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لَ جٌى عليِ فصيرُ في حكن الوذبَح
لَ رٌى ػلِ٘ فػ٘شُ فٖ حكن الوزثَح ثح٘ج ال ٗجمى لِ ح٘ابٓ   40هسألٔ •

، ٍ ػلاى  ** ،ٍ َّ المبتا  ػواذا  *هستمشٓ فزثحِ آخش فبلمَد ػلى األٍل
، ***الخبًٖ دٗٔ الزٌبٗٔ ػلى الو٘ت

ٍ لَ رٌى ػلِ٘ ٍ كبًت ح٘بتِ هستمشٓ فزثحِ آخش فبلمَد ػلاى الخابًٖ، ٍ   •
ػلى األٍل حكن الزشح لػبغب أٍ أسضب، سَاء كبى الزاشح هواب ال ٗمتا     

.هخلِ أٍ ٗمت  غبلجب
ّزا خالف اإلحت٘بـ ٍ األحَـ حجَت دٗٔ الٌفس إلؾاشاسُ ثبألػؿابء    *•

.الشئ٘سٔ
.فٖ غذلِ ػلِ٘ ًظش **•
الاٌفس الكبهلأ ػلاٖ األحاَـ ٍ ال ٗجؼاذ حجاَت الماَد        ث  دٗٔ  *** •

.ألحذّوب

514: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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لَ جرحِ اثٌاى فاًذهل جراحة أحذّوا ٍ سرت األخرى

 األخاش  لَ رشحِ احٌبى فبًذه  رشاحٔ أحذّوب ٍ ساشت   41هسألٔ •
فوبت فؼلى هي اًذهلت رشاحتِ دٗٔ الزشاحأ أٍ لػبغاْب، ٍ ػلاى    
الخبًٖ المَد فْ  ٗمت  ثؼذ سد دٗٔ الزشح الوٌذه  أم ٗمت  ثال سد؟ ف٘اِ  

.ئضكبل ٍ ئى كبى األلشة ػذم الشد

516-515: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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لَ قطع أحذ يذُ هي الزًذ ٍ آخر هي الورفق
فابى    لَ لكغ أحذ ٗذُ هي الضًذ ٍ آخش هي الوشفاك فوابت   42هسألٔ •

كبى لكغ األٍل ثٌحَ ثم٘ت سشاٗتِ ثؼذ لكغ الخبًٖ كوب لَ كبًات اٙلأ   
هسوَهٔ ٍ سش  السنّ فٖ الذم ٍ ّلك ثِ ٍ ثبلمكغ الخبًٖ كابى الماَد   
ػلْ٘وب، كوب أًِ لَ كبى المت  هستٌذا ئلى السن المبت  فٖ المكاغ ٍ لان   
ٗكي فٖ المكغ سشاٗٔ كبى األٍل لبتال، فبلمَد ػلِ٘، ٍ ئرا كابى ساشاٗٔ   

.المكغ األٍل اًمكغ ثمكغ الخبًٖ كبى الخبًٖ لبتال

516: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
لَ كبى الزبًٖ فٖ الفشؼ الوتمذم ٍاحذا دخ  دٗٔ الكاشف   43هسألٔ •

فٖ دٗٔ الٌفس ػلى تأه  فٖ ثؼؽ الفشٍؼ،

516: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ٍ ّ  ٗذخ  لػبظ الكشف فٖ لػبظ الٌفس هكلمب أٍ ال هكلماب أٍ  •

ٗذخ  ئرا كبًت الزٌبٗٔ أٍ الزٌبٗبت ثؿشثٔ ٍاحذٓ، فلَ ؾشثِ ففمئات  
ػٌ٘بُ ٍ ضذ سأسِ فوبت دخ  لػبظ الكشف فٖ لػبظ الاٌفس، ٍ  
أهب ئرا كبًت الزٌبٗبت ثؿشثبت ػذٗذٓ لان ٗاذخ  فاٖ لػبغاْب، أٍ     
ٗفشق ث٘ي هب كبًت الزٌبٗبت الؼذٗذٓ هتَال٘ٔ كوي أخاز سا٘فب ٍ لكاغ    
الشر  ئسثب ئسثب حتى هبت، ف٘ذخ  لػبغْب فاٖ لػابظ الاٌفس، ٍ    
ث٘ي هب ئرا كبًت هتفشلٔ كوي لكغ ٗذُ فٖ َٗم ٍ لكغ سرلِ فاٖ ٗاَم   
آخش ٍ ّكزا ئلى أى هبت، فلن ٗذخ  لػبغْب فٖ لػبغْب؟ٍرَُ، ال 

ٗجؼذ أٍرْ٘ٔ األخ٘ش، ٍ الوسألٔ ثؼذ هطكلٔ، 

516: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ًؼن ال ئضكبل فٖ ػذم التذاخ  لَ كبى التفشٗاك ثَراِ اًاذه  ثؼاؽ     •

الزشاحبت، فوي لكغ ٗذ سر  فلن ٗوت ٍ اًذهلت رشاحتْب حان لكاغ   
.سرلِ فبًذهلت حن لتلِ ٗمتع هٌِ حن ٗمت 

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

األٍل لن تٌمكغ ثبلخبًٖ لط٘بع ألوِ لج  الخبً٘ٔ ٍ ل٘س كزا لَ لكغ ٍاحذ 
ٗذُ ٍ لتلِ اٙخش ألى السشاٗٔ اًمكؼت ثبلتؼز٘  ٍ فٖ األٍلى ئضكبل ٍ 
لَ كبى الزبًٖ ٍاحذا دخلت دٗٔ الكشف فٖ دٗٔ الٌفس ئروبػب هٌاب ٍ  
ّ  ٗذخ  لػابظ الكاشف فاٖ لػابظ الاٌفس اؾاكشثت فتاَ         

فِ٘األغحبة 

187-186: ، ص4 شرائع اإلسالم في هسائل الحالل ٍ الحرام؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ففٖ الٌْبٗٔ ٗمتع هٌِ ئى فشق رلك ٍ ئى ؾاشثِ ؾاشثٔ ٍاحاذٓ لان      •

ٔ ٗكي ػلِ٘ أكخش هي المت  ٍ ّٖ  ثي ل٘س ػاي أحاذّوب ٍ   هحوذ  سٍاٗ
فٖ الوجسَـ ٍ الخالف ٗذخ  لػبظ الكشف فٖ لػابظ الاٌفس ٍ   
ّٖ سٍاٗٔ أثٖ ػج٘ذٓ ػي أثٖ رؼفش ع ٍ فٖ هَؾغ آخش هي الكتبة لَ 
لكغ ٗذ سر  حن لتلِ لكغ حن لت  فبأللشة هب تؿوٌتِ الٌْبٗٔ ل  حجاَت  
المػبظ ثبلزٌبٗٔ األٍلى ٍ ال كزا لَ كبًت الؿشثٔ ٍاحاذٓ ٍ كازا لاَ    

كوي لكغ ٗذ غ٘شُ فسشت ئلى ًفسِ فبلمػبظ فٖ الٌفس ثسشاٗت ِ كبى 
.ال فٖ الكشف

187-186: ، ص4 شرائع اإلسالم في هسائل الحالل ٍ الحرام؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
هي لكغ أًف ئًسبى ٍ أرًِ٘، ٍ للغ ػٌِ٘٘، حنَّ لتلِ، التعّ هٌاِ أٍّال،  ٍ •

. حنَّ ٗمبد ثِ، ئرا كبى لذ فشّق رلك ثِ
ئى كبى لذ ؾشثِ ؾشثٔ ٍاحذٓ، فزٌت الؿشثٔ ّزُ الزٌبٗبت، ٍ أدّت ٍ •

. ئلى المت ، لن ٗكي ػلِ٘ أكخش هي المَد، أٍ الذّٗٔ ػلى هب ثٌّّ٘بُ

771: الٌْاية في هجرد الفقِ ٍ الفتاٍى؛ ص
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
دخَل لػبظ الكشف فاٖ لػابظ الاٌفس ٍ دٗتاِ فاٖ      ] 23هسألٔ •

[دٗتْب
ٗذخ  لػبظ الكشف فٖ لػبظ الٌفس، ٍ دٗٔ الكاشف تاذخ  فاٖ    •

دٗٔ الٌفس، هخ  أى ٗمكغ ٗذُ حن ٗمتلِ، أٍ ٗملغ ػٌِ٘ حن ٗمتلِ، فلا٘س  
ٍ ثِ لابل أثاَ حٌ٘فأ    . ػلِ٘ ئال لتلِ أٍ دٗٔ الٌفس، ٍ ال ٗزوغ ثٌْ٘وب

«2».
، ٍ الطاشح  389: 9، ٍ الوغٌٖ الثي لذاهأ  245: 7ثذائغ الػٌبئغ ( 2)•

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

163: ، ص5 الخالف؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ال ٗذخ  لػبظ الكشف فٖ لػبظ الٌفس، ٍ ٗذخ  : ٍ لبل الطبفؼٖ•

.«3»دٗٔ الكشف فٖ دٗٔ الٌفس 
ال تذخ  دٗٔ الكاشف فاٖ دٗأ الاٌفس     : لبل أثَ سؼ٘ذ اإلغكخشٍٕ •

.«4»أٗؿب هخ  المػبظ 
، ٍ الطاشح  389: 9، ٍ الوغٌاٖ الثاي لذاهأ    433: 18الوزوَع ( 3)•

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

163: ، ص5 الخالف؛ ج



13

ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ٗذخ  لػبظ الكشف فٖ لػابظ الاٌفس، ٍ دٗتاِ فاٖ     : لبل أثَ حبهذٍ •

ئال أى لِ أى ٗمكغ ٗذُ حن ٗمتلِ، ال ػلى ٍرِ المػبظ لكي لِ لتلاِ  . دٗتْب
ػلى الَرِ الزٕ لتلِ، كوب لَ أربفِ حن لتلاِ فابى لاِ رلاك ػلاى أحاذ       

ٍ لاَ كابى ػلاى ٍراِ     : ٍ اى كبًت الزبئفٔ ال لػبظ فْ٘ب، لابل . المَل٘ي
هي الكشف حن ٗؼفَ ػي لاَد الاٌفس ػلاى هابل     ٗمتع  أى المػبظ لزبص 

ٍ أروؼَا ػلى أى رلك ل٘س لِ، فؼلن أًِ لن ٗكي رلك ػلاى ٍراِ   . «1»
.المػبظ

األغ  ثاشاءٓ الزهأ، ٍ هاب    : ٍ أٗؿب. «2»ئروبع الفشلٔ ٍ أخجبسّن : دل٘لٌب•
.أٍرجٌبُ هزوغ ػلِ٘، ٍ هب صاد ػلِ٘ ٗحتبد الى دل٘ 

 97: 4، ٍ الفم٘ااِ 326: 7اًظااش الكاابفٖ ( 2. )221: 6الجحااش الضخاابس ( 1)•
. 1002ٍ  1000حذٗج  252: 10، ٍ التْزٗت 324حذٗج 

 164: ، ص5 الخالف، ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ئرا كبى المبت  َّ الزبسح ٍ َّ ئرا رشحِ حن ػبد فمتلِ لن ٗخا  هاي   فبهب •

:أحذ أهشٗي
ئهب أى ٗكَى ثؼذ اًذهبل األٍل أٍ لجلِ، فبى كبى ثؼذ االًذهبل فلك  ٍاحاذ  •

هٌْوب حكن ًفسِ، كوب لَ كبًب ربسح٘ي سَاء، ألى المت  حػ  ثؼذ استمشاس 
الزشح األٍل، فكبى لك  ٍاحذ هٌْوب حكن ًفسِ، فبلَلٖ ٌٗظاش فاٖ األٍل،   
فاى كبى هوب ال لَد فِ٘ ففِ٘ األسش حن َّ ثبلخ٘بس ثؼذ ّزا ثا٘ي المتا ، ٍ   

.الؼفَ ػلى كوبل الذٗٔ
ٍ ئى كبى األٍل فِ٘ المػبظ، هخ  أى لكغ ٗذُ حن ػبد فمتلِ، فَْ فٖ األٍل •

فلِ ًػف الذٗٔ، حن ّاَ ثبلخ٘ابس ثا٘ي    : ثبلخ٘بس ث٘ي المكغ ٍ الؼفَ ػلى هبل
.ف٘كَى لِ ك  الذٗٔ: المت  ٍ الؼفَ ػلى هبل

21: ، ص7 الوبسَط في فقِ اإلهاهية؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ّزا ئرا ػبد فمتلِ ثؼذ اًذهبل األٍل فأهب ئى لتلِ لج  االًذهبل هخ  أى •

لكغ ٗذُ حن لتلِ، فبلَلٖ ثبلخ٘بس ث٘ي المػابظ ٍ الؼفاَ، فابى اختابس     
المػبظ كبى لِ المكغ، ٍ الؼفاَ ٍ المتا  ثؼاذُ، ٍ ال ٗاذخ  لػابظ      

فاٖ  الكاشف   أسش الكشف فٖ لػبظ الٌفس، ٍ ئى اختبس الؼفَ دخ  
.دٗٔ الٌفس، فال ٗكَى لِ غ٘ش الذٗٔ

22: ، ص7 الوبسَط في فقِ اإلهاهية؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
أسش الكشف ٗذخ  فٖ دٗٔ الٌفس، ٍ لَد الكشف ال ٗذخ  فٖ لَد ٍ •

الٌفس، ٍ لبل ثؼؿْن ال فػ  ثٌْ٘وب، فال ٗذخ  أسش الكشف فٖ دٗأ  
.الٌفس كوب ال ٗذخ  لػبغِ فٖ لػبظ الٌفس

ٍ الزٕ ٗمتؿِ٘ هزّجٌب أًِ ٗذخ  ك  ٍاحذ هٌْوب فٖ ثذل الٌفس، أهاب  •
األٍل فال ئضكبل فِ٘، ٍ أهب المػبظ فألى أغحبثٌب سٍٍا أًِ ئرا هخا   
اًسبى ثغ٘شُ فمتلِ فلن ٗكي لِ غ٘ش المت ، ٍ ل٘س لِ التوخ٘  ثػبحجِ، ٍ 
لبل ثؼؿْن لِ أى ٗمكغ ٗذُ حن ٗمتلِ ٍ ال ٗكَى رلك لػبغب ث  ٗكَى 
للووبحلٔ كوب لَ أربفِ حن لتلِ كبى للَلٖ أى ٗز٘فِ حن ٗمتلِ، ٍ ئى كبى 

. ال لػبظ فٖ الزبئفٔ

22: ، ص7 الوبسَط في فقِ اإلهاهية؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
:الخبهس. 7002•
لَ اتّحذ المبقغ فمكغ ٗذ سر ، حن لكغ سرلِ، حنّ سشت الزشاحتبى لتا ، ٍ  •

ّ  ٗذخ  لػبظ الكشف فاٖ لػابظ الاٌفس؟ لابل فاٖ الوجساَـ ٍ       
ٍ ّٖ سٍاٗٔ أثٖ ػج٘ذٓ ػاي الجابلش ػل٘اِ السّاالم     « 2»ًؼن هكلمب : الخالف

ئى فشّق رلك لن ٗذخ ، ٍ ٗماتعّ هٌاِ فاٖ الكّاشف ٍ     : ٍ فٖ الٌْبٗٔ« 3»
ٍاحذٓ فزٌت رٌبٗت٘ي، لن ٗكي ػلِ٘ أكخاش هاي   [ ؾشثٔ] ؾشثِالٌفس، ٍ ئى 

.ٍ َّ الوؼتوذ« 1». المت 
ٍ لَ لكغ ٗذُ فسشت ئلى ًفسِ، فبلمػبظ فٖ الٌفس ال فاٖ الكّاشف، ألىّ   •

السّشاٗٔ تتؤّ الزٌبٗٔ، ٍ لذ اتّفك ػلوبؤًب ػلى أىّ دٗٔ الكشف تذخ  فٖ دٗٔ 
.الٌّفس، ٍ ئى اختلفَا فٖ المػبظ ػلى هب تمذّم

433: ، ص5 ؛ ج(الحذيثة -ط )تحرير األحكام الشرعية على هذّب اإلهاهية 
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
هااي كتاابة   23، الوسااألٔ 163/ 5: ؛ الخااالف22/ 7: الوجسااَـ(. 2)•

.الزٌبٗبت
.1هي أثَاة دٗبت الوٌبفغ، الحذٗج  7، الجبة 281/ 19: الَسبئ (. 3)•
اختلاف  : لبل الطْ٘ذ الخبًٖ سحوِ اللّاِ فاٖ الوسابلك   . 771: الٌْبٗٔ(. 1)•

األغحبة فٖ دخَل لػبظ الكشف ٍ الطزبد فاٖ لػابظ الاٌفس ئرا    
  ِ ػاذم الاذّخَل   : أحاذّب . ارتوؼب ػلى ألَال حالحٔ كلْب للط٘خ سحواِ اللّا

ٖ . هكلمب رّت ئلِ٘ فٖ الوجسَـ ٍ الخاالف  ؾاذُّ ٍ ّاَ دخاَل    : ٍ الخابً
ٍ . األؾؼف فٖ األلَ  هكلمب، رّت ئلِ٘ فاٖ الكتابث٘ي الوازكَسٗي أٗؿاب    

التفػ٘ ، ٍ َّ التذاخ  اى اتّحذ الؿّشة، ٍ ػذهِ هغ تؼذّدُ، رّات  : الخبلج
. 98 -97/ 15: الحظ الوسبلك. ئلِ٘ الط٘خ فٖ الٌْبٗٔ

433: ، ص5 ؛ ج(الحذيثة -ط )تحرير األحكام الشرعية على هذّب اإلهاهية 
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
لَ كبى الزبًٖ ٍاحذا دخلت دٗٔ الكشف فٖ دٗٔ الٌفس ئروبػب، فاى ٍ •

.حجتت غلحب فاضكبل
ًؼن ئى اتّحذت : ٍ ّ  ٗذخ  لػبظ الكشف فٖ لػبظ الٌفس؟ ل٘ •

.الؿشثٔ، ٍ ئى فشّق لن ٗذخ 
ٍ لَ لت  . ٍ لَ سش  المكغ ئلى الٌفس فبلمػبظ فٖ الٌفس ال الكشف•

.هشٗؿب هطشفب ٍرت المَد

593: ، ص3 قَاعذ األحكام في هعرفة الحالل ٍ الحرام؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ٍ ّ  ٗذخ  لػبظ الكشف فٖ لػابظ الاٌفس؟   »: سحوِ اللِّلَلِ •

.«ًؼن ئى اتّحذت الؿشثٔ، ٍ ئى فشّق لن ٗذخ : ل٘ 
:للط٘خ فٖ ّزُ الوسألٔ لَالى: ألَل•
ركش رلك فٖ الٌْبٗٔ « ًؼن: ل٘ »: ّزا المَل الوطبس ئلِ٘ ثمَلِ: أحذّوب•

