 92-10-18كتاب القصاص

8

لَ قال تالغ عاقل آلخش« :اقتلٌي ٍ إال قتلتك»

• هسألٔ  35لَ هبل ثبلؾ ػبهل ٙخش« :اهتلٌٖ ٍ إال هتلتي» ال ٗجَص لِ
الوتل ٍ،ال تشكغ الحشهٔ،
• لٌي لَ حول ػلِ٘ ثؼذ ػذم إؿبػتِ ل٘وتلِ جبص هتلِ دكبػب ثل ٍجبت،
ٍ ال شٖء ػلِ٘،
• ٍ لَ هتلِ ثوجشد اٗٝؼبد ًبى آثوبّ ٍ ،ل ػلِ٘ الوَد؟ كِ٘ إشٌبل ٍ إى
ًبى اٛسجح ػذهًِ ،وب ال ٗجؼذ ػذم الذٗٔ أٗؼب.

2

تحشيش الَسيلٔ؛ ج ،2ص514 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• هسألٔ  36لَ هبل« :اهتل ًلسي» كبى ًبى الوأهَس ػبهال هو٘بضا كبال
شٖء ػلى اٙهش ،ثل الظبّش أًِ لبَ أًشّبِ ػلبى رلبي كٌبزليٍ ،
ٗحتول الحجس أثذا ًٝشاِّ ك٘وب طذم اًٝشاًُ ،وب لبَ هببل« :اهتبل
ًلسي ٍ إال هتلتي شش هتلٔ»

3

تحشيش الَسيلٔ؛ ج ،2ص515-514 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ٍ اى هبل لِ :اهتل ًلسي أْٗب الؼجذ ،كوتل الؼجذ ًلسِ ٍ ًببى ًج٘بشا ،ال
ػوبى ػلى اٙهش.
• ٍ اى ًبى طـ٘شا ال ٗؼول أٍ ًبى هجًٌَب :كوبل لِ :اهتل ًلسبي كوتلْبب
ًبى ػلى اٙهش الؼوبى.

4

الخالف؛ ج ،5ص169 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ٍ اى ًبى الوأهَس حشا طـ٘شا ال ٗؼول ،أٍ ًج٘شا جبّال ٍ أهبشُ ثوتلبِ،
كبلوَد ػلى اٙهشً ًِٛ ،بٙلٔ.
• ٍ اى هبل لِ :اهتل ًلسي ،كبى ًبى ًج٘شا كال شٖء ػلبى اٙهبش ٍ ،اى
ًبى طـ٘شا ال ٗو٘ض كؼلى اٙهش الوَد .كبى ًبى الوأهَس ػبهال هو٘ضا إهب
ثبلـب أٍ طج٘ب هشاّوب كأهشُ ثوتل سجل كوتلِ ،كبلحٌن هتؼلن ثبلوبأهَس،
ٍ ٗسوؾ اٛهش ٍ حٌوِ هؼب.
• ٍ هذ رًشت الٌالم كٖ الجوغ ث٘ي االخجبس ٍ ،سٌج٘ي هبب ٗتؼلبن ثْبزُ
الوسألٔ اى شبء اهلل تؼبلى.
5

الخالف؛ ج ،5ص169 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ٍ جولٔ الوَل كٖ ّزُ الوسببلل :اى الوبأهَس إرا ًببى ػببهال هو٘بضا
كبلؼوبى ػلِ٘ ٍ ،اى لن ٌٗي ػبهال ٍ ال هو٘ضا إهب ثبلظـش أٍ ثببلجٌَى
كبلؼوبى ػلى اٙهش «.»1
•
• ( )1االم  ٍ ،42 :6هختظش الوضًٖ ٍ ،239 :الَج٘ض ٍ ،124 -123 :2
الوجوَع  ٍ ،396 :18الوحلى  ٍ ،10:509الجحبش الضخببس ٍ 221 :6
كٖ الوظبدس الوزًَسٓ ثؼغ هب رًش هي كشٍع الوسألٔ.
6

الخالف؛ ج ،5ص169 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ٍ إى هبل لِ اهتل ًلسي أْٗب الؼجذ كوتل الؼجذ ًلسِ ،كببى ًببى الؼجبذ
ًج٘شا كال ػوبى ػلى اٙهشٛ ،ى ًل ػجذ ٍ إى ًبى جبّال ٗؼلن أًبِ ال
ٗجت ػلِ٘ هتل ًلسِ ثأهش ؿ٘شُ.

7

الوثسَط في فقِ اإلهاهئ؛ ج ،7ص43 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• كبى ًبى الؼجذ طـ٘شا أٍ هجًٌَب ال ٗؼول ،كوبل لِ اهتل ًلسبي كوتلْبب،
ًبى الؼوبى ػلى اٙهشٛ ،ى الظـ٘ش هذ ٗؼتوذ ّزا حوب ،كٌبى الظبـ٘ش
ًبٙلٔ لٚهش ،كٌبى ػلِ٘ الؼوبى.
• كأهب إى ًبى الوأهَس حشا طـ٘شا ال ٗؼول أٍ ًج٘شا جبّال ،كبأهشُ ثوتبل
سجل كبلوَد ػلى اٙهشً ًِٛ ،بٙلٔ لِ ٍ ،إى هبل لِ اهتل ًلسي كببى
ًبى ًج٘شا كال شٖء ػلى اٙهش لوب هؼى ٍ ،إى ًبى طـ٘شا ال تو٘٘ض لبِ
كؼلى اٙهش الوَدً ًِٛ ،بٙلٔ كٖ هتل ًلسِ.

8

الوثسَط في فقِ اإلهاهئ؛ ج ،7ص43 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• الثبًٖ لَ هبل اهتل ًلسي كئى ًبى هو٘ضا كال شٖء ػلبى الولبضم ٍ إال
كؼلى الولضم الوَد
• ٍ كٖ تحون إًشاُ الؼبهل ٌّب إشٌبل.

9

ششائع اإلسالم في هسائل الحالل ٍ الحشام؛ ج ،4ص185 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»
• ٍ لَ هبل للووّ٘ض :اهتل ًلسي كال شٖء ػلى الولضم ٍ ،إلّب « »4الوَد،
ٍ لَ أًشُ الؼبهل ػلى هتل ًلسِ كال ػوبى ػل٘بِ ،إر ال ٗتحوبن ّبزا
اًٝشاُ
• ( )4إٔ ٍ :اى لن ٌٗي هو٘ضاً.

10

إسشاد األرّاى إلى أحكام اإليواى؛ ج ،2ص197 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ٍ لَ هبل :اهتل ًلسي ،كئى ًبى هوّ٘ضا كال شبٖء ػلبى الوٌبشُ ٍ ،إى
ًبى ؿ٘ش هوّ٘ض ،كؼلى االهش الوَدّ ٍ ،ل ٗتحوّن إًشاُ الؼبهل ٌّبب؟ ك٘بِ
إشٌبل»2« .
• ( .)2هبل الشْ٘ذ الثبًٖ كٖ الوسبلي :كٖ الوسألٔ ٍجْبى ٍ أظْشّوبب
ػذم تحوّن اًٝشاُٛ ،ىّ الوٌشُ هي ٗتخلّض ثوب أهش ثِ ػوّب ّبَ أشبذّ
ػلِ٘ َّ ٍ ،الّزٕ خَّكِ الوٌشُ ثٌِّ ٍ ،ب الوأهَس ثِ الوتل الوخَّف ثبِ
الوتل ٍ ،ال ٗتخلّض ثوتل ًلسِ ػي الوتبل ،كبال هؼٌبى الهذاهبِ ػل٘بِ
الحظ الوسبلي.90 /15 :
11

تحشيش األحكام الششعئ على هزّة اإلهاهئ (ط  -الحذيثٔ)؛ ج ،5ص426 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ٍ لَ هبل :اهتل ًلسي ،كئى ًبى هوّ٘ضا كال هَدّ ٍ .بل ٗتحوّبن إًبشاُ
الؼبهل ٌّب؟
• إشٌبل ٍ ،إى ًبى ؿ٘ش هوّ٘ض كؼلى الولضم الوَد.

