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قصاص النفس
في الموجب

قصاص النفس

الشرائط
المعتبرة فيه
ما يثبت به
كيفية
االستيفاء

3

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص508 :

قتل العمد يوجب القصاص
•
•
•
•

4

القول في كيفية االستيفاء
مسألة  1قتل العمد يوجب القصاص عينا ،و ال يوجب الدية ال عينا و
ال تخييرا،
فلو عفا الولي القود يسقط و ليس له مطالبة الدية ،و لوو ذو ل الجوايي
يفسه ليس للولي غيرها،
و لو عفا الولي ذشرط الدية فللجايي القبول و عدمه ،و ال تثبت الدية
إال ذرضاه ،فلو رضي ذها يسقط القود و تثبت الدية ،و لو عفاا شرار
الدية صح على األصح ،و لو كان شنحو التعليق فإذا قبل سقط القود ،و
لو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القوود إال ذععطاهوه ،و ال يجوب
على الجايي إعطاء الدية لخالص يفسه ،و قيل يجب لوجوب حفظها.
تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص534-533 :

قتل العمد يوجب القصاص
• القول في كيفية االستيفاء
• مسألة  1قتل العمد يوجب القصاص عينا ،و ال يوجب الدية ال عينا و
ال تخييرا* ،فلو عفا الولي القود يسقط و ليس له مطالبة الديوة** ،و
لو ذ ل الجايي يفسه*** ليس للولي غيرها،
• *هذا هو الحكم في الخطوة األولى.
• ** شل لو عفى الولي القود ،يثبت الدية.
• *** اليجوز للجاني شذل نفسه شل يجب عليه تخلاي نفساه شاي
طريق يمكن ،نعم ليس للولي إجبار الجاني شإعطاء الدية.
5

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص534-533 :

•

•

•
•
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قتل العمد يوجب القصاص
و لو عفا الولي ذشرط الدية فللجوايي القبوول و عدموه* ،و ال تثبوت
الدية إال ذرضاه ،فلو رضي ذها يسقط القود و تثبت الديوة ،و لوو عفوا
ذشرط الدية صح على األصح ،و لو كان ذنحو التعليق فعذا قبل سوقط
القود ،و لو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إال ذععطاهوه ،و ال
يجب على الجايي إعطواء الديوة لخوالص يفسوه** ،و قيول يجوب
لوجوب حفظها***.
* قد مر أنه اليجوز للجاني شذل نفسه شل يجب عليه تخلاي نفساه
شي طريق يمكن ،نعم ليس للولي إجبار الجاني شإعطاء الدية.
** قد مر حكمه.
*** و هو الصحيح.
تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص534-533 :

لو عفا شرر الدية
• و أمّا إذا كان ذنحو االشتراط ففي الجواهر :أيّه مبني على لزوم الشرط
في اإليقاع مع رضا المشترط عليه ،و هو ال يخلو من ذحث ذول منوع،
إلّا في مثل الخلع و يحوه ممّا ثبت ذاألدلّة ،و ل ا ذكر غير واحود «»1
أيّه على المختار ال تثبت الدية إلّا صلحاً «.»2
• ( )1المختصر النافع ،316 :إرشاد األذهان ،198 /2 :اللمعة الدمشقية:
.178
• ( )2جواهر الكالم.281 /42 :
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تفصيل الرريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص287 :

• ..........

•
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لو عفا شرر الدية

• ______________________________
أقول :الظاهر إنّ الشرط في ضمن اإليقاع و إن لم يكن الزماً و لو مع رضا
المشترط عليه ،ضرورة أيّه إذا اشترط الزوج في ضمن الطوال مثلًوا أن ال
تتزوّج زوجته ذزوج آخر و رضيت ذ لك ،ال يحرم عليهوا التوزوّج ذوالغير
أصلًا .إلّا أنّ الدليل على اللّزوم في المقام صحيحة عبد الولّٰه ذون سونان
المتقدّمة المشتملة على قوله« :و إن رضوا ذالديوة و أحوبّ ذلوك القاتول
فالدية» فعنّ مرجعها إلى اشتراط العفو ذالدية و رضا الجايي ذه ،و ال مجال
لحملة على الصلح ذعد ظهوره في كون الشروع من ياحية الولي ،و وضوو
شروع الصلح من ياحية الجايي ،و على تقدير التسوليم فمقت وى اإلطوال
عدم االختصاص ذالصلح.
تفصيل الرريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص288 :

قتل العمد يوجب القصاص

•  »2« -3 -35131مُحَمَّدُ ذْنُ الْحَسَنِ ذِع ِْسونَادِهِ عَونِ
الْحُسَيْنِ ذْنِ سَعِيدٍ عَنِ اذْنِ أَذِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَونِ
الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ذْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّ ْرِ ذْنِ ُسووَيْدٍ
جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ذْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَذَا عَبْدِ اللَّهِ
ع يَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنواً مُتَعَمِّوداً قِيودَ مِنْوهُ -إِلَّوا أَنْ
َضووا
يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ -فَوعِنْ ر ُ
ذِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ الْحَدِيثَ.
• ( -)2الته يب  ،638 -159 -10و االستبصار .980 -261 -4
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وسائل الريعة ،ج ،29ص53 :

قم – ذلوار امين  20متری گلستان – كوچه  – 14پالک 10
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