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 كتبة القظبص

 وتبة المػبظ•
.ٍ َّ اهب فٖ الٌفس ٍ اهب ف٘وب دًٍْب•

508: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 قظبص الٌفس

 المسن األٍل فٖ لػبظ الٌفس•
ٍ الٌظس فِ٘ فٖ الوَجت، ٍ الطسائف الوؼتجسٓ ف٘هِ، ٍ ههب ٗتجهه ثهِ، ٍ     •

.و٘ف٘ٔ االست٘فبء

508: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 قظبص الٌفسهَجت 

 المَل فٖ الوَجت•
:.ٍ َّ اشّبق الٌفس الوؼػَهٔ ػودا هغ الطسائف اٙت٘ٔ•

508: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج



5

 قظبص الٌفسهَجت 

ٗتيمك الؼود هيؿب ثمػد المتل ثوب ٗمتل ٍ لَ ًبدزا، ٍ ثمػد  1هسؤلٔ •
فؼل ٗمتل ثِ غبلجب، ٍ اى لن ٗمػد المتل ثِ، ٍ لد ذوسًب تفػ٘ل األلسبم 

فٖ وتبة الدٗبت 

508: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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الؼوذ

ٍ الؿهسة   الؼود لد ٗىَى هجبضهسٓ وبلهرثو ٍ القٌهك ثبل٘هد     2هسؤلٔ •
ثبلس٘ف ٍ السى٘ي ٍ اليجس الغبهص ٍ الجسح فٖ الومتل ٍ ًيَّهب هوهب   
ٗػدز ثفؼلِ الوجبضسٕ ػسفب ففِ٘ المَد، ٍ لد ٗىَى ثبلتسج٘ت ثٌيهَ، ٍ  

.فِ٘ غَز ًروسّب فٖ ؾوي الوسبئل اٙت٘ٔ

509: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج



7

الؼوذ

ٍ لهَ لهن    لَ زهبُ ثسْن أٍ ثٌدلٔ فوبت فَْ ػود ػلِ٘ المهَد  3هسؤلٔ •
ٗمػد المتل ثِ، ٍ ورا لَ خٌمِ ثيجل ٍ لن ٗهصح ػٌهِ ىتها ههبت، أٍ     
غوسِ فٖ هبء ٍ ًيَُ ٍ هٌؼِ ػي القسٍج ىتا هبت أٍ جؼهل زأسهِ   
فٖ جساة الٌَزٓ ىتا هبت، الا غ٘س ذله هي األسهجبة التهٖ اًفهسد    

.الوتلف، فْٖ هي الؼود. الجبًٖ فٖ التسج٘ت

509: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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الؼوذ

فٖ هتل القٌك ٍ هب ثؼدُ لَ أخسجِ هٌمكهغ الهٌفس أٍ غ٘هس     4هسؤلٔ •
.هي أثس هب فؼل ثِ فَْ ػود ػلِ٘ المَد هٌمكغ لىي هتسدد الٌفس فوبت

509: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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الؼوذ

لَ فؼل ثِ أىد الوروَزات ثومداز ال ٗمتل هتلِ غبلجهب لوتلهِ    5هسؤلٔ •
فبى لػد ٍ لَ زجبء المتل ثِ ففِ٘ المػهبظ، ٍ   ثن أزسلِ فوبت ثسججِ

اال فبلدٗٔ، ٍ ورا لَ داس ثكٌِ ثوب ال ٗمتل ثِ غبلجب أٍ ػػهس خػه٘تِ   
.فوبت أٍ أزسلِ هٌمكغ المَٓ فوبت

509: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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الؼوذ

لَ وبى الكسف ؾؼ٘فب لوسؼ أٍ غغس أٍ وجس ٍ ًيَّب ففؼهل   6هسؤلٔ •
فبلظبّس أى فِ٘ المػبظ ٍ لَ لن ٗمػهد   ثِ هب ذوس فٖ الوسؤلٔ السبثمٔ

.المتل هغ ػلوِ ثؿؼفِ، ٍ اال ففِ٘ التفػ٘ل الوتمدم

509: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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الؼوذ

لَ ؾسثِ ثؼػب هتال فلن ٗملغ ػٌِ ىتا هبت أٍ ؾسثِ هىهسزا   7هسؤلٔ •
ثبلٌسجٔ الا ثدًِ وىًَِ ؾؼ٘فب أٍ غغ٘سا أٍ ثبلٌسهجٔ   هب ال ٗتيولِ هتلِ

الا الؿسة الَازد وىَى الؿبزة لَٗب أٍ ثبلٌسجٔ الا الصههبى وفػهل   
.الجسٍدٓ الطدٗدٓ هتال فوبت فَْ ػود

509: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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الؼوذ

لَ ؾسثِ ثوب ال َٗجت المتل فؤػمجِ هسؾب ثسججِ ٍ ههبت ثهِ    8هسؤلٔ •
فبلظبّس أًِ هغ ػدم لػد المتل ال ٗىَى ػودا ٍ ال لَد، ٍ هغ لػهدُ   

.ػلِ٘ المَد

510-509: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 كتبة القظبص

لَ هٌؼِ ػي الكؼبم أٍ الطساة هدٓ ال ٗيتول لوتلِ الجمبء فَْ  9هسؤلٔ •
ػود ٍ اى لن ٗمػد المتل، ٍ اى وبى هدٓ ٗتيول هتلِ ػبدٓ ٍ ال ٗوَت 
ثِ لىي اتفك الوَت أٍ أػمجِ ثسججِ هسؼ فوبت فف٘هِ التفػه٘ل ثه٘ي    

.وَى المتل همػَدا ٍ لَ زجبء أٍ ال

510: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج



14

طشحِ في الٌبس 

لَ قسىِ فٖ الٌبز فؼجص ػي القسٍج ىتا ههبت أٍ هٌؼهِ    10هسؤلٔ •
ػٌِ ىتا هبت لتل ثِ، ٍ لَ لن ٗقسج هٌْب ػودا ٍ تقبذال فال لهَد ٍ  
ال دٗٔ لتل، ٍ ػلِ٘ دٗٔ جٌبٗٔ اإللمبء فٖ الٌبز، ٍ لَ لن ٗظْس اليهبل ٍ  

.اىتول األهساى ال ٗتجه لَد ٍ ال دٗٔ

510: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ ألقبُ في الجحش

لَ ألمبُ فٖ الجيس ٍ ًيَُ فؼجص ػي القسٍج ىتا هبت أٍ  11هسؤلٔ  •
هٌؼِ ػٌِ ىتا هبت لتل ثِ، ٍ هغ ػدم خسٍجهِ ػوهدا ٍ تقهبذال أٍ    
الطه فٖ ذله فيىوِ وبلوسؤلٔ السبثمٔ، ٍ لَ اػتمد أًِ لهبدز ػلها   
القسٍج لىًَِ هي أّل في السجبىٔ فؤلمبُ ثن تج٘ي القالف ٍ لن ٗمدز 

.الولما ػلا ًجبتِ لن ٗىي ػودا

510: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ فظذُ

لَ فػدُ ٍ هٌؼِ ػي ضدُ فٌصف الدم ٍ هبت فؼلِ٘ المَد  ٍ  12هسؤلٔ  •
ػدُ ٍ تسوِ فبى وبى لبدزا ػلا الطد فتسوِ تؼودا ٍ تقبذال ىتا فلَ 

هبت فال لَد ٍ ال دٗٔ الٌفس، ٍ ػلِ٘ دٗٔ الفػد، ٍ لَ لن ٗىهي لهبدزا   
فبى ػلن الجبًٖ ذله فؼلِ٘ المَد، ٍ لَ لن ٗؼلن فبى فػدُ ثمػد المتل 
ٍ لَ زجبء فوبت فؼلِ٘ المَد ظبّسا، ٍ اى لن ٗمػدُ ثل فػدُ ثسجهبء  

.ضدُ فل٘س ػلِ٘ المَد، ٍ ػلِ٘ دٗٔ ضجِ الؼود

510: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ ألقى ًفسِ هي ػلَ ػلى إًسبى
لَ ألما ًفسِ هي ػلَ ػلا اًسبى ػوهدا فهبى وهبى     13هسؤلٔ •

لىجس أٍ غغس  ػلِ٘ذله هوب ٗمتل ثِ غبلجب ٍ لَ لؿؼف الولما 
أٍ هسؼ فؼلِ٘ المَد  ٍ اال فبى لػهد المتهل ثهِ ٍ لهَ زجهبء      
فىرله َّ ػود ػلِ٘ المَد، ٍ اى لن ٗمػد فَْ ضهجِ ػوهد، ٍ   
فٖ جو٘غ التمبدٗس دم الجبًٖ ّدز، ٍ لَ ػتس فَلغ ػلها غ٘هسُ   
ٖ ء ػلها     ٖ ء ػلِ٘ ال دٗٔ ٍ ال لَدا، ٍ وهرا ال ضه فوبت فال ض

*.الرٕ ٍلغ ػلِ٘

511-510: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ ألقى ًفسِ هي ػلَ ػلى إًسبى
ٍ لَ ألمبُ غ٘سُ لبغدا لألسفل أى ٗمتلِ أل٘د الدافغ ثِ ٍ ثهبلَالغ   *   

اى وبى الَلَع هوب ٗمتل الَالغ غبلجب أٍ لػد لتلِ أٗؿب، ٍ لَ لػد 
لتلِ ثبلدفغ أٍ وبى الَلَع هوب ٗمتل غبلجب ٍ لن ٗمػد اٗمبػِ ػلها  

.دٗتِ، ألًِ هي القكؤ الويؽ ٍ لتل ثبلَالغ األسفل ؾوي 
ٖ هب ٍزد ٍ  ػهي الػهبدق   « 1»اثي زئبة ٍ ػجد اهلل ثي سٌبى هَثمٔ ف
الدٗهٔ  : فٖ زجل دفغ زجال ػلا زجل فمتلِ، فمبل»( ػلِ٘ السالم)

ٍ ٗسجهغ  : ػلا الرٕ ٍلغ ػلا السجل فمتلِ ألٍل٘بء الومتَل، لهبل 
ٖ ء  : الودفَع ثبلدٗٔ ػلا الرٕ دفؼِ، لبل ٍ اى أغبة الودفَع ضه

ال ٗوىي الؼول ثِ «فَْ ػلا الدافغ أٗؿب

57: ، ص29 ؛ ج1الحذيث  -هي أثَاة القظبص في الٌفس -21 -الجبة -الَسبئل( 1)
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لَ سحشُ فقتل
لَ سيسُ فمتل ٍ ػلن سجج٘ٔ سهيسُ لهِ    14هسؤلٔ •

فَْ ػود اى أزاد ثرله لتلِ، ٍ اال فل٘س ثؼود ثل 
ضجِْ، هي غ٘س فسق ث٘ي المَل ثؤى للسيس ٍالؼ٘ٔ أٍ 
ال، ٍ لَ وبى هتل ّرا السهيس لهبتال ًَػهب ٗىهَى     

 ِ ػودا ٍ لَ لن ٗمػد المتل ث

510: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ جٌى ػليِ ػوذا فسشت فوبت
لَ جٌا ػلِ٘ ػودا فسست فوهبت فهبى    15هسؤلٔ •

