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لو سحره فقتل
ثن إىّ ها ركش فٖ السحش ٗجشٕ فٖ هثلِ هي األسثاب غ٘رش الوعااسفرٔ   •

كالا٘ي ٍ الذّعاء ٍ الحسذ ٍ ًحَ رلك، فإًِّ لَ علن سثث٘ٔ هثلِ للوَت 
ٍ تحقّق فِ٘ أحذ األهشٗي الواعثرشٗي فرٖ هَ رة الق راح ٗعحقّرق      
الق اح على ٍفق القاعرذٓ، ٍ إى لرن ٗعاراسل العنرو٘ي فرٖ ّرزُ       

.األسثاب
ثن إًِّ قذ ٗجعوع على الساحش حذّ القعل الزٕ َّ هري حقرَا اللّرِ ٍ    •

الق اح الزٕ َّ هي حقَا الٌاس، ٍ الظاّش تقذّم الثاًٖ على األٍّل، 
ًان لَ عفى عٌِ أٍل٘اء الوقعَل أٍ أخزٍا الذّٗٔ هٌِ ٗقعل حذّا، كوا فرٖ  

.سائش الوَاسد

 46: القصاص، ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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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



5

السحر 

ال حقيقة له

له حقيقة

له القود لو علم سببيته للقتل 
و قصد الساحر القتل أو كان 

مما ينتهي إلي القتل غالبا

له الدية لو علم سببيته للقتل 
ولم يقصد الساحر القتل و لم 

يكن مما ينتهي إلي القتل 
غالبا
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لو جنى عليه عمدا فسرت فمات
لَ  ٌى علِ٘ عوذا فسشت فوات فراى   15هسألٔ . •

كاًت الجٌاٗٔ هوا تسشٕ غالثا فَْ عورذ، أٍ ق رذ   
تْا الوَت فسشت فوات فكزلك، ٍ أها لرَ كاًرت   
هوا ال تسشٕ ٍ ال تقعل غالثا ٍ لن ٗق رذ الجراًٖ   
القعل ففِ٘ إشكال، تل األقرشب عرذم القعرل تْرا ٍ     

.ثثَت دٗٔ شثِ الاوذ

510: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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لو جنى عليه عمدا فسرت فمات

الوشَْس أًِّ لَ قطع إصثع شخص، (: 193هسألٔ )•
ٍ سشت الجٌاٗٔ إلى كفِّ اتّفاقاً، ثثت الق اح فرٖ  

،(1)الكفّ، ٍ فِ٘ إشكال، ٍ األظْش عذم ثثَتِ 

216: موسوعة، ص42 مباني تكملة المنهاج؛ ج
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لو جنى عليه عمدا فسرت فمات
ٍ رلك لوا تقذّم هري أىّ هَورَا الق راح ّرَ     ( 1)•

ٍ الوفشٍض أىّ السشاٗٔ لن تكري  . «1»الجٌاٗٔ الاوذّٗٔ 
هق َدٓ ٍ أىّ الجٌاٗٔ على اإلصثع لن تكي هوّا َٗ ة 
ٔ  عادًٓ، فلن ٗثثت هَورَا الق راح تاإلورافٔ     السشاٗ

فإرى ال ٍ رِ لورا عري الوشرَْس هري أىّ      . إلى الكفّ
 . السشاٗٔ تَ ة الق اح هطلقاً ٍ إى كاًت اتّفاق٘ٔ

.151ٍ ح  3فٖ ح ( 1)•

216: موسوعة، ص42 مباني تكملة المنهاج؛ ج


