 96-6-22كتاب القصاص

2

كتاب القصاص

فيالنفس
القصاص


فيمادونها
3

تحرير الَسيلة؛ ج ،2ص508 :

كتاب القصاص
• وتحخ جلمػحظ
• ٍ َّ ئهح فٖ جلٌفس ٍ ئهح ف٘وح دًٍْح.

4

تحرير الَسيلة؛ ج ،2ص508 :

قصاص الٌفس
فيالموجب

قصاصالنفس


الشرائط
المعتبرةفيه
مايثبتبه
كيفيةاالستيفاء

5

تحرير الَسيلة؛ ج ،2ص508 :

قصاص الٌفس
•
•
•
•

جلمسن جألٍل فٖ لػحظ جلٌفس
ٍ جلٌظش فِ٘ فٖ جلوَرد،
ٍ جلطشجتظ جلوؼترشٓ فِ٘،
ٍ هح ٗخرت ذِ،

• ٍ و٘ف٘ٔ جالست٘فحء.

6

تحرير الَسيلة؛ ج ،2ص508 :

هَجة قصاص الٌفس
• جلمَل فٖ جلوَرد
• ٍ َّ ئصّحق جلٌفس جلوؼػَهٔ ػوذج هغ جلطشجتظ جٙت٘ٔ.:

7

تحرير الَسيلة؛ ج ،2ص508 :

هَجة قصاص الٌفس
• هسألٔ ٗ 1تحمك جلؼوذ هحضح ذمػذ جلمتل ذوح ٗمتل ٍ لَ ًحدسج ٍ ،ذمػذ
فؼل ٗمتل ذِ غحلرح ٍ ،ئى لن ٗمػذ جلمتل ذِ ٍ ،لذ روشًح تفػ٘ل جأللسحم
فٖ وتحخ جلذٗحت

8

تحرير الَسيلة؛ ج ،2ص508 :

القَل في الشرائظ الوعتثرة في القصاص
•
•
•
•
•
•
•

9

جلمَل فٖ جلطشجتظ جلوؼترشٓ فٖ جلمػحظ
ٍ ّٖ أهَس:
جألٍل -جلتسحٍٕ فٖ جلحشٗٔ ٍ جلشل٘ٔ،
جلخحًٖ -جلتسحٍٕ فٖ جلذٗي
جلطشط جلخحلج -جًتفحء جألذَٓ،
جلطشط جلشجذغ ٍ جلخحهس -جلؼمل ٍ جلرلَؽ،
جلطشط جلسحدس -أى ٗىَى جلومتَل هحمَى جلذم،
تحرير الَسيلة؛ ج ،2ص519 :

القَل فيوا يثثت ته القَد
•
•
•
•

10

جلمَل ف٘وح ٗخرت ذِ جلمَد
ٍ َّ أهَس:
جألٍل جإللشجس ذحلمتل:
ٍ ٗىفٖ فِ٘ هشٓ ٍجحذٓ ٍ ،هٌْن هي ٗطتشط هشت٘ي َّ ٍ ،غ٘ش ٍرِ٘.

تحرير الَسيلة؛ ج ،2ص524 :

يعتثر في الوقر
• هسألٔ ٗ 1ؼترش فٖ جلومش جلرلَؽ ٍ جلؼمل ٍ جالخت٘حس ٍ جلمػذ ٍ جلحشٗٔ،
• فال ػرشٓ ذالشجس جلػرٖ ٍ ئى وحى هشجّمح ٍ ،ال جلوزٌَى ٍ ،ال جلوىشٍُ ،
ال جلسحّٖ ٍ جلٌحتن ٍ جلغحفل ٍ جلسىشجى جلزٕ رّد ػملِ ٍ جخت٘حسُ.

11

تحرير الَسيلة؛ ج ،2ص524 :

يقثل إقرار الوحجَر عليه

• هسألٔ ٗ 2مرل ئلشجس جلوحزَس ػلِ٘ لسففِ أٍ فلفس ذحلمتفل جلؼوفذٕ،
ف٘إخز ذالشجسُٗ ٍ ،متع هٌِ فٖ جلححل هي غ٘ش جًتظحس لفه حزشُ.

