 95-6-31كتاب القصاص

3

متبة القظبص
• ًتبة الوظبص
• ٍ َّ إهب كٖ الٌلس ٍ إهب ك٘وب دًٍْب.

2

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص508 :

قظبص الٌفس
•
•
•
•

الوسن األٍل كٖ هظبص الٌلس
ٍ الٌظش كِ٘ كٖ الوَرت،
ٍ الششائؾ الوؼتجشٓ كِ٘،
ٍ هب ٗخجت ثِ،

• ٍ ً٘ل٘ٔ االست٘لبء.

3

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص508 :

هَجت قظبص الٌفس
• الوَل كٖ الوَرت
• ٍ َّ إصّبم الٌلس الوؼظَهٔ ػوذا هغ الششائؾ اٙت٘ٔ.:

4

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص508 :

هَجت قظبص الٌفس
• هسألٔ ٗ 1تحون الؼوذ هحؼب ثوظذ الوتل ثوب ٗوتل ٍ لَ ًبدسا ٍ ،ثوظذ
كؼل ٗوتل ثِ ؿبلجب ٍ ،إى لن ٗوظذ الوتل ثِ ٍ ،هذ رًشًب تلظ٘ل األهسبم
كٖ ًتبة الذٗبت

5

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص508 :

القَل فٖ الششائظ الوعتجشٓ فٖ القظبص
• الوَل كٖ الششائؾ الوؼتجشٓ كٖ الوظبص
• ٍ ّٖ أهَس:

6

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

القَل فٖ الششائظ الوعتجشٓ فٖ القظبص
• األٍل -التسبٍٕ كٖ الحشٗٔ ٍ الشه٘ٔ،
• ك٘وتل الحشّ ثبلحشّ ٍ ثبلحشٓ لٌي هغ سد كبػل الذًٗٔ َّ ٍ ،ظفق دٗفٔ
الشرل الحشً ٍ ،زا توتل الحشٓ ثبلحشٓ ٍ ثبلحش لٌي ال ٗؤخز هي ٍلْ٘ب
أٍ تشًتْب كبػل دٗٔ الشرل.

7

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

لَ اهتٌع ٍلٖ دم الوشأٓ عي تأدٗٔ فبضل الذٗٔ

• هسألٔ  1لَ اهتٌغ ٍلٖ دم الوشأٓ ػي تأدٗٔ كبػل الذٗٔ أٍ ًبى كو٘شا ٍ
لن ٗشع الوبتل ثبلذٗٔ أٍ ًبى كو٘شا ٗؤخش الوظبص إلى ٍهفت األداء ٍ
الو٘سشٓ.

8

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

ٗقتض للشجل هي الوشأٓ فٖ األعشاف
•
•
•
•

9

هسألٔ ٗ 2وتض للشرل هي الوشأٓ كٖ األؿشاف،
ٍ ًزا ٗوتض للوشأٓ هي الشرل كْ٘ب هي ؿ٘ش سد،
ٍ تتسبٍى دٗتْوب كٖ األؿشاف هب لن ٗجلؾ رشاحفٔ الوفشأٓ حلفج دٗفٔ
الحش،
كئرا ثلـتِ تشرغ إلى الٌظق هي الشرل كْ٘وب ،كحٌ٘ئفز ال ٗوفتض هفي
الشرل لْب إال هغ سد التلبٍت.

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

الثبًٖ -التسبٍٕ فٖ الذٗي
• الخبًٖ -التسبٍٕ كٖ الذٗي
•  ،كال ٗوتل هسلن ثٌبكش هغ ػذم اػت٘بدُ هتل الٌلبس.

10

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

ال فشق ث٘ي أطٌبف النفبس

• هسألٔ  1ال كشم ث٘ي أطٌبف الٌلبس هي الزهٖ ٍ الحشثٖ ٍ الوسفتأهي
ٍ ؿ٘شُ،
• ٍ لَ ًبى الٌبكش هحشم الوتل ًبلزهٖ ٍ الوؼبّفذ ٗؼفضس لوتلفِٗ ٍ ،ـفشم
الوسلن دٗٔ الزهٖ لْن.

11

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

لَ اعتبد الوسلن قتل أّل الزهٔ

• هسألٔ  2لَ اػتبد الوسلن هتل أّل الزهٔ ربص االهتظبص هٌِ ثؼفذ سد
كبػل دٗتِ*،
• ٍ ه٘ل إى رلي حذ ال هظبص َّ ٍ ،ػؼ٘ق.
• * ٍ لَ لن ٗغلت اٍل٘بء الذم القَد ٍ مبى ّذزا الوسذلن هَججذب لشفذع
األهي العبم ف٘جت على الحبمن قتلِ حذا ٍ لذَ لذن ٗنذي هفسذذا فذٖ
األسع ف٘جَص للحبمن أخز دٗٔ الوسذلن عٌذِ أٍ أخذز أسثعذٔ الف
دسّن ثذل ثوبً٘ٔ هأٓ
12

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

ٗقتل الزهٖ ثبلزهٖ
• هسألٔ ٗ 3وتل الزهٖ ثبلزهٖ ٍ ثبلزه٘ٔ هغ سد كبػل الذٗٔ،
• ٍ الزه٘ٔ ثبلزه٘ٔ ٍ ثبلزهٖ هي ؿ٘ش سد اللؼل ًبلوسلو٘ي ،هي ؿ٘ش كشم
ث٘ي ٍحذٓ هلتْوب ٍ اختالكْوب ،ك٘وتل الَْ٘دٕ ثبلٌظشاًٖ ٍ ثبلؼٌس ٍ
الوزَسٖ ثْوب ٍ ثبلؼٌس.

13

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

لَ قتل رهٖ هسلوب عوذا

• هسألٔ  4لَ هتل رهٖ هسلوب ػوذا دكغ َّ ٍ هبلِ إلى أٍل٘بء الووتَل ٍ
ّن هخ٘شٍى ث٘ي هتلِ ٍ استشهبهِ ،هي ؿ٘ش كشم ث٘ي ًَى الوبل ػٌ٘ب أٍ
دٌٗب هٌوَال أٍ ال ٍ ،ال ث٘ي ًًَِ هسبٍٗب للبػل دٗٔ الوسفلن أٍ صائفذا
ػلِ٘ أٍ هسبٍٗب للذٗٔ أٍ صائذا ػلْ٘ب.

14

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص520 :

أٍالد الزهٖ القبتل أحشاس
• هسألٔ  5أٍالد الزهٖ الوبتل أحشاس ال ٗستشم ٍاحذ هٌْن لوتل ٍالذّن،
• ٍ لَ أسلن الزهٖ الوبتل هجل استشهبهِ لن ٌٗي ألٍل٘فبء الووتفَل ؿ٘فش
هتلِ.

15

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص520 :

لَ قتل النبفش مبفشا ٍ أسلن

• هسألٔ  6لَ هتل الٌبكش ًبكشا ٍ أسلن لن ٗوتل ثِ ،ثل ػلِ٘ الذٗٔ إى ًبى
الووتَل را دٗٔ.

16

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص520 :

ٗقتل ٍلذ الششذٓ ثَلذ الضً٘ٔ

•  .هسألٔ ٗ 7وتل ٍلذ الششذٓ ثَلذ الضً٘ٔ ثؼذ ٍطلِ اإلسالم ح٘ي تو٘فضُ
ٍ لَ لن ٗجلؾ،
• ٍ أهب كٖ حبل طـشُ هجل التو٘ض أٍ ثؼذُ ٍ هجل إسالهِ كلٖ هتلِ ثفِ ٍ
ػذهِ تأهل ٍ إشٌبل *.

• * ثل ال إشٌبل كٖ هتلِ ثِ ألى ٍلذ الوسلن هسلن ٍ إى ًبى هي الضًب.

17

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص520 :

لَ قغع هسلن ٗذ رهٖ عوذا فأسلن
• ٍ هي لَاحن ّزا الجبة كشٍع:
• هٌْب -لَ هـغ هسلن ٗذ رهٖ ػوذا كأسفلن ٍ سفشت إلفى ًلسفِ كفال
هظبص كٖ الـشف ٍ ال هَد كٖ الٌلس ٍ ،ػلِ٘ دٗٔ الٌلس ًبهلٔ،
• ٍ ًزا لَ هـغ طجٖ ٗذ ثبلؾ كجلؾ حفن سفشت رٌبٗتفِ ال هظفبص كفٖ
الـشف ٍ ال هَد كٖ الٌلس ٍ ػلى ػبهلتِ دٗٔ الٌلس.

18

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص520 :

لَ قغع ٗذ حشثٖ أٍ هشتذ فأسلن

• ٍ هٌْب -لَ هـغ ٗذ حشثٖ أٍ هشتذ كأسلن حفن سفشت كفال هفَد ٍ ،ال
دٗٔ* ػلى األهَى ٍ ،ه٘ل ثبلذٗفٔ اػتجفبسا ثحفبل االسفتوشاس ٍ ،األٍل
أهَى،
• ٍ لَ سهبُ كأطبثِ ثؼذ إسالهِ كال هفَد ٍ لٌفي ػل٘فِ الذٗفٔ ٍ ،سثوفب
ٗحتول الؼذم اػتجبسا ثحبل الشهٖ َّ ٍ ،ػؼ٘ق،
• ٍ ًزا الحبل لَ سهى ره٘ب كأسلن حن أطبثِ كال هَد ٍ ،ػلِ٘ الذٗٔ.
• * ال دٗٔ على الجبًٖ ٍ إى مبًت دٗتِ على ث٘ت الوبل.
19

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

لَ قتل هشتذ ره٘ب

• ٍ هٌْب -لَ هتل هشتذا ره٘ب ٗقتل ثِ ٍ ،إى هتلِ ٍ سرغ إلى اإلسالم كال
هَد ٍ ػلِ٘ دٗٔ الزهٖ،
• ٍ لَ هتل رهٖ هشتذا ٍ لَ ػي كـشٓ هتل ثِ ٍ ،لَ هتلِ هسلن كال هَدٍ ،
الظبّش ػذم الذٗٔ ػلِ٘ ٍ لإلهبم ػلِ٘ السالم تؼضٗشُ.

20

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

قتل هي ٍجت قتلِ

• ٍ هٌْب -لَ ٍرت ػلى هسلن هظبص كوتلِ ؿ٘ش الَلٖ ًبى ػلِ٘ الوفَد
ٍ لَ ٍرت هتلِ ثبلضًب أٍ اللَاؽ كوتلِ ؿ٘ش االهبم ػلِ٘ السالم ه٘فل ال
هَد ػلِ٘ ٍ ال دٗٔ* ٍ ،كِ٘ تشدد.
• *ّزا َّ األهَٕ.

21

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

أى ٗنَى الوقتَل هحقَى الذم

• الششؽ السبدس -أى ٌَٗى الووتَل هحوَى الذم ،كلَ هتفل هفي ًفبى
هْذٍس الذم ًبلسبة للٌجٖ طلّى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ كل٘س ػل٘فِ الوفَدٍ ،
ًزا ال هَد ػلى هي هتلِ ثحن ًبلوظبص ٍ الوتل دكبػب ٍ ،كفٖ الوفَد
ػلى هتل هي ٍرت هتلِ حذا ًبلالئؾ ٍ الضاًفٖ ٍ الوشتفذ كـفشٓ ثؼفذ
التَثٔ تأهل ٍ إشٌبل ٍ ،ال هَد ػلى هي ّلفي ثسفشاٗٔ الوظفبص أٍ
الحذ

22

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص523 :

الششط الثبلث -اًتفبء األثَٓ
• الششؽ الخبلج -اًتلبء األثَٓ،
• كال ٗوتل أة ثوتل اثٌِ ٍ ،الظبّش أى ال ٗوتل أة األة ٍ ٌّزا.

23

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

ال تسقظ النفبسٓ عي األة ثقتل اثٌِ ٍال الذٗٔ
• هسألٔ  1ال تسوؾ الٌلبسٓ ػي األة ثوتل اثٌِ ٍ ال الذٗٔ،
• ك٘ؤدٕ الذٗٔ إلى ؿ٘شُ هي الَاسث ٍ ،ال ٗشث َّ هٌْب.

24

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

ال ٗقتل األة ثقتل اثٌِ ٍ لَ لن ٗني هنبفئب لِ
• هسألٔ  2ال ٗوتل األة ثوتل اثٌِ ٍ لَ لن ٌٗي هٌبكئب لِ،
• كال ٗوتل األة الٌبكش ثوتل اثٌِ الوسلن.

25

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

ٗقتل الَلذ ثقتل أثِ٘
• هسألٔ ٗ 3وتل الَلذ ثوتل أثًِ٘ ٍ ،زا األم ٍ إى ػلت ثوتل ٍلذّب*،
• ٍ الَلذ ثوتل أهفًِ ٍ ،فزا األهفبسة ًبألرفذاد ٍ الزفذات هفي هجفل
األم** ٍ ،األخَٓ هي الـشك٘ي ٍ ،األػوفبم ٍ الؼوفبت ٍ األخفَال ٍ
الخبالت.

• * األحَط عذم قظبص األم ٍ إى علت ثقتل ٍلذّب.

• ** األحَط عذم قظبص الجذات هغلقب ٍ ال األجذاد هي قجل األم.
26

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

لَ ادعى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• هسألٔ  4لَ ادػى احٌبى ٍلذا هزَْال كبى هتلِ أحذّوب هجل الوشػٔ كال
هَد*،
• ٍ لَ هتالُ هؼب كْل َّ ًزلي لجوبء االحتوبل ثبلٌسجٔ إلى ًل هٌْوب أٍ
ٗشرغ إلى الوشػٔ؟ األهَى َّ الخبًٖ،
• * ثل ٗشرغ إلى الوشػٔ.

27

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

•
•
•
•
•
•

28

لَ ادعى اثٌبى ٍلذا هجَْال
ٍ لَ ادػ٘بُ حن سرغ أحذّوب ٍ هتالُ تَرِ الوظبص ػلى الشارغ ثؼفذ
سد هب ٗلؼل ػي رٌبٗتِ ٍ ،ػلى اٙخش ًظق الذٗٔ ثؼذ اًتلبء الوظبص
ػٌِ،
ٍ لَ هتلِ الشارغ خبطٔ اختض ثبلوظبص،
ٍ لَ هتلِ اٙخش ال ٗوتض هٌِ،
ٍ لَ سرؼب هؼب كللَاسث أى ٗوتض هٌْوب ثؼذ سد دٗٔ ًلس ػلْ٘وب،
ٍ ًزا الحبل لَ سرؼب أٍ سرغ أحذّوب ثؼذ الوتل،
ثل الظبّش أًِ لَ سرغ هي أخشرتِ الوشػٔ ًبى األهش ًزلي ثوٖ اٙخش
ػلى الذػَى أم ال.
تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

لَ قتل سجل صٍجتِ

• هسألٔ  5لَ هتل سرل صٍرتِ ٗخجت الوظبص ػلِ٘ لَلفذّب هٌفِ ػلفى
األطح ٍ ،ه٘ل ال ٗولي أى ٗوتض هي ٍالذُ ٍ َّ ؿ٘ش ٍرِ٘*.
• *ثل َّ األطح األقَى.

