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  كتاب القصاص

 القصاص
 فيالنفس

 فيمادونها

 508: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  كتاب القصاص

  وتاب المظاص•
 .ٍ َّ إها فٖ الٌفس ٍ إها ف٘وا دًٍْا•

 

 508: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  قصاص الٌفس

 قصاصالنفس

 فيالموجب

الشرائط
 المعتبرةفيه

 مايثبتبه

 كيفيةاالستيفاء

 508: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  قصاص الٌفس

  المسن األٍل فٖ لظاص الٌفس•
 ٍ الٌظش فِ٘ فٖ الوَجة، •
 ٍ الششائظ الوؼتثشٓ فِ٘، •
 ٍ ها ٗثثت تِ، •
 .ٍ و٘ف٘ٔ االست٘فاء•

 508: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  قصاص الٌفسهَجة 

  المَل فٖ الوَجة•
 :.ٍ َّ إصّاق الٌفس الوؼظَهٔ ػوذا هغ الششائظ اٙت٘ٔ•

 

 508: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج



8 

  قصاص الٌفسهَجة 

 
ٗتحمك الؼوذ هحضا تمظذ المتل توا ٗمتل ٍ لَ ًادسا، ٍ تمظذ  1هسألٔ •

فؼل ٗمتل تِ غالثا، ٍ إى لن ٗمظذ المتل تِ، ٍ لذ روشًا تفظ٘ل األلسام 
 فٖ وتاب الذٗات 

 508: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  القَل في الشرائط الوعتثرة في القصاص
  فٖ الششائظ الوؼتثشٓ فٖ المظاصالمَل •
 :ٍ ّٖ أهَس•
 ،التسإٍ فٖ الحشٗٔ ٍ الشل٘ٔ -األٍل•
  التسإٍ فٖ الذٗي -الثاًٖ•
 ،اًتفاء األتَٓ -الششط الثالث•
 ،الؼمل ٍ الثلَؽ -الششط الشاتغ ٍ الخاهس•
 أى ٗىَى الومتَل هحمَى الذم، -الششط السادس•

 

 

 

 

 

 519: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  القَل فيوا يثثت ته القَد
  ف٘وا ٗثثت تِ المَدالمَل •
 :ٍ َّ أهَس•
 :األٍل اإللشاس تالمتل•
 .ٍ ٗىفٖ فِ٘ هشٓ ٍاحذٓ، ٍ هٌْن هي ٗشتشط هشت٘ي، ٍ َّ غ٘ش ٍجِ٘•

 524: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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 يعتثر في الوقر  

 ٗؼتثش فٖ الومش الثلَؽ ٍ الؼمل ٍ االخت٘اس ٍ المظذ ٍ الحشٗٔ، 1هسألٔ •

فال ػثشٓ تئلشاس الظثٖ ٍ إى واى هشاّما، ٍ ال الوجٌَى، ٍ ال الوىشُ، ٍ •
 .ال الساّٖ ٍ الٌائن ٍ الغافل ٍ السىشاى الزٕ رّة ػملِ ٍ اخت٘اسُ

 
 

 524: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج



12 

 يقثل إقرار الوحجَر عليه

ٕ     2هسألٔ •  ،ٗمثل إلشاس الوحجَس ػلِ٘ لسففِ أٍ فلفس تالمتفل الؼوفذ
 .تئلشاسُ، ٍ ٗمتض هٌِ فٖ الحال هي غ٘ش اًتظاس لفه حجشُف٘ؤخز 

 

 524: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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 لَ أقر شخض تقتله عوذا ٍ آخر تقتله خطأ

لَ ألش شخض تمتلِ ػوذا ٍ آخش تمتلِ خغأ واى للَلٖ األخز  3هسألٔ •
ف٘متض هٌفِ، ٍ األخفز تمفَل طفاحة الخغفأ،      ،   تمَل طاحة الؼوذ

 .ف٘لضهِ تالذٗٔ، ٍ ل٘س لِ األخز تمَلْوا
 

 524: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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 لَ اتهن رجل تقتل ٍ أقر الوتهن تقتله عوذا فجاء آخر ٍ أقر

لَ اتْن سجل تمتل ٍ ألش الوتْن تمتلِ ػوذا فجاء آخش ٍ ألفش   4هسألٔ •
سجغ الومش األٍل ػي إلشاسُ دسا ػٌْوا المظاص ٍ   أًِ َّ الزٕ لتلِ

ٍ الذٗٔ ٍ ٗؤدى دٗٔ الومتَل هي ت٘ت الوفال ػلفر سٍاٗفٔ ػوفل تْفا      
األطحاب، ٍ ال تأس تِ، لىي ٗمتظش ػلر هَسدّا ٍ الوت٘مي هي هَسد 
 فتَى األطحاب، فلَ لن ٗشجغ األٍل ػي إلشاسُ ػول ػلر المَاػذ، 

لَ لن ٗىي ت٘ت هال للوسلو٘ي فال ٗثؼذ إلضاهْوا أٍ إلفضام أحفذّوا   ٍ •
 تالذٗٔ، ٍ لَ لن ٗىي لْوا هال ففٖ المَد إشىال 

 

 524: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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 الثيٌةالثاًي 

 :الثٌ٘ٔالثاًٖ •
ال ٗثثت ها َٗجة المظفاص سفَاء وفاى ففٖ الفٌفس أٍ الغفش  إال       •

تشففاّذٗي ػففذل٘ي، ٍ ال اػتثففاس تشففْادٓ الٌسففاء ف٘ففِ هٌفففشدات ٍ ال 
هٌضوات إلر الشجفل، ٍ ال تَجفة تشفْادتْي الذٗفٔ ف٘وفا َٗجفة       

ًؼن تجَص شْادتْي ف٘وا َٗجة الذٗٔ والمتل خغأ أٍ شثِ ، *المظاص
 ػوذ، ٍ فٖ الجشاحات التٖ ال تَجة المظاص والْاشؤ ٍ ها فَلْا، 

ال ٗثثت ها َٗجة المظاص تشْادٓ شاّذ ٍ ٗو٘ي الوذػٖ ػلر لَل ٍ •
 .هشَْس

 .تل تَجة ػلر األلَى ٍ لَ هٌفشدات *•
 524: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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 في القصاص الوذعيشاهذ ٍ يويي شهادة اعتثار

لذ روشًا فٖ تحث المضاء ٍ الشْادات أًِّ ٗثثت تشْادٓ سجل ٍ : ألَل•
ٗو٘ي الوذّػٖ الذّٗي، ٍ َّ الوال الثاتت ػلر الزهٔ ٍ غ٘شُ هي الؼ٘ي ٍ 
ساٗش حمَق الٌاس ٍ المظاص أٗضا هي حمَق الٌاس إلّا أًِّ روشًا فٖ 
رله الثحث أًِّ ٗشفغ ال٘ذ ػي االعالق فٖ هفَسد ل٘فام الفذل٘ل ػلفر     
خالفِ، ٍ َّ وزله تاإلضافٔ إلر المظاص هغلما لفَ لفن ًمفل تم٘فام     
 .الذل٘ل ػلر خالفِ فٖ دػَى المتل ٍ لَ واى المتل خغأ ػلر ها ٗأتٖ

187: صكتاب القصاص؛  -تٌقيح هثاًي األحكام   
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 في القصاص الوذعيشاهذ ٍ يويي شهادة اعتثار

ٍٓ تِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ أَحٕوٓذٓ تٕفيِ ٗٓحٕ٘ٓفر ػٓفيْ    « 3» -12 -33743•
ػٔثٕٓ٘ذِ اللَِِّ تٕيِ أَحٕوٓذٓ ػٓيِ الْحٓسٓيِ تٕيِ هٓحٕثَٔبٍ ػٓيِ الْؼٓلَاءِ ػٓيْ هٔحٓوَّفذِ تٕفيِ   

لََْ كَاىَ الْأَهْرُ إِلَيٌَْا أَجَزًَْاا شَاهَادَةَ الرُجِالِ    : هٔسٕلِنٍ ػٓيْ أَتِٖ جٓؼٕفَشٍ ع لَالَ
فَأَهَّاا   -حِقَُقِ الٌُاا ِ هَعَ يَوِييِ الْخَصْنِ فِي  -إِرَا عِلِنَ هٌِْهِ خَيْرٌ -الََْاحِذِ

