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2 

  كتبة المظبص

  كتبة الوظبص•
 .ٍ َّ إهب كٖ الٌلس ٍ إهب ك٘وب دًٍْب•

 

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



3 

  لظبص الٌفس

  الوسن اٍٛل كٖ هظبص الٌلس•
 ٍ الٌظش كِ٘ كٖ الوَجت، •
 ٍ الششائؾ الوؼتجشٓ كِ٘، •
 ٍ هب ٗخجت ثِ، •
 .ٍ ك٘ل٘ٔ اٟست٘لبء•

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



4 

  لظبص الٌفسهَجت 

  الوَل كٖ الوَجت•
 :.ٍ َّ إصّبم الٌلس الوؼظَهٔ ػوذا هغ الششائؾ اٙت٘ٔ•

 

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



5 

  لظبص الٌفسهَجت 

 
ٗتحون الؼوذ هحؼب ثوظذ الوتل ثوب ٗوتل ٍ لَ ًبدسا، ٍ ثوظذ  1هسألٔ •

كؼل ٗوتل ثِ ؿبلجب، ٍ إى لن ٗوظذ الوتل ثِ، ٍ هذ ركشًب تلظ٘ل اٛهسبم 
 كٖ كتبة الذٗبت 

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



6 

  المَل فٖ الششائظ الوعتجشٓ فٖ المظبص
  كٖ الششائؾ الوؼتجشٓ كٖ الوظبصالوَل •
 :ٍ ّٖ أهَس•

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



7 

  المَل فٖ الششائظ الوعتجشٓ فٖ المظبص
 التسبٍٕ كٖ الحشٗٔ ٍ الشه٘ٔ، -اٍٛل•

الحشّ ثبلحشّ ٍ ثبلحشٓ لكي هغ سد كبػل الذٗٔ، ٍ َّ ًظفق دٗفٔ   ك٘وتل •
الشجل الحش، ٍ كزا توتل الحشٓ ثبلحشٓ ٍ ثبلحش لكي ٟ ٗؤخز هي ٍلْ٘ب 

 .أٍ تشكتْب كبػل دٗٔ الشجل
 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



8 

 لَ اهتٌع ٍلٖ دم الوشأٓ عي تأدٗٔ فبضل الذٗٔ

لَ اهتٌغ ٍلٖ دم الوشأٓ ػي تأدٗٔ كبػل الذٗٔ أٍ كبى كو٘شا ٍ  1هسألٔ •
الوظبص إل٢ ٍهفت اٛداء ٍ  ٗؤخش   لن ٗشع الوبتل ثبلذٗٔ أٍ كبى كو٘شا

 .الو٘سشٓ
 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



9 

 ٗمتض للشجل هي الوشأٓ فٖ األعشاف

 ٗوتض للشجل هي الوشأٓ كٖ اٛؿشاف، 2هسألٔ •

 كزا ٗوتض للوشأٓ هي الشجل كْ٘ب هي ؿ٘ش سد، ٍ •
تتسب١ٍ دٗتْوب كٖ اٛؿشاف هب لن ٗجلؾ جشاحفٔ الوفشأٓ حلفج دٗفٔ     ٍ •

 الحش، 
ثلـتِ تشجغ إل٢ الٌظق هي الشجل كْ٘وب، كحٌ٘ئفز ٟ ٗوفتض هفي    كئرا •

 . الشجل لْب إٟ هغ سد التلبٍت

 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



10 

  التسبٍٕ فٖ الذٗي -الخبًٖ
  التسبٍٕ كٖ الذٗي -الخبًٖ•
 .، ك٠ ٗوتل هسلن ثكبكش هغ ػذم اػت٘بدُ هتل الكلبس•

 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



11 

 ال فشق ث٘ي أطٌبف الكفبس

ٟ كشم ث٘ي أطٌبف الكلبس هي الزهٖ ٍ الحشثٖ ٍ الوسفتأهي   1هسألٔ •
 ٍ ؿ٘شُ،

ٍ لَ كبى الكبكش هحشم الوتل كبلزهٖ ٍ الوؼبّفذ ٗؼفضس لوتلفِ، ٍ ٗـفشم     •
 .الوسلن دٗٔ الزهٖ لْن

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



12 

 لَ اعتبد الوسلن لتل أّل الزهٔ  

لَ اػتبد الوسلن هتل أّل الزهٔ جبص اٟهتظبص هٌِ ثؼفذ سد   2هسألٔ •
 ،*دٗتِكبػل 

 .ٍ ه٘ل إى رلك حذ ٟ هظبص، ٍ َّ ػؼ٘ق•
 
ٍ لَ لن ٗغلت اٍل٘بء الذم المَد ٍ كبى ّذزا الوسذلن هَججذب لشفذع      *•

األهي العبم ف٘جت على الحبكن لتلِ حذا ٍ لذَ لذن ٗكذي هفسذذا فذٖ      
األسع ف٘جَص للحبكن أخز دٗٔ الوسذلن  عٌذِ أٍ أخذز أسثعذٔ  الف     

 دسّن ثذل حوبً٘ٔ هأٓ
 
 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د 



13 

 ٗمتل الزهٖ ثبلزهٖ

 ٗوتل الزهٖ ثبلزهٖ ٍ ثبلزه٘ٔ هغ سد كبػل الذٗٔ، 3هسألٔ •

• ٍ ٔ ثبلزه٘ٔ ٍ ثبلزهٖ هي ؿ٘ش سد اللؼل كبلوسلو٘ي، هي ؿ٘ش كشم  الزه٘
ث٘ي ٍحذٓ هلتْوب ٍ اخت٠كْوب، ك٘وتل الَْ٘دٕ ثبلٌظشاًٖ ٍ ثبلؼكس ٍ 

 .الوجَسٖ ثْوب ٍ ثبلؼكس
 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



14 

 لَ لتل رهٖ هسلوب عوذا

ٍ   لَ هتل رهٖ هسلوب ػوذا دكغ َّ ٍ هبلِ إل٢ أٍل٘بء الووتَل 4هسألٔ •
ّن هخ٘شٍى ث٘ي هتلِ ٍ استشهبهِ، هي ؿ٘ش كشم ث٘ي كَى الوبل ػٌ٘ب أٍ 
دٌٗب هٌوَٟ أٍ ٟ، ٍ ٟ ث٘ي كًَِ هسبٍٗب للبػل دٗٔ الوسفلن أٍ صائفذا   

 .ػلِ٘ أٍ هسبٍٗب للذٗٔ أٍ صائذا ػلْ٘ب

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



15 

 أٍالد الزهٖ المبتل أحشاس

 أٍٟد الزهٖ الوبتل أحشاس ٟ ٗستشم ٍاحذ هٌْن لوتل ٍالذّن، 5هسألٔ •

لَ أسلن الزهٖ الوبتل هجل استشهبهِ لن ٗكي ٍٛل٘فبء الووتفَل ؿ٘فش    ٍ •
 .هتلِ
 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



16 

 لَ لتل الكبفش كبفشا ٍ أسلن

لَ هتل الكبكش كبكشا ٍ أسلن لن ٗوتل ثِ، ثل ػلِ٘ الذٗٔ إى كبى  6هسألٔ •
 .الووتَل را دٗٔ

 
 
 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



17 

 ٗمتل ٍلذ الششذٓ ثَلذ الضً٘ٔ

ٗوتل ٍلذ الششذٓ ثَلذ الضً٘ٔ ثؼذ ٍطلِ اٝس٠م ح٘ي تو٘فضُ   7هسألٔ . •
 ٍ لَ لن ٗجلؾ،

ٍ أهب كٖ حبل طـشُ هجل التو٘ض أٍ ثؼذُ ٍ هجل إس٠هِ كلٖ هتلِ ثفِ ٍ  •
 . * إشكبلػذهِ تأهل ٍ 

 
 
 .ثل ٟ إشكبل كٖ هتلِ ثِ ٛى ٍلذ الوسلن هسلن ٍ إى كبى هي الضًب *•

 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



18 

 لَ لغع هسلن ٗذ رهٖ عوذا فأسلن

 :هي لَاحن ّزا الجبة كشٍعٍ •
سفشت إلف٢ ًلسفِ كف٠     ٍ    لَ هـغ هسلن ٗذ رهٖ ػوذا كأسفلن  -هٌْب•

 هظبص كٖ الـشف ٍ ٟ هَد كٖ الٌلس، ٍ ػلِ٘ دٗٔ الٌلس كبهلٔ، 

كزا لَ هـغ طجٖ ٗذ ثبلؾ كجلؾ حفن سفشت جٌبٗتفِ ٟ هظفبص كفٖ      ٍ •
 .الـشف ٍ ٟ هَد كٖ الٌلس ٍ ػل٢ ػبهلتِ دٗٔ الٌلس

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



19 

 لَ لغع ٗذ حشثٖ أٍ هشتذ فأسلن

ٟ ٍ  هفَد، لَ هـغ ٗذ حشثٖ أٍ هشتذ كأسلن حفن سفشت كف٠     -ٍ هٌْب•
اٛه١َ، ٍ ه٘ل ثبلذٗفٔ اػتجفبسا ثحفبل اٟسفتوشاس، ٍ اٍٛل     ػل٢   *دٗٔ

 أه١َ، 
لَ سهبُ كأطبثِ ثؼذ إس٠هِ ك٠ هفَد ٍ لكفي ػل٘فِ الذٗفٔ، ٍ سثوفب      ٍ •

 ٗحتول الؼذم اػتجبسا ثحبل الشهٖ، ٍ َّ ػؼ٘ق، 
 .كزا الحبل لَ سه٢ ره٘ب كأسلن حن أطبثِ ك٠ هَد، ٍ ػلِ٘ الذٍٗٔ •

 
 .ال دٗٔ على الجبًٖ ٍ إى كبًت دٗتِ على ث٘ت الوبل *•

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



20 

 ره٘بهشتذ لَ لتل 

إى هتلِ ٍ سجغ إل٢ اٝس٠م ك٠ ٍ  ثِ، ٗمتلره٘ب  الَ هتل هشتذ -ٍ هٌْب•
 هَد ٍ ػلِ٘ دٗٔ الزهٖ، 

لَ هتل رهٖ هشتذا ٍ لَ ػي كـشٓ هتل ثِ، ٍ لَ هتلِ هسلن ك٠ هَد، ٍ ٍ •
 .الظبّش ػذم الذٗٔ ػلِ٘ ٍ لٞهبم ػلِ٘ الس٠م تؼضٗشُ

 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



21 

 لتل هي ٍجت لتلِ

  ػلِ٘ الوفَد الَلٖ كبى لَ ٍجت ػل٢ هسلن هظبص كوتلِ ؿ٘ش  -ٍ هٌْب•
لَ ٍجت هتلِ ثبلضًب أٍ اللَاؽ كوتلِ ؿ٘ش اٟهبم ػلِ٘ الس٠م ه٘فل ٟ  ٍ 

 . ٍ كِ٘ تشدد، *دٗٔهَد ػلِ٘ ٍ ٟ 
 
  .ّزا َّ اٛهَٕ*•

 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



22 

 أى ٗكَى الومتَل هحمَى الذم

هتفل هفي كفبى    كلَ  الذم،أى ٗكَى الووتَل هحوَى  -السبدسالششؽ •
ػلِ٘ ٍ آلِ كل٘س ػل٘فِ الوفَد، ٍ   اللِّ هْذٍس الذم كبلسبة للٌجٖ طل٢ّ 

كزا ٟ هَد ػل٢ هي هتلِ ثحن كبلوظبص ٍ الوتل دكبػب، ٍ كفٖ الوفَد   
ػل٢ هتل هي ٍجت هتلِ حذا كبل٠ئؾ ٍ الضاًفٖ ٍ الوشتفذ كـفشٓ ثؼفذ     
التَثٔ تأهل ٍ إشكبل، ٍ ٟ هَد ػل٢ هي ّلفك ثسفشاٗٔ الوظفبص أٍ    

 الحذ 

 

 523: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



23 

 األثَٓاًتفبء  -الششط الخبلج

 اًتلبء اٛثَٓ، -الخبلجالششؽ •

 .ك٠ ٗوتل أة ثوتل اثٌِ، ٍ الظبّش أى ٟ ٗوتل أة اٛة ٍ ّكزا•
 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



24 

 ٍال الذٗٔال تسمظ الكفبسٓ عي األة ثمتل اثٌِ 

 ٟ تسوؾ الكلبسٓ ػي اٛة ثوتل اثٌِ ٍ ٟ الذٗٔ، 1هسألٔ •

 .ك٘ؤدٕ الذٗٔ إل٢ ؿ٘شُ هي الَاسث، ٍ ٟ ٗشث َّ هٌْب•
 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



25 

 ال ٗمتل األة ثمتل اثٌِ ٍ لَ لن ٗكي هكبفئب لِ

 ٟ ٗوتل اٛة ثوتل اثٌِ ٍ لَ لن ٗكي هكبكئب لِ، 2هسألٔ •

 .ك٠ ٗوتل اٛة الكبكش ثوتل اثٌِ الوسلن•
 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



26 

 ٗمتل الَلذ ثمتل أثِ٘

 ،*ٍلذّبٗوتل الَلذ ثوتل أثِ٘، ٍ كزا اٛم ٍ إى ػلت ثوتل  3هسألٔ •
ٍ الَلذ ثوتل أهفِ، ٍ كفزا اٛهفبسة كبٛجفذاد ٍ الجفذات هفي هجفل        •

ٍ اٛخَٓ هي الـشك٘ي، ٍ اٛػوفبم ٍ الؼوفبت ٍ اٛخفَال ٍ    ، **اٛم
 .الخبٟت

 
 
 .األحَط عذم لظبص األم ٍ إى علت ثمتل ٍلذّب *•
 .هي لجل األماألجذاد األحَط عذم لظبص الجذات هغلمب ٍ ال  **•

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



27 

 لَ ادعى احٌبى ٍلذا هجَْال

لَ ادػ٢ احٌبى ٍلذا هجَْٟ كبى هتلِ أحذّوب هجل الوشػٔ ك٠  4هسألٔ •
 ،*هَد

ٍ لَ هت٠ُ هؼب كْل َّ كزلك لجوبء اٟحتوبل ثبلٌسجٔ إل٢ كل هٌْوب أٍ •
 ،ٗشجغ إل٢ الوشػٔ؟ اٛه١َ َّ الخبًٖ

 .ثل ٗشجغ إل٢ الوشػٔ *•

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



28 

 لَ ادعى احٌبى ٍلذا هجَْال

لَ ادػ٘بُ حن سجغ أحذّوب  ٍ هت٠ُ تَجِ الوظبص ػل٢ الشاجغ ثؼفذ  ٍ •
سد هب ٗلؼل ػي جٌبٗتِ، ٍ ػل٢ اٙخش ًظق الذٗٔ ثؼذ اًتلبء الوظبص 

 ػٌِ، 
 لَ هتلِ الشاجغ خبطٔ اختض ثبلوظبص، ٍ •
 لَ هتلِ اٙخش ٟ ٗوتض هٌِ، ٍ •
 لَ سجؼب هؼب كللَاسث أى ٗوتض هٌْوب ثؼذ سد دٗٔ ًلس ػلْ٘وب، ٍ •
 كزا الحبل لَ سجؼب أٍ سجغ أحذّوب ثؼذ الوتل، ٍ •
الظبّش أًِ لَ سجغ هي أخشجتِ الوشػٔ كبى اٛهش كزلك ثوٖ اٙخش ثل •

