 96-12-9كتاب القصاص
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كتاب المظاص

فيالنفس
القصاص


فيمادونها
3

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص508 :

كتاب المظاص
• وتبة المظبص
• ٍ َّ بهب فٖ الٌفس ٍ بهب ف٘وب زًٍْب.

4

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص508 :

لظاص الىفس
فيالموجب

قصاصالنفس


الشرائط
المعتبرةفيه
مايثبتبه
كيفيةاالستيفاء

5

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص508 :

لظاص الىفس
•
•
•
•

المسن األٍل فٖ لظبص الٌفس
ٍ الٌظط فِ٘ فٖ الوَجت،
ٍ الشطائؾ الوؼتجطٓ فِ٘،
ٍ هب ٗخجت ثِ،

• ٍ و٘ف٘ٔ االست٘فبء.

6

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص508 :

مًجة لظاص الىفس
• المَل فٖ الوَجت
• ٍ َّ بظّبق الٌفس الوؼظَهٔ ػوسا هغ الشطائؾ اٙت٘ٔ.:

7

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص508 :

مًجة لظاص الىفس
• هسإلٔ ٗ 1تحمك الؼوس هحؼب ثمظس المتل ثوب ٗمتل ٍ لَ ًبزضا ٍ ،ثمظس
فؼل ٗمتل ثِ غبلجب ٍ ،بى لن ٗمظس المتل ثِ ٍ ،لس شوطًب تفظ٘ل األلسبم
فٖ وتبة السٗبت

8

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص508 :

المًل في الشزائظ المعتثزِ في المظاص
•
•
•
•
•
•
•

9

المَل فٖ الشطائؾ الوؼتجطٓ فٖ المظبص
ٍ ّٖ ؤهَض:
األٍل -التسبٍٕ فٖ الحطٗٔ ٍ الطل٘ٔ،
الخبًٖ -التسبٍٕ فٖ السٗي
الشطؽ الخبلج -اًتفبء األثَٓ،
الشطؽ الطاثغ ٍ الربهس -الؼمل ٍ الجلَؽ،
الشطؽ السبزس -ؤى ٗىَى الومتَل هحمَى السم،
تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص519 :

المًل فيما يثثت تٍ المًد
•
•
•
•

10

المَل ف٘وب ٗخجت ثِ المَز
ٍ َّ ؤهَض:
األٍل اإللطاض ثبلمتل:
ٍ ٗىفٖ فِ٘ هطٓ ٍاحسٓ ٍ ،هٌْن هي ٗشتطؽ هطت٘ي َّ ٍ ،غ٘ط ٍجِ٘.

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص524 :

يعتثز في الممز
• هسإلٔ ٗ 1ؼتجط فٖ الومط الجلَؽ ٍ الؼمل ٍ االذت٘بض ٍ المظس ٍ الحطٗٔ،
• فال ػجطٓ ثةلطاض الظجٖ ٍ بى وبى هطاّمب ٍ ،ال الوجٌَى ٍ ،ال الوىطٍُ ،
ال السبّٖ ٍ الٌبئن ٍ الغبفل ٍ السىطاى الصٕ شّت ػملِ ٍ اذت٘بضُ.

11

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص524 :

يمثل إلزار المحجًر عليٍ

• هسإلٔ ٗ 2مجل بلطاض الوحجَض ػلِ٘ لسففِ ؤٍ فلفس ثبلمتفل الؼوفسٕ،
ف٘اذص ثةلطاضُٗ ٍ ،متض هٌِ فٖ الحبل هي غ٘ط اًتظبض لفه حجطُ.

12

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص524 :

لً ألز شخض تمتلٍ عمذا ي آخز تمتلٍ خغأ

• هسإلٔ  3لَ ؤلط شرض ثمتلِ ػوسا ٍ آذط ثمتلِ ذـإ وبى للَلٖ األذص
ثمَل طبحت الؼوس  ،ف٘متض هٌفِ ٍ ،األذفص ثمفَل طفبحت الرـفإ،
ف٘لعهِ ثبلسٗٔ ٍ ،ل٘س لِ األذص ثمَلْوب.

13

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص524 :

لً اتُم رجل تمتل ي ألز المتُم تمتلٍ عمذا فجاء آخز ي ألز

• هسإلٔ  4لَ اتْن ضجل ثمتل ٍ ؤلط الوتْن ثمتلِ ػوسا فجبء آذط ٍ ؤلفط
ؤًِ َّ الصٕ لتلِ ٍ ضجغ الومط األٍل ػي بلطاضُ زضت ػٌْوب المظبص
ٍ السٗٔ ٍ ٗازى زٗٔ الومتَل هي ث٘ت الوفبل ػلفر ضٍاٗفٔ ػوفل ثْفب
األطحبة ٍ ،ال ثإس ثِ ،لىي ٗمتظط ػلر هَضزّب ٍ الوت٘مي هي هَضز
فتَى األطحبة ،فلَ لن ٗطجغ األٍل ػي بلطاضُ ػول ػلر المَاػس،
• ٍ لَ لن ٗىي ث٘ت هبل للوسلو٘ي فال ٗجؼس بلعاهْوب ؤٍ بلفعام ؤحفسّوب
ثبلسٗٔ ٍ ،لَ لن ٗىي لْوب هبل ففٖ المَز بشىبل

14

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص524 :

•
•

•
•

15

الثاوي الثيىّ
الخبًٖ الجٌ٘ٔ:
ال ٗخجت هب َٗجت المظبص سَاء وبى فٖ الٌفس ؤٍ الـطف بال ثشفبّسٗي
ػسل٘ي ٍ ،ال اػتجبض ثشْبزٓ الٌسبء فِ٘ هٌفطزات ٍ ال هٌؼوبت بلر الطجفل،
ٍ ال تَجت ثشْبزتْي السٗٔ ف٘وب َٗجت المظبص*ً ،ؼن تجفَظ شفْبزتْي
ف٘وب َٗجت السٗٔ وبلمتل ذـإ ؤٍ شفجِ ػوفس ٍ ،ففٖ الجطاحفبت التفٖ ال
تَجت المظبص وبلْبشؤ ٍ هب فَلْب ٍ ،ال ٗخجت** هب َٗجت المظفبص
ثشْبزٓ شبّس ٍ ٗو٘ي الوسػٖ ػلر لَل هشَْض.
* تل تًجة على األلًى ي لً مىفزدات.
** تل يثثت على األلًى ،وعم تشُادِ المزأتيه ي يميه المدذعي تًجدة
الذيّ فيما يًجة المظاص.
تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص524 :

يعتثز في لثًل الشُادِ تالمتل أن تكًن الشُادِ طزيحّ أي كالظزيحّ

• هسإلٔ ٗ 1ؼتجط فٖ لجَل الشْبزٓ ثبلمتل ؤى تىَى الشفْبزٓ طفطٗحٔ ؤٍ
وبلظطٗحًٔحَ لَلِ «لتلِ ثبلس٘ف» ؤٍ «ػفطثِ ثفِ فوفبت» ؤٍ «ؤضاق
زهِ فوبت هٌِ»
• ٍ لَ وبى فِ٘ بجوبل ؤٍ احتوبل ال تمجل،
• ًؼن الظبّط ػسم االػتجبض ثبالحتوبالت الؼمل٘ٔ التٖ ال تٌبفٖ الظْفَض ؤٍ
الظطاحٔ ػطفب ،هخل ؤى ٗمبل فٖ لَلِ« :ػطثِ ثبلس٘ف فوبت»ٗ :حتول
ؤى ٗىَى الوَت ثغ٘ط الؼطة ،ثل الظبّط اػتجبض الظَْض الؼمالئفٖ ٍ ،ال
ٗلعم التظطٗح ثوب ال ٗترلل فِ٘ االحتوبل ػمال.
16

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص525 :

يعتثز في لثًل الشُادِ أن تزد شُادتُما على مًضًع ياحذ ي يطف ياحذ

• هسإلٔ ٗ 2ؼتجط فٖ لجَل الشْبزٓ ؤى تطز شْبزتْوب ػلر هَػَع ٍاحس
ٍ ٍطف ٍاحس ،فلَ شْس ؤحسّوب ؤًِ لتلِ غفسٍٓ ٍ اٙذفط ػشف٘ٔ ؤٍ
شْس ؤحسّوب ؤًِ لتلِ ثبلسن ٍ اٙذط ؤًِ ثبلس٘ف ؤٍ لبل ؤحسّوب :ؤًفِ
لتلِ فٖ السَق ٍ لبل اٙذط فٖ الوسجس لن ٗمجل لَلْوب ٍ ،الظبّط ؤًِ
ل٘س هي اللَث ؤٗؼب،
• ًؼن لَ شْس ؤحسّوب ثإًِ ؤلفط ثبلمتفل ٍ اٙذفط ثوشفبّستِ لفن ٗمجفل
شْبزتْوب ٍ ،لىٌِ هي اللَث.

17

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص525 :

لً شُذ أحذ الشاَذيه تاإللزار تالمتل مغلما ي شُذ اآلخز تاإللزار عمذا

• هسإلٔ  3لَ شْس ؤحس الشفبّسٗي ثفبإللطاض ثبلمتفل هـلمفب ٍ شفْس اٙذفط
ثبإللطاض ػوسا حجت ؤطل المتل الصٕ اتفمب ػلِ٘ ،فحٌ٘ئص ٗىلف الوسػر ػلِ٘
ثبلج٘بى ،فةى ؤًىط ؤطل المتل ال ٗمجل هٌِ ٍ ،بى ؤلط ثبلؼوس لجفل هٌفِ ٍ ،بى
ؤًىط الؼوس ٍ ازػبُ الَلٖ فبلمَل لَل الجبًٖ هغ ٗوٌِ٘ ٍ ،بى ازػر الرـإ ٍ
ؤًىط الَلٖ ل٘ل ٗمجل لَل الجبًٖ ث٘وٌِ٘ ٍ ،فِ٘ بشىبل ،ثل الظبّط ؤى المَل
لَل الَلٖ* ٍ ،لَ ازػر الجبًٖ الرـإ ٍ ازػر الَلٖ الؼوفس فبلظفبّط ّفَ
التساػٖ**.
• * ال فزق تيه اوكار العمذ ي ادعا الخغاء ألن كدً مىُمدا يلدتلشآل اآلخدز
فالحك مع الفاضليه ي المًل لًل الجاوي مع يميىٍ في جميع الظًر.
• **لذ مز حكمٍ في التعليك اللاتك.
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تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص526 :

لً شُذ أحذَما تمشاَذِ المتل عمذا ي اآلخز تالمتل المغلك

• هسإلٔ  4لَ شْس ؤحسّوب ثوشبّسٓ المتل ػوسا ٍ اٙذط ثبلمتل الوـلك
ٍ ؤًىط المبتل الؼوس ٍ ازػبُ الَلٖ وبى شْبزٓ الَاحفس لَحفب ،ففةى ؤضاز
الَلٖ بحجبت زػَاُ فال ثس هي المسبهٔ

19

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص525 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• هسإلٔ  5لَ شْس احٌبى ثإى المبتل ظٗس هخال ٍ آذطاى ثإًِ ػوطٍ زًٍِ
• ل٘لٗ :سمؾ المظبصٍ ٍ،جت السٗفٔ ػلْ٘وفب ًظفف٘ي لفَ وفبى المتفل
الوشَْز ثِ ػوسا ؤٍ شجْ٘ب ثِ ٍ ،ػلر ػبللتْوب لَ وبى ذـإ،
• ٍ ل٘ل بى الَلٖ هر٘ط فٖ تظسٗك ؤْٗوب شبء ،ووب لفَ ؤلفط احٌفبى وفل
ٍاحس ثمتلِ هٌفطزا،
• ٍ الَجِ سمَؽ المَز ٍ السٗٔ جو٘ؼب.

20

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص525 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
يسقطالقصاص،و
وجبالديةنصفين
مسألة5لوشهداثنان
بأنالقاتلزيدمثالو
آخرانبأنهعمرودونه

الوليمخيرفيتصديق
أيهماشاء
سقوطالقودوالدية
جميعا.

21

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص525 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ

مسألة5لوشهداثنان
بأنالقاتلزيدمثالو
آخرانبأنهعمرودونه

22

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص525 :

يسقطالقصاص،و
وجبالديةنصفين

الشيخالطوسيوالمفيد
والمحققالحليو
العالمةالحلي

الوليمخيرفيتصديق
أيهماشاء

ابنإدريس

سقوطالقودوالدية
جميعا.

صاحبالجواهروالسيد
اإلمام

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
يسقطالقصاص،و
وجبالديةنصفين

عليهمالوكانالقتل
المشهودبهعمداأو
شبيهابه
علىعاقلتهمالوكان
خطأ

مسألة5لوشهداثنان
بأنالقاتلزيدمثالو
آخرانبأنهعمرودونه

الوليمخيرفيتصديق
أيهماشاء
سقوطالقودوالدية
جميعا.
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تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص525 :

كمالوأقراثنانكل
واحدبقتلهمنفردا

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
•
•

•
•

24

الربهسٔ لَ شْس احٌبى ؤًِ لتل ٍ آذطاى ػلر غ٘فطُ ؤًفِ لتلفِ سفمؾ
المظبص ٍ ٍججت السٗٔ ػلْ٘وب ًظف٘ي
ٍ لَ وبى ذـإ وبًت السٗٔ ػلر ػبللتْوب ٍ لؼلِ احت٘فبؽ ففٖ ػظفؤ
السم لوب ػطع هي الشجْٔ ثتظبزم الجٌ٘ت٘ي
ٍ ٗحتول ّصا ٍجْب آذط ٍ َّ تر٘ط الَلٖ فٖ تظسٗك ؤْٗوب شبء ووفب
لَ ؤلط احٌبى ثمتلِ ول ٍاحس هٌْوب ثمتلِ هٌفطزا
ٍ األٍل ؤٍلر.

شزائع اإلسًآل في ملائل الحًل ي الحزاآل؛ ج ،4ص205 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
•
•

•
•
•
25

لَلِ« :لَ شْس احٌبى ؤًِ لتل .بلد».
( )1المَل ثسمَؽ المَز فٖ الؼوس ٍ ،حجَت السٗٔ ػلْ٘وب ففٖ الؼوفس ٍ
شجِْ ٍ ،ػلر الؼبللٔ فٖ الرـإ ،للش٘ر٘ي « ٍ »3جوبػفٔ « »4هفٌْن
الؼالهٔ « ،»5هحتجّب ػلر األٍل ثإًْوب ثٌّ٘تبى تظبزهتب ٍ ،لف٘س لجفَل
بحساّوب فٖ ًظط الشبضع ؤٍلر هي لجَل األذطى.
( )3الٌْبٗٔ ،743 -742 :الومٌؼٔ.737 :
( )4الوْصّة .502 :2
( )5الورتلف.789 :
ملالك األفُاآل إلى تىميح شزائع اإلسًآل؛ ج ،15ص190 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• ٍ ال ٗوىي الؼول ثْوب ،الستلعاهِ ٍجَة لتل الشرظ٘ي هؼفبّ ٍ ،فَ
ثبؿل بجوبػب ٍ ،ال الؼول ثةحساّوب زٍى األذطى ،لؼسم األٍلَّٗٔ ،فلفن
ٗجك بال سمَؿْوب هؼب ثبلٌسجٔ بلفر المفَز ،ألًفِ تْجّفن ػلفر الفسهبء
الوحمًَٔ فٖ ًظط الشطع ثغ٘ط سجت هؼلَم ٍ ال هظٌَى ،بش ولّ ٍاحفسٓ
هي الشْبزت٘ي تىصّة األذطى ٍ ،ألى المتل حسّ ٗسمؾ ثبلشجْٔ.
• ٍ ؤهب الخبًٖ َّ ٍ ،حجَت السٗٔ ػلْ٘وب ،فلئلّب ٗـلّ « »1زم اهطء هسلن،
ٍ لس حجت ؤى لبتلِ ؤحسّوب ٍ جْفل ػٌ٘فِ ،ف٘جفت ػلْ٘وفب ،الًتففبء
الوطجّح.
• ( )1فٖ «خ ،م»ٗ :جـل ٍ .الـلّّ :سض السم .لسبى الؼطة .405 :11
26

ملالك األفُاآل إلى تىميح شزائع اإلسًآل ،ج ،15ص191 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• ٍ الَجِ اٙذط الصٕ شوطُ الوظٌف -ضحوِ اللِّ -هصّت اثي بزضٗفس
ج َع ْل ٰنالِ َولِ ِّي ِهس ُْلل ٰطانا«ً ٍ ،»3فٖ المتفل
« ،»2هحتجّب ثمَلِ تؼبلر َف َق ْد َ
ػٌْوب ٌٗبفٖ بحجبت السلـبى ٍ .ثإى الجٌّ٘فٔ ًبّؼفٔ ػلفر وفلّ هٌْوفب
ثَجَة المَز ،فال ٍجِ لسمَؿِ ٍ .ثإًّب لس ؤجوؼٌب ػلر ؤًِ لفَ شفْس
احٌبى ػلر ٍاحس ثإًِ المبتل ،ففإلطّ آذفط ثبلمتفلٗ ،ترّ٘فط الفَلّٖ ففٖ
التظسٗك ٍ اإللطاض ،وبلجٌّ٘ٔ فٖ حكّ اٙزهٖ.
• ( )2السطائط .342 -341 :3
• ( )3اإلسطاء.33 :
27

