 92-11-9كتاب القصاص

11

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس

• هسألٔ ٗ 37صح اإلوطاُ ثوب زٍى الٌفس ،فلَ لبل لِ« :الؽغ ٗس ّذصا ٍ
إال لتلته» وبى لِ لؽؼْب ٍ ل٘س ػل٘ذِ لصذبب،ثا المصذبب ػلذ
الوىطُ
• ٍ لَ أهطُ هي زٍى إوطاُ فمؽؼْب فبلمصبب ػل الوجبشط،
• ٍ لَ أوطِّ ػل لؽغ إحسى ال٘سٗي فبذتبض إحساّوب أٍ لؽغ ٗس أحذس
الطجل٘ي فبذتبض أحسّوب فل٘س ػلِ٘ شذٖ  ٍ ،،اًوذب المصذبب ػلذ
الوىطُ اٙهط.

2

تحشيش الَسيلٔ؛ ج ،2ص514 :

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس
• الثبلث ٗصح اإلوطاُ ف٘وب زٍى الٌفس
• فلَ لبل الؽغ ٗس ّصا أٍ ّصا أٍ أللتلٌه فبذتبض الوىطُ أحسّوب ففذٖ
المصبب تطزز هٌشؤُ أى التؼ٘٘ي ػطٕ ػي اإلوطاُ ٍ األشجِ المصذبب
ػل األهط ألى اإلوطاُ تحمك ٍ الترلص غ٘ط هوىي إال ثأحسّوب.
•

3

ششائع اإلسالم في هسائل الحالل ٍ الحشام؛ ج ،4ص185 :

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس

• ٍ ٗتحمك اإلوطاُ ف٘وب زٍى الٌفس ،فلَ أوطِّ ػل لؽذغ ٗذس أحذسّوب
فبذتبض فبأللطة المصبب ػل اٙهط.

•

4

إسشاد األرّاى إلى أحكام اإليواى؛ ج ،2ص197 :

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس
•  .6987الثّبلث:
• ٗتحمّك اإلوطاُ ف٘وب زٍى الٌّفس إجوبػذب ،فلذَ لذبل :الؽذغ ٗذس ّذصا،
فبلمصبب ػل االهط زٍى الوجبشط،
• ٍ لَ لبل :الؽغ ٗس ّصا أٍ ّصا ٍ إلّب لتلته ،فبذتبض المبؼغ ٗس أحسّوب،
احتوا المصبب ػل الوجبشط ،ألىّ اإلوطاُ لن ٗمغ ػلذ التّؼ٘ذ٘ي ،فْذَ
هرّ٘ط فِ٘ ٍ ،األلَى أًِّ ػل االهط ،لتحمّك اإلوطاُ ٍ ػسم الترلّص إلّذب
ثأحسّوب.

5

تحشيش األحكام الششعئ على هزّة اإلهاهئ (ط  -الحذيثٔ)؛ ج ،5ص427-426 :

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس

• ٍ ٗتحمّك اإلوطاُ ف٘وب زٍى الٌفس ٍ ،المصبب ػل اٙهط ٍ .لَ أوطّذِ
ػل لؽغ ٗس أحسّوب فؼ٘ي الوىطُ ،فذبألٍل تَجّذِ المصذبب ػلذ
اٙهط.
•

6

تلخيض الوشام في هعشفٔ األحكام؛ ص336 :

•

•
•

•

7

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس
ٍ ٗتحمّك اإلوطاُ ف٘وب زٍى الٌفس فلَ أوذطُ ػلذ لؽذغ ٗذس أحذسّوب
فبذتبض ،فبأللطة المصبب ػل اٙهط)1( .
لَلِ ضحوِ اهلل« :فلَ أوطِّ ػل لؽغ ٗس أحسّوب فبذتذبض ،فذبأللطة
المصبب ػل اٙهط».
( )1ألَل :إشا حصط الوىطُ اإلوطاُ فٖ ش٘ئ٘ي فصبػسا ،هغ ػسم إهىبى
الترلّص إلّب ثَاحس هٌْوب ،ففٖ تَجِّ الوؤاذصٓ ػلِ٘ ٍ ،اضتفبػْذب ػذي
الوجبشط إشىبل:
ٌٗشأ هي تحمّذك اإلوذطاُ ثبلٌسذجٔ إلذ الفؼلذ٘ي ،أٍ األفؼذبل ٍ ػذسم
الوٌسٍحٔ ،فَْ وبإللجب ،إل التؼ٘٘ي.
غائ الوشاد في ششح ًكت اإلسشاد ،ج ،4ص316 :