29

تحشٗش الَس٘لٔ ،ج ،2ص522 :

العقل ٍ الجلَغ
• الششؽ الشاثغ ٍ الخبهس -الؼول ٍ الجلَؽ،
• كال ٗوتل الوزٌَى سَاء هتل ػبهال أٍ هزًٌَبً ،ؼن تخجفت الذٗفٔ ػلفى
ػبهلتِ،
• ٍ ال ٗوتل الظجٖ ثظجٖ ٍ ال ثجبلؾ ٍ إى ثلؾ ػششا أٍ ثلؾ خوسٔ أشجبس،
كؼوذٓ خـأ حتى ٗجلؾ حذ الشربل كٖ السي أٍ سبئش األهبسات ٍ ،الذٗٔ
ػلى ػبهلتِ.

30

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص522 :

لَ قتل عبقل ثن خَلظ

• هسألٔ  1لَ هتل ػبهل حن خَلؾ ٍ رّت ػولِ لن ٗسفوؾ ػٌفِ الوفَد
سَاء حجت الوتل ثبلجٌ٘ٔ أٍ ثئهشاسُ حبل طحتِ.

31

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص522 :

ال ٗشتشط الششذ فٖ القظبص

• هسألٔ  2ال ٗشتشؽ الششذ ثبلوؼٌى الوؼَْد كٖ الوظبص ،كلَ هتل ثبلؾ
ؿ٘ش سش٘ذ كؼلِ٘ الوَد.

32

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص522 :

لَ اختلف الَلٖ ٍ الجبًٖ

• هسألٔ  3لَ اختلق الَلٖ ٍ الزبًٖ ثؼفذ ثلَؿفِ أٍ ثؼفذ إكبهتفِ كوفبل
الَلٖ :هتلتِ حبل ثلَؿي أٍ ػولي كأًٌشُ الزبًٖ كبلوَل هَل الزبًٖ
ث٘وٌِ٘ ٍ ،لٌي تخجت الذٗٔ كٖ هبلْوب ثئهشاسّوب ال الؼبهلٔ ،هي ؿ٘ش كشم
ث٘ي الزْل ثتبسٗخْوب أٍ ثتبسٗخ أحذّوب دٍى اٙخشّ ،زا كفٖ كفشع
االختالف كٖ الجلَؽ
• ٍ أهب كٖ االختالف كٖ ػشٍع الزٌَى ك٘وٌي اللشم ث٘ي هب إرا ًفبى
الوتل هؼلَم التبسٗخ ٍ شي كٖ تبسٗخ ػشٍع الزٌفَى كفبلوَل هفَل
الَلٖ ٍ ،ث٘ي سبئش الظَس كبلوَل هَل الزبًٖ ٍ ،لفَ لفن ٗؼْفذ للوبتفل
حبل رٌَى كبلظبّشأى الوَل هَل الَلٖ أٗؼب.
33

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص522 :

لَ اختلف الَلٖ ٍ الجبًٖ

معلوم التاريخ
البلوغ
مجهول التاريخ
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القتل تاريخه
معلوم

الشك

القتل تاريخه
مجهول

االستصحاب
مثبت

القتل تاريخه
معلوم

االستصحاب
موافق للجاني

القتل تاريخه
مجهول

اليجري
اإلستصحاب

ك في ثبوت
يش ّ
القصاص ،و
األصل عدمه

لَ اختلف الَلٖ ٍ الجبًٖ
القتل تاريخه معلوم

الشك

معلوم التاريخ
القتل تاريخه مجهول

االستصحاب مثبت

العقل
القتل تاريخه معلوم

االستصحاب موافق
للولي

مجهول التاريخ
القتل تاريخه مجهول
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اليجري اإلستصحاب

ك في ثبوت
يش ّ
القصاص ،و األصل
عدمه

لَ ادعى الجبًٖ طغشُ فعال

• هسألٔ  4لَ ادػى الزبًٖ طـشُ كؼال ٍ ًبى هوٌٌب كٖ حوِ كئى أهٌي
إحجبت ثلَؿِ كَْ ٍ،إال كبلوَل هَلِ ثال ٗو٘ي ٍ ،ال أحش إلهشاسُ ثبلوتفل
إال ثؼذ صهبى الؼلن ثجلَؿِ ٍ ثوبئِ ػلى اإلهشاس ثِ.

36

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص522 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• هسألٔ  5لَ هتل الجبلؾ الظجٖ هتل ثِ ػلى األشجِ ٍ إى ًبى االحت٘فبؽ
أى ال ٗختبس ٍلٖ الووتَل هتلِ،ثل ٗظبلح ػٌِ ثبلذٗٔ،
• ٍ ال ٗوتل الؼبهل ثبلوزٌَى ٍ إى ًبى أدٍاسٗفب هفغ ًفَى الوتفل حفبل
رًٌَِٗ ٍ ،خجت الذٗٔ ػلى الوبتل إى ًبى ػوذا أٍ شجِْ ٍ ،ػلى الؼبهلٔ
إى ًبى خـأ هحؼب،
• ٍ لَ ًبى الوزٌَى أسادُ كذكؼِ ػي ًلسِ كال شٖء ػلِ٘ هي هفَد ٍ ال
دٗٔٗ ٍ ،ؼـى ٍسحتِ الذٗٔ هي ث٘ت هبل الوسلو٘ي.

37

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص522 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ
• ٍ لَ هتل الجبلؾ الظجٖ هتل ثِ ػلى األطح

38

ششائع اإلسالم فٖ هسبئل الحالل ٍ الحشام؛ ج ،4ص200 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ
•  .7062الخبهس:
• لَ هتل الجبلؾ الظّجّٖ هتل ثِ ػلى األطحّ ،سَاء ًفبى الظفجّٖ هوّ٘فضا أٍ
ؿ٘ش هوّ٘ض إى ًبى الوتل ػوذا ٍ ،إى ًبى شجِ٘ ػوذ كبلذّٗٔ ًبهلفٔ كفٖ
هبل الزبًٖ ٍ ،إى ًبى خـأ كبلذّٗٔ ػلى الؼبهلٔ.

39

تحشٗش األحنبم الششع٘ٔ على هزّت اإلهبه٘ٔ (ط  -الحذٗثٔ)؛ ج ،5ص464 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ
• ٍ اى ًبى الووتَل طـ٘شا أٍ هزًٌَب كؼلى الوبتل الذٗٔ دٍى الوَد

40

النبفٖ فٖ الفقِ؛ ص384 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ
• هَلِ ٍ« :لَ هتل الجبلؾ الظجّٖ .إلخ».
• ( )1الوَل ثوتل الجبلؾ ثبلظجّٖ هزّت أًخش األطحبة ،ثل َّ الوذزّت،
لؼوَم األدلّٔ الوتٌبٍلٔ لِ.
• ٍ خبلق كٖ رلي أثَ الظالح « ،»1كألحوِ ثبلوزٌَى كٖ إحجبت الذٗٔ
ثوتلِ ػوذا « »2هـلوب ،الشتشاًْوب كٖ ًوظبى الؼول.
• ______________________________
( )1الٌبكٖ كٖ اللوِ.384 :
• ( )2سوـت هي «د».
41

هسبلل األفْبم إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج ،15ص164 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ أر٘ت ثجـالى الو٘بس هغ ٍرَد اللفبسم ٍ .الوزٌفَى خفشد ثفٌضّ
خبصّ،

