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القسامة

امة القسالبحث في
في مقاصد

اللوث

كمية القسامة
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يمينا

ه في الخطأ و شبه
خمس و عشرون 

القسامة أحكام
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(اللوث)القسامة
في اللوثاألول •
قامت  ننتا الكتاعل نلتق اتاد المتاني *ظنيةو المراد به أمارة •

مع نام استجماع شرائط القبول، الشاهاين عالشاها الواحا أو 

نوعية ال شخصية و لذا ال بد أن يقيي  الحياك  هيذأل ارمياي  في  *•
ودأل المحكمة لو أنكر المدعى عليه وجود اللوث و الحاك  يعتقد وجي

.أو ادع  المدع  وجودأل و الحاك  ينكرأل
لجنية )و هذا يقتض  وجود جمع مي  العقي م مي  أفينات مختلفية •

.حتى يحكموا بوجود اللوث أو عدمه( التحكي 

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
عذا لو وجا متشكطا بامه و نناه ذو سالح نليه الام و •
وجا عذلك في دار قوم أو في مكلة منفردة نتن البلتا ي يتا  أو •

فيها غير أهلها أو في اف قتال مقاب  الخصل بعا المراماة، 
رق عند الحاك  توجب اللوث، م  غير في*ظنيةبالجملة كل أماي  و •

بي  ارسباب المفيد  للظ ، 
ق الموثتود اللوث بإ بار الصبي المميز المعتما نليه، و الفاسفيكص  •

.به في إ باره، و الكافر عذلك، و المرأة و نكوهل
.نوعية ال شخصية كما مر*•

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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المقصد الثان  ف  كمية القسامة
الثاني في عمية القسامةالمقصا •
ون و هي في العما  مسون يمينا، و في الخطأ و شبهه  مس و نشر•

.نلق األاح

528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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القسامةمقداي ع  إن نقصوا 
إن و إن عان له قوم بلغ مقاار القسامة حلف ع  واحا يمينا1مسألة •

ان و لتو عت،*القستامةنقصوا ننه عررت نليهل األيمان حتق يكملوا 
 مسة و القوم أعثر فهل مختارون في تعيين  مسين منهل في العما و

.نشرين في غيره

ا في  ارحوط عدم تحقق القسامة إال بقوم بلغ مقدايها فلو نقصيو*•
.قسامة

528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو ل  يك  للمدع  قسامة
عضا لو لل يكن للماني قسامة أو عان و لكن امتنعوا عال أو ب2مسألة •

مة، و من يوافقه إن عان، و عرر نليهل حتق تتل القساو حلف الماني
*.العادلو لل يوافقه أحا عرر نليه حتق يأتي بتمام 

ه قد مر ف  الهامش المسألة السابقة أن هذا خ ت االحتياط و أني*•
.ال تتحقق قسامة اال بتحقق العدد

528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو كان العدد ناقصا
إن عتان لو عان العاد ناقصا فه  يجب التوزيع نليهل بالستوية فت3مسألة •

يكلف ع  مرة و يتل ولي التام، أو نادهل نشرة يكلف ع  واحا  مسة
أي نكتو النقيصة، أولهل الخيرة بعا يمين ع  واحا، فلهل التوزيتع بيتنهل بت
ان فتي شاءوا؟ ي يبعا األ ير و إن عان األولق التوزيع بالسوية، نعل لو عت

ر واحاا فلهل التوزيع عسر عما إذا عان نادهل سبعة فبعا التوزيع بقي الكس
صتة الخيرة، و األولق حلف ولي الام في المفروض، بت  لتو قيت  إن النقي

عة فالبتاقي مطلقا نلق ولي الام أو أوليائه فليس ببعيا، فإذا عان العاد تست
اء عسر فهل  مسة يكلفها الولي أو األولياء، فإن عان في التوزيع بين األولي

س هتذا بالخيار، و لو وقع فيهل تشاح فال يبعا الرجوع إلق القرنتة، و لتي
.*نكوي

ة اال ال تتحقيق قسيامقد ظهر حكمه م  المسيألتي  السيابقتي  و أنيه *•
.بتحقق العدد

528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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ثالوايهل يعتبر ف  القسامة أن تكون م  
ه  يعتبر في القسامة أن تكتون متن التوارث فعتال أو فتي4مسألة •

يكفتي عونهتا متن قبيلتة أو طبقات اإلرث و لو لل تكن وارثتا فعتال
تبتار الماني و نشيرته نرفا و إن لل تكن من أقربائه؟ الظاهر نام ان
فتراد الوراثة فعال، نعل الظاهر انتبار ذلك في الماني، و أما ستائر األ

ألظهتر أن فايعتفاء بكونهل من القبيلة و العشتيرة غيتر بعيتا، لكتن ا
*أقربائهيكونوا من أه  الرج  و 

األقوي نام اشتراط شي ء فيها ستو  الموافقتة للمتا ني و نلمته*•
.بصاور القت  من الما نق نليه

529-528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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ثالوايهل يعتبر ف  القسامة أن تكون م  
عتبر فيه و الظاهر انتبار الرجولية في القسامة، و أما في الماني فال ت، •

، و مع نام العاد متن الرجتال ففتي عفايتة و إن كانت أحد المدعي 
ع تأم  و إشكال، فال با من التكرار بتين الرجتال، و متحلف  النساء 

النساء الفقا يكلف الماني تمام العاد و لو عان من 

529-528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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واحدأكثر م  المدعى عليهالمدع  أو لو كان 

لو عان الماني أعثر متن واحتا فالظتاهر عفايتة  مستين 5مسألة . •
ستامة و قسامة، و أما لو عان المانق نليه أعثر ففي عفاية  مستين ق

-نامها إشكال، و األوجه تعاد القسامة حسب تعتاد المتانق نليته
د  فلو عان اثنين يكلف ع  منهما متع قومته  مستين قستامة نلتق ر

*وجتهو إن عان ايعتفاء بالخمسين ي يخلتو متن -دنو  الماني
.لكن األول أوجه

.بل هو ارقوى و ارول خ ت اإلحتياط فاروجه تركه* •

529: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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الحلفيد 
لو لل يكلف الماني أو هو و نشيرته فلته أن يترد الكلتف 6مسألة •

أيضا  مسون قستامة، فليكضتر متن قومته فعليه نلق المانق نليه
وا أقت   مسين يشهاون ببراءته، و حلف ع  واحا ببراءته، و لو عتان
براءته من الخمسين عررت نليهل األيمان حتق يكملوا العاد، و حكل ب

قصااا و دية، و إن لل يكن له قسامة من قومه يكلف هتو  مستين
قستامة يمينا، فإذا حلف حكل ببراءته قصااا و دية، و إن لل تكن له

ق و نك  نن اليمين ألزم بالغرامتة، و ي يترد  فتي المقتام اليمتين نلت
.الطرف

530: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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تثبت القسامة ف  ارعضام مع اللوث
تثب  القسامة في األنضاء مع اللوث،7مسألة •
متا و ه  القسامة فيها  مسون في العما و  مس و نشرون في غيتره في•

يمينتا فتي بلغ  الجناية الاية عاألنف و الذعر و إي فبنسبتها من  مستين
يتة العما و  مس و نشرين في الخطأ و شبهه أو ستة أيمان فيمتا فيته د

النفس و بكسابه من الس  فيما فيه دون الاية؟
رج  األحوط هو األول، و األشبه هو الثاني، و نليه ففي اليا الواحاة أو ال•

نتتان و الواحاة و ع  ما فيه نصف الاية ثالث أيمان، و فيما فيته ثلثهتا اث
، فكينئتذ إذ ي تكسر اليمتين. هكذا و إن عان عسر في اليمين أعم  بيمين

الم في اإلابع الواحاة يمين واحاة، و عذا في األنملة الواحاة، و عتذا الكت
يمين بفي الجرح، فيجزي الس  بكسب النسبة و في الكسر يكم  

530: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يشترط ف  القسامة عل  الحالف
يكون حلفه نن جتزم و و الكالف،يشترط في القسامة نلل 8مسألة •

.نلل، و ي يكفي الظن

 531: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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 هل تقبل قسامة الكافر على دعواأل على المسل

و متاه  تقب  قسامة الكافر نلق دنواه نلق المسلل في الع9مسألة •
.*القبولالخطأ في النفس و غيرها؟ فيه  الف، و الوجه نام 

.األقو  قبولها* •

 531: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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هاال بد ف  اليمي  م  ذكر قيود يخرج الموضوع و مويد الحلف ع  اإلب

ي با في اليمين من ذعر قيتود يخترا الموعتوع و متورد10مسألة •
ذعر القات  و المقتتول و نستبهما و من الكلف نن اإلبهام و ايحتمال

ه نماا وافهما بما يزي  اإلبهام و ايحتمال، و ذعر نوع القت  من عون
.يودأو  طأ أو شبه نما، و ذعر اينفراد أو الشرعة و نكو ذلك من الق

 531: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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بالقسامةيثبت 
الثالث في أحكامهاالمقصا •
ق القاتت  الاية نلتو العما،يثب  القصاص بالقسامة في قت  1مسألة •

في الخطأ شبيه العما، و نلق العاقلة في الخطأ المكض، 
يتر تثب  في الخطأ المكض نلق القاتت  ي العاقلتة، و هتو غ: قي و •

.*مرعي

.بل هو الصحيح على ارقوي*•

531: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 



23

لو ادعى على اثني  و له على أحدهما لوث
ق ذي لو ادنق نلق اثنين و له نلق أحاهما لوث فبالنسبة إل2مسألة •

سبة إلتق الككل عما تقام من إثباته بخمسين قسامة، و بالنعان اللوث
ه و ي غيره عان  الانو  عسائر الاناوي، و اليمين نلق المانق نليت

عليى إن يد اليميي قسامة، فلو حلف سقط  دنواه بالنسبة إليته، و 
، *حلفالمدع  

ين هذا الكلف ي يا   في الخمسين، ب  ي با في اللوث من  مسو •
.غير هذا الكلف نلق األقو 

نها فيه نظر و إشكال، رن حلف المدع  ال قيمة لها ف  الجزام و م*•
!القصاص ف  وجه له و إن أفتى به جل الفقهام بل لعل كله  

531: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قتلاللو أياد 
د نليته لو أراد قت  ذي اللوث بعا الثبوت نليه بالقسامة يتر3مسألة •

نصف ديته، 
ليته و أراد قتلته يترد ن*المردودةعذا لو ثب  نلق اآل ر باليمين و •

.الاية نصف 
يميي  ن قد مر اإلشكال فيه ف  التعليق على المسيألة السيابقة و أ*•

.القصاصالمدع  ال قيمة لها ف  الجزام و منها 

531: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو كان لوث و بعض اروليام غائب و يفع الحاضر الدعوى إلى الحاك 

  لو عان لوث و بعض األولياء غائب و رفع الكاعتر التانو4مسألة •
كلفته يطالبه  مسين قسامة، و مع الفقتا يدنواه،و إلق الكاعل تسمع 

يثبت   مسين يمينا في العما، و في غيره نصفها حسب ما نرف ، و
،داحقه، و لل يجب انتظار سائر األولياء، و له ايستيفاء و لو قو

 532: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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لو كان لوث و بعض اروليام غائب و يفع الحاضر الدعوى إلى الحاك 

يبه، فتإذا ثل لو حضر الغائب و أراد استيفاء حقه قالوا حلف بقار نص•
لث و عان واحاا ففي العما  مس و نشرون، و إن عان اثنين فلك  ث

هكذا، و في الكسور يجبر بواحاة 
، *يمينهيكتم  ثبوت حق الغائب بقسامة الكاعر أو و •
الغائب بهتا و يكتم  التفصي  بين قسامة الكاعر فيقال بثبوت حقو •

ها، يمينه  مسين يمينا مع فقا القسامة فيقال بعام ثبوته ب

.هذا هو القول الكق*•

 532: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 



27

لو كان لوث و بعض اروليام غائب و يفع الحاضر الدعوى إلى الحاك 

ة، و مع يكتم  ثبوت حق الغائب بضل يمين واحاة إلق ناد القسامو •
فقاها و يمين الكاعر عل حصته من األيمان، 

قتاها يكتم  نام ثبوت دنو  الغائب إي بخمسين قسامة، و متع فو •
و يكلف  مسين يمينا عالكاعر، و لو عان الغائتب أزيتا متن واحتا
، ادنق الجميع عفاهل  مسين قسامة أو  مسين يمينا من جميعهل

نه، ايحتمايت األ ير سيما إذا ثب  حقه بخمسين يمينا مأقو  •
.*األولياءيأتي ايحتمايت مع قصور بعض و •
ع إليى ككونه  مجنوني  أو غير بالغي  و وليه  غير حاضر فيرجي*•

.نفس المسألة

 532: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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لو كذّب أحد الوليي  فاحبه
ا إذا لو عذ ب أحا الوليين ااحبه لل يقاح فتي اللتوث فيمت5مسألة •

عان  أمارات نلق القت ،
نعل ي يبعا القاح إذا عان اللتوث بشتاها واحتا متثال، و المقامتات •

.مختلفة

 532: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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لفهلو مات الول  قبل إقامة القسامة أو قبل ح
لو مات الولي قب  إقامة القسامة أو قبت  حلفته قتام وارثته6مسألة •

فعليه إذا أراد إثبات حقه القستامة، و متع فقتاها ،مقامه في الانو 
ان  مسون أو  مس و نشرون يمينا، و إن مات الولي في أثناء األيم

للوارث فالظاهر لزوم استئناف األيمان، و لو مات بعا عمال العاد ثب 
.حقه من غير يمين

 532: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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ه شهد اثنان أنيث  لو حلف المدع  مع اللوث 
غائباكان 

ان أنه لو حلف الماني مع اللوث و استوفق الاية ثل شها اثن7مسألة •
تبط  مكبوسا عذلك فه  أو عان غائبا غيبة ي يقار معها نلق القت 

  الخصومة بذلك و استعيات الاية أم ي مجال للبينة بعا فصالقسامة 
،*الثانيباليمين؟ فيه تردد، و األرجح 

نعل لو نلل ذلك وجاانا بطل  القسامة و استعيات الاية، •
تعمتا لو اقتص بالقسامة أو الكلف أ ذت منه الاية لو لل يعتترف بو •

.الكذب، و إي اقتص منه

و ارفح هو ارول*•

 533: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 



31

ا قتلته أن»: لو استوفى حقه بالقسامة فقال آخر
«منفردا

عتان ان فت« أنا قتلته منفردا»: لو استوفق حقه بالقسامة فقال آ ر8مسألة •
لته الرجتوع إلتق المقتر إي إذا فليس الماني حلف وحاه أو مع القسامة

امة، و ي با عذ ب نفسه و ااد المقر، و حينئذ ليس له العم  بمقتضق القس
ف إن لل يكلف و قلنا بعام لتزوم حلفته و عفتق حلتو من رد ما استوفاه، 

ب قومه فإذا ادنق جزما فكذلك ليس له الرجوع إلق المقر إي متع تكتذي
جاز له الرجتوع إلتق*عذلكإن ادنق ظنا و قلنا بسماع دنواه و نفسه، 

يكتذ ب ثبوت الخيار لو لتلالظاهر المقر و جاز العم  بمقتضق القسامة، و 
.نفسه و رجع نن جزمه إلق الترديا أو الظن

قسيامة يشيترط في  القد مر ف  المسألة الثامنة ف  كمية القسامة أنيه *•
.و يكون حلفه ع  جزم و عل ، و ال يكف  الظ عل  الحالف،

531: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو اتهي  يجيل بالقتيل و اليتمس اليول  مي  
الحاك  حبسه

يكضر لو اتهل رج  بالقت  و التمس الولي من الكاعل حبسه حتق9مسألة •
إذا عتان الرجت  ممتن يوثتق بعتام إي *إجابتتهالبينة فالظتاهر جتواز 

.لهيخلق سبيأيام و لو أ ر الماني إقامة البينة إلق ستة ، **فراره

.بسببللحاك  -أي اللوث-التهمةإن حصلت *•

:وطفيجوز للحاك  حبس المته  بالقتل ستة أيام بث ثة شر**•
.التماس المدع  حبسه. 1•
.حصول اللوث للحاك . 2•
.عدم كون المته  مم  يوثق بعدم فرايأل. 3•

531: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قصاص النفس

سقصاص النف

في الموجب

الشرائط 
ه المعتبرة في

ما يثبت به 

كيفية 
االستيفاء

508: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
في عيفية ايستيفاءالقول •
نا و قت  العما يوجب القصاص نينا، و ي يوجب الاية ي ني1مسألة •

ي تخييرا،
ل الجتاني و لتو بتذ، فلو نفا الولي القود يسقط و ليس له مطالبة الاية•

،نفسه ليس للولي غيرها
ب  الاية و لو نفا الولي بشرط الاية فللجاني القبول و نامه، و ي تث•

فتا بشترط إي برعاه، فلو رعي بها يسقط القود و تثب  الاية، و لو ن
قط القود، و بنكو التعليق فإذا قب  سعان  الاية اح نلق األاح، و لو 

جتب لو عان الشرط إنطاء الاية لل يسقط القتود إي بإنطائته، و ي ي
.ظهانلق الجاني إنطاء الاية لخالص نفسه، و قي  يجب لوجوب حف

534-533: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
قت  نماا مكضا ما الذي يجب نليه؟إذا •
همتا ، فكت  واحتا منالقود أو الدية: القتل أوجب أحد شيئي قال قوم •

نن أا  في نفسه، فان ا تار أحاهما ثب  و سقط اآل ر و إن نفق
.أحاهما سقط اآل ر فعلق هذا موجب القت  القود أو الاية

يقت  أو ، و الولي بالخيار بين أنالقتل أوجب القود فقطو قال آ رون •
ت  الايتة، يعفو فان قت  فال عالم، و إن نفا نلق مال سقط القود، و ثب

ين باي نن القود، فيكون الاية نلق هذا باي نن بال و نلق المتذهب
فيته معا يثب  الاية بالعفو سواء رعي الجاني ذلك أو لتل يترض، و

. الف

52: ، ص7المبسوط ف  فقه اإلمامية؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
و القود الذي نص أفحابنا عليه و اقتضته أخبايه  أن القتل يوجبو •

الولي بالخيار بين أن يقت  أو يعفو 
قت  فال عالم فان •
يقبت  إن نفا لل يثب  الاية إي برعا الجاني و إن بذل القتود و لتلو •

ا الجتاني، الاية لل يكن للولي نليه غيره فان طلب الولي الاية و بتذله
بهيا فيان لي  يير عان  فيه الاية مقارة نلق ما نذعره في الايات، 

.ليهالول  جاز أن يفادي نفسه بالزياد  عليها على ما يتراضيان ع

52: ، ص7المبسوط ف  فقه اإلمامية؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
قط، إذا قلنا إن القت  يوجب القود فقط، فان نفا نن الايتة لتل يستو •

ن نفتا ألنه نفا نما لل يجب له عما لو نفا نن الشفعة قبت  البيتع و إ
فتق نن القود فاما أن يعفو نلق مال أو نلق غير مال أو يطلق، فان ن

جتب و لل ي. نلق مال ثب  المال، و إن نفق نلق غير مال سقط القود
.المال

يه و إن أطلق قال قوم يسقط القود إلق غير متال، و هتو التذي يقتضت•
  مذهبنا، ألن الذي وجب له هو القود، فإذا نفق ننه فقا نفق نن عت

.ما وجب له، و منهل من قال يجب المال بمجرد العفو

 53: ، ص7المبسوط ف  فقه اإلمامية، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
ين إذا من قال يوجب أحا شيئين القود أو الاية فتالكالم فتي فصتلو •

ان ا تار و إذا نفا، فان ا تار الاية تعين  و سقط القتود ألنته إذا عت
اول مخيرا فيهما فإذا ا تار أحاهما تعين و سقط اآل ر، فان أراد الع
ق، بعا هذا إلق القود لل يكن له، ألنه يعال نن األدنق إلق ما هو أنلت
و نلق و إن ا تار القصاص تعين و سقط  الاية فإن أراد ههنا أن يعف

يجوز أن يعال ننته إلتق : مال قال قوم ليس له ذلك، و قال آ رون
.الاية فإنه ي يمتنع أن يعود إلق ما عان له بعا ترعه

 53: ، ص7المبسوط ف  فقه اإلمامية، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
أوي العفو فان نفق نن الاية ثب  القصاص، و إن نفا نن القصتاصفأما •

ط فأما أن يعفو نلق مال أو غير مال أو يطلق فان نفا نلق غير متال ستق
المال، ألنه قا وجب له أحا شيئين، فإذا نفا نن أحاهما ثبت  اآل تر، و

ل ألنته قوله نلق غير مال إسقاط بعا ثبوته، و إن نفا نلق مال ثب  المتا
و وجب له أحاهما ي بعينه، فإذا نفا نن أحاهما نلق ثبوت اآل ر ثبت 

.إن نفا مطلقا ثب  المال
أو و الفرد بين هذا و بين القول األول أن ههنا أوجب أحتا شتيئين القتود•

المال فإذا نفا نن أحاهما مطلقا نلل أنته أراد استتبقاء اآل تر، و لتيس 
ا عذلك إذا قي  أوجب القود فقط، ألن الواجب هناك القتود ي غيتر، فتإذ

جتب أطلق العفو لل يجب شي ء ألنه قا نفا نن ع  ما وجب له، فلهذا لل ي
. له شي ء

 53: ، ص7المبسوط ف  فقه اإلمامية، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
تعتالقالواجب في قت  العما أاتالة هتو القصتاص ننتانا، لقولته و •

اصُ ٰ  عُتِبَ نَلَتيْكُلُ الْقِتص»: و قوله« 45: المائاة»« النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»
فتي أحتا « 3»ي الاية  الفاً للشافعي « 178: البقرة»« ٰ  فِي الْقَتْلق

 إن أراد قوليه فجعلهما أالين، و هو قول أبي نلي ، فإن ه ذعر أن  الولي 
.«4»أ ذ الاية و امتنع الجاني عان الخيار للولي  

.97ص 12ا : الكاوي الكبير( 3)•
.274ص 9ا : نقله ننه في مختلف الشيعة( 4)•

152: ، ص11كشف اللثام و اإلبهام ع  قواعد ارحكام؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
يستال  له بوجوه، و •
( رحالجتالخبت  و )قوله الق اهلل نليه و آله من اايب بام أو  ب  : منها•

ين أن فهو بالخيار بين إحا  ثالث فإن أراد الرابعة فخذوا نلتق يايته بت
«.52ص 8ا : السنن الكبر »يقتص  أو يعفو أو يأ ذ العق  

هو القود العما: قول الصادد نليه السالم في  بر نالء بن الفضي : و منها•
متن أبتواب 1ب 145ص 19ا : وسائ  الشتيعة»أو رعا ولي  المقتول 

« .13ديات النفس ح 
أن  فيته إستقاط بعتض الكتق  فلتيس: و منها. ععيفان سنااً و ديلةوهما •

 مكض للجاني ايمتناع عإبراء بعض الاين، و ععفه ظاهر، فإن ه معاوعة ي
ب نليه، أن  الرعا بالاية ذريعة إلق حفظ نفس الجاني فيج: و منها. إسقاط

.و نلق المشهور. و قا يمنع الوجوب

 153: ، ص11كشف اللثام و اإلبهام ع  قواعد ارحكام، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
  لته نفا الولي  نلق مال لل يسقط حق ه من القصتاص، و ي يثبتفلو •

ب الايتة الاية إل ا برعا الجاني فإن  القت  إن ما أوجب القصاص فال يج
ح ابتن ما لل يرض بها الجاني، و لقول الصادد نليه السالم في اتكي

ول أن من قت  مؤمناً متعم ااً قيا منه، إل ا أن يرعي أولياء المقتت: سنان
نتا نشتر يقبلوا الاية، فإن رعوا بالاية و أحب  ذلك القات  فالايتة اث

« 8» الفاً للشافعي و أحمتا و جمانتة متن العام تة . الخبر« 7»ألفاً 
.فأوجبوا الاية بالعفو و إن لل يرض بالجاني

من أبواب ديات التنفس ح 1ب 144ص 19ا : وسائ  الشيعة( 7)•
9.

.475ص 18ا : المجموع( 8)•

 153: ، ص11كشف اللثام و اإلبهام ع  قواعد ارحكام، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
ن المتال لو نفا و لل يشترط المال سقط القصاص، و ي يستكق  شيئاً متو •

ي  فترعي الجاني أو ي أطلق العفو أو ار ح بنفي المتال ينكصتار الكتق  
قتول « 1»و للعام تة . فإذا نفا ننه فقا نفا نن ع   ما وجب لتهالقصاص 

لي  ستواه بثبوت الاية مع إطالد العفو و لو بذل الجاني القود لل يكتن للتو
الفتاً فإن شاء استوفاه و إن شاء نفا مج اناً و ليس له أن يعفو نلق مال،  

.و أعرابه« 2»للشافعي 
جبتر فإن طلب الاية أو أق   أو أعثر و رعي الجاني اح ، و إن امتنع لتل ي•

ر الجاني نلق البذل، ب  إم ا أن يقتص  منه أو يعفق ننه مج اناً، و عما ي يجب
ايتة و نلق بذل المال ي يجبر الولي  نلق قبوله حت تق لتو بتذل الجتاني ال
كايتة أععافها و رعي الولي  اح ، و إل ا يرض فله القصاص و ي بتأ  بك

.نبارة المبسوط يشتمالها نلق تفصي  أقوال العام ة هنا

 154: ، ص11كشف اللثام و اإلبهام ع  قواعد ارحكام، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
ليول ّ الثابت ف  القتل العمدي القود دون الدية، فليس(: 130مسألة )•

ط عنيه المقتول مطالبة القاتل بها إلّا إذا يض  بذلك، و عندئذٍ يسيق
و يجوز لهما التراض ( 1)القود و تثبت الدية 

•______________________________
نلق المشهور شهرة نظيمتة بتين األاتكاب، بت  اد نتي نليته ( 1)

.اإلجماع
، حيتث حكتي ننهمتا فتي المستألة «1» الفاً للعماني و اإلسكافي •

.التخيير بين ايقتصاص و الاية
.274: 9حكاه في المختلف ( 1)•

 151: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
ر، ه بتن ستنان و ابتن بكيتٰ  تال  نلق هذا القول اكيكة نبا الت  و •

قتت  سُئِ  نن المؤمن ي: ، قال(نليه السالم)ه ٰ  جميعاً نن أبي نبا ال  
إن لل يكتن نلتل بته انطلتق إلتق: فقال»: المؤمن متعم ااً إلق أن قال

قتلتوه أولياء المقتول فأقر  نناهل بقت  ااحبه، فإن نفوا ننته فلتل ي
ت ين أنطاهل الاية و أنتق نسمة و اام شهرين متتتابعين و أطعتل ست

. «2»« ه نز  و ج  ٰ  مسكيناً توبةً إلق ال  

. 1ح 28أبواب الكفارات ب / 398: 22الوسائ  ( 2)•

 151: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
أن ته (: نليته الستالم)ه ٰ  اكيكة ابن سنان الثانية نن أبي نبا الت  و •

ب قت  مؤمناً، و هو يعلل أن ه مؤمن، غير أن ه حمله الغضنن  رج  سئ  
وبته ت: قال»نلق أن ه قتله، ه  له من توبة إن أراد ذلك أو ي توبة له؟ 
ه أنطاهل إن لل يعلل انطلق إلق أوليائه فأنلمهل أن ه قتله، فإن نفي نن

ت ين الاية و أنتق رقبة و اام شتهرين متتتابعين و تصتا د نلتق ست
.«1« »مسكيناً

.3ح 28أبواب الكفارات ب / 399: 22الوسائ  ( 1)•

 152: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
ه ٰ    قل  ألبتي نبتا الت: تؤيِّا ذلك رواية أبي بكر الكضرمي، قالو •

قلت : قال« جزاؤه جهنل: قال»رج  قت  رجلًا متعم ااً ( نليه السالم)
ت ين نعل، يصوم شتهرين متتتابعين و يطعتل ست: قال»ه  له توبة؟ : له

نه الايتة؟ ي يقبلون م: قل : قال« مسكيناً و يعتق رقبة، و يؤد ي ديته
 يقبلتون ي: قل : قال« يتزوا إليهل، ثل  يجعلها الة يصلهل بها: قال»

.«2« »يصر ه ارراً يرمي بها في دارهل: قال»منه و ي يزو جونه؟ 

.4ح 28أبواب الكفارات ب / 399: 22الوسائ  ( 2)•

 152: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
:النبو يتانو •
فتاي، و إم ا ي: من قت  له قتيلًا فهو يخي ر بين النظرين»: ففي إحااهما•

.«3« »إم ا أن يقت 
، ستنن 238: 2ورد بتفاوت يسير باأللفاظ عما في مستنا أحمتا ( 3)•

...(.فهو بخير النظرين )حيث ورد بلفظ 53: 8البيهقي 

 152: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
: ثالثٰ  من أُايب بام أو  ب  فهو بالخيار بين إحا »: في الثانيةو •

.«4« »إم ا أن يقتص ، أو يأ ذ العق ، أو يعفو
كر هو أن  رواية أبي ب: و الصكيح هو قول المشهور، و الوجه في ذلك•

هتا نلتق الكضرمي و النبوي تين ععاف سنااً، فال يمكتن ايستتايل ب
.ثبوت حكل شرني أالًا

.188: 2، سنن الاارمي 31: 4مسنا أحما ( 4)•

 152: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
فهمتا و إن دل تتا بظاهرهمتا نلتق القتول : أم ا الصكيكتان األولتانو •

ي نتن بالتخيير ألن ه إذا وجب نلق القات  إنطاء الاية ننا نفتو التول
كالتة، و ايقتصاص، جاز للولي  ترك القصاص و مطالبته بالايتة ي م
ن ه بتٰ  هذا هو معنق التخيير إل ا أن هما معارعتان بصتكيكة نبتا الت  

  مؤمناً من قت»: يقول( نليه السالم)ه ٰ  سمع  أبا نبا ال  : سنان، قال
ة، فتإن أولياء المقتول أن يقبلتوا الايتٰ  متعم ااً قيا منه، إل ا أن يرعق

.«1»الكايث « رعوا بالاية و أحب  ذلك القات  فالاية
.3ح 19أبواب القصاص في النفس ب / 53: 29الوسائ  ( 1)•

 153: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص

، و لكن ي با  متن تقتايل هتذه الصتكيكة نلتق تلتك الصتكيكتين•
وت لموافقتها إلطالد الكتاب المجيا من ناحية، فإن ته ظتاهر فتي ثبت
ن لته الويية نلق القصاص فقط باإلعافة إلتق التولي، دون أن يكتو

.المطالبة بالاية، و لمخالفتها للعام ة من ناحية أُ ر  دونهما

 153: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
ولتي  هي أن  الاية ي تثب  إل تا برعتا الجتاني، فتال يكتون: فالنتيجة•

.المجني نليه بالخيار بين ايقتصاص منه و مطالبته الاية
.هذا عل ه فيما إذا تمك ن من ايقتصاص•
فصتيله و أم ا إذا لل يتمك ن منه لمانعٍ لزم  الجاني الاية، عما سيأتي ت•

.«2»ٰ  ه تعالقٰ  إن شاء ال  
.241في ص ( 2)•

 153: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
 تَوْبَتُهُبَابُ أَنَّ مَنْ قَتَ َ مُؤْمِناً نَلَق دِينِهِ فَلَيْسَ ْ لَهُ تَوْبَةٌ وَ إِلَّا اَكَّ 9ْ« 5»•
هْ ِ بْتنِ « 6»-35073-1• مُكَمَّاُ بْنُ يَعْقُوبَ نَنْ نِاَّةٍ مِنْ أَاْكَابِنَا نَنْ ستَ

زِيَادٍ وَ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ يَكْيَق نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُكَمَّاٍ جَمِيعاً نَنِ ابْتنِ مَكْبُتوبٍ 
سُئِ َ نَنِ :نَنْ نَبْاِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع قَالَ

هِ فَلَا تَوْبَةَ فَقَالَ إِنْ عَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِ-الْمُؤْمِنِ يَقْتُ ُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّااً هَ ْ لَهُ تَوْبَةٌ
دَ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَافَإِنَّ -مِنْ أَمْرِ الاُّنْيَا« 7»وَ إِنْ عَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبٍ -لَهُ

قَتْت ِ فَتأَقَرَّ نِنْتاَهُلْ بِ-وَ إِنْ لَلْ يَكُنْ نُلِلَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَق أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُتولِمِنْهُ 
مَةً وَالدِّيَةَفَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَ ْ يَقْتُلُوألُ أَعْطَاهُ ُ -اَاحِبِهِلْ امَ وَ أَنْتَتقَ نَستَ  اتَ
.وَ أَطْعَلَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَق اللَّهِ نَزَّ وَ جَ َّ-مُتَتَابِعَيْنِشَهْرَيْنِ

.2-276-7الكافي -(6)•
.شي ء-في المصار زيادة-(7)•

30: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
نَاوَ • نٍ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ نَنِ الْكَسَنِ بْنِ مَكْبُوبٍ نَنْ مُكَمَّاِ بْتنِ ستِ

وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ نَنِ الْكَسَنِ « 1»بُكَيْرٍ جَمِيعاً نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع 
اُودُ « 2»بْنِ مَكْبُوبٍ نَنْ نَبْاِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْترٍ  وَ رَوَاهُ الصتَّ

. «3»أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ نَنِ الْكَسَنِ بْنِ مَكْبُوبٍ مِثْلَهُ 

.651-163-10التهذيب -(1)•
.659-165-10التهذيب -(2)•
.5146-95-4الفقيه -(3)•

 31: ، ص29وسائل الشيعة، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
بَابُ وُجُوبِ عَفَّارَةِ الْجَمْعِ بِقَتْ ِ الْمُؤْمِنِ نَمْااً نُاْوَانا28ً« 3»•
مُكَمَّاُ بْنُ يَعْقُوبَ نَنْ نِاَّةٍ مِنْ أَاْكَابِنَا نَنْ سَهْ ِ « 4»-28885-1•

بْنِ زِيَادٍ وَ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ يَكْيَق نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُكَمَّاٍ جَمِيعتاً نَتنِ ابْتنِ 
اِ اللَّتهِ ع مَكْبُوبٍ نَنْ نَبْاِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً نَنْ أَبِي نَبْ

لْ فَقَتالَ إِنْ لَت-سُئِ َ نَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُ ُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّااً إِلَق أَنْ قَالَ: قَالَ
-احِبِهِفَأَقَرَّ نِنْاَهُلْ بِقَتْت ِ اتَ -يَكُنْ نُلِلَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَق أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ
هْرَيْنِ وَ أَنْتَقَ نَسَمَةً وَ اَامَ شَ-الدِّيَةَفَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَ ْ يَقْتُلُوألُ أَعْطَاهُ ُ 

.وَ أَطْعَلَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَق اللَّهِ نَزَّ وَ جَ َّ-مُتَتَابِعَيْنِ

398: ، ص22وسائل الشيعة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
مُكَمَّاُ بْنُ الْكَسَنِ بِإِسْنَادِهِ نَتنْ يُتونُسَ بْتنِ نَبْتاِ « 5»-28886-2•

اَّمِ إِذَا قَالَ أَبُو نَبْاِ اللَّهِ ع عَفَّارَةُ الت: الرَّحْمَنِ نَنْ نَبْاِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ
فَيإِنْ -فَعَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَ نَفْسَهُ مِتنْ أَوْلِيَائِتهِ-قَتَ َ الرَّجُ ُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّااً
نَازِماً نَلَتق-إِذَا عَانَ نَادِماً نَلَق مَا عَانَ مِنْهُ-قَتَلُوألُ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ

هْ-تَرْكِ الْعَوْدِ وَ إِنْ نُفِيَ نَنْهُ ومَ شتَ رَيْنِ فَعَلَيْتهِ أَنْ يُعْتِتقَ رَقَبَتةً وَ يَصتُ
وَ يَعْتزِمَ -يَنْاَمَ نَلَق مَا عَانَ مِنْهُوَ يُطْعِلَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ أَنْ-مُتَتَابِعَيْنِ

.وَ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ نَزَّ وَ جَ َّ أَبَااً مَا بَقِيَ الْكَاِيثَ-نَلَق تَرْكِ الْعَوْدِ

398: ، ص22وسائل الشيعة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
أحاديث4فيه 28الباب -(3)•
، و 239-267-1، و تفستتير العياشتتي 2-276-7الكتتافي -(4)•

.من أبواب قصاص النفس9من الباب 1أورده بتمامه في الكايث 
متن 1، و أورد ذيله فتي الكتايث 1196-322-8التهذيب -(5)•

.من هذه األبواب10الباب 

398: ، ص22وسائل الشيعة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
رِ بْت« 1»-28887-3• نِ وَ بِإِسْنَادِهِ نَنِ الْكُسَيْنِ بْنِ سَعِياٍ نَتنِ النَّضتْ

ئِ  َ نَتنْ سُوَيْاٍ نَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي نَبْاَ اللَّهِ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ستُ
بُ -قَتَ َ مُؤْمِناً وَ هُوَ يَعْلَلُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ« 2»رَجُ ٍ  غَيْرَ أَنَّتهُ حَمَلَتهُ الْغَضتَ

وْبَتُتهُ قَالَ تَ-هَ ْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ أَوْ لَا تَوْبَةَ لَهُ-نَلَق أَنَّهُ قَتَلَهُ
 َ عَنْيهُ فَإِنْ عُفِيفَأَنْلَمَهُلْ أَنَّهُ قَتَلَهُ -إِنْ لَلْ يُعْلَلْ انْطَلَقَ إِلَق أَوْلِيَائِهِ« 3»

اَّدَ نَلَق وَ تَصَ-وَ أَنْتَقَ رَقَبَةً وَ اَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ-الدِّيَيةَأَعْطَاهُ ُ 
.سِتِّينَ مِسْكِيناً

ق• وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ نَنْ نِاَّةٍ مِنْ أَاْكَابِنَا نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُكَمَّاِ بْتنِ نِيستَ
وَ بِإِسْنَادِهِ نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُكَمَّتاٍ نَتنْ « 4»نَنِ الْكُسَيْنِ بْنِ سَعِياٍ مِثْلَهُ 

.«5»أَبِي جَمِيلَةَ نَنْ أَبِي أُسَامَةَ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع نَكْوَهُ 
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قتل العمد يوجب القصاص
فَّارِ نَتنِ « 6»-28888-4• نِ الصتَّ وَ بِإِسْنَادِهِ نَنْ مُكَمَّتاِ بْتنِ الْكَستَ

نَتنْ « 7»السِّنْاِيِّ بْنِ مُكَمَّاٍ نَنْ اَفْوَانَ بْنِ يَكْيَق نَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَعْفَرٍ 
ا قُلْ ُ لِتأَبِي نَبْتاِ اللَّتهِ ع رَجُت ٌ قَتَت َ رَجُلًت: قَالَأَبِ  بَكْرٍ الْحَضْرَمِ ِّ 

و-لَهُ هَ ْ لَهُ تَوْبَةٌ: قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّلُ قَالَ قُلْ ُ-مُتَعَمِّااً مُ قَالَ نَعَتلْ يَصتُ
وَ يُطْعِلُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ يُعْتِقُ رَقَبَةً -شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

يْهِ ْ ثُي َّ قَالَ يَتَيزَوَّجُ إِلَي-لَا يَقْبَلُونَ مِنْهُ الدِّيَةَ: قَالَ قُلْتُ-دِيَتَهُيُؤَدِّي وَ •
لُهُ ْ  لَة  يَصيِ يَقْبَلُيونَ مِنْيهُ وَ لَيا لَيا: قَيالَ قُلْيتُ-بِهَيا« 8»يَجْعَلُهَا فيِ

.فُرَيا  يَرْمِ  بِهَا فِ  دَايِهِ ْ« 1»قَالَ يَصُرُّألُ -يُزَوِّجُونَهُ

 399: ، ص22وسائل الشيعة، ج 
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الْحَضْرَمِ ِّبَكْرٍ أَبو ///  مُنْذِيِ بْ ِ جَعْفَرٍ 
جَعْفَرٍ أو جيفرمُنْذِرِ بْنِ •
يحي  البجل  عنهثقة لنقل ففوان ب  •

الْحَضْرَمِ ِّبَكْرٍ أَبو •

عنه رأل و اكثاي سيف ب  عميالبجل  ثقة لنقل ففوان ب  يحي  •
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قتل العمد يوجب القصاص
-، و نوادر أحما بن مكمتا بتن نيستق1197-323-8التهذيب -(1)•

63-129.
.مؤمن-في المصار زيادة-(2)•
.يقربه-في المصار-(3)•
.3-276-7الكافي -(4)•
.650-162-10التهذيب -(5)•
.1203-324-8التهذيب -(6)•
.جيفر-في المصار-(7)•
.يصلكهل-في المصار-(8)•
.يصرها-في المصار-(1)•

 399: ، ص22وسائل الشيعة، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
. «3»وَ غَيْرِهِ « 2»وَ يَأْتِي مَا يَاُلُّ نَلَق ذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ : أَقُولُ•
6و 5و 3، و ايحاديتث 9من الباب 3و 1ياتي في الكايث -(2)•

.من أبواب قصاص النفس10من الباب 
.من هذه األبواب29ياتي في الباب -(3)•
•

•
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قتل العمد يوجب القصاص
يُّ وَ الْقَاتِ ُ بَابُ أَنَّ الثَّابِ َ بِقَتْ ِ الْعَمْاِ هُوَ الْقِصَاصُ فَإِنْ تَرَاعَق الْوَل19ِ« 4»•

بِالاِّيَةِ أَوْ أَعْثَرَ أَوْ أَقَ َّ جَازَ
مُكَمَّاُ بْنُ يَعْقُوبَ نَنْ نَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيلَ نَنْ مُكَمَّتاِ بْتنِ « 5»-35129-1•

 َ مَتنْ قَتَت: نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّتهِ ع قَتالَبَعْضِ أَفْحَابِنَا نِيسَق نَنْ يُونُسَ نَنْ 
لُوا الاِّيَةَ أَوْ أَنْ يَقْبَ-فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْعَق أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ-مُؤْمِناً مُتَعَمِّااً
وَ -هُلْ جَازَفَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ بَيْنَ-أَوْ أَقَ َّ مِنَ الاِّيَةِ-بِأَكْثَرَ مِ َ الدِّيَةِيَتَرَاعَوْا 

أَوْ أَلْفُ دِينَتارٍ أَوْ -وَ قَالَ الاِّيَةُ نَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَلٍ-قِياُوا« 6»إِنْ تَرَاجَعُوا 
.مِائَةٌ مِنَ الْإِبِ ِ

-4، و ايستبصار 641-160-10، التهذيب 9-282-7الكافي -(5)•
260-979.

."هامش المخطوط"و إن لل يتراعوا-في التهذيب-(6)•

52: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
وَ: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع فِي حَاِيثٍ قَتالَ« 7»-35130-2•

« 8»ادُ فَهُوَ نَمْتاٌ يُقَت-إِنْ نَلَاهُ وَ أَلَحَّ نَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْكِجَارَةِ حَتَّق يَقْتُلَهُ
.بِهِ

وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ نَنْ نَلِتيِّ بْتنِ « 1»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ نَنْ يُونُسَ •
.إِبْرَاهِيلَ مِثْلَهُ

.9-280-7الكافي -(7)•
.يقت -في المصار-(8)•
.628-157-10التهذيب -(1)•

52: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
نَادِهِ نَتنِ « 2»-35131-3• مُكَمَّاُ بْنُ الْكَسَنِ بِإِستْ

نِ الْكُسَيْنِ بْنِ سَعِياٍ نَنِ ابْنِ أَبِي نُمَيْرٍ نَنْ حَمَّادٍ نَت
وَيْاٍ الْكَلَبِيِّ وَ نَنْ نَبْاِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْ نِ ستُ

اِ اللَّهِ جَمِيعاً نَنْ نَبْاِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْ ُ أَبَا نَبْ
إِلَّتا أَنْ -ع يَقُولُ مَنْ قَتَ َ مُؤْمِنتاً مُتَعَمِّتااً قِيتاَ مِنْتهُ

وا فَتإِنْ-يَرْعَق أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الاِّيَةَ  رَعتُ
.ذَلِكَ الْقَاتِ ُ فَالاِّيَةُ الْكَاِيثَأَحَبَّبِالاِّيَةِ وَ 

.980-261-4، و ايستبصار 638-159-10التهذيب -(2)•
 53: ، ص29وسائل الشيعة، ج 



66

قتل العمد يوجب القصاص
وَ بِإِسْنَادِهِ نَنِ الْكَسَنِ بْنِ مَكْبُوبٍ نَنْ هِشَامِ بْتنِ « 3»-35132-4•

فِتي سَالِلٍ نَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ نَنِ الْكَكَلِ بْنِ نُتَيْبَةَ نَنْ أَبِتي جَعْفَترٍ ع
.لَيْسَ الْخَطَأُ مِثْ َ الْعَمْاِ الْعَمْاُ فِيهِ الْقَتْ ُ: حَاِيثٍ قَالَ