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس

• ٍ هي تحمّك المصس إل أحسّوب ثؼٌِ٘ ٍ لن ٗىطُ ػلِ٘ ،فىذبى هسذتٌسا
إل اذت٘بضُ.
• ٍ األلطة ػٌس الوصٌّف األٍّل ،ألىّ المصس إلذ التؼ٘ذ٘ي هذي ظذطٍضٓ
اإلوطاُ ،فَْ هلجأ ػل إثطاظ فؼا ولّٖ فٖ الَجَز ال ٗتنّ إلّذب ثئٗجذبزُ
فٖ شرص هؼّ٘ي ٍ ،ألىّ اإلوطاُ ػل الوؼّ٘ي ٍحسُ تر٘٘ط فٖ األٍلبت،
فئىّ ًسجٔ األٍلبت إل اإلوطاُ ٍاحسٓ ٍ ،تؼ٘٘ي ٍلت الفؼا إًّوذب جذب،
ثبذت٘بضُ ٍ ،ترّ٘ط فٖ صفٔ المتا الصٕ ٗجطٕ فِ٘ اإلوطاُ ومتا السّاثذٔ،
فئًِّ لس ال ٗىطِّ ػل لتا هرصَب ف٘رصّ ٍ ،لس ٍلغ االتّفبق ػل
وًَِ غ٘ط لبزح فٖ تَجِّ الوؤاذصٓ ػل الوىطُ.
8

غائ الوشاد في ششح ًكت اإلسشاد ،ج ،4ص316 :

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس

• ٍ إًّوب جؼلٌب هَظَع الوسألٔ أػنّ ،ل٘شذوا اإلوذطاُ ػلذ الجذطاح ٍ
الوبل ٍ غ٘طّوب.

9

غائ الوشاد في ششح ًكت اإلسشاد ،ج ،4ص316 :

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس
• ٍٓ ٗٔوٕىِيُ الْئِوْطَأُ فِ٘وٓب زٍٔىَ الٌَّفْسِ ٍٓ ٗٓىَُىُ الْمِصٓببٔ ػٓلَ الْؤىْطُِِ.
•

10

اللوعٔ الذهشقئ في فقِ اإلهاهئ؛ ص268 :

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس
• لَلِٗ« :صحّ اإلوطاُ ف٘وب زٍى الٌفس .إلد».
• ( )1لس ػطفت أى اإلوطاُ ٗتحمّك ح٘ث ٗوىي الوىطُ الؼسٍل ػوّب تَػّس
ثِ إل هب َّ أسْا هٌِ ،ف٘تحمّك ف٘وب زٍى الٌفس إشا تَػّس ثبلمتا ،ووب
لَ لبل لِ :الؽغ ٗس ّصا أٍ ٗسن ٍ إال لتلته ،ألًِ ٗحفظ ًفسذِ ثفؼذا
الوىطُ ػلِ٘ ٍ ،ل٘س فِ٘ إتالف ًفسّ ٍ .صا ال إشىبل فِ٘.

11

هسالك األفْام إلى تٌقيح ششائع اإلسالم؛ ج ،15ص90 :

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس

• ٍ إًوب ٗمغ االشىبل ف٘وب إشا حصط الوىطُ اإلوطاُ فٖ ش٘ئ٘ي أٍ أش٘ب ،ػلذ سذج٘ا
التر٘٘ط ثٌْ٘ب ،هغ ػسم إهىبى الترلّص [هي الجو٘غ] « »1إال ثَاحس هٌْب.
• ٍ ٍجِ اإلشىبل :هي ػسم إهىبى الترلّص هي الجو٘غ ،فىبى وبإللجب ،إل الوؼذّ٘ي،
ٍ هي تحمّك االذت٘بض ثبلمصس إل أحسّب ثؼٌِ٘ ٍ ،لن ٗىطُ ػل٘ذِ ثرصَصذِ ٍ ،لذس
تحمّك فٖ األصَل أى األهط ثبلىلّٖ ل٘س أهطا ثجعئّٖ هي جعئّ٘بتِ ػلذ التؼ٘ذ٘يٍ ،
إى وبى الىلّٖ ال ٗتحمّك إال فٖ ظوي أحسّب ،ف٘ىَى فٖ األهط اإلوطاّٖ وصله.
• ٍ فٖ األٍل لَّٓ ،ألى المصس إل التؼ٘٘ي هي ظطٍضٓ اإلوطاُ ،فَْ هلجذأ إلذ إثذطاظ
فؼا « »2ولّٖ فٖ الَجَز ال ٗتنّ إال ثئٗجبزُ فٖ شرص هؼّ٘ي ٍ .ألى اإلوطاُ ػلذ
الوؼّ٘ي تر٘٘ط فٖ األٍلبت ح٘ث ال ٗىطِّ ػل التؼج٘ذا ٍ ،ووذب أى تؼ٘ذ٘ي ٍلذت
الفؼا إشا جب ،ثبذت٘بضُ ال ٗرطجِ ػي حسّ اإلوطاُ ،فىصا التر٘٘ط فٖ صذفٔ المتذاٍ ،
االتّفبق « »3ػل أًِ غ٘ط لبزح ،فىصا فٖ الوتٌبظع.
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هسالك األفْام إلى تٌقيح ششائع اإلسالم؛ ج ،15ص90 :

•

•
•
•
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يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس
ٍ ّصا الجحث آت فٖ اإلوطاُ ػل الجطاح ٍ الوذبل ٍ غ٘طّوذب ٍ .لذس
تمسّم « »4الجحث فِ٘ فٖ الؽالق.
• ______________________________
( )1هي «خ ،م».
( )2فٖ «ا ،م» :أهط.
( )3فٖ «ب» :لالتّفبق.
( )4فٖ ج .19 -17 :9

هسالك األفْام إلى تٌقيح ششائع اإلسالم؛ ج ،15ص90 :

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس
• لَلِٗ ٍ« :تحمك اإلوطاُ إلد».
• لس هطّ أىّ اإلوطاُ ػٌس األصحبة ال ٗتحمك فٖ الٌفس ثوؼٌذ أًّذِ لذن
ٗصط ثبإلوطاُ جبئعا ٍ لن ٗىي ػل المبتا ش٘ئب « »1ثا َّ حطام ووذب
وبى ٍ ٗلعهِ المَز لوب هطّ ،ثرالف اإلوذطاُ فذٖ غ٘ذطُ هذي العذطة ٍ
الجطح ٍ غ٘طّوب ،فئًِ ٗتحمك ثبلوؼٌ الوصوَض ٍ ٗص٘ط ثصله جبئعاٍ ،
ال ٗلعهِ ظوبًِ ،ثا إًّوب شله ػل الوىطُ فئًِ حٌ٘ئص ثوٌعلذٔ اٙلذٔ،
ألًِّ هعؽط ٍ ،لس جَّظ لِ الشبضع ،ثا لس ٗجت ػلِ٘ شله ،فحٌ٘ئص إشا
وبى الجطح َٗجت المصبب أٍ السٗٔ ،فَْ ػل الوىطُ.

•
14

هجوع الفائذٓ ٍ الثشّاى في ششح إسشاد األرّاى ،ج ،13ص401 :

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس
•  -3هفتبح [هب ٗتحمك ثِ اإلوطاُ فٖ المتا ٍ غ٘طُ]
• اإلوطاُ ال ٗتحمك فٖ المتا ػٌسًب ،الشتوبلِ ػل زفغ العذطض ثوثلذٍِ ،
لْصا ل٘ا :ال تم٘ٔ فٖ السهب ،،ألًْب أث٘حت لتحمي ثْب فذال تىذَى سذججب
الضالتْبٗ ٍ ،ثجت ف٘وب زٍى الٌفس إشا ذبف ػلْ٘ب ،ووب لَ لذبل :الؽذغ
ٗسُ ّصا أٍ ٗسن ٍ اال لتلته الًِ ػسٍل ػوب َٗػس ثذِ الذ هذب ّذَ
أسْا هٌِ ٍ حفظ الٌفس ثوب ل٘س فِ٘ إتالف ًفس.

