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لو أمسكه شخض و قتله آخر و كان ثالث عينا لهم
لَ ؤهسٌِ شخض ٍ هتلِ آخس ٍ ًبى ثبلث ػٌ٘ب لْن كابلوَ    33هسإلٔ •

ػلى الوبتل ال الووسي، لٌي الووسي ٗحجس ؤثدا حتى ٗواَ  كاٖ   
.الحجس ٍ السث٘ئٔ تسول ػٌ٘بُ ثو٘ل هحوى ٍ ًحَُ

514: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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لو أكرهه على القتل
لَ ؤًسِّ ػلى الوتل كبلوَ  ػلى الوجبشس إذا ًبى ثبلـب ػبهال  34هسإلٔ •

  ٍى الوٌسُ
ٍ إى ؤٍػدُ ػلى الوتل، ٍ ٗحجس اٙهس ثِ ؤثدا حتى ٗوَ ، ٍ لَ ًابى  •

الوٌسُ هجًٌَب ؤٍ علال ؿ٘س هو٘ص كبلوظبص ػلى الوٌسُ اٙهاس، ٍ لاَ   
ؤهس شخض علال هو٘صا ثبلوتل كوتلِ ل٘س ػلى ٍاحاد هٌْواب الواَ ، ٍ    
الدٗٔ ػلى ػبهلٔ الغلل، ٍ لَ ؤًسِّ ػلاى ذلاي كْال ػلاى الس ال      

.الوٌسُ الوَ  ؤٍ الحجس ؤثدا؟ األحَط الثبًٖ

514: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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لو أكرهه على القتل
 اى : إذا ؤًسُ األه٘س ؿ٘سُ ػلى هتل هي ال ٗجت هتلِ،كوبل لِ: 29هسإلٔ •

كبى خبلق ٍ هتل، كبى . هتلتِ ٍ إال هتلتي، لن ٗحل لِ هتلِ ثال خالف
.الوَ  ػلى الوجبشس  ٍى الولجئ

ٍ كسع اللوْبء ذلي كٖ االهبم ٍ الوتـلت هثل الخَازج ٍ ؿ٘اسّن، ٍ  •
.الخالف كٖ االهبم ٍ األه٘س ٍاحد

166: ، ص5 الخالف؛ ج
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لو أكرهه على القتل
:ٍ للشبكؼٖ كِ٘ هَالى•
ٍ إى ػلاى  : هابل . ٍ ثِ هبل شكس. ٗجت ػلْ٘وب الوَ  ًإًْوب ثبشسا هتلِ هؼب: ؤحدّوب•

.األٍل٘بء كؼلى ًل ٍاحد هٌْوب ًظق الدٗٔ ٍ الٌلبزٓ
ػلى الولجئ ٍحدُ الوَ ، ٍ ػلى الوٌسُ ًظق الدٗٔ، كبى ػلى ػاي  : ٍ الوَل الثبًٖ•

ٍ ال ٗختلاق هرّجاِ ؤى   . االهبم كؼلِ٘ ًظق الدٗٔ، ٍ ػلى ًل ٍاحد هٌْوب الٌلابزٓ 
ٍ ّال  . الدٗٔ ػلْ٘وب ًظلبى ٍ ػلى ًل ٍاحد هٌْوب الٌلبزٓ، ٍ اى ػلى االهبم الوَ 

.«1»ػلى الوٌسُ الوَ ؟ ػلى هَل٘ي 
، ٍ الساساج  468: 7، ٍ حل٘ٔ الؼلوبء 394 -393: 18، ٍ الوجوَع 41: 6االم ( 1)•

