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كتبة القظبص
• وتبة المظبص
• ٍ َّ ئهب فٖ الٌفس ٍ ئهب ف٘وب دًٍْب.

2

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص508 :

قظبص الٌفس

• المسن األٍل فٖ لظبص الٌفس
• ٍ الٌظس فِ٘ فٖ الوَجت ٍ ،الشسائؾ الوؼتجسٓ ف٘هِ ٍ ،ههب ٗتجهه ثهٍِ ،
و٘ف٘ٔ االست٘فبء.

3

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص508 :

هَجت قظبص الٌفس
• المَل فٖ الوَجت
• ٍ َّ ئشّبق الٌفس الوؼظَهٔ ػودا هغ الشسائؾ اٙت٘ٔ.:

4

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص508 :

هَجت قظبص الٌفس
• هسألٔ ٗ 1تيمك الؼود هيؼب ثمظد المتل ثوب ٗمتل ٍ لَ ًبدزا ٍ ،ثمظد
فؼل ٗمتل ثِ غبلجب ٍ ،ئى لن ٗمظد المتل ثِ ٍ ،لد ذوسًب تفظ٘ل األلسبم
فٖ وتبة الدٗبت

5

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص508 :

الؼوذ
• هسألٔ  2الؼود لد ٗىَى هجبشهسٓ وبلهرثو ٍ القٌهك ثبل٘هد ٍ الؼهسة
ثبلس٘ف ٍ السى٘ي ٍ اليجس الغبهص ٍ الجسح فٖ الومتل ٍ ًيَّهب هوهب
ٗظدز ثفؼلِ الوجبشسٕ ػسفب ففِ٘ المَد ٍ ،لد ٗىَى ثبلتسج٘ت ثٌيهٍَ ،
فِ٘ طَز ًروسّب فٖ ػوي الوسبئل اٙت٘ٔ.

6

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص509 :

الؼوذ
• هسألٔ  3لَ زهبُ ثسْن أٍ ثٌدلٔ فوبت فَْ ػود ػلِ٘ المهَد ٍ لهَ لهن
ٗمظد 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 ،ئلا غ٘س ذله هي األسهجبة التهٖ اًفهسد
الجبًٖ فٖ التسج٘ت .الوتلف ،فْٖ هي الؼود.

7

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص509 :

الؼوذ
• هسألٔ  4فٖ هتل القٌك ٍ هب ثؼدُ لَ أخسجِ هٌمـهغ الهٌفس أٍ غ٘هس
هٌمـغ لىي هتسدد الٌفس فوبت هي أثس هب فؼل ثِ فَْ ػود ػلِ٘ المَد.

8

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص509 :

الؼوذ
• هسألٔ  5لَ فؼل ثِ أىد الوروَزات ثومداز ال ٗمتل هتلِ غبلجهب لوتلهِ
ثن أزسلِ فوبت ثسججِ فبى لظد ٍ لَ زجبء المتل ثِ ففِ٘ المظهبصٍ ،
ئال فبلدٗٔ ٍ ،ورا لَ داس ثـٌِ ثوب ال ٗمتل ثِ غبلجب أٍ ػظهس خظه٘تِ
فوبت أٍ أزسلِ هٌمـغ المَٓ فوبت.

9

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص509 :

الؼوذ
• هسألٔ  6لَ وبى الـسف ػؼ٘فب لوسع أٍ طغس أٍ وجس ٍ ًيَّب ففؼهل
ثِ هب ذوس فٖ الوسألٔ السبثمٔ فبلظبّس أى فِ٘ المظبص ٍ لَ لن ٗمظهد
المتل هغ ػلوِ ثؼؼفِ ٍ ،ئال ففِ٘ التفظ٘ل الوتمدم.

10

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص509 :

الؼوذ
• هسألٔ  7لَ ػسثِ ثؼظب هتال فلن ٗملغ ػٌِ ىتا هبت أٍ ػسثِ هىهسزا
هب ال ٗتيولِ هتلِ ثبلٌسجٔ ئلا ثدًِ وىًَِ ػؼ٘فب أٍ طغ٘سا أٍ ثبلٌسهجٔ
ئلا الؼسة الَازد وىَى الؼبزة لَٗب أٍ ثبلٌسجٔ ئلا الصههبى وفظهل
الجسٍدٓ الشدٗدٓ هتال فوبت فَْ ػود.

11

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص509 :

الؼوذ
• هسألٔ  8لَ ػسثِ ثوب ال َٗجت المتل فأػمجِ هسػب ثسججِ ٍ ههبت ثهِ
فبلظبّس أًِ هغ ػدم لظد المتل ال ٗىَى ػودا ٍ ال لَد ٍ ،هغ لظهدُ
ػلِ٘ المَد.

12

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص510-509 :

كتبة القظبص
• هسألٔ  9لَ هٌؼِ ػي الـؼبم أٍ الشساة هدٓ ال ٗيتول لوتلِ الجمبء فَْ
ػود ٍ ئى لن ٗمظد المتل ٍ ،ئى وبى هدٓ ٗتيول هتلِ ػبدٓ ٍ ال ٗوَت
ثِ لىي اتفك الوَت أٍ أػمجِ ثسججِ هسع فوبت فف٘هِ التفظه٘ل ثه٘ي
وَى المتل همظَدا ٍ لَ زجبء أٍ ال.

13

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص510 :

طشحِ في الٌبس
• هسألٔ  10لَ ؿسىِ فٖ الٌبز فؼجص ػي القسٍج ىتا ههبت أٍ هٌؼهِ
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.

14

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص510 :

لَ ألقبُ في الجحش
• هسألٔ  11لَ ألمبُ فٖ الجيس ٍ ًيَُ فؼجص ػي القسٍج ىتا هبت أٍ
هٌؼِ ػٌِ ىتا هبت لتل ثِ ٍ ،هغ ػدم خسٍجهِ ػوهدا ٍ تقهبذال أٍ
الشه فٖ ذله فيىوِ وبلوسألٔ السبثمٔ ٍ ،لَ اػتمد أًِ لهبدز ػلها
القسٍج لىًَِ هي أّل في السجبىٔ فألمبُ ثن تج٘ي القالف ٍ لن ٗمدز
الولما ػلا ًجبتِ لن ٗىي ػودا.