15

هفاتيح الششائع؛ ج ،2ص118 :

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس
•
•
•

•
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[الثبلث ٗصح اإلوطاُ فٖ هب زٍى الٌفس]
الثبلث:
ٗصح اإلوطاُ فٖ هب زٍى الٌفس لؼوَم زل٘لِ الومتصذط فذٖ ترص٘صذِ
ػل الوت٘مي الصٕ َّ الٌفس فلَ لبل :الؽغ ٗس ّصا ٍ إال لتلته وذبى
لِ لؽؼْب زفؼب إلتالف ًفسِ ثوب ل٘س إتالفب فال لصبب حٌ٘ئذص ػل٘ذِ،
لؼسم الؼسٍاىً ،ؼن َّ ػل الوىطُ الصٕ َّ ألَى حٌ٘ئص هي الوجبشط.
لىي فٖ المَاػس االشىبل فِ٘ هي شله ٍ هي ػسم الوجبشذطٓ ،فتجذت
ػلِ٘ السٗٔ زٍى المصبب ٍ ،فِ٘ أى ٍجَثْب ل٘س إال لمَٓ السجت ػل
الوجبشطٓ َّ ٍ ،همتط للمصبب زًٍْب ،ووب َّ ٍاظح.
جَاّش الكالم في ششح ششائع اإلسالم ،ج ،42ص55 :

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس

• ٍ لَ لبل :الؽغ ٗس ّصا أٍ ّصا أٍ أللتلٌه فبذتبض الوىطُ أحسّوب ففٖ
المصبب ػل اٙهط تطزز ،هٌشأُ أى التؼ٘٘ي ،ػطى ػي اإلوطاُ ف٘ىَى
الوجبشط هرتبضا فٖ شله ،إش األهط ثبلىلٖ الصٕ هٌذِ األهذط اإلوطاّذٖ
ل٘س أهطا ثجعئٖ هي جعئ٘بتِ ػل التؼ٘٘ي ٍ إى وبى َّ ال ٗتحمك إال
ثأحسّوب.

17

جَاّش الكالم في ششح ششائع اإلسالم ،ج ،42ص55 :

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس

• ٍ لىي األشجِ ثأصَل الوصّت ثجَت المصبب ػل اٙهذط ووذب ػذي
التحطٗط ألى اإلوذطاُ تحمذك ٍ ،الذترلص غ٘ذط هوىذي إال ثأحذسّوب
فبذت٘بضُ حٌ٘ئص هي ظطٍضٓ اإلوطاُ الولجئ إل إثطاظ الىلٖ فٖ الَجَز
الصٕ ال ٗتن إال ثئٗجبزُ فٖ شرص هؼ٘يً ،حَ اإلوطاُ ػل هؼ٘ي هذي
غ٘ط تؼ٘٘ي ٍلت فبذتبضُ الوىطُ ٍ ،هع اإلغضاء عي رلك كلِ فالعشف
كاف في ثثَت الوطلَب ،ووب َّ ٍاظح.
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جَاّش الكالم في ششح ششائع اإلسالم ،ج ،42ص55 :

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس

• [الثبلثٗ :صحّ اإلوطاُ ف٘وب زٍى الٌفس]
• الثبلثٗ :صحّ اإلوطاُ ف٘وب زٍى الٌفس ،فلَ لبل :الؽغ ٗس ّصا أٍ ّذصا ٍ إلّذب
لتلته ،فبذتبض الوىطُ أحسّوب ففٖ المصبب تطزّز ( )1هٌشذأُ أىّ التؼ٘ذ٘ي
ػطٕ ػي اإلوطاُ ٍ األشذجِ المصذبب ػلذ اٙهذط ألىّ اإلوذطاُ تحمّذك ٍ
الترلّص غ٘ط هوىي إلّب ثأحسّوب.
• ______________________________
( )1هطازُ (لسس سطُ) أىّ اإلوطاُ ػل الجٌبٗٔ ػل الغ٘ذط َٗجذت اضتفذبع
حطهتْب ووب إشا لبل :الؽغ ٗس ّصا ٍ إلّب لتلته ،فلِ لؽغ ٗذسُ ٍ إشا لؽؼْذب
ٗىَى المصبب ػل الوىطُ -ثبلىسط-؛ ألىّ السذجت هذغ جطٗذبى االوذطاُ
ألَى هي الوجبشط ٍ ال ٗىَى ػل الوىطُ -ثبلفتح -شٖ ٍ .،وصا شوطٍا أًِّ
لَ أوطِّ ػل إتالف هبل الغ٘ط ٗىَى ظوبى إتالفِ ػل الوىطُ -ثبلىسط-
ٍ ال ٗجَظ للوبله الطجَع إل الوىطُ -ثبلفتح.-
19

تٌقيح هثاًي األحكام  -كتاب القظاص ،ص51 :

