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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

.بل هو الصحيح على ارقوي*•

531: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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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

عليى إن يد اليميي قسامة، فلو حلف سقط  دنواه بالنسبة إليته، و 
، *حلفالمدع  

ين هذا الكلف ي يا   في الخمسين، ب  ي با في اللوث من  مسو •
.غير هذا الكلف نلق األقو 

نها فيه نظر و إشكال، رن حلف المدع  ال قيمة لها ف  الجزام و م*•
!القصاص ف  وجه له و إن أفتى به جل الفقهام بل لعل كله  

531: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قتلاللو أياد 
د نليته لو أراد قت  ذي اللوث بعا الثبوت نليه بالقسامة يتر3مسألة •

نصف ديته، 
ليته و أراد قتلته يترد ن*المردودةعذا لو ثب  نلق اآل ر باليمين و •

.الاية نصف 
يميي  ن قد مر اإلشكال فيه ف  التعليق على المسيألة السيابقة و أ*•

.القصاصالمدع  ال قيمة لها ف  الجزام و منها 

531: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو كان لوث و بعض اروليام غائب و يفع الحاضر الدعوى إلى الحاك 

  لو عان لوث و بعض األولياء غائب و رفع الكاعتر التانو4مسألة •
كلفته يطالبه  مسين قسامة، و مع الفقتا يدنواه،و إلق الكاعل تسمع 

يثبت   مسين يمينا في العما، و في غيره نصفها حسب ما نرف ، و
،داحقه، و لل يجب انتظار سائر األولياء، و له ايستيفاء و لو قو

 532: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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لو كان لوث و بعض اروليام غائب و يفع الحاضر الدعوى إلى الحاك 

يبه، فتإذا ثل لو حضر الغائب و أراد استيفاء حقه قالوا حلف بقار نص•
لث و عان واحاا ففي العما  مس و نشرون، و إن عان اثنين فلك  ث

هكذا، و في الكسور يجبر بواحاة 
، *يمينهيكتم  ثبوت حق الغائب بقسامة الكاعر أو و •
الغائب بهتا و يكتم  التفصي  بين قسامة الكاعر فيقال بثبوت حقو •

ها، يمينه  مسين يمينا مع فقا القسامة فيقال بعام ثبوته ب

.هذا هو القول الكق*•

 532: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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لو كان لوث و بعض اروليام غائب و يفع الحاضر الدعوى إلى الحاك 

ة، و مع يكتم  ثبوت حق الغائب بضل يمين واحاة إلق ناد القسامو •
فقاها و يمين الكاعر عل حصته من األيمان، 

قتاها يكتم  نام ثبوت دنو  الغائب إي بخمسين قسامة، و متع فو •
و يكلف  مسين يمينا عالكاعر، و لو عان الغائتب أزيتا متن واحتا
، ادنق الجميع عفاهل  مسين قسامة أو  مسين يمينا من جميعهل

نه، ايحتمايت األ ير سيما إذا ثب  حقه بخمسين يمينا مأقو  •
.*األولياءيأتي ايحتمايت مع قصور بعض و •
ع إليى ككونه  مجنوني  أو غير بالغي  و وليه  غير حاضر فيرجي*•

.نفس المسألة

 532: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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لو كذّب أحد الوليي  فاحبه
ا إذا لو عذ ب أحا الوليين ااحبه لل يقاح فتي اللتوث فيمت5مسألة •

عان  أمارات نلق القت ،
نعل ي يبعا القاح إذا عان اللتوث بشتاها واحتا متثال، و المقامتات •

.مختلفة

 532: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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لفهلو مات الول  قبل إقامة القسامة أو قبل ح
لو مات الولي قب  إقامة القسامة أو قبت  حلفته قتام وارثته6مسألة •

فعليه إذا أراد إثبات حقه القستامة، و متع فقتاها ،مقامه في الانو 
ان  مسون أو  مس و نشرون يمينا، و إن مات الولي في أثناء األيم

للوارث فالظاهر لزوم استئناف األيمان، و لو مات بعا عمال العاد ثب 
.حقه من غير يمين

 532: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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ه شهد اثنان أنيث  لو حلف المدع  مع اللوث 
غائباكان 

ان أنه لو حلف الماني مع اللوث و استوفق الاية ثل شها اثن7مسألة •
تبط  مكبوسا عذلك فه  أو عان غائبا غيبة ي يقار معها نلق القت 

