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  كتاب القظاص

 القصاص
 فيالنفس

 فيمادونها
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  كتاب القظاص

  وتبة المظبص•
 .ٍ َّ إهب فٖ الٌفس ٍ إهب ف٘وب دًٍْب•

 

 508: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  قظاص الٌفس

 قصاصالنفس

 فيالموجب

الشرائط
 المعتبرةفيه

 مايثبتبه

 كيفيةاالستيفاء

 508: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  قظاص الٌفس

  المسن األٍل فٖ لظبص الٌفس•
 ٍ الٌلش فِ٘ فٖ الوَجت، •
 ٍ الششائؾ الووتجشٓ فِ٘، •
 ٍ هب ٗخجت ثِ، •
 .ٍ و٘ف٘ٔ االست٘فبء•

 508: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  قظاص الٌفسهَجة 

  المَل فٖ الوَجت•
 :.ٍ َّ إصّبق الٌفس الووظَهٔ هوذا هن الششائؾ اٙت٘ٔ•

 

 508: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  قظاص الٌفسهَجة 

 
ٗتحمك الووذ هحؼب ثمظذ المتل ثوب ٗمتل ٍ لَ ًبدسا، ٍ ثمظذ  1هسألٔ •

فول ٗمتل ثِ غبلجب، ٍ إى لن ٗمظذ المتل ثِ، ٍ لذ روشًب تفظ٘ل األلسبم 
 فٖ وتبة الذٗبت 

 508: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  القَل في الشرائط الوعتثرة في القظاص
  فٖ الششائؾ الووتجشٓ فٖ المظبصالمَل •
 :ٍ ّٖ أهَس•
 ،التسبٍٕ فٖ الحشٗٔ ٍ الشل٘ٔ -األٍل•
  التسبٍٕ فٖ الذٗي -الخبًٖ•
 ،اًتفبء األثَٓ -الششؽ الخبلج•
 ،الومل ٍ الجلَى -الششؽ الشاثن ٍ الخبهس•
 أى ٗىَى الومتَل هحمَى الذم، -الششؽ السبدس•

 

 

 

 

 

 519: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  القَل فيوا يثثت ته القَد
  ف٘وب ٗخجت ثِ المَدالمَل •
 :ٍ َّ أهَس•
 :األٍل اإللشاس ثبلمتل•
 .ٍ ٗىفٖ فِ٘ هشٓ ٍاحذٓ، ٍ هٌْن هي ٗشتشؽ هشت٘ي، ٍ َّ غ٘ش ٍجِ٘•

 524: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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 يعتثر في الوقر  

 ٗوتجش فٖ الومش الجلَى ٍ الومل ٍ االخت٘بس ٍ المظذ ٍ الحشٗٔ، 1هسألٔ •

فال هجشٓ ثئلشاس الظجٖ ٍ إى وبى هشاّمب، ٍ ال الوجٌَى، ٍ ال الوىشُ، ٍ •
 .ال السبّٖ ٍ الٌبئن ٍ الغبفل ٍ السىشاى الزٕ رّت هملِ ٍ اخت٘بسُ

 
 

 524: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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 يقثل إقرار الوحجَر عليه

ٕ     2هسألٔ •  ،ٗمجل إلشاس الوحجَس هلِ٘ لسففِ أٍ فلفس ثبلمتفل الووفذ
 .ثئلشاسُ، ٍ ٗمتض هٌِ فٖ الحبل هي غ٘ش اًتلبس لفه حجشُف٘ؤخز 

 

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

لَ ألش شخض ثمتلِ هوذا ٍ آخش ثمتلِ خـأ وبى للَلٖ األخز  3هسألٔ •
ف٘متض هٌفِ، ٍ األخفز ثمفَل طفبحت الخـفأ،      ،   ثمَل طبحت الووذ

