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  كتاب المظاص

 القصاص
 فًالنفس

 فٌمادونها
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  كتاب المظاص

  وتبة المظبص•
 .ٍ َّ إهب فٖ الٌفس ٍ إهب ف٘وب دًٍْب•

 

 508: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  لظاص الٌفس

 قصاصالنفس

 فًالموجب

الشرائط
 المعتبرةفٌه

 ماٌثبتبه

 كٌفٌةاالستٌفاء

 508: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج



6 

  لظاص الٌفس

  المسن األٍل فٖ لظبص الٌفس•
 ٍ الٌظش فِ٘ فٖ الوَجت، •
 ٍ الششائظ الوؼتجشٓ فِ٘، •
 ٍ هب ٗخجت ثِ، •
 .ٍ و٘ف٘ٔ االست٘فبء•

 508: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  لظاص الٌفسهَجة 

  المَل فٖ الوَجت•
 :.ٍ َّ إصّبق الٌفس الوؼظَهٔ ػوذا هغ الششائظ اٙت٘ٔ•

 

 508: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  لظاص الٌفسهَجة 

 
ٗتحمك الؼوذ هحضب ثمظذ المتل ثوب ٗمتل ٍ لَ ًبدسا، ٍ ثمظذ  1هسألٔ •

فؼل ٗمتل ثِ غبلجب، ٍ إى لن ٗمظذ المتل ثِ، ٍ لذ روشًب تفظ٘ل األلسبم 
 فٖ وتبة الذٗبت 

 508: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  المَل في الشرائط الوعتثرة في المظاص
  فٖ الششائظ الوؼتجشٓ فٖ المظبصالمَل •
 :ٍ ّٖ أهَس•
 ،التسبٍٕ فٖ الحشٗٔ ٍ الشل٘ٔ -األٍل•
  التسبٍٕ فٖ الذٗي -الخبًٖ•
 ،اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج•
 ،الؼمل ٍ الجلَؽ -الششط الشاثغ ٍ الخبهس•
 أى ٗىَى الومتَل هحمَى الذم، -الششط السبدس•

 

 

 

 

 

 519: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  المَل فيوا يثثت ته المَد
  ف٘وب ٗخجت ثِ المَدالمَل •
 :ٍ َّ أهَس•
 :األٍل اإللشاس ثبلمتل•
 .ٍ ٗىفٖ فِ٘ هشٓ ٍاحذٓ، ٍ هٌْن هي ٗشتشط هشت٘ي، ٍ َّ غ٘ش ٍجِ٘•

 524: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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 يعتثر في الومر  

 ٗؼتجش فٖ الومش الجلَؽ ٍ الؼمل ٍ االخت٘بس ٍ المظذ ٍ الحشٗٔ، 1هسألٔ •

فال ػجشٓ ثئلشاس الظجٖ ٍ إى وبى هشاّمب، ٍ ال الوجٌَى، ٍ ال الوىشُ، ٍ •
 .ال السبّٖ ٍ الٌبئن ٍ الغبفل ٍ السىشاى الزٕ رّت ػملِ ٍ اخت٘بسُ

 
 

 524: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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 يمثل إلرار الوحجَر عليه

ٕ     2هسألٔ •  ،ٗمجل إلشاس الوحجَس ػلِ٘ لسففِ أٍ فلفس ثبلمتفل الؼوفذ
 .ثئلشاسُ، ٍ ٗمتض هٌِ فٖ الحبل هي غ٘ش اًتظبس لفه حجشُف٘ؤخز 

 

 524: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج



13 

 لَ ألر شخض تمتله عوذا ٍ آخر تمتله خطأ

لَ ألش شخض ثمتلِ ػوذا ٍ آخش ثمتلِ خغأ وبى للَلٖ األخز  3هسألٔ •
ف٘متض هٌفِ، ٍ األخفز ثمفَل طفبحت الخغفأ،      ،   ثمَل طبحت الؼوذ

 .ف٘لضهِ ثبلذٗٔ، ٍ ل٘س لِ األخز ثمَلْوب
 

 524: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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 لَ اتهن رجل تمتل ٍ ألر الوتهن تمتله عوذا فجاء آخر ٍ ألر

لَ اتْن سجل ثمتل ٍ ألش الوتْن ثمتلِ ػوذا فجبء آخش ٍ ألفش   4هسألٔ •
سجغ الومش األٍل ػي إلشاسُ دسا ػٌْوب المظبص ٍ   أًِ َّ الزٕ لتلِ

ٍ الذٗٔ ٍ ٗؤدى دٗٔ الومتَل هي ث٘ت الوفبل ػلفر سٍاٗفٔ ػوفل ثْفب      
األطحبة، ٍ ال ثأس ثِ، لىي ٗمتظش ػلر هَسدّب ٍ الوت٘مي هي هَسد 

 فتَى األطحبة، فلَ لن ٗشجغ األٍل ػي إلشاسُ ػول ػلر المَاػذ، 
لَ لن ٗىي ث٘ت هبل للوسلو٘ي فال ٗجؼذ إلضاهْوب أٍ إلفضام أحفذّوب   ٍ •

 ثبلذٗٔ، ٍ لَ لن ٗىي لْوب هبل ففٖ المَد إشىبل 

 

 524: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج



15 

 الثيٌةالثاًي 

 :الجٌ٘ٔالخبًٖ •
ال ٗخجت هب َٗجت المظبص سَاء وبى فٖ الٌفس أٍ الغشف إال ثشفبّذٗي  •

ػذل٘ي، ٍ ال اػتجبس ثشْبدٓ الٌسبء فِ٘ هٌفشدات ٍ ال هٌضوبت إلر الشجفل،  
ًؼن تجفَص شفْبدتْي   ، *المظبصٍ ال تَجت ثشْبدتْي الذٗٔ ف٘وب َٗجت 

ف٘وب َٗجت الذٗٔ وبلمتل خغأ أٍ شفجِ ػوفذ، ٍ ففٖ الجشاحفبت التفٖ ال      
هب َٗجت المظفبص   **ٗخجتال ٍ تَجت المظبص وبلْبشؤ ٍ هب فَلْب، 

 .ثشْبدٓ شبّذ ٍ ٗو٘ي الوذػٖ ػلر لَل هشَْس
 .تل تَجة على األلَى ٍ لَ هٌفردات *•
تَجدة   تل يثثت على األلَى، ًعن تشهادة الورأتيي ٍ يويي الودذعي  **•

 .  الذية فيوا يَجة المظاص

 524: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  يعتثر في لثَل الشهادة تالمتل أى تكَى الشهادة طريحة أٍ كالظريحة

ٗؼتجش فٖ لجَل الشْبدٓ ثبلمتل أى تىَى الشفْبدٓ طفشٗحٔ أٍ    1هسألٔ •
أساق »أٍ « ضفشثِ ثفِ فوفبت   »أٍ « لتلِ ثبلس٘ف»لَلِ ًحَ  وبلظشٗحٔ

 « دهِ فوبت هٌِ
 لَ وبى فِ٘ إجوبل أٍ احتوبل ال تمجل، ٍ •
الظبّش ػذم االػتجبس ثبالحتوبالت الؼمل٘ٔ التٖ ال تٌبفٖ الظْفَس أٍ  ًؼن •

ٗحتول : «ضشثِ ثبلس٘ف فوبت»: الظشاحٔ ػشفب، هخل أى ٗمبل فٖ لَلِ
أى ٗىَى الوَت ثغ٘ش الضشة، ثل الظبّش اػتجبس الظَْس الؼمالئفٖ، ٍ ال  

 .ٗلضم التظشٗح ثوب ال ٗتخلل فِ٘ االحتوبل ػمال

 525: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  يعتثر في لثَل الشهادة أى ترد شهادتهوا على هَضَع ٍاحذ ٍ ٍطف ٍاحذ

ٗؼتجش فٖ لجَل الشْبدٓ أى تشد شْبدتْوب ػلر هَضَع ٍاحذ  2هسألٔ •
فلَ شْذ أحذّوب أًِ لتلِ غفذٍٓ ٍ اٙخفش ػشف٘ٔ أٍ    ،  ٍ ٍطف ٍاحذ

أًفِ  : شْذ أحذّوب أًِ لتلِ ثبلسن ٍ اٙخش أًِ ثبلس٘ف أٍ لبل أحذّوب
الظبّش أًِ ٍ لتلِ فٖ السَق ٍ لبل اٙخش فٖ الوسجذ لن ٗمجل لَلْوب، 

 ل٘س هي اللَث أٗضب، 
لَ شْذ أحذّوب ثأًِ ألفش ثبلمتفل ٍ اٙخفش ثوشفبّذتِ لفن ٗمجفل       ًؼن •

 .شْبدتْوب، ٍ لىٌِ هي اللَث

 525: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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 اآلخر تاإللرار عوذا ٍ شهذ   لَ شهذ أحذ الشاهذيي تاإللرار تالمتل هطلما

اٙخفش   ٍ شفْذ    لَ شْذ أحذ الشبّذٗي ثبإللشاس ثبلمتل هغلمب 3هسألٔ •
ثبإللشاس ػوذا حجت أطل المتل الزٕ اتفمب ػلِ٘، فحٌ٘ئز ٗىلف الوذػر 
ػلِ٘ ثبلج٘بى، فئى أًىش أطل المتل ال ٗمجل هٌِ، ٍ إى ألش ثبلؼوفذ لجفل   

 هٌِ، ٍ إى أًىش الؼوذ ٍ ادػبُ الَلٖ فبلمَل لَل الجبًٖ هغ ٗوٌِ٘، 
إى ادػر الخغأ ٍ أًىش الَلٖ ل٘ل ٗمجل لَل الجفبًٖ ث٘وٌ٘فِ، ٍ ف٘فِ    ٍ •

 إشىبل، ثل الظبّش أى المَل لَل الَلٖ، 
 .لَ ادػر الجبًٖ الخغأ ٍ ادػر الَلٖ الؼوذ فبلظبّش َّ التذاػٍٖ •

 526: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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 اآلخر تاإللرار عوذا ٍ شهذ   لَ شهذ أحذ الشاهذيي تاإللرار تالمتل هطلما

الذيعلٌهالمدعى
 كونهقاتلاثبت

 قبلمنه لوأقربالعمد

لوأنكرالعمدو
 ادعاهالولً

فالقولقولالجانً
 معٌمٌنه

لوادعىالخطاءو
 أنكرالولً

القولقولالولً
 معٌمٌنه

لوادعىالخطاءو
 ادعًالولًالعمد

 التداعً
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 اآلخر تاإللرار عوذا ٍ شهذ   لَ شهذ أحذ الشاهذيي تاإللرار تالمتل هطلما

لَ شْذ أحذّوب ثبإللشاس ثبلمتل هغلمب ٍ شْذ اٙخفش ثفبإللشاس   األٍلر •
ولف الوذػر ػلِ٘ الج٘بى فئى أًىش المتل لفن ٗمجفل   ٍ   ػوذا حجت المتل

هٌِ ألًِ إوزاة للجٌ٘ٔ ٍ إى لبل ػوذا لجل ٍ إى لفبل خغفأ ٍ طفذلِ    
 فالمَل لَل الجاًي هع يويٌه الَلٖ فال ثحج ٍ إال 

 204: ، ص4 شرائع اإلسالم في هسائل الحالل ٍ الحرام؛ ج
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 اآلخر تاإللرار عوذا ٍ شهذ   لَ شهذ أحذ الشاهذيي تاإللرار تالمتل هطلما

أهّب حجَت أطل المتل فالتّحبد الشْبدت٘ي فٖ الوشفَْد ثفِ، ٍ ّفَ    ( 1)•
اإللشاس ثبلمتل، ٍ إضبفٔ تَط٘فِ ثبلؼوذ فٖ إحذاّوب ال تٌبفٖ المجفَل،  

ٍ ػلِ٘ ف٘ظ٘ش . ألىّ ػذم تؼشّع اٙخش لِ ال ٌٗبفٖ تؼشّع األٍّل ثَجِ
 ،هحىَهبً ثبإللشاس ثبلمتل

ٍ ح٘ج ال ٗىَى هؼلَهبً هي ح٘ج الٌفَع فبلحفبون ٗىلّففِ ثبلج٘فبى ٍ      •
التفس٘ش، فئى ألشّ ثبلؼوذ ٗمجل هٌِ هغ تظذٗك الَلّٖ لِ، ووب أًِّ لفَ ألفشّ   
ثبلخغئ ٍ طذّلِ الَلّٖ ٌٗتفر المظبص ٍ تخجت الذٗٔ ػلر الومشّ ال ػلر 
الؼبللٔ، لؼذم ًفَر إلشاسُ فٖ حمّْن، ٍ لَ وبى همشًٍفبً ثتظفذٗك الفَلّٖ    

 .ٰ  لجَاص التَاعؤ ػلِ٘، ووب ال ٗخفر

202: المظاص؛ ص -تفظيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة   
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 اآلخر تاإللرار عوذا ٍ شهذ   لَ شهذ أحذ الشاهذيي تاإللرار تالمتل هطلما

 :ٍ إى ٍلغ االختالف ث٘ي الومشّ ٍ الَلّٖ ففِ٘ فشٍع حالحٔ•
هب إرا وبى الَلّٖ هذّػ٘بً ٍ الومشّ هٌىشاً، ووب إرا ادّػر الَلّٖ الؼوذ : األٍّل•

ٍ أًىشُ الومشّ، ٍ ال إشىبل فٖ أىّ المفَل لفَل الومفشّ الجفبًٖ ث٘وٌ٘فِ      
 .لىًَِ هٌىشاً

ٍ استظْش فٖ ، *لِهب إرا وبى الومشّ هذّػ٘بً للخغئ ٍ الَلّٖ هٌىشاً : الخبًٖ•
 .الوتي أىّ المَل لَل الَلّٖ ث٘وٌِ٘، لىًَِ هٌىشاً لوب ٗذّػِ٘ الومشّ

ال فرق تيي اًكار العوذ ٍ ادعا الخطاء ألى كالً هٌهوا يستلزم اآلخر  *•
 (هادٍي.)فالحك هع الفاضليي ٍ المَل لَل الومر هع يويٌه فافهن

202: المظاص؛ ص -تفظيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة   
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 اآلخر تاإللرار عوذا ٍ شهذ   لَ شهذ أحذ الشاهذيي تاإللرار تالمتل هطلما

اشفتشان ّفزا   « 2»ٍ المَاػفذ    «1»ٍ ظبّش الفبضل٘ي ففٖ الشفشائغ    •
الفشع هغ األٍّل فٖ تمذٗن لَل الجبًٖ، ًظشاً إلر أًِّ أهفش ال ثفذّ هفي    
الشجَع إلِ٘، لىًَِ ث٘بًبً ٍ تفس٘شاً إللشاسُ، ٍ ال ٗؼشف رلفه إلّفب هفي    

 .لجلِ، ٍ لىيّ الظبّش هب فٖ الوتي لوب روش
•______________________________ 

 .994/ 4: ششائغ اإلسالم( 1)
 . 294/ 2: لَاػذ األحىبم( 2)•

202: المظاص؛ ص -تفظيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة   
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 اآلخر تاإللرار عوذا ٍ شهذ   لَ شهذ أحذ الشاهذيي تاإللرار تالمتل هطلما

هب إرا وبى ولّ ٍاحذ هٌْوب هذّػ٘بً، ثأى وبى الَلّٖ هذّػ٘بً للؼوذ، : الخبلج•
ٍ الحىن فِ٘ ٗو٘ي ولّ هٌْوب، ٍ همتضبّب سمَط . ٍ الومشّ هذّػ٘بً للخغئ

ٍ همتضفر  . الذػَٗ٘ي، ٍ الظبّش الشجَع إلفر الذٗفٔ ففٖ هفبل الومفشّ     
 .ٰ  االحت٘بط الوظبلحٔ ػلْ٘ب، ووب ال ٗخفر

 

203: المظاص؛ ص -تفظيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة   
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 اآلخر تاإللرار عوذا ٍ شهذ   لَ شهذ أحذ الشاهذيي تاإللرار تالمتل هطلما

اٙخفش   ٍ شفْذ    لَ شْذ أحذ الشفبّذٗي ثفبإللشاس ثبلمتفل هغلمفب     3هسألٔ •
ثبإللشاس ػوذا حجت أطل المتل الزٕ اتفمب ػلِ٘، فحٌ٘ئز ٗىلف الوذػر ػلِ٘ 
ثبلج٘بى، فئى أًىش أطل المتل ال ٗمجل هٌِ، ٍ إى ألش ثبلؼوذ لجفل هٌفِ، ٍ إى   

إى ادػر الخغأ ٍ ٍ أًىش الؼوذ ٍ ادػبُ الَلٖ فبلمَل لَل الجبًٖ هغ ٗوٌِ٘، 
أًىش الَلٖ ل٘ل ٗمجل لَل الجبًٖ ث٘وٌِ٘، ٍ فِ٘ إشىبل، ثل الظبّش أى المَل 

ادػر الجبًٖ الخغأ ٍ ادػر الَلٖ الؼوفذ فبلظفبّش ّفَ    ، ٍ لَ *الَلٖلَل 
 .**التذاػٖ

ال فرق تيي اًكار العوذ ٍ ادعا الخطاء ألى كدالً هٌهودا يسدتلزم اآلخدر      *•
 .في جويع الظَريويٌه الجاًي هع فالحك هع الفاضليي ٍ المَل لَل 

 .لذ هر حكوه في التعليك الساتك**•

 526: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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 لَ شهذ أحذهوا توشاهذة المتل عوذا ٍ اآلخر تالمتل الوطلك

  لَ شْذ أحذّوب ثوشبّذٓ المتل ػوذا ٍ اٙخش ثبلمتل الوغلك 4هسألٔ •
أًىش المبتل الؼوذ ٍ ادػبُ الَلٖ وبى شْبدٓ الَاحفذ لَحفب، ففئى أساد    ٍ 

ٔ الَلٖ إحجبت دػَاُ فال ثذ هي   المسبه

 525: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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 لَ شهذ أحذهوا توشاهذة المتل عوذا ٍ اآلخر تالمتل الوطلك

لَ شْذ أحذّوب ثوشبّذٓ المتل ػوذا ٍ اٙخش ثبلمتل الوغلك ٍ أًىش ٍ •
المبتل الؼوذ ٍ ادػبُ الَلٖ وبًت شْبدٓ الَاحذ لَحفب ٍ ٗخجفت الوفَلر    

 .دػَاُ ثبلمسبهٔ إى شبء

 204: ، ص4 شرائع اإلسالم في هسائل الحالل ٍ الحرام؛ ج
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