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 تعاهل خذاًٍذ تا اًثيا ٍ هٌكزاى

 ﴾93﴿ضٓةِّ ئِهَّب تُطٌِِّٖٗٓ هٓب َٗٔػٓسٍٔىَ قُلْ •

 ﴾94﴿ضٓةِّ فَالَ تَجٕؼٓلٌِْٖ فِٖ الْقََٕمِ الظَّبلِوِ٘يَ •

 ﴾95﴿ٍٓ ئًَِّب ػٓلَى أَىْ ًُطِٗٓكٓ هٓب ًَؼِسّٔٔنٕ لَقَبزِضٍٔىَ •

ازٕفَغٕ ثِبلَّتِٖ ِّٖٓ أَحٕسٓيُ السَِّّ٘ئََٔ ًَحٕنيُ أَػٕلَننٔ ثِوٓنب ٗٓظِنََُىَ     •
﴿96﴾ 

 ﴾97﴿ٍٓ قُلْ ضٓةِّ أَػَٔشُ ثِكٓ هِيْ ّٓوٓعَاتِ الشَّ٘ٓبؿِ٘يِ •

 الوؤهٌَى
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 تعاهل خذاًٍذ تا اًثيا ٍ هٌكزاى

 ﴾98﴿أَػَٔشُ ثِكٓ ضٓةِّ أَىْ ٗٓحٕؼُطٍُىِ ٍٓ •

 ﴾99﴿حٓتَّى ئِشَا جٓبءٓ أَحٓسّٓٔنٔ الْوَٕٓتٔ قَبلَ ضٓةِّ اضٕجِؼَٔىِ •

لَؼٓلِّٖ أَػٕوٓلُ طٓبلِحبً فِ٘وٓب تَطَكْتٔ كَالَّ ئًَِّْٓب كَلِوٌٓٔ َّٔٓ قَبئِلُْٓب ٍٓ •
 ﴾100﴿هِيْ ٍٓضٓائِِْنٕ ثٓطْظٓخٌ ئِلَى َٕٗٓمِ ٗٔجٕؼٓخَُىَ 

 الوؤهٌَى
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 تعاهل خذاًٍذ تا اًثيا ٍ هٌكزاى

ٍٓ  َ        فَاِشَا • ْٕٔن َٕٗٓهٓئِنص   ٌَ ًْسٓنبٓة ثٕٓ٘ن ًَُِنَد فِنٖ الظرنَِض فَناَل َأ
 ﴾101﴿ٗٓتَسٓبءٓلَُىَ 

 ﴾102﴿ّٔنٔ الْؤَْلِحَٔىَ فَأٍُلئِكٓ فَوٓيْ حَقُلَتٕ هَٓٓاظٌُِِٗٔ •

الَّصِٗيَ ذَسِطٍُا أًََُْسْٓٔنٕ فِنٖ  فَأٍُلئِكٓ ٍٓ هٓيْ ذَََّتٕ هَٓٓاظٌُِِٗٔ •
 ﴾103﴿جٌَّْٓٓنٓ ذَبلِسٍٔىَ 

 الوؤهٌَى
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 تعاهل خذاًٍذ تا اًثيا ٍ هٌكزاى

 ﴾104﴿ٍٔجَّْٔٓٔنٔ الٌَّبضٔ ٍٓ ّٔنٕ فِْ٘ٓب كَبلِحَٔىَ تَلََْحٔ •

 ﴾105﴿لَنٕ تَكُيْ آٗٓبتِٖ تُتْلَى ػٓلَٕ٘كُنٕ فَكٌُْتُنٕ ثِْٓب تُكَصِّثَٔىَ أَ •

 ﴾106﴿قَبلَُا ضٓثٌََّب غَلَجٓتٕ ػٓلٌََٕ٘ب شِقَْٓتٌَُب ٍٓ كٌَُّب قََٕهبً ػَبلِّ٘يَ •

 ﴾107﴿ضٓثٌََّب أَذْطِجٌَٕب هٌِْْٓب فَاِىْ ػٔسًَٕب فَاًَِّب ظَبلِؤَىَ •

 ﴾108﴿قَبلَ اذْسٓئَُا فِْ٘ٓب ٍٓ  َ تُكَلِّؤَىِ •

 الوؤهٌَى
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 تعاهل خذاًٍذ تا اًثيا ٍ هٌكزاى

