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 گفتگوی اتزاهین ع تا پذر

 ﴾69﴿اتْلُ ػٓلَِْٕ٘نٕ ًَجٓأَ ئِثٕطَاِّ٘نٓ ٍٓ •
 ﴾70﴿ئِشْ لَبلَ لِأَثِِِ٘ ٍٓ لََٕهِِِ هٓب تَؼٕجٔسٍٔىَ •
 ﴾71﴿لَبلَُا ًَؼٕجٔسٔ أَطٌَٕبهبً فٌََظَلُّ لَْٓب ػٓبوِفِ٘يَ •
 ﴾72﴿لَبلَ ّٓلْ ٗٓسٕوٓؼًََٔىُنٕ ئِشْ تَسٕػَٔىَ •
 ﴾73﴿إٍَٔ ٌْٗٓفَؼًََٔىُنٕ إٍَٔ ٗٓؼُطٍُّىَ •
 ﴾74﴿ٗٓفْؼٓلَُىَ وَصلِهٓ لَبلَُا ثٓلْ ٍٓرٓسًَٕب آثٓبءًَٓب •
 ﴾75﴿لَبلَ أَ فَطَإَٔٗتُنٕ هٓب وٌُْتُنٕ تَؼٕجٔسٍٔىَ •

 الشعزاء 
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 گفتگوی اتزاهین ع تا پذر

 ﴾76﴿ٍٓ آثٓبؤُوُنٔ الْأَلْسٓهَٔىَ أًَْتُنٕ •
 ﴾77﴿فَأًَِّْنٕ ػٓسٌٍّٔ لِٖ ئِالَّ ضٓةَّ الْؼٓبلَوِ٘يَ •
 ﴾78﴿الَّصِٕ ذَلَمٌَِٖ فََْٔٓ ْٕٗٓسِٗيِ •
 ﴾79﴿ٍٓ الَّصِٕ َّٔٓ ٗٔـْؼِؤٌِٖ ٍٓ ٗٓسٕمِ٘يِ •
 ﴾80﴿ٍٓ ئِشَا هٓطِػْتٔ فََْٔٓ ٗٓشْفِ٘يِ •
 ﴾81﴿ٍٓ الَّصِٕ ٗٔوِ٘تٌُِٖ حُنَّ ٗٔحِٕ٘٘يِ •
 ﴾82﴿ٍٓ الَّصِٕ أَؿْوٓغٔ أَىْ ٗٓغْفِطَ لِٖ ذَـِ٘ئَتِٖ َٕٗٓمٓ السِّٗيِ •

 الشعزاء 
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  كتاب القظاص

  وتبة المظبص•
 .ٍ َّ ئهب فٖ الٌفس ٍ ئهب ف٘وب زًٍْب•
 

 508: ، ص2 تحزيز الوسیلة؛ ج
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  قظاص النفس

 
 

  المسن األٍل فٖ لظبص الٌفس•
ٍ الٌظط فِ٘ فٖ الوَرت، ٍ الشطائؾ الوؼتجطٓ ف٘هِ، ٍ ههب ٗخجهت ثهِ، ٍ     •

 .و٘ف٘ٔ االست٘فبء

 508: ، ص2 تحزيز الوسیلة؛ ج
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  قظاص النفسهوجة 

  المَل فٖ الوَرت•
 :.ٍ َّ ئظّبق الٌفس الوؼظَهٔ ػوسا هغ الشطائؾ اٙت٘ٔ•
 

 508: ، ص2 تحزيز الوسیلة؛ ج
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  قظاص النفسهوجة 

 
ٗتحمك الؼوس هحؼب ثمظس المتل ثوب ٗمتل ٍ لَ ًبزضا، ٍ ثمظس  1هسألٔ •

فؼل ٗمتل ثِ غبلجب، ٍ ئى لن ٗمظس المتل ثِ، ٍ لس شوطًب تفظ٘ل األلسبم 
 فٖ وتبة السٗبت 

 508: ، ص2 تحزيز الوسیلة؛ ج
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  القول في الشزائط الوعتثزة في القظاص
  فٖ الشطائؾ الوؼتجطٓ فٖ المظبصالمَل •
 :ٍ ّٖ أهَض•

 519: ، ص2 تحزيز الوسیلة؛ ج
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  القول في الشزائط الوعتثزة في القظاص
 التسبٍٕ فٖ الحطٗٔ ٍ الطل٘ٔ، -األٍل•

الحطّ ثبلحطّ ٍ ثبلحطٓ لىي هغ ضز فبػل السٗٔ، ٍ َّ ًظه  زٗهٔ   ف٘متل •
الطرل الحط، ٍ وصا تمتل الحطٓ ثبلحطٓ ٍ ثبلحط لىي ال ٗإذص هي ٍلْ٘ب 

 .أٍ تطوتْب فبػل زٗٔ الطرل
 

 519: ، ص2 تحزيز الوسیلة؛ ج
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 لو اهتنع ولي دم الوزأة عن تأدية فاضل الذية

لَ اهتٌغ ٍلٖ زم الوطأٓ ػي تأزٗٔ فبػل السٗٔ أٍ وبى فم٘طا ٍ  1هسألٔ •
المظبص ئلى ٍلهت األزاء ٍ  ٗإذط   لن ٗطع المبتل ثبلسٗٔ أٍ وبى فم٘طا

 .الو٘سطٓ
 

 519: ، ص2 تحزيز الوسیلة؛ ج
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 يقتض للزجل هن الوزأة في األطزاف

 ٗمتض للطرل هي الوطأٓ فٖ األؿطاف، 2هسألٔ •

 وصا ٗمتض للوطأٓ هي الطرل فْ٘ب هي غ٘ط ضز، ٍ •
تتسبٍى زٗتْوب فٖ األؿطاف هب لن ٗجلغ رطاحهٔ الوهطأٓ حلهج زٗهٔ     ٍ •

