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متبة 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 :

متبة 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 تني قشيٌة لجية أٍ لفظية ػلىى الْىضأ أٍ ػىذم
مَى 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 الوٌضأ

• 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 مبى 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 هلنِ ثغيش إرى الوبلل أٍ فىي
طشيق ػبم هي دٍى إرى هقجَأ هي الحبمن.

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 هُجِِْص إَٔ ٍَىٌِّٖ ٍ .جََْصَ ػلا الجهسٗو ٍ أَجَِْهصَ :أَثْجَهه لَتْلهِ.
ت ػلها الجهسٗو ئِذا أَسهسػه لتلهِ ٍ لهد تَووهه
جَْه ْ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 هتنتفب

• 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 ملجب 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 أهسنِ شخض ٍ قتلِ آخش ٍ مبى 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 أمشِّ 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 قتلتل»

• 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 ًفسل»

• 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 اإلمشاُ 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 أمشِّ 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 حنن 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 قطغ أحذ يذُ هي الضًذ ٍ 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.

47

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*،

• * ٍ َّ هب ئذا وبًه الجٌبٗبت هتؼددٓ ػسفب فالتدخل ثل لىل ٍاىهد
هٌْب دٗٔ ػلا ىدٓ ٍ المظبص ورله.

48

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،
49

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.

50

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص516 :

لَ اشتشك اثٌبى فوب صاد في قتل ٍاحذ

• هسألٔ  44لَ اشتسن اثٌبى فوب شاد فٖ لتل ٍاىد التض هٌْن ئذا أزاد
الَلٖ ،ف٘سد ػلْ٘ن هب فؼل هي دٗٔ الومتَل ،ف٘أخر ول ٍاىد هب فؼل
ػي دٗتِ ،فلَ لتلِ اثٌبى ٍ أزاد المظبص ٗإدٕ لىل هٌْوب ًظف دٗهٔ
المتل ٍ ،لَ وبًَا ثالثٔ فلىل ثلتب دٗتِ ٍ ّىرا ٍ ،للَلٖ أى ٗمتض ههي
ثؼؼْن ٍ ٗسد الجبلَى الوتسٍوَى دٗٔ جٌبٗتْن ئلا الرٕ التض هٌِ ،ثهن
لَ فؼل للومتَل أٍ الومتَل٘ي فؼل ػوب زدُ شسوبؤّن لبم الَلٖ ثٍِ ،
ٗسدُ ئلْ٘ن ووب لَ وبى الشسوبء ثالثٔ فبلتض هي اثٌ٘ي ،ف٘سد الوتهسٍن
دٗٔ جٌبٗتِ ّٖ ٍ ،التل ئلْ٘وبٗ ٍ ،سد الَلٖ الجم٘ٔ ئلْ٘وبّ ٍ ،هٖ دٗهٔ
وبهلٔ ،ف٘ىَى لىل ٍاىد ثلتب الدٗٔ.
51

تحشيش الَسيلة؛ ج ،2ص517 :

لَ اشتشك اثٌبى فوب صاد في قتل ٍاحذ
• هسألٔ [ 14شسائؾ لتل جوبػٔ ثَاىد]
• ئذا لتل جوبػٔ ٍاىدا لتلَا ثِ أجوؼ٘ي ،ثشسؿ٘ي:
• أىدّوب :أى ٗىَى ول ٍاىد هٌْن هىبفئب لِ ،أػٌٖ :ئذا اًفسد ول ٍاىد
هٌْن ثمتلِ لتل َّ ٍ ،أى ال ٗىَى فْ٘ن هسلن هشبزن للىفبز فٖ لتل
وبفس ٍ ،ال ٍالد شبزن غ٘سُ فٖ لتل ٍلدُ.

52

الخالف؛ ج ،5ص155 :

لَ اشتشك اثٌبى فوب صاد في قتل ٍاحذ

• ٍ التبًٖ :أى ٗىَى جٌبٗٔ ول ٍاىد هٌْن لَ اًفسد ثْب وبى هٌْب التلهف،
فبذا ىظل ّرا فٖ الي٘بٓ ٍ الجٌبٗٔ لتلهَا ولْهن ثهِ ٍ .ثهِ لهبل فهٖ
الظيبثٔ :ػلٖ ػلِ٘ السالم ٍ ،ػوس ثي القـبة ٍ ،الوغ٘سٓ ثي شؼجٍٔ ،
اثي ػجبس ٍ .فٖ التبثؼ٘ي :سؼ٘د ثي الوسه٘ت ٍ ،اليسهي الجظهسٍٕ ،
ػـبء ٍ .فٖ الفمْبء :هبله ٍ ،األٍشاػهٖ ٍ ،التهَزٕ ٍ ،أثهَ ىٌ٘فهٔ ٍ
أطيبثِ ٍ ،الشبفؼٖ ٍ ،أىود ٍ ،ئسيبق ئال أى ػٌدًب أًْن ال ٗمتلهَى
ثَاىد ئال ئذا زد أٍل٘بؤُ هب شاد ػلا دٗٔ طبىجْن ٍ .هتا أزاد أٍل٘هبء
الومتَل لتل ول ٍاىد هٌْن وبى لْن ذله ٍ ،زد الجبلَى ػلها أٍل٘هبء
ّرا الومبد هٌِ هب ٗصٗد ػلا ىظٔ طبىجْن.
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الخالف؛ ج ،5ص155 :

لَ اشتشك اثٌبى فوب صاد في قتل ٍاحذ

• ٍ لن ٗؼتجس ذله أىد هي الفمْبء «.»4
• ( )4األم  ٍ ،23 -22 :6هقتظس الوصًهٖ ٍ ،237 :الوجوهَع ٍ ،369 :18
الَج٘ص  ٍ ،127 :2وفبٗٔ األخ٘بز  ٍ ،99 :2السساج الَّبج ٍ ،483 :هغٌهٖ
الويتههبج  ٍ ،20 :4زىوههٔ األهههٔ  ٍ ،98 :2الو٘ههصاى الىجههسى ٍ ،141 :2
الوجسَؽ  ٍ ،127 :26ثدائغ الظٌبئغ  ٍ ،238 :7شسح فتو المدٗس ،278 :8
ٍ الْداٗٔ  ٍ ،278 :8تج٘٘ي اليمبئك  ٍ ،114 :6اللجهبة  ٍ ،42 :3أىىهبم
المس ى للجظبص  ٍ ،146 :1ػودٓ المهبزٕ  ٍ ،55 :24ىل٘هٔ الؼلوهبء :7
 ٍ ،456فتو الوؼ٘ي ٍ ،127 :الفتبٍى الٌْدٗٔ  ٍ ،5 :6الوغٌٖ الثي لداهٔ :9
 ٍ ،367الشههسح الىج٘ههس  ٍ ،335 :9ثداٗههٔ الوجتْههد  ٍ ،398 :2الجههبهغ
ألىىبم المس ى  ٍ ،251 :2سجل السالم  ٍ ،1203 :3فتو السى٘ن ٍ ،82 :3
أسْل الودازن .119 :3
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الخالف؛ ج ،5ص155 :

لَ اشتشك اثٌبى فوب صاد في قتل ٍاحذ
 ٍ .1لبل هيود ثي اليسي :الم٘هبس أى ال ٗمتهل جوبػهٔ ثَاىهد ٍ ،ال
تمـغ أٗد ث٘د ،ئال أًب تسوٌب الم٘بس فٖ المتل لألثس ٍ ،تسوٌب األثس فهٖ
المـغ ػلا الم٘بس «.»1
 ٍ .2ذّت ؿبئفٔ ئلا أى الجوبػٔ ال تمتل ثبلَاىد ،لىي ٍلهٖ الومتهَل
ٗمتل هٌْن ٍاىداٗ ٍ ،سمؾ هي الدٗٔ ثيظهتِٗ ٍ ،أخهر ههي الجهبل٘ي
الجبلٖ هي الدٗٔ ػلا ػدد الجٌبٓ .ذّت ئلِ٘ فٖ الظيبثٔ ػجد اهلل ثهي
الصث٘س ٍ ،هؼبذ ٍ .فٖ التبثؼ٘ي اثي س٘سٗي ٍ ،الصّسٕ «.»2
 ٍ .3ذّجه ؿبئفٔ :الا أى الجوبػٔ ال تمتل ثبلَاىد ٍ ،ال ٍاىهد ههٌْن.
ذّت ئلِ٘ زث٘ؼٔ ثي أثٖ ػجد السىوي ٍ ،أّل الظبّس داٍد ٍ أطهيبثِ
«.»3
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الخالف؛ ج ،5ص156 :

لَ اشتشك اثٌبى فوب صاد في قتل ٍاحذ
• دل٘لٌب :ئجوبع الفسلٔ ٍ أخجبزّن «.»4
• ٍ أٗؼب :لَلِ تؼبلا «ٍَ لَىُنِ فِٖ الْمِظبصِ ىَ٘بٌٓ ٗب أٍُلِٖ الْأَلْجهبةِ» «»5
ٍ هؼٌبُ :اًِ ئذا ػلن اًِ ئذا لتل لتل ال ٗمتل فتجما الي٘بٓ ،فلهَ وبًهه
الشسؤ تسمؾ المظبص لجـل ىفظ الدم ثبلمظبص ،ألى وهل ههي أزاد
لتل غ٘سُشبزوِ خس فٖ لتلِ ،فجـل المظبص.
• ٍ لبل اهلل تؼبلا «ٍَ هَيْ لُتِلَ هَظْلَُهبً فَمَدِ جَؼَلٌْب لََِلِِِِّ٘ سُلْـبًبً فَال ُٗسِسِفِ
فِٖ الْمَتْلِ» « ٍ »1هي لتلِ ألف أٍ ٍاىهد فمتهل هظلَههبٍ ،جهت أى
ٗىَى لَلِ٘ سلـبى فٖ المَد ثِ.
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الخالف؛ ج ،5ص156 :

•
•
•
•

•
•

•
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لَ اشتشك اثٌبى فوب صاد في قتل ٍاحذ
( )1أشبز ئلِ٘ فٖ الوجوَع .369 :18
( )2ػودٓ المبزٕ  ٍ ،55 :24ىل٘ٔ الؼلوبء  ٍ ،456 :7الوغٌٖ الثي لداههٔ
 ٍ ،367 :9الشسح الىج٘س :9
.335
( )3الوغٌٖ الثي لداهٔ  ٍ ،367 :9الشسح الىج٘س  ٍ ،335 :9ػودٓ المهبزٕ
 ٍ ،55 :24الوجوَع :18
 ٍ ،369ىل٘ٔ الؼلوبء  ٍ ،457 :7الجيس الصخبز  ٍ ،218 :6سجل السالم :3
.1203
( )4الىبفٖ  ٍ ،283 :7هي ال ٗيؼسُ الفمِ٘  85 :4ىدٗ ٍ ،276 -274
التْرٗت  217 :10ىدٗ  ٍ ،856 -854االستجظبز .281 :4
( )5الجمسٓ.179 :
الخالف؛ ج ،5ص156 :

•

•
•
•
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لَ اشتشك اثٌبى فوب صاد في قتل ٍاحذ
ٍ زٍى أثَ شسٗو الىؼجٖ « :»2أى الٌجٖ طلا اهلل ػلِ٘ ٍ لِ لبل :ثهن
أًتن ٗب خصاػٔ لد لتلتن ّرا المت٘ل هي ّرٗل ٍ أًب ٍ اهلل ػبللهٔ ،فوهي
لتل ثؼدُ لت٘ال فأّلِ ث٘ي خ٘ست٘ي ئى أىجَا لتلَا ٍ اى أىجهَا أخهرٍا
الدٗٔ « ٍ »3لن ٗفظل ث٘ي الَاىد ٍ الجوبػٔ َّ ٍ .ئجوبع الظهيبثٔ.
زٍٕ ػي ػلٖ ػلِ٘ السالم ٍ ،ػوس ٍ ،اثي ػجبس ٍ ،الوغ٘سٓ «.»4
ٍ زٍى سؼ٘د ثي الوس٘ت :أى ػوس ثي القـهبة لتهل ًفهسا خوسهب أٍ
سجؼب ثسجل لتلَُ لتل غ٘لٔ ٍ .لبل ػوس :لَ توبال ػل٘هِ أّهل طهٌؼبء
لمتلتْن جو٘ؼب «.»5
ٍ زٍٕ ػي ػلٖ ػلِ٘ السالم أًِ لتل ثالثٔ لتلَا ٍاىدا «.»6
ٍ ػي الوغ٘سٓ ثي شؼجٔ أًِ لتل سجؼٔ ثَاىد «.»7
الخالف؛ ج ،5ص157 :

لَ اشتشك اثٌبى فوب صاد في قتل ٍاحذ
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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______________________________

( )1االسساء.33 :
( )2اختلف أطيبة التساجن فٖ اسوِ فمبل اثي ىجس :أثَ شسٗو القصاػٖ الىؼجٖ ل٘ل اسوِ خَٗلد ثي ػوسٍ ٍ ،ل٘هل ػوهسٍ
ثي خَٗلد ٍ ،ل٘ل ػجد السىوي ثي ػوسٍ ٍ ،ل٘ل ّبًٖ ٍ ،ل٘ل وؼت ٍ الوشَْز األٍل .أسلن َٗم الفتو ،زٍى ػي الٌجٖ طهلا
اهلل ػلِ٘ ٍ لِ ٍ سلن ٍ ػي اثي هسؼَد .هبت ثبلودٌٗٔ سٌٔ ثوبى ٍ ست٘ي ٍ ،ل٘ل ثوبى ٍ خوس٘ي .تْرٗت التْرٗت .125 :12
( )3سٌي أثٖ داٍد  172 :4ىدٗ  ٍ ،4504سٌي الدازلـٌٖ  95 :3ىدٗ  ٍ ،54سٌي التسهرٕ :4
 21ىدٗ  ٍ ،1406هسٌد أىود ثي ىٌجل  ٍ ،385 :6تلق٘ض اليج٘س  21 :4ىدٗ .1694
( )4اًظس سجل السالم .1203 -1202 :3
( )5الوَؿأ  871 :2ىدٗ  ٍ ،13السٌي الىجسى  ٍ ،41 :8ػودٓ المبزٕ  ٍ ،55 :24فتو الجبزٕ :12
 ٍ ،227وفبٗٔ األخ٘بز  ٍ ،99 :2تلق٘ض اليج٘س  ٍ ،20 :4سجل السالم .1202 :3
( )6وفبٗٔ األخ٘بز .99 :2
( )7السٌي الىجسى  ٍ ،41 :8وفبٗٔ األخ٘بز  ٍ ،99 :2فٖ فتو الجبزٕ  ٍ 228 :12سجل السالم :3
« 1202أزثؼٔ» فالىظ.
القالف ،ج ،5ص158 :
ٍ ػي اثي ػجبس أًِ ئذا لتل جوبػٔ ٍاىدا لتلَا ثِ ٍ لَ وبًَا هبئٔ «.»1
( )1وفبٗٔ األخ٘بز  ٍ ،99 :2الجيس الصخبز .218 :6

لَ اشتشك اثٌبى فوب صاد في قتل ٍاحذ
• ئذا لتل جوبػٔ ٍاىدا لتلَا ثِ أجوؼ٘ي ثشسؿ٘ي
• أىدّوب أى ٗىَى ول ٍاىد هٌْن هىبفئب لِ أػٌٖ لَ تفسد ثمتلِ لتهل ثهِ ٍ
َّ أال ٗىَى فْ٘ن هسلن ٗشبزن الىفبز فٖ لتل وهبفس ٍ ال ٍالهد ٗشهبزن
غ٘سُ فٖ لتل ٍلدُ ٍ ،التبًٖ أى ٗىَى جٌبٗٔ ول ٍاىد هٌْن لهَ اًفهسد ثْهب
وبى هٌْب التلف ،غ٘س أى ػٌدًب أًْن هتا لتلَا الجوبػٔ زدٍا فبػل الدٗهٔ ٍ
هتا أزاد أٍل٘بء الومتَل لتل ٍاىد وبى لْن ٍ ،زد الجبلَى ػلا أٍل٘بء الومبد
هٌِ هب ٗظ٘جْن هي الدٗٔ ،لَ وبًه دٗٔ ٍ ،لن ٗؼتجس ذله أىد ٍ فْ٘ب خهالف
هي ٍجِ خس.
•
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الوجسَط في فقِ اإلهبهية؛ ج ،7ص13 :

لَ اشتشك اثٌبى فوب صاد في قتل ٍاحذ

• ٍ ئذا لتل جوبػٔ ٍاىدا وبى لَلٖ الدم لتلْن ثِ ،ئذا زد فبػل الدٗهٔ،
فاى أزاد ٍاىدا هٌْن دٍى الجبل٘ي ،وبى لِ ذلهه ٍ ،زد الجهبلَى ػلها
أٍل٘بء الومبد هٌِ هب ٗظ٘جْن هي الدٗٔ.
•
•
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الوْزة (الثي الجشاج)؛ ج ،2ص462 :

لَ اشتشك اثٌبى فوب صاد في قتل ٍاحذ
• « 12 »7ثَبةُ حُنْنِ هَب لََِ اشْتَشَكَ اثٌَْبىِ فَظَبػِذاً فِي قَتْلِ ٍَاحِ ٍذ
•  »8« -1 -35104هُيَودُ ثِيُ ػَلِِّٖ ثِيِ الْيُسَِ٘يِ ثِاِسٌَِبدُِِ ػَيْ دَاٍُدَ ثِهيِ
سِسْىَبىَ ػَيْ أَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ ع فِٖ زَجُلَِ٘يِ لَتَلَب زَجُلًب -لَبلَ ئِىْ شَبءَ أٍَِلَِ٘بءُ
الْوَمْتَُلِ -أَىْ ُٗإَدٍُّا دًَِٗٔ ٍَ َٗمْتُلَُُّوَب جَوِ٘ؼبً لَتَلَُُّوَهب -)8( .الفم٘هِ -4
.5217 -111
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ٍسبئل الشيؼة؛ ج ،29ص41 :

