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7

كتاب القصاص

في النفس
القصاص
فيما دونها
3

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص508 :

قصاص النفس
في الموجب

قصاص النفس

الشرائط
المعتبرة فيه
ما يثبت به
كيفية االستيفاء

4

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص508 :

القول فيما يثبت به القود

األول اإلقرار
القول فيما
يثبت به القود

الثاني البينة

الثالث القسامة
5

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص524 :

القسامة
اللوث
البحث في القسامة
في مقاصد

كمية القسامة
أحكام القسامة

6

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

القسامة
اللوث
البحث في القسامة
في مقاصد

في العمد خمسون
يمينا
كمية القسامة

في الخطأ و شبهه
خمس و عشرون
أحكام القسامة

7

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

القسامة(اللوث)

• األول في اللوث
• و المراد به أمارة ظنية* قامت ننتا الكتاعل نلتق اتاد المتاني
عالشاها الواحا أو الشاهاين مع نام استجماع شرائط القبول،

• * نوعية ال شخصية و لذا ال بد أن يقيي الحياك هيذأل ارمياي في
المحكمة لو أنكر المدعى عليه وجود اللوث و الحاك يعتقد وجيودأل
أو ادع المدع وجودأل و الحاك ينكرأل.
• و هذا يقتض وجود جمع مي العقي م مي أفينات مختلفية (لجنية
التحكي ) حتى يحكموا بوجود اللوث أو عدمه.
8

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

•
•
•
•

•
9

القسامة(اللوث)
و عذا لو وجا متشكطا بامه و نناه ذو سالح نليه الام
أو وجا عذلك في دار قوم أو في مكلة منفردة نتن البلتا ي يتا
فيها غير أهلها أو في اف قتال مقاب الخصل بعا المراماة،
و بالجملة كل أماي ظنية* عند الحاك توجب اللوث ،م غير فيرق
بي ارسباب المفيد للظ ،
فيكص اللوث بإ بار الصبي المميز المعتما نليه ،و الفاسق الموثتود
به في إ باره ،و الكافر عذلك ،و المرأة و نكوهل.
* نوعية ال شخصية كما مر.
تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

المقصد الثان ف كمية القسامة
• المقصا الثاني في عمية القسامة
• و هي في العما مسون يمينا ،و في الخطأ و شبهه مس و نشرون
نلق األاح.

10

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• مسألة  1إن عان له قوم بلغ مقاار القسامة حلف ع واحا يمينا و إن
نقصوا ننه عررت نليهل األيمان حتق يكملوا القستامة* ،و لتو عتان
القوم أعثر فهل مختارون في تعيين مسين منهل في العما و مسة و
نشرين في غيره.
• * ارحوط عدم تحقق القسامة إال بقوم بلغ مقدايها فلو نقصيوا في
قسامة.

11

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

لو ل يك للمدع قسامة
• مسألة  2لو لل يكن للماني قسامة أو عان و لكن امتنعوا عال أو بعضا
حلف الماني و من يوافقه إن عان ،و عرر نليهل حتق تتل القسامة ،و
لو لل يوافقه أحا عرر نليه حتق يأتي بتمام العاد*.

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

12

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

لو كان العدد ناقصا

• مسألة  3لو عان العاد ناقصا فه يجب التوزيع نليهل بالستوية فتإن عتان
نادهل نشرة يكلف ع واحا مسة ،أو يكلف ع مرة و يتل ولي التام
النقيصة ،أولهل الخيرة بعا يمين ع واحا ،فلهل التوزيتع بيتنهل بتأي نكتو
شاءوا؟ ي يبعا األ ير و إن عان األولق التوزيع بالسوية ،نعل لو عتان فتي
التوزيع عسر عما إذا عان نادهل سبعة فبعا التوزيع بقي الكسر واحاا فلهل
الخيرة ،و األولق حلف ولي الام في المفروض ،بت لتو قيت إن النقيصتة
مطلقا نلق ولي الام أو أوليائه فليس ببعيا ،فإذا عان العاد تستعة فالبتاقي
مسة يكلفها الولي أو األولياء ،فإن عان في التوزيع بين األولياء عسر فهل
بالخيار ،و لو وقع فيهل تشاح فال يبعا الرجوع إلق القرنتة ،و لتيس هتذا
نكوي*.
• * قد ظهر حكمه م المسيألتي السيابقتي و أنيه ال تتحقيق قسيامة اال
بتحقق العدد.
13

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

هل يعتبر ف القسامة أن تكون م الوايث
• مسألة  4ه يعتبر في القسامة أن تكتون متن التوارث فعتال أو فتي
طبقات اإلرث و لو لل تكن وارثتا فعتال أو يكفتي عونهتا متن قبيلتة
الماني و نشيرته نرفا و إن لل تكن من أقربائه؟ الظاهر نام انتبتار
الوراثة فعال ،نعل الظاهر انتبار ذلك في الماني ،و أما ستائر األفتراد
فايعتفاء بكونهل من القبيلة و العشتيرة غيتر بعيتا ،لكتن األظهتر أن
يكونوا من أه الرج و أقربائه*
• * األقوي نام اشتراط شيء فيها ستو الموافقتة للمتاني و نلمته
بصاور القت من المانق نليه.
14

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص529-528 :

هل يعتبر ف القسامة أن تكون م الوايث
•  ،و الظاهر انتبار الرجولية في القسامة ،و أما في الماني فال تعتبر فيه
و إن كانت أحد المدعي  ،و مع نام العاد متن الرجتال ففتي عفايتة
حلف النساء تأم و إشكال ،فال با من التكرار بتين الرجتال ،و متع
الفقا يكلف الماني تمام العاد و لو عان من النساء

15

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص529-528 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
•  .مسألة  5لو عان الماني أعثر متن واحتا فالظتاهر عفايتة مستين
قسامة ،و أما لو عان المانق نليه أعثر ففي عفاية مستين قستامة و
نامها إشكال ،و األوجه تعاد القسامة حسب تعتاد المتانق نليته-
فلو عان اثنين يكلف ع منهما متع قومته مستين قستامة نلتق رد
دنو الماني -و إن عان ايعتفاء بالخمسين ي يخلتو متن وجته*
لكن األول أوجه.
• * بل هو ارقوى و ارول خ ت اإلحتياط فاروجه تركه.

16

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص529 :

يد الحلف
• مسألة  6لو لل يكلف الماني أو هو و نشيرته فلته أن يترد الكلتف
نلق المانق نليه فعليه أيضا مسون قستامة ،فليكضتر متن قومته
مسين يشهاون ببراءته ،و حلف ع واحا ببراءته ،و لو عتانوا أقت
من الخمسين عررت نليهل األيمان حتق يكملوا العاد ،و حكل ببراءته
قصااا و دية ،و إن لل يكن له قسامة من قومه يكلف هتو مستين
يمينا ،فإذا حلف حكل ببراءته قصااا و دية ،و إن لل تكن له قستامة
و نك نن اليمين ألزم بالغرامتة ،و ي يترد فتي المقتام اليمتين نلتق
الطرف.

17

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص530 :

تثبت القسامة ف ارعضام مع اللوث

• مسألة  7تثب القسامة في األنضاء مع اللوث،
• و ه القسامة فيها مسون في العما و مس و نشرون في غيتره فيمتا
بلغ الجناية الاية عاألنف و الذعر و إي فبنسبتها من مستين يمينتا فتي
العما و مس و نشرين في الخطأ و شبهه أو ستة أيمان فيمتا فيته ديتة
النفس و بكسابه من الس فيما فيه دون الاية؟
• األحوط هو األول ،و األشبه هو الثاني ،و نليه ففي اليا الواحاة أو الرج
الواحاة و ع ما فيه نصف الاية ثالث أيمان ،و فيما فيته ثلثهتا اثنتتان و
هكذا و إن عان عسر في اليمين أعم بيمين .إذ ي تكسر اليمتين ،فكينئتذ
في اإلابع الواحاة يمين واحاة ،و عذا في األنملة الواحاة ،و عتذا الكتالم
في الجرح ،فيجزي الس بكسب النسبة و في الكسر يكم بيمين
18

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص530 :

يشترط ف القسامة عل الحالف
• مسألة  8يشترط في القسامة نلل الكالف ،و يكون حلفه نن جتزم و
نلل ،و ي يكفي الظن.

19

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص531 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواأل على المسل
• مسألة  9ه تقب قسامة الكافر نلق دنواه نلق المسلل في العمتا و
الخطأ في النفس و غيرها؟ فيه الف ،و الوجه نام القبول*.

• * األقو قبولها.

20

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص531 :

ال بد ف اليمي م ذكر قيود يخرج الموضوع و مويد الحلف ع اإلبها

• مسألة  10ي با في اليمين من ذعر قيتود يخترا الموعتوع و متورد
الكلف نن اإلبهام و ايحتمال من ذعر القات و المقتتول و نستبهما و
وافهما بما يزي اإلبهام و ايحتمال ،و ذعر نوع القت من عونه نماا
أو طأ أو شبه نما ،و ذعر اينفراد أو الشرعة و نكو ذلك من القيود.

21

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص531 :

يثبت بالقسامة
• المقصا الثالث في أحكامها
• مسألة  1يثب القصاص بالقسامة في قت العما ،و الاية نلتق القاتت
في الخطأ شبيه العما ،و نلق العاقلة في الخطأ المكض،
• و قي  :تثب في الخطأ المكض نلق القاتت ي العاقلتة ،و هتو غيتر
مرعي*.
• * بل هو الصحيح على ارقوي.

22

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص531 :

لو ادعى على اثني و له على أحدهما لوث

• مسألة  2لو ادنق نلق اثنين و له نلق أحاهما لوث فبالنسبة إلق ذي
اللوث عان الككل عما تقام من إثباته بخمسين قسامة ،و بالنسبة إلتق
غيره عان الانو عسائر الاناوي ،و اليمين نلق المانق نليته و ي
قسامة ،فلو حلف سقط دنواه بالنسبة إليته ،و إن يد اليميي عليى
المدع حلف*،
• و هذا الكلف ي يا في الخمسين ،ب ي با في اللوث من مسين
غير هذا الكلف نلق األقو .
• * فيه نظر و إشكال ،رن حلف المدع ال قيمة لها ف الجزام و منها
القصاص ف وجه له و إن أفتى به جل الفقهام بل لعل كله !
23

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص531 :

لو أياد القتل

• مسألة  3لو أراد قت ذي اللوث بعا الثبوت نليه بالقسامة يترد نليته
نصف ديته،
• و عذا لو ثب نلق اآل ر باليمين المردودة* و أراد قتلته يترد نليته
نصف الاية.
• * قد مر اإلشكال فيه ف التعليق على المسيألة السيابقة و أن يميي
المدع ال قيمة لها ف الجزام و منها القصاص.

24

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص531 :

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

• مسألة  4لو عان لوث و بعض األولياء غائب و رفع الكاعتر التانو
إلق الكاعل تسمع دنواه،و يطالبه مسين قسامة ،و مع الفقتا يكلفته
مسين يمينا في العما ،و في غيره نصفها حسب ما نرف  ،و يثبت
حقه ،و لل يجب انتظار سائر األولياء ،و له ايستيفاء و لو قودا،

25

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص532 :

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

• ثل لو حضر الغائب و أراد استيفاء حقه قالوا حلف بقار نصيبه ،فتإذا
عان واحاا ففي العما مس و نشرون ،و إن عان اثنين فلك ثلث و
هكذا ،و في الكسور يجبر بواحاة
• و يكتم ثبوت حق الغائب بقسامة الكاعر أو يمينه*،
• و يكتم التفصي بين قسامة الكاعر فيقال بثبوت حق الغائب بهتا و
يمينه مسين يمينا مع فقا القسامة فيقال بعام ثبوته بها،

• * هذا هو القول الكق.
26

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص532 :

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

•
•
•
•
•

27

و يكتم ثبوت حق الغائب بضل يمين واحاة إلق ناد القسامة ،و مع
فقاها و يمين الكاعر عل حصته من األيمان،
و يكتم نام ثبوت دنو الغائب إي بخمسين قسامة ،و متع فقتاها
يكلف مسين يمينا عالكاعر ،و لو عان الغائتب أزيتا متن واحتا و
ادنق الجميع عفاهل مسين قسامة أو مسين يمينا من جميعهل،
أقو ايحتمايت األ ير سيما إذا ثب حقه بخمسين يمينا منه،
و يأتي ايحتمايت مع قصور بعض األولياء*.
* ككونه مجنوني أو غير بالغي و وليه غير حاضر فيرجيع إليى
نفس المسألة.
تحرير الوسيلة ،ج ،2ص532 :

لو كذّب أحد الوليي فاحبه

• مسألة  5لو عذب أحا الوليين ااحبه لل يقاح فتي اللتوث فيمتا إذا
عان أمارات نلق القت ،
• نعل ي يبعا القاح إذا عان اللتوث بشتاها واحتا متثال ،و المقامتات
مختلفة.

28

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص532 :

لو مات الول قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه

• مسألة  6لو مات الولي قب إقامة القسامة أو قبت حلفته قتام وارثته
مقامه في الانو  ،فعليه إذا أراد إثبات حقه القستامة ،و متع فقتاها
مسون أو مس و نشرون يمينا ،و إن مات الولي في أثناء األيمان
فالظاهر لزوم استئناف األيمان ،و لو مات بعا عمال العاد ثب للوارث
حقه من غير يمين.

29

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص532 :

لو حلف المدع مع اللوث ث شهد اثنان أنيه
كان غائبا

• مسألة  7لو حلف الماني مع اللوث و استوفق الاية ثل شها اثنان أنه
عان غائبا غيبة ي يقار معها نلق القت أو مكبوسا عذلك فه تبط
القسامة بذلك و استعيات الاية أم ي مجال للبينة بعا فص الخصومة
باليمين؟ فيه تردد ،و األرجح الثاني*،
• نعل لو نلل ذلك وجاانا بطل القسامة و استعيات الاية،
• و لو اقتص بالقسامة أو الكلف أ ذت منه الاية لو لل يعتترف بتعمتا
الكذب ،و إي اقتص منه.
• * و ارفح هو ارول
30

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص533 :

لو استوفى حقه بالقسامة فقال آخر« :أنا قتلته
منفردا»

• مسألة  8لو استوفق حقه بالقسامة فقال آ ر« :أنا قتلته منفردا» فتان عتان
الماني حلف وحاه أو مع القسامة فليس لته الرجتوع إلتق المقتر إي إذا
عذب نفسه و ااد المقر ،و حينئذ ليس له العم بمقتضق القسامة ،و ي با
من رد ما استوفاه ،و إن لل يكلف و قلنا بعام لتزوم حلفته و عفتق حلتف
قومه فإذا ادنق جزما فكذلك ليس له الرجوع إلق المقر إي متع تكتذيب
نفسه ،و إن ادنق ظنا و قلنا بسماع دنواه عذلك* جاز له الرجتوع إلتق
المقر و جاز العم بمقتضق القسامة ،و الظاهر ثبوت الخيار لو لتل يكتذب
نفسه و رجع نن جزمه إلق الترديا أو الظن.
• * قد مر ف المسألة الثامنة ف كمية القسامة أنيه يشيترط في القسيامة
عل الحالف ،و يكون حلفه ع جزم و عل  ،و ال يكف الظ .
31

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص531 :

لو اتهي يجيل بالقتيل و اليتمس اليول مي
الحاك حبسه

• مسألة  9لو اتهل رج بالقت و التمس الولي من الكاعل حبسه حتق يكضر
البينة فالظتاهر جتواز إجابتته* إي إذا عتان الرجت ممتن يوثتق بعتام
فراره** ،و لو أ ر الماني إقامة البينة إلق ستة أيام يخلق سبيله.

•
• ** فيجوز للحاك حبس المته بالقتل ستة أيام بث ثة شروط:
* إن حصلت التهمة -أي اللوث -للحاك بسبب.

•  .1التماس المدع حبسه.
•  .2حصول اللوث للحاك .

•  .3عدم كون المته مم يوثق بعدم فرايأل.

32

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص531 :

قصاص النفس
في الموجب

قصاص النفس

الشرائط
المعتبرة فيه
ما يثبت به
كيفية
االستيفاء

33

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص508 :

قتل العمد يوجب القصاص
•
•
•
•

34

القول في عيفية ايستيفاء
مسألة  1قت العما يوجب القصاص نينا ،و ي يوجب الاية ي نينا و
ي تخييرا،
فلو نفا الولي القود يسقط و ليس له مطالبة الاية ،و لتو بتذل الجتاني
نفسه ليس للولي غيرها،
و لو نفا الولي بشرط الاية فللجاني القبول و نامه ،و ي تثب الاية
إي برعاه ،فلو رعي بها يسقط القود و تثب الاية ،و لو نفتا بشترط
الاية اح نلق األاح ،و لو عان بنكو التعليق فإذا قب سقط القود ،و
لو عان الشرط إنطاء الاية لل يسقط القتود إي بإنطائته ،و ي يجتب
نلق الجاني إنطاء الاية لخالص نفسه ،و قي يجب لوجوب حفظها.
تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص534-533 :

قتل العمد يوجب القصاص
• إذا قت نماا مكضا ما الذي يجب نليه؟
• قال قوم القتل أوجب أحد شيئي  :القود أو الدية ،فكت واحتا منهمتا
أا في نفسه ،فان ا تار أحاهما ثب و سقط اآل ر و إن نفق نن
أحاهما سقط اآل ر فعلق هذا موجب القت القود أو الاية.
• و قال آ رون القتل أوجب القود فقط ،و الولي بالخيار بين أن يقت أو
يعفو فان قت فال عالم ،و إن نفا نلق مال سقط القود ،و ثبت الايتة،
باي نن القود ،فيكون الاية نلق هذا باي نن بال و نلق المتذهبين
معا يثب الاية بالعفو سواء رعي الجاني ذلك أو لتل يترض ،و فيته
الف.
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المبسوط ف فقه اإلمامية؛ ج ،7ص52 :

قتل العمد يوجب القصاص
• و الذي نص أفحابنا عليه و اقتضته أخبايه أن القتل يوجب القود و
الولي بالخيار بين أن يقت أو يعفو
• فان قت فال عالم
• و إن نفا لل يثب الاية إي برعا الجاني و إن بذل القتود و لتل يقبت
الاية لل يكن للولي نليه غيره فان طلب الولي الاية و بتذلها الجتاني،
عان فيه الاية مقارة نلق ما نذعره في الايات ،فيان لي يير بهيا
الول جاز أن يفادي نفسه بالزياد عليها على ما يتراضيان عليه.
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المبسوط ف فقه اإلمامية؛ ج ،7ص52 :

قتل العمد يوجب القصاص
• و إذا قلنا إن القت يوجب القود فقط ،فان نفا نن الايتة لتل يستقط،
ألنه نفا نما لل يجب له عما لو نفا نن الشفعة قبت البيتع و إن نفتا
نن القود فاما أن يعفو نلق مال أو نلق غير مال أو يطلق ،فان نفتق
نلق مال ثب المال ،و إن نفق نلق غير مال سقط القود .و لل يجتب
المال.
• و إن أطلق قال قوم يسقط القود إلق غير متال ،و هتو التذي يقتضتيه
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.
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المبسوط ف فقه اإلمامية ،ج ،7ص53 :

قتل العمد يوجب القصاص
• و من قال يوجب أحا شيئين القود أو الاية فتالكالم فتي فصتلين إذا
ا تار و إذا نفا ،فان ا تار الاية تعين و سقط القتود ألنته إذا عتان
مخيرا فيهما فإذا ا تار أحاهما تعين و سقط اآل ر ،فان أراد العاول
بعا هذا إلق القود لل يكن له ،ألنه يعال نن األدنق إلق ما هو أنلتق،
و إن ا تار القصاص تعين و سقط الاية فإن أراد ههنا أن يعفو نلق
مال قال قوم ليس له ذلك ،و قال آ رون :يجوز أن يعال ننته إلتق
الاية فإنه ي يمتنع أن يعود إلق ما عان له بعا ترعه.

38

المبسوط ف فقه اإلمامية ،ج ،7ص53 :

قتل العمد يوجب القصاص

• فأما العفو فان نفق نن الاية ثب القصاص ،و إن نفا نن القصتاص أوي
فأما أن يعفو نلق مال أو غير مال أو يطلق فان نفا نلق غير متال ستقط
المال ،ألنه قا وجب له أحا شيئين ،فإذا نفا نن أحاهما ثبت اآل تر ،و
قوله نلق غير مال إسقاط بعا ثبوته ،و إن نفا نلق مال ثب المتال ألنته
وجب له أحاهما ي بعينه ،فإذا نفا نن أحاهما نلق ثبوت اآل ر ثبت و
إن نفا مطلقا ثب المال.
• و الفرد بين هذا و بين القول األول أن ههنا أوجب أحتا شتيئين القتود أو
المال فإذا نفا نن أحاهما مطلقا نلل أنته أراد استتبقاء اآل تر ،و لتيس
عذلك إذا قي أوجب القود فقط ،ألن الواجب هناك القتود ي غيتر ،فتإذا
أطلق العفو لل يجب شيء ألنه قا نفا نن ع ما وجب له ،فلهذا لل يجتب
له شيء.
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المبسوط ف فقه اإلمامية ،ج ،7ص53 :

قتل العمد يوجب القصاص
• و الواجب في قت العما أاتالة هتو القصتاص ننتانا ،لقولته تعتالق
«النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» «المائاة »45 :و قوله« :عُتِبَ نَلَتيْكُلُ الْقِتصٰاصُ
فِي الْقَتْلقٰ» «البقرة »178 :ي الاية الفاً للشافعي « »3فتي أحتا
قوليه فجعلهما أالين ،و هو قول أبي نلي ،فإنه ذعر أن الولي إن أراد
أ ذ الاية و امتنع الجاني عان الخيار للولي «.»4
• ( )3الكاوي الكبير :ا  12ص .97
• ( )4نقله ننه في مختلف الشيعة :ا  9ص .274
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كشف اللثام و اإلبهام ع قواعد ارحكام؛ ج ،11ص152 :

•
•
•
•
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قتل العمد يوجب القصاص
و يستال له بوجوه،
منها :قوله الق اهلل نليه و آله من اايب بام أو ب (و الخبت الجترح)
فهو بالخيار بين إحا ثالث فإن أراد الرابعة فخذوا نلتق يايته بتين أن
يقتص أو يعفو أو يأ ذ العق «السنن الكبر  :ا  8ص ».52
و منها :قول الصادد نليه السالم في بر نالء بن الفضي  :العما هو القود
أو رعا ولي المقتول «وسائ الشتيعة :ا  19ص  145ب  1متن أبتواب
ديات النفس ح ».13
وهما ععيفان سنااً و ديلة .و منها :أن فيته إستقاط بعتض الكتق فلتيس
للجاني ايمتناع عإبراء بعض الاين ،و ععفه ظاهر ،فإنه معاوعة ي مكض
إسقاط .و منها :أن الرعا بالاية ذريعة إلق حفظ نفس الجاني فيجب نليه،
و قا يمنع الوجوب .و نلق المشهور.
كشف اللثام و اإلبهام ع قواعد ارحكام ،ج ،11ص153 :

قتل العمد يوجب القصاص

• فلو نفا الولي نلق مال لل يسقط حقه من القصتاص ،و ي يثبت لته
الاية إلا برعا الجاني فإن القت إنما أوجب القصاص فال يجب الايتة
ما لل يرض بها الجاني ،و لقول الصادد نليه السالم في اتكيح ابتن
سنان :من قت مؤمناً متعمااً قيا منه ،إلا أن يرعي أولياء المقتتول أن
يقبلوا الاية ،فإن رعوا بالاية و أحب ذلك القات فالايتة اثنتا نشتر
ألفاً « »7الخبر .الفاً للشافعي و أحمتا و جمانتة متن العامتة «»8
فأوجبوا الاية بالعفو و إن لل يرض بالجاني.
• ( )7وسائ الشيعة :ا  19ص  144ب  1من أبواب ديات التنفس ح
.9
• ( )8المجموع :ا  18ص .475
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كشف اللثام و اإلبهام ع قواعد ارحكام ،ج ،11ص153 :

قتل العمد يوجب القصاص

• و لو نفا و لل يشترط المال سقط القصاص ،و ي يستكق شيئاً متن المتال
رعي الجاني أو ي أطلق العفو أو ارح بنفي المتال ينكصتار الكتق فتي
القصاص فإذا نفا ننه فقا نفا نن ع ما وجب لته .و للعامتة « »1قتول
بثبوت الاية مع إطالد العفو و لو بذل الجاني القود لل يكتن للتولي ستواه
فإن شاء استوفاه و إن شاء نفا مجاناً و ليس له أن يعفو نلق مال ،الفتاً
للشافعي « »2و أعرابه.
• فإن طلب الاية أو أق أو أعثر و رعي الجاني اح ،و إن امتنع لتل يجبتر
نلق البذل ،ب إما أن يقتص منه أو يعفق ننه مجاناً ،و عما ي يجبر الجاني
نلق بذل المال ي يجبر الولي نلق قبوله حتتق لتو بتذل الجتاني الايتة و
أععافها و رعي الولي اح ،و إلا يرض فله القصاص و ي بتأ بككايتة
نبارة المبسوط يشتمالها نلق تفصي أقوال العامة هنا.
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كشف اللثام و اإلبهام ع قواعد ارحكام ،ج ،11ص154 :

•
•

•
•
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قتل العمد يوجب القصاص
« 9 »5بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَ َ مُؤْمِناً نَلَق دِينِهِ فَلَيْسَ ْ لَهُ تَوْبَةٌ وَ إِلَّا اَكَّ ْ تَوْبَتُ ُه
 »6« -1 -35073مُكَمَّاُ بْنُ يَعْقُوبَ نَنْ نِاَّةٍ مِنْ أَاْكَابِنَا نَنْ َستهْ ِ بْتنِ
زِيَادٍ وَ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ يَكْيَق نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُكَمَّاٍ جَمِيعاً نَنِ ابْتنِ مَكْبُتوبٍ
نَنْ نَبْاِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع قَالَ :سُئِ َ نَنِ
الْمُؤْمِنِ يَقْتُ ُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّااً هَ ْ لَهُ تَوْبَةٌ -فَقَالَ إِنْ عَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ
لَهُ -وَ إِنْ عَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبٍ « »7مِنْ أَمْرِ الاُّنْيَا -فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ
مِنْهُ وَ إِنْ لَلْ يَكُنْ نُلِلَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَق أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُتولِ -فَتأَقَرَّ نِنْتاَهُلْ بِقَتْت ِ
اتامَ
َستمَةً وَ َ
اَاحِبِهِلْ -فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَ ْ يَقْتُلُوألُ أَعْطَاهُ ُ الدِّيَةَ وَ أَنْتَتقَ ن َ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ -وَ أَطْعَلَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَق اللَّهِ نَزَّ وَ جَ َّ.
( -)6الكافي .2 -276 -7
( -)7في المصار زيادة -شيء.
وسائل الشيعة؛ ج ،29ص30 :

قتل العمد يوجب القصاص
• وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ نَنِ الْكَسَنِ بْنِ مَكْبُوبٍ نَنْ مُكَمَّاِ بْتنِ ِستنَانٍ وَ
بُكَيْرٍ جَمِيعاً نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع « »1وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ نَنِ الْكَسَنِ
الصتاُودُ
بْنِ مَكْبُوبٍ نَنْ نَبْاِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْترٍ « »2وَ رَوَاهُ َّ
أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ نَنِ الْكَسَنِ بْنِ مَكْبُوبٍ مِثْلَهُ «.»3
• ( -)1التهذيب .651 -163 -10
• ( -)2التهذيب .659 -165 -10
• ( -)3الفقيه .5146 -95 -4
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وسائل الشيعة ،ج ،29ص31 :

قتل العمد يوجب القصاص
• « 28 »3بَابُ وُجُوبِ عَفَّارَةِ الْجَمْعِ بِقَتْ ِ الْمُؤْمِنِ نَمْااً نُاْوَاناً
•  »4« -1 -28885مُكَمَّاُ بْنُ يَعْقُوبَ نَنْ نِاَّةٍ مِنْ أَاْكَابِنَا نَنْ سَهْ ِ
بْنِ زِيَادٍ وَ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ يَكْيَق نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُكَمَّاٍ جَمِيعتاً نَتنِ ابْتنِ
مَكْبُوبٍ نَنْ نَبْاِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّتهِ ع
قَالَ :سُئِ َ نَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُ ُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّااً إِلَق أَنْ قَالَ -فَقَتالَ إِنْ لَتلْ
اتاحِبِهِ-
يَكُنْ نُلِلَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَق أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ -فَأَقَرَّ نِنْاَهُلْ بِقَتْت ِ َ
فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَ ْ يَقْتُلُوألُ أَعْطَاهُ ُ الدِّيَةَ -وَ أَنْتَقَ نَسَمَةً وَ اَامَ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ -وَ أَطْعَلَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَق اللَّهِ نَزَّ وَ جَ َّ.
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وسائل الشيعة؛ ج ،22ص398 :

قتل العمد يوجب القصاص
•  »5« -2 -28886مُكَمَّاُ بْنُ الْكَسَنِ بِإِسْنَادِهِ نَتنْ يُتونُسَ بْتنِ نَبْتاِ
الرَّحْمَنِ نَنْ نَبْاِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ :قَالَ أَبُو نَبْاِ اللَّهِ ع عَفَّارَةُ التاَّمِ إِذَا
قَتَ َ الرَّجُ ُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّااً -فَعَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَ نَفْسَهُ مِتنْ أَوْلِيَائِتهِ -فَيإِنْ
قَتَلُوألُ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ -إِذَا عَانَ نَادِماً نَلَق مَا عَانَ مِنْهُ -نَازِماً نَلَتق
َصتومَ َشتهْرَيْنِ
تَرْكِ الْعَوْدِ وَ إِنْ نُفِيَ نَنْهُ -فَعَلَيْتهِ أَنْ يُعْتِتقَ رَقَبَتةً وَ ي ُ
مُتَتَابِعَيْنِ -وَ يُطْعِلَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ أَنْ يَنْاَمَ نَلَق مَا عَانَ مِنْهُ -وَ يَعْتزِمَ
نَلَق تَرْكِ الْعَوْدِ -وَ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ نَزَّ وَ جَ َّ أَبَااً مَا بَقِيَ الْكَاِيثَ.
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وسائل الشيعة؛ ج ،22ص398 :

قتل العمد يوجب القصاص
• ( -)3الباب  28فيه  4أحاديث
• ( -)4الكتتافي  ،2 -276 -7و تفستتير العياشتتي  ،239 -267 -1و
أورده بتمامه في الكايث  1من الباب  9من أبواب قصاص النفس.
• ( -)5التهذيب  ،1196 -322 -8و أورد ذيله فتي الكتايث  1متن
الباب  10من هذه األبواب.
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وسائل الشيعة؛ ج ،22ص398 :

قتل العمد يوجب القصاص

َّضترِ بْتنِ
•  »1« -3 -28887وَ بِإِسْنَادِهِ نَنِ الْكُسَيْنِ بْنِ سَعِياٍ نَتنِ الن ْ
سُوَيْاٍ نَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي نَبْاَ اللَّهِ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ُستئِ َ نَتنْ
َضتبُ
رَجُ ٍ « »2قَتَ َ مُؤْمِناً وَ هُوَ يَعْلَلُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ -غَيْرَ أَنَّتهُ حَمَلَتهُ الْغ َ
نَلَق أَنَّهُ قَتَلَهُ -هَ ْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ أَوْ لَا تَوْبَةَ لَهُ -قَالَ تَوْبَتُتهُ
« »3إِنْ لَلْ يُعْلَلْ انْطَلَقَ إِلَق أَوْلِيَائِهِ -فَأَنْلَمَهُلْ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عُفِي َ عَنْيهُ
أَعْطَاهُ ُ الدِّيَيةَ -وَ أَنْتَقَ رَقَبَةً وَ اَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ -وَ تَصَاَّدَ نَلَق
سِتِّينَ مِسْكِيناً.
ِيستق
• وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ نَنْ نِاَّةٍ مِنْ أَاْكَابِنَا نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُكَمَّاِ بْتنِ ن َ
نَنِ الْكُسَيْنِ بْنِ سَعِياٍ مِثْلَهُ « »4وَ بِإِسْنَادِهِ نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُكَمَّتاٍ نَتنْ
أَبِي جَمِيلَةَ نَنْ أَبِي أُسَامَةَ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع نَكْوَهُ «.»5
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وسائل الشيعة ،ج ،22ص399 :

قتل العمد يوجب القصاص
الصتفَّارِ نَتنِ
َستنِ َّ
•  »6« -4 -28888وَ بِإِسْنَادِهِ نَنْ مُكَمَّتاِ بْتنِ الْك َ
السِّنْاِيِّ بْنِ مُكَمَّاٍ نَنْ اَفْوَانَ بْنِ يَكْيَق نَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَعْفَرٍ « »7نَتنْ
أَبِ بَكْرٍ الْحَضْرَمِ ِّ قَالَ :قُلْ ُ لِتأَبِي نَبْتاِ اللَّتهِ ع رَجُت ٌ قَتَت َ رَجُلًتا
َصتومُ
مُتَعَمِّااً -قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّلُ قَالَ قُلْ ُ :لَهُ هَ ْ لَهُ تَوْبَةٌ -قَالَ نَعَتلْ ي ُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ -وَ يُطْعِلُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ يُعْتِقُ رَقَبَةً
• وَ يُؤَدِّي دِيَتَهُ -قَالَ قُلْتُ :لَا يَقْبَلُونَ مِنْهُ الدِّيَةَ -قَالَ يَتَيزَوَّجُ إِلَييْهِ ْ ثُي َّ
َصيلُهُ ْ « »8بِهَيا -قَيالَ قُلْيتُ :لَيا يَقْبَلُيونَ مِنْيهُ وَ لَيا
فيلَة ي ِ
يَجْعَلُهَا ِ
يُزَوِّجُونَهُ -قَالَ يَصُرُّألُ « »1فُرَيا يَرْمِ بِهَا فِ دَايِهِ ْ.
50

وسائل الشيعة ،ج ،22ص399 :

مُنْذِيِ بْ ِ جَعْفَرٍ  ///أَبو بَكْرٍ الْحَضْرَمِ ِّ
• مُنْذِرِ بْنِ جَعْفَرٍ أو جيفر
• ثقة لنقل ففوان ب يحي البجل عنه
• أَبو بَكْرٍ الْحَضْرَمِ ِّ
• ثقة لنقل ففوان ب يحي البجل و اكثاي سيف ب عميرأل عنه
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قتل العمد يوجب القصاص
( -)1التهذيب  ،1197 -323 -8و نوادر أحما بن مكمتا بتن نيستق-
.129 -63
( -)2في المصار زيادة -مؤمن.
( -)3في المصار -يقربه.
( -)4الكافي .3 -276 -7
( -)5التهذيب .650 -162 -10
( -)6التهذيب .1203 -324 -8
( -)7في المصار -جيفر.
( -)8في المصار -يصلكهل.
( -)1في المصار -يصرها.
وسائل الشيعة ،ج ،22ص399 :

قتل العمد يوجب القصاص
• أَقُولُ :وَ يَأْتِي مَا يَاُلُّ نَلَق ذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ « »2وَ غَيْرِهِ «.»3
• ( -)2ياتي في الكايث  1و  3من الباب  ،9و ايحاديتث  3و  5و 6
من الباب  10من أبواب قصاص النفس.
• ( -)3ياتي في الباب  29من هذه األبواب.
•
•
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وسائل الشيعة ،ج ،22ص400 :

•
•

•
•
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قتل العمد يوجب القصاص
« 19 »4بَابُ أَنَّ الثَّابِ َ بِقَتْ ِ الْعَمْاِ هُوَ الْقِصَاصُ فَإِنْ تَرَاعَق الْوَلِيُّ وَ الْقَاتِ ُ
بِالاِّيَةِ أَوْ أَعْثَرَ أَوْ أَقَ َّ جَازَ
 »5« -1 -35129مُكَمَّاُ بْنُ يَعْقُوبَ نَنْ نَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيلَ نَنْ مُكَمَّتاِ بْتنِ
نِيسَق نَنْ يُونُسَ نَنْ بَعْضِ أَفْحَابِنَا نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّتهِ ع قَتالَ :مَتنْ قَتَت َ
مُؤْمِناً مُتَعَمِّااً -فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْعَق أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ -أَنْ يَقْبَلُوا الاِّيَةَ أَوْ
يَتَرَاعَوْا بِأَكْثَرَ مِ َ الدِّيَةِ -أَوْ أَقَ َّ مِنَ الاِّيَةِ -فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ بَيْنَهُلْ جَازَ -وَ
إِنْ تَرَاجَعُوا « »6قِياُوا -وَ قَالَ الاِّيَةُ نَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَلٍ -أَوْ أَلْفُ دِينَتارٍ أَوْ
مِائَةٌ مِنَ الْإِبِ ِ.
( -)5الكافي  ،9 -282 -7التهذيب  ،641 -160 -10و ايستبصار -4
.979 -260
( -)6في التهذيب -و إن لل يتراعوا" هامش المخطوط".
وسائل الشيعة؛ ج ،29ص52 :

قتل العمد يوجب القصاص

•  »7« -2 -35130وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع فِي حَاِيثٍ قَتالَ :وَ
إِنْ نَلَاهُ وَ أَلَحَّ نَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْكِجَارَةِ حَتَّق يَقْتُلَهُ -فَهُوَ نَمْتاٌ يُقَتادُ «»8
بِهِ.
• وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ نَنْ يُونُسَ « »1وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ نَنْ نَلِتيِّ بْتنِ
إِبْرَاهِيلَ مِثْلَهُ.
• ( -)7الكافي .9 -280 -7
• ( -)8في المصار -يقت .
• ( -)1التهذيب .628 -157 -10
55

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص52 :

قتل العمد يوجب القصاص

•  »2« -3 -35131مُكَمَّاُ بْنُ الْكَسَنِ بِإ ِْستنَادِهِ نَتنِ
الْكُسَيْنِ بْنِ سَعِياٍ نَنِ ابْنِ أَبِي نُمَيْرٍ نَنْ حَمَّادٍ نَتنِ
الْكَلَبِيِّ وَ نَنْ نَبْاِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ ُستوَيْاٍ
جَمِيعاً نَنْ نَبْاِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْ ُ أَبَا نَبْاِ اللَّهِ
ع يَقُولُ مَنْ قَتَ َ مُؤْمِنتاً مُتَعَمِّتااً قِيتاَ مِنْتهُ -إِلَّتا أَنْ
َعتوا
يَرْعَق أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الاِّيَةَ -فَتإِنْ ر ُ
بِالاِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِ ُ فَالاِّيَةُ الْكَاِيثَ.
• ( -)2التهذيب  ،638 -159 -10و ايستبصار .980 -261 -4
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وسائل الشيعة ،ج ،29ص53 :

قتل العمد يوجب القصاص
•  »3« -4 -35132وَ بِإِسْنَادِهِ نَنِ الْكَسَنِ بْنِ مَكْبُوبٍ نَنْ هِشَامِ بْتنِ
سَالِلٍ نَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ نَنِ الْكَكَلِ بْنِ نُتَيْبَةَ نَنْ أَبِتي جَعْفَترٍ ع فِتي
حَاِيثٍ قَالَ :لَيْسَ الْخَطَأُ مِثْ َ الْعَمْاِ الْعَمْاُ فِيهِ الْقَتْ ُ.
• وَ رَوَاهُ الصَّاُودُ بِإِسْنَادِهِ نَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِلٍ مِثْلَهُ «.»4
• ( -)3التهذيب .681 -174 -10
• ( -)4الفقيه .5209 -109 -4
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وسائل الشيعة ،ج ،29ص53 :

قتل العمد يوجب القصاص
•  »5« -5 -35133وَ بِإِسْنَادِهِ نَنِ ابْنِ فَضَّالٍ نَنْ بَعْضِ أَفْحَابِهِ نَتنْ
أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع قَالَ :عُ ُّ مَنْ قَتَ َ شَيْئاً اَغِيراً أَوْ عَبِيراً بَعْاَ أَنْ يَتَعَمَّتاَ-
فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ.

• ( -)5التهذيب  ،648 -162 -10و أورده في الكايث  4متن البتاب
 31من هذه األبواب.
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وسائل الشيعة ،ج ،29ص53 :

•

•
•
•
59

قتل العمد يوجب القصاص
 »6« -6 -35134أَحْمَاُ بْنُ نَلِتيِّ بْتنِ أَبِتي طَالِتبٍ الطَّبْر ِِستيُّ فِتي
ُستيْنِ ع فِتي قَوْلِتهِ تَعَتالَق وَ لَكُتلْ فِتي
الْإِحْتِجَااِ نَنْ نَلِتيِّ بْتنِ الْك َ
الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ « -»7وَ لَكُلْ يَا أُمَّةَ مُكَمَّاٍ
فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ -لِأَنَّ مَنْ هَلَّ بِالْقَتْ ِ -فَعَرَفَ أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْتهُ فَكَتفَّ
لِذَلِكَ نَنِ الْقَتْ ِ -عَانَ ذَلِكَ حَيَاةَ الَّذِي هَلَّ بِقَتْلِهِ  -وَ حَيَاةً لِهَذَا الْجَانِي
الَّتذِي أَرَادَ أَنْ يَقْتُت َ -وَ حَيَتتاةً لِغَيْرِهِمَتتا مِتنَ النَّتتا ِ -إِذَا نَلِمُتتوا أَنَّ
الْقِصَاصَ وَاجِبٌ -لَا يَجْتَرُونَ « »1نَلَق الْقَتْ ِ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ.
( -)6ايحتجاا.319 -
( -)7البقرة .179 -2
( -)1في المصار -ي يجسرون.
وسائل الشيعة ،ج ،29ص53 :

قتل العمد يوجب القصاص
•  »2« -7 -35135وَ نَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَتق نَلِتيِّ بْتنِ
الْكُسَيْنِ ع بِرَجُ ٍ -يَتزْنُلُ أَنَّتهُ قَاتِت ُ أَبِيتهِ فَتانْتَرَفَ فَأَوْجَتبَ نَلَيْتهِ
الْقِصَاصَ -فَسَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ نَنْهُ لِيُعْظِلَ اللَّهُ ثَوَابَهُ الْكَاِيثَ.

• ( -)2ايحتجاا ،319 -و تفسير ايمام العستكري (نليته الستالم)-
.251
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وسائل الشيعة ،ج ،29ص54 :

قتل العمد يوجب القصاص

ْستيرِهِ نَتنْ آبَائِتهِ نَتنْ نَلِتيِّ بْتنِ
•  »3« -8 -35136الْكَسَنُ بْنُ نَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَف ِ
الْكُسَيْنِ ع قَالَ :يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عُتِتبَ نَلَتيْكُلُ الْقِتصٰاصُ فِتي الْقَتْلتقٰ -يَعْنِتي
الْمُسَاوَاةَ وَ أَنْ يُسْلَكَ بِالْقَاتِ ِ فِي طَرِيقِ الْمَقْتُولِ -الْمَسْلَكَ الَّذِي سَلَكَهُ بِهِ مَنْ قَتَلَتهُ الْكُترُّ
بِالْكُرِّ وَ الْعَبْاُ بِالْعَبْاِ وَ الْأُنْثقٰ بِالْأُنْثقٰ -تُقْتَ ُ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَتْهَا فَمَنْ نُفِيَ لَتهُ مِتنْ
أَ ِيهِ شَيْءٌ -فَمَنْ نُفِيَ لَهُ الْقَاتِ ُ وَ رَعِيَ هُوَ وَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ -أَنْ يَاْفَعَ الاِّيَةَ وَ نَفَا نَنْهُ بِهَا
فَاتِّبٰاعٌ مِنَ الْوَلِيِّ مُطَالَبَةٌ بِتالْمَعْرُوفِ وَ تَقَتاصٌّ -وَ أَدٰاءٌ إِلَيْتهِ مِتنَ الْمَعْفُتوِّ لَتهُ الْقَاتِت ِ
بِإِحْسٰانٍ لَا يُضَارُّهُ وَ لَا يُمَاطِلُهُ لِقَضَائِهَا ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُلْ وَ رَحْمَةٌ -إِذْ أَجَازَ أَنْ
يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ نَنِ الْقَاتِ ِ -نَلَق دِيَةٍ يَأْ ُذُهَا -فَإِنَّهُ لَوْ لَلْ يَكُنْ إِلَّا الْعَفْوُ أَوِ الْقَتْ ُ -لَقَلَّمَا
طَابَ ْ نَفْسُ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ بِالْعَفْوِ بِلَا نِوَضٍ يَأْ ُذُهُ -فَكَانَ قَلَّمَا يَسْلَلُ الْقَاتِ ُ مِنَ الْقَتْ ِ فَمَتنِ
انْتَا ٰ بَعْاَ ذٰلِكَ -مَنِ انْتَاَ بَعْاَ الْعَفْوِ نَنِ الْقَتْ ِ بِمَا يَأْ ُذُهُ مِنَ الاِّيَةِ -فَقَتَت َ الْقَاتِت َ
بَعْاَ نَفْوِهِ نَنْهُ -بِالاِّيَةِ الَّتِي بَذَلَهَا وَ رَعِيَ هُوَ بِهَا فَلَهُ نَذٰابٌ أَلِيلٌ « »4فِتي الْتِ ِرَةِ نِنْتاَ
اللَّهِ -وَ فِي الاُّنْيَا الْقَتْ ُ بِالْقِصَاصِ لِقَتْلِهِ لِمَنْ لَا يَكِ ُّ قَتْلُهُ لَهُ -قَالَ اللَّهُ نَزَّ وَ جَ َّ وَ لَكُلْ فِي
الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ « -»5لِأَنَّ مَنْ هَلَّ بِالْقَتْ ِ فَعَرَفَ أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ -فَكَتفَّ لِتذَلِكَ نَتنِ
ِصتاصَ الَّتذِي أَرَادَ أَنْ يَقْتُت َ -وَ حَيَتاةً
الْقَتْ ِ عَانَ حَيَاةً لِلَّذِي هَلَّ بِقَتْلِهِ -وَ حَيَاةَ الْجَتانِي ق َ
لِغَيْرِهِمَا مِنَ النَّا ِ إِذَا أُنْلِمُوا أَنَّ الْقِصَاصَ وَاجِبٌ -لَا يَجْتَرُونَ نَلَق الْقَتْ ِ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ.
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وسائل الشيعة ،ج ،29ص54 :

قتل العمد يوجب القصاص
• ( -)3تفسير ايمام العسكري (نليه السالم).251 -
• ( -)4البقرة .179 -178 -2
• ( -)5البقرة .179 -178 -2

62

وسائل الشيعة ،ج ،29ص54 :

قتل العمد يوجب القصاص
•  »1« -9 -35137الْكَسَنُ بْنُ مُكَمَّاٍ الاَّيْلَمِيُّ فِي الْإِر َْشتادِ نَتنْ أَبِتي
ْضتي ِ هَتذِهِ الْأُمَّتةِ
الْكَسَنِ مُوسَق بْنِ جَعْفَرٍ ع فِي حَاِيثٍ طَوِي ٍ فِي تَف ِ
نَلَق الْأُمَلِ إِلَق أَنْ قَالَ -وَ مِنْهَاأَنَّ الْقَاتِ َ مِنْهُلْ نَمْااً -إِنْ َشتاءَ أَوْلِيَتاءُ
الْمَقْتُولِ أَنْ يَعْفُوا نَنْهُ فَعَلُوا -وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الاِّيَتةَ -وَ نَلَتق أَهْت ِ
التَّوْرَاةِ وَ هُلْ أَهْ ُ دِينِكَ -يُقْتَ ُ الْقَاتِ ُ وَ لَا يُعْفَق نَنْهُ وَ لَا تُؤْ َتذُ مِنْتهُ
دِيَةٌ -قَالَ اللَّهُ نَزَّ وَ جَ َّ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُلْ وَ رَحْمَةٌ «.»2
• ( -)1إرشاد القلوب.412 -

• ( -)2البقرة .178 -2
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وسائل الشيعة ،ج ،29ص55 :

قتل العمد يوجب القصاص
•  »3« -10 -35138مُكَمَّاُ بْنُ الْكُسَيْنِ الرَّعِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ نَتنْ أَمِيترِ
الْمُؤْمِنِينَ ع فِي نَهْاِهِ إِلَق مَالِكٍ الْأَشْتَرِ قَالَ :وَ إِيَّاكَ وَ الاِّمَاءَ وَ سَفْكَهَا بِغَيْرِ
حِلِّهَا -فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْنَق « »4لِنَقِمَةٍ وَ لَا أَنْظَتلَ لِتَبِعَتةٍ -وَ لَتا أَحْترَ
بِزَوَالِ نِعْمَةٍ وَ انْقِطَاعِ مُاَّةٍ -مِنْ سَفْكِ الاِّمَاءِ بِغَيْترِ حَقِّهَتا -وَ اللَّتهُ ُستبْكَانَهُ
مُبْتَاِئٌ بِالْكُكْلِ بَيْنَ الْعِبَادِ -فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الاِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -فَلَا تُقَوِّيَنَّ
سُلْطَانَكَ بِسَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ -فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُضْعِفُهُ وَ يُوهِنُهُ وَ « »5يُزِيلُتهُ وَ
يَنْقُلُهُ -وَ لَا نُذْرَ لَكَ نِنْاَ اللَّهِ وَ لَا نِنْاِي فِي قَتْ ِ الْعَمْاِ -فَإِنَّ « »6فِيهِ قَوَ َد
الْبَاَنِ -وَ إِنِ ابْتُلِي َ بِخَطَإٍ -وَ أَفْرَطَ نَلَيْكَ سَوْطُكَ « »7أَوْ يَاُكَ بِعُقُوبَةٍ-
فَإِنَّ فِي الْوَعْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً -فَلَا تَطْمَكَنَّ بِكَ نَخْوَةُ سُلْطَانِكَ -نَتنْ أَنْ
تُؤَدِّيَ إِلَق أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُلْ.
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وسائل الشيعة ،ج ،29ص55 :

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

وسائل الشيعة ،ج ،29ص55 :

•

•
•
•
•
•
•
•
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قتل العمد يوجب القصاص
 »8« -11 -35139الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ نَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع
قَالَ :إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُكَمَّااً ص بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ -مِنْهَا سَيْفٌ مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَتق غَيْرِنَتا وَ
حُكْمُهُ إِلَيْنَا( -وَ هُوَ السَّيْفُ) « »1الَّذِي يُقَامُ بِهِ الْقِصَاصُ -قَتالَ اللَّتهُ « »2التنَّفْسَ
بِالنَّفْسِ « -»3فَسَلُّهُ إِلَق أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا.
أَقُولُ :وَ تَقَاَّمَ مَا يَاُلُّ نَلَق ذَلِكَ « »4وَ يَأْتِي مَا يَاُلُّ نَلَيْهِ «.»5
( -)8تفسير العياشي .128 -324 -1
( -)1في المصار -فاما السيف المغمود فهو.
( -)2في المصار زيادة -ج وجهه.
( -)3المائاة .45 -5
( -)4تقام في األحاديث  1و  2و  5و  6و  10و  12و  15و  16من البتاب 11
من هذه األبواب.
( -)5ياتي في األبواب  29و  32و  33من هذه األبواب.
وسائل الشيعة ،ج ،29ص56 :

ال يجب على الجيان إعطيام الديية لخي ص
نفسه

• الفص الرابع في عيفية ايستيفاء
• قت العما يوجب القصاص ي الاية فلو نفا الولي نلق مال لل يستقط
القود و لل تثب الاية إي مع رعاء الجاني فلو نفا و لل يشترط المال
سقط القود و لل تثب الاية و لو بذل الجاني القود لل يكن للولي غيره
و لو طلب الاية فبذلها الجاني اح و لو امتنع لل يجز و لو لتل يترض
الولي بالاية جاز المفاداة بالزيادة.
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شرائع اإلس م ف مسائل الح ل و الحرام؛ ج ،4ص213 :

ال يجب على الجيان إعطيام الديية لخي ص
نفسه

• و لو بذل الجاني القود لل يكن للولي سواه ،فإن طلب الايتة و رعتي
الجاني اح ،و إن امتنع لل يجبر.
•
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قواعد ارحكام ف معرفة الح ل و الحرام؛ ج ،3ص623 :

ال يجب على الجيان إعطيام الديية لخي ص
نفسه

• و قال في موعع أ ر من القوانا :و لو بذل الجتاني القتود لتل يكتن
للولي سواه ،فان طلب الاية و رعي الجاني اح و لو امتنع لل يجبتر
« .»1و وجه الوجوب أن ذلك يتضمن حفظ النفس ،و حفتظ التنفس
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.
• ايمر  ،مفلح بتن حستن (حستين) ،تلختيص الختالف و الاتة
اي تالف  -منتخب الخالف 3 ،جلا ،عتابخانه آية اهلل مرنشق نجفق
 ره ،قل  -ايران ،اول 1408 ،ه د69

تلخيص الخ ت و خ فة االخت ت  -منتخب الخ ت؛ ج ،3ص144 :

ال يجب على الجيان إعطيام الديية لخي ص
نفسه

• و نلق التعلي األ ير يجب نلق القات بذل ما يرعق به ولي التام و
إن زاد نن الاية ،مع تمكنه منه ،لوجوب حفظ نفسه الذي ي يتتل إي
بذلك.
•
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مسالك ارفهام إلى تنقيح شرائع اإلس م؛ ج ،15ص227 :

ال يجب على الجيان إعطيام الديية لخي ص
نفسه

• أن الالي الرابع أنني قولهل إن الرعا بالاية ذريعة إلق حفظ النفس الواجب نليته
ي يفيا ثبوت الخيار للولي و تسلطه نلق أ ذ الاية من الجاني من غيتر رعتاه و
إنما يفيا أنه يجب نلق الجاني بذل المال بعا رعا ولي الام به و هذا ي يغير حكل
الولي ألن حكمه أنه يكرم نليه أن يتسلط نلق الجتاني و يلزمته بالايتة و حكتل
الجاني أنه يجب نليه بذل المال عما أنه يستتكب للمشتتري أن يقتبض ناقصتا و
للبائع أن يافع راجكا و عما يكرم نلق من اشتر ما يعلل أنه مغصوب و دفع ثمنه
إلق الغااب أن يطالب الغااب بتالثمن و إن عانت نينته باقيتة نلتق المشتهور
المعروف و قا ادني نليه إجمانات مع أنه يجب نلق الغااب رد الثمن نليته و
عذلك فيما إذا حلف المنكر فإنه يكرم نلق الماني مطالبته بعين الماني أو قيمته
بعا حلفه و إن عان عاذبا و يجب نلق المنكر رده إليه (فكان الكاا ) أن هنا
• ..........
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مفتاح الكرامة ف شرح قواعد الع مة (ط  -القديمة)؛ ج ،11ص94 :

ال يجب على الجيان إعطيام الديية لخي ص
نفسه

• ______________________________
حكمين مختلفين غير متالزمين و ليس مقتضق المشهور و ي مقتضق أدلته نام وجوب البذل نلق الجاني إذ ي منافاة بين نام وجوب شتيء نليته
أاالة غير القود و بين وجوب بذل المال إذا رعي به ولي الام لوجوب حفظ النفس المعلوم من العق و النق (أما النق ) فأعثر من أن يكصق و قتا
طفك فتاويهل أنه إذا أريا قتله يجب نليه بذل ماله و تخليص نفسه و قا قالوا في باب الافاع نن المال و العرض أنه ي يجوز التعزير بالنفس إلتق
غير ذلك و ليس لك أن تقول هنا إن الشارع أمره بإتالف نفسه عالمرتا ألنه لو عان عذلك لما اح الصلح نلق الاية و ي العفتو و ي أن تقتول إنته
جوز له إتالف نفسه عما في إنزاز الاين ألنه مك النزاع و (أما العق ) فإنه يككل بذم من ي يفك نفسه بالمال القادر نليه عما أنه لتو أبترأه أو نفتا
ننه فإنه يذمه لو قال ما أريا العفو و اإلبراء ب اقتلني قصااا و ليس في المقام عما في بعض المقامات ما يقتضي نام وجوب حفتظ التنفس ببتذل
المال حتق تخصص به أدلة حفظ النفس من نق و نق فليتأم و قا تطابق ظواهر الفتاو و األ بار فيما إذا قت جمانة رجال واحاا نلق نلتق
أن لوليه أن يقت واحاا و أنه يجب نلق الباقين أن يرد نليه ما فض له من ديته و أنهل هل المطالبون لهذا المقتص منته قتودا أو ألوليائته بالايتة و
(ظواهر النصوص) و الفتاو أيضا أنهل ليس لهل ايمتناع بأن يقولوا إنا ي نؤدي فليقتص منا و ليرد نلينا ما يفض عما أن ظاهرهمتا أنته لتو طلتب
الاية لل يكن لهل ايمتناع ففي بر ابن مسكان في رجلين قتال رجال إن أرادوا قت أحاهما قتلوه و أد المتروك نصف الاية إلق أهت المقتتول و
إن قب أولياؤه الاية عان نليهما و نكوه بره اآل ر و غيره و في اكيح أبي مريل في رجلين اجتمعا نلق قطع يا رج قال إن أحب أن يقطعهما
أد إليهما دية يا و أقسماها و إن أحب أ ذ منهما دية يا إلق غير ذلك من األ بار و ي أق من أن تخرا شواها و مؤياات إن لل تكتن أدلتة و
(يبقق الكالم) في نبارات األاكاب في المقام ففي (النهاية) فإن لل يبذل القات الاية من نفسه لل يكن ألولياء المقتول المطالبة بها و نكوهتا نبتارة
(المقنعة) و (الوسيلة) و هي ي تال نلق أنه ي يجب نليه بذلها بالنسبة إلق تكليفه و في (الخالف) ي تثب له الاية نلق القات إي برعاه و نكوه ما
في (السرائر) و هي أوعح من األولق في نام الايلة و في (المبسوط) فإن بذل الجاني القود و لل يقب الايتة لتل يكتن للتولي نليته غيتره و فتي
(المراسل) إن بذل نفسه فليس لهل غيرها و في (الغنية) إن بذل القات الاية و رعي بها ولي الام جاز ذلك و سقط حقه من القصاص و فتي (النتافع)
ي تثب الاية إي الكا و ي يتخير الولي و نكوها نبارة (اللمعة) و (الروعة) و هذه العبارات علها إنما تعرض فيها لما يجب للولي و يكرم نليه و لل
يتعرض فيها لكال الجاني بانتبار تكليفه بالنسبة إلق نفسه إذا طلب الولي منه الاية و عان قادرا نليها و في (الشرائع) لو بذل الجاني القود لتل يكتن
للولي غيره و لو طلب الاية فبذلها الجاني اح و لو امتنع لل يجبر و نكوها نبارة الكتاب و هاتان قا فهل منهما الشهياان أن الجاني يتخير بين تسليل
نفسه و بين الاية و ي يجب نليه بانتبار تكليفه بذل المال و لع فيهما ظهورا في الجملة و نكوهما نبارة (اإلرشاد) حيث قال تعين القتود و أوعتح
من العبارات الثالث نبارة (التكرير) حيث قال و لو طلب الاية فبذلها الجاني جاز و إي لل يجب نليه سو بذل نفسه و هذه ي غيرهتا اتريكة أو
عالصريكة في أنه ي يجب نليه بذل المال لكفظ نفسه عما فهمه الشهيا الثاني و المقا األردبيلي و شيخنا ااحب (الرياض) متن المشتهور حيتث
قالوا و نلق المشهور أن الجاني حينئذ يتخير بين دفع المال و تسليل نفسه و عما فهمه الشهيا من نبارة الكتاب و لعله هو
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مفتاح الكرامة ف شرح قواعد الع مة (ط  -القديمة) ،ج ،11ص95 :

•

..........

ال يجب على الجيان إعطيام الديية لخي ص
نفسه

• ______________________________
الذي جرأهل نلق الفهل المذعور من المشهور فظنوا أن العبارات علها ععبارة الكتاب و (الشرائع) و (اإلرشاد) و (التكرير) أو ظنوا التالزم بين الككمين
و أن قا نرف نام التالزم و قا سمع نبارات القاماء إلق (الشرائع) و لو لل يفهل من هذه العبتارات التثالث الشتهياان و األردبيلتي و اتاحب
(الرياض) ما نرف لما فهمنا منها ذلك و عذا تأولنا قولهل ما يجبر بأن المراد لل يجبره ولي الام ألن العبارات مسوقة لككمه و قلنا لتيس المتراد أن
الكاعل ي يجبره و لل يبق غير قاب للتأوي إي نبارة (التكرير) مع أنه يمكن تأويلها أيضا بأن تجع قوله و إي راجعا إلق قوله طلب ي إلق بتذل أو
تأول بمث تأوي غيرها و (عيف عان) فهذا المصنف و ولاه فيما يأتي في الفص السابع في العفو قربا وجوب البذل نلق الجاني القادر و الشتهيا فتي
(الكواشي) تارة نفق ننه البأ و تارة قال فيه قوة و حكاه نن ابن إدريس و الشهياان في (اللمعة) و (الروعة) ماي إليه أو قاي به ففي (اللمعة) فيته
وجه و في (الروعة) ي بأ به و ظاهر (المسالك) القول به أو المي إليه و نن المكقق الثاني في (حاشية القوانا) أنه جيتا و المقتا األردبيلتي
استال نليه و قواه ثل نفق ننه البعا و الغرض أنه ليس هناك إجماع و ي شهرة نلق نام الوجوب و المذهب المشهور و أدلته ي تقتضتيه أي نتام
الوجوب و إي لما ا تاره جمانة منهل و العق و النق يال نلق الوجوب و ليس هناك دلي من نق أو نق يخصص ذلك عما أشرنا إلق ذلك آنفا
فليكن المصنف في (التكرير) مخالفا و إن سلمنا أن المكقق في (الشرائع) و المصنف في الكتاب و (اإلرشاد) أيضا مخالفان عان الخالف منكصرا فتي
الفاعلين في الكتب األربعة و الشارح هنا عالمتردد حيث قال و قا يمنع الوجوب و نكوه قوله في الفص السابع فكان هذا القتول قويتا جتاا إن لتل
يكن هو األقو و األشبه بأاول المذهب و لل نجا ما يخاشه إي ما نساه يقال إن قول الصادد ع فإن رعوا و أحب ذلك القات فالاية اثنا نشتر
ألفا و قا نرف أن مفهومه ليس بمعتبر يحتمال روجه مخرا الغالب و إي فهو متروك الظاهر ألنه ليس الماار نلق المكبة و الرغبة و إنما المتاار
نلق القبول و إن عان نلق عراهية و مما يرشا إلق روجه نلق الغالب التغيير بالمكبة عما هو واعح و إي لقال و أجاب أو قب نلق أنته لتو قتال
أحا هذين لقلنا را مخرا الغالب و إن أبي نن ذلك قلنا المفهوم أنه إذا رعوا و لل يكب لل تكن الاية ألفا ب يرفع إلق الكتاعل ليلزمته بتذلك
فتأم (و ليعلل) أن الشهيا الثاني في (الروعة) ما حرر المسألة في شرح نبارة (اللمعة) قال في (اللمعة) و في وجوبها نلق الجاني بطلب الولي وجته
لوجوب حفظ نفسه الموقوف نلق بذل الاية فقال في (الروعة) إن هذا قول يبن الجنيا و استال نليه برواية الفضي المذعورة في الشرح و غيره (و
أن ) قا نرف أن القول بالوجوب نلق الجاني ي يستلزم القول بمقالة ابن الجنيا حتق يكم عالم اللمعة نليه
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