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  كتاب القظاص

  كتبة المظبص•
 .ٍ َّ إهب فٖ الٌفس ٍ إهب ف٘وب دًٍْب•
 

 508: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د
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  قظاص الٌفس

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

 508: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د
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  قظاص الٌفسهَجة 

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

 508: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د
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  قظاص الٌفسهَجة 

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

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

 508: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د



6 

  القَل في الشسائظ الوعتثسة في القظاص
  فٖ الششائؾ الوؼتجشٓ فٖ المظبصالمَل •
 :ٍ ّٖ ؤهَس•

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د
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  القَل في الشسائظ الوعتثسة في القظاص
 التسبٍٕ فٖ الحشٗٔ ٍ الشل٘ٔ، -األٍل•

الحشّ ثبلحشّ ٍ ثبلحشٓ لكي هغ سد فبػل الذٗٔ، ٍ َّ ًظف  دٗفٔ   ف٘متل •
الشجل الحش، ٍ كزا تمتل الحشٓ ثبلحشٓ ٍ ثبلحش لكي ال ٗؤخز هي ٍلْ٘ب 

 .ؤٍ تشكتْب فبػل دٗٔ الشجل
 

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د
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 لَ اهتٌع ٍلي دم الوسأة عي تأدية فاضل الدية

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

 .الو٘سشٓ
 

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د
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 يقتض للسجل هي الوسأة في األعساف

 ٗمتض للشجل هي الوشؤٓ فٖ األؿشاف، 2هسإلٔ •

 كزا ٗمتض للوشؤٓ هي الشجل فْ٘ب هي غ٘ش سد، ٍ •
تتسبٍى دٗتْوب فٖ األؿشاف هب لن ٗجلغ جشاحفٔ الوفشؤٓ حلفج دٗفٔ     ٍ •

 الحش، 
ثلغتِ تشجغ إلى الٌظ  هي الشجل فْ٘وب، فحٌ٘ئفز ال ٗمفتض هفي    فئرا •

 . الشجل لْب إال هغ سد التفبٍت
 

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د
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  التساٍي في الديي -الخاًي
  التسبٍٕ فٖ الذٗي -الخبًٖ•
 .، فال ٗمتل هسلن ثكبفش هغ ػذم اػت٘بدُ لتل الكفبس•
 

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د



11 

 ال فسق تيي أطٌاف الكفاز

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

ٍ لَ كبى الكبفش هحشم المتل كبلزهٖ ٍ الوؼبّفذ ٗؼفضس لمتلفِ، ٍ ٗغفشم     •
 .الوسلن دٗٔ الزهٖ لْن

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د



12 

 لَ اعتاد الوسلن قتل أّل الرهة  

لَ اػتبد الوسلن لتل ؤّل الزهٔ جبص االلتظبص هٌِ ثؼفذ سد   2هسإلٔ •
 ،*دٗتِفبػل 

 .ٍ ل٘ل إى رلك حذ ال لظبص، ٍ َّ ػؼ٘ •
 
ٍ لَ لن يغلة اٍلياء الدم القَد ٍ كاى ّذرا الوسذلن هَجثذا لسفذع      *•

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

 دزّن تدل حواًية هأة
 
 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د 
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 يقتل الرهي تالرهي

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

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

 .الوجَسٖ ثْوب ٍ ثبلؼكس
 

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د



14 

 لَ قتل ذهي هسلوا عودا

ٍ   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 لفبػل دٗٔ الوسفلن ؤٍ صائفذا   

 .ػلِ٘ ؤٍ هسبٍٗب للذٗٔ ؤٍ صائذا ػلْ٘ب

 520: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د
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 أٍالد الرهي القاتل أحساز

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

لَ ؤسلن الزهٖ المبتل لجل استشلبلِ لن ٗكي ألٍل٘فبء الومتفَل غ٘فش    ٍ •
 .لتلِ
 

 520: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د
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 لَ قتل الكافس كافسا ٍ أسلن

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

 
 
 

 520: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د



17 

 يقتل ٍلد السشدة تَلد الصًية

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

ٍ ؤهب فٖ حبل طغشُ لجل التو٘ض ؤٍ ثؼذُ ٍ لجل إسالهِ ففٖ لتلِ ثفِ ٍ  •
 . * إشكبلػذهِ تإهل ٍ 