.«4»رَوَاهُ الصَّاُودُ بِإِسْنَادِهِ نَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِلٍ مِثْلَهُ وَ •

.681-174-10التهذيب -(3)•
.5209-109-4الفقيه -(4)•

 53: ، ص29وسائل الشيعة، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
نَتنْبَعْضِ أَفْحَابِهِ وَ بِإِسْنَادِهِ نَنِ ابْنِ فَضَّالٍ نَنْ « 5»-35133-5•

- أَنْ يَتَعَمَّتاَعُ ُّ مَنْ قَتَ َ شَيْئاً اَغِيراً أَوْ عَبِيراً بَعْاَ: أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع قَالَ
.فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ

متن البتاب 4، و أورده في الكايث 648-162-10التهذيب -(5)•
.من هذه األبواب31

 53: ، ص29وسائل الشيعة، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
يُّ فِتي « 6»-35134-6• أَحْمَاُ بْنُ نَلِتيِّ بْتنِ أَبِتي طَالِتبٍ الطَّبْرِستِ

يْنِ ع فِتي قَوْلِتهِ تَعَتالَق وَ لَكُتلْ فِتي  الْإِحْتِجَااِ نَنْ نَلِتيِّ بْتنِ الْكُستَ
وَ لَكُلْ يَا أُمَّةَ مُكَمَّاٍ -«7»ابِ ٰ  ا أُولِي الْأَلْبٰ  اةٌ يٰ  اصِ حَيٰ  الْقِص

 فَكَتفَّ فَعَرَفَ أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْتهُ-لِأَنَّ مَنْ هَلَّ بِالْقَتْ ِ-فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ
وَ حَيَاةً لِهَذَا الْجَاِني -عَانَ ذَلِكَ حَيَاةَ الَّذِي هَلَّ بِقَتْلِهِ-لِذَلِكَ نَنِ الْقَتْ ِ

إِذَا نَلِمُتتوا أَنَّ -وَ حَيَتتاةً لِغَيْرِهِمَتتا مِتتنَ النَّتتا ِ-الَّتتذِي أَرَادَ أَنْ يَقْتُتت َ
.نَلَق الْقَتْ ِ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ« 1»لَا يَجْتَرُونَ -الْقِصَاصَ وَاجِبٌ

.319-ايحتجاا-(6)•
.179-2البقرة -(7)•
.ي يجسرون-في المصار-(1)•
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قتل العمد يوجب القصاص
وَ نَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَتق نَلِتيِّ بْتنِ « 2»-35135-7•

يَتزْنُلُ أَنَّتهُ قَاتِت ُ أَبِيتهِ فَتانْتَرَفَ فَأَوْجَتبَ نَلَيْتهِ -الْكُسَيْنِ ع بِرَجُ ٍ
.فَسَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ نَنْهُ لِيُعْظِلَ اللَّهُ ثَوَابَهُ الْكَاِيثَ-الْقِصَاصَ

-(نليته الستالم)، و تفسير ايمام العستكري 319-ايحتجاا-(2)•
251.
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قتل العمد يوجب القصاص
يرِهِ نَتنْ آبَائِتهِ نَتنْ نَلِتيِّ بْت« 3»-35136-8• نِ الْكَسَنُ بْنُ نَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْستِ

عْنِتي يَ-ٰ  اصُ فِتي الْقَتْلتقٰ  ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عُتِتبَ نَلَتيْكُلُ الْقِتصٰ  ي: الْكُسَيْنِ ع قَالَ
تَلَتهُ الْكُترُّ الْمَسْلَكَ الَّذِي سَلَكَهُ بِهِ مَنْ قَ-الْمُسَاوَاةَ وَ أَنْ يُسْلَكَ بِالْقَاتِ ِ فِي طَرِيقِ الْمَقْتُولِ

ا فَمَنْ نُفِيَ لَتهُ مِتنْ تُقْتَ ُ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَتْهَ-ٰ  بِالْأُنْثقٰ  بِالْكُرِّ وَ الْعَبْاُ بِالْعَبْاِ وَ الْأُنْثق
ا نَنْهُ بِهَا أَنْ يَاْفَعَ الاِّيَةَ وَ نَفَ-فَمَنْ نُفِيَ لَهُ الْقَاتِ ُ وَ رَعِيَ هُوَ وَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ-أَ ِيهِ شَيْ ءٌ

 ِ اءٌ إِلَيْتهِ مِتنَ الْمَعْفُتوِّ لَتهُ الْقَاتِتٰ  وَ أَد-اعٌ مِنَ الْوَلِيِّ مُطَالَبَةٌ بِتالْمَعْرُوفِ وَ تَقَتاصٌّٰ  فَاتِّب
ازَ أَنْ إِذْ أَجَ-لِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُلْ وَ رَحْمَةٌٰ  انٍ لَا يُضَارُّهُ وَ لَا يُمَاطِلُهُ لِقَضَائِهَا ذٰ  بِإِحْس

لَقَلَّمَا -لْقَتْ ُفَإِنَّهُ لَوْ لَلْ يَكُنْ إِلَّا الْعَفْوُ أَوِ ا-نَلَق دِيَةٍ يَأْ ُذُهَا-يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ نَنِ الْقَاتِ ِ
نَ الْقَتْ ِ فَمَتنِ فَكَانَ قَلَّمَا يَسْلَلُ الْقَاتِ ُ مِ-طَابَ ْ نَفْسُ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ بِالْعَفْوِ بِلَا نِوَضٍ يَأْ ُذُهُ

 َ الْقَاتِت َ فَقَتَت-مَنِ انْتَاَ  بَعْاَ الْعَفْوِ نَنِ الْقَتْ ِ بِمَا يَأْ ُذُهُ مِنَ الاِّيَةِ-لِكَٰ  بَعْاَ ذٰ  انْتَا 
فِتي الْتِ ِرَةِ نِنْتاَ « 4»ابٌ أَلِيلٌ ٰ  بِالاِّيَةِ الَّتِي بَذَلَهَا وَ رَعِيَ هُوَ بِهَا فَلَهُ نَذ-بَعْاَ نَفْوِهِ نَنْهُ

 جَ َّ وَ لَكُلْ فِي قَالَ اللَّهُ نَزَّ وَ-وَ فِي الاُّنْيَا الْقَتْ ُ بِالْقِصَاصِ لِقَتْلِهِ لِمَنْ لَا يَكِ ُّ قَتْلُهُ لَهُ-اللَّهِ
فَكَتفَّ لِتذَلِكَ نَتنِ-لِأَنَّ مَنْ هَلَّ بِالْقَتْ ِ فَعَرَفَ أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ-«5»اةٌ ٰ  اصِ حَيٰ  الْقِص

اصَ الَّتذِي أَرَادَ أَنْ يَقْتُت َ-الْقَتْ ِ عَانَ حَيَاةً لِلَّذِي هَلَّ بِقَتْلِهِ يَتاةً وَ حَ-وَ حَيَاةَ الْجَتانِي قِصتَ
.اصِلَا يَجْتَرُونَ نَلَق الْقَتْ ِ مَخَافَةَ الْقِصَ-مِنَ النَّا ِ إِذَا أُنْلِمُوا أَنَّ الْقِصَاصَ وَاجِبٌلِغَيْرِهِمَا
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قتل العمد يوجب القصاص
.251-(نليه السالم)تفسير ايمام العسكري -(3)•
.179-178-2البقرة -(4)•
.179-178-2البقرة -(5)•
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قتل العمد يوجب القصاص
ادِ نَتنْ أَبِتي « 1»-35137-9• الْكَسَنُ بْنُ مُكَمَّاٍ الاَّيْلَمِيُّ فِي الْإِرْشتَ

ي ِ هَتذِهِ ا لْأُمَّتةِ الْكَسَنِ مُوسَق بْنِ جَعْفَرٍ ع فِي حَاِيثٍ طَوِي ٍ فِي تَفْضتِ
اءَ أَوْلِيَتاءُ -وَ مِنْهَاأَنَّ الْقَاتِ َ مِنْهُلْ نَمْااً-نَلَق الْأُمَلِ إِلَق أَنْ قَالَ إِنْ شتَ

هْت ِ وَ نَلَتق أَ-وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الاِّيَتةَ-الْمَقْتُولِ أَنْ يَعْفُوا نَنْهُ فَعَلُوا
ذُ مِنْتهُ يُقْتَ ُ الْقَاتِ ُ وَ لَا يُعْفَق نَنْهُ وَ لَا تُؤْ َت-التَّوْرَاةِ وَ هُلْ أَهْ ُ دِينِكَ

.«2»لِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُلْ وَ رَحْمَةٌ ٰ  قَالَ اللَّهُ نَزَّ وَ جَ َّ ذ-دِيَةٌ
.412-إرشاد القلوب-(1)•
.178-2البقرة -(2)•
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قتل العمد يوجب القصاص
رِ مُكَمَّاُ بْنُ الْكُسَيْنِ الرَّعِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ نَتنْ أَمِيت« 3»-35138-10•

