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  كتبة القظبص

  وتبة المظبص•
 .ٍ َّ إهب فٖ الٌفس ٍ إهب ف٘وب دًٍْب•
 

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  قظبص الٌفس

  المسن اٍٛل فٖ لظبص الٌفس•
 ٍ الٌظش فِ٘ فٖ الوَجت، •
 ٍ الششائظ الوؼتجشٓ فِ٘، •
 ٍ هب ٗخجت ثِ، •
 .ٍ و٘ف٘ٔ االست٘فبء•

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  قظبص الٌفسهَجت 

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

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  قظبص الٌفسهَجت 

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

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

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  القَل فٖ الشسائط الوعتجسٓ فٖ القظبص
  فٖ الششائظ الوؼتجشٓ فٖ المظبصالمَل •
 :ٍ ّٖ أهَس•

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  القَل فٖ الشسائط الوعتجسٓ فٖ القظبص
 التسبٍٕ فٖ الحشٗٔ ٍ الشل٘ٔ، -اٍٛل•

الحشّ ثبلحشّ ٍ ثبلحشٓ لىي هغ سد فبضل الذٗٔ، ٍ َّ ًظف  دٗفٔ   ف٘متل •
الشجل الحش، ٍ وزا تمتل الحشٓ ثبلحشٓ ٍ ثبلحش لىي ال ٗؤخز هي ٍلْ٘ب 

 .أٍ تشوتْب فبضل دٗٔ الشجل
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ اهتٌع ٍلٖ دم الوسأٓ عي تأدٗٔ فبضل الدٗٔ

لَ اهتٌغ ٍلٖ دم الوشأٓ ػي تأدٗٔ فبضل الذٗٔ أٍ وبى فم٘شا ٍ  1هسألٔ •
المظبص إلى ٍلفت اٛداء ٍ  ٗؤخش   لن ٗشع المبتل ثبلذٗٔ أٍ وبى فم٘شا

 .الو٘سشٓ
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗقتض للسجل هي الوسأٓ فٖ األطساف

 ٗمتض للشجل هي الوشأٓ فٖ اٛعشاف، 2هسألٔ •

 وزا ٗمتض للوشأٓ هي الشجل فْ٘ب هي غ٘ش سد، ٍ •
تتسبٍى دٗتْوب فٖ اٛعشاف هب لن ٗجلغ جشاحفٔ الوفشأٓ حلفج دٗفٔ     ٍ •

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

 . الشجل لْب إال هغ سد التفبٍت
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  التسبٍٕ فٖ الدٗي -الثبًٖ
  التسبٍٕ فٖ الذٗي -الخبًٖ•
 .، فال ٗمتل هسلن ثىبفش هغ ػذم اػت٘بدُ لتل الىفبس•
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ال فسق ث٘ي أطٌبف الكفبز

ال فشق ث٘ي أطٌبف الىفبس هي الزهٖ ٍ الحشثٖ ٍ الوسفتأهي   1هسألٔ •
 ٍ غ٘شُ،

ٍ لَ وبى الىبفش هحشم المتل وبلزهٖ ٍ الوؼبّفذ ٗؼفضس لمتلفِ، ٍ ٗغفشم     •
 .الوسلن دٗٔ الزهٖ لْن

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ اعتبد الوسلن قتل أّل الرهٔ  

لَ اػتبد الوسلن لتل أّل الزهٔ جبص االلتظبص هٌِ ثؼفذ سد   2هسألٔ •
 ،*دٗتِفبضل 

 .ٍ ل٘ل إى رله حذ ال لظبص، ٍ َّ ضؼ٘ •
 
ٍ لَ لن ٗطلت اٍل٘بء الدم القَد ٍ كبى ّذرا الوسذلن هَججذب لسفذع      *•

األهي العبم ف٘جت على الحبكن قتلِ حدا ٍ لذَ لذن ٗكذي هفسذدا فذٖ      
األزع ف٘جَش للحبكن أخر دٗٔ الوسذلن  عٌذِ أٍ أخذر أزثعذٔ  الف     

 دزّن ثدل ثوبً٘ٔ هأٓ
 
 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج 
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 ٗقتل الرهٖ ثبلرهٖ

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

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

 .الوجَسٖ ثْوب ٍ ثبلؼىس
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ قتل ذهٖ هسلوب عودا

ٍ   لَ لتل رهٖ هسلوب ػوذا دفغ َّ ٍ هبلِ إلى أٍل٘بء الومتَل 4هسألٔ •
ّن هخ٘شٍى ث٘ي لتلِ ٍ استشلبلِ، هي غ٘ش فشق ث٘ي وَى الوبل ػٌ٘ب أٍ 
دٌٗب هٌمَال أٍ ال، ٍ ال ث٘ي وًَِ هسبٍٗب لفبضل دٗٔ الوسفلن أٍ صائفذا   

 .ػلِ٘ أٍ هسبٍٗب للذٗٔ أٍ صائذا ػلْ٘ب

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 أٍالد الرهٖ القبتل أحساز

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

لَ أسلن الزهٖ المبتل لجل استشلبلِ لن ٗىي ٍٛل٘فبء الومتفَل غ٘فش    ٍ •
 .لتلِ
 

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ قتل الكبفس كبفسا ٍ أسلن

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

 
 
 

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗقتل ٍلد السشدٓ ثَلد الصً٘ٔ

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

ٍ أهب فٖ حبل طغشُ لجل التو٘ض أٍ ثؼذُ ٍ لجل إسالهِ ففٖ لتلِ ثفِ ٍ  •
 . * إشىبلػذهِ تأهل ٍ 

 
 
 .ثل ال إشىبل فٖ لتلِ ثِ ٛى ٍلذ الوسلن هسلن ٍ إى وبى هي الضًب *•
 

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ قطع هسلن ٗد ذهٖ عودا فأسلن

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

 لظبص فٖ الغشف ٍ ال لَد فٖ الٌفس، ٍ ػلِ٘ دٗٔ الٌفس وبهلٔ، 

وزا لَ لغغ طجٖ ٗذ ثبلغ فجلغ حفن سفشت جٌبٗتفِ ال لظفبص ففٖ      ٍ •
 .الغشف ٍ ال لَد فٖ الٌفس ٍ ػلى ػبللتِ دٗٔ الٌفس

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ قطع ٗد حسثٖ أٍ هستد فأسلن

ال ٍ  لفَد، لَ لغغ ٗذ حشثٖ أٍ هشتذ فأسلن حفن سفشت ففال     -ٍ هٌْب•
اٛلَى، ٍ ل٘ل ثبلذٗفٔ اػتجفبسا ثحفبل االسفتمشاس، ٍ اٍٛل     ػلى   *دٗٔ

 ألَى، 
لَ سهبُ فأطبثِ ثؼذ إسالهِ فال لفَد ٍ لىفي ػل٘فِ الذٗفٔ، ٍ سثوفب      ٍ •

 ٗحتول الؼذم اػتجبسا ثحبل الشهٖ، ٍ َّ ضؼ٘ ، 
 .وزا الحبل لَ سهى ره٘ب فأسلن حن أطبثِ فال لَد، ٍ ػلِ٘ الذٍٗٔ •
 
 .ال دٗٔ على الجبًٖ ٍ إى كبًت دٗتِ على ث٘ت الوبل *•

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ذه٘بهستد لَ قتل 

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

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

 
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 قتل هي ٍجت قتلِ

  ػلِ٘ المفَد الَلٖ وبى لَ ٍجت ػلى هسلن لظبص فمتلِ غ٘ش  -ٍ هٌْب•
لَ ٍجت لتلِ ثبلضًب أٍ اللَاط فمتلِ غ٘ش االهبم ػلِ٘ السالم ل٘فل ال  ٍ 

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

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 أى ٗكَى الوقتَل هحقَى الدم

لتفل هفي وفبى    فلَ  الذم،أى ٗىَى الومتَل هحمَى  -السبدسالششط •
ػلِ٘ ٍ آلِ فل٘س ػل٘فِ المفَد، ٍ   اللِّ هْذٍس الذم وبلسبة للٌجٖ طلّى 

وزا ال لَد ػلى هي لتلِ ثحك وبلمظبص ٍ المتل دفبػب، ٍ ففٖ المفَد   
ػلى لتل هي ٍجت لتلِ حذا وبلالئظ ٍ الضاًفٖ ٍ الوشتفذ فغفشٓ ثؼفذ     
التَثٔ تأهل ٍ إشىبل، ٍ ال لَد ػلى هي ّلفه ثسفشاٗٔ المظفبص أٍ    

 الحذ 

 

 523: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 األثَٓاًتفبء  -الشسط الثبلث

 اًتفبء اٛثَٓ، -الخبلجالششط •

 .فال ٗمتل أة ثمتل اثٌِ، ٍ الظبّش أى ال ٗمتل أة اٛة ٍ ّىزا•
 
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



24 

 ٍال الدٗٔال تسقط الكفبزٓ عي األة ثقتل اثٌِ 

 ال تسمظ الىفبسٓ ػي اٛة ثمتل اثٌِ ٍ ال الذٗٔ، 1هسألٔ •

 .ف٘ؤدٕ الذٗٔ إلى غ٘شُ هي الَاسث، ٍ ال ٗشث َّ هٌْب•
 
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗقتل األة ثقتل اثٌِ ٍ لَ لن ٗكي هكبفئب لِ

 ال ٗمتل اٛة ثمتل اثٌِ ٍ لَ لن ٗىي هىبفئب لِ، 2هسألٔ •

 .فال ٗمتل اٛة الىبفش ثمتل اثٌِ الوسلن•
 
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



26 

 ٗقتل الَلد ثقتل أثِ٘

 ،*ٍلذّبٗمتل الَلذ ثمتل أثِ٘، ٍ وزا اٛم ٍ إى ػلت ثمتل  3هسألٔ •
ٍ الَلذ ثمتل أهفِ، ٍ وفزا اٛلفبسة وبٛجفذاد ٍ الجفذات هفي لجفل        •

ٍ اٛخَٓ هي الغشف٘ي، ٍ اٛػوفبم ٍ الؼوفبت ٍ اٛخفَال ٍ    ، **اٛم
 .الخبالت

 
 
 .األحَط عدم قظبص األم ٍ إى علت ثقتل ٍلدّب *•
 .هي قجل األماألجداد األحَط عدم قظبص الجدات هطلقب ٍ ال  **•

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ادعى اثٌبى ٍلدا هجَْال

 لَ ادػى احٌبى ٍلذا هجَْال فبى لتلِ أحذّوب لجل المشػٔ فال لَد، 4هسألٔ •

ٍ لَ لتالُ هؼب فْل َّ وزله لجمبء االحتوبل ثبلٌسفجٔ إلفى وفل هٌْوفب أٍ     •
 ٗشجغ إلى المشػٔ؟ اٛلَى َّ الخبًٖ، 

لَ ادػ٘بُ حن سجغ أحذّوب  ٍ لتالُ تَجِ المظبص ػلى الشاجغ ثؼذ سد هب ٍ •
ٗفضل ػي جٌبٗتِ، ٍ ػلى اٙخش ًظ  الذٗٔ ثؼذ اًتفبء المظبص ػٌِ، ٍ لَ 
لتلِ الشاجغ خبطٔ اختض ثبلمظبص، ٍ لَ لتلِ اٙخش ال ٗمتض هٌِ، ٍ لفَ  
سجؼب هؼب فللَاسث أى ٗمتض هٌْوب ثؼذ سد دٗٔ ًفس ػلْ٘وب، ٍ وزا الحفبل  
لَ سجؼب أٍ سجغ أحذّوب ثؼذ المتل، ثل الظبّش أًِ لَ سجفغ هفي أخشجتفِ    

 .المشػٔ وبى اٛهش وزله ثمٖ اٙخش ػلى الذػَى أم ال
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ادعى اثٌبى ٍلدا هجَْال

  فشٍع•
اٍٛل لَ ادػى احٌبى ٍلذا هجَْال فئى لتلِ أحذّوب لجفل المشػفٔ ففال    •

لَد لتحمك االحتوبل فٖ عشف المبتل ٍ لَ لتالُ ف  االحتوفبل ثبلٌسفجٔ   
إلى ول ٍاحذ هٌْوب ثبق ٍ سثوب حظش االستٌبد إلى المشػٔ ٍ َّ تْجفن  

 ػلى الذم فبٛلشة اٍٛل 
ٍ لَ ادػ٘بُ حن سجغ أحذّوب ٍ لتالُ تَجِ المظبص ػلى الشاجغ ثؼفذ  •

سد هب ٗفضل ػي جٌبٗتِ ٍ وبى ػلى اٛة ًظف  الذٗفٔ ٍ ػلفى وفل     
 ٍاحذ وفبسٓ المتل ثبًفشادُ 

 

 199: ، ص4 شسائع اإلسالم فٖ هسبئل الحالل ٍ الحسام؛ ج
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 لَ ادعى اثٌبى ٍلدا هجَْال

 .«إلخ. لَ ادّػى احٌبى ٍلذا هجَْال»: لَلِ•
إرا تذاػى احٌبى هَلَدا هجَْال حنَّ لتالُ أٍ أحذّوب ففال لظفبص   ( 1)•

فٖ الحبل، ٛى أحذّوب أثَُ، ٍ االحتوبل لبئن فٖ ولّ هٌْوب، ٍ رلفه  
ٍ ال ٗمذح فٖ رله تَلّ  الحىن ثِ . شجْٔ هبًؼٔ هي التْجّن ػلى الذم

 .ٛحذّوب ثخظَطِ ػلى المشػٔ، ًْٛب لن تمغ ثؼذ، فبالحتوبل لبئن

 157: ، ص15 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج



30 

 لَ ادعى اثٌبى ٍلدا هجَْال

ٗحتول المشػٔ ثؼذ المتل، فئى ظْشت لوي لتلفِ ففال لظفبص، ٍ إى    ٍ •
 .ظْشت لٚخش التضّ هي المبتل، لظَْس اًتفبئِ ػٌِ ششػب

فذَات هحذلا القسعذٔ    ٍ األطحّ األٍل، للشجْٔ الدازئٔ للقتل حبلتِ، ٍ •
 .ثبلٌظس إلى هثل ذلك ٍ إى ثق٘ت فٖ غ٘سُ

ٍ لَ وبى لتلِ ثؼذ المشػٔ ٍ لحَلِ ثأحذّوب لتل ثِ الخبسد ػٌِ، ٍ سدّ •
 .ػلِ٘ هغ االشتشان ًظ  الذٗٔ، ٍ ػلى اٛة الذٗٔ أٍ ًظفْب

ٍ لَ سجغ أحذّوب ٍ أطشّ اٙخش ػلى الذػَى فَْ ٍلذُ، ف٘متضّ هفي  •
الشاجغ إى وبى َّ المبتل أٍ اشتشوب فٖ لتلِ، ثؼذ سدّ هب ٗفضل هي دٗتِ 

 .ٍ ػلى ولّ هٌْوب وفّبسٓ الجوغ، لخجَتْب فٖ لتل الَلذ وغ٘شُ. ػي جٌبٗتِ
 158: ، ص15 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج
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 لَ ادعى اثٌبى ٍلدا هجَْال

 :فشٍع•
اٍٛل إرا ادػى احٌبى ٍلذا هجَْال فبى لتلِ أحذّوب لجل المشػٔ ففال  ]•

 [لَد
إرا ادػى احٌبى ٍلذا هجَْال وبللم٘ظ ففبى لتلفِ أحفذّوب لجفل     : اٍٛل•

المشػٔ فال لَد، لتحمك االحتوبل فٖ عشف المبتفل فلفن ٗخجفت شفشط     
المظبص الزٕ َّ اًتفبء اٛثَٓ فٖ الَالغ، هضبفب إلى إشفىبل الفتْجن   

ٍ وزا لَ لتالُ هؼب ثال خالف أجفذُ ثف٘ي هفي    . ػلى الذهبء هغ الشجْٔ
تؼشع لِ ٌّب فْ٘وب هؼب ف  اى االحتوبل ثبلٌسجٔ إلى وفل ٍاحفذ هٌْوفب    

 .ثبق
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 لَ ادعى اثٌبى ٍلدا هجَْال

لىي سثوب خغش فٖ الجبل االستٌبد إلى المشػٔ ثل فٖ وش  اللخفبم ٍ  ٍ •
ٍ الفتفَى ثبإللحفبق ثبلمشػفٔ    « 2»غ٘شُ احتوبلِ لَٗب، إلعالق الٌض 

التٖ ّٖ لىل أهش هشىل، ٍ ػذم عل دم اهشء هسفلن، ٍ ػوفَم أدلفٔ    
المظبص، ٍ هٌغ وَى اًتفبء اٛثَٓ ششعب، ثل ألظى اٛدلٔ وَى اٛثفَٓ  
وبلوبًغ، فال ٗتحمك هغ الجْل ثْب، هضبفب إلى هؼلَه٘ٔ تؼلك المظفبص  

ٖ ثأحذّوب  طَسٓ لتلْوب هؼب، ووٌغ اًتفبء هحل المشػٔ ثبلٌسفجٔ إلفى    ف
 .رله خبطٔ دٍى ه٘شاحِ ٍ غ٘شُ

هي أثَاة ًىبح الؼج٘ذ ٍ اإلهبء هي وتبة  -57 -الجبة -الَسبئل( 2)•
 .الٌىبح
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