12

قَاعذ األحكام في هعشفٔ الحالل ٍ الحشام؛ ج ،3ص590 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• هَلِ سحوِ اللِّ ٍ« :لَ هبل :اهتل ًلسي كئى ًبى هوّ٘ضا كال هَدّ ٍ ،ل
ٗتحوّن إًشاُ الؼبهل ٌّب؟ إشٌبل».
• أهَلٌٗ :شأ هي ػذم تظَّس اًٝشاُ ٌّب ،إر الوٌشُ اًّوب ٗلؼبل هبب اًبشُ
ػلِ٘ خَكب هي الوتل ،كال ٗتظَّس كؼل الوتل خَكب هي الوتل.
• ٍ هي تلبٍت أسجبة الوتل كٖ السَْلٔ ٍ الظبؼَثٔ ،كشثّوبب ػبذل البى
سجت أسْل هي ؿ٘شُ خَكب هي اٛطؼت.

13

كٌض الفَائذ في حل هشكالت القَاعذ(سيذ عويذ الذيي تي هحوذ اعشج حسيٌى ) ؛ ج ،3ص679 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ٍ لَ هبل اهتل ًلسي كبى ًبى هو٘ضا كال هَد (ٍ ّل) ٗتحوبن اًٝبشاُ
كٖ الؼبهل ٌّب اشٌبل ( ٍ ،)1اى ًبى ؿ٘ش هو٘ض كؼلى الولضم الوَد
• هبل هذس اللِّ سشُ ٍ :لَ هبل اهتل ًلسي (الى هَلِ) إشٌبل.
• ( )1أهَلٌٗ :شأ (هي) اى اًٝشاُ لَ تحون كٖ الوتل لٌبى لؼلوِ ثأًِ اى
لن ٗلؼل الوأهَس ثِ ٍ َّ الوٌشُ ػلِ٘ هتلِ ك٘لؼل دكؼب للوتل ػي ًلسِ
كال ٗؼول دكغ الوتل ػي ًلسِ ثوتل ًلسِ (ٍ هي) تلبٍت أسجبة الوتبل
كٖ اٙالم كشثوب ػذل الى سجت أهل الوأهي الوَػَد ثِ ٍ ل٘س ثشبٖء
ٍ اٛطح اٍٛل.
14

إيضاح الفَائذ في ششح هشكالت القَاعذ؛ ج ،4ص567 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• هبل سحوِ اللِّ :الثبًٖ -لَ هبل :اهتل ًلسي ،كبى ًبى هو٘ضا كال شٖء ػلى
الولضم ٍ ،إال كؼلى الولضم الوَد ٍ ،كٖ تحون اًشاُ الؼبهل ٌّب اشٌبل.
• أهَل :هٌشؤُ :الٌظش الى أى حو٘ؤ االًشاُ االججبس ػلبى الشبٖء ٍ االلجببء
إلِ٘ ٍ ال شي كٖ تحون ّزا الوؼٌى كٖ الؼبهل هغ الضاهِ هتل ًلسِ.
• ٍ االلتلبت الى أى االًشاُ ػلى اللؼل اًوب ٗتحوبن ارا ًببى االت٘ببى ثبللؼبل
الوٌشُ ػلِ٘ هسوـب للؼشس الحبطل هي جْٔ الوٌبشُ ،ثتوبذٗش ػبذم اٗوببع
اللؼل الوٌشُ ػلِ٘ ٍ ،ال شي كٖ اًتلبء ّزا ٌّب ،الى هتل ّزا الوٌشُ ال ثذّ
هٌِ ،أهب كٖ طَسٓ هتل ًلسِ كظبّش ٍ ،أهب كٖ طَسٓ ػذم هتلِ ًلسِ ،كالى
التوذٗش أى الوٌشُ ٗوتلِ ثن اى لن ٗوتل ًلسِ ،كبلوتل حبطل ػلى التوذٗشٗي،
كال اًشاُ حٌ٘ئز ٍ ،كبلذٓ ّزا الجحث هل٘لٔ جذا.
15

إيضاح تشددات الششائع(حلّىً ،جن الذيي جعفش تي صّذسى )؛ ج ،2ص158 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»
• ٍ لَ هبل للووّ٘ض« :اهتل ًلسي» كال شٖء ػلى الولضم ٍ ،إلّب الوَد.
• ٍ لَ أًشُ الؼبهل ػلى هتل ًلسِ كال ػوبى ػل٘بِ ،إر ال ٗتحوّبن ّبزا
اًٝشاُ.
•

16

غائ الوشاد في ششح ًكت اإلسشاد(شْيذ اٍل )؛ ج ،4ص315 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ٍ لَ هبل للوّ٘ض :اهتل ًلسي ،كال شٖء ػلى الولضم إر ال ٗتحوّن إًبشاُ
الؼبهل ػلى هتل ًلسِ ٍ ،لَ ًبى ؿ٘ش هوّ٘ض كؼلى الولضم الوَد.

•

17

هعالن الذيي في فقِ آل ياسيي(حلّى ،شوس الذيي هحوذ تي شجاع القطّاى )؛ ج ،2ص531 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• هبل سحوِ اللِّ :لَ هبل :اهتل ًلسي ،كبى ًبى هو٘ضا كبال شبٖء ػلبى
الولضم ٍ ،اال كؼلى الولضم الوَد ٍ ،كٖ تحون إًشاُ الؼبهل ٌّب إشٌبل.
• أهَل :هٌشؤُ هي أى الووَْس ػلى هتل ؿ٘شُ اًوب ٗوتلِ ل٘ذكغ الوتل ػبي
ًلسِ ،كال ٗؼول دكغ الوتل ػي ًلسِ ثوتل ًلسِ ٍ ،هي تلببٍت أسبجبة
الوتل ،كشثوب ػذل الى سجت َّ أهل ألوب هبي السبجت الوتَػبذ ثبٍِ ،
الوؼتوذ اٍٛل.
•

18

غائ الوشام في ششح ششائع اإلسالم(صيوشى ،هفلح تي حسي (حسيي))؛ ج ،4ص368 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»
• ٍ لَ هبل للووّ٘ض« :اهتل ًلسي» كال شٖء ػلى الولضم ٍ ،إلّب الوَد.
• ٍ لَ أًشُ الؼبهل ػلى هتل ًلسِ كال ػوبى ػل٘بِ ،إر ال ٗتحوّبن ّبزا
اًٝشاُ.
•

19

حاشئ اإلسشاد(شْيذ ثاًى )؛ ج ،4ص315 :

•
•

•
•

20

لَ قال« :اقتل ًفسك»
هَلِ« :لَ هبل :اهتل ًلسي .إلخ».
( )1إرا هبل لِ :اهتل ًلسي هي ؿ٘ش أى ٌٗشِّ ػلِ٘ كلؼل ،كال شٖء ػلبى
اٙهش إى ًبى الوأهَس هوّ٘ضا َّ ًِٛ ،الوجبشش ٍ ،السبجت ٌّبب ػلبى توبذٗش
تسل٘وِ ػؼ٘ق جذّا ٍ .إى ًببى ؿ٘بش هوّ٘بض كببلوَد ػلبى اٙهبش ،لؼبؼق
الوجبشش.
ٍ لَ أًشِّ ػلى هتل ًلسِ ،ثأى هبل :اهتل ًلسي ٍ إال هتلتي ،كوتل ًلسِ،
كلٖ ٍجَة الوظبص ػلى الوٌشُ ٍجْبى ،هٌشؤّوب أى اًٝشاُ ّل ٗتحوّن
للؼبهل « »1ػلى ّزا الَجِ أم ال؟
أحذّوبً :ؼن ،ك٘جت الوظبص ػلى الوٌشًُٛ ،بِ ثببًٝشاُ ػلبى الوتبل ٍ
اٝلجبء إلِ٘ هبتل لِ.
هسالك األفْام إلى تٌقيح ششائع اإلسالم؛ ج ،15ص89 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ٍ أظْشّوب :الوٌغ ٍ ،أى رلي لب٘س ثبئًشاُ حو٘وبٔٛ ،ى الوٌبشُ هبي
ٗتخلّض ثوب أهش ثِ ػوّب َّ أشذّ ػلِ٘ َّ ٍ ،الزٕ خَّكِ الوٌشُ ثبٍِ ،
ٌّب الوأهَس ثِ الوتل الوخَّف ثِ الوتل ٍ ،ال ٗتخلّض ثوتل ًلسبِ ػبي
الوتل ،كال هؼٌى ٝهذاهِ ػلِ٘.
• كظْش ثزلي سجحبى ػذم تحوّن إًشاُ الؼبهل ػلِ٘.
• ًؼن ،لَ ًبى التؼذّد ثوتل أشذّ هوّب ٗوتل ثبِ الوٌبشُ ًلسبًِ ،وتبل ك٘بِ
تؼزٗت ،اتّجِ تحوّن اًٝشاُ حٌ٘ئزٛ ،ى الوٌشُ ٗتخلّض ثوب أهش ثِ ػوّب
َّ أشذّ ػلًَِ٘ َّ ٍ ،ع الوتبل اٛسبْل هبي الٌبَع اٛشبنّ ،فيجبة
القصاص فيِ كغيشُ.
21

