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 فتنة الوؤهنين

حٓسِتٓ الٌَّبسٔ أَىْ ٗٔتْشَوَُا أَىْ ٗٓمَُلَُا آهٌَّٓب ٍٓ ّٔنٕ الَ ٗٔفْتٌََُىَ أَ •
﴿2﴾ 

ٍٓ لَمَذٕ فَتٌََّب الَّزِٗيَ هِيْ لَجٕلِِْنٕ فَلَ٘ٓعٕلَوٓيَّ اللَِّٔ الَّزِٗيَ طٓدذٓلَُا ٍٓ  •
 ﴾3﴿لَ٘ٓعٕلَوٓيَّ الْىَبرِثِ٘يَ 

 2: ، اآلية396: ، الصفحة20، الجزء   العنكبوت
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  التساوي في الذين -الثاني
  التسبٍٕ فٖ الذٗي -الخبًٖ•
 .، فال ٗمتل هسلن ثىبفش هع عذم اعت٘بدُ لتل الىفبس•

 

 519: ، ص2 تحزيز الوسيلة؛ ج
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 ال فزق بين أصناف الكفار

ال فشق ث٘ي أطٌبف الىفبس هي الزهٖ ٍ الحشثٖ ٍ الوسدتأهي   1هسألٔ •
 ٍ غ٘شُ،

ٍ لَ وبى الىبفش هحشم المتل وبلزهٖ ٍ الوعبّدذ ٗعدضس لمتلدِ، ٍ ٗ دشم     •
 .الوسلن دٗٔ الزهٖ لْن

 519: ، ص2 تحزيز الوسيلة؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

لَ اعتبد الوسلن لتل أّل الزهٔ ربص االلتظبص هٌِ ثعدذ سد   2هسألٔ •
 فبػل دٗتِ،

 .ٍ ل٘ل ئى رله حذ ال لظبص، ٍ َّ ػع٘ف•
 
 

 519: ، ص2 تحزيز الوسيلة؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

 .دٗٔ الوسلن( الى لَلِ)ال ٗمتل هسلن ثىبفش : لبل لذس اللِّ سشُ•
الولتضه٘ي ثشدشاطؾ الزهدٔ   اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة ئرا : ألَل( 1)•

ِ  لإلهبه٘ٔ ألَال حالحٔ   عوذا ظلوب فف٘
 

 593: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

قتل المعتاد بالمسلم 
الملتزمين أهل الذمة 

بشرائط الذمة عمدا 
 ظلما

يقتل قصاصا بعد ان يرد أولياء المقتول 
 (الشيخ في النهاية) فاضل دية المسلم

  فساده في األرضإليقتل حدا ال قصاصا 
 (ابن الجنيد )

 (ابن إدريس) ال يقتل مطلقا

 593: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

قتل المعتاد بالمسلم 
الملتزمين أهل الذمة 

بشرائط الذمة عمدا 
 ظلما

يقتل قصاصا بعد ان يرد أولياء المقتول فاضل 
 (الشيخ في النهاية) دية المسلم

ابن ) فساده في األرضإليقتل حدا ال قصاصا 
 (الجنيد 

 (ابن إدريس) ال يقتل مطلقا

هو 
األصح 
عندي و 

ختار م
والدي 

 هنا

 593: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

الوختلف اختبس الزوع ث٘ي لَل الش٘خ ٍ اثي الزٌ٘ذ ثأًِ ٗمتل لمتلِ فٖ •
( لِ)ف٘شد الَسحٔ دٗٔ الفبػل ال لمتلِ ثل لفسبدُ فٖ األسع ٍ فشق ث٘ي 

 ( ثِ)ٍ 

 593: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 التساوي في الذّين

 ئرا لتل الوسلن رهّّ٘ب عوذا،(: الٌْبٗٔ)لبل الش٘خ فٖ : 32هسألٔ •

ٍرت علِ٘ دٗتِ، ٍ ال ٗزت علِ٘ المَد، ئلّب أى ٗىَى هعتبدا لمتل أّدل  •
الزهّٔ، فاى وبى وزله فـلت أٍل٘بء الومتَل المَد، وبى على اإلهبم أى 
ٗم٘ذُ ثِ ثعذ أى ٗأخز هي أٍل٘بء الزهّّٖ هب ٗفؼل هي دٗٔ الوسلن ف٘شدُّ 
على ٍسحتِ، فاى لن ٗشدٍُّ أٍ لن ٗىي هعتبدا، فال ٗزَص لتلِ ثدِ علدى   

 .«8»ٍ ًحَُ لبل الوف٘ذ . «7»حبل 
 .749: الٌْبٗٔ( 7)•
 .739: الومٌعٔ( 8)•

 

 334: ، ص9 هختلف الشيعة في أحكام الشزيعة؛ ج 
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 التساوي في الذّين

 (:الومٌع)الظذٍق لن ٗشتشؽ االعت٘بد، ثل أؿلك المَل، فمبل فٖ ٍ •

ٍ ئى لـع الوسلن ٗذ الوعبّذ، خّ٘ش أٍل٘بء الوعبّذ، فاى شبؤٍا أخدزٍا  •
ٍ ئى شبؤٍا لـعَا ٗدذ الوسدلن، ٍ أدٍّا ئل٘دِ فؼدل هدب ثد٘ي        ،دٗٔ ٗذُ

 .«1»الذٗت٘ي، ٍ ئرا لتلِ الوسلن طٌع وزله 
 191: الومٌع( 1)•

 

 334: ، ص9 هختلف الشيعة في أحكام الشزيعة؛ ج
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 التساوي في الذّين

ٍ الىبفش الزٕ لن ٗحظل لِ رهّٔ لجدل هلده سلجتدِ    : لبل اثي الزٌ٘ذٍ •
عٌَٓ ال ٗمبد ثوسلن، ٍ ال ٗمبصّ هي رشحِ ئّٗبُ، ٍ لِ دٗتِ، ٍ ودزله  
الحىن فٖ أٍالدّن، فاى رعل الوسلن رله عدبدٓ، لتدل ثْدن ال هدي     

 .ؿشٗك المَد ٍ لىي إلفسبدُ فٖ األسع الزٕ لبم ثِ همبم الوحبسث٘ي
ال ٗزَص لتل الوسلن ثِ هـلمب، سدَاء ودبى هعتدبدا    : ٍ لبل اثي ئدسٗس•

 .«2»لمتل أّل الزهّٔ أٍ ال 
 .هب لبلِ الش٘خ: ٍ الَرِ•
 .352: 3السشاطش ( 2)•

 

 335: ، ص9 هختلف الشيعة في أحكام الشزيعة؛ ج
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 التساوي في الذّين

أًِّ هفسذ فٖ األسع ثبستىبثِ لتل هي حشّم اللِّ لتلِ، فزبص لتلدِ  : لٌب•
 .حذّا

سدألتِ  : هب سٍاُ ئسوبع٘ل ثي الفؼل عي الظبدق علِ٘ السالم، لدبل ٍ •
عي دهبء الَْ٘د ٍ الٌظبسى ٍ الوزَس، ّل علْ٘ن ٍ على هدي لدتلْن   

ٖ ء ئرا غشَا الوسلو٘ي ٍ أظْدشٍا العدذآٍ لْدنا لدبل     ال، ئلّدب أى  »: ش
ٍ سألتِ عي الوسلن ّل ٗمتل ثأّل الزهّٔ ٍ : لبل« ٗىَى هتعَّدا لمتلْن

ال، ئلّب أى ٗىَى هعتدبدا لدزله ال ٗدذ     »: أّل الىتبة ئرا لتلْنا لبل
 .«3« »لتلْن، ف٘متل ٍ َّ طبغش

: 4، االستجظددبس 744/ 189: 10، التْددزٗت 4/ 309: 7الىددبفٖ ( 3)•
 .ثتفبٍت ٗس٘ش 1026/ 271

 

 
 335: ، ص9 هختلف الشيعة في أحكام الشزيعة؛ ج
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 التساوي في الذّين

: ثوب سٍاُ اثي هسىبى عي الظبدق علِ٘ السدالم، لدبل  : الظذٍقاحتذّ •
ئرا لتل الوسلن َْٗدّٗب أٍ ًظشاًّ٘ب أٍ هزَسدّ٘ب، فدأسادٍا أى ٗم٘دذٍا،    »

 .«4« »سدٍّا فؼل دٗٔ الوسلن ٍ ألبدٍا ثِ
 .1023/ 271: 4االستجظبس ( 4)•

 

 335: ، ص9 هختلف الشيعة في أحكام الشزيعة؛ ج
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 التساوي في الذّين

 .أًِّ هحوَل على التفظ٘ل: الزَاةٍ •
ثوب سٍاُ هحوذ ثي ل٘س عي الجدبلش عل٘دِ السدالم،    : احتذّ اثي ئدسٗس•

 :لبل
ال ٗمبد هسلن ثزهّّٖ ال فٖ المتل ٍ ال فٖ الزشاحبت، ٍ لىدي ٗإخدز   »•

ِ هي الوسلن   .«1« »للزهّّٖ على لذس دٗٔ الزهّّٖ حوبًوبطٔ دسّن رٌبٗت
 .أًِّ هـلك، ف٘حول على الخجش الوفظّل، روعب ث٘ي األدلّٔ: ٍ الزَاة•

 

 335: ، ص9 هختلف الشيعة في أحكام الشزيعة؛ ج
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 التساوي في الذّين

 :التسبٍٕ فٖ الذّٗي ٍ فِ٘ احٌب عشش ثحخب[ فٖ: ]الخبًٖالفظل •
 :األٍّل. 7039•
ٗشتشؽ فٖ الومتضّ هٌِ هسبٍاتِ للزبًٖ أٍ وًَِ أخفغ هٌدِ، ف٘متدل   •

الوسلن ثوخلِ، ٍ الىدبفش ثوخلدِ، ٍ ئى وبًدب حدشثّ٘٘ي علدى ئشدىبل ٍ       
 .ثبلوسلن

ٍ ال ٗمتل الوسلن ثبلىبفش، سَاء وبى رهّّ٘دب، أٍ حشثّ٘دب أٍ هسدتأهٌب، أٍ    •
ئى اعتبد لتل أّدل الزهدٔ   : غ٘شُ، لىي ٗعضّس ٍ ٗ شم دٗٔ الزّهّٖ، ٍ ل٘ل

  «2». ٍ هٌع اثي ئدسٗس رله« 1»التضّ هٌِ ثعذ سدّ فبػل دٗتِ 
 

 454: ، ص5 ؛ ج(الحذيثة -ط )تحزيز األحكام الشزعية على هذهب اإلهاهية 
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

تٌََبفِٖٓ ثٕٓ٘يَ ّٓزُِِ الْأَخْجٓبسِ ٍٓ الْأَخْجٓبسِ الْأٍََّلَِٔ لِأَىَّ الَْٓرِٕٓ فِْ٘ٓب أَىْ ًَحٕوِلَْٓدب  فَلَب •
إَّٔلِ الزِّهَِّٔ فَأًَِِّ ئِرَا وَبىَ وَزَلِهٓ فَلِلْاِهٓدبمِ أَىْ ٗٔلْضِهٓدِٔ   لَتْلَ  ٗٓتَعََّٓدٔ عٓلَى هٓيْ 

دَِٗٓٔ الْؤسٕلِنِ وَبهِلًَٔ تَبسًٓٓ ٍٓ أَسٕثٓعَٓٔ آلَبفِ دِسّٕٓنٍ أُخْدشَى ثِحٓسٓدتِ هٓدب ٗٓدشَأُ     
أَطٕلَحٓ فِٖ الْحٓبلِ ٍٓ أَسٕدٓ ٓ فَأَهَّب هٓيْ وَبىَ رَلِهٓ هٌِِْٔ ًَبدِساً لَدنٕ ٗٓىُديْ عٓلَٕ٘دِِ    
أَوْخَشُ هِيْ حَوٓبًِوِبطَِٔ دِسّٕٓنٍ حٓسٓتٓ هٓب تَؼَوٌََّتِْٔ الْأَخْجٓبسٔ الْأٍََّلَُٔ ٍٓ الَّزِٕ ٗٓدذٔلُّ  

  1020عٓلَى هٓب لُلٌَْبُٔ 
 

 269: ، ص4 االستبصار فيوا اختلف هن األخبار؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

الَْٓرِٕٓ فِٖ ّٓزُِِ الشٍِّٓاٗٓبتِ أَىْ ًَحٕوِلَْٓب عٓلَى هٓيْ ٗٓتَعََّٓدٔ لَتْلَ إَّٔلِ الزِّهَِّٔ لِأَىَّ •
فَاِىَّ هٓيْ وَبىَ وَزَلِهٓ فَلِلْاِهٓبمِ حٌَِ٘ئِزٍ أَىْ ٗٓمْتُلَِٔ ٍٓ ٗٔإَدِّٕ إَّٔلُ الزِّهِِّّٖ فَؼْدلَ  
دِِٗٓٔ الْؤسٕلِنِ عٓلَى الزِّهِِّّٖ عٓلَى ٍٓسٓحَتِِِ ٍٓ ئًَِّوٓب ٗٔفْعٓلُ رَلِهٓ لِىَٖٕ ٗٓشْتَذِ ٓ غَٕ٘شُُٔ 

 عٓيْ لَتْلِ إَّٔلِ الزِّهَِّٔ ٍٓ الَّزِٕ ٗٓذٔلُّ عٓلَى رَلِهٓ هٓب سٍٓٓأُ 

 

 189: ، ص10 تهذيب األحكام؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

ثوب سٍاُ ئسوبع٘ل ثي الفؼل عي الظبدق علِ٘ السّدالم  ( احتذ الش٘خ)•
فٖ حذٗج لبل ٍ سألتِ عي الوسلن ّدل ٗمتدل ثأّدل الزهدٔ ٍ أّدل      
الىتبة ئرا لتلْن لبل ال الّب اى ٗىَى هعتبدا لزله ال ٗذ  لتلْن ف٘متل 

 « 1»ٍ َّ طبغش الحذٗج 
 

  هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس 1خجش  47طل ة ( 1)•
 

 593: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

اثي ئدسٗس ثوب سٍاُ هحوذ ثي ل٘س عي الجبلش علِ٘ السّالم لبل احتذ •
ال ٗمبد هسلن ثزهٖ ال فٖ المتل ٍ ال فٖ الزشاحبت ٍ لىي ٗإخز هدي  

 « 2»الوسلن رٌبٗٔ الزهٖ على لذس دٗٔ الزهٖ حوبًوبطٔ دسّن 
ٍالذٕ ّزا الحذٗج هـلك ٍ ران هفظل ٍ المؼ٘ٔ ٍاحذٓ ف٘حودل  لبل •

 .الوـلك على الوفظل لوب حجت فٖ األطَل
 

  هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس 2خجش  47طل ة ( 2)•
 

 593: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

هب هعٌى االعت٘بد ل٘ل ٗمتلِ حبً٘ب الًِ هشدتك  ( األٍلى)ٌّب هسبطل ثمٖ •
هي العَد ٍ ل٘ل ٗمتلِ حبلخب الى حجَت العدبدٓ شدشؽ فدٖ المظدبص ٍ     
الششؽ ٗتمذم على الوششٍؽ ف٘متلدِ هدشت٘ي ف٘حظدل ثبلخبلخدٔ العدبدٓ      
ثحست المتل فبلمتل فٖ الخبلخٔ سجت للعبدٓ ٍ العبدٓ سجت للمظدبص ٍ  

 األلَى عٌذٕ اى العبدٓ تعشف ثحست العشف 

 593: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

ئرا للٌب اًِ ٗمتل لظبطب ٗسمؾ المَد ثدبلعفَ هدي الدَلٖ ٍ ال    ( الخبً٘ٔ)•
 ٗسمؾ ئرا للٌب ٗمتل حذا 

على المَل ثأًِ لظبص ٗتَلف لتلِ على ؿلت الَلٖ ٍ علدى  ( الخبلخٔ)•
 المَل ثأًِ حذّ ال ٗتَلف ثل ٗمتلِ االهبم لفسبدُ فٖ األسع 

اى للٌب اًِ ٗمتل لظبطب ّل ٗتَلف لتلِ علدى ؿلدت رو٘دع    ( الشاثعٔ)•
ال غ٘ش ٍ رله هجٌدى علدى   الومتَل األخ٘ش األٍل٘بء أٍ على ؿلت ٍلى 

هسألٔ ّٖ اى لتل هب لجل األخ٘ش ّل َّ ششؽ فٖ سجج٘ٔ لتل األخ٘دش  
ال ٗتَلدف علدى   ( فدبى ودبى األٍل  )استحمبق المظبص أٍ رضء سجت 

ؿلت الزو٘ع ثل على ؿلت ٍلٖ األخ٘ش ألى لتلِ سجت تبم فٖ ٍرَة 
 تَلف ( ٍ اى وبى الخبًٖ)المظبص 

 594: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج 
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

على المَل ثأًِ ٗتَلف المظبص على ؿلت رو٘ع األٍل٘دبء  ( الخبهسٔ)•
ئرا عفى ثعغ األٍل٘بء ّل ٗسمؾ المظبص أم ال ٗحتول سمَؿِ ألًدِ  
ئرا عفى الجعغ عي المظبص فىأًِ لن َٗرذ الزٌبٗٔ التٖ عفى عٌْدب  
الَلٖ فٌ٘تفى رضء السجت ٍ ثبًتفبء الزضء ٌٗتفى الىل ٍ لن ٗإحش السجت 

حجت المظبص ٍ ٍردت ٍ عفدَ ثعدغ    ( الًِ)عذم سمَؿِ ( ٍ ٗحتول)
األٍل٘بء ال ٗسمؾ حك الجبلٖ الزٕ حجت لجل عفَُ ووب لَ عفدى ثعدغ   

عفَ ثعؼْن ال ٗسمؾ حك الجدبل٘ي  ( فبى)أٍل٘بء الومتَل الَاحذ الوسلن 
 عي المظبص 

 595: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

ّل ٗشد فبػل دٗٔ الوسلن عي دٗبت رو٘دع الومتدَل٘ي أٍ   ( السبدسٔ)•
اى لتل األخ٘ش َّ السجت ( فبى للٌب)عي دٗٔ األخ٘ش ٗجٌى على هب تمذم 

التبم فٖ ٍرَة المظبص ف٘إخز الفبػل عي دٗتِ خبطدٔ هدي ٍل٘دِ    
اًِ رضء السجت ٗإخز الفبػل عي دٗٔ الزو٘ع هدي  ( ٍ اى للٌب)خبطٔ 

 أٍل٘بء الىل 
 

 595: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

على تمذٗش اًِ ٗمتل لظبطب ال حذا هي ٗجبشش لتلدِ ٗحتودل   ( السبثعٔ)•
اى َٗوّل ٍلىّ اٙخش أٍ ٍلى الزو٘ع على االحتوبل٘ي هسلوب ٗجبشش لتلِ 

اى ( ٍ ٗحتودل )ٍ ٗشىل ثبى الوسلن ّل ٗزَص اى ٗتَول للدزهٖ أٍال  
 .ٗستَفى حمْن حذا ٍ االهبم ٗأرًِ ألًِ ٍلٖ الىل
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

ل٘ل ٍ المبطل الوشَْس ئى اعتبد الوسلن لتل أّل الزهٔ لتدل، ثدل عدي    ًعن •
الوْزة الجبس  أًِ لشٗت هي اإلروب ، ثل عي ظبّش ال ٌ٘دٔ ًفدٖ الخدالف    
فِ٘، ثل عي االًتظبس ٍ غبٗٔ الوشاد ٍ الشٍػٔ اإلروب  علِ٘، ثل لذ ٗشدْذ  
للشْشٓ الوضثَسٓ أًِ هحىٖ عي أثٖ علٖ ٍ الظدذٍق ٍ الشد٘خ٘ي ٍ علدن    
الْذى ٍ سالس ٍ ثٌٖ حوضٓ ٍ صّشٓ ٍ سع٘ذ ٍ الوظٌف فٖ الٌبفع ٍ الفبػل 
فٖ ثعغ وتجِ، ٍ الشْ٘ذٗي وزله، ٍ أثٖ الفؼل الزعفٖ طبحت الفدبخش ٍ  
: الظْششتٖ ٍ الـجشسٖ ٍ الى٘ذسٕ ٍ الحلجٖ، ٍ هي ٌّب لبل فٖ غبٗٔ الوشاد

الحك أى ّزُ الوسألٔ ئروبع٘ٔ، فاًِ لن ٗخبلف فْ٘ب أحذ هٌب سدَى اثدي   »
ئدسٗس، ٍ لذ سجمِ اإلروب ، ٍ لَ وبى ّزا الخالف هإحشا فٖ اإلروب  لدن  
َٗرذ ئروب  أطال، ٍ الفخش ئًوب َّ هتأخش عدي اثدي ئدسٗدس، ٍ ظدبّش     

 .«الوتي ٍ المَاعذ ٍ اللوعٔ التشدد، ٍ ل٘س خالفب

 151: ، ص42 جواهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

رله هؼبفب ئلى الٌظَص الوٌزجش هب ٗحتدبد ئل٘دِ هٌْدب سدٌذا ٍ     ول •
 .داللٔ ثزله، هٌْب أخجبس الْبشوٖ ٍ فْ٘ب الظح٘ح

عي الوسدلن ّدل   ( علِ٘ السالم)سألت أثب عجذ اهلل »: «1»ففٖ أحذّب •
ال ئال أى ٗىدَى تعدَد ثمدتلْن، ف٘متدل ٍ ّدَ      : ٗمتل ثأّل الزهٔا لبل

 .«طبغش

 151: ، ص42 جواهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

عي دهبء الَْ٘د ٍ ( علِ٘ السالم)سألت أثب عجذ اهلل »: «2»فٖ اٙخش ٍ •
ٖ ء ئرا غشدَا      الوزَس ٍ الٌظبسى ّل علْ٘ن ٍ على هدي لدتلْن شد

ال ئال أى ٗىَى هعتبدا لزله فال : الوسلو٘ي ٍ أظْشٍا العذآٍ لْنا لبل
 .«ٗذ  لتلْن، ف٘متل ٍ َّ طبغش

•______________________________ 
الحذٗج  -هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس -47 -الجبة -الَسبطل( 1)
6. 

