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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
و لكنه كما تزى، ضزورة صرزحة  حلبثرز  رال ه  ره ،و  ، و  ر        •

وجوب حل ي   لى حلوجه حلمشتور تع  حلتسليم ثانيا، هصوصا تعر  ارا   
سمعته انه ان     شال ء  ليه اع حلولوع    ن  م  و هذح انره، ن   
حلفزض كونه ا  و ا للغيرز،  الوجره حلزجروع تال ير   لرى حلر ح ع،       
هصوصا تع  اعلواي  اثل ذلك  ال حلمال، تل ذكزوح  ال كتاب حلغصة 
،  حلضما  ان ،ول وهل   لى حلمكزه دو  حلمكزه تالفتح و إ  كا  ل  
،تلف هو حلمال و لكن تاإلكزحه، و ليس هو كما  ة حلغرزور،   ةرو و   

إ  ذلك هنا كذلك تعث ح، و رتمرا يرأتال إ    : حللهم إ  ،  يمال. تأال
.شاء حهلل  ال حنثناء تتم  له

31: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
سرألته  »(  ليه حلس  ) ن ،تال  ث  حهلل « 2»هذح و  ال صحيح حلحلثال •

هرو ضراان   :  ن رجل ينفز تزجل  يعمزه و يعمز دحت  رجل آهز، لال
 «لما كا  ان شال ء

.و هو اوح ك للضوحتط•

حلح يث  -ان ،توحب حلمصاص  ال حلنفس -21 -حلثاب -حلوسائل( 2)•
2.

31: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
( ليه حلس  )سألت ،تا  ث  حهلل « »3»هثز ،تال تصيز  و لكن  ال •
 ن رجل كا  رحكثا  لى دحت   مرس رجر  ااشريا ةترى كراد ،        -•

: يوطئه  شجز حلماشال حل حت   نه  بز  نها  أصاته اوت ،و جزح، لال
.«ليس حلذي سجز تضاان، إنما سجز  ن نفسه

حلح يث  -ان ،توحب حلمصاص  ال حلنفس -21 -حلثاب -حلوسائل( 3)•
3.

31: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
و ل  يشكل تأ  سجزه  ن نفسه   ينا ال ضمانه تع  نسث  حلفعل إليره  •

إذ حإلذ  حلشز ي  إنما ت  ع حإلثم، نحو اا سمعته  ال تأديرة حلولر  و   
غيزه، و ليس ذح ان حل  اع حلذي   يتعمثه ضرما  سريما تعر  إاكرا      
تنثيه صاةة حل حت  و إاكا  حلتنحال  نها و غيرز ذلرك، حللهرم إ  ،     

إ  ذلك كتمصيز حلزحكة حلمكلف تع   إضزحر دحتته حلغيز  تأارل،  : يمال
. و رتما يأتال إ  شاء حهلل سيادة تحميك لذلك، و حهلل حلعالم

32: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
تَابُ ،َ َّ اَنْ وَلَعَ  َلَى آهَزَ تِغَيِزِ حهْتِيَارٍ  َمَتَلَهُ لَمِ يَكُنْ  20« 6»•

  َلَيِهِ شَالِ ءٌ وَ إِ ْ لُتِلَ حلْأَ ِلَى  َلَيِسَ  َلَى حلْأَسِفَلِ شَالِ ءٌ
اُحَمَّ ُ تِنُ حلْحَسَنِ تِإِسِنَادِهِ  َنِ حلْحَسَنِ تِرنِ  « 7» -1 -35140•

سَأَلْتُ ،َتَا : اَحِثُوبٍ  َنْ  َلِالِّ تِنِ رِئَابٍ  َنْ  ُثَيِ ِ تِنِ سُرَحرَةَ لَالَ
 َمَالَ لَيِسَ  َلَيِرهِ   - َثِ ِ حللَّهِ ع  َنْ رَجُلٍ وَلَعَ  َلَى رَجُلٍ  َمَتَلَهُ

.شَالِ ءٌ
 -280 -4، و ح ستثصررار 834 -211 -10حلتهررذية  -(7) •

1060.
56: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
وَ رَوَحهُ حلْكُلَيِنِالُّ  َنْ  ِ َّةٍ اِنْ ،َصِحَاتِنَا  َنْ سَرهِلِ تِرنِ سِيَرادَ  َرنِ حتِرنِ      •