 .أٍَْ رِؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَا -عَزُ ٍَ جَلُ اللُهِ حِقَُقِهَا كَاىَ هِيْ 
 .«4»ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ تِئِسٌَٕادُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ تٕيِ هٓحٕثَٔبٍ هِثْلَِٔ •
 .116 -33 -3، ٍ االستثظاس 746 -273 -6التْزٗة  -(3) •
 .3319 -54 -3الفمِ٘  -(4)•

 

 268: ، ص27 ٍسائل الشيعة، ج
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 في القصاص الوذعيشاهذ ٍ يويي شهادة اعتثار

  الثاًٖ الثٌّ٘ٔالوغلة •
ٍ ٗثثت المتل تشْادٓ ػذل٘ي، أٍ سجل ٍ اهشأت٘ي، أٍ سجل ٍ ٗوف٘ي، ٍ  •

ٗثثت تاألخ٘شٗي ها َٗجة الذٗٔ والخغئ ٍ الْاشؤ ٍ الوٌملفٔ ٍ وسفش   
 .الؼظام ٍ الجائفٔ، ٍ ٗثثت تاألٍّل أًَاع المتل أجوغ

 .ٍ ال تمثل شْادٓ الٌساء هٌفشدات فٖ الجو٘غ•

 612: ، ص3 قَاعذ األحكام في هعرفة الحالل ٍ الحرام؛ ج
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 في القصاص الوذعيشاهذ ٍ يويي شهادة اعتثار

 [الوغلة الثاًٖ الثٌّ٘ٔ]•
الوغلة الثاًٖ الثٌّ٘ٔ ٍ ٗثثت المتل تشْادٓ ػذل٘ي، أٍ سجل ٍ اهفشأت٘ي،  •

« 2»أٍ سجل ٍ ٗو٘ي، ٍ إًّوا ٗثثت تاألخ٘شٗي ػٌذ الش٘خ فٖ الخال  
ها َٗجة الذٗفٔ والخغفأ ٍ الْاشفؤ ٍ الوٌملفٔ ٍ     « 3»ٍ اتي إدسٗس 

 ،وسش الؼظام ٍ الجائفٔ لىَى الشْادٓ ػلر الوال
 .34الوسألٔ  252ص  6ج : الخال ( 2)•
 .115ص  2ج : السشائش( 3)•

 

 114: ، ص11 كشف اللثام ٍ اإلتهام عي قَاعذ األحكام؛ ج
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 في القصاص الوذعيشاهذ ٍ يويي شهادة اعتثار

ٍ لذ هشَّ فٖ الشْادات استمشاب ثثَت المظفاص تشفاّذ ٍ اهفشأت٘ي     •
 .«5»ٍ الوثسَط « 4»ٍفالاً للششائغ 

 .ٗثثت تاألٍّل أًَاع المتل أجوغٍ •
ٖ ء هي أًَاػفِ،  • ٍ ال تمثل شْادٓ الٌساء هٌفشدات فٖ الجو٘غ إٔ فٖ ش

 .هشَّ هي اختظاطْا توا ٗؼسش ػلر غ٘شّيّ االعّالع ػلِ٘ ٍ الَطّ٘ٔلوا 
 .136ص  4ج : ششائغ اإلسالم( 4)•
 .248ص  7ج : الوثسَط( 5)•

 

 114: ، ص11 كشف اللثام ٍ اإلتهام عي قَاعذ األحكام؛ ج
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 في القصاص الوذعيشاهذ ٍ يويي شهادة اعتثار

 33:اإلسراء،اآلية

 ُإاِلَِّباْلَحقِّ َمَّللاَّ ْفَسالَِّتيَحرَّ َوالََتْقُتلُواالنَّ
هِ َمْن قُِتلَ َمْظلُوماً َفَقْد َجَعْلَنا َو ُسْلَطاناً  لَِولِيِّ

ُهَكاَنَمْنُصورا   َفالَُيْسِرْفِفياْلَقْتِلإِنَّ
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