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لَ سحرُ فقتل
لً سحشٌ فمتل ي علم سببّٕ سححشٌ لحٍ    14مسؤلّ •

فًُ عمذ إن أساد بزلك لتلٍ، ي إال فلٕس بعمذ بل 
شبٍُ، مه غٕش فشق بٕه المًل بؤن للسحش يالعّٕ أي 
ال، ي لً كان مثل َزا السححش لحا ن وًعحا ٔ حًن     

 ٍ عمذا ي لً لم ٔمظذ المتل ب

510: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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السحر 

ال حقيقة له

له حقيقة

يؤثر في 
الخيال

يؤثر في 
الواقع
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السحر 

ال حقيقة له
ال قود و ال 

دية

له حقيقة

يؤثر في 
الخيال

يؤثر في 
الواقع
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السحر 

ال حقيقة لِ

لِ حقيقة

لِ القَد لَ علن سببيتِ  
للقتل ٍ قصد الساحر  

القتل أٍ كاى هوا يٌتْي 
إلي القتل غالبا

لِ الدية لَ علن سببيتِ  
للقتل ٍلن يقصد الساحر  

القتل ٍ لن يكي هوا  
يٌتْي إلي القتل غالبا
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لَ جٌى عليِ عودا فسرت فوات
لً جىى علٍٕ عمذا فسشت فمحات فحان    15مسؤلّ •

كاوت الجىأّ مما  سشْ غالبا فًُ عمحذ، أي لظحذ   
بُا المًت فسشت فمات ف زلك، ي أما لحً كاوحت   
مما ال  سشْ ي ال  متل غالبا ي لم ٔمظحذ الجحاوٓ   
المتل ففٍٕ إش ال، بل األلحش  عحذا المتحل بُحا ي     

.ثبًت دّٔ شبٍ العمذ

510: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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لَ جٌى عليِ عودا فسرت فوات

المشًُس أوٍّ لً لطع إطبع شخض، (: 193مسؤلّ )•
ي سشت الجىأّ إلى كفٍّ ا ّفالاً، ثبت المظاص فحٓ  

،(1)ال فّ، ي فٍٕ إش ال، ي األظُش عذا ثبً ٍ 

216: هَسَعة، ص42 هباًي تكولة الوٌْاج؛ ج
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لَ جٌى عليِ عودا فسرت فوات
ي رلك لما  مذّا محه أنّ مًوحًا المظحاص َحً     ( 1)•

ي المفشيع أنّ السشأّ لم   حه  . «1»الجىأّ العمذّّٔ 
ممظًدِ ي أنّ الجىأّ على اإلطبع لم   ه ممّا ًٔجب 
ّ  عادًِ، فلم ٔثبت مًوحًا المظحاص باإلوحافّ     السشأ

فإرن ال يجحٍ لمحا عحه المشحًُس محه أنّ      . إلى ال فّ
 . السشأّ  ًجب المظاص مطلماً ي إن كاوت ا ّفالّٕ

.151ي ص  3فٓ ص ( 1)•

216: هَسَعة، ص42 هباًي تكولة الوٌْاج؛ ج
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لَ جٌى عليِ عودا فسرت فوات
لً سشت جىأّ العمذ علحى رحش إ إلحى    : السادس•

الىفس ثبت المظاص فٓ الحىفس ا ّفالحاً كمحا َحً     
الظاَش، ي إرنلُم ٔشمل كلَّ جشاححّ،، لظحذ بُحا    

فلً لطحع  . المتل أا ال، كاوت ممّا ٔسشْ غالباً أي ال
إطبعٍ عمذاً ال بمظذ المتل فسشت إلى وفسحٍ لتحل   

.الجاسح ي ل ه فٍٕ وظش

  22: ، ص11 كشف اللثام ٍ اإلبْام عي قَاعد األحكام، ج
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لَ جٌى عليِ عودا فسرت فوات
السشأّ عه جىأّ العمذ  ًجب المظاص مع التسايْ : الظًسِ الشابعّ•

بن خن  أجذٌ فٍٕ، بل الظاَش اال فاق علٍٕ، كما اعتش  بٍ فٓ كشف 
اللثاا، بل فٍٕ أن إرنلُم ٔشمل كل جشاحّ، لظحذ بُحا المتحل أا ال،    

.كاوت مما  سشْ غالبا أا ال
ي على كل حال فلً لطع ٔذٌ عمذا فسشت لتل الجاسح، ي كزا لً لطع •

إطبعٍ عمذا بآلّ  متل غالبا فسشت ل ه لم ٔظُحش لىحا يجحٍ للتمٕٕحذ     
المزبًس، كما اعتش  بٍ ال شكٓ فٓ حاشّٕ ال تا ، ي رلك لما عشفت 
مه إٔجا  السشأّ المظاص على كل حال مه غٕش فشق بحٕه اٖالت  

.ي الجشاحات ي الىٕات

29: ، ص42 جَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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لَ جٌى عليِ عودا فسرت فوات
لحً سحشت   »: ي لعلٍ لزا غٕش الفاول فٓ المًاعذ التعبٕش المزبحًس، لحال  •

جىأّ العمذ ثبت المظاص فٓ الىفس، فلً لطع إطبعٍ عمذا ال بمظحذ  
ي ل ه فٍٕ »وعم فٓ كشف اللثاا « المتل فسشت إلى وفسٍ لتل الجاسح

.«وظش

29: ، ص42 جَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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لَ جٌى عليِ عودا فسرت فوات
ي لذ سبمٍ إلى رلك فحٓ المسحالك، فإوحٍ بعحذ أن ركحش أن ممت حى       •

اإلرنق عذا الفشق بٕه كًن الجىأّ مما  ًجب السشأّ غالبا أي المتل 
كزلك ي عذمٍ، ي ال بٕه أن ٔمظذ بزلك المتل ي عذمٍ، ي أن الفاوحل  

ي  مشّٕ َزا اإلرحنق علحى لاعحذِ العمحذ     »: طشح بُزا التعمٕم لال
.«السابمّ ال  خلً مه إش ال

لذ م ى ما ٔستفاد مىٍ رلك ي إن كان االوظا  عذا خلًٌ عه : للت•
.الىظش أٔ ا

29: ، ص42 جَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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لَ جٌى عليِ عودا فسرت فوات
ال إش ال بمنحظحّ محا  محذّا محه ال ّحاب  فحٓ       ( 1)•

مًجب المظاص فحٓ ثبً حٍ فحٓ الفشوحٕه األيّلحٕه       
لتحمّك المظذ فٓ أحذَما، ي التؤثٕش فٓ المتل غالباً فٓ 

إوّما اإلش ال فٓ الفشع الثالث، ي مىشحؤٌ محا   . اٖخش
ركشٌ فٓ مح ّٓ كشف اللّثحاا بعحذ اسحتظُاس  اال ّفحاق     
علٍٕ، مه أنّ إرنلُم ٔشمل كلّ جشاحّ لظذ بُا المتل 

.«1»أا ال، كاوت ممّا  سشْ غالباً أا ال 

46: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة 
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لَ جٌى عليِ عودا فسرت فوات
ي علٍٕ فٕحتمل ثبًت اال فحاق فحٓ َحزا الفحشع     •

أٔ اً، ي ل ىٍّ حٕث لم ٔثبت اإلرنق خظًطاً محع  
كًن اإلجماا مه األدلّّ اللّبّّٕ التٓ ٔمتظش فُٕا على 
المذس المتٕمّه فاأللش  عذا ثبًت المظاص فٍٕ، بل 

. فٍٕ دّٔ شبٍ العمذ

46: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة 


