
  كتاب القصاص  29-11-93 13



2 

 فَأًََا أٍََّلُ الْعَاتِدِييَ

 ﴾81﴿ٍٓلَذٌ فَأًََب أٍََّلُ الْؼٓبثِذِٗيَ لِلشَّحٕويِ إِىْ كَبىَ لُلْ •
سٔببجٕآبىَ سٓةا المَّببوٓبٍٓاَِ ٍٓ الْببأَسٕعِ سٓةا الْؼٓببشْ ِ ػٓوَّببب •

 ﴾82﴿ٗٓظِفَُىَ 
فَزَسّٕٔنٕ ٗٓخَُػُبَا ٍٓ ٗٓلْؼٓجٔبَا حٓىَّبُ َُٗٔلُبَا ٗٓبَٕهْٓٔنٔ الَّبزِٕ       •

 ﴾83﴿َٗٔػٓذٍٔىَ 

•  

•  

81: ، اآلية495: ، الظفحة25، الجصء   الصخسف  
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  كتاب القظاص

  كىبة المظبص•
 .ٍ َّ إهب فٖ الٌفس ٍ إهب ف٘وب دًٍْب•
 

 508: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



4 

  قظاص الٌفس

 
 

  الممن األٍل فٖ لظبص الٌفس•
ٍ الٌظش فِ٘ فٖ الوَجت، ٍ الششائؾ الوؼىجشٓ ف٘بِ، ٍ هبب ٗتجبه ثبِ، ٍ     •

 .ك٘ف٘ٔ االسى٘فبء

 508: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج
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  قظاص الٌفسهَجة 

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

 508: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج
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  قظاص الٌفسهَجة 

 
ٗىامك الؼوذ هاؼب ثمظذ المىل ثوب ٗمىل ٍ لَ ًبدسا، ٍ ثمظذ  1همألٔ •

فؼل ٗمىل ثِ غبلجب، ٍ إى لن ٗمظذ المىل ثِ، ٍ لذ ركشًب تفظ٘ل األلمبم 
 َ  فٖ كىبة الذٗب

 508: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج
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  القَل في الشسائط الوعتثسة في القظاص
  فٖ الششائؾ الوؼىجشٓ فٖ المظبصالمَل •
 :ٍ ّٖ أهَس•

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج
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  القَل في الشسائط الوعتثسة في القظاص
 الىمبٍٕ فٖ الاشٗٔ ٍ الشل٘ٔ، -األٍل•

الاشّ ثبلاشّ ٍ ثبلاشٓ لكي هغ سد فبػل الذٗٔ، ٍ َّ ًظب  دٗبٔ   ف٘مىل •
الشجل الاش، ٍ كزا تمىل الاشٓ ثبلاشٓ ٍ ثبلاش لكي ال ٗؤخز هي ٍلْ٘ب 

 .أٍ تشكىْب فبػل دٗٔ الشجل
 

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

لَ اهىٌغ ٍلٖ دم الوشأٓ ػي تأدٗٔ فبػل الذٗٔ أٍ كبى فم٘شا ٍ  1همألٔ •
المظبص إلُ ٍلبه األداء ٍ  ٗؤخش   لن ٗشع المبتل ثبلذٗٔ أٍ كبى فم٘شا

 .الو٘مشٓ
 

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج



10 

 يقتض للسجل هي الوسأة في األطساف

 ٗمىض للشجل هي الوشأٓ فٖ األؿشاف، 2همألٔ •

 كزا ٗمىض للوشأٓ هي الشجل فْ٘ب هي غ٘ش سد، ٍ •
تىمبٍى دٗىْوب فٖ األؿشاف هب لن ٗجلغ جشاحبٔ الوبشأٓ ثلبي دٗبٔ     ٍ •

 الاش، 
ثلغىِ تشجغ إلُ الٌظ  هي الشجل فْ٘وب، فاٌ٘ئبز ال ٗمبىض هبي    فئرا •

 . الشجل لْب إال هغ سد الىفبٍَ
 

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج
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  التساٍي في الديي -الثاًي
  الىمبٍٕ فٖ الذٗي -التبًٖ•
 .، فُ ٗمىل هملن ثكبفش هغ ػذم اػى٘بدُ لىل الكفبس•
 

