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لً جرحٍ اثىان فاوذمل جراحة أحذَما ي سرت األخرى

 األخرش  لَ رشحِ احٌبى فبًذهل رشاحٔ أحذّوب ٍ سرش    41هسألٔ •
فوب  فؼلى هي اًذهلت رشاحتِ دٗٔ الزشاحرٔ أٍ لػبغرْبو ٍ ػلرى    
الخبًٖ المَد فْل ٗمتل ثؼذ سد دٗٔ الزشح الوٌذهل أم ٗمتل ثال سد؟ ف٘رِ  

.ئضكبل ٍ ئى كبى األلشة ػذم الشد

516-515: ، ص2 تحرير الًسيلة؛ ج
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لً قطع أحذ يذٌ مه الزوذ ي آخر مه المرفق
فربى    لَ لكغ أحذ ٗذُ هي الضًذ ٍ آخش هي الوشفرك فورب    42هسألٔ •

كبى لكغ األٍل ثٌحَ ثم٘ت سشاٗتِ ثؼذ لكغ الخبًٖ كوب لَ كبًرت اٙلرٔ   
هسوَهٔ ٍ سش  السنّ فٖ الذم ٍ ّلك ثِ ٍ ثبلمكغ الخبًٖ كربى المرَد   
ػلْ٘وبو كوب أًِ لَ كبى المتل هستٌذا ئلى السن المبتل فٖ المكرغ ٍ لرن   
ٗكي فٖ المكغ سشاٗٔ كبى األٍل لبتالو فبلمَد ػلِ٘و ٍ ئرا كربى سرشاٗٔ   

.المكغ األٍل اًمكغ ثمكغ الخبًٖ كبى الخبًٖ لبتال

516: ، ص2 تحرير الًسيلة؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
لَ كبى الزبًٖ فٖ الفشؼ الوتمذم ٍاحذا دخل دٗٔ الكرش    43هسألٔ •

فٖ دٗٔ الٌفس ػلى تأهل فٖ ثؼؽ الفشٍؼو

516: ، ص2 تحرير الًسيلة؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ٍ ّل ٗذخل لػبظ الكش  فٖ لػبظ الٌفس هكلمب أٍ ال هكلمرب أٍ  •

ٗذخل ئرا كبًت الزٌبٗٔ أٍ الزٌبٗب  ثؿشثٔ ٍاحذٓو فلَ ؾشثِ ففمئرت  
ػٌ٘بُ ٍ ضذ سأسِ فوب  دخل لػبظ الكش  فٖ لػبظ الرٌفسو ٍ  
أهب ئرا كبًت الزٌبٗب  ثؿشثب  ػذٗذٓ لرن ٗرذخل فرٖ لػبغرْبو أٍ     
ٗفشق ث٘ي هب كبًت الزٌبٗب  الؼذٗذٓ هتَال٘ٔ كوي أخرز سر٘فب ٍ لكرغ    
الشرل ئسثب ئسثب حتى هب و ف٘ذخل لػبغْب فرٖ لػربظ الرٌفسو ٍ    
ث٘ي هب ئرا كبًت هتفشلٔ كوي لكغ ٗذُ فٖ َٗم ٍ لكغ سرلِ فرٖ ٗرَم   
آخش ٍ ّكزا ئلى أى هب و فلن ٗذخل لػبغْب فٖ لػبغْب؟ٍرَُو ال 

ٗجؼذ أٍرْ٘ٔ األخ٘شو ٍ الوسألٔ ثؼذ هطكلٔو 

516: ، ص2 تحرير الًسيلة؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ًؼن ال ئضكبل فٖ ػذم التذاخل لَ كبى التفشٗرك ثَررِ اًرذهل ثؼرؽ     •

الزشاحب و فوي لكغ ٗذ سرل فلن ٗوت ٍ اًذهلت رشاحتْب حرن لكرغ   
.سرلِ فبًذهلت حن لتلِ ٗمتع هٌِ حن ٗمتل

516: ، ص2 تحرير الًسيلة؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ألى سشاٗٔ  لَ لكغ ٗذُ هي الكَع ٍ آخش رساػِ فْلك لتال ثِالسبدسٔ •

األٍل لن تٌمكغ ثبلخبًٖ لط٘بع ألوِ لجل الخبً٘ٔ ٍ ل٘س كزا لَ لكغ ٍاحذ 
ٗذُ ٍ لتلِ اٙخش ألى السشاٗٔ اًمكؼت ثبلتؼز٘ل ٍ فٖ األٍلى ئضكبل ٍ 
لَ كبى الزبًٖ ٍاحذا دخلت دٗٔ الكش  فٖ دٗٔ الٌفس ئروبػب هٌرب ٍ  
ّل ٗذخل لػربظ الكرش  فرٖ لػربظ الرٌفس اؾركشثت فترَ         

فِ٘األغحبة 

187-186: ، ص4 شرائع اإلسالم في مسائل الحالل ي الحرام؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ففٖ الٌْبٗٔ ٗمتع هٌِ ئى فشق رلك ٍ ئى ؾرشثِ ؾرشثٔ ٍاحرذٓ لرن      •

ٔ ٗكي ػلِ٘ أكخش هي المتل ٍ ّٖ  ثي ل٘س ػري أحرذّوب ٍ   هحوذ  سٍاٗ
فٖ الوجسَـ ٍ الخال  ٗذخل لػبظ الكش  فٖ لػربظ الرٌفس ٍ   
ّٖ سٍاٗٔ أثٖ ػج٘ذٓ ػي أثٖ رؼفش ع ٍ فٖ هَؾغ آخش هي الكتبة لَ 
لكغ ٗذ سرل حن لتلِ لكغ حن لتل فبأللشة هب تؿوٌتِ الٌْبٗٔ ل  حجرَ   
المػبظ ثبلزٌبٗٔ األٍلى ٍ ال كزا لَ كبًت الؿشثٔ ٍاحرذٓ ٍ كرزا لرَ    

كوي لكغ ٗذ غ٘شُ فسش  ئلى ًفسِ فبلمػبظ فٖ الٌفس ثسشاٗت ِ كبى 
.ال فٖ الكش 

187-186: ، ص4 شرائع اإلسالم في مسائل الحالل ي الحرام؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
هي لكغ أًف ئًسبى ٍ أرًِ٘و ٍ للغ ػٌِ٘٘و حنَّ لتلِو التعّ هٌرِ أٍّالو  ٍ •

. حنَّ ٗمبد ثِو ئرا كبى لذ فشّق رلك ثِ
ئى كبى لذ ؾشثِ ؾشثٔ ٍاحذٓو فزٌت الؿشثٔ ّزُ الزٌبٗب و ٍ أدّ  ٍ •

. ئلى المتلو لن ٗكي ػلِ٘ أكخش هي المَدو أٍ الذّٗٔ ػلى هب ثٌّّ٘بُ

771: الىُاية في مجرد الفقٍ ي الفتايى؛ ص
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
دخَل لػبظ الكش  فرٖ لػربظ الرٌفس ٍ دٗترِ فرٖ      ] 23هسألٔ •

[دٗتْب
ٗذخل لػبظ الكش  فٖ لػبظ الٌفسو ٍ دٗٔ الكرش  ترذخل فرٖ    •

دٗٔ الٌفسو هخل أى ٗمكغ ٗذُ حن ٗمتلِو أٍ ٗملغ ػٌِ٘ حن ٗمتلِو فلر٘س  
ٍ ثِ لربل أثرَ حٌ٘فرٔ    . ػلِ٘ ئال لتلِ أٍ دٗٔ الٌفسو ٍ ال ٗزوغ ثٌْ٘وب

«2».
و ٍ الطرشح  389: 9و ٍ الوغٌٖ الثي لذاهرٔ  245: 7ثذائغ الػٌبئغ ( 2)•

.221: 6و ٍ الجحش الضخبس 19:135و ٍ الوزوَع 403: 9الكج٘ش 

163: ، ص5 الخالف؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ال ٗذخل لػبظ الكش  فٖ لػبظ الٌفسو ٍ ٗذخل : ٍ لبل الطبفؼٖ•

.«3»دٗٔ الكش  فٖ دٗٔ الٌفس 
ال تذخل دٗٔ الكرش  فرٖ دٗرٔ الرٌفس     : لبل أثَ سؼ٘ذ اإلغكخشٍٕ •

.«4»أٗؿب هخل المػبظ 
و ٍ الطرشح  389: 9و ٍ الوغٌرٖ الثري لذاهرٔ    433: 18الوزوَع ( 3)•

.221: 6و ٍ الجحش الضخبس 7:245و ٍ ثذائغ الػٌبئغ 404: 9الكج٘ش 
.135: 19الوزوَع ( 4)•

163: ، ص5 الخالف؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ٗذخل لػبظ الكش  فٖ لػربظ الرٌفسو ٍ دٗترِ فرٖ     : لبل أثَ حبهذٍ •

ئال أى لِ أى ٗمكغ ٗذُ حن ٗمتلِو ال ػلى ٍرِ المػبظ لكي لِ لتلرِ  . دٗتْب
ػلى الَرِ الزٕ لتلِو كوب لَ أربفِ حن لتلرِ فربى لرِ رلرك ػلرى أحرذ       

ٍ لرَ كربى ػلرى ٍررِ     : ٍ اى كبًت الزبئفٔ ال لػبظ فْ٘بو لربل . المَل٘ي
هي الكش  حن ٗؼفَ ػي لرَد الرٌفس ػلرى هربل     ٗمتع  أى المػبظ لزبص 

ٍ أروؼَا ػلى أى رلك ل٘س لِو فؼلن أًِ لن ٗكي رلك ػلرى ٍررِ   . «1»
.المػبظ

األغل ثرشاةٓ الزهرٔو ٍ هرب    : ٍ أٗؿب. «2»ئروبع الفشلٔ ٍ أخجبسّن : دل٘لٌب•
.أٍرجٌبُ هزوغ ػلِ٘و ٍ هب صاد ػلِ٘ ٗحتبد الى دل٘ل

 97: 4و ٍ الفم٘ررِ 326: 7اًظررش الكرربفٖ ( 2. )221: 6الجحررش الضخرربس ( 1)•
. 1002ٍ  1000حذٗج  252: 10و ٍ التْزٗت 324حذٗج 

 164: ، ص5 الخالف، ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ئرا كبى المبتل َّ الزبسح ٍ َّ ئرا رشحِ حن ػبد فمتلِ لن ٗخرل هري   فبهب •

:أحذ أهشٗي
ئهب أى ٗكَى ثؼذ اًذهبل األٍل أٍ لجلِو فبى كبى ثؼذ االًذهبل فلكل ٍاحرذ  •

هٌْوب حكن ًفسِو كوب لَ كبًب ربسح٘ي سَاةو ألى المتل حػل ثؼذ استمشاس 
الزشح األٍلو فكبى لكل ٍاحذ هٌْوب حكن ًفسِو فبلَلٖ ٌٗظرش فرٖ األٍلو   
فاى كبى هوب ال لَد فِ٘ ففِ٘ األسش حن َّ ثبلخ٘بس ثؼذ ّزا ثر٘ي المترلو ٍ   

.الؼفَ ػلى كوبل الذٗٔ
ٍ ئى كبى األٍل فِ٘ المػبظو هخل أى لكغ ٗذُ حن ػبد فمتلِو فَْ فٖ األٍل •

فلِ ًػف الذٗٔو حن ّرَ ثبلخ٘ربس ثر٘ي    : ثبلخ٘بس ث٘ي المكغ ٍ الؼفَ ػلى هبل
.ف٘كَى لِ كل الذٗٔ: المتل ٍ الؼفَ ػلى هبل

21: ، ص7 المبسًط في فقٍ اإلمامية؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ّزا ئرا ػبد فمتلِ ثؼذ اًذهبل األٍل فأهب ئى لتلِ لجل االًذهبل هخل أى •

لكغ ٗذُ حن لتلِو فبلَلٖ ثبلخ٘بس ث٘ي المػربظ ٍ الؼفرَو فربى اختربس     
المػبظ كبى لِ المكغو ٍ الؼفرَ ٍ المترل ثؼرذُو ٍ ال ٗرذخل لػربظ      

فرٖ  الكرش    أسش الكش  فٖ لػبظ الٌفسو ٍ ئى اختبس الؼفَ دخل 
.دٗٔ الٌفسو فال ٗكَى لِ غ٘ش الذٗٔ

22: ، ص7 المبسًط في فقٍ اإلمامية؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
أسش الكش  ٗذخل فٖ دٗٔ الٌفسو ٍ لَد الكش  ال ٗذخل فٖ لَد ٍ •

الٌفسو ٍ لبل ثؼؿْن ال فػل ثٌْ٘وبو فال ٗذخل أسش الكش  فٖ دٗرٔ  
.الٌفس كوب ال ٗذخل لػبغِ فٖ لػبظ الٌفس

ٍ الزٕ ٗمتؿِ٘ هزّجٌب أًِ ٗذخل كل ٍاحذ هٌْوب فٖ ثذل الٌفسو أهرب  •
األٍل فال ئضكبل فِ٘و ٍ أهب المػبظ فألى أغحبثٌب سٍٍا أًِ ئرا هخرل  
اًسبى ثغ٘شُ فمتلِ فلن ٗكي لِ غ٘ش المتلو ٍ ل٘س لِ التوخ٘ل ثػبحجِو ٍ 
لبل ثؼؿْن لِ أى ٗمكغ ٗذُ حن ٗمتلِ ٍ ال ٗكَى رلك لػبغب ثل ٗكَى 
للووبحلٔ كوب لَ أربفِ حن لتلِ كبى للَلٖ أى ٗز٘فِ حن ٗمتلِو ٍ ئى كبى 

. ال لػبظ فٖ الزبئفٔ

22: ، ص7 المبسًط في فقٍ اإلمامية؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
:الخبهس. 7002•
لَ اتّحذ المبقغ فمكغ ٗذ سرلو حن لكغ سرلِو حنّ سش  الزشاحتبى لترلو ٍ  •

ّل ٗذخل لػبظ الكش  فرٖ لػربظ الرٌفس؟ لربل فرٖ الوجسرَـ ٍ       
ٍ ّٖ سٍاٗٔ أثٖ ػج٘ذٓ ػري الجربلش ػل٘رِ السّرالم     « 2»ًؼن هكلمب : الخال 

ئى فشّق رلك لن ٗذخلو ٍ ٗمرتعّ هٌرِ فرٖ الكّرش  ٍ     : ٍ فٖ الٌْبٗٔ« 3»
ٍاحذٓ فزٌت رٌبٗت٘يو لن ٗكي ػلِ٘ أكخرش هري   [ ؾشثٔ] ؾشثِالٌفسو ٍ ئى 

.ٍ َّ الوؼتوذ« 1». المتل
ٍ لَ لكغ ٗذُ فسش  ئلى ًفسِو فبلمػبظ فٖ الٌفس ال فرٖ الكّرش و ألىّ   •

السّشاٗٔ تتؤّ الزٌبٗٔو ٍ لذ اتّفك ػلوبؤًب ػلى أىّ دٗٔ الكش  تذخل فٖ دٗٔ 
.الٌّفسو ٍ ئى اختلفَا فٖ المػبظ ػلى هب تمذّم

433: ، ص5 ؛ ج(الحذيثة -ط )تحرير األحكام الشرعية على مذَب اإلمامية 
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
هرري كترربة   23و الوسررألٔ 163/ 5: ؛ الخررال 22/ 7: الوجسررَـ(. 2)•

.الزٌبٗب 
.1هي أثَاة دٗب  الوٌبفغو الحذٗج  7و الجبة 281/ 19: الَسبئل(. 3)•
اختلرف  : لبل الطْ٘ذ الخبًٖ سحوِ اللّرِ فرٖ الوسربلك   . 771: الٌْبٗٔ(. 1)•

األغحبة فٖ دخَل لػبظ الكش  ٍ الطزبد فرٖ لػربظ الرٌفس ئرا    
  ِ ػرذم الرذّخَل   : أحرذّب . ارتوؼب ػلى ألَال حالحٔ كلْب للط٘خ سحورِ اللّر

ٖ . هكلمب رّت ئلِ٘ فٖ الوجسَـ ٍ الخرال   ؾرذُّ ٍ ّرَ دخرَل    : ٍ الخربً
ٍ . األؾؼف فٖ األلَ  هكلمبو رّت ئلِ٘ فرٖ الكتربث٘ي الورزكَسٗي أٗؿرب    

التفػ٘لو ٍ َّ التذاخل اى اتّحذ الؿّشةو ٍ ػذهِ هغ تؼذّدُو رّرت  : الخبلج
. 98 -97/ 15: الحظ الوسبلك. ئلِ٘ الط٘خ فٖ الٌْبٗٔ

433: ، ص5 ؛ ج(الحذيثة -ط )تحرير األحكام الشرعية على مذَب اإلمامية 
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
لَ كبى الزبًٖ ٍاحذا دخلت دٗٔ الكش  فٖ دٗٔ الٌفس ئروبػبو فاى ٍ •

.حجتت غلحب فاضكبل
ًؼن ئى اتّحذ  : ٍ ّل ٗذخل لػبظ الكش  فٖ لػبظ الٌفس؟ ل٘ل•

.الؿشثٔو ٍ ئى فشّق لن ٗذخل
ٍ لَ لتل . ٍ لَ سش  المكغ ئلى الٌفس فبلمػبظ فٖ الٌفس ال الكش •

.هشٗؿب هطشفب ٍرت المَد

593: ، ص3 قًاعذ األحكام في معرفة الحالل ي الحرام؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ٍ ّل ٗذخل لػبظ الكش  فٖ لػربظ الرٌفس؟   »: سحوِ اللِّلَلِ •

.«ًؼن ئى اتّحذ  الؿشثٔو ٍ ئى فشّق لن ٗذخل: ل٘ل
:للط٘خ فٖ ّزُ الوسألٔ لَالى: ألَل•
ركش رلك فٖ الٌْبٗٔ « ًؼن: ل٘ل»: ّزا المَل الوطبس ئلِ٘ ثمَلِ: أحذّوب•

:فاًِّ لبل
ٗمتعّ هٌِ ئى فشّق رلكو ٍ ئى ؾشثِ ؾشثٔ ٍاحذٓ لن ٗكي ػلِ٘ أكخرش  •

.«1»هي المتل 
: فاًِّ لربل فْ٘ورب  « 3»ٍ الخال  « 2»ٍ اٙخش هب ركشُ فٖ الوجسَـ •

.ٗذخل لػبظ الكش  فٖ لػبظ الٌفسو ٍ أقلك

680: ، ص3 كىز الفًائذ في حل مشكالت القًاعذ؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
.لن ٗذخل( الى لَلِ)ٍ ّل ٗذخل : لذس اللِّ سشُلبل •
ئضبسٓ ئلى لَل الط٘خ فٖ الٌْبٗٔ فاًرِ لربل   ( ل٘ل ًؼن)لَلِ : ألَل( 2)•

ٗمتع هٌِ اى فشّق رلك ٍ اى ؾشثِ ؾشثٔ ٍاحذٓ لن ٗكي ػل٘رِ أكخرش   
هي المتل ٍ لبل فٖ الوجسَـ ٗرذخل لػربظ الكرش  فرٖ لػربظ      

.الٌفس ٍ لن ٗفػل

570: ، ص4 إيضاح الفًائذ في شرح مشكالت القًاعذ؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
أحذّوب ال ٗذخل لػبظ الكرش   : اهب لَ رشحِ ٍ لتلِ فمَالى: لَلِ•

ٍ . ٍ فرٖ الٌْبٗرٔ اى فشلرِ لرن ٗرذخل     . فٖ الٌفسو ٍ اٙخرش ٗرذخل  
.«1»هستٌذّب سٍاٗٔ هحوذ ثي ل٘س 

408: ، ص4 التىقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ٗشٗذ أًِ لَ رشحِ رشحب غ٘ش لبتل حن لتلِ ّل ٗذخل لػبظ الكش  ( 1)•

أم ال؟ لربل   -كوب فٖ الزرشح ئرا سرش  الرى الرٌفس     -فٖ لػبظ الٌفس
الط٘خ فٖ الوجسَـ ٍ الخال  ٗذخلو ٍ َّ سٍاٗٔ أثٖ ػج٘رذٓ ػري الجربلش    

ٍ لبل فٖ هَؾغ آخش هي الوجسَـ ال ٗذخل ثل ٗمتع . «2»ػلِ٘ السالم 
.فٖ الكش  حن ٗمتل إلدخبلِ ػلِ٘ الو٘ي

ٍ فػل فٖ الٌْبٗٔ ثأًِ اى كبى ثؿشثت٘ي لن ٗتذاخال ٍ اى كبى ثؿشثٔ دخلو •
.الوػٌف فٖ الطشائغاختبسُ ٍ 

.252 -10التْزٗت ( 1)•
.98 -4و الفمِ٘ 253 -10التْزٗت ( 2)•
 409: و ظ4 التٌم٘ح الشائغ لوختػش الطشائغو د•

408: ، ص4 التىقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ئرا رشحِ ثبى لكغ ٗذُ هرخال حرنَّ سرش  الرى ًفسرِ ترذاخل       : ألَل•

ٍ ل٘س لِ غ٘ش لتلِ ئروبػبو أهب لَ لكغ ٗذُ هخال حنَّ لتلِو ّل  المػبظ
ٗذخل لػبظ الكش  فٖ لػبظ الٌفسو ثوؼٌى أًِ ال ٗمتػرش ػلرى   

ثؼذ رلك؟« 14»لتلِ أٍ ال ٗذخل ثل ٗمكغ ٗذُ أٍال حنَّ ٗمتلِ 
.ألَالاختلف األغحبة فِ٘ ػلى حالحٔ •

 369: ، ص4 غاية المرام في شرح شرائع اإلسالم، ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
 التذاخل هكلمب: األٍل•
.و لبلِ الط٘خ فٖ الوجسَـ ٍ الخال و ٍ لذ ركش الوػٌف هستٌذُ•

 ػذم التذاخل هكلمب: الخبًٖ•
ٍ لَلِ « 15»لِػبظٌ ٍٓ الْزٔشٍُحٓ :و ٍ َّ لَل اثي ئدسٗسو لمَلِ تؼبلى•

و «16»ػٓلَٕ٘كُنٕ اػٕتَذ  ػٓلَٕ٘كُنٕ فَبػٕتَذٍٔا ػٓلَِِٕ٘ ثِوِخْلِ هٓب اػٕتَذ  تؼبلى فَوٓيِ 
.ٍ ال فشق ث٘ي أى ٗكَى رلك ثؿشثٔ ٍاحذٓ أٍ ثؿشثب 

 369: ، ص4 غاية المرام في شرح شرائع اإلسالم، ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
 التفػ٘ل: الخبلج•
فٖ سررل فمرأ   »: و لشٍاٗٔ هحوذ ثي ل٘سو ػي أحذّوب ػلْ٘وب السالم•

اى كبى فشق رلك التع : ػ٘ي سرل ٍ لكغ أًفِ ٍ أرًِ٘ حنَّ لتلِ؟ فمبل
هٌِ حنَّ لتلو ٍ اى كبى ؾشثِ ؾشثٔ ٍاحذٓ ؾشثت ػٌمرِ ٍ لرن ٗمرتع    

و ػري  «18»و ٍ هخلْب سٍاٗرٔ حفرع ثري أثرٖ الجخترشٕ      «17« »هٌِ
الػبدق ػلِ٘ السالمو ٍ اختبسُ الوػٌف ٍ الؼالهٔ فٖ التحشٗرشو ٍ ّرَ   

.الوؼتوذ

 369: ، ص4 غاية المرام في شرح شرائع اإلسالم، ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
.«ئلخ. ٍ لَ كبى الزبًٖ ٍاحذا»: لَلِ•
اختلف األغحبة فٖ دخَل لػبظ الكش  ٍ الطزبد فرٖ لػربظ   ( 1)•

ِ  -ارتوؼب ػلى ألَال حالحٔو ٍ كلّْب للط٘خئرا  الٌفس  : أحرذّب :-سحوِ اللّر
اختبسُ ٍ .«2»ٍ الخال  « 1»رّت ئلِ٘ فٖ الوجسَـ . ػذم الذخَل هكلمب

ًبلال لِ ػي الط٘خ فٖ الكتبث٘يو لؼوَم لَلِ تؼربلى فَوٓريِ   « 3»اثي ئدسٗس 
ٍ لَلرِ تؼربلى ٍٓ   . «4»ػٓلَٕ٘كُنٕ اػٕتَذ  ػٓلَٕ٘كُنٕ فَبػٕتَذٍٔا ػٓلَِِٕ٘ ثِوِخْلِ هٓب اػٕتَذ  
ٍ لخجَ  المػربظ ثربلمكغ ٍ الطرزّٔ ػٌرذ فؼلْربو      . «5»لِػبظٌ الْزٔشٍُحٓ 

.ف٘ستػحت
السشائش ( 3(.)89)هسألٔ  210: 5الخال  ( 2.)113ٍ  21: 7الوجسَـ ( 1)•

.45: الوبئذٓ( 5.)194: الجمشٓ( 4.)396: 3

97-96: ، ص15 مسالك األفُام إلى تىقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ًملِ الوػرٌف  . ؾذُّو ٍ َّ دخَل األؾؼف فٖ األلَ  هكلمب: الخبًٍٖ •

ٍ احتذّ لِ ثشٍاٗٔ أثٖ ػج٘ذٓ الحزّاة . أٗؿب« 6»ػي الط٘خ فٖ الكتبث٘ي 
سألتِ ػري سررل ؾرشة    »: الػح٘حٔ ػي أثٖ رؼفش ػلِ٘ السالم لبل

سرال ثؼوَد فسكبـ ػلى سأسِ ؾشثٔ ٍاحذٓو فأربفِ حترى ٍغرلت   
.الؿشثٔ ئلى الذهبؽ ٍ رّت ػملِ

(.23)هسألٔ  163: 5و الخال  22: 7الوجسَـ ( 6)•

97: ، ص15 مسالك األفُام إلى تىقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ئى كبى الوؿشٍة ال ٗؼمل هٌْب أٍلب  الػالٓو ٍ ال ٗؼمل هب لبل : فمبل•

ٍ ال هب ل٘ل لِو فاًِ ٌٗتظش ثِ سٌٔو فاى هب  ف٘وب ثٌ٘رِ ٍ ثر٘ي السرٌٔ    
أل٘ذ ثِ ؾبسثِو ٍ ئى لن ٗوت ف٘وب ثٌِ٘ ٍ ث٘ي سٌٔو ٍ لرن ٗشررغ ئل٘رِ    

.ػملِو أغشم ؾبسثِ الذٗٔ فٖ هبلِو لزّبة ػملِ
فوب تش  ػلِ٘ فٖ الطزّٔ ض٘ئب؟: للت•
الو ألًِ ئًوب ؾشثِ ؾشثٔ ٍاحذٓو فزٌت الؿشثٔ رٌبٗت٘يو فألضهتِ : لبل•

  ٔ ٍ لرَ كربى ؾرشثِ ؾرشثت٘يو فزٌرت      . أغلظ الزٌبٗت٘يو ٍ ّرٖ الذٗر
الؿشثتبى رٌبٗت٘يو أللضهتِ رٌبٗٔ هب رٌى كبئٌب هب كبىو ئال أى ٗكرَى  

.فْ٘وب الوَ و ف٘مبد ثِ ؾبسثِ ثَاحذٓو ٍ تكشح األخش 

97: ، ص15 مسالك األفُام إلى تىقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ٍ ئى ؾشثِ حالث ؾشثب  ٍاحذٓ ثؼذ ٍاحذٓو فزٌ٘ي حالث رٌبٗرب و  : لبل•

ألضهتِ رٌبٗٔ هب رٌت الخالث ؾشثب  كبئٌٔ هب كبًرتو هرب لرن ٗكري فْ٘رب      
.الوَ و ف٘مبد ثِ ؾبسثِ

ٍ ئى ؾشثِ ػطش ؾشثب و فزٌ٘ي رٌبٗٔ ٍاحذٓو ألضهترِ تلرك   : ٍ لبل: لبل•
« الزٌبٗٔ التٖ رٌتْب الؼطش ؾشثب و كبئٌٔ هب كبًتو هب لن ٗكي فْ٘ب الورَ  

«1».
ئرا هخّل ئًسبى ثغ٘رشُ ٍ  »: ٍ احتذّ لِ فٖ الوجسَـ أٗؿب ثشٍاٗٔ أغحبثٌب أًِ•

.«2« »لتلِ لن ٗكي لِ غ٘ش المتلو ٍ ل٘س لِ التوخ٘ل ثػبحجِ
ح  253: 10و التْررزٗت 327ح  98: 4و الفم٘ررِ 1ح  325: 7الكرربفٖ ( 1)•

.1هي أثَاة دٗب  الوٌبفغ ح « 7»ة  19:281و الَسبئل 1003
.22: 7الوجسَـ ( 2)•

97: ، ص15 مسالك األفُام إلى تىقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
. التفػ٘لو ٍ َّ التذاخل ئى اتّحذ الؿشةو ٍ ػذهِ هغ تؼذّدُ: ٍ الخبلج•

.«1»الط٘خ فٖ الٌْبٗٔ ئلِ٘  رّت 
ٍ استمشثِ الوػٌفو لوب ركشًبُ فٖ حزّٔ األٍل هري حجرَ  المػربظ    •

. ثبألٍلى ػٌذ فؼلْبو ٍ األغل ػذم صٍالِو ثخال  هب ئرا اتّحذ  الؿشثٔ
فٖ سررل فمرأ   »: ٍ لشٍاٗٔ هحوذ ثي ل٘س ػي أحذّوب ػلْ٘وب السالم

ئى كبى فشّق رلك التعّ : ػ٘ي سرل ٍ لكغ أًفِ ٍ أرًِ٘ حنَّ لتلِو فمبل
هٌِ حنَّ ٗمتلو ٍ ئى كبى ؾشثِ ؾشثٔ ٍاحذٓ ؾشة ػٌمِ ٍ لرن ٗمرتعّ   

.«2« »هٌِ

99: ، ص15 مسالك األفُام إلى تىقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
سألت أثب ػجذ اللِّ ػلِ٘ السالم ػي »: حسٌٔ حفع ثي الجختشٕ لبلٍ •

سرل ؾشة ػلى سأسِ فزّت سوؼِ ٍ ثػشُ ٍ اػتمل لسبًِ حنَّ هب و 
ئى كبى ؾشثِ ؾشثٔ ثؼذ ؾشثٔ التعّ هٌرِ حرنَّ لترلو ٍ ئى كربى     : فمبل

.«3« »أغبثِ ّزا هي ؾشثٔ ٍاحذٓ لتل ٍ لن ٗمتعّ هٌِ
.ٍ لؼلِّ ألَ . تذلّ ػلِ٘ أٗؿب« 4»ٍ غح٘حٔ أثٖ ػج٘ذٓ •
.و هغ ًفِ٘ الجأس ػوّب رّت ئلِ٘ اثي ئدسٗس«5»ٍ تَلّف فٖ الوختلف •

99: ، ص15 مسالك األفُام إلى تىقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ٍ ًكرت  « 1»ّل ٗذخل لػبظ الكش  فٖ لػبظ الٌفس ففٖ السشائش ٍ •

الو ٍ ئلِ٘ هبل اثي « 4»ٍ الوجسَـ « 3»ٍ هَؾغ هي الخال  « 2»الٌْبٗٔ 
فَوٓريِ  »: صّشٓو لؼوَم ًػَظ المػبظ هي الكتبة ٍ السٌّٔ ٍ لَلرِ تؼربلى  

ٍ . ٍ لألغل« 5« »ػٓلَٕ٘كُنٕ ٰ  ػٓلَٕ٘كُنٕ فَبػٕتَذٍٔا ػٓلَِِٕ٘ ثِوِخْلِ هٓب اػٕتَذ  ٰ  اػٕتَذ 
ٍ الزربهغ  « 7»ًؼنو ٍ َّ خ٘شٓ التجػشٓ « 6»فٖ هَؾغ آخش هي الكتبث٘ي 

«8 »
( 3.)446 445ظ  3د : ًكررت الٌْبٗررٔ( 2.)406ظ  3د : السررشائش( 1)•

( 5.)61ظ  7د : الوجسررَـ( 4.)48الوسررألٔ  183ظ  5د : الخررال 
ظ  7د : و الوجسَـ56الوسألٔ  191ظ  5د : الخال ( 6) .408: الغٌ٘ٔ
.594ظ : الزبهغ للطشائغ( 8.)208ظ : تجػشٓ الوتؼلو٘ي( 7.)73

42: ، ص11 كشف اللثام ي اإلبُام عه قًاعذ األحكام؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
أثٖ ػج٘ذٓ ػي أثٖ رؼفش ػلِ٘ السالم سألِ ػي سرل ؾشة سرلًب لػح٘ح •

ثؼوَد فسكبـ ػلى سأسِ ؾشثًٔ ٍاحذًٓ فأربفِ حتّى ٍ غلت الؿشثٔ ئلرى  
ئى كبى الوؿشٍة ال ٗؼمل هٌْب أٍلب  الػرالٓو  : الذهبؽ ٍ رّت ػملِو فمبل

ٍ ال ٗؼمل هب لبل ٍ ال هب ل٘ل لِو فاًِّ ٌٗتظش ثِ سٌٔو فاى هب  ف٘وب ثٌ٘رِ ٍ  
ث٘ي السٌٔ ال٘ذ ثِ ؾبسثِو ٍ ئى لن ٗوت ف٘وب ثٌِ٘ ٍ ث٘ي السٌٔ ٍ لرن ٗشررغ   
الِ٘ ػملِ اغشم ؾبسثِ الذٗٔ فٖ هبلِ لزّبة ػملِو لبل فوب تش  ػل٘رِ فرٖ   

الو ألًِّ ئًّوب ؾشة ؾشثٔ ٍاحذٓ فزٌت الؿشثٔ رٌبٗت٘ي : الطزّٔ ض٘ئبً؟ لبل
فألضهتِ أغلظ الزٌبٗت٘يو ٍ ّٖ الذٗٔو ٍ لرَ كربى ؾرشثِ ؾرشثت٘ي فزٌرت      
الؿشثتبى رٌبٗت٘ي أللضهتِ رٌبٗٔ هب رٌتب كبئٌبً هب كبى ئلّب أى ٗكرَى فْ٘ورب   

فراى ؾرشثِ حرالث    : الوَ و ف٘مبد ثِ ؾبسثِ ثَاحذٓ ٍ ٗكشح االخش و لبل
ؾشثب  ٍاحذٓ ثؼذ ٍاحذٓ فزٌت حالث رٌبٗب  ألضهتِ رٌبٗرٔ هرب رٌرت    

فْ٘ب الخالث ؾشثب  كبئٌب  هب كبًت هب لن ٗكي 

42: ، ص11 كشف اللثام ي اإلبُام عه قًاعذ األحكام؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
فاى ؾشثِ ػطش ؾشثب  فزٌ٘ي رٌبٗٔ ٍاحرذٓ  : ف٘مبد ثِ ؾبسثِو لبلالوَ  •

كبئٌٔ هب كبًرت هرب لرن    « 1»ألضهتِ تلك الزٌبٗٔ الّتٖ رٌتْب الؼطش ؾشثب  
ٍ لوب سٍٕ هي أًِّ ئرا هخّل ئًسبى ثغ٘شُ ٍ لتلِ لرن ٗكري   . ٗكي فْ٘ب الوَ 

هؼبسؾٔ الشٍاٗٔ : ٍ فٖ ًكت الٌْبٗٔ« 2»ػلِ٘ ئلّب المتل ٍ لن ٗزض التوخ٘ل ثِ 
لؿرى أه٘رش   : االٍلى ثخجش ئثشاّ٘ن ثي ػوش ػي الػبدق ػلِ٘ السرالم لربل  

الوإهٌ٘ي ػلِ٘ السالم فٖ سرل ؾشة سرلًب ثؼػبو فزّت سوؼِ ٍ ثػشُ ٍ 
« 3»لسبًِ ٍ ػملِ ٍ فشرِ ٍ اًمكغ روبػِ ٍ َّ حّٖو ثستّ دٗب  

.1هي أثَاة دٗب  الوٌبفغ ح  7ة  281ظ  19د : ٍسبئل الط٘ؼٔ( 1)•
.هي أثَاة لػبظ الٌفس 62ة  95ظ  19د : ٍسبئل الط٘ؼٔ( 2)•
.446ظ  3د : ًكت الٌْبٗٔ( 3)•

 43: ، ص11 كشف اللثام ي اإلبُام عه قًاعذ األحكام، ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ٍ ئى فشّق لن ٗرذخل ٍ  « 4»ًؼن ئى اتّحذ  الؿشثٔ : ل٘ل فٖ الٌْبٍٗٔ •

لحسي حفع « 7»ٍ التلخ٘ع « 6»ٍ اإلسضبد « 5»َّ خ٘شٓ التحشٗش 
ػي سرل ؾشة سأسِ فرزّت  : ثي الجختشٕ سأل الػبدق ػلِ٘ السالم

ئى كبى ؾشثِ ؾشثٔ ثؼرذ  : سوؼِ ٍ ثػشُ ٍ اػتمل لسبًِ حنّ هب و فمبل
ؾشثٔ التعّ هٌِ حنّ لتلو ٍ ئى كبى أغبثِ ّزا هي ؾشثٔ ٍاحذٓ لتل ٍ 

« 8»لن ٗمتعّ هٌِ 
ئسضرربد ( 6.)434ظ  5د : التحشٗررش( 5.)445ظ  3د : الٌْبٗررٔ( 4)•

ٔ )تلخ٘ع الوشام ( 7.)199ظ  2د : االرّبى (: سلسلٔ الٌ٘بث٘غ الفمّْ٘ر
هي أثَاة  51ة  83ظ  19د : ٍسبئل الط٘ؼٔ( 8.)469ظ  40د 

.2المػبظ فٖ الٌفس ح 
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
خجش هحوّذ ثي ل٘س ػي أحذّوب ػلْ٘وب السالم فٖ سرل فمأ ػر٘ي  ٍ •

ئى كبى فشّق رلك التعّ هٌرِ  : سرل ٍ لكغ أًفِ ٍ ارًِ٘ حنّ لتلِو فمبل
حنّ ٗمتلو ٍ ئى كبى ؾشثِ ؾشثٔ ٍاحذٓ ؾشة ػٌمِ ٍ لن ٗمرتعّ هٌرِ   

« 11»ٍ َّ ظبّش الكتبة ٍ الٌربفغ  « 10»ٍ تَلّف فٖ الوختلف « 9»
.«12»ٍ الطشائغ 

هي أثرَاة المػربظ فرٖ     51ة  82ظ  19د : ٍسبئل الط٘ؼٔ( 9)•
الوختػررش ( 11.)394ظ  9د : هختلررف الطرر٘ؼٔ( 10.)1الررٌفس ح 

.202 201ظ  4د : ضشائغ اإلسالم( 12.)285ظ : الٌبفغ
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ال خال  فٖ أًِّ لَ سش  المكغ ئلى الٌفس فبلمػبظ فٖ الٌفس ال ٍ •

الكش  فوي لكغ هخلًب ٗذ سرل فوب  ثبلسشاٗٔ ال٘ذ هٌِ ثؿشة ػٌمِو ٍ 
ًؼن لَ لكغ الَلّٖ ٗذُ حنّ ؾشة ػٌمِ لن ٗكي ػلِ٘ . ػلِ٘ لكغ ٗذُ ل٘س 
ٖ ة .ض
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ّل ٗذخل لػربظ الكرش  فرٖ لػربظ الرٌفس؟ اؾركشثت فترَ         ٍ •

األغحبة فِ٘ ففٖ الٌْبٗٔ ٍ هحكٖ التحشٗش ٍ اإلسضبد ٍ التلخ٘ع ٗمرتع  
هٌِ ئى فشق رلكو ٍ ئى ؾشثِ ؾشثٔ ٍاحذٓ لن ٗكي ػلِ٘ أكخش هي المترل ٍ  
.اختبسُ فٖ الوسبلك ٍ الشٍؾٔو ثل ًسجِ فٖ األخ٘ش ئلى أكخش الوتأخشٗي

فٖ سررل  » (ػلْ٘وب السالم)ػي أحذّوب « 1»ٍ ّٖ سٍاٗٔ هحوذ ثي ل٘س •
ئى كبى فشق رلك الرتع  : فمأ ػ٘ي سرل ٍ لكغ أًفِ ٍ أرًِ٘ حن لتلِو فمبل

.«هٌِ حن ٗمتل ٍ ئى كبى ؾشثِ ؾشثٔ ٍاحذٓ ؾشثت ػٌمِ ٍ لن ٗمتع هٌِ
.1الحذٗج  -هي أثَاة المػبظ فٖ الٌفس -51 -الجبة -الَسبئل( 1)•

62: ، ص42 جًاَر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ثٓبةٔ حٔكْنِ هٓيْ فَمَأَ ػٌَٕٖٕٓ٘ سٓرٔلٍ ٍٓ لَكَغٓ أُرًَُِِٕ٘ حُنَّ لَتَلَِٔ إٍَٔ رٌَٓرى   51« 2»•

 ػٓلَِِٕ٘ رٌَِبٗٓتَٕ٘يِ فَػٓبػِذاً ثِؿَشْثٍٓٔ إٍَٔ ؾَشْثٓتَٕ٘يِ
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓريْ أَثِ٘رِِ   « 3» -1 -35280•

ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَثِٖ حٓوٕضََٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ لَرٕ٘سٍ ػٓريْ   
فَمَربلَ ئِىْ   -أَحٓذِِّوٓب ع فِٖ سٓرٔلٍ فَمَأَ ػٌَٕٖٕٓ٘ سٓرٔلٍ ٍٓ لَكَغٓ أُرًَُِِٕ٘ حُنَّ لَتَلَرِٔ 

 -ٍٓ ئِىْ كَبىَ ؾَشَثِٓٔ ؾَرشْثًٓٔ ٍٓاحِرذًٓٓ   -كَبىَ فَشَّقَ رَلِكٓ الْتُعَّ هٌِِْٔ حُنَّ ٗٔمْتَلُ
.1 -326 -7الكبفٖ  -(3. )ؾُشِثٓتٕ ػٌُٔمُِٔ ٍٓ لَنٕ ٗٔمْتَعَّ هٌِِْٔ

ٍٓ لَكَغٓ  -سٍٓٓأُ الػَّذٍٔقُ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ لَٕ٘سٍ هِخْلَِٔ ئِلَّب أًََِّٔ لَبلٍَٓ  •
.5280 -130 -4الفمِ٘  -(4)  «4»أًَْفَِٔ ٍٓ أُرًَُِِٕ٘ 
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ٍ ثل • ل٘ل 
ػري  »( ػل٘رِ السرالم  )سأل الػربدق  « 2»حسٌٔ حفع ثي الجختشٕ •

: سرل ؾشة سرال فزّت سوؼِ ٍ ثػشُ ٍ اػتمل لسبًِ حن هب  فمبل
ئى كبى ؾشثِ ؾشثٔ ثؼذ ؾشثٔ التع هٌِ حن لتل ٍ ئى كبى أغبثِ ّزا 

 «هي ؾشثٔ ٍاحذٓ لتل ٍ لن ٗمتع هٌِ
الحذٗج  -هي أثَاة المػبظ فٖ الٌفس -51 -الجبة -الَسبئل( 2)•

2.

62: ، ص42 جًاَر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الػَّفَّبسِ ػٓيْ ئِثٕشَاِّ٘نٓ ثٕيِ ّٓبضِنٍ ػٓريْ  « 6» -2 -35281•

سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع : هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓفْعِ ثٕيِ الْجٓخْتَشِِّٕ لَبلَ
ٍٓ اػٕتُمِلَ لِسٓبًُِٔ حُنَّ  -ػٓيْ سٓرٔلٍ ؾُشِةٓ ػٓلَى سٓأْسِِِ فَزَّٓتٓ سٓوٕؼِٔٔ ٍٓ ثٓػٓشُُٔ

ٍٓ ئِىْ  -ئِىْ كَبىَ ؾَشَثِٓٔ ؾَشْثًٓٔ ثٓؼٕذٓ ؾَشْثٍٓٔ الْتُعَّ هٌِِْٔ حُنَّ لُتِرلَ  -هٓب ٓ فَمَبلَ
التْرزٗت   -(6. )كَبىَ أَغٓبثِٓٔ ّٓزَا هِيْ ؾَشْثٍٓٔ ٍٓاحِذٍٓٓ لُتِلَ ٍٓ لَنٕ ٗٔمْتَعَّ هٌِِْٔ

10- 253- 1002.
• 
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ئى كبى لذ ٌٗبلص ثأًْب ظبّشٓ فٖ السشاٗٔ التٖ ل٘سرت ّرٖ هحرل    ٍ •

الزرَاة ف٘رِ ضربهل لػرَسٓ     ئقرالق   ئى : الجحجو اللْن ئال أى ٗمربل 
.الوسألٔ

ًؼن لذ ٗذل ػلِ٘ أٗؿب التؼل٘ل فٖ هب تسوؼِ هي غرح٘ح أثرٖ ػج٘رذٓ    •
هإٗذا رلك كلِ ثوب ل٘ل هي حجَ  المػربظ فرٖ األٍلرى ػٌرذ     « 1»

فؼلْبو ٍ األغل ػذم صٍالِ ثخال  هب ئرا اتحرذ  الؿرشثٔ ٍ ئى كربى    
.ستؼش  هب فِ٘

هري   1الحرذٗج   -هي أثَاة دٗب  الوٌبفغ -7 -الجبة -الَسبئل( 1)•
.كتبة الذٗب 
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ٍ فٖ هَؾغ هي الوجسَـ ٍ الخال  ٗذخل لػبظ الكرش  فرٖ   ّزا •

لػبظ الٌفس ٍ َّ خ٘شٓ الوحكٖ ػي التجػشٓ ٍ الزبهغ ٍ ّٖ سٍاٗٔ 
 «2»أثٖ ػج٘ذٓ 

هري   1الحرذٗج   -هي أثَاة دٗب  الوٌبفغ -7 -الجبة -الَسبئل( 2)•
.كتبة الذٗب 
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44

َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
 الػح٘حٔ•
(ػلِ٘ السالم)ػي أثٖ رؼفش •
سألِ ػي سرل ؾشة سرال ثؼوَد فسكبـ ػلرى سأسرِ ؾرشثٔ ٍاحرذٓ فأربفرِ حترى       »•

ئى كبى الوؿشٍة ال ٗؼمرل هٌْرب أٍلرب     : ٍغلت الؿشثٔ ئلى الذهبؽ ٍ رّت ػملِو فمبل
الػالٓ ٍ ال ٗؼمل هب لبل ٍ ال هب ل٘ل لِ فاًِ ٌٗتظش ثِ سٌٔو فبى هب  فٖ هرب ثٌ٘رِ ٍ ثر٘ي    
السٌٔ أل٘ذ ثِ ؾبسثِو ٍ ئى لن ٗوت فٖ هب ثٌِ٘ ٍ ث٘ي سٌتِ ٍ لن ٗشررغ ئل٘رِ ػملرِ أغرشم     

الو ألًرِ ئًورب   : فوب تش  فٖ الطرزٔ ضر٘ئبو لربل   : ؾبسثِ الذٗٔ فٖ هبلِ لزّبة ػملِو لبل
ؾشثِ ؾشثٔ ٍاحذٓ فزٌت الؿشثٔ رٌبٗت٘ي فألضهتِ أغلظ الزٌبٗت٘يو ٍ ّٖ الذٗٔو ٍ لَ كبى 
ؾشثِ ؾشثت٘ي فزٌت الؿشثتبى رٌبٗت٘ي أللضهتِ رٌبٗٔ هب رٌى كبئٌب هب كبى ئال أى ٗكرَى  

ٍ ئى ؾشثِ حرالث ؾرشثب    : فْ٘وب الوَ و ف٘مبد ثِ ؾبسثِ ثَاحذُو ٍ ٗكشح األخش و لبل
ٍاحذٓ ثؼذ ٍاحذٓ فزٌت حالث رٌبٗب  ألضهتِ رٌبٗٔ هب رٌت الخالث ؾشثب  كبئٌب  هرب  

ٍ ئى ؾرشثِ ػطرش ؾرشثب  فزٌر٘ي     : كبًت هب لن ٗكي فْ٘ب الوَ و ف٘مبد ثِ ؾبسثِو لربل 
  رٌبٗٔ ٍاحذٓ ألضهتِ تلك الزٌبٗٔ التٖ رٌتْب الؼطش ؾشثب  كبئٌٔ هب كبًت هب لن ٗكي فْ٘ب

 «والوَ 
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ثٓبةٔ حٔكْنِ هٓيْ رَّٓتٓ ػٓمْلُِٔ ٍٓ ػٓبدٓ ٍٓ هٓيْ ؾَرشَةٓ ؾَرشْثًٓٔ فَزٌَٓرتٕ     7« 4»•

 رٌَِبٗٓتَٕ٘يِ فَػٓبػِذاً
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓرذٓ  « 5» -1 -35789•

ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ رٓوِ٘ؼبً ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓريْ  
سٓأَلْتٔ أَثٓرب رٓؼٕفَرشٍ ع ػٓريْ    : رٓوِ٘لِ ثٕيِ غٓبلِحٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٔجٕٓ٘ذَٓٓ الْحٓزَّاةِ لَبلَ

 -ػٓلَى سٓأْسِِِ ؾَشْثًٓٔ ٍٓاحِذًٓٓ فَأَرٓبفَِٔ -سٓرٔلٍ ؾَشَةٓ سٓرٔلًب ثِؼٓؤَدِ فُسٕكَبـٍ
لَبلَ ئِىْ كَبىَ الْوٓؿْرشٍُةٔ   -حٓتَّى ٍٓغٓلَتِ الؿَّشْثُٓٔ ئِلَى الذِّهٓبؽِ فَزَّٓتٓ ػٓمْلُِٔ

فَاًَِّرِٔ   -ٍٓ لَب ٗٓؼٕمِلُ هٓب لَبلَ ٍٓ لَب هٓرب لِ٘رلَ لَرِٔ    -الػَّلَبَٓ« 6»لَب ٗٓؼٕمِلُ هٌِْْٓب 
ٍ -فَاِىْ هٓب ٓ فِ٘وٓب ثٌَِٕٓ٘ٔ ٍٓ ثٕٓ٘يَ السٌََِّٔ أُلِ٘ذٓ ثِِِ ؾَبسِثِٔٔ -ٌْٗٔتَظَشُ ثِِِ سًٌَٓٔ

366: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ٍٓ لَنٕ ٗٓشْرِغٕ ئِلَِِٕ٘ ػٓمْلُِٔ أُغْشِمٓ ؾَبسِثِٔٔ  -ئِىْ لَنٕ ٗٓؤتٕ فِ٘وٓب ثٌَِٕٓ٘ٔ ٍٓ ثٕٓ٘يَ السٌَََِّٔ •

فَوٓب تَشَ  ػٓلَِِٕ٘ فِٖ الطَّزَِّٔ ضَٕ٘ئبً لَبلَ  -لِزَّٓبةِ ػٓمْلِِِ لُلْتٔ -الذَِّٗٓٔ فِٖ هٓبلِِِ
فَأَلْضَهٕتُرِٔ   -فَزٌَٓتِ الؿَّشْثُٓٔ رٌَِربٗٓتَٕ٘يِ  -لِأًََِّٔ ئًَِّوٓب ؾَشَةٓ ؾَشْثًٓٔ ٍٓاحِذًٓٓ -لَب

 -أَغْلَظَ الْزٌَِبٗٓتَٕ٘يِ ٍٓ ِّٖٓ الذُِّٗٓٔ
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
لَأَلْضَهٕتُِٔ رٌَِبٗٓرَٔ هٓرب    -لََٕ كَبىَ ؾَشَثِٓٔ ؾَشْثٓتَٕ٘يِ فَزٌَٓتِ الؿَّشْثٓتَبىِ رٌَِبٗٓتَٕ٘يٍِٓ •

 -فَ٘ٔمَبدٓ ثِِِ ؾَبسِثِٔٔ -«7»ئِلَّب أَىْ ٗٓكَُىَ فِِْ٘وٓب الْوَٕٓ ٔ  -رٌَٓتَب كَبئٌِبً هٓب كَبىَ
 -حَلَبثَ رٌَِبٗٓرب ٍ   فَزٌَٕٓ٘يَ -فَاِىْ ؾَشَثِٓٔ حَلَبثَ ؾَشَثٓب ٍ ٍٓاحِذًٓٓ ثٓؼٕذٓ ٍٓاحِذٍٓٓ

كَبئٌَِب ٍ هٓب كَبًَتٕ هٓب لَرنٕ ٗٓكُريْ    -أَلْضَهٕتُِٔ رٌَِبَٗٓٔ هٓب رٌَٓتِ الخَّلَبثُ الؿَّشَثٓب ِ
فَزٌَٓرٕ٘يَ   -لَبلَ فَاِىْ ؾَشَثِٓٔ ػٓطْشَ ؾَشَثٓب ٍ -فَ٘ٔمَبدٓ ثِِِ ؾَبسِثِٔٔ -فِْ٘ٓب الْوَٕٓ ٔ

.الَّتِٖ رٌَٓتْْٓب الْؼٓطْشُ ؾَشَثٓب ٍ -رٌَِبًٗٓٔ ٍٓاحِذًٓٓ أَلْضَهٕتُِٔ تِلْكٓ الْزٌَِبَٗٓٔ
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
.1 -325 -7الكبفٖ  -(5)•
(.ّبهص الوخكَـ)أٍلب   -فٖ التْزٗت صٗبدٓ -(6)•
ّرربهص )ثَاحررذٓ ٍ تكررشح األخررش و  -فررٖ التْررزٗت صٗرربدٓ -(7)•

.و ٍ كزلك فٖ الوػذس(الوخكَـ
• 
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
أًِ ئرا هخل اًسبى ثغ٘شُ ٍ لتلِ لن ٗكي ػلِ٘ ئال »هي « 1»لوب سٍ  ٍ •

« .المتل ٍ لن ٗزض التوخ٘ل ثِ
ٍ فٖ هَؾغ آخش هي الكتبث٘ي ال ٗذخل لبل فْ٘وب لَ لكغ ٗذ سرل حن •

َّ خ٘شٓ السشائش ٍ ًكت الٌْبٗٔو ٍ ئلِ٘ هبل : لتلِ لكغ حن لتل ثل ل٘ل
فَوٓريِ  « »2»اثي صّشٓو لألغل ٍ الؼوَهرب  الترٖ هٌْرب لَلرِ تؼربلى      

.«ػٓلَٕ٘كُنٕ ٰ  ػٓلَٕ٘كُنٕ فَبػٕتَذٍٔا ػٓلَِِٕ٘ ثِوِخْلِ هٓب اػٕتَذ  ٰ  اػٕتَذ 
.هي أثَاة المػبظ فٖ الٌفس -62 -الجبة -الَسبئل( 1)•
.194اٙٗٔ  -2: سَسٓ الجمشٓ( 2)•

 64: ، ص42 جًاَر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج



50

َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
األلشة ػٌذ الوػٌف فٖ الكتبة ٍ ئى تَلف فٖ الٌبفغ كبلوختلف ٍ ٍ •

ظبّش المَاػذ ٍ ئى ًفى الجأس فٖ األٍل ػوب سوؼتِ هي اثي ئدسٗرس  
هب تؿوٌتِ الٌْبٗٔ ل  هب ػشفتِ هي حجَ  المػربظ ثبلزٌبٗرٔ األٍلرى ٍ    

.األغل ػذم التذاخل ٍ ال كزا لَ كبًت الؿشثٔ ٍاحذٓ

 64: ، ص42 جًاَر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
كزا لَ كبى الوَ  ثسشاٗٔ رشح  ُ كوي لكغ ٗذ غ٘رشُ فسرش  ئلرى    ٍ •

ًفسِو فبلمػبظ فٖ الٌفس ال فٖ الكش  ثال خال  كورب فرٖ كطرف    
اللخبمو ثل االتفبق هحكٖ ػلِ٘ فٖ الشٗبؼو ٍ حٌ٘ئز فلَ لكرغ ٗرذُ ٍ   
سش  فوب  ثزلك الت٘ذ هٌِ ثؿشة ػٌمِو ٍ ل٘س ػلِ٘ لكغ ٗذُو لكي 

ًؼن لَ لكغ الَلٖ ٗذُ حن ؾشة ػٌمِ لن ٗكري ػل٘رِ   »فٖ كطف اللخبم 
ٖ ة .ال ٗخلَ هي ًظش: للت« ض

 64: ، ص42 جًاَر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ػلى كل حبل فمذ ٌٗبلص فٖ هب ركشُ الوػٌف دلر٘ال لأللرشة ثرأى    ٍ •

أدلٔ المػبظ ضبهلٔ التحربد الؿرشثٔ ٍ تؼرذدّبو ٍ خرشٍد السرشاٗٔ      
ثبإلروبع ٍ غ٘شُ ال ٗمتؿٖ خشٍد الفشؼو ٍ دػرَ  أًرِ هري ثربة     

لمؿبة الؼش  ثأًِ هب رٌى ػل٘رِ   -السشاٗٔ التٖ ال ٌٗبفْ٘ب ػوَم األدلٔ
ئال رٌبٗٔ ٍاحذٓ ف٘كَى لتلِ خبغٔ اػتذاة ثوب اػتذ  ٍ الضائرذ تؼرذ   

هفرشٍؼ الوسرألٔ ٍ ئى ترن هرب ركرش فرٖ       فٖ  الوٌغ ٍاؾحٔ  -خبسد
.السشاٗٔ

 64: ، ص42 جًاَر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
لذ ٗمَ  رلكو التفبق أكخش الٌػَظ ٍ الفتبٍ  ػلِ٘و فتخػرع  ًؼن •

الؼوَهب  حٌ٘ئز ثزلكو ثخال  هرب لرَ تؼرذد الؿرشة الجربلٖ ػلرى       
همتؿى الؼوَهب  ٍ االستػحبة ثل ٍ االػتجبسو ؾشٍسٓ ػذم التؿربة  
التذاخل فِ٘ أًِ لَ لكغ ٗذُ هخال فٖ سٌٔ حن ٗذُ األخش  فرٖ أخرش    
حن سرلِ كزلك حن لتلِ ػذم لضٍم غ٘ش المرَد ػل٘رِ أٍ دٗرٔ الرٌفسو     

.فٌ٘جغٖ اضتشاـ اتحبد الَلت أٍ تمبسثْوبو ٍ لكٌِ غ٘ش هٌؿجف
ٍ ال ٗؼبسؼ رو٘غ رلك الػح٘ح الَاحذ الزٕ ػبسؾِ الوػرٌف فرٖ   •

ث  ًكت الٌْبٗٔ 

 65: ، ص42 جًاَر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
فرٖ  ( ػل٘رِ السرالم  )لؿى أه٘ش الوإهٌ٘ي « »1»ئثشاّ٘ن ثي ػوش خجش •

سرل ؾشة سرال ثؼػب فزّت سوؼِ ٍ ثػشُ ٍ لسبًِ ٍ ػملِ ٍ فشرِ 
 «ٍ اًمكغ روبػِ ٍ َّ حٖ ثست دٗب 

هري   1الحرذٗج   -هي أثَاة دٗب  الوٌبفغ -6 -الجبة -الَسبئل( 1)•
.كتبة الذٗب 

 65: ، ص42 جًاَر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ئى كبى ٍرِ الوؼبسؾٔ فٖ هفشٍؼ الوسألٔ غ٘ش ٍاؾحو اللْن ئال أى ٍ •

ٗكَى ٍرِْ أى ل٘س رلك ئال لتؼرذد الزٌبٗرب  ٍ ئى كبًرت الؿرشثٔ     
ٍاحذٓو ٍ ال فشق ث٘ي حبلٖ الح٘بٓ ٍ الوَ  ٍ ئى كبى فِ٘ أى الٌع ٍ 
الفتَ  فبسلبىو ًؼن ٗوكي حول الػح٘ح الوضثَس ػلى الوَ  ثبلسشاٗٔ 
هي الؿشثب  الوتؼذدٓو فاًِ ٗذخل لػبظ الكش  فٖ لػبظ الرٌفس  

حٌ٘ئزو 

 65: ، ص42 جًاَر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
 -أٍ -ئال أى ٗكرَى فْ٘ورب الورَ    »: «2»( ػلِ٘ السالم)لَلِ  لؼل ٍ •

فٖ رلك أٍ ال ٗأثى الحول ػلِ٘و خػَغب ثؼرذ االلتفرب    ظبّش  «فْ٘ب
.ئلى هب فٖ غ٘شُو ٍ اهلل الؼبلن

هري   1الحذٗج  -هي أثَاة الذٗب  الوذفغ -7 -الجبة -الَسبئل( 2)•
. كتبة الذٗب 

•

 65: ، ص42 جًاَر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
252: و ظ10 تْزٗت األحكبم؛ د•
ػٓلٌِّٖ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَثِرٖ حٓوٕرضََٓ    33 1000•

ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ لَٕ٘سٍ ػٓيْ أَحٓذِِّوٓب ع فِٖ سٓرٔلٍ فَمَأَ ػٓرٕ٘يَ سٓرٔرلٍ ٍٓ لَكَرغٓ    
أًَْفَِٔ ٍٓ أُرًَُِِٕ٘ حُنَّ لَتَلَِٔ فَمَبلَ ئِىْ كَبىَ فَشَّقَ رَلِكٓ الْتُعَّ هٌِِْٔ حُنَّ ٗٔمْتَرلُ ٍٓ ئِىْ  

 كَبىَ ؾَشَثِٓٔ ؾَشْثًٓٔ ٍٓاحِذًٓٓ ؾُشِةٓ ػٌُٔمُِٔ ٍٓ لَنٕ ٗٔمْتَعَّ هٌِِْٔ

112: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ثٓبةٔ حٔكْنِ هٓيْ فَمَأَ ػٌَٕٖٕٓ٘ سٓرٔلٍ ٍٓ لَكَغٓ أُرًَُِِٕ٘ حُنَّ لَتَلَِٔ إٍَٔ رٌَٓرى   51« 2»•

 ػٓلَِِٕ٘ رٌَِبٗٓتَٕ٘يِ فَػٓبػِذاً ثِؿَشْثٍٓٔ إٍَٔ ؾَشْثٓتَٕ٘يِ
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓريْ أَثِ٘رِِ   « 3» -1 -35280•

ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَثِٖ حٓوٕضََٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ لَرٕ٘سٍ ػٓريْ   
فَمَربلَ ئِىْ   -أَحٓذِِّوٓب ع فِٖ سٓرٔلٍ فَمَأَ ػٌَٕٖٕٓ٘ سٓرٔلٍ ٍٓ لَكَغٓ أُرًَُِِٕ٘ حُنَّ لَتَلَرِٔ 

 -ٍٓ ئِىْ كَبىَ ؾَشَثِٓٔ ؾَرشْثًٓٔ ٍٓاحِرذًٓٓ   -كَبىَ فَشَّقَ رَلِكٓ الْتُعَّ هٌِِْٔ حُنَّ ٗٔمْتَلُ
 .1 -326 -7الكبفٖ  -(3. )ؾُشِثٓتٕ ػٌُٔمُِٔ ٍٓ لَنٕ ٗٔمْتَعَّ هٌِِْٔ

ٍٓ لَكَرغٓ   -ٍٓ سٍٓٓأُ الػَّذٍٔقُ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ لَٕ٘سٍ هِخْلَِٔ ئِلَّب أًََِّٔ لَبلَ•
.5280 -130 -4الفمِ٘  -(4)  «4»أًَْفَِٔ ٍٓ أُرًَُِِٕ٘ 

112: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
 -(5. )«5»ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓريْ ػٓلِرِّٖ ثٕريِ ئِثٕرشَاِّ٘نٓ هِخْلَرِٔ      هٔحٓوَّذٔ •

.1000 -252 -10التْزٗت 
• 

112: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج



60

َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الػَّفَّبسِ ػٓيْ ئِثٕشَاِّ٘نٓ ثٕيِ ّٓبضِنٍ ػٓريْ  « 6» -2 -35281•

سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع : هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓفْعِ ثٕيِ الْجٓخْتَشِِّٕ لَبلَ
ٍٓ اػٕتُمِلَ لِسٓبًُِٔ حُنَّ  -ػٓيْ سٓرٔلٍ ؾُشِةٓ ػٓلَى سٓأْسِِِ فَزَّٓتٓ سٓوٕؼِٔٔ ٍٓ ثٓػٓشُُٔ

ٍٓ ئِىْ  -ئِىْ كَبىَ ؾَشَثِٓٔ ؾَشْثًٓٔ ثٓؼٕذٓ ؾَشْثٍٓٔ الْتُعَّ هٌِِْٔ حُنَّ لُتِرلَ  -هٓب ٓ فَمَبلَ
التْرزٗت   -(6. )كَبىَ أَغٓبثِٓٔ ّٓزَا هِيْ ؾَشْثٍٓٔ ٍٓاحِذٍٓٓ لُتِلَ ٍٓ لَنٕ ٗٔمْتَعَّ هٌِِْٔ

10- 253- 1002.
• 

112: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
.«7»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِكٓ : أَلَُلُ•
هري أثرَاة    12ٗبتٖ هب ٗذل ػلى ثؼؽ الومػَد فرٖ الجربة    -(7) •

.هي أثَاة دٗب  الوٌبفغ 7لػبظ الكش و ٍ فٖ الجبة 
• 

112: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ثٓبةٔ حٔكْنِ هٓيْ رَّٓتٓ ػٓمْلُِٔ ٍٓ ػٓبدٓ ٍٓ هٓيْ ؾَرشَةٓ ؾَرشْثًٓٔ فَزٌَٓرتٕ     7« 4»•

 رٌَِبٗٓتَٕ٘يِ فَػٓبػِذاً

366: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ثٓبةٔ حٔكْنِ هٓيْ رَّٓتٓ ػٓمْلُِٔ ٍٓ ػٓبدٓ ٍٓ هٓيْ ؾَرشَةٓ ؾَرشْثًٓٔ فَزٌَٓرتٕ     7« 4»•

 رٌَِبٗٓتَٕ٘يِ فَػٓبػِذاً
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓرذٓ  « 5» -1 -35789•

ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ رٓوِ٘ؼبً ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓريْ  
سٓأَلْتٔ أَثٓرب رٓؼٕفَرشٍ ع ػٓريْ    : رٓوِ٘لِ ثٕيِ غٓبلِحٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٔجٕٓ٘ذَٓٓ الْحٓزَّاةِ لَبلَ

 -ػٓلَى سٓأْسِِِ ؾَشْثًٓٔ ٍٓاحِذًٓٓ فَأَرٓبفَِٔ -سٓرٔلٍ ؾَشَةٓ سٓرٔلًب ثِؼٓؤَدِ فُسٕكَبـٍ
لَبلَ ئِىْ كَبىَ الْوٓؿْرشٍُةٔ   -حٓتَّى ٍٓغٓلَتِ الؿَّشْثُٓٔ ئِلَى الذِّهٓبؽِ فَزَّٓتٓ ػٓمْلُِٔ

فَاًَِّرِٔ   -ٍٓ لَب ٗٓؼٕمِلُ هٓب لَبلَ ٍٓ لَب هٓرب لِ٘رلَ لَرِٔ    -الػَّلَبَٓ« 6»لَب ٗٓؼٕمِلُ هٌِْْٓب 
ٍ -فَاِىْ هٓب ٓ فِ٘وٓب ثٌَِٕٓ٘ٔ ٍٓ ثٕٓ٘يَ السٌََِّٔ أُلِ٘ذٓ ثِِِ ؾَبسِثِٔٔ -ٌْٗٔتَظَشُ ثِِِ سًٌَٓٔ

366: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
ٍٓ لَنٕ ٗٓشْرِغٕ ئِلَِِٕ٘ ػٓمْلُِٔ أُغْشِمٓ ؾَبسِثِٔٔ  -ئِىْ لَنٕ ٗٓؤتٕ فِ٘وٓب ثٌَِٕٓ٘ٔ ٍٓ ثٕٓ٘يَ السٌَََِّٔ •

فَوٓب تَشَ  ػٓلَِِٕ٘ فِٖ الطَّزَِّٔ ضَٕ٘ئبً لَبلَ  -لِزَّٓبةِ ػٓمْلِِِ لُلْتٔ -الذَِّٗٓٔ فِٖ هٓبلِِِ
فَأَلْضَهٕتُرِٔ   -فَزٌَٓتِ الؿَّشْثُٓٔ رٌَِربٗٓتَٕ٘يِ  -لِأًََِّٔ ئًَِّوٓب ؾَشَةٓ ؾَشْثًٓٔ ٍٓاحِذًٓٓ -لَب

ٍٓ لََٕ كَبىَ ؾَشَثِٓٔ ؾَشْثٓتَٕ٘يِ فَزٌَٓتِ الؿَّشْثٓتَبىِ  -أَغْلَظَ الْزٌَِبٗٓتَٕ٘يِ ٍٓ ِّٖٓ الذُِّٗٓٔ
ئِلَّرب أَىْ ٗٓكُرَىَ فِِْ٘وٓرب     -لَأَلْضَهٕتُِٔ رٌَِبَٗٓٔ هٓب رٌَٓتَب كَبئٌِبً هٓب كَبىَ -رٌَِبٗٓتَٕ٘يِ
فَاِىْ ؾَشَثِٓٔ حَلَبثَ ؾَشَثٓب ٍ ٍٓاحِرذًٓٓ ثٓؼٕرذٓ    -فَ٘ٔمَبدٓ ثِِِ ؾَبسِثِٔٔ -«7»الْوَٕٓ ٔ 
 فَزٌَٕٓ٘يَ -ٍٓاحِذٍٓٓ

366: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
 367: و ظ29 الط٘ؼٔو دٍسبئل •
كَبئٌَِرب ٍ هٓرب    -أَلْضَهٕتُِٔ رٌَِبَٗٓٔ هٓب رٌَٓتِ الخَّلَبثُ الؿَّشَثٓب ِ -حَلَبثَ رٌَِبٗٓب ٍ•

لَبلَ فَاِىْ ؾَشَثِٓٔ ػٓطْرشَ   -فَ٘ٔمَبدٓ ثِِِ ؾَبسِثِٔٔ -كَبًَتٕ هٓب لَنٕ ٗٓكُيْ فِْ٘ٓب الْوَٕٓ ٔ
الَّتِٖ رٌَٓتْْٓب الْؼٓطْشُ  -فَزٌَٕٓ٘يَ رٌَِبًٗٓٔ ٍٓاحِذًٓٓ أَلْضَهٕتُِٔ تِلْكٓ الْزٌَِبَٗٓٔ -ؾَشَثٓب ٍ
.ؾَشَثٓب ٍ
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
.1 -325 -7الكبفٖ  -(5)•
(.ّبهص الوخكَـ)أٍلب   -فٖ التْزٗت صٗبدٓ -(6)•
ّرربهص )ثَاحررذٓ ٍ تكررشح األخررش و  -فررٖ التْررزٗت صٗرربدٓ -(7)•

.و ٍ كزلك فٖ الوػذس(الوخكَـ
• 
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َل يذخل قصاص الطرف في قصاص الىفس
هٔحٓوَّذٔ ثٕريُ  « 1»سٍٓٓأُ الػَّذٍٔقُ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ هِخْلَِٔ ٍٓ •

.«2»الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ًَحَُٕٓٔ 
• 

112: ، ص29 يسائل الشيعة؛ ج


