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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

لو قتل واحد رجلين  وو وثريع دايدا 21مسألة . •
دليى دلى التعاقب وو معا قتل بهم،و ال سبنل لهيم

، *ماله
بعرد يسااي ب  يعبت  ني القات  الرية الكامنة*•

اادراً أق  مو  لرد القتنل  ا يلوبي بلأو االألا  
سل  العقتولأو فنو كان  ردهم  شدة معالً يوبي ت
.ددية كامنة بأو االأا  هؤال  العشدة بعر القو

535: ، ص2تحديد الوسأنة؛ ج 
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أدلة العختال
يدل دلى الاختار •
ا ما روي متواتعاً د  النبي ص اليطل دم إمعء مسلم و مي•

ايا ورد م  ون الجاني ال يجني وثرع م  نفسه مخصوص ب
اا فيي إذا ثان الاقتول واحداً و ديته وثرع م  دية القاتل ث

ا قتل إمعوة رجالً و ددد القاتل و الاقتول سينان فيي  ي 
ار الفعض فال يبطل دم إمعء مسلم خالفاً للاقيام ثايا و ي

ة فيي مختلي  اليينع)إلنه العالمة الحلي ره في الاختلي 
( 452: ، ص9وحكام اليعيعة، ج 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا 
و ليو قتيل جاادية دايدا فح يع : و قال ابي  الجننيد•

بعيده وولناؤ م يطالبون بالقود، وقند باألوّل، و ثان لاي 
و ليم الدية في ماله، و لو دفا األول، سلّم إلى الراني، و ل
، قبيل يقم بنّنة بأنّه األول و وقعّ القاتيل باي  قتليه ووّال

قوله، و لو طلب جانعهم الدية، ثان دفوا دي  القيود، و
.ثانت الديات في ماله

: المو قول اب  الجنند  و الوجه دندي، لقوله دلنيه السي•
.«3»( ال يطلّ دم امعئ مسلم)

 452: ، ص9مختنف الشأعة في أدكام الشديعة، ج 
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

قصياص للباقن  اللفلو دفا وولناء بعض ال دلى ما•
، *م  دون ردّ  ي ء

أي مو دان أن يدد طالب القلود يلأًاً ا لكلو *•
 لرد  ني القات  الرية الكامنة بعرد القتن  نلاق 
تنل ، العافأو ا اادر فنو  في االأا  ثالثة ملو الق
.امنةفي الععال السابق، فعن  القات  ست دية ك

535: ، ص2تحديد الوسأنة؛ ج 
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

مينهم و إن تعاضى األولناء مع الجاني بالدية فلكل•
دية ثاملة، 

535: ، ص2تحديد الوسأنة؛ ج 
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

رضيا م  غنعاالستبداد بقتله لكل واحد منهم فهل •
و عيا يجوز مع ثون قتل الجانع م، وو الالباقن  وو 

، فلو قتل وما مع التعاقب فنقدم حق السابق فالسابق
ديعة متعاقبيا يقيدم حيق وليي األول فجياز ليه 

حق االستبداد بقتله بيال إذن مينهم، فليو دفيا فيال
للاتأخع منه و  ك ا؟

535: ، ص2تحديد الوسأنة؛ ج 



8

لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا 
وجوه، لعل ووجهها ددم جواز االستبداد و ليووم االذن •

لحاثم م  الجانع، لك  لو قتله لنس دلنه إال اإلثم، و ل
ه، في مال*تعويعه و ال  ي ء دلنه و ال دلى الجاني

بعلرد يسلااي ب  يعبت  ني القات  الريلة الكامنلة*•
اادللراً أقلل  مللو  للرد القتنلل  ا يللوبي بللأو االأللا  

  ديلة العقتولأو فنو كان  ردهم  شدة معالً يوبي تس
. كامنة بأو االأا  هؤال  العشدة بعر القود، كعا مد

535: ، ص2تحديد الوسأنة؛ ج 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا 
اع فنيه و لو اختلفوا في االستنفاء و لم ياكي  االجتاي•

ال فالاعجع القعدة فإن استوفى وحيد م بالقعدية وو بي
.*قعدة سقط حق الباقن 

بعلرد يسلااي ب  يعبت  ني القات  الريلة الكامنلة*•
اادللراً أقلل  مللو  للرد القتنلل  ا يللوبي بللأو االأللا  

  ديلة العقتولأو فنو كان  ردهم  شدة معالً يوبي تس
. كامنة بأو االأا  هؤال  العشدة بعر القود، كعا مد

535: ، ص2تحديد الوسأنة؛ ج 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا 
ل إذا قتل واحد مرال ديعة ونفس،ثبت لكي: 47مسألة •

قيه واحد م  وولناء الاقتولن  القود دلنيه ال يتعليق ح
فان قتل باألول سقط حق الباقن ، . بحق غنعه

و ان بادر وحد م فقتليه سيقط حيق ثيل واحيد مي  •
ق يسيقط حي: و به قال اليافعي إال ونيه قيال. الباقن 

الباقن  إلى بدل، و  و ثاال الديية فيي ماليه خا ية
«5».

182: ، ص5الخالف؛ ج 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا 
: ، و السعاج الو ياج483: 7، و حلنة العلااء 435: 18الاجاوع ( 5)•

، و الاغنيي البي  127: 2، و اليوجنو 22: 4، و مغني الاحتياج 484
، و 127: 26، و الابسيو  410: 9، و الييع  الكبنيع 407: 9قدامة 

، و 279: 8، و الهداية 115: 6، و تبنن  الحقائق 239: 7بدائع الصنائع 
.219: 6البحع الوخار 

182: ، ص5الخالف؛ ج 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا 
لينس يتداخل حقوقهم م  القصاص، ف: و قال وبو حننفة•

فان قتلوه . لواحد منهم ون ينفعد بقتله بل يقتل بجاادتهم
استوفى فقد استوفوا حقوقهم، و ان بادر واحد فقتله فقد

.«1»حقه، و سقط حق الباقن  ال إلى بدل 
قط مي  يقتل بجاادتهم، فاذا قتل س: و قال دراان البتي•

الديات واحدة، و ثان ما بقي مي  اليديات فيي تعثتيه
.«2»يأخ  ا وولناء القتلى بالحصص 

