 96-7-26كتاب القصاص

4

كتاب القصاص

فيالنفس
القصاص


فيمادونها
3

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص508 :

كتاب القصاص
• كتبة المظبص
• ٍ َّ إهب فٖ الٌفس ٍ إهب ف٘وب دًٍْب.

4

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص508 :

قصاص النفس
فيالموجب

قصاصالنفس


الشرائط
المعتبرةفيه
مايثبتبه
كيفيةاالستيفاء

5

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص508 :

قصاص النفس
•
•
•
•

المسن األٍل فٖ لظبص الٌفس
ٍ الٌظش فِ٘ فٖ الوَخت،
ٍ الششائظ الوعتجشٓ فِ٘،
ٍ هب ٗثجت ثِ،

• ٍ ك٘ف٘ٔ االست٘فبء.

6

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص508 :

هوخة قصاص النفس
• المَل فٖ الوَخت
• ٍ َّ إصّبق الٌفس الوعظَهٔ عوذا هع الششائظ اٙت٘ٔ.:

7

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص508 :

هوخة قصاص النفس
• هسألٔ ٗ 1تحمك العوذ هحضب ثمظذ المتل ثوب ٗمتل ٍ لَ ًبدسا ٍ ،ثمظذ
فعل ٗمتل ثِ غبلجب ٍ ،إى لن ٗمظذ المتل ثِ ٍ ،لذ ركشًب تفظ٘ل األلسبم
فٖ كتبة الذٗبت

8

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص508 :

القول في الشرائظ الوعتثرة في القصاص
•
•
•
•
•
•
•

9

المَل فٖ الششائظ الوعتجشٓ فٖ المظبص
ٍ ّٖ أهَس:
األٍل -التسبٍٕ فٖ الحشٗٔ ٍ الشل٘ٔ،
الثبًٖ -التسبٍٕ فٖ الذٗي
الششط الثبلث -اًتفبء األثَٓ،
الششط الشاثع ٍ الخبهس -العمل ٍ الجلَغ،
الششط السبدس -أى ٗكَى الومتَل هحمَى الذم،
تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص519 :

القول فيوا يثثت ته القود
•
•
•
•

10

المَل ف٘وب ٗثجت ثِ المَد
ٍ َّ أهَس:
األٍل اإللشاس ثبلمتل:
ٍ ٗكفٖ فِ٘ هشٓ ٍاحذٓ ٍ ،هٌْن هي ٗشتشط هشت٘ي َّ ٍ ،غ٘ش ٍخِ٘.

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص524 :

يعتثر في الوقر
• هسألٔ ٗ 1عتجش فٖ الومش الجلَغ ٍ العمل ٍ االخت٘بس ٍ المظذ ٍ الحشٗٔ،
• فال عجشٓ ثئلشاس الظجٖ ٍ إى كبى هشاّمب ٍ ،ال الودٌَى ٍ ،ال الوكشٍُ ،
ال السبّٖ ٍ الٌبئن ٍ الغبفل ٍ السكشاى الزٕ رّت عملِ ٍ اخت٘بسُ.

11

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص524 :

يقثل إقرار الوحدور عليه

• هسألٔ ٗ 2مجل إلشاس الوحدَس علِ٘ لسففِ أٍ فلفس ثبلمتفل العوفذٕ،
ف٘ؤخز ثئلشاسُٗ ٍ ،متض هٌِ فٖ الحبل هي غ٘ش اًتظبس لفك حدشُ.

12

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص524 :

لو أقر شخض تقتله عوذا و آخر تقتله خطأ

• هسألٔ  3لَ ألش شخض ثمتلِ عوذا ٍ آخش ثمتلِ خغأ كبى للَلٖ األخز
ثمَل طبحت العوذ  ،ف٘متض هٌفِ ٍ ،األخفز ثمفَل طفبحت الخغفأ،
ف٘لضهِ ثبلذٗٔ ٍ ،ل٘س لِ األخز ثمَلْوب.

13

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص524 :

لو اتهن رخل تقتل و أقر الوتهن تقتله عوذا فداء آخر و أقر

• هسألٔ  4لَ اتْن سخل ثمتل ٍ ألش الوتْن ثمتلِ عوذا فدبء آخش ٍ ألفش
أًِ َّ الزٕ لتلِ ٍ سخع الومش األٍل عي إلشاسُ دسا عٌْوب المظبص
ٍ الذٗٔ ٍ ٗؤدى دٗٔ الومتَل هي ث٘ت الوفبل علفر سٍاٗفٔ عوفل ثْفب
األطحبة ٍ ،ال ثأس ثِ ،لكي ٗمتظش علر هَسدّب ٍ الوت٘مي هي هَسد
فتَى األطحبة ،فلَ لن ٗشخع األٍل عي إلشاسُ عول علر المَاعذ،
• ٍ لَ لن ٗكي ث٘ت هبل للوسلو٘ي فال ٗجعذ إلضاهْوب أٍ إلفضام أحفذّوب
ثبلذٗٔ ٍ ،لَ لن ٗكي لْوب هبل ففٖ المَد إشكبل

14

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص524 :

الثاني الثينة
• الثبًٖ الجٌ٘ٔ:
• ال ٗثجت هب َٗخت المظفبص سفَاء كفبى ففٖ الفٌفس أٍ الغفش إال
ثشففبّذٗي عففذل٘ي ٍ ،ال اعتجففبس ثشففْبدٓ الٌسففبء ف٘ففِ هٌفففشدات ٍ ال
هٌضوبت إلر الشخفل ٍ ،ال تَخفت ثشفْبدتْي الذٗفٔ ف٘وفب َٗخفت
المظبصً ،عن تدَص شْبدتْي ف٘وب َٗخت الذٗٔ كبلمتل خغفأ أٍ شفجِ
عوذ ٍ ،فٖ الدشاحبت التٖ ال تَخت المظبص كبلْبشؤ ٍ هب فَلْفب،
ٍ ال ٗثجت هب َٗخت المظبص ثشْبدٓ شبّذ ٍ ٗو٘ي الوذعٖ علر لَل
هشَْس.
15

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص524 :

اعتثار شهادة النساء
•
•
•

•

16

الحمَق ضشثبى حك هلل ٍ ،حك ٙدهٖ:
فأهب حك اٙدهٖ فئًِ ٌٗمسن فٖ ثبة الشْبدٓ ثلثٔ ألسبم.
أحذّب ال ٗثجت إال ثشبّذٗي ركشٗيّ ٍ ،فَ هفب لفن ٗكفي هفبال ٍ ال
الومظَد هٌِ الوبل ٍ ٗغلع علِ٘ الشخبل ،كبلٌكبح ٍ ،الخلع ٍ ،الغالق،
ٍ الشخعٔ ٍ ،التَك٘ل ٍ ،الَط٘ٔ إل٘فِ ٍ ،الَدٗعفٔ ٍ ،الدٌبٗفٔ الوَخجفٔ
للمَد ٍ ،العتك ٍ ،الٌست ٍ ،الكتبثٔ ٍ ،لبل ثعضْن:
ٗثجت خو٘ع رلك ثشبّذ ٍ اهشأت٘ي ٍ هو األقوى إال القصاص.

الوثسوط في فقه اإلهاهية؛ ج ،8ص172 :

اعتثار شهادة النساء

• ٍ ٗدَص شْبدٓ الٌّسبء فٖ المتل ٍ المظبص إرا كفبى هعْفيّ سخفبل أٍ
سخل :ثأى ٗشْذ سخل ٍ اهشأتبى علر سخل ثبلمتل أٍ الدفشاح .فأهّفب
شْبدتْيّ علر االًفشاد فئًّْب ال تمجل علر حبل.

17

النهاية في هدرد الفقه و الفتاوى؛ ص333 :

اعتثار شهادة النساء

• الثبلث :الدٌبٗبت ٍ ،لذ هٌع فٖ (الخال ) هي لجَل شْبدتْيّ فٖ المتل
الوَخت للمَد ٍ ًحَ رلك هب لن ٗكي هبال ٍ ال الومظَد هٌفِ الوفبل
«.»4
• و قوّى في (الوثسوط) قثول شهادتهنّ هع الرخال في الدناية الووخثة
للقود «.»5
• ( )4الخال  ،كتبة الشْبدات ،الوسألٔ .4
• ( )5الوجسَط 172 :8

18

هختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج ،8ص483 :

اعتثار شهادة النساء

• ٍ لبل فٖ (الٌْبٗٔ) :تدَص شْبدٓ الٌسبء فٖ المتل ٍ المظبص إرا كفبى
هعْيّ سخل ،لئلّب ٗجغل دم اهشا هسلن ،غ٘ش أًّفِ ال ٗثجفت ثشفْبدتْيّ
المَد ٍ ،تدت ثْب الذٗٔ علر الكوبل «.»6
• ٍ هٌع اثي إدسٗس هي لجَل شْبدتْيّ هع الشخبل «.»7

• ( )6الٌْبٗٔ.333 :
• ( )7السشائش .138 -137 :2

19

هختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج ،8ص483 :

•
•

•
•

20

اعتثار شهادة النساء
ٍ الظبّش هي كالم اثي أثٖ عم٘ل :المجَل ٍ.اثي الدٌ٘ذ ٍافك كالم ش٘خٌب
فٖ (الٌْبٗٔ) ٍ ،كزا أثَ الظالح ٍ اثي الجشّاج « َّ ٍ ،»8الوعتوذ.
لوب سٍاُ خو٘ل ثي دسّاج ٍ اثي حوشاى -فٖ الظفح٘  -عفي الظفبدق
علِ٘ السالم ،لبال :للٌب :أ تدَص شْبدٓ الٌسبء فٖ الحذٍد؟ لفبل« :ففٖ
المتل ٍحذُ ،إىّ علّ٘ب علِ٘ السالم كبى ٗمَل :ال ٗجغل دم اهشا هسلن»
«.»1
( )8الكبفٖ فٖ الفمِ ،436 :الوْزّة .558 :2
( )1الكبفٖ  ،1 /390 :7التْزٗت  ،711 /266 :6االستجظبس /26 :3
.82
هختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج ،8ص483 :

اعتثار شهادة النساء

• ٍ عي صٗذ الشحّبم ،لبل :سألتِ علِ٘ السالم :عي شْبدٓ الٌسبء ،إلر أى
لبل :للت :أ فتدَص شْبدٓ الٌسبء هع الشخبل فٖ الذم؟ فمفبلً« :عفن»
«.»2
• ٍ عي الكٌبًٖ عي الظبدق علِ٘ السالم ،لبل« :تدَص شْبدٓ الٌسبء فٖ
الذم هع الشخبل» «.»3
• ( )2التْزٗت  ،712 /266 :6االستجظبس .83 /27 :3
• ( )3التْزٗت  ،713 /267 :6االستجظبس .84 /27 :3

21

هختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج ،8ص484 :

•

•
•
•
•

22

اعتثار شهادة النساء
احتحّ الوبًع ،ثوب سٍاُ سثعٖ عي الظبدق علِ٘ السالم ،لبل« :ال تدفَص
شْبدٓ الٌسبء فٖ المتل» «.»4
ٍ عي هحوذ ثي الفض٘ل عي الشضفب عل٘فِ السفالم ،لفبل« :ال تدفَص
شْبدتْيّ فٖ الغالق ٍ ال فٖ الذم» «.»5
ٍ الدَاة :الحول علر شْبدتْيّ هٌفشدات ،أٍ ًمَل ثبلوَخت ،فئًّب ال
ًثجت المَد ثشْبدتْيّ ،ثل ًَخت الذٗٔ.
( )4التْزٗت  ،716 /267 :6االستجظبس .87 /27 :3
( )5الكبفٖ  ،5 /391 :7التْزٗت  ،705 /264 :6االستجظبس /23 :3
.73
هختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج ،8ص484 :

اعتثار شهادة النساء

• (ج) المظبص اختلف الفمْبء فٖ لجَل شْبدتْي فٖ الدٌبٗفٔ الوَخجفٔ
للمظبص لَى فٖ الوجسَط لجَل شْبدتْي هع الشخفبل ففٖ الدٌبٗفٔ
الوَخجٔ للمَد لمَلِ علِ٘ السّالم ال ٗغل دم اهشأ هسلن « ٍ »1لبل فٖ
الٌْبٗٔ تمجل إرا كبى هعْي سخل لئال ٗغل دم اهشا هسلن غ٘فش اًفِ ال
ٗدت المَد ثل الذٗٔ علر الكوفبل ٍ ّفَ اخت٘فبس اثفي الدٌ٘فذ ٍ اثفر
الظالح ٍ اثي الجشاج ٍ ٍالذٕ فٖ الوختلف ٍ َّ األلَى عٌذٕ،

23

إيضاح الفوائذ في شرح هشكالت القواعذ(فخر الوحققين)؛ ج ،4ص434 :

اعتثار شهادة النساء

• ٍ هٌع اثي إدسٗس هي لجَل شْبدتْي هع الشخفبل (لٌفب) عوفَم لَلفِ
تعبلر ٍٓ اسٕتَشِْْذٍٔا شَِْ٘ذٕٓٗيِ هِيْ سِجٰالِكُنٕ فَئِىْ لَفنٕ ٗٓكُفَىٰا سٓخٔلَفٕ٘يِ
فَشَخٔلٌ ٍٓ اهٕشَأَتٰاىِ « ٍ »2هب سٍاُ خو٘ل ثي دساج ٍ اثي حوشاى فٖ
الظح٘ عي الظبدق علِ٘ السّالم لبال للٌب أ تدَص شْبدٓ الٌسفبء ففٖ
الحذٍد لبل فٖ المتل ٍحذُ اى عل٘ب علِ٘ السّالم كبى ٗمَل ال ٗجغل دم
اهشا هسلن «( »3احتح اثي إدسٗس) ثوب سٍاُ سثعٖ عي الظبدق علِ٘
السّالم لبل ال تدَص شْبدٓ الٌسبء فٖ المتل «»4
• (ٍ أخبة) ٍالذٕ ثبلحول علر شْبدتْي هٌفشدات أٍ ًمَل ثوَخجِ فٖ
عذم ٍخَة المظبص.
24

إيضاح الفوائذ في شرح هشكالت القواعذ(فخر الوحققين)؛ ج ،4ص434 :

اعتثار شهادة النساء

• ( ٍ )79هي كالم لِ علِ٘ السالم ثعذ فشاغِ هي حشة الدوفل ففٖ رم
الٌسبء
• هٓعٓبشِشَ الٌَّبسِ إِىَّ الٌِّسٓبءٓ ًَفَٓالِضٔ الْئِٗوٓفبىِ ًَفَٓالِضٔ الْحٔظُفَػِ ًَفَٓالِضٔ
الْعٔمَُلِ فَأَهَّب ًُمْظٓبىُ إِٗوٓبًِِْيَّ فَمُعَٔدّٔٔيَّ عٓيِ الظَّفلَبِٓ ٍٓ الظيف٘ٓبمِ فِفٖ أََّٗفبمِ
حٕٓ٘ضِِْيَّ ٍٓ أَهَّب ًُمْظٓبىُ عٔمَُلِِْيَّ فَشَْٓبدُٓٓ اهٕفشَأَتَٕ٘يِ (هِفٌْْٔيَّ) « »2كَشَفْٓبدِٓٓ
الشَّخٔلِ الَْٓاحِذِ ٍٓ أَهَّب ًُمْظٓبىُ حٔظَُظِِْيَّ فَوَٓٓاسِٗثُْٔيَّ عٓلَفر الْأًَْظٓفب ِ هِفيْ
هَٓٓاسِٗثِ الشِّخٓبلِ فَبتَّمَُا شِشَاسٓ الٌِّسٓبءِ ٍٓ كًََُُا هِيْ خِ٘ٓبسِِّيَّ عٓلَر حٓفزَس ٍٓ
لَب تُغِ٘عَّٔٔيَّ فِٖ الْوٓعٕشٍُ ِ حٓتَّر لَب ٗٓغْوٓعٕيَ فِٖ الْؤٌْكَشِ
25

نهح الثالغة؛ ص72 :

اعتثار شهادة النساء

• ( )2سبلغٔ هي «ع»« ،ة».
• گشدآٍسًذُ فشهبٗشبت اهبم ،اه٘ش الوؤهٌ٘ي ،علِ٘ السالم :سف٘ذ سضفر،
هحوذًْ ،ح الجالغٔ ،دس ٗك خلذ ،هؤسسِ ًْح الجالغِ ،لفن  -اٗفشاى،
اٍل ّ 1414 ،ق

26

نهح الثالغة؛ ص72 :

اعتثار شهادة النساء
• ثسن اللُّٰ الشحوي الشح٘ن
• هعٌر ًمظبى الذٗي ٍ العمل فٖ الٌسبء
• هسألٔ :هب هعٌر هب سٍٕ عي الٌجٖ طلر اللُّٰ علِ٘ ٍ آلِ ٍ َّ هش٘ش
الر الٌسبء لوب أسادٍا « »1إلر ًمض عمل ٍ دٗي أطلت اللت الحكف٘ن
هٌْي.

