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 لَ قتل الثالغ الصثٖ

ئى واى االحت٘اغ ٍ *األشبِلَ لتل البالغ الصبٖ لتل بِ ػلى  5هسألٔ •
 ٗصالح ػٌِ بالذٗٔ، لتلِ،بل أى ال ٗختاس ٍلٖ الومتَل 

ال ٗمتل الؼالل بالودٌَى ٍ ئى واى أدٍاسٗاا هاغ واَى المتال حاال      ٍ •
خًٌَِ، ٍ ٗثبت الذٗٔ ػلى الماتل ئى واى ػوذا أٍ شبِْ، ٍ ػلى الؼاللٔ 

 ئى واى خؽأ هحعا، 
ٖ ء ػلِ٘ هي لاَد ٍ ال  ٍ • لَ واى الودٌَى أسادُ فذفؼِ ػي ًفسِ فال ش

 .دٗٔ، ٍ ٗؼؽى ٍسثتِ الذٗٔ هي ب٘ت هال الوسلو٘ي
 .بل ال ٗمتل بِ ػلى األحَغ *•

 522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

فٖ ثبَت المَد ػلى السىشاى اٙثن فٖ شاش  الوساىش ئى    6هسألٔ •
األلش  األحَغ ػذم المَد، ًؼن تشدد،ٍ خشج بِ ػي الؼوذ ٍ االخت٘اس 

لَ شه فٖ صٍال الؼوذ ٍ االخت٘اس هٌِ ٗلحك بالؼاهذ، ٍ وزا الحال فٖ 
ول ها ٗسلب الؼوذ ٍ االخت٘اس، فلَ فشض أى فٖ البٌح ٍ شش  الوشلذ 
حصَل رله ٗلحك بالسىشاى، ٍ هغ الشه ٗؼول هؼِ هؼاهلٔ الؼوذ، ٍ 
لَ واى السىش ٍ ًحَُ هي غ٘ش ئثن فال شبْٔ فٖ ػذم المَد، ٍ ال لاَد  

 . ػلى الٌائن ٍ الوغوى ػلِ٘، ٍ فٖ األػوى تشدد

 522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

أها السىشاى فالحىن فِ٘ والصاحٖ، ٍ أها هي خي بسبب ّاَ غ٘اش   ٍ •
هؼزٍس ف٘اِ هثال أى ٗشاش  األدٍٗأ الودٌٌأ، فازّب ػملاِ فْاَ         

 .والسىشاى
 

 50: ، ص7 الوثسَط فٖ فقِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

فٖ ثبَت المَد ػلى السىشاى تشدد ٍ الثبَت أشبِ ل  أًاِ والصااحٖ   ٍ •
فٖ تؼلك األحىام أها هي بٌح ًفسِ أٍ شش  هشلذا ال لؼزس فمذ ألحمِ 

 .الش٘خ سحوِ اهلل بالسىشاى ٍ فِ٘ تشدد
 

 201: ، ص4 ششائع اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحشام؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

أى صًا أٍ الغ أٍ سشق أٍ لزف أٍ استذ أٍ « 1»السىشاى والصاحٖ ٍ •
 .أسلن ػي وفش، ٍ ٗفاسلِ فٖ الؼمَد ٍ اإلٗماػات والؽالق ٍ الؼتاق

 

558: الجاهع للششائع؛ ص  
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

 .«ئلخ. ٍ فٖ ثبَت المَد ػلى السّىشاى»: لَلِ•
هٌشأ التشدّد أى الشاسع لان ٗؼازس السّاىشاى هؽلماا، بال ًضّلاِ هٌضلأ        ( 1)•

ٍ هي أى المصذ ششغ فٖ الؼوذ، . ٍ َّ اخت٘اس األوثش. الصّاحٖ، ف٘متصّ هٌِ
ٍ لؼالّ ّازا   . ٍ تٌضٗلِ هٌضلٔ الصّاحٖ هؽلماا هوٌاَع  . ٍ َّ هٌتف فٖ حمِّ

 .أظْش
ٍ ػلى تمذٗش ثبَتِ فٖ حمِّ، ففٖ ئلحاق هي صال ػملِ باخت٘اسُ وواي باٌّح   •

ًفسِ ٍخْاى، هي هساٍاتِ لِ فٖ الومتعٖ، ٍ َّ صٍال الؼمل باخت٘ااسُ هاغ   
ًْٖ الشاسع ػٌِ، ٍ هي لَّٓ الوإاخزٓ ٍ الحىن فٖ األٍل، فالحاق العاؼ٘ف  

 .بْا هغ ػذم الٌصّ ل٘اس هغ ٍخَد الفاسق
ٍ لَ هٌؼٌا هي المَد هي السىشاى فٌْا أٍلى، خصَصا فٖ شااس  الوشلاذ،   •

 .لؼذم صٍال ػملِ بزله، فالحالِ بالسىشاى بؼ٘ذ
 

 165: ، ص15 هسالك األفْام إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

فٖ ثبَت المَد ػلى السىشاى اٙثن فٖ سىشُ تشدد ٍ خالف ٍ لىي ٍ •
الثبَت أشبِ ٍفالا لألوثش، ووا فٖ الوساله، بل لذ ٗظْاش هاي غاٗأ    
الوشاد ًسبتِ ئلى األصحا  هشؼشا باإلخواع ػلِ٘، بال فاٖ اإلٗعاا     
دػَاُ صشٗحا ػلِ٘ ًاسبا لِ هغ رله ئلى الٌص، روش رله فٖ هساألٔ  

 .شاس  الوشلذ ٍ الوبٌح
 بالٌص ٍ لؼلِ أساد •

 186: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

وااى لاَم   »: لاال ( ػلِ٘ السالم)ػي أبٖ ػبذ اهلل « 4»السىًَٖ خبش •
ٗششبَى ف٘تباػدَى بسىاو٘ي واًت هؼْن، فشفؼَا ئلى أه٘اش الواإهٌ٘ي   

أّال   :فسدٌْن فوات هٌْن سخالى ٍ بمٖ سخالى، فمال( ػلِ٘ السالم)
( ػلِ٘ السالم)ٗا أه٘ش الوإهٌ٘ي ألذّوا بصاحبٌ٘ا، فمال ػلٖ : الومتَل٘ي
فلؼل  (:ػلِ٘ السالم)ًشى أى تم٘ذّوا، لال ػلٖ : ها تشٍى؟ لالَا: للمَم

ال ًذسٕ، فماال  : رٌٗه اللزٗي هاتا لتل ول ٍاحذ هٌْوا صاحبِ، لالَا
بل أخؼل دٗٔ الومتَل٘ي ػلى لاتل األسبؼٔ، ٍ آخز (: ػلِ٘ السالم)ػلٖ 

  «دٗٔ خشاحٔ البال٘ي هي دٗٔ الومتَل٘ي
 2الحاذٗ    -هي أبَا  هَخبات العاواى  -1 -البا  -الَسائل( 4)•

 .هي وتا  الذٗات
 

 186: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

 فاى •

 (:ػلِ٘ السالم)لَلِ •

  «فلؼل»•
الؼلان   فشضئلى آخشُ، ظاّش فٖ الوفشٍغ٘ٔ ػي وَى المَد ػلْ٘وا لَ •

 .بأى البال٘ي لتال ّوا
•  

 186: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

لؼلِ ل  را لال الش٘خ ٍ غ٘شُ ئًِ والصاحٖ فٖ تؼلك األحىاام هإٗاذا   ٍ •
بىًَِ هوٌَػا هي رله أشاذ الوٌاغ، فْاَ حٌ٘ماز هاي الدااس  ػاي        
االخت٘اس بسَء اخت٘اسُ الوؼاهل هؼاهلٔ الوختاس فاٖ ئخاشاء األحىاام    
حتى ؼالق صٍختِ ٍ غ٘شُ هي األحىام، ٍ ئًوا لعى ػلِ٘ فٖ األسبؼٔ 

 و  بوا روشُ لؼذم الؼلن بالحال، 

 187: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

لعى أه٘ش »( ػلِ٘ السالم)ػي أبٖ خؼفش « 1»هحوذ بي ل٘س صح٘ح •
فٖ أسبؼٔ ششبَا فسىشٍا فأخز بؼعاْن ػلاى   ( ػلِ٘ السالم)الوإهٌ٘ي 

بؼط السال  فالتتلَا، فمتل اثٌاى ٍ خش  اثٌاى، فعاش  وال ٍاحاذ    
هٌْن ثواً٘ي خلذٓ، ٍ لعى بذٗٔ الومتَل٘ي ػلى الودشٍح٘ي، ٍ أهش أى 
ٗماااس خشاحاأ الودااشٍح٘ي ف٘شفااغ هااي الذٗاأ، ٍ ئى هااات أحااذ  

ٖ ء  .«الودشٍح٘ي فل٘س ػلى أحذ هي أٍل٘اء الومتَل٘ي ش
•______________________________ 

 1الحاذٗ    -هي أبَا  هَخبات العاواى  -1 -البا  -الَسائل( 1)
 .هي وتا  الذٗات

 
 187: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

لىي هغ رله ولِ فٖ الوساله لؼل األظْش ػاذم المصااو ٍفالاا    ٍ •
ػلى ئشىال هوا ػشفات  : للفاظل فٖ اإلسشاد بل ٍ المَاػذ ٍ ئى لال

هي اًتفاء الؼوذ ٍ االحت٘اغ فٖ الذم، ئال أى األلَى ها ػشفت، ًؼان ال  
لَد ػلِ٘ لَ واى السىش بؼزس ششػٖ، لألصل بؼذ اًتفاء المصذ الوؼتباش،  

 .ّزا ولِ فٖ السىشاى

 187: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

 
أها هي بٌح ًفسِ بوا ال ٗؼذ هسىشا أٍ شش  هشلذا وزله ال لؼزس فمذ •

ألحمِ الش٘خ بالسىشاى فٖ ثبَت المصاو ػلِ٘، بل ػٌِ أٗعا ئلحااق  
شاس  األدٍٗٔ الوبٌدٔ بغ٘ش ػزس، ول رله للتسإٍ فٖ صٍال المصاذ  

 .باالخت٘اس ال لؼزس، ٍ ٍافمِ الفخش فٖ اإلٗعا 

 187: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

لىي فِ٘ تشدد بل هٌغ، لؼذم الذل٘ل ػلى اإللحاق بؼاذ فاشض ػاذم    ٍ •
ٖ ء هٌْن ٍ ئهىاى  بشذٓ التَػذ ػلِ٘ دٍى  الفشق صذق السىشاى ػلى ش

 . غ٘شُ

 

 

 187: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج



16 

 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

لَ واى الماتل سىشاًاً، فْل ػل٘اِ الماَد أم ال؟ لاَالى،    (: 87هسألٔ ) •
ًسب ئلى الوشَْس األٍّل، ٍ رّب خواػٔ ئلى الثاًٖ، ٍ لىي ال ٗبؼاذ  

ئىّ هي شش  الوسىش ئى واى ٗؼلن أىّ رله هوّا ٗاإدّٕ ئلاى   : أى ٗمال
، ٍ ئى لان  (1)المتل ًَػاً، ٍ واى ششبِ فٖ هؼشض رله، فؼل٘اِ الماَد   

 (.*1)بل واى المتل اتّفال٘اً، فال لَد، بل ػلِ٘ الذٗٔ  ،ٗىي وزله
 
 
لصح٘حٔ هحوّذ بي ل٘س الوتمذّهٔ، ػلى أىّ الحىن ػلاى ؼباك   ( *1)•

 .الماػذٓ
 

 

 97: هَسَعٔ، ص42 هثاًٖ تكولٔ الوٌْاج؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

ّزا الحىن هعافاً ئلى أًِّ همتعى الماػذٓ فاىّ الساىشاى ئرا ػلان   ( 1)•
لبل سىشُ ئىّ ششبِ الوسىش ٗىَى فٖ هؼشض المتل، ٍ أًِّ ٗإدّٕ ئل٘اِ  
ًَػاً، فَْ بششبِ لاصذ للمتل، ف٘ىَى المتل الوتشتّب ػلى الساىش لتلًاا   

 . ػوذّٗاً
أهّا ئرا لن ٗىي وزله، ٍ واى المتل اتّفال٘اً، لان تداش ػل٘اِ أحىاام     ٍ •

 .المتل الؼوذٕ، ٍ ئًّوا تتشتّب ػلِ٘ الذٗٔ

 97: هَسَعٔ، ص42 هثاًٖ تكولٔ الوٌْاج؛ ج



18 

 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

وااى  : لاال »( ػلِ٘ السالم)ُ ٰ  ػلِ٘ هؼتبشٓ السىًَٖ ػي أبٖ ػبذ اللّتذلّ •
لَم ٗششبَى ف٘سىشٍى فتباػدَا بسىاو٘ي واًت هؼْن، فشفؼاَا ئلاى أه٘اش    

فسدٌْن، فوات هٌْن سخالى، ٍ بمٖ سخالى، فماال  ( ػلِ٘ السالم)الوإهٌ٘ي 
هاا تاشٍى؟   : ٗا أه٘ش الوإهٌ٘ي، ألذّوا بصاحبٌ٘ا، فمال للمَم: أّل الومتَل٘ي

فلؼالّ رٌٗاه   : للماَم ( ػلِ٘ الساالم )أى تمّ٘ذّوا، فمال ػلٖ  ٰ  ًشى: فمالَا
ػل٘اِ  )ال ًذسٕ، فمال ػلٖ : اللزٗي هاتا لتل ولّ ٍاحذ هٌْوا صاحبِ، لالَا

بل أخؼل دٗٔ الومتَل٘ي ػلى لبائل األسبؼٔ، ٍ آخاز دٗأ خشاحأ    (: السالم
 .«1« »البال٘ي هي دٗٔ الومتَل٘ي

•______________________________ 
: 10، التْزٗب 2   1أبَا  هَخبات العواى   / 233: 29الَسائل ( 1)

240 /955. 