هسالك األفْام إلى تٌقيح ششائع اإلسالم؛ ج ،15ص89 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»
• هَلِ ٍ« :لَ هبل إلخ».
• لَ هبل اًسبى لووّ٘ض ثبلـب ًبى أم ال اهتل ًلسي كوتل الوأهَس ًلسِ لبن
ٗلضم اٙهش الذٗٔ ٍ ال الوظبص ،ثل اٝثن كوبؾ ،كئًّبِ لب٘س ثوبتبل ال
هجبششٓ ٍ ال تسج٘جب ٍ ال ششؿب ،كئًِّ الؼبهل الووّ٘ض هختبس ٍ َّ هجبشبش
هي ؿ٘ش هذخلّ٘ٔ أحذ ،كَْ الوبتل.

22

هجوع الفائذٓ ٍ الثشّاى في ششح إسشاد األرّاى؛ ج ،13ص404 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ٍ إى لن ٌٗي الوأهَس هوّ٘ضا ثل ًبى هجًٌَب أٍ ًبى طـ٘شا ؿ٘بش هوّ٘بض
ٗلضم اٙهش الوظبص كئًِّ الوبتل حو٘ؤ ٍ ؿ٘ش الووّ٘ض ثوٌضلٔ اٙلًٔ ،وبب
إرا أهش ؿ٘ش هوّ٘ض ثوتل ؿ٘شُ كئًِّ الوبتل ٍ ،ػلِ٘ الوظبص ،كتأهّل.
• هَلِ ٍ« :لَ أًشُ إلخ» .إرا أًشُ شخض ػببهال هوّ٘بضا ػلبى أى ٗوتبل
ًلسِ كال شٖء ػلى الوٌشُ ؿ٘ش اٝثن ،إر ال ٗتحوبن ػٌبذ اٛطبحبة
اًٝشاُ كٖ الوتل ٍ ًبى ػلِ٘ اى ال ٗوتل ًلسِ ٍ ،لَ هتلِ الوٌشًُ ٍ ،بى
لضهِ الؼوبى.
• ٍ يحتول حثس اآلهش دائوا ،كوا إرا أكشُ شخصا على قتل آخش ،فإًّبِ
هعٌى أى يقتل القاتل ٍ يسجي اآلهش سجٌا دائوا.
23

هجوع الفائذٓ ٍ الثشّاى في ششح إسشاد األرّاى؛ ج ،13ص404 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ٍ لَ هبل :اهتل ًلسي هي ؿ٘ش إلجبء كئى ًبى الوخبؿت هوّ٘ضاً ٗؼبشف
أًِّ ال ٗلضهِ ثزلي هتل ًلسِ كال هَد ػلى اٙهش لؼؼق تسج٘جِ.
• ٍ ّل ٗتحوّن إًشاُ الؼبهل ٌّب؟ إشٌبل :هي أًِّ ال هؼٌى لالػـشاس إلى
هتل ًلسِ خَكبً هي هتلِ كال هَد ٍ ،هي أًِّ سثوب خَف ثٌَع هي الوتل
أطؼت هي هتل ًلسِ ك٘ذكؼِ ثِ ك٘وبد هي اٙهش ٍ إى ًببى الوخبؿبت
ؿ٘ش هوّ٘ض كؼلى الولضم الوَد ألجأُ إلِ٘ أم الً ،وب كٖ الوجسَؽ «ٍ »1
الششالغ « »2لؼؼق الوجبشش ٍ ًًَِ ًبٙلٔ لٚهش.
• ( )1الوجسَؽ :ج  7ص .43
• ( )2ششالغ اٝسالم :ج  4ص .200
24

كشف اللثام ٍ اإلتْام عي قَاعذ األحكام؛ ج ،11ص35 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»
• (هسألٔ  :)20لَ أهش شخض ؿ٘شُ ثأى ٗوتل ًلسِ ،كوتبل ًلسبِ ،كبئى
ًبى الوأهَس طجّ٘بً ؿ٘ش هوّ٘ض كؼلى اٙهش الوَد ( ٍ ،)3إى ًبى هوّ٘بضاً أٍ
ًج٘شاً ثبلـبً كوذأثن كال هَد ػلى اٙهش (ّ .)2زا إرا ًبى الوبتل هختببساً
أٍ هٌشّبً هتَػّذاً ثوب دٍى الوتل أٍ ثبلوتل ( ٍ .)3أهّب إرا ًبى هتَػّبذاً
ثوب ٗضٗذ ػلى الوتل هي خظَطّ٘بتًِ ،وب إرا هبل :اهتل ًلسبي ٍ إلّبب
لوـّؼتي إسثبً إسثب ،كبلظبّش جَاص هتل ًلسِ ػٌذلزٍ (ّ ٍ ،)4بل ٗثجب
الوَد ػلى الوٌشُ؟ ٍجْبى ،اٛهشة :ػذهِ (.)5

25

هثاًي تكولٔ الوٌْاج؛ ج42هَسَعٔ ،ص18 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ( ًِّٛ )3الوبتل ػوذاً حو٘ؤً ٍ ،الظجٖ الوجبشش ثوٌضلٔ اٙلبٔ لبِ ػشكببً،
ك٘ثج ػلِ٘ الوَد.
• (ٛ )1ىّ الوتل كٖ هلشٍع الٌالم ؿ٘ش هستٌذ إلى اٙهش لٌ٘بَى ػل٘بِ
الوَد ،ثل َّ هستٌذ إلى ًلسِ.

26

هثاًي تكولٔ الوٌْاج؛ ج42هَسَعٔ ،ص18 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ( )2كئىّ كٖ جو٘غ رلي ال ٗسَؽ لِ هتل ًلسِ ،كئرا هتبل ًلسبِ كوبذ
استٌت هحشّهبً ٍ ّذس دهِ ٍ ،ال ٌَٗى ؿ٘شُ هسؤٍلًب ػٌِ.
• ( ٍ )3رلي لؼذم هظَس شوَل دل٘ل اًٝشاُ لزلي ،كتشتلغ ثبِ حشهبٔ
هتل الٌلس الوحتشهٔ.

27

هثاًي تكولٔ الوٌْاج؛ ج42هَسَعٔ ،ص18 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ( )4الَجِ كٖ رلي َّ أىّ إًشاُ شخض ػلى هتلِ ٍ تَػ٘ذُ ثٌَع هي
الوتل أطؼت هي الٌَع الزٕ ٗوتل ثِ ًلسِ ال َٗجبت خبشٍج الوٌبشُ
ثبللتح ػي االخت٘بس ،كئًِّ ثبخت٘ببس هتبل ًلسبِ دكؼببً لللبشد اٛشبذّ ٍ
اٛطؼت ٍ .ػلِ٘ ،كجـج٘ؼٔ الحبل ٗستٌذ الوتل إلِ٘ حو٘ؤً دٍى الوٌبشهُ
ثبلٌسش كال هَجت ػٌذلزٍ للوَدً ،ظ٘ش رلي :هي اػـشّ إلى هتل ًلسبِ
دكؼبً لللشد اٛشذًّ ،وب إرا ػلن ثأًِّ لَ لن ٗوتل ًلسِ لوتلِ آخبش ثأشبذّ
هوّب هتل ثِ ًلسِ ،كال شجْٔ كٖ ػذم طحّٔ استٌبدُ إلى اٙخش ،ثل ّبَ
هستٌذ إلِ٘.

28

هثاًي تكولٔ الوٌْاج؛ ج42هَسَعٔ ،ص18 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ٍ دػَى أىّ السجت كٖ هلشٍع الٌالم أهَى هي الوجبشش.هذكَػٔ ثأًِّ
ال دل٘ل ػلى رلي ،كئىّ الؼجشٓ كٖ الوظبص إًّوب ّبٖ ثبسبتٌبد الوتبل
ػشكبً ٍ ،هذ ػشك أًِّ ؿ٘ش هستٌذ إلى الوٌشهُ ثبلٌسش ٍ هبي ٌّبب لبن
ٗلتضم اٛطحبة ثزلي ك٘وب لَ اًشُ ػلى هتل ؿ٘شُ ،ح٘بث إىّ ٌّببى
التضهَا ثأىّ الوبتل َّ الوٌشُ ثبللتح دٍى الوٌشهُ ثبلٌسش هغ أًِّ ال كشم
هي ّزُ الٌبح٘ٔ ث٘ي اًٝشاُ ػلى هتل ؿ٘شُ ٍ اًٝشاُ ػلى هتل ًلسِ ٍ
لَ هلٌب ثبللشم ثٌْ٘وب هي ًبح٘ٔ الحشهٔ ٍ ػذهْب كبٖ الظبَست٘ي ،إر ال
دخل للحٌن الششػٖ هي جْٔ الجبَاص ٍ ػذهبِ ثبسبتٌبد الوتبل إلبى
الوٌشُ ٍ ػذهِ.
29

هثاًي تكولٔ الوٌْاج؛ ج42هَسَعٔ ،ص18 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ( )1لَ هبل اهتل ًلسي كئى ًبى الوأهَس هوّ٘ضا أٍ ثبلـبب ػببهال كوتبل
ًلسِ لن ٗتؼلّن ثبلوٌشُ هَد ٍ ال دٗٔ ثل ٗحبجس إلبى أى ٗوبَت لوبب
توذّم ٍ .إى ًبى ؿ٘ش هوّ٘ض ٗتؼلّن ثبلوٌشُ الوَد.
• ٍ هذ ٗوبل ثتحوّن اًٝشاُ الوجَّص لوتل الٌلس ك٘وب إرا ًبى هب تَػّذ ثبِ
هي الوتل هي ًَع أطؼت «.»1
• ( )1هجبًٖ تٌولٔ الوٌْبج :ج  ،2ص .17

30

تٌقيح هثاًي األحكام  -كتاب القصاص؛ ص49 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ٍ لٌي ّزا ؿ٘ش طح٘ح لؼذم جَاص هتل الٌلس ثَجِ ٍ إلّب جببص هتبل
الٌلس اػـشاسا ك٘وب إرا ًبى هشػِ الوْلي هَججب لتحوّل الضجش هبذّٓ
ؿَٗلٔ ٍ ،أهّب إرا لن ٌٗي كٖ الج٘ي إلّب هجشّد اٛهش هي دٍى تَػّذ كوبذ
رًش الوبتي (هذس سشُ) ػذم شٖء ػلى الولضم ك٘وب إرا ًببى الوبأهَس
هو٘ضا.
• ٍ لكي ال يثعذ جشياى الحثس عليِ لعذم احتوال الفشق تيي األهش تقتل
الغيش أٍ تقتل ًفسِ كوا ال يخفى.

31

تٌقيح هثاًي األحكام  -كتاب القصاص؛ ص49 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ٌٗجـٖ التؼشّع كٖ الووبم ٛهش ٍ َّ أًِّ إرا ػلن الوٌلّق ثأًّبِ لبَ لبن
ٗوتل ًلسِ ٗجتلى ثبلوحزٍس اٛشذّ ٍ هب كِ٘ ٍصسُ أػظن ًوب هبذ ٗتّلبن
رلي لٜس٘ش ث٘ذ أػذاء الذٗي ح٘ث هذ ٗؼلن أًِّ لَ لن ٗوتبل ًلسبِ لبن
ٗتحوّل هب ٗلؼلِ اٛػذاء هي الضجش ٍ الؼزاة؛ ٛى ٌٗشق لْبن أسبشاس
الوسلو٘ي ٍ هٌبى هَّتْن ٍ ال ٗجذ ػٌذ صجشّن إّٔ ٍس٘لٔ لٌتوبى هبب
ٗشٗذٍى هٌِ ٍ هغ الٌشق ػي أسشاس الوبؤهٌ٘ي ٍ هٌببى هبَّتْن توبغ
ّضٗؤ ٗظؼت ػلْ٘ن تحوّلْب

32

تٌقيح هثاًي األحكام  -كتاب القصاص؛ ص50 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ٍ ال ٌٗجـٖ التأهّل كٖ أًِّ إرا أحشص هؤهي حبل اٛس٘ش ٍ ػبذم تحوّلبِ
صجش اٛػذاء ٍ ٌٗشق لْن هب كِ٘ ػشس ػظ٘ن ٍ طذهٔ شبذٗذٓ ػلبى
الوؤهٌ٘ي ٗجت ػلِ٘ التسج٘ت إلى هتلِ ث٘ذ اٛػبذاء لبَ أهٌبي ٍ إلّبب
ٗجبشش هتلِ لٌَى هب ٗتشتّت ػلى تشى هتلِ أشذّ ٍ أػظن ثوشاتبت هبي
هتلِ ٍ لٌي ال ٗجَص لٜس٘ش الوضثَس الوـلغ ػلى حبلِ ٍ ػبذم تحوّلبِ
الضجش هتل ًلسِ ثل ٗجت ػلِ٘ الٌتوبى ٍ ػذم الٌشبق ػبي أسبشاس
الوؤهٌ٘ي ٍ هٌبى هَّتْن ٍ ؿ٘ش رلي ٍ لَ ػٌذ الضجش ثإّٔ هشتجٔ.

33

تٌقيح هثاًي األحكام  -كتاب القصاص؛ ص50 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ًؼن ،إرا ػلن هي حبلِ ػذم التحوّل ٍ أًِّ ٌٗشق اٛسشاس أثٌبء الضجبش
ٌَٗى هتل ًلسِ جبلضا ٝسشبد الؼول إلى اخت٘بس أهل الَصسٗي ًظ٘ش هبب
رًش كٖ تَسّؾ الـبطبت كبٖ أسع هـظبَثٔ هبي اخت٘ببس التظبشّف
الخشٍجٖ هي ثبة أًِّ استٌبة ثوب كِ٘ الَصس اٛهل.

34

تٌقيح هثاًي األحكام  -كتاب القصاص؛ ص50 :

لَ قال« :اقتل ًفسك»

• ٍ ػلى الجولٔ هذ توذّم هب ٗظْش هٌِ ػذم جَاص هتل اًٝسببى ًلسبِ ال
ثبًٝشاُ ٍ ال ثبالػـشاس كٖ حبلً ،وب ال ٗجَص لِ هتل هؤهي هي ؿ٘بش
حنّ ال ثبًٝشاُ ٍ ال ثبالػـشاس إلّب كبٖ هبَسد تَهّبق البتحلظ ػلبى
الوظلحٔ اّٛبن ٍ دكبغ الظبذهٔ الشبذٗذٓ الوتَجّْبٔ ػلبى الحبَصٓ
اٝساله٘ٔ ٍ الوؤهٌ٘ي ػلِ٘ ٍ .كٖ هَسد الجَاص أٍ الَجَة ًوب رًشًبب
ٗسوؾ الوَد ػلى الوبتل ٍ ٌٗتول اٛهش إلى الذّٗٔ الحتشام دم الوؤهي ٍ
أًِّ ال ٗزّت ّذسا ٍ ،اللِّ الؼبلن.

35

تٌقيح هثاًي األحكام  -كتاب القصاص؛ ص50 :

