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قاعذِ الجب

دلیل الجب

لفظی
یىصرف عه المقام ي ان کان شامال  

للکفارِ لً ثبتت فی حال الکفر

لبی

یشمل المقام لکًوٍ حکما خاصا 
(السیذ الخًیی) بالشریعّ االسالمیّ 

ال یشمل المقام لکًوٍ خارجا عه 
المتیقه
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قاعذِ الجب

دلیل 
الجب

لفظی
یىصرف عه المقام ي ان  
کان شامال للکفارِ لً 

ثبتت فی حال الکفر
ًَ المختار
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یعتبر فی اوعقاد یمیه السيجّ ي الًلذ إرن السيج ي الًالذ

مغ أنّ الممدّز ومب ٔمىه أن ٔىًن ًَ الًجوً  ٔمىوه أن ٔىوًن َوً     •
، أْ ال ٔمٕه مغ مىغ الموًل  ملًاوب، عموغ ػود      (2)المىغ ي المؼبزضّ 

الظًُز عٓ اللبوٓ ال أللّ مه اإلجمبل، ي المدز المتٕمّه ًَ ػد  الصحّّ 
مغ المؼبزضّ ي الىُٓ، ثؼد وًن ممتض  الؼمًمبت الصحّّ ي الًصي ، ثمّ 
إنّ جًاش الحلّ أي التًلّف ػً  اإلذن لٕس عٓ الٕمٕه ثموب َوً ٔموٕه    

(3)مطًمبا 
ال ٔخف  مب عٓ َرا االستدالل ي ٔظُس يجٍ وظوسٌ موه الحبةوّٕ    ( 2)•

(.آلب ضٕبء. )اٖتّٕ
(.الخًئٓ. )األظُس ػد  صحّّ الٕمٕه مىٍ مطًمبا( 3)•

489: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العريِ الًثقى 
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یعتبر فی اوعقاد یمیه السيجّ ي الًلذ إرن السيج ي الًالذ
ثل إوّمب ًَ عٕمب وبن المتؼًّك مىبعٕبا لحكّ المًل  أي الصيج،( 4)ومب ًَ ظبَس وًمبتُم •
َرا ًَ األلًى وؼم ال ٔجؼد أن ٔىًن المىسبق مه األخجبز ي وًمبت األخٕوبز أنّ جوًاش الحولّ أي    ( 4)•

التًلّف ػً  اإلذن عٕمب إذا وبن االلتصا  ي المًتص  مؼبا عٓ حبل اتّصوب  الممًوًن ثبلسلّٕوّ ي الصيجوّ     
ثبلصيجّّٕ ثخال  مب إذا التصمب ثئٔجب  ػمل ثؼد شيال الًصفٕه وبلملوبلٕه األيّلوٕه ي أمّوب عوٓ صوًزِ      
الؼىس ومب إذا التصمت المسأِ الخًّّٕ ثئٔجب  ػمل ثؼد مب صبزت شيجّ لصٔد ملًاب عئن وبن ذله الؼمل 
ممّب اػتجس عٍٕ إذن الصيج لًال الىرز وبلصً  تطًّػبا أي وبن مىبعٕبا  لحمٍّ لم ٔىؼمد ثحٕث لم ٔىه لٍ مىؼُب 

(.األصفُبوٓ. )وؼم عٓ اوؼمب ٌ مشسيطبا ثسضبٌ ي إذوٍ يجٍ ال ٔخًً مه لًِّ ي إلّب عٕىؼمد ي لٕس لٍ مىؼُب
(.الجسيجس ْ. )َرا ًَ األلًى ي ًَ ظبَس الىصّ أٔضبا عبستلىبء مب ذوس مه األملًّ محلّ مىغ•
ي ًَ األلًى عال ٔصحّ الٕمٕه ثمب ًَ ٔمٕه ثال إذوُم مطًمبا حتّ  عٓ عؼل ياجت أي تسن محوسّ  لىوه   •

ال ٔتسن االحتٕبط عُٕمب عبستلىبء مب ذوس مه األملًّ عٓ غٕس محًٍّ حتّ  حًوف الًلود ثوين ٔحوذّ إذا     
استصحجٍ الًالد إل  مىّّ عئنّ االستصحبة إلُٕب أي اإلذن عٓ الحذّ غٕوس اإلذن عوٓ الٕموٕه ي  ػوًى     

(.اإلمب  الخمٕىٓ. )خسيج ملًٍ مه مىسبق األخجبز غٕس يجُّٕ
(.الشٕساشْ. )ي ًَ الظبَس•
(.الگًپبٔگبوٓ. )ي َرا ًَ الظبَس مه الىصّ عال ٔستلىٓ مب ذوس مه األملًّ•
(.الىبئٕىٓ. )ي ًَ األلًى•

489: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العريِ الًثقى 
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یعتبر فی اوعقاد یمیه السيجّ ي الًلذ إرن السيج ي الًالذ
، ي أمّب مب لم ٔىه وورله عوال،   (1)ي وبن ممّب ٔجت عٍٕ طبػّ الًالد إذا أمس أي وُ  •

ومب إذا حًف الممًًن أن ٔحذّ إذا أػتمٍ المًل ، أي حًفوت الصيجوّ أن تحوذّ إذا    
مبت شيجُب أي طًّمُب، أي حًفب أن ٔصًّٕب صالِ الًٕل، مغ ػد  وًوُوب مىبعٕوّ لحوكّ    
المًل ، أي حكّ االستمتبع مه الصيجّ، أي حًف الًلد أن ٔمسأ ولّ ٔوً  جوصءاا موه    
المسآن، أي وحً ذله ممّب ال ٔجت طبػتُم عُٕب لًمروًزٔه، عال مبوغ مه اوؼموب ٌ، ي  
َرا ًَ المىسبق مه األخجبز، عًً حًف الًلد أن ٔحذّ إذا استصحجٍ الًالد إل  مىّّ 

اوؼمب ٌ، ي َىرا ثبلىسجّ إل  الممًًن ي الصيجّ، ملًاب ال مبوغ مه( 2)
ي لً مه جُّ التضبء مخبلفتٍ إٔراءٌ ألنّ اللبثت مه أّٖ حسمّ إٔراء الًالودٔه  ( 1)•

ال يجًة طبػتُمب ومب اػتس  ثٍ عٓ الجًاَس أٔضبا ي مىٍ ٔظُس مب عٓ والمٍ اٖتٓ 
(.آلب ضٕبء. )ممّب ال ٔجت طبػتُم، اوتُ : مه لًلٍ

ٍ  ال إةىبل ( 2)• مسجغ َرا الحًف ثبإلتٕبن ثبلحذّ مغ إذن الًالد ي زضبٌ ي الظبَس أوّ
عٓ اوؼمب ٌ ي عٓ خسيج َرا الفسض ػه مىسبق األخجبز ي ورله عوٓ الممًوًن ي   

(.األصفُبوٓ. )الصيجّ إذا حًفب أي ورزا ورله

490: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العريِ الًثقى 
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یعتبر فی اوعقاد یمیه السيجّ ي الًلذ إرن السيج ي الًالذ

عبلمسا  مه األخجبز أوٍّ لٕس لُم أن ًٔججًا ػً  أوفسُم ثوبلٕمٕه موب   •
ٔىًن مىبعٕبا لحكّ المروًزٔه، ي لرا استلى  ثؼضُم الحًف ػًو  عؼول   

، ي حىم ثبالوؼمب  عُٕمب، ي لً ووبن الموسا    (1)الًاجت أي تسن المجٕح 
الٕمٕه ثمب ًَ ٔمٕه لم ٔىه يجٍ لُرا االستلىبء، َرا وًٍّ عٓ الٕمٕه، 

َرا االستلىبء ال ٔىبعٓ مًضًػّّٕ الٕمٕه ي إن وبن عٓ وفسٍ محلّ ( 1)•
(.الگًپبٔگبوٓ. )تيمّل

491: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العريِ الًثقى 
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یعتبر فی اوعقاد یمیه السيجّ ي الًلذ إرن السيج ي الًالذ

ذَت جمبػّ وبلؼالمّ عٓ المحىوٓ ػوه إزةوب ٌ ي الشوُٕد     ( األيل)•
اللبوٓ عٓ المحىٓ ػه المسبله ي المحىٓ ػه السٔبض ال  اةوتساط  
اذن المًل  ي الصيج ي الًالد عٓ صحتٍ ٔموٕه الممًوًن ي الصيجوّ ي    

الًلد، عًً حًف أحد َؤالء ثدين االذن لم ٔىؼمد، 
ي ذَت جمبػّ آخسين ال  ػد  اةتساط إذوُم ثل لُم حل ٔمٕىُم إذا •

ثوئذوُم، ي لود وسوت إلو  األولوس، ي ػوه        "لم ٔىه حًفُم مسوجًلب 
. المسبله ي المفبتٕح وسجتٍ ال  المشًُز

•

124: ، ص12 مصباح الُذى فی شرح العريِ الًثقى؛ ج
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یعتبر فی اوعقاد یمیه السيجّ ي الًلذ إرن السيج ي الًالذ

ثٓبةٔ أَنَّ ٔٓمِٕهَ الًْٓلَدِ يٓ الْمٓسْأَِِ يٓ الْمٓمًًُٕنِ لَوب تَىْؼٓمِودٔ مٓوغٓ ػٓودٓ ِ      10« 4»•
 الْئِذْنِ

مٔحٓمَّدٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ ػِدٍَِّ مِهْ أَصٕحٓبثِىَب ػٓهْ سُٕٓلِ « 5» -1 -29403•
ثٕهِ شِٔٓب ٍ ػٓهْ جٓؼٕفَسِ ثٕهِ مٔحٓمَّدٍ الْيَةْؼٓسِِّْ ػٓهِ اثٕهِ الْمَدَّاحِ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕدِ الًٍَِّ 

يَ لَا  -مَعَ يَالِذٌِِ يَ لَا لِلْمَرْأَِِ مَعَ زَيِجَُِا« 6»لَا یَمِیهَ لًَِلَذٍ : لَبلَ: ع لَبلَ
.لِلْمَمِلًُكِ مَعَ سَیِّذٌِِ

.1049 -285 -8، ي التُرٔت 1 -439 -7الىبعٓ  -(5) •
.لًًلد -عٓ المصدز -(6)•

216: ، ص23 يسائل الشیعّ؛ ج
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یعتبر فی اوعقاد یمیه السيجّ ي الًلذ إرن السيج ي الًالذ

يٓ ػٓهْ ػًِِّٓٓ ثٕهِ إِثٕسَإَِمٓ ػٓهْ أَثٍِِٕ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓسٍ ػٓوهْ  « 1» -2 -29404•
لَاا یَمِایهَ   لَبلَ زٓسٔوًلُ الًَّوٍِ     : مٓىْصًٔزِ ثٕهِ حٓبشِ ٍ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕدِ الًٍَِّ ع لَبلَ
يٓ لَب وَرْزٓ  -يَ لَا لِلْمَرْأَِِ مَعَ زَيِجَُِا -لِلًَْلَذِ مَعَ يَالِذٌِِ يَ لَا لِلْمَمِلًُكِ مَعَ مًَِلَاٌُ

.عِٓ مٓؼٕصٍِّٕٓ يٓ لَب ٔٓمِٕهَ عِٓ لَطِٕؼٍّٓ
مه أثًاة  5مه الجبة  1، ي أيز ٌ عٓ الحدٔث 6 -440 -7الىبعٓ  -(1)•

 11موه الجوبة    1مب ٔحس  ثبلمصبَسِ، ي ػه الفمٍٕ ي األمبلٓ عٓ الحدٔث 
، ي ػوه أموبلٓ   2مه َرٌ األثًاة، ي لطؼّ مىٍ ػوه الفمٕوٍ عوٓ الحودٔث     

مه أثًاة الصوً  المحوس ، ي لطؼوّ     4مه الجبة  11الصديق عٓ الحدٔث 
مه أثًاة جُب  الؼودي، ي   36مه الجبة  7ػه أمبلٓ الطًسٓ عٓ الحدٔث 

مه أثًاة الؼتك، ي لطؼّ ػه الفمٕوٍ عوٓ    5مه الجبة  1لطؼّ عٓ الحدٔث 
.مه أثًاة الىرز 17مه الجبة  2الحدٔث 

217: ، ص23 يسائل الشیعّ؛ ج
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یعتبر فی اوعقاد یمیه السيجّ ي الًلذ إرن السيج ي الًالذ

يٓ وَورَا الَّورِْ لَجًَٕؤٍ    « 2»يٓ زٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِسٕىَب ٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّدِ ثٕهِ ٔٓؼٕمُوًةٓ  •
مٔحٓمَّدٔ ثٕهُ ػًِِّٓٓ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثِئِسٕىَب ٌِِ ػٓهْ مٓىْصًٔزِ ثٕوهِ حٓوبشِ ٍ ػٓوهْ أَثِوٓ     

.«3»جٓؼٕفَسٍ ع مِلًٍَْٔ 
.1050 -285 -8التُرٔت  -(2) •
.4273 -359 -3الفمٍٕ  -(3)•

217: ، ص23 يسائل الشیعّ؛ ج
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یعتبر فی اوعقاد یمیه السيجّ ي الًلذ إرن السيج ي الًالذ

يٓ ثِئِسٕىَب ٌِِ ػٓهْ حٓمَّب ِ ثٕهِ ػٓمٕسٍي يٓ أَوَسِ ثٕهِ مٔحٓمَّودٍ  « 4» -3 -29405•
ػٓهْ أَثٍِِٕ ػٓهْ جٓؼٕفَسِ ثٕهِ مٔحٓمَّدٍ ػٓهْ آثٓبئٍِِ عِٓ يٓصِوَِّّٕ الىَّجِوِّٓ   لِؼًِٓوٓ  ع    

يَ  -يَ لَا یَمِیهَ لًَِلَذٍ مَعَ يَالِذٌِِ -ٔٓب ػًُِّٓٓ يٓ لَب ٔٓمِٕهَ عِٓ لَطِٕؼِّٓ زٓحِمٍ: لَبلَ
. لَا لِامِرَأٍَِ مَعَ زَيِجَُِا يَ لَا لِلْعَبِذِ مَعَ مًَِلَاٌُ

.5762 -367 -4الفمٍٕ  -(4)•

217: ، ص23 يسائل الشیعّ؛ ج
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یعتبر فی اوعقاد یمیه السيجّ ي الًلذ إرن السيج ي الًالذ

ثٓبةٔ أَنَّ الْٕٓمِٕهَ لَب تَىْؼٓمِدٔ عِٓ مٓؼٕصٍِّٕٓ وَتَحٕسِٔمِ حًَٓبلٍ أَيٕ تَحًِٕٕولِ   11« 5» •
 حٓسَا ٍ أَيٕ لَطِٕؼِّٓ زٓحِمٍ

مٔحٓمَّدٔ ثٕهُ ػًِِّٓٓ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثِئِسٕىَب ٌِِ ػٓهْ مٓىْصًٔزِ ثٕهِ « 6» -1 -29406•
يٓ  -لَبلَ زٓسًٔلُ الًٍَِّ   لَب زٓضَبعٓ ثٓؼٕدٓ عِطَب ٍ: أَثِٓ جٓؼٕفَسٍ ع لَبلَ  حٓبشِ ٍ ػٓهْ

 -يٓ لَب صٓمٕتٓ ًٕٔٓمبا إِلَ  الًَّٕٕلِ -يٓ لَب ٔٔتْمٓ ثٓؼٕدٓ احٕتًَِب ٍ -لَب يِصٓبلَ عِٓ صِٕٓب ٍ
 -يٓ لَب طًََبقَ لَجٕلَ وِىَبحٍ -يٓ لَب َِجٕسََِ ثٓؼٕدٓ الْفَتْحِ -يٓ لَب تَؼٓسُّةٓ ثٓؼٕدٓ الُِْجٕسَِِ
يَ لَاا لِلْمَمِلُاًكِ مَاعَ     -يَ لَا یَمِیهَ لًَِلَذٍ مَعَ يَالِذٌِِ -يٓ لَب ػِتْكَ لَجٕلَ مًِْهٍ

يٓ لَب وَرْزٓ عِوٓ مٓؼٕصِوٍّٕٓ يٓ لَوب ٔٓمِوٕهَ عِوٓ       -مًَِلَاٌُ يَ لَا لِلْمَرْأَِِ مَعَ زَيِجَُِا
.4273 -359 -4الفمٍٕ  -(6. )لَطِٕؼٍّٓ

218: ، ص23 يسائل الشیعّ؛ ج
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یعتبر فی اوعقاد یمیه السيجّ ي الًلذ إرن السيج ي الًالذ

يٓ زٓيٓأٌ عِٓ الْيَمٓبلِٓ ػٓهْ مٔحٓمَّدِ ثٕهِ الْحٓسٓهِ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ الْحٓسٓوهِ ثٕوهِ   •
أَثٓبنٍ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ سٓؼِٕدٍ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓسٍ يٓ مٔحٓمَّودِ ثٕوهِ إِسٕومٓبػِٕلَ    
جٓمِٕؼبا ػٓهْ مٓىْصًٔزِ ثٕهِ ًٔٔوُسٓ يٓ ػًِِّٓٓ ثٕهِ إِسٕمٓبػِٕلَ الْمِٕلَمِِّٓ جٓمِٕؼبا ػٓوهْ  

يٓ زٓيٓأٌ أَحٕمٓدٔ ثٕهُ مٔحٓمَّدِ ثٕهِ ػِٕسٓ  عِوٓ وَوًٓا ِزٌِِ   « 1»مٓىْصًٔزِ ثٕهِ حٓبشِ ٍ 
يٓ زٓيٓأٌ الطًُّسِوُّٓ عِوٓ   « 2»ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓسٍ يٓ مٔحٓمَّدِ ثٕوهِ إِسٕومٓبػِٕلَ   

الْيَمٓبلِٓ ػٓهْ أَثٍِِٕ ػٓهِ الْمٔفِٕدِ ػٓهِ الصَّدٔيقِ ػٓهْ مٔحٓمَّدِ ثٕوهِ الْحٓسٓوهِ مِلًَْؤٍ    
«3» .

.4 -309 -أمبلٓ الصديق -(1)•
.17 -46 -وًا ز أحمد ثه محمد ثه ػٕس  -(2)•
.37 -2أمبلٓ الطًسٓ  -(3)•

218: ، ص23 يسائل الشیعّ؛ ج
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یعتبر فی اوعقاد یمیه السيجّ ي الًلذ إرن السيج ي الًالذ

يٓ عِٓ الْخِصٓبلِ ثِئِسٕىَب ٌِِ ػٓهْ ػًِٓٓ  ع عِوٓ حٓودِٔثِ   « 2» -4 -29409 •
يَ لَاا   -يٓ لَب ٔٓمِٕهَ عِٓ لَطِٕؼِّٓ زٓحِمٍ -يٓ لَب وَرْزٓ عِٓ مٓؼٕصٍِّٕٓ: الْيَزٕثٓؼِمِبئَِّ لَبلَ

يٓ لَوب صٓومٕتٓ ًٕٔٓموبا إِلَو       -یَمِیهَ لًَِلَذٍ مَعَ يَالِذٌِِ يَ لَا لِلْمَرْأَِِ مَعَ زَيِجَُِا
. يٓ لَب تَؼٓسُّةٓ ثٓؼٕدٓ الُِْجٕسَِِ يٓ لَب َِجٕسََِ ثٓؼٕدٓ الْفَتْحِ -الًَّٕٕلِ إِلَّب ثِرِوْسِ الًٍَِّ

موه الجوبة    3، ي أيز  صدزٌ عٓ الحدٔث 10 -621 -الخصبل -(2)•
.مه أثًاة الىرز 17

218: ، ص23 يسائل الشیعّ؛ ج
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یعتبر فی اوعقاد یمیه السيجّ ي الًلذ إرن السيج ي الًالذ

ي ال تىؼمد مه الًلد موغ يالودٌ إال موغ إذووٍ، ي وورا ٔموٕه الموسأِ ي        •
ثال خال  الممًًن إال أن ٔىًن الٕمٕه عٓ عؼل ياجت أي تسن لجٕح 
ٓ ء مه ذله عٓ الجمًّ، ثل ػه الغىّٕ اإلجمبع ػًٍٕ، ل   عٓ ة

ال ٔمٕه لًلود موغ   »ػه أثٓ ػجد اهلل ػًٍٕ السال  « 1»خجس اثه المداح •
 «يالدٌ، ي ال لًمسأِ مغ شيجُب، ي ال لًممًًن مغ سٕدٌ

لوبل  »: ػىٍ ػًٍٕ السال  أٔضوب لوبل  « 2»ي صحٕح مىصًز اثه حبش  •
زسًل اهلل صً  اهلل ػًٍٕ ي آلٍ ال ٔمٕه لًًلد مغ يالدٌ، ي ال لًممًًن 
مغ مًالٌ، ي ال لًمسأِ مغ شيجُب، ي ال ورز عٓ مؼصّٕ، ي ال ٔمٕه عوٓ  

 «لطٕؼّ

260: ، ص35 جًاَر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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یعتبر فی اوعقاد یمیه السيجّ ي الًلذ إرن السيج ي الًالذ

ػه أثٓ جؼفس ػًٍٕ السال ، ي « 3»ي وحًٌ خجسٌ اٖخس •
ػه جؼفس ثه محمد، ػوه آثبئوٍ ػًوُٕم    « 4»خجس أوس ثه محمد ػه أثٍٕ •

ي ال »: السال  عٓ يصّٕ الىجٓ صً  اهلل ػًٍٕ ي آلٍ لؼًٓ ػًٍٕ السوال  لوبل  
ٔمٕه عٓ لطٕؼّ زحم، ي ال ٔمٕه لًلد مغ يالدٌ، ي ال امسأِ مغ شيجُب، ي ال 

.«لًؼجد مغ مًالٌ
.1مه وتبة االٔمبن الحدٔث  -10 -الًسبئل الجبة( 1)•
.2مه وتبة االٔمبن الحدٔث  -10 -الًسبئل الجبة( 2)•
.1مه وتبة االٔمبن الحدٔث  -11 -الًسبئل الجبة( 3)•
.3مه وتبة االٔمبن الحدٔث  -10 -الًسبئل الجبة( 4)•
.2مه وتبة االٔمبن الحدٔث  -10 -الًسبئل الجبة( 5)•

260: ، ص35 جًاَر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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یعتبر فی اوعقاد یمیه السيجّ ي الًلذ إرن السيج ي الًالذ

إن ممتضبَب وبلؼجبزِ ي وحًَب ػد  الصوحّ  : ي ػً  ول حبل عمد لٕل•
َىب، ألوٍ ألسة المجبشات إل  وفٓ المُّٕ ثؼد تؼرز الحمٕمّ، مضبعب إل  

المتضمه لىفٓ الىرز ػً  المؼصوّٕ الموسا    « 5»ةُب ِ سٕبق الصحٕح 
.مىٍ وفٓ الصحّ إجمبػب ثرله

ي مه َىب وبن ػد  الصحّ خٕسِ الفبضل عٓ اإلزةب  ي ثبوٓ الشُٕدٔه •
عٓ المسبله ي غٕسَمب ممه تجؼُمب ػً  ذله، ي ألن الٕمٕه إٔموبع ي  

.ال تمغ مًلًعّ

260: ، ص35 جًاَر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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یعتبر فی اوعقاد یمیه السيجّ ي الًلذ إرن السيج ي الًالذ

ي لً حًف أحد اللالثّ عٓ َرا ي لىه لًل المصىف متصال ثمب سمؼت •
ظوبَس  غٕس ذله وبن لألة ي الصيج ي المبله حل الٕمٕه ي ال وفوبزِ  

عٓ الصحّ ثدين االذن ي إن وبن لٍ حًُب، ي ورا ػجبزتٍ عٓ الىبعغ، ثل 
ي ػجبزِ الدزيس، ثل عٓ المسبله ي ػه المفبتٕح وسجتٍ إل  الشُسِ، 

261: ، ص35 جًاَر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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یعتبر فی اوعقاد یمیه السيجّ ي الًلذ إرن السيج ي الًالذ

ي حٕىئر عًً مبت األة أي طًمت الموسأِ أي أػتوك الؼجود لجول الحول      •
اوؼمدت ي إن لم وشتسط ثمبء المجودأ عوٓ صودق المشوتك، لىوه موه       
المؼًً  ػد  اةتساط االذن عٓ االثتداء ثؼد المًت ي الفوساق ي الؼتوك   
عىرا عٓ استدامتُب، ثل ٔتحمك الحىث ي الىفبزِ ػً  َورا الموًل موغ    
عسض ػمدَب حبل ػد  ػًمُم أي مؼوٍ ي لوم ٔحًوًا أي مضو  يلوت      

.الٕمٕه، إل  غٕس ذله ممب ال ٔخف  ػًٕه مه الفسق ثٕه المًلٕه

261: ، ص35 جًاَر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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یعتبر فی اوعقاد یمیه السيجّ ي الًلذ إرن السيج ي الًالذ
ي لؼل األخٕس مىُمب ألسة، لًؼمًمبت الدالّ ػً  لصي  الًعبء ثبلٕمٕه، ي لىه ضوؼفٍ  •

عٓ السٔبض ثبختصبصُب إجمبػب ثبألٔمبن الصحٕحّ، ي وًن الٕمٕه مىُب عٓ المسيلّ 
« 1»أيل الىال ، ي  ػًاٌ مصب زِ، ي ػً  تمودٔس تسوًٕمُب تخصوص ثوبلمؼتجسٔه     

الظبَسٔه عٓ وفٓ الصحّ مفًُمب ي سٕبلب، ي طسحُمب ي االلتصوبز عوٓ التخصوٕص    
ال يجٍ لٍ أصال إال  -ي ًَ صًزِ المىغ ال ػد  االذن -ػً  المتٕمه مىٍ ثبإلجمبع

ػً  تمدٔس ػد  الؼمل ثيخجبز اٖحب ، أي ثبلخجسٔه خبصّ ثبػتجبز تضؼٕف أحدَمب 
ي يجً  إثسإَم ثه َبةم الرْ لم ٔىص ػً  تًثٕمٍ عٓ اٖخس، ي ألصبٌ أوٍ حسه 
ي لٕس ثحجّ، ي ٔضؼف الجمٕغ حجّٕ اٖحب  المؼتجسِ اإلسىب ، ي جًاش التخصٕص 
ثُب لًمطؼٕبت ومب ثسَه ػًٍٕ عٓ محًٍ، ي يثبلّ إثسإَم ػً  السأْ الصحٕح، مغ أن 
الخجس الرْ ًَ حسه ثٍ مسيْ عٓ الفمٍٕ ثطسٔك صحٕح، ي ثبلجمًّ عال زٔوت عوٓ   

.ضؼف َرا المًل ي إن وبن لألولس
.2 -1مه وتبة االٔمبن الحدٔث  -10 -الًسبئل الجبة( 1)•

260: ، ص35 جًاَر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم؛ ج


