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عالمات المنكرين

ٍٓ هٌِْْٔنٕ هٓيْ ٗٓسَِٕوِؼَٔىَ إِلَٕ٘كٓ أَ فَأًَْتَٓ ُسسٕتوِغٔ صلظَّتنَ ٍٓ لَتَٕ     •
﴾42﴿كَاًسَص الَ ٗٓؼٕمِلسَىَ 

هٌِْْٔنٕ هٓيْ ٌْٗٓظسشس إِلَٕ٘كٓ أَ فَأًََْٓ َُْٕذِٕ صلْؼٔوٕٖٓ ٍٓ لََٕ كَاًسَص الَ ٍٓ •
كِتيَّ  ٰ  إِىَّ صللَِّٓ الَ ٗٓظْلِنٔ صلٌَّتآَ ََتًٕ٘او ٍٓ     ﴾43﴿ٗٔثٕظِشسٍىَ 

 ﴾44﴿صلٌَّآَ أًَْفسسْٓٔنٕ ٗٓظْلِؤَىَ 

يونس
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 كتاب القصاص

 كِاب صلمظاص•
.ٍ َّ إها فٖ صلٌفس ٍ إها ف٘وا دًٍْا•

508: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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 قصاص النفس

 صلمسن صألٍ  فٖ لظاص صلٌفس•
ٍ صلٌظش فِ٘ فٖ صلوَجة، ٍ صلششصئط صلوؼِثشٓ ف٘تِ، ٍ هتا ٗٔثتَ تتِ، ٍ     •

.ك٘ف٘ٔ صالسِ٘فاء

508: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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 قصاص النفسموجة 

 صلمَ  فٖ صلوَجة•
:.ٍ َّ إصّاق صلٌفس صلوؼظَهٔ ػوذص هغ صلششصئط صُٙ٘ٔ•

508: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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 قصاص النفسموجة 

ِٗحمك صلؼوذ هحؼا تمظذ صلمِل توا ٗمِل ٍ لَ ًادسص، ٍ تمظذ  1هسألٔ •
فؼل ٗمِل تِ غالثا، ٍ إى لن ٗمظذ صلمِل تِ، ٍ لذ ركشًا ُفظ٘ل صأللسام 

فٖ كِاب صلذٗات 

508: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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 القول في الشرائط المعتثرة في القصاص
 فٖ صلششصئط صلوؼِثشٓ فٖ صلمظاصصلمَ  •
:ٍ ّٖ أهَس•

519: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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 القول في الشرائط المعتثرة في القصاص
صلِسإٍ فٖ صلحشٗٔ ٍ صلشل٘ٔ، -صألٍ •
صلحشّ تالحشّ ٍ تالحشٓ لكي هغ سد فاػل صلذٗٔ، ٍ َّ ًظت  دٗتٔ   ف٘مِل •

صلشجل صلحش، ٍ كزص ُمِل صلحشٓ تالحشٓ ٍ تالحش لكي ال ٗؤخز هي ٍلْ٘ا 
.أٍ ُشكِْا فاػل دٗٔ صلشجل

519: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية
لَ صهٌِغ ٍلٖ دم صلوشأٓ ػي ُأدٗٔ فاػل صلذٗٔ أٍ كاى فم٘شص ٍ  1هسألٔ •

صلمظاص إلى ٍلتَ صألدصء ٍ  ٗؤخش   لن ٗشع صلماُل تالذٗٔ أٍ كاى فم٘شص
.صلو٘سشٓ

519: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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ولي دم المرأة

ممتنع

القاتل ممتنع

القاتل فقير

فقير

القاتل ممتنع

القاتل فقير
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لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية
 صألٍّ  فٖ جٌاٗٔ صألحشصس تؼؼْن ػلى تؼغ[ صلوطلة]•
ٍ ٗمِل صلحشّ تالحشّ، ٍ صلحشّٓ تالحشّٓ، ٍ صلحشّٓ تتالحشّ، ٍ ال ٗؤختز هتي    •

ٖ ء، ٍ صلحشّ تالحشّٓ تؼذ سدّ فاػل دِِٗ .ُشكِْا َ
ٍ لَ صهٌِغ صلَلّٖ، أٍ كاى فم٘شص فاأللشب أىّ لِ صلوطالثٔ تذٗٔ صلحتشّٓ، إر  •

.ال سث٘ل إلى طلّ صلذم

594: ، ص3 قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام؛ ج
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لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية
هَجة جٌاٗٔ صلؼوذ صلمظاص ٍ صلذٗٔ ( الى)ٍ ٗحِول صلؼذم : ألَ ( 1)•

ال ُٔثَ صلّا طلحا ٍ لن ٗحظل ٍ صأللَى ػٌذٕ صى لِ صلوطالثٔ تالذٗتٔ  
 ِ هغ إػساسُ ال هغ ٗساسُ ٍ صهٌِاػ

571: ، ص4 إيضاح الفوائد في شرح مشكالت القواعد؛ ج
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لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية
لَ صهٌِغ صلَلّٖ هي سدّ صلفاػل أٍ كاى فم٘شصو فاأللشب أىّ لتِ صلوطالثتٔ   ٍ •

تذٗٔ صلحشّٓ ٍ إى لن ٗشع صلماُل إر ال سث٘ل إلى طلّ صلذم ٍ فتٖ كتلّ   
هي صلمظاص ٍ ُشكِ ٌّا طلّاو، ففٖ صألٍّ  لٌظ  دم صلماُل ٍ فٖ صلٔاًٖ 

ٍ ٗحِول صلؼذم، ألىّ صألطل فٖ همِؼى ّزُ صلجٌاٗٔ . لِوام دم صلومَِ 
.صلمَد ٍ إًّوا ُٔثَ صلذٗٔ طلحاو

46: ، ص11 كشف اللثام و اإلتهام عن قواعد األحكام؛ ج
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لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية
صأللشب أى »لَ صهٌِغ صلَلٖ هي سد صلفاػل أٍ كاى فم٘شص ففٖ صلمَصػذ ٍ •

لِ صلوطالثٔ تذٗٔ صلحشٓ ٍ إى لن ٗشع صلماُتل، إر ال ستث٘ل إلتى طتل     
.«صلذم

ٍ فِ٘ أى صلوِجِ صلؼذم تٌاء ػلى أى صألطل فْ٘تا صلمتَد، ٍ صلذٗتٔ إًوتا     •
ا هَلَفا ػلى صلِشصػتٖ، فوتغ ػتذم سػتا صلماُتل لِمت        ُْٔثَ طلح

صلَلٖ صلضصئتذ، ٍ صهٌِاػتِ ػتي رلتك ال      كهطالثِِ تالمظاص ػلى تزل
َٗجة صلذٗٔ، تل ٍ كزص فمشُ، تل ألظاُ صلِأخ٘ش إلى ٍلتَ صلو٘ستشٓ، ٍ   

.ل٘س هٔل رلك طال، كوا َّ ٍصػح

82: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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يقتض للرجل من المرأة في األطراف
ٗمِض للشجل هي صلوشأٓ فٖ صألطشصف، 2هسألٔ •
كزص ٗمِض للوشأٓ هي صلشجل فْ٘ا هي غ٘ش سد، ٍ •
ُِساٍى دِْٗوا فٖ صألطشصف ها لن ٗثلغ جشصحتٔ صلوتشأٓ ٓلتْ دٗتٔ     ٍ •

صلحش، 
تلغِِ ُشجغ إلى صلٌظ  هي صلشجل فْ٘وا، فحًٌ٘تز ال ٗمتِض هتي    فئرص •

. صلشجل لْا إال هغ سد صلِفاٍت

519: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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يقتض للرجل من المرأة في األطراف
ٗمِضّ للشجل هي صلوشأٓ فٖ صألطشصف ٍ ال سجَع فِ٘، ٍ للوشأٓ هتي  ٍ •

صلشجل ٍ ال سدّ ها لن ُثلغ ٓلْ دٗٔ صلحشّ، ٍ ِٗساٍٗاى دٗٔ ٍ لظاطتا،  
فئرص تلغَ ٓلْ دٗٔ صلحش سفلَ صلوشأٓ ٍ طاست ػلى صلٌظ  ف٘متِضّ  

.سدّ صلِفاٍت« 1»لْا هٌِ هغ 
ٍ لَ لطغ أستؼتا لتن   . فلَ لطغ ٓالّ أطاتغ هٌْا لطغ هٔلْا هٌِ لظاطا•

.ُمطغ صألستغ إلّا تؼذ سدّ دٗٔ إطثؼ٘ي

594: ، ص3 قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام؛ ج



17

يقتض للرجل من المرأة في األطراف

ٍ ّل لْتا صلمظتاص فتٖ إطتثؼ٘ي هتي دٍى سّدا إَتكا ، ٍ ٗمتَى        •
صإلَكا  لَ طلثَ صلمظاص فٖ ٓالّ ٍ صلؼفَ ػي صلشصتؼٔ، فئى أٍجثٌا 

.أخز إطثؼ٘ي فال ُطالة تضصئذ أسَا ٍ ال لظاطا

594: ، ص3 قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام؛ ج
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يقتض للرجل من المرأة في األطراف
.ّل ُِخّ٘ش حًٌ٘زا صأللشب رلكٍ •
ٍ لَ طلثَ صلذٗٔ لن ٗكي لْا أكٔش هي هائِ٘ي، ّزص إرص كاى صلمطغ تؼشتٔ •

.ٍصحذٓ
ٍ لَ كاى تؼشتات، ٓثَ لْا دٗٔ صألستغ، أٍ صلمظاص فتٖ صلجو٘تغ هتي    •

.غ٘ش سدّ

594: ، ص3 قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام؛ ج


