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 اتتالء المؤمىيه

أَُُّٔٓب الَّزِٔهَ آمٓىًُا ارْكُشُيا وِؼٕمَّٓ اللٍَِّ ػٓلَيُُْٕٕٕ اِرْ َٓيبتٓكُُْْٕ   ٔٓب •
َٔىًُدٌ فَؤَسٕسٓلْىَب ػٓلَُِْٕٕٕ سِٔحبً يٓ َٔىًُداً لَْٕ كَشَيَٕٓب يٓ كَبنَ اللٍَّٔ 

 ﴾9﴿ثِمٓب كَؼٕمٓلًُنَ ثٓظِٕشاً 
اِرْ َٓبتٔيكُْٕ مِهْ فًَٕقُُِْٕ يٓ مِهْ أَسٕيََََ مِيىُُْْٕ يٓ اِرْ صٓاتَي ِ    •

الْؤَثٕظٓبسٔ يٓ ثٓلَغَ ِ الْقُلًُةٔ الْحٓىَبَِشَ يٓ كَظُىًُّنَ ثِبللَّيٍِ الظُّىًُوَيب   
﴿10﴾ 
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 ﴾11﴿اثٕتُلِٓٓ الْمٔئْمِىًُنَ يٓ صٔلْضِلًُا صِلْضَاالً شَذِٔذاً َٔىَبلِكٓ •

يَ إِرْ يَقًُلُ الْمُىَافِقًُنَ يَ الَّذزِيهَ فِذق لُوُذًتِِْمِ مَذشََا مَذا      •
 ﴾12﴿يَعَذَوَا الوَّهُ يَ سَسًُلُهُ إِالَّ غُشُيساً 

يٓ اِرْ قَبلَ ٕ ؿَبئٌََِّ مِيىُْْٕٔ ٔٓيب إََٔيََ ِْٔٓيشِةٓ الَ مٔقَيبكٓ لَُُيْٕ       •
فَبسَِٕؼًٔا يٓ ٔٓسٕتَؤْرِنُ فَشِٔقٌ مِىُْْٔٔ الىَّجَِّٓ ٔٓقًُلُيًنَ اِنَّ ثًٕٔٔكَىَيب   

 ﴾13﴿ػًٕٓسٌِٓ يٓ مٓب َِٓٓ ثِؼًٕٓسٍِٓ اِنْ ٔٔشِٔذٔينَ اِالَّ فِشَاساً 
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لًَٕ دٔخِلَ ٕ ػٓلَُِْٕٕٕ مِهْ أَقْـَبسَِٓب ثَُّْ سٔئِلًُا الَِْتْىََّ لَآكًََٕٓب يٓ يٓ •
 ﴾14﴿مٓب كَلَجًَُِّا ثُِٓب اِالَّ ٔٓسِٕشاً 

يٓ لَقَذٕ كَبوًُا ػٓبَٓذٔيا اللٍَّٓ مِهْ قَجَُٕ الَ ًٔٔٓلًُّنَ الْؤَدٕثٓبسٓ يٓ كَيبنَ  •
 ﴾15﴿ػُٕٓذٔ اللٍَِّ مٓسٕئًُالً 
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لَهْ ٔٓىََْؼُُْٓٔ الَِْشَاسٔ اِنْ فَشَسٕكُْٕ مِهَ الْمًٕٓتِ أَيِ الْقَتَِْ يٓ اِراً قَُْ •
 ﴾16﴿الَ كُمٓتَّؼًٔنَ اِالَّ قَلِٕالً 

قَُْ مٓهْ رَا الَّزِْ ٔٓؼٕظِمُُْٕٔ مِهَ اللٍَِّ اِنْ أَسٓادٓ ثُُِْٕ سٔيًتاً أَيٕ  •
أَسٓادٓ ثُُِْٕ سٓحٕمًّٓ يٓ الَ ٔٓجِذٔينَ لَُْٕٔ مِهْ دٔينِ اللٍَِّ يٓلِّٕيبً يٓ الَ  

 ﴾17﴿وَظِٕشاً 
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ٔٓؼٕلَْٔ اللٍَّٔ الْمٔؼًِّٓقِٕهَ مِىُُْْٕ يٓ الْقَيبئِلِٕهَ لِيبِخًْٓاوُِِْٕ َٓلُيَّْ    قَذٕ •
 ﴾18﴿اِلَٕٕىَب يٓ الَ ٔٓؤْكًُنَ الْجٓؤْسٓ اِالَّ قَلِٕالً 

أَشِحًَّّ ػٓلَُُْٕٕٕ فَبِرَا َٓبتٓ الْخًَٕفٔ سٓإَٔٔيتَُْٕٔ ٔٓىْظُيشُينَ اِلَٕٕيكٓ    •
كَذٔيسٔ أَػٕٕٔىُُْٕٔ كَبلَّزِْ ٔٔغْشَى ػٓلٍَِٕٕ مِهَ الْمًٕٓتِ فَيبِرَا رََٓيتٓ   
الْخَييًٕفٔ سٓييلَقًُكُْٕ ثِؤَلْسِييىٍَّ حِييذٓادة أَشِييحًَّّ ػٓلَييى الْخَٕٕييشِ  

لِيكٓ  ٰ  ئِكٓ لَْٕ ٔٔئْمِىًُا فَؤَحٕجٓؾَ اللٍَّٔ أَػٕمٓبلَُْٕٔ يٓ كَبنَ رٰ  أُيل
 ﴾19﴿ػٓلَى اللٍَِّ ٔٓسِٕشاً 
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الْؤَحٕضَاةٓ لَْٕ ٔٓزَْٓجًٔا يٓ اِنْ ٔٓؤْتِ الْؤَحٕضَاةٔ ٔٓيًٓدُّيا  ٔٓحٕسٓجًٔنَ •
لًَٕ أَؤَُّْٕ ثٓبدٔينَ فِٓ الْؤَػٕشَاةِ ٔٓسٕؤَلًُنَ ػٓيهْ أَوْجٓيبئُُِْٕ يٓ لَيًٕ    

 ﴾20﴿كَبوًُا فُُِْٕٕ مٓب قَبكَلًُا اِالَّ قَلِٕالً 
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كَبنَ لَُُْٕ فِٓ سٓسًٔلِ اللٍَِّ أُسًٌِٕٓ حٓسٓىٌَّ لِمٓهْ كَبنَ ٔٓشًَْٔ لَقَذٕ •
 ﴾21﴿اللٍَّٓ يٓ الًْٕٕٓكٓ الْآخِشَ يٓ رَكَشَ اللٍَّٓ كَِِٕشاً 

مَا يَعَذَوَا الوَّهُ يَ هزَا يَ لَمَّا سَأَى الْمُؤْمِىًُنَ الْأَحِضَابَ لَالًُا •
سَسًُلُهُ يَ صَذَقَ الوَّهُ يَ سَسًُلُهُ يَ مَا صَادَهُذمِ إِالَّ إِيمَاوذاً يَ   

 ﴾22﴿تَسِوِيماً 
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الْمٔئْمِىِٕهَ سَِٓبلٌ طٓذٓقًُا مٓب ػٓبَٓذٔيا اللٍَّٓ ػٓلَٕٕيٍِ فَمِيىُْْٕٔ   مِهَ •
 ﴾23﴿مٓهْ قَؼَى وَحٕجٍٓٔ يٓ مِىُْْٕٔ مٓهْ ٔٓىْتَظِشُ يٓ مٓب ثٓذَّلًُا كَجٕذِٔالً 

لِٕٓجٕضِْٓ اللٍَّٔ الظَّبدِقِٕهَ ثِظِذٕقُِِْٕ يٓ ٔٔؼٓزِّةٓ الْمٔىَبفِقِٕهَ اِنْ شَبتٓ •
 ﴾24﴿أَيٕ ٔٓتًُةٓ ػٓلَُِْٕٕٕ اِنَّ اللٍَّٓ كَبنَ تًََُساً سٓحِٕمبً 

يٓ سٓدَّ اللٍَّٔ الَّزِٔهَ كَََشُيا ثِغَٕٕظُِِْٕ لَْٕ ٔٓىَبلًُا خَٕٕشاً يٓ كَََى اللَّئٍ  •
 ﴾25﴿الْمٔئْمِىِٕهَ الْقِتَبلَ يٓ كَبنَ اللٍَّٔ قًَِّٔبً ػٓضِٔضاً 
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  التسايي فق الذيه -الثاوق
  التسبيْ فٓ الذٔه -الِبوٓ•
 .، فال ٔقتَ مسلْ ثُبفش مغ ػذك اػتٕبدٌ قتَ الَُبس•
 

 519: ، ص2 تحشيش الًسيوة؛ ج
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 ال فشق تيه أصىاف الكفاس

ال فشق ثٕه أطىبف الَُبس مه الزمٓ ي الحشثٓ ي المسيتؤمه   1مسؤلّ •
 ي تٕشٌ،

ي لً كبن الُبفش محشك القتَ كبلزمٓ ي المؼبَيذ ٔؼيضس لقتليٍ، ي ٔغيشك     •
 .المسلْ دّٔ الزمٓ لُْ

 519: ، ص2 تحشيش الًسيوة؛ ج
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 لً اعتاد المسوم لتل أهل الزمة  

لً اػتبد المسلْ قتَ أََ الزمّ َبص االقتظبص مىٍ ثؼيذ سد   2مسؤلّ •
 ،*دٔتٍفبػَ 

 .ي قَٕ ان رلك حذ ال قظبص، ي ًَ ػؼٕف•
 

ي لً لم يطوة ايلياء الذم القًد ي كان هذزا المسذوم مًاثذا لشفذ       *•
األمه العام فيجة عوى الحاكم لتوه حذا ي لذً لذم يكذه مفسذذا فذق      
األسَ فيجًص لوحاكم أخز دية المسذوم  عىذه أي أخذز أستعذة  الف     

 دسهم تذل ثماوية مأة
 
 519: ، ص2 تحشيش الًسيوة؛ ج 
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ثٓبةٔ أَؤٍَّ لَب ٔٔقْتََُ الْمٔسٕلِْٔ اِرَا قَتَََ الَُْبفِشَ اِلَّيب أَنْ ٔٓؼٕتَيبدٓ قَيتْلَُْٕٔ     47« 1»•
 الذِِّّٔٓفَٕٔقْتََُ ثِبلزِّمِِّّٓ ثٓؼٕذٓ سٓدِّ فَبػَِِ 

مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕقًُةٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ أَحٕمٓيذٓ  « 2» -1 -35270•
ٌِ ػٓيْه أَثٓيبِن ثٕيِه ػِْٔمٓيبَن ػٓيْه          ِْ ٓي تَٕٕيِش ِّٓ ثٕيِه اْلحَُٓي ثِٕه ٔمحٓمَّذة ػْٓه ٓػِل

سٓؤَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ػٓهْ دِمٓيبتِ الْمٓجٔيًسِ يٓ   : اِسٕمٓبػََِٕ ثٕهِ الََْؼَِْ قَبلَ
ٕٓ تٌ    -الًُْٕٓٔدِ اِرَا تَشُّيًا   -يٓ الىَّظٓبسٓى ََْٓ ػٓلَُِْٕٕٕ يٓ ػٓلَى مٓيهْ قَيتَلَُْٕٔ شَي

  -قَبلَ لَب اِلَّب أَنْ ًُُٔٓنَ مٔتَؼًِّٓداً لِقَتْلُِِْٕ -الْمٔسٕلِمِٕهَ يٓ أَظُْٓشُيا الْؼٓذٓايَِٓ لَُْٕٔ

 107: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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يٓ إََٔيَِ الُِْتَيبةِ اِرَا    -قَبلَ يٓ سٓؤَلْتٍُٔ ػٓهِ الْمٔسٕلِِْ ََْٓ ٔٔقْتََُ ثِؤَََِٕ الزِّمَّيِّ •
فَيُقْتَذلُ يَ هُذًَ    -اِلَّب أَنْ ًُُٔٓنَ مٔؼٕتَبداً لِزَلِكٓ لَب ٔٓذٓعٔ قَتْلَُْٕٔ -قَتَلَُْٕٔ قَبلَ لَب

  .صَاغِشٌ
 

، ي 744 -189 -10، ي التُييييزٔت 4 -309 -7الُييييبفٓ  -(2)•
مه الجبة  1، ي أيسد طذسٌ فٓ الحذٔث 1026 -271 -4االستجظبس 

 .مه أثًاة دٔبت الىَس 16
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ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ اِثٕشَإَِْٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ػِٕسٓى ػٓهْ ًٔٔوُسٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕيهِ  يٓ •
يٓ سٓيٓأٌ الظَّيذٔيقُ ثِبِسٕيىَبدٌِِ   « 3»الَُْؼََِٕٕ ػٓهْ أَثِٓ الْحٓسٓهِ الشِّػَب ع مِِْلٍَٔ 

 .«4»ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحَُِْٓ مِِْلٍَٔ 
 

 .4رَٔ  4 -309 -7الُبفٓ  -(3)•
 .5257 -124 -4الَقٍٕ  -(4)•
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يٓ ثِبلْبِسٕىَبدِ ػٓهْ ًٔٔوُسٓ ػٓهِ اثٕهِ مٔسٕيَُبنَ ػٓيهْ أَثِيٓ    « 5» -2 -35271•
 -اِرَا قَتَيََ الْمٔسٕيلِْٔ ًُٔٓٔدِّٔيبً أَيٕ وَظٕيشَاوِّٕبً أَيٕ مٓجًٔسِيّٕبً     : ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع قَيبلَ 

 .فَؤَسٓادٔيا أَنْ ٔٔقِٕذٔيا سٓدُّيا فَؼََْ دِِّٔٓ الْمٔسٕلِِْ يٓ أَقَبدٔئٌ
 

 .«6»قَذٕ ػٓشَفْ ٓ يٍَُٕٓٓٔ : أَقًُلُ•
، ي 741 -189 -10، ي التُييييزٔت 2 -309 -7الُييييبفٓ  -(5)•

 .1023 -271 -4االستجظبس 
 .مه َزا الجبة 1كقذك فٓ الحذٔث  -(6)•

 107: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ صٔسٕػَّٓ ػٓهْ سٓمٓبػَّٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللَّيٍِ ع  « 1» -3 -35272•
فَقَبلَ َٓزَا حٓذِٔثٌ شَذِٔذٌ لَب ٔٓحٕتَمِلٍُٔ  -فِٓ سٍََٓٔ قَتَََ سَٓٔلًب مِهْ إَََِٔ الزِّمَِّّ

 .يٓ لَُِهْ ٔٔؼٕـِٓ الزِّمُِّّٓ دَِّٔٓ الْمٔسٕلِِْ ثَُّْ ٔٔقْتََُ ثٍِِ الْمٔسٕلِْٔ -الىَّبسٔ
 

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

 108: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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يٓ كَيزَا الَّيزِْ قَجٕلَئٍ يٓ الْيؤَيَّلَ     « 2»سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓيهْ ٔٔيًوُسٓ   يٓ •
ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذة ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحَُِْٓ ػٓهْ أَثٓيبنٍ يٓ ثِبِسٕيىَبدٌِِ   

 .ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ سٓؼِٕذة ػٓهِ الْقَبسِِْ ثٕهِ مٔحٓمَّذة يٓ فَؼَبلََّ ػٓهْ أَثٓبنٍ مِِْلٍَٔ
 
 

 .1024 -271 -4، ي االستجظبس 742 -189 -10التُزٔت  -(2)•
 

 108: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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يٓ ػٓهْ ػِذٍَِّ مِهْ أَطٕحٓبثِىَب ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذة ػٓيهِ  « 3» -4 -35273•
الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ سٓؼِٕذة ػٓهْ فَؼَبلََّ ثٕهِ أًَُّٔةٓ ػٓهْ أَثِٓ الْمٓغْشَاتِ ػٓهْ أَثِٓ ثٓظِيٕشٍ  

فَيؤَسٓادٓ إََٔيَُ    -اِرَا قَتَََ الْمٔسٕلِْٔ الىَّظٕشَاوَِّٓ: ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع قَبلَ« 4»
 .يٓ أَدَّيٕا فَؼََْ مٓب ثٕٕٓهَ الذِّٔٓتَٕٕهِ -الىَّظٕشَاوِِّٓ أَنْ ٔٓقْتُلًٌُٔ قَتَلًٌُٔ

 
، ي 743 -189 -10، ي التُييييزٔت 8 -310 -7الُييييبفٓ  -(3)•

 .5256 -123 -4، ي الَقٍٕ 1025 -271 -4االستجظبس 
 .لٕس فٓ التُزٔت -(4)•

 

 108: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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يٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ اِثٕشَإَِْٓ ػٓهْ أَثٍِِٕ يٓ ػٓهْ مٔحٓمَّيذِ ثٕيهِ   « 5» -5 -35274•
ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذة ػٓهِ اثٕهِ مٓحٕجًٔةٍ ػٓهِ اثٕهِ سِئَبةٍ ػٓهْ مٔحٓمَّيذِ  

لَب ٔٔقَبدٔ مٔسٕلٌِْ ثِزِمٍِّّٓ فِٓ الْقَتَِْ يٓ لَب فِيٓ  : ثٕهِ قَٕٕسٍ ػٓهْ أَثِٓ َٓؼََٕشٍ ع قَبلَ
ػٓلَى قَيذٕسِ دِٔٓيِّ    -يٓ لَُِهْ ٔٔئْخَزُ مِهَ الْمٔسٕلِِْ َِىَبٔٓتٍُٔ لِلزِّمِِّّٓ -الْجِشَاحٓبتِ

 .الزِّمِِّّٓ ثَمٓبوِمِبئَِّ دِسٍَْٕٓ
يٓ الَّيزِْ قَجٕلَئٍ   « 6»يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهِ الْحٓسٓيهِ ثٕيهِ مٓحٕجٔيًةٍ    •

 .ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ سٓؼِٕذة مِِْلٍَٔ
، ي أيسد رٔليٍ  5248 -121 -4، ي الَقٍٕ 9 -310 -7الُبفٓ  -(5)•

 .مه أثًاة دٔبت الىَس 13مه الجبة  3فٓ الحذٔث 
 .1022 -270 -4، ي االستجظبس 740 -188 -10التُزٔت  -(6)•

 108: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج 
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يٓ ػٓهْ حٔمٕٕٓذِ ثٕهِ صِٔٓبدة ػٓهِ الْحٓسٓهِ ثٕيهِ مٔحٓمَّيذِ ثٕيهِ    « 1» -6 -35275•
سٓمٓبػَّٓ ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ الْحٓسٓهِ الْمَِِٕمِِّٓ ػٓيهْ أَثٓيبنٍ ػٓيهْ اِسٕيمٓبػََِٕ ثٕيهِ      

ََْٓ ٔٔقْتََُ ثِؤََٕيَِ الزِّمَّيِّ    -سٓؤَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ػٓهِ الْمٔسٕلِِْ: الََْؼَِْ قَبلَ
 .اِلَّب أَنْ ًُُٔٓنَ مٔؼًَّٓداً لِقَتْلُِِْٕ فَٕٔقْتََُ يٓ ًَٔٓ طٓبتِشٌ -قَبلَ لَب
 
 

•______________________________ 
 .12 -310 -7الُبفٓ  -(1)
 

 109: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذة ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕيهِ الْحَُٓيِْ ػٓيهْ    •
  «2»أَثٓبنٍ يٓ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ سٓؼِٕذة ػٓهِ الْقَبسِِْ ثٕهِ مٔحٓمَّذة يٓ فَؼَبلََّ ػٓهْ أَثٓبنٍ 

سٓيٓأٌ الظَّذٔيقُ ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحَُِْٓ ػٓهْ اِسٕمٓبػََِٕ ثٕهِ الََْؼْيَِ  يٓ •
  «3»اِلَّب أَنْ ًُُٔٓنَ مٔؼٕتَبداً لِزَلِكٓ لَب ٔٓذٓعٔ قَتْلَُْٕٔ  -مِِْلٍَٔ اِلَّب أَؤٍَّ قَبلَ

يٓ سٓيٓى الَّزِْ قَجٕلٍَٔ ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهِ الْحٓسٓهِ ثٕيهِ مٓحٕجٔيًةٍ يٓ الَّيزِْ قَجٕلَُٔمٓيب     •
 .ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحَُِْٓ ػٓهْ أَثِٓ الْمٓغْشَاتِ مِِْلٍَٔ

 .1026 -271 -4، ي االستجظبس 744 -189 -10التُزٔت  -(2)•
 .5257 -124 -4الَقٍٕ  -(3)•

 

 109: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج 
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مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ َٓؼََٕشِ ثٕهِ ثٓشِٕشٍ ػٓهْ « 4» -7 -35276•
قُلْ ٔ لٍَٔ سٌََٓٔ قَتَََ سَٓٔلًيب  : اِسٕمٓبػََِٕ ثٕهِ الََْؼَِْ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع قَبلَ

 .قَبلَ لَب ٔٔقْتََُ ثٍِِ اِلَّب أَنْ ًُُٔٓنَ مٔتَؼًِّٓداً لِلْقَتَِْ -مِهْ إَََِٔ الزِّمَِّّ
ػٓيهْ أَثِيٓ الْحٓسٓيهِ    « 5»يٓ ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ ًٔٔوُسٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕيهِ الََْؼْيَِ   •

 « 6»الشِّػَب ع مِِْلٍَٔ 
 .1027 -272 -4، ي االستجظبس 745 -190 -10التُزٔت  -(4)•
 .محمذ ثه الَؼَٕ -فٓ التُزٔجٕه -(5)•
 .1028 -272 -4، ي االستجظبس 746 -190 -10التُزٔت  -(6)•

 
 109: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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 .«7»يٓ كَقَذَّكٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِكٓ فِٓ حٓذِّ الْمٔحٓبسِةِ ػٔمًٔمبً : أَقًُلُ•
 .المحبسةمه أثًاة حذ  1كقذك فٓ الجبة  -(7)•

 109: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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ثٓبةٔ أَنَّ دَِّٔٓ الًُْٕٓٔدِِّْ يٓ الىَّظٕشَاوِِّٓ يٓ الْمٓجًٔسِِّٓ سًٓٓاتٌ كَُُّ يٓاحِذة  13« 1»•
  ثَمٓبوُمِبئَِّ دِسٍَْٕٓ

يٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ اِثٕيشَإَِْٓ ػٓيهْ مٔحٓمَّيذِ ثٕيهِ     « 3» -2 -3548535486•
دِٔٓيُّ  : ػِٕسٓى ػٓهْ ًٔٔوُسٓ ػٓهِ اثٕهِ مٔسَُٕبنَ ػٓيهْ أَثِيٓ ػٓجٕيذِ اللَّيٍِ ع قَيبلَ     

 .الًُْٕٓٔدِِّْ يٓ الىَّظٕشَاوِِّٓ يٓ الْمٓجًٔسِِّٓ ثَمٓبوُمِبئَِّ دِسٍَْٕٓ
يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ اِثٕشَإَِْٓ ػٓهْ أَثِٕيٍِ ػٓيهْ مٔحٓمَّيذِ ثٕيهِ     •

 .يٓ الَّزِْ قَجٕلٍَٔ ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ أَثِٓ ػٓلٍِّٓ الْؤَشْؼٓشِِّْ مِِْلٍَٔ« 4»ػِٕسٓى 
  .1 -309 -7الُبفٓ  -(3)•
 .1010 -268 -4، ي االستجظبس 728 -186 -10التُزٔت  -(4)•

 217: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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ثٓبةٔ أَنَّ مٓهِ اػٕتَبدٓ قَتََْ إَََِٔ الزِّمَِّّ فَؼٓلٍَِٕٕ دُِّٔٓ الْمٔسٕلِِْ أَيٕ أَسٕثٓؼٓيُّ   14« 1»•
  آلَبفِ دِسٍَْٕٓ حٓسٓجٓمٓب ٔٓشَأٌ الْبِمٓبكٔ

 221: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهِ اثٕهِ مٓحٕجٔيًةٍ ػٓيهْ   « 2» -1 -35497•
 -سٓؤَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ػٓهْ مٔسٕلٍِْ قَتَََ رِمِّّٕبً: أَثِٓ أًَُّٔةٓ ػٓهْ سٓمٓبػَّٓ قَبلَ

ٕٓ تٌ شَذِٔذٌ لَب ٔٓحٕتَمِلٍُٔ الىَّبسٔ  -فَلْئٕؼٕؾِ إََٔلَئٍ دِٔٓيَّ الْمٔسٕيلِِْ     -فَقَبلَ َٓزَا شَ
ثُيَّْ قَيبلَ لَيًٕ أَنَّ     -حٓتَّى ٔٓىََُُْ ػٓهْ قَتَِْ إَََِٔ السًَّٓادِ يٓ ػٓهْ قَتَِْ اليزِّمِِّّٓ 

يٓ ٔٓؤْخُزَ أَسٕػٍَٔ يٓ ٔٔئَدِّْٓ اِلَيى   -مٔسٕلِمبً تَؼِتٓ ػٓلَى رِمٍِّّٓ فَؤَسٓادٓ أَنْ ٔٓقْتُلٍَٔ
 -يٓ مٓهْ قَتَيََ رِمِّّٕيبً   -اِراً ُُِْٔٓشُ الْقَتَُْ فِٓ الزِّمَِّّٕٕٕهِ -إََٔلٍِِ ثَمٓبوَمِبئَِّ دِسٍَْٕٓ

مٓب آمٓهَ ثِبلْجِضْٔٓيِّ   -فَبِؤٍَّ لَٕٓحٕشُكٔ ػٓلَى الْمٔسٕلِِْ أَنْ ٔٓقْتََُ رِمِّّٕبً حٓشَامبً -ظُلْمبً
 .يٓ أَدَّآَب يٓ لَْٕ ٔٓجٕحٓذَٕٓب

 .1020 -270 -4، ي االستجظبس 738 -188 -10التُزٔت  -(2)•
 

 221: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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يٓ ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ اِسٕمٓبػََِٕ ثٕهِ مُِٕشَانَ ػٓهِ اثٕهِ الْمٔغِٕشَِِ « 3» -2 -35498•
دُِّٔٓ الًُْٕٓٔدِِّْ يٓ : ػٓهْ مٓىْظًٔسٍ ػٓهْ أَثٓبنِ ثٕهِ كَغْلِتٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع قَبلَ

 .الىَّظٕشَاوِِّٓ يٓ الْمٓجًٔسِِّٓ دُِّٔٓ الْمٔسٕلِِْ
 .«4»يٓ سٓيٓأٌ الظَّذٔيقُ ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ثٕهِ الْمٔغِٕشَِِ مِِْلٍَٔ •
 

 .1017 -269 -4، ي االستجظبس 735 -187 -10التُزٔت  -(3)•
 .5254 -122 -4الَقٍٕ  -(4)•

 

 
 221: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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يٓ ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ سٓؼِٕذة ػٓهْ فَؼَيبلََّ ػٓيهْ   « 5» -3 -35499•
مٓهْ أَػٕـَبٌٔ سٓسًٔلُ اللٍَِّ ص رِمًَّّ : أَثٓبنٍ ػٓهْ صٔسٓاسَِٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع قَبلَ

« 6»يٓ َٓئُلَبتِ مٓهْ  -قَبلَ صٔسٓاسُِٓ فَُٓئُلَبتِ قَبلَ أَثًٔ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع -فَذِٔٓتٍُٔ كَبمِلٌَّ
 .أَػٕـَبَْٕٔ رِمًَّّ

، ي 1018 -269 -4، ي االستجظبس 736 -187 -10التُزٔت  -(5)•
 .5255 -123 -4الَقٍٕ 

 .ممه -فٓ االستجظبس -(6)•
 

 221: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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يٓ ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ خَبلِيذة ػٓيهِ الْقَبسِيِْ ثٕيهِ     « 1» -4 -35500•
دُِّٔٓ الًُْٕٓٔدِِّْ يٓ : مٔحٓمَّذة ػٓهْ ػٓلٍِّٓ ػٓهْ أَثِٓ ثٓظِٕشٍ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع قَبلَ

يٓ قَيبلَ   -يٓ دُِّٔٓ الْمٓجًٔسِِّٓ ثَمٓبوُمِبئَِّ دِسٍَْٕٓ -الىَّظٕشَاوِِّٓ أَسٕثٓؼُّٓ آلَبفِ دِسٍَْٕٓ
 .إَٔٔؼبً اِنَّ لِلْمٓجًٔسِ كِتَبثبً ٔٔقَبلُ لٍَٔ َٓبمٓبسٔ

يٓ الَّيزِْ قَجٕلَئٍ   « 2»يٓ سٓيٓأٌ الظَّذٔيقُ ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهِ الْقَبسِيِْ ثٕيهِ مٔحٓمَّيذة    •
حٓمٓلَُٓب الظَّذٔيقُ ػٓلَيى مٓيهْ   : ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ سٓؼِٕذة وَحًٌٕٓٔ أَقًُلُ

يٓ فِيٓ  « 4»يٓ الشَّٕٕخُ ػٓلَى الْمٔؼٕتَبدِ لِمٓب مٓيشَّ َٔىَيب   « 3»قَبكٓ ثِشَشَائِؾِ الزِّمَِّّ 
 .يٓ ٔٔمُِٕهُ حٓمَُٕ الْؤَخِٕشِ ػٓلَى التَّقَِِّّٕ« 5»الْقِظٓبصِ 

 

 222: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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•______________________________ 
 .1019 -269 -4، ي االستجظبس 737 -187 -10التُزٔت  -(1)

 .5252 -122 -4الَقٍٕ  -(2)•
 .5254رَٔ  5254 -122 -4ساَغ الَقٍٕ  -(3)•
 .مه َزٌ األثًاة 13مش فٓ أكِش أحبدٔث الجبة  -(4)•
مه أثًاة قظيبص اليىَس، ي    47مه الجبة  5مش فٓ الحذٔث  -(5)•

 ق. مه أثًاة قظبص الـشف 8فٓ الجبة 
 

 222: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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ثٓبةٔ أَؤٍَّ لَب دَِّٔٓ لِغَٕٕشِ الزِّمِِّّٓ مِهَ الََُُّْبسِ يٓ لَب لٍَٔ اِرَا خَيشََٓ ػٓيهِ    16« 4»•
  الزِّمَِّّ

مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ أَحٕمٓيذٓ ثٕيهِ مٔحٓمَّيذة    « 5» -1 -35505•
ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحَُِْٓ ػٓهْ أَثٓبنٍ ػٓهْ اِسٕمٓبػََِٕ ثٕهِ الََْؼَِْ يٓ ػٓيهِ الْحٔسٓيٕٕهِ   
ثٕهِ سٓؼِٕذة ػٓهِ الْقَبسِِْ ثٕهِ مٔحٓمَّذة يٓ فَؼَبلََّ َٓمِٕؼبً ػٓهْ أَثٓبنٍ ػٓهْ اِسٕيمٓبػََِٕ  

يٓ الُْٕٓٔيًدِ يٓ   -سٓؤَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ػٓهْ دِمٓبتِ الْمٓجٔيًسِ : ثٕهِ الََْؼَِْ قَبلَ
اِرَا تَشُّيًا الْمٔسٕيلِمِٕهَ يٓ    -الىَّظٓبسٓى ََْٓ ػٓلَُِْٕٕٕ يٓ ػٓلَى مٓهْ قَتَلَُْٕٔ شَيٕٓ تٌ 

قَيبلَ لَيب اِلَّيب أَنْ ُُٔٓيًنَ مٔتَؼٓيًِّداً لِقَيتْلُِِْٕ        -أَظُْٓشُيا الْؼٓذٓايَِٓ لَُْٕٔ يٓ الْغِشَّ
 .الْحٓذِٔثَ

 223: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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 دية الزمق

  «6»سٓيٓأٌ الُُْلَٕٕىُِّٓ كَمٓب مٓشَّ يٓ •
 .1026 -271 -4، ي االستجظبس 744 -189 -10التُزٔت  -(5) •
 .مه أثًاة القظبص فٓ الىَس 47مه الجبة  1مش فٓ الحذٔث  -(6)•
يٓ كَقَيذَّكٓ مٓيب   : أَقُيًلُ « 1»سٓيٓأٌ الظَّذٔيقُ ثِبِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحَُِْٓ يٓ •

 . «2»ٔٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِكٓ 
 .5257 -124 -4الَقٍٕ  -(1)•
ميه أثيًاة القظيبص فيٓ      47مه الجيبة   1كقذك فٓ الحذٔث  -(2)•

 . الىَس
•  

 
 222: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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  تي  السالح مه أعذاء الذيه
  السالح مه أػذات الذٔهثٕغ •
ثّْ اػلْ أنّ َزا األمش، أْ ثٕغ السالح مه أػذات اليذٔه، ميه األميًس    •

السٕبسّّٕ التبثؼّ لمظبلح الًٕك، فشثّمب كقتؼيٓ مظيبلح المسيلمٕه ثٕيغ     
 .السالح ثَ اػـبتٌ مجّبوب لـبئَّ مه الَُّبس

 

 227: ، ص1 ؛ ج(لإلمام الخميىق)المكاسة المحشمة 
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 لً اعتاد المسوم لتل أهل الزمة  

 .دّٔ المسلْ( الى قًلٍ)ال ٔقتَ مسلْ ثُبفش : قبل قذس اللٍّ سشٌ•
الملتضمٕه ثشيشائؾ الزميّ   اعتاد المسوم لتل أهل الزمة ارا : أقًل( 1)•

ٍ  لإلمبمّٕ أقًال ثالثّ   ػمذا ظلمب فَٕ
 

 593: ، ص4 إيضاح الفًائذ فق ششح مشكالت القًاعذ؛ ج
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 لً اعتاد المسوم لتل أهل الزمة  

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 الفًائذ فق ششح مشكالت القًاعذ؛ ج
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 لً اعتاد المسوم لتل أهل الزمة  

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 الفًائذ فق ششح مشكالت القًاعذ؛ ج
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 لً اعتاد المسوم لتل أهل الزمة  

المختلف اختبس الجمغ ثٕه قًل الشٕخ ي اثه الجىٕذ ثؤوٍ ٔقتَ لقتلٍ فٓ •
( لٍ)فٕشد الًسثّ دّٔ الَبػَ ال لقتلٍ ثَ لَسبدٌ فٓ األسع ي فشق ثٕه 

 ( ثٍ)ي 

 593: ، ص4 إيضاح الفًائذ فق ششح مشكالت القًاعذ؛ ج
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 التسايي فق الذّيه

 ارا قتَ المسلْ رمّّٕب ػمذا،(: الىُبّٔ)قبل الشٕخ فٓ : 32مسؤلّ •

يَت ػلٍٕ دٔتٍ، ي ال ٔجت ػلٍٕ القًد، الّب أن ًُٔن مؼتبدا لقتَ أَيَ  •
الزمّّ، فبن كبن كزلك فـلت أيلٕبت المقتًل القًد، كبن ػلى اإلمبك أن 
ٔقٕذٌ ثٍ ثؼذ أن ٔؤخز مه أيلٕبت الزمّّٓ مب َٔؼَ مه دّٔ المسلْ فٕشدٌّ 
ػلى يسثتٍ، فبن لْ ٔشدّيٌ أي لْ ُٔه مؼتبدا، فال ٔجًص قتلٍ ثيٍ ػليى   

 .«8»ي وحًٌ قبل المَٕذ . «7»حبل 
 .749: الىُبّٔ( 7)•
 .739: المقىؼّ( 8)•

 

 334: ، ص9 مختوف الشيعة فق أحكام الششيعة؛ ج 
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 التسايي فق الذّيه

 (:المقىغ)الظذيق لْ ٔشتشؽ االػتٕبد، ثَ أؿلق القًل، فقبل فٓ ي •
ي ان قـغ المسلْ ٔذ المؼبَذ، خّٕش أيلٕبت المؼبَذ، فبن شبإيا أخيزيا  •

ي ان شبإيا قـؼًا ٔيذ المسيلْ، ي أدّيا الٕيٍ فؼيَ ميب ثيٕه        ،دّٔ ٔذٌ
 .«1»الذٔتٕه، ي ارا قتلٍ المسلْ طىغ كزلك 

 191: المقىغ( 1)•

 

 334: ، ص9 مختوف الشيعة فق أحكام الششيعة؛ ج
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 التسايي فق الذّيه

ي الُبفش الزْ لْ ٔحظَ لٍ رمّّ قجيَ مليك سقجتيٍ    : قبل اثه الجىٕذي •
ػىًِ ال ٔقبد ثمسلْ، ي ال ٔقبصّ مه َشحٍ أّبٌ، ي لٍ دٔتٍ، ي كيزلك  
الحُْ فٓ أيالدَْ، فبن َؼَ المسلْ رلك ػيبدِ، قتيَ ثُيْ ال ميه     
 .ؿشٔق القًد ي لُه إلفسبدٌ فٓ األسع الزْ قبك ثٍ مقبك المحبسثٕه

ال ٔجًص قتَ المسلْ ثٍ مـلقب، سيًات كيبن مؼتيبدا    : ي قبل اثه ادسٔس•
 .«2»لقتَ أََ الزمّّ أي ال 

 .مب قبلٍ الشٕخ: ي الًٍَ•
 .352: 3السشائش ( 2)•

 

 335: ، ص9 مختوف الشيعة فق أحكام الششيعة؛ ج
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 التسايي فق الذّيه

أوٍّ مَسذ فٓ األسع ثبسكُبثٍ قتَ مه حشّك اللٍّ قتلٍ، فجبص قتليٍ  : لىب•
 .حذّا

سيؤلتٍ  : مب سياٌ اسمبػَٕ ثه الَؼَ ػه الظبدق ػلٍٕ السالك، قيبل ي •
ػه دمبت الًُٕد ي الىظبسى ي المجًس، ََ ػلُْٕ ي ػلى ميه قيتلُْ   

ٓ ت ارا تشًا المسلمٕه ي أظُيشيا الؼيذايِ لُيْا قيبل     ال، الّيب أن  »: ش
ي سؤلتٍ ػه المسلْ ََ ٔقتَ ثؤََ الزمّّ ي : قبل« ًُٔن متؼًّدا لقتلُْ

ال، الّب أن ًُٔن مؼتيبدا ليزلك ال ٔيذع    »: أََ الُتبة ارا قتلُْا قبل
 .«3« »قتلُْ، فٕقتَ ي ًَ طبتش

: 4، االستجظييبس 744/ 189: 10، التُييزٔت 4/ 309: 7الُييبفٓ ( 3)•
 .ثتَبيت ٔسٕش 1026/ 271

 

 
 335: ، ص9 مختوف الشيعة فق أحكام الششيعة؛ ج
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 التسايي فق الذّيه

: ثمب سياٌ اثه مسُبن ػه الظبدق ػلٍٕ السيالك، قيبل  : الظذيقاحتجّ •
ارا قتَ المسلْ ًُٔدّٔب أي وظشاوّٕب أي مجًسيّٕب، فيؤساديا أن ٔقٕيذيا،    »

 .«4« »سدّيا فؼَ دّٔ المسلْ ي أقبديا ثٍ
 .1023/ 271: 4االستجظبس ( 4)•

 

 335: ، ص9 مختوف الشيعة فق أحكام الششيعة؛ ج
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 التسايي فق الذّيه

 .أوٍّ محمًل ػلى التَظَٕ: الجًاةي •
ثمب سياٌ محمذ ثه قٕس ػه الجيبقش ػلٕيٍ السيالك،    : احتجّ اثه ادسٔس•

 :قبل
ال ٔقبد مسلْ ثزمّّٓ ال فٓ القتَ ي ال فٓ الجشاحبت، ي لُيه ٔئخيز   »•

ٍ مه المسلْ   .«1« »للزمّّٓ ػلى قذس دّٔ الزمّّٓ ثمبومبئّ دسَْ َىبٔت
 .أوٍّ مـلق، فٕحمَ ػلى الخجش المَظَّ، َمؼب ثٕه األدلّّ: ي الجًاة•

 

 335: ، ص9 مختوف الشيعة فق أحكام الششيعة؛ ج
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 التسايي فق الذّيه

 :التسبيْ فٓ الذّٔه ي فٍٕ اثىب ػشش ثحِب[ فٓ: ]الِبوٓالَظَ •
 :األيّل. 7039•
ٔشتشؽ فٓ المقتضّ مىٍ مسبياكٍ للجبوٓ أي كًوٍ أخَغ مىيٍ، فٕقتيَ   •

المسلْ ثمِلٍ، ي الُيبفش ثمِليٍ، ي ان كبويب حيشثّٕٕه ػليى اشيُبل ي       
 .ثبلمسلْ

ي ال ٔقتَ المسلْ ثبلُبفش، سًات كبن رمّّٕيب، أي حشثّٕيب أي مسيتؤمىب، أي    •
ان اػتبد قتَ أَيَ الزميّ   : تٕشٌ، لُه ٔؼضّس ي ٔغشك دّٔ الزّمّٓ، ي قَٕ

  «2». ي مىغ اثه ادسٔس رلك« 1»اقتضّ مىٍ ثؼذ سدّ فبػَ دٔتٍ 
 

 454: ، ص5 ؛ ج(الحذيثة -ط )تحشيش األحكام الششعية عوى مزهة اإلمامية 
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 لً اعتاد المسوم لتل أهل الزمة  

كَىَبفِٓٓ ثٕٕٓهَ َٓزٌِِ الْؤَخْجٓبسِ يٓ الْؤَخْجٓبسِ الْؤَيَّلَِّ لِؤَنَّ الًٍَْٕٓٓ فُِٕٓب أَنْ وَحٕمِلَُٓيب  فَلَب •
إَََِٔ الزِّمَِّّ فَبِؤٍَّ اِرَا كَبنَ كَزَلِكٓ فَلِلْبِمٓيبكِ أَنْ ٔٔلْضِمٓئٍ   قَتََْ  ٔٓتَؼًَّٓدٔ ػٓلَى مٓهْ 

دَِّٔٓ الْمٔسٕلِِْ كَبمِلًَّ كَبسًِٓ يٓ أَسٕثٓؼَّٓ آلَبفِ دِسٍَْٕٓ أُخْيشَى ثِحٓسٓيتِ مٓيب ٔٓيشَأٌ     
أَطٕلَحٓ فِٓ الْحٓبلِ يٓ أَسٕدٓعٓ فَؤَمَّب مٓهْ كَبنَ رَلِكٓ مِىٍْٔ وَبدِساً لَيْٕ ُُٔٓيهْ ػٓلَٕٕيٍِ    
أَكَِْشُ مِهْ ثَمٓبوِمِبئَِّ دِسٍَْٕٓ حٓسٓتٓ مٓب كَؼَمَّىَتٍْٔ الْؤَخْجٓبسٔ الْؤَيَّلَُّ يٓ الَّزِْ ٔٓيذٔلُّ  

  1020ػٓلَى مٓب قُلْىَبٌٔ 
 

 269: ، ص4 االستثصاس فيما اختوف مه األخثاس؛ ج
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 لً اعتاد المسوم لتل أهل الزمة  

الًٍَْٕٓٓ فِٓ َٓزٌِِ الشِّيٓأٓبتِ أَنْ وَحٕمِلَُٓب ػٓلَى مٓهْ ٔٓتَؼًَّٓدٔ قَتََْ إَََِٔ الزِّمَِّّ لِؤَنَّ •
فَبِنَّ مٓهْ كَبنَ كَزَلِكٓ فَلِلْبِمٓبكِ حِٕىَئِزة أَنْ ٔٓقْتُلٍَٔ يٓ ٔٔئَدِّْ إَََُٔ الزِّمِِّّٓ فَؼْيََ  
دِِّٔٓ الْمٔسٕلِِْ ػٓلَى الزِّمِِّّٓ ػٓلَى يٓسٓثَتٍِِ يٓ اِوَّمٓب َْٔٔؼَُٓ رَلِكٓ لَُِٕٓ ٔٓشْكَذِعٓ تَٕٕشٌُٔ 

 ػٓهْ قَتَِْ إَََِٔ الزِّمَِّّ يٓ الَّزِْ ٔٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِكٓ مٓب سٓيٓأٌ 

 

 189: ، ص10 تْزية األحكام؛ ج


