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  كتاب القصاص

 القصاص
 فيالنفس

 فيمادونها

 508: ، ص2 تحرير الًسيلّ؛ ج
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  كتاب القصاص

  كتبة المصبص•
 .ٍ َّ إهب فٖ الٌفس ٍ إهب ف٘وب دًٍْب•

 

 508: ، ص2 تحرير الًسيلّ؛ ج
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  قصاص الىفس

 قصاصالنفس

 فيالموجب

الشرائط
 المعتبرةفيه

 مايثبتبه

 كيفيةاالستيفاء

 508: ، ص2 تحرير الًسيلّ؛ ج
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  قصاص الىفس

  المسن األٍل فٖ لصبص الٌفس•
 ٍ الٌظش فِ٘ فٖ الوَجت، •
 ٍ الششائظ الوعتجشٓ فِ٘، •
 ٍ هب ٗثجت ثِ، •
 .ٍ ك٘ف٘ٔ االست٘فبء•

 508: ، ص2 تحرير الًسيلّ؛ ج
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  قصاص الىفسمًجة 

  المَل فٖ الوَجت•
 :.ٍ َّ إصّبق الٌفس الوعصَهٔ عوذا هع الششائظ اٙت٘ٔ•

 

 508: ، ص2 تحرير الًسيلّ؛ ج
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  قصاص الىفسمًجة 

 
ٗتحمك العوذ هحضب ثمصذ المتل ثوب ٗمتل ٍ لَ ًبدسا، ٍ ثمصذ  1هسألٔ •

فعل ٗمتل ثِ غبلجب، ٍ إى لن ٗمصذ المتل ثِ، ٍ لذ ركشًب تفص٘ل األلسبم 
 فٖ كتبة الذٗبت 

 508: ، ص2 تحرير الًسيلّ؛ ج



8 

  القًل في الشرائظ المعتثرِ في القصاص

الشرائط
المعتبرةفي
 القصاص

 التساويفيالحريةوالرقية

 التساويفيالدين

 انتفاءاألبوة

 العقلوالبلوغ

 أنيكونالمقتولمحقونالدم

 519: ، ص2 تحرير الًسيلّ؛ ج
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  القًل في الشرائظ المعتثرِ في القصاص
  فٖ الششائظ الوعتجشٓ فٖ المصبصالمَل •
 :ٍ ّٖ أهَس•
 ،التسبٍٕ فٖ الحشٗٔ ٍ الشل٘ٔ -األٍل•
  التسبٍٕ فٖ الذٗي -الثبًٖ•
 ،اًتفبء األثَٓ -الششط الثبلث•
 ،العمل ٍ الجلَغ -الششط الشاثع ٍ الخبهس•
 أى ٗكَى الومتَل هحمَى الذم، -الششط السبدس•

 

 

 

 

 

 519: ، ص2 تحرير الًسيلّ؛ ج
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  القًل فيما يثثت تٍ القًد
  ف٘وب ٗثجت ثِ المَدالمَل •
 :ٍ َّ أهَس•
 :األٍل اإللشاس ثبلمتل•
 .ٍ ٗكفٖ فِ٘ هشٓ ٍاحذٓ، ٍ هٌْن هي ٗشتشط هشت٘ي، ٍ َّ غ٘ش ٍجِ٘•

 524: ، ص2 تحرير الًسيلّ؛ ج
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 إقرارأدلّ حجيّ 

أدلةحجية
 إقرار

 القرآن

 السنة

 اإلجماع

 اإلرتكاز
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 يعتثر في المقر  

 ٗعتجش فٖ الومش الجلَغ ٍ العمل ٍ االخت٘بس ٍ المصذ ٍ الحشٗٔ، 1هسألٔ •

فال عجشٓ ثإلشاس الصجٖ ٍ إى كبى هشاّمب، ٍ ال الوجٌَى، ٍ ال الوكشُ، ٍ •
 .ال السبّٖ ٍ الٌبئن ٍ الغبفل ٍ السكشاى الزٕ رّت عملِ ٍ اخت٘بسُ

