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2 

 هَا كٌُْتَ تَدِزِي هَا الْكِتَابُ ٍَ الَ الْإِيوَاىُ

إٍَٔحٌَٕٓ٘ب إِلَٕ٘هٓ سٍٔحبً هِيْ أَهٕشًَِب هٓب وٌُْتٓ تَذٕسِٕ هٓب ٍٓ وَزلِهٓ •
جٓؼٓلٌَْبُٔ ًَُساً ًَْٕدذِٕ ثِدِِ هٓديْ    لىِيْ الْىِتَبةٔ ٍٓ الَ الْئِٗوٓبىُ ٍٓ 

 ﴾52﴿ًَشَبءٔ هِيْ ػِجٓبدًَِب ٍٓ إًَِّهٓ لَتَْٕذِٕ إِلَى طِشَاؽٍ هٔسٕتَمِ٘نٍ 

طِشَاؽِ اللَِِّ الَّزِٕ لَِٔ هٓب فِٖ السَّوٓبٍٓاتِ ٍٓ هٓب فِدٖ الْدرَسٕعِ   •
 ﴾53﴿أَالَ إِلَى اللَِِّ تَظِ٘شُ الْرُهَٔسٔ 

  489: ، الظفحة25، الجصء   الشَزى



3 

  كتاب القظاص

  وتبة المظبص•
 .ٍ َّ إهب فٖ الٌفس ٍ إهب ف٘وب دًٍْب•
 

 508: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



4 

  قظاص الٌفس

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

 508: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



5 

  قظاص الٌفسهَجة 

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

 508: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



6 

  قظاص الٌفسهَجة 

 
ٗتحمك الؼوذ هحؼب ثمظذ المتل ثوب ٗمتل ٍ لَ ًبدسا، ٍ ثمظذ  1هسرلٔ •

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

 508: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



7 

  القَل في الشسائط الوعتثسة في القظاص
  فٖ الششائؾ الوؼتجشٓ فٖ المظبصالمَل •
 :ٍ ّٖ أهَس•

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



8 

  القَل في الشسائط الوعتثسة في القظاص
 التسبٍٕ فٖ الحشٗٔ ٍ الشل٘ٔ، -األٍل•

الحشّ ثبلحشّ ٍ ثبلحشٓ لىي هغ سد فبػل الذٗٔ، ٍ َّ ًظد  دٗدٔ   ف٘متل •
الشجل الحش، ٍ وزا تمتل الحشٓ ثبلحشٓ ٍ ثبلحش لىي ال ٗؤخز هي ٍلْ٘ب 

 .أٍ تشوتْب فبػل دٗٔ الشجل
 

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



9 

 لَ اهتٌع ٍلي دم الوسأة عي تأدية فاضل الدية

لَ اهتٌغ ٍلٖ دم الوشأٓ ػي تردٗٔ فبػل الذٗٔ أٍ وبى فم٘شا ٍ  1هسرلٔ •
المظبص إلى ٍلدت األداء ٍ  ٗؤخش   لن ٗشع المبتل ثبلذٗٔ أٍ وبى فم٘شا

 .الو٘سشٓ
 

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



10 

 يقتض للسجل هي الوسأة في األطساف

 ٗمتض للشجل هي الوشأٓ فٖ األؿشاف، 2هسرلٔ •

 وزا ٗمتض للوشأٓ هي الشجل فْ٘ب هي غ٘ش سد، ٍ •
تتسبٍى دٗتْوب فٖ األؿشاف هب لن ٗجلغ جشاحدٔ الودشأٓ ثلدي دٗدٔ     ٍ •

 الحش، 
ثلغتِ تشجغ إلى الٌظ  هي الشجل فْ٘وب، فحٌ٘ئدز ال ٗمدتض هدي    فئرا •

 . الشجل لْب إال هغ سد التفبٍت
 

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



11 

  التساٍي في الديي -الثاًي
  التسبٍٕ فٖ الذٗي -الثبًٖ•
 .، فال ٗمتل هسلن ثىبفش هغ ػذم اػت٘بدُ لتل الىفبس•
 