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج
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 ال فسق تيي أطٌاف الكفاز

ال فشق ث٘ي أطٌبف الكفبس هي الزهٖ ٍ الاشثٖ ٍ الومبىأهي   1همألٔ •
 ٍ غ٘شُ،

ٍ لَ كبى الكبفش هاشم المىل كبلزهٖ ٍ الوؼبّبذ ٗؼبضس لمىلبِ، ٍ ٗغبشم     •
 .الوملن دٗٔ الزهٖ لْن

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج
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 لَ اعتاد الوسلن قتل أهل الرهة  

لَ اػىبد الوملن لىل أّل الزهٔ جبص االلىظبص هٌِ ثؼبذ سد   2همألٔ •
 ،*دٗىِفبػل 

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

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

 دزهن تدل ثواًية هأة
 
 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج 
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 يقتل الرهي تالرهي

 ٗمىل الزهٖ ثبلزهٖ ٍ ثبلزه٘ٔ هغ سد فبػل الذٗٔ، 3همألٔ •

• ٍ ٔ ثبلزه٘ٔ ٍ ثبلزهٖ هي غ٘ش سد الفؼل كبلوملو٘ي، هي غ٘ش فشق  الزه٘
ث٘ي ٍحذٓ هلىْوب ٍ اخىُفْوب، ف٘مىل الَْ٘دٕ ثبلٌظشاًٖ ٍ ثبلؼكس ٍ 

 .الوجَسٖ ثْوب ٍ ثبلؼكس
 

 519: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج
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 يقتل الرهي تالرهي

  ثٓبةٔ ثُجََِٔ الْمِظٓبصِ ثٕٓ٘يَ الَْْ٘ٓٔدِ ٍٓ الٌَّظٓبسٓى ٍٓ الْوٓجَٔسِ 48« 1»•
هٔآوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِٖا ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓبيْ أَثِ٘بِِ   « 2» -1 -35277•

ػٓيِ الٌََّٕفَلِٖا ػٓيِ المَّكًَُِٖا ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع أَىَّ أَهِ٘شَ الْؤؤْهٌِِ٘يَ ع كَبىَ 
ثٓؼٕؼُبْٔنٕ هِبيْ   « 3»( الْْ٘ٓٔبَدُِّٕ ٍٓ الٌَّظٕبشَاًُِّٖ ٍٓ الْوٓجَٔسِبُّٖ   )ٗٓمَُلُ ٗٓمْىَضُّ 

 .إِرَا لَىَلَُا ػٓوٕذاً« 4»ٍٓ ٗٓمْىُلُ ثٓؼٕؼُْٔنٕ ثٓؼٕؼبً  -ثٓؼٕغٍ
 

  110: ، ص29 ٍسائل الشيعة، ج
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 يقتل الرهي تالرهي

ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ : أَلَُلُ« 5»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ػٓلِٖا ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ٍٓ •
 .«7»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 6»ػٓلَُ رَلِكٓ ػٔؤَهبً 

 .6 -309 -7الكبفٖ  -(2)•
 .للٌظشاًٖ ٍ الَْ٘دٕ ٍ الوجَسٖ -فٖ الوظذس -(3)•
 .ثجؼغ -فٖ الوظذس -(4)•
 .749 -190 -10الىْزٗت  -(5)•
 .هي ّزُ األثَاة 33هي الجبة  21ٍ  11تمذم فٖ الاذٗت٘ي  -(6)•
 .هي أثَاة لظبص الـشف 22هي الجبة  3ٗبتٖ فٖ الاذٗي  -(7)•

 

 
  110: ، ص29 ٍسائل الشيعة، ج
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 لَ قتل ذهي هسلوا عودا

ٍ   لَ لىل رهٖ هملوب ػوذا دفغ َّ ٍ هبلِ إلُ أٍل٘بء الومىَل 4همألٔ •
ّن هخ٘شٍى ث٘ي لىلِ ٍ اسىشلبلِ، هي غ٘ش فشق ث٘ي كَى الوبل ػٌ٘ب أٍ 
دٌٗب هٌمَال أٍ ال، ٍ ال ث٘ي كًَِ همبٍٗب لفبػل دٗٔ الومبلن أٍ صائبذا   

 .ػلِ٘ أٍ همبٍٗب للذٗٔ أٍ صائذا ػلْ٘ب

 520: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج
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 لَ قتل ذهي هسلوا عودا

ثٓبةٔ أَىَّ الٌَّظٕشَاًَِّٖ إِرَا لَىَلَ هٔمٕلِوبً لُىِلَ ثِبِِ ٍٓ إِىْ أَسٕبلَنٓ ٍٓ لَْٔبنٔ     49« 8»•
  اسٕىِشْلَبلُِٔ إِىْ لَنٕ ٗٔمٕلِنٕ ٍٓ أَخْزُ هٓبلِِِ

هٔآوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػِذٍَّٓ هِيْ أَطٕآبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ « 9» -1 -35278•
ثٕيِ صِٗٓبدٍ ٍٓ ػٓيْ ػٓلِٖا ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ جٓوِ٘ؼبً ػٓيِ اثٕيِ هٓإجٔبَةٍ ػٓبيِ   
اثٕيِ سِئَبةٍ ػٓيْ ػُشَٕٗسٍ الْكٌَُبسِٖا ػٓيْ أَثِٖ جٓؼٕفَبشٍ ع فِبٖ ًَظٕبشَاًَِٖ لَىَبلَ     

لَببلَ ٗٔبذٕفَغٔ    -لِ٘لَ ٍٓ إِىْ لَنٕ ٗٔمٕلِنٕ -هٔمٕلِوبً فَلَوَّب أُخِزَ أَسٕلَنٓ لَبلَ الْىُلِْٔ ثِِِ
ٍٓ إِىْ شَببءٍٔا   -فَئِىْ شَبءٍٔا لَىَلَُا ٍٓ إِىْ شَبءٍٔا ػٓفََٕا -إِلَُ إٍَٔلِ٘ٓبءِ الْوٓمْىَُلِ

لَبلَ دٔفِغٓ إِلَُ إٍَٔلِ٘ٓبءِ الْوٓمْىَُلِ َّٔٓ  -هٓبلٌ« 1»هٓؼِٓٔ   اسٕىَشَلَُّا لِ٘لَ ٍٓ إِىْ كَبىَ
 .ٍٓ هٓبلُِٔ

 110: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 لَ قتل ذهي هسلوا عودا

 
هي  17هي الجبة  1، ٍ أٍسدُ فٖ الاذٗي 7 -310 -7الكبفٖ  -(9) •

 .أثَاة دٗبَ الٌفس

 110: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 لَ قتل ذهي هسلوا عودا

ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّبٕ٘خُ  « 2»سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْآمٓيِ ثٕيِ هٓإجٔبَةٍ  ٍٓ •
ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْآمٓيِ ثٕيِ هٓإجَٔةٍ ػٓيْ ػٓلِبٖا ثٕبيِ سِئَببةٍ ػٓبيْ ػُبشَٕٗسٍ      
الْكٌَُبسِٖا ػٓيْ أَثِٖ جٓؼٕفَشٍ ع ٍٓ ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ سٌَِبىٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع 

 . «4»ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَُ رَلِكٓ : أَلَُلُ« 3»

 111: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 لَ قتل ذهي هسلوا عودا

 ."ّبهش الوخـَؽ "ػ٘ي -فٖ الىْزٗت صٗبدٓ -(1)•
 .5251 -121 -4الفمِ٘  -(2)•
 .750 -190 -10الىْزٗت  -(3)•
هبي أثبَاة حبذ     36تمذم هب ٗذل ػلُ رلك ثؼوَهِ فٖ الجبة  -(4)•

 . الضًب
•  

 

 110: ، ص29 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 أٍالد الرهي القاتل أحساز

 أٍالد الزهٖ المبتل أحشاس ال ٗمىشق ٍاحذ هٌْن لمىل ٍالذّن، 5همألٔ •

لَ أسلن الزهٖ المبتل لجل اسىشلبلِ لن ٗكي ألٍل٘ببء الومىبَل غ٘بش    ٍ •
 .لىلِ

 520: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج


