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 متبة القصبص

ٍ الخاً٘ٔ إذا ظزتِ تؼصا هنزرا ها ال ٗحتولِ هخلِ تالٌسثٔ إلى  تنًىِ ٍ   •
سهاًِ فوات فَْ ػون  

ٍ لَ ضرثِ دٍى ذلل فأعقجِ هرضب ٍ هبت فبلجحث مبألٍل •
ٍ هخلِ لَ حثسِ ٍ هٌؼِ الطؼام ٍ الشزاب فئى ماى هنٓ ال ٗحتول هخلِ •

. الثقاء فْ٘ا فوات فَْ ػون

 181: ، ص4 شرائع اإلسالم في هسبئل الحالل ٍ الحرام، ج
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العود
ٍ لَ ظزتِ دٍى ذلل فأػقثِ هزظا ٍ هات فالثحج فِ٘ ماألٍل ٍ فىٖ  •

القَاػن ٍ شزحْا التصزٗح تأى ػل٘ىِ القصىاك مىالوقٌَل الوز ىل     
.ظوٌا حت  هات

23:، ص42 جَاّر النالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج



4

العود
*:ٍ فٖ الوسالل•
ألى ظزتِ ٍ إى لىن ٗنىي تىاغا بالثىا ٍ ال تصىنُ إال قى قػقاتىِ       » •

للوزض الذٕ حصل تِ التلف ص٘ز األهزٗي توٌشلٔ  ثة ٍاحن، ٍ ّىَ  
هوا ٗقتل بالثا ٍ إى ماى العزب ػل  حنغِ هوا ال ٗقتل، 

ٍ ٗؤٗنُ ها  ٘أغٖ هي قى  زاٗٔ الجزح ػونا َٗجة القىَد ٍ إى مىاى   •
الجزح ب٘ز تاغل، ٍ ّذا هي قفزادُ، ألى الوزض هسثة هي الجىزح، ٍ  
هٌِ ًشأ الْاك، فناى فٖ هؼٌ  السزاٗٔ، ٍ تْىذا الحنىن صىزح فىٖ     

القَاػن ٍ التحزٗز، 
  69: ، ص15 هسبلل األفْبم إلى تٌقيح شرائع اإلسالم، ج*•

23:، ص42 جَاّر النالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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العود
ٍ ال ٗقلَ هي إشنال، ألى الوؼتثز موا غقنم إها القصن إلى  القتىل قٍ   •

فؼل ها ٗقتل بالثا، ٍ الوفزٍض ٌّا خاف ذلل، ٍ إًوا حنث القتىل  
هي العزب ٍ الوزض الوتؼقة لِ، ٍ الوزض ل٘س هي فؼل العارب ٍ 

إى ماى  ثثا فِ٘، 
: فىٖ تىَل الوصىٌف   « األٍل»ٍ ألجل ّىذا االشىنال فسىز تؼعىْن     •

ِ « فالثحج ماألٍل» قهىا  »: توا فصلِ  اتقا فٖ الصَرٓ األٍل  هي تَلى
قشثِْ القصىاك  : -إل  تَلِ -لَ حثس ًفسِ ٗس٘زا ال ٗقتل هخلِ بالثا
ف٘نَى الحنن ٌّىا قى العىزب   « إى تصنُ القتل، ٍ النٗٔ إى لن ٗقصن

الوتؼقة للوزض ػونا إى تصن تِ القتل فالقصاك، ٍ َٗجة النٗٔ إى 
لن ٗقصن، ال قًِ ػون هطلقا، 

23:، ص42 جَاّر النالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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العود
ٍ ّذا التفس٘ز ٍ إى ٍافق الظاّز هي الحنن إال قًِ ب٘ز هزاد للوصٌف، •

ألًِ حنوِ ٍ حنن ب٘زُ فٖ خصَك ّذُ الوسألٔ تنًَِ ػونا هطلقا، 
ٍ الؼاهٔ فزض الوسألٔ ػل  ٍجِ ال ٗحتول  َى ذلل، ٍ إى ماًى   

.«ػثارٓ الوصٌف تقزب الوسألٔ األخزى هحتولٔ احتواال هزجَحا

23:، ص42 جَاّر النالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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العود
َّ مذلل حت  لَ ماً  السزاٗٔ فِ٘ ًادرٓ، ٍ لني لؼىل الَجىِ   : تل •

فِ٘ ها ذمزًاُ هي مَى الجو٘غ ػونا لوا ػزفتِ هي الصنل الؼزفٖ هىي  
ٖ ء هوا ٗقتل هخلِ بالثا، إذ ذلىل   ب٘ز اػتثار تصن القتل ٍ ال مَى الش

، قتلِ عبهداال عود إلى القتل 

 24: ، ص42 جَاّر النالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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العود
 األٍلالذٕ غشْن لِ الٌصَك السىاتقٔ ال   *الثبًيٍ الؼٌَاى فٖ األدلٔ •

الذٕ ٍ إى شْنت لِ الٌصَك األخز فٖ الجولٔ إال قًِ ال جاتز لْىا،  
لني خزد ػي ذلل صَرٓ ػنم غؼقة الوزض، للٌصَك الوشتَرٓ، ٍ 
تق٘  ّٖ غح  العاتط ٍ لَ لؼنم اًجثار غلل الٌصَك تالٌسثٔ إلى   
ّذُ الصَرٓ الوؤٗنٓ تٌصَك  زاٗٔ الجزح الغ٘ز القاغل هخلِ ٍ االغفال 
ظاّزا ٌّا، ال ها  وؼتِ هي مًَِ هىغ السىزاٗٔ هوىا ٗقتىل بالثىا ٍ ال      

.فحَى  زاٗٔ الجزح، إذ ّوا هؼا موا غزى، ٍ اهلل الؼالن
العود الي القتل*•
القتل عبهدا**•

 24: ، ص42 جَاّر النالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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 قصبص الٌفسهَجت 
:ٍ تن غحصل هي ذلل قى األتسام حاحٔ•
ػون هحط، ٍ َّ تصن الفؼل الذٕ ٗقتل هخلِ،  َاء تصن القتىل هىغ    •

ذلل قٍ ال، ٍ تصن القتل توا ٗقتل ًادرا، 
ٍ شثِ الؼون تصن الفؼل الذٕ ال ٗقتل هخلِ هجزدا ػي تصن القتل، •
ٖ ء ف٘ص٘ة ب٘زُ• . ٍ القطأ قى ال ٗقصن الفؼل ٍ ال القتل قٍ ٗقصنُ تش

18: ، ص42 جَاّر النالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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العود
، ثل لن أى الودار على صدق القتل عودا، سَاء مبى هجبشرٓ أٍ تسجيجب•

، موا قى جولٔ هوىا ذمىزٍُ   ًجد شيئب هٌْوب عٌَاًب في شي ء هي األدلٔ
فٖ السثة ٗؼن هثاشزٓ ػزفا، ٍ تن ذمز الفاظل القٌق غارٓ تالوثاشزٓ ٍ 
قخزى تالتسث٘ة، ٍ ًحَُ ٍتغ للوصٌف، ًؼن هىا  ىوؼتِ هىي العىاتط     

.الوشتَر فٖ القصاك هَافق لوا ذمزًاُ، ّذا ملِ فٖ الوثاشزٓ

 21: ، ص42 جَاّر النالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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العود
فٖ الوقام لَ ظزتِ توىا دٍى ذلىل   ( تنس  زُ)ٍ ها فٖ مام الواغي •

فأػقثِ هزظا ٍ هات، فالثحج فِ٘ ماألٍل ظىاّزُ هىا غقىنفم ف٘وىا إذا     
قر ل الوقٌَل ظوٌا فوات فئًِّ هي القتل ػونا فَ٘جة القصىاك ٍ  
إى احتول تؼعْن قى ٗنَى الوزاد ها غقنفم ف٘وا إذا حثس ًفسِ ٗسى٘زا  
حنف قر ل هي حثَت القصاك هغ تصن القتل ٍ حثَت النٗٔ هغ ػنهِ ٍ 
لني ّذا االحتوال ال ٌٗا ة ها غقنفم هٌِ ٍ هي ب٘ىزُ فىٖ اسر ىال    

. ظوٌا

 17: متبة القصبص، ص -تٌقيح هجبًي األحنبم 
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العود
ٍ ها ذمز فٖ ٍجِ حثَت القصاك هي مَى الفؼل هغ الوزض الحىادث  •

تِ هي صنٍر الجٌاٗٔ القاغلٔ تا تصن القتل، ال ٗوني الوساػنٓ ػل٘ىِ   
ألىّ الفؼل ٍ إى ٗحنث الوزض تِ، ٍ لني الوزض ب٘ز هقصَد ٍ ل٘س 
الفؼل هوا ٗنَى حصَل الوزض تِ قهزا ًَػ٘فا ل٘نَى تصن الفؼىل هىي   

ٍ ػل  الجولٔ الفؼل لن ٗقصن تِ القتىل ٍ لى٘س   . تصن إحناث الوزض
.هوا ٗقتل توخلِ فا هَظَع للقصاك

 17: متبة القصبص، ص -تٌقيح هجبًي األحنبم 
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 متبة القصبص

لَ هٌؼِ ػي الطؼام قٍ الشزاب هنٓ ال ٗحتول لوخلِ الثقاء فَْ  9هسألٔ •
ػون ٍ إى لن ٗقصن القتل، ٍ إى ماى هنٓ ٗتحول هخلِ ػادٓ ٍ ال ٗوَت 
تِ لني اغفق الوَت قٍ قػقثِ تسثثِ هزض فوات فف٘ىِ التفصى٘ل تى٘ي    

.مَى القتل هقصَدا ٍ لَ رجاء قٍ ال

510: ، ص2 تحرير الَسيلٔ؛ ج
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 متبة القصبص

ٍ هخلِ لَ حثسِ ٍ هٌؼِ الطؼام ٍ الشزاب فئى ماى هنٓ ال ٗحتول هخلِ •
.الثقاء فْ٘ا فوات فَْ ػون

 181: ، ص4 شرائع اإلسالم في هسبئل الحالل ٍ الحرام، ج
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العود
ٍ هخلِ لَ حثسِ ٍ هٌؼِ الطؼام ٍ الشزاب فاى ماى هنٓ ال ٗحتول هخلِ •

الثقاء فْ٘ا صحٔ ٍ هزظا ٍ شثؼا ٍ جَػا ٍ رٗا ٍ ػطشا فوىات فْىَ   
ػون تا خاف ٍ ال إشنال، 

ٍ إى لن ٗني مذلل، تل ماى هنٓ ٗحتول هخلِ الثقاء فْ٘ا ٍ لني قػقثِ •
ذلل هزظا ػلن قًِ هسثة ػٌِ هات تِ قٍ ظؼف تىَٓ مىذلل حتى     
غلف فِ٘ فَْ ػون ٍ إى لن ٗزد القتل، لوا ػزفتِ ٍ إى لىن ٗنىي غَلىن    
.ذلل بالثا هٌِ، ٍ ٗقتلف ذلل تاختاف الٌاس تَٓ ٍ حاال ٍ سهاًا

 24: ، ص42 جَاّر النالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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العود
ًؼن فٖ حثَت القصاك هغ جْل الجاًٖ تالحال فٖ القَاػن إشنال، ٍ •

لؼلِ هي غحقق القتل هوا ٗقتل هخلِ ػادٓ ٍ غؼونُ، ٍ هي الجْىل تأًىِ   
. هوي ٗقتلِ

ٍ فِ٘ قى هقتع  ها ذمزًاُ القصاك، ظزٍرٓ صنل الؼوىن إلى  فؼىل    •
.ٗتزغة ػلِ٘ الوَت

فئى ًفٌ٘اُ ففىٖ إٗجىاب مىل النٗىٔ قٍ ًصىفْا إحالىٔ       »تل فْ٘ا قٗعا •
ٍ ًحَُ فٖ جزٗاى اسشنال٘ي ظىزب  « للْاك ػل  الجَػ٘ي إشنال

.الوزٗط توا ٗقتلِ هغ الجْل تحالِ

 24: ، ص42 جَاّر النالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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العود

ٍ لني فِ٘ قى هقتعاُ ػنم القصاك فِ٘ فٖ صىَرٓ الؼلىن إال هىغ رد    •
ًصف النٗٔ فٖ هتاتؼٔ الجىَع األٍل الىذٕ ّىَ ب٘ىز هعىوَى ػلى        
الجاًٖ، ٍ َّ هؼلَم الؼنم، فالتحق٘ق حثَت النٗٔ ما للصنل هغ ػىنم  
دل٘ل ػل  التَسٗغ فٖ هخلِ، ٍ لؼلِ لذا ا تعؼف الٌصىف فىٖ هحنىٖ    

.التحزٗز، ٍ اهلل الؼالن

 24: ، ص42 جَاّر النالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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العود
لَ حثسِ ٍ هٌؼِ الطؼام ٍ الشىزاب هىنفٓ ال ٗحتوىل هخلىِ     : د[ الخالج]•

أٍ أعقجِ هرضب هبت ثِ، أٍ ضعف قوَةٓ حتىوى تلوف    الثقاء فْ٘ا فوات، 
ٍ ٗقتلىف ذلىل تىاختاف الٌىاس فىٖ تىَاّن، ٍ       . ثسججِ، فَْ عود

اختاف األحَال ٍ األسهاى، فالزٗفىاى فىٖ الثىزد ٗصىثز هىا ال ٗصىثز       
 ُ ٍ . الؼطشاى فٖ الحزّ، ٍ تارد الوشاد ٗصثز ػل  الجَع قمخز هي حىارف

لَ حثس الجائغ حتّ  هات جَػا، فئى ػلن جَػِ لشهِ القصاك، موا 
ٍ إى جْلوِ ففوي   . لَ ظزب هزٗعا ظزتا ٗقتل الوزٗط دٍى الصح٘ح

فإى ًفيٌبُ ففي إيجبة ملى الديؤ أٍ ًصوفْب إحبلؤ    . القصبص إشنبل
.للْالك على الجَعيي إشنبل

 584: ، ص3 قَاعد األحنبم في هعرفٔ الحالل ٍ الحرام، ج