 97: هَسَعٔ، ص42 هثاًٖ تكولٔ الوٌْاج؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

أًِّ ال بذّ هي حولْا ػلى أىّ ششبْن الوسىش واى فٖ هؼاشض  : بتمشٗب•
الوإدّٕ ئلى المتل ػادًٓ، بمشٌٗٔ أًِّ فشّع فْ٘ا ثباَت  بالسىاو٘ي  التباػح

المَد ػلى فشض الؼلن بأىّ البال٘٘ي لتالّوا، ٍ ػذم ثبَتِ ػلى فاشض  
 .ػذم الؼلن بزله، ٍ احتوال أىّ ولّاً هٌْوا لتل صاحبِ

 98: هَسَعٔ، ص42 هثاًٖ تكولٔ الوٌْاج؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

واى لاَم  »: ّزُ الشٍاٗٔ ٍ الوزوَس فْ٘ا ٰ  ٗإّٗذ رله أىّ الش٘خ سٍىٍ •
الحذٗ ، فااىّ الظااّش هاي    « ٗششبَى ف٘سىشٍى ف٘تباػدَى بسىاو٘ي

 .ّزُ الدولٔ أىّ التباػح الزٕ َّ هؼشض للمتل فٖ ًفسِ واى ػادًٓ لْن

 98: هَسَعٔ، ص42 هثاًٖ تكولٔ الوٌْاج؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

ػل٘اِ  )ػلِ٘، فال تؼاسظْا صح٘حٔ هحوّذ بي ل٘س ػي أباٖ خؼفاش   ٍ •
فٖ أسبؼأ شاشبَا   ( ػلِ٘ السالم)أه٘ش الوإهٌ٘ي  ٰ  لعى: لال»( السالم

هسىشاً، فأخز بؼعْن ػلى بؼط السال ، فالتتلَا، فمتل اثٌاى ٍ خش  
اثٌاى، فأهش الودشٍح٘ي فعش  ولّ ٍاحذ هٌْوا ثواً٘ي خلذٓ، ٍ لعى 
بذٗٔ الومتَل٘ي ػلى الودشٍح٘ي، ٍ أهش أى تماس خشاحٔ الوداشٍح٘ي  
فتشفغ هي الذٗٔ، فاى هات الودشٍحاى فل٘س ػلاى أحاذ هاي أٍل٘ااء     

ٖ ء  .«1« »الومتَل٘ي ش
•______________________________ 

 . 1   1أبَا  هَخبات العواى   / 233: 29الَسائل ( 1)

 
 98: هَسَعٔ، ص42 هثاًٖ تكولٔ الوٌْاج؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

رله ألًّْا لع٘ٔ فٖ ٍالؼٔ، ٍ ال بذّ هي حولْا ػلاى صاَسٓ ٍلاَع    ٍ •
المتل ٍ المتال بٌْ٘ن اتّفالاً، هي دٍى ػلن لْن بأىّ شش  الوسىش ٗاإدّٕ  

 .ئلى رله ػادًٓ
 .ٍ ػلى تمذٗش تسل٘ن التؼاسض فالوشخغ َّ ها تمتعِ٘ الماػذٓ•

 98: هَسَعٔ، ص42 هثاًٖ تكولٔ الوٌْاج؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

  هَٔخِبٓاتِ العَّوٓاىِأَبَٕٓا ٔ •
بٓا ٔ ثُبَٔتِِِ بِالْؤبٓاشَشَِٓ هٓغٓ الِاًْفِشَادِ ٍٓ الشِّشْؤَِ ٍٓ حٔىْنِ هٓا لََٕ سٓاىِشَ   1« 1»•

  أَسٕبٓؼٌٓٔ ٍٓ الْتَتَلَُا فَمُتِلَ اثٌَْاىِ ٍٓ خٔشِ ٓ اثٌَْاىِ

 233: ، ص29 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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هٔحٓوَّذٔ بٕيُ ٗٓؼٕمَُ ٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ بٕيِ ئِبٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَبِ٘اِِ ٍٓ  « 2» -1 -35526•
ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ بٕيِ هٔحٓوَّذٍ خٓوِ٘ؼاً ػٓيِ ابٕيِ أَبِاٖ ًَدٕاشَاىَ   

لَعَاى  : ػٓيْ ػٓاصِنِ بٕيِ حٔوٕٓ٘ذٍ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ لَٕ٘سٍ ػٓيْ أَبِٖ خٓؼٕفَشٍ ع لَالَ
فَأَخَازَ بٓؼٕعُأْنٕ ػٓلَاى    « 3» -أَهِ٘شُ الْؤإْهٌِِ٘يَ ع فِٖ أَسٕبٓؼٍٓٔ شَشِبَٔا هٔسٕىِشاً

فَاأَهٓشَ الْوٓدٕاشٍُحٕٓ٘يِ    -فَالْتَتَلَُا فَمُتِلَ اثٌَْاىِ ٍٓ خٔشِ ٓ اثٌَْاىِ -بٓؼٕطٍ السِّلَا ٓ
ٍٓ لَعَى بِذِِٗٓٔ الْوٓمْتُاَلَٕ٘يِ ػٓلَاى    -فَعُشِ ٓ وُلُّ ٍٓاحِذٍ هٌِْْٔوٓا ثَوٓاًِ٘يَ خٓلْذًٓٓ

 -ٍٓ أَهٓشَ أَىْ تُمَاسٓ خِشَاحُٓٔ الْوٓدٕشٍُحٕٓ٘يِ فَتُشْفَغٓ هِايَ الذِّٗٓأِ   -الْوٓدٕشٍُحٕٓ٘يِ
 .فَلَٕ٘سٓ ػٓلَى أَحٓذٍ هِيْ إٍَٔلِ٘ٓاءِ الْوٓمْتَُلَٕ٘يِ شَٖٕ ءٌ -فَاِىْ هٓاتٓ الْوٓدٕشٍُحٓاىِ

 .5 -284 -7الىافٖ  -(2)•
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 .فسىشٍا -فٖ الوصذس -(3)•
 
 .«4»هٔحٓوَّذٔ بٕيُ الْحٓسٓيِ بِاِسٌَٕادُِِ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ بٕيِ هٔحٓوَّذٍ هِثْلَِٔ •
 .956 -240 -10التْزٗب  -(4)•

 

 

 233: ، ص29 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج



26 

 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

ٍٓ بِاِسٌَٕادُِِ ػٓيِ الٌََّٕفَلِِّٖ ػٓيِ السَّىًَُِِّٖ ػٓيْ أَبِٖ ػٓبٕذِ « 5» -2 -35527•
بِسٓاىَاوِ٘يَ  « 1»فَ٘ٓتَبٓااػٓدَٔىَ   -فَ٘ٓسٕىَشٍُىَوَاىَ لََٕمٌ ٗٓشْشَبَٔىَ : لَالَع  اللَِِّ

فَوٓااتٓ هِأٌْْنٕ    -فَشُفِؼَٔا ئِلَى أَهِ٘اشِ الْؤاإْهٌِِ٘يَ ع فَسٓادٌَْٓٔنٕ    -وَاًَتٕ هٓؼْٓٔنٕ
 -فَمَالَ إَّٔالُ الْوٓمْتُاَلَٕ٘يِ ٗٓاا أَهِ٘اشَ الْؤاإْهٌِِ٘يَ ع      -سٓخٔلَاىِ ٍٓ بٓمِٖٓ سٓخٔلَاىِ

فَمَاالَ   -فَمَالَُا ًَشَى أَىْ تُمِ٘ذّٓٔوٓا -أَلِذّٕٔوٓا بِصٓاحِبٌَٕٓ٘ا فَمَالَ لِلْمََٕمِ هٓا تَشٍَٕىَ
 -فَلَؼٓلَّ رٌَِٕٗهٓ اللَّزَٕٗيِ هٓاتَا لَتَلَ وُلُّ ٍٓاحِذٍ هٌِْْٔوٓا صٓاحِبِٓٔ -ػٓلٌِّٖ ع لِلْمََٕمِ

بٓلْ أَخٕؼٓالُ دِٗٓأَ الْوٓمْتُاَلَٕ٘يِ ػٓلَاى لَبٓائِالِ       -لَالَُا لَا ًَذٕسِٕ فَمَالَ ػٓلٌِّٖ ع
  -ٍٓ آخُزُ دَِٗٓٔ خِشَاحِٓٔ الْبٓالِٕ٘ٓ٘يِ هِيْ دِِٗٓٔ الْوٓمْتَُلَٕ٘يِ -الْأَسٕبٓؼِٓٔ
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ػٓيْ سِوٓانِ بٕيِ حٓشْ ٍ ػٓيْ  -ٍٓ رَوَشَ ئِسٕوٓاػِ٘لُ بٕيُ الْحٓدَّاجِ بٕيِ أَسٕؼَأََٓلَالَ •
لَالَ وٌُْتٔ أًََا سٓابِؼْٓٔنٕ فَمَعَى ػٓلٌِّٖ ع ّٓزُِِ « 2» -ػٔبٕٓ٘ذِ اللَِِّ بٕيِ أَبِٖ الْدٓؼٕذِ

 .الْمَعََِّ٘ٔ فٌَِ٘ا

 234: ، ص29 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 .955 -240 -10التْزٗب  -(5)•
 (.300 -1بؼح  -الصحا . )ئرا شمِ -بؼح بؽٌِ بالسى٘ي -(1)•

 .ػي ػبذ اهلل بي أبٖ الدؼذ -فٖ الوصذس -(2)•
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 .«3»ٍٓ سٍٓٓأُ الصَّذٍٔقُ بِاِسٌَٕادُِِ ػٓيِ السَّىًَُِِّٖ ئِلَى لََٕلِِِ دِِٗٓٔ الْوٓمْتَُلَٕ٘يِ •
سٍٓٓأُ الْؤفِ٘ذٔ فِٖ ئِسٕشَادُِِ هٔشْسٓلًا ًَحَُٕٓٔ ئِلَّا أًََِّٔ لَالَ فَمَالَ دُِٗٓٔ الْوٓمْتُاَلَٕ٘يِ ػٓلَاى لَبٓائِالِ    ٍٓ •

ِ الْحَّٕٓ٘٘يِ هٌِْْٔوٓا بِذِِٗٓٔ خِشَاحِِْوٓا  -الْأَسٕبٓؼِٓٔ  .«4»بٓؼٕذٓ هٔمَاصَّٔ
ٍٓ « 6»ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓا ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِاهٓ ٌَّٔاا   : أَلَُلُ« 5»ٍٓ سٍٓٓأُ فِٖ الْؤمٌِْؼِٓٔ هٔشْسٓلًا ًَحَُٕٓٔ •

 .«8»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓا ٗٓذٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 7»فِٖ الْمِصٓاوِ 
 .5236 -118 -4الفمِ٘  -(3)•
 .117 -أسشاد الوف٘ذ -(4)•
 .117 -الومٌؼٔ -(5)•
 .هي أبَا  دٗات الٌفس 24 -1تمذم فٖ األبَا   -(6)•
 .تمذم فٖ أوثش أبَا  المصاو -(7)•
ٗاتٖ فٖ أوثش أبَا  هَخبات العواى ٍ دٗات االػعااء ٍ دٗاات الوٌاافغ ٍ     -(8)•

 .دٗات الشداج ٍ الدشا  ٍ أبَا  الؼاللٔ
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•______________________________ 
 :فٖ ّزُ الوسألٔ فشٍع( 1)

 176: القصاص؛ ص -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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ّل ٗثبت المَد ػلى السىشاى الماتل أم ال؟ ٍ الوفاشٍض  : األٍّلالفشع •
وًَِ آثواً فٖ ششبِ، ٍ خشٍخِ بالسىش ػي الؼواذ ٍ  : ٌّا ثبَت ل٘ذٗي

ٍ لذ تشدّد فِ٘ فٖ الوتي أٍّلًا، ثن خؼل . االخت٘اس فٖ حال صذٍس المتل
، ٍ «2»ٍ المَاػاذ  « 1»األلش  الؼاذم، تبؼااً للؼلّاهأ فاٖ اإلسشااد      

الثبَت « 4»، ٍ لىي خؼل الوحمّك فٖ الششائغ «3»لصاحب الوساله 
أشبِ، ٍفالاً لألوثش، بل سبّوا ٗشؼش أٍ ٗصشّ  بؼاط الىتاب باإلخوااع    

 ، «5»ػلِ٘ 
 .203 202/ 2: ئسشاد األرّاى( 1)•
 .292/ 2: لَاػذ األحىام( 2)•

 176: القصاص؛ ص -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 .ٍ َّ اخت٘اس األوثش: ، ٍ لال166 165/ 15: هساله األفْام( 3)•
 .990/ 4: ششائغ اإلسالم( 4)•
اإلشؼاس باإلخواع ػي غاٗأ   186/ 42: حىى فٖ خَاّش الىالم( 5)•

 .601/ 4: ٍ التصشٗح بِ ػي ئٗعا  الفَائذ 366: الوشاد
 

 176: القصاص؛ ص -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 :ٍ اللّاصم التىلّن فِ٘ فٖ هماه٘ي•
فٖ أىّ همتعى الماػذٓ بوالحظٔ العاابؽٔ األصال٘ٔ فاٖ باا      : األٍّل•

المصاو ّل َّ ثبَت المصاو، أٍ ػذهِ، أٍ التفص٘ل ب٘ي الوَاسد هغ 
ٖ لؽغ الٌظش ػوّا ٍسد   :الومام هي الٌصّ؟ فٌمَل ف

 

 176: القصاص؛ ص -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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•______________________________ 
َّ التفص٘ل ب٘ي هي ٗؼلن بأىّ ششبِ للوسىش ٗتشتّب ػلِ٘ المتال  الظاّش 

ًَػاً، ٍ ب٘ي هي ال ٗؼلن بزله، ألىّ صذٍس المتل ٍ ئى واى فاٖ حاال   
صٍال االخت٘اس ٍ الخشٍج ػي الؼوذ، ئلّا أىّ استىابِ للشش  ػي ػوذ ٍ 
اخت٘اس ٍ تَخِّ ٍ التفات هغ الؼلن بتشتّب المتل ػلِ٘ ًَػاً بؼاذ تحمّاك   

 . السىش ٗدؼل المتل لتلًا ػوذٗاً ػٌذ الؼمالء

 177: القصاص؛ ص -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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بؼباسٓ أُخشى ال ٌٗفهّ التؼوّذ لالستىا  هغ الؼلن بالتشتّب ػي التؼوّذ ٍ •
للمتل، فاىّ هي ػلن بأًِّ ئرا رّب ئلاى هدلاس فالًاٖ ٍ دخال ف٘اِ      
ٗتشتّب ػلى دخَلِ تحمّك الوؼص٘ٔ ٍ صذٍس ػول هحاشَّم اظاؽشاساً أٍ   
ئوشاّاً ال ٗىَى هغ التؼوّذ فٖ الزّا  ٍ اخت٘ااس الاذخَل هاغ الؼلان     
بزله هعؽشّاً ئلى الوؼص٘ٔ أٍ هىشَّاً ػلْ٘ا، بل ّاٖ هؼصا٘ٔ ػوذٗأ    
هَخبٔ الستحماق الؼمَبٔ ٍ الوإاخزٓ، ًؼن هغ ػذم الؼلن بزله أٍ ػذم 
االلتفات ئلِ٘ ال ٌٗبغٖ الوٌالشٔ فاٖ ػاذم االساتحماق، لؼاذم تحمّاك      

 .الوؼص٘ٔ الؼوذّٗٔ

 177: القصاص؛ ص -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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ل٘س صذق لتل الؼوذ فٖ الفشض األٍّل ألخل وًَِ آثواً فٖ شاش   ٍ •
الوسىش، بل ألخل صذٍسُ هٌِ اخت٘ااساً، ٍ ػل٘اِ فلاَ فاشض ئباحأ      
الشش  هثلًا ٗتحمّك التؼوّذ فٖ المتل أٗعاً، ووا فٖ هثال الازّا  ئلاى   
الودلس، ح٘  ال ٗىَى ًفس الزّا  ئلِ٘ هحشَّهاً، ًؼان فاٖ صاَسٓ    
الَخَ  فٖ هثل الوماام ال باّذ هاي هالحظأ األّاّن هاي الحشهأ ٍ        

 .ٰ  الَخَ ، ووا ال ٗخفى

 177: القصاص؛ ص -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 :لذ ٍسد فٖ الومام سٍاٗتاى: فٖ هالحظٔ همتعى الٌصّ، فٌمَل: الثاًٖ•

 177: القصاص؛ ص -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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واى : لال( ػلِ٘ السّالم)ُ ٰ  سٍاٗٔ السىًَٖ، ػي أبٖ ػبذ اللّ: ئحذاّوا•
لَم ٗششبَى ف٘سىشٍى ف٘تباػدَى بسىاو٘ي واًت هؼْن، فشفؼَا ئلاى  

فسادٌْن، فواات هاٌْن سخاالى ٍ بماٖ      ( ػلِ٘ السّالم)أه٘ش الوإهٌ٘ي 
بصاحبٌ٘ا، فماال   ٗا أه٘ش الوإهٌ٘ي ألذّوا : سخالى، فمال أّل الومتَل٘ي

( ػل٘اِ السّاالم  )ًشى أى تم٘ذّوا، فماال ػلاٖ   : ها تشٍى؟ فمالَا: للمَم
ال : فلؼلّ رٌٗه اللّزٗي هاتا لتل ول ٍاحذ هٌْوا صاحبِ، لاالَا : للمَم

بل أخؼل دٗٔ الومتَل٘ي ػلاى لبائال   (: ػلِ٘ السّالم)ًذسٕ، فمال ػلٖ 
 .«1»األسبؼٔ، ٍ آخز دٗٔ خشاحٔ البال٘٘ي هي دٗٔ الومتَل٘ي 

، وتا  الذٗات، أبَا  هَخبات العواى 173/ 19: ٍسائل الش٘ؼٔ( 1)•
  1   2. 
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ٗستفاد هٌِ هفشٍغ٘أ  « فلؼلّ رٌٗه»(: ػلِ٘ السّالم)الظاّش أىّ لَلِ ٍ •
ثبَت المَد ػلْ٘وا هغ الؼلن بصذٍس المتل هٌْوا، ٍ ػلِ٘ فٌفٖ الحىان  
بالمَد ئًّوا َّ ألخل الشهّ فٖ أصل صذٍس المتل هٌْواا، هاغ لاضٍم    
ئحشاصُ فٖ همام المصاو، ٍ همتعاُ أًِّ ال فشق فٖ ثبَت الماَد هاغ   
الؼلن بالصذٍس ب٘ي الصَست٘ي اللّت٘ي واى همتعى الماػذٓ ّاَ التفصا٘ل   

 .بٌْ٘وا

 178: القصاص؛ ص -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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الؼدب هي بؼط األػالم ح٘  استذلّ بالشٍاٗٔ ػلى التفص٘ل الازٕ  ٍ •
أًِّ ال بذّ هاي حولْاا ػلاى أىّ    : َّ همتعى الماػذٓ، ٍ لال فٖ تمشٗبِ

ششبْن الوسىش واى فٖ هؼشض التباػح بالسىاو٘ي الوإدّٕ ئلى المتال  
ػادٓ، بمشٌٗٔ أًِّ فشّع فْ٘ا ثبَت المَد ػلى فشض الؼلن باأىّ الباال٘٘ي   
لتالّوا، ٍ ػذم ثبَتِ ػلى فشض ػذم الؼلن بزله ٍ احتواال أىّ ولّااً   

 .«2»هٌْوا لتل صاحبِ 
 .87هسألٔ  81/ 2: هباًٖ تىولٔ الوٌْاج( 2)•

 

 178: القصاص؛ ص -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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ٍ أهّا ها خؼلاِ هإِّٗاذاً لواا    . هي الَاظح أًِّ هصادسٓ ػلى الوؽلَ ٍ •
(: ػلِ٘ السّاالم )أفادُ هي استفادٓ االستوشاس ٍ التىشس هي التؼب٘ش بمَلِ 

ًظشاً ئلى ظَْسُ فٖ تشتّاب  « واى لَم ٗششبَى ف٘سىشٍى ف٘تباػدَى»
 .التباػح ًَػاً

 178: القصاص؛ ص -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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ف٘ذفؼِ أًِّ ال هدال لْزُ االستفادٓ فٖ خصَو الومام، لظَْس الشٍاٗٔ  •
واى هشّٓ ٍاحذٓ، ٍ ّاٖ  ( ػلِ٘ السّالم)فٖ أىّ الشفغ ئلى أه٘ش الوإهٌ٘ي 

ٓ الوشّٓ الَالؼٔ فْ٘ا ّزُ المصّٔ، ٍ لَ واى الؼول هتىشّساً ٍ الشفغ  لىاى  هشّ
 . اللّاصم التم٘٘ذ بوثل الوشّٓ األخ٘شٓ

ئلى أًِّ هغ ٍحذٓ المَم الوشوّب هي أسبؼٔ ًفشات ال هؼٌى لتىشّس هعافاً •
التباػح الوإدٕ ئلى المتل، فبماؤّن فٖ الوشّٓ التٖ تحمّك بؼاذّا الشفاغ   

 .ػذم تحمّك المتل فٖ الوشّات السابمٔ، ووا ال ٗخفى ٰ  دل٘ل ػلى
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ظَْس الشٍاٗٔ فٖ ثبَت المصاو فٖ صَسٓ الؼلان بصاذٍس   فاإلًصاف •
 .المتل هي البال٘٘ي، هي دٍى فشق ب٘ي الصَست٘ي أصلًا

 179: القصاص؛ ص -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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: لاال ( ػلِ٘ السّاالم )صح٘حٔ هحوذ بي ل٘س، ػي أبٖ خؼفش : ثاً٘تْوا•
فٖ أسبؼأ شاشبَا هساىشاً، فأخاز     ( ػلِ٘ السّالم)لعى أه٘ش الوإهٌ٘ي 

بؼعْن ػلى بؼط السال  فالتتلَا، فمتل اثٌاى ٍ خاش  اثٌااى، فاأهش    
الودشٍح٘ي فعش  ولّ ٍاحذ هٌْواا ثوااً٘ي خلاذٓ، ٍ لعاى بذٗأ      
الومتَل٘ي ػلى الودشٍح٘ي، ٍ أهش أى تماس خشاحٔ الودشٍح٘ي فتشفغ 
هي الذٗٔ، فاى هات الودشٍحاى فل٘س ػلى أحذ هي أٍل٘اء الومتاَل٘ي  

ٖ ء   .«1»ش
•______________________________ 

، وتا  الذٗات، أبَا  هَخبات العواى 172/ 19: ٍسائل الش٘ؼٔ( 1)
  1   1. 

 
 179: القصاص؛ ص -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 



45 

 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

الظاّش أىّ هَسد ّزُ الشٍاٗٔ ٍ الشٍاٗٔ الوتمذّهٔ ٍاحذ، بوؼٌى أًِّ واى ٍ •
لصّٔ ٍاحذٓ هشفَػٔ ئلِ٘، ٍ ّٖ ( ػلِ٘ السّالم)فٖ صهي أه٘ش الوإهٌ٘ي 

اشتشان أسبؼٔ سخال فٖ شش  الوساىش، ٍ األخاز بؼاذُ بالساال  ٍ     
 ،السى٘ي، ٍ تحمّك االلتتال الوإدّٕ ئلى لتل اثٌ٘ي ٍ خش  اثٌ٘ي

ػل٘اِ  )اللّاِ  ٍ ّزُ المصّٔ هحىّ٘ٔ فٖ الشٍاٗٔ السابمٔ ػاي أباٖ ػباذ     •
 ، (ػلِ٘ السّالم)، ٍ فٖ ّزُ الشٍاٗٔ ػي أبٖ خؼفش (السّالم

ػلِ٘ فَْ أٗعاً شاّذ ػلى بؽالى التأٗ٘ذ الوتمذّم الزٕ رواشُ بؼاط   ٍ •
 .ٰ  األػالم، ووا ال ٗخفى
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ئّى ّزُ الشٍاٗأ ال تؼااسض الشٍاٗأ الوتمذّهأ ف٘واا ٗشخاغ ئلاى        ثنّ •
المصاو الّزٕ َّ هَسد البح  فٖ الومام، لظَْس االٍلى وواا ػشفات   

 . فٖ ثبَت المصاو هغ تؼّ٘ي الماتل ٍ تشخّصِ ٍ ئى واى سىشاًاً
ٔ لْازُ   التؼاشّض  ال ظَْس فٖ ّزُ الشٍاٗٔ فٖ خالفِ، لؼذم ٍ • ٍ . الدْا

ظَْسّا فٖ ػذم المصاو فٖ الوَسد ئًّوا َّ ألخل ػذم تؼّ٘ي الماتل 
فٖ هثل الوَسد، ووا ٗمتعِ٘ ؼبغ المصٔ، فاًِّ هغ تحمّك المتل فٖ هثلاِ  
ال ؼشٗك ئلى تشخ٘ص الماتل هاغ ػاذم حعاَس الشااّذ، بال ٍ هاغ       

 . الحعَس ًَػاً ألًِّ ال ٗوىي التشخ٘ص وزله
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( ػل٘اِ السّاالم  )هي الوؼلَم أىّ سفغ الخصَهٔ واى هي أه٘ش الوإهٌ٘ي ٍ •
هبٌّ٘اً ػلى الوَاصٗي ٍ العَابػ الوؼوَلٔ، ال ػلى االػتواد ػلاى هثال   

ٍ ػلِ٘ فؼذم الحىن بالمصاو فاٖ الواَسد ألخال ػاذم     . ػلن الغ٘ب
ٍظَ  الماتل ٍ ػذم الؽشٗك ئلاى تؼٌ٘٘اِ، فاال ٌٗاافٖ هاا دلّ ػلاى       

 .األٍلىالمصاو هغ الؼلن بِ ٍ تؼٌِّ٘، ووا َّ الظاّش هي الشٍاٗٔ 
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خصااَو ػلااى ئىّ الحىاان بثبااَت دٗاأ الومتااَل٘ي : أى ٗٔمااالئلّااا •
الودشٍح٘ي ووا فٖ الشٍاٗٔ ال ٗستم٘ن ئلّا هغ الؼلن بصذٍس المتل هٌْوا، 
ألًِّ ال هدال لِ بذٍى الؼلن بِ، ٍ ػلِ٘ فتذلّ الشٍاٗٔ ػلى ًفٖ المصاو 

 .هغ تؼّ٘ي الماتل، فتؼاسض هغ الشٍاٗٔ األٍُلى

 180: القصاص؛ ص -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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لىٌِّ هذفَع بأًِّ ال ئشؼاس فٖ الشٍاٗٔ بْزُ الدْٔ، ٍ لاذ ػشفات أىّ   ٍ •
همتعى ؼبغ المصّٔ َّ اإلبْام ٍ ػذم التؼاّ٘ي، خصَصااً هاغ صاشاحٔ     
الٌمل األٍّل فِ٘، غاٗٔ األهش أىّ الحىن بثبَت الذٗٔ ػلاى الوداشٍح٘ي   

ثبَت الذٗٔ ػلى لبائال  ػلى حىن تؼبّذٕ هغاٗش للشٍاٗٔ األٍلى الذالّٔ 
األسبؼٔ، ٍ ال هدال الستفادٓ ها روش هٌِ، فاإلًصاف أًِّ ال تؼاسض ب٘ي 
الشٍاٗت٘ي ف٘وا ٗشخغ ئلى الومام، ٍ َّ ثبَت المصاو ػلاى الساىشاى   

 .الماتل
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بؼذ رله ٗمغ الىالم فٖ تشخ٘ح المَل بؼذم المصاو ووا فٖ الوتي، ٍ •
فْل ٗىَى هٌشأُ استفادٓ الؼذم هي الصح٘حٔ ٍ تشخ٘حْا ػلى سٍاٗأ  
السىًَٖ، لؼذم بلَغْا فٖ االػتباس ئلى هشتبٔ الصاح٘حٔ، بال سٍاٗأ    

هؼتباشٓ، وواا ّاَ    سٍاٗأ   خالفْاا  السىًَٖ حدّٔ ف٘وا لن ٗىي ػلاى  
، ٍ هٌشأ االستفادٓ هاا  «1»فٖ الؼذٓ ( لذّس سشُّ)الوحىّٖ ػي الش٘خ 

 .روشًا هي الحىن بثبَت الذٗٔ ػلى الودشٍح٘ي
 .380/ 1: ػٔذّٓ األصَل( 1)•
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، ٍ [1]ألخل ها للٌاُ ػولت الؽائفأ بواا سٍاُ حفاص باي غ٘اا       ٍ •
، ٍ غ٘اشّن  [4]، ٍ السىًَٖ [3]، ٍ ًَ  بي دساج [2]غ٘ا  بي ولَ  

ف٘وا لن ٌٗكشٍُ ٍ لن ٗكني عٌنذّن   ، السالم  هي الؼاهٔ ػي أئوتٌا ػلْ٘ن
 .خالفِ

 

150-149ص؛  1 العذٓ فٖ أصَل الفقِ ؛ ج  
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أىّ هٌشأُ ٍخَد الوؼاسظٔ ب٘ي الشٍاٗت٘ي ٍ تسالؽْوا ألخال ػاذم   أٍ •
ثبَت هضّٗٔ فٖ الب٘ي، فاللّاصم الشخَع ئلى الماػذٓ، ٍ ّٖ تمتعٖ ػاذم  

 .ثبَت المصاو
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واى الوٌشأ َّ األٍّل فمذ ػشفت ػذم تواه٘ٔ االستفادٓ الوضباَسٓ،  فاى •
ٍ ئى واى الوٌشأ َّ الثاًٖ ووا َّ الظاّش هي الوتي فمذ ػشفت أًّاِ ال  
تؼاسض ب٘ي الشٍاٗت٘ي أٍّلًا، ٍ ػذم وَى الماػذٓ همتع٘ٔ لؼذم المصاو 

 .ثاً٘اً، بل همتعاّا التفص٘ل، ووا هشّ فٖ الومام األٍّل

 181: صالقصاص؛  -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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السىشاى غ٘ش اٙثن هغ خشٍخِ ػي الؼوذ ٍ االخت٘اس فٖ : الثاًٖالفشع •
حال صذٍس المتل، ٍ الظاّش لضٍم الشخَع فِ٘ ئلاى الماػاذٓ التاٖ لاذ     
ػشفت أىّ همتعاّا التفص٘ل ب٘ي صَسٓ الدْل بتشتّب المتل ػلى شاشبِ  
فال ٗتحمّك هَخب المصاو، ٍ ب٘ي صَسٓ الؼلن بِ، فاللّاصم الحىن باِ  
هغ اتصاف الشش  باإلباحٔ، ٍ هالحظٔ األّنّ ٍ الوْانّ هاغ االتصااف    

 .بالَخَ 

 181: صالقصاص؛  -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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هي الَاظح أًِّ ال ٗستفاد حىن ّزا الفشع هي الٌصّ، بؼذ وَى هَسدُ ٍ •
الشش  الوحشَّم بمشٌٗٔ ئخشاء حذّ الشش  ػل٘اِ، وواا فاٖ الصاح٘حٔ     
الوتمذّهٔ، ٍ ػذم ٍظَ  ئلغاء الخصَص٘ٔ بذػَى أىّ الحىن الوازوَس  
فِ٘ َّ حىن السىشاى الماتل، هي دٍى فشق ب٘ي وَى الشاش  هحشّهااً   

 .ٰ  أٍ غ٘شُ، ووا ال ٗخفى

 181: صالقصاص؛  -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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استؼوال ها ٗسلب الؼوذ ٍ االخت٘اس واالبٌح ٍ الوشلاذ ٍ   : الثال الفشع •
أًِّ ألحمِ بالساىشاى  « 1»( لذّس سشُّ)الوحىّٖ ػي الش٘خ ٍ  ،غ٘شّوا

ٍ ظااّش  . الزٕ َّ هَسد الشٍاٗٔ، ٍ حىن فِ٘ بثبَت المصااو هؽلمااً  
 .الوتي ػذم ثبَت المصاو وزله اللتعاء الماػذٓ لِ

ٍ الحكّ بؼذ ػذم خَاص التؼذّٕ ػي هَسد الشٍاٗٔ، خصَصاً بؼاذ واَى   •
الحىن الوزوَس فِ٘ هخالفاً للماػذٓ، ٍ ال ٗىَى الؼاشف هَافمااً إللغااء    
الخصَص٘ٔ الشخَع ئلى الماػذٓ الّتٖ لاذ ػشفات التعااؤّا التفصا٘ل     

 .الوتمذّم

 182: القصاص؛ ص -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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ئًِّ فٖ خو٘غ ّزُ الفشٍض، لَ شهّ فٖ صٍال الؼوذ ٍ االخت٘اس فٖ ثنّ •
حال صذٍس المتل، ٗىاَى همتعاى استصاحا  ػاذم الاضٍال ٍ بمااء       
االخت٘اس فٖ تله الحال تحمّك هَخب المصااو، ٍ ّاَ لتال الؼواذ     

 . ف٘تشتّب ػلِ٘

 182: القصاص؛ ص -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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الخاهسٔ سٍى هحوذ بي ل٘س الثمٔ بمشٌٗٔ سٍاٗأ ػاصان باي    الوسألٔ •
حو٘ذ ػٌِ ٍ وَى الوشٍٕ ػٌِ البالش ػلِ٘ السالم، فالشٍاٗٔ صح٘حٔ فٖ 

ػي أبٖ خؼفاش ػاي ػلاٖ    « 1»الىافٖ ٍ الفمِ٘ ٍ هَظغ هي التْزٗب 
ػلْ٘وا السالم فٖ أسبؼٔ ششبَا الوساىش فداش  اثٌااى ٍ لتال اثٌااى،      
فمعى ػلِ٘ السالم دٗٔ الومتاَل٘ي ػلاى الوداشٍح٘ي بؼاذ أى تشفاغ      

 ٍ خشاحٔ الودشٍح٘ي هي الذٗٔ 
•______________________________ 

 -الَسائل البا  240و  10، التْزٗب ج 284و  7الىافٖ ج ( 1)
 .هي أبَا  هَخبات العواى الحذٗ  األٍل -1
 

 90: ، ص43 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لعى أه٘ش الوإهٌ٘ي ػلِ٘ السالم فٖ أسبؼٔ ششبَا هسىشا فأخز »: لفظِ•
بؼعْن ػلى بؼط السال  فالتتلَا فمتال اثٌااى فداش  اثٌااى، فاأهش      
بالودشٍح٘ي فعش  ول ٍاحذ هٌْواا ثوااً٘ي خلاذٓ، ٍ لعاى بذٗأ      
الومتَل٘ي ػلى الودشٍح٘ي، ٍ أهش أى تماس خشاحٔ الودشٍح٘ي فتشفغ 
هي الذٗات فاى هات الودشٍحاى فل٘س ػلى أحذ هي أٍل٘اء الومتَل٘ي 

ٖ ء  .«ش

 90: ، ص43 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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اهلل بي ػبذ  ئلى سٍاُ فٖ هَظغ آخش هي التْزٗب بسٌذ آخش هتصل بل •
سألتِ ػي أسبؼٔ ًفش واًَا ٗششبَى فٖ ب٘ات فمتال   : لال« »2»الحىن 

ٗعش  الودشٍحاى حذ الخوش ٍ ٗغشهاى ل٘ؤ : اثٌاى ٍ خش  اثٌاى لال
 .«الومتَل٘ي ٍ تمَم خشاحتْوا ف٘شد ػلْ٘وا هوا أدٗا هي الذٗٔ

بل ػي الومٌؼٔ ٍ الٌْاٗٔ ٍ الماظٖ ٍ ابٌٖ حواضٓ ٍ صّاشٓ أًْان غ٘اش     •
ٖ ء، ٍ ئى واى رله ل٘س صشٗحا فٖ الفتَى بْا  .لادح٘ي فْ٘ا بش

 .ٍ للحذٗ  رٗل 154 -153و  10التْزٗب ج ( 2)•

 90: ، ص43 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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ٍ فٖ التٌم٘ح « ػول بوعوًَْا وث٘ش هي األصحا »فٖ الوساله لىي •
لَ تداس  اثٌااى  : ئى أوثش األصحا  ػولَا بْا حتى أى أبا ػلٖ لال»

فمتل أحذّوا لعى بالذٗٔ ػلاى الثااًٖ ٍ ٍظاغ هٌْاا أسج الدٌاٗأ      
ئًِ اشتْش ب٘ي األصحا  ٍ أفتى بوعاوًَِ  »ٍ فٖ وشف اللثام « ػلِ٘

 .«الماظٖ

 91: ، ص43 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

الظاّش ئسادٓ اشتْاسُ سٍاٗٔ ال ػوال فاًِ لن ٗحه الؼول بِ ئال ػاي  ٍ •
أبٖ ػلٖ ٍ الماظٖ، خصَصا بؼذ هؼاسظتِ بوا فاٖ سٍاٗأ الساىًَٖ    

ػي أبٖ ػبذ اهلل ػل٘اِ الساالم ئًاِ    « 1»الوشٍٗٔ فٖ التْزٗب ٍ الفمِ٘ 
خؼل دٗٔ الومتَل٘ي ػلى لبائل األسبؼٔ ٍ أخز دٗٔ خشاحٔ البال٘ي هاي  

  دٗٔ الومتَل٘ي
 
 

•______________________________ 
 .118و  4الفمِ٘ ج  -240و  1التْزٗب ج ( 1)
 91: ، ص43 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج 
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

واى لَم ٗششبَى ف٘سىشٍى ف٘تباػدَى بسىاو٘ي واًات هؼْان   : لال»•
فشفؼَا ئلى أه٘ش الوإهٌ٘ي ػلِ٘ السالم فسدٌْن فوات هٌْن سخاالى ٍ  

ٗا أه٘ش الواإهٌ٘ي ألاذّوا بصااحبٌ٘ا    : بمٖ سخالى فمال أّل الومتَل٘ي
ًاشى أى تم٘اذّوا لاال    : ها تشٍى؟ لالَا: فمال ػلٖ ػلِ٘ السالم للمَم

فلؼل رٌٗه اللازٗي هاتاا لتال وال ٍاحاذ هٌْواا        :ػلٖ ػلِ٘ السالم
بل أخؼل دٗٔ الومتَل٘ي : ال ًذسٕ فمال ػلٖ ػلِ٘ السالم: صاحبِ لالَا

 « ػلى لبائل األسبؼٔ ٍ آخز دٗٔ خشاحٔ البال٘ي هي دٗٔ الومتَل٘ي،
 

 91: ، ص43 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

روش ئسواػ٘ل بي الحداج بي أسؼآ ػي سوان بي حش  ػي ػباذ  ٍ •
وٌت أًا سابؼْن فمعى ػلٖ ػل٘اِ الساالم   »: اهلل بي أبٖ الدؼذ ئًِ لال

  «2« »ّزا المع٘ٔ فٌ٘ا
 
 .240و  10التْزٗب ج ( 2)•

 

 91: ، ص43 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج



65 

 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

فٖ وشف الشهَص ئى ّزا الخبش ألش  ئلى الصَا  ألى الماتل غ٘اش  بل •
هؼ٘ي، ٍ اشتشاوْن فٖ المتل أٗعا هدَْل لدَاص أى ٗىَى حصل المتل 
هي أحذّن فشخغ ئلى الذٗٔ ألى ال ٗبؽل دم اهشء هسلن ٍ خؼل ػلاى  
لبائل األسبؼٔ ألى لىل هٌْن تأث٘شا فٖ المتل، ٍ ئى واى فِ٘ أى تغاشٗن  
الؼاللٔ ػلى خالف األصل، خصَصا بؼذ االتفاق ظاّشا ػلى أى ػواذ  
السىشاى هَخب للمصاو أٍ شبِ ػوذ هَخب للذٗأ هاي هالاِ ٍ ال    
لائل بىًَِ خؽأ هحعا، ػلى أًِ ئى ػلن أى لىل هٌْن أثشا فٖ المتال  

ٔ واى ألٍل٘اء الومتَل٘ي لتل البال٘ي، ٍ ئى لن ٗؼلن فلن خؼلت  ػلى  الذٗ
 .لبائلْن

 
 91: ، ص43 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

ئًِ ٗوىي تٌضٗل الخبش ػلى أى ٍلٖ ول لت٘ل ادػى »فٖ وشف اللثام ٍ •
ػلى البال٘ي اشتشاوْن ٍ لذ حصل اللَ  ٍ لن ٗحلف َّ ٍ ال البال٘اى 

 .ٍ فِ٘ ًظش«« 1»ٍ ال أٍل٘اء المت٘ل٘ي 
 

•______________________________ 
 .314و  2وشف اللثام ج ( 1)
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

هح٘ص ػي هخالفٔ الخبش الوضبَس للمَاػذ ٍ أٍلى هٌاِ فاٖ رلاه    فال •
األٍل ظشٍسٓ ػذم التعاء الحال الوضبَس وَى الودشٍح٘ي المااتل٘ي ٍ  
ال وَى الومتَل٘ي الداسح٘ي ئر سبوا لتال أحاذ الومتاَل٘ي اٙخاش أٍ     
لتلْوا أحذ الودشٍح٘ي ٍ وزا فٖ الودشٍح٘ي، ػلى أًِ ئرا حىن بأى 
الودشٍح٘ي الماتالى فالوتدِ ثبَت المَد ػلْ٘وا ال الذٗٔ بٌاء ػلى أى 
السىشاى بحىن الصاحٖ، بل َّ وزله فٖ الودشٍح٘ي أٗعا، ئال أًاِ  
لؼلِ لفَات هحلِ ووا أًِ ال ٍخِ إلؼالق الحىن بأخز دٗأ الداش  ٍ   

 ئّذاس الذٗٔ لَ هاتا، 

 92: ، ص43 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

ٍ ٌٗذفغ الىل بحولِ ػلى أى الَالاغ وااى   »: ئى لال فٖ وشف اللثامٍ •
لتل الداسح٘ي الومتَل٘ي أٍ لوا واى اللاَ  ٍ حلفْواا المسااهٔ فلان     
ٗحلفا ٍ خش  الومتَل٘ي الداسح٘ي ٍ ئًوا لان ٗماذّوا ئهاا لصالح أٍ     

      ِ فااى هاات أحاذ    : لَلَػِ ػٌاذ الساىش ف٘ىاَى خؽاأ، ٍ أهاا لَلا
ف٘حتوال لفاا الومتاَل٘ي صا٘غٔ التثٌ٘أ ٍ       -ئلى آخشُ -الودشٍح٘ي

الدوغ، فاى واى األٍل خاص أى ٗشاد بْوا الودشٍ  الزٕ هات هغ هاي  
لتلِ هي الومتَل٘ي، ٍ ئى واى الثاًٖ خاص أى ٗشاد أًِ ل٘س ػلاى أحاذ   
ٖ ء للبال٘ي ٍ ئى واى ػلْ٘ن دٗٔ خشاحأ الباالٖ ئال أى    هي أٍل٘ائْن ش

 .رله ولِ ووا تشى، ٍ خصَصا األخ٘ش
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

خصَصا ها فْ٘ا هي فشض الداش  فاٖ   « 2»ًحَُ ها فٖ الوساله ٍ •
الشٍاٗٔ وًَِ غ٘ش لاتل، بل ادػى ظَْسّا فٖ رله هغ أًه لذ سوؼت 

 .رٗلْا الصشٗح بخالفِ ووا َّ ٍاظح
 .494و  2الوساله ج ( 2)•

 92: ، ص43 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

هٌاو حٌ٘مز ػي هخالفٔ الخبشٗي للمَاػذ ٍ هي ٌّا لال الوصاٌف  فال •
ٍ هي الوحتول أى ٗىَى ػلٖ ػلِ٘ السالم لذ اؼلاغ  « »1»فٖ الٌىت 

فٖ ّزُ الَالؼٔ ػلى ها َٗخب ّزا الحىن فال ٗتؼذى حٌ٘مز هٌْا ئلاى  
 .«غ٘شّا

 93: ، ص43 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

ئى الزٕ ٗمتعِ٘ أصاَل هازّبٌا أى المااتل٘ي ٗماتالى     »: فٖ السشائشٍ •
بالومتَل٘ي فاى اصؽلح الدو٘غ ػلى أخز الذٗٔ أخزت ووال هاي غ٘اش   
ًمصاى ألى فٖ ئبؽال المَد ئبؽال المشآى ٍ أها ًمصااى الذٗأ فازله    
ػلى هزّب هي تخ٘ش ب٘ي المصااو ٍ أخاز الذٗأ ٍ رلاه هخاالف      
لوزّب أّل الب٘ت ػلاْ٘ن الساالم ألى ػٌاذّن لا٘س ٗساتحك غ٘اش       

 .«2« »المصاو فحسب

 93: ، ص43 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

ٖ ء هي األصَل ٗمتعٖ رله فٖ المعا٘ٔ الوفشٍظأ   ٍ • فِ٘ أًِ ل٘س ش
التٖ ال ٗؼلن الحال فْ٘ا، ًؼن لَ ػلن أى الباال٘ي لاتال الْاالى٘ي ػواذا     
اتدِ المصاو حٌ٘مز بٌاء ػلى أى السىشاى بحىن الصاحٖ ٍ ال ٗسمػ 
ئال بالصلح ػلى الذٗٔ أٍ أوثش هٌْا أٍ ألال فاال ٗتؼا٘ي ًماص الذٗأ      
خشاحٔ الودشٍح٘ي هٌْا، ػلى أى خشاحتْوا سبوا ٍلؼت دفاػاا فْاٖ   
ّذس، ًؼن الزٕ ٗمتعِ٘ األصَل فٖ هثلِ خشٗاى حىن اللاَ  فْ٘اا أٍ   
 . سمَغ الذٗٔ ٍ المصاو ػي ول هٌْن لؼذم الؼلن بالحال، ٍ اهلل الؼالن

 93: ، ص43 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

سٍى هحوّذ بي ل٘س فٖ الصاح٘ح ػاي أباٖ خؼفاش ػل٘اِ      « 49»الوسألٔ •
 :السّالم لال

لعى أه٘ش الوإهٌ٘ي ػلِ٘ السّالم فٖ أسبؼٔ ششبَا هسىشا فأخز بؼعْن ػلى •
بؼط السال  فالتتلَا فمتل اثٌاى ٍ خش  اثٌاى، فأهش الودشٍح٘ي فعاش   

ٍ لعاى بذٗأ الومتاَل٘ي    ( لششبْوا الوسىش)ولّ ٍاحذ هٌْوا ثواً٘ي خلذٓ 
ػلى الودشٍح٘ي ٍ أهش أى تماس خشاحٔ الودشٍح٘ي تشفغ هي الذٗٔ فااى  

ٖ ء   .«2»هات الودشٍح٘ي فل٘س ػلى ٍاحذ هي أٍل٘اء الومتَل٘ي ش
لذ ٗتَّّن أىّ االهام ػلِ٘ السّالم حىان باأىّ الوداشٍح٘ي لاتال الومتاَل٘ي      •

فؼلْ٘وا دٗٔ لتلْوا، ٍ حىن بأىّ خشاحٔ الودشٍح٘ي صذس هي الومتَل٘ي، ٍ 
و٘ف ئرا هاتا أٍ أحاذّوا ال  : حىن بأخز دٗتْوا هي دٗٔ الومتَل٘ي، ثنّ لال

 .ٗىَى لِ الذٗٔ
 .1هي أبَا  هَخبات العواى    1الَسائل البا  ( 2)•

84: ؛ ص(للوذًٖ الكاشاًٖ)كتاب الذٗات   
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

ل٘س األهش وزله بل هشاد االهام ػلِ٘ السّالم الحىان باأىّ والّ    : ألَل•
ٍاحذ هي األسبؼٔ لاتل ٍ خاس  ٍ ٍلغ ولّ هاي المتال ٍ الداش  هاي     
األسبؼٔ باالشتشان، ٍ حٌ٘مز ٗستحكّ والّ هاي األسبؼأ ًصاف الذٗأ      
خوسوائٔ دٌٗاس، أهّا الودشٍح٘ي فَاظح، ٍ أهّا الومتاَل٘ي ف٘ساتحمّاى   
أٗعا الٌصف هغ الضٗادٓ، ٍ ػلاى ّازا ف٘سامػ الٌصاف هاي الىال ٍ       

   ٔ ٔ    -ٗستحكّ ولّ هي الومتاَل٘ي الضٗاادٓ الوشلَها  -أػٌاٖ ًصاف الذٗا
 .ف٘أخزاى الٌصف هي الودشٍح٘ي

85: ؛ ص(للوذًٖ الكاشاًٖ)كتاب الذٗات   
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

أىّ الودشٍح٘ي ٗإدٗاى ها صاد ػلى دٗتْوا ئلى الومتَل٘ي ٍ : الحاصلٍ •
أداء الحىن بالؼباسٓ التٖ فٖ الشٍاٗٔ لؼلِّ لتفْ٘ن الحىان للساائل ال أىّ   

 .الداسح٘ي ّوا الماتالى فمػ
ٍ هوّا بٌّ٘اُ تؼشف أىّ روش ّزُ الشٍاٗأ فاٖ وتابْن ٍ ػاذم التصاشٗح      •

ئىّ : بالفتَى ػلى ؼبمِ ووا َّ صشٗح هفتا  الىشاهٔ ٍ الدَاّش ٍ لاال
الشٍاٗٔ هشَْسٓ سٍاٗٔ ال ػوال ئًّوا َّ لالشتباُ فٖ هؼٌى الشٍاٗٔ، ٍ ئلّا 
فاى استظْشٍا هٌْا ها استظْشًاُ فال ٗتصَس خالف ب٘اٌْن بال الحىان    
فْ٘ا هؽابك للماػذٓ فٖ اشتشاوْن فٖ المتال ٍ الداش  ولْ٘واا وواا ال     

 .ٗخفى ػلى الوتأهّل

85: ؛ ص(للوذًٖ الكاشاًٖ)كتاب الذٗات   
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

فاى هات الودشٍحااى  »ػلى ها بٌّ٘اُ لذ ػشفت هؼٌى رٗل الحذٗ  ثنّ •
ٖ ء ٍ رله ألىّ ول ٍاحذ هي « فل٘س ػلى أحذ هي أٍل٘اء الومتَل٘ي ش

 .األسبؼٔ ششٗه فٖ لتلْن ف٘سمػ دٗٔ ولّْن الشتشاوْن فٖ المتل
•  

85: ؛ ص(للوذًٖ الكاشاًٖ)كتاب الذٗات   
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 :سٍى السىًَٖ ػي أبٖ ػبذ اللِّ ػلِ٘ السّالم لال« 2»تبصشٓ •
بسىاو٘ي هؼْان فشفؼاَا ئلاى    « 1»ف٘تباػدَى ٗششبَى ف٘سىشٍى واى لَم •

أه٘ش الوإهٌ٘ي ػلِ٘ السّالم فسدٌْن ٍ هات هٌْن سخاالى ٍ بماٖ سخاالى،    
ٗا أه٘ش الوإهٌ٘ي ػلِ٘ السّالم ألذّوا بصاحبٌ٘ا، فماال  : فمال أّل الومتَل٘ي

: ًشى أى تم٘ذّوا، فمال ػلاى ػل٘اِ السّاالم للماَم    : ها تشٍى؟ فمالَا: للمَم
ال ًذسٕ، فمال ػلاّٖ  : فلؼلّ رٌٗه اللزٗي هاتا لتل ولّ هٌْوا صاحبِ، لالَا

بل أخؼل دٗٔ الومتَل٘ي ػلى لبائل األسبؼٔ ٍ آخز دٗٔ خشاحٔ : ػلِ٘ السّالم
 .«2»الحذٗ   -البال٘ي هي دٗٔ الومتَل٘ي

ّزا الخبش ػلى فشض صحتِ هاي خْأ الساىًَٖ ٍ الٌاَفلٖ فْاَ      : ألَل•
فوا تمص٘ش المبائل األسبؼٔ ل٘تحوّلَا دٗأ  ( أٍال)أهّا . هخالف ألصَل هزّبٌا

لان  ( ٍ ثاً٘اا . )الومتَل٘ي ٍ ل٘س المتل خؽأ هحعا حتى ٗىَى ػلى الؼاللٔ
 .ٗإخز دٗٔ خشاحٔ البال٘٘ي ػي دٗٔ الومتَل٘ي

85: ؛ ص(للوذًٖ الكاشاًٖ)كتاب الذٗات   
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 ثثَت القَد على السكشاى اٙثن فٖ ششب الوسكش

فٖ ثبَت المَد ػلى السىشاى اٙثن فٖ شش  الوسىش ئى خاشج   6هسألٔ •
ًؼن لَ شه ، *المَداأللش  األحَغ ػذم تشدد،ٍ بِ ػي الؼوذ ٍ االخت٘اس 

فٖ صٍال الؼوذ ٍ االخت٘اس هٌِ ٗلحك بالؼاهذ، ٍ وزا الحال فٖ ول ها ٗسلب 
الؼوذ ٍ االخت٘اس، فلَ فشض أى فٖ البٌح ٍ شاش  الوشلاذ حصاَل رلاه     

ٍ هغ الشه ٗؼول هؼِ هؼاهلٔ الؼوذ، ٍ لَ واى السىش ، **بالسىشاىٗلحك 
ٍ ًحَُ هي غ٘ش ئثن فال شبْٔ فٖ ػذم المَد، ٍ ال لَد ػلى الٌائن ٍ الوغوى 

 . تشددػلِ٘، ٍ فٖ األػوى 
لَ كاى عالوا تأى السكش فٖ هظاى القتنل ٍ الجنشح ف٘تثنل القنَد ٍ إ       *•

 .فال
هظناى القتنل ٍ الجنشح    فنٖ  البٌح ٍ شش  الوشلذ كاى عالوا تنأى  لَ ف **•

 .القَد ٍ إ  فالف٘تثل 
 522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج 
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هي لتل غ٘شُ ٍ َّ أػوى، فاىّ ػوذٓ ٍ خؽأُ سَاء، فاى فِ٘ الذّٗأ  ٍ •
 .ػلى ػاللتِ

ٍ هي ظش  غ٘شُ ظشبٔ سالت هٌْا ػٌ٘ااُ فماام الوعاشٍ ، فعاش      •
ظاسبِ ٍ لتلِ، فاىّ الحىن فِ٘ أى ٗدؼل دٗٔ الومتَل ػلى ػاللٔ الّازٕ  
لتلِ، ٍ ل٘س ػلِ٘ لَد، ألًِّ ظشبِ ح٘ي ظشبِ ٍ ّاَ أػواى، ٍ ػواذ    

فاى لن تىي لِ ػاللٔ، واًات الذّٗأ فاٖ هالاِ     . األػوى ٍ خؽأُ سَاء
خاصّٔ َٗفّْ٘ا فٖ ثال  سٌ٘ي، ٍ ٗشخغ َّ بذٗٔ ػٌِ٘٘ ػلى ٍسثٔ الّزٕ 

 .ظشبِ، ف٘أخزّا هي تشوتِ
 

760: الٌْاٗٔ فٖ هجشد الفقِ ٍ الفتاٍى؛ ص  
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تداب  واى ػوذُ ٍ خؽأُ ٍاحاذا  ،   ئرا لتل ئًساى غ٘شُ ٍ َّ أػوىٍ •
ِ ػلى الذٗٔ   .ػاللتِ، ٍ لذ تمذم ؼشف هي رلهف٘

ٍ ئرا ظش  ئًساى غ٘شُ ظشبٔ، سالت ػٌ٘اُ هٌْا، فعاش  الوعاشٍ    •
العاس  فمتلِ، واى ػلى ػاللٔ الماتل دٗٔ الومتَل، ٍ لان ٗىاي ػل٘اِ    
لَد، ألًِ ح٘ي ظشبِ فمتلِ واى أػوى، ٍ لذ لذهٌا الماَل، بااى ػواذ    

فاى لن ٗىي لِ ػاللأ واًات الذٗأ فاٖ هالاِ      . األػوى ٍ خؽأُ سَاء
خاصٔ، ٗإدْٗا فٖ ثال  سٌ٘ي، ٍ ٗشخغ بذٗٔ ػٌِ٘٘ ػلى ٍاس  الازٕ  

 .ظشبِ، ف٘أخز رله هي تشوتِ
 

 495: ، ص2 ؛ ج( تي الثشاج)الوْزب 
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لذ سٍى اى هي لتل غ٘شُ، ٍ َّ أػوى، فاى ػوذٓ ٍ خؽأُ سَاء، ٍ اى فِ٘ الذٗأ  ٍ •
 .«1»ػلى ػاللتِ 

ٍ الزٕ ٗمتعِ٘ أصَل الوزّب اى ػوذ األػوى ػوذ، ٗدب فِ٘ ػلِ٘ الماَد، لمَلاِ   •
فاارا  « 3« »الْمِصاوِ حٓ٘اآٌ ٍٓ لَىُنٕ فِٖ »ٍ لَلِ تؼالى « 2« »الٌَّفْسٓ بِالٌَّفْسِ»تؼالى 

لن ٗمتل األػوى بوي لتلِ ػوذا، خشخت فائذٓ اٙٗٔ، فال ٗشخغ ػي األدلٔ المااّشٓ  
 .بشٍاٗٔ شارٓ ٍ خبش ٍاحذ، ال َٗخب ػلوا ٍ ال ػوال

•______________________________ 
 .أٍسدّا الش٘خ لذّس سشُّ فٖ الٌْاٗٔ، وتا  الذٗات، با  ظواى الٌفَس( 1)
 .45سَسٓ الوائذٓ، اٙٗٔ ( 2)•
 .179سَسٓ البمشٓ، اٙٗٔ ( 3)•

 

 368: ، ص3 السشائش الحإٍ لتحشٗش الفتاٍى؛ ج
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 :السّابغ. 7064•
رّب الش٘خ سحوِ اللِّ ئلى أىّ ػوذ األػوى خؽأ هحط ٗداب لمتلاِ   •

ٍ الحكّ ػٌذٕ خالفِ، ٍ اىّ ػواذُ  « 2»لغ٘شُ ػوذا الذّٗٔ ػلى الؼاللٔ 
 .ػوذ والوبصش

 

 465: ، ص5 ؛ ج(الحذٗتٔ -ط )تحشٗش األحكام الششع٘ٔ على هزّة اإلهاه٘ٔ 
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ػوذ األػوى ٍ خؽإُ سَاء تدب (: الٌْاٗٔ)لال الش٘خ فٖ : 47هسألٔ •
، ٍ ّاَ لاَل اباي    «4»تبؼِ ابي البشّاج ٍ . «3»فِ٘ الذٗٔ ػلى ػاللتِ 

 .«5»( هي ال ٗحعشُ الفمِ٘)الدٌ٘ذ، ٍ سٍاُ الصذٍق فٖ وتا  
 .760: الٌْاٗٔ( 3)•
 .495: 2الوْزّ  ( 4)•
 .271/ 85: 4الفمِ٘ ( 5)•

 
 
 

 359: ، ص9 هختلف الش٘عٔ فٖ أحكام الششٗعٔ؛ ج
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أىّ ػوذ األػوى ػوذ : الزٕ تمتعِ٘ أصَل الوزّب: لال ابي ئدسٗسٍ •
ٍٓ لَىُانٕ فِاٖ   « 6»ٗدب فِ٘ ػلِ٘ المَد، لمَلِ تؼاالى الاٌَّفْسٓ بِاالٌَّفْسِ    

فارا لان ٗمتال األػواى بواي لتلاِ ػواذا       « 7»آٌ ٰ  اوِ حٰٖٓ  الْمِص
خشخت فائذٓ اٙٗٔ، فال ٗشخغ ػي األدلّٔ الماّشٓ بشٍاٗٔ شارّٓ ٍ خباش  

 .«8»ٍاحذ ال َٗخب ػلوا ٍ ال ػوال 
 .45: الوائذٓ( 6)•
 .179: البمشٓ( 7)•
 368: 3السشائش ( 8)•

 

 359: ، ص9 هختلف الش٘عٔ فٖ أحكام الششٗعٔ؛ ج
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 .الَخِ رلهٍ •
ثبت ٌّاا، ف٘ثبات    -ٍ َّ المتل الؼوذ الؼذٍاى -أىّ هٌاغ المصاو: لٌا•

 .اٙٗاتالحىن، ػوال بالؼلّٔ، ٍ ػوَم 

 359: ، ص9 هختلف الش٘عٔ فٖ أحكام الششٗعٔ؛ ج
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بوا سٍاُ أبَ ػب٘ذٓ ػي البالش ػلِ٘ الساالم،   -سحوِ اللِّ -الش٘خاحتحّ •
ٗا أبا »: فمال: ػي أػوى فمأ ػ٘ي سخل صح٘ح هتؼوّذا، لالسألتِ : لال

ػب٘ذٓ ئىّ ػوذ األػوى هثل الخؽأ، ّزا فِ٘ الذٗٔ هي هالِ، فاى لن ٗىي 
 .«1« »لِ هال فاىّ دٗٔ رله ػلى اإلهام، ٍ ال ٗبؽل حكّ هسلن

 360: ، ص9 هختلف الش٘عٔ فٖ أحكام الششٗعٔ؛ ج
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سألتِ ػاي سخال   : ػي هحوذ الحلبٖ ػي الصادق ػلِ٘ السالم، لالٍ •
ظش  سأس سخل بوؼَل فسالت ػٌ٘اُ ػلى خذِّٗ، فَثب الوعاشٍ   

ّزاى هتؼذّٗاى »: فمال أبَ ػبذ اللِّ ػلِ٘ السالم: ػلى ظاسبِ فمتلِ، لال
خو٘ؼا فال أسى ػلى الزٕ لتل الشخل لَدا، ألًِّ لتلِ ح٘ي لتلِ ٍ ّاَ  
أػوى، ٍ األػوى خٌاٗتِ خؽأ تلضم ػاللتِ ٗإخازٍى بْاا فاٖ ثاال      
سٌ٘ي فٖ ولّ سٌٔ ًدوا، فاى لن ٗىي لألػوى ػاللٔ لضهتِ دٗٔ ها خٌى 
فٖ هالِ ٗإخز بْا فٖ ثال  سٌ٘ي، ٍ ٗشخغ األػوى ػلى ٍسثٔ ظاسبِ 

 .«2« »بذٗٔ ػٌِ٘٘

 360: ، ص9 هختلف الش٘عٔ فٖ أحكام الششٗعٔ؛ ج
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الوٌع هي صحّٔ الشٍاٗٔ، ٍ تحول علنى هنا إرا لنن ٗقصنذ     : الجَابٍ •
 .القتل تل الذفع

 

 360: ، ص9 هختلف الش٘عٔ فٖ أحكام الششٗعٔ؛ ج
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ٍ األػواى والوبصاش ػلاى سإٔ، ٍ سٍٕ اىّ ػواذُ     »: سحوِ اللِّلَلِ •
 .«والخؽا تإخز الذٗٔ هي ػاللتِ

ِ : ألَل• اىّ : اختلف أصحابٌا فٖ ػوذ األػوى، فمال الوصٌّف سحوِ اللّا
 .«1»ػوذُ وؼوذ الوبصش ٗدب بِ المصاو، ٍ َّ لَل ابي ئدسٗس 

•______________________________ 
و  3وتا  المصاو با  ظاواى الٌفاَس ٍ غ٘شّاا ج    : السشائش( 1)

368. 
 

 703: ، ص3 ج؛ (عو٘ذى)القَاعذكٌز الفَائذ فٖ حل هشكالت 
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، ٍ الشا٘خ  «2»اىّ ػوذُ خؽأ، ٍ َّ لَل ابي الدٌ٘اذ  : لال خواػٔ هٌْنٍ •
، ٍ ظاّش والم ابي حوضٓ هساتٌذٗي  «4»، ٍ تبؼِ ابي البشّاج «3»فٖ الٌْاٗٔ 

فٖ رله الى الشٍاٗٔ التٖ أشاس الوصٌّف ئلْ٘ا، ٍ ّٖ هاا سٍاُ الشا٘خ ػاي    
ػي سخل ظاش  سأس  سألتِ : هحوّذ الحلبٖ ػي الصادق ػلِ٘ السالم لال

سخل بوؼَل فسالت ػٌ٘اُ ػلى خذِّٗ فَثب الوعشٍ  ػلى ظاسبِ فمتلاِ،  
ّزاى هؼتذٗاى خو٘ؼا، فاال أسى ػلاى   : فمال أبَ ػبذ اللِّ ػلِ٘ السالم: لال

الزٕ لتل الشخل لَد، ألًِّ لتلِ ح٘ي لتلِ ٍ َّ أػوى، ٍ األػواى خٌاٗتاِ   
خؽأ تلضم ػاللتِ، ٗإخزٍى بْا فٖ ثال  سٌ٘ي فٖ ولّ سٌٔ ًدوا، فاى لان  
ٗىي لألػوى ػاللٔ لضهتِ دٗٔ ها خٌى فٖ هالِ، ٗإخز بْا فٖ ثال  ساٌ٘ي،  

 .«5»ٍ ٗشخغ األػوى ػلى ٍسثٔ ظاسبِ بذٗٔ ػٌِ٘٘ 

 703: ، ص3 ج؛ (عو٘ذى)القَاعذكٌز الفَائذ فٖ حل هشكالت 
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وتاا  المصااو ٍ الاذٗات الفصال     : ًملِ ػٌِ فٖ هختلف الش٘ؼٔ( 2)•
 .31س  799الشابغ فٖ ظواى الٌفَس ٍ غ٘شُ و 

 3وتا  الذٗات با  ظواى الٌفاَس ٍ غ٘شّاا ج   : الٌْاٗٔ ٍ ًىتْا( 3)•
 .415و 

 .495و  2وتا  الذٗات ج : الوْزّ ( 4)•
 10ج  51ظاواى الٌفاَس ٍ غ٘شّاا       18  : تْزٗب األحىام( 5)•

ج  1هاي أباَا  الؼاللأ       10  : ، ٍسائل الش٘ؼ233ٔ -232و 
 .306و  19

 

 703: ، ص3 ج؛ (عو٘ذى)القَاعذكٌز الفَائذ فٖ حل هشكالت 
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لال الش٘خ فٖ الٌْاٗٔ ػوذ االػوى ٍ خؽاؤُ ساَاء تداب ف٘اِ    : ألَل( 2)•
الذٗٔ ػلى ػاللتِ ٍ تبؼِ ابي البشاج ٍ َّ لَل ابي الدٌ٘ذ ٍ سٍاُ الصاذٍق  
فٖ وتا  هي ال ٗحعشُ الفمِ٘ ٍ لال ابي ئدسٗس الزٕ ٗمتعاِ٘ هازّبٌا اى   

ٍ اختااسُ  « 1»ػوذ االػوى ٗدب ػلِ٘ المَد لمَلِ تؼالى الاٌَّفْسٓ بِاالٌَّفْسِ   
ػوَم اٙٗأ ٍ لَخاَد الومتعاى ٍ ّاَ     ( لٌا)الوصٌف ٍ َّ األصح ػٌذٕ 

وًَِ هىلفا لصذ المتل ٍ ثبَت الحىؤ الوؼلل بْا ٍخَ  المصاو بالٌص 
 «2»ا ِ ٰ  ا أٍُلِٖ الْأَلْبٰ  آٌ ٰٕ  اوِ حٰٖٓ  فٖ لَلِ تؼالى ٍٓ لَىُنٕ فِٖ الْمِص

•______________________________ 
  45 -الوائذٓ( 1)
  179 -البمشٓ( 2)•

 601: ، ص4 إٗضاح الفَائذ فٖ ششح هشكالت القَاعذ؛ ج
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ٍ َّ المتل الؼوذ بالتفس٘ش الوازوَس  للمصاو السبب الوَخب  ( الى)ٍ •
بوا سٍاُ ( احتح الش٘خ)هَخَد ٍ الواًغ ٍ َّ الؼوى ال ٗصلح للواًؼ٘ٔ 

أبَ ػب٘ذٓ ػي البالش ػلِ٘ السّالم لال سألتِ ػي اػوى فمأ ػ٘ي سخال  
صح٘ح هتؼوذا فمال ٗا با ػب٘ذٓ اى ػوذ االػوى هثل الخؽاء ّازا ف٘اِ   
الذٗٔ هي هالِ ٍ اى لن ٗىي لِ هال فاى دٗأ رلاه ػلاى االهاام ٍ ال     

ٍ ػي هحوذ الحلبٖ ػي الصادق ػل٘اِ السّاالم   « 1»ٗبؽل حك هسلن 
اًِ لال ٍ االػوى خٌاٗتِ خؽاء تلضم ػاللتِ ٗإخزٍى بْاا فاٖ ثاال     
سٌ٘ي فٖ ول سٌٔ ًدوا فاى لن ٗىي لألػوى ػاللٔ لضهِ دٗٔ ها خٌاى  

الوٌنع  ( ٍ الجنَاب )« 2»فٖ هالِ ٗإخز بْا فٖ ثال  سٌ٘ي الحاذٗ   
 . هي صحٔ سٌذ الشٍاٗت٘ي ٍ هتل ّزُ الشٍاٗٔ ك٘ف ٗعاسض القشآى

 
 602: ، ص4 إٗضاح الفَائذ فٖ ششح هشكالت القَاعذ؛ ج
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ٍ )فٖ األػوى تشدد أظْشُ أًِ والوبصش فٖ تَخِ المصااو بؼواذُ   ٍ •
 (..أى خٌاٗتِ خؽأ تلضم الؼاللٔ: فٖ سٍاٗٔ الحلبٖ ػي أبٖ ػبذ اهلل ع

 201: ، ص4 ششائع اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحشام؛ ج
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ئلى أى ػوذ األػوى ٍ خؽأُ ساَاء،  « 1»رّب الش٘خ فٖ الٌْاٗٔ ( 1)•
ِ  تدب  ٍ ّاَ لاَل اباي    . «1»ٍ تبؼِ ابي البشّاج . الذٗٔ ػلى ػاللتِف٘
 .«3»ٍ ابي بابَِٗ « 2»الدٌ٘ذ 
•______________________________ 

 .760: الٌْاٗٔ( 1)
 .495: 2الوْزّ  ( 1)•
 .799: حىاُ ػٌِ الؼلّاهٔ فٖ الوختلف( 2)•
 .271   85: 4روشُ سٍاٗٔ فٖ الفمِ٘ ( 3)•

 
 166: ، ص15 هسالك األفْام إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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األػوى خٌاٗتِ »: الوستٌذ سٍاٗٔ الحلبٖ ػي الصادق ػلِ٘ السالم أًِ لالٍ •
خؽأ تلضم ػاللتِ، ٗإخزٍى بْا فٖ ثال  سٌ٘ي، فٖ ولّ سٌٔ ًدوا، فاى لان  
« ٗىي لألػوى ػاللٔ لضهتِ دٗٔ ها خٌى فٖ هالِ، ٗإخز بْا فٖ ثال  سٌ٘ي

سألتِ ػي أػوى »: سٍى أبَ ػب٘ذٓ ػي البالش ػلِ٘ السالم لالَ الحذٗث« 4»
ٗا أبا ػب٘اذٓ ئى ػواذ األػواى هثال     : فمأ ػ٘ي سخل صح٘ح هتؼوذا، فمال

الخؽأ، ّزا فِ٘ الذٗٔ هي هالِ، فاى لن ٗىي لِ هال فااى دٗأ رلاه ػلاى     
 .«5« »االهام، ٍ ال ٗبؽل حكّ هسلن

: 19، الَسااائل 918   232: 10، التْاازٗب 361   107: 4الفم٘ااِ ( 4)•
 .1هي أبَا  الؼاللٔ   « 10»   306

   232: 10، التْاازٗب 271   85: 4، الفم٘ااِ 3   302: 7الىااافٖ ( 5)•
 .هي أبَا  المصاو فٖ الٌفس« 35»   65: 19، الَسائل 917

 167: ، ص15 هسالك األفْام إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج 
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ّاتاى الشٍاٗتاى هشتشوتاى فٖ الذاللٔ ػلى أى ػوذ األػوى خؽاأ، ٍ  ٍ •
 ٍ هخالفتاى لألصَل، . ٍ هختلفتاى فٖ الحىن. ظؼف السٌذفٖ 

األٍلى ػلى وَى الذٗٔ تدب ابتذاء ػلى الؼاللٔ، ٍ هغ ػذهْا الشتوال •
 .تدب ػلى الداًٖ، ٍ ّزا هخالف لحىن الخؽأ

ٍ فٖ الثاً٘ٔ هغ خؼلِ الدٌاٗٔ والخؽا أٍخب الذٗٔ ػلى الداًٖ، ٍ هاغ   •
  ٔ ٍ ظااّش اخاتالف   . ػذم هالِ ػلى االهام، ٍ لن َٗخبْا ػلاى الؼاللا

 الحىو٘ي، ٍ هخالفتْوا لحىن الخؽأ 
 

 167: ، ص15 هسالك األفْام إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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ئلاى أى األػواى   « 2»ٍ خولٔ الوتاأخّشٗي  « 1»رّب ابي ئدسٗس ٍ •
والوبصش فٖ ٍخَ  المصاو ػلِ٘ بؼوذُ، لَخَد الومتعٖ لاِ ٍ ّاَ   
لصذُ ئلى المتل، ٍ اًتفاء الواًغ، ألى الؼوى ال ٗصلح هاًؼا هغ اختوااع  

ٍ لؼوَم األدلّٔ هاي  . ششٍغ المصاو هي التىل٘ف ٍ المصذ ٍ ًحَّوا
الوتٌاٍلٔ لاِ، ٍ اًتفااء الوخصّاص، لواا     « 4»ٍ الشٍاٗات « 3»اٙٗات 

هغ أى الشٍاٗٔ األٍلى ل٘ست صشٗحٔ فٖ . روشًاُ هي الوَخب الؼّشاحِ
حاال، ٍ الدولٔ الفؼلّ٘ٔ بؼذُ الخبش، « خؽأ»: هؽلَبْن، لدَاص وَى لَلِ

ٍ أها . ٍ ئًوا ٗتنّ استذاللْن بْا ػلى تمذٗش خؼلِ هشفَػا ػلى الخبشّٗٔ
 .فَْ خؽأ ٍاظح -«5»ووا فؼلِ بؼعْن  -ػلى التو٘٘ض« خؽأ»ًصب 
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  بٓا ٔ حٔىْنِ ػٓوٕذِ الْأَػٕوٓى 35« 4»•
هٔحٓوَّذٔ بٕيُ ٗٓؼٕمَُ ٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓاذٓ  « 5» -1 -35223•

بٕيِ هٔحٓوَّذٍ ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ بٕيِ ئِبٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَبِ٘اِِ خٓوِ٘ؼااً ػٓايِ الْحٓسٓايِ بٕايِ      
: هٓحٕبَٔ ٍ ػٓيْ ِّشَامِ بٕيِ سٓالِنٍ ػٓيْ ػٓوَّاسٍ السَّابٓاؼِِّٖ ػٓيْ أَبِٖ ػٔبٕٓ٘اذَٓٓ لَاالَ  

إِىَّ عٓوٕنذٓ  فَمَاالَ  « 6» -سٓأَلْتٔ أَبٓا خٓؼٕفَشٍ ع ػٓيْ أَػٕوٓى فَمَأَ ػٕٓ٘يَ صٓاحِ٘حٍ 
فَاِىْ لَنٕ ٗٓىُيْ لَِٔ هٓالٌ فَالذِّٗٓأُ  هٓالِِِ الذُِّٗٓٔ فِٖ ِ ّٓزَا فِِِ٘ الْأَعٕوٓى هِتْلُ الْخَطَئ

 .ٍٓ لَا ٗٓبٕؽُلُ حٓكُّ اهٕشِبٍ هٔسٕلِنٍالْاِهٓامِ ػٓلَى 

 89: ، ص29 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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ٍٓ وَازَا الصَّاذٍٔقُ   « 7»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ بِاِسٌَٕادُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ بٕيِ هٓحٕبٔاَ ٍ  ٍٓ •
 .«9»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓا ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ فِٖ الْؼٓالِلَِٔ : أَلَُلُ« 8»
 .3 -302 -7الىافٖ  -(5)•
 [.هتؼوذا] -فٖ الوصذس صٗادٓ -(6)•

 .917 -232 -10التْزٗب  -(7)•
 .5227 -114 -4الفمِ٘  -(8)•
 .هي أبَا  الؼاللٔ 10ٗاتٖ فٖ البا   -(9)•
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  بٓا ٔ حٔىْنِ ػٓوٕذِ الْأَػٕوٓى 10« 4»•
هٔحٓوَّذٔ بٕيُ الْحٓسٓيِ بِاِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ أَحٕوٓذٓ بٕيِ « 5» -1 -35857•

ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ػٓبٕذِ اللَِِّ ػٓايِ الْؼٓلَااءِ ػٓايْ    
سٓأَلْتٔ أَبٓا ػٓبٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ سٓخٔلٍ ظَشَ ٓ سٓأْسٓ سٓخٔالٍ  : هٔحٓوَّذٍ الْحٓلَبِِّٖ لَالَ

فََٓثَابٓ الْوٓعْاشٍُ ٔ ػٓلَاى ظَااسِبِِِ      -فَسٓالَتٕ ػٌَٕٓ٘أُ ػٓلَى خَذَِِّٕٗ -بِوِؼَٕٓلٍ
 -فَمَتَلَِٔ

 399: ، ص29 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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فَلَا أَسٓى ػٓلَاى الَّازِٕ    -لَالَ فَمَالَ أَبَٔ ػٓبٕذِ اللَِِّ ع ّٓزَاىِ هٔتَؼٓذِّٗٓاىِ خٓوِ٘ؼاً •
ٍٓ الْأَعٕوٓى جٌَِاٗٓتُنِٔ   -لِأًََِّٔ لَتَلَِٔ حِ٘يَ لَتَلَِٔ ٍٓ َّٔٓ أَػٕوٓى -لَتَلَ الشَّخٔلَ لََٓداً

فِٖ ثَلَاثِ سِنٌِ٘يَ فِنٖ كُنلَ سٓنٌَٔ      ٗٔإْخَزٍُىَ بِْٓا  اقِلَتَِٔعٓ« 6»ٗٓلْضَمٔ  -ٌخَطَأ
ٗٔؤْخَنزُ   -فَئِىْ لَنٕ ٗٓكُيْ لِلْأَعٕوٓى عٓاقِلٌَٔ لَزِهٓتِْٔ دُِٗٓٔ هٓا جٌَٓى فِٖ هٓالِِِ -ًًَجٕوا

 .ٍٓ ٗٓشْخِغٔ الْأَػٕوٓى ػٓلَى ٍٓسٓثَِٔ ظَاسِبِِِ بِذِِٗٓٔ ػٌَِِٕٕٓ٘٘ -َتِْٓا فِٖ ثَلَاثِ سٌِِ٘ي
 
 .918 -232 -10التْزٗب  -(5)•
 .تلضم -فٖ الوصذس -(6)•
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 « 1»سٍٓٓأُ الصَّذٍٔقُ بِاِسٌَٕادُِِ ػٓيِ الْؼٓلَاءِ ٍٓ •
ٍٓ لَذٕ حٓوٓلَِٔ بٓؼٕاطٔ  « 2»ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓا ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ فِٖ الْمِصٓاوِ : أَلَُلُ•

 .«3»أَصٕحٓابٌَِا ػٓلَى ئِسٓادِٓٓ العَّشْ ِ دٍٔىَ الْمَتْلِ 

  400: ، ص29 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 [ئرا واى الماتل أػوى، فْل ػلِ٘ المَد أم ال؟(: 88هسألٔ )] •
إرا كاى القاتل أعوى، فْنل عل٘نِ القنَد أم  و قنَ ى،     (: 88هسألٔ )•

 ِ ًعنن، تتثنل   . ًسة إلى أكتش الوتأخّشٗي األٍّل، ٍ لكيّ األظْش عذهن
الذٗٔ على عاقلتِ، ٍ إى لن تكي لِ عاقلٔ فالذٗٔ فٖ هالِ، ٍ إلّا فعلنى  

 (.1( )علِ٘ السالم)اإلهام 

 99: هَسَعٔ، ص42 هثاًٖ تكولٔ الوٌْاج؛ ج
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•______________________________ 
الش٘خ ٍ أبَ ػلٖ ٍ الصْششتٖ ٍ : ٍفالاً لدواػٔ هي المذهاء، هٌْن( 1)

ُ ٰ  لاذّس الالّ  )الؽبشسٖ ٍ ابٌاا الباشّاج ٍ حواضٓ ٍ ظااّش الصاذٍق      
أىّ ّازا ّاَ الوشاَْس با٘ي     : ، بال فاٖ غاٗأ الواشام    «1»( أسشاسّن

فاٖ  ( لاذس ساشُ  )ٍ ٍافمِ فٖ رله الشْ٘ذ الثااًٖ  . «2»األصحا  
 .«3»سٍض الدٌاى 

 99: هَسَعٔ، ص42 هثاًٖ تكولٔ الوٌْاج؛ ج
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ُ ٰ  سألت أبا ػباذ الالّ  : تذلّ ػلى رله صح٘حٔ هحوّذ الحلبٖ، لالٍ •
ػي سخل ظش  سأس سخل بوؼَل، فسالت ػٌ٘اُ ػلى ( ػلِ٘ السالم)

ُ ٰ  فمال أبَ ػبذ اللّ»: خذِّٗ، فَثب الوعشٍ  ػلى ظاسبِ فمتلِ، لال
ػلى الزٕ لتل الشخل  ٰ  ّزاى هتؼذّٗاى خو٘ؼاً، فال أسى(: ػلِ٘ السالم)

لَداً، ألًِّ لتلِ ح٘ي لتلِ ٍ َّ أػوى، ٍ األػوى خٌاٗتاِ خؽاأ ٗلاضم    
ػاللتِ، ٗإخزٍى بْا فٖ ثال  سٌ٘ي، فٖ ولّ سٌٔ ًدواً، فاى لن ٗىاي  
لألػوى ػاللٔ لضهتِ دٗٔ ها خٌى فٖ هالِ، ٗإخز بْا فٖ ثال  ساٌ٘ي،  

 .«4« »ٍ ٗشخغ األػوى ػلى ٍسثٔ ظاسبِ بذٗٔ ػٌِ٘٘

 99: هَسَعٔ، ص42 هثاًٖ تكولٔ الوٌْاج؛ ج
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، ٍ حىاُ ػي أباٖ ػلاٖ ٍ الصْششاتٖ ٍ    760: الش٘خ فٖ الٌْاٗٔ( 1)•
، ٍ 95: 2، ٍ ابي البشاج فاٖ الوْاز    189: 42الؽبشسٖ فٖ الدَاّش 
 .361/ 107: 4، ٍ الصذٍق فٖ الفمِ٘ 455: ابي حوضٓ فٖ الَس٘لٔ

 .389: 4الحا غاٗٔ الوشام ( 2)•
 .ّزا البح  غ٘ش هَخَد فٖ المسن الوؽبَع هي سٍض الدٌاى( 3)•
: 10، التْاازٗب 1   10أبااَا  الؼاللاأ   / 399: 29الَسااائل ( 4)•

 .361/ 107: 4، الفمِ٘ 918/ 232
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فمأ  ػي أػوى ( ػلِ٘ السالم)سألت أبا خؼفش : هؼتبشٓ أبٖ ػب٘ذٓ، لالٍ •
ئىّ ػوذ األػوى هثل الخؽأ، ّزا ف٘اِ الذٗأ فاٖ    : فمال»صح٘ح ػ٘ي 

هالِ، فاى لن ٗىي لِ هال فالذٗٔ ػلى اإلهام، ٍ ال ٗبؽال حاكّ اهاشب    
 .«1« »هسلن

ثنّ ئًِّ ال بذّ هي حول الوؼتبشٓ ػلى ها ئرا لن تىي لاِ ػاللأ، بمشٌٗأ    •
صح٘حٔ الحلبٖ الوتمذّهٔ الذالّٔ ػلى أًِّ ئرا لن تىي لِ ػاللأ فالذٗأ   

ووا أًِّ ال بذّ هي تم٘٘ذ ئؼالق رٗل الصح٘حٔ بوا ئرا واى لاِ  . فٖ هالِ
 .هال، ٍ ئلّا فالذٗٔ ػلى اإلهام بومتعى رٗل الوؼتبشٓ الذالّ ػلى رله

 100: هَسَعٔ، ص42 هثاًٖ تكولٔ الوٌْاج؛ ج
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ٖ ءبمٖ • فٖ الوسااله لاذ   ( لذس سشُ)ٍ َّ أىّ الشْ٘ذ الثاًٖ : ٌّا ش
، ٍ الظاّش أًِّ ًظش فٖ سٍاٗٔ الحلباٖ  «2»سهى الشٍاٗت٘ي بعؼف السٌذ 

، فاىّ فٖ ساٌذّا هحوّاذ باي ػباذ     (ػلِ٘اللِّ سحؤ )ئلى سٍاٗٔ الش٘خ 
بي ّالل، الزٕ لن ٗشد فِ٘ تَث٘ك ٍ ال اللِّ ُ، ٍ َّ هحوّذ بي ػبذ ٰ  اللّ

سٍاّا فٖ ( لذس سشُ)ٍ غفل ػي أىّ الصذٍق . هذ  فٖ وتب الشخال
 .الفمِ٘ بسٌذ صح٘ح

ٍ أهّا سٍاٗٔ أبٖ ػب٘ذٓ فال هَخب لتعؼ٘فْا، غ٘ش أىّ فٖ سٌذّا ػوّااس  •
 .الساباؼٖ، ٍ َّ هي أخلّ الثمات

 100: هَسَعٔ، ص42 هثاًٖ تكولٔ الوٌْاج؛ ج