 .ف٘لضهِ ثبلذٗٔ، ٍ ل٘س لِ األخز ثمَلْوب
 

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

لَ اتْن سجل ثمتل ٍ ألش الوتْن ثمتلِ هوذا فجبء آخش ٍ ألفش   4هسألٔ •
سجن الومش األٍل هي إلشاسُ دسا هٌْوب المظبص ٍ   أًِ َّ الزٕ لتلِ

ٍ الذٗٔ ٍ ٗؤدى دٗٔ الومتَل هي ث٘ت الوفبل هلفر سٍاٗفٔ هوفل ثْفب      
األطحبة، ٍ ال ثأس ثِ، لىي ٗمتظش هلر هَسدّب ٍ الوت٘مي هي هَسد 
 فتَى األطحبة، فلَ لن ٗشجن األٍل هي إلشاسُ هول هلر المَاهذ، 

لَ لن ٗىي ث٘ت هبل للوسلو٘ي فال ٗجوذ إلضاهْوب أٍ إلفضام أحفذّوب   ٍ •
 ثبلذٗٔ، ٍ لَ لن ٗىي لْوب هبل ففٖ المَد إشىبل 

 

 524: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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 الثيٌةالثاًي 

 :الجٌ٘ٔالخبًٖ •
ال ٗخجت هب َٗجت المظفبص سفَاء وفبى ففٖ الفٌفس أٍ الـفش  إال       •

ثشففبّذٗي هففذل٘ي، ٍ ال اهتجففبس ثشففْبدٓ الٌسففبء ف٘ففِ هٌفففشدات ٍ ال 
هٌؼوبت إلر الشجفل، ٍ ال تَجفت ثشفْبدتْي الذٗفٔ ف٘وفب َٗجفت       

ًون تجَص شْبدتْي ف٘وب َٗجت الذٗٔ وبلمتل خـأ أٍ شجِ ، *المظبص
 هوذ، ٍ فٖ الجشاحبت التٖ ال تَجت المظبص وبلْبشؤ ٍ هب فَلْب، 

ال ٗخجت هب َٗجت المظبص ثشْبدٓ شبّذ ٍ ٗو٘ي الوذهٖ هلر لَل ٍ •
 .هشَْس

 .ثل تَجت هلر األلَى ٍ لَ هٌفشدات *•
 524: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج



16 

 في القظاص الوذعيشاهذ ٍ يويي شهادة اعتثار

ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ هٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَحٕوٓذٓ ثٕفيِ ٗٓحٕ٘ٓفر هٓفيْ    « 3» -12 -33743•
هٔجٕٓ٘ذِ اللَِِّ ثٕيِ أَحٕوٓذٓ هٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ هٓيِ الْوٓلَبءِ هٓيْ هٔحٓوَّفذِ ثٕفيِ   

لََْ كَاىَ الْأَهْرُ إِلَيٌَْا أَجَزًَْاا شَاهَادَةَ الرُجِالِ    : هٔسٕلِنٍ هٓيْ أَثِٖ جٓوٕفَشٍ م لَبلَ
فَأَهَّاا   -حِقَُقِ الٌُاا ِ هَعَ يَوِييِ الْخَظْنِ فِي  -إِرَا عِلِنَ هٌِْهِ خَيْرٌ -الََْاحِذِ

 .أٍَْ رِؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَا -عَزُ ٍَ جَلُ اللُهِ حِقَُقِهَا كَاىَ هِيْ 
 .«4»ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ ثِئِسٌَٕبدُِِ هٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ هِخْلَِٔ •
 .116 -33 -3، ٍ االستجظبس 746 -273 -6التْزٗت  -(3) •
 .3319 -54 -3الفمِ٘  -(4)•

 

 268: ، ص27 ٍسائل الشيعة، ج
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 الثيٌةالثاًي 

 :الجٌ٘ٔالخبًٖ •
ال ٗخجت هب َٗجت المظبص سَاء وبى فٖ الٌفس أٍ الـش  إال ثشفبّذٗي  •

هذل٘ي، ٍ ال اهتجبس ثشْبدٓ الٌسبء فِ٘ هٌفشدات ٍ ال هٌؼوبت إلر الشجفل،  
ًون تجفَص شفْبدتْي   ، *المظبصٍ ال تَجت ثشْبدتْي الذٗٔ ف٘وب َٗجت 

ف٘وب َٗجت الذٗٔ وبلمتل خـأ أٍ شفجِ هوفذ، ٍ ففٖ الجشاحفبت التفٖ ال      
 تَجت المظبص وبلْبشؤ ٍ هب فَلْب، 

هب َٗجت المظبص ثشْبدٓ شبّذ ٍ ٗو٘ي الوذهٖ هلر لَل  **ٗخجتال ٍ •
 .هشَْس

 .ثل تَجت هلر األلَى ٍ لَ هٌفشدات *•
•**  ٖ تَجفت   ثل ٗخجت هلر األلَى، ًون ثشْبدٓ الوشأت٘ي ٍ ٗو٘ي الوفذه

 . المظبصف٘وب َٗجت الذٗٔ 

 524: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  يعتثر في قثَل الشهادة تالقتل أى تكَى الشهادة طريحة أٍ كالظريحة

ٗوتجش فٖ لجَل الشْبدٓ ثبلمتل أى تىَى الشفْبدٓ طفشٗحٔ أٍ    1هسألٔ •
أساق »أٍ « ػفشثِ ثفِ فوفبت   »أٍ « لتلِ ثبلس٘ف»لَلِ ًحَ  وبلظشٗحٔ

 « دهِ فوبت هٌِ
 لَ وبى فِ٘ إجوبل أٍ احتوبل ال تمجل، ٍ •
اللبّش هذم االهتجبس ثبالحتوبالت الومل٘ٔ التٖ ال تٌبفٖ اللْفَس أٍ  ًون •

ٗحتول : «ػشثِ ثبلس٘ف فوبت»: الظشاحٔ هشفب، هخل أى ٗمبل فٖ لَلِ
أى ٗىَى الوَت ثغ٘ش الؼشة، ثل اللبّش اهتجبس اللَْس الومالئفٖ، ٍ ال  

 .ٗلضم التظشٗح ثوب ال ٗتخلل فِ٘ االحتوبل همال

 525: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  يعتثر في قثَل الشهادة تالقتل أى تكَى الشهادة طريحة أٍ كالظريحة

هلر ول حبل ففٖ الوتي ٍ غ٘شُ أًفِ ال تمجفل الشفْبدٓ ثبلمتفل إال     ٍ •
ػشثِ ثبلس٘ف فوبت أٍ فمتلِ أٍ فأًْش دهِ : طبف٘ٔ هي االحتوبل ومَلِ

أكْفشُ ٍ  : أًْفش الفذم  » :هي ثبة االفوبل ال االًفوبل، لبل فٖ المبهَس
فوبت فٖ حبلِ أٍ فلن ٗضل هشٗؼب هٌْب حتر هبت ٍ إى ؿبلت « أسبلِ

هفي  »ٍ ففٖ الخبلفج   « هي الؼشثٔ»الوذٓ ٍ صاد فٖ التحشٗش فٖ األٍل 
 « رله

 210: ، ص42 جَاهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج



20 

  يعتثر في قثَل الشهادة تالقتل أى تكَى الشهادة طريحة أٍ كالظريحة

همتؼر هجبسٓ الوتي ٍ المَاهذ ٍ اإلسشبد ٍ هحىٖ الوجسفَؽ هفذم   ٍ •
اهتجبس رله، ٍ لولِ ألى الفبء للتسج٘ت الفذال هلفر أى هَتفِ ثسفجت     
رله، ٍ وأًِ فٖ التحشٗش لن ٗىتف ثْب فٖ الظشاحٔ ووب استلْشُ ففٖ  

هجبسٓ التحشٗش فٖ ّزا الجبة أجفَد، ألًفِ   »: الوسبله، ٍ هي ٌّب لبل
 .«التظش هلر أهخلٔ طشٗحٔ

 210: ، ص42 جَاهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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  يعتثر في قثَل الشهادة تالقتل أى تكَى الشهادة طريحة أٍ كالظريحة

ال سٗت فٖ هذم الظشاحٔ التٖ ٌٗتفٖ هوْب االحتوبل، لىفي لفذ   : للت•
ٗشىل اهتجبس رله إى لفن ٗىفي إجوبهفب ثوولَه٘فٔ حج٘فٔ كفَاّش       
األلفبف، ًون لَ فشع وَى االحتوبل هلر ٍجِ ٗف٘ذ اللففق االجوفبل   
اتجِ رله، لوذم اللَْس حٌ٘ئز، أهب هن هذهِ فبلوتجِ اهتجبس اللفبّش ٍ  

 إى لن ٗىي طشٗحب، 

 210: ، ص42 جَاهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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  يعتثر في قثَل الشهادة تالقتل أى تكَى الشهادة طريحة أٍ كالظريحة

ٍ هي رله ٌٗمذح اإلشىبل فٖ أطل الششؽ الوضثَس، ٍ هلفر تمفذٗشُ   •
ثمشٌٗفٔ هفب    -ػشة فوبت، ٍ ٗوىي: فال سٗت فٖ هذم الظشاحٔ ثمَلِ

إسادٓ ًحَ اهتجبس ّزُ اللَاّش فٖ الشْبدٓ ثبلمتل،  -سووتِ هي التوخ٘ل
هٌِ فٖ همبثلٔ ثوغ اللَاّش الفزٕ ٗىفَى كْفَسُ    المظبص  خظَطب 

اجتْبدٗب، ال أى الوشاد الظشاحٔ التٖ ٌٗتفر هوْب االحتوفبل، فتأهفل، ٍ   
 .اهلل الوبلن ثحم٘مٔ الحبل

 211-210: ، ص42 جَاهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج



23 

  يعتثر في قثَل الشهادة أى ترد شهادتهوا على هَضَع ٍاحذ ٍ ٍطف ٍاحذ

ٗوتجش فٖ لجَل الشْبدٓ أى تشد شْبدتْوب هلر هَػَم ٍاحذ  2هسألٔ •
فلَ شْذ أحذّوب أًِ لتلِ غفذٍٓ ٍ اٙخفش هشف٘ٔ أٍ    ،  ٍ ٍطف ٍاحذ

أًفِ  : شْذ أحذّوب أًِ لتلِ ثبلسن ٍ اٙخش أًِ ثبلس٘ف أٍ لبل أحذّوب
 لتلِ فٖ السَق ٍ لبل اٙخش فٖ الوسجذ لن ٗمجل لَلْوب، 

اللبّش أًِ ل٘س هي اللَث أٗؼب، ًون لَ شْذ أحذّوب ثأًِ ألش ثبلمتل ٍ •
 .ٍ اٙخش ثوشبّذتِ لن ٗمجل شْبدتْوب، ٍ لىٌِ هي اللَث

 525: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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  يعتثر في قثَل الشهادة أى ترد شهادتهوا على هَضَع ٍاحذ ٍ ٍطف ٍاحذ

 [المسبهٔ للوذهٖ] 1هسألٔ •
ٍ َّ تْوفٔ للوفذهٖ هل٘فِ ثأهفبسات      -إرا وبى هن الوذهٖ للذم لَث•

ثذا ثِ فٖ ال٘وف٘ي ٗحلفف خوسف٘ي ٗوٌ٘فب، ٍ ٗسفتحك هفب        -كبّشٓ
 .سٌزوشُ

•  

•  

 

 303: ، ص5 الخالف؛ ج
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  يعتثر في قثَل الشهادة أى ترد شهادتهوا على هَضَع ٍاحذ ٍ ٍطف ٍاحذ

