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قصاص النفس

سقصاص النف

في الموجب

الشرائط 
ه المعتبرة في

ما يثبت به 

كيفية 
االستيفاء
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قتل العمد يوجب القصاص
في كيفية االستيفاءالقول •
نا و قتل العمد يوجب القصاص عينا، و ال يوجب الدية ال عي1مسألة •

ال تخييرا،
ل الجوايي و لوو ذو ، فلو عفا الولي القود يسقط و ليس له مطالبة الدية•

،يفسه ليس للولي غيرها
بت الدية و لو عفا الولي ذشرط الدية فللجايي القبول و عدمه، و ال تث•

فوا ذشورط إال ذرضاه، فلو رضي ذها يسقط القود و تثبت الدية، و لو ع
قط القود، و ذنحو التعليق فإذا قبل سكان  الدية صح على األصح، و لو 

جوب لو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القوود إال ذإعطاهوه، و ال ي
.ظهاعلى الجايي إعطاء الدية لخالص يفسه، و قيل يجب لوجوب حف

534-533: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
في كيفية االستيفاءالقول •
نا و قتل العمد يوجب القصاص عينا، و ال يوجب الدية ال عي1مسألة •

و ، **لديوةافلو عفا الولي القود يسقط و ليس له مطالبة ،*تخييراال 
ليس للولي غيرها،***يفسهلو ذ ل الجايي 

.هذا هو الحكم في الخطوة األولى*•
.بل لو عفى الولي القود، يثبت الدية**•
ه بيي  اليجوز للجاني بذل نفسه بل يجب عليه تخليي  نفسي***•

.طريق يمكن، نعم ليس للولي إجبار الجاني بإعطاء الدية

534-533: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
ثبوت و ال ت، *عدموهلو عفا الولي ذشرط الدية فللجوايي القبوول و و •

و لوو عفوا الدية إال ذرضاه، فلو رضي ذها يسقط القود و تثبت الديوة،
بل سوقط ذنحو التعليق فإذا قكان  ذشرط الدية صح على األصح، و لو 

ه، و ال القود، و لو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إال ذإعطاهو
و قيول يجوب ، **يفسوهيجب على الجايي إعطواء الديوة لخوالص 

.***حفظهالوجوب 
نفسيه اليجوز للجاني بذل نفسه بل يجب عليه تخليي قد مر أنه *•

.ةبي  طريق يمكن، نعم ليس للولي إجبار الجاني بإعطاء الدي
.حكمهقد مر **•
.و هو الصحيح***•

534-533: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
قتل عمدا محضا ما ال ي يجب عليه؟إذا •
هموا ، فكول واحود منالقود أو الدية: القتل أوجب أحد شيئينقال قوم •

عن أصل في يفسه، فان اختار أحدهما ثبت و سقط اآلخر و إن عفى
.أحدهما سقط اآلخر فعلى ه ا موجب القتل القود أو الدية

يقتل أو ، و الولي ذالخيار ذين أنالقتل أوجب القود فقطو قال آخرون •
تت الديوة، يعفو فان قتل فال كالم، و إن عفا على مال سقط القود، و ثب

ين ذدال عن القود، فيكون الدية على ه ا ذدال عن ذدل و على المو هب
فيوه معا يثبت الدية ذالعفو سواء رضي الجايي ذلك أو لوم يور ، و

.خالف

52: ، ص7المبسوط في فقه اإلمامية؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
و القود الذ  ن  أصحابنا عليه و اقتضته أخبارهم أن القتل يوجبو •

الولي ذالخيار ذين أن يقتل أو يعفو 
قتل فال كالم فان •
يقبول إن عفا لم يثبت الدية إال ذرضا الجايي و إن ذ ل القوود و لومو •

ا الجوايي، الدية لم يكن للولي عليه غيره فان طلب الولي الدية و ذو له
بهيا فيان ليم يير كايت فيه الدية مقدرة على ما ي كره في الديات، 

.ليهالولي جاز أن يفاد  نفسه بالزيادة عليها على ما يتراضيان ع

52: ، ص7المبسوط في فقه اإلمامية؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
قط، إذا قلنا إن القتل يوجب القود فقط، فان عفا عن الديوة لوم يسوو •

ن عفوا أليه عفا عما لم يجب له كما لو عفا عن الشفعة قبول البيوو و إ
فوى عن القود فاما أن يعفو على مال أو على غير مال أو يطلق، فان ع

جوب و لم ي. على مال ثبت المال، و إن عفى على غير مال سقط القود
.المال

يه و إن أطلق قال قوم يسقط القود إلى غير موال، و هوو الو ي يقتضو•
ل م هبنا، ألن ال ي وجب له هو القود، فإذا عفى عنه فقد عفى عن كو

.ما وجب له، و منهم من قال يجب المال ذمجرد العفو

 53: ، ص7المبسوط في فقه اإلمامية، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
ين إذا من قال يوجب أحد شيئين القود أو الدية فوالكالم فوي فصولو •

ان اختار و إذا عفا، فان اختار الدية تعينت و سقط القوود أليوه إذا كو
دول مخيرا فيهما فإذا اختار أحدهما تعين و سقط اآلخر، فان أراد الع
ى، ذعد ه ا إلى القود لم يكن له، أليه يعدل عن األديى إلى ما هو أعلو
و على و إن اختار القصاص تعين و سقطت الدية فإن أراد ههنا أن يعف

يجوز أن يعدل عنوه إلوى : مال قال قوم ليس له ذلك، و قال آخرون
.الدية فإيه ال يمتنو أن يعود إلى ما كان له ذعد تركه

 53: ، ص7المبسوط في فقه اإلمامية، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
أوال العفو فان عفى عن الدية ثبت القصاص، و إن عفا عن القصواصفأما •

ط فأما أن يعفو على مال أو غير مال أو يطلق فان عفا على غير موال سوق
المال، أليه قد وجب له أحد شيئين، فإذا عفا عن أحدهما ثبوت اآلخور، و

ل أليوه قوله على غير مال إسقاط ذعد ثبوته، و إن عفا على مال ثبت الموا
و وجب له أحدهما ال ذعينه، فإذا عفا عن أحدهما على ثبوت اآلخر ثبوت

.إن عفا مطلقا ثبت المال
أو و الفرق ذين ه ا و ذين القول األول أن ههنا أوجب أحود شويئين القوود•

المال فإذا عفا عن أحدهما مطلقا علم أيوه أراد اسوتبقاء اآلخور، و لويس 
ا ك لك إذا قيل أوجب القود فقط، ألن الواجب هناك القوود ال غيور، فوإذ
جوب أطلق العفو لم يجب شي ء أليه قد عفا عن كل ما وجب له، فله ا لم ي

. له شي ء

 53: ، ص7المبسوط في فقه اإلمامية، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
تعوالىالواجب في قتل العمد أصوالة هوو القصواص عنوديا، لقولوه و •
اصُ ٰ  كُتِبَ عَلَويْكُمُ الْقِو »: و قوله« 45: الماهدة»« النَّفْسَ ذِالنَّفْسِ»

فوي أحود « 3»ال الدية خالفاً للشافعي « 178: البقرة»« ٰ  فِي الْقَتْلى
 إن أراد قوليه فجعلهما أصلين، و هو قول أذي عليّ، فإيّه ذكر أنّ الوليّ

.«4»أخ  الدية و امتنو الجايي كان الخيار للوليّ 

.97ص 12ج : الحاوي الكبير( 3)•
.274ص 9ج : يقله عنه في مختلف الشيعة( 4)•

152: ، ص11كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
يستدلّ له ذوجوه، و •
( رحالجوالخبول و )قوله صلى اهلل عليه و آله من اصيب ذدم أو خبل : منها•

ين أن فهو ذالخيار ذين إحدى ثالث فإن أراد الراذعة فخ وا علوى يديوه ذو
«.52ص 8ج : السنن الكبرى»يقت ّ أو يعفو أو يأخ  العقل 

هو القود العمد: قول الصادق عليه السالم في خبر عالء ذن الفضيل: و منها•
مون أذوواب 1ب 145ص 19ج : وساهل الشويعة»أو رضا وليّ المقتول 
« .13ديات النفس ح 

أنّ فيوه إسوقاط ذعول الحوقّ فلويس: و منها. ضعيفان سنداً و داللةوهما •
 محل للجايي االمتناع كإذراء ذعل الدين، و ضعفه ظاهر، فإيّه معاوضة ال

ب عليه، أنّ الرضا ذالدية ذريعة إلى حفظ يفس الجايي فيج: و منها. إسقاط
.و على المشهور. و قد يمنو الوجوب

 153: ، ص11كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
ت لوه عفا الوليّ على مال لم يسقط حقّه من القصواص، و ال يثبوفلو •

ب الديوة الدية إلّا ذرضا الجايي فإنّ القتل إيّما أوجب القصاص فال يج
ح اذون ما لم ير  ذها الجايي، و لقول الصادق عليه السالم في صوحي

ول أن من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه، إلّا أن يرضي أولياء المقتو: سنان
نوا عشور يقبلوا الدية، فإن رضوا ذالدية و أحبّ ذلك القاتل فالديوة اث

« 8»خالفاً للشافعي و أحمود و جماعوة مون العامّوة . الخبر« 7»ألفاً 
.فأوجبوا الدية ذالعفو و إن لم ير  ذالجايي

من أذواب ديات الونفس ح 1ب 144ص 19ج : وساهل الشيعة( 7)•
9.

.475ص 18ج : المجموع( 8)•

 153: ، ص11كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
ن الموال لو عفا و لم يشترط المال سقط القصاص، و ال يستحقّ شيئاً موو •

ي  فورضي الجايي أو ال أطلق العفو أو صرّح ذنفي الموال اليحصوار الحوقّ 
قوول « 1»و للعامّوة . فإذا عفا عنه فقد عفا عن كلّ ما وجب لوهالقصاص 

ليّ سوواه ذثبوت الدية مو إطالق العفو و لو ذ ل الجايي القود لم يكون للوو
الفواً فإن شاء استوفاه و إن شاء عفا مجّاياً و ليس له أن يعفو على مال، خ

.و أضراذه« 2»للشافعي 
جبور فإن طلب الدية أو أقلّ أو أكثر و رضي الجايي صحّ، و إن امتنو لوم ي•

ر الجايي على الب ل، ذل إمّا أن يقت ّ منه أو يعفى عنه مجّاياً، و كما ال يجب
ديوة و على ذ ل المال ال يجبر الوليّ على قبوله حتّوى لوو ذو ل الجوايي ال
كايوة أضعافها و رضي الوليّ صحّ، و إلّا ير  فله القصاص و ال ذوأ  ذح

.عبارة المبسوط الشتمالها على تفصيل أقوال العامّة هنا

 154: ، ص11كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام، ج 



16

قتل العمد يوجب القصاص
ليولي  الثابت في القتل العمد  القود دون الدية، فليس(: 130مسيلة )•

ط عنيه المقتول مطالبة القاتل بها إل ا إذا رضي بذلك، و عندئذٍ يسيق
و يجوز لهما التراضي( 1)القود و تثبت الدية 

•______________________________
على المشهور شهرة عظيموة ذوين األصوحاب، ذول ادّعوي عليوه ( 1)

.اإلجماع
، حيو  حكوي عنهموا فوي المسوألة «1»خالفاً للعمايي و اإلسكافي •

.التخيير ذين االقتصاص و الدية
.274: 9حكاه في المختلف ( 1)•

 151: موسوعة، ص42مباني تكملة المنهاج، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
ر، ه ذون سونان و اذون ذكيوٰ  تدلّ على ه ا القول صحيحة عبد الولّو •