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس

• ٍ لىي هب شوطٍُ هي ثجَت المَز ػل الوىطُ -ثبلىسذط -ثذسػَى أىّ
استٌبز المؽغ إلِ٘ أٍل ٍ ألَى هي استٌبزُ إل الوجبشط ال ٗرفذ هذب
فِ٘؛ ألًِّ ٗصحّ أى ٗمبل إًِّ لن ٗمؽغ ٗسُ ثا لؽؼِ فالى ثئوطاُ هٌِ،
• ٍ لصا استشىا فٖ المَاػس ف٘وب شوطٍُ تل الوتعيي في الفرشع ثثرَت
الذئ على الوكشُ -تالفتح -لفرشع جرَاص عطعرِ الوَجرة استفرا
الجٌائ ظلوا ٍ عذٍاًاً .عن للوكشُ ترالفتح -الشجرَ إلرى الوكرشُ-
تالكسش -فيوا خسشُ هي الذئ حيث أًِّ أتلفْا عليِ تإكشاِّ.

20

تٌقيح هثاًي األحكام  -كتاب القظاص ،ص51 :

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس

• ٍ ثْصا ٗظْط الحبل ف٘وب لَ لبل لِ الؽغ ٗس ّصا أٍ شان ٍ إلّذب لتلتذه
فئًِّ ال ٗتؼلّك ثبلوىطُ -ثبلفتح -إلّذب السٗذٔ ٍ ،لذ٘س ػلذ الوىذطُ-
ثبلىسط -إلّب التؼعٗط هغ ػسم وًَِ هفسسا فٖ األضض ٍ ،شوط أٗعب فذٖ
اإلوطاُ ػل إتالف الوبل ظوبى الوىطُ -ثبلفتح -غبٗذٔ األهذط ٗطجذغ
إل الوىطُ إلتالفِ ػلِ٘ ثئوطاِّ.
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تٌقيح هثاًي األحكام  -كتاب القظاص ،ص51 :

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس
• ______________________________
ٍ أٗعب ظبّط الوبتي ٍ غ٘طُ أىّ جَاظ الجٌبٗٔ لمبػذسٓ ضفذغ اإلوذطاُ ٍ
شوطًب ف٘وب تمسّم ػسم جطٗبى اإلوطاُ فٖ هَاضز ٗىَى ضفغ التىل٘ف فْ٘ب
ذالف االهتٌبى ٍ إًّوب ٗجَظ الجٌبٗٔ ػلذ الغ٘ذط فذٖ ؼطفذِ أٍ هبلذِ
للوعاحؤ ث٘ي حطهٔ إظطاض الغ٘ط ٍ الجٌبٗٔ ػلِ٘ ٍ ث٘ي ٍجَة التحفظ
ػل ًفسِ ٍ لَ لن ٗىي الثبًٖ أّنّ فال ألاّ هي احتوبل وًَِ أّن.
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تٌقيح هثاًي األحكام  -كتاب القظاص ،ص51 :

يظح اإلكشاُ توا دٍى الٌفس
• ٍ تظْط الثوطٓ ث٘ي جطٗبى اإلوطاُ ٍ ث٘ي هالحظٔ التعاحن ف٘وب لَ لبل:
• الؽغ ٗس فالى ٍ إلّب لؽؼت ٗسٗه فئى ل٘ا ثجَاظ المؽغ لطفذغ اإلوذطاُ
جبظ لؽغ ٗسُ ألىّ العطض الوتَػّس ثِ ػلذ تطوذِ ،أوثذط هذي اظذطاضُ
ثرالف هب إشا للٌب أىّ الجَاظ للتعاحن فئىّ حطهٔ الجٌبٗذٔ ػلذ الغ٘ذط
ثمؽغ ٗسُ هغ ٍجَة التحفظ ػل ٗسِٗ هتعاحوبى ٍ ال سج٘ا لٌذب إلذ
إحطاظ األّوّ٘ٔ فٖ ٍجَة التحفظ ػل ٗسِٗ ثا ٍ ال احتوبل األّوّ٘ذٔ
فِ٘ هي زٍى احتوبلْب فٖ ًبح٘ٔ حطهٔ لؽغ ٗس الغ٘ط.
•
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تٌقيح هثاًي األحكام  -كتاب القظاص ،ص51 :

لَ أكشِّ على طعَد شاّق

• هسألٔ  38لَ أوطِّ ػل صؼَز شبّك فعلذك ضجلذِ ٍ سذمػ فوذبت
فبلظبّط أى ػلِ٘ السٗٔ ال المصبب ،ثا الظبّط أى األهط وصله لَ وذبى
هثا الصؼَز هَججب للسمَغ غبلجب ػل إشىبل.
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تحشيش الَسيلٔ؛ ج ،2ص514 :