ا بِغَيْرِ وَ إِيَّاكَ وَ الاِّمَاءَ وَ سَفْكَهَ: الْمُؤْمِنِينَ ع فِي نَهْاِهِ إِلَق مَالِكٍ الْأَشْتَرِ قَالَ
وَ لَتا أَحْترَ  -لِنَقِمَةٍ وَ لَا أَنْظَتلَ لِتَبِعَتةٍ« 4»فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَدْنَق -حِلِّهَا

بْكَا-مِنْ سَفْكِ الاِّمَاءِ بِغَيْترِ حَقِّهَتا-بِزَوَالِ نِعْمَةٍ وَ انْقِطَاعِ مُاَّةٍ نَهُ وَ اللَّتهُ ستُ
فَلَا تُقَوِّيَنَّ -مَةِفِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الاِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَا-مُبْتَاِئٌ بِالْكُكْلِ بَيْنَ الْعِبَادِ
يُزِيلُتهُ وَ « 5»فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُضْعِفُهُ وَ يُوهِنُهُ وَ -سُلْطَانَكَ بِسَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ

فِيهِ قَوََد « 6»فَإِنَّ -وَ لَا نُذْرَ لَكَ نِنْاَ اللَّهِ وَ لَا نِنْاِي فِي قَتْ ِ الْعَمْاِ-يَنْقُلُهُ
-أَوْ يَاُكَ بِعُقُوبَةٍ« 7»وَ أَفْرَطَ نَلَيْكَ سَوْطُكَ -وَ إِنِ ابْتُلِي َ بِخَطَإٍ-الْبَاَنِ

نَتنْ أَنْ -فَلَا تَطْمَكَنَّ بِكَ نَخْوَةُ سُلْطَانِكَ-فَإِنَّ فِي الْوَعْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً
.تُؤَدِّيَ إِلَق أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُلْ

 55: ، ص29وسائل الشيعة، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
.53-119-3نهج البالغة -(3)•
.أدنق-في المصار-(4)•
.ب -في المصار-(5)•
.ألن-في المصار-(6)•
.أو سيفك-في المصار زيادة-(7)•

 55: ، ص29وسائل الشيعة، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
نَبْاِ اللَّهِ ع أَبِي الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ نَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ نَنْ« 8»-35139-11•

نَتا وَ مِنْهَا سَيْفٌ مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَتق غَيْرِ-إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُكَمَّااً ص بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ: قَالَ
التنَّفْسَ « 2»قَتالَ اللَّتهُ -الَّذِي يُقَامُ بِهِ الْقِصَاصُ« 1»( وَ هُوَ السَّيْفُ)-حُكْمُهُ إِلَيْنَا
.فَسَلُّهُ إِلَق أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا-«3»بِالنَّفْسِ 

. «5»وَ يَأْتِي مَا يَاُلُّ نَلَيْهِ « 4»وَ تَقَاَّمَ مَا يَاُلُّ نَلَق ذَلِكَ : أَقُولُ•
.128-324-1تفسير العياشي -(8)•
.فاما السيف المغمود فهو-في المصار-(1)•
.ج  وجهه-في المصار زيادة-(2)•
.45-5المائاة -(3)•
11من البتاب 16و 15و 12و 10و 6و 5و 2و 1تقام في األحاديث -(4)•

.من هذه األبواب
.من هذه األبواب33و 32و 29ياتي في األبواب -(5)•
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ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

الرابع في عيفية ايستيفاءالفص  •
يستقط قت  العما يوجب القصاص ي الاية فلو نفا الولي نلق مال لل•

ترط المال القود و لل تثب  الاية إي مع رعاء الجاني فلو نفا و لل يش
للولي غيره سقط القود و لل تثب  الاية و لو بذل الجاني القود لل يكن

يترض و لو طلب الاية فبذلها الجاني اح و لو امتنع لل يجز و لو لتل
.الولي بالاية جاز المفاداة بالزيادة

213: ، ص4شرائع اإلس م ف  مسائل الح ل و الحرام؛ ج 
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ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

عتي لو بذل الجاني القود لل يكن للولي  سواه، فإن طلب الايتة و رو •
.الجاني اح ، و إن امتنع لل يجبر

•

623: ، ص3قواعد ارحكام ف  معرفة الح ل و الحرام؛ ج 
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ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

و لو بذل الجتاني القتود لتل يكتن: قال في موعع أ ر من القواناو •
يجبتر للولي سواه، فان طلب الاية و رعي الجاني اح و لو امتنع لل

س و وجه الوجوب أن ذلك يتضمن حفظ النفس، و حفتظ التنف. «1»
واجب، و هو ي يتل اي ببذل المال، و ما ي يتل الواجتب اي بته، فهتو

.واجب، و هذا حسن، و ان عان المشهور قول الشيخ

، تلختيص الختالف و  الاتة (حستين)، مفلح بتن حستن ايمر •
ق جلا، عتابخانه آية اهلل مرنشق نجف3منتخب الخالف، -اي تالف 

ده  1408ايران، اول، -ره، قل -
144: ، ص3منتخب الخ ت؛ ج -تلخيص الخ ت و خ فة االخت ت 
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ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

ي  التام و نلق التعلي  األ ير يجب نلق القات  بذل ما يرعق به ولو •
 إي إن زاد نن الاية، مع تمك نه منه، لوجوب حفظ نفسه الذي ي يتتل 

.بذلك
•

227: ، ص15مسالك ارفهام إلى تنقيح شرائع اإلس م؛ ج 
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ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

الالي  الرابع أنني قولهل أن •
نليته الرعا بالاية ذريعة إلق حفظ النفس الواجبإن •

ذ الايتة ي يفيا ثبوت الخيار للولي و تسلطه نلق أ ت
من الجاني من غير رعاه و إنما يفيا أنه يجتب نلتق
يتر الجاني بذل المال بعا رعا ولي الام به و هذا ي يغ

لتق ألن حكمه أنه يكرم نليه أن يتسلط نالول حك  
يته أنه يجتب نلالجان حك  الجاني و يلزمه بالاية و 

المالبذل 
94: ، ص11؛ ج (القديمة-ط )مفتاح الكرامة ف  شرح قواعد الع مة 
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ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

أن يتافع عللبائأن يقبض ناقصا و للمشتريعما أنه يستكب •
راجكا 

منته ما يعلل أنه مغصوب و دفع ثمن اشتر  عما يكرم نلق و •
ه باقيتة بالثمن و إن عان  نينالغاابإلق الغااب أن يطالب 

نلق المشهور المعروف و قا ادني  نليه إجمانات متع أنته 
يجب نلق الغااب رد الثمن نليه 

الميدع فإنته يكترم نلتق المنكيرعذلك فيما إذا حلتف و •
اذبتا و مطالبته بعين الماني أو قيمته بعتا حلفته و إن عتان ع

يجب نلق المنكر رده إليه 
94: ، ص11؛ ج (القديمة-ط )مفتاح الكرامة ف  شرح قواعد الع مة 
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ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

يتر مختلفين غهنا  حكمين أن ( فكان الكاا )•
تضق متالزمين و ليس مقتضق المشهور و ي مق

أدلته نام وجتوب البتذل نلتق الجتاني إذ ي 
يتر منافاة بين نام وجوب شي ء نليه أاالة غ

القود و بين وجوب بذل المتال إذا رعتي بته 
ولي الام لوجوب حفتظ التنفس المعلتوم متن 

العق  و النق  
 95: ، ص11، ج (القديمة-ط )مفتاح الكرامة ف  شرح قواعد الع مة 
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ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

طفحيتفتأعثر متن أن يكصتق و قتا ( أما النق )•
ليه و عليه بيذل مايجبفتاويه  أنه إذا أييد قتله 

المال و قا قالوا في باب الافاع ننتخليص نفسه
يتر و العرض أنه ي يجوز التعزيتر بتالنفس إلتق غ

ذلك

 95: ، ص11، ج (القديمة-ط )مفتاح الكرامة ف  شرح قواعد الع مة 



84

ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

لك أن تقول هنا إن الشارع أمره بتإتالفليسو •
صتلح لو عان عذلك لما اتح الرنهنفسه عالمرتا 

نلق الاية و ي العفو 
أن تقول إنه جوز له إتتالف نفسته عمتا فتيالو •

مك  النزاع ألنهإنزاز الاين 

 95: ، ص11، ج (القديمة-ط )مفتاح الكرامة ف  شرح قواعد الع مة 
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ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

فسه فإنه يككل بذم من ي يفك ن( أما العق )و •
نته بالمال القادر نليه عما أنه لو أبرأه أو نفا ن
  فإنه يذمه لو قال ما أريا العفتو و اإلبتراء بت

ي بعض اقتلني قصااا و ليس في المقام عما ف
س المقامات ما يقتضي نام وجوب حفظ التنف
لتنفس ببذل المال حتق تخصص به أدلة حفظ ا

من نق  و نق  فليتأم   
 95: ، ص11، ج (القديمة-ط )مفتاح الكرامة ف  شرح قواعد الع مة 
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ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

ال قا تطابق  ظواهر الفتاو  و األ بار فيما إذا قتت  جمانتة رجتو •
ن أن واحاا نلق نلق أن لوليه أن يقت  واحاا و أنه يجب نلق البتاقي
منته يرد نليه ما فض  له من ديته و أنهل هل المطالبون لهذا المقتتص

قودا أو ألوليائه بالاية 

 95: ، ص11، ج (القديمة-ط )مفتاح الكرامة ف  شرح قواعد الع مة 
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ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

يقولوا و الفتاو  أيضا أنهل ليس لهل ايمتناع بأن( ظواهر النصوص)و •
ما أنه لو إنا ي نؤدي فليقتص منا و ليرد نلينا ما يفض  عما أن ظاهره
لين قتال طلب الاية لل يكن لهل ايمتناع ففي  بر ابن مسكان في رج

رجال إن أرادوا قت  أحاهما قتلوه و أد  المتروك نصف الايتة إلتق
آل ر أه  المقتول و إن قب  أولياؤه الاية عان  نليهما و نكوه  بره ا
ا رجت  و غيره و في اكيح أبي مريل في رجلين اجتمعا نلق قطع ي

قال إن أحب أن يقطعهما أد  إليهما دية يتا و أقستماها و إن أحتب 
أ ذ منهما دية يا إلق غير ذلك من األ بار و ي أق  من أن تخترا 

شواها و مؤياات إن لل تكن أدلة 

 95: ، ص11، ج (القديمة-ط )مفتاح الكرامة ف  شرح قواعد الع مة 



88

ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

:المقامفي نبارات األاكاب في ( يبقق الكالم)و •
وليتاء فإن لل يبذل القات  الاية من نفسته لتل يكتن أل( النهاية)ففي •

ي و هتي( الوستيلة)و ( المقنعتة)المقتول المطالبة بها و نكوها نبارة 
وتال نلق أنه ي يجب نليه بذلها بالنسبة إلق تكليفه 

ه ما فتي ي تثب  له الاية نلق القات  إي برعاه و نكو( الخ ت)في •
و هي أوعح من األولق في نام الايلة ( السرائر)

كن للولي فإن بذل الجاني القود و لل يقب  الاية لل ي( المبسوط)في و •
نليه غيره و 

 95: ، ص11، ج (القديمة-ط )مفتاح الكرامة ف  شرح قواعد الع مة 
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ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

إن بذل نفسه فليس لهل غيرها ( المراس )في •
ك و إن بذل القات  الاية و رعي بها ولي الام جاز ذلت( الغنية)في و •

سقط حقه من القصاص 
كوهتا ي تثب  الاية إي اتلكا و ي يتخيتر التولي و ن( النافع)في و •

متا و هذه العبارات علها إنما تعرض فيهتا ل( الروعة)و ( اللمعة)نبارة 
تبتار يجب للولي و يكرم نليه و لل يتعرض فيهتا لكتال الجتاني بان

قادرا نليها و تكليفه بالنسبة إلق نفسه إذا طلب الولي منه الاية و عان

 95: ، ص11، ج (القديمة-ط )مفتاح الكرامة ف  شرح قواعد الع مة 
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ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

لب الاية لو بذل الجاني القود لل يكن للولي غيره و لو ط( الشرائع)في •
و هاتان فبذلها الجاني اح و لو امتنع لل يجبر و نكوها نبارة الكتاب
بين الايتة قا فهل منهما الشهياان أن الجاني يتخير بين تسليل نفسه و

را فتي و ي يجب نليه بانتبار تكليفه بذل المال و لعت  فيهمتا ظهتو
ن حيث قال تعين القود و أوعح مت( اإلرشاد)الجملة و نكوهما نبارة 
بتذلها حيث قال و لو طلتب الايتة ف( التكرير)العبارات الثالث نبارة 

الجاني جاز و إي لل يجب نليه سو  بذل نفسه 

 95: ، ص11، ج (القديمة-ط )مفتاح الكرامة ف  شرح قواعد الع مة 
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ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

المال و هذه ي غيرها اريكة أو عالصريكة في أنه ي يجب نليه بذل•
يخنا لكفظ نفسه عما فهمه الشهيا الثتاني و المقتا  األردبيلتي و شت

ي من المشهور حيث قالوا و نلق المشهور أن الجان( الرياض)ااحب 
حينئذ يتخير بين دفع المال و تسليل نفسه 

جترأهل نلتق هو  التذي عما فهمه الشهيا من نبارة الكتاب و لعله و •
تتاب و الفهل المذعور من المشهور فظنوا أن العبارات علها ععبتارة الك

ين أو ظنوا التالزم بين الككم( التكرير)و ( اإلرشاد)و ( الشرائع)

 96: ، ص11، ج (القديمة-ط )مفتاح الكرامة ف  شرح قواعد الع مة 
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ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

أن  قا نرف  نام التتالزم و قتا ستمع  نبتارات القتاماء إلتق و •
دبيلي و لو لل يفهل من هذه العبارات الثالث الشهياان و األر( الشرائع)

هل ما نرف  لما فهمنا منها ذلك و عذا تأولنا قول( الرياض)و ااحب 
كمته و ما يجبر بأن المراد لل يجبره ولي الام ألن العبارات مسوقة لك
أويت  إي قلنا ليس المراد أن الكاعل ي يجبره و لل يبق غير قابت  للت

إي مع أنه يمكن تأويلهتا أيضتا بتأن تجعت  قولته و( التكرير)نبارة 
راجعا إلق قوله طلب ي إلق بذل أو تأول بمث  تأوي  غيرها 

 96: ، ص11، ج (القديمة-ط )مفتاح الكرامة ف  شرح قواعد الع مة 
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ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

ابع فتي فهذا المصنف و ولاه فيما يأتي في الفصت  الست( عيف عان)و •
( واشتيالك)العفو قربا وجوب البذل نلق الجاني القادر و الشهيا فتي 

و تارة نفق ننه البأ  و تارة قال فيه قوة و حكاه نن ابتن إدريتس
فيه ( معةالل)ماي إليه أو قاي به ففي ( الروعة)و ( اللمعة)الشهياان في 
ي  القول به أو الم( المسالك)ي بأ  به و ظاهر ( الروعة)وجه و في 

أنته جيتا و المقتا ( حاشية القوانتا)إليه و نن المكقق الثاني في 
األردبيلي استال نليه و قواه ثل نفق ننه البعا 

 96: ، ص11، ج (القديمة-ط )مفتاح الكرامة ف  شرح قواعد الع مة 
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ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

الغرض أنه ليس هناك إجماع و ي شتهرة نلتق نتام الوجتوب و و •
تاره المذهب المشهور و أدلته ي تقتضيه أي نام الوجوب و إي لما ا 

منهلجمانة 

 96: ، ص11، ج (القديمة-ط )مفتاح الكرامة ف  شرح قواعد الع مة 
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ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

و العق  و النق  يال نلق الوجوب و ليس هناك دلي  متن نقت  أو•
ي نق  يخصص ذلك عما أشرنا إلق ذلتك آنفتا فلتيكن المصتنف فت

نف فتي و المص( الشرائع)مخالفا و إن سلمنا أن المكقق في ( التكرير)
اعلين أيضا مخالفان عان الخالف منكصرا في الف( اإلرشاد)الكتاب و 

ع في الكتب األربعة و الشارح هنتا عتالمتردد حيتث قتال و قتا يمنت
اا إن الوجوب و نكوه قوله في الفص  السابع فكان هذا القول قويا جت

لل يكن هو األقو  و األشبه بأاول المذهب 

 96: ، ص11، ج (القديمة-ط )مفتاح الكرامة ف  شرح قواعد الع مة 
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ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

ا و لل نجا ما يخاشه إي ما نساه يقال إن قول الصادد ع فإن رعوو •
يس أحب ذلك القات  فالاية اثنا نشر ألفا و قا نرف  أن مفهومته لت
نته بمعتبر يحتمال  روجه مخرا الغالب و إي فهو متروك الظاهر أل
عتان ليس الماار نلق المكبة و الرغبة و إنما الماار نلق القبول و إن
كبة عمتا نلق عراهية و مما يرشا إلق  روجه نلق الغالب التغيير بالم

نا هو واعح و إي لقال و أجاب أو قب  نلق أنه لو قال أحا هذين لقل
 را مخرا الغالب 

ن و إن أبي  نن ذلك قلنا المفهوم أنه إذا رعوا و لل يكتب لتل تكت•
الاية ألفا ب  يرفع إلق الكاعل ليلزمه بذلك فتأم   

 96: ، ص11، ج (القديمة-ط )مفتاح الكرامة ف  شرح قواعد الع مة 



97

ال يجب على الجيان  إعطيام الديية لخي ص 
نفسه

رح ما حرر المستألة فتي شت( الروعة)أن الشهيا الثاني في ( و ليعلل)•
الولي و في وجوبها نلق الجاني بطلب( اللمعة)قال في ( اللمعة)نبارة 

( وعتةالر)وجه لوجوب حفظ نفسه الموقوف نلق بذل الاية فقال في 
ورة فتي إن هذا قول يبن الجنيا و استال نليه برواية الفضي  المتذع

ي قا نرف  أن القول بالوجوب نلق الجتاني( و أن )الشرح و غيره 
يهنليستلزم القول بمقالة ابن الجنيا حتق يكم  عالم اللمعة 

 96: ، ص11، ج (القديمة-ط )مفتاح الكرامة ف  شرح قواعد الع مة 
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