:فاًِّ لبل
ٗمتعّ هٌِ ئى فشّق رلك، ٍ ئى ؾشثِ ؾشثٔ ٍاحذٓ لن ٗكي ػلِ٘ أكخاش  •

.«1»هي المت  
: فاًِّ لابل فْ٘واب  « 3»ٍ الخالف « 2»ٍ اٙخش هب ركشُ فٖ الوجسَـ •

.ٗذخ  لػبظ الكشف فٖ لػبظ الٌفس، ٍ أقلك

680: ، ص3 كٌز الفَائذ في حل هشكالت القَاعذ؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
.لن ٗذخ ( الى لَلِ)ٍ ّ  ٗذخ  : لذس اللِّ سشُلبل •
ئضبسٓ ئلى لَل الط٘خ فٖ الٌْبٗٔ فاًاِ لابل   ( ل٘  ًؼن)لَلِ : ألَل( 2)•

ٗمتع هٌِ اى فشّق رلك ٍ اى ؾشثِ ؾشثٔ ٍاحذٓ لن ٗكي ػل٘اِ أكخاش   
هي المت  ٍ لبل فٖ الوجسَـ ٗاذخ  لػابظ الكاشف فاٖ لػابظ      

.الٌفس ٍ لن ٗفػ 

570: ، ص4 إيضاح الفَائذ في شرح هشكالت القَاعذ؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
أحذّوب ال ٗذخ  لػبظ الكاشف  : اهب لَ رشحِ ٍ لتلِ فمَالى: لَلِ•

ٍ . ٍ فاٖ الٌْبٗأ اى فشلاِ لان ٗاذخ      . فٖ الٌفس، ٍ اٙخاش ٗاذخ   
.«1»هستٌذّب سٍاٗٔ هحوذ ثي ل٘س 

408: ، ص4 التٌقيح الرائع لوختصر الشرائع؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ٗشٗذ أًِ لَ رشحِ رشحب غ٘ش لبت  حن لتلِ ّ  ٗذخ  لػبظ الكشف ( 1)•

أم ال؟ لابل   -كوب فٖ الزاشح ئرا ساش  الاى الاٌفس     -فٖ لػبظ الٌفس
الط٘خ فٖ الوجسَـ ٍ الخالف ٗذخ ، ٍ َّ سٍاٗٔ أثٖ ػج٘اذٓ ػاي الجابلش    

ٍ لبل فٖ هَؾغ آخش هي الوجسَـ ال ٗذخ  ث  ٗمتع . «2»ػلِ٘ السالم 
.فٖ الكشف حن ٗمت  إلدخبلِ ػلِ٘ الو٘ي

ٍ فػ  فٖ الٌْبٗٔ ثأًِ اى كبى ثؿشثت٘ي لن ٗتذاخال ٍ اى كبى ثؿشثٔ دخ ، •
.الوػٌف فٖ الطشائغاختبسُ ٍ 

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

408: ، ص4 التٌقيح الرائع لوختصر الشرائع؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ئرا رشحِ ثبى لكغ ٗذُ هاخال حانَّ ساشت الاى ًفساِ تاذاخ        : ألَل•

ٍ ل٘س لِ غ٘ش لتلِ ئروبػب، أهب لَ لكغ ٗذُ هخال حنَّ لتلِ، ّ   المػبظ
ٗذخ  لػبظ الكشف فٖ لػبظ الٌفس، ثوؼٌى أًِ ال ٗمتػاش ػلاى   

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

 369: ، ص4 غاية الورام في شرح شرائع اإلسالم، ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
 التذاخ  هكلمب: األٍل•
.، لبلِ الط٘خ فٖ الوجسَـ ٍ الخالف، ٍ لذ ركش الوػٌف هستٌذُ•

 ػذم التذاخ  هكلمب: الخبًٖ•
ٍ لَلِ « 15»لِػبظٌ ٍٓ الْزٔشٍُحٓ :، ٍ َّ لَل اثي ئدسٗس، لمَلِ تؼبلى•

، «16»ػٓلَٕ٘كُنٕ اػٕتَذ  ػٓلَٕ٘كُنٕ فَبػٕتَذٍٔا ػٓلَِِٕ٘ ثِوِخْ ِ هٓب اػٕتَذ  تؼبلى فَوٓيِ 
.ٍ ال فشق ث٘ي أى ٗكَى رلك ثؿشثٔ ٍاحذٓ أٍ ثؿشثبت

 369: ، ص4 غاية الورام في شرح شرائع اإلسالم، ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
 التفػ٘ : الخبلج•
فٖ سرا  فماأ   »: ، لشٍاٗٔ هحوذ ثي ل٘س، ػي أحذّوب ػلْ٘وب السالم•

اى كبى فشق رلك التع : ػ٘ي سر  ٍ لكغ أًفِ ٍ أرًِ٘ حنَّ لتلِ؟ فمبل
هٌِ حنَّ لت ، ٍ اى كبى ؾشثِ ؾشثٔ ٍاحذٓ ؾشثت ػٌماِ ٍ لان ٗماتع    

، ػاي  «18»، ٍ هخلْب سٍاٗأ حفاع ثاي أثاٖ الجختاشٕ      «17« »هٌِ
الػبدق ػلِ٘ السالم، ٍ اختبسُ الوػٌف ٍ الؼالهٔ فٖ التحشٗاش، ٍ ّاَ   

.الوؼتوذ

 369: ، ص4 غاية الورام في شرح شرائع اإلسالم، ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
.«ئلخ. ٍ لَ كبى الزبًٖ ٍاحذا»: لَلِ•
اختلف األغحبة فٖ دخَل لػبظ الكشف ٍ الطزبد فاٖ لػابظ   ( 1)•

ِ  -ارتوؼب ػلى ألَال حالحٔ، ٍ كلّْب للط٘خئرا  الٌفس  : أحاذّب :-سحوِ اللّا
اختبسُ ٍ .«2»ٍ الخالف « 1»رّت ئلِ٘ فٖ الوجسَـ . ػذم الذخَل هكلمب

ًبلال لِ ػي الط٘خ فٖ الكتبث٘ي، لؼوَم لَلِ تؼابلى فَوٓايِ   « 3»اثي ئدسٗس 
ٍ لَلاِ تؼابلى ٍٓ   . «4»ػٓلَٕ٘كُنٕ اػٕتَذ  ػٓلَٕ٘كُنٕ فَبػٕتَذٍٔا ػٓلَِِٕ٘ ثِوِخْ ِ هٓب اػٕتَذ  
ٍ لخجَت المػابظ ثابلمكغ ٍ الطازّٔ ػٌاذ فؼلْاب،      . «5»لِػبظٌ الْزٔشٍُحٓ 

