 99-12-6كتاب القصاص
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عدم جواز المبادرة للوول ال مو الن االو
المسلمين

• مسألة  6األحوط عدم جووا الباورة ل للوولذ كا ورف ما ولةا لو
القصرص سيبر فذ الطلف ال مع كف والذ البسلبين ،بل ال يخلو من
قول و لو برة فللوالذ تعزيله ،و لكن ال قصرص عليه و ال ةية.

3

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص534 :

عدم جواز المبادرة للوول ال مو الن االو
المسلمين

•  6برب القضرء فذ الديرت و القصرص
• قرل اهلل عز و جل وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومرً فَقَدْ جَعَلْونٰا لِوَلِيِّوهِ ُسولْ ٰانورً
ْصوو اً فععول سواهرنه لوولذ
فَلٰا يُسْلِفْ فِذ الْقَتْولِ ِنهوهُ ٰافَ مَا ُ
البقتول القوة برلقتل و نهره عن اإلسلاف فيه.

4

المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص734 :

عدم جواز المبادرة للوول ال مو الن االو
المسلمين

• كا وجب للجل عل غيله قوة فذ ن س أو طولف لوي يكون لوه أف
يستوفيه ماه با سه بغيل سلطرف ،ألنه من فلوض األئبة ،فإف خورل و
برة و استوف حقه وقع موقعه و ال ضبرف عليه ،و عليوه التعزيول ،و
قرل بعضهي ال تعزيل عليه ،و األول أصح ألف لإلمرم حقر فذ استي رئه.

5

المبسوط ف فقه اإلمامية؛ ج ،7ص100 :

عدم جواز المبادرة للوول ال مو الن االو
المسلمين

• و من أ اة القصرص فال يقتصّ با سه ،و نّبر يقتص له الاّرظل فذ أمول
البسلبين ،أو يأكف له فذ كلك .فإف أكف له ،جر له حيائذ االقتصرص
با سه.

6

النهاية ف مجرد الفقه ا الفتااى؛ ص778 :

عدم جواز المبادرة للوول ال مو الن االو
المسلمين

•
• و من أ اة القصرص ،فال يقتص با سه ،و انّبر يقتص له الارظل فذ أمول
البسلبين ،أو يأكف له فذ كلك ،فرف اكف له ،جر له حيائذ االقتصرص
« ،»1فرف برة و اقتص ،أخطأ و لي يعب عليه قوة و ال قصرص.

7

السرائر الحااي لتحرير الفتااى؛ ج ،3ص412 :

عدم جواز المبادرة للوول ال مو الن االو
المسلمين

• و كا وجب إلنسرف عل غيله قوة ،فذ طلف أو ن وس ،لوي يعوز اف
يستوفيه با سه ،الف كلك من فلوض األئبة علويهي السوالم ،و عليوه
التعزيل.

8

المهذب ( بن البراج)؛ ج ،2ص485 :

عدم جواز المبادرة للوول ال مو الن االو
المسلمين

•
• و كا أ اة القوة تول كلك ماه سلطرف اإلسالم أو من يوأكف لوه فوذ
الايربة عاه ،فرف ساق الولذ ال قتله فعل السلطرف البارلغة فذ عقوبته
و الحق له و ال عليه غيل كلك.

•

9

الكاف ف الفقه(حلبى ،ابو الصالح)؛ ص383 :

عدم جواز المبادرة للوول ال مو الن االو
المسلمين

• و ال يستقيد ال سلطرف اإلسالم ،أو من يأكف له فذ كلك ،و هو ولوذ
من ليس له ولذ من أهله ،يقتل برلعبد أو يأخوذ الديوة و يأخوذ ةيوة
الخطأ ،و ال يعو له الع و غيله من األوليرء.