قتول سُئِل عن المؤمن ي: ، قال(عليه السالم)ه ٰ  جميعاً عن أذي عبد اللّ
إن لم يكون علوم ذوه ايطلوق إلوى: فقال»: المؤمن متعمّداً إلى أن قال

قتلووه أولياء المقتول فأقرّ عندهم ذقتل صاحبه، فإن عفوا عنوه فلوم ي
تّين أعطاهم الدية و أعتق يسمة و صام شهرين متتواذعين و أطعوم سو

. «2»« ه عزّ و جلّٰ  مسكيناً توذةً إلى اللّ

. 1ح 28أذواب الكفارات ب / 398: 22الوساهل ( 2)•

 151: موسوعة، ص42مباني تكملة المنهاج، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
أيّوه (: عليوه السوالم)ه ٰ  صحيحة اذن سنان الثايية عن أذي عبد الولّو •

ب قتل مؤمناً، و هو يعلم أيّه مؤمن، غير أيّه حمله الغضعن  رجل سئل 
وذته ت: قال»على أيّه قتله، هل له من توذة إن أراد ذلك أو ال توذة له؟ 
ه أعطاهم إن لم يعلم ايطلق إلى أولياهه فأعلمهم أيّه قتله، فإن عفي عن

تّين الدية و أعتق رقبة و صام شوهرين متتواذعين و تصودّق علوى سو
.«1« »مسكيناً

.3ح 28أذواب الكفارات ب / 399: 22الوساهل ( 1)•

 152: موسوعة، ص42مباني تكملة المنهاج، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
ه ٰ  لّقلت ألذوي عبود الو: تؤيِّد ذلك رواية أذي ذكر الحضرمي، قالو •
قلوت: قال« جزاؤه جهنم: قال»رجل قتل رجلًا متعمّداً ( عليه السالم)
تّين يعم، يصوم شوهرين متتواذعين و يطعوم سو: قال»هل له توذة؟ : له

نه الديوة؟ ال يقبلون م: قلت: قال« مسكيناً و يعتق رقبة، و يؤدّي ديته
 يقبلوون ال: قلت: قال« يتزوج إليهم، ثمّ يجعلها صلة يصلهم ذها: قال»

.«2« »يصرّه صرراً يرمي ذها في دارهم: قال»منه و ال يزوّجويه؟ 

.4ح 28أذواب الكفارات ب / 399: 22الوساهل ( 2)•

 152: موسوعة، ص42مباني تكملة المنهاج، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
:النبوّيتانو •
فودي، و إمّا ي: من قتل له قتيلًا فهو يخيّر ذين النظرين»: ففي إحداهما•

.«3« »إمّا أن يقتل
، سونن 238: 2ورد ذتفاوت يسير ذاأللفاظ كما في مسوند أحمود ( 3)•

...(.فهو ذخير النظرين )حي  ورد ذلفظ 53: 8البيهقي 

 152: موسوعة، ص42مباني تكملة المنهاج، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
: ثالثٰ  من أُصيب ذدم أو خبل فهو ذالخيار ذين إحدى»: في الثاييةو •

.«4« »إمّا أن يقت ّ، أو يأخ  العقل، أو يعفو
كر هو أنّ رواية أذي ذ: و الصحيح هو قول المشهور، و الوجه في ذلك•

هوا علوى الحضرمي و النبويّتين ضعاف سنداً، فال يمكون االسوتدالل ذ
.ثبوت حكم شرعي أصلًا

.188: 2، سنن الدارمي 31: 4مسند أحمد ( 4)•

 152: موسوعة، ص42مباني تكملة المنهاج، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
فهموا و إن دلّتوا ذظاهرهموا علوى القوول : أمّا الصحيحتان األولتانو •

ي عون ذالتخيير أليّه إذا وجب على القاتل إعطاء الدية عند عفوو الوول
حالوة، و االقتصاص، جاز للوليّ ترك القصاص و مطالبته ذالديوة ال م
ن ه ذوٰ  ه ا هو معنى التخيير إلّا أيّهما معارضتان ذصوحيحة عبود الولّ

ل مؤمناً من قت»: يقول( عليه السالم)ه ٰ  سمعت أذا عبد اللّ: سنان، قال
ة، فوإن أولياء المقتول أن يقبلووا الديوٰ  متعمّداً قيد منه، إلّا أن يرضى

.«1»الحدي  « رضوا ذالدية و أحبّ ذلك القاتل فالدية
.3ح 19أذواب القصاص في النفس ب / 53: 29الوساهل ( 1)•

 153: موسوعة، ص42مباني تكملة المنهاج، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص

، و لكن ال ذدّ مون تقوديم هو ه الصوحيحة علوى تلوك الصوحيحتين•
وت لموافقتها إلطالق الكتاب المجيد من ياحية، فإيّوه ظواهر فوي ثبو
ن لوه الوالية على القصاص فقط ذاإلضافة إلوى الوولي، دون أن يكوو
.المطالبة ذالدية، و لمخالفتها للعامّة من ياحية أُخرى دويهما

 153: موسوعة، ص42مباني تكملة المنهاج، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
ولويّ هي أنّ الدية ال تثبت إلّوا ذرضوا الجوايي، فوال يكوون: فالنتيجة•

.المجني عليه ذالخيار ذين االقتصاص منه و مطالبته الدية
.ه ا كلّه فيما إذا تمكّن من االقتصاص•
فصويله و أمّا إذا لم يتمكّن منه لمايوٍ لزمت الجايي الدية، كما سيأتي ت•

.«2»ٰ  ه تعالىٰ  إن شاء اللّ
.241في ص ( 2)•

 153: موسوعة، ص42مباني تكملة المنهاج، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
 تَوْذَتُهُذَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ فَلَيْسَتْ لَهُ تَوْذَةٌ وَ إِلَّا صَحَّت9ْ« 5»•
هْلِ ذْونِ « 6»-35073-1• مُحَمَّدُ ذْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَاذِنَا عَنْ سوَ

زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ ذْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ ذْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اذْونِ مَحْبُووبٍ 
سُئِلَ عَنِ :عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ذْنِ سِنَانٍ وَ اذْنِ ذُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَذِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

هِ فَلَا تَوْذَةَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَايِ-الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْذَةٌ
دَ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَافَإِنَّ -مِنْ أَمْرِ الدُّيْيَا« 7»وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبٍ -لَهُ

قَتْولِ فَوأَقَرَّ عِنْودَهُمْ ذِ-وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ ذِهِ ايْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوولِمِنْهُ 
مَةً وَالدِّيَةَفَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ -صَاحِبِهِمْ امَ وَ أَعْتَوقَ يَسوَ  صوَ
.وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْذَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-مُتَتَاذِعَيْنِشَهْرَيْنِ

.2-276-7الكافي -(6)•
.شي ء-في المصدر زيادة-(7)•

30: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
نَاوَ • نٍ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ ذِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ ذْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ ذْونِ سوِ

وَ رَوَاهُ أَيْضاً ذِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ « 1»ذُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَذِي عَبْدِ اللَّهِ ع 
دُوقُ « 2»ذْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ذْنِ سِنَانٍ وَ اذْنِ ذُكَيْورٍ  وَ رَوَاهُ الصوَّ
. «3»أَيْضاً ذِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ ذْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ 

.651-163-10الته يب -(1)•
.659-165-10الته يب -(2)•
.5146-95-4الفقيه -(3)•

 31: ، ص29وسائل الشيعة، ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
ذَابُ وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْجَمْوِ ذِقَتْلِ الْمُؤْمِنِ عَمْداً عُدْوَايا28ً« 3»•
مُحَمَّدُ ذْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَاذِنَا عَنْ سَهْلِ « 4»-28885-1•

ذْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ ذْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ ذْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعواً عَونِ اذْونِ 
دِ اللَّوهِ ع مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ذْنِ سِنَانٍ وَ اذْنِ ذُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَذِي عَبْ

مْ فَقَوالَ إِنْ لَو-سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ
-احِبِهِفَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ ذِقَتْولِ صوَ -يَكُنْ عُلِمَ ذِهِ ايْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ
هْرَيْنِ وَ أَعْتَقَ يَسَمَةً وَ صَامَ شَ-الدِّيَةَفَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ 

.وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْذَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-مُتَتَاذِعَيْنِ

398: ، ص22وسائل الشيعة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
مُحَمَّدُ ذْنُ الْحَسَنِ ذِإِسْنَادِهِ عَونْ يُوويُسَ ذْونِ عَبْودِ « 5»-28886-2•

دَّمِ إِذَا قَالَ أَذُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَفَّارَةُ الو: الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ذْنِ سِنَانٍ قَالَ
فَيإِنْ -فَعَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَ يَفْسَهُ مِونْ أَوْلِيَاهِوهِ-قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً
عَازِماً عَلَوى-إِذَا كَانَ يَادِماً عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ-قَتَلُوهُ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ
هْ-تَرْكِ الْعَوْدِ وَ إِنْ عُفِيَ عَنْهُ ومَ شوَ رَيْنِ فَعَلَيْوهِ أَنْ يُعْتِوقَ رَقَبَوةً وَ يَصوُ

وَ يَعْوزِمَ -يَنْدَمَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُوَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ أَنْ-مُتَتَاذِعَيْنِ
.وَ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَذَداً مَا ذَقِيَ الْحَدِي َ-عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ

398: ، ص22وسائل الشيعة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
أحادي 4فيه 28الباب -(3)•
، و 239-267-1، و تفسووير العياشووي 2-276-7الكووافي -(4)•

.من أذواب قصاص النفس9من الباب 1أورده ذتمامه في الحدي  
مون 1، و أورد ذيله فوي الحودي  1196-322-8الته يب -(5)•

.من ه ه األذواب10الباب 

398: ، ص22وسائل الشيعة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
رِ ذْو« 1»-28887-3• نِ وَ ذِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ ذْنِ سَعِيدٍ عَونِ النَّضوْ

ئِ لَ عَونْ سُوَيْدٍ عَنِ اذْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَذِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّهُ سوُ
بُ -قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَيَّهُ مُؤْمِنٌ« 2»رَجُلٍ  غَيْرَ أَيَّوهُ حَمَلَوهُ الْغَضوَ

وْذَتُوهُ قَالَ تَ-هَلْ لَهُ مِنْ تَوْذَةٍ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ أَوْ لَا تَوْذَةَ لَهُ-عَلَى أَيَّهُ قَتَلَهُ
يَ عَنْيهُ فَإِنْ عُفِيفَأَعْلَمَهُمْ أَيَّهُ قَتَلَهُ -إِنْ لَمْ يُعْلَمْ ايْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاهِهِ« 3»

دَّقَ عَلَى وَ تَصَ-وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَاذِعَيْنِ-الدِّيَيةَأَعْطَاهُمُ 
.سِتِّينَ مِسْكِيناً

ى• وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَاذِنَا عَنْ أَحْمَدَ ذْنِ مُحَمَّدِ ذْونِ عِيسوَ
وَ ذِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ ذْنِ مُحَمَّودٍ عَونْ « 4»عَنِ الْحُسَيْنِ ذْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ 

.«5»أَذِي جَمِيلَةَ عَنْ أَذِي أُسَامَةَ عَنْ أَذِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَحْوَهُ 

 399: ، ص22وسائل الشيعة، ج 
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