ملالك األفُاآل إلى تىميح شزائع اإلسًآل ،ج ،15ص191 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• ٍ ؤج٘ت ثإى ا ٔٗٙتسلّ ػلر بحجبت السلـبى للَلّٖ هغ ػلن المبتفل ال
هـلمب َّ ٍ ،هٌتف ٌّب ٍ .الجٌّ٘ٔ بًوب تٌْغ هغ ػسم الوؼفبضعّ ٍ ،فَ
هَجَز ٍ .اإلجوبع ػلر الوسإلٔ الوجٌّٖ ػلْ٘ب هوٌَع ،هغ ٍجَز الفطق
ث٘ي اإللطاض ٍ الجٌّ٘ٔ فٖ وخ٘ط هي الوَاضز ٍ ،هٌِ اشتطاؽ تؼفسّز الشفبّس
زٍى اإللطاض.

28

ملالك األفُاآل إلى تىميح شزائع اإلسًآل ،ج ،15ص191 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• ٍ فٖ ّصا األذ٘ط ًظط ،ألى الىالم فٖ هسبٍآ اإللطاض الفصٕ ٗخجفت ثفِ
الحكّ للجٌّ٘ٔ التٖ ٗخجت ثْفبّ ٍ ،فٖ الشفبّساى ٌّفب ،ال ففٖ هسفبٍاتِ
للشبّسً .ؼن ،بلحبقحىن اإللطاض الخبثت ثبلٌضّ للجٌّ٘ٔ ل٘بس ال ًمَل ثِ
هغ ػسم تسبٍٕ حىوْوب هي ولّ ٍجِ ،ووب تمسّم وخ٘طا ففٖ تؼفبػ٘ف
األحىبم.

29

ملالك األفُاآل إلى تىميح شزائع اإلسًآل ،ج ،15ص191 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• ٍ للوظٌف -ضحوِ اللِّ -فٖ الٌىت « »1تفظف٘ل حسفيّ ٍ ،فَ :ؤى
األٍل٘بء بهب ؤى ٗسّػَا المتل ػلر ؤحسّوب ،ؤٍ ٗمَلَا :ال ًؼلن .فةى وفبى
األٍل لتلَُ ،لم٘بم الجٌّ٘ٔ ثبلسػَى ٍ ،تْسض األذطى ٍ .بى وفبى الخفبًٖ
فبلجٌّ٘تبى هتؼبضػتبى ػلر االًفطاز ال ػلر هجطّز المتل ،ف٘خجت المتل هي
ؤحسّوب ٍ ال ٗتؼّ٘ي ٍ ،المظبص ٗتَلّف ػلر تؼ٘٘ي المبتفل ،ف٘سفمؾ ٍ
تجت السٗٔ ،لؼسم ؤٍلَّٗٔ ًسجٔ المتل بلر ؤحسّوب زٍى اٙذط.
• ( )1الٌْبٗٔ ٍ ًىتْب .374 :3

30

ملالك األفُاآل إلى تىميح شزائع اإلسًآل؛ ج ،15ص192 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• ٍ اػلن ؤى همتؼر ػجبضٓ الش٘ر٘ي فٖ الىتبث٘ي ٗسلّ ػلفر ؤى ثفبلحىن
األٍل ضٍاٗٔ ٍ ،ثِ ططّح الؼالهٔ فٖ التحطٗط « ٍ ،»2لفن ًمفف ػلْ٘فب،
فَجت الطجَع بلر المَاػس الىلّ٘ٔ فٖ الجبة.
• ( )2تحطٗط األحىبم .251 :2

31

ملالك األفُاآل إلى تىميح شزائع اإلسًآل؛ ج ،15ص192 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• ٍ هتر شْس ًفسبى ػلر ضجل ثبلمتل ٍ ،شْس آذطاى ػلر غ٘فط شلفه
الشّرض ثإًِّ لتل شله الومتَل ،ثـل ّبٌّفب المفَز بى وفبى ػوفساٍ ،
وبًت السّٗٔ ػلر الوشَْز ػلْ٘وب ًظف٘ي ٍ .بى وبى المتل شجِ٘ الؼوفس،
فىوخل شله ٍ .بى وبى ذـإ وبًت السّٗٔ ػلر ػبللتْب ًظف٘ي.

32

الىُايّ في مجزد الفمٍ ي الفتايى؛ ص742 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• ٍ بشا تىبفإت الجٌ٘بت فٖ المتل فشْس ضجالى هسفلوبى ػفسالى ػلفر
بًسبى ثإًِ تَلر لتل شرض ثؼٌِ٘ ٍ شفْس آذفطاى ػفسالى ػلفر ؤى
الوتَلٖ لمتلِ شرض غ٘ط شله ثـل المَز فٖ ّصا الوىبى ٍ وبى زٗفٔ
الومتَل ػلر الٌفس٘ي اللصٗي اذتلف الشَْز فْ٘وب ثبلسَٗٔ-

33

الممىعّ (للشيخ المفيذ)؛ ص737 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• لَ شْس احٌبى ػلر ضجل ثبلمتل ٍ شْس آذطاى ػلفر غ٘فطُ ثفِ سفمؾ
المظبص ٍ ٍججت السٗٔ ػلْ٘وب ًظف٘ي لوب ػطع هي الشجْٔ ثتظفبزم
الجٌّ٘ت٘ي ٍ ؤفتر ثِ الش٘د ضُ للطٍاٗٔ ٍ ٗحتول ترّ٘ط الَلٖ فٖ تظفسٗك
ؤّْٗوب شبء ووب لَ ؤلطّ احٌبى ولّ ٍاحس ثمتلِ هٌفطزا ٍ اذتبضُ اثي بزضٗس
ٍ هٌغ هي الشطٗه ثٌْ٘وب فٖ السٗٔ ٍ لَ وبى المتل ذـبء وبًفت السٗفٔ
ػلر ػبللتْوب

34

تحزيز األحكاآل الشزعيّ على مذَة اإلماميّ (ط  -المذيمّ)؛ ج ،2ص251 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
•
•

•
•
•
•
35

 .7085السّبثغ:
لَ شْس احٌبى ػلر ضجل ثبلمتل ٍ ،شْس آذطاى ػلر غ٘طُ ثفِ ،سفمؾ المظفبصٍ ،
ٍججت السّٗٔ ػلْ٘وب ًظف٘ي ،لوب ػطع هي الشجْٔ ثتظبزم الجٌّ٘ت٘ي ٍ ،ؤفتر ثِ الش٘د
ضحوِ اللِّ « »2للطٍاٗٔ «ٗ ٍ »3حتول ترّ٘ط الَلّٖ فٖ تظسٗك ؤّْٗوب شبء ،ووفب لفَ
ؤلطّ احٌبى ،ولّ ٍاحس [هٌْوب] ثمتلِ هٌفطزا ٍ ،اذتبضُ اثي ازضٗس ٍ هٌغ هي التشفطٗه
ثٌْ٘وب فٖ السّٗٔ « ٍ .»4لَ وبى المتل ذـإ ،وبًت السّٗٔ ػلر ػبللتْوب.
( .)2الٌْبٗٔ.742 :
( .)3لبل الشْ٘س فٖ الوسبله :لن ًمف ػلْ٘ب ،فَجت الطجَع بلر المَاػفس الىلّ٘فٔ
فٖ الجبة.
هسبله األفْبم ٍ .192 /15 :هفب ففٖ السفطائط 341 /3 :هفي ٍضٍزُ ففٖ ثؼفغ
األذجبض ًبظط بلر والم الش٘د فٖ الٌْبٗٔ ،742 :ال ؤىّ ٌّب ضٍاٗٔ ٍضاء شله.
( .)4السطائط.342 -341 /3 :
تحزيز األحكاآل الشزعيّ على مذَة اإلماميّ (ط  -الحذيثّ)؛ ج ،5ص473 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
يسقطالقصاص،و
وجبالديةنصفين
مسألة5لوشهداثنان
بأنالقاتلزيدمثالو
آخرانبأنهعمرودونه

الوليمخيرفيتصديق
أيهماشاء
سقوطالقودوالدية
جميعا.