 183: ، ص5الخالف، ج 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا 
قوليه : و وي يا. «3»إجااع الفعقية و وخبيار م : دلنلنا•

فا  قال يتداخل « 4« »فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِنِّهِ سُلْطاناً»تعالى 
ل مة، و و وما إثبات البدل، فاأل ل بعاءة ا. فعلنه الداللة

ن الدية ال دلى ونا قد بننا و. إثبات الدية يحتاج الى دلنل
قوليه : او وي . تربت إال بالتعاضي، و ذلك مفقود  ا  نا

و . و لم يقل نفس بيأنفس« 5« »النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»تعالى 
.و لم يقل باألحعار« 6« »الْحُعُّ بِالْحُعِّ»قال 

 183: ، ص5الخالف، ج 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا 
، 115: 6، و تبنن  الحقيائق 42: 3، و اللباب 127: 26الابسو  ( 1)•

: 6، و الفتاوى الهنديية 278: 8و الهداية الاطبوع مع  ع  فتح القديع 
، و الاغنييي 435: 18، و الاجاييوع 239: 7، و بييدائع الصيينائع 5و 4

.410: 9، و اليع  الكبنع 406: 9الب  قدامة 
.435: 18الاجاوع ( 2)•
.867حديث 220: 10، و الته يب 1حديث 285: 7الكافي ( 3)•
.33: اإلسعاء( 4)•
.45: الاائدة( 5)•
.178: البقعة( 6)•

 183: ، ص5الخالف، ج 
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

ليو قتيل واحيد رجلين  وو(: الرالرة)•
و .هرجاال قتل بهم،و ال سبنل الى مال
.ةلو تعاضوا بالدية فلكل واحد دي

300: ، ص2؛ ج (دنّ ، محقق)العختصد الناف  في فقه اإلمامأة
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا 
إذا قتيل رجيل (: النهايية)قال الينخ فيي : 130مسألة •

د،فلنس رجلن  وو وثرع منهاا و وراد وولناء الاقتولن  القو
و ال لهم إلّا نفسه، و ال سبنل لهم دلى ماله و ال ورثتيه

ول داقلته، و إن ورادوا الدية، ثان لهم دلنه د  ثلّ مقتي
و تبعيه ابي  البيعّاج و ابي  . «2»دية ثاملة دلى الوفاء 

.«3»إدريس 

451: ، ص9مختنف الشأعة في أدكام الشديعة؛ ج 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا 
.33: االسعاء( 1)•
.747-746: النهاية( 2)•
.348: 3، السعائع 469: 2الاه ّب ( 3)•

451: ، ص9مختنف الشأعة في أدكام الشديعة؛ ج 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا 
إذا قتل واحد ديعة، فلكيلّ واحيد القيود، إذ ال (: الخالف)و قال في •

ن بيادر يتعلّق حقّه بحقّ غنعه، فإن قتل األوّل، سقط حقّ البياقن ، و إ
ي إلّيا وحد م فقتله، سقط حقّ ثلّ واحد م  الباقن ، و به قال الييافع

اع و اسيتدلّ بإجاي. يسقط إلى بدل  و ثاال الدية في ماليه: ونّه قال
ونّ الدية دلى ونّا قد بنّنّا. البدلالفعقة، و األ ل بعاءة ال مّة م  إثبات 

.«2»( الابسو )و  و اختناره في . «1»ال تربت إلّا بالتعاضي 

451: ، ص9مختنف الشأعة في أدكام الشديعة؛ ج 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا 
و ليو قتيل جاادية دايدا فح يع : و قال ابي  الجننيد•

بعيده وولناؤ م يطالبون بالقود، وقند باألوّل، و ثان لاي 
و ليم الدية في ماله، و لو دفا األول، سلّم إلى الراني، و ل
، قبيل يقم بنّنة بأنّه األول و وقعّ القاتيل باي  قتليه ووّال

قوله، و لو طلب جانعهم الدية، ثان دفوا دي  القيود، و
.ثانت الديات في ماله

: المو قول اب  الجنند  و الوجه دندي، لقوله دلنيه السي•
.«3»( ال يطلّ دم امعئ مسلم)

 452: ، ص9مختنف الشأعة في أدكام الشديعة، ج 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا 
قتولن  إنّه إذا ثان له مال فاختار وولناء الا(: الاقنعة)قول الافند في و •

إلّا الديات، ثان دلنه ديات الجاادة، و إن لم يك  له مال، فلنس لهم
لنياء نفسه، فإذا قتل، ثان مستقادا بجانيع مي  قتيل، و ليم يكي  ألو

. ، ال ينافي ما قلناه«4»الاقتولن  رجوع دلى ورثته بيي ء 
.47، الاسألة 183-182: 5الخالف ( 1)•

 452: ، ص9مختنف الشأعة في أدكام الشديعة، ج 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا 
.60: 7الابسو  ( 2)•
.1انظع ما دلّقنا دلنه في الاسألة ( 3)•
.745: الاقنعة( 4)•

 452: ، ص9مختنف الشأعة في أدكام الشديعة، ج 
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

إذا قتيل واحيد جاادية اميا دليى : تنقنح   ه الاسألة ون نقيول( 1)•
:التعتنب وو الجاع، فلألولناء مع الجاني وحوال

توفوا حقوقهم، ون يتفقوا ثلهم دلى قتله فنقتلوه بقتال م فقد اس-«1»•
.و ال سبنل الى ماله النه ال يجني الجاني دلى وثرع م  نفسه

بيت لهيم ون يتفقوا ثلهم دلى وخ  دية ثل قتنل دلى حدته فتر-«2»•
.اال قتلهدلنه ديات بحسب ثل قتنل مع رضاه ب لك و اال فلنس لهم

.ون يعفوا ثلهم مجانا فلنس لهم دلنه سبنل-«3»•
.العفوون ال يحصل اتفاق دلى االستنفاء قتال وو دية و ال دلى-«4»•

449: ، ص4؛ ج (دنّ ، مقراد )التنقأح الدائ  لعختصد الشدائ 
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

