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السُّفَهَاءُ

ٍٓ بِرَا لِ٘لَ لَْٔنٕ آهٌَُِا وَوٓب آهٓيَ الٌَّبسٔ لَابلَُا ؤَ ًُااْهِيُ وَوٓاب    •
الَ ٗٓعٕلَؤاَىَ  لىِايْ  آهٓيَ السُّفَْٓبءٔ ؤَالَ بًَِّْٔنٕ ّٔانٔ السُّافَْٓبءٔ ٍٓ   

﴿13﴾ 

الثقزة
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في القتلالشزمة 
تتحمك الطشؤ فٖ المتل ثإى ٗفعل ول هٌْن هب ٗمتل لَ اًفشد وإى  45هسإلٔ •

ؤخزٍُ جو٘عب فإلمَُ فٖ الٌبس  ؤٍ الجحش ؤٍ هي ضبّك، ؤٍ جشحَُ ثجشاحبت 
ول ٍاحذٓ هٌْب لبتلٔ لَ اًفشدت، ٍ وزا تتحمك ثوب ٗىاَى لاِ الطاشؤ فاٖ     
السشاٗٔ هع لػذ الجٌبٗٔ، فلَ اجتوع علِ٘ عذٓ فجشحِ وال ٍاحاذ ثواب ال    
ٗمتل هٌفشدا لىي سشت الجو٘ع فوبت فعلْ٘ن المَد ثٌحَ هب هاش ٍ ال ٗعتجاش   
التسبٍٕ فٖ عذد الجٌبٗٔ، فلَ ؾشثِ ؤحاذّن ؾاشثٔ ٍ اٙخاش ؾاشثبت ٍ     
الثبلث ؤوثش ٍ ّىزا فوبت ثبلجو٘ع فبلمػبظ علْ٘ن ثبلسَاء، ٍ الذٗٔ علْ٘ن 
سَاء، ٍ وزا ال ٗعتجش التسبٍٕ فٖ جاٌ  الجٌبٗأ، فلاَ جشحاِ ؤحاذّوب      

هثال ؤٍ جشحِ ؤحاذّوب ٍ ؾاشثِ اٙخاش ٗماتع      هَؾحٍٔ اٙخش  جبئفٔ
.هٌْوب سَاء، ٍ الذٗٔ علْ٘وب وزله ثعذ وَى السشاٗٔ هي فعلْوب

517: ، ص2 تحزيز الَسيلة؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
[ضشائف لتل جوبعٔ ثَاحذ] 14هسإلٔ •
:برا لتل جوبعٔ ٍاحذا لتلَا ثِ ؤجوع٘ي، ثطشق٘ي•
برا اًفشد ول ٍاحذ : ؤى ٗىَى ول ٍاحذ هٌْن هىبفئب لِ، ؤعٌٖ: ؤحذّوب•

هٌْن ثمتلِ لتل، ٍ َّ ؤى ال ٗىَى فْ٘ن هسلن هطبسن للىفبس فٖ لتل 
.وبفش، ٍ ال ٍالذ ضبسن غ٘شُ فٖ لتل ٍلذُ

155: ، ص5 الخالف؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
ؤى ٗىَى جٌبٗٔ ول ٍاحذ هٌْن لَ اًفشد ثْب وبى هٌْب التلا،،  : الثبًٍٖ •

   ِ ٍ ثاِ لابف فاٖ    . فبرا حػل ّزا فٖ الح٘بٓ ٍ الجٌبٗٔ لتلاَا ولْان ثا
علٖ علِ٘ السالم، ٍ عوش ثي الخكبة، ٍ الوغ٘شٓ ثي ضعجٔ، ٍ : الػحبثٔ

سع٘ذ ثي الوسا٘ت، ٍ الحساي الجػاشٕ، ٍ    : ٍ فٖ التبثع٘ي. اثي عجبس
هبله، ٍ األٍصاعاٖ، ٍ الثاَسٕ، ٍ ؤثاَ حٌ٘فأ ٍ     : ٍ فٖ الفمْبء. عكبء

ؤغحبثِ، ٍ الطبفعٖ، ٍ ؤحوذ، ٍ بسحبق بال ؤى عٌذًب ؤًْن ال ٗمتلاَى  
ٍ هتى ؤساد ؤٍل٘ابء  . ثَاحذ بال برا سد ؤٍل٘بئُ هب صاد على دٗٔ غبحجْن

الومتَف لتل ول ٍاحذ هٌْن وبى لْن رله، ٍ سد الجبلَى علاى ؤٍل٘ابء   
. ّزا الومبد هٌِ هب ٗضٗذ على حػٔ غبحجْن

155: ، ص5 الخالف؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
.«4»لن ٗعتجش رله ؤحذ هي الفمْبء ٍ •
ٖ 23 -22: 6األم ( 4)• ، ٍ 369: 18، ٍ الوجواَ   237: ، ٍ هختػش الوضًا

، ٍ هغٌاٖ  483: ، ٍ السشاج الَّبج99: 2، ٍ وفبٗٔ األخ٘بس 127: 2الَج٘ض 
، ٍ 141: 2، ٍ الو٘ااضاى الىجااش  98: 2، ٍ سحواأ األهاأ 20: 4الوحتاابج 
، 278: 8، ٍ ضشح فتح المذٗش 238: 7، ٍ ثذائع الػٌبئع 127: 26الوجسَـ 
، ٍ ؤحىابم  42: 3، ٍ اللجابة  114: 6، ٍ تج٘٘ي الحمبئك 278: 8ٍ الْذاٗٔ 

: 7، ٍ حل٘أ العلوابء   55: 24، ٍ عوذٓ المابسٕ  146: 1المشآى للجػبظ 
: 9، ٍ الوغٌٖ الثي لذاهٔ 5: 6، ٍ الفتبٍ  الٌْذٗٔ 127: ، ٍ فتح الوع٘ي456
، ٍ الجاابهع 398: 2، ٍ ثذاٗاأ الوجتْااذ 335: 9، ٍ الطااشح الىج٘ااش 367

، ٍ 82: 3، ٍ فتح الشح٘ن 1203: 3، ٍ سجل السالم 251: 2ألحىبم المشآى 
.119: 3ؤسْل الوذاسن 

155: ، ص5 الخالف؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
الم٘ابس ؤى ال ٗمتال جوبعأ ثَاحاذ، ٍ ال     : لبف هحوذ ثي الحسيٍ 1.

تمكع ؤٗذ ث٘ذ، بال ؤًب تشوٌب الم٘بس فٖ المتل لألثش، ٍ تشوٌب األثش فاٖ  
.«1»المكع على الم٘بس 

ٍ رّت قبئفٔ بلى ؤى الجوبعٔ ال تمتل ثبلَاحذ، لىي ٍلاٖ الومتاَف   2.
ٗمتل هٌْن ٍاحذا، ٍ ٗسمف هي الذٗٔ ثحػاتِ، ٍ ٗإخاز هاي الجابل٘ي     

رّت بلِ٘ فٖ الػحبثٔ عجذ اهلل ثاي  . الجبلٖ هي الذٗٔ على عذد الجٌبٓ
.«2»ٍ فٖ التبثع٘ي اثي س٘شٗي، ٍ الضّشٕ . الضث٘ش، ٍ هعبر

. الى ؤى الجوبعٔ ال تمتل ثبلَاحذ، ٍ ال ٍاحاذ هاٌْن  : ٍ رّجت قبئف3ٔ.
رّت بلِ٘ سث٘عٔ ثي ؤثٖ عجذ الشحوي، ٍ ؤّل الظبّش داٍد ٍ ؤغاحبثِ  

«3».

156: ، ص5 الخالف؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
.«4»بجوب  الفشلٔ ٍ ؤخجبسّن : دل٘لٌب•
« 5« »الْإَلْجابةِ ؤٍُلِٖ الْمِػبظِ حٓ٘بٌٓ ٗب ٍٓ لَىُنٕ فِٖ »لَلِ تعبلى : ٍ ؤٗؿب•

اًِ برا علن اًِ برا لتل لتل ال ٗمتل فتجمى الح٘بٓ، فلاَ وبًات   : ٍ هعٌبُ
الطشؤ تسمف المػبظ لجكل حفظ الذم ثبلمػبظ، ألى وال هاي ؤساد   

. آخش فٖ لتلِ، فجكل المػبظغ٘شُ ضبسوِ لتل 
ٍٓ هٓيْ لُتِلَ هٓظْلَُهبً فَمَذٕ جٓعٓلٌْب لَِٓلِِِِّ٘ سٔلْكبًبً فَال ٗٔسٕشِفٕ »لبف اهلل تعبلى ٍ •

ٍ هي لتلِ ؤل، ؤٍ ٍاحاذ فمتال هظلَهاب، ٍجات ؤى     « 1« »فِٖ الْمَتْلِ
.ٗىَى لَلِ٘ سلكبى فٖ المَد ثِ

156: ، ص5 الخالف؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
.369: 18ؤضبس بلِ٘ فٖ الوجوَ  ( 1)•
، ٍ الوغٌٖ الثي لذاهأ  456: 7، ٍ حل٘ٔ العلوبء 55: 24عوذٓ المبسٕ ( 2)•

:9، ٍ الطشح الىج٘ش 367: 9
•335.
، ٍ عوذٓ المابسٕ  335: 9، ٍ الطشح الىج٘ش 367: 9الوغٌٖ الثي لذاهٔ ( 3)•

:18، ٍ الوجوَ  55: 24
: 3، ٍ سجل السالم 218: 6، ٍ الجحش الضخبس 457: 7، ٍ حل٘ٔ العلوبء 369•

1203.
، ٍ 276 -274حذٗث  85: 4، ٍ هي ال ٗحؿشُ الفمِ٘ 283: 7الىبفٖ ( 4)•

.281: 4، ٍ االستجػبس 856 -854حذٗث  217: 10التْزٗت 
.179: الجمشٓ( 5)•

156: ، ص5 الخالف؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
ثان  : ؤى الٌجٖ غلى اهلل علِ٘ ٍ آلِ لبف: «2»سٍ  ؤثَ ضشٗح الىعجٖ ٍ •

ؤًتن ٗب خضاعٔ لذ لتلتن ّزا المت٘ل هي ّزٗل ٍ ؤًب ٍ اهلل عبللأ، فواي   
لتل ثعذُ لت٘ال فإّلِ ث٘ي خ٘شت٘ي بى ؤحجَا لتلَا ٍ اى ؤحجاَا ؤخازٍا   

ٔ . ٍ لن ٗفػل ث٘ي الَاحذ ٍ الجوبعٔ« 3»الذٗٔ  . ٍ َّ بجوب  الػاحبث
.«4»سٍٕ عي علٖ علِ٘ السالم، ٍ عوش، ٍ اثي عجبس، ٍ الوغ٘شٓ 

ؤى عوش ثي الخكابة لتال ًفاشا خوساب ؤٍ     : ٍ سٍ  سع٘ذ ثي الوس٘ت•
لَ توبال عل٘اِ ؤّال غاٌعبء    : ٍ لبف عوش. سجعب ثشجل لتلَُ لتل غ٘لٔ

.«5»لمتلتْن جو٘عب 
.«6»ٍ سٍٕ عي علٖ علِ٘ السالم ؤًِ لتل ثالثٔ لتلَا ٍاحذا •
.«7»ٍ عي الوغ٘شٓ ثي ضعجٔ ؤًِ لتل سجعٔ ثَاحذ •

157: ، ص5 الخالف؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
•______________________________

.33: االسشاء( 1)
ؤثَ ضشٗح الخضاعٖ الىعجٖ ل٘ل اسوِ خَٗلذ ثي عوشٍ، ٍ ل٘ال عواشٍ   : اختل، ؤغحبة التشاجن فٖ اسوِ فمبف اثي حجش( 2)•

ؤسلن َٗم الفتح، سٍ  عي الٌجٖ غالى  . ثي خَٗلذ، ٍ ل٘ل عجذ الشحوي ثي عوشٍ، ٍ ل٘ل ّبًٖ، ٍ ل٘ل وعت ٍ الوطَْس األٍف
.125: 12تْزٗت التْزٗت . هبت ثبلوذٌٗٔ سٌٔ ثوبى ٍ ست٘ي، ٍ ل٘ل ثوبى ٍ خوس٘ي. اهلل علِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن ٍ عي اثي هسعَد

:4، ٍ سٌي التشهزٕ 54حذٗث  95: 3، ٍ سٌي الذاسلكٌٖ 4504حذٗث  172: 4سٌي ؤثٖ داٍد ( 3)•
.1694حذٗث  21: 4، ٍ تلخ٘ع الحج٘ش 385: 6، ٍ هسٌذ ؤحوذ ثي حٌجل 1406حذٗث  21•
.1203 -1202: 3اًظش سجل السالم ( 4)•
:12، ٍ فتح الجبسٕ 55: 24، ٍ عوذٓ المبسٕ 41: 8، ٍ السٌي الىجش  13حذٗث  871: 2الوَقإ ( 5)•
.1202: 3، ٍ سجل السالم 20: 4، ٍ تلخ٘ع الحج٘ش 99: 2، ٍ وفبٗٔ األخ٘بس 227•
.99: 2وفبٗٔ األخ٘بس ( 6)•
:3ٍ سجل السالم  228: 12، ٍ فٖ فتح الجبسٕ 99: 2، ٍ وفبٗٔ األخ٘بس 41: 8السٌي الىجش  ( 7)•
.فالحظ« ؤسثعٔ» 1202•
 158: ، ظ5 الخالف، ج•
. «1»عي اثي عجبس ؤًِ برا لتل جوبعٔ ٍاحذا لتلَا ثِ ٍ لَ وبًَا هبئٔ ٍ •
.218: 6، ٍ الجحش الضخبس 99: 2وفبٗٔ األخ٘بس ( 1)•
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ

 لتل جوبعٔ ٍاحذا لتلَا ثِ ؤجوع٘ي ثطشق٘يبرا •
ؤحذّوب ؤى ٗىَى ول ٍاحذ هٌْن هىبفئب لِ ؤعٌٖ لَ تفشد ثمتلِ لتال ثاِ ٍ   •

َّ ؤال ٗىَى فْ٘ن هسلن ٗطبسن الىفبس فٖ لتل وابفش ٍ ال ٍالاذ ٗطابسن    
غ٘شُ فٖ لتل ٍلذُ، ٍ الثبًٖ ؤى ٗىَى جٌبٗٔ ول ٍاحذ هٌْن لاَ اًفاشد ثْاب    
وبى هٌْب التل،، غ٘ش ؤى عٌذًب ؤًْن هتى لتلَا الجوبعٔ سدٍا فبؾل الذٗأ ٍ  
هتى ؤساد ؤٍل٘بء الومتَف لتل ٍاحذ وبى لْن، ٍ سد الجبلَى على ؤٍل٘بء الومبد 
هٌِ هب ٗػ٘جْن هي الذٗٔ، لَ وبًت دٗٔ، ٍ لن ٗعتجش رله ؤحذ ٍ فْ٘ب خاالف  

.هي ٍجِ آخش
•

13: ، ص7 الوثسَط في فقه اإلهاهية؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
برا لتل جوبعٔ ٍاحذا وبى لَلٖ الذم لتلْن ثِ، برا سد فبؾل الذٗأ،  ٍ •

فةى ؤساد ٍاحذا هٌْن دٍى الجبل٘ي، وبى لِ رلاه، ٍ سد الجابلَى علاى    
.ؤٍل٘بء الومبد هٌِ هب ٗػ٘جْن هي الذٗٔ

•

•

462: ، ص2 ؛ ج(التي الثزاج)الوهذب 
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
 هي االضتشانهسبئل •
 األٍلى برا اضتشن جوبعٔ فٖ لتل ٍاحذ لتلَا ثِ•
ٍ الَلٖ ثبلخ٘بس ث٘ي لتل الجو٘ع ثعذ ؤى ٗشد علْ٘ن هب فؿل عاي دٗأ   •

الومتَف ف٘إخز ول ٍاحذ هٌْن هب فؿل عي دٗتِ هي جٌبٗتِ ٍ ث٘ي لتل 
الجعؽ ٍ ٗشد الجبلَى دٗٔ جٌبٗتْن ٍ بى فؿل للومتَل٘ي فؿل لابم ثاِ   
الَلٖ ٍ تتحمك الطشؤ ثإى ٗفعل ول ٍاحذ هٌْن هب ٗمتل لَ اًفشد ؤٍ هب 
ٗىَى لِ ضشؤ فٖ السشاٗٔ هع المػذ بلى الجٌبٗٔ ٍ ال ٗعتجش التسابٍٕ  
فٖ الجٌبٗٔ ثل لَ جشحِ ٍاحذ جشحب ٍ اٙخش هبئٔ جشح ثان ساش    
الجو٘ع فبلجٌبٗٔ علْ٘وب ثبلسَٗٔ ٍ لَ قلت الذٗٔ وبًت الذٗأ علْ٘واب   

.ًػف٘ي

187: ، ص4 شزائع اإلسالم في هسائل الحالل ٍ الحزام؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
 تَابُ حُنْنِ هَا لََِ اشْتَزَكَ اثٌَْاىِ فَصَاعِذاً فِي قَتْلِ ٍَاحِذٍ 12« 7»•
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ عٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِةِسٌَٕبدُِِ عٓيْ دٓأٍدٓ ثٕايِ  « 8» -1 -35104•

لَبفَ بِىْ ضَبءٓ ؤٍَٕلِ٘ٓبءٔ  -سِشْحٓبىَ عٓيْ ؤَثِٖ عٓجٕذِ اللَِِّ   فِٖ سٓجٔلَٕ٘يِ لَتَلَب سٓجٔلًب
 -4الفم٘اِ   -(8. )ؤَىْ ٗٔاَدٍُّا دًِٗٓٔ ٍٓ ٗٓمْتُلَُّٔوٓب جٓوِ٘عبً لَتَلَُّٔوٓاب  -الْوٓمْتَُفِ
111- 5217.