 
 

 524: ، ص2 تحرير الًسيلّ؛ ج
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 يعتثر في المقر  

شرایط اقرار 
 کننده

 عقل.1

 بلوغ.2

 اختيار.3

 قصد.4

 آزادی.5
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 اعتثار الحريّ في المقر

لذ هشّ الجحث فٖ اعتجبس ّزُ األُهَس غ٘ش الحشٗٔ فٖ اإللشاس هشاساً، ( 1)•
الحرّيّ فألنّ إقرار العثذ إوّما ًَ على المًلى، فال يقثل،،  اعتثار  أمّا ي 

 .مضافاً إلى داللّ تعط الريايات عليٍ
 
 

193-192: القصاص؛ ص -تفصي، الشريعّ في شرح تحرير الًسيلّ   
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 اعتثار الحريّ في المقر

ٗعتجش فٖ الومشّ الجلَغ، ٍ العمل، ٍ االخت٘بس، ٍ الحشّٗٔ كوب فٖ سابئش  ٍ •
  ٔ عاي لاَم   : األلبسٗش؛ لعوَم األدلّٔ، ٍ خصَص الصح٘ح علا  الحشّٗا
ال ٗجاَص  »: ادّعَا عل  عجذ جٌبٗٔ تح٘ظ ثشلجتِ فألشّ العجذ ثْاب  لابل  

إلشاس العجذ عل  سّ٘ذُ، فإى ألبهَا الجٌّ٘ٔ عل  هب ادّعَا عل  العجذ أُخاز  
 . «1« »العجذ ثْب، أٍ ٗفتذِٗ هَالُ

/ 153: 10، التْازٗت  314/ 95: 4، الفم٘اِ  10/ 305: 7الكبفٖ ( 1)•
ح  13أثَاة دعَى المتل ٍ هب ٗثجت ثاِ ة   161: 29، الَسبئل 614
1 . 

 265: ، ص16 ؛ ج(الحذيثّ -ط )رياض المسائ، 
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 اعتثار الحريّ في المقر

ٗعتجش فٖ الومش الجلَغ ٍ كوبل العمل ٍ االخت٘بس ٍ الحشٗٔ فال عجشٓ ًعن •
ثإلشاس الصجٖ ٍ إى ساّك ٍ ال الوجٌاَى ٍ ال الوكاشُ ٍ ال السابّٖ ٍ    
الغبفل ٍ الٌبئن ٍ السكشاى ٍ ال العجذ الازٕ إلاشاسُ ٗكاَى فاٖ حاك      

 كوب الوَل ، 

 204: ، ص42 جًاَر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 اعتثار الحريّ في المقر

الازٕ لان ٗازكش    « 3»أثَ هحوذ الَاثشٖ ( علِ٘ السالم)الصبدق سأل •
عل٘اِ  )علوبء الشجبل عل  هب ل٘ل فِ٘ سَى أًِ هي أصحبة الصابدق  

إال أًِ ٍصفِ فٖ الشٗبض ثبلمشة هي الصح٘ح ثٌبء هٌاِ علا    ( السالم
، صحّ الخثر تريايّ أحذ مه أصحاب اإلجماع لٍ، ي ًَ أصل، فاسلذ  

إًِ َّ سجع عٌِ، فَْ حٌ٘ئز غ٘اش صاح٘ح، ٍ لكٌاِ هعتضاذ     : ثل ل٘ل
 ثبلفتَى ٍ المبعذٓ، 

 204: ، ص42 جًاَر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 اعتثار الحريّ في المقر

سألتٍ عه قًم ادعًا على عثذ جىايّ تحيظ ترقثتٍ فلأقر العثلذ   »: قال•
 .«ال يجًز إقرار العثذ على سيذٌ: تُا، فقال

الحذٗث  -هي أثَاة المصبص فٖ الٌفس -41 -الجبة -الَسبئل( 3)•
3. 
 

 204: ، ص42 جًاَر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج


