 99-10-3كتاب القصاص

14

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 :

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.

12

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
شاءوا؟ 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 األولياء ،فإن عان في التوزيع بين األولياء 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.
13

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
فايعتفاء بكونهل من القبيلة و العشتيرة غيتر بعيتا ،لكتن األظهتر أن
يكونوا من أه الرج و أقربائه*
• * األقوي نام اشتراط شيء فيها ستو الموافقتة للمتاني و نلمته
بصاور القت من المانق نليه.
14

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص529-528 :

هل يعتبر ف القسامة أن تكون م الوايث
•  ،و الظاهر انتبار الرجولية في القسامة ،و أما في الماني فال تعتبر فيه
و إن كانت أحد المدعي  ،و مع نام العاد متن الرجتال ففتي عفايتة
حلف النساء تأم و إشكال ،فال با من التكرار بتين الرجتال ،و متع
الفقا يكلف الماني تمام العاد و لو عان من النساء

15

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 رد
دنو الماني -و إن عان ايعتفاء بالخمسين ي يخلتو متن وجته*
لكن األول أوجه.
• * بل هو ارقوى و ارول خ ت اإلحتياط فاروجه تركه.

16

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص529 :

يد الحلف
• مسألة  6لو لل يكلف الماني أو هو و نشيرته فلته أن يترد الكلتف
نلق المانق نليه فعليه أيضا مسون قستامة ،فليكضتر متن قومته
مسين يشهاون ببراءته ،و حلف ع واحا ببراءته ،و لو عتانوا أقت
من الخمسين عررت نليهل األيمان حتق يكملوا العاد ،و حكل ببراءته
قصااا و دية ،و إن لل يكن له قسامة من قومه يكلف هتو مستين
يمينا ،فإذا حلف حكل ببراءته قصااا و دية ،و إن لل تكن له قستامة
و نك نن اليمين ألزم بالغرامتة ،و ي يترد فتي المقتام اليمتين نلتق
الطرف.

17

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص530 :

تثبت القسامة ف ارعضام مع اللوث

• مسألة  7تثب القسامة في األنضاء مع اللوث،
• و ه القسامة فيها مسون في العما و مس و نشرون في غيتره فيمتا
بلغ الجناية الاية عاألنف و الذعر و إي فبنسبتها من مستين يمينتا فتي
العما و مس و نشرين في الخطأ و شبهه أو ستة أيمان فيمتا فيته ديتة
النفس و بكسابه من الس فيما فيه دون الاية؟
• األحوط هو األول ،و األشبه هو الثاني ،و نليه ففي اليا الواحاة أو الرج
الواحاة و ع ما فيه نصف الاية ثالث أيمان ،و فيما فيته ثلثهتا اثنتتان و
هكذا و إن عان عسر في اليمين أعم بيمين .إذ ي تكسر اليمتين ،فكينئتذ
في اإلابع الواحاة يمين واحاة ،و عذا في األنملة الواحاة ،و عتذا الكتالم
في الجرح ،فيجزي الس بكسب النسبة و في الكسر يكم بيمين
18

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص530 :

يشترط ف القسامة عل الحالف
• مسألة  8يشترط في القسامة نلل الكالف ،و يكون حلفه نن جتزم و
نلل ،و ي يكفي الظن.

19

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص531 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواأل على المسل
• مسألة  9ه تقب قسامة الكافر نلق دنواه نلق المسلل في العمتا و
الخطأ في النفس و غيرها؟ فيه الف ،و الوجه نام القبول*.

• * األقو قبولها.

20

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص531 :

ال بد ف اليمي م ذكر قيود يخرج الموضوع و مويد الحلف ع اإلبها

• مسألة  10ي با في اليمين من ذعر قيتود يخترا الموعتوع و متورد
الكلف نن اإلبهام و ايحتمال من ذعر القات و المقتتول و نستبهما و
وافهما بما يزي اإلبهام و ايحتمال ،و ذعر نوع القت من عونه نماا
أو طأ أو شبه نما ،و ذعر اينفراد أو الشرعة و نكو ذلك من القيود.

21

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص531 :

يثبت بالقسامة
• المقصا الثالث في أحكامها
• مسألة  1يثب القصاص بالقسامة في قت العما ،و الاية نلتق القاتت
في الخطأ شبيه العما ،و نلق العاقلة في الخطأ المكض،
• و قي  :تثب في الخطأ المكض نلق القاتت ي العاقلتة ،و هتو غيتر
مرعي*.
• * بل هو الصحيح على ارقوي.

22

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص531 :

لو ادعى على اثني و له على أحدهما لوث

• مسألة  2لو ادنق نلق اثنين و له نلق أحاهما لوث فبالنسبة إلق ذي
اللوث عان الككل عما تقام من إثباته بخمسين قسامة ،و بالنسبة إلتق
غيره عان الانو عسائر الاناوي ،و اليمين نلق المانق نليته و ي
قسامة ،فلو حلف سقط دنواه بالنسبة إليته ،و إن يد اليميي عليى
المدع حلف*،
• و هذا الكلف ي يا في الخمسين ،ب ي با في اللوث من مسين
غير هذا الكلف نلق األقو .
• * فيه نظر و إشكال ،رن حلف المدع ال قيمة لها ف الجزام و منها
القصاص ف وجه له و إن أفتى به جل الفقهام بل لعل كله !
23

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص531 :

لو أياد القتل

• مسألة  3لو أراد قت ذي اللوث بعا الثبوت نليه بالقسامة يترد نليته
نصف ديته،
• و عذا لو ثب نلق اآل ر باليمين المردودة* و أراد قتلته يترد نليته
نصف الاية.
• * قد مر اإلشكال فيه ف التعليق على المسيألة السيابقة و أن يميي
المدع ال قيمة لها ف الجزام و منها القصاص.

24

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص531 :

لو كان لوث و بعض اروليام غائب و يفع الحاضر الدعوى إلى الحاك

• مسألة  4لو عان لوث و بعض األولياء غائب و رفع الكاعتر التانو
إلق الكاعل تسمع دنواه،و يطالبه مسين قسامة ،و مع الفقتا يكلفته
مسين يمينا في العما ،و في غيره نصفها حسب ما نرف  ،و يثبت
حقه ،و لل يجب انتظار سائر األولياء ،و له ايستيفاء و لو قودا،

25

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص532 :

لو كان لوث و بعض اروليام غائب و يفع الحاضر الدعوى إلى الحاك

• ثل لو حضر الغائب و أراد استيفاء حقه قالوا حلف بقار نصيبه ،فتإذا
عان واحاا ففي العما مس و نشرون ،و إن عان اثنين فلك ثلث و
هكذا ،و في الكسور يجبر بواحاة
• و يكتم ثبوت حق الغائب بقسامة الكاعر أو يمينه*،
• و يكتم التفصي بين قسامة الكاعر فيقال بثبوت حق الغائب بهتا و
يمينه مسين يمينا مع فقا القسامة فيقال بعام ثبوته بها،

• * هذا هو القول الكق.
26

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص532 :

لو كان لوث و بعض اروليام غائب و يفع الحاضر الدعوى إلى الحاك

•
•
•
•
•

27

و يكتم ثبوت حق الغائب بضل يمين واحاة إلق ناد القسامة ،و مع
فقاها و يمين الكاعر عل حصته من األيمان،
و يكتم نام ثبوت دنو الغائب إي بخمسين قسامة ،و متع فقتاها
يكلف مسين يمينا عالكاعر ،و لو عان الغائتب أزيتا متن واحتا و
ادنق الجميع عفاهل مسين قسامة أو مسين يمينا من جميعهل،
أقو ايحتمايت األ ير سيما إذا ثب حقه بخمسين يمينا منه،
و يأتي ايحتمايت مع قصور بعض األولياء*.
* ككونه مجنوني أو غير بالغي و وليه غير حاضر فيرجيع إليى
نفس المسألة.
تحرير الوسيلة ،ج ،2ص532 :

لو كذّب أحد الوليي فاحبه

• مسألة  5لو عذب أحا الوليين ااحبه لل يقاح فتي اللتوث فيمتا إذا
عان أمارات نلق القت ،
• نعل ي يبعا القاح إذا عان اللتوث بشتاها واحتا متثال ،و المقامتات
مختلفة.

28

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص532 :

لو مات الول قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه

• مسألة  6لو مات الولي قب إقامة القسامة أو قبت حلفته قتام وارثته
مقامه في الانو  ،فعليه إذا أراد إثبات حقه القستامة ،و متع فقتاها
مسون أو مس و نشرون يمينا ،و إن مات الولي في أثناء األيمان
فالظاهر لزوم استئناف األيمان ،و لو مات بعا عمال العاد ثب للوارث
حقه من غير يمين.

29

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص532 :

لو حلف المدع مع اللوث ث شهد اثنان أنيه
كان غائبا

• مسألة  7لو حلف الماني مع اللوث و استوفق الاية ثل شها اثنان أنه
عان غائبا غيبة ي يقار معها نلق القت أو مكبوسا عذلك فه تبط
القسامة بذلك و استعيات الاية أم ي مجال للبينة بعا فص الخصومة
باليمين؟ فيه تردد ،و األرجح الثاني*،
• نعل لو نلل ذلك وجاانا بطل القسامة و استعيات الاية،
• و لو اقتص بالقسامة أو الكلف أ ذت منه الاية لو لل يعتترف بتعمتا
الكذب ،و إي اقتص منه.
• * و ارفح هو ارول
30

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص533 :

لو استوفى حقه بالقسامة فقال آخر« :أنا قتلته
منفردا»

• مسألة  8لو استوفق حقه بالقسامة فقال آ ر« :أنا قتلته منفردا» فتان عتان
الماني حلف وحاه أو مع القسامة فليس لته الرجتوع إلتق المقتر إي إذا
عذب نفسه و ااد المقر ،و حينئذ ليس له العم بمقتضق القسامة ،و ي با
من رد ما استوفاه ،و إن لل يكلف و قلنا بعام لتزوم حلفته و عفتق حلتف
قومه فإذا ادنق جزما فكذلك ليس له الرجوع إلق المقر إي متع تكتذيب
نفسه ،و إن ادنق ظنا و قلنا بسماع دنواه عذلك* جاز له الرجتوع إلتق
المقر و جاز العم بمقتضق القسامة ،و الظاهر ثبوت الخيار لو لتل يكتذب
نفسه و رجع نن جزمه إلق الترديا أو الظن.
• * قد مر ف المسألة الثامنة ف كمية القسامة أنيه يشيترط في القسيامة
عل الحالف ،و يكون حلفه ع جزم و عل  ،و ال يكف الظ .
31

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص531 :

لو اتهي يجيل بالقتيل و اليتمس اليول مي
الحاك حبسه

• مسألة  9لو اتهل رج بالقت و التمس الولي من الكاعل حبسه حتق يكضر
البينة فالظتاهر جتواز إجابتته* إي إذا عتان الرجت ممتن يوثتق بعتام
فراره** ،و لو أ ر الماني إقامة البينة إلق ستة أيام يخلق سبيله.

•
• ** فيجوز للحاك حبس المته بالقتل ستة أيام بث ثة شروط:
* إن حصلت التهمة -أي اللوث -للحاك بسبب.

•  .1التماس المدع حبسه.
•  .2حصول اللوث للحاك .

•  .3عدم كون المته مم يوثق بعدم فرايأل.

32

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص531 :

قصاص النفس
في الموجب

قصاص النفس

الشرائط
المعتبرة فيه
ما يثبت به
كيفية
االستيفاء

33

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص508 :

قتل العمد يوجب القصاص
• القول في عيفية ايستيفاء
• مسألة  1قت العما يوجب القصاص نينا ،و ي يوجب الاية ي نينا و
ي تخييرا* ،فلو نفا الولي القود يسقط و ليس له مطالبة الايتة** ،و
لو بذل الجاني نفسه*** ليس للولي غيرها،
• *هذا هو الحك ف الخطو ارولى.
• ** بل لو عفى الول القود ،يثبت الدية.
• *** اليجوز للجان بذل نفسه بل يجب عليه تخليي نفسيه بيأي
طريق يمك  ،نع ليس للول إجباي الجان بإعطام الدية.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص534-533 :

قتل العمد يوجب القصاص

• و لو نفا الولي بشرط الاية فللجتاني القبتول و نامته* ،و ي تثبت
الاية إي برعاه ،فلو رعي بها يسقط القود و تثب الايتة ،و لتو نفتا
بشرط الاية اح نلق األاح ،و لو عان بنكو التعليق فإذا قب ستقط
القود ،و لو عان الشرط إنطاء الاية لل يسقط القود إي بإنطائه**،
• * قد مر أنه اليجوز للجان بذل نفسه بل يجب عليه تخليي نفسيه
بأي طريق يمك  ،نع ليس للول إجباي الجان بإعطام الدية.
• ** رن العفو بشرط الدية أو إعطام الدية معناأل إلتزام الول بيالعفو
بشرط إلتزام الجيان بالديية أو إعطيام الديية و هيذي اإللتيزامي
المتقابلي عقد يجب الوفام به فيصح و ليس ايقاعاً مشروطاً حتى قيل
فيه إشكال أو منع.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص534-533 :

قتل العمد يوجب القصاص
• و ي يجب نلق الجاني إنطاء الايتة لختالص نفسته*** ،و قيت
يجب لوجوب حفظها****.
• *** قد مر حكمه.

• **** و هو الصحيح.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص534-533 :

يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناق
• مسألة  2يجوز التصالح نلق الاية أو الزائا نليها أو النتاقص،فلو لتل
يرض الولي إي بأععاف الاية جاز* ،و للجاني القبول ،فإذا قب اح،
و يجب نليه الوفاء.

• * ال يجوز للول أن يطالب بأكثر م الدية ،نع يجب عليى الجيان
أن يخل نفسه بأي طريق يمك و لو بإعطام أضعات الدية.
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تحرير الوسيلة ،ج ،2ص534 :

ال يجوز للحاك أن يقض بالقصاص ما لي يثبيت أن التليف
كان بالجناية

• مسألة  3ي يجوز للكاعل أن يقضي بالقصاص ما لل يثبت أن التلتف
عان بالجناية،
• فإن اشتبه نناه و لل يقل بينة نلق ذلك و لتل يثبت بتإقرار الجتاني
اقتصر نلق القصاص أو األرش في الجناية ي النفس ،فتإذا قطتع يتا
شخص و لل يعلل و لو بالبينة أو اإلقرار أن القت حصت بالجنايتة ي
يجوز القت .
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تحرير الوسيلة ،ج ،2ص534 :

يرث القصاص م يرث المال
• مسألة  4يرث القصاص من يرث المال ناا الزوا و الزوجة فإنهما ي
يستكقان قصااا،
• و منهل من قال :ي يرث القصاص اي وة و األ وات متن األم و متن
يتقرب بها،
• و قي ليس للنساء قود و ي نفو و إن تقربن باألب ،و األول أشبه.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص534 :

يرث القصاص م يرث الميال عيدا اليزوج و
الزوجة

• و الزوا و الزوجة يرثان من الاية ،و ع
من يرث الاية يرث القصاص إي التزوا
و الزوجة ،فإنه ليس لهما متن القصتاص
شيء نلق حال.
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الخ ت؛ ج ،5ص178 :

يرث القصاص م يرث الميال عيدا اليزوج و
الزوجة

• ناا الزوا و الزوجة ،فان هما ال يستحقان قصافا إجماعا بقسميه نعل لهما
نصيبهما م الدية إن أخذت الدية فلحا مثال في نما أو أاال في طتأ
مكض أو شبه العما و العما الذي يوجب الاية عقت الوالا الولتا و نكتوه
بال الف و ي إشكال ،ب اإلجماع بقسميه نليه ،ب ل أجد فييه مخالفيا
م العامة إال م اب أب ليلى بنام منه على زوال الزوجيية بالوفيا  ،و ي
ريب في فساده ،لما نرف  ،ب قا يعطيه نموم نصوص اإلرث أيضا ،و ي
ينافي ذلك ما في
• بر السكوني « »3من أن أمير المؤمنين (نليه السالم) «ال ييويث الميرأ
م دية زوجها شيئا ،و ال يويث الرجل م دية امرأتيه و ال االخيو مي
ارم م الدية شيئا»
• بعا ععفه و ي جابر و احتماله التقية أو عون القات أحاهما طأ.
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جواهر الك م ف شرح شرائع اإلس م؛ ج ،42ص283 :

يرث القصاص م يرث المال
َضتالَ نَتنِ
َستنِ بْتنِ ف ٍ
•  »4« -6 -32548وَ بِإِسْنَادِهِ نَنْ نَلِيِّ بْنِ الْك َ
َضت َ الْبَقْبَتادِ
الْعَبٍاسِ بْنِ نَامِرَ نَنْ دَاوُدَ بْنِ الْكُصَيْنِ نَنْ أَبِي الْعَبٍاسِ ف ْ
نَنْ أَبِي نَبْاِ اللٍهِ ع قَالَ :قُلْتُ هَلْ لِلنِّسَامِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ -قَالَ لَا وَ ذَلِكَ
لِلْعَصَبَةِ.
• قَالَ الشٍيْخُ قَالَ نَلِيُّ بْنُ الْكَسَنِ هَذَا ِلَافُ مَا نَلَيْهِ أَاْكَابُنَا أَقُولُ :هَذَا
مَكْمُولٌ نَلَق التٍقِيٍةِ.
• ( -)4التهذيب .1418 -397 -9

•
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وسائل الشيعة؛ ج ،26ص87 :

يرث الديية مي ييرث الميال حتيى اليزوج و
الزوجة

• مسألة  5يرث الاية من يرث المال حتق الزوا و الزوجة،نعل ي يرث
منها اي وة و األ وات من قب األم ،ب مطلق من يتقرب بهتا نلتق
األقو  ،لكن ايحتياط في غير اي وة و األ وات حسن.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص534 :

الزَّوْجَ يَرِثُ مِ َ الدِّيَةِ وَ كَذَا الزَّوْجَةُ
• « 11 »8بَابُ أَنٍ الزٍوْاَ يَرِثُ مِنَ الاِّيَةِ وَ عَذَا الزٍوْجَ ُة
•  »9« -1 -32439مُكَمٍاُ بْنُ نَلِيِّ بْنِ الْكُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ نَنِ النٍضْرِ بْتنِ
سُوَيْاَ نَنِ الْقَاسِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ نَنْ نُبَيْاِ بْنِ زُرَارَةَ نَنْ أَبِي نَبْتاِ اللٍتهِ ع
قَالَ :لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا -وَ لِلرٍجُ ِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ -مَتا لَتلْ يَقْتُت ْ
أَحَاُهُمَا اَاحِبَهُ.
• ( -)9الفقيه .5685 -318 -4
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وسائل الشيعة؛ ج ،26ص38 :

الزَّوْجَ يَرِثُ مِ َ الدِّيَةِ وَ كَذَا الزَّوْجَةُ
َستنِ
•  »10« -2 -32440مُكَمٍاُ بْنُ الْكَسَنِ بِإِسْنَادِهِ نَنْ نَلِيِّ بْتنِ الْك َ
بْنِ فَضٍالَ نَنْ نَبْاِ الرٍحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ ِستنْاِيِّ بْتنِ مُكَمٍتاَ نَتنْ
نَااِلِ بْنِ حُمَيْاَ نَنْ مُكَمٍاِ بْنِ قَيْسَ نَنْ أَبِي جَعْفَرَ ع قَالَ :أَيُّمَا امْترَأَةَ
طُلِّقَ ْ -فَمَاتَ زَوْجُهَا قَبْ َ أَنْ تَنْقَضِيَ نِاٍتُهَا -فَإِنٍهَا تَرِثُهُ ثُلٍ تَعْتَاُّ نِاٍةَ
الْمُتَوَفٍق نَنْهَا زَوْجُهَا -وَ إِنْ تُوُفِّيَ ْ فِتي نِتاٍتِهَا وَرِثَهَتا -وَ إِنْ قُتِلَت ْ
وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا -وَ إِنْ قُتِ َ وَرِثَ ْ هِيَ مِنْ دِيَتِهِ -مَا لَلْ يَقْتُ ْ أَحَتاُهُمَا
اَاحِبَهُ.