12

تحرير الَسيلة؛ ج ،2ص524 :

لَ أقر شخض تقتله عوذا ٍ آخر تقتله خغأ

• هسألٔ  3لَ ألش ضخع ذمتلِ ػوذج ٍ آخش ذمتلِ خغأ وحى للَلٖ جألخز
ذمَل غححد جلؼوذ  ،ف٘متع هٌفِ ٍ ،جألخفز ذمفَل غفححد جلخغفأ،
ف٘لضهِ ذحلذٗٔ ٍ ،ل٘س لِ جألخز ذمَلْوح.

13

تحرير الَسيلة؛ ج ،2ص524 :

لَ اتهن رجل تقتل ٍ أقر الوتهن تقتله عوذا فجاء آخر ٍ أقر

• هسألٔ  4لَ جتْن سرل ذمتل ٍ ألش جلوتْن ذمتلِ ػوذج فزحء آخش ٍ ألفش
أًِ َّ جلزٕ لتلِ ٍ سرغ جلومش جألٍل ػي ئلشجسُ دسب ػٌْوح جلمػحظ
ٍ جلذٗٔ ٍ ٗإدى دٗٔ جلومتَل هي ذ٘ت جلوفحل ػلفر سٍجٗفٔ ػوفل ذْفح
جألغححخ ٍ ،ال ذأس ذِ ،لىي ٗمتػش ػلر هَسدّح ٍ جلوت٘مي هي هَسد
فتَى جألغححخ ،فلَ لن ٗشرغ جألٍل ػي ئلشجسُ ػول ػلر جلمَجػذ،
• ٍ لَ لن ٗىي ذ٘ت هحل للوسلو٘ي فال ٗرؼذ ئلضجهْوح أٍ ئلفضجم أحفذّوح
ذحلذٗٔ ٍ ،لَ لن ٗىي لْوح هحل ففٖ جلمَد ئضىحل

14

تحرير الَسيلة؛ ج ،2ص524 :

الثاًي الثيٌة
• جلخحًٖ جلرٌ٘ٔ:
• ال ٗخرت هح َٗرد جلمػفحظ سفَجء وفحى ففٖ جلفٌفس أٍ جلغفش ئال
ذطففحّذٗي ػففذل٘ي ٍ ،ال جػترففحس ذطففْحدٓ جلٌسففحء ف٘ففِ هٌفففشدجت ٍ ال
هٌضوحت ئلر جلشرفل ٍ ،ال تَرفد ذطفْحدتْي جلذٗفٔ ف٘وفح َٗرفد
جلمػحظً ،ؼن تزَص ضْحدتْي ف٘وح َٗرد جلذٗٔ وحلمتل خغفأ أٍ ضفرِ
ػوذ ٍ ،فٖ جلزشجححت جلتٖ ال تَرد جلمػحظ وحلْحضؤ ٍ هح فَلْفح،
ٍ ال ٗخرت هح َٗرد جلمػحظ ذطْحدٓ ضحّذ ٍ ٗو٘ي جلوذػٖ ػلر لَل
هطَْس.
15

تحرير الَسيلة؛ ج ،2ص524 :

اعتثار شهادة الٌساء
•
•
•

•

16

جلحمَق ضشذحى حك هلل ٍ ،حك ٙدهٖ:
فأهح حك جٙدهٖ فاًِ ٌٗمسن فٖ ذحخ جلطْحدٓ حلخٔ ألسحم.
أحذّح ال ٗخرت ئال ذطحّذٗي روشٗيّ ٍ ،فَ هفح لفن ٗىفي هفحال ٍ ال
جلومػَد هٌِ جلوحل ٍ ٗغلغ ػلِ٘ جلشرحل ،وحلٌىحح ٍ ،جلخلغ ٍ ،جلغالق،
ٍ جلشرؼٔ ٍ ،جلتَو٘ل ٍ ،جلَغ٘ٔ ئل٘فِ ٍ ،جلَدٗؼفٔ ٍ ،جلزٌحٗفٔ جلوَررفٔ
للمَد ٍ ،جلؼتك ٍ ،جلٌسد ٍ ،جلىتحذٔ ٍ ،لحل ذؼضْن:
ٗخرت رو٘غ رله ذطحّذ ٍ جهشأت٘ي ٍ هَ األقَى إال القصاص.

الوثسَط في فقه اإلهاهية؛ ج ،8ص172 :

اعتثار شهادة الٌساء

• ٍ ٗزَص ضْحدٓ جلٌّسحء فٖ جلمتل ٍ جلمػحظ ئرج وفحى هؼْفيّ سرفحل أٍ
سرل :ذأى ٗطْذ سرل ٍ جهشأتحى ػلر سرل ذحلمتل أٍ جلزفشجح .فأهّفح
ضْحدتْيّ ػلر جالًفشجد فاًّْح ال تمرل ػلر ححل.

17

الٌهاية في هجرد الفقه ٍ الفتاٍى؛ ص333 :

اعتثار شهادة الٌساء

• جلخحلج :جلزٌحٗحت ٍ ،لذ هٌغ فٖ (جلخال ) هي لرَل ضْحدتْيّ فٖ جلمتل
جلوَرد للمَد ٍ ًحَ رله هح لن ٗىي هحال ٍ ال جلومػَد هٌفِ جلوفحل
«.»4
• ٍ قَّى في (الوثسَط) قثَل شهادتهيّ هع الرجال في الجٌاية الوَجثة
للقَد «.»5
• ( )4جلخال  ،وتحخ جلطْحدجت ،جلوسألٔ .4
• ( )5جلورسَط 172 :8

18

هختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج ،8ص483 :

اعتثار شهادة الٌساء

• ٍ لحل فٖ (جلٌْحٗٔ) :تزَص ضْحدٓ جلٌسحء فٖ جلمتل ٍ جلمػحظ ئرج وفحى
هؼْيّ سرل ،لثلّح ٗرغل دم جهشب هسلن ،غ٘ش أًّفِ ال ٗخرفت ذطفْحدتْيّ
جلمَد ٍ ،تزد ذْح جلذٗٔ ػلر جلىوحل «.»6
• ٍ هٌغ جذي ئدسٗس هي لرَل ضْحدتْيّ هغ جلشرحل «.»7

• ( )6جلٌْحٗٔ.333 :
• ( )7جلسشجتش .138 -137 :2

19

هختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج ،8ص483 :

•
•

•
•

20

اعتثار شهادة الٌساء
ٍ جلظحّش هي والم جذي أذٖ ػم٘ل :جلمرَل ٍ.جذي جلزٌ٘ذ ٍجفك والم ض٘خٌح
فٖ (جلٌْحٗٔ) ٍ ،وزج أذَ جلػالح ٍ جذي جلرشّجد « َّ ٍ ،»8جلوؼتوذ.
لوح سٍجُ رو٘ل ذي دسّجد ٍ جذي حوشجى -فٖ جلػفح٘  -ػفي جلػفحدق
ػلِ٘ جلسالم ،لحال :للٌح :أ تزَص ضْحدٓ جلٌسحء فٖ جلحذٍد؟ لفحل« :ففٖ
جلمتل ٍحذُ ،ئىّ ػلّ٘ح ػلِ٘ جلسالم وحى ٗمَل :ال ٗرغل دم جهشب هسلن»
«.»1
( )8جلىحفٖ فٖ جلفمِ ،436 :جلوْزّخ .558 :2
( )1جلىحفٖ  ،1 /390 :7جلتْزٗد  ،711 /266 :6جالسترػحس /26 :3
.82
هختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج ،8ص483 :

