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لو أكرهه على القتل
 ثٓبةٔ حٌْٔنِ هٓيْ أَهٓشَ ػٓجٕذُٓٔ ثِبلْوَتْلِ 14« 1»•
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓدذٓ  « 2» -1 -35118•

ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ جٓوِ٘ؼبً ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓديْ  
إِسٕحٓبمَ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع كِٖ سٓجٔدلٍ أَهٓدشَ ػٓجٕدذُٓٔ أَىْ ٗٓوْتُدلَ     

.سٓجٔلًب كَوَتَلَِٔ هَبلَ كَوَبلَ ٗٔوْتَلُ السَِّّ٘ذٔ ثِِِ
، ٍ 865 -220 -10، ٍ التْددددزٗت 2 -285 -7الٌددددبكٖ  -(2) •

.1072 -283 -4االستجصبس 

47: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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لو أكرهه على القتل
ٍٓ ػٓيْ ػٓلٍِّٖ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ الٌََّٕكَلِِّٖ ػٓيِ السًٌََُِِّّٖ ػٓيْ « 3» -2 -35119•

هَبلَ أَهِ٘شُ الْؤؤْهٌِِ٘يَ ع كِٖ سٓجٔلٍ أَهٓشَ ػٓجٕذُٓٔ أَىْ ٗٓوْتُلَ : أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع هَبلَ
كَوَبلَ أَهِ٘شُ الْؤؤْهٌِِ٘يَ ع ٍٓ ّٓلْ ػٓجٕذٔ الشَّجٔلِ إِلَّدب ًَسٓدَٕهِِِ إٍَٔ    -سٓجٔلًب كَوَتَلَِٔ

. ٍٓ ٗٔسٕتََٕدٓعٔ الْؼٓجٕذٔ السِّجٕيَ« 4»ٗٔوْتَلُ السَِّّ٘ذٔ  -ًَسٕٓ٘لِِِ
. 3 -285 -7الٌبكٖ  -(3)•
.ثِ -كٖ الوصذس صٗبدٓ -(4)•

47: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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لو أكرهه على القتل
 -29 -3اللو٘دِ   -(5) «5»ٍٓ سٍٓٓأُ الصَّذٍٔمُ ثِئِسٕدٌَبدُِِ ػٓديِ السَّدًٌَُِِّٖ    •

3262.
ٍٓ ٗٔسٕدتََٕدٓعٔ الْؼٓجٕدذٔ   : ٍٓ سٍٓٓأُ إَٔٗضبً ثِئِسٌَٕبدُِِ إِلَى هَضَبٗٓب ػٓلٍِّٖ ع إِلَّب أًََِّٔ هَبلَ•

.5238 -118 -4اللوِ٘  -(6) «6»كِٖ السِّجٕيِ حٓتَّى ٗٓؤَتٓ 
ٍٓ الَّزِٕ هَجٕلَِٔ ثِئِسٕدٌَبدُِِ  « 7»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ •

 -10التْدزٗت   -(7. )ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓديِ اثٕديِ هٓحٕجٔدَةٍ هَِْلَدِٔ    
.1073 -283 -4، ٍ االستجصبس 866 -220

ٍٓ ًَوَلَ الْؼٓلَّبهُٓٔ كِٖ الْؤخْتَلَقِ ػٓيِ الشَّدٕ٘خِ كِدٖ   : أَهَُلُ« 8» -3 -35120•
 الْخِلَبفِ

47: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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لو أكرهه على القتل
كِٖ أَىَّ السَّدِّ٘ذٓ إِرَا أَهٓدشَ ػٓجٕدذُٓٔ     -سٍِٓاٗٓبتٔ أَصٕحٓبثٌَِب« 1»اخْتَلَقٓ : أًََِّٔ هَبلَ•

كَشٍُِٕٓ كِدٖ ثٓؼٕضِدْٓب أَىَّ ػٓلَدى     -كَؼٓلَى هٓيْ ٗٓجِتٔ الْوََٓدٔ -ثِوَتْلِ ؿَٕ٘شُِِ كَوَتَلَِٔ
. ٍٓ كِٖ ثٓؼٕضِْٓب أَىَّ ػٓلَى الْؼٓجٕذِ الْوََٓدٓ ٍٓ لَنٕ ٗٔلَصِّلَُا. السَِّّ٘ذِ الْوََٓدٓ

.792 -الوختلق -(2.)اختللت -كٖ الوصذس -(1)•
ػٓبهِلًب ٗٓؼٕلَنٔ أَىَّ هٓدب  « 3»هَبلَ ٍٓ الَْٓجِٕٔ كِٖ رَلِيٓ أًََِّٔ إِىْ ًَبىَ الْؼٓجٕذٔ هٔخََّ٘شاً •