42

هسبلل األفْبم إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج ،15ص165 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ َّ طح٘حٔ أثٖ ثظ٘ش هبل« :سألت أثب رؼلش ػلِ٘ السالم ػي سرل
هتل سرالهزًٌَب ،كوبل :إى ًبى الوزٌَى أسادُ كذكؼِ ػي ًلسِ كوتلفِ
كال شٖء ػلِ٘ هي هَد ٍ ال دٗٔٗ ٍ ،ؼـى ٍسحتِ الذٗٔ هفي ث٘فت هفبل
الوسلو٘ي .هبل ٍ :إى ًبى هتلِ هي ؿ٘ش أى ٌَٗى الوزٌفَى أسادُ فذال
قَد لوي ال ٗقبد هٌِ ٍ ،أسى أى ػلى هبتلِ الذٗٔ كٖ هبلِ ٗفذكؼْب إلفى
ٍسحٔ الوزٌَىٗ ٍ ،ستـلش اللِّ ػضّ ٍ رلّ ٍ ٗتَة إلِ٘» «.»2
• ( )2الٌبكٖ  294 :7ح  ،1اللوِ٘  75 :4ح  ،234التْفزٗت 231 :10
ح  ،913الَسبئل  51 :19ة « »28هي أثَاة الوظبص كٖ الٌلس ح
.1
43

هسبلل األفْبم إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج ،15ص165 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ هشٗت هٌِ [هب] « »3سٍى أثَ الَسد « »4ػي أثٖ ػجفذ اللّفِ ػل٘فِ
السالم.

• ( )3هي الحزشّٗت٘ي.
• ( )4الٌبكٖ  294 :7ح  ،2التْزٗت  231 :10ح  ،914الَسفبئل :19
 52الجبة الوتوذّم ح .2

44

هسبلل األفْبم إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج ،15ص165 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ ٗوٌي االحتزبد ألثٖ الظالح ثوَلِ ػلِ٘ السالم كفٖ الخجفش األٍل:
«كال هَد لوي ال ٗوبد هٌِ» كئى «هي» ػبهّٔ تشول الظجّٖ ٍ الوزٌَى،
ح٘ج إًِ ال ٗوبد هٌْوب كال ٗوبد لْوب هي الؼبهل ،كال ٌَٗى ه٘بسب ػلفى
الوزٌَى ،ثل ًالّوب داخفل كفٖ ػوفَم الفٌضّ ٍ ،إى ًفبى الوزٌفَى
هٌظَطب ػلى حٌوِ ثبلخظَص أٗؼب.

45

هسبلل األفْبم إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج ،15ص165 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ
• هَلِٗ ٍ« :وتل الجبلؾ إلخ».
• دل٘ل هتل الجبلؾ ثـ٘ش الجبلؾ ػوَم الٌتبة كٖ السفٌّٔ ٍ اإلروفبع الفذالّ
ػلى ٍرَة هظبص الٌلس ثبلٌلس ،هي ؿ٘فش هخظفض طفشٗح كفٖ
إخشاد هتل الجبلؾ الظجٖ ،هي الؼول ٍ الٌول ٍ ،ل٘س ػذم تٌل٘لِ هبًؼب،
ٍ َّ ظبّش.

46

هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى فٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج ،14ص10 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ هب كٖ طح٘حٔ أثٖ ثظ٘ش الوتوذهٔ -كال هَد لوي ال ٗوبد هٌِ «-»1
ػبم لن ٗظلح هخظظب ،لؼوَم رلي ًلِّ ،لوب توذم ،هي اىّ الخجش الَاحذ
الظح٘ح اى سلن التخظ٘ض ثِ إًّوب ٗخظض إرا ًبى خبطّفب طفشٗحب
داللتِ ٗوٌّ٘٘ب ال ظٌّ٘ب ٍ ،ظبّش أًِّ ل٘س ٌّفب ًفزلي ،كئًّفِ ٗحتوفل اى
ٌَٗى هخظَطب ثبلوزٌَى.

• ______________________________
( )1الَسبئل الجبة  28هي أثَاة الوظبص كٖ الٌلس الشٍاٗٔ  1د 19
ص  51هـؼٔ هٌْب.

47

هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى فٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج ،14ص10 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ ٗؤّٗذُ أىّ الجحج كٖ الوزٌَى كٖ لضٍم الذٗٔ كٖ هبلفِّ ٍ ،فَ هَلفِ
ػلِ٘ السّالم ٍ:أسى أىّ ػلى ػبهلتِ الذٗٔ كٖ هبلِ ٗفذكؼْب إلفى ٍسحفٔ
الوزٌَى «.»2
• ػلى أىّ أثب ثظ٘ش هشتشى ،كتأهّل.

• ( )2الَسبئل الجبة  28هي أثَاة الوظبص كٖ الٌلس الشٍاٗٔ  1د 19
ص  51هـؼٔ هٌْب.

48

هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى فٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج ،14ص10 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ أهّب دل٘ل ػذم هتل الؼبهل ثبلوزٌَى كٌأًِّ الٌوض كٖ الووتَل ح٘فج
ًبى هزًٌَب ،كلؼلِ طبس ؿ٘ش ًلَ ،ثل ثوٌضلٔ الحَ٘اى كوب اشتولتِ األدلّٔ
الوتوذهٔ ،هخل «الٌَّلْسٓ ثِبلٌَّلْسِ» «»1
•
•
•
•

49

ٍ تظشٗح طح٘حٔ أثٖ ثظ٘ش الوتوذهٔ كِ٘ «.»2
ٍ الظبّش تَح٘وِ لؼذم تَهلْن كٖ طحٔ هخل رلي ،كتأهّل.
( )1الوبئذٓ.49 :
( )2الَسبئل الجبة  28هي أثَاة الوظبص كٖ الفٌلس الشٍاٗفٔ  1د
 19ص .51
هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى فٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج ،14ص11 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ ال ٗوتض هي الوسلن للوشتفذ ٍ ًفل هفي أثفبح الشفشع هتلفِ ٍ ،ال
الوزٌَى ثال خالف للظح٘ح ٍ الوَحن :ػي سرل هتل سرفال هزًٌَفب.
هبل :اى ًبى الوزٌَى أسادُ كذكؼِ ػي ًلسِ كوتلِ كال شٖء ػل٘فِ هفي
هَد ٍ ال دٗٔٗ ٍ ،ؼـى ٍسحتِ الذٗٔ هي ث٘ت هبل الوسلو٘ي .هفبل ٍ :اى
ًبى هتلِ هي ؿ٘ش أى ٌَٗى الوزٌَى أسادُ كال هَد لوي ال ٗوبد هٌفٍِ ،
أسى أى ػلى هبتلِ الذٗٔ كٖ هبلِ ٗذكؼْب إلى ٍسحٔ الوزٌَى ٍ ٗسفتـلش
اللِّ ٍ ٗتَة الِ٘» « ٍ »1هشٗت هٌِ ؿ٘شُ.

50

هفبت٘ح الششائع؛ ج ،2ص127-126 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ ألحن ثِ الحلجٖ الظجٖ كال ٗوتل الجبلؾ ثِ ،الشفتشاًْوب كفٖ ًوظفبى
الؼول ٍ سثوب ٗحتذ لِ ثوَلِ ػلِ٘ السالم كٖ الحذٗج الوزًَس «كال هَد
لوي ال ٗوبد هٌِ» كبى (هي) ٗشولِ ٍ ،األًخش ػلى خالكِ لؼوَم األدلفٔ
الوتٌبٍلٔ.

51

هفبت٘ح الششائع؛ ج ،2ص127 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ ٗوتل الجبلؾ ثبلظجّٖ ػلى األطحّ ٍكبهبً للوشَْس للؼوَهبت هفي ؿ٘فش
هؼبسع ٍ ،خالكبً للحلجٖ « ٍ »14لن ًظلش لِ ثوستٌذ ٍ ،الحول ػلفى
الوزٌَى ه٘بس ٍ ،ال دل٘ل ػلى أًّفِ ال ٗوفتضّ هفي الٌبهفل للٌفبهض
هـلوبً.

52

مشف اللثبم ٍ اإلثْبم عي قَاعذ األحنبم؛ ج ،11ص103 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ ًزا كٖ الوزٌى ػلِ٘ ثبلٌسجٔ إلفى الؼوفل اروبػفب كفال ٗوفبدػبهفل
ثوزٌَى ثل تخجت الذٗٔ ػلى الؼبهفل إرا ًبًفت رٌبٗتفِ ػفي ػوفذ أٍ
شجْ٘ٔ ثِ ٍ ػلى الؼبهلٔ إى ًبًت خـأ ٍ لَ هظفذ الؼبهفل دكؼفِ ػفي
ًلسِ ًبى ّذسا ال دٗٔ لِ ال ػلى الؼبهل ٍ ال الؼبهلٔ ٍ لَ ًبى الزفبًٖ
ٍ الوزٌٖ ػلِ٘ ادٍاسٗ٘ي كبى ًبًت الزٌبٗٔ حبل ػولْوفب كفبلوَد ٍ إى
ًبًت كٖ حبل رًٌَْوب أٍ رٌَى الزبًٖ كبلذٗٔ ٍ إى ًبًت حبل ػول
الزبًٖ ٍ رٌَى الوزٌٖ ػلِ٘ كلِ٘ اشٌبل ٍ االحَط الظلح ثبلذٗٔ

53

سفٌ٘ٔ الٌجبٓ ٍ هشنبٓ الْذى ٍ هظجبح السعبدات(ًجفى ،مبشذف الغغذبء ،احوذذ ثذي
على ثي هحوذ سضب)؛ ج ،3ص73 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ أهب ثبلٌسجٔ إلى الجلَؽ كبلوشَْس ػلى ػذم اػتجبسُ كٖ الوزٌٖ ػلِ٘
كلَ هتل الجبلؾ طج٘ب هتل ثِ لٌٌِ ال ٗخلَ ػي إشٌبل لؼوَم هَلِ (كفال
هَد لوي ال ٗوبد هٌِ ٍ االحَط الظلح ثبلذٗٔ

54

سفٌ٘ٔ الٌجبٓ ٍ هشنبٓ الْذى ٍ هظجبح السعبدات(ًجفى ،مبشذف الغغذبء ،احوذذ ثذي
على ثي هحوذ سضب)؛ ج ،3ص73 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ لَ هتل الجبلؾ الظجّٖ ٗوتل ثِ ػلى الوشَْس هفي رْفٔ الؼوَهفبت ٍ
استشٌل ثأىّ الؼوَهبت هبثلٔ للتخظ٘ض ٍ تذلّ ػلى الوفَد طفح٘حٔ
أثٖ ثظ٘ش الوشادّٕ هبل«:سألت أثب رؼلش ػلْ٘وب السّالم ػي سرل هتفل
سرال هزًٌَب كوبل :إى ًبى الوزٌَى أسادُ كذكؼِ ػي ًلسِ كوتلفِ كفال
شٖء ػلِ٘ هي هَد ٍ ال دٗٔٗ ٍ ،ؼـى ٍسحتفِ دٗتفِ هفي ث٘فت -هفبل
الوسلو٘ي هبل ٍ :إى ًبى هتلِ هي ؿ٘ش أى ٌٗفَى الوزٌفَى أسادُ كفال
هَد لوي ال ٗوبد هٌِ -الحذٗج» «ّ »1زُ الظح٘حٔ ٍ إى ًبى هَسدّب
الوزٌَى إلّب أى هَلِ ػلِ٘ السّالم ػلى الوحٌٖ« :كال هَد لوي ال ٗوفبد
هٌِ» تـج٘ن للٌجشى ػلى الظـشى ،كتذلّ ػلى ػذم الوَد كفٖ الظفـ٘ش
أٗؼب.
55

جبهع الوذاسك فٖ ششح هختظش الٌبفع؛ ج ،7ص236 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ ٗوٌي أى ٗوبلّ :زا هجٌّٖ ػلى إؿالم هي ال ٗوبد ثفِ ٍ ،هفي ٗوفَل
ثأىّ ٍرَد هذس الوت٘وّي كٖ هوبم التخبؿت هفبًغ هفي اإلؿفالم ٗوٌفغ
اإلؿالم
• هؼبكب إلى أىّ الصم هب رًش ػذم الوَد لَ هتل الٌبئن ألىّ الٌبئن هغ ًًَِ
ًبئوب لَ هتل أحذا كٖ حبل الٌَّم ال هَد ػلِ٘ ٍ ال أظيّ أى ٗلتضم ثِ،

• ٍ ّزُ الظح٘حٔ تذلّ ػلى أىّ الؼبهل ال ٗوتل ثبلوزٌَى.

56

جبهع الوذاسك فٖ ششح هختظش الٌبفع؛ ج ،7ص236 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ لَ هتل الجبلؾ الظجٖ هتل ثِ ػلفى األطفح ٍكبهفب للوشفَْس ًوفال ٍ
تحظ٘ال ،ثل كٖ الوسبلي َّ الوفزّت ٍ كفٖ هحٌفٖ السفشائش ّفَ
األظْش ث٘ي أطحبثٌب ٍ الوؼوَل ػلِ٘ ػٌذ الوحظل٘ي هٌْن ،ثل لن أرذ
كِ٘ خالكب ث٘ي الوتأخشٗي هٌْن ،ثل ٍ ال ث٘ي الوذهبء ػذا هب ٗحٌى ػي
الحلجٖ هي ػذم هتلِ ثِ َّ ٍ ،هغ أًِ هٌبف لؼوَم األدلفٔ ٍ خظفَص
هشسل « »1الوٌزجش ثوب ػشكت «ًل هي هتل ش٘ئب طـ٘شا أٍ ًج٘شا ثؼفذ
أى ٗتؼوذ كؼلِ٘ الوتل»
• ( )1الَسبئل -الجبة -31 -هي أثَاة الوظبص كٖ الٌلس -الحذٗج
.4
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جَاّش النالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج ،42ص184 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• هبل كٖ ًشق اللخبم :لن ًظلش لفِ ثوسفتٌذ ٍ ،الحوفل ػلفى الوزٌفَى
ه٘بس ٍ ،ال دل٘ل ػلى أًِ ٗوتض هي الٌبهل للٌفبهض ٍ إى ًفبى هفذ
ٌٗبهش ثوب تسوؼِ كٖ طح٘ح أثفٖ ثظف٘ش «ً »2ؼفن ّفَ هبطفش ػفي
هؼبسػٔ هب ػشكت هي ٍرَُ ك٘حول ػلى خظَص الوزٌَى.
• ًؼن ال ٗوتل الؼبهل ثبلوزٌَى حبل هتلِ ثال خالف أرذُ كًِ٘ ،وب ػفي
الـٌ٘ٔ ٍ ؿ٘شّب االػتشاف ثِ ،ثل كفٖ ًشفق اللخفبم ًسفجتِ إلفى هـفغ
األطحبة ،ثل ػي ًشق الشهَص اإلروبع ػلِ٘ َّ ٍ ،الحزٔ ثؼذ
• ( )2الَسبئل -الجبة -28 -هي أثَاة الوظبص كٖ الٌلس -الحذٗج
.1
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جَاّش النالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج ،42ص184 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• طح٘ح أثٖ ثظ٘ش «« »3سألت أثب رؼلش (ػلِ٘ السالم) ػي سرل هتفل
سرال هزًٌَب ،كوبل :إى ًبى الوزٌَى أسادُ كذكؼِ ػي ًلسِ كوتلِ كفال
شٖء ػلِ٘ هي هَد ٍ ال دٗٔٗ ٍ ،ؼـفى ٍسحتفِ الذٗفٔ هفي ث٘فت هفبل
الوسلو٘ي هبل ٍ :إى ًبى هتلِ هي ؿ٘ش أى ٌٗفَى الوزٌفَى أسادُ كفال
هَد لوي ال ٗوبد هٌِ ٍ ،أسى أى ػلى هبتلِ الذٗٔ كٖ هبلِ ٗفذكؼْب إلفى
ٍسحٔ الوزٌَىٗ ٍ ،ستـلش اهلل ػض ٍ رل ٍ ٗتَة إلِ٘».
• ( )3الَسبئل -الجبة -28 -هي أثَاة الوظبص كٖ الٌلس -الحذٗج
.1
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جَاّش النالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج ،42ص185 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ
• ٍ كٖ
• خجش أثٖ الَسد «« »1هلت ألثٖ ػجذ اهلل ٍ أثٖ رؼلش (ػلْ٘وب السالم):
أطلحي اهلل سرل حول ػلِ٘ سرل هزٌَى ثبلس٘ق كؼشثِ الوزٌفَى
ػشثٔ كتٌبٍل الشرل الس٘ق هي الوزٌَى كؼشثِ ٍ هتلِ ،هفبل :أسى أى
ال ٗوتل ثِ ٍ ال ٗـشم دٗتِ ٍ ،تٌَى دٗتِ ػلى االهبم».
• ( )1الَسبئل -الجبة -28 -هي أثَاة الوظبص كٖ الٌلس -الحذٗج
.2
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جَاّش النالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج ،42ص185 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ ثبلزولٔ كبلحٌن هلشٍؽ هٌِ ٍ لَ ًبى الوبتل أدٍاسٗب كوتل حبل ػولِ
آخش ًزلي لٌي حبل رًٌَِ ػوال ثئؿالم الٌض ٍ اللتَى ٍ إى ًفبى
ال ٗخلَ هي ًظش.
• ٍ ػلى ًل حبل كال خالف كٖ أًِ حبل سوَؽ الوَد ٗخجت ػلى الوبتل
الذٗٔ إى ًبى ػوذا أٍ شجْ٘ب ثبلؼوذ ٍ ،ػلى الؼبهلٔ إى ًبى خـأ هحؼب
ثل ٍ ال إشٌبل.
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جَاّش النالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج ،42ص185 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ًؼن لَ هظذ الؼبهل دكؼِ ٍ ًبى هتَهلب ػلى هتلِ ًبى ّذسا ال هظفبص
ٍ ال دٗٔ ػلى الوبتل ٍ ال ػلى ػبهلتِ ثل ٍ ال ؿ٘شّن ًوب ػي الٌْبٗفٔ
ٍ الوْزة ٍ السشائش ٍ ًشفق الشهفَص ٍ التٌوف٘ح ٍ الووتظفش ٍ سٍع
الزٌبى ٍ هزوغ الجشّبى ٍ ؿ٘شّب ،ثل ػي ؿبٗفٔ الوفشام أًفِ الوشفَْس
لألطل ٍ كحَى ًظَص الذكغ « ،»2لٌي هذ سوؼت هب كٖ سٍاٗٔ أثٖ
ثظ٘ش « »3هي أى دٗتِ كٖ ث٘ت الوبل ٍ ػي الول٘ذ ٍ الزبهغ اللتَى ثِ،
• ( )2الَسبئل -الجبة -22 -هي أثَاة الوظبص كٖ الٌلس.
• ( )3الَسبئل -الجبة -28 -هي أثَاة الوظبص كٖ الٌلس -الحذٗج
.1
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جَاّش النالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج ،42ص185 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ لؼلِ ال ٗخلَ هي ٍرِ ثٌبء ػلى اًس٘بم ًظَص « »1الفذكغ لـ٘فشُ
هي الوحبسة الظبلن ،كال هؼبسع للظح٘ح إال األطل الووـَع ثِ ،ثفل
ٗوٌي تخظ٘ض ًظَص الذكغ « »2ثٌبء ػلى شوَلْب ثفِ أٗؼفب ٍ ،ال
ٌٗبكِ٘ خجش أثٖ الَسد « »3ثؼذ حولِ ػلى الذكغ ،إلهٌفبى إسادٓ ػلفى
اإلهبم تأدٗتِ هي ث٘ت الوبل هٌِ ٍ ،احتوبل الؼٌس ٍ إى ًفبى هوٌٌفب
أٗؼب إال أى إسربػِ إلى الظح٘ح أٍلى هٌِ ،خظَطب ثؼذ ػفذم هبئفل
ثِ ٍ ،اهلل الؼبلن.
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جَاّش النالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج ،42ص186 :

•
•

•
•
•
64

لَ قتل الجبلػ الظجٖ
(هسألٔ  :)80ال كشم كٖ الوزٌّٖ ػلِ٘ الوسلن ث٘ي األهبسة ٍ األربًفتٍ ،
ال ث٘ي الَػ٘غ ٍ الششٗق (ّ ٍ ،)1ل ٗٔوتَل الجبلؾ ثوتل الظجٖ؟ ه٘لً :ؼفنٍ ،
َّ الوشَْس (،)2
(ً )2ولًب ٍ تحظ٘لًب ،ثل ػي الشْ٘ذ الخبًٖ (هذس سشُ) كفٖ الوسفبليّ :فَ
الوزّت « ٍ ،»3كٖ هحٌّٖ السشائش َّ :األظْش ث٘ي أطحبثٌب الوؼوَل ػلِ٘
ػٌذ الوحظّل٘ي هٌْن « ٍ ،»4كٖ الزَاّش :ثفل لفن أرفذ ك٘فِ خالكفبً ثف٘ي
الوتأخّشٗي هٌْن ٍ ال ث٘ي الوذهبء ػذا هب ٗحٌى ػي الحلجٖ «.»5
( )3الوسبلي ( 370 :2حزشٕ).
( )4السشائش .324 :3
( )5الزَاّش 184 :42
هجبًٖ تنولٔ الوٌْبج؛ ج42هَسَعٔ ،ص84 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ استذلّ ػلِ٘ ثؼوَم أدلّٔ الوظبص ٍ ،خظَص هشسلٔ اثي كؼّبل ،ػي
ثؼغ أطحبثِ ،ػي أثٖ ػجذ اللِّ (ػلِ٘ السالم) «هبلً :لّ هي هتل ش٘ئبً
طـ٘شاً أٍ ًج٘شاً ثؼذ أى ٗتؼوّذ كؼلِ٘ الوَد» «.»1
• ( )1الَسبئل  /76 :29أثَاة الوظبص كٖ الٌلس ة  31ح .4
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هجبًٖ تنولٔ الوٌْبج؛ ج42هَسَعٔ ،ص84 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ
• ٍ كِ٘ إشٌبل ،ثل هٌغ (.)1
• ______________________________
ٍ )1رِْ َّ :أىّ الؼوَهبت هبثلفٔ للتخظف٘ض ثظفح٘حٔ أثفٖ ثظف٘ش
اٙت٘ٔ.
• ٍ أهّب الوشسل كَْ ٍ إى ًبى ال ثأس ثذاللتِ إلّب أًِّ ػؼ٘ق سفٌذاً هفي
رْٔ اإلسسبل.