 الحط، 
ثلغتِ تطرغ ئلى الٌظ  هي الطرل فْ٘وب، فحٌ٘ئهص ال ٗمهتض ههي    فاشا •

 . الطرل لْب ئال هغ ضز التفبٍت
 

 519: ، ص2 تحزيز الوسیلة؛ ج
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  التساوی في الذين -الثاني
  التسبٍٕ فٖ السٗي -الخبًٖ•
 .، فال ٗمتل هسلن ثىبفط هغ ػسم اػت٘بزُ لتل الىفبض•
 

 519: ، ص2 تحزيز الوسیلة؛ ج
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 ال فزق تین أطناف الكفار

ال فطق ث٘ي أطٌبف الىفبض هي الصهٖ ٍ الحطثٖ ٍ الوسهتأهي   1هسألٔ •
 ٍ غ٘طُ،

ٍ لَ وبى الىبفط هحطم المتل وبلصهٖ ٍ الوؼبّهس ٗؼهعض لمتلهِ، ٍ ٗغهطم     •
 .الوسلن زٗٔ الصهٖ لْن

 519: ، ص2 تحزيز الوسیلة؛ ج
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  التساوی في الذين -الثاني
 [ّل ٗمتل هسلن ثىبفط] 2هسألٔ •
ٍ ال ٗمتل هسلن ثىبفط، سَاء وبى هؼبّسا، أٍ هسهتأهٌب،  • ، ٍ ثهِ  حطث٘هب  أ

. ػلٖ ػلِ٘ السالم، ٍ ػوط، ٍ ػخوبى، ٍ ظٗس ثي حبثت: لبل فٖ الظحبثٔ
: الحسي الجظهطٕ، ٍ ػـهبء، ٍ ػىطههٔ ٍ فهٖ الفمْهبء     : ٍ فٖ التبثؼ٘ي

هبله، ٍ األٍظاػهٖ، ٍ الخهَضٕ، ٍ الشهبفؼٖ، ٍ أحوهس ثهي حٌجهل ٍ       
 .«1»ٍ ئلِ٘ شّت أثَ ػج٘س، ٍ أثَ حَض . ئسحبق

 146-145: ، ص5 الخالف؛ ج
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  التساوی في الذين -الثاني
ٖ 321: 7االم ( 1)• ، ٍ 125: 2، ٍ الههَر٘ع 237: ، ٍ هرتظههط الوعًهه

، 482: ، ٍ السطاد الَّهبد 2:99، ٍ وفبٗٔ األذ٘بض 356: 18الوزوَع 
، ٍ هغٌهٖ الوحتهبد   98: 2، ٍ ضحوهٔ األههٔ   449: 7ٍ حل٘ٔ الؼلوهبء  

، 237: 7، ٍ ثسائغ الظهٌبئغ  140: 1، ٍ أحىبم المطآى للزظبص 4:16
، ٍ الْساٗهٔ الوـجهَع   102: 6، ٍ تج٘٘ي الحمبئك 131: 26ٍ الوجسَؽ 

، ٍ الوغٌهٖ  141: 2، ٍ الو٘هعاى الىجهطى   255: 8هغ شطح فتح المسٗط 
: 2، ٍ أسهْل الوهساضن   361: 9، ٍ الشطح الىج٘ط 342: 9الثي لساهٔ 

، ٍ الجحط العذبض 1189: 3، ٍ سجل السالم 81: 3، ٍ فتح الطح٘ن 114
 .352ٍ  348: 10، ٍ الوحلى 226: 6
 

 146-145: ، ص5 الخالف؛ ج
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  التساوی في الذين -الثاني
ٍ شّجت ؿبئفٔ ئلهى أًهِ ٗمتهل ثبلهصهٖ، ٍ ال ٗمتهل ثبلوسهتأهي ٍ ال       •

 .ثبلحطثٖ
ٍ الوستأهي ػٌس . ئلِ٘ الشؼجٖ، ٍ الٌرؼٖ، ٍ أثَ حٌ٘فٔ ٍ أطحبثِشّت •

 .«2»أثٖ حٌ٘فٔ وبلحطثٖ 
ٍٓ لَهيْ  )لَلهِ تؼهبلى   : ٍ أٗؼهب . «3»ئروبع الفطلٔ ٍ أذجهبضّن  : زل٘لٌب•

ٍ الوهطاز  . ٍ لن ٗفظل« 4»( ػٓلَى الْؤإْهٌِِ٘يَ سٓجِ٘لًباللِّٔ لِلْىبفِطِٗيَ ٗٓزٕؼٓلَ 
 .الٌْٖ ال الرجط، ألًِ لَ وبى الوطاز الرجط لىبى وصثب: ثبٙٗٔ

 146: ، ص5 الخالف؛ ج
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  التساوی في الذين -الثاني
، ٍ ػوهسٓ  131: 26، ٍ الوجسهَؽ  140: 1أحىبم المهطآى للزظهبص   ( 2)•

، ٍ 257ٍ  255: 8، ٍ الْساٗهٔ  237: 7، ٍ ثهسائغ الظهٌبئغ   40: 24المبضٕ 
ٍ  348: 10، ٍ الوحلهى  3: 6، ٍ الفتهبٍى الٌْسٗهٔ   103: 6تج٘٘ي الحمبئك 

، ٍ الشهطح  342: 9، ٍ الوغٌٖ الثي لساههٔ  391: 2، ٍ ثساٗٔ الوزتْس 350
: 2، ٍ ضحوهٔ األههٔ   622: 2، ٍ أحىبم المطآى الثي الؼطثٖ 361: 9الىج٘ط 
: 7، ٍ حل٘ٔ الؼلوهبء  356: 18، ٍ الوزوَع 141: 2، ٍ الو٘عاى الىجطى 98
 .1189: 3، ٍ سجل السالم 226: 6، ٍ الجحط العذبض 449

، ٍ التْهصٗت  301حهسٗج   92: 4، ٍ الفم٘هِ  4حسٗج  309: 7الىبفٖ ( 3)•
 .1026حسٗج  271: 4، ٍ االستجظبض 744حسٗج  189: 10

 .141: الٌسبء( 4)•
 

 146: ، ص5 الخالف؛ ج
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  التساوی في الذين -الثاني
ٍ ضٍى أثَ ّطٗطٓ، ٍ ػوطاى ثي حظ٘ي، ٍ ػوطٍ ثي شؼ٘ت، ػي أث٘هِ،  •

ال ٗمتهل ههإهي ثىهبفط، ٍ ال شٍ    : أى الٌجٖ ػلِ٘ السالم لبل: رسُ ػي 
 .«1»ػْس فٖ ػْسُ 

 
، ٍ ً٘هل  29: 8، ٍ السٌي الىجهطى  194: 2هسٌس أحوس ثي حٌجل ( 1)•

، ٍ سهٌي  2660حهسٗج   787: 2، ٍ سٌي اثي هبرٔ 150: 7األٍؿبض 
 .90: 2، ٍ هشىل اٙحبض 24: 8الٌسبئٖ 

 

 147: ، ص5 الخالف؛ ج
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  التساوی في الذين -الثاني
، ػهي  «2»ٍ هسهسز  . ضٍى أثَ زاٍز، ػي أحوس ثي هحوس ثي حٌجلٍ •

، ػي لتهبزٓ، ػهي   «4»، ػي سؼ٘س ثي أثٖ ػطٍثٔ «3»ٗح٘ى ثي سؼ٘س 
اًـلمت اًب ٍ األشتط الى : لبل« 5»الحسي الجظطٕ، ػي ل٘س ثي ػجبز 

ّل ػْس ئل٘ه ضسَل اهلل شه٘ئب لهن ٗؼْهسُ    : ػلٖ ػلِ٘ السالم، فملٌب لِ
ال، ئال هب فٖ وتبثٖ ّهصا، فهأذطد وتبثهب ههي     : ئلى الٌبس ػبهٔ؟ فمبل

الوإهٌَى تتىبفأ زهبؤّن، ٍ ّن ٗس ػلى : لطاة س٘فِ، فبشا فِ٘ هىتَة
هي سَاّن، ٍ ٗسؼى ثصهتْن أزًبّن، أال ال ٗمتل هإهي ثىهبفط ٍ ال شٍ  

 . «6»ػْس فٖ ػْسُ 

 147: ، ص5 الخالف؛ ج
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  التساوی في الذين -الثاني
هسسز ثي هسطّس ثهي هسهطثل الجظهطٕ األسهسٕ، أثهَ الحسهي       ( 2)•

الحبفظ، ضٍى ػي ػجس اهلل ثي ٗح٘ى ثي أثٖ وخ٘ط ٍ فؼ٘ل ثي ػ٘بع ٍ 
هْسٕ ثي ه٘وَى، ٍ ػٌِ الجربضٕ ٍ أثَ زاٍز ٍ التطهصٕ ٍ الٌسهبئٖ ٍ  

اًظهط تْهصٗت   (. 228)هبت سٌٔ حوهبى ٍ ػشهطٗي ٍ ههبئت٘ي    . غ٘طّن
 .107: 10التْصٗت 

ٗح٘ى ثي سؼ٘س ثي فطٍخ المـهبى التو٘وهٖ، أثهَ سهؼ٘س الجظهطٕ      ( 3)•
األحَل الحبفظ، ضٍى ػي سل٘وبى التو٘وٖ ٍ سف٘بى الخَضٕ ٍ اثي أثٖ 
  ٔ . ػطٍثٔ، ٍ ػٌِ هسسز ٍ أثَ ثىط ثي أثٖ ش٘جٔ ٍ أثَ ذ٘خوهٔ ٍ روبػه

ٍ هبت سٌٔ حوهبى ٍ تسهؼ٘ي ٍ هبئهٔ    ( 120)ٍلس سٌٔ ػشطٗي ٍ هبئٔ 
 .216: 11اًظط تْصٗت التْصٗت . ّزطٗٔ( 198)
 

 147: ، ص5 الخالف؛ ج
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  التساوی في الذين -الثاني
. سؼ٘س ثي أثٖ ػطٍثٔ ٍ اسوِ هْطاى الؼسٍٕ، هَلى ثٌٖ ػسٕ ثي ٗشىط( 4)•

ضٍى ػي لتبزٓ ٍ الٌؼط ثهي أًهس ٍ الحسهي الجظهطٕ ٍ غ٘هطّن، ٍ ػٌهِ       
األػوش ٍ َّ هي شَ٘ذِ ٍ شؼجٔ ٍ ذبلس ثي الحبضث، ٍ ٗح٘ى المـهبى ٍ  

تْهصٗت التْهصٗت   . ٍ ل٘ل غ٘ط شله( 157)ٍ ل٘ل ( 156)غ٘طّن هبت سٌٔ 
4 :63. 

ل٘س ثي ػجبز الم٘سٖ الؼجؼٖ، أثَ ػجس اهلل الجظطٕ، لسم الوسٌٗهٔ فهٖ   ( 5)•
ذالفٔ ػوط، ٍ ضٍى ػٌِ ٍ ػي ػلهٖ ػل٘هِ السهالم ٍ ػوهبض ٍ أثهٖ شض ٍ      

 .400: 8تْصٗت التْصٗت . غ٘طّن ٍ ضٍى ػٌِ روبػٔ
، ٍ ضٍاُ الٌسبئٖ ثسٌس آذط ًحَُ 4530حسٗج  180: 4سٌي أثٖ زاٍز ( 6)•

 .فالحظ 24: 8فٖ سٌٌِ 

 147: ، ص5 الخالف؛ ج
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  التساوی في الذين -الثاني
ٗمتل هسلن ثىبفط شه٘ب وبى أٍ هستأهٌب أٍ حطث٘هب ٍ لىهي ٗؼهعض ٍ    فال •

ربظ االلتظهبص ثؼهس   اعتاد قتل أهل الذهة ٗغطم زٗٔ الصهٖ ٍ ل٘ل ئى 
 .ضز فبػل زٗتِ

 

 196: ، ص4 شزائع اإلسالم في هسائل الحالل و الحزام؛ ج
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  التساوی في الذين -الثاني
 ال ٗمتل هسلن ثىبفط،: األٍّل[ الوـلت]•

فهاى وهبى   . «1»حطثّ٘ب وبى أٍ شهّّ٘ب أٍ هؼبّسا أٍ هستأهٌب، ثهل ٗؼهعّض   •
لتهل  اعتاد قتلل أهلل الذه لة    ئى : «2»الومتَل شهّّ٘ب ألعم ثسٗتِ، ٍ ل٘ل 
 .لظبطب ثؼس ضزّ فبػل زٗٔ الوسلن

 

 605: ، ص3 قواعذ األحكام في هعزفة الحالل و الحزام؛ ج
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  التساوی في الذين -الثاني
 :الخبًٖالشطؽ  •
التسبٍٕ فٖ السٗي، فال ٗمتل هسلن ثىبفط هغ ػسم االػت٘بز شه٘ب وبى أٍ •

هستأهٌب أٍ حطث٘ب ثال ذالف هؼتس ثِ أرهسُ ف٘هِ ثٌٌ٘هب، ثهل اعروهبع      
ثمسوِ٘ ػلِ٘، ثل الوحىٖ هٌْوب هستف٘غ حس االستفبػهٔ أٍ هتهَاتط   

 هٌْب : وبلٌظَص

ال ٗمهبز  »: «1»فٖ ذجط هحوس اثي ل٘س ( ػلِ٘ السالم)لَل أثٖ رؼفط •
هسلن ثصهٖ فٖ المتل ٍ ال فٖ الزطاحبت، ٍ لىي ٗإذص ههي الوسهلن   

  «رٌبٗتِ للصهٖ ػلى لسض زٗٔ الصهٖ حوبًوبئٔ زضّن

 150: ، ص42 جواهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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  التساوی في الذين -الثاني
غ٘طُ ػلى ٍرِ ال ٗمسح فٖ األٍل ذالف الظسٍق فٖ الومٌهغ، ٍ ال  ٍ •

الَاضزٓ ثبلوسبٍآ ث٘ي الوسلن ٍ « 2»فٖ الخبًٖ هب تسوؼِ هي الٌظَص 
ػٓلَهى  اللّهِٔ لِلْىهبفِطِٗيَ   ٍٓ لَيْ ٗٓزٕؼٓهلَ  « »3»الصهٖ الوربلفٔ لمَلِ تؼبلى 

ٗهتن ثؼهسم المهَل ثبلفظهل،     ٍ ئى وبى الَاضث وبفطا، « الْؤإْهٌِِ٘يَ سٓجِ٘لًب
 ،الوحوَلٔ ػلى الوتؼَز أٍ ػلى التم٘ٔ هي ثؼغ الؼبهٔ

 150: ، ص42 جواهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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  التساوی في الذين -الثاني
 :هٌْن أثَ َٗس  الصٕ ٗمَل فِ٘ الشبػط •
 يا قاتل الوسلن تالكافز  •

 جزت و ها العادل كالجائز  •

 يا هن تثغذاد و أطزافها  •

 فمْبء الٌبس أٍ شبػط هي •

 جار على الذين أتو يوسف •

 ثمتلِ الوسلن ثبلىبفط •

 فاستزجعوا و اتكوا على دينكن  •

 ٍ اطجطٍا فبألرط للظبثط •
 

 150: ، ص42 جواهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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  التساوی في الذين -الثاني
لىي ٗؼعض لَ لتل هي ٗحطم لتلِ ػلِ٘ ثرالف الحطثٖ هٌْن حتى ئشا ٍ •

فٖ شله ٍ ئى تَله  الزْهبز، لىهي    ( ػلِ٘ السالم)لن ٗستأشى اعهبم 
ذالف ٍ ال ثال  هٌْن فطق ثٌِ٘ ٍ ث٘ي لتلِ ثسًٍِ، ثل ٍ ٗغطم زٗٔ الصهٖ 

ٖ ء هي شله ًظب ٍ فتَى  .ئشىبل فٖ ش
 

 150: ، ص42 جواهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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  التساوی في الذين -الثاني
•______________________________ 

الحسٗج  -هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس -47 -الجبة -الَسبئل( 1)
5. 

 .هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس -47 -الجبة -الَسبئل( 2)•
 .141اٙٗٔ  -4: سَضٓ الٌسبء( 3)•

 

 150: ، ص42 جواهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج



29 

 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

لَ اػتبز الوسلن لتل أّل الصهٔ ربظ االلتظبص هٌِ ثؼهس ضز   2هسألٔ •
 فبػل زٗتِ،

 .ٍ ل٘ل ئى شله حس ال لظبص، ٍ َّ ػؼ٘ •
 
 

 519: ، ص2 تحزيز الوسیلة؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

 .زٗٔ الوسلن( الى لَلِ)ال ٗمتل هسلن ثىبفط : لبل لسس اللِّ سطُ•
الولتعه٘ي ثشهطائؾ الصههٔ   اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة ئشا : ألَل( 1)•

ِ  لإلهبه٘ٔ ألَال حالحٔ   ػوسا ظلوب فف٘
 

 593: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

قتل المعتاد بالمسلم 
الملتزمين أهل الذمة 

بشرائط الذمة عمدا 
 ظلما

يقتل قصاصا بعد ان يرد أولياء المقتول 
 (الشيخ في النهاية) فاضل دية المسلم

  فساده في األرضإليقتل حدا ال قصاصا 
 (ابن الجنيد )

 (ابن إدريس) ال يقتل مطلقا

 593: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

قتل المعتاد بالمسلم 
الملتزمين أهل الذمة 

بشرائط الذمة عمدا 
 ظلما

يقتل قصاصا بعد ان يرد أولياء المقتول فاضل 
 (الشيخ في النهاية) دية المسلم

ابن ) فساده في األرضإليقتل حدا ال قصاصا 
 (الجنيد 

 (ابن إدريس) ال يقتل مطلقا

هو 
األصح 
عندي و 

ختار م
والدي 

 هنا

 593: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

الورتل  اذتبض الزوغ ث٘ي لَل الش٘د ٍ اثي الزٌ٘س ثأًِ ٗمتل لمتلِ فٖ •
( لِ)ف٘طز الَضحٔ زٗٔ الفبػل ال لمتلِ ثل لفسبزُ فٖ األضع ٍ فطق ث٘ي 

 ( ثِ)ٍ 

 593: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

اًِ ٗمتل لظبطهب ثؼهس اى ٗهطز أٍل٘هبء     : لَل الش٘د فٖ الٌْبٗٔ( األٍل)•
الومتَل فبػل زٗٔ الوسلن ػي زٗٔ الصهٖ فبى لن ٗهطزٍُ أٍ لهن ٗىهي    

 هؼتبزا لن ٗزع لتلِ ثِ ٍ ًحَُ لبل الوف٘س 
فٖ األضع الصٕ فسبزُ ع (اللىي ٍ )اًِ ٗمتل حسا ال لظبطب ( الخبًٖ)•

 لبم همبم الوحبضث٘ي ٍ َّ لَل اثي الزٌ٘س 
ال ٗمتل هـلمب ٍ َّ لَل اثي ئزضٗس ٍ َّ األطهح ػٌهسٕ ٍ   ( الخبلج)•

اذتبض ٍالسٕ ٌّب فٖ الورتل  اذتبض الزوغ ثه٘ي لهَل الشه٘د ٍ اثهي     
الزٌ٘س ثأًِ ٗمتل لمتلِ ف٘طز الَضحٔ زٗٔ الفبػل ال لمتلِ ثل لفسبزُ فهٖ  

 ( ثِ)ٍ ( لِ)األضع ٍ فطق ث٘ي 

 593: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

ثوب ضٍاُ ئسوبػ٘ل ثي الفؼل ػي الظبزق ػلِ٘ السّهالم  ( احتذ الش٘د)•
فٖ حسٗج لبل ٍ سألتِ ػي الوسلن ّهل ٗمتهل ثأّهل الصههٔ ٍ أّهل      
الىتبة ئشا لتلْن لبل ال الّب اى ٗىَى هؼتبزا لصله ال ٗسع لتلْن ف٘متل 

 « 1»ٍ َّ طبغط الحسٗج 
 

  هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس 1ذجط  47ئل ة ( 1)•
 

 593: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

اثي ئزضٗس ثوب ضٍاُ هحوس ثي ل٘س ػي الجبلط ػلِ٘ السّالم لبل احتذ •
ال ٗمبز هسلن ثصهٖ ال فٖ المتل ٍ ال فٖ الزطاحبت ٍ لىي ٗإذص ههي  

 « 2»الوسلن رٌبٗٔ الصهٖ ػلى لسض زٗٔ الصهٖ حوبًوبئٔ زضّن 
ٍالسٕ ّصا الحسٗج هـلك ٍ شان هفظل ٍ المؼ٘ٔ ٍاحسٓ ف٘حوهل  لبل •

 .الوـلك ػلى الوفظل لوب حجت فٖ األطَل
 

  هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس 2ذجط  47ئل ة ( 2)•
 

 593: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

هب هؼٌى االػت٘بز ل٘ل ٗمتلِ حبً٘ب الًِ هشهتك  ( األٍلى)ٌّب هسبئل ثمٖ •
هي الؼَز ٍ ل٘ل ٗمتلِ حبلخب الى حجَت الؼهبزٓ شهطؽ فهٖ المظهبص ٍ     
الشطؽ ٗتمسم ػلى الوشطٍؽ ف٘متلهِ ههطت٘ي ف٘حظهل ثبلخبلخهٔ الؼهبزٓ      
ثحست المتل فبلمتل فٖ الخبلخٔ سجت للؼبزٓ ٍ الؼبزٓ سجت للمظهبص ٍ  

 األلَى ػٌسٕ اى الؼبزٓ تؼطف ثحست الؼطف 

 593: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

ئشا للٌب اًِ ٗمتل لظبطب ٗسمؾ المَز ثهبلؼفَ ههي الهَلٖ ٍ ال    ( الخبً٘ٔ)•
 ٗسمؾ ئشا للٌب ٗمتل حسا 

ػلى المَل ثأًِ لظبص ٗتَل  لتلِ ػلى ؿلت الَلٖ ٍ ػلهى  ( الخبلخٔ)•
 المَل ثأًِ حسّ ال ٗتَل  ثل ٗمتلِ االهبم لفسبزُ فٖ األضع 

اى للٌب اًِ ٗمتل لظبطب ّل ٗتَل  لتلِ ػلهى ؿلهت رو٘هغ    ( الطاثؼٔ)•
ال غ٘ط ٍ شله هجٌهى ػلهى   الومتَل األذ٘ط األٍل٘بء أٍ ػلى ؿلت ٍلى 

هسألٔ ّٖ اى لتل هب لجل األذ٘ط ّل َّ شطؽ فٖ سجج٘ٔ لتل األذ٘هط  
ال ٗتَله  ػلهى   ( فهبى وهبى األٍل  )استحمبق المظبص أٍ رعء سجت 

ؿلت الزو٘غ ثل ػلى ؿلت ٍلٖ األذ٘ط ألى لتلِ سجت تبم فٖ ٍرَة 
 تَل  ( ٍ اى وبى الخبًٖ)المظبص 

 594: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج 
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

ػلى المَل ثأًِ ٗتَل  المظبص ػلى ؿلت رو٘غ األٍل٘هبء  ( الربهسٔ)•
ئشا ػفى ثؼغ األٍل٘بء ّل ٗسمؾ المظبص أم ال ٗحتول سمَؿِ ألًهِ  
ئشا ػفى الجؼغ ػي المظبص فىأًِ لن َٗرس الزٌبٗٔ التٖ ػفى ػٌْهب  
الَلٖ فٌ٘تفى رعء السجت ٍ ثبًتفبء الزعء ٌٗتفى الىل ٍ لن ٗإحط السجت 

حجت المظبص ٍ ٍرهت ٍ ػفهَ ثؼهغ    ( الًِ)ػسم سمَؿِ ( ٍ ٗحتول)
األٍل٘بء ال ٗسمؾ حك الجبلٖ الصٕ حجت لجل ػفَُ ووب لَ ػفهى ثؼهغ   

ػفَ ثؼؼْن ال ٗسمؾ حك الجهبل٘ي  ( فبى)أٍل٘بء الومتَل الَاحس الوسلن 
 ػي المظبص 

 595: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

ّل ٗطز فبػل زٗٔ الوسلن ػي زٗبت رو٘هغ الومتهَل٘ي أٍ   ( السبزسٔ)•
اى لتل األذ٘ط َّ السجت ( فبى للٌب)ػي زٗٔ األذ٘ط ٗجٌى ػلى هب تمسم 

التبم فٖ ٍرَة المظبص ف٘إذص الفبػل ػي زٗتِ ذبطهٔ ههي ٍل٘هِ    
اًِ رعء السجت ٗإذص الفبػل ػي زٗٔ الزو٘غ ههي  ( ٍ اى للٌب)ذبطٔ 

 أٍل٘بء الىل 
 

 595: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 لو اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

ػلى تمسٗط اًِ ٗمتل لظبطب ال حسا هي ٗجبشط لتلهِ ٗحتوهل   ( السبثؼٔ)•
اى َٗوّل ٍلىّ اٙذط أٍ ٍلى الزو٘غ ػلى االحتوبل٘ي هسلوب ٗجبشط لتلِ 

اى ( ٍ ٗحتوهل )ٍ ٗشىل ثبى الوسلن ّل ٗزَظ اى ٗتَول للهصهٖ أٍال  
 .ٗستَفى حمْن حسا ٍ االهبم ٗأشًِ ألًِ ٍلٖ الىل

 

 595: ، ص4 إيضاح الفوائذ في شزح هشكالت القواعذ؛ ج
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 التساوی في الذين

ثٓبةٔ أًََِّٔ لَب ٗٔمْتَلُ الْؤسٕلِنٔ ئِشَا لَتَلَ الْىَبفِطَ ئِلَّهب أَىْ ٗٓؼٕتَهبزٓ لَهتْلَْٔنٕ     47« 1»•
 السِِّٗٓٔفَ٘ٔمْتَلُ ثِبلصِّهِِّّٖ ثٓؼٕسٓ ضٓزِّ فَبػِلِ 

هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓهسٓ  « 2» -1 -35270•
ُِ ػٓهْي أَثٓهبِى ثٕهِي ػٔخْوٓهبَى ػٓهْي          ٍٓ غَٕ٘هِط ِّٖ ثٕهِي اْلحٓىَهِن  ثِٕي ٔهحٓوٍَّس ػْٓي ٓػِل

سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕسِ اللَِِّ ع ػٓيْ زِهٓهبءِ الْوٓزٔهَسِ ٍٓ   : ئِسٕوٓبػِ٘لَ ثٕيِ الْفَؼْلِ لَبلَ
ٖٕ ء     -الَْْ٘ٓٔزِ ئِشَا غَشُّهَا   -ٍٓ الٌَّظٓبضٓى ّٓلْ ػٓلَِْٕ٘نٕ ٍٓ ػٓلَى هٓهيْ لَهتَلَْٔنٕ شَه

  -لَبلَ لَب ئِلَّب أَىْ ٗٓىَُىَ هٔتَؼَِّٓزاً لِمَتْلِِْنٕ -الْؤسٕلِوِ٘يَ ٍٓ أَظْْٓطٍُا الْؼٓسٓآٍَٓ لَْٔنٕ

 107: ، ص29 وسائل الشیعة؛ ج
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 التساوی في الذين

ٍٓ إَّٔهلِ الْىِتَهبةِ ئِشَا    -لَبلَ ٍٓ سٓأَلْتُِٔ ػٓيِ الْؤسٕلِنِ ّٓلْ ٗٔمْتَلُ ثِإَّٔلِ الصِّهَّهِٔ •
فَیُقْتَلل  و  هُلو     -ئِلَّب أَىْ ٗٓىَُىَ هٔؼٕتَبزاً لِصَلِهٓ لَب ٗٓسٓعٔ لَتْلَْٔنٕ -لَتَلَْٔنٕ لَبلَ لَب

  .ط اغِزٌ
 

، ٍ 744 -189 -10، ٍ التْههههصٗت 4 -309 -7الىههههبفٖ  -(2)•
هي الجبة  1، ٍ أٍضز طسضُ فٖ الحسٗج 1026 -271 -4االستجظبض 

 .هي أثَاة زٗبت الٌفس 16
 
 
 107: ، ص29 وسائل الشیعة؛ ج 
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 التساوی في الذين

ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕطَاِّ٘نٓ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيْ ًَُٗٔسٓ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕهيِ  ٍٓ •
ٍٓ ضٍٓٓأُ الظَّهسٍٔقُ ثِاِسٕهٌَبزُِِ   « 3»الْفُؼَٕ٘لِ ػٓيْ أَثِٖ الْحٓسٓيِ الطِّػَب ع هِخْلَِٔ 

 .«4»ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓىَنِ هِخْلَِٔ 
 

 .4شٗل  4 -309 -7الىبفٖ  -(3)•
 .5257 -124 -4الفمِ٘  -(4)•
 
 

 107: ، ص29 وسائل الشیعة؛ ج
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 التساوی في الذين

ٍٓ ثِبلْاِسٌَٕبزِ ػٓيْ ًَُٗٔسٓ ػٓيِ اثٕيِ هٔسٕهىَبىَ ػٓهيْ أَثِهٖ    « 5» -2 -35271•
 -ئِشَا لَتَهلَ الْؤسٕهلِنٔ َْٗٓٔزِّٗهبً إٍَٔ ًَظٕهطَاًِّ٘بً إٍَٔ هٓزَٔسِهّ٘بً     : ػٓجٕسِ اللَِِّ ع لَهبلَ 

 .فَأَضٓازٍٔا أَىْ ٗٔمِ٘سٍٔا ضٓزٍُّا فَؼْلَ زِِٗٓٔ الْؤسٕلِنِ ٍٓ أَلَبزٍُٔٔ
 

 .«6»لَسٕ ػٓطَفْتٓ ٍٓرِْٕٓٔ : أَلَُلُ•
، ٍ 741 -189 -10، ٍ التْههههصٗت 2 -309 -7الىههههبفٖ  -(5)•

 .1023 -271 -4االستجظبض 
 .هي ّصا الجبة 1تمسم فٖ الحسٗج  -(6)•

 107: ، ص29 وسائل الشیعة؛ ج
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 التساوی في الذين

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ظٔضٕػَٓٔ ػٓيْ سٓوٓبػَٓٔ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕسِ اللَّهِِ ع  « 1» -3 -35272•
فَمَبلَ ّٓصَا حٓسِٗجٌ شَسِٗس  لَب ٗٓحٕتَوِلُِٔ  -فِٖ ضٓرٔلٍ لَتَلَ ضٓرٔلًب هِيْ إَّٔلِ الصِّهَِّٔ

 .ٍٓ لَىِيْ ٗٔؼٕـِٖ الصِّهُِّّٖ زَِٗٓٔ الْؤسٕلِنِ حُنَّ ٗٔمْتَلُ ثِِِ الْؤسٕلِنٔ -الٌَّبسٔ
 

•______________________________ 
 .3 -309 -7الىبفٖ  -(1)
 

 108: ، ص29 وسائل الشیعة؛ ج
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 التساوی في الذين

ٍٓ وَهصَا الَّهصِٕ لَجٕلَهِٔ ٍٓ الْهأٍََّلَ     « 2»ضٍٓٓأُ الشَّٕ٘دُ ثِاِسٌَٕبزُِِ ػٓهيْ ٗٔهًَُسٓ   ٍٓ •
ثِاِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ أَحٕوٓسٓ ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓىَنِ ػٓيْ أَثٓهبىٍ ٍٓ ثِاِسٕهٌَبزُِِ   

 .ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘سٍ ػٓيِ الْمَبسِنِ ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ ٍٓ فَؼَبلََٔ ػٓيْ أَثٓبىٍ هِخْلَِٔ
 
 

 .1024 -271 -4، ٍ االستجظبض 742 -189 -10التْصٗت  -(2)•
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ٍٓ ػٓيْ ػِسٍَّٓ هِيْ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٕوٓسٓ ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ ػٓهيِ  « 3» -4 -35273•
الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘سٍ ػٓيْ فَؼَبلََٔ ثٕيِ أََُّٗةٓ ػٓيْ أَثِٖ الْوٓغْطَاءِ ػٓيْ أَثِٖ ثٓظِه٘طٍ  

فَهأَضٓازٓ إَّٔهلُ    -ئِشَا لَتَلَ الْؤسٕلِنٔ الٌَّظٕطَاًَِّٖ: ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕسِ اللَِِّ ع لَبلَ« 4»
 .ٍٓ أَزٍَّٕا فَؼْلَ هٓب ثٕٓ٘يَ السِّٗٓتَٕ٘يِ -الٌَّظٕطَاًِِّٖ أَىْ ٗٓمْتُلَُُٔ لَتَلَُُٔ

 
، ٍ 743 -189 -10، ٍ التْههههصٗت 8 -310 -7الىههههبفٖ  -(3)•

 .5256 -123 -4، ٍ الفمِ٘ 1025 -271 -4االستجظبض 
 .ل٘س فٖ التْصٗت -(4)•
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ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕطَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّهسِ ثٕهيِ   « 5» -5 -35274•
ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓسٓ ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيِ اثٕيِ ضِئَبةٍ ػٓيْ هٔحٓوَّهسِ  

لَب ٗٔمَبزٔ هٔسٕلِن  ثِصِهٍِّّٖ فِٖ الْمَتْلِ ٍٓ لَب فِهٖ  : ثٕيِ لَٕ٘سٍ ػٓيْ أَثِٖ رٓؼٕفَطٍ ع لَبلَ
ػٓلَى لَهسٕضِ زِٗٓهِٔ    -ٍٓ لَىِيْ ٗٔإْذَصُ هِيَ الْؤسٕلِنِ رٌَِبٗٓتُِٔ لِلصِّهِِّّٖ -الْزِطَاحٓبتِ

 .الصِّهِِّّٖ حَوٓبًِوِبئَِٔ زِضّٕٓنٍ
ٍٓ الَّهصِٕ لَجٕلَهِٔ   « 6»ٍٓ ضٍٓٓأُ الشَّٕ٘دُ ثِاِسٌَٕبزُِِ ػٓيِ الْحٓسٓهيِ ثٕهيِ هٓحٕجٔهَةٍ    •

 .ثِاِسٌَٕبزُِِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘سٍ هِخْلَِٔ
، ٍ أٍضز شٗلهِ  5248 -121 -4، ٍ الفمِ٘ 9 -310 -7الىبفٖ  -(5)•

 .هي أثَاة زٗبت الٌفس 13هي الجبة  3فٖ الحسٗج 
 .1022 -270 -4، ٍ االستجظبض 740 -188 -10التْصٗت  -(6)•
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ٍٓ ػٓيْ حٔوٕٓ٘سِ ثٕيِ ظِٗٓبزٍ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕهيِ هٔحٓوَّهسِ ثٕهيِ    « 1» -6 -35275•
سٓوٓبػَٓٔ ػٓيْ أَحٕوٓسٓ ثٕيِ الْحٓسٓيِ الْوِ٘خَوِِّٖ ػٓهيْ أَثٓهبىٍ ػٓهيْ ئِسٕهوٓبػِ٘لَ ثٕهيِ      

ّٓلْ ٗٔمْتَلُ ثِإَّٔهلِ الصِّهَّهِٔ    -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕسِ اللَِِّ ع ػٓيِ الْؤسٕلِنِ: الْفَؼْلِ لَبلَ
 .ئِلَّب أَىْ ٗٓىَُىَ هٔؼََّٓزاً لِمَتْلِِْنٕ فَ٘ٔمْتَلُ ٍٓ َّٔٓ طٓبغِطٌ -لَبلَ لَب
 
 

•______________________________ 
 .12 -310 -7الىبفٖ  -(1)
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ٍٓ ضٍٓٓأُ الشَّٕ٘دُ ثِاِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ أَحٕوٓسٓ ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕهيِ الْحٓىَهنِ ػٓهيْ    •
  «2»أَثٓبىٍ ٍٓ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘سٍ ػٓيِ الْمَبسِنِ ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ ٍٓ فَؼَبلََٔ ػٓيْ أَثٓبىٍ 

ضٍٓٓأُ الظَّسٍٔقُ ثِاِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓىَنِ ػٓيْ ئِسٕوٓبػِ٘لَ ثٕيِ الْفَؼْهلِ  ٍٓ •
  «3»ئِلَّب أَىْ ٗٓىَُىَ هٔؼٕتَبزاً لِصَلِهٓ لَب ٗٓسٓعٔ لَتْلَْٔنٕ  -هِخْلَِٔ ئِلَّب أًََِّٔ لَبلَ

ٍٓ ضٍٓٓى الَّصِٕ لَجٕلَِٔ ثِاِسٌَٕبزُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕهيِ هٓحٕجٔهَةٍ ٍٓ الَّهصِٕ لَجٕلَْٔوٓهب     •
 .ثِاِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓىَنِ ػٓيْ أَثِٖ الْوٓغْطَاءِ هِخْلَِٔ

 .1026 -271 -4، ٍ االستجظبض 744 -189 -10التْصٗت  -(2)•
 .5257 -124 -4الفمِ٘  -(3)•
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هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ رٓؼٕفَطِ ثٕيِ ثٓشِ٘طٍ ػٓيْ « 4» -7 -35276•
لُلْتٔ لَِٔ ضٓرٔلٌ لَتَلَ ضٓرٔلًهب  : ئِسٕوٓبػِ٘لَ ثٕيِ الْفَؼْلِ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕسِ اللَِِّ ع لَبلَ

 .لَبلَ لَب ٗٔمْتَلُ ثِِِ ئِلَّب أَىْ ٗٓىَُىَ هٔتَؼَِّٓزاً لِلْمَتْلِ -هِيْ إَّٔلِ الصِّهَِّٔ
ػٓهيْ أَثِهٖ الْحٓسٓهيِ    « 5»ٍٓ ثِاِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ ًَُٗٔسٓ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕهيِ الْفَؼْهلِ   •

 « 6»الطِّػَب ع هِخْلَِٔ 
 .1027 -272 -4، ٍ االستجظبض 745 -190 -10التْصٗت  -(4)•
 .هحوس ثي الفؼ٘ل -فٖ التْصٗج٘ي -(5)•
 .1028 -272 -4، ٍ االستجظبض 746 -190 -10التْصٗت  -(6)•
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 .«7»ٍٓ تَمَسَّمٓ هٓب ٗٓسٔلُّ ػٓلَى شَلِهٓ فِٖ حٓسِّ الْؤحٓبضِةِ ػٔؤَهبً : أَلَُلُ•
 .الوحبضةهي أثَاة حس  1تمسم فٖ الجبة  -(7)•
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