 98-8-22كتاب القصاص

4

كتاب القصاص

في النفس
القصاص
فيما دونها
3

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص508 :

قصاص النفس
في الموجب

قصاص النفس

الشرائط
المعتبرة فيه
ما يثبت به
كيفية االستيفاء

4

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص508 :

القول فيما يثبت به القود

األول اإلقرار
القول فيما
يثبت به القود

الثاني البينة

الثالث القسامة
5

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص524 :

القسامة
اللوث
البحث في القسامة
في مقاصد

كمية القسامة
أحكام القسامة

6

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

القسامة
اللوث
البحث في القسامة
في مقاصد

في العمد خمسون
يمينا
كمية القسامة

في الخطأ و شبهه
خمس و عشرون
أحكام القسامة

7

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

القسامة(اللوث)

• األول في اللوث
• و المراد به أمارة ظنية* قامت ننتا الكتاعل نلتق اتاد المتاني
عالشاها الواحا أو الشاهاين مع نام استجماع شرائط القبول،

• * نوعية ال شخصية و لذا ال بد أن يقيي الحياك هيذأل ارمياي في
المحكمة لو أنكر المدعى عليه وجود اللوث و الحاك يعتقد وجيودأل
أو ادع المدع وجودأل و الحاك ينكرأل.
• و هذا يقتض وجود جمع مي العقي م مي أفينات مختلفية (لجنية
التحكي ) حتى يحكموا بوجود اللوث أو عدمه.
8

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

•
•
•
•

•
9

القسامة(اللوث)
و عذا لو وجا متشكطا بامه و نناه ذو سالح نليه الام
أو وجا عذلك في دار قوم أو في مكلة منفردة نتن البلتا ي يتا
فيها غير أهلها أو في اف قتال مقاب الخصل بعا المراماة،
و بالجملة كل أماي ظنية* عند الحاك توجب اللوث ،م غير فيرق
بي ارسباب المفيد للظ ،
فيكص اللوث بإ بار الصبي المميز المعتما نليه ،و الفاسق الموثتود
به في إ باره ،و الكافر عذلك ،و المرأة و نكوهل.
* نوعية ال شخصية كما مر.
تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

المقصد الثان ف كمية القسامة
• المقصا الثاني في عمية القسامة
• و هي في العما مسون يمينا ،و في الخطأ و شبهه مس و نشرون
نلق األاح.

10

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• مسألة  1إن عان له قوم بلغ مقاار القسامة حلف ع واحا يمينا و إن
نقصوا ننه عررت نليهل األيمان حتق يكملوا القستامة* ،و لتو عتان
القوم أعثر فهل مختارون في تعيين مسين منهل في العما و مسة و
نشرين في غيره.
• * ارحوط عدم تحقق القسامة إال بقوم بلغ مقدايها فلو نقصيوا في
قسامة.

11

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

القسامة(اللوث)

•  »5« -6 -35365وَ نَنْهُ نَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِلٍ نَنْ مَسْعَاَةَ بْنِ زِيَتادٍ
َضتيَ اللهتهُ نَنْتهُ إِذَا لَتلْ يُقِتلِ « »6الْقَتوْمُ
نَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ :عَانَ أَبِي ر ِ
الْمُاهنُونَ الْبَيِّنَةَ نَلَق قَتْ ِ قَتِيلِهِلْ -وَ لَلْ يُقْسِمُوا بِأَنه الْمُتههَمِتينَ قَتَلُتوهُ-
حَلَّفَ الْمُتَّهَمِي َ بِالْقَتْلِ خَمْسِي َ يَمِيناً بِاللَّهِ -مَا قَتَلْنَتاهُ وَ لَتا نَلِمْنَتا لَتهُ
قَاتِلًا -ثُله يُؤَدِّي الاِّيَةَ إِلَق أَوْلِيَتاِِ الْقَتِيت ِ -ذَلِتكَ إِذَا قُتِت َ فِتي حَتيٍّ
وَاحِاٍ-
• فَأَمها إِذَا قُتِ َ فِي نَسْكَرٍ أَوْ سُودِ مَاِينَةٍ -فَاِيَتُهُ تُاْفَعُ إِلَق أَوْلِيَائِهِ مِتنْ
بَيْ ِ الْمَالِ.
12