66

هجبًٖ تنولٔ الوٌْبج؛ ج42هَسَعٔ ،ص85 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ًؼن ،سٍاُ الظذٍم ثسٌذُ الظح٘ح ػي اثي ثٌ٘ش ػفي أثفٖ ػجفذ اللّفِ
(ػلِ٘ السالم) ،إلّب أًِّ هبلً« :لّ هي هتل ثشٖء طـش أٍ ًجش» «.»2
• ٍ لٌٌِّ ػؼ٘ق داللًٔ ،ظشاً إلى أىّ الظبّش هفي هَلفِ (ػل٘فِ السفالم):
«طـش أٍ ًجش» َّ أىّ الظـش ٍ الٌجش طلٔ للشٖء الزٕ ٗوغ ثِ الوتلٍ .
ػلِ٘ ،كبلشٍاٗٔ أرٌجّ٘ٔ ػي ًَى الووتَل طـ٘شاً أٍ ًج٘شاً.
• ( )2اللوِ٘ .265 /83 :4
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هجبًٖ تنولٔ الوٌْبج؛ ج42هَسَعٔ ،ص85 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• (كئرى إى تنّ إروبع كَْ ٍ ،لٌٌِّ ؿ٘ش تبمًّ ،وب ٗظْش هي ػجبسٓ الششائغ،
ح٘ج ػجّش ثوَلِ :ػلى األطحّ «ًُ ٍ .»3سِت الخالف إلى الحلجفٖ ًوفب
ػشكت.
• ( )3الششائغ .221 :4
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هجبًٖ تنولٔ الوٌْبج؛ ج42هَسَعٔ ،ص85 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ تذلّ ػلى ػذم الوَد طح٘حٔ أثٖ ثظ٘ش ٗؼٌٖ :الوشادٕ هفبل :سفألت
أثب رؼلش (ػلِ٘ السالم) ػي سرل هتل سرلًب هزًٌَفبً «كوفبل :إى ًفبى
الوزٌَى أسادُ كذكؼِ ػي ًلسِ (كوتلِ) كال شٖء ػل٘فِ هفي هفَد ٍ ال
دٗٔٗ ٍ ،ؼـى ٍسحتِ دٗتِ هي ث٘ت هبل الوسلو٘ي .هبل ٍ :إى ًبى هتلفِ
هي ؿ٘ش أى ٌَٗى الوزٌَى أسادُ كال هَد لوي ال ٗوفبد هٌفِ» الحفذٗج
«.»4
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هجبًٖ تنولٔ الوٌْبج؛ ج42هَسَعٔ ،ص86 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• كْزُ الظح٘حٔ ٍ إى ًبى هَسدّب الوزٌَى إلّب أىّ هَلِ (ػل٘فِ السفالم)
«كال هَد لوي ال ٗوبد هٌِ» تـج٘نٌ للٌجشى ػلى الظـشى ،كتفذلّ ػلفى
ػذم الوَد كٖ الظـ٘ش أٗؼبً.
• ( )4الَسبئل  /71 :29أثَاة الوظبص كٖ الٌلس ة  28ح .1
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هجبًٖ تنولٔ الوٌْبج؛ ج42هَسَعٔ ،ص86 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ
• ( )1كٖ ّزُ الوسألٔ كشٍع:
• األٍّل :هب إرا هتل الجبلؾ الظجّٖ ٍ ،الوشَْس كِ٘ شفْشٓ هحوَّوفٔ ػظ٘وفٔ
« ،»1ثل لن ٗحي الخالف إلّب ػي الحلجٖ « »2هي الوذهبء َّ حجفَت
الوظبص كِ٘.
• ( )1سارغ هسبلي االكْبم ٍ 164 /15 :سٗبع الوسبئل.295 /10 :
• ( )2الٌبكٖ كٖ اللوِ.384 :

71

تفظ٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ  -القظبص؛ ص172 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ الَرِ كِ٘ هؼبكبً إلى ػوَهبت أدلّٔ الوظبص ٍ إؿالهبتْب خظفَص
هب سٍاُ الش٘خ ثئسٌبدُ ػي اثي كؼبل ،ػي ثؼغ أطحبثِ ،ػي أثٖ ػجذ
اللِّ (ػلِ٘ السّالم) هبلً :لّ هي هتل ش٘ئبً طـ٘شاً أٍ ًج٘شاً ثؼذ أىّ ٗتؼوّذ
كؼلِ٘ الوَد.
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تفظ٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ  -القظبص؛ ص172 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• هبل كٖ الَسبئل ٍ :سٍاُ الظذٍم ثئسٌبدُ ػي اثي ثٌ٘ش ،ػي أثٖ ػجفذ
اللِّ (ػلِ٘ السّالم) إلّب أًِّ هبلً« :لّ هفي هتفل ثشفٖء» « ٍ .»3سثّوفب
ًست الَسبئل إلى االشتجبُ ٍ سَْ الولفن ثبػتجفبس ػفذم ٍرفَد ّفزُ
الشٍاٗٔ كٖ اللوِ٘ ٍ ،لٌي كٖ حبش٘ٔ الَسبئل ثبلـجؼٔ الزذٗذٓ هذ ػفّ٘ي
هحلِّ كٖ اللوِ٘ كشارغ.

• (ٍ )3سبئل الش٘ؼٔ ،56 /19 :أثَاة الوظبص كٖ الٌلس ة  31ح .4
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تفظ٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ  -القظبص؛ ص172 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍ ً٘ق ًبى كبلشٍاٗٔ ػلى توذٗش اإلسسبل هٌزجشٓ ثبلشْشٓ الوفزًَسٍٓ ،
ال هزبل لإلشٌبل كْ٘ب هي ح٘ج السٌذً ،وب أىّ داللتْب ٍاػحٔ.
• ٍ أهّب هب ٗوٌي أى ٗستذلّ ثِ ػلى ػذم الوظبص كٖ ّزا اللشع كوؼبكبً
إلى أًِّ ال ٗوتضّ هي الٌبهل للٌبهض
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تفظ٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ  -القظبص؛ ص172 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• طح٘حٔ أثٖ ثظ٘ش ٗؼٌٖ الوشادٕ هبل :سألت أثب رؼلش (ػل٘فِ السّفالم)
ػي سرل هتل سرلًب هزًٌَبً ،كوبل :إى ًبى الوزٌَى أسادُ كذكؼفِ ػفي
ًلسِ كوتلِ كال شٖء ػلِ٘ هي هَد ٍ ال دٗٔٗ ٍ ،ؼـى ٍسحتِ دٗتفِ هفي
ث٘ت هبل الوسلو٘ي .هبل ٍ :إى ًبى هتلِ هي ؿ٘فش أى ٌٗفَى الوزٌفَى
أسادُ كال هَد لوي ال ٗوبد هٌِ ٍ ،أسى أىّ ػلى هبتلِ الذٗفٔ كفٖ هبلفِ
ٗذكؼْب إلى ٍسحٔ الوزٌَىٗ ٍ ،ستـلش اللِّ ٍ ٗتَة إلِ٘ «.»1
• (ٍ )1سبئل الش٘ؼٔ ،51 /19 :أثَاة الوظبص كٖ الٌلس ة  28ح .1
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تفظ٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ  -القظبص؛ ص172 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• كئىّ الشٍاٗٔ ٍ إى ًبًت ٍاسدٓ كٖ الوزٌَى إلّب أىّ هَلِ كٖ رضاء الوؼ٘ٔ
الششؿ٘ٔ« :كال هَد لوي ال ٗوبد هٌِ» سثّوب ٗستلبد هٌِ ػبثـٔ ًلّ٘فٍٔ ،
ّٖ ػذم حجَت الوظبص لوي ال ٗوتضّ هٌِ ،ك٘شول هتل الظجّٖ أٗؼبً،
ألًِّ ال ٗوتضّ هٌِ إرا ًبى هبتلًبً ،وب ػشكت.
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تفظ٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ  -القظبص؛ ص173 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ّزا ٍ ،الظبّش أىّ ّزُ االستلبدٓ تٌَى تبهّٔ لَ ًبًفت الضذبثغٔ ٍاسدٓ
ثعٌَاى التعل٘ل ٍ ،أهّب لَ مبًت ٍاسدٓ ثوثل هب فٖ الشٍاٗٔ هذي مًَْذب
جضاء للششط الوفشٍع فِ٘ الوجٌَى فال هجبل لْب،
• ًؼن ال ٍرِ إلًٌبس إشؼبسُ ثزلي ٍ ،لٌي هزشّد اإلشؼبس ال ٌْٗغ كٖ
هوبثل األدلّٔ الؼبهّٔ ٍ الخبطّٔ.
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تفظ٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ  -القظبص؛ ص173 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ًؼن َٗرت تحوّن هَػفَع االحت٘فبؽ ثفأى ال ٗختفبس ٍلفٖ الووتفَل
الوظبص ،ثل ٗظبلح ػٌِ ثبلذًٗٔ ،وب كٖ الوتي.
• ٍ أهّب أًِّ ال ٗوتضّ هي الٌبهل للٌبهض ،كَْ أٍّل الٌالم ٍ ،إى أُسٗذ ثفِ
هـلن الٌوبل ٍ الٌوض كَْ هوٌَع ،ثذأّ أًِّ ٗوتضّ هي الؼبلن للزبّل
ٍ شجِْ.
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تفظ٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ  -القظبص؛ ص173 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

