 1400-12-4كتاب القصاص
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إذا كان له أولياء شركاء في القصاص فان حضر بعض و غاب بعض

• مسألة  15إذا كان له أولياء شركاء في القصاص فاان ضرار ض ا و
ف ن الشيخ (قده) للحاضار استافيءاء ضشار أن ضرا ن
غاب ض
ضصص الباقين من الدضة ،و األشبه أن يقال :لو كانا الغيبة صةير
ضصبر إلى مجيء الغائب ،و الظاهر جواز ضبس الجاني إلى مجيئه لاو
كان في م رض الءرار.و لو كان غير منقطع أو طويل فأمر الغائب ضيد
الوالي ،في ل ض ا هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب،
• و لو كان ض رهم مجنونا فأمره إلى وليه ،و لو كان صغيرا فءاي رواضاة
انفظروا الذضن قفل أضوهم أن ضكبروا ،فإذا ضلغوا خيّروا ،فإن أضبوا قفلوا
أو عءوا أو صالحوا
3

تحرير الوسيل ؛ ج ،2ص536 :

إذا كان له أولياء شركاء في القصاص فان حضر بعض و غاب بعض

• مسألة  :42إذا كان أولياء ال قفول ج اعة س ضولى علاى ماهلهم جااز
لواضد منهم أن ضسفوفي القصاص ،و ان لم ضحرر شركاؤه تواء كاانوا
في البلد أو كانوا غائبين ضشر أن ضر ن ل ن لم ضحرار نصايبه مان
الدضة.
• و قال ج يع الءقهاء :ليس له ذلك ضفى ضسفأذنه إن كاان ضاضارا ،أو
ضقدم إن كان غائبا «.»3
• دليلنا :إج اع الءرقة .و أضرا :قوله ت الى «وَ مَان قتفلالَ مَظلتوماا فَقَاد
جَ َلنا للوَلليِّهل تتلطانا» « »4و هذا ولي ،فيجب أن ضكون له السلطان.
4

الخالف؛ ج ،5ص179 :

إذا كان له أولياء شركاء في القصاص فان حضر بعض و غاب بعض

• ______________________________
• ( )3األم  ،12 :6و مخفصااار ال ناااي ،239 :و الاااوجي  ،135 :2و
ال ج ااوع  ،443 :18و فاافا ال ااين ،128 :و ال حلااى  ،483 :10و
ال غني سضن قدامة  ،459 :9و الشرح الكبيار  ،393 :9و شارح فافا
القدضر  ،8:265و الهداضة  ،265 :8و تبيين الحقائق  ،109 :6و ضادائع
الصنائع  ،242 :7و الءفاوى الهندضاة  ،7 :6و النفا فاي الءفااوى :2
.665
• ( )4استراء.33 :
5

الخالف؛ ج ،5ص179 :

إذا كان له أولياء شركاء في القصاص فان حضر بعض و غاب بعض

األولياء رشيدا س ضولى عليه،و ض رهم ضاولى
• مسألة  :43إذا كان ض
عليه لصغر أو جنون ،كان للكبير أن ضسفوفي القصاص من ضق نءساه
دون ضق ال ولى عليه ،ضشر أن ضر ن له نصيبه من الدضة .و ان كاان
الولي واضدا مولى عليه لجنون و له أب أو جاد ،لام ضكان ألضاد أن
ضسفوفي له ضفى ضبلغ ،تواء كان القصاص في الطرف أو في النءس ،أو
ض وت فيقوم وارثه مقامه.

6

الخالف؛ ج ،5ص179 :

إذا كان له أولياء شركاء في القصاص فان حضر بعض و غاب بعض

• و قال الشاف ي :إذا كانوا ج اعة ض رهم مولى عليه ،لام ضكان للكبيار
ال اقل أن ضسفوفي ضقه و س ضق الصغير ،ضل ضصبر ضفى ضبلغ الطءل ،و
ضءيق ال جنون أو ض وت ،فيقوم وارثه مقامه .و ضه قال أضاو ضوتا  ،و
ع ر ضن عبد ال ض .

7

الخالف ،ج ،5ص180 :

إذا كان له أولياء شركاء في القصاص فان حضر بعض و غاب بعض

• و إن كان الوارث واضدا مولى علياه ،لام ضكان ألضياه و س لجاد أن
ضسفوفي له ،ضل ضصبر ضفى ضبلغ مهل -ما قلناه -تواء كاان القصااص
في الطرف أو في النءس «.»1
• و قال أضو ضنيءة :إن كان ض رهم كبارا و ض راهم صاغارا ،فللكبيار أن
ضسفوفي القصاص في ضقه و في ضاق الصاغير .ضفاى قاال :إن قفال
ال وج و له أطءال ،كان لل وجة أن تسفوفي ضقها و ضاق األطءاال ،و
إن قفل و لها أطءال كان ل وجها أن ضسفوفي ضقاه و ضاق األطءاال
«.»2
8

الخالف ،ج ،5ص180 :

إذا كان له أولياء شركاء في القصاص فان حضر بعض و غاب بعض

•
•
•

•

9

و قال أضو ضوت  ،قل ألضي ضنيءة :كي ضسفوفيه ض رهم و هو ضينهم؟
فقال :ألن الحسن ضن علي عليه السالم قفل عبد الرض ن ضن ملجام و هاو
ض رهم ،و الحق لج اعفهم.
فقل له :ذلك ألن له الوسضة ضاإلمامة .و ان كان الوارث واضدا طءال ،كاان
لوالده أن ضسفوفيه له ،طرفا كان أو نءسا .و إن كان الولي الوصاي كاان لاه
ذلك في الطرف ،و القياس أن له ذلك في النءس ،لكنا من نااه اتفحساانا
«.»1
دليلنا :إج اع الءرقة و أخبارهم « .»2و أضرا :قوله ت الى «فَقَاد جَ َلانٰا
للوَلليِّهل تتلطٰانا» « »3و الكبير ولي وجب أن ضكون لاه السالطان ،و ان اا
قلنا :أنه ضر ن ،ألن ضق الغير ضف لق ضه ،فال ضجوز أن ضبطل ضق الغير.
الخالف ،ج ،5ص181-180 :

إذا كان له أولياء شركاء في القصاص فان حضر بعض و غاب بعض
•

•

•
•
•
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( )1اسم  10 :6و  ،13و مخفصر ال ني ،239 :و ال ج وع  ،443 :18و الاوجي  ،135 :2و الساراج
الوهاج ،490 :و رض ة األمة  ،102 :2و ال ي ان الكبرى  ،143 :2و مغني ال حفااج  ،40 :4و ضلياة
ال ل اء  ،488 :7و ففا ال ين ،128 :و ال حلى  ،483 :10و ال غني سضان قداماة  ،460 -459 :9و
الهداضة ال طبوع مع شرح ففا القدضر  ،265 :8و الشارح الكبيار  393 :9و  ،394و النفا  ،2:665و
ضدائع الصنائع  ،7:244و ضاشية اعانة الطالبين .128 :4
( )2النف في الءفاوى  ،665 :2و الهداضة  ،265 :8و ضدائع الصنائع  ،244 :7و تبيين الحقائق ،6:108
و الءفاوى الهندضة  ،8 :6و ضاشية رد ال حفار  ،539 :6و ال غني سضن قدامة  ،450 :9و الشرح الكبير
 ،394 :9و رض ة األمة  ،102 :2و ال يا ان الكبارى  ،143 :2و ال ج اوع  ،443 :18و الاوجي :2
 ،135و ضلية ال ل اء  ،489 :7و ال حلى .482 :10
( )1ضدائع الصنائع  242 :7و  ،244و تبيين الحقائق  ،108 :6و ال حلاى  ،483 :10و ضلياة ال ل ااء
 ،7:488و ال غني سضن قدامة  ،450 :9و ال ج وع  ،443 :18و الشرح الكبير .394 :9
( )2الكافي  357 :7ضدضث  ،3و من س ضحرره الءقياه  105 :4ضادضث  ،354و الفهاذضب 176 :10
ضدضث  ،689و استفبصار  264 :4ضدضث .995
( )3اإلتراء.33 :

الخالف ،ج ،5ص180 :

إذا كان له أولياء شركاء في القصاص فان حضر بعض و غاب بعض

•
•
•

•
•
•
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مسألة  :44إذا وجب القصاص سضنين ،ف ءا أضده ا عن القصااص ،تاقط
ضقه و لم ضسقط ضق أخيه إذا رد على أولياء ال ءو عنه نص الدضة.
و قال الشاف ي ضسقط ضقه ا ،ألن القصاص س ضفب  ،و كان ألخيه نص
الدضة «.»4
دليلنا :إج اع الءرقة و أخبارهم « .»5و أضرا :قولاه ت االى «فَقَاد جَ َلناا
للوَلليِّهل تتلطانا» « »6و لم ضءصل.
( )4األم  ،13 :6و ال ج وع .476 :18
( )5الكافي  356 :7ضدضث  ،1و الءقيه  105 :4ضدضث  ،352و الفهاذضب
 177 :10ضدضث  ،694و استفبصار  263 :4ضدضث .990
( )6اإلتراء.33 :
الخالف ،ج ،5ص181 :

عدم جواز المبادر للةولي إ مةإ إذن والةي
المسلمين

• مسألة  6األضو عدم جاواز ال باادر للاولي إذا كاان منءاردا إلاى
القصاص تي ا في الطرف إس مع إذن والي ال سل ين ،ضل س ضخلو من
قو و لو ضادر فللوالي ت ضره ،و لكن س قصاص عليه و س دضة.
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تحرير الوسيل ؛ ج ،2ص534 :

•

•
•
•
13

لو كان أولياء الدم أكثر من واحد
مسألة  7لو كان أولياء الدم أكهار مان واضاد فااألقوى عادم جاواز
استفيءاء إس ضاجف اع الج يع و إذن الولي*،س ض نى ضرب كل واضد
إضاه ،ضل ض نى إذنهم ألضد منهم أو توكيلهم أضدا** ،و عن ج ع أنه
ضجوز لكل منهم ال بادر  ،و س ضفوق على إذن اآلخر ،لكان ضرا ن
ضصص من لم ضأذن ،و األول أقوى ،ن م لو ضادر و اتفبد فال قود ،ضال
عليه ضصص البقية مع عدم اسذن ،و لإلمام ***عليه السالم ت ضره.
* أي والي المسلمين ولي الميت.
** بل اإلستيفاء موكول إلى والي المسلمين.
*** أي لوالي المسلمين سواء كان اإلمام المعصوم أو الفقيه الجامإ
للشرائط
تحرير الوسيل  ،ج ،2ص535 :

تشاح األولياء
• مسألة  8لو تشاح األولياء في مباشر القفال و تحصايل اسذن ضقارع
ضينهم،و لو كان ضينهم من س ضقدر على ال باشر لكن أراد الدخول فاي
القرعة ليوكل قادرا في استفيءاء ضجب إدخاله فيها*.
• * ةةد مةةر فةةي المسةةبل السةةابق أن اإلسةةتيفاء موكةةول إلةةى والةةي
المسلمين ،فال معنى لتشاح األولياء في مباشةر القتةل إ إذا أوكةل
الولي المباشر إلي األولياء و لم يبين المباشر و هو بعيد ألنةه يجة
عليه تعيين المباشر فتبمل.
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تحرير الوسيل  ،ج ،2ص535 :

إذا كان له أولياء شركاء في القصاص فان حضر بعض و غاب بعض

• مسألة  15إذا كان له أولياء شركاء في القصاص فاان ضرار ض ا و
ف ن الشيخ (قده) للحاضار استافيءاء ضشار أن ضرا ن
غاب ض
ضصص الباقين من الدضة ،و األشبه أن يقال :لو كانا الغيبة صةير
ضصبر إلى مجيء الغائب ،و الظاهر جواز ضبس الجاني إلى مجيئه لاو
كان في م رض الءرار.و لو كان غير منقطع أو طويل فأمر الغائب ضيد
الوالي ،في ل ض ا هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب،
• و لو كان ض رهم مجنونا فأمره إلى وليه ،و لو كان صغيرا فءاي رواضاة
انفظروا الذضن قفل أضوهم أن ضكبروا ،فإذا ضلغوا خيّروا ،فإن أضبوا قفلوا
أو عءوا أو صالحوا
15

تحرير الوسيل ؛ ج ،2ص536 :

لو اختار بعض األولياء الدي عن القود فدفعها القاتل

األولياء الدضة عن القود فادف ها القاتال لام
• مسألة  16لو اخفار ض
ضسقط القود لو أراد غيره ذلك،فلآلخرضن القصاص ض د أن ضردّوا على
الجاني نصيب من فأداه من الدضة ،من غير فرق ضين كون ماا دف اه أو
صالا عليه ض قدار الدضة أو أقل أو أكهر ،فءي ج يع الصاور ضارد إلياه
مقدار نصيبه فلو كان نصيبه الهلث ضرد إليه الهلث و لو دفع الجاني أقل
أو أكهر ،و لو عءا أو صالا ض قدار و امفنع الجاني من البدل جاز ل ان
أراد القود أن ضقفص ض د رد نصيب شرضكه ،ن م لو اقفصر على مطالباة
الدضة و امفنع الجاني س ضجوز اسقفصاص إس ضإذن الج يع ،و لاو عءاا
مجانا لم ضسقط القصاص فللباقين القصاص ض د ردّ نصايب مان
ض
عءا على الجاني.
16

تحرير الوسيل  ،ج ،2ص537 :

لو اختار بعض األولياء الدي عن القود فدفعها القاتل

• ( )1في هذه ال سألة فروع:
األولياء الدضة عن القود و تسلّ ها من القاتل،
• األوّل :ما لو اخفار ض
فءي الشرائع :ال شهور أنّه س ضسقط أي القصاص و لآلخرضن القصاص
ض د أن ضردّوا عليه نصيب من فاداه « »1ضل عن ظاهر ال بساو «»2
و غاضة ال رام « »3و صرضا الغنية « »4اإلج اع علياه ،و أضّاده فاي
الجواهر ض دم ال هور فيه على مخال منّا « ،»5ك اا اعفارف ضاه غيار
واضد «،»6
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تفصيل الشريع في شرح تحرير الوسيل  -القصاص؛ ص320 :

لو اختار بعض األولياء الدي عن القود فدفعها القاتل

•
•
•
•
•
•
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( )1شرائع اإلتالم.1003 /4 :
( )2ال بسو  55 /7 :و .69
( )3غاضة ال رام.404 /4 :
( )4غنية الن وع.406 405 :
( )5جواهر الكالم.306 /42 :
( )6كالءاضل ال قداد في الفنقيا الرائع 446 /4 :و الشهيد الهااني فاي
الروضة البهيّة.96 /10 :
تفصيل الشريع في شرح تحرير الوسيل  -القصاص ،ص321 :

لو اختار بعض األولياء الدي عن القود فدفعها القاتل

• و الوجه فيه أنّه س دليل على تقو ضقّ القصاص لآلخرضن ضذلك ،و
توقّ استفيءاء على إذن الج يع إنّ ا هاو في اا لاو أرادوا القصااص
له فال مجال للرجوع إليه.
ضأج هم ،و أمّا مع عدم إراد الب
• و ضالج لة :مقفرى األصل ضقاء ضقّ القصاص لآلخرضن ض د عدم الدليل
على السقو  ،غاضة األمر ل وم الردّ إلى الجااني مقادار نصايب الاذي
اخفار الدضة ،من دون فرق ضين كون ما وقع عليه الفراضي و تسلّ ه من
القاتل ض قدار نصيبه أو أقلّ أو أكهر.
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تفصيل الشريع في شرح تحرير الوسيل  -القصاص ،ص321 :

لو اختار بعض األولياء الدي عن القود فدفعها القاتل

• الهاني :هذا الءرض مع امفناع القاتل مان الباذل ،ض ناى وقاوع ال ءاو
ال شرو أو ال صالحة مع الفراضي ،غاضة األمر عدم الفسلّم من القاتل
سمفناعه من البذل ،و الحكم فيه هو الحكم في الءارع األوّل مان دون
تءاوت ،ل دم الءرق ضين الفسلّم خارجا و عدمه ك ا س ضخءىٰ ،غاضاة
األمر ل وم ردّ نصيب الشرضك إليه ل دم وصول شيء إليه.
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تفصيل الشريع في شرح تحرير الوسيل  -القصاص ،ص321 :

لو اختار بعض األولياء الدي عن القود فدفعها القاتل

• الهالث :ما لو كان في البين مجرّد مطالبة الدضة ،و ض بار أتخرى طرضها
للجاني و امفناعه من أصل القبول ،في هذه الصاور لام ضساقط ضاقّ
القصاص من الطالب فرلا عن اآلخرضن ،ل دم كاون مجارّد ال طالباة
موجبا للسقو  .و عليه فيجري فيه ضكم ال سألة الساضقة ال فقدّمة من
توقّ استفيءاء على إذن الج يع.
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تفصيل الشريع في شرح تحرير الوسيل  -القصاص ،ص321 :

لو اختار بعض األولياء الدي عن القود فدفعها القاتل

مجّانا ،و قد اتفقرّ الءفاوى علاى عادم تاقو
• الراضع :ما لو عءا ض
ضقّ القصاص للباقين ،و نسبه فاي محكايّ ال ساالك « »1و غيرهاا
« »2إلى األصحاب ،و فاي محكاي الخاالف إلاى إج ااع الءرقاة و
أخبارها « ،»3ضل في الجواهر :لم أجد من تأمّل أو تردّد فيها « .»4و
ضدلّ عليه من النصوص صحيحة أضي ولّاد الحنّا  ،قال :تأل أضا عبد
اللّٰه (عليه السّالم) عن رجل قفل و له أتمّ و أب و اضن ،فقال اسضان:
أنا أترضد أن أقفل قاتل أضي ،و قال األب :أنا أترضاد أن أعءاو ،و قالا
األتمّ :أنا أترضد أن آخذ الدضاة ،قاال :فقاال :فلاي ط اسضانت أتما ال قفاول
السدس من الدّضة ،و ض طي ورثة القاتل السدس من الدضاة ضاقّ األب
الذي عءا ،و ليقفله «.»5
22

تفصيل الشريع في شرح تحرير الوسيل  -القصاص ،ص322 :

لو اختار بعض األولياء الدي عن القود فدفعها القاتل

أصحاضه ،رف ه إلى أمير ال اممنين
• و رواضة ج يل ضن درّاج ،عن ض
(عليه السّالم) في رجل قفل و له وليّان ،ف ءا أضده ا و أضى اآلخر أن
ض ءو ،قال :إن أراد الذي لم ض أن ضقفل قفل ،و ردّ نص الدضة علاى
أولياء ال قفول ال قاد منه «.»6
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تفصيل الشريع في شرح تحرير الوسيل  -القصاص ،ص322 :

لو اختار بعض األولياء الدي عن القود فدفعها القاتل

•
•
•
•
•
•
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( )1مسالك األفهام.241 /15 :
( )2رضاض ال سائل.341 /10 :
( )3الخالف 181 /5 :مسألة .44
( )4جواهر الكالم.307 /42 :
( )5وتائل الشي ة ،83 /19 :أضواب القصاص في النءس ب  52ح .1
( )6وتائل الشي ة ،84 /19 :أضواب القصاص في النءس ب  52ح .2

تفصيل الشريع في شرح تحرير الوسيل  -القصاص ،ص322 :

لو اختار بعض األولياء الدي عن القود فدفعها القاتل

• لكن في مقاضلها رواضات مف دّد ظاهر في تقو ضقّ القصاص مطلقا
األولياء:
مع عءو ض

لساالم)
• مهل صحيحة أضي ولّاد أضرا قال :تأل أضا عبد اللّٰه (عليه ا ّ
عن رجل قفل و له أوسد صغار و كبار أ رأض إن عءا األوسد الكبار؟
قال :فقال :س ضقفل ،و ضجوز عءو األوسد الكبار في ضصصهم ،فإذا كبر
الصغار كان لهم أن ضطلبوا ضصصهم من الدضة « .»1و إن كان ضحف ال
فيها أن ضكون ال راد ضالذضل عدم تقو ضقّ ضصص الصغار من الدضة
ض ءو الكبار ،س عدم تقو ضقّهم مطلقا ضفّى من القصاص.
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تفصيل الشريع في شرح تحرير الوسيل  -القصاص ،ص323 :

لو اختار بعض األولياء الدي عن القود فدفعها القاتل

الساالم):
• و صحيحة عبد الرض ن قال :قل ألضي عبد الالّٰه (علياه ّ
رجالن قفال رجلا ع دا ،و له وليّان ف ءا أضد الوليّين ،قاال :فقاال :إذا
األولياء درأ عنه ا القفل و طرح عنه ا من الدضة ضقدر ضصة
عءا ض
من عءا ،و أدّضا الباقي من أمواله ا إلى الذضن لم ض ءوا «.»2
الساالم) قاال :قراى أميار
• و رواضة أضي مرضم ،عن أضي ج ءر (علياه ّ
ال ممنين (عليه السّالم) في ن عءا من ذي تاهم فاإنّ عءاوه جاائ و
قرى في أرض ة إخو عءا أضدهم ،قال :ض طاى ضقيّافهم الدضاة و ضرفاع
عنهم ضحصّة الذي عءا «.»3
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تفصيل الشريع في شرح تحرير الوسيل  -القصاص ،ص323 :

لو اختار بعض األولياء الدي عن القود فدفعها القاتل

• و رواضة زرار  ،عن أضي ج ءر (عليه السّالم) في رجلاين قافال رجلاا
األوليااء
ع دا و له وليّان ،ف ءا أضد الوليّين ،فقال :إذا عءا عنه ا ض
درأ عنه ا القفل و طرح عنه ا من الدّضة ضقدر ضصة مان عءاا ،و ادّى
الباقي من أمواله ا إلى الذي لم ض  .و قال :عءو كلّ ذي تهم جاائ
«.»4
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تفصيل الشريع في شرح تحرير الوسيل  -القصاص ،ص323 :

لو اختار بعض األولياء الدي عن القود فدفعها القاتل

•
•
•
•
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( )1وتائل الشي ة ،84 /19 :أضواب القصاص في النءس ب  53ح .1
( )2وتائل الشي ة ،85 /19 :أضواب القصاص في النءس ب  54ح .1
( )3وتائل الشي ة ،85 /19 :أضواب القصاص في النءس ب  54ح .2
( )4وتائل الشي ة ،86 /19 :أضواب القصاص في النءس ب  54ح .3

تفصيل الشريع في شرح تحرير الوسيل  -القصاص ،ص323 :

لو اختار بعض األولياء الدي عن القود فدفعها القاتل

• و رواضة إتحاق ضن ع ّار ،عن ج ءر ،عن أضيه ،أنّ عليّا (عليهم السّالم)
كان ضقول :من عءا عن الدم من ذي تهم له فيه ف ءوه جاائ  ،و تاقط
الدم و تصير دضة ،و ضرفع عنه ضصّفه الذي عءا «.»1
• و مرتلة الصدوق قال :قد روي أنّه إذا عءا واضد من األوليااء ارتءاع
القود «.»2
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تفصيل الشريع في شرح تحرير الوسيل  -القصاص ،ص324 :

لو اختار بعض األولياء الدي عن القود فدفعها القاتل

• و لو لم ض كن ض ل هذه الرواضاات علاى الفقياة أو النادب أو ض ا
الوجوه األتخر ،كح ل ض رها على تقو القود ضاإلضافة إلاى ال اافي،
نظرا إلى نءوذ عءوه و جوازه ،لكان اللّازم طرضهاا ض اد كاون الشاهر
الءفوائية ال حقّقة ضل اإلج اع على خالفها « .»3و ضينئاذ س إشاكال
في أصل الحكم و الءفوى ض دم تقو ضقّ القصااص ضاإلضاافة إلاى
غير ال افي ،لكنّه ضنبغي الفنبيه على أمرضن:
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تفصيل الشريع في شرح تحرير الوسيل  -القصاص ،ص324 :

لو اختار بعض األولياء الدي عن القود فدفعها القاتل

• أضده ا :إنّ ال حقّق في الشرائع « »4مع ضك ه في هاذا الءارع ض اا
عليه ال شهور ج ل هذه الرواضات الدالّة على تاقو ضاقّ القصااص
دليلا على السقو في الءرع األوّل ،فإن كاان نظاره إلاى
ض ءو الب
اتّحاد ضكم الءرعين و عدم الءرق فالظاهر ل وم الحكم ضالساقو فاي
الءرع األخير أضرا ،و إن لم ضكن نظره إلى ذلك فال وجه إلضراد هاذه
الرواضات و اإلشار إليها في الءرع األوّل أصلا.
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تفصيل الشريع في شرح تحرير الوسيل  -القصاص ،ص324 :

لو اختار بعض األولياء الدي عن القود فدفعها القاتل

•
•
•
•
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( )1وتائل الشي ة ،86 /19 :أضواب القصاص في النءس ب  54ح .4
( )2وتائل الشي ة ،86 /19 :أضواب القصاص في النءس ب  54ح .5
( )3مسالك األفهام ،241 /15 :الخالف 181 /5 :مسألة .44
( )4شرائع اإلتالم.1003 /4 :

تفصيل الشريع في شرح تحرير الوسيل  -القصاص ،ص324 :

لو اختار بعض األولياء الدي عن القود فدفعها القاتل

• ثانيه ا :إنّ ظاهر ال فن تب ا لظاهر كهير من ال بائر ل وم كون القصاص
عقيب ردّ نصيب ال افي إلى القاتل أو ورثفه ،و الظاهر أنّ في صحيحة
أضي ولّاد الحنّا ال فقدّمة إش ارا ضذلك ،و إن كان الف بير فيهاا ضقولاه
(عليه السّالم)« :و ض طي ورثة القاتل» ضش ر ضخالفه ،ك اا أنّ مرتالة
ج يل أضرا كذلك ،و قد تقدّم الكالم في ذلك تاضقا فراجع «.»1
• ( )1تقدّم في ص .302 301
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تفصيل الشريع في شرح تحرير الوسيل  -القصاص ،ص324 :
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