كَبىَ فَطِٗقٌ هِيْ ػِجٓبزِٕ ٗٓقَُلَُىَ ضٓثٌََّب آهٌَّٓب فَنبغَِْطْ لٌََنب ٍٓ   ئًَِِّٔ •
 ﴾109﴿اضٕحٓوٌَٕب ٍٓ أًَْتٓ ذَٕ٘طُ الطَّاحِوِ٘يَ 

فَبتَّرَصْتُؤَّٔنٕ سِرْطِّٗبً حٓتَّى أًَْسَٕٓكُنٕ شِكْطِٕ ٍٓ كٌُْنتُنٕ هِنٌْْٔنٕ   •
 ﴾110﴿تَؼْحٓكَُىَ 

 ﴾111﴿ئًِِّٖ جٓعَٕٗتُْٔنٔ الَْٕ٘ٓمٓ ثِوٓب طٓجٓطٍُا أًََّْٔنٕ ّٔنٔ الََْبئِعٍُىَ •

 الوؤهٌَى
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 تعاهل خذاًٍذ تا اًثيا ٍ هٌكزاى

 ﴾112﴿كَنٕ لَجِخْتُنٕ فِٖ الْأَضٕعِ ػٓسٓزٓ سٌِِ٘يَ قَبلَ •

 ﴾113﴿قَبلَُا لَجِخٌَْب َٕٗٓهبً إٍَٔ ثٓؼٕغٓ َٕٗٓمٍ فَبسٕأَلِ الْؼٓبزِّٗيَ •

 ﴾114﴿قَبلَ ئِىْ لَجِخْتُنٕ ئِ َّ قَلِ٘الً لََٕ أًََّكُنٕ كٌُْتُنٕ تَؼٕلَؤَىَ •

 الوؤهٌَى
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  كتاب القظاص

  كتبة القظبص•
 .ٍ َّ ئهب فٖ الٌَس ٍ ئهب ف٘وب زًٍْب•

 

 508: ، ص2 تحزيز الَسيلة؛ ج
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  قظاص الٌفس

 
 

  القسن األٍل فٖ قظبص الٌَس•
ٍ الٌظط فِ٘ فٖ الوَجت، ٍ الشطائؾ الوؼتجطٓ ف٘نِ، ٍ هنب ٗخجنت ثنِ، ٍ     •

 .كَ٘٘ٔ ا ستَ٘بء

 508: ، ص2 تحزيز الَسيلة؛ ج



10 

  قظاص الٌفسهَجة 

  القَل فٖ الوَجت•
 :.ٍ َّ ئظّبق الٌَس الوؼظَهٔ ػوسا هغ الشطائؾ اٙت٘ٔ•

 

 508: ، ص2 تحزيز الَسيلة؛ ج
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  قظاص الٌفسهَجة 

 
ٗتحقق الؼوس هحؼب ثقظس القتل ثوب ٗقتل ٍ لَ ًبزضا، ٍ ثقظس  1هسألٔ •

فؼل ٗقتل ثِ غبلجب، ٍ ئى لن ٗقظس القتل ثِ، ٍ قس شكطًب تَظ٘ل األقسبم 
 فٖ كتبة السٗبت 

 508: ، ص2 تحزيز الَسيلة؛ ج
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  القَل في الشزائط الوعتثزة في القظاص
  فٖ الشطائؾ الوؼتجطٓ فٖ القظبصالقَل •
 :ٍ ّٖ أهَض•

 519: ، ص2 تحزيز الَسيلة؛ ج
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  القَل في الشزائط الوعتثزة في القظاص
 التسبٍٕ فٖ الحطٗٔ ٍ الطق٘ٔ، -األٍل•

الحطّ ثبلحطّ ٍ ثبلحطٓ لكي هغ ضز فبػل السٗٔ، ٍ َّ ًظن  زٗنٔ   ف٘قتل •
الطجل الحط، ٍ كصا تقتل الحطٓ ثبلحطٓ ٍ ثبلحط لكي   ٗإذص هي ٍلْ٘ب 

 .أٍ تطكتْب فبػل زٗٔ الطجل
 

 519: ، ص2 تحزيز الَسيلة؛ ج
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 لَ اهتٌع ٍلي دم الوزأة عي تأدية فاضل الذية

لَ اهتٌغ ٍلٖ زم الوطأٓ ػي تأزٗٔ فبػل السٗٔ أٍ كبى فق٘طا ٍ  1هسألٔ •
القظبص ئلى ٍقنت األزاء ٍ  ٗإذط   لن ٗطع القبتل ثبلسٗٔ أٍ كبى فق٘طا

 .الو٘سطٓ
 

 519: ، ص2 تحزيز الَسيلة؛ ج
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 يقتض للزجل هي الوزأة في األطزاف

 ٗقتض للطجل هي الوطأٓ فٖ األؿطاف، 2هسألٔ •

 كصا ٗقتض للوطأٓ هي الطجل فْ٘ب هي غ٘ط ضز، ٍ •
تتسبٍى زٗتْوب فٖ األؿطاف هب لن ٗجلغ جطاحنٔ الونطأٓ حلنج زٗنٔ     ٍ •

 الحط، 
ثلغتِ تطجغ ئلى الٌظ  هي الطجل فْ٘وب، فحٌ٘ئنص   ٗقنتض هني    فاشا •

 . الطجل لْب ئ  هغ ضز التَبٍت

 

 519: ، ص2 تحزيز الَسيلة؛ ج
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  التساٍي في الذيي -الثاًي
  التسبٍٕ فٖ السٗي -الخبًٖ•
 .، فال ٗقتل هسلن ثكبفط هغ ػسم اػت٘بزُ قتل الكَبض•

 

 519: ، ص2 تحزيز الَسيلة؛ ج
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 ال فزق تيي أطٌاف الكفار

  فطق ث٘ي أطٌبف الكَبض هي الصهٖ ٍ الحطثٖ ٍ الوسنتأهي   1هسألٔ •
 ٍ غ٘طُ،

ٍ لَ كبى الكبفط هحطم القتل كبلصهٖ ٍ الوؼبّنس ٗؼنعض لقتلنِ، ٍ ٗغنطم     •
 .الوسلن زٗٔ الصهٖ لْن

 519: ، ص2 تحزيز الَسيلة؛ ج
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  التساٍي في الذيي -الثاًي
 [ّل ٗقتل هسلن ثكبفط] 2هسألٔ •
ٍ   ٗقتل هسلن ثكبفط، سَاء كبى هؼبّسا، أٍ هسنتأهٌب،  • ، ٍ ثنِ  حطث٘نب  أ

. ػلٖ ػلِ٘ السالم، ٍ ػوط، ٍ ػخوبى، ٍ ظٗس ثي حبثت: قبل فٖ الظحبثٔ
: الحسي الجظنطٕ، ٍ ػـنبء، ٍ ػكطهنٔ ٍ فنٖ الَقْنبء     : ٍ فٖ التبثؼ٘ي

هبلك، ٍ األٍظاػنٖ، ٍ الخنَضٕ، ٍ الشنبفؼٖ، ٍ أحونس ثني حٌجنل ٍ       
 .«1»ٍ ئلِ٘ شّت أثَ ػج٘س، ٍ أثَ حَض . ئسحبق

 146-145: ، ص5 الخالف؛ ج
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  التساٍي في الذيي -الثاًي
ٖ 321: 7ا م ( 1)• ، ٍ 125: 2، ٍ الننَج٘ع 237: ، ٍ هرتظننط الوعًنن

، 482: ، ٍ السطاد الَّنبد 2:99، ٍ كَبٗٔ األذ٘بض 356: 18الوجوَع 
، ٍ هغٌنٖ الوحتنبد   98: 2، ٍ ضحونٔ األهنٔ   449: 7ٍ حل٘ٔ الؼلونبء  

، 237: 7، ٍ ثسائغ الظنٌبئغ  140: 1، ٍ أحكبم القطآى للجظبص 4:16
، ٍ الْساٗنٔ الوـجنَع   102: 6، ٍ تج٘٘ي الحقبئق 131: 26ٍ الوجسَؽ 

، ٍ الوغٌنٖ  141: 2، ٍ الو٘نعاى الكجنطى   255: 8هغ شطح فتح القسٗط 
: 2، ٍ أسنْل الونساض    361: 9، ٍ الشطح الكج٘ط 342: 9 ثي قساهٔ 

، ٍ الجحط العذبض 1189: 3، ٍ سجل السالم 81: 3، ٍ فتح الطح٘ن 114
 .352ٍ  348: 10، ٍ الوحلى 226: 6
 

 146-145: ، ص5 الخالف؛ ج
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  التساٍي في الذيي -الثاًي
ٍ شّجت ؿبئَٔ ئلنى أًنِ ٗقتنل ثبلنصهٖ، ٍ   ٗقتنل ثبلوسنتأهي ٍ         •

 .ثبلحطثٖ
ٍ الوستأهي ػٌس . ئلِ٘ الشؼجٖ، ٍ الٌرؼٖ، ٍ أثَ حٌَ٘ٔ ٍ أطحبثِشّت •

 .«2»أثٖ حٌَ٘ٔ كبلحطثٖ 
ٍٓ لَنيْ  )قَلنِ تؼنبلى   : ٍ أٗؼنب . «3»ئجوبع الَطقٔ ٍ أذجنبضّن  : زل٘لٌب•

ٍ الونطاز  . ٍ لن َٗظل« 4»( ػٓلَى الْؤإْهٌِِ٘يَ سٓجِ٘لًباللِّٔ لِلْكبفِطِٗيَ ٗٓجٕؼٓلَ 
 .الٌْٖ   الرجط، ألًِ لَ كبى الوطاز الرجط لكبى كصثب: ثبٙٗٔ

 146: ، ص5 الخالف؛ ج
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  التساٍي في الذيي -الثاًي
، ٍ ػونسٓ  131: 26، ٍ الوجسنَؽ  140: 1أحكبم القنطآى للجظنبص   ( 2)•

، ٍ 257ٍ  255: 8، ٍ الْساٗنٔ  237: 7، ٍ ثنسائغ الظنٌبئغ   40: 24القبضٕ 
ٍ  348: 10، ٍ الوحلنى  3: 6، ٍ الَتنبٍى الٌْسٗنٔ   103: 6تج٘٘ي الحقبئق 

، ٍ الشنطح  342: 9، ٍ الوغٌٖ  ثي قساهنٔ  391: 2، ٍ ثساٗٔ الوجتْس 350
: 2، ٍ ضحونٔ األهنٔ   622: 2، ٍ أحكبم القطآى  ثي الؼطثٖ 361: 9الكج٘ط 
: 7، ٍ حل٘ٔ الؼلونبء  356: 18، ٍ الوجوَع 141: 2، ٍ الو٘عاى الكجطى 98
 .1189: 3، ٍ سجل السالم 226: 6، ٍ الجحط العذبض 449

، ٍ التْنصٗت  301حنسٗج   92: 4، ٍ الَق٘نِ  4حسٗج  309: 7الكبفٖ ( 3)•
 .1026حسٗج  271: 4، ٍ ا ستجظبض 744حسٗج  189: 10

 .141: الٌسبء( 4)•
 

 146: ، ص5 الخالف؛ ج
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  التساٍي في الذيي -الثاًي
ٍ ضٍى أثَ ّطٗطٓ، ٍ ػوطاى ثي حظ٘ي، ٍ ػوطٍ ثي شؼ٘ت، ػي أث٘نِ،  •

  ٗقتنل هنإهي ثكنبفط، ٍ   شٍ    : أى الٌجٖ ػلِ٘ السالم قبل: جسُ ػي 
 .«1»ػْس فٖ ػْسُ 

 
، ٍ ً٘نل  29: 8، ٍ السٌي الكجنطى  194: 2هسٌس أحوس ثي حٌجل ( 1)•

، ٍ سنٌي  2660حنسٗج   787: 2، ٍ سٌي اثي هبجٔ 150: 7األٍؿبض 
 .90: 2، ٍ هشكل اٙحبض 24: 8الٌسبئٖ 

 

 147: ، ص5 الخالف؛ ج
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  التساٍي في الذيي -الثاًي
، ػني  «2»ٍ هسنسز  . ضٍى أثَ زاٍز، ػي أحوس ثي هحوس ثي حٌجلٍ •

، ػي قتنبزٓ، ػني   «4»، ػي سؼ٘س ثي أثٖ ػطٍثٔ «3»ٗح٘ى ثي سؼ٘س 
اًـلقت اًب ٍ األشتط الى : قبل« 5»الحسي الجظطٕ، ػي ق٘س ثي ػجبز 

ّل ػْس ئل٘ك ضسَل اهلل شن٘ئب لنن ٗؼْنسُ    : ػلٖ ػلِ٘ السالم، فقلٌب لِ
 ، ئ  هب فٖ كتبثٖ ّنصا، فنأذطد كتبثنب هني     : ئلى الٌبس ػبهٔ؟ فقبل

الوإهٌَى تتكبفأ زهبؤّن، ٍ ّن ٗس ػلى : قطاة سَِ٘، فبشا فِ٘ هكتَة
هي سَاّن، ٍ ٗسؼى ثصهتْن أزًبّن، أ    ٗقتل هإهي ثكنبفط ٍ   شٍ  

 . «6»ػْس فٖ ػْسُ 

 147: ، ص5 الخالف؛ ج
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  التساٍي في الذيي -الثاًي
هسسز ثي هسطّس ثني هسنطثل الجظنطٕ األسنسٕ، أثنَ الحسني       ( 2)•

الحبفظ، ضٍى ػي ػجس اهلل ثي ٗح٘ى ثي أثٖ كخ٘ط ٍ فؼ٘ل ثي ػ٘بع ٍ 
هْسٕ ثي ه٘وَى، ٍ ػٌِ الجربضٕ ٍ أثَ زاٍز ٍ التطهصٕ ٍ الٌسنبئٖ ٍ  

اًظنط تْنصٗت   (. 228)هبت سٌٔ حونبى ٍ ػشنطٗي ٍ هنبئت٘ي    . غ٘طّن
 .107: 10التْصٗت 

ٗح٘ى ثي سؼ٘س ثي فطٍخ القـنبى التو٘ونٖ، أثنَ سنؼ٘س الجظنطٕ      ( 3)•
األحَل الحبفظ، ضٍى ػي سل٘وبى التو٘وٖ ٍ سَ٘بى الخَضٕ ٍ اثي أثٖ 
  ٔ . ػطٍثٔ، ٍ ػٌِ هسسز ٍ أثَ ثكط ثي أثٖ ش٘جٔ ٍ أثَ ذ٘خونٔ ٍ جوبػن

ٍ هبت سٌٔ حونبى ٍ تسنؼ٘ي ٍ هبئنٔ    ( 120)ٍلس سٌٔ ػشطٗي ٍ هبئٔ 
 .216: 11اًظط تْصٗت التْصٗت . ّجطٗٔ( 198)
 

 147: ، ص5 الخالف؛ ج
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  التساٍي في الذيي -الثاًي
. سؼ٘س ثي أثٖ ػطٍثٔ ٍ اسوِ هْطاى الؼسٍٕ، هَلى ثٌٖ ػسٕ ثي ٗشكط( 4)•

ضٍى ػي قتبزٓ ٍ الٌؼط ثني أًنس ٍ الحسني الجظنطٕ ٍ غ٘نطّن، ٍ ػٌنِ       
األػوش ٍ َّ هي شَ٘ذِ ٍ شؼجٔ ٍ ذبلس ثي الحبضث، ٍ ٗح٘ى القـنبى ٍ  

تْنصٗت التْنصٗت   . ٍ ق٘ل غ٘ط شلك( 157)ٍ ق٘ل ( 156)غ٘طّن هبت سٌٔ 
4 :63. 
ق٘س ثي ػجبز الق٘سٖ الؼجؼٖ، أثَ ػجس اهلل الجظطٕ، قسم الوسٌٗنٔ فنٖ   ( 5)•

ذالفٔ ػوط، ٍ ضٍى ػٌِ ٍ ػي ػلنٖ ػل٘نِ السنالم ٍ ػونبض ٍ أثنٖ شض ٍ      
 .400: 8تْصٗت التْصٗت . غ٘طّن ٍ ضٍى ػٌِ جوبػٔ

، ٍ ضٍاُ الٌسبئٖ ثسٌس آذط ًحَُ 4530حسٗج  180: 4سٌي أثٖ زاٍز ( 6)•
 .فالحظ 24: 8فٖ سٌٌِ 

 147: ، ص5 الخالف؛ ج



26 

  التساٍي في الذيي -الثاًي
ٗقتل هسلن ثكبفط شه٘ب كبى أٍ هستأهٌب أٍ حطث٘نب ٍ لكني ٗؼنعض ٍ    فال •

جبظ ا قتظنبص ثؼنس   اعتاد قتل أهل الذهة ٗغطم زٗٔ الصهٖ ٍ ق٘ل ئى 
 .ضز فبػل زٗتِ

 

 196: ، ص4 شزائع اإلسالم في هسائل الحالل ٍ الحزام؛ ج



27 

  التساٍي في الذيي -الثاًي
   ٗقتل هسلن ثكبفط،: األٍّل[ الوـلت]•

فناى كنبى   . «1»حطثّ٘ب كبى أٍ شهّّ٘ب أٍ هؼبّسا أٍ هستأهٌب، ثنل ٗؼنعّض   •
قتنل  اعتاد قتلل أهلل الذه لة    ئى : «2»الوقتَل شهّّ٘ب ألعم ثسٗتِ، ٍ ق٘ل 

 .قظبطب ثؼس ضزّ فبػل زٗٔ الوسلن
 

 605: ، ص3 قَاعذ األحكام في هعزفة الحالل ٍ الحزام؛ ج



28 

  التساٍي في الذيي -الثاًي
 :الخبًٖالشطؽ  •
التسبٍٕ فٖ السٗي، فال ٗقتل هسلن ثكبفط هغ ػسم ا ػت٘بز شه٘ب كبى أٍ •

هستأهٌب أٍ حطث٘ب ثال ذالف هؼتس ثِ أجنسُ ف٘نِ ثٌٌ٘نب، ثنل اعجونبع      
ثقسوِ٘ ػلِ٘، ثل الوحكٖ هٌْوب هستَ٘غ حس ا ستَبػنٔ أٍ هتنَاتط   

 هٌْب : كبلٌظَص

  ٗقنبز  »: «1»فٖ ذجط هحوس اثي ق٘س ( ػلِ٘ السالم)قَل أثٖ جؼَط •
هسلن ثصهٖ فٖ القتل ٍ   فٖ الجطاحبت، ٍ لكي ٗإذص هني الوسنلن   

  «جٌبٗتِ للصهٖ ػلى قسض زٗٔ الصهٖ حوبًوبئٔ زضّن

 150: ، ص42 جَاهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج



29 

  التساٍي في الذيي -الثاًي
غ٘طُ ػلى ٍجِ   ٗقسح فٖ األٍل ذالف الظسٍق فٖ الوقٌنغ، ٍ    ٍ •

الَاضزٓ ثبلوسبٍآ ث٘ي الوسلن ٍ « 2»فٖ الخبًٖ هب تسوؼِ هي الٌظَص 
ػٓلَنى  اللّنِٔ لِلْكنبفِطِٗيَ   ٍٓ لَيْ ٗٓجٕؼٓنلَ  « »3»الصهٖ الوربلَٔ لقَلِ تؼبلى 

ٗنتن ثؼنسم القنَل ثبلَظنل،     ٍ ئى كبى الَاضث كبفطا، « الْؤإْهٌِِ٘يَ سٓجِ٘لًب
 ،الوحوَلٔ ػلى الوتؼَز أٍ ػلى التق٘ٔ هي ثؼغ الؼبهٔ

 150: ، ص42 جَاهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج



30 

  التساٍي في الذيي -الثاًي
 :هٌْن أثَ َٗس  الصٕ ٗقَل فِ٘ الشبػط •
 يا قاتل الوسلن تالكافز  •

 جزت ٍ ها العادل كالجائز  •

 يا هي تثغذاد ٍ أطزافها  •

 فقْبء الٌبس أٍ شبػط هي •

 جار على الذيي أتَ يَسف •

 ثقتلِ الوسلن ثبلكبفط •

 فاستزجعَا ٍ اتكَا على ديٌكن  •

 ٍ اطجطٍا فبألجط للظبثط •
 

 150: ، ص42 جَاهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج



31 

  التساٍي في الذيي -الثاًي
لكي ٗؼعض لَ قتل هي ٗحطم قتلِ ػلِ٘ ثرالف الحطثٖ هٌْن حتى ئشا ٍ •

فٖ شلك ٍ ئى تَقن  الجْنبز، لكني    ( ػلِ٘ السالم)لن ٗستأشى اعهبم 
ذالف ٍ   ثال  هٌْن فطق ثٌِ٘ ٍ ث٘ي قتلِ ثسًٍِ، ثل ٍ ٗغطم زٗٔ الصهٖ 

ٖ ء هي شلك ًظب ٍ فتَى  .ئشكبل فٖ ش
 

 150: ، ص42 جَاهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج



32 

  التساٍي في الذيي -الثاًي
•______________________________ 

الحسٗج  -هي أثَاة القظبص فٖ الٌَس -47 -الجبة -الَسبئل( 1)
5. 
 .هي أثَاة القظبص فٖ الٌَس -47 -الجبة -الَسبئل( 2)•
 .141اٙٗٔ  -4: سَضٓ الٌسبء( 3)•

 

 150: ، ص42 جَاهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج



33 

 لَ اعتاد الوسلن قتل أهل الذهة  

لَ اػتبز الوسلن قتل أّل الصهٔ جبظ ا قتظبص هٌِ ثؼنس ضز   2هسألٔ •
 فبػل زٗتِ،

 .ٍ ق٘ل ئى شلك حس   قظبص، ٍ َّ ػؼ٘ •
 
 

 519: ، ص2 تحزيز الَسيلة؛ ج


