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كتاب القصاص
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القول فيما يثبت به القود

األول اإلقرار
القول فيما
يثبت به القود

الثاني البينة

الثالث القسامة
3

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص524 :

القسامة
اللوث
البحث في القسامة
في مقاصد

كمية القسامة
أحكام القسامة
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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
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

•
•
•
•

•
6

القسامة(اللوث)
و كذا لو وجد متشحطا بدمه و عنده ذو سالح عليه الدم
أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلة منفردة عن الللند ي خند
فيها غير أهلها أو في صف قتال مقاب الخصم بعد المراماة،
و بالجملة كل أمارة ظنية* عند الحاكم توجب اللوث ،من غير ف رق
بين األسباب المفيدة للظن،
فيحص اللوث بإ لار الصلي المميز المعتمد عليه ،و الفاسق الموثنو
به في إ لاره ،و الكافر كذلك ،و المرأة و نحوهم.
* نوعية ال شخصية كما مر.
تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

المقصد الثاني في كمية القسامة
• المقصد الثاني في كمية القسامة
• و هي في العمد مسون خمينا ،و في الخطأ و شلهه مس و عشرون
على األصح.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

إن نقصوا عن مقدار القسامة
• مسألة  1إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف ك واحد خمينا و إن
نقصوا عنه كررت عليهم األخمان حتى خكملوا القسنامة* ،و لنو كنان
القوم أكثر فهم مختارون في تعيي مسي منهم في العمد و مسة و
عشرخ في غيره.
• * األحوط عدم تحقق القسامة إال بقوم بلغ مقدارها فلو نقص وا ف
قسامة.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

لو لم يكن للمدعي قسامة
• مسألة  2لو لم خك للمدعي قسامة أو كان و لك امتنعوا كال أو بعضا
حلف المدعي و م خوافقه إن كان ،و كرر عليهم حتى تتم القسامة ،و
لو لم خوافقه أحد كرر عليه حتى خأتي بتمام العدد*.

• * قد مر في الهامش المسألة السابقة أن هذا خ ف االحتياط و أن ه
ال تتحقق قسامة اال بتحقق العدد.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

لو كان العدد ناقصا

• مسألة  3لو كان العدد ناقصا فه خجب التوزخع عليهم بالسنوخة فنإن كنان
عددهم عشرة خحلف ك واحد مسة ،أو خحلف ك مرة و ختم ولي الندم
النقيصة ،أولهم الخيرة بعد خمي ك واحد ،فلهم التوزخنع بيننهم بنأي نحنو
شاءوا؟ ي خلعد األ ير و إن كان األولى التوزخع بالسوخة ،نعم لو كنان فني
التوزخع كسر كما إذا كان عددهم سلعة فلعد التوزخع بقي الكسر واحدا فلهم
الخيرة ،و األولى حلف ولي الدم في المفروض ،بن لنو قين إن النقيصنة
مطلقا على ولي الدم أو أوليائه فليس بلعيد ،فإذا كان العدد تسنعة فاللناقي
مسة خحلفها الولي أو األولياء ،فإن كان في التوزخع بي األولياء كسر فهم
بالخيار ،و لو وقع فيهم تشاح فال خلعد الرجوع إلى القرعنة ،و لنيس هنذا
نكوي*.
• * قد ظهر حكمه من المس ألتين الس ابقتين و أن ه ال تتحق ق قس امة اال
بتحقق العدد.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوارث
• مسألة  4ه خعتلر في القسامة أن تكنون من النوارث فعنال أو فني
طلقات اإلرث و لو لم تك وارثنا فعنال أو خكفني كونهنا من قليلنة
المدعي و عشيرته عرفا و إن لم تك م أقربائه؟ الظاهر عدم اعتلنار
الوراثة فعال ،نعم الظاهر اعتلار ذلك في المدعي ،و أما سنائر األفنراد
فايكتفاء بكونهم م القليلة و العشنيرة غينر بعيند ،لكن األظهنر أن
خكونوا م أه الرج و أقربائه*
• * األقوي عدم اشتراط شيء فيها سنو الموافقنة للمندعي و علمنه
بصدور القت م المدعى عليه.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص529-528 :

هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوارث
•  ،و الظاهر اعتلار الرجولية في القسامة ،و أما في المدعي فال تعتلر فيه
و إن كانت أحد المدعين ،و مع عدم العدد من الرجنال ففني كفاخنة
حلف النساء تأم و إشكال ،فال بد م التكرار بني الرجنال ،و منع
الفقد خحلف المدعي تمام العدد و لو كان م النساء
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص529-528 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
•  .مسألة  5لو كان المدعي أكثر من واحند فالظناهر كفاخنة مسني
قسامة ،و أما لو كان المدعى عليه أكثر ففي كفاخة مسني قسنامة و
عدمها إشكال ،و األوجه تعدد القسامة حسب تعندد المندعى علينه-
فلو كان اثني خحلف ك منهما منع قومنه مسني قسنامة علنى رد
دعو المدعي -و إن كان ايكتفاء بالخمسي ي خخلنو من وجنه*
لك األول أوجه.
• * بل هو األقوى و األول خ ف اإلحتياط فاألوجه تركه.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص529 :

رد الحلف
• مسألة  6لو لم خحلف المدعي أو هو و عشيرته فلنه أن خنرد الحلنف
على المدعى عليه فعليه أخضا مسون قسنامة ،فليحضنر من قومنه
مسي خشهدون بلراءته ،و حلف ك واحد بلراءته ،و لو كنانوا أقن
م الخمسي كررت عليهم األخمان حتى خكملوا العدد ،و حكم بلراءته
قصاصا و دخة ،و إن لم خك له قسامة م قومه خحلف هنو مسني
خمينا ،فإذا حلف حكم بلراءته قصاصا و دخة ،و إن لم تك له قسنامة
و نك ع اليمي ألزم بالغرامنة ،و ي خنرد فني المقنام اليمني علنى
الطرف.
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تحرير الوسيلة ،ج ،2ص530 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

• مسألة  7تثلت القسامة في األعضاء مع اللوث،
• و ه القسامة فيها مسون في العمد و مس و عشرون في غينره فيمنا
بلغت الجناخة الدخة كاألنف و الذكر و إي فلنسلتها م مسني خميننا فني
العمد و مس و عشرخ في الخطأ و شلهه أو ستة أخمان فيمنا فينه دخنة
النفس و بحسابه م الست فيما فيه دون الدخة؟
• األحوط هو األول ،و األشله هو الثاني ،و عليه ففي اليد الواحدة أو الرج
الواحدة و ك ما فيه نصف الدخة ثالث أخمان ،و فيما فينه ثلثهنا اثنتنان و
هكذا و إن كان كسر في اليمي أكم بيمي  .إذ ي تكسر اليمني  ،فحينئنذ
في اإلصلع الواحدة خمي واحدة ،و كذا في األنملة الواحدة ،و كنذا الكنالم
في الجرح ،فيجزي الست بحسب النسلة و في الكسر خكم بيمي
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص530 :
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