27

رسائل الشريف الورتضى ،ج ،3ص123 :

اعتثار شهادة النساء

• الدَاة :لذ ل٘ل :اى هعٌر ًست « »2الٌسبء الر ًمظبى الفذٗي :أًْفي
ٗمعذى هي الظالٓ ٍ الظ٘بم أٗبم ح٘ضْي الزٕ ّفَ علفر األكثفش كفل
شْش ،ف٘حشهي ثَاة ّبت٘ي العجبدت٘ي الدل٘لت٘يّ ٍ ،فزا ال َٗخفذ ففٖ
الشخبل.
• ٍ أهب ًمظبى العمل ،فوعلَم أى الٌسبء أًذس عمفَال هفي الشخفبل ٍ ،أى
الٌدبثٔ ٍ الل٘بًٔ « »3اًوب َٗخذاى فْ٘ي ففٖ الٌفبدس الشفبر ٍ ،عمفالء
الٌسبء ٍ رٍات الحضم ٍ الفغٌٔ هٌْي هعذٍدات ٍ ،هي ثْزُ الظفٔ هفي
الشخبل ال تحظر كثشٓ.
28

رسائل الشريف الورتضى ،ج ،3ص123 :

اعتثار شهادة النساء
• ______________________________
( )1كزا فٖ الٌسخٔ.
• ( )2ػً :سجٔ.
• ( )3ػ :الل٘بلٔ.

29

رسائل الشريف الورتضى ،ج ،3ص123 :

اعتثار شهادة النساء

• ٍ لذ ٗوكي أٗضب أى ٗمبل فٖ ًمظبى الذٗي هثل ّزا الَخِ ،فئًفِ لوفب
كبى األغلت علْ٘ي ضعف الذٗي ٍ للٔ الجظ٘شٓ فًِ٘ ،ست إلْ٘ي رلفك
علر األكثش األغلت.
• ٍ ال ٗغعي علر ّزا الَخِ هي علوٌبُ علر غبٗٔ العمفل ففٖ الفذٗي ٍ
الكوبل ف٘وب ٗعَد الِ٘ ،هثل فبعؤ ثٌت سسفَل الفلُّٰ طفلر الفلُّٰ
علِ٘ ٍ آلِ ٍ علْ٘ب ٍ ،خذٗدٔ ثٌت خَٗلذ ٍ ،هشٗن ثٌفت عوفشاى .الى
كالهٌب علر األغلت األكثش ٍ ،هي عشفٌبُ ثبلفضل فٖ الذٗي هي الٌسفبء
لل٘ل العذد عسش الَخَد.
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• ٍ سٍٕ عي أه٘ش الوؤهٌ٘ي علِ٘ السالم أًِ لبل ثعذ فشاغِ هفي حفشة
الدول فٖ رم الٌسبء :هعبشش الٌسفبء « ،»1الٌسفبء ًفَالض االٗوفبى،
ًَالض الحظَػًَ ،الض العمَل ،فأهب ًمظبى اٗوبًْي فمعفَدّي عفي
الظالٓ ٍ الظ٘بم فٖ أٗفبم ح٘ضفْي ٍ ،أهفب ًمظفبى عمفَلْي فشفْبدٓ
االهشأت٘ي كشْبدٓ الشخل الَاحذ ٍ ،أهب ًمظبى حظفَظْي فوفَاسٗثْي
علر االًظب هي هَاسٗث الشخبل .فبتمَا ششاس الٌسبء ٍ ،كًَفَا هفي
خ٘بسّي علر حزس ٍ ،ال تغ٘عَّي فٖ الوعشٍ حتر ال ٗغوعفي ففٖ
الوٌكش «.»2
• ( )1فٖ الٌْح :الٌبس.
• (ًْ )2ح الجالغٔ ص  ،105الشلن.80 :
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