•  ٍٓ »5« -5 -35133ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ اثٕيِ كَؼَّبلٍ ػٓيْ ثٓؼٕغِ أَطٕفحٓبثِِِ ػٓفيْ
أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع هَبلًَُ :لُّ هٓيْ هَتَلَ شَٕ٘ئبً طٓـِ٘شاً إٍَٔ ًَجِ٘شاً ثٓؼٕذٓ أَىْ ٗٓتَؼٓوَّفذٓ-
كَؼٓلَِِٕ٘ الْوََٓدٔ.
•
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ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج ،29ص53 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

•  ٍٓ 5221كِٖ سٍِٓاِٗٓٔ اثٕيِ ثٌَٕٔ٘شٍ هَبلَ هَبلَ أَثَٔ ػٓجٕفذِ اللَّفِِ ع ًُفلُّ هٓفيْ هَتَفلَ
ثِشَٖٕءٍ طٓـِ٘شٍ إٍَٔ ًَجِ٘شٍ ثٓؼٕذٓ أَىْ ٗٓتَؼٓوَّذٓ كَؼٓلَِِٕ٘ الْوََٓدٔ 4

•
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هي ال ٗحضشُ الفقِ٘؛ ج ،4ص112 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• « 28 »1ثٓبةٔ حٌْٔنِ الْؼٓبهِلِ ٗٓوْتُلُ الْوٓزٌَُٕىَ دِكَبػبً ٍٓ ؿَٕ٘شَُٔ ٍٓ ثِفبلْؼٌْٓسِ ٍٓ
ػٓذٓمِ حُجَٔتِ الْوِظٓبصِ كِِْ٘وٓب
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ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج ،29ص71 :

•

•
•
•
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لَ قتل الجبلػ الظجٖ
 »2« -1 -35177هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ٍٓ ػٓفيْ
ػِذٍَّٓ هِيْ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕيِ صِٗٓبدٍ رٓوِ٘ؼبً ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ػٓلِفِّٖ ثٕفيِ
سِئَبةٍ ػٓيْ أَثِٖ ثٓظِ٘شٍ ٗٓؼٌِٕٖ الْؤشَادَِّٕ هَبلَ :سٓأَلْتٔ أَثٓب رٓؼٕلَشٍ ع ػٓيْ سٓرٔفلٍ هَتَفلَ
سٓرٔلًب هٓزًٌَُٕبً -كَوَبلَ إِىْ ًَبىَ الْوٓزٌَُٕىُ أَسٓادُٓٔ -كَذٓكَؼٓفِٔ ػٓفيْ ًَلْسِفِِ « »3كَلَفب
شَٖٕءٓ ػٓلَِِٕ٘ هِيْ هََٓدٍ ٍٓ لَب دٍِٗٓٔٔٗ ٍٓ -ؼٕـَى ٍٓسٓحَتُِٔ دِٗٓتَِٔ هِيْ ثٕٓ٘تِ هٓبلِ الْؤسٕلِوِ٘يَ-
هَبلَ ٍٓ إِىْ ًَبىَ هَتَلَِٔ هِيْ ؿَٕ٘شِ أَىْ ٌَُٗٓىَ الْوٓزٌَُٕىُ أَسٓادُٓٔ -كَلَب هََٓدٓ لِوٓيْ لَب ٗٔوَفبدٔ
هٌِِْٔ ٍٓ -أَسٓى أَىَّ ػٓلَى هَبتِلِِِ الذَِّٗٓٔ كِٖ « »4هٓبلِِِٓٗ -ذٕكَؼْٔٓب إِلَى ٍٓسٓحَِٔ الْوٓزٌَُٕىِ
ٍٓ ٗٓسٕتَـْلِشُ اللَِّٓ ٍٓ ٗٓتَُةٔ إِلَِِٕ٘.
( -)2الٌبكٖ  ،1 -294 -7التْزٗت .913 -231 -10
( -)3كٖ التْزٗت صٗبدٓ -كوتلِ (ّبهش الوخـَؽ) ٍ ،الوظذس.
( -)4كٖ الٌبكٖ -هي.
ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج ،29ص71 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔمُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ « ٍٓ »5سٍٓٓأُ كِٖ الْؼِلَلِ
ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيْ سٓؼٕذٍ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجٔفَةٍ هِخْلَفِٔ
«.»6
• ( -)5اللوِ٘ .5190 -103 -4
• ( -)6ػلل الششائغ.1 -543 -
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ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج ،29ص71 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

•  ٍٓ »7« -2 -35178ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ (ػٓيِ اثٕيِ سِئَفبةٍ)
« »8ػٓيْ أَثِٖ الَْٓسٕدِ هَبلَ :هُلْفتٔ لِفأَثِٖ ػٓجٕفذِ اللَّفِِ ع إٍَٔ لِفأَثِٖ رٓؼٕلَفشٍ ع
أَطٕلَحٓيٓ اللَِّٔ -سٓرٔلٌ حٓوٓلَ ػٓلَٕ٘فِِ سٓرٔفلٌ هٓزٌُٕفَىٌ -كَؼَفشَثِٓٔ الْوٓزٌُٕفَىُ
ػَشْثًٓٔ -كَتٌََبٍٓلَ الشَّرٔلُ السَّٕ٘قٓ هِيَ الْوٓزٌَُٕىِ كَؼَشَثِٓٔ كَوَتَلَفِٔ -كَوَفبلَ أَسٓى
أَىْ لَب ٗٔوْتَلَ ثِِِ ٍٓ لَب ٗٔـَشَّمٓ دِٗٓتَِٔ ٍٓ -تٌََُىُ دِٗٓتُِٔ ػٓلَى الْئِهٓبمِ ٍٓ لَب ٗٓجٕـُلُ دٓهِٔٔ.
• ( -)7الٌبكٖ .2 -294 -7
• ( -)8ل٘س كٖ التْزٗت.
84

ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج ،29ص71 :

لَ قتل الجبلػ الظجٖ

• ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ أَثِفٖ الْفَٓسٕدِ «ٍٓ »1
ًَزَا الَّزِٕ هَجٕلَِٔ أَهَُلُ ٍٓ :تَوَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى ثٓؼٕغِ الْوٓوْظَٔدِ «ٓٗ ٍٓ »2فأْتِٖ
هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ «.»3
• ( -)1التْزٗت .914 -231 -10
• ( -)2توذم كٖ الجبة  22هي ّزُ األثَاة.
• (ٗ -)3بتٖ كٖ الجبة  29هي ّزُ األثَاة.

•
•
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ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج ،29ص72 :