إذا قتل واحد 
جماعة اما على 

الترتيب أو 
الجمع، 
فلألولياء 

أن يتفقوا كلهم على قتله

أن يتفقوا كلهم على أخذ دية كل قتيل على حدته

أن يعفوا كلهم مجانا

وال يحصل اتفاق على االستيفاء قتال أو دية و ال على العف

449: ، ص4؛ ج (دنّ ، مقراد )التنقأح الدائ  لعختصد الشدائ 
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

إذا قتل واحد جماعة 
اما على الترتيب أو 

الجمع، فلألولياء 

أن يتفقوا كلهم على 
قتله

فيقتلوه بقتالهم

أن يتفقوا كلهم-«2»
على أخذ دية كل قتيل

على حدته

اه فتثبت لهم عليه ديات بحسب كل قتيل مع رض
بذلك

.رضاه بذلكعدم ليس لهم اال قتله مع 

.فليس لهم عليه سبيلأن يعفوا كلهم مجانا

ال يحصل اتفاق على 
ة االستيفاء قتال أو دي

.و ال على العفو

449: ، ص4؛ ج (دنّ ، مقراد )التنقأح الدائ  لعختصد الشدائ 
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

إذا قتل 
واحد 
جماعة 
اما على 
الترتيب

أو 
الجمع، 

ء فلألوليا

أن يتفقوا 
كلهم 
هعلى قتل

فيقتلوه 
بقتالهم

فقد 
استوفوا 
حقوقهم

ال سبيل
الى ماله 
النه ال 
يجني 
الجاني 
على 

أكثر من 
.نفسه

449: ، ص4؛ ج (دنّ ، مقراد )التنقأح الدائ  لعختصد الشدائ 
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

:فهنا مسائل•
ى ون يطلب بعض األولنياء الديية و يعضي( االولى)•

نب الجاني فهل للباقن  القصاص م  غنيع رد لنصي
له آخ  الدية ألن ثل واحد له حق مستقل ال تعلق
اني بحق اآلخع وم لنس لهم ذلك النه ال يجني الج
.دلى وثرع م  نفسه؟ احتااالن و حهاا األول

449: ، ص4؛ ج (دنّ ، مقراد )التنقأح الدائ  لعختصد الشدائ 
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

ديية ميع ون يعفو اليبعض فللبياقن  القصياص وو ال( الراننة)•
.التعاضي

449: ، ص4؛ ج (دنّ ، مقراد )التنقأح الدائ  لعختصد الشدائ 
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

ن  ان سبق واحيد يقيتص مي  الجياني فهيل للبياق( الرالرة)•
الاطالبة بالدية وم يسقط حقهم ال الى بدل؟ 

ا كال مي  فيوات محيل االسيتحقاق و الديية انايا تربيت •
بالتعاضي و لم يحصل،

ال يطيل دم اميعئ: و م  قوله  لى اللّه دلنه و آله و سلم•
و لايا فلو لم تؤخ  الدية لغنع الاقتص لوم االطيالل،. مسلم

.لو  لك قاتل العادتقدم م  وخ  الدية 

449: ، ص4؛ ج (دنّ ، مقراد )التنقأح الدائ  لعختصد الشدائ 
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

ص إذا قلنا بجواز وخ  الدية لا  ليم يقيت( العابعة)•
ة فنحتال ابتداء جيواز قتليه بواحيد و وخي  الديي

لية ال للباقن ، ألنه وتل  دلى ثل واحد نفسيا ثام
احدا تعلق لها باألخعى و اناا يالك الجاني بدال و

ن  فكان لبعض القصاص و للباقي الديية جاعيا بي
دم، و يحتال العي. الحقوق لئال يطل دم امعئ مسلم

.النه ال يجني الجاني دلى وثرع م  نفسه
 450: ، ص4التنقأح الدائ  لعختصد الشدائ ، ج 
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

األول إذا قلنا بجواز قتله بواحد يحتايل قتليه بي( الخامسة)•
القعدة لسبق استحقاقه القصاص م  غنع معارض، و تحتال

ئية لتساوي الجانع فيي السيبب و  يو قتيل الينفس الاكاف
.ددوانا، فتجب القعدة الستحالة التعجنح بغنع معجح

ا، إذ و يحتال ددم الحاجة الى القعدة بل يقتل بواحد مجاني•
.ال تعلق لواحد باآلخع

.و يحتال قتله لا  ح ع ولنه و طالب بالقود•

 450: ، ص4التنقأح الدائ  لعختصد الشدائ ، ج 
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

هيم لو قتل واحد رجلن  وو رجالًيا دايداً قتيل ب: الرالرة•
ب قتليه، الستحقاق وليّ ثل مقتول القصاص دلنيه بسيب

قن  فلو دفا بعض الاسيتحقّن  ال دليى ميال ثيان للبيا
قيدم القصاص م  دون ردّ دية، و به ينصّ الصيحنح الات

.ذيل الاسألة األُولى
بنل و إن اجتاعوا دلى الاطالبة استوفوا حقوقهم و ال سي•

.سهلهم إلى ماله فإنّ الجاني ال يجنى دلى وثرع م  نف

311: ، ص16؛ ج (الحريعة-ط )لياض العسائ  
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

وَ رَوَى الْحَسَ ُ بْ ُ مَحْبُوبٍ دَي ْ وَبِيي وَلَّيادٍ 5306•
لَ دَ ْ رَجُلٍ قُتِي-الْحَنَّا ِ قَالَ سَأَلْتُ وَبَا دَبْدِ اللَّهِ ع

وَ لَهُ وَبٌ وَ وُمٌّ وَ ابْ ٌ فَقَالَ الِابْ ُ وَنَيا وُرِييدُ وَنْ وَقْتُيلَ
قَاتِلَ وَبِي وَ قَالَ الْآخَعُ وَنَا وَدْفُو وَ قَيالَ الْيآخَعُ وَنَيا 

لِ فَلْينُعْطِ الِيابْ ُ وُمَّ الْاَقْتُيووُرِيدُ وَنْ آخُ َ الدِّيَةَ قَيالَ 
 مِ َ السُّدُسَ مِ َ الدِّيَةِ وَ يُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ

الدِّيَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّ ِي دَفَا وَ يَقْتُلُهُ 
138: ، ص4مو ال يحضده الفقأه؛ ج 
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

كيلّ و لو تعاضوا وي األولناء مع الجاني بالديية فل•
واحد منهم دية ثاملة، بال خالف وجده؛ لاا معّ م  

