 1400-7-21كتاب القصاص

1

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.
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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
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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.
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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.
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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 !
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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.
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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،
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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.
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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.
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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 .
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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
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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.
34

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.
35

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.

36

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.

37

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 .

38

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.

39

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص534 :

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.

40

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص534 :

عدم جواز المبادي لليول إال ميع إذن والي
المسلمي

• مسألة  6األحوط نام جتواز المبتادرة للتولي إذا عتان منفتردا إلتق
القصاص سيما في الطرف إي مع إذن والي المسلمين ،ب ي يخلو من
قوة و لو بادر فللوالي تعزيره ،و لكن ي قصاص نليه و ي دية.

41

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص534 :

•

•
•
•
42

لو كان أوليام الدم أكثر م واحد
مسألة  7لو عان أولياء الام أعثتر متن واحتا فتاألقو نتام جتواز
ايستيفاء إي باجتماع الجميع و إذن الولي*،ي بمعنق عرب ع واحا
إياه ،ب بمعنق إذنهل ألحا منهل أو توعيلهل أحاا** ،و نن جمع أنه
يجوز لك منهل المبادرة ،و ي يتوقف نلق إذن اآل ر ،لكتن يضتمن
حصص من لل يأذن ،و األول أقو  ،نعل لو بادر و استبا فال قود ،بت
نليه حصص البقية مع نام ايذن ،و لإلمام ***نليه السالم تعزيره.
* أي وال المسلمي ال ول الميت.
** بل اإلستيفام موكول إلى وال المسلمي .
*** أي لوال المسلمي سوام كان اإلمام المعصوم أو الفقيه الجامع
للشرائط
تحرير الوسيلة ،ج ،2ص535 :

تشاح اروليام
• مسألة  8لو تشاح األولياء في مباشرة القتت و تكصتي ايذن يقترع
بينهل،و لو عان بينهل من ي يقار نلق المباشرة لكن أراد الا ول فتي
القرنة ليوع قادرا في ايستيفاء يجب إد اله فيها*.

• * قييد ميير في المسييألة السييابقة أن اإلسييتيفام موكييول إلييى والي
المسلمي  ،ف معنى لتشاح اروليام ف مباشير القتيل إال إذا أوكيل
الول المباشر إل اروليام و ل يبي المباشر و هو بعيد رنيه يجيب
عليه تعيي المباشر فتأمل.
43

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص535 :

شرائط اإلستيفام

• مسألة  9ينبغي* لوالي المسلمين أو نائبه أن يكضتر ننتا ايستتيفاء
شاهاين نالين فطنين نارفين بمواقعه و شرائطه احتياطتا ،و إلقامتة
الشهادة إن حصل منازنة بين المقتص و أولياء المقتص منه،
• و أن يعتبر اآللة لئال تكون مسمومة موجبة لفستاد البتان و تقطعته و
هتكه ننا الغس أو الافن ،فلو نلل مسموميتها بما يوجب الهتتك ي
يجوز استعمالها في قصاص المؤمن ،و يعزر فانله.
• * أي يستحب فيما إذا ل يك احتمال المنازعة بي المقت و اوليام
المقت منه محتم ً احتماالً معتني بيه و إال يجيب يعايية للعدالية
اإلثباتية.
44

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص535 :

شرائط اإلستيفام

• مسألة  9ينبغ لوال المسلمي أو نائبيه أن يحضير عنيد االسيتيفام
شاهدي عدلي فطني عايفي بمواقعه و شرائطه احتياطيا ،و إلقامية
الشهاد إن حصلت منازعة بي المقت و أوليام المقت منه،
• و أن يعتبر اآللة لئال تكون مسمومة موجبة لفستاد البتان و تقطعته و
هتكه ننا الغس أو الافن ،فلو نلل مسموميتها بما يوجب الهتتك ي
يجوز استعمالها في قصاص المؤمن ،و يعزر فانله.