10

غنية النزاع اللى علم األصول ا الفراع؛ ص407 :

عدم جواز المبادرة للوول ال مو الن االو
المسلمين

•
• و كا رف الولذّ واحدا جر أف يستوفذ من غيل كف اإلمرم عل
نعي األقلب التوقّ عل كنه خصوصر الطلف.
•
•

11

قواعد األحكام ف معرفة الحالل ا الحرام؛ ج ،3ص622 :

أي.

عدم جواز المبادرة للوول ال مو الن االو
المسلمين

• كا وجب له عل غيله قصرص
• لي يخل من أحد أملين مر أف يكوف ن سر أو طلفور فورف ورف ن سور
فلولذ الدم أف يقتص با سه لقوله تعورل «وَ مَونْ قُتِولَ مَظْلُومورً فَقَودْ
جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْ ٰانرً»

12

المبسوط ف فقه اإلمامية؛ ج ،7ص56 :

عدم جواز المبادرة للوول ال مو الن االو
المسلمين

• و كا رف الولذ واحدا جاز لوه المبوادرة ا األالوى توقفوه علوى الن
اإلمام و قيل تهلم البارة ل و يعز لوو بورة و تتأ ود الكلاهيوة فوذ
قصرص الطلف.
•

13

شرائ اإلسالم ف مسائل الحالل ا الحرام؛ ج ،4ص213 :

عدم جواز المبادرة للوول ال مو الن االو
المسلمين

• و كا قرمت الاياة عل جل بأنه قتل جوال مسولبر عبودا و اختور
أوليرء البقتول القوة بصرحاهي توولى السولنا القوود ماوه برلقتول لوه
برلسي ةوف غيله.
•

14

المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص736 :

عدم جواز المبادرة للوول ال مو الن االو
المسلمين

• مسألة  :80كا وجب إلنسرف قصرص فذ ن س أو طلف،
• فال ينبغ أ يقتص بنفسه .فا نلك لإلمام أا من يأمره بوه ا موام
بال خالف.
•
•
•
•
•
15

و ف برة و استوفره با سه وقع موقعه و ش ء عليه.
و للشرفعذ فيه قوالف:
أحدهبر :الباصوص عليه ،أف عليه التعزيل.
و الثرنذ :ال شذء عليه «.»4
ةليلار :أف األصل بلاءل الذمة ،و من أوجب عليه التعزيل فعليه الداللة.
الخالف؛ ج ،5ص205 :

عدم جواز المبادرة للوول ال مو الن االو
المسلمين

• ( )1صلّح البهقّق فذ الشلائع بعوا البارة ل « ،»1و حكذ كلك عن
موضع من الباسوط « »2و عن ال رضل « »3و ولده « »4و الشهيدين
« »5و أبذ العاّرس « »6و البقدس األ ةبيلذ « ،»7بل فذ البسورلك
نساته ل األ ثل « ،»8و فذ الليرض ل أ ثل البتأخّلين بل عورمّتهي
«.»9
• و البهكوذّ عوون البقاعووة « »10و الخووالف « »11و الغايووة « »12و
البهذب « »13و موضوع خخول مون الباسووط « »14و العلّرموة فوذ
القواعد « »15عدم جوا البارة ل بدوف كف اإلمرم أو من يأمله.
16

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص296 :

عدم جواز المبادرة للوول ال مو الن االو
المسلمين
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17

______________________________

( )1شلائع اإلسالم.1002 /4 :
( )2الباسوط.56 /7 :
( )3تهليل األحكرم ،255 /2 :مختل الشيعة 472 /9 :مسألة .164
( )4يضرح ال وائد.622 /4 :
( )5اللبعة الدمشقية ،179 :اللوضة الاهية.94 /10 :
( )6البقتصل.434 :
( )7معبع ال رئدل و الالهرف.429 /13 :
( )8مسرلك األفهرم.229 /15 :
( )9يرض البسرئل.334 /10 :
( )10البقاعة.736 :
( )11الخالف 205 /5 :مسألة .80
( )12غاية الازوع.407 :
( )13البهذّب.485 :
( )14الباسوط.100 /7 :
( )15قواعد األحكرم.299 /2 :