  الخصومة بذلك و استعيات الاية أم ي مجال للبينة بعا فصالقسامة 
،*الثانيباليمين؟ فيه تردد، و األرجح 

نعل لو نلل ذلك وجاانا بطل  القسامة و استعيات الاية، •
تعمتا لو اقتص بالقسامة أو الكلف أ ذت منه الاية لو لل يعتترف بو •

.الكذب، و إي اقتص منه

و ارفح هو ارول*•

 533: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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ا قتلته أن»: لو استوفى حقه بالقسامة فقال آخر
«منفردا

عتان ان فت« أنا قتلته منفردا»: لو استوفق حقه بالقسامة فقال آ ر8مسألة •
لته الرجتوع إلتق المقتر إي إذا فليس الماني حلف وحاه أو مع القسامة

امة، و ي با عذ ب نفسه و ااد المقر، و حينئذ ليس له العم  بمقتضق القس
ف إن لل يكلف و قلنا بعام لتزوم حلفته و عفتق حلتو من رد ما استوفاه، 

ب قومه فإذا ادنق جزما فكذلك ليس له الرجوع إلق المقر إي متع تكتذي
جاز له الرجتوع إلتق*عذلكإن ادنق ظنا و قلنا بسماع دنواه و نفسه، 

يكتذ ب ثبوت الخيار لو لتلالظاهر المقر و جاز العم  بمقتضق القسامة، و 
.نفسه و رجع نن جزمه إلق الترديا أو الظن

قسيامة يشيترط في  القد مر ف  المسألة الثامنة ف  كمية القسامة أنيه *•
.و يكون حلفه ع  جزم و عل ، و ال يكف  الظ عل  الحالف،

531: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو اتهي  يجيل بالقتيل و اليتمس اليول  مي  
الحاك  حبسه

يكضر لو اتهل رج  بالقت  و التمس الولي من الكاعل حبسه حتق9مسألة •
إذا عتان الرجت  ممتن يوثتق بعتام إي *إجابتتهالبينة فالظتاهر جتواز 

.لهيخلق سبيأيام و لو أ ر الماني إقامة البينة إلق ستة ، **فراره

.بسببللحاك  -أي اللوث-التهمةإن حصلت *•

:وطفيجوز للحاك  حبس المته  بالقتل ستة أيام بث ثة شر**•
.التماس المدع  حبسه. 1•
.حصول اللوث للحاك . 2•
.عدم كون المته  مم  يوثق بعدم فرايأل. 3•

531: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قصاص النفس

سقصاص النف

في الموجب

الشرائط 
ه المعتبرة في

ما يثبت به 

كيفية 
االستيفاء

508: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
في عيفية ايستيفاءالقول •
نا و قت  العما يوجب القصاص نينا، و ي يوجب الاية ي ني1مسألة •

و ، **لايتةافلو نفا الولي القود يسقط و ليس له مطالبة ،*تخييراي 
ليس للولي غيرها،***نفسهلو بذل الجاني 

.هذا هو الحك  ف  الخطو  ارولى*•
.بل لو عفى الول  القود، يثبت الدية**•
ه بيأي اليجوز للجان  بذل نفسه بل يجب عليه تخليي  نفسي***•

.طريق يمك ، نع  ليس للول  إجباي الجان  بإعطام الدية

534-533: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
ثبت  و ي ت، *نامتهلو نفا الولي بشرط الاية فللجتاني القبتول و و •

و لتو نفتا الاية إي برعاه، فلو رعي بها يسقط القود و تثب  الايتة،
ب  ستقط بنكو التعليق فإذا قعان  بشرط الاية اح نلق األاح، و لو 

،**هبإنطائالقود، و لو عان الشرط إنطاء الاية لل يسقط القود إي 
نفسيه اليجوز للجان  بذل نفسه بل يجب عليه تخليي قد مر أنه *•

.ةبأي طريق يمك ، نع  ليس للول  إجباي الجان  بإعطام الدي
العفو رن العفو بشرط الدية أو إعطام الدية معناأل إلتزام الول  بي**•

بشرط إلتزام الجيان  بالديية أو إعطيام الديية و هيذي  اإللتيزامي 
طاً حتى قيل المتقابلي  عقد يجب الوفام به فيصح و ليس ايقاعاً مشرو

.فيه إشكال أو منع

534-533: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
، و قيت  ***و ي يجب نلق الجاني إنطاء الايتة لختالص نفسته•

.****يجب لوجوب حفظها

.حكمهقد مر ***•
.و هو الصحيح****•

534-533: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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ناق اليجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو 