فشْذ أحذّوب أًِ   ادهر هلر سجل أًِ لتل ٍل٘ب لِ ٍ ألبم شبّذٗيإرا •
لتلِ غذٍٓ ٍ اٙخش أًِ لتلِ هش٘ٔ، أٍ شْذ أحذّوب أًِ لتلِ ثبلسى٘ي 
ٍ اٙخش أًِ لتلِ ثبلس٘ف لن ٗخجت المتل ثشْبدتْوب، ألى شْبدتْوب لفن  
ٗىول هلر فولٔ ٍاحذٓ، فئى لتلِ ثىشٓ غ٘ش لتلِ هش٘ب ٍ لتلِ ثبلس٘ف 
غ٘ش لتلِ ثبلوظب، فَْ ووب لَ شْذ أًِ صًب ثْب فٖ ّزا الج٘ت ٍ اٙخش أًِ 
صًب فٖ ث٘ت آخش لن ٗخجت الضًب ثشْبدتْن، ألى شْبدتْن لن ٗىول هلر 

 .فول ٍاحذ
 

 254: ، ص7 الوثسَط في فقه اإلهاهية؛ ج



26 

  يعتثر في قثَل الشهادة أى ترد شهادتهوا على هَضَع ٍاحذ ٍ ٍطف ٍاحذ

حجت أى المتل ال ٗخجت ثْزُ الشْبدٓ، فْل ٗىَى ّفزا لَحفب أم ال    فئرا •
لبل لَم ول ٍاحذ هٌْوب ٗىزة طبحجِ ثَجفِ ٍ هخفل ّفزا َٗجفت     
المسبهٔ ٍ لبل آخشٍى ال َٗجت المسبهٔ ٍ األٍل ألَى ألًْوب لذ اتفمب 

 .هلر المتل، ٍ إى اختلفب فٖ و٘ف٘تِ

 254: ، ص7 الوثسَط في فقه اإلهاهية؛ ج



27 

  يعتثر في قثَل الشهادة أى ترد شهادتهوا على هَضَع ٍاحذ ٍ ٍطف ٍاحذ

أحذّوب أًِ لتلفِ  فشْذ   ادهر سجل أًِ لتل ٍل٘ب لِ فألبم شبّذٗيإرا •
ٍ شْذ اٙخش أًِ ألش ثمتلِ لن ٗخجت المتل ثشْبدتْوب، ألى شْبدتْوب لن 
ٗخجت هلر أهش ٍاحذ، فئى إلشاسُ ثبلمتل غ٘ش لتلِ هجبشفشٓ فلفن ٗخجفت    

 ،المتل ثْوب
لىٌِ ٗىَى لَحب ألى ول ٍاحذ هٌْوب ٗمَى هب شْذ ثِ طفبحجِ، ففبى    •

هي شْذ هلِ٘ ثبإللشاس ال ٗىزة هي شْذ هل٘فِ ثبلمتفل، ٍ هفي شفْذ     
 .ثبلمتل ال ٗىزة هي شْذ هلر إلشاسُ، فلْزا وبى لَحب

 .فئرا حجت أًِ لَث وبى لِ أى ٗحلف هن أْٗوب شبء•

 254: ، ص7 الوثسَط في فقه اإلهاهية؛ ج



28 

  يعتثر في قثَل الشهادة أى ترد شهادتهوا على هَضَع ٍاحذ ٍ ٍطف ٍاحذ

ال ٗخلَ المتل هي أحذ أهشٗي إهب أى ٗىَى خـأ أٍ هوذا، فبى وبى حن •
خـأ حلف هن أْٗوب شبء ٗوٌ٘ب ٍاحذٓ، ألًِ إحجبت هبل، فبى حلف هفن  

ٔ هي شْذ ثبلمتل  الوبللٔ، ألًْب دٗٔ حجتت ثبلجٌ٘ٔ ال ثئلشاسُ، ٍ هلر  فبلذٗ
إى حلف هن هي شْذ لِ ثبإللشاس فبلذٗٔ فٖ هبلِ فٖ حلج سٌ٘ي ألًْفب  

 .ٗخجت ثئلشاسُ
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  يعتثر في قثَل الشهادة أى ترد شهادتهوا على هَضَع ٍاحذ ٍ ٍطف ٍاحذ

إى وبى المتل هوذا ًلشت فبى وبى هوذا ال َٗجت المَد ثحبل، هخل ٍ •
أى لتل ٍلذُ أٍ هسلن لتل وبفشا، حلف هن أْٗوب شفبء ٗوٌ٘فب ٍاحفذٓ،    
ألًِ إحجبت هبل ٍ هن أْٗوب حلف فبلذٗٔ هغللٔ فٖ هبلِ، ألى هي لتفل  
هوذا أٍ ألش ثمتل الووذ وبًت الذٗٔ فٖ هبلِ، ٍ إى وبى هوفذا َٗجفت   
المَد حلف هن أْٗوب شبء خوسف٘ي ٗوٌ٘فب، ألى المتفل إرا وفبى هوفذا      
َٗجت المَد، وبى الشبّذ الَاحذ لَحب، حلف الَلٖ خوس٘ي ٗوٌ٘ب، فئرا 
حلف هن أْٗوب شبء ٍجت المَد هٌذًب ٍ هٌذ لفَم الذٗفٔ هغللفٔ ففٖ     

 . هبلِ
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  يعتثر في قثَل الشهادة أى ترد شهادتهوا على هَضَع ٍاحذ ٍ ٍطف ٍاحذ

ال شجْٔ فٖ أًِّ هن تَلّف حجَت المتل هخلًب هلر شْبدٓ شبّذٗي، ال هح٘ض هي اهتجبس ( 1)•
اتّحبدّوب هي ح٘ج الوَػَم ٍ هي ح٘ج األٍطب  ٍ الخظَط٘بت الشاجؤ إلر الضهبى ٍ 
الوىبى ٍ آلٔ المتل ٍ ًحَّب، فال اهتجبس ثبلشْبدٓ فٖ األهخلٔ الوزوَسٓ فٖ الوفتي، لخجفَت   

ٍ اشفتشاوْوب ففٖ الشفْبدٓ هلفر     . االختال  الّزٕ هشجوِ إلر التىبرة الومتؼٖ للتسبلؾ
 .  أطل المتل ال ٗجذٕ ثوذ هذم اًفىبوِ هي الخظَط٘ٔ الوَجَدٓ فِ٘ الوشَْدٓ ثْب

؛ ألىّ «1»فٖ الوجسفَؽ  ( لذّس سشُّ)هٌِ ٗلْش هذم وَى ّزا الوَسد لَحبً، خالفبً للش٘خ ٍ •
هَسدُ هب إرا وبى ٌّبن شبّذ ٍاحذ هخلًب، ٍ هشجن الومبم ثوذ التسبلؾ إلفر هفذم ٍجفَد    

ٍ ّزا ثخال  الفشع األخ٘ش، فئًّفِ ٍ إى لفن تىفي    . شْبدٓ فٖ الج٘ي أطلًب، فال ٗىَى لَحبً
الشْبدٓ فِ٘ همجَلٔ ثلحبف إحجبت اإللشاس أٍ أطل المتل لوذم اجتوفبم الشفشائؾ هفي ّفزُ     
الجْٔ، إلّب أًِّ ح٘ج ال ٗىَى ث٘ي الشْبدت٘ي تىبرة إلهىبى طحّتْوب ٍ طذلْوب، ثل وفَى  

 .ٗىَى لَحبً، ووب َّ كبّش ٰ  لألُخشى هؤِّٗذٓ ولّ ٍاحذٓ هٌْوب 
 .254/ 7: الوجسَؽ( 1)•
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