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



12 

 ال فسق تيي أطٌاف الكفاز

ال فشق ث٘ي أطٌبف الىفبس هي الزهٖ ٍ الحشثٖ ٍ الوسدترهي   1هسرلٔ •
 ٍ غ٘شُ،

ٍ لَ وبى الىبفش هحشم المتل وبلزهٖ ٍ الوؼبّدذ ٗؼدضس لمتلدِ، ٍ ٗغدشم     •
 .الوسلن دٗٔ الزهٖ لْن

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



13 

 لَ اعتاد الوسلن قتل أهل الرهة  

لَ اػتبد الوسلن لتل أّل الزهٔ جبص االلتظبص هٌِ ثؼدذ سد   2هسرلٔ •
 ،*دٗتِفبػل 

 .ٍ ل٘ل إى رله حذ ال لظبص، ٍ َّ ػؼ٘ •
 
ٍ لَ لن يطلة اٍلياء الدم القَد ٍ كاى هذرا الوسذلن هَجثذا لسفذع      *•

األهي العام فيجة على الحاكن قتله حدا ٍ لذَ لذن يكذي هفسذدا فذي      
األزع فيجَش للحاكن أخر دية الوسذلن  عٌذه أٍ أخذر أزتعذة  الف     

 دزهن تدل ثواًية هأة
 
 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج 



14 

 يقتل الرهي تالرهي

 ٗمتل الزهٖ ثبلزهٖ ٍ ثبلزه٘ٔ هغ سد فبػل الذٗٔ، 3هسرلٔ •

• ٍ ٔ ثبلزه٘ٔ ٍ ثبلزهٖ هي غ٘ش سد الفؼل وبلوسلو٘ي، هي غ٘ش فشق  الزه٘
ث٘ي ٍحذٓ هلتْوب ٍ اختالفْوب، ف٘متل الَْ٘دٕ ثبلٌظشاًٖ ٍ ثبلؼىس ٍ 

 .الوجَسٖ ثْوب ٍ ثبلؼىس
 

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



15 

 لَ قتل ذهي هسلوا عودا

ٍ   لَ لتل رهٖ هسلوب ػوذا دفغ َّ ٍ هبلِ إلى أٍل٘بء الومتَل 4هسرلٔ •
ّن هخ٘شٍى ث٘ي لتلِ ٍ استشلبلِ، هي غ٘ش فشق ث٘ي وَى الوبل ػٌ٘ب أٍ 
دٌٗب هٌمَال أٍ ال، ٍ ال ث٘ي وًَِ هسبٍٗب لفبػل دٗٔ الوسدلن أٍ صائدذا   

 .ػلِ٘ أٍ هسبٍٗب للذٗٔ أٍ صائذا ػلْ٘ب

 520: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



16 

 أٍالد الرهي القاتل أحساز

 أٍالد الزهٖ المبتل أحشاس ال ٗستشق ٍاحذ هٌْن لمتل ٍالذّن، 5هسرلٔ •

لَ أسلن الزهٖ المبتل لجل استشلبلِ لن ٗىي ألٍل٘دبء الومتدَل غ٘دش    ٍ •
 .لتلِ
 

 520: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



17 

 لَ قتل الكافس كافسا ٍ أسلن

لَ لتل الىبفش وبفشا ٍ أسلن لن ٗمتل ثِ، ثل ػلِ٘ الذٗٔ إى وبى  6هسرلٔ •
 .الومتَل را دٗٔ

 
 
 

 520: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



18 

 يقتل ٍلد السشدة تَلد الصًية

ٗمتل ٍلذ الششذٓ ثَلذ الضً٘ٔ ثؼذ ٍطفِ اإلسالم ح٘ي تو٘دضُ   7هسرلٔ . •
 ٍ لَ لن ٗجلغ،

ٍ أهب فٖ حبل طغشُ لجل التو٘ض أٍ ثؼذُ ٍ لجل إسالهِ ففٖ لتلِ ثدِ ٍ  •
 . ػذهِ ترهل ٍ إشىبل

 
 

 520: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



19 

 يقتل ٍلد السشدة تَلد الصًية

 
 .ٗمتل ٍلذ الششذٓ ثَلذ الضً٘ٔ لتسبٍْٗوب فٖ اإلسالمٍ •

 

  197: ، ص4 شسائع اإلسالم في هسائل الحالل ٍ الحسام، ج



20 

 يقتل ٍلد السشدة تَلد الصًية

فدٖ    ٗمتل ٍلذ الشش٘ذٓ ثَلذ الضً٘ٔ ثؼدذ ٍطدفِ اإلسدالم لتسدبٍْٗوب    ٍ •
اإلسالم ػٌذًب ًؼن هي حىن ثىفشُ هي األطحبة ٍ إى أظْش اإلسدالم  
ال ٗمتلِ ثِ، ثل ل٘ل ال ٗمتل ثِ ٍ َّ طغ٘ش، لؼذم إسالهِ التجؼدٖ ثؼدذم   
األثَٗي لِ ششػب إال أى ٗسجى، ثٌبء ػلى طدحٔ سدجٖ هثلدِ، فد٘حىن     
حٌ٘ئز ثئسالهِ تجؼب للسبثٖ، ٍ ورًِ هجٌٖ ػلى اشدتشاؽ الوسدبٍآ فدٖ    
الذٗي فٖ المظبص، لإلجوبع ٍ ًحَُ، ٍ إال فوب سوؼتِ هي الٌظدَص  

ػذم لتل الوسلن ثبلىبفش، ٍ ٍلدذ الضًدب لجدل ٍطدفِ اإلسدالم ال      « 1»
الٌَّفْسٓ « »2»ٗحىن ثىفشُ، ٍ لزا للٌب ثـْبستِ، فٌ٘ذسج فٖ لَلِ تؼبلى 

 .ٍ غ٘شُ هوب دل ػلى المظبص، ٍ اهلل الؼبلن« ثِبلٌَّفْسِ
 

 158: ، ص42 جَاهس الكالم في شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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  عقاب ٍلد الصًا 48
  ػمبة ٍلذ الضًب 48•
ػٌِْٓٔ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػٓلٍِّٖ ػٓيِ الْؤفَؼَّلِ ثٕيِ طٓبلِحٍ ػٓيْ جٓبثِشٍ ػٓيْ أَثِدٖ   99•

  جٓؼٕفَشٍ ع لَبلَ لَب ٗٓمْتُلُ الْرًَْجِ٘ٓبءٓ ٍٓ لَب إٍَٔلَبدٓ الْرًَْجِ٘ٓبءِ إِلَّب إٍَٔلَبدٔ الضًَِّب

 108: ، ص1 ؛ ج(للثسقي)الوحاسي 



22 

  عقاب ٍلد الصًا 48
ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَثِِِ٘ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ الْجٓشْلِِّٖ ػٓيِ اثٕيِ فَؼَّبلٍ ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ  100•

ثٔىَٕ٘شٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ لَبلَ سٓوِؼٕتٔ أَثٓب جٓؼٕفَشٍ ع ٗٓمَُلُ لَب خَٕ٘شَ فِٖ ٍٓلَذِ الضًَِّب ٍٓ لَب 
ٖٕ ءٍ هٌِِْٔ ٗٓؼٌِٕٖ  فِٖ ثٓشَشُِِ ٍٓ لَب شَؼٕشُِِ ٍٓ لَب فِٖ لَحٕوِِِ ٍٓ لَب فِٖ دٓهِِِ ٍٓ لَب فِٖ شَ
ٍٓلَذٓ الضًَِّب ٍٓ فِٖ سٍِٓاِٗٓٔ أَثِٖ خَذِٗجَٓٔ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ إِىْ وَبىَ أَحٓذٌ 