41: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
ٍٓ ثِةِسٌَٕبدُِِ عٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ؤَحٕوٓاذٓ فِاٖ وِتَبثِاِِ عٓايْ     « 9» -2 -35105 •

بِثٕشَاِّ٘نٓ ثٕيِ ّٓبضِنٍ ٗٓشْفَعِٔٔ بِلَى ؤَثِٖ عٓجٕذِ اللَِِّ   ؤًََِّٔ سٔئِلَ عٓيْ ؤَسٕثٓعِٓٔ ؤًَْفُا ٍ  
 -هٓوٕلَُنٍ ٍٓ حٔشٍّ ٍٓ حٔشٍَّٓ ٍٓ هٔىَبتَتٍ لَذٕ ؤَدَّ  ًِػٕ،ٓ هٔىَبتَجٓتِاِِ  -لَتَلَُا سٓجٔلًب

ٍٓ  -ٍٓ عٓلَى الْحٔشَِّٓ سٔثٔاعٔ الذِّٗٓأِ   -عٓلَى الْحٔشِّ سٔثٔعٔ الذِِّٗٓٔ -لَبفَ عٓلَِْٕ٘نٔ الذُِّٗٓٔ
ٍٓ بِىْ ضَابءٓ دٓفَعٓأِ    -ضَابءٓ ؤَدَّ  عٌْٓأِ    عٓلَى الْوٓوٕلَُنِ ؤَىْ ٗٔخََّ٘شَ هَٕٓلَبُٔ فَةِىْ

ٍٓ  -ٍٓ عٓلَى الْؤىَبتَتِ فِٖ هٓبلِاِِ ًِػٕا،ٔ الشُثٔاعِ    -ثِشُهَّتِِِ لَب ٗٓغْشَمٔ ؤَّٕلُِٔ ضَٕ٘ئبً
 -(9. )فَزَلِهٓ الشُثٔعٔ لِإًََِّٔ لَذٕ عٓتَكَ ًِػٕافُِٔ  -عٓلَى الَّزِٗيَ وَبتَجَُٔٔ ًِػٕ،ٔ الشُثٔعِ

هاي   10هاي الجابة    4، ؤٍسدُ فٖ الحاذٗث  5338 -152 -4الفمِ٘ 
.ؤثَاة دٗبت الٌف 

41: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓعٕمَُةٓ عٓيْ عٓلِِّٖ ثٕيِ بِثٕشَاِّ٘نٓ عٓيْ ؤَثِِِ٘ ٍٓ « 1» -3 -35106 •

عٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ ؤَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ جٓوِ٘عبً عٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ عٔوٕٓ٘شٍ عٓيْ 
حٓوَّبدٍ عٓيِ الْحٓلَجِِّٖ عٓيْ ؤَثِٖ عٓجٕذِ اللَِِّ   فِٖ عٓطَاشٍَٓ اضْاتَشَوَُا فِاٖ لَتْالِ     

ٍٓ ٗٓشْجِاعٔ ؤٍَٕلِ٘ٓابئُُٔ    -لَبفَ ٗٔخََّ٘شُ ؤَّٕلُ الْوٓمْتَُفِ فَإََّْٗٔنٕ ضَبءٍٔا لَتَلُاَا  -سٓجٔلٍ
، التْزٗت 1 -283 -7الىبفٖ  -(1. )عٓلَى الْجٓبلِ٘يَ ثِتِسٕعِٓٔ ؤَعٕطَبسِ الذِِّٗٓٔ

.1067 -281 -4، ٍ االستجػبس 857 -218 -10
 -116 -4الفم٘اِ   -(2.)«2»ٍٓ سٍٓٓأُ الػَّذٍٔقُ ثِةِسٌَٕبدُِِ عٓيْ حٓوَّبدٍ هِثْلَِٔ •

5232.

42: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
ٍٓ عٌِْٓٔ عٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ عِ٘سٓى عٓيْ ًَُٗٔ ٓ عٓيْ عٓجٕاذِ  « 3» -4 -35107 •

لَابفَ بِىْ   -اللَِِّ ثٕيِ هٔسٕىَبىَ عٓيْ ؤَثِٖ عٓجٕذِ اللَِِّ   فِٖ سٓجٔلَٕ٘يِ لَتَلَاب سٓجٔلًاب  
ٍٓ تَىَُىُ الذِّٗٓأُ   -ؤَدٍَّٕا دًِٗٓٔ وَبهِلًَٔ ٍٓ لَتَلَُّٔوٓب -ؤَسٓادٓ ؤٍَٕلِ٘ٓبءٔ الْوٓمْتَُفِ لَتْلَْٔوٓب

ٍٓ ؤَدَّ  الْوٓتْشٍُنٔ  -فَةِىْ ؤَسٓادٍٔا لَتْلَ ؤَحٓذِِّوٓب لَتَلَُُٔ -ثٕٓ٘يَ ؤٍَٕلِ٘ٓبءِ الْوٓمْتَُلَٕ٘يِ
ٍٓ لَنٕ ٗٓمْتُالْ   -ٍٓ بِىْ لَنٕ ٗٔاَدِّ دَِٗٓٔ ؤَحٓذِِّوٓب -ًِػٕ،ٓ الذِِّٗٓٔ بِلَى ؤَّٕلِ الْوٓمْتَُفِ

ٍٓ بِىْ لَجِلَ ؤٍَٕلِ٘ٓبئُُٔ الذَِّٗٓٔ وَبًَاتٕ  ) -ؤَحٓذّٓٔوٓب لَجِلَ الذَِّٗٓٔ غٓبحِجِٔٔ هِيْ وِلَِْٕ٘وٓب
 -217 -10، التْاازٗت 2 -283 -7الىاابفٖ  -(3. )«4»( عٓلَِْٕ٘وٓااب
.1065 -281 -4، ٍ االستجػبس 855

.ل٘  فٖ الىبفٖ -(4)•

42: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
ٍٓ ثِبلْةِسٌَٕبدِ عٓيِ اثٕيِ هٔسٕىَبىَ عٓيْ ؤَثِٖ عٓجٕاذِ اللَّاِِ     « 5» -5 -35108 •

لَاتْلَْٔنٕ تَاشَادٍُّا   « 6»فَةِىْ ؤَسٓادٍٔا  -بِرَا لَتَلَ الشَّجٔلَبىِ ٍٓ الثَّلَبثَُٔ سٓجٔلًب: لَبفَ
ٍٓ بِلَّاب  « 7» -(فَةِىْ لَجِلَ ؤٍَٕلِ٘ٓبئُُٔ الذِّٗٓأَ وَبًَاتٕ عٓلَِْٕ٘وٓاب   ) -فَؿْلَ الذِّٗٓبتِ

.ؤَخَزٍُا دَِٗٓٔ غٓبحِجِِْنٕ
.3 -283 -7الىبفٖ  -(5) •
.ؤساد ؤٍل٘بئُ، ٍ َّ ًسخٔ فٖ الوػححٔ الثبً٘ٔ -فٖ الوػذس -(6)•
.ل٘  فٖ الىبفٖ -(7)•

42: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
ٍٓ الَّزِٕ لَجٕلَِٔ ثِةِسٌَٕبدُِِ عٓيْ عٓلِاِّٖ  « 1»سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِةِسٌَٕبدُِِ عٓيْ ًَُٗٔ ٓ ٍٓ •

 -(1. )ثٕيِ بِثٕشَاِّ٘نٓ ٍٓ الَّزِٕ لَجٕلَْٔوٓب ثِةِسٌَٕبدُِِ عٓيْ ؤَحٕوٓذٓ ثٕايِ هٔحٓوَّاذٍ هِثْلَأِ   
.1066 -281 -4، ٍ االستجػبس 856 -217 -10التْزٗت 

41: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
ٍٓ عٓيْ عٓلِِّٖ ثٕيِ بِثٕشَاِّ٘نٓ عٓيْ ؤَثِ٘اِِ عٓايْ ؤَحٕوٓاذٓ ثٕايِ     « 2» -6 -35109•

لُلْتٔ لِإَثِٖ جٓعٕفَشٍ   : الْحٓسٓيِ الْوِ٘ثَوِِّٖ عٓيْ ؤَثٓبىٍ عٓيِ الْفُؿَٕ٘لِ ثٕيِ ٗٓسٓبسٍ لَبفَ
لَبفَ بِىْ ضَبءٓ ؤٍَٕلِ٘ٓبئُُٔ لَتَلَُّٔنٕ جٓوِ٘عبً ٍٓ غَشِهٔاَا تِسٕاعٓ    -عٓطَشٌَٓ لَتَلَُا سٓجٔلًب

ٍٓ ؤَدَّ  التِّسٕعُٓٔ الْجٓبلَُىَ بِلَاى   -ٍٓ بِىْ ضَبءٍٔا تَخََّ٘شٍُا سٓجٔلًب فَمَتَلَُُٔ -دِٗٓبتٍ
لَبفَ ثُنَّ الْآَالِٖ ثٓعٕاذٔ    -عٔطْشَ الذِِّٗٓٔ وُلُ سٓجٔلٍ هٌِْْٔنٕ -ؤَّٕلِ الْوٓمْتَُفِ الْإَخِ٘شِ
.4 -283 -7الىبفٖ  -(2. )ٗٓلِٖ ؤَدٓثْٓٔنٕ ٍٓ حٓجٕسْٓٔنٕ

• 

41: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
ٍٓ سٍٓٓأُ « 3»سٍٓٓأُ الػَّذٍٔقُ ثِةِسٌَٕبدُِِ عٓيِ الْمَبسِنِ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ عٓايْ ؤَثٓابىٍ   ٍٓ •

 -115 -4الفمِ٘  -(3. )«4»الطَّٕ٘خُ ثِةِسٌَٕبدُِِ عٓيْ عٓلِِّٖ ثٕيِ بِثٕشَاِّ٘نٓ هِثْلَِٔ 
5230.

.1064 -281 -4، ٍ االستجػبس 854 -217 -10التْزٗت  -(4)•

41: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
• 

ٍٓ عٌِْٓٔ عٓيْ ؤَثِِِ٘ عٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ عٔوٕٓ٘شٍ عٓيِ الْمَبسِانِ ثٕايِ   « 5» -7 -35110•
« 6»بِرَا اجٕتَوٓعٓ : عٔشٍَْٓٓ عٓيْ ؤَثِٖ الْعٓجَّبسِ ٍٓ غَٕ٘شُِِ عٓيْ ؤَثِٖ عٓجٕذِ اللَِِّ   لَبفَ

ٍٓ  -حٓىَنٓ الْآَالِٖ ؤَىْ ٗٔمْتَالَ ؤَُّْٗٔانٕ ضَابءٍٔا     -الْعِذَُّٓ عٓلَى لَتْلِ سٓجٔلٍ ٍٓاحِذٍ
بِىَّ اللَِّٓ عٓضَّ ٍٓ جٓلَّ ٗٓمَُفُ ٍٓ هٓيْ لُتِلَ  -لَٕ٘ ٓ لَْٔنٕ ؤَىْ ٗٓمْتُلَُا ؤَوْثَشَ هِيْ ٍٓاحِذٍ

. «7»ا ٗٔسٕشِفٕ فِاٖ الْمَتْالِ   ٰ  اًبً فَلٰ  ا لَِٓلِِِِّ٘ سٔلْفٰ  فَمَذٕ جٓعٓلْي -هٓظْلَُهبً
.9 -284 -7الىبفٖ  -(5)

41: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
.اجتوعت -فٖ الوػذس -(6)•
.33 -17االسشاء  -(7)•
• 
ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِةِسٌَٕبدُِِ عٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓعِ٘ذٍ عٓايِ  « 8» -8 -35111•

خُِّ٘اشَ الْآَالِٖ ؤََّٕ الثَّلَبثَأِ     -اثٕيِ ؤَثِٖ عٔوٕٓ٘شٍ ٍٓ صٓادٓ ٍٓ بِرَا لَتَلَ ثَلَبثٌَٔ ٍٓاحِذاً
 ضَبءٓ ؤَىْ ٗٓمْتُلَ

 44: ، ظ29 ٍسبئل الط٘عٔ، ج•
 -10التْازٗت   -(8. )ٍٓ ٗٓؿْوٓيُ الْأخَشَاىِ ثُلُثَاِٖ الذِّٗٓأِ لَِٓسٓثَأِ الْوٓمْتُاَفِ    •

.1068 -282 -4، ٍ االستجػبس 858 -218

41: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
هِيَ التَّفْػِا٘لِ ٍٓ ّٔآَ   « 1»حٓوٓلَِٔ الطَّٕ٘خُ عٓلَى التَّمَِِّ٘ٔ ؤٍَٕ عٓلَى هٓب هٓشَّ : ؤَلَُفُ•

ؤَىَّ لَْٔنٕ لَتْلَ هٓب صٓادٓ عٓلَى ٍٓاحِذٍ بِرَا ؤَدٍَّٕا هٓب ثٓمِٖٓ هِيَ الذِِّٗٓٔ ٍٓ بِلَّب فَلَْٔنٕ لَتْلُ 
 6ٍ  5ٍ  4ٍ  1هش فٖ األحبدٗث  -(1. )ٍٓاحِذٍ فَمَفْ ٍٓ ٗٓحٕتَوِلُ الْىَشَآَّٔ

.هي ّزا الجبة

41: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ

ٍٓ عٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ ثٓعٕاؽِ ؤَغٕاحٓبثِِِ عٓايْ    « 2» -9 -35112•
عٓيْ بِسٕحٓبقَ ثٕايِ عٓوَّابسٍ   « 3»ٗٓحٕ٘ٓى ثٕيِ الْؤجٓبسٓنِ عٓيْ عٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ جٓجٓلََٔ 

لَبفَ بِىْ ضَبءٓ لَتَالَ  « 4» -عٓيْ ؤَثِٖ عٓجٕذِ اللَِِّ   فِٖ عٓجٕذٍ ٍٓ حٔشٍّ لَتَلَب سٓجٔلًب
. فَةِىِ اخْتَبسٓ لَتْلَ الْحٔشِّ ؾَاشَةٓ جٌْٓجٓاِٖ الْعٓجٕاذِ    -الْحٔشَّ ٍٓ بِىْ ضَبءٓ لَتَلَ الْعٓجٕذٓ

.10 -285 -7الىبفٖ  -(2)

41: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
.عي ؤثٖ جو٘لٔ -فٖ الوػذس صٗبدٓ -(3)•
.حشا -فٖ الوػذس صٗبدٓ -(4)•
• 

ٍٓ ثِةِسٕاٌَبدُِِ  « 5»هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِةِسٌَٕبدُِِ عٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓاى هِثْلَأِ   •
 -(5. )«6»عٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ؤَحٕوٓذٓ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ ثٓعٕاؽِ ؤَغٕاحٓبثِِِ هِثْلَأِ    

.1070 -282 -4، ٍ االستجػبس 959 -241 -10التْزٗت 

41: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى فوا ساد في قتل ٍاحذ
.961 -242 -10التْزٗت  -(6)•
• 
: لَابفَ    ٍٓ عٌِْٓٔ عٓيْ ثٌَٔبىِ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ عٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسِنِ عٓيْ عٓلِِّٖ ثٕيِ جٓعٕفَشٍ عٓيْ ؤَخِِِ٘ هَٔسٓى ثٕيِ جٓعٕفَاشٍ « 7» -10 -35113•

اجٕتَوٓعَٔا عٓلَى لَتْلِ هٓوٕلَُنٍ  -فَمَبفَ ٗٔمْتَلَُىَ ثِِِ ٍٓ سٓإَلْتُِٔ عٓيْ لََٕمٍ ؤَحٕشَاسٍ -سٓإَلْتُِٔ عٓيْ لََٕمٍ هٓوٓبلِ٘هٓ اجٕتَوٓعَٔا عٓلَى لَتْلِ حٔشٍّ هٓب حٓبلُْٔنٕ
.«9»لِ٘وٓتَِٔ « 8»فَمَبفَ ٗٓشُدٍُّىَ  -هٓب حٓبلُْٔنٕ

.966 -244 -10التْزٗت  -(7)•
.ٗادٍى -فٖ الوػذس -(8)•
(.ّبهص الوخكَـ)ثوٌِ  -فٖ ًسخٔ -(9)•
 45: ، ظ29 ٍسبئل الط٘عٔ، ج•
ٍ  105 -128 -هسبئل علاٖ ثاي جعفاش    -(1) «1»ٍٓ سٍٓٓأُ عٓلُِّٖ ثٕيُ جٓعٕفَشٍ فِٖ وِتَبثِِِ هِثْلَِٔ بِلَّب ؤًََِّٔ ؤَسٕمَفَ هِيْ ؤٍََّلِِِ لَفْظَ هٓوٓبلِ٘هٓ •

106.
 -لَب سٓجٔلًبلَتٍَٓ ثِةِسٌَٕبدُِِ عٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ ثٌِْتِ بِلْ٘ٓبسٓ عٓيْ دٓأٍدٓ ثٕيِ سِشْحٓبىَ عٓيْ ؤَثِٖ عٓجٕذِ اللَِِّ   فِٖ سٓجٔلَٕ٘يِ « 2» -11 -35114. •

.ٍٓ ٗٔشَدُّ عٓلَى ؤَّٕلِِْوٓب دٌِٗٓٔ ٍٓاحِذٌٓٓ -لَبفَ ٗٔمْتَلَبىِ بِىْ ضَبءٓ ؤَّٕلُ الْوٓمْتَُفِ
.«3»ٍٓ ٗٓإْتِٖ هٓب ٗٓذٔفُ عٓلَى رَلِهٓ : ؤَلَُفُ•
.1069 -282 -4، ٍ االستجػبس 859 -218 -10التْزٗت  -(2)•
هاي   67، ٍ فٖ الجابة  54هي الجبة  3ٍ  1، ٍ فٖ الحذٗث 34، ٍ فٖ الجبة 33هي الجبة  21ٍ  15ٗبتٖ فٖ الحذٗث  -(3)•

.ّزُ األثَاة
• 

41: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى أٍ جواعة في الجٌاية على األطزاف

لَ اضتشن اثٌبى ؤٍ جوبعٔ فٖ الجٌبٗٔ على األقشاف ٗمتع  46هسإلٔ •
هٌْن ووب ٗمتع فٖ الٌف ،

فلَ اجتوع سجالى على لكع ٗذ سجال فاةى ؤحات ؤى ٗمكعْواب ؤد      •
بلْ٘وب دٗٔ ٗذ ٗمتسوبًْب ثن ٗمكعْوب، ٍ بى ؤحت ؤخز هٌْوب دٗٔ ٗاذ، ٍ  
بى لكع ٗذ ؤحذّوب سدّ الزٕ لن ٗمكع ٗذُ على الزٕ لكعت ٗاذُ سثاع   

ٔ الذٗٔ، ٍ على ّزا الم٘بس اضتشان  الجوبع

517: ، ص2 تحزيز الَسيلة؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى أٍ جواعة في الجٌاية على األطزاف

[اضتشان جوبعٔ فٖ جشح َٗجت المَد على الَاحذ] 17هسإلٔ •
برا اضتشن جوبعٔ فٖ جشح َٗجت المَد على الَاحذ وملاع العا٘ي ٍ   •

ٍ ثاِ لابف الطابفعٖ، ٍ سث٘عأ، ٍ     . لكع ال٘ذ ٍ ًحَ رله فعلْ٘ن المَد
.«1»هبله،ٍ ؤحوذ، ٍ بسحبق 

.«2»ال ٗمكع الجوبعٔ ثبلَاحذ : ٍ لبف الثَسٕ، ٍ ؤثَ حٌ٘فٔ•

159-158: ، ص5 الخالف؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى أٍ جواعة في الجٌاية على األطزاف

ٍٓ الْعٓإ٘يَ  »لَلِ تعابلى  : ٍ ؤٗؿب. «3»بجوب  الفشلٔ ٍ ؤخجبسّن : دل٘لٌب•
.ٍ لن ٗفػل« 4« »ٍٓ الْجٔشٍُحٓ لِػبظٌ -الى لَلِ -ثِبلْعٕٓ٘يِ

ؤى سجل٘ي ضْذا عٌذ علٖ علِ٘ السالم على سجال ثبلساشلٔ   : ٍ سٍٕ•
ّزا الزٕ ساشق ٍ ؤخكإًاب علاى األٍف،    : فمكعِ، ثن ؤت٘بُ ثأخش ٍ لبال

لاَ علوات   : ٍ لبف. فشد ضْبدتْوب على الثبًٖ ٍ ؤٍجت علْ٘وب دٗٔ ٗذ
.«5»بًىوب تعوذتوب لمكعتىوب 

ٍ هَؾع الذاللٔ اًِ ؤٍجت المػبظ ثبلجٌبٗٔ الحىو٘ٔ، فجاإى َٗججاِ   •
.ثبلجٌبٗٔ الوجبضشٓ ؤٍلى

159: ، ص5 الخالف؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى أٍ جواعة في الجٌاية على األطزاف
•______________________________

، 398: 2، ٍ ثذاٗٔ الوجتْذ 130: 2، ٍ الَج٘ض 457: 7، ٍ حل٘ٔ العلوبء 400 -399: 18الوجوَ  ( 1)
.115: 6، ٍ تج٘٘ي الحمبئك 663: 2، ٍ الٌت، فٖ الفتبٍ  371: 9ٍ الوغٌٖ الثي لذاهٔ 

، ٍ 12: 6، ٍ الفتابٍ  الٌْذٗأ   115: 6، ٍ تج٘ا٘ي الحمابئك   43: 3، ٍ اللجابة  137: 26الوجسَـ ( 2)•
، ٍ 398: 2، ٍ ثذاٗاأ الوجتْااذ 663: 2، ٍ الٌتاا، 557: 6، ٍ حبضاا٘ٔ سد الوحتاابس 280: 8الْذاٗاأ 
: 9، ٍ الوغٌٖ 141: 2، ٍ الو٘ضاى الىجش  99: 2، ٍ سحؤ األهٔ 130: 2، ٍ الَج٘ض 400: 18الوجوَ  

371.
.217: 10ٍ التْزٗت  283: 7اًظش األحبدٗث الوشٍٗٔ فٖ الىبفٖ ( 3)•
.45: الوبئذٓ( 4)•
، ٍ التْزٗت 8حذٗث  384: 7، ٍ الىبفٖ 1848حذٗث  515: 2سٍ  الحذٗث فٖ دعبئن اإلسالم ( 5)•

:9ٍ غح٘ح الجخبسٕ  1203: 3، ٍ سجل السالم 19: 4، ٍ تلخ٘ع الحج٘ش 613حذٗث  153: 10
ثابختالف فاٖ اللفاظ ٍ تاادٕ      41: 8، ٍ السٌي الىجش  294حذٗث  182: 3، ٍ سٌي الذاسلكٌٖ 10•

.الوعٌى فالحظ

158: ، ص5 الخالف؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى أٍ جواعة في الجٌاية على األطزاف

العا٘ي ٍ  وملاع    اضتشن جوبعٔ فٖ جشح َٗجت المَد على الَاحذبرا •
.لكع ال٘ذ، فعلْ٘ن المَد عٌذًب ٍ عٌذ جوبعٔ ٍ فِ٘ خالف

14: ، ص7 الوثسَط في فقه اإلهاهية؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى أٍ جواعة في الجٌاية على األطزاف

ثجت ّزا فبًب ًمكع الجوبعٔ ثبلَاحذ برا اضتشوَا فٖ الجشاح هعب ٍ فةرا •
لن ٌٗفشد ؤحذّن ثجعؿِ، ٍ هعٌبُ ؤى ٗؿعَا السى٘ي على هَؾع ٍاحاذ  
ٍاحذ ٍ ٗوشّب الىل على الوىبى حتى ال ٗتو٘ض فعل ؤحذّن عي فعال  
الثبًٖ، فٌْْب ًمكعْن ألى ول ٍاحذ هٌْن لبقع غ٘اش ؤى عٌاذًب ؤًاِ برا    
لكعْن سد فبؾل الذٗٔ ووب للٌبُ فٖ الٌف  ساَاء، ٍ بى اختابس لكاع    

ٍاحذ لكعِ ٍ سد الجبلَى على الومكَ  لَد هب لضهْن هي رله، 

14: ، ص7 الوثسَط في فقه اإلهاهية؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى أٍ جواعة في الجٌاية على األطزاف

ؤهب بى لكع ٍاحذ الجعؽ ٍ اٙخش هب ثمٖ ؤٍ ٍؾع ؤحاذّوب ساىٌ٘ب   ٍ •
هي فَق ٍ اٙخش سىٌ٘ب هي ؤسفل ٍ غوضا حتى التم٘ب الساىٌ٘بى، فاال   
لَد ٌّْب، ألى ول ٍاحذ هٌْوب جبسح ٗذ، ٍ ل٘  ثمابقع، ٍ فعلْان ال   

.ٗتجض ، فألجل ّزا ٗجكل المَد

14: ، ص7 الوثسَط في فقه اإلهاهية؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى أٍ جواعة في الجٌاية على األطزاف

ٗماتع فاٖ الاٌف  فلاَ     ووب   الثبً٘ٔ ٗمتع هي الجوبعٔ فٖ األقشاف•
اجتوع جوبعٔ على لكع ٗذُ ؤٍ للع عٌِ٘ فلِ االلتػبظ هٌْن جو٘عاب  
ثعذ سد هب ٗفؿل لىل ٍاحذ هٌْن عي جٌبٗتاِ ٍ لاِ االلتػابظ هاي     

ؤحذّن ٍ ٗشد الجبلَى دٗٔ جٌبٗتْن 
فلَ تتحمك الطشؤ فٖ رله ثإى ٗحػل االضتشان فٖ الفعل الَاحذ ٍ •

اًفشد ول ٍاحذ ثمكع جضء هي ٗذُ لن تمكع ٗذ ؤحذّوب ٍ وزا لَ جعال  
ٍ اعتوذا حتى التمتب فال لكع ٗذُ  تحت ؤحذّوب آلتِ فَق ٗذُ ٍ اٙخش 

فٖ ال٘ذ على ؤحذّوب ألى وال هٌْوب هٌفشد ثجٌبٗتِ لن ٗطبسوِ اٙخاش  
.فْ٘ب فعلِ٘ المػبظ فٖ جٌبٗتِ حست

 188: ، ص4 شزائع اإلسالم في هسائل الحالل ٍ الحزام، ج
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لَ اشتزك اثٌاى أٍ جواعة في الجٌاية على األطزاف

.«بلخ. ٗمتعّ هي الجوبعٔ فٖ األقشاف»: لَلِ•
فٖ لػبظ الٌف ، ٍ لىي ٗفتشلبى فاٖ  « 6»الحىن ٌّب ووب سجك ( 1)•

الٌف  ٗتحمّاك ثوَتاِ ثابألهشٗي ؤٍ األهاَس، ساَاء      فٖ  االضتشان ؤى 
اجتوعت ؤم تفشّلت، ٍ ٌّب ال تتحمّك الطشؤ بال هع غذٍس الفعل عاٌْن  
ؤجوع، بهب ثإى ٗطْذٍا علِ٘ ثواب َٗجات لكاع ٗاذُ ثانَّ ٗشجعاَا، ؤٍ       
ٗىشَّا بًسبًب على لكعِ، ؤٍ ٗلماَا غاخشٓ علاى قشفاِ ف٘مكعاِ، ؤٍ      

.ٗؿعَا حذٗذٓ على الوفػل ٍ ٗعتوذٍا علْ٘ب جو٘عب، ٍ ًحَ رله

102: ، ص15 هسالل األفهام إلى تٌقيح شزائع اإلسالم؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى أٍ جواعة في الجٌاية على األطزاف

لكع ولّ ٍاحذ هٌْن جضءا هي ٗذُ لن ٗمكع ؤحذّن، ثل ٗىَى على فلَ •
.ولّ ٍاحذ حكّ جٌبٗتِ، الًفشادُ ثْب

ٍ وزا لَ ٍؾعَا هٌطبسا ٍ ًحَُ على عؿَُ ٍ هذُّ ولّ ٍاحذ هشّٓ بلاى  •
ؤى حػل المكع، ألى ولّ ٍاحذ لن ٗمكع ثبًفشادُ، ٍ لن ٗطبسن فٖ لكع 

فةى ؤهىي االلتػبظ هي ولّ ٍاحذ على حذتِ ثجات ثوماذاس   . الجو٘ع
.جٌبٗتِ، ٍ بال فال

102: ، ص15 هسالل األفهام إلى تٌقيح شزائع اإلسالم؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى أٍ جواعة في الجٌاية على األطزاف

[الوسإلٔ الثبً٘ٔ ٗمتع هي الجوبعٔ فٖ األقشاف ووب ٗمتع فٖ الٌف ]•
:الوسإلٔ الثبً٘ٔ•

70: ، ص42 جَاهز النالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى أٍ جواعة في الجٌاية على األطزاف

هي الجوبعٔ فٖ األقشاف ووب ٗمتع فٖ الٌف  ثال خالف ٍ ال ٗمتع •
بضىبف فلَ اجتوع جوبعٔ على لكع ٗذُ ؤٍ للع عٌِ٘ فلِ االلتػابظ  
هٌْن جو٘عب ثعذ سد هب ٗفؿل لىال ٍاحاذ هاٌْن عاي جٌبٗتاِ، ٍ لاِ       
االلتػبظ هي ؤحذّن، ٍ ٗشد الجبلَى دٗٔ جٌبٗتْن ًحَ هب سوعتِ فاٖ  

ل  الٌف ، لفحَ  هب سوعتِ فْ٘ب، ٍ 

70: ، ص42 جَاهز النالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى أٍ جواعة في الجٌاية على األطزاف

فاٖ  »( علِ٘ الساالم )عي ؤثٖ جعفش « 1»ؤثٖ هشٗن األًػبسٕ غح٘ح •
بى ؤحات ؤى ٗمكعْواب ؤد    : سجل٘ي اجتوعب على لكع ٗذ سجل، لابف 

بلْ٘وب دٗٔ ٗذ ٗمتسوبًْب ثن ٗمكعْوب، ٍ بى ؤحت ؤخز هٌْوب دٗٔ ٗاذ، ٍ  
بى لكع ٗذ ؤحذّوب سد الزٕ لن ٗمكع ٗذُ على الزٕ لكعت ٗاذُ سثاع   

.«الذٗٔ
•______________________________

.1الحذٗث  -هي ؤثَاة المػبظ الكشف -25 -الجبة -الَسبئل( 1)

70: ، ص42 جَاهز النالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى أٍ جواعة في الجٌاية على األطزاف

ثبلجولٔ ال بضىبف فٖ اتحبد الكشف ٍ الٌف  فٖ رله، ًعن ٗفتشلبى ٍ •
فٖ ؤى االضتشان فٖ األخ٘ش ٗتحمك ثوَتِ ثبألهشٗي ؤٍ األهاَس ساَاء   
اجتوعت ؤٍ تفشلت ثخالف األٍف فةًِ ال تتحمك الطشؤ فٖ رلاه بال  
ثإى ٗحػل االضتشان فٖ الفعل الَاحذ الومتؿٖ للمكع واإى ٗطاْذٍا   
علِ٘ ثوب َٗجت المكع ثن ٗشجعَا ؤٍ ٗىشَّا بًسبًب على لكعِ ؤٍ ٗلمَا 
غخشٓ على قشفِ فتمكعِ ؤٍ ٗؿعَا حذٗذٓ على الوفػال ٍ ٗعتواذٍا   

.علْ٘ب ؤجوع ٍ ًحَ رله

71: ، ص42 جَاهز النالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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ؤهب لَ اًفشد ول ٍاحذ ثمكع جضء هي ٗذُ لن ٗمكع ٗذ ؤحذّوب، ٍ وازا  ف  •
لَ جعل ؤحذّوب آلتِ فَق ٗذُ ٍ اٙخش تحت ٗذُ ٍ اعتوذا حتى التمتب 
فال لكع فٖ ال٘ذ على ؤحذّوب، ألى وال هٌْوب هٌفشد ثجٌبٗتِ لن ٗطبسوِ 
اٙخش فْ٘ب حتى الجضء األخ٘ش الزٕ تحػل ثِ اإلثبًٔ التاٖ ّاٖ هاي    
ٖ ء خبسج عٌِ وبلوَت، ٍ حٌ٘ئز فعلِ٘ المػبظ فاٖ   جولٔ المكع ال ض

فال ضاشؤ  . جٌبٗتِ حست بى ؤهىي، ٍ بال فال لػبظ، ووب َّ ٍاؾح
حٌ٘ئز بال هع االضتشان فٖ المكع على الَجِ الزٕ عشفت حتى ٗىَى 

.الحىن فِ٘ ًحَ هب سوعتِ فٖ الٌف 

71: ، ص42 جَاهز النالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى أٍ جواعة في الجٌاية على األطزاف

وزا تتحمك الطشؤ لَ لكع ؤحذّن ثعؽ ال٘ذ هي غ٘ش بثبًٔ ٍ الثابًٖ  ٍ •
فٖ هَؾع آخش وزله ٍ الثبلث فٖ هَؾع ثبلث ٍ سش  الجو٘ع حتى 
سمكت ال٘ذ، ًحَ تحممْب فٖ الاٌف  برا جشحاَُ جشاحابت فساشت     
.الجو٘ع، ووب غشح ثِ الفبؾل فٖ المَاعذ ٍ ضشحْب لالغجْبًٖ، فتإهل

71: ، ص42 جَاهز النالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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[لَ لكع اثٌبى ٗذ ٍاحذ: 166هسإلٔ ]•
لَ لكع اثٌبى ٗذ ٍاحذ جبص لِ االلتػبظ هٌْوب ثعذ سدّ (: 166هسإلٔ )•

دٗٔ ٗذ ٍاحذٓ بلْ٘وب، ٍ برا التعّ هي ؤحذّوب سدّ اٙخاش ًػا، دٗأ    
ال٘ذ بلى الوماتّع هٌاِ، وواب ؤّى لاِ هكبلجأ الذٗأ هٌْواب هاي األٍّف         

(1.)______________________________

191: هَسَعة، ص42 هثاًي تنولة الوٌهاج؛ ج
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تذفّ على رله هؿبفبً بلى هب روشًبُ فٖ اضتشان اثٌ٘ي فاٖ لتال   ( 1)•
فاٖ  (: علِ٘ السالم)ٍاحذ غح٘حٔ ؤثٖ هشٗن األًػبسٕ عي ؤثٖ جعفش 

بى ؤحاتّ ؤى ٗمكعْواب ؤدّ    : لابف »سجل٘ي اجتوعب على لكع ٗذ سجل 
بلْ٘وب دٗٔ ٗذ ؤحذ ٍ التسوبّب ثنّ ٗمكعْوب، ٍ بى ؤحتّ ؤخز هٌْوب دٗٔ 

ٍ بى لكع ٗذ ؤحذّوب سدّ الزٕ لن تمكع ٗذُ على الزٕ لكعت : لبف. ٗذ
.«1« »ٗذُ سثع الذٗٔ

•______________________________

.1ح  25ؤثَاة لػبظ الكشف ة / 186: 29الَسبئل ( 1)

191: هَسَعة، ص42 هثاًي تنولة الوٌهاج؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى أٍ جواعة في الجٌاية على األطزاف

 ثٓبةٔ حٔىْنِ هٓب لََٕ لَكَعٓ اثٌَْبىِ ٗٓذٓ ٍٓاحِذٍ ؤٍَٕ ٍٓاحِذٌ ٗٓذٓ اثٌَْٕ٘يِ 25« 5»•
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓعٕمَُةٓ عٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ ؤَحٕوٓاذٓ  « 6» -1 -35426•

ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ عِ٘سٓى عٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ عٓيْ ِّطَبمِ ثٕيِ سٓابلِنٍ عٓايْ   
ؤَثِٖ هٓشْٗٓنٓ الْإًَْػٓبسِِّٕ عٓيْ ؤَثِٖ جٓعٕفَشٍ   فِٖ سٓجٔلَٕ٘يِ اجٕتَوٓعٓب عٓلَى لَكْعِ ٗٓاذِ  

لَابفَ ٍٓ بِىْ  « 7» -لَبفَ بِىْ ؤَحٓتَّ ؤَىْ ٗٓمْكَعْٓٔوٓب ؤَدَّ  بِلَِْٕ٘وٓب دَِٗٓٔ ٗٓذٍ -سٓجٔلٍ
سٓدَّ الَّزِٕ لَنٕ تُمْكَعٕ ٗٓذُٔٔ عٓلَى الَّزِٕ لُكِعٓاتٕ ٗٓاذُٔٔ سٔثٔاعٓ     -لَكَعٓ ٗٓذٓ ؤَحٓذِِّوٓب

.الذِِّٗٓٔ
.7 -284 -7الىبفٖ  -(6) •
ٍ التسوبّب ثن ٗمكعْوب، ٍ بى ؤحات ؤخاز    -فٖ التْزٗت صٗبدٓ -(7)•

.، ٍ وزله الوػذس(ّبهص الوخكَـ)هٌْوب دٗٔ ٗذ 
186: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى أٍ جواعة في الجٌاية على األطزاف

ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِةِسٌَٕبدُِِ عٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕايِ هٓحٕجٔاَةٍ ًَحٕآَُٔ ٍٓ صٓادٓ ٍٓ بِىْ    هٔحٓوَّذٔ •
 «8»ؤَحٓتَّ ؤَخَزَ هٌِْْٔوٓب دَِٗٓٔ ٗٓذٍ 

.957 -240 -10التْزٗت  -(8)•

186: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ اشتزك اثٌاى أٍ جواعة في الجٌاية على األطزاف

ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓب : ؤَلَُفُ« 1»سٍٓٓأُ الػَّذٍٔقُ ثِةِسٌَٕبدُِِ عٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ٍٓ •
.«2»ٗٓذٔفُ عٓلَى رَلِهٓ 

•______________________________

.5354 -156 -4الفمِ٘  -(1)
هاي ّازُ    13ٍ  12تمذم هب ٗذف على ثعؽ الومػَد فٖ الجبة  -(2)•

.األثَاة
•

187: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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االشتزاك فيها يحصل تاشتزامهن في الفعل الَاحذ

االضتشان فْ٘ب ٗحػل ثبضتشاوْن فٖ الفعل الَاحذ الومتؿٖ  47هسإلٔ •
ٗؿعَا خٌجشا علاى ٗاذُ ٍ   ؤٍ  للمكع ثإى ٗىشَّا ضخػب على لكع ال٘ذ

اعتوذٍا علِ٘ ؤجوع حتى تمكع، ٍ ؤهب لَ اًفشد ول على لكع جضء هاي  
ٗذُ فال لكع فٖ ٗذّوب، ٍ وزا لَ جعل ؤحذّوب آلتِ فَق ٗذُ ٍ اٙخش 
تحتْب فمكع ول جضء هٌْب حتى ٍغل اٙلتبى ٍ لكعت ال٘ذ فال ضاشؤ  
ٍ ال لكع، ثل ول جٌى جٌبٗٔ هٌفشدٓ، ٍ علِ٘ المػابظ ؤٍ الذٗأ فاٖ    

.جٌبٗتِ الخبغٔ

 518: ، ص2 تحزيز الَسيلة، ج
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لَ اشتزك في قتل رجل اهزأتاى
ٖ ء،  48هسإلٔ • لَ اضتشن فٖ لتل سجل اهشؤتبى لتلتب ثِ هي غ٘ش سدّ ض

لتلْي ٍ سدّ فبؾل دٗتِ ٗمسان علاْ٘ي ثبلساَٗٔ    َلٖ لفلٍ لَ ويّ ؤوثش 
فةى وي ثالثب ٍ ؤساد لتلْي سد علْ٘ي دٗٔ اهشؤٓ، ٍ ّٖ ثٌْ٘ي ثبلسَٗٔ، 
ٍ بى وي ؤسثعب فذٗٔ اهشؤت٘ي وازله ٍ ّىازا، ٍ بى لتال ثعؿاْي سد     
الجعؽ اٙخش هب فؿل هي جٌبٗتْب، فلَ لتل فٖ الاثال  اثٌتا٘ي سدت   
الوتشٍؤ ثلث دٗتِ على الومتَل٘ي ثبلسَٗٔ، ٍ لَ اختابس لتال ٍاحاذٓ    
سدت الوتشٍوتبى على الومتَلٔ ثلث دٗتْب ٍ علاى الاَلٖ ًػا، دٗأ     

.الشجل

 518: ، ص2 تحزيز الَسيلة، ج
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ال فبؾال لْواب   بر   الثبلثٔ لَ اضتشن فٖ لتلِ اهشؤتبى لتلتب ثاِ ٍ ال سد •
عي دٗتِ ٍ لَ وي ؤوثش وبى للَلٖ لتلْي ثعذ سد فبؾل دٗتْي ثبلساَٗٔ  
بى وي هتسبٍٗبت فٖ الذٗٔ ٍ بال ؤوول لىل ٍاحذٓ دٗتْب ثعاذ ٍؾاع   

ؤسش جٌبٗتْب 

 188: ، ص4 شزائع اإلسالم في هسائل الحالل ٍ الحزام، ج

لَ اشتزك في قتل رجل اهزأتاى



53

.«بلخ. لَ اضتشن فٖ لتلِ اهشؤتبى»: لَلِ•
فلَ وبًت فاْ٘يّ  . ٗتحمّك التسبٍٕ ثىًَْيّ جو٘عب حشائش هسلوبت( 1)•

ٍ ؤهٔ  ، ٍ ل٘ؤ األهٔ ال تجلغ دٗٔ الحاشّٓ، لان ٗىاي الاشدّ علاْ٘يّ      رهّ٘ٔ ؤ
.هتسبٍٗب

 104: ، ص15 هسالل األفهام إلى تٌقيح شزائع اإلسالم، ج

لَ اشتزك في قتل رجل اهزأتاى
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اهزأتاىلَ اشتزك في قتل رجل 
[الوسإلٔ الثبلثٔ لَ اضتشن فٖ لتلِ اهشؤتبى لتلتب ثِ ٍ ال سد]•
:الوسإلٔ الثبلثٔ•
 لَ اضتشن فٖ لتلِ اهشؤتبى لتلتب ثِ ٍ ال سد، بر ال فبؾل لْوب عي دٗتِ•
عاي  ( علِ٘ السالم)فٖ الػح٘ح ؤثب جعفش « 1»ٍ سإف هحوذ ثي هسلن •

.«ٗمتالى ثِ، هب ٗختل، فِ٘ ؤحذ»: رله فمبف

 72: ، ص42 جَاهز النالم في شزح شزائع اإلسالم، ج
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اهزأتاىلَ اشتزك في قتل رجل 
لَ وي ؤوثش وبى للَلٖ لتلْي ثعذ سد فبؾال دٗاتْي ٗمسان علاْ٘ي     ٍ •

ثبلسَٗٔ بى وي هتسبٍٗبت فٖ الذٗٔ ثإى وي جو٘عب حشائش هسالوبت ٍ  
بال ثإى وبى فْ٘ي هثال ره٘ٔ ؤٍ ؤهٔ ال تجلغ ل٘وتْب دٗٔ الحشٓ ؤوول لىل 

.ٍاحذٓ هٌْي دٗتْب على اختالفْب ثعذ ٍؾع ؤسش جٌبٗتْب

 72: ، ص42 جَاهز النالم في شزح شزائع اإلسالم، ج
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اهزأتاىلَ اشتزك في قتل رجل 
وي ثالثب لتلْي ٍ سد دٗٔ اهشؤٓ بلى الجو٘ع، ٍ لِ لتل اثٌت٘ي هاٌْي  فلَ •

فتشد الثبلثٔ ثلث دٗٔ الشجل بلْ٘وب ثبلسَٗٔ، ألى وال هٌْي جٌت الثلث، 
ٍ لِ لتل ٍاحذٓ فتشد الجبل٘تبى علْ٘ب ثلث دٗتْب، ٍ على الاَلٖ ًػا،   
دٗٔ الشجل، فبى جٌبٗتْوب تَاصٕ ثلثٖ دٗٔ الشجل، ٍ ؤٍل٘بئُ اساتَفَا  
ثمتل اهشؤٓ ًػفْب، ثمٖ لْن الٌػ، اٙخش ٗإخزًٍِ هي الجبل٘ت٘ي ٍ وال  
.هٌْي بًوب جٌت الثلث فضادت دٗٔ ول على جٌبٗتْب ثمذس ثلث دٗتْب

 72: ، ص42 جَاهز النالم في شزح شزائع اإلسالم، ج
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اهزأتاىلَ اشتزك في قتل رجل 
لَ لتل الشجالى اهشؤٓ فألٍل٘بئْب المػبظ ثعذ سد فبؾل دٗٔ الشجل٘ي ٍ •

علْ٘وب ف٘شد بلى ول ٍاحاذ ثالثأ    -ٍ َّ دٗٔ ٍ ًػ، -عي جٌبٗتْوب
.ؤسثب  دٗتِ، ٍ َّ ٍاؾح

 72: ، ص42 جَاهز النالم في شزح شزائع اإلسالم، ج
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لَ اشتزك في قتل رجل رجل ٍ اهزأة
لَ اضتشن فٖ لتل سجل سجل ٍ اهاشؤٓ فعلاى وال هٌْواب      49هسإلٔ •

ًػ، الذٗٔ،
فلَ لتلْوب الَلٖ فعلِ٘ سدّ ًػا، الذٗأ علاى الشجال، ٍ ال سدّ علاى      •

الوشؤٓ، ٍ لَ لتل الوشؤٓ فال سدّ، ٍ على الشجل ًػ، الذٗٔ، ٍ لاَ لتال   
.الشجل سدّت الوشؤٓ علِ٘ ًػ، دٗتِ ال دٗتْب
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لَ اضتشن سجل ٍ اهشؤٓ فعلى ول ٍاحذ هٌْوب ًػ، الذٗٔ ٍ للاَلٖ  ٍ •
لتلْوب ٍ ٗختع الشجل ث  الشد ٍ فٖ الومٌعٔ ٗمسن الشد ثٌْ٘وب ؤثالثاب ٍ  
ل٘  ثوعتوذ ٍ لَ لتل الوشؤٓ فال سد ٍ على الشجل ًػ، الذٗأ ٍ لاَ   
لتل الشجل سدت الوشؤٓ علِ٘ ًػ، دٗتِ ٍ ل٘ال ًػا، دٗتْاب ٍ ّاَ     

.ؾع٘، ٍ ول هَؾع َٗجت الشد فةًِ ٗىَى همذهب على االست٘فبء

 188: ، ص4 شزائع اإلسالم في هسائل الحالل ٍ الحزام، ج

لَ اشتزك في قتل رجل رجل ٍ اهزأة
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اهزأةلَ اشتزك في قتل رجل رجل ٍ 
.«بلخ. ٍ لَ اضتشن سجل ٍ اهشؤٓ»: لَلِ•
هٌْوب « 1»[ ٍاحذ]برا اضتشن فٖ لتلِ سجل ٍ اهشؤٓ وبى على ولّ ( 1)•

ٍ بى . فةى اتّفمَا على الذٗٔ فعلى ولّ ٍاحذ هٌْوب ًػفْب. ًػ، الجٌبٗٔ
ٍ بى . لتلْوب الَلّٖ وبى علِ٘ ًػ، الذٗٔ، ألًْب الفبؾل عي همذاس حمِّ

.لتلْب خبغّٔ وبى لِ على الشجل ًػ، الذٗٔ

 105: ، ص15 هسالل األفهام إلى تٌقيح شزائع اإلسالم، ج
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اهزأةلَ اشتزك في قتل رجل رجل ٍ 
:بًوب الخالف فٖ هَؾع٘يٍ •
:برا لتلْوب ففٖ هستحكّ الٌػ، لَالى: ؤحذّوب•
لَف األوثش ؤًِ ألٍل٘بء الشجل خبغّٔ، بر ال فبؾل للوشؤٓ عي : ؤحذّوب•

لذس جٌبٗتْب، ٍ الوستَفى هي الشجال ؾاع، جٌبٗتاِ، ف٘ىاَى الاشدّ      
.هختػّب ثِ

 105: ، ص15 هسالل األفهام إلى تٌقيح شزائع اإلسالم، ج
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اهزأةلَ اشتزك في قتل رجل رجل ٍ 
بى الوشدٍد على تمذٗش لتلْوب ٗمسّان  : -سحوِ اللِّ -«1»لبف الوف٘ذ ٍ •

ؤثالثب، للوشؤٓ ثلثِ، ثٌبء على ؤى جٌبٗٔ الشجل ؾع، جٌبٗٔ الوشؤٓ، ألى 
الجبًٖ ًف  ٍ ًػ، ًف  جٌت على ًف ، فتىاَى الجٌبٗأ ثٌْ٘واب    

.ؤثالثب ثحست رله
ٍ بًوب ّوب ًفسبى جٌتب على ًفا ، فىابى علاى والّ     . ٍ ؾعفِ ظبّش•

فبلفبؾل للشجل خبغّٔ، ألى المذس الوساتَفى هٌاِ ؤوثاش    . ٍاحذ ًػ،
ٖ ء لْب .ل٘ؤ هي جٌبٗتِ، ٍ الوستَفى هي الوشؤٓ ثمذس جٌبٗتْب، فال ض

 105: ، ص15 هسالل األفهام إلى تٌقيح شزائع اإلسالم، ج
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اهزأةلَ اشتزك في قتل رجل رجل ٍ 
برا لتل الشجل خبغّٔ سدّت الوشؤٓ ًػا، دٗتاِ، ألى علْ٘اب    : الثبًٍٖ •

.ًػ، الجٌبٗٔ
تشدّ ًػا، دٗتْاب، هابئت٘ي ٍ خوسا٘ي     : «2»ٍ لبف الط٘خ فٖ الٌْبٗٔ •

.ٍ األغحّ األٍف. «3»ٍ تجعِ تلو٘زُ المبؾٖ . دٌٗبسا

 105: ، ص15 هسالل األفهام إلى تٌقيح شزائع اإلسالم، ج
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لَ اشتزك في قتل رجل رجل ٍ اهزأة
ٍ لَ اضتشن سجل حش ٍ اهشؤٓ وزله فٖ لتل سجل حش هسالن فعلاى   •

للَلٖ لتلْوب هعب ثعاذ  ٍ  علْ٘ب ول ٍاحذ هٌْوب ًػ، الذٗٔ هع االتفبق 
سد ًػ، الذٗٔ الزٕ َّ صائذ على حمِ ٍ لىي ٗختع الشجال ث  ُ ؤٕ  
الشد الوضثَس ٍفبلب لألوثش ثل الوطَْس، ثل ال ؤجذ ف٘اِ خالفاب بال هاب    
تسوعِ هي الومٌعٔ، بر ال فبؾل عي لاذس جٌبٗتْاب، ٍ الوساتَفٖ هاي     

.الشجل ؾع، جٌبٗتِ، ف٘ىَى الشد هختػب ثِ
ٔ ثل لذ ٗذف علِ٘ فٖ • الجول

 73: ، ص42 جَاهز النالم في شزح شزائع اإلسالم، ج
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لَ اشتزك في قتل رجل رجل ٍ اهزأة
سئل عي غالم »: لبف( علِ٘ السالم)عي ؤثٖ جعفش « 1»ؤثٖ ثػ٘ش خجش •

بى خكإ الوشؤٓ ٍ الغالم عوذ، : لن ٗذسن ٍ اهشؤٓ لتال سجال خكإ، فمبف
فةى ؤحت ؤٍل٘بء الومتَف ؤى ٗمتلَّوب لتلَّوب، ٍ ٗشدٍى علاى ؤٍل٘ابء   
الغالم خوسٔ آالف دسّن، ٍ بى ؤحجَا ؤى ٗمتلَا الغاالم لتلاَُ ٍ تاشد    
الوشؤٓ على ؤٍل٘بء الغالم سثع الذٗٔ، ٍ بى ؤحت ؤٍل٘بء الومتَف ؤى ٗمتلَا 

ٍ بى : الوشؤٓ لتلَّب، ٍ ٗشد الغالم على ؤٍل٘بء الوشؤٓ سثاع الذٗأ، لابف   
ؤحت ؤٍل٘بء الومتَف ؤى ٗإخزٍا الذٗٔ وبى على الغالم ًػا، الذٗأ، ٍ   

 «على الوشؤٓ ًػ، الذٗٔ
الحذٗث  -هي ؤثَاة المػبظ فٖ الٌف  -34 -الجبة -الَسبئل( 1)•

1.

 73: ، ص42 جَاهز النالم في شزح شزائع اإلسالم، ج
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لَ اشتزك في قتل رجل رجل ٍ اهزأة
.ٍ بى وبى َّ هختل الوتي هي ٍجَُ ال تخفى•
ٗمسن الشد ثٌْ٘واب ؤثالثاب ثٌابء علاى تمسا٘ن      : لبف الوف٘ذ فٖ الومٌعٍٔ •

الجٌبٗٔ ثٌْ٘وب وزله، ألى الجبًٖ ًف  ٍ ًػ، ًف  جٌت على ًف  
ف٘ىَى الجٌبٗٔ ثٌْ٘وب ؤثالثب ثحست رله ٍ لىٌِ ووب تش  ل٘  ثوعتوذ 

.ثل َّ ٍاؾح الفسبد

 73: ، ص42 جَاهز النالم في شزح شزائع اإلسالم، ج
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لَ اشتزك في قتل رجل رجل ٍ اهزأة
حٌ٘ئز ف  لَ لتل الَلٖ الوشؤٓ فال سد لعذم است٘فبء ؤصٗذ هاي جٌبٗتْاب   ٍ •

التٖ ّٖ ًػ، ًف  ٍ ٗجمى لِ على الشجل ًػا، الذٗأ، ٍ لاَ لتال     
الشجل سدت الوشؤٓ علِ٘ ؤٍ على ٍلِ٘ ًػ، دٗتِ الزٕ َّ لذس جٌبٗتْب 

ٍ ال خالف بال هب ل٘ل عي الٌْبٗٔ ٍ الوْزة هي ًػا،   ثل ثال بضىبف 
دٗتْب، ٍ َّ ؾع٘، ثل فٖ ًىت الٌْبٗٔ ٍ ّن، ٍ لعلِ وازله ٍ بى دف  

السبثك الوختل هي ٍجَُ ّازا ؤحاذّب، ثال    « 1»علِ٘ خجش ؤثٖ ثػ٘ش 
سثوب ٍجِ ثوثل هب ٍجِ ثِ والم الوف٘ذ هي ؤًْاب جٌات ًػا، جٌبٗأ     

.الشجل بال ؤًِ ؤٗؿب ووب تش 
الحذٗث  -هي ؤثَاة المػبظ فٖ الٌف  -34 -الجبة -الَسبئل( 1)•

1.

 73: ، ص42 جَاهز النالم في شزح شزائع اإلسالم، ج
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مل هَضع يَجة الزد
ول هَؾع َٗجت الشد ٗجت ؤٍال الشد ثن ٗساتَفى ٍ  : لبلَا 50هسإلٔ •

لِ ٍجِ،
ثن بى الوفشٍؼ فٖ الوسبئل الوتمذهٔ َّ الشجل الوسلن الحش ٍ الوشؤٓ •

وزله 
•

•