دفيا استحقاق ثلّ منهم دلنه نفساً ثاملة؛ و ل ا ليو
، «1»وحد م استحقّ الباقي القصاص مي  دون ردّ 

و الدية الاصالح بها م  ثيل إنّايا  يي دليى ميا 
، فايا يستحقّه، و لنس إلّا نفساً ثاملة ثايا دعفتيه

.لّبإزائها وي اً دية ثاملة إن لم يتعاضوا باألق
311: ، ص16؛ ج (الحريعة-ط )لياض العسائ  
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

لو ثم ثل ذا إذا اتفقوا دلى وحد األمعي ، و ومّا•
لقصاص، اختلفوا، فطلب بع هم الدية و الباقي ا

مي  ونّ الجياني ال : فهل لهيم ذليك؟ وجهيان
تنيل يجنى دلى وثرع م  نفسه، و م  ونّ لكل ق

حكاه بانفعاده، و ليو انفيعد ثيان لولنّيه« 2»
.القصاص و العفو دلى الدية

311: ، ص16؛ ج (الحريعة-ط )لياض العسائ  
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

ى و ال فعق في جانع ذليك بين  جنايتيه دلي•
وّل الجانع دفعةً وو دلى التعاقب، لكي  فيي األ

مي  اآلخيع، « 3»لم يك  وحد األولناء ووليى 
بالقعدة وو مطلقا لم « 4»حتى لو بادر وحد م 

اً يك  آثااً، بيل مسيتوفناً حقيه؛ ألنّ ليه نفسي
.ثاملة

311: ، ص16؛ ج (الحريعة-ط )لياض العسائ  
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

.دية: و في سائع النسخ« ن»وثبتناه م  ( 1)•
.قتل: «ب»في ( 2)•
.بالقود: زيادة« ن»و « س»في ( 3)•

311: ، ص16؛ ج (الحريعة-ط )لياض العسائ  
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

.به: زيادة« ن»في ( 4)•
 312: ، ص16، ج (الحديرة-  )رياض الاسائل •
ستلوامه م  ونّ الواجب في العاد القصاص، و قد فات محلّه، و م  ا: و في استحقاق الباقن  حننئ ٍ الدية وجهان•

ختيار ون يطلّ دم امعئ مسلم، فننتقل إلى بدلها، و  و الدية إن لم يك  الواجب ابتداءً وحد األميعي ، و األوّل م
.«2»، و  و األوفق باأل ل، و الراني مختار  نخنا اليهند الراني و غنعه «1»الينخ 

ق حيقّ البياقن ، و في الراني يقدّم السابق في االستنفاء؛ الستحقاقه القصاص منفعداً م  غنع معارض قبيل تعلّي•
.فنق ى له بحكم االستصحاب، و في وخ  الدية للباقن  الوجهان الاتقدمان

ل الينفس و يحتال مساواتهم، فال يحكم للسابق ثالسابق؛ ألنّ السبب الاوجيب السيتحقاق القصياص  يو قتي•
ليى الاكافئة داداً ظلااً، و  و متحقق في الجانيع، فنسيتوون فنيه، و يقيدّم وحيد م بالقعدية، وو يجتاعيون د

.االستنفاء
قّيه مي  غنيع و دلى ثلّ تقديع فإن بادر وحد م و استوفى وقع موقعه؛ ألنّ له نفساً مكافئة فقد استوفى تاام ح•

كال في سيقو  زيادة و إن وساء، حنث ال يكون  و السابق دلى القول بتقدياه وو لم نقل بالتخننع، و يبقى اإل 
.حق الباقن  م  حنث فوات محل القصاص وو االنتقال إلى الدية

•________________________________________
جليد، مؤسسيه آل البنيت دلينهم 16، (الحديرة-  )حائعى، سند دلى ب  محاد طباطبايى، رياض الاسائل •

   ق1418ايعان، اول، -السالم، قم 

311: ، ص16؛ ج (الحريعة-ط )لياض العسائ  
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

لقاديدة لو قتل واحد رجلن  وو رجاال دفعة وو دلى التعاقب فاقت ى ا•
استنفاء بعض استحقاق وولناء الاقتولن  القصاص بنحو االستقالل، فاع

مهيدورا القصاص ال يبقى موضوع فهل يكون الدّم دم غنع الاقتصّ له
ووال فنؤخ  الدّية؟

267: ، ص7؛ ج (خوانسالى، سأر ادعر )يام  العرالك في يدح مختصد الناف 
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

لوا وجاع إذا اجتاعوا دلى الاطالبة فقتلوه مبا عة منهم وو وثّ: يقالقد •
ال إذ م  قتله فقد استوفوا حقوقهم بال خالف فنه منيا بيل و ال إ يك

سه و ميع لنس لهم دلنه إلّا نفسه ألنّ الجاني ال يجني دلى وثرع م  نف
ه سيقط ددم االتّفاق فإن استوفى األوّل لسبقه وو بالقعدية وو مبادرتي

حقّ الباقن  دلى تعدّد، و وجيه سيقو  حيقّ البياقن  بيأنّ الواجيب 
عض القصاص دندنا و قد فات محلّه و الدّية ال تجب إلّا  لحا و الفي

ددمه و ثبوتها في م  قتل و  يعب و ميات و فينا  خلّصيه وولنياء 
اك األولناء الاقتول لدلنله فال يقاس دلنه ذلك، و لنس الاقام م  ا تع

عورة في القصاص الاقت ى ل ياان الاسيتوفي حصيص البياقن  ضي
.استحقاق ثلّ منهم القصاص مستقال ال مدخلنّة له في األخع

267: ، ص7؛ ج (خوانسالى، سأر ادعر )يام  العرالك في يدح مختصد الناف 



40

لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

ومّا ما ذثع م  ونّيه ميع اتّفياق الكيلّ قيد اسيتوفوا : ياك  ون يقالو •
و دلى حقوقهم، فلم يظهع وجهه فإنّه مع قتل الجاني ديعة مرال دفعة و

ل و لنس التعاقب ثن  استوفى حقوق الكلّ وال تعى لو  عب   ا القات
ة له مال إلّا بقدر دية واحد و  ل ياك  مع اتّفاق الكيلّ اسيتوفى ديي

الكلّ و الظا ع ونّ ما دلّ دلى ديدم بطيالن دم اميعئ مسيلم و ديدم 
لدّيية مهدوريّته آبنة د  التخصنص و مع وجود الاال للجاني تؤخي  ا

م  مال الجاني ثاا يظهع م  بعض األخبار، نعم لو 
 268: ، ص7جامع الادارك في  ع  مختصع النافع، ج •

267: ، ص7؛ ج (خوانسالى، سأر ادعر )يام  العرالك في يدح مختصد الناف 
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لو قتل  اادلر لينلأو أا أكعلد  علرا  نل  
التعاقب أا معا قت  بهم

نت في لووم الدّية دلى مال الجاني وو األقعب فاألقعب وو دلى ب كّ •
الاال وو اإلمام دلنه الصالة و السالم يكيون الاقيام مي  بياب العليم 

هع وجههيا اإلجاالي بن  الاكلّفن  و الاععوف في مرله البعاءة و لم يظ
لّي  فإنّه مع ددم جواز اإلذن في الاخالفة القطعنّية بالنسيبة إليى مك

.واحد ثن  يجوز بالنسبة إلى الاكلّفن  وو األثرع

267: ، ص7؛ ج (خوانسالى، سأر ادعر )يام  العرالك في يدح مختصد الناف 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا

:في   ه الاسألة جهات م  الكالم( 1)•
ونّه ال خالف و ال إ كال فيي ثبيوت: األُولى•

عيدّد، حقّ القصاص لكلّ م  وولناء الاقتول الات
با يعة بنحو لو اجتاعوا دلى الاطالبة فقتليوه م
  دون وو استنابة فقد استوفى ثلّ منهم حقّه مي

زيادة و ال نقصان، 
333: القصاص؛ ص-تفصأ  الشديعة في يدح تحديد الوسأنة 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا
قتل و ال مجال الحتاال ثبوت الدية دلى حسب تعدّد ال•

فسه، مع القصاص مع ثسع واحدة، إذ لنس لهم دلنه إلّا ن
ل و الجاني ال يجني دلى وثرع منها، خالفياً ليبعض و ي

قتل سقط مي  يقتل بجاادتهم، فإذا : الخالف حنث قال
الديات واحدة، و ثان ما بقي مي  اليديات فيي تعثتيه

«1».
: ، الاجايوع للنيووي47مسيألة 183/ 5: الخالف( 1)•

20 /8687.
333: القصاص؛ ص-تفصأ  الشديعة في يدح تحديد الوسأنة 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا
قو  ال إ كال في ونّ دفو وولناء بعيض موجيب لسي: الراننة•

حقّه م  القصاص، و ومّا حقّ غنعه فهو باق دلى حاليه، و ال
غنيع و دلنه فليو اسيتوفى. مجال لددوى السقو  فنه و لًا

لنيه ردّ العافي القصاص فقد استوفى تاام حقّه، و ال يجب د
 ي ء إلى القاتل وو ورثته، 

 334: القصاص، ص-تفصأ  الشديعة في يدح تحديد الوسأنة 



45

لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا
إذا ما تقدّم في  ورة تعدّد وولنياء الاقتيول الواحيدبخالف •

لنه ردّ ما دفى بع هم و اختار غنعه االستنفاء، حنث يجب د
لفيعق زاد د  نصنبه إلى القاتل وو ورثته دلى ما دعفت، و ا

.واضح

 334: القصاص، ص-تفصأ  الشديعة في يدح تحديد الوسأنة 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا
، و يدلّ في خصوص الاقام  حنحة دبد اليعحا •

  سيألته دي: قيال( دلنه السّالم)د  وبي دبد اللّه 
اء رجل قتل رجلن  داداً و لهاا وولناء، فعفيا وولني

م يقتل ال ي ل: فقال: وحد اا و وبى اآلخعون؟ قال
الحديث. يع ، و إن وحبّوا ون يأخ وا الدية وخ وا

«2».
، وبواب القصاص فيي 84/ 19: وسائل الينعة( 2)•

.3  52النفس ب 

 334: القصاص، ص-تفصأ  الشديعة في يدح تحديد الوسأنة 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا
وَ دَنْييهُ دَيي ْ وَحْاَييدَ دَيي ِ ابْيي ِ « 6»-35284-3•

: لَوَبِي دَبْدِ اللَّهِ ع قَامَحْبُوبٍ دَ ْ دَبْدِ العَّحْاَ ِ دَ ْ 
-سَأَلْتُهُ دَ ْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَنْ ِ دَاْداً وَ لَهُاَا وَوْلِنَياءُ

فَقَيالَ -فَعَفَا وَوْلِنَاءُ وَحَدِ ِاَا وَ وَبَيى الْيآخَعُونَ قَيالَ
ةَ وَ إِنْ وَحَبُّوا وَنْ يَأْخُ ُوا الدِّيَي-يَقْتُلُ الَّ ِي لَمْ يَعْ ُ

.وَخَ ُوا الْحَدِيثَ
.8-358-7الكافي -(6)•

113: ، ص29اسائ  الشأعة؛ ج 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا
ايته مي  لو تعاضى األولناء مع القاتل باا  و بدل جن: الرالرة•

دية واحدة الدية، فالظا ع تعدّد الدية بتعدّد الجناية ال تقسنم
ا  يو دلنهم، و الوجه فنه استحقاق ثلّ واحد منهم نفساً وو م
حيدة بدلها م  الدية الكاملة، و لنس مرل تعدّد األولناء مع و

يية الجناية، حنث إنّ تعاضنهم دلى الديية يوجيب ثبيوت د
.واحدة

 334: القصاص، ص-تفصأ  الشديعة في يدح تحديد الوسأنة 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا
لواحدة نعم قد دعفت ونّه ياك  وقوع التعاضي في الجناية ا•

س، ثايا دلى وضعاف الدية، و ال يعتبط باا يقع بدلًا د  النف
.ٰ  ال يخفى

 334: القصاص، ص-تفصأ  الشديعة في يدح تحديد الوسأنة 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا

د ذثع فناا لو وراد الجانع القصاص، و ق: العابعة•
بداد في الات  احتااالت ثالثة في جيواز اسيت

، ثلّ واحد منهم م  دون االستئ ان م  البياقي
.  ه الصورةو ددم جوازه في 

 334: القصاص، ص-تفصأ  الشديعة في يدح تحديد الوسأنة 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا
لّ ثبوت حقّ القصياص باإلضيافة إليى ثي: منيأ األوّل•

ي واحد منهم مستقال، لكيون جنايتيه بالنسيبة إلنيه  ي
غنع الجناية دلى النفس، و ال وجه للووم الاعاجعة إلى ال

.و االستئ ان منه
إنّ الحيقّ و إن ثيان ثابتياً لكيلّ واحيد : و منيأ الراني•

ث لك، إلّا ونّ ثون متعلّق الحيقّ واحيداً يقت يي ديدم
ى تعجنح واحد دلى اآلخع، بيل توقّي  االسيتنفاء دلي

.االستئ ان، و جعله في الات  ووجه االحتااالت
 335: القصاص، ص-تفصأ  الشديعة في يدح تحديد الوسأنة 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا
ن ثبيوت ونّه في القتل الاتعاقيب يكيو: و منيأ التفصنل•

بوتيه حقّ القصاص لوليّ األوّل قبيل ثبوتيه للرياني، و ث
تل الاعي و للراني قبل ثبوته للرالث، و  ك ا، بخالف الق
.الاقارن، فإنّه ال تقدّم لواحد دلى اآلخع و لًا

بوت حقّ و لكنّه يعد دلنه ونّ القبلنة الوماننة ال توجب ث•
ديون التقدّم ثاا في الغعماء الاتعدّد باإلضيافة إليى الاي

.الواحد، و دلنه فال فعق بن  الفعضن  و لًا

 335: القصاص، ص-تفصأ  الشديعة في يدح تحديد الوسأنة 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا
هيل تقديع ددم جواز االستبداد لو بيادر فٰ  ثمَّ إنّه دلى•

ون داله مجيعّد اإلثيم و التعوييع، وو يكيٰ  يتعتّب دلى
موجباً لربوت الدية دلنه وو دلى الجاني؟ 

، بعد الظا ع ونّه ال مجال الحتاال ثبوت الدية دلنه و لًا•
ان، ثون استنفائه باقدار حقّه م  دون زييادة و ال نقصي

استبدّ بخالف األولناء الاتعدّدي  في الجناية الواحدة إذا
.وحد م و بادر إلى القصاص

 335: القصاص، ص-تفصأ  الشديعة في يدح تحديد الوسأنة 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا
و ومّا ثبوت الديية فيي ميال الجياني، فالظيا ع وقيوع •

  االختالف فنه، فالايهور بيل الاحكيي دي  الابسيو
اإلجااع دلنيه  يو سيقو  حيق « 2»و الخالف « 1»

و العلّامية « 4»، و د  وبي دلي «3»بدل الباقن  ال إلى 
إنّ « 7»و بعض آخيع « 6»و ولده « 5»في بعض ثتبه 

.«8»ئع لغنع الاستوفي الدية، و تعدّد الاحقّق في اليعا

 335: القصاص، ص-تفصأ  الشديعة في يدح تحديد الوسأنة 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا
.61/ 7: الابسو ( 1)•
.47مسألة 182183/ 5: الخالف( 2)•
، 348/ 3: ، السيعائع432: ، الوسينلة469/ 2: ، الاهي ّب747: النهاية( 3)•

.317: ، الاختصع النافع579: الجامع لليعائع
.130مسألة 452/ 9: دنه في مختل  الينعةٰ  حكى( 4)•
، 130مسييألة 452/ 9: ، مختليي  الييينعة201/ 2: إر يياد األذ ييان( 5)•

.284/ 2: قوادد األحكام
.626و 573/ 4: إي ا  الفوائد( 6)•
.449/ 4: التنقنح العائع( 7)•
.1004/ 4:  عائع اإلسالم( 8)•

 335: القصاص، ص-تفصأ  الشديعة في يدح تحديد الوسأنة 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا

لّ و منيأ الربوت ونّ الجاني قد وتل  دليى ثي•
ي واحد منهم نفساً ثاملية ال ارتبيا  لهيا ببياق
لًا النفوس الاتلفة، و إنّايا ياليك الجياني بيد

بيدل، واحداً، فكان لا  لم يقتصّ الدية لتع ّر ال
بيوت و لئال يبطل دم امعئ مسلم، و لفحوى الر

.فنا  قتل و  عب و مات

 336: القصاص، ص-تفصأ  الشديعة في يدح تحديد الوسأنة 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا
:و يظهع الجواب د  وثرع   ه الوجوه مع مالحظة ومعي •
وت ما تقدّم م  ونّ الرابت في مورد القصاص و ثبي: وحد اا•

ننه و بين  القصاص بنحو التعنّ  ال التخننع بالاوجب له  و 
وخي  ، بحنث ثان الولي مخنّعاً بين  القصياص و بين الدية

بيل الدية، و إذا اختار الدية ثان اللّازم دلى الجاني القبيول
عاضيي االنتقال إلنها يتوقّ  دلى التعاضي، و ربّايا ثيان الت

.بالوائد دلى الدية وو وقل منها

 336: القصاص، ص-تفصأ  الشديعة في يدح تحديد الوسأنة 
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قت  الععر يويب القصاص
القول في ثنفنة االستنفاء•
نا و قتل العاد يوجب القصاص دننا، و ال يوجب الدية ال دن1مسألة •

، و **لدييةفلو دفا الولي القود يسقط و لنس له مطالبة ا،*ال تخننعا
لنس للولي غنع ا،***لو ب ل الجاني نفسه

.هذا هو الحكم في الخطوة األال *•
.ب  لو  ف  الولي القود، يعبت الرية**•
ه بليي اليجوب لنجاني بذل نفسه ب  يجب  نأه تخنلأ  نفسل***•

.طديق يعكو، نعم لأس لنولي إيبال الجاني بإ طا  الرية

534-533: ، ص2تحديد الوسأنة؛ ج 
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قت  الععر يويب القصاص
ربيت ، و ال ت*و لو دفا الولي بيع  الدية فللجياني القبيول و ددميه•

و ليو دفيا الدية إال بعضاه، فلو رضي بها يسقط القود و تربت الديية،
بل سيقط بيع  الدية  ح دلى األ ح، و لو ثان  بنحو التعلنق فإذا ق
،**هالقود، و لو ثان اليع  إدطاء الدية لم يسقط القود إال بإدطائ

نفسله قر مد أنه اليجوب لنجاني بذل نفسه ب  يجب  نأه تخنلأ *•
.ةبيي طديق يعكو، نعم لأس لنولي إيبال الجاني بإ طا  الري

العفو ألن العفو بشدط الرية أا إ طا  الرية معناه إلتزام الولي بل**•
بشدط إلتزام الجلاني بالريلة أا إ طلا  الريلة ا هلذيو اإللتلزامأو

طاً دت  قأ  العتقابنأو  قر يجب الوفا  به فأصح ا لأس ايقا اً مشدا
.فأه إيكال أا من 

534-533: ، ص2تحديد الوسأنة؛ ج 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا
سيه، ونّ الجاني ال يجني دلى وثريع مي  نف: ثاننهاا•

اتقدّمية ثاا وقع التصعيح به في بعض العواييات ال
، فإنّه مع مالحظية  ي ي  األميعي  ال يبقيى «1»

.مجال لربوت الدية باإلضافة إلى الباقن 
، وبيواب 62و 61و 59/ 19: وسائل اليينعة( 1)•

.18و 10و 1  33القصاص في النفس ب 

 336: القصاص، ص-تفصأ  الشديعة في يدح تحديد الوسأنة 



61

لَا يَجْنِي الْجَانِي  َنَ  أَكْعَدَ مِوْ نَفْسِهِ
بَابُ حُكْمِ العَّجُلِ يَقْتُلُ الْاَعْوَةَ وَ الْاَعْوَةِ تَقْتُلُ العَّجُلَ 33•
مُحَاَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ دَ ْ مُحَاَّيدِ بْي ِ يَحْنَيى دَي ْ « 5»-35200-1•

وَحْاَدَ بْ ِ مُحَاَّدٍ وَ دَ ْ دَلِيِّ بْ ِ إِبْعَا ِنمَ دَ ْ وَبِنيهِ جَاِنعياً دَي ِ ابْي ِ 
ولُ فِيي مَحْبُوبٍ دَ ْ دَبْدِ اللَّهِ بْ ِ سِنَانٍ قَالَ سَاِعْتُ وَبَا دَبْدِ اللَّهِ ع يَقُ

-قَالَ إِنْ  َاءَ وَ ْلُهَا وَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ-مُتَعَاِّداً« 6»رَجُلٍ قَتَلَ امْعَوَتَهُ 
اءُوا وَخَي ُوا نِصيْ َ الدِّيَيةِ -وَ يُؤَدُّوا إِلَى وَ ْلِهِ نِصْ َ الدِّيَةِ وَ إِنْ  يَ

قَالَ إِنْ-وَ قَالَ فِي امْعَوَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَاِّدَةً-خَاْسَةَ آلَافِ دِرْ َمٍ
ايَتِيهِ وَ لَنْسَ يَجْنِي وَحَدٌ وَثْرَعَ مِي ْ جِنَ- َاءَ وَ ْلُهُ وَنْ يَقْتُلُو َا قَتَلُو َا

.دَلَى نَفْسِهِ

80: ، ص29اسائ  الشأعة؛ ج 
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لَا يَجْنِي الْجَانِي  َنَ  أَكْعَدَ مِوْ نَفْسِهِ
5مي  البياب 2، وورد  دره في الحديث 4-299-7الكافي -(5)•

.م  وبواب ديات النفس
.ومعوة-في الاصدر-(6)•

80: ، ص29اسائ  الشأعة؛ ج 
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لَا يَجْنِي الْجَانِي  َنَ  أَكْعَدَ مِوْ نَفْسِهِ
وَ دَنْهُ دَ ْ مُحَاَّدِ بْي ِ خَالِيدٍ « 6»-35209-10•

بْدِ دَ ِ ابْ ِ وَبِي دُاَنْعٍ دَ ْ  ِيَامِ بْ ِ سَالِمٍ دَ ْ وَبِي دَ
ا قَيالَ لَي-اللَّهِ ع فِي الْاَعْوَةِ تَقْتُلُ العَّجُلَ مَيا دَلَنْهَيا

.يَجْنِي الْجَانِي دَلَى وَثْرَعَ مِ ْ نَفْسِهِ
، و االستبصييار 712-182-10التهيي يب -(6)•

4-267-1008.

83: ، ص29اسائ  الشأعة؛ ج 
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لَا يَجْنِي الْجَانِي  َنَ  أَكْعَدَ مِوْ نَفْسِهِ
نْ ِ « 4»-35217-18• مُحَاَّدُ بْ ُ دَلِيِّ بْي ِ الْحُسيَ

 ْ بِإِسْنَادِهِ دَ ْ وَبِي وُسَامَةَ دَ ْ دَبْدِ اللَّهِ بْ ِ سِنَانٍ دَي
-اِّدَةًفِي امْعَوَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا مُتَعَ: وَبِي دَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

جْنِي وَ لَنْسَ يَ-قَالَ إِنْ  َاءَ وَ ْلُهُ وَنْ يَقْتُلُو َا قَتَلُو َا
.وَحَدٌ جِنَايَةً دَلَى وَثْرَعَ مِ ْ نَفْسِهِ

.5225-114-4الفقنه -(4)•

85: ، ص29اسائ  الشأعة؛ ج 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا
ن  مع ونّ الفعق بن   ورة االجتااع دلى القصاص و بي•

ى  ورة مبادرة وحد م به بعدم ثبوت الديية فيي األولي
و دون الراننة ماّا ال يكون له وجه، فإن مجعّد الابيادرة
نّ إن ثان غنع جائو بناء دلى القول بعيدم الجيواز، إلّيا و

الباقن  اقت اءه لربوت الدية دلى الجاني مع تحقّق معاد
م فيي و  و القصاص ال سبنل إلنه و لًا، و ثبوت الحكي

القاتل ال ي  عب و ميات حنيث يكيون دليى خيالف 
.القاددة ال مجال إلسعائه إلى الاقام