اعتثار شهادة الٌساء

• ٍ ػي صٗذ جلطحّحم ،لحل :سألتِ ػلِ٘ جلسالم :ػي ضْحدٓ جلٌسحء ،ئلر أى
لحل :للت :أ فتزَص ضْحدٓ جلٌسحء هغ جلشرحل فٖ جلذم؟ فمفحلً« :ؼفن»
«.»2
• ٍ ػي جلىٌحًٖ ػي جلػحدق ػلِ٘ جلسالم ،لحل« :تزَص ضْحدٓ جلٌسحء فٖ
جلذم هغ جلشرحل» «.»3
• ( )2جلتْزٗد  ،712 /266 :6جالسترػحس .83 /27 :3
• ( )3جلتْزٗد  ،713 /267 :6جالسترػحس .84 /27 :3

21

هختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج ،8ص484 :

•

•
•
•
•

22

اعتثار شهادة الٌساء
جحتذّ جلوحًغ ،ذوح سٍجُ سذؼٖ ػي جلػحدق ػلِ٘ جلسالم ،لحل« :ال تزفَص
ضْحدٓ جلٌسحء فٖ جلمتل» «.»4
ٍ ػي هحوذ ذي جلفض٘ل ػي جلشضفح ػل٘فِ جلسفالم ،لفحل« :ال تزفَص
ضْحدتْيّ فٖ جلغالق ٍ ال فٖ جلذم» «.»5
ٍ جلزَجخ :جلحول ػلر ضْحدتْيّ هٌفشدجت ،أٍ ًمَل ذحلوَرد ،فاًّح ال
ًخرت جلمَد ذطْحدتْيّ ،ذل ًَرد جلذٗٔ.
( )4جلتْزٗد  ،716 /267 :6جالسترػحس .87 /27 :3
( )5جلىحفٖ  ،5 /391 :7جلتْزٗد  ،705 /264 :6جالسترػحس /23 :3
.73
هختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج ،8ص484 :

اعتثار شهادة الٌساء
• ضْحدت صًحى
• دس آٗحت ٍ سٍجٗحت ،ضْحدت صى دس ذشخر هَجسد همرَل ٍ دس ذشخفر
هَجسد هشدٍد ضوشدُ ضذُ جست.
• هَجسدى ّن ٍرَد دجسد وِ دس ّ٘چ دل٘ل خحغر ًسفرت ذفِ ضفْحدت
صًحى دس آى هَجسد هغلرر ذ٘حى ًطذُ جست.

23

اعتثار شهادة الٌساء

• فمْح ّش رح وِ دل٘ل خحغر ذش پزٗشش ضْحدت صًحى ٍرفَد دجضفتِ،
ضْحدت صى سج پزٗشفتِجًذ ٍ دس سفحٗش هفَجسد جٗفي ضفْحدت سج لرفَل
ًىشدُجًذ ،چِ دل٘ل خحظ ذفش سدّ آى ٍرفَد دجضفتِ ذحضفذ ٍ چفِ جص
هَجسدى ذَدُ وِ ّ٘چ دل٘لر ذفش سدّ ٗفح لرفَل ضفْحدت دس آى ٍرفَد
ًذجضتِ جست.

24

اعتثار شهادة الٌساء

• دس ٍجلغ ،آًحى ذح فشؼ جٗي وِ »حز٘ت« ً٘حصهٌفذ دل٘فل جسفت ،ذفِ
رستٍرَى دل٘ل خحظ ذش حزّ٘ت ضْحدت صًحى ذَدُجًذ ٍ فمظ ذفِ
هَجسدى جوتفح وشدُجًذ وِ دس آٗحت ٗح سٍجٗحت ،ضْحدت صًفحى پزٗشفتفِ
ضذُ جست.
• جٗي ًىتِ وِ »حزّ٘ت« ً٘حصهٌذ دل٘ل جست ،رحى تشدٗذ ً٘ستٍ .لفر
آًچِ رحى تأهل دجسدٍ ،رَد دل٘لر ػحم ذش »حزّ٘فت« ّفش ضفْحدتر
جست ،چِ ضحّذ صى ذحضذ ٍ چِ هشد .گَٗح فمْحى گزضتِ فمذجى چٌ٘ي
دل٘لر سج هفشٍؼ گشفتِجًذ .چَى دس ه٘حى جدلفِى لفظفر  -آٗفحت ٍ
سٍجٗحت  -چٌ٘ي هغلرر سج ًورتَجى ٗحفت.
25

