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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
لَ شْذ احٌاى توا َٗجة قتال كاالستذاد هخال أٍ شْذ أستؼةٔ   39هسؤلٔ •

حن حثت أًْن شْذٍا صٍسا تؼذ اجةشا  الدةذ أٍ     توا َٗجة سجوا كالضًا
القصاص لن ٗعوي الداكن ٍ ال الوؤهَس هي قثلِ فٖ الدذ، ٍ كاى القَد 

ػلى الشَْد صٍسا هغ سد الذٗٔ ػلى حساب الشَْد، 
ٍ لَ ؼلة الَلٖ القصاص كزتا ٍ شْذ الشَْد صٍسا فْل القَد ػلةْ٘ن  •

.ٍجَُ، أقشتْا األخ٘ش جو٘ؼا أٍ ػلى الَلٖ أٍ ػلى الشَْد؟

514: ، ص2 تحرير الَسيلة؛ ج
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
شْذ أستؼةٔ  أٍ   الخالخٔ لَ شْذ احٌاى توا َٗجة قتال كالقصاصالصَسٓ •

توا َٗجة سجوا كالضًا ٍ حثت أًْن شةْذٍا صٍسا تؼةذ االيةت٘ ا  لةن     
ٗعوي الداكن ٍ ال الدذاد ٍ كاى القَد ػلى الشَْد ألًِ تسث٘ة هتلف 

تؼادٓ الششع 
لَ ػلن الَلٖ ٍ تاشش القصاص كاى القصةاص ػل٘ةِ دٍى الشةَْد    ًؼن •

.لقصذُ الى القتل الؼذٍاى هي غ٘ش غشٍس

185: ، ص4 شرائع اإلسالم في هسائل الحالل ٍ الحرام؛ ج
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
لَ شْذ احٌاى توا َٗجة قتال كالقصاص، أٍ شْذ أستؼٔ تالضًا فقتةل،  ٍ •

حنّ حثت التضٍٗش تؼذ االيت٘ ا ، فالقَد ػلى الشَْد، ٍ ال ظةواى ػلةى   
.الداكن ٍ الدذّاد

ٍ لَ ػلن الَلّٖ تضٍٗش ّن ٍ تاشش فؼلِ٘ القَد دٍى الشةَْد، ٍ لةَ لةن    •
.ٗثاشش فالقَد ػلى الشَْد ٍ اى أرى فِ٘ الَلّٖ

532: ، ص2 هعالن الديي في فقه آل ياسيي؛ ج
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
.«الخ. لَ شْذ احٌاى توا َٗجة قتال»: قَلِ•
ّزُ الصَسٓ هوّا اجتوغ فِ٘ الوثاششٓ هغ التسث٘ة هغ غلثٔ السةثة  ( 1)•

ػلى الوثاششٓ، ٍ رلك ارا أخشجْا السثة ػي كًَْا ػذٍاًا هغ تَل٘ذُ 
لْا، فبى شْادٓ الشَْد توا َٗجة القصاص ٍ الشجن ٍلذت الوثاشةشٓ  
تِ، ٍ أخشجْا ػي كًَْا ػذٍاًا، فكاًت الشْادٓ ّةٖ الوَجثةٔ للقتةل    

.الؼذٍاى دٍى فؼل الداكن ٍ الَلّٖ
ٍ ال اشكال فٖ حثَت القصاص ػلى الوثاشش لةَ ػلةن أًْةن شةْذٍا     •

صٍسا، ألًِّ َّ القاتل ػذٍاًا، ٍ اى كاى قذ تٌةى اةاّشا ػلةى الدكةن     
.الوستٌذ الى الشْادٓ

92: ، ص15 هسالك األفهام إلى تٌقيح شرائع اإلسالم؛ ج
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
لَ شْذ احٌاى توا َٗجة قتال كالقصاص، أٍ شْذ أستؼٔ : الخالخٔالصَسٓ •

توا َٗجة سجوا كالضًا، ٍ حثت أًْن شةْذٍا صٍسا تؼةذ االيةت٘ ا  لةن     
؛ ألًِّ تسةث٘ة  (1)ٗعوي الداكن ٍ ال الدذّاد ٍ كاى القَد ػلى الشَْد 

.هتلف تؼادٓ الششع
ًؼن، لَ ػلن الَلٖ ٍ تاشش القصاص كاى القصاص ػل٘ةِ دٍى الشةَْد،   •

.لقصذُ الى القتل للؼذٍاى هي غ٘ش غشٍس

52: كتاب القصاص؛ ص -تٌقيح هثاًي األحكام 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
الصَسٓ الخالخٔ هي الوشتثٔ الشاتؼٔ التٖ ٗكَى اًعوام فؼةل اًسةاى   ( 1)•

آخش دخ٘ال فٖ تدقّق القتل، ها ارا شْذ احٌاى توا َٗجة قتال كوةا ارا  
شْذا توَجة القصاص أٍ شْذ أستؼٔ توا َٗجة الشجن كالضًا ٍ حثةت  
أًّْن شْذٍا تالوَجة صٍسا ٍ تْتاًا فبًِّ ال خالف فٖ ظواى الشَْد ٍ 
أًِّ ٗتؼلّق ػلْ٘ن القَد، لوا ركشًا فٖ تدج الشْادٓ هي اػتثاس الشةاسع  

.شاّذ الضٍس هتل ا فٖ األهَال ٍ غ٘شّا

52: كتاب القصاص؛ ص -تٌقيح هثاًي األحكام 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
فٖ هؼتثشٓ هسوغ كشدٗي ػي أتٖ ػثذ اللِّ ػلِ٘ السّالم الوشٍٗٔ فٖ ٍ •

ٖ »ال قِ٘  شْذٍا ػلى سجل تالضًا فشجن حنّ سجغ أحذّن فقال أستؼٔ  ف
فبًِّ قال شْذت ػلِ٘ : قلت: ػلِ٘ الذّٗٔ قال: شككت فٖ شْادتٖ قال

.«1« »ٗقتل :قالهتؼوّذا، 
ٍ الوشاد أىّ ػلِ٘ ستغ الذّٗٔ أٍ القتل تؼذ اسجاع حالحٔ أستاع الذٗٔ الةى  •

.أٍل٘ائِ، تقشٌٗٔ غ٘شّا كوؼتثشٓ السكًَٖ اٙت٘ٔ

.24: 3هي أتَاب الشْادات، الدذٗج  12، الثاب 18د : الَيائل( 1)•

 53: كتاب القصاص، ص -تٌقيح هثاًي األحكام 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
يؤلت أتا ػثذ اللِّ ػي »: هٌْا صد٘دٔ اتشاّ٘ن تي ًؼ٘ن األصدٕ، قالٍ •

:أستؼٔ شْذٍا ػلى سجل تالضًا فلوا قتل سجغ أحذّن ػي شْادتِ قال
« ٍ ٗئدّٕ الخالحٔ الى أّلِ حالحٔ أستاع الذّٗٔ[ الشاجغ]ٗقتل الشاتغ : فقال•

«2».
.ٍ الوشاد هي سجَػِ، االػتشاف تتؼوّذُ تقشٌٗٔ غ٘شّا•

: 2هةي أتةَاب الشةْادات، الدةذٗج      12، الثاب 18د : الَيائل( 2)•
240.

 53: كتاب القصاص، ص -تٌقيح هثاًي األحكام 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
... فٖ هؼتثشٓ السكًَٖ ػي جؼ ش، ػي أتِ٘، ػي ػلٖ ػل٘ةِ السّةالم   ٍ •

ٍ قال فٖ أستؼٔ شْذٍا ػلى سجل أًْن سأٍُ هغ اهشأٓ ٗجاهؼْا ٍ ّةن  »
ٗغشم ستغ الذّٗٔ ارا قال شةثِّ  : ٌٗظشٍى، فشجن حنّ سجغ ٍاحذ هٌْن، قال

ػلّٖ، ٍ ارا سجغ احٌاى ٍ قاال شثِّ ػلٌ٘ا غشّها ًصف الذّٗٔ، ٍ اى سجؼَا 
شةْذًا تةالضٍس قتلةَا    : شثِّ ػلٌ٘ا غشّهَا الذّٗٔ، فبى قالَا: كلّْن ٍ قالَا

.«3« »جو٘ؼا
: 2هةي أتةَاب الشةْادات، الدةذٗج      14، الثاب 18د : الَيائل( 3)•

243.

 53: كتاب القصاص، ص -تٌقيح هثاًي األحكام 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
ٍ ػلى رلك فْزُ الشٍاٗات ٍ ًدَّا تٌ ٖ ظواى الذٗٔ ػي الدةاكن ٍ  •

الدذّاد ٍ تخثت ظواًْا أٍ القَد ػلى الشَْد، ٍ ّزا ٗجشٕ فٖ الشْادٓ 
.توَجة القصاص أٗعا

 53: كتاب القصاص، ص -تٌقيح هثاًي األحكام 



12

لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
، لَ ايتَفى الَلٖ القصاص تؼذ حثَت هَجثِ ػٌذ الداكن، ٍ كةاى  ًؼن•

ػالوا تتضٍٗش الشَْد ٍ تؽالى شْادتْن، ٗكَى القصاص ػلةى الةَلٖ؛   
.ألًِّ قاتلِ ػذٍاًا هي غ٘ش غشٍس

ٍ أهّا ارا لن ٗثاشش الَلٖ القصاص ٍ ؼلة هي الدذّاد االيةت٘ ا  فْةل   •
ٗكَى الدال كوا ارا تاششُ فٖ تؼلّق القصاص ػلةى الةَلٖ أٍ ٗكةَى    
الَلٖ فٖ ال شض أحذ الششكا  فٖ القتل ال ٗثؼذ األٍل اليةتٌاد القتةل   

. الى ؼلثِ هغ ػلوِ تالدال

54: كتاب القصاص، ص -تٌقيح هثاًي األحكام 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
لَ شْذ شاّذاى توا َٗجة القتل حذّا أٍ قصاصةا،، كارستةذاد، أٍ   ( 1)•

قتل الؼوذ الوَجة للقصاص، أٍ شْذ أستؼٔ توا َٗجة الةشجن كالضًةا   
الوقشٍى تارحصاى، حنّ حثت تارقشاس أٍ تغ٘شُ أًّْن شْذٍا صٍسا،، تؼعةا،  

:أٍ كلِّا، تؼذ ايت٘ ا  الدذّ أٍ القصاص، فالكالم ٗقغ فٖ هقاه٘ي
فٖ الدذّ كاالستذاد ٍ الضًّا، ٍ الكالم فِ٘ تةاسٓ هةغ قؽةغ    : الوقام األٍّل•

.الٌظش ػي الشٍاٗات الَاسدٓ فٖ الثاب، ٍ أُخشى هغ هالحظتْا

81: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
هغ قؽغ الٌظش ػٌْا، فالظاّش أىّ هقتعى القاػذٓ حثَت القةَد ػلةى   أهّا •

شَْد الضٍّس، ٍ ال هجةال لخثَتةِ ػلةى الدةاكن اٙهةش ٍ ال الوةؤهَس       
الوثاشش، ألىّ الدكن تالٌسثٔ الى األٍّل، ٍ ارجشا  ٍ التصذّٕ تارظافٔ 
الى الخاًٖ كاى أهشا، هششٍػا، ساجدةا، تةل ٍاجثةا،، ٍ ال هؼٌةى لخثةَت      

القصاص فِ٘، 

81: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
أهّا شَْد الضٍس الّزٗي كاًَا ػالو٘ي تكزتْن فٖ هقام أدا  الشْادٓ، ٍ ٍ •

ٕ   هوّةا َٗجةة القتةل هةي االستةذاد ٍ الضًةا ٍ        أىّ الوشَْد ػلِ٘ تش
ًدَّوا، فالقتل ٗكَى هٌسَتا، الْ٘ن ألقَائ٘ٔ السثة فٖ هخل الوقام هي 
الوثاشش ػٌذ الؼشف ٍ الؼقال ، ٍ ح٘ةج ٗكةَى القتةل ػةذٍاًا، لؼلوْةن      

حاتت ػلْ٘ن، غاٗٔ األهش أًِّ ارا كاى شاّذ الضٍس ٍاحةذا،  تكزتْن فالقَد 
ٖ   هٌِ، ٍ ارا كةاى   ٗخثت القَد ػلِ٘، ٍ ل٘س ػلى الَلّٖ سدّ الذٗٔ أٍ ش
أصٗذ هي ٍاحذ ٗجشٕ حكن الششٗك٘ي أٍ الششكا  فٖ القتةل، ف٘جةة   
ػلِ٘ سدّ الذٗٔ ارا أساد قتل االحٌ٘ي، أٍ دٗت٘ي ارا أساد قتةل الخالحةٔ، ٍ   

.ّكزا

81: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
:أهّا هغ هالحظتْا فقذ ٍسد فٖ الوسؤلٔ سٍاٗاتٍ •
ػل٘ةِ  )هشيلٔ اتي هدثَب، ػي تؼط أصداتِ، ػي أتٖ ػثذ اللِّ : هٌْا•

فٖ أستؼٔ شْذٍا ػلى سجل هدصي تالضًّا، حةن سجةغ أحةذّن    ( السّالم
ظةشب   ،ٍّوةت (: الشاجةغ ؾ )اى قال الشاتغ : تؼذ ها قتل الشجل، فقال

.«1»قتل  ،تؼوّذت: الدذّ ٍ غشم الذّٗٔ، ٍ اى قال
•______________________________

.1ح  63، أتَاب القصاص فٖ الٌ س ب 96/ 19: ٍيائل الش٘ؼٔ( 1)

82: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
فٖ أستؼٔ ( ػلِ٘ السّالم)ٍ هخلْا هَحقٔ هسوغ كشدٗي، ػي أتٖ ػثذ اللِّ •

شةككت فةٖ   : شْذٍا ػلى سجل تالضًا فشجن، حن سجغ أحذّن فقةال 
شةْذت ػل٘ةِ هتؼوّةذا،،    : فبًِّ قال: قلت: ػلِ٘ الذّٗٔ قال: شْادتٖ، قال

.«2»ٗقتل : قال
ٍ ااّشّوا ٍ اى كاى حثَت توام الذٗٔ ػلى الشاجغ ٍ اى كاى ٍاحةذا،،  •

الّا أًِّ ال تذّ هي حولْا ػلى الشّتغ ارا كاى ٍاحةذا،، ٍ ستؼة٘ي ارا كةاى    
.احٌ٘ي، ٍ ّكزا، تقشٌٗٔ الشٍاٗات اٙت٘ٔ

.3ح  12، كتاب الشْادات ب 240/ 18: ٍيائل الش٘ؼٔ( 2)•

82: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
أىّ أه٘ةش  ( ػل٘ةِ السّةالم  )سٍاٗٔ أُخشى لوسوغ، ػي أتٖ ػثةذ اللّةِ   : ٍ هٌْا•

قعى فٖ أستؼٔ شْذٍا ػلى سجةل أًّْةن سأٍُ هةغ    ( ػلِ٘ السّالم)الوئهٌ٘ي 
: ٗغشم ستغ الذٗٔ ارا قةال : قال. اهشأٓ ٗجاهؼْا، ف٘شجن، حن ٗشجغ ٍاحذ هٌْن

شثِّ ػلٌ٘ا غشها ًصف الذّٗٔ، ٍ اى سجؼَا : شثِّ ػلّٖ، فبى سجغ احٌاى ٍ قاال
. «1»قتلَا جو٘ؼا، شْذًا تالضٍّس : شثِّ ػلٌ٘ا، غشهَا الذٗٔ، ٍ اى قالَا: ٍ قالَا

( ػلةْ٘ن السّةالم  )ٍ هخلْا سٍاٗٔ السكًَٖ، ػي جؼ ش، ػي أتِ٘، ػةي ػلةّٖ   
«2».

•______________________________
.1ح  64، أتَاب القصاص فٖ الٌ س ب 97/ 19: ٍيائل الش٘ؼٔ( 1)

.2ح  14، كتاب الشْادات ب 243/ 18: ٍيائل الش٘ؼٔ( 2)•

82: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
( ػلِ٘ السّالم)سٍاٗٔ ال تح تي ٗضٗذ الجشجاًٖ، ػي أتٖ الدسي : ٍ هٌْا•

قةذ  : فٖ أستؼٔ شْذٍا ػلى سجل أًِّ صًى فشجن، حةن سجؼةَا ٍ قةالَا   
اًّوا تؼوّذًا، قتةل إّٔ األستؼةٔ شةا     : ٍّوٌا، ٗلضهَى الذٗٔ، ٍ اى قالَا

ٍلّٖ الوقتَل، ٍ سدّ الخالحٔ حالحٔ أستاع الذٗٔ الى أٍل٘ا  الوقتَل الخةاًٖ،  
ٍ ٗجلذ الخالحٔ كلّ ٍاحذ هٌْن حواً٘ي جلذٓ، ٍ اى شا  ٍلّٖ الوقتَل أى 
ٗقتلْن سدّ حالث دٗات ػلى أٍل٘ا  الشَْد األستؼٔ، ٍ ٗجلذٍى حوةاً٘ي  

.«3»الدذٗج . كلّ ٍاحذ هٌْن، حن ٗقتلْن ارهام
.2ح  64، أتَاب القصاص فٖ الٌ س ب 97/ 19: ٍيائل الش٘ؼٔ( 3)•

83: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
ٍ الظاّش أىّ الدذّ الوزكَس فٖ هخل ّزُ الشٍاٗٔ َّ حذّ القةزف الةزٕ   •

َّ حواًَى جلذٓ، غاٗٔ األهش ٍجَد االختالف ت٘ي الشٍّاٗات هي جْةٔ  
اَْس الوشيلٔ فٖ حثَت ّزا الدذّ فةٖ صةَسٓ الةَّن دٍى الؼوةذ، ٍ     
اَْس الشٍاٗٔ األخ٘شٓ فٖ ػذم حثَتِ فٖ غ٘ش صَسٓ التؼوّةذ، تةل فةٖ    
الت ص٘ل فٖ صَسٓ التؼوّذ ت٘ي ها ارا اختاس قتل ٍاحذ هةي األستؼةٔ، ٍ   
ت٘ي ها ارا اختاس قتلْن جو٘ؼا،، تؼذم حثَتِ فِ٘، دًٍْن، ٍ اللّاصم فٖ ّزُ 
الجْٔ هالحظٔ هَاسد حثَت القزف، ٍ قذ تقةذّم الت صة٘ل فةٖ كتةاب     

.الدذٍد، فشاجغ

84: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
فٖ القصاص، ٍ ٗتصَّس فِ٘ هي جْٔ ػلن الَلّٖ تالكةزب  : الوقام الخاًٖ•

كالشَْد ٍ جْلِ، ٍ هي جْٔ تصذِّٗ اليت٘ ا  حق القصاص تالوثاششٓ 
:أٍ اقتصاسُ ػلى هجشّد الوؽالثٔ فشٍض

84: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
ها ارا كاى الَلّٖ جاّل،ا تكزب الشَْد، ٍ قذ ؼلةة القصةاص   : أحذّا•

كًَِ هستدقّا، لِ ػق٘ةة حكةن الدةاكن، ٍ ال خ ةا  فةٖ ّةزا        تاػتقاد  
ال شض فٖ ػذم حثَت القَد ػلى الَلّٖ تَجِ، ٍ اى تصذّى للقصةاص  
تالوثاششٓ، لؼذم كَى ػولِ صادسا، ػذٍاًا، ٍ غ٘ش هششٍع، فةال َٗجةة   

.القصاص تَجِ، فالقَد فٖ ّزا ال شض ػلى شَْد الضٍس فقػ

84: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
ها ارا كاى الَلّٖ ػالوا، تكزب الشَْد ٍ ػذم كَى حق القصاص : حاًْ٘ا•

حاتتا، لِ تَجِ، ٍ هغ رلك ٗتصذّى لاليت٘ ا  تالوثاششٓ، ٍ ٗتدقّةق هٌةِ   
القتل هتؼوّذا،، ٍ ال تٌثغٖ الوٌاقشٔ فٖ حثَت القَد فٖ ّزا ال شض ػلى 
خصَص الَلّٖ، لصذٍس القتل هٌِ هتؼوّذا، ػالوا، تكًَِ غ٘ش هشةشٍع، ٍ  
أًِّ ٗصذس ػذٍاًا،، ٍ ال ٍجِ لاليتٌاد الى الشةَْد أٗعةا،، ٍ اى كاًةت    
شْادتْن صاست هَجثٔ ل تح ّةزا الثةاب ػل٘ةِ، الّةا أًّةِ ال َٗجةة       

.توجشّدُ االيتٌاد تَجِ

84: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
ٍ ػلى تقذٗش التٌضّل ػوّا ركشًا، ال هجال رخةشاد الةَلّٖ ػةي دائةشٓ     •

القصاص سأيا، ٍ احتوال كَى القَد حاتتا، ػلةى خصةَص الشةَْد، ال    
.ٰ  أقلّ هي التششٗك، كوا ال ٗخ ى

84: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
ها ارا كاى الَلّٖ ػالوا، تالكزب، ٍ لكٌِّ لن ٗتدقّق هٌِ الّا هجشّد : حالخْا•

الوؽالثٔ هي دٍى أى ٗتدقّق هٌِ االيت٘ ا ، تل الوثاشش لِ ّةَ الوةؤهَس   
هي قثل القاظٖ، ٍ ٗجشٕ فِ٘ احتوةال حثةَت القةَد ػلةى الةَلّٖ ٍ      
الشَْد هؼا،، لكَى كلّ هي الشْادٓ ٍ الوؽالثٔ هئحِّشٓ فٖ تدقّةق القتةل،   
فَْ هستٌذ الةى كلْ٘وةا، ٍ ػلةى ّةزا االحتوةال ٗوكةي أى ٗكةَى        
التششٗك تٌدَ التٌص٘ف، تؤى ٗؼذّ الشةَْد ٍاحةذا، ٍ الةَلّٖ ٍاحةذا،، ٍ     
ٗوكي أى ٗكَى تٌدَ التقس٘ػ ػلى الشإٍس، لوا هشّ هي أًِّ ال ٗدسة 
فٖ الششكٔ ػلى القتل الّا الشإٍس، ٍ ال ٌٗظش الى هقذاس تةؤح٘ش الؼوةل   

.كوّا، ٍ ك٘ ا،

84: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
ٍ احتوال حثَت القَد ػلى خصَص الَلّٖ، لكَى ؼلثِ السّثة القشٗة •

.ٍ الجض  األخ٘ش لصذٍس القتل ٍ تدقّقِ، فَْ هٌسَب الِ٘ دٍى الشَْد
ٍ احتوال حثَتِ ػلى خصَص الشَْد، كوا ايتقشتِ الوتي، ًظةشا، الةى   •

أىّ األصل فٖ تدقّق ّزا الؼول ّٖ شْادٓ الضٍس، ٍ الوؽالثٔ اًّوا تكَى 
هت شِّػٔ ػلْ٘ا، فالقتل هٌسَب الى خصَص الشةَْد، ٍ لكةيّ الظةاّش    

.أقشت٘ٔ االحتوال الخاًٖ لوا ركشًا

85: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
اًِّ ٗشد ػلى الوتي تؼذ ٍظَح ػذم شوَلِ لل ةشض األٍّل أًّةِ اى   حنّ •

كاى الوشاد كال ال شظ٘ي األخ٘شٗي فوةي الَاظةح أًّةِ ال ٗجةشٕ فةٖ      
ال شض الخاًٖ االحتواالت الخالحٔ، ٍ ال هجال للدكن تؤقشت٘ٔ االحتوال 
األخ٘ش فِ٘ تَجِ، ٍ اى كاى الوشاد خصَص ال ةشض األخ٘ةش، كوةا ال    
تثؼذ دػَاُ، فال ٍجِ لتةش  التؼةشّض لل ةشض الخةاًٖ ٍ لةَ تصةَسٓ       
االيتذسا  ٍ االيتخٌا ، خصَصا، هغ التؼشّض لةِ فةٖ هخةل الشةشائغ     

.، فتذتّش«1»

85: القصاص؛ ص -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
 تٓابٌ -53•
هٔدٓوَّةذِ تٕةيِ   ػِذٌَّٓ هِيْ أَصٕدٓاتٌَِا، ػٓيْ يْٕٓلِ تٕيِ صِٗٓةاد،، ػٓةيْ   . 1/ 14436•

:، ػٓيْ هِسٕوٓغٍالشَّحٕويِتٕيِ ػٓثٕذِ اللِِّ ػٓثٕذِ ، ػٓيْ الْدٓسٓيِ تٕيِ شَوَُّىٍ
 ٰ  أَىَّ أَهِ٘شَ الْؤئْهٌِِ٘يَ ػلِ٘ السالم قَعى»: ػلِ٘ السالماللِِّ ػٓيْ أَتِٖ ػٓثٕذِ •

، «2»سٓجٔةلٍ أًََّْٔةنٕ سٓإٍَُٔٔ هٓةغٓ اهٕةشَأٍَٓ ٗٔجٓاهِؼْٔٓةا       ٰ  فِٖ أَسٕتٓؼٍٓٔ شَِْذٍٔا ػٓلى
: ٗٔغَشَّمٔ سٔتٔغٓ الذِِّٗٓٔ اِرَا قَةالَ : ٍٓاحِذٌ هٌِْْٔنٕ، قَالَ« 4»، حُنَّ ٗٓشْجِغٔ «3»فَ٘ٔشْجٓنٔ 

شُثِِّٓ ػٓلٌََٕ٘ا، غُشِّهٓةا ًِصٕةفٓ الذِّٗٓةِٔ؛ ٍٓاِىْ    : شُثِِّٓ ػٓلََّٖ؛ فَبِىْ سٓجٓغٓ احٌَْاىِ ٍٓقَالَا
شَةِْذًَٕا  : شُثِِّٓ ػٓلٌََٕ٘ا، غُشِّهَٔا الذَِّٗٓٔ؛ ٍٓاِىْ قَةالَُا : ٍٓقَالَُا« 5»سٓجٓؼَٔا جٓوِ٘ؼا، 

 «6». «تِالضٍُّسِ، قُتِلَُا جٓوِ٘ؼا،

523: ، ص14 ؛ ج(دار الحديث -ط )الكافي 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
.«ٍّن ٌٗظشٍى»:+/ 6فٖ التْزٗة، د (. 2)•
.«فشجن»: ٍالَافٖ ٍالتْزٗة«  »فٖ (. 3)•
.«سجغ»: فٖ الَافٖ ٍالتْزٗة(. 4)•
.«جو٘ؼا،»/ -:فٖ الَيائل(. 5)•
. ، هؼلّقا، ػي يْل تي صٗةاد 1163، ح 312، ص 10التْزٗة، د (. 6)•

، تسٌذ آخش ػي جؼ ةش، ػةي أت٘ةِ،    788، ح 285، ص 6التْزٗة، د 
، ح 853، ص 16ػي ػلّٖ ػلْ٘ن السالم، هغ صٗادٓ فٖ أٍّلِ الَافٖ، د 

.35318، ح 129، ص 29؛ الَيائل، د 16273
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
تٓؼٕةطِ  ػٓلُِّٖ تٕيُ اِتٕشَاِّ٘نٓ، ػٓيْ أَتِِِ٘، ػٓيِ اتٕيِ هٓدٕثَٔبٍ، ػٓةيْ  . 2/ 14437•

:أَصٕدٓاتِِِ
سٓجٔةلٍ هٔدٕصٓةيٍ   ػٓلةى  ػلِ٘ السالم فِٖ أَسٕتٓؼٍٓٔ شَةِْذٍٔا  اللِِّ ػٓيْ أَتِٖ ػٓثٕذِ •

اِىْ قَةالَ الشَّاتِةغٔ   »: ، حُنَّ سٓجٓغٓ أَحٓذّٔٔنٕ تٓؼٕذٓ هٓا قُتِلَ الشَّجٔةلُ، قَةالَ  ٰ  تِالضًِّى
تَؼٓوَّةذٕتٔ،  : قَالَ الذَِّٗٓٔ؛ ٍٓاِىْ« 9»، ظُشِبٓ الْدٓذَّ، ٍٓغُشِّمٓ «8»ٍّٓٓوٕتٔ : «7»

 «2». ««1»قُتِلَ 
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31

لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
.«الشاجغ»: فٖ التْزٗة(. 7) •
اٍ »: ٍالتْةزٗة  14497ٍالكةافٖ، ح   27ٍالةَافٖ ٍالَيةائل، د   « تف»فٖ (. 8)•

.«ّوت
.«ٍاغشم»: 27ٍالَيائل، د « جت»فٖ حاش٘ٔ (. 9)•
لؼلِّ ػلى الوشَْس الدذّ فِ٘ هدوَل ػلى التؼضٗةش، ٍالذٗةٔ ػلةى    »: فٖ الوشآٓ(. 1)•

.«ستؼْا، ٍالقتل ػلى ها ارا سدّ الَلّٖ ػلِ٘ حالحٔ أستاع الذٗٔ
ٍ . 14497الكافٖ، كتاب الشْادات، تاب هي شْذ حنّ سجغ ػةي شةْادتِ، ح   (. 2)•

، 10التْزٗة، د . ، هؼلّقا، ػي ػلّٖ تي اتشاّ٘ن691، ح 260، ص 6فٖ التْزٗة، د 
، ص 3ال ق٘ةِ، د  . ، هؼلّقا، ػي اتي هدثَب، ػي تؼط أصداتٌا1162، ح 311ص 
؛ 16272، ح 852، ص 16، تسٌذ آخش، هغ اختالف ٗس٘ش الَافٖ، د 3305، ح 50

.35317، ح 128، ص 29؛ ٍ د 33858، ح 328، ص 27الَيائل، د 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
:، قَالَاِتٕشَاِّ٘نٓ تٕيِ ًُؼٕٓ٘نٍ الْؤَصٕدِِّٕ، ػٓيْ «3»اتٕيُ هٓدٕثَٔبٍ . 3/ 14438•
سٓجٔةلٍ   ٰ  ػل٘ةِ السةالم ػٓةيْ أَسٕتٓؼٓةٍٔ شَةِْذٍٔا ػٓلةى      اللِِّ يٓؤَلْتٔ أَتٓا ػٓثٕذِ •

، فَلَوَّا قُتِلَ سٓجٓغٓ أَحٓذّٔٔنٕ ػٓيْ شَْٓادٓتِِِ؟ٰ  تِالضًِّى
إَّٔلِةِِ   ٰ  ، ٍٓٗٔئَدِّٕ الخَّلَاحَةُٔ اِلةى  «6»الشَّاتِغٔ « 5»ٗٔقْتَلُ »: «4»فَقَالَ : قَالَ•

 «7». «حَلَاحََٔ أَسٕتٓاعِ الذِِّٗٓٔ

524: ، ص14 ؛ ج(دار الحديث -ط )الكافي 
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
ٍٗشٍٕ ػي اتي هدثَب، ػلّٖ تي اتشاّ٘ن ػي . السٌذ هؼلّق ػلى ياتقِ(. 3)•

.أتِ٘
.«فقال»/ -:«تي»فٖ (. 4)•
.«ف٘قتل»: «ى»فٖ (. 5)•
.«الشاجغ»: فٖ الَافٖ ٍالتْزٗة(. 6)•
الكافٖ، كتاب الشْادات، تاب هي شةْذ حةنّ سجةغ ػةي شةْادتِ، ح      (. 7)•

، هؼلّقةا، ػةي ػلةّٖ تةي     690، ح 260، ص 6ٍ فٖ التْزٗة، د . 14498
، ح 311، ص 10التْةزٗة، د  . اتشاّ٘ن، ػي أتِ٘، ػي الدسي تي هدثَب

، ح 851، ص 16، هؼلّقةةا، ػةةي الدسةةي تةةي هدثةةَب الةةَافٖ، د  1160
.33859، ح 329، ص 27؛ الَيائل، د 16269
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
؛ الْؤخْتَاسِ تٕةيِ هٔدٓوَّةذِ تٕةيِ الْؤخْتَةاسِ    ػٓلُِّٖ تٕيُ اِتٕشَاِّ٘نٓ، ػٓيِ . 4/ 14439•

الْ َةتْحِ  جٓوِ٘ؼا،، ػٓيِ  تٕيِ الْدٓسٓيِ الْؼٓلََِِّٕاللِِّ ػٓثٕذِ ٍٓهٔدٓوَّذٔ تٕيُ الْدٓسٓيِ، ػٓيْ 
:تٕيِ ٗٓضِٗذٓ الْجٔشْجٓاًِِّٖ

، ٰ  سٓجٔلٍ أًََِّٔ صًٓى ٰ  ػٓيْ أَتِٖ الْدٓسٓيِ ػلِ٘ السالم فِٖ أَسٕتٓؼٍٓٔ شَِْذٍٔا ػٓلى•
اًَِّا : ٗٔلْضَهَٔىَ الذَِّٗٓٔ؛ ٍٓاِىْ قَالَُا»: ٍّٓٓوٌَٕاقَذٕ :ٍٓقَالَُا، حُنَّ سٓجٓؼَٔا «8»فَشُجِنٓ 

الخَّلَاحَُٔ حَلَاحََٔ أَسٕتٓةاعِ  الْوٓقْتَُلِ،ٍٓسٓدَّ تَؼٓوَّذًَٕا، قَتَلَ إََّٔ الْؤَسٕتٓؼِٓٔ شَا ٓ ٍٓلُِّٖ « 9»
الخَّلَاحَُٔ كُلُّ ٍٓاحِةذ، هِةٌْْٔنٕ   « 1»إٍَٔلِ٘ٓا ِ الْوٓقْتَُلِ الخَّاًِٖ، ٍٓٗٔجٕلَذٔ  ٰ  الذِِّٗٓٔ اِلى

 ٰ  حَوٓاًِ٘يَ جٓلْذٓٓ،؛ ٍٓاِىْ شَا ٓ ٍٓلُِّٖ الْوٓقْتَُلِ أَىْ ٗٓقْتُلَْٔنٕ، سٓدَّ حَلَاثَ دِٗٓات، ػٓلى
كُةلُّ ٍٓاحِةذ، هِةٌْْٔنٕ، حُةنَّ     « 2»إٍَٔلِ٘ٓا ِ الشَُّْٔدِ الْؤَسٕتٓؼِٓٔ، ٍٓٗٔجٕلَذٍٔىَ حَوٓةاًِ٘يَ  

.«ٗٓقْتُلُْٔنٔ الْبِهٓامٔ
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لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
•7 /367 
سٓجٔلٍ أًََِّٔ يٓشَقَ، فَقُؽِغٓ، حُنَّ سٓجٓغٓ ٍٓاحِذٌ هٌِْْٔوٓةا   ٰ  ٍٓقَالَ فِٖ سٓجٔلَٕ٘يِ شَِْذٓا ػٓلى•

:«3»ٍٓقَالَ 
، ٍٓلَةا  «5»ًِصٕفٓ دِِٗٓٔ الْ٘ٓذِ « 4»ٗٔلْضَمٔ »: كِيْ كَاىَ غَٕ٘شَُٰٔ  رَا، ٍٓلٰ  ٍّٓٓوٕتٔ فِٖ ُ•

ٍّٓٓوٌَٕةا، تٓةلْ كَةاىَ    : شَْٓادٓتُِٔ فِٖ الْآخَشِ؛ فَبِىْ سٓجٓؼٓا جٓوِ٘ؼةا، ٍٓقَالَةا  « 6»تُقْثٓلُ 
شَْٓادٓتُْٔوٓا فِٖ الْةآخَشِ؛ ٍٓاِىْ  « 8»دَِٗٓٔ الْ٘ٓذِ، ٍٓلَا تُقْثٓلُ « 7»السَّاسِقُ فُلَاًا،، أُلْضِهٓا 

الَّةزِٕ لَةنٕ ٗٔقْؽَةغٕ    « 9»اًَِّا تَؼٓوَّذًَٕا، قُؽِغٓ ٗٓذٔ أَحٓذِِّوٓا تِ٘ٓذِ الْوٓقْؽَُعِ، ٍٓٗٓشُدُّ : قَالَا
؛ فَبِىْ قَالَ الْوٓقْؽَُعٔ «11»إٍَٔلِ٘ٓا ِ الْوٓقْؽَُعِ الْ٘ٓذِ  ٰ  ػٓلى« 10»سٔتٔغٓ دِِٗٓٔ الشَّجٔلِ 

« 13»إَٔٗذِِْٗوٓا هٓؼا،، سٓدَّ دِٗٓةَٔ ٗٓةذ،، فَتُقْسٓةنٔ    « 12»، إٍَٔ تُقْؽَغٓ ٰ  لَاأَسٕظى: الْؤٍََّلُ
 «15». «إَٔٗذِِْٗوٓا« 14»تٌَْٕٓ٘ٔوٓا، ٍٓتُقْؽَغٔ 
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•______________________________

.«حنّ سجن»: «ى»فٖ (. 8) 
.«اًّا»/ -:ٍالتْزٗة« تف»ٍفٖ . «اًّوا»: ٍالَيائل« ع، ل»فٖ (. 9)•
.«ٍتجلذ»: «ل»فٖ (. 1)•
.«جلذٓ»:+/ «م، تح، تف، جذ»فٖ (. 2)•

525: ، ص14 ؛ ج(دار الحديث -ط )الكافي 



37

لَ شهد اثٌاى توا يَجة قتال
.«فقال»: ٍالتْزٗة« م»فٖ (. 3)•
.«ٗلضهِ»: ٍالتْزٗة« تح، تف، جذ»فٖ (. 4)•
.«دٗٔ ال٘ذ»تذل « الذٗٔ»: «م»ٍحاش٘ٔ « جذ»فٖ (. 5)•
.«ٍال ٗقثل»: ٍالتْزٗة«  ، ى، تف، جذ»فٖ (. 6)•
.«ٗلضهاى»: ٍالتْزٗة« تف»فٖ (. 7)•
.«ٍال ٗقثل»: ٍالتْزٗة«  ، ى، جذ»فٖ (. 8)•
.«ٍٗئدّٕ»: ٍالوؽثَع« ى، جت»ٍفٖ . ّكزا فٖ هؼظن الٌسخ التٖ قَتلت ٍالَافٖ ٍالَيائل ٍالتْزٗة(. 9)•
لؼلّ الدكن تشتغ دٗٔ الشجل هدوَل ػلى التقّ٘ٔ؛ ألًّْن ٗقؽؼَى هي الضًذ، ٍأهّا ػلى هزّة األصداب ف ِ٘ »: فٖ الوشآٓ(. 10)•

ٍٗوكي أى ٗكَى هدوَل،ا ػلى ها ارا شْذٍا ػٌذ الوخال ٘ي، فقؽؼَا هةي  . قؽغ أستغ أصاتغ، ٍدٗٔ أستغ أصاتغ ال تثلغ ستغ الذٗٔ
.«ُ ٗؼلنٰ  الضًذ، ٍاللّ

.«الوقؽَع ال٘ذ»تذل « الخاًٖ»: «جت»فٖ (. 11)•
.«الى أى»توؼٌى « أٍ تقؽغ أٗذْٗوا»: فٖ قَلِ« أٍ»: ٍفٖ الَافٖ. «أٍ ٗقؽغ»: «ى، تح، تف»فٖ (. 12)•
.«تٌقسن»: ٍفٖ التْزٗة. «ف٘قسن»: «ى»فٖ (. 13)•
.«ٍٗقؽغ»: ٍالتْزٗة« ى، تف، جذ»فٖ (. 14)•
؛ الَيةائل، د  16271، ح 851، ص 16، هؼلّقا، ػي ػلّٖ تي اتشاّ٘ن الةَافٖ، د  1161، ح 311، ص 10التْزٗة، د (. 15)•

.«ٍقال فٖ سجل٘ي شْذا»: ، هي قَل35416ِ، ح 181؛ ٍفِ٘، ص «حنّ ٗقتلْن ارهام»: ، الى قَل35319ِ، ح 129، ص 29
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تٓابٔ حٔكْنِ هٓا لََٕ شَِْذٓ أَسٕتٓؼٌٓٔ تِالضًَِّا حُنَّ سٓجٓؼَٔا إٍَٔ سٓجٓغٓ أَحٓةذّٔٔنٕ   12« 8»•

 تٓؼٕذٓ الشَّجٕنِ
هٔدٓوَّذٔ تٕيُ ٗٓؼٕقَُبٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ اِتٕشَاِّ٘نٓ ػٓةيْ أَتِ٘ةِِ   « 9» -1 -33858•

  ػٓيِ اتٕيِ هٓدٕثَٔبٍ ػٓيْ تٓؼٕطِ أَصٕدٓاتِِِ ػٓيْ أَتِٖ ػٓثٕةذِ اللَّةِِ ع فِةٖ أَسٕتٓؼٓةٍٔ    
 -حُنَّ سٓجٓغٓ أَحٓذّٔٔنٕ تٓؼٕذٓ هٓا قُتِلَ الشَّجٔلُ -ػٓلَى سٓجٔلٍ هٔدٕصٓيٍ تِالضًَِّاشَِْذٍٔا 

ٍٓ اِىْ قَالَ  -ظُشِبٓ الْدٓذَّ ٍٓ أُغْشِمٓ الذَِّٗٓٔ -إٍَّٔٓوٕتٔ« 1»قَالَ اِىْ قَالَ الشَّاتِغٔ 
. تَؼٓوَّذٕتٔ قُتِلَ

ٍ التْةةزٗة  691 -260 -6، التْةةزٗة 4 -384 -7الكةةافٖ  -(9)•
10- 311- 1162.

(.ّاهش الوخؽَغ)الشاجغ  -فٖ التْزٗة -(1)•
328: ، ص27 ٍسائل الشيعة؛ ج
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ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَتِِِ٘ ػٓيِ اتٕيِ هٓدٕثَٔبٍ ػٓيْ اِتٕةشَاِّ٘نٓ تٕةيِ   « 2» -2 -33859•

يٓؤَلْتٔ أَتٓا ػٓثٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ أَسٕتٓؼٍٓٔ شَِْذٍٔا ػٓلَةى سٓجٔةلٍ   : ًُؼٕٓ٘نٍ الْؤَصٕدِِّٕ قَالَ
قَةالَ فَقَةالَ ٗٔقْتَةلُ الشَّاتِةغٔ      -فَلَوَّا قُتِلَ سٓجٓغٓ أَحٓذّٔٔنٕ ػٓيْ شَْٓادٓتِِِ -تِالضًَِّا
.ٍٓ ٗٔئَدِّٕ الخَّلَاحَُٔ اِلَى إَّٔلِِِ حَلَاحََٔ أَسٕتٓاعِ الذِِّٗٓٔ -«3»

.5 -384 -7الكافٖ  -(2)•
(.ّاهش الوخؽَغ)الشاجغ  -فٖ التْزٗة -(3)•
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ٍٓ كَةزَا الَّةزِٕ قَثٕلَةِٔ ٍٓ    « 4»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ تِبِيٌَٕادُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ اِتٕشَاِّ٘نٓ •

. ٍٓ كَزَا الَّزِٕ قَثٕلَِٔ« 5»سٍٓٓأُ إَٔٗعا، تِبِيٌَٕادُِِ ػٓيِ الْدٓسٓيِ تٕيِ هٓدٕثَٔبٍ 
.690 -260 -6التْزٗة  -(4)•
.1160 -311 -10التْزٗة  -(5)•
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• 

هٔدٓوَّذٔ تٕيُ ػٓلِِّٖ تٕيِ الْدٔسٕٓ٘يِ تِبِيٕةٌَادُِِ ػٓةيْ هِسٕةوٓغٍ    « 6» -3 -33860•
 -كِشْدِٗيٍ ػٓيْ أَتِٖ ػٓثٕذِ اللَِِّ ع فِٖ أَسٕتٓؼٍٓٔ شَِْذٍٔا ػٓلَى سٓجٔلٍ تِالضًَِّا فَةشُجِنٓ 

 ٖ قَةالَ ػٓلَٕ٘ةِِ الذِّٗٓةُٔ قَةالَ      -حُنَّ سٓجٓغٓ أَحٓذّٔٔنٕ فَقَالَ شَكَكْتٔ فِٖ شَةْٓادٓتِ
.فَبًَِِّٔ قَالَ شَِْذٕتٔ ػٓلَِِٕ٘ هٔتَؼٓوِّذا، قَالَ ٗٔقْتَلُ -:قُلْتٔ
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ٍٓ ٗٓؤْتِٖ هٓا ٗٓةذٔلُّ ػٓلَٕ٘ةِِ   « 7»ٍٓ تَقَذَّمٓ هٓا ٗٓذٔلُّ ػٓلَى تٓؼٕطِ الْوٓقْصَٔدِ : أَقَُلُ•

«8».
.3305 -50 -3ال قِ٘  -(6) •
هةي ّةزُ    10تقذم ها ٗذل ػلةى تؼةط الوقصةَد فةٖ الثةاب       -(7)•

.األتَاب
.هي ّزُ األتَاب 14هي الثاب  2ٗاتٖ فٖ الدذٗج  -(8)•
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