أَهٓشَُٔ ثِِِ هٓؼٕصٌِ٘ٓٔ كَئِىَّ الْوََٓدٓ ػٓلَى الْؼٓجٕذِ ٍٓ إِىْ ًَبىَ صٓـِ٘شاً إٍَٔ ًَجِ٘شاً لَب ٗٔوِّٓ٘ضُ ٍٓ 
اػٕتَوَذٓ أَىَّ جٓوِ٘غٓ هٓب ٗٓأْهٔشُُٔ ثِِِ سِّٓ٘ذُٔٔ ٍٓاجِتٌ ػٓلَِِٕ٘ كِؼٕلُِٔ ًَدبىَ الْوَدَٓدٔ ػٓلَدى    

.السَِّّ٘ذِ
.هو٘ضا -كٖ الوصذس -(3) •

48: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج
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لو أمر شخض طفال مميزا بالقتل
لَ أًشِّ ػلى الوتل كبلوَد ػلى الوجبشش إرا ًبى ثبلـب ػبهال  34هسألٔ •

ٍ إى أٍػذُ ػلى الوتل، ٍ ٗحدج  اٙهدش ثدِ أثدذا حتدى       دٍى الوٌشُ
ٗوَت، 

ٍ لَ ًبى الوٌشُ هجًٌَب أٍ هلال ؿ٘ش هو٘دض كبلوصدبع ػلدى الوٌدشُ     •
اٙهش، 

و لو أمر شخض طفال مميزا بالقتل فقتله ليس على واحذ منهما القود، •
و الذية على عاقلة الطفل، و لو أكرهه على رلك فهلل عللى الر لل    

.المكره القود أو الحبس أبذا؟ األحوط الثاني

514: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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لو أمر شخض طفال مميزا بالقتل
إى ًبى هشاّوب ػبهال هو٘ضا كأًشِّ خل٘لٔ االهبم ػلى هتل سجدل  كأهب •

كوتلِ، كال هَد ػٌذّن ػلى الوٌشُ هَال ٍاحذا، ٍ ّل ػلدى الوٌدشُ    
:ػلى هَل٘ي

كوي هبل ػوذ الصجٖ ػوذ كؼلى الوٌشُ الوَد ألًِ هتل ػوذ، كدبلوٌشُ  •
ًأجٌجى شبسى األة كٖ هتل ٍلذُ، كؼلى األجٌجدٖ الودَد، ٍ ًدزلي    
ٌّْب ػلى الوٌشُ الوَد، ٍ ػلى الوٌشُ ًصق الذٗٔ هـلظدٔ حبلدٔ كدٖ    

.هبلِ

44: ، ص7 المبسوط في فقه اإلمامية؛ ج
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لو أمر شخض طفال مميزا بالقتل
هي هبل ػوذٓ كٖ حٌن الخطأ هبل ال هَد ػلى الوٌشُ ألًِ شدبسى  ٍ •

الخبهى لٌي ػلِ٘ ًصق الذٗٔ حبلٔ هـلظٔ، ٍ ػلى الوٌشُ ًصق الذٗٔ 
.هخللٔ هؤجلٔ ػلى الؼبهلٔ

ٍ الزٕ ٗوتضِ٘ ػوَم أخجبسًب أى الوشاّن إرا ًبى جدبص ػشدش سدٌ٘ي    •
كئًِ ٗجت ػلِ٘ الوَد، ٍ إى ػوذُ ػوذ، ٍ هذ ثٌ٘ب أى اإلًدشاُ ال ٗصد    

. كٖ الوتل كبلوَد ٌّْب ػلِ٘ خبصٔ

44: ، ص7 المبسوط في فقه اإلمامية؛ ج
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لو أمر شخض طفال مميزا بالقتل
ٗجدت  كئًِّ  .ٍاحذاإرا هتل الصّجّٖ سجال هتؼوّذا، ًبى ػوذُ، ٍ خطأُ ٍ •

كدئرا  . كِ٘ الذّٗٔ ػلى ػبهلتِ الى أى ٗجلؾ ػشش سٌ٘ي أٍ خوسٔ أشدجبس 
. ثلؾ رلي، اهتصّ هٌِ ٍ أه٘وت ػلِ٘ الحذٍد التّبهّٔ

•

760: النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص
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لو أمر شخض طفال مميزا بالقتل
هشاّودب  -ؿ٘دشُ خل٘لٔ اإلهبم ًبى أٍ  -إرا أًشُ اإلًسبى: هسألٔ -744•