15

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص510 :

لَ فظذُ
• هسألٔ  12لَ فظدُ ٍ هٌؼِ ػي شدُ فٌصف الدم ٍ هبت فؼلِ٘ المَد ٍ
لَ فظدُ ٍ تسوِ فبى وبى لبدزا ػلا الشد فتسوِ تؼودا ٍ تقبذال ىتا
هبت فال لَد ٍ ال دٗٔ الٌفس ٍ ،ػلِ٘ دٗٔ الفظد ٍ ،لَ لن ٗىهي لهبدزا
فبى ػلن الجبًٖ ذله فؼلِ٘ المَد ٍ ،لَ لن ٗؼلن فبى فظدُ ثمظد المتل
ٍ لَ زجبء فوبت فؼلِ٘ المَد ظبّسا ٍ ،ئى لن ٗمظدُ ثل فظدُ ثسجهبء
شدُ فل٘س ػلِ٘ المَد ٍ ،ػلِ٘ دٗٔ شجِ الؼود.

16

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص510 :

لَ ألقى ًفسِ هي ػلَ ػلى إًسبى

• هسألٔ  13لَ ألما ًفسِ هي ػلَ ػلا ئًسبى ػوهدا فهبى وهبى
ذله هوب ٗمتل ثِ غبلجب ٍ لَ لؼؼف الولما ػلِ٘ لىجس أٍ طغس
أٍ هسع فؼلِ٘ المَد ٍ ئال فاى لظهد المتهل ثهِ ٍ لهَ زجهبء
فىرله َّ ػود ػلِ٘ المَد ٍ ،ئى لن ٗمظد فَْ شهجِ ػوهدٍ ،
فٖ جو٘غ التمبدٗس دم الجبًٖ ّدز ٍ ،لَ ػتس فَلغ ػلها غ٘هسُ
فوبت فال شٖء ػلِ٘ ال دٗٔ ٍ ال لَدا ٍ ،وهرا ال شهٖء ػلها
الرٕ ٍلغ ػلِ٘*.
17

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص511-510 :

لَ ألقى ًفسِ هي ػلَ ػلى إًسبى
* ٍ لَ ألمبُ غ٘سُ لبطدا لألسفل أى ٗمتلِ أل٘د الدافغ ثِ ٍ ثهبلَالغ
ئى وبى الَلَع هوب ٗمتل الَالغ غبلجب أٍ لظد لتلِ أٗؼب ٍ ،لَ لظد
لتلِ ثبلدفغ أٍ وبى الَلَع هوب ٗمتل غبلجب ٍ لن ٗمظد ئٗمبػِ ػلها
األسفل ػوي دٗتِ ،ألًِ هي القـأ الويغ ٍ لتل ثبلَالغ.
ٍ هب ٍزد فٖ هَثمٔاثي زئبة ٍ ػجد اهلل ثي سٌبى « »1ػهي الظهبدق
(ػلِ٘ السالم) «فٖ زجل دفغ زجال ػلا زجل فمتلِ ،فمبل :الدٗهٔ
ػلا الرٕ ٍلغ ػلا السجل فمتلِ ألٍل٘بء الومتَل ،لهبلٗ ٍ :سجهغ
الودفَع ثبلدٗٔ ػلا الرٕ دفؼِ ،لبل ٍ :ئى أطبة الودفَع شهٖء
فَْ ػلا الدافغ أٗؼب» ال ٗوىي الؼول ثِ
18

( )1الَسبئل -الجبة -21 -هي أثَاة القظبص في الٌفس -الحذيث 1؛ ج ،29ص57 :

لَ سحشُ فقتل

• هسألٔ  14لَ سيسُ فمتل ٍ ػلن سجج٘ٔ سهيسُ لهِ
فَْ ػود ئى أزاد ثرله لتلِ ٍ ،ئال فل٘س ثؼود ثل
شجِْ ،هي غ٘س فسق ث٘ي المَل ثأى للسيس ٍالؼ٘ٔ أٍ
ال ٍ ،لَ وبى هتل ّرا السهيس لهبتال ًَػهب ٗىهَى
ػودا ٍ لَ لن ٗمظد المتل ثِ

19

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص510 :

لَ جٌى ػليِ ػوذا فسشت فوبت

• هسألٔ  15لَ جٌا ػلِ٘ ػودا فسست فوهبت فهبى
وبًه الجٌبٗٔ هوب تسسٕ غبلجب فَْ ػوهد ،أٍ لظهد
ثْب الوَت فسست فوبت فىرله ٍ ،أهب لهَ وبًهه
هوب ال تسسٕ ٍ ال تمتل غبلجب ٍ لن ٗمظهد الجهبًٖ
المتل ففِ٘ ئشىبل ،ثل األلهسة ػهدم المتهل ثْهب ٍ
ثجَت دٗٔ شجِ الؼود.
20

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص510 :

لَ قذم لِ طؼبهب هسوَهب

• هسألٔ  16لَ لدم لِ ؿؼبهب هسوَهب ثوب ٗمتل هتلهِ
غبلجب أٍ لظد لتلِ ثِ فلَ لن ٗؼلهن اليهبل فأوهل ٍ
هبت فؼلِ٘ المَد ٍ ،ال أثس لوجبشسٓ الوجٌٖ ػلٍِ٘ ،
ورا اليبل لَ وبى الوجٌٖ ػلِ٘ غ٘هس هو٘هص ،سهَاء
خلـِ ثـؼبم ًفسِ ٍ لدم ئل٘هِ أٍ أّهداُ أٍ خلـهِ
ثـؼبم اٙول.
21

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص510 :

•
•

•
•

22

لَ قذم إليِ طؼبهب هسوَهب
هسألٔ  17لَ لدم ئلِ٘ ؿؼبهب هسوَهب هغ ػلن اٙول ثهأى ف٘هِ
سوب لبتال فأول هتؼودا ٍ ػي اخت٘بز فال لَد ٍ ال دٗٔ،
ٍ لَ لبل ورثب أى فِ٘ سوب غ٘س لبتل ٍ فِ٘ ػالج لىهرا فأولهِ
فوبت فؼلِ٘ المَد،
ٍ لَ لبل فِ٘ سن ٍ أؿلك فأولِ فال لَد ٍ ال دٗٔ*.
* ّزا إرا لن تكي قشيٌة لجية أٍ لفظية ػلىى الْى أ أٍ ػىذم
كَى السن قبتال.
تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص511 :

لَ قذم إليِ طؼبهب فيِ سن غيش قبتل

• هسألٔ  18لَ لدم ئلِ٘ ؿؼبهب فِ٘ سن غ٘س لبتل غبلجب فبى لظد لتلهِ ٍ
لَ زجبء فَْ ػود لَ جْل اٙول ٍ ،لَ لن ٗمظد المتل فال لَد.

23

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص511 :

لَ قذم إليِ الوسوَم ثتخيل أًِ هْذٍس الذم
• هسألٔ  19لَ لدم ئلِ٘ الوسوَم ثتق٘ل أًِ هْدٍز الدم فجبى القالف لن
ٗىي لتل ػود ٍ ال لَد فِ٘.

24

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص512-511 :

لَ جؼل السن في طؼبم طبحت الوٌ أ

• هسألٔ  20لَ جؼل السن فٖ ؿؼهبم طهبىت الوٌهصل فأولهِ طهبىت
الوٌصل هي غ٘س ػلن ثِ فوبت فؼلِ٘ المَد لهَ وهبى ذلهه ثمظهد لتهل
طبىت الوٌصل،
• ٍ أهب لَ جؼلِ ثمظد لتل ولت هتال فأولِ طبىت الوٌصل فال لَد ثهل
الظبّس أًِ ال دٗٔ أٗؼب*،
• ٍ لَ ػلن أى طبىت الوٌصل ٗأول هٌِ فبلظبّس أى ػلِ٘ المَد.
• * ثل األظْش ثجَت الذية.
25

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص512 :

لَ كبى في ثيتِ طؼبم هسوَم فذخل شخض

• هسألٔ  21لَ وبى فٖ ث٘تِ ؿؼبم هسوَم فدخل شقض ثال ئذًِ فأوهل
ٍ هبت فال لَد ٍ ال دٗٔ ٍ ،لَ دػبُ ئلا دازُ ال ألول الـؼبم فأولِ ثال
ئذى هٌِ ٍ ػدٍاًب فال لَد.

26

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص512 :

لَ حفش ثئشا هوب يقتل ثَقَػِ فيْب

• هسألٔ  22لَ ىفس ثئسا هوب ٗمتل ثَلَػِ فْ٘ب ٍ دػب غ٘سُ الرٕ جْلْهب
ثَجِ ٗسمؾ فْ٘ب ثوج٘ئِ فجبء فسمؾ ٍ هبت فؼلِ٘ المَد،
• ٍ لَ وبًه الجئس فٖ غ٘س ؿسٗمِ ٍ دػبُ ال ػلا ٍجِ ٗسمؾ فْ٘ب فرّت
الجبئٖ ػلا غ٘س الـسٗك 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.

27

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص512 :

لَ جشحِ فذاٍى ًفسِ ثذٍاء سوي

• هسألٔ  23لَ جسىِ فداٍى ًفسِ ثدٍاء سهوٖ هجْهص ثي٘ه ٗسهتٌد
المتل ئلِ٘ ال ئلا الجسح ال لَد فٖ الٌفس ٍ ،فٖ الجهسح لظهبص ئى
وبى هوب َٗججِ ٍ ،ئال فأزش الجٌبٗٔ ٍ ،لَ لن ٗىي هجْصا لىهي اتفهك
المتل ثِ ٍ ثبلجسح هؼب سمؾ هب لبثهل فؼهل الوجهسٍح ،فللهَلٖ لتهل
الجبزح ثؼد زد ًظف دٗتِ.
• ٍ هَت هٔجِْٕص إَٔ ٍٓىٌِّٖ ٍ .جْٓٓصَ ػلا الجهسٗو ٍ أَجْٕٓهصَ :أَثْجٓهه لَتْلهِ.
ت ػلها الجهسٗو ئِذا أَسهسػه لتلهِ ٍ لهد تَووهه
جْٓه ْص ٔ
األَطوؼَٖ :أ ٕ
ػلِ٘(.لسبى الؼسة ،ج ،5ص)325 :
28

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص512 :

لَ ألقبُ في هسجؼة فقتلِ السجبع

• هسألٔ  24لَ ألمبُ فٖ هسجؼٔ وصث٘ٔ األسد ٍ ًيَُ فمتلِ السهجبع فْهَ
لتل ػود ػلِ٘ المَد ٍ ،ورا لَ ألمبُ ئلها أسهد ػهبز فبفتسسهِ ئذا لهن
ٗوىٌِ االػتظبم هٌِ ثٌيَ ٍ لَ ثهبلفساز ٍ ،لهَ أهىٌهِ ذلهه ٍ تهسن
تقبذال ٍ تؼودا ال لَد ٍ ال دٗٔ ٍ ،لَ لن ٗىي األسد ػبزٗب فألمهبُ ال
ثمظد المتل فبتفك أًِ لتلِ لن ٗىي هي الؼود ٍ ،لَ ألمهبُ ثسجهبء لتلهِ
فمتلِ فَْ ػود ػلِ٘ المَد ٍ ،لَ جْل ىبل األسد فألمهبُ ػٌهدُ فمتلهِ
فَْ ػود ئى لظد لتلِ ،ثل الظبّس ذله لَ لن ٗمظدُ.

29

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص513-512 :

لَ ألقبُ في أسع هسجؼة هتكتفب

• هسألٔ  25لَ ألمبُ فٖ أزع هسجؼٔ هتىتفب فوغ ػلوهِ ثتهسدد السهجبع
ػٌدُ فَْ لتل ػود ثال ئشىبل ،ثل َّ هي الؼود هغ اىتوهبل ذلهه ٍ
ئلمبئِ ثمظد االفتساس ٍ لَ زجبءً ،ؼن هغ ػلوهِ أٍ اؿوئٌبًهِ ثأًهِ ال
ٗتسدد السجبع فبتفك ذله ال ٗىَى هي الؼود ٍ ،الظبّس ثجَت الدٗٔ.

30

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص512 :

لَ ألقبُ ػٌذ السجغ

• هسألٔ  26لَ ألمبُ ػٌد السجغ فؼؼِ ثوب ال ٗمتل ثِ لىي سهسى فوهبت
فَْ ػود ػلِ٘ المَد.

31

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص512 :

لَ أًْشِ حية

• هسألٔ  27لَ أًْشِ ى٘ٔ لْب سن لبتل ثأى أخرّب ٍ ألموْب شه٘ئب ههي
ثدًِ فَْ لتل ػود ػلِ٘ المَد،
• ٍ ورا لَ ؿسح ػلِ٘ ى٘ٔ لبتلٔ فٌْشتِ فْله،
• ٍ ورا لَ جوغ ثٌِ٘ ٍ ثٌْ٘ب فٖ هؼ٘ك ال ٗوىٌِ الفساز أٍ جوهغ ثٌْ٘هب ٍ
ث٘ي هي ال ٗمدز ػلِ٘ لؼؼف ووسع أٍ طغس أٍ وجس فبى فٖ جو٘ؼْب ٍ
ورا فٖ ًظبئسّب لَدا.

32

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص512 :

لَ أغشى ثِ كلجب ػقَسا
• هسألٔ  28لَ أغسى ثِ ولجب ػمَزا لبتال غبلجب فمتلِ فؼلِ٘ المَد،
• ٍ ورا لَ لظد المتل ثِ ٍ لَ لن ٗىي لبتال غبلجهب أٍ لهن ٗؼلهن ىبلهِ ٍ
لظد ٍ لَ زجبء المتل فَْ ػود.

33

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص512 :

•
•

•
•

لَ ألقبُ إلى الحَت
هسألٔ  29لَ ألمبُ ئلا اليَت فبلتموِ فؼلِ٘ المَد،
ٍ لَ ألمبُ فٖ الجيس ل٘متلِ فبلتموِ اليَت ثؼد الَطَل ئلا الجيس فؼلِ٘
المَد ٍ ئى لن ٗىي هي لظدُ المتل ثبلتمهبم اليهَت ثهل وهبى لظهدُ
الغسق،
ٍ لَ ألمبُ فٖ الجيس ٍ لجل ٍطَلِ الِ٘ ٍلغ ػلا ىجس ٍ ًيهَُ فمتهل
فؼلِ٘ الدٗٔ*،
ٍ لَ التموِ اليَت لجل ٍطَلِ ئلِ٘ فبلظبّس أى ػلِ٘ المَد.

• *ثل الظبّش القَد.
34

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص513 :

لَ جشحِ ثن ػضِ سجغ

• هسألٔ  30لَ جسىِ ثن ػؼِ سجغ ٍ سستب فؼل٘هِ المهَد لىهي ههغ زد
ًظف الدٗٔ*،
• ٍ لَ طبلو الَلٖ ػلا الدٗٔ فؼلِ٘ ًظهفْب ئال أى ٗىهَى سهجت ػهغ
السجغ َّ الجبزح فؼلِ٘ المَد ٍ ،هغ الؼفَ ػلا الدٗٔ ػلِ٘ توبم الدٗٔ.
• *ّرا ئذا وبى الوَت هستٌدا ئلا السجج٘ي ثبلسَٗٔ ٍ ئال فومداز الدٗهٔ
تبثغ لىو٘ٔ دٍزُ فٖ الوَت فلَ وبى دٍزُ ثل السجت ف٘سد ثل الدٗٔ
ٍ لَ وبى ثلتٖ السجت فتلتٖ الدٗٔ ٍ ّىراٗ ٍ .ؼ٘ي ّرا الدٍز ثبلسجَع
ئلٖ الوتقظض ٍ َّ الـج٘ت المبًًَٖ ٌّب.
35

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص514 :

لَ جشحِ ثن ػضِ سجغ ثن ًْشتِ حية

• هسألٔ  31لَ جسىِ ثن ػؼِ سجغ ثن ًْشتِ ى٘ٔ فؼلِ٘ المهَد ههغ زد
ثلتٖ الدٗٔ*،
• ٍ لَ طبلو ثْب فؼلِ٘ ثلتْب ٍ ّىرا،
• ٍ هوب ذوس ٗظْس اليبل فٖ جو٘غ هَازد اشتسان اليَ٘اى ههغ اإلًسهبى
فٖ المتل.
• * لد هس ىىوِ فٖ الوسألٔ الوبػ٘ٔ.

36

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص514 :

لَ حفش ثئشا ٍ ٍقغ فيْب شخض ثذفغ ثبلث

• هسألٔ  32لَ ىفس ثئسا ٍ ٍلغ فْ٘ب شقض ثدفغ ثبل فبلمبتل الدافغ ال
اليبفس،
• ٍ ورا لَ ألمبُ هي شهبّك ٍ لجهل ٍطهَلِ ئلها األزع ػهسثِ خهس
ثبلس٘ف هتال فمدُ ًظف٘ي أٍ ألمبُ فٖ الجيس ٍ ثؼد ٍلَػِ فِ٘ لجل هَتِ
هغ ثمبء ى٘بتِ الوستمسٓ لتلِ خس ،فبى المبتل َّ الؼبزة ال الولمٖ.

37

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص514 :

لَ أهسكِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ كبى ثبلث ػيٌب لْن
• هسألٔ  33لَ أهسىِ شقض ٍ لتلِ خس ٍ وبى ثبل ػٌ٘ب لْن فهبلمَد
ػلا المبتل ال الووسه ،لىي الووسه ٗيجس أثدا ىتا ٗوهَت فهٖ
اليجس ٍ السث٘ئٔ تسول ػٌ٘بُ ثو٘ل هيوا ٍ ًيَُ.

38

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص514 :

لَ أكشِّ ػلى القتل

• هسألٔ  34لَ أوسِّ ػلا المتل فبلمَد ػلا الوجبشس ئذا وبى ثبلغب ػبلال
دٍى الوىسُ ٍ ئى أٍػدُ ػلا المتلٗ ٍ ،يهجس اٙههس ثهِ أثهدا ىتها
ٗوَت،
• ٍ لَ وبى الوىسُ هجًٌَب أٍ ؿفال غ٘س هو٘هص فبلمظهبص ػلها الوىهسُ
اٙهس،
• ٍ لَ أهس شقض ؿفال هو٘صا ثبلمتل فمتلِ ل٘س ػلا ٍاىد هٌْوب المَد،
ٍ الدٗٔ ػلا ػبللٔ الـفل ٍ ،لَ أوسِّ ػلا ذله فْهل ػلها السجهل
الوىسُ المَد أٍ اليجس أثدا؟ األىَؽ التبًٖ*.

• * ثل األلَى.
39

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص514 :

لَ قبأ ثبلغ ػبقل آلخش« :اقتلٌي ٍ إال قتلتك»

• هسألٔ  35لَ لبل ثبلغ ػبلل ٙخس« :التلٌٖ ٍ ئال لتلته» ال ٗجَش لِ
المتل ٍ،ال تسفغ اليسهٔ،
• لىي لَ ىول ػلِ٘ ثؼد ػدم ئؿبػتِ ل٘متلِ جبش لتلِ دفبػب ثل ٍجهت،
ٍ ال شٖء ػلِ٘،
• ٍ لَ لتلِ ثوجسد اإلٗؼبد وبى ثوبّ ٍ ،ل ػلِ٘ المَد؟ فِ٘ ئشىبل ٍ ئى
وبى األزجو ػدهِ ،ووب ال ٗجؼد ػدم الدٗٔ أٗؼب.

40

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص514 :

لَ قبأ« :اقتل ًفسك»

• هسألٔ  36لَ لبل« :التل ًفسه» فبى وبى الوأهَز ػبلال هو٘هصا فهال
شٖء ػلا اٙهس ،ثل الظبّس أًِ لهَ أوسّهِ ػلها ذلهه فىهرلهٍ ،
ٗيتول* اليجس أثدا إلوساِّ ف٘وب طدق اإلوساُ ،ووب لَ لهبل« :التهل
ًفسه ٍ ئال لتلته شس لتلٔ»

• * األلَى َّ ّرا االىتوبل.

41

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص515-514 :

يظح اإلكشاُ ثوب دٍى الٌفس

• هسألٔ ٗ 37ظو اإلوساُ ثوب دٍى الٌفس ،فلَ لبل لِ« :الـغ ٗد ّهرا ٍ
ئال لتلته» وبى لِ لـؼْب ٍ ل٘س ػل٘هِ لظهبص،ثل المظهبص ػلها
الوىسُ
• ٍ لَ أهسُ هي دٍى ئوساُ فمـؼْب فبلمظبص ػلا الوجبشس،
• ٍ لَ أوسِّ ػلا لـغ ئىدى ال٘دٗي فبختبز ئىداّوب أٍ لـغ ٗد أىهد
السجل٘ي فبختبز أىدّوب فل٘س ػلِ٘ شهٖ ء ٍ ،اًوهب المظهبص ػلها
الوىسُ اٙهس.

42

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص514 :

لَ أكشِّ ػلى طؼَد شبّق

• هسألٔ  38لَ أوسِّ ػلا طؼَد شبّك فصلهك زجلهِ ٍ سهمؾ فوهبت
فبلظبّس أى ػلِ٘ الدٗٔ ال المظبص* ،ثل الظبّس أى األههس وهرله لهَ
وبى هتل الظؼَد هَججب للسمَؽ غبلجب** ػلا ئشىبل.
• * ئال ئذا لظد المتل ثرله.

• ** ثل ػلٖ الوىسُ – ثبلىسس -لظبص فٖ ّرا الفسع ئال ئذا وهبى
الوىسُ –ثبلفتو -ػبلوب ٍ هتَجْهب ثهأى هتهل ّهرا الظهؼَد هَجهت
للسمَؽ فال لظبص ٍ الدٗٔ ػلا الوىسُ –ثبلىسس -ىٌ٘ئر ثل ٗيجس
أثدا.
43

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص514 :

لَ شْذ اثٌبى ثوب يَجت قتال

• هسألٔ  39لَ شْد اثٌبى ثوب َٗجت لتال وبالزتداد هتال أٍ شْد أزثؼهٔ
ثوب َٗجت زجوب وبلصًب ثن ثجه أًْن شْدٍا شٍزا ثؼد ئجهساء اليهد أٍ
المظبص لن ٗؼوي اليبون ٍ ال الوأهَز هي لجلِ فٖ اليد ٍ ،وبى المَد
ػلا الشَْد شٍزا هغ زد الدٗٔ ػلا ىسبة الشَْد*،
• ٍ لَ ؿلت الَلٖ المظبص ورثب ٍ شْد الشَْد شٍزا فْل المَد ػلهْ٘ن
جو٘ؼب أٍ ػلا الَلٖ أٍ ػلا الشَْد؟ ٍجَُ ،ألسثْب األخ٘س**.
• * لَ وبى شْبدتْن لرفب ووب فٖ الشْبدٓ ػلا الصًب فؼلْ٘ن ىد المرف.
• ** األلَٕ وَى المَد ػلا الَلٖ س٘وب لَ ثبشس المظبص.
44

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص514 :

•
•

•
•
•

45

لَ جٌى ػليِ فظيشُ في حكن الوزثَح
هسألٔ  40لَ جٌا ػلِ٘ فظ٘سُ فٖ ىىن الورثَح ثي٘ ال ٗجما لِ ى٘هبٓ
هستمسٓ فرثيِ خس فبلمَد ػلا األٍل* َّ ٍ،المبتهل ػوهدا ** ٍ ،ػلها
التبًٖ دٗٔ الجٌبٗٔ ػلا الو٘ه***،
ٍ لَ جٌا ػلِ٘ ٍ وبًه ى٘بتِ هستمسٓ فرثيِ خس فبلمَد ػلها التهبًٍٖ ،
ػلا األٍل ىىن الجسح لظبطب أٍ أزشب ،سَاء وبى الجهسح هوهب ال ٗمتهل
هتلِ أٍ ٗمتل غبلجب.
* ّرا خالف اإلىت٘بؽ ٍ األىَؽ ثجَت دٗٔ الٌفس إلػهسازُ ثبألػؼهبء
السئ٘سٔ.
** فٖ طدلِ ػلِ٘ ًظس.
*** ثل دٗٔ الهٌفس الىبهلهٔ ػلهٖ األىهَؽ ٍ ال ٗجؼهد ثجهَت المهَد
ألىدّوب.
تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص514 :

لَ جشحِ اثٌبى فبًذهل جشاحة أحذّوب ٍ سشت األخشى
• هسألٔ  41لَ جسىِ اثٌبى فبًدهل جساىٔ أىدّوب ٍ سهست األخهسى
فوبت فؼلا هي اًدهله جساىتِ دٗٔ الجساىهٔ أٍ لظبطهْب ٍ ،ػلها
التبًٖ المَد فْل ٗمتل ثؼد زد دٗٔ الجسح الوٌدهل أم ٗمتل ثال زد؟ ف٘هِ
ئشىبل ٍ ئى وبى األلسة ػدم السد.
•

46

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص516-515 :

لَ جشحِ اثٌبى فبًذهل جشاحة أحذّوب ٍ سشت األخشى
• القبهسٔ لَ لـغ ٍاىد ٗدُ ٍ خس زجلِ فبًدهله ئىداّوب ثن ّلهه
فوي اًدهل جسىِ فَْ جبزح ٍ اٙخس لبتل ٗمتل ثؼد زدُ دٗٔ الجسح
الوٌدهل.

47

ششائغ اإلسالم في هسبئل الحالأ ٍ الحشام؛ ج ،4ص186 :

لَ جشحِ اثٌبى فبًذهل جشاحة أحذّوب ٍ سشت األخشى
•  .7001الساثغ:
• لَ لـغ ٍاىد ٗدُ ٍ خس زجلِ ،فبًدهل أىدّوب ٍ سسى االخس ،فوهي
اًدهل لـؼِ فَْ جبزح ٍ ،االخس لبتل ٗمتض هٌِ ،ثؼد زد دٗٔ الجهسح
الوٌدهل.

48

تحشيش األحكبم الششػية ػلى هزّت اإلهبهية (ط  -الحذيثة)؛ ج ،5ص432 :

لَ جشحِ اثٌبى فبًذهل جشاحة أحذّوب ٍ سشت األخشى
• ٍ لَ جسىِ اثٌبى فبًدهل أىدّوب فبلمبتهل اٙخهس ٗهسد ػل٘هِ دٗهٔ
الوٌدهل ٍ ٗمتل،

49

تلخيض الوشام في هؼشفة األحكبم؛ ص337 :

لَ جشحِ اثٌبى فبًذهل جشاحة أحذّوب ٍ سشت األخشى
•
• ٍ لَ لـغ ٍاىهد ٗهدُ ٍ خهس زجلهِ ،فبًهدهله ئىهداّوب ٍ ّلهه
ثبألخسى ،فوي اًدهل جسىِ فَْ جبزح ػلِ٘ ػوبى هب فؼل ٍ ،اٙخس
لبتل ػلِ٘ المظبص فٖ الٌفس أٍ الدٗٔ ،لىي ٗمتل ثؼد زد دٗٔ الجهسح
الوٌدهل ػلا ئشىبل.

•
•

50

قَاػذ األحكبم في هؼشفة الحالأ ٍ الحشام؛ ج ،3ص589 :

لَ جشحِ اثٌبى فبًذهل جشاحة أحذّوب ٍ سشت األخشى
• ( )1ألَل :هٌشأ االشىبل (هي) اًِ ال ٗإخر الىبههل ثبلٌهبلض ٍ لهد
أخر دٗٔ الؼؼَ الجبئي الرٕ لن ٗسس جسىِ ف٘سد ًظف الدٗٔ (ٍ هي) اى
الدٗٔ للٌفس ٍىدّب ٍ الّب ٗلصم اًِ ئذا لتل همـَع ال٘دٗي ٍ السجل٘ي ٍ
األذً٘ي اًِ ال ٗىَى لَلٖ الدم لتلِ ىتا ٗسد دٗبت هتؼددٓ.

51

إيضبح الفَائذ في ششح هشكالت القَاػذ؛ ج ،4ص565 :

لَ جشحِ اثٌبى فبًذهل جشاحة أحذّوب ٍ سشت األخشى
• لَلِ« :لَ لـغ ٍاىد ٗدُ .ئلخ».
• ( )1أهب ثجَت الجسح الوٌدهل ػلا جبزىِ دٗٔ أٍ لظبطهب ٍ ،المتهل
ػلا هي لن ٌٗدهل لـؼِ ،فَاػو ٍ .أهب ئًهِ ٗهسد ػل٘هِ دٗهٔ الؼؼهَ
الوٌدهل ،فألى الجبًٖ وبهل ٍ ،الومتَل ًبلض ٍ لد أخهر دٗهٔ الؼؼهَ
الجبئي الرٕ لن ٗسس جسىِ ،أٍ هب َّ فٖ هؼٌا الدٗٔ ،ف٘سد ًظف الدٗٔ.
• ٍ فٖ المَاػد « »2استشىل اليىن ثبلسد ،هوب ذوهس ٍ ،ههي أى الدٗهٔ
للٌفس ٍىدّب ٍ ،هي ثهن ٗمتهل الىبههل ئذا لتهل همـهَع ال٘هدٗي ٍ
السجل٘ي ٍ األذً٘ي ٍ ًيَ ذله هي غ٘س زدً ،ظسا ئلا هىبفهبٓ الهٌفس
للٌفس هي غ٘س التفبت ئلا األػؼبء.
52