، ٍ الو٘اصاى  100: 2، ٍ زحوأ األهأ   10ٍ  9: 4، ٍ هـٌٖ الوحتابج  479: الَّبج
، ٍ الوـٌاٖ الثاي   126: ، ٍ كتح الوؼا٘ي 124 -123: 2، ٍ الَ ٘ص 142: 2الٌجسى 
، ٍ الجحس الصخابز  7:179، ٍ ثدائغ الظٌبئغ 341: 9، ٍ الشسح الٌج٘س 332: 9هداهٔ 
.389: 2، ٍ ثداٗٔ الوجتْد 113: 4، ٍ حبش٘ٔ اػبًٔ الغبلج٘ي 222ٍ  221: 6

167: ، ص5 الخالف؛ ج
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لو أكرهه على القتل
الوَ  ػلاى الوٌاسُ ٍحادُ، ٍ ال ناوبى ػلاى      : ٍ هبل ؤثَ حٌ٘لٔ، ٍ هحود•

.«2»الوٌسُ هي هَ ، ٍ ال  ٗٔ ٍ ال ًلبزٓ 
ال هَ  ػلى االهبم ٍ ال ػلى الوٌسُ، ؤهاب الوٌاسُ كهًاِ    : ٍ هبل ؤثَ َٗسق•

.«3»هلجإ، ٍ ؤهب االهبم كالًٔ هب ثبشس الوتل 
، 394: 18، ٍ الوجوَع 468: 7، ٍ حل٘ٔ الؼلوبء 179: 7ثدائغ الظٌبئغ ( 2)•

: 2، ٍ ثداٗأ الوجتْاد   142: 2، ٍ الو٘صاى الٌجاسى  100: 2ٍ زحؤ األهٔ 
، ٍ الجحاس  341: 9، ٍ الشاسح الٌج٘اس   332: 9، ٍ الوـٌٖ الثي هداهأ  389
.221: 6الصخبز 

، ٍ الوـٌٖ الثي هداهأ  468: 7، ٍ حل٘ٔ الؼلوبء 179: 7ثدائغ الظٌبئغ ( 3)•
221: 6، ٍ الجحس الصخبز 9:341، ٍ الشسح الٌج٘س 332: 9

167: ، ص5 الخالف؛ ج
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لو أكرهه على القتل
ٍ ّرا « 1« »ٍٓ هٓيْ هُتِلَ هٓظْلَُهبً كَوَدٕ  ٓؼٓلٌْب لَِٓلِِِِّ٘ سٔلْغبًبً»هَلِ تؼبلى :  ل٘لٌب•

.هتل هظلَهب، ٍ ػلِ٘ إ وبع الظحبثٔ
ٍ زٍٕ ؤى ز ل٘ي شْدا ػٌد ػلٖ ػلِ٘ السالم ػلى ز ل ثبلسسهٔ، كوغؼاِ  •

ّرا الرٕ ساسم ٍ ؤخغإًاب ػلاى    : ػلٖ ػلِ٘ السالم، ثن ؤت٘بُ ثأخس ٍ هبال
لَ ػلوا  إًٌواب تؼوادتوب ػلاى     : األٍل كس  شْب تْوب ػلى الثبًٖ، ٍ هبل

.«2»األٍل لوغؼتٌوب 
.33: االسساء( 1)•
، ٍ 294حادٗث   182: 3، ساٌي الادازهغٌٖ   10: 9طح٘ح الجخابزٕ  ( 2)•

 153: 10، ٍ التْارٗت  8حدٗث  384: 7، ٍ الٌبكٖ 41: 8السٌي الٌجسى 
حادٗث   515: 2، ٍ  ػبئن اإلسالم 19: 4، ٍ تلخ٘ض الحج٘س 613حدٗث 
.، ٍ كٖ  و٘غ الوظب ز اختالف ٗس٘س كٖ ؤللبظْب1848

168: ، ص5 الخالف؛ ج
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لو أكرهه على القتل
كوَنغ الداللٔ ؤًِ ػلِ٘ السالم هضى ثبلوظبص ػلى هي ؤلجإ الحابًن  •

الى الوغغ ثبلشْب ٓ هغ هدزٓ الحبًن ػلى االهتٌبع هي هتلِ، ثابى ٗؼاصل   
ًلسِ ػي الٌظس، ٍ الوٌسُ ؤؿلظ حبال هي الحبًن، كإًِ هلجإ الِ٘ ػلاى  

كبذا ًبى ػلى الشابّد الواَ    . ٍ ِ ال ٗوٌٌِ إال هتلِ خَكب ػلى ًلسِ
.كجإى ٌَٗى ػلى الوٌسُ ؤٍلى ٍ ؤحسى

168: ، ص5 الخالف؛ ج
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لو أكرهه على القتل
 الؼٌَاى التسؼَى هبػدٓ زكغ التٌل٘ق ػي الوٌسُ، ٍ ث٘بى هب استثٌٖ هٌْب•
االخت٘بز الووبثل لإلًساُ شسط كٖ التٌبل٘ق ًبكأ، ٍ ال تٌل٘اق    90ػٌَاى •

ػلى الوٌسُ ك٘وب اًسُ ػلِ٘، ساَاء ًابى كؼال حاسام ؤٍ تاسى ٍا ات، ٍ       
ًؼن، استثٌٖ هي ذلاي هتال الاٌلس    . الوسإلٔ هوب ال ثحث كِ٘ ٍ ال خالف

ٍ ؤلحن الش٘خ الجاسح  . الوحتسهٔ، كإًِ ال تو٘ٔ كٖ الدهبء ثبلٌض ٍ اإل وبع
. «1»ؤٗضب 

•(1 )   ٔ : لن ًظلس كٖ ًتت الش٘خ ػلى الوسإلٔ ثؼٌْ٘ب، إلّب ؤًِّ هابل كاٖ هساإل
إى هتلتاِ ٍ إلّاب   : إذا ؤًسُ األه٘س ؿ٘سُ ػلى هتل هي ال ٗجت هتلاِ، كوابل  »

هتلتي، لن ٗحلّ لِ هتلِ ثال خالف ٍ إى خابلق ٍ هتال كاإىّ الواَ  ػلاى      
األعساف ًبألًلس، كٌلّ ًلس٘ي  اسى  »: ٍ هبل كٖ هسإلٔ ؤخسى« الوجبشس

: 5اًظاس الخاالف   « الوظبص ثٌْ٘وب كٖ األًلس  سى ثٌْ٘وب كٖ األعاساف 
.13، 29ًتبة الجٌبٗب ، الوسإلٔ  154، 166

704-703: ، ص2 العناوين الفقهية؛ ج



10

لو أكرهه على القتل
ٍ لؼلِ إ زا ب لِ تح  الدهبء الورًَزٓ كٖ الٌض ٍ الوشاَْز خالكاِ،   •

الوتل، ٍ الؼوَم ال ٗستَػت إال هب ٗغلان ػل٘اِ   : ألى الوتجب ز هي الدم
. الولس ، ٍ لوب س٘إتٖ هي الَ ِ كٖ ذلي

704: ، ص2 العناوين الفقهية؛ ج
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لو أكرهه على القتل
ٍ السس كٖ ذلي ثؼد اإل وبع ٍ  اللٔ الٌظَص ًتبثب ٍ سٌٔ ػلى ؤًاِ  •

ال إثن ػلى الوٌسُ، ٍ لَ ؤ ز ٌبُ تح  الوضغس ًوب َّ الظبّس اتضاح  
هي ؤى الضسٍزا  تج٘ح الوحظَزا ، ٍ الؼوال  : ًًَِ هؼرٍزا، لوب اشتْس

ال ٗوجل التخظ٘ض ؤًِ ال زٗت ؤى حلظ الٌلس كٖ ًظس الشبزع ؤهاَى  
الوحسهب  هي هج٘ل شسة الخواس   ٍ ؤٍلى هي ؿ٘سّب، ٍ لرلي ًسى ؤى 

ٍ ؤًل الو٘تٔ ٍ ًحَّوب ًلْب تحل إذا ًبى الووبم هوابم الخاَف ػلاى    
الٌلس، ٍ ًرا الَا جب  هي طاالٓ ؤٍ طاَم ٍ ًحَّواب تساوظ ثؼاد      

. هؼبزنٔ الخَف ػلى الٌلس لوسع ٍ ًحَُ

705-704: ، ص2 العناوين الفقهية؛ ج
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لو أكرهه على القتل
ٍ ّرا االستوساء هغ هب ػلن هي عسٗؤ الشسع اّتوبهاِ ثحلاظ الاٌلس    •

ٗوضٖ ثبزتلبع ًل ػوَثٔ ٍ إثن ػي كؼال حاسام ؤٍ تاسى ٍا ات إذا     
إى : ػبزنِ الخَف ػلى الٌلس، ٍ ذلي ٍانح، ٍ ّارا هؼٌاى هَلٌاب   

ٖ ء كال . الوٌسُ ال إثن ػلِ٘ ٍ ؤهب إذا ًبى اإلًساُ سبلجب للودزٓ ػلى الش
. ثحث كِ٘، الًداز ِ حٌ٘ئر تح  هجح التٌل٘ق ثوب ال ٗغبم

705: ، ص2 العناوين الفقهية؛ ج
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لو أكرهه على القتل
ؤى سجت التو٘أ  « 1»ٍ هي ٌّب ظْس سس ػدم التو٘ٔ كٖ الدهبء إذا ػلن •

إزا ٓ حلظ الٌلس، ٍ ح٘ث ًبى الووبم هوبم إتالف الاٌلس كاال ٍ اِ    
للتو٘ٔ، ألى الوحرٍز حبطل، ٍ ال تس ٘ح إلحدى الٌلسا٘ي كاٖ ًظاس    
الشبزع، كٌوب ٗجَش هتل الٌلس حلظب لهخسى كٌرلي ٗجَش الؼٌس، 
ٍ ال ٍ ِ للتس ٘ح، هضبكب إلاى ؤى الوتال لهٍلاى هحوان، ٍ للثبً٘أ      

.هحتول إذ لؼل الوٌسُ ثبلٌسس ال ٗلؼل، كتدثس

.  إذ ػلن هوّب هسّ ؤىّ: «ف، م»كٖ ( 1)•

705: ، ص2 العناوين الفقهية؛ ج
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لو أكرهه على القتل
ٍ ٗدلّ ػلى هب ذًسًب هضبكبً إلى  اللٔ الٌّظَص ػلِ٘ التٖ هٌْب السٍاٗٔ •

:اٙت٘ٔ كٖ حٌن الوٌسُ هالحظٔ ؤهسٗي

69: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 



15

لو أكرهه على القتل
إىّ الوتل هغ اإلًساُ ال ٌٗست إلّب إلاى الؤٌاسَُ الوجبشاس، ٍ ال    : ؤحدّوب•

ٗضبف إلّب إلِ٘، ٍ اإلًساُ ال َٗ ت سلت اإلنبكٔ ثؼاد طادٍز اللؼال    
ػي الؤٌسَُ ػي إزا ٓ ٍ اخت٘بز، ٍ تس ٘حِ ػلى الضسز الوتَػَّد ثِ هي 

ٍ ٗدلّ ػلِ٘ الؼسف ٍ الؼواالء ٍ اللـأ ؤٗضابً، كٌواب ؤىّ     . ًبح٘ٔ الؤٌسُِ
اإلًساُ ػلى شسة الخوس هثلًب ال ٌٗبكٖ اإلسٌب  إلى الوجبشس ٍ الحٌان  
ثإًِّ شبزة الخوس، ًرلي اإلًساُ ػلى الوتل، كبلوبتل َّ الوجبشاس  ٍى  

.اٙهس، ٍ ّرا هي الَنَح ثوٌبى

70: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو أكرهه على القتل
ٍ إى ًاابى هشااتولًب ػلااى زكااغ هااب « 1»إىّ حاادٗث السكااغ : ثبًْ٘وااب•