الحذٗج  -هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس -47 -الجبة -الَسبطل( 2)•
 .ٍ فِ٘ سمؾ 1
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

سرل لتل سرال هي : للت»: أٗؼب( علِ٘ السالم)عٌِ « 1»فٖ حبلج ٍ •
 .«ال ٗمتل ثِ ئال أى ٗىَى هتعَدا للمتل: أّل الزهٔ، لبل

 (.علِ٘ السالم)عي الشػب « 2»ٍ ًحَُ طح٘ح هحوذ ثي الفؼ٘ل •

 ثل لذ ٗحول على رله •

ئرا لتل الوسلن َْٗدٗب »أٗؼب ( علِ٘ السالم)عٌِ « 3»خجش اثي هسىبى •
فأسادٍا أى ٗم٘ذٍا سدٍا فؼدل دٗدٔ الوسدلن ٍ    . أٍ ًظشاً٘ب أٍ هزَس٘ب

 .«ألبدٍُ
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

فٖ سرل هسلن ٗمتدل  »: أٗؼب( علِ٘ السالم)عٌِ « 4»هَحك سوبعٔ ٍ •
ّزا حذث شذٗذ ال ٗحتولِ الٌبس، ٍ لىي : سرال هي أّل الزهٔ، فمبل

 .«ٗعـٖ الزهٖ دٗٔ الوسلن حن ٗمتل ثِ الوسلن
ئرا لتدل الوسدلن   »: أٗؼدب ( عل٘دِ السدالم  )عٌِ « 5»ٍ خجش أثٖ ثظ٘ش •

الٌظشاًٖ فأساد أّل الٌظشاًٖ أى ٗمتلَُ لتلدَُ ٍ أدٍا فؼدل هدب ثد٘ي     
 .«الذٗت٘ي
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

 :سألتِ عي رهٖ لـع ٗذ هسلن، لبل»: «6»فٖ خجش أثٖ ثظ٘ش ٍ •
ٗمـع ئى شبء أٍل٘بؤُ ٍ ٗأخزٍى فؼدل هدب ثد٘ي الدذٗت٘ي، ٍ ئى لـدع      •

الوسلن ٗذ الوعبّذ خ٘ش أٍل٘بء الوعبّذ، فبى شبؤٍا أخزٍا دٗتدِ، ٍ ئى  
شبؤٍا لـعَا ٗذ الوسلن ٍ أدٍا ئلِ٘ فؼل هب ثد٘ي الدذٗت٘ي، ٍ ئرا لتلدِ    

 .«الوسلن طٌع وزله
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

 
ٍ لعلِ لْزُ الٌظَص لبل الوشتؼى ٍ الش٘خبى ٍ اثٌب حوضٓ ٍ سدع٘ذ ٍ  •

سالس ٍ الشْ٘ذاى ربص االلتظبص هٌِ ثعذ سد فبػل دٗتِ ثل سثوب وبى 
ٍ الشْ٘ذ فٖ غبٗٔ الوشاد، ثدل ظدبّش   : هي هعمذ ئروب  األٍل، ثل ل٘ل

 .التظبس الوظٌف ٍ غ٘شُ على ًمل األٍل عذم العجشٓ ث ٘شُ

 152: ، ص42 جواهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

•______________________________ 
 .7الحذٗج  -هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس -47 -الجبة -الَسبطل( 1)

 .1الحذٗج  -هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس -47 -الجبة -الَسبطل( 2)•
 .2الحذٗج  -هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس -47 -الجبة -الَسبطل( 3)•
 .3الحذٗج  -هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس -47 -الجبة -الَسبطل( 4)•
 .4الحذٗج  -هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس -47 -الجبة -الَسبطل( 5)•
 .1الحذٗج  -هي أثَاة لظبص الـشف -22 -الجبة -الَسبطل( 6)•
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

 ٍ « 1»على ول حبل فتخض آٗٔ ًفٖ السج٘ل ٍ •
  «2« »ال ٗمبد الوسلن ثبلىبفش»عوَم •
ثزله، ٍ هب عي اثي ئدسٗس هي اإلروب  ئى أساد ثِ هب ٗشدول هحدل   •

الٌضا  فَْ هوٌَ ، ٍ ئى أساد غ٘شُ فال ٗف٘ذ، ٍ ألظبُ العوَم الوخظض 
 .وبلخجش الوضثَس
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

على ول حبل لن ٗحه المَل ثبلمتل حذا فٖ غبٗدٔ الودشاد ئال عدي    ٍ •
ًعن فٖ وشف اللخبم حىبٗتِ عي الوختلدف ٍ ظدبّش   . أثٖ علٖ ٍ التمٖ

ٍ »: ال ٌ٘ٔ، ثل ٍ عي الفمِ٘ أًِ ٗمتل عمَثٔ لخالفِ علدى االهدبم، لدبل   
الخالف على االهبم ٍ االهتٌب  علِ٘ َٗرجبى المتل ف٘وب دٍى رله، ووب 
ٖ ء أٍ      ربء فٖ الوإلٖ ئرا ٍلف ثعذ أسثعٔ أشْش أهدشُ اإلهدبم ثدأى ٗفد
ٖ ء ٍ اهتٌع هي الـالق ػشثت عٌمِ، الهتٌبعِ علدى   ٗـلك، فوتى لن ٗف

 ئهبم الوسلو٘ي، ٍ لذ 

  «3« »هي آرى رهتٖ فمذ آراًٖ»(: طلى اهلل علِ٘ ٍ آلِ)لبل الٌجٖ •
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

ِ  )وبى فٖ ئٗزاطْن ئٗزاء الٌجٖ فارا • فى٘دف فدٖ   ( طلى اهلل عل٘دِ ٍ آلد
ثل فِ٘ عٌِ أٗؼب ٍرَة المتدل علدى هدي لتدل ٍاحدذا هدي       « لتلْن

الوعبّذٗي عوذا، لخالفِ على االهبم ال لحشهٔ الزهٖ، هستٌذا ئلدى هدب   
ٍ لظش الٌْٖ عي لتلِ ثبلزهٖ على هدب  « 4»سوعتِ هي خجش أثٖ ثظ٘ش 

ٍ عٌِ فٖ الومٌع أًِ سَى ث٘ي الزهٖ ٍ . ئرا لن ٗىي على ششٗـٔ الزهٔ
الوسلن فٖ أى الَلٖ ئى شبء التض هي لبتلِ الوسدلن ثعدذ سد فبػدل    

 .الذٗٔ، ٍ ئى شبء أخز الذٗٔ
•     ٕ ٍ ّوب هعب ووب تشى ال ٗستأّالى سدا ووب عشفدت، ثدل ٍ سدبثمْوب أ

المتل حذا ثعذ الٌظَص الوضثَسٓ الوعتؼدذٓ ثودب عشفدت، ٍ لَالّودب     
 ألهىي المَل ثِ على هعٌى ئٗىبل أهش رله ئلى االهبم، خظَطب ثعذ 
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

•______________________________ 
 .141اٙٗٔ  -4: سَسٓ الٌسبء( 1)

الحذٗج  -هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس -47 -الجبة -الَسبطل( 2)•
  ٍ فِ٘ 5

  «ال ٗمبد الوسلن ثزهٖ»•
 .302الشلن  -93ص  4الفمِ٘ د ( 3. )•
الحذٗج  -هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس -47 -الجبة -الَسبطل( 4)•

4. 
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

عدي هسدلن لتدل    ( علِ٘ السالم)سألت أثب عجذ اهلل « »1»سوبعٔ خجش •
ٖ ء شذٗذ ال ٗحتولِ الٌبس، فل٘عؾ أّلِ دٗٔ الوسلن : ره٘ب، فمبل ّزا ش

لدَ أى  : حتى ٌٗىل عي لتل أّل السَاد ٍ عي لتل الدزهٖ، حدن لدبل   
هسلوب غؼت على رهٖ فأساد أى ٗمتلِ ٍ ٗأخز أسػدِ ٍ ٗدإدٕ ئلدى    
أّلِ حوبًوبطٔ دسّن ئرى ٗىخش فٖ الزه٘٘ي، ٍ هي لتل ره٘ب ظلوب فاًدِ  
ل٘حشم على الوسلن أى ٗمتل ره٘ب حشاهب، آهي ثبلزضٗدٔ ٍ أداّدب ٍ لدن    

  «ٗزحذّب
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

رعلِ الش٘خ شبّذا على الزوع ث٘ي هب دل على أى دٗتِ حوبًوبطٔ الزٕ •
« 3»ٍ ث٘ي هب دل على أًْب أسثعدٔ آالف أٍ دٗدٔ الوسدلن    « 2»دسّن 

ثحول األٍل على غ٘ش الوتعَد ٍ غ٘شُ على الوتعَد الدزٕ ٗشردع فدٖ    
 .تٌى٘لِ ئلى هب ٗشاُ االهبم طالحب

الوضثَسٓ اسدت٘فبء الىدبفش   « 4»هإٗذا رله ثأى ظبّش ثعغ الٌظَص •
هٌِ رله، ٍ ال سٗت فٖ أًِ سج٘ل لدِ، ٍ سدتعشف أًدِ ح٘دج ٗىدَى      
للىبفش لظبص على الوسلن فٖ ؿدشف ٗسدتَفِ٘ االهدبم دًٍدِ، وودب      

 .تسوعِ فٖ هسألٔ الوشتذ
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

ٍ ث ٘ش رله هوب دل على عذم لتل الَاحذ هي الشد٘عٔ ثدألف هدي    ثل •
الوستفبد هي فحَاّب عذم لتل الَاحدذ هدٌْن   « 5»العبهٔ ئرا لبم الحك 

 .ثألف هي الىفبس ٍ غ٘شُ
•______________________________ 

هدي   1الحذٗج  -هي أثَاة دٗبت الٌفس -14 -الجبة -الَسبطل( 1)
 .وتبة الذٗبت

 .هي أثَاة دٗبت الٌفس هي وتبة الذٗبت -13 -الجبة -الَسبطل( 2)•

 154: ، ص42 جواهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

 4ٍ  2الحذٗج  -هي أثَاة دٗبت الٌفس -14 -الجبة -الَسبطل( 3)•
 .هي وتبة الذٗبت

الحذٗج  -هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس -47 -الجبة -الَسبطل( 4)•
هي  2الحذٗج  -هي أثَاة حذ المزف -27 -الجبة -الَسبطل( 5. )2

 .وتبة الحذٍد
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

ٍ « 1»ئى رله ولِ ال ٗمبثل هب عشفت هدي الدٌض   : ئال أى ٗمبلاللْن •
الفتَى على لتلِ ثِ لظبطب ال حذا، ٍ فبطذٓ رلده ٍاػدحٔ، ػدشٍسٓ    
سمَؿِ ثبلعفَ ٍ عذم است٘فبطِ هٌِ ئال ثعذ ؿلدت الدَلٖ ٍسد األٍل٘دبء    

 .فبػل الذٗٔ على األٍل ثخالف الخبًٖ
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

هي ال شٗت هب فٖ الشٍػٔ هي احتودبل المدَل ثبلمتدل حدذا هدع سد      ٍ •
هع أًِ ئحدذاث لدَل ٗوىدي دعدَى اإلرودب        -فبػل الذٗٔ، ئر َّ

غ٘دش   -الوشوت على خالفِ ٍ ئى سجمِ ئلِ٘ الىشوٖ فٖ حبش٘ٔ الىتبة
ٍاػح الَرِ، ٍ هٌبف لوب سوعتِ هي الٌظَص، فل٘س حٌ٘ئز ئال المَل 

 .ثمتلِ لظبطب
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

َّ ثعذ تحمك التعَد هٌِ الزٕ َّ عٌَاى لتلِ وزله، ثدل الادبّش   ًعن •
أًِ ٗمتل ثبألخ٘ش الزٕ ٗتحمك ثِ طذق التعَد ٍ ئى وبى هدب سدجك لدِ    
هذخل٘ٔ فٖ تحم٘ك رله، ئال أى ظبّش الٌظَص الوضثَسٓ هدب روشًدبُ،   
ثل َّ همتؼى األطل أٗؼب، فحٌ٘ئز ٗدشد أٍل٘دبؤُ الفبػدل دًٍْدن، ٍ     

 .ٗسمؾ ثعفَّن دًٍْن
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

لَ لتل هتعذدا ثعذ تحمك التعَد وبى ألٍل٘بء ول هٌْن المدَد علدى   ًعن •
 .ًحَ هب سوعتِ فٖ الوسلن ئرا لتل هسلو٘ي هتعذدٗي

ٍ الوشرع فٖ التعَد العشف، ٍ الابّش عذم تحممدِ ثبلخبً٘دٔ ٍ ئى حجدت    •
 .رله فٖ الح٘غ لذل٘لِ، ٍ اهلل العبلن

ٍ و٘ف وبى فال خالف أرذُ فٖ أًِ ٗمتل الزهٖ ثبلزهٖ ٍ ئى اختلفت •
 ٍ وَى الىفش هلٔ ٍاحذٓ، ٍ ل  « 2« »الٌَّفْسٓ»هلتْوب، لعوَم 

  أى»( علِ٘ السالم)عي الظبدق « 3»خجش السىًَٖ •

 155: ، ص42 جواهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

•______________________________ 
الحذٗج  -هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس -47 -الجبة -الَسبطل( 1)
2. 

 .45اٙٗٔ  -5: سَسٓ الوبطذٓ( 2)•
الحذٗج  -هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس -48 -الجبة -الَسبطل( 3)•

1. 
  156: ، ص42 رَاّش الىالم فٖ ششح ششاطع اإلسالم، د•
ٗمتض للَْ٘دٕ ٍ الٌظدشاًٖ ٍ  : وبى ٗمَل( علِ٘ السالم)أه٘ش الوإهٌ٘ي •

 .«الوزَسٖ ثعؼْن هي ثعغ، ٍ ٗمتل ثعؼْن ثجعغ ئرا لتلَا عوذا

 150: ، ص42 جواهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

ٍ وزا ٗمتل ثبلزه٘ٔ لىي ثعذ سد فبػل الذٗٔ وبلوسلؤ ٍ الزه٘ٔ ثبلزه٘دٔ  ثل •
ٍ ثبلزهٖ هي غ٘ش سرَ  علْ٘ب ثبلفؼل ًحَ هب سوعتِ فٖ الوسلو٘ي الدزٗي  
ّن هلٔ ٍاحذٓ أٗؼب، فوب عي أثٖ حٌ٘فٔ هي عذم لتدل الدزهٖ ثبلوسدتأهي    

« الٌَّفْسٓ ثِبلٌَّفْسِ« »1»ٍاػح الؼعف، ٍ هٌبف ألدلٔ المظبص ومَلِ تعبلى 
 .ٍ غ٘شُ، فال فشق حٌ٘ئز ث٘ي رو٘ع الظَس فٖ رله

ًعن فٖ وشف اللخبم ال ٗمتل الدزهٖ ٍ ال الوسدتأهي ثدبلحشثٖ، ٍ لعلدِ ألى     •
الحشثٖ غ٘ش هحمَى الذم، ئال أى همتؼى رله عذم المَد ٍ لَ لتلِ حشثدٖ،  
ٍ التضاهِ هشىل ٍ ئى رضم ثِ الفبػل فٖ المَاعذ، فاى أّل الزهٔ فدٖ هدب   
ثٌْ٘ن وبلحشث٘٘ي، ئر ال رهٔ لجعؼْن على ثعغ، فبلعوذٓ حٌ٘ئز اإلروب  ئى 

 .وبى

 150: ، ص42 جواهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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•  

•  

 

 150: ، ص42 جواهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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 التساوي في الذين

ثٓبةٔ أًََِّٔ لَب ٗٔمْتَلُ الْؤسٕلِنٔ ئِرَا لَتَلَ الْىَبفِشَ ئِلَّدب أَىْ ٗٓعٕتَدبدٓ لَدتْلَْٔنٕ     47« 1»•
 الذِِّٗٓٔفَ٘ٔمْتَلُ ثِبلزِّهِِّّٖ ثٓعٕذٓ سٓدِّ فَبػِلِ 

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓعٕمَُةٓ عٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ أَحٕوٓدذٓ  « 2» -1 -35270•
ُِ عٓدْي أَثٓدبِى ثٕدِي عٔخْوٓدبَى عٓدْي          ٍٓ غَٕ٘دِش ِّٖ ثٕدِي اْلحٓىَدِن  ثِٕي ٔهحٓوٍَّذ عْٓي ٓعِل

سٓأَلْتٔ أَثٓب عٓجٕذِ اللَِِّ   عٓيْ دِهٓدبءِ الْوٓزٔدَسِ ٍٓ   : ئِسٕوٓبعِ٘لَ ثٕيِ الْفَؼْلِ لَبلَ
ٖٕ ء     -الَْْ٘ٓٔدِ ئِرَا غَشُّدَا   -ٍٓ الٌَّظٓبسٓى ّٓلْ عٓلَِْٕ٘نٕ ٍٓ عٓلَى هٓديْ لَدتَلَْٔنٕ شَد

  -لَبلَ لَب ئِلَّب أَىْ ٗٓىَُىَ هٔتَعَِّٓداً لِمَتْلِِْنٕ -الْؤسٕلِوِ٘يَ ٍٓ أَظْْٓشٍُا الْعٓذٓآٍَٓ لَْٔنٕ

 107: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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 التساوي في الذين

ٍٓ إَّٔدلِ الْىِتَدبةِ ئِرَا    -لَبلَ ٍٓ سٓأَلْتُِٔ عٓيِ الْؤسٕلِنِ ّٓلْ ٗٔمْتَلُ ثِإَّٔلِ الزِّهَّدِٔ •
فَيُقْتَلل  و  هُلو     -ئِلَّب أَىْ ٗٓىَُىَ هٔعٕتَبداً لِزَلِهٓ لَب ٗٓذٓ ٔ لَتْلَْٔنٕ -لَتَلَْٔنٕ لَبلَ لَب

  .ص اغِزٌ
 

، ٍ 744 -189 -10، ٍ التْددددزٗت 4 -309 -7الىددددبفٖ  -(2)•
هي الجبة  1، ٍ أٍسد طذسُ فٖ الحذٗج 1026 -271 -4االستجظبس 

 .هي أثَاة دٗبت الٌفس 16
 
 
 107: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج 
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 التساوي في الذين

عٓيْ عٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ عٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ عِ٘سٓى عٓيْ ًَُٗٔسٓ عٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕديِ  ٍٓ •
ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّدذٍٔقُ ثِاِسٕدٌَبدُِِ   « 3»الْفُؼَٕ٘لِ عٓيْ أَثِٖ الْحٓسٓيِ الشِّػَب   هِخْلَِٔ 

 .«4»عٓيْ عٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓىَنِ هِخْلَِٔ 
 

 .4رٗل  4 -309 -7الىبفٖ  -(3)•
 .5257 -124 -4الفمِ٘  -(4)•

 
 

 107: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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ٍٓ ثِبلْاِسٌَٕبدِ عٓيْ ًَُٗٔسٓ عٓيِ اثٕيِ هٔسٕدىَبىَ عٓديْ أَثِدٖ    « 5» -2 -35271•
 -ئِرَا لَتَدلَ الْؤسٕدلِنٔ َْٗٓٔدِّٗدبً إٍَٔ ًَظٕدشَاًِّ٘بً إٍَٔ هٓزَٔسِدّ٘بً     : عٓجٕذِ اللَِِّ   لَدبلَ 

 .فَأَسٓادٍٔا أَىْ ٗٔمِ٘ذٍٔا سٓدٍُّا فَؼْلَ دِِٗٓٔ الْؤسٕلِنِ ٍٓ أَلَبدٍُٔٔ
 

 .«6»لَذٕ عٓشَفْتٓ ٍٓرِْٕٓٔ : أَلَُلُ•
، ٍ 741 -189 -10، ٍ التْددددزٗت 2 -309 -7الىددددبفٖ  -(5)•

 .1023 -271 -4االستجظبس 
 .هي ّزا الجبة 1تمذم فٖ الحذٗج  -(6)•

 107: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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ٍٓ عٌِْٓٔ عٓيْ صٔسٕعَٓٔ عٓيْ سٓوٓبعَٓٔ عٓيْ أَثِٖ عٓجٕذِ اللَّدِِ    « 1» -3 -35272•
فَمَبلَ ّٓزَا حٓذِٗجٌ شَذِٗذ  لَب ٗٓحٕتَوِلُِٔ  -فِٖ سٓرٔلٍ لَتَلَ سٓرٔلًب هِيْ إَّٔلِ الزِّهَِّٔ

 .ٍٓ لَىِيْ ٗٔعٕـِٖ الزِّهُِّّٖ دَِٗٓٔ الْؤسٕلِنِ حُنَّ ٗٔمْتَلُ ثِِِ الْؤسٕلِنٔ -الٌَّبسٔ
 

•______________________________ 
 .3 -309 -7الىبفٖ  -(1)
 

 108: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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ٍٓ وَدزَا الَّدزِٕ لَجٕلَدِٔ ٍٓ الْدأٍََّلَ     « 2»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓديْ ٗٔدًَُسٓ   ٍٓ •
ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ عٓيْ عٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓىَنِ عٓيْ أَثٓدبىٍ ٍٓ ثِاِسٕدٌَبدُِِ   

 .عٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓعِ٘ذٍ عٓيِ الْمَبسِنِ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ٍٓ فَؼَبلََٔ عٓيْ أَثٓبىٍ هِخْلَِٔ
 
 

 .1024 -271 -4، ٍ االستجظبس 742 -189 -10التْزٗت  -(2)•
 

 108: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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ٍٓ عٓيْ عِذٍَّٓ هِيْ أَطٕحٓبثٌَِب عٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ عٓديِ  « 3» -4 -35273•
الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓعِ٘ذٍ عٓيْ فَؼَبلََٔ ثٕيِ أََُّٗةٓ عٓيْ أَثِٖ الْوٓ ْشَاءِ عٓيْ أَثِٖ ثٓظِد٘شٍ  

فَدأَسٓادٓ إَّٔدلُ    -ئِرَا لَتَلَ الْؤسٕلِنٔ الٌَّظٕشَاًَِّٖ: عٓيْ أَثِٖ عٓجٕذِ اللَِِّ   لَبلَ« 4»
 .ٍٓ أَدٍَّٕا فَؼْلَ هٓب ثٕٓ٘يَ الذِّٗٓتَٕ٘يِ -الٌَّظٕشَاًِِّٖ أَىْ ٗٓمْتُلَُُٔ لَتَلَُُٔ

 
، ٍ 743 -189 -10، ٍ التْددددزٗت 8 -310 -7الىددددبفٖ  -(3)•

 .5256 -123 -4، ٍ الفمِ٘ 1025 -271 -4االستجظبس 
 .ل٘س فٖ التْزٗت -(4)•

 

 108: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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ٍٓ عٓيْ عٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ عٓيْ أَثِِِ٘ ٍٓ عٓيْ هٔحٓوَّدذِ ثٕديِ   « 5» -5 -35274•
ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ عٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ عٓيِ اثٕيِ سِطَبةٍ عٓيْ هٔحٓوَّدذِ  

لَب ٗٔمَبدٔ هٔسٕلِن  ثِزِهٍِّّٖ فِٖ الْمَتْلِ ٍٓ لَب فِدٖ  : ثٕيِ لَٕ٘سٍ عٓيْ أَثِٖ رٓعٕفَشٍ   لَبلَ
عٓلَى لَدذٕسِ دِٗٓدِٔ    -ٍٓ لَىِيْ ٗٔإْخَزُ هِيَ الْؤسٕلِنِ رٌَِبٗٓتُِٔ لِلزِّهِِّّٖ -الْزِشَاحٓبتِ

 .الزِّهِِّّٖ حَوٓبًِوِبطَِٔ دِسّٕٓنٍ
ٍٓ الَّدزِٕ لَجٕلَدِٔ   « 6»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيِ الْحٓسٓديِ ثٕديِ هٓحٕجٔدَةٍ    •

 .ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓعِ٘ذٍ هِخْلَِٔ
، ٍ أٍسد رٗلدِ  5248 -121 -4، ٍ الفمِ٘ 9 -310 -7الىبفٖ  -(5)•

 .هي أثَاة دٗبت الٌفس 13هي الجبة  3فٖ الحذٗج 
 .1022 -270 -4، ٍ االستجظبس 740 -188 -10التْزٗت  -(6)•

 108: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج 
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ٍٓ عٓيْ حٔوٕٓ٘ذِ ثٕيِ صِٗٓبدٍ عٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕديِ هٔحٓوَّدذِ ثٕديِ    « 1» -6 -35275•
سٓوٓبعَٓٔ عٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ الْحٓسٓيِ الْوِ٘خَوِِّٖ عٓديْ أَثٓدبىٍ عٓديْ ئِسٕدوٓبعِ٘لَ ثٕديِ      

ّٓلْ ٗٔمْتَلُ ثِإَّٔدلِ الزِّهَّدِٔ    -سٓأَلْتٔ أَثٓب عٓجٕذِ اللَِِّ   عٓيِ الْؤسٕلِنِ: الْفَؼْلِ لَبلَ
 .ئِلَّب أَىْ ٗٓىَُىَ هٔعََّٓداً لِمَتْلِِْنٕ فَ٘ٔمْتَلُ ٍٓ َّٔٓ طٓبغِشٌ -لَبلَ لَب

 
 

•______________________________ 
 .12 -310 -7الىبفٖ  -(1)
 

 109: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ عٓيْ عٓلِِّٖ ثٕديِ الْحٓىَدنِ عٓديْ    •
  «2»أَثٓبىٍ ٍٓ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓعِ٘ذٍ عٓيِ الْمَبسِنِ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ٍٓ فَؼَبلََٔ عٓيْ أَثٓبىٍ 

سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيْ عٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓىَنِ عٓيْ ئِسٕوٓبعِ٘لَ ثٕيِ الْفَؼْدلِ  ٍٓ •
  «3»ئِلَّب أَىْ ٗٓىَُىَ هٔعٕتَبداً لِزَلِهٓ لَب ٗٓذٓ ٔ لَتْلَْٔنٕ  -هِخْلَِٔ ئِلَّب أًََِّٔ لَبلَ

ٍٓ سٍٓٓى الَّزِٕ لَجٕلَِٔ ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕديِ هٓحٕجٔدَةٍ ٍٓ الَّدزِٕ لَجٕلَْٔوٓدب     •
 .ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيْ عٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓىَنِ عٓيْ أَثِٖ الْوٓ ْشَاءِ هِخْلَِٔ

 .1026 -271 -4، ٍ االستجظبس 744 -189 -10التْزٗت  -(2)•
 .5257 -124 -4الفمِ٘  -(3)•

 

 109: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج 



59 

 التساوي في الذين

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيْ رٓعٕفَشِ ثٕيِ ثٓشِ٘شٍ عٓيْ « 4» -7 -35276•
لُلْتٔ لَِٔ سٓرٔلٌ لَتَلَ سٓرٔلًدب  : ئِسٕوٓبعِ٘لَ ثٕيِ الْفَؼْلِ عٓيْ أَثِٖ عٓجٕذِ اللَِِّ   لَبلَ

 .لَبلَ لَب ٗٔمْتَلُ ثِِِ ئِلَّب أَىْ ٗٓىَُىَ هٔتَعَِّٓداً لِلْمَتْلِ -هِيْ إَّٔلِ الزِّهَِّٔ
عٓديْ أَثِدٖ الْحٓسٓديِ    « 5»ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيْ ًَُٗٔسٓ عٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕديِ الْفَؼْدلِ   •

 « 6»الشِّػَب   هِخْلَِٔ 
 .1027 -272 -4، ٍ االستجظبس 745 -190 -10التْزٗت  -(4)•
 .هحوذ ثي الفؼ٘ل -فٖ التْزٗج٘ي -(5)•
 .1028 -272 -4، ٍ االستجظبس 746 -190 -10التْزٗت  -(6)•

 
 109: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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 .«7»ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ عٓلَى رَلِهٓ فِٖ حٓذِّ الْؤحٓبسِةِ عٔؤَهبً : أَلَُلُ•
 .الوحبسةهي أثَاة حذ  1تمذم فٖ الجبة  -(7)•

 109: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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ثٓبةٔ أَىَّ دَِٗٓٔ الَْْ٘ٓٔدِِّٕ ٍٓ الٌَّظٕشَاًِِّٖ ٍٓ الْوٓزَٔسِِّٖ سَٓٓاء  وُلُّ ٍٓاحِذٍ  13« 1»•
  حَوٓبًُوِبطَِٔ دِسّٕٓنٍ

ٍٓ عٓيْ عٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕدشَاِّ٘نٓ عٓديْ هٔحٓوَّدذِ ثٕديِ     « 3» -2 -3548535486•
دِٗٓدُٔ  : عِ٘سٓى عٓيْ ًَُٗٔسٓ عٓيِ اثٕيِ هٔسٕىَبىَ عٓديْ أَثِدٖ عٓجٕدذِ اللَّدِِ   لَدبلَ     

 .الَْْ٘ٓٔدِِّٕ ٍٓ الٌَّظٕشَاًِِّٖ ٍٓ الْوٓزَٔسِِّٖ حَوٓبًُوِبطَِٔ دِسّٕٓنٍ
ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيْ عٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ عٓيْ أَثِ٘دِِ عٓديْ هٔحٓوَّدذِ ثٕديِ     •

 .ٍٓ الَّزِٕ لَجٕلَِٔ ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيْ أَثِٖ عٓلٍِّٖ الْأَشْعٓشِِّٕ هِخْلَِٔ« 4»عِ٘سٓى 
  .1 -309 -7الىبفٖ  -(3)•
 .1010 -268 -4، ٍ االستجظبس 728 -186 -10التْزٗت  -(4)•
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ثٓبةٔ أَىَّ هٓيِ اعٕتَبدٓ لَتْلَ إَّٔلِ الزِّهَِّٔ فَعٓلَِِٕ٘ دُِٗٓٔ الْؤسٕلِنِ إٍَٔ أَسٕثٓعٓدُٔ   14« 1»•
  آلَبفِ دِسّٕٓنٍ حٓسٓجٓوٓب ٗٓشَأُ الْاِهٓبمٔ

 221: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج



63 

 دية الذهي

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيِ اثٕيِ هٓحٕجٔدَةٍ عٓديْ   « 2» -1 -35497•
 -سٓأَلْتٔ أَثٓب عٓجٕذِ اللَِِّ   عٓيْ هٔسٕلِنٍ لَتَلَ رِهِّّ٘بً: أَثِٖ أََُّٗةٓ عٓيْ سٓوٓبعَٓٔ لَبلَ

ٖٕ ء  شَذِٗذ  لَب ٗٓحٕتَوِلُِٔ الٌَّبسٔ  -فَلْد٘ٔعٕؾِ إَّٔلَدِٔ دِٗٓدَٔ الْؤسٕدلِنِ     -فَمَبلَ ّٓزَا شَ
حُدنَّ لَدبلَ لَدَٕ أَىَّ     -حٓتَّى ٌْٗٓىُلَ عٓيْ لَتْلِ إَّٔلِ السََّٓادِ ٍٓ عٓيْ لَتْلِ الدزِّهِِّّٖ 

ٍٓ ٗٓأْخُزَ أَسٕػَِٔ ٍٓ ٗٔإَدِّٕٓ ئِلَدى   -هٔسٕلِوبً غَؼِتٓ عٓلَى رِهٍِّّٖ فَأَسٓادٓ أَىْ ٗٓمْتُلَِٔ
 -ٍٓ هٓيْ لَتَدلَ رِهِّّ٘دبً   -ئِراً ٗٓىْخُشُ الْمَتْلُ فِٖ الزِّهَِّّٕ٘٘يِ -إَّٔلِِِ حَوٓبًَوِبطَِٔ دِسّٕٓنٍ

هٓب آهٓيَ ثِبلْزِضْٗٓدِٔ   -فَأًَِِّ لَ٘ٓحٕشُمٔ عٓلَى الْؤسٕلِنِ أَىْ ٗٓمْتُلَ رِهِّّ٘بً حٓشَاهبً -ظُلْوبً
 .ٍٓ أَدَّآّب ٍٓ لَنٕ ٗٓزٕحٓذّٕٓب

 .1020 -270 -4، ٍ االستجظبس 738 -188 -10التْزٗت  -(2)•
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ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيْ ئِسٕوٓبعِ٘لَ ثٕيِ هِْٕشَاىَ عٓيِ اثٕيِ الْؤ ِ٘شَِٓ « 3» -2 -35498•
دُِٗٓٔ الَْْ٘ٓٔدِِّٕ ٍٓ : عٓيْ هٌْٓظَٔسٍ عٓيْ أَثٓبىِ ثٕيِ تَ ْلِتٓ عٓيْ أَثِٖ عٓجٕذِ اللَِِّ   لَبلَ

 .الٌَّظٕشَاًِِّٖ ٍٓ الْوٓزَٔسِِّٖ دُِٗٓٔ الْؤسٕلِنِ
 .«4»ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيْ عٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ الْؤ ِ٘شَِٓ هِخْلَِٔ •

 
 .1017 -269 -4، ٍ االستجظبس 735 -187 -10التْزٗت  -(3)•
 .5254 -122 -4الفمِ٘  -(4)•

 

 
 221: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج



65 

 دية الذهي

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓعِ٘ذٍ عٓيْ فَؼَدبلََٔ عٓديْ   « 5» -3 -35499•
هٓيْ أَعٕـَبُٔ سٓسَٔلُ اللَِِّ ص رِهًَّٔ : أَثٓبىٍ عٓيْ صٔسٓاسَٓٓ عٓيْ أَثِٖ عٓجٕذِ اللَِِّ   لَبلَ

« 6»ٍٓ ّٓإُلَبءِ هٓيْ  -لَبلَ صٔسٓاسُٓٓ فَْٓإُلَبءِ لَبلَ أَثَٔ عٓجٕذِ اللَِِّ   -فَذِٗٓتُِٔ وَبهِلٌَٔ
 .أَعٕـَبّٔنٕ رِهًَّٔ

، ٍ 1018 -269 -4، ٍ االستجظبس 736 -187 -10التْزٗت  -(5)•
 .5255 -123 -4الفمِ٘ 

 .هوي -فٖ االستجظبس -(6)•
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ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ خَبلِدذٍ عٓديِ الْمَبسِدنِ ثٕديِ     « 1» -4 -35500•
دُِٗٓٔ الَْْ٘ٓٔدِِّٕ ٍٓ : هٔحٓوَّذٍ عٓيْ عٓلٍِّٖ عٓيْ أَثِٖ ثٓظِ٘شٍ عٓيْ أَثِٖ عٓجٕذِ اللَِِّ   لَبلَ

ٍٓ لَدبلَ   -ٍٓ دُِٗٓٔ الْوٓزَٔسِِّٖ حَوٓبًُوِبطَِٔ دِسّٕٓنٍ -الٌَّظٕشَاًِِّٖ أَسٕثٓعُٓٔ آلَبفِ دِسّٕٓنٍ
 .إَٔٗؼبً ئِىَّ لِلْوٓزَٔسِ وِتَبثبً ٗٔمَبلُ لَِٔ رٓبهٓبسٔ

ٍٓ الَّدزِٕ لَجٕلَدِٔ   « 2»ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيِ الْمَبسِدنِ ثٕديِ هٔحٓوَّدذٍ    •
حٓوٓلَْٓب الظَّذٍٔقُ عٓلَدى هٓديْ   : ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓعِ٘ذٍ ًَحَُٕٓٔ أَلَُلُ

ٍٓ فِدٖ  « 4»ٍٓ الشَّٕ٘خُ عٓلَى الْؤعٕتَبدِ لِوٓب هٓدشَّ ٌَّٔدب   « 3»لَبمٓ ثِشَشَاطِؾِ الزِّهَِّٔ 
 .ٍٓ ٗٔوٕىِيُ حٓوٕلُ الْأَخِ٘شِ عٓلَى التَّمَِِّ٘ٔ« 5»الْمِظٓبصِ 
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•______________________________ 
 .1019 -269 -4، ٍ االستجظبس 737 -187 -10التْزٗت  -(1)

 .5252 -122 -4الفمِ٘  -(2)•
 .5254رٗل  5254 -122 -4سارع الفمِ٘  -(3)•
 .هي ّزُ األثَاة 13هش فٖ أوخش أحبدٗج الجبة  -(4)•
هي أثَاة لظدبص الدٌفس، ٍ    47هي الجبة  5هش فٖ الحذٗج  -(5)•

 ق. هي أثَاة لظبص الـشف 8فٖ الجبة 
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ثٓبةٔ أًََِّٔ لَب دَِٗٓٔ لِ َٕ٘شِ الزِّهِِّّٖ هِيَ الْىُفَّبسِ ٍٓ لَب لَِٔ ئِرَا خَدشَدٓ عٓديِ    16« 4»•
  الزِّهَِّٔ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيْ أَحٕوٓدذٓ ثٕديِ هٔحٓوَّدذٍ    « 5» -1 -35505•
عٓيْ عٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓىَنِ عٓيْ أَثٓبىٍ عٓيْ ئِسٕوٓبعِ٘لَ ثٕيِ الْفَؼْلِ ٍٓ عٓديِ الْحٔسٓدٕ٘يِ   
ثٕيِ سٓعِ٘ذٍ عٓيِ الْمَبسِنِ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ٍٓ فَؼَبلََٔ رٓوِ٘عبً عٓيْ أَثٓبىٍ عٓيْ ئِسٕدوٓبعِ٘لَ  

ٍٓ الْْ٘ٓٔدَدِ ٍٓ   -سٓأَلْتٔ أَثٓب عٓجٕذِ اللَِِّ   عٓيْ دِهٓبءِ الْوٓزٔدَسِ : ثٕيِ الْفَؼْلِ لَبلَ
ئِرَا غَشُّدَا الْؤسٕدلِوِ٘يَ ٍٓ    -الٌَّظٓبسٓى ّٓلْ عٓلَِْٕ٘نٕ ٍٓ عٓلَى هٓيْ لَتَلَْٔنٕ شَدٖٕ ء  

لَدبلَ لَدب ئِلَّدب أَىْ ٗٓىُدَىَ هٔتَعٓدَِّداً لِمَدتْلِِْنٕ        -أَظْْٓشٍُا الْعٓذٓآٍَٓ لَْٔنٕ ٍٓ الْ ِشَّ
 .الْحٓذِٗجَ
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  «6»سٍٓٓأُ الْىُلٌَُِّٕٖ٘ وَوٓب هٓشَّ ٍٓ •
 .1026 -271 -4، ٍ االستجظبس 744 -189 -10التْزٗت  -(5) •
 .هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس 47هي الجبة  1هش فٖ الحذٗج  -(6)•
ٍٓ تَمَدذَّمٓ هٓدب   : أَلُدَلُ « 1»سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ ثِاِسٌَٕبدُِِ عٓيْ عٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓىَنِ ٍٓ •

 . «2»ٗٓذٔلُّ عٓلَى رَلِهٓ 

 .5257 -124 -4الفمِ٘  -(1)•
هدي أثدَاة المظدبص فدٖ      47هي الجدبة   1تمذم فٖ الحذٗج  -(2)•

 . الٌفس

•  
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