 337: القصاص، ص-تفصأ  الشديعة في يدح تحديد الوسأنة 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا
الدية و ددم بطالن دم امعئ مسلم ال يقت ي ثبوت•

تلوم بعد تحقّق القصاص، و ددم االسيتئ ان ال يسي
عنيا فالظا ع باالحظة ميا ذث. البطالن ثاا ال يخفى

ل سقو  حقّ الباقن  مطلقياً، نعيم ليو تعاضيوا قبي
إجييعاء القصيياص ميي  الاسييتوفي دلييى الدييية و 
وخ و ا مي  القاتيل ال يكيون القصياص موجبياً 

.لعجودها إلى ورثة القاتل
 337: القصاص، ص-تفصأ  الشديعة في يدح تحديد الوسأنة 
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لو قت  اادر لينأو أا أكعد  عرا

و ليم إذا اختلفوا في االسيتنفاء: الخامسة•
ثنل فال ياك  االجتااع بالابا عة وو بالتو

محنص د  العجوع إلى القعدة، لايا ميعّ 
.في بعض الاسائل الاتقدّمة

 337: القصاص، ص-تفصأ  الشديعة في يدح تحديد الوسأنة 
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التوكأ  في استأفا  القصاص

اص، يجوز التوثنل فيي اسيتنفاء القصي22مسألة •
العول فلو دوله قبل استنفائه فيإن دليم الوثنيل بي
 دية، فعلنه القصاص،و إن لم يعلم فال قصاص و ال

اء فيان و لو دفا الاوثل د  القصاص قبل االستنف
ن ليم دلم الوثنل و استوفاه فعلنيه القصياص، و إ

ليى يعلم فعلنه الدية، و يعجيع فنهيا بعيد األداء د
.الاوثل

535: ، ص2تحديد الوسأنة؛ ج 
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التوكأ  في استأفا  القصاص
يجوز التوثنل في استنفاء القصاص بال خالف،: 45مسألة •
غنبتيه، فأما في حيال. و يجوز للوثنل استنفاؤه بايهد منه بال خالف•

.فال ي يقت نه م  بنا ونه يجوز وي ا
:و أل حاب اليافعي فنه ثالث طعق•
دليى ظيا ع قوليه فيي -مرل ميا قلنياه-يجوز قوال واحدا: وحد ا•

.«1»الجنايات 

181: ، ص5الخالف؛ ج 
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التوكأ  في استأفا  القصاص
.«2»-دلى ما قال في الوثالة-ال يجوز قوال واحدا: و منهم م  قال•
:و منهم م  قال دلى قولن •
.مرل ما قلناه و  و الصحنح دند م-يجوز: وحد اا•
.«3»و به قال وبو حننفة . ال يجوز: و اآلخع•
.أنه ال مان  مو ذلك، ا العن  يحتاج إل  دلأ : دلأننا•

181: ، ص5الخالف؛ ج 



71

التوكأ  في استأفا  القصاص
.يجوز التوثنل باستنفاء القصاص بغنبة منه: 46مسألة •
:و لليافعي فنه قوالن•
.دقد الوثالة باطل، إذا قال ال يستوفنه إال بايهد منه: وحد اا•
.«4» حنح، إذا قال يستوفنه منه بغنبة منه : و الراني•
.ما قلناه في الاسألة األولى سواء: دلنلنا•

181: ، ص5الخالف؛ ج 
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التوكأ  في استأفا  القصاص
:الخامس ديع. 7135•
لّ ثمّ غياب يصحّ التوثنل في استنفاء القصاص، فإن و ث•

لعفو، و إن و دفا د  القصاص بعد استنفاء الوثنل، بطل ا
م يعلم ثان قبله، و دلم الوثنل، اقتصّ م  الوثنل، و لو ل

نيل الوثنل فال قصياص، النتفياء العيدوان، و دليى الوث
ع بهيا الدّية، ألنّه با ع قتل م  ال يستحقّ قتليه، و يعجي

ال دلى الاوثّل، ألنّه غارّ، ومّا لو ثان العفو إلى الدّيية، في
.ضاان دلى الوثنل، ألنّها ال تربت إلّا  لحا

497: ، ص5؛ ج (الحريعة-ط )تحديد األدكام الشد أة  ن  مذهب اإلمامأة 
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التوكأ  في استأفا  القصاص
ت و لو ب لها الجاني و لم يعلم الوثنيل و اقيتصّ، وخي •

الدّية م  الوثنل لورثة الجياني، و رجيع الاوثّيل دليى
اا ودّاه، ورثة الجاني بالدّية، و رجع الوثنل دلى الاوثّل ب

 498: ، ص5، ج (الحريعة-ط )تحديد األدكام الشد أة  ن  مذهب اإلمامأة 
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التوكأ  في استأفا  القصاص
تظهع فائدة وخ  الورثة مي  الوثنيل ثيمّ دفعهيم إليىو •

حيد الاوثّل ثمّ دفع الاوثّل إلى الوثنل فنايا إذا ثيان و
يته الاقتولن  رجال و االخع امعوة، فنأخ  ورثة الجاني د
عدّ م  الوثنل، و يدفعون إلى الاوثّل ديية ولنّيه، ثيمّ يي

.الاوثّل إلى الوثنل قدر ما غعمه

 498: ، ص5، ج (الحريعة-ط )تحديد األدكام الشد أة  ن  مذهب اإلمامأة 
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التوكأ  في استأفا  القصاص
لقصياص، و لو وثّله في استنفاء القصاص، ثمّ دوله قبل ا•

علنيه ثمّ استوفى، فإن ثان الوثنيل قيد دليم بيالعول، ف
رثية القصاص لورثة الجاني، و للاوثّل العجوع دليى الو
طالن بدية ولنّه، و لو لم يعلم فال قصياص و ال ديية، ليب
قلنيا العول إن قلنا إنّ الوثنل إنّاا ينعول باإلدالم، و إن
لوثنيل، إنّه ينعول بالعول فإن لم يعلم، فال قصاص دلى ا

و يغعم الدّيية لابا يعته اإلتيالف، و يعجيع بهيا دليى
.الاوثّل، و يعجع الاوثّل دلى الورثة

 498: ، ص5، ج (الحريعة-ط )تحديد األدكام الشد أة  ن  مذهب اإلمامأة 