36

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص525 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ

مسألة5لوشهداثنان
بأنالقاتلزيدمثالو
آخرانبأنهعمرودونه

37

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص525 :

يسقطالقصاص،و
وجبالديةنصفين

الشيخالطوسيوالمفيد
والمحققالحليو
العالمةالحلي

الوليمخيرفيتصديق
أيهماشاء

ابنإدريس

سقوطالقودوالدية
جميعا.

صاحبالجواهروالسيد
اإلمام

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
يسقطالقصاص،و
وجبالديةنصفين

عليهمالوكانالقتل
المشهودبهعمداأو
شبيهابه
علىعاقلتهمالوكان
خطأ

مسألة5لوشهداثنان
بأنالقاتلزيدمثالو
آخرانبأنهعمرودونه

الوليمخيرفيتصديق
أيهماشاء
سقوطالقودوالدية
جميعا.

38

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص525 :

كمالوأقراثنانكل
واحدبقتلهمنفردا

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
صحة التبرع بالشهادة بالدم
لو شهد اثنان أنه قتل
عمدا منفردا و شهد
آخران على غٌره أنه
قتله كذلك منفردا

كان للمدعً وكٌالن فادعى كل
منهما
إن للمدعً علٌه براءة نفسه
بإقامة البٌنة على أن القاتل غٌره

39

جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل؛ ج ،42ص218 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• الوسإلٔ الربهسٔ:
• لَ شْس احٌبى ؤًِ لتل ػوسا هٌفطزا ٍ شْس آذطاى ػلر غ٘طُ ؤًفِ لتلفِ
وصله هٌفطزا ٍ للٌب ثظحٔ التجطع ثبلشفْبزٓ ثبلفسم ،ؤٍ وفبى للوفسػٖ
ٍو٘الى فبزػر ول هٌْوب ،ؤٍ للٌب بى للوسػٖ ػلِ٘ ثطاءٓ ًفسفِ ثةلبهفٔ
الجٌ٘ٔ ػلر ؤى المبتل غ٘طُ-

40

جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل؛ ج ،42ص218 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ

• ي تالجملّ حيث يظح التظًيز ي ال رجحدان إلحدذاَما
على األخزى ،أي للىا ال دليل على اعتثار التزجيح تيىُما
في المماآل كما يمتضيٍ إعًلُم،
• ي لعلٍ لًحتياط في الذماء كما أوٍ لم يعتثز أحذ المزعّ
َىا ،ي لعلٍ لذلك أيضا-

41

جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل؛ ج ،42ص218 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• ٍ و٘ف وبى فؼي الشف٘ر٘ي ٍ المبػفٖ ٍ الظْطشفتٖ ٍ ؤثفٖ هٌظفَض
الـجطسٖ ٍ الفبػل فٖ ثؼغ وتجِ ٍ ٍلسُ ٍ ؤثٖ الؼجفبس ؤًفِ بشا وفبى
األهط وصله سمؾ المظبص ٍ ٍججت السٗٔ ػلْ٘وب ًظف٘ي،
• ٍ لَ وبى ذـإ هحؼفب وبًفت السٗفٔ ػلفر ػبللتْوفب ٍ ،لؼفل ٍجْفِ
االحت٘بؽ فٖ ػظؤ السم لوب ػطع هي الشجْٔ ثتظبزم الجٌ٘ت٘ي.

42

جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل؛ ج ،42ص219 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• ٍ تفظ٘ل شله ؤى المظبص ٗسمؾ ثؼسم هؼلَه٘ٔ هَضزُ ثؼفس تؼفبضع
الجٌ٘ت٘ي فِ٘ ،فال ٗوىي التْجن ػلِ٘ ثمتل ٍاحس هٌْوب فؼال ػي لتلْوب
هؼب الصٕ لس حىر اإلجوبع غ٘ط ٍاحس ػلر ػسهِ فٖ الومبم فؼال ػي
لَل« :لـؼب» هي غ٘ط ٍاحس ؤٗؼب َّ ٍ ،وصله ذظَطفب ثؼفس الؼلفن
ثجطاءٓ ؤحسّوب الصٕ ٗجت تطن ؤذص الحك همسهٔ لِ ،ال الؼىس همسهٔ
لَطَل الحك ،فال ٗمتض هٌْوب ٍ ال هي ؤحسّوب ،لؼسم األٍلَٗٔ ،فل٘س
بال السمَؽ س٘وب هغ المَل ثىَى المظبص وبلحس فٖ السمَؽ ثبلشجْٔ،

43

جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل؛ ج ،42ص219 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• ثل ٍ بى لن ًمل ثِ هـلمب فال ثس هي المَل ثِ فٖ الومبم ،لوب ػطفت ثؼس
ؤى لن ٗىي زل٘ل ػلر التر٘٘ط فٖ الؼول ثإْٗوب ػلر ٍجِ ٗشول الومبم
بال الم٘بس ػلر تر٘٘ط الوجتْس فٖ الرجطٗي الوتؼبضػ٘ي ؤٍ ػلفر هفب
تسوؼِ فٖ الوسإلٔ اٙت٘ٔ هي التر٘٘ط هغ تؼبضع الجٌ٘فٔ ٍ اإللفطاضٍ ،
َّ هؼلَم الجـالى ػٌسًب.

44

جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل؛ ج ،42ص219 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• ٍ ؤهب حجَت السٗٔ ػلْ٘وب فلؼسم ثـالى زم الوسلن ٍ ،تسبٍْٗوب فٖ ل٘بم
الجٌ٘ٔ ػلر وفل هٌْوفب ٍ ،فحفَى التٌظف٘ف ففٖ الوشفَْز ثفِ ػٌفس
تؼبضػْوب.
• ٍ بلر ثؼغ هب للٌب ٗطجغ االستسالل ثإًِ بى لن ًمل ثصله ٗلعم ؤحفس
هحبالت حالحٔ :بهب ؿل زم الوسلن بى لن ًَجت ش٘ئب ،ؤٍ بٗجبة شٖء
ثغ٘ط سجت بى ؤٍججٌبُ ػلر غ٘طّوب ،ؤٍ التطج٘ح ثال هطجح بى ؤٍججٌبُ
ػلر ؤحسّوب ثؼٌِ٘ ،فلف٘س بال الَجفَة ػلفر ؤحفسّوب ال ثؼٌ٘فِ ؤٍ
ػلْ٘وب ٍ ،الخبًٖ َّ الوـلَة ٍ ،األٍل بى لن ٗطز ثِ الخبًٖ فَْ الوحبل
األٍل.
45

جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل؛ ج ،42ص219 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
المحقق الثانً
التخٌٌر
المصنف فً النكت
إمكان أن للدٌة حكما
شرعا ال نصل إلٌه

بٌت المال

القرعة
46

جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل؛ ج ،42ص220 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
•
•

•
•

47

ٍ لىي فِ٘ -هغ ؤى شله ال ٗطجغ بلر زل٘ل شفطػٖ هؼتجفط ،ػفطٍضٓ
بهىبى ؤى لِ حىوب شطػب ال ًظل بلِ٘-
ؤًِ ٗوىي التر٘٘ط فٖ الطجَع ػلر ول هٌْوب ،ووب ػي الوحمك الخفبًٖ
الجعم ثِ ،ثل لؼلِ هحتول هب تسوؼِ هي ػجبضٓ الوظٌف فٖ الٌىت،
ؤٍ ػلر ث٘ت الوبل الوؼس لوخل شله،
ؤٍ المطػٔ التٖ ّٖ لىل ؤهط هشىل،

جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل؛ ج ،42ص220 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• ٍ ػسم ثـالى زم الوسلن ؤػن هي شله ولِ ٍ هي غ٘طُ هوفب ّفَ ػٌفس
الشبضع هوب ال ًؼطفِ،
• ٍ التسبٍٕ فٖ بلبهٔ الجٌ٘ٔ ال ٗمتؼٖ التَظٗفغ الوعثفَض الرفبضد ػفي
الجٌ٘ت٘ي ،ثل ٍ ال غ٘طُ ٍ ،الحول ػلر التٌظ٘ف فٖ الوشَْز ثِ ل٘فبس
ال ًمَل ثِ.

48

جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل؛ ج ،42ص220 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• فبلتحم٘ك ػسم اًـجبق شله ػلر المَاػس الشطػً٘ٔ ،ؼن يمكه إن يكًن
لُم تٍ ريايّ لم تظل إليىا ،ثل ػي السطائط ٍ التحطٗط التظطٗح ثْب ،ثل
فٖ الوسبله ؤى ػجبضٓ الش٘ر٘ي تمتؼٖ شله ،ثل ل٘ل :بى الصٕ ٗشْس
ثِ التتجغ لوب فٖ الومٌؼٔ ٍ الٌْبٗٔ شله،
• بال ؤى شله ولِ ال يجًس معٍ الفتًى تدذلك ٍ بى ظٌِ ثؼغ الٌفبس
لبئال ؤًِ ذجط هطسل هٌججط ثفتَى هي ػطفت ،لىٌِ ل٘س فمْب ٗؼتس ثِ،
ذظَطب ثؼس احتوبل بضازتْوب الطٍاٗٔ التٖ تسوؼْب فٖ الوسإلٔ اٙت٘ٔ،
ٍ ّٖ ططٗحٔ فٖ ذالف الش٘دً ،ؼن فْ٘ب ؤًِ لَ ؤضاز الَلٖ السٗٔ وبًت
ػلْ٘وب ثبلسَٗٔ بال ؤًْب فٖ غ٘ط الوفطٍع ٍ ،الم٘بس ػٌسًب هحطم.
49

جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل؛ ج ،42ص220 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• فتحمك هي شله ولِ ؤى الوتجِ ثحست المَاػس سمَؽ المفَز ٍ السٗفٔ
حتر ٗتج٘ي الحبل،
• ٍ زػَى ؤى شله ذطق لإلجوبع الوطوت ٍاػحٔ الفسبز لوفي ؤحفبؽ
ثإؿطاف الوسإلٔ ٍ ،ذظَطب ثؼس شوط الش٘د فٖ هب حىٖ ػٌفِ شلفه
احتوبال ،ثل َّ الصٕ اذتبضُ فٖ الوسبله.

50

جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل؛ ج ،42ص220 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• ٍ ؤهب هب شوطُ الوظٌف هي ؤًِ ٗحتول ّصا ٍجْفب آذفطّ ٍ ،فَ تر٘فط
الَلٖ فٖ تظسٗك ؤْٗوب شبء ،ووب لَ ؤلط احٌبى ول ٍاحس ثمتلفِ هٌففطزا
فَْ ٍ بى وبى هحى٘ب ػي اثي بزضٗس -هحتجب ػلِ٘ ثمَلِ تؼبلر «»1
سل ْل ٰٰانا» بش ًفٖ المتل ػٌْوب ٌٗبفٖ شلفه ٍ ،ثفإى
« َف َقدْ َج َع ْل ٰنا ل َِولِ ٌِّ ِه ُ
الجٌ٘ٔ لبئؤ ػلر ول هٌْوب ثَجَة المَز فال ٍجِ لسمَؿِ ٍ ،ثإًب لفس
ؤجوؼٌب ػلر ؤًِ لَ شْس احٌبى ػلر ٍاحس ثإًِ المبتل فإلط آذط ثبلمتفل
ٗتر٘ط الَلٖ فٖ التظسٗك ٍ اإللطاض وبلجٌ٘ٔ-
• ______________________________
( )1سَضٓ اإلسطاء -17 :ا.33 ٔٗٙ
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جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل ،ج ،42ص221 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• لىٌِ ووب تطى ،ػطٍضٓ زاللٔ ا ٔٗٙػلر حجَت السلـبى للَلٖ هغ ػلن
المبتل ال فٖ هخل الومبم الصٕ ال بشىبل فٖ وًَِ بسطافب فٖ المتفل بشا
لتلْوب ،ذظَطب هغ ثطاءٓ ؤحسّوب ،ثل ٍ وصا لَ لتل ؤحسّوب الوحتول
ؤًِ ثطٕء ٍ ،الجٌ٘تبى لس وصثت ول هٌْوب األذفطى ٍ ،اإلجوفبع الفصٕ
شوطُ هغ ؤًِ هوٌَع ال ٗوىي ل٘بس الومبم ػلِ٘ ثؼس حطهتِ فٖ هفصّجٌب
ٍ لصا لبل الوظٌف األٍل ؤٍلر ٍ لس ػطفت الجحج فِ٘.
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جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل ،ج ،42ص221 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• ّصا ٍ للوظٌف تفظ٘ل فٖ ًىتت الٌْبٗٔ تجؼِ ػلِ٘ تلو٘صُ اٙثفٖ ففٖ
وشف الطهَظ ٍ ؤثَ الؼجبس فٖ هب حىٖ ػٌِ ٍ الومساز ،ثل وإًفِ هفبل
بلِ٘ الشْ٘ساى ،فةًِ ثؼس ؤى ؤٍضز والم السبئل ػي ػجبضٓ الٌْبٗٔ هفَضزا
ػلْ٘ب ثإًِ لن ٗؼول ثشٖء هي الشْبزت٘ي فةٗجبة السٗٔ ػلْ٘وفب حىفن
ثغ٘ط ثٌ٘ٔ ٍ ال بلطاض ،حن الشْبزٓ ل٘ست ثإًْوب اشتطوب،
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جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل ،ج ،42ص221 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• لبل« :الجَاة الَجِ ؤى األٍل٘بء بهب ؤى ٗسػَا المتل ػلر ؤحفسّوب ؤٍ
ٗمَلَا :ال ًؼلن ،فبى ازػَُ ػلفر ؤحفسّوب لتلفَُ ،لم٘فبم الجٌ٘فٔ ػلفر
السػَى ٍ ،تْسض الجٌ٘ٔ األذطى ،فال ٗىَى لْن ػلر اٙذط سج٘ل ٍ ،بى
لبلَا :ال ًؼلن فبلجٌ٘تبى هتؼبضػتبى ػلر االًفطاز ال ػلر هجفطز المتفل،
ف٘خجت المتل هي ؤحسّوب ٍ ال ٗتؼ٘ي ٍ ،المظبص ٗتَلف ػلفر تؼ٘ف٘ي
المبتل ف٘سمؾ ٍ ،تجت السٗٔ ،ألًِ ل٘س ًسجٔ المتل بلر ؤحسّوب ؤٍلفر
هي ًسجتِ بلر اٙذط» اًتْر.
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جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل ،ج ،42ص221 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• ٍ فِ٘ ؤًِ ترظ٘ض لىالم الش٘ر٘ي ٍ الجوبػٔ ثبلظَضٓ الخبً٘فّٔ ٍ ،فَ
هٌبف إلؿاللْن الوجٌٖ ظبّطا ػلر اػتجبض الجٌ٘ٔ الخبً٘ٔ ٍ بى وبًت ػلر
التجطع ٍ ،ػلِ٘ ٗتجِ التؼبضع حٌ٘ئص ٍ بى طسق الَلٖ ؤحسّوب ،ثل لَ
لن ًمل ثبػتجبضّب ؤهىي تظَٗط الوسإلٔ فٖ الَو٘ل٘ي،
• ٍ ؤهب احتوبل ػسم اػتجبضّب فٖ ذظَص الومبم ٍ بى للٌفب ثبػتجبضّفب
فٖ غ٘طُ فال ؤػطفت لِ ٍجْب ٍ بى حىر فٖ وشف اللخبم المـغ ثِ ػي
الوظٌف فٖ الٌىت.
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جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل ،ج ،42ص222 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• حن بًِ احتول غ٘ط ٍاحس هي ؤتجبع الوظٌف فٖ هب ػطفت حجَت اللَث
لَ ازػر الَلٖ ػلْ٘وب ّٖ ٍ ،طَضٓ لن ٗصوطّب الوظٌف فٖ هب سوؼت
هي ػجبضتِ الوشتولٔ ػلر طَضٓ زػَى الَلٖ ػلر ؤحسّوب ؤٍ ٗمفَل:
ال ػلن لٖ ،ؤهب بشا ازػر ػلْ٘وب هؼب ف٘تجِ حجَت اللَث ثبػتجبض اتفبق
األضثؼٔ ػلر المتل ٍ المبتل ٍ بى اذتلفَا فٖ التؼ٘٘ي ،ف٘حلفف حٌ٘ئفص
الَلٖ ٍ ٗخجت لِ المظبص هغ ضز فبػل السٗٔ ػلْ٘وب.

56

جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل ،ج ،42ص222 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• ٍ فِ٘ ؤى همتؼبُ الخجَت ؤٗؼب فٖ تىبشة الشفبّسٗي ففٖ الوىفبى ؤٍ
العهبى ؤٍ اٙلٔ ،ػطٍضٓ االتفبق هٌْوب ؤٗؼب ػلر المتل ٍ المبتل ٍ لىي
اذتلفب فٖ العهبى ؤٍ الوىبى ؤٍ اٙلٔ ،ثل لؼلِ ؤٍلر هي الومبم الصٕ فِ٘
التىبشة فٖ تؼ٘٘ي المبتفل زًٍْوفب ٍ ،لفس ػطففت ػفسم اللفَث ف٘فِ
للتىبشة فٌْب ؤٍلر.
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جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل ،ج ،42ص222 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخزان على غيزٌ أوٍ لتلٍ
• ٍ ثصله ولِ ظَْض له ؤى الوسإلٔ لن ٗستمط ػلر شٖء هٌْفب بجوفبع
هحمك وٖ ٗمبل بى هب شوطُ ذطق لِ ،ػطٍضٓ ثمبئْب فٖ لبلت االشىبل
ػٌسّن ،حتر ؤى الفبػل فٖ الطٗبع لن ٗرطد هٌْب ػلر حبطل هؼتس
ثِ ،ووب ال ٗرفر ػلر هي تإهلِ فالحظ ٍ تإهل ٍ ،الوَاففك للؼفَاثؾ
هب سوؼت ٍ ،لىي االحت٘بؽ هْوب ؤهىي ال ٌٗجغٖ تطوِ ٍ ،اهلل الؼبلن.
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جًاَز الكًآل في شزح شزائع اإلسًآل ،ج ،42ص222 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألز آخز أوٍ ًَ الماتل
لو شهدا بأنه
قتل عمدا فأقر
آخر أنه هو
القاتل و أن
المشهود علٌه
بريء من قتله
إن أراد أولٌاء
المقتول
59

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص525 :

أن ٌقتلوا الذي أقر على نفسه
أن ٌقتلوا الذي شهد علٌه
أن ٌقتلوهما جمٌعا
أن ٌأخذوا الدٌة

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألز آخز أوٍ ًَ الماتل
أن ٌقتلوا الذي أقر
على نفسه
لو شهدا بأنه قتل
عمدا فأقر آخر أنه
هو القاتل و أن
المشهود علٌه
بريء من قتله إن
أراد أولٌاء
المقتول
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تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص525 :

فلٌقتلوه ،و ال
سبٌل لهم على
اآلخر،

أن ٌقتلوا الذي
شهد علٌه

فلٌقتلوه ،و ال
سبٌل لهم على
الذي أقر،

أن ٌقتلوهما جمٌعا

ذاك لهم

أن ٌأخذوا الدٌة

فهو بٌنهما نصفان

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألز آخز أوٍ ًَ الماتل
أن ٌقتلوا
الذي أقر
على نفسه

لو شهدا بأنه
قتل عمدا
فأقر آخر أنه
هو القاتل و
أن المشهود
علٌه بريء
من قتله إن
أراد أولٌاء
المقتول

أن ٌقتلوا
الذي شهد
علٌه

فلٌقتلوه ،و
ال سبٌل لهم
على الذي
أقر،

أن ٌقتلوهما
جمٌعا

ذاك لهم

أن ٌأخذوا
الدٌة
61

فلٌقتلوه ،و
ال سبٌل لهم
على اآلخر،

تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص525 :

فهو بٌنهما
نصفان

ال سبٌل لورثة الذي أقر على
نفسه على ورثة الذي شهد علٌه
ثم لٌؤد الذي أقر على نفسه إلى
أولٌاء الذي شهد علٌه نصف
الدٌة،
علٌهم أن
ٌدفعوا إلى
أولٌاء الذي
شهد علٌه
نصف الدٌة
خاصا دون
صاحبه

ثم ٌقتلوهما،

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألز آخز أوٍ ًَ الماتل
• هسإلٔ  6لَ شْسا ثإًِ لتل ػوسا فإلط آذط ؤًِ َّ المبتل ٍ ؤى الوشَْز
ػلِ٘ ثطٕء هي لتلِ ففٖ ضٍاٗٔ طح٘حٔ هؼوَل ثْب:
• بى ؤضاز ؤٍل٘بء الومتَل ؤى ٗمتلَا الصٕ ؤلط ػلر ًفسفِ فل٘متلفَُ ٍ ،ال
سج٘ل لْن ػلر اٙذط ،حن ال سج٘ل لَضحٔ الصٕ ؤلط ػلفر ًفسفِ ػلفر
ٍضحٔ الصٕ شْس ػلِ٘،
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تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص525 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألز آخز أوٍ ًَ الماتل
• ٍ بى ؤضازٍا ؤى ٗمتلَا الصٕ شْس ػلِ٘ فل٘متلَُ ٍ ،ال سج٘ل لْفن ػلفر
الصٕ ؤلط ،حن ل٘از الصٕ ؤلط ػلر ًفسِ بلر ؤٍل٘فبء الفصٕ شفْس ػل٘فِ
ًظف السٗٔ،
• ٍ بى ؤضازٍا ؤى ٗمتلَّوب جو٘ؼب شان لْن ٍ ػلْ٘ن ؤى ٗسفؼَا بلر ؤٍل٘بء
الصٕ شْس ػلِ٘ ًظف السٗٔ ذبطب زٍى طبحجِ حن ٗمتلَّوب،
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تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص525 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألز آخز أوٍ ًَ الماتل
• ٍ بى ؤضازٍا ؤى ٗإذصٍا السٗٔ فَْ ثٌْ٘وب ًظفبى،

• ٍ الوسإلٔ هشىلٔ جسا ٗجت االحت٘بؽ فْ٘ب ٍ ػسم التْجن ػلر لتلْوب.
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تحزيز الًسيلّ؛ ج ،2ص525 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألز آخز أوٍ ًَ الماتل
• هسإلٔ  :23لبل الش٘د فٖ (الٌْبٗٔ) ٍ :بشا لبهت الجٌّ٘ٔ ػلر ضجل ثإًِّ لتفل
ضجال ػوسا ٍ ،ؤلطّ ضجل آذط ثإًِّ لتل شله الومتَل ثؼٌِ٘ ػوسا ،وبى ؤٍل٘بء
الومتَل هرّ٘طٗي فٖ ؤى ٗمتلَا ؤّْٗوب شبئٍا ،فةى لتلَا الوشَْز ػلِ٘ ،فل٘س
لْن ػلر الصٕ ؤلطّ سج٘لٗ ٍ ،طجغ ؤٍل٘بء الصٕ شْس ػلِ٘ ػلفر الفصٕ ؤلفطّ
ثٌظف السٗٔ ٍ ،بى اذتبضٍا لتل الصٕ ؤلطّ ،لتلَُ ٍ ل٘س لْفن ػلفر اٙذفط
سج٘ل ٍ ،ل٘س ألٍل٘بء الومطّ ػلر ًفسِ ػلر الصٕ لبهت ػلِ٘ الجٌّ٘ٔ سفج٘ل،
ٍ بى ؤضاز ؤٍل٘بء الومتَل لتلْوب جو٘ؼب ،لتلَّوب هؼفب ٍ ،ضزٍّا ػلفر ؤٍل٘فبء
الوشَْز ػلِ٘ ًظف السٗٔ ،ل٘س ػلْ٘ن ؤوخط هي شله ،ففةى ؿلجفَا السٗفٔ،
وبًت ػلْ٘وب ًظف٘ي :ػلر الصٕ ؤلطّ ٍ ،ػلر الصٕ شْس ػلِ٘ الشَْز «.»1
• ( )1الٌْبٗٔ.743 :
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مختلف الشيعّ في أحكاآل الشزيعّ؛ ج ،9ص315 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألز آخز أوٍ ًَ الماتل
• ٍ تجؼِ اثي الجطّاد «.»2
• ٍ لبل ؤثَ الظالح :بى شبء األٍل٘بء ،لجلَا السٗفٔ هٌْوفب ًظفف٘ي ٍ ،بى
شبئٍا ،لتلَّوب ٍ ،ضزٍّا ًظف السٗٔ ػلر ٍضحفٔ الوشفَْز ػل٘فِ ،زٍى
الومطّ ثجطاءٓ اٙذط هٌْب ٍ ،بى شبئٍا ،لتلَا الوشَْز ػلِ٘ ٍ ،ؤزّى الومطّ
بلر ٍضحتِ ًظف زٗتِ ٍ ،بى شبئٍا ،لتلَا الومطّ ٍ ،ال شٖء لَضحتِ ػلر
الوشَْز ػلِّ٘ .صا بشا ؤثطؤ الومطّ الوشفَْز ػل٘فِ هفي لتلفِ ٍ ،بى لفن
ٗجطئِ ،فْوب شطٗىبى فٖ المتل هتسبٍٗبى ف٘وب ٗمتؼِ٘ «.»3
• ( )2الوْصّة .502 :2
• ( )3الىبفٖ فٖ الفمِ.387 :
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مختلف الشيعّ في أحكاآل الشزيعّ؛ ج ،9ص315 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألز آخز أوٍ ًَ الماتل
• ٍ لبل اثي الجٌ٘س ٍ :لَ لبهت ثٌّ٘ٔ ػلر ضجل ثمتل ػوفس ،ففإلطّ غ٘فطُ
ثإًِّ َّ المبتل ٍ الوشَْز ػلِ٘ ثطت ،فةى ؤضاز الَلّٖ لتفل الفصٕ ؤلفطّ،
لتلِ ٍ ،ال سج٘ل لِ ٍ ال لَضحٔ الصٕ ؤلطّ ػلر الوشَْز ػلِ٘ ٍ ،بى ؤضاز
الَلّٖ ؤى ٗمتل الوشَْز ػلِ٘ ،لتلِ ٍ ،ال سج٘ل لِ ػلفر الفصٕ ؤلفطٍّ ،
لَلّٖ الوشَْز ػلِ٘ -الصٕ لتل -ؤى ٗـبلفت الفصٕ ؤلفطّ ػلفر ًفسفِ
ثٌظف السٗٔ.
• لبل ؤثَ جؼفط ػلِ٘ السالم« :ألىّ الصٕ ؤلطّ ػلر ًفسِ لس ؤثطؤ الوشَْز
ػلِ٘ هي المتل ٍ ،الوشَْز ػلِ٘ لن ٗجطت الصٕ ؤلطّ».
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مختلف الشيعّ في أحكاآل الشزيعّ؛ ج ،9ص316 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألز آخز أوٍ ًَ الماتل
• ٍ لبل اثي بزضٗسٍ :لٖ فٖ لتلْوب جو٘ؼب ًظط ،ألىّ الشَْز هب شفْسٍا
ثإًّْوب اشتطوب فٖ لتل الومتَل ٍ ،ال الومطّ ؤٗؼفب ؤلفطّ ثبشفتطاوْوب ففٖ
لتلِ ٍ ،بًّوب ولّ ٍاحس هٌْوب هي الشَْز ؤٍ اإللطاض ٗاشى ثإًِّ لتلِ ػلر
االًفطاز زٍى اٙذط ،فى٘ف ٗمتالى هؼب ٍ هب تشبضوب فٖ المتل!؟ ٍ بًّوفب
لَ تشبضوب فٖ لتلِ أللسًبّوب ٍ -لَ وبًَا ؤلفب -ثؼس ؤى ٗطزّ هفب فؼفل
ػي زٗتٌِّ ٍ ،ب ضزّ ًظف زٗٔ ،فلَ اشتطوب ،لىبى تطزّ زٗٔ وبهلٔ -ؤلفف
زٌٗبضٗ -تمبسن ثْب ؤٍل٘بئّوب هؼب.
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مختلف الشيعّ في أحكاآل الشزيعّ؛ ج ،9ص316 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألز آخز أوٍ ًَ الماتل
• لبل ٍ :األٍلر ػٌسٕ ؤى ٗطزّ األٍل٘بء -بشا لتلَّوب هؼب -زٗفٔ وبهلفٔ،
فتىَى ث٘ي ٍضحتْوب ًظف٘ي ،بش لس حجت ؤًّْوفب لفبتالى جو٘ؼفب ثفةلطاض
ؤحسّوب ػلر ًفسِ ٍ الجٌّ٘ٔ ػلر اٙذط ٍ ،ال ٗطجغ فٖ هخل ّصا بلفر
ؤذجبض آحبز ال تَجت ػلوب ٍ ال ػوال.
• ّصا بشا ؤلطّ ثبلمتل هجتوؼ٘ي هشتطو٘ي ٍ تشْس الجٌّ٘ٔ ثفصله ،فإهّفب بشا
وبًب هتفطّل٘ي ،فبلؼول ػلر هب حطّضًبُ فٖ شْبزٓ الشَْز ػلر االحٌف٘ي
حطفب فحطفب «.»1
• ( )1السطائط .343 -342 :3
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مختلف الشيعّ في أحكاآل الشزيعّ؛ ج ،9ص316 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألز آخز أوٍ ًَ الماتل
• ٍ لَل اثي بزضٗس ال ثإس ثِ ،لىي الش٘د -ضحوِ اللّفِ -ػفَّل ففٖ
شله ػلر ضٍاٗٔ ظضاضٓ -فٖ الظح٘ح -ػي الجبلط ػلِ٘ السفالم ،لفبل:
سإلتِ ػي ضجل لتل فحول بلر الَالٖ ٍ ،جبء لَم فشْسٍا ػل٘فِ ؤًّفِ
لتلِ ػوسا ،فسفغ الَالٖ المبتل بلر ؤٍل٘بء الومتَل ل٘مبز ثِ ،فلن ٗطٗوفَا
« »2حتر ؤتبّن ضجل ،فإلطّ ػٌس الَالٖ ؤًِّ لتل طبحجْن ػوفسا ٍ ،ؤىّ
ّصا الطجل الصٕ شْس ػلِ٘ الشَْز ثطت هي لتل طبحجْن «،»3
• ( )2الطّٗن :الجطاح ٍ ،ضاهِ :ؤٕ ثطحِ .الظحبح  ،1939 :5لسبى الؼفطة
« 259 :12ضٗن» ٍ .فٖ «ع» فلن ٗم٘وَا.
• ( )3فٖ الوظسض :طبحجىن.
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مختلف الشيعّ في أحكاآل الشزيعّ؛ ج ،9ص316 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألز آخز أوٍ ًَ الماتل

• فال تمتلَُ ٍ ذصًٍٖ ثسهِ ،لبل :فمبل ؤثَ جؼفط ػلِ٘ السالم« :بى ؤضاز ؤٍل٘فبء الومتفَل ؤى
ٗمتلَا الصٕ ؤلطّ ػلر ًفسِ فل٘متلَُ ٍ ،ال سج٘ل لْن ػلر اٙذط ٍ ،ال سفج٘ل لَضحفٔ الفصٕ
ؤلطّ ػلر ًفسِ ػلر ٍضحٔ الصٕ شْس ػلِ٘ ،فةى ؤضازٍا ؤى ٗمتلَا الصٕ شْس ػلِ٘ فل٘متلفَُ،
ٍ ال سج٘ل لْن ػلر الصٕ ؤلطّ ،حنَّ ل٘ازّٕ الصٕ ؤلطّ ػلر ًفسِ بلر ؤٍل٘بء الصٕ شفْس ػل٘فِ
ًظف السٗٔ» للت :بى ؤضازٍا ؤى ٗمتلَّوب جو٘ؼب ،لفبل[ « :شان] « »1لْفن ٍ ،ػلفْ٘ن ؤى
ٗازٍّا بلر ؤٍل٘بء الصٕ شْس ػلِ٘ ًظف السٗٔ ذبطٔ زٍى طبحجِ ،حنَّ ٗمتلَّوب ثِ» للفت:
فةى ؤضازٍا ؤى ٗإذصٍا السٗٔ ،لبل :فمبل« :السٗٔ ثٌْ٘وب ًظفبى ،ألىّ ؤحفسّوب ؤلفطٍّا ٙذفط
شْس ػلِ٘» للت :و٘ف جؼل ألٍل٘بء الصٕ شْس ػلِ٘ ػلر الصٕ ؤلطّ ًظف السٗٔ ح٘ي لتفل
ٍ لن ٗجؼل ألٍل٘بء الصٕ ؤلطّ ػلر الصٕ شْس ػلِ٘ ٍ لن ٗمطّ؟ لبل :فمبل« :ألىّ الفصٕ شفْس
ػلِ٘ ل٘س هخل الصٕ ؤلطّ ،الصٕ شْس ػلِ٘ لن ٗمطّ ٍ لن ٗجطت طبحجِ ٍ ،اٙذط ؤلفطّ ٍ ؤثفطؤ
طبحجِ ،فلعم الصٕ ؤلطّ ٍ ؤثطؤ طبحجِ هب لن ٗلعم الصٕ شْس ػلِ٘ ٍ لفن ٗمفط ٍ لفن ٗجفطت
طبحجِ» «.»2
• ( )1هب ث٘ي الوؼمَف٘ي هي الوظسض.
• ( )2التْصٗت .678 /172 :10
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مختلف الشيعّ في أحكاآل الشزيعّ؛ ج ،9ص316 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألز آخز أوٍ ًَ الماتل
• « 5 »1ثٓبةٔ حٔىْنِ هٓب لََٕ شَِْسٓ شَُْٔزٌ ػٓلَر بًِْسٓبىٍ ثِمَتْلِ شَرْضٍ فَجٓبءٓ آذَفطُ ٍٓ
ؤَلَطَّ ثِمَتْلِِِ ٍٓ ثٓطَّؤَ الْوٓشَْْٔزٓ ػٓلَِِٕ٘
•  »2« -1 -35345هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓر ػٓيْ ؤَحٕوٓفسٓ ثٕفيِ
هٔحٓوَّسٍ ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ بِثٕطَاِّ٘نٓ ػٓيْ ؤَثِِِ٘ جٓوِ٘ؼبً ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ِّشَبمِ ثٕيِ
سٓبلِنٍ ػٓيْ ظٔضٓاضَٓٓ ػٓيْ ؤَثِٖ جٓؼٕفَطٍ ع لَبلَ:
• سٓإَلْتُِٔ ػٓيْ ضٓجٔلٍ لَتَلَ فَحٔوِلَ بِلَر الَْٓالِٖ ٍٓ -جٓبءُٓٔ لََٕمٌ فَشَِْسٓ ػٓلَٕ٘فِِ الشهفَْٔزٔ
ؤًََِّٔ لَتَلَ ػٓوٕساً -فَسٓفَغٓ الَْٓالِٖ الْمَبتِلَ بِلَر ؤٍَٕلِ٘ٓبءِ الْوٓمْتَُلِ لِ٘ٔمَبزٓ ثِِِ -فَلَنٕ ٗٓطِٗؤفَا
« »3حٓتَّر ؤَتَبّٔنٕ ضٓجٔلٌ -فَإَلَطَّ ػٌِْسٓ الَْٓالِٖ ؤًََِّٔ لَتَلَ طٓبحِجْٓٔنٕ ػٓوٕساً ٍٓ -ؤَىَّ ّٓصَا
الطَّجٔلَ الَّصِٕ شَِْسٓ ػٓلَِِٕ٘ الشهَْٔزٔ -ثٓطِٕءٌ هِيْ لَتْلِ طٓبحِجِِِ »4« -فَلَفب تَمْتُلُفَُٔ
ثِِِ ٍٓ ذُصًٍُِٖ ثِسٓهِِِ
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يسائل الشيعّ؛ ج ،29ص144 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألز آخز أوٍ ًَ الماتل
•

•

•
•
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لَبلَ فَمَبلَ ؤَثَٔ جٓؼٕفَطٍ ع -بِىْ ؤَضٓازٓ ؤٍَٕلِ٘ٓبءٔ الْوٓمْتَُلِ ؤَىْ ٗٓمْتُلَُا الَّصِٕ ؤَلَطَّ ػٓلَر
ًَفْسِِِ -فَلْ٘ٓمْتُلَُُٔ ٍٓ لَب سٓجِ٘لَ لَْٔنٕ ػٓلَر الْأذَطِ -حُنَّ لَب سٓجِ٘لَ لَِٓضٓحَفِٔ الَّفصِٕ
ؤَلَطَّ ػٓلَر ًَفْسِِِ -ػٓلَر ٍٓضٓحَِٔ الَّصِٕ شُِْسٓ ػٓلَِِٕ٘-
ٍٓ بِىْ ؤَضٓازٍٔا ؤَىْ ٗٓمْتُلَُا الَّصِٕ شُِْسٓ ػٓلَِِٕ٘ فَلْ٘ٓمْتُلَُا ٍٓ »5« -لَب سٓفجِ٘لَ لَْٔفنٕ
ػٓلَر الَّصِٕ ؤَلَطَّ -حُنَّ لْ٘ٔاَزِّ السَِّٗٓٔ الَّصِٕ ؤَلَطَّ ػٓلَر ًَفْسِِِ -بِلَر ؤٍَٕلِ٘ٓبءِ الَّفصِٕ
شُِْسٓ ػٓلَِِٕ٘ ًِظٕفٓ السِِّٗٓٔ
لُلْتٔ -ؤَ ضٓؤَٕٗتٓ بِىْ ؤَضٓازٍٔا ؤَىْ ٗٓمْتُلَُّٔوٓب جٓوِ٘ؼبً
لَبلَ شَانٓ لَْٔنٕ ٍٓ -ػٓلَِْٕ٘نٕ ؤَىْ ٗٓسٕفَؼَٔا بِلَر ؤٍَٕلِ٘ٓبءِ -الَّصِٕ شُِْسٓ ػٓلَِِٕ٘ ًِظٕففٓ
السِِّٗٓٔ ذَبطًَّٔ زٍٔىَ طٓبحِجِِِ -حُنَّ ٗٓمْتُلًََُْٔوٓب
يسائل الشيعّ؛ ج ،29ص144 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألز آخز أوٍ ًَ الماتل
•
•
•

•
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لُلْتٔ بِىْ ؤَضٓازٍٔا ؤَىْ ٗٓإْذُصٍُا السَِّٗٓٔ-
لَبلَ فَمَبلَ السُِّٗٓٔ ثٌَْٕٓ٘ٔوٓب ًِظٕفَبىِ -لِإَىَّ ؤَحٓسّٓٔوٓب ؤَلَطَّ ٍٓ الْأذَطُ شُِْسٓ ػٓلَِِٕ٘-
لُلْتٔ وَٕ٘فٓ جٔؼِلَتٕ لِإٍَٕلِ٘ٓبءِ الَّصِٕ شُِْسٓ ػٓلَِِٕ٘ -ػٓلَر الَّصِٕ ؤَلَطَّ «ًِ »1ظٕففٔ
السِِّٗٓٔ حٕٓ٘جُ « »2لُتِلَ ٍٓ -لَنٕ تُجٕؼٓلْ لِإٍَٕلِ٘ٓبءِ الَّصِٕ ؤَلَطَّ ػٓلَر ؤٍَٕلِ٘ٓبءِ -الَّصِٕ
شُِْسٓ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓ لَنٕ ٗٔمِطَّ «»3
لَبلَ -فَمَبلَ لِإَىَّ الَّصِٕ شُِْسٓ ػٓلَِِٕ٘ لَٕ٘سٓ هِخْلَ الَّصِٕ ؤَلَطَّ -الَّصِٕ شُِْسٓ ػٓلَِِٕ٘
لَنٕ ٗٔمِطَّ ٍٓ لَنٕ ٗٔجٓطِّتْ طٓبحِجِٓٔ ٍٓ -الْأذَطُ ؤَلَطَّ ٍٓ ثٓطَّؤَ طٓبحِجِٓٔ -فَلَعِمٓ الَّصِٕ ؤَلَطَّ
ٍٓ ثٓطَّؤَ طٓبحِجِٓٔ -هٓب لَنٕ ٗٓلْعَمِ الَّصِٕ شُفِْسٓ ػٓلَٕ٘فِِ ٍٓ لَفنٕ ٗٔمِفطَّ ٍٓ لَفنٕ ٗٔجٓفطِّتْ
طٓبحِجِٓٔ.
يسائل الشيعّ؛ ج ،29ص144 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألز آخز أوٍ ًَ الماتل
•
•
•
•
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( -)2الىبفٖ .3 -290 -7
( -)3لن ٗطٗوَا -لن ٗجطحَا( .الظحبح -ضٗن.)1939 -5 -
( -)4فٖ الوظسض -طبحجىن فالى.
( -)5فٖ الوظسض -فل٘متلَُ.

يسائل الشيعّ؛ ج ،29ص144 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألز آخز أوٍ ًَ الماتل
•
•
•
•
•
•
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ٍٓ ضٍٓٓأُ الشَّٕ٘دُ ثِةِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ ؤَحٕوٓسٓ ثٕفيِ هٔحٓوَّفسٍ ػٓفيِ اثٕفيِ هٓحٕجٔفَةٍ «»4
ؤَلَُلُ ٍٓ :تَمَسَّمٓ هٓب ٗٓسٔله ػٓلَر ثٓؼٕغِ الْوٓمْظَٔزِ «.»5
( -)1فٖ الوظسض ظٗبزٓ -ػلر ًفسِ.
( -)2فٖ الوظسض -ح٘ي.
( -)3فٖ الوظسضٗ -متل.
( -)4التْصٗت .678 -172 -10
( -)5تمسم فٖ الجبة  4هي ّصُ األثَاة.
يسائل الشيعّ؛ ج ،29ص145 :

لن – ثلَاض اه٘ي  20هتطٕ گلستبى – وَچِ  – 14پالن 10
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