عدم جواز المبادرة للوول ال مو الن االو
المسلمين

• و الظرهل أفّ مهلّ الخالف مر كا رف البوجب للقصرص ثربترً من ةوف
حكي الهر ي ،بر كا أقلّ القرتل برلقتل و علي ولذّ البقتول بذلك مثلًر،
فإنّه فذ مثله وقع الخالف فذ جوا الباورة ل و عودم البلاجعوة لو
الهر ي و االستئذاف ماه و عدمه،
• و أمّر مع ثاوت االختالف فذ أصل البوجب و توقّو الثاووت علو
حكي الهر ي ،بر كا ثات القتول برلقسورمة ،فرلظورهل أفّ ثاوتوه عاود
الهر ي رف و ال يهترج بعد الثاوت ل االسوتئذاف ماوه فوذ جولاء
القصرص و عبرله ،بهيث رف اللّر م البلاجعوة ليوه فوذ مولحلتين:
ثارت البوجب ،و جلاء القصرص.
18

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص297 :

عدم جواز المبادرة للوول ال مو الن االو
المسلمين

• و لعلّ من تهليل مهلّ الازاع يظهل عدم جوا البارة ل ،السوتلزام العووا
تهقّق القتل بعاواف القصرص فذ موا ة ثيلل لي يتهقّق البوجب فيهر ،و هو
يستلزم االختالل فذ العرمعة اإلسالمية و معتبع البسلبين.
• و به يظهل ال لق بين حق القصرص و بين مثل حقّ الشو عة ،الوذي تعوو
البارة ل ل استي رئه من ةوف ملاجعة ل الهر ي ،ضلو ل عدم تهقّق ترل
فرسد فيه بعد بقرء حيرل األشخرص الذين يلتا بهي حقّ الش عة،
• و هذا بخالف البقتول بعاواف القصرص ،فإنّه لو فلض عدم ثاوت الولذّ لوه
و الب لوض موته ال سايل ل ثارت ونه ال بهذا العاواف واقعرً ،و هذا أمل
أهيّ من معلّة االحتيرط ،حتّ يقرل بر فذ العوواهل « »1بعودم وجووب
ملاعرته.
19

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص297 :

عدم جواز المبادرة للوول ال مو الن االو
المسلمين

• و يؤيّده ةعوى ن ذ الخالف فيه فذ مهكذ الخالف ،حيث قورل :ال يااغوذ
أف يقتصّ با سه ،ألفّ كلك لإلمرم (عليه السّالم) أو من يوأمله بوال خوالف
«.»2
• و ف رف التعايل ب «ال يااغذ» ال يكوف ظرهلاً فذ عدم العوا  ،خصوصرً مع
فتوى الشيخ فذ موضع من الباسوط برلعوا بر علفت ،و مع حكبه فوذ
الخالف بعدم التعزيل مع البخرل ة.
• و ذا يؤيّده ةعوى ن ذ الخالف أيضرً من الغاية ،حيث قورل :و ال يسوتقيد
لّر سلطرف اإلسالم أو من يأكف له فذ كلك ،و هو ولذ من ليس لوه ولوذ،
ل أف ن الخالف فذ كلك لّه « .»1بر أنّه يؤيّوده وايوة مهبّود بون
مسلي ،عن أبذ جع ل (عليه السّالم) قرل :من قتله القصرص بأمل اإلمرم فوال
ةية له فذ قتل و ال جلاحة «.»2
20

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص298-297 :

عدم جواز المبادرة للوول ال مو الن االو
المسلمين

• ______________________________
( )1جواهل الكالم.287 /42 :
• ( )2الخالف 205 /5 :مسألة .80

• ( )1غاية الازوع.408 407 :
• ( )2وسرئل الشيعة ،47 /19 :أبواب القصرص فذ الا س ب  24ح .8

21

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص297 :

•

•
•
•
22

لو كا أالياء الدم أكثر من ااحد
مسألة  7لو رف أوليرء الدم أ ثول مون واحود فورألقوى عودم جووا
االستي رء ال برجتبرع العبيع و كف الولذ*،ال ببعا ضلب ل واحد
يره ،بل ببعا كنهي ألحد ماهي أو تو يلهي أحدا** ،و عن جبع أنه
يعو لكل ماهي البارة ل ،و ال يتوق عل كف اآلخل ،لكون يضوبن
حصص من لي يأكف ،و األول أقوى ،نعي لو برة و استاد فال قوة ،بول
عليه حصص الاقية مع عدم االكف ،و لإلمرم ***عليه السالم تعزيله.
* أي اال المسلمين ال الميت.
** بل اإلستيفاء موكول اللى اال المسلمين.
*** أي لوال المسلمين سواء كا اإلمام المعصوم أا الفقيه الجام
للشرائط
تحرير الوسيلة ،ج ،2ص535 :

لو كا أالياء الدم أكثر من ااحد

• « 52 »1بَربُ أَنههُ ِكَا عَ َر بَعْضُ الْأَوْلِيَورءِ عَونِ الْقَرتِولِ أَوْ طَلَوبَ الدِّيَوةَ
فَلِلْاَرقِذ الْقِصَرصُ بَعْدَ َةِّ فَرضِلِ الدِّيَةِ
•  »2« -1 -35282مُهَبهدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِذِّ بْنِ ِبْلَاهِييَ عَنْ أَبِيوهِ وَ
عَنْ مُهَبهدِ بْنِ يَهْيَ عَنْ أَحْبَدَ بْنِ مُهَبهدٍ جَبِيعرً عَنِ ابْنِ مَهْاُوبٍ عَونْ
أَبِذ وَلهرةٍ الْهَاهرطِ قَرلَ :سَأَلْتُ أَبَر عَاْدِ اللههِ ع عَنْ َجُلٍ قُتِولَ وَ لَوهُ أُمٌّ وَ
أَبٌ وَ ابْنٌ -فَقَرلَ الِربْنُ أَنَر أُ ِيدُ أَفْ أَقْتُلَ قَرتِلَ أَبِذ -وَ قَورلَ الْوأَبُ أَنَور
(أُ ِيدُ أَفْ) « »3أَعْ ُوَ -وَ قَرلَتِ الْأُمُّ أَنَر أُ ِيدُ أَفْ خخُذَ الدِّيَةَ -قَرلَ فَقَورلَ
السودُسَ مِونَ الدِّيَوةِ -وَ يُعْطِوذ وَ َثَوةَ الْقَرتِولِ
فَلْيُعْ ِ الِربْنُ أُمه الْبَقْتُولِ ُّ
السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقه الْأَبِ -الهذِي عَ َر وَ لْيَقْتُلْهُ.
23

اسائل الشيعة؛ ج ،29ص113 :

لو كا أالياء الدم أكثر من ااحد

•  »4« -2 -35283وَ عَنْ مُهَبهدِ بْنِ يَهْيَ عَنْ أَحْبَدَ بْنِ مُهَبهودٍ عَونْ
عَلِذِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِذ عُبَيْلٍ عَنْ جَبِيلِ بْنِ ةَ هاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ
رَفَعَهُ ِلَ أَمِيلِ الْبُؤْمِاِينَ ع فِذ َجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِيهرفِ -فَعَ َر أَحَودُهُبَر وَ
أَبَ الْآخَلُ أَفْ يَعْ ُوَ -قَرلَ ِفْ أَ َاةَ الهذِي لَيْ يَعْ ُ أَفْ يَقْتُولَ -قَتَولَ وَ َةه
نِصْ َ الدِّيَةِ عَلَ أَوْلِيَرءِ الْبَقْتُولِ الْبُقَرةِ مِاْهُ.
• وَ َوَاهُ الصهدُوقُ بِإِسْاَرةِهِ عَنْ جَبِيلِ بْنِ ةَ هاجٍ نَهْوَهُ « »5وَ الهذِي قَاْلَوهُ
بِإِسْاَرةِهِ عَنِ الْهَسَنِ بْنِ مَهْاُوبٍ مِثْلَهُ.

24

اسائل الشيعة؛ ج ،29ص113 :

لو كا أالياء الدم أكثر من ااحد
•

•
•
•

• ______________________________
( -)1الارب  52فيه  3أحرةيث
( -)2الكرفذ  ،2 -356 -7و ال قيوه  ،5306 -138 -4و التهوذيب
.686 -175 -10
( -)3ليس فذ البصد .
( -)4الكرفذ  ،1 -356 -7و التهذيب .694 -177 -10
( -)5ال قيه .5305 -138 -4

• ( -)6الكرفذ .8 -358 -7
25

اسائل الشيعة؛ ج ،29ص113 :

لو كا أالياء الدم أكثر من ااحد

•  »6« -3 -35284وَ عَاْهُ عَنْ أَحْبَودَ عَونِ ابْونِ مَهْاُووبٍ عَونْ عَاْودِ
اللهحْبَنِ عَنْ أَبِذ عَاْدِ اللههِ ع قَرلَ :سَأَلْتُهُ عَنْ َجُلٍ قَتَلَ َجُلَيْنِ عَبْداً وَ
لَهُبَر أَوْلِيَرءُ -فَعَ َر أَوْلِيَرءُ أَحَدِهِبَر وَ أَبَ الْآخَلُوفَ قَرلَ -فَقَرلَ يَقْتُلُ الهذِي
لَيْ يَعْ ُ -وَ ِفْ أَحَاُّوا أَفْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوا الْهَدِيثَ.
• وَ َوَاهُ الشهيْخُ بِإِسْاَرةِهِ عَنْ أَحْبَدَ بْنِ مُهَبهدٍ « »1وَ َذَا الْهَدِيثَرفِ اللهذَافِ
قَاْلَهُ أَقُولُ :وَ يَأْتِذ مَر يَدُلُّ عَلَ كَلِكَ « »2وَ يَأْتِذ مَر ظَورهِلُهُ الْبُاَرفَورلُ
« »3وَ نُاَيِّنُ وَجْهَهُ «.»4

26

اسائل الشيعة ،ج ،29ص114 :

لو كا أالياء الدم أكثر من ااحد
• ( -)1التهذيب  ،688 -176 -10و االستاصر .991 -263 -4
• ( -)2يرتذ فذ الهديثين  1و  2من الارب  54و فوذ الاورب  55مون
هذه األبواب.

27

اسائل الشيعة ،ج ،29ص114 :

لو كا أالياء الدم أكثر من ااحد

• ( -)3يرتذ فذ الهديث  1من الارب  ،53و فذ األحرةيث  3و  4و 5
من الارب  54من هذه األبواب.
• ( -)4يرتذ فذ كيل الهديث  3من الارب  54من هذه األبواب.
•
•

28

اسائل الشيعة ،ج ،29ص114 :

لو كا أالياء الدم أكثر من ااحد

• « 54 »4بَربُ أَنه ُه ِكَا عَ َر بَعْضُ الْأَوْلِيَرءِ لَيْ يَعُزْ لِلْاَرقِذ الْقِصَرصُ ِكَا لَيْ
يُؤَةُّوا فَرضِلَ الدِّيَةِ
•  »5« -1 -35287مُهَبهدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُهَبهدِ بْنِ يَهْيَ عَنْ أَحْبَودَ
بْنِ مُهَبهدٍ عَنِ ابْنِ مَهْاُوبٍ عَنْ عَاْدِ اللهحْبَنِ فِذ حَدِيثٍ قَرلَ :قُلْتُ لِأَبِذ
عَاْدِ اللههِ ع َجُلَرفِ قَتَلَر َجُلًر عَبْداً -وَ لَهُ وَلِيهرفِ فَعَ َر أَحَدُ الْوَلِيهيْنِ قَرلَ-
فَقَرلَ الِنَا عَفَا بَعْضُ الْأَاْلِيَاءِ -دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ -وَ طُولِحَ عَاْهُبَور مِونَ
الدِّيَةِ بِقَدْ ِ حِصهةِ مَنْ عَ َر -وَ أَةهيَر الْاَرقِذَ مِنْ أَمْوَالِهِبَور ِلَو الهوذِينَ لَويْ
يَعْ ُوا.
29

اسائل الشيعة؛ ج ،29ص115 :

لو كا أالياء الدم أكثر من ااحد

•  »6« -2 -35288وَ عَنْ عَلِذِّ بْنِ ِبْلَاهِييَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضهرلٍ عَنْ
َضو أَمِيولُ
يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِذ مَلْيَيَ عَنْ أَبِذ جَعْ َولٍ ع قَورلَ :ق َ
َضو فِوذ
الْبُؤْمِاِينَ ع فِيبَنْ عَ َر مِنْ كِي سَهْيٍ -فَإِفه عَ ْوَهُ جَورئِزٌ -وَ ق َ
أَ ْبَعَةِ ِخْوَلٍ عَ َر أَحَدُهُيْ -قَرلَ يُعْطَ بَقِيهتُهُيْ الدِّيَةَ -وَ يُلْفَعُ عَاْهُيْ بِهِصهةِ
الهذِي عَ َر.
• ______________________________
( -)1يرتذ فذ كيل الهديث  3من الارب اآلتذ من هذه األبواب.
30

اسائل الشيعة؛ ج ،29ص115 :

لو كا أالياء الدم أكثر من ااحد
•
•
•
•

31

( -)2التهذيب  ،690 -176 -10و االستاصر .996 -265 -4
( -)3يرتذ مر يدل عليه بعبومه فذ الارب  55من هذه األبواب.
( -)4الارب  54فيه  5أحرةيث
( -)5الكوووورفذ  ،8 -358 -7و التهووووذيب  ،688 -176 -10و
االستاصر .991 -263 -4

اسائل الشيعة؛ ج ،29ص115 :

لو كا أالياء الدم أكثر من ااحد

• ( -)6الكوووورفذ  ،6 -357 -7و التهووووذيب  ،693 -177 -10و
االستاصر .989 -262 -4

32

اسائل الشيعة؛ ج ،29ص115 :

لو كا أالياء الدم أكثر من ااحد

•  »1« -3 -35289وَ عَاْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِذِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَبِيلِ بْونِ
ةَ هاجٍ عَنْ ُ َا َلَ عَنْ أَبِذ جَعْ َلٍ ع فِذ َجُلَيْنِ قَتَلَر َجُلًر عَبْوداً -وَ لَوهُ
وَلِيهرفِ فَعَ َر أَحَدُ الْوَلِيهيْنِ فَقَرلَ -الِنَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ الْأَاْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا
الْقَتْلُ -وَ طُلِحَ عَاْهُبَر مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْ ِ حِصهةِ مَنْ عَ َر -وَ أَةهيَر الْاَرقِذَ مِنْ
أَمْوَالِهِبَر ِلَ الهذِي لَيْ يَعْ ُ -وَ قَرلَ عَ ْوُ ُلِّ كِي سَهْيٍ جَرئِزٌ.

