 92-11-30كتاب القصاص

13

يصح اإلكساُ توا دٍى الٌفس

• هسألٔ  37يصح اإلكشاُ ثوب دٍى الٌفس ،فلَ لبل لِ« :الغغ يذ ّذزا ٍ
إال لتلتك» كبى لِ لغؼْب ٍ ليس ػليذِ لصذبب،ثا المصذبب ػلذ
الوكشُ
• ٍ لَ أهشُ هي دٍى إكشاُ فمغؼْب فبلمصبب ػل الوجبشش،
• ٍ لَ أكشِّ ػل لغغ إحذى اليذيي فبختبس إحذاّوب أٍ لغغ يذ أحذذ
الشجليي فبختبس أحذّوب فليس ػليِ شذ  ٍ ،،اًوذب المصذبب ػلذ
الوكشُ اآلهش.

2

تحسيس الَسيلٔ؛ ج ،2ص514 :

لَ أكسِّ على صعَد شاّق

• هسألٔ  38لَ أكشِّ ػل صؼَد شبّك فضلذك سجلذِ ٍ طذمظ فوذب
فبلظبّش أى ػليِ الذئ ال المصبب ،ثا الظبّش أى األهش كزلك لَ كذبى
هثا الصؼَد هَججب للسمَط غبلجب ػل إشكبل.

3

تحسيس الَسيلٔ؛ ج ،2ص514 :

لَ أكسِّ على صعَد شاّق

• الصؼَد ػل شبّك

– هثا الصؼَد هَججب للسمَط غبلجب
• الوكشُ ثبلفتح ػبلن ٍهتَجِ ثِ

– ليس ػل الوكشُ ثبلكسش لصبب ٍ ال دئً ،ؼن يحجس أثذا

• الوكشُ ثبلفتح غيش ػبلن أٍ هتَجِ ثِ
– المصبب ػل الوكشُ ثبلكسش

– هثا الصؼَد ليس هَججب للسمَط غبلجب
• الوكشُ ثبلكسش لبصذ للمتا

– المصبب ػل الوكشُ ثبلكسش

• الوكشُ ثبلكسش ليس لبصذا للمتا
– الذئػل الوكشُ ثبلكسش

4

لَ أكسِّ على صعَد شاّق
مثل الصعود موجبا
للسقوط غالبا

المكره بالفتح عالم
ومتوجه به

ليس على المكره
بالكسر قصاص و ال
دية ،نعم يحبس أبدا

المكره بالفتح غير
عالم أو متوجه به

القصاص على المكره
بالكسر

الصعود على شاهق
مثل الصعود ليس
موجبا للسقوط غالبا

5

المكره بالكسر قاصد
للقتل

القصاص على المكره
بالكسر

المكره بالكسر ليس
قاصدا للقتل

الديةعلى المكره
بالكسر

لَ أكسِّ على صعَد شاّق

• هسألٔ  38لَ أكشِّ ػل صؼَد شبّك فضلذك سجلذِ ٍ طذمظ فوذب
فبلظبّش أى ػليِ الذئ ال المصبب* ،ثا الظبّش أى األهذش كذزلك لذَ
كبى هثا الصؼَد هَججب للسمَط غبلجب** ػل إشكبل.
• * إال إرا لصذ المتا ثزلك.
• ** ثا ػل الوكشُ ثبلكسش لصذبب فذ ّذزا الفذش إال إرا كذبى
الوكشُ ثبلفتح ػبلن ٍ هتَجِ ثأى هثا ّزا الصؼَد هَجت للسمَط

6

تحسيس الَسيلٔ؛ ج ،2ص514 :

لَ أكسِّ على صعَد شاّق

• لَ أكشِّ ػل صؼَد ًخلٔ فضلمذ سجلذِ فوذب  ،فبلمصذبب ػلذ
الوكشُ ػل إشكبل ٍ ،األلشة ٍجَة الذّئ ػليِ
•

7

تحسيس األحكام الشسعئ على هرّة اإلهاهئ (ط  -الحديثٔ)؛ ج ،5ص429 :

لَ أكسِّ على صعَد شاّق
• ٍ لَ أكشِّ ػل صؼَد شجشٓ فضلك سجلِ فوب ٍجت الضوبى.

8

قَاعد األحكام في هعسفٔ الحالل ٍ الحسام؛ ج ،3ص592 :

لَ أكسِّ على صعَد شاّق

• ٍ لَ أكشُ ػل صؼَد شجشٓ فضلك فؼليِ الذئ.

9

غائ الوساد في شسح ًكت اإلزشاد؛ ج ،4ص( 312 :شْيد اٍل)

لَ أكسِّ على صعَد شاّق
•
• لَلِ ٍ« :لَ أكشُ إلخ».
• لَ أكشُ شخص آخش ػل صؼَد شجشٓ فضلك ٍ ٍلذغ هذي الرذجشٓ ٍ
هب فعليِ الدئ ،ألًِّ ليس ثمبتا ػوذا ثا تلف الٌفس ثسجت هٌِ فَْ
ضبهي لْب فؼليِ الذئ.
• الظبّش أًّْب ف هبلِ دٍى الؼبللٔ لؼذم الخغأ.

10

هجوع الفائدٓ ٍ الثسّاى في شسح إزشاد األذّاى؛ ج ،13ص396 :

لَ أكسِّ على صعَد شاّق

• ٍ لَ أكشِّ ػل صؼَد شجشٓ هثلًب فضلك سجلِ ٍ هب ٍجت الضذوبى
ػل الوكشُّ ٍ ،ا ػليِ المصبب أٍ الذئ؟ اطتمشة الذئ ف التحشيش
« ٍ »2اطتركا ف المصبب.
• ٍ التحميك أًِّ إى كبى الغبلت ف هثا ّزا اإلًسبى إرا صؼذ هثا تلك
الرجشٓ السمَط ٍ الغبلت ف السمَط الوَ فبإلكشاُ ػليذِ كذبإلكشاُ
ػل تٌبٍل السنّ،
• ٍ إلّب فإى لن يمصذ ثِ المتا فال إشكبل ف طمَط المصبب ػٌِ ٍ ،اى
لصذ فجٌب ً،ػل هب تمذّم ػليِ المصبب ٍ .يحتوا الفشق ثيي فؼذا هذب
يمتا ًبدساً ٍ اإلكشاُ ػليِ.
11

كشف اللثام ٍ اإلتْام عي قَاعد األحكام؛ ج ،11ص39 :

لَ أكسِّ على صعَد شاّق
• الشاثغ لَ أكشِّ ػل صؼَد شجشٓ هثال فضلذك سجلذِ ٍ هذب ٍجذت
الضوبى ػل الوكشُ ٍ ،لكي األقسب ثثَت الدئ ال القصاص كوب ػذي
التحشيش،
• ًؼن إى كبى الغبلت ف هثا الفش السذمَط الوْلذك فذبإلكشاُ ػليذِ
كبإلكشاُ ػل تٌبٍل السن ٍ ،إال فبى لن يمصذ ثِ المتا فال إشكبل فذ
طمَط المصبب ػٌِ ٍ ،إى لصذ فجٌب ،ػل هب تمذم ػليِ المصذببٍ ،
يحتوا الفشق ثيي فؼا هب يمتا ًبدسا ٍ اإلكشاُ ػليِ ٍ ،اهلل الؼبلن.

12

جَاّس الكالم في شسح شسائع اإلسالم؛ ج ،42ص55 :

لَ أكسِّ على صعَد شاّق
• (هسألٔ :)22لَ أكشِّ ػل صؼَد ججا أٍ شجشٓ أٍ ًضٍل ثئش فضلّذ
لذهِ ٍ طمظ فوب  ،فبى لن يكي الغبلت ف رلك ،السمَط الوْلكٍ ،
ال َّ لصذ ثِ المتا فال لَد ػليذِ ٍ ال ديذٔ ٍ ،اال ففيذِ الَجْذبى ٍ
األقسب اًِ ال شيء عليِ ٍ كزلك الحبل فيوب إرا أكشُ ػل ششة طنّ
فرشة فوب .

13

تكولٔ الوٌْاج؛ ص63 :

لَ أكسِّ على صعَد شاّق

• (هسألٔ  :)969لَ اكشِّ ػل صؼَد ججذا ،اٍ شذجشٓ ،أٍ ًذضٍل ثئذش،
فضل لذهِ ٍ طمظ فوب  ،فبى لن يكذي الغبلذت فذ رلذك السذمَط
الوْلك ٍ ،ال َّ لصذ ثِ المتا ،فال قَد عليهِ ٍ ال ديهٔ ٍ ،الّذب ففيذِ
الَجْبى ٍ ،األقسب اًِ ال قصاص ٍ ال دئ عليِ ،تاعتثاز اى القتل غيس
هستٌد إليًِ ،عن جزاؤُ الحثس ٍ ،كزلك الحذبل فيوذب ارا اكذشُ ػلذ
ششة طنّ فرشة فوب .

14

هٌْاج الصالحيي (للفياض)؛ ج ،3ص330 :

15

لَ شْد اثٌاى توا يَجة قتال

• هسألٔ  39لَ شْذ اثٌبى ثوب يَجت لتال كبالستذاد هثال أٍ شْذ أسثؼذٔ
ثوب يَجت سجوب كبلضًب ثن ثج أًْن شْذٍا صٍسا ثؼذ إجذشا ،الحذذ أٍ
المصبب لن يضوي الحبكن ٍ ال الوأهَس هي لجلِ ف الحذ ٍ ،كبى المَد
ػل الرَْد صٍسا هغ سد الذئ ػل حسبة الرَْد،
• ٍ لَ علت الَل المصبب كزثب ٍ شْذ الرَْد صٍسا فْا المَد ػلذيْن
جويؼب أٍ ػل الَل أٍ ػل الرَْد؟ ٍجَُ ،ألشثْب األخيش.

16

تحسيس الَسيلٔ؛ ج ،2ص514 :

لَ شْد اثٌاى توا يَجة قتال

• الصَسٓ الثبلثٔ لَ شْذ اثٌبى ثوب يَجت لتال كبلمصبب أٍ شْذ أسثؼذٔ
ثوب يَجت سجوب كبلضًب ٍ ثج أًْن شذْذٍا صٍسا ثؼذذ االطذتيفب ،لذن
يضوي الحبكن ٍ ال الحذاد ٍ كبى المَد ػل الرَْد ألًِ تسجيت هتلف
ثؼبدٓ الرشع
• ًؼن لَ ػلن الَل ٍ ثبشش المصبب كبى المصذبب ػليذِ دٍى الرذَْد
لمصذُ إل المتا الؼذٍاى هي غيش غشٍس.

17

شسائع اإلسالم في هسائل الحالل ٍ الحسام؛ ج ،4ص185 :