.1 -288 -7حلكا ال  -(8. )«8»اَحِثُوبٍ اِثْلَهُ 

56: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
وَ تِإِسِنَادِهِ  َنْ اُحَمَّ ِ تِنِ  َلِالِّ تِنِ اَحِثُوبٍ « 9» -2 -35141•

صَفْوَح َ تِنِ يَحِيَى وَ  َضَالَ َ  َرنِ حلْعَلَراءِ      َنِ حلْحُسَيِنِ  َنْ« 10»
 ِرال حلزَّجُرلِ يَسِرمُطُ    :  َنْ اُحَمَّ ِ تِنِ اُسِلِمٍ  َنْ ،َةَ ِهِمَا ع لَالَ
وَ لَرالَ اَرنْ لَتَلَرهُ     - َلَى حلزَّجُلِ  َيَمْتُلُهُ  َمَرالَ لَرا شَرالِ ءَ  َلَيِرهِ    

.حلْمِصَاصُ  َلَا دِيَ َ لَهُ
 -280 -4، و ح ستثصررار 838 -212 -10حلتهررذية  -(9) •

. ن ،ةم  تن احم  - ال ح ستثصار سيادة -(10. )1062

57-56: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
 -(1) «1»وَ رَوَحهُ حلصَّ ُوقُ تِإِسِنَادِهِ  َنِ حلْعَلَاءِ إِلَى لَوِلِهِ لَا شَرالِ ءَ  َلَيِرهِ   •

.5186 -102 -4حلفميه 
اُحَمَّ ُ تِنُ يَعِمُوبَ  َنِ حلْحُسَيِنِ تِرنِ اُحَمَّر َ  َرنْ    « 2» -3 -35142. •

:  َنْ ،َتَا ِ تِنِ  ُثْمَا َ  َرنْ  ُثَيِر ِ تِرنِ سُرَحرَةَ لَرالَ    « 3»اُعَلَّى تِنِ اُحَمَّ َ 
وَلَعَ  َلَى رَجُرلٍ اِرنْ  َروِقِ حلْثَيِرتِ      -سَأَلْتُ ،َتَا  َثِ ِ حللَّهِ ع  َنِ حلزَّجُلِ

حلْأَسِفَلِ « 4»( وَ لَا  َلَى)لَالَ لَيِسَ  َلَى حلْأَ ِلَى شَالِ ءٌ  - َمَاتَ ،َةَ ُهُمَا
.3 -289 -7حلكا ال  -(2. )شَالِ ءٌ

. ن حلوشاء، و كذلك حلتهذية - ال حلمص ر سيادة -(3)•
.و  لى - ال حلمص ر -(4)•

57: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
حلتهذية  -(5. )«5»وَ رَوَحهُ حلشَّيِخُ تِإِسِنَادِهِ  َنْ اُحَمَّ ِ تِنِ يَعِمُوبَ اِثْلَهُ •

10- 211- 835.
• 

اُحَمَّ ُ تِنُ  َلِالِّ تِنِ حلْحُسَيِنِ تِإِسِنَادِهِ  َنِ حتِنِ  َضَّالٍ « 6» -4 -35143•
 َنِ حتِنِ تُكَيِزٍ  َنْ ،َتِال  َثِ ِ حللَّهِ ع  ِال رَجُلٍ يَمَرعُ  َلَرى رَجُرلٍ  َيَمْتُلُرهُ     

 -104 -4حلفميره   -(6. )لَالَ لَا شَرالِ ءَ  َلَرى حلْأَسِرفَلِ    - َمَاتَ حلْأَ ِلَى
5193.

57: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
 تَابُ ةُكْمِ اَنْ دَ َعَ إِنْسَاناً  َلَى آهَزَ  َمَتَلَهُ ،َوِ نَفَّزَ تِهِ دَحتَّ ً 21« 7» •
اُحَمَّ ُ تِنُ حلْحَسَنِ تِإِسِنَادِهِ  َنِ حلْحَسَنِ تِنِ اَحِثُوبٍ « 8» -1 -35144•

   َنْ  َثِ ِ حللَّهِ تِنِ سِنَا ٍ  َنْ ،َتِال  َثِ ِ حللَّهِ ع  ِال رَجُلٍ دَ َعَ رَجُلًرا  َلَرى  
 َمَتَلَرهُ   - َلَرى حلزَّجُرلِ  « 1»لَالَ حل ِّيَ ُ  َلَى حلَّرذِي دَ َرعَ    -رَجُلٍ  َمَتَلَهُ

لَالَ وَ  -لَالَ وَ يَزْجِعُ حلْمَ ِ ُوعُ تِال ِّيَ ِ  َلَى حلَّذِي دَ َعَهُ -لِأَوِلِيَاءِ حلْمَمْتُولِ
 -10حلتهرذية   -(8. )إِ ْ ،َصَابَ حلْمَ ِ ُوعَ شَالِ ءٌ  َهُوَ  َلَى حل َّح ِعِ ،َيِضراً 

 - رال حلمصر ر   -(1. .)1064 -280 -4، و ح ستثصار 836 -211
.ولع

57: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
وَ رَوَحهُ حلْكُلَيِنِرالُّ  « 2»وَ رَوَحهُ حلصَّ ُوقُ تِإِسِنَادِهِ  َنِ حلْحَسَنِ تِنِ اَحِثُوبٍ •

 َنْ  ِ َّةٍ اِنْ ،َصِحَاتِنَا  َنْ سَهِلِ تِنِ سِيَادَ  َنِ حلْحَسَنِ تِنِ اَحِثُروبٍ  َرنِ   
«3»حتِنِ رِئَابٍ وَ  َثِ ِ حللَّهِ تِنِ سِنَا ٍ جَمِيعاً  َنْ ،َتِال  َثِ ِ حللَّهِ ع اِثْلَهُ 

.5205 -108 -4حلفميه  -(2)•
.2 -288 -7حلكا ال  -(3)•

 58: ، ص29 وسائل الشيعة، ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
وَ تِإِسِنَادِهِ  َنْ ،َةِمَ َ تِنِ اُحَمَّ َ  َرنْ اُحَمَّر ِ تِرنِ    « 4» -2 -35145 •

سَأَلْتُهُ  َرنْ  : يَحِيَى  َنْ ،َتِال حلْمَغْزَحءِ  َنِ حلْحَلَثِالِّ  َنْ ،َتِال  َثِ ِ حللَّهِ ع لَالَ
لَالَ هُوَ ضَااِنٌ لِمَا  - َيَعِمِزُهُ وَ تَعِمِزُ دَحتَّتُهُ رَجُلًا آهَزَ -رَجُلٍ يُنَفِّزُ تِزَجُلٍ
.837 -212 -10حلتهذية  -(4. )كَا َ اِنْ شَالِ ءَ

 58: ، ص29 وسائل الشيعة، ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
وَ تِإِسِنَادِهِ  َنْ اُحَمَّ ِ تِنِ  َلِالِّ تِرنِ اَحِثُروبٍ  َرنِ    « 5» -3 -35146•

سَأَلْتُ ،َتَرا  : حلْحُسَيِنِ  َنِ حلْمَاسِمِ تِنِ اُحَمَّ َ  َنْ  َلِالٍّ  َنْ ،َتِال تَصِيزٍ لَالَ
 َغَشِالَ رَجُلًا اَاشِرياً ةَتَّرى    - َثِ ِ حللَّهِ ع  َنْ رَجُلٍ كَا َ رَحكِثاً  َلَى دَحتَّ ٍ

 َبَزَّ  َنْهَا  َأَصَاتَهُ اَروِتٌ ،َوِ   - َشَجَزَ حلْمَاشِال حل َّحتَّ َ  َنْهُ -كَادَ ،َ ْ يُوطِئَهُ
 -(5. )لَالَ لَيِسَ حلَّذِي سَجَرزَ تِضَرااِنٍ إِنَّمَرا سَجَرزَ  َرنْ نَفْسِرهِ       -جُزْحٌ

.839 -212 -10حلتهذية 

 58: ، ص29 وسائل الشيعة، ج
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لو ألقى نفسه من علو على إنسان
وَ تِإِسِنَادِهِ  َنِ حلْحَسَنِ تِنِ اَحِثُوبٍ  َنِ حلْمُعَلَّى  َنْ ،َتِال تَصِريزٍ اِثْلَرهُ وَ    •

 «6»سَحدَ وَ هِالَ حلْجُثَارُ 
.877 -223 -10حلتهذية  -(6) •
."608 -2( جثز)حلصحاح  ".حله ر -و حلجثار•
وَ رَوَحهُ حلصَّ ُوقُ تِإِسِنَادِهِ  َنْ جَعِفَزِ تِنِ تَشِيزٍ  َنْ اُعَلًّى ،َتِال  ُثْمَا َ  َرنْ  •

.5191 -103 -4حلفميه  -(1. )«1»،َتِال  َثِ ِ حللَّهِ ع اِثْلَهُ 

59- 58: ، ص29 وسائل الشيعة، ج


