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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
لَ ألمى ًفسِ هي ػلَ ػلى إًساى ػودذ  اداى نداى     13هسألٔ •

لكثش أٍ صغش  ػلِ٘رلك هوا ٗمتل تِ غالثا ٍ لَ لعؼف  لولمى 
أٍ هشض اؼلِ٘  لمَد  ٍ إال اإى لصدذ  لمتدل تدِ ٍ لدَ س دا       
اكزلك َّ ػوذ ػلِ٘  لمَد، ٍ إى لن ٗمصذ اَْ شدثِ ػودذ، ٍ   
اٖ  و٘غ  لتمادٗش دم  لجاًٖ ّذس، ٍ لَ ػثش اَلغ ػلدى غ٘دشُ   
ٖ   ػلدى     ٖ   ػلِ٘ ال دٗٔ ٍ ال لَد ، ٍ ندز  ال شد اوات اال ش

. لزٕ ٍلغ ػلِ٘

511-510: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
 لخاهسٔ لَ ألمى ًفسِ هي ػلَ ػلى إًساى ػوذ   ٍ ناى  لَلَع •

هوا ٗمتل غالثا اْلك  ألسفل اؼلى  لَ لغ  لمَد ٍ لَ لدن ٗكدي   
ٗمتل غالثا ناى خطأ شثِ٘  لؼوذ اِ٘  لذٗٔ هغلظٔ ٍ دم  لولمدٖ  

.ًفسِ ّذس 

 182: ، ص4 شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام، ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
.«إلخ. لَ ألمى ًفسِ هي ػلَّ ػلى إًساى»: لَلِ•
. ّز   اس ػلى لاػذٓ  لؼوذ  لساتمٔ، اإى  لَلَع هي اؼلِ( 1) •

ٍ إى لن ٗمتل غالثدا  . اإى ناى هوّا ٗمتل غالثا اَْ هتؼوّذ للمتل
ّز  إر  لن . «3»[ تمصذُ]اَْ اؼل همصَد لِ، اكاى شثِ٘ ػوذ 
.ٗمصذ تِ  لمتل، ٍ إال ناى ػوذ  أٗعا

 75: ، ص15 مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
لَ ألمى ًفسِ هي ػلَ ػلدى  ًسداى ػودذ  ٍ    :  لصَسٓ  لخاهسٔ•

 لَلَع هوا ٗمتل غالثا أٍ أًِ لصذ  لمتل تِ اْلك  ألسدفل    ناى
اؼلى  لَ لغ  لمَد لوا ػشات ٍ لَ لن ٗكي ٗمتل غالثا ٍ ال لصذ 
تِ  لمتل ناى خطأ شثِ٘  لؼوذ، اِ٘  لذٗٔ هغلظٔ ٍ ػلى نل حال 

.دم  لولمى ًفسِ ّذس
لكي ال ٗخفى ػل٘ك ها اٖ إطاللِ،  للْن إال أى ٗشٗذ تِ  لثٌا  •

ٍ لَ ٍلدغ  »ػلى ها سثك، ٍ هي ٌّا صشح تالتم٘٘ذ اٖ  لمَ ػذ 
  ٖ .نوا اٖ نشف  للثام« ال ػي ػوذ اال ش

30-29: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
سدألتِ  »( ػلِ٘  لسدالم )ػي  لصادق « 1»خثش ػث٘ذ تي صس سٓ •

ٖ  : ػي س ل ٍلغ ػلى س ل امتلِ، امال .«ل٘س ػلِ٘ ش
• ٖ ( ػلْ٘ودا  لسدالم  )ػي أحدذّوا  « 2»صح٘ح  تي هسلن  ٍ ا

ٖ   ػل٘دِ،   : اٖ  لش ل ٗسمط ػلى  لش ل ا٘متلدِ، لدال  » ال شد
.«ٍ هي لتلِ  لمصاص اال دٗٔ لِ: لال

.1الحديث  -من أبواب القصاص في النفس -20 -الباب -الوسائل( 1)•
.2الحديث  -من أبواب القصاص في النفس -20 -الباب -الوسائل( 2)•

30-29: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
• ٖ سدألت أتدا ػثدذ       « »3»خثش ػث٘ذ تي صس سٓ  ٙخدش   ٍ ا

ػي  لش ل ٍلغ ػلدى س دل هدي ادَق  لث٘دت      ( ػلِ٘  لسالم)
ٖ   ٍ ال ػلدى      : اوات أحذّوا، لدال  لد٘س ػلدى  ألػلدى شد

  ٖ .« ألسفل ش
ٖ   ػلِ٘ حتى  لذٗٔ، ٍ لؼلِ لؼذم صذٍس • ٍ ظاّش  لجو٘غ ػذم ش

اؼل هٌِ ٌٗسة إلِ٘ ٍ لَ خطدأ، تخدالا  لٌداون ٍ  لسداّٖ ٍ     
ًحَّوا هوي ٗصذس  لفؼل هٌْن ٍ لَ هي دٍى شدؼَس، ٍ ستودا   

.ٗأتٖ إى شا     صٗادٓ تحم٘ك لزلك

30: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
ٍ لَ ألماُ غ٘شُ لاصذ  لألسفل أى ٗمتلِ أل٘ذ  لذ اغ تدِ ٍ  •

تالَ لغ إى ناى  لَلَع هوا ٗمتل  لَ لدغ غالثدا أٍ لصدذ    
لتلِ أٗعا، ٍ لَ لصذ لتلِ تالدذاغ أٍ نداى  لَلدَع هودا     

دٗتدِ،   ٗمتل غالثا ٍ لن ٗمصذ إٗماػِ ػلى  ألسفل ظدوي  
.ألًِ هي  لخطأ  لوحط ٍ لتل تالَ لغ

هي أتدَ ب  لمصداص ادٖ     -20 - لثاب - لَساول( 3)•
.3 لحذٗث  - لٌفس

30: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
• ٖ ػدي  « 1»خثش  تدي سوداب ٍ ػثدذ    تدي سدٌاى       ٍ لكي ا

اٖ س ل داغ س ال ػلى س ل امتلدِ،  »( ػلِ٘  لسالم) لصادق 
 لذٗٔ ػلى  لزٕ ٍلغ ػلى  لش ل امتلِ ألٍل٘ا   لومتدَل،  : امال
ٍ إى : ٍ ٗش غ  لوذاَع تالذٗدٔ ػلدى  لدزٕ داؼدِ، لدال     : لال

ٖ   اَْ ػلى  لذ اغ أٗعا .«أصاب  لوذاَع ش
ٍ اٖ نشف  للثام َّ هحوَل ػلى أًِ لن ٗؼلن إال ٍلَػِ ٍ لن •

.ٗؼلن تؼوذُ ٍ ال داغ غ٘شُ لِ
الحديث  -من أبواب القصاص في النفس -21 -الباب -الوسائل( 1)•

1.
31: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
تَابُ أَىَّ هَيْ ٍَلَغَ ػَلَى آخَشَ تِغَِ٘شِ  خْتَِ٘اسٍ اَمَتَلَُِ لَنِ َٗكُيْ  20« 6»•

 ػَلَِِِ٘ شَِٖ  ٌ ٍَ إِىْ لُتِلَ  لْأَػِلَى اَلَِ٘سَ ػَلَى  لْأَسِفَلِ شَِٖ  ٌ
هُحَوَّذُ تِيُ  لْحَسَيِ تِإِسٌَِادُِِ ػَيِ  لْحَسَيِ تِديِ  « 7» -1 -35140•

سَأَلْتُ أَتَا : هَحِثَُبٍ ػَيْ ػَلِِّٖ تِيِ سِوَابٍ ػَيْ ػُثَِ٘ذِ تِيِ صُسَ سََٓ لَالَ
اَمَالَ لَِ٘سَ ػَلَِ٘دِِ   -ػَثِذِ  للَِِّ ع ػَيْ سَ ُلٍ ٍَلَغَ ػَلَى سَ ُلٍ اَمَتَلَُِ

