 91-6-29كتاب القصاص

1

العمد
• هسألٔ  5لَ فؼل تِ أحد الوروَزات تومداز ال ٗمتل هثلِ غالثاا لوثلاِ
ثن أزسلِ فوات تسثثِ فاى لصد ٍ لَ زجاء المتل تِ ففِ٘ المصااٍ ،
إال فالدٗٔ ٍ ورا لَ داس تطٌِ توا ال ٗمتل تِ غالثا أٍ ػصاس صصا٘تِ
فوات أٍ أزسلِ هٌمطغ المَٓ فوات.

2

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص509 :

العمد
• هسألٔ  6لَ واى الطسف ظؼ٘فا لوسض أٍ صغس أٍ وثس ٍ ًحَّا ففؼال
تِ ها ذوس فٖ الوسألٔ الساتمٔ فالظاّس أى فِ٘ المصا ٍ ،لَ لن ٗمصاد
المتل هغ ػلوِ تعؼفِ ٍ إال ففِ٘ التفص٘ل الوتمدم.

3

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص509 :

العمد
• هسألٔ  7لَ ظستِ تؼصا هثال فلن ٗملغ ػٌِ حتى هات أٍ ظستِ هىاسزا
ها ال ٗتحولِ هثلِ تالٌسثٔ إلى تدًِ وىًَِ ظؼ٘فا أٍ صغ٘سا أٍ تالٌساثٔ
إلى العسب الَازد وىَى العازب لَٗا أٍ تالٌسثٔ إلى الصهااى وفصال
الثسٍدٓ الشدٗدٓ هثال فوات فَْ ػود.

4

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص509 :

العمد
• الثاً٘ٔ إذا ظستِ تؼصا هىسزا ها ال ٗحتولِ هثلِ تالٌساثٔ إلاى تدًاِ ٍ
شهاًِ فوات فَْ ػود

5

شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،ج ،4ص181 :

العمد

• الصَزٓ الثاً٘ٔ :إذا ظستِ تؼصا هىسزا ها ال ٗحتولِ هثلِ تالٌساثٔ إلاى
تدًِ ٍ شهاًِ هي ح٘ث العؼف ٍ الوسض ٍ الصاغس ٍ ًحَّاا ٍ الحاس
الثسد فوات فَْ ػود تال صالف ًصا ٍ فتَى ٍ ال إشىال سَاء لصاد
المتل أٍ ال.

6

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،42ص22 :

العمد

• لال الصادق (ػلِ٘ السالم) فٖ هسسل ًَٗس « »1الساتك ٍ« :إى ػالُ
ٍ ألح ػلِ٘ تالؼصا أٍ تالحجازٓ حتى ٗمتلِ فَْ ػود ٗمتل تِ».
• ٍ فٖ الصح٘ح «« »2سألت الصادق (ػلِ٘ السالم) ػي زجال ظاسب
زجال تؼعا فلن ٗملغ ػٌِ العسب حتاى هاات أ ٗادفغ إلاى الومتاَل
ف٘متلِ؟ لالً :ؼن».

• ٍ ًحَّوا غ٘سّوا هي الٌصَ،

7

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،42ص22 :

العمد

• ًَُُٗ 9سُ ػَيْ تَؼِطِ أَصِحَاتِِِ ػَيْ أَتِٖ ػَثِدِ اللَِِّ ع لَالَ إِىْ ظَسَبَ زَجُال
زَجُلًا تِؼَصاً أٍَِ تِحَجَسٍ فَوَاتَ هِيْ ظَسْتٍَٔ ٍَاحِدٍَٓ لَثِلَ أَىْ َٗتَىَلَّنَ فَُْاََ شِاثُِِ
الْؼَوِدِ فَالدَُِّٗٔ ػَلَى الْمَاتِلِ ٍَ إِىْ ػَلَاُُ ٍَ أَلَحَّ ػَلَِ٘اِِ تِالْؼَصَاا أٍَِ تِالْحِجَاازَِٓ
حَتَّى َٗمْتُلَُِ فَََُْ ػَوِدْ ُٗمْتَلُ تِِِ ٍَ إِىْ ظَسَتَُِ ظَسْتًَٔ ٍَاحِدًَٓ فَتَىَلَّنَ ثُنَّ هَىَثَ
ََِٗهاً أٍَِ أَوْثَسَ هِيْ ََِٗمٍ ثُنَّ هَاتَ فَََُْ شِثُِِ الْؼَوِدِ

8

الكافي (ط  -اإلسالمية) ،ج ،7ص280 :

العمد

•  ٍَ »2« -5 -35088ػَيْ ًَُُٗسَ ػَيْ تَؼِطِ أَصِحَاتِِِ ػَيْ أَتِٖ ػَثِدِ اللَّاِِ
ع لَالَ :إِىْ ظَسَبَ زَجُل زَجُلًا تِؼَصّا أٍَِ تِحَجَسٍ -فَوَاتَ هِيْ ظَسْتٍَٔ ٍَاحِدٍَٓ
لَثِلَ أَىْ َٗتَىَلَّنَ -فَََُْ ُٗشْثُِِ « »3الْؼَوِدَ فَالدَُِّٗٔ ػَلَى الْمَاتِلِ ٍَ -إِىْ ػَلَاُُ ٍَ
أَلَحَّ ػَلَِِِ٘ تِالْؼَصَا أٍَِ تِالْحِجَازَِٓ حَتَّى َٗمْتُلَُِ فَُْاََ ػَوِادْ ُٗمْتَالُ تِاِِ ٍَ -إِىْ
ظَسَتَُِ ظَسْتًَٔ ٍَاحِدًَٓ فَتَىَلَّنَ -ثُنَّ هَىَثَ ََِٗهاً أٍَِ أَوْثَسَ هِيْ َٗاَِمٍ « »4فَُْاََ
شِثُِِ الْؼَوِدِ ٍَ .زٍََاُُ الشَِّ٘خُ تِإِسٌَِادُِِ ػَيْ ًَُُٗسَ « ٍَ »5وَرَا الَّرِٕ لَثِلَُِ.

9

وسائل الشيعة ،ج ،29ص37 :

العمد

•  ٍَ »3« -2 -35085ػٌَُِْ ػَيْ أَتِِِ٘ ػَيِ اتِيِ أَتِٖ ػُوَِ٘سٍ ػَيْ حَوَّااد ػَايِ
الْحَلَثِِّٖ ٍَ ػَيْ هُحَوَّدِ تِيِ َٗحَِ٘ى ػَيْ أَحِوَدَ تِيِ هُحَوَّاد ػَايْ هُحَوَّادِ تِايِ
إِسِوَاػِ٘لَ ػَيْ هُحَوَّدِ تِيِ الْفُعَِ٘لِ ػَيْ أَتِٖ الصَّثَّاحِ الْىٌَِاًِِّٖ جَوِ٘ؼااً ػَايْ
أَتِٖ ػَثِدِ اللَِِّ ع لَالَ :سَأَلٌَْاُُ ػَيْ زَجُلٍ ظَسَبَ زَجُلًا تِؼَصّاا -فَلَانِ ُٗمْلِاغِ
ػٌَُِْ العَّسْبَ حَتَّى هَاتَ -أَ ُٗدِفَغُ إِلَى ٍَلِِّٖ الْوَمْتَُلِ فََ٘مْتُلَُِ لَاالَ ًَؼَانٍَِ -
لَىِيْ لَا ُٗتْسَنُ َٗؼِثَثُ تِِِ ٍَ لَىِيْ ُٗجِ٘صُ ػَلَِِِ٘ تِالسَِّ٘فِ.

10

وسائل الشيعة ،ج ،29ص36 :

العمد
• هسألٔ  8لَ ظستِ توا ال َٗجة المتل فأػمثِ هسظا تسثثِ ٍ هاات تاِ
فالظاّس أًِ هغ ػدم لصد المتل ال ٗىَى ػودا ٍ ال لَد ٍ هغ لصادُ
ػلِ٘ المَد.

11

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص510-509 :

كتاب القصاص
• ٍ لَ ظستِ دٍى ذله فأػمثِ هسظا ٍ هات فالثحث واألٍل

12

شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،ج ،4ص181 :