هسبلك األفْبم إلى تٌقيح ششائغ اإلسالم؛ ج ،15ص94 :

لَ جشحِ اثٌبى فبًذهل جشاحة أحذّوب ٍ سشت األخشى
• الظَزٓ القبهسٔ :لَ لـغ ٍاىهد ٗهدُ ههتال ٍ خهس زجلهِ فبًهدهله
ئىداّوب ثن ّله ثسساٗٔ األخسى فوي اًدهل جسىِ فْهَ جهبزحٍ ،
اٙخس لبتل ٗمتل ٍ لىي ثؼد زد دٗٔ الجسح الوٌدهل ألى الفسع ووبل
الجبًٖ ٍ ًمض الومتَل الرٕ أخر أٍ استيك ػَع الؼؼَ الجبئي الرٕ
لن ٗجسأ جسىِ لظبطب أٍ دٗٔ ف٘سد ػلِ٘ ىٌ٘ئر ًظف الدٗٔ،

53

جَاّش الكالم في ششح ششائغ اإلسالم؛ ج ،42ص59 :

لَ جشحِ اثٌبى فبًذهل جشاحة أحذّوب ٍ سشت األخشى
• ٍ ًيَُ فٖ المَاػد ٍ لىي لبل« :ػلا ئشىبل» ٍ لؼل هٌشأُ أى الدٗٔ
للٌفس ٍىدّب ٍ ئال سمؾ المظهبص ػوهي لتهل همـهَع ال٘هدٗي أٍ
السجل٘ي،
• لله :لد ٗفسق ث٘ي ذله ٍ ث٘ي الومبم ثأى الجهسى٘ي وبًهب هؼهوًَ٘ي
ػلْ٘وب ػلا ٍجِ لَ سسٗب ٍ لتل أىدّوب اسهتيك ًظهف الدٗهٔ ههي
اٙخس ثقالف الومـَع سبثمب،
• اللْن ئال أى ٗمبل :ئًِ ثؼد االًدهبل طبز وبلجسح السبثك ٍ ،االستيمبق
هغ السساٗٔ ال ٗمتؼٖ ثجَتِ هغ ػدهْب ،ػسٍزٓ ٍػَح الفسق ثٌْ٘وبٍ ،
اهلل الؼبلن.
54

جَاّش الكالم في ششح ششائغ اإلسالم؛ ج ،42ص59 :

55

لَ قطغ أحذ يذُ هي ال ًذ ٍ آخش هي الوشفق

• هسألٔ  42لَ لـغ أىد ٗدُ هي الصًد ٍ خس هي الوسفهك فوهبت فهبى
وبى لـغ األٍل ثٌيَ ثم٘ه سساٗتِ ثؼد لـغ التبًٖ ووب لَ وبًهه اٙلهٔ
هسوَهٔ ٍ سسى السن فٖ الدم ٍ ّله ثِ ٍ ثبلمـغ التبًٖ وهبى المهَد
ػلْ٘وب ،ووب أًِ لَ وبى المتل هستٌدا ئلا السن المبتل فٖ المـهغ ٍ لهن
ٗىي فٖ المـغ سساٗٔ وبى األٍل لبتال ،فبلمَد ػلِ٘ ٍ ،ئذا وهبى سهساٗٔ
المـغ األٍل اًمـغ ثمـغ التبًٖ وبى التبًٖ لبتال.

56

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص516 :

ّل يذخل قظبص الطشف في قظبص الٌفس

• هسألٔ  43لَ وبى الجبًٖ فٖ الفسع الوتمدم ٍاىدا دخل دٗٔ الـهسف
فٖ دٗٔ الٌفس ػلا تأهل فٖ ثؼغ الفسٍع،

57

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص516 :

ّل يذخل قظبص الطشف في قظبص الٌفس

• ٍ ّل ٗدخل لظبص الـسف فٖ لظبص الٌفس هـلمب أٍ ال هـلمهب أٍ
ٗدخل ئذا وبًه الجٌبٗٔ أٍ الجٌبٗبت ثؼسثٔ ٍاىدٓ ،فلَ ػسثِ ففمئهه
ػٌ٘بُ ٍ شج زأسِ فوبت دخل لظبص الـسف فٖ لظبص الهٌفسٍ ،
أهب ئذا وبًه الجٌبٗبت ثؼسثبت ػدٗدٓ لهن ٗهدخل فهٖ لظبطهْب ،أٍ
ٗفسق ث٘ي هب وبًه الجٌبٗبت الؼدٗدٓ هتَال٘ٔ ووي أخهر سه٘فب ٍ لـهغ
السجل ئزثب ئزثب ىتا هبت ،ف٘دخل لظبطْب فهٖ لظهبص الهٌفسٍ ،
ث٘ي هب ئذا وبًه هتفسلٔ ووي لـغ ٗدُ فٖ َٗم ٍ لـغ زجلِ فهٖ ٗهَم
خس ٍ ّىرا ئلا أى هبت ،فلن ٗدخل لظبطْب فٖ لظبطْب؟ٍجَُ ،ال
ٗجؼد أٍجْ٘ٔ األخ٘س ٍ ،الوسألٔ ثؼد هشىلٔ،
58

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص516 :

ّل يذخل قظبص الطشف في قظبص الٌفس

• ًؼن ال ئشىبل فٖ ػدم التداخل لَ وبى التفسٗهك ثَجهِ اًهدهل ثؼهغ
الجساىبت ،فوي لـغ ٗد زجل فلن ٗوه ٍ اًدهله جساىتْب ثهن لـهغ
زجلِ فبًدهله ثن لتلِ ٗمتض هٌِ ثن ٗمتل.