45

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص535 :

شرائط اإلستيفام

• مسألة 9
• ينبغ لوال المسلمي أو نائبيه أن يحضير عنيد االسيتيفام شياهدي
عدلي فطني عايفي بمواقعه و شرائطه احتياطا ،و إلقامية الشيهاد
إن حصلت منازعة بي المقت و أوليام المقت منه،
• و أن يعتبر اآللة لئال تكون مسمومة موجبة لفستاد البتان و تقطعته و
هتكه ننا الغس أو الافن ،فلو نلل مسموميتها بما يوجب الهتتك ي
يجوز استعمالها في قصاص المؤمن ،و يعزر فانله.

46

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص535 :

شرائط اإلستيفام
•
•
•

•
•
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قوله« :و ينبغي لإلمام أن يكضر ننا ايستيفاء .إلخ».
( )1في هذه الجملة مسائ :
األولق :يستحبّ لإلمام أن يكضتر ننتا استتيفاء القصتاص شتاهاين
نارفين بمواقعة و شرائطه ،احتياطا في الاماء،
و ليشهاا إذا أنكر المقتص ايستيفاء،
و لئلا يكتاا إلق القضاء فيه بعلمه نلق تقاير أن يكون الترافتع إليته،
فيخرا من عايض التهمة المستناة إلق القضاء بعلمه.

مسالك ارفهام إلى تنقيح شرائع اإلس م؛ ج ،15ص234-233 :

شرائط اإلستيفام

• ( )1أما الككل األول فالالي نليه عما في المتن ،أولًا رناية ايحتياط
في الاماء لئلا يقت غير المستكق و يقتص منه ،و ثانياً إقامة الشتهادة
إن حصل منازنة بعااً،
• و لكن ي با من التنبيه نلق أمرين:

48

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص305 :

شرائط اإلستيفام

• أحدهما :إن رناية ايحتياط و رفع المنازنة ي ينكصر طريقهمتا فتي
زماننا بإحضار شاهاين مع األوااف المذعورة ،ألنهما يتكققان بسبب
ضبط حك الحاك و كتابته و حفظ المكتوب و الثبت ف الدفتر ميع
جميع الخصوفيات،
• و لع اينكصار عان في األزمنة السابقة التي لتل تتعتارف عتابتة فتي
المكاعل و لل يكن الككل مكتوباً و ي مضبوطاً في دفتر أالًا.

49

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص305 :

شرائط اإلستيفام

• ثانيهما :إن التعبير بكلمة «ينبغي» ه المراد به االستحباب أو مجترد
اإليشاد،
• و ي مجال يستفادة األول من طريق التسامح في أمر النتاب للتزوم
ثبوت األمر و لو بطريق ععيف حتق يجبتر بقانتاة التستامح ،لكنته
يمكن ايستفادة من طريق األمر بايحتياط الثاب في الشرع صوااً
في الاماء ،و نليه فال يبعا ايستكباب.

50

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص305 :

شرائط اإلستيفام

• مسألة  9ينبغي لوالي المستلمين أو نائبته أن يكضتر ننتا ايستتيفاء
شاهاين نالين فطنين نارفين بمواقعه و شرائطه احتياطتا ،و إلقامتة
الشهادة إن حصل منازنة بين المقتص و أولياء المقتص منه،
• و أن يعتبر اآللة لئ تكون مسمومة موجبة لفساد البيدن و تقطعيه و
هتكه عند الغسل أو الدف  ،فلو عل مسموميتها بما يوجب الهتيك ال
يجوز استعمالها ف قصاص المؤم  ،و يعزي فاعله.

51

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص535 :

شرائط اإلستيفام

• و ينبغ لإلمام أن يكضر ننا ايستيفاء شتاهاين فطنتين احتياطتا و
إلقامة الشهادة إن حصل مجاحاة
• و يعتبر اآللة لئ تكون مسمومة صواا في قصاص الطترف و لتو
عان مسمومة فكصل منها جناية بسبب الستل عتمنه و يمنتع متن
ايستيفاء باآللة الكالة تجنبا للتعذيب و لو فع أساء و ي شيء نليه.

52

شرائع اإلس م ف مسائل الح ل و الحرام؛ ج ،4ص214 :

شرائط اإلستيفام

• و ينبغي لإلمام إحضار شاهاين نلق ايستيفاء ،لئلتا يجكتا المجنتي
نليه ايستيفاء،
• و يعتبر اآللة « »3لئلّا تكون عالة أو مسمومة.

• ( .)3أي ي حظ اإلمام اآللة الّت يستوفى بها.

53

تحرير ارحكام الشرعية على مذهب اإلمامية (ط  -الحديثة)؛ ج ،5ص491 :

شرائط اإلستيفام

• و ينبغي لإلمام إحضار شاهاين نارفين،
• و اعتباي اآللة ،فيضم المقت ّ ف الطرت لو جنى سمّها .و يمنع مي
االستيفام باآللة ،و لو فعل أسام.

54

تلخي

المرام ف معرفة ارحكام(حلّى ،ع مه)؛ ص343 :

شرائط اإلستيفام

• و ينبغي لإلمام إحضار شاهاين نارفين ننا ايستيفاء احتياطتا ،لئلتا
تقع مجاحاة.
• و يعتبر اآللة بحيث ال تكون مسمومة و كانت الجناية نفسا فقد أسام
و استوفى و ال ش م عليه.

55

قواعد ارحكام ف معرفة الح ل و الحرام؛ ج ،3ص627-626 :

شرائط اإلستيفام

• الثانية :ي يجوز ايستيفاء باآللة المسمومة ،ألنه يفسيد البيدن ،و قتا
يفضي إلق القطع و عسر الغسل و الدف  ،و لما فيه من هتك الحرمة.
• و لو لل يكص ذلك منه نادة إي بعا الافن احتم جوازه و إن عتره،
ألنه ليس فيه زيادة نقوبة و تفوي «.»1و األولق نموم المنع.

56

مسالك ارفهام إلى تنقيح شرائع اإلس م؛ ج ،15ص234 :

شرائط اإلستيفام

• و أما الككل الثاني و هو أنه ينبغتي للتوالي أو نائبته انتبتار اآللتة و
ا تبارها لئلا تكون مسمومة ،فالوجه فيه هتو ترتتب فستاد البتان و
تقطع األنضاء نليه ،و هو يوجب الهتك و تعسر الغس و الافن،
• و ي سبي إلق استفادة االستحباب في هذا الككتل ،بت الظتاهر أنته
لمجرد اإليشاد ،عما ي يخفقٰ.

57

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص305 :

شرائط اإلستيفام

• و أما الككل الثالث المتعلق بالمباشتر للقصتاص ،و هتو نتام جتواز
استعمال اآللة المسمومة مع العلل بكونها عذلك ،فالوجه فيه هو ترتب
فساد البان و التقطع نليه نوناً ،و هو يوجب الهتك ،و ي شبهة في أن
هتك المؤمن حرام و لو في حال الموت.
• و ذعر في المبسوط أنه بمنزلة جناية نليه بعا استيفاء القصاص ،فهتو
عما لو قتله ثل ناد فقطعه أو حرقه «.»1
• نعل لو عان التقطع حاالًا بعا الافن ي يوجب ذلك الهتك بوجه.

58

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص305 :

شرائط اإلستيفام

• و أما مسألة تعسر الغس فال تقتضي الكرمة بوجه ،لتقدّم غسله عليى
القصاص أولًا ،ألنه ي يغس بعا موته ،و نتام عتون تعستره موجبتاً
للكرمة ثانياً.
• ثل إن حرمة استعمال اآللة المسمومة ثابتة فيما لو عان الجناية واقعة
بمث هذه اآللة أيضاً ،ألن وقونها بمثلها ي يوجتب جتواز القصتاص
بمثله ،عما سيأتي في المسائ اآلتية.
• ثل إن مقتضق ثبوت الكرمة استكقاد العام للتعزير ،عمتا فتي ستائر
موارد ثبوت التعزير.
59

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص305 :
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