 
 
 .ثل ال إشكبل فٖ لتلِ ثِ ألى ٍلذ الوسلن هسلن ٍ إى كبى هي الضًب *•
 

 520: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د



18 

 لَ قغع هسلن يد ذهي عودا فأسلن

 :هي لَاحك ّزا الجبة فشٍعٍ •
سفشت إلفى ًفسفِ ففال     ٍ    لَ لـغ هسلن ٗذ رهٖ ػوذا فإسفلن  -هٌْب•

 لظبص فٖ الـشف ٍ ال لَد فٖ الٌفس، ٍ ػلِ٘ دٗٔ الٌفس كبهلٔ، 

كزا لَ لـغ طجٖ ٗذ ثبلغ فجلغ حفن سفشت جٌبٗتفِ ال لظفبص ففٖ      ٍ •
 .الـشف ٍ ال لَد فٖ الٌفس ٍ ػلى ػبللتِ دٗٔ الٌفس

 520: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د
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 لَ قغع يد حستي أٍ هستد فأسلن

ال ٍ  لفَد، لَ لـغ ٗذ حشثٖ ؤٍ هشتذ فإسلن حفن سفشت ففال     -ٍ هٌْب•
األلَى، ٍ ل٘ل ثبلذٗفٔ اػتجفبسا ثحفبل االسفتمشاس، ٍ األٍل     ػلى   *دٗٔ

 ؤلَى، 
لَ سهبُ فإطبثِ ثؼذ إسالهِ فال لفَد ٍ لكفي ػل٘فِ الذٗفٔ، ٍ سثوفب      ٍ •

 ٗحتول الؼذم اػتجبسا ثحبل الشهٖ، ٍ َّ ػؼ٘ ، 
 .كزا الحبل لَ سهى ره٘ب فإسلن حن ؤطبثِ فال لَد، ٍ ػلِ٘ الذٍٗٔ •
 
 .ال دية على الجاًي ٍ إى كاًت ديتِ على تيت الوال *•

 521: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د



20 

 ذهياهستد لَ قتل 

إى لتلِ ٍ سجغ إلى اإلسالم فال ٍ  ثِ، يقتلره٘ب  الَ لتل هشتذ -ٍ هٌْب•
 لَد ٍ ػلِ٘ دٗٔ الزهٖ، 

لَ لتل رهٖ هشتذا ٍ لَ ػي فـشٓ لتل ثِ، ٍ لَ لتلِ هسلن فال لَد، ٍ ٍ •
 .الظبّش ػذم الذٗٔ ػلِ٘ ٍ لإلهبم ػلِ٘ السالم تؼضٗشُ

 
 

 521: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د
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 قتل هي ٍجة قتلِ

  ػلِ٘ المفَد الَلٖ كبى لَ ٍجت ػلى هسلن لظبص فمتلِ غ٘ش  -ٍ هٌْب•
لَ ٍجت لتلِ ثبلضًب ؤٍ اللَاؽ فمتلِ غ٘ش االهبم ػلِ٘ السالم ل٘فل ال  ٍ 

 . ٍ فِ٘ تشدد، *دٗٔلَد ػلِ٘ ٍ ال 
 
  .ّزا َّ األلَٕ*•
 

 521: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د
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 أى يكَى الوقتَل هحقَى الدم

لتفل هفي كفبى    فلَ  الذم،ؤى ٗكَى الومتَل هحمَى  -السبدسالششؽ •
ػلِ٘ ٍ آلِ فل٘س ػل٘فِ المفَد، ٍ   اللِّ هْذٍس الذم كبلسبة للٌجٖ طلّى 

كزا ال لَد ػلى هي لتلِ ثحك كبلمظبص ٍ المتل دفبػب، ٍ ففٖ المفَد   
ػلى لتل هي ٍجت لتلِ حذا كبلالئؾ ٍ الضاًفٖ ٍ الوشتفذ فـفشٓ ثؼفذ     
التَثٔ تإهل ٍ إشكبل، ٍ ال لَد ػلى هي ّلفك ثسفشاٗٔ المظفبص ؤٍ    

 الحذ 

 

 523: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د
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 األتَةاًتفاء  -الشسط الخالج

 اًتفبء األثَٓ، -الخبلجالششؽ •

 .فال ٗمتل ؤة ثمتل اثٌِ، ٍ الظبّش ؤى ال ٗمتل ؤة األة ٍ ّكزا•
 
 

 521: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ د
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 اًتفاء األتَة -الشسط الخالج

 :اًتفبء األثَّٓ ٍ فِ٘ سجؼٔ هجبحج[ فٖ: ]الخبلجالفظل •
 :األٍّل. 7051•
ال ٗمتل األة ثَلذُ ثل ٗجت ػلى األة الذٗفٔ لَسحفٔ الَلفذ غ٘فشُ، ٍ     •

ٗؼضّس، ٍ ٗجت ػلِ٘ كفّبسٓ الجوغ، ٍ كزا ال ٗمتل الجذّ لألة ٍ إى ػفال  
 ثبالثي ٍ إى ًضل، 

 

  460: ، ص5 ، د(الحديخة -ط )تحسيس األحكام الشسعية على هرّة اإلهاهية 
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 اًتفاء األتَة -الشسط الخالج

  الخبلج فٖ اًتفبء األثَّٓالفظل •
 .ٗمتل األة ٍ إى ػال ثبلَلذ ٍ إى ًضل، ٍ ٗمتل الَلذ ثبألةال •

  608: ، ص3 قَاعد األحكام في هعسفة الحالل ٍ الحسام، د
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 اًتفاء األتَة -الشسط الخالج

 [الفظل الخبلج فٖ اًتفبء األثَٓ]•
 الفظل الخبلج فٖ اًتفبء األثَٓ ال ٗمتل األة ٍ اى ػال ثبلَلذ ٍ اى ًضل •

 

 598: ، ص4 إيضاح الفَائد في شسح هشكالت القَاعد؛ د



27 

 اًتفاء األتَة -الشسط الخالج

ثٓبةٔ حُجَٔتِ الْمِظٓبصِ ػٓلَى الَْٓلَذِ إِرَا لَتَلَ ؤَثٓبُٔ ؤٍَٕ ؤُهَّفِٔ ٍٓ ػٓفذٓمِ    32« 3»•
  حُجَٔتِ الْمِظٓبصِ ػٓلَى الْإَةِ إِرَا لَتَلَ الَْٓلَذٓ ؤٍَٕ جٓشَحِٓٔ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ؤَحٕوٓفذٓ  « 4» -1 -35189•
ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ ؤَثِ٘فِِ جٓوِ٘ؼفبع ػٓفيِ الْحٓسٓفيِ ثٕفيِ      

لَا يُقَذادُ  : هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ؤَثِٖ ؤََُّٗةٓ الْخَشَّاصِ ػٓيْ حٔوٕشَاىَ ػٓيْ ؤَحٓذِِّوٓب ع لَبلَ
 .ٍٓ ٗٔمْتَلُ الَْٓلَذٔ إِرَا لَتَلَ ٍٓالِذُٓٔ ػٓوٕذاع -ٍَالِدٌ تََِلَدُِِ

 .941 -236 -10، التْزٗت 1 -297 -7الكبفٖ  -(4)•
 

 77: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ د



28 

 اًتفاء األتَة -الشسط الخالج

ٍٓ ػٓيْ ػٓلٍِّٖ ػٓيْ ؤَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّفبدٍ  « 5» -2 -35190•
سٓإَلْتُِٔ ػٓيِ الشَّجٔلِ ٗٓمْتُلُ اثٌَِٕٔ ؤَ ٗٔمْتَلُ : ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ

 .ثِِِ لَبلَ لَب
ٍٓ الَّزِٕ لَجٕلَِٔ ثِئِسٕفٌَبدُِِ  « 6»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ٍٓ •

 .ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ هِخْلَِٔ

 77: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ د
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 اًتفاء األتَة -الشسط الخالج

ٍٓ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ هٔؼٓلَّى ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ « 7» -3 -35191•
ػٓيْ حٓوَّبدِ ثٕيِ ػٔخْوٓبىَ ػٓيِ فُؼَٕ٘لِ ثٕيِ ٗٓسٓبسٍ ػٓيْ ؤَثِٖ « 8»ثٓؼٕغِ ؤَطٕحٓبثٌَِب 
ٍٓ ٗٔمْتَلُ الَْٓلَذٔ ثَِٓالِذُِِ إِرَا  -لَب ٗٔمْتَلُ الشَّجٔلُ ثَِٓلَذُِِ إِرَا لَتَلَِٔ: ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ

 .لَتَلَ ٍٓالِذُٓٔ الْحٓذِٗجَ

 77: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ د



30 

 اًتفاء األتَة -الشسط الخالج

 .4 -298 -7الكبفٖ  -(5)•
 .943 -237 -10التْزٗت  -(6)•
 .7 -141 -7الكبفٖ  -(7)•
 .ؤطحبثِ -فٖ الوظذس -(8)•
 .«1»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ كَوٓب هٓشَّ فِٖ الْوَٓٓاسِٗجِ ٍٓ •

•______________________________ 
 .هي ؤثَاة هَاًغ االسث 9هي الجبة  3هش فٖ الحذٗج  -(1)
 

 77: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ د
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 اًتفاء األتَة -الشسط الخالج

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓفيْ  « 2» -4 -35192•
لَبلَ ؤَثَٔ ػٓجٕذِ اللَِِّ : ًَُٗٔسٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ سٌَِبىٍ ػٓيِ الْؼٓلَبءِ ثٕيِ الْفُؼَٕ٘لِ لَبلَ

ٍٓ لَب ٗٓشِثُ الشَّجٔفلُ الشَّجٔفلَ    -ع لَب ٗٔمْتَلُ الَْٓالِذٔ ثَِٓلَذُِِ ٍٓ ٗٔمْتَلُ الَْٓلَذٔ ثَِٓالِذُِِ
 .إِرَا لَتَلَِٔ ٍٓ إِىْ كَبىَ خَـَإع

 .«3»تَمَذَّمٓ فِٖ الْوَٓٓاسِٗجِ ؤَىَّ حٔكْنٓ الْوِ٘شَاثِ هٓحٕؤَلٌ ػٓلَى التَّمَِِّ٘ٔ : ؤَلَُلُ•
 
 .هي ؤثَاة هَاًغ االسث 9هي الجبة  3تمذم فٖ رٗل الحذٗج  -(3)•
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  الْقَاتِلَ خَغَأً لَا يُوٌَِعُ هِيَ الْوِيسَاثِأَىَّ 
  ثٓبةٔ ؤَىَّ الْمَبتِلَ خَـَإع لَب ٗٔوٌَٕغٔ هِيَ الْوِ٘شَاثِ 9« 6»•
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ػٓبطِنِ ثٕيِ « 7» -1 -32428•

« 8»( ؤَىَّ ؤَهِ٘شَ الْؤؤْهٌِِ٘يَ ع)حٔوٕٓ٘ذٍ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ لَٕ٘سٍ ػٓيْ ؤَثِٖ جٓؼٕفَشٍ ع 
« 9»( هٔتَؼٓوِّفذاع فَلَفب  )ٍٓ إِىْ لَتَلَْٓفب   -إِرَا لَتَلَ الشَّجٔلُ ؤُهَِّٔ خَـَإع ٍٓسِحَْٓب: لَبلَ
 .ٗٓشِحُْٓب

 .5684 -318 -4الفمِ٘  -(7)•
 .ل٘س فٖ الوظذس -(8)•
 .فٖ الوظذس ػوذا لن -(9)•
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 اًتفاء األتَة -الشسط الخالج

ٍٓ ػٓيْ ػِذٍَّٓ هِيْ ؤَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕيِ صِٗٓبدٍ ػٓيِ اثٕيِ « 4» -5 -35193•
سٓفإَلْتٔ ؤَثٓفب جٓؼٕفَفشٍ ع ػٓفيْ     : هٓحٕجَٔةٍ ػٓيِ اثٕيِ سِئَبةٍ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٔجٕٓ٘ذَٓٓ لَبلَ

كَفَّبسٓٓع لَِٔ « 5»ٍٓ لَب ؤَظُيُّ لَتْلَِٔ ثِْٓب  -لَبلَ ٗٔمْتَلُ ثِْٓب طٓبغِشاع -سٓجٔلٍ لَتَلَ ؤُهَِّٔ
 .ٍٓ لَب ٗٓشِحُْٓب

ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ « 6»ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ •
 .«7»سِئَبةٍ هِخْلَِٔ 
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ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ؤَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّفذٍ ػٓفيْ   « 8» -6 -35194•
ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓكَنِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ؤَثِٖ حٓوٕضََٓ ػٓيْ ؤَثِٖ ثٓظِ٘شٍ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ 

 .ٍٓ ٗٔمْتَلُ الِبثٕيُ ثِإَثِِِ٘ إِرَا لَتَلَ ؤَثٓبُٔ -لَب ٗٔمْتَلُ الْإَةٔ ثِبثٌِِِٕ إِرَا لَتَلَِٔ: ع لَبلَ
 .3 -298 -7الكبفٖ  -(8)•
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، ؤٍسد لـؼفٔ  946 -237 -10، التْفزٗت  5 -298 -7الكبفٖ  -(2)•
 .هي ؤثَاة هَاًغ االسث 9هي الجبة  4هٌِ فٖ الحذٗج 

 .944 -237 -10، التْزٗت 2 -298 -7الكبفٖ  -(4)•
 .ل٘س فٖ الوظذس -(5)•
 .5211 -109 -4الفمِ٘  -(6)•
 .5247 -120 -4الفمِ٘  -(7)•
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ٍٓ الَّزِٕ لَجٕلَِٔ ثِئِسٕفٌَبدُِِ  « 1»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ؤَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ٍٓ •
ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ٍٓ الَّزِٕ لَجٕلَْٔوٓفب ثِئِسٕفٌَبدُِِ ػٓفيْ ٗٔفًَُسٓ ٍٓ سٍٓٓأُ     
الظَّذٍٔقُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْمَبسِنِ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ؤَثِفٖ حٓوٕفضََٓ هِخْلَفِٔ    

«2». 
•______________________________ 

 .942 -237 -10التْزٗت  -(1)
 .5244 -120 -4الفمِ٘  -(2)•
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هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕفيِ سٓفؼِ٘ذٍ   « 3» -7 -35195•
: ػٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّبدٍ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ ؤَثِفٖ ػٓجٕفذِ اللَّفِِ ع لَفبلَ    

لَبلَ لَب ٍٓ لَب ٗٓشِثُ ؤَحٓذّٔٔوٓب الْأخَشَ  -سٓإَلْتُِٔ ػٓيِ الشَّجٔلِ ٗٓمْتُلُ اثٌَِٕٔ ؤَ ٗٔمْتَلُ ثِِِ
 .إِرَا لَتَلَِٔ

 7، ؤٍسدُ ػي الكبفٖ ففٖ الحفذٗج   948 -238 -10التْزٗت  -(3)•
 .هي ؤثَاة هَاًغ االسث 7هي الجبة 
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ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ؤَحٕوٓفذٓ ثٕفيِ ٗٓحٕ٘ٓفى ػٓفيِ     « 4» -8 -35196•
الْحٓسٓيِ ثٕيِ هَٔسٓى الْخَشَّبةِ ػٓيْ غِ٘ٓبثِ ثٕيِ كَلَُّةٍ ػٓيْ إِسٕحٓبقَ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ 
ٍٓ  -ػٓيْ جٓؼٕفَشٍ ػٓيْ ؤَثِِِ٘ ؤَىَّ ػٓلِّ٘بع ع كَبىَ ٗٓمَُلُ لَب ٗٔمْتَلُ ٍٓالِذٌ ثَِٓلَذُِِ إِرَا لَتَلَِٔ

ٍٓ ٗٔحٓفذُّ   -ٍٓ لَب ٗٔحٓذُّ الَْٓالِذٔ لِلَْٓلَفذِ إِرَا لَزَفَفِٔ   -ٗٔمْتَلُ الَْٓلَذٔ ثِبلَْٓالِذِ إِرَا لَتَلَِٔ
 .الَْٓلَذٔ لِلَْٓالِذِ إِرَا لَزَفَِٔ

 .950 -238 -10التْزٗت  -(4)•
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ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ؤَحٕوٓذٓ ثٕيِ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ػٓفيْ ؤَثِ٘فِِ ػٓفيْ    « 5» -9 -35197•

ػٓيْ جٓبثِشٍ ػٓفيْ ؤَثِفٖ جٓؼٕفَفشٍ ع فِفٖ     عَوِسٍِ تِيِ شِوِسٍ ؤَحٕوٓذٓ ثٕيِ الٌَّؼْشِ ػٓيْ 
لَبلَ لَفب ٗٔمْتَفلُ ثِفِِ ٍٓ لَكِفيْ ٗٔؼْفشَةٔ ػَفشْثبع        -الشَّجٔلِ ٗٓمْتُلُ اثٌَِٕٔ ؤٍَٕ ػٓجٕذُٓٔ

 .ٍٓ ٌْٗٔفَى ػٓيْ هٓسٕمَؾِ سٓؤْسِِِ -شَذِٗذاع
 .«6»ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ػٓوٕشٍِ ثٕيِ شِوٕشٍ هِخْلَِٔ •
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 اًتفاء األتَة -الشسط الخالج

ٍٓ ثِإَسٓبًِ٘ذُِِ إِلَى كِتَبةِ ظَشِٗ ٍ ػٓيْ ؤَهِ٘شِ الْؤفؤْهٌِِ٘يَ  « 7» -10 -35198•
فِفٖ ؤَهٕفشٍ ٗٓؼِ٘فتٔ ػٓلَٕ٘فِِ      -ٍٓ لَؼَى ؤًََِّٔ لَب لََٓدٓ لِشَجٔلٍ ؤَطٓبثِٓٔ ٍٓالِذُٔٔ: لَبلَ  ع
 .يَكَُىُ لَُِ الدِّيَةُ ٍَ لَا يُقَادُفَإَطٓبثِٓٔ ػٕٓ٘تٌ هِيْ لَـْغٍ ٍٓ غَٕ٘شُِِ ٍٓ  -فِِِ٘
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سٍاُ الش٘خ ثئسٌبدُ ػي ػلٖ ثفي إثفشاّ٘ن   [  تحَٗل[]35198/32/7]•
ػي ؤثِ٘ ػي اثي فؼبل ػي الشػب ع لبل ػشػت ػلِ٘ الكتفبة ٍ لفذ   
ػجش ػٌِ الوظٌ  ثكتبة ظشٗ  ثي ًبطح فمبل ًؼن َّ حك ٍ لذ كبى 

 ٗإهش ػوبلِ ثزلك [ إشبسٓ] ؤه٘ش الوؤهٌ٘ي ع
سٍاُ الش٘خ ثئسٌبدُ ػي ػلٖ ثفي إثفشاّ٘ن   [  تحَٗل[]35198/32/8]•

ػي هحوذ ثي ػ٘سى ػي ًَٗس ػفي الشػفب ع لفبل ػشػفت ػل٘فِ      
الكتبة ٍ لذ ػجش ػٌِ الوظٌ  ثكتبة ظشٗ  ثي ًبطح فمبل ًؼن ّفَ  

 ٗإهش ػوبلِ ثزلك [ إشبسٓ] حك ٍ لذ كبى ؤه٘ش الوؤهٌ٘ي ع
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 .939 -236 -10التْزٗت  -(5)•
 .5246 -120 -4الفمِ٘  -(6)•
 .1148 -308 -10التْزٗت  -(7)•
  80: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ، د•
 .«1»سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ ٍٓ الشَّٕ٘خُ كَوٓب ٗٓإْتِٖ ٍٓ •
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ حٓوَّفبدِ ثٕفيِ ػٓوٕفشٍٍ ٍٓ    « 2» -11 -35199•

: ؤًََسِ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ ؤَثِِِ٘ ػٓيِ الظَّبدِقِ ػٓيْ آثٓبئِِِ ع فِٖ ٍٓطَِِّ٘ٔ الٌَّجِِّٖ ص لِؼٓلٍِّٖ ع لَفبلَ 
 .ٗٓب ػٓلُِّٖ لَب ٗٔمْتَلُ ٍٓالِذٌ ثَِٓلَذُِِ

 . «3»ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِكٓ فِٖ الْمَزْفِ : ؤَلَُلُ•
 .هي ؤثَاة دٗبت االػؼبء 2هي الجبة  4تبتٖ ؤسبً٘ذُ فٖ الحذٗج  -(1)•
 .5762 -367 -4الفمِ٘  -(2)•
 .هي ؤثَاة حذ المزف 14تمذم فٖ الجبة  -(3)•
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