لَِٔ ٍٓ هٓدب سٓدبئِحٔ ثٌِٓدٖ    فَمِ٘لَ   هِيْ إٍَٔلَبدِ الضًَِّب ًَجٓب لٌََجٓب سٓبئِحٔ ثٌِٖٓ إِسٕشَائِ٘لَ
إِسٕشَائِ٘لَ لَبلَ وَبىَ ػٓبثِذاً فَمِ٘لَ لَِٔ إِىَّ ٍٓلَذٓ الضًَِّب لَب ٗٓـِ٘تٔ أَثٓدذاً ٍٓ لَدب ٗٓمْجٓدلُ    

  اللَِّٔ هٌِِْٔ ػٓوٓلًب لَبلَ فَخَشَجٓ ٗٓسِ٘حٔ ثٕٓ٘يَ الْجِجٓبلِ ٍٓ ٗٓمَُلُ هٓب رًَْجِٖ
 

 108: ، ص1 ؛ ج(للثسقي)الوحاسي 



23 

 شَهَادَةِ ٍَلَدِ الصًَِّا

ػٓلُِّٖ ثٕيُ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ طٓبلِحِ ثٕيِ السٌِّْذِِّٕ ػٓيْ جٓؼٕفَشِ ثٕديِ   1 -329 -2 5•
ػٓديْ   -ثٓشِ٘شٍ ػٓيْ أَثٓبىِ ثٕيِ ػٔثْوٓبىَ ػٓيْ أَثِٖ ثٓظِ٘شٍ لَبلَ سٓرَلْتٔ أَثٓب جٓؼٕفَدشٍ ع 

شَْٓبدِٓٓ ٍٓلَذِ الضًَِّب تَجَٔصٔ فَمَبلَ لَب فَمُلْتٔ إِىَّ الْحٓىَنٓ ثٕديَ ػٔتَٕ٘جٓدَٔ ٗٓدضْػٔنٔ أًََّْٓدب     
إًَِّدِٔ لَدزِوْشل لَدهٓ ٍٓ     -تَجَٔصٔ فَمَبلَ اللَّْٔنَّ لَب تَغْفِشْ رًَْجِٓٔ هٓب لَبلَ اللَِّٔ لِلْحٓىَدنِ 

لِمََٕهِهٓ فَلْ٘ٓزّْٓتِ الْحٓىَنٔ ٗٓوٌِ٘بً ٍٓ شِوٓبلًب فََٓ اللَِِّ لَب ٗٔؤْخَزُ الْؼِلْدنٔ إِلَّدب هِديْ    
  إَّٔلِ ثٕٓ٘تٍ ًَضَلَ ػٓلَِْٕ٘نٕ جٓجٕشَئِ٘لُ ع

 

 400: ، ص1 ؛ ج(اإلسالهية -ط )الكافي 



24 

 سُؤْزَ ٍَلَدِ الصًَِّا

أَحٕوٓذٔ ثٕيُ إِدٕسِٗسٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَحٕوٓذٓ ػٓديْ أَُّٗدَةٓ ثٕديِ ًُدٍََ ػٓديِ       6•
الَْٓشَّبءِ ػٓوَّيْ رَوَشَُٔ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع أًََِّٔ وَشُِٓ سٔؤْسٓ ٍٓلَذِ الضًَِّدب ٍٓ سٔدؤْسٓ   
الَْْ٘ٓٔدِِّٕ ٍٓ الٌَّظٕشَاًِِّٖ ٍٓ الْؤشْشِنِ ٍٓ وُلِّ هٓب خَبلَ ٓ الْئِسٕدلَبمٓ ٍٓ وَدبىَ أَشَدذَّ    

  رَلِهٓ ػٌِْذُٓٔ سٔؤْسٔ الٌَّبطِتِ
 

 11: ، ص3 ؛ ج(اإلسالهية -ط )الكافي 



25 

 غُسَالَةَ ٍَلَدِ الصًَِّا

  هٓبءِ الْحٓوَّبمِ ٍٓ الْوٓبءِ الَّزِٕ تُسٓخٌُِِّٔ الشَّوٕسٔثٓبةٔ •
ثٓؼٕغٔ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيِ اثٕيِ جٔؤَْٕسٍ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ الْمَبسِنِ ػٓديِ اثٕديِ أَثِدٖ     1•

ٗٓؼٕفَُسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ لَبلَ لَب تَغْتَسِلْ هِيَ الْجِئْشِ الَّتِٖ تَجٕتَوِغٔ فِْ٘ٓب 
غُسٓبلَُٔ الْحٓوَّبمِ فَئِىَّ فِْ٘ٓب غُسٓبلََٔ ٍٓلَذِ الضًَِّب ٍٓ َّٔٓ لَب ٗٓـْْٔشُ إِلَى سٓجٕؼِٓٔ آثٓبءٍ ٍٓ 
فِْ٘ٓب غُسٓبلََٔ الٌَّبطِتِ ٍٓ َّٔٓ شَشُّّٔوٓب إِىَّ اللَِّٓ لَدنٕ ٗٓخْلُدكْ خَلْمدبً شَدشّاً هِديَ      
الْىَلْتِ ٍٓ إِىَّ الٌَّبطِتٓ إََّٔٓىُ ػٓلَى اللَِِّ هِيَ الْىَلْتِ لُلْتٔ أَخْجِشًِْٖ ػٓيْ هٓدبءِ  
الْحٓوَّبمِ ٗٓغْتَسِلُ هٌِِْٔ الْجٌُٔتٔ ٍٓ الظَّجُِّٖ ٍٓ الَْْ٘ٓٔدُِّٕ ٍٓ الٌَّظٕشَاًُِّٖ ٍٓ الْوٓجَٔسُِّٖ 

  فَمَبلَ إِىَّ هٓبءٓ الْحٓوَّبمِ وَوٓبءِ الٌَّْٓشِ ٗٔـَِّْشُ ثٓؼٕؼُِٔ ثٓؼٕؼبً
 

 14: ، ص3 ؛ ج(اإلسالهية -ط )الكافي 



26 

 غُسَالَةَ ٍَلَدِ الصًَِّا

أَحٕوٓذٔ ثٕيُ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓىَنِ ػٓيْ سٓجٔلٍ هِيْ ثٌِٖٓ ّٓبشِنٍ لَدبلَ   10•
دٓخَلْتٔ ػٓلَى جٓوٓبػٍٓٔ هِيْ ثٌِٖٓ ّٓبشِنٍ فَسٓلَّوٕتٔ ػٓلَِْٕ٘نٕ فِٖ ثٕٓ٘تٍ هٔظْلِنٍ فَمَبلَ 
ثٓؼٕؼُْٔنٕ سٓلِّنٕ ػٓلَى أَثِٖ الْحٓسٓيِ ع فَئًَِِّٔ فِٖ الظَّذٕسِ لَبلَ فَسٓدلَّوٕتٔ ػٓلَٕ٘دِِ ٍٓ   
جٓلَسٕتٔ ثٕٓ٘يَ ٗٓذِِٕٓٗ فَمُلْتٔ لَِٔ لَذٕ أَحٕجٓجٕتٔ أَىْ أَلْمَبنٓ هٌْٔزُ حِ٘يٍ لِرَسٕرَلَهٓ ػٓيْ 
أَشْ٘ٓبءٓ فَمَبلَ سٓلْ هٓب ثٓذٓا لَهٓ لُلْتٔ هٓب تَمَُلُ فِٖ الْحٓوَّدبمِ لَدبلَ لَدب تَدذٕخُلِ     
الْحٓوَّبمٓ إِلَّب ثِوِئْضَسٍ ٍٓ غُغَّ ثٓظٓشَنٓ ٍٓ لَب تَغْتَسِلْ هِيْ غُسٓدبلَِٔ هٓدبءِ الْحٓوَّدبمِ    

ٍٓلَذٔ الضًَِّدب ٍٓ الٌَّبطِدتٔ لٌََدب إَّٔدلَ     فِِِ٘   فَئًَِِّٔ ٗٔغْتَسٓلُ فِِِ٘ هِيَ الضًَِّب ٍٓ ٗٓغْتَسِلُ
  الْجٕٓ٘تِ ٍٓ َّٔٓ شَشُّّٔنٕ
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