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طرحه في النار 

طرحه في النار 

عي أو هنع عجز 
الخروج حتى هات

قتل ته  

لو لن يخرج هنها 
عوذا و تخارال  

ال قود و ال دية قتل، و  
عليه دية جناية اإللقاء في  

النار

لو لن يظهر الحال 
و احتول األهراى  

ال يثثت قود و ال 
دية

510: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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طرحه في النار 

طرحه في النار 

عي أو هنع عجز 
الخروج حتى هات

قتل ته  

لو لن يخرج هنها 
عوذا و تخارال  

ال قود و ال دية قتل، و  
عليه دية جناية اإللقاء في  

النار

لو لن يظهر الحال 
و احتول األهراى  

قتل ته  

 182: ، ص4 شرائع اإلسالم في هسائل الحالل و الحرام، ج
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طرحه في النار 
ٍ إى تشوِ فٖ ًبس ٗتوىّي هي التخلّص هٌْب لملّتْب، أٍ لىًَِ فٖ طشفْب •

ٍ فالٖ المالوبى   . ٗوىي الخشٍج ثأدًى حشؤ فلن ٗخشج فال  لاالب   
ٍ لَ لالن  . إشىبل، ألشثِ السمَط إى ػلن هٌِ أًِّ تشن الخشٍج تخبرال

ٍ إى لذس ػلى الخشٍج، ألىّ الٌبس لذ تشػجالِ ٍ تذّهالِ ٍ    ضونهٗؼلن 
.تهٌّح أػمبءُ ثبلو لبٓ، ف  ٗظفش ثَخِ الوخلص

  585: ، ص3 قواعذ األحكام في هعرفة الحالل و الحرام، ج
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طرحه في النار 

طرحه في النار 

عي أو هنع عجز 
الخروج حتى هات

قتل ته  

لو لن يخرج هنها 
عوذا و تخارال  

ال قود و ال دية قتل، و  
عليه دية جناية اإللقاء في  

النار

لو لن يظهر الحال 
و احتول األهراى  

ال قود و عليه دية قتل

  585: ، ص3 قواعذ األحكام في هعرفة الحالل و الحرام، ج
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طرحه في النار 

طرحه في النار 

عي أو هنع عجز 
الخروج حتى هات

قتل ته  

لو لن يخرج هنها 
عوذا و تخارال  

ال قود و ال دية قتل، و  
عليه دية جناية اإللقاء في  

النار

لو لن يظهر الحال 
و احتول األهراى  

ال قود و ال دية قتل، و عليه  
دية جناية اإللقاء في النار

  585: ، ص3 قواعذ األحكام في هعرفة الحالل و الحرام، ج
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طرحه في النار 
:ٌّب هسبئل هتهبثْٔ األطشاف( 1)•
إرا طشحِ فٖ الٌبس، فئى لن ٗوىٌِ الخشٍج هٌْب، ثأى وبًت فٖ : أحذّب•

حف٘شٓ ال ٗمذس ػلى الخشٍج هٌْب ػلى رله الَخِ، أٍ ضؼ٘ف الحشؤ 
فمْشتِ الٌبس، أٍ هىتَفب، ٍ ًحَ رله، ف  إشىبل فٖ المَد، ألى الٌالبس  

.ػلى ّزا الَخِ هوّب ٗمتل

71: ، ص15 هسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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طرحه في النار 
إًّالٖ لالبدس   : ٍ إى أهىٌِ الخشٍج، ٍ رله لذ ٗؼلن هي لجلِ، ثأى ٗمالَل •

ػلى الخشٍج ٍ لست ثخبسج، أٍ ثالبلمشائي الوف٘الذٓ للؼلالن، ثالأى والبى      
ٍلَػِ فٖ طشفْب ثح٘ث ٗا٘ش خبسخب ػٌْب ثسَْلٔ ٍ سالشػٔ ال ٗالأتٖ   

.ػلى ًفسِ، ف  لَد، ألًِ أػبى ػلى ًفسِ

 72: ، ص15 هسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، ج
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طرحه في النار 
:ٍ ّل تثجت الذٗٔ؟ فِ٘ ٍخْبى•
ٍ تشن التخلّص هغ . الثجَت، ألًِ َّ الدبًٖ ثئلمبئِ فٖ الٌبس: أحذّوب•

المذسٓ ال ٗسمط الموبى ػي الدبًٖ، ووب لَ خشحالِ فتالشن الودالشٍ     
.هذاٍآ ًفسِ حتى هبت، فئًِ ضبهي

 72: ، ص15 هسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، ج
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طرحه في النار 
ٍ َّ الزٕ اختالبسُ الواالٌف، ٍ لجلالِ    . أًِ ال دٗٔ ػلِ٘ أٗمب: ٍ الثبًٖ•

، ألًِ لوّب لذس ػلى الخ   فلن ٗفؼالل والبى   «1»اله٘خ فٖ الوجسَط 
. َّ الزٕ أّله ًفسِ ٍ أتلفْب، فَْ ووب لَ خشج هٌْب ثنَّ ػبد إلْ٘ب

ٍ ٗفبسق الودشٍ  إرا لن ٗذاٍ ًفسِ، ثأى السشاٗٔ ػٌِ حالت ٍ لن ٗضد •
رله ثتشن التذإٍ، ٍ ل٘س وزله الولمى فٖ الٌالبس، ألًْالب اسالتأًفت    

.ٍ ّزا ألَى. إحشالب ٍ إت فب غ٘ش األٍل، فلْزا لن ٗىي ػلِ٘ الذٗٔ

.19 -18: 7الوجسَط ( 1)•

 72: ، ص15 هسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، ج
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طرحه في النار 
الٌبس ػٌذ ٍصَلِ إلْ٘ب إلالى أى  « 1»ًؼن، ػلى الولمٖ ضوبى هب شّ٘طتِ •

.ٗخشج هٌْب فٖ أٍل أٍلبت اإلهىبى

.338: 7لسبى الؼشة . شّ٘طت الٌبس اللحن، إرا أحشلتِ( 1)•

 73: ، ص15 هسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، ج
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طرحه في النار 
ٍ لَ هبت فٖ الٌبس ٍ اشتجِ الحبل ّل وبى لبدسا ػلى الخالشٍج فتشوالِ   •

تخبرال أم ال؟ فبلحىن فِ٘ وزله، 
، هع الشكّ في الوسقطالومتمٖ للموبى، ٍ َّ اإللمبء لوجود السثة •

ِ  « 2»[ فتشوِ]ٍ َّ المذسٓ ػلى الخشٍج  ٍ ال ٗسالمط  . هغ التْالبٍى ف٘ال
الحىن ثثجَت أصل المذسٓ هب لن ٗؼلن التخبرل ػي الخشٍج، الحتوالبل  
أى ٗؼشض لِ هب َٗخت الؼدض، هي دّش ٍ تحّ٘الش أٍ تهالٌّح أػمالبئِ    

.، ٍ ًحَ رله«3»

 73: ، ص15 هسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، ج
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طرحه في النار 
شذُ الشخل : ٗمبل»: لبل الدَّشٕ. ٗذّش: إٔ« ٗهذُ»: ٍ هؼٌى لَلِ•

دّش، ٍ االسن الهذٓ، هثل الجخل ٍ الجخ٘ل، ٍ لبل : شذّب فَْ ههذٍُ
.«4« »شغل ال غ٘ش: شذُ الشخل :أثَ صٗذ

.2237: 6الاحب  ( 4)•

 73: ، ص15 هسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، ج
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طرحه في النار 
ٍ ٌّالب ال  . أى ٗدشحِ ف٘تشن هالذاٍآ خشحالِ إلالى أى هالبت    : ٍ الثبً٘ٔ•

 ٔ ٍ لالذ  . إشىبل فٖ الموبى ٍ ثجَت المَد، ٍ إى وبًت الوذاٍآ هوىٌال
ظْش الفشق ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي هسألٔ الٌبس، ح٘ث إى التلف ٌّالب هسالتٌذ إلالى    
الدش  الَالغ ػذٍاًب، ثخ ف الوَت ثبلٌبس، فئًِ هستٌذ إلالى احتالشاق   

.األٍل الَالغ ػذٍاًب« 5»هتدذّد ػي 

73: ، ص15 هسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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طرحه في النار 
ٍ إى وبى السجت هْلىبً لىي الذفغ هَثَق ثِ ووب لالَ تشوالِ فالٖ ًالبس     •