وبًه الجٌبٗٔ هوب تسسٕ غبلجب فَْ ػوهد، أٍ لػهد   
ثْب الوَت فسست فوبت فىرله، ٍ أهب لهَ وبًهه   
هوب ال تسسٕ ٍ ال تمتل غبلجب ٍ لن ٗمػهد الجهبًٖ   
المتل ففِ٘ اضىبل، ثل األلهسة ػهدم المتهل ثْهب ٍ     

.ثجَت دٗٔ ضجِ الؼود

510: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ قذم لِ طؼبهب هسوَهب
لَ لدم لِ قؼبهب هسوَهب ثوب ٗمتل هتلهِ   16هسؤلٔ •

فلَ لن ٗؼلهن اليهبل فؤوهل ٍ     غبلجب أٍ لػد لتلِ ثِ
هبت فؼلِ٘ المَد، ٍ ال أثس لوجبضسٓ الوجٌٖ ػلِ٘، ٍ 
ورا اليبل لَ وبى الوجٌٖ ػلِ٘ غ٘هس هو٘هص، سهَاء    
خلكِ ثكؼبم ًفسِ ٍ لدم ال٘هِ أٍ أّهداُ أٍ خلكهِ    

.ثكؼبم اٙول

510: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج



22

لَ قذم إليِ طؼبهب هسوَهب
لَ لدم الِ٘ قؼبهب هسوَهب هغ ػلن اٙول ثهؤى ف٘هِ    17هسؤلٔ •

فال لَد ٍ ال دٗٔ،  سوب لبتال فؤول هتؼودا ٍ ػي اخت٘بز
ٍ لَ لبل ورثب أى فِ٘ سوب غ٘س لبتل ٍ فِ٘ ػالج لىهرا فؤولهِ   •

فوبت فؼلِ٘ المَد، 
.*ٍ لَ لبل فِ٘ سن ٍ أقلك فؤولِ فال لَد ٍ ال دٗٔ•
ّزا إرا لن تكي قشيٌة لجية أٍ لفظية ػلىى الْىضأ أٍ ػىذم     *•

.كَى السن قبتال

511: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ قذم إليِ طؼبهب فيِ سن غيش قبتل
لَ لدم الِ٘ قؼبهب فِ٘ سن غ٘س لبتل غبلجب فبى لػد لتلهِ ٍ   18هسؤلٔ •

.لَ زجبء فَْ ػود لَ جْل اٙول، ٍ لَ لن ٗمػد المتل فال لَد

511: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 لَ قذم إليِ الوسوَم ثتخيل أًِ هْذٍس الذم
لن  فجبى القالف  لَ لدم الِ٘ الوسوَم ثتق٘ل أًِ هْدٍز الدم 19هسؤلٔ •

.ٗىي لتل ػود ٍ ال لَد فِ٘

512-511: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ جؼل السن في طؼبم طبحت الوٌضأ  
لَ جؼل السن فٖ قؼهبم غهبىت الوٌهصل فؤولهِ غهبىت       20هسؤلٔ •

فؼلِ٘ المَد لهَ وهبى ذلهه ثمػهد لتهل       الوٌصل هي غ٘س ػلن ثِ فوبت
غبىت الوٌصل، 

ٍ أهب لَ جؼلِ ثمػد لتل ولت هتال فؤولِ غبىت الوٌصل فال لَد ثهل  •
، *الظبّس أًِ ال دٗٔ أٗؿب

.ٍ لَ ػلن أى غبىت الوٌصل ٗؤول هٌِ فبلظبّس أى ػلِ٘ المَد•

.ثل األظْش ثجَت الذية *•

512: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ كبى في ثيتِ طؼبم هسوَم فذخل شخض
لَ وبى فٖ ث٘تِ قؼبم هسوَم فدخل ضقع ثال اذًِ فؤوهل   21هسؤلٔ •

ٍ هبت فال لَد ٍ ال دٗٔ، ٍ لَ دػبُ الا دازُ ال ألول الكؼبم فؤولِ ثال 
.اذى هٌِ ٍ ػدٍاًب فال لَد

512: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ حفش ثئشا هوب يقتل ثَقَػِ فيْب
لَ ىفس ثئسا هوب ٗمتل ثَلَػِ فْ٘ب ٍ دػب غ٘سُ الرٕ جْلْهب   22هسؤلٔ •

فجبء فسمف ٍ هبت فؼلِ٘ المَد،  ثَجِ ٗسمف فْ٘ب ثوج٘ئِ
ٍ لَ وبًه الجئس فٖ غ٘س قسٗمِ ٍ دػبُ ال ػلا ٍجِ ٗسمف فْ٘ب فرّت •

.*الجبئٖ ػلا غ٘س الكسٗك فَلغ فْ٘ب ال لَد ٍ ال دٗٔ

ثل الذية ثبثتة لَ حفش الجئش في غيش هلكِ ثغيش إرى الوبلك أٍ فىي   *•
.طشيق ػبم هي دٍى إرى هقجَأ هي الحبكن

512: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ جشحِ فذاٍى ًفسِ ثذٍاء سوي
ثي٘ه  ٗسهتٌد    هجْهص لَ جسىِ فداٍى ًفسِ ثدٍاء سهوٖ   23هسؤلٔ •

المتل الِ٘ ال الا الجسح ال لَد فٖ الٌفس، ٍ فٖ الجهسح لػهبظ اى   
وبى هوب َٗججِ، ٍ اال فؤزش الجٌبٗٔ، ٍ لَ لن ٗىي هجْصا لىهي اتفهك   
المتل ثِ ٍ ثبلجسح هؼب سمف هب لبثهل فؼهل الوجهسٍح، فللهَلٖ لتهل      

.الجبزح ثؼد زد ًػف دٗتِ

ِ  : ٍ جََْصَ ػلا الجهسٗو ٍ أَجَِْهصَ  . إَٔ ٍَىٌِّٖ هُجِِْصٍ هَت • . أَثْجَهه لَتْله
أَجَِْهصُْت ػلها الجهسٗو اِذا أَسهسػه لتلهِ ٍ لهد تَو وهه        : األَغوؼٖ
( 325: ، ظ5 لسبى الؼسة، ج).ػلِ٘

512: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ ألقبُ في هسجؼة فقتلِ السجبع
لَ ألمبُ فٖ هسجؼٔ وصث٘ٔ األسد ٍ ًيَُ فمتلِ السهجبع فْهَ    24هسؤلٔ •

ٍ ورا لَ ألمبُ الها أسهد ؾهبز فبفتسسهِ اذا لهن       لتل ػود ػلِ٘ المَد،
ٗوىٌِ االػتػبم هٌِ ثٌيَ ٍ لَ ثهبلفساز، ٍ لهَ أهىٌهِ ذلهه ٍ تهسن      
تقبذال ٍ تؼودا ال لَد ٍ ال دٗٔ، ٍ لَ لن ٗىي األسد ؾبزٗب فؤلمهبُ ال  
ثمػد المتل فبتفك أًِ لتلِ لن ٗىي هي الؼود، ٍ لَ ألمهبُ ثسجهبء لتلهِ    

 ِ المَد، ٍ لَ جْل ىبل األسد فؤلمهبُ ػٌهدُ فمتلهِ     فمتلِ فَْ ػود ػل٘
.فَْ ػود اى لػد لتلِ، ثل الظبّس ذله لَ لن ٗمػدُ

513-512: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ ألقبُ في أسع هسجؼة هتكتفب
لَ ألمبُ فٖ أزؼ هسجؼٔ هتىتفب فوغ ػلوهِ ثتهسدد السهجبع     25هسؤلٔ •

ثل َّ هي الؼود هغ اىتوهبل ذلهه ٍ    ػٌدُ فَْ لتل ػود ثال اضىبل،
المبئِ ثمػد االفتساس ٍ لَ زجبء، ًؼن هغ ػلوهِ أٍ اقوئٌبًهِ ثؤًهِ ال    
.ٗتسدد السجبع فبتفك ذله ال ٗىَى هي الؼود، ٍ الظبّس ثجَت الدٗٔ

512: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ ألقبُ ػٌذ السجغ
لَ ألمبُ ػٌد السجغ فؼؿِ ثوب ال ٗمتل ثِ لىي سهسى فوهبت    26هسؤلٔ •

.فَْ ػود ػلِ٘ المَد

512: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ أًْشِ حية
لَ أًْطِ ى٘ٔ لْب سن لبتل ثؤى أخرّب ٍ ألموْب ضه٘ئب ههي    27هسؤلٔ  •

 ثدًِ فَْ لتل ػود ػلِ٘ المَد،
ٍ ورا لَ قسح ػلِ٘ ى٘ٔ لبتلٔ فٌْطتِ فْله، •
ٍ ورا لَ جوغ ثٌِ٘ ٍ ثٌْ٘ب فٖ هؿ٘ك ال ٗوىٌِ الفساز أٍ جوهغ ثٌْ٘هب ٍ   •

ث٘ي هي ال ٗمدز ػلِ٘ لؿؼف ووسؼ أٍ غغس أٍ وجس فبى فٖ جو٘ؼْب ٍ 
.ورا فٖ ًظبئسّب لَدا

512: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ أغشى ثِ كلجب ػقَسا
لَ أغسى ثِ ولجب ػمَزا لبتال غبلجب فمتلِ فؼلِ٘ المَد، 28هسؤلٔ •
ٍ ورا لَ لػد المتل ثِ ٍ لَ لن ٗىي لبتال غبلجهب أٍ لهن ٗؼلهن ىبلهِ ٍ     •

.لػد ٍ لَ زجبء المتل فَْ ػود

512: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ ألقبُ إلى الحَت
لَ ألمبُ الا اليَت فبلتموِ فؼلِ٘ المَد،  29هسؤلٔ •
ٍ لَ ألمبُ فٖ الجيس ل٘متلِ فبلتموِ اليَت ثؼد الَغَل الا الجيس فؼلِ٘ •

المَد ٍ اى لن ٗىي هي لػدُ المتل ثبلتمهبم اليهَت ثهل وهبى لػهدُ      
الغسق، 

ٍ لَ ألمبُ فٖ الجيس ٍ لجل ٍغَلِ الِ٘ ٍلغ ػلا ىجس ٍ ًيهَُ فمتهل   •
، *فؼلِ٘ الدٗٔ

.ٍ لَ التموِ اليَت لجل ٍغَلِ الِ٘ فبلظبّس أى ػلِ٘ المَد•
.ثل الظبّش القَد*•

513: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ جشحِ ثن ػضِ سجغ
لَ جسىِ ثن ػؿِ سجغ ٍ سستب فؼل٘هِ المهَد لىهي ههغ زد       30هسؤلٔ •

،*ًػف الدٗٔ
ػهؽ    ٍ لَ غبلو الَلٖ ػلا الدٗٔ فؼلِ٘ ًػهفْب اال أى ٗىهَى سهجت    •

.السجغ َّ الجبزح فؼلِ٘ المَد، ٍ هغ الؼفَ ػلا الدٗٔ ػلِ٘ توبم الدٗٔ

ّرا اذا وبى الوَت هستٌدا الا السجج٘ي ثبلسَٗٔ ٍ اال فومداز الدٗهٔ  *•
تبثغ لىو٘ٔ دٍزُ فٖ الوَت فلَ وبى دٍزُ ثل  السجت ف٘سد ثل  الدٗٔ 

ٍ ٗؼ٘ي ّرا الدٍز ثبلسجَع . ٍ لَ وبى ثلتٖ السجت فتلتٖ الدٗٔ ٍ ّىرا
.الٖ الوتقػع ٍ َّ الكج٘ت المبًًَٖ ٌّب

514: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ جشحِ ثن ػضِ سجغ ثن ًْشتِ حية
لَ جسىِ ثن ػؿِ سجغ ثن ًْطتِ ى٘ٔ فؼلِ٘ المهَد ههغ زد     31هسؤلٔ •

،*ثلتٖ الدٗٔ
ٍ لَ غبلو ثْب فؼلِ٘ ثلتْب ٍ ّىرا، •
ٍ هوب ذوس ٗظْس اليبل فٖ جو٘غ هَازد اضتسان اليَ٘اى ههغ اإلًسهبى   •

.فٖ المتل
.لد هس ىىوِ فٖ الوسؤلٔ الوبؾ٘ٔ *•

514: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ حفش ثئشا ٍ ٍقغ فيْب شخض ثذفغ ثبلث
لَ ىفس ثئسا ٍ ٍلغ فْ٘ب ضقع ثدفغ ثبل  فبلمبتل الدافغ ال  32هسؤلٔ •

اليبفس،
ٍ ورا لَ ألمبُ هي ضهبّك ٍ لجهل ٍغهَلِ الها األزؼ ؾهسثِ  خهس       •

ثبلس٘ف هتال فمد ُ ًػف٘ي أٍ ألمبُ فٖ الجيس ٍ ثؼد ٍلَػِ فِ٘ لجل هَتِ 
.هغ ثمبء ى٘بتِ الوستمسٓ لتلِ  خس، فبى المبتل َّ الؿبزة ال الولمٖ

514: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن
لَ أهسىِ ضقع ٍ لتلِ  خس ٍ وبى ثبل  ػٌ٘ب لْن فهبلمَد   33هسؤلٔ •

ػلا المبتل ال الووسه، لىي الووسه ٗيجس أثدا ىتا ٗوهَت فهٖ   
.اليجس ٍ السث٘ئٔ تسول ػٌ٘بُ ثو٘ل هيوا ٍ ًيَُ

514: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن

ٍ اتفمَا فٖ ثالثٔ لتل أىدّن ٍ أهسه اٙخس ٍ وبى التبل  ػٌ٘ب لْن  •
ىتا فسغَا أى ٗمتل المبتل ٍ ٗيجس الووسهه أثهدا ىتها ٗوهَت ٍ     

.تسول ػ٘ي الٌبظس لْن ٍ الؼبهٔ ػلا خالف ذله

49: صالشيخ الوفيذ، اإلػالم ثوب اتفقت ػليِ اإلهبهية هي األحكبم؛ 
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لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن

[تؼبٍى الجوبػٔ فٖ المتل[ ]300]هسؤلٔ •
المَل ثؤى التالثٔ اذا لتل أىدّن ٍ أهسهه  : ٍ هوب اًفسدت ثِ اإلهبه٘ٔ•

اٙخس ٍ وبى التبل  ػٌ٘ب لْن ىتا فسغَا، أًِ ٗمتل المبتهل ٍ ٗيهجس   
.الووسه أثدا ىتا ٗوَت ٍ تسول ػ٘ي الٌبظس لْن

ٍ لد زٍٕ ػي زث٘ؼٔ السإٔ أًِ ٗمتل المبتل ٍ ٗيجس الووسهه ىتها   •
.، ٍ ّرُ هَافمٔ لإلهبه٘ٔ«2»ٗوَت 

ٔ  )الوغٌٖ ( 2)• ظ  9ج : ، الطهسح الىج٘هس  477ظ  9ج (: الثهي لداهه
.384ٍ  383ظ  18ج : ، الوجوَع343

539: االًتظبس في اًفشادات اإلهبهية؛ ص
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لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن
ٍ خبلف ثبلٖ الفمْبء فٖ ذله، فمهبل أثهَ ىٌ٘فهٔ ٍ أغهيبثِ فه٘وي      •

اى المَد ػلا المبتهل دٍى الووسهه ٍ   : أهسه زجال ىتا لتلِ  خس
 «1». ٗؼصز الووسه

ػي هبله اذا أهس ػجدُ أى ٗمتل زجال ٍ لتلهِ، فهبى   : ٍ لبل اثي ٍّت•
.«2»وبى الؼجد أػجو٘ب لتل الس٘د، ٍ اى وبى غ٘س أػجوٖ لتل الؼجد 

، 383ظ  18ج : ، الوجوهههَع344ظ  9ج : الطهههسح الىج٘هههس( 1)•
.478ظ  9ج (: الثي لداهٔ)، الوغٌٖ 512ظ  10ج : الويلا

لن ًؼتس ػلِ٘( 2)•

540: االًتظبس في اًفشادات اإلهبهية؛ ص
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لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن
ػي هبله فٖ الووسه للسجل ىتا ٗمتلِ غ٘سُ أى : ٍ لبل اثي المبسن•

ػلْ٘وب جو٘ؼب المػبظ، ألى الوبسه لد أزاد لتلِ، ٍ لبل الل٘  ثوتل 
.«3»لَل هبله 

.فبى أهسىِ ل٘ؿسثِ فمتلِ لتل المبتل ٍ ػَلت اٙخس: ٍ لبل الل٘ •
.«4»لَ أهس غالهِ أى ٗمتل زجال فمتلِ لتال جو٘ؼب ثِ : ٍ لبل الل٘ •
، 344ظ  9ج : الطهههسح الىج٘هههس  512ظ  10ج : الويلههها( 3)•

ٔ  )، الوغٌهٖ  384ٍ  383ظ  18ج : الوجوَع ظ  9ج (: الثهي لداهه
477.

.لن ًؼتس ػلِ٘( 4)•

540: االًتظبس في اًفشادات اإلهبهية؛ ص
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لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن
ٍ ىىا الوصًٖ ػي الطبفؼٖ أًِ ٗمتل الراثو دٍى الووسه، ووب ٗجلد •

.«6»الصاًٖ دٍى الووسه « 5»
اإلجوبع الوتشدد، ٍ أيضب فإًب ًشجغ في : دليلٌب ػلى طحة هب رّجٌب إليِ•

التشتيت الزي ركشًبُ إلى ًض ٍ تَقيف، ٍ هخبلفٌب يشجغ إلى ظىي ٍ  
سأي ٍ حسجبى، ٍ كيف يجَص أى يقتل الووسك ٍ ليس ثقبتل؟

.ٗيد: «ة»ٍ « ألف»فٖ ( 5)•
ٔ  )الوغٌٖ ( 6)• ظ  9ج : ، الطهسح الىج٘هس  478ظ  9ج (: الثهي لداهه

.512ظ  10ج : ، الويلا344

540: االًتظبس في اًفشادات اإلهبهية؛ ص
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لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن
ٍ هوب ٗوىي أى ٗؼبزؾَا ثِ هب زٍٍُ ٍ َّ هَجَد فٖ وتجْن أى الٌجهٖ  •

اًِ ٗمتهل  : لبل ف٘وي لتل غ٘سُ ٍ أهسه اٙخس( غلا اهلل ػلِ٘ ٍ  لِ)
هؼٌبُ ٗيجس : ، لبل أثَ ػج٘د المبسن ثي سالم«1»المبتل ٍ ٗػجس الػبثس 

.«2»اليجس : الووسه، ألى الػجس فٖ اللغٔ
ٖ  39839ح  10ظ  15ج : وٌص الؼوبل( 1)• ظ  8ج : ، سهٌي الجْ٘مه

.140ظ  3ج : ، سٌي الدازلك51ٌٖ
.51ظ  8ج : سٌي الجْ٘مٖ( 2)•

541: االًتظبس في اًفشادات اإلهبهية؛ ص



45

لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن
فبى اىتجَا ثوب ٗسًٍٍِ ػي ػوس ثي القكبة أًِ لتل تسؼٔ ثَاىد ثهن  •

تؼهبٍى، ٍ اإلهسهبن   : ، إٔ«3»لَ توبأل ػلِ٘ أّل غٌؼبء لمتلتْن :لبل
.هؼبًٍٔ للمتل ال هيبلٔ، فٌ٘جغٖ أى ٗستيك ثِ المتل

ّرا خجس ٍاىد ال َٗجت ػلوب ٍ ال ػوال، ٍ ال ٗسجغ ثوتلِ ػهي  : للٌب•
ٍ هؼٌا التوبلئ فٖ القجس َّ الوطبزؤ فٖ المتهل  . األدلٔ الوَججٔ للؼلن

ٍ التؼبٍى ػلِ٘، ٍ اذا وبى الووسه ل٘س ثطسٗه فٖ المتل فال ٗجهَش  
.أى ٗستيك المتل

 871ظ  2ج : ، الوَقهؤ 360ح  202ظ  3ج : سٌي الدازلكٌٖ( 3)•
.40ظ  8ج : ، سٌي الجْ٘م13ٖح 

541: االًتظبس في اًفشادات اإلهبهية؛ ص
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لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن
الووسه ٍ الراثو تؼبًٍب ػلا المتل فلصهْوب المَد، ووهب لهَ   : فبى ل٘ل•

.جسىبُ جو٘ؼب فوبت
الووسه غ٘س هؼبٍى ػلا المتل ٍ ال ضهسٗه ف٘هِ، ٍ اًوهب ّهَ     : للٌب•

هوىي هي الفؼل، ٍ التوى٘ي ال ٗتؼلك ثِ ىىن الفؼل الووىهي هٌهِ، أال   
تسى أى هي أهسه اهسأٓ ىتا شًا ثْب غ٘سُ ال ٗلصهِ ىىن الصًب الرٕ 

.َّ اليد

541: االًتظبس في اًفشادات اإلهبهية؛ ص
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لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن
المَد ٍ « 4»ػلا أى الجبزى٘ي لَ اًفسد ول ٍاىد هٌْوب ثبلفؼل لصهْوب •

ورله اذا ضبزن، ٍ الووسه لَ اًفسد ثبإلهسبن لن ٗلصهِ المَد فلهن  
.ٗلصم هغ الوطبزؤ

.لصهْن: «ة»فٖ ( 4)•

541: االًتظبس في اًفشادات اإلهبهية؛ ص
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لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن
لد اتفمٌب ػلا أى الويسم اذا أهسه غه٘دا فمتلهِ  خهس أى    : فبى ل٘ل•

الؿوبى ٗلصم ول ٍاىد هٌْوب، فؤٕ فهسق ثه٘ي ذلهه ٍ ثه٘ي اهسهبن      
اٙدهٖ للمتل؟

اًوب لصهِ ؾوبى الػ٘د ثبإلهسبن ألى الػ٘د هؿهوَى ثبل٘هد، أال   : للٌب•
تسى أًِ لَ أهسىِ فوبت فهٖ ٗهدُ لصههِ ؾهوبًِ، ٍ ثبإلهسهبن لهد       
ىػله لِ ػلِ٘ ٗد،ٍ اٙدهٖ ال ٗؿوي ثبل٘د، ألًهِ لهَ أهسهىِ ىتها     

.هبت فٖ ٗدُ لن ٗلصهِ ؾوبًِ، ورله اذا أهسىِ فمتلِ  خس

541: االًتظبس في اًفشادات اإلهبهية؛ ص
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لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن
ٍ لَ أهسه ٍاىد ٍ لتل  خس فبلمَد ػلا المبتل دٍى الووسه لىهي  •

الووسه ٗيجس أثدا ٍ لَ ًظس الْ٘وب ثبل  لن ٗؿوي لىي تسول ػٌ٘بُ 
.إٔ تفمؤ

184: ، ص4 ششائغ اإلسالم في هسبئل الحالأ ٍ الحشام؛ ج
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لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن

• 

ٍ لَ أهسه ٍاىد ٍ لتل اٙخس ٍ ًظس التبل ، فبلمَد ػلها المبتهل، ٍ   •
.ٗيجس الووسه أثدا، ٍ تفمؤ ػ٘ي الٌبظس

• 

•

292: ، ص2 الوختظش الٌبفغ في فقِ اإلهبهية؛ ج
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لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن
ٍ لَ أهسه ٍاىد ٍ لتل اٙخس فبلمَد ػلا المبتل ألًِ الوجبضهس دٍى  •

ٖ ء ههي     الووسه لىي الووسه ٗيجس أثدا ثال خالف أجدُ فهٖ ضه
ذله، ثل ػي القالف ٍ الغٌ٘هٔ ٍ غ٘سّوهب اإلجوهبع ػل٘هِ، للوؼتجهسٓ      

.الوستف٘ؿٔ

46: ، ص42 جَاّش الكالم في ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن
لؿها أه٘هس   »( ػل٘هِ السهالم  )ػي أثٖ ػجهد اهلل  « 1»غي٘و اليلجٖ  هٌْب •

ٗمتل :فٖ زجل٘ي أهسه أىدّوب ٍ لتل اٙخس لبل( ػلِ٘ السالم)الوئهٌ٘ي 
المبتل، ٍ ٗيجس اٙخس ىتا ٗوَت غوب، ووب وبى ىجسِ ػلِ٘ ىتا ههبت  

.«غوب
فٖ زجل ضد ( ػلِ٘ السالم)لؿا أه٘س الوئهٌ٘ي »: لبل« 2»ٍ خجس سوبػٔ •

ػلا زجل ل٘متلِ ٍ السجل فبز هٌِ فبستمجلِ زجل  خس فؤهسىِ ػلِ٘ ىتا 
جبء السجل فمتلِ، فمتل السجل الهرٕ لتلهِ، ٍ لؿها ػلها اٙخهس الهرٕ       
أهسىِ أى ٗكسح فٖ السجي أثدا ىتها ٗوهَت ف٘هِ، ألًهِ أهسهه ػلها       

.ٍ غ٘سّوب هي الٌػَظ «الوَت
.1اليدٗ   -هي أثَاة المػبظ فٖ الٌفس -17 -الجبة -الَسبئل( 1)•
.2اليدٗ   -هي أثَاة المػبظ فٖ الٌفس -17 -الجبة -الَسبئل( 2)•

45: ، ص42 جَاّش الكالم في ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن
ٖ خجهس أثهٖ الومهدام    • أى « »3»ٍ ػي الومٌؼٔ ثؼد أى ٌْٗه ػمَثٔ، ٍ ف

أهس ثِ فؿسة جٌجِ، ٍ ىجسهِ فهٖ السهجي، ٍ    ( ػلِ٘ السالم)الػبدق 
.«ٍلغ ػلا زأسِ ٗيجس ػوسُ، ٍ ٗؿسة ول سٌٔ خوس٘ي جلدٓ

 -ههي أثهَاة المػهبظ فهٖ الهٌفس      -16 -الوستدزن الجهبة ( 3) •
.ػي دػبئن اإلسالم هسسال 1اليدٗ  

45: ، ص42 جَاّش الكالم في ششح ششائغ اإلسالم؛ ج



54

لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن
ٍ لَ ًظس لْوب ثبل  إٔ وبى ػٌ٘ب لْن ٍ زث٘ٔ لهن ٗؿهوي لىهي تسهول     •

ػٌ٘بُ إٔ تفمؤ ثبلطَن أٍ تىيل ثوسوبز هيوٖ، لإلجوبع فٖ هيىٖ 
القالف، ٍ ل  

الوٌججهس ثؼوهل   ( ػل٘هِ السهالم  )ػي أثٖ ػجهد اهلل  « 1»خجس السىًَٖ •
اى ثالثٔ ًفهس  »: اًِ همكَع ثِ فٖ والهْن، لبل فِ٘: األغيبة، ثل ل٘ل

ٍاىد هٌْن أهسهه زجهال، ٍ   (: ػلِ٘ السالم)زفؼَا الا أه٘س الوئهٌ٘ي 
 ٔ ٍ فهٖ ًسهقٔ    -ألجل اٙخس فمتلِ، ٍ اٙخس ز ّن، فمؿا فٖ السإٗه

أى تسول ػٌ٘بُ، ٍ فٖ الرٕ أهسهه   -«السث٘ؼٔ»ٍ فٖ التبلتٔ « السئ٘ٔ»
 «أى ٗسجي ىتا ٗوَت ووب أهسه، ٍ لؿا فٖ الرٕ لتل أى ٗمتل

.اهلل الؼبلن •
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لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن
 ثَبةُ ىُىْنِ هَيْ أَهِسَهَ زَجُلًب فَمَتَلَُِ الْآخَسُ ٍَ  خَسَ ٌَْٗظُسُ اِلَِِْ٘نِ 17« 7»•
هُيَو دُ ثِيُ ػَلِِّٖ ثِيِ الْيُسَِ٘يِ ثِبِسٌَِبدُِِ ػَيْ ىَو بدٍ ػَيِ « 8» -1 -35124•

لَؿَا ػَلِهٌّٖ ع فِهٖ زَجُلَهِ٘يِ أَهِسَههَ     : الْيَلَجِِّٖ ػَيْ أَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ ع لَبلَ
لَبلَ ُٗمْتَلُ الْمَبتِلُ ٍَ ُٗيِجَسُ الْآخَسُ ىَتَّها َٗوُهَتَ    -أَىَدُُّوَب ٍَ لَتَلَ الْآخَسُ

.وَوَب ىَجَسَُِ ىَتَّا هَبتَ غَو بً الْيَدِٗ َ -غَو بً
هُيَو دُ ثِيُ َٗؼِمَُةَ ػَيْ ػَلِِّٖ ثِيِ اِثِسَاِّ٘نَ ػَيْ أَثِِِ٘ ٍَ ػَيْ هُيَو دِ ثِيِ َٗيَِ٘ا •

.«1»ػَيْ أَىِوَدَ ثِيِ هُيَو دٍ جَوِ٘ؼبً ػَيِ اثِيِ أَثِٖ ػُوَِ٘سٍ ػَيْ ىَو بدٍ هِتْلَُِ 
.862 -219 -10، ٍ التْرٗت 5231 -115 -4الفمِ٘  -(8)•
.1 -287 -7الىبفٖ  -(1)•
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لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن
ػَيْ هُيَو دِ ثِيِ ػِ٘سَا ػَيْ  (  ػلٖ ثي اثساّ٘ن)ٍَ ػٌَُِْ« 2» -2 -35125•

لَؿَا أَهِ٘سُ الْوُئْهٌِِ٘يَ ع فِٖ زَجُلٍ ضَد  : ًَُُٗسَ ػَيْ شُزِػََٔ ػَيْ سَوَبػََٔ لَبلَ
فَؤَهِسَهىَُِ   -ٍَ السَّجُلُ فَبزٌّ هٌُِِْ فَبسِتَمْجَلَُِ زَجُلٌ  خَهسُ  -ػَلَا زَجُلٍ لَِ٘مْتُلَُِ

ٍَ لَؿَا ػَلَها   -فَمَتَلَ السَّجُلَ الَّرِٕ لَتَلَُِ -ػَلَِِِ٘ ىَتَّا جَبءَ السَّجُلُ فَمَتَلَُِ
 -أَىْ ُٗكْسَحَ فِٖ السِّجِيِ أَثَداً ىَتَّا َٗوَُتَ فِِِ٘ -الْآخَسِ الَّرِٕ أَهِسَىَُِ ػَلَِِِ٘
 -10، ٍ التْرٗت 2 -287 -7الىبفٖ  -(2. )لِؤًََُِّ أَهِسَىَُِ ػَلَا الْوََِتِ

219- 860 ،861.
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لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن
ٍَ ػٌَُِْ ػَيْ أَثِِِ٘ ػَيِ الٌََِّفَلِِّٖ ػَيِ الس ىًَُِِّٖ ػَيْ أَثِٖ « 3» -3 -35126•

ٍَاىِهد  هِهٌُْْنِ    -ػَجِدِ اللَِِّ ع أَىَّ ثَلَبثََٔ ًَفَسٍ زُفِؼَُا اِلَها أَهِ٘هسِ الْوُهئْهٌِِ٘يَ ع   
فَمَؿَها فِهٖ    -ٍَ أَلْجَلَ الْهآخَسُ فَمَتَلَهُِ ٍَ الْهآخَسُ َٗهسَاُّنِ     -أَهِسَهَ زَجُلًب

ٍَ فِٖ الَّهرِٕ أَهِسَههَ أَىْ    -أَىْ تُسِوَلَ ػٌََِ٘بُُ« 5»السُّإَِْٗٔ « 4»[ غَبىِتِ]
. ُٗسِجَيَ ىَتَّا َٗوَُتَ وَوَب أَهِسَىَُِ ٍَ لَؿَا فِٖ الَّرِٕ لَتَلَ أَىْ ُٗمْتَلَ

.شٗبدٓ هي الفمِ٘ -(4)/ .4 -288 -7الىبفٖ  -(3)•
."ّبهص الوقكَـ "السث٘ئٔ -فٖ التْرٗت -(5)•
 ".الكل٘ؼٔ ٍ الرٕ ٗسغد الكسٗك للمبتل وٖ ال ٗكلغ ػلِ٘ أىد -السث٘ئٔ•

."52 -1( زثب)اًظس الػيبح 
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لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن
ٍَ زٍََاُُ « 6»ٍَ زٍََاُُ الػ دٍُقُ ثِبِسٌَِبدُِِ اِلَا لَؿَبَٗب أَهِ٘سِ الْوُئْهٌِِ٘يَ ع ًَيََُُِ •

ٍَ وَهرَا الَّهرِٕ لَجِلَهُِ ٍَ زٍََى    « 7»الطَِّ٘خُ ثِبِسٌَِبدُِِ ػَيْ ػَلِِّٖ ثِيِ اِثِهسَاِّ٘نَ  
َ  الَّرِٕ لَجِلَُِ أَِٗؿبً ثِبِسٌَِبدُِِ ػَيِ الْيُسَِ٘يِ ثِيِ سَؼِ٘دٍ ػَيِ اثِهيِ أَثِهٖ ًَجِهسَاى   

ػَبغِنٍ ػَيْ هُيَو دِ ثِيِ لَِ٘سٍ ػَيْ أَثِٖ جَؼِفَسٍ ع ٍَ الَّرِٕ لَجِلَُْوَب ثِبِسٌَِبدُِِ  ػَيْ
.«1»ٍَ َٗؤْتِٖ هَب َٗدُلُّ ػَلَا ذَلِهَ : ػَيْ أَىِوَدَ ثِيِ هُيَو دٍ أَلَُلُ

.5237 -118 -4الفمِ٘  -(6)•
.863 -219 -10التْرٗت  -(7)•
.هي الجبة اٙتٖ هي ّرُ األثَاة 1ٗبتٖ فٖ اليدٗ   -(1)•
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