• ( -)10التهذيب .1362 -381 -9
45

وسائل الشيعة ،ج ،26ص39 :

الزَّوْجَ يَرِثُ مِ َ الدِّيَةِ وَ كَذَا الزَّوْجَةُ
•  »1« -3 -32441وَ نَنْهُ نَنْ نَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطَ نَنِ الْعَلَتاءِ بْتنِ رَزِيتنَ
نَنْ مُكَمٍاِ بْنِ مُسْلِلَ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللٍهِ ع قَالَ :سَأَلْتُهُ نَنْ رَجُت َ طَلٍتقَ
امْرَأَتَهُ وَاحِاَةً -ثُلٍ تُوُفِّيَ نَنْهَا وَ هِيَ فِي نِاٍتِهَا -قَالَ تَرِثُتهُ ثُتلٍ تَعْتَتاُّ
نِاٍةَ الْمُتَوَفٍق نَنْهَا زَوْجُهَا -وَ إِنْ مَاتَ ْ وَرِثَهَا -فَإِنْ قُتِت َ أَوْ قُتِلَت ْ وَ
هِيَ فِي نِاٍتِهَا -وَرِثَ عُ ُّ وَاحِاَ مِنْهُمَا مِنْ دِيَةِ اَاحِبِهِ.
• ( -)1التهذيب  ،1363 -381 -9و ايستبصار .730 -194 -4
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وسائل الشيعة ،ج ،26ص39 :

الزَّوْجَ يَرِثُ مِ َ الدِّيَةِ وَ كَذَا الزَّوْجَةُ
•  »2« -4 -32442وَ بِإِسْنَادِهِ نَنْ مُكَمٍاِ بْنِ أَحْمَتاَ بْتنِ يَكْيَتق نَتنْ
إِبْرَاهِيلَ بْنِ هَاشِلَ نَنِ النٍوْفَلِيِّ نَنِ السٍكُونِيِّ نَنْ جَعْفَرَ نَنْ أَبِيهِ أَنٍ نَلِياً
ع عَانَ لَا يُوَرِّثُ الْمَرْأَةَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئاً -وَ لَا يُوَرِّثُ الرٍجُت َ مِتنْ
دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْئاً -وَ لَا الْإِ ْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الاِّيَةِ شَيْئاً.

• ( -)2التهذيب  ،1360 -380 -9و ايستبصار .731 -195 -4
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وسائل الشيعة ،ج ،26ص39 :

الزَّوْجَ يَرِثُ مِ َ الدِّيَةِ وَ كَذَا الزَّوْجَةُ
•

•
•
•
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اتاحِبَهُ لِمَتا مَترٍ « »3وَ
أَقُولُ :حَمَلَهُ الشٍيْخُ نَلَق مَا لَوْ قَتَ َ أَحَتاُهُمَا َ
جَوٍزَ حَمْلَهُ نَلَق التٍقِيٍةِ وَ قَاْ تَقَاٍمَ مَا يَاُلُّ نَلَق ذَلِكَ « »4وَ يَتأْتِي مَتا
يَاُلُّ نَلَيْهِ «.»5
( -)3مر في الكايث  1و  2من هذا الباب ،و في الباب  10من هتذه
األبواب.
( -)4تقام في الباب  8و  10من هذه األبواب.
( -)5ياتي ما يال نليه اطالقا في األبواب  18 -1من أبواب ميراث
األزواا.
وسائل الشيعة ،ج ،26ص39 :
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