ٗتوىّي هي التخلّص هٌْب لملتْب أٍ لىًَِ فٖ طشفْالب ٗوىٌالِ الخالشٍج    
هٌْب ثأدًى حشؤ فلن ٗخشج ف  لاب  إر ثتوىٌِّ هي الخشٍج خالشج  
اإللمبء ػوّب ٗؤدّٕ إلى الوَت فئًّوب حاالل ثلجثالِ الوسالتٌذ إل٘الِ دٍى     
الدبًٖ ٍ ال أللّ هي الهجْٔ ٍ سٌزوش الفشق ثٌِ٘ ٍ ث٘ي هب إرا خش  فلن 

.ٗذاٍ خشحِ حتّى هبت

19: ، ص11 كشف اللثام و اإلتهام عي قواعذ األحكام؛ ج
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طرحه في النار 
هي اإلشىبل فٖ استٌبد الوَت إلى إّوبلِ : ٍ فٖ لموبى للذٗٔ إشىبل•

الخشٍج، أٍ إلى فؼل الدبًٖ الّزٕ َّ اإللمبء ٍ ألشثِ السمَط إى ػلالن  
أًِّ تشن الخشٍج تخبرلًب ٍ لَ لن ٗؼلن رله ضوٌِ ٍ إى دلّالت المشٌٗالٔ   
ػلى أًِّ لذس ػلى الخشٍج ألًِّ غ٘الش هؼلالَم ألىّ الٌالبس لالذ تشػجالِ ٍ      
تذّهِ ٍ تهٌّح أػمبءُ ثبلو لبٓ ف  ٗظفالش ثَخالِ الوخلالص ف٘ىالَى     

ٍ ثبلدولٔ فبلظبّش استٌبد الوَت إلالى  . الوَت هستٌذاً إلى فؼل الدبًٖ
فؼل الدبًٖ ٍ الوسمط الّزٕ َّ اإلّوبل غ٘ش هؼلَم، 

19: ، ص11 كشف اللثام و اإلتهام عي قواعذ األحكام؛ ج
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طرحه في النار 
ثنّ ّزُ الؼجبسٓ تؼطٖ المطغ ثؼذم الماب  هطلمبً ٍ َّ هَافك  للخال ف  •

ٍ . ٍ التشدّد فٖ سمَط الذٗٔ ثنّ استمشاثِ إرا ػلن اإلّوبل تخبرلًالب « 1»
« 5»ٍ التلخال٘ص  « 4»ٍ اإلسشالبد  « 3»وبلهشائغ « 2»ػجبسٓ التحشٗش 

ٗؼطٖ المطغ ثبلماب  إرا لن ٗؼلن اإلّوبل تخبرلًب ٍ ثؼذهِ إرا ػلن، 

 20: ، ص11 كشف اللثام و اإلتهام عي قواعذ األحكام، ج
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طرحه في النار 
ٍ لَ وبى السالجت هْلىالبً   : ٍ استمشاة سمَط الذٗٔ أٗمبً إرا ػلن لمَلِ•

لىي الذفغ سْل ٍخت الماب ، ووب لَ ألمى الؼبسف ثبلسجبحٔ فٖ هبء 
هغشق ف  ٗسجح ألًِّ سثوب رّل ػي السجبحٔ، ٍ وزا لَ ألمالبُ فالٖ ًالبس    
فَلف حتّى احتشق ألىّ األػابة لذ تتهالٌّح ثو لالبٓ الٌالبس ف٘تؼسّالش     
الحشؤ، ٍ لَ ػشف أًِّ تشن الخشٍج تخبرلًب ف  لَد ألًِّ أػالبى ػلالى   

.اًتْى. ًفسِ، ٍ األلشة ػذم الذٗٔ أٗمبً الستم لِ ثئت ف ًفسِ

 20: ، ص11 كشف اللثام و اإلتهام عي قواعذ األحكام، ج



19

طرحه في النار 
ٍ هجٌى الَخْ٘ي ػلى تؼبسض ظبّشٗي ٍ أصل٘ي، فالئىّ الظالبّش هالي     •

حبل اإلًسبى أًِّ ال ٗتخبرل ػي الخشٍج حتّى ٗحتشق، ٍ ظالبّش الٌالبس   
الوفشٍضٔ سَْلٔ الخشٍج ػٌْب ٍ أًِّ ال ٗحتشق ثْب إلّب هي تؼوّذ اللجالث  
فْ٘ب، ٍ األصل ثشاءٓ الزهّالٔ، ٍ األصالل ػالذم الهالشؤ فالٖ الدٌبٗالٔ ٍ       

.اإلحت٘بط ٗمَّٕ هب فٖ الىتبة

 20: ، ص11 كشف اللثام و اإلتهام عي قواعذ األحكام، ج
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 كتاب القصاص
لَ طشحِ فٖ الٌبس فوبت لتل ثِ إرا وبى ػلى ٍخالِ ال  : الاَسٓ الثبلثٔ•

ٗتوىي هي التخلص لىثشتْب أٍ لمؼفِ، أٍ ألًِ فٖ ٍّذٓ أٍ ًحَ رله، 
.أٍ ألًِ هٌؼِ َّ هٌِ

25: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج



21

 كتاب القصاص
ثل فٖ الوتي ٍ لَ وبى لبدسا ػلى الخشٍج ثوؼٌى ػذم هبًغ ظبّش هالي  •

ًحَ هب ػشفت ٍ لىي ٗوىي ػذم خشٍخِ ألًِ لذ ٗهذُ ٍ ٗذّش ألى 
الٌبس لذ تهٌح األػابة ثبلو لبٓ هث  فال  ٗت٘سالش الفالشاس ٍ همتمالبُ     

.ثجَت الماب  حٌ٘ئز وبلوحىٖ ػي اإلسشبد ٍ التلخ٘ص

25: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 كتاب القصاص
ٍ فٖ الوسبله تَخِْ٘ ثؼذ فشض هَضَع الوسألٔ فٖ هي هبت فْ٘الب  •

التسالجت  »ٍ اشتجِ الحبل ّالل والبى لالبدسا فتشوالِ تخالبرال أم ال ثالأى       
الومتمى للموبى ٍ َّ اإللمبء هتحمك هغ الهه فالٖ الوسالمط، ٍ ّالَ    
المذسٓ ػلى الخشٍج هغ التْبٍى فِ٘، ٍ ال ٗسمط الحىن ثثجالَت أصالل   
المذسٓ هب لن ٗؼلن التخبرل ػي الخشٍج، الحتوالبل أى ٗؼالشض لالِ هالب     

.«َٗخت الؼدض هي دّهٔ ٍ تح٘ش أٍ تهٌح أػمبئِ ٍ ًحَ رله

25: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 كتاب القصاص
ٍ ػلى ول حبل فومتمى الدو٘غ ثجَت الماب ، ٍ لىي ػي الخال ف  •

المطغ ثؼذهِ، ثل َّ ظبّش المَاػذ أٍ صشٗحْب أٗمب، 
ٍ لَ تشوِ فٖ ًبس فتوىي هي التخلص هٌْب لملتْب أٍ لىًَِ فالٖ  »: لبل•

طشفْب ٗوىٌِ الخشٍج ثأدًى حشؤ فلن ٗخالشج فال  لاالب ، ٍ فالٖ     
الموبى للذٗٔ إشىبل، ألشثِ السمَط إى ػلن أًِ تشن الخشٍج تخبرال، 

لذس ػلى الخشٍج، ألى الٌبس لذ تشػجالِ   ٍ لَ لن ٗؼلن رله ضوٌِ ٍ إى 
.«ٍ تذّهِ ٍ تهٌح أػمبءُ ثبلو لبٓ، ف  ٗظفش ثَخِ التخلص

25: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 كتاب القصاص
إًْب تؼطٖ المطغ ثؼذم الماب  هطلمب »: ٍ هي ٌّب لبل فٖ وهف اللثبم•

ثالن   -ٍ التشدد فٖ سمَط الذٗٔ، ثن استمشثِ إرا ػلن اإلّوالبل تخالبرال  
ٍ هجٌٖ الَخْ٘ي ػلى تؼبسض ظبّشٗي ٍ أصل٘ي، فالبى الظالبّش   : -لبل

هي حبل اإلًسبى أى ال ٗتخبرل ػي الخشٍج حتالى ٗحتالشق ٍ ظالبّش    
الٌبس الوفشٍضٔ سَْلٔ الخشٍج ػٌْب، ٍ أًِ ال ٗحتشق ثْب إال هي تؼوالذ  
اللجث فْ٘ب، ٍ األصل ثشاءٓ الزهٔ، ٍ األصل ػذم الهشؤ فٖ الدٌبٗٔ، ٍ 

.«االحت٘بط ٗمَى هب فٖ الىتبة

 26: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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 كتاب القصاص
إى هجٌى الوسألٔ ػلى تحمك صذق لتلالِ، فالبى حاالل    : لذ ٗمبل: للت•

ٖ ء هوب ٗمتل هثلِ غبلجب ٍ إال  اتدِ الماب  حٌ٘ئز هغ فشض وًَِ اله
فوغ لاذ المتل ثِ أٍ إرا لن ٗماذ ػالذم المتالل ثالِ ٍ إى لالن ٗحاالل      

.فبلوتدِ سمَطْب هؼب

26: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 كتاب القصاص
ٍ دػَى أى هدشد اإللمبء سجت للموبى ٍاضحٔ الوٌغ، ضالشٍسٓ ػالذم   •

دل٘ل ػلى وًَِ وزله، فل٘س ٌّب إال صالذق لتلالِ، ٍ االحت٘البط فالٖ     
الذهبء لَ سلن ػذم التمبئِ للماب  ٍ لَ للهجْٔ ثٌبء ػلى أًِ وبلحذ 
فٖ رله لىٌِ ال ٗمتمٖ ضوبى الذٗٔ هغ ػذم الؼلن ثالبلتشن تخالبرال،   
فبلتحم٘ك هشاػبٓ الاذق الوزوَس ػلى الَخِ الوضثَس ٍ لالَ ثو حظالٔ   

.الظبّش الزٕ ال ٌٗبفِ٘ ثؼض االحتوبالت، ّزا ولِ هغ ػذم الؼلن

26: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 كتاب القصاص
أهب لَ ػلن أًِ تشن الخشٍج تخبرال ثبلمشائي أٍ ثئلشاسُ ف  لَد لطؼالب  •

ألًِ َّ الزٕ أػبى ػلى ًفسِ ثلجثِ الزٕ َّ وَى غ٘الش والَى اإللمالبء،    
.ف٘ستٌذ المتل إلِ٘ ال إلى الدبًٖ
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 كتاب القصاص
ًفسالِ ٍ إى والبى     ٍ هٌِ ٗمذ  أى ال دٗٔ لِ أٗمب، ألًِ هستمل ثالئت ف •

الدبًٖ لذ خٌى ػلِ٘ ثبإللمبء فْ٘ب، إال أى رلاله لال٘س سالججب همتمال٘ب     
.للموبى هغ فشض لذستِ ػلى التخلص
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 كتاب القصاص
ٍ ال وزله لَ خش  فتشن الوذاٍآ فوبت الوتفك ػلى ضوبى الدالبًٖ  •

فِ٘ ألى السشاٗٔ الوضّمٔ للٌفس هغ تشن الوالذاٍآ هالي اثالبس الدالش      
الوموَى ػلى الدبًٖ اثتذاء ٍ سالشاٗٔ، ٍ التماال٘ش ثتالشن الوالذاٍآ ال     

.ٌٗبفٖ استٌبد السشاٗٔ إلى الدش  ٍ وًَْب هي اثبسُ
ٍ أهب التلف ثبلٌبس ف  ل٘س ثودشد اإللمبء ٍ ال ثأثشُ ثل ثبإلحشاق ثبلٌالبس  •

ٖ ء غ٘ش األٍل،  الوتدذد ثؼذ اإللمبء الزٕ لَ ال الوىث لوب حال فَْ ش
ًؼن ػلى الولمى ضوبى هب ش٘طتِ الٌبس ػٌذ ٍصَلِ إلْ٘ب إلى أى ٗخشج 

.هٌْب فٖ أٍل أٍلبت اإلهىبى
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