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

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

97-96: ، ص15 هسالك األفْام إلى تٌقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ًملِ الوػاٌف  . ؾذُّ، ٍ َّ دخَل األؾؼف فٖ األلَ  هكلمب: الخبًٍٖ •

ٍ احتذّ لِ ثشٍاٗٔ أثٖ ػج٘ذٓ الحزّاء . أٗؿب« 6»ػي الط٘خ فٖ الكتبث٘ي 
سألتِ ػاي سرا  ؾاشة    »: الػح٘حٔ ػي أثٖ رؼفش ػلِ٘ السالم لبل

سرال ثؼوَد فسكبـ ػلى سأسِ ؾشثٔ ٍاحذٓ، فأربفِ حتاى ٍغالت   
.الؿشثٔ ئلى الذهبؽ ٍ رّت ػملِ

(.23)هسألٔ  163: 5، الخالف 22: 7الوجسَـ ( 6)•

97: ، ص15 هسالك األفْام إلى تٌقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ئى كبى الوؿشٍة ال ٗؼم  هٌْب أٍلبت الػالٓ، ٍ ال ٗؼم  هب لبل : فمبل•

ٍ ال هب ل٘  لِ، فاًِ ٌٗتظش ثِ سٌٔ، فاى هبت ف٘وب ثٌ٘اِ ٍ ثا٘ي السأٌ    
أل٘ذ ثِ ؾبسثِ، ٍ ئى لن ٗوت ف٘وب ثٌِ٘ ٍ ث٘ي سٌٔ، ٍ لان ٗشراغ ئل٘اِ    

.ػملِ، أغشم ؾبسثِ الذٗٔ فٖ هبلِ، لزّبة ػملِ
فوب تش  ػلِ٘ فٖ الطزّٔ ض٘ئب؟: للت•
ال، ألًِ ئًوب ؾشثِ ؾشثٔ ٍاحذٓ، فزٌت الؿشثٔ رٌبٗت٘ي، فألضهتِ : لبل•

  ٔ ٍ لاَ كابى ؾاشثِ ؾاشثت٘ي، فزٌات      . أغلظ الزٌبٗت٘ي، ٍ ّاٖ الذٗا
الؿشثتبى رٌبٗت٘ي، أللضهتِ رٌبٗٔ هب رٌى كبئٌب هب كبى، ئال أى ٗكاَى  

.فْ٘وب الوَت، ف٘مبد ثِ ؾبسثِ ثَاحذٓ، ٍ تكشح األخش 

97: ، ص15 هسالك األفْام إلى تٌقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ٍ ئى ؾشثِ حالث ؾشثبت ٍاحذٓ ثؼذ ٍاحذٓ، فزٌ٘ي حالث رٌبٗابت،  : لبل•

ألضهتِ رٌبٗٔ هب رٌت الخالث ؾشثبت كبئٌٔ هب كبًات، هاب لان ٗكاي فْ٘اب      
.الوَت، ف٘مبد ثِ ؾبسثِ

ٍ ئى ؾشثِ ػطش ؾشثبت، فزٌ٘ي رٌبٗٔ ٍاحذٓ، ألضهتاِ تلاك   : ٍ لبل: لبل•
« الزٌبٗٔ التٖ رٌتْب الؼطش ؾشثبت، كبئٌٔ هب كبًت، هب لن ٗكي فْ٘ب الواَت 

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

.«2« »لتلِ لن ٗكي لِ غ٘ش المت ، ٍ ل٘س لِ التوخ٘  ثػبحجِ
ح  253: 10، التْاازٗت 327ح  98: 4، الفم٘ااِ 1ح  325: 7الكاابفٖ ( 1)•

.1هي أثَاة دٗبت الوٌبفغ ح « 7»ة  19:281، الَسبئ  1003
.22: 7الوجسَـ ( 2)•

97: ، ص15 هسالك األفْام إلى تٌقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
. التفػ٘ ، ٍ َّ التذاخ  ئى اتّحذ الؿشة، ٍ ػذهِ هغ تؼذّدُ: ٍ الخبلج•

.«1»الط٘خ فٖ الٌْبٗٔ ئلِ٘  رّت 
ٍ استمشثِ الوػٌف، لوب ركشًبُ فٖ حزّٔ األٍل هاي حجاَت المػابظ    •

. ثبألٍلى ػٌذ فؼلْب، ٍ األغ  ػذم صٍالِ، ثخالف هب ئرا اتّحذت الؿشثٔ
فٖ سرا  فماأ   »: ٍ لشٍاٗٔ هحوذ ثي ل٘س ػي أحذّوب ػلْ٘وب السالم

ئى كبى فشّق رلك التعّ : ػ٘ي سر  ٍ لكغ أًفِ ٍ أرًِ٘ حنَّ لتلِ، فمبل
هٌِ حنَّ ٗمت ، ٍ ئى كبى ؾشثِ ؾشثٔ ٍاحذٓ ؾشة ػٌمِ ٍ لان ٗماتعّ   

.«2« »هٌِ

99: ، ص15 هسالك األفْام إلى تٌقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
سألت أثب ػجذ اللِّ ػلِ٘ السالم ػي »: حسٌٔ حفع ثي الجختشٕ لبلٍ •

سر  ؾشة ػلى سأسِ فزّت سوؼِ ٍ ثػشُ ٍ اػتم  لسبًِ حنَّ هبت، 
ئى كبى ؾشثِ ؾشثٔ ثؼذ ؾشثٔ التعّ هٌاِ حانَّ لتا ، ٍ ئى كابى     : فمبل

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

99: ، ص15 هسالك األفْام إلى تٌقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ٍ ًكات  « 1»ّ  ٗذخ  لػبظ الكشف فٖ لػبظ الٌفس ففٖ السشائش ٍ •

ال، ٍ ئلِ٘ هبل اثي « 4»ٍ الوجسَـ « 3»ٍ هَؾغ هي الخالف « 2»الٌْبٗٔ 
فَوٓايِ  »: صّشٓ، لؼوَم ًػَظ المػبظ هي الكتبة ٍ السٌّٔ ٍ لَلاِ تؼابلى  

ٍ . ٍ لألغ « 5« »ػٓلَٕ٘كُنٕ ٰ  ػٓلَٕ٘كُنٕ فَبػٕتَذٍٔا ػٓلَِِٕ٘ ثِوِخْ ِ هٓب اػٕتَذ  ٰ  اػٕتَذ 
ٍ الزابهغ  « 7»ًؼن، ٍ َّ خ٘شٓ التجػشٓ « 6»فٖ هَؾغ آخش هي الكتبث٘ي 

«8 »
( 3.)446 445ظ  3د : ًكاات الٌْبٗاأ( 2.)406ظ  3د : السااشائش( 1)•

( 5.)61ظ  7د : الوجسااَـ( 4.)48الوسااألٔ  183ظ  5د : الخااالف
ظ  7د : ، الوجسَـ56الوسألٔ  191ظ  5د : الخالف( 6) .408: الغٌ٘ٔ
.594ظ : الزبهغ للطشائغ( 8.)208ظ : تجػشٓ الوتؼلو٘ي( 7.)73

42: ، ص11 كشف اللثام ٍ اإلبْام عي قَاعذ األحكام؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
أثٖ ػج٘ذٓ ػي أثٖ رؼفش ػلِ٘ السالم سألِ ػي سر  ؾشة سرلًب لػح٘ح •

ثؼوَد فسكبـ ػلى سأسِ ؾشثًٔ ٍاحذًٓ فأربفِ حتّى ٍ غلت الؿشثٔ ئلاى  
ئى كبى الوؿشٍة ال ٗؼم  هٌْب أٍلبت الػاالٓ،  : الذهبؽ ٍ رّت ػملِ، فمبل

ٍ ال ٗؼم  هب لبل ٍ ال هب ل٘  لِ، فاًِّ ٌٗتظش ثِ سٌٔ، فاى هبت ف٘وب ثٌ٘اِ ٍ  
ث٘ي السٌٔ ال٘ذ ثِ ؾبسثِ، ٍ ئى لن ٗوت ف٘وب ثٌِ٘ ٍ ث٘ي السٌٔ ٍ لان ٗشراغ   
الِ٘ ػملِ اغشم ؾبسثِ الذٗٔ فٖ هبلِ لزّبة ػملِ، لبل فوب تش  ػل٘اِ فاٖ   

ال، ألًِّ ئًّوب ؾشة ؾشثٔ ٍاحذٓ فزٌت الؿشثٔ رٌبٗت٘ي : الطزّٔ ض٘ئبً؟ لبل
فألضهتِ أغلظ الزٌبٗت٘ي، ٍ ّٖ الذٗٔ، ٍ لاَ كابى ؾاشثِ ؾاشثت٘ي فزٌات      
الؿشثتبى رٌبٗت٘ي أللضهتِ رٌبٗٔ هب رٌتب كبئٌبً هب كبى ئلّب أى ٗكاَى فْ٘واب   

فااى ؾاشثِ حاالث    : الوَت، ف٘مبد ثِ ؾبسثِ ثَاحذٓ ٍ ٗكشح االخش ، لبل
ؾشثبت ٍاحذٓ ثؼذ ٍاحذٓ فزٌت حالث رٌبٗبت ألضهتِ رٌبٗأ هاب رٌات    

فْ٘ب الخالث ؾشثبت كبئٌبت هب كبًت هب لن ٗكي 

42: ، ص11 كشف اللثام ٍ اإلبْام عي قَاعذ األحكام؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
فاى ؾشثِ ػطش ؾشثبت فزٌ٘ي رٌبٗٔ ٍاحاذٓ  : ف٘مبد ثِ ؾبسثِ، لبلالوَت •

كبئٌٔ هب كبًات هاب لان    « 1»ألضهتِ تلك الزٌبٗٔ الّتٖ رٌتْب الؼطش ؾشثبت 
ٍ لوب سٍٕ هي أًِّ ئرا هخّ  ئًسبى ثغ٘شُ ٍ لتلِ لان ٗكاي   . ٗكي فْ٘ب الوَت

هؼبسؾٔ الشٍاٗٔ : ٍ فٖ ًكت الٌْبٗٔ« 2»ػلِ٘ ئلّب المت  ٍ لن ٗزض التوخ٘  ثِ 
لؿاى أه٘اش   : االٍلى ثخجش ئثشاّ٘ن ثي ػوش ػي الػبدق ػلِ٘ الساالم لابل  

الوإهٌ٘ي ػلِ٘ السالم فٖ سر  ؾشة سرلًب ثؼػب، فزّت سوؼِ ٍ ثػشُ ٍ 
« 3»لسبًِ ٍ ػملِ ٍ فشرِ ٍ اًمكغ روبػِ ٍ َّ حّٖ، ثستّ دٗبت 

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

 43: ، ص11 كشف اللثام ٍ اإلبْام عي قَاعذ األحكام، ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ٍ ئى فشّق لن ٗاذخ  ٍ  « 4»ًؼن ئى اتّحذت الؿشثٔ : ل٘  فٖ الٌْبٍٗٔ •

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

ئى كبى ؾشثِ ؾشثٔ ثؼاذ  : سوؼِ ٍ ثػشُ ٍ اػتم  لسبًِ حنّ هبت، فمبل
ؾشثٔ التعّ هٌِ حنّ لت ، ٍ ئى كبى أغبثِ ّزا هي ؾشثٔ ٍاحذٓ لت  ٍ 

« 8»لن ٗمتعّ هٌِ 
ئسضاابد ( 6.)434ظ  5د : التحشٗااش( 5.)445ظ  3د : الٌْبٗاأ( 4)•

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

.2المػبظ فٖ الٌفس ح 

 43: ، ص11 كشف اللثام ٍ اإلبْام عي قَاعذ األحكام، ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
خجش هحوّذ ثي ل٘س ػي أحذّوب ػلْ٘وب السالم فٖ سر  فمأ ػا٘ي  ٍ •

ئى كبى فشّق رلك التعّ هٌاِ  : سر  ٍ لكغ أًفِ ٍ ارًِ٘ حنّ لتلِ، فمبل
حنّ ٗمت ، ٍ ئى كبى ؾشثِ ؾشثٔ ٍاحذٓ ؾشة ػٌمِ ٍ لن ٗماتعّ هٌاِ   

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

هي أثاَاة المػابظ فاٖ     51ة  82ظ  19د : ٍسبئ  الط٘ؼٔ( 9)•
الوختػااش ( 11.)394ظ  9د : هختلااف الطاا٘ؼٔ( 10.)1الااٌفس ح 

.202 201ظ  4د : ضشائغ اإلسالم( 12.)285ظ : الٌبفغ

 43: ، ص11 كشف اللثام ٍ اإلبْام عي قَاعذ األحكام، ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ال خالف فٖ أًِّ لَ سش  المكغ ئلى الٌفس فبلمػبظ فٖ الٌفس ال ٍ •

الكشف فوي لكغ هخلًب ٗذ سر  فوبت ثبلسشاٗٔ ال٘ذ هٌِ ثؿشة ػٌمِ، ٍ 
ًؼن لَ لكغ الَلّٖ ٗذُ حنّ ؾشة ػٌمِ لن ٗكي ػلِ٘ . ػلِ٘ لكغ ٗذُ ل٘س 
ٖ ء .ض

 43: ، ص11 كشف اللثام ٍ اإلبْام عي قَاعذ األحكام، ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ّ  ٗذخ  لػابظ الكاشف فاٖ لػابظ الاٌفس؟ اؾاكشثت فتاَ         ٍ •

األغحبة فِ٘ ففٖ الٌْبٗٔ ٍ هحكٖ التحشٗش ٍ اإلسضبد ٍ التلخ٘ع ٗماتع  
هٌِ ئى فشق رلك، ٍ ئى ؾشثِ ؾشثٔ ٍاحذٓ لن ٗكي ػلِ٘ أكخش هي المتا  ٍ  
.اختبسُ فٖ الوسبلك ٍ الشٍؾٔ، ث  ًسجِ فٖ األخ٘ش ئلى أكخش الوتأخشٗي

فٖ سرا   » (ػلْ٘وب السالم)ػي أحذّوب « 1»ٍ ّٖ سٍاٗٔ هحوذ ثي ل٘س •
ئى كبى فشق رلك الاتع  : فمأ ػ٘ي سر  ٍ لكغ أًفِ ٍ أرًِ٘ حن لتلِ، فمبل

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

62: ، ص42 جَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ٍ ث  • ل٘  
ػاي  »( ػل٘اِ الساالم  )سأل الػابدق  « 2»حسٌٔ حفع ثي الجختشٕ •

: سر  ؾشة سرال فزّت سوؼِ ٍ ثػشُ ٍ اػتم  لسبًِ حن هبت فمبل
ئى كبى ؾشثِ ؾشثٔ ثؼذ ؾشثٔ التع هٌِ حن لت  ٍ ئى كبى أغبثِ ّزا 

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

2.

62: ، ص42 جَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ئى كبى لذ ٌٗبلص ثأًْب ظبّشٓ فٖ السشاٗٔ التٖ ل٘سات ّاٖ هحا     ٍ •

الزاَاة ف٘اِ ضابه  لػاَسٓ     ئقاالق   ئى : الجحج، اللْن ئال أى ٗمابل 
.الوسألٔ

ًؼن لذ ٗذل ػلِ٘ أٗؿب التؼل٘  فٖ هب تسوؼِ هي غاح٘ح أثاٖ ػج٘اذٓ    •
هإٗذا رلك كلِ ثوب ل٘  هي حجَت المػابظ فاٖ األٍلاى ػٌاذ     « 1»

فؼلْب، ٍ األغ  ػذم صٍالِ ثخالف هب ئرا اتحاذت الؿاشثٔ ٍ ئى كابى    
.ستؼشف هب فِ٘

هاي   1الحاذٗج   -هي أثَاة دٗبت الوٌبفغ -7 -الجبة -الَسبئ ( 1)•
.كتبة الذٗبت

63: ، ص42 جَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ٍ فٖ هَؾغ هي الوجسَـ ٍ الخالف ٗذخ  لػبظ الكاشف فاٖ   ّزا •

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

هاي   1الحاذٗج   -هي أثَاة دٗبت الوٌبفغ -7 -الجبة -الَسبئ ( 2)•
.كتبة الذٗبت

63: ، ص42 جَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
 الػح٘حٔ•
(ػلِ٘ السالم)ػي أثٖ رؼفش •
سألِ ػي سر  ؾشة سرال ثؼوَد فسكبـ ػلاى سأساِ ؾاشثٔ ٍاحاذٓ فأربفاِ حتاى       »•

ئى كبى الوؿشٍة ال ٗؼما  هٌْاب أٍلابت    : ٍغلت الؿشثٔ ئلى الذهبؽ ٍ رّت ػملِ، فمبل
الػالٓ ٍ ال ٗؼم  هب لبل ٍ ال هب ل٘  لِ فاًِ ٌٗتظش ثِ سٌٔ، فبى هبت فٖ هاب ثٌ٘اِ ٍ ثا٘ي    
السٌٔ أل٘ذ ثِ ؾبسثِ، ٍ ئى لن ٗوت فٖ هب ثٌِ٘ ٍ ث٘ي سٌتِ ٍ لن ٗشراغ ئل٘اِ ػملاِ أغاشم     

ال، ألًاِ ئًواب   : فوب تش  فٖ الطازٔ ضا٘ئب، لابل   : ؾبسثِ الذٗٔ فٖ هبلِ لزّبة ػملِ، لبل
ؾشثِ ؾشثٔ ٍاحذٓ فزٌت الؿشثٔ رٌبٗت٘ي فألضهتِ أغلظ الزٌبٗت٘ي، ٍ ّٖ الذٗٔ، ٍ لَ كبى 
ؾشثِ ؾشثت٘ي فزٌت الؿشثتبى رٌبٗت٘ي أللضهتِ رٌبٗٔ هب رٌى كبئٌب هب كبى ئال أى ٗكاَى  

ٍ ئى ؾشثِ حاالث ؾاشثبت   : فْ٘وب الوَت، ف٘مبد ثِ ؾبسثِ ثَاحذُ، ٍ ٗكشح األخش ، لبل
ٍاحذٓ ثؼذ ٍاحذٓ فزٌت حالث رٌبٗبت ألضهتِ رٌبٗٔ هب رٌت الخالث ؾشثبت كبئٌبت هاب  

ٍ ئى ؾاشثِ ػطاش ؾاشثبت فزٌا٘ي     : كبًت هب لن ٗكي فْ٘ب الوَت، ف٘مبد ثِ ؾبسثِ، لابل 
  رٌبٗٔ ٍاحذٓ ألضهتِ تلك الزٌبٗٔ التٖ رٌتْب الؼطش ؾشثبت كبئٌٔ هب كبًت هب لن ٗكي فْ٘ب

 «،الوَت

63: ، ص42 جَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
أًِ ئرا هخ  اًسبى ثغ٘شُ ٍ لتلِ لن ٗكي ػلِ٘ ئال »هي « 1»لوب سٍ  ٍ •

« .المت  ٍ لن ٗزض التوخ٘  ثِ
ٍ فٖ هَؾغ آخش هي الكتبث٘ي ال ٗذخ  لبل فْ٘وب لَ لكغ ٗذ سر  حن •

َّ خ٘شٓ السشائش ٍ ًكت الٌْبٗٔ، ٍ ئلِ٘ هبل : لتلِ لكغ حن لت  ث  ل٘ 
فَوٓايِ  « »2»اثي صّشٓ، لألغ  ٍ الؼوَهابت التاٖ هٌْاب لَلاِ تؼابلى      

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

 64: ، ص42 جَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
األلشة ػٌذ الوػٌف فٖ الكتبة ٍ ئى تَلف فٖ الٌبفغ كبلوختلف ٍ ٍ •

ظبّش المَاػذ ٍ ئى ًفى الجأس فٖ األٍل ػوب سوؼتِ هي اثي ئدسٗاس  
هب تؿوٌتِ الٌْبٗٔ ل  هب ػشفتِ هي حجَت المػابظ ثبلزٌبٗأ األٍلاى ٍ    

.األغ  ػذم التذاخ  ٍ ال كزا لَ كبًت الؿشثٔ ٍاحذٓ

 64: ، ص42 جَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
كزا لَ كبى الوَت ثسشاٗٔ رشح  ُ كوي لكغ ٗذ غ٘اشُ فساشت ئلاى    ٍ •

ًفسِ، فبلمػبظ فٖ الٌفس ال فٖ الكشف ثال خالف كواب فاٖ كطاف    
اللخبم، ث  االتفبق هحكٖ ػلِ٘ فٖ الشٗبؼ، ٍ حٌ٘ئز فلَ لكاغ ٗاذُ ٍ   
سش  فوبت ثزلك الت٘ذ هٌِ ثؿشة ػٌمِ، ٍ ل٘س ػلِ٘ لكغ ٗذُ، لكي 

ًؼن لَ لكغ الَلٖ ٗذُ حن ؾشة ػٌمِ لن ٗكاي ػل٘اِ   »فٖ كطف اللخبم 
ٖ ء .ال ٗخلَ هي ًظش: للت« ض

 64: ، ص42 جَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ػلى ك  حبل فمذ ٌٗبلص فٖ هب ركشُ الوػٌف دلا٘ال لأللاشة ثاأى    ٍ •

أدلٔ المػبظ ضبهلٔ التحابد الؿاشثٔ ٍ تؼاذدّب، ٍ خاشٍد الساشاٗٔ      
ثبإلروبع ٍ غ٘شُ ال ٗمتؿٖ خشٍد الفشؼ، ٍ دػاَ  أًاِ هاي ثابة     

لمؿبء الؼشف ثأًِ هب رٌى ػل٘اِ   -السشاٗٔ التٖ ال ٌٗبفْ٘ب ػوَم األدلٔ
ئال رٌبٗٔ ٍاحذٓ ف٘كَى لتلِ خبغٔ اػتذاء ثوب اػتذ  ٍ الضائاذ تؼاذ   

هفاشٍؼ الوساألٔ ٍ ئى تان هاب ركاش فاٖ       فٖ  الوٌغ ٍاؾحٔ  -خبسد
.السشاٗٔ

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



48

ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
لذ ٗمَ  رلك، التفبق أكخش الٌػَظ ٍ الفتبٍ  ػلِ٘، فتخػاع  ًؼن •

الؼوَهبت حٌ٘ئز ثزلك، ثخالف هاب لاَ تؼاذد الؿاشة الجابلٖ ػلاى       
همتؿى الؼوَهبت ٍ االستػحبة ث  ٍ االػتجبس، ؾشٍسٓ ػذم التؿابء  
التذاخ  فِ٘ أًِ لَ لكغ ٗذُ هخال فٖ سٌٔ حن ٗذُ األخش  فاٖ أخاش    
حن سرلِ كزلك حن لتلِ ػذم لضٍم غ٘ش الماَد ػل٘اِ أٍ دٗأ الاٌفس،     

.فٌ٘جغٖ اضتشاـ اتحبد الَلت أٍ تمبسثْوب، ٍ لكٌِ غ٘ش هٌؿجف
ٍ ال ٗؼبسؼ رو٘غ رلك الػح٘ح الَاحذ الزٕ ػبسؾِ الوػاٌف فاٖ   •

ث  ًكت الٌْبٗٔ 

 65: ، ص42 جَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
فاٖ  ( ػل٘اِ الساالم  )لؿى أه٘ش الوإهٌ٘ي « »1»ئثشاّ٘ن ثي ػوش خجش •

سر  ؾشة سرال ثؼػب فزّت سوؼِ ٍ ثػشُ ٍ لسبًِ ٍ ػملِ ٍ فشرِ 
 «ٍ اًمكغ روبػِ ٍ َّ حٖ ثست دٗبت

هاي   1الحاذٗج   -هي أثَاة دٗبت الوٌبفغ -6 -الجبة -الَسبئ ( 1)•
.كتبة الذٗبت

 65: ، ص42 جَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج



50

ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
ئى كبى ٍرِ الوؼبسؾٔ فٖ هفشٍؼ الوسألٔ غ٘ش ٍاؾح، اللْن ئال أى ٍ •

ٗكَى ٍرِْ أى ل٘س رلك ئال لتؼاذد الزٌبٗابت ٍ ئى كبًات الؿاشثٔ     
ٍاحذٓ، ٍ ال فشق ث٘ي حبلٖ الح٘بٓ ٍ الوَت ٍ ئى كبى فِ٘ أى الٌع ٍ 
الفتَ  فبسلبى، ًؼن ٗوكي حو  الػح٘ح الوضثَس ػلى الوَت ثبلسشاٗٔ 
هي الؿشثبت الوتؼذدٓ، فاًِ ٗذخ  لػبظ الكشف فٖ لػبظ الاٌفس  

حٌ٘ئز، 

 65: ، ص42 جَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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ّل يذخل قصاص الطرف في قصاص الٌفس
 -أٍ -ئال أى ٗكاَى فْ٘واب الواَت   »: «2»( ػلِ٘ السالم)لَلِ  لؼ  ٍ •

فٖ رلك أٍ ال ٗأثى الحو  ػلِ٘، خػَغب ثؼاذ االلتفابت   ظبّش  «فْ٘ب
.ئلى هب فٖ غ٘شُ، ٍ اهلل الؼبلن

هاي   1الحذٗج  -هي أثَاة الذٗبت الوذفغ -7 -الجبة -الَسبئ ( 2)•
. كتبة الذٗبت

•

 65: ، ص42 جَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج


