 96-12-16كتاب القصاص
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وتاب المظاص

فيالنفس
القصاص


فيمادونها
3

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص508 :

وتاب المظاص
• وتبة المظبص
• ٍ َّ بهب فٖ الٌفس ٍ بهب ف٘وب دًٍْب.

4

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص508 :

لظاص الىفس
فيالموجب

قصاصالنفس


الشرائط
المعتبرةفيه
مايثبتبه
كيفيةاالستيفاء

5

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص508 :

لظاص الىفس
•
•
•
•

المسن األٍل فٖ لظبص الٌفس
ٍ الٌظش فِ٘ فٖ الوَجت،
ٍ الششائؾ الوؼتجشٓ فِ٘،
ٍ هب ٗخجت ثِ،

• ٍ و٘ف٘ٔ االست٘فبء.

6

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص508 :

مًجة لظاص الىفس
• المَل فٖ الوَجت
• ٍ َّ بصّبق الٌفس الوؼظَهٔ ػوذا هغ الششائؾ اٙت٘ٔ.:

7

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص508 :

مًجة لظاص الىفس
• هسإلٔ ٗ 1تحمك الؼوذ هحؼب ثمظذ المتل ثوب ٗمتل ٍ لَ ًبدسا ٍ ،ثمظذ
فؼل ٗمتل ثِ غبلجب ٍ ،بى لن ٗمظذ المتل ثِ ٍ ،لذ روشًب تفظ٘ل األلسبم
فٖ وتبة الذٗبت

8

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص508 :

المًل فٓ الششائط المعتثشِ فٓ المظاص
•
•
•
•
•
•
•

9

المَل فٖ الششائؾ الوؼتجشٓ فٖ المظبص
ٍ ّٖ ؤهَس:
األٍل -التسبٍٕ فٖ الحشٗٔ ٍ الشل٘ٔ،
الخبًٖ -التسبٍٕ فٖ الذٗي
الششؽ الخبلج -اًتفبء األثَٓ،
الششؽ الشاثغ ٍ الخبهس -الؼمل ٍ الجلَؽ،
الششؽ السبدس -ؤى ٗىَى الومتَل هحمَى الذم،
تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص519 :

المًل فٕما ٔثثت تٍ المًد
•
•
•
•

10

المَل ف٘وب ٗخجت ثِ المَد
ٍ َّ ؤهَس:
األٍل اإللشاس ثبلمتل:
ٍ ٗىفٖ فِ٘ هشٓ ٍاحذٓ ٍ ،هٌْن هي ٗشتشؽ هشت٘ي َّ ٍ ،غ٘ش ٍجِ٘.

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص524 :

ٔعتثش فٓ الممش
• هسإلٔ ٗ 1ؼتجش فٖ الومش الجلَؽ ٍ الؼمل ٍ االخت٘بس ٍ المظذ ٍ الحشٗٔ،
• فال ػجشٓ ثةلشاس الظجٖ ٍ بى وبى هشاّمب ٍ ،ال الوجٌَى ٍ ،ال الوىشٍُ ،
ال السبّٖ ٍ الٌبئن ٍ الغبفل ٍ السىشاى الزٕ رّت ػملِ ٍ اخت٘بسُ.

11

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص524 :

ٔمثل إلشاس المحجًس علٍٕ

• هسإلٔ ٗ 2مجل بلشاس الوحجَس ػلِ٘ لسففِ ؤٍ فلفس ثبلمتفل الؼوفذٕ،
ف٘اخز ثةلشاسُٗ ٍ ،متض هٌِ فٖ الحبل هي غ٘ش اًتظبس لفه حجشُ.

12

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص524 :

لً ألش شخض تمتلٍ عمذا ي آخش تمتلٍ خطأ

• هسإلٔ  3لَ ؤلش شخض ثمتلِ ػوذا ٍ آخش ثمتلِ خـإ وبى للَلٖ األخز
ثمَل طبحت الؼوذ  ،ف٘متض هٌفِ ٍ ،األخفز ثمفَل طفبحت الخـفإ،
ف٘لضهِ ثبلذٗٔ ٍ ،ل٘س لِ األخز ثمَلْوب.

13

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص524 :

لً اتُم سجل تمتل ي ألش المتُم تمتلٍ عمذا فجاء آخش ي ألش

• هسإلٔ  4لَ اتْن سجل ثمتل ٍ ؤلش الوتْن ثمتلِ ػوذا فجبء آخش ٍ ؤلفش
ؤًِ َّ الزٕ لتلِ ٍ سجغ الومش األٍل ػي بلشاسُ دست ػٌْوب المظبص
ٍ الذٗٔ ٍ ٗادى دٗٔ الومتَل هي ث٘ت الوفبل ػلفر سٍاٗفٔ ػوفل ثْفب
األطحبة ٍ ،ال ثإس ثِ ،لىي ٗمتظش ػلر هَسدّب ٍ الوت٘مي هي هَسد
فتَى األطحبة ،فلَ لن ٗشجغ األٍل ػي بلشاسُ ػول ػلر المَاػذ،
• ٍ لَ لن ٗىي ث٘ت هبل للوسلو٘ي فال ٗجؼذ بلضاهْوب ؤٍ بلفضام ؤحفذّوب
ثبلذٗٔ ٍ ،لَ لن ٗىي لْوب هبل ففٖ المَد بشىبل

14

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص524 :

•
•

•
•

15

الثاوٓ الثٕىّ
الخبًٖ الجٌ٘ٔ:
ال ٗخجت هب َٗجت المظبص سَاء وبى فٖ الٌفس ؤٍ الـشف بال ثشفبّذٗي
ػذل٘ي ٍ ،ال اػتجبس ثشْبدٓ الٌسبء فِ٘ هٌفشدات ٍ ال هٌؼوبت بلر الشجفل،
ٍ ال تَجت ثشْبدتْي الذٗٔ ف٘وب َٗجت المظبص*ً ،ؼن تجفَص شفْبدتْي
ف٘وب َٗجت الذٗٔ وبلمتل خـإ ؤٍ شفجِ ػوفذ ٍ ،ففٖ الجشاحفبت التفٖ ال
تَجت المظبص وبلْبشؤ ٍ هب فَلْب ٍ ،ال ٗخجت** هب َٗجت المظفبص
ثشْبدٓ شبّذ ٍ ٗو٘ي الوذػٖ ػلر لَل هشَْس.
* تل تًجة على األلًى ي لً مىفشدات.
** تل ٔثثت على األلًى ،وعم تشُادِ المشأتٕه ي ٔمٕه المدذعٓ تًجدة
الذّٔ فٕما ًٔجة المظاص.
تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص524 :

ٔعتثش فٓ لثًل الشُادِ تالمتل أن تىًن الشُادِ طشٔحّ أي والظشٔحّ

• هسإلٔ ٗ 1ؼتجش فٖ لجَل الشْبدٓ ثبلمتل ؤى تىَى الشفْبدٓ طفشٗحٔ ؤٍ
وبلظشٗحًٔحَ لَلِ «لتلِ ثبلس٘ف» ؤٍ «ػفشثِ ثفِ فوفبت» ؤٍ «ؤساق
دهِ فوبت هٌِ»
• ٍ لَ وبى فِ٘ بجوبل ؤٍ احتوبل ال تمجل،
• ًؼن الظبّش ػذم االػتجبس ثبالحتوبالت الؼمل٘ٔ التٖ ال تٌبفٖ الظْفَس ؤٍ
الظشاحٔ ػشفب ،هخل ؤى ٗمبل فٖ لَلِ« :ػشثِ ثبلس٘ف فوبت»ٗ :حتول
ؤى ٗىَى الوَت ثغ٘ش الؼشة ،ثل الظبّش اػتجبس الظَْس الؼمالئفٖ ٍ ،ال
ٗلضم التظشٗح ثوب ال ٗتخلل فِ٘ االحتوبل ػمال.
16

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص525 :

ٔعتثش فٓ لثًل الشُادِ أن تشد شُادتُما على مًضًع ياحذ ي يطف ياحذ

• هسإلٔ ٗ 2ؼتجش فٖ لجَل الشْبدٓ ؤى تشد شْبدتْوب ػلر هَػَع ٍاحذ
ٍ ٍطف ٍاحذ ،فلَ شْذ ؤحذّوب ؤًِ لتلِ غفذٍٓ ٍ اٙخفش ػشف٘ٔ ؤٍ
شْذ ؤحذّوب ؤًِ لتلِ ثبلسن ٍ اٙخش ؤًِ ثبلس٘ف ؤٍ لبل ؤحذّوب :ؤًفِ
لتلِ فٖ السَق ٍ لبل اٙخش فٖ الوسجذ لن ٗمجل لَلْوب ٍ ،الظبّش ؤًِ
ل٘س هي اللَث ؤٗؼب،
• ًؼن لَ شْذ ؤحذّوب ثإًِ ؤلفش ثبلمتفل ٍ اٙخفش ثوشفبّذتِ لفن ٗمجفل
شْبدتْوب ٍ ،لىٌِ هي اللَث.

17

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص525 :

لً شُذ أحذ الشاَذٔه تاإللشاس تالمتل مطلما ي شُذ اٖخش تاإللشاس عمذا

• هسإلٔ  3لَ شْذ ؤحذ الشفبّذٗي ثفبإللشاس ثبلمتفل هـلمفب ٍ شفْذ اٙخفش
ثبإللشاس ػوذا حجت ؤطل المتل الزٕ اتفمب ػلِ٘ ،فحٌ٘ئز ٗىلف الوذػر ػلِ٘
ثبلج٘بى ،فةى ؤًىش ؤطل المتل ال ٗمجل هٌِ ٍ ،بى ؤلش ثبلؼوذ لجفل هٌفِ ٍ ،بى
ؤًىش الؼوذ ٍ ادػبُ الَلٖ فبلمَل لَل الجبًٖ هغ ٗوٌِ٘ ٍ ،بى ادػر الخـإ ٍ
ؤًىش الَلٖ ل٘ل ٗمجل لَل الجبًٖ ث٘وٌِ٘ ٍ ،فِ٘ بشىبل ،ثل الظبّش ؤى المَل
لَل الَلٖ* ٍ ،لَ ادػر الجبًٖ الخـإ ٍ ادػر الَلٖ الؼوفذ فبلظفبّش ّفَ
التذاػٖ**.
• * ال فشق تٕه اوىاس العمذ ي ادعا الخطاء ألن ودً مىُمدا ٔلدتلاآل اٖخدش
فالحك مع الفاضلٕه ي المًل لًل الجاوٓ مع ٔمٕىٍ فٓ جمٕع الظًس.
• **لذ مش حىمٍ فٓ التعلٕك اللاتك.
18

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص526 :

لً شُذ أحذَما تمشاَذِ المتل عمذا ي اٖخش تالمتل المطلك

• هسإلٔ  4لَ شْذ ؤحذّوب ثوشبّذٓ المتل ػوذا ٍ اٙخش ثبلمتل الوـلك
ٍ ؤًىش المبتل الؼوذ ٍ ادػبُ الَلٖ وبى شْبدٓ الَاحفذ لَحفب ،ففةى ؤساد
الَلٖ بحجبت دػَاُ فال ثذ هي المسبهٔ

19

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص525 :

لً شُذ اثىان أوٍ لتل ي آخشان على غٕشٌ أوٍ لتلٍ
• هسإلٔ  5لَ شْذ احٌبى ثإى المبتل صٗذ هخال ٍ آخشاى ثإًِ ػوشٍ دًٍِ
• ل٘لٗ :سمؾ المظبصٍ ٍ،جت الذٗفٔ ػلْ٘وفب ًظفف٘ي لفَ وفبى المتفل
الوشَْد ثِ ػوذا ؤٍ شجْ٘ب ثِ ٍ ،ػلر ػبللتْوب لَ وبى خـإ،
• ٍ ل٘ل بى الَلٖ هخ٘ش فٖ تظذٗك ؤْٗوب شبء ،ووب لفَ ؤلفش احٌفبى وفل
ٍاحذ ثمتلِ هٌفشدا،
• ٍ الَجِ سمَؽ المَد ٍ الذٗٔ جو٘ؼب.

20

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص525 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
لو شهدا بأنه
قتل عمدا فأقر
آخر أنه هو
القاتل و أن
المشهود عليه
بريء من قتله
إن أراد أولياء
المقتول
21

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص525 :

أن يقتلوا الذي أقر على نفسه
أن يقتلوا الذي شهد عليه
أن يقتلوهما جميعا
أن يأخذوا الدية

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
أن يقتلوا الذي أقر
على نفسه
لو شهدا بأنه قتل
عمدا فأقر آخر أنه
هو القاتل و أن
المشهود عليه
بريء من قتله إن
أراد أولياء
المقتول

22

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص525 :

فليقتلوه ،و ال
سبيل لهم على
اآلخر،

أن يقتلوا الذي
شهد عليه

فليقتلوه ،و ال
سبيل لهم على
الذي أقر،

أن يقتلوهما جميعا

ذاك لهم

أن يأخذوا الدية

فهو بينهما نصفان

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
أن يقتلوا
الذي أقر
على نفسه

لو شهدا بأنه
قتل عمدا
فأقر آخر أنه
هو القاتل و
أن المشهود
عليه بريء
من قتله إن
أراد أولياء
المقتول

أن يقتلوا
الذي شهد
عليه

فليقتلوه ،و
ال سبيل لهم
على الذي
أقر،

أن يقتلوهما
جميعا

ذاك لهم

أن يأخذوا
الدية
23

فليقتلوه ،و
ال سبيل لهم
على اآلخر،

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص525 :

فهو بينهما
نصفان

ال سبيل لورثة الذي أقر على
نفسه على ورثة الذي شهد عليه
ثم ليؤد الذي أقر على نفسه إلى
أولياء الذي شهد عليه نصف
الدية،
عليهم أن
يدفعوا إلى
أولياء الذي
شهد عليه
نصف الدية
خاصا دون
صاحبه

ثم يقتلوهما،

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
• هسإلٔ  6لَ شْذا ثإًِ لتل ػوذا فإلش آخش ؤًِ َّ المبتل ٍ ؤى الوشَْد
ػلِ٘ ثشٕء هي لتلِ ففٖ سٍاٗٔ طح٘حٔ هؼوَل ثْب:
• بى ؤساد ؤٍل٘بء الومتَل ؤى ٗمتلَا الزٕ ؤلش ػلر ًفسفِ فل٘متلفَُ ٍ ،ال
سج٘ل لْن ػلر اٙخش ،حن ال سج٘ل لَسحٔ الزٕ ؤلش ػلفر ًفسفِ ػلفر
ٍسحٔ الزٕ شْذ ػلِ٘،

24

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص525 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
• ٍ بى ؤسادٍا ؤى ٗمتلَا الزٕ شْذ ػلِ٘ فل٘متلَُ ٍ ،ال سج٘ل لْفن ػلفر
الزٕ ؤلش ،حن ل٘اد الزٕ ؤلش ػلر ًفسِ بلر ؤٍل٘فبء الفزٕ شفْذ ػل٘فِ
ًظف الذٗٔ،
• ٍ بى ؤسادٍا ؤى ٗمتلَّوب جو٘ؼب ران لْن ٍ ػلْ٘ن ؤى ٗذفؼَا بلر ؤٍل٘بء
الزٕ شْذ ػلِ٘ ًظف الذٗٔ خبطب دٍى طبحجِ حن ٗمتلَّوب،

25

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص525 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
• ٍ بى ؤسادٍا ؤى ٗإخزٍا الذٗٔ فَْ ثٌْ٘وب ًظفبى،

• ٍ الوسإلٔ هشىلٔ جذا ٗجت االحت٘بؽ فْ٘ب ٍ ػذم التْجن ػلر لتلْوب.

26

تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص525 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
• ٍ برا لبهت الجٌّ٘ٔ ػلر سجل ثإًِّ لتل سجال ػوذا ٍ ،ؤلشّ سجفل آخفش
ثإًِّ لتل رله الومتَل ثؼٌِ٘ ػوذا ،وبى ؤٍل٘بء الومتَل هخّ٘شٗي ففٖ ؤى
ٗمتلَا ؤّْٗوب شبئٍا .فةى لتلَا الوشَْد ػلِ٘ ،فل٘س لْن ػلر الّزٕ ؤلشّ
ثِ سج٘لٗ ٍ ،شجغ ؤٍل٘بء الّزٕ شْذ ػلِ٘ ػلر الّزٕ ؤلشّ ثٌظف الذٍّٗٔ .
بى اختبسٍا لتل الّزٕ ؤلشّ ،لتلَُ ٍ ،ل٘س لْفن ػلفر اٙخفش سفج٘لٍ .
ل٘س ألٍل٘بء الومشّ ػلر ًفسِ ػلر الّزٕ لبهت ػلِ٘ الجٌّ٘ٔ سج٘ل ٍ .بى
ؤساد ؤٍل٘بء الومتَل لتلْوب جو٘ؼب ،لتلَّوفب هؼفب ٍ ،سدٍّا ػلفر ؤٍل٘فبء
الوشَْد ػلِ٘ ًظف الذّٗٔ ،ل٘س ػلْ٘ن ؤوخش هي رله.فةى ؿلجَا الذّٗٔ،
وبًت ػلْ٘وب ًظف٘ي :ػلر الّزٕ ؤلشّ ٍ ػلر الّزٕ شْذ ػلِ٘ الشَّْد.
27

الىُأّ فٓ مجشد الفمٍ ي الفتايى؛ ص743 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
• ٍ االشىبل فٖ ّزُ فٖ حالحٔ هَاػغ:
• أحذَا :ؤى ٗمبل :لن ٗتخ٘ش األٍل٘بء؟
• الجَاة :ألى ؤحذّوب ٗمتل ثبلجٌ٘ٔ ٍ ،اٙخش ثبإللشاس ،فةى الومفش ؤثفب
ًفسِ ثةلشاسُ ثبالًفشاد.

28

وىت الىُأّ )حلّى ،محمك (؛ ج ،3ص376 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
• الثاوٓ :ؤى ٗمبل :لن ٍجت الشد لَ لتلَّوب؟
• ألًب ًمَل :حجت [ ]3ؤًِ ال ٗمتل احٌفبى ثَاحفذ بال هفغ الشفشؤ ٍ ،هفغ
الششؤ تشد فبػل الذٗٔ َّ ٍ ،دٗٔ وبهلٔ ،لىي الومش ؤسمؾ حمفِ هفي
الشد ،فجمٖ ػلر الوشَْد ػلِ٘.
• [ ]3فٖ « :ح٘ج».
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وىت الىُأّ )حلّى ،محمك (؛ ج ،3ص376 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
• الثالث :ؤى ٗمبل :لن برا لتل الومش ٍحذُ ال ٗشد الوشفَْد ػل٘فِ ٍ ،برا
لتل الوشَْد ػلِ٘ ٗشد ػلر ؤٍل٘بئِ؟
• ألًب ًمَل :الومش سمؾ حمِ هي الشد ٍ ،الوشَْد ػلِ٘ لفن ٗمفش ،ف٘شجفغ
ػلر ٍسحٔ الومش ثٌظف الذٗٔ ،الػتشافِ ثبلمتل ٍ ،بًىبس الوشَْد ػلِ٘.

• َزا ولٍ تتمذٔش أن ٔمًل الًسثّ :ال وعلم الماتل .أمدا لدً ادعدًا علدى
أحذَما ،سمط اٖخش.
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وىت الىُأّ )حلّى ،محمك (؛ ج ،3ص377 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
• السبدسٔ لَ شْذا ؤًِ لتل صٗذا ػوذا فإلش آخش ؤًِ ّفَ المبتفل ٍ ثفشؤ
الوشَْد ػلِ٘
• فللَلٖ لتل الوشَْد ػلِ٘ ٍ ٗشد الومش ًظف دٗتِ ٍ لِ لتل الومفش ٍ ال
سد إللشاسُ ثبالًفشاد ٍ لِ لتلْوب ثؼذ ؤى ٗشد ػلر الوشَْد ػلِ٘ ًظفف
دٗتِ دٍى الومش ٍ لَ ؤسادا الذٗٔ وبًت ػلْ٘وفب ًظفف٘ي ٍ ّفزُ سٍاٗفٔ
صساسٓ ػي ؤثٖ جؼفش ع
• ٍ فٖ لتلْوب بشىبل الًتفبء الششؤ ٍ وزا فٖ بلضاهْوب ثبلذٗٔ ًظف٘ي ٍ
المَل ثتخ٘٘ش الفَلٖ ففٖ ؤحفذّوب ٍجفِ لفَٕ غ٘فش ؤى الشٍاٗفٔ هفي
الوشبّ٘ش.
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ششائع اإلسًآل فٓ ملائل الحًل ي الحشاآل؛ ج ،4ص206 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
• هسإلٔ  :23لبل الش٘خ فٖ (الٌْبٗٔ) ٍ :برا لبهت الجٌّ٘ٔ ػلر سجل ثإًِّ لتفل
سجال ػوذا ٍ ،ؤلشّ سجل آخش ثإًِّ لتل رله الومتَل ثؼٌِ٘ ػوذا ،وبى ؤٍل٘بء
الومتَل هخّ٘شٗي فٖ ؤى ٗمتلَا ؤّْٗوب شبئٍا ،فةى لتلَا الوشَْد ػلِ٘ ،فل٘س
لْن ػلر الزٕ ؤلشّ سج٘لٗ ٍ ،شجغ ؤٍل٘بء الزٕ شْذ ػلِ٘ ػلفر الفزٕ ؤلفشّ
ثٌظف الذٗٔ ٍ ،بى اختبسٍا لتل الزٕ ؤلشّ ،لتلَُ ٍ ل٘س لْفن ػلفر اٙخفش
سج٘ل ٍ ،ل٘س ألٍل٘بء الومشّ ػلر ًفسِ ػلر الزٕ لبهت ػلِ٘ الجٌّ٘ٔ سفج٘ل،
ٍ بى ؤساد ؤٍل٘بء الومتَل لتلْوب جو٘ؼب ،لتلَّوب هؼفب ٍ ،سدٍّا ػلفر ؤٍل٘فبء
الوشَْد ػلِ٘ ًظف الذٗٔ ،ل٘س ػلْ٘ن ؤوخش هي رله ،ففةى ؿلجفَا الذٗفٔ،
وبًت ػلْ٘وب ًظف٘ي :ػلر الزٕ ؤلشّ ٍ ،ػلر الزٕ شْذ ػلِ٘ الشَْد «.»1
• ( )1الٌْبٗٔ.743 :
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مختلف الشٕعّ فٓ أحىاآل الششٔعّ؛ ج ،9ص315 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
• ٍ تجؼِ اثي الجشّاد «.»2
• ٍ لبل ؤثَ الظال  :بى شبء األٍل٘بء ،لجلَا الذٗفٔ هٌْوفب ًظفف٘ي ٍ ،بى
شبئٍا ،لتلَّوب ٍ ،سدٍّا ًظف الذٗٔ ػلر ٍسحفٔ الوشفَْد ػل٘فِ ،دٍى
الومشّ ثجشاءٓ اٙخش هٌْب ٍ ،بى شبئٍا ،لتلَا الوشَْد ػلِ٘ ٍ ،ؤدّى الومشّ
بلر ٍسحتِ ًظف دٗتِ ٍ ،بى شبئٍا ،لتلَا الومشّ ٍ ،ال شٖء لَسحتِ ػلر
الوشَْد ػلِّ٘ .زا برا ؤثشؤ الومشّ الوشفَْد ػل٘فِ هفي لتلفِ ٍ ،بى لفن
ٗجشئِ ،فْوب ششٗىبى فٖ المتل هتسبٍٗبى ف٘وب ٗمتؼِ٘ «.»3
• ( )2الوْزّة .502 :2
• ( )3الىبفٖ فٖ الفمِ.387 :
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مختلف الشٕعّ فٓ أحىاآل الششٔعّ؛ ج ،9ص315 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
• ٍ لبل اثي الجٌ٘ذ ٍ :لَ لبهت ثٌّ٘ٔ ػلر سجل ثمتل ػوفذ ،ففإلشّ غ٘فشُ
ثإًِّ َّ المبتل ٍ الوشَْد ػلِ٘ ثشت ،فةى ؤساد الَلّٖ لتفل الفزٕ ؤلفشّ،
لتلِ ٍ ،ال سج٘ل لِ ٍ ال لَسحٔ الزٕ ؤلشّ ػلر الوشَْد ػلِ٘ ٍ ،بى ؤساد
الَلّٖ ؤى ٗمتل الوشَْد ػلِ٘ ،لتلِ ٍ ،ال سج٘ل لِ ػلفر الفزٕ ؤلفشٍّ ،
لَلّٖ الوشَْد ػلِ٘ -الزٕ لتل -ؤى ٗـبلفت الفزٕ ؤلفشّ ػلفر ًفسفِ
ثٌظف الذٗٔ.
• لبل ؤثَ جؼفش ػلِ٘ السالم« :ألىّ الزٕ ؤلشّ ػلر ًفسِ لذ ؤثشؤ الوشَْد
ػلِ٘ هي المتل ٍ ،الوشَْد ػلِ٘ لن ٗجشت الزٕ ؤلشّ».
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مختلف الشٕعّ فٓ أحىاآل الششٔعّ؛ ج ،9ص316 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
• ٍ لبل اثي بدسٗسٍ :لٖ فٖ لتلْوب جو٘ؼب ًظش ،ألىّ الشَْد هب شفْذٍا
ثإًّْوب اشتشوب فٖ لتل الومتَل ٍ ،ال الومشّ ؤٗؼفب ؤلفشّ ثبشفتشاوْوب ففٖ
لتلِ ٍ ،بًّوب ولّ ٍاحذ هٌْوب هي الشَْد ؤٍ اإللشاس ٗارى ثإًِّ لتلِ ػلر
االًفشاد دٍى اٙخش ،فى٘ف ٗمتالى هؼب ٍ هب تشبسوب فٖ المتل!؟ ٍ بًّوفب
لَ تشبسوب فٖ لتلِ أللذًبّوب ٍ -لَ وبًَا ؤلفب -ثؼذ ؤى ٗشدّ هفب فؼفل
ػي دٗتٌِّ ٍ ،ب سدّ ًظف دٗٔ ،فلَ اشتشوب ،لىبى تشدّ دٗٔ وبهلٔ -ؤلفف
دٌٗبسٗ -تمبسن ثْب ؤٍل٘بئّوب هؼب.
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مختلف الشٕعّ فٓ أحىاآل الششٔعّ؛ ج ،9ص316 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
• لبل ٍ :األٍلر ػٌذٕ ؤى ٗشدّ األٍل٘بء -برا لتلَّوب هؼب -دٗفٔ وبهلفٔ،
فتىَى ث٘ي ٍسحتْوب ًظف٘ي ،بر لذ حجت ؤًّْوفب لفبتالى جو٘ؼفب ثفةلشاس
ؤحذّوب ػلر ًفسِ ٍ الجٌّ٘ٔ ػلر اٙخش ٍ ،ال ٗشجغ فٖ هخل ّزا بلفر
ؤخجبس آحبد ال تَجت ػلوب ٍ ال ػوال.
• ّزا برا ؤلشّ ثبلمتل هجتوؼ٘ي هشتشو٘ي ٍ تشْذ الجٌّ٘ٔ ثفزله ،فإهّفب برا
وبًب هتفشّل٘ي ،فبلؼول ػلر هب حشّسًبُ فٖ شْبدٓ الشَْد ػلر االحٌف٘ي
حشفب فحشفب «.»1
• ( )1السشائش .343 -342 :3
36

مختلف الشٕعّ فٓ أحىاآل الششٔعّ؛ ج ،9ص316 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
• ي لًل اته إدسٔس ال تأس تٍ ،لىي الش٘خ -سحوِ اللّفِ -ػفَّل ففٖ
رله ػلر سٍاٗٔ صساسٓ -فٖ الظح٘ح -ػي الجبلش ػلِ٘ السفالم ،لفبل:
سإلتِ ػي سجل لتل فحول بلر الَالٖ ٍ ،جبء لَم فشْذٍا ػل٘فِ ؤًّفِ
لتلِ ػوذا ،فذفغ الَالٖ المبتل بلر ؤٍل٘بء الومتَل ل٘مبد ثِ ،فلن ٗشٗوفَا
« »2حتر ؤتبّن سجل ،فإلشّ ػٌذ الَالٖ ؤًِّ لتل طبحجْن ػوفذا ٍ ،ؤىّ
ّزا الشجل الزٕ شْذ ػلِ٘ الشَْد ثشت هي لتل طبحجْن «،»3
• ( )2الشّٗن :الجشا  ٍ ،ساهِ :ؤٕ ثشحِ .الظحب  ،1939 :5لسبى الؼفشة
« 259 :12سٗن» ٍ .فٖ «ع» فلن ٗم٘وَا.
• ( )3فٖ الوظذس :طبحجىن.
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مختلف الشٕعّ فٓ أحىاآل الششٔعّ؛ ج ،9ص316 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل

• فال تمتلَُ ٍ خزًٍٖ ثذهِ ،لبل :فمبل ؤثَ جؼفش ػلِ٘ السالم« :بى ؤساد ؤٍل٘فبء الومتفَل ؤى
ٗمتلَا الزٕ ؤلشّ ػلر ًفسِ فل٘متلَُ ٍ ،ال سج٘ل لْن ػلر اٙخش ٍ ،ال سفج٘ل لَسحفٔ الفزٕ
ؤلشّ ػلر ًفسِ ػلر ٍسحٔ الزٕ شْذ ػلِ٘ ،فةى ؤسادٍا ؤى ٗمتلَا الزٕ شْذ ػلِ٘ فل٘متلفَُ،
ٍ ال سج٘ل لْن ػلر الزٕ ؤلشّ ،حنَّ ل٘ادّٕ الزٕ ؤلشّ ػلر ًفسِ بلر ؤٍل٘بء الزٕ شفْذ ػل٘فِ
ًظف الذٗٔ» للت :بى ؤسادٍا ؤى ٗمتلَّوب جو٘ؼب ،لفبل[ « :ران] « »1لْفن ٍ ،ػلفْ٘ن ؤى
ٗادٍّا بلر ؤٍل٘بء الزٕ شْذ ػلِ٘ ًظف الذٗٔ خبطٔ دٍى طبحجِ ،حنَّ ٗمتلَّوب ثِ» للفت:
فةى ؤسادٍا ؤى ٗإخزٍا الذٗٔ ،لبل :فمبل« :الذٗٔ ثٌْ٘وب ًظفبى ،ألىّ ؤحفذّوب ؤلفشٍّا ٙخفش
شْذ ػلِ٘» للت :و٘ف جؼل ألٍل٘بء الزٕ شْذ ػلِ٘ ػلر الزٕ ؤلشّ ًظف الذٗٔ ح٘ي لتفل
ٍ لن ٗجؼل ألٍل٘بء الزٕ ؤلشّ ػلر الزٕ شْذ ػلِ٘ ٍ لن ٗمشّ؟ لبل :فمبل« :ألىّ الفزٕ شفْذ
ػلِ٘ ل٘س هخل الزٕ ؤلشّ ،الزٕ شْذ ػلِ٘ لن ٗمشّ ٍ لن ٗجشت طبحجِ ٍ ،اٙخش ؤلفشّ ٍ ؤثفشؤ
طبحجِ ،فلضم الزٕ ؤلشّ ٍ ؤثشؤ طبحجِ هب لن ٗلضم الزٕ شْذ ػلِ٘ ٍ لفن ٗمفش ٍ لفن ٗجفشت
طبحجِ» «.»2
• ( )1هب ث٘ي الوؼمَف٘ي هي الوظذس.
• ( )2التْزٗت .678 /172 :10
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مختلف الشٕعّ فٓ أحىاآل الششٔعّ؛ ج ،9ص316 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
• ٍ لَ شْذا ثإًِّ لتل ،فإلشّ آخش ؤًِّ المبتل ٍ ثشؤ الوشفَْد ػل٘فِ تخّ٘فش
الَلّٖ فٖ لتل ؤّْٗوب شبء ٍ ،ال سج٘ل لِ ػلر اٙخش.
• ٍ فٖ الشٍاٗٔ الوشَْسٓ« :تخّ٘ش الَلّٖ فٖ لتل الوشَْد ػلِ٘ ف٘شدّ الومشّ
ًظف دٗتِ» « ٍ.»1لِ لتل الومشّ ٍ ال سدّ لتفشّدُ ٍ ،لِ لتلْوفب ثؼفذ ؤى
ٗشدّ ػلر الوشَْد ػلِ٘ ًظف الذٗٔ دٍى الومشّ ٍ ،لَ ؤساد الذٗفٔ وبًفت
ػلْ٘وب ثبلسَّٗٔ.
• ٍ فٓ التششٔه فٓ المظاص أي الذّٔ إشىال.
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لًاعذ األحىاآل فٓ معشفّ الحًل ي الحشاآل؛ ج ،3ص615 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
• ______________________________
(ٍ اػلن) اى الش٘خ ػول ثْزُ الشٍاٗٔ فٖ الٌْبٗٔ ٍ تجؼِ اثفي الجفشاد ٍ
استمش سؤى اثي بدسٗس ػلر سؤى الوظٌف ٌّب ثؼذ اى لبل فٖ لتلْوفب
جو٘ؼب ًظش ٍ لبل الوظٌف ٌّب (ٍ فٖ التششٗه ًظش) هٌشفإُ (اى) وفل
ٍاحذ هي اإللشاس ٍ الجٌ٘ٔ ٗمتؼٖ االًففشاد ٍ ػفذم االشفتشان ففبلمَل
ثبالشتشان لَل ثال دل٘ل ف٘ىَى خـبء (ٍ هي) ح٘ج تظبدم الجٌ٘ت٘ي ٍ
ّوب اإللشاس ٍ الجٌ٘فٔ ٍ ٍسٍد الشٍاٗفٔ ،ي األلدًى عىدذْ مدا اختداسٌ
المظىف.
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إٔضاح الفًائذ فٓ ششح مشىًت المًاعذ؛ ج ،4ص609 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
• ٍ فٖ التششٗه فٖ المظبص ؤٍ الذٗٔ بشىبل ٍ خظَطفب المظفبص،
ألىّ المبتل ل٘س بلّب ؤحذّوب ٍ ،لزا لن ٗشُ اثفي بدسٗفس «ٍ ٍ »2افمفِ
الوظٌّف فٖ التحشٗش «ً ٍ »3فر ػٌِ الجإس فٖ الوختلف «.»4
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وشف اللثاآل ي اإلتُاآل عه لًاعذ األحىاآل؛ ج ،11ص123 :

•

•
•
•
•
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لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
ٍ الوحمّك لَّى التخ٘٘ش ،حنَّ اػتزس ثإىّ الشٍاٗٔ هي الوشفبّ٘ش ٍ ،تَلّفف
فٖ لتلْوب ٍ ،فٖ بلضاهْوب ثبلذٗٔ «.»10
ٍ لبل الوحمّك فٖ الٌىت:
اإلشىبل ٌّب فٖ حالحٔ هَاػغ:
األٍّل :لن ٗتخّ٘ش األٍل٘بء فٖ المتل؟ ٍ جَاثِ ،لم٘بم الجٌّ٘ٔ الوَججٔ ػلفر
ؤحذّوب للمَد ٍ ،بلشاس اٙخش ػلر ًفسِ ثوب ٗج٘ح دهِ.
الخبًٖ :لن ٍجت الشدّ لَ لتلَّوب؟ ٍ جَاثِ هب تمشّس ؤًِّ ال ٗمتفل احٌفبى
ثَاحذ بلّب هغ الششؤ ٍ ،هغ الششؤ ٗشدّ فبػل الذٗٔ َّ ٍ ،دٗٔ وبهلفٔ،
لىيّ الومشّ ؤسمؾ حمِّ هي الشدّ ،فجمٖ الشدّ ػلر الوشَْد ػلِ٘.
غأّ المشاد فٓ ششح وىت اإلسشاد؛ ج ،4ص420 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
• الخبلج :لن برا لتل الومشّ ٍحذُ ال ٗشدّ الوشَْد ػلِ٘ ،ثخالف الؼىفس؟
ٍ جَاثِ ؤىّ الومشّ ؤسمؾ حمِّ هي الشدّ ٍ ،الوشَْد ػلِ٘ لن ٗمشّ ،ف٘شجفغ
ػلر ٍسحٔ الومشّ ثٌظف الذٗٔ ،الػتشافِ ثبلمتل ٍ ،بًىبس الوشَْد ػلِ٘.
• لبلّ :زا ولِّ ثتمذٗش ؤى ٗمَل الَسحٔ :ال ًؼلن المبتل .ؤهّب لَ ادّػَا ػلفر
ؤحذّوب سمؾ اٙخش «.»1
• للت :ي تشن سحمٍ اهلل اإلشىال فٓ إلاامُما الذّٔ ،ي ًَ لشٔة مده
تعلٕل لتلُما ،ي تشن إرا ادّعًا الششوّ أٔضا ،أي ادّعًا على أحدذَما
ال تعٕىٍ.
• (ً« )1ىت الٌْبٗٔ» د  ،3ص .376
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غأّ المشاد فٓ ششح وىت اإلسشاد )شُٕذ ايل (؛ ج ،4ص421 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
• « 5 »1ثٓبةٔ حٔىْنِ هٓب لََٕ شَِْذٓ شَُْٔدٌ ػٓلَر بًِْسٓبىٍ ثِمَتْلِ شَخْضٍ فَجٓبءٓ آخَفشُ ٍٓ
ؤَلَشَّ ثِمَتْلِِِ ٍٓ ثٓشَّؤَ الْوٓشَْْٔدٓ ػٓلَِِٕ٘
•  »2« -1 -35345هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓر ػٓيْ ؤَحٕوٓفذٓ ثٕفيِ
هٔحٓوَّذٍ ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ بِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ ؤَثِِِ٘ جٓوِ٘ؼب ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ِّشَبمِ ثٕيِ
سٓبلِنٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ػٓيْ ؤَثِٖ جٓؼٕفَشٍ ع لَبلَ:
• سٓإَلْتُِٔ ػٓيْ سٓجٔلٍ لَتَلَ فَحٔوِلَ بِلَر الَْٓالِٖ ٍٓ -جٓبءُٓٔ لََٕمٌ فَشَِْذٓ ػٓلَٕ٘فِِ الشهفَْٔدٔ
ؤًََِّٔ لَتَلَ ػٓوٕذا -فَذٓفَغٓ الَْٓالِٖ الْمَبتِلَ بِلَر ؤٍَٕلِ٘ٓبءِ الْوٓمْتَُلِ لِ٘ٔمَبدٓ ثِِِ -فَلَنٕ ٗٓشِٗؤفَا
« »3حٓتَّر ؤَتَبّٔنٕ سٓجٔلٌ -فَإَلَشَّ ػٌِْذٓ الَْٓالِٖ ؤًََِّٔ لَتَلَ طٓبحِجْٓٔنٕ ػٓوٕذا ٍٓ -ؤَىَّ ّٓزَا
الشَّجٔلَ الَّزِٕ شَِْذٓ ػٓلَِِٕ٘ الشهَْٔدٔ -ثٓشِٕءٌ هِيْ لَتْلِ طٓبحِجِِِ »4« -فَلَفب تَمْتُلُفَُٔ
ثِِِ ٍٓ خُزًٍُِٖ ثِذٓهِِِ
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يسائل الشٕعّ؛ ج ،29ص144 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
•

•

•
•
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لَبلَ فَمَبلَ ؤَثَٔ جٓؼٕفَشٍ ع -بِىْ ؤَسٓادٓ ؤٍَٕلِ٘ٓبءٔ الْوٓمْتَُلِ ؤَىْ ٗٓمْتُلَُا الَّزِٕ ؤَلَشَّ ػٓلَر
ًَفْسِِِ -فَلْ٘ٓمْتُلَُُٔ ٍٓ لَب سٓجِ٘لَ لَْٔنٕ ػٓلَر الْأخَشِ -حُنَّ لَب سٓجِ٘لَ لَِٓسٓحَفِٔ الَّفزِٕ
ؤَلَشَّ ػٓلَر ًَفْسِِِ -ػٓلَر ٍٓسٓحَِٔ الَّزِٕ شُِْذٓ ػٓلَِِٕ٘-
ٍٓ بِىْ ؤَسٓادٍٔا ؤَىْ ٗٓمْتُلَُا الَّزِٕ شُِْذٓ ػٓلَِِٕ٘ فَلْ٘ٓمْتُلَُا ٍٓ »5« -لَب سٓفجِ٘لَ لَْٔفنٕ
ػٓلَر الَّزِٕ ؤَلَشَّ -حُنَّ لْ٘ٔاَدِّ الذَِّٗٓٔ الَّزِٕ ؤَلَشَّ ػٓلَر ًَفْسِِِ -بِلَر ؤٍَٕلِ٘ٓبءِ الَّفزِٕ
شُِْذٓ ػٓلَِِٕ٘ ًِظٕفٓ الذِِّٗٓٔ
لُلْتٔ -ؤَ سٓؤَٕٗتٓ بِىْ ؤَسٓادٍٔا ؤَىْ ٗٓمْتُلَُّٔوٓب جٓوِ٘ؼب
لَبلَ رَانٓ لَْٔنٕ ٍٓ -ػٓلَِْٕ٘نٕ ؤَىْ ٗٓذٕفَؼَٔا بِلَر ؤٍَٕلِ٘ٓبءِ -الَّزِٕ شُِْذٓ ػٓلَِِٕ٘ ًِظٕففٓ
الذِِّٗٓٔ خَبطَّٔ دٍٔىَ طٓبحِجِِِ -حُنَّ ٗٓمْتُلًََُْٔوٓب
يسائل الشٕعّ؛ ج ،29ص144 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
•
•
•

•
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لُلْتٔ بِىْ ؤَسٓادٍٔا ؤَىْ ٗٓإْخُزٍُا الذَِّٗٓٔ-
لَبلَ فَمَبلَ الذُِّٗٓٔ ثٌَْٕٓ٘ٔوٓب ًِظٕفَبىِ -لِإَىَّ ؤَحٓذّٓٔوٓب ؤَلَشَّ ٍٓ الْأخَشُ شُِْذٓ ػٓلَِِٕ٘-
لُلْتٔ وَٕ٘فٓ جٔؼِلَتٕ لِإٍَٕلِ٘ٓبءِ الَّزِٕ شُِْذٓ ػٓلَِِٕ٘ -ػٓلَر الَّزِٕ ؤَلَشَّ «ًِ »1ظٕففٔ
الذِِّٗٓٔ حٕٓ٘جُ « »2لُتِلَ ٍٓ -لَنٕ تُجٕؼٓلْ لِإٍَٕلِ٘ٓبءِ الَّزِٕ ؤَلَشَّ ػٓلَر ؤٍَٕلِ٘ٓبءِ -الَّزِٕ
شُِْذٓ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓ لَنٕ ٗٔمِشَّ «»3
لَبلَ -فَمَبلَ لِإَىَّ الَّزِٕ شُِْذٓ ػٓلَِِٕ٘ لَٕ٘سٓ هِخْلَ الَّزِٕ ؤَلَشَّ -الَّزِٕ شُِْذٓ ػٓلَِِٕ٘
لَنٕ ٗٔمِشَّ ٍٓ لَنٕ ٗٔجٓشِّتْ طٓبحِجِٓٔ ٍٓ -الْأخَشُ ؤَلَشَّ ٍٓ ثٓشَّؤَ طٓبحِجِٓٔ -فَلَضِمٓ الَّزِٕ ؤَلَشَّ
ٍٓ ثٓشَّؤَ طٓبحِجِٓٔ -هٓب لَنٕ ٗٓلْضَمِ الَّزِٕ شُفِْذٓ ػٓلَٕ٘فِِ ٍٓ لَفنٕ ٗٔمِفشَّ ٍٓ لَفنٕ ٗٔجٓفشِّتْ
طٓبحِجِٓٔ.
يسائل الشٕعّ؛ ج ،29ص144 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
•
•
•
•
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( -)2الىبفٖ .3 -290 -7
( -)3لن ٗشٗوَا -لن ٗجشحَا( .الظحب  -سٗن.)1939 -5 -
( -)4فٖ الوظذس -طبحجىن فالى.
( -)5فٖ الوظذس -فل٘متلَُ.

يسائل الشٕعّ؛ ج ،29ص144 :

لً شُذا تأوٍ لتل عمذا فألش آخش أوٍ ًَ الماتل
•
•
•
•
•
•
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ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِةِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ؤَحٕوٓذٓ ثٕفيِ هٔحٓوَّفذٍ ػٓفيِ اثٕفيِ هٓحٕجٔفَةٍ «»4
ؤَلَُلُ ٍٓ :تَمَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔله ػٓلَر ثٓؼٕغِ الْوٓمْظَٔدِ «.»5
( -)1فٖ الوظذس صٗبدٓ -ػلر ًفسِ.
( -)2فٖ الوظذس -ح٘ي.
( -)3فٖ الوظذسٗ -متل.
( -)4التْزٗت .678 -172 -10
( -)5تمذم فٖ الجبة  4هي ّزُ األثَاة.
يسائل الشٕعّ؛ ج ،29ص145 :

أيلٕاء المٕت ادعًا على أحذَما دين اٖخش

• هسإلٔ  7لَ فشع فٖ الوسإلٔ الوتمذهٔ ؤى ؤٍل٘بء الو٘ت ادػفَا ػلفر
ؤحذّوب دٍى اٙخش سمؾ اٙخش ،فبى ادػَا ػلر الوشَْد ػلِ٘ سفمؾ
بلشاس الومش ٍ ،بى ادػَا ػلر الومش سمـت الجٌ٘ٔ.
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تحشٔش الًسٕلّ؛ ج ،2ص527 :
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