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص153 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• و إن نقصوا ننه أي المانق و قومه البتاذلون لليمتين عتررت نلتيهل
األيمان حتق يكملوا القسامة عما ارح به غير واحا ،ب نتن الغنيتة
اإلجماع نليه ،ب ننها و نن الخالف أنه إن عان الولي واحتاا أقستل
مسين إجمانا ،ب زاد في الثاني نسبته إلق أ بار الفرقتة أيضتا إي
أن التكرير المزبور يقسل نليهل بالسوية ،و نلق حسب حصصهل نلق
ما سيأتي من الخالف ،و مع ثبوت الكسر نليهل اإلتمام عيف شاؤوا.

13

جواهر الك م ف شرح شرائع اإلس م؛ ج ،42ص244 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• و ذعر األاكاب أنّ الماّني و قومه الباذلين لليمين إذا عانوا أق ّ متن
ناد القسامة عرّرت نليهل اليمين حتق يكملوا القسامة -أي مستين
يمينا في العما و مسة و نشرين في دنوى الخطأ -حتق قالوا إنّته
لو لل يكنللماني قوم باذلون يكلف هو مسين في العما و مستة
و نشرين في الخطأ.
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تنقيح مبان ارحكام  -كتاب القصاص؛ ص215 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• و قا ناقش في ذلك بعض األاكاب بأنّ التكريتر نلتق المتانق و
قومه إذا لل يبلغوا ناد القسامة فضال نن التكرير نلق الماّني إذا لتل
يكن له قوم باذلون ي يستفاد من شتيِ متن الروايتات بت مقتضتق
الستالم نتام الثبتوت
اكيكة بريا بن معاوية نن أبي نبا اللّه نليه ّ
بالتكرير ،حيث ورد فيها« :فقال رسول اللّه اتلق اللّته نليته و آلته
للطالبين  ...فإن لل تجاوا شاهاين فأقيموا قسامة مسين رجال أقياه
برمته» «.»1
• ( )1الوسائ  :ج  ،19باب  9من أبواب دنوى القت و متا يثبت بته،
الكايث .114 :3
15

تنقيح مبان ارحكام  -كتاب القصاص؛ ص216 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• و عذا ورد في اكيكه زرارة نن أبي نبا اللّه نليه السّالم «فقال لهل
رسول اللّه الق اللّه نليه و آله فليقسل مسون رجتال متنكل نلتق
رج نافعه إليكل» «.»2

• ( )2الوسائ  :ج  ،19باب  10من أبواب دنوى القت و ما يثبت بته،
الكايث .117 :3

16

تنقيح مبان ارحكام  -كتاب القصاص؛ ص216 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• و الكاا انّ ظاهرهما نام تكقّق القسامة إلّا بكلف مسين رجال،
• و لكن مع ذلك ي يبعا ايلتزام بالتكرير إذا عان المانون للقت أقت ّ
من ناد القسامة؛ لكون الحك بالتكرير متسال عليه ،و أنّه لو لل يجز
التكرير لكان انتبار القسامة مع ما ورد فيه من أنّ انتبارهتا للتتكفظ
نلق الام و اغتيال العاو عاللغو ،حيث إنّ وجاان الولي للام مستين
رجال من قومه و بذلهل الكلف نلق مقالته أمر نادر.

17

تنقيح مبان ارحكام  -كتاب القصاص؛ ص216 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• و دنوى أنّ الظاهر نام المناقشة في التكرير فإنّه مقتضق موثقة أبتي
بصير نن أبي نبا اللّه نليه السّالم قال« :إنّ اللّه حكتل فتي دمتائكل
بغير ما حكل في أموالكل ،حكل في أموالكل أنّ البيّنة نلق المتاّنق و
اليمين نلق الماّنق نليه ،و حكل في دمائكل أنّ البيّنة نلق المتاّنق
نليه و اليمين نلق من ادّنق لئال يبط دم امرئ مسلل» «.»1
• ( )1الوسائ  :ج  ،19باب  9من أبواب دنوى القت و متا يثبت بته،
الكايث .115 :4
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تنقيح مبان ارحكام  -كتاب القصاص؛ ص217 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• و ظاهرها أنّه إذا لل يكن للماّنق نليه بيّنة نلق نفتي دنتوى القتت
نليه يكون نلق الماّني اليمين ،و متا ورد فتي اتكيكة بريتا بتن
معاوية المتقامة موردها قضية األنصار ،و عذا فتي اتكيكة زرارة ،و
في ذلك المورد عان الكلف من مسين رجتال أمترا ممكنتا ،حيتث
ذعروا الرسول الق اللّه نليه و آله «إنّا لنكره أن نقسل نلتق متا لتل
نره» فال تمنعان نن األ ذ بظاهر مث موثقة أبي بصير.

19

تنقيح مبان ارحكام  -كتاب القصاص؛ ص217 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• و الككل بجواز الكلف من الماّني في مورد اللوث إذا لل يكتن فتي
البين باذلون لليمين ي يمكن المساناة نليه ،فإنّ الوارد في الموثقة و
في اار اكيكة بريا عون الكلف بعنوان القسامة نلتق المتاّني إذا
لل يكن للماّنق نليه بيّنة نلق نفي الانوى ،و الكلف بعنوان القسامة
هو حلف مسين رجال عما في اكيكة نبا اللّه بن سنان ،قال :قال
أبو نبا اللّه نليه السّالم« :في القسامة مسون رجال في العما و في
الخطأ مسة و نشرون رجال و نليهل أن يكلفوا باللّه» «.»2
• ( )2الوسائ  :ج  ،19باب  11من أبواب دنوى القت و ما يثبت بته،
الكايث .119 :1
20

تنقيح مبان ارحكام  -كتاب القصاص؛ ص217 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• نعل ،ربّما يستالّ نلق التكرير بما ورد في اكيكة ابن فضال و مكما
بن نيسق نن يونس جميعا نن الرضا نليه السّالم بعا بيتان الايتة و
بيان القسامة في الجروح قال« :فإن لل يكن للمصاب من يكلف معهل
ضونف نليه اإليمان» «.»1

• ______________________________
( )1الوسائ  :ج  ،19باب  11من أبواب دنوى القت و ما يثبت بته،
الكايث .120 :2
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تنقيح مبان ارحكام  -كتاب القصاص؛ ص217 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• و لكن ذعرنا أنّ موردها القسامة في األنضاِ و ديتهتا و فتي التعتاّي
منها إلق دية النفس في القت طأ فضال نن القصاص تأمّ .

• تبريزى ،جواد بن نلق ،تنقيح مباني األحكام  -عتتاب القصتاص ،در
يك جلا ،دار الصايقة الشهياة ستالم ا نليهتا ،قتل  -ايتران ،دوم،
 1426ه د
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تنقيح مبان ارحكام  -كتاب القصاص؛ ص217 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• مسألة  1إن عان له قوم بلغ مقاار القسامة حلف ع واحا يمينا و إن
نقصوا ننه عررت نليهل األيمان حتق يكملوا القستامة* ،و لتو عتان
القوم أعثر فهل مختارون في تعيين مسين منهل في العما و مسة و
نشرين في غيره.
• * ارحوط عدم تحقق القسامة إال بقوم بلغ مقدايها فلو نقصيوا في
قسامة.

23

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

لو ل يك للمدع قسامة
• مسألة  2لو لل يكن للماني قسامة أو عان و لكن امتنعوا عال أو بعضا
حلف الماني و من يوافقه إن عان ،و عرر نليهل حتق تتل القسامة ،و
لو لل يوافقه أحا عرر نليه حتق يأتي بتمام العاد*.

• * قد مر ف الهامش المسألة السابقة أن هذا خ ت االحتياط و أنيه
ال تتحقق قسامة اال بتحقق العدد.

24

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

لو كان العدد ناقصا

• مسألة  3لو عان العاد ناقصا فه يجب التوزيع نليهل بالستوية فتإن عتان
نادهل نشرة يكلف ع واحا مسة ،أو يكلف ع مرة و يتل ولي التام
النقيصة ،أولهل الخيرة بعا يمين ع واحا ،فلهل التوزيتع بيتنهل بتأي نكتو
شاِوا؟ ي يبعا األ ير و إن عان األولق التوزيع بالسوية ،نعل لو عتان فتي
التوزيع عسر عما إذا عان نادهل سبعة فبعا التوزيع بقي الكسر واحاا فلهل
الخيرة ،و األولق حلف ولي الام في المفروض ،بت لتو قيت إن النقيصتة
مطلقا نلق ولي الام أو أوليائه فليس ببعيا ،فإذا عان العاد تستعة فالبتاقي
مسة يكلفها الولي أو األولياِ ،فإن عان في التوزيع بين األولياِ عسر فهل
بالخيار ،و لو وقع فيهل تشاح فال يبعا الرجوع إلق القرنتة ،و لتيس هتذا
نكوي*.
• * قد ظهر حكمه م المسيألتي السيابقتي و أنيه ال تتحقيق قسيامة اال
بتحقق العدد.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

هل يعتبر ف القسامة أن تكون م الوايث

• مسألة  4ه يعتبر في القسامة أن تكتون متن التوارث فعتال أو فتي
طبقات اإلرث و لو لل تكن وارثتا فعتال أو يكفتي عونهتا متن قبيلتة
الماني و نشيرته نرفا و إن لل تكن من أقربائه؟ الظاهر نام انتبتار
الوراثة فعال ،نعل الظاهر انتبار ذلك في الماني ،و أما ستائر األفتراد
فايعتفاِ بكونهل من القبيلة و العشتيرة غيتر بعيتا ،لكتن األظهتر أن
يكونوا من أه الرجت و أقربائته ،و الظتاهر انتبتار الرجوليتة فتي
القسامة ،و أما في الماني فال تعتبر فيه و إن كانت أحد الميدعي  ،و
مع نام العاد من الرجال ففي عفاية حلف النساِ تأم و إشكال ،فال
با من التكرار بين الرجال ،و مع الفقا يكلف الماني تمام العاد و لتو
عان من النساِ
26

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص529-528 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
•  .مسألة  5لو عان الماني أعثر متن واحتا فالظتاهر عفايتة مستين
قسامة ،و أما لو عان المانق نليه أعثر ففي عفاية مستين قستامة و
نامها إشكال ،و األوجه تعاد القسامة حسب تعتاد المتانق نليته-
فلو عان اثنين يكلف ع منهما متع قومته مستين قستامة نلتق ردّ
دنوى الماني -و إن عان ايعتفاِ بالخمسين ي يخلو من وجه لكتن
األول أوجه.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص529 :

القسامة(اللوث)

•  »5« -6 -35365وَ نَنْهُ نَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِلٍ نَنْ مَسْعَاَةَ بْنِ زِيَتادٍ
َضتيَ اللهتهُ نَنْتهُ إِذَا لَتلْ يُقِتلِ « »6الْقَتوْمُ
نَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ :عَانَ أَبِي ر ِ
الْمُاهنُونَ الْبَيِّنَةَ نَلَق قَتْ ِ قَتِيلِهِلْ -وَ لَلْ يُقْسِمُوا بِأَنه الْمُتههَمِتينَ قَتَلُتوهُ-
حَلَّفَ الْمُتَّهَمِي َ بِالْقَتْلِ خَمْسِي َ يَمِيناً بِاللَّهِ -مَا قَتَلْنَتاهُ وَ لَتا نَلِمْنَتا لَتهُ
قَاتِلًا -ثُله يُؤَدِّي الاِّيَةَ إِلَق أَوْلِيَتاِِ الْقَتِيت ِ -ذَلِتكَ إِذَا قُتِت َ فِتي حَتيٍّ
وَاحِاٍ-
• فَأَمها إِذَا قُتِ َ فِي نَسْكَرٍ أَوْ سُودِ مَاِينَةٍ -فَاِيَتُهُ تُاْفَعُ إِلَق أَوْلِيَائِهِ مِتنْ
بَيْ ِ الْمَالِ.
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص153 :
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