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كتاب القصاص

القصاص

في النفس 

فيما دونها
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قصاص النفس

سقصاص النف
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ه المعتبرة في
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القول فيما يثبت به القود

القول فيما 
وديثبت به الق

األول اإلقرار

نةالثاني البي

امةالثالث القس
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القسامة

امة القسالبحث في
في مقاصد

اللوث

كمية القسامة

القسامة أحكام

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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القسامة

امة القسالبحث في
في مقاصد

اللوث

كمية القسامة

في العمد خمسون
يمينا

ه في الخطأ و شبه
خمس و عشرون 

القسامة أحكام

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
في اللوثاألول •
قامت  ننتا الكتاعل نلتق اتاد المتاني *ظنيةو المراد به أمارة •

مع نام استجماع شرائط القبول، الشاهاين عالشاها الواحا أو 

نوعية ال شخصية و لذا ال بد أن يقيي  الحياك  هيذأل ارمياي  في  *•
ودأل المحكمة لو أنكر المدعى عليه وجود اللوث و الحاك  يعتقد وجي

.أو ادع  المدع  وجودأل و الحاك  ينكرأل
لجنية )و هذا يقتض  وجود جمع مي  العقي م مي  أفينات مختلفية •

.حتى يحكموا بوجود اللوث أو عدمه( التحكي 

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
عذا لو وجا متشكطا بامه و نناه ذو سالح نليه الام و •
وجا عذلك في دار قوم أو في مكلة منفردة نتن البلتا ي يتا  أو •

فيها غير أهلها أو في اف قتال مقاب  الخصل بعا المراماة، 
رق عند الحاك  توجب اللوث، م  غير في*ظنيةبالجملة كل أماي  و •

بي  ارسباب المفيد  للظ ، 
ق الموثتود اللوث بإ بار الصبي المميز المعتما نليه، و الفاسفيكص  •

.به في إ باره، و الكافر عذلك، و المرأة و نكوهل
.نوعية ال شخصية كما مر*•

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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المقصد الثان  ف  كمية القسامة
الثاني في عمية القسامةالمقصا •
ون و هي في العما  مسون يمينا، و في الخطأ و شبهه  مس و نشر•

.نلق األاح

528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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القسامةمقداي ع  إن نقصوا 
إن و إن عان له قوم بلغ مقاار القسامة حلف ع  واحا يمينا1مسألة •

ان و لتو عت،*القستامةنقصوا ننه عررت نليهل األيمان حتق يكملوا 
 مسة و القوم أعثر فهل مختارون في تعيين  مسين منهل في العما و

.نشرين في غيره

ا في  ارحوط عدم تحقق القسامة إال بقوم بلغ مقدايها فلو نقصيو*•
.قسامة

528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو ل  يك  للمدع  قسامة
عضا لو لل يكن للماني قسامة أو عان و لكن امتنعوا عال أو ب2مسألة •

مة، و من يوافقه إن عان، و عرر نليهل حتق تتل القساو حلف الماني
*.العادلو لل يوافقه أحا عرر نليه حتق يأتي بتمام 

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

528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو كان العدد ناقصا
إن عتان لو عان العاد ناقصا فه  يجب التوزيع نليهل بالستوية فت3مسألة •

يكلف ع  مرة و يتل ولي التام، أو نادهل نشرة يكلف ع  واحا  مسة
أي نكتو النقيصة، أولهل الخيرة بعا يمين ع  واحا، فلهل التوزيتع بيتنهل بت
ان فتي شاءوا؟ ي يبعا األ ير و إن عان األولق التوزيع بالسوية، نعل لو عت

ر واحاا فلهل التوزيع عسر عما إذا عان نادهل سبعة فبعا التوزيع بقي الكس
صتة الخيرة، و األولق حلف ولي الام في المفروض، بت  لتو قيت  إن النقي

عة فالبتاقي مطلقا نلق ولي الام أو أوليائه فليس ببعيا، فإذا عان العاد تست
اء عسر فهل  مسة يكلفها الولي أو األولياء، فإن عان في التوزيع بين األولي

س هتذا بالخيار، و لو وقع فيهل تشاح فال يبعا الرجوع إلق القرنتة، و لتي
.*نكوي

ة اال ال تتحقيق قسيامقد ظهر حكمه م  المسيألتي  السيابقتي  و أنيه *•
.بتحقق العدد

528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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ثالوايهل يعتبر ف  القسامة أن تكون م  
ه  يعتبر في القسامة أن تكتون متن التوارث فعتال أو فتي4مسألة •

يكفتي عونهتا متن قبيلتة أو طبقات اإلرث و لو لل تكن وارثتا فعتال
تبتار الماني و نشيرته نرفا و إن لل تكن من أقربائه؟ الظاهر نام ان
فتراد الوراثة فعال، نعل الظاهر انتبار ذلك في الماني، و أما ستائر األ

ألظهتر أن فايعتفاء بكونهل من القبيلة و العشتيرة غيتر بعيتا، لكتن ا
*أقربائهيكونوا من أه  الرج  و 

األقوي نام اشتراط شي ء فيها ستو  الموافقتة للمتا ني و نلمته*•
.بصاور القت  من الما نق نليه

529-528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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ثالوايهل يعتبر ف  القسامة أن تكون م  
عتبر فيه و الظاهر انتبار الرجولية في القسامة، و أما في الماني فال ت، •

، و مع نام العاد متن الرجتال ففتي عفايتة و إن كانت أحد المدعي 
ع تأم  و إشكال، فال با من التكرار بتين الرجتال، و متحلف  النساء 

النساء الفقا يكلف الماني تمام العاد و لو عان من 

529-528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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واحدأكثر م  المدعى عليهالمدع  أو لو كان 

لو عان الماني أعثر متن واحتا فالظتاهر عفايتة  مستين 5مسألة . •
ستامة و قسامة، و أما لو عان المانق نليه أعثر ففي عفاية  مستين ق

-نامها إشكال، و األوجه تعاد القسامة حسب تعتاد المتانق نليته
د  فلو عان اثنين يكلف ع  منهما متع قومته  مستين قستامة نلتق ر

*وجتهو إن عان ايعتفاء بالخمسين ي يخلتو متن -دنو  الماني
.لكن األول أوجه

.بل هو ارقوى و ارول خ ت اإلحتياط فاروجه تركه* •

529: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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الحلفيد 
لو لل يكلف الماني أو هو و نشيرته فلته أن يترد الكلتف 6مسألة •

أيضا  مسون قستامة، فليكضتر متن قومته فعليه نلق المانق نليه
وا أقت   مسين يشهاون ببراءته، و حلف ع  واحا ببراءته، و لو عتان
براءته من الخمسين عررت نليهل األيمان حتق يكملوا العاد، و حكل ب

قصااا و دية، و إن لل يكن له قسامة من قومه يكلف هتو  مستين
قستامة يمينا، فإذا حلف حكل ببراءته قصااا و دية، و إن لل تكن له

ق و نك  نن اليمين ألزم بالغرامتة، و ي يترد  فتي المقتام اليمتين نلت
.الطرف

530: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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تثبت القسامة ف  ارعضام مع اللوث
تثب  القسامة في األنضاء مع اللوث،7مسألة •
متا و ه  القسامة فيها  مسون في العما و  مس و نشرون في غيتره في•

يمينتا فتي بلغ  الجناية الاية عاألنف و الذعر و إي فبنسبتها من  مستين
يتة العما و  مس و نشرين في الخطأ و شبهه أو ستة أيمان فيمتا فيته د

النفس و بكسابه من الس  فيما فيه دون الاية؟
رج  األحوط هو األول، و األشبه هو الثاني، و نليه ففي اليا الواحاة أو ال•

نتتان و الواحاة و ع  ما فيه نصف الاية ثالث أيمان، و فيما فيته ثلثهتا اث
، فكينئتذ إذ ي تكسر اليمتين. هكذا و إن عان عسر في اليمين أعم  بيمين

الم في اإلابع الواحاة يمين واحاة، و عذا في األنملة الواحاة، و عتذا الكت
يمين بفي الجرح، فيجزي الس  بكسب النسبة و في الكسر يكم  

530: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يشترط ف  القسامة عل  الحالف
يكون حلفه نن جتزم و و الكالف،يشترط في القسامة نلل 8مسألة •

.نلل، و ي يكفي الظن

 531: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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 هل تقبل قسامة الكافر على دعواأل على المسل

و متاه  تقب  قسامة الكافر نلق دنواه نلق المسلل في الع9مسألة •
.*القبولالخطأ في النفس و غيرها؟ فيه  الف، و الوجه نام 

.األقو  قبولها* •

 531: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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هاال بد ف  اليمي  م  ذكر قيود يخرج الموضوع و مويد الحلف ع  اإلب

ي با في اليمين من ذعر قيتود يخترا الموعتوع و متورد10مسألة •
ذعر القات  و المقتتول و نستبهما و من الكلف نن اإلبهام و ايحتمال

ه نماا وافهما بما يزي  اإلبهام و ايحتمال، و ذعر نوع القت  من عون
.يودأو  طأ أو شبه نما، و ذعر اينفراد أو الشرعة و نكو ذلك من الق

 531: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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بالقسامةيثبت 
الثالث في أحكامهاالمقصا •
ق القاتت  الاية نلتو العما،يثب  القصاص بالقسامة في قت  1مسألة •

في الخطأ شبيه العما، و نلق العاقلة في الخطأ المكض، 
يتر تثب  في الخطأ المكض نلق القاتت  ي العاقلتة، و هتو غ: قي و •

.مرعي

531: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يثبت بالقسامة
ب ثب  اللوث و حلف الما ني القسامة فإن عان القتت  نمتاا وجتإذا •

بعا رد  القصاص سواء عان المانق نليه واحاا أو أعثر و يقت  الجميع
عليى إن كان القتيل خايام يثبيت الدييةفاع  نصيبهل من الايات و 

ة ال ميع فإنّ العاقلة إنّما يضم  الدية ميع البيّنيالقاتل ال على العاقلة
القسامة

254: ، ص2؛ ج (القديمة-ط )تحرير ارحكام الشرعية على مذهب اإلمامية 
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ةُالْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَ ُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَ
رَّ الْقَاتِ ُ بَابُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ إِلَّا مَا قَامَ ْ نَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ أَق9َ« 7»•

فَمِنْ مَالِهِ
مُكَمَّاُ بْنُ الْكَسَنِ بِإِسْنَادِهِ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ أَحْمَاَ بْنِ « 8»-35855-1•

و عَمْرِنَنْالْحُسَيْ ِ بْ ِ عُلْوَانَ نَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ نَنِ جَعْفَرٍ يَكْيَق نَنْ أَبِي
ا قَامَ ْ لَا تَعْقِ ُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا مَ: نَنْ زَيْاِ بْنِ نَلِيٍّ نَنْ آبَائِهِ ع قَالَبْ ِ خَالِدٍ 
ااَّةً وَ فَجَعَلَهُ فِي مَالِهِ  َ-قَالَ وَ أَتَاهُ رَجُ ٌ فَانْتَرَفَ نِنْاَهُ-نَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ

.لَلْ يَجْعَ ْ نَلَق الْعَاقِلَةِ شَيْئاً
.987-262-4، و ايستبصار 684-175-10التهذيب -(8)•

398: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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ةُالْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَ ُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَ

. «1»وَ رَوَاهُ الصَّاُودُ بِإِسْنَادِهِ إِلَق قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع •
.5311-141-4الفقيه -(1)•

 399: ، ص29وسائل الشيعة، ج 
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الحسي  ب  علوان الكلب  
الكسين بن نلوان الكلبي -116•
بي رويا نن أمواله  كوف  عام  و أخوأل الحس  يكنى أبا محمد ثقة •

نا و أولق نبا اهلل نليه السالم و ليس للكسن عتاب و الكسن أ ص ب
و للكستين عتتاب . رو  الكسين نن األنمت  و هشتام بتن نتروة

ي قتام رواياته أ برنا إجازة مكما بن نلي القزوينت( يختلف)تختلف 
حتاثنا :أ برنا أحما بن مكما بن يكيق قال: نلينا سنة أربعمائة قال

. نبا اهلل بن جعفر الكميري نن هارون بن مسلل ننه به

52/والحسي الحس باب/منهارلفباب/النجاش يجال
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الحسي  ب  علوان الكلب  
»« :الكسين بن نلوان-3499•
ة مويهل عوفي، نامي و أ وه الكسن يكنتق أبتا مكمتا، ثقت: الكلبي•

. رويا نن أبي نبا اهلل ع ذعره النجاشي
لتوثيتق و تقام في الكسن بن نلوان تتمة عالم النجاشي، و بيتان أن ا•

. راجع إلق الكسين ي إلق الكسن

31:  ص 6: الحديث ج يجالمعج 
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الحسي  ب  علوان الكلب  
و قتا 325ع  روايات الكسين بن نلوان الكلبي في الكتب األربعة  •

أبتي حتايثاً و 122الثقتةبن ظريتف بتن نااتح الكسن روي ننه 
حايثاً و إعثتار هتذين الثقتتين ننته دليت  نلتق 126الثقةالجوزاء 
.وثاقته

نرم افزاي دياية النوي، الحسي  ب  علوان الكلب : ياجع
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عمرو ب  خالد
ب بته مكما بن مسعود قال حاثني أبو نبا اهلل الشاذاني و عت-419•

ب المقري إلي قال حاثني الفض  قال حاثني أبي قال حاثنا أبو يعقو
اء و عان من عبار الزياية قال أ برنا نمرو بن  الا و عان متن رسست
جعفر الزياية نن أبي الجارود و عان رأس الزياية قال عن  ننا أبي

قتال ( ع)فلما نظر إليه أبو جعفر ( ع)جالسا إذ أقب  زيا بن نلي ( ع)
ن منزل نمرو بتن  التا عتاو هذا سيا أه  بيتي و الطالب بأوتارهل 

. و ذكر اب  فضال أنه ثقةننا مسجا سماك 

231-232/الجزمالثالث/الجزمارول/الكش يجال
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عمرو ب  خالد

و المتكص  مما ذعرناه، أن الرج  ثقة بشهادة ابن فضال•

94:  ص 13: الحديث ج يجالمعج 
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لو ادعى على اثني  و له على أحدهما لوث
ق ذي لو ادنق نلق اثنين و له نلق أحاهما لوث فبالنسبة إل2مسألة •

سبة إلتق الككل عما تقام من إثباته بخمسين قسامة، و بالنعان اللوث
ه و ي غيره عان  الانو  عسائر الاناوي، و اليمين نلق المانق نليت
لتق قسامة، فلو حلف سقط  دنواه بالنسبة إليته، و إن رد اليمتين ن

الماني حلف، 
ين هذا الكلف ي يا   في الخمسين، ب  ي با في اللوث من  مسو •

.غير هذا الكلف نلق األقو 

531: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو ادعى على اثني  و له على أحدهما لوث
وث ادنق نلق رجلين أنهما قتال رجال وليا له و له نلق أحاهما لفان •

و ي لوث له نلق اآل ر مث  أن عان أحاهما مع القتي  فتي التاار، و
ن اآل ر لل يكن في الاار، فإنه يكلف نلق من نليته اللتوث  مستي

ا قتوم يمينا و يستكق القود ننانا بشرط أن يرد نصتف الايتة، و ننت
نصف الاية، 

228: ، ص7المبسوط ف  فقه اإلمامية؛ ج 
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لو ادعى على اثني  و له على أحدهما لوث
نتا أما اآل ر فالقول قوله مع يمينه، فان حلف بري ء و إن نك  رددو •

الايتة اليمين نلق المانق فيكلف و يستكق القود، بشترط رد نصتف
متا ننانا، ألنه لو عان نليهما لوث حلف نليهما، و لو لتل يكتن نليه

لوث عان القول قولهما، فكذلك إذا عان نلق أحاهما لوث و ي لوث
.نلق اآل ر وجب أن يعطق ع  واحا منهما حكل نفسه

228: ، ص7المبسوط ف  فقه اإلمامية؛ ج 
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لو ادعى على اثني  و له على أحدهما لوث
الثالث في أحكامهاالمقصا •
لو ادنق نلق اثنين و له نلق أحاهما لوث حلتف  مستين يمينتا و•

و  يثب  دنواه نلق ذي اللوث و عان نلق اآل ر يمين واحاة عالان
.في غير الام ثل إن أراد قت  ذي اللوث رد نليه نصف ديته

211: ، ص4شرائع اإلس م ف  مسائل الح ل و الحرام؛ ج 
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لو ادعى على اثني  و له على أحدهما لوث
.«إلخ. لو اد نق نلق اثنين»: قوله•
نق قا نرف  أن أيمان القسامة مشروطة بالل وث، فإذا تعا د المتا ( 2)•

بت  عان الل وث حااال في الجميع حلف الما ني القسامة، و ثو نليه 
.القت  نليهما أو نليهل، و ترت ب نليه حكل القات  المتعا د

214: ، ص15مسالك ارفهام إلى تنقيح شرائع اإلس م؛ ج 
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لو ادعى على اثني  و له على أحدهما لوث

فتي و إن ا تص  الل وث بالبعض حلف القسامة نلق من حص  الل وث•
،نكرجانبه، و لل يكن له أن يكلف إلثبات القت  نلق اآل ر، ألنه م

ااء، و و الانو  مع نام الل وث عغيرها في أن اليمين نلق المنكر ابتت•
هي يمين واحاة ننتانا، فتإذا حلتف ثبت  القتت  نلتق ذي الل توث 

.بايشتراك و إن لل يثب  نلق الشريك

214: ، ص15مسالك ارفهام إلى تنقيح شرائع اإلس م؛ ج 
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لو ادعى على اثني  و له على أحدهما لوث
التولي  قتله مع دفع ما زاد نن جنايته من الاية، نمال بانتراففللولي  •

.بالشرعة
ينتا و لو نك  الما نق نليه باون الل وث نن اليمين حلف المتا ني يم•

. واحاة إلثباته نليه
في د وله في جملتة الخمستين، أو عونته  ارجتا ننهتا، القتوين و •

.السابقان فيما إذا تعا د الما نق نليه

214: ، ص15مسالك ارفهام إلى تنقيح شرائع اإلس م؛ ج 
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لو ادعى على اثني  و له على أحدهما لوث
لو ادنق نلق اثنين مثال و له نلق أحاهما لتوث حلتف  مستين و •

الد يمينا و ثبت  دنواه نلق ذي اللوث بال  الف و ي إشكال، إلطت
ه عان نلق اآل ر يمين واحاة عالانو  في غير التام أو فيتو األدلة 

بال لوث، و احتمال وجوب الخمسين هنا مع نام دنو  اللتوث عمتا 
توهمه بعض الناس في غاية السقوط، 

ن رد حينئذ فإذا حلفها انافع  ننه الانو  عما في عت  منكتر، فتاو •
اليمين نلق الماني حلف، و عذا لتو نكت  بنتاء نلتق نتام القضتاء 
بمجرده، و نلق ع  حال ي يتقام الماني هنا إجمانتا عمتا نرفت  

.الكالم فيه سابقا

266: ، ص42جواهر الك م ف  شرح شرائع اإلس م؛ ج 
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لو ادعى على اثني  و له على أحدهما لوث
نهتا في المسالك في د وله في جملة الخمسين أو عونه  ارجا ننعل •

.القوين السابقان في ما إذا تعاد المانق نليه
 فتي و فيه أن القولين في ما إذا تعاد المانق نليه مع وجود اللوث ي•

 ما لية مث  الفرض الذي فيه اليمين المردودة أو يمين النكول التي ي
اعح، لها في يمين اللوث، فالمتجه نام د ولها نلق القولين، عما هو و

ب  هو أيضا غير اليمين المردودة نلق متاني اللتوث، فتان احتمتال
.وجوب الخمسين فيه أيضا ي يخلو من وجه

266: ، ص42جواهر الك م ف  شرح شرائع اإلس م؛ ج 
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لو ادعى على اثني  و له على أحدهما لوث
ه نصتف إن أراد قت  ذي اللوث بعا الثبوت نليه بالقسامة رد نليتثل •

اليمين ديته ينترافه بأنه أحا القاتلين، و عذا لو ثب  نلتق اآل تر بت
.المردودة و أراد قتله

266: ، ص42جواهر الك م ف  شرح شرائع اإلس م؛ ج 
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