اعتثار شهادة الٌساء

• ٍلر ذحٗذ تَرِ دجضت وِ »ضْحدت« ٗه حزت ػمالٗر جستٗ .ؼٌر
ٍلتر وسر ذِ جهشى ،ػلن حسر ٗفح ضفرِ٘ ذفِ آى دجسد ٍ جص آى خرفش
هردّذ ،جٗي جخرحس دس ًضد ػمال ٗه ًَع دل٘ل ذفش آى جهفش هحسفَخ
هرضَد.
• جص ًظش ػمال دس ضْحدتٗ ،م٘ي هستٌذ ذِ حس ٗح ضرِ٘ آى ،هؼ٘حس جست
ٍ دس ضحّذ چ٘ضى ذ٘ص جص عقل ٍ ٍثاقت هؼترش ً٘ست.
• ٗؼٌر ػمال ّو٘ي همذجس سج وحفر هردجًٌفذ وفِ ضفخع ػحلفل هفَسد
جػتوحد ذحضذ ٍ جص چ٘ضى وِ ذِ آى ٗم٘ي دجسد ،خرش دّذ.
26

اعتثار شهادة الٌساء

• پس جص ضشجٗظ ضحّذ ،فمظ ذِ ػمفل ٍ ٍححلفت جوتففح هفروٌٌفذ ٍ دس
ضشجٗظ ضْحدتٗ ،م٘ي حسر ٗح لشٗد ذِ آى سج هؼترش هردجًٌذّ ٍ .ف٘چ
ضففشط دٗىففشى ،حتففر تؼففذد ضففحّذ سج دس حز٘ففت ضففْحدت هؼترففش
ًوردجًٌذ .جٗي جهش ذفح هشجرؼفِ ذفِ ٍرفذجى ػمالٗفر جص ٗفه سفٍَ ،
سفتحسّحى ػمال دس رحى رحى ػفحلن جص سفَى دٗىفش وفحهال آضفىحس
هرضَد.

27

اعتثار شهادة الٌساء

• جص جٗي سٍ ،دس توحم لَجً٘ي» ،ضْحدت« ذِ ػٌَجى ٗفه ػحهفل جحرفحت
پزٗشفتِ ضذُ جست .جلرتِ دس ذشخفر لفَجً٘ي ،ضفشجٗغر خفحظ ذفشجى
ضْحدت جػترحس ضذُ وِ دس لَجً٘ي دٗىش هَسد پفزٗشش لفشجس ًىشفتفِ
جست .هخالً دس ذشخر لَجً٘ي ضحّذ ذحٗذ دس ٌّىفحم جدجى ضفْحدت ذفش
غذق گفتِى خَد لسن ٗحد وٌفذ ،هحًٌفذ آٗف٘ي دجدسسفر وطفَسّحى
جسٍپحٗر ،دس ححلر وِ دس ذشخر لفَجً٘ي چٌف٘ي چ٘فضى الصم ً٘سفت،
هحًٌذ آٗ٘ي دجدسسر جسالهر وِ دس آى ضحّذ الصم ً٘سفت ذفش غفذق
گفتحس خَد لسن ذخَسدٍ .لر جغل حز٘ت ضْحدت ،جهفشى جسفت وفِ
ّوِى لَجً٘ي ذِ آى جػتشج دجسًذ.
28

اعتثار شهادة الٌساء

• دس فمِ جسالهر ذشجى ضحّذ ،ضشجٗظ خحغر هاًٌدذ تلدَ  ،ايوداى يدا
اسالم ،عذالت ٍ ،حاللزادگى جػترحس ضذُ جست.
• ٍلر دس ضشجٗظ ضْحدت چ٘ضى ذش آًچِ ػمال هؼترش هردجًٌفذ ،جففضٍدُ
ًطذُ جست.
• جلرتِ دس حز٘ت ضْحدت ،تؼذد ضحّذ ضشط ضفذُ ٍ رفض دس هفَجسدى
خحظ ذِ ضْحدت ٗه ضحّذ جوتفح ًطذُ جست.

29

اعتثار شهادة الٌساء

• ححل جٗي سإجل هغشح جست وِ آٗح دس ضحّذ »هشد ذَدى« ً٘ض ضفشط
جست؟ ذذٍى ضه جص ًظش ػمال چٌ٘ي ضشعر ٍرَد ًفذجسد .دس لسفحى
ضحسع هشد ذَدى ضحّذ دس ذشخر هَجسد هؼترش دجًستِ ضذُ ٍ دس ذشخر
دٗىش جص هَجسد ،آححس ٍ ضشجٗظ ضْحدت صى ذح هشد هتفحٍت ضوشدُ ضذُ
جست ٍ دس ذؼضر هَجسد ،ضحسع ّ٘چ ًظش خحغر جذشجص ًىشدُ جست.

30

اعتثار شهادة الٌساء

• آٗح جص جٗي آٗحت ٍ سٍجٗحت هرتَجى جًىحس ضحسع سج ًسرت ذفِ حز٘فت
ضْحدت صى رض دس هَجسدى وفِ ضفحسع ذفِ غفشجحت آى سج پزٗشفتفِ
جست ،جستفحدُ وشد؟
• ٗح فمظ ذِ جًذجصُجى وِ ضحسع حز٘ت ضْحدت صى سج سدع وشدُ جسفت،
ذٌح ٍ جستىحص ػمال هشدٍع جست ٍ دس سحٗش هفَجسد ،ضفحسع جٗفي ذٌفح ٍ
جستىحص سج پزٗشفتِ ٍ آى سج جهضح وشدُ جست؟
• پحسخ ذِ جٗي سإجل وِ دس ٍجلغ سشًَضت حز٘ت ضْحدت صًحى ذِ آى
ذستىر دجسد ،دس گشٍ ذشسسر آٗحت ٍ سٍجٗحت هشذَط ذفِ جٗفي ذحفج
جست.
31

اعتثار شهادة الٌساء
• ضْحدت صًحى دس آٗحت ٍ سٍجٗحت
• آٗحت ٍ سٍجٗحت هشترظ ذح ذحج رٌسّ٘ت ضحّذ سج هرتفَجى ذفِ چٌفذ
گشٍُ عرمِذٌذى وشد:
•  .1دجل ذش ًفر حز٘ت ضْحدت صى هغلمح

32

اعتثار شهادة الٌساء

• آلحى خَٗر غح٘حِى سىًَر جص جهحم غحدقػل٘فِ جلسفالم جص جهفحم
ذحلشػلِ٘ جلسالم جص ػلر ذي أذر عحلدػلِ٘ جلسالم سج دل٘لفر ذفش ًففر
جػترحس ضفْحدت صًفحى ذفِ عفَس ولفر رفض دس هفَجسد جسفتخٌح ضفذُ،
هردجًذ)69(.

33

( )69ر.ك :السيذ الخَئى ،هثاًى تكلوة الوٌهاج ،ج  ،1ص .122

اعتثار شهادة الٌساء

• دس جٗي سٍجٗت آهذُ جست:
• ضْحدت صًحى دس عالق ،جصدٍجد ٍ حذٍد رحٗض ً٘ست ،هىش دس دَٗى ٍ
آًچِ هشدجى ًورتَجًٌذ ذِ آى ًىحُ وٌٌذ)70(.

