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لَ أكشِّ على القتل

• مسإلّ 34
• لَ أكشِّ على القتل فالقَد على الوثاشرش ذرا كراى تال را عراون دٍى
الوكشُ ٍ ذى أٍعذُ على القتل ٍ ،يحثس اآلهش تِ أتذا حتى يوَت،
• ي لً ّجن ثلمْطٌ مزىًوج ؤي عي ٝمٕط ممٕزع ىجلَازجع ف ز ٟثلمْزطٌ
ثٖمط ،ي لً ؤمط شرص عي ٝممٕعث دجلَتل ىَت ٍ لٕس ف  ٟيثحس مىُمج
ثلًَز ،ي ثلسّٔ ف  ٟفجٍ ّ ثلغيل ،ي لً ؤّطٍَ ف ز ٟشلزِ ىُزل ف زٟ
ثلطرل ثلمْطٌ ثلًَز ؤي ثلحذس ؤدسث؟ ث٘حًط ثلخجوٓ.

2

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص514 :

لَ أكشِّ على القتل

• مسإلّ  :29إشث ؤّطٌ ث٘مٕط مٕطٌ ف ٍ ٟتل مه ٔ ٜزخ ٍت ٍ،ىَجل لٍ :ثن
ٍت تٍ ي إٍ ٜت تِ ،لم ٔحل لٍ ٍت ٍ د ٝذٝه .ىجن ذجلو ي ٍتل ،ىجن
ثلًَز ف  ٟثلمذجشط زين ثلم زب.
• ي ىطض ثليَُجء شلِ ىٓ ثٜمجم ي ثلمتن خ مخل ثلرًثضد ي مٕزطَم ،ي
ثلرٝه ىٓ ثٜمجم ي ث٘مٕط يثحس.

3

الخنف؛ ج ،5ص166 :

•
•
•

•

4

لَ أكشِّ على القتل
ي ل شجىقٓ ىٍٕ ًٍٜن:
ؤحسَمجٔ :زخ ف ُٕمج ثلًَز ّإوُمج دجشطث ٍت ٍ مقج .ي دٍ ٍجل ظىطٍ .زجل :ي إن فيزٟ
ث٘يلٕجء ىق ّ ٟل يثحس مىُمج واو ثلسّٔ ي ثلْيجضِ.
ي ثلًَل ثلخجوٓ :ف  ٟثلم زب يحسٌ ثلًَز ،ي ف  ٟثلمْطٌ واو ثلسّٔ ،ىجن في ٟفزه
ثٜمجم ىق ٍٕ واو ثلسّٔ ،ي ف ّ ٟل يثحس مىُمج ثلْيزجضِ .ي ٔ ٜرت زو مصَذزٍ ؤن
ثلسّٔ ف ُٕمج وايجن ي ف ّ ٟل يثحس مىُمج ثلْيجضِ ،ي ثن ف  ٟثٜمجم ثلًَز .ي َزل
ف  ٟثلمْطٌ ثلًَز؟ ف ًٍ ٟلٕه «.»1
( )1ثٜم  ،41 :6ي ثلمزمًؿ  ،394 -393 :18ي ح ّٕ ثلق مجء  ،468 :7ي ثلسزطثد
ثلًَجد ،479 :ي منىٓ ثلمحتزجد  9 :4ي  ،10ي ضحمزّ ث٘مزّ  ،100 :2ي ثلمٕزعثن
ثلْذط ،142 :2 ٞي ثلًرٕع  ،124 -123 :2ي ىتح ثلمقزٕه ،126 :ي ثلمنىزٓ ٜدزه
ٍسثمّ  ،332 :9ي ثلشطح ثلْذٕط  ،341 :9ي دسثةـ ثلاىجةـ  ،7:179ي ثلذحط ثلعذزجض
 221 :6ي  ،222ي حجشّٕ ثفجوّ ثلغجلذٕه  ،113 :4ي دسثّٔ ثلمزتُس .389 :2
الخنف؛ ج ،5ص167 :

•

•
•

•

5

لَ أكشِّ على القتل
ي ٍجل ؤدً حىٕيّ ،ي محمس :ثلًَز ف ز ٟثلمْزطٌ يحزسٌ ،ي  ٜنزمجن ف زٟ
ثلمْطٌ مه ًٍز ،ي  ٜزّٔ ي ّ ٜيجضِ «.»2
ي ٍجل ؤدً ًٔسوًٍ ٜ :ز ف  ٟثٜمجم ي  ٜف  ٟثلمْطٌ ،ؤمزج ثلمْزطٌ ىٙوزٍ
م زإ ،ي ؤمج ثٜمجم ىٝوّ مج دجشط ثلَتل «.»3
( )2دسثةـ ثلاىجةـ  ،179 :7ي ح ّٕ ثلق مجء  ،468 :7ي ثلمزمًؿ ،394 :18
ي ضحمّ ث٘مّ  ،100 :2ي ثلمٕعثن ثلْذزط ،142 :2 ٞي دسثٔزّ ثلمزتُزس :2
 ،389ي ثلمنىٓ ٜده ٍسثمزّ  ،332 :9ي ثلشزطح ثلْذٕزط  ،341 :9ي ثلذحزط
ثلعذجض .221 :6
( )3دسثةـ ثلاىجةـ  ،179 :7ي ح ّٕ ثلق مجء  ،468 :7ي ثلمنىٓ ٜده ٍسثمزّ
 ،332 :9ي ثلشطح ثلْذٕط  ،9:341ي ثلذحط ثلعذجض 221 :6
الخنف؛ ج ،5ص167 :

•

•

•
•

6

لَ أكشِّ على القتل
زلٕ ىجًٍ :لٍ تقجل« ٟيٓ مٓهْ ٍُتِلَ مٓؾْ ًُمجً ىَََسٕ رٓقٓ ْىج لًِٓلٍِِِّٕ سٔ ْغجوجً» « »1ي َصث
ٍتل مؾ ًمج ،ي ف ٍٕ إرمجؿ ثلاحجدّ.
ي ضيْ ؤن ضر ٕه شُسث فىس ف ٓ ف ٍٕ ثلسٝم ف  ٟضرل دجلسطٍّ ،ىَغقزٍ
ف ٓ ف ٍٕ ثلسٝم ،حم ؤتٕجٌ دأذط ي ٍجَ :ٜصث ثلصْ سزطً ي ؤذغإوزج ف زٟ
ث٘يل ىطز شُجزتُمج ف  ٟثلخجوٓ ،ي ٍجل :لً ف مز إوْمزج تقمزستمج ف زٟ
ث٘يل لَغقتْمج «.»2
( )1ثٜسطثء.33 :
( )2صحٕح ثلذرزجضْ  ،10 :9سزىه ثلزسثضٍغىٓ  182 :3حزسٔج  ،294ي
ثلسىه ثلْذط ،41 :8 ٞي ثلْجىٓ  384 :7حسٔج  ،8ي ثلتُزصٔخ 153 :10
حسٔج  ،613ي ت رٕص ثلحذٕط  ،19 :4ي زفجةم ثٚسٝم  515 :2حزسٔج
 ،1848ي ىٓ رمٕـ ثلماجزض ثذتٝه ٔسٕط ىٓ ؤليجؽُج.
الخنف؛ ج ،5ص168 :

لَ أكشِّ على القتل

• ىمًنـ ثلسٜلّ ؤوٍ ف ٍٕ ثلسٝم ٍض ٟدجلَاجع ف  ٟمه ؤلزإ ثلحزجّم
ثل ٟثلَغـ دجلشُجزِ مـ ٍسضِ ثلحجّم ف  ٟثٜمتىجؿ مه ٍت ٍ ،دزجن ٔقزعل
ويسٍ فه ثلىؾط ،ي ثلمْطٌ ؤم ؼ حج ٜمه ثلحجّم ،ىئوٍ م زإ ثلٍٕ ف زٟ
يرٍ ٔ ٜمْىٍ إٍ ٜت ٍ ذًىج ف  ٟويسٍ .ىجشث ّجن ف  ٟثلشزجَس ثلَزًز
ىذإن ًْٔن ف  ٟثلمْطٌ ؤيل ٟي ؤحط.ٞ

7

الخنف؛ ج ،5ص168 :

لَ أكشِّ على القتل

• ىمًنـ ثلسٜلّ ؤوٍ ف ٍٕ ثلسٝم ٍض ٟدجلَاجع ف  ٟمه ؤلزإ ثلحزجّم
ثل ٟثلَغـ دجلشُجزِ مـ ٍسضِ ثلحجّم ف  ٟثٜمتىجؿ مه ٍت ٍ ،دزجن ٔقزعل
ويسٍ فه ثلىؾط ،ي ثلمْطٌ ؤم ؼ حج ٜمه ثلحجّم ،ىئوٍ م زإ ثلٍٕ ف زٟ
يرٍ ٔ ٜمْىٍ إٍ ٜت ٍ ذًىج ف  ٟويسٍ .ىجشث ّجن ف  ٟثلشزجَس ثلَزًز
ىذإن ًْٔن ف  ٟثلمْطٌ ؤيل ٟي ؤحط.ٞ

• ي َصث زلٕل ثلشجىقٓ ي لٕس ىٍٕ زٜلّ٘ ،وٍ ٍٕجس ،ي وحه  ٜوًَل دٍ.

8

الخنف؛ ج ،5ص168 :

لَ أكشِّ على القتل

• ي مقًلىج ف  ٟثّٖٔ ًٍلٍ تقجل« ٟثلْحٔطُّ دِجلْحٔطِّ يٓ ثلْقٓذٕزسٔ دِجلْقٓذٕزسِ يٓ ثلْزإُوْخٟ
دِجلْإُوْخ »3« »ٟي ف  ٟإرمجؿ ثليطٍّ .ي ؤٔضج :ضي ٞفخمجن ده فيجن ؤن
ثلىذٓ ص  ٟث ٠ف ٍٕ ي آلٍ ٍجلٔ ٜ :حل زم ثمزطا مسز م إ ٜدئحزسٞ
حٝثّ :يط دقس إٔمجن ،ؤي ظوج دقس إحاجن ،ؤي ٍتل ويس دنٕط ويس «»4
ي َصث ٍتل ويسج دنٕط ويس ،ىٕزخ ؤن ٔحل زمٍ.

• ( )3ثلذَطِ.178 :
• ( )4سىه ثلسثضمٓ  ،171 :2ي سىه ثده مجرّ  847 :2حسٔج ،2533
ي مسىس ؤحمس ده حىذل  ،63 -61 :1ي ثلسىه ثلْذزط 19 :8 ٞي ،25
ي ثلمستسضُ ف  ٟثلاحٕحٕه  50 :4دجذتٝه ٔسٕط دٕه ؤليجؽُج.
9

الخنف؛ ج ،5ص168 :

لَ أكشِّ على القتل
• ىئشث ؤمط ذ ٕيّ ثٚمجم ضر ٝدَتل ضرل دنٕط حٌ وؾطت

10

الوثسَط في فقِ اإلهاهية؛ ج ،7ص41 :

لَ أكشِّ على القتل

•  ،ىجن ّجن ثلمإمًض فجلمج دصلِ لم ٔزع لٍ ٍت ٍ ،ي ٔ ٜحل لٍ ؤن ٔغٕقٍ
لًَلٍ ف ٍٕ ثلسٝم « ٜعجفّ لمر ًً ىٓ مقإّ ثلرجلٌ» ىجن ذجلو ي
ٍذل مىٍ ي ؤعجفٍ ىٓ ٍت ٍ ىق  ٟلَجتل ثلًَز ي ثلْيجضِ٘ ،وزٍ ٍزس ٍت زٍ
رذطث ،ي ثٖمط ًٍ ٜز ف ٍٕ ي ّ ٜيجضِ ،لْىٍ آحم دمج ىقل ي فازج دزٝ
ذٝه.
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الوثسَط في فقِ اإلهاهية؛ ج ،7ص41 :

لَ أكشِّ على القتل

• ي إن ّجن ثلمإمًض ٔقتَس ؤن ٍت ٍ حٌ ي ؤن ثٜمجم ؤي ذ ٕيتزٍ َٔ ٜتزل
إ ٜدحٌ ي ؤن عجفتٍ ىٕمج ؤمط دٍ مه َصث يثرذّ ،ىًٍ ٝز ف  ٟثلمإمًض
فىسَم٘ ،وٍ ىقل مج ًَ فىسٌ ىطض ي عجفّ ي ف  ٟثٖمط ثلَزًز٘ ،ن
ثلمإمًض ّجٖلّ ،ىئشث ؤمط دَت ٍ ىْإوٍ ثستقمل آلتٍ ىٓ ٍت ٍ ،ىْجن ف ٍٕ
ثلًَز ،ي ثلًلٓ دجلرٕجض دٕه ثلَاجع ي ثلقيً ،ي لم ٔصّط ىٍٕ ذزٝه ،ي
ثلصْ َٔتضٍٕ مصَذىج ؤن ف  ٟثلمإمًض ثلَتل ٘وٍ ثلمذجشط ،ل ؾًثَط ّ ُج.
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الوثسَط في فقِ اإلهاهية؛ ج ،7ص41 :

لَ أكشِّ على القتل

• ىإمج إن ؤّطٍَ ف ٍ ٟت ٍ ىَجل إن ٍت تٍ ي إٍ ٜت تِ لم ٔحل لٍ ٍت زٍ،
ي إن ّجن ذجةيج ف  ٟويسٍ٘ ،ن ٍتل ثلمؤمه ٔ ٜستذجح دجّٚطثٌ ف زٟ
ٍت ٍ ،ىجن ذجلو ي ٍتل ىَس ؤتّ ٟذٕطِ دَتل ويس محتطمّ ،ىإمج ثلضمجن
ىقىسوج ؤن ثلًَز ف  ٟثلَجتل ي فىس ًٍم مىُم ،ي ٍزجل دقضزُم :ف ٕزٍ ي
ف  ٟثٖمط ثلًَزّ ،إوُمج دجشطث ٍت ٍ ي ثشتطّج ىٍٕ.
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الوثسَط في فقِ اإلهاهية؛ ج ،7ص41 :

لَ أكشِّ على القتل

• ىجن ثذتجض ثلًلٓ ٍت ُمج مقج ّجن لٍ ،ي إن فيج فىُمج ىق ّ ٟزل يثحزس
مىُمج واو ثلسّٔ ،ي ثلْيجضِ ،ي ٍجل آذطين ف  ٟثٖمط ثلًَز يحسٌ ،ي
ف  ٟثلمْطٌ واو ثلسّٔ ،ىئن فيج ثلًلٓ فه ثٜمجم ىق ٍٕ واو ثلسّٔ ،ي
ف ّ ٟل يثحس مىُمج ثلْيجضِ ىٔ ٝرت و ًٍل ثليطَٕٔه ؤن ثلسّٔ ف ُٕمج
وايٕه ،ي ؤن ف ّ ٟل يثحس مىُمج ثلْيجضِ ي ىٍٕ ذزٝه شّطوزجٌ ىزٓ
ثلرٝه.
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الوثسَط في فقِ اإلهاهية؛ ج ،7ص42 :

لَ أكشِّ على القتل

• ىإمج ثلْٝم ىٕمه ذطد ف  ٟثٜمجم ي زفج إل ٟويسٍ ي ثويطز ىٓ مىقزّ
ّجلرًثضد ي ثلن ِٝي ثلذنجِ ،ىجلحْم ىٍٕ ّجلحْم ىٓ ذ ٕيّ ثٚمجم سًثء
حطىج دحطه.
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الوثسَط في فقِ اإلهاهية؛ ج ،7ص42 :

لَ أكشِّ على القتل

• ي ؤمج ثلمتن خ دجل اًصّٕ ،ي ًَ مه ذطد متن ذج ف ز ٟمًنزـ لَغزـ
ثلغطٌٔ ي ثل اًصّٕ ،ىئشث ؤمط مٕطٌ دَتل ضرل ؽ مزج ىَت زٍ ثلمزإمًض،
ىئن ف م ثلمإمًض ؤوٍ ؽ م ىجلًَز ف ٍٕ د ٝذٝه ،ي إن ّجن رجَ ٝؤوٍ
دنٕط حٌ ،ىجلًَز ف ٍٕ ؤٔضج زين ثٖمط د ٝذٝه٘ ،ن مرجليّ عجفتزٍ
ي ثلُطح مىٍ ٍطدّ ،ي إن ؤّطٍَ َصث ثل ص ف ٍ ٟتل ضرل ىَت ٍ ىقىسوج
ؤن ثلًَز ف  ٟثلَجتل مخل مٕطٌ ،ي ٍجل ًٍم ثلًَز ف ُٕمج ،ي ىزُٕم مزه
ٍجل :حْمٍ حْم ثٚمجم إشث ؤّطٌ مٕطٌ ف ٍ ٟتل مٕطٌ دنٕط حٌ ،ي ٍزس
مض ،ٟي ىُٕم مه ٍجل ف ًٍ ٟلٕه.
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الوثسَط في فقِ اإلهاهية؛ ج ،7ص42 :

لَ أكشِّ على القتل

• ي إشث ؤمط ثٚمجم مٕطٌ دَتل إوسجن ،لم ْٔه ف  ٟثلَجتل ثلمإمًض دجلَتزل
ًٍز ،ي  ٜثحم ،ي  ٜمٕط شلِٜ .ن ثٚمجم ٔ ٜإمط دَتزل إوسزجن ي َزً
مٕط مستحٌ (ث ٜي ًَ مستحٌ -خ ل) ل َتل.
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الوْزب (التي الثشاج)؛ ج ،2ص466 :

لَ أكشِّ على القتل

• ىئن ؤمط ذ ٕيّ ثٚمجم مٕطٌ دَتل إوسجن لنٕط ثستحَجً ،ي ّجن ثلمزإمًض
فجلمج دصلِ لم ٔزع لٍ ٍت ٍ ،لًَل ضسًل ث ٠ص  ٟث ٠ف ٕزٍ ي آلزٍٜ :
عجفّ لمر ًً ىٓ مقإّ ثلرجلٌ ]1[ .ىجن ذجلو ي ٍذل مىٍ ىٓ ٍتزل
ثلمإمًض دَت ٍّ ،جن ف َ ٟصث ثلَجتل ،ثلًَز ي ثلْيزجضِ ،ي ٍ ٜزًز ف زٟ
ث٘مط لٍ دصلِ ي ّ ٜيجضِ ،ي ًَ آحم دمج ىقل مه ث٘مط.
• [ ]1ؤيضزٌ شٕرىج ثلاسيً ف ٍٕ ثلطحمّ ىٓ ّتجح مه ٔ ٜحضطٌ ثليٍَٕ
ىٓ آذط ؤدًثدٍ ىزٓ رم زّ ؤليزجػ ضسزًل ث ٠صز  ٟث ٠ف ٕزٍ ي آلزٍ
ثلمًرعِ ثلتٓ لم ٔسذٌ إلُٕج ي ؤيضزٌ ثلسٕس ثلطنٓ ضحمٍ ث ٠ىٓ دزجح
ثلحْم مه وُذ ثلذٝمّ فه ؤمٕط ثلمؤمىٕه ف ٍٕ ثلسٝم ي يضز ؤٔضج فه
مٕطَمج ىٓ فسِ ثذذجض ُٔ ٜمىج وَ ُج َىج.
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الوْزب (التي الثشاج)؛ ج ،2ص466 :

لَ أكشِّ على القتل

• ىئن ّجن ثلمإمًض ٔقتَس ثن ٍت ٍ حٌ ،ي ثن ثٜمجم ي ذ ٕيتٍ َٔ ٜتزل ثٜ
دجلحٌ .ي ثن عجفتٍ ىٕمج ثمطٌ دٍ يثرذّّ .جن ف ٍٕ ؤٔضج ثلًَز٘ ،وٍ َزً
ثلمذجشط ل َتل ،زين ثٖمط []2
• ىئن ؤّطٍَ ىَجل لٍ :ثن ٍت تٍ ي ثٍ ٜت تِ ،لم ٔزع لزٍ ٍت زٍ ي ثن ّزجن
ذجةيج٘ ،ن ٍتل ثلمؤمه ٔ ٜزًظ ثستذجحتٍ دزجّٚطثٌ ف زٍ ٟت زٍ ،ىزجن
ذجلو ي ٍتل ،ىَس آحم دَتل ويس ٔحطم ٍت ُج ،ي ّجن ف ٍٕ ثلًَز.
• [ ]2وقم لْىٍ مقصيض ىٓ ثفتَزجزٌ ىُزً دحْزم ثلرغزجء ي حْز ٟىزٓ
ثلمرت و فه ثلرٝه ثوٍ إشث لم ْٔه ل مإمًض عطٌٔ ثل ٟثلق م دحطمزّ
ٍت ٍ ّجن ثلًَز ف  ٟثٖمط حم ٍجل ي َصث فىسْ رٕس
19

الوْزب (التي الثشاج)؛ ج ،2ص466 :

لَ أكشِّ على القتل

• ي لً ؤّطٍَ ف  ٟثلَتل ىجلًَز ف  ٟثلمذجشط ،ي ٔحذس ثٖمط ؤدسثَ ،زصث
إشث ّجن ثلمًَُض دجلنج فجٍ ،ٝي لً ّجن عي ٝمٕط ممّٕع ؤي مزىًوج ىجلًَز
ف  ٟثٖمط ،ي لً ّجن ممّٕعث حطّث ىًٍ ٝز ،ي ثلسّٔ ف ز ٟفجٍ تزٍ ،ي إن
ّجن مم ًّج تق َّ ثلسّٔ دطٍذتٍ.

20

هعالن الذيي في فقِ آل ياسيي(حلّى ،شوس الذيي هحوذ تي شجاع القطّاى )؛ ج ،2ص531 :

لَ أكشِّ على القتل

• ثلقىًثن ثلتسقًن ٍجفسِ ضىـ ثلتْ ٕو فه ثلمْطٌ ،ي دٕجن مج ثستخىٓ مىُج
• فىًثن  90ثٜذتٕجض ثلمَجدل لّٛطثٌ شطط ىٓ ثلتْجلٕو ّجىزّ ،ي  ٜتْ ٕزو
ف  ٟثلمْطٌ ىٕمج ثّطٌ ف ٍٕ ،سزًثء ّزجن ىقزل حزطثم ؤي تزطُ يثرزخ ،ي
ثلمسإلّ ممج  ٜدحج ىٍٕ ي  ٜذٝه .وقم ،ثستخىٓ مه شلزِ ٍتزل ثلزىيس
ثلمحتطمّ ،ىئوٍ  ٜتَّٕ ىٓ ثلسمجء دجلىص ي ثٚرمجؿ .ي ؤلحٌ ثلشٕد ثلززطح
ؤٔضج «.»1
• ( )1لم وؾيط ىٓ ّتخ ثلشٕد ف  ٟثلمسإلّ دقٕىُج ،إلّج ؤوٍّ ٍزجل ىزٓ مسزإلّ:
«إشث ؤّطٌ ث٘مٕط مٕطٌ ف ٍ ٟتل مه ٔ ٜزخ ٍت زٍ ،ىَزجل :إن ٍت تزٍ ي إلّزج
ٍت تِ ،لم ٔحلّ لٍ ٍت ٍ د ٝذٝه ي إن ذزجلو ي ٍتزل ىزإنّ ثلَزًز ف زٟ
ثلمذجشط» ي ٍجل ىٓ مسإلّ ؤذط« :ٞث٘عطثه ّج٘ويس ،ىْلّ ويسٕه رزطٞ
ثلَاجع دٕىُمج ىٓ ث٘ويس رط ٞدٕىُمج ىٓ ث٘عزطثه» ثوؾزط ثلرزٝه :5
ّ 154 ،166تجح ثلزىجٔجت ،ثلمسإلّ .13 ،29
21

العٌاٍيي الفقْية؛ ج ،2ص704-703 :

لَ أكشِّ على القتل

• ي لق ٍ إزضثرج لٍ تح ثلسمجء ثلمصًّضِ ىٓ ثلىص ي ثلمشزًُض ذٝىزٍ،
٘ن ثلمتذجزض مه ثلسم :ثلَتل ،ي ثلقمًم ٔ ٜستًفخ إ ٜمج ٔغ زٌ ف ٕزٍ
ثلميطز ،ي لمج سٕإتٓ مه ثلًرٍ ىٓ شلِ.

22

العٌاٍيي الفقْية؛ ج ،2ص704 :

لَ أكشِّ على القتل

• ي ثلسط ىٓ شلِ دقس ثٚرمجؿ ي زٜلّ ثلىاًع ّتجدج ي سىّ ف  ٟؤوزٍ
 ٜإحم ف  ٟثلمْطٌ ،ي لً ؤزضرىجٌ تح ثلمضغط ّمج ًَ ثلؾجَط ثتضزح
ًّوٍ مقصيضث ،لمج ثشتُط :مه ؤن ثلضطيضثت تذٕح ثلمحؾًضثت ،ي ثلقَزل
َٔ ٜذل ثلترإص ؤوٍ  ٜضٔخ ؤن حيؼ ثلىيس ىٓ وؾط ثلشجضؿ ؤٍزًٞ
ي ؤيل ٟمه مٕطَج ،ي لصلِ وط ٞؤن ثلمحطمجت مه ٍذٕل شطح ثلرمزط
ي ؤّل ثلمٕتّ ي وحًَمج ّ ُج تحل إشث ّجن ثلمَجم مَزجم ثلرزًه ف زٟ
ثلىيس ،ي ّصث ثلًثرذجت مه صز ِٝؤي صزًم ي وحًَمزج تسزَظ دقزس
مقجضنّ ثلرًه ف  ٟثلىيس لمطض ي وحًٌ.
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العٌاٍيي الفقْية؛ ج ،2ص705-704 :

لَ أكشِّ على القتل

• ي َصث ثٜستَطثء مـ مج ف م مه عطَّٔ ثلشطؿ ثَتمجمزٍ دحيزؼ ثلزىيس
َٔضٓ دجضتيجؿ ّل فًَدّ ي إحم فه ىقزل حزطثم ؤي تزطُ يثرزخ إشث
فجضنٍ ثلرًه ف  ٟثلىيس ،ي شلِ يثنح ،ي َزصث مقىزًٍ ٟلىزج :إن
ثلمْطٌ  ٜإحم ف ٍٕ .ي ؤمج إشث ّجن ثّٚطثٌ سجلذج ل َسضِ ف  ٟثلشٓء ىٝ
دحج ىٍٕٜ ،وسثضرٍ حٕىتص تح ٍذح ثلتْ ٕو دمج ٔ ٜغجً.

24

العٌاٍيي الفقْية؛ ج ،2ص705 :

لَ أكشِّ على القتل

• ي مه َىج ؽُط سط فسم ثلتَّٕ ىٓ ثلسمجء إشث ف م « »1ؤن سذخ ثلتَٕزّ
إضثزِ حيؼ ثلىيس ،ي حٕج ّجن ثلمَجم مَجم إتٝه ثلزىيس ىز ٝيرزٍ
ل تَّٕ٘ ،ن ثلمحصيض حجصل ،ي  ٜتطرٕح ٚحس ٞثلىيسزٕه ىزٓ وؾزط
ثلشجضؿ ،ىْمج ٔزًظ ٍتل ثلىيس حيؾج لٙذط ٞىْصلِ ٔزًظ ثلقْس،
ي  ٜيرٍ ل تطرٕح ،مضجىج إلز ٟؤن ثلَتزل لٙيلز ٟمحَزٌ ،ي ل خجوٕزّ
محتمل إش لقل ثلمْطٌ دجلْسط ٔ ٜيقل ،ىتسدط.
• ( )1ىٓ «ه ،م» :إش ف م ممّج مطّ ؤنّ.
25

العٌاٍيي الفقْية؛ ج ،2ص705 :

لَ أكشِّ على القتل

• ي ٔسلّ ف  ٟمج شّطوج مضجىجً إل ٟزٜلّ ثلىّاًع ف ٍٕ ثلتٓ مىُج ثلطيثّٔ
ثٖتّٕ ىٓ حْم ثلمْطٌ مٝحؾّ ؤمطٔه:

26

تفظيل الششيعة في ششح تحشيش الَسيلة  -القظاص؛ ص69 :

لَ أكشِّ على القتل

• ؤحسَمج :إنّ ثلَتل مـ ثّٚطثٌ ٔ ٜىسخ إلّج إلز ٟثلمْٔزطٌَ ثلمذجشزط ،ي ٜ
ٔضجه إلّج إلٍٕ ،ي ثّٚطثٌ ًٔ ٜرخ س خ ثٚنجىّ دقزس صزسيض ثليقزل
فه ثلمْٔطٌَ فه إضثزِ ي ثذتٕجض ،ي تطرٕحٍ ف  ٟثلضطض ثلمتًفَّس دٍ مه
وجحّٕ ثلمْٔطٌِ .ي ٔسلّ ف ٍٕ ثلقطه ي ثلقَزٝء ي ثل نزّ ؤٔضزجً ،ىْمزج ؤنّ
ثّٚطثٌ ف  ٟشطح ثلرمط مخ ًج ٔ ٜىجىٓ ثٚسىجز إل ٟثلمذجشط ي ثلحْزم
دإوٍّ شجضح ثلرمطّ ،صلِ ثّٚطثٌ ف  ٟثلَتل ،ىجلَجتل ًَ ثلمذجشزط زين
ثٖمط ،ي َصث مه ثلًنًح دمْجن.

27

تفظيل الششيعة في ششح تحشيش الَسيلة  -القظاص؛ ص70 :

لَ أكشِّ على القتل

• حجوُٕمززج :إنّ حززسٔج ثلطىززـ « »1ي إن ّززجن مشززتم ًج ف زز ٟضىززـ مززج
ثستُْطًَِث ف ٍٕ ،ي ٔسلّ ف  ٟضىـ ثلحْم ثلتْ ٕيٓ ي ثلًنقٓ ثلمتطتّزخ
ف  ٟثلقمل ثلمْٔطٌَ ف ٍٕ مـ ٍغـ ثلىؾط فه ثّٚطثٌ ،إلّزج ؤوّزٍ ٔ ٜشزمل
ثّٚطثٌ ف  ٟثلَتل ،ي إن تًفّسٌ دجلَتل ،لمج يضز ىٓ ثلىص ي ثٚرمزجؿ
مه ؤوٍّ «إوّمج رق ثلتَّٕ لٕحَه دُج ثلسم ،ىئشث د ل ثلسم ى زٕس تَٕزّ»
«»2
• ( )1يسجةل ثلشٕقّ ،295 /11 :ؤدًثح رُجز ثلىيس ح  56ح .1
• ( )2يسجةل ثلشٕقّّ ،483 /11 :تجح ثلزُجز ،ؤدًثح ث٘مط ي ثلىُزٓ ح
 31ح  1ي 2
28

تفظيل الششيعة في ششح تحشيش الَسيلة  -القظاص؛ ص70 :

لَ أكشِّ على القتل

• دل ٍس شّطوج ىٓ ؤيثةل ّتجح ثلحسيز « :»3إنّ إع ًٝحسٔج ثلطىزـ ٜ
ٔشمل ّل محطَّم سً ٞثلَتل ؤٔضجً ،نطيضِ ؤوٍّ ْٔ ٜجز ٔسًك دجّٚطثٌ
ي ثلتًفّس دجلضطض ثلمجلٓ مخ ًج ي إن ّجن مضطّثً دحجلٍ ثلعوج ،ذاًصزجً إشث
ّجن مَطيوجً دجٚحاجن ،ي ٔ ٜرطد فزه ثلحطمزّ مخزل شلزِ دمززطّز
ثلتًفٕس دجَٚجوّ ثلمًرذّ لُتِ ثلحٕخّٕ ي ؤشذجَُمج.

• ( )3تيإل ثلشطٔقّّ ،تجح ثلحسيز.21 20 :
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تفظيل الششيعة في ششح تحشيش الَسيلة  -القظاص؛ ص70 :

لَ أكشِّ على القتل

• ي دجلزم ّّ :مج ٔ ٜسًك ٍتل ثلشرص ّ٘ زٍ ىزٓ ثلمرمازّ ٘رزل
ثٜنغطثضّ ،صلِ ٔ ٜزًظ ٍتل ثلشرص ٘رزل ثّٚزطثٌ ف ٕزٍ ،ىُزً
ثلَجتل فمسثً فسيثوجً ،ي ثلًَز ف ٍٕ  ٜف  ٟثلمْٔطٌِ.
• وقم يضز ىٓ ضيثّٔ صحٕحّ يرًح حذسٍ حتّٔ ٟمًت ،ي َٓ مج ضيثٌ
ثلمشجٔد ثلخٝحّ دغطً صزحٕحّ فزه ظضثضِ ،فزه ؤدزٓ رقيزط (ف ٕزٍ
ثلسّٝم) ىٓ ضرل ؤمط ضر ًج دَتل ضرل ىَت ٍ ،ىَجلَٔ :تل دٍ ثلصْ ٍت ٍ،
ي ٔحذس ثٖمط دَت ٍ ىٓ ثلحذس حتٔ ٟمًت .ي ىٓ ضيثٔزّ ثلازسيً:
ؤمط ضر ًج حطّث «.»1

• ( )1يسجةل ثلشٕقّ ،32 /19 :ؤدًثح ثلَاجع ىٓ ثلىيس ح  13ح .1
30

تفظيل الششيعة في ششح تحشيش الَسيلة  -القظاص؛ ص70 :

لَ أكشِّ على القتل

• ي ٍجل صجحخ ثلزًثَط (ٍسّس سطٌّ) دقس وَل ثلطيثّٔ :ي  ٜدإس دجلقمل
دُج دقس صحّتُج ي فمل مٕط يثحس مه ث٘صحجح دُج ،ىمج فسزجٌ ٔؾُزط
مه ثلمته مه ثلتًٍو ىٓ شلِ ىٓ مٕط مح ٍّ «.»2
• ( )2رًثَط ثلْٝم.48 /42 :
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تفظيل الششيعة في ششح تحشيش الَسيلة  -القظاص؛ ص69 :

لَ أكشِّ على القتل

• ؤًٍل :لقلّ مىشإ تًٍو ثلمحٌَّ ىٓ ثلشزطثةـ « »3يرزًز صزحٕحّ حطٔزع
ثلمتَسّمّ ثلسثلّّ ف  ٟثوحاجض ثلتر ٕس ىٓ ثلسزه ىٓ ثلخٝحّ ،ي َزصث ثلمزًضز
لٕس مىُج٘ ،وُّج فذجضِ فه ثلممسزِ ف ز ٟثلمزًت ،ي ثلمزطؤِ ثلمطتزسِّ ،ي
ثلسجضً ىٓ ثلمطِّ ثلخجلخّ .ي َٓ ؤٔضجً ضيثّٔ صحٕحّ  ٜدسّ مه مٝحؾتُزج ،ي
َل ٔمْه ثلزمـ دٕىُمج دحمل ثلحاط ىُٕج ف  ٟثلحاط ثٚنجىٓ ،ؤي دحمل
َصٌ ثلطيثّٔ ف  ٟمزطّز ثلطرحجن زين ذاًع ثلًرًح ،ي ثلؾّجَط ثستذقجز
ّ ٝثلزمقٕه ،ىئنّ ثلحاط ثٚنجىٓ مـ ًّن ثُ٘مًض ثلخٝحزّ ثلمزصًّضِ ىُٕزج
مٕط مطتذغّ ي مٕط مزتمقّ تح رجمـ ىٓ مجّٔ ثلذقسّ ،مج ؤنّ ثلطرحجن ىٓ
دجح ثلحسيز ي ثلَاجع  ٜمزجل لٍ ي َٔ ٜزجس دذزجح ثلقذزجزثتّ ،مزج ٜ
ٔري ،ٟىجٚواجه ؤنّ ل تًٍّو ىٓ ثلمسإلّ مزجلًج.
• ( )3شطثةـ ثٚسٝم.975 /4 :
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تفظيل الششيعة في ششح تحشيش الَسيلة  -القظاص؛ ص69 :

لَ أكشِّ على القتل
• « 13 »4دٓجحٔ حْْٔمِ مٓهْ ؤَمٓطَ مَٕٕطٌَٔ دِجلََْتْ ِ
ل
•  »5« -1 -35115مٔحٓمَّسٔ دٕهُ ٔٓقًَُٕحٓ فٓهْ مٔحٓمَّسِ دٕهِ ٔٓحٕٕٓ ٟفٓهْ ؤَحٕمٓزسٓ
دٕهِ مٔحٓمَّسٍ يٓ فٓهْ فِسٍَِّ مِهْ ؤَصٕحٓجدِىَج فٓهْ سُٕٓلِ دٕهِ ظِٔٓجزٍ رٓمِٕقجً فٓزهِ ثدٕزهِ
مٓحٕذًٔحٍ فٓهِ ثدٕهِ ضِةَجحٍ فٓهْ ظٔضٓثضَِٓ فٓهْ ؤَدِٓ رٓقٕيَطٍ ؿ ىِٓ ضٓرٔلٍ ؤَمٓطَ ضٓرٔ ًج
دََِتْلِ ضٓرٔلٍ »6« -ىَََجلَ َْٔٔتَلُ دٍِِ ثلَّصِْ ٍَتَ ٍَٔ -يٓ ٔٔحٕذٓسٔ ثلْأمِطُ دََِتْ ِزٍِ ىِزٓ
ثلْحٓذٕسِ حٓتَّٓٔ ٟمًٔتٓ -)5( .ثلْجىٓ .1 -285 -7
• ( -)6ىٓ ثلتُزصٔخ ظٔزجزِ -ىَت زٍ (َزجم ثلمرغزًط) ،ي ّزصلِ
ثلماسض.
33

ٍسائل الشيعة؛ ج ،29ص45 :

لَ أكشِّ على القتل

• يٓ ضٓيٓثٌٔ ثلشَّٕٕدُ دِئِسٕىَجزٌِِ فٓهْ ؤَحٕمٓسٓ دٕهِ مٔحٓمَّسٍ فٓهِ ثدٕهِ مٓحٕذًٔحٍ مِخْ ٍَٔ «»7
• يٓ ضٓيٓثٌٔ ثلاَّسٔيًُ دِئِسٕىَجزٌِِ فٓهِ ثدٕهِ مٓحٕذًٔحٍ وَحًٌٕٓٔ إِلَّج ؤَؤٍَّ ٍَجلَ -ؤَمٓطَ ضٓرٔ ًزج
حٔطّثً «»8
• ( -)7ثلتُصٔخ  ،864 -219 -10ي ثٜستذاجض .1071 -283 -4
• ( -)8ثليٍَٕ .5210 -109 -4
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ٍسائل الشيعة؛ ج ،29ص45 :

لَ أكشِّ على القتل ٍكاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن
• مسإلّ  34لً ؤّطٍَ ف  ٟثلَتل ىجلًَز ف  ٟثلمذجشط إشث ّجن دجلنج فجٍٝ
زين ثلمْطٌي إن ؤيفسٌ ف  ٟثلَتل ،ي ٔحزذس ثٖمزط دزٍ ؤدزسث حتزٟ
ٔمًت،
• ٍ لَ كاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن غيش هويز فالقظراص علرى الوكرشُ
اآلهش،
• ٍ لَ أهش شخض طفن هويزا تالقتل فقتلِ ليس على ٍاحذ هٌْوا القَد،
ٍ الذية على عاولة الطفل ٍ ،لَ أكشِّ على رلك فْرل علرى الش رل
الوكشُ القَد أٍ الحثس أتذا؟ األحَط الثاًي.
35

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص514 :

لَ أكشِّ على القتل ٍكاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن
• ىجن ّجن ثلقذس صنٕطث ؤي مزىًوج ٔ ٜقَل ،ىَجل لٍ ثٍتل ويسزِ ىَت ُزج،
ّجن ثلضمجن ف  ٟثٖمط٘ ،ن ثلانٕط ٍس ٔقتَس َصث حَج ،ىْجن ثلازنٕط
ّجٖلّ لٗمط ،ىْجن ف ٍٕ ثلضمجن.
• ىإمج إن ّجن ثلمإمًض حطث صنٕطث ٔ ٜقَل ؤي ّذٕطث رجَ ،ٝىزإمطٌ دَتزل
ضرل ىجلًَز ف  ٟثٖمط٘ ،وٍ ّجٖلّ لٍ ،ي إن ٍجل لٍ ثٍتل ويسِ ىزجن
ّجن ّذٕطث ى ٝشٓء ف  ٟثٖمط لمج مض ،ٟي إن ّجن صنٕطث  ٜتمٕٕع لزٍ
ىق  ٟثٖمط ثلًَز٘ ،وٍ ّجٖلّ ىٓ ٍتل ويسٍ.
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الوثسَط في فقِ اإلهاهية؛ ج ،7ص43 :

لَ أكشِّ على القتل ٍكاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن
• َصث إشث ّجن ثلمإمًض ٔ ٜقَل لانط ؤي رُجلّ مـ ثلْذزط ىإمزج إن ّزجن
ثلمإمًض فجٍ ٝممٕعث إمج دجلنج ؤي صذٕج مطثََج ىإمطٌ دَتل ضرزل ىَت زٍ
ىجلحْم ٔتق ٌ دجلمإمًض ،ي ٔسَظ ث٘مط ي حْمٍ٘ ،وٍ إشث ّزجن فزجٍٝ
ممٕعث ىَس ؤٍسم ف  ٟمج ٔق م ؤوٍ ٔ ٜزًظ دجذتٕجضٌ ىجن ّجن فذسث ّذٕطث
ىق ٍٕ ثلًَز ،ي إن ّجن صنٕطث ىٍ ٝزًز ،ي لْزه ٔززخ ثلسٔزّ متق َزّ
دطٍذتٍ.

37

الوثسَط في فقِ اإلهاهية؛ ج ،7ص43 :

لَ أكشِّ على القتل ٍكاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن
• ثلخجوّٕ إشث ؤّطٍَ ف  ٟثلَتل ىجلَاجع ف  ٟثلمذجشط زين ثٖمط
• ي ٔ ٜتحٌَ ثّٚطثٌ ىٓ ثلَتل ي ٔتحٌَ ىٕمج فسثٌ (ي ىٓ ضيثّٔ ف ٓ ده
ضةجحٔ :حذس ث٘مط دَت ٍ حتٔ ٟمًت) َصث إشث ّجن ثلمًَُض دجلنج فجٍٝ
• ٍ لَ كاى غيش هويز كالطفل ٍ الوجٌَى فالقظاص على الوكرشُ ألًرِ
تالٌسثة ذليِ كاآللة

38

ششائع اإلسنم في هسائل الحنل ٍ الحشام؛ ج ،4ص184 :

لَ أكشِّ على القتل ٍكاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن
•
•
•
•
•

ثليال ثلخجوٓ :ىٓ ثرتمجؿ ثلمذجشط ي ثلسذخ
ي ًَ ٍسمجن:
[ثلَسم] ث٘يّل :ؤن ًْٔن ثلسذخ ؤم خ ي ىٍٕ سذقّ مذجحج:
 .6985ث٘يّل :ثّٚطثٌ ًٔرخ إٔزجز زثفّٕ ىٓ ثلمْزطٌ إلز ٟثلَتزل مجلذزج،
ىقىسوج ثلَاجع ف  ٟثلمْطٌ ثلمذجشط زين ثٜمط ،ي ٔ ٜتحَّزٌ ثّٚزطثٌ ىزٓ
ثلَتل ،دل ٔزخ ف  ٟثلمْطٌ تحمّل ثلضّطض.
ي َٔ ٜتل ثلمؤمه ثلمقاًم ثلسّم ،ي لً د ل ثلضطض إل ٟثلَتل ىَٕتزل َزً ي ٜ
َٔتل مٕطٌ ،وقم ٔر ّس ثٜمط ثلسزه ،ي ٍس ضيْ ؤوٍّ َٔتزل ثٜمزط ي ٔحزذس
ثلَجتل زثةمج « »3ي ثلمقتمس ث٘يّل.

• ( .)3الَسائل ،32 /19 :الثاب  13هي أتَاب القظاص في الٌفس ،الحذيث .1
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تحشيش األحكام الششعية على هزّة اإلهاهية (ط  -الحذيثة)؛ ج ،5ص425 :

لَ أكشِّ على القتل ٍكاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن
• ي لً ع خ ثلًلّٓ ثلسّّٔ ّجو ف  ٟثلمذجشط ؤٔضج زين ثٜمزط ،ي ٔتحَّزٌ
ثّٚطثٌ ىٕمج فسث ثلَتل.
• ّزا ذرا كاى الوقَْس تال ا عاون ٍ ،لرَ كراى غيرش هويرز ،كالطّفرل ٍ
الوجٌَى ،فالقظاص على الوكشُ دٍى الوثاشش ،ألًِّ كاآللة ،سَاء فري
رلك الوثاشش الحشّ ٍ العثذ ٍ ،لَ كاى طثيا غيش ترال ذلّرا أًّرِ هويرز،
عاسف َّ ٍ ،حشّ ،فن وَد ٍ ،الذية على عاولترِ ٍ ،ذى كراى هولَكرا،
تعلّقت الجٌاية تشوثتِ ٍ ،ال وَد.
• ي ٍجل ىٓ ثلرٝه :إن ّجن ثلمم ًُ صنٕطث ؤي مزىًوزج ،ىجلسٔزّ ،ي ٜ
ًٍز « »1ي لٕس دمقتمس.
40

تحشيش األحكام الششعية على هزّة اإلهاهية (ط  -الحذيثة) ،ج ،5ص426 :

لَ أكشِّ على القتل ٍكاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن
• ي ؤمّج ثلسذخ :ىًُ مج لٍ ؤحط مج ىٓ ثلتًلٕس ّمج ل ق ّّ ،لْىٍّ ٔشذٍ ثلشطط مزه
يرٍ ،ي مطثتذٍ حٝث:
• ث٘يل :ٟثّٚطثٌ ،ىئوٍّ ًٔلّس ىٓ ثلمْطٌ زثفّٕ ثلَتل مجلذج ،ي ثلَاجع فىزسوج:
ف  ٟثلمذجشط ذجصّّ زين ثٖمط٘ ،وٍّ ٍتزل فمزسث ؽ مزجٜ ،سزتذَجء ويسزٍ،
ىإشذٍ مج لً ٍت ٍ ىٓ ثلمرماّ لٕإّ ٍ ،ي لً يرذ ثلسّٔ ّجو ف  ٟثلمذجشط
ؤٔضج.
• ىٔ ٝتحٌَّ ثّٚطثٌ ىٓ ثلَتل فىسوج ،ي ٔتحَّزٌ ىٕمزج فزسثٌَّ -غزـ ثلٕزس ي
ثلزطح -ىٕسَظ ثلَاجع فه ثلمذجشط .ي ىٓ يرًدٍ ف ز ٟثٖمزط إشزْجل
ٔىشإ :مه ؤنّ ثلسذخ َىج ؤٍزً ،ٞلضزقو ثلمذجشزطِ دزجّٚطثٌ ،ي مزه فزسم
ثلمذجشطِ.
41

وَاعذ األحكام في هعشفة الحنل ٍ الحشام؛ ج ،3ص589 :

لَ أكشِّ على القتل ٍكاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن
• ي ف ّ ٟلّ تَسٔط ٔضمه ثٖمط ىٕمج ٔتحٌَّ ىٍٕ ثّٚزطثٌ ،ي ؤمّزج مزج ٜ
ٔتحٌَّ ىٍَّٕ -تل ثلىيس -ىئوٍّ ٔ ٜزخ ف ٍٕ ٍاجع ي  ٜزّٔ .وقزم،
ٔحذس زثةمج إل ٟؤن ٔمًت.
• ّزا ذرا كاى الوقَْس تال ا عاون ٍ ،لَ كراى غيرش هويرز -كالطفرلٍ ،
الوجٌَى ٍ ،الجاّل تإًساًية الوشهرى -فالقظراص علرى اآلهرش ،ألىّ
الوثاشش كاآللة ٍ ال فشق تيي الحشّ ٍ العثذ.
•

42

وَاعذ األحكام في هعشفة الحنل ٍ الحشام؛ ج ،3ص589 :

لَ أكشِّ على القتل ٍكاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن
• وقم َصث ثلحْم ثلصْ شّطوجٌ إشث ّجن ثلمًَُض دجلنج فجٍ ،ٝي ؤمج لً ّزجن
مٕط ممٕع ّجلغيل ي ثلمزىًن ىجلَاجع ف  ٟثلمْطٌ دز ٝذزٝه ي ٜ
إشْجل ٘وٍ مج دجلىسذّ إلٍٕ ّجٖلّ ىٓ وسذّ ثلَتل ،ي ٔ ٜطز فسم ثلَغـ
ف  ٟثلسٕس لً ؤمطَمجدجلسطٍّ ،لًنًح ثليطً دقسم صسً ثلسطٍّ ف ٕزٍ
دج٘مط درٝه صسً ثلَتل ثلصْ ٔحال دجلمذجشطِ ي ثلتسذٕخ.

43

َاّش الكنم في ششح ششائع اإلسنم؛ ج ،42ص48 :

لَ أكشِّ على القتل ٍكاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن
• إشث ّجن لٍ فذس صنٕط ٔ ٜقَل
•  ،ي ٔقتَس ؤن ّل مج ٔإمطٌ سٕسٌ ىق ٍٕ ىق ٍ ،ؤي ّجن ّذٕطث ؤفزمٕج ٔقتَس
عجفّ مً ٌٜيثرذّ ي حتمج ىٓ ّل مج ٔإمطٌ ،ي ٔ ٜق م ؤوٍ  ٜعجفّ ىٓ
مقإّ ث.٠
• ىئشث ّجن ّصلِ ىئشث ؤمطٌ دَتل ضرل ىَت ٍ ىق  ٟثلسٕس ثلًَز٘ ،ن ثلقذس
ٔتاطه فه ضؤ ٞمً ،ٌٜىْجن ّجٖلّ لٍ دمىعلّ ثلسزْٕه ي ثلسزٕو ،ي
ّجن ف  ٟثلسٕس ثلًَز يحسٌ.

44

الوثسَط في فقِ اإلهاهية؛ ج ،7ص42 :

•
•

•

•
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لَ أكشِّ على القتل ٍكاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن
ٍجلًث :ؤ لٕس لً ؤمطٌ دسطٍّ ىسطً ٍ ٜغـ ف  ٟثلسٕس؟ َ ٍ ٝتم مخ ٍ َُىج؟
ٍ ىج ثليال دٕىُمج مه يرُٕه ؤحسَمج ؤن ثلًَز ٔزخ دجلَتزل دجلمذجشزطِ ي
دجلسذخ ىزجظ ؤن ٔزخ ثلًَز دج٘مط ٘وٍ مه ث٘سذجح ،ي لٕس ّصلِ ثلَغـ
ىٓ ثلسطٍّ ٘وٍ ٔ ٜزخ إ ٜفه مذجشطِ ،ي ٔ ٜزخ دجلسذخ ،ى ُصث لم ْٔه
َصث ثلسذخ ممج ٔزخ دٍ ثلَغـ ف ٍٕ.
ي ثلخجوٓ ؤن ثلًَز لمج زذ ز ثلىٕجدزّ ىزٓ ثسزتٕيجةٍ رزجظ ؤن ٔززخ ثلَزًز
دجٜستىجدّ ىٍٕ ،ي ثلَغـ ىٓ ثلسطٍّ لمج لم ٔسذل ثٜستىجدّ ىٍٕ ٘ن ثلمسطيً
مىٍ ٔ ٜستىٕخ ىٓ ٍغـ ثل ص دحجل ،ىْصلِ لم ٔزخ ثلَغـ دٍ دجٜسزتىجدّ
ىٍٕ ،ىذجن ثليال دٕىُمج.
َصث ىال ثليَُجء ،ي ثلصْ ضيثٌ ؤصحجدىج ؤن ثلقذس آلتٍ ّجلسزٕو ي ثلسزْٕه
مغ َج ،ىٔ ٝحتجد إل ٟمج شّطيٌ.
الوثسَط في فقِ اإلهاهية؛ ج ،7ص42 :

لَ أكشِّ على القتل ٍكاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن
• ىإمج إن ّجن َصث ثلقذس دُصٌ ثلايّ مم ًّج لنٕطٌ ،ي ٔقتَس ؤن ؤمزط َزصث
ثٖمط عجفّ ىٓ ّل مج ٔإمطٌ ،ىإمطٌ دَتل مٕطٌ ىَت ٍ ىجلحْم ىٍٕ ّمزج
لً ّجن فذس ويسٍ ،ي ثلًَز ف  ٟثٖمزط فىزسَم ،ي َٔتضزٓ مزصَذىج ؤن
ثلًَز ف  ٟثلَجتل إن ّجن دجلنج.
• ي ؤمج إن ؤمطٌ دَت ٍ ىَجل ثٍت ىٓ ىَت ٍ َسض زمٍ
• ٘ ،وٍ ّجٖلّ لٍ ٍتل ويسٍ دُج ،ي إن ٍجل لٍ ثٍتل ويسِ ؤُٔج ثلقذس ىَتل
ثلقذس ويسٍ ،ىجن ّجن ثلقذس ّذٕطث ى ٝنمجن ف  ٟثٖمط٘ ،ن ّل فذزس ي
إن ّجن رجَٔ ٝق م ؤوٍ ٔ ٜزخ ف ٍٕ ٍتل ويسٍ دإمط مٕطٌ.
46

الوثسَط في فقِ اإلهاهية؛ ج ،7ص43 :

لَ أكشِّ على القتل ٍكاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن
• ي ٔستًْ ىٓ شلِ ثلحط ي ثلقذس ي لً ّجن ممٕعث فجضىج مٕط دجلل ي َزً
حط ىًٍ ٝز ي ثلسّٔ ف  ٟفجٍ ّ ثلمذجشط.
• ي ٍجل دقض ث٘صحجح َٔتص مىٍ إن د ل فشطث ي ًَ مغطح.
• ي ىٓ ثلمم ًُ ثلممٕع تتق ٌ ثلزىجّٔ دطٍذتٍ ىًٍ ٝز ي ىٓ ثلرزٝه إن
ّجن ثلمم ًُ صنٕطث ؤي مزىًوج سَظ ثلَزًز ي يرذز ثلسٔزّ ي ث٘يل
ؤؽُط.

47

ششائع اإلسنم في هسائل الحنل ٍ الحشام؛ ج ،4ص185 :

لَ أكشِّ على القتل ٍكاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن
•
•

•
•
•
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ي ٔستًْ ىٓ شلِ ثلحط ي ثلقذس لْه ىٓ ذذط إسحجً ده فمجض « »1فزه
ؤدٓ فذس ث( ٠ف ٍٕ ثلسٝم)« :ىٓ ضرل ؤمط فذسٌ ؤن َٔتل ضر ٝىَت ٍ ،ىَجل:
َٔتل ثلسٕس دٍ»
ي ىٓذذط ثلسًْوٓ « »2فىٍ (ف ٍٕ ثلسٝم) ؤٔضزجٍ« :زجل ؤمٕزط ثلمزؤمىٕه
(ف ٍٕ ثلسٝم) ىٓ ضرل ؤمط فذسٌ ؤن َٔتل ضر ٝىَت ٍ ،ىَجل :ؤمٕط ثلمؤمىٕه
(ف ٍٕ ثلسٝم) :ي َل فذس ثلطرل إّ ٜسزًعٍ ؤي ّسزٕيٍ؟ َٔتزل ثلسزٕس ي
ٔستًزؿ ثلقذس ىٓ ثلسزه» ي ىٓ ثليٍَٕ «حتٔ ٟمًت»
دقس ؤن ضيثٌ دئسىجزٌ إلٍ ٟضجٔج ف ٓ (ف ٍٕ ثلسٝم).
( )1ثلًسجةل -ثلذجح -14 -مه ؤدًثح ثلَاجع ىٓ ثلىيس -ثلحسٔج .1
( )2ثلًسجةل -ثلذجح -14 -مه ؤدًثح ثلَاجع ىٓ ثلىيس -ثلحسٔج .2
َاّش الكنم في ششح ششائع اإلسنم؛ ج ،42ص49 :

لَ أكشِّ على القتل ٍكاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن
• دل فه ثلرٝه «ثذت ي ضيثٔجت ؤصحجدىج ىٓ ؤن ثلسٕس إشث ؤمط فذزسٌ
دَتل مٕطٌ ىَت ٍ ىق  ٟمه ٔزخ ثلًَز ،ىطيْ ىٓ دقضُج ؤن ف  ٟثلسٕس
ثلًَز ،ي ىٓ دقضُج ؤن ف  ٟثلقذس ثلًَز ،ي لم ٔيا ًث -إل ٟؤن ٍجل:-
• ي ثلًرٍ ىٓ شلِ ؤوٍ إن ّجن ثلقذس ممٕعث فجٍٔ ٝق زم ؤن مزج ؤمزط دزٍ
مقإّ ىئن ثلًَز ف  ٟثلقذس ،ي إن ّجن صنٕطث ؤي ّذٕطث ٔ ٜمٕع ي ثفتَس
ؤن رمٕـ مج ٔإمط دٍ سٕسٌ يثرخ ف ٍٕ ىق ٍ ّجن ثلًَز ف  ٟثلسٕس».

49

َاّش الكنم في ششح ششائع اإلسنم؛ ج ،42ص49 :

لَ أكشِّ على القتل ٍكاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن
• ي رق ُمج ىٓ ثلتُصٔخ مرجليٕه ل َطآن حٕج وغٌ ؤن «ثلىَّيْسٓ دِزجلىَّيْسِ
« »3حم ؤيلُمج دمه ّجو فجزتٍ ؤن ٔإمط فذسٌ دَتل ثلىزجس ي ٔنزطُٔم
دصلِ ي ٔ زتُم إلٍٕ ،ىئوٍ ٔزًظ لٛمجم ؤن َٔتل مه َزصث حجلزٍ٘ ،وزٍ
ميسس ىٓ ث٘ضضٍٕ ،ل :ي يثىٍَ ثلح ذٕجن ف  ٟشلِّ ،مج ؤوٍ ثلمحْزٓ
فىٍ ىٓ ثٜستذاجض ،ي ًْٔن رمقج دٕىُمج ي دٕه ثلاحٕحّ ثلسجدَّ.
• ( )3سًضِ ثلمجةسِ -5 :ثّٖٔ .45

50

َاّش الكنم في ششح ششائع اإلسنم؛ ج ،42ص49 :

لَ أكشِّ على القتل ٍكاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن
• إ ٜؤوٍ ّمج تط ٞىٓ مجّٔ ثلذقس ،مـ ؤوٍ إومج ٔطىـ ثلتقزجضض دجٚنزجىّ
إل ٟمج ز ٜف ٍٕ مه ٍتل ثلسٕس ،ي ؤمج دجٚنجىّ إل ٟمج ز ٜف ٕزٍ مزه
تر ٕس ثلقذس ىٓ ثلسزه ى ،ٝدل ؽجَط ثلاحٕحّ َٔتضٓ ٍت ٍ زيوُمج ،ي
ث٘يىٌ دج٘صًل تطرٕح ثلاحٕحّ ي إن حمل ثلرذزطثن ف ز ٟصزًضِ
إىسجز ثلسٕس ىئن إىسجز دمزطزٌ ٔ ٜسضؤ ثلَتل فه ثلقذس دقزس مذجشزطتٍ
لٍ ،مضجىج إل ٟمىـ ثٍتضجء ىقزل ثٚىسزجز ثلمعدزًض ثلَتزل حزسث إ ٜؤن
ًْٔن محجضدج.
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َاّش الكنم في ششح ششائع اإلسنم؛ ج ،42ص49 :

لَ أكشِّ على القتل ٍكاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن
• ي لق ٍ لصث ٍجل ثلْجشجوٓ ىٓ ثلًثىٓ« :ؤًٍل :ىٓ مرجليتُمج ل َطآن وؾط،
ي  ٜسٕمج دقس تق ٕ ٍ (ف ٍٕ ثلسٝم) دزإن ثلقذزس دمىعلزّ ثٖلزّ ،ي ىزٓ
ثلتإئل دقس ،دل ٔ ٜىجىٕجن شٕتج مه ثلمحْمجت حتٔ ٟحتجد إل ٟمخزل
َصٌ ثلتْ يجت ،ل يطً ثلذٕه دٕه ثلقذس ي ث٘رىذٓ» إل ٟآذطٌ ي إن ّجن
ٔ ٜري ٟف ِٕ مج ىٍٕ ؤٔضج.

52

َاّش الكنم في ششح ششائع اإلسنم؛ ج ،42ص49 :

لَ أكشِّ على القتل ٍكاى الوكشُ هجًٌَا أٍ طفن
• دل ي مج ىٓ شلِ ّ ٍ دقس ثلميطيمّٕ مه ثلحْم ثلمعدًض حت ٟمزج ىزٓ
ثلرٝه مه مقصيضٔزّ ثلزجَزل ي ؤن ثلَزًز ف ز ٟثلسزٕس ،ي ثلرذزطثن
ثلمعدًضثن مغطحجن ؤي محمًٜن ف  ٟمج ٍٕل مه ّزًن ثلقذزس صزنٕطث
ّجٖلّ ي إن ّجن ىٍٕ ؤوٍ ٔ ٜتم ىٓ ؤحسَمج ثلمشتمل ف  ٟتر ٕس ثلقذس
ىٓ ثلسزه ،إش لم وزس ٍجة ٝدٍ ّصلِ ىٓ ثلقذس ثلانٕط ثلصْ َزً مزـ
تمٕٕعٌ فمسٌ ذغإ ىض ٝفمج إشث ّجن آلّ ليَسٌ ثلتمٕٕع ؤي مٕط شلزِ ،ي
ث ٠ثلقجلم.

•
•
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َاّش الكنم في ششح ششائع اإلسنم؛ ج ،42ص49 :

لَ أكشِّ على القتل

• « 14 »1دٓجحٔ حْْٔمِ مٓهْ ؤَمٓطَ فٓذٕسٌٓٔ دِجلََْتْ ِ
ل
•  »2« -1 -35118مٔحٓمَّسٔ دٕهُ ٔٓقًَُٕحٓ فٓهْ مٔحٓمَّسِ دٕهِ ٔٓحٕٕٓ ٟفٓهْ ؤَحٕمٓزسٓ
دٕهِ مٔحٓمَّسٍ يٓ فٓهْ فٓ ِِّٓ دٕهِ إِدٕطَثَِٕمٓ فٓهْ ؤَدٍِِٕ رٓمِٕقجً فٓهِ ثدٕهِ مٓحٕذًٔحٍ فٓزهْ
إِسٕحٓجًَ دٕهِ فٓمَّجضٍ فٓهْ ؤَدِٓ فٓذٕسِ ثل ٍَِّ ؿ ىِٓ ضٓرٔزلٍ ؤَمٓزطَ فٓذٕزسٌٓٔ ؤَنْ َْٔٓتُزلَ
ضٓرٔ ًج ىَََتَ ٍَٔ ٍَجلَ ىَََجلَ َْٔٔتَلُ ثلسَِّّٕسٔ دٍِِ.
• ( -)2ثلْززززجىٓ  ،2 -285 -7ي ثلتُززززصٔخ  ،865 -220 -10ي
ثٜستذاجض .1072 -283 -4
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ٍسائل الشيعة؛ ج ،29ص47 :

لَ أكشِّ على القتل

•  »3« -2 -35119يٓ فٓهْ فٓ ٍِّٓ فٓهْ ؤَدٍِِٕ فٓهِ ثلىًَّٕىَ ِِّٓ فٓهِ ثلسًَُّْوِِّٓ فٓهْ
ؤَدِٓ فٓذٕسِ ثل ٍَِّ ؿ ٍَجلٍََ :جلَ ؤَمِٕطُ ثلْمٔؤْمِىِٕهَ ؿ ىِٓ ضٓرٔلٍ ؤَمٓطَ فٓذٕسٌٓٔ ؤَنْ َْٔٓتُلَ
ضٓرٔ ًج ىَََتَ ٍَٔ -ىَََجلَ ؤَمِٕطُ ثلْمٔؤْمِىِٕهَ ؿ يٓ َٓلْ فٓذٕسٔ ثلطَّرٔلِ إِلَّزج َّسٓزًٕعٍِِ ؤَيٕ
َّسٕٕٓئٍَِِْٔ -تَلُ ثلسَِّّٕسٔ « »4يٓ ٔٔسٕتًَٕزٓؿٔ ثلْقٓذٕسٔ ثلسِّزٕهَ.
• ( -)3ثلْجىٓ .3 -285 -7

• ( -)4ىٓ ثلماسض ظٔجزِ -دٍ.
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ٍسائل الشيعة؛ ج ،29ص47 :

لَ أكشِّ على القتل
•

•
•

•
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يٓ ضٓيٓثٌٔ ثلاَّسٔيًُ دِئِسٕزىَجزٌِِ فٓزهِ ثلسَّزًُْوِِّٓ « -)5( »5ثليَٕزٍ -29 -3
.3262
يٓ ضٓيٓثٌٔ ؤَٕٔضجً دِئِسٕىَجزٌِِ إِلٍََ ٟضَجٔٓج فٓ ٍِّٓ ؿ إِلَّج ؤَؤٍَّ ٍَجلَ :يٓ ٔٔسٕزتًَٕزٓؿٔ ثلْقٓذٕزسٔ
ىِٓ ثلسِّزٕهِ حٓتَّٓٔ ٟمًٔتٓ « -)6( »6ثليٍَٕ .5238 -118 -4
يٓ ضٓيٓثٌٔ ثلشَّٕٕدُ دِئِسٕىَجزٌِِ فٓهْ فٓ ِِّٓ دٕهِ إِدٕطَثَِٕمٓ « »7يٓ ثلَّصِْ ٍَذٕ ٍَٔ دِئِسٕزىَجزٌِِ
فٓهْ ؤَحٕمٓسٓ دٕهِ مٔحٓمَّسٍ فٓزهِ ثدٕزهِ مٓحٕذٔزًحٍ مِخْ َزٍٔ -)7( .ثلتُزصٔخ -10
 ،866 -220ي ثٜستذاجض .1073 -283 -4
 »8« -3 -35120ؤًٍَُلُ :يٓ وَََلَ ثلْقٓ َّجمُّٓ ىِٓ ثلْمٔرْتَ َوِ فٓهِ ثلشَّزٕٕدِ ىِزٓ
ثلْرِ َجهِ
ٍسائل الشيعة؛ ج ،29ص47 :

لَ أكشِّ على القتل

• ؤَؤٍَّ ٍَجلَ :ثذْتَ َوٓ « »1ضِيٓثٔٓجتٔ ؤَصٕحٓجدِىَج -ىِٓ ؤَنَّ ثلسَّزِّٕسٓ إِشَث ؤَمٓزطَ فٓذٕزسٌٓٔ
دََِتْلِ مَٕٕطٌِِ ىَََتَ ٍَٔ -ىَقٓ َ ٟمٓهْ ٔٓزِخٔ ثلًََْٓزٔ -ىَطُيِْٓ ىِزٓ دٓقٕضِزُٓج ؤَنَّ فٓ َزٟ
ثلسَِّّٕسِ ثلًََْٓزٓ .يٓ ىِٓ دٓقٕضُِٓج ؤَنَّ فٓ َ ٟثلْقٓذٕسِ ثلًََْٓزٓ يٓ لَمٕ ٔٔيَاِّ ًُث.

• ( -)1ىٓ ثلماسض -ثذت ي  -)2(.ثلمرت و.792 -
• ٍَجلَ يٓ ثلًْٓرٍٕٔ ىِٓ شَلِِٓ ؤَؤٍَّ إِنْ َّجنَ ثلْقٓذٕسٔ مٔرََّٕطثً « »3فٓجٍِ ًج ٔٓقٕ َمٔ ؤَنَّ مٓزج
ؤَمٓطٌَٔ دٍِِ مٓقٕإٌِّٓ ىَئِنَّ ثلًََْٓزٓ فٓ َ ٟثلْقٓذٕسِ يٓ إِنْ َّجنَ صٓنِٕطثً ؤَيٕ َّذِٕطثً لَج ٔٔمِّٕٓعُ يٓ
ثفٕتَََسٓ ؤَنَّ رٓمِٕـٓ مٓج ٔٓإْمٔطٌُٔ دٍِِ سِّٕٓسٌٔٔ يٓثرِخٌ فٓ ٍَِٕٕ ىِقٕ ٍُٔ َّزجنَ ثلََْزًٓزٔ فٓ َزٟ
ثلسَِّّٕسِ.
• ( -)3ىٓ ثلماسض -ممٕعث.
57

ٍسائل الشيعة؛ ج ،29ص48 :