.شَِٖ  ٌ
 -280 -4، ٍ  الستثصدداس 834 -211 -10 لتْددزٗة  -(7) •

1060.
56: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
ٍَ سٍََ ُُ  لْكُلٌَُِِّٖ٘ ػَيْ ػِذٍَّٓ هِيْ أَصِحَاتٌَِا ػَيْ سَدِْلِ تِديِ صَِٗدادَ ػَديِ  تِديِ      •

.1 -288 -7 لكااٖ  -(8. )«8»هَحِثَُبٍ هِثْلَُِ 

56: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
ٍَ تِإِسٌَِادُِِ ػَيْ هُحَوَّذِ تِيِ ػَلِِّٖ تِيِ هَحِثَُبٍ « 9» -2 -35141•

صَفََْ ىَ تِيِ َٗحَِ٘ى ٍَ اَعَالََٔ ػَديِ  لْؼَلَدا ِ     ػَيِ  لْحُسَِ٘يِ ػَيْ« 10»
اِدٖ  لشَّ ُدلِ َٗسِدمُطُ    : ػَيْ هُحَوَّذِ تِيِ هُسِلِنٍ ػَيْ أَحَذِِّوَا ع لَالَ
ِٖ  َ ػَلَِ٘دِِ     ٍَ لَدالَ هَديْ لَتَلَدُِ     -ػَلَى  لشَّ ُلِ اََ٘مْتُلُُِ اَمَدالَ لَدا شَد

. لْمِصَاصُ اَلَا دََِٗٔ لَُِ
 -280 -4، ٍ  الستثصدداس 838 -212 -10 لتْددزٗة  -(9) •

.ػي أحوذ تي هحوذ -اٖ  الستثصاس صٗادٓ -(10. )1062

57-56: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
ِٖ  َ ػَلَِ٘دِِ   •  -(1) «1»ٍَ سٍََ ُُ  لصَّذٍُقُ تِإِسٌَِادُِِ ػَيِ  لْؼَلَا ِ إِلَى لََِلِِِ لَا شَد

.5186 -102 -4 لفمِ٘ 
هُحَوَّذُ تِيُ َٗؼِمَُبَ ػَيِ  لْحُسَِ٘يِ تِديِ هُحَوَّدذَ ػَديْ    « 2» -3 -35142. •

: ػَيْ أَتَاىِ تِيِ ػُثْوَاىَ ػَديْ ػُثَِ٘دذِ تِديِ صُسَ سََٓ لَدالَ    « 3»هُؼَلَّى تِيِ هُحَوَّذَ 
ٍَلَغَ ػَلَى سَ ُدلٍ هِديْ اَدَِقِ  لْثَِ٘دتِ      -سَأَلْتُ أَتَا ػَثِذِ  للَِِّ ع ػَيِ  لشَّ ُلِ

ِٖ  ٌ  -اَوَاتَ أَحَذُُّوَا  لْأَسِفَلِ « 4»( ٍَ لَا ػَلَى)لَالَ لَِ٘سَ ػَلَى  لْأَػِلَى شَ
.3 -289 -7 لكااٖ  -(2. )شَِٖ  ٌ

.ػي  لَشا ، ٍ نزلك  لتْزٗة -اٖ  لوصذس صٗادٓ -(3)•
.ٍ ػلى -اٖ  لوصذس -(4)•

57: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
 لتْزٗة  -(5. )«5»ٍَ سٍََ ُُ  لشَِّ٘خُ تِإِسٌَِادُِِ ػَيْ هُحَوَّذِ تِيِ َٗؼِمَُبَ هِثْلَُِ •

10- 211- 835.
• 

هُحَوَّذُ تِيُ ػَلِِّٖ تِيِ  لْحُسَِ٘يِ تِإِسٌَِادُِِ ػَيِ  تِيِ اَعَّالٍ « 6» -4 -35143•
ػَيِ  تِيِ تُكَِ٘شٍ ػَيْ أَتِٖ ػَثِذِ  للَِِّ ع اِٖ سَ ُلٍ َٗمَدغُ ػَلَدى سَ ُدلٍ اََ٘مْتُلُدُِ     

ِٖ  َ ػَلَدى  لْأَسِدفَلِ    -اَوَاتَ  لْأَػِلَى  -104 -4 لفم٘دِ   -(6. )لَالَ لَا شَد
5193.

57: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج


