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 هُحَوَّذٌ سَسَُلُ اللَّهِ ٍَ الَّزِييَ هَعَهُ أَشِذَّاءُ عَلَى الْكُفَّاسِ سُحَوَاءُ تَيٌَِهُنِ

سٓسَٔلُ اللَِِّ ٍٓ الَّزِٗيَ هٓؼِٓٔ ؤَشِذَّاءٔ ػٓلَى الْكُفَّبسِ سٔحٓوٓبءٔ هٔحٓوَّذٌ •
ثٌَْٕٓ٘ٔنٕ تَشَأّنٕ سٔكَّؼبً سٔجَّذاً ٗٓجٕتَغَُىَ فَضْالً هِيَ اللَِِّ ٍٓ سِضْوَٓاًبً  

هٓوخَلُْٔنٕ فِوٖ   رلِكٓ سِ٘وٓبّٔنٕ فِٖ ٍٔجَِِّْٔنٕ هِيْ ؤَحَشِ السُّجَٔدِ 
التََّٕسٓآِ ٍٓ هٓخَلُْٔنٕ فِٖ الْئًِْجِ٘لِ كَضَسٕعٍ ؤَخْوشَدٓ شَوأْإَُٔ فَوأصٓسُٓٔ    
فَبسٕتَغْلَظَ فَبسٕتََٓى ػٓلَى سَٔلِِِ ٗٔؼٕجِتٔ الضُّسَّاعٓ لِ٘ٓغِو٘ظَ ثِِْونٔ   
الْكُفَّبسٓ ٍٓػٓذٓ اللَِّٔ الَّزِٗيَ آهٌَُٓا ٍٓ ػٓوِلُوَا الظَّوبلِحٓب ِ هِؤٌْْنٕ    

 ﴾29﴿هٓغْفِشًَٓ ٍٓ ؤَجٕشاً ػٓظِ٘وبً 

29: ، اآلية515: ، الظفحة26، الجضء   الفتح  
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  كتاب القظاص

  كتبة المظبص•
 .ٍ َّ إهب فٖ الٌفس ٍ إهب ف٘وب دًٍْب•
 

 508: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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  قظاص الٌفس

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

 508: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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  قظاص الٌفسهَجة 

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

 508: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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  قظاص الٌفسهَجة 

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

فؼل ٗمتل ثِ غبلجب، ٍ إى لن ٗمظذ المتل ثِ، ٍ لذ ركشًب تفظ٘ل األلسبم 
 فٖ كتبة الذٗب  

 508: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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  القَل في الششائط الوعتثشة في القظاص
  فٖ الششائط الوؼتجشٓ فٖ المظبصالمَل •
 :ٍ ّٖ ؤهَس•

 519: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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  القَل في الششائط الوعتثشة في القظاص
 التسبٍٕ فٖ الحشٗٔ ٍ الشل٘ٔ، -األٍل•

الحشّ ثبلحشّ ٍ ثبلحشٓ لكي هغ سد فبضل الذٗٔ، ٍ َّ ًظو  دٗؤ   ف٘متل •
الشجل الحش، ٍ كزا تمتل الحشٓ ثبلحشٓ ٍ ثبلحش لكي ال ٗؤخز هي ٍلْ٘ب 

 .ؤٍ تشكتْب فبضل دٗٔ الشجل
 

 519: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 لَ اهتٌع ٍلي دم الوشأة عي تأدية فاضل الذية

لَ اهتٌغ ٍلٖ دم الوشؤٓ ػي تإدٗٔ فبضل الذٗٔ ؤٍ كبى فم٘شا ٍ  1هسإلٔ •
المظبص إلى ٍلوت األداء ٍ  ٗؤخش   لن ٗشع المبتل ثبلذٗٔ ؤٍ كبى فم٘شا

 .الو٘سشٓ
 

 519: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 يقتض للشجل هي الوشأة في األطشاف

 ٗمتض للشجل هي الوشؤٓ فٖ األطشاف، 2هسإلٔ •

 كزا ٗمتض للوشؤٓ هي الشجل فْ٘ب هي غ٘ش سد، ٍ •
تتسبٍى دٗتْوب فٖ األطشاف هب لن ٗجلغ جشاحؤ الووشؤٓ حلوج دٗؤ     ٍ •

 الحش، 
ثلغتِ تشجغ إلى الٌظ  هي الشجل فْ٘وب، فحٌ٘ئوز ال ٗموتض هوي    فئرا •

 . الشجل لْب إال هغ سد التفبٍ 
 

 519: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج



11 

  التساٍي في الذيي -الثاًي
  التسبٍٕ فٖ الذٗي -الخبًٖ•
 .، فال ٗمتل هسلن ثكبفش هغ ػذم اػت٘بدُ لتل الكفبس•
 

 519: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 ال فشق تيي أطٌاف الكفاس

ال فشق ث٘ي ؤطٌبف الكفبس هي الزهٖ ٍ الحشثٖ ٍ الوسوتإهي   1هسإلٔ •
 ٍ غ٘شُ،

ٍ لَ كبى الكبفش هحشم المتل كبلزهٖ ٍ الوؼبّوذ ٗؼوضس لمتلوِ، ٍ ٗغوشم     •
 .الوسلن دٗٔ الزهٖ لْن

 519: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 لَ اعتاد الوسلن قتل أهل الزهة  

لَ اػتبد الوسلن لتل ؤّل الزهٔ جبص االلتظبص هٌِ ثؼوذ سد   2هسإلٔ •
 ،*دٗتِفبضل 

 .ٍ ل٘ل إى رلك حذ ال لظبص، ٍ َّ ضؼ٘ •
 
ٍ لَ لن يطلة اٍلياء الذم القَد ٍ كاى هذزا الوسذلن هَجثذا لشفذع      *•

األهي العام فيجة على الحاكن قتله حذا ٍ لذَ لذن يكذي هفسذذا فذي      
األسع فيجَص للحاكن أخز دية الوسذلن  عٌذه أٍ أخذز أستعذة  الف     

 دسهن تذل ثواًية هأة
 
 519: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج 
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 يقتل الزهي تالزهي

 ٗمتل الزهٖ ثبلزهٖ ٍ ثبلزه٘ٔ هغ سد فبضل الذٗٔ، 3هسإلٔ •

• ٍ ٔ ثبلزه٘ٔ ٍ ثبلزهٖ هي غ٘ش سد الفضل كبلوسلو٘ي، هي غ٘ش فشق  الزه٘
ث٘ي ٍحذٓ هلتْوب ٍ اختالفْوب، ف٘متل الَْ٘دٕ ثبلٌظشاًٖ ٍ ثبلؼكس ٍ 

 .الوجَسٖ ثْوب ٍ ثبلؼكس
 

 519: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 لَ قتل رهي هسلوا عوذا

ٍ   لَ لتل رهٖ هسلوب ػوذا دفغ َّ ٍ هبلِ إلى ؤٍل٘بء الومتَل 4هسإلٔ •
ّن هخ٘شٍى ث٘ي لتلِ ٍ استشلبلِ، هي غ٘ش فشق ث٘ي كَى الوبل ػٌ٘ب ؤٍ 
دٌٗب هٌمَال ؤٍ ال، ٍ ال ث٘ي كًَِ هسبٍٗب لفبضل دٗٔ الوسولن ؤٍ صائوذا   

 .ػلِ٘ ؤٍ هسبٍٗب للذٗٔ ؤٍ صائذا ػلْ٘ب

 520: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 أٍالد الزهي القاتل أحشاس

 ؤٍالد الزهٖ المبتل ؤحشاس ال ٗستشق ٍاحذ هٌْن لمتل ٍالذّن، 5هسإلٔ •

لَ ؤسلن الزهٖ المبتل لجل استشلبلِ لن ٗكي ألٍل٘وبء الومتوَل غ٘وش    ٍ •
 .لتلِ
 

 520: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 لَ قتل الكافش كافشا ٍ أسلن

لَ لتل الكبفش كبفشا ٍ ؤسلن لن ٗمتل ثِ، ثل ػلِ٘ الذٗٔ إى كبى  6هسإلٔ •
 .الومتَل را دٗٔ

 
 
 

 520: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج



18 

 يقتل ٍلذ الششذة تَلذ الضًية

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

ٍ ؤهب فٖ حبل طغشُ لجل التو٘ض ؤٍ ثؼذُ ٍ لجل إسالهِ ففٖ لتلِ ثوِ ٍ  •
 . ػذهِ تإهل ٍ إشكبل

 
 

 520: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 الجٌاية تيي ٍلذ الششيذة ٍ ٍلذ الضًيّة  

 (.2)لَ لتل ٍلذ الحالل ٍلذ الضًب، لُتِل ثِ (: 69هسإلٔ )•
ٍ كَى دٗٔ ٍلذ . إلطالق الكتبة ٍ السٌّٔ، ٍ ػذم ٍجَد دل٘ل همّ٘ذ( 2)•

 .الضًب كذٗٔ الزهّٖ ال ٗالصم ػذم حجَ  المظبص ثمتلِ
( لذس سشُ) ٰ  ًؼن، لَ حكن ثكفشُ كوب ًُسِت رلك إلى السّ٘ذ الوشتضى•

 .لكيّ الوجٌى غ٘ش طح٘ح. لن ٗٔمتَل الوسلن ثِ« 1»

 78: هَسَعة، ص42 هثاًي تكولة الوٌهاج؛ ج
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 تثعية ٍلذ الضًا للضاًي أٍ الضاًية

ثِ لوبل جو٘وغ الفمْوبء    ٍ  ػلِ٘،ٍلذ الضًب ٗغسل ٍ ٗظلى : 522هسإلٔ •
«8».  
 .«1»ال ٗغسل ٍ ال ٗظلى ػلِ٘ : لبل لتبدٍٓ •
التٖ ٍسد  ثبألهش ثبلظالٓ « 2»إجوبع الفشلٔ ٍ ػوَم األخجبس : دل٘لٌب•

  .األهَا ػلى 
 . «3« »ال إلِ إال اهلل: طلَا ػلى هي لبل»: ؤٗضب لَلِ ػلِ٘ السالمٍ •

 713: ، ص1 الخالف؛ ج
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 تثعية ٍلذ الضًا للضاًي أٍ الضاًية

 -419: 2، الوغٌٖ الثي لذاهٔ 171: 5، ٍ الوحلى 230: 1الوَطإ ( 8)•
 .267: 5، الوجوَع 420

: 4، إسشوبد السوبسٕ   136: 8، ٍ ػوذٓ المبسا 267: 5الوجوَع ( 1)•
317. 

: 3، ٍ التْوزٗت  480الحوذٗج   103: 1اًظش هي ال ٗحضشُ الفمِ٘ ( 2)•
الحوووذٗج  468: 1، ٍ االستجظوووبس 1026 -1025الحوووذٗج  328
1809- 1810. 

ثبة طفٔ هي تجَص الظالٓ  4 -3الحذٗج  56: 2سٌي الذاسلأٌٖ ( 3)•
 . هؼِ ٍ الظالٓ ػلِ٘

 713: ، ص1 الخالف؛ ج
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 تثعية ٍلذ الضًا للضاًي أٍ الضاًية

  «ثبة ه٘شاث ٍلذ الضًب»•
ٍلذ الضًب ال ٗشث ؤثبُ، ٍ : ٗختل  فٖ ه٘شاث ٍلذ الضًب، فوٌْن هي ٗمَل•

ٗشث اهِ ٍ هي ٗتمشة : ال اهِ ٍ ال ٗشحِ ؤثَُ ٍ ال اهِ، ٍ هٌْن هي ٗمَل
 ثْب، ٍ تشحِ اهِ، ٍ هي ٗتمشة ثْب، 

 165: ، ص2 ؛ ج(التي الثشاج)الوهزب 
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 تثعية ٍلذ الضًا للضاًي أٍ الضاًية

األلَى ػٌذٕ َّ األٍل، ألى تَسٗج الَلذ هوي الَالوذ ٗتجوغ طوحٔ     ٍ •
هوي  [ 1]إلحبق الَلذ ثِ ششػب، فلوب لن ٗجض ّبٌّب الحبلٔ ثوِ كوزلك   

[ 2]ح٘ج حظل ػي ٍطإ ثغ٘ش ػمذ ٍ ال شجْٔ ػمذ، ٍ كبى رلك لبئوبً 
 كبى األلَى هب ركشًبُ، 

 
 .ؤٕ ششػب[ 1]•
إرا كبى رلك حبثتب ٍ اًِ حظل ػي صًب ٍ لن ٗكي شجْٔ : لؼل الوشاد[ 2]•

 .لبئوبً فٖ ؤهٔ( ة)ٍ ال فشاش ٍ فٖ ًسخٔ 
 

 165: ، ص2 ؛ ج(التي الثشاج)الوهزب 
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 تثعية ٍلذ الضًا للضاًي أٍ الضاًية

فال ٗختلفَى فِ٘، فلوزلك لظوشًب   . فإهب اًِ ال ٗشث ؤثبُ ٍ ال ٗشحِ ؤثَُ•
ّبٌّب الكالم فٖ ه٘شاث اهِ، فبهب ٍلذ ٍلذ الضًب، فئًِ ٗشث ؤثبُ، ٍ ٗشحِ 

 .ؤثَُ ٍ كزلك صٍجِ ؤٍ صٍجتِ
 

 

 165: ، ص2 ؛ ج(التي الثشاج)الوهزب 
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 تثعية ٍلذ الضًا للضاًي أٍ الضاًية

. «4»هي اًتفبء التجؼ٘ٔ ششػب : فٖ الوتخلك هي هبء الضاًٖ الوسلن ًظشٍ •
كووب  اإلسوالم   تَلذُ هٌِ حم٘مٔ، ٍ كًَِ ٍلذا لغٔ ف٘تجؼِ فٖ « 5»ٍ هي 

 .ٗحشم ًكبحِ
 

 .دل٘ل لؼذم ٍجَة الغسل ػلى الوتخلك هي هبء الضاًٖ( 4)•
 .دل٘ل لَجَة الغسل ػلى الوتخلك هي هبء الضاًٖ( 5)•
•  

 

 403: ، ص1 ؛ ج(كالًتش -الوحشى )الشٍضة الثهية في ششح اللوعة الذهشقية 



26 

 تثعية ٍلذ الضًا للضاًي أٍ الضاًية

 :الخبهس. 5302•
لَ ؤحجل اهشؤٓ هي الضًّب حنّ تضٍّجْب ؤٍ اشتشاّب هي هَالّب، لن ٗجض لوِ  •

 .إلحبلِ ثِ، ٍ كزا ٍلذ الضًب هألمب ال ٗجَص ألحذ ؤثَِٗ إلحبلِ ثِ
 

 17: ، ص4 ؛ ج(الحذيثة -ط )تحشيش األحكام الششعية على هزهة اإلهاهية 
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 تثعية ٍلذ الضًا للضاًي أٍ الضاًية

فٖ إلحبق ٍلذ الضًب ثبلوسلو٘ي اشكبل، لَ ال دػوَى حكون الؼوشف    ٍ •
ٍ ٗشفغ ال٘ذ ػي حكوْن، ثبلومذاس الوزٕ حجوت الوشدع ػٌوِ     . ثبإللحبق

ششػب، ٍ َّ هخظَص ثجبة التَاسث، ٍ ٗجموى غ٘وشُ هوي الأْوبسٓ ٍ     
 .تغس٘لِ ٍ ؤهخبلْوب ثحبلِ

 

 254: ، ص1 ؛ ج(لآلغا ضياء)ششح تثظشة الوتعلويي 
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 تثعية ٍلذ الضًا للضاًي أٍ الضاًية

 ٗجَص لِ إلحبق ٍلذ الضًب ثِ ٍ اى تضٍد ثإهِ ثؼذ الضًبال •

 

 299: ، ص2 ؛ ج(الوحشى للحكين)هٌهاج الظالحيي 
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 تثعية ٍلذ الضًا للضاًي أٍ الضاًية

 ٗجَص للضاًٖ إلحبق ٍلذ الضًب ثِ ٍ إى تضٍد ثإهِّ ثؼذ الضًبال •

 

 283: ، ص2 ؛ ج(للخَئي)هٌهاج الظالحيي 


