 96-9-27كتاب القصاص

11

كتاب القظاص

فيالنفس
القصاص


فيمادونها
3

تحزيز الًسيلة؛ ج ،2ص508 :

كتاب القظاص
• وتبة المظبص
• ٍ َّ إهب فٖ الٌفس ٍ إهب ف٘وب دًٍْب.

4

تحزيز الًسيلة؛ ج ،2ص508 :

قظاص الىفس
فيالموجب

قصاصالنفس


الشرائط
المعتبرةفيه
مايثبتبه

كيفيةاالستيفاء
5

تحزيز الًسيلة؛ ج ،2ص508 :

قظاص الىفس
•
•
•
•

المسن األٍل فٖ لظبص الٌفس
ٍ الٌظش فِ٘ فٖ الوَجت،
ٍ الششائظ الوؼتجشٓ فِ٘،
ٍ هب ٗخجت ثِ،

• ٍ و٘ف٘ٔ االست٘فبء.

6

تحزيز الًسيلة؛ ج ،2ص508 :

مًجة قظاص الىفس
• المَل فٖ الوَجت
• ٍ َّ إصّبق الٌفس الوؼظَهٔ ػوذا هغ الششائظ اٙت٘ٔ.:

7

تحزيز الًسيلة؛ ج ،2ص508 :

مًجة قظاص الىفس
• هسألٔ ٗ 1تحمك الؼوذ هحضب ثمظذ المتل ثوب ٗمتل ٍ لَ ًبدسا ٍ ،ثمظذ
فؼل ٗمتل ثِ غبلجب ٍ ،إى لن ٗمظذ المتل ثِ ٍ ،لذ روشًب تفظ٘ل األلسبم
فٖ وتبة الذٗبت

8

تحزيز الًسيلة؛ ج ،2ص508 :

القًل في الشزائظ المعتثزة في القظاص
•
•
•
•
•
•
•

9

المَل فٖ الششائظ الوؼتجشٓ فٖ المظبص
ٍ ّٖ أهَس:
األٍل -التسبٍٕ فٖ الحشٗٔ ٍ الشل٘ٔ،
الخبًٖ -التسبٍٕ فٖ الذٗي
الششط الخبلج -اًتفبء األثَٓ،
الششط الشاثغ ٍ الخبهس -الؼمل ٍ الجلَؽ،
الششط السبدس -أى ٗىَى الومتَل هحمَى الذم،
تحزيز الًسيلة؛ ج ،2ص519 :

القًل فيما يثثت ته القًد
•
•
•
•

10

المَل ف٘وب ٗخجت ثِ المَد
ٍ َّ أهَس:
األٍل اإللشاس ثبلمتل:
ٍ ٗىفٖ فِ٘ هشٓ ٍاحذٓ ٍ ،هٌْن هي ٗشتشط هشت٘ي َّ ٍ ،غ٘ش ٍجِ٘.

تحزيز الًسيلة؛ ج ،2ص524 :

يعتثز في المقز
• هسألٔ ٗ 1ؼتجش فٖ الومش الجلَؽ ٍ الؼمل ٍ االخت٘بس ٍ المظذ ٍ الحشٗٔ،
• فال ػجشٓ ثئلشاس الظجٖ ٍ إى وبى هشاّمب ٍ ،ال الوجٌَى ٍ ،ال الوىشٍُ ،
ال السبّٖ ٍ الٌبئن ٍ الغبفل ٍ السىشاى الزٕ رّت ػملِ ٍ اخت٘بسُ.

11

تحزيز الًسيلة؛ ج ،2ص524 :

يقثل إقزار المحجًر عليه

• هسألٔ ٗ 2مجل إلشاس الوحجَس ػلِ٘ لسففِ أٍ فلفس ثبلمتفل الؼوفذٕ،
ف٘ؤخز ثئلشاسُٗ ٍ ،متض هٌِ فٖ الحبل هي غ٘ش اًتظبس لفه حجشُ.

12

تحزيز الًسيلة؛ ج ،2ص524 :

لً أقز شخض تقتله عمذا ي آخز تقتله خطأ

• هسألٔ  3لَ ألش شخض ثمتلِ ػوذا ٍ آخش ثمتلِ خطأ وبى للَلٖ األخز
ثمَل طبحت الؼوذ  ،ف٘متض هٌفِ ٍ ،األخفز ثمفَل طفبحت الخطفأ،
ف٘لضهِ ثبلذٗٔ ٍ ،ل٘س لِ األخز ثمَلْوب.

13

تحزيز الًسيلة؛ ج ،2ص524 :

لً اتهم رجل تقتل ي أقز المتهم تقتله عمذا فجاء آخز ي أقز

• هسألٔ  4لَ اتْن سجل ثمتل ٍ ألش الوتْن ثمتلِ ػوذا فجبء آخش ٍ ألفش
أًِ َّ الزٕ لتلِ ٍ سجغ الومش األٍل ػي إلشاسُ دسا ػٌْوب المظبص
ٍ الذٗٔ ٍ ٗؤدى دٗٔ الومتَل هي ث٘ت الوفبل ػلفر سٍاٗفٔ ػوفل ثْفب
األطحبة ٍ ،ال ثأس ثِ ،لىي ٗمتظش ػلر هَسدّب ٍ الوت٘مي هي هَسد
فتَى األطحبة ،فلَ لن ٗشجغ األٍل ػي إلشاسُ ػول ػلر المَاػذ،
• ٍ لَ لن ٗىي ث٘ت هبل للوسلو٘ي فال ٗجؼذ إلضاهْوب أٍ إلفضام أحفذّوب
ثبلذٗٔ ٍ ،لَ لن ٗىي لْوب هبل ففٖ المَد إشىبل

14

تحزيز الًسيلة؛ ج ،2ص524 :

•
•

•
•

15

الثاوي الثيىة
الخبًٖ الجٌ٘ٔ:
ال ٗخجت هب َٗجت المظبص سَاء وبى فٖ الٌفس أٍ الطشف إال ثشفبّذٗي
ػذل٘ي ٍ ،ال اػتجبس ثشْبدٓ الٌسبء فِ٘ هٌفشدات ٍ ال هٌضوبت إلر الشجفل،
ٍ ال تَجت ثشْبدتْي الذٗٔ ف٘وب َٗجت المظبص*ً ،ؼن تجفَص شفْبدتْي
ف٘وب َٗجت الذٗٔ وبلمتل خطأ أٍ شفجِ ػوفذ ٍ ،ففٖ الجشاحفبت التفٖ ال
تَجت المظبص وبلْبشؤ ٍ هب فَلْب ٍ ،ال ٗخجت** هب َٗجت المظفبص
ثشْبدٓ شبّذ ٍ ٗو٘ي الوذػٖ ػلر لَل هشَْس.
* تل تًجة على األقًى ي لً مىفزدات.
** تل يثثت على األقًى ،وعم تشهادة المزأتيه ي يميه المدذعي تًجدة
الذية فيما يًجة القظاص.
تحزيز الًسيلة؛ ج ،2ص524 :

يعتثز في قثًل الشهادة تالقتل أن تكًن الشهادة طزيحة أي كالظزيحة

• هسألٔ ٗ 1ؼتجش فٖ لجَل الشْبدٓ ثبلمتل أى تىَى الشفْبدٓ طفشٗحٔ أٍ
وبلظشٗحًٔحَ لَلِ «لتلِ ثبلس٘ف» أٍ «ضفشثِ ثفِ فوفبت» أٍ «أساق
دهِ فوبت هٌِ»
• ٍ لَ وبى فِ٘ إجوبل أٍ احتوبل ال تمجل،
• ًؼن الظبّش ػذم االػتجبس ثبالحتوبالت الؼمل٘ٔ التٖ ال تٌبفٖ الظْفَس أٍ
الظشاحٔ ػشفب ،هخل أى ٗمبل فٖ لَلِ« :ضشثِ ثبلس٘ف فوبت»ٗ :حتول
أى ٗىَى الوَت ثغ٘ش الضشة ،ثل الظبّش اػتجبس الظَْس الؼمالئفٖ ٍ ،ال
ٗلضم التظشٗح ثوب ال ٗتخلل فِ٘ االحتوبل ػمال.
16

تحزيز الًسيلة؛ ج ،2ص525 :

يعتثز في قثًل الشهادة أن تزد شهادتهما على مًضًع ياحذ ي يطف ياحذ

• هسألٔ ٗ 2ؼتجش فٖ لجَل الشْبدٓ أى تشد شْبدتْوب ػلر هَضَع ٍاحذ
ٍ ٍطف ٍاحذ ،فلَ شْذ أحذّوب أًِ لتلِ غفذٍٓ ٍ اٙخفش ػشف٘ٔ أٍ
شْذ أحذّوب أًِ لتلِ ثبلسن ٍ اٙخش أًِ ثبلس٘ف أٍ لبل أحذّوب :أًفِ
لتلِ فٖ السَق ٍ لبل اٙخش فٖ الوسجذ لن ٗمجل لَلْوب ٍ ،الظبّش أًِ
ل٘س هي اللَث أٗضب،
• ًؼن لَ شْذ أحذّوب ثأًِ ألفش ثبلمتفل ٍ اٙخفش ثوشفبّذتِ لفن ٗمجفل
شْبدتْوب ٍ ،لىٌِ هي اللَث.
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تحزيز الًسيلة؛ ج ،2ص525 :

يعتثز في قثًل الشهادة أن تزد شهادتهما على مًضًع ياحذ ي يطف ياحذ

• هسألٔ [ 1المسبهٔ للوذػٖ]
• إرا وبى هغ الوذػٖ للذم لًث  َّ ٍ -تهمة للمدذعي عليده تأمدارات
ظاهزة  -ثذا ثِ فٖ ال٘وف٘ي ٗحلفف خوسف٘ي ٗوٌ٘فبٗ ٍ ،سفتحك هفب
سٌزوشُ.
•

18

الخالف؛ ج ،5ص303 :

يعتثز في قثًل الشهادة أن تزد شهادتهما على مًضًع ياحذ ي يطف ياحذ

•
• ٍ اى وبى لًث -ي هً قًة تهمة -حلف الَلٖ «الوذػٖ لتفل الؼوفذ»
خوس٘ي ٗوٌ٘ب

19

الجامع للشزائع؛ ص577 :

يعتثز في قثًل الشهادة أن تزد شهادتهما على مًضًع ياحذ ي يطف ياحذ

• (الخبهي) لَ لتل هي ال ٍاسث لِ ٍ ٌّبن لَث «»1
• أٍ لجس أحلف الوٌىش ،فئى ًىل فِ٘ هب تمذم.
• (  )1اللَث أهبسٓ ٗظي ثْب طذق الوذػٖ ف٘وب ادػبُ هي المتل وَجَد
رٕ سالح الولطخ ثبلذم ػٌذ لت٘ل فٖ دم ٍ .فٖ الٌْبٗٔ اللَث ّفَ أى
ٗشْذ شبّذ ٍاحذ ػلر إلشاس الومتَل لجل أى ٗوَت أى فالًب لتلٌٖ أٍ
ٗشْذ شبّذاى ػلر ػذآٍ ثٌْ٘وب أٍ تْذٗذ هٌِ لِ أٍ ًحَ رلهّ ٍ .فَ
هي التلَث التلطخ.

20

وضذ القًاعذ الفقهية على مذهة اإلمامية )حلّى ،مقذاد (؛ ص508 :

يعتثز في قثًل الشهادة أن تزد شهادتهما على مًضًع ياحذ ي يطف ياحذ

• اللَث :لبل ػٌِ الوحمك الحلٖ « :»1اللَث أهبسٓ ٗغلفت هؼْفب الظفي
ثظذق الوذػٖ ،وبلشبّذ ٍ لَ ٍاحذا ٍ ،ووب لَ ٍجذ هتشحطب ثذهٍِ ،
ػٌذُ رٍ سالح « »2ػلِ٘ دم ،أٍ فٖ داس لَم أٍ فٖ هحلٔ هٌفشدٓ ػفي
الجلذ ال ٗذخلْب غ٘ش أّلْب .أٍ فٖ طف همبثل للخظن ثؼذ الوشاهفبٍٓ ،
سٌتحذث ػٌِ فٖ فظل هستمل ثؼًَِ سجحبًِ.

• ( )1ششائغ اإلسالم د  2ص .209
• (ٗ )2ؼٌٖ :سالح ثبللغٔ الحذٗخٔ ٍ .أساد ثبلسالح :الحذ وحذ السى٘ي أٍ
الشهح .فزٍ السالح َّ حبهل اٙلٔ المبتلٔ ،أٍ َّ ًفس ّفزُ اٙلفٔ ٍ
َّ السالح ًفسِ ثبللغٔ الحذٗخٔ ووب للٌب.
21

ما يراء الفقه؛ ج ،9ص297 :

يعتثز في قثًل الشهادة أن تزد شهادتهما على مًضًع ياحذ ي يطف ياحذ

• إرا ادػر ػلر سجل أًِ لتل ٍل٘ب لِ ٍ ألبم شبّذٗي فشْذ أحذّوب أًِ
لتلِ غذٍٓ ٍ اٙخش أًِ لتلِ ػش٘ٔ ،أٍ شْذ أحذّوب أًِ لتلِ ثبلسى٘ي
ٍ اٙخش أًِ لتلِ ثبلس٘ف لن ٗخجت المتل ثشْبدتْوب ،ألى شْبدتْوب لفن
ٗىول ػلر فؼلٔ ٍاحذٓ ،فئى لتلِ ثىشٓ غ٘ش لتلِ ػش٘ب ٍ لتلِ ثبلس٘ف
غ٘ش لتلِ ثبلؼظب ،فَْ ووب لَ شْذ أًِ صًب ثْب فٖ ّزا الج٘ت ٍ اٙخش أًِ
صًب فٖ ث٘ت آخش لن ٗخجت الضًب ثشْبدتْن ،ألى شْبدتْن لن ٗىول ػلر
فؼل ٍاحذ.
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المثسًط في فقه اإلمامية؛ ج ،7ص254 :

يعتثز في قثًل الشهادة أن تزد شهادتهما على مًضًع ياحذ ي يطف ياحذ

• فئرا حجت أى المتل ال ٗخجت ثْزُ الشْبدٓ ،فْل ٗىَى ّفزا لَحفب أم ال
لبل لَم ول ٍاحذ هٌْوب ٗىزة طبحجِ ثَجفِ ٍ هخفل ّفزا َٗجفت
المسبهٔ ٍ لبل آخشٍى ال َٗجت المسبهٔ ٍ األٍل ألَى ألًْوب لذ اتفمب
ػلر المتل ٍ ،إى اختلفب فٖ و٘ف٘تِ.
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المثسًط في فقه اإلمامية؛ ج ،7ص254 :

يعتثز في قثًل الشهادة أن تزد شهادتهما على مًضًع ياحذ ي يطف ياحذ

• إرا ادػر سجل أًِ لتل ٍل٘ب لِ فألبم شبّذٗي فشْذ أحذّوب أًِ لتلفِ
ٍ شْذ اٙخش أًِ ألش ثمتلِ لن ٗخجت المتل ثشْبدتْوب ،ألى شْبدتْوب لن
ٗخجت ػلر 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 ػلِ٘ ثبإللشاس ال ٗىزة هي شْذ ػل٘فِ ثبلمتفل ٍ ،هفي شفْذ
ثبلمتل ال ٗىزة هي شْذ ػلر إلشاسُ ،فلْزا وبى لَحب.
• فئرا حجت أًِ لَث وبى لِ أى ٗحلف هغ أْٗوب شبء.
24

المثسًط في فقه اإلمامية؛ ج ،7ص254 :

يعتثز في قثًل الشهادة أن تزد شهادتهما على مًضًع ياحذ ي يطف ياحذ

• حن ال ٗخلَ المتل هي أحذ أهشٗي إهب أى ٗىَى خطأ أٍ ػوذا ،فبى وبى
خطأ حلف هغ أْٗوب شبء ٗوٌ٘ب ٍاحذٓ ،ألًِ إحجبت هبل ،فبى حلف هفغ
هي شْذ ثبلمتل فبلذٗٔ ػلر الؼبللٔ ،ألًْب دٗٔ حجتت ثبلجٌ٘ٔ ال ثئلشاسٍُ ،
إى حلف هغ هي شْذ لِ ثبإللشاس فبلذٗٔ فٖ هبلِ فٖ حلج سٌ٘ي ألًْفب
ٗخجت ثئلشاسُ.
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المثسًط في فقه اإلمامية؛ ج ،7ص254 :

يعتثز في قثًل الشهادة أن تزد شهادتهما على مًضًع ياحذ ي يطف ياحذ

• ٍ إى وبى المتل ػوذا ًظشت فبى وبى ػوذا ال َٗجت المَد ثحبل ،هخل
أى لتل ٍلذُ أٍ هسلن لتل وبفشا ،حلف هغ أْٗوب شفبء ٗوٌ٘فب ٍاحفذٓ،
ألًِ إحجبت هبل ٍ هغ أْٗوب حلف فبلذٗٔ هغلظٔ فٖ هبلِ ،ألى هي لتفل
ػوذا أٍ ألش ثمتل الؼوذ وبًت الذٗٔ فٖ هبلِ ٍ ،إى وبى ػوفذا َٗجفت
المَد حلف هغ أْٗوب شبء خوسف٘ي ٗوٌ٘فب ،ألى المتفل إرا وفبى ػوفذا
َٗجت المَد ،وبى الشبّذ الَاحذ لَحب ،حلف الَلٖ خوس٘ي ٗوٌ٘ب ،فئرا
حلف هغ أْٗوب شبء ٍجت المَد ػٌذًب ٍ ػٌذ لفَم الذٗفٔ هغلظفٔ ففٖ
هبلِ.
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المثسًط في فقه اإلمامية؛ ج ،7ص255 :

يعتثز في قثًل الشهادة أن تزد شهادتهما على مًضًع ياحذ ي يطف ياحذ

• ( )1ال شجْٔ فٖ أًِّ هغ تَلّف حجَت المتل هخلًب ػلر شْبدٓ شفبّذٗي،
ال هح٘ض ػي اػتجبس اتّحبدّوب هفي ح٘فج الوَضفَع ٍ هفي ح٘فج
األٍطبف ٍ الخظَط٘بت الشاجؼٔ إلر الضهبى ٍ الوىبى ٍ آلٔ المتفل ٍ
ًحَّب ،فال اػتجبس ثبلشْبدٓ فٖ األهخلٔ الوفزوَسٓ ففٖ الوفتي ،لخجفَت
االختالف الّزٕ هشجؼِ إلر التىبرة الومتضٖ للتسبلظ ٍ .اشفتشاوْوب
فٖ الشفْبدٓ ػلفر أطفل المتفل ال ٗجفذٕ ثؼفذ ػفذم اًفىبوفِ ػفي
الخظَط٘ٔ الوَجَدٓ فِ٘ الوشَْدٓ ثْب.
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تفظيل الشزيعة في شزح تحزيز الًسيلة  -القظاص؛ ص201 :

يعتثز في قثًل الشهادة أن تزد شهادتهما على مًضًع ياحذ ي يطف ياحذ

• ٍ هٌِ ٗظْش ػذم وَى ّزا الوَسد لَحبً ،خالفبً للش٘خ (لذّس سشُّ) ففٖ
الوجسَط «»1؛ ألىّ هَسدُ هب إرا وفبى ٌّفبن شفبّذ ٍاحفذ هخلًفبٍ ،
هشجغ الومبم ثؼذ التسبلظ إلر ػذم ٍجَد شْبدٓ فٖ الج٘ي أطفلًب ،ففال
ٗىَى لَحبً.
• ٍ ّزا ثخالف الفشع األخ٘ش ،فئًِّ ٍ إى لن تىي الشْبدٓ ف٘فِ همجَلفٔ
ثلحبظ إحجبت اإللشاس أٍ أطل المتل لؼذم اجتوبع الشفشائظ هفي ّفزُ
الجْٔ ،إلّب أًِّ ح٘ج ال ٗىَى ث٘ي الشْبدت٘ي تىبرة إلهىبى طفحّتْوب
ٍ طذلْوب ،ثل وَى ولّ ٍاحذٓ هٌْوب هؤِّٗذٓ لألُخشى ٗىَى لَحبً ،ووفب
َّ ظبّش.
• ( )1الوجسَط.254 /7 :
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تفظيل الشزيعة في شزح تحزيز الًسيلة  -القظاص؛ ص201 :

لً شهذ أحذ الشاهذيه تاإلقزار تالقتل مطلقا ي شهذ اآلخز تاإلقزار عمذا

• هسألٔ  3لَ شْذ أحذ الشبّذٗي ثبإللشاس ثبلمتل هطلمب ٍ شفْذ اٙخفش
ثبإللشاس ػوذا حجت أطل المتل الزٕ اتفمب ػلِ٘ ،فحٌ٘ئز ٗىلف الوذػر
ػلِ٘ ثبلج٘بى ،فئى أًىش أطل المتل ال ٗمجل هٌِ ٍ ،إى ألش ثبلؼوفذ لجفل
هٌِ ٍ ،إى أًىش الؼوذ ٍ ادػبُ الَلٖ فبلمَل لَل الجبًٖ هغ ٗوٌِ٘،
• ٍ إى ادػر الخطأ ٍ أًىش الَلٖ ل٘ل ٗمجل لَل الجفبًٖ ث٘وٌ٘فِ ٍ ،ف٘فِ
إشىبل ،ثل الظبّش أى المَل لَل الَلٖ،
• ٍ لَ ادػر الجبًٖ الخطأ ٍ ادػر الَلٖ الؼوذ فبلظبّش َّ التذاػٖ.
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تحزيز الًسيلة؛ ج ،2ص526 :
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