ػلى هتل اًسبى، كوتلِ الوشاّن، ّل ػلِ٘ الوَد أم ػلى الوٌشُ لِ 
الوتل ػٌذًب ال ٗستجبح ثبإلًشاُ لِ، كوي هتل ؿ٘شُ ثئًشاُ هٌشُ : الجَاة•

لِ ػلى رلي، أٍ أهش آهش لِ ثِ، ًبى ػلى الوبتل الوَد، دٍى الوٌدشُ ٍ  
اى الوَد ػلى الوشاّدن، ألًدِ إرا   : اٙهش، كئرا ًبى ًزلي، هلٌب ّب ٌّب

جبص ػشش سٌ٘ي، ًبى ػوذُ ػوذا، ٍ ٍجت ػلِ٘ الوَد، كبى لدن ٌٗدي   
.ثلؾ ػشش سٌ٘ي، ًبى ػوذُ ٍ خطأُ سَاء، ٍ ٍججت الذٗٔ ػلى ػبهلتِ

214: العقائذ الجعفرية؛ ص - واهر الفقه 
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لو أمر شخض طفال مميزا بالقتل
ٗخل إهب أهش حشا أٍ ػجذا كئى أهش لن  إرا أهش إًسبى أحذا ثوتل ؿ٘شٍُ •

حشا لن ٗخل إهب ًبى ػبهال ثبلـب أٍ هلال أٍ هجًٌَب كئى أهدش ػدبهال ٍ   
الوجبشش ٍ الوشاّن كٖ حٌن الؼبهل ٍ إى أهدش صدج٘ب أٍ   الوَد لضم هتل 

هجًٌَب ٍ لن ٌٗشِّ لضم الذٗٔ ػبهلتِ ٍ إى أًشِّ ًبى ًصق الذٗٔ ػلى 
ٍ إى أهش ػجذا صـ٘شا أٍ ًج٘دشا ؿ٘دش   . اٙهش ٍ ًصلْب ػلى ػبهلٔ الوبتل

هو٘ض لضم األهش الوَد ٍ إى ًبى هو٘ضا ًبى الوصبع ػلى الوجبشش ٍ إرا 
لضم الوَد الوجبشش خلذ األهش كٖ الحج  ٍ إى لضم األهش خلذ الوجبشدش  

. كٖ الحج  إال أى ٌَٗى صج٘ب أٍ هجًٌَب
•

437: الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص
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لو أمر شخض طفال مميزا بالقتل
هب لَ ًبى الؤٌدشَُ هللًدب هوّ٘دضاً، ٍ ٗظْدش هدي الودتي أّى ك٘دِ        : الَبلث•

:صَست٘ي
هب إرا ًبى كٖ الجد٘ي هجدشّد األهدش الخدبلٖ ػدي اإلٗؼدبد ٍ       : إحذاّوب•

.التخَٗق الوتحوّن كٖ اإلًشاُ
هب إرا ًبى كٖ الج٘ي اإلًشاُ الوشتول ػلى التخَٗق، : ثبً٘تْوب•

72: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو أمر شخض طفال مميزا بالقتل
كدٖ أًّدِ ال َٗجدت    األٍُلى الظبّش أًِّ ال هجبل لإلشٌبل كٖ الصَسٓ ٍ •

الوَد ػلى ٍاحذ هٌْوب؛ إهّب ػلى اٙهش كلؼذم استٌبد الوتدل إل٘دِ ثؼدذ    
ًَى الوجبشش هوِّ٘ضاً، ٍ إهّب ػلى الوجبشش كلؼدذم ًًَدِ ثبلـدبً، ٍ الجلدَؽ     

.هؼتجش كٖ الوصبع

72: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو أمر شخض طفال مميزا بالقتل
ٍ اثي الجدشّا   « 2»ٍ الٌْبٗٔ « 1»حٌٖ ػي الش٘خ كٖ الوجسَط ًؼن  •

أًِّ ٗوتصّ هٌِ إى ثلؾ ػششاً هسدتٌذاً  « 4»ٍ الجَاّش « 3»كٖ الوْزة 
إلى أًِّ هوتضى ػوَم أخجبس الوصبع، 

.44/ 7: الوجسَط( 1)•
.761: الٌْبٗٔ( 2)•
.لن ًؼَش ػلِ٘( 3)•
.744هسألٔ  214: جَاّش اللوِ( 4)•

72: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو أمر شخض طفال مميزا بالقتل
ٗؤّٗذُ هب دلّ ػلى جَاص ػتوِ ٍ صذهتِ ٍ هالهِ ٍ ٍصّ٘تِ، ٍ حٌدٖ  ٍ •

ٍ الووٌؼدٔ  « 6»أىّ الوشاّن ًبلؼبهل، ٍ ػدي الووٌدغ   « 5»ػي الَس٘لٔ 
ػل٘دِ  )ٗوتصّ هٌِ إى ثلؾ خوسٔ أشدجبس، لودَل أه٘دش الودؤهٌ٘ي     « 7»

إرا ثلؾ الـالم خوسٔ أشجبس اهدتصّ هٌدِ، ٍ   : كٖ خجش السًٌَٖ( السّالم
.«8»إرا لن ٌٗي ٗجلؾ خوسٔ أشجبس هضى ثبلذٗٔ 

.438: الَس٘لٔ( 5)•
.523: الووٌغ( 6)•
.748: الووٌؼٔ( 7)•
.1ح  36، أثَاة الوصبع كٖ الٌل  ة 66/ 19: ٍسبئل الش٘ؼٔ( 8)•

72: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو أمر شخض طفال مميزا بالقتل
لٌي ٗشد ػلى األٍّل٘ي هب دلّ ػلى سكغ الولن ػي الصجٖ حتّدى ٗجلدؾ   ٍ •

ػلى أىّ ػوذ الصجٖ ٍ خطأُ ٍاحذ، أٍ أىّ ػوذ الصدجٖ   دلّ ، ٍ هب «9»
، ٍ الحٌن ثجَاص هَل الؼتدن ٍ الصدذهٔ ال ٗسدتلضم الحٌدن     «1»خطأ 

.ثَجَت الحشهٔ التٖ ال ٗتحوّن هَجت الوصبع ثذًٍْب

.11ح  4، أثَاة هوذّهٔ الؼجبدات ة 32/ 1: ٍسبئل الش٘ؼٔ( 9)•
ح  11، ًتبة الذٗبت، أثَاة الؼبهلٔ ة 307/ 19: ٍسبئل الش٘ؼٔ( 1)•

2  ٍ3 .

72: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو أمر شخض طفال مميزا بالقتل
، كدال هجدبل   «2»أهّب األخ٘ش، كبلشٍاٗٔ هؼشَض ػٌْب لدذ  الوشدَْس   ٍ •

لألخز ثْب، كبلظّبّش حٌ٘ئزٍ ػذم ثجَت الوصبع ػلى الصجٖ ٍ لَ ًدبى  
.هشاّوبً

. 48/ 42: ٍ جَاّش الٌالم 87/ 15: ساجغ هسبلي األكْبم( 2)•

73: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو أمر شخض طفال مميزا بالقتل
أهّب الصَسٓ الَبً٘ٔ الوشتولٔ ػلى اإلًشاُ، كوذ احتول كْ٘ب كٖ الودتي  ٍ •

ثجَت الوَد ػلى الؤٌشُِ ثؼذ ػذم ثجَتِ ػلى الؤٌدشَُ لؼدذم الجلدَؽ، ٍ    
الحج  أثذاً حتّى ٗوَت، 

لٌيّ الظبّش أًِّ ال ٍجِ لالحتوبل األٍّل؛ ألىّ ػذم الجلَؽ ال َٗجدت  ٍ •
استٌبد الوتل إلى الؤٌشُِ، ألًِّ ال كشم كٖ ّزُ الجْٔ ث٘ي ًَى الؤٌدشَُ  
هوّ٘ضاً أٍ ثبلـبً، ٍ هغ ػذم االستٌبد ال هجبل لَجَت الوصبع، كبلظدبّش  
َّ االحتوبل الَبًٖ، لَ كشض ثجَت الحج  أثذاً كٖ اللشع األٍّل هدي  

. كشٍع اإلًشاُ

73: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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«اقتلني و إال قتلتك»: لو قال بالغ عاقل آلخر
ال ٗجَص لِ « اهتلٌٖ ٍ إال هتلتي»: لَ هبل ثبلؾ ػبهل ٙخش 35هسألٔ •

الوتل،
ٍ ال تشكغ الحشهٔ، لٌي لَ حول ػلِ٘ ثؼذ ػذم إهبػتِ ل٘وتلِ جبص هتلِ •

ٖ ء ػلِ٘، ٍ لَ هتلِ ثوجشد اإلٗؼبد ًبى آثوب، ٍ  دكبػب ثل ٍجت، ٍ ال ش
ّل ػلِ٘ الوَد  كِ٘ إشٌبل ٍ إى ًبى األسج  ػذهِ، ًوب ال ٗجؼذ ػذم 

.الذٗٔ أٗضب

514: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج


