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  تاب القصاصك

  

  ))ة واصطالحاًالقصاص لغ((

 املادة )الفقه(رنا يف بعض جملدات كما ذك  فإنه،تتبعه إذا سر فعال من قص أثرهكالقصاص بال

ستعمل ي غالباً )الوعد( مثالً، اتياختلفت اخلصوص وإن واحد معىنى املختلفة تدل علغ الصيالواحدة يف 

  .ك ذلريغ إىل الوعد إىل نهما راجعانكل، عاد يف الشريواإل، رييف اخل

ة ياع أثر اجلناتبان املراد هنا اكولذا ، األثراتباع ى غها تدل عليل صكيف ) قص (ان مادةكولذا 

  .فعل مثل فعلهيف تبع أثر اجلاينيفاملقتص ، جرحو  أضرب أو قطع أو من قتل

فَارتدا علَى آثَاِرِهما : قال سبحانه، ما حدثكخ ونقله ياتباع أثر التار ألا )القصة(ومنه 

  .  منهجاءاالذي  األثراتبعا  أي )١(قَصصاً

  : ربعة األدلةه األيدل عليالقصاص يف اجلملة و

  . اتيمن الضرور إنه هربل الظا ،يه قطعيف: مجاعفاإل

 ،عقوبة أو مال أو حبس إىل لهيحسن تبدس األيول، فعل بهيما فعل عامداً ك إذ ،هيدال عل: والعقل

  .ذوق الربد مثالًيفف عن ثوبه ف أو خي،فرسخة ائ ميؤمر باملشيأن ك

فقد ي الن أ و،ون نافعاً يف قصاص القتليكمبا  رفقد البشر عضواًيال  أن :ة املزعومةيحسنوجه األ

  آخر  إىل ون به ناقصاًيكقوة من قواه  أو ،عضائهأ عضواً من نساناإل

                                                

.٦٤ اآلية: سورة الكهف )١(



٦

  .العمر

، نيخراآل يوجب جتريو، همأظهر نيالقاتل عمداً ب يشمي أن ةيحتد للبشر إنه :ووجه العدم

  . للقتلى نفأالقتل : ولذا قالت العرب،  يف قصاص الطرف والقوةكذلكو

 من كقتل ذاي بأن ،ادة روح االنتقاميفاملراد به عدم س، )ل بالدمغسيالدم ال ( :ما املثال املشهورأ

  .ةيما هي عادة القبائل البدائك، وهلم جراً، كوهذا من ذا، هذا

  

  ))القصاص واحلنيفية السهلة((

ون يكالذي قد  والويل، هيعل نظر اين إىل ولك مواألمربل ، لزميس يف القصاص مورد يمث ل

لئال ، نهيث جعل املخارج من قوانيح، عاتهي من تشرريثك يف سالمأن اإلما هو شك ،يم الشرعكاحلا

فطر يو، قصر الصالةيوالسفر ، ام خمارج للحائض والنفساءي الصالة والصففي، داًي القانون شدون ثقليك

 يفائكواجلهاد ، هاين صرفهما فكمي  املالأصحابذواق أق بياة هلما مصارف تلكواخلمس والز، الصائم

 إىل ضافةباإل، ةيارياملعامالت اختو، ه عسر وحرج وضرريه من علكتريواحلج ملن استطاع مما ، غالباً

للمرأة يف  ان حىتياريتاح والطالق اخكوالن، ان الفرار من شرائط بعضها بالصلح واهلبة وحنومهاكمإ

 الّإة ياريوالشهادات اخت ،يس الالزم مراجعة القضاء للمدعيول، الة عن زوجهاكشرطت الو إذا الطالق

 يولذا مس، ك ذلريغ إىل ،القصاصكها العفو يات فيوالد، م العفوكاحلا أو اصحاواحلدود أل، نادراً

 ،قهيسهل يف طره مث إن، ف أوالًيفهو حن، ق االحنراف والشدةي مائل عن طر فإنه،ف السهلين باحلنيالد

لمة كان أول كولذا ، دة السهلةاجلا إىل هيف ريسيق املنحرف الذي ينحرف عن الطري بالذي هاًيتشب

 .يخالص النفاإل

  .القصاصى دل عليم يان فالعقل السلكف كيو

  .ه يف السنة املتواترة واردةأخبار و،تابكاته يف اليآ أن ماك

  

  ))آيات القصاص((

  . )١(أُوِلي األلْباِب ولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ يا :قال سبحانه

                                                

.١٧٩ اآلية: سورة البقرة )١(



٧

ك كَتبنا علَى بِني ِإسراِئيلَ أَنه من قَتلَ نفْساً ِبغيِر نفٍْس أَو فَساٍد ِفي األرِض ِمن أَجِل ذَِل: وقال

  . )١(فَكَأَنما قَتلَ الناس جِميعاً ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جِميعاً

تابة كابتداء ال أن  أي،)أجل (النتهاء العمر قاليذا ول، املدة مبعىن ألنه ،االبتداء مبعىن) أجل: (أقول

 سبباً نسان إلإنسانون قتل يك أن نكميهل : قالي فال، ليل هابي قتل قابنيان من حكم كر هذا احليوتقر

  . كذلكس يول) السبب (جلأل ون املعىنكتوهم من  هذا املعىن إذ ،لكالى م علكهلذا احل

 القتل ال نيالقاتل ح أن ماإو ،ولعله مصداق ةية املفسرة لآلي الروايف أيتيما  إما )أمناك( معىن مث إن

 كالنتها أو لسرقة املال أو قتل للحسديالذي  فإن ، قتل هذا الفردنيوب عاًيمج قتل الناس نيفرق عنده ب

، لكللإزهاقاً زهاقه إان كث يحب،  بهمرتبطاً أو ل الناس يف جسم هذا املقتولكان أرواح ك إذا ،العرض

ان منه خرق كرق مخ فإذا ،الثوب الواحدكلهم كالبشر  أن  أو،ما هو واضحك، زهاقهإع من نمي مل

سد يالعامل الثاين  أن ىنا نرأ مع ،)٢(ءيسدها شي ثلمة ال سالمثلم يف اإل: ورد وذا املعىن، لهكالثوب 

طة يحجار احملم األوالعلماء ه، امة مبحوطهيوم الق إىل يومهي من أول سالمه اإلشب إذ ،األولمسد العامل 

  . ان نفسهكهو م اآلخر العامل إذ ،حدأانه كم أيتيس يحدهم لأمات  فإذا ،ا حلفظها

   .ريالتفس إىل ولكل مويوالتفص ،)اءيحاإل (مثله يف أيتي) القتل (قلنا يف ل معىنك ف،انكف كيو

 الِْقصاص ِفي الْقَتلَى الْحر ِبالْحر والْعبد ِبالْعبِد يا أَيها الَِّذين آمنوا كُِتب علَيكُم: وقال سبحانه

 كُمبر ِمن ِفيفخت اٍن ذَِلكسِه ِبِإحاٌء ِإلَيأَدوِف ورعِبالْم اعبٌء فَاتيأَِخيِه ش ِمن لَه ِفيع نثَى فَمثَى ِباألناألنو

 دعى بدتِن اعةٌ فَممحروأَِليم ذَابع فَلَه ذَِلك)٣( .  

                                                

.٣٢ اآلية: سورة املائدة )١(

.٢ باب فقد العلماء ح٣٨ ص١ج:  الكايف)٢(

.١٧٨اآلية :  سورة البقرة)٣(



٨

فظون حيم أل، فاركة من جانب اليب العدوان نشأت من احلروسالمة يف اإليالعبود أن ىفخيوال 

 أو ،نياملسلمى جل اعتدائهم علأل إما ،سالمحارم اإل فإذا ،ضطهد الناسيالنظام الذي  أو دةيخرافة العق

ارب اعتداًء حيومن ، ةيوانانت حرم عدك، ت حتت اضطهادهمية اليت ابتليالبشرى جل اعتدائهم علأل

اء كة الذيسراك ى،عيفهو أمر طب نسله إىل تهيسراما أ ، اازات االستعبادأقساموأحد  ى،ازجي أن البد

 ،لالنتقام نيتورأد املاألوالوخلوف جتمع ، النسل إىل هاريغ إىل اض والسواديوالغباوة واجلمال والقبح والب

 به من هذا االحنطاط الذي حلق رمحةً، حكام من األريثكمث خفف عن العبد يف ، قابل العبد باحلري ولذا مل

  . به

ى والعقل مقدم عل ،يعاطف نثىواأل ،ر عقالينكالذ ألن ،ركبالذ نثىمقابلة األه عدم علم وجيومنه 

ويف ، فيالتفاوت بالتخففمقابلة ، جل هذا التفاوت ألحكام من األريثك مث خفف عن املرأة يف ،العاطفة

 يريبل لتس، منهما أي  نقصاً يفاألمرس يول ،نثىواألالعبد   يف بايبرناهكما ذ إىل إشارةبعض النصوص 

حتمل ى فعدم قدرا عل، ابكة اليت حتمل الرريارة الصغيفمثاهلما مثل الس، حةياة بصورة صحيدفة احل

 رناكوقد ذ، اةي دفة احليريجل تسب ألكيلف التربل اخت، ةريبكارة اليها عن السيس نقصاً فيد لياحلد

  . ةيسالمتبنا اإلكالت يف بعض ين هذه التفصجانباً م

والَ تقْتلُوا النفْس الَِّتي حرم اُهللا إالَّ ِبالْحق ومن قُِتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا ِلوِليِه  :وقال سبحانه

  .)١( الْقَتِل ِإنه كَانَ منصوراًسلْطَاناً فَالَ يسِرف ِفي

 سرافاإلوإن  ،أقرب ألنه )السلطان( إىل راجع) سرفي ( يفريالضم أن هاأظهر،  وجوهاآليةويف 

من  أو اء القاتلأقربمن قتل بعض  عتاده بعض الناسيما ك، ستحق القتلي من ريقتل غي أن  القتليف

   كشتريمل  وإن ،دقتلون مجاعة بالواحأو ي، أشبهأو ما  تهريعش

                                                

.٣٣ة اآلي:  سورة اإلسراء)١(



٩

  . ستحقون القتليوا باملؤامرة مبا ال كاشتر أو ، اجلماعة يف القتلكولئأ

وكَتبنا علَيِهم ِفيها أَنَّ النفْس ِبالنفِْس والْعين ِبالْعيِن واألنف ِباألنِف واألذُنَ ِباألذُِن : ل سبحانهوقا

وحرالْجو نِبالس نالسوةٌ لَهكَفَّار وِبِه فَه قدصت نفَم اصِقص )١( .  

  . )٢(ولَمِن انتصر بعد ظُلِْمِه فَأُولَِئك ما علَيِهم ِمن سِبيٍل: ات املطلقةييف اآل وقال سبحانه

ره علَى اِهللا ِإنه الَ يِحب وجزاُء سيئٍَة سيئَةٌ ِمثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَج: وقال سبحانه

الظَّاِلِمني)٣( .  

  . )٤(وِإنْ عاقَبتم فَعاِقبوا ِبِمثِْل ما عوِقبتم ِبِه ولَِئن صبرتم لَهو خير ِللصاِبِرين: تعاىلوقال 

  .)٥(والْحرمات ِقصاص: وقال سبحانه

  . ك ذلريغإىل 

  

  ))صاصروايات الق((

  :ةريث كيفه، هيحرمة القتل والقصاص فى ات الدالة عليأما الروا

من قَتلَ : عز وجلهللا عن قول ا، )عليه السالم( جعفر أبا  سألت:قال، حممد بن مسلمى فقد رو

لو قتل الناس ، نار مقعدهله يف ال: قال ،نفْساً ِبغيِر نفٍْس أَو فَساٍد ِفي األرِض فَكَأَنما قَتلَ الناس جِميعاً

  . )٦( املقعدكذل إالّ رديعاً مل يمج

، عاًيأنما قتل الناس مجك فكي: قلت، اآلية رييف تفس، )عليه السالم( جعفر أيب عن، وعن محران

عاً يمج لو قتل الناس ،اهلهأشدة عذاب  ينتهي إليه وضع يف موضع من جهنمي: فقال ،فرمبا قتل واحداً

   فإن :قلت، انك املكذلدخل ي إمنا انكل

                                                

.٤٥اآلية :  سورة املائدة)١(

.٤١اآلية :  سورة الشورى)٢(

.٤٠اآلية :  سورة الشورى)٣(

.١٢٦اآلية :  سورة النحل)٤(

.١٩٤اآلية :  سورة البقرة)٥(

. من سورة املائدة٣٢، يف تفسري اآلية ١ من القصاص ح١ الباب ٢ ص١٩ج:  الوسائل)٦(



١٠

  . )١(هيضاعف علي: قال ،قتل آخر

انه كقال ارم مي أن فهو مثل، اءيحاإل إىل  بالنسبةكذلكو، ة ختتلفوالشد ان واحدكامل: أقول

ن كل، انه املدرسةكالعامل م أو ،ه يف السجنيالشدة عل أو ادة املدةيجرام توجب زادة اإلين زكل، السجن

  .ثركلم أعذ األيالفرق تالم

 :مبىن )صلى اهللا عليه وآله( يف خطبة الرسول، )عليه السالم( عن الصادق، حة الشحاميويف صح

ي وال ترجعوا بعد،مكنفسأوال تظلموا ، بة نفسهيبط إالّ  وال ماله، مسلمامرئل دم حيال  فإنه 

  . )٢(فاراًك

صلى اهللا ( هللاقال رسول ا: لمث قا، )عليهما السالم (نياحلس علي بن عن ،محزة الثمايل أيب وعن

وما هللا ا رسول اي: قال، وتمي ال قاتالًهللا له عند ا فإن ، بالدمنيم رحب الذراعكغرني ال: )عليه وآله

  . )٣(ارالن: )صلى اهللا عليه وآله( فقال ،وتميقاتل ال 

أول ما : )صلى اهللا عليه وآله( هللاقال رسول ا: قال، )عليه السالم( جعفر أيب عن، وعن جابر

  الدماء حىتأصحابلوما من ين يذمث ال، نهمايب يقضي فوقف ابنا آدميف، امة الدماءيوم القيه يفهللا م اكحي

هذا : قوليف، شخب دمه يف وجههياملقتول بقاتله ف أيت ي حىتكمث الناس بعد ذل ، أحدمنهمى قبيال 

  . )٤(ثاًيحدهللا تم ايك أن عيستطي فال ،نت قتلتهأ: قوليف ،قتلين

 يوه إالّ ما من نفس تقتل برة وال فاجرة: قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، جلارودا أيب وعن

ا رب ي: ولقي، وداجه تشخب دماًأو ى،سريده اليورأسه ب ،مينيده اليامة متعلقة بقاتله بيوم القيحتشر 

  ، هللاان قتله يف طاعة اك فإن ،م قتلينيسل هذا ف

                                                

.٢ص ح من القصا١ الباب ٢ ص١٩ج:  الوسائل)١(

.٣ من القصاص ح١ الباب ٣ ص١٩ج:  الوسائل)٢(

.٤ من القصاص ح١ الباب ٤ ص١٩ج:  الوسائل)٣(

.٦ من القصاص ح١ الباب ٤ ص١٩ج:  الوسائل)٤(



١١

مث ، ك قتلماكاقتله : ل لهيق، ان يف طاعة فالنك وإن ،النار إىل ذهب باملقتولأو، ب القاتل اجلنةيثأ

  . )١(تهيهما بعد مشيفهللا فعل اي

نه ما مل يزال املؤمن يف فسحة من ديال : قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، وعن هشام بن سامل

  . ةيلك الغلبة ال الاملراد به: أقول. )٢(وفق قاتل املؤمن متعمداً للتوبةيوال :  قال،صب دماً حراماًي

 كدخل اجلنة سافيال : قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، عن رجل، رواه ابن سنان ومثله ما

  . )٣(ميوال مشاء بنم، وال شارب اخلمر، للدم

من قَتلَ نفْساً ِبغيِر . عز وجلهللا يف قول ا، )عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ريوعن حنان بن سد

 فٍْس أَوِميعاًنج اسلَ النا قَتمِض فَكَأَناٍد ِفي األرفَس،قال : ان كعاً يلو قتل الناس مج، هو واد يف جهنم

  . )٤(هيان فكولو قتل نفساً واحدة ، هيف

قتل النفس لعلة فساد هللا حرم ا: يف جواب مسائل ابن سنان )عليه السالم( تب الرضاكما  ويف

  . )٥(ريائهم وفساد التدبوفن، حلّألو  لهياخللق يف حتل

ومن ،  قاتلهريمن قتل غهللا اى الناس عل عىتأن إ :قال )عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن ،وعن احلليب

  . )٦(ضربهيضرب من مل 

بن ى موس إىل هللاى أوح: قولي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا مسعت:  قال،مان بن خالديوعن سل

م كمن قتل من فإن ، حقريوقتل النفس احلرام بغم كايإ: ائيلإسر  من بىنللمأل قل ،ىا موسي أن :عمران

  . )٧( صاحبهمثل قتل قتلةلف أا قتلته مائة ينفساً يف الدن

                                                

.٧ من القصاص ح١ الباب ٥ ص١٩ج:  الوسائل)١(

.٨ من القصاص ح١ الباب ٥ ص١٩ج:  الوسائل)٢(

.٩ من القصاص ح١ الباب ٥ ص١٩ج:  الوسائل)٣(

.١٠ من القصاص ح١ الباب ٥ ص١٩ج:  الوسائل)٤(

.١١ من القصاص ح١ الباب ٦ ص١٩ج:  الوسائل)٥(

.١٤ من القصاص ح١ الباب ٦ ص١٩ج:  الوسائل)٦(

.١٥ من القصاص ح١ الباب ٦ ص١٩ج:  الوسائل)٧(



١٢

نقلعون ياً من الناس ريثك أن ىولذا نر،  جائز لالنقالعكوذل، ليمبالغة للتهو إما عدد القتل: أقول

 ينواة حنظل تعط أن ماك، للعمل يعي الطبألثرانه أقة وينه حق أأو، من احملرمات خوفاً من شدة العقاب

ن نعرف كمل ن وإن د من االستحقاقيون أزيكالعقاب ال  أن  يفإشكالن ال كل، لوف احلناظلأ

  يفحكاماأللتفاوت ، كه هناينافيالعدل هنا ال  نايفيولعل ما بظاهره  اآلخر،ا العامل يات ومزايخصوص

 البلبل يف النار خالف  أن إلقاءماكو،  عن سطح القمررضاألة يف سطح يما تتفاوت اجلاذبك، العوامل

  . تاب العدلك مما حمل حبثه ك ذلريغ إىل ، السمندرإلقاءالعدل دون 

ع يقاتله مجى علهللا ثبت اأ متعمداً من قتل مؤمناً: )عليه السالم( جعفر أبو قال: قال، وعن أسلم

ني أُِريد أَنْ تبوء ِبِإثِْمي وِإثِْمك فَتكُونَ ِمن ِإ: عز وجلّهللا  قول اكوذل، املقتول منها ئوبر، الذنوب

  . )١(أَصحاِب الناِر

فقول ، ومعناه عموم وأما ما لفظه خصوص: قال )عليه السالم(علي عن  ، النعماينريوعن تفس

 نفْساً ِبغيِر نفٍْس أَو فَساٍد ِفي األرِض ِمن أَجِل ذَِلك كَتبنا علَى بِني ِإسراِئيلَ أَنه من قَتلَ: عز وجلهللا ا

 إسرائيل  يف بيناآلية فرتل لفظ فَكَأَنما قَتلَ الناس جِميعاً ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جِميعاً

ومثل هذا  ،ممهم من األري وغإسرائيل ل العباد من بينكل، ع اخللق عاماًيمجى وهو جار عل، خصوصاً

  . )٢(ريثك

ن إ :)صلى اهللا عليه وآله( هللا قال رسول ا:قال ،)عليه السالم(علي  إىل بسنده، اتيوعن اجلعفر

  . )٣(نيالتللق تعاىلهللا ه اعدأ، ان منهريضجت الن ي الوادكفتح ذل ا إذ،اًريقال له سعياً ييف جهنم واد

                                                

.١٦ من القصاص ح١ الباب ٧ ص١٩ج:  الوسائل)١(

. ١٩ ح من القصاص١ الباب ٧ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح من القصاص١ الباب ٢٤٩ ص٣ ج:املستدرك )٣(



١٣

حلول النقمة وزوال  إىل دعوي حقها ري الدماء بغكسفن إ :)عليه السالم( نياملؤمن ريمأوعن 

  . )١(النعمة

عجتها من كرا  إىل األرضما عجت  :قال ،)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب، خباروعن جامع األ

  . )٢(هاي علكسفيدم حرام 

  . )٣(ايمن زوال الدنهللا لقتل املؤمن أعظم عند ا: قال ،)صلى اهللا عليه وآله( وعنه

  . )٤(قتل وهو مؤمني نيقتل القاتل حيال : قال ،)ه وآلهصلى اهللا علي( وعنه

 سالمومبتغ يف اإل، ملحد يف احلرم ،ثالثةهللا ا إىل أبغض الناس: قال ،)صلى اهللا عليه وآله( وعنه

  . )٥(ق دمهيهري حق ري بغامرئ ومطلب دم ،ةيسنة اجلاهل

  .)٦(فركوقتال املؤمن ، وقسباب املؤمن فس: قال ،)صلى اهللا عليه وآله( عنه، ث آخريويف حد

  . ةريثكات اليها من الرواريغإىل 

ان  أو كقصديمل  فإذا ،قصد القتل ظلماً إذا راد ا ماي إمنا ،ات املشددةيع الروايمج أن ىفخيوال 

  . ات منصرفة عنهيفالروا، حاًيداً صحيتقل أو دته اجتهاداًي ولو بعقالقتل عدالً

  

                                                

. ١٠ ح من القصاص١ الباب ٢٥٠ ص٣ ج:املستدرك )١(

. ١١ ح من القصاص١ الباب ٢٥٠ ص٣ ج:املستدرك )٢(

. ١٢ ح من القصاص١ الباب ٢٥٠ ص٣ ج:املستدرك )٣(

. ١٨ ح من القصاص١ الباب ٢٥٠ ص٣ ج:املستدرك )٤(

. ١٩ ح من القصاص١الباب  ٢٥٠ ص٣ ج:املستدرك )٥(

  . ٢٥ ح من القصاص١ الباب ٢٥٠ ص٣ ج:املستدرك )٦(



١٤

  



١٥

  

   فصل

  ))القصاصشروط ((

 سالمة لنفس الزاهق يف اإلياملساو، ة املعصومةينسانزهق النفس اإلأ إذا ق القصاص يف ماحي مناإ

  .ة عمداً عدواناًيتمها من الشرائط اآلريوغ ةيواحلر

  .ن قصاصيكمل ، غماء وحنوهسبب اإل وإمنا ،زهقيمل فإذا 

ه مع ي لتساوزهاق نفس اجلنإلم حول كوالت، ن قصاصيك مل نسان اإلرين نفس غكل، أزهقوإذا 

  .ل الفائدةيقل، اتيات والروايظهر من اآليما ك، فيلكنس يف التاإل

  .ن قصاصيكان مستحقاً للقتل مل ك بأن ن النفس معصومةكمل توإذا 

وانون  قتل الصيب إذا رج ماخي وبه ،ن قصاصيكن عمداً مل يكن مل كانت معصومة لكوإذا 

  .أيتيما سكعمدمها خطأ  ألن ،اًإنسان

 هريعند غ زهق النفس املعصومةأ إذا ماك، ن قصاصيك مل ن عدواناًيكن مل كل، ان عمداًكوإذا 

  .قتل بهيفال ، حداً فال عدوان وأ قتله قصاصاً ألنه ،ست معصومة عند نفس القاتليث لي ح فإنه،عمداً

 ماك قاًمهدورة مطل أو ،معصومة مطلقاً إما  ألا،أقسامثالثة ى العصمة عل إىل النفس بالنسبةإذ 

مهدورة ، أو دىنفاأل دىنقتله األيث يح )صلى اهللا عليه وآله(  النيبسابك و،اًي حربافراًكان كإذا 

 فإذا ،نيخراآل إىل  معصوم بالنسبة،ديز إىل  مهدور بالنسبة فإنه،ديز أيب مثل قاتل، نيومعصومة من جهت

 النه أ مع، عمداً يف اجلملة ةل من قتل نفساً معصومكد القصاص بالعدوان لزم القصاص يف يمل نق

  ، قصاص يف املعصوم يف اجلملة



١٦

هذا ومع ، ما ال عصمة للنفس عنده إىل  مع جواز قتله بالنسبةري للعصمة يف اجلملة للغةلعدم املنافا

ما كل وجه كول، ره يف الشرائعكذ وإن ،ره يف النافعكذيمل ولذا ، دين االستغناء عن هذا القكمي فكذل

   .ىفخيال 

 ه ممن أباح الشارع قتله فال قصاصريوغ احلريبك،  معصوم الدمري غنسانفلو قتل اإل، انكف يكو

أباح الشارع قتله الذي احملصن  قتل الزاين إذا ماك، أباحه لبعض فقطإذا  إما ،ل أحدكباحه لأان كإذا 

 ، بعض الصورأمث يف وإن قصاص ففي اجلواهر ال، دياً لزيس وليوهو ل، ديقتل القاتل لز أو ،مكللحا

  .مكون قتله حداً مباشرته للحاكباعتبار 

ده يد سارقاً فقطع عمرو يان زك إذا فحاله حال ما، ملهات حرمة القتل تش إذ إطالق،ه نظريوف

قتله وهو  فإذا ،ةيالن إىل اجيتاب احلدود االحتكرنا يف كوقد ذ، وبدون االطالع عن سرقته، هي علعدواناً

  . األرضفساد يف  أو  نفسريقتل نفساً بغنه أ هي للمقتول صدق علاًيلس ويقاتل ولنه أ علميال 

قال رسول : قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن ،ح احلليبيه صحيدل علي بل ،رناهكد ما ذيؤيو

ومن ضرب من مل ،  قاتلهريوجل من قتل غ عزهللاى الناس عل عىتأن إ :)صلى اهللا عليه وآله( هللا

  . ان قاتالًك إذا شمل ماي) تله قاريغ( فإن ،)١(ضربهي

ف رسول يقائم سوجد يف : قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن ،رواه املثىن ومثله يف الداللة ما

ومن ،  ضاربهريوالضارب غ،  قاتلهريالقاتل غهللا اى الناس عل عىتأن إ :فةيصح )صلى اهللا عليه وآله( هللا

  . ثياحلد )٢()لى اهللا عليه وآلهص( حممدى نزل علأافر مبا كه فهو ي أبريلغى ادع

  

  ))القتلصور ((

  ، ال ون قاصداً أويك أن ماإف، ستحق القتليقتل من ال  إذا البالغ العاقل مث إن

                                                

.١٤ ح من القصاص١ الباب ٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١٨ ح من القصاص١ الباب ٧ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



١٧

  : فالصور أربعأو مبا ال يقتل غالباً، ، قتل غالباًًيون قتله مبا يك أن ماإف، ل حالى كوعل

  

  ))الصورة األوىل((

سواء ،  وال خالف يف القصاص يف هذه الصورةإشكالوال ، تل غالباًقيقصد القتل مبا ي أن :األوىل

مات مع قصد  رراً حىتكضربه بالعصا م إذا ماك باملرات أو ،فيالسكان قتله غالباًً باملرة وحنوها ك

  . القتل

قصد يمل  وإن ،قتل غالباًً عاملاً بهيبل وبقصده الضرب مبا (:  بقولهكذلى اجلواهر أضاف عل مث إن

ولعله ، هي علمجاعة اإليفهم من الغنيل يبل ق، القتل إىل القصدكالفعل املزبور  إىل القصدألن  ،القتل

لناه عن رجل ضرب أس ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن حيالصحك، ضةيعضده املعتربة املستفي و،كذلك

عبث ي كترين ال كول، نعم: قال ، املقتولأولياء إىل دفعيمات أ رفع عنه الضرب حىتيفلم ى  بعصرجالً

مها من ريوغ، )٣(كريبن بى وخرب موس، )٢(مان بن خالديوحنوه خرب سل، )١(فيه بالسيهز علجين كول، به

ن قصد كول  وعدمه،قتل مثله غالباًيهو مما الذي  قصد القتل باملفروض ها ملنإطالقبالنصوص الشاملة 

   .ىانته )الفعل

،  عدم قصد الوالدةنيمع العلم بالوالدة وب يديل التول قصد الفعني بكعقل االنفايال  إذ ،ه نظريوف

 ،قصد االحتراقي سبب االحتراق مث ال لقاءاإل أن علمي يف النار وهو لقاء اإلنسانقصد اإلي أن عقليفهل 

، وزكسر الكقصد يوز مث ال كسر اليك إنه علميوز وهو كالى  ضرب احلجارة علنسانقصد اإلي أن أو

  .رهكفادة ما ذإعزل عن رها مبكذاليت  خبارواأل

لو  إذ ،الفاعل اجلهل بهى ادع وإن ته معلومة عادةيقصد ما سبب يفيكبل (: )رمحه اهللا (مث قال

  .ى انته)ما هو واضحكثر الدماء كمسعت دعواه بطلت أ

  نه أ هيرد علينه أ ،ثباتالثبوت واإل ي عاملنيخلط بنه أ  إىلضافة باإل:هيوف

                                                

. ٢ ح من القصاص١١ الباب ٢٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١٥ ح من القصاص١ الباب ٦ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١٠ ح من القصاص١١ الباب ٢٦ ص١٩ ج:لالوسائ )٣(



١٨

خصوصاً بعد ، من قبله الّإعرف يما ال يالفاعل ال وجه لعدم القبول فناً يف حق كان اجلهل ممكلو 

 نةيوهذا معلوم عند أهل املد، هك موجب هلالنسانهرباء ببدن اإلكصال اليإمثال ، درء احلدود بالشبهات

، ك سبب اهلالكذل أن علمين يكمل نه أ ىمث ادع هرباءكوصل الأهرباء له من البدو وكجاء من ال فإذا 

ن وجه لعدم يكمل ،  بولده احملبوب عندهكفعل ذل إذا ماك، صدقهى نة عليقامت القر إذا خصوصاً

  . ثر الدماءكستلزم القبول يف مثله بطالن أيوال ، القبول

  

  ))الصورة الثانية((

عامة  إىل اضي ونسبه الر، واملشهور القصاص به،قتل نادراً فاتفق القتليقصد القتل مبا ي أن :ةيالثان

 ث نسب ما يف العبارةيح، هيف نعم يف اللمعة التردد، نقلوه وإن هيبل مل أجد اخلالف ف(: ن قالياملتأخر

  . اتيوالوجه يف االختالف اختالف الروا .ى انته)ضهي بتمرل مشعراًيالقإىل 

العمد : )عليه السالم(عن الصادق  ،ح احلليبيصح :القصاصى تدل علاليت  ،األوىلفمن الطائفة 

 ئاًي من اعتمد شأواخلط، له عمدكهذا  ،زةكبو أو بعصا أو حبجر أو دةيصابه حبدأئاً فيشاعتمد لما ك

  . )١(هريفأصاب غ

د يبن سعىي حيخيالف : )عليه السالم(هللا عبد ا أبو قال يل، عبد الرمحن بن احلجاجح يوصح

 أحدمهافعض ، اقتتل غالمان يف الرحبة: قال، هي مما اختلف فئاًيهات ش: قال، نعم: قلت ،مكقضات

ىي ك إىل حي فرفع ذل،سر فماتكحجر فضرب به رأس الذي عضه فشجه ف إىل صاحبه فعمد املعضوض

 فوداه ،هذا اخلطأ إمنا :الم وقالواكه اليثر فكلي وابن شربمة ويلأيب ابن ك علي  فعظم ذل،فادهأد فيبن سع

د يري أن اخلطأ وإمنا ،زةكدون بالويقيمن عندنا لن إ :)عليه السالم( فقال: قال، من مالهى بن علي سيع

  . )٢(هريب غيصيء فيالش

                                                

. ١٤ ح من القصاص١ الباب ٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح من القصاص١١ الباب ٢٣ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



١٩

ء يش لكما أ ف،هريب غيصي فئاًيد شيري أن اخلطأإمنا ): عليه السالم( عنه اآلخر، هحيويف صح

  . )١(صبته فهو العمدأف إليه قصدت

 ئاًيد شيرت أن اخلطأإمنا  :)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن ،ياشي العرييف تفس يويف خربه املرو

  . )٢(صبته فهو العمدأف إليه ء قصدتيش لكما أف، هريب غيفتص

 ،ه القوديلما عمدت به الضرب فعلكقتل العمد : قال )عليهما السالم( أحدمهاعن ، ويف خرب آخر

  . )٣(هريب غيء فتصيد الشيتر أن اخلطأوإمنا 

عود ب أو جرةآب أو  خبزفةالً ضرب رجرجالً أن لو: )عليه السالم( عن الصادق، ريبص أيب وخرب

  . )٤(ان عمداًكفمات 

ان ك مبا متعمداً أحد ضرب إىل من قصد: قال إنه ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب  عن،وخرب الدعائم

 ال عمل عمالً أو ي،بهيصيه فري غئاًيش يرمي أن اخلطأ وإمنا ،ب به القودجيمنه فمات من ضربه فهو عمد 

  . )٥(بهيصي به فهديري

،  الضرب فهو عمدكل من ضرب متعمداً فتلف املضروب بذلك: )عليه السالم(رضوي وال

  . )٦(ب رجالًي فتصواناًيح أو مةي يرم أو ي،هريب غيصي فرجالً يرمي أن واخلطأ

مهما  :قال ،)عليهما السالم( مها أحدعن، اشيي العريعن تفس  املروي،ريعم أيب بل ومرسل ابن

  . )٧(هريب غيء فتصيد الشيتر أن اخلطأ  وإمنا، القودنيد تعيرأ

  : قلت له، )عليه السالم( عن الصادق، العباس أيب خرب: ةيومن الطائفة الثان

                                                

. ٣ ح من القصاص١١ الباب ٢٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١٨ ح من القصاص١١ الباب ٢٨ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١٦ح  من القصاص١١ الباب ٢٨ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٨ ح من القصاص١١ الباب ٢٦ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ١ ح١١ الباب ٢٥٣ ص٣ ج:املستدرك )٥(

. ٤ ح١١ الباب ٢٥٣ ص٣ ج:املستدرك )٦(

. ١٦ ح من القصاص١١ الباب ٢٨ ص١٩ ج:الوسائل )٧(



٢٠

: قلت، اى ة فرمري مث أخذ حصاة صغ،هذا خطأ: قال ،قتل مثلهيء الذي ال يالرجل بالشى أرم

قتل يء يضرب بالشيمد الذي  والع،هي فكهذا اخلطأ الذي ال ش: قال ،ب رجالًيصأالشاة ف يرمأ

  . )١(مبثله

: )عليه السالم( ني املؤمنريمأقال : قولي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا مسعت: قال، ة ابن سنانيوروا

من ة ائ م تغلظ وهيكة ذليدن إ ،باحلجارةى، أو بالعص أو ،قتله بالسوطي أن يف اخلطأ شبه العمد

  . )٢(بلاإل

، قتل مثلهيقتله مبا يتعمده فين  أالعمدن إ : قال،أيضاً )عليه السالم( عنه، يب العباسأوخرب زرارة و

 آخر ئاًيتعمد شي أن هي فكواخلطأ الذي ال ش، قتل مثلهيمبا ال فقتله قتله ي أن ديريتعمده وال ي أن واخلطأ

  . )٣(بهيصيف

واخلطأ ، قتل مثلهي د قتله مبا اليتعمده وتر أن اخلطأ: )عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، وخرب زرارة

  . )٤(بهي آخر فتصئاًيتعمده ش أن كه شيس فيل

  . )٥(قتلين تعمده فتقتله مبا مثله  أالعمد :)عليه السالم(عنه  اآلخر،وخربه 

حبجر فمات من ى أو  بعصضرب رجل رجالًن إ :)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ونسية يوروا

 أو ه بالعصاءيحل علأعاله و وإن ،القاتلى ة عليفالد، ه العمديلم فهو شبكتي أن ضربة واحدة قبل

 وميثر من كأ أو وماًيث كلم مث مكضربه ضربة واحدة فت وإن ،قتل بهيقتله فهو عمد  يباحلجارة حىت

  . )٦(ه العمديفهو شب

  ) ه وآلهيعلهللا اى صل (هللارسول ان إ :)عليه السالم(علي  عن ،اتيوعن اجلعفر

                                                

. ٧ ح من القصاص١٠ الباب ٢٥ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١١ ح من القصاص١١ الباب ٢٧ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١٣ ح من القصاص١١ الباب ٢٧ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ١٧ ح من القصاص١١ الباب ٢٨ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ٢٠ ح من القصاص١١ الباب ٢٨ ص١٩ ج:الوسائل )٥(

. ٥ ح من القصاص١١ الباب ٢٥ ص١٩ ج:الوسائل )٦(



٢١

  .)١(اخلرب والعصا والسوطشبه العمد احلجر ن إ :قال

  .)٢(قتلين تعمده فتقتله مبا مبثله  أالعمد :قال )عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، وعن زرارة

  . ك ذلريغإىل 

اط يف ياالحتك ةيواملرجحات اخلارج، نهمايب ن اجلمع الداليلكميفال ، افئتان داللةكوالطائفتان مت

 تصل النوبة ال ،وىلد لأليرادة يف الصدق املؤة لإليال مدخل ذإ وصدق القتل عرفاً، ةيد للثانيالدماء املؤ

 بعد وجود احلجة يف ، ظاهر الوجهريغ ةيالثانى عل وىلح بالسند لأليوالترج، بعد وجود النصإليها 

س من يل ،األوىلما تقدم يف الطائفة ك ىليل أيب ابنى نة فتوية بقريالتقى ة عليواحتمال محل الثان، ةيالثان

 وإمنا ،ظهر خالفها من أحدي املقام الشهرة احملققة اليت مل يفى بقيوإمنا  ،حيصل به الترجحيث يحبالقوة 

  . املشهورى د عن فتويمبثلها مرجحة فال حمى فك و، بعض فقطتردد

  

  ))الصورة الثالثة((

ينه كل، قصد عدم القتل أو يقصد القتليال  أن :الثالثة



٣٤

 ،ةيال الدومن احتم، يف الدفاع عن نفسه إليه تاجحيتعمد قتله مبا ال  ألنه ، من احتمال القود،األمر

 فحاله حال ،كهليلق نفسه مل يمل  إذا امللقي ألن ،ومن احتمال اهلدر،  القصاص منصرفة عنهألن أدلة

 ىامللقى  عل خطراًاًيبقاء امللقي حإان ك إالّ إذا ،حوط التصاحلواأل، ري املهاجم واملطلع يف دار الغاللص

  . إشكال الدفاع عن نفسه فهو هدر بال كراد بذلأف، هيعل

ما ك، ة مغلظةيه العمد يف الدي شبأًان خطكقتل غالباً وال قصد به القتل ين يكالسقوط لو مل   إنمث

  . صرح به الشرائع

  . يف اهلدرإطالقال  إذ ،)رناهكودم امللقي نفسه هدر مبا ذ(: د قول احملققييعرف لزوم تقيومما تقدم 

ه يعل أن والظاهر، عمديمل نه  أل وال خالفإشكال بال ،ولو وقع ال عن عمد فال قصاص قطعاً

  . القصاصى لزم محله عل، هيء عليال شنه أ اتيوما يف بعض الروا، ةيالد

: فقال ،رجل فقتلهى سألته عن رجل وقع عل ،)عليه السالم( عن الصادق، د بن زرارةيففي خرب عب

ءيه شيس عليل)١( .  

ال : قال؟ قتلهيالرجل فى ط علسقييف الرجل  ،)عليه السالم( أحدمهاعن : ح ابن مسلميويف صح

  . )٢(ة لهيومن قتله القصاص فال د: قال، هيء عليش

رجل من ى  عن الرجل وقع عل)عليه السالم(هللا عبد ا أبا سألت اآلخر،د بن زرارة يويف خرب عب

  . )٣(ءيسفل شاألى وال عل، ءيشى علاألى س عليل: )عليه السالم(قال  ،أحدمهات فمات يفوق الب

                                                

. ١ ح٢٠ الباب ٤٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح٢٠ الباب ٤١ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

  . ٣ ح٢٠ الباب ٤١ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٣٥

تاب كأيت يف يما  إىل ضافة باإل،أيت من خرب ابن رئابيملا ، عدم القصاص فقطى ناه علمنا محلإو

الطفل ى ما ورد يف مسألة االنقالب علك ،النائم والساهي وحنومهاى عل ة حىتيات من ثبوت الديالد

  . ك ذلريغ إىل ،فمات

 ـ قصد امللقييمل  وإن ،وجب القتلي لقاءان اإل أو ك،هي علىقتل امللقي أن ه قاصداًريلقاه غأولو 

  .نياألمر أحد  ملا تقدم من القصاص مع،ان القصاص ـ كسركبال

هللا وعبد ا، وهذا هو منصرف خرب ابن رئاب، ةيالدافع الدى ان علك نياألمر أحد نيكمل ن إ نعم

الذي وقع ى ة عليالد: فقال ،رجل فقتلهى  عل يف رجل دفع رجالً،)عليه السالم(عن الصادق ، بن سنان

أصاب وإن  :قال ،الذي دفعهى ة عليرجع املدفوع بالدي: قال،  املقتولولياءالرجل فقتله ألى لع

  . )١(الدافعى ء فهو علياملدفوع ش

  . اتيتاب الدكيف  كالم يف ذلكل اليوتفص

  

                                                

 .١ ح٢١ الباب ٤١ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٣٦

  

  ))السحر وأحكامه يف القصاص((

:  قال سبحانه،اننسه يف اإلريقة للسحر وتأثي يف وجود احلقشكالنبغي اإليال ): ٢مسألة (

ِجِهوزِء ورالْم نيقُونَ ِبِه بفَرا يا ممهونَ ِمنلَّمعتفَي)١( .  

  .ثاًياً وحدمي اخللق قدنيمر وجداين شائع بأه ريتأثن إ :بل يف اجلواهر، هيات داللة عليويف الروا

 إنه ليق حىت )هللا عليه وآلهصلى ا( وقوعه يف زمن النيبى دل عليها ما يبل ف(: ره بقولهكما ذإما 

   .ىانته )ه نزلت املعوذتاني وف،فعلهيء ومل يأنه فعل الشك إليه ليخيث يسحر حب

صلى اهللا عليه ( النيب إىل  بالنسبةكلعدم ذى نا واقع علإمجاعضرورة املذهب و إذ ،هيما فخيفى فال 

خيفى ما ال ك ،الم العامةك وهذا ،)٢(سحوراًِإنْ تتِبعونَ إالَّ رجالً م: مكيذبه القرآن احليكو )وآله

بعد جداً ي إذ ،مشعراً بعدم صحته) ليق: (ولعل اجلواهر أراد جمرد النقل ولذا قال، تبهمكمن راجع ى عل

  . كاحتماله ذل

  .رةوؤثر يف حواسه ضريمل  )صلى اهللا عليه وآله(  فالسحر الذي سحر به النيب،انكف كيو

  : مورأواستدل له ب، المهكي كخ يف حميقة الشيللسحر حق أن وقد خالف يف

  . )٣(وما هم ِبضارين ِبِه ِمن أَحٍد إالَّ ِبِإذِْن اِهللا: قوله سبحانه: األول

  . )٤(يخيلُ ِإلَيِه ِمن ِسحِرِهم أَنها تسعى: قوله سبحانه: الثاين

  . )٥(اِسسحروا أَعين الن: قوله سبحانه: الثالث

ما : قال هلميف، نبياءفحام األإلزم ي كومن ذل، شتبه باملعجزةقة اليان للسحر حقكلو  إنه :الرابع

  .بل لعلها سحر، وفلق البحر معجزة برصمه واألكبراء األإكم كعمل أن ىدل عليالذي 

  . ىفخيل ما ال كويف ال

                                                

. ١٠٢ اآلية: سورة البقرة )١(

. ٤٧ اآلية: سراءسورة اإل )٢(

. ١٠٢ اآلية: سورة البقرة )٣(

. ٦٦ اآلية: سورة طه )٤(

. ١١٦ اآلية: سورة األعراف )٥(
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سبحانه  ألنه ،هللا إىل نسبيهللا  من ااآللةون يكقع يف العامل مما يء يش لك أن :األولى رد عليذ إ

ءأَنتم تزرعونه أَم نحن :  وقال،)١(وما رميت ِإذْ رميت ولَِكن اَهللا رمى: ولذا قال، اآللةخلق 

  . ك ذلريغ إىل ،)٢(الزاِرعونَ

  .  السحرريتأثى ل علينهم دليعأويف  ل الناسيالتصرف يف ختن إ :الثاين والثالثى وعل

) عليه السالم(مث النيب ، ذبهكهللا  اأظهر وإالّ ، النبوةءن من ادعاكتميالساحر ال ن إ :الرابعى وعل

نه كون متيكاء اخلاصة به ويشمن بعض األ الّإن كتمي والساحر ال ،سبابأء بال يل شكن من كتمي

  .مها من فروق السحر واملعجزةريغ إىل ،سباب ظاهرةأمسبوقاً ب

   : فنقول،تفي ذا القدركن، تابكل البحث خارج عن مقصد اليتفص حيث إنو

 ،ه القصاصيان علك ،مكبعلم احلا أو ،هإقرارب أو ،نةي بالبكسحره فمات من سحره وثبت ذلإذا 

ه يان علك وإالّ ،زان القصاصيملا تقدم من م، اًيون قتل السحر غالب أو كن من القصدياألمر أحد انكن إ

  . قتلهنه أ صدقن إ ةيالد

وجب يلو سحره فمات مل نه أ من، خيالش مبىنى ره الشرائع علكما ذ أن عرفيرناه كومبا ذ

  . تامريغ ةيقصاصاً وال د

 ريب غيخ قريره الشكولعل ما ذ(: خيالم الشكث قال بعد نقل يح، تردد احملقق يف اجلملة أن ماك

حمل  ى،انته )قرارلزمه باإليحتمال ما قلناه من االى وعل (:قال أن ىلإ) أقرباالحتمال ى بناء علالأن 

  .نظر

عرف قصده وال يالشاهد ال  ألن ،نةيمعرفته بالب إىل قيال طر(نه أ  منكره املسالكما ذ أن ماك

  عمالًنيالقولى الثبوت عل األقوى ي،قتله سحر: قال فإذا ، الساحرإقرارثبت بي وإمنا ، السحرريشاهد تأث

   .ىانته )هإقرارب

  . نةيفال وجه لعدم ثبوته بالب، كعرفون ذلي اخلربة هلأن إ :والًأه يف

                                                

. ١٧ اآلية: سورة األنفال )١(

. ٦٤ اآلية: سورة الواقعة )٢(



٣٨

ن يكمل  إذا  حجةقراراإل إذ ،قرار السحر ال وجه لثبوت القتل باإلريالقول بعدم تأثى علن إ :اًيوثان

 ةينأخذ منه د أن صحيال ، هريالقاتل له غ أن وحنن نعلم، نا قتلتهأ: لو قالنه أ ىتر أال ،هخالفى علم عل

  . هنقتله ب أن وال

  

  ))القتل باإلخافة والدعاء((

 فخاف فمات من ،متوت  حىتكسحرأس:  قال،ساحرنه أ وهميه مما ريغ أو ،ان الساحرك مث إن

، أزهق نفساًنه أ  لصدق،فالظاهر القصاص، ه بالساحرمن تشب أو قول الساحر إىل ستندي اخلوف موتاً

  .شمله النفس بالنفسيف

ه ي على لو ألقكذلكو،  فمات خوفاًألقاه يف مسبعةً أو ،ةًيح  أوه عقرباًي علىلقأ إذا فحاله حال ما

 ك ذلريغ إىل ،ف القلب فمات خوفاًيان ضعكو داًيهدده د أو ،فمات خوفاً، ةية فظنها حي احلصورة

  .مثلةمن األ

  .رجاعهإى قدر علينومه مث مل  بأن يسي املغناطميأماته بسبب التنو إذا ذاكو

 بدونما أ ،ما سبقى  علكان قصد ذل أو ك،تاًيالقول مم أو ن العملويك أن  بشرطكل ذلكن كل

  .ةيه الدي فعلنيالشرطأحد 

ما أ ،ليالتفصى ة عليالد أو فالالزم القصاص، مع عدم استحقاق املدعو، هؤه وقتله دعايولو دعا عل

 قود وال  فالقاًحان مستكن إ بأنه القولك، ال فهو موضوع خارج عن املبحث أم تيميالدعاء  أن هل

موضوع خارج عن نه أ  إىلضافةه باإليرد علي إذ ،بسبب دعائههللا ته امي مل ن مستحقاًيكمل  وإن ،ةيد

 ءالدعا فإن ،أشبهما أو  ماًأ  أو أباًانك إذا  مستحقري غاًإنسان إنسان ءبدعاهللا ت ايمي أن انكمإ ،املبحث

 االستحقاق نيمن دون فرق ب، جةيالنتعطي تحصلت  إذا سبابسائر األكنه أ إالّ اًيبيان سبباً غكوإن 

  .وعدم االستحقاق

عدم ى ما دل علودعا فوق استحقاق الظامل،  إذ املظلوم قد يكون ظاملاً أن يؤيده ما دل علىو

 إىل ،يل اللهم اغفر :قولي أن عوض، يل اللهم ال تغفر: قوليشتبه فيقد  ألنه ،حوال يف بعض األءالدعا

  . ك ذلريغ

صل ن األكل، اًحيفلم أجد به تصر، كحنو ذل أو حسدي أو قتله دعائي: ولو قال(: قال يف اجلواهر

ثبت يبل قد ، لو القول بالضمان من وجهخيرها ال يتقدى وعل، لعدم معرفته، كة من الضمان بذلءالربا

   كذلن إ قالي إالّ أن  اللهم،القصاص



٣٩

   .ىانته ) انيس من االسباب املتعارف التضميوحنوه ل

ماته بوصله ألو نه أ ىتر أال ،املهم الصدق وإمنا ،س مبهميالتعارف ل إذ ،ل الوجهيقل) للهما: (أقول

ن كمت إذا كذلكو، مثلة من األك ذلريغ إىل ،ن متعارفاًيك مل كذل أن مع، ه القصاصيان علك هرباءكبال

ورة يف ك مذةيظهر من روايما ك، زمنة يف بعض األان متعارفاًكما ك، ةيخراج نفسه بوسائل نفسإمن 

  . البحار

  

  ))القتل بالعني واإلحياء((

ده قوله يؤيو، ل السابقيالتفصى ة عليالد أو ه القصاصيان علك، نيلو قتله بالعنه أ علميومنه 

ه يعلهللا اى صل( وقوله ،)١(وِإنْ يكَاد الَِّذين كَفَروا لَيزِلقُونك ِبأَبصاِرِهم لَما سِمعوا الذِّكْر: سبحانه

  . ك ذلريغ إىل ،)٢( القدرريوالبع،  لتدخل الرجل القربنيالعن إ :)وآله

  .ةيفالد وإالّ ه القصاصيان علك نيالشرط أحد مع،  النفسيءاحيولو قتله باإل

، قتلي نيساحر املسلم أن ىدل عل قتله ملا يم الشرعك فللحاإنسانسحر بقتل  إذا الساحر مث إن

  .تاب احلدودكملا تقدم يف ، ولو تعارضا قدم حق الناس، لناسقتله حلق اي أن هيللو أن ماك

ان حده ك القرآن يف النجاسة ىلقأمن  بأن رواكما ذ ك،وجب القتليان سحره بسبب كوإذا 

 أو ،هللااذ باي القرآن يف النجاسة والعإلقاءان سحره بك بأن ،هإطالقى  علكلنا يف ذلكشأ وإن ،القتل

ه حق القتل من يان عل ك،ما نقل عن بعض السحرة ك،أشبهما و  أ)عليهم السالم (نبياءبسبب األ

ما ك، سبحانههللا جهة اى  علنسانجهة اإل إالّ جهةى  جهة علميتقدى ل عليان ال دلك وإن ،جهات

  .عطائها لو قتل بالقتلإوعدم ، ة لو قتل بالسحر وحنوهي الدإعطاءجة يف ي وتظهر النت،عرفت

هللا وا، م الشرعي وللويلكبل احلق للحا، كبذل أو ذا السبب اقتلوين: قولي بأن ال حق لهه مث إن

  . سبحانه العامل

  

  ))السبب واملباشرانضمام ((

  .هيسبب القتل مباشرة اين عل إىل نضمي أن :من مراتب السبب ةياملرتبة الثان

  :  صورأيضاًه يوف

                                                

. ٥١ اآلية: سورة القلم )١(

. ٢٦ و٢٠ ص٦٠ ج:كما يف البحار )٢(



٤٠

  

  ))تقدمي الطعام املسموم((

 أو ،قتل غالباًيان السم ك فإن ،وت بسببهميله وكأي فقدم له طعاماً مسموماًي أن :األوىلالصورة 

) بالنفسالنفس ( املتقدمة مثل دلة األطالق فعليه القود، إل جاهالًكلاآلوكان ، قصد املقدم به القتل

 ،من السببى املباشر أقو ألن ،املقدمى ء عليفال ش، عاقالًبالغاً ان ك فإن  عاملاً،كلاآلكان  وإن وغريه،

عمدمها  ألن ،فالظاهر القود، زاًيان ممك ون بالغاً عاقالًيكمل  وإن ،املقدم قسم من ااز إىل واستناد القتل

  . خطأ

ن بالغاً فال قود وال يكمل  وإن :ه بقولهيق اجلواهر علي وتعل،زاًيان ممك و:قول الشرائع أن علميومنه 

  هو القاتل نفسه مبباشرته عاملاًهونكل، إشكالبال خالف وال (: قال اجلواهر وإن ، ظاهر الوجهريغ، ةيد

   .ىانته )باحلال ال املقدم

ما ك، عمدمها خطأ بأن ،أيضاًه ريما صرح غك، هريتاب احلدود وغكف وقد صرح اجلواهر يف كي

 فإنه  طعاماً مسموماًنسانقدم له اإليوان الذي يفحاهلما حال احل، عمد الصيب وانون خطأورد النص 

  . املقدم الضمانى ان علك،  بنفسهلكوأ القرد كزيموإن 

 أو ،خالصاً إليه قدم السمي أن نيب، ومسألة علمه كلاآلمسألة جهل ، نيال فرق يف املسألته مث إن

  .كلاآلبطعام  أو ،جنيببطعام األ أو ،خلطه بطعام نفسه

نه أ  فالظاهركعلم بذل وإن ،هيء علي فال شجنيب األكعلم بذلي الطعام ومل جنيبخذ من األأولو 

 مثالً، اإلمثى اً بالتعاون عليان عاصك وإن ،ن مباشراً وال سبباًيكمل  ألنه ،ه ضمان وال قوديس عليل

ان القصاب ك، ديز د خلط اللحم بالسم لقتليرينه أ ان علم القصابكو، من القصاب اللحمى اشتر

قتل املسلم ى عانة علإلحرمة اى  ما دل علاًيونه عاصكد يؤيو، ةيه ضمان وال دين عليكمل  وإن ،اًيعاص

  . ك ذلريغ إىل ، لظاملمن علق سوطاًى العقاب على وما دل عل، لمةكبشطر 

طعاماً مث اآلخر  مساً وأحدمهاى عطأ بأن ، الطعاممي يف تقدجنيبمع األ واضع السم كنعم لو اشتر

وممن   ممن الطعامس املهميل ألنه ،ةيالد أو  القصاصهي فعل،اًيك شرجنيبان األك كلاآل إىل ماه معاًقد

  . ما هو واضحك مياملهم التقد وإمنا ،السم



٤١

ان كو ان بدون القصدك إذا  وعدم الضمان،قد تقدم عدم الضمان مع علم شارب السمه مث إن

  : نيإشكال بكذلى  ورمبا اورد عل،كهال غالب اإلريالعمل غ

  

  ))وشرب السم) عليهم السالم(األئمة ((

عليهما  ( الرضااإلمامو  احلسناإلمامكن شربوا السم يالذ) المعليهم الس(ئمة األن إ :األول

 كومع ذل ،سم بأنه علمونيانوا ك )عليهما السالم ( اجلواداإلمام الباقر واإلمامكاستعملوه  أو ،)السالم

ره كن يك فلم انوا ضعافاًكعداء  األكولئأبعض  أن مع، عدون قتلة هلمين سقوهم ويهم الذؤعداألعن ي

 ما تقدم ني هذا وبنيمع بجيف كيف، )عليهما السالم ( اجلواداإلمامو  احلسناإلماممثل زوجيت ، يف املقام

  .من اشتراط عدم علم الشارب للسم يف ضمان الساقي

هللا نحهم امين يوالذ) عليهم السالم(ئمة  واألنبياءاأل أن ،دلةستفاد من خمتلف األيالذي ن إ :هيوف

أم ال كعلمون ويفهم ، همكه يف سلوريف بتأثكي ف،يف مشاعرهم ىتيب حيؤثر علمهم الغيب ال يعلم الغ

 فهم ،عماهلمأف بكيف ة ال تؤثر يف مشاعرهميبيقدرم الغ أن ماك، علمونيم أصرحوا ب وإن ،علموني

  .قدرونيم أصرحوا ب وإن ،قدرونيأم ال كو تصرفوني

ان كبل ، اجلنة إىل  ذهب)عليه السالم(رب كاًً األيعل أن علميان ك )عليه السالم( ني احلساإلماممثل 

أحدنا لو  أن مع العلم، اءكجل فقده أشد البي ألكبي أن ته يفيؤثر علمه ورؤي مل كومع ذل، كذلى ري

  .يكبي أن  عوضكضحي نيار وبساتأولده يف قصور وى علم ورأ

 أن مع، يكبيان ك كومع ذل،  مصركلمينه أو ،يولده ح أن علميان ك )عليه السالم(عقوب يو

  .يكبينه أ ال فرحي وكضحي ،ريبك ريخ إىل ومآله يولده سافر وهو ح بأن أحدنا لو علم

 لفاطمة )عليه السالم(علي اء كوب، ميبراه إل)عليه وآلههللا صلى ا(هللا اء رسول اكان بك كذلكو

  .ك ذلريغ إىل )هايعلهللا سالم ا(

والسماع ال تؤثر يف ة ييب بالرؤيهم الغكدراإبل  يبيعلمهم الغ أن ى علالًيله دلك كس ذليلأ

  .مشاعرهم، فكيف يف سلوكهم

، قتلهينه أ علميوفة وهو كال إىل  جاءكومع ذل، اديمارة ابن زإيف وكذلك ميثم كان خارج الكوفة 

  ان أحدنا كولو 



٤٢

  .ةك النفس يف التهل ألنه إلقاء،أيتيال  أن هيان الواجب علك

أخذ معه ي مل كومع ذل،  الصباحكقتله يف نفس ذلي ابن ملجم أن علميان ك )عليه السالم(علي و

  .ةريثك المثلةاأل إىل ،فظونه منهحي نيافيس

فناء إى لقدروا عل الإو،  القدرةكحسب تليعملون م ال  فإةيبيقدرم الغ إىل  بالنسبةاألمرذا كوه

 مل كومع ذل، ك ذلريغ إىل ،سعاد العبادإ و،وعمارة البالد، راتكومنع املن، نعاش الفقراءإ و،فاركال

ى  علالًي دلك ذلسيلأ، ر مع القدرةكورفع املن، ةي اهلدانساناإلى الواجب عل أن  معك من ذلئاًيفعلوا شي

   .همكة يف سلويبي القدرة الغريعدم تأث

،  جداًعجازاً وهو نادرإهلم هللا ذن اأ إذا ةيبيتصرفون بقدرم الغييب ويعملون بعلمهم الغينعم رمبا 

  الفراعنةكهلي أن كلميفهو  وإالّ ، القدرةكن العباد حسب تلوتصرف يف شؤيحانه ال سبهللا ا أن ماك

وال ، وال مظلوماً، اًيوال عار،  جائعاًكتريال  وإن ،ةياهلداى  علنسانء اإليلجين أ ونينقذ املؤمنين أو

  .راًكمن

 ينيبيقدرة الغه حسب العلم واليولو تصرف ف، ا خلقت لالختباريالدن أن ،لهك كولعل السر يف ذل

ترب خيقي نفسه عن ابن ملجم مل يان كإذا ) عليه السالم( ني املؤمنري أم أن اإلمامىترأال  ،كخلرج عن ذل

عمران بن ك ،دي ابن ملجمي من مؤاإلمام وديترب مؤخيما مل ك، وابن ملجم بشقوته،  بصربهاإلمام

   :الذي قال يف حق ابن ملجم، حطان

  ما أراد ا يا ضربة من تقي

  بلغ من ذي العرش رضواناي لالّإ

  حسبهأناً فيره حكذين ألإ

  زانايمهللا ة عند اي الربىفأو

انوا شواذاً يف كهم حسب علمهم يلإومن  )عليهم السالم (ئمة واألنبياءتصرف األ إذا كذلكو

 ي قتل علني حكضحي )عليه السالم( ني احلساإلمامان ك لو مثالً، ادة البشريصلحوا لقياالجتماع مل 

 نياحلس فإن ،هللال ايبأوالدنا يف سب ينضح نا الإ: ولقال الناس، لعده الناس شاذاً) عليه السالم(رب كألا

ف كيف) عليه السالم( نيصرب احلسيفلم  ،ىنا ال نرإو، دخوله اجلنةى رأ ألنه ىضحإمنا ) عليه السالم(

  .ك ذلريغ إىل ،نصرب حنن

  )عليه السالم( احلجة اإلمامعط يفل: ولقال الناس



٤٣

 من ك ذلريغإىل ، فلماذا حنن نعطي اإلمامعطي يال  وإذ ،عطائنا إىل  فال داعي،نعشهميللفقراء ما 

  . ىالتوايل الفاسدة اليت ال ختف

حال من كون من سقاهم حاله ك عن كرج ذلخيال ، سم بأنه )عليهم السالم(هذا فعلمهم ى وعل

 مظلومون )عليهم السالم(م أو، تحق للقصاصقاتل مس إنه يف، سمنه أ علمي وهو ال اً مساًإنسانى سق

  . سبحانه العاملهللا وا، اءكستحقون الندبة والبي كبذل

يف مثله وهو  أن جندفلماذا ، شترط عدم علم الشارب للسم يف ضمان الساقييلو  إنه :الثاين

  .ض خمتار يف التناولياملر أن ما تقدم معك ب ضامنيالطب إذ ،كذلكس يب ليالطب

شاف اعتماداً على الطبيب، فهو كشارب  أن بل ظنه ،الدواء ضار بأن علميض ال يراملن إ :هيوف

 إالّ ،ن يف شرب السم والضاريانا خمتارك وإن  فهما،ء عادييشنه أ بل ظنهسم، نه أ السم الذي ال يعلم

 ،ب والساقييالطبى وجب صدق القاتل علي مما ،نيعلهما مغرورجيب يوالطب الساقيى اعتمادمها علأن 

لو علم نه أ ماك، ةيهما الديان علكعلما يمل  وإن ،هما القوديان علك ب والساقي بالضرريعلم الطبفإن 

 فال ،ءيب والساقي شيالطبى ن عليك شرباه مل كومع ذل، سم قاتل ودواء ضار بأنه ضيالشارب واملر

  . ان قصاصاً وضماناً وبرائةًيبل مها س، الساقي للسمى ب علينقض بالطب

 ،ض واملختار يف التناوليب للمريوضمان الطب(:  بقولهشكالجواب اجلواهر عن اإل أن رفعيمنه و

  .حمل نظر ،ى انته)ليهو للدلإمنا 

ه ريما لو حفر بئراًً يف داره فدعا غية فيره احملقق والعالمة من ثبوت الدكما ذ أن  تعرفكومن ذل

 لضعف املباشر ،اجلرح هو الداعي أو ب القتلسب ألن ، القاعدةىهو مقتض، اًيان ناسك وإن فوقع يف البئر

  . بالغرور

فمع ، هيقسمى  علأحدمها وعلم ، علمهما وجهلهما،ورات أربعةكل املذكالصور يف ن إ :واحلاصل

   ألنه ،ةيقصاص وال د ض اليعلم الشارب واملدعو واملر



٤٤

القاتل ألنه  كوذل، السبب القصاصى  عل،ويف صورة جهل املباشر وعلم السبب، هو قاتل نفسه

  .عرفاً وشرعاً لضعف املباشر جبهله

 ي،م وضعكح ألنه ،رفع التبعة منهي وجهله ال ،القاتل ألنه ةيالسبب الدى ويف صورة جهلهما عل

انت ك وإن ،موتيالطفل فى  والظئر اليت تنقلب عل،أخذ الرباءةيب الذي مل ياملناط يف الطب إىل ضافةباإل

  . وال ذنب لعدم العلم، ه قصاص لعدم العمدي علسينعم ل، هارييف حالة النوم وغ

 أن نه اتفقكل، قتل غالباًيان السم مما كقصد قتله وال ين مل كل، وضع السم يف الطعامه إذا مث إن

  .غلبة القتل أو ن من القصدياألمرملا تقدم من اشتراط القصاص بأحد ، ةيه الديمات فعل

 ىفعل ،ال وأقتل يان مما كنه  أوأ ،ال أم قصدهنه أ ولو مات املسموم فاختلف الويل والساقي يف

ن رمبا كل، من قبل القاصد الّإعرف ين القصد مما ال وأل ،ترك كترن إ نهوأل، مدع ألنه ،نةيالويل الب

نه أ دعييل قاتل ك حاله حال ،أيت بالرباءةي إالّ أن  القصاصأدلةشمله يقاتل فنه أ ىريالعرف ن إ :قالي

لقاه يف أ أو لقاه يف مسبعةأ أو ه الناريشعل علأ أو لقاه من شاهقأ أو رماه بطلقةإذا  ماك، قصد القتليمل 

انت املسألة ك وإن ،دي بعريوهذا غ، ك ذلريغ إىل وت بالطلقةمينه أ علمين يكمل نه أ ى مث ادعتفاًكالبحر م

  .د من التأمليمز إىل حباجة

ر يفعن التحر، كذلك بأنه اجلهلى  غالباً فادعقتليمما نه أ نة وثبتيقامت البفإن ( :قال يف اجلواهر

وعدمه ، وت بهمينه أ مل أعلم: وقال  ما لو جرحهأشبهقتل غالباً فيالسم من جنس ما  ألن ،احتمل القود

حصلت  إذا الثايناألقوى : شف اللثامكويف ، ةيان شبهة يف سقوط القود فتجب الدك ف،جلواز خفائه

، لعموم النفس بالنفس، القتل منه إىل  بعد فرض ثبوت العمداألولاألقوى ن إ قاليقد : قلت، الشبهة

   .ىانته )ك ذلريوصدق القتل عمداً وغ

هم يوال ، قاتل عمداً ألنه ،ه القودين عل أفالظاهر، عطاه ولده فماتأد فيز إىل ولو قدم املسموم

  وال عدم قصده قتل الولد بعد صدق ، واسطة املختار جلهله



٤٥

  .ةيانت الدك درء احلد وكولو ش، مسألة تامالًن يف كل، نه قاتلأ

القاتل  ألنه ،ه القوديعل أن  يفكفال ش، ان عمرواًكد ويزنه أ طعاماً مسموماً بظن إليه ولو قدم

 فإن ، ظاهر الوجهريغ، خطأ ألنه كلاآلة ي وما يف اجلواهر من ضمانه د،رفع الصدقي وظنه ال ،العامد

داً يداً العامل فظهر زين ظنه زكد ليولد ز بأنه عطاه عاملاًأ إذا ماكفهو ، هيل علية ال دليقصد اخلصوص

  . صالًأن تنافس يكمل نه أ نينافسه يف جتارته فتبنه أ قتله بظن إذا ماك، مثلة من األك ذلريغ إىل ،التاجر

له كأيان كولو جعل الطعام املسموم يف م، لدرء احلدود، ةيان املرجع الدك يف مورد كش إذا نعم

ذا لو ألقي السم يف املاء فشربه كو،  للصدق،لهكأيعلم من يمل  وإن ،ه القوديله فمات فعلكأ ف،لكآ

ه يان علكفماتوا  ،قصد مجاعة من أهل البلد مثالً وإمنا ،قصدهم خبصوصهميعلم م ومل يمل  ،ناسأ

  .القود

ه ي ففله صاحب املرتلكأف، ولو جعل السم القاتل يف طعام صاحب املرتل مع قصده قتله

  . احتماالت

 ،شهراأل إىل ته نسبك بل يف املسال،وجممع الربهان واخلالف ما عن املبسوطك، القود مطلقاً: األول

  .  والسم قاتل فاجتمع الشرطانكعامد بذلألنه 

وهذا ، له صاحب املرتل بنفسهكأوإمنا  ، أحد إىلقدم الطعاميمل  ألنه ،عدم الضمان مطلقاً: الثاين

  . عامةي عن بعض الكحم

 إىل جلائهإ لقوة املباشر وعدم كوذل، خيالم الشك الشرائع يف إشكالظهر من يما ك، ةيالد: الثالث

  .  مسلمامرئفعله وعدم بطالن دم ى لترتب القتل علة يتثبت الد وإمنا ،هيلإ وال قدمه األكل

وال جعله  طه بطعامهلخي ومل كلاآلووضعه يف مرتل  سم طعاماً ما لويف إالّ ،ل بالقوديالتفص: الرابع

، ةيه الديان علك هيشتبه عليث ي ولو جعله حب،س له فال ضمانيلنه أ علميله وهو كبل أ، هيشتبه عليث يحب

  . ما اختاره اجلواهرك



٤٦

  ذاتاًعطاه طعاماً حراماًأ إذا ولذا، قتل النفسى  علقدام اإلريل احلرام غكأى  علقداماإل: أقول

قتل يقتله عمداً مبا  ألنه ،م القوداملقد على انكوخلطه بالسم فقتله ، ونه مغصوباًكك عرضاً أو ،الدمك

 ظاهر ريولذا فاستثناء اجلواهر غ،  والنفس بالنفس،رفع صدق القتليال  له شرعاًكس له أينه لإو، غالباً

هم يلإما نسبه ى  علشهرره األك هو ما ذقربفاأل،  حمل تاملأيضاً احملقق إشكال حيث إنو، الوجه

  . د الثاينيهالش

سواء ، لهك وأإنسان فجاء ،ووضعه يف دار نفسه، جل الفئران مثالًخلط الطعام بالسم أل إذا ماأ

  . فالظاهر عدم الضمان بعد القطع بعدم القود ،ال أو ،اآليةمن تضمنتهم ك ان جائز الدخولك

  . قتل أحداًينه أ علميوال فعل ما  أحد قصد قتليمل  ألنه ،ما عدم القود فواضحأ

صالح إل نصب سلماً إذا  فهو مثل ما،غر أحداًيومل ، هيلإنسب ين القتل ال فأل، ما عدم الضمانأو

 من ك ذلريغ إىل ،مات أو سرك فسقط فان،س له الصعوديمن ل أو ،ه من له الصعوديداره فصعد عل

  . مثلةاأل

 كان هناكإذا  ماك، األكلر يف معرض أان السم املوضوع يف طعام الفكاألمر إذا ل كشينعم 

  . ئاًيه شيعل أن  يفك ال ش فإنه،لونهكأيالطعام عادة وى ظفرون عليطفال أ

ة لدرء ي فالدكولوش، احتماالن ،قصد القتليمل  ألنه ةيالد أو ،املتعمدك ألنه القود إنه ما هلأ

  . احلد

  

  ))لو حفر بئراً فوقع فيها أحد((

يف  أو ،هكفرها يف ملحيأن  إما  ألنه،أقسامثالثة ى علفهو ، دة القعريلو حفر بئراً بع :ةيالصورة الثان

  . قي طرريغ أو ،قيمها مما هو طررييف غ أو ،ري الغكمل

 ريغ أو ،اآليةمن تضمنتهم ك، دخلي أن ان جمازاً يفك وريدخله الغ فإذا ،هكفرها يف ملحي أن :األول

  سر كان أو ،ها فماتي فسقط فعاص أو مشتبهكجماز 



٤٧

  . هي علأشبهما  أو لعدم صدق القتل، فراحلاى ء عليفال ش

حفرها يف وسط  إذا ماك، اطاًيعمل احتي ومل ان معرضاًك إذا ةيه الديون عليكن  أبعدينعم ال 

ده ما يؤيو، مما هو معرض سقوطهم إليه ائهأقربطفال أطفاله وأثر دخول يكان ك و،اجيت بدون سيالب

  . االدامى رف علصلح حائطه املشيمن مل  يف اتيتاب الدكأيت يف ي

 أو ،املدعو يعم أو ها لظلمةيان يف معرض السقوط فكو، هري غىدع إذا حافر البئر يف داره مث إن

ه يف ،ه القودين هل علكل، ئاًيه شيعل أن كفال ش،  فوقع فماتاطاًيعمل احتيومل ، ك ذلأشبهما 

، قصد القتليمل نه أ ومن، النفسه النفس بينطبق علي و،القتل إليه نسبي كبفعله ذلنه أ من، احتماالن

  .  لدرء احلدود،ةي فالقاعدة الدكولو ش

خاف من  إذا ماك، جمازاًَ أو  عدواناًري الغكفر بئراً يف ملح إذا وهو ما، الم يف الثاينكعلم اليومنه 

  . شرب منهاي ألن ، من العطش فحفر بئراًكاهلال

ها يمر عل إذا ك قاصداً به قتل صاحب امللريلغ اكلو حفر بئراً يف مل ه القوديعل أن  يفكنعم ال ش

 دعيمل  أو ،هايسقط في أن اً وقصدإنسان ى نفسه ودعكحفر يف مل إذا ه القوديعل أن ماك، هايفسقط ف

ن كل وزجيال  أو ،اآليةمن أهل  ألنه وز دخولهجي ألنه  أو،هلهاأمن  ألنه ،دخل الدارينه أ علميان كنه كول

 ملا كوذل، طفال صاحب الدارألعب مع يجازة لاإل دخل الدار بدونيار الذي اجلكل املتغلب يس من قبيل

  . ه القودي علكل ذلكففي ، الزم هدر الدميفعل احلرام ال  أن تقدم من

غريه  ىان القتل به عادة ودع أو ك،دعوهي إنسانان قاصداًً لقتل كو، قيفرها يف الطرحي أن :الثالث

 كبه الشرائع وقرره املسال ما أفىتك، ه القوديعل أن نبغي يفيوال  ،ها فماتيفجاء وسقط ف، مع جهالته

   لصدق كوذل، همريواجلواهر وغ



٤٨

  . ما تقدمك غالبا ون القتل به أو ك،ن من قصده القتلياألمر أي حتقق إذا عنوان القتل عمداً

  . اتيواه مجلة من الريدل عليو، ةيه الديان علك ن غلبة القتليكقصد القتل ومل يمل  إذا ماأ

ه ك ملري يف غ رجل حفر بئراً:قلت له: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ةرمثل ما رواه زرا

ان كه ك ملريل من حفر يف غك ألن ،ه الضمانيعل :)عليه السالم( فقال ،هايها رجل فوقع فيفمر عل

  . )١(ه الضمانيعل

 فهو له نيق املسلميء من طريمن أضر بش :)عليه السالم( هللاعبد ا أبو قال، ناينكوخرب ال

  . )٢(ضامن

ه كما حفر يف ملما أ :فقال ،يف أرضه أو فر البئر يف دارهحيسألته عن الرجل :  قال،وخرب مساعة

  . )٣(هيسقط في فهو ضامن ملا كلمي ما رييف غ أو ،قيما ما حفر يف الطرأو، ه ضمانيس عليفل

 حفر بئراً يف داره مث دخل رجل رجالً أن لو : قال،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب عن، وعن زرارة

  . )٤(غلطهاين لكء وال ضمان وليه شين عليكمل ، هايفوقع ف

 عن، ح احلليبيمثل صح، نه ضامنأو نيق املسلمي الواردة يف من أضر بطرخباره األيدل عليبل و

 ، فتنفر بصاحبها فتعقرهق فتمر الدابةيالطرى وضع عليء يسألته عن الش:  قال،)عليه السالم(هللا عبد اأيب 

   نيق املسلميضر بطريء يل شك: فقال

                                                

. ١ ح٨ الباب ١٧٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح٨ الباب ١٧٩ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣ ح٨ الباب ١٨٠ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٤ ح٨ الباب ١٨٠ ص١٩ ج:الوسائل )٤(



٤٩

  . ك ذلريغ إىل .)١(بهيصيفصاحبه ضامن ملا 

 وال ،هيقتضي وقوعه فيوجه ى اه عليإن دعاه يكاً ومل إنسان ىق ودعيلو حفر يف الطرنه أ علميومنه 

 كوذل، ما قاله اجلواهرك، ةير الدفالظاه، ه بال شعور منهيق وقع فيئه يف طرياتفق جمنه أ إالّ ،كقصد ذلي

  . اتيملا تقدم من الروا، ةيه الديان علك قاًيان طركث يحألنه 

 ،اء بالزراعة وحنوهايحما لو حفرها يف صحراء بقصد اإلك، قي الطرريان حفر البئر يف غك إذا ماأ

  . ةيالدى لل عيوال دل، صل األىمقتض ألنه ،ةيفالظاهر عدم الد، هاي فوقع فإنسانمر  أن فاتفق

  .اتيالم يف هذه املسالة يف باب الدكأيت بعض اليوس، فمقطوع العدم ما القصاصأ

ساساً أ لو حفر كذلكم كفاحل وإالّ ،اتي لبعض الروامثاهلم بالبئر من باب املصداق وتبعاً مث إن

  . وساخحملل النجاسة واأل وأ ،لصنع السرداب أو ،واناتية احليجل زبأل أو ،لبناء

، ان ضامناًك إنسانه يفوقع ف، جزهحيق فلم ي بالطران متصالًكلو حفر سرداب داره ونه أ معليومنه 

  .حةيغراض الصحجل األ سائر احملفورات ألكذلكو

  .أيتيما سى كه النص والفتويما دل علك، ون به ضامناًيكده ادام احلائط مما يؤيو

فقتل ، أشبهما  أو هرباءك الكسالأوضع   أو،إنسانق فاصطدم ا يرفع علوة يف الطر إذا ومثل البئر

  . ووحدة املناططالق لإلكل ذلك، إنسانا 

ى  علنيميالويل والى نة عليانت البك، أشبه وما إطالقن يكومل ، ولو اختلف الويل والفاعل

  .  يف بعض املسائل السابقةكه ذليوقد تقدم شب، الفاعل

  

  ))إذا جرحه شخص فداوى بدواء مسموم((

  ه بدواء مسموم ريداواه غ أو ،نفسهى جرحه جارح فداو إذا :ثالثةالصورة ال

                                                

. ١ ح٩ الباب ١٨١ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٥٠

  : ه ثالثةري وغكظهر من املساليما ك قسامفاأل، فمات

 ريان له تأثك وإن ،عدمهكان وجوده كث ي حب،ون اجلرح هو القاتل والدواء ال أثر لهيك أن :األول

 ونه قاصداً للقتل أي ك،نيالشرط أحد معاجلارح  أن  يفكوال ش، أشبهما  أو يف شدة الرتع أو مليف األ

  .ةيه الديون عليك وبدوما ،ه القوديون عليك ، عادةون جرحه قاتالًأو ك

ظهر ي فلم )مع فرض صحة الفرض(: قولهما أ ،ره اجلواهركما ذى  علكوقد قرره الشرائع واملسال

  . حةيهذا الفرض من الفروض الصح إذ ،وجهه

املداوي  إىل ون القتل مستنداًيكوهنا ، ن قاتالًيكفاجلرح مل  وإالّ ،لقاتلون الدواء هو ايك أن :الثاين

فاملقام ،  العمدرية حسب ما قرر يف العمد وغيالد أو اجلارح القصاصى وعل، نفس اروح أو انك باًيطب

  .  وقتله آخرإنسانجرحه  إذا مثل ما

 أن  يفكوال ش، قتله مجعهما وإمنا ،تمي فقط مل أحدمهاان كث لو ي حب،ا يف قتلهكشتري أن :الثالث

 نيما مبرتلة قاتل والقود مع العمد أل،مع عدم العمد ةيل واحد من اجلارح واملداوي نصف الدى كعل

ان كلو نه أ ما ك،ل واحد من اجلرح والدواء السمي بقدر النصفك ريان تأثك إذا هذا ، يف قتلهأثرا

القتل مع رد  أو ،ةي نصف الدري الغكذلى فعل، هريي غان اجلارح نفسه واملداو أو ك،املداوي نفسه

  . هيول إىل تهينصف د

، كذلى ة عليفهل توزع الد، ك ذلأشبهما  أو نيخر الثلث ولآل،األثر الثلث من حدمهاان ألك إذا ماأ

ل ى كل واحد نصف القتل علكل أن  أو،مسه مقتوله بالنسبة أو من قتله جلرحهى رد الويل علي كذلكو

ان للسم أثر كث يب مساً عمداً حبيعطاه الطبأثره ثلثي قتله وأان مقدار كمثل من جرح نفسه و، ريتقد

ب ثلثي يويل الطبى ب رد عليأراد قتل الطب وإذا ،ب الثلثية أخذ من الطبيأراد الويل الد فإذا ،ثلث القتل

  ، ناحتماال، رياختلفوا يف التأثهما مالنصف  إالّ ل واحدى كون عليكال  أو ،ةيالد



٥١

 واحد ونصفهاى ة علي جلعل نصف الدفال معىن،  ثالثةك ما لو اشتررينه نظأو، من قاعدة العدل

ى ان علك انإنسان إنسان يف قتل كاشترإذا  بأنه دلةات األإطالقومن ، املؤثر يف ثلثي القتلى علاآلخر 

 وال ،األول قربال األقيرمبا ، ةي رد الويل نصف الدنصف القتل مبعىن أو ،ةيل واحد منهما نصف الدك

  . ه نظري وف،املك الكصورة االشترا إىل منصرف ألنه ،طالقنسلم اإل

هل نه أ ب يفيمث اختلف الويل والطب ،مثالً  فماتاًيب دواًء مسيعطاه الطبألو جرح نفسه وه مث إن

ر يتقد ىعل، السهم أصل تنازعا يف قدر سهمه بعد اتفاقهما يف أو ،ال ب سهم يف املوت أويان للطبك

  . العاملهللا وا،  ومن الزائد يف الثاين،ولهيف أة يب من الدية الطبءصل برافاأل، اعتبار السهم

  

  )) حيوانإىلانضمام السبب ((

  : ه صوريوف، وانيمباشرة ح إليه نضمي أن :املرتبة الثالثة

  

  ))إذا القاه يف البحر فالتقمه احلوت((

ه يفعل إليه ل وصولهب فالتقمه احلوت ق،قصد القتل به أو ،قتل غالباًيألقاه يف البحر مما  إذا :األوىل

  .همريوعن غ ، اجلواهرهوقوا، كويف املسال تبهكخ والعالمة يف بعض يما عن الشك، القود

السبب  إىل القصد فإن ،وجب عدم صدق القتل عمداًيوتبدل السبب ال ، قتل عمدي ألنه كوذل

فهو ، ومطلق القتل صادق يف املقام، دية وجود املطلق يف املق ضرور،مطلق القتل إىل ستلزم القصدي نياملع

فترسه ي أن وانات بقصديقة احليرماه يف حد  أو،صابته قلبهإقتله يف منحره فقتله بين  أرماه بقصد إذا ماك

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،فافترسه النمر األسد

 علل وإن ،هي وجريغ،  أول املسألةعدم القود يف مفروض ح احملقق يف الشرائعيترج أن علميومنه 

 من شاهق فاستقبله ىرم ما لوكئذ نيفهو ح، قن يف القوديتالفه ذا النوع الذي هو املتإقصد يمل بأنه 

وجب صرف صدق القتل يوساطة فاعل خمتار  إذ ،س مثل التقام احلوتي لريقد الغن إ :هيوف، ه فقدهريغ

موت بارتطامه ي ف،سر عظامهكتت أن رماه من شاهق بقصد إذا ال ميه من قبيبل ما حنن ف، هيلإعن الرامي 

  ، األرضب



٥٢

 ألقاه من شاهق بقصد أو ،األرض إىل ه قبل وصولهي يف وسط اجلبل فقتله عند هوكنيان سكن كل

 يف صدق النفس ك ال ش فإنه،سرت عظامه فماتكت أن انك واألرضى قع يف البحر فوقع عليأن 

  . هي علأشبهبالنفس وما 

بل التقام  ن سبب موته الغرقيكتقمه احلوت فلم لالبحر فا إىل نه لو وصل أظهريا تقدم ومم

التقام احلوت ن إ :المه كيكوقد صرح العالمة يف حم، فه فقتلهياف بسي السكضربه السم أو ،احلوت

  . وجب القوديالبحر  إىل بعد الوصول

 ال مما، لقائه يف البحرإ ني حري الطما لو اختطفهيف،  اجلواهرإشكال يف شكالومما تقدم ظهر اإل

  .هي فإشكالى ة علي الدنيوتع، نئذ عدم القودين حكمأ: قال،  يف البحرلقاءة له يف التلف باإليمدخل

ما صرح هو يف أول ك، سبابهم اختالف األي قتل اليبعد قصد القتل وعمل ما  إنه :هيفإذ 

  .م القودكان احلك آخر ريطفه ط فاختريفلو ألقاه الختطافه نوع خاص من الط، املسألة

  مثالً،هيله سبع لوقوعه فكأ ف، قتلهك قاصد بذلريغرق غيل ال يلقاه يف ماء قلأنعم لو : مث قال

  . قتلهيلعدم قصده ما ، ة دون القوديه الديان علك، التمساح أو التقمه احلوت

 يف نيالشرط أحد شتراطملا تقدم من ا، قتل غالباًيون الفعل مما كولعدم  :إضافةأقول والالزم 

  .القود

ولذا قال ، ه القودياحلوت فالتقمه احلوت فعل إىل لو ألقاهنه أ من، ره الشرائعكر ما ذكعن الذ وغين

ه القود يان علك لقمه فعضه مما سبب موتهياحلوت ل إىل ولو ألقاه، إشكالبالخالف وال ، يف اجلواهر

  .  ملا عرفتأيضاً

  

  ))فقتلهلو أغرى به كلباً عقوراً ((

، ان قتله نادراً فقتلهك وإن قصد به القتل أو ،قتل غالباًيلباً عقوراً مما كبه ى غرألو  :ةيالصورة الثان

  .همري وغكبه الشرائع واجلواهر واملسال ما أفىتك، اآللةكلب كال ألن ،ه القوديان علك

 إذ ،القاتل عرفاً ألنه ،وده القي فهل عل،لب آخر فقتلهكبه  يغرأ وإمنا ،غريلباً فلم كبه ى غرأولو 

، احتماالن، غري وما قتل مل ،قتليغراه مل أما  ألن ،ال  أو،لب الثاينكقتله الي مل األوللب كغر اليلو مل 

  هو  إذ ،األولوالظاهر 



٥٣

  .احلجر بسبب السهمى ارتطم حبجر فرم وإمنا ،هيلإصل يرماه بسهم فلم  أن مبرتلة

ولو ، ه احتماالنيفف، مجعهم ال بوحدهأخر فقتلوه بأب الكغري أومن نبحه ، لبك الىغرأولو 

  .ةيه الدي يف موضع فعلكش

ان بسبب كعقره غداً مما  وإمنا ،أشبهما  أو ضعف أو ه ملرضكنه تركل، وميغراه يف هذا الأولو 

  .كذلكان كمس غرائه باألإ

ب هجومه سقط من مرتفع بسب أو ،هي فمات خوفاً من أثر هجومه عل،لب لقتلهك الىغرأولو 

، أشبهما  أو سدأافترسه  أو ،قهية يف طريهرب منه فلدغته ح أو ،يف حبر فغرق أو  يف بئرىترد أو ،فمات

  . ل القودكيف ال أن فالظاهر

ى ان علك وإن ،فاعل خمتار ألنه ،اللصى ان القود علك، لص فقتله إىل قهينعم لو وصل يف طر

  .ر لفعله احلرامياملغري التعز

ه يديه ويد رجليق أو ،وانات املفترسةيها من احلريغ أو منر أو فهد أو إىل ،أسد ضار إىل لقاهأولو 

الت كور آيالط إىل لقاهأ أو ،لهاكغلبة أك أو  مثله مع قصده ذللكة تأريثك ه فئرانيان فكلقاه يف مأو

  .مهاري وغ،)١(والنفس بالنفس،  لصدق القتل عمداًكل ذلك، ه القوديان علك ،فياجل

لعدم ، ةيه الديوان فقط فعليعضه احلي أن  أو،هءذايإأراد  وإمنا ،قتلي عند ما ال يألقأو  يغرأولو 

  .نيالشرط أحد توفر

  .ةيه الديان علكماته أ فقته مثالًي فنقر شق،قتلين ال كل نقري يكمام دأومثله ما لو ألقاه 

، دلةات األطالقإل،  القودهيان علك ،ال أم قتليوان يعلم هل احلين ال كل، ولو ألقاه ال بقصد القتل

  . قتضي خروج اهوليل ال ي وخروج النادر للدل،قاتل عمداًنه أ لصدق: اجلواهر قال وبه أفىت

أراد  فإن ،ة وال قصاصي ضمن الد،قتل غالباًي ما ال األسدلو فعل به نه أ من، ما ما عن القواعدأ

  .ما عرفتكالقتل فال وجه له غلبة  أو أراد مع قصد القتل وإن ، فال بأسنيمع عدم الشرط

   وإمنا ،لب صرف النظر عنهكن الكل، قتل غالباًيلباً ك به ىولو أغر

                                                

. ٤٥ اآلية: سورة املائدة )١(



٥٤

توسط فعل  ألنه ،ة وال القصاصياملغري الدى ن عليك مل ،فقتله أشبهحبجر وما لرميه ه يعاد عل

ق هربه يفهرب ويف طرخوفه  إذا مثلما بأنه ،قتل مردوديغراء مل لوال اإل ألنه واحتمال القود، فاعل خمتار

سبب الضمان يمثل هذا ال  فإن ،نسان اإلكقتله ذليما  إىل صليف مل يلوال التخوه حيث إن، إنسانقتله 

  . العاملهللا وا، ةًيال قوداً وال د

  

  ))لو أشته احلية((

مل  وإن بقصد القتل أو ،ان النهش قاتالًك بأن ،نيالشرط أحد ة معيشه حألو  :الصورة الثالثة

وقال ، به الشرائع واجلواهر ما أفىتك، من قتل العمد ألنه ،ه القوديان علك فمات ، غالباً النهش قاتالًنيك

  .إشكالبال : كيف املسال

فر فلم ينه الفرار ومل كولو أم، نه الفرار منهكميان ال ك يف منسان اإلنية وبي احلنيومثله ما لو مجع ب

  . يف النارلقاء ملا تقدم يف اإل،ه القودين علاك، دهشة وحنوها أو ان ختاذالًكنه أ علمي

 نيالشرط أحد توفر فإن ، فقتل هذه املرة،قتل بالنهشيات وال يعتاد أخذ احليان املنهش ممن كوإن 

  .ةيفالد وإالّ ه القوديان علك

  .مها من ذوات السمريالء وغية العقرب والرتيومثل احل

  .ةياحل إىل لقائهإ أو هية علي احلإلقاء نيوال فرق ب

مل  فإن ،نه قتل اتفاقاًكل، س للدغه أثر القتلي مما لأشبهما  أو  أبرصساماً أو ه زنبوراًي علىولو ألق

  .ني ملا سبق من اشتراط القود بأحد الشرط،ةيه الديعل وإمنا ،هيقصده فال قود علي

 إذا ،اشر لقتلهالسبب املب ألنه ،ه القوديان علك، ة فمات خوفاًية فظنها حيه صورة حي علىلقأولو 

  .ةيفالد وإالّ ، ملثلهاًيان املوت غالبك أو كقصد ذل

ه يان علك ،فلدغته فماتة ي فذهب وأخذ احل،ة اليت تقتليباحل جاهالً أو جمنوناًً أو  طفالًىغرأولو 

  .هي متوفراً فنيالشرط أحد انك إذا كن ذلكول، لعدم وساطة الفاعل العاقل املختار، القود

، رك باملنان أمراًك إذا ،ريالتعز إالّ ءين شيك خمتاراً فأخذها فقتلته مل  عاقالًلغاً باىغرأن لو كول

  .أشبهما  أو سدأ أو لب إىل كغراهأالطفل وحنوه لو  إىل ة بالنسبةيومثل احل

نه أ علم فإن ،منهما مات أيعلم بي ومل نيتيا حيولو ألق، ة واحدة قتال بهيه حي اثنان علىقولو أل

   إالّ أن ،دي بعريان احتمال القرعة غك وإن ، لقاعدة العدلنية نصفيهما الديان علك مهااحدإمات ب



٥٥

ما يف مواردها اليت فوق العشرة حسب ك، قاعدة القرعةى م علكقاعدة العدل حا أن الظاهر

 أاحلدود تدر ألن ،همايمل نقل بالقود عل وإمنا ،مهاري وغ، ودرمهي الودعي،رثيف اإلى اخلنثك ،االستقراء

   .بالشبهات

لقاعدة  ال، لألصل نية نصفيهما الديعل أن فالظاهر ،ما أو مهااحدإمل نعلم هل مات ب إذا ماأ

  .أحدمهاب أو علم هل مات ماي ومل نياه برصاصيرم إذا ماك، همايلإنسب القتل يالعرف  ألن ،العدل

  .السبب ألنه ،ه القوديان علك، مات به ضاً حىتية فصار مريولو مسته احل

 وإالّ ،ةيه الديان علك ناًكان يف حقه ممك فإن ،كقصد ذلينه مل أة تقتل وياحل بأن  اجلهلىادع ولو

  .فالقود

  .لدرء احلدود: األول

  .ات القودإطالقرجه عن خيدل ما يالقاتل ومل  ألنه :والثاين

، أيت يف املقامي األسدو لبكحقاً يف احلوت والره الكوما سنذ، رناه سابقاًكمجلة مما ذ أن خيفىوال 

  .أيت يف الثالثةيرناه هنا كاً مما ذريثك أن ماك

 من ءيفال ش  عاقالًان بالغاًك فإن ،عقرب أو ةيح جحر أو ،عش زنبور إىل ذهبي أن غراهأولو 

  . ة والقوديالد

نزل هذا املتاع من أ :ما لو قال لهك، عش زنبور وحنوه بأنه جاهالً أو جمنوناً أو ان طفالًك إذا ماأ

  . ليالتفصى ة عليالد أو ه القوديان علك ،رتلهي فذهب ل،لرفا

  

  ))لو جرحه مث عضه األسد((

اجلارح الذي استند القتل ى ان علك،  فمات ما فسرتااألسدعضه لو جرحه مث  :الصورة الرابعة

جلواهر  واك بالقود الشرائع واملسالوقد أفىت، ان غالباً أو كان قاصداًك إذا ، القوداألسد ىلإو هيلإ

، قتله اثنان إذا مثل ما ألنه كوذل ،األخريظهر من يما كي إمجاعبل ، املشهورنه أ بل ظاهرهم، همريوغ

  . مضمونرينصف القتل غ ألن ،ةيقتله الويل رد نصف الد فإذا ،ل منهما نصف القتلكث ليح

   .اآللةلبه مبرتلة ك ألن ،امالًكه القود يان موته بسببهما فعلكه وجرحه مما يلبه علك ىغرأإذا ما أ



٥٦

 ألن ،ه نصف القوديان علك،  فجاء فعقره من تلقاء نفسهإنسانلبه تنازع صاحبه مع ى كرأ إذا ماأ

  .األسدفحاله حال عض ، س مضموناًي املغري لريلب غكعض ال

  .كحدة املال لواألسدالم يف اجلارح وكالك ضامن ريل جارح مع غكالم يف كوال

ث يفالظاهر تثل، مثلة من األك ذلريغ إىل ،لب وأسدك فعضه هرحج أو ،ةي معهما حكولو اشتر

  . شخاصأاجتمع يف قتله ثالثة  إذا ماكف، الثلث إالّ ن حظه من قتلهيكاجلارح مل  ألن ،األمر

وخالف ، صحابه األيفاً فهو خالف ما علص املضمون نريعل املضمون نصفاً وغجي أن ما احتمالأ

  .ما يف اجلواهرك، االعتبار

ل واحد منهما كان لك ،جرحه نفران وعضه أسد فمات بالثالثةى لو اجتمع علنه أ ظهريه ومن

  . مضمونريسد غالثلث الذي لأل ألن ،الثلث

 ،ةيبل وعدم نصف الد، صل عدم القودفاأل، من العض أو ان من اجلرحكالقتل  أن  يفكولو ش

ما ك، كه جارحان فشياجتمع عل إذا ا خبالف مكوذل، ة الذمةء براصالةه بقدر اجلرح فقط أليعلوإمنا 

  .األسدو نسانان قاعدة العدل يف مثل اإليعلم جريومل ، تقدم يف الصورة السابقة

 ،األسد ومن كمن: قال أو ،كبل مات من: وقال الويل ،األسدمن مات :  اختلفا فقال اجلارحولو

 أحدمهاقول ى ل علي دلكن هنااك فإن ، فقطكبل من: وقال الويل ،األسدمين ومن مات : قال اجلارحأو 

س كبالع أو ،صبعه مثالًإ وجرح اجلارح يف  يف حلقومهاألسد عضان ك إذا ماك، ةيمن القرائن العرف

  . صلأل منهما خالف االًك ألن ،قوداً أو ةًيصل مع اجلارح دفاأل وإالّ ،نةيأخذ بالقر

هو من  إمنا ،هرين الشرائع وغ يف عنواكذلكو )األسدجرحه مث عضه ( :ما يف عنوان املسألة مث إن

 بأن ،سك بالعاألمران  أو ك،ه يف زمان واحدي لو ورد اجلرح والعض علكذلكفاحلال  وإالّ ،باب املثال

  .ىفخيما ال ك ،عيل يف اجلميلوحدة الدل، مث جرحه اجلارح  أوالًاألسدعضه 

   

))فه وألقاه يف املسبعةإذا كت((  

   ،اتفاقاً األسدفافترسه   أرض مسبعةتفه وألقاه يفكلو  :الصورة اخلامسة



٥٧

  . شف اللثامكوعن القواعد و، ذا يف الشرائعك، ةيه الدين فكول ،فال قود

 ،ال خمرج للمقام إذ ، من قصد القتل وغلبة العطبنين السابقياألمر أحد املناط أن الظاهر: أقول

هم إطالقففي  وإالّ ،ال بأسان آخر فك يف منيرهم للشرطكنة ذيرناه بقرك ما ذطالققصدوا باإلفإن 

  .بيقتل نفساً بالتسب ألنه ،أيضاًتمل القود حي: ي جممع الربهانكولذا قال يف حم، نظر

 ألن ،ه القودين عليكمل إمنا ( :ث قاليح، نيالمه انتفاء الشرطكأراد ب إمنا كاملسال أن مث الظاهر

نعم ، قتل غالباًيرضه مما أ يف لقاءس اإليفل، اًريثك اختالفاً كتلف يف ذلخيوطبعه ، ارهيقع باختيفعل السبع 

 أحد ور بعد توفركل املذيفمن الظاهر عدم صحة الدل الّإو ،ىانته )ونه سبباً يف القتلكة ليب الدجي

  . )السبع إىل لو ألقاه ري حىتجي كذلن إ :هيف(: ظاهره اجلواهر بقولهى ل علكولذا أش، نيالشرط

ه كاملسبعة وتر إىل فلو ذهب به،  من باب املثالكذلمنا  وإ،فيتكة للتي فال خصوص،انكف كيو

، ك ذلأشبهما  أو د اهلربيفيث ال يح سعة املسبعة  أو،قيلعدم معرفته بالطر ن اهلربكميث ال يح كهنا

  .نيرطالش أحد لصدق قتل العمد مع، ه القوديان علك

خافهما  أو ،قيل الطرضيان معه مل كمبا لو  اآلخر ىبقأ مث هرب واألرض كتل إىل ولو تصاحبا

 السبب عرفاًنه أ من، ه احتماالنيف ،ةيه الديهل علما أ ، فال قود قطعاًك ذلأشبهما  أو ،لهكأي فلم األسد

  .األولبعد ين ال كل، ةء الرباأصالةومن ، ةيل الديشمله دليف

 اًيعلن إ): عليه السالم( عن جده ،)عليه السالم( الصادق إىل  بسنده،اتيده ما رواه اجلعفريؤيو

عليه ( مات فضمنهم سقوه حىتي فلم عر ماًءات شيأهل أبى  يف الرجل استسقىقض )عليه السالم(

  .)١(تهي د)السالم

   :)عليه السالم(ى سيعن ع، ةية املرويالروا  باملعروفاألمرتاب ك وقدم تقدم يف

                                                

. ٤ ح٣٤ الباب ٢٧٢ ص٣ ج:املستدرك )١(



٥٨

ح وجارحه سواءي اجلرة مداواكن تارإ)١( .  

ان ك، أشبهما  أو ةيشته ح أو ،نه مات خوفاًكل،  أول املسألة مفروض يفاألسدقتله يولو مل 

  .  لهاألسدقتل ما يف ك هيالم فكال

 أو مات حراً د احلرارة حىتيحار شد أو ان باردكفه وألقاه يف متك إذا م ماكعرف حيومما تقدم 

  . لكل يف اليحدة الدللو، برداً

ال فرق يف  إذ ،كذلكان ك، تهي بسران جرحه جرحاً ماتكول ،األسدفترسه يلو مل ه مث إن

  .نياألمر

 ه القود معي فعل،نه خاف فماتكل، ماًونه معلَّكه مداعباً لء فجا،لكأي  وهو الاألسدبه  ىغرأولو 

  .ة مع عدمهماي والد،نيالشرطأحد 

له كفأ وان آخريح أو جاء أسد أن ماتة فاتفق مسبعة بدون قصد اإلريفه وألقاه يف أرض غتكولو 

  .ةيه الديلان عك

 األرضان كو، لهكأارة فرحلوا يف حال نومه فجاء سبع فيمع س أو إنسانانت القافلة مع كولو 

  . سبحانه العاملهللا وا، ةيفقد تقدم احتمال الد، مسبعة

  

  )) إنسان آخرإىلانضمام السبب ((

  : ها صوريوف،  آخرإنسانمباشرة  إليه نضمي أن :املرتبة الرابعة

  

  ))ر اليت حفرها غريهإذا دفعه يف البئ((

ره الشرائع ك ملا ذ، فالقاتل الدافع دون احلافر،ها آخر بدفع ثالثيلو حفر واحد بئراً فوقع ف :األوىل

 دون ،لقاءقتل وهو اإلياملباشر للقتل مبا  ألنه : قال،هيويف اجلواهر بال خالف أجده ف، كده املساليوأ

  . د ومبرتلة الشرطياحلافر الذي هو السبب البع

  : هنا أمور: قولأ

، يكنيوما شركقال ي رمبا ،ةيفكيقتله ذه الى  علئاان احلافر والدافع قد تواطك إنه إذا :األول

   ما تقدم من ،هما عرفاًيلى كصدق القاتل عل إىل ضافةده باإليؤيو

                                                

. ٥ ح٢ الباب ٤٠١ ص١١ ج:الوسائل )١(



٥٩

توسط و،  فقتلهإنسانى م فوقع علي احلائط املنهار بدون ترمكأيت من تري وما ،قيفر البئر يف الطرح

 أو ،بسحينه أو هري لغمراآلأيت مسألة يوس، ا يف سبب القتلكما اشترأ ضار بعد ريفاعل خمتار يف الدفع غ

  .بسحي كاملمسن أ و،قتلاآلخر  وك ومسألة من أمس،قتل مع وساطة فاعل خمتاري

 وأ فاًي له سأيه إذا ماكفهو ، وحافر البئر مبرتلة الشرط، القاتل هو الدافع بأن كل ذلكستشين كل

ن القاتل له كل، ال فعل فاعل املقدمةقتل لويمل  فإنه وإن ،ك ذلأشبهما  أو ،هيها عليلقية ليأعطاه ح أو مساً

 ،مهاري العدم وغأصالة و،عرفاً فاعل املقدمات إىل ة الصدق بالنسبةيجماز إىل ضافةده باإليؤيو ،األخريهو 

 )عليه السالم( قتلهى مروا علآمجاعة ت أن مع ،)١( قاتليريقاتلن يب غيال أال  :)عليه السالم(علي  ما قاله

  . وا املقدماتؤيوه

 ،مراآل وك حبس املمسكد ذليؤي و،اإلمثى  لتعاوم عل،ري التعزك يف استحقاق أولئإشكالنعم ال 

  . ك ذلريغإىل 

ة القتل غلب أو من قصد القتل، ني السابقنيه القود بأحد الشرطيون عليك إمنا القاتلن إ :الثاين

  . بالدفع

انت حافة البئر منهارة فساعدته ك إذا ماك ،ال أم  له يف الدفعإنسان ري مساعدة غنيال فرق به مث إن

  . ك وحنو ذل،السقوط يف البئرى عل

ها ماء يان ف أو ك،وف نصبتيس أو ،كوان هنايقتله ح وإمنا ،ن السقوط قاتالًيكلو مل : الثالث

ومع عدم ، الدافعى ان القود علك، أشبهما  أو مات جوعاً وعطشاً  حىتكبقاه هناأ أو ،هيفغرق ف

  . ما تقدم يف بعض املسائل السابقةك، ةيه الديان علك نيالشرط

  

  ))لو ألقاه فمات بارتطامه باألرض((

   الصورةك، ه القوديان علك األرضبلو ألقاه من شاهق فمات بارتطامه : ةيالثان

                                                

. ٦ ح من القصاص يف النفس٦٢ الباب ٩٦ ص١٩ ج:انظر الوسائل )١(



٦٠

فالقاتل هو املعترض ، األرض إىل  قبل وصولهني نصفف مثالًيولو اعترضه آخر فقده بس ،األوىل

  .ريه التعزيون امللقي مبرتلة الشرط عليك و،للصدق

 علم امللقي باحلال ني فرق بريمن غ(: األخريوقال ،  واجلواهرك الشرائع واملسالكفيت بذلأوقد 

 لقائهإكهو  إذ ،نئذيه حيالقود عل فإن ،ان املعترض جمنوناً مثالًكف ويقصد اعتراضه بالس إالّ إذا ،وعدمه

   .ىانته )السبعإىل 

جافه أ أو دهيف يقطع الس إذا ماك، همايمات بأنه أ علميولو مل ، همايان القود علكولو مات ما 

  . نهما لقاعدة العدلية بيتقسم الد وإمنا ،فال قود وإالّ ،ان ظاهر فهوك فإن ،سرت عظامهكوت

  

  ))لو أمسكه شخص وقتله آخر((

 ،كاملباشر دون املمس ألنه ،القاتلى وقتل آخر فالقود عل، قتلي أن جل واحد ألكلو أمس: لثالثةا

ة يوعن اخلالف والغن، ويف اجلواهر بال خالف أجده، كء من ذلي يف شإشكال بال كبس املمسحيوإمنا 

ن النص ما هو املنصرف عك، جل القتل ألكمساون اإليك أن والظاهر لزوم، هي علمجاعمها اإلريوغ

   .ىوالفتو

  .ءي شكاملمسى ن عليكمل ، ه فقتلهءبقا اآلخر  فاغتنمنه منه مثالًيجل تقاضي ده ألكأمس إذا ماأ

ر لقاعدة فعله مع يالتعز أو ،طالقه احلبس لإليفهل عل، قتلهين  أال اآلخر ضربهي ألن أخذهإذا ما أ

  .  للقتلكسميالذي  إىل ى النصراف النص والفتو،أقربوالثاين ، احتماالن ،ركل فاعل منك

 من النص املستفاد ألن ،نه الفراركمي ما لو ربطه بعمود فلم كمسام اإلكيف ح أن مث الظاهر

 حال كمسااملنصرف منهما عدم لزوم اإل أن ماك،  للقاتل قتلهتسىنيبقائه لإ من باب كون ذلى كوالفتو

،  احلبسكاملمسى ان علك، فرار فقتلهنه الكميث ال يح ء القاتل فجاء فأطلقهيجيه لكمسأفلو ، القتل

الغالم الذي كان املقتول كم إىل الدالى عل أن والظاهر، جاء القاتل حبسه يف غرفة حىت إذا كذلكو

  ، ركل منكب كصل يف مرتاأل ألنه ،ري السادة التعزكولئأد بن قحطبة يف قتل يصاحب مح



٦١

  . ريه التعزيان علكعلم يمل  وإن ،كمساملكان كللقتل  بأنه علمن إ هريسجن بأمر غيالذي  أن ماك

  : اتيسألة مجلة من الروااملصل يف فاأل، انكف كيو

 نييف رجل )عليه السالم(علي  ىقض: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، حة احلليبيصحك

مات  ما حبسه حىتك، وت غماً ميحىت اآلخر بسحيقتل القاتل وي: قال اآلخر، وقتل أحدمها كمسأ

  . )١(غماً

قتله والرجل يرجل لى يف رجل شد عل )عليه السالم( ني املؤمنري أمىقض: قال، وما رواه مساعة

، الرجل الذي قتله )عليه السالم( فقتل، جاء الرجل فقتله ه حىتيه علكفاستقبله رجل آخر فأمس ،منه فار

ى ه علكأمسه  ألن،هيوت ف ميبداً حىتأطرح يف السجن ي أن هيه علكالذي أمس اآلخر ى علىوقض

  . )٢(املوت

  .هاري وغ،)٥( والبحار،)٤(والدعائم، )٣(اتيات اجلعفريومثلها روا

  . للمناطكذلكم كان احلك، هكسميومل  اآلخر عثره مث إن

جرحاً  أو فعل قتالًي ومل ،الشتراط احلبس بالعلة، ءيه شين عليكمل ، ة قتلهي حلكولو زعم املمس

 رياً عقله بضربه بعظم بعريزب حيث إن، تاب احلدودكز املتقدم يف عده خرب مايؤيو، وجب الضمان يحىت

  .ئاًي شريبزب )صلى اهللا عليه وآله( هللافعل رسول اي مل كومع ذل ،)٦(قتله الناس حىت

لوحدة ، أشبهما  أو ليجرفه الس أو ،له السبعكأ ه حىتكأمس إذا  ماأيضاًوجب احلبس يومما 

  .كاملال

  ه كمساإ ألن ، احلبسكاملمسى عل أن فالظاهر، عمرود فقتله يقتله زيه لكولو أمس

                                                

. ١ ح١٧ الباب ٣٥ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح١٧ الباب ٣٥ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح١٥ الباب ٢٥٣ ص٣ ج:املستدرك )٣(

. ٣ ح١٥ الباب ٢٥٣ ص٣ ج:املستدرك )٤(

. ٥ح ١٥ الباب ٢٥٣ ص٣ ج:املستدرك )٥(

. ٥ ح باب صفة الرجم١٨٥ ص٧ ج:الكايف )٦(



٦٢

  .هيمناطه آت ف أو  النصإطالقف، سبب قتله

ان ك ألنه ، حبسكاملمسى ن عليكمل ، إنسانه بنفسه فقتله يقدي داً فجاء أبوه مثالًي زكولو أمس

  .بالفتح ،كان فرار املمسكمإبل ظاهرمها عدم  ى واملنصرف من النص والفتو،نه الفراركمي

د عمرو يفالظاهر ختل، ر فقتله خالدك فتعلق عمرو بب،قتله خالدي ألن د عمرواًي زكمسأولو 

  .ليلصدق الدل، السجن

  .املوتى ه علكمسأنه أطالق إل ،ال أم األولنه أ قتل الثاين بزعميبه القاتل فتشي أن نيوال فرق ب

 ،ري التعزريغ ـ سركالبك ـ املمسى فهل عل، جرح وإمنا  ـبالفتحك ـ قتل املمسيمل  إذا مث

  .لألصل الظاهر ال

  .املناط أو طالق لإل،وت بهميرحه مبا  أو جيقتله يف احلالي أن نيوال فرق ب

 فإن ،تا فقتاله سر مباأيضاً اآلخر  وجرحه،أخذه وجرحه بأن ، جزء سبب القتلكان املمسكولو 

  .ةيالد إىل ضافةباإل خلد السجن الّإقتل فهو و

ء ي فال شان عدالًكإذا ما أ ،ان القتل ظلماًك إذا لد السجنخي إمنا كاملمسن  أ مما سبقنيوقد تب

   .ىالرب والتقوى تعاون عل ألنه ،بل له الثواب، هيعل

بل لو قتله لنجاة نفسه من ، خذ للفرار منهاملأخوذ لو جرح اآلى ء عليال شنه أ  يفإشكالمث ال 

  .د مالهيريه ريغى ألة الداخل علتاب احلدود يف مسك ملا تقدم يف ،ان هدراًكالقتل 

ما للويل العفو عن كف، حق الناس ألنه ،عف عنه ويل الدميمل  إذا لد السجنخينه إمنا أ مث الظاهر

  .عفو يف قبال مال وحنوهي أن وله، له العفو عن هذا الذي هو أقل جرماً منه، القاتل بنفسه

أراد  وإن لد السجنخينه  أأو، أخوذرادة القاتل قتل املإ السجن كد املمسي يف ختلشترطيوهل 

 باً حراماًيؤدبه تأدي ل،ذاًي خذ تلم:ذيقال املعلم لبعض التالم إذا ماك، القاتل ضربه دون القتل فقتل اتفاقاً

، مات أن فضربه ال بقصده القتل فاتفق ،ال مبقدار املشروع فقط، ظهيشفي غي أن أراد إذا ماك، مثالً

  ، أظهرد يلان عدم التخك وإن ،احتماالن



٦٣

ه ينعم عل، القتلى خذ علرادة القتل فأخذه اآلإبل ظهورمها يف صورة  ىالنصراف النص والفتو

  .خذ حرامبل جمرد األ، احلرامى ر لتعاونه عليالتعز

 ألنه ،ريء من احلبس والتعزيه شين عليكب احلالل فاتفق موته مل يالتأدى لو أخذه علنه أ ومنه علم

  .قصد حراماًيمل 

 ،افركاملسلم ال أو ،قتل الرجل املرأة إذا ماك ،قتلين القاتل يكمل  إذا  السجنكلد املمسخي مث هل

نه أ ظاهرمها أن ومن، كد املمسييف ختلى  النص والفتوإطالقمن ، احتماالن ،أشبهما  أو االب ولدهأو 

  .ة درء احلد بالشبهكان له شك وإن ،األولبعد ي ن الكل، قتل القاتليث يون حيكإمنا 

د هنا يان التخلك وإن ،ال أم كلد املمسخيفهل ،  الويل عن القاتلىعف إذا ما يف أيت االحتماالنيو

  .اآلخرم عن كسقاط احلإوجب يالعفو عن بعض ال  ألن ى،قوأ

 إذا ذاك و، احتماالنكد املمسيففي ختل، قتله القودى نها الذي علي املرأة فطرح آخر جنكولو أمس

  .ل فقتل آخر الطفلعاتقه طفى  من علكمسأ

ما  ك،كمسا من اإلكون ذلكبعد يمل ، قتله القاتل يحفظ الفار عن الفرار حىتياجاً ليولو جعل س

  .عوان الظلمة يف املظاهرات وحنوهاأ عند كتعارف فعل ذلي

 ك يف تعدد املمسدلةاأل إذ ،لد السجنخيويل الدم مل ى ه القاتل بنفسه مث قتله فعفكمسأمث لو 

  . سبحانه العاملهللا وا،  من الفروعك ذلريغ  إىل،والقاتل

  

  ))حكم ناظر القتل((

ونظر الثالث  اآلخر  وقتلأحدمها فأخذ ،ئة هلماي وربناًيان هلما ثالث عكن إ ،نهمياملشهور ب: الرابعة

 عن اخلالف مجاعويف اجلواهر نقل اإل، صحابوتبعه األ، خي عمل به الشكويف املسال، نا الثالثيمسلت ع

   .يسمار حممحل مبكتك أو تفقأ بالشو أن نيومسل الع:  قال،كذلى عل

  : اتيم مجلة من الرواكاحلى دل علي ف،انكف كيو

   ني املؤمنريأم إىل ثالثة نفر رفعوان إ :)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، وينكة السيمثل قو



٦٤

يف  (ةي يف الرؤىقض ف،راهمياآلخر و، فقتله اآلخر  وأقبل، رجالًك واحد منهم أمس)عليه السالم(

سجن ي أن كويف الذي أمس ،)نسخه بدل: ناهيع (هينيتسمل ع أن )نسخة بدل: ةيالرب، ةيالرئ، ئةيالرب

  .قتلي أن  يف الذي قتلى وقض،هكما أمسك وت ميحىت

عليه ( جعفر أيب عن، سيتها عن حممد بن قي ويف بعضها روا،ة بطرق متعددةيت هذه الروايوقد رو

  .)١(يف الوسائلما ى عل )السالم

 عن) عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(عن الصادق ، اتي رواها عن اجلعفركويف املستدر

تسمل  أن راهي يف الذي )عليه السالم( ىهم فقضيلإفنظر  اآلخر وأما: هايوف )عليه السالم(علي 

  . )٢(نهيع

جاء آخر   حىت رجالًك أمسيف رجل )عليه السالم( علي ىقض: عن مقصد الراغب، وعن البحار

  يف احلبس حىتكوخلد الذي أمس، عنهي الذي نظر ومل ني وقلع ع، بقتل القاتلىفقض، نظريفقتله ورجل 

  . )٣(مات

ميسكه   وآخر يف رجل قتل رجالًىقضإنه  :)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، سالموعن دعائم اإل

  يف احلبس حىتك املمسكسمين أ و،قتل القاتلي بأن ىفقض ، أحدهمايأتيللقتل وآخر ينظر هلما لئال 

ان كنا الذي يسمل عي و،االًك سوطاً ننيل عام مخسكضرب يف يلد يف السجن وخيلد وجي أن وت بعدمي

  . )٤(نظر هلماي

ما ك، هاريغ أو دة حمماةي حبدني العء الذي هو فقنيمسل العى ما تراها دالة علك اتيوهذه الروا

أقل  ألنه ،ناهي الويل مل تقلع عىعفنه إذا أ وقد تقدم، مل تقلعا وإن ار عماهاياملع أن هروالظا، ةيعن النها

  . طلق سراحهأ عنه ىعف إذا من القاتل الذي

   )عليه السالم( نياحلس إىل علي بن  جاءرجالًن إ :)عليه السالم(ري ك العسريويف تفس

                                                

. ٣ ح١٧ الباب ٣٥ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح١٥ الباب ٢٥٤ ص٣ ج:املستدرك )٢(

. ٥ ح١٥ الباب ٢٥٤ ص٣ ج:املستدرك )٣(

. ٣ ح١٥ الباب ٢٥٤ ص٣ ج:املستدرك )٤(



٦٥

عظم يعفو عنه ليأن ) عليه السالم( فسأله، ه القصاصيه فاعترف فأوجب عليقاتل أبنه أ زعميبرجل 

  . )١(ثوابههللا ا

  : أقسامثالثة ى الرائي عل مث إن

  . ه قطعاًيء عليوهذا ال ش، قتليولده وهو  إىل نساننظر اإلك، املشفق: األول

ة يوهو ظاهر روا،  واحدريما صرح به غك، ناهيوهذا هو الذي تسمل ع، فظ القاتلحيالذي : الثاين

  .  الدعائموين ونص خربكالس

ان كعن ين ومل كمت وإن ،هيء عليعان فال شأو عانةن من اإلكمت فإن ،نظرياملتفرج الذي : الثالث

  .هيء عليفال ش وإالّ ،ما رجحناه عزركر كقلنا حبرمة حضور جملس املن فإن نكتميمل  وإن ،ريه التعزيعل

ه نوع من ياحلضور فن  بأ مردود،قعيالقتل  أن مع  احلضور وعدمهنيفرق بأي نه أ واحتمال

مل تنصرنا فاذهب ن إ :نقل عنه البن احلر اجلعفييما ك )عليه السالم( ني احلساإلمامولذا قال ، عيالتشج

  . منخره يف نار جهنمى علهللا به اكعنا أيتنا ومل يمن مسع واع فإن ،انكعن هذا امل

، قتلياآلخر فظ وحي أحدمهافران ان نكبل لو ،  احلافظنيثالثة يف مسل ع إىل تاجحيال نه أ مث الظاهر

  .مكد احلي يف تشدكة املمسيضوح عدم مدخلولو،  للمناطكذلكم كان احلك

ان كنه إذا أ  بعد وضوح،انكان ممسك إذا كذلكو، نامهاينان فهل تسمل عي للقاتل عانكولو 

بعد احلق يوال ، ة بالشبهأدرياحلد ن أ وخصوصاً،  العدمأصالةومن ، من املناط، احتماالن، قتالنيقاتالن 

  .ويل املقتول أو مك احلايريحسب خت أو ،حسب القرعة أحدمها وسجن أحدمهايف مسل 

 ،احتماالن ،ال أو نهيفهل تسمل ع، حنوه أو ذنهأبل بواسطة ، نهيفظ ال بواسطة عحي نيان العكولو 

 كولو ش، مك احلعور واحلافظ هلما نفسواألى عمه فاألي وعل،تأملى قتضي السمل عليان املناط كوإن 

  .  احلدئدر

                                                

. ٧ ح١٩ الباب ٣٨ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٦٦

، بعد مدة من سجنه أو ،ًء ابتداكعفو عن املمسي أن مام حق العفو جازلإل أن ث قد تقدميحه مث إن

ما كنه أ واحتمال، افراً أو كون املقتول مسلماًيك أن نيم بكفرق يف احليوال ، الناظر إىل  بالنسبةكذلكو

، مك حاطالقاإل إالّ أن ،ه قربيان فك وإن لد يف السجنخينه وال يافر ال تسمل عكقتل املسلم باليال 

  .  احلد بالشبهةأدريف كل بالشيق إذا اللهم

ما أ ،رآه مصلحة ذاإ كوذل، نيمكاحل إىل ضافةباإل كمام عقوبة الناظر واملمسلإل أن مث الظاهر

رح به يف ص وإن ،صل العدمواأل، ره املشهوركذيفهو ما ال  ل الوجوبيسبى  علكون عقوبة املمسك

عليه (الصادق ن إ :املقدام أيب ويف خرب،  عقوبةكنهي أن وقال يف اجلواهر عن املقنعة بعد، ة الدعائميروا

 نيل سنة مخسكضرب يو، رأسه حببس عمرهى  مر به فضرب جنبه وحبسه يف السجن ودفع عل)السالم

  . )١(جلدة

ه يالم فكفال ولو حفظه ثان، كمسم املكس له حيول،  فهو قاتلاألسدقتله يه لكلو امسه مث إن

 أو ،املقاومةى  لضعف املقتول علكمسااإل إىل األمرتج حيولو مل ، فظ آخرحالسابق يف ما قتل واحد وك

  .السجن والسمل ال، ريهما التعزيعل أن فالظاهر، دخل أحديال  بأنه نانيالنظر لالطمإىل 

 كمساذا يف اإلكو، ريهما التعزيعل أن اهرفالظ، فظه ثالثحيضربه ثان وي لاًإنسان إنسان كمسأولو 

ر بعد عدم ي التعزصالةأل، ك ذلريغ إىل ،إنسانولقطع عضو  شراب اخلمر واملساحقةإللزنا واللواط و

  . ما هو واضحكمناط  وال، التعديى ل عليالدل

سواء ، اإلمامعلم  أو ،اط دون مرةيحسب ما تقدم من االحت ني مرتقراراإل أو نةيق البيالطر مث إن

  .حصل له العلم بالقرائن املوجبة للقطع أو ،تهيان برؤك

  ولو 

                                                

. ١ ح١٨ الباب ٣٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(
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 ألن ،بيه التأديفعل، جمنوناً له شعور أو ، طفالً،الناظر أو القاتلك أو الثالثة املمس أحد انك

  . عمدمها خطأ

  .جمنوناً أو ،اً عاقالًريب أو ك،ون املقتول طفالًيك أن نينعم ال فرق ب

هللا وا، لألصلذنه الواسطة يف احلفظ أانت ك وإن ،ذنهأجلد وال تصلم  نين للحافظ عيكولو مل 

  . العامل

  

  ))صور اإلكراه يف القتل((

  : ه فروعيفف، لو قال له آخر اقتله: اخلامسة

  

  ))لو أكرهه على القتل، وإال أضره((

 وال لإشكافال ، دون القتل ماى راه علكون اإليكو، القتلى  له علهاًِركم اآلخر ونيك أن :األول

داً أخذت يمل تقتل زن إ : قال لهمثالً، هيه حتمل املتوعد عليلزم عليو، ق له قتلهحيال نه أ خالف يف

 ،هم واملهم األني باألمر لدوران كوذل، كديقطعت  أو ،ة سوطئما كضربت أو ،كسجنت أو ،كموالأ

 نسانهرب اإلين  أجازبل ـ ، ان حراماًك وإن أشبهما  أو ديالقطع  أو السجن إىل ض النفسيتعرفإن 

شرب اخلمر خوفاً من أخذ ماله املضر حباله املوجب له العسر ين أك، هياجلائز عل يءاحلرام من الشإىل 

راه يف كيف مثل اإلإالّ أن ـ ،  شرب اخلمر حرامما أ ،حتمل أخذ املال املوجب للعسر جائزن فإ ،واحلرج

 يف ك وال ش،وحنوه بالفتح هركد امليهم الذي هو قطع  واملء،قتل الربي أي هم األني دائر باألمراملقام 

  .املهمى هم عل األميلزوم تقد

 ،ةيه الدي باحلرمة فعلان جاهالًك فإن ،ءقتل الربي إىل هيمن احملذور املتوعد عل فر فإذا هذاى وعل

، القصاصه يان عاملاً ا فعلك وإن ،بالشبهة أردي احلد ألن  وال قصاص، مسلمامرئطل دم يال ألنه 

  . ه يف القواعديل فكاستش وإن : قال،هيه علي بقسممجاعبل اإل ،ىويف اجلواهر نصاً وفتو

 وإن ،اثرينع من املميفارة وال كوال  هية عليال د ـ سركبال ـ هِركامل أن  فالظاهر،انكف كيو

ى راه علكاإلف بكياحلالل فى ان علك وإن راه حمرمكاإل فإن ،احلرامى راهه علكر إليه التعزيان علك

  .  من املباشرىقوأون السبب يك إالّ أن ،احلرام
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قتل ب يف رجل أمر رجالً:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، حة زرارةيظهر من صحيما ما أ

  . )١(وت مي بقتله يف احلبس حىتمراآلبس حيو، قتل به الذي ويل قتلهي: قال ،رجل

جمع ي ف،ها تشمل املقامإطالقر بي التعز إذ أدلة،في ما عداهنيء ال يثبات الشإ ألن ،رينايف التعزيفال 

  . مراآل إىل نهما بالنسبةيب

ظاهر ن إ :قالين رمبا كل، ما عرفتكنهم يهو املشهور ب ـ سركبال ـ هِركعدم قتل امل مث إن

 إذا خبالف ما، ه القتل قوداًِركاملى فعل، هِركامل إىل  بالنسبةاآللةكان القاتل ك إذا وهو ما، لي التفصدلةاأل

  .القاتلى فالقتل عل، رهك بل اآللةكن يك ومل ان القاتل مستقالًك

  : الثالثةدلةرناه من االستثناء األكما ذى دل عليو

ان كبل ، باشر القتليان كفرعون ما  أن  مع،)٢(بنائهمأذبح ي:  قوله سبحانه،تابكفمن ال

، مره ألمراآل ىلإو، املباشر ملباشرته إىل نسبيالفعل  فإن ،صلخالف األ جمازاً إليه ون النسبةكو، أمر بهي

 الًك، اًيعارى س أو ك،أطعم جائعاً أو ،مسجداً ات من بىنيشمل روايولذا ، قةيل احلقيسبى المها علكو

ه ري وغ)٣(هاير فكذي أن هللامساجد امنع ومن أظلم ممن : شمل قوله سبحانهيما ك ،مراآلمن املباشر و

  . كان آمراً بذلكملن 

قال : قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، خ الثالثيوين اليت رواها املشاكة السيقو: ومن السنة

 :)عليه السالم( ني املؤمنريفقال أم ،قتل رجال فقتلي أن يف رجل أمر عبده )عليه السالم( ني املؤمنريأم

  . )٤(ستودع العبد السجنيد ويقتل السي ،فهيس أو كسوطهك إالّ وهل عبد الرجل

                                                

. ١ ح١٢ الباب ٣٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٤ اآلية: سورة القصص )٢(

. ١١٤ اآلية: سورة البقرة )٣(

. ٢ ح١٤ الباب ٣٣ ص١٩ ج:الوسائل )٤(
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يف  يده ما رويؤيو، مراآلى ان القتل علك اآللةكان كالقاتل لو  أن ثين املستفاد من هذا احلدإف

   .)عليه السالم( نيد قاتل احلسيزي أن من: ثياحلد

  .همايلكم تقولون بقتل كنأمع ، ما يف النصكقتل العبد يهذا ال ى فعل: قاليال 

ان ك إذا ما، أأشبهون حاله حال الطفل وانون وما يك بأن ،ان آلة حمضةك إذا قتليال : قاليألنه 

، ا يف القتلكاشتر إذا فحاهلما حال ما، همايلى ك لصدق القاتل عل،هما القتليلى كفعل، ثر من آلةكأ

أمره يع ما يمج أن واعتقد، زيميال  اًريب أو كاًريان العبد صغك وإن :قالنه أ ي عن بعضهمكان احملكولذا 

  . ديالسى ان القود علكه فعله يده واجب عليبه س

 عن املسمعي ،شي يف رجالهكرواه ال ما، ما تقدم إىل ضافةباإل، الفاعلى ون القتل على كدل عليو

ا ي: فقال، سي بن خنىملا قتل املعلبن علي داود  على دخل )عليه السالم( هللاعبد اأبا ن إ :ثييف حد

ذنك أو بغري إب: ، فقاليته ولكن قتله صاحب شرطنا قتلتأما : فقال، وأخذت مايل ي موالقتلت داود

قتله يف  ف معه حىتيل والسيمساعإ فخرج ، بهكل شأنيمساعإا ي: فقال، ذينإ ريبغ:  فقال،ذنكإ

  . )١(جملسه

  . اًخيثاً وتاريما هو مقطوع به حدك، ان بأمر داودكقتله له  أن مةيبضم

عين ي، نا قتلتهأما  :)عليه السالم( هللا عبد ايبألبن علي  دقال داو، حيد بن صبية الوليففي روا

: قال، كقدتأقد : قال، قدنا منهأ: قال، ان صاحب شرطتهكو ايفريالس: قال ،فمن قتله: قال، ىمعل

قتلهم هلم مث أأمروين بقتل الناس في نيا معشر املسلمي: قوليجعل  ،قتليايف وقدم لريفلما أخذ الس

  . )٢(ايفري فقتل الس،قتلويني

  ، داود بن علي على دخل )عليه السالم( الصادقن إ : قال،شيكلل أخرىة يرواويف 

                                                

. ٢ ح١٣ الباب ٣٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٣ ح١٣ الباب ٣٢ ص١٩ ج:الوسائل )٢(
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عليه ( قال ، الذنبكوما ذل: قال، كلهللا غفر ايت ذنباً ال يتأا داود لقد ي :له )عليه السالم( فقال

  . ثياحلد )١( من أهل اجلنةقتلت رجالً :)السالم

  .ايفريمر فقتل السأ )عليه السالم( الصادقن إ :هيوف

ولذا ال ، ة جمازيمر والقاتل بدون عنال من اآل إىل ك ما نراه من نسبة العقالء القتل:ومن العقل

اد وابن سعد يد وابن زيزين أ و،املباشر جعدة أن مع )عليه السالم( ة قاتل احلسنيمعاو أن  عاقل يفكشي

اظم كأمون قتلة الصادق والاملنصور وهارون واملن أ و،)عليهم السالم(ه أصحابائه وأقرب ونيقتلة احلس

من بناه بأمره ى املسجد وهادم املسجد عل وما تقدم صدق باين، ك ذلريغ إىل )عليهم السالم(والرضا 

  . ك ذلريغ إىل ،أمرهوهدمه ب

 ريان آلة غك وإن ،مراآلى ان القتل علك الطفل وانونك احملضة اآللةكان القاتل كهذا فلو ى وعل

  . آمراً ومأموراًهما القتل يان علكحمضة 

ى ان الفتوك وإن ،تأمل إىل حباجة مريف عدم القتل لآل طبق املشهورى على  فالفتو،انكف كيو

ى القتل عل بأن وبقوهلم، باشر القتليمل نه أ مع داً بقتل شاهد الزوري واملأمور مؤمراآلال ى كبالقود عل

 إىل  حباجةأيضاً ، عرفاًينيانا متساوكإذا  همايلى كون القتل علكمما الزمه  ،من املباشر والسبباألقوى 

  . العاملهللا وا، تأمل

  

  ))لو أكرهه على القتل، وإال قتله((

 ،كقتلت وإالّ داًياقتل ز: قال له بأن ،القتل يف قبال القتلى رهه علكأه ِركون امليك أن :الفرع الثاين

 يف هذا وال إشكالوال  ،داًي زقتلي أن ق لهحيال نه أ  يفإشكالوال ،  مثالًكزوجت أو ،كقتلت ولدأو 

  . هيه علي بقسممجاع اجلواهر اإلىبل قد عرفت دعو، خالف

                                                

. ١ ح١٣ الباب ٢٥٣ ص٣ ج:املستدرك )١(
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  .)١(ةيبلغ الدم فال تق فإذا ،حقن ا الدمية ليجعلت التقإمنا  :حيصحالويف 

  .)٢(وحنوه املوثق

 يف الفرع مراآل وقد عرفت حال ،ما تقدمى القاتل القود على ان علكولو قتله واحلال هذه 

  .لسابقا

، خمتلفاً أم مر بقتلهأاً ملن يمساو ـ بالفتح ـ هركون امليك أن نيوال فرق يف عدم جواز القتل ب

  .ك ذلريغ إىل ،املسلم بقتل الذمي أو ،ما لو أمر الرجل بقتل املرأةك

  .ما تقدم يف حبث الدفاعكدفاع عن النفس  ألنه ،بقتله جاز إالّ ن التخلص منهكتميولو مل 

 أن وز لهجيال   فإنه، مثالًحدمهال السبع ألكه يف أري غنينه وبي باألمردار  إذا سألة مالحق بامليو

ه يان علكقدمه  فإذا ،ه ال وجه لهري غميتقد إالّ أن ، ال حمالة مقتوالًأحدمهاان ك فإنه وإن ،هريقدم غي

  . القود

ما أ ،همايم خطراً علحم األ يف رنيان بقاء اجلنك إذا ماك، قتل متعدد أو  قتل واحدنينعم لو دار ب

وللمناط يف ،  االهم واملهمني باألمر الواحد لدوران ميبعد تقدي مل ، فقطنيان القتل للجنكسقطته أإذا 

ون قتلهما مع بقائه مقطوعاً به حسب يك أن بشرط )رمحه اهللا( فيت والدييان ك كوبذل، مسألة الدفاع

  .  السابقشكالهل اخلربة اإلأالتعدد والعدالة يف ويف ، ني أهل خربة موثقخبارإ أو ،ةيجتربة قطع

تترس  إذا ما يف ماك، ةيسقط الديجواز القتل ال  ألن ،بة لأليقال بوجوب الدينعم رمبا 

  . ة رأساًيب سقطت الدرضي األ فإذا ،ت املاليتهم من بي دىث تعطيح، نيباملسلم

  . ب من بعدمهاية من نصيفالد،  يف القتلاًيكالمها شركان كب بالقتل رضي األ إذا :قاليال 

  نع من مي إمنا لقاتلا  إذ،ةين وجه لعدم الديكجاز القتل مل  إذا :قالينه أل

                                                

. ١ ح٣١باب  ال٤٨٣ ص١١ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح٣١ الباب ٤٨٣ ص١١ ج:الوسائل )٢(



٧٢

خ أخاه قتل األ إذا ماك، ةيان له حق أخذ الدكة يجازة شرعإان بكإذا ما أ ،ان ظلماًك إذا ةيالد

  .اثهريف بسائر مكيف، نفسهة املقتول الذي قتله بيأخذ ديالقاتل  فإن ،افركاملتترس به من قبل ال

عطائها إوالظاهر لزوم ، هم واملهمون من باب األيك قد نيم للجنقتل األ أن ظهرن األكهذا ول

ة ينفسه فال دى  ذمة علنسانون لإليك أن عقليوال ، فالوارث هي وإالّ ،بأان له كن إ بة لأليالد

 أم برضي األ، ة أصالًيقتول هدراً فال دون امليكوهنا ،  الدفاعأدلةون من باب املناط يف يكوقد ، صالأ

  . رهك

ان ولد ك وإن ،رية والتعزيها الديان عل ك،عمداً  قبل ولوج الروحنياسقطت اجلنن إ ماأل مث إن

 وإن ،أشبهان معرض الفتنة والقتال وما كمل تسقطها نه إذا أ ماك، مر أهم يف نظر الشرعأل إالّ ،زنا

مه كه الروح حي املولوج فنياجلن أن من، ملا حقق يف حمله،  القصاصهايان علك لوج الروحسقطته بعد وأ

  . نيورثة اجلنى م علراً لزم الرد من مال األكان ذكبل لو ، ة والقصاصي يف الدريبك النسانم اإلكح

  

  ))لو أكرهه على القتل يف قبال األشد من القتل((

ن إ بأنه هدده إذا ماك، شد من القتلالقتل يف قبال األى رهه علكره أكون امليك أن :الفرع الثالث

قتله ي أن وزجيفهل ،  من القتلأوت مما هو أسومي أن  إىلبيعذبه أشد التعذ أو ،ل أوالدهكقتله قتله ويمل 

من ، احتماالن، هم يف مقابل املهموحلفظ األ، بيتحمله من التعذيا ال بل فراراً مم، ال فراراً من قتل نفسه

  . ومن انصرافها عن مثل هذه الصورة، ءرمة لقتل الربي السابقة احملدلة األإطالق

ازن : فلو قالت له وإالّ ، تامريفغ، تهايثركمن أ أوىلهللا ة اية معصيأقل بأن ما االستدالل جلواز القتلأ

 ألنه ،زين اي أن  القاعدة جوازكتلى لزم عل، ت ثالث مرات مع رجال أجانبيزن وإالّ ، واحداًزناً يب

  . انت أقلكنسان وإن ة اإليثر ال تربر معصكانت أك وإن رية الغيمعص فإن ،ثالث زناءاتة من يأقل معص

   ه لنجاة نفسه من القتلِركراه املكإه بريد غي نسانقطع اإلي أن ما جوازأ
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 ـ هِركثر من املكة أيومعص، نسانة أقل من اإلي معصني باألمر لدوران كس ذليفل ،أيتيما سك

 فإذا ،حقن ا الدماءية ليجعلت التقإمنا  :حي اليت منها ما تقدم من الصحدلةألبل لداللة ا،  ـ سركبال

  .املنصرف من الدم النفس ال مثل اجلرح فإن ،ةيبلغ الدم فال تق

  . ثر وتأمل أدقكتتبع أ إىل ان فاملسألة حباجةكف كيو

  

  ))صور املكِره والقاتل((

ة يالد وإمنا ،ه وال قودية علين ال دكل، فعل حراماًا  إمنالقتلى ه علريه غِركامل أن ما تقدم من مث إن

ه ِرك من املالًك ألن ،صور املسألة أربع إذ ،ان القاتل بالغاً عاقالًك إذا ونيك إمنا ،القاتلى والقود عل

  . املك ريغ أو املك إما والقاتل

  . مهكوقد تقدم ح، املكامل الكأمر الي أن :األوىلف

بال ، هِركاملى  والقصاص هنا عل،وانون زي املمريالطفل غك، املك الريغامل كأمر الي أن :ةيوالثان

  .ما يف الشرائع كاآللةك إليه ما بالنسبةأل، ما يف اجلواهرك إشكالخالف وال 

 ألا أيضاًه ية عليون الدك تمراآلى القود عل حيث إنو، ديده ما تقدم يف قتل العبد بأمر السيؤيو

 ألن ،زاًيان الطفل ممك إذا كذلكنه أ والظاهر، مراآلة لزمت يم الدكان احل أو ك،ةيصوحل بالد فإذا ،بدله

عمد الصيب خطأ نون املميما ك، بهيان الواجب هنا تأدك وإن ،أيضاً اآللةك فهوزان يؤدب الطفل وا

  . احلد أو ريوجب التعزيبا ما كان ارتكل مكيف 

وشارب اخلمر واملرقد  اًيسيم مغناطالذي نوك أمر فاقد الوعي إذا الم يف ماكعلم اليومنه 

  .وشبههما

 شكال ظهر اإل،ة ال هو وال عاقلتهيلف بالديكقتض منه وال يال نه أ زيرنا يف الطفل املمكومما ذ

ة وابن يخ يف املبسوط والنهايما عن الشيوف، ان مراهقاً اقتص منهكن إ املأمور أن لة منيما عن الوسيف

ال نه أ وعن القواعد من ما يف الشرائعيوف، بلغ عشراًن إ قتص منهينه أ واهر منالرباج يف املهذب واجل

بلغ مخسة ن إ قتص منهينه أ ما عن املقنع واملقنعة منيوف، عاقلة املباشرى ة عليالد وإمنا أحدمهاى قود عل

  .ةيشبار قضي بالدأن بلغ مخسة يكمل  وإن ،شبارأ

  ان كوإن 
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  : رمبا استدل

  .  القصاصأدلة إطالقب: لالول

  . ته وطالقهيجواز عتقه وصدقته ووصى  الدالة علخبارباأل: وللثاين

  .  لعدم مباشرته القتلمراآلى وال عل، لعدم بلوغه املباشرى ال قود عل بأنه :وللثالث

بلغ الغالم إذا  :)عليه السالم(علي  عن ،)عليه السالم( عن الصادق، وينكمبا رواه الس: وللرابع

  . )١(ةيشبار قضي بالدأن بلغ مخسة يكمل  وإن ، اقتص منهمخسة أشبار

عليه ( اًيعلن إ :)عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(عن الصادق ، اتيومبا رواه اجلعفر

بلغ الغالم  إذا :)عليه السالم( فقال، قتل رجل فقتاله على  يف رجل اجتمع هو وغالمىقض )السالم

عليه (علي  ىفقض، بلغ مخسة أشباري فقاسوا الغالم فلم ،منه واقتص لهمخسة أشبار بشرب نفسه اقتص 

  . )٢(ةيبالد )السالم

  .  تامري غةوركقوال املذئاً من االستدالالت لألين شكل

  . ات القصاصإطالقى  عمد الصيب خطأ علأدلةومة كح: األولى رد عليذ إ

إنه  :)عليه السالم(علي  عن ،)لسالمعليه ا( هيعن أب ،)عليه السالم( عن جعفر، البختري أيب فعن

وقد رفع ،  حتمله العاقلةأ عمدمها خط:بلغيوالصيب الذي مل ، قيفيقول يف انون واملعتوه الذي ال يان ك

  . )٣(عنهما القلم

 علي بن أيب قال:  قال،)عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم( عن الصادق، اتيوعن اجلعفر

  . )٤(ه العقليون فيك عمدهم خطأ ،ان قصاصي الصبنيس بيل :)عليه السالم( طالب

                                                

. ١ ح٣٦ الباب ٦٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٣٣ الباب ٢٥٦ ص٣ ج:املستدرك )٢(

. ٢ ح٣٦ الباب ٦٦ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٢ ح٨ الباب ٢٨٨ ص٣ ج:املستدرك )٤(
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، عقله والصيبى ما قتل انون املغلوب عل: قال إنه ،)عليه السالم(عنه ، سالموعن دعائم اإل

  . )١(عاقلتهماى فعمدمها خطأ عل

  . عاقلتهماى  الصيب وانون علوما جىن: قال )عليه السالم( جعفر أيب وعن

 أن من، سكالعى  لزوم محل ما دل علني املنقول والشهرة احملققة تبمجاعاإل إىل ضافةذا باإلو

  . )٢(ة عمدأاملر أو خطأ الغالم

 وامرأة قتال كدريل عن غالم مل ئس:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ريبص أبو رواه مثل ما

  . )٣(ثياحلد خطأ املرأة والغالم عمدن إ :فقال ،أً خطرجالً

  . )٤(ثياحلد خطأ املرأة والعبد مثل العمدن إ :)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ناسيكة اليرواويف 

 صيب كم ما لو اشتركوران يف الوسائل يف باب حك واخلربان املذ،خيره الشكما ذكة يالتقى عل

  .  فراجع،وامرأة يف قتل رجل

 عمد الصيب خطأ وحنوه طالقإصص خين أ ور البدكم ما ذير تسليتقدى عل بأنه :الثاينى وعل

  . م البالغ وهو مقطوع العدمكمه حكان حك وإالّ ،كثر من ذلكأة ال يمبقدار ما يف الروا

 وإذا ،قتل إذا قاد منهيال نه أ هيلإراه بالنسبة كظاهر حتقق اإل بأن ،ره اجلواهركمبا ذ: الثالثى وعل

  . نبغي القودي فىحتقق فالسبب أقو

لعلمه باقتران ، وفةكأهل ال إىل  بالنسبةكم بذلك ح أن اإلمامدي البعريمن غ بأنه :الرابعى وعل

   نيفمن الواضح عدم التالزم ب وإالّ ،البلوغ ذا املقدار

                                                

. ٤ ح٨ الباب ٢٨٨ ص٣ ج:املستدرك )١(

. ١ ح٢٦ الباب ٢٥٥ ص٣ ج:املستدرك )٢(

. ١ ح٣٤ الباب ٦٤ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٢ ح٣٤ الباب ٦٤ ص١٩ ج:الوسائل )٤(
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  .  مطروح عند املعظمفاًيونه ضعكمع  إنه :ولذا قال الشرائع واجلواهر، ةيلكن ياألمر

عليه ( اإلمامة بفعل يالتقى مل علحي ال أن نكميو اآلخر،تبه كعند القائل يف بعض  بل وحىت: أقول

ف كيو، ة خاصةير الناس خبمسة أشبار يف قضيعمر أمر بتقد أن ببايل إذ ،لزاممن باب قاعدة اإل )السالم

  . رناهك القاعده ما ذىفمقتض، انك

 اًكامل ملك الريان غك إذا ماكن ك ممكوذل، هيرهه عليكو املكال املك الريأمر غي أن :الثالثة

هو  ـ بالفتح ـ هركامل إىل الم بالنسبةكفال، ةيومات االستبدادكطفال يف احللتعارف توارث األ ،جباراً

ون اجلابر يك أن ني بكرناها هناك اليت ذدلةال فرق يف األ إذ ،امل آخركامل لكالم السابق يف جرب الكال

  . ان اجلابر جمنوناًك وإن ناقصاً حىت أو امالًك

ه مما ري وغعمد الصيب خطأل ي لدل،ه قطعاًيفال قصاص عل ـ سركبال ـ هِركالم يف املكما الأو

حتمله  :)عليه السالم( لقوله ،عاقلتهى عل أي ،ةيه الديوهل عل، ون القاتل طفالًكتقدم يف صورة 

ى ة عليالد أن  أو،أمر إذا مايه في علةيانت الدكباشر القتل  إذا مايه فية عليانت الدك فإنه إذا ،العاقلة

 أن لو منخيالقاتل ال  ألن ،األولالظاهر ، ةيه الديان علكن قصاص يكمل  فإذا ،املباشر للقتل ألنه اتلالق

حيث  فاألولان ك فإن ،راه يف القتلكاإل يمتشلعدم ، ق لهحيال  ـ أو بالفتحـ  هركمألنه  ق له القتلحي

ه القصاص ال يفعل ان الثاينك  وإن،السببى ة عليانت الدك من املباشر ىالسبب الذي هو الطفل أقو إن

  .  فتأمل، القاتلةين ال جمال لديريال التقدى كوعل، ق له القتلحيث ال ي حاًإنسانقتل  ألنه ،ةيالد

 اآلخر، أحدمها أو ،جمنون جمنوناً أو ،أمر طفل طفالًيأن ك، املك الريغ املك الريأمر غي أن :الرابعة

  . عمدمها خطأ ألن ،منهما يأل دم القصاص يف عإشكالوال ، راهك باإلمراألان كبأن 

   . من املباشرىالسبب أقو ألن  ـسركبال ـ هِركعاقلة املى ة علينعم جتب الد
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الم يف كوقد تقدم يف بعض املباحث السابقة ال، ران وحنوهكامل السك الريق غيومن مصاد

  . بكرتيما  انون يفكنه أو، رانكالس

أمره عبد السلطان اجلائر باسم  إذا ماك، راهاًكإن القاتل ظنه كل، قعراه يف الواكإن يكلو مل ه مث إن

ه يس عليفالسلطان ل، ءيه شين عليكن قتله مل يكمل  إذا نهأو،  مث ظهر عدم أمر السلطان،السلطان فنفذ

  . ءيش

ما لو  إىل ليالنصراف الدل ،ال وأ السجن مراآلد ي ختلأدلةات طالقلد السجن إلخي فهل مراآلما أ

 من قبل األمر من أ أسواألمرهذا  فإن ى،بل الفحو،  للمناطاألولالظاهر ، هريمن غ ال ر من نفسهأم

 ،السببى ة عليفالد، ىالسبب أقو ألن ةيبل وال د، قتص منهيحق له القتل مل  فإن ما القاتلأو، نفسه

  . سبحانه العاملهللا وا، ق له القتل اقتص منهحيمل وإن 

القتل ى ره علكرهه املكأ إذا ما هو يف إمنا ،هنا إىل صورة اخلامسةرناه من أول الكما ذ مث إن

  . ثر من القتلكاأل أو ،القتل أو ،د أقل من القتليبتهد

ات طالقإل، القاتلى فالقود عل، راهكإراه وال زعم كإأمره فقتل بدون  وإمنا ،راهكإن يكمل  إذا ماأ

  .اتي للروامراآلى والسجن عل، دلةاأل

ه ريور يف اجلواهر وغكالم مذكه يان املأمور عبداً ففك إذا ماأو، هو يف احلرإمنا  رناهكل ما ذكو

   .ال أم ديونه آلة للسك نيالفرق ب إىل ملاعوقد تقدم اإل، فراجع
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  ))فروع يف اآلمر باجلناية((

  : ها فروعيف): ٣مسألة (

  

  ))لو قال اقتلين وإال قتلتك((

رمحه ( ما نقله احملدث القميك كتفق ذليقد  إذ ،كقتلت الّإ اقتلين و:خرامل آلكلو قال : األول

ما ك، سع القتليمل ، لوث اجلار بذنب قتلهيه لرقتله يف سطح دار جاي بأن يف احلسود الذي أمر عبده )اهللا

ه ال ترفع يذن فاإل بأن وعلاله، إشكالبل وال  ويف اجلواهر بال خالف، كصرح به الشرائع واملسال

  .قيي احلقكاملال ي احلرمة احلاصلة من

ما عن ك ،بجيال  أو ،لي املكظهر من املساليما ك، ه القصاصيب علجيفهل ، ن لو أمث وباشركل

 وتوقف ،احتماالن، شهراأل إنه كبل يف املسال، رشادص واإليخخ يف املبسوط والفاضل يف التليالش

فال  وإالّ ، لهكزعم القاتل جواز ذلي مل إذا ما  الرتاع يفحملعل جي أن نبغييو، ي القواعدكالعالمة يف حم

  . تاب احلدودكما تقدم يف كالشرط العلم  ألن ،قصاص قطعاً

ان ك ألنه :تباعه ملا علله الشرائع بقولهأخ ويفالظاهر هو قول الش،  قتلكزعم ومع ذليمل  إذا ماأ

  . تسلط الوارثيذن فال سقط حقه باإلأزاً يمم

صح للوارث يولذا ، والقصاص تابع حلق الناس،  الناسوحقهللا  حق انييف القتل حق ألن :أقول

  . سقاطهإصح هلم يولذا ، ة حق الناسيالد أن ماك، سقاطهإ

سقاط إان ك و،سقاطهإق له حيله فال  تعلق بالقاتل بعد القتل فهو حق هلم اليالقصاص : قاليال 

  . سقاطؤثر يف اإليث ال يح، جنيبسقاط األإك املقتول له

ما هو الظاهر عرفاً من ك، رثالوارث باإل إىل نتقلي وإمنا ، وبالذات حق املقتولوالًأ إنه :قالينه أل

ما دل النص ك، مات بسبب طبابته إذا ب من دمهي الطبئربي أن صح لهيض ياملر أن هيدل عليو، دلةاأل

أمر ان كض يد املريب بية يف الطبيان أمر الدك فإذا ،ة بدل القصاصيالد أن ومن املعلوم، مجاعواإل

 أصالة إىل ضافةهذا باإل، ةيسقاط الدإصح له يما كسقاط القصاص إصح له يف، أيضاًده يالقصاص ب

  .وقاعدة درء احلد بالشبهة، ةءالربا

  قبل  بأنه تيونه حقاً للمك يف شكالال وقع لإلنه أ  ظهركوبذل
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ة ي االستحسانتشكاالاإل إذ ،هماك مللس قابالًي وبعد املوت ل،ةي القصاص والدكلمياملوت ال 

  .ةية ال تقاوم الظواهر الشرعيالعقل

اسب يف شبه كيف امل )رمحه اهللا(ى خ املرتضي واجلواهر وتبعهما الشكما أجابه املسال إىل ضافةباإل

اه يل نفوذ وصايالوارث بدل إىل نتقليمث ، ناماًآت قبل موته يون احلق للمك من ةينامائاملسألة من تصور اآل

ان كة بدل القصاص يالد حيث إنو، كذلكن ك مل تًءة للوارث ابتدايانت الدكفلو ، ونه منهايوقضاء د

  .أيضاً كذلكالقصاص 

 ،فع به احلدتريح فال ي مبريذن املقتول غإ بأن االستدالل القائل بثبوت القصاص أن نيومبا تقدم تب

 إذ ،حي صحريغ،  احلرمةكرتفع بذليث ال يح، ة بزنا الزاين ايذن الزانإفهو مثل ، املوجب للقصاص هنأو

ذا يف إارا بكرش بأفهو مثل سقوط مهر البغي و، الم يف حق املقتولكال وإمنا ،الم يف احلرمةكس اليل

  . كن لو مل تأذن يف ذلياألمرال كالزاين ى ان علكما  يف، البغاء

  . موجوداًاإلمثان ك وإن ،نيال املقامكسقوط حق الناس يف : واحلاصل

نئذ سقوط القصاص ي حتجهيندرج يف الدفاع في إالّ أن :قال، درج املسألة يف الدفاعأ اجلواهر مث إن

  . اإلمثة ويوالد

ان كمما  ـ سركبال ـ هِركراه املكإ به قتل مورث،ما له القتل يف ـ بالفتح ـ رهكان املكهذا ولو 

، ة منهيأخذ الديأن  ان لهك ن له القصاصيكمل نه إذا أ ماك، مراآلان له القصاص عن ك، ىالسبب أقو

أخذ يه وال ريقتص من غيالقاتل ال  ألن ،ةين له القتل فال قصاص وال ديكولو مل ،  أدلتهماطالقإل

  . ةيالد

 اآللة ـ كبالفتح ـ هركان املك فإن ،هو الوارث للمقتول ـ سركبال ـ هِرك املمراآلان كولو 

  . ةيس له قصاص وال ديفل

ما ك، أهدر حقه بأمره بالقتل ألنه ،ةي عدم حقه يف القصاص والدفالظاهر، اآللةكن يكمل  إذا ماأ

  ان ك( :فقول اجلواهر، كقتلت الّإاقتلين و: تقدم يف مسألة ما لو قال له
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 )ه هو الوارث للمقتولِرك املمراآلان كما  يف ،راههكإسقط حقه بيوال ، دلةلعموم األ له القصاص

  . إشكاللو من خيال 

، قتلهي أن امل للناقصكوهي أمر ال، للمسألةخر  األق الصور الثالثةا سبممقد ظهر ه مث إن

  . وأمر الناقص للناقص، سكوبالع

  

  ))لو قال اقتل نفسك((

 فال ان املأمور بالغاً عاقالًك فإن ،القتل ففعلى راه له علكإ ري من غكاقتل نفس: لو قال :الثاين

  .ركأمر باملن ألنه ،ريه التعزينعم عل، ةي من القصاص والدمراآلى ء عليش

واحتمال ،  من السببىاملباشر أقو ألن كوذل،  واجلواهركهذا هو الذي اختاره الشرائع واملسال

 األمرلو ال نه أ  املستعد لالنتحار حىتنساناإلكفعله يأمره مل يلو مل  ألنه هية عليالد أو وجوب القصاص

ار يف يه القاتل الذي هو املعيصدق علي فال ،ركل آمر باملنكثر من كعله أجيال  إنه :هي ف،قتل نفسهيمل 

  . ةيالقصاص والد

 نيزيالطفل وانون املم إذ ،زيمن عنوام اعتبار التم أوىلرناه من اعتبار البلوغ والعقل كما ذ مث إن

ون القود كه فالالزم يوعل، اآللةانا مبرتلة ك فأًان عمدمها خطك،  بقتل نفسهما فقتالمراآلأمرمها إذا 

 إىل انت املسألة حباجةك وإن ، فقتلكأقتل نفس :حنوه أو رانكلس ذا لو قالكو، مراآلى ة عليدوال

  . التأمل

ما صرح به احملقق والعالمة ك، مراآلى  يف القود علإشكالفال ، زاًين املأمور مميكمل  إذا ماأ

  .  من املباشرىالسبب أقو ألن ،همريد واجلواهر وغيوالشه

قطع كء أقل يان يف قبال القتل شك فإن ،قتل نفسهى رهه علكأ فبالغاً عاقالًان املأمور ك إذا ماأ

 نه ال معىنوأل، األولة يقل يف عدم جواز قتل املأمور نفسه ألإشكال فال ،قتل املهدر لهك مساٍو أو ،دهي

 ،مراآلى ة عليقتل نفسه واحلال هذه فال قود وال د وإذا ،قتل نفسه خوفاً من قتل القاتل له إىل لالضطرار

  . بالقتل السجنمراآلد يده السجن للمناط يف ختليتمل ختلحيبل ، هيعزر علي للحرام ان فاعالًكوإن 

  ان يف كوإن 
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: شف اللثامك وكففي املسال، ع عائلتهي وقتله مع مج،تحمليبه مبا ال يتعذكء أشد يقبال القتل ش

 ،راهكقق اإلحيقتل به نفسه يلذي ف بنوع من القتل أصعب من النوع ايالتخو ألن ،جاز قتل نفسه

ل منع ي دلطالقإل، ويف اجلواهر العدم،  من املباشرىأقو ألنه ،هِرك املمراآلى نئذ عليترتب القصاص حيو

  . كسهل من ذلقتل نفسه باألي أن مثالً وت عطشاًمي بأنه جلاز للعامل الّإو، قتل النفس

ث ال يه حبيداً عليشاً شدطان موته عكذا  ألنه إ، واردريوالنقض غ، هي فكوك مشطالقاإل: أقول

ض يذا يف املركو، راحة نفسه بالقتلإعدم جواز ى ل علين دليكمل ، تحمله من شدة العسر واحلرجي

  . ثركأتأمل وتتبع  إىل انت املسألة حباجةك وإن ،ملتحمل شدة األياملقطوع موته الذي ال 

  

  ))صور اإلكراه التخيريي بني نفسه وغريه((

  : فالصور ثالثة، ك به ذلمراآلفعل ي أن  أو،ريوجب القصاص بالغيفعل ما ي أن نيه بريلو خ :الثالث

 يف شكالنبغي اإليوال ، كدي طعتق الّإو، داًياقتل ز: قوليأن ك، د أخفيون التهديك أن :األوىل

 الّإد ويزد ياقطع :  لو قالكذلكو، د أخف من حمذور املأمور بهيحمذور التهد ألن ،قتلهي أن عدم جواز

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،كصبعإقطعت 

السابق كواملقام ، كديقطعت  الّإد ويد زياقطع : قال إذا ماك، اًيد مساويون التهديك أن :ةيالثان

  . ك ذلرياملنصرف من أدلته غ ألن ،كرفع مثل ذليراه كاإل أن ىل عليوال دل، لألصليف عدم اجلواز 

  : نينوعى وهو عل، شدد باأليون التهديك أن :الثالثة

له  أن واملشهور عندهم، كقتلت وإالّ د هذاياقطع : ما لو قالك، د بالقتليون التهديك أن :األول

بلغ الدم فال  فإذا ،حقن ا الدمية ليجعلت التقإمنا  :نيح واملوثق املتقدميوللصح، راهك اإلدلةقطعها أل

   كه بعد ذليناقش فيوال ، ةيتق
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اقطع : قال إذا ماكفهو ،  آخر احلرامإنساناً من فعل رفرا إليه صاري فال  حرامسانند اإلين قطع أب

ة النفس عند الشارع يمهأ أن هيرد علي إذ ،تيزن الّإقبلين و: قالت إذا ما أو ك، عمرواًتتلق الّإد ويد زي

  . قتلت عمرواً الّإد ويد زيتوجب اجلواز يف قطع 

صل فاأل ،ولو أخف فعل حرامبان ك وإن ،ري منع احلرام عن الغقإطالى ل عليما مثال قبلين فال دلأ

  . عدم اجلواز

ان ك:  اجلواهر بقولهريوتعب، ان القطع واجباًك، كقتلت الّإد ويد زيقطع ا: لو قال لهنه أ علميومنه 

  .اجلواز يف قبال الوجوبى ه علي فال داللة ف،رظهو يف مقام توهم احل إمنا ،له قطعها

د ي فقطع املأمور كقال له ذل مث إن، قتل عمرواًي مرن اآل أو أديد زيقطع ي أن نيبه ريذا لو خكو

فما عن القواعد من ،  من املباشرىون السبب أقوكل، دون القاطع  القصاصمراآلى ان علك، ءيالرب

ى ة علياحتمال وجوب الدك، ة دون القصاصيه الديباشر القطع فتجب علي مل  ألن األمرهي فشكالاإل

ولذا لو انقلبت الظئر ، النائم ه بل وحىترك املختار واملنيوال فرق يف الضمان ب، ضمان ألنه طعالقا

  . ىفخيها ما ال يف، عية الرضيضمنت د

  . لهيوقد تقدم دل، ما يف القتلكقوة السبب توجب القصاص ن إ :األولى رد عليذ إ

ووجود  ـ بالفتح ـ هرك خبالف املولاألال سبب يف  إذ ،هرك النائم واملنيفرق ب إنه :الثاينى وعل

  .وجب حتمل السبب التبعةيمن املباشر األقوى السبب 

  .  حمرمريراه الغكإ ألن ،القصاص إىل ضافةباإل عزري مراآلمث 

  

  ))لو خريه بني القطعني وإال قتله((

  : فله صورتان، كقتلت الإو من هذا أو لو قال له اقطع من هذا: الرابع

 يف شكالنبغي اإليفال ، د عمرو أو يديد زياقطع : ما لو قالك،  املأمور بهىوتساي أن :األوىل

  ى والقصاص عل،  ختلصاً من قتل نفسهأحدمهاد يوجوب قطع 
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ى عل ألنه ، من املباشرىالسبب أقو ألن ،همرير واجلواهر وغي به الشرائع والتحرفىتأما ك، مراآل

عن  ي عرينيالتع ألن فاحتمال عدم القصاص، الوجود إىل هفرادأ أحد برازإب إالّ تحققياجلامع الذي ال 

ن شربه يكمل  نائي مخرإ أحد شرب إىل ولذا لو اضطر، ممنوع كون املباشر خمتاراً يف ذليكراه فكاإل

ان من ك د عدوه فقطعهايلو قدم نه أ والظاهر، مثلة من األك ذلريغ إىل ،دحي حراماً ومل حدمهاأل

  . راهكاإل

فعل ي أن  يف لزومإشكالوال ، د عمرو أو يدياقطع اصبع ز: ما لو قالك، فاوتتي أن :ةيالثان

وز الزنا جي ال  فإنه،زين ا أو يقبلهاي أن ىرهته علكأ إذا مثلما، الضرورات تقدر بقدرها ألن ،خفاأل

  . هِركاملى ان القود علكصبع قطع اإل فإذا ،قطعاً

اجلامع ى راه علكانه أ من، احتماالت، مراآلى علو  أهية عليالد أو ففي القود، ديقطع ال إذا ماأ

فالقود ، انه التخلصكمإان بكنه أ مع جعل املباشر القطع أن ومن، مراآلى فالقود عل دياحملقق يف قطع ال

ى عل أو ،ىقوأمر ألنه اآلى ة عليفالد راهك اإلريراه بغك الناشي من خلط اإلكومن الش، املباشرى عل

 مل مر ألن اآل،املباشرى  والزائد علمراآلى صبع علة اإليون د أو ك،تخلصيص فلم انه التخلكمإل املباشر

ه يرهاً فكونه مكلعدم  د املباشري و،راههك إلمراآلصبع إتمل قطع حيو، صبعثر من قطع اإلكأ إىل رهيك

 نيع بيتوزان الك وإن ،التأمل إىل  واملسألة حباحة،املباشرى صبع علإة ي دالً أودهيرد املقطوع ي أن بعد

  . األخريبعد االحتمال يوال ، أقرب يف اجلملة  واملباشرمراآل

قطع ي أن رهاًكولو أمره ، دهيفقطع ، ديصبع زإ أو ديد زيقطع ى رهه علكأم ما لو كعلم حيومنه 

  . ما تقدم ك،د املباشري ومراآلصبع إقطع ، دهيصبعه فقطع إ
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أمره  ألن ،صبع قود اإلمراآلى ان علك، خلصالحتماله الت صبعهإفقطع  ،دهيقطع ي أن مرهأولو 

  . من املباشرىقوأ والسبب ،راههكإان من كصبع ن قطع اإلوأل، نفذيد مل يبقطع ال

 أحدمهاى عل أو ،القبلة فزناى عل أو ،لالزنا فقبى رهه علكأن إنه أ الم يفكعرف الي مما تقدمو

  .  والثالثاألوله يف ير علي وال تعز،الثاين والرابعه احلد يف يب علجينه أو، اختار الزنا أو ،فاختار القبلة

  

  ))لو أكرهه على صعود شجرة فوقع((

 يف وجوب كفال ش، سركان أو  فزلقت رجله فماتصعود شجرة مثالًى رهه علكألو : اخلامس

، ةيوما فالددوب، كذلكان الغالب  أو كسرهكان قصد قتله وك إذا نه القصاصكل، هِركاملى ء عليش

  .ه نظريوف، ةي ثبوت الدإطالقر يي عن التحركخالفاً للمح، و ظاهر اجلواهروهذا ه

  . أشبهما  أو صعود جبل أو رهه يف نزول بئركأومثله لو 

ان ك إذا ون القتل عمداًكوقد تقدم ، قطع عضوه أو ،له السبعكختراف غابة فأاأمره ب إذا ذاكو

  .أشبهما  أو البحر أو لقاه يف النارأ أو  آخرما يف الذي سمك، كه ذليان الغالب ف أو ك،كقصد اهلال

اً لصعود إنسان فلو استأجر ،ال أم اوحنوه جارةإه ظاهراً بيون واجباً عليك أن ني بكوال فرق يف ذل

نه كه لربجيولو مل ، ما تقدمكان ك كذلى جربه علأ فإذا جارة،خطر ظهر بطالن اإلنه أ الشجرة فتبني

  . ةيملوجر قصاص وال داى ن عليكمل ، صعد بزعم الوجوب

 اوكهل إذا ،أشبهعماق البحر وما أعملون يف املناجم والغابات والعمارات وين يالذ أن علميومنه 

ان ك هي علننعم لو شرط الضما، املستأجر ضمانى ن عليكمل  أشبهما  أو هميبسبب سقوط املنجم عل

  .ة حسب الشرطيه الديعل

املستأجر ى ن عليكقدم مل أ ك ومع ذلك بذلريجعلم األن  فإ،ةكمهلنه أ لو علم املستأجرنه أ ماك

  حاله حال  إذ ،املستأجر الضمانى ان علك ك بذلريجعلم األيمل  وإن ،لألصلء يش
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له وهو ال كأ أو ،ث ال ضمانيح مسمومنه أ علميله وهو كأه طعاماً مسموماً فريغ إىل من قدم

  .ما تقدمك مغرور كلاآل ألن ،ون الضمانيكث يح علمي

 فصعد ،هايعطب ف لة الي طوريشجرة غ أو ،ها العطبيلة فيصعود شجرة طوى رهه علكولو أ

  . ه الضمانيان علكهما العطب يلتكان يف كولو ، ه الضمانِركاملى ن عليكلة مل يالطو

لة ي فصعد الطو،ة عطب اجلرحريويف القص، د مثالًيسر الكلة عطب يان يف الطوكنعم لو 

ما تقدم مثله ك ،كثر من ذلكأى ره عليكمل  ألنه ،ه الضمان بقدر اجلرحِركملاى ان علكده يسرت كفان

  .يف املسألة السابقة

صل مع طرف ان األك، ك ذلأشبهما  أو ،صةيادة والنقييف الز أو ،راهكاإل أصل ولو اختلفا يف

  . ما هو واضح ك،دعواهى نة عليقام املصاب ب إالّ إذا املصاب

  

  ))و قصاصاًلو أقر مبا يوجب حداً أ((

جراء احلد إذبه بعد ك مث ظهر ،قرارمع توفر شرائط اإل، قصاصاً أو وجب حداًيلو أقر مبا : السادس

 من املباشراألقوى السبب  ألنه كوذل، ءي واحلداد اري شمراآلم كاحلاى ن عليك مل ،هيوالقصاص عل

  . هأشبما  أو عن سهو أو ذبه عمداًكون يك أن نيوال فرق ب، ما هو ظاهرك

ه يون عليك بأن كبعد ذلي ال ،ءيش ـ سركبال ـ هِركاملى فهل عل، قراراإلى  علإنسانه ربجأولو 

 ل بعدم القصاصيولو ق، واناًي حىغرأ أو مر طفالًأون حاله حال من يكف ،األقوىالسبب  ألنه ،القصاص

  . ةيما تقدم مثله فالبد من الدك كال يف ذلكلالستش

ما ال ك،  وال خالف يف عدم القصاصإشكالفال ، ه مث ظهر اشتباههم بعلمك احلد احلاىجرأولو 

ت املال ينه يف بأام وكرناه يف مبحث خطأ احلكما ذك، ت املاليون من بكة اليت تي يف الدشكالنبغي اإلي

   .ىنصاً وفتو

القتل ك، وجب قتالًيمبا هللا حقوق ا أو  يف حقوق الناس،ثركأ أو انواك اثنان ،ما لو شهد الشهودأ

 إشكال فال ،م شهود زورأجري احلد مث ظهر أو، اللواطك وحنوه حرقاً أو ،الزناكرمجاً  أو ،واالرتداد

   ،م وال احلدادكضمن احلايال نه أ وال خالف يف
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السبب وهم  ألن كوذل، ةيهم الديولو ظهر اشتباههم بدون تعمد فعل، الشهود القودى ان علكو

  . واحلداد اريمراآل مكاحلا أي ، من املباشرىقوأالشهود 

يف  ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن،  ما رواه ابن حمبوب،القاعدة إىل ضافةم باإلكاحلى دل عليو

قال ن إ :)عليه السالم( فقال ـحدهم بعد ما قتل الرجلأرجل حمصن بالزنا مث رجع ى ربعة شهدوا علأ

  . )١(تعمدت قتل: قال وإن ،ةي ضرب احلد وغرم الد،الراجع ومهت

ى ربعة شهدوا علأ يف ى قض)عليه السالم( ني املؤمنريمأن إ :)عليه السالم( عنه ،وخرب مسمع

 ،يشبه عل: قال إذا ةيغرم ربع الدي: قال، امعها فرجم مث رجع واحد منهمجيرأوه مع امرأة م أرجل 

: قالوا وإذا ،ةي غرموا الد،نايشبه عل رجعوا فقالوا وإن ،ةيا نصف الدمرغ ،نايشبه عل رجع اثنان وقاالفإن 

  . )٢(عاًيشهدنا بالزور قتلوا مج

 زىننه أ رجلى ربعة شهدوا علأيف ، )عليه السالم(احلسن  أيب عن، د اجلرجاينيزيوخرب الفتح بن 

ربعة شاء ويل املقتول األ  أي قتل،تعمدنا إمنا :قالوا وإن ،ةيلزمون الدي، قد ومهنا مث رجعوا وقالوا، فرجم

 وإن ، جلدةنيل واحد منهم مثانك لد الثالثةجي و، املقتول الثاينأولياء إىل ةيرباع الدأالثة ثالثة ورد الث

، ل واحد منهمك نيلدون مثانجيو، ربعة الشهود األأولياءى ات عليقتلهم رد ثالث دي أن شاء ويل املقتول

  . )٣(اإلمامقتلهم يمث 

رجل ى ربعة شهدوا علأل عن ئس إنه ،)لسالمعليه ا( هللاعبد ا أيب عن،  الصدوق يف املقنعىورو

  . )٤(ةيرباع الدأخرون ثالثة غرم اآليقتل الرجل وي :قال ،حدهم عن الشهادةأبالزنا فرجم مث رجع 

                                                

. ١ ح٦٣ الباب ٩٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٦٤ الباب ٩٧ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ح٦٤ الباب ٩٧ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ١ ح من القصاص يف النفس٥٢ الباب ٢٥٩ ص٣ ج:املستدرك )٤(
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: وقال حدهم عن الشهادةأرجل بالزنا مث رجع ى ربعة علأشهد فإن  :وقال يف موضع آخر

  .ه متعمداً قتليشهدت عل: قال وإن ،ةيه الدي فعل،ت يف شهاديتككش

ه يقتل باملشهود عليان الشاهد ك إذا ونيك إمنا شهد زوراً بأنه اعترف إذا قتل الشاهد أن والظاهر

 وإالّ ،لشهادته الزورنه أ ال، ولتهو يف قبال املق إمنا قتل الشاهد إذ ،قتليفال  وإالّ ،يف باب القصاص

  .فشاهد الزور له حد آخر

، هية املشهود عليهي بقدر د إمنا ،ها شاهد الزور يف حال االشتباهيعطية اليت يالد أن كد ذليؤيو

 الرجل فقتلى ولو شهدت املرأة عل، ة الرجليه نصف ديان علك،  فقتلتاملرأةى  لو شهد الرجل علمثالً

  .ة الرجليها ديان عل ك،يف مثل الزنا

قتص ا ،رفوا بالعمدمث اعت، ذهاب القوةإ أو ،وجب قطع الطرفي مبا إنسانى ولو شهد الشهود عل

ملا تقدم من قاعدة ، ءيالقاضي واحلداد شى س عليول، ةيهم الديان علك  ولو اعترفوا باالشتباه،منهم

  . وللمناط يف باب القتل، ة السببيقوائأ

: لقوله سبحانه، وجب اجللد مث اعترفوا بالعمد جلدوا قصاصاًي مبا إنسانى ولو شهد الشهود عل

ميك علىه مبثل ما اعتديوا علم فاعتديك علىفمن اعتد.  

ذهاب إ أو  طرفقطع أو ه مبوتياجللد عل فجىن، اً عمداًإنسانمن جلد كان كه ياحلد عل ولو جىن

  .قوة

ى ء عليال شنه أ فالظاهر، هياجللد عل ن جىنيكومل ، ولو اعترف الشهود بعد اجللد باالشتباه

  .خاص بالعمد ألنه ،ان وال قصاصوجب الضمياجللد ال  فإن ،ال ضمان يف ماله إذ ،الشاهد

فالظاهر اجلز  ما يف العمدأ، ة يف االشتباهي للرأس فال قصاص وال داجلز أو سببت الشهادة النفيولو 

  .وجب اجلزيمبا  يف قبال الشهادة

ور يف ك مذريغنه أ ومن، ىفمن اعتد إطالقمن ، احتماالن ، يف قبال النفي نفيكوهل هنا

  .  القاعدة املقابلة باملثلىان مقتضك وإن ،التأمل إىل سألة حباجةوامل، المهمكيف  أو نص



٨٨

عدم ى ملا دل عل، هم القتل ال الرجميان علك، وجب الرجم عمداًيشهدوا مبا  إذا الشهود مث إن

  .القتلى ادة عليالز

  . السابقكاحتماالن  ،بسونحيفهل  وجب احلبس عمداًيولو شهدوا مبا 

  

  ))لزورلو علم احلداد بشهادة ا((

ون حقاً يكالباطل ال  إذ ،مكمره احلاأ وإن ز له احلدجيمل  شهادة الزور بأنه لو علم احلداد :السابع

 إذا فاء احلداديوز استجيبل ال ، م فاسقاً يف نظر احلدادكان احلاك إذا ف مباكيف، م العادلكباشتباه احلا

  . يف نفسهحاً يم صحكان احلك وإن ، نافذريمه غكح ألن ،مكعلم فسق احلا

 وقامت الشهود ،ديالقاتل ز أن علم املقتول ولده إذا ماك، لقصاص بزور الشهودلولو علم الويل 

باشر القتل  فإن ،ه فقتل عمرو بولد،عمروى جراء احلد علإم كا وطلب الوالد من احل،عمرونه أ ىعل

ى وال عل مكاحلاى ء عليش وال ،الطالب للقتل املباشر له ألنه ،إشكاله القود بال يان علكنفس الويل 

  .  واجلواهرك الشرائع واملسالك بذلفىتأوقد ،  من السببىاملباشر أقو ألن ، بالواقعنيالشهود اجلاهل

 إذ ،ىقوالسبب األ ألنه الويلى فهل القصاص عل، بل باشره احلداد باشر الويل القتليمل  إذا ماأو

ن السبب الطلب واملباشرة  أأو، هميء علي شم والشهود جاهلون فالكواحلا،  احلدىرجيبدون طلبه ال 

  .احتماالن ،الويلى ة عليون نصف الديكف

أن  إما ل حال فالشاهدى كوعل، علميال  أو ،علميأن  إما الويل ألن :وصور املسألة ستة عشرة

 معليأن  إما ل حال فاحلدادى كوعل، علميال  أو ،علميأن  إما مكفاحلا ل حالى كوعل، علميال  أو ،علمي

  .علميال أو 

عد من ي كذل ألن ،ت املالية من بيانت الدكل مث ظهر الواقع كجهل الن إنه أ  القاعدةىومقتض

  . امكخطأ احل

ما ن إ )عليه السالم( ني املؤمنري أمىقض: قال ،)عليه السالم( عن جعفر، ميمر أيب حةيففي صح

  .)١(نيت مال املسلميبى قطع فعل أو اخطأت به القضاة يف دم

  ل كعلم الإن و

                                                

. ١ ح من دعوى القتل٧ب  البا١١١ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٨٩

  .كعلم بطالن ذليحنوه وهو  أو ق له القتلحيال  ألنه ،احلدادى ان القصاص علك

 إليه املستنداألقوى  ألنه ،العاملى عل وإمنا ،هيء عليجهل البعض وعلم البعض فاجلاهل ال شوإن 

احلداد  ألن ،هري معه يف الضمان غكشترياحلداد مل  أي ،ان العامل هو املباشرك فإن ،قتل العمد عرفاً

  .ىأقو

 وإن ،هيلإه الستناد القتل يان القصاص علك ان واحداًكن إنه أ فالظاهر،  املباشرريان العامل غكوإن 

هم كالشترا، هميقسم الضمان عل، الشهود والويل أو ،م والويلكاحلا أو ،م والشهودكاحلاكان متعدداً ك

 يف القتل كون املشتريكففي الشهادة بالزنا ، دفراعداد األأ حسب نسبة يكون التشريك وهل ،ةييف السبب

حسب  يكون التشر أو يك،ربعةم والشهود األكاحلا ،ذب الشهادةكم والشهود بكذا علم احلاإ ،مخسة

م نصف الضمان والشهود كتمل احلاحي يف القتل اثنان كون املشتريكففي الشهادة بالزنا ،  السببأقسام

  .احتماالت، ربعة نصف الضماناأل

، اخلمسة إىل استند إمنا والقتل، ةية يف السببيل واحد من اخلمسة له مدخلك ألن ،األولاهر الظ

، ثيم قسم الضمان بالتثلكان واحلايان ولك إذا كذلك و،ل واحد جزء مساوى كون عليك أن فالالزم

ان كو ،حسب شهادة الشهود نهما طلبا قتل عمروكل، ديالقاتل ز أن علمانين قتل أبومها ومها يولدك

ففي ، ةيالدى صوحل عل إذا مايفراد فم بنسبة األكون احليكذا كو، ظلماًاً وفقتل عمر، علم بالواقعيم كاحلا

  .ةيويف الثاين ثلث الد، ةيل واحد من اخلمسة مخس الدكدفع ي األولاملثال 

  . العاملهللا  وا،ثركتتبع وتأمل أ إىل  املسألة حباجةكن مع ذلكهذا ول

  



٩٠

  

  ))صنيلو مات بفعل شخ((

ان ك فإذا ،ن فماتيصدر فعالن من نفرن إ :من صور املرتبة الرابعة أخرىيف صورة ): ٤مسألة (

هما يلإستند يان ك وإذا ،ضمان اجلراحة اآلخر ىوعل، ه القصاص قوداًي فعلأحدمها إىل ستنديالقتل 

  . هما يف السببكهما القصاص الشترايفعل

 ىال تبق أن وهو، م املذبوحك يف حاألوله ريصإن  فاآلخر،فعل ى  علأحدمها فعل أطرن إ أما

 ألنه  القوداألولى  فعل، مث جاء الثاين فذحبه،ةيارية له اختك وال نطق وال حركدراإاته مستقرة فال يح

 جارح األولاته مستقرة فيانت حكولو ، تيم املكقطع رأس من حب ألنه ،تية امليالثاين دى وعل، القاتل

 قضي معها باملوت غالباًي مما األولة يانت جناكسواء ، والثاين قاتل، قصاصاًو  أرشاأم اجلرح كلحقه حي

ذا قال يف الشرائع  ك،األولة جراحة يالثاين قطع سرا ألن ،منلةقطع األكقضي به يال  أو ، اجلوفقشك

  .كء من ذلي بال خالف أجده يف شاألخريبل يف ،  واجلواهركوتبعه املسال

 يف فمثالً، هارياة املستقرة وغياعتبار احلى ل عليوال دل، ق القتل عرفاً صدكذلى ورد علين رمبا كل

لو  إذ ،حمل نظر، اًيارية له اختك وال نطق وال حركدراإاة بال يث فسروا عدم استقرار احليح األولالشق 

الثاين ويف الشق ، قتلهنه أ الثاينى صدق عليال أ ،وبعد سنة جاء الثاين فقطع رقبته، ذا وبقي سنةكفعله ه

لو ضرب  ـ ةك والنطق واحلركدرااة املستقرة باإليهم للحريتفسى عل ـ اة مستقرةيانت له حكلو 

 ذحبه الثاين إذا ،اة املستقرةي له احلى تبقكن مع ذلكول، حلظات إالّ ىبقيرتف دماً وال يربعة مما عروقه األ

  .الثاين إىل لقتلاستند يهل 

فهم من يما ك، صدق القتل عرفاًى  علقا القود علثيح، شف اللثامكولقد أجاد القواعد و

ت له ين بقيكمل  وإن :ه الثاين بقولهيوعلق عل، ضاً مشرفاً وجب القوديلو قتل مر: األولفقال ، المهماك

  . لصدق القتل، اة مستقرةيح



٩١

قطع نه  أل،تية امليالثاين دى عل بأن ،اتهييف من ال استقرار حل  للشرائعره اجلواهر تبعاًكما ذ مث إن

، نيوال مناط قطعي يف الب، شمل املقاميت ال يل قطع رأس امليدل إذ ،حمل تامل، تيم املكرأس من هو حب

  . كم بذلكحيف كيف

  :  أربعةقسامفاأل، انكف كيو

  . هماك يف اشتراإشكالوال ، همايصدق القتل عل: األول

  . والثاين جارح فهو القاتل، األولى صدق القتل عل: والثاين

  .  جارحاألولفهو القاتل و، الثاينى صدق القتل عل: الثوالث

 لدرء كوذل، نيانا عامدك وإن ةيف الدينصاف تنصل العدل واإلي دلىومقتض، كالش: والرابع

صح قتل من مل يفال ، همايل أو كأحدمها إىل ستنديعلم هل القتل يال  ألنه ، بالشبهةنيالقتل عن اجلارح

  . ل القرعةيدلى قاعدة العدل مقدمة عل أن قد سبق و،القاتلنه أ علمي

 يف آخر األولان بسبب فعل كما لو ك،  فجاء الثاين فقطع رأسهاألولى صدق القتل عل مث إن

فالالزم يف  ،ما عرفتك تيقطع رأس املنه أ وال الثاينى صدق القتل عليال ه حيث إنف، اتهيحلظة من ح

 ريغ إىل ،طوالً أو  عرضاًنيقده نصف أن مثل، رأسفعل شبه قطع ال إذا مايذا فكو، ومةكقطع رأسه احل

  .كذل

ى ة عليفالد، نينصفقده  أو اته فقطع شخص رأسهيض يف آخر حلظة حيان املرك إذا ذاكوه

آخر  إىل ،فعله عامداً عاملاً خمتاراً بأن ،ان فعله حمرماًك إذا كعزر فاعل ذليو،  أدلتهاطالقإل، ومةكاحل

  . الشروط

  



٩٢

  

  ))ده واآلخر رجلهلو قطع واحد ي((

فمن  ،خرىة األي بسراك مث هلأحدمهافاندملت ، وآخر رجله ده مثالًيلو قطع واحد ): ٥مسألة (

 ك وبذله،ندمل جرحيالقتل صار بسبب من مل  أن لوضوح، قاتلاآلخر  و، فهو جارحهاندملت جرح

  .  واجلواهرك الشرائع واملسالأفىت

ل ك، هيول أو  عنه اروحىعف إالّ إذا ،ة ما جرحيع ددف أو ي،قتص منهي أن ما اجلارح فالالزمأ

  . حسب القواعد العامةكذل

ويل ى عل رد ويل املقتول أوالًيهل ، قتل قصاصاً إذا ندمل جرحهيمن مل  أن  يفشكالوقع اإلوإمنا 

  .ال  املقتول أوصمال اجلاين ونقك لفرض ،مثالً دية الياً دياملقتول ثان

 اًإنسان اجلاين قتل  مثالً،ويل اجلاينى ص علق ناقصاً فالالزم رد مقدار النن اجلاين قتلإ: وجه الرد

 ،دهيمال كنار ليلف دأمته يوق قتل ويل املقتول اجلاين فإذا ،نار لو فرض عبداًيمته تسعمائة ديد قيبدون 

ر ما تضرر ون ما استوفاه بقد يكة حىتئرد ماي أن فالالزم،  الويل ألفاً يف قبال تسعمائةان قد استوىفك

  .من قتل مورثه

 نين والرجليديقتل مقطوع ال إذا املكقتل اليولذا ، ن القود يف مقابل القتلإ: ووجه عدم الرد

امل كس حال اليفل، دلة من سائر األأشبه وما )١(النفس بالنفس:  قوله سبحانهطالقإل، نيواالذن

قاس يوال ، ك ذلريغ إىل ،نيل والسميواهلز، والعامل واجلاهل، ضيح واملريحال الصحك إالّ والناقص

  . وهذا هو الظاهر، مةي بالقكاالعتبار هنا ألن ،املقام بالعبد

ق اجلواهر ي يف تفرشكالظهر اإليما ك،  يف املسألةشكالظهر النظر يف ما عن القواعد من اإليومنه 

ا وقتل يوجه لو سرى لع(ـ  ما لو جرحه اثنانيفـ  )هماي علنيمضمونانا ك نياجلرحبأن ( :ني املقامنيب

   .ىانته )٢()خبالف املقطوع سابقاً اآلخر،ة من ي استحق نصف الدأحدمها

   ،اجلرح السابقكبعد االندمال صار  إنه :قالي إالّ أن اللهم(: ه بقولهكولذا استدر

                                                

. ٤٥ اآلية: سورة املائدة )١(

. ٥٩ ص٤٢ج: جواهر الكالم )٢(



٩٣

  .)١()نهمايقتضي ثبوته مع عدمها ضرورة وضوح الفرق بية ال يواالستحقاق مع السرا

إذا ما أ ،ندمل جرحهيان بسبب ما مل كاملوت  بأن علم إذا ماي املسألة ف فمفروض،انكف كيو

  .نيالقاتلكانا ك هما ولو بعد االندمال لسببه تسمم الدم مثالًيلإاملوت استند  بأن علم

ة وعدم يف الديهما فقد تقدم تنصيل أو كهذا أو هذا إىل املوت استند أن علم هليولو مل 

  .  احلد بالشبهةولدرء لقاعدة العدل، القصاص

  

                                                

. ٥٩ ص٤٢ج: جواهر الكالم )١(



٩٤

  

  ))صور ما لو جرحه اثنان((

  :أقسامثالثة ى فهو عل، ل واحد جرحاًك لو جرحه اثنان): ٦مسألة (

  .ك ذلأحدمهادعي  أو ي،ك ذلأحدمهادعي يال  أو ،ا اندمال جرحهمايدعيأن  إما ألنه

  .هماية عليالد أو ان القصاصك وإالّ ،نة فهويقامة البإ من أحدمهان كمتن إ :األولففي 

هما ية عليانت الدك ،علم شخصهي ومل أحدمهااندمل جرح نه أ ولو علم، كذلكيف الثاين  أن ماك

  .وال قصاص ملا عرفت يف املسألة السابقة

  : نواعأأربعة ى فهو عل، ك ذلأحدمها ىولو ادع

  . خرصدقاه الويل واآلي أن :األول

  . ذباهيك أن :الثاين

  . صدق الويل فقطي أن :الثالث

  .  فقطيكصدقه الشري أن :بعالرا

  . ة النفسيد أو القود اآلخر ىوعل، القصاص جلرحه أو ةيمن اندمل جرحه الدى عل: األولففي 

  . ئاًيثبت شيصرف ادعاء اجلارح ال  ألن ،نهماية بيالد أو ون القصاصيك: ويف الثاين

ره كملا ذ اآلخر،ى  علقهينفذ تصدي ومل ،اهيإق الويل يلتصد نفسهى  علقرارنفذ اإلي: ويف الثالث

ن وأل، قهيفهو متهم يف تصد اآلخر،ة من ية اجلرح من اجلارح والدياول أخذ دحيقد نه أ الشرائع من

 ريره غكما ذ إىل ضافةهذا باإل، نهيميون القول قوله مع يك الذي هو عدم االندمال فلألصلر مدع كاملن

  . حي صحريه غريغى املقر خاصة فنفوذه على  حجة علقراراإل أن واحد من

 كر عمرو ذلكنأجرحه اندمل و أن دي زىدعا مث ،مات د وعمرو مبايجرحه ز فإذا هذاى عل: أقول

  أو،ناريتها مائة ديصبعاً قمإ قطع  مثالً،ديرش جرح زأد يان للويل من زك، داًي وصدق الويل ز،وحلف

   ،يف العمد صبعه قصاصاًإقطع يأن 



٩٥

أخذ من ي أن  أو،ه نصف القتليالثابت عل ألن ،تهي نصف درديقتله وي أن ان للويل من عمروكو

  . العمدريويف صورة غ، يف صورة املصاحلة يف العمد ،ةيعمرو نصف الد

ما يناقش فيقد  بأنه ه اجلواهريل علكوأش، مهاريشف اللثام وغكي القواعد وكوذا صرح يف حم

  .املقتص منه دون الويل إىل دفع عوض املندملى بناًء عل تميال بأنه تقدم من التهمة

رناه كما ذك، املقتص منه إىل  فال فائدة يف رفعهالًيون قليكعوض املندمل قد  إذ ،خيفىه ما ال يوف

القتل  ألن ،ناريتؤخذ من عمرو تسعمائة د أن ،عمروى د علي زإقرار نفوذ معىن فإن ،صبعمن مثال اإل

 ،عمروى د علي زإقرارنفذ يمل  إذا خبالف ما، عصبمة اإليه مائة قيرد عليؤخذ منه ألف ويف ، إليهمستند

  .نئذيحه نصف القتل يعل ألن ،املأخوذ من عمرو مخسمائة فقطفإن 

 قرار نفوذ اإلني مما ال فرق بأشبهما  أو دهيل واحد كقطع  إذا مايف ولعل اجلواهر صور املسألة

 ريغ إىل ،عمروى رد عليمال د يون لزيكقد ال نه أ اجلواهرى رد علي كومع ذل، كذلى  علهوعدم نفوذ

 القاعدة خال ىونه مقتض إىل كضافةباإل، عمروى روه من عدم نفوذه علكما ذي من وجوه النقض فكذل

  . عن النقوض

 ،ره اجلواهركما ذك،  نفذ يف حقه دون حق الويل، دون الويليكصدقه الشر بأن :ويف الرابع

 وال ،د االقتصاص منهيرأ إذا ةيء من الديطالبة بشس له امليلنه أ من، ي اللثامكره يف حمكجته ما ذيتون

   .ىانته ،طولب به إذا ةيمال الدكاالمتناع من 

 أن قد عرفت إذ ،ة املندملي عدم مطالبته بدهو مبىن: ث قاليح،  تامريه غي اجلواهر علإشكالو

ثر كأ أو قلأ أو نارية ددفع املدعي مائيفرمبا ، يكالشرى ة عليف الديد يف تنصية املندمل ال تفياملطالبة بد

سبحانه هللا وا، قل من النصفأأخذ ي واًلفأدفع ي أن  املصدق لهيكالشرى ب علجينما ي ب،دون مخسمائة

  . العامل
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  ))فروع يف مشاركة اجلناة((

  : ها فروعيف): ٧مسألة (

  

  ))تداخل اجلرحانإذا ((

وع ك من الأحدمهاد ي ن قطعأك، نيما لو تداخل جرح جارح كمن صور االشترا: األولالفرع 

  : أقسامثالثة ى  عل فإنه،كمث قطع آخر ذراعه فهل، مثالً

أمل الثاين  إىل وبانضمامه، ةيسيعضاء الرئاأل إىل األولمل أوصل  بأن نية اجلرحينعلم بسرا أن :األول

ن إ  القصاص منهماكذلكو، هما بالتناصفية عليم الدي يف تقسشكالنبغي اإليوال ، حصل املوت

  . شرائط القصاصحصلت 

د يقطع كان كالقطع للذراع  ألن ،األول إىل املوت مستندن أ وةينعلم بعدم السرا أن :الثاين

املة كة اليالد أو ون القصاصيك نيويف الصورت، الثاين أو إىل ،ؤثر أمله يف املوتياملوت مل ى املشرف عل

  . ه فقطة ما جرحيد أو قصاص اآلخر ىون عليكو، هيلإمن استند املوت ى عل

 أحد ىل علي دلكن هنايكومل ، همايل أو إىل كهمايأ إىل االستنادن أاألمر وال نعلم ب أن :الثالث

 القاعدة قاعدة العدل ى ومقتض،همايل أو إىل كقاطع املرفق أو قاطع الزند إىل من استناده، مور الثالثةاأل

  .ما تقدم مثله يف بعض املسائل السابقةك، ةيف الديتنص

أرادوا بعض  إالّ إذا اللهم، مهاري واجلواهر وغك الشرائع واملسالإطالق يف شكال ظهر اإلركومبا ذ

  . صور املسألة
  

  ))إذا مل يتداخل اجلرحان((

 وقطع، ه من الزنديدي ىحدإ أحدمهاقطع  إذا ماك، تداخل اجلرحان موضعاًيال  أن :الفرع الثاين

الفرع كشف اللثام هذا الفرع كولذا جعل ، الثالثةه الوجوه ييت فأيو، من املرفق خرىده األياآلخر 

  .ىفخيما ال كلها يبل ودل خالف مفروض املسألة بأنه  اجلواهرإشكاله يرد عليوال ، مكالسابق يف احل
  

  ))إذا قطع شخص يده وقتله اآلخر ((

 ألن ،الفرع السابقكس يل إنه ففي الشرائع اآلخر، وقتله مثالًيده لو قطع واحد : الفرع الثالث

بل الظاهر انقطاعها ، األولة يه اجلواهر مبنع بقاء سرايوعل، ري وتبعه التحر،لية انقطعت بالتعجيالسرا

  انت بآلة مسمومة ك إالّ إذا ،واضمحالهلا



٩٧

 هيلإسند القتل يوجه ى عل األوىلعلم بقاء أثر يلو من قوة ما مل خيولعله ال ، سري جراحها عادةي

   .ىانته ،ةيالثان ىلإو

، حيل قتل الصحيون من قبيكوقد ، املوتى ض املشرف عليل قتل املريون القتل من قبيكقد : أقول

  . األمرشتبه يوقد 

  . ما تقدم يف بعض املسائل السابقة ك،همايأ إىل الحظ استناد القتلي: األولففي 

  . اجلارحى ة علي والد،القاتلى ة عليون القود والديك: ويف الثاين

  . رجع قاعدة العدلون امليك: ويف الثالث

  

  ))إذا قطعت يده من مكانني مث مات((

 إىل ان موته مستنداًك فإن ،ده من املرفق فماتيده من الزند مث قطع ي إنسانلو قطع : الفرع الرابع

ث يح، ده فماتيقطع  إذا  فحاله حال ما،ته مع املوتيتداخل دينه أ  وال خالف يفإشكالفال ، أحدمها

  .هيه علي بقسممجاعبل يف اجلواهر اإل، واحدةة يد الّإس للويل يل

  ـان هذا الفرض خارجاً عن موضوع املسألةكن إو  ـء ثالثيش إىل فرض استناد موتهوإن 

  .اتطالقتهما لإليد أو نياجلارح قصاص اجلرحى فعل

ة املوت فقط يد أو ،لألصلة املوت يتهما وديد هيعل أن ففي، همايلإان موته مستنداً كوإن 

 ريففي غ ،مثالً قام يف ما قطع عضواً منه مث ماتمجاع إمنا اإل ألن ة املوتي ودأحدمهاة يد أو ،لللتداخ

 نيتية الديتار أخي أن الويلى فعل الّإو،  فهونية اجلرحيتساوت د فإذا ،عمل بالقاعدةي مجاعمورد اإل

  .احتماالت، يف املوت خرىة األيدخل ديو

  :أيت يف الفرع اخلامسيما ك ،ل الفروعك يف القصاص يف مكة تابعة للحيون الدكت أن بعديوال 

  

  ))تداخل قصاص الطرف وقصاص النفس((

ى اجتمعا عل إذا دخل يف قصاص النفسيهل ، قصاص الطرف والشجاج أن م اختلفوا يفأوهو 

  . ي عن النافع واملختلف وظاهر القواعدكاحملكمن توقف يف املسألة  إىل ضافةباإل، قوالأثالثة 

  ي عن موضع املبسوط واخلالف كوهو احمل، عدم التداخل مطلقاً: ولاأل
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  . ةيت النهاكل ابن زهرة ونيس وميدرإوابن 

ما عن موضع آخر من املبسوط ك، قصاص النفس فقط الّإس للويل يفل، مطلقاً التداخل: والثاين

  . واخلالف واختاره التبصرة واجلامع

ي عن كوهذا هو احمل، تعدد الضربن إ وعدم التداخل، باحتد الضرن إ ل بالتداخليالتفص: الثالث

 األخريبل نسبه يف ،  والروضةكص واختاره احملقق يف الشرائع واملساليرشاد والتخلر واإلية والتحريالنها

  . نيثر املتأخركأإىل 

 ىه مبثل ما اعتديم فاعتدوا عليك علىفمن اعتد: بقوله سبحانه، فقد استدل له: األولما أ

 نفنف باألواأل ني بالعنيوالع:  وقوله سبحانه،)٢(واجلروح قصاص:  وقوله سبحانه،)١(ميكعل

: م بن عمريبراهإمن خرب ، ةيت النهاكومبا استدل له يف ن،  القصاصأدلةات إطالقوب ،)٣(ذنذن باألواأل

قله  فذهب مسعه وبصره ولسانه وعى بعصيف رجل ضرب رجالً )عليه السالم( ني املؤمنري أمىقض

  . )٤(اتيبست د ي حووفرجه وانقطع مجاعه وه

  . )٥(أيضاًورواها املقنع : أقول

  . ستصحبيمن ثبوت القصاص بالقطع والشجة عند فعلهما ف، كومبا يف املسال

مما   منه أوالًقطع طرفاً أو يشجهي قتل شخصاًيمن  أن املتعارف بأن فقد استدل له: ما الثاينأو

فعدم ، اتي يف الرواكان الالزم اشتهار ذلك نيقصاص أو نيتي دإعطاءب ان الواجكفلو ، وجب موتهي

 جعفر أيب  عن،دةيحة ابن عبيوالعمدة صح، ةء الرباأصالة إىل ضافةباإل، عدم التعددى دل علير له كذ

   سأله عن رجل ضرب رجالً ،)عليه السالم(

                                                

. ١٩٤ اآلية: سورة البقرة )١(

.٤٥ اآلية: سورة املائدة )٢(

.٤٥ اآلية: سورة املائدة )٣(

  . ١ ح من ديات املنافع٦ الباب ٢٨٠ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ١ ح من ديات املنافع٦ الباب ٢٨٤ ص٣ ج:املستدرك )٥(
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 فقال ،وذهب عقله دماغال إىل وصلت الضربة جافه حىتأرأسه ضربة واحدة فى بعمود فسطاط عل

  فإنه،ل لهيوال ما ق، عقل ما قاليوال ، عقل منها أوقات الصالةيان املضروب ال كن إ :)عليه السالم(

 رجعيومل ،  سنةنينه وبيما بيت فميمل  وإن ،د به ضاربهيقأ السنة نينه وبيما بيمات ف فإن ،نتظر به سنةي

 :)عليه السالم(: قال ،ئاًييف الشجة شى فما تر: قال، قلهة يف ماله لذهاب عيغرم ضاربه الدأعقله إليه 

ان كولو ، ةي وهي الدنيتيغلظ اجلناألزمته أ فنيتيضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنا ألنه إمنا ،ال

ون منها املوت يك إالّ أن انكما  ائناًك ة ما جىنيلزمته جنا ألنيتي فجنت الضربتان جنانيضربه ضربت

ضربة ثالث ضربات واحدة بعد واحدة فجنت وإن  :قال ،خرىطرح األيبواحدة وقاد به ضاربه يف

كائنات ما كانت ما مل يكن منها املوت فيقاد به ة ما جنته الثالث ضربات يلزمته جناأات يثالث جنا

ة اليت جنتها العشر ي اجلناكلزمته تلأة واحدة ي جنانيفجنضربه عشر ضربات وإن  : قال،ضاربه

  .)١(ها املوتين فيكانت ما مل كنة ما ائكضربات 

  . )٢(ل بهيز التمثجيالقتل ومل  إالّ هين عليكه وقتله مل ري بغإنسانمثل نه إذا أ وملا روي من

يف رجل فقأ  ،) السالماعليهم( أحدمهاعن ، سية حممد بن قيفقد استدل له بروا: ما القول الثالثأ

 وإن ،قتلي اقتص منه مث كان فرق ذلكن إ :)ليه السالمع( فقال، ه مث قتلهيرجل وقطع أنفه وأذن نيع

  . )٣(قتص منهيان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ومل ك

 فذهب مسعه عن رجل ضرب رجالً )عليه السالم( سئل الصادق، وحسنة حفص بن البختري

 وإن ،تلان ضربة بعد ضربة اقتص منه مث قكن إ :)عليه السالم( فقال ،وبصره واعتقل لسانه مث مات

  . قتص منهيصابه هذا من ضربة واحدة قتل ومل أان ك

                                                

. ١ حنافع من ديات امل٧ الباب ٢٨١ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٥١ الباب ٨٢ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ح٥١ الباب ٨٣ ص١٩ ج:الوسائل )٣(
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ن ك ل،ن بهيثر املتأخركأى  وقد عرفت فتو،ه النصي القاعدة الذي دل علىوهذا القول هو مقتض

ن يكقطعها مل  رقبته حىتى  ثالث ضربات علضربه مثالً فإذا ضربات أو ون ضربةكت إذ ةالظاهر يف القاتل

  .ني السابقنيه للقولبما استدل  إالّ هيد علريوال ، القتل إالّ له

ل يدخله حتت دلي ا ممأشبهما  أو ديقطع ال أو تعارف القتل بضرب العنق بأن :وهلماأى رد عليو

  .ورة عن الضرب املتعقب للقتلكات املذطالقات واإليوجب صرف اآليالقود 

ل نقص حدث يف كل أن  استفادةاحملقق أراد بأن ه االستدالل ايبعد توج، ةي النهاتكة نيما رواأ

بقاء  ألن ،ةي ما يف الروانيوب، هي ما حنن فني الفرق ب:هايد علريف ،القصاص أو ةيثره يف الدأه ياين عل

 ولذا ال ،ة واحدةي جنا فإنه،قتل بالضربة وحنوها إذا خبالف ما، اتياً مفقود املنافع جنايه حياين عل

  . صلة بعد ذهاب املنافع الستفا مات بال إذا كقول احملقق بذلي

  .علم حال االستصحابيومنه 

ان حصول الضرب والضربات يف كما  إىل  له تام بالنسبةاألولل يالدل بأن :همايثانى رد عليما ك

رناه كما ذى حة تدل عليوالصح، ة ال جمال هلاء الرباأصالةو، أوقات متعددة إىل ال بالنسبة، وقت واحد

ومات  ما هو املنصرف منها كانت يف وقت واحدكن إ  والثالث ضرباتنيالضربة والضربت أن من

ث يح، أشبهما هو املتعارف يف القتال وما ك، ن متعددةكماأانت يف ك وإن ،ة واحدةيانت جناكبسببها 

، أشبهما  أو ضرب رأسه بعمود أو  رأسهز جاء وحاألرضى سقط عل فإذا رجله أو دهيضرب ي

  .  الطرف يف قصاص النفس مع وحدة وقت الضربات عرفاًدخول قصاصى حة دلت عليفالصح

  . حمل تأملشكالالشرائع وجوابه عن اإلى  اجلواهر علإشكال من الًك أن علميومنه 

   القصاص أدلة بأن ،قرب لألالًيره املصنف دلكما ذ ناقش يفيقد (: قال
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، هي على النصوص والفتاوثرك التفاق أك ذلىقوينعم قد (: مث قال، )تعددهاوشاملة الحتاد الضربة 

 العمومات ىمقتضى الباقي عل، خبالف ما لو تعدد الضرب، كنئذ بذليفتخصص العمومات ح

  .آخره إىل )بل واالعتبار، واالستصحاب

ان يف وقت واحد مما ك إذا  القصاص لتعدد الضربةأدلةال نسلم مشول  بأنه املناقشةى رد علي فإنه

صلى ( هللاداء رسول اأظاهر  أن دهيؤيو،  القتل فقطدلةمشمول أل نهأ ىريبل العرف ، حدث منه املوت

مات بسبب جراحات الرمي نه أ مع، ة واحدةيد )صلى اهللا عليه وآله( هؤعطاإ، عزة مايلد )اهللا عليه وآله

 قائمة ةيالد أن بعد وضوح، ةية وللموت ديل جرح دكل )صلى اهللا عليه وآله( عل الرسولجي ومل ،املتعدد

  .مهماكفهم منه احتاد حيص مما مقام القصا

ص يفال ختص، رناهكما ذ إىل النصرافها  القصاص ال عموم هلاأدلة بأن ،رده للمناقشةى رد عليما ك

خصوصاً مع ، حمل نظر، ىثر النصوص والفتاوكأون املخصص اتفاق ك أن  إىلضافةهذا باإل، للعمومات

  . النصوصؤافك وتىاضطراب الفتاو

انت واحدة ومات فله كالضربة لو  أن قتضيي دلةظاهر األ أن ا تقدم فقد ظهر مم،انكف كيو

  .ال أم ،عضاء متعددةأ أو ذهبت الضربة منافعأسواء ، قصاص واحد

ضربه ضربة واحدة فعمي وصم  إذا ذاكو، يف النفس إالّ ه فمات فال قصاصيديطار بضربة أفإذا 

  .ومات

أورثت الضربة ذهاب منافع ن إ ،دت فله قصاص متعدميانت واحدة ومل كن إ الضربةن أو

  . ذا يف ذهاب املنافعك و،داه قصاصاًي تقطع  فإنهتميومل  هيديطار بالضربة أ إذا ماك ،وأعضاء

قصاص   وال،ان القصاص واحداًكانت متعددة يف وقت واحد عرفاً ومات كن الضربة لو أو

  .عضاء واملنافعلذهاب األ

ل ما كان القصاص متعدداً حسب ك ،تميومل   عرفاًيف وقت واحد انت متعددةكالضربة لو ن أو

  .اعضاء واملنافعذهب من األ

  ما لو قطع يف هذا ك، انت متعددة يف أوقات متعددةكالضربة لو ن أو
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، ل عضو ومنفعة قصاصكه بذهاب ي فعل، رجله وقتله بعد بضربة ثالثةأشهرده وبعد ستة ي الشهر

  .دلتهاأات طالقالقود إل إىل ضافةباإل

ل عضو ومنفعة كه قصاص يان علكت ميانت متعددة يف أوقات متعددة ومل كالضربة لو ن أو

  .تةتفا

  

  : مورأبقي 

  ))إن مات بسراية جرحه((

يف  فالقصاص يف النفس ال، نفسه إىل ه فسرتريد غيمن قطع ك، ة جرحهيمات بسران إ :األول

ه يف يي علكبل االتفاق حم، شف اللثامكما عن كويف اجلواهر بال خالف ، عي به الشرافىتأما ك، الطرف

  . بل ضرب العنق، ديه قطع اليس عليهذا فلى وعل، اضيالر

ه ين عليكده مث ضرب عنقه مل يلويل الو قطع نه أ شف اللثام منكما عن ي فشكالظهر اإليومنه 

  .  لعنقهده وضرباًي لستحق قطعاًية واحدة فال ي جناالقاطع جىن ألن ،ءيش

ه يفاعتدوا عل:  لقوله سبحانه،موته إىل ؤديي ده قطعاًيقطع ين أ لويللن إ لقاي أن تملحينعم 

 أن م استفادوه من أأو، عدونه من املثلةيولعلهم ، كذلى هم علؤس بناين لك ل،ميك علىمبثل ما اعتد

 برة يف قلبه حىتإغرز يأن ك  املتعارفري ال بغ،ضرب العنق أي ق املتعارفيه القتل بالطرؤالقتل جزا

  . ك ذلأشبهما  أو ،وتمي

  

  ))صور اجلنايات غري املتوالية((

ن يكمما مل  ،مثالً ة وسط الشهر ومات يف آخر الشهريده الثانيده أول الشهر ويلو قطع : الثاين

  : أقسامثالثة ى علنه أ فالظاهر، وقت واحد

  . اتهيل جناك ب يف استحقاق اجلاين القصاصإشكالوال ، ون املوت بتأثر القطعيكال  أن :األول

 ،القود وإمنا هياجلرح املؤثر ال قصاص عل أن  يفشكالنبغي اإليوال ، أحدمهاون بتأثر يك أن :الثاين

عدم القصاص  إىل ملا عرفت من االتفاق املتقدم بالنسبة،  املؤثر يف املوترياجلرح غى القصاص علوإمنا 

   طالقوإل، للجرح الساري
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ده اليت مل يتقطع  وإمنا ،د وقتليه يف املثال قطع يفعل،  الساريري غاجلرح إىل  القصاص بالنسبةأدلة

  .ؤثر قطعها يف موتهي

ما قطع اجلاين يف ،رجله أو دهيان كهل  أو ،مشاله أو نهيميان كهل  املؤثر يف املوت أن  يفكولو ش

، ليالدل إىل أقرب ان الثاينك وإن ،احتماالت ،ةيالد أو ،القرعة أو ،نهماي الويل بريخيفهل  ،داً ورجالًي

  . والثالث أحوط لدرء احلد بالشبهة

 يف حق الويل يف إشكاله ال يوف، ن فأوجب املوتيدي قطع الىسر بأن ،ون بتأثرمهايك أن :الثالث

 كولو ش، اضيداخل يف االتفاق املتقدم عن الر ألنه ،الظاهر ال، ن هل له حق يف القصاصكل، القتل

  .فاملرجع درء احلد بالشبهة

ن كمل ت ان وقت واحدك إذا يف الثاين ألنه ،ن وقت واحديكمما مل  بأنه ،دنا أول املسألةينا قإه  إنمث

 أحد ى وسر، من ساعة واحدةنية يف وقتي والثاناألوىلده يقطع  إذ ماك، ديس له قطع اليلنه أ شبهة يف

  .دمبل القتل فقط ملا تق، د وقتليس للويل قطع ي ل فإنه، فمات بعد ساعةنيالقطع

 وقت واحد ري واملوت يف غنيل من القطعكان كن ويدية من اليانت السراك إذا نه يف الثالثوأل

ل عدم كش ي،مثالً واملوت يف السنة الثالثة، ةييف سنة ثاناآلخر و،  يف هذه السنةأحدمهاان كبل ، باًيتقر

 أدلةشمله يف، أشبهد وما الوقت الواح إىل ةيروه من التداخل يف السراكالنصراف ما ذ، حقه يف القصاص

  . القصاص

  

  ))إذا ضربه بعمود مث حز رأسه((

 أو ده مثالًيقطع  أو ،وتمي أن تز رأسه قبلحا فأخذ يف الرتع فلو ضربه بعمود مثالً: الثالث

القطع  إىل  يف عدم حقه بالنسبةإشكالما ال ك، القتل إىل  يف القصاص بالنسبةإشكالفال ، جرحه

 أو دهيقطع ك نكميما  إىل بالنسبة، وتمي أن  قبلكن هل له ذلكل، من املثلةنه  أل،واجلرح بعد موته

ل حبق يق وإذا ،ال ة أويفهل له حق الد ل اليق وإذا ،من املثلة ألنه ال وأ،  القصاصأدلةات طالقإل ،جرحه

  فهل  ةيالد
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ذا هل كو ة،اياحل يف حال ده مثالًيقطع  ألنه ة احلييد أو ،املوتى مشرف عل ألنه ،تية امليهو د

ة يون للويل حق قتله وحق ديك بأن احتز رأسه قبل املوت يف حال احتضاره إذا ة يف مثال مايله حق الد

سبحانه هللا وا، اطيق االحتيوالتصاحل طر، احتماالت ،تية قطع رأس امليد أو ،املةكقطع رأس احلي 

  . العامل
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  ))إذا اشترك مجاعة يف قتل واحد((

رد ي أن ع بعدي قتل اجلمنيار بيالويل باخل أن فاملشهور،  مجاعة يف قتل واحدكشترا إذا ):٨مسألة (

 قتل البعض ني وب،تهيته من جنايل واحد منهم ما فضل عن دكأخذ ي ف،ة املقتوليهم ما فضل من ديعل

  فضل قام به الويل الذي قدنيفضل للمقتول وإن ،ويل املقتول قصاصاًى تهم علية جنايرد الباقون ديو

  .د من حقهي أزاستوىف

ن كول، كذلى  علمجاع اإلىاض ادعيالر أن ماك، مجاعاملسألة اإلى ة عليي الغنك يف حمىوقد ادع

ى خ عليومحلها الش(: ة قاليتالعباس اآل أيب ةير رواكذ أن  بعد فإنه،هي نوع توقف فكظهر عن املسالي

   .ىانته )ديالمها بعك و،ة صاحبهيفضل عن ديرد ما ي أن بعد إالّ قتليال نه أ ىعل أو ،ةيالتق

  . هي من عنواا الباب التوقف فكظاهر الوسائل واملستدر أن ماك، ةيظاهر الروا إىل لين ظاهره املإف

ون شرع القصاص حلقن كة يمثل معلوم، اتيور اعتبارات ورواهشفمستند امل، انكف كيو

ندرج يف ي فون اموع قاتالًكمثل صدق و، هاكسف إىل عةيختذ ذر الكب عند االشتراجيفلو مل ، الدماء

ان الويل كمنهم  أي ز قتلجيمل ن إنه أ  ومثل،ه سلطانايللو ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا: تعاىلقوله 

  . اتي والعمدة الروا،حاً بال مرجحيان ترجكجاز قتل بعضهم  وإن ،بدون السلطة وهو خالف النص

ن إ :قال ، قتال رجالًنييف رجل ،)عليه السالم( هللاعبد  أيب عن، مثل ما رواه داود بن سرحان

  . )١(عا قتلومهايقتلومها مجية ويؤدوا دي أن  املقتولأولياءشاء 

 أولياءأراد ن إ :قال ، قتال رجالًنييف رجل ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، انكوما رواه ابن مس

 قتلوه أحدمهارادوا قتل أ وإن ،ني املقتولأولياء نية بيون الدك وت،املة وقتلومهاكة يدوا دأاملقتول قتلهما 

  ، أهل املقتول إىل ةي نصف الدك املتروىدأو

                                                

. ١ ح١٢ الباب ٢٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(
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ة يه الدؤايقبل أول وإن ،همايلكة صاحبه من ي قبل الدأحدمهاقتل ي ومل أحدمهاة يد دؤين مل إو

  . )١(همايانت علك

أراد  فإن ،الن والثالثة رجالًقتل الرجإذا  :قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، انكوعن ابن مس

  . )٢(ة صاحبهميأخذوا د وإالّ ،همايانت علكة يه الدؤايولأقبل  فإن ،اتيفضل الدترادوا قتلهم قوداً 

 اجتمعوا يك سألته عن قوم ممال:قال ،)عليه السالم( هيعن أخ ،)عليه السالم( جعفر علي بن وعن

  . )٣(لون بهقتي :)عليه السالم( فقال ،قتل حر ما حاهلمى عل

 شاءن إ :قال ،عشرة قتلوا رجالً :)عليه السالم( يب جعفرقلت أل:  قال،ساريل بن يوعن فض

هل أ إىل دي التسعة الباقونأ فقتلوه ووا رجالًريوا ختؤشا وإن ،اتيعاً ودفعوا تسع ديه قتلوهم مجؤايأول

  . )٤(دم وحبسهمأ ليييل بعد امث الو: قال ،ل رجل منهمك، ةي عشر الداألخرياملقتول 

سألته عن قوم اجتمعوا : قال )عليه السالم(ى ه موسيعن أخ ،)عليه السالم( جعفر علي بن وعن

  . )٥(قتلون بهي: قال ،قتل آخر ما حاهلمى عل

  . جل شهادم رجل واحد فقتل ألن شهدوا زوراًيالشهود الذقتل  ما تقدم يف كد ذليؤيو

النفس الواحدة يف قبال  إذ ،اتياعتبارات روا إىل ضافةفباإل،  واحد منهمريما وجه عدم قتل غأ

 قول املشهورينه هل أو، ف تزهق نفوس متعددة يف قبال نفس واحدةكي ف،ثركيف قبال أ نفس واحدة ال

    يف قبال قتلهمإنسانوز قتل ألف جيبأنه 

                                                

. ٤ ح١٢ الباب ٣٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح١٢  الباب٣٠ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١٠ ح١٢ الباب ٣١ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٦ ح١٢ الباب ٣٠ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ٢٨٦ ص١٠ ج:البحار )٥(
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 نفس )لنفس بالنفسا(ظاهر ن أ و،رات يف أذهان املتشرعةك املنأظهرهو من  إذ ،اً واحداًإنسان

  . مثالً اتيهم تسع ديلإردت  وإن ،واحدة يف قبال نفس واحدة ال عشرة

منقوض بعدم حقن الدماء نه أ ،جل حقن الدماءشرع القصاص أل أن اعتبارات املشهودى رد عليو

فهو مثل ، ل واحد قاتالًكون كالزم صدق يال  ون اموع قاتالًكوصدق ، يف قتل متعدد يف قبال واحد

 ون الويل بال سلطةك نيد بيوالترد، نةيل واحد فتح املدك أن نة بدون صدقيش فتحوا املدياجل أن صدق

فحاله حال خبزي اجلائع ، لكاملرجح اجلامع بعد احملذور يف قتل ال إذ ، تامريح بال مرجح غيالترجأو 

  .ح بال مرجحيح بال مرجح ال الترجواحملال الترج، قي اهلاربيوطر

ح احلليب يصح،  يف القتلكنيل املشتركعدم جواز قتل ى ات الدالة عليفمن الرواكان، ف كيو

وا كيف عشرة اشتر ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، سناده عن محادإورواه الصدوق ب، ايفكاملروي يف ال

ر عشاأ بتسعة نيالباقى ائه عليرجع اوليو، وا قتلواؤهم شايأف،  أهل املقتولريخي: قال ،يف قتل رجل

  . )١(ةيالد

سأل عن  إنه ،)عليه السالم( هللاعبد ا إىل أيب رفعهي ،اليت رواها الصدوق م بن هاشميبراهإة يوروا

هم يعل :)عليه السالم(  قال،اتبتهك نصف مىد أاتب قدكوحرة وم حر وك مملوأربعة أنفس قتلوا رجالً

   .)٢(ثياحلد ةيالد

عليه ( نهكل جاز قتل بعضهم فإنه وإن ،ةيالدم إالّ اإلماوجب ي ون ظاهر السؤال العمد ملك مع فإنه

  .حالى أي ة الزمة عليالد ألن ،ةيغلب الد )السالم

عليه (هللا عبد ا أيب عن، هريالعباس وغ أيب عن، عن القاسم بن عروة، ريعم أيب حة ابنيوصح

 أن س هلميول، واؤهم شايأقتل ي أن م الوايلكقتل رجل واحد حى اجتمع العدة علإذا  :قال) السالم

  ومن: قوليعز وجل هللا ان إ ،ثر من واحدكقتلوا أي

                                                

. ٣ ح من القصاص يف النفس١٢ الباب ٢٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح من القصاص يف النفس١٢ الباب ٢٩ ص١٩ ج:الوسائل )٢(
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  . )١(سرف يف القتليه سلطاناً فال يللو قتل مظلوماً فقد جعلنا 

، قتلي أن ءالثالثة شا أي  الوايلريقتل ثالثة واحداً خوإذا  :وزاد، ريعم أيب عن ابن، خيورواه الش

  . ثلثي لورثة املقتولن ا اآلخرضمنيو

  . )٢(ادةيمع الزأي  ،خيما رواه الشك، العباس أيب عن، اشييورواه الع

شاء ن إ :قال ،يف عبد وحر قتال رجالً ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، سحاق بن عمارإوعن 

  . )٣(اختار قتل احلر ضرب جنيب العبد فإن ،شاء قتل العبد وإن ،قتل احلر

 هللاقال رسول ا: قال ،)عليه السالم(علي  عن، )عليهم السالم(ئمة بسند األ، اتي اجلعفرىورو

  . )٤(قتل اثنان بواحديال  :)صلى اهللا عليه وآله(

  . )٥(قتل اثنان بواحديال : )عليهم السالم( قالوا، سالموعن دعائم اإل

عليه ( هللاعبد ا أبا سألت: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، العباس أيب عن، اشييوعن الع

ة يعين دأ، ةيغرم الباقي نصف الديو، هما شاءيقتل أي أن هي ولريخت: فقال ،ال رجالً قتنيعن رجل )السالم

  .)٦(تهيذرى د علرياملقتول ف

، خي يف مجعي الششكالقد عرفت اإل إذ ،نهمايوال مجع داليل ب، افئتان سنداً وداللةًكوالطائفتان مت

ان لو ك وإن ،كعدم فهم العرف ذلل، االستحبابى ة علينهما حبمل الثانياجلمع بى ل علكستشيما ك

  .ناكان هذا احلمل ممكاجلمع  إىل ان اضطرارك

فال  :ةك املباراآليةة ظاهر يوالطائفة الثان،  املنقولمجاعالشهرة احملققة واإل األوىلرجح الطائفة يو

  القاتل ي  أو ،ةيقتل القتلة بدون رد فاضل الد أو ، القاتلريقتل غى محلها عل فإن ،سرف يف القتلي

                                                

. ٧ ح من القصاص١٢ الباب ٣٠ ص١٩ ج:، والوسائل٣٣ اآلية: سورة االسراء )١(

. ٨ ح٣١ ص:املصدر نفسه )٢(

. ٩ ح:املصدر نفسه )٣(

. ١ ح پ٢ الباب ٢٥٣ ص٣ ج:املستدرك )٤(

. ٢ ح ذيل١٢ الباب ٢٥٣ ص٣ ج:املستدرك )٥(

. ٤ ح١٢ الباب ٢٥٣ ص٣ ج:املستدرك )٦(
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 فإن ،قال ا املفسرون وإن ،لها خالف الظاهرك ،بال حق ألنه اًإسرافومسي القتل ، عن القتل

ب املعتدي كأ فإنه إذا ،ثر من واحدك واملنصرف منه عدم قتل أ،سرف يف القتليالويل ال  أن اآليةظاهر 

 وإن اً يف االنتقامإسراف  مسي،ظرف املعتدي يف قبال ظرفهأه عشرة ي علىب املعتدكأ فإنسانظرف دهن 

  .  وال عرفاً بأهون من ظرف الدهن عقالًنسانس دم اإليول، ظرفأمة تسعة ي قىدأ

 وإن ،لكوالعدول عن الشهرة مش، د من التتبع والتأمليمز إىل  فأملسالة حباجة،ل حالى كوعل

 ىسميتعدد القتل مما ال ان القول بك وإن ،)١(د عن قاعدة درء احلدود بالشبهةيه رفع اليلكقابله مشيان ك

يف  ما هو ظاهر املشهور حىتك، طالق وثالثة يف قبال واحد أهون من القول باإلنياثنك  عرفاًاًإسراف

  . العاملهللا وا، ثر من عشرةكاأل

ة ي الويل الدإعطاءويف ، ثركأ أو قتل واحداً إذا ةيففي أخذ الويل الد، ره املشهوركما ذى عله مث إن

 ،ةيل واحد نصف الدى كفعل نيان القاتل اثنك فإذا ،لزم مالحظة النسبةيثر كأ أو حداًقتل وا إذا ملن قتل

  .ذاكوه، ةيل واحد ثلث الدى كفعل، انوا ثالثةكوإذا 

ل واحد ى كعل إذ ،باً منهماكان املساوي حلقه واحداً مرك ني االثناألوليف املثال  فلو قتل الويل

ى د علريف، ةيها بالدكه تداريب علجيالويل نصف نفس ى لل واحد منهما عك لىبقي ف،منهما نصف نفس

قتل  وإذا ،ةيل واحد منهما نصف الدك منهما أخذ من اًيأقتل الويل يمل  وإذا ،ةيل منهما نصف دكويل 

  . من قتلهى ة عليقتله ورد نصف الدي مل ة ممني أخذ نصف الدأحدمهاالويل 

قتل  وإن ،ةيل واحد ثلث الدكخذ من أحداً أقتل يمل  نإ ألنه :أربع صور ،ويف املثال الثاين الثالثة

ة ي أخذ من الثالث ثلث الدنيقتل اثن وإن ،ويل من قتله إىل ة وردهي ثلثي الدنيواحداً أخذ من االثن

   ىعطأاملة وكة اليضاف من نفسه الدأو

                                                

. ١٦٤٩ ح٤٦٥ ص٢ ج: والدعائم،١٤٧ ح٢٣٦ ص١ ج:وايلغال )١(



١١٠

 وقسمهما نياملتك نيتي من نفسه دىعطأقتل الثالثة  وإن ،ةي ثلثي الدنيي املقتوليل واحد من ولك

  . ةيل واحد من الثالثة ثلثي الدك ىعطأ الثالثة فأولياء نيب

وهي  ،عدد القتلة صورةى لما زاد قاتل زادت علكذا كوه ،فله مخس صور ،ان القتلة أربعةكذا إو

  .واحد منهم أي صورة عدم قتل الويل

خذ ويل القاتل بقدر أيو ،قتله الويليذا مل إ ته بالنسبةيعطي القاتل بقدر جنايفروض ل الكويف 

 وإذا ،ئاًيربح شيسر ومل خيقتل الويل واحداً مل  فإذا ،ذا قتله الويلإ ة القاتلياملة عن جناكة اليتفاوت الد

   .املةكة يد األول الواحد ريغ ل مقتولكثر من واحد خسر لكقتل أ وإذا ،ةيقتل أحداً ربح الديمل 

ى عل ةيرباع الدأ ثالثة فللويلى ون خنثيكوقد ، ةيون امرأة فللويل نصف الدكاملقتول قد ت مث إن

  . تاب احلدودك يف كذلى لنا علكشأ وإن ى،مذهب املشهور يف اخلنث

ئاً من يأخذ شيالويل ال  فإن ،ان منفرداًك فإن ،وقتله الويل ى،خنث أو ان القاتل امرأةك إذا ماأ

ه رد الويل حسب رياً مع غك مشترانك وإن ،أيتيما سك ثر من نفسهكين اجلاين أجيال  ألنه ،هماتورث

  . ان تعرض اجلواهر لهكه يف ميالم فكأيت الياملقرر الذي س

عاً يوه مجكمسأن أك ،انفرد به أحدهم إذا قتليلهم ما كفعل ي بأن ةكفتحقق الشر، انكف كيو

 أو ، النارلقوه يفأ أو ،غروا به سبعاًأ أو ،السبع إىل لقوه أوأ، هي عللقوا حائطاًأ أو ،لقوه من شاهقأف

سجنوه  أو ، الطعام املسموم لهميوا يف تقدكاشتر أو ، مبجموعهاةجرحوه جراحات قاتل أو ،البحر

 أو ،ماتهأ د احلرارة حىتيه ماًء شديصبوا عل أو ،مات حىت يف الربد ساء أو كطعام أو وه بال ماءكوتر

  .ك ذلريغ إىل ،جسمه إىل هرباءكأوصلوا ال

تاب من اشترط قتل العمد كملا سبق يف أول ال، ل مبجموعه قاتالًون الفعكمع القصد وكل ذلك 

   .القصاص ة اليهم الديفعل وإالّ ،نيبأحد الشرط



١١١

ان كن إ ةيالد أو ع القودياجلمى ان علك ،برةإنغزه ب أو ل واحد سوطاًك ولو اجتمع مجاعة فضربه

  . عياجلم إىل املوت مستنداً

 كش وإذا ،هية عليالد أو ان القودك ،اًريخأ أو وسطاً أو والً، أبعضها إىل ان املوت مستنداًكن إو

ان كبرة إل واحد يف جسمه كغرز  إذا ماك، ةيان الالزم الدكالبعض  أو إىل لكال إىل يف االستناد

يف اليت  أو ،باليت غرزت يف القلب أو ،لكهل مات بالنه أ  يفك فش،ةءبعضها يف القلب وبعضها يف الر

لقاعدة ، ةيفالالزم الد،  قاتلءجز أو  قاتالًأحدمهاون ك يف ك للش،ن القصاصيكة مل ءغرزت يف الر

  . نصافالعدل واإل

جاز قتله مع لزوم رد ،  يف القتلكمشترنه أ  أو،هو القاتل فقط إما من غرز يف قلبه أن علمن إ نعم

  . مثالً نيون يف قتله اثنكان املشتركذا ، إهيول إىل ةينصف الد

  .نايف القواعديهه مبا ال يجب توجيالدعائم فة يما ما يف رواأو

قتل الواحد إذا : م قالواأ، )عليهم السالم( هللايب عبد اأو يب جعفرأ وني املؤمنريعن أم ىفقد رو

 واحداً منهم ريتخيويل الدم  فإن ،كن لذليهم مات متعمديأعلم من ضرب يومل  لهمكضربوه ، مجاعة

انوا ثالثة فقتل كن إ ،ةي من الدك املقتول بالقود حساب ذلياءول ألنيالباقى ون عليكه ويقتله بوليف

ل قهذا احلساب يف األى وعل، وجعان عقوبةية ويائه ثلثي الديأولى ان عليأحدهم بالقود رد االثنان الباق

  . )١(ثركواأل

 ،نياناجلى القصاص عل أو ةيم الدييف تقس، وال يف عددها، ةية اجلنايفكيعترب التساوي يف يال ه مث إن

 سوطاً وآخر أحدمهاضربه  أو ،برة يف قلبه فمات ماإغرز اآلخر و أعطاه أحدهم طعاماً مسموماًفإذا 

 القود أدلة طالقأنه إلكو، روهكما ذكة يذا الدكو، همايان القصاص علك نيفمات بالسبب نيسوط

  . العاملهللا وا، ةيمع وضوح غلبة االختالف يف قدر السبب، كنياملشترى ة عليوالد

                                                

. ٢ ح١٢ الباب ٢٥٣ص ٣ ج:املستدرك )١(



١١٢

  

  ))اجلماعة وقصاص األطراف((

قتص يف يما ك، طرافقتص من اجلماعة يف األينه أ نهم يفيالظاهر بى املشهور عل): ٩مسألة (

فلو اجتمع ، هي عدم اخلالف فاألخريبل يف ، همري واجلواهر وغكره الشرائع واملسالكما ذك، النفس

ل واحد منهم كفضل لي بعد رد ما ،عاًينه فله االقتصاص منهم مجيقلع ع أو إنساند يقطع ى مجاعة عل

، ما مسعته يف النفوسى تهم علية جنايرد الباقون ديو، ثركأ أو وله االقتصاص من أحدهم ،جنايتهعن 

  . ك ما تقدم هناىلفحو

 اجتمعا ني يف رجل،ايفكاملروي يف ال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، نصاري األميمر أيب حيلصحو

د يقطع  وإن ،هماعقطيقتسماا مث يد ية يهما ديلإ ىدأيقطعهما  أن أحبن إ :قال ،د رجليقطع ى عل

  . )١(ةيده ربع الديالذي قطعت ى ده عليقطع ي رد الذي مل أحدمها

  .)٢(دية يحب أخذ منهما دأوإن  :زاد وخيورواه الش

  .)٣(ذا رواه الصدوقكو

  .)٤(اتي به املقنع الذي هو منت الروافىتأذا كو

ن هنا كل، اآليةولظاهر ، ات املتعارضةيللروا، توقف يف املسألة السابقة يف باب النفسوقد عرفت ال

 أن إشكالوال ،  من عنواما الباب التوقف يف املسألةكوظاهر الوسائل واملستدر، ال تعارض وال ظهور

 ما ذهبك به هنال يولو ق، ة الدماءي ألمهني بقتل االثنكم هناك هنا أقل شأناً من احلنيم بقطع االثنكاحل

   .ةءوال أقل من الشبهة الدرا، د وحنوهايأمثل عشرة  إىل ىتعديال نه أ فالظاهر، املشهورإليه 

 أو ،هيل بالقصاص فيولو ق اًإنسانما لو سجن مجاعة  إىل  بالنسبةكقال بذليال نه أ مث الظاهر

 ضرب ،امي عشرة عشرة أسجنه أو ،أسواطعشرة  فلو ضربه عشرة ،عيبل الالزم التوز، اطاًيضربوه س

  ، وماًيل واحد منهم كل واحد منهم سوطاً وسجن ك

                                                

. ٧ ح٢٨٤ ص٧ ج:الكايف )١(

. ٧ ح٢٤٠ ص١٠ ج:التهذيب )٢(

. ١ ح٥٢ الباب ١١٦ ص٤ ج:الفقيه )٣(

. ١ ح من قصاص الطرف١٩ الباب ٢٦٤ ص٣ ج:املستدرك )٤(



١١٣

  .عي فالعالج التوزنييف املقامما أ ،عالج يف النفس والطرف ال أن لوضوح

ن إنه أ وهو، ليالظاهر التفص، صبع طوالًإجرحه اثنان مبقدار  إذا ماك، م جار يف اجلرحكوهل احل

 فإن نكميمل  وإن ، وزعصبع مثالًإ قدر نصف نيحد من اجلارحل واكرح جي بأن هميع علين التوزكأم

  .ةيأخذ الد وإالّ ،تهمايقلنا مبقالة املشهور جرحهما ورد فاضل د

ذهبا قوة أ بأن ،د مثالًيناً واحدة من زيان عإنسان ىعمأ فإن ،كذلكذهاب القوة إالم يف كأيت اليو

عمامها ورد أقلنا مبقالة املشهور  وإالّ فإن ،لذهاب نصف القوة من نور بصرمها فعإنه كأم فإن ،تهيرؤ

  . ةيمل نقل مبقالة املشهور أخذ منهما الد وإن ،ةيفاضل الد

 فعل الواحدال يف كباالشترا إالّ ،دية يف مثل قطع الكال حتصل الشرنه أ  يفإشكالفال ، انكف كيو

رهوا  أو يك،ذباًكما شهدا أعترفا بيرجعا ويوجب القطع مث يه مبا يشهدا علين أك ،املقتضي للقطع

مجع أه يعتمدوا علياملفصل وى دة عليضعوا حد أو ي،دهيقطع يمام سبع فألقوه  أو ي،قطعهى اً علإنسان

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،دهيتقطع  حىت

، ل هنايلوضوح عدم صدق الدل، أحدمهاد يده مل تقطع ي من ءل واحد بقطع جزكما لو انفرد أ

ى د عليلتان فال قطع يف الالتقت اآل ده واعتمدا حىتيحتت اآلخر و، دهيلته فوق آ اأحدمهذا لو جعل كو

ذا ك، ته حسبيه القصاص يف جنايفعل، هايف اآلخر هكشاريته مل ي منهما منفرد جبناالًك ألن ،أحدمها

ومده عضو ى بل لو وضعوا منشاراً وحنوه عل( :كبل زاد املسال،  واجلواهركره الشرائع وقرره املسالكذ

 فإن ،عي يف قطع اجلمكشاريقطع بانفراده ومل يل واحد مل ك ألن ،صل القطعحي أن  إىلل واحد مرةك

   .ىانته )فال الإ و،تهيحدته ثبت مبقدار جناى ل واحد علكن االقتصاص من كمأ



١١٤

 )بانة اليت هي من مجلة القطع الذي حتصل به اإلاألخرياجلزء  حىت ،ةكعدم املشار: (ويف اجلواهر

   .ىنتها

بانة حصلت اإل فإن ،م دائر مدار الصدقكواحل، دهي أما قطعاصدق ي إذ ،عيما يف اجلمخيفى وال 

ة يل واحد دى كبل عل، همايد علية لليال د بأنه قولونيوهل ، املوت احلاصل بسببهماك ،ومها سبباه

  . بل جرحاها دهيقطعا يما مل أل، اجلرح فقط

هما يان علكبنتر  اآلخر هشت مث قطعها  حىتزاب مثالًيده يف التي أحدمهالو وضع نه أ علميومنه 

  . للقطع هو الناتراألخريان العامل ك وإن ،دهيما قطعا ألصدق ، القطع

ل كجرح  إذا حاله عرفاً حال ما ـ خالفهمى عل ـ نياالثنى رناه من صدق القطع علكوما ذ

وتبعه ، ا صرح العالمة يف القواعد مم،سقطت ده فسرت اجلراحات حىتين كماأواحد منهم بعض 

 سرت جراحام حىت إذا تهم يف القتلكمشارك ون يف القطعكم مشارأمث اجلواهر ب، صبهاينشارحه األ

  . مات

  . ةي الدعان املرجكه ي فكولو ش، ار الصدق عرفاًيان فاملعكف كيو

  



١١٥

  

  ))فروع يف االشتراك باجلناية((

  : ها فروعيف): ١٠مسألة (

  

  ))تله امرأتانإذا ق((

ال فاضل هلما  إذ ،وال رد ،القاعدة السابقةى عل ، يف قتله امرأتان قتلتا بهكلو اشتر: األولالفرع 

  . ة الرجلية املرأة نصف ديد إذ ،ما هو املشهورك ،تهيعن د

 :)عليه السالم( قال ،كسأله عن ذل إنه ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ح حممد بن مسلميويف صح

حدأه يتلف فخيبه ما قتالن ت)١( .  

قتلهن رد فاضل  فإنه إذا ،الثالث وحنوهاك نيثر من امرأتكان القاتل أكم ما لو كعلم حيومنه 

ن مع ك إذا بالتفاضل أو ،اتيذم أو ع مسلماتين اجلمكما لو ك، اتين متساوكن إ تهن بالتساوييد

 ني الويل بري خت قتلتا رجالًنين اثنتك فإذا ،ةيان بعض القتلة مسلمة وبعضهن ذمك إذا ماك، االختالف

  : ثالث صور

  . ة الرجلينار نصف ديل واحدة مخسمائة دكأخذ من ي أن :األوىل

  .  الرجل الواحدمةي قنيمة املرأتيق ألن ،همايقتلهما وال رد من ويل الرجل لولي أن :ةيالثان

  . ناريسمائة دأخذ منها مخيو خرى األكتريو، هايقتل واحدة وال رد لولي أن :الثالثة

  

  ))قتلت ثالثة نساء رجالً واحداًإذا ((

  : ربع صورأ نيب الويل ري خت،ن ثالث نساء قتلن رجالًكلو : الفرع الثاين

  . هنكترينار ويلف دأل واحدة ثلث كأخذ من ي أن :األوىل

ت ثلث قتلاملرأة  ألن ،ة ونصفهاي ثلث الدنيها التفاوت بيولى رد عليو، قتل واحدةي أن :ةيالثان

 فالالزم، ناريد) ٥٠٠ (أن قد استوىفك وويل الرجل ملا قتلها، ناريد وثلث) ٣٣٣(: عادليما  أي الرجل

ل واحدة كأخذ من يالرجل  مث إن، ناريدوثلثي ) ١٦٦( ةويل املرأة املقتولى رد ويل الرجل املقتول عليأن 

  خرجنا أ فإذا ،ناريد اوثلث) ٦٦٦( أخذ منهمايفمجموع ما ، ةي ثلث الدنيتي الباقنيمن املرأت

                                                

. ١٥ ح٣٣ الباب ٦٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(



١١٦

ون يكف، ناريد) ٥٠٠ (ان ما بقي للرجلك، نيتي الباقنيعما أخذ من املرأت، ما أعطي للمرأة املقتولة

قتل  ألنه ،لف الويل هذا األوقد استوىف، ناريمة الرجل ألف ديق ألن ،لهيمة قتيقى حصل علنه أ احلاصل

  . وأخذ نقداً مخسمائة، متها مخسمائةيامرأة ق

قتل  أو ،نيومها ما لو قتل امرأت، نيتاألخري نيالم يف الصورتكعرف الي، ةيومن الصورة الثان

 نيمة املرأتيوق،  يف قبال رجله املقتولنيقتل امرأت ألنه ،ربحيسر وال خيال الثالثة ففي الصورة ، الثالث

متهن ألف ينساء ققتل ثالث  ألنه ،ناريسر مخسمائة دخيويف الصورة الرابعة ، مة الرجليتساوي ق

  . مته ألف فقطيقتل ما قي أن طلبيان كنما يومخسمائة ب

ربح ي مل نيقتل اثنت وإذا ،ةائقتل واحدة ربح مخسم وإذا ،قتل أحداً ربح ألفاًيمل  إنه إذا :واحلاصل

  . قتل الثالث خسر مخسمائة وإذا ،سرخيومل 

  

  ))إذا قتل رجالن امرأة واحدة((

  : ها ثالث صوريلفلو، الن امرأةقتل رج إذا :الفرع الثالث

  . هما بال قودكتريو ،ناراًي دني ومخسنيتائم ، أيةيل واحد منهما ربع الدكأخذ من ي أن :األوىل

وقد قتل ، ناريمته ألف ديانت قك ألنه ،ةيرباع الدأه ثالثة يولى رد علي وأحدمهاقتل ي أن :ةيالثان

سر ويل املرأة مخسمائة خينئذ يوح ،ناراًي دني ومخسنيتائأخذ منه مي،  اآلخركتريو، متهيمبقدار ربع ق

  . ناريمته ألف ديق  مانيالرجل أحد  بقتلهوقد استوىف، مته مخسمائةيق قتل منه ما ألنه ،ناريد

مته مخسمائة يقتل منه ما ق ألنه ،ةيل واحد منهما ثالثة أرباع الدكعطي لويل يقتلهما وي أن :الثالثة

  .ناريسر ألف ومخسمائة دخي أن فالالزم، ناريلفي دأمته يق  مانيرجل بقتل الوقد استوىف، ناريد

  .سر مخسمائةخيوقد ، ربح مخسمائةيهذا فقد ى وعل

  

  ))إذا قتل ثالث رجال امرأة واحدة((

  . وهو ما لو قتل ثالث رجال امرأة: يف الفرع الرابع المكفرع اليالم يف الفرع الثالث كومن ال
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  ))الً واحداًإذا قتل رجل وامرأة رج((

 ،سالمة واإلريع يف احلي اجلمكمع اشترا ، رجل وامرأة يف قتل رجلكلو اشتر: الفرع اخلامس

  : فللويل أربع صور

ل واحد من الرجل القاتل واملرأة القاتلة نصف ى كعل، ةيأخذ منهما الديهما وكتري أن :األوىل

  . ةيالد

، ةيأخذ من الرجل القاتل نصف الديو، ئاًيها شيولى رد عليوال ، قتل املرأة فقطي أن :ةيالثان

  . ناريمخسمائة د

  . ةيأخذ من املرأة نصف الديو، ةيه نصف الديولى رد عليو، قتل الرجل فقطي أن :الثالثة

  .ئاًيويل املرأة شى رد عليوال ، ةي نصف الدويل الرجلى رد علي و،قتلهماي أن :الرابعة

، سرخيربح وال يال  أو ،سر مخسمائةً أو خي،مخسمائةًأو  ،ربح ألفاًي إما ،قتولهذا فويل املى وعل

  . ما هو واضحك

  

  ))أمور يف مشاركة اجلناة((

  : موراًأهنا  مث إن

ة يرد نصف الدي،  يف قتله رجل وامرأة فقتلهما الويلكلو اشتر: قالنه أ ي عن املقنعةكاحمل: األول

  .ويل الرجل فقطى رد علينه أ من هورما قاله املشكال  ،ثالثاًأ ورثة الرجل وورثة املرأة نيب

ى اجلاين نفس ونصف نفس جنت عل ألن ،ثالثاًأ الرجل واملرأة نية بيم اجلنايتقسى  علك ذلوبىن

  .وثلث اخلمسمائة لويل املرأة، عطي ثلثي اخلمسمائة لويل الرجليف، ثالثاًأنهما ية بيون اجلناكنفس ت

ويل ى رد علي أن قتلهما إذ هيفعل، ةيا نصفه جناأال ، مةياملرأة نصف الرجل ق ألن ،ه نظريوف

  . ما تقدمك، ئاًيويل املرأة شى رد عليومل ، ةيالرجل نصف الد

ويل ى رد علينه أ فقد عرفت، وقتل الويل الرجل فقط،  الرجل واملرأة يف قتل رجلكلو اشتر: الثاين

  .إنسانث قتلت نصف يتها حيناقدر ج ألنه ،ناريأخذ من املرأة مخسمائة ديو، ناريالرجل مخسمائة د

   أن ة واملهذبيي عن النهاكن احملكل
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 ه ما تقدمي وف،ة الرجليجنت نصف جنا ألنه ،ناراًيالقدر املأخوذ من املرأة هو مائتان ومخسون د

  . وهم إنه ةيت النهاكف بل عن نيضع إنه :ولذا قال يف الشرائع، ةيمة ال جناياملرأة نصف الرجل قبأن 

 أو ةيالتقى  ملا تقدم فالبد من محلها علةات اليت ظاهرها املنافاي يف املقام بعض الرواورد: الثالث

  . حنوها

  وامرأة قتال رجالًكدريسأل عن غالم مل : قال )عليه السالم( جعفر أيب عن، ريبص أبو ىفقد رو

ى ردوا عليو، ومهاقتلومها قتلي أن  املقتولأولياءأحب  فإن ،خطأ املرأة والغالم عمدن إ :فقال ،أًخط

 الغالم ربع أولياءى وترد املرأة عل، قتلوه قتلوا الغالمي أن حبواأ وإن ، الغالم مخسة آالف درهمأولياء

املرأة نصف ى وعل، ةيالغالم نصف الدى ان علك، ةيأخذوا الدي أن  املقتولأولياءأحب  وإن ،ةيالد

  . )١(ةيالد

 ،أً خطعن امرأة وعبد قتال رجالً )عليه السالم( هللاعبد ا أبا  سألت: قال،ناسيكس اليوعن ضر

  . )٢(ثي احلدقتلومها قتلومهاي أن  املقتولأولياءأحب  فإن ،خطأ املرأة والعبد مثل العمدن إ :فقال

 حممول ،خطأ املرأة والغالم والصيب عمد أن منن اما تضمن اخلرب أن خير الشكذ(: قال يف الوسائل

 ،قتله خطأ فإن دي حدريقتل بغيل من كن إ :قوليمنهم من  ألن ،خطأنه أ نايعتقده بعض خمالفيما ى عل

  . )٣(عمد الصيب خطأخالف نه أ وقد تقدم .ىانته )كنا حنن خالف ذليوقد ب

  د واحدة ية يدمها مع رد ديده وقلنا جبواز قطع يقطع نفران  إذا :الرابع

                                                

. ١ ح٣٤ الباب ٦٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ح ٣٤ الباب ٦٤ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ح ذيل٣٤ الباب ٦٥ ص١٩ ج:الوسائل )٣(
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القطع ى ة علي الدمي تقدني بري أو خي،ادمهيقطع ي مث والًأد ية اليدفع دي أن فهل الالزم، همايلإ

   .ها عنهريوتأخ

  . من باب املثالوالًأ أحدمهار كها من ذيوما ف، دلة األطالقإل، الظاهر عدم الفرق

 ،هيقبل القطع ال استحقاق عل ألنه ،ديد قطع اليريان احلق مع من ك ري والتأخميولو تعاسرا يف التقد

  . ون بالقطعيكاالستحقاق إذ 

 أن ان لهك ،الوفاءى قدر عليد القطع معسر ال يمر أن ىده بدعويراد قطع يامتنع من   إذانعم

 ن ملبتة الثاال ضرر لقاعدة ،قة ال حق له يف القطعيان معسراً حقكن إ ألنه ،طمئن بعدم فوات حقهي

  . دهيراد قطع ي

د يوز ملرجي  فإنه،لهماراد الويل قتأف، اًإنسانلة ما لو قتل شخصان  يف مسأكذلكم كاحل أن والظاهر

 وإن ،قتله أن ورثته بعد إىل عطائهإؤخره بي أن وزجيو، قتلهي مث راد قتله أوالًيعطي الفاضل ملن ي أن القتل

  . السابقكم كان احلكتعاسرا 

 ظاهر ريغ، فاءياالستى ون مقدماً عليك ه فإنوجب الرديل موضع ك :الشرايعقول  أن علميومنه 

قبل  ألنه ،هيمنظور ف، الردقبل احلق ى ادة املستويف عليولعله لز: هر له بقولهوما علله اجلوا، الوجه

 ولذا ،ستوفيستحق الفاضل ما مل يال نه أ عارضهي :شف اللثامكي كولذا قال يف حم، حق فاء الياالست

  . ولياءاأل أو الورثةى تضمنت الرد عل إمنا صحاب األى وفتاوخبارثر األكأان ك

 هيان فك وإن ،فاءياالستى  علعطاء اإلميلزوم تقدى ه علي السابق ال ظهور فميمر أيب حيوصح: أقول

  . ب اخلارجييلترت لالمي الكب اليمثال املقام للترتأيف ) مث( أن املستفاد عرفاً إذ )مث(

قتل ولدان  إذا ماك ،ل من املقتول والقاتلك ل وارثاً،ستحقيثر مما كان القاتل ألك إذا :اخلامس

رد  يرثهما فال ويل حىتي ألنه ،نئذيفال رد ح، بومهاأ إالّ نين القاتليوال وارث للولد، آخر لهد ولداً يلز

  قتله بنه أ واحتمال، ه التفاضليب علاأل
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  فإنهالقاتل باحلقما أ ، بالباطلان قاتالًك إذا رثيال  إمنا لقاتلا  إذ، تامريغ، رثستحق اإليهلما ال 

  . المكرث بدون ي

وقوع  أي ،ه بالشرط املتأخركلمينه أ فالظاهر، راد قتلهيذ املال الفاضل نفس من أخ إذا :السادس

، رثهيالذي ال  إىل ولو بته، انكنوع من التصرف  أي ،ه قبل قتله نفذيتصرف ف فإذا هيوعل، القتل

 أو ذورقتله حمليعطاه املال مث مل أ ولو ،عطائه بعد القتلإ أو بقاء املال بعدهى توقف عليرث الفاضل إف

  . ما هو واضحك، دثحيالشرط املتأخر مل  ألن ،ان املال للمعطيكعفو 

  

  ))رجل وخنثى رجالًقتل إذا ((

ه رد ثالثة أرباع يان علك ، فقتلهما الويل،يف قتل رجلى  رجل وخنثكلو اشتر: الفرع السادس

ما ى ة الرجل عليرباع دأثالثة ى ة اخلنثيد ألن ى،ويل اخلنثإىل والربع  ،ويل الرجل إىل  النصف،ةيالد

عطي مقدار ثالثة ي أن هيفالالزم عل،  يف قبال مقتولهنسانرباع اإلأوثالثة  اًإنسانفقد استويف الويل ، رواكذ

  .رباعاأل

  .ورثة الرجل إىل عطاهأله وى ة مبقدار قتل اخلنثينصف الدى ولو قتل الرجل فقط أخذ من اخلنث

ى قتل اخلنث ألنه ،ةيربع الدى عطي لورثة اخلنثأة ويلدفقط أخذ من الرجل نصف اى ولو قتل اخلنث

  .مقدار الربع فقط) الويل (قاتلهى فله عل، ناريمبقدار مخسمائة د

 ،ىنصفه من الرجل ونصفه من اخلنث ،حداًأقتل يما مل  يف ناريلف دأربح الويل يهذا فقد ى وعل

 لويل ني ومخسني ومأت،ائة لويل الرجلعطي مخسمي ،ما لو قتلهما يف ناراًي دنيسر سبعمائة ومخسخيوقد 

 ألن ،تهيمخسمائة مبقدار جناى أخذ من اخلنثي ألنه ،ما قتل الرجل فقط يف سرخيربح وال يوقد ال  ى،اخلنث

 يف ،ني ومخسنيتائربح ميوقد ، ويل الرجل املقتول إىل عطي هذه اخلمسمائةيمث  ،نصف القتلى اخلنثى عل

مته يفاضل ق ألنه ،ني ومخسنيتائمى عطي لويل اخلنثين الرجل مخسمائة وأخذ مي ألنه ،فقطى ما قتل اخلنث

  . تهيجناى عل
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  ))صور القاتل واملقتول، ذكراً وأنثى وخنثى، واحداً أو أكثر((

ملقتول واحد  ى،خنث أو أمرأة أو رجالً قاتالً، نياثن أو ون واحدكالصور املتصورة ل): ١١مسألة (

  . سبع وعشرون،هو أحدهم

 أو ،مرأةارجل و أو ،انيخنث أو ،تانأامر أو ،رجالنى، أو خنث أو ،امرأة أو ،رجل إما القاتلألن 

 ،ىخنث أو ،أمرأة أو ،رجالً ون املقتولكضربنا هذه الصور التسع يف  فإذا ى،امرأة وخنثى، أو رجل وخنث

  : ركحصل ما ذ

   .قتل به فقط، فلو قتل رجل رجالً :١

  . ويل الرجل إىل ةيها نصف الدي ولا ورد قتل ،ولو قتل رجل امرأة: ٢

  . ويل الرجل إىل ةيربع الدى نثاخل ويل قتل به ورد ،ىولو قتل رجل خنث: ٣

  . رد  قتلت به وال،ولو قتلت امرأة رجالً :٤

  .  قتلت ا فقط،امرأةً ولو قتلت امرأةٌ :٥

   .ى اخلنثويل إىل رد وال، فقطى قتلت املرأة باخلنث ى،ولو قتلت امرأة خنث :٦

  . رد به والى قتل اخلنث، رجالًى ولو قتل اخلنث :٧

   .ىويل اخلنث إىل ةي ويل املرأة ربع الدورد، باملرأةى قتل اخلنث، امرأةى ولو قتل اخلنث :٨

  . قتل به فقط ،خنثى ىولو قتل اخلنث :٩

  . التساويهما بيول إىل املةك ةًي ويل الرجل دورد، قتال به، ولو قتل رجالن رجالً: ١٠

  .  بالتساوينيويل الرجل إىل نصفاًو ةًي ويل املرأة دورد،  قتال ا،ولو قتل رجالن امرأة :١١

  .  وربعاًةًي دنيويل الرجلى إىل  ويل اخلنث ورد،قتال به ى،خنثولو قتل رجالن  :١٢

  . قتلتا به فقط ،ولو قتلت امرأتان رجالً :١٣



١٢٢

  . ة بالتساويي نصف الدنيويل املرأت إىل  ويل املرأةورد  ،ا قتلتا،ولو قتلت امرأتان امرأة :١٤

  . ة بالتساويي ربع الدنيويل املرأتى إىل  ويل اخلنثورد ى،قتلتا باخلنث ى،مرأتان خنثاولو قتلت  :١٥

  . ة بالتساوييهما نصف الديول إىل  ويل الرجلورد، قتال به، ان رجالًيولو قتل خنث :١٦

  . املة بالتساويكة ي داهميول إىل  ويل املرأةورد،  قتال ما، امرأةانيولو قتل خنث :١٧

  . رباع الدية بالتساويأاخلنثى إىل وليهما ثالثة  ويل ورد، قتال به ،ىان خنثيولو قتل خنث :١٨

  . ةيويل الرجل نصف الد إىل  ويل املقتولورد، قتال به،  رجل وامرأة يف قتل رجلكولو اشتر :١٩

ويل الرجل القاتل  إىل  ويل املرأة املقتولةورد،  قتال ا، رجل وامرأة يف قتل امرأةكترولو اش :٢٠

  . ةيويل املرأة القاتلة ربع الد ىلإو، ةيرباع الدأثالثة 

 ،)٦٢٥ (ويل الرجلى إىل  ويل اخلنثورد ،ىقتال باخلنث ،ى رجل وامرأة يف قتل خنثكولو اشتر :٢١

 فمعىن) ٧٥٠ (متهيالذي قى وقد قتل نصف اخلنث، مة الرجل ألفيق ألن كوذل ،)١٢٥ (ويل املرأةيل إو

عرف يومنه ، مل له ألف يكحىت) ٦٢٥ (سترجعي أن فالالزم) ٣٧٥ (قتلنه أ ىقتل الرجل لنصف اخلنث

  . أيتيم يف املرأة ويف ما سكاحل

 الرجل القاتل ويل إىل  ويل الرجل املقتولورد، قتال به، يف قتل رجلى  رجل وخنثكولو اشتر :٢٢

  . ةيربع الدى  اخلنثويل ىلإ و،ةينصف الد

   للرجل ثلثا،ة وربعيهم دي عل ورد،ان معهما امرأة قتلواك ولو :قال يف اجلواهر
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  . ثلثها ونصف سدسهاى وللخنث، وللمرأة سدسها، ةيدال

 هميلإقتول رد ويل املي أن فالالزم، لفأمته يوقتلوا ما ق) ٢٢٥٠ (نيمة القاتليق ألن كوذل: أقول

 يوثلث) ٤١٦(ى وللخنث  الدينار،يوثلث) ١٦٦( وللمرأة  الدينار،يوثلث) ١٦٦( للرجل ،)١٢٥٠(

  .)١٢٥٠ (واموع الدينار،

رباع أويل الرجل ثالثة  إىل ويل املرأة ورد، قتال به، يف قتل امرأةى  رجل وخنثكولو اشتر :٢٣

  . ةينصف الدى ويل اخلنث ىلإو، ةيالد

، همايول إىل املةكة يدى اخلنث  ويل ورد،قتال به ،ىيف قتل خنثى  رجل وخنثكترولو اش :٢٤

 أي نصفهى ل واحد قتل من اخلنثك ألن كوذل ،)٣٧٥(ى ويل اخلنث ىلإو) ٦٢٥ (ويل الرجل إىل عطييف

  . هيلإمته ية قيقبمة القاتل وترد ي من قكرج ذلخي أن فالالزم ،)٣٧٥(

  . ةيربع الدى ويل اخلنث إىل  ويل الرجلورد، قتال به، قتل رجليف ى  امرأة وخنثكولو اشتر: ٢٥

، ةينصف الدى ويل اخلنث إىل  ويل املرأةورد، قتال به، يف قتل امرأةى  امرأة وخنثكولو اشتر: ٢٦

  .ةيويل املرأة ربع الد ىلإو

 إىل ةيداملقتول نصف الى  ويل اخلنثورد، قتال به ى،يف قتل خنثى  امرأة وخنثكولو اشتر: ٢٧

  . ويل املرأة القاتلة إىل )١٢٥( والقاتلى ويل اخلنث إىل )٣٧٥ (،همايول

  .ك ذلريغ إىل ،ة يف املقتوليوالثنائ، ة يف القاتليومما تقدم ظهر سائر الصور الثالث

 فإذا ،األوىلفتخرج الثانية من  ،نيمة املقتوليم قكو، نيمة القاتليم قكسب حينه أ ليكار اليواملع

نه أ )حبسبه (ومعىن،  حبسبهالًك، ني القاتلأولياءإىل عطى وىل املقتول ذلك الشيء  أ شيءألوىلابقي من 

   ،نصفاً، م جزءاً قتلكالحظ ي
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مة يمن ق  اجلزء املقتولكمة ذليفتخرج ق،  اجلزء من املقتولكمة ذليم قكو ،ثركأ أو ،ثلثاًأو 

  . مة القاتلية قيعطي ويل القاتل بقيمث ، القاتل

  :  ثالثةقسامذا فاألهى وعل

  . رد مة املقتول فاليمة القاتل مع قي قىتتساو أن :األول

  . ةيثرك األكويل القاتل تل إىل د ويل املقتولريف، مة املقتوليثر من قكمة القاتل أيون قكت أن :الثاين

ثر من ك أين اجلاينجيال نه أ لقاعدة، رد ال  وهنا،مة املقتوليمة القاتل أقل من قيون قكت أن :الثالث

  .  قتلت املرأة بالرجل فقطقتلت امرأة رجالً فإذا ،متهيق

  



١٢٥

  

  فصل

  ربة يف القصاصتيف الشروط املع

  

  : وهي مخسة

  

  ))التساوي يف احلرية والرقية((

، قتل باحلريان العبد ك وإن ،قتل بالعبدياحلر ال  أن معىنى  عل،ةية والرقيالتساوي يف احلر: األول

ه يدل عليو، ات متواترةمجاعه دعاوي اإليبل عل،  وال خالفإشكالبال ، حلرةقتل احلر باحلر وبايف

  . تاب والسنةكال

النصف ى مة املرأة عليق ألن ،وهي النصف، ةيويل احلر فاضل الد إىل رد، قتل احلر باحلرة إذا نعم

  . مة الرجليمن ق

 أن هل املرأةأراد أو، أةقتل الرجل امر مث إن: )عليهما السالم (أحدمهاعن ، ريبص أيب ففي خرب

  . )١(هل الرجلأ إىل ةيدوا نصف الدأقتلوه ي

 :)عليه السالم( فقال ،رجل قتل امرأة: قلت له، أيضاً )عليهما السالم( أحدمهاعن  اآلخر،وخربه 

ةيقبلوا نصف الد وإالّ ،ته وقتلوهيدوا نصف دأقتلوه ي أن أراد أهل املرأةن إ)٢( .  

برجل ضرب  )صلى اهللا عليه وآله( هللايت رسول اأ :)عليه السالم( جعفر  أيبعن، ميمر أيب وخرب

   ها مخسة آالفءايأول )صلى اهللا عليه وآله( هللا رسول اريفخ،  بعمود الفسطاط فقتلهاامرأة حامالً

                                                

. ٦ ح٣٣ الباب ٦٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٧ ح٣٣ الباب ٦٠ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



١٢٦

 الرجل القاتل مخسة آالف أولياء إىل دفعوا أو ي، للذي يف بطنهافةيوص أو فيوغرة وص

  .)١(قتلوهيو

  . ةيتات اآلي من الرواك ذلريغإىل 

س للنساء عفو وال يل: قال )عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، العباس و أبرواه ما أن علميومنه 

ما هو شأن كدعن خي الرجال لئال ىلإ األمراهلن يكإ معىنى عل أو ،ةيالتقى مل علحي أن البد ،)٢(قود

  .ةيوا عاطفكا ختدع لحيث إ، اًريثكاملرأة 

مل  وإن ة احلرةيله املطالبة بد أن قربفعن القواعد األ، اًريان فق أو كلويل من رد الفاضلولو امتنع ا

صل األ أن ىبناًء عل، املتجه العدمبأن ( ه يف اجلواهريل علكشأو، طل الدم إىل ليسب ال إذ ،رض القاتلي

تقف مطالبته بالقصاص  القاتل افمع عدم رض، التراضيى تثبت صلحاً موقوفاً عل إمنا ةي والد،ها القوديف

وقت  إىل ريقصاه التأخأبل ، ذا فقرهكبل و، ةيوجب الدي ال كبذل الويل الزائد وامتناعه عن ذلى عل

   .ىانته ) طالًكس مثل ذليول، سرةيامل

نه لو أراد أو، حق الصلح باملال هلمان أ و،ليحق القصاص لويل القتدلة أن الظاهر من األ: أقول

ان ك سواء ،ن له القتليك املال مل إعطاءأراد القتل بدون  فإذا ،عطي املالي أن هيلفالالزم ع الويل القتل

  . دفعيال  أن  لهإنسانره كل أو لفقر أو عطائه المتناعإعدم 

م كن احلاكمت فإن مكاحلا إىل ترافعا فإذا ،ن مال حق للقاتل االمتناعيكمل  فإذا ،ل حالى كوعل

ة يقتل الويل القاتل وامتنع عن رد بق وإذا ،فال وإالّ ،لويل قتل القاتلل أجاز ليمن أخذ املال من ويل القت

  . سرةين له مال انتظر به امليكمل  وإذا مك أجربه احلا،املال مع امتناعه

  ، سرةيوقت امل إىل ريقصاه التأخأ، ظهر وجه التأمل يف قول اجلواهريومنه 

                                                

. ٥ ح٣٣ الباب ٦٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح من القصاص٥٦ الباب ٨٧ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



١٢٧

ل ي وطل دم القت،قتله الويلي أن تنع عنميأن  فللقاتل، سرة حسب ظاهر احلاليون له ميكذ رمبا ال إ

، ةيلدفع الد أو ،ت املال لدفع الفاضليل الطل تدخل بيستفاد من دلي أن نكميو، معارض بطل دم القاتل

  . كوجب ذليعدم الطل  أن اتيظهر من بعض الروايما ك

  



١٢٨

  

  ))تقتل احلرة باحلرة وباحلر((

 مجاعتاب والسنة واإلكه اليدل عليو،  والخالفإشكالبال ، تقتل احلرة باحلرة وباحلر): ١مسألة (

ته يثر من جناكين اجلاين أجيال  إذ ،من الويل أو تهاكة احلر من تريؤخذ ما فضل من ديوال ، بل والعقل

  .  وال خالفإشكالبال ، نفسهى عل

 ،داًقول يف رجل قتل امرأته متعمي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا مسعت:  قال،بن سنانهللا فعن عبد ا

ة مخسة يوا أخذوا نصف الدؤشا وإن ،ةيأهله نصف الد إىل اورديقتلوه قتلوه وي أن هلهاأشاء ن إ :قال

  .آالف درهم

س يول، قتلوها قتلوهاي أن شاء أهلهان إ : قال،يف امرأة قتلت زوجها متعمدة )عليه السالم( وقال

   .)١(خيين والشيلكذا رواه الك، نفسهى ة عليثر من جناكأ أحد ينجي

  . )٢(م الثاين مرسالًك الصدوق احلىورو

 ،قتلت به قتلت املرأة رجالًإذا  :قال )عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، انكبن مسهللا وعن عبد ا

فعلوا يمل  وإن ،قادوه اوأة املرأة يدى ة الرجل عليدوا فضل دأأرادوا القود  فإن قتل الرجل املرأةوإذا 

  . )٣(ة الرجلية املرأة نصف ديود، املةكة املرأة يد، ةيقبلوا الد

 أن هل املرأةأقتل املرأة متعمداً فأراد ييف الرجل : قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، وعن احلليب

قتلت  وإن ،ة الرجلية فلهم نصف ديقبلوا الد وإن ،ةيأهله نصف الد إىل دواأ إذا  هلمكذا: قال ،قتلوهي

  . )٤(نفسها إالّ مس هلياملرأة الرجل قتلت به ل

  قتل رجل امرأته ن إ :ثييف حد )عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ريبص أيب وعن

                                                

. ٤ ح١٨١ ص١٠ ج: والتهذيب،٤ ح٢٩٩ ص٧ ج:الكايف )١(

. ٤ ح٨٩ ص٤ ج:الفقيه )٢(

. ٢ ح٣٣ الباب ٥٩ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٣ ح٣٣ الباب ٥٩ ص١٩ ج:الوسائل )٤(



١٢٩

وسألته : قال، ة وقتلوهيهل الرجل نصف الدأ إىل ردوا، قتلوا الرجلي أن هل املرأةأعمداً فأراد 

  . )١(ئاًيهلها شأغرم يتقتل وال : قال ،عن امرأة قتلت رجالً

، قتلواي: قال ،ة قتلت رجالًأمراف: قلت ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ثيحد يف ميمر أيب وعن

  . )٢(ةيعطوا نصف الدأوا قتلوا وؤشان إ :قال ،فرجل قتل امرأة: قلت

عليه ( قال ،هاييف املرأة تقتل الرجل ما عل ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، وعن هشام بن سامل

  . )٣(ثر من نفسهكأى ين اجلاين علجيال  :)السالم

 هلهاأشاء ن إ :قال ،يف رجل قتل امرأة متعمداً ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، د الشحاميوعن ز

   .)٤(ةيهله نصف الدأ إىل ؤدوايو، قتلوه قتلوهيأن 

  . ة اليت تتعرض لقتله هلا وقتلها لهريثكات اليها من الرواريغإىل 

 أيب عن، ميمر أيب خرب: مثل، بعض احملاملى  من محلها علالبد ات املخالفةيالروا أن علميومنه 

  . )٥(ة املاليها بقيؤدي وليتقتل و: قال ،يف امراة قتلت رجالً :قال ،)عليه السالم( جعفر

ما عن  كعسارهاإى سار املرأة والصحاح على يعل أو ،االستحبابى وقد محلها بعضهم عل

وملتواتر  تابكخمالفة لظاهر ال ألا ،هريما يف اجلواهر وغك اركناإلى عل أو ،ةيالتقى عل أو ،الراوندي

  .  املقطوع بهمجاعولإل اتيالروا

  عليه ( ني املؤمنريمأن إ :)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، وينكومثل ما رواه الس

                                                

. ٤ ح٣٣ الباب ٥٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(

.٨ ح٣٣ الباب ٥٩ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

.١٠ ح٣٣ الباب ٦١ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

.١٣ ح٣٣ الباب ٦١ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

.١٧ ح٣٣ الباب ٦٢ ص١٩ ج:الوسائل )٥(



١٣٠

 ةيرد بقى احملمولة عل، )١( عمداً وقتل امرأة قتلت رجالً، بامرأة قتلها عمداًقتل رجالً )السالم

  . ما يف الوسائل ك،ةيالد

علي  علجي فلم  قتل امرأةًرجالًن إ :)عليه السالم( عن جعفر، سحاق بن عمارإومثل ما عن 

ما عن  ك، ال عمداًأًون القتل خطيك أن ىاحملمولة عل ،)٢(ةيلزمه الدأنهما قصاصاً ويب )عليه السالم(

  . ك ذلأشبهما  أو ،ص بدون الردعدم القصاى عل أو ،نيهما يف الديعدم تساوى عل أو ،خيالش

ى ل من املرأة واخلنثكومن قتل  ،اآلخرى ل من الرجل واخلنثكم يف قتل كعلم احليله ك كومن ذل

ثر من كأى ين علجياجلاين ال  أن من ات املسألةيالعلة يف بعض روا إىل ضافةباإل، كلوحدة املال ،اآلخر

 ثر من النفس الكأى العلة تنفي عل إذ ،طرافص يف األأيت من القصاينايف هذه العلة ما سيوال ، نفسه

. ثر من الطرفكأى عل

ء يثبات الشإ ألن ،نايف ما تقدمي ال )٣(ىنثباأل نثىاألو ...احلر باحلرة ميرك الاآليةما يف  مث إن

سلوب اجلمع العريف أ ألنه ،)٤(النفس بالنفسة ي خمصصة آلاآليةهذه  أن ماك، نايف ما عداهيال 

 االصطالحي ة باملعىنيناسخة للثان األوىل أن وال، ما عن بعضك وىلة ناسخة لأليالثان أن ال، همانيب

  .صي التخصبل مبعىن، للنسخ

ومن الناسخ ما : ث قالييف حد )عليه السالم(علي عن  ه يف املروييولذا محل الوسائل النسخ عل

 النفس بالنفس أن هايهم فيتبنا علكو: اىلتع يف التوراة من الفرائض يف القصاص وهو قوله ان مثبتاًك

بقوله ، ةما يف التوراهللا واحلر والعبد شرعاً فنسخ ا نثىر واألكان الذكف، آخرها إىل )٥(ني بالعنيوالع

  م القصاص يف يكتب علك: تعاىل

                                                

. ١٤ ح٣٣ الباب ٦١ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١٦ ح٣٣ الباب ٦٢ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١٧٨ اآلية: سورة البقرة )٣(

. ٤٥ اآلية: سورة املائدة )٤(

. ٤٥ اآلية: سورة املائدة )٥(



١٣١

 أن هايهم فيتبنا علكو اآلية فنسخت هذه )١(ىنثباأل نثىواأل والعبد بالعبد احلر باحلر ىالقتل

  . )٢(النفس بالنفس

، لة ظلماءيراً وهنداً يف لكد وعمرو بيما لو قتل زك ،أنثى و أركاملقتول ذ أن  يفكشيقد ه مث إن

رد ويل ي أن الالزم أن  يفكما ال شك، ني يف جواز قتل القاتلك ال ش فإنه،همايأهما قتل يأ أن علميفلم 

لقاعدة العدل اليت ، ةيل ويل ربع الدك نيالقاتل ويل إعطاءون بيكالرد  أن والظاهر، ةياملرأة نصف الد

 الًك له املردود ىعطأ وإالّ ، واحداًنين ويل القاتليكمل  إذا هذا، رناها يف مجلة من املسائل السابقةكذ

  . ما هو واضحك نيالقاتل أحد ةيطلب من ديبقصد ما 

، قتالن مايما  فإ،اًراً وخالدكد وهند بيقتل ز إذا ماك ،أنثى و أركالقاتل ذ أن  يفكولو ش

  .فال أثر جلهالة القاتل، ثر من نفسهكين أجياجلاين ال  أن لقاعدة، ث ال رد يف املقاميوح

   .ى وامرأة وخنثة رجالًكوكعلم سائر الصور املشي نيومن الصورت

  

                                                

. ١٧٨ اآلية: سورة البقرة )١(

. ١٩ ح٣٣ الباب ٦٣ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



١٣٢

  

  ))قصاص األطراف بني الرجل واملرأة وديتها((

ومن ، ومن املرأة للرجل، من املرأة للمرأةو، طرافقتص للرجل من الرجل يف األي): ٢مسألة (

،  الثالثةدلةه األيدل عليبل ، كل ذلك وال خالف يف إشكالبال ، يف اجلملةرد  ريمن غ، الرجل للمرأة

  .بل والعقل يف اجلملة

خالف ى عل ،تتجاوزه أو ة احلريما مل تبلغ جراحة املرأة ثلث د، طرافتهما يف األي دىتتساوه مث إن

 ،ةينصف الد إالّ  هلاىعطي فال ،النصف من الرجل إىل ةية واجلناية ترجع الديجنا أو ةيبلغته د فإذا ،أيتي

  .حسب ما تقدم يف النفسى مع رد التفاوت عل إالّ قتص هلا منهيوال 

صبعها، ولو إصبع امرأة قطعت إصبعه، ولو قطعت امرأة إقطعت رجل صبع إفلو قطع رجل 

 فإذا ،الثلث إىل صبع الرجلإصبع امرأة قطعت إولو قطع رجل ، اهعصبإصبع رجل قطعت إ قطعت امرأة

  . النصف إىل ةيجاز الثلث رجع القصاص والد

 من ما تقول يف رجل قطع إصبعاً: قلت له: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ح أبانيففي صح

 ،قطع ثالثاً: قلت، عشرون: قال ،نيقطع اثنت: قلت، بلعشر من اإل: قال ،هايم فكأصابع املرأة 

، ه ثالثونيون عليكقطع ثالثاً فيهللا سبحان ا: قلت، عشرون: قال ،قطع أربعاً: قلت، ثالثون: قال

 ممن قاله ونقول الذي جاء به ؤبلغنا وحنن بالعراق فنربيان كهذا ن إ ،ه عشرونيون عليكقطع أربعاً فيو

املرأة تقابل الرجل إىل ن إ ،)لى اهللا عليه وآلهص(هذا حكم رسول اهللا ن إ يا أبان مهالً:  فقال،طانيش

ست حمق يق إذا  والسنة،اسيخذتين بالقأ كنإ ا أباني، النصف إىل بلغت الثلث رجعت فإذا ثلث الدية،

  . )١(نيالد

، جراحات الرجال والنساء سواء: ث قالييف حد ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ح احلليبيوصح

  صبع إو، موضحة املرأة مبوضحة الرجلو، سن املرأة بسن الرجل

                                                

 .١ ح٤٤ الباب ٢٦٨ ص١٩ ج:الوسائل )١(



١٣٣

ة يدى ة الرجل عليفت دة ضعيبلغت ثلث الدإذا  ف،ةيتبلغ اجلراحة ثلث الد صبع الرجل حىتإاملرأة ب

  . )١(املرأة

جراحة املرأة مثل : فقال ،عن اجلراحات )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت:  قال،ريبص أيب وعن

ى  علنيضعفت جراحة الرجل ضعفأ ،ة سواءيبلغت ثلث الد فإذا ،ةيتبلغ ثلث الد جراحة الرجل حىت

  . )٢(وسن الرجل وسن املرأة سواء، جراحة املرأة

 ، الرجل قصاصنينها وبيعن املرأة ب )عليه السالم( هللاعبد ا أبا لتأس:  قال،ل بن دراجيوعن مج

  . )٣(تفع الرجل وسفلت املرأة ار،بلغت الثلث سواًء فإذا ،تبلغ الثلث سواء يف اجلراحات حىت، نعم: قال

بل ، وهذا هو املشهور، النصف إىل الثلث رجع إىل األمروصل نه إذا أ اتي هذه الرواىومقتض

والعالمة يف ، س يف السرائريدرإوابن ، ةيخ يف النهاينقل اخلالف عن الشي وإمنا ،نهميه بيامع عل

ون كت، لو بلغ رأس الثلث إنه ستلزميمما ، الثلثجاز  إذا نتصف للمرأةينه أ ظاهر عبائرهم فإن ،رشاداإل

بلغت جراحة  إذا قولونيفاملشهور ، نيمة تسعيانت القك إذا مثالً، ةيالرجل يف القصاص والدكاملرأة 

بلغت  إذا  نعم،نيقولون تعطي ثالثي وهؤالء ،مخسة عشر أي ة الرجليت نصف ديعطأ نياملرأة بقدر ثالث

  . ت النصفيعطأ  مثالًنيجراحتها واحداً وثالث

 أن دتكة ليالنها إىل ال شهرة نسبة اخلالفلو(: اضيقال يف الر  حىت، حمققرين خالفهم غكل

، الثلث إىل ون إىل كنظراً أو وقع مساحمةً إمنا  بالتجاوز عن الثلثريالتعبن أ و،أقول ال خالف يف املسألة

   .ىانته )ة الندرةيفراد النادرة غاصة من األياده ونقيمن دون ز

                                                

.  من قصاص الطرف١ ح١ الباب ١٢٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح١ الباب ١٢٢ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣ ح١ الباب ١٢٢ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



١٣٤

للرجل من املرأة قتص يو(:  قال،مجالظهر منه اإلياخلالف لفظه  إليه رشاد املنسوباإل أن دهيؤيو

ة ما مل تبلغ الثلث يان يف الديتساويذا كو، نتصف املرأةية فيتجاوز ثلث الديس وال رد ما مل كوبالع

ظهر منه وحدة يمما ، ثعبر تارة بالتجاوز وتارة ببلوغ الثلنه أ ىفأنت تر ،ىانته )فتنتصف املرأة

  . نياألمر

 هللاعبد ا أبا سألت:  قال،عفور أيب يما رواه ابن، ستدل به للتجاوزي أن نكميفالذي ، انكف كيو

جاز الثلث  فإذا ،ثلث املرأة إىل يتنته صبعه حىتإتقطع : قال ،صبع امرأةإعن رجل قطع  )عليه السالم(

  .)١(ضعف الرجلأ

ات يعن جراحات الرجال والنساء يف الد )عليه السالم( هللاعبد او  أبلئس:  قال،وما رواه احلليب

 فإذا ،ةيتبلغ اجلراحات ثلث الد حىت، صبع سواءصبع باإلواإل، السن بالسن والشجة بالشجة، والقصاص

  . )٢(ةية النساء ثلث الديود، ةيالد ية الرجل يف اجلراحات ثلثيت دريجازت الثلث ص

 نينهما وبيواملرأة تعاقل الرجل يف اجلراح ما ب: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، وخرب الدعائم

حداً قطع أ أن لو، النصف من جراح الرجلى جاوزت الثلث رجعت جراح املرأة عل فإذا ،ةيثلث الد

مثائة  يف الثالثة ثالكذلكو، ناريتا دائا ممهيان فك نيصبعإقطع هلا  وإن ،ناريه مائة ديان فكصبع امرأة إ

ة يد ألن ،ناراًيصبع مخسون دإل كان يف كة يملا جاوزت ثلث الد ألا ،ناريتا دائربعة م ويف األ،ناريد

  . )٣(ة الرجليدكتها ي وهي يف اجلراح ما مل تبلغ الثلث د،املرأة مخسمائة

، ةحيصر ألا بل،  ال للسند والعدد،ات املشهوريح لروايان الترجك اتيوهذا لو تعارضت الروا

  وجب يلها مما ي صدرها وذنيللتعارض ب، ةحي صرري املشهور غريات غيوروا

                                                

. ٤ ح١ الباب ١٢٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٦ ح١ الباب ١٢٣ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح١ الباب ٢٦٣ ص٣ ج:املستدرك )٣(



١٣٥

  .  مما هو من املرجحاتاألول إىل ذهاب املشهور إىل ضافةباإل، مجاهلاإ

 إذ ،هي وجري غ)١()حأصثر وكأ األول أخبار(ن إ حياشف اللثام يف جهة الترجكقول  أن علميومنه 

  .ةي الثانخبارفي وجود حجة يف األيك

 أن  املشهورريلغ إذ ،حمل تأمل، حة حجة املشهوري الصحخباراأل أن  منك املسالما يف أن ماك

  . ح حجيتيقول اخلرب الصحي

  

  ))رجوع املرأة إىل النصف بعد الوصول إىل الثلث((

 وصلت فإذا ،ة الرجليمقدار ثلث د إىل الرجلك تصعد جراحاااملرأة يف  أن فاملراد، انكف كيو

هما هلا عشرة من يأصبع الواحدة من  فاإل،النصف من جراحة الرجلإىل  ة الرجل رجعتيثلث دإىل 

ومن ، بلهما له ثالثون من اإليأصابع من أوالثالث ، بلهما هلما عشرون من اإليأصبعان من  واإل،بلاإل

صابع أربع أقطع من الرجل  فإذا ،بلإة ائ مة الرجل اليت هييقل من ثلث دأبل  من اإلنيالثالث أن املعلوم

  إذ،بل من اإلنيربعأتها ين دكصابع من املرأة مل تأربع أقطعت إذا  إما ،بل من اإلنيربعأتها ينت داك

، ة جراح الرجلينصف د إىل  املرأةعترج أن فالالزم ،بلإة ائ ماليت هي ةي الد،ةيربعون فوق ثلث الدألا

  .نيصابع املرأة عشرأربع أة يانت دكربعون أصابع الرجل أربع أة يد حيث إنو

ة الدعائم يلذا تقدم يف رواو، ات الست للنفسيها من الدريغ أو ،بلة اإلي جعل الدنيوال فرق ب

  . آخره إىل ،نارياملثال مبائة د

ورة كات خاصة مذي الرجل واملرأة دنانس أل مثالً، النفسريل غك يف كذلكم كاحل أن خيفىوال 

تها يوصلت د فإذا ،ناريلف د أتها مقدار ثلثيلغ دة ما مل تبيصعود الرجل يف الدكفاملرأة تصعد ، يف باا

  .ة الرجلينصف د إىل تهاينار رجعت ديمقدار ثلث ألف د

ه مخسمائة يذنأى حدإويف ذهاب مسع ، ناريلف دأة يففي ذهاب مسع الرجل الد، ذا يف املنافعكوه

ويف ذهاب ، ناراًيذن واحدة بقدر نصف قوة السمع مائتان ومخسون دأويف ذهاب قوة مساع ، ناريد

  مخاس أربعة أ

                                                

.٤٧ ص١١ج: عد األحكامكشف اللثام واإليهام عن قوا )١(



١٣٦

ذن واحدة من املرأة أمخاس قوة مسع أربعة أذهب اجلاين أ فإذا ،ناريربعمائة دأذن واحدة أقوة مسع 

ذن أمخاس قوة مسع أذهب اجلاين ثالثة أ وإذا ،لفثر من ثلث األكأربعمائة أ ألن ،ناريه مائتا ديان علك

  . الرجلى ة علياجلناكون كفت ،الثلث إىل صليمل ه  ألن،ناريمثائة ده ثاليان علكواحدة من املرأة 

 أن  إىلذا تصاعداًك وه،ريها بعيالرجل يف اجلراحة اليت فكفاملرأة ، الم يف اجلراحاتكذا الكوه

ها يف حيث إنف، طة اليت جتمع الدماغيوهي اخلر، الرأس أم وهي اليت تبلغ) املأمومة( إىل تصل اجلراحة

ست عشرة  ، أيكها نصف ذليانت مأمومة املرأة فك ،اًريثالثون بعثالث و ، أيةيللرجل ثلث الد

   .تعاىلهللا شاء ا نإ عند تعرض الشرائع هلا كالم يف ذلكأيت اليما سك ،ريونصف من البع

 ،)عليه السالم(علي  إىل ،)عليهم السالم( ئمةبسند األ، اتي خرب اجلعفر أن إطالقظهر ومما تقدم

د ياملقك ما تقدم ألن ،ما تقدمى حممول عل ،)١( جراحات الرجالنصافأى جراحات النساء عل: قال

  .طالقهلذا اإل

  

  ))أمور يف رجوع دية املرأة إىل النصف((

  : ويف املقام أمور

ون املرأة ك ىهو مقتض إذ ،بلغت الثلث واضحة إذا النصف إىل مة رجوع جراح املرأةكح: األول

فلعله  مطلقاً األولون هلا النصف من يك أن لثلث الا إىل تساوي املرأة مع الرجلما أ ،نصف الرجل

  .ليمة عدم االستهانة بدمها يف القلكحل

  .حدة القانونلو، الثلث إىل أيضاً العمد ريالثلث ففي غ إىل انكالعمد  حيث إنو

 :ولو قال الشارع، قياملصاد أحد  إنه:هيفف ،النصف مثالً أو الثلث ال الربع إىل ملا ذانه أ إشكالأما 

  . فيخيما ال ك أيضاً اًي باقشكالان هذا اإلكل الربع أو النصفىل إ

  مة كوح، مة ضرب القانونكوح، مة النصف يف املرأةكحن إ :واحلاصل

                                                

. ٢ ح١ الباب ٢٦٣ ص٣ ج:املستدرك )١(



١٣٧

، قياملصاد أحد نهأ ونه الثلث من بابك و،حد ما إىل جبت مساواا للرجل أوعدم االستهانة ا

رناه من كوما ذ، ن يف هذا الفرد بالذات علة زائدةيكمل  وإن يلكونه مصداقاً لكع يفي يف علة التشريكو

  . هلمهم من لدنه سبحانه علماًأومن ، وبيعالم الغ الّإعرفها ي ال حكامفعلل األ وإالّ ،بيباب التقر

عمي هلا ألو نه أ عرفيمنه و، ة الرجليثلث د إىل وصول جراح املرأةار ياملع أن قد عرفت: الثاين

 نية عية بقدر ديخذت دألو  إذ ، الرجلنية عينصف د ، أية الرجليبع دة ريانت الدك واحدة ناًيع

نامل من أان بقدر قطع ثالث كذا لو قطع ثالث أنامل منها ك و،ة الرجليثر من ثلث دكأان كالرجل 

  . ما هو واضح ك،مثلة من األك ذلريغ إىل ،ة الرجليثلث د إىل تصل تها اليد ألن ،د الرجلي

وهل تأيت مسألة الثلث هنا ، نيتيالد فينصى ة اخلنثيون دكت أن ة املتقدمة القاعدىمقتض: الثالث

يف الثلث ى  قاعدة اخلنثىعمل مبقتضيبل  ،ال أم ،نصاف واملناط يف املرأةلقاعدة العدل واإل ،بالنسبة أيضاً

انت املرأة كذا  إقالي أن ةي املنطقدلةاواملع، األولبعد يال ، د من الثلث احتماالنيزويف األ ،ة الرجليمن د

ثالثة ى اليت هي على انت اخلنثك ،النصف إىل الثلث مث ترجع إىل النصف تساوي الرجلى اليت هي عل

ى قطع من اخلنث إذا صابع ففي مثال قطع األ،رباعأثالثة  إىل النصف مث ترجع إىل رباع تساوي الرجلأ

ثالثة  ، أيناراًي دني ثلثمائة ومخسة وسبععطاهأقطع منها مخساً  فإذا ،مثالً ناريربعمائة دأعطاه أربعاً أ

 ،صابعهاأمائتان ومخسون يف قطع مخس  للمرأة إذ ، قاعدة العدلىوهذا هو مقتض ،رباع اخلمسمائةأ

  . العاملهللا وا ،مثائة ومخسة وسبعونثال ونصف اموع ،مخسمائة وللرجل

الثاً من املرأة قطع مثلها منه ث أو نيصبعإ أو صبعاًإلو قطع الرجل نه أ لقد ظهر مما تقدم: الرابع

 نيثالث إىل  أخذتةيولو أخذت املرأة الد، ةيثلث الد إىل املرأة تساوي الرجل ألن ، ردريقصاصاً من غ

  ولو ، ناراًيمثائة دثال أو ،اًريبع



١٣٨

وهلا  ،مثالً نارييت دائم أو ،اًرين بعيخذت عشرأة يرادت الدأ فإن ،قطع الرجل أربع أصابع منها

 ملا ك وذل،اًرين بعيعشر أو أربع مع رد عشرة أو هلا قطع ثالث ماك، ءي منه بدون رد شنيصبعإقطع 

  .  حقها يف قتل الرجل القاتل مع رد التفاوتأدلةستفاد من ي

صبعان ست اإلي ول،ةيوال أخذاً للد س قصاصاًيل بأنه  منهنيصبعإ يف قطع شكالاإل أن علميومنه 

 يف حقها شكالما ال وجه لإلك، ال وجه له، اتيع يف اخلصوصصابالختالف األ، نصف أربعة أصابع

 ألن ،األوىلق يان هلا قطع الثالث بالطركربع ان هلا قطع األك إذ إذا ،مة الواحدةييف قطع ثالث ورد ق

 هلا أن الظاهر أن ماك، االرتباطيني ريثر غكقل واأل األنيدائر ب ـ دلةستفاد عرفاً من األيما  ـ كاألمر

 به اجلواهر فىتأما ك، هاع من أصابنيصبعإقطع الرجل  إذا ةيصبع الثانة اإلياحدة وتأخذ دتقطع وأن 

  . كنت مل أجد من صرح بذلك وإن :وقال

 إذا ماكفهو ، الًكتقتص  أو الًكة يتأخذ الد إما :قولي بأن فال حق للرجل، واحلق للمرأة: أقول

د ية يأخذ د أو ي،تهمايأخذ منه د أو ي،نيديقتص منه يف الي أن وزجيث يح، دين لزيديقطع القاطع 

  . ةمثل من األك ذلريغ إىل ،ديقطع يو

 ،كتمل ذلحي، ة ثالثيصبع لتأخذ دإتعفو عن  أن فهل هلا، ذا قطع الرجل أربع أصابع املرأة دفعةإو

 ملنه إذا أ ى النص والفتواملنصرف من أن وجه االحتمال ى،خالف النص والفتونه أ ان يف اجلواهركوإن 

قطع  أو ،وعفت عن واحدة نيصبعإقطع  إذا ومثله، من قطع ثالث أصابعكان كعفي إذا  إما ،عفي

  . نياثنت أو ثالثاً وعفت عن واحدة

ربع بضربة ان القطع لألك إذا هو إمنا بلغ الثلث إذا فيم بالتنصكاحل أن  يفشكالنبغي اإليال  نعم

   صبعاًإل وحدة كقطع بيان بأربع ضربات كما لو أو، واحدة



١٣٩

قطع  أو ي،ة ثالثاًيوبالثان  واحدةنيالضربتى حدإقطع ب أو ي،نيصبعإل منهما كقطع بي نيبضربتأو 

ما ك ، ردريمن غ عيالقصاص يف اجلم أو ،ربعة األيفالظاهر ثبوت د، صبع الرابعةوبالثالثة اإل،  ثالثاًنيباثنت

  . واحدريصرح به غ

سقوطه بلحوق ى ل عليوال دل، مهاكثبت هلا حية يناها جيلما جين علكنه أ منملا علله اجلواهر 

  .أخرى وال تسقط بسبق ،مهاكفلها ح، ربعدون األ هي قطع ما إمنا ةاألخرية يواجلنا ،أخرىة يجنا

امل كامل القصاص وكه يان علك ،ل ثالث أو ك،نيل اثنت أو ك،إنسانصبع منها إل كولو قطع 

  . قطع ه حىتيداً واعتمدا عليها حديعلوضعا  بأن ربع اثنانذا لو قطع األكو، ةيالد

  



١٤٠

  

  ))صور قتل حر حلرين أو أكثر((

  : فله صور، ثركأ أو نيحر لو قتل حر): ٣مسألة (

  . ه وال خالفي فإشكال وهذا ال ،قتله الثاينية منه بالتراضي وي الدأحدمهاأخذ ي أن :األوىل

  . إشكاله وال يف ال خالف أيضاًوهذا ، ة بالتراضييأخذا منه الدي أن :ةيالثان

س ي ل فإنه،هية من وليق هلما أخذ الدحيال نه أ  وال خالف يفإشكال وال ،قتاله معاًي أن :الثالثة

، هي علمجاعوعن املبسوط واخلالف اإل، هيواجلواهر بال خالف أجده ف اضيويف الر، قتله الّإائهما يولأل

  . ثر من نفسهكأى لين عجياجلاين ال  أن ضة منيات املستفيوللروا، لألصل كوذل

ان سبق كما يف، ويل الالحق أو سواء بدر ويل السابق، بدر فقتله بأن ،أحدمهاقتله ي أن :الرابعة

   .حلوق سبق وال ما الي فأحدمهابدر  أو ،وحلوق

،  يف تساوي حقهماإشكالن سبق وحلوق فال يكمل  فإن ، التشاحيني الولنيقع بي أن :اخلامسة

 الشارع كتريال  إذ ،كبعد ذليال  ،القرعة أو مكنهما احلايفصل بيوهل ، كلان له ذك هما استوىفيأف

، نهماي الفصل بنيمم اعول لصالح املسلكان للحاكة للقرعة يث ال خصوصيوح، الناس يف حالة نزاع

  .ك ذلأشبهما  أو حصد عشب مباح أو االستقاء من بئرى تنازعا عل إذا ماك ،ذا يف أمثال هذه املواردكو

 ألا ،أوىلانت القرعة هنا ك وإن ،كنه جهل ذلكان لك إذا  ما،وحلوق ن سبقيكمل  إذا ل ماومث

  . لكل أمر مشكل

نه أكف ،ظهر من بعضيما  كلتعلق حقه به أوالً أوىلون السابق يكفهل ، ان سبق وحلوقك إذا ماأ

ن ين أول وديدكفهو ، حقاًونه كتجاوز عن يستوف ال ياحلق ما مل  إذ ةيلو أوال أو، ال موقع حلق الثاين

ع ي لتساوي اجلم،ري الذي نقل عن التحرقربوهذا هو األ، نينيالد أحد مبقدار إالّ كلميمن ال ى ثان عل

  .ده اجلواهريوأ، يف سبب االستحقاق

  :  قوالن،تهكة من تريفهل للثاين حق الد أحدمهافلو قتله ، انكف كيو



١٤١

،  هو الوجهك ويف املسال،ن واملقداديالد القواعد وفخر و،د وزهرةيما عن ابين اجلنك، نعم: أحدمها

  .  مسلمامرئطل دم يال  ألنه كوذل

لة والسرائر واجلامع والشرائع واملعترب ية والوسيما عن املبسوط واخلالف والنهاك، ال: والثاين

 وجعله ،ف عن املبسوط واخلالمجاعة اإلياكشف اللثام حكبل عن ، املشهور إنه ويف اجلواهر، والنافع

  .وفق باالصلاض األيالر

 إذا ماك، ن الواجب القصاص وقد فات حملهوأل، ثر من نفسهكأى ين علجينه ال وأل، لألصل كوذل

  .ن له ماليكمات قبل االقتصاص ومل 

ين جيوال  ى،وصغرى ربك خمدوش مجاعواإل، ليصل ال موضع له بعد الدلاأل إذ ،األول قربواأل

،  مسلمامرئطل دم يال  إطالقه إطالققاوم ي فال ،تل املرأة للرجل الواحدورد يف قصة ق إمنا اجلاين

ذن أ وال نيذنه وال عأصلم  أو إنسان نيقلع ع إذا ماك اآلخر،فات بقي  فإذا ،نيالواجب أحد والقصاص

يف قتل اخلطأ  إذ ،ون قتل اخلطأ أصعب من قتل العمديك أن ة لزمين حق يف الديكلو مل نه أ دهيؤيو، له

  . مكثبت احلي االستبعاد ال ناكن إو، وهو مستبعد جداً، ء واحديه شينما يف قتل العمد عليتان بيه ديعل

  



١٤٢

  

  ))لو قطع ميينني من رجلني((

بال خالف أجده ، ساره بالثايني واألولنه بيمي قطعت ،ني من رجلنينيمي لو قطع حر): ٤مسألة (

 وقرره ك املسالمجاع اإلىذا ادعك و،هي علمجاعإلة ايح اخلالف والغنيبل صر ،ما يف اجلواهرك هيف

هم إمجاع و،سارهي له قطعت نيميناً وال يميمن قطع  أن ى علمجاعظهر منهم من اإليده ما يؤيو، اضيالر

  .هذا تابع للنص

نه يف القصاص يمي رجل وقد قطعت نيميقطع فإن  :)عليه السالم( قوله ىلإ ... تقطع:فقلت: قال

 إذا لهاكقتص منه يف جوارحه يد اليت قطع ويدان قطعت رجله بالين له يكمل وإن  ى،سريده اليقطعت 

  . )١(انت يف حقوق الناسك

، )٢(تب الثالثةكة يف اليب السجستاين املروية حبيم رواكاحل أصل ىدل عليف، انكف كيو

ى مع علة احلسن بن حمبوب ايلروا، حة من أصلهايالصحكو، بيحب إىل حةي الصح،واحملاسن للربقي

: قال، نينيمي النين لرجليديعن رجل قطع  )عليه السالم( جعفر أبا سألت: قال، صح عنهيح ما يتصح

نه يميساره للرجل الذي قطع يوتقطع ، نه أوالًيمينه للذي قطع يميتقطع ، بيا حبي :)عليه السالم( فقال

) عليه السالم( اًيعلن إ فقلت: قال، األولنه قصاص للرجل يمي واألخريد الرجل يقطع  ألنه إمنا ،اًريأخ

ما أف، هللاب من حقوق اجيما ي فكفعل ذليان كإمنا  :فقال ،ىسري والرجل المىنيد اليقطع اليان كإمنا 

 والرجل ،ديانت للقاطع ك إذا ديد بالي ال، تؤخذ هلم حقوقهم يف القصاص فإنهنيب حقوق املسلميا حبي

إمنا  :)عليه السالم( فقال ، له رجلهكة وتتريه الديما جتب عل أو :فقلت له، دين للقاطع يكمل  إذا ديبال

  ، ةيه الديفثم جتب عل، وال رجالنن اديس للقاطع يول، د رجليقطع  إذا ةيه الديجتب عل

                                                

. ٣ ح١٢ الباب ١٣١ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٩ ح٩٩ ص٤ ج:، والفقيه٥٥ ح٢٥٩ ص١٠ ح:، التهذيب٤ ح٣١٩ ص٧ ج:الكايف )٢(



١٤٣

  . )١(قاص منهايس له جارحة ينه لأل

ى، أو سريالصبعه إصبع قطعت إن له كومل ت، مينيده الي يف إنسانصبع إلو قطع نه أ علميهذا ومنه 

 تقطع  فإنه،نيميله ال وإمنا سار لهي وال إنسانسار يقطع  بأن ةيس مفروض الرواكذا يف عكو، سكبالع

  .سارهينه ويمين قطعت يساريولو قطع ، هيسار اين علي عن نه بدالًيمي

ه للذي ساريمث تقطع ، نه أوالًيمينه للذي قطع يميتقطع  بأنه ىدل النص والفتونه أ الم يفكالوإمنا 

نه يميساره للذي قطع ي مث تقطع ،اًينه ثانيمينه للذي قطع يميتقطع  بأن سكوز العجيفهل ، اًينه ثانيميقطع 

ة ير يف الرواكما ذ أن ومن، هماياجلاين واين عل إىل جة واحدة بانسبهيالنت أن من،  احتماالن،والًأ

، دهيد رجله وعمرو ي عمرو مث قطع زد ورجليد زيقطع  إذا ماكفهو ،  القاعدةىهو مقتضى والفتو

فهو ، مك احلريغيال  هياجلاين واين عل إىل جة واحدة بالنسبةيون النتكوجمرد ، خالف القواعده حيث إن

جة ال تؤثر يف صحة يوحدة النت حيث إن، ديقتله زيو دهير كقطع ويل بيراً فكد وقتل بيد زيقطع  أن مثل

  .  الثاينقربان األكولذا ، كذل

 يف األولهما يقطع أي أن بل جاز، ن أول وثانيكمل ،  بضربة واحدةنينيميلو قطع اله  إنمث

  .قرب هنا القرعةاأل انك وإن ،د عمرويقطع  أو د أوالًيد زيقطع نه أ  يفكذا لو شكو، نهيميالقصاص 

بل عن اخلالف ، ما عن املشهورك ى،سريالو مىنيقطعت هلما رجله ال، د ثالث ورابعيولو قطع 

ومن جهة ، ومن جهة العمل، للخرب املتقدم الذي هو حجة من جهة السند، كذلى  علمجاعة اإليوالغن

بل  ،هيايف والفقك الخصوصاً، تهايا حجأصحاث ضمن يح، ما اخترناهى عل ربعةتب األكونه يف الك

  . رموه باجلهالة وإن ، واحد للخرب بالصحةريصف غب الذي يف السند حجة لوينفس حب

  من أوىلب يحال حبى اطالعهم على محله عل( :اجلواهرقول  أن علميومنه 

                                                

. ١٦ ح٣٢١ ص:احملاسن )١(



١٤٤

ان يف السند من كلو  إذ ،هيمنظور ف ،ىانته ) إليهد اخلرب حجةيرادة الصحة اليت ال تفإى  محله عل

  .  فتأمل،ما تقدمكويف سند خربه ابن حمبوب ، يف صحة اخلربى فك مجاع اإلأصحاب

ة يالد إىل د ثالث سقط القصاصيلو قطع  بأنه ،د الثاينيالشهس وتبعه يدرإفقول ابن ، انكف كيو

  . حمل نظر، لفوات احملل

مل  ةيأخذا الد أو ايفلو عف وإالّ ،هيديوالن األ قطع إذا مها ماون مراديكن أ والبدنه أ خيفىمث ال 

  .ما هو واضحكن وجه لسقوط القصاص يك

املفهوم  ألن ،داه ورجالهيفتقطع ، كبعد ذليال  ،ما لو قطع أربعة أرجل مثالًي فاألمرس كنعيوهل 

قطع الرجل  إىل ذا بالنسبةكو، أيضاًد مقام الرجل يام اليد يف القصاص قيام الرجل مقام اليعرفاً من ق

  .كذلكد والرجل يصابع الأن  أ بل الظاهر،سكوبالع، بدالًى سريفتقطع ال ىنميس له ي ملن لمىنيال

ه يان علكبالقصاص  إالّ ربعةرض األيد خامس ومل يقطع   أو،د له وال رجليولو قطع من ال 

ة بفوات ينه ال تفوت الدوأل،  للخرب املتقدمكوذل، ما يف اجلواهرك إشكالبال خالف وال ، ةيالد

  . اًإمجاعالقصاص نصاً و

 فإن ،حدة املناطولو، ةيورة يف الرواك للعلة املذ،سنان وحنوهااأل إىل مكعرف تعدي احلي كومن ذل

مة دفع اين يثر قكان أك وإن ،مةية القيالقصاص بق إىل ضافةباإل مة دفع اجلاينيه أقل قيمن اين علان ك

  .ه التفاوتيعل

ه رير وغيالفاضل يف التحر إىل ان املنسوبك وإن ،سنانواألصابع  يف األ احلليبم أفىتكصل احلأوب

مها ريفالالزم يف غ، موماتع عن الد والرجل خرجيما تقدم من ال بأن وعلله اجلواهر، عدم القصاص

  . خذ بالعموماأل

ده يه ي جرح اين عل، لهىنميد يمين وال يده اليجرح  فإذا ،كذلك أيضاًفاجلروح ، انكف كيو

   بالعلة واملناط أن ماك،  للعلة واملناط،ذاكوه ىسريال



١٤٥

منخره  أو ،مىنيلذنه اأ أو ،مىنينه اليفلو قلع ع، هرينظ إىل ل زوجك من ىتعدي طالقبل واإل

وهذا ، سك العكذلكو ى،سريتص منه بالق ا،هي عللمجينلل ي وال مثأشبهما  أو ،مىنيه اليثد وأ، نمياأل

  . هو ظاهر اجلواهر

الشفتان ما أ ،لألصل ك ذلريغ إىل ،ذناأل إىل من الشفة أو ،نفاأل إىل نيال تعدي من الع نعم

  .نهمايللجامع ب خرىاأل إىل مهااحدإ من ىتعديف

 والشمال نيمي ال ال، قطعتانيين رجليميلو قطع نه أ فالظاهر، تان ظاهراًيصلأنان يميانت له كولو 

  . احتماالن ،الشمال إىل نتقل أو ي، الرجل الثايننيميوهل الزائدة ظاهراً تقوم مقام ، منه

 أو ،فقرملا أو ،الزند أو ،شاجع من األ،ث ما قطع اجلاينيد اليت تقطع قصاصاً هي من حيال مث إن

 أصل داه من الزند ورجاله منيان من الزند قطعت ميأربعة أقطع اجلاين  فإذا ، والرجل بقدرها،تفكال

 وإن ،صوهلاأداه ورجاله من يصابع قطعت صول األأقطعها من  وإن ،عظم الساقى منته ، أيالساق

داه من يتف قطعت كن القطعها م وإن ،بةك الرنيمن املرفق ورجاله من ع داهيقطعها من املرفق قطعت 

  .وساطداه ورجاله من األيواسط قطعت د من األيقطع ال وإن ،الفخذ أصل تف ورجاله منكال

قطعت رجله من الذارع قطع من نصف  إذا  مثالً،الحظ النسبة ال املقدارييف القطع  أن والظاهر

ن ونصف ير شربان عظم الساق مقداكو، ان مقدار شربكنصف الذراع لو  أن ال، نصف عظم الساق

  . دلة هو املنصرف من األكذل ألن ،بل تقطع بقدر شرب وربع شرب، تقطع ساقه بقدر شرب

  

  ))شرط التساوي يف الدين((

افر يف كقتل مسلم بيفال ، نيمن الشروط املعتربة يف القصاص التساوي يف الد: الشرط الثاين

ته يي عن املقنع من تسوك للمحخالفاً، رةه متواتي علمجاعبل دعاوي اإل، خالف  والإشكالبال ، اجلملة

، ةيخذ الدأشاء  وإن ،ةيشاء اقتص من قاتله املسلم بعد رد فاضل الدن إ الويل أن  املسلم والذمي يفنيب

  وقد استدل 



١٤٦

 كذل إىل ضافةه باإليدل عليو، ة القصاصي نافنينها وبيوستعرف وجه اجلمع ب، ةيتات اآلإطالقله ب

  . اتيمجلة من الروا

  .ىفخيما ال كه ضعف يفف، )١(الي سبنياملؤمنى ن عليافركللهللا عل اجيلن ـ ا االستدالل بمأ

عن دماء  )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت :ين والصدوقيلكرواه ال يف ما ،ل بن الفضليمساعإقال 

 ،هلم العداوة واأظهر ونيغشوا املسلم إذا ءيمن قتلهم شى هم وعليهل عل، ىهود والنصارياوس وال

قتل بأهل الذمة وأهل يهل  وسألته عن املسلم: قال، ون متعوداً لقتلهميك أن ال :)عليه السالم( قال

  . وهو صاغر قتليدع قتلهم في  الكون معتاداً لذليك إالّ أن ،ال: قال ،قتلهم إذا تابكال

  . )٢(مثله )عليه السالم( احلسن الرضا أيب عن، ليوعن حممد بن الفض

وال يف ، قاد مسلم بذمي يف القتليال : قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، سيبن قوعن حممد 

  . )٣(ة الذمي مثامنائة درهميقدر دى  للذمي علتهيؤخذ من املسلم جناين كول، اجلراحات

  . مجاع اإلأصحابوهو من  ،ابن حمبوب إىل حيخ بسند صحيين والشيلكرواه ال

 ،هل الذمةأقتل بيعن املسلم هل  )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت:  قال،ل بن الفضليمساعإوعن 

  . )٤(قتل وهو صاغريون متعوداً لقتلهم فيك إالّ أن ،ال: قال

قتل يال : قال ، من أهل الذمةرجل قتل رجالً :قلت له: قال ،)عليه السالم(  عن الصادق،وعنه

  . )٥(ون متعوداً للقتليك إالّ أن ،به

                                                

. ١٤١ اآلية: سورة النساء )١(

. ١ ح٤٧ الباب ٧٩ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣٧ ح١٨٨ ص١٠ ج:، والتهذيب٩ ح٣١٠ ص٧ ج:يفالكا )٣(

. ٦ ح٤٧ الباب ٨٠ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ٧ ح٤٧ الباب ٨٠ ص١٩ ج:الوسائل )٥(



١٤٧

   .)عليه السالم( احلسن الرضا أيب عن،  الفضل مثله حممد بنىورو

النصراين  أو هودييقتل املسلم الإذا  :قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، سالموعن دعائم اإل

 ني فصل ما بك املشرأولياء ىدأان معتاداً للقتل وك وإن ،ته وهي مثامنائة درهميغاً وغرم ديدب أدباً بلأ

   .)١(ة املسلم قتل بهيته وديد

 وال ذو عهد يف ،افركقتل مسلم بيال : قال )صلى اهللا عليه وآله( عن النيب، وعن الغوايل

  . )٢(عهده

افر لقتلت حراشا كنت قاتلت مسلماً بكلو : قال )عليه السالم( ني املؤمنريمأ أن وروي

  . )٣(باهلذيل

  .مجاع واإل، عرفتماكه النص يبل عل، ة الذمييغرم ديعزر وينه أ  وال خالف يفإشكالوال 

، افركها عدم قتل املسلم باليل قتل القتلة ذه الشروط اخلمسة اليت ثانين الشارع الحظ تقلأكو

ان كق يي بدون تضكتر إذا افركال فإن ،ةي عقائده اخلرافكتريافر لكالى ق عليينوع تض إنه  إىلضافةباإل

 أن  إىلهذا مضافاً، قيي والظامل بدون التض اجلاهلكتر إذا ماك، رواج اخلرافة يف اتمعى عاً عليتشج

االمتيازات حسب العقيدة الصحيحة، حيث جيعل قوانني الوطنية والقومية واللونية  جعل سالماإل

شجع يون الفوارق مما كت أن لالزما  إذ،ةيقيست هي بفوارق حقيم اليت ليازات حسب هذه املفاهياالمت

ازات حسب يان واملذاهب اليت جتعل االمتيدوسائر األ، ةيأمور ومهى ال عل ةءفاكاالستقامة والى عل

  . فهايزى  علدلةدة الباطلة اليت قامت األيجتعلها حسب العق إمنا دةيالعق

  

  ))إذا اعتاد مسلم قتل الكافر((

 بل عن املهذب البارع،  به املشهورفىتأما ك، افر قتل مكاعتاد املسلم قتل ال فإذا ،انكف كيو

  ،هيخلالف فاة نفي يوعن ظاهر الغن، مجاعب من اإليقرإنه 

                                                

. ١ ح٤١ الباب ٢٥٨ ص٣ ج:املستدرك )١(

. ٣٩ ح٥٨٨ ص٣ وج،١٤٠ ح٢٣٥ ص١ ج:وايلغال )٢(

. ٤٠ ح٥٨٨ ص٣ ج:وايلغال )٣(



١٤٨

 ،خالفاً لتردد الشرائع والقواعد واللمعة، هي علمجاعة املراد والروضة اإليوعن االنتصار وغا 

، هيات علي لداللة مجلة من الروا،صحواملشهور هو األ،  عنهم اجلواهرىكما حك، سيدرإوملخالفة ابن 

  . ومطلق قتله به، م قتله به مطلق عدنيمع بجيوقد تقدم بعضها مما به 

 فقال ،هل الذمةأ من يف رجل قتل رجالً ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، انكرواه ابن مس مثل ما

  .قتل به املسلمية املسلم مث يعطي الذمي دين كول، تمله الناسحيد ال يث شديهذا حد :)عليه السالم(

  . )١(عن أبان مثله أخرىة يويف روا

 قتل املسلم النصراين فأراد أهل النصراينإذا  :قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ريبص أيب وعن

  . )٢(نيتي الدنيدوا فضل ما بأ و،قتلوه قتلوهيأن 

بعض العامة  فإن ،انكة ابن مسييف روا )عليه السالم(  إليه اإلمامشارأ اة ملي يف الرواطالقولعل اإل

  : ه الشاعريف الذي قال فوس أبو يومنهم، افركقتلون املسلم بالي

  افركا قاتل املسلم بالي

جاجلائرك وما العادل رت  

  طرافهاأا من ببغداد وي

  من فقهاء الناس والشاعر

  وسف أبو ينيالدى جار عل

  افركبقتله املسلم بال

  م كنيدى وا علكفاسترجعوا واب

  جر للصابرال اصربوا فاألأ

  : خرما قال الشاعر اآلكو

  تابكلم اكوسف خنت حيبا أ

  ني املسلمك يف قتلكبفتوا

  عال جيلن هللا قل ايأمل 

  نيد املرسليوجاء به س

وم كان يف الفرق احملك وإن ،ني املسلمأقسام ني بافركقتص منه لليال فرق يف املسلم الذي ال ه مث إن

  وم كحمنه أ  ومن،طالقشمله اإليمسلم فنه أ من، فرهم نظركب

                                                

. ٣ ح٤٧ الباب ٧٩ ص١٩ ج:انظر الوسائل )١(

  . ٤ ح٤٧ الباب ٨٠ ص١٩ ج:انظر الوسائل )٢(



١٤٩

بعد العلم بدخوله يف  ، يف دخوله يف املستثىنكعد الشفالالزم االقتصاص منه ب، افركم الكحب

  .م قاعدة درء احلدود بالشبهةكي فالالزم حتكولو ش، )النفس بالنفس(

ننا يس بيوهو الذي ل، اديفار الذمي واملستأمن واحلريب واملعاهد واحلك الأقسام نيال فرق بنه أ ماك

  . نهم ذمة وال حرب وال عهديوب

حد وأقصاص  ،اده قتلهميمع اعت قتل املسلم بالذمي  أنم اختلفوا يفمث إ.  

  . همريلة وغية واجلامع والوسياملقنعة والنها: األول إىل ذهب

  .هيايف واحلليب والفقكساإل: الثاين ىلإو

رثه إ و،ونه حداًكالقصاص دون ى طلبه على  وتوقفه عل،وتظهر الفائدة يف سقوط القود بعفو الويل

  .وحقوق الناسهللا  حقوق اني من الفوارق بك ذلريغ إىل ،صاحلةان املكمإ و،القصاصى عل

فساده إقتل لقتله وي ف،نيمك احلنيان اجلمع بكمإفقال ب، نياألمر نيي بكركوقد مجع يف الروضة وال

 دلةالظاهر من األ ألنه ،القتل قصاص أن مهارياض واجلواهر وغيما يف الركوالظاهر ، رد الورثة الفاضليو

: فقال ،اًيعن مسلم قتل ذم )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت:  قال،ك خرب مساعة يف ذلولظهور، السابقة

وعن قتل ، ل عن قتل أهل السوادكن ية املسلم حىتيعط أهله دي فل،تمله الناسحيد ال يء شديهذا ش

 إىل ؤدييأخذ أرضه ويقتله وي أن رادأذمي فى ن مسلماً غضب عل ألو :)عليه السالم( مث قال، الذمي

اً يقتل ذمي أن املسلمى حرم علي ل فإنهاً ظلماًي ومن قتل ذم،ينيثر القتل يف الذميك  إذاًهله مثامنائة درهمأ

  . )١(حدهاجيداها ومل أة ويحراماً ما آمن باجلز

قاد مسلم بذمي يف القتل يال حة ي ولصح،ليالقتل سب بأن فقد استدل له، ما قول من جعله حداًأ

مث ، ن ال قصاصاً بل حداًكل، قتلينه أ نيلين الدلي السابقة وهذدلة األنياجلمع ب فإن ،وال يف اجلراحات

  د يقال الشه، ةيرد فاضل الدى ل عليدل الدل ملا

                                                

. ١ ح من ديات النفس١٤ الباب ١٦٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(



١٥٠

ى ب علك املرمجاع اإلىن دعوكميحداث قول إ بأنه ورد اجلواهر هلما، أيضاً ك بذلينيقق الثانواحمل

، بعد وضوح املستند هيفحجية  الى ر وجوده صغريتقدى ب علك املرمجاعاإل إذ ، واردريغ، خالفه

  .قصاصنه أ ث عرفت ظهورها يفيح، دلة األرفالعمدة هو ظاه

 قاديال حة يوصح، صي قابلة للتخصريا غإقال  ياملنع حىتى  علاآليةوقد عرفت عدم داللة 

  .قرباملشهور هو األ إىل فالقول املنسوب، دييمطلقة قابلة للتق

الذمي  أم اإلمامون املستويف عن قبل الذمي للقصاص هو يكهل نه أ الم يف الطرف يفكأيت اليوس

  . بنفسه

فالقتل ، ا  القاعدة درء احلدىان مقتضك كولو ش، ةيمث الظاهر عدم حتقق التعود باملرة الثان

بل ، همنثاأرهم وكهم وذريبكهم وري صغنيوال فرق ب، قتل ثالثة من أهل الذمة إذا ونيك إمنا للمسلم

  . ان فهو بدويكواالنصراف لو ، نياجلن شمل حىتي أن نكمي

  . العمد قصاصريس يف غيل إذ ،هريشمل غي فال ،يف قتل العمدنه أ  يفإشكالنعم ال 

 أن ره اجلواهر منكما ذكال ، كمنهم طلب ذل يون أليكالقصاص بعد التعود  أن مث الظاهر

 أن ال، قق موضوع القصاصحيالصدق ن إ :هيف إذ ، التعودتحقق به صدقي الذي األخريقتل بينه أ الظاهر

  .ون للفرد احملقق لشرط القصاصيكص القصا

 املسلم ىعطأقتل به يل من مل كو، نيتي الدنيه الفرق بي ولىدأتل املسلم به ل من قُكهذا فى وعل

 ،القاعدةتضيه قت ما ك،أخذه بالنسبة أو  املسلمإعطاءم كان حكجلملة منهم  أو عهميتل جلم ولو قُ،تهيد

فهل له ، كنه ذلكميال  اًريان فق أو ك،ه الفاضل من رد الفاضليستعد من عليمل نه إذ أ وقد تقدم حبث

  . المك الكهنا مثل ذل أيتيو ،ال أم القصاص

  



١٥١

  

  ))إذا قتل ذمي ذمياً((

 ،)نفسالنفس بال( أدلة طالقإل، إشكالنهما بال ياختلف د وإن ،قتل الذمي بالذميي): ٥مسألة (

  . له ملة واحدةكفر كالن وأل

قتص ي: قوليان ك )عليه السالم( ني املؤمنريأمن إ ،)عليه السالم( عن الصادق، وينكوخلرب الس

  .)١(قتلوا عمداً إذا قتل بعضهم ببعضيو، بعضهم من بعض هودي والنصراين واوسييلل

  . )٢(اتي منه اجلعفرباًي وروي قر،خيين والشيلكذا رواه الك

قتل يهودي والنصراين ييف ال: ثيقال يف حدإنه ) عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، وخرب الدعائم

  . )٣(بعضهم ببعض

نا يلإرجعوا  إذا ونيك إمنا ، بعضهم مع بعضنينفساً ب أو القصاص طرفاً أصل  أنخيفىمث ال 

عملون يم  فإهل ملتهمأ إىل اهمرجعنأنا ويلإرجعوا  أو نهميما بيتقاضوا فإذا ما أ ،مكهم احلينا عليجرأو

  . تاب احلدودك رناه يفك ملا ذ،وال شأن لنا م، همريحسب دسات

رجعوا  إذا شملهمي  وطرفاً القصاص نفساً إذ إطالق،فارك الذمي من سائر فرق الريذا حال غكو

نا يلإرجعوا يمل   أو،هل ملتهمأ إىل رجعناهمأسواء ، فال شأن لنا م وإالّ ،مكهم احلينا عليجرأنا ويلإ

  . ماني الذمة والعهد واالستهذا هو معىن ألن كوذل، صالًأ

نا يلإوا ؤجا وإن ،نتعرض هلم فال شأن لنا م حىت، ننا وال صداقةيعداء ب ال إذ ،ديافر احملاكما الأ

 لنا قتله صحيمل  أو ،ونه حمارباًكن نقتله ل أمل نرد إذا ذا احلريبكو، هل ملتهم للمناطأ إىل رجاعهمإجاز 

  . ل اري احلرب قائمة لستييف حال احلرب ل إذ ،هم أمرأل

                                                

. ٤٦ ح١٩٠ ص١٠ ج:، والتهذيب٦ ح٣٠٩ ص٧ ج:الكايف )١(

. ١ ح من القصاص٤٢ الباب ٢٥٨ ص٣ ج:املستدرك )٢(

. ٢ ح من القصاص٤٢ الباب ٢٥٨ ص٣ ج:املستدرك )٣(



١٥٢

 ني امللتىحدإ إىل حالتهمإفالظاهر جواز ،  وراجعونانيمن ملت اآلخر حدهمأقتل  فإذا ،انكف كيو

هل أ إىل رجاعهمإ أدلة طالقإل، ىالنصار أو هوديال إىل لهميوز حتوجي اًيهودي قتل نصراني مثالً، يريبالتخ

  .صل بعد عدم مساعدة الظواهر لهخالف األ ألنه ،ملة ثالثة إىل نرجعهم أن والظاهر عدم جواز، مملته

 ، من مذهبهمانياملذهب إىل أي رجاعهمإ جاز ،ن واحدي من دنيان القاتل واملقتول من مذهبكوإذا 

  .مذهب ثالث إىل رجع مايه فال يوعل، طالقل بعد اإلي املنصرف من الدلفإنه

نرجع النصراين  أن مثل، نهميان دستورهم خمالفاً لدك إذا ما يف هل ملتهم حىتأ إىل اعرجوهل اإل

 ومن ،دلة األإطالق من ،احتماالن، همأحكامل يف يجنلون باإلمعين ال يا الذيطانيقضاة بر إىل يف احلاضر

فال فرق ، اطلنهم بيالعمل بدن أ و خصوصاًاألولبعد يوال ، نهميما لو عملوا بد إىل احتمال االنصراف

 بالنسبة رك باملعروف والنهي عن املناألمربوجوب  أحد قولي أن د جداًي ولذا فمن البع، باطل وباطلنيب

ضر حيمل  أو ،حدهم الصوم املقرر عندهمأصم يمل  إذا مثالً ،نهيان فاسقاً يف دك إذا تابكهل الأإىل 

  . نهم احنرافيد أن واملفروض، حنراف باالستقامة ال باالاألمر دلةاملنصرف من األ ألن ،سةينكال

 اللو: قال سبحانه، نهميننا وديمث يف دإبوا ما هو كارت إذا  والنهياألمرنعم الظاهر وجوب 

روه عند كن مياألمرنفس  أن الظاهر فإن لهم السحتكأ واإلمثم حبار عن قوهلون واألينهاهم الرباني

  . منهمالم كعون المستيم أل إالّ حبار واألينية للربانيفال خصوص، هللا

 نفس امللة واملذهب إىل نا منهميلإع ول املراِجحن أن وزجيهل نه أ الم يفك ال،كالم يف ذلكتبع اليو

ان ك إذا ،أيضاًي يكلثواكوهي ، ايكمرأ إىل ييكلاثوكطاين اليرجع الربنأن ك، ن باختالف النظامكل

ل يوعدم الدل، ملتهم إىل رجاعهمإل يف ي الدلالقطإل، كبعد ذليال  ،األولتلف عن قانون خيقانون الثاين 

  ى عل



١٥٣

مع اختالف اجتهاد ، حي املوصليياملس إىل حي البغدادييارجاع املسكفهو ، لزوم وحدة النظام

  .ان البغدادي تابعاً لعامله يف بغدادك وإن ،ليجنم اإلك يف حنيالعامل

ويف ، علماء السنة إىل نرجعهمن أ و،مناكم هلم حبكحن أن جاز، نايلإرجع أهل السنة  وإن هذا

  . الم السابقك الك ذلريغ إىل يكاملال إىل رجاع احلنفيإ

ان املراجع ك وإن ،دلة األطالقإل، عة حسب فتواهيالشى م علكحيالقاضي منا  أن ذا الظاهركو

  .  القضاءأدلةد ال ختصص ي التقل إذ أدلة،مقلداً لعامل آخر

  

  ))فروع((

ما ك، ةيافرة بعد رد فاضل الدكافر بالكقتل الي كذلك، افر قصاصاًكبالافر كقتل اليما كه مث إن

  . حكامم مثلنا يف األأهم يمنا علكجراء حإ معىن إذ ، به املشهورفىتأ

  . تاب احلدودك ما تقدم يفكهم يمهم علكم حبكحن أن بعد جوازينعم ال 

ى  علنيمكاحل أي جراءإن يف يرينئذ خميون حك ون،مهمكقتلها حسب ح إذا هيه فنعمل فيوعل

  .القاتل

ى ين علجياجلاين ال  أن ة ملا تقدم مني وال رد لفاضل الد،افركافرة وبالكافرة بالك تقتل الكذلكو

قد عرفت  إذ ،نفسهمأى عتهم عليق شريردنا تطبأ و،كعتهم ذليان يف شرك إالّ إذا ،ثر من نفسهكأ

  . جوازه

، واملستأمن، واملعاهد، واحلريب، الذمي: ف اخلمس الطوائنيال فرق يف قتل بعضهم ببعض به مث إن

  . دلة األطالقإل، اديواحل

 رياحلريب غ ألن ولعله، قتل الذمي وال املستأمن باحلريبيشف اللثام ال كنعم يف ( :قال يف اجلواهر

جزم به الفاضل يف  وإن ،لك عدم القود لو قتله حريب والتزامه مشك ذلىن مقتض أالإ، حمقون الدم

ن إمجاع نئذ اإليفالعمدة ح، بعضى ال ذمة لبعضهم عل إذ ،ينياحلربكنهم يما بيأهل الذمة ف فإن ،عدالقوا

   .ى انته)انك

  قد تقدم  إذ اآلخر،هما بيقتضي قتل أي  وحنوه)النفس بالنفس( إطالق: أقول



١٥٤

 وقت ريتعداها احملارب يف غين خاصة ال يلحرب موازلبل ، ل اري احلريب احلرب لس معىنينه لأ

  .سكذا العكو،  قتل بهمناًقتل حريب مستأ فإذا ،احملاربة

 ، حالة االشتعالريالزم هدر دمه يف غيس ياً مهدور الدم يف حالة اشتعال احلرب لنا ليونه حربكو

قتل  فإذا ،نيفلسطى ننا حرب عليهود وبي الني يف احلال احلاضر بمثالً، نهم حربيس بينا ممن لريولغ

  .س نقتل الفرنسي قصاصاًكويف الع، مهدور الدم ألنه ال، هودي قصاصاًيجعونا قتلنا الاً ورايهودي فرنسي

ة يما يف رواك، عيترمها اجلمحياملعاهدات مما  فإن ،بعضى ال ذمة لبعضهم علنه أ ىل عليوال دل

رب ون للحيك أن نهما واحترامنا لعهودنا اليت منهايا يف ما بماحترامه فإن ،تاب اجلهادك رناها يفكذ

  . احترامهم لعهودناكقتضي احترامنا لعهودهم ي ،ن خاصةيمواز

  . قود يف حالة حرم فال اآلخر حدهمأنهما حرب فقتل يان بك إذا نعم

  



١٥٥

  

  ))إذا قتل الذمي مسلماً((

 قتله نيون بري وهم خم، املقتولأولياء إىل لو قتل الذمي مسلماً عمداً دفع هو وماله): ٦مسألة (

وعن ، ه عامة من تأخريبل عل، شهر األظهراألى اض عليويف الر،  وال خالفإشكالال  استرقاقه بنيوب

 صحاب األنياملشهور بى ويف اجلواهر عل، هي علمجاعويف الروضة اإل، تكاالنتصار والسرائر وظاهر الن

ه يالف فخي مل صحاب األني هذا هو املشهور بكويف املسال، اضيره الرك مث نقل ما ذ،الًي وحتصنقالً

  .  مالهكلميلو قتله مل  بعد استرقاقه حىت إالّ ز أخذ املالجي  مل فإنه،سيدرإابن  إالّ ظاهراً

عليه ( جعفر أيب عن ،خ الثالثةيتب املشاكس املروي يف يح ضريه صحيدل عليف، انكف كيو

وا ؤشا وإن ،فواوا عؤشا وإن ،وا قتلواؤشا فإن ، املقتولأولياء إىل دفعييف نصراين قتل مسلماً  :)السالم

  . )١( املقتول هو ومالهأولياء إىل  ماله رفعنيان معه عك وإن ،استرقوا

 يف نصراين قتل مسلماً ،)عليه السالم( عن الصادق، حهيصح أو وحسنة ابن سنان، ويف حسنته

  . )٢( املقتول هو ومالهأولياء إىل دفعي :قال ،سلميمل  فإن :لي ق،اقتله به: قال ،سلمأفلما أخذ 

 ، وملاله واسترقاقاًح لنفسه قتالًيعن الذمة املب كخلروجه بذل  ال،م قتله املسلمكهذا ح أن مث الظاهر

  املقتولأولياء ريجلاز لغ الّإو، دريكيوالتقي وابن زهرة وال شف اللثامكره اجلواهر ونقله عن كما ذك

  .  اخلروج عن الذمةىما هو مقتضك، م الشرعيكاحلاأي 

  شاء ن إ ،م الشرعيكد احلايار بيان االختك عن الذمة كج بذللو خره مث إن

                                                

.  صدر احلديث٤٧ ح١٩٠ ص١٠ ج:، التهذيب٤ ح٩١ ص٤ ج:لفقيه، ا٧ ح٣١٠ ص٧ ج:الكايف )١(

. ٤٧ ذيل ح١٩٠ ص١٠ ج:التهذيب )٢(



١٥٦

 إىل سلمهيمل  فإن ،شاء استرقه وإن ،شاءيفعل به ما يويل املقتول  إىل عطاهأشاء  وإن ،قتله حداً

  . مسلمامرئدم طل يال   فإنه،ة هلمي الدإعطاءه ي املقتول لزم علأولياء

ان القتل عمداً ومل ك إذا مايهو ف إمنا مكقتله احلا أو ل املقتوأولياء إىل م الدفعكح أن خيفىوال 

ما أو، د القتل بالعمدييتق إىل  بالنسبةىه يف الفتاوي واملنصوص عل،لياملنصرف من الدل ألنه ،ن حبقيك

 ال تشمله دلةواأل،  ما تقدمىان املسلم حمارباً فقتله فهو مقتضك إذا ماك، حبقان قتله كما لو  إىل بالنسبة

  .  ودم املسلم هدر يف الثاين،األولة يف يالده يفعل

ح ي واحد وصرريما هو ظاهر غك، موالهأل ك املقتول هو أولياء إىل ىل اليت تعطاوممث هل األ

ة ي دنيؤخذ من ماله فضل ما ب أو ي،ح املتقدميما هو ظاهر الصحكموال ما معه من األ أو ،هرير وغيالتحر

قتلوه به   ـالذمي مسلماً ـ أي قتلوإن  : قال، املقنعما صرح به الصدوق يفك، املسلم والذمي

  . )١(نيتي الدنيائه فضل ما بيمن مال أول أو أخذوا من مالهيو

ما ك، ة املقتوليهله بدأته وكترى رجع عل أو ي،رةيمثل ضامن اجلر، ائهيمراده بأول أن الظاهر: أقول

وز أخذ املال بدون جيفال ،  ملوالهكمال اململون  أل،ؤخذ ماله مع استرقاقهينه إمنا أ  أو،ينيعن احللب

  .ثركالم األكتمله اخلرب وحي إنه شف اللثامك وعن ،سيدرإما عن ابن ك، االسترقاق

وما يف  . املقتول هو ومالهأولياء إىل  مال له دفعنيان معه عكن إو: النص قال ألن ،الظاهر الثاين

، هيم علك حااألولفظهور ، األولأقل ظهوراً من اخلرب   وماله املقتول هوأولياء إىل دفعي :اخلرب الثاين

طلعت ن إ(  فهما مثل،ايب وسليب خبالف الثاينجيإ من باب الشرط الذي له عقدان األولون ظهور كل

   األولقدم ظهور يث يح، )ائتين(و )الشمس ائتين

                                                

. ١ ح٤٣ الباب ٢٥٨ ص٣ ج:املستدرك )١(



١٥٧

  .ظهور الثاينى عل

  .ل مفقوديدل إىل قوال حباجةسائر األ أن  تعرفكوبذل

ه يوجل ف إذا نيمثل اجلن شمل حىتين  أبعديبل ال ،  الرجل واملرأةنيوال فرق يف املسلم املقتول ب

 نيحيالنصراين يف الصحى والنص عل، ارفكه من سائر فرق الري الذمي وغنيوال فرق يف القاتل ب، الروح

ان ك وإذا ،)الذمي(لفظ ات يخصوصاً ويف املقنع الذي هو متون الروا، ءما فهمه الفقهاك من باب املثال

د العقوبة يف يون تشديك أن  الحتمال،ةيأولو ال بأنه قالي إالّ أن اللهم ،أوىله ريان غكم الذمي كهذا ح

  . كجل ذلن أخذه أليكمل  وإن ،الذمي خلرقه الذمة

  .ةيفاك مجاعففي املناط واإل، انكف كيو

ومة كن حكمل ت إذا ماك، مكن هذا احلسلم ال فراراً عأان ك فإن ،سلم قبل االسترقاقألو ه مث إن

 سالماإل أن من، ففي قتله احتماالن، اسلم عن اقتناع وإمنا ،صالًأم كعلم ذا احليال  أو ،ة قائمةيإسالم

قتل  إذا ال،  احلربى يف مثل قتلبجي سالمبل اإل،  عن مثل هذا القتلكومن انصراف ذل،  ما قبلهبجي

  . دي بعرياف غواالنصر، افر مسلماً مث أسلمك

 من نفس القاتل إما ،ةي قتل املسلم بالدكم الشرعي حق العفو مع تداركون للحايك أن نكمينعم 

 عنه الويل ولو بالتماس ىعفإذا ما أ ،اإلمامحق عفو  تاب احلدودك وقد تقدم يف، ت املاليمن بأو 

  .  اوضحاألمرف، اإلمام

سلمة مب ة نصراين زىني وللعلة يف روا،ةيا تقدم من الروامل، قتلينه أ  يفكفال ش، سلم فراراًأ إذا واما

  . تاب احلدودك ما تقدم يفك، سلمأمث 

 :وقال يف اجلواهر، ةي للقاعدة وللروا،موالهأه يف استرقاقه وأخذ إسالمفال حق بعد ، انكف كيو

  . إشكالبال خالف وال إنه 

  .طالقلإلم وبعده كاحلا إىل مرهأه قبل رفع إسالم نيال فرق به مث إن

ان املقتول ذا كن إ ةيلزم الدأو، ةقتل به لعدم املساواي مل ،افراً وأسلم القاتلكافر كلو قتل اله مث إن

  .ةيد

  سترق ولده الصغار يفهل ، افر القاتل للمسلمكاسترق الإذا  همث إن



١٥٨

سترق يال  أو ،هميبأم تبع له وخلروجهم عن الذمة بفعل أل، د وابن محزة وسالريما عن املفك

 خصوصاً ملا يف ،ةيالتبعى ل عليوال دل، لألصل واحد ري واختاره الشرائع وتبعهما غ،سيدرإما عن ابن ك

  .أخرىوازرة وزر  تزر النه أ اجلواهر من

افر احلريب وما كد وقبوهلم لالسترقاق يف الاألوالنجاسة ك، ل ملصلحةيما خرج بالدليف الّإ: أقول

  . مة فقد تقدم بطالنهالقتل خرق للذ أن ماأو، أشبه

  . املقتولولياءال أل، مام لإلد رقاًاألوالان كان خرقاً للذمة كلو ه مث إن

، ةين من قال باالسترقاق للذر أالظاهر أن ماك، الذمةى  يف بقائها علإشكالزوجته فال ما أ ،هذا

م  أل،والدها قطعاًألن استرقاق يكة مسلماً مل يقتلت الذم فإذا ،مب ال قتل األمسألة قتل األ إىل نظر

  . هلا ن أب فأخذت الذمة هي هلم تبعاًيكمل  إالّ إذا ، هلا يف الذمةنيسوا تابعيل

 ،افركملسلم ول أو ،ثر من مسلمكاليت منها قتل ذمي أل، الم يف فروع املسألةكعرف اليومما تقدم 

  . العاملهللا وا، ك ذلريغإىل 

  



١٥٩

  

  ))ال فرق يف القصاص بني ولد احلالل وغريه((

، قتل بعضهم ببعضي نيوولد الزنا من املسلم وولد الشبهة ن ولد احلاللل ِمك): ٧مسألة (

  . أيضاًطراف تساوون يف قصاص األيما ك،  القصاصأدلة طالقإل

 كه املساليوقد علق عل، )سالمهما يف اإلية لتساويدة بولد الزنيقتل ولد الرشيو(: قال يف الشرائع

  ).سالمبعد وصفه اإل(: وتبعه اجلواهر فقال، )سالم اإلظهارهإبعد بلوغه و(: بقوله

عمده  إذ ،سالم اإلأظهر وإن س مبسلميقبل البلوغ ل ألنه ،كالم املسالكن اشتراط البلوغ يف أكو

ه إسالملعدم ، ريغصقتل به وهو يل ال يق(: ولذا نقل يف اجلواهر قال، ن لهيبوأال  ذإ، ة لهي وال تبعخطأ

ث يح ألنه ، واجلواهركالم املسالك يف سالمظهاره اإلإاشتراط  أن ماك، )ن له شرعاًيبوالتبعي بعدم األ

 ،شرف منهأ ألنه ،قتل به املسلمي فال ،افراًكن مسلماً وال يكبلغ مل  فإذا ، له قبل البلوغإسالمة ال يال تبع

  . مسالظهر اإلي أن فالالزم يف قتل املسلم به، شترط يف القصاص التساوي يف الشرافةيو

ولو فرض  ى،ه النص والفتويما دل علك، ز مقبولي الصيب املمن إسالمإ :األولالشرط ى رد عليو

لو نه أ ىدل علي إمنا للعاهر احلجر إذ ،ينيانا زانكه ولو يبوتابع ألنه أ  يفشكالنبغي اإليعدم قبوله فال 

ولذا ، في الولد عن الزاين مطلقاًنى دل عليومل ، ولان الولد تابعاً لألك الفراش والعهر ني باألمردار 

احملارم ن أ و،احهماكوز هلما نجينه ال أو، ةيمه الزانأه الزاين والولد مع يبأون البنت حمرماً مع  إىل كذهبوا

ولد الزنا للمسلم ن أ و،احكما هن حمارم يف باب النك، ة حمارم يف باب الزناية واملصاهرية والرضاعيالنسب

  .ك ذلريغ إىل ،مواتلغسل وسائر مراسم األ يف اني املسلمأحكامله 

لصدق :  قالوا،اآلية مكمهاتأم يكحرمت علة ي بآأشبهاح وما كواستدل املشهور حلرمة الن

  .احكتاب النك  يفكالم يف ذلكل اليوتفص، نهمايقطع التوارث ب وإمنا ،رهاكنيوالشارع مل ، ن لغةًيالعناو

فر فحاله حال يكن  أالّإ، بلغ إذا سلممفهو  ةي التبعث ثبتتيح إنه :الشرط الثاينى رد عليما ك

  ، نيسائر أوالد املسلم



١٦٠

قتل ياملسلم ال  أن ىل عليدل الدل وإمنا ،تساوي الشرف يف القصاصى ل عليال دلنه أ  إىلضافةباإل

 بقي الباقي ومنه املسلم يف قبال ولد الزنا مشموالًيو،  القصاصأدلة إطالقفهو خارج عن ، افركبال

وولد الزنا قبل ، افركما مسعته من النصوص عدم قتل املسلم بال(: شار اجلواهر بقولهأهذا  ىلإو، مطلقلل

ه ري وغ)١(النفس بالنفس: تعاىلندرج يف قوله ي ف،ولذا قلنا بطهارته، فرهكم بكحيال  سالموصفه اإل

   .ىانته )القصاصى دل عل مما

سائر كنه أ ني احملققنياملشهور بن أ و، ولد الزناةيحول د اتيتاب الدك  يفالمكأيت اليسه مث إن

  . فية الذمي ضعيته ديد أن ىما دل علن أ و،ةي يف الدنياملسلم

نا وقد يلإرجعوا  إذا ،نهم ولد زنايانوا يف دك إذا انيدرنا ظهر حال ولد الزنا من سائر األكومما ذ

ما ك، قضام إىل نرجعن أ و،مهمكم حبكحنن أ و،مناكم حبكحن أن  ولنا،قتل ولد احلالل منهم ولد الزنا

  . فراجع ،تاب احلدودك رنا وجهه يفكذ

  .احكتاب النك ما تقدم يف ك،ىم احلالل نصاً وفتوكحبنه أ  يفإشكالفال ، ما ولد الشبهةأ

سبحانه هللا وا، اًيه فقط زانيأبو أحد انكم ما لو كالم يف ولد الزنا تعرف حكث عرفت اليوح

  . العامل

  

                                                

. ٤٥ اآلية: سورة املائدة )١(



١٦١

  

  ))ت اجلناية على الذمي سرإذا((

، نفسه فمات إىل وقد سرت اجلراحة، مث أسلم الذمي، د ذمي عمداًيلو قطع مسلم ): ٨مسألة (

الظاهر  ، مسلمريان غكوقت القطع  ألن ،ال قصاص أو ،قتل مسلماً ألنه ،املسلم القصاصى فهل عل

 صدق ييكة ي حاصل وقت اجلناري غسالمافؤ يف اإلكالت ألن ، واجلواهركوفاقاً للشرائع واملسال، الثاين

 ال  فإنه،د حمارب مث أسلم وماتيلو قطع نه أ كد ذليؤي و،صل عدم القصاص فاأل،قتل مسلماً عمداًنه أ

  . ده باحلريب الذي أسلم بعد القطعي يف عدم قتل املسلم القاطع كش

روط بشرط مفقود مش ألنه ، ال وجه له)النفس بالنفس(ل ي دلطالقاحتمال القتل إل أن علميومنه 

  .يف املقام

 ،ه حال بلوغهماية فمات اين عليد بالغ عاقل مث بلغا وسرت اجلنايذا الصيب وانون لو قطعا كو

  . مجاع النص واإلكذلى ما دل علكم اخلطأ كان حبكفعلهما  إذ ،همايقصاص عل  الفإنه

 وال من انون، افركللقتص من املسلم يال  إذ ،أيضاًد يال قصاص يف النه أ عرفي كومن ذل

تجدد القصاص ي فال ،ن موجبة للقصاص حال حصوهلاكع مل تية يف اجلمياجلنا ألن ،الطفل للبالغ العاقلو

  . لألصل كبعد ذل

  : احتماالت ،ة أصالًيال د أو ،ة النفسيد أو ،دية اليالقاطع دى مث هل عل

  . دي الةيه ديان علكف، ةيوجب الديان فعله كحال  فعله ألنه :األول

 االستقرار الذي نيان االعتبار ا حك ف،ة حال حصوهلا وقعت مضمونة باملالياجلنا ألن :والثاين

  . ما يف الشرائع واجلواهرك، ة والقصاصي الدنيصل الفرق بحي وبه ،هو املعترب يف مقدار املضمون

ة يث ال ديح ، فمات بهإنساند يما يف من قطع  ـ كة يف النفسكانت مندكد يال ألن :الثالث

  .ة أصالًية للنفس فال ديث ال ديفح ـ ة لنفسهيالد وإمنا ،دهيل

   إذا ةكانت مندك إمنا ديوال، املةكة ي قتل املسلم له فال دأدلةلعدم مشول ، األولوالظاهر 



١٦٢

  . لهدلةد بعد مشول األية اليفال وجه لسقوط د كاكث ال انديفح، ة النفسيأخذت د

سلم ومات متأثراً أ وإن ة أصالًيد احلريب فال ديلو قطع نه أ ة النفسيرناه من عدم دكد ما ذيؤيو

  . اجلراحكبذل

  .د الذمييقطع  إىل هذا بالنسبة

، اًإنسانما قتال أهما لصدق ية علي السراةيجنا أن فالظاهر،  البالغ وانونريقطع غ إىل بالنسبةما أ

  .العاقلةى ة عليون الدكقتضي ي أًون عمدمها خطكاألمر أن ى منته

  .د واملستأمن واملعاهديم احملاكم الذمي تعرف حكومن ح

 وهل ال، ب ما قبلهجي سالماإل ألن ،ومات فال قصاصى د ذمي مث أسلما وسريولو قطع ذمي 

 ألن األخريبعد يوال ، احتماالت ، القطعنينهم حيم دكح إىل رجع أو ي،ة النفسيد أو ،دية اليد أو ،ةيد

  . لزموهمأولقاعدة ، نهميدى  علهمإقرار ى مقتضكذل

  .قواعدهمى هم علإقرارمان  العهد واألىمقتض ألن ،م املعاهد واملستأمنكعرف حيومنه 

  . التأمل إىل واملسألة بعد حباجة، لزموهمأشمله قاعدة يفلعله د ياحملاما أ

  



١٦٣

  

  ))فروع يف اجلناية بني مسلم وغريه((

  : ها فروعيف): ٩مسألة (

  )) يد كافر مث أسلمإذا قطع املسلم((

بل يف اجلواهر عند ، قود سلم مث سرت ومات فالأد مرتد ف أو يد حريبيلو قطع مسلم : األول

شرط القصاص الصدق  إذ ،قتل مسلماًنه أ هيصدق عليال  ألنه كوذل ،)قطعاً (قود النه أ ر الشرائعكذ

  .م بالقودك يف احل)النفس بالنفس( إطالقفي يكفال 

ة فلم تضمن يد ن مضمونة بقصاص والكة مل تياجلنا ألن ،ما اختاره احملققك، ةيد النه أ الم يفكالوإمنا 

 مضمونة حال وقوعها فتجدد هلا رية غيل جناكذا يف كو،  حال القطع بالسرقة والقصاصكفحال ذل، تهايسرا

  .ًءضمن به ابتدايحال 

ده يتقطع نه أ ال، اربحياحلريب  ألن ،تدد احلريب واملريال حق له يف قطع  إذ ،د ال النفسية اليه ديعلأو 

  .دهينه تقطع  أال، قتليواملرتد ،  حال احلربرييف غ

ة يولو بالسرا إليه نسبيقتل املسلم  ألن ،ةي لتحقق عنوان الد،ما قواه اجلواهرك، ة النفسيه ديعلأو 

  .املتولدة من فعله

  :فصلأو ي

   .)صلى اهللا عليه وآله( ساب النيبك ، أحدلكه لان قتلكما يف إالّ ،ة قتلهيه دي فعل، املرتدنيب: ١

 يف قتل إنسانل كوال حق ل، ة من فعل القاطعيالسرا إذ ،ما ال حق له نه قتله يففأل: منه ما املستثىنأ

بل هو شأن ويل ،  يف قتل مستحق القصاصإنسانل كال حق لنه أ ماك، م الشرعيكبل هو حق احلا، املرتد

  . الدم

نه أ الزمهيالقتل جماز من الشارع مما  ألن ،ان له قتله فال ضمانكث يحنه أ ضوحفلو ،ما املستثىنأو

  .سلمأ وإن ال ضمان

  .دهيوز للمسلم قتله وقطع جياحملارب  حيث إن،  احلريبنيوب: ٢

  . قربوهذا الثالث هو األ،  احتماالت،ك ذلريغإىل 

 ماك،  ظاهر الوجهريغ، كاملسالده يأ و،ن مضمونةكة مل تياجلنا أن  الشرائع أن إطالقعلميومنه 

  .كذلكة النفس ي اجلواهر بضمان دأن إطالق

  . ديد املستأمن واملعاهد واحملايالم يف قطع كعلم اليومما تقدم 

  )) رمى ذمياً فأسلم قبل اإلصابةإذا((



١٦٤

، قتل املسلم إىل لعدم العمد، هيقود ف صابه فمات فالأسلم مث أ بسهم فاًيلو رمي املسلم ذم: الثاين

  ة يه ديوهل ف، ما اختاره الشرائع وشارحاهك



١٦٥

 احلال فال كان يف ذلكالرمي  ألن ،ةية النفس الذميد أو ،سالم اإلنيقتلها ح ألنه ،النفس املسلمة

صدر يلظهور الفعل يف ما ، قتل مسلماًنه أ وجب عدم صدقيرادة قتل املسلم إعدم  إذ ،فعلهيمل ما مل حي

 ،القصد إىل ة ال حتتاجيالد إذ ،ما اختاره الشرائع وشارحاهك ى،قو هو األلاألوو، احتماالن، رادةعن اإل

  . ةي اجلواز الشرعي وعدم الدنيقال بالتالزم ب ين الرمي جائزاً شرعاً حىتيكومل 

  

  )) رمى حربياً فأسلم قبل اإلصابةإذا((

ان جمازاً كالرمي ن  أل،ةي فال قود وال د،صابه فماتأسلم فأه فيان له رمك اًيولو رمي حرب: الثالث

ثبت  بأنه فقول الشرائع، موتيسلم فيرح احملارب مث جي أن فهو مثل، ةيفال وجه للد، من قبل الشارع

  . ظاهر الوجهريغ،  واجلواهركده املساليأو، صابة صادفت مسلماً حمقون الدماإل ألن ةيالد

 وإمنا ،ة حالة الرميءفاكدم اللع ن القوديكمل  وإن ،ةيه الديان علكصابه أسلم فأاً فيلو رمي ذمو

  ظاهر الوجهريغ، م احلريبكمه حكفجعل الشرائع وشارحاه ح، ة للمنع عن رمي الذمييه الديان علك

، قتل مسلماً ألنه ،ة الذمييد ة املسلم اليدنه أ نعم الظاهر، روهكما ذكة يجة هنا الديانت النتكوإن 

  . بل حبال االستقرار س االعتبار حبال الرمييول

 ىسلم مث تردأ فكناً لذليمكوضع  أو ،ها حريبي فىتردي ألن حفر بئراً إذا علم حال ماير كومما ذ

  . كمأمور من قبل الشارع بذلنه أ ملا تقدم من، ءيه شين عليكمل ، هايف

  .ه الضمانيان علك، ها ذميي فىتردي ألن حفرها إذا ماأ

ى فهل عل، جازتهإب أو ر بأمر الشارعان الرمي وحفر البئك إذا ةيمث يف صور عدم ضمانه الد

 مما أوجب قتل نيفار باملسلمكروه من تترس الكوملا ذ ، مسلمامرئطل دم يال  ألنه ،تهيالشارع د

ام يوق، ك عن مثل ذلطليال النصراف  ،هية عليد ال أم ،تهميت املال ديبى ث عليح،  هلمنياملسلم

 قتل ىلإيف التترس عمد  بأن  للفرق،هيس مورد آخر علايوجب قيال  ـ ليان دلكلو  ـ ل يف مورديالدل

  .  أحوطاألولو، أقرب الثاين ،احتماالن، خبالف املقام، املسلم



١٦٦

  

  )) جرح مسلماً مث ارتد ومات سرايةإذا((

ه القصاص يف يان علك، مات  فسرت اجلراحة حىت،د مسلم فارتدي املسلم قطعإذا  ):١٠ة ألمس(

وهذا هو الذي ، ةيه حال اجلنايم الثابت علكسقط احلياده يف ما بعد ال  وارتد،دلةلشمول األ، ديال

 ألن ،ةًيء ال قصاصاً وال ديث قال بعدم شيخ حيخالفاً للش،  واحدرياختاره الشرائع والعالمة وغ

، ةيد  قصاصاً والست مضمونةًي والنفس هنا ل،تهايود دخالن يف قصاص النفسيته يقصاص الطرف ود

  .اهيذا ما دخل فكف

ستوف ملانع فال يمل  إذا ما، أتهايد أو فاء قصاص النفسيون مع استيك إمنا الدخولن إ :هيوف

  . ىفخيما ال ك ،فاءيحالة االست إىل  الدخول منصرفة فإن أدلة،دخول

 ألا ة للنفسيد ففي الثاين ال، صار حمارباً أن نيصار مرتداً وب أن نيتمل الفرق بحين رمبا كهذا ول

ان ك )صلى اهللا عليه وآله( ساب النيبك ،قتله أحد لكح ليبيان ارتداده ك فإن األوليف ا مأ ،مهدورة

نه كان مهدوراً للشارع لك ألنه وإن ،ة النفسيده ديقاطع ى ان علك كذلكن يكمل إذا ما أ ،م اهلدركاحل

 ،ةيثر السراأات بد مسلماً فمي املسلم املقطوع الكد مسلم فقتل ذليقطع  إذا فحاله حال ما، هريحمقون لغ

، هريغ إىل سقط حرمته بالنسبةيال ، ليويل القت إىل ونه مهدوراً بالنسبةك  ألن،ةيده الديقاطع ى  علفإنه

  . قتل باملرتدياملسلم ال  ألن ،ن قصاصيكمل  وإن ةي الدأدلة طالقإل، دي بعريوهذا االحتمال غ

 ،ديقاطع الى ون القصاص عليكة يراد مسلم فقتل مسلماً مث مات بالسينعم يف مثال ما لو قطع 

ما كة املسلم يافر ال دكة اليانت دك، ما مل نستعبدهك ة للنفسيقلنا بوجوب الد وإذا ،دهيقتله بقطع ألنه 

  . هو واضح

  : فله صورتان،  فماتسالماإل إىل د مسلم مث ارتد مث عاديولو قطع 

  . ة حال ارتدادهيحتصل السرا أن :األوىل

  . ه الثاينإسالمة حال ي السراحتصل أن :ةيالثان



١٦٧

  : قوالن األوىل ففي: ١

وعن العالمة ، ويف الشرائع واجلواهر ،ييب علأو ما عن اخلالفك، ه القصاصيعلن إ :األول

سقط الضمان يمسلم حالته فال نه أ  واملفروض،ة املضمونة حبال االستقرارياالعتبار يف اجلنا ألن ،همريوغ

  . ذا علله اجلواهر ك،تداء واالستقرار بعد حتقق عنوان القصاص االبنيباالرتداد املتخلل ب

، ةيل السراكة وياجلنا إىل وجوبه مستند ألن ،قصاص ال بأنه خ عن املبسوطيي الشكحم: الثاين

ة بأمجعها مضمونة بعد فرض متعارفة ين السراكفلم ت، حصل يف حال الردة ألنه وهذه بعضها هدر

 امرئطل دم يلئال ة يان الالزم الدكقصاص  ث اليوح، تبعضي ال والقصاص، بعضها حلال االرتداد

  .مسلم

 املضمونة رية غياملسلم والسرا ألن ،ةيه القتل مع رد نصف الديعل أن وهو،  احتمال ثالثكوهنا

بل ، قربهو األاالحتمال وهذا ، ةيرد نصف الديقتل وي أن  أوةيأخذ نصف الدي أن  فللويل،سببان لقتله

  .هيلإل ي املكساللعل ظاهر امل

، وهو قتل املسلم عمداً التخلل املزبور بعد عدم قدحه يف حتقق عنوان القصاص بأن ورد اجلواهر له

 إىل بل، دهيقاطع  إىل ستندي ال قتل املسلم عمداً إذ ، ظاهرريغ، صلح مانعاً وال موجباً لرد النصفيال 

املرتد الذي  أن لة هنا مبا تقدم منأ يف املسالمكقع الين كل،  مضمونريغاآلخر و  مضمونأحدمها، نيأمر

ان جرح كن إ بل، نبغييما ى س عليالم يف املرتد لك الإطالقف، ون مضموناًيكم قتله ك احلاريق لغحيال 

   .قوال الثالثةان األكن مضموناً يكمل  وإن ،ان القود بال شبهةك املرتد وقتله مضموناً

 ألن ، يف القصاصشكالنبغي اإلي ال ،هإسالمة حال يحصلت السرا إذا وهي ما، ةيويف الثان: ٢

 الشرائع ك بذلفىتأولذا ،  واالرتداد ال شأن له يف املقام،ء آخرية شكالقاطع بدون شر إىل القتل مستند

  . إشكاله وال يبل قال يف اجلواهر بال خالف أجده ف، وشارحاه

  ء يال ش أو ،نصفها أو ةي اجلاين الدىفعل، أًة خطيوقعت اجلنان إه مث إن



١٦٨

ان مع رد ك وإن ،املةكة اليانت الدكامل كان يف العمد القصاص الك فإن ،حسب القصاص

  .ما هو واضحكة يفال د وإالّ ،ةيان نصف الدكة ينصف الد

ة ذمة اجلاين ءصل براان األك ،حال االرتداد أو سالمة هل حصل حال اإليالسرا أن  يفكولو ش

  . ىفخيما ال ك ،ةيل الدكمن  أو ل القصاصكمن 

  



١٦٩

  

  ))إذا قتل مرتد ذمياً((

  : ففي قتله به قوالن، اًيلو قتل مرتد ذم): ١١مسألة (

 أدلة طالق إلك وذل،رشادر واإليما عن املبسوط واخلالف والشرائع والتحرك ،قتل بهي إنه :األول

بل ، افركملسلم بالقتل ايال نه أ ليشمله دل يس القاتل مسلماً حىتيل إذ ،رج املورد منهاخيومل  القصاص

والذمي ، مع عدم التوبة املرتد واجب القتلألن ( : بقولهكره املسالك ملا ذ،شرف من املرتدألعل الذمي 

ة يقر باجلزينه ال وأل، ه خالفاًي ف فإنهخبالف الذمي، اًإمجاعحته ين املرتد ال حتل ذب وأل،كذلكس يل

   .ىانته )أوىلق يقتل به بطري من الذمي ف حاالًأون املرتد أسويكف

ة ياحه الذمكنع من نميولذا ، سالم املرتد باإلمي لتحر،ما عن القواعدك التردد يف قتله به: الثاين

  .ه لو رجعيام علي ولوجوب قضاء الصالة والص،ومن استرقاقه، رث الذمي لهإومن ، اح الذمي هلاكون

 أدلةشملهما ي، ملة واحدةله كفر كوال، فرمهاكبعد  إذ ،ن الظاهر عدم استقامة هذه الوجوهكل

فر املوجب لشمول ك ال توجب عدم التساوي يف ال،وهذه الوجوه بعد املناقشة يف مجلة منها، القصاص

  . ه يف قتله بالذميريه الشرائع وغريولذا تبع اجلواهر وغ،  هلمادلة األإطالق

  . املستأمن وحنوهك الذمي ري وغ والذمي، الفطري وامللينيال فرق به مث إن

 أو مثإون لقاتله يك أن بعديو، ان مهدور الدمك ان يف حالة احلربكن إ اًيعم لو قتل املرتد حربن

ان يسف أبا جهل أبو قتل إذا فمثالً، سالمم اإلكقتله حمارب آخر منهم وراجعا حا وإن بل، ةيد أو قصاص

وال ، مهدور الدمان يسف أبا ال، ةين قصاص وال ديكمل  )صلى اهللا عليه وآله( هللاحال حرم رسول ا

ون مهدور الدم من  يكراه حىتكإوالزاين ب ون حاله حال القاتل يكمن جهة دون جهة حىتنه أ ىل عليدل

  . صل عدمهماان األكة ي يف القصاص والدكولو ش، جهة دون جهة

 وإن ،ما يف الشرائع واجلواهرك، قود قطعاً  فالسالماإل إىل لو قتل املرتد الذمي مث رجعه مث إن

   سالم اإلوجلب، افركقاد مسلم بيلعموم ال ، ةيفئا حال اجلنااكت



١٧٠

ان فراراً عن القتل كه لو ن إسالمإ :قالين رمبا كل، هيعلى عليعلو وال ي سالماإلوالن ، ما قبله

  . ما تقدم يف باب احلدودك ،أسلم إذا افر الزاين باملسلمةكيف قتل ال )عليه السالم( اإلمامشمله ما علله ي

  يفإشكالال ن ال خالف وكل، أيضاً كما تقدم هناكفراراً ال تشمله العلة   السالمان اإلكذا  إنعم

، مهاريما صرح به الشرائع والقواعد وغ ك،ولو لدرء احلد بالشبهة منهيقتص مل  إذا ،ة الذمييه ديعلأن 

ون يكث ال ي وح،ةيدال أو القصاص إما هيفف قتل حمترم ألنه ك وذل،مجاعه اإليعل أن بل احتمل اجلواهر

  .ون الثاينيكن أ و البداألول

والفرض سقوطه ، ه القصاصيون الواجب علكان القول بعدمهما باعتبار كمإقول اجلواهر مع ما أ

 سالماإلو، ف باملرتدكيلو قتله املسلم ف ون الذمي حمترماً حىتكان بعد كمه عدم اإليفف، سالمعنه باإل

  . يف بعض املباحث السابقة إليه ما أشرناك، مورهذه األشمل أمثال يال  )١(ب ما قبلهجي

  

                                                

. ٣٨ ح٢٢٤ وص ،١٤٥ ح٥٤ ص٢ ج:وايلغال )١(



١٧١

  

  ))جرح املسلم نصرانياً مث ارتدإذا ((

 بال خالف أجده ،فال قود اً مث ارتد اجلارح وسرت اجلراحةيلو جرح مسلم نصران): ١٢مسألة (

صدق ي فال ،ةيرازهاق نفسه مع السإة يف ية اليت هلا مدخليلعدم التساوي حال اجلنا،  من تعرض لهنيه بيف

 صل يف هذه املسألة ونظائرهااأل: كوقال يف املسال، ذا يف الشرائع واجلواهرك، افركافر تعمد قتل كه يعل

 دون ني احلالتىحدإة يف ءفاكفي اليكفال ، ة هلا مدخل يف االقتصاصية والسرايل واحدة من اجلناكأن 

   .خرىاأل

ان اجلرح كما  ل يفية من ويل القتي نصف الدمع رد  مبا تقدم من القصاصكنقض ذليوال : قولأ

س موجباً ياجلرح هنا له حيث إن، كتلف عن ذلخياملقام  ألن ،ة يف حال عدمهاي والسرا،ةءفاكيف حال ال

  .كما تقدم هناك والسبع يكالشركبل هي ، ست من اجلارحية لي والسرا،للقصاص

 ألن ،وهي اجلراحة أحدمهاؤخذ املسلم بين ال كل، ة من اجلارحياجلراحة والسران إ :قالين رمبا كل

 القاعدة ى فمقتض،ةي لوجود املماثلة يف حال السرا،ةيالسرا أي أحدمهاؤخذ بي و،افركؤخذ بالياملسلم ال 

عطي املسلم للنصراين ي أن مع لزوم، ةيه نصف الديولى رد علين ويل النصراين كل، قتل املرتد بالنصراين

  .ملسلم للنصراين مضمونجرح ا ألن ،أيضاًمة جراحته يق

  .ة الذمي لويل النصراينيعطي دي وإمنا ،قتل بالنصراينياملرتد ال  بأن قولي القصاص فىريمن ال ما أ

ان كمإب( :ة وعدم القصاصيمهم بالدكحى ل اجلواهر علكأش) قاليرمبا  (رناه يفكوهذا الذي ذ

دل يل يوال دل، افركعدم قتل املسلم بالى  القصاص املقتصر يف اخلروج عنها علأدلةه لعموم ياملناقشة ف

ما لو  يف بل وال،  يف الفرضكب يف عدم صدق ذليوال ر، تهاية وسراي يف حال اجلناةاعتبار املساواى عل

،  املانع من اقتضاء املقتضيسالم احلال لوجود اإلكه يف تليوعدم القصاص عل، اً مث ارتديقتل مسلم ذم

   .ىانته ،)هيتجه العمل مبا تقتضيفمع فرض عدمه ، زهاق النفسإوهو 

   إالّ ،الظاهرى  علإمجاعوال  ،رناهكما ذ كاألولان تاماً يف الشق ك وإن المهكو



١٧٢

ستحقه بعد يف كيف، ستحق القتليوقت القتل مل  إذ ،اً مث ارتديما لو قتل مسلم ذم ل يفكنه مشأ

لو قطع  أن لزم وإالّ ،ما بعده أو لهون االعتبار حبال القتل ال مبا قبك دلةظاهر األ أن مع وضوح، كذل

، لتزم به اجلواهري أن ظنيال  وهذا ما، ة املسلميه ديعطي أن افر لزمك مث أسلم الأًافر خطكد يمسلم 

   .خرى األمثلةذا يف األكوه

  



١٧٣

  

  )) قتل ذمي مرتداًإذا((

 ،ملة أو ةان عن فطركارتداد  أيو، لون من ألوان الذمي أي ،لو قتل ذمي مرتداً): ١٣مسألة (

  .إشكالبل وال ، هيبل يف اجلواهر بال خالف أجده ف، ره الشرائع وشارحاهكما ذك، قتل به

حمقون  ألنه ،ة لهيلك ال انيحون املرتد مهدور الدم يف بعض األكو، القصاص أدلة لعموم كوذل

ما  ك،مكاحلا إىل بةان مهدوراً بالنسك وإن ،القاتل إىل حمقون بالنسبةنه أ  إىلضافةباإل، ام االستتابةيأ

  . أفضل من املرتد ألنه ال وجه الحتمال عدم قتل الذمينه أ وذا ظهر، الم يف مثلهكتقدم ال

  . ما سبق كةيفضلاألى ل عليال دل: والًأنه أل

قتل يال  أن لزم الّإو، فركات بعد التساوي يف اليفضلمالحظة أمثال هذه األى ل عليال دل: اًيوثان

 إالّ قبليأفضل ممن ال  )عليه السالم(ى سيوع )عليه السالم(ى بقبوله نبوة موس ألنه ،هودييحي بالياملس

 :قوله ىل إهودين آمنوا اليأشد الناس عداوة للذلتجدن : هللاولقول ا ،)عليه السالم(ى نبوة موس

ىنا نصارإن قالوا ين آمنوا الذي مودة للذمأقر)١( .  

فر كلون من ال أيبل و، مرتداً أو اًيصلأافراً كان كواء س، له ملة واحدةكفر كال فإن ،انكف كيو

  .انك

  

  ))إذا قتل مسلم مرتداً((

 ،ةي وهل له د،ةافاكلعدم امل، وقرره شارحاه ما يف الشرائعك، قود قطعاً ولو قتل مسلم مرتداً فال

  :ه وجهانيف

م ك حمترم حلرينه غألو، لألصلهم ري وغكما اختاره الشرائع والعالمة واملسالك، ةيال د إنه :األول

تسرع  إذا ماك، اإلمامذن إقتل احلريب بدون ك حرام اإلمامذن إن قتله بدون  أاألمرى منته،  بقتلهسالماإل

  . ذنهإاحلرب بدون إىل 

   كذل بأن ناقشين قد كل(:  قال،ما احتمله اجلواهرك، ةيله الد إنه :الثاين

                                                

. ٨٢ اآلية: سورة املائدة )١(



١٧٤

 اختصاص عدم االحترام ىدعوفإن  (مرتداًما لو قتل الذمي  أي) األولقتضي عدم القود يف ي

 ريغ إىل حمقون الدم بالنسبة ألنه ،ةيومن هنا احتمل وجوب الد، هايل علي خاصة ال دلنيبالنسبة للمسلم

جزم به الفاضل يف القواعد نه أ مع،  بقتل املرتد مرتداًأيضاًنبغي عدم القود يبل  (:قال أن ىلإ )اإلمام

  . ةيان الالزم الدكه يوعل، هيالم وجكوهو ، المهكآخر  إىل )بهاينصوشارحه األ

أن  أحد لكالذي ل )صلى اهللا عليه وآله(  مثل ساب النيبري يف غكذل أن الم يفكقد سبق ال نعم

  . تاب احلدودك ما سبق يفك، اإلمام إىل قتله من دون رفعهي

  

  ))إذا قتل حمكوماً بالقتل((

وقال ، ره الشرائعكما ذك، ه القوديان علكلويل  اريفقتله غ، مسلم قصاصى لو وجب عله مث إن

   . ويل الدمريغ إىل حمترم بالنسبةنه أ ملا تقدم من، إشكالبال خالف وال : يف اجلواهر

ه القصاص مع ي فعل، الويلري مسلم القصاص فقتله غريغى وجب عل إذا م ماكح علميومنه 

س يل ألنه ،ه القودين عل أفالظاهر، اإلمام ريله غلواط فقت أو ولو وجب قتله بزنا، ة بدواي والد،الشرائط

عليه ( اًيعل ألن ،ةيد ه قود والين عليكمل : فقول الشرائع، القاتل إىل  فدمه حمترم بالنسبة،مأموراً بقتله

 ظاهر ريغ، نةيتأيت بب إالّ أن  القوديك عل:تهأوجده مع امرنه أ ى وادعقال لرجل قتل رجالً )السالم

  .الوجه

،  يف قتل من رآه مع زوجتهنسانهي يف مقام حق اإل إمنا مكات املتعرضة هلذا احليالروا  أنلوضوح

جواز ى ات عليفال داللة للروا، يف جواز قتل الزوج له )صلى اهللا عليه وآله( حال ساب النيبكفحاله 

طة ذا ات املربويوقد تقدمت مجلة من الروا، أشبهما  أو لواط أو ستحق القتل بزناي إنسانل كقتل 

  .تاب احلدودك م يفكاحل

 نياحلس أيب ابن أن ،شعرياألى موس إىل أيب تبكة يمعاو أن ىرو، بيد بن املسيسع أن ومنها

 أبو قال ،األمرعن هذا  )عليه السالم( اًيسأل يل علاف ي،ل علكشأوقد ،  مع امرأته فقتلهوجد رجالً

، وفةكعين الي ما هذا يف هذه البالدهللا وا: فقال :قال، )عليه السالم (اًيت عليفلق :)عليه السالم(ى موس

    وجدنياحلس أيب ابن أن ةيمعاو  إيلّتبك: قلت ، هذاكءن جايأفمن ، وال هذا حبضريت



١٧٥

 أبو ناأ :)عليه السالم( فقال ،ك يف ذليكه فرأي فءه القضايل علكشأوقد ،  فقتلهمع امرأته رجالً

  . )١(دفع برمتهإالّ و ما شهدى شهدون علي بأربعة ءجان إ ،احلسن

س من ينفسهم ل أل)ة والسالمهم الصاليعل(ئمة واأل )صلى اهللا عليه وآله( مدح الرسول: قولأ

مثل ، ضل الناسيعلماً لئال هللا ف الناس مبن جعله ايان من باب وجوب تعرك وإمنا ،ة النفسكيباب تز

 أا أسوين والدني الدكوهال، اًيدوا جسكهليب فيس بطبيراجع الناس من ليلئال  نفسه إىل بيدعوة الطب

  . ستحق االلتفاف حولهي والتفوا حول من ال ناً ومشاالًيميأخذ الناس  إذا تحققي كوذل،  اجلسدكمن هال

 باختصاص الزوج كل ذلكشين قد كل: ولذا قال اجلواهر، هي ما حنن فريفاملسألة غ، انكف كيو

  . كمملو أو ولد أو ب للرجليل قرى كحب علنسيم كوهذا ح: قال القواعد وإن ،م املزبوركيف احل

م من يل بالتعميلو ق حىت إذ ،شكالرفع اإلينه أ م الكم احليان جمرد تعمي لب)قالوإن ( :قوله: قولأ

ن  أبل الظاهر، لواط أو ستحق القتل لزنايمن قتل من ى باب الدفاع وحنوه فال ربط له بعدم القود عل

 بدون قصده الدفاع عن صاحب املرتل نهما مثالًي آخر لعداوة بسانإنقتله ن إ ه عنوةريالذي دخل دار غ

 ،ك ذلريغياملدافع عنه دفاعاً ال  أو تي قتله لصاحب البأدلةظاهر  ألن ،ه القوديان علكف عن دفعه يالضع

ستحق يف من يقتل بالس إذا ماك، ة املقررة شرعاًيفكي الريقتله بغي أن س لهيقتله من ل إذا هذا خصوصاً

 ،ستحق الرجميرجم من ال  أو ، فقتلهلباًكه ي علىغرأ أو ،كستحق ذليحرق بالنار من ال أ أو ،مالرج

  .ك ذلريغإىل 

، دم الزاين والالئط هدر بأن واستدل له، لهيدلى ل علكشأنه أ إالّ ،الم الشرائعك قرر كويف املسال

   ريغ، اإلمامذن إ مبن قتل احلريب بدون د الشرائعييواملثال املتقدم يف تأ، دمهما هدرى ل عليال دل أن :هيوف

                                                

. ٢ ح٦٩ الباب ١٠٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(



١٧٦

د يب األمرن معرفة الوقت املناسب للقتال وزمام  أالّإ، ة دم احلريبي هدردلةاملستفاد من األ إذ ،ظاهر

، ةيد  وال قصاصاًكستوجب ذليمل  وإن مثاًإذنه فعل إالقتال بدون  إىل تسرع فإذا ،الشرطكفهو ، اإلمام

  .  هو واضحامك، مه القتلكان حكل من ك أدلةستفد من يومثل هذا مل 

  

  ))شرط أن ال يكون القاتل أباً للمقتول((

 فلو قتل الوالد ،للمقتول  أباًون القاتليكال  أن ،من الشروط املعتربة يف القصاص: الشرط الثالث

بوالده قتل يالولد فما أ ،هيه علي بقسممجاعبل يف اجلواهر اإل،  واحدريما صرح به غك، قتل بهيولده مل 

  . اتي متواتر الرواكذلى دل علي و،وبوالدته

قتل  إذا قتل الولدي و،قاد والد بولدهيال  : قال،)عليهما السالم( أحدمهاعن ، ح محرانيصحك

  . )١(والده عمداً

 قال ،قتل بهيقتل ابنه أي سألته عن الرجل :قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ح احلليبيوصح

  .)٢(ال :)عليه السالم(

قتل ي و،قتل إذا قتل الرجل بولدهيال : قال )عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ساريل بن يوعن فض

  . )٣(قتل والده إذا الولد بوالده

قتل يو، قتل الوالد بولدهيال  :)عليه السالم( هللاعبد ا أبو قال: قال، ليح العالء بن فضيوصح

  . )٤(أًان خطكوإن  قتله إذا رث الرجل الرجليوال ، الولد بوالده

سائر كئة يان خط أو ك،نهيجل دان ألك سواء فاملعىن، ئة ال مقابل العمدي اخلطأاملراد باخلط: أقول

  . ك ذلريغ أو ما قاله الوسائلك، ةيالتقى ظاهره فالالزم محله على أخذ علإذا ما أ ،قتل العمد

  : قال،مهأتل عن رجل ق )عليه السالم( جعفر أبا  سألت: قال،دةيعب أيب حيوصح

                                                

. ١ ح٣٢ الباب ٥٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح٣٢ الباب ٥٦ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣ ح٣٢ الباب ٥٧ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٤ ح٣٢ الباب ٥٧ ص١٩ ج:الوسائل )٤(



١٧٧

ا صاغراً،ي ا أ وال قتل رثهاي وال ،فارة لهكظن قتله)١( .  

قتل االبن ي و،قتله إذا ب بابنهقتل األيال  :قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ريبص أيب وعن

  . )٢(قتل أباه إذا هيبأب

، ال : قال،قتل بهيأابنه قتل ي سألته عن الرجل :قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، وعن احلليب

  . )٣(قتلهإذا  اآلخر أحدمهارث يوال 

 )عليه السالم( ايعلن إ :)عليه السالم( هيعن أب ،)عليه السالم( عن جعفر، سحاق بن عمارإوعن 

د حيو، قذفه إذا د الوالد للولدحيوال ، قتله إذا قتل الولد بالوالديو، قتله إذا قتل والد بولدهي ال :قوليان ك

  . )٤(قذفه إذا ولد للوالدال

ن كول، قتل بهيال  :قال ،عبده أو قتل ابنهييف الرجل  ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، وعن جابر

  . )٥( عن مسقط رأسهىنفيو، داًي شدضرب ضرباًي

قود لرجل أصابه والده  النه أ ىوقض :قال ،)عليه السالم( ني املؤمنريمأعن ، فيتاب ظركويف 

  . )٦(قادية وال يون له الديكه وريب من قطع وغيه فأصابه عيه فيعلب يعيمر أيف 

صلى ( ة النيبي يف وص،)هم الصالة والسالميعل(عن آبائه  ،)عليه السالم( عن الصادق، ثيويف حد

  . )٧(قتل والد بولدهيال  ي علاي :قال ،)عليه السالم( لعلي )اهللا عليه وآله

  قام احلدود يال : قال ،) اهللا عليه وآلهصلى( عن النيب، ة الغوايليويف روا

                                                

. ٥ ح٣٢ الباب ٥٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٦ ح٣٢ الباب ٥٧ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٧ ح٣٢ الباب ٥٨ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٨ ح٣٢ الباب ٥٨ ص١٩ج :الوسائل )٤(

. ٩ ح٣٢ الباب ٥٨ ص١٩ ج:الوسائل )٥(

. ١٠ ح٣٢ الباب ٥٨ ص١٩ ج:الوسائل )٦(

. ١١ ح٣٢ الباب ٥٨ ص١٩ ج:الوسائل )٧(



١٧٨

  .)١(قتل الوالد بالولديوال ، باملساجد

  . اتيها من الرواريغإىل 

  

  ))فروع((

 نيعلم عدم الفرق بي ،بل ومناسبة االحترام، ات عدم القتليواملناط يف روا، فية ظريومن روا

  .ذاكوه االبنلعضو ب قطع عضو األيفال ،  به اجلواهرفىتأما ك، النفس والطرف

، احتماالن ،قتل بولده من الزنايهل ما أ ،ب بولده من الشبهة يف عدم قتل األشكالنبغي اإليوال 

 ،خذ بنته املخلوقة من ماء الزناأوز له جيولذا ال ،  وشرعاًلغةً والدنه أ ومن، احلالل إىل من انصراف النص

  .  وأقله درء احلد بالشبهة،بأقر والثاين ،اح وهناكتاب النك مما تقدم يف ك ذلريغإىل 

ر بقدر ما ي والتعز،رثية ملن يفارة اجلمع والدكب القاتل األى عل أن  يفشكالنبغي اإليال ه مث إن

 ال فوجوبه مطلقاً وإالّ ،مكرآه احلا إذا ماى ب حممول عليوما تقدم يف خرب جابر من التغر، مكراه احلاي

  .كثبت بذلي

، طالقمن اإل،  احتماالن،كما صرح به يف املسالك ،كملسلم ذلافر والولد اكب الأم كح أن وهل

 أدري فاحلد كولو ش، الولد املسلم إىل افر بالنسبةكستحقه الي نوع من االحترام الذي ال كذل أن ومن

  .بالشبهة

 خصوصاً، ومن االنصراف، طالقمن اإل، احتماالن ،نيريثكوالداً أقتل  إذا كذلكم كوهل احل

للمناط ولقوة ، أقربوهذا الثاين ، افركتعود قتل اليمل  إذا افركقتل باليلم الذي ال املس أن وقد تقدم

  .االنصراف

، هيبب وولده ألاأل أن ومن، قتليب بال واسطة فب يف األمن ظهور األ، احتماالن، بب األأويف 

وعن ظاهر ، ه خالفاًيمل أجد ف: بل يف اجلواهر،  واحدريوقد صرح بعدم الفرق الشرائع وشارحاه وغ

  . هي علمجاعه اإلحيصر أو اخلالف

  .وأقله الشبهة الدارئة للحد، كذلكجداد األ أن علميومنه 

صلى اهللا ( م الشرعي وساب النيبكما يف اجلالد واحلاك ،قتله حبقيمل  إذا هيبأقتل بي إمنا الولد مث إن

قتله بأمر  ألنه ،إشكالبال ، تل للولدفال ق وإالّ ،أشبهد الزنا بزوجته وما يومر، واللص املهاجم )عليه وآله

  . واحدريما صرح به غك، فارةكرثه وال يان كولذا ، الشارع

  قتل يتل اجلائز القى ويف ما سو

                                                

. ٦ ح٢٩ الباب ٢٥٦ ص٣ ج:املستدرك )١(



١٧٩

  .دلة األطالقإل، هيه علي بقسممجاعبل يف اجلواهر اإل، خالف  والإشكالبال ، هيبأالولد ب 

الظاهر  أن ومن،  واحدريوقد صرح به غ،  القتلأدلة إطالقمن ، احتماالن ،م بولدهاوهل تقتل األ

الولد  أن ماك، نياق الولد مشل االثنيل يف سيق إذا الوالد ألن ،مب واألعم من األ السابقة األدلةمن األ

ب ال األ أن يف أحد كشي ولذا ال ،)١(ووالد وما ولد: قال سبحانه ،نثىر واألك الذنيشمل االثني

ده يؤيو، ايفكسما عن اإلك، أقربوهذا ، لفاظ السابقةاأل إالّ  يف املقامال نصنه أ مع، قتل بنته إذا قتلي

 ،ب لألكالولد مملو أن قتل والد بولدهيال نه أ العلة يف :ميبراهإ علي بن ة العلل حملمد بنيالعلة يف روا

  .)٢(يكب ألكنت ومالأ :)صلى اهللا عليه وآله( هللالقول رسول ا

  .ةءقله الشبهة الدارأو، مكهلم نفس احل، بمن طرف األاجلدات كجداد من طرفها ه فاأليوعل

وقد ، هيه علي بقسممجاعبل يف اجلواهر اإل، ه وال خالفي فإشكالفال ، مهاتد باألاألوالما قتل أ

  .هيدة عليعب أيب حةيتقدم داللة صح

  .يعل أيب ي عنكمن احمل إالّ ،قتل بعضهم ببعضياء قرباأل أن  يفإشكالال خالف وال نه أ ماك

  . ذا الزوجانكو

مه أومن قتل ، من قتل ذا رحم له قتل به: قال إنه ،)عليه السالم( عن الصادق، ويف خرب الدعائم

قتل  إذا من الوالد الّإقتل بعضهم بعضاً  إذا اتبقاد من القراي و،راثه عنهاترث ورثته ي ومل قتل ا صاغراً

  . )٣(ولده

 ،قتله إذا قتل بهيال نه أ ماك، اً بالنارإحراقولو   القتلأقسام نيقتل بولده بيالوالد ال  أن وال فرق يف

  . به الهللا قتل حبد ا ألنه ،أشبهما  أو الط به ذاإ ام ال

  

                                                

. ٣ اآلية: سورة البلد )١(

. ٣ ح٢٩ الباب ٢٥٦ ص٣ ج:املستدرك )٢(

. ١ ح٢٩ الباب ٢٥٦ ص٣ ج:املستدرك )٣(



١٨٠

  

  ))لو ادعى أن فالناً أبوه((

قتله مل ف ،كب ذلر األكن أو يعترفي أن ومن دون، بوهأفالناً إنسان أن لو ادعي ): ١٤مسألة (

 أو اعترافى توقف عل وإالّ ،ان املدعي بالغاً عاقالًك إذا ،نفسهم جائزأى ء عل العقالإقرار ألن ،قتل بهي

 إالّ أن اللهم ،ةءرقتل للشبهة الدايت مل كس وإن ،ر قتلكنأ وإن ،قتلياعترف مل  فإن ،ار القاتلكنإ

  . القصاصأدلةفاملرجع عمومات ،  البالغريال عربة باعتراف غ إنه :قالي

  .ن حجةيكمل  وإن ،ورث الشبهةياعتراف الولد  فإن ،شبهة الدارئة عدم القتل للقربن األكل

،  من طرق ثبوت النسباألول فإن ،نةيبالب أو اعيالشوبوته بالشهرة أثبت  إذا بقتل األيذا ال كو

  .ة مطلقاًية حجة شرعيوالثان

القرعة وخرجت  ،هاريل غيث ال دليح نهمايقرع بأ فإن ،طياللقك  اثنان ولداً جمهوالًىادعوإذا 

قرع ينه أ فالظاهر،  قبل القرعةأحدمهاقتله  وإن ،حكامل األكه يب علترت وت،هو فهو أبأحدمهاباسم 

ولذا ، لة قبل القرعةكلها مشك أشبهزه وما ية جتهيرثه ووالإهما ويأوقتل ، لكل أمر مشكل ألا ،أيضاً

 النص طالقإل، اًيه احتماله قوريشف اللثام وغكبل عن ، القرعة إىل  رمبا خطر االستناد:قال الشرائع

، عدهبل ا قبل قتل الولد الأالقرعة بى  علشكالواإل، لكل أمر مشكحلاقه بالقرعة اليت هي لإبى والفتو

  . ل القرعةيشمله دليف، لكاملقام أمر مش ألن ،ال وجه له

قتل  وإمنا ،قتل بهي مل أحدمهاسم اخرجت القرعة ب فإن ،كذلكم كان احلكلو قتاله  إنه علميومنه 

  .ويل املقتول قصاصاً إىل ةيمع رد نصف الد اآلخر به

نفسهم أى  العقالء علإقرار ألن ،ه قتل بهيين لست أبإ مث رجع القاتل وقال أحدمهااه وقتله يعدولو ا

به مل اعترافهما  ألن ،ولو رجعا قتل به القاتل، قتل بهيرجع القاتل مل ي القاتل ومل ريولو رجع غ، جائز

قتل من خرجت القرعة يوال ، فارةكل منهما الى كان علك أحدمهارجع يولو قتاله ومل ، حدمها ألعلهجي

  .بامسه

 أو ،شبهةاآلخر  زوج وأحدمها أو ،هائاانا شبهة وطكسواء ، نيحد الرجلولو ولد مولود حمتمل أل

  . ما تقدمكف، م الولد ثابت بالزناكح أن ىبناًء عل ،المها زناك



١٨١

  .العاهر احلجرى عل ألن ،ان الولد للزوجك اًيزاناآلخر  زوجاً وأحدمهاان كلو   بأنهكال ش، نعم

ملا ، بعده أو سواء قبل القتل، ون بالقرعةيك أحدمهام يف حلوقه بكاحلاملشتبه  نفي ،لى كوعل

 ألنه ،نفع هنا جحودمهايوال ، ا يف قتلهكذا لو اشتركو، أيضاًم القرعة آت بعد القتل كح أن عرفت من

 ،مولود له بأنه ان النفي باللعان بشرائطه مع عدم العلمك إالّ إذا اللهم، قرار البنوة بالفراش ال باإلثبت

  . ما هو واضح كة ال تقاوم العلمي الظاهردلةفاألوإالّ 

  واللعانقراراح واإلكا مرتبطة بالنحيث إن كل، عابيلم حول املسألة باستكاجلواهر ت مث إن

  .تبك الكتل إىل المكلنا الكأو

  

  ))إذا قتل الرجل زوجته((

  : ثبت القصاص لولدها منه قوالنيولو قتل الرجل زوجته فهل 

 ،املشهور إنه كبل يف املسال، خ والعالمةيره الشكما ذك، قتص من والدهي أن كلميال  إنه :األول

 دلةوم األلعم: كقال يف املسال، رث الولد قصاصهإثبت ي ال كذلك، ثبت قصاصه بالولديما ال كإذ 

  . ة العلةيوصالح

 واخلارج ، القصاصأدلة طالق إلكوذل، ده اجلواهريما هو ظاهر الشرائع وأك، كلمي إنه :الثاين

  .منها صورة قتل الوالد بولده

 ، املستثىندلةوال عموم أل،  الولدريقتل بغ ألنه ،ة ممنوعةيواألولروه من كوما ذ، قربوهذا هو األ

   .)١(ناثاًإشاء يهب ملن ي :)صلى اهللا عليه وآله(  املنصوصة بقول الرسول العلةما ال تشمل املقامك

  . صح التعدييومبثلها ال ،  من العلة فهي مستنبطة ال منصوصةكره املسالكما ما ذأ

  . ك ذلريغ إىل ،ب األريأخته من غكمه أ ريورث الولد القصاص لغ إذا حال ما عرفيومنه 

  قتل الوالد بالولد  إالّ إذا شمليال ، )٢(قاد والد بولديال  :)معليه السال( قوله فإن ،انكف كيو

                                                

٨٢ ح١ ب٢٣٦ ـ ٢٣٥ ص٨ج:  ، والرواية يف التهذيب٤٩اآلية :  الشورى سورة)١(

. ١ ح٣٢ الباب ٥٦ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



١٨٢

 ،لواطاً أو د نفسه قتالًيري ألنه ما لو قتلهك، سبابولذا تقدم جواز قتله له بسائر األ، سواه دون ما

ب زوجته وماتت قبل اللعان واحلد وال وارث ذا البحث لو قذف األكو، ك ذلريغ أو زوجته أو ولدهأو 

  .هيفاء احلد من أبي استكلميالولد  فإن ،ولده منهاإالّ  كلذل

 ا كن التمسكمي فال ، احلقوق الثابتة شرعاًريهي يف غ إمنا ،نيافركانا كولو  واملصاحبة باملعروف

  . مه املتوفاةأفاء حق يم بعدم حق الولد يف استكجل احلأل

 ريم املقتولة ولد من غان لألكو لنه أ  يف،ما ادعاه اجلواهرى عل ما ال خالفك إشكالال ، نعم

 أن من، قذفالما تقدم يف حد ك امالًكفاء احلد يف القذف يوله است، ان له القصاصك، ب القاتلاأل

  . خرون اآلىعف وإن هؤفايل استكبل ل، هميوزع عليرث اإلكس ينه لأطالب به وي أن لكل

رد نصف ي أن هيان علك الرجل راد ويل الزوجة قتلأ فإذا ،جتهالزوج قتل زو أن املفروض مث إن

ان للرجل ك فإن هريمن غ أو د قتل الرجل ولدها منهيمر أن املفروض حيث إنو، ويل الرجل إىل ةيالد

 الوارث من النصف الذي كب ذليرد نصي أن د القتليمرى ان الالزم علكد لقتله ي هذا املرريوارث غ

  .د قتلهيريورثة الرجل الذي ى ه رده عليب علجي

القود وال  اآلخر ىل منهما علكان لكمه أاآلخر و، ن أباهيالولد أحد ن أبوان وولدان فقتلاكولو 

ال من كوي أن ني فللولد،قتله ظلماً إذا ة من مقتولهيد رث قصاصاً واليالقاتل ال  ألن ،ه القاتلكشاري

  . كان هلما ذلكقتالمها يف وقت واحد يالن كيان الوكولو  اآلخر،قتل ي

 ميال وجه لتقدنه أ والظاهر، فاملرجع القرعة وتشاحا يف املقدم اآلخر قتلي أن ل واحدكأراد  إذا ماأ

 مث ،أوالً قتلي الً أوبل القاتل، القرعة إىل قال ال حاجةيفال ، ل لهيال دل إذ ،القاتل الذي تقدم يف قتله

  .  احتماالنونه آمثاًكففي  دون القرعة  فقتلأحدمهاولو تقدم ، اًيل املقتول قتل القاتل ثانكي وتوىلي



١٨٣

 ميقال بتقديقد نه أ ره اجلواهر منكال وجه ملا ذنه أ نيومنه تب، قتلهي اآلخر فورثة، انكف كيو

  . سبحانه العاملهللا وا، قترنايمل  إذا ةيقدم جنااالقتصاص من األ

  

  ))شرط أن يكون القاتل بالغاً عاقالً((

وال ، لفاً بالعقل والبلوغكون القاتل ميك أن من الشروط املعتربة يف القصاص: الشرط الرابع

 يف اشتراط إشكالما ال خالف وال كه يه علي بقسممجاعبل اإل، األول وال خالف يف اشتراط إشكال

  . هيه علي بقسممجاعبل اإل، الثاين يف اجلملة

 اعمجبل اإل ن املشهوركل، بلغ عشراً إذا قتص من الصيبينه أ ة واالستبصاريالنهايف خ ينعم عن الش

اشتراطه يف ى  علمجاعة اإليخ نفسه والغنيبل عن اخلالف للش، اشتراط البلوغ الشرعيى قبله وبعده عل

  . االقتصاص

 رفع القلم عن الصيب حىتنه أو، ث رفع القلميحد اشتراط العقل والبلوغى دل عليف، انكف كيو

  . ظقيست يوعن النائم حىت، قيستف يوعن انون حىت، تلمحي

، )عليه السالم (هيعن أب ،)عليه السالم( عن جعفر، سناداملروي عن قرب اإل، البختري  أيبوخرب

 عمدمها ،بلغيق والصيب الذي مل يفييف انون واملعتوه الذي ال  :قوليان ك إنه )عليه السالم(علي عن 

  . )١( وقد رفع عنهما القلم،خطأ حتمله العاقلة

 أو انك أً خط،عاقلتهى ة املعتوه عليعل جناجي )عليه السالم( ني املؤمنريان أمك: ح حممديويف صح

  . )٢(عمداً

سأله عن رجل جمنون ي )عليه السالم( ني املؤمنريأم إىل تبك ركب أيب حممد بنن إ :وينكوخرب الس

   .)٣(ءه سواأوجعل عمده وخط، ة عل قومهيالد )عليه السالم(  فجعل، عمداًقتل رجالً

 يف مسألة تاب احلدودك ات يفيوقد تقدم مجلة من الروا،  العامة واخلاصةاتيها من الرواريغإىل 

  . انونى ري علجياحلد ال أن 

                                                

. ٢ ح٣٦ الباب ٦٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح من العاقلة١١ الباب ٣٠٧ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥ ح من العاقلة١١ الباب ٣٠٧ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



١٨٤

 ،)عليه السالم(علي  عن ،)عليه السالم( هيبأعن  ،)عليه السالم( عن الصادق، رواه محاد مثل ما

  . )١(قظيست يىتالنائم حى وال عل، كدر يصيب حىتى وال عل، قيف يجمنون حىتى حد عل ال: قال

هذه جمنونة آل ن إ :وقال )عليه السالم(علي   فردهاةيث أمر عمر حبد جمنونة زانيح، دية املفيوروا

عقلها ى ا مغلوبة علأو، قيف يقد رفع القلم عن انون حىت )صلى اهللا عليه وآله( النيبن أ و،فالن

   .)٢( عنها احلدأعمر فدر إىل  فردوها،ونفسها

  . ك ذلريغإىل 

  .نا عاقلأ أو ،نا جمنونأ :نه لو قالأو،  يف اجلنونكمسائل الش تاب احلدودك قد تقدم يفه مث إن

ان كمال وى صلوا علحي أن رجين هلم مال ومل يكان ومل  أو كن للمجنون عاقلةيكمل ه إذا مث إن

، هيس عليله نأ ىعلى النص والفتو أن من، احتماالن ،عطي املال من نفسهيفهل ، للمجنون نفسه مال

ما يف ك، نفس املتلف إىل صل توجه الضمانفاأل وإالّ ،صورة العاقلة ذات القدرة إىل ومن انصرافهما

  .أقرب والثاين ،)٣(ىخرأوال تزر وازرة وزر : ولقوله سبحانه، موالضمانات األ

ال نهم كل ن الوصولكمأ أو ،هميلإن الوصول كمين ال كل، انت له عاقلة ذات مالك إذا ذاكو

  . )٤( مسلمئطل دم امريال مة ي بضم،التقاص من أمواهلم أو خذ منهماألى دفعون وال قدرة علي

  .مال انون إىل هم املال ال تصل النوبةؤعطاإ ىرجيان له عاقلة كلو نه أ علميومما تقدم 

  

  ))إذا مل يكن للمجنون وال لعاقلته مال((

ب واجلامع ية والتهذيما عن النهاك، ت املاليبى ة عليدفهل ال أيضاًن لنفس انون مال يكمل وإذا 

   ديوافقه خرب بري و،ن له عاقلةكيف مسألة ما لو مل ت

                                                

. ١ ح٨ الباب ٣١٦ ص١٨ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح٨ الباب ٣١٦ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

. ١٦٤ اآلية: نعامسورة األ )٣(

. ٤٤١ ح١٦٠ ص٢ ج:وايلغال )٤(



١٨٥

تسقط  أو ،ما عن السرائرك  نفسهاإلمامى ة عليالد أن  أو،شف اللثامكما عن  كيتالعجلي اآل

  .  احتماالت،ةيالد

نه أو،  مسلمامرئطل دم يال مة ي بضم،نهااملقام من أ ونياملعد ملصاحل املسلم بأنه :ولاستدل لأل

  . اةكل الزيشمله دليف )تعاىلهللا ل ايسب(من 

 أيب  عن،عن الساباطي، اتيتاب الدكمن ى عمم عمد األك يف باب حكبل وما رواه املستدر

 رجل ني فقأ عىعمأعن  )عليه السالم( جعفر أبا سألت: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، دةيعب

ن له مال يكمل  فإن ،ة من مالهيه الدي هذا ف، مثل اخلطأىعمدة عمد األيعب أبا اي :فقال، مداًح متعيصح

  . )١( مسلمامرئبطل حق ي وال ،اإلمامى  علكة ذليفد

ن يه ديمن مات وعل :)صلى اهللا عليه وآله( مثل قوله، ت مالهي ب)اإلمامى عل(ن املنصرف من إف

 حيث إن، ك ذلريغ إىل ،)٣(ه وزرهيت فعلين الغارم امليد دؤيمل مام إذا  أن اإلمن وما ورد، )٢(يه علتيفد

  .ت املاليظاهرها ب

قتله مسلم  إذا املسلم أن لةأففي مس، ه الغرميومن له الغنم عل، ت املال له الغنميب أن كد ذليؤيو

 هيته فهو ولبامن أسلم من قرن إ :ثييف حد )عليه السالم( ورد عن الصادق، الذمي إالّ س له ويليول

شاء  وإن ،شاء قتل فإن ،مرهأ ويل اإلمامان ك أحد سلم من قرابتهيمل فإن  :)عليه السالم( قال أن إىل

  . )٤(نيت مال املسلمية فجعلها يف بيخذ الدأ

ى ان علك  مسلمئطل دم امريال ه حيث إنو،  عامةنيس من مصاحل املسلميهذا ل بأن :وللثاين

 وملا تقدم ،ه الغرميفعل ،هيالزائد له واملعوز علن إ :ث ورديح، ما يف اخلمسك  الغنممامنه لإلأو، اإلمام

  . كة املستدريمن روا

                                                

. ١ ح٣٢ الباب ٢٥٦ ص٣ ج:املستدرك )١(

. ٥ ح من أبواب الدين والقرض٩ الباب ٩٢ ص١٣ ج:كما يف الوسائل )٢(

. ٢ حوالقرض من أبواب الدين ٩ الباب ٩١ ص١٣ ج:الوسائل )٣(

. ١ ح من القصاص٦٠ الباب ٩٣ ص١٩ ج:الوسائل )٤(



١٨٦

  . بعد فوات موردها أحد ىة عليون الدك عدم أصالة: وللثالث

وقد عرفت ، ةي مورد الدريمام الغنم يف غولإل، نيفرد من مصاحل املسلم بأنه : الثاينأدلةى رد عليو

  . ت املاليب إىل ةيلرواانصراف ا

  .لي بعد وجود الدللألصلال جمال  إنه :الثالثى وعل

  .  وال جمنوناًقتل ال بقتله عاقالًيهذا فانون ال ى وعل ى،قو هو األاألولفالقول 

  .ما تقدم يف باب احلدودى دب علأ زيمياً كان مدرك إذا نعم

  

  ))ال يقتل الصيب إذا قتل((

وقد عرفت ، عاقلتهى ته علي ود،دبأزاً يان ممك وإذا ،بالغ وال بصيبقتل الصيب ال بيذا ال كو

ما عن ك، هيث رفع القلم امع عليوحلد، اط يف الدماءي واالحتلألصل ملا تقدم وكوذل، هي علمجاعاإل

  . هي علمجاعل اإلين حتصكميبل ، السرائر

  . )١(ه واحدأعمد الصيب وخط :)عليه السالم( عن الصادق، ح ابن مسلميوصح

  . )٢(ان خطأ حتمله العاقلةيعمد الصب: سحاق بن عمارإيف خرب  )عليه السالم( ني املؤمنريمأوقول 

  .)٣(بلغ خطأ حتمله العاقلةيعمد الصيب الذي مل : سنادواملروي يف قرب اإل

  . ك ذلريغإىل 

وقد ، )٤(خطأ الغالم عمد أن ىمثل ما دل عل، خالف املشهورى ات تدل علي رواكهنا مث إن

  . تقدم مع جوابه

عليه ( هللاعبد ا أيب عن، وينكة السيرواك، شبار اقتص منهأ طوله مخسة غبلنه إذا أ ىومثل ما دل عل

  ل عن رجل وغالم ئس )عليه السالم( ني املؤمنريمأن إ :)السالم

                                                

. ٢ ح من العاقلة١١ الباب ٣٠٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٣ ح من العاقلة١١ الباب ٣٠٧ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ح٨ الباب ٢٨٨ ص٣ ج:انظر املستدرك )٣(

. ٣٤ الباب ٦٤ ص١٩ ج:الوسائل )٤(



١٨٧

مخسة ن قد بلغ يكمل  وإذا ،شبار اقتص منهأبلغ الغالم مخسة إذا  :فقال ،ا يف قتل رجلكاشتر

  . )١(ةيشبار قضي بالدأ

ونه يف مورد مل كواحتماله ل، شبار يف موردأ مبثل مخسة فىتأعمر  ألن ،ةيوقد تقدم احتماله للتق

من باب ضرب  )عليه السالم( اإلمامم به كفح،  غالباًكصادف ذليان البلوغ كو عمارهل البلد األأعلم ي

مثل ما دل ، هم واملهم من باب األك القاعدة بذل)المعليه الس(ضرب  وإمنا ،ةيلكمن باب ال ال، القاعدة

خ يملا رواه الش أو ، مشوله للقصاصىبدعو ه احلديم عليقأاه ويبلغ عشراً جاز طالقه ووصانه إذا أ ىعل

ة يخ العمل مبضمونه يف النهايي عن الشكوقد ح، بلغ عشراً إذا قتص من الصيبينه أ  مقطوعاً منمرسالً

 واحد من ريما اعترف به غك، مل نظفر ا مستندة إنه ن يف اجلواهركل ،واملبسوط واالستبصار

  . نيساطاأل

هذا ى ة قدم السابق علأافكلو فرض امل  حىت، ما تقدمكقاوم ذليفال ، حالى أي وعل: أقول

  . خيمن نفس الش  املنقول حىتمجاعبالشهرة احملققة واإل

واحلسن بن ، مان بن حفصيرواه سل مثل ما ،بلغ مثان سنوات إذا قامة احلدودإى ومثل ما دل عل

ه ي فجائز أمره يف ماله وقد وجبت علنيبلغ مثان سنإنه إذا  :قال )عليه السالم( ريكعن العس، راشد

ز ييف هذا احلال ممنه أ ىان البد من محلها علك مجاعا خمالفة للنص واإلحيث إو، )٢(الفرائض واحلدود

تاب ك  وقد اخترنا يف،ةرياء احلقيشز من األيه للمميصح التصرف فيما   إىلصح تصرفاته بالنسبةيغالباً ف

 ،الثبوت) الوجوب ( ومعىن، البالغ ال حرمتهريراهة معاملة غكما اختاره الشرائع وآخرون من  التجارة

 رد أو ي،ةيالتقى مل عل أو حي،ما هو واضح كزياملمى دب يف احملرمات ثابتة علالصالة وحنوها واألفإن 

  ولذا قال  ،) السالممعليه( أهله إىل مهعل

                                                

 .١ ح٣٦ الباب ٦٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٤ ح١٥ الباب ٣٢١ ص١٣ ج:الوسائل )٢(



١٨٨

ه يمجع علأبل ملا ، صول املمهدةات مع ضعف سندها شاذة خمالفة لأليهذه الروان إ( :كيف املسال

   .ى انته)مور الثالثةعترب يف ثبوت القصاص البلوغ بأحد األيو ، إليهالتفتيفال ، من شذ الإ املسلمون

  

  ))فروع((

ما أ ،اتمجاعه النص واإليبل عل،  والخالفإشكال بال، قتل بهياً فال سانإنقتل انون ه إذا مث إن

خالف  بل يف اجلواهر بال، نهميما هو املشهور بك ،قتليفهل ، اً مث خولط وجنإنسانقتل العاقل إذا 

ـ ث عنونا الباب بيح، كمهما بذلك عدم حكظهر من الوسائل واملستدريما ك ،ال أم ،ننايه بيأجده ف

ان ك وإالّ ،هايولعله لتوقفه ف، ر املسألةكذي مل كبل واملسال، )وهو عاقل مث خولط حداًأتل م من قكح(

  .احتماالن، ه شرح عبارة احملققيالالزم عل

ل عن رجل ئس )عليه السالم( جعفرأبا ن إ :د العجلييرواه بر وهو ما، من النص اخلاص يف املسألة

ن يقوماً آخر مث إن، خولط وذهب عقله الشهادة حىته احلد ومل تصح يقم علي عمداً فلم قتل رجالً

س به علة يح لي قتله وهو صحنيقتله حنه أ هيشهدوا علن إ :فقال ،قتلنه أ ه بعد ما خولطيشهدوا عل

ة من يورثة املقتول الد إىل عرف دفعتيان له مال كو كه بذليشهدوا عليمل  وإن ،من فساد عقل قتل به

  .)١( مسلمامرئطل دم يت املال وال ية من بيعطي الدأ  ماالًكتريمل  وإن ،مال القاتل

 عمداً مث خولط القاتل يف قتل رجل رجالًإذا  :)عليه السالم( جعفر أبو قال، سالمويف دعائم اإل

  . )٢(عاقلتهماى  الصيب وانون علوما جىن، شاء ويل الدم إذا قتل، ح العقليقتل وهو صح أن عقله بعد

 أن عد جداًبومن املست، جن بعده أو لقلم عن انون الشامل لفعله حال اجلنونات رفع اإطالقومن 

   زىننه إذا أ  أو،لو ارتد عن ملة مث جن قتل بأنه فتواي

                                                

. ١ ح٢٩ الباب ٥٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٢٦ الباب ٢٥٥ ص٣ ج:املستدرك )٢(



١٨٩

  .به يف بعض املوارد فتواأ وإن ،ك ذلريغ إىل ،الط قتل إذا  أو، رجمحمصناً

ة منعتهم يات الدإطالققوة أن  ماك، انت خاصةك وإن ةي متنع عن العمل ذه الرواطالقوقوة اإل

 جراء احلد بدون السماعإل كشيخصوصاً و، خصأة يانت الثانك وإن ة ولد الزنايات ديعن العمل بروا

له بقيجرح الشهود مبا  أو ،قتلهينه مل أو،  دافع عن نفسهان عاقالًكن إ فلعله، هي علىدفاع املدعإىل 

  . كذلى قام القرائن علأ وتله مثالًقأراد  أو راد اللواط بهأ ألنه ،قتلته دفاعاً عن نفسي: قال أو ،مكاحلا

 نيوب) خالف ال( نيفرق ب إذ ،عدم تتبعه التامى ل عليفهو دل، خالف أجده  اجلواهر الىما دعوأ

  . ما هو واضحك) جدهأخالف  ال(

  . املوجب لدرء احلدكفال أقل من الش، انكف كيو

 ،العاقلةى ة عليانت الدكقتله وهو جمنون ن إنه أ دية برياروى  علشكالرد اإلينه أ  إىلضافةهذا باإل

ى  علكلتزمون بذليوهل ، ة يف ماله خالف القاعدةيون الدكف، ه القوديان علكح يقتله وهو صحوإن 

   .خالف القاعدة

  

  ))إذا قتل البالغ الصيب((

بل ، صحابثر األكوهو مذهب أ، ما يف الشرائعك، صحاألى لو قتل البالغ الصيب قتل به عله مث إن

نا أصحاب ني بظهري السرائر هو األكويف حم، الًي وحتصووفاقاً للمشهور نقالً، كما يف املسالكهو املذهب 

ما  عدا،  القدماءنيبل وال ب، ن منهمي املتأخرنيخالفاً ب هيبل مل أجد ف،  منهمنيه عند احملصليواملعمول عل

  . هرما يف اجلوا ك، عن احلليب من عدم قتله بهىكحي

  . القصاصأدلةات إطالقاملشهور ى دل علي: أقول

ل ك: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، هأصحابعن بعض ، عن ابن فضال، خيوما رواه الش

  . )١(ه القوديتعمد فعلي أن بعد، اًريب أو كاًريصغ، ئاًيمن قتل ش

                                                

. ٤ ح٣١ الباب ٥٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(



١٩٠

 إطالق من قربأه يء علي ش فإن إطالق،طفل ساعة ء من جهة مشوله حىتي شإطالقولعل 

  مثل،ءيل شخص شك أن الثاين باعتبارى  علاألولغلب يء والشخص قد يمجع الش وإذا ،شخص

فمنهم من  ليباعتبار شرافة ذي العقل من قب، األولى طلق الثاين عليوقد ) ءيل شكرب كأهللا ت ايرأ(

  . بطنهى شي علمي

  . ليما خرج بالدليف إالّ مة بالتساوي مطلقاًكافؤ حاك التساوي والتأدلةفقوة ، انكف كيو

 ،مبىن) صلى اهللا عليه وآله(هللا خطب رسول ا :)عليه السالم( قال الصادق، عفور أيب يفعن ابن

  .)١(من سواهمى د عليهم ودناهم أسعي بذمتهم يهم وؤ دمااىفكخوة تتإاملسلمون : قال أن إىل

عليه (علي  عن، )م السالمعليه (عن آبائه ،)عليه السالم( عن الصادق، ة الدعائميويف روا

 بذمتهم ىسعي و،همؤ دمااىفكن تتواملؤمن: قالنه أ ،)صلى اهللا عليه وآله( هللاعن رسول ا ،)السالم

 القوي نيب ما دون النفسيوف وجب القصاص يف النفسيفهذا ، من سواهمى عل دي وهم ،دناهمأ

 ال فرق يف ،ميملشوه والوس وا،ميل والذمياجلمو ،يوالناقص والسو، ف واملشروفيوالشر، فيوالضع

  . )٢(ني املسلمني بكذل

 أو لفاظ متحدةأوهي ب،  متواترةيف مىن )صلى اهللا عليه وآله( ات الناقلة خلطبة النيبيالروا: أقول

  .متقاربة

، طالق لإلنييف قتله اجلن  حىتكذلكنه أ بل الظاهر، تهما واحديون دكد قتل البالغ بالصيب يؤيو

  .ان فهو بدويكاالنصراف لو  أن علمينه وم، وركد املذيواملؤ

ومناسبة ، صل واأل،اط يف الدميواالحت، فهو درء احلد بالشبهة، ستدل به للحليبي أن نكميما ما أ

   حيوللعلة يف صح، قتل البالغ بالصيبي ال كذلك، قتل بانونيالعاقل ال  أن ماكف، م الطفل للمجنونكح

                                                

. ١ ح٣١ الباب ٥٥ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٢٨ الباب ٢٥٦ ص٣ ج:املستدرك )٢(



١٩١

 إذا كذلكقتل به يحداً مل أقتل  إذا الطفل حيث إنف، )١(قاد منهي قود ملن ال فال :يت اآلريبصأيب 

  .قتل بالطفليالطفل مل  أحد قتل

، اس لعدم وضوح املناطيوالرابع ق، لي ال تقاوم الدلاألولالثالثة  إذ ،ىفخيال ل ما كويف ال

 من ال كوصاً وهنا منه خصطالقرادة اإلإ بهمجال مدخولإقله أ فإن ،)الفاء (انكمل،  لهإطالقواخلامس ال 

ان ك وإن قتليانت الشهرة احملققة كافؤ كولو فرض الت، مهاريوغ، افركواملسلم وال، الوالد والولدكقتل ي

  . دة للمشهوريمؤ

  

                                                

. ١ ح٢٨ الباب ٥١ ص١٩ ج:الوسائل )١(



١٩٢

  

  ))لو ادعى القاتل أنه صيب((

 وإن ،عاقلتهى ة عليانت الدك و،دبأعلمنا صدقه  فإن ،نا صيبأ :القاتل لو قال): ١٥مسألة (

 ،كذلى م علكفاحل  شهود وحنوهاكان هناكو، أحدمهامل نعلم  وإن ،ه القصاصيان علكذبه كعلمنا 

  .نباتاخترب باإلوإالّ 

سبق ى  علالًيس دليلنه أو، كمن حرمة ذل، احتماالن ،ءوز االختبار بدفق املين باالستمناجيوهل 

صل ان األك ن االختباركميمل  بأن  وإالّ،اندفق إذا ن الظاهر السبقوأل، مر أهمومن جوازه أل، البلوغ

  .عدم القود لدرء احلد بالشبهة

ويف ، ما يف الشرائعك، نهيميفالقول قوله مع ، كواحتمل ذل، اًي القتل صبنينت حك :القاتل ولو قال

 ال نفسهمأى وز علجي إمنا  العقالءإقرار إذ ،إقرارنه أل ال،  من تعرض لهنيجده بأاجلواهر بال خالف 

 ،ان عمداًكن إ دبواأل ،ةيه الدين تثبت فكول، درء احلد بالشبهةيف حتمال متحققاال ألن بل، نفسهمأل

ون كفي يف  يك،البلوغ أي عدم ثبوت الشرط ألن ،العاقلةى علنه أ والظاهر ،سألةما هو مفروض املك

فقول ، ستصحب أو ي،نةيتقوم به الب أو ،نعلم بالصبا أن نيال فرق ب إذ ، أدلتهطالقإل، هياملال عل

  .  ظاهر الوجهريغ )ضي يف حقه دون العاقلةمية يف ماله لالعتراف بالقتل الذي يالد( :واهراجل

  

  ))فروع((

ون كصابه حال أرماه وهو صيب ف فإذا ،صابة وال حبال املوتاالعتبار حبال الرمي ال حبال اإل مث إن

ولو ، أً عمد جعله الشارع خطهيرم ألن ،العاقلةى ة عليانت الدكونه بالغاً كمات حال  أو ،الرامي بالغاً

  . م درء احلدك يف احلكش

 ،رين صغهو اآل أو ،اًريان صغك إنه ار الويل لقول اجلاينكنإ ني السابقة بحكامال فرق يف األه مث إن

ثل ميم الذي كاحلا حىت إذ ،ةيالد إالّ ءيال شنه أ فالظاهر لو صدقة الويلما أ ،م العلمد ادعائه عنيوب

  .طلبه الويل إالّ إذا  ال حق له يف قتل اجلاين،ثياالصطالح احلدى عل  العامءاالدعا

حال القتل مل نه أ ىادع أو ،ن ال عقل لهاآلنه أ  اجلاينىلو ادعما أ ، اجلاين الصباىله يف دعوكهذا 

   ن شهوديكعلم ومل يمل  وإن ،خذ بهأ من وجود العقل وعدمه نيالطرف أحد علم فإن ،ن له عقليك



١٩٣

ان كسواء ،  العقالءإقرارشمله يال  إذ ، أثرهقرارن إليكن مل ال عقل له اآلنه أ ىادعذا  فإ،أشبهوما 

  . جمنوناً أو عاقالً

  . ناقضهيشمل ما يلزم التناقض فال ، جمنون إنه مشل قول العاقل إذا  العقالءإقرارن فأل: األولما أ

  .العقالء إقرارشمله  يس بعاقل حىتيل إذ ،فالنتفاء املوضوع: واما الثاين

  . السالمةأصالةفالظاهر  وإالّ ،ء فهويش إىل وصلت القرائن فإن ،هذا فالالزم فحص حالهى وعل

ل بان مستصحب اجلنون قك فإن ، حال القتلن عاقالًيكمل نه أ ن وهو عاقل اآلىادعوإذا 

  . قبليمل  وإالّ ،لالستصحاب

صل األ ألن ،ن القول قول املدعياكعمد للقاتل حال جنون فادعاها يولو مل (: قال يف اجلواهر

 قول اجلاين مي احتمال تقدك يف املسالكن مع ذلكول، فاقتهإه بعد ريولعله لذا قال املصنف وغ، السالمة

 )نيبطل به دماء املسلمي ال أيضاًمثله ن إ :هيوف، الدماءى ام االحتمال املانع من التهجم عليلق، أيضاً

  . ليدل إىل حباجة صل العقالئيف األل قول خالك إذ ،ديالم جكوهو  ،ىانته

  



١٩٤

  

  ))إذا قتل عاقل جمنوناً((

قتل العاقل به ي مل ،دواراً حال دورهإ أو طباقاًإان جنوناً كسواء ، لو قتل عاقل جمنوناً): ١٦مسألة (

، صحابقطع األإىل نسبته شف اللثام كوعن ، هيجده فأال خالف نه أ ويف اجلواهر، ما هو املشهورك

  . هي علمجاعرموز اإلشف الكوعن 

 :فقال ، جمنوناًعن رجل قتل رجالً )عليه السالم( جعفر أبا  سألت،ريبص أيب حيه صحيدل عليو

نون كن إت ية من بي ورثته الدىعطي و،ةيد ه من قود واليء عليش راده فدفعه عن نفسه فقتله فالأان ا

 أن ىرأ و،قاد منهيراده فال قود ملن ال أن ون انويك أن ريان قتله من غكوإن  :قال، نيمال املسلم

  . )١(هيلإتوب ي وعز وجلهللا ستغفر اي انون وورثة إىل دفعهاية يف ماله يقاتله الدى عل

 رجل محل ،هللا اكصلحأ: )عليهما السالم( جعفر أو أيب هللايب عبد اقلت أل، الورد أيب ويف خرب

 قال ،ف من انون فضربه ضربة فقتلهيرجل السف فضربه انون ضربة فتناول اليه رجل جمنون بالسيعل

  . )٢(اإلمامى ته عليون دكته وتيغرم ديقتل به وال يال  أن ىأر :)عليه السالم(

  

  )) دفاعاًجمنوناًإذا قتل ((

 اإلمثه يان علك قتله ظلماً وإن ،ةيد قود وال مث والإه ين عليكقتله دفاعاً مل  أن إذا  يفكال شه مث إن

  .ةيلدر وايوالتعز

لو من خيويف اجلواهر لعله ال ، د واجلامعيما عن املفك، تهيت املال ديبى ويف قتله دفاعاً هل عل

ح واملقتصر وروض يشف الرموز والتنقكب والسرائر وية والتهذيما عن النهاك، بل هو هدر، ال وأ، وجه

  : قوالن، املشهورنه أ ة املراديبل عن غا، وهو ظاهر الشرائع، هارياجلنان وجممع الربهان وغ

  . ةيمبا تقدم عن الروا: ولاستدل لأل

  .نه هدرأ دفع احملارب وأدلة و،صلباأل: وللثاين

  خص أ ألنه ،أقرب األولو

                                                

. ١ ح٢٨ الباب ٥١ ص١٩ ج:وسائلال )١(

. ٢ ح٢٨ الباب ٥٢ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



١٩٥

طل دم يال  شملهي ف،ون هدراً يكس بقاصد ظامل حىتيانون ل إذ ،ناسبه االعتباري الدفع وأدلةمن 

ت يبى وا علك ني احلقنيان من اجلمع بكلقاتل اى ة عليون الدكث ال وجه لين حك ل، مسلمامرئ

  . املال

رناه يف بعض ك ملا ذ،ت املاليب إىل نصرفي ،اإلمامى ته عليد أن من، الورد أيب ةيما يف روا مث إن

  .وجه له س الكفاحتمال الع، اإلماماملنصرف من  إنه املسائل السابقة من

، أشبهه واملسحور وما ريراد قتل غأف  يف نومهكانون مثل النائم الذي حتركان كن ما  أوالظاهر

  .كلوحدة املال، م انونكمهم حكح

  

  ))حكم السكران القاتل((

 ة املراد نسبتهيبل عن غا، ثركما عن األك ،العامدك ره القصاصك يف سمثاآلران كالسى وهل عل

 كما اختاره املسالك ،ةيالد وإمنا هيال قصاص عل أم ،هي علمجاعح دعواه اإليضاوعن اإل، صحاباألإىل 

  . قوالن، تبهك للعالمة يف بعض تبعاً

ان قوم ك: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، وينكوخبرب الس، اتطالقباإل: ولاستدل لأل

 فمات ،فسجنهم )عليه السالم( ني املؤمنريمأ إىل فرفعوا، انت معهمك كنياكعجون بستبايشربون في

  فقال،نايقدمها بصاحبأ )عليه السالم( ني املؤمنريمأا ي: نيهل املقتولأ فقال، وبقي رجالن منهم رجالن

ن ماتا ي الذكنيفلعل ذ :)عليه السالم(علي قال ، دمهايتق أن ىنر: اقالو ، ما ترون:للقوم )عليه السالم(

 ى علنية املقتوليجعل دأبل  :)عليه السالم(علي فقال ، ندري ال: قالوا، ل واحد منهما صاحبهكقتل 

  . )١(نية املقتولي من دنية جراحة الباقيربعة وأخذ دقبائل األ

ون كة عن يآخره ظاهره يف املفروغ إىل فلعل :)عليه السالم( قوله أن كوجه االستدالل بذل

 ربعةقبائل األى  علنية املقتوليوجه جعل د أن والظاهر،  قتالمهانيالباق بأن هما لو فرض العلميالقود عل

ضرب يمل  ألنه ،أيضاًل قاعدة العدل ية القتية اجلراحة من ديأخذ د أن ماك، نصافاإلقاعدة العدل و

  فالالزم ، نفسه قطعاً حسب الظاهر

                                                

. ٢ ح من موجبات الضمان١ الباب ١٧٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(



١٩٦

ة يتؤخذ د أن ة فالالزميعطوا الدأ  لهيكالشر ي احلأولياء حيث إنو، نيخر الثالثة اآلريختس

  .نياجلراحة من املقتول

نزل  )عليه السالم(  إذ اإلمام، من قول املشهورك املسالقولى ة أدل عليهذه الروا أن خيفىن ال كل

عليه ( وقوله، ة العاقلةيولذا محل الد، عمدهم خطأ أن اً مرتلة الصيب وانون يفي حني الباقنيالضارب

ان القائل هل كمإأيت ي قتالمها نيالباق بأن لو فرض العلم إذ ،ركما ذى  ال داللة له عل)لعل( :)السالم

  . شعارهإسلم  وإن ،س حبجةي من مفهوم اللقب الذي لكمث ذل، حال الصحو أو ركحال السقتالمها يف 

نقلت بلفظ ، هو نفس القصة )عليه السالم( جعفر أيب  عن،سيح حممد بن قيصح أن والظاهر

بعض السالح ى روا فأخذ بعضهم علكربعة شربوا فسأيف  )عليه السالم( ني املؤمنريمأ ىقض:  قال،آخر

ى  علنية املقتولي بدىوقض،  جلدةنيل واحد منهما مثانك فضرب ، فقتل اثنان وجرح اثنان،فاقتتلوا

 أحد ىس علي فلنياروح أحد مات وإن ،ةيفع من الدري فنيقاس جراحة اروحين  أوأمر، نياروح

  . )١(ءي شني املقتولأولياءمن 

ف كيو، ق زوجته حمل منعطال  حىتحكامل األكالصاحي يف كخ له يجعل الش أن علميومنه 

خالف ى ه النص علي الذي ورد فىركاح السكن أن رواكولذا ذ، القصود إىل قاعات حباجةيوالعقود واال

  .القاعدة

ران كحد الس أن ىل عليران باحلدود والقصاص ما تقدم من الدلكة السيموكد عدم حميؤيومما 

وحد  ركحد الس، ه حدانيالزم علان الك الصاحيكمه كان حكولو ، قذفي بأنه معلالً، مثانون

  .القذف

  .أشبهم عن انون واجلاهل ومن ك رفع احلأيضاًده يؤيما ك

أمث يث يح  نفسه من الشاهقىلقأمن ك، اريار بسوء االختيمن اخلارج عن االخت بأنه واستدالهلم

   كذلكان كلو  إنه :هيف، ارهيس باختي لاألرضارتطامه ب أن بقتل نفسه مع

                                                

. ١ ح من موجبات الضمان١ الباب ١٧٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(



١٩٧

م ال أمع ، كذلكمه كح، هيغمي علأشرب ما  أو نام أو جن نفسهأمن  بأن واقولي أن لزم

  . قربة ال القصاص هو األيد من الديره العالمة والشهكه فما ذيوعل، قولون بهي

 وإن ،هيقصاص عل نه الأ و،مهاريشارب املرقد والبنج وغك، ل العقليزيل ما كحال  علميومنه 

  . لعذر  الكشرب ذل إذا ه القصاصيث جعال عليح حيضااإلخ وي للشخالفاً، ةيه الديان علك

ن له عذر يكمل  إذا ماي فكل ذلبقول به هنا وقي إمنا ،قول بالقصاصيمن  أن  القاعدةىمقتض مث إن

 أو ،رهكأ أو ،اضطر أو ،تهايلعدم علمه خبمر أو لعدم علمه حبرمتها شرا فإذا ،هارييف شرب اخلمر وغ

اتفق  وإذا ،)آمثاً: (د اجلواهر شارب اخلمر بقولهيولذا ق، ه القصاصين عليك مل هأشبما  أو وجر يف حلقهأ

 اإلمامره كبل القاعدة ما ذ فمقتضي النص،  وحنوهاكنياك بالسىاركمثل القصة السابقة يف تباعج الس

  . ما هو واضحكة للمورد يال خصوص إذ ،)عليه السالم(

  



١٩٨

  

  ))إذا قتل النائم شخصاً((

، هيه علي بقسممجاعبل يف اجلواهر اإل، إشكال بال خالف وال، النائمى قود عل ال): ١٧مسألة (

خص أ إنه هيفف،  يف سببهونه معذوراًك بكل لذليالتعلما أ ،رجه عن اسم العمدخي لعدم القصد الذي كوذل

  .ون النوم عمداًيك أن انكمإل، ىمن املدع

سطح ى نام عل إذا ماك، ه القصاصيان علك وإالّ ،ةميجل اجلرنم عمداً أليمل  إذا د النوم مبايقيورمبا 

ون له يكو، هيسقط علي نائم فنام لإنسانان حتته كو، ة يف حال نومهك احلرريثكنه أ علميبدون حمجر وهو 

 كوذل، ر واملرقد وحنومهاكشارب املس إىل ذا بالنسبةكو، قتله أو العذر عند الناس يف تلف عضوه

تة يخذ املأ االضطرار عن مثل من أدلةانصراف ك ،ك القود عن مثل ذليف ي القصد الفعلأدلةالنصراف 

ون كث تيوح، ال يف استعماهلماي االحتكد بذليري، همايلإضطر ينه أ علميان كم إىل واخلمر وابتعد ما

د الثاين يالم مثل العالمة والشهك أن بل الظاهر،  النفس بالنفس وحنوهإطالقشمل املقام ي منصرفة دلةاأل

  . صرف عن هذه الصورةمن

يف مسألة  اتيتاب الدك أيت يفيخالف ى مال عاقلته عل أو ة يف مالهيه الديفالنائم عل، انكف كيو

  .الولد فماتى لو انقلبت الظئر عل ما

  .ه يف الطرفيقود عل  الكذلك، النائم يف النفسى قود عل ما الكو

م كال حب، ك بذلوماًكان حمكر ونام كس فإذا ،هيل بالقود عليلو ق ركالسى م النوم غالب علكوح

 رفع القلم عن طالقإل، ركان نومه بسبب السك وإن بل، رفعهيال ملا ال ، م تابع لرافعهكذ احل، إركالس

  . قظيست يالنائم حىت

 عن مثل دلةالنصراف األ، ركم تابعاً للسكان احلك، ركعي بسبب السي طبريان النوم غك إذا نعم

اً كعد تاري  فإنه،كعلم ذلي لطول نومه املوجب لقضاء الصالة وهو ره سبباًك سانك إذا ماك، هذا النوم

  فإنه،شرب قاميما لو مل  ة يفقوم حال الصاليلئال ، شرب املرقد عمداًيفحاله حال من ، ة عمداًللصال

  . ة النائم ال تشملهي معذورأدلةو، اً للصالة عمداً عرفاًكعد تاري



١٩٩

  

  ))إذا جىن األعمى((

 طالق إلك وذل،نيثر املتأخركما عن احملقق وأك،  حاله حال املبصر مع العمدىعماأل أن اهرمث الظ

فقالوا بعدم توجه ، شيت والطربسيبين الرباج ومحزة والصدوق والصهرخ واية الشيخالفاً لنها، دلةاأل

صل ز خمالفة األفجا، األثر وبه صحاب األنيهذا القول هو املشهور ب أن ة املراميبل عن غا، هيلإالقصاص 

  .ن يف روض اجلنان موافقتهيديوعن ثاين الشه، له

سألته عن رجل ضرب رأس : قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ح احلليبي بصحكواستدل لذل

هذان  :)عليه السالم( فقال ،ضاربه فقتلهى ه فوثب املضروب عليخدى ناه عليلت عارجل مبعول فس

ته خطأ ي جناىعمواأل، ىعمأ قتله وهو نيقتله ح ألنه ،لذي قتل الرجل قوداًاى على  فال أرعاًيان مجيمتعد

 ة ما جىني عاقلة لزمته دىعمن لأليكمل  فإن ،ل سنة جنماًك يف نيؤخذون ا يف ثالث سني ،تلزم عاقلته

  . )١(هينية عي بدهورثة ضاربى  علىعمرجع األي و،نيؤخذ ا ثالث سنييف ماله 

 فقال ،حة متعمداًي رجل صحني فقأ عىسألته عن أعم ،)عليه السالم( ن الباقرع، دةيعب أيب وموثقة

 فإن ن له ماليكمل  فإن ،ة من مالهيه الدي هذا فأ،مثل اخلط ىعمعمد األن إ دةيعب أبا اي :)عليه السالم(

  . )٢(بطل حق مسلميوال ، اإلمامى  علكة ذليد

 فقال، حي صحني عأ فقىعمأل عن ئس إنه ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، سالموعن دعائم اإل

  . )٣(العاقلةى ة علي فالدأًان خطك وإن ،كتعمد ذلن إ لكنية ويغرم الدي :)عليه السالم(

   ،هما بضعف السند تارةيلوا علكشأ نيتيرهم للرواكاملشهور بعد ذ مث إن

                                                

. ١ ح من العاقلة١٠ الباب ٣٠٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ح  من العاقلة٧ الباب ٢٥٨ ص٣ ج:املستدرك )٢(

. ٢ ح٣٢ الباب ٢٥٦ ص٣ ج:املستدرك )٣(



٢٠٠

ون ى كعل األوىلل الشتما ،صولومبخالفتهما لأل ،أخرىتاب باخلرب الواحد كص اليوبامتناع ختص

ة مع يويف الثان، م اخلطأكوهذا خمالف حل، اجلاينى ومع عدمها جتب عل العاقلةى ة جتب ابتداًء عليالد

، العاقلة ثالثاًى وجبها علي ومل اإلمامى ومع عدم ماله عل، اجلاينى ة علياخلطأ أوجب الدكة يجعله اجلنا

وبأما خمالفتان للشهرة ، املطلوب رابعاًى ها عليفظاهرها قصد الدفع فال داللة  األوىلة يوبأن الروا

  .عراض عنهما خامساًفقد حصل اإل احملققة

  . ىفخيل ما ال كويف ال

  . ما عرفت حجةكالسند ن إ :األولى رد عليذ إ

   .صص باخلرب احلجةخيتاب كالن إ :الثاينى وعل

عدم  إىل ضافة باإل، حمذور هلا فالتنيانتا خمصصكصول لو ثبتت خمالفتهما لأل إنه :الثالثى وعل

 فإذا ،ل اخلاصيالعاقلة للدلى جنعلها عل وإمنا ،صل هو األنساناإلى ة عليون الدك أن قد تقدم إذ ،املخالفة

جعل  ،ما هو الواقعك اخلطأكة يون اجلناك ةيويف الثان .صلم األكح إىل مال هلا رجع ال أو ن عاقلةكمل ت

  . ما تقدم مثله يف بعض املسائل السابقةك، ت املالي باإلمامواملراد ب، نفسهى ة عليالد

  . ةيم بالدكقصد الدفع خمالف للحى احلمل عل بأن :الرابعى وعل

 احملتمل مجاعاإلكفهي  وإالّ ،ن هلا مستنديكمل  إذا اسرةكون كالشهرة ت بأن :اخلامسى وعل

  .هاية فياالستناد ال حج

 إالّ علم تعمدهي غالباً ال ىعماأل أن وهو، يء واقعيان شيرادت بأات ين الروا أهذا والظاهر

 ريومن غ، خطأ واقعاً إنه  بل املرادعمد الصيب خطأس املقام مثل ي فل،ةيبالقرائن القطع أو ،هإقرارب

 أو ،زىن أو ،قذف أو ، فقتلإنسانلو أمر بقتل نه إ ،خطأى عمعمد األ بأن ن قالوايقول الذي أن نكاملم

قطع  أو ،فذحبه إليه ء بهي وجإنساندا يربطت  أو ،شرب اخلمر أو ،ط بهيلأو  ،الط أو ،المس أو ،لقب

  ، مور هذه األأحكامه يس عليلنه أ ،ك ذلأشبهما  أو رجله أو دهي



٢٠١

  . ته عاقلتهيتحمل ديؤدب فقط مع العمد وي بل ،ن عمده خطأأل

  . فقول املشهور هو احلجة،انكف كيو

، ومن يف الظلمة، ناهياملشدود عك ىعم األهون شبيكدة القاعى ان علكث يم حكن احل أمث الظاهر

 ريوهل غ، ىعمم األكمه حكح، ك ذلأشبهما  أو الدخان أو يف الضبابى أو ريومن حتت املاء ال 

قولون ي ولعلهم ال ،احتماالن، ةيحسب نص الرواى قولون عل أو ي،مهماكقولون باحتاد حياملشهور 

فت يف محل ك لىعم سائر جرائم األأمثلةرناها من كالقرائن اليت ذ  إالّنين يف البكولو مل ت، ريبالتنظ

  . سبحانه العاملهللا وا، الًي واقعاً ال ترتأاملراد ا اخلط أن رناه منكما ذى ات عليالروا

  

  ))شرط كون املقتول حمقون الدم((

القاتل إىل  ون املقتول حمقون الدم بالنسبةيك أن :من الشروط املعتربة يف القصاص الشرط اخلامس

ذا كو، اربهحيمن  إىل  حمقون الدم بالنسبةريفاحملارب غ، مجاعه النص واإليبل عل، إشكالخالف وال  بال

ل من  إىل ك حمقون الدم بالنسبةريغ )صلى اهللا عليه وآله(  والساب النيب،جندته إىل أيتيمن  إىل بالنسبة

ومن ، هيلإ حمقون الدم بالنسبة ريه غيبذو أو ،امرأة أو  رجالًنساند الفاحشة باإليريوالذي ، كمسع ذل

  . ك ذلريغ إىل ،الزوج إىل  حمقون بالنسبةريزين بزوجته غي وجد رجالً

، وجب قتله القوديبل ،  لهإنسان أي نفع يف قتلي للقتل يف اجلملة فال  مستحقاًنسانون اإلكما أ

 ،ر حق القودكبى ه عليان لولك ركه بقتل فإذا ،ويل عمرو له حق القصاص فإن ،د عمرواًيقتل ز إذا ماك

  . عادةاإل إىل  ولذا فال حاجة،كالم يف ذلكوقد تقدم ال، ك ذلريغإىل 

  



٢٠٢

  

   فصل

  ثبت بهي القتل وما ىيف دعو

  

  ))دم اشتراط اجلزمع((

 أحد :قولين أكمجايل  ال اجلزم يف مقابل اجلهل اإل، القتلىشترط اجلزم بدعويال نه أ الظاهر

: قوليأن ك،  والوهمكوالش  وال اجلزم يف مقابل الظن، تسمع دعواه فإنه،ء قتل ابينهؤال أحد  أونيهذ

 طالق إلكوذل،  تسمع دعواه فإنه،ةائعشرة يف امل أو  يف املائةنيقول احتمال مخس أو ي،قتل ابيننه أ ظنأ

  .لي من املوارد من هذا القبريثكون كول، دلةاأل

 ،تل ولديهل قُنه أ  يفكشأ: ما لو قالك، ىبراز الدعوإشترط اجلزم يف يال نه أ الظاهر أن ماك

اح مشرف ي رصاص وصإطالقعد ومسع ان ابنه حارساً يف بك لو ،هذا هل هو القاتل مثالً أن  يفكشأو

القاتل  أن وهل ،ال أم هل قتل ولده ه أن يفك فش،هربياً إنسانى  ورأ، من صوتهكظهر ذليالقتل ى عل

 تسمع  فإنه،رهايتقدى اجلاين هذا عل أن ويف، ةيم مظهراً تردده يف اجلناكاحلا إىل فقدمه ،ال أم هذا

  . بطال احلقإلو مل تسمع الحتمل  إذ ،دعواه

صلى ( النيبن إ :)عليه السالم( قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، وينكة السيوقد ورد يف روا

ذا  كلهيسبى خل الإ و،ثبتي املقتول ولياءأجاء  فإن ،اميبس يف مة الدم ستة أحيان ك )اهللا عليه وآله

  . )١()رمحه اهللا( خيوالش )رمحه اهللا( ينيلكرواه ال

                                                

. ٥ ح٣٧٠ ص٧ ج: والكايف٢٣ ح١٧٤ ص١٠ ج:التهذيب )١(



٢٠٣

  

  ))هل يشترط البلوغ يف مدعي اجلناية((

  .ال أثر له  البالغريالم غك ألن أنهكو، كقال يف الشرائع بذل، شترط يف املدعي البلوغيوهل 

عمد الصيب  أن ىقاومها ما دل عليمما ال ، ى الدعوأدلة طالقإل، ن الظاهر عدم االشتراطكل

 ماك، المهكسمع يمل  إذا بطل احلقياً ما ريثكنه أ  إىلضافةهذا باإل، سلب عبارتهى وما دل عل، خطأ

ب بطال دم األإسمع لزم يمل  فإنه إذا ،مك عند احلاىد فادعيقتله زنه أ ىأه فريان الصيب مع أبكإذا 

  . اتيعض الروابل هذا هو الظاهر عن ب، ليالقت

ستة  )عليه السالم( ني املؤمنريأم إىل رفع: قال )عليه السالم( هللاعبد ا أيب  عن،وينكة السيففي روا

ى وشهد اثنان عل، م غرقاهأ نيثناى انوا يف الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثالثة منهم علكغلمان 

ى  علني ومخسنياالثنى مخاس علأالثة مخاساً ثأة يبالد )عليه السالم(علي  ىفقض، م غرقوهأالثالثة 

  ).رمحه اهللا( ديواملف )رمحه اهللا( خيوالش )رمحه اهللا( ينيلكذا رواه ال ك،)١(الثالثة

 كم مع ذلكّح )عليه السالم(نه أ بل الظاهر،  أخذ بشهادم فقط أن اإلمامىدل عليمل فإنه وإن 

ى مخاس علأجعل ثالثة  ألنه مسع دعواهم )السالمعليه (  أن اإلمامظاهره إالّ أن ،نصافقاعدة العدل واإل

ل واحد مخس فقط ال ى كان علك وإالّ ،بسماع دعواهم إالّ ميستقي ال  فإنه،ثالثةى  علني ومخسنياثن

  . ما هو ظاهركوال أقل  ثركأ

، شترط يف املدعي البلوغ والرشدي :بل قوله بعد قول احملقق، ق اجلواهر للشرائعيتصد أن علميومنه 

  . ان حمل نظرك وإالّ ،رناهكنايف ما ذيمبا ال تأويله البد من ، خلإه ينهم فيجد خالفاً بأال بل 

  

  )) يف الدعوىشترط الرشدهل ي((

الم كل اليوتفص، سمع يف اجلملةيد ي الرشري غىدعو فإن ، يف اشتراط الرشدشكالعلم اإليومنه 

ان دائراً كوما ، ديالرشكه يان فكالبلوغ فقط ان دائراً مدار كفما ، دي رشريان بالغاً غكث يح إنه هيف

  ن إف: تعاىلث قال يح، املالكمدار الرشد 

                                                

. ٣٥ سطر ١١٨ ص:، واملقنعة١٥ سطر ١٠٦ ص:رشاد، واإل٣ ح٢٣٩ ص١٠ ج:، والتهذيب٢٨٤ ص٧ ج:الكايف )١(



٢٠٤

 ان مماكتصرف  أيالتصرف يف ماله ب أن ظاهره إذ ،)١(مواهلمأهم يلإآنستم منهم رشداً فادفعوا 

تصرفه ألن  ،له خطر دناه مبايق وإمنا ،صح تصرفهيمل  هيون حمجوراً عليك وبدونه ،له خطر منوط بالرشد

االبتالء املايل قبل  فإن وابتلوا: ه قوله سبحانهيث دل عليح، قبل البلوغ جائز حىتله ال خطر  ما يف

  . ة التصرفكان له ملكا رشد إذ فاءاته ولتتدرب حىتكاح معناه التصرف يف اجلملة لتظهر كبلوغ الن

اشتراط ن إ( :قال اجلواهرولذا ، أراد القصاص إذا حيفدعواه القتل قبل الرشد صح، انكف كيو

فالظاهر ، انت قصاصاً مثالًكلو ما أ ،هيه في مما حجر علىان متعلق الدعوكلو من وجه لو خيالرشد ال 

   .ىانته )هيه فيصحة دعواه به لعدم احلجر عل

املال الذي هو  إىل مل تصح دعواه بالنسبة ألنه إذا ى، ال تصح دعواه قبل الرشد بالفحو:قاليورمبا 

  . ثر خطراً من املالكالنفس اليت هي أ إىل طراً من النفس مل تصح دعواه بالنسبةأقل خ

  .ه احملذوري املربوط باملال الذي فاألمرخبالف ، هيادعاء القتل ال حمذور فن إ :هيوف

 خطأ ىادع إذا ماك، ان متعلقاً باملالك إذا ىقال يف وجه اشتراط الرشد يف الدعوية ما يهذا غا

ون الواجب دفع القاتل يكث يح، ةءفاكما ال  يف ي القتل العمدىادع أو ،ةيه الديون علكث تيح، القاتل

  .ةيأراد الصلح عن القود بالد أو ،ك ذلريب والولد وغ واأل،افركاملسلم والك ،املال

عدم تصرفه  إالّ قتضييل احلجر ال يدل فإن ،لزم تصرفه يف املالي ومساعها ال ىقبول الدعون إ :هيوف

ة من القاتل يم الدك أخذ احلاى قتل اخلطأ وقبلت الدعوىفلو ادع، ىس له حق الدعويلنه أ ال، اليف امل

رشد يرب و يكم املال عند نفسه حىتك احلاىن ويل أبقيكمل  وإذا ،أنس منه الرشد يالويل حىت إىل وسلمه

  فالوجه عدم صحة هذا ، الولد املدعي

                                                

. ٦ اآلية: سورة النساء )١(



٢٠٥

  .  القتلىالشرط يف مساع دعو

  .دي الرشري البالغ وغري غىعوله يف دكهذا 

  

  ))دعوى انون يف القتل((

رد يوما ، اتطالقتسمع دعواه لإلنه أ فالظاهر، زيء من التميان له شك فإن ، انونىدعوما أ

ز فال تسمع ين له متيكمل إذا ما أ ،وقد عرفت جواما، دي الرشريالطفل وغى ه هو ما تقدم مما ورد عليعل

  .ما هو واضحك دلة فال تشملها األىالدعوعليها صدق يال  إذ ،دعواه

 يف رشده كلو شنه أ ماك، عاًنة حجة شريحتقق املوضوع بقر إالّ إذا زه مل تسمعي يف متكولو ش

  . عدم النفوذ بدونهصالةأل، بعد ثبوت الرشد إالّ نفذ تصرفهي باملال ال األمررتبط يعند ما 

  

  ))هل يشترط اإلسالم يف املدعي((

 الًي سبكس مثل ذليول، طالقه مسلماً لإلي علىان املدعكولو ،  يف املدعيسالمط اإلشتريوال 

  . )١(الي سبنياملؤمنى ن عليافركللهللا عل اجيلن : ةيآا بيون منفيكل

  .الم يف املدعيكهذا متام ال

  

  ))شروط املدعى عليه يف اجلنايات((

 دلةات األإطالقف، اًإنسانتل انون قي أن انكم إل،زيالتم ه حىتيشترط فيه فال ي علىاملدعما أ

 ويل ويل من ال ألنه ،هما حسبةيم ولكان احلاك ن ويليكولو مل ، مةكهما احملاي ولتوىلينئذ يوح، تشمله

  . ىبطلت الدعو وإالّ ،ةيالد أو طرفه القصاصى على جرأغلب املدعي  فإذا ،له

  القواعدكما صرح بذلك، هي علىمدع أو ،اًيه مدعيون السفيك أن ومما تقدم تعرف صحة

سائر كصح تصرفهما ي مربوطاً باملال مل األمران ك وإذا ،دلةات األطالقشف اللثام واجلواهر إلكو

  .السفهاء

،  البالغري غإقرارصح يوال  العقالء ال اانني، كما إقرار حلجية ،قتل بأنه  انونإقراروال يصح 

  .  عن مثلهدلةالنصراف األ

وقد تقدم ما ، همإقرارقبل ي أن األوىلان ك ان يف القتليقبلت شهادة الصبنه إذا  إقالين رمبا كل

  ى شهادة اخلمسة بعضهم على اعتمد عل )عليه السالم(  أن اإلمامىدل علي

                                                

. ١٤١ اآلية: سورة النساء )١(



٢٠٦

  . قبول شهادمى ات تدل علي رواكهنا أن ماك، بعض يف غرق السادس يف املاء

عليه ( قال ،انيجتوز شهادة الصب :)سالمعليه ال( هللايب عبد اقلت أل: قال، ليح مجيففي صح

  . )١(ؤخذ بالثاين منهيوال ، المهكؤخذ بأول ينعم يف القتل  :)السالم

عليه ( قال ،عن شهادة الصيب )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت: قال، وعن حممد بن محران

  . )٢(ؤخذ بالثاينيوال ، المهكؤخذ بأول ييف القتل  إالّ ،ال :)السالم

عليه (علي  عن، ) السالمعليهم( عن آبائه ،)عليه السالم( عن الصادق، ديزيطلحة بن وعن 

  . )٣(أهلهم إىل رجعوا أو يتفرقوايمل  نهم مايان جائزة بيشهادة الصب: قال ،)السالم

وال ، ةاألخرية يده الروايؤيما ك، نانيورثت الشهادة االطمأ إذا ما يف كون ذليك أن بعدين ال كل

  . قرارالعلم ال باإلب  عمالًهإقرارقال مثله يف ي أن بعدي

  . يف باب الشهاداتكالم يف ذلكل اليفتفص، انكف كيو

بلغ مشله  إذا الصيب ألن ، املالريفالظاهر قبوهلما يف غ، هي السفإقراركد ي الرشري البالغ غإقرارإما 

عمد  :سنادة قرب اإلييف رواوقد تقدم ، داًين رشيكمل  إذا خرج منه التصرف املايل وإمنا ،طالقاإل

س يول، ان يف مال نفسهكوجب املال يبلغ وقتل مبا  فإذا هيوعل، بلغ خطأ حتمله العاقلةيالصيب الذي مل 

سر ك إذا ضمانهك، ال الضمانات، ع واهلبةياملنصرف التصرفات أمثال الب إذ ،هذا من التصرف املمنوع

  .  منهمئاًيأتلف ش أو ة الناسيآن

ولذا قال العالمة ، هإقرارنفذ يوجب املال مل يه مبا يالسف أو دي الرشريأقر البالغ غفإذا  ،انكف كيو

  . رهيوظاهر اجلواهر تقر، ةيوجب القصاص ال الديه مبا ي السفإقرارقبل يو: ي القواعدكيف حم

  . إنسانى الم يف اشتراط العقل والبلوغ والرشد ملدعي القتل علكهذا متام ال

                                                

. ١ ح٢٢ الباب ٢٥٢ ص١٨ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح٢٢ الباب ٢٥٢ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

. ٦ ح٢٢ الباب ٢٥٣ ص١٨ ج:الوسائل )٣(



٢٠٧

مال العقل ك يف حال البلوغ وك ذلىوعدم الرشد مث ادع لعلم حال الطفولة واجلنونحتمل ا إذا ماأ

يف باب ى ه الفحويدل عليو،  املدعيى قبول دعوأدلة طالقإل، ى يف قبول الدعوإشكالوالرشد فال 

  . الشهادة

هادة شن إ :)عليه السالم( ني املؤمنريقال أم: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، وينكفعن الس

  . )١(نسوهايربوا ما مل ك إذا شهدوهم وهم صغار جازتأ إذا انيالصب

ى شهد عليعن الذمي  )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت: ث قاليد بن زرارة يف حديوعن عب

جتعل شهادته حنواً من  :)عليه السالم( فقال ،ربك قد رآه يف صغره مث قام به بعد ما ريء وهو صغيالش

   .)٢(شهادة هؤالء

  . الم يف باب الشهاداتكل اليوتفص، ك ذلريغإىل 

  

                                                

. ٢ ح٢١ الباب ٢٥١ ص١٨ ج:الوسائل )١(

. ٣ ح٢١ الباب ٢٥١ ص١٨ ج:الوسائل )٢(



٢٠٨

  

  ))شرط أن تكون الدعوى ممكنة((

ان كنفسه والزمان وامل إىل  نظراً،ةيمن تصح منه مباشرة اجلناى  علىتصح الدعو إمنا ):١مسألة (

  .مجاع عدم اخلالف واإلىبعضها دعوى بل عل، إشكالوسائر الشرائط بال 

ن يمن عمره دون العشرن إ :قال إذا ماك، ةيبة الزمانيسواء الغ، ةيجلناغائب وقت اى  علىفلو ادع

 وقت القتل قتالً ربالء قتله من يف طهرانكمن يف : قال إذا ماك، ةيانكامل أو ، سنةنياً قبل ثالثإنسانقتل 

 أو .نسان قتل هذا اإلمن عمره شهر أن ادعي إذا ماك، كأيت منه ذليطفل ال ى  علىادع أو ،فيبالس

ناه مات يمن رأ أن ىادع أو ،هي مثقال من القطن علإلقاءقتله بنه أ ىادع إذا ماك،  القتل بآلة ال تقتلىدعا

  .صحيمل ، ك ذلأشبهما  أو ،قتلهنه أ ت بعدمي من مل ىادع أو ،قتلهنه أ نفهأحتف 

 ،ه وحنوهقتلبون قصده الرضا يك أن  بدون،لوفأه يل أهل البلد يف بلد فك قتلهنه أ ىادع إذا ذاكو

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،ف وحنوهيلوفاً بالسأداً قتل يز أن ىادعأو 

حد  إىل وجب حزنهيبفعله ما  أو ،مره بقتلهأبأو  ، إليهرسال السمإنعم لو فسر قتل الغائب ب

 شهيرسال جإهل البلد أع يفسر قتله جلم أو ،اً فقتلهإنسانع أهل البلد له دفعهم يفسر قتل مج أو ،املوت

 يني بتعىولو حرر الدعو، صحت دعواه ولزم مساعها، نةك املمري من التفاسك ذلريغ إىل ،هم فقتلهميلإ

  . خالف  والإشكال بال، ت دعواهالقاتل وصفة القتل ونوعه صح

  

  ))فروع يف الدعوى((

م كافاحل وإالّ ، ومراده بدون الظهور، ال تسمعاإ: ففي اجلواهر، نيمجاعة جمهولى  علىما لو ادعأ

فالسماع من هذا ، البالد والعبادى  علماًي جعله قىمقتض ألنه ،إشكالبال  نيب اهوليلف بتعقكم

  .هي فإشكالث ال ياحل

ر صفة املباشرة ك من دون ذ،مطلق القتلى تسمع مقتصراً عل،  مفصلةىما تسمع الدعوكو

ه أشبه :كقال بعد ذل وإن ، أوالً فال وجه لتردد الشرائع،أيتيما سك أشبهب والعمد واخلطأ وما يوالتسب

  فلو مل تسمع ،  مسلمامرئطل دم يال نه وأل، ى الدعوأدلة طالق إلكوذل، القبول



٢٠٩

  .املطلق إالّ علم املدعييما مل يخصوصاً ف، لزم طل دمه

ل ك نيميراد أ و،ناًيال أعرفه ع: بل قال، حدمها أليني من دون تعن مثالًيهذ أحد قتله: ولو قال

ي عن كما حك، لييردببو العباس واألأدان ويما قاله احملقق وتبعه العالمة وولده والشهك، واحد مسع

 بأن كنقض ذلي وال ،هدار دم املسلمإنه لو مل تسمع لزم وأل، ى قبول الدعوأدلةات طالق إل،بعضهم

ا لو ميف  وارد حىتشكالهذا اإل إذ ،نفسهمأى الناس مسلطون عل ألن ،نيمين حران يف عدم اليالفرد

آت هنا  ركأنإذا  نيميه بالي علىلزام املدعإلزوم مساع دعواه وى ل عليفالدل،  واحدإنسانى  علىادع

  . أيضاً

واملورد بعض ، اًإمجاعالنفس نصاً وى  السلطة علأدلةى  مقدمة على الدعون أدلةإ :احلاصلو

  . فرادهاأ

ى ما تركع ياجلمن إ( :املقام بقوله يف ى مساع الدعودلةظهر وجه رد اجلواهر أليمل نه أ علميومنه 

   .ىانته )نيميترتب استحقاق اليوجه ى قتضي استحقاق السماع عليال 

قاوم ياحللف ال  ألن ،ماءا يف برامنفع حلفهي وال ، القاتل مسعتأحدمها أن ىنة عليقام بأولو 

 أو ،م ثبوته باخلصوص بعد عدلألصل ءيهما شيثبت عليفهل ال ، العدمى حلفا عل أو الكن فإذا ،الشهود

 صل الاأل ألن ،وجه الوسطاأل ،نهمايقرع ب أو ي،نصافة موزعة لقاعدة العدل واإليهما الديثبت علي

د القاعدة ما تقدم من يؤيو، القرعة ال جمال هلا مع القاعدة أن قد تقدمنه أ ماك، مساغ له بعد القاعدة

ومن ، غرقهأعلم الذي يمل نه أ مع  لهنيخلمسة املصاحباى  علءق يف املاية الغريد) عليه السالم( اإلمامجعل 

 إىل ضافةباإل، كنياكلة من تباعجوا بالسأذا ما تقدم يف مسكو، نيالطائفتى حدإغرقه أنه أ احملتمل

  . ا من باب قاعدة العدلأ اليت ظاهرها حكامضة يف املوارد املختلفة املثبتة لأليات املستفيالرو

  ما ال جمال ك،  مسلمامرئطل دم يال  إذ ،حتمال هدر الدمال جمال النه أ علميومنه 



٢١٠

  .  حمل آخر لهكن هنايكمل  إذا ما هو يف إذ ،ت املالية من بيون الدكل

  أن اإلمامماك،  بالشبهاتأاحلدود تدر ألن ،أحدمهامن  أو قتص منهمايال نه أ  يفكال ش، نعم

  . ني واملتباعجنيقتص من املغرقيمل  )عليه السالم(

ع يث احتمل التوزيح، هيبعض معاصرى ل اجلواهر علكشأما يعلم وجوه النظر فيرنا كومما ذ

سود به ي أن ستأهلي املعاصر ال كره ذلكما ذن إ( :فقال )رمحه اهللا( بل بالغ، القرعة أو همايعل

  . )وراقاأل

 أنه بريمياحلالف ب ألن ،ة منه فقطيبعد أخذ الديمل  اآلخرل كحلف أحدهم ون فإذا ،انكف كيو

 أحدمها عمد ى دعوني بكل ذلكوال فرق يف ، ةءقتص منه للشبهة الداريل وال كالنا إالّ بقي فلم ،نفسه

  . ل حالى كة عليجة الديالنت ألن ،خطئه أو يف قتله

القاتل أحدنا  بأن قراأذا لو كو، المها أو كأحدمها إما  القاتل:ما لو قال املدعييعلم احلال فيومنه 

 أو صابتاهأمل نعلم هل  ل منا بندقةكناه ينا رمأل، النا أو كحدناأ إما القاتل بأن اقرا أو ،نهيبعوال نعلمه 

 إىل ،من صاحيب أو انت مينكصابته هل أن ال نعلم ما كل حدامهاإصابة أ علمنا :قاال أو ،حدامهاإصابته أ

  . مثلةه من األريغ

 إذا هو إمنا ،ال أم املدعيى  علنيميء رددنا السوا ، املقامريول يف املقام ويف غكخذ بالناأل مث إن

  .ولكم بالنكفال وجه للح ،ال أم قتلهنه أ علم هليان ال ك إذا ماك، مع جهلهما أ ، بالواقعل مع علمهكن

ة ي القلببالسكتة أم كعلم هل قتل بذليمسه مث مل  إذا ماك ،ال أم هل قتلنه أ حصلت الشبهة يفوإذا 

  . ةيه قصاص وال دين عليكمل ، السم إىل  املستندةريغ

 األمران ك بأن ئاً من القتليش أو ،القتل إليه ث نسبيقتل بالسم حبنه أ ان الظاهرك إذا نعم

  رجاع نصف إمع  أو ة مستقالًيالد أو ه القوديان علك، نهماياً بكمشتر



٢١١

  .ةينصف الد أو ،ةيالد

مل  وإن ،م ماكقتلهما احلاي أن وزجيعلم يمل  وإن ،ل واحد فهوك وعلم قاتل نيولو قتل اثنان اثن

 إذا ماك رد كان هناكولو ، دلة األطالقإل، شترط مثل هذا العلميال  إذ ،همايأقتل بياً منهما يأ أن علمي

  . نهمايقسم بي أن  قاعدة العدلىان مقتضك، ةيدفع الويل نصف الديث ي امرأة حنيقتولامل أحد انك

عة يارة سريمرت س إذا ما ك،أحدمها قتله أحدمها بأن علميان تي مكان هناكلو نه أ ظهريومما تقدم 

 ح ضربتي ومرت ر،مات من الصدمة  حىتاألرضى اً علإنسانحدامها إوضربت  أخرىعة يارة سريوس

  القاعدةىمقتض فإن ،خالدأو  ركقاتله هل هو بن أ و،عمرو أو ديعلم هل املقتول زي ومل ،فماتاآلخر 

  . ةي نصف الدينيل من الولكأخذ ي و،ةيرة نصف الدايل من صاحيب السكدفع يأن 

  . عرف مما تقدميمجايل يف العلم اإل أخرى أمثله كوهنا

  

  



٢١٢

  

  ))إذا ادعى أن مجاعة قتلوا شخصاً((

ان كو، عرف عددهميله مع مجاعة ال يقتل قتنه أ شخصى  ويل املقتول علىلو ادع): ٢مسألة (

، مات ن رموه باحلجارة حىتيعشر أو ،ثالثة أو ،وا عشرةانكال أعرف هل : قولي أن مثل، ناًك ممكذل

  يفشكالنبغي اإليفال ،  مثالًريبكل أهل البلد الكقتلوه مع املتهم : قال إذا ماك، ناًكن مميكمل  إذا ما ال

  .اعتراف املتهم به أو ، الشاهدكذلى قام املدعي علأن إ ،ة والقصاص بقدرهياملتهم الدى ثبت علينه أ

  . ة عنه صلحاًيأخذ قدراً من الدي بأن ره اجلواهركما ذك، القاعدة يف املقام الصلح ىوهل مقتض

  .ه قدراً من املال صلحاًيولى رد عليو، قتله يف العمديأو 

  .ان ظنكؤخذ حسب الظن بعدد القتلة لو أو ي

مخسة  أو م عشرةأ يف كان الشكفلو ، قنيؤخذ حسب املتية من الزائد فءالربا أصل ريأو جي

ان ك،  املزبوركيف الش يف العمد  ولو قتله الويل،ةيثر من عشر الدكأة ذمة القاتل من ءصل براان األك

  .ةيثر من أربعة أمخاس الدكة الويل من رد أءصل برااأل

  .هي فكوكونصف املشاملتيقن عطي القدر  أي ي،عمل بقاعدة العدلأو ي

انوا كم أظن  إذا الظنى  وعل،لصلح واضحاى فعل،  مخسة وعشرةنيانوا بكم أ يف كش إذا مثالً

ة يعشر الدى ف عليضيالقاعدة ى وعل، ةيعطي عشر الدية ءالرباى وعل، ةيعطي املتهم سبع الديسبعة 

انت كانوا مخسة كولو ، ةائدفعها املتهم مية اليت يانت الدكانوا عشرة كن إ مأل، أيضاًنصف العشر 

النصف  إىل نصافة تنصف حسب قاعدة العدل واإلكوكة املشي الثانقنة واملائةي فاملائة مت،نية مأتيالد

  .ذاك وهنيومخسة ائ م املتهم للويلإعطاءجة يوالنت

  .  القاعدة فهو العمل بقاعدة العدلىمقتضما أ ،ريالصلح خ أن  يفكال ش، احتماالت

  .حسب قاعدة العدلللويل القود يف العمد ويرد على ويل القاتل  أن ومنه يعلم

  . نيل من جهتك للدم مشلغاء الشرائع القود وجعله الصلح حقناًإ أن علمي ومنه

  صاحل القاتل ي أن صحيما ك  فإنه،ةي القاتل الدإعطاءب نقضه بالصلح :األوىل



٢١٣

،  القود تشمل املقام فإن أدلة،قتل القاتلي أن بعد مع ويل القاتل صاحل ويل املقتولي أن صحي كذلك

  . صح الصلح مع القودي دصح الصلح بدون القويما كو

 شكالا تقدم اإلما ظهر ممك، قاعدة العدل ال الصلح  القاعدةىمقتض أن  قد عرفتكنإ: ةيالثان

  . كالمهما واجلواهر فراجع كما اختاره املسالى عل

 احملتمل من إعطاءرادته إل مع القاتل صورة عدم يقق بصلح ويل القتد احمليرين  أبعديال ه مث إن

  . ك يف صحة ذلشكالنبغي اإليفال وإالّ  ،ةيفاضل الد

  



٢١٤

  

  ))إذا ادعى القتل جممالً((

 أو وجه االنفرادى  عل،أًخط أو ان عمداًكنه أ نيبي ومل ،لو ادعي القتل جممالً): ٣مسألة (

 مسع ،ةيمن عاقلته الد أو وخذ منه أو يقتص منهيالقاتل ممن ن أ و،امرأة أو املقتول رجلن أ و،كاالشترا

جممل وال  ألنه واحتمال عدم السماع، ى الدعوأدلةات طالقإل،  يف السماعشكالنبغي اإلي بل ال، منه

  :مردود، م للمجملكح

  . طل دم املسلمي أن سمع دعواه لزميمل  فإذا ،ليعلم التفصيقد ال  إنه :والًأ

خذ أ كشتر املنيقيخذ بقدر الن األكمأ فإن ،مكمع استفسار احلا قل حىتيعلم ومل  إنه إذا :اًيوثان

  .ان املرجع الصلح فتأملك وإالّ ،به

  . مك استفسره احلا جممالًىادع إذا مث

 أن نيالتلقألن ( : بقولهك وفسره املسال،)ىقاً للدعويبل حتق، ناًي تلقكس ذليول( :قال يف الشرائع

 ،ه املدعييعل بيني ل،أحدمها جازماً بأًخط أو قتل عمداً(  ـالم املدعيى ك علباًيم تعقكاحلاـ : )قولي

  .ىانته )١()ى لتحقق الدعوأًخط أو  عمداً،ف قتلكي :قول لهي أن واالستفصال

وجب  وإالّ ،مكاحلاى ب االستفصال علجين الصلح وحنوه فال كمأن إنه أ  القاعدةىمقتض مث إن

  . كاملنصوب لذل فإن ،مستحقه إىل صاله احلقيإلوجوب 

، عرض عنهاأا جمملة عند املدعي أن ام وبكا احلااستفصلهنه إذا أ  اجلواهر أن إطالقعلميومنه 

  . حمل منع

م مثر كاحلى عرف وترتب عليمل  فإذا ،عرفيوقد ال ، ليعرف املدعي التفصيفقد ، انكف كيو

ترتب يعرف ومل يمل  وإذا ، السماعأدلة طالق إل،مكوقاعدة العدل والقرعة مسع دعواه احلا ولو بالصلح

 ال تشمل دلةواأل فهو لغو وإالّ ،ثرون لأليك إمنا والسماع، له ال أثر ذإ، مكحلاسمعه اي مل ه مثر أصالًيعل

  . كمثل ذل

   ،األثرتوقف ن إ وجوباً مكل استفصله احلايعرف املدعي التفص إذا ماأ

                                                

.١٧٢ ص١٥ج: مسالك األفهام )١(



٢١٥

قبلون بالصلح يطراف ع األيمج أن جلان عدم التوقف ألك وإن ،األثرتوقف يمل ن إ واستحباباً

  : نيبيمل  وإن ، فهونيوباستفصله  فإذا ،وحنوه

م ا بدون كن احلكميال  إذ ،كنة بذليطرحت دعواه وسقطت الب: ي املبسوطكخ يف حميقال الش

  .نيميمقتضاها وال الى د الشهادة عليفال تف، خطأ أو العلم بالصفة من عمد

 ىالدعو ىترتب علياً ما ريثك إذ ، تامريه عدم السماع غ أن إطالقووجهه، ه تردديويف الشرائع ف

ة يون الد أو ك،رثمثل حرمانه من اإل، كمشتر أو د يف قتلهي وح،عمد أو خطأنه أ علميمل  وإن ،الفائدة

  .ك ذلريغ إىل ،ة من نفس القاتليفالد ال عاقلة له أو ،ت املاليمن ب

 ،ان عناداًيتعمد عدم الب وإن كذلكم كبل احل، اتيان اخلصوصيون للمدعي حمذور يف بيكورمبا 

  . )١( مسلمئطل دم امري أن وجبي وال ،سقط حقهياده ال عنإذ 

  

                                                

. ٤٤١ ح١٦٠ ص٢ ج:وايلغال )١(



٢١٦

  

  ))لو ادعى أنه القاتل مث ادعى غريه((

ث يان مطلقتان حبيانت الدعوك فإن ،آخرى  علىمث ادع شخص القتلى  علىلو ادع): ٤مسألة (

 مساع أدلة طالقإل، ك القاعدة االشتراىان مقتضك و،لتامهاك مسع كاملنفرد واملشترى ن انطباقهما علكمي

  .ىالدعو

 أو ،األول الثاين مع كوقال باشترا ةيضرب يف الثانأ مث ،قتله منفرداً األوىلانت الدعوي كوإن 

  .األوىل ىذابه نفسه بالدعوكإوعلله ب، ةيففي الشرائع مل تسمع الثان، بانفراد الثاين

  .كه ذلي وفرع عل، عدم التناقضىجعل من شرائط صحة الدعو إنه وعن القواعد

  .منهما أيخذ بن األكميفال  ،خرى تناقض األيني من الدعوالًك أن همامالكحاصل و

فال وجه لعدم  ،األوىلبه يف دعواه تشانه أ ان احملتملكن إ ألنه ،ال وجه هلذا االشتراطنه أ والظاهر

ذ  إ، من احلقوقريثكبطال إان الالزم كسمع ي ولو مل ، الدعاوي تشملهأدلةات إطالقبل ، مساع دعواه

  ألنه،نيقسمى ذب فهو علكين تعمدت الإبل قال ، ن احملتمل اشتباههيكمل  وإن ،نسانشتبه اإلياً ما ريثك

   .ال وأ ،ينيالدعوى حدإى نة عليتقوم البأن إما 

ون ك وت،ةينة حجة شرعيالب إذ ،نةيه البيخذ مبا قامت عل يف األشكالنبغي اإليال : األولى فعل

  . نسانجر يف جنب اإلاحلكخالفها  أو  وفاقهاىدعو

 إقراره لقاعدة إقراران الالزم نفوذ ك، قتل بأنه هماي علمن املدعى أحد قرأ فإن :الثاينى وعل

الالحق من  أو ،ب السابقيذكه للقاعدة والتإقرار ىمبقتض  أخذ املقرى والدعوقراروافق اإل فإن ،العقالء

 أو تابةًكقر ألو نه أ رواكولذا ذ، ذب مصلحةكثرة تعمد الناس بالك لقرارل اإليد دليقيصاحب احلق ال 

  .مسع دعواه، ذبت ملصلحةكين أب: ع مث قاليأخذ مثن املب بأنه لفظاً

ضرب عن قتل أو، بل عمرو فقط: مث قال، د فقط قتلهيز :قال بأن ى، الدعوقرارخالف اإلوإن 

 ،مثالً ةي الدإعطاءاملقر ى ب علفالواج، هإقرارزان يل منهما مبكخذ أ ،نا قتلتهأ: داً قالين زكل، د لهيز

ال  :اآلخروقال ، تطلب مين ألفاً: أحدمهال ما لو قال يفهو من قب، ة منهيق للويل أخذ الدحيال نه أ ماك

  ظهر  يم حىتكعند احلاى بقي إما املال فإن ،طلبأ



٢١٧

  . كون جمهول املال أو يك،صاحبه

 هؤجراإون له يكطلبه صاحبه ال يا دام مل  ومنسانحق اإل ألنه ،قر بالعمدأ قتل املقر لوينعم ال 

  .ما تقدمك

 من إقرارنة وال يبال بى دعو ألنه ى،ت الدعويلغأ ،قتل بأنه هماي علىمن املدع أحد قريمل وإن 

  .أيتيما س كن اللوثيه مبوازيعمل فيلوث ف إنه قالي أن نكام وإن ،ىه مع تناقض الدعويعلى املدع

مثال هذه أثرة كضر بعد ما عرفت من يال ، األوله يعلى املدعإىل   بنسبة القتلالًي أوذب املدعكو

  .دلةالمها خالف األكو، وجب بطالن احلقوق وطل دم املسلميفعدم السماع ، بياذكاأل

  . لمامك من ريثكرناه تعرف وجه النظر يف كومبا ذ

  



٢١٨

  

  ))إذا ادعى شيئاً وفسره بآخر((

ى ادع أو ،قتل اخلطأ مث فسره بالعمدى ادع أو ،خلطأقتل العمد مث فسره باى لو ادع): ٥مسألة (

مث  تعدد القاتلى ادع أو ،هذا الواحد هو العمدة أن مراده بأن : وقالكوحدة القاتل مث فسره باالشترا

 أو ديقتله مث فسره بالضرب الشدنه أ ىادع أو ، الواحد تعاون مع الواحد يف املقدماتريغ بأن فسره

ثرة تفوه الناس ك ل،نا عرفاًكان ممكن إ ريقبل التفس، ك ذلريغ إىل ،بالقتلجرح رقبته مث فسره ى ادع

رباملفس من التناقض والتهافتكعد ذلي وال ،رواملفس .  

مفهومه ى فخيقد  (سكالعمد املفسر باخلطأ وبالع أي) ل واحد منهماكألن ( :كولذا قال يف املسال

   .ىانته )سكيف اعتقاده وبالع ئخمطنه أ هري بتفسنيتبي فس بعمد عمداًيظن ما ليفقد ،  من الناسريثى كعل

  . مه من املسألة السابقةكفقد عرفت ح ،ذب أوالًكتعمدت ال: ما لو قالأ

  .أحدمهاشبه العمد مث فسره بى ادع أو ، مث فسره بشبه العمدأحدمهاى لو ادعنه أ ظهر ومما تقدم

سهوت أخذت منه :  ولو قال،ل قصاصاًقتيتعمدت : ه قتل العمد فقتل به مث قاليعلى ولو ادع

غالباً  ألنه ،ة القتل استرجع منه الزائديثر من دكان املال أكو، أًبل قتله خط: ولو صوحل مبال مث قال، ةيالد

 ألنه ،ة القتل بطل الصلحيبقدر دان كولو  ،يان من باب ختلف الداعك إالّ إذا اللهم، دييمن باب التق

وال ، صحت يانت املصاحلة من باب ختلف الداعك فإن ان أقلكولو ، ةيداً وصار املأخوذ ديان مقك

ما  ك،ان له حق أخذ التفاوتكو، د بطلتييانت من باب التقك وإن ،ل يف أخذ التفاوتيالقت حق لويل

  . هو واضح

 له نيع فإن ، الباذل قبل قولهكن مليكمل  بأنه وفسره، ة حراميهذا املال الذي أخذته د: ولو قال

 وويل، ه غائباًكان مالكن إ ائبغال ويل ألنه ،مكد احلايعطاه بأ اًك له مالنيعيمل  وإن ،اهيإعطاه أ اًكمال

ر كذ إالّ إذا ،ة لهيال وال إذ ه عند نفسهيبقي أن ق لهحي وال ،ك ذلريغ إىل ،اًريه صغيان ولكن إ ريالصغ

 إىل ،تهيمال طفل حتت والنه أ و أ،قه وهو راض ببقاء ماله عندهيصاحب املال صد أن مثل، ك لذلمربراً

   ريغ
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  .هيفقوله حجة ف، املالى د عليذو النه أ قبل قوله من بابيف، كذل

ان القول ك وإالّ ، قبل قولهكذلى نة عليقام بأ فإن ،تل حراماه القينأعطاهذا املال الذي : قال مث إن

  . ديذو ال ه ألنتلاقول الق

 ،يلكالقاتل فرد من الى الالزم عل إذ ،خذهاأ قبل نيلعن له االمتناع عن أخذ هذه ا أنعم الظاهر

 إىل  مالإعطاء يراد املشترأ إذا ماك، ل موردكومثله يف ، خذ بفرد خاصلزام اآلإله  أن ىل عليوال دل

ه فال يخذ ضرر علاأل أن يدعي كخذ بدعواه ذلاآل فإن ،هريد غيرينه أحرام ونه أ البائع فامتنع البائع حبجة

 ياملعطى ون الالزم عليك املال له إعطاءمة وجوب يوبضم، خذ هلذا املال اخلاص عدم األه حقيعطيضرر 

  .  مال آخرإعطاء

  .ثباتهإفالالزم  خالفهى الصحة عل أصل ىفهو دعو، حرامنه أ  لهنيتبنه أ ىخذه مث ادعأ إذا ماأ

 أن  إىلحفظه أو ،مكااحل أو إىل صاحبه إىل ان له بعد رفعهكهللا  انينه وبيما ب  يفان حمقاًك مث إن

  .أخذ من مال القاتل وحنوه بعنوان التقاصي أن ان لهك، كما له ذليصاحبه ف إىل وصلهي

  . انك هذا املري يف غكالم يف ذلكومتام ال
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  ))ثبوت الدعوى باإلقرار بالقتل((

 مكاة علم احليوقد سبق حج، نة والقسامةي والبقرارم واإلكبعلم احلاى تثبت الدعو): ٦مسألة (

ان اثنان يف ك إذا ماك، بالقرائن أو صل له العلم مبشاهدتهحي أن ني فرق بري من غ،هريوغ تاب احلدودك يف

 أن بل قد تقدم،  ثالثكن هنايكومل  اآلخر  مذبوحاً يف صباحه وقد هربأحدمها مث وجد الًيغرفة ل

  . هريغ أو انك قتالً، ثباتيف اإل يفكة املوجبة للقطع تيالوسائل العلم

 ك ذلإقرارمن  أيتيده ما سيؤيو. نفسهم جائزأى  العقالء علإقرار إطالقشمله ي فقراراما اإل

  . )١(قتل الرجل يف اخلربة بأنه )عليه السالم( اإلمام عند نساناإل

  : قوالن ،ه مرتانيلزم ف أو ي، مرةقراراإلى فيكمث هل 

، ن عدا نادريه عامة املتأخريواهر علبل يف اجل، كما يف املسالك، ثركاأل إىل هو املنسوب: األول

  . ة يف قصة قاتل اخلربةيتة اآليده الروايؤيو

ان وجهه ما كو، ديبن سعىي حيس والرباج والطربسي ويدرإخ وابين يالش إىل هو املنسوب: والثاين

 ،أحوطنه أ كوال ش، نياملرت إىل اتياج يف اجلناياالحتى  الدالة علدلةمن بعض األ تاب احلدودك تقدم يف

ة أهون من ية املرة يف الديفاكولعل ، )٢( مسلمامرئطل دم ياط يف الدماء لئال يعارضه االحتيان كوإن 

  . تها يف القوديفاك

  . العقالءإقرارعموم  إىل بعد الرجوعي مل كفلو ش، انكف كيو

  

  ))شروط اإلقرار باجلناية((

، إشكالخالف وال  مال العقل بالكو، هيما تقدم مع املناقشة فى شترط يف املقر البلوغ عليه مث إن

ران كوالس والنائم والغافل يواملضطر والساه هرك املإقرارار فال عربة بيواالخت، أيضاًه يالم فكوتقدم ال

  ،  عن مثلهمدلةالنصراف األ، وحنوهم

                                                

. ١ ح٤ الباب ١٠٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٤٤١ ح١٦٠ ص٢ ج:وايلغال )٢(
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روه كما ذك ،قرارة يف صحة اإليشترط احلرينه أ ماك، هي والضرورة علمجاعاإلى بعد دعويبل ال 

  . يف املفصالت

انت ك فإذا ، العقالءإقرار إطالقده ريف،  خسارة آخرقراروجب اإليال  أن ما احتمال اشتراطأ

وجب خسارة يعترف بالقتل مما ي ريجان األ أو ك،وجب قتلها وخسارة الزوجياملزوجة تعترف بالقتل مما 

  . همإقرارأخذ ب، مثلة من األك ذلريغ إىل ،املستأجر

ما ك ،ثناءجارة يف األن املقررة يف بطالن اإليجارة وعمل حسب املواز بطلت اإلريجقتل األ إذا نعم

 ،ة املدةيقابل بقيان للزوج احلق يف أخذ ما كقتلت املتعة  إذا كذلكو ،جارةتاب اإلك ه يفيالم فكتقدم ال

  . احكتاب النك  منكظهر ذليما ك ،ن مستأجراتأل

فتشمله ، ه يف نفسهيلعدم احلجر عل، ه بالعمدرارإققبل يفلس ف أو ه لسفهيما احملجور علأ

ة النفس من املال يلو أوفاحتمال، كه املساليت علكوقرره اجلواهر وس به الشرائع فىتأما ك ،العمومات

  .ال وجه له

ون يكث ين حبياألمر نيال ربط ب إذ ، حجرهكنتظر فيفاء القصاص منه يف احلال فال ياست مث إن

 إذ ،املفلس إىل فالظاهر صحته بالنسبة، ولو أراد احملجور الصلح مبال يف ذمته، ود القأدلة طالقداً إليمق

  . ذمتهى عل ماله الى احلجر عل

  أو،ةيست سفهي له وهذ،هايه فية حمجور عليمعامالته السفه ألن ،هي فكصح ذليفهل  هيما السفأ

  . احلجر عن مثلهأدلةالنصراف ، األولبعد يمل  وإن ،احتماالن،  احلجرأدلة طالقإل ،ال

ل ي وال دل،العاقلةى اخلطأ عل إذ ،س تصرفاً يف ماهلمايل ألنه ،ما لو اعترفا باخلطأ قبلأوالظاهر 

  .مهاإقرارصل صحة فاأل، ريس الغكيرج املال من خي مبا قرارق هلما اإلحيما ال أى عل

 إذا ،لوالد ولده مما ال قصاصويف مثل قتل ا، ة يف ذمتهيثبات الده بالعمد املوجب إليويف اخلطأ الشب

  ، ه واملفلسيه السفب أقر
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، هيه فيحمجور علنه أ يف املال اخلارج لفرض ال، متهماذثبت املال يف يمها فإقرارفالظاهر قبول 

ت ية يف بيانت الدك زوال سفههى رجيث ال يه فحيالسف ا أم،خرج عن احلجر دفع املال إذا واملفلس

، ل احلجري لدلدع جماالًييف ماله لقوة عدم الطل مما ال  إنه :قال أو ي،لم مسامرئطل دم ي لئال ،املال

  . العاملهللا وا ،تاب احلجرك الم يفكومتام ال، لةك مشواملسألة
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  ))إذا أقر اثنان بقتل واحد((

ل ك قال إذا ماك يكالتشر نايفيمبا ال  أو ،يكأقر بالتشر فإن ،لو أقر اثنان بقتل واحد): ٧مسألة (

باالختالف حسب  أو ،ةيد أو ان قصاصاًكشتريما أ يف شكالاإل ينبغي فال ،رماه بسهمإنه  :واحد

 ،ةيهما الديمن ول أو أخذ منهما،  مناأشبه خط أو أًان خطك إنه قاال وإن ،تعمدنا قتال قاال فإن ،مهاإقرار

ن العمد يب مواز حس،ة من الثاينيخذ الدأ واألول قتل ،تأخطأ خروقال اآل، تعمدت أحدمهاقال وإن 

  . وشبه اخلطأ واخلطأ

نا أ: قال بأن اآلخر، إقرارل واحد منهما ك إقرار ينفيان ك بأن ،ينيان متنافقراران اإلكما لو أ

ن يل اخلاص يف مورديالدل إالّ أن ،فيقاعدة العدل التنصى ان مقتضكل اخلاص ليولوال الدل ،يقتلته وحد

ما قاال قتلناه عمداً يف صورة خاصة من يوف، أًخط اآلخر وقال، قتلته عمداً أحدمهالو قال  ومها ما، فقط

 ،سائر الصور إىل نيباملناط من الصورتى تعد أو ي،عمل بالقاعدة يف سوامهايفهل ، نيلتا املسألتك

ل يوتفص، فال تلحق اآلخر وبعضها،  بعض الصور فتلحقنيل بيبعد التفصيان ال ك وإن ،احتماالن

   : يف صوركالم يف ذلكال

  

  ))صور املسألة((

ره كما ذك، أحدمهاق ييف تصد  الويلريخت، وآخر بقتله خطاًء،  بقتله عمداًأحدمهالو أقر  :األوىل

وقال ، هي علمجاعوعن االنتصار اإل،  واحدريصرح به غ إنه :همايبل قال ثان، وقرره الشارحان، الشرائع

 نين اجلمع بكمي وال ،به املقرى قتضاه علاب مجيإن سبب مستقل يف يقرارل واحد من اإلك ألن :وهلماأ

  .هما شاءيأيف العمل ب  الويلريتخين فياألمر

ما هو ك، اًيك تشرنع العمل مجعاًمي ال ان العمل مجعاً مستقالًكمإعدم  إذ ،هيف ماى فخين ال كول

  . قاعدة العدلى مقتض

 حيبسند صح، لثالثةخ ايتب املشاكيف  ي خرب حسن بن صاحل املروكفاملستند يف ذل، انكف كيو

عن رجل  )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت:  قال،مجاع اإلأصحابحسن بن حمبوب الذي هو من إىل 

  : أحدمهافقال ، هيول إىل  فجاء رجالنوجد مقتوالً
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س له يهو أخذ صاحب العمد فلن إ :)عليه السالم( فقال أً،قتلته خط: خروقال اآل، نا قتلته عمداًأ

  . )١(ليصاحب العمد سبى س له عليأخذ بقول صاحب اخلطأ فل وإن ،لي سبصاحب اخلطأى عل

، السابقكنه أ فالظاهر، والثاين بقتله عمداً، أً بقتله خطاألولأقر  بأن س الفرضكلو انع: ةيالثان

 ان أحدهم أقر بالعمدكة لو يما ال تفهم اخلصوصك، ةي واملعري والتأخمية يف التقديلعدم فهم اخلصوص

 نياثن إىل ة بالنسبةي ال تفهم اخلصوصكذلكو، والثاين بشبه اخلطأ أ باخلطأحدمها أو ، بشبه اخلطأوالثاين

  . ثركأأو 

 فهل له التحول، األولحسب قول ى ن عليقرار اإلني بة متوسطاًيخذ الدأ أو ان القتلكلو : الثالثة

قتل لقتل عمداً مث جاء الثاين فأقر بالأقر با إذا ماك، األول إىل ن بالنسبةك املمكقول الثاين بعد تدارإىل 

الثاين فجاء  ةي فأخذ منه الدأًأقر بالقتل خط إذا  أو،األول ها لويليعطية من الثاين ويخذ الدأي بأن ،خطأً

من ظهور النص من تواردمها قبل ، احتماالن، قتل الثاينيو، األولى ة عليد الدريف، وأقر بالقتل عمداً

فرق يال ، ما يف النصك اآلخر ىل علين له سبيكمل  ألنه إذا ،األولوالظاهر ، كومن وحدة املال، العمل

  . نهما العمل فتاملين املتوسط بيقرار اإلنيوب نين املتوارديقرار اإلني بكذل

 ألن ،الظاهر نعم يف اخلطأ وشبه اخلطأ ،هإقرار عن أحدمها باق لو رجع يريم بالتخكهل احل: الرابعة

، ح ابن دراجي ففي صح،قتليان أقر بالعمد مث رجع مل كنعم من ، لو رجع مل ماشي قرار اإلأدلة إطالق

ن يكمل  إذا ،نفسه بالقتلى أقر الرجل علإذا  :قال إنه ،)عليهما السالم( أحدمهاعن ، هأصحابعن بعض 

  .)٢(قتلي ومل كتر، فعلأمل : رجع وقال فإن ،ه شهوديعل

  ء يش النه أ حةيوظاهر الصح ،تاب احلدودك  يفكالم يف ذلكوقد تقدم ال

                                                

. ١ ح٣ ب البا١٠٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٤ ح١٢ الباب ٣٢٠ ص١٨ ج:الوسائل )٢(
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 إذا عن مورده مباى تعديوال ، أالعمد ال اخلطكوجب قتله يلو أقر مبا  نه يف ماأو، ةيالد ه حىتيعل

رفعه يماً يان عظكث يالقتل ح أن  لقرب احتمال،لعدم املناط، ةيسقط الدت بأن أقر بقتل اخلطأ مث رجع

  . ةي الدكذلكس يول، اركناإل

الوالد القاتل ك ،ه قصاصيس علين لكل قتل عمداً إذا م فائدة الرجوع يف ماعلم عديومما تقدم 

  . ولده وحنوه

ة من مقر اخلطأ مث ظهر يخذ الدأ فقتل مقر العمد ونيل بأحد القوليالقت لو أخذ ويل: اخلامسة

 ورد شتباهاًة املقتول ايعطائه دإ ب،أخذ منه املال أو من قتله إىل  بالنسبةكفالظاهر لزوم التدار، اخلالف

 ة منهي وبأخذ الدان عمداًكن إ بقتله ي لنفسه عن ارم الواقعكتداريمث ، ةي املال داملأخوذ منهى ة عليالد

  . أًان خطكن إ

،  والشهودقرارتعارض اإل بأن ، وأقر الثاينأًخط أو  عمداًأحدمهاقتل ى لو قام الشاهد عل: السادسة

  .هيالم فكال أيتيفس

 يف امارات ال شأن هلالطرق واأل إذ ،قدميم كعلم احلا فإن مك مع علم احلارقراتعارض اإلوإذا 

ما حقق يف كمارة أخذ اجلهل يف موضوع األ إىل ضافةباإل، موضوعة يف ظرف اجلهل ألا ،قبال العلم

  . مارةق واأليرفع اجلهل فال ظرف وال موضوع للطري والعلم ،صولاأل

  . مكم قدم علم احلاكعلم احلاتعارض الشهود مع نه إذا أ علميومنه 

صلى اهللا (نه أ فلوضوح. )١(ناتيان والبميم باألكنيب يقضأإمنا  :)صلى اهللا عليه وآله( ما قولهأ

  . ما قرر يف حمله كيبين مأموراً بالعمل حسب علمه الغيكمل  )عليه وآله

 بأن وفةكاعة من أهل الما أقر مج ك،يكل االنفراد ال التشريسبى لو أقرا بقتله عمداً عل: السابعة

  للعلم بعدم قتل ، قتال بهيمل  ،)هللارمحه ا( ل واحد منهم قتل عابسك

                                                

. ١ ح٢ الباب ١٦٩ ص١٨ ج:الوسائل )١(
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مع أخذ  أو اآلخر، كهما وتريأل  يف قتريخيهذا فهل ى وعل،  فقطأحدمهاالقاتل ن أ و،همايلك

أخذ أو ي ،نية نصفيأخذ منهما الديبل  أحدمهاقتل يال  أو ،املقتول املقر عطائه لويلإة منه ويف الدصن

، احتماالت ،ةيأخذ منه الد أو يقتليفمن خرج بامسه القرعة ، نهمايقرع ب أو ي،هما شاءية من أيالد

 ،أحدمهاقتل يوال  ،ما تقدم كالقرعةى  لقاعدة العدل املقدمة عل،نيهما نصفيلكة من ي أخذ الدقربواأل

  . قاوم العلمي ال ارقراإل أن وقد تقدم، كنع عن ذلمي أحدمهابرباءة  مجايلالعلم اإلألن 

  . ة لقاعدة العدليل واحد منهما نصف الدى كان علك، أًقرا بالقتل خطألو : الثامنة

 عنهما ئه درإقرار عن األول ورجع ،هو الذي قتلهنه أ قر آخرألو أقر بقتله عمداً ف: التاسعة

مل جند : وقال، املشهور إنه ويف اجلواهر، ما يف الشرائعك املال نياملقتول من ب يوود، ةيالقصاص والد

بل ، وال أعرف خمالفاً، كذل إىل  ذهبواصحاباأل أن شف الرموزكبل عن  ،أيتيمن  الّإ ك يف ذلخمالفاً

  .هي علمجاععن االنتصار اإل

هما شاء يأق ييف تصد  الويليريختاألقوى : وهلماأوقال ، ك وأبا العباس خالفا ذلكن املسالكل

 ما تقدم يف إىل ضافةه باإليوف، لألصلمرسلة خمالفة  بأنه ند املشهوررد مست أن بعد، فاء منهيواالست

خ الثالثة يف ية رواها املشايالروا أن ،قتليرجع عنه املقر مل  إذا  بالقتلقراراإل أن وهنا من تاب احلدودك

عمل   إىلضافةباإل، املتواترةكفهي  )رمحه اهللا( ديورواها املف، هللا انينهم وبيتبهم اليت جعلوها حجة بك

ة يح وغايوعن التنق، ناأصحابة يروا إىل وعن السرائر نسبتها، فهي حجة قطعاً، ثاًي وحداًمياملشهور ا قد

  . صحابها عمل األيعلن إ :املرام

  . رناهكما ذكقتل ي مل أحدمها بأن فال وجه له بعد العلم ، الويليريره من ختكما ما ذأو

   إىل ورة بسندهمكتب املذكيف ال يفمستند املشهور ما رو، انكف كيو



٢٢٧

ده يبرجل وجد يف خربة وب )عليه السالم( ني املؤمنريأم أيت: قال ،)عليه السالم( هللاعبد اأيب 

 ،ما تقول :)عليه السالم( ني املؤمنريفقال له أم، رجل مذبوح متشحط يف دمه وإذا ، ملطخ بالدمكنيس

 إىل  ال تعجلوا وردوه:قبل رجل مسرع فقالأ ف، بهدوهيقأاذهبوا به ف :)عليه السالم( قال، نا قتلتهأ :قال

 ريمأفقال ، نا قتلتهأ ما هذا قتل صاحبه ني املؤنريمأا يهللا وا:  فقال،فردوه )عليه السالم( ني املؤمنريأم

 يأقول وقد شهد عل أن عيستطأنت كوما : فقال، كنفسى  علك ما محل:لالول )عليه السالم( نياملؤمن

 خفت ،هينا قائم علأو تشحط يف دمهي ملطخ بالدم والرجل كنيدي سيذوين وبأمثال هؤالء الرجال وأخ

ت يخذين البول فدخلت اخلربة فرأأنت ذحبت جبنب هذه اخلربة شاة وكنا رجل أو، قررتأالضرب ف

 :)عليه السالم( ني املؤمنريفقال أم، خذوينأهؤالء ف ي فدخل علدمه فقمت متعجباً يف الرجل متشحطاً

احلسن  إىل فذهبوا: قال، همايم فك ما احل:وقولوا له )عليه السالم( احلسن إىل ذهبوا مان فايخذوا هذ

ن إ) عليه السالم( ني املؤمنريمقولوا أل :)عليه السالم( فقال احلسن، ه قصتهمايوقصوا عل) عليه السالم(

 ،)١(عايناس مجالىي منا أحأك فأحياهاومن  :عز وجلهللا وقد قال ا، هذاىي ح أ فقدكان هذا ذبح ذلك

  . )٢(ت املالية املذبوح من بيال عنهما وخترج دخي

 ضافة هذا باإل،ئاتيذهنب السياحلسنات إن ـ  ف،جتعل موافقة للقاعدة أن نكمية يوهذه الروا

  .ئة فتتساقطاني احلسنة والسني بؤافكالتى ريالعقل  أن إىل

ما كمام العفو لإل أن  إىلضافةهذا باإل، رياخلى ع عليمن التشج ألنه ،ت املالية من بيون الدكو

  .تقدم

فعرف القاتل ، ه جبرم قتله له عمداًري فأخذ غأًقتله خط إذا  مباكعن ذل ين التعدكميوذه املناسبة 

  .ت املالية من بيالدى  تعط فإنه،نفسه

  د يرأده ويقطع نه أ ه بتهمةري مث أخذ غإنساند يقطع  فإذا ،أوىلق يذا يف اجلروح بطركوه

                                                

. ٣ اآلية: سورة املائدة )١(

 ٤ الباب ٢٦١ ص٣ ج: واملستدرك،٨ ح١٤ ص٣ ج:، والفقيه١٩ ح١٧٣ ص١٠ ج: والتهذيب،٢ ح٢٨٩ ص٧ ج:الكايف )٢(

.  عن البحار، عن مقصد الراغب١ حدعوى القتلمن 



٢٢٨

 ريغ إىل ،قطعها عمداًن إ عنهى عفيت املال وية عن بيون الدكلعله ت يقياحلقالقاطع قصاصه فظهر 

ت املال ية من بيون الدكما أ ،ذي اجلقى رض أو اإلمامو مع عف إالّ لك مشكبذلى الفتو إالّ أن ،كذل

  . فأمره أسهل

 إشكالفال ، اخلداعى نا علي فلو تبا،األمرث صدق ية من حي خاص مبورد الرواكذل أن ىفخيمث ال 

من ، احتماالن ،السارق املتهم عن القطعى جن إذا م يف مثل السرقةكجراء احلإن كميوهل ، يف قتل القاتل

  . خالف القاعدةى علنه أ ومن، ةيواألول

  لوضوحكوذل، الواقع إىل هي بعد الفحص وعدم الوصول إمنا رناه يف الصور التسعكما ذ مث إن

وملا ، بطال الباطلإحقاق احلق وم وضع إلكن احلاوأل،  جائز شرعاًريغ  اجلاينرياام غأخذ املال وأن 

س املقام يول، ليما خرج بالدل إالّ ةيمن وجوب الفحص يف الشبهات املوضوع) الفقه (رراً يفكرناه مكذ

  .من املستثىن

ذهب ذلك لوال ه  ألن،كبعد ذليمل  ،قةيؤخذ حقه من القاتل حقيفهل ، ت املاليوجد بيولو مل 

 ولو بادر الويل،  القودكالقاتل عمداً تر إىل حسانيف اإلى فكو، هرياض وغيره الركما ذك، الدم هدراً

م كن احل أالظاهر ألن ،عدم قتله يقتضياط يف الدم يواالحت، احتماالن ،ال أم قتص منهيفقتل القاتل فهل 

  . ثركتأمل أ إىل انت املسألة حباجةك وإن ي،رفاقإبعدم قتل القاتل 

ة يالد القاعدةى مقتض أن وقد عرفت، نيقراران من تعارض اإلكه إقرار عن األولرجع يمل  مث إن

 ظاهر ريغ )هإقرار عن األولرجع يمل  وإن ،أيضاً كل ذليالتعلى مقتضن إ( :فقول اجلواهر، فيبالتنص

  . الوجه
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  ))ثبوت القتل بالبينة((

 ، العامةدلةاأل إىل ضافةه باإليدل عليو، خالف  والإشكال  بال،نةيثبت القتل بالبي): ٨مسألة (

  .ات اخلاصة يف املقاميبعض الروا

ف صار كي :)عليه السالم( هللايب عبد اقلت أل:  قال،فةيحن إىل أيب بسنده ،ينيلكرواه ال مثل ما

 :)عليه السالم( لفقا ،والقتل أشد من الزنا، أربعة شهود إالّ هيفوز جيوالزنا ال ، ه شاهدانيوز فجيالقتل 

 املرأة ى وعل، الرجل شاهدانى  عل،أربعة شهود إالّ وزجيفمن مث ال ، والزنا فعالن، القتل فعل واحدألن

  . )١(شاهدان

  . )٢( منهباًيالعلل قرى ما روك ،أيضاًخ يورواه الش

 )المعليه الس( قالنه أ ،ثييف حد )عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، عن ابن شربمة، خيالشى ورو

 :)عليه السالم( قال له جعفر، بل قتل النفس: قال ،الزنا أو قتل النفسهللا ا أعظم عند اميأ: فةييب حنأل

 أربعة إالّ قبل يف الزنايومل ، نييف قتل النفس بشاهد يقد رض تعاىلهللا افإن)٣( .  

  . )٤()عليه السالم( باً منه الدعائم عنهيقرى ورو

ه امرأة يعن رجل دخل عل )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت:  قال،بن طلحةهللا وعن عبد ا

 ماهللا  باهنيمي وإالّ ،قتلهانه أ نةيهم البيعل :)عليه السالم( قال ،أنت قتلتها: هلهاأفقال ، تةيصبحت مأف

   .)٥(قتلها

  . ك ذلريغإىل 

ب تاك ور يفكالم مذك نيميويف شهادة الرجل ب، منضمات أو مث يف قبول شهادة النساء منفردات

  .ه هنايالم فكل اليتفص إىل فال حاجة ،الشهادات

 أو ،دمه را فضربه أو ،في ضربه بالس:نفع مثليفال ، ةحيون الشهادة صركت أن الالزم أن ماك

ذا كو، فيكمل  وإالّ ى،فكاً يف عرفهم حيان صرك فإن ،ولو قال ضربه فمات، أشبهما  أو ،ضربه فمرض

  ، غةيغة صيلم يف صكالت إىل حباجةس ي لاألمرولذا ف، لفاظيف سائر األ

                                                

. ١٦٥ ح٢٧٧ ص٦ ج:، والتهذيب٧ ح٤٠٤ ص٧ ج:الكايف )١(

. ٢ ح من دعوى القتل١ الباب ١٠٣ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢٥ ح من صفات القاضي٦ الباب ٢٩ ص١٨ ج:الوسائل )٣(

. ١ ح١ الباب ٢٦٠ ص٣ ج:املستدرك )٤(

  . ٣ ح١ الباب ٢٦٠ ص٣ ج:املستدرك )٥(
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اً يف حيان صرك إذا ؤخذ بهي فإنه إمنا ،قراراإل إىل  بالنسبةكذلكو، واملنازعة يف الظهور وعدمها

  .عرفهم

س يالذي ل عىنامل ك أردنا ذل:قالوا أو ،تواكاملقر فس أو ستفسر الشهودا يف الصراحة فكولو ش

شهدوا بالقتل ومل يويف الثاين مل ،  احلدود بالشبهاتأ تدرألولايف  إذ ،ةيد فال قصاص وال، شهادة بالقتل

  .همإقرارخذ بشهادام وبأالقتل ى المهم مبا هو دال علكفسروا ن إ نعم، عترف بالقتلي

، ري أقر مث مات قبل التفسوذا لكو، القتلى ون حجة علك ال ت،ولو شهد مث مات قبل االستفسار

  .أشبهما  أو جنون أو غماء إل،انيبة اليجهما عن قابلومثل موما خرو

ه ري غأظهر فإذا ،اللفظ مظهر فقط ألن ،الظاهر العدم ، اللفظقرارشترط يف الشهادة واإليوهل 

  . دلتهما لهألشمول  ى،فكقطع به ي مبا كذل

  



٢٣١

  

  ))لو أنكر اجلاين البينة((

ولو مل ، وال خالف إشكالبال ، نفعينة مل يه ما شهدت به البيعلى ر املدعكلو أن): ٩مسألة (

 ،صل املوت بالضربحين مل كل الم الشهودكصح ي إنه :بر وقال الضا،بالضرب مثالً إالّ نةيتشهد الب

  . شهد بقتله لهيوالشاهد مل ، صل عدم قتله لهاأل إذ ،نيميقوله بال قبل  ،بسبب آخروإمنا 

ما لو  إىل ون ناظراًيكن أو البد، نيميال إىل اجهيق اجلواهر احتيقول الشرائع وتصد أن علميومنه 

  .ركمن أنى  علنيميوال ياملدعى نة عليالبلقاعدة ، قل من القتلأانت الشهادة كو، قتلهنه أ الويلى ادع

 ين املدعكل، دهيشهد بقطع يف ومل يده بالسى يضرب علنه أ شهد فإن ،الم يف اجلراحكذا الكو

  .هيعلى دعحلف امل إىل األمرواحتاج  ثبتيمل  ي،ديقطع  إنه :قال

هشم نه أ من ياملدعى دعي ما كثبت بذلي مل ،قطر دماًيناه يأاختصما مث افترقا ور: ولو قال الشاهد

  . عند املخاصمةكذل تفقيما ك، الحت أنفه فهشم يد نفس املدعي أن من احملتمل إذ ،نفه مثالًأ

 أو ، وجههده الين جرحت كل، نعم: هيعلى فقال املدع، جرحهنه أ تيرأ: لو قال الشاهدو

ه يعلى دعيعترف به ال ما يه ما يان علك، خالفهى نة عليومل تقم ب، ريبك ال الريجرحته ذا اجلرح الصغ

   .اروح

 وعجز نيه موضحتي ووجدنا ف،ضحه أو:لو قال الشاهد(: وقال يف الشرائع وشرحه اجلواهر

من املعلوم  إذ ،ءافي يف االستة لتعذر املساوا،ه سقط القصاصي موضحة املشهود علينيالشاهد من تع

 ورمبا خطر يف البال ...ةيالد إىل نئذيجع حري ف، حمل اجلراحة ومساحتها يف ثبوت القصاصينياعتبار تع

تحقق توجه يفاء يف حمل ال ياست ألنه ،ه ضعف ظاهريوف، قنياملتنه أ ىبناًء عل قلهماأله االقتصاص بأن 

   .ىانته )١()احمللنئذ بعد اشتباه يقن حيه فال متيالقصاص ف

 الذراع والعضد أو نيديالك ،تشااني ال نيانت املوضحتان يف حملك إذا تم يف ماي مناإهذا : أقول

  لتامها يف مقدم الرأس بفاصلة نصف كانت كإذا ما أ ،أشبهما أو 

                                                

. ٢١٢ ـ ٢١١ ص٤٢ج: جواهر الكالم )١(
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ان كة امليخصوص إىل انصرافهاو ،دلة األطالقإل، ة للمحل اخلاصيال خصوصنه أ فالظاهر، صبعإ

  .وال متفاهم عرفاً  ظاهرريغ ةيدقة العقلبال

 أو ،هينيعى حدإ أو ،صابعهأى حدإ أو ،هيرجلى حدإ أو ،هيديى حدإقطع : ولو قال الشاهد

 العدوان نيب ي للزوم التساو،نفع يف القصاصيووجدناه مقطوعهما مل ، أشبهما  أو ،هييدث أو ،هيذنأ

  .  يف املقامكعلم ذليوال ، والقصاص

هما يأد من  ييعلم قطعه ألي ومل ،داً من عمرويو، ديداً من زيقطع نه أ ىاهد علنعم لو قال ش

   .سار ملني ملن والنيميال بأن شترط العلمي ومل ،داهيقطعت 

فلو اختلفا يف ، الوصف الواحد يف قبول الشهادةى خالف يف لزوم التوارد عل  والإشكال اله مث إن

وم ي :اآلخرو، وم اجلمعةي قتله :أحدمها قال إذا ماك ،ثبتيمل  ات املفرقةياخلصوص أو انكامل أو الزمان

  . ةيبالبندق :اآلخر و،في بالس:أحدمها قال أو ،يف الشارع :اآلخر و، يف الدار:أحدمها قال أو ،السبت

ان االختالف حسب اختالف الناس يف االستجابة ك فإن ،ة لهيء ال مدخلينعم لو اختلفا يف ش

قال  أو ،فاًيان نظك: خروقال اآل، ان ثوبه وقت القتل وسخاًك: أحدمهاقال   إذاماك، قة واحدةيحلق

استجابة  أن لوضوح، ضريمل ، ك ذلأشبهما  إىل ،واهلواء باردة : اآلخروقال، واهلواء حارة: أحدمها

  . ا باردةأاآلخر ا حارة وأبعض ى ريفاهلواء الواحدة ، قةياحتدت احلق وإن الناس خمتلفة

وقال ، ضيل حال القتل أبيان ثوب القتكو: أحدمهاقال  إذا ماك، ثركان االختالف أك إذا ماأ

  . من االختالف املوجب لعدم توارد الشهادةنه أ فالظاهر، سودأ: خراآل

  .هيالم فكال أيتيس ،ال أم  لوثاًكون ذليكفهل ، سقط شهادمايلو اختلفا مبا ه مث إن

ون يكنه كل،  الختالفهما يف املشهود،ثبت الشهادةيمل  هإقرارباآلخر و  بالقتلأحدمهاولو شهد 

 :خروقال اآل، ديجانب ز إىل السهم يرميرآه  بأنه أحدمها ولو شهد، بل التعاضد اذبكلعدم الت، لوثاً

  ى أرإنه 
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  .ء واحديشى ان شهادة عل ك،هري سهم غكن هنايكما مل  يف ، إليهالسهم وصل

لعدم الشهادة ، نفعيمل ، ضربهيعمرواً ى رأ إنه :خروقال اآل، هضربيداً يزى أر إنه :أحدمهاولو قال 

  .ء واحديشى عل

مل ، رهه بشرب السم فشربه بنفسهكأ إنه :خروقال اآل، أوجر السم يف حلقه إنه :أحدمهاولو قال 

  .لعدم التوارد، نفعي

 يف حمل السباع ألقاه إنه :خروقال اآل، األسدألقاه يف حمل السباع فافترسه  إنه :أحدمهاولو قال 

ادة ال ي والنمر زاألسدوافتراس ، وجب املوتي يف حمل السباع لقاءاإل ألن ،ظاهر القبوللفا، فافترسه النمر

بل : خروقال اآل، مث التهمه احلوت: حدهمأفقال  ،يجل لقاه يف حبرأ بأنه ذا لو شهداك و،شأن له يف القتل

  .غرق بدون التهام

قتله  وإمنا ن اجميكبل مل : خروقال اآل، جم عمرواً فقتله عمروداً هايز بأن :أحدمهاولو قال 

  .ءي به شثبتيه مل يث ختتلف الشهادة فيه فحريغما أ ،قتله له مورد التوارد أصل انك، عمرو تربعاً

شهادة  ألنه واحتمال الثبوت، ثبتيقتل بنته مل : خروقال اآل، د ابن عمرويقتل ز: أحدمهاولو قال 

 أصل ى شهادة علكل مورد االختالف هناكففي  وإالّ ،ال توارد إذ ،ممنوع  اجلملةيف قتل ولدهى عل

  . ما هو واضحك، قتله يف صفر بأنه اآلخرو، قتله يف حمرم بأنه أحدمهاشهد  إذا ومثله ما، القتل

  



٢٣٤

  

  ))من موارد االختالف بني اجلاين والشهود((

 وشهد ،أشبهما  أو أًخط أو عمداً إنه قليومل  ، بالقتلقرار باإلأحدمهالو شهد ): ١٠مسألة (

ى لف املدعكو، أحدمهاه دون الوصف الذي انفرد به ي ثبت القتل الذي اتفقا عل، عمداًقرارباإلاآلخر 

 رينة غيللب ب اجلاينيذكت أن وقد تقدم، نةيذاب للبكإ ألنه قبل منهيالقتل مل  أصل ركأن فإن ،انيه البيعل

  .مسموع

 قراراإل إذ ،ق الويليتصد إىل وال حاجة  أخذ بقوله،ان عمداًك إنه :الوق، اعترف بالقتلوإن 

ال نه أ واحتمال،  ظاهر الوجهريغ، له ق الويليون مع تصديكالقبول  أن فاحتمال ذبه الويلك وإن ،مثبت

 ال الفائدة إذ ،تامريغ، قتلهيال  صدق عمد القاتليمل  إذا الويل ألن ،له ق الويليقراره بدون تصدفائدة إل

  . ك ذلريغ إىل ،رث حرم من اإلان وارثاًك وقتله عمداً بأنه اعترف فإنه إذا ،كتنحصر يف ذل

 ل منهبق، شبه عمد أو ،أًان خطكقتله ن إ  أو،ان عمداًكقتله ن إ :قال اجلاين فإن ،هذاى وعل

 علم هليوال ، مثالً أًناساً خطأناساً عمداً وأقتل نه أ فرضيو ،ال أعلم: قال وإن ،األثره إقرارى ورتب عل

لقاعدة ،  نفسهني العاقلة وبنية بي الدفيفالظاهر لزوم تنص ،الثاين أو األولان يف القسم كهذا املقتول أن 

قاعدة العدل  ألن ،ةي العاقلة يف الدنينه وبيوال قرعة ب،  يف العمدكللش قتل اجلاينيال  إذ ،العدل

  .ما تقدم كالقرعةى نصاف واردة علإلاو

  . أيضاً ق الويليتصد إىل وال حاجة خذ بقولهأ ،أًان خطك إنه :وقال ف بالقتلاعتروإن 

ر كأنن إنه أ  ـأًان خطك إنه وقال اجلاين، ان عمداًك إنه قول اجلاين ـ أي نينعم الظاهر يف املقام

ى ر علقديال  ألنه ،ة منهيالد د الويليريقد نه أ كوفائدة ذل، نيميال اجلاينى ان علك قول اجلاين الويل

ار كنإف، ةيالد يعطأوال  اقتلين: قول للويل يحىت، ان عمداًك إنه :قول اجلاينيف، د قتلهيريال  أو ،قتله

ه يلزم علير فكمن واجلاين، مدع ال شاهد له فالويل، ة عن نفسهيسقاط الدون إليك إمنا لقول الويل اجلاين

    حىتخطأًان ك إنه :قول اجلاينيف قتل اجلاين د الويليريوقد ، احللف



٢٣٥

، ء عن نفسهيل شكسقاط ون إليك إمنا لقول الويل ار اجلاينكنفإ، ةيتخلص من القتل ومن الدي

ان ك بأنه قتله ن فسر اجلاينإ: القواعد وصدقه اجلواهر يكولذا قال العالمة يف حم، ه احللفيلزم عليف

   .صدقه الويليمل  إذا نيميوالقول قوله مع ال،  قبلأًخط أو عمداً

قال عمداً وإن ( :ث قالي ح،ده يف اخلطأيي الشرائع يف العمد وتقإطالقعلم وجه النظر يف يومنه 

   .ىانته )نهيميمع  فالقول قول اجلاين وإالّ ،فال حبث  وصدقه الويلأًقال خط وإن ،قبل

مل  وإن ، القول قول اجلاينناكباحللف وحلف  لف اجلاينكو صدقه الويليمل  فإن ،انكف كيو

  .وثبت ما قاله الويل  وحلف الويلالًكالف جعل نحي

  . همية عليالد أن الم يفكفال ، أًان خطك بأنه ق العاقلةيثبت اخلطأ يف قتله ولو بتصد مث إن

مع  ان ثبوت اخلطأ بقول اجلاينكبل ، ق العاقلةي ال بالشهود وال بتصد،كثبت ذليمل  إذا ماأ

مع ثبوت (: ففي اجلواهر قال، أًونه خطكل ب الويليذكمع حلفه حال ت بقول اجلاين أو ،له الويلق يتصد

 نيميذا لو ثبت بالكو،  يف حقهري الغإقرارنفذ ية يف ماله دون العاقلة الذي ال يون الدكنه تيمياخلطأ ب

   .ىانته )مهاري دون غنين يف حق املتخاصمكل، نةيالبكا إقلنا  وإن املردودة

ه إقرارمن باب  ال ، اجلاينني العاقلة وبنية بيالدف يتنص أي ،قال بقاعدة العدلي أن نكمين كل

من باب  أو ،له ق الويليمن باب تصد وال، همرييف حق غ ال  العقالء يف حقهم نافذإقرار بأن قال يحىت

ال  إما العاقلة أن بل من باب، نياحللف نافذ يف حق املتخاصمن إ قال يحىت ،حلف الويل أو حلف اجلاين

  تنصف  أن فقاعدة العدل، أًان القتل خطكن إ ةيل الدك اهيما علإو، ل عمداًان القتكن إ اهيء عليش



٢٣٦

ة بدله يالد أو ه القتلير العمد عليتقدى القاتل علن أ و،)١(طل دم املسلميال ث يوح، هاية عليالد

ه يون عليك أن ان الالزمك ،ة يف العمديما تقدم يف بعض املسائل السابقة جربه بالدك، جرباً أو صلحاً

  . ةيالنصف الثاين من الد

ت املال فال وجه له بعد وضوح احنصارها يبى نصفها الثاين عل أو الًكة يون الدكت أن ما احتمالأ

  . القاتل والعاقلةنيب

، ف قتلهكيال أعلم : خروقال اآل، قتل عمداً إنه :أحدمهان قال كل، قتل بأنه ولو شهد الشاهدان

  .القتل أصل ثبت

املراد  أن أيتيوس، شاءن إ دعواه بالقسامة ثبت الويليف، ان لوثاًك قتله عمداًه نأ الويلى ولو ادع

  .م القتل من القرائنكظن به احلايلما ك باللوث

، إشكالالقتل  أصل ففي القواعد يف ثبوت، أًبالقتل خطاآلخر و،  بالقتل عمداًأحدمهاو شهد ول

مثل اختالف الزمان ، اذبكمن موارد الت نهأ  ومن،القتل أصل يف ال  من االختالف يف الصفةكوذل

  . الثاينقربواأل، أشبهان وما كوامل

 ،شبه العمد أو اخلطأ أو شهد بالعمديأن  إما اآلخرف، شهد باملطلقن إ أحدمها أن :وصور املسألة

ون يكاذب كل مورد ال تكففي ، نيخرشهد بأحد اآلي أن نكمياآلخر ف،  بأحدهاأحدمهاشهد وإن 

ون يكوهل ، اذب تسقط الشهادةكون تيكل مورد كويف ، ة الزائدةيال اخلصوص قتلال أصل الثابت

   .تعاىلهللا شاء ا نإ، يف مسألة اللوث هيالم فكال أيتيس ،لوث

  

                                                

. ٤٤١ ح١٦٠ ص٢ ج:وايلغال )١(



٢٣٧

  

  ))لو ام كل من الشهود واملدعى عليه اآلخر بالقتل((

مها ن يالشاهد أن عمرو ودي فشهد ز،راًكد وعمرو بيلو شهد شاهدان بقتل ز): ١١مسألة (

ل ك، النكيل ويالقت ان لويلك بأن ن تربعيكمل  أو ،التربع بالشهادة جائز بأن وقلنا، ركالقاتالن لب

اذب كان من مورد التك ،صل ا التربعحي من الصور اليت ال ك ذلريغ أو ،نيديل استشهد بشهكيو

  .نياملسقط للشهادت

 أو ،ذايك أن ، أواألوىلق صديأن  إما الويلألن  : املسألة بأربع صوركوقد صور املسال

  . وتبعه اجلواهر،ذما أو يك،صدقهماي

نه أ فالظاهر، شملهما مع مجعهما لشرائط الشهادةي الشهادة أدلة  أن إطالقالظاهر حيث إنو

 إىل جعريلها فليل من شاء تفصيلة الذيواملسألة طو ،خرىاألى حدامها علإ ميوال وجه لتقد، تتساقطان

  .املفصالت

  

  ))يف قبول الشهادةفروع ((

انت ك ،رثهيال  أو رثهي ،داًيبع أو باً للمقتول واروحي الشاهد قرانكسواء  والشهادة تقبل مطلقاً

 كل ذلك ،ال أم املقتول عن اجلارح والقاتل اروح وويلى عف، بعده أو الشهادة قبل اندمال اجلرح

  . الشهادةأدلة طالقإل

ون كة فتيالحتمال السرا، فالناً جرحه مل تقبل قبل االندمالأن  رثانهيشهدا ملن إذا  بأنه والقول

ملا قاله ،  تامريغ، واحتمله الشرائع ره بعضكما ذك ، فتشبه الشهادة لنفسه،نئذ جارة نفعاًيالشهادة ح

  . ها املفروضيدخل فياء خاصة ال يشأهو يف  وإمنا ،اجلواهر من عدم ثبوت رد الشهادة مبطلق التهمة

  .عدم قبول الشهادة يف موارد التهمةى ل فروع املسألة املترتبة علكم يف كف احل تعركومن ذل

انوا ك إذا ن قبلتيالشاهدى هما عليواملشهود عل، نياثنى انت القتلة أربعة فشهد اثنان علكولو 

ان مث تابا يمع العص أو ،اخلطأكان يبدون عص أو ،ارفكاملتترس به الكان قتلهم له حبق كسواء ، عدالً

  .اجلرحى  يف الشهادة علكذلكو، دلة األطالق إلكوذل، عدالو

وملا ،  الشهادةأدلة طالقإل، فالظاهر القبول، القتل يولو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهد

وما فصلة مجلة من ، س املقام منهايعدم القبول يف موارد التهمة خاص مبوارد خاصة ل أن عرفت من

  ؤخذ يد الفقهاء من عدم القبول يف مور



٢٣٨

، شهادة املتهم ال تقبلن إ :اتيويف الروا، متهم يف شهادته ألنه ،ثبت القتلن إ من الشاهد املال

فالزوج والزوجة والوالد والولد  وإالّ ،ة االاميمن له شأن ال، ات املتهم بالفعلياملنصرف من الروان إ :هيف

بل ، صاًي ختصكس ذليول، بقبول شهادمى  مع ورود النص والفتومة االاي هلم شأنأيضاًوحنوهم 

  .رناكاملنصرف من املتهم ما ذ

ان لو ال ك وإن ،ن متهمة فعالًكمل ت إذا دون ما،  مل تقبل شهاداانت العاقلة متهمةك فإذا هيوعل

  . تاب الشهاداتك  يفكالم يف باب ذلكل الي وتفص،خذ منها املالقبول شهادا أل

  



٢٣٩

  

  )) القاتلإذا تعارضت البينتان يف((

 فالناً أن ى وشهد آخران عل،ل عمداًي منفرداً قتل هذا القتفالناً أن لو شهد اثنان): ١٢مسألة (

له  الويل ألن ماإو، لصحة التربع بالشهادة حسبة إما ، وقد صحت شهادما،لي قتل القتمنفرداًاآلخر 

 ك ذلريغ إىل ،نيأقام شاهد يلل وك نيولدكان يت وليان للمكنه  أأو، نيل أقام شاهدكيل وك النكيو

  .نيها نصفية توزع عليالدن أ و،ال قصاصنه أ فالظاهر، من الصور

 ن عدم القصاصوأل، ل القصاصي دلأحدمهاشمل يعرف القاتل فال ينه ال فأل، ال قصاصنه أما أ

 وز عقالًجية ال ءوحمتمل الربا يءقتل الرب إذ أحدمهاقتل  أو ، الواقعكهما لدريلكبدل أهم من قتل إىل 

  .اًإمجاع بل نصاً و،وشرعاً

 فإن ،رراًك مكالم يف ذلكما تقدم الك، نصافإلفلقاعدة العدل وا، هماية توزع عليالد أن ماأو

يف مواردها ى الفتاو أن ماك ،ا من فروع هذه القاعدةأعها يظهر من مجيات تتجاوز العشرة ي رواكهنا

 تبعاً، هريهما هنا يف الشرائع وغيع عليبالتوز فىتأوقد ، ا ام عملوأى دل عليمما  ةريثكوسائر املوارد 

 أن ىدل علي نيتابك يف النيخيعبارة الشى مقتضأن ( ك ويف املسال،بل لعله املشهور، ني وآخرنيخيللش

 ويف اجلواهر ، ابه مرسلة معموالًى فكو .ىانته )هاية ومل نقف علي وبه صرح العالمة يف النها،ةيبه روا

  . ة ايح بوجود الرواير التصريرائر والتحرعن الس

  . د الثاينيه الشهيصل علحينة العلم ومل يان يف مدكولعله : أقول

  . خالف القاعدةى لها علكفاحتماالت ، األمرما مقابل هذا أ

  .سيدرإعن ابن  يكما حك، هما شاءيق أييف تصد  الويليريخت: األول

  . صل عدمهفاأل، هيل عليدل ال إنه :هيوف

  .املين ية واجدءرباكل واحد منهما ك ةء براصالةأل، أيضاًة يبطالن الد: الثاين

وهنا حق  هللا حق اكهنا بأن ،واملقام املين ي واجدنيوفرق ب ، مسلمامرئطل دم يال  إنه :هيوف

ون ي مدأحدمها بأن علما إذا ماك، سبحانههللا  يف حقوق اأيضاً قاعدة العدل انيبل الظاهر جر، الناس

   إنسانى عطأ مثالً ، مسجدريلتعمبوقف 



٢٤٠

 فإن ،ناريهما أخذ الديا أك مث ش،عمر به املسجد ييكعمرو ل أو ديناراً من وقف ملسجد لزيد

دة من ي وقاعدة العدل املصط،ريجل التعمنار أليل واحد منهما نصف الدك إعطاء يقاعدة العدل تقتض

 الذي هو مورد ك للشال تدع جماالً ألا ،ةءلربا اأصالةى ة مقدمة علريثكا يف موارد  النصوص واملفىت

  . ةءالربا

  .كها بذليم فكاً مبوارد حري تنظ،ت املالية من بيون الدك: الثالث

  . اسي باملوارد من قسم القريوالتنظ، ؤخذ منهي بعد وجود الذي كصل عدم ذلألان إ :هيوف

  .)١(لكل أمر مشكل ألا القرعة: الرابع

  . وم بقاعدة العدلكل القرعة حميدل أن ناركذ أن  ما سبق:هيوف

  .مورهذه األ إىل وال تصل النوبة، ثباتاإل ياملدعى فعل، اذماك لتنيتساقط الشهادت: اخلامس

بل التساقط ، عدم التساقطى  وبالفتو،هرين غرق سادسهم وغياملعلوم بنص اخلمسة الذن إ :هيوف

  . ديتاب التقلك )لفقها(رناه يف كذ، إشكالحمل  ني متعارضنيقيل طركيف 

ورمبا لعله حمتمل ، ما عن احملقق الثاين اجلزم بهك، ل منهماى ك يف الرجوع عليريالتخ: السادس

 يف أخذ يريوهذا خت، قي يف التصديري ختاألول إذ ،األول ريهذا غ أن ىفخيوال ، تكعبارة احملقق يف الن

  . جة واحدةيانت النتك وإن ،املال

  .قاعدة العدل خالفهى بل مقتض، يريهذا التخى ل عليال دل إنه :هيفف، انكف كيو

املتجه  أن ره اجلواهر منكما ذ ويف، اض يف املسألةيظهر من الري يف ما شكالومما تقدم ظهر اإل

  .  احلالنيتب ية حىتيالقود والدحبسب القواعد سقوط 

  

                                                

. ١١ ح٣ الباب ١٨٩ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٢٤١

  

  ))لو تعارضت البينة مع إقرار شخص بالقتل((

املشهود  أهو القاتل وبرنه أ  فأقر آخر،داً عمداًيفالناً قتل ز أن دانلو شهد شاه): ١٣مسألة (

، ةيه نصف الدي املشهود علأولياء إىل رد املقريو، هيقتل املشهود عل للموىل أن  إىلفاملشهور ذهبوا، هيعل

املقر  ويلى رد عليوال ، تهيه نصف دياملشهود على رد عليوله قتلهما و، ائهيأولى رد عليوال  وله قتل املقر

  .ةيل منهما نصف الدى كان علك ،ةيأراد الدإذا ما ، أأراد القتل قصاصاً إذا هذا، ئاًيش

ه قاعدة العدل يقتضي مما كذل إذ أن ،ة موافق للقاعدةيالد إىل م بالنسبةكهذا احل أن ىفخيوال 

  . ما تقدم مراتك، نصافواإل

 ، منهما يف القتلكاحتمل االشترا إذا  للقاعدةم موافقكفاحل، همايل أو كأحدمهاقتل  إىل ما بالنسبةأ

  . أحدمها إالّ قتلهيمل  بأنه علم إذا وخالف القاعدة

ث دل يوح ،خالف القاعدةى املقر فهو عل ه دون ويلياملشهود عل ويلى الرد عل إىل ما بالنسبةأو

وقالوا  عملوا ايث مل يح نيخرخالفاً آل، هايبد من العمل عل ال هايحة معمول علية صحي رواكذلى عل

، اًيله وجهاً قون إ :قال يف الشرائع، عن السرائركى وهذا القول هو احمل،  خاصةأحدمهايف   الويليريبتخ

ما ى  عل،عنه الباس املختلفى ونف، وأبو العباس واملقداد، حيضاوولده يف اإل، ريوتبعهما العالمة يف التحر

  . حةية الصحيا ال تقاوم الرواأن املعلوم وم، روه القاعدةك ومستندهم يف ما ذ،عنهم يكح

قتل نه أ ه قوميلته عن رجل شهد علأس: قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ح زرارةيففي صح

قتل نه أ قر عند الوايلأأتاهم رجل ف رجعوا حىتي فلم ،قاد بهي املقتول لأولياء إىل  فدفعه الوايل،عمداً

 ،بدمه م فال تقتلوه وخذوينكء من قتل صاحبيه الشهود بريهذا الذي شهد علن أ و،صاحبهم عمداً

ل يوال سب، قتلوهينفسه فلى  الذي أقر علاقتلوي أن  املقتولأولياءأراد ن إ :)عليه السالم( جعفر أبو فقال

قتلوا ي أن أرادوا فإن ،هيورثة الذي شهد على نفسه على ل لورثة الذي أقر عليوال سب اآلخر،ى هلم عل

  ه يالذي شهد عل



٢٤٢

ه ين شهد علي الذأولياء إىل نفسهى د الذي أقر علري مث ل،الذي أقرى ل هلم عليقتلوه وال سبيفل

 أن همي وعل، هلمكذل :)عليه السالم( قال ،عايقتلومها مجي أن أرادوان إ تيأأر: قلت، ةينصف الد

 أن رادواأ فإن :قلت ،قتلومها بهية خاصة دون صاحبه مث يه نصف الدي الذي شهد علأولياء إىل ردواي

: قلت، هيشهد علاآلخر و قرأ أحدمها ألن ،نهما نصفانية بيالد :)عليه السالم( فقال ،ةيخذوا الدأي

 الذي أقر ولياءعل ألجي ومل ، قتلنية حيقر نصف الدأالذي ى ه علي الذي شهد علولياءف جعل ألكيو

ه ي الذي شهد عل،س مثل الذي أقريه ليعلالذي شهد ألن  :فقال ،قريه ومل ي الذي شهد علأولياءى عل

ه ومل يلزم الذي شهد علي ما مل أ صاحبه فلزم الذي أقر وبرأوبر أقراآلخر  و، صاحبهئربيقر ومل يمل 

  .)١( صاحبهئربي

  :  هنا يف مواضعشكالاإلإمنا ( :قالنه أ تك نقل عن النكاملسال مث إن

  . يف القتلولياءاأل ريتخيمل : األول

  . ح دمهيبينفسه مما ى عل اآلخر إقرار املوجبة للقود وأحدمهاى نة عليام البي لق:وجوابه

  .مل وجب الرد لو قتلومها: الثاين

ة وهو يردوا فاضل الدية ك ومع الشر،ةكمع الشر الّإقتل اثنان بواحد يال نه أ  ما تقرر من:وجوابه

  . هي علاملشهودى الرد على بقيسقط حقه من الرد فن املقر أك ل،املةكة يد

  .سكخبالف الع ،هيرد املشهود عليقتل املقر وحده ال  إذ مل: الثالث

ة يورثة املقر بنصف الدى جع علري ف،قريه مل يواملشهود عل، املقر أسقط حقه من الردن إ :وجوابه

   .ىانته )هيار املشهود علكنإالعترافه بالقتل و

ى ة عليعل الرواجيمه ال ير تسليتقدى  علكل ذلك أن ماك، جوبة حمل نظربعض األ أن ىفخيوال 

  ل صور املسألة كة مل تشمل يالروا إذ ،ىفخيما ال كطبق القاعدة 

                                                

. ١ ح من دعوى القتل٥ الباب ١٠٨ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢٤٣

 من ك ذلريغ إىل ،أحدمهاى نة عليقامت الب أو ،شبه عمد أو  بقتله خطأًقراران اإلك ما لو مثل

  . نةي والبقرارصور مسألة اإل

 سقط أحدمهاى لو ادعوا علما أ ، ال نعلم القاتل:قول الورثةي أن ريله بتقدكهذا : احملقق قال مث إن

يف  صبهاينالفاضل األوالعباس واملقداد ك أبو ذلى ما تبعه علك، كذلى ره علي تقركوظاهر املسال اآلخر،

ال عربة  املقرى على ون الدعوكمع فرض نه أ ضرورة ،لعله كذلك(: وقال يف اجلواهر، عنهم يكاحمل

   .ى انته)خالفهاى ه عليق وعلنة بعد توافق من له احليبالب

فلو  اآلخر،يف الطرف  يم الشرعكوجب سقوط آثار احليء ال يش هيتوافق من له احلق وعل: قولأ

هو  بأنه  مث أقر عمرو،ديالقاتل زن أ ونةيالم البكصح ي إنه :وقال الويل، ديالقاتل ز أن ىعل نةيقامت الب

  .القاعدة العدمى مقتض، ان وارثاًكذا  إرث املقتولإلعمرو من ى عطي فهل ،القاتل عمداً

أخذ ي أن قدريفهل ، ا زوجتهأوأقر عمرو ب، ديد وصدقها زينا زوجة زأ :ذا لو قالت هندكو

  .اخلامسة أو مهأ أو ابنته أو ختهأ

ضرب يفهل ، القاتل عمرو أن نةيوقامت الب القاتل وصدقه الويلنه أ ديس لو أقر زكويف صورة الع

  .ك ذلريغ إىل ،عمرو أبا ان املقتولك إذا ة املقتولكمن تر وورث عمريحلائط ونة عرض ايبقول الب

والغرض ، ح بعضها يف باب القضاء والشهاداتيوتنق، ةريثكوهلا فروع  ليلة الذيلة طوأوهذه املس

  .  من تبعهإطالقويف ، تك احملقق يف النإطالق يف شكالاإلى ه عليالتنب

  



٢٤٤

  

  )) وامرأتنيإذا ادعى العمد وأقام شاهداً((

، ل بعدم ثبوت القصاص مايقو، ني وامرأت واحداًقام شاهداًأقتل العمد وى لو ادع): ١٤مسألة ( 

  .عن حقه صحى عف الويل مث إن

ره الشرائع كما ذى عل، م العفوكة حبيبراء من الد واإل،كه بعد ذليفى  سقوط الدعوكوفائدة ذل

  . واجلواهركواملسال

  .كسقاط مثله يف ذلالقصاص من احلقوق اليت تسقط باإل ريغن إ :وقال الشارحان

  .ثبتيعفو عما ال  ألنه ،صح عفوهيمل : ث قاليح، عن املبسوط يك للمحخالفاً

ان عفوه ك يف الواقع ان احلق ثابتاًك فإذا ،ثباتالم يف مقام الثبوت ال مقام اإلكال إذ ،ه نظريوف

أنه لغو و، ثباتخ أراد يف عامل اإليولعل الش، ظاهرما هو كموجود واملانع مفقود  يملقتضا إذ ،تاماً

  . ظاهراً

  



٢٤٥



٢٤٦

  

  فصل

  يف القسامة

  

  ))القسامة لغة واصطالحاً((

 :قاليما كوهي االسم  ، وقسامةًاًقسامإقال أقسم ي، م مقام املصدريقأهي اسم (: كقال يف املسال

  .)١()رامةًكراماً كإرم كأ

وقد تفسر ، قساماأل قد تفسر مبعىن ذإ ، اسم مصدرواى كت عليا بقإ: قالي أن نكمي: أقول

 مبعىن يوقد بق، ون حاهلا حال أمثال الوضوء والغسل وحنومها مما هو اسم مصدريك ف،نفس القسم مبعىن

  . ئة احلاصلة من الفعليوهي اهل ياالمس

  وقد تستعمل يف،هارييف غ أو انت يف الدماءكسواء ، انميفهي عبارة عن األ، ل حالى كوعل

  .السبب واملسبب أو ،لفون من باب عالقة احلال واحمللحين يالذ

ده من كيأد تيري الذي األمرهذا  نشاًءإعل جياحلالف  أن ،صل يف القسم املشتق من القسمةولعل األ

أن كف،  هناكذلك له احترام خاص ريبكب الشخص الينص أن ماكف، بهيمن نص أي لف بهحيقسمة الذي 

 حىت يبيس من نصيول،  الشخص فله احترامهكب ذليه نصي الذي أحلف علألمراهذا ن إ :قولياحلالف 

 حيث إن) قسم( صل مادةأل ياللغو  املعىنني مجعاً بكرنا ذلكذ وإمنا ،دكيون له االحترام األيكال 

   نيوب ، املادةكمن تل األويل رادة املعىنإاملشتقات من مادة واحدة جتتمع يف 

                                                

.١٩٨ ـ ١٩٧ ص١٥ج:  مسالك األفهام)١(



٢٤٧

أنه كف، هللا اسم اني صومه وبنيربط ب يفأ، مثالً أصوم غداًهللا وا: قالا  إذنهأو، نشاء القسمإ معىن

أنه كف، دي زءجاهللا وا: قال وإذا ،صومي بأن ترم واحترامه بأخذهحي أن جبيف، هللاجعل الصوم حصة ا

  . ك ذلريغ إىل ،فهو جاء قطعاً، حمققةهللا وحصة ا، هللاد من حصة ايء زيجعل جم

اجلماعة  أو ،ما يف الصحاحك لفواحيمجاعة ى م علقستان ميهي األ( :ففي اجلواهر، انكف كيو

ا لغة اسم أ واحد ريوعن غ، ما يف الصحاحك هايبعد صدقها علي وال ،ما يف القاموسكلفوا حين يالذ

   .ىانته )انميويف لسان الفقهاء اسم لأل، الدمى دعوى لفون علحين ي الذولياءلأل

وجد ي بأن ،ز القاتل ومعرفتهييان اليت حتلف لتممياألفالقسامة يف الدم هي عبارة عن ، انكف كيو

م أ أو نهأشخاص أ أو شخصى عل الويل يدعيو، إقرارنة وال يعرف من قتله وال بيل يف موضع ال يقت

 كذلى ثبت عليمع مجاعة ف أو هو حلف الويلي ف،شعر بصدق دعواهيقترن بالواقعة ما ي و،القاتلون

  .لهيتفص أيتيما سى عل، عنهم القتل ينفياعة فر ومجكلف املن أو حي،الطرف القتل

  . سالمقرها اإلأة ويالقسامة جاهلن إ :ريثوعن ابن األ

  . ةيانت من خمترعات اجلاهلكا أال ، ان السابقةيد يف األولعل هلا أصالً: أقول

  

  ))روايات القسامة((

د بن يعن بر، حيلصحيف ا )رمحه اهللا( ينيلكرواه ال ما، كيف ذل يسالمصل اإلفاأل، انكف كيو

ى نة عليالب، لهاكاحلقوق : قال ،سألته عن القسامة: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب  عن،ةيمعاو

نما هو يب )صلى اهللا عليه وآله( هللارسول ا فإن ،يف الدم خاصة إالّ ،هيعلى املدعى  علنيميوال ،ياملدع

فقال ، قتل صاحبنا يهوديفالن ال: نصار األفقالت، الًي منهم فوجدوه قتنصار رجالًفقدت األ إذ ،ربيخب

مل جتدوا  فإن ،ده برمتهيقأم كري من غني عدلنيموا رجليقأ: نيللطالب )صلى اهللا عليه وآله( هللارسول ا

ما عندنا  )صلى اهللا عليه وآله( هللاا رسول اي: فقالوا، ده برمتهيقأ  رجالًنيموا قسامة مخسين فأقيشاهد

  أن  رهكنا لنإ و،ناريشاهدان من غ



٢٤٨

 نيحقن دماء املسلم إمنا :وقال )صلى اهللا عليه وآله( هللافواده رسول ا، ما مل نرهى تقسم عل

ف عن قتله كف، قتل بهي أن الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه خمافة القسامةى رأ إذا يك ل،بالقسامة

 الًيوجدوا قت إذا ةيغرموا الدأ وإالّ ،وال علمنا قاتالً،  ما قتلنا رجالًنيه قسامة مخسيعلى حلف املدع الّإو

  . )١(قسم املدعونيمل  إذا همأظهر نيب

نصار بأم أرادوا تهم األي نصار لئال األريأراد من غ )صلى اهللا عليه وآله( هللاان رسول اك: أقول

 ءيانت عداوة من قبل جمكنة ي أهل املدنيهود وبي النيب فإن ،نهما من العداوةياقاً ملا بيانس، هودياام ال

 الّإو، اعترف القاتل فال قسامة أو  شاهدانكان هناك فإذا ،نةياملدإىل ) صلى اهللا عليه وآله( هللارسول ا

 أن علموا أو ،م رأواأ قسماً نيه مخسريحلف هو وغ فإن ،مجاعةى عل أو حدأى عل أحد ىن ادعإف

ن شاهدان يكذا مل ، إقتلهي ملنه أ ائهياملتهم وأول إىل ول مخسون قسماًحي وإالّ ،املتهم قتله ثبت القتل

  . القسامة إىل تهءتج املتهم يف براحيمل  وإالّ ،قتلهيمل نه أ شهدانيعادالن 

 القاتل أولياءل وي القتأولياءغلب معرفة األ أن فلوضوح، ف حتجز القسامة الفاجر والفاسقكيما أ

 فإذا ،هؤواختفا  فرار القاتلواليت منها، وملحقون مبؤخرات، القتل غالباً مسبوق مبقدمات ألن ،بالقاتل

 قراران املثبت للقتل اإلك إذا خبالف ما،  عن القتلك حجزه ذلقسامعرف بسبب األينه أ علم القاتل

  . نادراً إالّ نة ال تتوفريوالب، نادراً جداً إالّ ونيك ال قرارإلا إذا ،نةيوالب

 ،ةنها سين القسامة هل جرت فسألته ع: قال )عليه السالم( هللاعبد ا أيب  عن،ة ابن سنانيويف روا

فقال ، تاًي مأحدمهابان من الثمار فتفرقا فوجد يصينصار خرج رجالن من األ، نعم :)عليه السالم( فقال

صلى اهللا عليه ( هللافقال رسول ا، هوديقتل صاحبنا ال إمنا :)صلى اهللا عليه وآله( هللاه لرسول اأصحاب

  ى هود عليلف الحيف كي )هللا عليه وآلهصلى ا( هللاا رسول اي: قالوا، هوديلف الحي :)وآله

                                                

. ٤ ح٣٦١ ص٧ ج:، عن الكايف٣ ح من دعوى القتل٩ الباب ١١٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢٤٩

 فوداه النيب ،ما مل نعلم ومل نشهدى ف حنلف علكي: قالوا، نتمأ فاحلفوا :قال، فاركقوم  ،نايخأ

  . )١()عليه السالم(

يف القسامة يف  ابن شربمة ما تقول سألين :)عليه السالم( هللاعبد ا أبو قال، رية ابن سديويف روا

، هيان القول فكف كيذا كصنع هيت لو مل يأرأ: فقال ،)صلى اهللا عليه وآله( النيبجبته مبا صنع أف ،الدم

  . )٢(صنع فال علم يل بهيما ما مل أ و،كفقد أخربت )صلى اهللا عليه وآله( ما صنع النيبما أ :فقلت له

  . اإلمامبه جيان تعنتاً مل كسؤال ابن شربمة  حيث إن: أقول

نة يمن العلم والبى ل دعوكمور الثالثة يف زان هو األيان املكامة شرع القسيلو مل نه أ ىفخيمث ال 

  . قرارواإل

 ،وابن شربمةى سيان عكالسائل ن إ :)عليه السالم( عن الصادق، مان بن خالدين يف خرب سلكل

 ال نقول :قلت :)عليه السالم( قال ،)صلى اهللا عليه وآله( ؤده النيبيت لو مل يأرأ: ابن شربمة قالن أو

ى عل: قال ،من القسامةى فقلت فعل: قال، صنعهيلو مل  )صلى اهللا عليه وآله( هللا قد صنع رسول املا

  . )٣(ليأهل القت

ان ك: فقال ،ان بدؤهاكن يأعن القسامة  )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت: قال، ريبص أيب وعن

ه أصحابنصار من  من األرب ختلف رجليان بعد فتح خكملا  )صلى اهللا عليه وآله( هللامن قبل رسول ا

 ،)صلى اهللا عليه وآله( هللارسول ا إىل نصارت األءفجا، الًيتق يف دمه فرجعوا يف طلبه فوجدوه متشحطاً

ى  علم مخسون رجالًكقسم مني ل:فقال، هود صاحبنايقتلت ال )صلى اهللا عليه وآله( هللاا رسول اي: فقالوا

، هوديقسم اليف: قال ،ما مل نرى ف نقسم علكي )هصلى اهللا عليه وآل( هللاا رسول اي :قالوا، م قتلوهأ

  ذن إنا أ :فقال ،هوديصدق اليمن : هللاا رسول ايقالوا 

                                                

. ١ ح من دعوى القتل١٠ الباب ١١٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٤ ح من دعوى القتل١٠ الباب ١١٨ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٧ ح من دعوى القتل١٠ الباب ١١٩ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٢٥٠

م كحيم يف الدماء ما مل ك حعز وجلهللا ان إ :فقال ،هايم فكف احلكي :فقلت له، مكصاحب يدأ

أقل من   أو،رجل عشرة آالف درهمى على  ادعرجالً أن  لو،مه الدماءيء من حقوق الناس لتعظييف ش

القوم ى الرجل على ادع فإذا ،هيعلى املدعى  علنيميانت الكو ،ياملدعى  علنيمين اليكمل ، ثركأك أو ذل

 قتل فالناً أن لفونحي نيخبمس أيتي أن ياملدعى فعل، هميعلى الدم قبل املدع ي ملدعنيميانت الكم قتلوا أ

مل  وإن ،ةيوا قبلوا الدؤشا وإن ،وا قتلواؤشا  وإن،وا عفواؤشا فإن ،هيهم الذي حلف عليلإدفع ي ففالناً

ى دأفعلوا  فإن ،وال علمنا له قاتالً، لف منهم مخسون ما قتلناحي أن هميعل ين ادعيالذى عل فإن قسمواي

عليه ( ني املؤمنريأم فإن ،ت املاليته من بيت ديدأان بأرض فالة ك وإن ،همين وجد فية الذيأهل القر

   .)١( مسلمامرئطل دم بيال : قوليان ك )السالم

  . منها أخرىمجلة  ات اليت تأيتيها من الرواريغإىل 

  

  ))القسامة واللوث((

ولعلهم ، وال مبعناه حسب تتبعنا نص رد ذا اللفظيومل ، املشهور يف القسامة اللوث مث إن

  : مورأاستفادوه من 

  .مجاعة خاصة أو  خاصنسانل إلين وجه الام أهل القتيكلو ال اللوث مل  إنه :األول

ل يف يون القتكورد من   ماكذلى دل عليو، أطراف االحتمال أحد كون ذليك أن نكمي :هيوف

  . فالة

  .كوحنو ذل، لةيل يف القبيون القتك: ورد من لفظ ما: الثاين

  . ق القسامةيبل هو من مصاد، ال مفهوم له إنه :هيوف

  . احملتملمجاعاإل: الثالث

  . هية فيورة فال حجك الستدالهلم بالظواهر املذ،بل ظاهره، دحمتمل االستنا إنه :هيوف

                                                

. ٥ ح من دعوى القتل١٠ الباب ١١٨ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢٥١

  .ان يف حمل مزدحم فال قسامةكل لو يالقت أن ىما دل عل: الرابع

وجه لعدم  ال، قتلهنه أ تملونحيان هلم طرف كفلو  الإو، كل هناي القتولياءطرف أل ال ألنه :هيوف

  . هيالقسامة ف

ثر كبل أ، ربياته يف قصة خيواليت تقدم بعض روا، شهورةبن سهل املهللا ة عبد اييف قض ما: اخلامس

  .ها اللوثياض وفيما يف الرك، كالنصوص يف ذل

  . صصخيواملورد ال ،  من باب املوردكذلن إ :هيوف

  .قنيالقدر املت إنه :السادس

  . طالقاعتبار به بعد اإل ال نهإ: هيوف

 أو ،ةيوجد يف قريل ي قتني عدم الفرق بستلزميعدم اعتبار اللوث  أن من، يف اجلواهر ما: السابع

والنصوص ى الفتاو أن مع، جهة أو ،فالة أو ،وجد يف سوقيل يوقت، ةيت اآلمثلة من األكحنو ذل أو ،حملة

  :  النصوصكومن مجلة تل،  دون الثايناألولنهما بثبوت القسامة يف يمطبقة بالفرق ب

ى نة عليقم املدعون البيمل إذا ) ليه السالمع(  أيبانك :)عليه السالم( عن الصادق، ح مسعدةيصح

وال علمنا ، ما قتلناهللا  باناًيمي ني بالقتل مخسني قتلوا حلف املتهمنياملتهم بأن قسموايلهم ومل يمن قتل قت

 أو سوق أو ركقتل يف عس إذا ماأ ف،واحد يقتل يف ح إذا ك ذل،لي القتأولياء إىل ةيالدى مث تؤد، له قاتالً

  . )١(ت املاليائه من بيأول إىل ةيدتدفع ال، نةيمد

غلظ ا يف الرجل املعروف يجعلت القسامة لإمنا  :)عليه السالم( عن الصادق، وخرب زرارة

  .)٢(ه جازت شهادميشهدوا عل فإن ،ء املتهميبالش

 ،م مل تشرع القسامةكمارة للحاأمل حتصل ن إ وجهى عل، االشتراطى  علنيتيعدم داللة الروا: هيوف

  . )به رمحه اهللا( ما اعترف هوك

  .الم الدعائمك يف )اللطخ( عبارة: الثامن

  ته يمن روا المه الكمن  إنه :هيوف

                                                

. ٦ ح٩ الباب ١١٥ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٧ ح٩ الباب ١١٦ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٢٥٢

  .)١(ة القسامةيفكي يف باب كفراجعه يف املستدر

  . كالم يف ذلكتتمة لل أيتيوس، اشتراط اللوثى المه عل كيكيف حم يليردبل األكشأرناه كوملا ذ

  

  ))نالقسامة وسائر األميا((

 ابتداًء نيميون الكمنها : مورأيف ى ان الدعاوميأها من ريالقسامة خالف غ(:  قالكاملسال مث إن

 ،هريعن حق غى  فالدعو،هري الثبات حق غنسان وجواز حلف اإل،هايان فميوتعدد األ ،ياملدعى عل

  . )هريغى  علنيميرد اليبل ، اًإمجاع نيميه اليول من توجهت علكمن نى وعدم سقوط الدعو

، القطعى ونه علك و،هللاون احللف باكان من لزوم ميسائر األكفهي  موريف سائر األما أ :أقول

 إىل ،ون احلالف بالغاً عاقالً خمتاراًكو ،املشاهدة أو ةيالعلم احلاصل من القرائن القطع إىل ونه مستنداًكو

  . إشكالمقام بال مناطها الشامل لل أو ، هذه الشروطأدلة لعموم كوذل،  من الشرائطك ذلريغ

ة مع قسام ال: ث قاليح، ولعل هذا هو مراد الشرائع، القسامة مع االحتمال تأيتنه أ مث الظاهر

، هيخالف ف بال ي بصدق املدعمارة اليت تورث ظناًوعدم األ(: ولذا شرحه اجلواهر بقوله، ارتفاع التهمة

   .ىانته )هيه علي بقسممجاعبل اإل

احتمل  أو ظن إذا ماأو، ما هو واضحك، ن مورد القسامةيكقتله مل ي داً مليز أن علم فإذا هيوعل

  . انت القسامةك ولو ومهاً

ان ك إذا ماأو، ن به بأسيك مل كشمل ذليان مرادهم باللوث ما كلو نه أ علميومنه ومما تقدم 

ل ي دلفال ،يم بصدق املدعكغلب معها الظن للحايمارة أاملراد به  أن  واحد منريره غكمرادهم ما ذ

  .هي تنفدلةات األإطالقبل ، هيعل

 أن تملحين أكمردداً  أو ،ثركأ أو واحد إىل ونه بالنسبةكاالحتمال املوجب للقسامة أعم من  مث إن

  . القسامة ل هذه الصور تأيتكففي ، عمرو قتله أو نه إأو، مع عمرو قتاله إنه  أوداً قتلهيز

                                                

. ٣ ح٨ الباب ٢٦٢ ص٣ ج:املستدرك )١(



٢٥٣

 هدده عمرواًن إ :ديقال ز فإذا ،حمل نظر )١()ل لوثاًيقتال خبارأس يل( :قول اجلواهر أن علميوذا 

زان يامل أن قد عرفت وإذ ،ان حمل القسامةك الًي مث وجد قتك ذلأشبهما  أو د قتلهيرينه  إأو، بالقتل

ومع ، هيلإما قرألفاللوث  نيتي القرنيل بيولو وجد القت( :عي يف قول الشراشكال اإلكاالحتمال ظهر ل

   .ىانته )فهما سواء يف اللوث رب والبعديف الق يالتساو

 إىل بالنسبة، أو يهما يف املتساويلإبالنسبة  أو ،بةية القريالقر إىل تمل القتل بالنسبةحيذ قد ال إ

 أهل نيتي يف املتساومهااحدإانت  أو ك،بةيدة أهل شر ال القرية البعيانت القرك مثالً، نيتياملتساوى حدإ

لزم القسامة يل كويف ال، منهما أي  دونكوجد فرصة هنانه أ تمل حييان له عدو خارج أو ك،شر

مل ما حين يوذ، هاي فةوركوالعلة املذ،  القسامةأدلة إطالقه يقتضي هو الذي  فإنه،حسب االحتمال

  . كذلى  علةظاهره املنافا

 يف الًيوجد قتيسألته عن الرجل  ،)عليه السالم( عن الصادق، وموثقة مساعة حة احلليبيففي صح

  . )٢( ضمنتأقربانت كهما ينهما فأيقاس ما بي :)عليه السالم( قال ،نيتي قرنيب أو ةيالقر

عليه ( ني املؤمنريأمى قض: قولي )عليه السالم( جعفر أبا عتمس، سيحة حممد بن قيومثلهما صح

 كأهل تلى نة عليمل توجد بن إ ةي القركغرم أهل تلي أن ةي من قرباًيقر أو ةييف رجل قتل يف قر )السالم

  . )٣(م ما قتلوهأة يالقر

 اشتراط االام بالقتل واالمتناع عن ،ني بعد نقل اخلرب)٤(نيبيخ يف التهذيعن الش يكان احملكولذا 

  ، القسامة

                                                

.٢٣٣ ص٤٢ج:  جواهر الكالم)١(

. ٤ ح٨ الباب ١١٢ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥ ح٨ الباب ١١٢ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

  . ٣ ح ذيل٢٧٨ ص٤ ج: واالستبصار،١٥ ح ذيل٢٠٥ ص١٠٠ ج:التهذيب )٤(



٢٥٤

  . ت املالية من بيالدى هم وتؤدية عليالقسامة فال د إىل أجابوا أو ،نيونوا متهميكذا مل إف

  .العداوة أو  اشتراط االام:هيد يف حواشيس واملختلف والشهيدرإبن ة واملراسم وايوعن النها

  . املراد باالام االحتمال أن وقد عرفت

رمحه ( ولعله ،ىة ال نصاً وفتويفال خصوص وإالّ ،قي املصادظهرر ألكأنه ذكف ما شرط العداوةأ

 فإن ،ان حمل القسامةك ان احتمالكنه إذا أ وحاصل املستفاد من النصوص، ربيأخذه من قصة خ )اهللا

  .ت املاليت من بيود الّإ و،فهو نيالطرفى حدإوجدت القسامة من 

 أحد لفحيان احتمال ومل ك وإن ،ت املالية من بي والد،ن احتمال فال قسامةيكمل  فإذا هذاى وعل

 س هلميم لأل، ل ال طرف املتهميان احتمال حلف طرف القتك وإن ،ت املالية من بي فالدنيالطرف

ت ية من بيون الدكتساقطان وتي نيحلف الطرفى لدنه أ ومن احملتمل، ليلف طرف القتحيدام  احللف ما

  . املال

  

  ))اجلمع بني روايات القسامة((

نه أ ى ما دل علنيوب، ء مع ظهور النص يف االحتماليال شنه أ ى ما دل علنيمع بجيرناه كومبا ذ

  . القسامةى  ما دل علنيوب، ةيالدى عطي

باب دار قوم ى لة وعلييف رجل وجد يف قب ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ح ابن مسلمي صحففي

  . )١(بطل دمهيء وال يهم شيس عليل: قال ،هميعل يفادع

 )بطل دمهيال (و، مع االحتمال عدم القسامةى  البد من محلها عل فإنه،حا ابن سنانيوحنوه صح

  . ت املاليراد به أخذه من بي

لة قوم حلفوا ي يف قبوجد الرجل مقتوالًإذا  :)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، الفضلبن علي وخرب 

ع ي مجنيسواء ب، مواهلمأنهم يف ية بيلفوا غرموا الدحي أن أبوا فإن ،علمون له قاتالًيعاً ما قتلوه وال يمج

  .)٢(كنيلة من الرجال املدريالقب

  مل حين أ وبد  الفإنه

                                                

. ١ ح٨ الباب ١١٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح٩ الباب ١١٥ ص١٩ ج:لالوسائ )٢(



٢٥٥

، هميلإل سلم القاتل ي القتأولياءحلف  فإن ،ان االحتمال قائماًكو، لي القتءأوليالف حيمل  أن ىعل

  . ت املالية من بيانت الدك لف الطرفانحي مل إنو

عليه ( ني املؤمنريأمن إ :)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، اخهيعن بعض أش، وعن حممد بن سهل

دار قوم ى عل أو ةليرجل وجد يف قبو  أ،ان جالساً مع قوم فمات ونفر معهكل عن رجل ئس )السالم

  .)١(ةيهم الدي عل،بطل دمهيوال ، هم قوديس عليل:  قال،هميعل يدعاف

  . ما لو حلفوا قسامةى حمل عليف

وجد رأسه يف يقتل فييف الرجل  ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، عورل بن عثمان األيوخرب فض

  . )٢(لته صدره وبدنهيمن وجد يف قبى ته عليد :قال ،ةلييف قب يوالباق، ةلي ووسطه وصدره يف قبة،ليقب

ل يالقت أن الغالب ألن كوذل، لفوا قسامةحيلة ومل ي القبكان االحتمال يف تلكما ى نه حممول علإف

  .سكال الع، ان آخركم إىل ؤخذ رأسه ورجلهيان كيف م

 ةيالد ألن ،خبار األنيب يفال تنا(: قالنه أ خيعن الش يكان احملكولذا  ،اتي من الرواك ذلريغإىل 

 إذا ماأ ف، بقتله وامتنعوا من القسامةنيانوا متهمك إذا هميل فين وجد القتيلة الذية والقبيتلزم أهل القرإمنا 

  . )ت املاليل من بية القتيدى ؤديو، همية عليالقسامة فال د إىل جابواأ أو  بقتلهنيونوا متهميكمل 

  . ه من الظن وحنوهريما قاله الشرائع وغكن يكمل  وإن ،لالالزم االحتما أن وقد عرفت: أقول

علي  يتأإنه  :)عليه السالم( هيعن أب ،)عليه السالم( عن جعفر بن حممد ،يالبختر أيب ةيما رواأ

    مث،ه منهيعلقدرمت ه ما يصلوا عل :)عليه السالم( فقال، وفة مقطعاًكل وجد باليبقت )عليه السالم(

                                                

. ٧ ح٨ الباب ١١٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٦ ح٨ الباب ١١٣ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٢٥٦

  .)١(ةي وضمنهم الد،وال علمنا له قاتالً، ما قتلناههللا استحلفهم قسامة با

بنفسه بعد حذف حرف ى تعديالفعل قد  فإن ،ت املاليجعلها يف ب أي ،فلعل املراد ضمن هلم

 ،ك ذلريغ أو ،الطلب االستحالف استفعال مبعىن ألن ،لفواحي أن ان بدونكن االستحالف  أأو، اجلر

 أىبفإن  :ث قاليح، ةيدوق يف املقنع أخذ فتواه من هذه الرواولعل الص، أهله إىل لزم رد علمهوإالّ 

 ةيغرم الدأ ،علم قاتالًيوال  ما قتلنه أ ناًيمي نيأقسم مخس فإن ،ه أقسميعلى ل للمدعيقسم قي أن )ياملدع(

ت ية يف بيانت الدكأقسموا ن إ مأبى فقد عرفت النص والفتو وإالّ ،هميان ظهرنيل بيوجد القتن إ

  . املال

 إذا )عليه السالم(علي  انك :)عليه السالم( عن الباقر، ة الدعائميرناه ظهر الوجه يف رواكومبا ذ

به  أيت وإذا ، إليهةب القرأقرببالصقب  عيني :)عليه السالم( جعفر أبو قال، الصقبى ل محله عليبالقت يتأ

وجد بفالة  فإذا ،ماأقرى مث محله علنهما ي قاس بنيتي قرنيبه ب أيت وإذا ،ةيأهل القرى باا محله على عل

  .)٢(سالمطل يف اإلي الدم ال :قولي ونيت مال املسلمية واداه من بيقر إىل سي لاألرضمن 

  . الم يف فروع هذهكبعض ال أيتي وس،االحتمال وعدم القسامةى الالزم محله علفإن 

  

                                                

. ٨ ح٧٠ ص:وقرب اإلسناد. ٨ ح٨ الباب ١١٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٦ الباب ٢٦١ ص٣ ج:املستدرك )٢(



٢٥٧

  

  ))إذا وجد القتيل يف مكان عام((

  .ورة يف املسألة السابقةكن املذكماوجد يف األ إذا ليقتم الكما تقدم هو ح): ١مسألة (

لقت أا قتلته مث أتمل حين جهة ك ومل ت،مصنع أو جسر أو بئر أو قنطرةى وجد يف زحام علإذا ما أ

  بال،أشبهما  أو فالة أو ،كذلكشارع  أو ميذا لو وجد يف جامع عظكو، ت املاليبى ته علي فدكبه هنا

  .هي علمجاعة اإلي بل عن الغن،ما يف اجلواهرك ،كلذمن ء يخالف أجده يف ش

طل ي أن ني دائر باألمرف، قاتله أحد أن تملحيلو مل نه أ  إىلضافةباإل، ضةيه نصوص مستفيدل عليو

  .طل دمهيال نه أ ىعلى والفتوى  املدعمجاع والنص واإل،ت املاليؤخذ من ب أو ي،دمه

  . وجب الفحص الّإو، لياحلن استخراج القاتل بلطائف كميمل  إذا ن هذاكل

 يف والتلطفر املتهم بالقتل يرخص يف تقرإنه  ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، الدعائمى فقد رو

ف وال حبس ي بتخوإقرارحد ب رجل قود والى وز علجيال  :)عليه السالم( وقال،  منهكاستخراج ذل

  . ديوال ضرب وال ق

  . )١(أيضاًات يورواه اجلعفر

 ريمأن إ :)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، كرواه عبد املل م ماكاحل أصل ىدل عليف، انكف كيو

علمون يجسر ال ى عل أو ،وم عرفة أو ي،وم اجلمعةيمن مات يف زحام الناس : قال )عليه السالم( نياملؤمن

  . )٢(ت املاليته من بيمن قتله فد

يف  )عليه السالم( ني املؤمنريأمى قض: قال ،أيضاً )عليه السالم( عنه، كريابن سنان وب يوخرب

عطوا أته يطلبون دي أولياءان عرف له كن إ :)عليه السالم( قال، من قتلهى دري ال رجل وجد مقتوالً

  . )٣(نيت مال املسلميته من بيد

عليه (علي مرة إوم اجلمعة يف يازدحم الناس  :)عليه السالم(  عن الباقر،وخرب حممد بن مسلم

  . )٤(نيت مال املسلميأهله من ب إىل تهيدى  فؤد،وفة فقتلوا رجالًكبال )السالم

                                                

. ١ ح١١ الباب ٢٦٢ ص٣ ج:املستدرك )١(

 .٥ ح٦ الباب ١١٠ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح٦ الباب ١٠٩ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٢ ح٦ الباب ١٠٩ ص١٩ ج:الوسائل )٤(
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من  :)عليه السالم(علي  قال ،)عليه السالم( هيبأعن  ،)عليه السالم( عن جعفر ،وينكوخرب الس

ت يبى ته علي فد،علمون من قتلهيال ، جسرى عل أو بئرى عل أو ،عرفة أو ديع أو وم مجعةيمات يف زحام 

  . )١(املال

ت يته من بيت ديرض فالة أدأل بيوجد قتن إ :)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ريبص أيب وخرب

  . )٢( مسلمامرئطل دم يال : قوليان ك )عليه السالم( ني املؤمنريأم فإن ،املال

أقبل الناس ، ريملا هزم طلحة والزب )عليه السالم( اًيعلن إ :)عليه السالم( عن احلسن، وخرب سوار

  فاضطرب حىت،ق ففزعت منهم وطرحت ما يف بطنهايظهر الطرى فمروا بامرأة حامل عل، نهزموني

، قيالطرى ه وهي مطروحة وولده علأصحاب و)عليه السالم(علي  ا  فمر،مه من بعدهأمات وماتت 

هم مات يأفسأهلم :  قال،ةمي رأت القتال واهلزني ففزعت حانت حامالًكا إ:  قالوا له،فسأهلم عن أمرها

ت فورثه من يبزوجها أب الغالم امل )عليه السالم(ى  فدع:قال، ابنها مات قبلهان إ :قالوا ،قبل صاحبه

ة الذي ورثته من يتة نصف ثلث الدي مث ورث الزوج من امرأته امل،ةيمه ثلث الدأوورث ، ةيالد يابنه ثلث

ة وهو ألفان يتة نصف الدية املرأة املي دمث ورث الزوج من: قال ،يت الباقيوورث قرابة امل، تيابنها امل

ن هلا وله يكمل نه أ كوذل، ة درهمائلفان ومخسمأة وهو يت نصف الديوورث قرابة امل، ومخسمائة درهم

  . )٣(ت مال البصرةيله من بك كذلى دأو: قال،  فزعتني الذي رمت به حريغ

 نين للجنيكومل ، م الثلثولأل لثانب الث لأل،ه فقطي أبونيرثه بإ فالولد مات أوالً حيث إن: أقول

 اإلمامعطاها أة اليت ي من الدنيحصله اجلن إمنا رثوهذا اإل، السدس إىل م من الثلثترد األ خوة حىتإ

  . ت املاليمن ب )عليه السالم(

                                                

. ٥ ح٦ الباب ١١٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٣ ح٨ الباب ١١٢ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣ ح١٠ الباب ٣٩٣ ص١٧ ج:الوسائل )٣(



٢٥٩

) ٣٣٣٣( ة من عشرة آالف درهمي هي ثلث الدكما متل إىل ضافةم باإللأل فقد صار، هذاى وعل

 ه الزوجةكنصف ما متليرث الزوج  حيث إن، ةيان لزوجها نصف الدكم  ماتت األمث ملا، درهم وثلث

  .  القرابةكانت تلكة مرتبة يتة يف أية لقرابة املرأة امليمن ثلث الد يوالنصف الباق، ن للزوجة ولديكمل إذا 

 ريرث من الزوجة غي والزوج ،ة الرجليتها مخسة آالف درهم نصف دياملرأة ملا ماتت فد مث إن

  .  النصف الثاين لقرابة املرأةاإلمامى وأعط، ألفان ومخسمائة درهم أي ،ذات الولد النصف

 ة املرأةيد يحصل الزوج منه ثلث، ت املال مخسة عشر ألف درهمي دفع من باإلمامف، هذاى وعل

ونصف   وثلثا درهم،)٦٦٦( ت وهوية الذي ورثته من ابنها امليونصف ثلث الدوثلثي درهم، ) ٦٦٦٦(

اء املرأة قربأل ي الباقاإلمامى عطأو، ما هو واضحك وثلث درهم) ١٠٨٣٣( واموع) ٢٥٠٠( ة املرأةيد

  .  وثلثا درهم)٤١٦٦ (وهو، تةيامل

شات عقل يس يف اهلايل :)عليه السالم( من قوله وينكة السيما يف روا أن علم مما تقدميه مث إن

من قتله ى دريقع فال  أو يهايشج الرجل في فل والنهاريشات الفزعة تقع بالليواهلا، والقصاص

ى ة علينه ال دأو، علم القاتل واجلارحيال  إذ ،شةي وقصاصه يف اهلاإنسان عدم قتل فاملراد، )١(وشجه

  .ت املالية من بيون الدك لاًيس نفيول ،إنسان

 :ث آخريديف ح )عليه السالم( هللاعبد ا أبو وقال : باخلرب املزبورر متصالًكذ ايفكال أن دهيؤيو

عليه السالم( ني املؤمنريمأ إىل رفع( ت املاليمن ب فوداه)٢( .  

  نه أ ماك، القصاص أو ةيه الديان علك، قاتله يف الزحامبلو علمنا نه أ علميومما تقدم 

                                                

. ١ ح من دعوى القتل٦ الباب ١١٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٦ ح٣٥٥ ص٧ ج:الكايف )٢(
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  .عمرو أو ديقتله زنه أ علمنا إذا ماك ،م قاعدة العدلكان احلك أفراد نيلو حصر ب

ماتوا  هؤالء حىتى ضغط هؤالء عل أو ،هؤالءى  سقوط هؤالء علالزحام سبب أن علمنا إذا نكل

ما  أو ،يف النار أو ،وقوعهم يف املاء أو ،همي شاهق علسقوط أو ، من شاهقسقوطاً أو ،نزفاً أو ،خنقاً

  . منصرفة عن مثلهمدلةواأل، ارهمين باختيكمل  ألنه ،نياملسببى ة علي الدفالظاهر عدم، أشبه

س يدة الضاغطة ليالصفوف البع أن ماك، نيشة وحنوها شاملة للمقتوليواهلا الزحام  أن أدلةماك

  . ما هو واضحك، ة ال تشمل املقامي الزبأخبار و،أيضاًء يهم شيعل
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  )) ودية القتيلبيت املال((

الظاهر  ،طيمن اخلل أو ،من الصدقاتى عطيوهل ، ت املال واجبية من بي الدإعطاء): ٢مسألة (

صح من ي :قالي إالّ أن  اللهم،همريمن حق السادة لغ أو ،اة للسادةكزها من الؤعطاإل كشينعم ، الثاين

، هي الزائد له واملعوز عل ألن اإلمام، السادةريومن حق السادة لغ، هللال ايسهم سب ألنه ،اة للسادةكالز

  ).الفقه(من  اةكالز واخلمس تايبك يف كباً من ذليرنا قركما ذك ،دي بعريالمها غكو

 أو  قتله املسلمون،افراً أو كون املقتول مسلماًك نيها بيت املال ال فرق فية من بيالد أن هروالظا

 من باب )املسلم( ات من لفظيوما يف بعض الروا، دلة األطالقم يف القسامة إلك احلكذلكو، فاركال

  . مةكات حمطالقإلفا، الغلبة

ان ك سواء كقتله هنا ألن ،جلهاد وال املسلم يف ساحة ا،افر احملاربكم الكس هذا حينعم ل

  .مكس له هذا احليول، هللال ايمنا هو يف سبإف، أشبهمبا  أو بالزحام أو فيبالس

 أو إنسانجل قتل أل ن عن عمديكمل  إذا هو إمنا ه يف القتليء عليالزحام الذي ال ش أن ىفخيوال 

 دعونينفسهم وأون ؤرب ي حىتلك ذا الشإنسانن قتل يض قاصدك للر مثالًإنساناتفق ألف  فإذا ،فرادأ

  .احدرنا يف قتل اجلماعة لوكل يف مورده حسب ما ذكة يهم القصاص والديان علك ،اتفق القتلنه أ

وان يفلو ازدحم الناس فمات ح، ت املاليبى ة الزحام علون مثن املتلفات يف مسأليك أن بعديوال 

، ك ذلأشبهما ، أو سرت أوان أو ك،انكهدم م أو ،قيشب احلر أو ،فرادأاب يخرق ث أو ، لشخصكمل

  .ك وهذا من تلنينه املعد ملصاحل املسلموأل،  للمناط،ت املاليبى  علكل ذلكان ك

 ديان زكمإان بكوقد ، فمات عمرو من الضغط، د بعمرو مثالًيلصاق زإان الزحام أوجب كولو 

  .دلةات األإطالقخلروج هذا من ، ه القوديان علك، ه عمداًيضغط عليال أن 

وقد تقدم مثل ، ان هدراً ك،يف مورد الزحام اسالًكفر تين املقتول من الفرار فلم كلو متنه أ ماك

  .مسبعة أو ،نار أو ،اً يف حبرإنسانى هذه املسألة يف باب من ألق

  بالضغط  أو ،هل مات حتف أنفه ت يف الزحاميامل أن علميولو مل 
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  . كخالف ذلى ة تدل عليانت قرائن قطعكذا  إالّ إ،مات بالزحامنه أ عمل بالظاهر من، وحنوه

  . ومناطهادلة األطالقإل، ام من أثر الزحاميبعد أ أو ،وت حال الزحاممي أن نيوال فرق ب

ان ك دخله كومع ذل، أشبهما  أو ق نفسهيض أو قتله ملرض قلبهيهذا الزحام  بأن ولو علم املقتول

  .قعوه يف النار أواسل الذيكاملتك ألنه ،هدراً

س ممن تعمد يف قتل يل ألنه ،ن هدراًيكمل ، ام وأقدمزحناس يف هذا الأوت ميل مرة ك بأن علم وإن

  . نفسه

 القاتل من مال القاتل وال ويلى عل ت املال واليبى عل ء اليب شجية مل يالد وهب الويلن إه مث إن

  . سقطأسقطه  فإذا ،حقه ألنه ،أشبهة وما يل القريالعاقلة يف مسألة الزحام وقتى عل

  



٢٦٣

  

  ))االحتمال ميزان القسامة((

ان له كد يقتله زنه أ ليالقت فلو احتمل ويل، زان القسامة االحتماليم أن قد عرفت): ٣مسألة (

 يف ن وجد مخسون حلفاًإف الّإو، هي قسماً يف جانبه ثبت القتل علنيوجد مخس فإن ،هيعلى قامة الدعوإ

   .ت املاليمن ب يود الّإو ئ،جانب املتهم بر

وال الفاسق وال  ثبت اللوث بشهادة الصيبيال : ث قاليح، الم الشرائعك يف شكالعلم اإليومنه 

  .  يف حنلتهان مأموناًكولو ، رفاكال

  :هيرد عليذ إ

 بعدم اعتبار كلهم لذليوتعل، انوا ثقاةك إذا خصوصاً، دلة األكشمل مثل ذليذا ال ملا إنه :أوالً

، نعهمي طالقبل اإل،  الثقةأخبار إىل ون االحتمال مستنداًكلزوم ى  علليال دل إنه هي ف،هم شرعاًأخبار

  . ورة يف الشرائعكالثالثة املذى ث زاد املرأة عليح، شف اللثامكالم ك يف شكالاإل علميومنه 

مناطه الظن وهو  ألن ،ان حسناًكفادم الظن إل بثبوته مع يلو قنه أ ره اجلواهر منهكما ذ: اًيوثان

  . كلصل بذحيقد 

ن اعتربوا يللمشهور الذ، وثللّ المهم القرائن املوجبة حىتك حتف بد وهؤالء قخصوصاً: أقول

صل حي مل كداً قتل أباه وجاء وشهد بذليز أن ىرأ إذا  البالغريالولد غن إ قالي أن نكميفهل ، اللوث

، ة من هذه اجلهةذب وهو ثقيكنه ال كل، بيستغ أو يشرب اخلمرينه أ ذا يف الفاسق من جهةكو، اللوث

  .افر واملرأةكذا يف الكو

 مجاعة منهم ني الواحد من هؤالء وبنيما هو الفرق بنه أ لءتساي أن الشرائعى ل علكوللمستش

ان كمع ظن ارتفاعها  أو ،ةالنساء مع ارتفاع املواطا أو خرب مجاعة من الفساقأنعم لو (: ث قاليح

 حاصل يف الثاين ري فهو غكثر من ذلكان أك وإن ،األوليف ار الظن فهو حاصل يان املعكن إ بأنه ،)لوثاً

  .أيضاً

 )بلغوا حد التواتريثبت ما مل يمل ، فاراً أو كاناًيان اجلماعة صبكولو ( :ل منه قول الشرائعكوأش

  .  النصإطالقمع وضوح ، لين هذه التفاصيأ من فإنه

  ، كل ذلكمل شيان ك كان لفظ هناكلو نه أ حىت، اتيوث يف الرواوال لفظ للّ
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وجب ثبوت  ـ يما قاله احملقق ـ كلو بلغ حد التواتر بأنه له اجلواهركما أش إىل ضافةهذا باإل

  .القتل ال اللوث

رفع يال ، خالف الظاهرنه أ  إىلضافة باإل،اع من التواتريأراد الش بأنه شف اللثامكاعتذار  أن ماك

  .اعيالشإىل  فال حاجة، أيضاًاع ي ثبوت اللوث بأقل من الشإشكال

ل ذو سالح يفلو وجد بالقرب من القت ،ال أم كون االام مقترناً بالشكوال فرق يف القسامة 

عرف  إذا فهو مثل ما،  القسامةأدلة طالقإل،  صح االامنسانملطخ بالدم مع سبع من شأنه قتل اإل

قتله املتهم ال نه أ ى عللفاً حنيوجد مخس فإن ،ىهما الدعويقام علأعمرو ف أو ديز إما من قتله أن الويل

نه أ هؤايلف هو وأولحي أن املتهمى ان علك وإالّ ،د ثبت القتليعمرو ال ز أو ،ال عمرو ديقتله ز أو ،السبع

  .قتلهيمل 

ففي ذي ، كأفتاه الشرائع من اشتراطه يف اللوث خلوصه عن الش ماى  علشكالرد اإليهذا ى وعل

  .لوث السالح والسبع ال

ن إ :ولو قال، ان لوثاًكن يهذ أحد قتله :لو قال الشاهدنه أ خ يفيالشى  علشكالإلرد اينه أ ماك

  .امشملهي القسامة أدلة  إذ إطالق،ن لوثاًيك مل نيلين القتيهذ أحد فالناً قتل

ى ادع إذا أحدمها وقع يف القلب صدق ويلي ال كذلألن ( :خ بقولهيالم الشك علل كويف املسال

رادة إتمل حي وتردده ، واملصنف تردد يف الفرق،ركخ فارقاً مبا ذيره الشكذا ذكه، ينيه بالتعيالقتل عل

ام املانع من حصول هما يف اإلكوالظاهر هو الثاين الشترا، ثبات اللوث وعدمهإن يف ياألمر يتساو

 :هدقول الشا وإن ، الفرقكمث استظهر املسال، ه من نقلة املسألةري صرح العالمة وغا وذ،نيالظن باملع

   .ىانته )ن قتل فالناًيهذ أحد :خبالف قوله، ن لوثيهذ أحد قتلإنه 

قاوم يخ ال يل الشيوتعل،  أدلتهاإطالق ملا عرفت من ،وجب القسامةيهما يلكن  أالظاهر: أقول

صل الظن حيال  بأنه كل املساليتعل إالّ ،هيال وجه لعدم القسامة ف، ن قتليهذ أحد وقول الويل، طالقاإل

 القسامة الشاملة هلذه أدلة إطالق إىل ضافيبل ، كذل إىل ال حاجة إنه :هيوف، اخلصوصى عل أحدمهاب

  ره اجلواهر كالصورة ما ذ
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ثبوت ى بل وما دل عل، ة القسامةيصل يف مشروعبن سهل اليت هي األهللا عبد اقضية ظاهر أن ( من

تفاء بالقسامة يف أمثال ك اال،نين املع دوكالقدر املشترى  مما لوثه علك وحنو ذلنيتية والقرياللوث يف القر

   .ىانته )١() املواردكتل

 ،كقام الشاهدان بذل إذا ماك،  اهولأحدمهان قتل بيهذ أحد قتلنه أ حلفت القسامةه إذا مث إن

ل منهما نصف ى كان الالزم علك، ينين تعكميل ومل ين قتل هذا القتيهذأحد  بأن حلفت القسامةوإذا 

 أحد  أنىولو حلفت القسامة عل، نصافلقاعدة العدل واإل، يف بعض املسائل السابقةما تقدم ك، ةيالد

  .ةي نصف الدينيل واحد من الولكخذ أة ويل واحد منهما نصف الدى كعطأ ،نيهذ أحد ن قتليهذ

ه يبل يف اجلواهر ال أجد ف،  واحدريبه غ فىتأما ك، شترط يف اللوث وجود أثر القتليال ه مث إن

هللا عبد ا أيب عن، بل هو ظاهر ما رواه حممد بن مسلم، دلة األطالق إلكوذل ،يعل أيب من الّإا ننيخالفاً ب

ى عل أو لةيرجل وجد يف قب أو ،ان جالساً مع قوم فمات وهو معهمكيف رجل  :قال، )عليه السالم(

 بعدم كد ذلييبعد ما تقدم من تق. )٢(بطل دمهيء وال يهم شيس عليل: قال ،هميعلى باب دار قوم فادع

  . القتل عدم وجود أثر )مات(ظاهر  فإن ،القسامة

، ر االشتراطيواحتمل يف التحر، دلة األطالقإل، هيعلى شترط يف القسامة حضور املدعيال ه مث إن

حضر  إنه إذا هيوف، دافع عن نفسهيتوهم من احتمال لزوم حضوره لعله يما  الّإل ينه خال عن الدلكل

فحال ، حضورهى ن القسامة تتوقف عل أال، م القسامةكن القاتل بطل حيكمل نه أ ىل عليقام الدلأو

  .ة الشهوديمن حجى املقام حال سائر موارد الدعو

  العلم يف  يفيكبل ، ةيالرؤ إىل وال حاجة يف القسامة

                                                

.٢٤١ ص٤٢ج: انظر جواهر الكالم )١(

. ١ ح٨ الباب ١١١ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٢٦٦

صلى اهللا ( قال، هوديب اليل قلية ابن سنان املتقدمة يف قصة قتي ومفهوم روا،دلة األطالقإل، احللف

م لو علموا أظاهره  فإن .)١(ما مل نعلم ومل نشهدى ف حنلف علكي: قالوا، نتمأفاحلفوا  :)ليه وآلهع

  . صح حلفهم

عم من راد به األي، مل نر ماى ف نقسم علكي :هري وغريبص أيب نصار يف خربقول األ أن ظهريومنه 

  . ةية والقلبية البصريالرؤ

 ،هاي فما لو وجد مقتوالًيواحداً من أهل الدار قتله ف أن لويلاى لو ادعنه أ قد ظهر مما تقدمه مث إن

وقد ، ت املاليمن ب يحلفوا ود فإذا ،هم القسامةيفعل الّإ و،ون احلق معهيكم القسامة فيقي أن ان لهك

حبث ، ت املاليبى ته عليل جعل دي بدل،نيعدم القسامة من اجلانبى ة ابن مسلم حممول عليروا أن سبق

  . بطل دمهيوال  :)سالمعليه ال( قال

  

                                                

. ١ ح١٠ الباب ١١٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢٦٧

  

  ))القسامة وعددها((

ه يبل عل، خالف  والإشكالبال ، ناًيميوهي يف قتل العمد مخسون ، ة القسامةيمكيف ): ٤مسألة (

  .ه متواترةي والنصوص علمجاعاإل

 كان هناك إذا ا مخسة وعشرون يف العمدإ(:  فقال،عنه يكاحملى  علة ابن محزكوخالف يف ذل

ولذا رماه اجلواهر ، ليه دليدل عليمل  ينه اعتباركل، ني مقام الشاهدني ولعله جعل اخلمس،)شاهد واحد

  . بالندرة

ى م علك منقسم مخسون رجالًيفل :)عليه وآلههللا صلى ا( هللاهلم رسول ا:  قال،ة زرارةيففي روا

  . )١(ميكلإدفعه أرجل ف

  . )٢(م قتلوهأى  علم مخسون رجالًكقسم منيل): عليه وآلههللا صلى ا(  فقال،ريبص أيب ةيويف روا

  .  قتل فالناًاًفالن أن لفونحي نيء خبمسيجي أن ياملدعى فعل: ان آخر منهاكويف م

  . لف منهم مخسونحي أن هميعل ين ادعيالذى علفإن  :ويف موضع ثالث منها

  . )٣( رجالًويف اخلطأ مخسة وعشرون،  يف العمديف القسامة مخسون رجالً: ة ابن سنانيويف روا

ى  وجعل يف النفس عل، رجالًنيالعمد مخسى والقسامة جعل يف النفس عل: عمرو أيب ةيويف روا

  . )٤(ن رجالًياخلطأ مخسة وعشر

  . )٥( رجالًنيموا قسامة مخسيقأف): عليه وآلههللا صلى ا قال، ة الدعائميويف روا

                                                

. ٣ ح١٠ الباب ١١٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح١٠ الباب ١١٨ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح١١ الباب ١١٩ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٢ ح١١ الباب ١٢٠ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ١ ح٧ الباب ٢٦١ ص٣ ج:املستدرك )٥(



٢٦٨

  . )١(وهي مخسون رجالً فقسامته: يويف الرضو

  .)٢( رجالًنيمخسى والقسامة يف النفس جعل عل :فيظر أصل ويف

  . اتيها من الرواريغإىل 

 رية وغي الوارث للقصاص والدنيخالف يف عدم الفرق ب ما الك، شكالاإل ينبغيال ه مث إن

زادوا حلف منهم عدد  وإن :شف اللثامكوعن الروضة و، نيثر من مخسكاأل إىل نه ال حاجةأو، الوارث

بل يف ، ظهر وجههيمل  ،ناًيميل واحد ك حلف نيثر من مخسكانوا أكلو نه أ د مني الشهفما عن، القسامة

   .ىمناف لظاهر النص والفتو إنه :اجلواهر

، ظهارهاإب جيمبرتلة الشهادة اليت  ألنه ،نيمن علم من الطرفى بعد وجوب احللف عليال ه مث إن

  .ةيفاكه اليقام به من ف إذا يفائك و،ان منحصراًك إذا ينيفالوجوب ع

، ملوا القسامة يكان حىتميررت األك ني معه عن اخلمسنيمير الباذلون للكاملن أو ينقص املدعوإن 

رسال إ واحد ريوأرسله غ، هي علمجاعة اإليبل عن ظاهر اخلالف والغن، إشكالبال خالف وال 

  .ماتاملسلّ

ما قتلناه وال علمنا له هللا ناً بايمي ني بالقتل مخسنيحلف املتهم :ة مسعدة املتقدمةيه روايدل عليو

  . قاتالً

 )عليه السالم( ني املؤمنريبه أم فىتأما يف، )عليه السالم (هللاعبد ا أيب عن، ةيعمرو املرو أيب ةيوروا

ه يلف معه ضوعفت علحين للمصاب من يكمل فإن  :)عليه السالم( قال ،عضاءألاالنفس و إىل بالنسبة

 وست ،ومخس مرات، وأربع مرات، وثالث مرات، نيلف مرتحينه أ) عليه السالم( ركمث ذ، انمياأل

  . ةيمن راجع الرواى على فخيما ال ك ،مكوحدة احل ياق تقتضيووحدة الس، )٣(مرات

                                                

. ١ ح٧ الباب ٢٦١ ص٣ ج:املستدرك )١(

. ١ ح٩ الباب ٢٦٢ ص٣ ج:املستدرك )٢(

. ٢ ح١١ الباب ١٢٠ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٢٦٩

 ،وال علم له قاتالً، ما قتلهنه أ ناًيمي نيد حلف املتهم مخسجيمل فإن  :)عليه السالم( يويف الرضو

  . )١(هيء عليحلف فال شفإن 

 أيب ةير مثل رواكذ أن  إىل،)عليه السالم(علي  فىتأ إنه :كف الذي رواه املستدريظرصل  أويف

  .)٢(املتقدمة وعمر

، رجل قتالًى رجل على ادعوإن  :رواكما ذى عل اتيويف املقنع للصدوق الذي هو متون الروا

ل يقسم قي أن أىب فإن ،لهصاحبه فقت إليه أقسم رفع فإذا ،هللاناً بايمي نيقسم مخسي أن هي فعل،نةيس له بيول

 نيل بيوجد القتن إ ةيغرم الدأ علم قاتالًيوال ، ما قتلنه أ ناًيمي نيأقسم مخس فإن ،قسمأه يعلى للمدع

  .)٣(هميانظهر

  .ت املاليولو من ب، ة من قبلهين مراده غرامة الد أوالظاهر

  . مجاعم بعد النص واإلك يف احلشكالاإل ينبغيفال ، انكف كيو

هم يهل توزع علنه أ وقد اختلفوا يف، هميان علمي وزع األنيانوا أقل من مخسكم لو أ معليومنه 

 أن جوزي ف،هم مطلقاًيع عليان الظاهر التوزك وإن ،هيالم فكال أيتيما سك، حسب حصصهم أو ،ةيبالسو

  .دلة األطالقإل،  الوارث مخسة مثالًريلف الوارث ثالثة وغحي

 ،ما هو ظاهر بعضهمك، لفحيهم ي أريخية ي الباقنيميففي ال،  مثالً رجالًنيانوا تسعة وأربعكوإذا 

ل أمر كالقرعة ل أن  إىلولعله استند، لفحيهم يأ أن د القرعة يفين عن الشهكل، ه آخرونيونص عل

 ،ء من النصوص بالقرعةيشعار يف شإال (: ولذا قال اجلواهر، كلزوم ذلى ل علين ال دلكل، لكمش

  . ) للقرعةون حمالً يكيك نئذي حإشكال فال ،عاً االمتناع منهيهلم مج أن ه حىتيخمتارون فهو حق هلم وإمنا 

                                                

. ٢ ح٨ الباب ٢٦٢ ص٣ ج:املستدرك )١(

. ١ ح٩ الباب ٢٦٢ ص٣ ج:املستدرك )٢(

. ٢ ح٧ الباب ٢٦١ ص٣ ج:املستدرك )٣(



٢٧٠

 لزوم دلة وظاهر األ،الشهادةكظهار احلق إه يف ألن ، املتقدمشكالارهم االمتناع اإلييف اخت: أقول

  .  فتأمل،همي علكذل

  

  ))إذا مل يكن هناك مخسون حيلفون((

 أن شترط يف القسامةيال  إذ ،ني قوم من املطلعريغ أو ،قوم ين للمدعيكمل  فإذا ،انكف كيو

ما كهلم عدم احللف  ألن  أو،هميقلنا بالوجوب علن إ اناًيلفوا عصحينهم مل كان ول أو ك،ونوا قوماًيك

  .هياخلالف ف ياض نفيبل يف الر،  واحدريره غكما ذك، ناًيمي نيمخس يحلف املدع، ره اجلواهركذ

 أو اناًيلفوا عصحيمل  فإن ،نيلفون مخسحيحنوه  أو ه قوميعلى ان للمدعكو، لفحيلفوا ومل حيمل فإن 

  . هي علمجاعة اإليبل عن الغن، ما هو ظاهرهمك، ناًيمي نياراً حلف هو مخسياخت

عرف من حاله عدم ين فاسقاً يكمل  إذا مبا ي من املدعنية اخلمسيفاكد يقي أن بعدين ال كهذا ول

ان ك إذا ذاكو، من جهة احلالف إليها نأطمي ال نيمي بإنسانل هدر دم كشي ه فإن،نيمياملباالة بال

  . مأالحتمال توط، هميلإن أطمياحلالفون معه ال 

ن يد شاهدجيمل فإن  :)عليه السالم( ي الرضو،ك عن مثل ذلدلةانصراف األ إىل ضافةده باإليؤيو

ونوا يك أن ث اشتراطيح، ثياحلد )١(لشهدون بالقتيارهم ي من خوهي مخسون رجالً،  فقسامتهنيعدل

  . مثل احتمال توطئتهمريارهم ظاهر يف غيمن خ

 مورد نيأقل من مخسى ان املوزعة علمياألك أشبهما  أو رجالً أو ناًيميان اخلمسون ك فإن هذاى وعل

 نة واليب ن علم واليكمل  إذا ان مثل ماك أيضاً كه شيان فك فإن ،هيعلى املدع إىل  وصلت النوبة،االام

  .  فتأمل،ت املالية من بيون الدكث تيح، ةقسام

ى لف معه سلم املدعحين مم أو، نان بهيمع االطم يوجد مخسون حلفاً من املدع فإن ،انكف كيو

  ، ه يف اخلطأيعلى غرم عاقلة املدعأ و،هم يف العمديلإه يعل

                                                

. ٢ ح٨الباب  ٢٦٢ ص٣ ج:املستدرك )١(



٢٧١

  .ت املالية من بيانت الدكلف معه وحي هو ومن نيه مخسيعلى حلف املدع الّإو

  .ةيغرموا الدأويف اخلطأ  ،ياملدع إىل هيعلى سلم املدعيففي العمد ، لفواحيمل وإن 

 كل ذلك، هيعلى يف املدع أو يسواء يف املدع، هميان علمي وزعت األنيانوا أقل من اخلمسكوإذا 

ل  كىدل علت أيضاًالنصوص  أن وقد عرفت، هي علمجاعة اإليوعن الغن، ما يف اجلواهركخالف  بال

  .ليستفاد هذا التفصيمن مجعها  يث إن حبحكامم من هذه األكح

 ،يمث حلف املدع ه أوالًيعلى  حلف املدعميبن سهل من تقدهللا وما يف بعض نصوص قصة عبد ا

 مجاعبل اإل ى،والفتاوخر  األفالنصوص وإالّ ،بي قصد الترتري من غحكامر األكمن باب ذنه أ فالظاهر

   .ي حلف املدعميتقدى ل عليدل ،ما يف اجلواهر كهيبقسم

  



٢٧٢

  

  ))إذا حصل التواتر دون اخلمسني((

وجب ي  رجالًنين دون اخلمسيكمل  إذا مايوف، هو يف العمد إمنا نيون احللف مخسك): ٥مسألة (

 ري للعلم الذي قد عرفت غ،قلاألى فك  أوجب التواتركان دون ذلكإذا ما أ ،قوهلم التواتر املوجب للعلم

  . واحدريره غكوقد ذ، مكجراء احلإم يف كحاته لليفاكمرة 

نه أ يعلم املدع أو ي،عمداً أو أًونه خطكباجلهل يف  إما ،قتل العمدى ن الدعويكمل نه إذا أ ماك

  : نيقولى ه علي فاوفتلخفقد ا، شبه عمد أو خطأ

والعالمة  يواحلل يلميد والديما عن املفك، ناًيمي نيمخس إىل اجيه مع العمد يف االحتيتساو: األول

 مجاعبل عن السرائر اإل، املشهورإىل نسبته بل عن الروضة ، همريتبهم وغكن يف بعض يديوولده والشه

  . هيعل

  .نا مل نتحققهاك وإن :ولذا قال اجلواهر، بل منع،  حمل نظرمجاعال الشهرة واإلكو: أقول

 وإن ،هريلعمد وغ انيفصل بيث مل يح، ات الواردة يف القسامةطالقل هؤالء هو بعض اإليودل

 )صلى اهللا عليه وآله(  الرسولكومع ذل، هود قتلوه عمداًين ال إنصارقل األيالذي قتل مل  ينصاراأل

 وظاهر قصة ،دة بالنصوص املفصلةيات مقطالقاإل إذ ،ن نظرياألمرال كويف ، نيطلب منهم حلف مخس

   .يهود بالقتل العمديم اموا الأ ينصاراأل

 والصهرشيت يخ والقاضي اختاره الش،نيمخسة وعشر إىل ثباتتاج اإلحي العمد رييف غن إ :الثاين

 بأنه بل اعترف العالمة، همريتبهم واحملقق واملقداد وغكدان يف بعض يوأبو محزة والعالمة والشه

ى  من سوصحابومن األ(: ل قالير التفصكذ أن بعده حيث إن، وهو ظاهر عبارة الشرائع، املشهور

 مشعراً صحابة األيرواإىل نسبته بة يبل عن الغ، ليالشهرة يف جانب التفص أن ظاهره نحيث إ )نهمايب

  .اًحي صرمجاعخ ادعاء اإليوعن الش، هي علمجاعباإل

  . هريح وغيها الصحيات اليت فيل مجلة من الروايالتفصى دل عليو



٢٧٣

،  يف العمدجالًيف القسامة مخسون ر :)عليه السالم( هللاعبد ا أبو قال:  قال،ح ابن سنانيصحك

  . )١(هللالفوا باحي أن همي وعل،ويف اخلطأ مخسة وعشرون رجالً

  . )٢(مثله )عليه السالم( عن الرضا، عاًيونس مجيوى سيوعن حممد بن ع

 ني املؤمنريبه أم فىتأه ما يث عرض عليح ،)عليه السالم( عن الصادق، عمر املتطبب أيب ةيويف روا

 وجعل يف النفس ، رجالًنيالعمد مخسى والقسامة جعل يف النفس عل:  قال،اتييف الد )عليه السالم(

  . )٣(ن رجالًياخلطأ مخسة وعشرى عل

  . مثله )عليه السالم( ني املؤمنريعن أم ف الذي رواهيظر أصل ويف

العمد مخسون ى القسامة يف النفس عل: قال إنه ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ويف الدعائم

  . )٤( مخسة وعشرون رجالًاخلطأى وعل، رجالً

 وعلى اخلطأ ،فجعل للنفس على العمد من القسامة مخسون رجالً: )عليه السالم(ويف الرضوي 

  .)٥(مخسة وعشرون رجالً

، أيضاًعم من شبه العمد ستفاد منه األي ،ات مقابل العمدياخلطأ جعل يف هذه الروا حيث إنه مث إن

  . به املشهور فىتأما ك

  

  )) القسامةمن حيلف يف((

ى واملدع يل جانب من املدعكلف يف حيبل ، اء وال للقومقربة للورثة وال لأليال خصوصه مث إن

  .وما يف بعض العبارات من القوم هو من باب املثال، دلة األطالق إلكوذل، حسب علمه بالواقع، هيعل

ومن ، نيخلمسان احلالف أقل من اكما يوال بالتفاوت ف يون بالتساويك أن لزميواحللف ال 

 طالق لإل، مثالًنياثناآلخر لف أحدهم ثالثة وحي أن صحي ن مثالًيانوا عشرك فإذا ،نياخلمسة والعشر

  ن إ :فقول الشرائع، أيضاً

                                                

. ١ ح١١ الباب ١١٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(

.  صدر احلديث٢ ح١١ الباب ١٢٠ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٨ ح١٦٩ ص١٠ ج:التهذيب )٣(

. ٢ ح٩ الباب ٢٦٢ ص٣ ج:املستدرك )٤(

.٣ ح٩ الباب ٢٦٢ ص٣ ج:املستدرك )٥(



٢٧٤

 فإذا ،انميوجب التفاوت يف األيالتفاوت يف الوارث ال  أن ماك، هيل علي ال دل،ةيم بالسويالتقس

  .طالقإلل اآلخر انميأف ه ضعيس عليل اآلخر رث ضعفي من كان هناك

حسب ى نهم عليان بميم األيوأحتمله الفاضل يف القواعد من تقس، عن املبسوط يكخالفاً للمح

ان تنقص مياألى ولذا نر، ل بقدر خالفتهكحلف يل فيلفون خالفة عن القتحيم أنه ألكو، احلصص

  .ة النفسيعضاء عن دات اجلراحات واأليحبساب نقص د

ن كمي بل يف اجلواهر ،مةك حمدلةات األإطالق ف،ليوا خالفة عن القتى ك علليال دل إنه :هيوف

  . القطع من التأمل يف النصوص خبالفهى دعو

 :)صلى اهللا عليه وآله( قول الرسول فإن ، النصطالقإل، ني من مجلة احلالفأيضاً ياملدع مث إن

م مخسون رجالًكقسم منيل، أيضاً يشمل املدعي.  

قوم ي أن  صحأحدمهان له يكل ومل يوجد قت فإذا ،باًي وال قروارثاً يون املدعكي أن شترطيوال 

  .  من باب احلسبةني بعض املؤمنكبذل

  .كام بذليه القرين لغيك القصة مل كوترى ان له وارث عفكن إ نعم

ة ييف روا )عليه السالم( لقول الصادق، راً هو الذي قال به بعضكون احلالف ذيك أن واشتراط

 فإن ،علمون له قاتالًيوال ، قتلوه  ماعاًيلة قوم حلفوا مجيوجد رجل مقتول يف قبإذا  :ليالفضن علي ب

  .كنيلة من الرجال املدريع القبي مجنيسواء ب، نهم يف أمواهلميما بية فيغرموا الدألفوا حي أن أبوا

  .نياجلملت إىل  راجعاً)من الرجال( :)عليه السالم( ان قولهكإذا 

ن الظاهر من كل، وهذا هو الذي اختاره اجلواهر ، رجالًنيمخس :)عليه السالم( هولورود قول

د املتعقب يالق حيث إن، هايل ال داللة فية ابن الفضيروا إذ ، حتلفأيضاًون املرأة ك اًإطالق أو ن نصاًيآخر

  .ست يف املقاميول ةينة قطعيتقوم قر إالّ أن ،األخري إىل  رجوعهللجمل ظاهرة

ون الرجل كل يفهو من قب، ةياخلصوصى ه علي فةلدال  ال) رجالًنيمخس(: ة من لفظيلرواوما يف ا

هود يات قتل اليهو مورد روانه أ مع، ون املقتول رجالًيك ألن ةيخصوص ث الي ح،هو املقتول

   صرح بلفظ الرجل  فإنهي،نصارلأل



٢٧٥

  . خرات األييف بعض الروا

 قتل رجالًي أن أراد الفاسق إذا ماكي: ثييف حد )عليه السالم( عن الصادق، حة زرارةيمثل صح

  . ثياحلد )١(غتال رجالًأو ي

هذا ى وعل، اق يف النفس واجلراحةيمع وحدة الس، ده حلف املرأة لنفسها يف باب اجلراحاتيؤيو

  . نهمايل بيال فرق يف القت ماك،  الرجل واملرأةنيفالظاهر عدم الفرق يف احلالف ب

  . خطأ عمد الصيب ألن ،اشتراط العقل قطعاًك ،لبلوغ يف احلالفالظاهر اشتراط ا نعم

  .إشكال خالف وال الب، عاقالً  والون بالغاًيك أن شترطيما املقتول فال أ

يف املرأة النصف  أن فاحتمال، امرأةً أو ون املقتول رجالًك ني بنياخلمس إىل اجيفرق يف االحت وال

  . عشرة ونصف ة اثنيتأ قتل املرأيف خط أن الزمهبل  ،وجه له  ال،ة الرجليتها نصف ديون دكل

ما كالقسامة  إىل تجحي مل ،ر اثنان عدولكطرف املن أو ي من طرف املدعنيان يف احلالفكه إذا مث إن

  . دلةباأل أو ة ا باملناطءفثبوت الربا، نةيلثبوت القتل بالب، صرح به اجلواهر

  

                                                

. ١ ح٩ الباب ١١٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢٧٦

  

  ))إذا ادعي على أكثر من واحد((

 نيلفون مخسحيوالباذلون معه  يفهل املدع، ثر من واحدكأه القتل يعلى ان املدعكلو ): ٦مسألة (

ثر ك يف الثالثة وأكذلكو، نيميل واحد كان لميأة ائ م أو،ما قتالهإهللا وا: مثل قول، ةيغة التثني بصاناًميأ

ة ية التثنيفاكن الظاهر اك وإن ،احتماالن مييناً، نيمائة ومخس أو ،م قتلوهإهللا وا: غة اجلمعيلفون بصحي

  .واجلمع

 قتلهما إنه هللاوا: حلفوني ف،ثالثة أو ني بقتل اثنه واحداًً متهماًيعلى ان املدعك بأن سك العكذلكو

  .قتل عمرواً إنه هللاوا: ىخرأ نيومخس، داًيقتل ز إنه هللاوا أو ،قتلهمأو 

  .حدمهاة أليفال خصوص، نياألمرال ك لدلة األإطالق لشمول كوذل

لف هو حي أن ةيفاكفالظاهر ، نيان املتهم واحداً يف قتل اثنكلف وحيمل  ين املدعاكما لو أو

قتله  ي لنفنيمخس أو ،قتلهمايمل  إنه هللاوا: ل واحدكحلف يف، قتله هلما ي لنف حلفاًنيوالباذلون له مخس

  . أيضاً دلة األطالق إلكوذل، قتله عمرواً ي لنفنيداً ومخسيز

 مخسون نيل واحد من املتهمى كفهل عل،  يف قتل واحدني املتهم اثنانكلو نه أ نعم قد اختلفوا يف

 بأن كواستدلوا لذل، همريوهذا هو الذي اختاره املبسوط ومن تأخر عنه واحملقق وغ ،ةائ مانميفاأل، ناًيمي

 إذا ماك، نيهنا مخس أن  والفرض،نيميلزم بالير كمن ألنه ،بانفرادهى ه دعويحد منهم تتوجه علل واك

  .أحدمهاحلف  يفيك وال ،لفحير كل منك حيث إن،  بالسرقةراًكد عمرواً وبيزام 

ن كل، مجاعه اإلي علاًي مدع،مجعأ منهم نيباخلمسى تفك فا،خ يف اخلالفيعن الش يك للمحخالفاً

 نية مخسيفاكمما ظاهره  اتييف مجلة من الروا بأن خيواستدل للش، خي الشإمجاعصحة ى يف اجلواهر نف

  .م قتلوهأالقوم ى الرجل على ادع إذا اميناً فيمي

انا يف ك وإن ،ما قتالههللا وا:  حلفواني املتهمريان اخلمسون غك فإذا ،قربولعل هذا هو األ

ل كلف لحي أن صحي ف، لهدلة األإطالق لشمول كوذل، ما قتلناهللا وا: ل واحد منهماكلف حي نياحلالف

  . همايلكقتل  يلف اخلمسون لنفحي أن صحيما ك، واحد مخسون



٢٧٧

 أربعون منهم  مثالً،ل العدديمكلزم تي أحدمهاعلم عدم قتل ي نيل بعض من احلالفكان ك إذا نعم

، لفون بعدم قتل عمرو حيأخرىعشرة  إىل ان حباجةك ،ديعلم عدم قتل زيوعشرة ، علمون عدم قتلهماي

  . ل واحدكاالام عن  يمل اخلمسون لنفيك ألن كوذل

ان كن كل، نيمي عن الأحدمهاامتنع  فإذا ،هيعلى املدع أو ي املدعنيىل مي إحاجة النه أ مث الظاهر

  . دلة األطالقإل ،ىفكناً يمي نيلف مخسحيعنده من 

جعل  وإمنا ،صالألف هو حيومل ، أشبهما  أو انإنسان أو  واحدإنسانان عنده كلو نه أ لكشي نعم

ات يح يف املوضوع هو يف ديف الصرقتسم احلليمصدر  ألن كوذل،  الشاهد لهكذلى ان علميل األك

 صاحب ريغى ان املتعددة علمين جعل األكميان املتعددة فال ميلف األحي بأنه وقد صرح املصدر، عضاءاأل

  .أشبهما  أو جمنوناً أو اًرية صغيان صاحب القضكما يالم فكال أيتيوس، ةيالقض

  

  ))فروع((

ان االنسحاب قبل ك إذا قصاصاً أو ةًيم دكنفذ احلين يك  مل،سحبوانامث ولو حلف اخلمسون 

 إذا ضمان الشهودكفالظاهر ضمام  ان قصاصاًك وإن ،ة استرجعتيان دك فإن ان بعدهك وإن ،ذيالتنف

  . ن احللف قائم مقام الشهودوأل، ني يف البابكحدة املاللو، رجعوا

م يف كثبت احلي مل اناًميأ نيلفوا مخسحي ألن ستعدواي ومل نيان عنده أقل من اخلمسكلو ه مث إن

  .ما هو واضحكتمال الشرط كلعدم ا، هيعلى يف جانب املدع يوال النف ي،جانب املدع

فهل ، ن له مخسون حلفاًيكمل  بأن ر عن القسامةكمخسون حلفاً وامتنع املن ين للمدعيكولو مل 

 وعليه عامة ،شهراأل إنه ليبل ق، ما عن السرائر واجلامعك،  لهنيمبجرد عدم وجود اخلمسى لزم بالدعوي

 يكبل ح، خ يف مبسوطهيما عن الشك ،ينا كاحملقق ومن تبعه، أو يرد اليمني على املدعأصحاب يأخرمت

  : احتماالت، هي علمجاععن ظاهر عبارته اإل

  ، ولكتاب القضاء يف باب النكون املقام تابعاً للمسألة العامة يف يك أن :األول



٢٧٨

م كاحل بأن كقلنا هنا وإن ، بالرد نقول به هناكقلنا هنا فإن ،ال أم ياملدع إىل نيميرد الينه هل أو

  . نيل يف املقامي لوحدة الدلكوذل، أيضاًول نقول به هنا كتابع رد الن

،  املقامكست تابعة لذلي فهذه املسألة ل،نيمي بلزوم رد الكل هنايق وإن ،ما اختاره املشهود: الثاين

 ما  رجالًنيه قسامة مخسيعلى حلف املدع الّإو: ح السابقي الصحيف )عليه السالم(  قولهطالق إلكوذل

  . )١(قسم املدعونيمل  إذا همأظهر ني بالًيوجد قت إذا ةي الداغرموأ وإالّ ،علمنا له قاتالً قتلناه وال

ن  أبواأ فإن ،علمون له قاتالًيقتلوه وال  عاً مايلة قوم حلفوا مجيبقوجد مقتول يف إذا  :خرواخلرب اآل

  . )٢(كنيلة من الرجال املدريع القبيمجبني  سواًء نهم يف أمواهلميما بية فيغرموا الدألفوا حي

م يف ك ما حريم بغكم يف دمائكحهللا ان إ :قال ،)عليه السالم( عن الصادق، ريبص أيب وخرب

ه يعلى املدع ىنة عليالب أن مكم يف دمائك وح،هيعلى املدعى  علنيميوال ياملدعى نة عليالبن إ ،مكأموال

  . )٣( مسلمامرئبطل دم يلئال  ،ىمن ادعى  علنيميوال

قوم مقامهما من حلف يوال ما ، نةيه البيعلى ر الرد عند عدم وجدان املدعكذيمل نه أ بيبتقر

  . نيمخس

 ،قتله وال علم له قاتالً مانه أ ناًيمي نيد حلف املتهم مخسجيمل فإن  :)عليه السالم(ى ويف الرضو

  . )٤(هيء علي فال شحلففإن 

   إىل اجيه قاض بعدم االحتإطالق و،ءيه شيان علكلف حيمل ن إنه أ ن مفهومهإف

                                                

. ٣ ح٩ الباب ١١٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح٩ الباب ١١٥ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٤ ح٩ الباب ١١٥ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٢ ح٨ الباب ٢٦٢ ص٣ ج:املستدرك )٤(



٢٧٩

  . قربهذا هو األ أن ىفخي وال، نيميرد ال

 احلد ءودر، اط يف الدميواالحت ى، املدعمجاعله اإليفدل، خيالذي اختاره الش: ما الثالثأ

  .نيمي ترد الكهنا أن مةي بضم،ركول املنكامة يف باب نة هذه املسألة للمسألة العيوتبع، )١(بالشبهة

   .ىفخي ل ما الكويف ال

انت له كن إ ياملدع ألن ،لرد القسامة ال معىن أن :هيوف، عنه رد القسامةاحملكية ظاهر عبارته  مث إن

 أن هصحابأو يللمدع وبديرمبا : قالي إالّ أن اللهم، هيعلى املدع إىل األمر من أول نيميرد اليقسامة مل 

دوا من جيم مل  أأو، عدم احللف أوالًى هم علؤان بناك أن اً بعديلف له ثانحيمن  يد املدع أو جي،لفواحي

  .األوللف هلم يف حي

   .ىقو فهو األ، املشهورأدلةقاوم ي والثالث ال األولفاالحتمال ، انكف كيو

  

                                                

. ١٦٤٩ ح٤٦٥ ص٢ ج: والدعائم،١٤٧ ح٢٣٦ ص١ ج:وايلغال )١(



٢٨٠

  

  ))ثبوت القسامة يف األعضاء((

بل ظاهر املبسوط ، ما هو املشهورك ،ما تثبت يف النفسك عضاءألالقسامة تثبت يف ا): ٧مسألة (

، ماتمن املسلّنه أ كبل ظاهر املسال، هي علمجاععنهما اإل يكما حى  عل)عندنا( ث قاليواخلالف ح

خ يح عن الشياه التنقكح ماى وت علكويف اجلواهر الس، نيمخس أو وا ستاًكث جعل االختالف يف يح

  .مجاعر يف اإلالظاه) عندنا (من لفظ

 وإن ،هيل عليلعدم الدل، اللوث إىل اجية االحتمال دون االحتيفاك من كرناه هناكوالظاهر هنا ما ذ

عن املبسوط فلم  يكخالفاً للمح، اللوث إىل اجياالحت إىل ،لمامكظهر من يما ى ذهب املشهور عل

  . يف املقامدلة األطالق إلكوذل، عتربهي

اللوث يف  إىل جياحت فإذا ،ني يف املقامك ووحدة املال،اللوث إىل نصراف فهو اال:حجة املشهورما أ

  .أوىلن يهنا بطر إليه جيالنفس احت

اللوث ى ل عليما تقدم من عدم دل إىل ضافةباإل، النفس أهم إذ ،ال انصراف وال مناط إنه :هيوف

  .كهنا

ه دون يما في وحبسابه من ست ف،ة النفسيه ديما ف ان يفميأن قدر القسامة يف املقام ست  أمث الظاهر

، املشهور إنه هريشف اللثام وغكوعن ، شهراأل إنه ليبل ق، تباعهأخ ويوهذا هو الذي اختاره الش، ةيالد

  .اًحيصر أو  ظاهراًمجاعة اإليواملبسوط والغناخلالف بل عن 

 نيقام مخسفجعلوا قدر القسامة يف امل، سيدرإتاب النساء وسالر وابن  كيكد يف حميخالفاً للمف

 ،املةك الةيهما الديف حيث إن، ركنف وقطع الذجدع األ مثل، ةية تبلغ الديانت اجلناكن إ النفسكناً يمي

،  يف النفسكذلكنه أ ىن بناًء عليويف اخلطأ من مخس وعشر، ناً يف العمديمي نيفبنسبتها من مخسوإالّ 

  .هي علمجاعوعن السرائر اإل، هوراملش إنه ليبل ق، ثركمذهب األنه أ كر املسالكوهذا القول ذ

 إالّ لهذا القوى ل عليوال دل، مجاعبل اإل، ثر واملشهوركاأل إىل ما يف النسبةى فخين ال كل

  . نية بأقل من مخسي عدم ثبوت اجلناأصالة و،اط يف الدماءياالحت

ح يها الصحيفق يه بطريب والفقيوالتهذ ايفكما رواه ال  وهو،ل املشهوريقاومان دليما ال إ: هيوف

   عرضت:  قال،ببعمرو املتط أيب عن، هاريواملوثق واحلسن وغ



٢٨١

به يف   فما أفىت،اتييف الد )عليه السالم( ني املؤمنريمأبه  فىتأما  )عليه السالم( هللاعبد اى أيب عل

ن يديوالشلل من ال والبحح ونقص الصوت من الغنن المكوال النفس والسمع :اجلسد وجعله ست فرائض

ى  والقسامة جعل يف النفس عل،ةيحنو ما بلغت الدى ء من هذه قسامة عليش لكمث جعل مع ، نيوالرجل

ته من اجلروح يما بلغت دى وعل، ن رجالًياخلطأ مخسة وعشرى وجعل يف النفس عل،  رجالًنيالعمد مخس

 لبصروا والسمع والقسامة يف النفس،  فحسابه من ستة نفركان من دون ذلكوما ، نار ستة نفريألف د

ب يصأ إذا ك ذلنيجزاء الرجل تعأفهو ستة ، نين والرجليديوالبحح ونقص ال والصوت من الغنن والعقل

 حلف ك ذلريغ أو المه أو كمسعه أو ان سدس بصرهك فإن كس ذلي وق،جزاء الستةالرجل من هذا األ

 ان نصف بصره حلف هوك وإن ،ان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحدك وإن ،هو وحده

ان أربعة أمخاس بصره ك وإن ،بصره حلف هو وحلف معه ثالثة نفر يان ثلثك وإن ،وحلف معه رجالن

 القسامة يف كذلكو، له حلف هو وحلف معه مخسة نفركان بصره ك وإن ،حلف هو وحلف معه أربعة

ان سدس بصره حلف ك فإن ،انميه األيلف معه ضوعفت علحين للمصاب من يكمل  فإن ،لهاكاجلروح 

 حلف نيثان الثلك وإن ،ان النصف حلف ثالث مراتك وإن ،نيان الثلث حلف مرتك وإن ،ة واحدةمر

  . )١(ىعطيله حلف ست مرات مث كان ك وإن ،سداس حلف مخس مراتأان مخسة ك وإن ،أربع مرات

ما ال ك، ةيمن الروا ال ينيلكآخره من الك إىل  ذلريون قول وتفسكالظاهر أن ( من وما يف اجلواهر

ضرابه أو ينيلكخصوصاً من مثل ال، خالف الظاهر، )فاضلوقد اعترف به بعض األ، من تأملى على فخي

  ، ر النصوصكدون بذين هم مقيالذ

                                                

. ٢ ح١١ الباب ١٢٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢٨٢

  . علون فتاواهم نفس النصجيم إ حىت

  : ف بن ناصح قاليظر أصل  منكرواه املستدر ما رناكما ذى دل عليو

الم كوال والبصر والسمع النفس، جعله ست فرائضيف اجلسد و )عليه السالم( اًيعل عين يفىتأو

 مث جعل ،مك احلكاس ذليفجعل هذا بق، نين والرجليديوالشلل من ال ونقص الصوت من الغنن والبحح

 نيالعمد مخسى والقسامة يف النفس جعل عل، ةيما بلغت الد حنوى من هذه قسامة عل يءش لكمع 

فما ، نار من اجلروح بقسامة ستة نفريلف دأته يت دما بلغى وعل، نياخلطأ مخسة وعشرى وعل، رجالً

والصوت من الغنن  والعقل والبصر والقسامة يف النفس والسمع، ستة نفرى  فحسابه علكان دون ذلك

  .نارية يف النفس ألف ديفالد، جزاء الرجلأفهذه ستة ، نين والرجليديونقص ال والبحح

ان سدس ك فإن ،نهيب من عيصأقدر ما ى نفر علستة ى القسامة عل :)عليه السالم( قال أن إىل

ان ك وإن ،ان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخرك وإن ،يعطأبصره حلف الرجل وحده و

 ،بصره حلف هو وحلف معه ثالثة رجال يان ثلثك وإن ،نصف بصره حلف هو وحلف معه رجالن

ه حلف هو وحلف معه مخسة لكبصره كان  وإن ،ان أربعة أمخاس بصره حلف معه أربعة رجالكوإن 

  .ني يف القسامة يف العكوذل، رجال

 ما ذهب من بصرهى وثق به عليلف معه ومل حين معه من يكمن مل  يف )عليه السالم( وأفىت: قال

كان وإن ، نيان الثلث حلف مرتك وإن ،ان سدس بصره حلف واحدةكن إ نيميه اليضاعف علينه أ

ان مخسة أسداس حلف مخس ك وإن لثني حلف أربع مرات،كان الث وإن ،ث مراتالنصف حلف ثال

ه يما حلف عل إالّ عطيلف مل حي أن أىب وإن ى،عطيله حلف ست مرات مث كان بصره ك وإن ،مرات

 وإن ، بالسؤال والنظر والتثبث يف القصاص واحلدود والقودك يف ذلنيستع ي والوايل،ووثق منه فصدق

ى  والقسامة علكقاس ذلي مث ،مسعهى علم منته ييكء ليشضرب له ي كحنو ذلى ء فعليأصاب مسعه ش

   فإن ،مسعهنتقص من يحنو ما 



٢٨٣

  . )١(كحنو ذلى له فعلكان مسعه ك

العمد مخسون ى والقسامة يف النفس عل: قال إنه ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ويف الدعائم

  . )٢(كاجلراح حبساب ذلى وعل، اخلطأ مخسة وعشرون رجالًى  وعل،رجالً

 والسمع والبصر النفس، له ست فرائضكوقد جعل للجسد  :)عليه السالم( يويف الرضو

، ةيحنو ما قسمت الدى ل واحدة من هذه قسامة علكوجعل مع ، نين والرجليديوالشلل من ال المكوال

ة يبلغ ديما ى  علاخلطأ مخسة وعشرون رجالًى وعل، العمد من القسامة مخسون رجالًى فجعل للنفس عل

  . )٣(رف فبحسابه من الستة نكان دون ذلكفما ، اجلروح ستة نفرى وعل، املةك

، السمع والبصركعضاء آخر أ كهنان أل ،املثالى عل جعل القسامة يف ستة علجي أن البده مث إن

  . القسامة يف الستةكها يون القسامة فكتن أ وفالبد

 ذاكو،  واحدةأيضاً حلف السبع مثالًكيف اجلراحة دون السدس ى انت الدعوكلو نه أ مث الظاهر

  واحدةنيميصبع الواحدة ويف اإل، انميأد الواحدة ثالثة يففي ال، سر يف احللفكال  إذ ،سركل كلف لحي

ان للجرح كة يانت دكلو نه أ الحظي أن فالالزم، سر الذي عرفت عدم تبعضهكال إالّ ال عشر للستةألنه 

لما كف، ناري وثلثا الدناراًي مائة وستة وستون دنيميل كان لكف، نيميون اليك النسبة كفبتل، ةيم من الدك

 فرق ري من غ،ذاكوه وثلث دينار) ٣٣٣ (صلي أن  إىلنانيميون يك مث ،نيميان له ك كان أقل من ذلك

 فإذا ،ومةكانت احلكبل  ،ال أم ه مقداريان فك ،جشجا أو ،نقص قوة أو ،ون نقص عضويك أن نيب

   يحلف املدع

                                                

. ١ ح٩ الباب ٢٦٢ ص٣ ج:املستدرك )١(

. ٢ ح٩ الباب ٢٦٢ ص٣ ج:املستدرك )٢(

. ٣ ح٩ الباب ٢٦٢ ص٣ ج:املستدرك )٣(



٢٨٤

وقد ، ان متعددةميأف الّإلف واحد وحانت واحدة فكن إ حلف هو بنفسه الّإو، ه فهوؤاوأصدق

ر كحلف املن، ه عن احللفؤصدقاأامتنع هو و وإن ،هريلف غحي أن صحيه واحد مل يان علكلو نه أ تقدم

 السابق يفكالم كفال لفحيمل  وإن ،ئحلف بر فإن ،هؤصدقاأهو و يلف املدعحي أن ان املقرركبقدر ما 

  . ركول املنك ننيح يبعد حلف املدع أو ،ولكه مبجرد النيثبت علينه أ

، خطأً أو شبه عمد أو انكعمداً ،  ستةوالشجاجى عضاء والقون قدر احللف يف األ أالظاهر مث إن

 إالّ ركذيومل ،  العمد واخلطأ يف النفسنيل بير التفصكف ذية ظرييف روان أ وخصوصاً، دلة األطالقإل

ل يطلق القائلون بالست بدون تفصأولذا ، حالى أي مطلق علنه أ ىدل علي مما ،راحالست يف اجل

  .نهمايب

 اخلمسمائة ني الست وبنيون بكالنسبة ت أن القاعدةى ة املرأة نصف الرجل فمقتضيد حيث إنو

) ١٦٦( إىل ني حلف مرتكجتاوز ذلفإذا وثلث دينار، ) ٨٣ (عادليها يفاحللف ف، ة املرأةياليت هي د

  .ما هو واضحكوثلثي دينار، 

  .  عادلريغ أو  بالغريان اروح غكلو نه أ الم يفكال أيتيوس

  



٢٨٥

  

  ))اشتراط العلم يف القسامة((

 اًي مدع،من أصدقائه أو ان هو صاحب القصةكسواء ، شترط يف القسامة علم املقسمي): ٨مسألة (

قل يومل ، نصارقسم األيولذا مل ، الظن يفكيفال ، إشكاله وال يخالف ف ال إنه ويف اجلواهر، راًكمنأو 

  .هود قتلوهيال بأن ظنونيانوا كم أمع ، قسمواي بأن ال بأس )صلى اهللا عليه وآله( هللاهلم رسول ا

 :هيخ فيقال الش إذ ، تامريغ، بالظن يف مبسوطهى تفكانه أ خيشف اللثام من نقله عن الشكوما يف 

  .علمى عل الّإلف حي أن وز عندناجيال 

  .  احللفأدلةويف مطلقات   هناكما نص بذلك ،هللابا إالّ ونيكاحللف ال و

  

  ))فروع يف احلالف((

، املسلمى وحلف املسلم للمسلم وعل، افركالى افر وعلكافر للك يف صحة حلف الإشكالال ه مث إن

، رافكللاملسلم ى  وعل،املسلمى افر للمسلم علكيف حلف الما أ ،افركالى افر وعلكوحلف املسلم لل

  . احللفأدلة طالقإل، جائزنه أ فالظاهر

خ يف يخالفاً للش، هاري يف النفس وغ، والعمدأاملسلم يف اخلطى افر علكوعن املبسوط قبول قسامة ال

  . فقالوا بعدم القبول،همريوتبعه احملقق والعالمة وولده ووالده وغ اآلخر،تبه كبعض 

  : مورأ بكواستدل لذل

إمنا  :حييف الصح )صلى اهللا عليه وآله( قولهك، اتي بعض الروا يف)املسلم (ورود لفظ: األول

  .)١( بالقسامةنيحقن دماء املسلم

  .)٢(نياطاً لدماء املسلميجعلت القسامة احتإمنا  :ويف خرب آخر

نما من ي ب،)٣(ده ولسانهياملسلم من سلم املسلمون من فهو مثل ، هذا من باب املثالن إ :هيوف

افر كفعل ال أن مع )حيالصحى محل فعل املسلم عل( :ومثل قوهلم، ده ولسانهي من ضاًأيافرون كسلم ال

حة محل يها بالطرق الصحكمتل أم افر هذه البضاعةكمل نعلم هل سرق ال فإذا ،حيالصحى مل علحي أيضاً

  نا ككش أو ،سرقهايمل  أن ىفعله عل

                                                

. ١ ح٧ الباب ٢٦١ ص٣ ج:املستدرك )١(

. ٣ ح١٠ الباب ١١٧ ص١٩ ج:انظر الوسائل )٢(

. ١١٥ ح:وايلغال انظر )٣(



٢٨٦

ل يرنا تفصك وقد ذ،ك ذلريغ إىل ،حيالصحى مل علحي ففعله هي زوجته أم ذه املرأة زينينه أ هل

  .بواب الفقهأ يف بعض كالم يف ذلكال

 وهو معلل يف بعض خصوصاً، ر املسلمكات القسامة بدون ذيده ما ورد يف مجلة من الروايؤيهذا و

ويف ، القسامة جناة الناسو، القسامة حق ولوالها لقتل الناس بعضهم بعضا :ةي ففي روا،اتيالروا

  . اتيمها من الرواريغ إىل ، لقتل بعضهم بعضاكتوبة ولوال ذلكسامة حق وهي موالق :أخرى

من ثبت ى ة علي واخلطأ بالد،ه العمديالعمد بقتل من ثبت عل يمكرت حكالقسامة ذن إ :الثاين

افئة كلعدم م، ق له قتل املسلمحيافر ال كوال، نيوللثاين مخسة وعشر، نيول مخس وجعل لأل،ه اخلطأيعل

  .  العمد واخلطأنياق بيلوحدة الس  وال خطأ،ال فائدة إذ  فال تثبت له القسامة عمداًدمائهما

ة يف صدق يافكة ياملوجبة اجلزئو ،فاركاعتاد قتل ال إذا افركقتل املسلم باليقد  إنه :والًأه يوف

سلم لوجود  تثبت القسامة يف املك ذلومع، ب والولداألكقتل باملسلم ييف املسلم قد ال  أن ماك، ليالدل

  . ةياملوجبة اجلزئ

 ،ي حملذور خارج ثبوت العمد وعدم قتل القاتل عمداًنيوال تالزم ب، ثبتيقتل العمد ن إ :اًيوثان

 ،ان وارثاًك إذا رث املسلم منهي وال ،ريه التعزي وثبت عل،ةيافر عمداً وجبت الدكثبت قتل املسلم للفإذا 

  .  القتل عمداًأحكام من ك ذلريغإىل 

لن : وقد قال سبحانه، املسلمى ل له عليافر من القسامة ضد املسلم سبكن الكمتن إ :ثالثال

  .)١(الي سبنياملؤمنى ن عليافركللهللا عل اجي

 يالوجه الشرعى ون احلق علك ضرورة عدم ،اآليةل تشمله يس بسبيلنه أ ره اجلواهركما ذ: هيوف

  . اًي منفالًيسب

   كهت أو ،ل مالهكاملسلم الذي أى ة علياكل حقه يف الشيفهو من قب: أقول

                                                

. ١٤١ اآلية: سورة النساء )١(



٢٨٧

  .ك منصرفة عن مثل ذلاآلية: شئت قلت وإن ،ك ذلأشبهما  أو عرضه

  . الم حوهلاك خارج عن حمل البحث ال نسهب الاآليةالم يف هذه كل اليتفص حيث إنو

صلى ( داهأولذا ، هوديبائهم قبول قسامة الإى نصار علقرر األ )صلى اهللا عليه وآله( النيبن إ :الرابع

  .فاركعدم صحة قسامة الى دل علي كوذل، ت املاليمن ب )اهللا عليه وآله

امتنع  وإمنا ،والًأا  )صلى اهللا عليه وآله( أمر الرسوليهود مل يلو مل تصح قسامة ال إنه :هيوف

لى اهللا ص (تهريما هو معلوم من سك ،استرضاًء هلم) عليه وآلههللا صلى ا( المهم الرسولكنصار وقبل األ

  .ل صورة مشروعةكمع الناس حول نفسه بحيان كث يح) ليه وآلهع

لف حيافر كن ال أه فالظاهريوعل، املسلمكافر كخ قبول القسامة يف الي للشولذا اختار اجلواهر تبعاً

 وأ، لعدم اعتقاده به هللاردعه ايافر الذي ال كوال، املقصود باحللف الردع ألن ،بالذي هو مقدس عنده

  .  يف باب القضاءكالم يف ذلكومتام ال، هللانفع حلفه بايردعه ال ي  النهأل

فضل حلف ان األك وإن ،همايأفار صح حلف ك أولياء مسلمون وأولياءان له كفلو ، هذاى وعل

  .كقبلوا ذل إذا  منهمنياملسلم

 ،ىفكو  جازنيقتنع بأقل من مخسي ،ث ام املسلم بقتلهيح، ليالقت افر الذي هو ويلكان الكوإذا 

  .لزموهم مبا التزموا بهألقاعدة 

 ، وحسب مذهبهم،م حسب مذهبناكراجعونا جاز لنا احل إذا ،هيعلى واملدع ين املدعاافركوال

  . رراًكما تقدم مكامهم كح إىل رجاعهمإو

  



٢٨٨

  

  ))قبول قسامة املرتد((

يف  ياملل يف ،يف النفس أو  يف اجلراح،اًيمل أو اًي فطر،الظاهر قبول قسامة املرتد مطلقاً): ٩مسألة (

 قلنا بقبول توبة ،ال وأم أمواله يم االرتداد من قتله وتقسكه حيطبق عليان ممن ك ،بعدها أو الثالثة

 طالق إلكوذل، ما اختاره املشهورك ،ال أم ،ما اخترناه يف باب االرتداد ك،يف رفع احلد عنه يالفطر

  .دلةاأل

 أن األوىل(: املبسوط يكخ يف حميد قال الشفق،  تامريغ يف اجلملة أو ر مطلقاًيروه من احملاذكوما ذ

 ،خبارخالف وقعت موقعها لعموم األ فمىت، اذبةك نيى ميقدم علي من القسامة مرتداً لئال اإلمامن كميال 

   .ىانته )اميأمهال وهي ثالثة  ممنوع منه يف مدة اإلريتساب وهو غكا ألنه ،قع وهو غلطيوقال شاذ ال 

نع من ميال  ألنه ولو خالف وقعت موقعها، منع من القسامة ولو ارتد الويل: وقال احملقق

ويف اجلواهر نقل املنع ، ة فال قسامةيخرج عن الواليرث فنع اإلمين االرتداد أب ل هذاكشي و،تسابكاال

ثر أ ال ن قسامة املرتد مطلقاً أظهرواأل(: المة قالك يف آخر كويف املسال، نيديعن العالمة وولده والشه

  . )هلا

  : مورأالذي به استدل به املانعون : لأقو

  . اذبةك النيميالى قدم علياملرتد ن إ :األول

ما هو ك، اذباًكون يكهة فارتد بل مرتد حصل له شكس يل إذ ،ان ثقةك إذا النقض مبا: والًأه يوف

  . واضح

العالج يف  فما هو العالج يف املسلم هو ،اذب غالباًكهذا االحتمال جار يف املسلم ال بأن :اًيوثان

  . املرتد

 فال مانع ،صدقائهقل ألاأل  أونيل اخلمسكاناً يحأول احللف حيبل ، لف دائماًحيال  الويل بأن :وثالثاً

  . نئذيح

   .والقسامة للويل، ةيرث فال والنع اإلمياالرتداد ن إ :الثاين

رث إوال   له ويلصالًمن ال مال له أ فإن ،ةيرث والوال اإلنيالتالزم بى ل عليال دل إنه :ه أوالًيوف

  . له
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  . ل لهيب له ال دليافر القركالى ة املرتد عليانقطاع والن إ :اًيوثان

  .هريلف غحيوى الدعو م الويليقي أن نك فمن املم،ليفقط خال عن الدل ون القسامة للويلك: وثالثاً

قتله فما نه أ املرتدى ل عليالقت ويلى ادع فإذا ،هيعلى تم يف املدعيال  يمت يف املدعن إ كذل مث إن

  . ة نفسهءبراى ه علأصحاباملانع من حلفه و

  . ه بالتصرف الذي منه القسامةياملرتد حمجور علن إ :الثالث

  . ةي التصرفات املالريحجره يف غى ل عليعدم الدل: ه أوالًيوف

وجب ي حق ثبت له أو ي،صل املالحي أن ال يف، صرف املالي أن فهو يف ان حمجوراًك إنه إذا :اًيوثان

  . به قتله لقاتل عمد

  .هيعلى ال يف املدع ،يمت فهو يف املدعن إ إنه :اًيوثان

 ،هايالم فكطالة الإ إىل ال حاجة سبق مما ماى ها وعليرادات علي واإل، من وجوه املنعك ذلريغإىل 

  . عابيد االستيها مريطلع علي مما كالم حول ذلكه الريطال اجلواهر وغأوقد 

  

  ))رسقسامة األخ((

ان كلو نه أ والظاهر، شارةخرس اإليف األ يفيك و،هيقدر عليمن   اللفظ يفنيميشترط يف اليه مث إن

ل يس املقام من قبيول، نيمي اللفظ بعد صدق الميتقدى ل عليال دل إذ ،نهماي بريخرس وناطق خأ كهنا

  .ن من الناطقكميدام  خرس مات ال تصح من األيصالة قضاء امل

  

  ))مةكيفية القسا((

 ،ةكالشر أو ر االنفرادك وذ،ر القاتل واملقتول يف احللفكر مجلة من الفقهاء اشتراط ذكوقد ذ

 ما: قولياء يشأر ستة كذ إىل هيعلى  املدعنيميتاج يف حينه أ وعن املبسوط، ر نوع القتل والصراحةكوذ

حدث أوال  بدنه إىل ءي شء وال وصليقتله وال ناله من فعله وال بسبب فعله شى عان علأ وال قتل فالناً

  . ئاً مات منهيش

ه بسهم يرميقد  ألنه )وال ناله(: وقوله، ةك لدفع الشر)وال أعان( :وقوله، ما القتل فالبد منهأ

، قتلهيبه فيصيطفر الثاين فيحجر فى قع عليه حبجر فيرميقد  ألنه )وال بسبب فعله(: وقوله، قتلهيه فريأوغ

  ، ه السميلرفع سق )ءيبدنه ش إىل وال وصل(: وقوله
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آخر  إىل ،تلف بسببهيفر بئراً فحيناً وكينصب سيقد  ألنه ) مات منهوال أحدث سبباً(: وقوله

  . المهك

  . وجبكة يف ذليله مدخل ل ماك ف،دلة األإطالقشمله يون مصداقاً للحلف ليك أن الالزم: أقول

 إمنا الشروط السابقة أن ماك ،ان مورد التهمةكر ما كبل ذ، راد ا اجتماعهايوهذه الشروط ال 

 أو ةكهل قتله بالشرنه أ علميمل  أو ،تلقُ أو تلعمرواً قَ أو داًيز إالّ أن علميمل  فإذا ،تشترط مع العلم

ات إطالق ذإ، علميما ى لف علحي أن نك مت،ك ذلأشبهما  أو غراقباإل أو هل قتله بالسمنه أ  أو،باالنفراد

  . قدمما تك كل ذلك القسامة تشمل أدلة

 أن ال، يف الدماءى ون الدعوكث ي من حكرادة االستظهار يف ذلإمن املعلوم (: ولذا قال اجلواهر

ون يف كة اليت تي التحرز عن التوركد بذليرأن إنه أ ى عل،ه من املقاماتري يف املقام خمالفة هلا يف غنيميال

 من ريولعله لذا اقتصر غ( :الق أن  إىل،)ك جمد يف دفع ذلريضعافه غأ وكذلن إ هيفف، قلب احلالف

   .ىانته ) هنانيمية اليفكير كذى  علصحاب األنيعرفت من أساط

  

  ))فروع((

 ،هللاوا: قال فإذا ،نيميصدق ال إذا عرابلمة وال باإلكح باليعدم لزوم التلفظ الصح مث الظاهر

 يكخالفاً حمل، طر هذا الشركمنهم ذ يكثر يف احملك األكولذا تر، ق الالم وضم اهلاء صح للصدقيبترق

عرف معه يقنع مبا  الّإو، لف بهكان من أهله كن إ بأنه وصرح به الشرائع، مهارياملبسوط والقواعد وغ

غ اليت منها ي الصعيقن يف مجي املعهود واملتريغى م علك عدم ترتب احلأصالةواستدل له اجلواهر ب، القصد

طلق أنه أ ريعن التحر يكان احملكولذا ، الصدق بعد لألصلال مقام  إنه :هيوف،  يف املقامنيميغة اليص

  . به  املعىنريجاز اللحن لعدم تغ وإمنا ،الواو جارة ألن ،ان حلناًك وإن االجتزاء به مرفوعاً

  .غ العقوديسائر صك، صح احللف بسائر اللغاتيف، هذاى وعل

  تفاء كاالما أ
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 ذاك و،لعدم صدق احللف، ةيفاكفالظاهر عدم ال، كذلكم أخرون ب اآلريشيحدهم وألف حين أب

  .ما قتل أو ،قتلنه أ احلف: قال إذا ماك، سبحانههللا سم ايمل إذا 

  . ةيفاكبعد اليفال ، أشبه وما )عبةكورب ال( ،)والرمحان( مثل سبحانههللا ا يسامأسائر ما أ

 ى عل،من هيى عن القسامة عل )عليه السالم( هللاعبد ا أبا  سألت:قال ي،ث املرادية ليوما يف روا

هو لقتل فالن  إالّ لهإالذي ال هللا لفون باحي ،أهل املقتولى عل: قال ،أهل املقتولى عل أو أهل القاتل

  . )١(فالناً

  .)هو إالّ لهإال  (ركفمن الواضح عدم اشتراط ذ وإالّ ،فهو من باب املثال

الردع احتمل  ا إذ،لهمى كعل أو بعضهمى شددة علمل انيميم احلق يف جعل الكللحا أن والظاهر

احللف وضع  أن  إىلضافةده باإليؤيو، أشبهما  أو ،ك املدركاملهلهللا  وا:لفواحي أن مثل، ذبكعن ال

عليه ( اإلمامما أحلف به ، كرجاع احلقوق ذلان املوضوع إلكه ية فيان له مدخلكفما  ،لظهور احلق

  . يف قصة معروفةفة يعند اخلل )عليه السالم( اإلمامى  علي الواشكفة ذلييف حضور اخلل )السالم

ويف ، كذلى ل عليال دل إذ ،ية للمدعيالن أن  الدفاعنيمير احلالف يف كذين  أعتربيال ه مث إن

 :ن يف اجلواهركل، قومإىل نسبته ر يوعن التحر، بجيال  إنه شبهواأل:  مث قال،ل به بعضيق إنه الشرائع

  .  تامرينه غكل، خ يف املسبوطيالش إىل ورمبا نسب، ن مل نعرف أحداً منهمكل

ن كمن املم إنه :هيوف، ة احلالفيسقاط احتمال تورإن الوجه يف االشتراط أكف، انكف كيو

  . سبحانه العاملهللا وا، قرب هو األطالقخذ باإلفاأل، ما هو واضحك أيضاًالم كة يف هذا اليالتور

  

                                                

. ٦ ح١٠ الباب ١١٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(
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  فصل

  ))أحكامهاشروط القسامة و((

  

بل يف اجلواهر ، القصاص يف النفس والطرفثبت ا يالقسامة  أن خالف يف  والإشكالال 

 القسامة أدلةات  فإن إطالق، بالشروط املعتربة يف القصاصكون ذليك إمنا نكل، هيه علي بقسممجاعاإل

  .مكنة وعلم احلاي والبقرار اإلأدلةات إطالقحاهلا حال ، داتياملقى حممولة عل

ه من دفع يعلى ن املدعكسامة متن قكمل ت إذا ييف طرف املدع أن  والخالف يفإشكال ما الك

  .التهمة بالقسامة

 ،طرفاً يف عمد اخلطأ أو القاتل بالقسامة نفساًى ة علي يف ثبوت الدخالف  والإشكال ال كذلكو

 أن لظهور النص يف، شف اللثامكما عن ى  عل،العاقلة يف اخلطأ احملض فهو املشهورى ما ثبوا علأو

  .نةينصار بن لألكمل ت إذ بالقسامة )صلى اهللا عليه وآله( هللا ولذا قال رسول ا،نةيالبكالقسامة 

ى عل القاتل الى ة علي ثبتت الدأًان القتل خطك وإن :ث قالي حريعن التحر يكخالفاً للمح

ظاهر  حيث إنن كل، نةيه البيما قامت عل إالّ ال تعقل العاقلة:  قال،ةيتضمن الد إمنا العاقلة فإن ،العاقلة

، وفق بالقواعداأل ان املشهور هوكنة يالقسامة تقوم مقام البأن ) ى اهللا عليه وآلهصل( ات الرسوليروا

  .قرارد ظاهرها احلصر يف قبال اإلية زيوروا

لدرء ،  فال قصاص قطعاً، عمدريغ أو عمدنه أ علمواي ومل ،القتل أصل ىولو قامت القسامة عل

  .اط يف الدميلالحت و،أيضاًالقصاص فرع من احلد  أن وقد تقدم، احلد بالشبهة

ه يف يوعل، األولالعاقلة يف ى ة عليانت الدك، شبه عمد أو أًان خطكن عمد يكلو مل نه أ علمفإن 

  ، الثاين
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  . خرسقط ثبت الطرف اآل إذا مجايلالعلم اإل طريف أحد  ألنكوذل

عدة العدل اليت لقا، التناصفى نه علي العاقلة وبنية بيم الدي تقسدبعينهما مل ي باألمرتردد  إذا ماأ

  .  مرةريتقدمت غ

 بعد ة مثالًي والبق،وميحلف عشرة منهم هذا ال فإن ،ةشترط يف القسامة املوااليال نه أ مث الظاهر

  .دلة األطالقشترط املواالة يف الشهود إليما ال ك، ةاملواالى ل عليال دل إذ ، قبلك ذلأشبهما  أو شهر

التردد يف  إذ ،ضر جزمهم بعدم احللف مث حلفواي ما الك ، قبل احللفالً أونيضر تردد احلالفي وال

  . القسامةإطالق ضري اجلزم بعدمه ال أو ،احللف

ما أ ،ال اعتبار بهنه أ كفال ش يحلفهم اعتباط أن علمنا فإن ، عدم العلم مث حلفواادعوا أوالًإذا إما 

صل محل فعل واأل، دل اجلهل علماًتبي أن انكمإل، يف القبولى فك بالقرائن كم علموا ذلأاحتملنا إذا 

  .حيالصحى املسلم عل

  

  ))إذا تراجع عن حلفه((

 هيوعل،  ال تشمل مثلهدلةاأل ألن ،فاحللف ساقط ،حلفت اعتباطاً وال علم يل: حلف مث قالإذا إما 

 ،ليه تفصي ففاألثرولو رتب ، قوم حلف آخر مقام احللف الساقط يرتب حىتي مل  بعداألثررتب يمل فإذا 

  . القصاص أو ةيون أخذ الديكأن  إما نهأ وهو

  :  فله صورتان،ان قصاصاًكفإذا : ١

قتص من ي أن للويل أن  يفشكالاإل ينبغي وال ،قوم حلف آخر مقام احللف الساقطيال  أن :األوىل

ى شهد أربع عل إذا حاله حال ما، هيول إىل مة حلفهيمته وقي قنيهذا الراجع عن حلفه مع رد التفاوت ب

ة يقتله مع رد ثالثة أرباع الد ث للويلي ح،ذبكتعمدت ال:  قال احدهممثالً الزنا وبعد قتل املرجوم

  . تاب احلدودك ما تقدم يفك، هيلإ

رد قتله أخذ منه يمل  وإن ،لف اعتباطاًاقتل احل، املقتول الذي سبب القسامة قتله  ويلأراد إذا هذا

حلف  وإذا ،ةي من الداً جزءنيه جزء من مخسيان علك، نيحلف واحدة من مخس فإذا ،ة بقدر حلفهيالد

  ذا كوه، ةيه مخس الديان علك عشر حلفات مثالً
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  .للمناط يف الشاهد الراجع عن شهادته

 ،ةيه عشر الديان علك، اذباًكحلفت مخسة صادقاً ومخسة  ينإ :عشر حلفات مثالً ولو قال احلالف

ه تسعة يولى  علقتله يف هذه الصورة قتله ورد راد الويلأ وإذا ،ذاكاذبة وهكيف اخلمس الى غرأألنه 

، ةان صادقميأ ني لفرض وجود مخسة وأربعإنسانشر اذبة سبب قتل عكان ميأخبمس  ألنه ،ةيأعشار الد

عشار أه تسعة يول إىل رديقتل ويه حيث إن، ان أحدهم فقط ظاملاًك عشرة يف قتله وكاشتر إذا ماكفهو 

  . ةيالد

د يداً القاتل فقتل زيز أن ى حلف مخسون عل مثالً،قوم حلف آخر مقام احللف الساقطي أن :ةيالثان

 أحد حلف أو ،انهكد مي آخر جدإنسانوحلف ، اذباًكحلفت  ينإ:  مث رجع أحدهم وقال،كبذل

  : وهنا احتماالن، اًيالقسامة السابقة حلفاً ثان

  . بهذكر ليه التعزيعل وإمنا ،ذباًكاحلالف ى ء عليال ش: األول

 القتل استند ألن كوذل، القصاص ورد التفاوت أو ، جزءاًنية جزءاً من مخسيه الديعلن إ :الثاين

الرجم فقتل ى ثله لو قام شهود علمو، فائدتهى ل عليد بعد القتل ال دلي واحللف اجلد، حقريبغإليه 

زناه احملصن مما لو ى رون عل مث قام شهود آخ،ذباًكشهدنا  إمنا ه رمجاً مث رجع الشهود وقالواياملشهود عل

  .ان مستحقاً للرجمكن رجم ليكمل 

 بالشبهة أدريالقتل  ألن ةيالد أو ، لشهادم مبا أوجب القتلاألولففي القصاص من الشهود 

، ر فقطيالتعز أو ،املقتول رمجاًى بالزنا احملصن عل أخرى يف قتلهم بعد شهادة أربعة كاحلاصلة من الش

  .احتماالت

 وال ،شمل مثل املقاميذم ال كن اعترفوا بي قتل املشهود الذ ألن أدلة،قناًير متين التعزاك كولو ش

  .ةيصل عدم الدواأل،  يف مشوهلا ملثل املقامكأقل من الش

رجع الشهود  أو لو رجع القسامة ما أي ،ني املوضوعالكالتتبع والتأمل يف  إىل  حباجةواملسألة بعد

هذا متام ، نيحمل القسامة والشهود الراجع أخرىقسامة  أو قام شهود مث بعد القصاص ،بعد القصاص

  . ان قصاصاًك بعد القسامة واألثرما لو رتب يالم فكال
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  : فله صورتان، ةيان دك إذا ماأو :٢

 ،نكأمن إ ةي يف استرجاع الدكوال ش، مقام القسامة الراجعة أخرىال تقوم قسامة  أن :األوىل

ما ك، من غر إىل رجعياملغرور  ألن ،ل من الراجع عن حلفهيالقت املعطاة لويلة يخذت الدأن كميمل وإن 

  . هو واضح

ة من يال تؤخذ الدول يالقت ة من ويليال تسترجع الدنه أ  يفشكالاإل ينبغيوال ، تقوم أن :ةيالثان

موعد  إذ ،اعطائهإت قبل موعد يعطأة يانت الدك وإمنا ،اًية ثابتة باحلالف ثانيالد إذ ،احلالف الراجع

ان مي األنيت يف بيعطأ إذا فحاهلا حال ما، ديت قبل احلالف اجلديعطأنما يب، ديعطائها بعد احلالف اجلدإ

  . ال بعدها

 إذ ،ديوقت احللف اجلد إىل عطائهاإة من وقت يأخذ مناء ونتاج الدي أن ةيالد ين ملعط أالظاهر نعم

ان كله ى ن من استرجاع النماء من املعطكتمي مل وإن ،له قبل الثبوتى ة للمعطكة مملويست هي ديل

  .من غر إىل رجعيواملغرور ، الغار ألنه ،أخذه من احلالف

مع شروط جيمل  إذا قبل قولهي مل ،اذبونكم أ بنيسائر احلالفى شهد عل إذا الرابعاحلالف  مث إن

، ما هو واضحكالراجع الم احلالف كة يلعدم حج، بهميذكم بصدقه يف تكوجب علم احلايما  أو ،نةيالب

  . سبحانه العاملهللا وا

  



٢٩٦

  

  ))إذا ادعى القتل على اثنني((

 هما لوثيان علكسواء ، ها بالقسامةيثبت علينه أ فالظاهر،  مثالًنياثنى على لو ادع): ١مسألة (

  .  القسامةأدلة إطالقملا تقدم من ، ال لوث  أوأحدمهاى علأو 

 وثبت ني لوث حلف مخسأحدمهاى  وله علنياثنى على لو ادعإنه ( :قول الشرائع أن علميومنه 

ما  كخالف بال ى،انته ) الدمرييف غى الدعوك واحدة نيمي اآلخر ىان علك و،ذي اللوثى دعواه عل

  .حمل نظر .ه اجلواهريعلقه عل

ما يف ى كاندفعت عنه الدعو  ـركاملنـ  حلفهافإذا ( :ث قاليالم اجلواهر حكخصوصاً وظاهر 

ما يف ير وحلف املدعكثبت القتل بعد رد املني إنه ى،انته )حلف ياملدعى  علنيميرد ال  فإن،ركل منك

حمل  ) املردودة وأراد قتلهنيميبال اآلخر ىذا لو ثبت علكو( :كبعد ذل د هذا الظهور قولهيؤيو ،ال لوث

 إالّ القتلثبت يمع اللوث ال  إذ ، منه مع اللوثأ مع عدم اللوث أسواألمرون يك أن لزمي إذ ،إشكال

  .  واحدةنيميثبته بدون اللوث ينما ي ب،ناًيميمخسون 

ته يه نصف ديولى  رد عل، قسامة وقتلهأحدمهاى ان له علك ونياثنى على ادع فإذا ،انكف كيو

ة من يأراد أخذ الدإذا ما أ ،ةيه رد نصف الديان علكقتله  فإذا ،فله قتل نصفه، نيالقاتل بأنه أحد العترافه

  . ما هو واضحك، ةيأخذ نصف الد إالّ  لهسي فلأحدمها

ه يعلى املدعى م عليقين  أان للحاضرك، غائباآلخر  حاضر وأحدمهاان ويت وليان للمكولو 

  . القسامةأدلة طالقإل اآلخر، ء الويلي جينتظر حىتي وال ،قتص منهيالقسامة و

شاء  وإالّ فإن ،شاءان إ نهاقتصا م خرىة األي وأقام البقيكحضر الشر فإذا ،قام بعض القسامةأولو 

 أحد نهأ  لفرض،ل القاتلكس له حق قتل يل ألنه ،ةية الدي بقان له حق االقتصاص منه وردك أحدمها

قتل وحضر الغائب وصدق احلاضر يف اام  أو ،ةيخذ نصف الدأ ونيحلف احلاضر مخس وإذا ،يكنيالشر

   تاجحي فال ،ةيقدر حقه من الوال  إىلوال، دة من رأسيقسامة جد إىل تجحي مل ،هيعلى املدع



٢٩٧

 إذا حلف سبع عشرة إىل وال، نياثن ان الويلك إذا نيحلف مخس وعشر إىل وال، نيحلف مخسإىل 

الغائب  ثبات حق هذا الويلإ يف فاك األول قامه الويلأ الذي نيحلف اخلمس وإمنا ،ثالثة ان الويلك

 إىل ةيدفع من الدي أن األولى لزم عل وإالّ ، فهوك ذلراد الثاينأان قتله قبل حضور الثاين وك فإذا ،أيضاً

  .الثاين الويل

قتله بنفس القسامة ي أن ان للثاينك ،بهية بقدر نصيخذ منه الدأبل ،  بعداألولقتله يان مل كوإذا 

  . ات القسامةإطالقى مقتض ألنه ،ة قسامة واحدةيفاكنقول بإمنا و ،ةيه نصف الديولعلى رد يو، السابقة

 لوث حلف احلاضر ك وهناينيالول أحد انكولو (: ع بقولهيره الشراك يف ما ذشكالاإل علميومنه 

به وهو مخس يولو حضر الغائب حلف بقدر نص، ب االرتقابجيثبت حقه ومل يو، ناًيمي نيمخس

 ضرورة عدم ،كذلكم هنا كس احليلإنه ( :ولذا قال اجلواهر يف ردمها، كده املساليأو ،ىانته )وعشرون

ما مسعته سابقاً ى ما هو مقتضك، ثبات احلقإنة يف يالبكانت كن إ القسامة ألن ،الضوابطى باقه علانط

 ،قه احلاضري مع فرض تصدني إىل مياج الغائبينئذ عدم احتيفاملتجه ح( :قال أن ىلإ) ىمن النص والفتو

نئذ يفاملتجه ح هريدون غ ي يف خصوص املدعكذلكانت ك وإن ، املثبتة للحق يف نفسهنيحلصول اخلمس

ومن هنا احتمل ( :قال أن ىلإ) ثبات حقهإ يف األولة ما وقع من يلعدم مدخل، نيحلف آخر متام اخلمس

   .ىفخيما ال كد يالم جكوهو  ى،انته )تفاء بقسامة احلاضر يف حق الغائبكاال يليردباأل

، ام وحلف ثبتن إف، ال وأتهم يأن  إما ينياحلاضر من الول أن القاعدةى فمقتض، انكف كيو

ام ي يف حال قينيالول أحد انك وإن ،ثباتنة توجب اإليحال القسامة حال الب ألن ،ال أم  اآلخرسواء ام

راد أخذ أن إ ، املتهمرية بعضها للمتهم وبعضها لغيل الدكأخذ ينئذ ي وح،هيعلى  متهم للمدعرينة غيالب

  ى عطأ وإالّ ،ب يف القتل فهووافقه الغائ فإذا ،راد احلاضر القتل قتلأ وإن ،ةيالد



٢٩٨

  .ةيراد أخذ الدأبل  القتلى وافق عليالغائب الذي مل  ة للويلياحلاضر نصف الد الويل

م ياملق أراد الويل فإن ،ه القسامةيون القاتل من قامت عليك أن ركالغائب وأن جاء الويلوإن 

 ،ةيالغائب من نصف الد ويللاوالظاهر عدم حرمان ، ةيالقاتل نصف الد  ويلى رد عل،للقسامة القتل

  .  مسلمامرئطل دم يال : لقاعدة، ت املاليأخذ من بيوإمنا 

جاء  فإن ،ة فقطيخذ نصف الدأ فله ،ةيقامته للقسامة أخذ الدإاحلاضر بعد  راد الويلأ إذا ماأو

  .اتطالق حسب اإلكل ذلك، ةير أخذ النصف الثاين من الدكنيالغائب ومل 

  لبالغ عاقليكنيانا شركلو نه أ الغائب يفك وانون ريون الصغكلقاعدة اى مقتض أن ىفخيوال 

 أو ،علمأال  قول أو ي،هيكصدق شريأن  إما بلغ وعقل ألنه إذا ،أقسامثالثة ى فهو عل، قام القسامةأف

  . حضر إذا  الغائبيكم الشركحك الثالثة قسامل األكم ك وح،ذبهيك

ل كيالو، أو قام الويلأونه فؤع شياً يف مجإنسانل كو أو ،نوناًجم أو اًرياملقتول صغ ان ويلك إذا ماأ

 ل وصدق ما فعله الويلكجاء املو أو  مث بلغ وعقل الويل،قتل املتهم أو ،ةياملتهم فأخذ الدى القسامة عل

ملا تقدم ، ة منهيخذه الدأ أو  يف صحة قتله للمتهمإشكالفال  ،ال أم هل صدق علمأال  قال أو ،لكيوالو

  .مكثبات احلإنة توجب يحال القسامة حال البن  أمن

  : صدق ما فعاله فله صورتانيمل إذا ما أ

 ،ركالقاتل ب أن ديولد ز ويلى وادع، د مقتوالًيوجد ز مثالً، ر قتل املتهم ملوالهكني أن :األوىل

ال  الويل إذ ،ءي ش ففي هذه الصورة ال،ان قاتالًك راًكب أن ركرب الولد أنكوملا ، راًكقام القسامة فقتل بأو

  . رده يئاًً حىتيأخذ شيمل  ألنه ،هية عليد رب الك الذي ري والصغ،قسامتهى عل ألنه ،ةيلف برد الديك

   ألنه ،ردهاي أن هيان علك، عطاها للولدأة ويأخذ الد ان الويلكن إ نعم



٢٩٩

  . ة من املتهم بالقتليستحق الدي ال بأنه عترفي

 أخذ الويل إذا ماك، هيجراء ولإر كأن وإمنا ،قتل املتهم لوالده أصل ركنيرب مل ك إذا الطفلن إ :ةيالثان

بطال ما إانه كمإفالظاهر عدم ، ةيخذ الدأوأراد الطفل البالغ  قتل الويل أو ،راد الطفل البالغ القتلأة ويالد

ف يف اخلالى عل ،بدون مفسدة أو فعله عن مصلحة إذا رينافذ يف حق الصغ فعل الويل ألن ،فعله الويل

  . بعدم املفسدة أو ا هل تشترط باملصلحةأو ولياءاألعمال أنفوذ 

ان ك إذا البطالنى ثار علبطاله وتترتب اآلإبلغ  إذا ان للطفلك ،مفسدة ان ما اختذه الويلك إذا نعم

  .له آثار

ذا  إلكمراً مث خالفه املوأله املطلق كيفعل و إذا لكوالغائب املو، عقل إذا ومثل الطفل انون

  . حضر

  . سبحانه العاملهللا وا، ل فروع املسألةكومما تقدم تعرف 

  



٣٠٠

  

  ))إذا أكذب أحد الوليني صاحبه((

 مل داًيزن إ :وقال اآلخر، ديقتله ز: أحدمهاقال  بأن ، صاحبهينيالول أحد ذبكألو ): ٢مسألة (

 الويلى ب يف دعويذكتقدح اليمل ، ك ذلأشبهما  أو ،نفهأنه مات حتف  إأو، عمرواً قتلهن إ  أو،قتلهي

 ويف ،ما عن اخلالف واملبسوط والقواعدك، ناًيمي نيثبات حقه مخسوحلف إل اهيإد يلقتل ز ياملدع

  .كالشرائع واملسال

فحال ، سقط القسامةيب يذكالت أن ىل عليوال دل،  القسامة تشمل املقامأدلةات  ألن إطالقكوذل

سقط يه ال ينف فإن ،كذل اآلخر الويلى  ونف،ديقتله زنه أ ىن علي شاهدينيالول أحد ذا أقام إاملقام حال ما

  . الشهادةأدلة طالقالشاهد إل

 إقرارلشمول ، بهيذكضر تيمل  اآلخر ذبهك وينيالول أحد ذا لو اعترف هو بالقتل وصدقهكو

  .العقالء له

عن  يكان احملك كن مع ذلكل، رناهكما ذ إىل لها ترجعك أدلةر يف اجلواهر للقبول عدة كوقد ذ

مل  فإذا ة واحدةي والينيل الولكل ألن ولعله، ينيالول أحد ذبهك إذا  يف قبول القسامةشكالالعالمة اإل

مل  قمها الويليمل  فإذا ،ا حق للويلأظاهر أدلتها  أن التربع معكقامة القسامة إون ك وت،ةيتمعا فال والجي

قامة إ إىل  منصرفةدلةن األأل أو، ط عندهمسقط اللوث الذي هو شريالثاين  ار الويلكنإن أل أو، ثبتي

  .لهم فال قسامةكقامة من إث ال يفح، ولياءاألل ك

، كثر من ذلكأى ل عليوال دل ،قامها الويلأوقد  ن القسامة حق الويل أالظاهر إذ ،ل نظركويف ال

ما تقدم ىل  إمضافاً، اركنسقط باإليواللوث ال ، أحدمهاجنون  أو صغر أو بةيفتوا بصحتها مع غأولذا 

  . واالنصراف ممنوع، اللوثى ل عليمن عدم الدل

ان ك،  القسامةاألولوأقام ، بل قتله عمرو: خروقال اآل، ديبانا زأقتل : أحدمهافلو قال  هذاى وعل

 ألنه ةيأخذ نصف الدي أن ق لهحير ال كواملن، هيول إىل ةيرجاع نصف الدإقتله و أو ،ةيله نصف الد

  . ئاًيستحق شيه ال إقرارب

 أو ستحقه القاتليأن  إما هذا النصف الثاين إذ ،قال باستحقاقه الربع لقاعدة العدلي أن تملحي نعم

   تطلبين: قال إذا ماكنهما فهو يب ألنه ،نهماينصف بي ف،ركاملن



٣٠١

ى هم علءبنا إالّ أن ،نهمايوزع بينهما يان بكث ينار حيهذا الد فإن ،ئاًيال أطلب ش: وقال، ناراًيد

  .ئاًير شكحقاق املنعدم است

د يمن زى أي بت علثيفهل تتساقط القسامتان وال ، قتله عمرونه أ ىولو أقام الثاين قسامة عل

  .احتماالن، ةيل متهم نصف الدى كبل عل ،ال أو، نين املتعارضيالشاهدكء يوعمرو ش

ال نقول هنا ، هريوغ ديتاب التقلك ما تقدم يفك ني املتعارضنيقيث قلنا بعدم تساقط الطرينا حكل

  .بل بالتناصف، بالتساقط

 ينكل، و وآخررقتله عم: الثاين وقال الويل، ال أعرف الثاين ينكل، د وآخريقتله ز: أحدمهاولو قال 

حيث و، ةينصف الد الّإه يس عليداً ليز بأن عترفي ألنه ،ةيد ربع الدي من زاألول أخذ ،ال أعرف الثاين

قتله   ولو أراد الويل،بقدر نصف دعواه أي ،ةيربع الد املتهم له لويلد ايز ىعطأهمه يالثاين ال  الويل إن

 ولو قال الويل، الثاين الذي ام عمرواً الويل إىل  بالنسبةكذلكو، ةيائه ثالثة أرباع الديأول إىل رجعأ

  طالبكذلى قام القسامة علأ و،ن أعرفه عمروكالذي مل أ أن  يلني قد تب:ةيخذ ربع الدأ أن بعد األول

  . ةيعمرواً بالربع من الد

  .دين أعرفه زكالذي مل أ أن  يلني تب:الثاين قال الويل إذا ذاكو

  .ثركأ أو ان املتهم ثالثةك إذا الم يف ماكظهر الي كوبذل

، اذبكحصل الت يره أخك الذي ذرين أعرفه غكالذي مل أ اآلخر  أن يلنيل منهما تبكولو قال 

هما شاء يف يأخذ بواأل، ما يف املقامكن كأمن إ خذ ما األنيارض املتعنيقيالطرى مقتض أن وقد عرفت

 ،نصفه ل ويلكقسم لية ينصف الد د وعمرويل واحد من زى كه فعليوعل، خذ مان األكميما ال 

 يني من الولل واحدكأقام  إذا ذا احلالكو، ةية ومن عمرو ربع الديد ربع الديمن ز ل ويلكأخذ يف

  .دعواهى ن عليشاهد

د ي من زاألولأخذ ، د وعمرويبل قتله ز: خراآل  وقال الويل،د وحدهيقتله ز: ينيالول أحد قالولو 

  ل واحد منهما ربع ى كعل أي ،ةيد وعمرو نصف الديال زكمن  خذ الثاينأو، ةينصف الد



٣٠٢

وجه األ وهذا هو، ةيربع الدى الثاين عل  والويل،ةيثالثة أرباع الدى  علاألول حصل الويليف، ةيالد

   .المهك فراجع ،رمها اجلواهركن ذي الذنيمن االحتمال

  .ةيالثاين ثالثة أرباع الد ىلإو، ةي ربع الداألول إىل رجعاأ ،ان قتلهمايلو أراد الولنه أ علميومما تقدم 

، ةيد نصف الديمن ز  أخذ الويل،عمرو أو ديز إما قتله: خروقال اآل، ديقتله ز: أحدمهاولو قال 

  .ل واحد الربع لقاعدة العدلى كة عليهما معاً نصف الديلكوأخذ الثاين من 

  

  )) القسامة وموت الويل((

  . بعدها أو ،ثنائهاأيف  أو ،م القسامةيقي أن وت قبلميأن  إما فهو ،مات الويله إذا مث إن

 النه أ اجلواهرى وقد ادع، ارثهت من حق فلويه املكما تر طالقإل، ه مقامهيقوم ولي: األولففي 

  .إشكال ه والي فخالف

 ،خبالف جزم مورثه جزم أو  الوارثك فلما مات ش،ديالذي قتله ز بأن جازماًً الويل انك مث إن

شمل ي القسامة أدلةطالق  إ إذ،الويل يلرأ ال، الوارث يم تابع لرأكاحل أن فالظاهر، اختلف وارثاهأو 

 علىم الشاهد يقي أن ن املورث أراداك إذا ماك  فهو، ال أثر لهكخبالف ذل  وجزم املورث،نالوارث اآل

 ال كرادة املورث خالف ذلإوجمرد ، احلق للوارث يعطي الشاهد أدلة  فإن إطالقالقاتل عمرو،أن 

  . سقط الشهادةي

 ياة املدعي وموت وح،ار القسامةياملع ألن ،ة القسامةيم الوارث بقيقي أن ةيفاكالظاهر : ويف الثاين

ان ك فإذا ،ؤثراني ال نياة بعض احلالفيموت وح أن ماك، كثران يف ذلؤيه ال يعلى اة املدعيموت وحك

  .دلة األطالقد إليالتجد إىل تجحي حلف مجاعة منهم وماتوا مل مخسون رجالً

، هري غنيميثبت حقه بلو أمت أل ألنه ،انميستأنف األيان ميثناء األألو مات يف نه أ خين عن الشكول

ى ت عليالقسامة بن أن ووجهه، كرتضوا بذليه مل ري وغكن املسالكول، هي علتاًكره الشرائع ساكذا ذك

  ، ك آخر فال مانع من ذلإنسانحبلف  ثبات احلقإ

  الثبوت بالقسامة ن إ :قاليقد (: قال، الم اجلواهركوجه النظر يف  علميومنه 



٣٠٣

  . ) الفرضريلها غيقن من دلي واملت،صلخالف األى عل

  . ات والقصاصيديف ال أصل  إنه:والًأه يرد عليذ إ

  . توهم االنصراف املمنوع إالّ ،ه ال مانع عنهن إطالقإ :اًيوثان

حال القسامة حال  ألن ،كقد ثبت احلق قبل ذل ألنه ،نيمي ريثبت للوارث حقه من غ: ويف الثالث

  .ما عرفتك والشاهد قراراإل

   .ىانته )فركحالفه إ واماإلموارثه  ألن ،وارث له فال قسامة مات من الوإذا ( :اجلواهر قال مث إن

ملتهمه  أن ماك، حالفله اإل أن  يفإشكال فال اإلمامنائب ما أ ،صل األاإلماممراده : قولأ

حلف ي القسامة تشمله فأدلةف )عليه السالم (صلمام األإما أو، دلة األطالقحمذور إل االستحالف وال

يف قصة  )عليه السالم( نة السجادياملد ما استحلف وايلك، هتمامإ املعتقد بريغ إىل ستحلف بالنسبةيو

 ر الشهود من فاطمةكما طلب أبوبك، نكقامته الشهود وطلب الشهود من خصمه ممإ أن ماك، زوجته

  . )٢(يف قصة الدرع )عليه السالم(علي ح من ي وطلبها شر،)١()عليها السالم(

ان ك وإالّ ،)عليه السالم( اماإلمالم كظهر منه رده ليفعل ما ي أن ق لهحيمامته ال إعتقد بينعم من 

  . هاريغ أو القسامة أو الشهادة أو قرارسواء يف باب اإل،  عن املذهبخارجاً

  

                                                

. ٣ ح٢٥ الباب ٢١٥ ص١٨ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح١١ الباب ١٩٧ ص٣ ج:ملستدركا )٢(



٣٠٤

  

  ))التعارض بني القسامة والشهود واإلقرار((

فالظاهر تقدم ، قرارالشهود مع اإل أو ،قرارمع اإل أو ،لو تعارضت القسامة والشهود): ٣مسألة (

م كنيب يقضأإمنا  ظاهر فإن ذبهى كداً فقامت الشهود عليقتل ز بأنه قرأفلو ، قراراإلى الشهود عل

 وإمنا ،ليس بدليوهذا ل، صدر من مقر واحدي قرارواإل نة نفرانين البوأل، صلهي األ ناتيان والبميباأل

  . س بعادليثر لكاألى  واملقر عل،نة عدوليالب أن دهيؤي و،كستأنس منه ذلي

نصار  من األالً أوطلب )صلى اهللا عليه وآله( ن النيبفأل، لقسامةاى ما وجه تقدم الشهود علأ

  . صلاألنه أ ىدل علي مما ،الشهود

  .قراراإلى قدم القسامة علتعلم وجه ي ومما تقدم

ة ييف احلج يفكورة ال تكاالعتبارات املذ ألن ،كل ذلك نيان احملتمل وقوع التعارض بكوإن 

   .حين ترجيكمل  إذا ،ديس ببعيوهذا االحتمال ل، يريالتخ أو لسقوطفالالزم عند تعارضها القول با، شرعاً

بة له يف يعدم قتله له لغى ة مث شهد اثنان علي الدىفالقسامة واستو یفلو حلف املدع، انكف كيو

ففي الشرائع والقواعد ، أشبهما  أو حلبس أو ،كذلى قدر معه علي ال ضاًيان مرك ألنه  أو، احلالكذل

ة يخذت منه الدأذا لو اقتص بالقسامة كو( :شف اللثامك وعن ،ةيعدت الديلقسامة واستمها بطلت اريوغ

   .ىانته )اقتص منه وإالّ ذبكعترف بتعمد اليما مل 

 ناقش يفي قد :ن يف اجلواهركل، القسامةى  الشهود علميرناه من تقدكما ذى عل المهم هذا مبينكو

   .يها من الدعاوريما يف غكها ي مبا فنيميمناف لذهاب ال بأنه مكاحلأصل 

ان ك إذا ما يفنه أ ،ي حلق املدعنيميبطال الإات يظاهر روا بأن اجلواهرى ل علكستشيرمبا : أقول

 فال ،ر فحلفكن له فاستحلف املنيكنة فلم يالب يم فطلب من املدعكترافعا عند احلا بأن ،رك املننيمي

 نيميذهاب الإصل عدم األى ان مقتضك ل املقامات ملثي الرواك تلإطالق يف كولو ش، شمل مثل املقامي

  ، ة الشاهديحلج



٣٠٥

ر كاملنى  علنيميحال الألف القسامة وحيشاهد ومل  ين للمدعيكلو مل نه أ  اجلواهرديؤين رمبا كل

 ،يق املدع حلنيميبطال الإات بي الرواك تلإطالقشمل املقام  ييوحلف القسامة مث قامت الشهود للمدع

م كون حيك أن ان الالزمك، هيعلى وقسامة املدع ي قسامة املدعنيعد جداً الفرق بمن املستب حيث إنو

  . ه شهودي علكقامت بعد ذل وإن اآلخربطاهلا حلق الطرف إر يف كمثل قسامة املن يقسامة املدع

  . لدرء احلد بالشبهة،شكالة اإليشف اللثام يف غاكرها كفاملقاصة اليت ذ، هذاى وعل

 ما لو قالت الشهود مل نيوب، ره الشرائع فتقبل الشهودك ما ذني من الفرق بكره املسالكما ذما أ

ثباته إ نيان الشاهد حجة ال فرق بكلو  إذ ،لهيظهر دليفلم ، ه فال تقبل شهادميقتله هذا واقتصر علي

  . الشهادةأدلة طالقإل، هي عله للقتل مقتصراًي نفني وب،ته للقتليعدم صالح

  

  ))استوىف الدية مث تراجعإذا أتى بالقسامة و((

   ،هذه حرام : مث قال،ةيالد القسامة واستوىف يولو حلف املدع

ما يف الشرائع وقرره ك، ةيدت منه الدي استعسهواً أو  عمداًنيميذبه يف الكبفسره فإن : ١

 ألن كوذل، قراراإلى ما تقدم من تقدم القسامة عل نايفيوهذا ال ، هكلميال  بأنه اعتراف ألنه ،الشارحان

  .المهمكقال يف وجه ية ما يهذا غا، القسامة والشهودى وارد عل قراراإل

صلى اهللا عليه ( ولذا قال، فهو ملزم مبا علم، ون يف عامل الواقعيكالم قد كالن إ :هيرد علين كل

  . اقتطعت له قطعة من النار :)وآله

فلو قامت ، قراراإلى مان علالشاهد والقسامة مقد أن ه قد تقدميوف، ون يف عامل الظاهريكوقد 

مات بعد  فإذا يف القسامةذا كو، مهاريلزم بالنفقة واملضاجعة وغأ ي،ا حرام علإا زوجته فقال أالشهود 

 الشهود والقسامة ميان تقدك املسألة بالتعارض كقلنا يف تل إذا نكل،  ورثه وارثه،ه حراميعل إنه :قوله

  . ةيمثاهلا يف املسألة التال أيتيما سك، قاعدة العدلى م اجلمع مبقتضان الالزك وإالّ ،ن اجلمعكميما ال يف

 وإن ،اذباً يف قسامته فهو للمتهمكان كن إ ألنه ،أخذهي أن ان للمتهم بالقتلكرد املال  إذا نعم

    حباجةواملسألة بعد، عراضه للمتهم مبرتلة اإلؤعطاإان كان صادقاً ك



٣٠٦

  .د من التتبع والتأمليمزإىل 

 ملا علله ،ةيعادة الدإعترضه بي أن هيعلى ن للمدعيكمل ، القسامةى ريال  يحنف بأنه سرهفوإن 

  . مكاجلواهر بتقدم اجتهاد احلا

 هيوعل، صول باألنيومكوم حمككومون بالفروع ك حمنيفار واملخالفكال أن  يفإشكالال : أقول

ى  فال حق للمدع،أباه هو وإن اقع معهان الوكعتقد ا يقامت القسامة يف جانب املخالف الذي ال فإذا 

م ك لتقدم اجتهاد احلاكس ذليول، ال للقسامة إنه قال املخالف وإن ،املخالف إىل ه يف ماله الذي دفعهيعل

  .مثال املقامأما يف ك، مكال اجتهاد للحا لو فرض يف ما الواقع حىت ألنه بل، ره اجلواهركالذي ذ

س حقاً يل إنه هيرد علي، لزامة من باب قاعدة اإليع الده استرجايعلى ون للمدعيك أن واحتمال

 ريلغ أن ال، ؤخذ بهيه ي من باب رأعمل عمالًن إ املخالفن إ :لزام تقولقاعدة اإل وإمنا ،هيعلى للمدع

خته من الرضاعة اليت ارتضع معها ثالث أتزوج املخالف  إذا مثالً، لزامه بالباطل واقعاًإاملخالف 

ا حرام أه يرأ ألن ،ها بدون طالقك فترك للمخالف ذلني مث تب،ك احلرمة بذلرون هميث يح، رضعات

 ه هلا شبهةي العدة اليت حصلت من وط،نأخذ هذه املرأة بعد انقضاء عدة املخالف أن ان لناك، بداًأه يعل

 لناس ين لكول، لزاموأخذنا هلا من باب قاعدة اإل، ها شبهةأوطنه أ زعمي علم نيح ألنه ،حسب اعتقاده

لزام قاعدة اإل ألن ك وذل،انقضت عدا أخذناها إذا نهما حىتيحنول ب أن  أو،ك زوجته تلكنلزمه بترأن 

  . بل الثاين مشمول لقاعدة الواقع، ال الثاين األولتشمل 

  .خبالف الواقع بقدر التزامه فعالً إالّ ،م تابع للواقعكاحلن إ :واحلاصل

بل تشمل ،  القاعدةطالقإل، املخالفى ان ضرراً علك إذا الزموهم ال ختص مأقاعدة  أن ىفخيوال 

حجت ومل  إذا كذلكو،  ال ضرر،نفع له وهلا يف املثال ها زوجة لهءبقان إ مثالً، أيضاًان نفعاً له كما 

نا من ي واجب علكومع ذل، ها نفع هلا ال ضررينفقتها ووط الزوج هلا منا إعطاءف، تطف طواف النساء

   إىل ،باب احترام مبدئهم



٣٠٧

خالف ، هم ال النفع هلمييف الضرر عل يالقاعدة متش أن ره بعض منكفما ذ، مثلة من األك ذلريغ

   .ىبل وخالف الفتاو،  القاعدةإطالق

  . أخذها منه ارهيباخت ياملدع إىل ةيلورد الد يه احلنفيعلى املدع أن وجه قول اجلواهر علميومنه 

  .املال هلم واقعاً أن ب معينهم حسب التعصما تأخذ مك، لزام لقاعدة اإلكوذل: أقول

ما أ ،حقه باعتقاده ألنه ،ن من أخذ بدله أخذهكمت فإن ،اً للباذلكست ملية ليالد بأن فسرهوإن : ٢

عرف له يمل  وإن ،هيه حجة علإقرار ألن ،اًكعرف له مالن إ هكمال إىل رجاعهإه يده فالالزم عليب ما

 ومل ،دهيقر يف ي إنه :ث قااليح، خالفاً للشرائع والقواعد، كملسالما يف اك كان جمهول املالك، اًكمال

  .ظهر وجههي

داً ولد املقتول يز أن ان املعروفك مثالً ،س بويليل ألنه ،ستحق هذا املاليال  بأنه فسرهوإن : ٣

 كاعترافه بذل فإن ،ه وارث وويلريغن أ وس بولدهيلنه أ عرفيداً ين زكول، قاتلهى قام القسامة علأو

  .الصورة املتقدمةك كان جمهول املالك وإالّ ،عرفهن إ كاملال إىل رجع املالي أن يقتضي

 إىل ان املال الذي دفعهكو، افر قسامةى كافر علكقام أ إذا ماك،  قابلرياملال غ بأن فسرهوإن 

أخذ هذا ي أن ق لهحيفال ، ةي خفكقبل ذلسلم أنه أ ياملدعى  وادع،سالمعة اإلي يف شركلميما ال  ياملدع

ه يق ملن ثبت علحيفال  مقبول، اسلم إنه :قوله ألن ،رجاعه وأخذ بدلهإله احلق يف  أن فالظاهر، املال

  . سبحانه العاملهللا وا، خذة عند اآليله مال ما الّإه يعطي أن ىالدعو

  



٣٠٨

  

  ))إذا ادعى آخر أنه القاتل((

فقال ، ستوفيمل  أو ،املال الويل داً هو القاتل فاستوىفيز أن ى القسامة علقامتإذا  ):٤مسألة (

ى  البقاء علنيار بيباخل الويل أن خ يف اخلالفيفعن الش، ه قاتالًيعلى س املدعيول، نا قتلته منفرداًأ: آخر

  .قراراإلى مقتضى  العمل علنيوب، القسامةى مقتض

 العلم فهو مع الّإقسم يال  ألنه ،القسامةى على بقيبل ، اريس له االختيلنه أ وعنه يف املبسوط

  . أخذ منهي بأن ف لهكيف، ئاًيه شيستحق عليال  بأنه  ومقر،ذب للمقركم

  . للمسألة ثالث صور: أقول

أخذ من ي أن حق له وال، قسامتهى على بقيويف هذه الصورة ، ذب املقر كيدع يالويلن إ :األوىل

  . ئاًيه شيله عل أن سقط حقه يفيذبه كبدعواه  ألنه ،ئاًياملقر ش

 ستخلص منهي إالّ أن ،وارثه أو الويل إىل صال املاليإه يالقاتل لزم علنه أ ةقيعلم حق فإن قرما املأ

  . ك ذلأشبهما  أو ،يكعل عرضت مما يلأ أو ،يكحق عل ان يلك لو كتأبرأ: قول الويلي بأن ولو

 نيل اخلمسكحلف  أو ،كحلف سابقاً عن علم مث ش بأن  إما،ذبه كعلم الويليال  أن :ةيالثان

نه مل كل، فالناً قاتل أن  علمهانكو علمهى عل يبقنه أ  أو،قلنا بصحة حلفهم دون الويلإذا ، آخرون

  .ك ذلريغ أو يف اجلملة قتلهنه أ الم املقركحتمل صحة ي ف،هريمع غ أو هل قتل منفرداًنه أ علمي

 إما ، املقرنيه القسامة وبي من قامت علنيب أي ،نهماية بييف هذه الصورة تقسم الد أن والظاهر

، نهماية بيم الديقاعدة العدل تقسى فمقتض،  قاتلأحدمها بأن ما للعلمإ و،هما يف القتلكالحتمال اشترا

ملا عرفت ، نيانتا متعارضتكث يحب قسامةونة يب أو ،نيقاتلى نتان عليقامت ب إذا فحال املقام حال ما

احلالف مع القسامة وورثه  مات الويل إذا اومثل هذه الصورة م، رراً من عدم السقوط يف أمثال املقامكم

  . هميلإما نسب ك صح له احللف بالظنياً يعام ان الويل أو ك،علم بالواقعيمن ال 

  ن علمت واآل، اشتبهت أو ذبتك :القطعى احلالف عل قول الويلي أن :الثالثة



٣٠٩

علم ي ألنه ،هيعلى املدعمن  يءق له أخذ شحيال نه أ نئذيفالظاهر ح، ن قاتالًيكن املتهم السابق مل أ

بقاعدة  خذ من املقرق له األحيما ك ،)صلى اهللا عليه وآله( ما قاله الرسولك، قطعة من النارنه أ ناآل

  . )١( العقالءإقرار

  .هيعلى له القصاص عن املدع األوىلنه يف الصورة أو، ظهر حال القصاص ومما تقدم

 ،ل واحد منهماى كة عليقتلهما ورد نصف الدان له ك هماكاحتمل اشتران إ ةيويف الصورة الثان

ملا سبق يف بعض ، هماين له قتل أيكهما مل كتمل اشتراحيمل  وإن ،ةيل واحد حجة شرعى كقام علألنه 

ة منهما يأخذ الديبل ، أحدمهاق له قتل حيعمرو ال  أو ديالقاتل ز أن لو علمنه أ املسائل السابقة من

  .ف لقاعدة العدليبالتنص

ذب كعلم ب ياملدع أن واملفروض، ه استحق القتلإقرارب ألنه ،ق له قتل املقرحيرة الثالثة ويف الصو

  .هيعلى  املدعئربياشتباهه مما  أو نفسه

 أو لو علم باشتباه نفسه يف دعواهنه أ وهي، ة والقصاصيل من الد إىل كت صورة رابعة بالنسبةيبق

ة يويف هذه الصورة ال حق له يف القصاص وال الد، هاًاشتبا أو اذب عمداًك أيضاًاملقر  بأن  وعلم،ذبهك

   .ىفخيما ال ك

  . فراجع املفصالت، لماتك من الريثكرنا ظهر مواقع النظر يف كومما ذ

  

                                                

. ٢ ح٣ الباب ١١١ ص١٦ ج:الوسائل )١(



٣١٠

  

  ))حق احلبس والكفالة((

خاف  إذا ،احلق اهول إىل بالنسبة فالة وحنومهاكم احلبس والكن للحا أالظاهر): ٥مسألة (

  .فالة منهكأخذ اليمل  أو بسهحيمل  إذا ه احلقيانفالت من عل

 كد ماله يف البنيجتم أو ،هيمثل جعل حافظ عل، وجب عدم انفالتهيلما ك )حنومها(ـ واملراد ب

ة يحقاق احلق أهم من حرإ و،حقاق احلقإلف بكم هو املكاحلا أن هيدل عليو، ك ذلأشبهما  أو ،مثالً

فالة ك احلبس والميوجب حتريمما ، أمواهلم وأنفسهمى املشتبه به املستفادة من قاعدة تسلط الناس عل

  .هم واملهملقاعدة األ كذلى عمل علي ف،هاريد املال وغيوجتم

 مع، ك ذلريمة وغكحضاره يف احملإه وي وجعل القسامة علركمن أنى  علنيميالده املناط يف يؤيو

ى نفسه وعلى ف قاعدة تسلطه علخال أشبهما  أو حضارهإ أو حالفهإون يكو، ئاًيون بريكاً ما ريثكنه أ

  . مكجل حضوره عند احلاأل صرفه إىل تاجحيله الذي ما

 نه البدأو ،يم الشرعكة منوطتان بنظر احلايفكية واليمكالن أ و،القاعدةى علنه أ ظهر رناكومما ذ

  . الضرورات تقدر بقدرها ألن ،نكم أقل قدر ممكالحظ احلايوإن 

والعالمة يف القواعد  يوالطربس تباعه والصهرشيتأخ ويفالش، م بالقتلم اختلفوا يف مسألة املتهمث إ

  .التمس الويل إذا ام يف مة القتليم احلبس ستة أكللحا بأن هم قالواريوغ

 :قال )عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، خيوالش ينيلكاليت رواها ال ،وينكة السي بقوكواستدلوا لذل

مة الدم ستة أحين اك )صلى اهللا عليه وآله( النيبن إ ى خل الّإل بثبت وو املقتأولياءجاء  فإن ،اميبس يف

  . )١(لهيسب

واحلبس بعد ، يف دم إالّ ال حبس يف مة: قال ،)عليه السالم(علي  عن، رواه الدعائم ده مايؤيو

  . )٢(معرفة حق ظلم

                                                

. ١ ح١٢ الباب ١٢١ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح١٠ الباب ٢٦٢ ص٣ ج:املستدرك )٢(



٣١١

ل ينه تعجوأل، ةء الرباصالةأل ،عنهم بالعدم يكما حى هم علريوالفخر وجده وغ يوقال احلل

  .كح املساليع وصريوهو ظاهر الشرا، أنفسهمى نه خالف تسلط الناس علوأل، له يعقوبة ال مقتض

ها يعلق عل وإن ،ال شاهد له هنا بأنه د الثاينيورده الشه، احلبس ثالثة أن من ابن محزة يكواحمل

  .عيمهال املرتد والشفإمدة ك، حكامبعض األ

 بالرواية  أيام عمالًةستم بسبب لزم احلبس كحصلت التهمة للحان إ بأنه ليوعن املختلف التفص

  .صل باألعمالًحصلت لغريه فال حبس  وإن تالف، للنفوس عن اإلوحتفظاً

  .تباعهأخ ويالم الشكوافق ي فني بالتائئورمبا قر، احلبس سنة: ايفكسوعن اإل

  . استضعافا هلاة رأساًيس رد الروايدرإوعن ابن 

ة ياك وح، العتضاده بعمل من عرفت،لو العمل باخلرب املزبور هنا من قوةخي ال( :ويف اجلواهر

  . المهكآخر  إىل ،)املزبور ي الراوأخبارالعمل بى  علمجاعاإل

 أحد هو من باب وإمنا ،امية لأليال خصوصنه أ علمي ومنه ،القاعدةى مقتضنه أ قد عرفت: أقول

قبل معرفة نه أ )بعد معرفة احلق( :)عليه السالم( وم قولهمفه فإن ،ة الدعائميل روايده ذيؤيو، قياملصاد

  .احلق ال ظلم

 أن ملا أراد يوحبس النجاش، ةيحبس شراحة اهلمدان )عليه السالم(  أن اإلمامأيضاًده يؤيما ك

 هم حىتيديأن قطع ية الذي الثمانكولئأ وحبس ،)١(وم اجلمعة إىل ي وحبس النباش،ة احلديهما بقيعل يرجي

ل عقوبته حيالواجد  يل :ويف اخلرب، فار بدركحببس  )صلى اهللا عليه وآله( هللاوأمر رسول ا، )٢(واؤربي

  . )٣(وحبسه

  .جل عدم فوات احلقانت ألك احملابس كل تلك أن دييوجه التأ

  ، بالزنا )عليه السالم( ني املؤمنري الذي اعترف عند أممزينةمن ،  خرب الرجلأيضاًده يؤي ماك

                                                

. ١٧ ح١٩ الباب ٥١٤ ص١٨ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح٢٨ الباب ٢٣٩ ص٣ ج:املستدرك )٢(

. ٤ ح٨ الباب ٩٠ ص١٣ ج:الوسائل )٣(



٣١٢

   .)١()عليه السالم( مث رمجه احتفظ به: لقنرب )عليه السالم( قال ،ربعةأفلما أقر 

فأمر  :)عليه السالم( جعفر أبو قال أن  إىل، بالزنااإلمام يف املرأة اليت اعترفت عند ،ميمر أيب وخرب

  . )٢()عليه السالم( وضعت مث رمجها  فتربص ا حىتانت حامالًكست وبا فح

 :)عليه السالم( قال ،ة احلاملةيصنع بالزانيعما  :)عليه السالم( اماإلمسأل نه أ ويف قصة عمر

هايقم احلد علأفله فيكولدت ووجدت لولدها من  فإذا ،تلد ها حىتياحتفظ عل)٣(.   

  . وحنوهاكفالة لام كفهم حيوباملناط ، ان لعدم فوات احلقكاحلبس  أن  مما ظاهرهاك ذلريغإىل 

  

                                                

. ٢ ح١٦ الباب ٣٧٩ ص١٨ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح١٦ الباب ٣٨٠ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

. ٧ ح١٦ الباب ٣٨١ ص١٨ ج:الوسائل )٣(



٣١٣

  

  ))ناً عيقتل العمد يوجب القصاص((

وجب يقتل العمد  أن  يف، واحدريما اعترف به غك، به عندنا ال خالف معتداً): ٦مسألة (

ه يس يف اخلالف فيدرإبل عن ابن ، اًيري وال خت،بل ضرورة ناً قطعاًيويف اجلواهر ع، ناًية عيالقصاص ال الد

 خبارتاب واملتواتر من األكظاهر الإنه ( :قال، ه ثالثةي علمجاعواإل ،أخرى صحاباألإىل ونسبته ، تارة

 إمجاعه يبل عن اخلالف عل، همأخبارنا واقتضته أصحابه يالذي نص عل إنه ويف املبسوط، صول مذهبناأو

 عن العماين إالّ  اخلالفكحيمل  إذ ،بل هو حمصل، هي علمجاعة اإلي بل عن الغن،همأخبارالفرقة و

 )الثاين إىل نسبة اخلالفى  واحد علرياقتصر غولذا ، المهك منهما ال صراحة يف األولبل  ،ايفكسواإل

   .ىانته

ى فمن اعتد : وقوله،)١(النفس بالنفس: ه بظاهر قوله سبحانهري وغكواستدل له يف املسال

م القصاص يف يكتب علك:  وقوله سبحانه،)٢(ميكعلى ثل ما اعتدمبه يم فاعتدوا عليكعل

  .مقابل القتل القتل أن اتيظاهر هذه اآل إذ ،)٤(واجلروح قصاص : وقوله تعاىل،)٣(ىالقتل

 بال استحقاق اًإنسانقتل يمن  أن ظاهره إذ ،هيفال داللة ف عاًيمنا قتل الناس مجأكف: ما قولهأو

 يف اء النفس تعطفاًيحإ أن ماك، نيقتل خالف املوازنه أ احداً يفوقتل  أو يلكقتل الي أن نيفال فرق ب

 أو نسانفراد اإلأل ك ني ال فرق عنده بإنسان مبا هو نساناإلى عطف عليمن  إذ ،ل الناسكاء يحإم كح

  .بعض افراده

ات املتضمنة لوجوب يمتواتر الروا، والعقل مجاعات واإلياآل إىل ضافة باإلأيضاًه يدل عليو

ان الالزم القول بالقصاص كل من اخلارج يه دليدل عليمل لو نه أ  حىتيريشعار بالتخإ ريالقصاص من غ

  . فقط

                                                

. ٤٥ اآلية: سورة املائدة )١(

. ١٩٤ اآلية: سورة البقرة )٢(

. ١٧٨ اآلية: سورة البقرة )٣(

. ٤٥ اآلية: سورة املائدة )٤(



٣١٤

ى رضي إالّ أن د منهيقأ به من قتل مؤمناً متعمداً :)عليه السالم( عن الصادق، ح ابن سنانيصحك

  . )١(عشر ألف ة اثىني القاتل فالدكحب ذلأو ةيرضوا بالد فإن ،ةيقبلوا الدي أن  املقتولأولياء

فمن تصدق : عز وجلهللا  سألته عن قوله ا:قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن ،ح احلليبيوصح

فمن : عز وجلهللا وسألته عن قول ا. فر عنه من ذنوبه بقدر ما عفايك :فقال ،)٢(فارة لهكبه فهو 

عسر يال  أن له احلق يللذ ينبغي:  قال،)٣(حسانإب إليه داءأء فاتباع باملعروف ويه شيله من أخى عف

ه يعطيما ى قدر عل إذا ل أخاهطميال  أن ه احلقيعل يللذ ينبغيو، ةيدى ان قد صاحله علك إذا أخاه

  .)٤(حسانإب إليه يؤديو

: قال سبحانه، ة من باب البدل بالرضايالدن أ و،صلالقصاص األ أن ةك املباراآليةظاهر : أقول

فمن  ،ثىنباأل ثىنواأل، والعبد بالعبد، احلر باحلر ى،م القصاص يف القتليكتب علكن آمنوا يها الذيأا ي

  . اآلية م ورمحةكف من ربي ختفكذل، حسانإب إليه داءأباع باملعروف وء فاتيه شيله من أخى عف

ه عن يث سأله فييف حد ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ريبص أبو رواه وجه داللة ما ظهريومنه 

 ،ست أصالًية ليالد أن ظاهره فإن .)٥(ثياحلد ةيقبل الديهو الرجل  :)عليه السالم( قال ، املتقدمةاآلية

  . ل القبوليسبى هي عل وإمنا

  . )٦(ةيقبل الديهو الرجل  :)عليه السالم( قال، مثله )عليه السالم( عن الصادق، ة مساعةيويف روا

                                                

. ٩ ح١ الباب ١٤٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٤٥ اآلية:  املائدةسورة )٢(

. ١٧٨ اآلية: سورة البقرة )٣(

. ١ ح٥٧ الباب ٨٨ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ٢ ح٥٧ الباب ٨٨ ص١٩ ج:الوسائل )٥(

. ٣ ح٥٧ الباب ٨٩ ص١٩ ج:الوسائل )٦(



٣١٥

 إالّ أن قتل الرجل بالرجليويف العمد : قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، عثمان أيب ةيويف روا

  . ثياحلد )١(هية وله ماتراضوا عليقبل الديعفو وي

لما كالعمد : قال )عليهما السالم( أحدمهاعن ، هأصحابعن بعض ، ل بن دراجية مجيويف روا

   .)٢(ه القوديعمد به الضرب فف

  . منها أخرىمجلة  ات اليت تأيتيها من الرواريغإىل 

 ل فهويمن قتل له قت: قالإنه ) صلى اهللا عليه وآله( عن النيب يفقد استدل له باملرو، ديما ابن اجلنأ

  .)٣(قتلي أن ماأو ى،فديأن  إما ،ني النظرريخي

فهو  ـ ل اجلراحيواخل ـ ليخ أو ب بدميصأمن  :)صلى اهللا عليه وآله( عنه ،أخرىة يوروا

  . )٤(هيدى يأراد رابعة فخذوا عل فإن ،عفو أو ي،أخذ العقل أو ي،قتصيأن  إما ،ثالثى حدإ نيار بيباخل

 ويلى رض أو ،والعمد هو القود: قالإنه ) عليه السالم( ادقعن الص، لية العالء بن الفضيوروا

  . )٥(املقتول

 إذ ،همايال داللة فنه أ  إىلضافةباإل، ن االستدالل ماكميتان فال يتان فهما عاميالرواما أ :هيوف

 يريالتخى هما عليوال داللة ف، نياألمرال  كللويل أن اتي سائر الروانينهما وبيظاهرمها بعد اجلمع ب

  . ة حال العفويفحال الد ،ياالبتدائ

  . ات ذا املضمونيمن الروا أخرىيف مجلة ، ة العالءيوجه عدم الداللة يف روا علميومنه 

  سألته : ث قالييف حد ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن ،حة احلليبيمثل صح

                                                

. ٤ ح٥٧ الباب ٨٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٦ ح١١ الباب ٢٥ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

  . ٤٧٦ ص٢ ج:املسالك )٣(

  .٤٧٦ ص٢ ج:الكاملس )٤(

  . ١٣ ح١ الباب ١٤٥ ص١٩ ج:الوسائل )٥(



٣١٦

 ةيقبل الديجل هو الر:  فقال،)١(ميلأ فله عذاب كبعد ذلى فمن اعتد: عز وجلهللا عن قول ا

  . )٢(عز وجلهللا ما قال اك، ميلأقتل فله عذاب يف يعتديصاحل مث  أو يعفوأو ي

 فله كبعد ذلى فمن اعتد: عز وجلهللا يف قول ا ،)عليه السالم( عنه ،خرىته األيومثله روا

  . )٣(ميلأقتله فله عذاب  أو يرح صاحبهجية مث يأخذ الديعفو ويالرجل :  فقالميلأعذاب 

ء بعد يجيصاحل مث  أو يةيقبل الديهو الرجل : قال ،ةييف الد ،)عليه السالم( عنه، ة مساعةياويف رو

  . )٤(ماًيلأعذابا هللا فوعده ا، قتل أو يمثليف

ة يبعد قبول الد من قتل  أي،اآليةيف  )عليهما السالم( عن الباقر والصادق، انيويف جممع الب

  .)٥(والعفو

ما يف طول أى دل علي مما القبول إىل تاجانحية يالعفو والد أن ات ظاهرة يفيبل نفس هذه الروا

  . يريل التخيسبى ال يف عرضه عل، القصاص

  

  ))استحباب تبديل القصاص بالدية والعفو((

 كون هنايك إالّ أن ،ةميرك الاآليةلظاهر ، العفو أو ةيالقصاص بالد ل الويليمث الظاهر استحباب تبد

  . أفضلسالمراً مما قتله يف نظر اإلياً شرإنسانن القاتل اك إذا ماك ،يحمذور خارج

هذا ، ه أفضلؤبقاإا فين والدنينفع الدياً صاحلاً إنسانصار  إذا ةيالد أو د استحباب العفوكؤيو

  .الويل إىل بالنسبة

قال يف ، قوالن ،ال ة وخالص نفسه من القتل أويه بذل الديب علجيفهل  القاتل إىل بالنسبةإما 

بل ، ا الوجوبيث قويح الفاضل وولده ك،اجلاينى القول بوجوب البذل عل إىل مال مجاعة(: اجلواهر

ويف اللمعة يف ، سيدرإاه عن ابن كبل ح ،أخرىه مرة يوف، البأس عنه تارة ينف يد يف احلواشيعن الشه

   لوجوب ،وجه بطلب الويل اجلاينى وجوا عل

                                                

. ٩٤ اآلية: سورة املائدة )١(

. ١ ح٥٨ الباب ٩٠ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ح٥٨ الباب ٩٠ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٣ ح٥٨ الباب ٩٠ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ٤ ح٥٨ الباب ٩٠ ص١٩ ج:الوسائل )٥(



٣١٧

وظاهر ، نه اشتباهكل، ديقول ابن اجلننه أ ظنه وإن ،س يف الروضةأعنه البى ونف، حفظه نفسه

: قال أن ىلإ) عنه البعد يف جممع الربهانى ونف، ديج إنه يكركوعن ال، هيل اليامل أو ، القول بهكاملسال

ح يبل وصر، هحيصر أو رشادوالفاضل يف القواعد واإلهللا شاء ا نإبل ظاهر ما تسمعه من املصنف (

   .ىانته ) واحد من املشهورريفهمه غبل هو الذي ، ر عدم الوجوبيالتحر

 ث قاليح، ح ابن سنان السابقيلصح، قربوما نقله واختاره من عدم الوجوب هو األ: أقول

  . ثياحلد )١( القاتلكة وأحب ذليرضوا بالدفإن  :)عليه السالم(

فهو  ، القصاصإعطاء باألمرو  اريوجوب حفظ النفس يف املقام بعد تعلق حق الغى ل عليوال دل

ما  أو راهكإالزنا ب أو ،الزنا احملصنك، ه القتليوجب عليما اعترف مبا يمثل عدم وجوب حفظ النفس ف

 قوليفهل ، ك ذلريغ إىل ه القصاصيوجب عليومثل عدم وجوب حفظ العضو باالعتراف مبا ، أشبه

 أن  أو،كذل منصرفة عن مثل أشبه حفظ النفس والعضو وما  فإن أدلة،حبرمة مثل هذا االعترافأحد 

  .  حفظ النفسأدلة ىالعضو للقصاص واردة علو بذل النفس أدلة

  . هايوارد عل ال  حفظ النفس إذ أدلة،ذباًكان االام كما يالظاهر وجوب البذل ف نعم

  

                                                

. ٩ ح١ الباب ١٤٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٣١٨

  

  ))إذا عفى الويل عن القصاص((

ما ى اًء علبن، هياين على ة فال شيء عليشترط الديالويل عن القصاص ومل ى عف إذا ):٧مسألة (

فمع فرض ، الواجب القصاص ألن ،رياملخ يفرد أحد ستي ول،ة بدليالد أن  للمشهور مناخترناه تبعاً

  .مهارير هذا الشرائع واجلواهر وغكوقد ذ، ءيب بعد شجيسقوطه من دون اشتراط للمال مل 

هر فالظا، سقاط القصاص مبا هو قصاصإبل قصدت ، ةيسقاط الدإقصد أمل  ينإ: ن لو قالكل

من قبل نفسه  إالّ عرف قصدهيث ال يوح، ما لو صرحين فياألمر ني بكيكان التفكم إلكوذل، القبول

  .قبلي

 طالقإل، احللف إالّ هميس علي فل،هيول أو هيعل ر اينك وأن،قصد العفو املطلقنه أ اجلاينى ولو ادع

ركمن أنى  علنيميوال.  

 القصاص ني يف العمد بيريالتخى رينه أ ، السابقةالذي قد تقدم يف املسألةى عل ايفكسما اإلأو

 ،ةيخذ الدأان له كعن القصاص  الويلى عف ذاإف، ةيسقاط الدإالزم يعن القصاص ال  فعفو الويل، ةيوالد

  .اآلخرستلزم سقوط ي ال يريالتخ يفرد أحد سقوطإذ 

  .يريال خت إذ ،هريغ ن للويليكمل  القود ولو بذل اجلاين
  

  )) بالدية أو األقل أو األكثر منهاتبديل القصاص(( 

، إشكال خالف وال ويف اجلواهر بال، صح أقل فبذهلا اجلاين أو ثركأ أو ةيالد ولو طلب الويل

ة فقط يقدر الدى لزوم االقتصار على ل عليء فال منع وال دليا بشيرض فإذا ،ومهاعدياحلق ال  ألن كوذل

  .قلاأل أو ثركاألى صح الصلح عليال  حىت

قد تقدم داللة  إذ ،يابذل نفس: قولي بأن ان له االمتناع كة وامتنع اجلاينيالد الويل طلبوإذا 

  .همايلى كرض إىل ل حباجةي والتبد،صلالقصاص هو األ أن ىعلى النص والفتو

 بال، خر القبولجاز لآل، بأقل منها إالّ رض اجلاينيمل  أو ،ةيد من الديبأزإالّ  الويل رضيولو مل 

  .ةيقدر الدى لزوم االقتصار على ل عليوال دل، عدومهاياحلق ال  أن ملا عرفت من، كالإشخالف وال 
  

  ))تبديل القصاص بقطع عضو((

 ألنه صحيفهل ، دهيبدل القصاص بقطع أ أو ،مثالً د اجلاينية مع قطع يآخذ الد ينإ: ولو قال الويل

 ىعلى بقيه ريفغ، هريالقتل ال غى دل علل يالدل ألن ،صحيال  أو ،األوىلده بي فله قطع هان له قتلكإذا 

   الشارع جعل ألن ،جوزي املثال الثاين فنيوب، وزجي فال األول املثال نيفصل ب أو ي،احلرمةأصل 



٣١٩

ث يح، فقط د اجلاينيأراد قطع  إذا خبالف ما، د معهايوز قطع الجي فال  مستقالًة بدالًيأخذ الد

فالثاين هو ، اطيخالف االحتنه أ إالّ دي بعريان غك وإن ثالثوال، احتماالت، ة عن القتلية العرفيواألول

  . القاعدة فتأملى مقتض

  

  ))فروع((

 عدم صالةأل، صح القصاصيال  ،ال ة أويموته بسبب اجلرح سرا أن علميولو جرحه فمات فلم 

ة يالد أو د قصاص العضويرأ وإذا ، من اجلاينإقرارنة وال ين علم وال بيكمل  إذا ون املوت بسبب اجلرحك

عدم املوت بسبب اجلرح من قصاص  أصل نعميما كإذ  ،ةييف الد رشقدر األ إىل  بالنسبةكان له ذلك

  .ة النفسينع من دميالنفس 

 أو جاز له القصاص كش أو بصدقه الويل علم فإن ،ان بسبب جرحهكموته  بأن ولو أقر اجلاين

 قراراإل إذ ،تهيد أو ثر من قصاص اجلرحكز له أجي مل اشتباهاً أو عمداً ذبهكلو علم  ما أ،املةكة اليالد

 ،قتل عمرواًنه أ ديز يدعي أن فهو مثل، هيب أثر الواقع عليز ترتجيمل  قيس بطريل بأنه علم فإذا ،يقيطر

  .د املقريز إىل ة بالنسبةيد أو قصاص وز للويلجيال  إذ ،ديز ر الكالقاتل له بأن  الويل علمينما يب

ث ال يح، ذبهكعلم  ييم الشرعكواحلا، الط أو زىن بأنه ديأقر ز إذا ماك، نكماذا يف سائر األكو

  . هيجراء احلد علإوز له جي

  . تاب احلدودكما تقدم يف  ك،ريل حرام تعزكيف  ألن ،ذب عمداًيكنه أ علمن إ ذبهكعزره لينعم 

  



٣٢٠

  

  ))يرث القصاص من يرث املال((

عن املبسوط  يك وح،ده الشارحانيوأ  الشرائعما يفك، ث املالريرث القصاص من ي): ٨مسألة (

بل عن املبسوط ، اض والروضةيح واللمعة والريضارشاد واإلر واملختلف واإليوموضع من السرائر والتحر

  .هي علمجاعبل عن ابن فضال اإل، ثركاأل إىل نسبته

ما يقي ومل اعمجه اإليا عليده الشارحان وادعيوأ، نيرث الزوجتاب اإلكويف  الشرائع هنا واستثىن

  .  للقصاصنيرث الزوجإعدم ى  آخر علالًيمها دلريوال غ

ث هي ية من حينسب يف الزوج وال ،يللتشف ثبت للويليالقصاص  بأن وعلل:  قالكنعم يف املسال

  .وجبهية يزوج

  . نيما يف االستداللى فخيوال 

  .ني تستثن الزوجثرا ملى كا عل فإ، املطلقةدلةقاوم األي أن نكتميفال  مجاعاما اإل

 ل مشعراًيالقك إىل أنه لذا نسبه املسالكو،  باالستحسانأشبهور فهو كما االستدالل املذأو

ى  املدعمجاعث اإليح أيضاًل كرثهما له مشإان القول بك وإن ،لكله مش رثهماإفالقول بعدم ، ضهيبتمر

  . ثر وتأمل أعمقكتتبع أ إىل واملسألة حباجة، والشهرة احملققة

ل كرثها وترثه من ي :نيرث الزوجإيف ، )عليه السالم( عن الصادق، عفور أيب ية ابنيواففي ر

  . )١(تك وتركء تريش

 هللاعبد ا أيب عن، د بن زرارةيرواه عب مثل ما، ةيرثهما للدإى  ما دل علك ذلديؤيو، هاريومثلها غ

  . )٢( صاحبهأحدمهاقتل ي ته ما ملأة امريوللرجل من د، ة زوجهايللمرأة من د: قال ،)عليه السالم(

تل قُن وإ ،تهايتلت ورث من دقُوإن  :)عليه السالم( جعفر أيب عن، سيويف خرب حممد بن ق

  . )٣( صاحبهأحدمهاقتل يته ما مل يورثت هي من د

                                                

. ١ ح٧ الباب ٥٢٢ ص١٧ ج:الوسائل )١(

. ١ ح١١ الباب ٣٩٥ ص١٧ ج:الوسائل )٢(

. ٤ ح٨ الباب ٣٩١ ص١٧ ج:الوسائل )٣(



٣٢١

تلت وهي يف عدا ورث قُ أو تلقُفإن  :)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ويف خرب حممد بن مسلم

   .)١(ة صاحبهيمن دل واحد منهما ك

  . ك ذلريغإىل 

يف العمد  أو ،شبه خطأ أو قتل خطأ أو ،اية لقتل عمد صلحاً وتراضيانت دكنه إذا أ علميومنه 

 بال(: ويف اجلواهر اآلخر، نيل واحد من الزوجك  ورث،قتل الوالد ولده وحنوهك، ةيوجب الديالذي 

بناًء ى ليل أيب من ابن إالّ ،ه خمالفاً من العامةيد فبل مل أج، هيه علي بقسممجاعبل اإل، إشكالخالف وال 

   .ىانته )ب يف فسادهية بالوفاة وال ريزوال الزوجى منه عل

  .رث نصوص اإل بعمومكولذا متس، ات اليت نقلناهايأن اجلواهر مل حتضره الرواكو

  . رثهاإى ات اليت تقدمت تدل عليفالعمومات والروا، انكف كيو

ة يورث املرأة من ديال  :)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم ،وينكخرب السما يف  أن علميومنه 

ون ى كحممول عل، )٢(ئاًية شيم من الدخوة من األ وال األ،ة امرأتهيورث الرجل من ديوال ، ئاًيزوجها ش

 اتينة بعض الروايبقر، رثاإلى املطلقات السابقة الدالة على مقتضنه أ هيدل عليما ك، أحدمهاالقاتل 

  . اخلاصة يف املقام

، ة زوجهاياملرأة ترث من د: قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، سيرواه حممد بن ق مثل ما

  . )٣( صاحبهأحدمهاقتل يتها ما مل يرث من ديو

وهل  ،ة زوجهايهل للمرأة من د :)عليه السالم( هللايب عبد اقلت أل: قال، عفور أيب يوما رواه ابن

  .)٤(خر اآلأحدمهاقتل يما مل ، نعم :)عليه السالم( قال ،ءية امرأته شيللرجل من د

  قتل  إذ ،خر عمداً لآلأحدمهاواملراد قتل ،  مما تقدم بعضهاك ذلريغإىل 

                                                

. ٣ ح١١ الباب ٣٩٥ ص١٧ ج:الوسائل )١(

. ٤ ح١١ الباب ٣٩٦ ص١٧ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ح٨ الباب ٢٩٠ ص١٧ ج:الوسائل )٣(

. ٣ ح٨ الباب ٢٩١ ص١٧ ج:الوسائل )٤(



٣٢٢

رث من ما قرر يف باب موانع اإلك ى،ه النص والفتويما دل علك ،رثنع اإلمياخلطأ وشبه العمد ال 

  .  فراجع،تاب الفرائضك

ه يعل اينالطرف ومات ى عل جىن اجلاين انك إذا ةي يف القصاص والدنيزوجظهر حق ال ومما تقدم

  . دلة األإطالق للمناط وكوذل، ةي اجلناريبسبب آخر غ

ل يالتفصى لعدم التوارث يف املتعة عل، ان العقد دائماًك إذا رثان القصاصي إمنا نيالزوج مث إن

  .ور يف بابهكاملذ

حسب  أيتي حق القصاص أن والظاهر، ا حق العفو للتالزمان هلمكان هلما حق القصاص كوإذا 

  . دلة األطالقالوالء إل أو ان بالسبب والنسبكسواء ، رثمراتب اإل

  

  ))كاللة األم وإرث القصاص((

  : ني الزوجري يف غنييف املسألة قول مث إن

وهذا هو ، ام ومن تقرب خوات من األخوة واأل دون اإل،العصبة إالّ رث القصاصيال  إنه :األول

م ال اللة األكن إ : قال،يف موضع من السرائر ية واالستبصار وخمتصر الفرائض واحلليعن النها يكاحمل

وهذا  ،يد يف احلواشيوالشه ايفكواملقنعة واخلالف وال، خالف بال ة وال القصاص وال القوديترث الد

رث إعدم ى املشهور عل أو ثركاأل ألن ،كهم ذلريبل يف اجلواهر احتمال غ، هو الذي اختاره الشرائع

، سيردإعن ابن  يك للمحخالفاً، ةيرث الدإرث القصاص وإ نيل بالتالزم بيق إذا ةيم للداملتقرب باأل

  . تيموال املأرثهن لسائر إكة يرثهن للدإث قال بيح

  

  ))النساء وإرث القصاص((

از جي واإلخباراأل تايبكبسوط وعن امل يكح، قود ب عفو والتقربن باأل وإن س للنساءيل إنه :الثاين

ما ال ك، ب باأليتقربة النساء من يرث الدي ال :بين والتهذياألخريقال يف  ألنه ،ات اخلالفيوجنا

مل  فإذا ،ةي القصاص والدنيالتالزم ب أو ،كة القصاص من ذليولوأمة يبضم، م مطلقاًتقرب باأليرثها من ي

  .األولرثن يرثن الثاين مل ي

  . ف املشهوروهذا القول خال

  ن كل، دلةات األإطالقس ملذهبه بيدرإفقد استدل ابن : األولاما القول 



٣٢٣

ها يوف، خواتخوة واألرث اإلإة يف عدم حي اخلاصة الصردلةات ال تقاوم األطالقاإلن إ :هيف

  . رث املالإكرث القصاص إ أن ىملا دل عل، رث للقصاصإال  رث للمالإث ال يوح، ح واملوثقيالصح

يف  )عليه السالم(علي ى قض :قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، مان بن خالديرواه سل مثل ما

خوة اإل إالّ ،نياملقتول دى ن عليكمل  إذا ،وسهامهمهللا تاب اى كرثها الورثة علينه أ ة املقتوليد

  . )١(ئاًيته شيرثون من ديم ال  فإمخوات من األواأل

خوة األ إالّ رثها الورثةية يالدأن ) عليه السالم( نيمن املؤري أمىقض: قال، وعن ابن سنان

  . )٢(ئاًية شيرثون من الديم ال  فإ،ممن األ خواتواأل

ة يم من الدخوة من األسألته هل لإل: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، العباس أيب ةيوروا

   .)٣(ال :)عليه السالم( قال ،ءيش

  . اتيها من الرواريغإىل 

والقول باملناط وحنوه ، ات اليت ال دافع هلاطالق لإل،رثونيخوة منها  اإلريغ أن ظهريتقدم ا ومم

  . قطع مفقود إىل تاجحي

  . م أبعدم ألخوال األأعمام وأاملناط يف مثل ى ن دعوكمي نعم

  . إشكالرث بال يخوة ال فاملتقرب باإل، حال أي وعل

عليه ( لصادقلقال نه أ ،العباس أيب بسنده عن، الاحلسن بن فض علي بن رواه مبا: واستدل للثاين

  . )٤(للعصبة كوذل، ال: قال ،عفو أو هل للنساء قود :)السالم

الزوج  إالّ ل وارث عفو يف الدمكل: قال ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، ده مارواه الدعائميؤيو

  ة يعن دم فال حق له يف الدى ومن عف، عفو هلما  ال فإنه،واملرأة

                                                

. ١ ح١٠ الباب ٣٩٣ ص١٧ ج:لالوسائ )١(

. ٢ ح١٠ الباب ٣٩٣ ص١٧ ج:الوسائل )٢(

. ٦ ح١٠ الباب ٣٩٤ ص١٧ ج:الوسائل )٣(

. ٦ ح٨ الباب ٤٣٢ ص١٧ ج:الوسائل )٤(



٣٢٤

  .)١(كشترط ذلي أن الّإ

  . ةيالتقى هذا حممول عل أن ىن الظاهر من النصوص والفتاوكل

عليه (طالب  علي بن أيب اختلف: قال )عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ابن سنانى فقد رو

، س هلم سهم مفروضيرثونه ليرثونه وله ذو قرابة ال يس له عصبة يوت ولميوعثمان يف الرجل ) السالم

ببعض  أوىلرحام بعضهم  األاولوأو: قول يتعاىلهللا ا ألن ،قرابتهى اثه لذوريم :)عليه السالم(علي  الفق

  . )٣(نيت مال املسلمياجعل ماله يف ب:  وقال عثمان)٢(هللاتاب اكيف 

علي بن  ولذا قال ،اثريتاب املكب من يروها يف باب التعصكات اليت ذيده مجلة من الروايؤيو

  .ناأصحابه يخالف ما عل إنه :العباس أيب ةيقال يف روا إنه  ـخ عنهينقله الشما ى عل ـ نياحلس

 ،)٤(ل ذي سهم جائزكعفو : قال )عليه السالم( جعفر أيب عن، ة زرارةيوجعل الوسائل روا

ى بل هو خالف مقتض: نياحلس علي بن المكقه يبعد تصد وقال يف اجلواهر، العباس أيب ةيمعارضاً لروا

  . أيضاً دلةاأل

  . دلةعمومات األى بل الالزم العمل مبقتض، فالقول الثاين خال عن الوجه هذاى وعل: أقول

  

                                                

. ١ ح٤٥ الباب ٢٥٨ ص٣ ج:املستدرك )١(

. ٧٥ اآلية: سورة األنفال )٢(

. ٩ ح٨ الباب ٤٣٣ ص١٧ ج:الوسائل )٣(

. ٢ ح٥٦باب  ال٨٨ ص١٩ ج:الوسائل )٤(



٣٢٥

  

  ))القصاص وإذن احلاكم الشرعي((

 أو ،نائباً عنه أو م الشرعي جمتهداًكذن احلاإوز للويل املبادرة يف القصاص بدون جيهل ): ٩مسألة (

   :قوالن ،وزجيال 

 يليردبيب العباس واملقدس األأن ويدي واحملقق والعالمة والشهعن املبسوط يكهو احمل: األول

ى عل ،ثركاأل إىل  نسبتهكويف املسال، بل عامتهم، نيثر املتأخركأ إىل اض نسبتهيويف الر، همريوغ

   .طالقاإل

من  أو مام لإلكذل ألن ،قتص بنفسهي أن ينبغيال ( :اخلالف يفف ،عن مجاعة يكهو احمل: الثاين

  .احلرمة ينبغيمراده بال  أن ىنة عليالمه قركوآخر  .ىانته )١()فخال أمره بالي

   .ىانته )أذن لهيمن  أو سالمسلطان اإل إالّ ديستقيوال ( :ةيوعن الغن

  . همريب وموضع آخر من املبسوط والقواعد وغيعن املقنعة والتهذ يكوهذا هو احمل

 ،)٢(ه سلطاناًيظلوماً فقد جعلنا لولتل مومن قُ: تعاىلقوله ك، دلة األإطالقب :وناألولاستدل 

  . ما تقدمكص الذي قتل ولدها قتل املرأة احلامل للّى ومبا دل عل، اتيوباملطلقات من الروا

بل حاهلا حال ،  هلاإطالق فال عيالتشر أصل يف مقام ألا اتطالق بعد منع اإل:خرونواستدل اآل

السارق والسارقة :  وقوله،)٣(ا مائة جلدةل واحد منهمكة والزاين فاجلدوا يالزان: مثل قوله

 نيوال تالزم ب،  مقامنارييف مقام الدفاع وهو غ ألا ة احلاملي ومنع داللة روا،)٤(همايديأفاقطعوا 

  . مورجبملة من األ، نياألمر

  من قتله القصاص  :)عليه السالم( مثل قول الباقر، اتيمجلة من الروا: األول

                                                

  .٢٠٥ ص٥ج:  اخلالف)١(

  . ٣٣ اآلية: سراءسورة اإل )٢(

. ٢ اآلية: سورة النور )٣(

. ٣٨ اآلية: سورة املائدة )٤(



٣٢٦

  . هريب منه غيوقر .)١( له يف قتل وال جراحةةيد  فالاإلماممر أب

  . اطياالحت: الثاين

ة يفكي أن ماك، قصاص يف بعض املوارد ال ألنه ،النظر واالجتهاد إىل تاجحيالقصاص ن إ :الثالث

  . هيمن الفق الّإ تىتأي ال  ماكوذل، االجتهاد إىل فائه حباجةياست

  .اخلالف املتقدم ينف: الرابع

 ومن ،)٢(سرف يف القتليفال : تعاىلل قوله ي بدل،طالق اإلاآليةظاهر  إذ ى،فخيال  ل ماكويف ال

يف مقام  إنه :قالي إالّ أن اللهم ،سرف يف القتليهو ال  إذ ،ه العادلي الفقرية لغيهذا توص أن املعلوم

رط زائد ه شياشتراط الفق أن  يفك فال شطالقولو سلم عدم اإل، ركعن املن يال يف مقام النه، عيالتشر

  . صل عدمهعلم به فاأليمل 

ة دم من قتله القصاص يبل بصدد حد د، هيس بصدد ما حنن فيات ليالروان إ :األولى رد عليو

  . ما هو واضحك، واحلد

  . اط حسن ال واجبياالحتن إ :الثاينى وعل

  . داًيتقل أو ن اجتهاداًياألمرالم يف من علم بكال إذ ،المكخارج عن حمل ال إنه :الثالثى وعل

ان ك أيضاًبل لو فرض عدم اخلالف ، ملا عرفت من شهرة اخلالف، كذلكس يل إنه :الرابعى وعل

  . راهةكالى بل يف اجلواهر استنباط محله عل، س هو حبجةيمن حمتمل االستناد الذي ل

 إىل تفتح الباب  واملبادرةخصوصاً، ذنهإد عدم املبادرة بدون كياط األياالحت أن  يفكال ش، نعم

ة ياً فضربه املضروب رجع الضارب وضربه لطمة ثانإنسان إنسانلطم نه إذا أ ىتر الأ، اًريثكالتقاتل 

 إىل ، حبقان قتالًكللقاتل  الويل ان قتلك وإن ،تولد حس االنتقام من تعدد القتلي ويف العشائر ،ذاكوه

  مها من ريغ

                                                

. ٨ ح٢٤ الباب ٤٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٣٣ اآلية: سراءسورة اإل )٢(



٣٢٧

ا تفتح أما ك ،مكع احلايجلمرهب ايث يح، مكذن احلاإان القصاص بك إذا خبالف ما، مثلةاأل

ما ك،  مبواقع جواز القتل قصاصاًعاملاً أحد لكس يل إذ ،ن يف قتل القاتليعدم مالحظة املواز إىل الباب

  . أيضاً اًيونه شرعكات يظهر من بعض الروايو ي، وفتح الباب حمذور عقل،ةيفكي بالس عاملاًيل

 أيتيان كعن رجل  داود بن علي  سألين:قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، فعن داود بن فرقد

: قال، فعل فاقتلهن إ :السلطان فقال السلطان إىل فذهب، فعلي أن ته فأىبيب أيتي أن ت رجل فنهاهيب

 لعدوه دخل إنسانل كقول ي أن استقام هذا مث شاءن إ إنه ،قتلهيال  أن ىرأ: فقلت، هيفى فقتله فما تر

  . )١(فقتلته يتيب

قتل نه أ ثر حبجةكأ أو اًإنسانقتل يإنسان أن ل كن كمي إذ ،حملذور موجود يف املقامهذا ا: أقول

ه ري وقتل غان القاتل واحداً، أو كيقيالقاتل احلق الويل وقد جهل، نهمايلعداوة ب ن قاتالًيكمل  وإن مقتوله

  .  معهأيضاً

نه أ إذ ،كثر من ذلكر ال أيزه التعين عل أفالظاهر، ل حبرمة املبادرة فبادر وقتليق فإن ،انكف كيو

 إذا ون حاله حال مايكف ،تاب احلدودك ما تقدم يفك، ريل حرام تعزكويف ، فعل حراماً أن ىزد عليمل 

مام فقتل من اف لإليبادر الس إذا ماكو،  يف احلرباإلمامذن إافر وقتله بدون كحرب ال إىل بادر املسلم

  .اإلمام أمر اًيرع يف قتله له متخطسي أن س لهيث ليح، أمر بقتله بعد ساعة مثالً

 رهيوجب تعزيحرام نه أ فالظاهر،  لهعد خالفاً  مباأبطأن ف بقتله اآلاإلمامأمر  بأن ،سكع إذا ذاكو

 ،سكل عمرو فعبداً قياقتل ز: قال إذا ذاكو، ثيما يف احلدكه حرام يالفقى والرد عل، هيرداً عل عديألنه 

  .نواع املخالفةأ من ك ذلأشبهما أو 

  فقتل قبل  الويل ولو بادر

                                                

. ٣ ح٦٩ الباب ١٠٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٣٢٨

 ان قاتالًكمقتوله  أن ثباتإمن  الويل نكمت فإن ،قيه التحقيالفقى فالالزم عل، ونه قاتالًكثبت ين أ

  . ون القتل حبقكثبت يل ما مل كلقاعدة القصاص يف  ،قتل الويلي أن املتهم بالقتل ان لويلك وإالّ ،فهو

  

  ))إذن احلاكم يف قصاص الطرف((

بل عن ، بعض إليه ما ذهبك، ذنهإ واإلمامون بأمر يكهل قصاص الطرف نه أ اختلفوا يفم مث إ

وقد قال يف الشرائع ، آخرون إليه ما ذهبك، بل جتوز املبادرة ،ال أم ،هي علمجاعب واملقتصر اإليالتهذ

  . القصاص يف النفس إىل راهة بالنسبةكه اليد فكتتأ إنه هريوغ

 نيالنفس بالنفس والع أن هايهم فيتبنا علكو: مثل قوله سبحانه ،اتطالق باإل:استدل اوزون

  . مكذن احلاإ عدم اشتراط أصالةوب ،اآلية )١(نيبالع

مل  إذا هيف يجواز التخط إىل ضافةاإل ب، السابقة يف قصاص النفسدلة باأل:فقد استدلوا، ما املانعونأ

د رد ية املوجبة ملزيونه معرض السرا كىلإو ،قطعه اجلاين د من فوق مايقطع اليأن ك، مكذن احلاإن بيك

ة يفاء بقدر اجلناياملقصود يف القصاص االست أن مع، موت املقتص منه أو االعتداء أصل ىاالعتداء عل

  .فقط

ظهر يما ى ل خاص هلم عليفال دل وإالّ ،راهةكة اليشدأ بني مها مستند القائلنين الوجهين هذأكو

 أدلةمن باب التسامح يف  إما ةيشدوال بأس بالقول باأل، ك خاصاً لذلالًيلنا مل جند دأما ك، لمامكمن 

ون كبعد ياط الذي ال يما من باب االحتإو، ما مل نظفر بهى م ظفروا علأمن احملتمل  حيث إن، السنن

  . ة ولشدايراهكصل ال ألأًمطلقاته منش

   ،ائل باحلرمةاحلرمة مما أرادها القى دالن عليجهان ال فالو، حالى أي وعل

                                                

. ٤٥ اآلية: سورة املائدة )١(



٣٢٩

للعموم من وجه ، ذنهإفع بتة ال تري واملعرض،أيضاًبدونه  يرفع جواز التخطيم ال كذن احلاإن  أذإ

  . أيضاًهنا 

 ،جرح أو ذهاب القوة بدون قطع طرفإويف قصاص ، الم يف قصاص اجلرحكومما تقدم ظهر ال

  . لكل يف اليلوحدة الدل

  



٣٣٠

  

  ))لو كان أولياء املقتول مجاعة((

 أو اًأجنبي أو لوا أحدهمكوي أن هلم أن  يفإشكالفال ،  املقتول مجاعةأولياءان كلو ): ١٠ألة مس(

ف واحد مرة يهم يف قتله بضرم عنقه بسك يف اشتراإشكالما ال ك، يف االقتصاص منه نفس اجلاين

  .ى النصوص والفتاوطالق إلكل ذل ك،مثالً واحدة

، البالغ العاقلكلفاً كل مكيون الويك أن ني ب،ئاً آلةيم شجعله أو لهمكيال فرق يف تونه أ والظاهر

  .ضرب عنقه مثالًي أن  معلماًواناًيغروا حأ أو ، بالغريغ أو لوا جمنوناًكأو إذا ماك ،ال أو

إذا ما أ ،همريغ أو  املقتول أحدهمنيعيمل  إذ ونيك إمنا فاءيعهم يف االستيحقهم مج أن ن الظاهركل

 ألنه ،نيسقط حق الباقي  فإنه،يف القصاص الويل نتأ :رشد أوالدهقال أل إذا ماك ، هو الويلني فاملعنيع

عليه ( ني املؤمنري أماإلمامة يويف وص، كشمل مثل ذلينفسه ى  علنسانة اإليل واليودل، بنفسه أوىل

ة يروه يف باب الوصكده ما ذيؤيو، )١(بأمر ابن ملجم )عليه السالم( ولده احلسنى إىل أوصنه أ) السالم

  . الورثةون احلق له دونيكف جنيباألى وص إذا ذاكو، زاته بعد موتهيبأمر جته

 ،حلق حسب املستفاد عرفاً رتيبا  إذ،ان للورثة حق القصاصك هيلإى نفذ املوصيمل نه إذا أ والظاهر

عدم املوضوع ب ينتفي إنه :قاليفال ، اناًيعص أو  عذراًكقم بذليزه فلم ي بتجهإنسانى إىل وصأ إذا ماك

  .قمي فلم ،بالقصاص إليه ىام املوصيق

 ،بنفسه نه أوىلأ لي بدل،سقاط قود نفسهإاملقتول له حق  ألن ،ه سقوط القود أصالًيعل وللمجين

 ني ومن املعلوم التالزم ب،اًإمجاعة قطعاً نصاً ويد  ال فإنه،ب نفسه عند العالجيورد يف تربأة الطب ده مايؤيو

  .ما تقدمكما بدالن  أل،ة وعدم القصاصيعدم الد

، هيلإى قم به املوصيمل  إذا سقاط القصاصإه بالقصاص رية املقتول غيوص ن معىنيكمل  فإذا هيوعل

ة املقتول يوص ان معىنكإذا  إما ،القصاص أو ةين من الدياألمرولياء أحد ان لألك، انيعص و ألعذر

املقتول  أن ة لفرضيوال أخذ الد  القصاصءوليان لأليكمل ، قميفلم  إليه ىقم به املوصيمل  إذا سقاطاإل

  .هو بنفسه أسقط حقه

  الم كولو فهم من 

                                                

. ٥ ح٥١ الباب ٢٥٩ ص٣ ج:ركاملستد )١(



٣٣١

ان ك صل قصاصحيمل إذا ما أ ،مثالً جنيبالقصاص من حق األ بأن ،نياألمر ني بكيكاملقتول التف

  . رناه من القاعدةكما ذى ما هو مقتضك ى،ما أوصكان ك ،ةيهلم أخذ الد

قرع أتفقوا يمل  وإن ،فهو جنيباأل أو قصاص أحدهمى ن واتفقوا عليد املقتول متعدأولياءان كمث لو 

ن كميمل  إذا ماين هذا فكل،  يف اجلواهركبذل وقد أفىت، لكل أمر مشكل ألا ،ني وجهة نظر املتنازعنيب

  .نئذيوال وجه للقرعة ح واكاشتر وإالّ ،ع يف قتله بضربة واحدة مثالًي اجلمكاشترا

 أن همؤبنا إذ ،ان هو قتل املقتول بضرباتك وإن ،ل واحد ضربةكضربه ين  أس هلميلنه أ والظاهر

اً من يرم أو غراقاًإ أو قتله خنقاً فإذا ،كشمل أمثال ذلي ال ميكعلى ه مبثل ما اعتديفاعتدوا عل أدلة

  . قلنا بقتله بالرصاص إذا ماك، أشبهما  أو فيبالس إالّ قتليشاهق مل 

ى ومات علكن عند بعض احلتعارف اآليما ك، مجعهم بالرصاصأه بيمبعد القول جبواز ريال ، نعم

 رنا منكداخل يف ما ذنه أ ومن،  القصاصأدلة إطالقشمله يف، منعهى ل عليال دلنه أ من، كتأمل يف ذل

  . سبحانه العاملهللا وا، هيهم علؤس بنايلنه أ

  



٣٣٢

  

  ))مبادرة أحد الورثة بالقصاص((

  : قوالن ،ال أم ،نيذن الباقإقتل القاتل بدون  إىل املبادرةحد الورثة وز ألجيهل ): ١١مسألة (

وابن محزة وابن  يدركيوال يوالقاضى وعلم اهلد ييب علأخ يف املبسوط واخلالف ويللش: وهلماأ

 مجاعة وظاهر املبسوط اإليواخلالف والغنى وعن املرتض، ثركاأل إىل وعن جممع الربهان نسبته، زهرة

  .  الفرقةأخبار إىل هبل عن اخلالف نسبت، هيعل

ة ير غاكبل ذ ،اشاينكوالى ليردبن والقواعد واملقداد واأليديللمحقق والعالمة والشه: همايوثان

  . رادة الشهرة املتأخرةإى ة املرام عليالم غاك ورمبا محل ،عن بعضهم يكما حى عل، املشهورنه أ املرام

 اخلالف أخبار ومجاعواهر بعد نقله اإل مجعها اجل،ول بعدة أموره لألري وغكاستدل املسال: أقول

  : بقوله

ان له كواحداً  إالّ ولياءاألى عف إذا ذاك و،بيالتغلى ده ببناء القصاص علييوهو احلجة بعد تأ(

حراز القاتل إ ونيجاز القصاص مع عفو الباق إذا نهوأل، حرز بعض نفسهأالقاتل قد  أن مع، القصاص

ل كتسلط ى قتض ين ثبوت السلطان للويلأوب ،أوىلحراز م اإلاجلهل وعد أو وتكفمع الس، بعض نفسه

أن  إما نيوبأن الباق، تم له السلطانيمل  وإالّ ،ضافةاإلى ما هو مقتضك،  منفرداًكذلى واحد منهم عل

 والعفو باق يف ،ة مبذولة من القاتلي والد، قد حصلاألول أن والفرض، العفو أو ةيالد أو دوا قتلهيري

هللا ن جعل ايمعظمهم الذ أو ،ه العامةيمجع علأنه خمالف ملا أ وب،وهي موجودة صود به املثوبةاملق فإن ،حمله

وز التصرف جيموال اليت ال ه من األريحسب غى س علي احلق املزبور لكوبأن اشترا، الرشد يف خالفهم

ى م علنهيونه بكال ، هؤفايتسل واحد منهم اكل أن هكبل املراد من اشترا، يكذن الشرإها بدون يف

 الثاين لبقائه ة ومنافااألول ضرورة عدم القتل ،كذلكونه كث يحق للمجموع من حنه أ وال، احلصص

  له ال يهو لدل إمنا ةيوغرم الد، مع عدم عفو البعض



٣٣٣

، أوسنة تابكائه من يولون القصاص ألكستفاد منه من يل ما ك ظاهر كبل لعل ذل، هكالشترا

 أخبار إىل ما مسعته من اخلالفيولعله لذا نسبه ف، كذلكونه كث يحرادة اموع من إبعد العلم بعدم 

   .ى انته)الفرقة

  :داته جمالين للنظر يف استدالله ومؤكول

ن إ :هيف، ني املتقدمإمجاعحصل  بأنه والقول،  مقطوع العدم بعد خمالفة من عرفتمجاعاإلإذ 

  .حمتمل االستنادنه أ  إىلضافةباإل، ل ال البعضك الإمجاعفهو  ان حجةكمجاع إذا اإل

 ضافةباإل ،أيتيما سك هايفال داللة ف، اًريره اجلواهر أخكخ ما ذيراد ا الشأن إ ورةك املذخبارواأل

ولذا ، والسنة تابكال إىل  لنسبهكان مراده ذلكلو  إذ ،خباراأل إىل مكخالف ظاهر نسبته احلنه أ إىل

نا يلإصل يل مل ياسفهي مر رهك ظاهرة الداللة يف ما ذأخبارراد ا أ وإن ،سنة تاب أوكمن : قال اجلواهر

  .دةيا تصلح مؤإ نعم، هاية فيل ال حجياسومثل هذه املر، ءيمنها ش

ون حق كو،  يف صغراهشكال بعد اإل،اً للمقامي شرعالًيس دليب ليالتغلى وبناء القصاص عل

د يؤي كبل ذل، حال عدم عفوهمم يف الزم عدم حقهي ال ولياءاألسائر ى عف إذا عفيالقصاص للذي مل 

ستبد أحدهم يف كيف، أيضاًان لسائرهم احلق كان له احلق ك إذا عفيالواحد الذي مل  إذ ،لهمكحق 

  . نيخرجازة اآلإقتل بدون يل احلق فكب

 كنذايحدهم حوز القصاص ألجي فإنه إمنا ،خلإجاز القصاص  إذا نهوأل:  يف قولهشكالاإل علميومنه 

ث يح، تيز امليخذ حبقه يف جته األأحدمهاد يريان ال يت وليان للمك إذا فهو مثل ما، ة انتفتكالشرألن 

 عن أحدمها ي يف صورة عدم تنحينيالول أحد  جواز استبدادكس الزم ذليول اآلخر، احلق للويلى بقي

  . حقه

مل  وإالّ ،للمجموع إالّ ظاهر سلطة املتعدد عدم احلقن إ :هيفف، خلإثبوت السلطان  بأن :ما قولهأو

   ،ه سلطانايفقد جعلنا لول:  فقوله سبحانه، املستبد السلطانريتم لغي



٣٣٤

  .ل القول الثاينيوهذا هو عمدة دل، مثالهأ منه ومن ما هو املتفاهم عرفاًك ،معناه للمجموع

 ،همنفسهم ال مببادرة أحدأة يدوا قتله بواليريم إ: هيفف، ذاكما إذا وك إما نيالباق بأن دهيما تردأو

 وإالّ ،زه فقد حصليد جتهيريأن  إما الثاين قالي بأن تيز امليبادر أحدهم يف جته إذا  مباكانتقض ذلوإالّ 

ان مثل كيف ما   تصرف أحدهم باستبدادكل حق مشتركذا يف ك و،زيأراد عدم التجه إذا فال حق له

  .املقام

  . كوصلت النوبة لذل إذا ني املتعارضنيلييف مورد الدل إالّ ثر هلاأوخمالفة العامة ال 

 يحلق اموعا  إذ،مع عفو البعض نايفيالثاين ال  أن هيد علريف ، احلق املزبوركاشترا بأن ما قولهأو

رد يمل  وإذا ،ان احلق هلمكع يراد اجلمأ إذا  حىت،ل واحد منهمك حلق سلوب مراعاةًهذا األى وضع عل

  . د منهميسقط حق املريالبعض مل 

  : نيالم هنا يف مقامكفال اآلخر، الويل ذنإبدون  فقتل اجلاين  مثالًينيالول أحد بدره إذا مث إن

  

  ))هل لويل اجلاين القصاص((

ما ى بناًء عل، قتل ما ال حق له يف قتله ألنه ،القصاص من قاتل اجلاين اجلاين هل لويلنه أ يف: األول

  نفسريمن قتل نفساً بغ أدلةشمله يف ،نيخرذن اآلإاخترناه من عدم حق مبادرة أحدهم بالقتل بدون 

 د قتل عمرواًيان زك فإذا ،له جنيبحال قتل األ ه اجلاينيعل اين  فحال قتل ويل،)١(األرضفساد يف أو 

جازة إ بدون داًيقتل حممد ز فإذا ،يد القاتل ولد عليان لزكو، ان لعمرو ولدان حممد واحلسنكو، ظلماً

 إذ ،ديوبنب قتل حممد لز ديلز جنيبأ قتل نيال فرق ب إذ ،تل حممداًقي أن له احلق يف يان علك، هيخأ

  .دي يف عدم حق هلما يف قتل زكالمهما مشتركد يوز جنيباأل

القاتل له بعض  إذ ،جنيباألكس يل قاتل اجلاين إذ ،القصاص من قاتل اجلاين اجلاين س لويليلأو 

  .القاتل ظلماًكس يفل احلق يف قتل اجلاين

   الويل ذنأ إذا ما نيفصل بأو ي

                                                

. ٣٢ اآلية: سورة املائدة )١(



٣٣٥

واحلق ، ينيه لرضا الوليعل اين يف القصاص من ويل اجلاين فال حق لويل، احلسن يف املثالكالثاين 

  .يف املثال محمدك، هيعل اين قتل ويلي أن القاتل أذن احلسن فلويليمل  إذا  مانيوب، عدومهايال 

  . قواها الثاينأ، احتماالت

، ومراده بالوجوب الثبوت، املقتول وىلى على إ) هي القصاص علففي وجوب(: كقال يف املسال

 كوذل صاحب حق يف املستويف ألنه ،بجيال نه أ صحهماأ، وجهان( )١(وجبت جنوافإذا  :مثل

 ،بجي: والثاين.  شبهة دارئة للعقوبةأيضاً وهو ،والختالف العلماء يف جواز القتل، شبهة دارئة للعقوبة

ن القصاص وأل، النفس ما لو استحق الطرف فاستوىفك، لزمه القصاصي حقه فثر منكأ استوىفألنه 

قتل االثنان  إذا ماك، وجب القصاصياً وهو سبب يتلف نصف النفس متعدأان ك فأحدمهاقتل  فإذا ،هلما

  . المهكآخر  إىل ،)واحداً

ستحق  يايناملبادر لقتل اجل الويل  أن يفشكالاإل ينبغينعم ال ، صحأصح وما جعله األ: أقول

  . س لهيفعل ما ل ألنه ،ريالتعز

  

  ))إذا بادر أحد الوليني بالقصاص((

لو عن خيفهو ال  اآلخر، الويل كذلى مث اطلع عل  فقتل اجلاينينيالول أحد بدرنه إذا أ يف: الثاين

  : ثالث حاالت

 أن ماكف، يلجازة الفضوإل يمن قب ألنه ،الم يف هذاكوال  ،وافق أخاه القاتل للجايني أن :األول

 بعد قتل أحدمهاذن إ كذلك ،إنسانى أي ء علييف عدم ش يفيك اآلخر  للويلينيالول أحد جازةإ

  . أحدمها

أخذ نصف ي أن نئذيله ح اجلاين ويل أن  يفشكالاإل ينبغيوال ، ه مثالًيعفو عن قاتل أبي أن :الثاين

ان يان الولك فإذا ،ذا بالنسبةكوه، النصفاملقتول  ان لويلك إذا ،املقتول الذي قتل اجلاين ة من ويليالد

  وعفت  وقتل الولد، بنت وولد

                                                

. ٣٦ اآلية: سورة احلج )١(



٣٣٦

  . ك ذلريغ إىل ،ةيخذ ثلث الدأي أن اجلاين ان ويلكالبنت 

أو بقدر  أخذه نصفهيوهنا ، ةيطلب الديهما ويه لقاتل أبيالثاين بقتل أخ الويل ىرضيال  أن :الثالث

  .هيبة القاتل ألكمن تر حقه

ثر من كأ بقتله للجاين استوىف قاتل اجلاين ألن ،قاتل اجلاين إىل عطاهأرجع مبا ي بقاتل األ ويل مث إن

  . منه ذا املقدار يتفكل نيالم يف املسألة طوك وال،حقه

  



٣٣٧

  

  ))كيفية إجراء القصاص((

ضر عند حي أن نائبهأو ) عليه السالم( مامنبغي لإلي(: قال يف الشرائع واجلواهر): ١٢مسألة (

حصلت ن إ قامة الشهادةوإل، اطاً يف الدماءي مبواقعه وشرائطه احتني عارفنين فطنياهد شفاءيستاال

 .مع احتمال اامه قضاء القاضي أو ةيأخذ الدك إىل ودي ذليف،  املقتص منهأولياء املقتص ونيجماحدة ب

ه يأثر فى  علنا مل نعثرك وإن ،ون هو املراد مما يف املنتيك أن نكميو، ستحباب واحد باالريوقد عرب غ

  . )١()باخلصوص

ان قاعدة ية فتواهم يف جريفاكوالظاهر ، )٢( بنصهكالمه من املسالكوقد أخذ اجلواهر بعض : أقول

  . شترط حضوره يف اجلمعةي نات يف باب عدد ميورد من الروا  ماهديؤيورمبا ، التسامح

ى جتب اجلمعة عل: قالإنه ) هصلى اهللا عليه وآل( عن النيب ،)عليه السالم( جعفر أبو رواه مثل ما

،  والشاهدان،هيعلى واملدع، حقاً يه واملدعي وقاضاإلمام، قل منهمأى وال جتب عل، نيسبعة من املؤمن

  .هريومثله غ، )٣(اإلمامى دي نيضرب احلدود بيوالذي 

ن هلما يون مرادهم شاهديك أن والبد، اإلمام مبحضر ن غالباًيالشاهد أن كالظاهر من ذلفإن 

ام النساء يف أمثال املقام يوقد تقدم يف بعض املباحث السابقة عدم بعد ق،  يف الشهادهةلشرائط املعتربا

ن ان شاهديكمل  إذا نياع مقام الشاهديصل به الشحيقوم القدر الذي ي أن بعديما ال ك، مقام الرجال

  . بالشرائط املعتربة

  

  ))شروط يف آلة القصاص((

وجب يما  أو ،املتعارفى ة عليذأادة يز أو الًيلة توجب متثآقصاص بون اليك أن وزجيال ه مث إن

ل باجلسد ق يمسمومة توجب ر أو ،بطء القتل أو لي توجب التمثاالًكون كأن تك، نياً ولو بعد حكهت

  .استثنائهى ثر مما دل علك أنسانة اإليذأ وحرمة ،تاًيم أو اًيل حي حرمة التمثدلة ألكوذل، دفنه

 وصرح به يف الشرائع واجلواهر ،منهم املبسوط والقواعد، عن مجاعة يك احملم هوكوهذا احل

  . همري وغكواملسال

                                                

.٢٩٤ ص٤٢ج:  جواهر الكالم)١(

.٢٣٢ ص١٥ج:  انظر مسالك األفهام)٢(

 :، وعنهما وعن التهذيب يف الوسائل٦ ح٥٧ الباب ٢٦٧ ص١ ج:، والفقيه٢ ح٢٥٢ الباب ٤١٨ ص١ ج:انظر االستبصار )٣(

. ٩ ح٢ب  البا٩ ص٥ج



٣٣٨

ون كال ت أن املهم وإمنا ،ة لهي ال خصوص،لةاالعتبار لآل إذ ،قيطرنه أ  احملقق فواضحريما تعبأ

  .كذلك

ن إ( :قال ،تغسيلهان كمإقتص باملسموم لعدم يال  بأنه عن موضع من املبسوط يكاحمل أن ماك

ن أ والبد ،ىانته )غسل بعد موتهيه القود وال يقام عليفن مث يك وغسل أوالًي ألنه ،املذهب اجلوازى مقتض

  ).املذهبى مقتضإنه ( :قوله إليه رشديما كة يذادة األيه وزيوجب التشويد ما ال يري

 طالقإل، ان عن عمدك إذا بعد وجوب القصاصيمل  ي حوه وهي التشواآللةأوجبت ن إه مث إن

ر يالتعز إىل ضافةباإل، ةيه الدي بعد موته مما فكان ذلكن إ ةي الدكذلكو، ن عمديكمل  إذا ةي والد،أدلته

ر الذي صرح يالتعز إالّ هاريغ أو ةيه من ديعل يءن ال شكول(: فقول اجلواهر، حرام ألنه يف صورة العمد

 ،ىانته )ما لو قتله مث عاد فقطعهك القصاص فهو فائهيه بعد استية عليمبرتلة جنا ألنه :املبسوط قاليف به 

  . هإطالقى س تاماً عليل

 ةيد نه الكل ،أيتيما سك كوز ذلجيال  إذ ، مثالًنيقده نصف إذا ر مايومثله يف احلرمة والتعز: أقول

  . هايل عليال دلإذ 

ما  أو ارتداد أو ،هراكإستحق القتل حداً لزنا بيمن  يف القتل يف أيتيالم يف القتل قصاصاً كال مث إن

  . لية وحرمة التمثيذ حرمة األأدلة طالقإل، أشبه

  . قلنا بهن  إافركقتص من املسلم لليال  ألنه ،تعمد وإن الظاهر عدم القصاص نعم يف مثل االرتداد

 يف قصاص الطرف فالما أ ،له يف قصاص النفسكهذا (: مع الشرائع جاًوقال يف اجلواهر ماز

نئذ فلو يوح، ه غالباًيهز علجي واملسموم ،املقصود معه بقاء النفس ألن ،همير يف حتإشكالخالف وال 

خالف وال  بال، املباشر مع العلم الويل ة بسبب السم ضمنهي مسمومة فحصلت منها جنااآللةانت ك

   .ىانته )إشكال

ثر من كأ يفاملسموم املؤذ الّإو، الوجه يف اجلملة إىل حيهز تلمجيعلقه باملسموم الذي : أقول

  رم حينه أ ماك، ت النفسيبق وإن ها حراميتشو أو الماًيإ إما املتعارف



٣٣٩

  .نيتيجنا جىن ألن ،د القصاص منه مث قتلهيرأ إذا ماك، ان املقصود عدم بقائهكن إو

  .ده ورجلهيد قطع يرأ إذا الم مبثل القصاص يف حد املرتدكال أيتيو

 دلةاملنصرف من األ إذ ،ثر من املتعارفكاً أيان مؤذك إذا الم يف السجنكمثل هذا ال أيتيما ك

 ألن ،ك ذلأشبهما  أو ،سراج بعد اإلالًيل أو ،ظالمه اراً أو ،ه برطوبة السجنؤذايإال ، حبسه فقط

ما كه صدق السجن يقدر املتوقف عل املستثىن بأن افراً قاضكان كنسان وإن ة اإليذأ حرمة أدلة إطالق

  .هو واضح

املشهور ى فتو إىل ضافةباإل، الةك املسمومة والاآللةالقاعدة يف ى  هو مقتضرناه مماكد ما ذيؤيو

ث نسب املنع عن يح، أيضاً كبل هو ظاهر املسال، هيخالف أجده ف النه أ ره اجلواهر منكما ذ، كبذل

  . صحاباأل إىل الةكال

  . حسنوا القتلةأقتلتم فإذا  :قال )صلى اهللا عليه وآله( عن النيب يرو وما

   .أوىل ينيدمففي اآل، د الشفرة يف الذبحيملناط يف حتدوا

  .د من املتعارفيزأمنه  املستوىف ي احلارة مما تؤذاآللةومما تقدم ظهر عدم جواز القتل والقصاص ب

 يف إشكالفال ، ةيادة اجلناي زكالة وأوجبت ذلكال أو  املسمومةاآللةمث لو خالف واقتص ب

دفع يففي اجلواهر   املوتك ولو أوجب ذل،ام أدلتهطالق إل،دونهب ةي والد،االقتصاص منه مع العمد

عد رد نصف بقتل  أو ي، مضمونريغاآلخر  مضمون وأحدمهان يان من أمركموته  ألن ،هيلإة ينصف الد

  .هية اليالد

ضربه اجلالد املأمور بضربه ي أن فهو مثل، ةيل الد أو كفالالزم القصاص حق قتله بالن إ :هيوف

  . نصفه له الكضمن يه حيث إن، الضربات بشدة توجب موته لشرب اخلمر

ه باملسموم فمات املقتص منه فال ؤفايولو فرض است( :ك يف قول املسالشكالاإل علميومنه 

  ى ة عليب نصف الدجي و، مستحقريمات من مستحق وغ ألنه ،قصاص



٣٤٠

   .ىانته ) الويلان هوكن إ املستوىف

فال  وإالّ ،ان مع العلمكن إ الفاعلى ر عليوجب التعزيموم املس أو الكف اليالقصاص بالس مث إن

  .  واحدريوهو الذي صرح به غ، ريتعز

  



٣٤١

  

  ))إذا قتله بالسيف أو بغريه((

بل ، هريوز قتله بغجيوال ، ف قتل بهيقتل بالسنه إذا أ خالف يف  والإشكالال ): ١٣مسألة (

  .يإمجاعاملسألة  أن ظاهرهم

 ، من شاهقلقاءباإل أو ،بالرضخ أو ،باملثقل أو ،قيالتحر أو ،قيه بالتغريلع ان قتله للمجينكإذا ما أ

 أو ،مات جوعاً وعطشاً حبسه حىت أو ،برة يف قلبهإدخال إب أو ،ضتهيبرض ب أو ،هي شاهق علإلقاءأو 

 ريشباه القتل بغأ من ك ذلريغ أو ، سم يف طعامهإلقاء أو ،حار فمات ما أو ان باردكحبسه يف م

ون يكفهل ، ك ذلريغ إىل ،عرضاً أو  طوالً،نيما لو قده نصفك،  رقبتهريف يف غيبالس أو ،فيالس

  .وز باملثل أو جي، فقطفيالقصاص بقتله بالس

  : ه قوالنيف

وعن ، ما نقله اجلواهر عن بعضكبل املشهور ، كما يف املسالك، ثركره األكهو الذي ذ: األول

 دي احلدريوز القتل بغجيوال ، بضرب العنق إالّ ستقادية ال يالغنوعن  ،أخرى ومذهبنا ،املبسوط عندنا تارة

  . همأخبار الفرقة وإمجاعه يوعن اخلالف عل، هي علمجاعح والروضة اإليوعن التنق، ك ذلريقتل بغوإن 

، ممن ضرب اى قتص بالعصينه أ ،وعن اجلامع لييب عقأوابن  يعل أيب عن يكهو احمل: والثاين

يف جواز  وقال،  ال بأس بهكويف املسال، بيوجه قرنه أ ة االعتداءيستدالل بآوعن املختلف بعد اال

وعن جممع الربهان ،  بالعقوبة املماثلةاألمرحمتمل لعموم نه أ الكقتل بال إذا ما يف الكاالقتصاص بال

وهو  قال يف الروضةنه أ فهم من شرح الشرائع معيما كوالظاهر عدمه  ،إمجاعن يكمل ن إ الظاهر اجلواز

  . خالفهى متجه لوال االتفاق عل

  : اتيجبملة من الروا، وناألولاستدل 

رفع يفلم ى  بعصيف رجل ضرب رجالً ،)عليه السالم( اظمكعن ال، كريبن بى مثل خرب موس

  تلذذ ي كترين ال ك املقتول ولأولياء إىل دفعي: قال ،مات حىتى العص



٣٤٢

  . )١(فيه بالسياز علجين كول، به

ى  بعصعن رجل ضرب رجالً )عليه السالم(  الصادقالأس ،ناينكح اليوصح حلليبحسن اوحنوه 

  .هيز عليجين كول، عبث بهي كتريوال ، نعم: قال ،قتلهياملقتول ف ويل إىل دفعيمات، أ قلع عنه حىتيفلم 

  . )٢(مان بن خالديح سليومثله صح

ومن قتل : تابهكول يف قيهللا ان إ :)عليه السالم( هللايب عبد اقلت أل، سحاق بن عمارإوعن 

عليه ( قال ،عنههللا  اى الذي سراف ما هذا اإل،)٣(سرف يف القتلي فال ه سلطاناًيمظلوماً فقد جعلنا لول

  .)٤(ثل بالقاتل أو مي، قاتلهريقتل غي أن ى :)السالم

عليه ( ته لولده احلسنيووص )عليه السالم( ني املؤمنري أماإلمامات متعددة يف قصة قتل يويف روا

  . )٥(تقتلوه فال متثلوا به أن مكل بدافإن  :)عليه السالم( قال ،)السالم

 من هذه الضربة مت ناأ إذا انظروا :)عليه السالم( قال إنه ،يف ج البالغة ية الرضيويف روا

م كايإ: قولي )صلى اهللا عليه وآله( هللامسعت رسول ا ينإف، ثل بالرجلميوال ، فاضربوه ضربة بضربة

 وويل، األمر أنت ويل ا بيني: فقال )عليه السالم( ابنه احلسنى مث أقبل عل، لب العقوركملثلة ولو بالوا

  . )٦(ان ضربة وال تأمثكقتلت فضربة م وإن ،كعفوت فل فإن ،الدم

 ،)٧(ميكعلى ه مبثل ما اعتديفاعتدوا عل:  قوله سبحانهإطالقفقد استدل له ب: ما القول الثاينأو

ان ممنوعاً يف كل وإالّ صدق بالقتل باملثليوال ، ليها التمثياملمنوع ف إذ ،ات املتقدمةياللة الروابعد رد د

  وقد أمر ،  ويف احلدود،اة بالقصاصيحال احل

                                                

. ٣ ح٦٢ الباب ٩٥ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٦٢ الباب ٩٥ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣٣ اآلية: سراءسورة اإل )٣(

. ٢ ح٦٢ الباب ٩٥ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ٤ ح٦٢ الباب ٩٦ ص١٩ ج:الوسائل )٥(

. ٦ ح٦٢ الباب ٩٦ ص١٩ ج:الوسائل )٦(

. ١٩٤ اآلية: سورة البقرة )٧(



٣٤٣

، )٣(أشبهاحلرق وما  ي ويف حد اللوط،)٢( ومرتد)١(نباش يبوط )عليه السالم( ني املؤمنري أماإلمام

  . ويف حد بعض الزناة الرجم،  البحرويف حد املرتد الصلب والغرق يف

فعله  نة ماي وبقر،اتينة هذه الرواي ولو بقر،ثلميمل  إذا د مبايعن املثلة مق يالنهن إ :واحلاصل

املختار ى  علنياملترمح )عليهما السالم( ئمةستبشع األيومل  )عليه السالم( ني احلساإلماماملختار بقتلة 

  .كد جواز ذليذاقته حر النار وحر احلدإحرملة بى عل) عليه السالم( السجاد اإلمامبل ظاهر دعاء ، فعله

 يدي من قطع األكل ذلكم فعلوا  أل،كل ذلك )عليه السالم( قتلته إىل جاز بالنسبةوإمنا 

ل باجلثث بقطع يوالتمث، طفال احترقوا بالناربعض األ أن خيويف بعض التوار، رجل وسحق االجسادواأل

 )عليه السالم( ني احلساإلمامرأس  إىل تاب املزار قصة مهولة بالنسبةك  يفهرر اجلواكبل ذ، وسهاؤر

  . فراجع

ادة عن املقابلة ي والتلذذ ز،عبثه املنتقمينه العبث الذي  أفالظاهر، عدم العبث والتلذذى ما ما دل علأ

 فعل حباجة استحق مثل مياجلارح وحنوه كالقاتل  بأن م العقلك عن ظاهرها بعد حاآليةفصرف ، باملثل

  .ديره الشهك ما ذسالمرمحة اإل إىل قربان األك وإن ،ل مفقوديدلإىل 

 بأن ىأوص )عليه السالم( ني املؤمنري أم أن اإلمامرشاد مند يف اإليرواه املف د القول الثاين مايؤيو

 يركا رواه البذكو، من القتل مث احلرق بالنار )صلى اهللا عليه وآله( صنع بقاتل النيبيصنع بابن ملجم ما ي

  . )٤(كما يف املستدرى عل

  . جلواز القتل باملثل )صلى اهللا عليه وآله( يني من النبوكما استدل به املسال أيتيوس

  ، فيبالس إالّ قتل إذا قاد من أحديال : قال إنه ،)عليه السالم(علي  عن، الدعائمى نعم رو

                                                

. ٣ ح١٩ الباب ٥١١ ص١٨ ج:الوسائل )١(

. ٤ ح١ الباب ٥٤٥ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ح٣ الباب ٤١٩ ص١٨ ج:الوسائل )٣(

. ١١ ح٥٥ الباب ٢٦٠ ص٣ ج:املستدرك )٤(



٣٤٤

انت فتاواهم مطابقة ك وإن ،هيل إستندواي  واملشهور مل،ف السنديعضنه كل، )١(ك ذلرين قتل بغإو

وقد ، ن جبواز القتل بالرصاص املتعارف يف هذا الزمانيبعض املعاصر رناه أفىتكولذا الذي ذ، ملضمونه

  . سالمان يف ضرب العنق بشاعة توجب النفرة من اإلك إذا خصوصاً، دي بعريغنه أ تقدم

 ،ذاكوه غراق فنقتله باإلحراققتل باإل إذا ماك، تلة خمالفة ملا قيفكيقتل القاتل بين  أوزجينعم ال 

  . ة قتلهيفكيان خمالفاً لك وإن فيل بالسيدل الدل وإمنا ،ل لهي بعد عدم مشول الدللألصل

  

  ))أحكام القتل بالسيف((

  من املقنعةصحاباملوجود يف عبارات األ إنه ويف اجلواهر، فالظاهر ضرب الرقبة فيقلنا بالس مث إن

ان كضرب مي أن  جواز)ان ضربةكم(ستظهر من عبارة ج البالغة املتقدمة يان رمبا ك وإن ،اضيالرإىل 

 إالّ أن اللهم، ك ذلريغ إىل ،رب هامهض ب هامهرض وإذا ،ك فعل به ذلنيقده نصف فإذا ،ضرب القاتل

  . املماثلة يف الضربة) انكم( معىن: قالي

ن ملا ضربه املقتص ضربة واحدة مل كل، احدة فقتلهضربه القاتل ضربة ونه إذا أ  يفإشكالنعم ال 

القاتل عن  قصاص لويل  فال، خالفهدلةنبه يف األي ومل ،فينبو السيثرة ما ك ل،رار الضربةكقتل جاز تي

  .  وقتل بالضرب الثايناألول ضربه  فنىبنيضربه ضربت إذا قاتل اجلاين

ل ي القصاص بعد عدم مشول دلدلةأ طالقإل، ان له حق القصاصكان خالف املتعارف كن إ نعم

  . ملثله القتل يف قبال قتل اجلاين

 )عليهما السالم( أحدمهاعن ، عمن أخربه،  عن أبان بن عثمان،)رمحه اهللا( ينيلكرواه ال ده مايؤيو

  وأمره بقتله  إليه  فدفعه،قتل أخا رجل: عمر بن اخلطاب برجل قال أيت: قال

                                                

. ٤ ح٥١ الباب ٢٥٩ ص٣ ج:املستدرك )١(



٣٤٥

فلما خرج ، مرتله فوجدوا به رمقاً فعاجلوه فربأ إىل  فحملقد قتلهنه أ ىرأ فضربه الرجل حىت

عمر  إىل  فانطلق به،مرة قد قتلتين: فقال، كقتلأ أن ويل ينت قاتل أخأ: فقال ،األولأخذه أخو املقتول 

، خربه خربهأف )عليه السالم( ني املؤمنريأمى  فمروا عل،مرة قتلتينهللا وا: قولي فخرج وهو ،فأمر بقتله

: فقال، ذاكه هيم فكس احليل :)عليه السالم( عمر فقالى  فدخل عل،يكلإأخرج  جل حىتال تع: فقال

نه أ  فنظر الرجل،هيخأقتله بي ما صنع به مث األولقتص هذا من أخ املقتول ي: فقال ،احلسن أبا ايما هو 

  .)١(نفسه فعفا عنهى على اقتص منه أتن إ

  .)٢() اهللامارمحه( خيذا رواه الصدوق والشكو

  . )٣(باً منه ابن شهر آشوب يف املناقبيقرى وور

نفس  يعطيان بفلز آخر ك إذا ماك، ه مقامهريقام غا  إذ،إشكالد بال يلزم القتل باحلديال ه مث إن

 وإذا ،بالقامةى سميمثل ما ، ء مشابه لهيون بشيك أن جوزيف فيون بالسيك أن لزميما ال ك، الفائدة

ما ال ك، صل عدمهاأل ألن ،ثر من قدر احلاجةكز استعمال أجي مل رناهكما ذى راد القتل بالرصاص علأ

  . ف بعد موتهيضربه بالسي أن وزجي

، )٤(من حرق حرقناه ي بالنبو،اآلية إىل ضافةباإل،  استدل جلواز املماثلة يف القتلكاملسال مث إن

صلى اهللا عليه ( مرهفأ، ة باحلجارةياً رضخ رأس جاريهودين إ :اآلخر )صلى اهللا عليه وآله( يوبالنبو

  .)٥(فرضخ رأسه باحلجارة )وآله

  : من املماثلة ثالث صور ستثىني: مث قال

  . قتله بالسحر إذا :األوىل

  . قتله باللواط إذا :ةيالثان

  . مات جنساً حىت أو وجره مخراًأ إذا :الثالثة

                                                

. ١ ح٣٦٠ ص٧ ج:الكايف )١(

. ١ ح٩٤ ص١٩ ج:، وعنهما وعن الفقيه يف الوسائل١٣ ح٢٧٨ ص١٠ ج:التهذيب )٢(

. ١ ح٥٠ الباب ٢٥٨ ص٣ ج:املستدرك )٣(

. ٣٦٢ ص٢ ج:اخلالف )٤(

  . ٣٦٢ ص٢ ج:اخلالف )٥(



٣٤٦

املماثلة يف  أن ناء وضوحووجه االستث، دبراً أو قتلها بالزنا قبالًكل حرام كم ليالظاهر التعم: قولأ

 ملا قتله مراعاةً يوجر احمللل حىتي و،قتل بهير كالذك قول بصنع آلة كوهنا، ة ال تشمل احملرمي والروااآلية

  .ن من املماثلةكمي

 ، دون الضماناإلمث إالّ هين عليكمل  في السريقتله بغن إ ،في السري جواز غمالقول بعدى مث عل

  .ريه التعزيفعل ،ما صرح به اجلواهرك ،ليه إمهدور الدم بالنسبةألنه 

تردد  وإن ،ثر العباراتكما يف أك، فيونه بالس كاألوىلبل ،  الرقبةةمراعا األوىل( :أيضاًه يوقال ف

بل ظاهر ، دية باحلدية واخلالف والغنيالنها يك وعرب يف حم،جمراهى املبسوط وما جر يكيف النافع وحم

   .ى انته) والذبح اعتبار الضرب دون النحرصحاباأل

ال نه أ ماك ،األوىلشملهما بيه يل عليان الدلكان النحر والذبح أقل من ضرب الرقبة ك إذا :أقول

بان رأسه يف ي أن لزميبان القاتل رأس املقتول مل أ فإن ،بانة وعدمها يف املماثلةالظاهر اإلى الحظ علي

 ، وهذا هو ظاهر اجلواهر،دلة األطالقإل، رأسه املقتص نيبين  أنب القاتل جازيمل نه إذا أ ماك، القصاص

  .هيان الروضة تردد فكوإن 

ضرب يفه لياجلالد سى أهو وإن ،دلة األطالق إل،ربعطرافها األأ نيوال فرق يف ضرب الرقبة ب

ة زائدة ال يذأ ألنه ،رريك مل ان قاتالًك فإن ،عضو آخر منهى رقبته فقفز مما أوجب وقوع الضرب عل

بل ، ريوجب التعزيان عمله حراماً كرر واحلال هذا ك فلو ،املنع عنهاى ذ حرمة األأصالةل ب، هايل عليدل

  .ة املتقدمة يف قصة عمريان من شبه مورد الرواك إذا القصاص

ل يشمله دليقتله مما ي أن جلرار فألكالتما أ ،ءيه شين عليكرر الضربة ومل ك ن قاتالًيكمل وإن 

ه يم فكحى ه عليوعدم التنب  يف القصاص وحنوهكرر مثل ذلكثرة تكن ه فأليء عليما عدم شأو، القصاص

  . ل العدميدل

  ى ن عليكمل ، أشبهما  أو ذنهأ أو دهي األوللو قطع الضرب نه أ ظهريومنه 



٣٤٧

   .أيتيما سكالقصاص وحنوه ى سر إذا الضاربى ء عليعدم شى ده ما دل عليؤيو، ءياجلالد ش

 يف ضربة عمد ضرب العنق والعاتق مثالً أو ،اًيثان أو ر أوالًان آخكاف ضرب ميعمد السن إ ،نعم

 ،ن له حق يف الزائد من القتليكمل  أن  أدلته بعدطالقإل، ه القصاصيان علك، ك ذلأشبهما  أو واحدة

 كان عارفاً ترك إذا د االقتصاصيريالذي  الويل مث، ةيه الديان علك احملتمل يف حقه قبل وأاخلطى ادعوإن 

  . حقهنه  أل،وشأنه

يف  )عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، سحاق بن عمارإعن  ،)رمحه اهللا( ينيلكرواه ال ده مايؤيو

دفع ي أن نصرة أعظم من أيو: قال ،)١(ان منصوراًكنه إ: تعاىل قوله  ما معىن: قلت: قال،ثيحد

   .)٢(اينن وال ديلزمه من قتله يف ديقتله وال تبعة ي املقتول فأولياء إىل القاتل

واحلال  فلو استوىف، ثر من القدر املعتادك منه أصة املقتيان احملتمل أذك إذا فاءيز له االستجيمل وإالّ 

  .ريالتعز إىل ضافة باإل،ةيالدى عطأة اقتص منه ويد أو وجب قصاصاًي مما ةة زائديذأورث أهذا و

، سالم اإلأحكامقامة إف بلكامل ألنه  عارف بالقتلريول دون غحي أن مكاحلاى الواجب عل أن ماك

من ، أو الويل ان اجلاهل هوكسواء ، جراء اجلاهل االقتصاصإالقاتل له احلق يف االمتناع عن  أن ماك

  . سبحانه العاملهللا وا، س امتناع عن حقيامتناع حبق ول ألنه ،كجعله لذل

  

                                                

. ٣٣ اآلية: سراءسورة اإل )١(

. ١ ح٦٦ الباب ٨٩ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٣٤٨

  

  ))إذا اقتص من امللتجأ إىل احلرم((

 ألنه كوذل، ان اقتصاصه حراماًك وإن ،احلرم إىل أتجلمن اقتص ممن اى ضمان عل ال): ١٤مسألة (

رج من خينه أ ال،  حلرمة احلرموجب عدم قتله حفظاًياحلرم  إىل هؤ والتجا،املقتص إىل مهدور الدم بالنسبة

  .  اجلواهركبذل فىتأوقد  ،املستفاد من النص ألنه ،هدر الدم

س يلنه أ  لوضوح،)١(ان آمناكخله ومن د: ه قوله سبحانهيدل عليما حرمة االقتصاص منه فأ

  .س بسوءميث ال ي شرعاً حبونه مأموناًكبل ، خرةا وال أمنه من عذاب اآلي يف الدنناًيوكاملراد أمنه ت

عليه ( ات اليت منها قولهيه مجلة من الروايدل عليما ك ،مجاع اخلالف اإلكذلى على وقد ادع

ه يف املطعم يق عليضين كول، والقاتل يف احلرم، له قاتريالقاتل غهللا اى الناس عل عىتأن إ :)السالم

  . منه ستوىفيرج منه مث خي أن  إىلواملشرب

 إىل لجأي احلرم مث رييف غ ينجييف الرجل  ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، مكة هشام بن احليرواو

 أن كوشي كعل به ذلف فإنه إذا ،باعيلم وال يكوال ى سقيطعم وال يه احلد وال يم علاقيال  :قال، احلرم

   .)٢(ر للحرم حرمةي مل  فإنه،ه احلد يف احلرميم عليقأة ييف احلرم جنا جىن وإن ،ه احلديقام عليرج فخي

 إىل  مث جلأ وأذنب ذنباًالًيمن قتل قت: قال )صلى اهللا عليه وآله( هللاعن رسول ا، اتيوعن اجلعفر

ع وال يبايوال ى ستقيطعم وال يوال ى ؤذيخذ وال ؤي وال ،دام يف احلرم ه مايقاد في ال ،احلرم فقد أمن

   .)٣(ضافيف وال يضي

  . احلج واحلدود تايبكورة يف ك املذاتيها من الرواريغإىل 

  ما ك، ر جرائمهي لتمرأًتخذ احلرم ملجي مبن مل كد ذلييتق ينبغين كل

                                                

. ٩٧ اآلية: سورة آل عمران )١(

. ١ ح٣٤ الباب ٣٤٦ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح٣١ الباب ٢٢١ ص٣ ج:املستدرك )٣(



٣٤٩

  .  عن مثلهدلة النصراف األكوذل، ذاكاحلرم وه إىل ئلتجي مث كنتهيقتل ويرج فخيكان ذا إ

 : قال يف اجلواهر،باحلرم )عليهما السالم( ئمةحلاق مشاهد األإب ية والتهذيعن النها يكحه مث إن

  . ) وال بأس بهأيضاًعن السرائر  يكبل لعله ظاهر احمل(

 الصالة عندن أ و،ربالء أفضل منهاكن أ و،عبةك أهم من ال أن اإلمامىن وجهه دل علأك: قولأ

 ،شعارات من اإلك ذلريغ إىل ،ة يف املسجد احلرام بأقلنما الصاليألف صالة ب ائيتمب )عليه السالم(علي 

من  ال، لةيم يف املشاهد من باب الفضكاحل أن اتي بعد ظهور هذه الروا،لك مشكبذلى الفتوإالّ أن 

 إىل ذهب املشهوريولذا مل ، ك ذلأشبهعبة وما كاملؤمن أعز من ال أن فهو مثل ،يم الشرعكباب احل

 املشاهد نيبى الم من ساوكيف نقل  تاب الطهارةك  يفكالم يف ذلكرنا بعض الكوقد ذ ،حلاقاإل

  . فراجع، ومن جعل املشاهد أفضل، واملساجد

الحظ يمل  ان حمرماًك وإذا ،هيه احلد فيم عليقأجرم يف احلرم أنه إذا أ ىعلى النص والفتو مث إن

ال  ألنه ،ان يف حج واجبك وإن ،به اجلواهر ما أفىتك ،حرامه احلد يف حال اإليعلى رجيبل ، حرامهإ

  . تاب احلدودك ه يفيالم فكما تقدم الك ،املشهورى  يف احلد وجوباً علريتأخ

  .نه يف حال الصوم أأو، ام وصالة واجباتيه صيعل أو ،افكونه يف االعتكالحظ يال نه أ ماك

 املسجد واملشهد كوجب هتيمل  إذا هال بأس بنه أ الظاهر ،احلد يف املسجد واملشهدى رجيوهل 

  .دلة األطالقإل، ثهمايوتلو

قدم يفهل ، ث املشهد واملسجديوجب احلد تلوأ وأشبهما  أو هربي ألنه خراجهإن كميولو مل 

املقتول  وجده ويل إذا ذاكو، ة احلديمهأ دلةان املستفاد من األك وإن ،احتماالن ،احلد أو احترامهما

ن ياألمر ني عدم احلرمة بعد التزاحم بأصالةة فيمه يف األكولو ش، خرج منهما إذا لهنه قتكميهما مما ال يف

  .مةكحم

   ك ذلأظهر وإنسان كمل إىل ولو هرب



٣٥٠

 ك وذل،رجه عنوةخيم من كدخل احلاأذنه وإه سقط اعتبار ك عدم رضاه بدخول ملنساناإل

  . كة احلد من مثل ذليلوضوح أمه

، ظفر به ي حىتلة مثالًيه لكان الالزم البقاء يف ملك إذا ماك، جرةأه كان للتصرف يف ملكلو  نعم

املعد  ألنه ت املاليجرة من بوهل األ، ني احلقني مجعاً بكاملال إىل ان الالزم دفعهك راجيإلة يان لبقاء اللكو

تاب ك رنا مثله يفكوقد ذ، شملهي ضرر الل يفدل، أوجب الضرر ألنه من ارم أو ،نيملصاحل املسلم

  . قولون بهيان املشهور ال ك وإن ،قرب والثاين هو األ،احتماالن ،احلدود

، نيمن مصاحل املسلم ألنه ،ت املاليبى م علكجرة جالد احلاأ أن  يفشكالاإل ينبغيال ه مث إن

ما ك، م أحدهمكون احلايكن يبعضها يف بعض املسائل السابقة الذتقدم ات السبعة اليت يده روايؤيو

  .  اجلمعةروه يف صالةكذ

 ألنه ،ت املاليب، ه احتماالتيفف، جرةاأل إىل فاءياحتاج االست إذا القصاص ستويفيجرة الذي أما أ

ه ي فهو مثل من له الغنم الذي فعل،الطالب ألنه  والويل،املسبب هلذا الضرر ألنه  وارم،املعد للمصاحل

  .الغرم

 عن الصادق، والد احلناط أيب ةيروا ،وهه الغرم يف باب القصاص وحنيون من له الغنم فعلكد يؤيو

ان كـ  من قرابته  ـ أي أحدسلميمل فإن  :قال أن  إىل،فاركيف مسلم قتل وورثته  ،)عليه السالم(

ة املقتول يجنا ألن ،نيت مال املسلمية فجعلها يف بيشاء أخذ الد وإن ،شاء قتل فإن أمره  ويلاإلمام

  .ثي احلد)١(نيمام املسلمته إليون دك تكذلك فاإلمامى انت علك

  .ت املال مث الويليمث ب اجلاينى جرة علون األكوفق بالقاعدة واأل

 ما هو كان هنا أو كت مالين بيكمل  فإن ،ت املاليم احلدود من بيقيجرة من أ و:الشرائع ويف

  . هيعل اينى جرة علانت األك، أهم منه

ى جرة علث جعل األيح، عن املبسوط يكخالفاً للمح، عن اخلالف يكوهذا هو احمل: أقول

   وهذا هو الذي جعل اجلواهر ،هيجرته علأعامل له ف ألنه ،املستويف

                                                

. ١ ح٦٠ الباب ٩٣ ص١٩ ج:وسائلال )١(



٣٥١

  .ىقوألعله 

بل احلق ، ال حق لهنه أ فالظاهر، فالن دون فالن قتلين أو يي،بنفس يقتل نفسأنا أ: مث لو قال اجلاين

 قتلهيمن ما أ ،ثر من قتلهكأال حق له يف  ألنه ،ويف قباله احتمال العدم،  الزم جعل السلطان له فإنه،للويل

  .ىأقو األول و،هيفاالصل عدم حقه ف

 ،حق القصاص منه اجلاين ان لويلكان عمداً ك فإن ، فبادر عمرو فقتله،اقتله: ديلز الويل ولو قال

 وإن ،حدأل كونه هدراً لكالزم ياملقتول ال  هدراً لويل ون دم اجلاينكو، قتلهي أن ستحقيقتل من ال ألنه 

  . العاملهللا وا، ةيبالد اجلاين ويل إىل املقتول رجع ويليو ،اجلاين ة لويليه الديان علك أًان خطك

  



٣٥٢

  

  ))السراية يف القصاص((

ان عمداً ضمن بال ك فإذا ،ال عمداً أو إما  فهو،القصاصى اقتص فزاد فسر إذا ):١٥مسألة (

ده من يقطع  ألنه ،ديد زيقطع ي أن ان املقررك  مثالً، القصاصدلةمشمول أل ألنه ،خالف  والإشكال

ده من يه قطع يالقاطع عل فإن ،تفكده من اليسقطت  حىتى ده من املرفق انتقاماً فسريالزند فقطع 

  . القصاصأدلة طالقإل، تفكال

  .ةي الدأدلة طالقإل، ةيه الديان علك اًن عمديكمل وإن 

فالظاهر عدم ، ةيان علم بالسراك فإن ،ال ة أويالسراعلم بي أن ماإف ،ىادة فسرياقتص بال ز إذا ماأو

 فإذا هيوعل، ثر من املثلكان أك إذا  ال تشمل مادلةفاأل، القصاص شرع للمقابلة باملثل إذ ،جواز القصاص

مع علمه ى نقص يف القصاص فسرنه إذا أ والظاهر، ةيالد أو ه القصاصيان علكة واقتص يعلم بالسرا

سر العظم ك كيف ذل حيث إنف كده من وسط اليده من الزند فقطع  ياجلاينقطع  إذا ماك، ةيبالسرا

  . التأمل إىل  حباجةاألولان املنع يف ك وإن ،كذلكان كة ياملوجب للسرا

 )عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن ،ناينكالى فقد رو، اًإمجاعضمن نصاً وية مل يعلم بالسرايمل  إذا ماأ

 وقال، حدأقتص من ي مل كان ذلكلو  : فقال،ةيالقصاص له دسألته عن رجل قتله : ث قالييف حد

  .ة لهيمن قتله احلد فال د :)عليه السالم(

  . )١(مثله )عليه السالم( عن الصادق، د الشحاميوعن ز

  . )٢(ل القرآنيمن اقتص منه فمات فهو قت: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن ،وىنكوعن الس

ة يمن قتله القصاص فال د: )عليهما السالم( هللابو عبد اأو جعفرو  أبقال: وعن الصدوق قال

  . )٣(له

  ومن قتله : ث قالييف حد )عليهما السالم( أحدمهاعن ، وعن حممد بن مسلم

                                                

. ١ ح٢٤ الباب ٤٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح٢٤ الباب ٤٦ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٤ ح٢٤ الباب ٤٧ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٣٥٣

  . )١(ة لهيالقصاص فال د

، احلد أو من قتله القصاص: ث قالييف حد ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، عثمان بن ىعلوعن م

  . )٢(ةيه دن ليكمل 

ة له ي فال داإلماممن قتله القصاص بأمر : قال ،)عليه السالم( جعفر أيب  عن،وعن حممد بن مسلم

  . )٣(يف قتل وال جراحة

   .)٤(ة لهيفال د القصاص أو ا رجل قتله احلدميأ :قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن ،وعن احلليب

ة من جهة االنصراف لغلبة عدم القتل وقد يعلم بالسرايمل   إذادها مبايي وتق،اتيها من الرواريغإىل 

  . كتقدم التأمل يف ذل

من ضربناه حداً : قوليمسعته : قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن ،يرواه الثور ما أن علميومنه 

  . )٥(نايته عليد فإن ومن ضربناه حداً من حدود الناس فمات، ناية له عليفمات فال دهللا من حدود ا

  .ك ذلأشبهما  أو هلهأب خاطر ي استحباباً لطاإلمام كتدارى مل علحي أن البد

ق ية بأقل من املوت مضموناً بطرين السراكمل ت، ة مضموناًيالسرا إىل ن املوت املستنديكث مل يوح

   .أوىل

لو  و،ءيالرب إىل ةيان خوف السراك إذا ني املتالصقنينساناط يف اإلي يف لزوم االحتإشكالال ، نعم

  .  املتقدمة لهدلة بعد عدم مشول األلألصل ،ضمن يءالربى إىل اقتص من جمرمهما فسر

   أو ةينه هل مات بالسراأو ،ال أم ةيادة عمديالز أن ثبوت إىل قيالطر مث إن

                                                

. ٥ ح٢٤ الباب ٤٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٦ ح٢٤ الباب ٤٧ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٨ ح٢٤ الباب ٤٧ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٩ ح٢٤ الباب ٤٧ص ١٩ ج:الوسائل )٤(

. ٣ ح٢٤ الباب ٤٦ ص١٩ ج:الوسائل )٥(



٣٥٤

  .ما يف سائر املواردك مك وعلم احلاقرارواإلنة يالبنف ألتف احب

 أو هيعل  فقطع اين،مات أو نصف جسمه مثالًشلل ى إىل  فسر، مثالًإنساند  يولو قطع اجلاين

ن من الشلل ياألمرال ك ألن ،إشكالن ضمان بال يكمل ، مات أو نصفه فشلى إىل فسر د اجلاينيه يول

 ك وقد صرح ببعض ذل،هيول إىل وبالنسبة، هيعل اين إىل  واملوت يف الثاين هدر بالنسبةاألوليف 

  .اجلواهر

 ، عدم العمدصالةأل ،فالقول قول اجلاين،  بل تعمدت:هيعل قال اينو، تأخطأ: ولو قال اجلاين

  .تهيعرف بنأ ألنه كوذل، ما صرح به الشرائعك عدم ترتب آثار العمد صالةوأل

اضطرب عند  ألنه ،ه بنفسهيعل ن ال بسببه بل بسبب اينكة ليزاد يف اجلنا إنه :ولو قال اجلاين

 ،ده من الزنديصبعه وباضطرابه سبب قطع إأراد قطع  إنه  مثالً، القدركبذل رد اجلاينيمل  ة مبايرادة اجلناإ

قام  إالّ إذا ،فعال العمدالظاهر يف األ ألن ،ديه قصاص اليعل يجرأ وإالّ ،ليلف بالدليك أن بعديفال 

ب ا ماء العنأ أو ،ا زوجتهأزعم نه أ يدعيشرب اخلمر مث  أو يزيني أن  فهو مثل،خالفهى ل عليالدل

  .صبع مثالًرادته قطع اإلإث علم منه العدوان بيخص حوباأل، رك املسريغ

ى  علالًيقام دلأ إالّ إذا قبل منهيراه مل كاإلى لو ادعنه أ وقد تقدم يف بعض املباحث يف احلدود

  .ه من املواردريغ إىل ،كذل

فاضطرب وحصلت ، ةيته العمديمن الزند جزاًء جلنا د اجلاينيأراد قطع نه أ املقتصى ولو ادع

من  ألنه ةيد  وال،ال عمد إذ  ال القصاص،ءيفال ش صدقه اجلاين فإن ،قطع من املرفق مثالً بأن ادةيالز

  .ان احلد والقصاص حبقك إذا ةيل السرايقب

 ورده، ضمنيقبل ومل ي بأنه :شف اللثام قالك أن ففي اجلواهر، علمأال  قال أو ذبه اجلاينكوإن 

   .ىفخيال  ه مايفبأن 

ى ل عليقام الدل إالّ إذا فعالة األياري اختأصالةملا تقدم من ، القاعدة قول اجلواهرى مقتض: أقول

  .وركصل املذؤثر يف رفع األيذبه ال  أو كوعدم علمه بصدقه ذبهكب وعلم اجلاين، خالفها

ب يذكالت ر صوريتكفصال بذيمل  وإن مامث إ  



٣٥٥

  .شملهمايهما  إالّ أن إطالق،اجلهلو

قتص يومن ال ، يف الطرف يرجينهما القصاص يف النفس يب يرجيل من كو: قال يف الشرائعه مث إن

  . قتص له يف الطرفيله يف النفس ال 

، خالف  والإشكال النه أ  إىلضافةباإل،  القصاصأدلةات إطالق :األولم كاحلى دل عليو: أقول

  . هي علمجاعاإلى ن دعوكميبل 

بعاض األ وم اجلملةك ملا عرفته من احتاد ح:وقال يف اجلواهر، كه املساليت علك فقد س:ما الثاينأ

   .ىنصاً وفتو

م اجلملة ك حنيب  التالزم العريفكولعله أراد بذل،  سابقاًكره لنص يف ذلكذ ظهر يليمل : أقول

، د منه بالتالزم عدم القصاص يف الطرفيعدم القصاص يف النفس استفى ل عليورد الدل فإذا ،والبعض

، كذل إىل عمدنه أ عزر لفرضية ويالد يعطيبل ، ب قصاصاًد األيد ابنه ال تقطع يب أقطع ذا  إفمثالً

ات ي ببعض الروا،الستفادته عرفاً ور الذي ال بأس بهكاملذ التالزم إىل ضافةستدل له باإلي أن نكميو

  : اخلاصة

 لرجل أصابه والده قود النه أ ىوقض: قال )عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، فيرواه ظر مثل ما

  . )١(ذا رواه الوسائل كقادية وال يون له الديكو، هريب من قطع وغيصابه عأه فيه فيب عليعييف أمر 

  . )٢()بيعي (بدل) تعنت (كورواه املستدر

  . )٣(قاد الولد بوالدةيو، قاد الوالد بولدهيوال : يوالرضو

  قتل الولد يو، قاد والد بولدهيال : قال ،)عليهما السالم( أحدمهاعن ، ة محرانيما رواأ

                                                

. ١٠ ح٣٢ الباب ٥٨ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح٢٩ الباب ٢٥٦ ص٣ ج:املستدرك )٢(

. ٢ ح٢٩ الباب ٢٥٦ ص٣ ج:املستدرك )٣(



٣٥٦

  . ىفخيما ال  ك،لهاينة ذيفال داللة لصدرها بقر، )١(ذا قتل والده عمداًإ

: قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، سيرواه حممد بن ق  يف الداللة مانيتاألول نيتيل الروايومن قب

 ة يقدر دى عل يته للذمياملسلم جناؤخذ من ين كول، وال يف اجلراحات، يف القتل يقاد مسلم بذميال

  . )٢(مثامنائة درهم يالذم

 عمدهم ،ان قصاصي الصبنيس بيل: قال ،)عليه السالم(علي  إىل سنادهإب، اتيرواه اجلعفر وما

  .)٣(ه العقليون فيك وأ،خط

  . دها املتتبعجيها مما ريغإىل 

 أن ما تقدم بعد نايفيفال ، نيتي الدنيفضل ما ب يعطيافر من املسلم وكقصاص الى ما دل علأ

ه هي من ال رية اليت ادعاها الشرائع وغيلكال إذ ،نهماية تقول بوجود قصاص النفس بي الرواكانت تلك

  . ما هو واضحك كة ال تنهدم بذليلكوال، قتص له يف الطرفيقتص له يف النفس ال ي

فله موضع ، وعدم العمل ا نيتي الدنيافر فضل ما بكة القصاص مع رد اليالم يف العمل برواكما الأ

  . آخر

  

                                                

. ١ ح٣٢ الباب ٥٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح٤٧ الباب ٨٠ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ح٣٣اب  الب٢٥٦ ص٣ ج:املستدرك )٣(



٣٥٧

  

  ))إذا غاب بعض أولياء القتيل((

ان كما عن مإو عن البلد إما اآلخر،ل وغاب البعض ي القتأولياءحضر بعض  إذا ):١٦مسألة (

 خ يف اخلالف واملبسوطيفعن الش، ك ذلأشبهما  أو ،عرف حملهيال  أو ،ان حمبوساًكما لو ك ،ي الرأإعطاء

 أو صغاراًبعضهم ان ك إذا ذاكو، ةي من الدنيضمن حصص الباقي أن فاء بشرطياضر االستوز للحجيإنه 

 أن ماك،  عندناكذلك إنه ويف املبسوط، هاأخبار الفرقة وإمجاع كذلى عل أن يف اخلالفى وادع، نيجمان

  .هي علشكالوظاهر الشرائع اإل، هإمجاعمعقد نه أ ةيعن الغن يكاحمل

  . ذنعدم اعتبار اإلى ه واضح بناًء علقاال وجه ما أن ىفخيوال 

 الذي هو ريامل بالتأخكال أو احلاضرى لعل وجهه ترتب الضرر عل(: فقد قال يف اجلواهر، هيما علأ

هم تقوم ورثيف وتون أو مي،ق انونيفيو بلغ الصيبيقدم الغائب وي أن  إىل وحبسه،معرض زوال احلق

احتمله  وإن ،هيل عليل عقوبة ال دليوتعج، القاتلى ر عل ضر،ةيامل بالدكاحلاضر الى رض أو ي،مقامهم

   .ىانته )ثاقيش واالستي مصلحة التعنيالفاضل يف القواعد مقدمة حلفظ حقوقهم ومجعاً ب

  .  وانون مقامهماريالصغ قوم ويلي أن القاعدةى مقتض: أقول

 ،)عليه السالم( الصادقعن ، والد أيب رواه مثل ما، لزومهى دل علي فال ريالتأخى ما ما دل علأ

وز جيو، قتليال : قال فقال ،باركد الاألوالعفا ن إ تيأرأ، باركسأله عن رجل قتل وله أوالد صغار و

  . )١(ةيطلبوا حصصهم من الدي أن ان هلمكرب الصغار ك فإذا ،بار يف حصصهمكد الاألوالعفو 

: قال )عليه السالم( اًيعلن إ :) السالمماعليه( هيعن أب، عن جعفر، سحاق بن عمارإوعن 

  . )٢(صاحلوا أو عفوا أو حبوا قتلواأ فإن ،واريبلغوا خ فإذا ،ربوايك أن ن قتل أبوهميانتظروا الذ

                                                

. ١ ح٥٣ الباب ٨٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح٥٣ الباب ٨٥ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٣٥٨

ن استعالمه كميان الغائب ك فإذا ،احلاضر والغائب ي حقنيالالزم اجلمع ب حيث إنف، ما الغائبأ

 ألنه ،م مقامهكقام احلا الّإو، ني احلقنيعاً بم مجك أخر احل،كذلكه بسرعة ؤين جمك أو مي،ةيبسرعة عرف

  . جمنوناً أو اًريصغ الويل انكوهو ما لو ، كد ذليؤييف الفرع الثاين ما  أيتيوس، الغائب ويل

 وله ،انون والطفل قتلت أم  إذاماك ،ستويفيأن  الويل حد حىتن أليكمل ، نيتابكخ يف اليفعن الش

 مجاعح اخلالف اإليوظاهر املبسوط وصر، ق انونيف أو يبلغ الصيب يبس القاتل حىتحي وإمنا ،جد أب أو

 أو ة مع املصلحةيوعلله اجلواهر بعموم الوال،  واحلبسريل من التأخكل يف كن الشرائع أشكل، كذلى عل

ح هنا ويف يضا وولده يف اإل،رشاد وحجر القواعد عن الفاضل يف اإلكذل يكوقد ح، عدم املفسدة

يف  اشاينكوال، يف حجر جامع املقاصد يكرك وال،كوالروضة واملسال ين يف احلواشيديوالشه، احلجر

  . نيثر املتأخركوأ، خيالش إىل  املصلحةةبل يف الروضة نسبة مراعا، حياملفات

  .رناه يف الفرع السابقكما ذكم الغائب هنا كح أن علميما ك، روهكعلم صحة ما ذي ومما تقدم

  .ت حق احملبوسيتفو إنه هين فكل، ت احلقيعدم تفوفقد استدل له ب، ما احلبسأ

  . هيما فى فخيال ، واحلبس أقل انتهاًء لسلطته منه ان قتل فقد انتهت سلطتهكن إ بأنه والقول

 ،فالة وحنوهاكثاق باليحفظ حق الطفل وانون والغائب باالست إىل ضافة باإل:والًأه يرد عليذ إ

 أن جاز الّإو، الزم انتهاء السلطة باحلبسيهاء السلطة بالقتل ال جواز انت أن ،اناًيحأ كن ذلكميما ك

رمبا بلغ الطفل ومل  إذ ،س مبحتميالقتل ل أن  إىلضافةباإل، ستحق القتليممن  أشبهه ومن ِركامل بس الزاينحي

  بل ، القتل ري



٣٥٩

  . رجراء القصاص وعدم االنتظاإثر من كد مقالة األيات تؤيوقد وردت روا، ةيالد أو العفو

 ني املؤمنريقتل أم: قال ،) السالمعليهم( عن جده، هيعن أب، عن جعفر، اتيرواه اجلعفر مثل ما

د األوالنتظروا يومل  )هللالعنه ا(بار ابن ملجم ك فقتلوا ال،والد صغارأبار وكوالد أوله  )عليه السالم(

  . )١(الصغار

 ،بيقتل الرجل وله أوالد صغار وغإذا  :قالإنه ) عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، رواه الدعائم وما

لعنه (من ابن ملجم  )عليه السالم( واقتص احلسن: قال، كفلهم ذل ائه القصاصيوطلب احلضر من أول

  . )٢(بلغواي أن نتظريأوالد صغار ومل  )عليه السالم( ولعلي )هللا

ان ك )عليه السالم(  احلسن أن اإلمام من جهةل الثاين ضعفايلعل يف االستدالل بأوهلما وذ: أقول

  . شكاليف مثله اإل ينبغيوال  )عليه السالم( اإلماماً من قبل يول

  إىلالنظر ألن ،ارهكنإينفع  مل ،كر ذلكمل الناقص أن أو كوملا جاء الغائب ، الويللو قتله مث إن

  .يففعله ممض، شرعاًالويل 

ة يأخذ الد ألن ال  أو،فوات احملللعدم  كفهل هلم ذل، روا وأرادوا القصاصكنأة فيخذ الدأإذا ما أ

ما أقر، احتماالن ،ةيرد الد وإن  القصاصكن له بعد ذليكة مل يخذ الدأ إذا ريبكما يف الك، مسقط

   .ى انتهأحدمهاوقع العفو من نه إذا أدلة املنصرف من األ ألن ،الثاين

 مجلة من إطالق بل ظاهر ،ةين الرجوع عن الدكمي ال كذلك، ن الرجوع عن العفوكميما ال كف

  . كات ذليالروا

  سألته عن قول : ث قالييف حد )عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن ،ح احلليبيفعن صح

                                                

. ٢ ح٥٥ الباب ٢٥٩ ص٣ ج:املستدرك )١(

. ٦ ح٥٥ الباب ٢٦٠ ص٣ ج:املستدرك )٢(



٣٦٠

 عفو أو يةيقبل الديهو الرجل : فقال ،)١(ميلأ فله عذاب كبعد ذلى فمن اعتد :عز وجل اهللا

  . )٢(عز وجلهللا ما قال اك ،ميلأفله عذاب  قتليف يعتديصاحل مث أو ي

ة مث يأخذ الديعفو ويالرجل : اآلية رييف تفس ،)عليه السالم( عن الصادق، عنه ،أخرىة يرواويف 

  . )٣(ميلأفله عذاب  قتله أو يرح صاحبهجي

صاحل  أو يةيقبل الديهو الرجل :  قال،اآلية رييف تفس ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، وعن مساعة

  .ماًيلأ اًعذابهللا فوعده ا، قتل أو يمثليء بعد فيجيمث 

  . )٤(مثله )عليه السالم(  عنه،ريبص أيب وعن

من قتل أي  :اآلية رييف تفس ،)عليه السالم( والصادق )عليه السالم( عن الباقر ،يالطربسى ورو

   .)٥(ة والعفويبعد قبول الد

  .ك ذلدلةبل ظاهر األ، اتيها من الرواريغإىل 

قالة فاحتمال صحة اإل ،املال واقتص مين عطينأ بأس ال: قال اجلاين بأن ،قالةإ حصل من اجلاينوإن 

 ،داً بعنوان رد القصاصيان مقكإذا  الويل هكلمياملال مل  رد اجلاينن إنه أ بل الظاهر، ال وجه له ليوالتبد

 م اجلاينيبل تسل، ستحق القتليقتل ملن ال  ألنه ،يف قتله حق للويل النه أ ماك، ل املال بالباطلكأألنه 

ة يف ي الدإعطاء أو ذا يف العفوكو ي،ة بدون وجه شرعك النفس يف التهلإلقاءمن  ألنه ،ل حرامنفسه للقت

  . الطرف

ه يان ولك، أشبهما  أو اء لهأقربلعدم ، اإلمامه يول وإمنا ،له ويل من الى عل جىننه إذا أ مث الظاهر

رشاد وجامع املقاصد ر واإليرة والتحرك عن لقطة التذكذل يكما حك، ةي يف العفو والقصاص والداإلمام

   كبل املسال، وجممع الربهان

                                                

. ١٧٨ اآلية: سورة البقرة )١(

. ١ ح٥٨ الباب ٨٩ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ح٥٨ الباب ٩٠ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٣ ح٥٨ الباب ٩٠ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ٤ ح٥٨ الباب ٩٠ ص١٩ ج:الوسائل )٥(



٣٦١

قل  ىتامي عن الكسألونيو: ة يف قوله سبحانهيوقواه اجلواهر لعموم الوال، ثركاألك إىل نسب ذل

  .)١(ريصالح هلم خإ

 نياألولن أ و،مث ظهر اشتباهه رآه صالحاً ما الويل  ففعلغائباً أو ،جمنوناً أو ،اًًريصغ الويل انكولو 

ه يته عليمن زعم وال ألن ،ويلنه أ  اشتباهه يفنيتب أو ،ان حاضراًكجراء والثالث  عند اإلنياملكانا ك

 يقياحلق الويل ة وأراديأخذ الدى أو ان عفك فإذا ،ان معذوراًك وإن فعله باطالً ان ماك، امالًكان ك

 رجعونيوهم  ة اجلاينكة من تريالدففي أخذ ، قتله دوايريومل  ان قتل اجلاينكولو ، أراده مها فعل ماريغ

ان الظاهر ك وإن ،احتماالت ،كون يف ذلري أو خي،املزعوم الويل  إىلرجعون أو ي،تهياملزعوم وال الويل إىل

  . األول

، قتله قصاصاً ان لورثة اجلاين ك، قتل اجلاينكومع ذل س بويليلنه أ علمياملزعوم  الويل انكلو  نعم

  . املزعوم حق يف هذا القتل ن للويليك مل ن أ القصاص بعدأدلة طالقإل

  

  

                                                

.٢٢٠:  سورة البقرة)١(



٣٦٢

  

  ))إذا عفى البعض وطالب البعض بالقصاص((

ه ريمال وغى  علولياءاألعفو بعض  أن ،مهاري وغكما يف الشرائع واملسال كاملشهور): ١٧مسألة (

ى ب من عفياملقتول بقدر نصى رد علي أن من أراد القصاصى ن علكول،  من القودنيسقط حق الباقيال 

  . تهيعن د

ه ي فقد جعلنا لولومن قتل مظلوماً:  قوله سبحانهإطالق بكاستدل املشهور لذل: أقول

  . )١(سلطانا

م أعن رجل قتل وله أب و )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت : قال،والد احلناط أيب حةيوبصح

 فقال ،ةيأنا آخذ الد: م األ وقالت،نا أعفوأ: بوقال األ، أقتل قاتل أيب أن دينا أرأ: فقال االبن ،وابن

ة حق يورثة القاتل السدس من الد يعطيو، ةياملقتول السدس من الد أم االبنفليعط  :)عليه السالم(

  .)٢(قتلهيولى ب الذي عفاأل

يف رجل قتل وله  ،)عليه السالم( ني املؤمنريأم إىل رفعه، هأصحابعن بعض ، ل بن دراجيمجى ورو

 قتل قتل وردي أن عفيأراد الذي مل ن إ :)عليه السالم( قال ،عفوين  أخرآل ا وأىبأحدمهاان فعفا يول

  . )٣( املقتول املقاد منهأولياءى ة علينصف الد

، سقط القتلية ال ي الدولياءاأل العفو وبعض ولياءاألرادة بعض إ من الًك أن ىحة تدل عليوالصح

أخذ البعض  أن ىالشهرة قائمة عل أن عرفتوقد  ،سقط القتليالعفو ال  أن ىة تدل عليالروا أن ماك

يف  اآلخر سقط حقي ال عفو البعض أن ى قام علمجاعاإل أن ماك ،يف القود اآلخر سقط حقية ال يالد

ويف ، صحاباأل إىل هري وغكونسبه املسال، ويف اجلواهر اجلزم بعدم سقوط القصاص بعفو البعض، القود

 مجاعة اإليح الغنية املرام وصريما عن ظاهر املبسوط وغاكها أخبار الفرقة وإمجاع إىل اخلالف يكحم

   .ىانته ، واحدريما اعترف به غك، خمالف مناى ه عليعدم العثور فى داً علي مؤأيضاًاملفروض ى عل

                                                

. ٣٣ اآلية: سراءسورة اإل )١(

. ١ ح٥٢ الباب ٨٣ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ح٥٢ الباب ٨٤ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٣٦٣

سقط يالعفو  أن ىل ما دل علب محجيولذا  ى،ث النص والفتويم من حم مسلّكفاحل، انكف كيو

، مذهب مجاعة من العامةنه أ كفقد نقل املسال، ك ذلأشبهما أو  ةيالتق أو االستحبابى القود عل

 أو ،ةيتق إليه نسب وإمنا )عليه السالم(علي  قلهيمل  بأن هيتق إما )عليه السالم(علي   عنكة بذليوالروا

تباع اخللفاء مبا أ فىتأ  أن اإلماموأ، اإلماممنهم ى فاتق )عليه السالم( ان هذا مذهب بعض اخللفاء قبلهك

  . لزموهم مبا التزمواأو مذهبهم من باب ه

 عمداً  قتال رجالًنيعن رجل )عليه السالم(  سأل الصادق،هللاعبد ا أيب ح عبد الرمحن بنيمثل صح

 عنهما القتل وطرح ئر دولياءاألبعض ى عفإذا  :)عليه السالم( فقال ،ينيالول أحد ى فعف،انيوله ول

  . )١(اعفوين مل يالذ إىل من أمواهلما ي الباقايدأعفا ون إ ة بقدر حصتهيعنهما من الد

ه يسهم له ف يعن الدم من ذ امن عف: قال )عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، سحاقإوما رواه 

  . )٢(ا الذي عفةة وترفع عنه حصي دريصيسقط الدم ويو، فعفوه جائز

 أحد ىفعف، انيمداً وله ول ع قتال رجالًنييف رجل ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، رواه زرارة وما

ى عفن إ ة بقدر حقهي عنهما القتل وطرح عنها من الدئ درولياءاألبعض عنه ى عفإذا  : فقال،ينيالول

  . )٣(ل ذي سهم جائزكعفو  :)عليه السالم(  وقالعفيالذي مل  ىلإمن أمواهلما  يا الباقيدأو

من  امن عف يف )عليه السالم( ني املؤمنريأمى قض :)عليه السالم( جعفر أيب عن ،ميمر أيب وخرب

  : قال، خوة عفا أحدهمإيف أربعة ى  وقض،عفوه جائز فإن ،ذي سهم

                                                

. ١ ح٥٤ الباب ٨٥ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٤ ح٥٤ الباب ٨٦ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣ ح٥٤ الباب ٨٦ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٣٦٤

  . )١(اة وترفع عنهم حصة الذي عفيتهم الديبق يتعط

ن إ تي أرأ،باركتل وله أوالد صغار وعن رجل قُ )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت، والد أيب وخرب

رب ك فإذا ،بار يف حصصهمكد الاألوالوز عفو جيقتل ويال  :)عليه السالم( فقال، باركأوالده ال اعف

   .)٢(ةيطلبوا حصتهم من الدي أن ان هلمك الصغار

  . )٣( الدم ارتفع القودأولياءواحد من  اعفإنه إذا  :يرو، هيويف الفق

قبل  فإن ،القتل زال ولياءاألعفا بعض إذا  :قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، وعن الدعائم

ة زال عنه مقدار ما عفوا عنه من يخرون قد عفوا من القتل والدان اآلكو، ةي الدولياءاألالباقون من 

  . )٤(عاًيء منها فهي هلم مجيمنهم عن ش أحد عفيعاً ومل ية مجيقبلوا الد وإن ،حصصهم

  

                                                

. ٢ ح٥٤ الباب ٨٥ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٥٣ الباب ٨٤ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٥ ح٥٤ الباب ٨٦ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ١ ح٤٤ الباب ٢٥٨ ص٣ ج:املستدرك )٤(



٣٦٥

  

  ))إذا كان للمقتول وليان((

ان ك فإن ،عن القصاص اه عفيكشر أن ينيالول أحد ىفادع، اني للمقتول ولانكإذا  ):١٨مسألة (

، كنة بذليام البي لق،ر هوكنأ وإن ،يكسقط حق الشر ،ث مت شرائط الشهادةيحبك ثان بذل  شاهدكهنا

  .اجلاين ويل إىل ،يكبقدر حصة الشر ةية الديون للمقر القصاص مع رد بقيكنئذ يوح

  : فله صورتان، ثان  شاهدكن هنايكمل وإن 

  . ةيالد إىل عن القصاصى عفنه أ يدعي أن :األوىل

  . ة معاًيعن القصاص والدى عفنه أ يدعي أن :ةيالثان

  

  ))الصورة األوىل((

  . ها مسائل ثالثيفف :األوىلما أ

  . يكصدقه الشري أن :األوىل

  . ذبهيك أن :ةيالثان

  . تاًكساى بقي أن :الثالثة

قتص مع رد ين  أون للمقريكث يح، وهبعفقام الشاهد أ إذا ماك مكون احليك :األوىلففي 

   .اجلاين ويل إىل التفاوت

 فإن ،هيترتب عليما  إىل نفذ يف حق نفسه بالنسبةين كول، ريه يف حق الغإقرار ذنفيمل : ةيويف الثان

ى عل أو اجلاينى عل إما ةيمن الد ب العايفيرد بقدر نصي إالّ أن ،وز له قتل اجلاينجيال نه أ هإقرارالزم 

عن  يك واحمل، واجلواهركع واملساليره الشراكما ذك ، إليهر عدم وصول ما أقر بهيتقدى عل ،العايف

  .ريرشاد والتحرالقواعد واإل

 أخذ العايف فإن ،رد التفاوتي أن هيفالالزم عل، ثر من حقهكأ فقد استوىف املقر ملا قتل اجلاينفإن 

مل  بأن اجلاين من ويل أخذ العايفيمل  وإن ، للتفاوتمستحقاً اجلاين ان ويلك اجلاين التفاوت من ويل

 أن أخذ بزعميمل  وإن ،من املقر فهو أخذ العايف فإن ،يف مال املقر ان استحقاق العايفك، ه مثالًيقدر علي

  . ره اجلواهركما ذك، دسه يف مالهي أن العايفى  علنا كحقه يف مال اجلاين

  : ده مجلة من النصوصيؤيو



٣٦٦

حممد بن شهاب ن إ :ل لهيق )عليه السالم( نياحلسعلي بن ن إ :ثييف حد ينيلكالى فقد رو

 علي بن فقال له، فلما رآه حممد بن شهاب عرفه، دنا منه لم فخرج حىتكتيس ياختلط عقله فل يالزهر

 فقال له ى،ما تر  فدخلينقتلت رجالً، صبت دماًأ فةًيت واليول: قال ،كما ل :)عليه السالم( نياحلس

مث ، تي مما أتيكعل  مينأشد خوفاًهللا  من رمحة اكأسي من يكنا علأل: )عليه السالم (نياحلسعلي بن 

ا يف هلقأت الصالة فيظر مواقنامث اجعلها صرراً : قال، بواأقد فعلت ف: قال، ةيعطهم الدأ: له قال

  . )١(دارهم

: قال ،وبته ما ت رجالًرجل قتل :)عليه السالم( هللايب عبد اقلت أل:  قال،فيالضعى سيوعن ع

ن من نفسهكمي ،قال ،قتلوهي أن افخي: قلت :ةيعطهم الديفل ،قال ،كعلموا بذلي أن افخي :قلت :

هم امرأةيلإتزوج يف ،قال، كذلى تطلعهم عل أن افخي: قلت: نظر يجعلها صرراً مث لية فيالد إىل نظريفل

   .)٢(لقها يف دارهميت الصالة فليمواق

  . اتي من الرواك ذلريغإىل 

 أن ماك، الصالة إىل م ذاهبونن أليس أهل الدار موجوديت الصالة الوقت الذي ليواملراد مبواق

 كشين يانوا متعددك إذا ما ال، هيلإصل املال يواحداًً  الويل انك إذا يف مقام مانه أ نيتيالظاهر من الروا

  .حسب حصصهم هميلإبوصول املال 

  . خربهمأ إذا قتلوهيبهم له فال  حيسببنه أ هميلإج يواملراد بالتزو

ى ل عليدل دليث مل يوح ،اجلاينى ثبت حقه عل ألنه ،بهيذكوته حال تكون حال سيك: ويف الثالثة

  . هيلإصال حقه يإان الالزم ك مكه وال بالشهود وال بعلم احلاإقرارسقوط حقه ال ب

  

  ))الصورة الثانية((

 ملا  فإنه،ة معاًيعن القصاص والدى عفاآلخر  الويل ن أينيالول أحد ىأدع إذا وهي ما: ةيما الثانأو

   رد التفاوتي أن ان الالزمك ،ثر حقه بقدر حق العايفكقتل أ

                                                

. ١ ح٣٠ الباب ٥٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٤ ح٣٠ الباب ٥٤ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٣٦٧

   .ال أم ئاًيش اجلاين من ويل سواء أخذ العايف، هيلإقبله دسه يمل  وإن ،عطاهأقبله ن إ ،اجلاين ويلى عل

ه يعطيث ال يح، ة معاًين القصاص والدعى ه عفيكن شرإ:  صورة قول املقرني الفرق بنيوذا تب

ه يعطيث يح، ةيالد إىل عن القصاصى ه عفيكن شرإ:  صورة قول املقرنيوب، ل حالى كالتفاوت عل

   .اجلاين ه التفاوت من ويليكصل شرحيمل  إذا التفاوت

 ىتح أو ،ةيالد إىل سواءى  عف،عمرو مثالًكه يكشر بأن ،د مثالًيزك يكنيالشر أحد لو أقره مث إن

،  حصته من مال اجلاينيستويف أن املقر يكان للشر ك،عمرو اجلاينك يك قتل الشركوبعد ذل، ةيعن الد

مل  فإذا ، وبالذاتأوالً اجلاين ويلى  علمثالً هيحصته من دم أبيطلب  ألنه ،أو من مال الشريك كعمرو

  . ثر من حقهكأ عمرو استوىفك يكالشر ألن ،يكان له الطلب من الشركعطه ي

هما شرائط يواجتمع ف ،ىعفنه أ الثالثى فشهد اثنان منهم عل، أولياء ثالثة كان هناكه إذا  إنمث

  .اآلخر يكالشر أو ،باًيون الشاهد الثاين غريك أن نيال فرق ب إذ ،الشهادة نفذت يف حق الثالث

 إذا ماك، ة مطلقاًيسقط القود والد ى،عف بأنه الثالثى  الثالثة علولياءاأل من نيل اثنكولو شهد 

ى ر علكوشهد عمرو وب ،ىنه عفأعمرو ى ر علكد وبيوشهد ز ،ىنه عف أركبعلى د وعمرو يشهد ز

   .ىعفنه أ ديز

ون يكفال ، لعله اشتبه إذ ،نيخرعف مع قبول شهادته يف حق اآليمل  إنه ل واحد منهمك قولو

  .عفيمل نه أ اذباً عمداً يف حق نفسهك

ن له يكر ملبادرته يف ما مل يه تعزين عليك مل ،القصاصى إىل ه عفكيشر بأن  املقريكبادر الشروإذا 

 فال عص باملبادرةيمل نه أ معناهى  عفيكالشر أن هؤادعا إذ ، املقامرير يف غيقلنا بالتعز وإن ،ل احلقك

  . للشبهة الدارئة عن احلدكوذل،  اجلواهركما صرح بذلك، ريتعز

 إعطاءه يان علك ،ةيوعن بعض الد عن القصاصى عف اآلخر هيكشرن إ :يكنيالشر أحد ولو قال

النصف ى عطأ، ةيعن ربع الدى ه عفيكشر أن ى لو ادعمثالً،  بالنسبةيكوللشر اجلاين التفاوت لويل

   .ي بالتساويكوالشر الويل  إىلهيعطيالذي 



٣٦٨

  

  ))إذا اشترك من يقتل به ومن ال يقتل يف قتله((

 أو ،ه يف قتل الولدريب وغاأل أو ، مسلمريلم يف قتل غ املسري املسلم وغكاشتر إذا ):١٩مسألة (

املسلم ال  ألن ،ئب وال اخلاطوال األ قتل املسلمي مل ،إنسان والسبع يف قتل نساناإل، أو ئواخلاط العامد

رد املسلم القاتل ي و،ب والعامد األريافر وغكقتل الي وإمنا ،ئب بالولد وال اخلاطاألوال ، افركقتل بالي

ورثة الولد ى ة عليب نصف الدرد األيما ك، ريه التعزيعل أن ماك، املقتول ية للذميه من الديعلمقدار ما 

 من ئنفس اخلاطى ء عليوال ش، املقتول ويلى ة علي نصف الدئرد عائلة اخلاطي و،أيضاًعزر ياملقتول و

  .ةينصف الد اجلاين ويلى املقتول عل رد ويليو،  مع السبع وحنوهكترقتل املشيو، ريتعز أو ةيد

 حسب كل ذلك، عاقلتهى عل ال، نفس القاتلى ة عليانت الدك،  بالعمدهاًي شبأًان خطكوإذا 

  .ى عندنا نصاً وفتوكء من ذليخالف جنده يف ش ويف اجلواهر بال، القواعد العامة

خدشه  إذا ماك أحدمها إىل ان القتل مستنداًكإذا  إما ، يف القتلكان اشتراك إذا مايله فكوهذا 

هو واضح بال كما  ، اآلخرالقاتل هو وإمنا ،رشهاأ إالّ هين عليكمل ، هلا يف القتل ثرأ مما ال ة خدشأحدمها

  . وال خالفإشكال

، ل واحد من هذه الفروض بعض العامةكوخالف يف ( : عند قول الشرائع مبا تقدمكقال يف املسال

  عامداًأحدمهاان كحلقوا به ما أ و،مهاأحدى ال قود عل أن ئ العامد واخلاطكفمنهم من قال يف اشترا

افقنا يف مسألة وو، أحدمهاى قصاص عل ال إنه ب األيكومنهم من قال يف شر، ه العمديشباآلخر و

   .ىانته )القصاص عنهم ييف نف ي اخلاطيك السبع لشريكحلق شرأومنهم من ، والعامد ئاخلاط

 نيته وبي دنيمع رد التفاوت ب، ه القصاصيان علك ئب واخلاطاملقتول قتل املسلم واأل ويل أن ولو

  .املقتول ورثة ويلى ة عليه من الديما عل

مهم كح أو ،مناك أجراء حنينا بري خت،من أهل مذهبنا أو ،ن من أهل ملتنايكولو راجعنا من مل 

   إىل سلم املسلمين ال كل، مهمكه حيجروا عليأهل ملتهم ومذهبهم ل إىل مهميتسل أو ،هيعل



٣٦٩

  . )١(الًي سبنياملؤمنى ن عليافركللهللا عل اجيلن نه  أل،افركال

 معه يف كان القاتل املشترك وإالّ ،ن السبع آلةيكمل  إذا هو إمنا  السبعكرناه من اشتراكما ذ مث إن

  . ما تقدم يف بعض املباحث السابقةك، املك بالقتله قاتالً

  

                                                

. ١٤١ اآلية: النساءسورة  )١(



٣٧٠

  

  ))احملجور عليه وحق القصاص((

ما مل  خالف يف  والإشكال بال، فلس له حق القصاص أو سفهه لياحملجور عل): ٢٠مسألة (

القاتل  يرض إذا وحىت،  منهكس ذليول، هما باملالي الختصاص احلجر علكوذل، ستلزم القصاص املالي

  . هيس بواجب عليسب لكوالت، س تصرفاً يف مالهيل ألنه ،ه القبوليب علجيببذل املال مل 

  . التصرف يف املالك ألنه ،ك له ذلنيكاستلزم القصاص الرد مل  إذا نعم

فاًء للقصاص ياستى سمي ال كوذل، همايجازة ولإقتل بالجنون فلهما  أو ه لصغريما احملجور علأ

ان يف قتلهما ك وإذا ،احلق ء فقد استويفيال شنه أ فالظاهر جازة الويلإولو قتال بدون ، ما هو واضحك

  .ىلنص والفتوما يف اك أعمدمها خط ألن ،العاقلةى ان علكرد 

الغرماء ى قسم عل، مساو أو ثركأ أو ةيان أقل من الدكسواء ، مالى عل يمث يف املفلس لو رض

ولذا قال يف ، س تصرفاً يف املاليل ألنه قلاألى وز له الصلح علجي وإمنا ،سبهايكموال اليت ه من األريغك

  . ه واملفلس العفو جماناًيوللسف: اجلواهر

للمرأة  أو ،جرة املثلأجرا أنفسها بأقل من ؤي أن افلهم، صالنهحي ل مالك يف كذلكو: أقول

صاحلوا  أو ياعفوي أن وللورثة، مثلة من األك ذلريغ إىل ،ح نفسها بأقل من مهر املثلكتن أن املفلسة

  . دلة األإطالقشمله يف حقهم ألنه ،نيت دياملى ان علك وإن ،قلباأل

بل يف ، كوقرره املسال، ما يف الشرائعكاه يل ووصاون املقتوية صرفت يف ديخذوا الدأنعم لو 

  .هيه علي بقسممجاع بل اإل،إشكال وال به خالف معتد اجلواهر بال

   :اتيه مجلة من الروايدل عليو

ن يه ديتل وعلعن رجل قُ )عليه السالم( احلسن الرضا أبا سألت، ديد بن سعيففي خرب عبد احلم

   ،نيقضوا الدي أن هميأعل، قاتلهة من ي وأخذ أهله الد، ماالًكتريومل 



٣٧١

  . )١(نيقضوا الدي أن همية فعليأخذوا الدن إ :قال ،ئاًي شكتريوهو مل : قلت، نعم: قال

ى يف رجل أوص ،)عليه السالم(علي  عن ،) السالمماعليه( هيعن أب، عن جعفر ،وينكويف خرب الس

   .)٢(تهييف وصته داخل يثلث د :)عليه السالم( قال ،أًتل خطبثلثه مث قُ

  . هرياث وغريتاب املكور يف كمها مما هو مذريغإىل 

  أوأصالةً ،ثركأ أو أقل أو  بقدرها،صلحاً أو ة استحقاقاًيتؤخذ الد أن نيال فرق بنه أ علميومنه 

   .ى النص واملناط والفتوطالقإل، رداً

  

  ))قصاص الورثة وضمان ديون امليت((

مل  إذا ونيه من الديفاء القصاص من دون ضمان ما عليللورثة استوز جيهل نه أ م اختلفوا يفمث إ

  : نيقولى  عل،فائهايباست ية تفكت ترين للميك

، همري واجلواهر وغكواملسال، تبهكثر كس واحملقق والعالمة يف أيدرإما عن ابن ك، اجلواز: األول

نا ك وإن ،مجاعه اإلحيصر أو األولبل عن ظاهر ، ومن تأخر عنه سيدرإ ابن ك القائل بذلاألخريبل يف 

  . نتحققهمل 

 والصهرشيت وابن زهرة يب الصالحأو يوالقاض ييب علأو خية الشيما عن اك ،عدم اجلواز: الثاين

  .هي علمجاعة اإليوعن الغن، املشهور إىل بل عن الدروس نسبته، نيالد يوصف يدركيوال

، )٣(ه سلطانايقد جعلنا لولف: قوله سبحانهك ، القصاصأدلة إطالقب :وناألولاستدل 

   .ى املدعمجاعواإل املعتضدة بالشهرة احملققةخر  األاتطالقمها من اإلري وغ)٤(النفس بالنفسو

ن يه ديتل وعلعن رجل قُ )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت، ريبص أيب خبرب :واستدل اآلخرون

  ن ي الدأصحابن إ :فقال ،نيه ديهبوا دمه لقاتله وعلي أن ائهي فهل ألول،س له ماليول

                                                

. ١ ح٢٤ الباب ١١١ ص١٣ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٢٣ الباب ١٧١ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣٣ اآلية: سراءسورة اإل )٣(

. ٤٥ اآلية: سورة املائدة )٤(



٣٧٢

  . )١(فال وإالّ ،ة للغرماءيه دمه للقاتل ضمنوا الدؤايوهب أول فإن ،هم اخلصماء للقاتل

 رجل قتل كجعلت فدا: قلت له ،)عليه السالم( بن جعفرى احلسن موس أيب عن اآلخر،ويف خربه 

وهبوا دمه ضمنوا ن إ :فقال ،لقاتلهبوا دمه لي أن هؤاي وأراد أول،ن وماليه دي وعلأًخط أو  متعمداًرجالً

ن من سهم ي الداإلمامعنه ى دأقتل عمداً قتل قاتله ون إ :قال ،م أرادوا قتله فإ:قلت، نيالد

ائه من يأولى ن عليمن الدى فعل، ةيالدى ه قاتله علؤايقتل هو عمداً وصاحل أول فإن :قلت، نيالغارم

  فإنههؤايها أوليته اليت صاحل علينه من ديؤدوا ديبل  :)لسالمعليه ا( قال ،نيمام املسلمإى عل أو ،ةيالد

  . )٢(هريته من غيحق بدأ

 مع التزامهما بالعمل كالظاهر من الوسائل واملستدر أن  من االختالف حىتنهايات ملا بيوهذه الروا

وموافقتها ، هتكن يكظهر من احملقق يف حميما كوندرة القائل ا ، هايات حسب القدرة التوقف فيبالروا

 القود ني وب، اهلبة فجوزها للوارثنيب األوىلة يق الرواي وتفر،عراض املشهور عنهاإو، يف اجلملة للعامة

فالذي ، ات اطالقواإل ص العموماتيصل ختكشي ،نيت حق الديان يف تفوكما مشترأ مع ،وزهجيفلم 

  . العاملهللا وا، ثر وتأمل أعمقكبع أتت إىل انت املسألة حباجةك وإن ،قرباملشهور هو األ إليه ذهب

ات اليت ي مجلة من الرواكذلى ما دل علك، نين من سهم الغارمي الدإعطاءبعد وجوب يمث ال 

  .اةكتاب الزكرناها يف كذ

رد ين وورثة ممن مل يه ديوعل هيعل مات اين إذا تالف الطرفإم القصاص والعفو يف كح أن ماك

 طالق وإل،اقتصى أو عف إذا قول بالضمان للوارثيمن  إىل  بالنسبةكلوحدة املال، م القتلكة هو حيالد

  . قول املشهور إىل  بالنسبةدلةاأل

  

                                                

. ١ ح٥٩ الباب ٩٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح٥٩ الباب ٩٢ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٣٧٣

  

  ))إذا قتل واحد مجاعة((

ال  إذ ،واحد إالّ ات بعدد من قتليه قتل واحد وديان علك ،مجاعةقتل واحد  إذا ):٢١مسألة ( 

  .ذاكتان وهيه قتل وديان علكقتل ثالثة  فإذا ، مسلمامرئطل دم يوال ، رار القتل لهكن تكمي

فله ثلثا ، ثلث حقه ل واحد استوىفك ألن ، الثالثةأولياء نيتان بيقتله الثالثة معاً وزعت دفإذا 

  .تاني هي دنيوثالثة ثلث، ةيالد

 يف إشكالوال ، امل يف قتلهكل حق كل إذ ،االثنان منهم بقتله أو بادر أحدهمي أن نيوال فرق ب

  .قتصيفالالزم القرعة ملعرفة من  لكل أمر مشكالقرعة لقال  ي حىتاألمر

 إذ ،نهم بالنسبةيوزع املال بيث يح، ل حقهم يف مال له بقدر أحدهميس املقام من قبيما لك

 رية لغيان البد من الدكن اجلمع كميث ال يوح، منهم أحد لك نص القصاص حق لإطالقى مقتض

  .حدهمأفاء ياست أو فاء احلق معاًي يف استينيانوا متساوكح يث ال ترجي وح،حدهمأ

اجلمع ى مقتض ألنه فاءي يف االستكاالشترا أو ،حق بسبقهأ ألنه سبق حق األمي فالالزم تقد:ليولو ق

 القصاص أدلة  إذ إطالق،ون احلق له فقطكستلزم يحدهم ال أل السبق يف قتل اجلاين بأن رد،  احلقوقنيب

 تانيه قتل وديفاء صار علين االستيكث مل يح إذ ،كوجب االشترايع ال يفاء اجلميان استكمإوعدم ، نعهمي

حدهم أقتله ي أن خصوصى ل عليما ال دلك، كخصوص االشتراى ل عليوال دل ،يف ما لو قتل ثالثة

ة للشخص ية الثانيالد ىعطيو ةيأخذ الدي اثنان وكشتري أن ىل علي ال دلكذلكو، خرانة اآليأخذ الديو

  .ةي القصاص والدأدلة طالقإل، ل جائزاًكان الكالصور ى حدإى ل عليدلث ال يوح، الثالث

   : بأمورنيتي وده قتالًيعل أن رناه منكما ذى ورد علأورمبا 

  . ثر من نفسهكأى عل ينجيال  اجلاين أن ورد من ما: األول

  . ال صلح يف املقامنه أ واملفروض، صلحاً إالّ ة ال تثبت يف قتل العمديالدن إ :الثاين

   عن، رهكعمن ذ، انكرواه ابن مس ما  يف،ةية عن الديوت الرواكس: الثالث



٣٧٤

  .)١( قتل مكثر من ذلكأ أو نيقتل الرجل الرجلإذا  :قال )عليه السالم( هللاعبد اأيب 

ال  اجلاين أن وهي، ةيقية حقيراد به قضي أن نكمي ،جممل اجلاين ينجيال  إذ ى،فخيل ما ال كويف ال

 لسبقه إما أحدهم لو استوىفنه أ  واحد يفريولذا ذهب غ ،أخرىته ال تقابل بنفس يفجنانفسه  إالّ كلمي

وموضع من ، رشادوالفاضل يف اإل علي يبأما عن ك، ةيالد  املستوىفريلغ أن ،ملبادرته أو بالقرعةأو 

  . هري وغك واملقداد واختاره املسال،حيضا من اإلني ورآه يف موضع،القواعد

بل عن املبسوط واخلالف ، ديد والشهيس والرباج والسعيدرإمحزة و  وبيننيخيشعن ال يكاحمل نعم

  .الواجب القصاص وقد فات حمله ألن ،فاء أحدهمي باستنيسقط حق الباقينه أ ،هي علمجاعاإل

 ،يرد هذا الوجه االعتبارية ي القصاص والدأدلةمة مطلقات يبضم طليال ل يدلن إ :هيوف

  أو،حيذن صحأذن له أصلم من ال  أو ،حي صحنيعى فقأ أعم ذاإتزمون به يف ما ليم ال أ إىل ضافةباإل

سقط القصاص  ث ال عضو للجاينيقال حيفهل ، ك ذلأشبهما  أو ،حينف صحأنف له أجدع من ال 

  .وقد فات حمله الواجب القصاص أن ة حبجةيد وال

د وال رجل يوال  إنسان نيميومسألة من قطع ، يف مسألة من قطع فرج امرأة أيتيه ما سيدل عليو

ستدلون ذا ي ال كذلكو، ةيالدى على ث دل النص والفتويح، التعاقبى مجاعة عل يديأقطع  أو ،له

  . ك ذلريغ إىل ،امرأة يرجل قطع ثد أو ،ر رجلك ذتلسقوط احلق يف امرأة قطعى الوجه االعتبار

فقد  إذا مايال ف، اًيان موضع القتل باقك إذا ما هو يف إمنا ة بالصلحيثبوت الد أن :الثاينى رد عليو

ة يبل تقدم يف روا،  املقتولأولياءمن خلصه  من قتل وهرب ومات ويف ة يفيفتوا بالدأولذا ، موضعه

  ما ك،  عمداًاًإنسانان قد قتل كنه أ معنه أ يالزهر

                                                

. ١ ح١٥ الباب ٣٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٣٧٥

  . )٢(أيضاًسور ي املليده دليؤيبل ، )١(ةي أهله الدإعطاءأمره ب )عليه السالم(  أن اإلمام،هو ظاهر نصه

 مثل عدم تعرضها لسائر كوذل، العدمى دل عليال  ةيعدم تعرض الروان إ :الثالثى رد عليو

 إىل ،فرك والسالمون مثلهما يف اإليكو ، أباًونيكال  بأن نيات لقتل الرجل بالرجليالشرائط واخلصوص

  . ك ذلريغ

  . س حبجةيمن مفهوم اللقب الذي ل إنه :واحلاصل

 نيخياجلواهر حسب مذهب الشى فتوك ،ني القولنيتردد احملقق يف الشرائع ب أن علمي مومما تقد

  . ظاهر الوجهري غ،تباعهماأو

  : بأمور إليه استدل الثاين ملا ذهبوإن 

وعدم بطالن دم املسلم : قال، اخلالف واملبسوط يإمجاع و،صلاملعتضد باأل ،اجلاين ينجي ال :أقواها

 الفرض الذي ريغى له علين ترتكميومعارض باخلرب املزبور  ،ة اجلاينكترى ونه عل كيقتضيال نه أ مع

  .عرض له البطالن بفوات احملل

ولو فرض التعارض ،  مقطوع العدممجاع واإل،لي الدلان له مع وجودكصل ال ماأل أن هيرد عليإذ 

  . رهكما ذال  )اجلاين ينجيال ( رينهما مبا تقدم يف تفسيب ان اجلمع العريفك ني اخلربنيب

 القصاصى قدر بعضهم عليان ال  أو ك،بدونه أو مالى  علنيبعض املستحقى عف فإذا انكف كيو

  . هميقتل ول اجلاين أن ئاً لفرضيضمن شيوال ،  القصاصنيان للباقك، أشبهما  أو ولدألنه 

  عمداًنيسألته عن رجل قتل رجل: قال )عليه السالم( هللاعبد ا أيب ح عبد الرمحان بنيويف صح

أخذوا ي أن أحبوا وإن ،اعفوين مل يقتله الذي: فقال ،خرون اآلىبأ وأحدمها أولياءى  فعف،أولياءوهلما 

  . )٣(ة أخذوهايالد

                                                

. ٢ ح٣٠ الباب ٥٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢٠٥ ح٥٨ ص٤ ج:وايلغال )٢(

. ٣ ح٥٢ الباب ٨٤ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٣٧٦

ى عل أو ، مثالًبالًهم جيعلى ألق بأن ، قتل الواحد اجلماعة دفعةنيال فرق يف ما تقدم به مث إن

  .التعاقب

أخذ ي أن اجلاين ويلى ان علك، حدهمأل س بويليل  أجنيبإنسان الذي قتل مجاعة ولو قتل اجلاين

 ، عمدريبغ جنيبقتله األ إذا هذا، ةيل واحد دك ني املقتولأولياءى رد عليو، ة واحدةيد من القاتل للجاين

ة كام من تري دني املقتولأولياءى رد عليو،  القصاصأدلة طالقإل، قتلهي أن ان للويلك قتله عمداًإذا إما 

  .صبهاينالم القواعد وشارحه األكرناه هو الظاهر من كذوما ، اجلاين

قتله ياللص املهاجم الذي ك قتله من له قتله أو ،قتله احلد أو ،مات أو ،لو قتل القاتل نفسهو

  أحد أولياء،حبق ون القاتل لهيك أن ني فرق بريمن غ، تهكات يف تريانت الدك، صاحب الدار مثالً

ها القاتل يصاحب الدار اليت هجم عل أو ،م فقتله حداًكاف احلايسالويل  انك إذا ماك ،ال  أونياملقتول

  . ما هو واضحك، ة بسببهيتسقط الد س بقصاصه حىتيل ياحلد أو يهذا القتل الدفاع إذ ،فقتله دفاعاً

ان القاتل ك إذا مايم فكظهر احليما ك، ثركأ أو نيالم يف ما لو قتل مجاعة اثنكظهر ال ومما تقدم

  . ك ذلريغ إىل ، وامرأةرجالً أو ،نيامرأت أو ،نيقتل رجل

  



٣٧٧

  

  ))التوكيل يف استيفاء القصاص((

 مجاعويف اجلواهر اإل، فاء القصاصيل يف استكي والخالف يف صحة التوإشكالال ): ٢٢مسألة ( 

 فاءينون من استكتمي ال ني املقتولأولياءغالب  فإن ،ةريالة وللسك الوأدلة طالق إلكوذل، هيه عليبقسم

  .ما هو واضحك، القصاص بأنفسهم

  : وهنا صور

، أشبهما  أو جنون أو  لطفولة،لكة املويظهر عدم صالحيفاء القصاص مث يله يف استكوي أن :األوىل

وال ،  حقريقتل بغ ألنه ،ةيل الدكيالوى ون عليكو، ةيعلم عدم الصالحيوهو ال  لكيالو وقد استوىف

ى ن السبب أقوأل  أو،حمسننه أ باعتبار أو ، لالنصرافكذل قتل العمد ال تشمل مثل  إذ أدلة،قصاص

علم قبل  وإذا ،قتل عمد ألنه ،ه القصاصيان عل كوعلمه مث استوىف ن استوىفيكمل  وإذا ،من املباشر

  . ما هو واضحكه القتل يفاء حرم علياالست

ى الة انتفكضوع الومو ألن ، موضعهريفائه وقع عزله يف غيل بعد استكيل الوكعزل املو إذا :ةيالثان

 القصاص باله يان عل كاستوىف فإن ،فاءيز له االستجيفائه وعلم بالعزل مل يولو عزله قبل است، ءيوال ش

 عزل بالعزليل ال كيالو بأن قلنا فإن ،علم بالعزل واستوىفيمل  وإن ،ما يف اجلواهرك إشكالخالف وال 

قلنا باالنعزال  وإن ،لكيوهو و استوىف ألنه ،ةيد واله يال قصاص علنه أ  يفإشكالبلغه العزل فال يمل إذا 

ل كاملو إىل رجع اية ويه الديوهل عل، لعدم حتقق موضوع القصاص، مبجرد العزل فال قصاص قطعاً

من  إىل رجعياملغرور (لقاعدة  ،ما حقق يف موضعهك، شترط يف ضمان الغار قصده الغرريذ ال ، إالغار له

 ،مثالً ديالقاتل قتل أب ز ألن ،أحدى ء عليوال ش، من املباشرى السبب أقون  أل،ةيه ديس عليل أو ،)غر

  . األولحوط ان األك وإن ،ما عن جممع الربهانك، الظاهر الثاين، قتل القاتل بهيد بتسبيوز

س من يل ألنه ،ه القصاصيس عليول، ةيه الديان علك واستوىف يل بالعزل مث نسكيعلم الون إه مث إن

  .ولو النصراف عن مثله، القتل عمداًً

  ى ولو ادع



٣٧٨

ذا لو كو، القصاص نوع منه ألن ، عنه احلدئذبه دركان مبا حصل لنا شبهة يف صدقه ويالنس

  . مبا أوجب الشبهة ،ال أم ل بعزلهكيهل علم الونه أ  أو،ال أم عزلنه أ ل يفكل واملوكياختلف الو

 ،ما يف اجلواهرك، مكل فال حكيفاء الويان بعد استك فإن ،ل عن القصاصكاملوى لو عف: الثالثة

ه يان عل كينس وإن ،نسيمل  إذا ه القصاصيان علك ل مث استوىفكيفائه وعلم به الويان قبل استكوإن 

ان حاله حال  ك،ل واستوىفكيعلم به الويفائه ومل يان قبل استك وإن ،ةيملا تقدم يف الصورة الثان، ةيالد

  . هيالم فكوقد تقدم ال، العزل

ل كيوقد علم به الو ان قبلهك وإن ،ءيفاء فال شيان بعد االستك فإن لكمات املو إذا :ابعةالر

ن غرور يكمل  ألنه ،لكة املوكتر إىل رجع اي وال ،ةيه الديعلم به فعليمل  وإن ،ه القصاصيفعل واستوىف

  .  فتأمل،غرنه أ ت يف املقامياملى صدق عليال  إذ ،من أحد

  .الةكالوكذن واجلعل واإل، الًكين ويكل ومل كيونه أ زعمإذا  ظهر حال ما ومما تقدم

  . العاملهللا وا، مه بفروعه مما تقدمك ظهر ح، الطفلربكقتص فظهر  إذا الطفل ويل أن ماك

  



٣٧٩

  

  ))ال يقتص من احلامل حىت تضع((

ان كبل ولو ، ةي ولو جتدد محلها بعد اجلنا،تضع محلها قتص من احلامل حىتيال ): ٢٣مسألة ( 

  .ان احلمل عن زناكولو ،  فراراً عن القصاصكلذ

شف اللثام كويف ، خالف أجده ويف اجلواهر بال، ده الشرحانيوأ،  الشرائعنياألول نيمكر احلكذ

 أحدمها فقتل ان متالصقان مثالًإنسانان ك إذا ماك، وزها الشارعجية مل يجنا ألنه كوذل، هياالتفاق عل

ث ال يح، تابهكما تقدمت يف ك ات احلدوديده روايؤيو، ضاًأي اآلخر وجب قتليان القصاص كمما 

  . )ما يف بطنهاى ل عليها ال سبيل عليان سبكن إ( بأنه هايوقد علل ف، احلاملى احلد على رجي

ان ك إذا بل وجب، جاز ثيفعله العلم احلديما  ك،تضرر بهين نقل احلمل مبا ال كمألو  نعم

  .ب احلدود يف باكذلكو، تي معرضاً للتفوريالتأخ

جمرد االحتمال  ألن ،ز القصاصجي مل أيضاًة كانت هي شاكه وي فكولو ش، حتقق احلمل إذا هذا

  .  يف مثل النفساًيان عقالئك إذا افك

 ان احلمل حمتمالًك وإن ،مارات وال ادعته جاز القصاصن األكمل ت بأنه ما يف اجلواهر علميومنه 

 كذلك، اًإنسانون يك أن تملحيما  يرمي أن وزجيما ال كف، اطيقاوم االحتيصل ال األ إذ ،هري وغلألصل

  .يف املقام

ما جزم به العالمة وولده كنة ين بكمل ت إذا ذاك و،إشكالنة فال يانت بكولو ادعت هي احلمل و

:  قال سبحانه،مصدقة ألا ، الشرائع وجوباًك واحتاط بذل،همريوغ يليردبواأل يكركدان واليوالشه

 رحامهنأيف هللا تمن ما خلق ايكأن  ل هلنحيوال)تاب الطهارةك رناه يفك مما ذك ذلري ولغ،)١ 

س املقام من ي ول،ما خرجيف الّإد حجة ينفسها وقول ذي الى د عليا ذات الوأل ،احكتاب النوك

  .املستثىن

 عن السلطان الذي اً للويلعه دفيف ألن ،خذ بقوهلال من عدم األيالق إىل نسبيما  أن ظهريومنه 

   ويف اجلواهر ،عدم احلمل ال وجه له يقتضيصل األن أ و،لههللا جعله ا

                                                

. ٢٢٨ اآلية: سورة البقرة )١(



٣٨٠

  .م أفتوا باجلوازأ ال ،املبسوط والقواعد والشرائع احتاطوا يف املسألة ألن ،اًحيمل أجد خمالفاً صر

ان  أو كان جاهالًكة سواء يه الديفعل وإالّ ،قتص له قتل بهي مما نيان اجلنكولو قتل احلامل عمداً و

  . قتص لهي ممن ال نيناجل

  .كر يف صورة الشيه التعزيما علكالتعزير ه يان عمداً فعلك إذا نعم

لوالها ه يث إنحب، عيف الرضا إليها تاجحيان الطفل ك إذا ،وضعت إذا ر عدم جواز قتلهاهمث الظا

  . تاب احلدودك ما تقدم يفك  احلدريخأده تيؤيو، هيان احتمال اخلطر علكل

 ،منه القصاصللحد والذي  ئالحتمال اخلطر الدار، خر القصاصأ أيضاً إليها جهاي يف احتكولو ش

 إذ ، واحدريما صرح به غكه القصاص بشروطه يان علك ،واحلال هذه ومات الطفل قتلها إىل بادروإذا 

  . اً ومنعه من الطعام والشرابإنسانحبس  إذا حاله حال ما

 ،ه القصاصيترتب عليوجه ى فعله عل إىل بيتسبلعدم صدق ال، تمل العدمحيو: قال يف اجلواهر

 ألنه ،ن حصول الغذاء لهكمين كل، برداً أو مات جوعاً ه حىتكسلبه فتر أو ل طعام رجلكأمن كألنه 

  . اتفق العدم

 وقد ،تملهحينه  أأو كعلم بذليغذاء و ث اليح سلب الغذاءيقد  ألنه ، تامريهذا االحتمال غ: أقول

ومثله  من حبسه يف سطح باردك، هيلإ يف استناد املوت كش  الاألولففي ، حتمالسلبه بدون العلم واالي

 ،خبالف الثاين،  القتلأدلةشمله يف، املوت عرفاً إليه سنديث يح، اًي عقالئقتله احتماالًينه أ تمل أو حيقتلي

  .ل عنهينصرف الدليتمل موته حيث مل ي حفإنه

 ، والفعل يف املقام قاتل،كقصد القتل بذل أو ،ل قاتالًون الفعيك أن ون القتل عمداًكوقد تقدم يف 

  . قاتل لهنبل  الطفل بالكترإذ 

ه فالقصاص يوعل،  عن وجوبه ال وجه لهالقصاص فضالً إىل احتمال جواز املبادرة أن نقدحيومنه 

 لصدق قتل العمد يف كوال احتمل ذل، ان مثله سبباًكوال ،  قتل الطفلكقصد بذليمل  إذا مرفوع

   ضاًي مراًإنسانملن غسل  )صلى اهللا عليه وآله( ولذا قال النيب، تملاحمل
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، وتمينه أ ان مقطوعهمكنه أ ال، ان معرضاً ملوتهكنه أ مع وضوح ،)١(هللاقتلوه قتلهم ا: فمات

  . غسلونه لو علموا موتهيونوا يكم مل حيث إ، ليحسب املستفاد من ظاهر الدل

بل ، وجد له طعام جازت املبادرة أو ،وانيح أو ، من امرأةرضعهيوجدت للطفل من ه إذا مث إن

وهل (: ولذا قال الشرائع، يف القصاص الويل ومع طلب، تيه التفوكان يف ترك إذا وجبت يف مثل احلد

  والوجه تسلط،دفعاً ملشقة اختالف اللنب، نعم: ليق ،ستقل الولد باالغتذاء ي حىتصربال الويل ىب علجي

   .ىانته )ش بهيعين ما يكمل ن إ ري والتأخ،م لنب األريش به غيعيد ما ان للولكن إالويل 

ة يال خصوصنه أ ظهريومنه ، الولدى املناط يف املنع عن القصاص اخلوف عل أن ظهري ومما تقدم

 مل قتلت أحداً فقتلت قصاصاً مات الولد ولو احتماالً إذا م األريان للولد مرضع غكفلو ، كم يف ذللأل

 بل ،ةيه الديان علك وإالّ ،كه القصاص مع العلم بذليان علكفلو اقتص واحلال هذا ، ز القصاصجي

،  احلدودأقسامل ك يف كذلكبل هو ، ك لوحدة املالان رجالًكشه ولو يعيقتل من  إذا كذلكم كاحل

 نسانإل اكن لذليكقتل مل  إذا ثيوحنوه حب فل بطعامهكتي ألنه ،إنسانه بقاء يتوقف عل إذا احملصن فالزاىن

  . تاب احلدودك  يفكذل إىل وقد أشرنا، ز قتلهجيمل  موتيشه فيعيمن 

  

  ))قصاص األطراف يف احلامل((

 إذا وز جلدها يف ماجيوال ، ها يف الطرفريقتص من احلامل وغي أن وزجيال  إنه ظهر ومما تقدم

ولو ،  اجلواهركبذل فىتما أك، عيضالر أو ني ولدها اجلنكلهية فياستحقت اجللد حذراً من موا بالسرا

ه يان علك وإالّ ،ه القصاصيان علك اًي عقالئاحتمل احتماالً أو علم فإن ،جلد واحلال هذه أو اقتص

  . ةيالد

                                                

. ٦ ح٥ الباب ٩٦٧ ص٢ ج:الوسائل )١(
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  ))فروع((

 ويل ألنه مكفعله احلاي وقد ،مكذن احلاإبدون  الويل كفعل ذليفقد ، لو قتلت املرأة قصاصاًه مث إن

  .سكبالع أو ،مكذن احلاإب الويل فعلهي وقد ،له ويل من ال

  . حسب القواعد العامةان جاهالًكن إ ةي والد،ان عاملاًكن إ ون القصاص للمباشريك نياألولففي 

جهال  وإن ،املباشر أو لقاعدة قوة السبب، منهماى األقوى ان القصاص علكعلما ن إ ويف الثالث

 حيث إن، قتلهي أن ق القتل فأمر جالدهداً مستحيز أن مكزعم احلا إذا ماك، أيضاًة ي يف الدكبعد ذليمل 

علم  وإن ،أحدمهاة يلو أولعدم، هايتمل علحي و،هية عليون الدكفت ،ىقوأم غار كاجلالد مباشر واحلا

من ى ون أقويك للقاتل فان غاراًكماً كان حاكلو  إذ ،العاملى ان القصاص علك اآلخر  وجهلأحدمها

 يف كالم يف ذلكق السبوقد ، ون قتل عمديكم فكأمر احلان  وإكن له ذليك مل ان قاتالًكولو ، املباشر

  .  واملباشرمراآل مسألة

  . ظاهر الوجهريغ ،مطلقاً القاتلى الضمان عل بأن  يف صورة علمهما:الم اجلواهرك أن علميومنه 

اط يوالبحث واالحت إليه االجتهاد والنظر ألن مكاحلاى ون الضمان علكب كاحتمال املسال أن ماك

القاتل مباشر وأمر  ألن ،ةيهما بالسويون الضمان عل أو يك،ه واجتهادهيصادر عن رأ الويل  وفعل،هيعل

  . ظاهر الوجهريغ، ان يف الضمانكشترياملباشرة فكم كاحلا

وجب رفع ياجلهل ال  ألن ،كذلكت املال مع جهلهما ية يف بيون الدكر من يما عن التحر أن ماك

  .الضمان

ذن ومل تقتل فرجع عن اإل أن م قبلكباحلمل فأمر بقتلها فعلم احلا الويل م والكعلم احلايولو مل 

ل كيعلم الويعن القصاص ومل  الويل ىعف إذا ماى  علكذل  بينكففي املسال، برجوعه فقتل الويل علمي

  . هيالم فكما تقدم الك

  .مطلقاً املباشرى ونه علكره اجلواهر من كما ذك ال ،نياجلاهلك إنه الظاهر: أقول

 وقد ،تانيد أو ،ةيالقاتل قصاص ودى ان علكعاً هلما فماتا بقتلها يرض أو ني باثنانت حامالًكولو 

   ينجيال (وال جمال لقاعدة ، ةيه قصاص ودي علنيالقاتل الثن أن سبق
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  ).ثر من نفسهكأ اجلاين

ن كي مل ،احلد أو سقطت من جزاء القصاصأت مث محلت ودح أو ولو اقتصت املرأة يف الطرف

  . مؤثرةرية غيالسرا أن  ملا سبق من،واحلاد املقتصى ء عليش

 نيال فرق ب إذ ،ق القصاصحيم هول الولد وموته مل يم ذات الولد الفطسبب القصاص من األيولو 

 الم السابق هنا يف صورة العلم واجلهل ومباشرةكال أيتيو، كع لوحدة املالي والرضني الولد اجلننياملقام وب

  .ك ذلريغ إىل ،مكب احلايوتسبالويل 

فالظاهر عدم  ،ال أم انت حامالًكعلم بعد موا هل ي اقتص منها ومل كولو احتمل محلها ومع ذل

  .  فتأمل،صول بل األلألصلوجوب الفحص 

وز جيوهل  ى،م الدعويجراء مراسإان الالزم ك ،كنه مات بسبب ذلأها محلها ويولى لو ادع نعم

تة ي وحرمتها م،هانة هلاإ وةمثل ألنه ،بعد العدميال كان  وإن ،ناحتماال ،كشف ذلكشق بطنها ل

  . العاملهللا  وا،فتأمل ةيحرمتها حك
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  ))إذا قطع يد شخص مث قتل شخصاً((

ما ك، ني احلقني مجعاً ب،مث قتله ده أوالًي لزم قطع ،د رجل مث قتل آخريلو قطع ): ٢٤مسألة ( 

  .دلة األطالق إلكوذل،  واحدريره غكذ

 نئذيوح، راًكقتل يف مقابل قتله بي مث ،د أوالًيد زي تقطع  فإنه،راًكمث قتل ب د عمرويد قطع ي زمثالً

داً يز أن واحلال د بهيقتل زيو دهيراً املقطوع كداً قتل بيز ألن ،إشكالفال ، دير مقطوع الكان بكفإن 

فال ، ديح الياً صحإنسانده يد املقطوع يفقد قتل ز، ديح الير صحكان بكإذا  إما ،أيضاًد يمقطوع ال

 كالم يف ذلكال أيتيس ،ديقتل ز إىل ضافةباإل، دية الير دكب أخذ ويليفهل ، د يف قباله وبقدرهيون زيك

  .  مث قتلهإنساند يما لو قطع يف، ةييف مسألة آت

  .عي يف اجلمكلوحدة املال، فعلهما معاً أو ،بالقتل مث القطع  اجلاينأما لو بديم فكون احليكذا كو

س يل إذ ،ثر من حقهكأ استوىف ألنه ،ه ضمانيفهل عل، دهياملقتول فقتله قبل قطع  سبق ويلفإن 

  .ديحقه يف ال

 بأن علمن إ ساءأ وإن حقه يف قتل القاتل استوىف ألنه اًريخأه يتأمل ف وإن ،ما يف اجلواهرك ،الأم 

  .دهيمستحق بقطع  اجلاين

  .ةيتاملسألة اآلش يف يرة ابن احليمن روا أيتيما ك، فصليأم 

  .هيالم فكالى أتيوس، احتماالت

املقتول يف  ه وويليولى  قبل القصاص تساوناك فإن ،ه واحلال هذهيعل القطع يف اينى ولو سر

 قصد اجلاين وأ د قاتالًيان قطع الك إذا قةيقتلهما حق ألنه ،ما لو قتلهماك  وصار اجلاين،استحقاق القتل

   .ان قتلهما عن عمدك كبه بذل

 ، اآلخرنسان والقصاص لقتله اإل،كة لذليه الديان علك ، قاتل وال قصدهريان القطع غك إذا ماأ

  .ة حتقق قتل العمديفكيحسب القاعدة السابقة يف 

ده  يالذي قطع اجلاينما أ ،وم اجلمعة ير اجلاينكب قتل ويل بأن ،ة بعد القصاصيانت السراكإذا ما أ

  : ده أقوالياملقطوع  ستحقاق ويلففي ا ،مثالً وم السبتيفقد مات 

 ألن كوذل ،ة اجلاينكة يف تريله نصف الد أن  من،واختاره الشرائع عن املبسوط يكما ح: األول

   اين فقد استوىف، ةيمبرتلة نصف الد د اجلاينيقطع 
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 اجلاين أن علميومنه  ،ةيان له نصف آخر من الدكة يمات بالسرا فإذا ى، حووه تهيه نصف ديعل

  . ذاكة وهيثالثة أرباع الد ان للويلكته يبقدر ربع د ان جىنك لو

 والفرض عدمه ،صلحاً إالّ ة ال تثبت يف العمديالد ألن ،ءيش  اجلاينةكب له يف ترجيال  إنه :الثاين

  . هريصل وغ باألكد ذليوأ، واختاره اجلواهر ،وقد فات حمل القصاص بقتل اجلاين

والذي استوفاه يف العمد وقع قصاصاً ، انفرادهاى ة عليللنفس د  ألن،مجعأ ةيالرجوع بالد: الثالث

  . املشهور إنه شف اللثامك وعن ،كر واملسالي واختاره التحر،تداخليفال 

 أن  إىلاًيان حكمبن قتله و قتل اجلاينيلو مل نه أ دهيؤيو، وفق بالقواعداأل وهذا الثالث هو: أقول

  حق لويل،قتل غالباًيان الفعل مما  أو ك،ده قتلهيبقطع  ينوقد قصد اجلا، ةيد بالسرايمات مقطوع ال

 وجد اجلاين إذا تهكة من تريحق له قتله يف هذا احلال حق له أخذ الد وإذا ،قتل اجلاينين  أديمقطوع ال

  .  حبدمقتوالً أو  قصاصاًمقتوالً أو تاًيم

ه القصاص ي جاز لول،اته وميعل  مث سرت جارحة اين،فاقتص منه إنسان يد يولو قطع اجلاين

ه هو قتل يعل ان الذي للمجينك ،اجلاين يديفاء بقطع يان لو ال االستك وإن ،دلة األطالقإل، يف النفس

   .ىه النص والفتويما دل علك، ه مث قتلهيديال قطع ، فقط اجلاين

 يقتل الذم ان للويلك، فاقتص املسلم مث سرت جراحة املسلم ومات، د مسلم ييولو قطع ذم

ه يرد علي أن ية من الذميطالب بالدإذا  الويل ىلزم عليهل نه أ الم يفكن الكل،  القصاصأدلة طالقإل

 ،ةيأخذ منه الد أو ييقتل الذمي أن هيان لولكد املسلم فمات املسلم يقطع  إذا يالذم ألن ،يد الذمية يد

د يما لو قطعت املرأة   يفأيضاًذا قال كو، ما عن املبسوطكده ية قطع يان له دك يد الذميقطع فإذا 

   رجل
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ان له ثالثة كة يولو طالب بالد، رد القصاص يف النفس بال ان للويلك ،فاقتص مث سرت جراحته

ه فاقتص يه ورجليديما لو قطعت   يفأيضاًذا قال كو، د اليت استوفاهايعوض ال اآلخر رباعها والربعأ

ما  نه استوىفأل، ة هنايس له املطالبة بالدين لكلو، ه القصاص يف النفسيان لولك، منها مث سرت جراحاته

  .ةيقوم مقام الدي

ة ية اليت هي جنايانفرادها أوجبتها السراى ة عليللنفس د ألن ،كل ذلكوتردد احملقق يف الشرائع يف 

  .  عنهاء منها فضالًيقوم مقام شي فال ،هارية غيوما استوفاه وقع قصاصاً عن جنا ،أخرى

نع ميبدله ما مل  أو ثبت مقابلته مبثلهيف ،العدوان قد حصل من اجلاينن إ رهيقروت( :كقال يف املسال

  . ة مضمونة وجرح املضمون مضمونينه حصل بسرافأل حصول العدوانما أ ،مانع

ى ه مبثل ما اعتديم فاعتدوا عليكعلى فمن اعتد: تعاىلفلقوله ، ما وجوب املقابلة باملثلأو

 عن النفس ة بدالًيون الدك وثبوت ،)٢(ه سلطانايفقد جعلنا لول: تعاىل والبدل لقوله ،)١(ميكعل

  . شرعاً

 وهو ،نين والرجليديقصاه القصاص يف الأ فإن ،فاء البعضياست إالّ سينه لفأل، ما عدم املانعأو

ة يال عن السرا، األول عن الفعل وقع قصاصاً املستويف ألن ، مانعري غكالنفس بعض وذل إىل بالنسبة

   .ىانته )٣()سقاط عوض النفسإ يف ريون له تأثيك فال احلادثة

شاء  وإن شاء استرقه فإن ،دفع هو وماله للمسلميله املسلم تبق يالذم بأن األولل يف الفرع كشأو

  . قتله

ه إشكالما أ ،كالم يف ذلكل اليوقد تقدم تفص ى،ه النص والفتويملا دل عل، المه تامكو: أقول

   لو طالب ويل(: خيث قال الشيح قول املبسوطى الثاين عل

                                                

. ١٩٤ اآلية: سورة البقرة )١(

. ٣٣ اآلية: سراءسورة اإل )٢(

.٢٦٠ ـ ٢٥٩ ص١٥ج:  مسالك األفهام)٣(
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 إالّ ة ال جتبيالدبأن ( :بقوله ،ىانته )يد الذمية يد الإة املسلم يان له دكة يالد ياملسلم من الذم

قهراً بأخذ  اجلاينى عل الويل خ مما ظاهره تسلطيفقول الش ،يساوينقص وقد يد وقد يزيفقد ، صلحاً

 دلةاة العيراد الدأ إذا خ يف مايالم الشك إذ ، ظاهرريفغ ،ملعىن بانقالًى انته ) تامريد غية اليد الّإة يالد

 ما  وبالذات الة املقررة أوالًيالد أن املراد إذ ،نارية العمد ألف ديد أن  يفشكالاإلك فهو ،بدون الصلح

  . هايصوحل علإذا 

ه من قطع ما استوفاأن ن ا بءي رد شري يف القصاص من غأيضاًتوقف ي(: ه الثالث بقولهإشكالما أو

 بدة فاليذا الدكو، لدخول قصاص الطرف يف النفس، ةية املقتضي حمله باعتبار السراريد قد وقع يف غيال

 ريه غ أن إطالقهيد علريف، ) حملهريان يف غكافها ياست أن بان د اليت قدية اليرد دي أن رادته القصاصإمع 

 يف القصاص الًة توجب استقاليالسراون كقد ت إذ ،ءي رد شري القصاص من غإطالقعدم متام ك، تام

رأسه فذهب عقله انتظر ى لو ضرب علنه أ من اتيتاب الدك يف أيتي ملا س،كوقد ال توجب ذل، ةيوالد

 نيفرق بنه أ كر هناكث نذيح، ةيه الديرجع عقله ففيومل  يبق وإن ،د بهيها قيمات ف فإن ،به سنة

  .  يف موردشكالن اإليكد واملوت مل يبتا قطع ال سبنيتيانت جناك فإن ،ة واحدةي جناني وبنيتيجنا

داً يون مؤيكما ك، اتيه ما يف الديدل عليو، الم اجلواهركتم يف، ة الواحدةيالم اجلناكظاهر ال نعم

  . فراجع ،اتيتاب الدك ة منيتيف املسألة اآل ات اليت تأيتييف القصاص مجلة من الد

  



٣٨٨

  

  ))إذا هلك قاتل العمد قبل القصاص((

 اعتباطاً أو حداً  أوقصاصاً الويل ريقتله غ بأن  أويعي قاتل العمد باملوت الطبكهلإذا  ):٢٥ة مسأل(

، تهكة يف ترين الظاهر لزوم الدكل، بل هو من الواضحات النتفاء املوضوع، إشكالسقط القصاص بال 

د يري أن بعدي بل ال، المهكة اخلالف يف أول ريخ إنه :لي بل ق،رشاد والتبصرةما عن القواعد واإلك

املناط  إذ ،مات أخذت من ماله ه حىتيقدر عليهرب ومل إذا  بأنه ث عنونوا املسألةيح، كاملشهور ذل

  .نهمايفرق بيبل العرف ال ، أيضاً اهلرب ريموجود يف غ

وابن ى والطربس يوالتق ي وابن زهرة والقاض،ةيخ يف النهايوالشى رتضاملو يك أبو علر ذلكفقد ذ

 ، تارةصحابثر األكأ إىل تهح نسبية املرام والتنقيبل عن غا، عنهم يكما حكهم ريوغ يدركيمحزة وال

  .هي علمجاعة اإليوعن الغن ،أخرىهم يلإو

ر عنوان كذ أن  بعدكاملسال أن ، هروب القاتل وعدمهنيرناه من عدم فرقهم بكد ما ذيؤيو

  .د بدلقع للقوينه أ ثركاأل إىل خل نسبإ ) قاتل العمدكهلإذا ( عيالشرا

 يكركس واليدرإ وابن ،المه يف اخلالفكخ يف آخر يالشك ،ة آخرونيوقد خالف يف لزوم الد

  .همرية املراد وجممع الربهان وغيوظاهر املختلف وغا

ل كة يف يالدى  وما دل عل،)١( مسلمامرئطل دم يال  :)عليه السالم( املختار قولهى دل عليو

  . ه القصاصيان تعذر فكم

 أبا  سألت: قال،ريسي بتفاوت )٤(بي والتهذ)٣(هيوالفق )٢(ايفكة يف الي املروريبصأيب  ومثل موثقة

ان له مال كن إ :قال ،هيقدر علي مث هرب القاتل فلم  متعمداًعن رجل قتل رجالً )عليه السالم( هللاعبد ا

بطل دم ي ال نه فإ،اإلمامداه أن له قرابة يكمل  فإن ،قرب فاألقربفمن األ وإالّ ،ة من مالهيخذت الدأ

  .  مسلمامرئ

  

                                                

. ١٦٠ ح٥٦ ص١ ج:تفسري العياشي )١(

. ٣ ح٣٦٥ ص٧ ج:الكايف )٢(

. ١ ح٦٩ الباب ١٢٤ ص٤ ج:الفقيه )٣(

. ١١ ح١٧٠ ص١٠ ج:التهذيب )٤(



٣٨٩

  . )١(بعد أدبه وحبسه يلامث للو :أخرىة يويف روا ):رمحه اهللا( ينيلكقال ال

 عمداً مث فر فلم يف رجل قتل رجالً ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، نصر أيب محد بن حممد بنأوعن 

  . )٢(قرب فاألربقخذ من األأ وإالّ ،خذ منهأان له مال كن إ :قال ،مات ه حىتيقدر علي

 الوايل إىل  فرفع، عمداًعن رجل قتل رجالً )عليه السالم( ل الصادقئس، زيح حريده صحيؤيو

ن يبس الذحي أن ىرأ :)عليه السالم( فقال ،هميديأ املقتول فوثب قوم فخلصوه من أولياء إىل هفدفع

عليه ( قال ،قاتل وهم يف سجنمات ال فإن :لي ق،أتوا بالقاتل ي حىتولياءاأل يديأخلصوا القاتل من 

ما  يف ته عن القصاص بدون التصاحليد بدليؤيهم ية عليون الدكف، )٣(ةيهم الديمات فعلفإن  :)السالم

  . من القصاص الويل نكتميال 

، ه مذهبنايقتضيالذي  إنه :ث قاليح،  الذي ادعاه املبسوطمجاعة باإلياستدل من قال بسقوط الد

ة كن الترأوب، ةين دكن تراض مل تيكمل  فإذا ،املختارى عل ي قتل العمد بالتراضة يفين الدأوب، صلوباأل

  .ء من أمواهلم للويلي شإعطاءم من ءصل برااألى  ومقتضثللوار

ت يبى لعلها عل إذ ،ةكة يف التريون الدكالزم ي ال )طليال ( بأن ،األول القول أدلةم ردوا أما ك

، د لهيد رجل وال يمن قطع ك، ه القصاصيان تعذر فكل مكة يف يوجود الدى ن ما دل علأوب، املال

خل بدفع أالقاتل ربه  فإن ،يف اهلروب ألا ،هايات ال داللة في والروا،اسي بالقأشبهاستقراء ناقص 

ان مات بدون اهلروب كل مكخبالف ، ه عوضهيت فوجب علينه باشر التفوأكتعذر ف ه حىتيالواجب عل

  .ح ال ربط له باملقاميوالصح ،المكما هو حمل الك

   ،ىفخيل ما ال كويف ال

                                                

. ٣ ح٣٦٥ ص٧ ج:الكايف )١(

. ١٢ ح١٧٠ ص١٠ ج:التهذيب )٢(

. ١ ح١٦ الباب ٣٤ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٣٩٠

 وإن سي وابن ادر،مجاعالعبارة املنقولة عنه ال ربط هلا باإل حيث إن، مجاعخ اإليدع الشيذ مل إ

ن كمأ إذا يف ما ية بالتراضيون الدك و،ليقاوم الدليصل ال واأل ى،ربكوى نه ممنوع صغركل ادعاه

ل يف املقام ية له بعد ورود الدليلكة للوارث ال كون الترك و،نكميمل  إذا ام يف وجودها نايفيال  يالتراض

ت املال بعد وجود املال يبى وا علكال وجه لنه أ إالّ ،عم من نفسهأان ك وإن )طليال (و، خالفهى عل

 ستقراء واال،ة معلومةكن تركمل ت إذا ا يف ماأو، ت املاليبى وا علكشهد به تتبع موارد يما  ك،للجاين

 أن وقد تقدم، فراد أمثالهأل كة تشمل يلى كربكشف لكن فهم العرف عدم الفرق كل ان ناقصاًكوإن 

فهم ية فيالد إىل ن القصاص انتقليكمل نه إذا أ ديؤيح يوالصح، ة لهياهلرب ال خصوص أن ىريالعرف 

  .أيضاًمنه املقام 

 مجاعخالف اإل ألنه ، واضحريخ غيالشقول  بأن خيس يف رد الشيدرإره ابن كما ذ أن نيوذا تب

 فإذا ،ةين موجب قتل العمد القود دون الد أوهو،  وأصول املذهبخبارتاب واملتواتر من األكوظاهر ال

  . ممنوع،المهكآخر  إىل ،بدل إىل فات حمله وهو الرقبة سقط ال

صول أوال  ، قد عرفت منعهمجاع واإل، خمصص مبا تقدمخبارواأل تابكما استدل به من الإذ 

  .يف مدعاه إليه ستندي أن نكمي كللمذهب بعد ذل

 إمجاع وداخل يف معقد ،ه النص املعتمديما دل علك، قرباألى ن له مال فعليكمل نه إذا أ والظاهر

  . العاملهللا وا، ةيه غرم الديرث علمن له غنم اإل حيث إن،  فاملقام مثل العاقلة،ةيالغن

  



٣٩١

  

  ))السرايةفروع يف ((

قع يفهل  ،ة مث اجلاينيه بالسرايعل مث مات اين، د مثالًيلو اقتص من قاطع ال: )٢٦مسألة (

  .الواضح إنه كويف املسال، نيدي والشهني والفاضلنيخيما عن الشك، موقعه ة من اجلاينيالقصاص بالسرا

ما عنهم ك ،فمات نفسه إىل مث سرت د اجلايني الويل  مث قطع، مث قتلهإنساند يذا لو قطع كو

  .ضاًأي

 فال تقوم ،اًإمجاعء ين له شيكمل  هيعل اين يولذا لو مات وبق، هدر اجلاينى ة عليالسراأن أم 

  .ما احتمله اجلواهرك، تهاية وسرايمقام النفس املضمونة باجلنا

ة يون السراكو، كء بعد ذليوقع قطعان وموتان فال ش ألنه ،األول قربان األك وإن ،احتماالن

 بل عرفاً مبوت اينمات قو إذا اجلاين ألن ،مات إذا ةيلزم اهلدريت املقتص ال ميمل إذا  هدراً اجلاينى عل

 إالّ إنه ن مضمونةكمل ت وإن ةيالسرا بأن ابجيوقد (: ولذا قال يف اجلواهر، كء وراء ذليه فال شيعل

   .ىانته )تهيقتله بعد جنانه أ هيصدق علياملقتص ف إىل سند الفعل بسببهاي

 بأن مسه أو ،دهيبعد املوت بترت ه يث إند حبي بضرب شدإنسانقتل  بأن ت املسألةسكولو انع

من  أو ،د والقتليمن قطع ال اجلاينى  علني يف عدم حقإشكال فال ،مات أن ده بعديالسم فبتر ى سر

ن م ورد يف ه ماي للتداخل الذي دل عل،ة واحدة للنفسيد أو ه قتل واحديبل عل، ن عمداًيكمل  إذا نيتيد

  . اتيتاب الدك يف أيتيما سك،  فماتاًإنسانجرح 

ما  ه قد استوىفيعل اين ألن ،ةينصف الد ة اجلاينكترى ون عليكهل ، االحتمال الثاينى عله مث إن

 ال  فإنه،املشهورى املة علكة اليالد أو ،ذا يف أمثاله بالنسبةكو، دييف مثال ال اآلخر قوم مقام النصفي

، احتماالت، ء لفوات حمل القصاصيون له شيكال  أو ،ما عن القواعدك،  مستقلةةيد إالّ ضمان للنفس

تداخل يث يح، األول دلةظاهر بعض األ إالّ أن ،وسطأوسط األ أن وقد سبق، الم يف مثلهاكقد تقدم ال

 تصور التعدد يفي نعم ،ة النفسيد إالّ اجلارحى س عليث ليح،  فماتاًإنسانما يف من جرح ك، اناألمر

  ه القصاص يعل ث للمجينيح، نه مثالًيعى فعمى ده فسريقطع  إذا ما



٣٩٢

التداخل ى ل عليوال دل، اتطالقشمله اإليف، ة والقصاصيصل وجود الدة هلما أليخذ الدأ أو همايف

  .اتطالقصص اإل خيهنا حىت

 القطعى  سر مثأوالً اجلاين إىل القطعى لو سرما أ ،ه مث مات اجلاينيعل مات اين إذا مايله فكهذا 

حاصلة  ألا ،قصاصاً ة اجلاينيمل تقع سرانه أ نيدي والشهنيخ والفاضليعن الش يكفاحمل، هيعل اينإىل 

ن كول، ه مضمونيعل ة اينيهدر وسرا ة اجلايني فسرا،ون سلفاًيك والقصاص ال ،هيعل ة اينيقبل سرا

د يزيجرح مماثل فال  ألنه ،ةيه بالسرايعل وت اينة بعد ميبالسرا مثل موت اجلاين ون املقاميك أن بعديال 

مات  أو ،سواء ماتا معاً، كالمها مات بسبب ذلكو اآلخر،د يالمها قطع كف اآلخر،ى  علأحدمهام كح

 ،هيعل اينى عل اجلاينى مبثل ما اعتد اجلاينى ه عليعل اينى اعتدنه أ صدق عرفاًيو ، اآلخر قبلأحدمها

  .ةيالن يف امله متماثنيالعملفإن 

 هيحصل مقتض إذا نع من ختالفهما يف بعض العوارضمية ال يمتاثلهما يف املهبأن (  اجلواهرإشكالو

زاء إب اآلخر سيول، جب ضماايزهاق نفس معصومة ف سبب إلاألولاجلرح  فإن ،وهو هنا موجود

   .ىانته ) عوضريالنفس بغى  مضمونة فتبقريته غيزاء الطرف وسراإبل ب، النفس

، زاء الطرف هو الطرفإب وإمنا ،م درهاكبل الشارع ح، زاء الطرفإس بيل نفس اجلاين بأن :هيف

فلو  وإالّ ،ءيزائه شإن بيكمل  إذا انك إمنا واهلدر، دهيالذي قطع  ه قتل اجلاينيعل وز للمجينجيولذا ال 

م كية حتيمهة أليباهلدر يف السرام الشارع كح وإمنا ،ه القصاصيان علكمث قتله  د اجلاينيه يعل قطع اين

 ،ةية يف السرايه الديعل اينى وجب عليومل  حفظ نفس اجلاينى ؤمن االجتماع عليالقصاص الذي به 

 ى علأحدمهاون حق من يكفلما ذا  اآلخر،ل واحد منهما كتلف أيف املقام فقد ما أ ،أخذ حقهألنه 

  . ة االعتداء تشمله ولو باملناطيفآاآلخر 

  يفى ه وسريعل ه مث اقتص منه اينيعل د اين ي قطع اجلاينلو نعم



٣٩٣

 ان لويلكاعتداًء  أو  حداًإنسانقتله  أو ،نفهأة بل حتف يال بالسرا ومات اجلاين، ه وماتيعل  اين

شف  كيكولذا قال يف حم، ءيقع شيه مل يعل مقابل نفس اين ألن ،تهكة من تريه طلب الديعل اين

 ،تهكة من تريؤخذ الديه يقتص منه يف النفس مع استحقاقه علية فلم يال بالسرا لو مات اجلاينه  إن:اللثام

  . قوم مقام النصفيفاء ما يما تقدم من املبسوط الستى  ونصفها عل،املشهورى ة عليل الدك

، نصل عدم الضماان األك ،نفهأحتف  أم ةيه مات بالسرايعل اين أو اجلاين أن  يفكش لوه مث إن

  .  يف قتلهماكما لو اشتركن اكة ي السراأحدمهان يان موما بأمركولو 

لو ه حيث إن، ك ذلريغى، إىل صبعه فسرإقطع ى، أو جرحه فسر إذا عرف حال ماي ومما تقدم

  .مة النفسيمة اجلراحة وقي قنيقول املبسوط التفاوت بى عل ة اجلاينكان املأخوذ من تركمات 

 ةيتلف الدخيمما   أو أباً،اًيذم أو ،ه امرأةيعل واين من اجلاين أحد انكذا  إومما تقدم ظهر حال ما

  . هيعل واين  اجلايننيالقصاص بأو 

  



٣٩٤

  

  ))لو عفى عن قطع يده مث قتله اجلاين((

القصاص يف   فللويل،مث قتله القاطع ده عن اجلاينياملقطوع ى  فعفإنساند يلو قطع ): ٢٧مسألة (

  .وهذا هو املشهور، امل بالناقصكقابل اليال  ألنه ،دية الين بعد رد دكل،  القصاصأدلةلعموم ، النفس

  .كذلكان ك ك ذلريغ أو نهيفلو قلع ع وإالّ ،لمام من باب املثالكد يف يوال

، بيلكة سورة بن ي روا،ما عرفتك القاعدة يف اجلملةى مقتضنه أ  إىلضافةم باإلكاحلى دل عليو

 عن هشام مجاع اإلأصحابة حسن بن حمبوب الذي هو من يظهر من رواي و،سورة إىل حةيوهي صح

 ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، كما يف املسالك، فهي حسنة، ما يف اجلواهركبن سامل عنه حسن حاله 

ة يانت قطعت يف جناكن إ : فقال،نيديان املقتول أقطع الك عمداً ول عن رجل قتل رجالًئس: قال

 إىل دواأقتلوا قاتله ي أن هؤايده من الذي قطعها فأراد أولية يده وأخذ ديان قطع و ك أ،نفسهى جناها عل

وإن  :قال ،يده وأخذوا الباقية يوا طرحوا عنه دؤشا وإن ،قتلوهي منها وديده اليت قية ي قاتله دأولياء

وا ؤشا وإن ،ئاًيشغرم يوال  ة قتلوا قاتلهيخذ هلا دأنفسه وال ى ة جناها علي جناريده قطعت من غيان ك

  .)١()عليه السالم(علي  تابكذا وجدنا يف ك ه،املةكة يأخذوا د

أخذ  إذا ما يف القاتلى د علية اليوجب رد د فإذا ،ة عرفاًيمثل أخذ الد العفو أن وجه الداللة

ليه ع( وقوله، أيضاًده ية ياملقتول عن دى عف إذا ما يف القاتلى د علية الي وجب رد د،دهية ياملقتول د

  .ما يف احملاربك حداً وأة قصاصاً يون اجلناكشمل ي )نفسهى ة جناها علييف جنا( :)السالم

 فوضحه مث طلبها منه  يف رجل شج رجالً: املرسل،كمة وحدة املاليه بضميدل عليده بل يؤيو

وهبها ومل ه  ألن،مة املوضحةيق إالّ ةيهو ضامن للد :)عليه السالم( فقال، تفصت به فقتلهنامث فوهبها له 

  . )٢(هب النفسي

 جعفر الثاين أيب عن، شيرعن احلسن بن العباس بن احل، ) اهللامارمحه( خيوالش ينيلكرواه ال وما

   كنشدأ ،بن عباس اي :بن عباسهللا لعبد ا) عليه السالم( األولجعفر  أبو قال:  قال،)عليه السالم(

                                                

  . ١ ح٥٠ الباب ١٨٢ ص١٩ ج:انظر الوسائل )١(

. ١ ح من ديات الشجاج٧ الباب ٢٩٧ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٣٩٥

ا تقول يف رجل قطع رجل أصابعه فم: قال، ال: فقال: قال ،اختالفهللا م اكهل يف ح، هللا

نت أف كينت قاض أ ويكلإبه  ده فأيتيف كطار أرجل آخر فى سقطت فذهب وأت ف حىتيبالس

هما يلإما شئت وابعث ى قول هلذا املقطوع صاحله علأ و،فهكة يعطه دأقول هلذا القاطع أ: قال ،صانع

 أن هللا  أىب،األول ونقضت القول هللام اكقد جاء االختالف يف ح: له )عليه السالم( فقال ،عدل يذو

ة يعطه دأ مث صالًأف كد قاطع الي اقطع ،األرضه يف ريس تفسيول، ئاً من احلدوديدث يف خلقه شحي

  . )١(هللام اك هذا ح،صابعاأل

قال ابن عباس ، ةية الديمكن يف كول، ةياملقطوع الد يعطي أن بجيالقاطع  أن  يفإشكالال : أقول

  . ر ذي العدل وهو اختالفيدتارة باملصاحلة وتارة بتق

  : ان فصور املسألة أربعةكف كيو

أراد  فإذا ،دهياملقتول عن القاتل يف قطع ى  وقد عف،قتلهيد شخص مث يقطع شخص ي أن :األوىل

  . ان العفوكد له ملي قتل من ال اجلاين ألن ،دية اليه ديقتل القاتل رد علي أن املقتول ويل

الصورة ك وهي ،تهايخذ دأده ويانت قطعت ك وقد ،له دياً ال إنسانالقاتل قتل ي أن :ةيالثان

  . دهية يان أخذه دكله مل دياً ال إنسانالقاتل قتل  حيث إن، السابقة

ان ك، نفسهى ة جناها عليده يف جنايانت قطعت كقد  و،له دياً ال إنسانقتل القاتل ي أن :الثالثة

القاتل قتل  ألن ،نيالسابقكوهي ، ه حمارباً مثالًونكجل قطعت أل أو ،ده قصاصاًي فقطعت إنساند يقطع 

  . ديامل الك واقتص منه وهو ،ديقتل ناقص ال ألنه ،ديمة اليستحق قيقتل به  فإذا ،له ديمن ال 

   األ  أو،خلقة إما ديان عدم الكن كل، له ديقتل القاتل من ال ي أن :الرابعة

                                                

. ١ ح من قصاص الطرف١٠ الباب ١٢٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٣٩٦

ان كو، دهية يالقاتل دى ردون عليال  اتلهقتلوا ق إذا  وهنا،أشبهما  أو قطعت يف حادث سقوط

 إالّ ان خالف القاعدةك وإن وهذا، دهيستوف بدل يث مل يد حياملقتول مثل املقتول الذي له  ألن كذل

  . الشارع قرره واملشهور قالوا بهأن 

 ،ألولاد يف املوارد الثالثة ية الية باستثناء ديه الديان الالزم علك ةيخذ من القاتل الدأن إه مث إن

، ة نقصيان يف الدكان يف القصاص رد كلما كف، ة بدل القصاصيالد إذ ،األخرياملة يف املورد كة اليوالد

  .املةكة يانت الدكن يف القصاص رد يكلما مل كو

 واحدة نيعك أشبهد واحدة وما ي بقطع األول م الصور الثالثكص حين البد من ختصكهذا ول

ون النقص مستوعباً ملقدار يكها مما رييف غما أ ،احرها ويف اجلري غذا يفك وه،ذن واحدةأورجل واحدة و

عمرو  يديد يقطع ز فإذا ،هيلإ ةة يف اجلملية وهي قتل القاتل مع رد دياألولفالالزم العمل بالقاعدة  ةيالد

تل ان قتل القاكنه إذا أ ماك، ةيل الدكه يرد عليومل ، املقتول عمرو عنه قتله ويلى عف أن مث قتله بعد

طل دم  الإو، ة يف اجلملة منهياملقتول د خذ ويلأوجب القصاص يمما ال  بعد عفوه عنه نيديملقطوع ال

  . املرء املسلم

 إذا  من القاتلةة املأخوذي ومقدار الد،قتلوا القاتل إذا القاتل يف ما ويل إىل ة املردودةيما مقدار الدأ

تها يمك وة موجودة قطعاًيالد إذ ،ون بالتصاحلكي أن بجي كفذل، عمداًاليدين ن قتله ملقطوع يكمل 

  . فاملرجع التصاحل جمهولة

، قدر النصف أسقطه الشارع إذ ،ثر من النصفكاألى ون الصلح عليكال نه أ  يفإشكالنعم ال 

  . ة املتقدمةيحسب الروا

ل من د لو قتل القاتية اليرد د أي ،األولم ك القواعد يف احلإشكال يف شكالظهر اإل ومما تقدم

القتل بعد العفو عن  أن هإشكالوجه  أن وعلله اجلواهر باحتمال، دهي بعد عفوه عن قطع ده أوالًيقطع 

ال وجه هلذا  إنه :هيوف، القصاص بال رد أو ،ةيمال الد كفللويل، القتل بعد اندمال اجلرحك القطع

  لوضوح الفرق ، هيالتشب



٣٩٧

  .د ناقصيمقطوع ال إنحيث   املقامني وب،ث ال نقصيح  اندمال اجلرحنيب

 إطالقوجه بيان رمبا ك وإن ،القصاص أو ةيمال الدك شف اللثامكة ي يف تقوشكالما ظهر اإلك

ة للنقص يما ال مدخل كي،مال اجلسدكة للنقص واليوال مدخل، ان قتل نفساًك أن  القصاص بعدأدلة

 ري اقتص منه من غ،جاهله نحيث إ  الناقص،عامله حيث إن املكقتل النه إذا أ ماكف ،يمال النفسكوال

  . املقامكذلك ،رد

 عاًيرض أو اًري صغأحدمهاان كوإن ، عياجلم إىل القانون بالنسبة ي بعد تساوكال وجه لذل إنه :هيوف

 ،لف فارقأان الالزم ك، اًيوضع القانون متساويلو مل  إذ ،كخبالف ذل اآلخران ك و،همريغ أو جمنوناًأو 

وهذا خبالف ، ما هو واضحكعله حمل التالعب جيسقط القانون ويا ان حمل االضطراب ممك كومع ذل

  .ىفخيما ال كث له ضوابط معلومة يح، اًيامل جسدكالناقص وال

ان قصاص اقتص ك فإذا ،ةي القصاص والدنيث فرق بيح، املبسوطل ي يف تفصشكالما ظهر اإلك

 إىل لي وقد نسب هذا التفص،ر نقصهالقاتل بقدى رد علية فهي ناقصة يان دك إذا خبالف ما، رد منه بال

ن كل، كة املراد واملسالي يف غااه احتماالًك وح،وعن الفخر موافقته ،له بوجه استحساينى تأ و،مذهبنا

واضح  ألنه ،كجل من ذلأنا أصحابف وإالّ ،ن هم حمل هذه اخلرافاتيللعامة الذنه أ ظين(: قال اجلواهر

   .ىانته )مجاعتاب والسنة واإلكالفساد خمالف لل

هذه ى ترتب عليل ما كوعن  كقد عفوت عن: هيعل  فقال له اينإنساند  يقطع اجلاينه إذا مث إن

 إذا ذاكو، ان أحق بنفسه وقد عفاك ألنه ،ةيه القصاص وال الدين لوليك مل ،ةي مث مات بالسرا،ةياجلنا

   .يوعفا عنه وهو بعد ح ضربه بالرصاص مثالً

 ويلى رد عل أو ي،ةيسقط من الدي فقدر عفوه ،ة دون النفسيعن السراعفا  إذا حال ما علميومنه 

  .اقتص منهن إ القاتل

ة يه الروايفقد تقدمت ف، فهكصابع قطعت أ ريفاً بغكة وهي ما لو قطع ياملسألة الثان إىل مث بالنسبة

  . ةقالساب

   إنه بل عن املبسوط، مهاريخ واملصنف وغيقد عمل ا الش: قال اجلواهر



٣٩٨

ى  علمجاعبل عن اخلالف واملبسوط اإل، ثرك عمل ا األكة املراد واملساليبل يف غا، ناأصحاب رواه

 إىل بل عن اخلالف منهما نسبته، ةيه القصاص ورد ديعل ان للمجينكف كمن قطع ذراع رجل بال 

د يله قطع   أنصابعد املقطوع ناقصة األيانت كنه إذا أ ى علمجاعة اإليبل عن الغن، أيضاً الفرقة أخبار

   . القصاصكرش وترأخذ األ بومةكه احلينه جعل فأس ويدرإر خالف ابن كمث ذ، ورد الفاضل اجلاين

د مث قتل يربع للمسألة السابقة اليت هي صور قطع الهنا الصور األى أتي أن القاعدةى مقتض: قولأ

قطع القدم مث  أو ،ع الذراعف مث قطكقطع ال أو ،فكصبع مث قطع ال قطع اإلنيوعدم الفرق ب، هيعل اين

  .ك ذلريغ إىل ،قطع الساق

هللا وا، ادةيمع ز أو ادةي بدون ز،ثركمة األيقل مستوعباً لقان األكلو  هنا مسألة ما أيتيما ك

  . سبحانه العامل

  



٣٩٩

  

  ))لو ضربه يف القصاص ومل ميت((

ان به رمق كوالضرب قتله  أن ه ظناً منهكقصاصاً وتر الدم اجلاين لو ضرب ويل): ٢٨مسألة (

 ما كومستند ذل، قتص منه باجلراحة أوالً يالقصاص يف النفس حىت ن للويليك مل ئ،فعاجل نفسه وبر

عليهما ( أحدمها عن ، عمن أخربه،مجاع اإلأصحابوهو من ، عن أبان بن عثمان، رواه احملمدون الثالثة

  فضربه الرجل حىت،مره بقتلهأوه  إلي فدفعه،عمر بن اخلطاب برجل قتل أخا رجل يتأ: قالإنه ) السالم

خذه أخو املقتول وقال أفلما خرج ، ئبر مرتله فوجدوا به رمقاًً فعاجلوه حىت إىل  فحمل،قتلهنه أ ىرأ

فخرج وهو ، عمر فأمر بقتله إىل  فانطلق به،مرة قد قتلتين: فقال له، كقتلأ أن ويل يخأنت قاتل أ :له

 ال :فقال، خربوه خربهأف )عليه السالم( ني املؤمنريأم إىل روا بهفم، مرة ينقتلهللا وا ها الناس قديأ: قولي

 احلسن أبا ايما هو : فقال، ذاكه هيم فكس احليل: فقال عمرى  فدخل عل،يكلإخرج أ ه حىتيتعجل عل

اقتص منه ن إنه أ فنظر، هيخأقتله بي ما صنع به مث األولقتص هذا من أخ املقتول ي: فقال ،)عليه السالم(

  . )١(اكعنه وتتارى  فعف،نفسهى على أت

نهما يما هو حجة ب إالّ رانكذيما ال أرا كوقد ذ، ه هلايوالفق ايفكة الية حجة لروايوهذه الروا

ب عملوا لبل الغا، تباعهأخ ويوقد عمل ا الش،  مرةريرناه غكما ذكة حجة يعل الرواجي ومثله ،هللا انيوب

ويف ، أبان إىل حيه رواها بسند صحيبل الفق، املقطوعاتب إالّ عمليس الذي ال يدرإمثل ابن  ا حىت

  .العمل به يف اجلملةى  علمجاعاإلى اجلواهر دعو

هما ما ي وف،رسال السند وإل،ةين احملقق وبعض من تبعه رفضوا العمل ا لضعف أبان بالناووسكل

ان أبان كاليت عنده  يشكاملوجود يف نسخة ال أن يليردببل عن األ، ة أبانيعلم ناووسيمل  إذ ى،فخيال 

ر يتقدى نه علأو، ر بعض حسن حال أبانكذ إىل ضافةباإل ،ة املعروفة يف العراقيالقر ، أيةيمن القادس

  فقد  رسال السندإ إما ،دةي عقنيحاله حال سائر الثقات املنحرف، دة حجة شرعاًيضعفه عق

                                                

. ١ ح من القصاص٦١ الباب ٩٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٤٠٠

  .ن لهية احملمديوروا، تهيبرواشهرة القدماء بالعمل  إىل ضافة باإل،مجاع اإلأصحابمن نه أ عرفت

س له يمبا ل الويل ضربن إنه أ قربواأل: قال يف الشرائع ةيعمل بالروايملا مل احملقق  مث إن

 خالف ظنه بعد انصالحه نيأبان عنقه مث تبنه أ ما لو ظنك ،ان له قتلهك وإالّ ،اقتص منه االقتصاص به

  .فعل سائغ ألنه ،قتص من الويليفهذا له قتل وال 

ون قد ضربه أخ املقتول مبا يك بأن هذاى ة علين محل الرواكميو:  موافقته قالكالظاهر من املسالو

 اجلرح ألن ،ةيطبق القاعدة لو ال الرواى تباعه علأره الشرائع وكل الذي ذيالتفصن إ :قال، س له قتله بهيل

جازه الشارع ال ضمان أوما ،  يف القصاصكجاز ذلأالشارع  ألن ،ستعقب الضمانيان مباحاً مل كإذا 

ال كف يبس أو ،مثل الساق مثالً  الرقبةريف يف غيبالس أو ضربه بالعصا إذا ماكن جائزاً يكمل إذا ما أ ،له

ما  إىل ،كبح له ذليعرف القتل مما مل ين يكنه مل كل د يف الرقبةيف حديبس أو ،قتلييف الرقبة مبا ال 

  .  القصاصهيان علكن جائزاً يكعمله مل  حيث إنف، أشبه

 أو ةيه الدي فالقتل إىل ينتهيفالضرب الذي ال ، قتليبح الشارع الضرب الذي ال يمل : أقول

ما لو ألقاه من شاهق بزعم جوازه كفهو ،  جائزريان غكالقتل  إىل خنته ضرب األيث مل يوح، القصاص

  . اسركالى سور علكسقط حق امليزعمه ال  حيث إن، سرت رجلهكفت

ن يكمل  إذا  موردهاري يف غكذلكبل هو ، ةي الرواإطالقى زم العمل علفالال، انكف كيو

 ني مث تب،سرهكنه أ ه مبا زعميعل ده اينيفضرب ، هيعل د اين يسر اجلاينك إذا ماك، كللمقتص ذل

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،اسرك الريان ضربه غكة مليالد أو ه القصاصيعل اينى عل فإن ،سرهكعدم 

 أو أقل أو ثركأ ،هيعل الشتباه اين، هيعل اينى عل ون حق اجلاينيك أن نيفرق يف املسألة بوال 

   عن اين اجلاين استوىف إالّ إذا ،داء حقهأتنع عن مي أن للجاين أن يف مساو



٤٠١

  . هيعل ان أقل من حق اينك وإن ،هيعل اينى  علله حقاً ألن ،عنه مبقدار حقه

يف  إالّ ،االمتناع عن أداء حقه ق للجاينحيث يح، عمداً اجلاينى ه عليعل اين جىنذا  إما علميومنه 

 ،عمداً د اجلاينيفقطع ، داًي زكد عمداً وأثار ذليولد ز قتل اجلاين مثالً، هيعل عن اين قبال تقاص اجلاين

 ، قصاصاًكديقطع أ إالّ أن كمتنع عن ذلأ ينإقول ي أن ان للجاينك، قصاصاً د قتل اجلاينيأراد زفإنه إذا 

  .االمتناع ان للجاينك وإالّ ،قتل اجلايني أن ان لهك كه ذليعل قبل اينفإن 

نقص األ إىل اآلخرى  علأحدمهاة يادة جنايدفع زى م جربمها علكان للحاكامتنع الطرفان وإذا 

 النفس نيدفع التفاوت بي أن ديرب مقطوع الجي أن مكان للحاكد ييف مثال القتل وقطع ال مثالً، منهما

، نار بقتله ولدهيألف د استوىف اجلاين ألن ،أب الولد املقتول أي ،هيعل اين إىل ،ةيوهو نصف الد، ديوال

 مكوللحا ،خرىدفع اخلمسمأة األي أن اجلاينى فعل، د اجلاينينار بقطعه يمخسمائة د ه استوىفيعل واين

م ملن قتل كد جرب احلايؤي و،ورةكة املذيقبال بالدي ومل نيالقصاصمها عن  امتنعا إذا كذلى ربمها علجيأن 

  . ما تقدمك ،)١(ة صرراًيعل الدجي أن :)عليه السالم( اليت قال له السجاد ي الزهرةي روا،ولده بأخذ حقه

  

                                                

. ٢ ح٣٠ الباب ٥٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٤٠٢

  

  فصل

  يف قصاص الطرف

  

طن والظهر البك، عضاء األريومن غ، مهاريد والرجل وغيالك، عضاءعم من األاأل واملراد بالطرف

  . يف القصاص يف القطع واجلرح وحنومهاإشكال والخالف وال، مهاريوغ

 أويلا ياة يم يف القصاص حكول: قال سبحانه،  والعقلمجاعتاب والسنة واإلكه اليدل عليو

  .هاري وغ،)١(لباباأل

  .ه فوق التواتريات الواردة فيوالروا

  .ضيه مستفي علمجاعاإلى ودعو

  .ابلة باملثل يف اجلملة يف باب اجلرائماملقى دل عليوالعقل 

 ،ال أم االتالف سواء قصد اجلاين، تلف غالباًية مبا ياجلنا إما ،نيأمر أحد ه منيمث القصاص البد ف

  . ما تقدم يف قصاص النفسكل ذليودل، لف غالباًيتن مبا يكمل  وإن تالفما قصد اإلإو

مل  مثالً ن اتفق شللهكل فيعود خفبضربه  إذا امك، تلف غالباًين مبا يكتالف ومل قصد اإليمل فإن 

  .ةي الدأدلة طالقإل ةيانت الدك وإن ،ن قصاصيك

ون  أو يك،ة والسالمةي واحلرسالمار واملماثلة يف اإليشترط يف القصاص البلوغ والعقل واالختيو

  .ذن من الشارعوعدم اإل ،بوة للجايناأل  وانتفاء،ملكأه يعل اين

  .مجاعه النص واإليما دل علك،  وعمدها خطأ،وانون فلرفع القلم عن الصيب، البلوغ والعقلإما 

   راهك فلرفع اإل،اريوأما االخت

                                                

. ١٧٩ اآلية: سورة البقرة )١(



٤٠٣

 ،ديقطع بعض حلم فخذ زي أن  إىلاضطر أو ،ديد زي قطعي أن هِركرهه املكأ إذا ماك، واالضطرار

روه يف باب كما ما ذك ،كبذل  إالّن عالج لبقاء نفسهيكمل  إذا ،له جناة من املوت يف املخمصةكأيألن 

  .هم واملهمولقاعدة األ،  لرفع االضطراركوذل، املخمصة

 جعفر أيب عن، سيح حممد بن قيصح، ملكه أيعل ون اين أو ك،سالماملماثلة يف اإلى دل عليو

ته يؤخذ من املسلم جناين كول، وال يف اجلراحات، يف القتلي قاد مسلم بذميال : قال )عليه السالم(

الم يف كال أيتيوس، مما تقدم يف قتل النفس ك ذلريغ إىل )١(منائة درهمامث ية الذميقدر دى عل يلذمل

  .ية الذميمقدار د

  .مةكها حمري القصاص وغأدلةات إطالق فاً،افر كواجلاين، ه مسلماًيعل ان اينكإذا ما أ

اختلفوا يف  وإن افركن الافر مكقتص لليما ك، اختلفوا يف املذهب وإن قتص للمسلم من املسلميو

  .ما سبق يف القتلكنهم يد إىل هلمحنو أو ،نهمين نعمل حسب د أوزجي و،دلة األطالقإل، نيالد

 أيب عن، ك ما رواه مسمع بن عبد املل،ملكه أيعل ون اين أو ك،ةياملماثلة يف احلرى دل عليو

  . )٢( احلر والعبدني وال قصاص ب،يكقاص منها للمماليالولد أم  :ثييف حد )عليه السالم( هللاعبد ا

ن إ :قال يف عبد جرح حراً فقال إنه ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ساريل بن يرواه الفض وما

   .)٣(ثياحلد ط برقبتهيانت اجلراحة حتكن إ شاء أخذه وإن ،شاء احلر اقتص منه

  . مةالم يف املماثلة يف السالكل اليتفص أيتيوس، ثيحادمها من األريغإىل 

 )عليه السالم(علي  قولك، شمل املقاميما تقدم يف النفس مما  بوة يف اجلاينانتفاء األى دل عليو

  . ك ذلريغ إىل ،ثياحلد )٤(قود لرجل أصابه والده النه أ ىوقض: فيتاب ظركره كما ذك

                                                

. ٥ ح٤٧ الباب ٨٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٤٣باب  ال٧٦ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح من قصاص الطرف٣ الباب ١٢٤ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ١٠ ح٣٢ الباب ٥٨ ص١٩ ج:الوسائل )٤(



٤٠٤

ائز ذن فهو جألو نه أ ذن من الشارععدم اإلى دل عليو، دلة األإطالقه يدل عليس فكما العأ

 أو املتطلع أو ضرب احملارب إذا ماك ،اناًيحأة يه الديان فك وإن ،هيوز شرعاً ال قصاص علجيوما ، شرعاً

  .نيافر من املسلمكضرب من تترس به ال أو ،أشبهما  أو اللص

ما ك ،يضرور أو يإمجاعبل مجلة منها ، هي فإشكالورات مما ال كع املذيم يف مجكوباجلملة فاحل

  .مهارية واجلواهر وغيها الغني فمجاعصرح باإل

قتص هلا منها ومن يو، ؤخذ له الفضليوال ، قتص يف الطرف للرجل من الرجل ومن املرأةيو

 هما يف القصاصيما تقدم تساوك ،كالم يف ذلكوقد تقدم ال، الرجل بعد رد التفاوت يف النفس والطرف

ما  رد يف وال، الثلث إىل مع رد التفاوتقتص هلا منه يالنصف ف إىل رجعي مث ،ةيثلث الد إىل ةيويف الد

ل كالم واالستدالل يف كث فصلنا اليوح، هيفقد تقدم اخلالف ف ما بلغ الثلث ما يف، أنقص عن الثلث

  . عادةاإل إىل فال حاجة، كذل

ات يجراحات الرجال والنساء يف الد :ث احلليبييف حد )عليه السالم( هللاعبد ا أبو :قال

 ،ةيتبلغ اجلراحات ثلث الد  حىت،سواء صبعصبع باإلواإل، والشجة بالشجة، السن بالسن، والقصاص

  . )١(ةية النساء ثلث الديود، ةيالد ية الرجل يف اجلراحات ثلثيت دريجازت الثلث صفإذا 

وا ؤفقي أن واؤشان إ :فقال ، امرأةنيع يف رجل فقأ ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن ،احلليبى ورو

ن إ إنه  رجلنيت عأيف امرأة فق :وقال، ةيتأخذ ربع الد أن تءشا وإن ،ةيربع الد إليه ؤدواينه ويع

   .)٢(نهية عيأخذ د وإالّ نهايع شاء فقأ

  . اتيمها من الرواريغإىل 

  

                                                

. ٦ ح١ الباب ١٢٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٢ الباب ١٢٤ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٤٠٥

  

  ))قصاص اليد الصحيحة والشالء((

رسال إ كرسله يف املسالأو، د الشالءيحة باليد الصحيال تقطع النه أ املشهور): ١مسألة (

 مجاعح اخلالف اإليوصر هحيصر أو وعن ظاهر املبسوط، هيخالف أجده ف بال: ويف اجلواهر، ماتملسلّا

  .هيعل

د رجل ييف رجل قطع  ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، مان بن خالديوقد استدل له مبا رواه سل

   . عمدريغ أو قطع عمداً إذا شمل مايه  فإن إطالق.)١(ةيه ثلث الديعل: قال ،شالء

ن عاقبتم إو: وقوله سبحانه ،)٢(ىاعتدما ه مبثل يفاعتدوا عل إطالقه بعد يما فى فخيوال 

 أصل إىل إالّ ون ناظرةكت أن ات بدونير الدكات ذيثرت يف الرواك إذ ،)٣(فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به

 إالّ بق يف املسألةيم فل ،اتيتاب الدك من راجعى على فخيما ال ك، ها من هذه اجلهةي فإطالق فال، ةيالد

  . اتطالقاإلى ضلزم القول مبقت الّإو، ن بهأاطم فإن ،لنا خالفه ظهريمل  الذيى  املدعمجاعاإل

ما ختتلفان يف أل، حة التفاوتيصاحب الصحى رد عليحة بالشالء يقطعت الصح فإذا هيوعل

امل بدفع كأخذ بالناقص جرب الذا  إاملكال أن من ى،ها النص والفتويللقاعدة املشهورة اليت دل عل، ةيالد

  . ةيه نصف الديولى قتل الرجل باملرأة رد عل إذا ولذا، ةيما ختتلفان يف الدأل، التفاوت

قتص هلا منه بعد رد التفاوت يف يو، ؤخذ الفضليوال  قتص للرجل من املرأةي(: قال يف الشرائع

   .ىانته )الطرف أو النفس

 ني الرجل يف قبال فقئه عنيت عأفق إذا نهأو اآلخر، نيأحدها عيف فقأ  ،ة احلليبيوقد تقدم روا

   .)٤(ةيربع الد إليه يدأاملرأة 

  . يف املوارد املختلفةى ات والفتاوي من الرواك ذلريغإىل 

                                                

. ١ ح٢٨ الباب ٢٥٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(

.١٩٤اآلية : البقرةسورة  )٢(

. ١٢٦ اآلية: سورة النحل )٣(

. ١ ح٢ الباب ١٢٤ ص١٩ ج:الوسائل )٤(



٤٠٦

ا تقطع أد القطع يؤيو، لةكقطعها مش أو حة بالشالءيفأصل مسألة عدم قطع الصح، انكف كيو

  . دلة األطالقإل، أشبهوبالعوجاء ومبا ،  واجلواهركال املسكبذل ما أفىتك، بالربصاء

ة تشمل القصاص يلكهذه ال أن وهنا تاب احلدودك وقد تقدم يف،  بالشبهةأدري فاحلد كش إذا نعم

  . ف والذراع والعضدكصبع واللشلل اإل كالمهم مشول ذلك إطالقوالظاهر من ، أيضاً

ف وقطع من كيف ال أو ،فكع فقط وقطع من الصبان الشلل يف اإلك إذا قولون بعدم القطعيوهل 

نقول  أن  القصاصأدلة إطالقى ان مقتضك وإن ،احتماالن ،بكيف الذراع وقطع من املن أو ،املرفق

  .  بالشبهةأدري فاحلد كشي إالّ أن ،حة ايبالقطع للصح

ار شفأنف وذن واألالرجل الشلل واألك ،كد يف ذليل عضو شلل بالكحلاق إقولون بيوهل هم 

ى بناًء عل (:صبع الشالءقال يف اإل ألنه ،ديظاهر اجلواهر الترد ،أيضاًها يلوقوع الشلل ف،  الشالءنيالع

القاعدة ى ومقتض، نيح بالعنير الصحكالم يف اقتصاص الذكال أيتيوس ،)ديه شلل باليان فكما  لكحلاق إ

 األولو، عضاء املشلولةناطه لسائر األوقلنا بشمول م،  املتقدممجاعسلمنا باإل إالّ إذا ،طالقخذ باإلاأل

  . لك والثاين أش،لكمش

سبب له ضعف احلس يبعضه  أو  يف متام جسمهنسانب اإليصيالشلل عبارة عن مرض ن إ مث

  .ه الروحيف يبق وإن ،أحدمهاانعدام  أو ةكواحلر

 ،اءعوج أو ،انت وارمةك إذا ماك، ح بعضهم االقتصاصيبل صر د فظاهرهميمراض الأسائر ما أ

  . ر يف الطبك مما ذك ذلريغ إىل ،خالفها أو ،ضامرة أو ،الذراعى ف علكمقلوبة الأو 



٤٠٧

 يف  فرق فالأشبهما التفاوت يف القوة والضعف واهلزال والسمن وشدة البطش وضعفه وما أ

  .عضاء يف سائر األكذلك إنه ماك، دلة األطالقإل االقتصاص

ما عن ك، ز قطعهاجيمل  الشالء لو بذهلا اجلاينحة بياملشهور من عدم قطع الصحى عله مث إن

نه يف يما بذل عكون يكف، اراًيقطع عضواً منه اختينسان أن ال حق لإل إذ ،همرين وغيدي والشهنيالفاضل

 إذ ،ضمنيفلو قطعها عزر ومل ، ه قطعهايعل ز للمجينجيولو بذل مل ، ها القصاصيده اليت عليقبال بذل 

 اقتلين ما لو قالك، ه الضمانيعل اينى ن عليكأهدر نفسه مل  اجلاين ث إنحيو، ريه التعزيفف هو حرام

 ه يف قطعهايعل ونه ال حق للمجينكونه حراماً وك نيوال تالزم ب، ضمنينه مل كل  فعل حراماً فإنه،فقتله

  .ةءالربا أصل ون مرجعهيكف،  وقصاصاً ال تشمل املقامةًي الضمان د إذ أدلة، الضماننيوب

ه يعل سقط حق ايني مل ،خالف القاعدةى ه عليعل حة وقطعها اينيده الصح يذل اجلاينمث لو ب

  . ه حقه ذا القطعيعل سقط اينأ إالّ إذا ،هرين حقه وال مسقط حلقه غيكما قطعه مل  إذ ،اجلاينى عل

مع البذل ضمن القاطع يال نه أ شف اللثام منكما عن املبسوط والقواعد وي فشكالاإل علميومنه 

ن إ :ولذا قال اجلواهر، ما عرفتكستوف حقه يمل نه أ شكالوجه اإل، حقه مث واستوىفأ وإن ئاًيش

  . اً لهيون مستوف يكيكة ي الدري ضرورة عدم حق له غ،بل منع إشكاللو من خيالمهم ال ك

 لبقاء ن حمذوريكمل ن إ حة والشالء بالشالءيحة بالصحي يف قطع الصحإشكالخالف وال  اله مث إن

، حةيما تقطع الشالء بالصحك،  القصاصأدلة طالق إلكوذل، ةيفوهات العروق مفتوحة توجب السرا

  .خالف  والإشكال بال

 وإمنا ،حةيقل من الصحأمتها يالشالء ق أن رش حبجةالشالء األ إىل ضميال نه أ  يفإشكال ما الك

 أو نفساً ،املكالناقص يف مقابل ال استوىف انه إذأ منى  من النص والفتوةضم للقاعدة املستفاديقلنا ال 

  قتلت املرأة يف  إذا ولذا، رشأمة يرب الناقص بضمجيمل  ،طرفاً



٤٠٨

 الرجل مل ني ع املرأة لفقئهانيت عأفق وإذا ،ةيتها نصف الدكؤخذ من تريقبال قتلها للرجل مل 

: )عليهم السالم( ه قوهلميدل علو ما تقدم يف املسألة السابقةك، ك ذلريغ إىل ،ةيؤخذ من املرأة ربع الدي

 ثر من نفسهكأى عل اجلاين ينجيال)١( .  

ان الدم يال تنحسم جبر أن حةيالصح أو قطعت يف قبال الشالءن إ د الشالءيالى ف عليخ إذا نعم

م لز،  نفسها ولو مبعونة احلسمكمساإى عة عليضة فال تقدر الطبيا مرحيث إ، فواه عروقها مفتحةألبقاء 

وز جي ال كوذل، ةيثر من اجلناكفاء أيون االستيك أن وجبية مما يخلطر السرا ة درءاًيالد إىل لالعدو

وز جي ال  فإنه،ةينه الثانيتتلف ع أن نهيفقئنا عنه إذا أ هيوخفنا عل، هيعل  ايننيفقأ ع إذا ماكفهو ، شرعاً

  . كذل

  . إشكالبل وال ، هي علمجاع اإلةيبل عن الغن، كء من ذليخالف أجده يف ش بال: قال يف اجلواهر

ما يف الصوم والوضوء ك، كان دون الشك وإن ،فيلكالرافع للت ألنه ،واملعترب اخلوف: أقول

وحرم شرعاً شرب ، شرا العقالءية مساً مل يآنة ائ مة يفيانت آنكفلو ، رتفع باخلوفيها مما ريوالغسل وغ

   .ةائواالحتمال يف املقام واحد يف امل، ةائ يف املنيان االحتمال مخسك إذا كالش إذ ،وهمنه أ  معاأحده

د يردنا قطع أانت شالء وك إذا د احملارب والسارقية يف قطع يوالظاهر لزوم مراعاة عدم السرا

وهذا االعتبار هو الذي ، ن به بأسيكردنا قتله وقلنا ال بأس مبثل هذا القتل مل  أفلو الإ و،احملارب ال قتله

  . )٢() واحد من اعتبار املراعاةريما صرح به غى  يف قطعها علطالقمحل اإل األوىل(: لاختاره اجلواهر قا

   مك اعتبار حريانت شالء من غك وإن دمهاياملشهور قطع ن إ :ليق نعم

                                                

. ١٠ ح٣٣ الباب ٦١ ص١٩ ج:الوسائل )١(

.٣٤٩ ص٤٢ج:  انظر جواهر الكالم)٢(



٤٠٩

  . هي علمجاعة اإليبل عن اخلالف والغن، أهل اخلربة

ل سارق كيف قطع أهل اخلربة استطالع لزم يال نه أ ىهما علإمجاعمل حي أن نكميو: أقول

  . وز القطعجيمع اخلوف نه أ ال، وحمارب

  

  ))فروع((

، أيضاًر الشالءات كذن والذنف واأليف الرجل واأل أيتيد الشالء يرناه يف الكفما ذ، انكف كيو

  .كلوحدة املال

 ،حة اي الصحكديقطع أ أن حق ي قطعتها فلنيحة حيانت صح كيدين إ :هيعل ولو قال اين

  . انت شالءكوا ى كل علين دليكمل  إذا صل الصحةأ عمل ب،انت شالءكا إ :وقال اجلاين

 أشبهما  أو لربودة هواء أو مرض أو ة لضعفيان خوف السراكن كل، د شالءين الكلو مل ته مث إن

  .  لنفس العلة املتقدمة،مل تقطع

وقلنا جبواز ، كذلكتله ا بقي ورضنياثن أو واحدى  علنيتي جلناقطعاً وقتالً استحق اجلاينن إ نعم

  .دي جاز قطع ال،ذاكالقتل ه

ان وقت الصحة ك إذا كن له ذليكة مل يه الديعل الصحة وأراد اين إىل قهيان الشلل يف طركولو 

ان كإذا ما أ ،حال الصحة والقصاص إىل صربيبل ، ما سبق يف القتلك، صل القصاصاأل ألن ،باًيقر

، ةيله حق الدنه أ  فالظاهر،صح بعد مخس سنوات مثالًي بأنه ربةخرب أهل اخلأما لو ك، داًيالوقت بع

يستفاد منه االعتبار هنا، ويف أمثاله  أن  مما ميكن،الدياتاعتبار السنة يف بعض  اتيتاب الدك يف أيتيوس

  .ولو باملناط

ده أوجب عدم برء يقطعت  إذا ان به مرضك إذا  ما،نحسميث ال يح الشللولعل من قبيل 

نة االنصراف يولو بقر دلةظاهر األ حيث إن، ركطباء يف مرض السا هو املشهور عند األمك، جرحه

   . احلد بالشبهةئ دركولو ش، مهاريذا يف السرقة وغكو،  جرحهؤربيالقصاص للذي 

 يكشف اللثام وحمكففي القواعد و، ان بعض أصابع املقطوع شالءكولو (: قال يف اجلواهر

 ويؤخذ منه حةيصابع الصحبل يف أربع األ، فكصابع يف الح األيالصح قتص من اجلاينيمل ، املبسوط

  صابع  ما حتتها وما حتت األةومكوح،  عوضاً عن الشالءثلث دية إصبع صحيحة



٤١٠

   .ىانته )١()ديه شلل باليل ما فكحلاق إى بناًء عل، كذلكوهو ، فكربع من الاأل

 إذ ،دكآ هنا شكالفاإل، د الشالءيبالحة يد الصحيعدم قطع ال أصل  يفشكالقد عرفت اإل: أقول

 ،)٣(ميكعلى ه مبثل ما اعتديفاعتدوا عل إطالق و،)٢(واجلروح قصاص إطالقالقاعدة ى مقتض

  .  وحنوهمجاعد الشالء باإليولو سلم خروج ال

يف  ثر من أصابع اجلاينكأ أو صبعإو، حةيه صحيعل انت أصابع اينك ف،سك بالعاألمران كمث لو 

شالء قطعت  ،ةيتيف املسألة اآل أيتيما سكن موافقة كمل ت وإن د اليت تقطعيال أو ،ملوافقة للمقطوعةد ايال

  . ما تقدمكامل كقطع باليالناقص  ألن ،ف اجلاينك

  .الم املتقدمكال أيتيصبع  اإلكة لشلل تلينعم مع خوف السرا

حة خلوف يبالصح أو لشالءعدم قطع الشالء با أو ،حة بالشالءيلو قلنا بعدم قطع الصحه مث إن

بل ، ه يف صورة القصاصير عليثبت التعزيمل و ،انيعص ألنه أيضاًر يبعد التعزية مل يالدى عطأ ف،ةيالسرا

  . مةكة حميل معصكر يف ي التعزأدلةات إطالقف ن قصاصيكمل إذا ما أ ،ري عدم التعزدلةظاهر األ

ة يخذ الدفهل آل، ضر قطعهايا شالء ال أأو  ،ست شالءيد ليال بأن ة مث ظهر االشتباهيخذ الدأولو 

اجلروح (ل يظهر اخلالف مشله دل فإذا ،الشلل املضرى  علاًيان مبنكد يأخذ ال ألن ،الرجوع مطلقاً

ن يكأخذ البدل مل  فإذا ،ة بدلهيان القصاص والدكف يلكالت ألن ،س له الرجوع مطلقاًيل أو ،)قصاص

مبضرة  أو داً بالشلليخذ مقون اآلك نيوب، ة فال رجوعي أخذه الدإطالق نيفصل ب أو ي،جمال للمبدل منه

  . بعد هذا الثالثيوال ،  احتماالت،ديد ظهر عدم املقي عدم القنيتب فإذا ،قطع الشلل

  وجب عدم ي فهو من انقالب املوضوع الذي ،ة مث عاجل الشلليما لو أخذ الدأ

                                                

.٣٥١ ـ ٣٥٠ ص٤٢ج:  جواهر الكالم)١(

. ٤٥ اآلية: سورة املائدة )٢(

. ١٩٤ اآلية: سورة البقرة )٣(



٤١١

 إعطاءبعد  ةية جراحيعملى جرأحة مث ي صحنيعى عمأ فهو مثل ما قلع ،حقه يف ردها والتقاص

  .ث ال جمال للقصاصيح، نهيفبصرت ع ةيالد

 ،ان سنهكوضع سناً م أو ،دهيان كة مأجنبيداً ية فخاط ية جراحيد عمليمقطوع الى جرأ إذا ذاكو

  .ه مبطالبة القصاصيعل د ال حق للمجيني موضوع جد فإنه،ك ذلريغإىل 

 ما فهو مثل، ل لهي الدلإطالق لشمول ،له حق القصاص أن اهرفالظ، ة بعدين أخذ الديكنعم لو مل 

  . سن له مث نبتت له سن وال إنسانقلع سن إذا 

  



٤١٢

  

  ))التساوي يف حمل القصاص((

وادعاه اجلواهر ، يف حمل القصاص مع وجوده ي والخالف يف اعتبار التساوإشكالال ): ٢مسألة (

 نيه بياخلالف ف يوعن اخلالف نف، هيام االتفاق علشف اللثكوعن ، ماترسال املسلّإ كوأرسله املسال

  .نياملسلم

  . ات اخلاصةي وخصوص الروا،تاب والسنةك ال،دلةات األإطالقه يدل عليو

ه يف د الرجل ورجاليتقطع : قولي )عليه السالم( هللاعبد ا أبا مسعت: سحاق قالإة يمثل روا

  .أيتيه مما سري وغ)١(القصاص

، مةياملشهور شهرة عظى دان قطعت رجله علين له كمل ت وإن ،سارهي قطعت نيمين له كمل توإن 

 قطع الرجل أخبارومستنده ، هي الفرقة علأخبار ومجاعوعن اخلالف اإل، هي علمجاعة اإليبل عن الغن

ام الرجل يقى ل علي دل فإنه،)٢(همايديأسبحانه قال نه أ مع، ةيسرق مرة ثان إذا من السارقى سريال

  .ما تقدم يف باب حد السارقك، مل تقطع مشاله ملصلحةهللا حق اه يث إنحو، ديمقام ال

مما ، ة من أعاظم الفقهاءريبك اليت وصفها بالصحة مجلة ب السجستاينيحة حبيوخصوص صح

، تبهمكون الثالثة يف ثالثة من ثوقد نقلها احملد، ة وثاقة من قبلهيب بعد معلومييف وثاقة حب يفيك

عن رجل  )عليه السالم( جعفر أبا سألت:  قال،ما يف الوسائلك، )٣(أيضاً هلا نقل احملاسن إىل ضافةباإل

قطعت  يساره للذيوتقطع ، والًأنه يميب تقطع يا حبي: )عليه السالم( فقال ،نينيمي النين لرجليديقطع 

عليه ( اًًيعلن إ :فقلت: قال، األولنه قصاص للرجل يميو اآلخر د الرجليقطع  ألنه إمنا ،اًريخأنه يمي

هللا ب من حقوق اجيما ي فكفعل ذليان كإمنا  :فقال ،ىسريوالرجل الاليمىن د يقطع اليان كإمنا ) السالم

انت ك إذا ،ديد بالي تؤخذ هلم حقوقهم يف القصاص ال فإنه،نيب من حقوق املسلمجيما ما أف ،تعاىل

  د ي والرجل بال،دانيللقاطع 

                                                

. ١ ح١٢ الباب ١٣٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٣٨ يةاآل: سورة املائدة )٢(

. ١٦ ح٣٢١ ص:احملاسن )٣(



٤١٣

ه يتوجب علإمنا  :فقال ، رجلهكة وتتريه الديوجب علتما أ :فقلت له، دانين للقاطع كتمل ذا إ

ست له جارحة يل ألنه ،ةيه الديمث توجب عل، وال رجالن داني س للقاطعيول د رجليقطع  إذا ةيالد

  . )١(قتص منهاي

 كثبات ذلإاف يف كولعله : قال يف اجلواهر، نيب يف الرجلية الترتي اخلالف والغنإمجاعوعن معقد 

  . خبطاهبعد عدم العلم 

ن يديالى حدإتقطع نه أ والفهم العريف والظاهر مبعونة املناط ،يعيب الطبيالترتنه أ دهيؤيو: أقول

صابعهما بالبعض أوبعض ، نيالرجلى حدإن بيدي الىحدإو ،خرى باألنيالرجلى حدإو ،خرىباأل

 يوقال احلل ى،لفتوستفاد من النص واي بأنه ىسريبال مىنيد الييف قطع ال: وقد قال يف اجلواهر اآلخر،

 ني العطالقإل، أشبهن وما ي واملنخريني والثدنيذن واألنينيالع إىل يبل الظاهر التعد، صابعاأل إىل يبالتعد

  . حة املتقدمةيبل العلة يف الصح،  وللمناط، وحنوهنيبالع

ال نص وال  إذ ،مثالً يد بالثدي وال تقطع ال،ذن باألنيال تفقأ العنه أ خالف يف  والإشكال ال، نعم

  .ما هو واضحك كوجب ذليمة ال يالق ي وجمرد تساو،مشاة وال علة

ر الرجل يف قصاص فرج املرأة كورد من قطع ذ د والرجل وحنومها مايد قطع املشابه من اليؤيو

   .أيتيما سك

 ،ك ذلأشبهما  أو ،ةيالدى صاحل عل أو ،باألكقتص به يال  ألنه ولقتص لأليلو مل نه أ مث الظاهر

  .ه الثاينيعل للمجين مىنيانت الك

 وقد ،ةيافكاًً للمشاة اليناه ثانميمل تقطع  مىنيان الكمى سريلو اشتبه فقطع النه أ الظاهر أن ماك

  .فراجع مىنيد اليان الكللسارق مى سريد الي يف قطع الكتقدم شبه ذل

 ،وللأل مىنيقطع الي أن قبل للثاينى سريقطع الي أن جوزي ف،ب يف القطعيال ترتنه أ  الظاهركذلكو

  ه يوف حق ألنه ،للثاين مىنيول واللألى سريوز هلما التبادل بقطع الجين  أبعدي وال ،دلة األطالقإل

                                                

. ٢ ح١٢ الباب ١٣١ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٤١٤

احلق ال  ألن ،جاز يل ورضي التبداأراد فإذا ،له شائبة حق ألن ،اجلاينى ن مع رضكل، وز التبادلجي

  . عدوهمي

سراه يه قطع يعل  حق للمجين،إنسان نيمي فقطع ده حداًيان قطعت كلو نه أ علميومما تقدم 

  .للمناط

، ةيالدى بقيان ملن كو، األول فاألولداه ورجاله بيالتعاقب قطعت ى مجاعة عل يديأولو قطع 

  .مهاريع واجلواهر وغيره الشراكما ذك، نيديفاقد ال ما لو جىنك

، ةي يف القطع والدكالشتراوز اجيو، لكل أمر مشكل ألا ،ان القطع دفعة فالظاهر القرعةكولو 

 نيتيهم ديعطينئذ ي وح،كحنو االشتراى منه عل  فاقتصا،رجل دفعة واحدةواأل يادي األني قطع من اثنمثالً

 كالم يف ذلكوقد تقدم بعض ال، هماياملناط ف أو ةي القصاص والدأدلة طالقإل، كة لذاية هلذا وديد

  .سابقاً

  . العاملهللا وا، ك ذلأشبهما  أو اًنيعأمسل  أو ناًاذآالم لو قطع كذا الكو

  



٤١٥

  

  ))التساوي يف مساحة الشجاج((

 املماثلة أدلة طالق إل، وعمقاً وعرضاًيف مساحة الشجاج طوالً يالظاهر اعتبار التساو): ٣مسألة (

  .سكله وال العي العمق بقلريثكقابل يما ال ك ،سكقه بواسعه وال العيقابل ضي فال ،والقصاص وحنومها

 ،عدم اعتبار مالحظة العمقى  علمجاعما ادعوا اإلك ،ق والسعةي يف الضمجاعلفقهاء اإلاى وقد ادع

 ،القصاصى وجه لو اعترب انتفى س يف السمن واهلزال وغلظ اجللد ورقته علوواستدلوا للثاين بتفاوت الرؤ

  . مجاعالعمدة اإل: ولذا قال اجلواهر ى،فخيه ما ال يوف

  .هية فيبل مظنونه فال حج ،حمتمل االستناده حيث إنو: قولأ

قل حملذور يف ن األكمأ بأن نكميمل  وإن ، وعرضاً وعمقاً عمل بهن املماثلة طوالًكمأ مث إن

 إذا ماكفهو ، همايلي دلطالقإل، نةك املمريادة غيرش للزن وأخذ األكخذ باملمفالظاهر األ ،ياملساو

 نية وشجتريبك شجة نيال فرق ب إذ ،خرىحدامها دون األإ إىل ن القصاص بالنسبةكمأانت شجتان ك

  .ةريبكهما بقدر اليلتك

الشج  وإمنا ،نشجة بقدرها أن نكمين ال كل، منلةأشج بقدر  اجلاينن إ  مثالً،ثركن األكمأ إذا ماأو

فحاهلا ، ادةيال جتور الز إذ ،ةيالد إىل األمررجع يفهل ، نقتص منه أن أردنا إذا منلة ونصفأون بقدر يك

وز  أو جي،كوز ذلجيال  إذ ،ةيت الثانيوعم إالّ ه قصاصاًينيعى حدإ ينعم أن  نقدر منمل إذا حال ما

 ألن ،جاز فما اختارا، دمهاي باألمرون  أو يك،تهياملقتص د يعطيد جرباً يزي وما ،لهي دلطالقإل، القصاص

احلجامة كاله  فح،ليضرر قل ألنه ،ادة حمرمة شرعاًين الزكمل ت إذا الظاهر الثالث، عدومهاياحلق ال 

  . ادةيلفرض حرمة الز د اجلاينيس بي ل ألن األمر،األول وإالّ ،وحنومها

 وقد قال يف ،اجلائفة واملأمونةكطرف  أو ر بنفسيما يف قصاصه تغر ثبت القصاص يفيال ه مث إن

ويف املقطوع الذي ، هيه علي بقسممجاعبل اإل، هماييف عدم القصاص فى خالف نصاً وفتو ال: اجلواهر

  اجلائفة  :بانأعن ، رواه الصدوق



٤١٦

  .)١(ومةكاحل إالّ س لصاحبها قصاصيما وقعت يف اجلوف ل

  . اتيتا الدعائم واجلعفرية روايتيف املسألة اآل أيتيوس

ن إ ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب  عن،هيبأعن ، يف نوادرهى سيمحد بن حممد بن عأرواه  ده مايؤيو

  . )٢( وال قصاص يف عظم، يف حدنيميال : لقا )عليه السالم( نياملؤمن ريمأ

ولذا لو مل ، ريان يف قصاصه تغركل مكالقصاص يف  ينفى دل عليالقصاص يف العظم  ين نفإف

  . هير جاز القصاص فين يف العظم تغريك

سألته عن السن والذراع : قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ريبص أبو رواه ه مايدل عليو

عليه ( قال ،ةيضعفوا الدأ فإن :قلت :قال، قود :)عليه السالم( فقال ،قود أو رشأما سران عمداً هليك

  .)٣(رضوه مبا شاء فهو لهأن إ :)السالم

ان ك وإن وهذا، هير فيما ال تغريوالثاين ف، ريه تغريان فكما ي فاألول أن نهمايب اجلمع العريففإن 

  . يف اجلمعى فكة ية واخلارجي بالقرائن الداخل ولوكفهم ذل إذا العرف إالّ أن ، بالتربعأشبه

ثر من كأه يف يعل ال حق للمجين ألنه ،زجير مل يان يف اجلائفة واملأمومة تغرك فإذا ،انكف كيو

ر ين بدون التغركمأ فإذا هيوعل، وز شرعاًجيثر من حقه مبا ال كأخذه أون حمل يكر يويف صورة التغر، حقه

لزم االستجابة ، ثر من احلقكأ اجلاينى  علريسبب عدم التأث ير طيبيد بسبب ختكن ذلكمأان ك إذا ماك

اً مث بعد برئه إنسانما لو أجاف ك،  للقتلمستحقاً ان اجلاينك إذا ذاكو، ه يف القصاصيعل لرغبة اين

قتل به  فإن ،هيعل اين فه ويليجي بأن قلنا جبواز قتله ذه الصورة إذا ،نياألمراحلق يف  ث للويليح، قتله

  . س املقام منهيول احملرم املثلة فإن ،بعديما ال ك، وقع قصاصاً

                                                

.٢٩٤ ص١٠ج:  التهذيب)١(

. ٢ ح٢٤ الباب ١٤٠ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٤ ح١٣ الباب ١٣٢ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٤١٧

 إذا القاعدة جوازهى ان مقتضكرش للزائد  األإعطاءقل مع ن األكمأر يف القصاص ويان تغرك مث إن

  .اتير واختاره احملقق يف الديعن املبسوط والقواعد والتحر يكوهذا هو احمل، هيعل طلبه اين

 ما تقدم من خبارولعله أراد باأل، همأخبار الفرقة وإمجاع ب مستدالً، عدم جوازهفن عن اخلالكل

ة يالدى  االقتصار علكالظاهر املصرح به يف املسالى  علصحاباض ظاهر األي ويف الر،خرب العظم وحنوه

  . مطلقاً

  . هيولعله لعدم صدق القصاص ف: قال يف اجلواهر

مرادهم  إذ ،كن ال ظهور لذلكل، همايبعدم ثبوت القصاص فلقوهلم ، اضياستظهر الر وإمنا :أقول

  . ريده استدالهلم للعدم بالتغريؤيو، هير فيولو باالنصراف املقابلة مبثلهما ال مبا ال تغر

وصل يمن  إذ ،مهاريغ إىل ىمن اعتدو، اجلروح قصاص يف صدق كفال ش، انكف كيو

  . فاء لبعض حقهيفهو است، أيضاًاجللد واللحم فقد جرح ، الدماغ أم  أو إىلاجلوف إىل بالضربة

ه من املرفق يعل ان يف قطع اينك و،ده من املرفق مثالً يقطع اجلاين إذا ما يف كل ذلكشينعم قد 

 ألنه ، يف جواز قطعه من الزندشكالاإل ينبغي ال  فإنه،كن يف قطعه من الزند ذليكومل ، ةيخوف السرا

، ةيها نصف الديالزند ف إىل ديال إذ ،ةية للبقيخذ الدأل كشينه أ إالّ ،امهريسور وغيل امليودل، بعض حقه

 العوض نيالزند فقد مجع ب إىل القطع إىل ضافةرشاً باإلأه يعل خذ اينأ فإذا ،ةيها نصف الدياملرفق ف ىلإو

  . العاملهللا وا، ا باملصاحلةيرضي إالّ أن ،واملعوض

  

  



٤١٨

  

  ))القصاص يف سائر اجلروح((

ثبت القصاص يف اخلارصة والباضعة والسمحاق واملوضحة وسائر اجلروح اليت ال ي): ٤مسألة (

العرف  أن مراده أن والظاهر، هايده الشرائع مبا تغلب سالمة النفس فيوقد ق، املشهورى ها علير فيتغر

نفع ي ال إذ ،احتمال العطبى غلب علأن احتمال السالمة  أال، كاهلال أو ادةيرون سالمة النفس عن الزي

  . ما عرفتكر املمنوع شرعاً ي يف اجلواز لوجود التغركذل

، هيه علي بقسممجاع اجلواهر اإلبل يف، هاياخلالف يف ثبوت القصاص فى فقد نف، انكف كيو

  . القصاصأدلة طالق إلكوذل

  

  ))ال قصاص يف اهلامشة واملنقّلة وكسر العظام((

بل عن املبسوط واخلالف ، املشهورى العظام علء من يسر شكثبت يف اهلامشة وال املنقلة ويوال 

  . عياخلالف يف اجلم ية والسرائر نفيوالغن

وهذا هو وجه اجلمع ، هير فيال تغر دوا مايرين أ وورات البدكره مجع من القصاص يف املذكوما ذ

عن ، قويف املقطوع الذي رواه الصدو العظم يتيما تقدم يف رواك، ات اليت ظاهرها املنافاةي الروانيب

ان من كما  وأما :ويف املوثق، ومةكاحل إالّ ها قصاصيس فيول، نقل منها العظام تلةواملنقّ: بانأ

  . عطاهاية اجلراحة فيقبل اروح د أو ي،ها القصاصيف فإن ،اجلراحات يف اجلسد

من  وال، لةقتص من املنقّيال : قال إنه ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، سالموعن دعائم اإل

 )عليه السالم( قال، وداخل الرأس، الدماغ إىل مما هو دوما عيني، وال مما هو دوما، السمحاق

له العقلك ك ويف ذل،ماًظسر عكمن  وال، من اجلائفة وال، قاد من املأمومةي  وال،ةيهما الديوف)١(.  

ثل اجلائفة واملأمومة ب اجلراحة عمداً ميصييف الرجل  :)عليه السالم(علي  عن، اتيوعن اجلعفر

  . )٢(له يف ماله خاصةك كذلن إ سر العظمكواملنقلة و

                                                

. ١ ح١١ الباب ٢٦٤ ص٣ ج:املستدرك )١(

  . ٢ ح١١ الباب ٢٦٤ ص٣ ج:املستدرك )٢(



٤١٩

ما  يف إالّ ثبت اخلروجيومل ، ما ثبت خروجهيف إالّ العمل ي القصاص تقضأدلةان فعموم كف كيو

عن  يات املتقدمة اليت منها العظام ير يف بعض الرواكر يف ما ذيث غلبة التغريوح، ريان سبباً للتغرك

  . هاي فكذل

سر كمن  وال :قال أن ىل إقتص من املنقلةيال : قال ،)عليه السالم(علي  عن، ويف خرب الدعائم

  . )١(عظم

 مل ،قصاص أو  حلدكقتل بعد ذلي ألنه ، ضاررير غيان التغر أو ك،رين تغريكمل  فإذا هذاى وعل

  . ن يف القصاص حمذوريك

 وقد تقدم، ك ذلأشبهما  أو ر موضع النشر مثالًيمع ختد يهربائكنشر العظم باملنشار ال إذا ومنه ما

  . كحنو ذل أو عضاء ملرضر يف سائر األيان تغرك إذا قتصيال نه أ

ر ولو مبعونة القرائن ين تغريكفاملراد به ما مل ، عدم الضمان يف من قتله القصاصى ما ما دل علأ

   .ىوالفتاو

 فال اإلمام القصاص بأمر من قتله: قال ،)المعليه الس( جعفر أيب عن، حممد بن مسلمى فقد رو

  . ك ذلريغ إىل ،)٢(ة له يف قتل وال جراحةيد

 طالق إلكوذل، أبر أو احتمل الربء وإن ،هيعل يف حال طلب اين قتص من اجلاينيه  أنمث املشهور

  . أربي ال مايالقصاص ف وإمنا ،صح أو يأربيما  قصاص يف ال: قاله حيث إن خالفاً للمراسم، دلةاأل

د يت أد رجل مث بريسر كيف رجل  ،)عليهما السالم( أحدمهاعن ، ليواستدل له مبرسل مج

  . )٣(رشاأل يعطين كول، س يف هذا قصاصيل :)عليه السالم( قال ،الرجل

                                                

. ١ ح١٨ الباب ٢٦٤ ص٣ ج:املستدرك )١(

. ١ ح٢١ الباب ١٣٨ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح١٤ الباب ١٣٣ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٤٢٠

ضرا  ييف سن الصيب ،)عليه السالم( قالنه أ ،)عليهما السالم (أحدمهاعن ، أيضاًرواه  ده مايؤيو

  . )١(رشه األيوعل، ه القصاصيس عليل :)عليه السالم( قال ،قط مث تنبتالرجل فتس

ه يس فيلنه أ س يف النصيل إذ ،ما هو الغالبكر يان تغرك إذا ماى  علاألولن الالزم محل كل

 الثاين ظاهر يف أن ماك، ن االستدالل به ملطلوب املراسمكميان احتمال مل ك وإذا ،جل الربءأل القصاص

 مجاعتاب والسنة واإلكفقد دل ال وإالّ ،نبتي الذي رينبت لسن الصغي الذي ال ريبك سن القلعيال نه أ

 السن اليت ال ؤفكست السن اليت تنبت يل إذ ن نقول مبضمون املرسلة أبعدي وال ،ون السن بالسنى كعل

  . تنبت

نصار ألة من اية جارينس ثنأع بنت مسعود وهي عمة يسرت الربك: نس قالأى رو، ويف الغوايل

نس أعن ، نس بن النضرأ فقال ،فأمر بالقصاص )صلى اهللا عليه وآله( نيب فأتوا ال،فطلب القوم القصاص

تاب كنس أا ي :)صلى اهللا عليه وآله( هللا فقال رسول ا،هللاا رسول ايها يسر ثنكال تهللا ال وا :كبن مال

من هللا من عباد ان إ :)لهصلى اهللا عليه وآ( هللافقال رسول ا، رشالقوم وقبلوا األ ي فرض،القصاصهللا ا

   .)٢(بر قسمهقسم ألألو 

 ،دلةه عموم األيقتضياملشهور الذي نه أ فقد عرفت، مسألة جواز االقتصاص قبل االندمالما أ

ة املوجبة يؤمن من السراي ملا ال ،قتص قبل االندماليال نه أ ث نقل عنه الشرائعيخالفاً ملا عن املبسوط ح

ن يف كل، النفس أو حقه القصاص يف الطرف أن نئذ قبل العلم حباهلايحسلم يال فها يلدخول الطرف ف

يف اخلالف فتخرج  إليه نه االستحباب الذي أشاريوهو بع، حوطأ ريالتأخن إ :خ قالين الش إاجلواهر

  . نئذ عن اخلالفياملسألة ح

 ) السالمعليه( اًيعلن ، إ)عليه السالم( عن جعفر، سحاقإ مبوثق :فقد استدل للمنع، انكف كيو

  . )٣(تربء من اجلراحات حىتى يف شى قضيال : قوليان ك

                                                

. ٢ ح٩ الباب ٢٦٣ ص٣ ج: واملستدرك،١ ح٥٧٦ ص٣ ج:وايلغال )١(

. ٤ ح٤٢ الباب ٢١١ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ح١٤ الباب ١٣٤ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٤٢١

ملرض ى بقيبل ، ندمليبعض اجلروح ال ن أ و،له عن مدعاهية دليخصأ يف شكاله بعد اإليرد عليو

املنصرف من النص  أن ،ما قرر يف الطبك، ر وحنوهكمرض السكنع من برء جرحه ميه يعل يف اين

ظاهره ولو بالقرائن  أن مع،  للنصإطالقفال ، اتييف الد أو  يف القصاصادة سواءيصورة تعارف الز

  .صول املذهب وقواعدهأ بأشبه ألنه ،ما جعله احملقق مستحباًك، كاستحباب ذل

  . مورأ مما تقدم وقد حتقق

قلع سناً  إذا ماك ،تحقق موضوع القصاصيمل  وإالّ ،افئةكون مع امليك إمنا القصاصن إ :األول

 هيعل قلع سناً ال تنبت فللمجين بأن سهكعما أ ،قلع سناً ال تنبتي أن هيعل ق للمجينحي ال ثيح، تنبت

  . رشقلع سناً تنبت مع األيأن 

  . نبتيال  نبت أويم قطع قطعة من اللحم كمثل السن ح: الثاين

   .د الثاينبعي ال ،ال أم ندمليقطع ما ال ي أن هيعل  فهل للمجين،حنوها تندمل أو داًيلو قطع : الثالث

  .ة احتماالنياحتمل السراإذا ما أ ،وز االقتصاص قبل االندمالجي: الرابع

  .جازت املبادرة وإن ،ريفضل التأخ فاأل،وجب الدخول يف النفسي مبا أيضاًس كظهر العيومما تقدم 

  . العاملهللا وا، ةيتح يف املسألة اآليادة توضيهلذا الفرع ز أيتيوس



٤٢٢

  

  ))عضولو قطع اجلاين أكثر من ((

ه يعل ان للمجينكان عمداً ك فإذا أ،خط أو عمد إما لو قطع عدة من أعضائه فهي): ٥مسألة (

 اجلاينى لزم عليمل  إذ ،اجلاين يرض إذا ةيان له املصاحلة بالدكما ك، ةيالسرا أو االقتصاص قبل االندمال

  . كالم يف ذلكما تقدم الك، بالرضا إالّ ة يف العمديالد

ة فلما تقدم يما قبل السراأو، هي علدلة األإطالقفلما تقدم من داللة ، ل االندمالما االقتصاص قبأ

تاب ك يف أيتيوس، ة املوجبة لدخول الطرف يف النفسيضره احتمال السراي الذي ال طالق من اإلأيضاً

  . سنةالصربى ات الدالة عليبعض الروا اتيالد

  . اتية يف الديت اآلات اخلاصةي وبعض الروا،دلة األطالقة فإليما الدأو

عليه ( ني املؤمنريأمى قض: قال )عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، م بن عمريبراهإمثل ما عن 

 يفذهب مسعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع مجاعه وهو حى  بعصيف رجل ضرب رجالً )السالم

  .)١(اتيبست د

انت كولو ، اا أمجعيه أخذ ديعل جاز للمجيننه أ  إىل واحدري فقد ذهب غ،أًًان خطكوإن 

خ يف ين عن الشكول، دلة األطالقإل، ةيالسرا أو ظهر االندمال ينتظر به حىتي وال ،ةيأضعاف الد

ة يدى قتص علينه أ يليردبة املراد واأليد يف غايرشاد والشهر واإلياملبسوط وابن الرباج والعالمة يف التحر

  .ون له ما أخذهيكف يسر أو ييالباق ستوىفيندمل مث ي ل حال حىتى كالنفس املعلوم استحقاقها عل

، ه مذهبنايقتضيالذي  إنه ويف املبسوط، املشهور إنه ويف جممع الربهان، شهراأل إنه كويف املسال

نه لو اندمل وأل، ة النفسية الطرف تدخل يف ديد ألن ،عن بعضهم يكما حى عل ، إنه أوىلويف الشرائع

 أن  من احملتمل فإنه،رأسه فذهب نور بصره ومسعه وعقلهى ضربه عل مثالً ،ةي الدكن له تلكبسرعة مل ت

  ذنه فله أنه ويعى شفي أن ومن احملتمل، ة واحدةيون له ديكسبوع فأوت بعد مي

                                                

. ١ ح٦ الباب ٢٨٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٤٢٣

  .اتيه أخذ ثالث ديعل ن للمجينكميف كي ف،ة واحدة لعقلهيد

  : اتي بعض الرواريالتداخل والتأخى دل عليو

 بعمود فسطاط يف رجل ضرب رجالً ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، ذاءدة احليعب أيب ةيمثل روا

ان املضروب ال كن إ :قال ،وصلت الضربة الدماغ فذهب عقله جافه حىتأرأسه ضربة واحدة فى عل

 نينه وبيما بيمات ف فإن ،به سنة نتطري  فإنه،ل لهيوال ما ق، عقل ما قاليوال ، وقات الصالةأعقل منها ي

ة يف ماله يغرم ضاربه الدأعقله  إليه رجعي السنة ومل نينه وبيما بيت فميمل  وإن ،به ضاربهد يقأالسنة 

ضرب ضربة واحدة  ألنه إمنا ،ال :)عليه السالم(  قال،ئاًيله يف الشجه شى فما تر: قلت، لذهاب عقله

  . ثياحلد )١(ةيوهي الد، نيتيغلظ اجلناألزمته أ فنيتيفجنت الضربة جنا

 ما تقول يف ك جعلت فدا:قلت له: قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،محزة الثمايل أيب ةيويف روا

عاش عشرة  فإن :قلت، ةيه الديعل: قال ،ذهب عقله مه حىتأرجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط ف

ا ة مبيقد مضت الد، ال: )عليه السالم( قال ،ةيأخذ الدي أن عقله أله إليه ثر فرجعكأ أو أقل أو اميأ

  . ثياحلد )٢(هايف

السمع والشعر  اتيوقد ورد يف مجلة من روا ،اتيتاب الدك  يفكالم يف ذلكمتام ال أيتيوس

  . د قول املشهوريؤيمما ، ض اعتبار الصرب سنةي واحلنيوالعقل والع

وهذا ، ك يف ذلدلةولظهور األ اآلخر، بدل عن أحدمها ألن ،والقصاص ةيالد يمكوالظاهر احتاد ح

  .قربهو األ

  .  اخلاصة املعتضدة بالشهرة احملققةدلة ال وجه له بعد األطالقباإل اآلخر  القولكومتس

  ار اتباع يفاملع وإالّ ،ر بالسنة من باب الغلبةيالتقدن إ قالي أن نكمي نعم

                                                

. ١ ح٧ الباب ٢٨١ ص١٩ ج:لوسائلا )١(

. ٢ ح٧ الباب ٢٨١ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٤٢٤

  .رجوع العقل ونور البصركيف االندمال وحنوه  إليها نأطمية مما ين الطبياملواز

رجاع الزائد إب جية يحصلت السران إ خذل األيالقول بتعجى مث عل: واهرقال يف اجل، ةيويف السرا

  . وما اندمل من اجلراح ملا عرفته من الدخول، ة النفسيعن د

، عنه يكحيرمبا  ألنه ،ولعله أراد به املبسوط، للخاصةنه أ  وظاهره، ثالثاًر قوالًك ذكاملسال مث إن

  .ءيقن بشيوال وجه له بعد املت، بعد االندمال إالّ الستقرارلعدم ا، صالًأء يوهو عدم جواز املطالبة بش

ذهب أ ضربه فمثالً ،خذ الناقص فظهر النقص استوىفأ ولو ،رجعأادة يخذ الزائد فظهرت الزأولو 

مسعه  إىل فيضأولو ، ة واحدةيد سترجع اجلايني  فإنه،هيلإ أحدمها مث رجع نيتيمسعه وبصره فأخذ د

  .ما هو واضحكة ثالثة يه ديعل خذ اينأوبصره لسانه 

رش أخراج إة بعد يالد ان للجاينك، هيعل ه فرجع نور بصر اينيعل فأعماه اين يولو ضربه فعم

س يعماه عمداً يف وقت لأإذا ما أ ،أًه خطيعل أعماه اين إذا هذا، هيعل املوقت الذي أصاب اينى العم

، هيعل اين يعمي أن ون للجاينيك أن بعديفال ، م الربءقن عديمثل قبل السنة وقبل ت، هيعمي أن له

ان ك ألنه ستحق القصاصين ليكه مل يعل للمجين جلايناعماء إ أن  واملفروض، القصاصأدلة طالقإل

  . موقتاً

  . كدون ذل رش ثبت يف مابل األ، خالف  والإشكال رش بالأاملوقت له ى فالعم، حالى أي وعل

 ،وما اجلامعة: قلت، عندنا اجلامعةن إ :قال ،)عليه السالم( هللاعبد اأيب  عن، ريبص أيب ةيففي روا

 دهي وضرب ب،رش يف اخلدشاأل الناس حىت إليه تاجحيء يش لكو، ل حالل وحرامكها يفة فيصح: قال

 حىت: ده وقاليب  فغمزين، فاصنع ما شئتكنا لأا إمنا كجعلت فدا:  قلت،حممد أبا ايتاذن أ: فقال إيل

  . )١(ذارش هأ

                                                

. ١ ح٤٨ الباب ٢٧١ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٤٢٥

ان يف  ك،بالفحوىولو  ذنهإاً بدون إنسان إنسانغمز نه إذا أ انيب) عليه السالم( اإلمامأراد : أقول

   .رشغمزه األ

رواه   ملا،ان الربء بعد سنةك إذا ئاًيه شيعل من اين بعد عدم استرجاع اجلاينين ال ك ول،هذا

 نيعن الع )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت : قال،مان بن خالديعن سل، حيوالصدوق يف الصح ينيلكال

بصر مث يال نه أ ستحلف بعد السنةيؤجل سنة مث ي: )عليه السالم( قال ،ئاًيبصر شيال نه أ صاحبها يدعي

  . )١(اهيإهللا عطاه اأء يهو ش: قال ،هو أبصر بعده فإن :قلت: قال، ةيالدى عطي

  .الم يف املسألةكهذا بعض ال

   .تعاىلهللا شاء ا نإ اآلخر بعضه تايتاب الدك يف أيتيوس

  

                                                

. ٥ ح٨ الباب ٢٨٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٤٢٦

  

  ))كيفية القصاص يف اجلراح((

علم طرفاه يف يط وشبهه ويقاس خبي أن ة القصاص يف اجلراحيفكيو(: قال يف الشرائع): ٦مسألة (

منه  ستويفين  أجاز اجلاينى شق عل فإن ،خرىاأل إىل نيالعالمتى حدإشق من ي مث ،موضع االقتصاص

   .ىانته )ثر من مرةكأ

ولذا ، دلة األإطالقثر من مرة حسب كفاء يف أياالست أن ماك، املقدمة من باب كل ذلك :قولأ

  :احتماالت ،نياملرت أو طلب املرةي أن وهل للجاين، يف مرة اجلاينى شق عليمل  إذا  حىتكوز ذلجي

 أصل  ومقدار احلق،مبقدار احلق إالّ نفسهى ه علري عدم تسلط غصالةأل، كون له ذليكأن 

ى ان مقتضكان خاص كيف م أو يف وقت خاص أو طلب بآلة خاصة إذا ولذا، اتهيقصاص ال خصوصال

  .كصل ذلاأل

نظره يف  إىل اليك مما الزمه اإل،جراء القصاصإلف بكامل ألنه ،مكون بنظر احلايكن أو

  .اتياخلصوص

 وإن ،أوسطوسط واأل، ل أرادكش أيه بؤفايفله است، احلق له ألن ،هيعل ون بنظر اينيكن أو

   .أقرب األولان ك

 إىل ،وحدته اآلخر راد أحدهم تعدد وقت القصاص وأرادأف، م ما لو تعدد اجلراحكح علميومنه 

  . اتي من اخلصوصك ذلريغ

نع من سهولة ميه شعر يان علكن إ ،احمللى لق الشعر الذي علحي(نه أ ره اجلواهر منكما ما ذأ

 ،ىانته )فاءيضطرب حالة االستيث ال يها حبريغ أو خشبةى عل ربط الرجل اجلاينين أ و،فاء املثلياست

ما كان من الرفق املستحب شرعاً ك وإالّ ، يف لزومهكفال ش، ة يف القصاصيء له مدخليان شكفإن 

  .تاب احلدودك تقدم يف

مل احلد أشعر بيال   حىتأشبهما  أو خمدراً أو مرقداً شرب اجلايني أن  مسألة جوازكوقد تقدم هنا

  . العدمى ل علي بعد عدم الدللألصلال بأس به نه أ فالظاهر جراء القصاصإشرب بعد يأن ما أ ،قصاصوال

   .نفس اجلاين إىل طي الستناد التفر،هيء عليش فال زاد املقتص يف جرحه الضطراب اجلاينن إه مث إن



٤٢٧

 ولو اقتص يف ،ز له االقتصاص يف هذا احلالجي مل ،كؤمن ذلياملقتص اضطرابه مبا ال ى رأن إ نعم

  .هيادة يف وجوب القصاص عليمتعمد الزكان كهذا احلال 

ذنه فجرح أصلم ي أن أراد إذا ماك، ان آخركاقتص من م إذا م يف الفروع الثالثة ماكذا احلكو

ة يوالد، أشبهختلفه يف العمد وما  أو ادتهياملقتص لزى القصاص عل:  ثالثةحكامفاأل هذاى وعل، رقبته مثالً

ى  السبب أقوناكوحنوه مبا  ان اضطراب اجلاينكن إ ءيوعدم ش، ان املقتص السببكن إ لعمد ارييف غ

  .من املباشر

 كذل ألن ،ره اجلواهركما ذك، نهيميان القول قول املقتص مع ك ،ال أم ولو اختلفا يف قصده العمد

  . ك ذلريغىل  إ،ك تركترإذا  اجلاين نوأل، نيميه الير فعلك وهو من،من قبله إالّ عرفيما ال 

ة يادة جنايالز ألن ،املةكدة يادة موضحة جديالز أن ،ويف اجلواهر، ما عن املبسوطك مث الظاهر

قة ي موضحة واحدة حقعياجلم أن من يكركما عن الك ال، مهاكصل فلها حست من جنس األيول

  .ادة منها حسبيلزمه ما قابل الزيجزاء فاألى تها عليفتقسط د

، ادة عن قدر النسبةيصل عدم الز فاألكولو ش ى،فخيما ال كة ي يف الدنيول القنيوتظهر الثمرة ب

زاد  فإن ،أيتيما سك مالحظة قدر عمق اجلرح مالظاهر لزو حيث إنو ،يكركره الكما ذكون يكف

ادة من ظاهر اجللد يتمل االقتصاص يف الزحيو، ر يف العمديرش مع التغران األك، سهواً أو املقتص عمداً

   .إشكالى عل

  .  ملثله)اجلروح قصاص(لشمول ، قه جاز االقتصاصين تعمكميان يف بدنه جرح مثله ك إذا نعم

  

  ))الرفق يف القصاص((

ما ك ،ث احلر والربديمن ح رفق باجلاينالحظ األي أن فضلاجلرح األ أو يف قصاص الطرفن إ مث

  . تاب احلدودكتقدم يف 

ادة يه يف الزيعل ال حق للمجين ألنه ،وزجي ة وحنوها فاليمن السراى شخيه يف وقت اؤجرإما إ

  . هيل عليذاء ال دليإ ألنه ،احملتملة احملرمة شرعاً



٤٢٨

 يث إنحب، د احلريان يف وقت شدك إالّ إذا اللهم، ادةيال ز إذ ،ة للزمانييف النفس ال خصوص نعم

برد أان كم أو إىل ،مثالً ليبرد الل إىل الًيخبالف ما لو آخر قل، ه بعد املوتكوجب تعفنه وهتيالقصاص 

  .مثلة من األك ذلريغ إىل ،هيلإقهم يوهم يف طر

 النفس أو سواء يف الطرف، كذلكمسمومة  أو ثركة أيذأالة توجب كدة يوز االقتصاص حبدجيوال 

 يف كالم يف ذلكوقد تقدم ال، أشبهوجب تفسخ جسمه وما  أو ي،ثركل أي القتةيذأوجب يان السم كإذا 

  . مسألة القتل

ى دته مبثل ما اعيفاعتدوا عل(مسمومة جاز املقابلة باملثل من باب  أو الةكدة يحبد جىن إذا نعم

  .ىما تقدم يف النص والفتوك ،عن املثلة وحنوها ي للنه،وجب مثلة وحنوهايما مل   يف)ميكعل

لصدق املثل يف  ،اآللةد وبيلة جازت املقابلة باملثل بقلعها بالآب أو دهينفه بأ أو ذنهأ أو نهيقلع عوإذا 

د ين الكمل ت إذا دي جاز القلع بالاآللةب اجلاين قلعها إذا سكذا العكو، ةيذأثر كن أكمل ت إذا اآللةالقلع ب

  . ةيذأثر كأ

شف كفهم من الشرائع والقواعد ويما كسهل فضل األاأل أن ماك، واحلاصل جتوز املقابلة باملثل

ر يصعب فالظاهر استحقاقه التعزاقتص باألإذا ما أ ،نتاملى ت علكث سي حك بل واملسال،اللثام واجلواهر

راً وال يه تعزيستحق عليال نه أ شف اللثام منك نفما ع اجلاين ستحقهيال  تعد ألنه ،ما يف اجلواهرك

  . إشكال منصرف بال طالقاإل إالّ أن ،دلة األإطالقستدل له بيان رمبا ك وإن ، ال وجه لهباًيتأد

  



٤٢٩

  

  )) القصاصأمور ال تالحظ يف(( 

 عمراً ريبك والريالحظ يف قصاص النفس الصغيال نه أ خالف يف  والإشكال ال): ٧مسألة (

  .مجاعه اإليبل عل، دلة األطالقإل، ك ذلريغ إىل ، والصحة وال املمراض، وال اهلزال والسمن،وجسماً

 تقابل هاري وغنينف واللسان والعذن واألفاأل، القوة أو الحظ يف قصاص العضوي ال كذلكو

  ونور البصرالًيه قليعل اينان نور بصر ك إذا مثالً، أقل قوة أو صغر حجماًَأان أحدها ك وإن ،مثاهلاأب

  .هي علمجاعل اإلين حتصكميبل ، دلة األطالق إلكوذل، قتص منه لهياً ريثكاجلاين 

 ،ه لصغرهيد عليوتز اجلاين ه تستوعب عضويعل اينانت مساحة اجلراحة يف كفلو ، اجلراحاتما أ

ما ك، ةياجلنا يساو ييك العضو جرحاً آخر كرح ذلجيوال  اآلخر،العضو  إىل رج يف القصاصخيمل 

خالف  بال: األخريبل يف ، همايلإ بالنسبة كواملسال، األولالفرع  إىل ع واجلواهر بالنسبةيره الشراكذ

  .هيأجده ف

صبع إ جرح جبهته مبقدار طول انك فإذا ،نياألمرال ى ك عدم صدق القصاص علح لوضوكوذل

 وال جرحه ،صبعل واحد مبقدار نصف اإلك نيرمها جرحجين يكمبقدار نصفها مل  اجلاين انت جبهةكو

 اجلاين هيعل اينجرح  فإذا ،قصاصاًى سميال  ألنه بعض رأسه إىل اي جببهته منتهصبع مبتدئاًإمبقدار 

  .هيعل اينصغر من جبهة أ اجلاين هةانت جبك وإن امالًكقصاصاً  يمبقدار عرض جبهته مس

ان قدر كانت موضحة وك فإذا ،ما هو املشهورك ة بالنسبةيالقدر الزائد تؤخذ الد إىل وهل بالنسبة

بقدر النصف  اجلاين ة املوضحة بعد االقتصاص منينصف د اجلاين ىعطأ ،عين نصف قدر اجلمكاملم

رش أؤخذ منه يده ويث تقطع يح املةكداً يع صبما لو قطع ناقص اإلكاملقام  ألن ،ذاكن وهكاملم

  .صابع الناقصةاأل

 يتف أو يك،ومةكه احلياروح ما قابل الزائد مما تقتضى عطأة مقدرة ين للجرح ديكولو مل 

   قصاص ني اجلرح وبنيال فرق ب إذ ،رح قصاصاًجيه مع اجلرح الذي يرش علأن فال كباملقدار املم



٤٣٠

 اجلرح يف كذلك، هيعل اينة من ريبكذن اليف قبال األ اجلاين ة منريذن الصغاأل أن ماكف، العضو

  .ذن طول األة مستوعباًريبكذن الذن يف قبال اجلرح يف األة مستوعباً طول األريذن الصغاأل

  .ةيفاملرجع الد ه القصاصيتعذر فياملقام مما  أن أو

  .ةي الدنيوب نك القصاص املمنيه بيعل اين ريأو خي

، قطع العضو إىل مال القصاص بالنسبةكصدق يما كف،  للصدقأقربان الثاين ك وإن ،احتماالت

 إىل ا مستندةأ بعد وضوح األولالقول ى م الشهرة عل وال،  عرفاًقدر اجلراحة إىل صدق بالنسبةي

  . ثابت عندنا صحتهرياجتهاد غ

فال ، طرافاالسم يف األكا املساحة يف الشجاج عندن أن  الوجه مناوما استدل به اجلواهر لرد هذ

ها بقطعها يالصادق حتقق القصاص ف د مثالًيخبالف ال، هاي املساحة فةمبراعا إالّ تحقق متام القصاص اي

ف كقطع ال إذا ماكف، صدق يف اجلرحيصدق يف العضو يما ك إذ ، واضح الوجهريغ، ةريب أو كةريصغ

ان القصاص يف ك، مثالً شط جلدهاك بأن فكل الكجرح  إذا كذلك، فهكان القصاص يف قطع ك

فه من كان القصاص يف جرح ك، الزند إىل صابعصول األأفه من كجرح  إذا ذاكو، فهكشط جلد ك

  . اختالفهما أو هماي تساوني فرق بريغ

مبالحظة قدر املساحة  إالّ مال القصاصكصدق ين مالحظة الطول والعرض ال كميان كما  نعم يف

  .صةينق أو ادةيبدون ز

ل كجرحها يف  أو ل جلدهاكشط كلزم ، سعأو اجلاين فكانت ك إذا  وهو ما،سكعلم العينه وم

 إالّ املكصدق القصاص اليال  إذ ،ه أقل مساحةيعل اينف كانت كولو ، هيعل اينطوهلا يف قبال 

   .ستفاد من النصيحسب ما ، اا العرفكمإ عدم نيوب ان مالحظة املساحةكمإ نيوالفارق ب، كبذل

  الشرائع والقواعد وك،  منهمريثكلمات ك يف شكالظهر اإلي رناهكومبا ذ



٤٣١

  . همريوغ واجلواهر شف اللثامكو كاملسال

جرح وجهه ورأسه بضربة  أو ،نيانكاهلامشة واملأمومة يف مك ،نيلو فعل اجلرح الواحد جرح إنه مث

  . واحدريما صرح به غك، دلتهماأ طالقإل، مهكل حكان لك، واحدة

 فإذا ،ذاكوه مورأان له ثالثة ك، ح رأسه وجرح وجههذنه ووضأطار أف فيبالس إليه ىأهوفلو 

  . العاملهللا  وا،كل ذلكه يعل مجينان للكومة كولبعضها احل ةيولبعضها الد ان لبعضها القصاصك

  



٤٣٢

  

  ))إذا ألصق العضو بعد القصاص((

 ما يف الشرائعك، زالتهاإ ل للجاينفه، هيعل اينلصقها أ فاقتص مث إنسانذن ألو قطع ): ٨مسألة (

 املتقدم كظهر من عبارة املساليما ك، كس له ذليل أو ،كقال املصنف ومجاعة بذل: كبل قال يف املسال

  . احتماالن ،كقول بذل

ذن أ قطع من بعض رجالًن إ :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، سحاق بن عمارإملوثقة : األول

 ،ذنه بدمه فالتحمت وبرئتأما قطع من  اآلخر قاده فأخذأف )عليه السالم( لي عىلإ كئاً فرفع ذليرجل ش

عليه ( وقال،  وأمر ا فدفنت،ةيفأمر ا فقطعت ثان، فاستقاده )عليه السالم(علي إىل  اآلخر فعاد

  . )١(نيجل الشأون القصاص من يك إمنا :)السالم

  .)٢()عليه السالم( هللاعبد ا أيب  عن،سحاقإعن ، ورواه الصدوق يف املقنع

  . صح محلها يف الصالةيتة وال يم ألا ا جنسةأورمبا علله بعضهم ب

ة يف يخصوصى ة حممول عليوما يف الروا، األول بعد حصول االقتصاص بالقطع لألصل: الثاينو

تص منه  جرح املقأبر إذا اًيلزم اجلرح ثان وإالّ ،ةيفهي علة استحباب، نيجل الشس القصاص أليل إذ ،املورد

  .حدأقول به ي أن ومن املستعبد جداً، ثرهأه مبا زال يعل اين جرح أربيومل ، مبا زال أثره

ولو فرض ، تةين مكاتصلت مل تن إ اأه يد علريف، لمات بعض الفقهاءكل بالنجاسة يف يالتعلما أ

نه يف يدى قر عليو يصليافر وهو ال كان يف الكبل رمبا ،  ويف قطعه عسر وحرج،ان من احملمولكاملوت 

   .تايبكمثل ال

قتص ي إنه :اًيثان اجلاين رادته قتلإلعمر يف  )عليه السالم(علي  د الثاين ما تقدم من قوليؤيه مث إن

 اجلاين  يف قبال قطعنيمرت اجلاين ذنأه قطع يعل اين أن كذل ون معىنيك إذ ،قتلهيه مث يعل اين من ويل

   ةي تقدم يف روا ماأيضاًده يؤيما ك، ذنه مرةأ

                                                

. ١ ح٢٣ الباب ١٣٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١٨٤ ص:املقنع )٢(



٤٣٣

هو  :)عليه السالم( قال ،ة مث رجع نور بصرهي فاخذ الداًإنسانى عمأمن  يف، مان بن خالديسل

  . )١(اهيإهللا عطاه اأء يش

 ضافةهذا باإل اآلخر، بدل عن أحدمها ألن ،ة والقصاصيم يف الدكالظاهر وحدة احل أن وقد سبق

 كقل من الش أوال، د االحتمال الثاينيؤي وحنوه ميكعلى ه مبثل ما اعتديفاعتدوا علظاهر  أن إىل

  .املراد باحلد أعم من القصاص أن رراًكوقد عرفت م،  للحدئالدار

 إنه ،ذنهأعاد أذنه مث أخطأ يف قلع أنه أل وأ ،ة صلحاًيخذ الدأ إذا ماي فاألولقول القائل بيوهل 

 أشبهما  أو نهيقلع ع أو نفهأدع  جأوه فك بتر إذا ماك ،عضاء يف سائر األكقول بذليوهل  ،ةيد الديعي

  .كذل

 ضرورة عدم ،هاريغ أو شحمتهاكم لو قطع بعضها كذا احلكو(: قال يف الشرائع واجلواهر نعم

   .ىانته )رناكع ما ذيل والبعض يف مجك النيالفرق ب

ان كعل مجين  أ يف جوازشكالاإل ينبغيولذا ال ، ذنيف األ  حىتنيبقاء الشإن االلتزام بكميال ه مث إن

  .السن وحنوهاكان سائر ما قلعه كذا مك و،اًيشعراً صناع اجلاين ان شعره الذي نتفهكم أو ،ذنه مصنوعاأ

خالف  بال،  القصاصكسقط بذليمل (ففي اجلواهر ، ااكذنه املقطوعة مأه يعل اينولو وضع 

بل لو  ...بيعن املبسوط والتهذما ك، تزال نئذ االمتناع حىتيس له حيفل ...ايفكسمن اإل الّإه يأجده ف

 هين له االمتناع من القصاص الذي حتقق مقتضيكمل ، نيزالة باعتبار املساواة يف الشحق اإل قلنا للجاين

  . )٢() حملهري يف غنيالقولى  علكع ذليظهر من بعض الناس من تفريفما ، بذلك

هذا  ، منظر اجلايننيه لزم شيعل اينما شانه منظر كنه أ ةيظاهر الروا إذ ،ك بل الظاهر ذل:أقول

محزة يف من ذهب عقله بالضرب  أيب ةيرواكرناه كملا ذ، ات املناسبةيما تقدم من بعض الروا إىل ضافةباإل

   ةيخذ الدأبعدم حقه يف  )عليه السالم( ث قاليح، مث رجع

                                                

. ٥ ح٨ الباب ٢٨٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٣٦٥ ـ ٣٦٤ ص٤٢ج: جواهر الكالم )٢(



٤٣٤

 القصاص إن أدلة ففعل حراماً ألنه ،رهيمع تعز ةيه الديعل مجينلل اجلاين إعطاءفالالزم ، هيوعل

  . ةريسيان بعد مدة ك إذا خصوصاً، هيعل اينرجع ما فقده  إذا عما ة منصرفةيوالد

، الظاهر ال ،زالتهاإطلب  جاينفهل لل ،اينذن اجلأذن نفسه بعد قطعه أه يعل اينلصق أ إذا مث

  . مكثبات احلإست بقوة ي لنية الشياملستفادة من رواى والفحو ،لألصل

ث يحب ةيناعطاص أو وانيمن ح  قصاصاً سناًان سنه املقلوعةكم اجلاين لو وضعنه أ تعرف ومما تقدم

سنان أصنعون يانوا كث يح ) السالمعليهم( ئمةيف زمان األ ان املتعارف حىتكما كو، نيبق الشيمل 

  . بأسكن بذليكمل ، ان سنهم الساقطةكوانات مياحل

ما يف كة يالم يف القصاص والدكفال، ت معلقة جبلدةيث بقيحب بعضاً أو الًكذن األ اجلاين ولو قطع

 دلةلوحدة األ، السابقكم كون احليكاها يإه يعل اينأو  اجلاين رجاعإلة أويف مس، ةيلكقطعها بال إذا ما

  . نيلتا املسألتك يف مناطاً أو اًإطالق

  

  



٤٣٥

  

  ))القصاص يف العني((

فة آب أو أعور خلقةً اجلاين انكولو ، اًمجاعإ و وسنةًتاباًك نيثبت القصاص يف العي): ٩مسألة (

   .يان لو اقتص منه عمك وإن ،دلةلعموم األ، ةيجبنا أو ةيمساو

، نهيتفقأ ع: قال ،حي صحنيأعور فقأ ع :)عليه السالم( يب جعفرقلت أل، سيقال حممد بن ق

  . )١(عماهأاحلق : قال ،ىأعمى بقي :قلت: قال

:  قال،ح متعمداًي صحنيع عور فقأأسألته عن  ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ة أبانيويف روا

نهيتفقأ ع،قال ،ىون أعميكف:  قلت :احلق أعماه)٢(.  

ما يف اجلواهر من االتفاق  إىل ضافةباإل، حجة ينيلكة اليمبثل روا يفيك و،خيوالش ينيلكا الروامه

ده ما تقدم من قطع يؤيو، هاخبارأ الفرقة وإمجاعم كاحلى عل أن وما عن اخلالف من، مكاحلى عل

ث تقطعان من خالف يح هللاان حق اك إذا خبالف ما، حق الناس ألنه رجل يف القصاصواأل يدياأل

  . فراجع

 قتص منهيه حيث إن ،أشبهما  أو قوة مسع واحد أو ،ان له نور بصر واحدك إذا م ماكح علميومنه 

  .ك ذلأشبهما  أو صممه أو  عماهكأورث ذلوإن 

ان ك إذا ذاكو، اًإمجاع واحدة منه اقتص منه نصاً وناًيع أو ،حيالصح ينينان فقلع عين له عاكوإذا 

  .دلةشمله عموم األيو، خالف  والإشكال  أعور اقتص منه بالنيأعور وقلع ع

 عوران لألك، سبحانههللا بآفة من ا أو ةعور خلق األنيح عي ففقأ الصح،األولس الفرض كولو انع

  .تاب والسنةك الإطالق إىل ضافةباإل، مجاعه اإليبل عل، خالف  والإشكال بال، نهيقلع عبقتص منه يأن 

عور ون األكو، ثر من حقهكأ ألنه ،حيالصح ينيفقأ عي أن عورس لأليلنه أ  يفإشكالال  إنه ماك

  . القصاص لهأدلةوجب مشول ي ال كن ذل أالإ،  من العلةاألخرياجلزء  إىل ان مستنداًك وإن يعم

  تلفوا يف نهم اخكل

                                                

. ٥ ح٢٧٦ ص١٠ ج:، والتهذيب٣ ح٣١٩ ص٧ ج:الكايف )١(

. ٤ ح٢٦٧ ص١٠ ج:، التهذيب٩ ح٣٢١ ص٧ ج:الكايف )٢(



٤٣٦

 ،ال أم ناً واحدة منهيعور عفقأ األ إىل ضافةباإل ،اينة من اجليأخذ نصف الدين  أعورنه هل لألأ

اقتص منه بقلع نه أ  بعدلألصل كوذل، عنهم يكما حك ريوالتحر يد واخلالف واحلليقال بالعدم املف

  .نهيع

ة املراد واملقتصر واملقنع يح وغاضايلة واجلامع واإلية واملبسوط والوسيالنهاك، رد املشهورلوقال با

 ي وعن املختلف نف،يب الصالحأد ويبل واملف ،والصهرشيت يوالطربس يوالقاض ييب علأواملهذب البارع و

 يكما حى اض عليح والريواملفات، ةوالروض والروض، ديالشه يالنافع وحواش إليه بل مال، البأس عنه

  .  وحنوهلألصل دع جماالًي الذي ال كلذى ث الدالة عليحاد لألكوذل، عنهم اجلواهر

يف  )عليه السالم( ني املؤمنريأمى قض :)عليه السالم( جعفر أبو قال، سيح حممد بن قيففي صح

شاء  وإن ،ةيعقل له نصف الديصاحبه و ينيعى حدإتفقأ  أن ،حة ففقأتينه الصحيبت عيصأعور أرجل 

  . )١(عن صاحبه ىعفياملة وكة يأخذ د

 أعور نيع ح فقأيسألته عن رجل صح ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، مكبن احلهللا وخرب عبد ا

أخذ منه مخسة آالف يو، قتص من صاحبهي أن نهيت عئشاء الذي فق فإن ،املةكة يه الديعل: فقال

  . )٢(خذ نصفها بالقصاصأ وقد ،املةكة يله الد ألن ،درهم فعل

 أن ،تئحة ففقينه الصحيبت عيصأ إذا عور األني عيف )عليه السالم( جعفرى أبو قض :وخرب املقنع

  . )٣(املةكة يشاء أخذ الد وإن ،ةيعقل له نصف الدينه وي الذي فقأ عنيفقأ عي

                                                

. ٢ ح٢٧ الباب ٢٥٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٤ ح٢٧ الباب ٢٥٣ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح١٢ الباب ٢٦٤ ص٣ ج:املستدرك )٣(



٤٣٧

  . )١(ةيعور الد األنييف ع :)عليه السالم( قال، ريبو بصأو يرواه العجل  ماكد ذليؤيو

 مجاعاض اإليد واملهذب والبارع والرة املراية واملختلف وغايوعن اخلالف والغن ،كبل يف املسال

  .هيعل

 كوز ذلجية ال يمال الدك و،هيل عليال دل ألنه ،زجيه مل ينيلتا عكعور فقأ األي أن حيولو قبل الصح

 أي بترى عدم تسلطه علك هينيعى حدإقلع ى  علنسانصل وهو عدم تسلط اإلفاأل، ا بدل عنهأحبجة 

  . مكحم عضائهأعضو من 

املنع ى ل عليال دل ألنه ،كبعد جواز ذليه مل ينيعى حدإقلع ي أن د بنفسهيري اًضيان مركلو  نعم

ح يالصح اجلاين ذهبأف، هينيعى حدإان ذهب نور كما  إىل ةيمن مورد الروا يبعد التعديوال ، نئذيح

  .خرىنه األينور ع

  . ة جانيعور ال جبنااأل ينيعى حدإان قد ذهبت ك إذا مايالم فكهذا متام ال

، نه بنفسهين قد قلع عأك نفسه اجلاين انكة جان ولو يه جبناينيعى حدإان قد ذهبت كذا  إماأ

 بل ،هيخالف أجده ف بالنه أ ة جانيما لو ذهب جبنا ر يفكويف اجلواهر ذ، ةيه نصف الديف أن فالظاهر

   .ياتفاق إنه شف اللثامكات يوعن د، هي علمجاعة اإليعن اخلالف والغن

 لزم الإو،  بعد انصراف النصوص السابقة عن مثله،ةيها نصف الديفدلة أن أ طالق إلكوذل: أقول

   .ىالمها خالف النص والفتوكو، املةكة يقصاص ودى عل أو ،ة ونصفيدى صل علحيأن 

ى املة له علكة ينه فال دية عيبنفسه نصف د قد استوىف إذ ، نفسهنيما لو قلع بنفسه ع علميومنه 

  .نيخراآل

 نصف أدلة طالقإل، ةيادة الديصل عدم زفاأل ،يخلق أو ة جاني ذهبت جبناا هلأ يف كولو ش

  .طالق اإلكفرد خارج عن ذلنه أ  يفكشي و،ةيالد

   نيني القصاص بأحد العنياملة وبكة ي أخذ الدنيعور ب لأليريوهل التخ

                                                

. ٣ ح٢٧ الباب ٢٥٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٤٣٨

  :احتماالن ،ايناجل يرض إذا ةيله أخذ الد وإمنا ،له القصاص أن  أو،ةيوأخذ نصف الد

بل ،  منهماًإمجاعون يك أن اد ك حىتني املتقدمنياملشهور ب إنه ليبل ق،  واحدري غاألول إىل بذه

  .نياألمر ني بري لظاهر النص املخكوذل، هي علمجاععن اخلالف اإل

، ةي والروااآليةلظاهر  ية بالتراضي والد،ه القصاصيالعمد ف بأن  للقاعدة العامة،ن الثاينيوعن آخر

 الذي ال يريلظاهر نص التخ، األولاجلواهر ب فىتأ وإن ،قربوهذا هو األ، ص النفسوما تقدم يف قصا

   .يصورة التراضى محله عل إىل يداع

ال يف مقام هذه ، ةية الديمكات وارد يف مقام يغلب نصوص الدأظاهر ك ظاهر النصن إ :هيوف

مة يف ك القصاص حمأدلةهر ه فظايوعل، اتي يف غالب باب اجلنايريلزم القول بالتخ الّإو، ةياخلصوص

  . لكال

ن كمسألوا مما كف إطالقعدم  مثل، س من هذه اجلهةيها لن إطالقإ :ن شئت قلتإو

  .لبك ملوضع عض ال)١(ميكعل

، ةيها ثلث الديبل ف، ست مثلهايل ألا ،حةي الصحنيقصاص من الع اء وقائمة فاليناً عميولو قلع ع

   .تعاىلهللا شاء ا نإيف حمله  أيتيما سك

  . دلة األإطالقشمله يف، ه القصاص للمشاةيعل مجين جاز للكذلك نيان للقالع عكولو 

، اءيحة واحلوالء والعمشاء واخلفشاء واجلهراء والعشي الصحنيال فرق يف ثبوت القصاص به مث إن

ر بعضها كما ذك، نيها من آفات العريغ إىل ،ة واجلاحظ،ثركأ أو قلأ أو ومن له نصف نور البصر

يف  ريبك والريوالصغ، نيل والسمي اهلزنيالتفاوت بكنهما ي بفالتفاوت، دلة األطالق إلكوذل، همبعض

 واخلفش صغر ،الن الدم غالباًيس يقتضيجفان  والعمش خلل يف األ،احلول االعوجاج إذ ،قصاص النفس

  . نيالع واجلحظ نتو، الًي ضد العشاء الذي هو عدم البصر ل، واجلهر عدم البصر اراً،البصر عن املتعارف

                                                

.٤: ائدة سورة امل)١(



٤٣٩

ى ة عليبه من الديان له نصك، ةي مرة وقلع احلدقة مرة ثاننيذهب نور العأه فيعل لو جىنه مث إن

ر بعضو آخر يتغر ألنه ن القصاصيكمل  فإن ، دون احلدقةنيذهب ضوء العأولو ، الثاينى  وثلثها علاألول

  .اتيتاب الدك يف أيتيما سك، ةيانت الدك

هللا عبد ا أيب عن، ة رفاعةياليت منها ما يف روا، نكل وجه ممكذهاب نورها بإ  إىلن توصلكمأوإن 

س يها وهي قائمة لينزل املاء فأنه فيله قد لطم ع س مبوىليعثمان أتاه رجل من قن إ :قال) عليه السالم(

 نيبم كاح: وقال )عليه السالم(علي  إىل رسل ماأف: قال ،ة فأىبي الديكعطأ: فقال ،ئاًيبصر ا شي

 ،القصاص إالّ ديرأال :  فقال،نيتيعطوه دأ عطونه حىتيزالوا به يفلم : قال ،ىبأة فيعطاه الدأ ف،نيهذ

ى  وعلعينيهشفار أى رسف فبله مث جعله علكبى  فحماها مث دعةمبرآ )عليه السالم(علي ى فدع: قال

نه قائمة يت عي الشحم وبقانظر فنظر فذاب: وقال، وجاء باملرآة: نه الشمس قاليها مث استقبل بعيحوال

  . )١(وذهب البصر

فاء ذا ي االستنينع من تعميضعف سندها  بأن ك وقال يف املسال،خيوالش ينيلكوقد رواها ال

  . النحو

خ يف يولذا قال الش، مةك القصاص حمأدلة إطالقف،  بنفسهانيالتعى ة ال تدل عليبل الروا: قولأ

 ما يف الروضة من إما ،هريافور وغكذر من يدواء  أو ة حارةدين من حدكميمبا  ستويفي: املبسوط يكحم

 البد، همأخبار الفرقة وإمجاعه يعل أن خ يف اخلالفيبل عن الش، فاء ذا الوجه هو املشهورياالستأن 

ن أ و،انكحنو  يفاء بأين االستي املتأخرنيان املشهور بكولذا ، فاءي االستنيفاء ال تعيراد ا االستين أو

  . ة حنو منهييف الروار كما ذ

سها كون ع يكمع النور يف بورة حىتجيانت من النوع الذي ك ما ةاملراد باملرآ أن بعديال  مث

محاها بالنار لسرعة مجعها لنور إمنا ) عليه السالم(  أن اإلماموالظاهر، حارق يللشمس يف خط نور

  ضاء يه بيعل اين نيصارت ع مث إن، الشمس

                                                

. ١ ح١١ الباب ١٢٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٤٤٠

 ضرورة ،ءيففي اجلواهر ال ش وإالّ ،ان له احلق كاينن فعله باجلكمأ فإن ،من جراء نزول املاء

  . ف صورة شجة املقتص بعد االندمال يف احلسن والقبحاختالكونه ك

، ثرة اختالفهما يف احلسن والقبحك إذ ،خبالف الشجة اضيرش يف البن القول باألكميو: قولأ

  . االقتصاص أو ةيالد أصل ىء زائد عليدم شعى  تدل عل،ثراى كات هلا عليوعدم تعرض الروا

  .صل العدمان األك كلو ش نعم

ملا تقدم ، هيعل اينى ء عليفال ش، من جراء احلرق اجلاين نيخنساف يف عاال  أواضيولو صار الب

   .ىوجبه القصاص واحلد نصاً وفتويمن عدم ضمان ما 

ه يعل اينى فعل،  مأذون اريغادة يانت زكرسف وحنوه كحرق احلدقة بدون وضع الألو  نعم

  .ةيالد أو القصاص

نه يه االقتصاص من عيعل مجينه بدون النور جاز لليعل اين نية لعياملساو جاين للنيانت العكولو 

  . مجاعة ياديأ يف مسألة من قطع كالم يف ذلكوقد تقدم ال ،خرىاأل

ة يث قد تقدم يف روايح ،جاينء لليبعالج فال ش أو ه بنفسهيعل اينرجع نور بصر ن إه مث إن

وقد ، ءيه شيعل مجينن لليكمل  اجلاين رجع نور بصرنه إذا أ ماك، كذلى دل عليمان بن خالد ما يسل

  . العاملهللا وا، رار القصاصكلزوم تى لصاقها علإذن مث تقدم عدم داللة قصة قطع األ

  



٤٤١

  

  ))القصاص يف الشعر((

ره كما ذك، نيهداب واحلاجبة والشارب واأليس واللحأثبت القصاص يف شعر الري): ١٠مسألة (

، بعضها إالّ ركذيان بعضهم مل ك وإن ،همري واجلواهر وغكد واملسالير والشهيالشرائع والقواعد والتحر

  . القصاص ومناطهاأدلة طالق إلكوذل

من الرجل ة أحلقتها املر فإذا ةياللحما أ ،سأشعر الركان هلما كن إنثى ر واألكالذ يوالظاهر تساو

، د والرجليل اليمن قب إنه قالي إالّ أن اللهم، ته وشعر رأسهاي شعر حلنيلعدم املشاة ب، ن قصاصيكمل 

  .ل يف املقامكنه مشكل، دين له يكد ملن مل يجل بالما تقدم يف قطع الِرك

ان يفالظاهر جر، عند اتمع أو نوع مجال عنده ألنه ،ده وزهارهيصدره وك شعر جسده كتروإذا 

  .هيالقصاص ف

 ن املماثلة فهوكمأ فإذا ،ك ذلريوالنورة وغى زالة باملوسوال فرق يف النتف والقص واحلرق واإل

زالة اإل إما ى،زال باملوسأن احلرق كميحرق ومل أن إ مثالً، دوناأل أو قربزالة باألان له اإلكوإالّ 

  .اين اجله شعريعل اينفنتف  اجلاين حلق إذا ماك، وزجيصعب فال باأل

زالة إه يعل مجين جاز لل،نميأه حاجب يعل مجينن لليكن ومل ميزال حاجبه األأن إنه أ والظاهر

  .هاري وغنيني والعنين والرجليديما تقدم يف الك، لصدق املماثلة عرفاً، سريحاجبه األ

ة بدل يالد أن ات بعد ما تقدم منيورد يف الد املطلقات وحنوها ما إىل ضافةد القصاص باإليؤيو

  . عن القصاص

 ةييف اللح )عليه السالم( ني املؤمنريأمى قض: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ففي خرب مسمع

  .)١(ةينبتت فثلت الد فإذا ،املةكة يحلقت فلم تنبت الدإذا 

  . وينكوحنوه خرب الس

دخل احلمام يالرجل : قلت له، أيضاً )عليه السالم( عنه، ديحد أو خالد علي بن ويف مرسل

  . )٢(املةكة يه الديعل: قال ،تبنيمتعط شعر رأسه فال يه صاحب احلمام ماًء حاراً فيصب عليف

                                                

. ١ ح٣٧ الباب ٢٦٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح٣٧ الباب ٢٦١ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٤٤٢

  . أيضاً )عليه السالم( هللا عبد ايبأعن ، مان بن خالديوحنوه خرب سل

 فاختصموا ،رأس رجل فذهب شعرهى ها مرق عليهرق رجل قدراً فأ: ويف خرب سلمة بن متام قال

  . )١(ةيه بالديعلى نبت شعره فقضي فجاء ومل ،جله سنةأف )عليه السالم(لي عك إىل يف ذل

 علم وإن ،رشاأل أو ان له القصاصكنبت ي بأنه علم فإن ،اًكوكان مشكن إ وقد تقدم لزوم املهلة

 ،زالة وأخذ الفرقان له اإلكنبت ي بأنه علم وإن ،ةيالد أو نبتيمل ن إ زالة شعرهإان له كنبت يال بأنه 

  .التصاحل أو ليعلم لزم التأجيمل  وإن

  . اتيتاب الدك ات وحنوها يفير الديات ومقاديالم يف الرواكة اليبق وستأيت

ان كو الزهار مثالً أو نيشفار العأ أو الرأس أو الوجه أو فقطع جلد احلاجب اجلاين لو جىنه مث إن

ة واحدة يفله د، أيضاًهب النور ذيث يح، نيقلع الع إذا ماك، ة واحدةيجنانه أ فالظاهر، ه الشعريعل

  . وقصاص واحد

 أم ة للشعريالد اجلاين ىفهل عل، ه اجللد ارديعل اينه شعر وقلع يعل اجلاين ن منيكمل  إذا نعم

  . اتيتاب الدك  يفكالم يف ذلكال أيتيس ،ال

  

                                                

. ٣ ح٣٧ الباب ٢٦١ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٤٤٣

  

  ))القصاص يف قطع الذكر((

شف كر ويبل عن التحر، خالف  والإشكال بال، ركثبت القصاص يف قطع الذي): ١١مسألة (

الحظ حق زوجته يوال ، ان متزوجاًكولو  رهكر رجل قطع ذكفلو قطع الرجل ذ، هي علمجاعاللثام اإل

الحظ حق الزوج يف ي ال كذلكو، مكاحلى املوضوع انتفى انتف فإذا ،احلق تابع للموضوع فإن ،هيف

  .خالف  والإشكال بال، قطعان قصاصاًيما  فإ،املرأة يشفر

ا بدل عن أث عرفت يح، اتيات اخلاصة يف باب الديوبعض الروا، دلةه عموم األيدل عليو

  .القصاص

غلف  واأل،تاهي والفحل والذي سلت خص،والبالغ  والصيب،خير الشاب والشك ذكيف ذلى تساويو

، نناي من بكء من ذليخالف أجده يف ش بال: ولذا قال يف اجلواهر، دلة األطالق إلكل ذلك، واملختون

  . اتيات الديده روايؤيو

  . )١(املةكة ير الغالم الدكيف ذ: قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،يد العجليفعن بر

ر كيف ذ :)عليه السالم( ني املؤمنريمأقال : قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن ،وينكوعن الس

  .)٢(ةي الدنير العنكة ويف ذيالد يبالص

  . )٣(اتيالذي هو متون الرواوحنوه عبارة املقنع 

، نيديالشه وعن العالمة وثاين، ما يف الشرائعك ،ال أم طالق لإلنير العنكح بذيقاد الصحيوهل 

 الفرقة إمجاعبل عن اخلالف ، ةيه ثلث الدي فف،ديالكفهو ، العنن نوع من الشلل فإن ،ولعله لعدم املماثلة

  .اتيتاب الدك ه يفيفالم كال أيتي وس،األولبعد ي ال ،هيها علأخبارو

  .ديويف التفاوت ما تقدم يف ال، دلة األطالقإل، حي بالصحنيقطع العنيو

  قطع يما ك،  والخالفإشكال بال، ني بالعننيقطع العنيو

                                                

. ١ ح٣٥ الباب ٢٥٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح٣٥ الباب ٢٥٩ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ح ٣٢ الباب ٢٨١ ص٣ ج:املستدرك )٣(



٤٤٤

ويف ، ويف التفاوت ما تقدم، خالف ح باليشل بالصحقطع األيو، خالف شل بالشل باألاأل

ولو يف املاء  نبسطيون منقبضاً ال يك أن  واملراد به،فخال بال ح باملشلوليقطع الصحيال ( :اجلواهر

   .ىانته )ولدأباملساحقة و مىنأالتذ صاحبه و وإن ،نقبض ولو يف املاء الباردي ال منبسطاً أو ،احلار

 ال ان منبسطاًك إذا خصوصاً شملهي طالقاإل إذ ،م ودعواه عدم اخلالف نظركاحل أصل ويف

ون سبباً لصرف يكوعدم اخلالف ال ، صحاءسائر األكدخال اإلان املنقبض كمإان ب أو ك،نقبضي

  .للمسألة املراد به عدم اخلالف عند مجاعة تعرضوا إذ ،طالقاإل

، طالقربت لإل أو كثلها صغرتمب فتقطع ، خمتونةريغ أو  خمتونة،احلشفة عضو برأسها أن والظاهر

ان كصبع وإر طوله كقطع نصف ذ  فإذا،ال بقدر القطع، ر القصاص بالنسبةكبعض الذكويف بعضها 

د يملا تقدم يف ال، صبع منهإال بقدر نصف  ،اينر اجلكصبعاً ونصفاً قطع نصف ذإ اجلاين ركطول ذ

  . املساحةال املتبادر من املماثلة النسبة  ألن ،ست باملساحةيعضاء لالعربة يف األ أن وحنوها

  . لي الطو ببعضريع القصيقطع مج إىل فضتأل الّإو: قال يف اجلواهر

  .رناهك ذام  لوالكفساد ذلى ل عليفال دل الّإو، ليرناه من الدلكأنه أراد ما ذك: قولأ

  .  للمماثلةكذلك اقتص ولو قطع بعضه طوالً

  



٤٤٥

  

  ))القصاص يف اخلصيتني((

ذا يف كو، دلة لعموم األإشكال خالف وال بال، نيتاخلصيثبت القصاص يف ي): ١٢مسألة (

ن  أفالظاهر ى،سرية اليفقط اخلص ىنمية يقطع من له خصإذا ما أ ،دق املماثلةلص يحدامها مع التساوإ

  . هاريد وغيم يف الكناه للمماثلة بعد ما عرفت احلميقطع ي أن هيعل مجينلل

انت ك وإمنا ،قتصير مل كمنفعة الذ أو خرىذهاب منفعة األ اجلاين ةيمن قطع خص يخش إذا نعم

  .قدم مثلهما تك، زجير مل يتغر ألنه ،ةيالد

ما ال فرق ك، طالقدرة لإلأ به أحدمهاان ك إذا ما بل حىت، هاريبكة وي اخلصري صغنيوال فرق ب

ون يكن أ و، يف الوالدة والعدمينيانا متساو أو ك،ولد لهيال اآلخر ولد له وي أحدمهاون يك أن نيب

  . ك ذلريغ إىل ،السنصغري اآلخر  السن وريبك أحدمها

  .مثله اينفعل باجلي أن جوزيف، مهاري السل واجلب وغنيباملثل بوال فرق يف املقابلة 

ما ك  الواحدة خلقة،نيالع يالم يف ذكالكها يالم فكفال، ة واحدة خلقةيخص جاينان للكولو 

  .لهايتقدم من فهم املناط من دل

  . ني العضونيولعدم الربط ب، طالقر لإلكح الذي وصحني العننيوال فرق ب

  .رية للتغريانت الدك، هيعل اينر كذى عل اجلاين نجيمل  ره مباكذى اص علمن القصخيف لو  نعم

فعل به مثل ما ي ف،ال أم رك قطع معها الذ،جيبالتدر أو  دفعةنيتياخلص اجلاين قطعي أن نيوال فرق ب

  . هيعل اينفعل ب

  .ما هو واضحكال اعتبار بالزمان  إذ ،اًجيفعله تدر إذا جيلزم التدريال ، نعم

 إىل ضافةباإل هيعل مجينان للك، حنوه أو شلالً اآلخر ته فأثر يفيخصأو  اجلاين ركلو قطع ذو

ونه كبدون  اجلاين  يفكأحدث القصاص ذلإذا ما أ ،أثر القطع إىل ة بالنسبةي الد،القصاص يف مثل ما فعل

  .رهد اجلاين ة يفيالسرا أن  ملا تقدم من،ءيش جاينن لليكمل ، األمرول أراً من يتغر

  

  ))القصاص يف الشفرين((

  . نيثبوته يف الشفتكن للمرأة يثبت القصاص يف الشفريو



٤٤٦

  .دلة األطالق إلكوذل، )ننايه بيخالف أجده ف بال( :قال يف اجلواهر

  .نيديما تقدم يف الكثلة اللمم اآلخر ن مماثل قطعيكمل  وإن ،قطع مماثله أحدمهاقطع فإن 

  .اينصاص مبثل ما فعله اجله القيبعض منهما ف أو همايلكوقطع 

حة يوالصح، ةريبكة والريوالصغ، هاري واملزوجة وغ،بير والثك البنيوال فرق يف ثبوت القصاص ب

وصرح ، دلة األطالق إلكل ذلك، مةيواملفضاة والسل، هاريواملختونة وغ، والقرناء والعفالء، والرتقاء

  .ببعضها اجلواهر

نه أ ماك، يكعرف الدك نيان الذي هو يف وسط الشفريف حمل االختت يرجين القصاص  أوالظاهر

افر كقطع  إذا ماك، فال وإالّ ن الواجب االختتانيكمل  إذا كن ذلك ل،دلة األطالقإل، يف احلشفةى رجي

  . ة منصرفة عن مثلهي اجلنا إذ أدلة،ه حمل نظريان القصاص فيجر فإن ه االختتانيب علجيحشفة مسلم 

  . واملختلفان، وجائزاه،وهي واجبا االختتان، ربعة األمقسام يف األكاحل علميومنه 

  

  ))فروع((

 ان هلا القصاصك ،زوجته إىل الزوج بالنسبةك كن جائزاً له ذليكر مل كارة بك بإنسانزال أولو 

  .ةيانت الدك وإالّ ،أيضاًراً كل بيان املزكإذا 

 نيميالك ص للمماثلة عرفاًبعد القصايفال ، ر الرجلكاملرأة ذ أو ،ولو قطع الرجل شفر املرأة

  . شمله املطلقاتيد والرجل فيوال، ساريوال

عليه (علي  تابكيف ن إ :)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ابةيه حسنة عبد الرمحان بن سيدل عليو

  . )١(ؤدها قطعت هلا فرجهيمل  فإن ،تهايغرمته هلا د قطع فرج امرأة ألرجالً أن لو )السالم

ب يوترت، تبهم جاز العمل بهكخ والصدوق يف يوالش ينيلكورواها ال، سنةة حيالروا حيث إنو

  .  ال القصاصكة يف مثل ذلياملتعارف طلب الد ألن ،هاية فيالدى القصاص عل

                                                

. ١ ح٣٦ الباب ٢٥٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٤٤٧

ة يالروان إ ويف الشرائع، هيخالف ف ال إنه بل يف اجلواهر، ة ال القصاصينهم الدياملشهور ب نعم

ة يون الرواكو، تب بعض الفقهاءكوجدانه يف  إىل هر مستند اجلوا)خالف ال(ن كل، ةك متروكبذل

  . عراضاًإس يلمام فلك وبعض كظهر من املساليما ك، تهايأنه لظن عدم حجك ةكمترو

رجل قطع فرج  إليه رفعإنه  ،)عليه السالم(علي  عن، اتيرواه اجلعفر د املشهور مايؤين كول

   .)١(هاكمساإى جربه علأة ويامرأته فغرمه الد

 ورجل ،ر رجلكيف امرأة قطعت ذ قال إنه ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، الدعائم ةيويف روا

عاقب ي و،ة يف مالهيل واحد منهما الدكضمن يا ومنهيقصاص ب ال:  قال،نيقطع فرج امرأة متعمد

  . )٢(هاكمساإى ان زوج املرأة علكن إ رب الرجلجي و،عقوبة موجعة

 ،نهما قصاصاًيعل بجيبرجل قد قطع قبل أمرة فلم  أيت )عليه السالم( اًيعلن إ :ة املقنعيويف روا

  . )٣(ةيلزمه الدأو

   .تعاىلهللا شاء ا ن إاتيتاب الدك  يفكالم يف ذلكتتمة ال أيتيوس

  

  ))اخلنثى وأحكام القصاص((

 بأن قولوال ،نثىالرجل واألليت آم كا حممهكان حك نيتيعاد تاظهر إذا ىاخلنثليت آن  أمث الظاهر

 ، لصدق املماثلةكوذل، جمهوالًى خنث أو ،أنثىى خنث أو ،راًكذى ان خنثكسواء ،  زائد ال وجه لهأحدمها

ك ذلريغ إىل ،املةكد يل كه يطرف أحد دان يفي  أوني أربع أعنسانان إلك إذا ماكما فإ .  

 كانت هناكولو  ،ك ذلريغ إىل ،رهكتقطع ذ أن ىان للخنثك ى،ر خنثكر ذكالذى ذا قطع اخلنثإف

  . ر وفرج املؤنثكر املذكة ذيدكان كة يد

                                                

. ١ ح٧ الباب ٢٦٣ ص٣ ج:املستدرك )١(

. ٢ ح٧ الباب ٢٦٣ ص٣ ج:املستدرك )٢(

. ٣ ح٧ الباب ٢٦٣ ص٣ ج:املستدرك )٣(



٤٤٨

  . ظاهر الوجهريغ هيل الشرائع وشارحيتفص أن علميومنه 

 من ،ومةكها القصاص بل احليون فيكها املماثلة ال يصدق علي زائدة ال نيلتاآل أحد انكلو  نعم

لعدم صدق إىل غري ذلك،  ،املؤنثى ر اخلنثكذ أو ،ركاملذى ر اخلنثك ذكون تلكت أن ني فرق بريغ

  .زان القصاصياملماثلة اليت هي م

ر كاثل الذميث ال يح، نفسهى مش علكر قد كان لرجل ذك فإذا ى، اخلنثري يف غكذلكم كواحل

وقد  ،نثىذا يف فرج األكو، حيالصح اجلاين رك لقطع ذموجباً اجلاين ن قطعه من قبليكمل ، حيالصح

  .هيالم فكتقدم ال

ه قطع يعل مجينللف إنسانى عل  فجىن،حاًيل منهما صحكان ك، فرجان أو نراكان له ذكولو 

رتبط يبعض ما  إىل تاب احلدودك ملعنا يفأوقد ، هو فوق حقه إذ ،همايلكس له قطع يول، هما للصدقيأ

  . فراجعى باملقام يف مسألة اخلنث

 أو ،ركرج يف ذر وفكذ أو ،ركن ملذيركذك الواحد نساناإل يل فرج من فرجكة يف يمث هل الد

  :  احتماالت،ةياملة وللفرج نصف الدكر كللذ أو ،ةينصف الد أو املةك ،أنثىى أو خنث

  . ةيانت له الدك إنسان يف أحدمهاان ك إذا ما عضوانإ: األول

  . ةي نصف الدنيل اثنكل ألن :والثاين

  .ةياملة والفرج له نصف الدكة ير له دكالذ ألن :والثالث

ويف ، ةيرها نصف الدكلذ حىت نثىويف األ، املةكة اليلفرجه الد  الرجل حىتففي، األولالظاهر 

  . فتأمل ،تاب احلدودك رناه يفكما ذك، نيمن النصف أيحلاق نفسها بتابع إلى اخلنث

 عن دلة النصراف األ،املةكة اليفالظاهر عدم الد، كذلكفرجها  أو ،ئاً مضمراًيره شكان ذكولو 

  .كذلكان فرجها  أو ك،منلة مثالً مثقوب بقدر األمطعة حلره قكان ذك إذا ماك، مثله

ومة يف قطع حلقة كمثل احل، ومة يف قطعهماكانت احلك،  ثقبةكهنا وإمنا  ممسوحاًأحدمهاان كولو 

   ألا املةكة اليها الدياحتمل ف وإن ،الدبر



٤٤٩

  . ها القصاصيان فك وإالّ ،ن القصاصكميمل  إذا هذا، نسانواحدة يف اإل

قطع ي أن ان لهك، آخره إىل رهكمث قطع جان آخر ذ،  مثالًةاحلشف إىل رهكذ اجلاين طعولو ق

ما كصبع هلا إفه اليت ال كقطع  إذا حاله حال ما ، إليهة احلشفةير الثاين مع رد دكل ذك و،األولحشفة 

  . تقدم

نفردان من يا ال والم، لتعذر املماثلة، ينيلال قصاص يف األنه أ عن املبسوط والقواعد يكمث احمل

ما ك، هما القصاصيه ففيوعل، س بشرطيواملفصل ل، املماثلة موجودةن إ :هي وف،ضاء مبفصلسائر االع

وعدم : مث قال، أحدمهاهما ونصفها يف ية فيناسبه ثبوت الديو:  قال،رياه عن التحركوح، اختاره اجلواهر

  . ما نابتان عن استواء الفخذ والظهر فإاالنفصال ممنوع

ما تقدم وجهه يف بعض ك، ر والشفرة والفخذ النسبة ال املساحةكبعاض الذأاملعترب يف ن إ مث

  .املسائل السابقة

سواء سقط من  اآلخر، بأحدمهاقابله يما أما ك، سكح وبالعيقابل بالصحيوالعضو اذوم 

،  املزمنةريغ أو ،لربصاك اض املزمنةاألمرسائر كواجلذام مرض ، دلة األطالق إلك وذل،ال أم اذوم حلم

، وهذا هو الذي اختاره اجلواهر، عضاء يف األكذلك سكح وبالعيقتل اذوم باذوم وبالصحيما كف

جعلوا اذوم  أو ،أم منعوا املماثلةكو، ح باذوميقطع الصحيال نه أ ث اختاروايح،  واحدري لغخالفاً

  . المها ال وجه لهك و،الشللك

ف كرش يف قطع الانضمام األك ، من حلمهريثكتساقط  إذا اذوم إىل رشام األبعد انضميال ، نعم

ما  أو ،جمروحاً أو ان العضو مقروحاًكذا لو كو، شيرما تقدم يف خرب احلسن بن احلكصابع لفاقدة األا

  .ك ذلأشبه

  .دلة األطالقإل، د ورجل اذومي تقطع أيضاًويف احلدود 

تمل حين كل، حيان يف مقابله الصحكحنوه  أو  من حلمه بقطعريثكء يان العضو قد ذهب شكولو 

  قطع  إذا ماك ،رشانضمام األ



٤٥٠

رش أ اجلاين إعطاءده اروحة مع يث تقطع يح، املةكداً يته فقطع يخذ دأد ويبعض حلم ال

  .ديم اليالسل عليه مجينالتفاوت لل

  . رين تغريكمل  إذا ان القصاص يف السرةيبعد جريوال 

  



٤٥١

  

  ))ص األنفقصا((

ذا كو،  الثالثةدلةه األيبل عل، نفنف باألتقطع األنه أ خالف يف  والإشكال ال): ١٣مسألة (

  .اتطالقلإل اآلخر،ل من الشام والعادم للشم بكقطع ي

  .يف القوة وإمنا ،س يف العضوياخللل ل ألن ،عة والصماءيذن السمومثلها األ

امل كه الزائدة املانعة عن التنفس اليوالذي ف، ريغ والصريبك وال،فطسواأل قىننف األاأل ستويفيو

  .ءيتناثر منه ش وإن اذومك، ليح والعليبل والصح، ك ذلريغ إىل ،عوجم واألي واملستق،هريوغ

 إىل تناثر بعضه ثبث القصاص بالنسبة فإن ،ءيتناثر منه شيما مل (نه أ شف اللثام منكوما عن 

  .ن وجه لهيكمل  وإالّ ،المه تاماًكان كم صدق املماثلة أوجب عدن إ التناثرن إ :هيف ،)يالباق

  .ما تقدمكصابعها أقطعت  إذا فكان حاله حال الكتناثر  إذا مث

 اآلخر، يف مقابل أحدمهاقتص يذن نف واألاملشلول من األ أي ح واملستحشفين الصح أوالظاهر

ح يل يف قطع الصحكشأوقد ، د والرجليخبالف شلل ال، هماي فوجب نقصاًياالستحشاف ال إذ 

 مث ،ديم السابق يف الك احلهيعل يجريشلل فنه أ ىيف اجلواهر العدم بناًء على  وقو،باملستحشف القواعد

 ىعل أن ى علمجاعات املبسوط من اإليده مبا عن ديأو، عدم القصاص يكركد واليالشه ينقل عن حواش

 ثلثاًه يان علكلو ضرا فاستحشف نه أ ى علخبار واألمجاعومبا عن اخلالف من اإل، ةيقاطعها ثلث الد

  .تهايد

ره كما ذى دل علي ومل نظفر خبرب ،لهك كنع من ذلمي دلة األ إذ إطالقى،فخيع ما ال يويف اجلم

  .  املقامنينها وبيوقد عرفت الفرق ب، ديد املناط يف شلل اليري إالّ أن اللهم، اخلالف

ة يه الدي ففأًجدع خط إذا نفيف األى قضإنه  :)صلى اهللا عليه وآله( هللاعن رسول ا، ويف الدعائم

  .)١(ناراًيه مخسون دينف ففانطمس األ وإذا ،ني العكذلكو، قتص منه يف العمدي و،املةك

  ، دلة األطالقإل، مهاريغ أو ةبقص أو نف مارناًيف بعض األ يرجيوالقصاص 

                                                

.٤٣٣ ص٢ج: والدعائم. ٣ ح٤ الباب ٢٧٤ ص٣ ج:املستدرك )١(



٤٥٢

من  يكركشف اللثام والكد واه عن املبسوط والقواعكخالفاً ملا ح، وهذا هو الذي قواه اجلواهر

  .هايل عليالت اليت ال دليبعض التفص

قصاص  النه أ ىما دل عل أن وقد عرفت سابقاً، سرهكنف والظاهر القصاص يف طمس األ أن ماك

  عدم القصاص يف العظمإطالقخذ بأن اجلواهر كل، كذلكويف املقام ، ريان تغرك إذا هو إمنا يف عظم

  .ىفخي ال ه مايوف، ومةكه احليفجعل ف

  .ومةكه احليان فك وإالّ ،ن القصاص فهوكمأ فإن ،نفولو عوج األ

 لفعله احلرام املستحق ،رية التعزيالد إىل ضافةه باإليان علك ن قصاصيكومل  ل مورد تعمدكو

  .كلذل

 قابل نينفه هش لأ حيث إن، دينف الولأعوجت القابلة  إذا ما يف ومةكاحل أو القصاص يرجيوهل 

  .دلة األطالقإل، األولبعد يال  ،احتماالت ،لكله من الشى عطي ل مباكللتش

 أو رجه عن االستقامة طوالًخيفعلت برأسه ما  أو بل، ذنهأ أو رجله أو دهيعوجت  إذا كذلكو

  .ك ذلأشبهما  أو ضلعه أو ،عرضاً

قتص من يما ال ك، قتص منهيال : شف اللثامكففي ، فقطع القصبة آخر،  املارن شخصعولو قط

ف كاملتقدم يف ال يشيرخرب احلسن احلى ن مقتضأب ه اجلواهريل علك وأش،صابعأبال  فاًكصابع قطع أ يذ

  .ىقووهذا هو األ، القصاص

اللثام احتمل القصاص لالنفراد عن شف كففي القواعد و(: قال يف اجلواهر، ولو قطعها فاقد املارن

   .ى انته)القصاصاألقوى  أن  وقد عرفت،لعدم املفصل  وعدمه،ريالغ

  .وما اختاره هو حسب القواعد

  .دلة األطالقإل، ئاً منهيقلع بالثقب ش أو خرمه إذا ذاكو، ه القصاصينفه ففأولو ثقب 

  .طالق لإلكان له ذلكانه القصاص كمإان بكو، ولو ضربه مبا استحشف

  .ءيه شين عليكانه مل كرجعه مألو نه أ ذنفقد تقدم يف األ ،ايننف اجلأولو قطعه فقطع 

ذهاب مشه إه من يعل اينقدر ي ولو مل ،همايان له القصاص فك، نفه ذهاب الشمأولو سبب قطع 

  .ة لفقد الشميان له الدك

  ح يقب اجلاين انكولو ، ء سواهيوال ش، ريه التعزيان علك، ذنهإله بدون نف فجمح األيان قبكولو 



٤٥٣

وهذا ، نيللز  النيالقصاص للشأن  ومن، مثلهنه أ من، احتماالن ،ه القصاصيف يرجينف فهل األ

مبا  اجلاين فقطعها، أشبهما  أو رجل زائدة أو صبعإ أو ديانت له كومثله ما لو ، أقربالثاين  االحتمال

  . زائد مثله جاينان للك و،ةيعياحلالة الطب إىل رجعهأ

ره كما ذى ل ع،الحظ يف القصاص النسبة ال املساحةينه أ فالظاهر نفما دون األ اجلاين لو قطع مث

لزم قطع  الإو، املقابلة باملثل عرفاًى مقتص ألنه كوذل، همرين وغيديخ واحملقق والعالمة وثاين الشهيالش

ل يف اجلواهر يف كد استشقو، نفامهاأاختلف  إذا سك يف العكوشبه ذل، نف يف مقابل بعضهل األك

 إنه :اًريخأر ك مث ذ،ن اعتبار املساحةمناف ملا تقدم يف الشجاج م ألنه ،مالحظة النسبة دون املساحة هنا

  . ةيالد إىل هرين عرفاً منه والرجوع يف غكميه القصاص مبا يف األوىللعل 

  .  فراجع، يف مثل املسألة من اعتبار النسبة ال املساحةره سابقاًكالمه هذا مناف ملا ذكو: أقول

، هيعل لطرف الذي جىنا املنخر يف جاينن لليكمل  فإن ،ه القصاصين ففياملنخر أحد ولو قطع

وقد ، قطع الشمال منهي  فإنهنيمين له يك ومل نيميقطع ال إذا ماك، منه اآلخر قتص املنخرينه أ فالظاهر

فهم يد مما يل يف اليوجود الدل إىل ضافة باإل،شملهيل املماثلة يفدل، مثله بأنه  وجههنيد والعيتقدم يف ال

  . سبحانه العاملهللا وا، منه املناط

  



٤٥٤

  

   ))قصاص األذن((

 يستويو، ذناأل يف ثبوت القصاص يف اًإمجاع وتاباً وسنةًى ك وفتواًخالف نص ال): ١٤مسألة (

ال ربط للجارحة  إذ ،صمع واأليوالسم، هريذن وصغ األريبكو، ةاملرأ ووالرجل ،والصغري ريبكها اليف

صلم باقتص منه  فإنه إذا ،عاًيمس اينه أصم واجليعل اينان ك إذا ماك، كؤثر ذليان رمبا ك وإن ،بالقوة

 ، يف مثل الشام والعادم لهكذلكو، كه ذليعل اينة يف ينما مل تؤثر اجلنايب، الًيقل إالّ سمعيذنه مل أ

سبب قلع سنه ينطق مما يوالذي ، سناناأل إىل اجه يف نطقهينطق لعدم احتيخرس الذي ال ذا يف األكوه

 ريقلعه من البص حيث إن، ريوالبصى عماأل إىل حاجب بالنسبةاجللد للك ،ك ذلريغ إىل ،بتعثر نطقه

  .ىعمخبالف قلعه من األ، نيالع إىل د الساقطيث ال حاجب عن النور املتزايح، سبب له ضعف البصري

ن النقص يكمل  إذا ،نقصاً أو ماالً أو كها اعتباطاًبسواء ثق، حة يف قبال املثقوبةيقتص الصحيو

، رشمة األيان الالزم ضمك، ث ال تصدق املماثلةيوجب التفاوت حبإذا ما أ ،وجب التفاوت عرفاًيث يحب

  . صابعد املفقودة األيما تقدم يف قطع الك

 ملا  خالفاً،القاعدةى وهذا هو مقتض، قوبة واملخرومة الساقطة جزء منهاثم يف املكاحل عرفي ومنه

 ،يما بقيومة فكواحل، حد اخلرم إىل صقتيث قالوا يح، نيديخ وابن محزة والعالمة وثاين الشهيعن الش

ظلم وال ي فال ،ومةكاحل يس بظلم والباقي بقدر لذخفالالزم األ، حة باملخرومة ظلميأخذ الصحألن 

وقد تقدم ، ة اخلرميرناه من االقتصاص ورد دكشف اللثام واجلواهر قالوا مبا ذكن احملقق وكل، ظلمي

  .الم يف خمتلف فروع املقامكملسألة السابقة الما ظهر من اك، ذن املستحشفةالم يف األكال

  .ذنهأه يعل اينرجع أ أو ذنهأ اجلاين رجعأ إذا ما سبق مسألة ماك

ن يكمل  إذا مايهو ف إذ ،ل احملرميس من التمثي ل فإنه،اينذن اجلأل بيذنه جاز التمثأولو مثل ب

  .قصاص

، من انصراف النص، احتماالن ،ال أم قتصيرب والصغر هل كذنه دون املتعارف يف الأان كولو 

   احلد ولزمت ئ دركولو ش، )ذنذن باألاأل(ومن صدق 



٤٥٥

  .ةيالد

  .مهاري وغنيد والعيما تقدم يف الك، للماثلة خرى قطعت األنيذناأل أحد ن لهكولو مل ت

  .ما تقدم مثلهكر ية والتعزيانت الدكعرضاً  أو ةذنان خلقأن له يكولو مل 

  .ةيانت الدكبل ،  مل تقطعأشبهما  أو مرضها أو ر لشللهايرذنه تغأان يف قطع كولو 

قطع ي وهل ،ما تقدمكلها وتالحظ النسبة ال املساحة كم كذن يف القصاص حم بعض األكوح

 أم ،وحنومها نينين والعيديوملا تقدم يف ال، مماثل ألنه سكسفل وبالعقطع األ إذا ذنهسفل ألأممن ال ى علاأل

  .ةيالد إىل نتقليدرء احلد وي كان مع الشك وإن ،األولبعد يال ، لعدم املماثلة ،ال

 كار هناياملع إذ ، واحدةنيشبه املقام مبن له عي وال ، ردريذن واحدة اقتص من غأانت له كولو 

فهم  إذا عور األنيذن عوجب ذهاب مسعه فتشبه األيذنه أان قص ك إالّ إذا ، املقامكذلكس يول، النور

  . العاملهللا وا، نيعاملناط من النص يف ال

  



٤٥٦

  

  ))القصاص يف األسنان((

 وهي اثنثان وثالثون ، يف ثبوت القصاص يف السنمجاعتاب والسنة واإلكتطابق ال): ١٥مسألة (

ط ما ي حت،تانكط ما ضاحيحت، ط ما نابانيحت، تانيط ما رباعي مث حت،مام الفمأتان ي ثن،من فوق

فهي ستة عشرة  ،ان بسن العقليوتسم ط ن ناجذتاني حت،ساريل وثالثة من ا،نيميضراس من الأثالثة 

  .سفلأومثلها يف ، من فوق

ة ية يف قبال الثنيفالثن ،اينه واجليعل اين السن يف ني لزوم املماثلة بكوالظاهر املصرح به يف املسال

ات يف يواختالف الد ،ده عدم صدق املماثلة مع العدميؤيو ،ة يف قبال الناب مثالًي وال تقلع الثن،ذاكوه

  . ه يف اجلملةيل عليدل أيتيما سك، اجلملة

بعد جوازها يما ال ك ،أحدمها جاينن لليكمل  إذا سفلواألى عل األنيبعد جواز املقابلة بيال ، نعم

 إذا بعدي فال ة والناب مثالًي الثننيما جوازها بأو، مهارين وغيديما تقدم مثله يف الك، ساري والنيمي النيب

  .كالم يف ذلكة اليبق أيتيوس، صابعف واألكة اليوروا نيدية اليده روايؤيو، لتفاوترد ا

مة والقلع كالدك ،سنه اجلاين حنو قلع أيب اجلاين قلع سني أن هيعل مجينوز للجينه أ والظاهر

  قلعت،املدفون يف اللحم الذي سقطت يف الصبا وعادت أي فلو قلع سن مثغر، مها للماثلةري وغنيلبتكبال

  .هيعل اينسن  مل تعد إذا سنه

، دلة األطالقإل، به اجلواهر فىتأ وكما احتمله املسالك، سر الظاهر منهاكبل الظاهر القصاص يف 

ما تقدم من  إىل ضافةباإل، النصراف العظم عن السن، ال قصاص يف عظمنه أ ىشمله ما دل عليوال 

  . طالق لإلطوالً أو سر عرضاًكن الوك نيوال فرق ب، رين تغريكمل  إذا القصاص يف العظم

  .كذل اينب اجلاين فعل إالّ إذا ،من السنى بقير بالصدع يف ما يالالزم عدم التغر نعم

 احتاط كش وإن ،زجيعادته مل إعلم  وإن ،عادة سنه جاز االقتصاصإعدم  يهعل اينعلم  مث إن

   بعد اعتبار السنة العتبارهايوال ، بالشبهةاحلد لدرء 



٤٥٧

  .  يف اجلملةأيضاًبل وهنا ، ضي واحلني السمع والشعر والعقل والعيف

ة يتها دياحلول ومل تسقط فد إىل اسودت السنفإذا  :)عليه السالم(علي  عن، فيتاب طركففي 

  . )١(ناراًيالساقط مخسون د

  .مثالً يهربائكباملنشار ال أو ون بآلة حادةيك أن بجيسر كال مث إن

 ماك، اسيصل معها الحيمدة  يمتض أن  إىلقتصيه مل يعل اينبعود سن م أهل اخلربة كولو ح

  .مل تعد ثبت القصاص فإن ،هية املراد عدم اخلالف فيوغا ونقل عن ظاهر املبسوط، صرح به اجلواهر

 أي ،ومةكاحل اجلاين يف فعل أن فالظاهر، م أهل اخلربة بعدم العود فعادت قبل القصاصكحوإن 

اً يف ري تغةريمتغ أو عادت ناقصة إذا ذاكو، ةيم له من الدكه يعل اينب اجلاين ا فعلهم بأن م عادالنكحي

  . هيالم فكال أيتيما سك ،ومةكنقص ثبت يف مثله احل ألنه ،ك ذلريغ أو يف استقامتها أو لهاكش

ب حس أو ةيزاناً حسب املناسبات االجتماعيم إما ،زاناًيء ميل شكالعرف يف ى لد أن ومن املعلوم

 إذا اأخذ مبناسبته أ ،ذاك نبتيمل  إذا الشارع جعل السن أن الحظ العرف فإنه إذا ،ةياملناسبات الشرع

   .ومةكاحل وهذا هو معىن، ذاكان هلا كطلعت 

ما كيف الغمز  حىتى ما يف النص والفتوك ،رش اخلدشأفهو خالف ظاهر ، رشأال  بأنه القولإما 

  .ةيتقدم يف روا

النسبة يف العبد  بأن والًأه ي فشكالاإل إىل ضافة فهو باإل،صالًأار جعل العبد ياملع  بأنالقول أن ماك

 ،م العرفكح إىل نصل اللف حىت إىل فال حاجة، ةي عرفأيضاًالعبد كن جعل هذا احلر أ وب،ةي عرفأيضاً

  . رناهكما ذك زانيفالالزم جعل امل، م معلقاًكاحلى بقيها يد فيزمنة اليت ال عبيف مثل األ أن هيرد علي
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٤٥٨

سواء ، املةكة مع عودها يق عدم القصاص والديالتحق(: ره اجلواهر بقولهكما ذ أن علمي ومما تقدم

  . ظاهر الوجهريغ )قبله أو أسي بعد الان عودهاكوسواء ، مواكحيمل  أو م ا أهل اخلربةكح

  

  ))إذا عادت السن بعد قلعها((

 إالّ ةيرجاع الدإفالظاهر لزوم ، ان العود مترقباًكإن  ف،ة مث عادت السنيخذ الدأ أو اقتص مث إن

 اليت قلعها اجلاين ة سنيه دفع ديعل اينى لزم عليما ك، خذهألظهور بطالن ، رناهكرش الذي ذمقدار األ

  . ة سنه اليت قلعها بعنوان القصاصيد اجلاين  إىلدفعي وهرش سنأأخذ منه ي ف،ان بدون احلقكالقلع ألن 

 فما فعله من ،دةيجدهللا ا نعمة من اأفالظاهر ، عادت اتفاقاً وإمنا  مترقبريالعود غان ك إذا ماأ

ما كشمل املقام ي ومناطه ،عاد نور بصرهنه إذا أ ةيوقد تقدم روا، القصاص هو يف موضعه أو ةيأخذ الد

  .هو واضح

 ،ه بدون ترقبيعل اين فعادت سن ،ه سنه قصاصاًيعل اين فقلع ،هيعل اينمن  اجلاين ولو قلع

نه أ وقد تقدم، ويف قلعها القصاص، دةيسن جد ألا ،اًيالقصاص ثان اجلاين ىان علك اًيثان اجلاين فقلعها

خرى إذا ن باأليديال أحد ، كما تقطعأخرى عليه قلع سن مجينللال يلزم املماثلة يف خصوص السن، بل 

  .د مشاة يف الطرف يجاينن للكمل ت

ن  أه مع ترقب ظهريعل اينعادت سن  وإن ،رية والتعزي فالدصالًأسن  جاينن للكمل تفإن 

اليت قلعها  اجلاين ة سني دإعطاءه يعل اينى فعل،  موردهريان يف غك اجلاين ه بقلع سنيعل اينقصاص 

ختلف وقد ا، اًيسنة ثان اجلاين يف قبال قلع اجلاين  منقلع سناًي أن هيعل مجينلل أن ماك، بزعم القصاص

  . مظاا إىل جعريل فليفمن أراد التفص، ورةك املذحكاملمات الفقهاء يف األك

 بال: قال يف اجلواهر، ومةكها احليعادت فف فإن ،نتظر ا سنةيثغر يالذي مل  سن الصيب مث إن

  . ها القصاصيان فكمل تعد  وإن ،هي علمجاعبل عن اخلالف والسرائر اإل، هيخالف أجده ف

  ،  واحدريما اعترف به غك، صحاب األنيعند املشهور ب(: هرقال يف اجلوا



٤٥٩

 ايفكة واليوعن املهذب والغن،  بالعدم قوالًكيف املسالكى ح وإن ،خالفاً حمققاً هيجد فأبل ال 

بل عن ، ثركه عمل األيوعن املختلف عل،  مطلقاًريبع ات املبسوط يف سن الصيبياح ودبصلة واإليوالوس

   .ىانته )مجاعة اإليظاهر الغن

 أحدمهاعن ، لي مبرسل مج،ومةكها احليان فكعادت ن إ  أي،مكمن احل األولاستدل للفرع 

رش ه األيوعل، ه قصاصيس عليل: قال ،ضرا الرجل فتسقط مث تنبت ييبيف سن الص ،) السالمماعليه(

  . واالنتظار سنة

 املرتبطة بالسمع والشعر اتيوبعض الروا، ات املرتبطة بالسنيملا دل من السنة يف بعض الروا

 ،الشارع اعترب السنة آخر موعد االستعالم أن هي، ةيلكظهر منها قاعدة يمما ، ضي واحلنيوالعقل والع

ذا كيف السن  أن بعد مالحظة ي العرف الشرعميرناه من تقدكة ما ذيرش يف الروااألباملراد  أن والظاهر

  . ةيمن الد

ونه فاقد السن زمن ذهاا وواجدها لو ك ني التفاوت ما ب ما عن مجاعة منكون املراد بذلكما أ

  . وجههما ظهر يليفلم  ،سالة الدمإومة اجلرح وكاملراد ا ح أن ما عن املبسوط من أو ،ان عبداًك

سواء يف أقل  ،رشان له األكا تنبت أعلم ب فإذا ،املفهوم ألنه ،ةيقيخذت طرأالسنة  أن  الظاهرمث

ن إ( : بسنةاألمرد القواعد يولذا قال اجلواهر عند حتد، هنا السنة يف النص ركذي مل إذ ،ثركأ أو من سنة

   .ى انته)د حبسب العادةيرادة التحدإة ي سهل بعد معلوماألمر

ى لزوم محله عل أيتيان ك وإن ، يف هذا الفرع يف اجلملةإشكالة معتضدة بعمل املشهور فال يوالروا

  . ريالبع

 ي بعد تساودلةات األإطالق ب،ها القصاصيان فكمل تعد ن إ  أي،مكاحلمن  واستدل للفرع الثاين

  . أيضاًالقاعدة ى وهذا هو مقتض، بواب القصاصأل ك يف ري والصغريبكال



٤٦٠

زالة الشعر إك ،صلفضلة يف األ سن الصيب بأن فقد استدل له، كاه املسالكما القول الذي حأو

ه مبثل يفاعتدوا عل هيصدق علي فال ،ون مماثلة هلاك تة فاليصلأوسن البالغ  ،أخرىنبت مرة بعد يالذي 

فحاهلا ، ةيست أصليا لأبعد مدة  سقوط سن الصيب معىن ألن كوذل،  وشبهه)١(ميكعلى ما اعتد

  .نبت إذا رشاأل إالّ هيس فيث ليح اجلاين حلقه إذا حال الشعر

ل مل ين الدل أالّإ، خالفهى ل علين دليكمل  إذا بعد القول بهيبل مل ، ان له وجهك وإن وهذا القول

  .ما هو يف اجلواهركعرف القائل به يبل مل ، دع له جماالًي

 :)عليه السالم( عن الصادق، وينكمسمع والس يوقد استدل له خبرب، القول املقابل للمشهور يبق

عليه السالم( ني املؤمنريأمن إ( ل سنكاً يف ريثغر بعي أن قبل يف سن الصيبى قض)٢(.  

ن بعد يهذى رش علل باألين الظاهر لزوم محل خرب مج أالإ، كالم حول ذلكطال الفقهاء ال أدوق

محل عن بعضهم  يكان احملكولذا ، كضرمها ضعف السند بعد ذليث ال ي ح،عمل من عرفت ما

الظاهر من  إذ )يف سن الصيب: ()عليه السالم( بل هذا هو املنصرف من قوله، حالة العودى ن علياخلرب

  .سقط سنهيان يف حال كمن  لصيبا

 ني وبري البعإعطاء نبفال فرق ب،  يف قتل النفسكذلكما هو ك، متهي قرياملراد بالبع أن والظاهر

 ريسنان الصغأ ففي ،ريبعة ائ مهي املةكة ي دريبكسنان الأيف  ألن ،ريبكة سن اليعادل ثلث دي ما إعطاء

  . ريبكسنان أة يثلث د

 :)عليه السالم( ني املؤمنريقال أم: قال ،)عليه السالم(  عن الصادق،ينيلكرواه ال ده مايؤيو

عبأل ثغرة ثالثة ك يف ،سنان واحد وثالثون ثغرةاألريمس بعرة وخ)فتأمل)٣  .  

                                                

. ١٩٤ اآلية: سورة البقرة )١(

. ٣ و٢ ح من ديات األعضاء٣٣ الباب ٢٥٨ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

  . ٥ ح٣٨ الباب ٢٦٣ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٤٦١

، الشرائع واجلواهر يف ماك ،رشباأل يسنه قض أس من عوديه قبل اليعل اين مات الصيب لوه مث إن

 وملا، ان عمداًك ذاإ بالشبهة  املوجب لدرء احلد، القصاصةي لعدم معلومكوذل، ريوالتحر وعن القواعد

شف كح وي وتبعه التنق،عن املبسوط يكللمح خالفاً، عمد ريان غك إذا ة املراديجواب غا يف أيتيس

  .متوهم مرأ بسقط حقهي فال، متوهم القلع حمقق والعود ألن ،اللثام

الكالم يف ن إ :رد اجلواهر له بغلبة العود، ففيهما أ رش،على األادة يصل عدم الزاألن إ :هيوف

من  الظاهر إالّ أن ،احتمل ماك ةيرش من الدراد األأخ يولعل الش، ماًكتصحح ح ال مث الغلبة ،الشك

  . ةيرش قبال الدله املتقدم األيدل

أصل  نإ :هيفف، من آخر صل عدم العودأانب وجة من ءاالرب أصل ة املراد من تقابليعن غا ما ماأ

 أصل  أن،صل السالمة مقدمأ و،كمورد الش يف  للعودمع معارضته بأصل السالمة املوجبة عدم العود

  .  فتأمل،مكعدم العود حا

ن  أفالظاهر ،أخرىذات آفة  أو، اًريقص أو، ة اللونريمتغ أو، عادت السن مائلة عن حملها لومث 

، قاعدةالى مقتض ومة هوكمها من احلريوغ لقواعدفما عن املبسوط وا، رناه لهكذ الذي رش باملعىنه األيعل

  .  هلاهرناكذ الذي ن باملعىنكل

التشوه احلاصل بعد برء ن إ :هيفف، نه من فعله أالظاهر ألن ،ةيومة لنقص الثانكروه من احلكذ ما ماأ

ان كمإده اجلواهر بيوأ، همياشف اللثام علكل كش أولذا، املقام يف ومناطه آت ، اجلاينىس عليح لاجلرا

  .ليصحته دلى ن عليكن مل  أالضمان بعد يقتضي سلم ال ولو ،اينونه من فعل اجلكمنع 

، مقابلة هلا اجلاين سن تعد ث الية حبريثكانت حلحلة ك فإن ،ه حملحلةيعل اينانت سن ك مث لو

رش األ أن عرفت وقد،  وأقله الشبهة الدارئة للحد،اصون قص يكرش لعدم املماثلة حىتفالظاهر األ

  . النص يف ماك الغمز يف اخلدش وحىت يف حىت موجود

   بعد ما عرفت دلة األطالقإل، ها القصاصيف أن فالظاهر، لةيما احللحلة القلأ



٤٦٢

  .نع من القصاصمياملرض وحنوه ال  أن من

  .ةلمة سنه احمللحي منه قرش ناقصاًلوحظ األ، اًريثك احمللحلةه سنه يعل اينولو قلع 

ه يعل مجينس لليلنه أ فالظاهر، هيعل ايندون  اجلاين غ بالسن من مثله فعادت سنولو اقتص البال

عن  يكما حك، همريوغ يليردبن واأليديس واحملقق والعالمة والشهيدرإما عن ابن ك، زالتها مطلقاًإ

 ذنأ هيعل اينة قلع يوما تقدم يف روا، ء آخريس له شيان حقه فلكه اقتص ما يعل اين ألن ،بعضهم

  حىتئاً مطلقاًيس شيقلع السن ل أن  مع،مناطه هنا أيتي أن  عن فضالً،كه هنايقد عرفت ما ف، اًيثاناجلاين 

من وضع السن  اجلاين منع الّإ و،ن االلتزام بالعلةكميال نه أ  إىلضافة باإل،ظاهرة ريانت غك إذا مايف

  .ذنسائر ما قلناه يف األ إىل ،املصطنعة

 وقد ،هايال روح ف ألا ،ذناألكست جنسة يالسن ل إذ ،ست حسبةيالة لزاإل أن ضاف هنايو

  . تاب الطهارةك ما تقدم يفك، مور منها السنأتة يمن جناسة امل استثين

  

  ))اشتراط املماثلة يف األسنان((

ات يا ورباعي وثنا،ساري ونيمي و، من فوق وحتت،سنان املماثلة يف احمللشترط يف قصاص األيه مث إن

  . هي فشكالعدم اخلالف واإلى بل يف اجلواهر دعو،  واحدريره غك ذ،ادةي وزأصالة و،هاريوغ

: وجه لزوم املماثلة قوله سبحانه إذ ، ظاهر الوجهريغ ) اجلاينفقد املماثل منوإن ( :نعم يف قوله

ىمبثل ما اعتد)ن يديالكم كمع فقده فاحلما أ ،مع وجود املماثل الّإ أيتي ال كوذل،  وحنوه)١

مة يف يالق يتساو أن ه السن بالسن معيصدق عليمثل عرفاً نه أ  إىلضافة باإل فإنه،ما تقدمك نيوالرجل

لو من خيال  قرب فاألقربفالقول به مع مالحظة األ، ولو يف اجلملة يف القصاصى التساو يعطياجلملة 

ن كمل ت فإذا ،سر من فوقي جانبه األةي قلع ثنكة له هنايثن ن من فوق والمية جانبه األيقلع ثن إذا مثالً، قوة

  ، ذاكسر من حتت وهي مث اجلانب األ،ن من حتتميفاجلانب األ، له من فوق

                                                

. ١٩٤ اآلية: سورة البقرة )١(



٤٦٣

مة قلعها يان أقل قك وإذا ،مع رد الزائد هيعل اينمة قلعها يثر قكأ جاينان للكنه إذا أ بعديبل ال 

، هيعل اينمن ، أو اينصابع من اجلف بدون األكما يف الك، التفاوت اجلاين  إىله مع ردهيعل اين

  . عي يف اجلمكلوحدة املال

 فإن سكة بالزائدة والعيصلقلع األما أ ، والزائدة بالزائدة،ةيصلة باأليصل يف مقابلة األإشكالمث ال 

 المكعلم اليومنه ، ر لفعله احلرام بالقلع عمداًي والتعز،ةيفالد وإالّ ،ان مع تفاوت قلعكولو  صدق املماثلة

  . نيل يف املقاميلوحدة الدل، ة وزائدةيصلأصابع يف األ

  



٤٦٤

  

  ))صور قطع اليد((

أقل  أو ثركأ أو صبعاًإ ،ناقصة أو املةك إما ايند اجلي ألن ،فالصور أربع داًي قطعإذا  ):١٦مسألة (

  .ناقصة أو املةك إما هيعل ايند ي نيال احلالى كوعل، منلةاألك

ة يله الد أن  وال خالف يفإشكالال ، ناقصة اجلاين دياملة وكه يلع ايند يون كت أن :األوىل

س له يل أو ،ة النقص مطلقاًيأخذ دي أن قطع الناقصة إذا هل لهنه أ يفما أ ،له قطع الناقصة أن التامة ويف

  . قوال ثالثةأ ،فصلينه أ  أو،مطلقاً يءش

ه يعل اينده مع أخذ يناقصة قطع  جاينصبع للإانت ك إذا  مثالً،ة النقصيخذ دأي أن لهن إ :األول

ه ي علاًيمدع خ يف اخلالفي وهذا هو الذي اختاره الش،صبع الواحدةمة اإليبعرة قأعشرة  اجلاين من

  .همريوغ يكركن واحملقق اليدير وثاين الشهيوتبعه التحر، مجاعاإل

ولذا اشتهرت ، ثلفهي أقل من امل، املةكف الكبعرة مثل الف الناقصة مع األكال بأن واستدل له

ده خرب احلسن يؤيو، ة مع قودهي تؤخذ الدصاًقان ناك لو ؤخذ قوداًيل عضو ك أن نهم القاعدة املعروفةيب

وهذا القول هو ،  واحدني يف املسألتكاملال إذ ،ما تقدمك )١()عليه السالم( عن الباقر ،يشيربن احل

   .ىقواأل

 يأخرعن بعض مت يكما حك، مطلقاً اجلاين ديه باستثناء قطع يعل مجينء لليال ش إنه :الثاين

  .ديد باليلصدق ال، نياملتأخر

 ه استوىفيعل اينون يكال  أن وجبي اجلاين دينقص  إالّ أن ديداً بيونه ك يف كال ش إنه :هيوف

ان له كفائه قصاصاً ياستى قدر عليث ال يوح، ستوفهي احلق الذي مل كذل ستويفي أن فله، ل حقهك

  . ةيه دؤفاياست

 تهايأخذ د اجلاين ونيكن  أالإصبع اإل ةيخذ دأه يعل مجينس لليل بأنه ل يف املسألةيالتفص: الثالث

بل ، ةي من الدئاًيه شيعل اينستحق يبآفة مل  أو ةصبع مفقودة خلقانت اإلكإذا ما أ ،استحقهاأو 

  خ يعن الش يكوهذا هو احمل، القصاص فقط

                                                

  . ١ ح١٠ الباب ١٢٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٤٦٥

  .يف اجلواهر يوالقاض ذبيف املبسوط وابن الرباج يف امله

، ديقطع الأان ك إذا ب يف القاتليلكلهم مبا تقدم من خرب سورة بن يللجزء الثاين من تفص واستدلوا

ن يكؤخذ عوض الناقص مل ين سبباً يف النقصان ومل يكث مل يح ايناجل أن  منكره املسالكومبا ذ

  .مضموناً

  . هما نظريلكويف 

ء يان مقتضاه عدم شكل وإالّ ،حملهى اخلرب مقصور عل أن واهر منره اجلكمبا ذ: األولى رد عليذ إ

  .  وهو معلوم البطالنةله خلق ديداً وال يمن قطع ى عل

  . ة مطلقاًيالد أو القصاصى ص ما دل عليصلح علة لتخصير ال كما ذ بأن :الثاينى وعل

  : نيقسمى ن ناقصة وهو عليديلتا الكون كت أن :ةيالثان

وال ، ه مقطوعةيعل اينو اجلاين انت اخلنصر منك إذا ماك، نقص متشااًون اليك أن :األول

  . صبعة ناقصة بقدر اإلي عمد أخذ منه درين القطع غاكولو  ،اينه من اجليعل اين يف اقتصاص إشكال

 فإن ،نيمقطوعت اآلخر  وسبابةأحدمهاانت خنصر ك إذا ماك،  متشابهريون النقص غيك أن :الثاين

 القصاص أدلةف، مة واحدةيالق ألن  يف االقتصاصشكالاإل ينبغيفال ، مةي يف القة مساواكانت هناك

 منلة ومنأ أحدمهاان املقطوع من ك إذا ماك مةي يف القةن مساواكمل ت وإن ،استرداد أو تشمله بدون رد

  .االسترداد أو الناقص بالرد اىفيك و، القصاصأدلةفالظاهر مشول ، صبعاًإاآلخر 

 ريغ إىل ،صابعأخر ن لآليك ومل ، عظم الذراع مثالًحدمهان أليكمل  إذا ما الم يفكلم العيومنه 

   .مثلة من األكذل

، قواممال عند األكاختلف الن إ نعم،  وال شبهة يف القصاص،املةكن يديلتا الكون كت أن :الثالثة

ا يقيفرأ يف نيعض املتوحشب أن من املعروف مثالً، هم من وجهة نظريال ما لد يم الشرعكار احليفاملع

  جل يف ة من الِراألخريصبع قطعون اإلي



٤٦٦

امل ناقصاً ك الكولئأة يرؤ فديامل مل كجل قطع الناقص ِر فإنه إذا ،الًماك كعد ذليالطفولة و

  . املكالى صبع علرش اإلأرد يبل تقطع رجله و، سكوبالع

صبعه إمة يه قيرد عليو ،اينقتص من اجلينه أ والظاهر، هيعل ايند يون النقصان يف يك أن :الرابعة

خ ي عن الشكذلكو، هي علمجاعاإلى  بل عن أوهلما دعو،صباحة واإليعن الغن يكوهذا هو احمل، الزائدة

  . واختاره اجلواهر،مثلهى  علمجاعاإلى دعو

بل تقطع منها  اجلاين ديال تقطع  بأنه ث قااليح، ريعن القواعد والتحر يك واحملكللمسال فاًخال

ما ن أ و مفصالًكالم حول ذلكوقد تقدم ال، وال وجه له، فكومة الكؤخذ منه حيو صابع اليت قطعهااأل

  . هيف يشيرظهور خرب احل إىل ضافةباإل، املطلقاتى هو املشهور هو مقتض

فما عن ، ريظافاأل أو ناملهما بدون بعض األيل أو كأحدمهاد يان كم ما لو كظهر حيومما تقدم 

 ،يليردبوقد تأمل يف املسألة األ، رش ال وجه لها معناه عدم مالحظة الظفر املقلوع يف األه ممريالروض وغ

   .العاملهللا  وا،رناهكوردمها اجلواهر مبا ذ

  



٤٦٧

  

  ))إذا قطع اإلصبع فسرت إىل كفه((

قطعت ولو  أو ث سقطت بنفسهايفه حب إىل كصبع رجل فسرتإ اجلاين لو قطع): ١٧مسألة (

رسله أو، ما يف اجلواهركهما بال خالف معتد به ي ثبت القصاص ف،دملتنامث ه يلع اينبواسطة نفس 

  .ه مذهبنايقتضيهو الذي  إنه وعن املبسوط، ماترسال املسلّإ

ه فال يعل اينالقطع احلاصل بسبب نفس ما أ ،ة من فعلهيانت السراك أن  بعددلة لعموم األكوذل

ده يسحق  إذا ماك، شبههيل مقام كذا يف كو، من املباشرقوى األهو السبب  ألن ، منهئاًيبر اجلاين علجي

  . مثلةها من األريغ إىل ،فسادها سائر البدنإقطعها خوفاً من  إىل فاضطر

 ريغ، ة دون القصاصية الدييف مثل هذه السرا أن ما عن موضع آخر من املبسوط أن علميومنه 

 ريتالف بدون القطع غ واإل،قطعهايها ومل سبب تلف اجلاين  أنستدل لهيما ى قصأ إذ ،ظاهر الوجه

  .ةيل الديمشمول لدلبل  ،ل القصاصيلدل مشمول

  .من املباشراألقوى  مراآلفحاله حال ، من املباشرى أقو ه ألن،هو املستند يف القطع اجلاين نإ :هيوف

اين  اجليرض إالّ إذا ية يف الباقيخذ الدأصبع وه القصاص يف اإليعل مجينس لليلنه أ والظاهر

 ية بدل عن القصاص بالتراضيالد ألن ك وذل،ع وعن القواعد وقرره الشارحانيما يف الشراك، كبذل

   .ي من باب القتل العمدكالم يف ذلكما تقدم الكصل القصاص واأل

، سكالعك اجلاين ى بدون رضأحدمهاة يأخذ دي أن س لهي لكذلك ،تهايأخذ ديألن س له يما لكف

 إنساند يقطع  إذا فحال املقام حال ما، ة قهراً وعدم حتمل القصاصيلد اإعطاء جاينس لليث ليح

  . ةيجل املوت احلاصل بالسراة ألية القهريأخذ منه الديده ويقطع ي أن س للويلي ل فإنه،فمات

ال  اجلاين نكل، ةيده أخذ الديه بقطع يعل ايند يريورمبا ، كبذل الويل جبارإ جاينس لليلنه أ ماك

 ،ةياجلراح العملية انكمإث تتوفر يح، ده املقطوعة جبسمهيحلاق إد يرينه أ جلأل، القصاصب إالّ ىرضي

  وخسارا دون خسارة 



٤٦٨

 نيالش أن وقد عرفت يف ما سبق ،ايناجلى رضية وال يه بالديعل اينى رضيف كي: قاليفال ، ةيالد

ى تويال شمله يف، ا من حقهأى ريالعرف  ألن ، خاصة باملقطوع منهةد املقطوعيوال، علة مة الكح

ون يكمن املوضوعات اليت  ألنه ،نع عنه الشرعميل حق رآه العرف ومل كما يف ك،  مسلمامرئحق 

  . ر اطراداًكفهذا حبث ذ انكف كي و،مكحتققت ثبت احل فإذا ،ها العرفياملرجع ف

 أو صلحاً إالّ ال تثبتة ي والد،الواجب يف العمد القود( أن ره اجلواهر منكما ذ أن ظهر ومما تقدم

مجاع أن تاب والسنة واإلكظاهر ال إذ ،ه نظر واضحيف، )ه يف قصاص الطرفي منظور ف،بسبب عارض

عدم ك، أشبهمبا  أو ة تثبت بالتصاحليالد وإمنا ،بالذاتو والًأالنفس يف عمد تلفه القصاص كالطرف 

نور  اجلاين ذهبأان كة من يبأخذ الد )معليه السال( ني املؤمنري أماإلمامرب جيولذا مل ، ان القصاصكمإ

  .ك ذلريغ إىل ،بصره

  

  ))فروع((

 أن وال حق له يف، مجاعثبث له القصاص بالنص املطلق واإل، وع مثالًكده من مفصل اليولو قطع 

 ،ال حق له يف تلف طرفه اجلاين  ألن،ة الذراعيه ديعل اينوبذل  اجلاين يرض وإن ،قطعها من املرفقي

، لةيضرار القلخرج منه بعض األ إمنا ال ضررل يدل إذ ،ق الضرر املمنوع شرعاًي مصادأظهرمن ألنه 

 ضافةباإل، لية فهي داخلة يف الدلريثكضرار الاألما أ ،أشبهما  أو حد جترحها إىل جلالِرى عل يمثل املش

وقوة ، نور البصركه ذهاب قوة من قواإ يف نسان ال حق لإلكذلك و،ةكة التهلياملناط يف آ أو إطالقإىل 

  .مهاريغ إىل ،ة الولديالرحم يف ترب

 ألن ،كبعد ذليال  ،ايناجل يرض إذا فكال إىل ة بالنسبةيصابع وأخذ الدوهل له احلق يف قطع األ

  . حالى أي صابع هدر علاأل

، هيل علي فما دونه ال دل،الثابت القصاص إذ ،ةي ولو بدون الدكبذل اجلاين نعم ال حق له يف جرب

الثابت القتل ال قطع  ألن ،كن له حق ذليكد القاتل فقط دون قتله مل يقطع  الويل أرادإذا  بأنه لذا قالواو

  . مكون مستنداً للحيكجبوازه ال  يفاالستحسان العقل، ديال



٤٦٩

 مجينان حقاً لل أي ك،ر جازين القصاص بدون تغركمأ فإن ،ده من نصف الذراعيلو قطع ه مث إن

   .يالباق إىل ة بالنسبةي وأخذ الد،قلاأل أي وعكن جاز القصاص من الكميمل  وإن ،لةد األطالقإل، هيعل

شمله يو، حالى أي فهو هدر عل، ثركقل داخل يف األاأل أن فلما تقدم من وعكما القصاص من الأ

  .ل القصاصيدل

ولعل ، اة بدل القصاص مطلقي والد،ةي من السراالقصاص خوفاًى قدر علينه ال ة فأليوأما أخذ الد

 ،القدر الالزم هو النسبة أن الظاهر إذ ،ومة يف الزائدة املقدار املقرركه ممن قالوا باحلريمراد الشرائع وغ

تاب ك منهم يف أيتيو، س هنايدرإره ابن كما ذك، ةيه نصف الديان علكقطع نصف الذراع فإذا 

  . ةيس لنصفها نصف الديلالذراع ختتلف ف إذ ،ومةكصح احلاأل بأن قالين  أالّإاللهم  ،اتيالد

هو  إمنا فالزائد، قدر مما دون املفصليال نه أ  من املرفق حبجةيف القطع جاينفال حق لل، انكف كيو

ه ما يرد علي إذ ،ة الزائديه ديعل اينم برد كوح يعل أيب اً عنكي حمكان ذلك وإن ،فاء حقهيمقدمة الست

 ايناجل يرض وإن كفال حق له يف ذل،  القصاصأدلةن رج به مخياحلق ى فاء زائد علياستنه أ تقدم من

  . ة الزائديخذ دأوع وكالى أراد القصاص اقتصر عل فإذا ،مع أخذها أو ةيخذ الدأسواء بدون 

 ىف والزائد منها برضكال إىل ة بالنسبةيسواء أخذ الد، صابع خاصةله قطع األ أن ظهر ومما تقدم

نه أ رادأن إ ،رشس له األيفل، ان أخذه قصاصاًكم إلكس له ذليلنه أ ر منيفما عن التحر ،الأم اجلاين 

 رادأ وإن ،ةييف العمد القصاص دون الد أن قد عرفت إذ ،فهو تام رشباأل اجلاين ه جربيعل مجينس لليل

رش صرف النظر عن األ إذا قلذا له القصاص من األكو، ه منعيفف ايناجلى مع رض  حىتكس له ذليلنه أ

  . ما هو واضحك

  ده يه يعل اين فقطع ،ده من نصف الذراعيفقطع  لو جىننه أ ظهر ا تقدمومم



٤٧٠

شمله يف ى،تعد ألنه ،ده من املرفقيه بقطع يعل اينحق القصاص من  جاينان للك، من املرفق

 أو إىل وعكال أو إىل فكنصف ال أو إىل صبعاًإ أو منلةأم ما لو قطع ك حني تبكومن ذل، ل القصاصيدل

  . تفكال أو إىل بعض العضد أو إىل املرفق أو إىل عبعض الذرا

فاء باملثل بدون يان االستكمإم أهل اخلربة بكح فإن ،ب الذي هو املشطكما لو خلع عظم املنأ

ما عن ك، فاءين االستك املمريرش للزائد غواأل نكفاء للبعض املمياالست أو ةيفالد وإالّ ،ر اقتص منهيتغر

  .ده اجلواهريوأ، ثامشف اللكر ويالتحرواملبسوط 

لها كاء يشواأل :)عليه السالم(  قال،العدد والعدالة إىل ة أهل اخلربة بدون احلاجةيفاكوالظاهر 

  .تاب الطهارةك  يفكوقد حققنا ذل. )١(نةيتقوم به الب أو نيستب ي حىتكذلى عل

ستحق االقتصاص يال نه أ نقص مث ظهر اشتباههم فالظاهرر فاقتص من األيتغر إنه ولو قال اخلربة

  . الماًيإثر كأ ألنه ،بالشبهةاحلد صل العدم بعد درء أل، اًيثان

ال ، انكم بعدم اإلخذ مشروطاًأ أو ة الزائديخذ دأن يك ومل ،المين القطع بدون اإلكام إذا نعم

صاحل إذا  ماأ ،ة صلحاً مطلقاًيالم وال مصاحلة بالديإال مانع من  إذ ، لهدلةفالظاهر مشول األ ،أخذاً مطلقا

بل ، ة واالقتصاصيرجاع الدإه يف يعل مجين وال حق لل،كفقد سقط القصاص بذل اًة صلحاً مطلقيبالد

 يم الشرعكعضوه بعد سقوط احل أو تالف نفسهإيف  جاينال حق لل إذ ،ايناجلى رض وإن ال حق له

  .ايناجلى ان برضك وإن سقاط عفوه والقصاصإمث أراد ى عف إذا ماكفهو ، بالقصاص

 اينضمن ي مل ،ةير وحصلت السرايه التغري فاقتص فظهر ف،ريه تغريس فيل إنه :هل اخلربةأولو قال 

 من نيملقاما  إذ،ضمان الشهودى  الدالة علدلةولأل ى،السبب أقو ألن ،هل اخلربةأبل الضامن هم ، هيعل

  .باب واحد

ن هل كل، إشكالر بال يه التغري فعل،فهكمث قطع  نامله أوالًأ فقطع ،فه مثالًك اجلاين ولو قطع

  ن أكو، قال يف اجلواهر ال ،رشاًأضمن ي

                                                

. ٤ ح٤ الباب ٦٠ ص١٢ ج:الوسائل )١(



٤٧١

رش أو، رش اخلدشأى بعد الضمان ملا دل عليوال ، ثر من حقهكقتص أيمل نه أ صل بعدوجهه األ

  . ومةكويف مقداره احل، كس أقل من ذليواملقام ل، الغمز

، اعتداء باملثل ألنه ،كه ذليعل مجينان للك، فهك مث قطع لو قطع أصابعه أوالً اجلاين  أنالظاهر نعم

  .احتمله بعض وإن ،عد مثلةيوال 

 اجلاين ان له قطعك، وعكال إىل ةي مث ظهرت السرا،هيعل اينصابعه فقطعها أ اجلاين قطعإذا إما 

  . القصاص بدون حمذورأدلة طالقإل، وعكمن ال

 ،الذراعك والساق ،فكالك والقدم ،ديصبع الإكصبع اإل إذ ،يف الرجل يرجيد يرناه يف الكمث ما ذ

  . ذنالم يف قطع بعض األكنفس ال أيتيبل ، تفكعظم الك ك والور،العضدكوالفخد 

  



٤٧٢

  

  ))القصاص واإلصبع الزائد((

، ة يف احملليانتا متساوك و،ثر زائدةكأ أو صبعإه يعل اينو اجلاين ل منكان لك إذا ):١٨مسألة (

مع سائر  أو ،صبع وحدهاهذه اإل اجلاين  فقطع،ام السبابة واإلنيصبع بإل منهما كان لك أن ماك

  .اًإمجاع وتاباً وسنةًكه القصاص يعل مجينان للك ،صبعهذه اإلى ف املشتملة علكقطع ال أو ،صابعاأل

فه كه قطع يعل مجينان للك ،هيعل اينف كوقد قطع ، خاصة جاينصبع الزائدة للانت اإلكولو 

رش ما األأو، السابق يشيرده خرب احليؤيو،  القصاصأدلةطالق ما القطع فإلأ، دةرش الزائأعطائه إمع 

  .رش األأدلة طالق إل، هدراًكعل ذلجيباح الشارع القطع ومل أنه فأل

، امزاء اإلإوع بكانت نابتة من آخر الك إذا ماك ،فكصبع الزائدة خارجة عن الانت اإلكإذا ما أ

 جاينان للكه يعل اينقطعها  وإذا ،وز قطعهاجيال نه أ الم يفكفال ، هايؤثر عليف ال كقطع ال يث إنحب

، ة والزائدةيصل األنيرش التفاوت بأة مع يصلهة باأليشب ألا ،قلنا به يف الزائدةن إ ه حق القصاصيعل

  .مل نقل بالقصاصن إ ةيوحق الد

وهي ، صبع الزائدةة اإليدخذ منه أو اجلاين ديه خاصة قطع يعل مجينصبع الزائدة للانت اإلكولو 

  .اتيتاب الدك يف أيتيما سكة يصلة األيثلث د

 صبع الزائدة بالة اإليف ودكة الي أخذ ديف العمد صلحاً أو أة يف اخلطيأخذ الدي أن أرادوإذا 

 أدلة إطالق و، القصاصأدلة طالق إلكوذل، ما يف اجلواهرك كء من ذليخالف يف ش  والإشكال

  . ف والزائدةكعمان يف الجي و،ةيالد

 مجينون لليك أن احتمالك، هيء فيالسمن فال شكحلم زائد  ألا ة الزائدةيما احتمال سقوط دأ

س كوبالع مىنيمقام الى سريد اليما تقوم الك ألنه ،خرىده األيصبع من إو اجلاين ديه احلق يف قطع يعل

صبع إ تقوم كذلك، ا تقدممى ه علري النص وغكذلى ما دل علك، نيالطرف أحد د له يفي من ال يف

   ،خرىصبع األإحدامها مقام إ



٤٧٣

السمن كست يصبع لاإلن إ هماي فف، زائدة ال مقابل هلاصبعاًإن هلا أل أو، هايصبع له فإال ألنه إما 

ة يف يصلم األكست حبيصبع الزائدة لاإل وإن ،ة خبالف السمنيها القصاص والديثبت ف إذ ،اًإمجاعنصاً و

 نا ال نقول به يف الزائدةكل، ديولو للمناط يف ال ةيصل يف األكقلنا بذل وإن ناإف ،ىأخرد ياالقتصاص من 

   .ي يف املناط املوجب لعدم التعدك وأقله الش،هايلعدم املناط ف

، ةيالثالول والثدك انت حلماًكبل ، صبعالزائدة اإلى صدق عليمل  إذا األول بعد االحتماليال ، نعم

ها يصدق عليقة ال ي حقصبعاًإانت ك إذا بعد االحتمال الثاينيما ال ك، سمهة يف جيانت لذي الثدكما ك

ادة ين زكا مل تأ إالّ ،ةيصلاخللقة األى ادة عليانت زك وإن ا فإ،ان له سبابتان مثالًكما لو ك، ادةيالز

لنص بعد القول بانصراف اي إذ ،ةيصلألها كأربع أرجل  ي وذنيالرأس يان مثل ذكبل ، يف هذا الفرد

 والًأنه يى ميحدإسرق قطعت نه أ لو حىت، مثال هؤالء الناسأ يف حكامل األكان ي بل نقول جبر،عن مثله

 ، درء احلد بالشبهةكلو ش نعم، نيالفرج ي يف ذكوقد تقدم شبه ذل، ةيالثان خرىمث تقطع يف السرقة األ

  .ومةكاحل أو ة صلحاًيالد إىل ورجع

املة كال اجلاين ديفالظاهر قطع ، ة مثالًي أصلرية وخامسة غيأصله أربع أصابع يعل مجينان للكولو 

  . املة بالناقصةك تقطع الكذلك، امل بالناقصكقتل اليما كف،  القصاص الشاملة للمقامأدلة طالقإل، ا

عليه (  الباقراإلماماملتقدم يف قصة حماجة  يشيره خرب احليدل عليو، صبعهإة يه ديرد علينعم 

، )١(صابعة األيعطه دأ مث ف أصالًكد قاطع الياقطع  :)عليه السالم( ث قاليح،  عباسمع ابن )السالم

امل بالناقص كلعدم قطع ال، إشكاله وال يخالف ف ال اجلاين ديم بعدم قطع كاحل أن فما يف اجلواهر من

   ريغ، فاء احلقيادة يف استياملستلزم للز

                                                

. ١ ح١٠ الباب ١٢٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٤٧٤

ما يف ك، صابعف املقطوعة األكروا يف باب الكم ذأعلم عدم اخلالف مع يمل  إذ ،ظاهر الوجه

  . خالفهى ل عليبل الدل، هيل عليله ال دليوتعل، القاعدةى مقتضنه أ وقد عرفت ،يشيرخرب احل

 إذا كان له ذلك ،فكة اخلامسة واليخذ دأو جاينربع للصابع األه قطع األيعل اينأراد  إذا نعم

ى ة مع رضيل القصاص بالديومن جواز تبد، قل من احلقملا سبق من جواز القصاص من أ ، اجلاينيرض

  .ع بدون القصاصية اجلميا بديتراضي أن ن هلما أماك، نيالطرف

، فكصبع زائدة ثبت القصاص يف الإة ويأربع أصابع أصل جاينان للك بأن األمرس كولو انع

واهر ممن قالوا يف الفرع  واجلكعند الشرائع واملسال رد هنا احملذور السابق حىتيوال ، ليشمله الدليف

أخذ ي أن هيعل مجينولل، خالف عندهم  والإشكال بالامل كؤخذ باليالناقص  إذ ،السابق بعدم القصاص

 ،جاينة الزائدة للية مقدار دي الدكنقص من تلي أن أقل من حقه بعد استوىف ألنه صبع واحدة منهإة يد

فلعل عدم ، رش اخلدشأكونه كقل من  أ وال،دشيف اخل رش حىتمة ملا سبق من وجود األيللزائدة قألن 

  .ةير القصاص ال الدكاملقصد هنا ذ ألن  أو،رهم هلا من جهة الوضوحكذ

ملا تقدم  خرىل منها باألكقطع  ،رناهكما ذى عل ات صورةيصلأصابع أ ست حدمهاان ألكولو 

ة ي قطعت أصابعه وغرم دصابع الست فقطاأل اجلاين  ولو قطع،دلة األطالقإل، ة للسادسةي الدإعطاءمع 

 وال حق له يف قطع السادسة فلو قطعها ،ه مخساً منهايعل اينالست قطع  اجلاين ان يفكولو ، السادسة

هذا حسب ، صبع منهإصبعاً منها قطعت إذا لو قطع شخص كو، تهاي أخذ منه دأً وخط،عمداً اقتص منه

  .ما استظهرناه

ن يكه مل يعل اينام إقطع  فإن نئذيمها زائدة وحاحدإ فامان مثالًإان له ك فإن ،هميرأى علما أ

ه فالالزم يوعل، ةيصلوالزائدة ال تقطع باأل، ةيصلأقطعها زائدة ال يون ما يك أن الحتمال، له القصاص

  :تها ثالثة احتماالتيمكويف ، ةي الدإعطاءمها احدإى عل اجلاين ىعل

   نيتييف اجلواهر نصف الدى قو



٤٧٥

، نصافقاعدة العدل واإلى خذ مبقتضفالالزم األ، ني االحتمالؤافك لت،ناراً وثلثاًي دنيستة وستأي 

  .نيتيقاتله نصف الدى عل إذ ،نوثةورة واألكه الذي وجلته الروح واحتمل فنيجنكون يكو

، صبع زائدةإة يده ودية يف لو قطعت ضمنت بدكال ألن ،ة الزائدةيواحتمل يف القواعد سدس د

  .عياجلمى ة الزائدة علية والديقسط الدفعند االشتباه ت

  . ة الزائدةية وديصلة األي دنية من التفاوت بء الرباأصالة بلت احتمال ثاكوهنا

ن يخر اآلنيلو قلنا بأحد االحتمالنه أ دهيؤيو، ره اجلواهركما ذاألقوى ان كلو قلنا مبقالتهم : أقول

 خرى وقطع آخر األنيه املشتبهتيصبعإ أحد صقطع شخ إذا أقل من حقهى ه عليعل اينصل حي أن لزمي

قطع  إذا صله من جان واحدحيما  ني وبينيصله من اجلانحي ما نيلزم التفاوت بينه أ ماك، نيمن املشتبهت

  . نيلتا املشتبهتك

  



٤٧٦

  

  ))منلتانأظفران أو إإذا كان يف إصبعه ((

ان ك إالّ إذا ،ومةكه احليان فك أحدمهاادة يعلم بز فإن ،ظفرانإصبع إان له يف كلو ): ١٩مسألة (

  .ةيالد أو القصاص يصلويف األ، قتص بهيمثله ف جاينلل

  .ه القصاصين ف أفالظاهر، رناه يف املسألة السابقةكالذي ذ  باملعىنينيصلأالمها كان كوإن 

 ،خرىد األيد بالي ملا تقدم من قصاص ال،صابعهأ من نيصبعإن من يولو قلعهما قالع اقتص بظفر

ة يولروا، مثلنه أ ة العرفي بعد رؤ،ىمبثل ما اعتد: تعاىل قوله طالقإل ،خرىصبع األ باإلصبعواإل

 ثبت كة يف ذليأمنلة مساو جاينان للك فإن ،منلة طرفان فقطعهما قاطعان لألكولو ، ما سبقتكد يال

ماثلة  لصدق املكوذل، إشكال خالف وال ويف اجلواهر بال، يف الشرائعما  كيالقصاص لتحقق التساو

 وهل للطرف، أمنلة واحدة إىل بالنسبة اجلاين له االقتصاص من أن  يفإشكالفال  وإالّ ،ةي والروااآليةيف 

منلة شبه األ ألن ،منه أخرىمنلة أقطع أو ي ، اجلاينال مثل له يف ألنه ،ره املشهوركما ذكرش أاآلخر 

 ،ما تقدم كسكوبالع ىن ميجاينن لليكمل  إذا مىنيللى سريد اليده بقطع اليمنلة خصوصاً مع تأاأل

   .احتماالن

ما تقدم مثله يف ك ،صدقت املماثلة عرفاً إذا  والثاين،مل تصدق املماثلة عرفاً إذا األولبعد يال 

  .صبع الزائدةاإل

ه ري والشرائع وغ،ةير بالدي والقواعد والتحر،ومةكقال املبسوط واملهذب باحل ةيمث يف مورد الد

  . ةيصلمنلة األة األيثلث د أي ة املزبورةيع الديهر لعل مراد اجلمويف اجلوا، رشباأل

، ةيومة ال ثلث الدكه احلياللحم الزائد ففكانت كإذا  إما ،انت أمنلةك إذا كون ذليك إمنا :أقول

ان ك إذا مايله فكهذا ، يف اخلدش رش حىتاألى  علدلةنما دلت األي ب،ة هنايثلث الدى ل عليلعدم دل

  . ه طرفانيعل اينمنلة أل

 اقتص لعموم ،سرايةن قطعها بدون كة وأميصلزت األيمت فإن ،طرفان اجلاين منلةان ألك إذا أما

  ن له قطع  أكانتا متساويتني، فالظاهر بأن مل تتميز وإن ،دلةاأل



٤٧٧

  .ة وزائدةيأصلال  ،هلذا الشخص أمنلتان إذ ،صبعرناه يف اإلكما ذك، تهما شاءيأ

وقد سبق سقوط ، ةيتؤخذ الد وإمنا ،ة مل تقطعيف من السرايئدة وخحدامها زاإانت كوإن 

  .ريالقصاص يف مواضع التغر

 إىل ةة بالنسبيالد جاينان للك ،هيعل اينة وقطعهما يأصل خرىحدامها زائدة واألإانت كولو 

  .كتعمد ذلن إ رهيتعز إىل ضافةباإل، ةيالزائدة وهي ثلث الد

 ،اين للثاين أمنلة عليكث مل يح ،ىمنلة الوسطومن آخر األ، ايلة العلمنمن واحد األ اجلاين ولو قطع

  .والثاين وسطاه، اهي علاألوله يعل اينقطع 

 اين فأخذ ،هي مما ال قصاص فأًهلا خط اجلاين ان قطع أو كةيأخذ الد أو ايصاحب العلى ولو عف

ره كما ذك، ايمنلة العلة األيدين  اجلا إىلالقصاص مع ردهى ن لصاحب الوسط أفالظاهر، ةيه الديعل

ف كاملتقدم يف مسألة ال يشير خلرب احلسن احلكوذل، تبهك خ والفاضل يف بعضيعن الشكى وح، الشرائع

  .ةيلكونه قاعدة كته ويالذي قد عرفت حج، صبعواإل

 هو  بل: قال،العدمك إىل ل املساليوم، نقل تردد العالمة يف القواعد أن  بعد، اجلواهركد ذليوقد أ

 كس ذليول، د من حقهيزفاء ألياست ألنه كوذل ى،شف اللثام هو أقوكبل يف ، أيضاً يكركعن ال يكاحمل

  .ةي فالالزم الدمثالً

لو قطع ما أ ،ايناجل إىل  بالنسبةكان له ذلك ،نيمن واحد يف نوبتى ا والوسطيالعل اجلاين ولو قطع

رش لقطعه أه يون عليك أن بعديو، أسقط حقه فقط كا بعد ذليث ال جمال لقطع العلي حأوالًى الوسط

  . صل العدم فاألكولو ش، نه منصرف عنهكيف اخلدش لرش حىت ثبت األ وإن ،ايالعل

ادة عن املقابلة يز ألنه ،نيفعتدهما قطعهما يعل مجينن لليك دفعة مل نيأمنلت اجلاين نعم لو قطع

  .باملثل

ان ك منه نيمنلتا وقطع األي بادر صاحب العل لو، آخرإنسانى  ووسطإنسانا يما لو قطع عل مث يف

قطع أمنلة ي أن جاينلل أن فقطعهما فالظاهرى  ولو بادر صاحب الوسط،وسطاه إىل ه القصاص بالنسبةيعل

 ،ادةيحقه وز قد استوىف ألنه ،قد أساء إنه ن يف الشرائعكول، ناملا منه ملا تقدم من املشاة يف األيعل

  خالف أجده  ويف اجلواهر بال، ة أمنلتهيد اجلاين ىا عليولصاحب العل



٤٧٨

   . من تعرض لهنيب

ن  أفالظاهر وإالّ ،المك فال كذلك اجلاين انت أمنلةك فإن ،ه ظفريعل اينمنلة ن أليكمل ه إذا مث إن

 اجلاين ه قطع أمنلةيعل مجينان للكس كلو انعنه أ ماك ،جاينأرش الظفر لل يعطي أن هيعل اينى عل

  .لظفره منهرش خذ األأو

  .ظافرنامل واألثر يف قطع األكأ أو ني اثنكوقد ظهر مبا تقدم الصور املتعددة لفروع مسألة اشترا

  . العاملهللا وا، ل ما تقدمكد يف يم أصابع الكمها حكجل حصابع الِرأ مث إن

  



٤٧٩

  

  ))صور ما إذا قطع مشال اجلاين بدل ميينه((

 إما ماأل، ه فالصور أربعيعل اين نيميقطع نه  ألنهيميبدل  اجلاين قطع مشال إذا ):٢٠مسألة (

  . جاهلاآلخر  عامل وأحدمها أو ،جاهالن أو ،عاملان

سار يال ألن كن ذلأكو،  سقوط القودمذهبناى  مقتض:قال إنه فعن املبسوط، هالجي أن :األوىل

  .  ولصدق املثل وحنوه، يف اجلملةنيمي عن الون بدالًكت

عليه ( ني املؤمنريمأى قض :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب  عن،سيمد بن قعن حم ،ينيلكوملا رواه ال

 قطعنا مشاله ظناً إمنا وقالوا، نهيمينه فقدمت مشاله فقطعوها وحسبوها يميتقطع  أن يف رجل أمر به )السالم

  .)١(نه قد قطعت مشالهيميال تقطع  :)عليه السالم( قال، نهيمينا نقطع أ

  خصوصاً،خيفال بأس بقوله الش، شمل املقاميها  إالّ أن إطالق يف حد السرقةروهاكذ وإن ةيوالروا

 ،ةيفاكن عدم الي من املتأخرريثكة الريتردد الشرائع يف املسألة بل خ أن علميومنه ،  بالشبهةأدريواحلد 

  .هيمنظور ف، مع وجودهاى سريال يفال جتز نيمي للقصاص قطع النياملتعألن 

م كاحل أن علمايمل  بأن مكباحل أو ،نهيميا مشاله ال أ جهلهما باملوضوع ونيم بكوال فرق يف احل

  . ل ولو مناطاًي الدلطالقهما إليلكب أو تهماية قطع أيفاك بل زعما ،نيمي يف قبال النيميقطع ال

نه فال يميعوض قطع  اينه ما فعله باجليعل اينقبل  أو ةيالدى تصاحلا علن إ روهكما ذى مث عل

 كوذل، ة حمتملةيانت السراك إذا ساريندمل ال يؤخر حىتين كول ،مىنيان له قطع الكقبل يمل وإن  ،ءيش

  .ره الشرائعكما ذك، نيالنفس بتوارد القطعى ة عليمن السرا يللتوق

  فإنه،نيديخبالف ما لو قطع ، ةيضمن نصف السراي ف، مضمونأحدمهان إ :شف اللثامكوقال يف 

  .  مضمونريحصلت فغن إ ةيالسرا فإن هيدي قطع نيب وايلي

    للجهل،هما يف الفرضيه باحتمال عدم الضمان فيل اجلواهر علكأش: أقول

                                                

. ١ ح٦لباب  ا٤٩٦ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٤٨٠

القطع مل  ألن ،ةيرفع ضمان السراي ال األولاجلهل ب إذ ،ه نظريوف، واالستحقاق يف الثاين، األولب

ه ضامن يعل اين فإن ،فماتى ده فسريده فقطع يداً هو قاطع يز أن ما زعمك فهو ،ذن الشارعإن بيك

  .يم وضعكرفع القصاص ال الضمان الذي هو حيجلهل ا  إذ،وال وجه لرفع ضمانه باجلهل

له قدر حقه ال  ألن ،ةيقطع حال خوف السراي أن ال حق له إذ ، تامرياالستحقاق يف الثاين غ مث إن

  . كثر من ذلكأ

، ن متاميدية قطع يضمان يف سرار عدم الكث ذي حاًيشف اللثام ثانى ك اجلواهر علإشكالنعم 

فاء القصاص يف ي باعتبار اشتراط استني مضمونريان اجلرحان غك وإن قال بضمان النفس هناي قد :قال

  . ملت اندة مضمونة لوين اجلناكمل ت وإن ،اقتص مغروراً ا ضمنها فإذا ،ر ايالطرف بعدم التغر

 وإن ،لهاكة ضمنها يانت من الثانك وإن ،منمل تض األوىلة من يانت السراكن إ هذاى وعل: أقول

ى ل قطع عمكسبب  إذا ماك،  والنصف من الثايناألولان النصف من كث يهما حبيلكانت من ك

  .ةيد الثانيأخر قطع  إذا ةي الثاننيللعى ان عدم العمك إذا مايان الضمان للنصف الثاين فكه ينيعى حدإ

 نيالرجلى حدإويف قطع ،  بالشمالنيمييف قطع ال أيتي نيمي يف قطع الشمال بالالمكال مث إن

 ،طبق القاعدةى  علكذل بأن وقلنا، خيقلنا مبقالة الش إذا  وحنوهانينيالعى حدإ يف قلع كذلك و،نيخرباآل

  . ة يف موردهاي لعدم فهم العرف اخلصوص،هريس جار يف غية ابن قياملناط يف روا أن أو

وقبله  اجلاين أعطاه بأن نهما قطعا الشمالكل، نيميقطع الين  أحقه أن علما بأن ،علماي أن :ةيالثان

، التلف إىل عرض عضوهي أن ق لهحيال  اجلاين  ألن، يف حرمة فعلهماشكالاإل ينبغيوال ، اًه عامليعل اين

 يف شكالاإلى نبغيال نه أ ماك،  حقهري عمل بغكومع ذل،  ال يف الشمالنيميه حقه يف اليعل اينو

الظاهر  ،ةيه الديعل اينضمن يوهل ، سقط حقهأ حقه فقد ريبرضاه قطع غ ألنه هيعل يناسقوط حق 

   ألن ،ال



٤٨١

 أو هدر عضوهأ إذا كذلك ،املتلفى ن له حق عليكمل له لو أهدر مانه أ ماكف، أهدر نفسه ايناجل

  .ىلفتوه النص وايما دل علكة ءب وحنوه الربايده صحة أخذ الطبيؤيو، نفسه أو قوة من قواه

، سار ضمنها قطعاًيوا الكه مع العلم بيعل اينلو قطعها ( :مع الشرائع زجافقول اجلواهر ما

 ألنه ،وا مبرتلة العدمكو، لغاء الشارع هلاإبعد ، اًحيد صريال يذن من ذعارضه اإلي الذي ال دلةلعموم األ

فعل احلرام ومع ينه أو هيلإ األمرون كعدم  نايفيال  ألنه ، ظاهر الوجهريغ، )هيلإ يف البدن األمرعل جيمل 

 ،هللاسقط حق اي أن س لهيان لك وإن ،وقد أسقطه الضمان هو حق الناس ألن ،ون الضمانيك ال كذل

 لو كومع ذل،  ألنه إسراف،كمنهما ذل يوز ألجي ال  فإنه،لقه يف البحرأأعطاه متاعه وقال  إذا ماكفهو 

ن يكمل ، اراك با وخرق فزىن ي،ازن مع :ر للزاينكرأة الباقالت امل إذا كذلكو، ضمانن يكألقاه مل 

  .مثلة من األك ذلريغ إىل ،ه ضماايعل

هللا حلق ان اعزرية ويضمن السرايوال ، باحةة اإلينده بيأخرج ألنه هدر إنه ( :ة املراديولذا قال يف غا

  .ما قاله اجلواهركالم كال غرابة يف هذا النه أ ىنت ترأو ،)تعاىل

واحلال ، رجها فقطعهاخيساره ومل يه يعل اينطلب  نيح اجلاين تكولو س( :ة املراديال غامث ق

، )املالى وته علك خبالف س،هيرم فحيوت يف حمل كس ألنه ،خراجاإلك ف،ساريعاملاً بأا ال أي هذه

 ،حقهفقد سقط  يرض وإذا ،وت معناه الرضاكالسن إ :هيوف، المه السابقكهر أغرب من وجعله اجلوا

فلم متتنع ال ا أراد الزنا نه إذا أ ىترأال  ،اره فهو رضكن يكمل  فإذا ،رهك الرضا والنيال واسطة بإذ 

  .مثلة من األك ذلريغ إىل ،ها آثار الزناية عليانت زانكو، ن هلا مهريك وال لعدم قدرة مل خوفاً

 ألنه سقطي  فإنهحق الناس ماأ ،جازةلرضا واإلاسقط بيقاب وحنوه ال يف العهللا حق ان إ :واحلاصل

  . هدر حقهأبنفسه 

خرج أ ف،أقطعها قصاصاً  حىتكنيميقال له أخرج  إذا ماك، هيعل اينهل جيو اجلاين علمي أن :الثالثة

  قطعه لشماله ن أ و، باقنيمين حقه يف ال أفالظاهر، مشاله



٤٨٢

هو الذي أهدر حقه يف  ينا واجلنيميال وجه لسقوط حقه يف ال إذ ،الم السابقكهدر ملا ظهر من ال

  . هيالشمال فال ضمان عل

ما ك، هيعل اين يف حرمة فعل كوال ش ،اينهل اجلجيه ويعل اينعلم ي بأن ،كس ذلكع: الرابعة

  .الواقع إىل صليفحص ومل  أو ،مل نقل بوجوب الفحصإذا  اجلاين ةي يف معذورإشكالال 

ها وهو عامل يق له فحداً ال ي قطع  فإنه،ة لهياجلنا أدلة طالق إل،ه القصاصيعل اينوهل يف فعل 

 إالّ أن فعل حراماً فإنه وإن ،ة السابقةي للعلة يف الروا،نيمي عن الالشمال صار بدالً ألن ،ال وأ، عامد

ون يك أن ه قصاص بدونيان علكلو  إذ ،هي أوجب عدم القصاص علك بعد ذلنيميعدم حقه يف قطع ال

،  القصاصأدلة خالف كوذل، د واحدةيداه يف قبال يقطعت نه أ كذل ان معىنك نيميله قطع ال

نه فحصل يمي عن عاملاً عامداً جعله بدالً اجلاين قطعه لشمال فإن ،ان الظاهر الثاينك وإن ،احتماالن

  .فعل حراماً ألنه ،ريه التعزيعل أن  يفإشكالنعم ال ، القصاص

  .  فراجعها يف مجلة من كلمامظهر وجه التظريربعة  األقسامرناه يف األكومما ذ

 ألن ،كذلكتها يضمن سرايقصاصاً  أو ةًيسار ديه اليعل اينضمن يل موضع ك ففي ،انكف كيو

والفعل  ي الفعل املباشرني وال فرق يف الضمان ب،داًيتول اجلاين ة فعليالسرا إذ ،ةية تابعة للجنايالسرا

  . همايلكلصدق االعتداء يف  يديالتول

ى ل عليقام الدل إالّ إذا صلاأل ألا ،اجلهالة ي فالقول قول مدع، اختلفا يف العلم واجلهللوه مث إن

سار يال أي ،بذلتها :جاينه لليعل اينولو اختلفا فقال ( :ولذا قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع، خالفه

فالقول قول الباذل ، ك الباذل ذلرك فأن، بزعم جوازهنيميعن قطع ال بدالً  السار جماناًيمع العلم بأا ال

صل ثبوت العوض لقطع ن األوأل، كذلكن الظاهر عدم بذل القاتل وأل، تهيأبصر بن ألنه ،نهيميساره بيل

   .ىانته )العضو احملترم



٤٨٣

 أو ، عاملاً عامداًكذلى تصاحلا عل بأن ،نهيلع اجلاين ذنه بدل قلعأقطع  إذا ومما تقدم ظهر حال ما

  . أحدمهام عل أو ،مع جهلهما

ل لعدم ك وهو مش،هيقال بانسحاب مناطها في إالّ أن اللهم، يف املقام يتأة املتقدمة ال تينعم الروا

  . القطع به

  



٤٨٤

  

  ))إذا قطع يد طفل أو جمنون((

 ألنه ،هما القصاصيلول أن  يفشكالنبغي اإليجمنون فال  أو د طفلي إنسانلو قطع ): ٢١مسألة (

  . والقصاص من أبرز مصاحلهما،اء حقهما ورد االعتداء عنهمافياعول ملصلحتهما واست

  .ذلك يف سقوط احلكم مطلقاً يفيكلو اقتص نفس انون والطفل فهل ما أ

قلنا  إذا ماك، ن القصاصكأمن إ حق القصاص، بل الدية على عاقلتهما ويبقى  مطلقاًيأو ال يكف

ث يح، دهيده فرد انون فجرح ياقل جرح انون يف ان الع أو ك، لهنيمي  الن ملنيميسار بدل اليبقطع ال

، مع مكانه ثانياً الويل مل فيجرحاند اجلرح أن لفرض أو ،انك لعدم لزوم الدقة يف املاًيده ثانين جرح كمي

  .مالحظة الدقة يف املكان

ل  العاقلة جرح الطفإعطاءقتص مع يد فيمثال جرح الكاً يان للقصاص باقكان مك ما نيفصل بيأو 

ان كث ال ميه حينيالطفل فقلع الطفل ع يني عريبكقلع ال إذا ماك، ان القصاصكبق مي ما مل نيوب ،جاينلل

  .ايناجلى وال القصاص عل، العاقلةى ة علي ال الد،نيء من اجلانبيفال ش، القصاص

مثل  اينفعل باجلي أن مة القصاصكوح، قد حصل القصاص العريف ألن ،األول قرب األ،احتماالت

  . صدر القصاص ممن له القصاص إذا ة يف القصديوال خصوص، هيعل اين فعل بما

ه يعل اينقطع  ك ذلأشبهما  أو شعرير الذي ال كحال الس أو يف املنامو ،د بالغيذا قطع البالغ إف

  .  عدم اشتراط القصدصالةأل، حصل القصاص اجلاين دي

ربع سارق فقطع أصابعه األ اجلاين  أنهيعل ينا فزعم ،إنسانربع من صابع األقطع اإل إذا ذاكو

   .ينه اتر قهرأل أو، ونه تقاصاًكب إما القاعدة حصول القصاصى ان مقتضك ،بعنوان السرقة

 ،مثلة من األك ذلريغ إىل ،دهيمبا أوجب قطع  اجلاين ىه عليعل اينده فسقط يقطع  إذا ذاكو

  ى  ال تدل عل)١(ميكعلى ه مبثل ما اعتديعتدوا علفاة يوآ

                                                

. ١٩٤ اآلية: سورة البقرة )١(



٤٨٥

 قصديو قصد الفعلي بأن ةياشتراط القصد واخلصوصى وال تدل عل، ثر من املماثلة يف االعتداءكأ

  . القتلى وقد نقل الشرائع وقوع القصاص برد انون عل، جل السرقة املزعومة مثالًال أل قصاصنه أ

، همرين وغيديعد وثاين الشهاملبسوط والشرائع والقوا يكخ يف حميالش إليه واالحتمال الثاين ذهب

ة ية جنايود ،ايناجلى اً عليون قصاص انون باقيكه ي وعل،فاءية االستيس له أهليل بأنه وعلله احملقق

 إذ ،حسب القاعدة بأنه كواستدل لذل، إشكال ننا واليه بيخالف ف ويف اجلواهر بال، عاقلتهى انون عل

عمده  ألن ،ة لهيهلأوانون نفسه ال ، ة القصاصيممن له أهلقصاص  إىل  انون حباجةنيميقطع العاقل 

حيث ن يديما يف الكان له بدل كفإذا  ، اجلاينديوان يما لو قطع حكفهو  ى،ما يف النص والفتوكخطأ 

 إعطاءالعاقل ى ان علك وإالّ ،القصاص ان للويلكما يف اجلرح كو ،األوىل عن ون بدالًكت خرىاأل إن

ان كد العاقل يلو قطع انون نه أ دهيؤيو ،جاينة للي الدإعطاءولعاقلة انون ، انون ى علتهية جلنايالد

ى وهذا القول عل، انون القصاصى ون عل يكب فعله عمداً حىتجيال  إذ ،ةيعاقلة انون الدى عل

  . ةيافكجة القصاص ينت بأن مل نقلن إ حسب القاعدة

ة هلما يهلأانون والطفل ال  ألن ،اً اقتصين القصاص باقاكان مكن إنه أ  فوجهه،ليأما التفص

ة يالد ي فالعاقلة تعط،ةيون الدكوت،  القصاص ال تشملهأدلةبق حمل القصاص فيمل  إذا وأما، لالقتصاص

  . ة ملا فعله بانون والطفليالد يعطيالعاقل  أو والبالغ، العاقل أو للبالغ

فال  فعاله آلة للويلإذا ما أ ، بأنفسهمامستقالً اينوالطفل باجلما فعل انون  الم يفكهذا متام ال

ان آلة ك إذا وانييف حتقق القصاص فعل احل يفيكبل ، نئذيفعلهما فعله ح ألن ،ةيفاك يف الشكالاإل ينبغي

  . العاملهللا  وا،راتيذا يف باب احلدود والتعزكو ،للويل

  



٤٨٦

  

  ))إذا اختلفا يف املوت بالسراية((

مات  : الويلفقال، مث مات الرجل، ه العمدي شبأً خطه مثالًيد رجل ورجليلو قطع ): ٢٢مسألة (

 وقال، ةي دنية وللرجلين ديدينف فللاملوت حتف األ ألن ،نيتيستحق من القاطع ديبعد االندمال ف

  . أقسامثالثة ى  فهو عل،الطرف داخل يف النفس ألن ،ة واحدةيد إالّ ستحقية فال يمات بالسرا :اجلاين

 املوت ني القطع وبنيان الزمان بك إذا ماك، املوت قبل االندمالى ل علي دلكون هنايك أن :األول

هذا القول عن  يكوح ،اينالقول قول اجل أن  هنا يفكوال ش، وم مثالًكيه االندمال يون فيكاً ال ريقص

  .همرين وغيديوالفاضل والشه خيالش

 أو ةيلدغ حك ،ةي السراريبغ ون املوتكاحتمل  ا إذ،عما يف الشرائكنه ي إىل مياجيمث الظاهر االحت

 ألنه مدع والويل، ديسبب جد إىل ر استناد املوتكني اجلاين  ألن،أشبهما  أو نفحتف األ أو ةيتة قلبكس

  .ةية الثانييف عدم ضمانه للد يفيك ةية الثاني عدم الدأصالة برقبته مع نيتي يف تعلق دكفالش، ك تركترإذا 

ون املوت كحدامها بثبوت إترفع  إالّ أن ،نيتيه دي أوجب علنين والرجليديطع الق بأن والقول

 إذ ممنوع، ةيون املوت بالسراكعدم  يقتضيصل واأل، نيتيبقاء الد يقتضيواالستصحاب ، ةيبالسرا

صل المها خالف األكة ية ولدغ احليوالسرا، ةيت بالسراميمل  إذا نيتيه ديوجب علي إمنا قطعهما

  . ةية ثانيمن د اجلاين ة ذمةءصل براون األيكو، تساقطانيف

ه يديمثل قطع ، الًيان الزمان طوك إذا ماك، املوت بعد االندمالى ل علي دلكون هنايك أن :الثاين

القول  أن  هنا يفكوال ش، العادة باالندمال يف هذه املدة يه فمات بعد ثالث سنوات مما تقتضيورجل

صل وجوب واأل، افئانكنف متة وموت حتف األيالسرا احتمايل ألن :قققال احمل، هيعل اين قول ويل

  .ة املسقطةيعلم السراي ومل نيتيالد

  . يف القسم السابق اجلاين نيميالم يف كالكهنا  الويل نيميالم يف كوال



٤٨٧

ه االندمال ين فكميمات بعد شهر مما  إذا ماك، نياألمر أحد ىل علي دلكون هنايكال  أن :الثالث

ة يالسرا ألن ،نيتيلد الويل والظاهر هنا استحقاق، هئبدان يف سرعة الربء وبطالختالف األ، وعدمه

 طالقومع وجود اإل، تان شاملة للمقامي دنين والرجليدييف الإطالق أن ف، تحققتة واحدة مل ياملوجبة لد

  .ةية الثانيمن الد اجلاين ة ذمةء براصالةال جمال أل

مات بعد أسبوع  : اجلاينقال إذا ماك، ان اختالفكإذا  إما ،يف املدةن اختالف يكمل  إذا لهكهذا 

 أن ففي الشرائع، نف اندمل فاملوت حتف األنيبل مات بعد شهر ح : الويلوقال، ةيفاملوت بالسرا

علم  ي بقاء املدة حىتأصالةوعلله يف اجلواهر ب، نهيميها مع ريالقواعد وغ يكوزاد يف حم ،اينالقول قول اجل

وجعل ، ني املزبورنيصلومنع األ ك مث تنظر هو يف ذل،هاؤعلم بر ية حىتية والسراي وبقاء اجلنا،هاؤانتفا

  . نيتي ثبوت استحقاق الدأصالةاملرجع 

 ،حدامهاة املسقطة إليثبت حصول السرايم ما مل ك حمنيتي الد ألن إطالق،قربوهذا هو األ: أقول

 ة ذمةء براصالة وال جمال أل،مثبت ألنه ة واحدةيوجبة لدة امليثبت السرايع ال ي عدم املوت السرأصالةو

  . ا مل تثبتأة واملفروض يتثبت السرا إالّ إذا ،نيتيفعله أوجب د إذ ةية ثانيمن داجلاين 

 اجلاين ىوادع، ده فماتي اجلاين قطع إذا ماك األولانت املسألة بالضد من الفرض كلو ه مث إن

ل ي دلكان هناك فإذا ،ة النفسيستحق د ية حىتيالسرا الويل ى وادع،ديالة يد الّإغرم يال  االندمال حىت

ان  ك،ما عرفته يف الفرض السابق كولو طول الزمان وقصره، ة وعدمهاين من السراياألمر أحد ىعل

، متانكة حمية الثاني عدم الدأصالةة وي عدم السراأصالةل فين دليكمل  وإن ،ليه الدلي مبا قال علوماًكحم

  .كر تكرتنه إذا أ إذ ،ركمنألنه  اجلاين ى علنيميهر لزوم الوالظا

فعن ، مل متض : الويلوقال، ندمل يف مثلهايقد مضت مدة  : اجلاينولو اختلفا يف املدة فقال

  ه يف الشرائع ملا تقدم يوتردد ف، املدة يصل عدم مضاأل ألن ،القول قول الويل أن املبسوط



٤٨٨

 اجلاين  عدم ضمانأصالةف، ة النفسية املوجبة لديثبت السراي املدة ال ي عدم مضأصالة أن من

 كرتنه إذا أ إذ ،ركمنألنه  اجلاين والظاهر حلف، وهو الذي اختاره اجلواهر، مةكد حمية اليثر من دكأل

كرت.  

فعن القواعد قدم ، ةيموته بالسرا الويل ىوادع، ة فماتيلدغته ح واشرب مساً نه أ اجلاين ىولو ادع

هما ياالحتمال فن إ  ويف الشرائع،ةي اجلناري عدم حدوث غصالةأنه ألكو، مع قصر الزمانويل  القول

  . ةءالربا أصل  إىلسواء وظاهره تساقطهما والرجوع

 أيضاً اجلاين هنا حلف أيتي و،ة النفسيمن د اجلاين ة ذمةء براأصالةم كيفالالزم حت، ده اجلواهريوأ

  .ركمنألنه 

نه أ اجلاين ىوادع، اًيان حكنه أ الويل ى وادعنيقده قاد بنصف إذا ،مثالً ساءكومثله امللفوف يف 

من  اجلاين ة ذمةءصل برافاأل، صل مثبتاأل ألن ،اًيقد حنه أ يقتضياته ال يواستصحاب ح، تاًيان مك

  .ركمن ألنه لفحيو،  قتلهنياً وبي قده حنية بيتفاوت الد

ج ي وعدم جواز تزو،لنفقة يف ماله لزوجتهاة الزوج يف وجوب اي باستصحاب حكنقض ذليوال 

االستصحاب ى ترتب عل يي الشرعاألثر و،اةية للحيثار الشرع من اآلنيمكاحل ألن ك ذلريغ إىل ،زوجته

 لعدم ،االستصحابى لتامها ال تترتبان علك و،ةيعقل أو ةير عرفاا آثحيث إ، ة وحنوهايخبالف السرا

  . لصوما حقق يف األكله ملثلهما يمشول دل

  .ه يف الشرائعيتردد ف وإن ،عدم الضمان إىل مهاريوغ يولذا ذهب اخلالف والقاض

ان كو، مات ألنه ألقاه إنه يوقال امللق ي،ته يف البحر وهو حيألق : الويلولو ألقاه يف البحر فقال

ملا ، أماتهنه أ ثبتي ال لقاء اإلنيح إىل اتهي حأصالة و،صل عدم الضمان فاأل،كذل يف الشرعيلكالت

 ان القول قولكفن فقده كان ملفوفاً يف الكن إ :عن بعض العامةكى حيو، صل مثبتاأل أن عرفت من

   .ان قول الويلك وإالّ لظهور املوتاجلاين 

  ان ك إذا ما  يفكذلكون يكما ك، ن به بأسيك علماً مل كأورث ذلن إ :أقول



٤٨٩

أراد صورة عدم ، جمرد اعتبار بأنه  يف ردهفقول اجلواهر،  بالقرائن املوجبة للقطعيف املغتسل حمفوفاً

  . ما هو واضحكحصول القطع من القرائن 

 ،نفهأمات حتف  : اآلخروقال، قتلته:  فقال الويلأحدمهارجع يما لو سافرا فلم أظهر  ومما تقدم

  .ات يف بعض فروع املسألةيالم يف باب الدكال أيتيوس، قدم قول املصاحب له

  

  )) اجلاين واين عليه يف الرتاع بنيفروع((

ه يعل اينى وادع،  اليت قلعهانيالعى عم أو ،ة أقليشلل العضو الذي قطعه فالد اجلاين ىولو ادع

ى ة عليثبت وقوع اجلنايصل الصحة ال أ و،ادةي عدم الزصالةأل، نهيميب جاينالقول لل أن فالظاهر، الصحة

  . ملأالعورة فتكالباطن  أو ،نيالعكلظاهر  العضو اني بكوال فرق يف ذل، هيعل العضو الذي جىن

ان العضو ظاهراً قدم قول كنه أن أ اخلالف واملبسوط من إىل ل املنسوبيالتفص أن علميومنه 

ه يعل اينان مستوراً قدم قول ك وإن ،السالمةى نة عليه البيعل اينقامة إان كمإة وء الرباصالةأل ،ايناجل

  .عرف له وجهي مل ،صل الصحةأل

يف  اجلاين  قولميم يف اجلواهر بتقدكولذا ح، عرف وجه لتردد القواعد يف الفرع الثاينيما مل ك

  .همايلك

السالمة قبل مدة ى أقام عل وإن ،م لهكان احلكة يالسالمة وقت اجلناى نة عليه البيعل اينولو أقام 

شف كفما عن ، العضو الساملى ة عليثبت وقوع اجلناياستصحاب السالمة ال  ألن ،نفعية مل يمن اجلنا

  .ةءالربا أصل مكيولذا رده اجلواهر بتح،  ظاهر الوجهريغ، نة مطلقاًية البيفاكاللثام من 

ى  الظاهر علميأنه لتقدك و،مجاعه اإليعلى  وادع،ه مطلقاًيعل اين قول ميس تقديدرإوعن ابن 

  .ني نظر بمجاعما يف دعواه اإلكه يوف، صلاأل

ه عدم يعل اينى وادع، ه قلعهايعل اينن أ و،ةيسقطها نبتت ثانأسنه اليت أن  اجلاين ى وادعوول

  .علم خمرجي أن شمله بدوني )السن بالسن(ل ي دل إذ إطالق،هيعل اينصل مع فاأل، النبات

 ،اينفالقول قول اجل، سنانأن له كمل ت اجلاين وقال، مةكسنانه بلأسقط أنه أ هيعل اينى ولو ادع

  ، سنانبل وأصل عدم األ، ةءالرباصل أل



٤٩٠

  .مةكثبت سقوطها بالليسنان ال وجود األ أصل ذإ

 ، بسبب الصفع الذي صفعهأشبهما  أو قوة مساعه أو ذهب نور بصرهأنه أ هيعل اينى ولو ادع

  . املتقدملألصل اجلاين فالقول قول، كأصم قبل ذلى أو عمأان ك إنه بل: وقال اجلاين ركنأو

فالقول ، سقاطون سبب اإليكأن  اجلاين ركنأ و،نيسقطت اجلنأبضربه لبطنها نه أ رأةولو ادعت امل

  . قرائن توجب القطع بصحة قوهلاكانت هناك إالّ إذا قوله

ن يكمل نه أ ىسواء ادع، فالقول قوله، ا اسقطتأب اجلاين ركنأ و،ناًيسقطت جنأا إ: ولو قالت

  .صل بهحي املوجود مل نيسقاط للجناإل أن ىادع أو ، أصالًنيجن

   . احللفأدلة طالقإل، احللف إىل ركتاج املنحي كل ذلكن يف  أوالظاهر

ر مع كها قول املنيون القول فيكأن و بدأمثال هذه الفروع اليت ال من ريثكعرف حال يومما تقدم 

  .احللف

 ىنة تنص عليانت البك فإن ،اينن به شلل وحنوه وادعاه اجليكمل نه أ ىنة عليه البيعل اينم ولو أقا

 ،ما هو ظاهر اجلواهرك، مطلقاً اجلاين  قدم قولكذلى  ولو مل تنص عل،ة قدمتيب عند اجلنايعدم الع

وأقله درء احلد ، ه يف مورد القصاصيوعدم احلد عل، ةيصل براءة ذمته من الزائد يف مورد الداألألن 

  .بالشبهة

 ري غ، الصحة واستصحااصالةأل، هيعل اينول  قميشف اللثام مما ظاهره تقدكفما عن املبسوط و

وأصل الصحة ال تثبت ، حيالصحى ة عليورود اجلنا إىل االستصحاب مثبت بالنسبة إذ ،ظاهر الوجه

   .اين الذي هو اجلريف الغيلكت

ل والشلل القول قكب الظاهر يففي الع،  الظاهر والباطننياحتمال الفرق ب أن علمي ومما تقدم

  .ممنوع، من قبله الّإعرف يال  ألنه ،هيعل اينب الباطن القول قول ي العويف ،ايناجل

ة من ء الرباصالةأل، ه قدم قولهية فال قصاص علياً وقت اجلناريان صغكنه أ اجلاين ىولو ادع

  .وأقله درء احلد بالشبهة، القصاص

ادعوا عدم العلم مل  بأن ولو  وإالّ،قرروا قوله فهو فإن ،العاقلة إىل ةي دفع الدكبذل اجلاين ولو أراد

   نيك



٤٩١

نه أ مجايلالعلم اإلن إ :قالين رمبا كل، ذا يف اجلواهرك ،ايناجل ألنه ةيه الديون علكء وتيهم شيعل

 ،مجايلإال علم  إنه :هيوف، اً فالقصاصريبكان ك وإن ،العاقلةى ة عليفالد اًريان صغكن إ ألنه ،هية عليد ال

  . ني املتالزمني بككصول تفواأل، ةيالد إىل مراألتعذر القصاص وصل ألنه إذا 

، قتص منهيان بالغاً وال كن إ ألنه ،لقاعدة العدل، والعاقلة اجلاين نية بيف الديورمبا احتمل تنص

  .أقرب األولن كل، همية عليل الدكان ك بالغ ريان غك وإن ،هية عليل الدكف

 رفع ،نةي وال بكه عدم ذليولى  وادع،هقاد منيفال ، افراًكان كاملقتول أن  اجلاين ىولو ادع

افر كة اليد أو ،ة املسلم لالستصحابية دين هل الدكل، ةيخذت منه الدأالقصاص لدرء احلد بالشبهة و

  .أقربولعل الثالث ،  احتماالت،لقاعدة العدل نهمايب أو ،ادةي عدم الزصالةأل

 نيما قبله يف مثل حال حرب املسلمب جي سالمواإل، ةيافراً حال اجلناكان كنه أ اجلاين ىولو ادع

طل دم يال  ألنه ،ت املالية من بيون الدكت أن بعدي مل ،نةين بك ومل ت،هية عليفال قصاص وال د، معهم

  . وال قصاصاًةًيال د اجلاين  عدم ضمانأصالة بعد  مسلمامرئ

ويف ، يف عدم القصاص اجلاين فالقول قول، ه عنهريتأخ أو البلوغى ة علي اجلناميولو اختلفا يف تقد

  . ة ما عرفتيالد

  .الم يف دعواه عدم البلوغكالكه يالم فكان الك، ةينت جمنوناً حال اجلناك: ولو قال اجلاين

ن يكمل  إذا ما يف أو ،ر هل هو عذر مطلقاًكالس أن الم يفك فقد سبق ال،راناًكنت سك: ولو قال

  .كذلى عل تبىنواملسأله هنا ، س بعذريل أو ،ر بشرب احلرام عمداًكس

ان القول ك أ،شبه خط أو أًوقع خطإنه  اجلاين وقال، ةيعمده يف اجلناوليه  أو هيعل اينى ولو ادع

  .لدرء احلد بالشبهة ،قوله

من  ك ذلريغ إىل ،ثركأ أو ا موضحة أأو ،هاريغ أو هل هي موضحة، ةيولو اختلفا يف قدر اجلنا

 مجينن لليكمل ، قله األيعل اينو، ثركاأل اجلاين ىادع بأن سكعو ان لماأ ،اينل قول اجلفالقو، مثلةاأل

   اجلاين  ألن،ثركة األي وأخذ الد،ثركه القصاص األيعل



٤٩٢

  . ةيادة القصاص والديبنظره عن ز ءيبر

ان كة يف مي الدإعطاءولو ب ه التخلصيان علك ادةيه بالزيعل اينعلم نه إذا أ ن الظاهركل

ان ك إذا ماكفهو ،  ذمتهأربيه مل يعل اين أن لفرض، ه غفلةيعل اينس كيال يف  املإلقاءلو بو، القصاص

 ،ل وجهكب إليه ةءصال العبايإه يان علك، مثالً  منهة جهالًءر عمرو العباكنأ و،لعمرو ءةعبازيد د ييف 

  .ب نفسهيبطبامرئ إالّ ل مال حيال ألنه 

 إنه :بل قال اينر اجلكنأو ، اجلاينان بسبب هذاكوته م أو جرحه أن هيول أو هيعل اينى ولو ادع

  .نةيه البيول أو هيعل اينم يقي إالّ أن ،ان القول قولهك ،فمات أو سقط من دابته فجرح

 اين و،له بالدواءكآت اجلاين ىفادع، فكل الكآصبعه املقطوعة فتإى صبعه فداوإ اجلاين ولو قطع

ن يكمل  إذا هيعل اين قول ميوما عن القواعد من تقد، ةءصل الرباأل  اجلاينقدم قول، له بالقطعكآه تيعل

وجب يضره ال يمبا  يداوي ال نسانن اإل أجمرد ظهور إذ ، ظاهر الوجهريغ ،اينصدق اجليهل خربة أ

  . عدم الضمان اجلواهرى ولذا قو ،اينضمان اجل

د قول من ية تؤي شهود وقرائن قطعنكمل ت إذا هو إمنا ،صل وحنوهرنا من العمل باألكلما ذك مث إن

حقاق موضوع إل ألنه ،كم يف موارد اخلالف والشكالالزم فحص احلا أن ماك، صلخالف قوله األ

  .وز له العمل بدون الفحصجيفال ، احلق

خافة ون اإل أو ك،خافةاإلأصل  اجلاين ركنأو، خافه فذهبت قوة من قواهأ إنه :هيعل اينولو قال 

  .لألصل اجلاين  القول قولانك ،ذا القدر

 ي، التهجم عل أرادنينت مدافعاً ح كينإ أو ،فجرحته جرحين بأن قابلت باملثل ينإ : اجلاينولو قال

 شهادولذا ورد لزوم اإل، ةيؤخذ باجلنايثبت املربر يته فما مل يثبت جنا إذ ،فالضمان وإالّ ،نةيه البيان علك

  . يف كتاب احلدودما تقدمك فعل بزوجتهنه أ  بزعماًإنسانقتل إذا 

مل ، ه هو عمرويعل من جىنن إ بل: إن زيداً هو اجلناين، وقال اجلاين: ولو اختلفا فقال اين عليه

  . نةيبالب إالّ أحدمهاى ثبت علي



٤٩٣

 قرارمن اإلى أقو ألا ،نةي البميفالظاهر تقد، هيعل اينر كنأو، عمرونه أ ىنة عليلو قامت الب نعم

ى ة قدمت علي حال اجلناصالًأن حاضراً يكمل  بأنه نةيوشهدت الب اجلاين  بأنهلذا لو أقرو، اركنواإل

  .قراراإل

  .هاريوغ تاب احلدودك وقد تقدم شبه هذه املسألة يف

  . سبحانه العاملهللا وا، ا تقدمأخر تظهر ممويف املقام فروع 

  



٤٩٤

  

  ))إذا قطع إصبع شخص ويد آخر((

  : أقسامثالثة ى فهو عل، د آخريلو قطع اصبع رجل و): ٢٣مسألة (

  .اآلخرى  علأحدمهاقدم  أو ي،قترنا يف زمان واحديأن  إما ماأل

 ني وب،صبعهإة ملن قطع يالد يعطي ووالًأده يتقطع  أن ني بيري يف التخشكالاإل ينبغياقترنا فال فإن 

ال  ألنه كوذل، دهيملن قطع صبع ة اإليد اجلاين يعطيصبع وده الفاقدة لإليمث تقطع  ،تقطع اصبعه أوالًأن 

  . هماية عليبعد اقتراما يف اجلنا اآلخر ى علأحدمها ميم بتقدكوجه للح

بدل ى سريد اليام اليمل تقدم من ق ،خرىده األيصبعه من إاملة وتقطع كده يتقطع  أن تملحي نعم

  .نينيميقطع  إذا مىنيال

 نيخ والفاضليره الشكفالذي ذ ،خرىاألى صبع مقدماً علد واإليالى حد قطعه إلناكلو ما أ

صبع رجل إفلو قطع ، خرأة للمتيالدى عطيو، املقدم إىل قدم القصاص بالنسبةينه أ همرين وغيديوالشه

 ول اقتص لأل،آخرصبع من  مث اإلوالًأاليد ولو قطع ، صبعإة ي ورجع بد،مث للثاين ولد آخر اقتص لأليو

  .صبعة اإليلزم للثاين دأو

صبعاً وال إمن قطع ك بأنه والثاين، صبعاًإ ناقصة اًدياملة وكداً يقطع  إذا ماكه ونك باألولوعللوا 

  .هري اجلواهر وغنيمكذا علل احلك ،اثلهاميصبع له إ

د يال إىل  من عدم بعد االنتقالنيتيما تقدم يف مقارنة اجلنا إىل ضافةه باإليرد علي إنه :قالين رمبا كل

، حد سواءى  يف القصاص شاملة هلما علدلةات األ فإن إطالق، املقدمميلزوم تقدى ل عليال دلنه أ ،ةيالثان

، همايأ مي تقدني بريخمه حيث إن، نينيان عنده بقدر نصف الدك إذا نين للدائني الدأدلة إطالقشمول ك

م ما عنده ين تقسين يف الدكمينه أ  مع فارق، القول هناكذلك، قدم املقدم لزوماًي إنه كقال هنايما ال كف

 انيبل الغرض ب، ن يف الذمة وهنا يف اخلارجيالد بأن قال ي حىتريس الغرض التنظيول ،هنان كميوال  نهميب

 كذلك اآلخر،ى  علأحدمها مالحظة تقدم ري من غنيال الطرفكن يشمل يف الديما ك طالقاإلأن 

  .وجب سبق حقه يف القصاصيوجمرد سبق احلق ال ،  يف املقامطالقاإل

  ن ك ل،هذا



٤٩٥

نه ال أكف، األوله يعل اينرتبط بي اجلاين املماثل يف أن املتقدم ظاهر خرب السجستاينن إ قاليرمبا 

 إنسان نيمييف من قطع  :قال )عليه السالم(  فإنه،هريغ إىل لزم االنتقاليولذا ، ةية الثانيمماثل له يف اجلنا

ألنه إمنا ، اًريخأنه يمي للرجل الذي قطع سارهي وتقطع ،والًأنه يمينه للذي قطع يميتقطع  ، آخرإنسان نيميو

  .)١(األولنه قصاص للرجل يمي واألخريقطع الرجل 

ساره يول ونه لأليميتقطع  أن ني بنينيمي ولذا فاحتمال عدم الفرق يف ال،ة حجة والعلة عامةيوالروا

 كنقض ذليفالّ  وإ، تامريغ، ك قصد هذا وذانيفرق ب أيف داهيتقطع نه أ املفروض ألن سكللثاين وبالع

 أو ده هلذايوتقطع ، عمرو أو دينه لزيتقلع ع أن نيفرق ب أي :قالي ف،د عمرويد وقطع ي زنيقلع ع إذا مبا

  .دهينه وتقطع يجة تقلع عيبالنت ألنه ،كذا

   .ىقوروه هو األكفما ذ، ساعده االعتباريفالعمدة النص الذي ، انكف كيو

  

                                                

. ٢ ح١٢ الباب ١٣١ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٤٩٦

  

  ))إذا عفى عن قطع إصبعه((

يف سقوط  أحد  منكفال ش، ه بعد االندماليفعفي اين عل، صبعاًإ اجلاين قطعإذا  :)٢٤مسألة (

 القصاص والعفو مما أدلة طالقإل، ريوقد تقدم يف بعض املسائل السابقة عدم التعز، ةًيد أو حقه قصاصاً

يف  أن ىل علص ما ديوجب ختصيل العدم مما يه دليفعدم التنب، هيه علير يف العمد وجب التنبيان تعزكلو 

  .ختصصه أو راًية تعزيل معصك

  : فله ثالث صور، قبل االندمالى ولو عف

  

  ))إذا توقف اجلرح ومل يسر((

 ،ايناجلى ء عليال شنه أ  يفشكالاإل ينبغيوال ، ان آخركم إىل يسريقف اجلرح وال ي أن :األوىل

 ووافق ،ه مناي االتفاق علك املسالويف، هيخالف أجده ف ويف اجلواهر بال، عفو من أهله وقع يف حملهألنه 

  .هيهم علأخبار الفرقة وإمجاعوعن اخلالف ، ثر العامةكه أيعل

ة حبال االندمال يالعربة يف اجلنا ألن ،من العامة عدم صحة العفو قبل االندمال ن عن املزينكول

  .م للعفو قبلهكفال ح، الذي هو حال االستقرار

 بل قد تقدم يف ،العربة حبال االستقرار أن ىل عليوال دل ، العفو تشملهأدلةات ن إطالقإ :هيوف

 ألن ،ءيالقاتل شى ن عليكه من الضربة مل يأتيعن قتله الذي ى لو ضربه فعفنه أ بعض املسائل السابقة

  . ك ذلريغ إىل ،ةءب الربايأخذ الطبى وملا دل عل، حق بنفسهأاملرء 

انت ما كولو ، إشكال سقط بال ،عفوت :ة فقط وقاليوجب الدية ما يانت اجلناكلو ه مث إن

ان اللفظ ك وإن ،ةيخذ به فال قصاص وال دأالعفو املطلق ى  علان اللفظ داالًك فإن وجب القصاصي

مل  إذا سقط القصاصي مل ،العفو مشروط بأن ،ةيبالد اجلاين قبل إذا د االقتصاصيريال نه أ رادتهإتمل حي

واجلواهر  شف اللثامكو لمات املبسوطك يف شكالعض اإلظهر بي كوبذل، ةي الدإعطاء اجلاين ستعدي

  .لمامكهم فراجع ريوغ

   اينوقال ، عفوت: ولو اختلفا فقال اجلاين



٤٩٧

  .هيعل اينفالقول قول ، عفأمل : هيعل

  .كذلكان ك ،عفأ مل :هيعل وقال اين، ةيالد إىل عفوت عن القصاص: ولو قال اجلاين

ان القول ك، هري واختلفا يف تفس،ةيد بالديوالعفو املق،  احتمل العفو املطلقلفظاً هيعل اينولو قال 

  .من قبله الإعرف ي ما ال كوذل، عرف مبرادهأ ألنه ،هيعل اينقول 

ى ل عليوال دل، سقاطإ ألنه ، سقط احلق،د العفويرأال : وقال اجلاين، عفوت: هيعل اينولو قال 

  .ايناشترطه بقبول اجل

فال مورد ، العتق وحنوهكنشائه مسقط إالعفو مبجرد  إذ ،نفعي أراد الرجوع مل مثى ولو عف

  .لرجوعه

حده وان ك ولو ،عفوت: فلو قال،  آخرإنسان أو اينشترط يف العفو مساع اجليال نه أ والظاهر

  . نيبراء من الداإلك ، التلفظ سقطنيح

   .المكرم الحيالم وكلل الحيإمنا ه  ألن،س مبسقطيلنه أ فالظاهر، سقاطة باإلية القلبيوأما الن

  . الزم الوفاءريوالوعد غ، سقاطاًإال  ان وعداًك ،عفوأس :ولو قال

  .صل العدمفاأل ،ال أم ىهل عفنه أ  يفكولو ش

 صالة أل،ةيد أو خذ احلق قصاصاًأعدم علمهم يف ى فك، الورثة عفو املورتى عل اجلاين ىولو ادع

  . موال يف األكذلك و،عدم العفو

  

  ))إذا سرى اجلرح((

ى إىل  مث سر،صبعه فعفا عنهإقطع  إذا ماك، عضو آخر إىل يسريقف اجلرح بل يال  أن :ةيالثان

ومن ، هيوظاهرهم االتفاق عل، عنهى عف ألنه صبعة يف اإليال قصاص وال دنه أ  يفكوال ش، تلفهافأفه ك

 ألنه ،ةيان له حق القصاص والدك وإالّ ،ةي بعدم السران العفو مشروطاًيكمل  إذا مرادهم ما أن املعلوم

  .ظهر عدم عفوه

، صلحي مل ئهنشيمل  وإن ،ه فقد حصلأنشأن إ ألنه ،ن اشتراطهكمينشاء فال إالعفو  بأن شكالواإل

  . داًيه مقؤنشي إذ ،كءجان إ داًيرم زكأ: مثل، دينشاء قابل للتقاإل ألن ال وجه له

،  أدلتهماطالق إلك وذل،ةيه الديف أن ماك، لقصاصه ايف أن فالظاهر، فكال إىل ما بالنسبةأ

 ومل ، هو الوجهأيضاًره اجلواهر من القصاص كما ذ أن علميومنه ، عف فال وجه للعدميمل نه أ واملفروض

  أنه كر وكة بالذيص الشرائع الديعلم وجه لتخصي



٤٩٨

ال قصاص يف نه  أل،ف تابع هلاك وال،صابعاأل يس له القصاص يف باقيل(: ث قاليتبع املبسوط ح

،  هلادلةبعد مشول األ ةيطراف بالسراال قصاص يف األنه أ ىل عليدل أي إذ، ه نظريوف )ةيطراف بالسرااأل

   .األوىلطراف ففي األ، ة يف النفسي يف القصاص بالسراشكالده عدم اإليؤيو

ه ما يفف، عنهاان قد عفا كصبعاً إ اجلاين ىفه فقد زاد علكلو قطع  ألنه ،ال قصاص بأنه ما القولأ

وقد تقدم يف خرب ، املة بقدر التفاوتكال إىل ةياملة بالناقصة مع رد الدكف الكتقطع النه أ تقدم من

  .كذلى دل علي ما )١(مع ابن عباس )عليه السالم( يف حماجة الباقر يشيراحل

 ، به بأسنيكف مل كومة يف الكصابع وأخذ احلسائر األ إىل ه القصاص بالنسبةيعل اينولو أراد 

  . كبذل اجلاين يرضن إ ة يف البعضيه القصاص يف البعض وأخذ الديعل مجينللألن 

 ة فسرتيه عن اجلناأبرأولو (: ث قااليح، شف اللثامك القواعد وإطالقوجه النظر يف  علميومنه 

الب طي و،صابعمن األ ييف الباق أو ،ساواه يف النقصن إ فكبل يف ال، صبعف فال قصاص يف اإلكالإىل 

 أو يف النقص يعم من املساومراده األ، ساواه يف النقصن إ :وقوله، )ساوهيمل ن إ فكومة يف الكباحل

   .ىفخيما ال كثر نقصاً كاأل

قصاص وال  اجلاين ىن عليكه مل يترتب عليل ما كلو أراد العفو عن القطع وعن نه أ ىفخيمث ال 

  . فكال إىل ة بالنسبةيد

  

  ))سإذ سرى اجلرح إىل النف((

والقصاص يف ،  العمدرية يف غيالد ون للوىليك و،النفسى إىل سريقف اجلرح بل يال  أن :الثالثة

بل عن املبسوط هو الذي ،  واحدريغ إىل وقد نسب عدم اخلالف اجلواهر، خالف  والإشكالالعمد بال 

   إمجاعه يوعن اخلالف عل، ناأصحابرواه 

                                                

. ١ ح١٠ الباب ١٢٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٤٩٩

  . شمل النفسي والعفو مل ،اص القصأدلة طالق إلكوذل، همأخبارالغرفة و

، ه يف بعض املسائل السابقةيالم فكما تقدم الك، امالًكالناقص  اينقتل اجل إذا حاله حال ما نعم

عن القواعد  يكان احملكنعم : عنهى ه بعد رد ما عفري للشرائع وغالقواعد تبعاً يكولذا قال يف حم

  .د يف الرشكالاإل يليردبد واأليالفخر والشهور يوالتحر

  : مورأستدل به هلم ي أن نكميوالذي 

خوخة يف يونقص العضو مثل الش،  النفس بالنفسأدلة طالقإل، دخول الطرف يف النفس: األول

نقص العضو له  أن ما سبق يف بعض املسائل السابقة من: هيوف، وجب الرديال  مقابل الشباب وحنومها

  . متهيق

  . اس مع الفارقيس مثل القصاص فهو قيالعفو لن إ :هيوف، أنه اقتص منهكعفوه عنه ب إنه :الثاين

  .ليقاوم الدليصل ال األن إ :هيوف،  عدم الضمانأصالة: الثالث

ة يثر اجلناأ و،ةيعن هذه اجلناى قد عف ألنه ،احتمال سقوط القصاص )رمحه اهللا( يليردبوعن األ

ه يف سرقة وحنوها فمات حد إذا ا ولذ،تهي املضمون ال تضمن سراريغ أن وملا اشتهر من، ةيتابعة للجنا

 تام ريتبعض غيمشل فالقصاص ال ن إ ليالدل إذ ،تبعضين القصاص ال وأل، ن ضمانيكة مل يبالسرا

ده من املرفق يقطع نه إذا أ ماك ،خرىحدامها دون األإعفو عن ي أن ان لهكه يديقطع  إذا ولذا، مطلقاً

 ي وجواب الباق،ما تقدم يف بعض املسائل السابقةك، عن الزائد وعفيشاجع وده من األيقطع ي أن ان لهك

  . واضح

عن  يك وهذا هو احمل،ةي وده العفو عن قتله قصاصاًيعل مجينلل أن  إىلشارةقد تقدمت اإله مث إن

تاً ياً وميحق بنفسة حأ ألنه كوذل، همريوغ يليردبة املراد والروض واملقدس األييف غا نيدياخلالف والشه

ولذا تصح ، أيضاً تشمل حالة املوت اآليةة املستفادة من ي الوال فإن إطالق،)١(أوىلالنيب ل يبدل

  اته زيجته إىل ته بالنسبةيوص

                                                

.٦اآلية :  سورة األحزاب)١(



٥٠٠

ب ي وملا تقدم من أخذ الطب،)١(فارة لهكفمن تصدق به فهو  : قوله سبحانهطالقوإل، هاريوغ

  .واملناط واحد، اًإمجاعة نصاً وءوحنوه الربا

حق  ألنه ،عنهم يكما حى هم علريوالفاضل وولده وغ ي علبوأو املبسوط كوقد خالف يف ذل

اته ال حال ية حلال حيحقاأل بأن نياألول أدلة د، وربجيسقاط ما مل إنه وأل، هيت فيالورثة فال حق للم

  .هيقاس عليب ال يبراء الطبإو، شملهيومن تصدق ال ، موته

   .ىفخيل ما ال كويف ال

  . ن موضع للحقيكه هو مل يتصرف ف فإذا ،هميلإل من املورث نتقياحلق ن إ :األولى رد عليذ إ

 إذ ،ه يف وقت مايب علجيان ك إذا بجيسقاط ما مل إعدم صحة ى ل عليال دل إنه :الثاينى وعل

  . صحتهى العقل والنقل دال عل

ليه صلى اهللا ع( ة النيبيأولو أن دهيؤي و،اةية يف حال احليحقون األكال خمصص ل بأنه :الثالثى وعل

  . شاملة ملا بعد املوت )وآله

   .يل باالنصراف فهو بدوي ولو ق، تصدق شاملن إطالقإ :الرابعى وعل

  .اسي من القكس ذليفل، براء شاملاملناط يف اإل بأن :اخلامسى وعل

راد االطالع أفمن ،  لضعفهاانقله إىل مها ال حاجةري واجلواهر وغكرها املسالكخر ذأوهنا وجوه 

  . حماهلاإىل  جعريها فليعل

ه يس عليجرحه من ل وإن فهو، ه قبل موتهأبره، فأيالقصاص عل أو ةيون الدكلو جرحه من ته مث إن

عن العاقلة ى عف وإن ،العاقلةى ة عليالد إذ ،نفعيعن اجلارح مل ى فعف، الطفل وانونكة يوالد القصاص

  .ةيلف بالدكامل ألنه ،صح

ان له ك ،مراآللد يف السجن خيقتل القاتل ويث يح، ه بقتلهري غمراآلك، أحدمهاعن ى عفوإن 

  . ل واضحكل يف اليوالدل ي،مه الشرعكخر حان لآلك و،م عفوهكح

  

                                                

. ٤٥ اآلية: سورة املائدة )١(



٥٠١

  

  ))أمور تتعلق بالقصاص((

  : مورأها يف): ٢٥مسألة (

 ني ب،ال فرق يف حق القصاص يف النفس والطرفنه أ ى النص والفتوإطالقالظاهر من  :األول

  . دلة األطالقإل، من واملخالف واملنافق واملؤ،العادل والفاسق

عز هللا يف قول ا ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ناأصحابعن بعض  ،ية الربقيورد يف روا ما ماأ

هي  :)عليه السالم(  قال،نيجلماعة املسلم أي ،)١(م القصاصيكتب علكن آمنوا يها الذيأا ي: وجل

  .الناصبكفره كم بكال من حراد به يف قبين  أبدفال، )٢( خاصةنيللمؤمن

  ناصباً معروفاًعن مؤمن قتل رجالً )عليه السالم( جعفر أبا سألت: قال ،ة احلليبيوقد ورد يف روا

مام عادل ظاهر مل إ إىل  ولو دفع،قتلونهيهؤالء فما أ :فقال ،قتل به يتعاىلهللا نه غضباً يدى بالنصب عل

 ،ت املالية من بيهم الديعطياإلمام أن ى ن له ورثة فعلاكن إ نكول، ال: قال ،عطل دمهي: قلت، قتلهي

  . )٣(نين املسلميمام ولد ولإلعز وجلهللا قتله غضباً  إمنا قاتلهألن 

رقن يما الناصب فال أف: ثيقال يف حد إنه ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ة النرسييويف روا

حرقاً فاستغاث  أو ان غرقاًك وإن  تغثهوال،  وعطشاًمات جوعاً وإن وال تسقه وال تطعمه، هي علكقلب

  . )٤(فغطه وال تغثه

  .نيظهاره الشهادتواجب إلنه أ  أو،جل نوع من االستعطافت املال ألية من بي الدإعطاءولعل 

   .يقتل املهاجري أن س لهيالذي ل يمل البدوحي املسلم ريغى وعل

  وله ،  وله أخ يف دار اهلجرةتلعن رجل قُ )عليه السالم( جعفر أبا سألت:  قال،فعن زرارة

                                                

. ١٧٨ اآلية: سورة البقرة )١(

. ٢ ح٥٥ الباب ٨٧ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح٦٨باب  ال٩٩ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ١ ح٥٣ الباب ٢٥٩ ص٣ ج:املستدرك )٤(



٥٠٢

عليه ( فقال، كقتل أله ذلي أن يوأراد البدو يعفا املهاجرن إ تيرأأهاجر يأخ يف دار البدو ومل 

، عفوه جائز فإن يعفا املهاجروإذا  :قال، هاجر ي حىتاًيقتل مهاجري أن يس للبدويل: )السالم

  . )١(خذتأن إ هية أخيفله حظه من داث ريما املأو :قال ،ءياث شريمن امل يفللبدو: قلت

ه ءعطاإولعل ، افراًكان ك إذا ماى نة عليقر، ةيمن الد الإه ياث أخري له من ماإلمامن عدم جعل إف

 يس للبدويل(: فما يف عنوان الوسائل بقوله ،)٢(ولوا القرىبأحضر القسمة وإذا  ة من بابيمن الد

مل ، ) مؤمنريبغ قتل املؤمنيال  هنأ و،ةيبه من الدياث ونصريهاجر وله م ي قصاصاً حىتاًيقتل مهاجريأن 

  . العاملهللا  وا،ظهر له وجهي

وقد تقدم استحباب ، ةيالدى صاحل عليعفو وي أن ستحب ملن له احلق يف اجلراحة والقتلي :الثاين

 هملوحظ األ الّإ و،وحنوه ي حمذور التجركستلزم ذليمل  إذا نكل، وتمي أن ل قبلي لنفس القتكذل

  .واملهم

: عز وجلهللا سألته عن قول ا: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، حييف الصح احلليبى فقد رو

 فارة لهكفمن تصدق به فهو)عليه السالم(  فقال،)٣( :فر عنه من ذنوبه بقدر ما عفايك، وسألته 

: قال، )٤(سانحإب إليه داءأء فاتباع باملعروف ويه شيخأله من ى فمن عف: عز وجلهللا عن قول ا

طل ميال  أن ه احلقيللذي عل ينبغي و،ةيدى ان قد صاحله علك إذا خاهأعسر يال  أن ملن له احلق ينبغي

  . )٥(حسانإب إليه ىؤديه ويعطيما ى قدر عل إذا أخاه

                                                

. ١ ح٥٥ الباب ٨٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(

.٨اآلية :  سورة النساء)٢(

. ٤٥ اآلية: سورة املائدة )٣(

. ١٧٨ اآلية: سورة البقرة )٤(

. ١ ح٥٧ الباب ٨٨ ص١٩ ج:الوسائل )٥(



٥٠٣

 )١(دها الطالب يف الوسائلجي ، واالتباع باملعروفنيمكخر مبضمون احلأات ي رواكوهنا

  . امهري وغ)٢(كواملستدر

ة يف يأخذ الد أو يقتلي أن مامان لإلك ،افركال إالّ ن له وارثيكقتل مسلم مسلماً ومل  إذا :الثالث

 كذلى آر إذا مام العفون لإل أ والظاهر،أًان خطك إذا ت املاليعلها يف بجية ويأخذ الدين أ و،العمد

له العفو ولو  الويل  أنمثل، حةفاملراد به بدون املصل، س له العفويلنه أ ات منيوما يف الروا، صالحاً

ى دل عليو،  من أنفسهم وأمواهلمنيباملؤمن نه أوىلأ يف) عليهما السالم(النيب ك  إذ اإلمام،بدون املصلحة

  . اتيم مجلة من الرواكاحل

 عن رجل مسلم قتل رجالً )عليه السالم( هللاعبد ا أبا سألت: قال، والد احلناط أيب حيمثل صح

عليه ( فقال ، من أهل الذمة من قرابتهأولياء إالّ ني من املسلمأولياء للمقتول نيكمسلماً عمداً فلم 

دفع القاتل ي ،هيفمن أسلم منهم فهو ول، سالمته اإليقرابته من أهل بى عرض علياإلمام أن ى عل :)السالم

شاء  فإن ،أمره  ويلاإلمامان ك أحد سلميمل  فإن ،ةيشاء أخذ الد وإن ىشاء عف وإن شاء قتل فإن ،هيلإ

 كذلك فاإلمامى انت علكة املقتول يجنا ألن ،نيت املال املسلمية فجعلها يف بيشاء أخذ الد وإن قتل

 وإمنا نيع املسلميهو حق جلمإمنا  :فقال: قال ،اإلمامعفا عنه  فإن :قلت، نيمام املسلمته إليون دكت

   .)٣(عفوي أن س لهية وليأخذ الد أو يقتلياإلمام أن ى عل

  . نيات اليت هي ذه املضامي من الرواك ذلريغ إىل

  . كذلكافر مسلماً كقتل إذا  إما مكح أن علميومنه 

                                                

. ٥٧ الباب ٨٨ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٤٦الباب  ٢٥٨ ص٣ ج:املستدرك )٢(

. ١ ح٦٠ الباب ٩٣ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٥٠٤

 ألنه ،ةياعترف باخلطأ أخذ منه الد وإذا ،اعترف بالعمد قتل إذا شاهد الزور يف القتل :ابعالر

  . من املباشراألقوى 

يف أربعة شهدوا ى قض )عليه السالم( ني املؤمنريمأن إ :)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، فعن مسمع

 ةيغرم ربع الدي :)عليه السالم( قال ،رجع واحد منهميجم مث ريامعها فجيم رأوه مع امرأة أرجل ى عل

نا غرموا يرجعوا وقالوا شبه عل وإن ،ةينا غرما نصف الديرجع اثنان وقاال شبه عل فإن ،يه علقال شبإذا 

  . )١(عاًير قتلوا مجقالوا شهدنا بالزو وإن ،ةيالد

سرق فقطع نه أ رجلى  شهدا علنييف رجل :)عليه السالم( احلسن أيب عن ،جاينة اجلريويف روا

 ة وال تقبل شهادته يفيلزم نصف الدي ،هريان غكن كومهت يف هذا ول: مث رجع واحد منهما وقال

 اآلخر،د وال تقبل شهادما يف يالة يد لزماأ ان السارق فالناًكعاً وقاال ومهنا بل يرجعا مجفإن  ،اآلخر

 املقطوع أولياءى ة عليقطع ربع الديمل رد الذي يد املقطوع وي بأحدمهاد ينا تعمدنا قطعت إقاال وإن 

قطع ينهما ويد فتنقسم بية ي رد د،هما معاًيديأقطع  أو ،ىرضأ ال األولقال املقطوع  فإن ،ديال

   .)٢(همايديأ

  . تاب الشهاداتك كالم يف ذلك وحمل ال،دة للمطلبيات املؤيها من الرواريغإىل 

يف  ثركأ أو أقل أو ةياملقتول والقاتل بالد  ويلنيوب،  اروح واجلارحنيب يوز التراضجي: اخلامس

  . إشكال خالف وال بال ،العمد

  . ة املقررة شرعاًيقبل بالديال  أن هيعل مجينق للحيوأما يف اخلطأ وشبه العمد فال 

  . هماي جاز للقاعدة ف،قله أخذ األيعل اينأراد  أو ،ثركه األؤعطاإ اجلاين دأرا ا إذنعم

                                                

. ١ ح٦٤ الباب ٩٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(

.  يف الزيادات٢٨ الباب ٣١١ ص١٠ ج: والتهذيب،٣٦٧ ص٧ ج:الكايف )٢(



٥٠٥

سران عمداً هلما يكسألته عن السن والذراع : قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، ريبص أيب وخلرب

ضوه أرن إ :)عليه السالم( قال ،ةيوصفوا الد فإن قلت: قال، قود :)عليه السالم( فقال ،قود أو رشأ

   .)١(مبا شاء فهو له

  . اتيها من الرواريغإىل 

  . اًإنسانى عمأة ملن يف الدية تضعيوقد تقدم روا

ال  إذ ،رين تغريكمل  إذا  القصاصأدلة طالقإل،  عمداً قوبل باملثلإنسانمن داس بطن  :السادس

عليه ( عن الصادق ،وينكعن الس ،ينيلكرواه ال  ماكذل إىل ضافةه باإليدل عليو، ما تقدمكر يوز التغرجي

حدث يف أ رجل داس بطن رجل حىت )عليه السالم( ني املؤمنريمأ إىل رفع :)عليه السالم( قال ،)السالم

  . )٢(ةيم ثلث الدغر أو ي،حدثأما ك ابهيدث يف ث حيداس بطنه حىتي أن هيعل )عليه السالم(ى  فقض،ابهيث

روا يف كوقد ذ، طف يف استخراج احلقل والتةدلت يف القصاص والدقة يف األيلزم التثبي :السابع

  . كد ذليفيتاب القضاء ما ك

 بالسؤال والنظر ك يف ذلنيستع يوالوايل: ثييف حد )عليه السالم(علي  عن، فيتاب ظركويف 

  . )٣(ت يف القصاص واحلدود والقوديوالتثب

القتل والتلطف يف ر املتهم بيرخص يف تقرإنه  :)عليه السالم(علي  عن، سالموعن دعائم اإل

 بتخوف وال حبس إقرارحد ب رجل قود والى وز علجيال  :)عليه السالم( وقال،  منهكاستخراج ذل

  . )٤(ديوال ضرب وال ق

  . مثله )عليه السالم(علي  عن، اتيوعن اجلعفر

  . سبحانه العاملهللا وا

                                                

. ٤ ح١٣ الباب ١٣٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٢٠ الباب ١٣٧ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح٩ الباب ٢٦٢ ص٣ ج:املستدرك )٣(

. ١ ح١١ الباب ٢٦٢ ص٣ ج:ملستدركا )٤(



٥٠٦

، قبله بقبول حسنين  أله سبحانهأسأو، العاصمهللا وا، تابكراده يف هذا اليإهذا آخر ما أردنا 

  . وهو املوفق املستعان، سالمة اإليوتقو، نامة األيوهدا، حكامعله مقدمة لنشر األجيو

هللا اى وصل، نيرب العاملهللا واحلمد ، نياملرسلى وسالم عل، صفوني رب العزة عما كسبحان رب

  . نيحممد وآله الطاهرى عل

  

  قم املقدسة 

  ه١٣/٤/١٤٠٠ ةمعاجل

  يازريالش ينياحلس يحممد بن املهد
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