استٌُسَِّا ػلِ٘، ٍ ٗدلّ ػلى زكغ الحٌن التٌل٘لٖ ٍ الَنؼٖ الوتستّات  
ػلى الؼول الؤٌسَُ ػلِ٘ هغ هغغ الٌظس ػي اإلًساُ، إلّاب ؤًّاِ ال ٗشاول    
اإلًساُ ػلى الوتل، ٍ إى تَػّدُ ثبلوتل، لوب ٍز  كٖ الٌض ٍ اإل وابع  

ٔ  »هي ؤًِّ  « إًّوب  ؼل  التو٘ٔ ل٘حوي ثْب الدم، كإذا ثلؾ الدم كلا٘س تو٘ا
«2 »

.1ح  56، ؤثَاة  ْب  الٌلس ة 295/ 11: ٍسبئل الش٘ؼٔ( 1)•
، ًتبة الجْب ، ؤثَاة األهس ٍ الٌْاٖ ة  483/ 11: ٍسبئل الش٘ؼٔ( 2)•

2ٍ  1ح  31

70: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 



17

لو أكرهه على القتل
إىّ إعالم حدٗث السكاغ ال  : «3»ثل هد ذًسًب كٖ ؤٍائل ًتبة الحدٍ  •

ٗشول ًل هحسَّم سَى الوتل ؤٗضبً، نسٍزٓ ؤًِّ ال ٌٗب  ٗسَؽ ثبإلًساُ 
ٍ التَػّد ثبلضسز الوبلٖ هثلًب ٍ إى ًبى هضسّاً ثحبلِ الصًب، خظَطابً إذا  
ًبى هوسًٍبً ثبإلحظبى، ٍ ال ٗخسج ػاي الحسهأ هثال ذلاي ثوجاسّ       

.التَػ٘د ثبإلّبًٔ الوَ جٔ لْتي الح٘ث٘ٔ ٍ ؤشجبّْوب
.21 20: تلظ٘ل الشسٗؼٔ، ًتبة الحدٍ ( 3)•

70: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو أكرهه على القتل
ًوب ال ٗسَؽ هتل الشخض ألًلاِ كاٖ الوخوظأ أل ال     : ٍ ثبلجولٔ•

االنغساز، ًرلي ال ٗجَش هتل الشخض أل ال اإلًاساُ ػل٘اِ، كْاَ     
. الوبتل ػوداً ػدٍاًبً، ٍ الوَ  ػلِ٘ ال ػلى الؤٌسُِ

زٍاُ  ًؼن ٍز  كٖ زٍاٗٔ طح٘حٔ ٍ َة حجسِ حتّى ٗوَ ، ٍ ّٖ هب •
ػل٘اِ  )الوشبٗخ الثالثٔ ثغسم طاح٘حٔ ػاي شزازٓ، ػاي ؤثاٖ  ؼلاس      

ٗوتل ثِ الرٕ هتلِ، : كٖ ز ل ؤهس ز لًب ثوتل ز ل كوتلِ، كوبل( السّالم
: ٍ كٖ زٍاٗأ الظادٍم  . ٍ ٗحجس اٙهس ثوتلِ كٖ الحجس حتى ٗوَ 

.«1»ؤهس ز لًب حسّا 
.1ح  13، ؤثَاة الوظبص كٖ الٌلس ة 32/ 19: ٍسبئل الش٘ؼٔ( 1)•

70: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو أكرهه على القتل
 ثٓبةٔ حٌْٔنِ هٓيْ ؤَهٓسَ ؿَٕ٘سَُٔ ثِبلْوَتْلِ 13« 4»•
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ؤَحٕوٓادٓ  « 5» -1 -35115•

ثٕيِ هٔحٓوَّدٍ ٍٓ ػٓيْ ػِدٍَّٓ هِيْ ؤَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕيِ شِٗٓب ٍ  ٓوِ٘ؼبً ػٓايِ اثٕايِ   
هٓحٕجَٔةٍ ػٓيِ اثٕيِ زِئَبةٍ ػٓيْ شٔزٓازَٓٓ ػٓيْ ؤَثِٖ  ٓؼٕلَسٍ ع كِٖ زٓ ٔلٍ ؤَهٓسَ زٓ ٔلًب 

ٍٓ ٗٔحٕجٓسٔ الْأهِسُ ثِوَتْلِاِِ كِاٖ    -كَوَبلَ ٗٔوْتَلُ ثِِِ الَّرِٕ هَتَلَِٔ« 6» -ثِوَتْلِ زٓ ٔلٍ
.1 -285 -7الٌبكٖ  -(5. )الْحٓجٕسِ حٓتَّى ٗٓؤَ ٓ

، ٍ ًارلي  (ّابه  الوخغاَط  )كوتلاِ   -كٖ التْارٗت شٗاب ٓ   -(6) •
.الوظدز

45: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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لو أكرهه على القتل
«7»ٍٓ زٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِإِسٌَٕب ُِِ ػٓيْ ؤَحٕوٓدٓ ثٕيِ هٔحٓوَّدٍ ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ هِثْلَِٔ •
ؤَهٓسَ زٓ ٔلًاب   -ٍٓ زٍٓٓأُ الظَّدٍٔمُ ثِإِسٌَٕب ُِِ ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ًَحَُٕٓٔ إِلَّب ؤًََِّٔ هَبلَ•

 «8»حٔسّاً 
.1071 -283 -4، ٍ االستجظبز 864 -219 -10التْرٗت  -(7) •
.5210 -109 -4اللوِ٘  -(8) •
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لو أكرهه على القتل
ٍ ال ثإس ثبلؼول : ثؼد ًول السٍاٗٔ( هدّس سسُّ)ٍ هبل طبحت الجَاّس •

ثْب ثؼد طحّتْب ٍ ػول ؿ٘س ٍاحد هي األطحبة ثْب، كوب ػسابُ ٗظْاس   
.«2»هي الوتي هي التَهق كٖ ذلي كٖ ؿ٘س هحلِّ 

.48/ 42:  َاّس الٌالم( 2) •

69: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو أكرهه على القتل
ٍ اَ  طاح٘حٔ حسٗاص    « 3»لؼلّ هٌشإ تَهق الوحوّن كٖ الشاسائغ  : ؤهَل•

الوتودّهٔ الدالّٔ ػلى اًحظبز التخل٘د كٖ السجي كٖ الثالثٔ، ٍ ّارا الواَز    
ل٘س هٌْب، ألًّْب ػجبزٓ ػي الووساي ػلاى الواَ ، ٍ الواسؤٓ الوستادّٓ، ٍ      

ٍ ّٖ ؤٗضبً زٍاٗٔ طح٘حٔ ال ثدّ هي هالحظتْاب، ٍ  . السبزم كٖ الوسّٓ الثبلثٔ
ّل ٗوٌي الجوغ ثٌْ٘وب ثحول الحظس كْ٘ب ػلى الحظس اإلنبكٖ، ؤٍ ثحول 
ّرُ السٍاٗٔ ػلى هجسّ  الس حبى  ٍى خظَص الَ َة، ٍ الظّبّس استجؼب  
ًال الجوؼ٘ي، كإىّ الحظس اإلنبكٖ هغ ًَى األُهَز الثالثأ الوارًَزٓ كْ٘اب    
ؿ٘س هستجغٔ ٍ ؿ٘س هجتوؼٔ تح   بهغ كٖ ؿبٗٔ الجؼد، ًوب ؤىّ الس حبى كٖ 
ثبة الحدٍ  ٍ الوظبص ال هجبل لِ ٍ ال ٗوابس ثجابة الؼجاب ا ، ًواب ال     

.ٗخلى، كبإلًظبف ؤىّ للتَهّق كٖ الوسإلٔ هجبلًب
. 975/ 4: شسائغ اإلسالم( 3) •
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