 91-8-17كتاب القصاص

4

كتاب القصاص
• هسألٔ  9لَ هٌعِ عي الطعبم أٍ الششاة هذٓ ال ٗحتول لوثلِ الجمبء فَْ
عوذ ٍ إى لن ٗمظذ المتل ٍ ،إى وبى هذٓ ٗتحول هثلِ عبدٓ ٍ ال ٗوَت
ثِ لىي اتفك الوَت أٍ أعمجِ ثسججِ هشع فوبت فف٘هِ التفظه٘ل ثه٘ي
وَى المتل همظَدا ٍ لَ سخبء أٍ ال.

2

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص510 :

كتاب القصاص
• هسألٔ  10لَ طشحِ فٖ الٌبس فعدز عي الخشٍج حتى ههبت أٍ هٌعهِ
عٌِ حتى هبت لتل ثِ ٍ ،لَ لن ٗخشج هٌْب عوذا ٍ تخبرال فال لهَد ٍ
ال دٗٔ لتل ٍ ،علِ٘ دٗٔ خٌبٗٔ اإللمبء فٖ الٌبس ٍ ،لَ لن ٗظْش الحهب ٍ
احتول األهشاى ال ٗثجت لَد ٍ ال دٗٔ.

3

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص510 :

كتاب القصاص
• هسألٔ  :20إرا طشحِ فٖ الٌبس على ٍخِ ال ٗوىٌِ الخشٍج هٌْب فوبت
وبى علِ٘ المَد ثال خالف.
• فبى طشحِ ثح٘ث ٗوىٌِ الخشٍج فلن ٗخشج حتى هبت ،إهب أى ٗىهَى
ثبلمشة هي هَضع ل٘س فِ٘ ًبس ،ثأى ٗىهَى علهى طهشف لهَ تحهشن
لخشج هٌْب ،أٍ ٗمَ  :أًب ألذس على الخهشٍج لىٌهٖ ال أخهشج ،فألهبم
حتى هبت ،لن ٗىي علِ٘ لَد ثال خالفّ ٍ .ل فِ٘ الذٗٔ؟

4

الخالف؛ ج ،5ص161 :

كتاب القصاص
•
•
•
•

للشبفعٖ فِ٘ لَالى:
أحذّوب :فِ٘ الذٗٔ ،ألًِ الدبًٖ ثإلمبئِ.
ٍ الثبًٖ :ال دٗٔ ألًِ أعبى على ًفسِ ٍ .اًوب علِ٘ ضوبى هب خٌتِ الٌبس
ثإلمبئِ فْ٘بّ ٍ»1« ،زا َّ الظح٘ح ًزّت الِ٘.
ٍ الذل٘ل على رله :أى األطل ثشاءٓ الزهٔ ،فال ٗعلك علْ٘ب إال هب ٗمَم
علِ٘ دل٘ل ٍ ،ال دل٘ل على ٍخَة الذٗٔ فٖ رله.

• ( )1األم  ،6 :6و المجمووو  ،379 :18و حليووة الملمووا  ،521 :7و السووراج
الوهاج ،479 :و مغني المحتاج  ،8 :4و حاشية اعانة الطالبين .114 :4
5

الخالف؛ ج ،5ص161 :

كتاب القصاص

• ٍ إرا طشحِ فٖ الٌبس ًظشت فبى أسعش لِ ًهبسا فهٖ حف٘هشٓ حتهى إرا
تدحوت ألمبُ فْ٘ب فلن ٗوىٌِ الخشٍج هٌْب حتى هبت ،فعلِ٘ المهَدٍ ،
إى وبًت الٌبس على ثس٘ط األسع فوبت فبى لن ٗوىٌِ التخلض هٌْهب
هثل أى وبى ضع٘ف الخلمٔ أٍ وج٘شا أٍ هىتَفب أٍ غ٘هش هىتهَف لىهي
الٌبس لْشتِ ٍ هٌعتِ هي الخشٍج فعلِ٘ المَد.
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المبسوط في فقه اإلمامية ،ج ،7ص19 :

كتاب القصاص

• ٍ أهب إى أهىٌِ الخشٍج هٌْب فلن ٗفعل حتى هبت ٍ ،إًوب ٗعلن ّزا هٌِ
ثأى ٗمَ أًب لبدس على الخشٍج ٍ لست أخشج أٍ وبى ثمشة الجئهشٍ ،
هعلَم أًِ لَ اًملت حظل خبسخب عٌْب فال لَد ،ألًِ أعبى علهى لتهل
ًفسِ،
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المبسوط في فقه اإلمامية ،ج ،7ص19 :

كتاب القصاص

• ٍ أهب الذٗٔ لب لَم :فِ٘ الذٗٔ ألًِ َّ الدبًٖ ثإلمبئِ فٖ الٌبس ٍ تهشن
التخلض هع المذسٓ ال ٗسمط الضوبى عي الدبًٖ ووب لَ خشحِ فتهشن
الودشٍح هذاٍآ ًفسِ حتى هبت فإًِ ضبهي ٍ .لب آخشٍى ال دٍٗٔ ،
إًوب علِ٘ ضوبى هب ش٘طتِ الٌبس ،ألًِ لوب لذس على الخالص فلن ٗفعل،
وبى َّ الزٕ أّله ًفسِ ٍ أتلفْب ،فَْ ووب لَ خشج هٌْب ثن عبد فْ٘ب،
ٍ ٗفبسق الدشاح إرا لن ٗذاٍ ًفسِ ألى السشاٗٔ عٌِ حظلت ٍ ،لن ٗهزد
رله ثتشن التذإٍ ٍ ،ل٘س وزله الٌبس ألًْب تستأًف إحشالب ٍ إتالفب
غ٘ش األٍ  ،فلْزا لن ٗىي علِ٘ الذّٗٔ ٍ ،زا ألهَ ألى األطهل ثهشاءٓ
الزهٔ.
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المبسوط في فقه اإلمامية ،ج ،7ص19 :

كتاب القصاص

• الثبلثٔ لَ طشحِ فٖ الٌبس فوبت لتل ثِ ٍ لَ وبى لبدسا علهى الخهشٍج
ألًِ لذ ٗشذُ ٍ ألى الٌبس لذ تشٌح األعظبة ثبلواللبٓ فال ٗت٘سهش لهِ
الفشاس
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شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،ج ،4ص182 :

كتاب القصاص

• أهب لَ علن أًِ تشن الخشٍج تخبرال فال لَد ألًِ أعبى علهى ًفسهِ ٍ
ٌٗمذح أًِ ال دٗٔ لِ أٗضب ألًِ هستمل ثإتالف ًفسِ ٍ ال وزا لَ خهشح
فتشن الوذاٍآ فوهبت ألى السهشاٗٔ ههع تهشن الوهذاٍآ ههي الدهشح
الوضوَى ٍ التلف هي الٌبس ل٘س ثودشد اإللمبء ثل ثبإلحشاق الوتدهذد
الزٕ لَ ال الوىث لوب حظل
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شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،ج ،4ص182 :