 .ػل٢ الذػ١َ أم ٟ
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



29 

 لَ لتل سجل صٍجتِ

لَ هتل سجل صٍجتِ ٗخجت الوظبص ػلِ٘ لَلفذّب هٌفِ ػلف٢     5هسألٔ •
 . اٛطح، ٍ ه٘ل ٟ ٗولك أى ٗوتض هي ٍالذُ ٍ َّ ؿ٘ش ٍجِ٘

   522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، د



30 

 لَ لتل سجل صٍجتِ

ٍ   لِ صٍجٔ ٍ لِ هٌْب ٍلذ فمتل ّزا الشجذل صٍجتذِ، لذن ٗشحْذب    سجل •
ٍسحْب ٍلذُ ٍ لن ٗشث المظبص هي أثِ٘، ألًِ لَ لتلِ أثَُ لن ٗولذ   

 المظبص علِ٘، 
إى لن ٗوتلْب لكي هزكْب كبى لْب ػلِ٘ حذ الوزف، كبى هبتت سفوـت  ٍ •

الحذ ػٌِ، ٛى ٍاسحْب ٍلذُ هٌْب، ٍ ٟ ٗشث الحذ ػل٢ أثِ٘ كوب ٟ ٗحذ 
 .ثوزف اثٌِ

 10: ، ص7 الوجسَط فٖ فمِ اإلهبه٘ٔ؛ د



31 

 لَ لتل سجل صٍجتِ

كبًت ثحبلْب ٍ لن ٗكي ّكزا لكي لْب ٍلذ هي غ٘شُ، فمتلْب الضٍد فبى •
لن ٗشحْب ٍ ٍسحْب ٍلذّب هي غ٘شُ، ٍ ٍسث المظبص علذى صٍد أهذِ   
ألى صٍد أهِ لَ لتلِ لتل ثِ ٍ ّكزا إى لزفْب ٍسث الحذ ٍلذّب هذي  

 .غ٘شُ، ألًِ لَ لزفِ ٗحذ لِ
كبى كبى لِ صٍجٔ لِ هٌْب ٍلذ ٍ لْب ٍلذ هي ؿ٘شُ كوتلْفب ٍسث ٍلفذّب   •

ٍلذّب هي ؿ٘شُ التشكٔ دٍى الضٍد، ٍ الوظبص ٗسوؾ ػي الضٍد ٍ   هٌِ
ٍ  ٍلذُ ٟ ٗشث ػلِ٘ الوظبص ك٘سوؾ هب هبثفل   ٛى أحذ ٍسحتْب ٍلذُ، 

 .ًظ٘ت ٍلذُ ٍ ٗسوؾ ًظ٘ت اٙخش ٛى الوظبص ٟ ٗتجؼغ
 

 10: ، ص7 الوجسَط فٖ فمِ اإلهبه٘ٔ؛ د



32 

 لَ لتل سجل صٍجتِ

ٗوتؼٖ هزّجٌب أى ًوَل إى لِ الوظبص ثششؽ أى ٗشد ًظ٘ت ٍلذّب هٌفِ  ٍ •
 .كأهب الذٗٔ ٗجت ػلِ٘ لْوب لَلذُ هٌْب الٌظق ٍ لٚخش الٌظق

كبى كبًت ثحبلْب لكي هزكْب ٍجت لْب الحذ كبى لن ٗستَف حت٢ هبتت لفن  •
 .ٗشث ٍلذُ ػلِ٘ الحذ ٍ كبى لٚخش أى ٗحذُ كبه٠ ث٠ خ٠ف

ٍ كظلَا ث٘ي الوظبص ٍ الحذ ثأى الوظبص ٟ ٗتجؼغ ٍ الحذ ٗشحِ الكل ٍ •
كل ٍاحذ هٌْن، كلَ كبًَا ػششٓ كؼلب تسؼٔ كفبى للؼبشفش أى ٗحفذ ٍ لف٘س     

 كزلك الوظبص، ًْٛن إرا كبًَا ػششٓ كؼلب ٍاحذ سوؾ الوَد، 
هذ هلٌب إى ػٌذًب ٟ كشم ثٌْ٘وب، ٍ أًِ ٟ ٗسوؾ الوظبص ؿ٘ش أًِ ٗحتفبد  ٍ •

كٖ الوظبص أى ٗشد حن الـ٘ش، ٍ ل٘س كزلك الحفذ كئًفِ ٟ ٗسفوؾ هٌفِ     
ٖ ء، ٍ لِ اٟست٘لبء ػل٢ الكوبل  .ش

 
 11: ، ص7 الوجسَط فٖ فمِ اإلهبه٘ٔ؛ د
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لتل األة األم لن ٗكي المظبص هي األة ٍ لذِ الوغبلجذٔ ثبلذٗذٔ    فلَ •
ٗأخزّب هٌِ أجوع سَاء كبى الَلذ ركشا أٍ أًخى ٍ سذَاء كذبى الَلذذ    

 ٍاحذا أٍ أكخش 
لَ كبى للضٍجٔ ٍلذا آخش هي ؿ٘ش اٛة كبى لِ أى ٗوتضّ ٍ ٗشدّ ػل٢ ٍ •

الَلذ هٌْوب ًظق الذّٗٔ ٍ كزا لَ تؼذّد الَلذ هي اٛة ٍ اتحذ الَلذ هي 
ؿ٘شُ كبلحكن الوظبص ثؼذ سدّ ًظ٘ت اٍٟٛد اٙخش هي الذٗٔ ٍ كزا لَ 
هزف اٛة صٍجتِ لن ٗكي لَلذُ هٌْب الوـبلجٔ ثبلحذّ ثؼذ هَتْفب ٍ لفَ   

 الكوبلكبى لْب ٍلذ هي ؿ٘شُ كبى لِ الوـبلجٔ ثبلحذّ ػل٢ 

 249: ، ص2 ؛ د(المذٗؤ -ط )تحشٗش األحكبم الششع٘ٔ على هزّت اإلهبه٘ٔ 
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لتل الشجل صٍجتِ ّل ٗخجت المظبص لَلذّب هٌذِ ل٘ذل ال ألًذِ ال    لَ •
ٗمتض هي ٍالذُ ٍ لَ ل٘ل ٗول  ٌّب أهكي التظبسا ثذبلوٌع  ٗول  أى 

 على هَسد الٌض 
كزا الجحج لَ هزكْب الضٍد ٍ ٟ ٍاسث إٟ ٍلذُ هٌْب أهب لَ كبى لْفب  ٍ •

ٍلذ هي ؿ٘شُ كلِ الوظبص ثؼذ سد ًظ٘ت ٍلذُ هي الذٗٔ ٍ لِ اسفت٘لبء  
 كبهلالحذ 

 199: ، ص4 ششائع اإلسالم فٖ هسبئل الحالل ٍ الحشام؛ د
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 .«إلخ. ٍ لَ هتل الشجل صٍجتِ»: هَلِ•
كوب ٟ ٗخجت الوَد للَلذ ػلف٢ ٍالفذُ ثبٛطفبلٔ، ككفزا ثبلتجؼّ٘فٔ ٍ      ( 1)•

ٍ الؼ٠هفٔ  « 3»هـغ ثزلك الش٘خ كٖ الوجسَؽ . اٝسث ػل٢ الوشَْس
 .، لؼوَم اٛدلّٔ، ٍ ط٠حّ٘ٔ الؼلّٔ الووتؼ٘ٔ لزلك«4»كٖ كتجِ 

 هبل إل٢ هظش الحكن ػل٢ هَػغ ال٘و٘ي  -سحوِ اللِّ -ٍ الوظٌق•
 .10: 7الوجسَؽ ( 3)•
، إسشبد اٛرّبى 249: 2، تحشٗش اٛحكبم 291: 2هَاػذ اٛحكبم ( 4)•

2 :203. 

 159: ، ص15 هسبل  األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ د
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، ٍ َّ هب لَ هتل اٛة اٟثي، لذٟلٔ ظبّش الٌضّ ػلِ٘ كٖ ظبّش الٌضٍّ •
كفئى الجفبء   « 1« »ٟ ٗوفبد ثبلَلفذ الَالفذ   »: هَلِ طل٢ّ اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ

ظبّشٓ ٌّب كٖ السججّ٘ٔ، ٍ ٟ ٗكَى الَلذ سججب للوَد إٟ هفغ كًَفِ ّفَ    
الووتَل، أهب إرا كبى الووتَل هَسّحِ كزلك الووتفَل ّفَ السفجت دٍى    

 .الَلذ
ٍ ٗضعّف ثأى است٘فبء المظبص هَلَف على هغبلجٔ الوسذتحك،، ٍ إرا  •

كبى َّ الَلذ ٍ عبلت ثِ كبى َّ السجت فٖ المذَد، ف٘تٌبٍلذِ عوذَم    
 .فبلمَل ثبلوشَْس أجَد. الٌضّ أٍ إعاللِ

 159: ، ص15 هسبل  األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ د
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أهب إرا كبى لِ . هخلِ الوَل كٖ حذّ الوزف الوَسٍث للَلذ ػل٢ الَالذٍ •
ششٗك كٖ الوظبص أٍ الوزف كللشفشٗك اٟسفت٘لبء ثؼفذ سدّ كبػفل     

ٍ أهب الحذّ ك٘خجفت للشفشٗك كوف٠، كوفب كفٖ      . الذٗٔ ػل٢ ٍسحٔ اٛة
ًظبئشُ هي الحذّ الوَسٍث لجوبػٔ إرا ؿلجفِ ثؼؼفْن ٍ ػلفب الجفبهَى،     

 . «2»ٍ هذ توذّم . كؼ٠ ػي ػذم حجَتِ للجؼغ

 (.3)ّبهش  156: توذّم ركش هظبدسُ كٖ ص( 1)•

 . 447: 14كٖ د ( 2)•

 159: ، ص15 هسبل  األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ د
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لَ هتل الشجل صٍجتِ ّل ٗخجت الوظبص ػلِ٘ لَلفذّب هٌفِ ه٘فل ٍ    ٍ •
ٗخجفت  ٟ : الوسفبلك الوبئل الش٘خ ٍ اللبػل ثل الوشَْس ػل٢ هب كفٖ  

إسحب كوب ٟ ٗخجت أطبلٔ ًِٛ ٟ ٗولك أى ٗوتض هي ٍالفذُ لفِ كؼف٠    
 .ػي هَسحِ الوٌبكٖ للوظبحجٔ ثبلوؼشٍف

 175: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ د



39 

 لَ لتل سجل صٍجتِ

الزٕ   «2»ٍ لَ ه٘ل ٗولك ٌّب أهكي اهتظبسا ثبلوٌغ ػل٢ هَسد الٌض •
 ٟ شك كٖ اًس٘بم ؿ٘ش اللشع هٌِ، 

 األٍلَٗٔ هوٌَعٔ، ٍ •
هي أى است٘لبء الوظفبص هَهفَف ػلف٢ هـبلجفٔ      -هب فٖ الوسبل ٍ •

الوستحن، ٍ إرا كبى َّ الَلذ ٍ ؿبلت ثِ كبى َّ السفجت كفٖ الوفَد،    
ػشٍسٓ ظْفَس  هَلفِ   ، ٍاضح الضعف -ك٘تٌبٍلِ ػوَم الٌض أٍ إؿ٠هِ

 .كٖ كَى الوشاد ػذم هتلِ ثوتلِ  «ٟ ٗوبد ٍالذ ثَلذ« »1»( ػلِ٘ الس٠م)
الحذٗج  -هي أثَاة الوظبص كٖ الٌلس -32 -الجبة -الَسبئل( 2)•

1. 
 

 

 176: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ د
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كزا الجحج لَ هزكْب الضٍد كوبتت هجفل اللؼفبى ٍ الحفذ ٍ ٟ ٍاسث    ٍ •
لزلك إٟ ٍلذُ هٌْب كئًِ ٟ ٗولك است٘لبء الحذ هي أثِ٘، ًِٛ ٟ ٗولك 

 إرا هزكِ كأٍل٢ أى ٟ ٗولكِ ٌّب، ٍ كِ٘ هب ػشكت، 

 176: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ د
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التضبء فحَى الذل٘ل فْ٘وب رل  على ٍجِ ٌٗغجك إٟ أى ٗذػ٢ اللْن •
 ، على أطَل اإلهبه٘ٔ

ثبلوظذبحجٔ ثذبلوعشٍف ٍ لذَ كبًذب     « 2»إى همتضذى األهذش   : ٗمبلأٍ •
سذمَط رلذ ، ٍ   « 3»كبفشٗي ٍ غ٘شُ هوب تضوٌتِ اٙٗذٔ ٍ الشٍاٗذٔ   

 ًحَُ فٖ حك الَالذ، ف٘حتبد الخبسد للذل٘ل ال العكس، 
 .، ّزا كلِ كٖ ٍلذُ هٌْبلتحو٘ن رلك ٍ است٘ؼبة هوبهبتِ هوبم آخشٍ •
أهب لَ كبى لْب ٍلذ هي ؿ٘شُ كلِ الوظبص ثؼذ سد ًظ٘ت ٍلذُ هي الذٗٔ •

ٍ لِ است٘لبء الحذ كبه٠ ًِٛ ٟ َٗصع ػل٢ الَسحٔ كوب ػشكتِ كٖ هحلِ 
ٖ ء هي رلك ٍ ٟ إشكبل، لؼوَم اٛدلٔ  .ث٠ خ٠ف أجذُ كٖ ش

 176: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ د
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لَ لزف األة ٍلذُ لن ٗحذ ٍ عضس ٍ كزا لَ لزف صٍجتِ الو٘تذٔ ٍ  ٍ •
 .ال ٍاسث إال ٍلذُ

ًؼن لَ كبى لْب ٍلذ هي ؿ٘شُ كبى لْن الحذ تبهب ٍ ٗحذ الَلذ لفَ هفزف   •
 اٛهبسة أثبُ ٍ اٛم لَ هزكت ٍلذّب ٍ كزا 

 
•  

 152: ، ص4 ششائع اإلسالم فٖ هسبئل الحالل ٍ الحشام؛ د
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لَ هزف اٛة ٍلذُ هزكب َٗجت الحذ لن ٗحذ ٍ ػضس للحشهٔ ٟ لحن ٍ •
 ،الَلذ، لٜطل ٍ ػذم حجَت ػوَثٔ للَلذ ػل٢ أثِ٘ ٍ لَ هتلِ

 419: ، ص41 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ د
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( ػلِ٘ الس٠م)سألت أثب جؼلش « »2»اثي هسلن كٖ الحسي أٍ الظح٘ح هبل •
لَ هتلِ هب هتل ثِ ٍ إى هزكِ لن ٗجلفذ لفِ،   : ػي سجل هزف اثٌِ ثبلضًبء هبل

إى هزكْب ٍ اًتل٢ هي ٍلذّب ت٠ػٌب، ٍ لن ٗلضم : كبى هزف أثَُ أهِ هبل: هلت
ٍ إى كبى : رلك الَلذ الزٕ اًتل٢ هٌِ، ٍ كشم ثٌْ٘وب، ٍ لن تحل لِ أثذا، هبل

هبل ٟثٌِ ٍ أهِ ح٘ٔ ٗب ثي الضاً٘ٔ ٍ لن ٌٗتق هي ٍلفذّب جلفذ الحفذ ٍ لفن     
ٍ إى كبى هبل ٟثٌِ ٗب ثي الضاً٘ٔ ٍ أهِ ه٘تٔ ٍ لن ٗكي لْب : ٗلشم ثٌْ٘وب، هبل

، ٛى حفن الحفذ   الحذ  هي ٗأخز ثحوْب هٌِ إٟ ٍلذّب هٌِ كئًِ ٟ ٗوبم ػلِ٘
هذ طبس لَلذُ هٌْب، ٍ إى كبى لْب ٍلذ هي ؿ٘شُ كَْ ٍلْ٘ب ٗجلذ لِ، ٍ إى لفن  

 .«ٗكي لْب ٍلذ هي ؿ٘شُ ٍ كبى لْب هشاثٔ ٗوَهَى ثأخز الحذ جلذ لْن
 .1الحذٗج  -هي أثَاة حذ الوزف -14 -الجبة -الَسبئل( 2)•

 419: ، ص41 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ د



45 

 لَ لتل سجل صٍجتِ

هٌِ ٗعلن الَجِ فٖ هب ركشُ الوظٌف ثمَلِ ٍ كزا لَ لذزف صٍجتذِ   ٍ •
ًؼن لَ كبى لْب ٍلذ هي ؿ٘شُ كفبى  الو٘تٔ ٍ ال ٍاسث لْب إال ٍلذُ هٌْب 

 . لْن الحذ تبهب ٍ ا٣ الؼبلن

 

 

 420: ، ص41 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ د



46 

 لَ لتل سجل صٍجتِ

ثٓبةٔ حٔكْنِ هَزْفِ الْأَةِ الَْٓلَذٓ ٍٓ أُهَِّٔ إِرَا اًْتَوَلَ حٓفن  الْحٓفذإ إِلَف٢     14« 4»•
  الَْٓلَذِ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ ػٓلِٖإ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓفيْ أَثِ٘فِِ   « 5» -1 -34549•
 هٔسٕلِنٍػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيِ الْؼٓلَبءِ ثٕيِ سٓصِٗيٍ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ 

هَبلَ لَفَٕ هَتَلَفِٔ هٓفب     -سٓأَلْتٔ أَثٓب جٓؼٕلَشٍ ع ػٓيْ سٓجٔلٍ هَزَفٓ اثٌَِٕٔ ثِبلضًَِّب: هَبلَ •
 لَِٔهُتِلَ ثِِِ ٍٓ إِىْ هَزَكَِٔ لَنٕ ٗٔجٕلَذٕ 

 196: ، ص28 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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تَلَبػٌَٓب ٍٓ لَفنٕ   -هَبلَ إِىْ هَزَكَْٓب ٍٓ اًْتَل٢َ هِيْ ٍٓلَذِّٓب -هُلْتٔ كَئِىْ هَزَفٓ أَثَُٔٔ أُهَِّٔ -•
 -أَثٓذآًٍ كُشِّمَ ثٌَْٕٓ٘ٔوٓب ٍٓ لَنٕ تَحِلَّ لَِٔ  -ٗٔلْضَمٕ رَلِكٓ الَْٓلَذٓ الَّزِٕ اًْتَل٢َ هٌِِْٔ

ٍٓ لَنٕ ٌْٗٓتَفقِ هِفيْ ٍٓلَفذِّٓب     -هَبلَ ٍٓ إِىْ كَبىَ هَبلَ لِبثٌِِِٕ ٍٓ أُهُِّٔ حٌَّٓ٘ٔ ٗٓب اثٕيَ الضَّاًِِ٘ٓٔ •
  -جٔلِذٓ الْحٓذَّ لَْٓب ٍٓ لَنٕ ٗٔلَشَّمْ ثٌَْٕٓ٘ٔوٓب

ٍٓ لَنٕ ٗٓكُيْ لَْٓب هٓيْ ٗٓأْخُفزُ   -ٍٓ إِىْ كَبىَ هَبلَ لِبثٌِِِٕ ٗٓب اثٕيَ الضَّاًِِ٘ٓٔ ٍٓ أُهُِّٔ هٓ٘إتٌَٔهَبلَ •
لِأَىَّ حَكَّ الْحَذِّ لَذذ  طَذبسَ    -كَئًَِِّٔ لَب ٗٔوَبمٔ ػٓلَِِٕ٘ الْحٓذُّ -ثِحٓوِّْٓب هٌِِْٔ إِلَّب ٍٓلَذّٔٓب هٌِِْٔ

ٍٓ إِىْ لَفنٕ ٗٓكُفيْ    -لَِٔ  كَئِىْ كَبىَ لَْٓب ٍٓلَذٌ هِيْ ؿَٕ٘شُِِ كََْٔٓ ٍٓلُِّْ٘ٓب ٗٔجٕلَذٔ -لََِلَذُِِ هٌَِْْب
 .ٍٓ كَبىَ لَْٓب هَشَاثٌٓٔ ٗٓوَُهَٔىَ ثِأَخْزِ الْحٓذإ جٔلِذٓ لَْٔنٕ -لَْٓب ٍٓلَذٌ هِيْ ؿَٕ٘شُِِ

 
 .13 -212 -7الكبكٖ  -(5)•

 196: ، ص28 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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  197: ، ص28 الش٘ؼٔ، دٍسبئل •

 .«1»سٍٓٓأُ الشَّففففٕ٘خُ ثِئِسٕففففٌَبدُِِ ػٓففففيْ ػٓلِففففٖإ ثٕففففيِ إِثٕففففشَاِّ٘نٓ ٍٓ •
 . 298 -77 -10التْزٗت  -(1)

•  
 

 196: ، ص28 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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لَ هتل الشجل صٍجتِ، ٍ كبى لِ ٍلذ هٌْب، كْل ٗخجت حنّ (: 82هسألٔ )•
، كوفب لفَ   (1)الوظبص لَلذّب؟ الوشَْس ػذم الخجَت، ٍ َّ الظفح٘ح  
 (.2)هزف الضٍد صٍجتِ الوّ٘تٔ ٍ ٟ ٍاسث لْب إلّب ٍلذّب هٌِ 

َّ أىّ هب دلّ هي الٌظَص ػل٢ أىّ الَالفذ ٟ  : ٍ الَجِ كٖ رلك( 1) •
ٗوتل ثَلذُ ٍ إى لن ٗشول الووبم، إلّب أىّ هوتؼ٢ ػوَم التؼل٘ل كٖ رٗل 

« 2»طح٘حٔ هحوّذ اثي هسلن الوتوذّهٔ كٖ هسألٔ هزف الَالفذ ٍلفذُ   
 .شوَل الحكن للووبم أٗؼبً

 .312: 1هجبًٖ تكولٔ الوٌْبد ( 2)•
 

 89: هَسَعٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبد؛ د 
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هبل ٌّب إل٢ حجَت اٟهتظفبص  ( هذس سشُ)هي الـشٗت أىّ الوحوّن ٍ •
، هفغ أًّفِ   «3»ٍ حجَت حنّ الوزف، اهتظبساً ثبلوٌغ ػل٢ هَسد الفٌضّ  

 .«4»جضم ثؼذم حجَت حنّ الوزف لِ كٖ ثبة الوزف 
 . «5»توذّم الك٠م كٖ رلك كٖ هجحج الوزف ( 2)•

 
 .220: 4الششائغ ( 3)•
 .221- 220: 4الششائغ ( 4)•
 .312: 1هجبًٖ تكولٔ الوٌْبد ( 5)•

 
 

 89: هَسَعٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبد؛ د
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 .، ٍ كزلك لَ هزف أُمّ اثٌِ الوّ٘تٔ(2)ٍ لَ هزف اٛة اثٌِ لن ٗحذّ •
ػل٘فِ  )سفألت أثفب جؼلفش    : تذلّ ػلِ٘ طح٘حٔ هحوّذ ثي هسفلن، هفبل  ( 2)•

لَ هتلِ هب هتل ثِ، ٍ إى هزكفِ لفن   : هبل»ػي سجل هزف اثٌِ ثبلضًب ( الس٠م
إى هفزكْب ٍ اًتلف٢ هفي ٍلفذّب     : هبل»كئى هزف أثَُ اهِّ؟ : هلت« ٗجلذ لِ

ت٠ػٌب ٍ لن ٗلضم رلك الَلذ الزٕ اًتل٢ هٌِ، ٍ كشّم ثٌْ٘وب ٍ لفن تحفلّ لفِ    
ٗب اثي الضاً٘فٔ، ٍ لفن ٌٗتفق هفي     : ٍ إى كبى هبل ٟثٌِ ٍ أُهِّ حّ٘ٔ: هبل. أثذاً

ٗفب اثفي   : ٍ إى كبى هبل ٟثٌِ: هبل. ٍلذّب، جلذ الحذّ لْب، ٍ لن ٗلشّم ثٌْ٘وب
الضاً٘ٔ، ٍ أُهِّ هّ٘تٔ ٍ لن ٗكي لْب هي ٗأخز ثحوّْب هٌِ إلّب ٍلذّب هٌِ، كئًّفِ ٟ  
ٗوبم ػلِ٘ الحذّ، ٛىّ حنّ الحذّ هذ طبس لَلذُ هٌْب، كئى كبى لْفب ٍلفذ هفي    
ؿ٘شُ كَْ ٍلّْ٘ب ٗجلذ لِ، ٍ إى لن ٗكي لْب ٍلذ هي ؿ٘شُ ٍ كفبى لْفب هشاثفٔ    

 .«2« »ٗوَهَى ثأخز الحذّ جلذ لْن
 .1ح  14أثَاة حذ الوزف ة / 196: 28الَسبئل ( 2)•

 
 312: هَسَعٔ، ص41 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبد؛ د
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لَ هتل سجل صٍجتِ ٗخجت الوظبص ػلِ٘ لَلفذّب هٌفِ ػلف٢     5هسألٔ •
 . *ٍجٍِ٘ ه٘ل ٟ ٗولك أى ٗوتض هي ٍالذُ ٍ َّ ؿ٘ش اٛطح، 

 
 .ثل َّ اٛطح اٛه١َ*•

   522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، د
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 العمل ٍ الجلَغ

 الؼول ٍ الجلَؽ، -الشاثغ ٍ الخبهسالششؽ •

ك٠ ٗوتل الوجٌَى سَاء هتل ػبه٠ أٍ هجًٌَب، ًؼن تخجفت الذٗفٔ ػلف٢    •
 ػبهلتِ، 

ٟ ٗوتل الظجٖ ثظجٖ ٍ ٟ ثجبلؾ ٍ إى ثلؾ ػششا أٍ ثلؾ خوسٔ أشجبس، ٍ •
كؼوذٓ خـأ حت٢ ٗجلؾ حذ الشجبل كٖ السي أٍ سبئش اٛهبسات، ٍ الذٗٔ 

 .ػل٢ ػبهلتِ

 522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د