59

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص516 :

ّل يذخل قظبص الطشف في قظبص الٌفس
• السبدسٔ لَ لـغ ٗدُ هي الىَع ٍ خس ذزاػِ فْله لتال ثِ ألى سساٗٔ
األٍل لن تٌمـغ ثبلتبًٖ لش٘بع ألوِ لجل التبً٘ٔ ٍ ل٘س ورا لَ لـغ ٍاىد
ٗدُ ٍ لتلِ اٙخس ألى السساٗٔ اًمـؼه ثبلتؼج٘ل ٍ فٖ األٍلا ئشىبل ٍ
لَ وبى الجبًٖ ٍاىدا دخله دٗٔ الـسف فٖ دٗٔ الٌفس ئجوبػب هٌهب ٍ
ّل ٗدخل لظهبص الـهسف فهٖ لظهبص الهٌفس اػهـسثه فتهَى
األطيبة فِ٘

60

ششائغ اإلسالم في هسبئل الحالأ ٍ الحشام؛ ج ،4ص187-186 :

ّل يذخل قظبص الطشف في قظبص الٌفس

• ففٖ الٌْبٗٔ ٗمتض هٌِ ئى فسق ذله ٍ ئى ػهسثِ ػهسثٔ ٍاىهدٓ لهن
ٗىي ػلِ٘ أوتس هي المتل ٍ ّٖ زٍاٗٔ هيود ثي ل٘س ػهي أىهدّوب ٍ
فٖ الوجسَؽ ٍ القالف ٗدخل لظبص الـسف فٖ لظهبص الهٌفس ٍ
ّٖ زٍاٗٔ أثٖ ػج٘دٓ ػي أثٖ جؼفس ع ٍ فٖ هَػغ خس هي الىتبة لَ
لـغ ٗد زجل ثن لتلِ لـغ ثن لتل فبأللسة هب تؼوٌتِ الٌْبٗٔ ل ثجهَت
المظبص ثبلجٌبٗٔ األٍلا ٍ ال ورا لَ وبًه الؼسثٔ ٍاىهدٓ ٍ وهرا لهَ
وبى ثسساٗتِ ووي لـغ ٗد غ٘سُ فسست ئلا ًفسِ فبلمظبص فٖ الٌفس
ال فٖ الـسف.

61

ششائغ اإلسالم في هسبئل الحالأ ٍ الحشام؛ ج ،4ص187-186 :

ّل يذخل قظبص الطشف في قظبص الٌفس

•  .7002القبهس:
• لَ اتّيد المبؿغ فمـغ ٗد زجل ،ثن لـغ زجلِ ،ثن سست الجساىتبى لتهلٍ ،
ّل ٗدخل لظبص الـسف فهٖ لظهبص الهٌفس؟ لهبل فهٖ الوجسهَؽ ٍ
القالفً :ؼن هـلمب « ّٖ ٍ »2زٍاٗٔ أثٖ ػج٘دٓ ػهي الجهبلس ػل٘هِ السهالم
« ٍ »3فٖ الٌْبٗٔ :ئى فسّق ذله لن ٗدخلٗ ٍ ،مهتض هٌهِ فهٖ الـّهسف ٍ
الٌفس ٍ ،ئى ػسثِ[ػسثٔ] ٍاىدٓ فجٌه جٌبٗت٘ي ،لن ٗىي ػلِ٘ أوتهس ههي
المتل َّ ٍ »1« .الوؼتود.
• ٍ لَ لـغ ٗدُ فسست ئلا ًفسِ ،فبلمظبص فٖ الٌفس ال فهٖ الـّهسف ،ألىّ
السساٗٔ تتؤ الجٌبٗٔ ٍ ،لد اتّفك ػلوبؤًب ػلا أىّ دٗٔ الـسف تدخل فٖ دٗٔ
الٌّفس ٍ ،ئى اختلفَا فٖ المظبص ػلا هب تمدم.
62

تحشيش األحكبم الششػية ػلى هزّت اإلهبهية (ط  -الحذيثة)؛ ج ،5ص433 :

ّل يذخل قظبص الطشف في قظبص الٌفس

• ( .)2الوجسههَؽ22 /7 :؛ القههالف ،163 /5 :الوسههألٔ  23هههي وتههبة
الجٌبٗبت.
• ( .)3الَسبئل ،281 /19 :الجبة  7هي أثَاة دٗبت الوٌبفغ ،اليدٗ .1
• ( .)1الٌْبٗٔ .771 :لبل الشْ٘د التبًٖ زىوِ اللّهِ فهٖ الوسهبله :اختلهف
األطيبة فٖ دخَل لظبص الـسف ٍ الشجبج فهٖ لظهبص الهٌفس ئذا
اجتوؼب ػلا ألَال ثالثٔ ولْب للش٘خ زىوهِ اللّهِ .أىهدّب :ػهدم الهدخَل
هـلمب ذّت ئلِ٘ فٖ الوجسَؽ ٍ القهالف ٍ .التهبًٖ :ػهدُ ٍ ّهَ دخهَل
األػؼف فٖ األلَى هـلمب ،ذّت ئلِ٘ فهٖ الىتهبث٘ي الوهروَزٗي أٗؼهبٍ .
التبل  :التفظ٘ل َّ ٍ ،التداخل اى اتّيد الؼّسة ٍ ،ػدهِ هغ تؼددُ ،ذّهت
ئلِ٘ الش٘خ فٖ الٌْبٗٔ .الىظ الوسبله.98 -97 /15 :
63

تحشيش األحكبم الششػية ػلى هزّت اإلهبهية (ط  -الحذيثة)؛ ج ،5ص433 :

ّل يذخل قظبص الطشف في قظبص الٌفس

• ٍ لَ وبى الجبًٖ ٍاىدا دخله دٗٔ الـسف فٖ دٗٔ الٌفس ئجوبػب ،فاى
ثجته طليب فاشىبل.
• ٍ ّل ٗدخل لظبص الـسف فٖ لظبص الٌفس؟ ل٘لً :ؼن ئى اتّيدت
الؼسثٔ ٍ ،ئى فسّق لن ٗدخل.
• ٍ لَ سسى المـغ ئلا الٌفس فبلمظبص فٖ الٌفس ال الـسف ٍ .لَ لتل
هسٗؼب هشسفب ٍجت المَد.

64

قَاػذ األحكبم في هؼشفة الحالأ ٍ الحشام؛ ج ،3ص593 :

