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  كتاب القظاص

 القصاص
 فيالنفس

 فيمادونها

 508: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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  كتاب القظاص

  كتاب المظاص•
 .ٍ َّ إها فٖ الٌفس ٍ إها ف٘وا دًٍْا•

 

 508: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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  قظاص النفس

 قصاصالنفس

 فيالموجب

الشرائط
 المعتبرةفيه

 مايثبتبه

 كيفيةاالستيفاء

 508: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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  قظاص النفس

  المسن األٍل فٖ لظاص الٌفس•
 ٍ الٌظش فِ٘ فٖ الوَجة، •
 ٍ الششائظ الوؼتثشٓ فِ٘، •
 ٍ ها ٗثثت تِ، •
 .ٍ ك٘ف٘ٔ االست٘فاء•

 508: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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  قظاص النفسهوجة 

  المَل فٖ الوَجة•
 :.ٍ َّ إصّاق الٌفس الوؼظَهٔ ػوذا هغ الششائظ اٙت٘ٔ•

 

 508: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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  قظاص النفسهوجة 

 
ٗتحمك الؼوذ هحضا تمظذ المتل توا ٗمتل ٍ لَ ًادسا، ٍ تمظذ  1هسإلٔ •

فؼل ٗمتل تِ غالثا، ٍ إى لن ٗمظذ المتل تِ، ٍ لذ ركشًا تفظ٘ل األلسام 
 فٖ كتاب الذٗات 

 508: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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  القول في الشرائط الوعتثرة في القظاص
  فٖ الششائظ الوؼتثشٓ فٖ المظاصالمَل •
 :ٍ ّٖ ؤهَس•
 ،التسإٍ فٖ الحشٗٔ ٍ الشل٘ٔ -األٍل•
  التسإٍ فٖ الذٗي -الثاًٖ•
 ،اًتفاء األتَٓ -الششط الثالث•
 ،الؼمل ٍ الثلَؽ -الششط الشاتغ ٍ الخاهس•
 ؤى ٗكَى الومتَل هحمَى الذم، -الششط السادس•

 

 

 

 

 

 519: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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  القول فيوا يثثت ته القود
  ف٘وا ٗثثت تِ المَدالمَل •
 :ٍ َّ ؤهَس•
 :األٍل اإللشاس تالمتل•
 .ٍ ٗكفٖ فِ٘ هشٓ ٍاحذٓ، ٍ هٌْن هي ٗشتشط هشت٘ي، ٍ َّ غ٘ش ٍجِ٘•

 524: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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 يعتثر في الوقر  

 ٗؼتثش فٖ الومش الثلَؽ ٍ الؼمل ٍ االخت٘اس ٍ المظذ ٍ الحشٗٔ، 1هسإلٔ •

فال ػثشٓ تئلشاس الظثٖ ٍ إى كاى هشاّما، ٍ ال الوجٌَى، ٍ ال الوكشُ، ٍ •
 .ال الساّٖ ٍ الٌائن ٍ الغافل ٍ السكشاى الزٕ رّة ػملِ ٍ اخت٘اسُ

 
 

 524: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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 يقثل إقرار الوحجور عليه

ٕ     2هسإلٔ •  ،ٗمثل إلشاس الوحجَس ػلِ٘ لسففِ ؤٍ فلفس تالمتفل الؼوفذ
 .تئلشاسُ، ٍ ٗمتض هٌِ فٖ الحال هي غ٘ش اًتظاس لفك حجشُف٘ؤخز 

 

 524: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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 لو أقر شخض تقتله عوذا و آخر تقتله خطأ

لَ ؤلش شخض تمتلِ ػوذا ٍ آخش تمتلِ خغإ كاى للَلٖ األخز  3هسإلٔ •
ف٘متض هٌفِ، ٍ األخفز تمفَل طفاحة الخغفإ،      ،   تمَل طاحة الؼوذ

 .ف٘لضهِ تالذٗٔ، ٍ ل٘س لِ األخز تمَلْوا
 

 524: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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 لو أقر شخض تقتله عوذا و آخر تقتله خطأ

لَ ؤلشّ ٍاحذ تالمتل لوي ٗمتضّ تِ ػوذاً ٍ آخش تمتلِ لِ خغفإً تخّ٘فش   ٍ •
الَلّٖ للومتَل فٖ تظذٗك ؤحذّوا ٍ ؤّْٗوفا شفاء، ٍ إلضاهفِ توَجفة     
إلشاسُ؛ الستمالل كلّ هي اإللشاسٗي فٖ إٗجاب همتضاُ ػلى الومشّ تفِ،  
ٍ لوّا لن ٗوكي الجوغ ٍ ال التشج٘ح تخّ٘فش الفَلّٖ ٍ إى جْفل الحفال     

 .كغ٘شُ، ٍ ل٘س لِ ػلى اٙخش تؼذ االخت٘اس سث٘ل

 265: ، ص16 ؛ ج(الحذيثة -ط )رياع الوسائل 
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 لو أقر شخض تقتله عوذا و آخر تقتله خطأ

للمشٗة هي الظح٘ح تالحسي تي هحثَب الوجوغ ػلى تظفح٘ح هفا   ٍ •
ػي سجل ٍجفذ همتَلًفا فجفاء سجفالى إلفى ٍلّ٘فِ، فمفال        : ٗظحّ ػٌِ
إى ّفَ  »: ؤًا لتلتِ خغإً؟ فمال: لتلتِ ػوذاً، ٍ لال اٙخشؤًا  :ؤحذّوا

ؤخز تمَل طاحة الؼوذ فل٘س لِ ػلى طفاحة الخغفإ سفث٘ل، ٍ إى    
 .«2« »ؤخز تمَل طاحة الخغإ فل٘س لِ ػلى طاحة الؼوذ سث٘ل

/ 172: 10، التْففزٗة 244/ 78: 4، الفم٘ففِ 1/ 289: 7الكففافٖ ( 2)•
 .1ح  3ؤتَاب دػَى المتل ٍ ها ٗثثت تِ ب  141: 29، الَسائل 677

 265: ، ص16 ؛ ج(الحذيثة -ط )رياع الوسائل 
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 لو أقر شخض تقتله عوذا و آخر تقتله خطأ

، فخّ٘شُ ت٘ي لتل الومشّ تالؼوذ ٍ ؤخز «1»ال خالف فِ٘ إلّا هي الغٌ٘ٔ ٍ •
 .ؤٗضاً« 2»الذٗٔ هٌْوا ًظف٘ي، ٍ ٗحكى ػي التمٖ 

ٍ لن ؤجذ لْوا هستٌذاً، هغ هخالفتْوا للفٌضّ الوتمفذم الوؼتضفذ تؼوفل     •
ؤًِّ ادّػفى  « 3»األطحاب كافّٔ ػذاّوا، هغ ؤىّ الوحكٖ ػي االًتظاس 
 . ػلِ٘ إجواػٌا، ٍ َّ حجٔ ؤُخشى صٗادًٓ ػلى ها هضى

 .620(: الجَاهغ الفمْ٘ٔ)الغٌ٘ٔ ( 1)•
 .386: الكافٖ فٖ الفمِ( 2)•
 .272: االًتظاس( 3)•

 
  266: ، ص16 ، ج(الحذيثة -ط )رياع الوسائل 
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 لو أقر شخض تقتله عوذا و آخر تقتله خطأ

لَ ؤلش ٍاحذ تمتلِ ػوذا ٍ آخش تمتلِ خغإ تخ٘ش الَلٖ ففٖ تظفذٗك   ٍ •
ؤحذّوا كوا طشح تِ غ٘ش ٍاحذ، تل ػي االًتظاس اإلجواع ػل٘فِ، ألى  
إلشاس كل هٌْوا سثة فٖ إٗجاب همتضاُ ػلى الومفش تفِ، ٍ ال ٗوكفي    
الجوغ ت٘ي األهشٗي، ف٘تخ٘ش ٍ إى جْل الحال ٍ ل٘س لِ ػلفى اٙخفش   

 .سث٘ل

  206: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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 لو أقر شخض تقتله عوذا و آخر تقتله خطأ

 ٗذل ػلِ٘ هضافا إلى رلك ٍ •

ػفي  ( ػل٘فِ السفالم  )سإلت ؤتا ػثفذ ا   « »1»خثش الحسي تي طالح •
ؤًفا لتلتفِ   : سجل ٍجذ همتَال فجاء سجالى إلى ٍلِ٘، فمفال ؤحفذّوا  

إى َّ ؤخز تمفَل طفاحة   : ؤًا لتلتِ خغإ، فمال: ػوذا، ٍ لال اٙخش
الؼوذ فل٘س لِ ػلى طاحة الخغإ ٍ ؤخز تمَل طاحة الخغإ فلف٘س  

 .«لِ ػلى طاحة الؼوذ سث٘ل
 
 .1الحذٗث  -هي ؤتَاب دػَى المتل -3 -الثاب -الَسائل( 1)•

 
  206: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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 لو أقر شخض تقتله عوذا و آخر تقتله خطأ

 
فوا ػي تؼض الؼاهٔ هي لتلْوا ؤٍ ؤخز الذٗٔ هٌْوا ٍاضح الفساد، تفل  •

ٍ كزا ها ػي الغٌ٘ٔ ٍ اإلطثاح هي تخ٘ش الَلٖ ت٘ي لتل الومش تالؼوفذ ٍ  
 . ؤخز الذٗٔ هٌْوا ًظف٘ي، ٍ ا  الؼالن

  206: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج
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 لو أقر شخض تقتله عوذا و آخر تقتله خطأ

تٓابٔ ثُثَٔتِ الْمَتْلِ تِالْئِلْشَاسِ تِِِ ٍٓ حٔكْنِ هٓا لََٕ ؤَلَشَّ اثٌَْاىِ تِمَتْلِ ٍٓاحِذٍ ػٓلَى  3« 4»•
  الِاًْفِشَادِ ٍٓ حٔكْنِ هٓيْ ؤَلَشَّ ثُنَّ سٓجٓغٓ

هٔحٓوَّذٔ تٕيُ ٗٓؼٕمَُبٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ؤَحٕوٓفذٓ تٕفيِ   « 5» -1 -35342•
سٓفإَلْتٔ ؤَتٓفا ػٓثٕفذِ    : هٔحٓوَّذٍ ػٓيِ الْحٓسٓيِ تٕيِ هٓحٕثَٔبٍ ػٓيِ الْحٓسٓيِ تٕيِ طٓالِحٍ لَالَ

فَمَالَ ؤَحٓفذّٔٔوٓا ؤًََفا    -فَجٓاءٓ سٓجٔلَاىِ إِلَى ٍٓلِِِِّ٘ -اللَِِّ ع ػٓيْ سٓجٔلٍ ٍٔجِذٓ هٓمْتَُلًا
« 6»[ تِمَفَٕلِ ]فَمَالَ إِىْ ّٔفَٓ ؤَخَفزَ    -ٍٓ لَالَ الْأخَشُ ؤًََا لَتَلْتُِٔ خَغَإً -لَتَلْتُِٔ ػٓوٕذاً

ٍٓ إِىْ ؤَخَفزَ تِمَفَٕلِ    -فَلَٕ٘سٓ لَِٔ ػٓلَى طٓفاحِةِ الْخَغَفئِ سٓفثِ٘ل     -طٓاحِةِ الْؼٓوٕذِ
 .«1»فَلَٕ٘سٓ لَِٔ ػٓلَى طٓاحِةِ الْؼٓوٕذِ سٓثِ٘ل   -الْخَغَئِ  طٓاحِةِ

 .1 -289 -7الكافٖ  -(5) •
 .اثثتٌاُ هي الوظذس -(6)•
ٖ ء  -فٖ الفمِ٘ -(1) •  (.ّاهش الوخغَط)ش

 141: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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 لو أقر شخض تقتله عوذا و آخر تقتله خطأ

ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّفذٍٔقُ تِئِسٕفٌَادُِِ   « 2»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ تِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ ؤَحٕوٓذٓ تٕيِ هٔحٓوَّذٍ ٍٓ •
ٍٓ تَمَفذَّمٓ هٓفا ٗٓفذٔلُّ    : ؤَلَُلُ« 3»ػٓيِ الْحٓسٓيِ تٕيِ هٓحٕثَٔبٍ ػٓيِ الْحٓسٓيِ تٕيِ حٍّٖٓ 

ٍٓ تَمَذَّمٓ حٔكْنٔ هٓيْ ؤَلَشَّ تِالْمَتْلِ ثُفنَّ  « 5»ٍٓ ٗٓإْتِٖ هٓا ٗٓذٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 4»ػٓلَى رَلِكٓ 
 .«6»سٓجٓغٓ فِٖ هٔمَذِّهٓاتِ الْحٔذٍٔدِ 

 .677 -172 -10التْزٗة  -(2)•
 .5200 -106 -4الفمِ٘  -(3)•
هفي   69هي الثفاب   1تمذم ها ٗذل ػلى تؼض الومظَد فٖ الحذٗث  -(4)•

 .ؤتَاب المظاص فٖ الٌفس
 .هي ّزُ األتَاب 4ٗاتٖ فٖ الثاب  -(5)•
 . هي ؤتَاب همذهات الحذٍد 12هي الثاب  4تمذم فٖ الحذٗث  -(6)•

 142: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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 الحسن تن طالح 

 128/الحسي تاب/الحاء تاب/الغَسٖ فْشست •
 . الحسي تي طالح تي حٖ•
ػي الحسي تفي  ( اتن هحثووب )سٌٍٗاّوا تاإلسٌاد األٍل ػي . له أطل•

 . طالح تي حٖ ٍ ػي الحسي الشتاعٖ
 
سٍاٗفٔ ففٖ الكتفة األستؼفٔ هفغ       85سٍى ػٌِ الحسي تفي هحثفَب   •

 هكشساتْا
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 الحسن تن طالح 

•                        
 130/الحاء تاب.../جؼفش ؤتٖ ؤطحاب/الغَسٖ سجال

 الحسي تي طالح تي حٖ  - 6 - 1327•
( ينسوة )زيذي إليوه تنسوة   الْوذاًٖ الثَسٕ الكَفٖ طاحة الومالٔ •

 . الظالحية هنهن
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 الحسن تن طالح 

 180/الحاء تاب.../ػثذ ؤتٖ ؤطحاب/الغَسٖ سجال•
 حٖالحسي تي طالح تي  - 7 - 2150•
 . ؤتَ ػثذ ا  الثَسٕ الْوذاًٖ ؤسٌذ ػٌِ•
•  
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 الحسن تن طالح 

 233/الجضءالثالث/الجضءاألٍل/الكشٖ سجال•
ٍ سفالن  الحسن تن طالح تن حي ّن ؤطحاب كث٘ش الٌَاء ٍ  الثتريةٍ •

تي ؤتٖ حفظٔ ٍ الحكن تي ػت٘ثٔ ٍ سلؤ تي كْ٘ل ٍ ؤتَ الومذام ثاتت 
ثن خلغَّا تَالٗفٔ ؤتفٖ   ( ع)الحذاد ٍ ّن الزٗي دػَا إلى ٍالٗٔ ػلٖ 

تكش ٍ ػوش ٍ ٗثثتَى لْوا إهاهتْوا ٍ ٌٗتمظَى ػثواى ٍ علحٔ ٍ الضت٘ش 
ٍ ٗشٍى الخشٍج هغ تغَى ٍلذ ػلٖ تي ؤتٖ عالة ٗزّثَى ففٖ رلفك   
إلى األهش تالوؼشٍف ٍ الٌْٖ ػي الوٌكش ٍ ٗثثتَى لكل هي خفشج هفي   

 . ػٌذ خشٍجِ اإلهاهٔ( ع)ٍلذ ػلٖ 


