَل أٍ رخلسُ أٍ ٍسلـِ، ٍ للَ أؿللك       
فبلظبّس أًْب تجت فٖ رخس الحَل، فحٌ٘ئر ئى أسلن الرهٖ لج  الحَل 
أٍ ثؼدُ لج  األةا  أٍ لج  األةا  ئذا شسؽ ػل٘لِ أٍل الحلَل سلمـ     

.ػٌِ
ٍ األظْز جَاس أخذّا تإٔ فتزٓ هي الشهاى تشتزط عليْ٘ن فيٖ عقيذ الذهئ      *•

كالحَل٘ي أٍالحَل أٍ الشْز أٍ الَ٘م ٍ لَ أعلق فتع٘ي٘ي فتزتْيا عليل العيز      
ٍالعادٓ فٖ أهثالْا هي األهَال الحكَهٍ٘ٔ لَلن َٗجذ فالظاّز َّ الحيَل ألًيِ   

.َّ العز  الوتشزعٖ فْ٘ا

500: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 



9

سقَط الجشٗٔ تاإلسالم
الظبّس سمَؿْب ثبإلسالم سَا  وبى ئسالهِ لداػٖ سمَؿْب أٍ  8هسألٔ •

.ال، ٍ المَل ثؼدهِ فٖ األٍل ػؼ٘ف

500: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 



10

هات الذهٖ تعذ الحَل
لَ هب  الرهٖ ثؼد الحَل لن تسمؾ ٍ أخر  هي تسوتِ ٍ للَ   9هسألٔ •

فاى شسؽ ػلِ٘ األةا  أٍل الحَل فىرله، ٍ ئى شسؽ   هب  فٖ أحٌبئِ
فٖ أحٌبئِ ٍ هب  ثؼد تحمك الشسؽ فىرله أٗؼب، ٍ ئى ٍشػ  ػلل   
الشَْز فتإخر ثومدازُ، ٍ ئى ٍػلؼ  ػل٘لِ رخلس الحلَل ثوؼٌل  أى      
ٗىَى حظَل الدٗي فٖ رخسُ فوب  لجلِ لن تإخر ش٘ئب، ٍ ئى ٍػؼ  
ػلِ٘ ٍ شسؽ التأخ٘س ئل  رخسُ تإخر، فْ  لَازحِ التأخ٘س ئل  رخلسُ  

.أٍ ال؟ فِ٘ تأه ، ٍ ئى ال ٗجؼد تؼج٘لْب وسبئس الدَٗى

500: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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أخذ الجشٗٔ هي أثواى الوحزهات
ٗجَش أخر الجصٗٔ هي أحوبى الوحسهب  وبلخوس ٍ الخٌصٗلس   10هسألٔ •

ٍ الو٘تٔ ٍ ًحَّب، سَا  أةٍّب أٍ أحبلَا ئل  الوشتسٕ هلٌْن ئذا ولبى   
.هٌْن، ٍ ال ٗجَش أخر أػ٘بى الوحسهب  جصٗٔ

500: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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هصز  الجشٗٔ
األزاػٖ،   َّ هظس  خساد اٙىالظبّس أى هظس  الجصٗٔ  11هسألٔ •

ٍ ال ٗجؼد أى ٗىَى هظسفْب ٍ ورا هظس  الخلساد ٍ سلبئس الوبل٘لب     
هظبلح اإلسالم ٍ الوسلو٘ي ٍ ئى ػ٘ي هظس  ثؼلغ األطلٌب  فلٖ    

.ثؼغ األهَال

501: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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عقذ الذهٔ هي االهام
ػمد الرهٔ هي االهبم ػلِ٘ السالم ٍ فٖ غ٘جتِ هي ًبئجِ هلغ   12هسألٔ •

وبى لٌب تست٘ت رحبز الظحٔ  **لَ ػمد الجبئس *، ٍ فٖ الحبل ثسؾ ٗدُ
وأخر الجَائص ٍ األخسجٔ، ٍ خسجَا ثبلؼملد   ،***ٍ أخر الجصٗٔ هٌِ
.هؼِ ػي الحسثٖ

.إٔ فٖ شهي ػدم الَالٗٔ الؼبةلٔ *•
.إٔ هي ل٘س لِ ٍالٗٔ شسػب **•
لَ وبى تسولِ هَججلب للحلسد أٍ الؼلسز أٍ هخبلفلب لوظلبلح        ***•

الوسلو٘ي ٍ ال ٗوىي أخر الرى هي الَلٖ الشسػٖ ٍ ئال ٗجت السجَع 
.ئلِ٘ ٍ الؼو  حست أهسُ

501: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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القَل فٖ كو٘ٔ الجشٗٔ
الوبل الرٕ ٗجؼ  ػلِ٘ ػمد الجصٗٔ ٗىَى ثحست هلب ٗلساُ    13هسألٔ •

.الحبون هي الٌمَة أٍ الؼسٍع وبلحلّٖ ٍ األحشبم ٍ غ٘سّوب

501: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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القَل فٖ شزائظ الذهٔ
المَل فٖ شسائؾ الرهٔ•
لجَل الجصٗٔ ثوب ٗساُ االهبم ػلِ٘ السلالم أٍ ٍاللٖ الوسللو٘ي     -األٍل•

.ػل  الس ٍو أٍ األزاػٖ أٍ ّوب أٍ غ٘سّوب أٍ جو٘ؼْب

501: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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القَل فٖ شزائظ الذهٔ
هخ  الؼصم ػل  حسة الوسللو٘ي    أى ال ٗفؼلَا هب ٌٗبفٖ األهبى -الخبًٖ•

.ٍ ئهداة الوشسو٘ي

501: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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القَل فٖ شزائظ الذهٔ
هخبلفٔ ّرٗي الشسؿ٘ي هستلصهٔ للخلسٍد ػلي الرهلٔ، ثل       1هسألٔ •

األٍل هٌْوب هي همَهب  ػمد الجصٗٔ ٍ الخلبًٖ هٌْولب هلي همتؼل٘ب      
األهبى، ٍ لَ لن ٗؼدا شسؿب وبى حسٌب، ٍ لَ فؼلَا هب ٌٗبفٖ األهبى وبًَا 

.ًبلؼ٘ي للؼْد ٍ خبزج٘ي ػي الرهٔ، اشتسؽ ػلْ٘ن أم لن ٗشتسؽ

501: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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القَل فٖ شزائظ الذهٔ
ال ٗجت شسؿِ لىي اإلؿالق ٗمتؼِ٘ ٍ َّ أى ال ٗفؼللَا هلب   :( الخبًٖ)•

ٌٗبفٖ األهبى هي الغسم ػل  حسة الوسللو٘ي أٍ ئهلداة الوشلسو٘ي ٍ    
الوؼبًٍٔ لْن ػل  حسة الوسلو٘ي ألى ئؿالق األهلبى ٗمتؼلٖ ذلله    
فاذا فؼلَُ ًمؼَا األهبى ألًْن ئذا لبتلًَب ٍجت ػلٌ٘ب لتبلْن ٍ َّ ػد 
األهبى ٍ ّراى المسوبى ٌٗتمغ الؼْد ثوخبلفتْوب سَا  شسؽ ذله فٖ 

.الؼمد أم لن ٗشتسؽ

969: ، ص(القذٗؤ-ط)هٌتْل الوغلة فٖ تحق٘ق الوذّة  
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القَل فٖ شزائظ الذهٔ
أى ال ٗتظبّسٍا ثبلوٌىسا  ػٌدًب وشسة الخوس ٍ الصًب ٍ أول    -الخبلج•

.لحن الخٌصٗس ٍ ًىبح الوحسهب 

501: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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القَل فٖ شزائظ الذهٔ
هي أةا  حك أٍ تلسن    لجَل أى تجسٕ ػلْ٘ن أحىبم الوسلو٘ي -الساثغ•

هحسم أٍ ئجسا  حدٍة اللَِّ تؼبل  ٍ ًحَّب، ٍ األحَؽ اشلتساؽ ذلله   
.ػلْ٘ن

501: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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القَل فٖ شزائظ الذهٔ
لَ شسؽ ّراى المسوبى فٖ ػمد الجصٗٔ فخبلفَا ًمغ الؼْد ٍ  2هسألٔ •

خسجَا ػي الرهٔ، ث  ٗحتو  أى ٗىَى هخبلفٔ ّلرٗي أٗؼلب هَججلٔ    
لٌمغ الؼمد هـلملب، ف٘خسجلَا ػٌْلب ثبالهتٌلبع ٍ الوخبلفلٔ ٍ ئى للن       

.ٗشتسؿب ػلْ٘ن

502: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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القَل فٖ شزائظ الذهٔ
.جولٔ هب ٗشتسؽ ػل  أّ  الرهٔ ٌٗمسن ئل  ستٔ ألسبم: هسألٔ•
سلمَؽ   أحلدّب : ٗجت شسؿِ ٍ ال ٗجَش تسولِ ٍ األهلساى  :( أحدّب) •

التصام حىن اإلسالم ٍ ال ثلد هلي ذولس ّلرٗي      الخبًٖالجصٗٔ ػلْ٘ن ٍ 
األهسٗي هؼب لفظب ٍ ًـمب ٍ ال ٗجَش اإلخالل ثْوب ٍ ال ثأحلدّوب فلاى   
أغف  أحدّوب لن تٌؼمد الجصٗٔ ٍ ال ًؼلن فِ٘ خالفب لمَلِ تؼبل  حَتَّل   
ُٗؼِـَُا الْجِصََْٗٔ ػَيْ َٗدٍ ٍَ ُّنِ طبغِسٍُىَ ٍ لد ثٌ٘ب أى الظغبز ٍ َّ التلصام  
أحىبم الوسلو٘ي ٍ ئجساؤّب ػلْ٘ن ٍ لسٍاٗٔ اثي غ٘بث ػي أثلٖ ػجلد   

ٍ لَ هٌغ السجبل فأثَا أى ٗإةٍا الجصٗٔ وبًَا ًبلؼل٘ي  : اهلل ػلِ٘ السالم
.للؼْد ٍ حل  ةهبؤّن ٍ لتلْن

969: ، ص(القذٗؤ-ط)هٌتْل الوغلة فٖ تحق٘ق الوذّة  
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القَل فٖ شزائظ الذهٔ
:ٍ أهب الوظٌف فجؼد أى ذوس أًْب ستٔ ٍ فٖ ثؼغ الٌسخ سجؼٔ لبل•
األٍل قثَل الجشٗٔ،الثاًٖ أى ال ٗفعلَا ها ٌٗافٖ األهياى هثيا العيشم عليل     •

حزب الوسلو٘ي ٍ ئهذاد الوشزك٘ي، ٍ ٗخزجَى عي الذهٔ توخالفٔ ّيذٗي  
ثال خال  أجدُ فْ٘وب ووب سوؼ  االػتسا  ثِ فٖ أٍلْولب اللرٕ    الشزع٘ي

ٍ ٍط٘ٔ الٌجٖ طل  اللَِّ « حَتَّ  ُٗؼِـَُا الْجِصََْٗٔ« »1»َّ همتؼ  لَلِ تؼبل  
ألهسا  السلساٗب ثـللت الجصٗلٔ هلٌْن، فلاى أجلبثَا ٍ ئال       « 2»ػلِ٘ ٍ رلِ 

الوٌججلس ثولب   « 3»فٌبثرٍّن، ٍ لَل الظبةق ػلِ٘ السالم فٖ خجلس غ٘لبث   
ٍ لَ هٌغ السجبل فأثَا أى ٗإةٍا الجصٗلٔ ولبًَا ًبلؼل٘ي للؼْلد ٍ     »ػسف  

ٍ أهب الخلبًٖ فملد سلوؼ  هلب فلٖ الوٌتْل  هلي        « حل  ةهبؤّن ٍ لتلْن
الوظٌف  االستدالل ػلِ٘ ٍ أًِ همتؼ  األهبى، ٍ لؼلِ لرا لن ٗروسُ وخ٘س هٌْن

.فٖ الٌبفغ ووب سوؼ  الىالم فِ٘

268: ، ص21 جَاّز الكالم فٖ شزح شزائع اإلسالم، ج 
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القَل فٖ شزائظ الذهٔ
ٍَ زٍََى حَفْضُ ثِيُ غَِ٘بثٍ لَبلَ سَأَلْ ُ أَثَب ػَجِدِ اللَِِّ ع ػَيِ الٌِّسَلب ِ   1675•

وَِ٘فَ سَمَـَ ِ الْجِصَُْٗٔ ٍَ زُفِؼَ ِ ػٌَُْْيَّ فَمَبلَ لِأَىَّ زَسَُلَ اللَِِّ ص ًََْ  ػَليْ  
لَتْ ِ الٌِّسَب ِ ٍَ الَِْلْدَاىِ فِٖ ةَازِ الْحَسْةِ ئِلَّب أَىْ ُٗمَبتِلْيَ ٍَ ئِىْ لَبتَلَل ِ أَِٗؼلب    
فَأَهِسِهِ ػٌََْْب هَب أَهِىٌََهَ ٍَ لَنِ تَخَفِ خَلَل ب فَلَوَّب ًََْل  زَسُلَلُ اللَّلِِ ص    
ػَيْ لَتْلِِْيَّ فِٖ ةَازِ الْحَسْةِ وَبىَ ذَلِهَ فِٖ ةَازِ الْاِسِلَبمِ أٍَِلَ  ٍَ لََِ اهِتٌََؼَ ِ 
أَىْ تُإَةَِّٕ الْجِصََْٗٔ لَنِ ُٗوِىِيْ لَتْلَُْب فَلَوَّب لَنِ ُٗوِىِليْ لَتْلَُْلب زُفِؼَل ِ الْجِصَْٗلُٔ     

ٍَ لََِ هٌََعَ الزِّجَالُ فَأَتََِا أَىْ ُٗإَدٍُّا الْجِشََْٗٔ كَاًَُا ًَاقِضِي٘يَ لِلْعَِْيذِ ٍَ   ػٌََْْب 
ٍَ حَلَّتِ دِهَاؤُُّنِ ٍَ قَتْلُُْنِ لِأَىَّ قَتْاَ الزِّجَالِ هُثَاحٌ فِٖ دَارِ الشِّزْكِ ٍَ الذِّهَِّٔ 

وَرَلِهَ الْوُمْؼَدُ هِيْ أَِّ ِ الشِّسْنِ ٍَ الرِّهَّلِٔ ٍَ الْلأَػِوَ  ٍَ الشَّلِ٘خُ الْفَلبًِٖ ٍَ     
زُفِؼَ ِ ػٌَُْْنُ الْجِصَْٗٔ  الْوَسْأَُٓ ٍَ الَِْلْدَاىُ فِٖ أَزِعِ الْحَسْةِ هِيْ أَجِ ِ ذَلِهَ

53: ، ص2 هي ال ٗحضزُ الفقِ٘، ج 