34

(ٍ)70سائل الشيعة؛ ج ،27ص ،362 :كتاب الشهادات ،تاب ،24حذيث42

اعتثار شهادة الٌساء
•  ٍٓ »7« -42 -33950ذِاِسٌَٕحدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ذٕيِ أَحٕوٓذٓ ذٕفيِ ٗٓحٕ٘ٓفر ػٓفيْ
ذٌَٔحىِ ذٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ أَذِِِ٘ ػٓيِ جذٕيِ جلْؤغِ٘شَِٓ ػٓيِ جلسَّىًَُِِّٖ ػٓيْ رٓؼٕفَفشٍ ػٓفيْ
أَذِِِ٘ػٓيْ ػٓلٍِّٖ ع أًََّهٔ كَاىَ يٓقَُلُ شَهٓادٓةُ الٌِّسٓاءِ لَا تَجَٔزٔ فِي عَلَدا  ٍٓ -لَدا
ًِكَاح ٍٓ لَا فِي حٔذٍٔدٍ إِلَّا فِي الذُّئَىِ ٍٓ -هٓا لَا يٓسٕدتَغِيعٔ الرِّجٓدالُ الٌَّرَدرَ
إِلَيٕهِ.
• ( -)7جلتْزٗد .773 -281 -6

35

ٍسائل الشيعة؛ ج ،27ص362 :

اعتثار شهادة الٌساء
•
•
•
•

36

ٍٓ ذِاِسٌَٕحدُِِ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ذٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ ذٌَٔحىِ ذٕيِ هٔحٓوَّذٍ هِخْلَِٔ «»1
أَقَُلُ :حٓوٓلَهٔ الشَّيٕخُ أَيٕضاً عٓلَى التَّقِيَّةِ ٍٓ الْكَرَاهٓةِ ٍٓ اسٕتَذٓلَّ عٓلَدى كًََِٕد ِه
لِلتَّقِيَّةِ تِرٍِٓايٓةِ دٓأٍدٓ تٕيِ الْحٔصٓيٕيِ السَّاتِقَةِ «.»2
( -)1جالسترػحس .80 -25 -3
( -)2تمذم فٖ جلحذٗج  35هي ّزج جلرحخ.

ٍسائل الشيعة؛ ج ،27ص362 :

اعتثار شهادة الٌساء

•  ٍٓ »4« -35 -33943ذِاِسٌَٕحدُِِ ػٓيْ سٓؼٕذِ ذٕيِ ػٓرٕذِ جللَِِّ ػٓيْ أَحٕوٓفذٓ ذٕفيِ
هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ذٕيِ خَحلِذٍ ٍٓ ػٓلِِّٖ ذٕيِ حٓذِٗذٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ذٕيِ جلٌُّؼٕوٓحىِ ػٓفيْ
دٓجٍٔدٓ ذٕيِ جلْحٔػٕٓ٘يِ ػٓيْ أَذِٖ ػٓرٕذِ جللَِِّ ع لَحلَ :سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ ضَْٓحدِٓٓ جلٌِّسٓحءِ فِٖ
جلٌِّىَححِ ذِلَح سٓرٔلٍ هٓؼْٓٔيَّ -ئِرَج وَحًَتِ جلْوٓشْأَُٓ هٌْٔىِشًَٓ فَمَحلَ لَح ذٓأْسٓ ذِِِ-

37

ٍسائل الشيعة؛ ج ،27ص360 :

اعتثار شهادة الٌساء

• حُنَّ لَحلَ هٓح ٗٓمَُلُ فِٖ رَلِهٓ فُمَْٓحؤُوُنٕ -لُلْتٔ ٗٓمَُلَُىَ لَح تَزَٔصٔ ئِلَّفح ضَفْٓحدُٓٓ
سٓرٔلَٕ٘يِ ػٓذٕلَٕ٘يِ -فَمَحلَ وَزَذَٔج لَؼٌَْٓٔنٔ جللًََََُِّّّٔٓ -ج ٍٓ جسٕتَخَفَُّج ذِؼٓضَجتِنِ جللَِِّ ٍٓ
فَشَجتِضِِِ ٍٓ -ضَذَّدٍٔج ٍٓ ػٓظَّؤَج هٓح ََّّٓىَ جللَِّٔ -ئِىَّ جللَّفِٓ أَهٓفشَ فِفٖ جلغَّلَفحقِ
ذِطَْٓحدِٓٓ سٓرٔلَٕ٘يِ ػٓذٕلَٕ٘يِ -فَأَرٓحصٍٔج جلغَّلَحقَ ذِلَح ضَحِّذٍ ٍٓجحِذٍ ٍٓ -جلٌِّىَححٔ لَنٕ
ٗٓزِةْ ػٓيِ جللَِِّ فِٖ تَحٕشِٗوِِِ « -»5فَسٓفيَّ سٓسٔفَلُ جللَّفِِ ظ فِفٖ رَلِفهٓ
جلطَّحِّذٕٓٗيِ تَأْدِٗرحً ٍٓ ًَظَشجً -لِثَلَّح ٌْٗٔىَشَ جلَْٓلَذٔ ٍٓ جلْوِ٘شَجثُ ٍٓ -لَذٕ حَرٓتَتٕ ػٔمْذُٓٓ
جلٌِّىَححِ (ٍٓ جسٕتُحِلَّ جلْفُشٍُدٔ) « ٍٓ -»1لَح أَىْ ٗٔطْْٓذٓ ٍٓ وَحىَ أَهِ٘شُ جلْؤفإْهٌِِ٘يَ
عٔٗ -زِ٘ضُ ضَْٓحدَٓٓ جلْوٓشْأَتَٕ٘يِ فِٖ جلٌِّىَححِ ػٌِْذٓ جلْاًِْىَفحسِ ٍٓ -لَفح ٗٔزِ٘فضُ فِفٖ
جلغَّلَحقِ ئِلَّح ضَحِّذٕٓٗيِ ػٓذٕلَٕ٘يِ-
38

ٍسائل الشيعة؛ ج ،27ص360 :

اعتثار شهادة الٌساء

• فَمُلْتٔ فَأًََّر رِوْشُ جللَِِّ تَؼٓحلَر لََٕلُِٔ فَشَرٔلٌ ٍٓ جهٕشَأَتحىِ « »2فَمَحلَ رَلِهٓ فِفٖ
جلذَّٕٗيِ -ئِرَج لَنٕ ٗٓىُيْ سٓرٔلَحىِ فَشَرٔلٌ ٍٓ جهٕشَأَتَحىِ ٍٓ -سٓرٔلٌ ٍٓجحِفذ ٍٓ ٗٓوِف٘يُ
جلْؤذَّػِٖ ئِرَج لَنٕ ٗٓىُيِ جهٕشَأَتَحىِ -لَضَفر ذِفزَلِهٓ سٓسٔفَلُ جللَّفِِ ظ ٍٓ أَهِ٘فشُ
جلْؤإْهٌِِ٘يَ ع ذٓؼٕذُٓٔ ػٌِْذٓوُنٕ.

39

ٍسائل الشيعة؛ ج ،27ص360 :

اعتثار شهادة الٌساء
•
•
•
•

•

40

( -)4جلتْزٗد  ٍ ،774 -281 -6جالسترػحس .81 -26 -3
( -)5فٖ جالسترػحس -ػضٗؤ (ّحهص جلوخغَط).
( -)1فٖ جلوػذسٗ ٍ -ستحل جلفشد.
( -)2جلرمشٓ .282 -2

ٍسائل الشيعة؛ ج ،27ص360 :

اعتثار شهادة الٌساء

• دس جٗي سٍجٗت جستخٌح ،هٌمغغ جست ،صٗفشج هسفتخٌر  -دٗفَى ٍ آًچفِ
هشدجى دس آى هرتَجًٌذ ًظش وٌٌذ  -خحسد جص هستخٌر هٌِ  -حفذٍد -
جست ٍ چٌ٘ي جستخٌحٗر داللتر ذش حػش ًذجسد .پس جٗفي سٍجٗفت رفض
لرَل ضْحدت صًحى دس هستخٌر ٍ ػذم لرفَل آى دس عفالق ،جصدٍجد ٍ
حذٍد داللتر ًذجسد.
• پس دس سِ هَسد ضْحدت صى ذِ ًحَ هغلك سد ضذُ جست .1 :عالق،
ّ .2الل ،جصدٍجد  .3حذٍد غ٘ش جص حذ صًح.
• دس عالق دس دٍ همحم» ،ضْحدت« هغشح جست ٗىر دس ٍلَع عالق ٍ
دٗىشى دس جحرحت آى.
41
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