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  سنت اهل و امبمیه فقه منسله از قتل در اقرار ی مسئله بررسی
 

  2سببقی حسنی عبرفه، 1اسکی شفیق محمد

 فزٌّگیبى داًطگبُ ػلوی ّیئت ػضَ  7

 ایزاى آهل، آهلی، اهلل آیت داًطگبُ ،ضٌبسی جزم ٍ جشا حمَق ارضذ کبرضٌبسی داًطجَی 2

 

 چکیده

اضخبظ است کِ هتأسفبًِ در گستزُ تبریخ ّوشاد ٍ لزیي بطز بَدُ است ٍ بِ  تزیي جزم ػلیِ توبهیت جسوبًیلتل ػوذ جذی

لبًَى  297ٍار در تؼمیب بطزیت خَاّذ بَد. طزق اثببتی ایي جزم هطببك هبدُ رسذ کِ در تذاٍم حیبت ایي جْبًی سبیًِظز هی

 هیبى در اثببتى تَاى حیث اس الزار، حمَلى ّبی ًظبم توبم درهجبسات اسالهی ػببرتٌذ اس: الزار، ضْبدت، لسبهِ ٍ ػلن لبضی. 

 ضبرع. کٌٌذ هى یبد، ّب یلدل دلیل ٍ البیٌبت سیذ، دالئل هلكِ ًظیز خبغى تؼببیز بب آى اس ٍ دارد ای کٌٌذُ تؼییي ًمص، ادلِ

 ًِػبدال دادرسی تحمك ٍ ٍ کیفزی حمَلی اس اػن لضبیی ّبی دادرسی در اهَر ٍ اًتظبم اضخبظ حمَق حفظ هٌظَر بِ همذس

 ًبفذ الزارش، ًوَد اهزی بِ الزار خَد ضزر بز ضخع ٍلتی کِ است ایي اسالم ضزٍری احكبم اس. است ًوَدُ ٍضغ را الزار لبػذُ

در ، ضذُ بیبى جشا حمَق در آى تبغ بِ چٌیي ّن ٍ اسالهی فمِ در. بَد خَاّذ آى دار ػْذُ، کزدُ الزار آى بِ کِ را ٍ آًچِ است

 ارسش دارای ضزایط توبم بب دربزداضتي، ضذُ هزتكب کِ گٌبّی بِ ًسبت یب ٍ غیز بِ ًسبت الزار ضخع هَارد اس ایي ّزیک

 ی هسئلِایي ًَضتبر بِ بزرسی . است ضذُ اضبرُ آى بِ تفػیل بِ حمَلی ٍ اّل سٌت ٍ هفبد هؼػَهیي در کالم ؛ کِاست اثببتی

 . سٌت پزداختِ است اّل ٍ اهبهیِ فمِ هٌشلِ اس لتل در الزار

 

 سٌت اّل اهبهیِ، فمِ لتل، الزار،ی كلیدی: هب واشه
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