33

اسائل الشيعة ،ج ،29ص116 :

لو كا أالياء الدم أكثر من ااحد

• وَ َوَاهُ الشهيْخُ بِإِسْاَرةِهِ عَنْ عَلِذِّ بْنِ ِبْلَاهِييَ « »2وَ َوذَا الهوذِي قَاْلَوهُ وَ
الْأَوهلَ بِإِسْاَرةِهِ عَنْ أَحْبَدَ بْنِ مُهَبهدٍ
• أَقُولُ :حَمَلَهُ الشَّيْخُ اَ غَيْرُهُ « »3عَلَى مَا الِنَا لَمْ يُؤَدِّ الْبَاقِ فَاضِلَ الدِّيَةِ
ِّسوبَةِ الِلَوى بَواقِ
ِاسوتِحْبَابِ بِالن ْ
لِمَا تَقَدَّمَ « »4اَ يُمْكِنُ حَمْلُوهُ عَلَوى ال ْ
الْأَاْلِيَاءِ.

34

اسائل الشيعة ،ج ،29ص116 :

لو كا أالياء الدم أكثر من ااحد
•  »5« -4 -35290مُهَبهدُ بْنُ الْهَسَنِ بِإِسْاَرةِهِ عَنِ الصه هر ِ عَنِ الْهَسَنِ
بْنِ مُوسَ عَنْ غِيَرثِ بْنِ َلُّوبٍ عَنْ ِسْهَرقَ بْنِ عَبهر ٍ عَنْ جَعْ َولٍ عَونْ
أَبِيهِ أَفه عَلِيّرً ع َرفَ يَقُولُ مَنْ عَ َر عَنِ الدهمِ مِنْ كِي سَهْيٍ لَهُ فِيهِ -فَعَ ْوُهُ
جَرئِزٌ وَ سَقَ َ الدهمُ وَ تَصِيلُ ةِيَةً »6« -وَ يُلْفَعُ عَاْهُ حِصهةُ الهذِي عَ َر.

35

اسائل الشيعة ،ج ،29ص116 :

لو كا أالياء الدم أكثر من ااحد
• أَقُولُ :قَدْ تَقَدهمَ وَجْهُهُ «.»7
• ______________________________
( -)1الكرفذ .7 -357 -7
• ( -)2التهذيب  ،687 -175 -10و االستاصر .990 -263 -4

36

اسائل الشيعة ،ج ،29ص116 :

لو كا أالياء الدم أكثر من ااحد
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

37

( -)3اجع شلح اللبعة الدمشقية  ،97 -95 -10و جواهل الكالم .288 -42
( -)4تقدم فذ الارب  52من هذه األبواب.
( -)5التهذيب  ،695 -177 -10و االستاصر .995 -264 -4
( -)6فذ البصد  -الدية.
( -)7تقدم فذ كيل الهديث السربق من هذا الارب.
وسرئل الشيعة ،ج ،29ص117 :
 »1« -5 -35291مُهَبهدُ بْنُ عَلِذِّ بْنِ الْهُسَيْنِ قَرلَ قَدْ ُوِيَ أَنههُ ِفْ عَ َر وَاحِدٌ مِنَ الْأَوْلِيَرءِ « »2ا ْتَ َعَ الْقَوَةُ.
أَقُولُ :قَدْ عَلَفْتَ وَجْهَهُ « »3وَ تَقَدهمَ مَر يَدُلُّ عَلَ كَلِكَ « »4وَ يَأْتِذ مَر يَدُلُّ عَلَيْهِ «.»5
• ________________________________________
عرمل  ،حلّ ،مهبد بن حسن ،وسرئل الشيعة 29 ،جلد ،مؤسسه خل الايت عليهي السالم ،قي  -ايلاف ،اول 1409 ،ه ق
وسرئل الشيعة؛ ج ،29ص117 :

•

______________________________

( -)1ال قيه .5307 -139 -4
( -)2فذ البصد يرةل -عن الدم.
( -)3تقدم فذ الهديث  3من هذا الارب.
( -)4تقدم فذ الارب  52من هذه األبواب.
( -)5يرتذ مر يدل عل بعض البقصوة فذ الهديث  1من الارب اآلتذ من هذه األبواب.

اسائل الشيعة؛ ج ،29ص115 :

قي – بلوا امين  20متلي گلسترف – وچه  – 14پال 10

تل ن 2907520-21 :ةو نگر 2925269 :
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