لتل لو النتاقص،فيجوز التصالح نلق الاية أو الزائا نليها أو 2مسألة •
ب  اح، و للجاني القبول، فإذا ق، *جازيرض الولي إي بأععاف الاية 

.و يجب نليه الوفاء

جيان  ال يجوز للول  أن يطالب بأكثر م  الدية، نع  يجب عليى ال*•
.أن يخل  نفسه بأي طريق يمك  و لو بإعطام أضعات الدية

 534: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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التليف ال يجوز للحاك  أن يقض  بالقصاص ما لي  يثبيت أن
كان بالجناية

لتلتف ي يجوز للكاعل أن يقضي بالقصاص ما لل يثبت  أن ا3مسألة •
عان بالجناية،

ر الجتاني فإن اشتبه نناه و لل يقل بينة نلق ذلك و لتل يثبت  بتإقرا•
ع يتا اقتصر نلق القصاص أو األرش في الجناية ي النفس، فتإذا قطت
نايتة ي شخص و لل يعلل و لو بالبينة أو اإلقرار أن القت  حصت  بالج

.يجوز القت 

 534: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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يرث القصاص م  يرث المال
يرث القصاص من يرث المال ناا الزوا و الزوجة فإنهما ي4مسألة •

يستكقان قصااا،
ي يرث القصاص اي وة و األ وات متن األم و متن : و منهل من قال•

يتقرب بها، 
.شبهقي  ليس للنساء قود و ي نفو و إن تقربن باألب، و األول أو •

534: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يرث الديية مي  ييرث الميال حتيى اليزوج و 
الزوجة

ي يرثالزوجة،نعل يرث الاية من يرث المال حتق الزوا و 5مسألة •
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

534: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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ميع إذن والي  لليول  إال عدم جواز المبادي  
المسلمي 

األحوط نام جتواز المبتادرة للتولي إذا عتان منفتردا إلتق 6مسألة •
و من في الطرف إي مع إذن والي المسلمين، ب  ي يخلسيما القصاص

.ةقوة و لو بادر فللوالي تعزيره، و لكن ي قصاص نليه و ي دي

534: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
لو عان أولياء الام أعثتر متن واحتا فتاألقو  نتام جتواز 7مسألة •

ع  واحا بمعنق عرب،ي *الوليايستيفاء إي باجتماع الجميع و إذن 
نه و نن جمع أ، **أحااإياه، ب  بمعنق إذنهل ألحا منهل أو توعيلهل 

من المبادرة، و ي يتوقف نلق إذن اآل ر، لكتن يضتلك   منهل يجوز 
، بت  حصص من لل يأذن، و األول أقو ، نعل لو بادر و استبا فال قود

.عزيرهالسالم تنليه ***نليه حصص البقية مع نام ايذن، و لإلمام 
.ال ول  الميتالمسلمي وال  أي *•
.بل اإلستيفام موكول إلى وال  المسلمي **•
لجامع أي لوال  المسلمي  سوام كان اإلمام المعصوم أو الفقيه ا***•

للشرائط
 535: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
حا إذا عان للمقتول أولياء متعا دون فه  يجوز لك   وا(: 135مسألة )•

فيته منهل ايقتصاص من القات  مستتقال و بتاون إذن البتاقين أو ي؟
(.1)وجهان، األظهر هو األو ل 

158: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج؛ ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
•______________________________

و هتو « 1»الشيخ في المبستوط و الختالف : وفاقاً لجمانة منهل( 1)
و القاعتي و الكيتاري و ابنتيالهتا  المككي  نن أبي نلي و نلل 

، بت  «3»، ب  في مجمع البرهان نسبته إلق األعثر «2»حمزة و زهرة 
، بت  و الخالف و الغنية و ظاهر المبسوط اإلجماع نليهالمرتضق نن 

.نن الشيخ في الخالف نسبته إلق أ بار الفرقة
.43/ الجنايات179: 5، الخالف 54: 7المبسوط ( 1)•
.289: 42حكاه في الجواهر ( 2)•
.430: 13مجمع الفائاة و البرهان ( 3)•

158: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج؛ ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد

الفاعت  و الشتهياان و الفاعت  المقتااد و : و  الفاً لجمانتة، متنهل•
.«5»أن ه المشهور : ، ب  في غاية المرام«4»األردبيلي و الكاشاني 

ة ، الشهياان في اللمعة الامشقية و شرحها الروعت622: 3القوانا ( 4)•
: 13، مجمع الفائتاة و البرهتان 445: 4، التنقيح الرائع 95: 10البهية 
.289: 42، و حكاه في الجواهر نن الكاشاني 430431

.402: 4غاية المرام ( 5)•

158: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج؛ ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد

حّق االقتصاص
يكون قائماً 

بالمجموع

و بالجامع على نح
صرف الوجود

و بالجامع على نح
.االنحالل

158: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج؛ ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد

حّق االقتصاص
يكون قائماً 

كحّق الخياربالمجموع

و بالجامع على نح
صرف الوجود

و بالجامع على نح
.االنحالل

158: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج؛ ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
هو أن  حق  ايقتصاص ي يخلو من أن يكتون: الوجه في ما ذعرناهو •

، أو قائماً بالمجموع عكق  الخيار، أو بالجامع نلق نكو ارف الوجتود
.بالجامع نلق نكو اينكالل

158: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج؛ ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
•______________________________
ة فهو مضافاً إلق أن ه ي دلي  نليه، ب  هو  الف ظاهر اآلي: أم ا األو ل

إن ه يمكن الكريمة عما سنشير إليه ينافي حكمه وعع القصاص، حيث
عه إلق نفو أحا األولياء مج اناً، أو مع أ ذ الاية، و ميتوس   أن للقات  

و يسقط حق  ايقتصاص من اآل رين، فلو قت  واحتا متنهل الجتاني
تتزام الكال هذه عان قتله ظلماً فعليه القصاص، و هو مم ا ي يمكن ايل

.به

159-158: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج؛ ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
فهو أيضاً عذلك، حيث إن  يزمه هتو ستقوط القصتاص: أم ا الثانيو •

.بإسقاط واحا منهل
 َ وَ مَتن  قتت ت»فهو األظهر، فإن ه الظاهر من اآلية الكريمة : أم ا الثالثو •

.«1« »مَظ لتوماً فَقَا  جَعَل نا ل وَل يِّه  ستل طاناً
•______________________________

.33: 17اإلسراء ( 1)

 159: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج، ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
فيثب  لكت   أن  الككل المجعول لطبيعي  الولي ينك   بانكالله،: بتقريب•

فرد من أفراده حق  مستق   عما هو الكتال فتي ستائر متوارد انكتالل 
الككل بانكالل موعونه، 

ي يقاس ذلك بكق  الخيار فإن ه حق  واحتا ثابت  للمتور ث نلتقو •
لتك منه هذا الكق  الواحا، فال مكالة يكون ذيتلق ق الفرض و الوارث 

لمجموع الورثة بما هو مجموع، 
حق تا هذا بخالف حق  ايقتصاص فإن ه مجعول للولي  ابتااءً، و عونهو •

.واحااً أو متعا داً بتعا د موعونه تابع لايلة دليله

 159: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج، ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
الل ته ا سأل  أبا نبت: تال نليه أيضاً اكيكة أبي ول اد الكناط، قالو •

ريا أنا أت: نن رج  قتت   و له أتم  و أب و ابن، فقال ايبن( نليه السالم)
أنتا: أنا أتريا أن أنفتو، و قالت  األتم : أن أقت  قات  أبي، و قال األب

س من فليعط ايبن أتم  المقتول السا: فقال»: قال»أتريا أن آ ذ الاية، 
و الاية و يعطق ورثة القات  الساس من الاية حتق  األب التذي نفتا

.«2« »ليقتله
.1ح 52أبواب القصاص في النفس ب / 113: 29الوسائ  ( 2)•

 159: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج، ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
بتا قل  ألبتي ن: ي تعارعها اكيكة نبا الرحمن في حايث قالو •

ا رجالن قتال رجال نمااً و له ولي ان، فعفتا أحت(: نليه السالم)ه ٰ  ال  
طير  إذا عفا بعض اروليام دُيئ عنهما القتيل، و: فقال»قال الولي ين، 

، و اد   الباقي متن أموالهمتا إلتق عنهما م  الدية بقدي حصّة م  عفا
.«1« »الذين لل يعفو

 160: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج، ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد

ميتر قضتق أ: قتال»( نليه الستالم)و معتبرة أبي مريل نن أبي جعفر •
و ،فيم  عفا مي  ذي سيه  فيإنّ عفيوأل جيائز( نليه السالم)المؤمنين 

رفع ننهل يعطق بقي تهل الاية و ي: قضق في أربعة إ وة نفا أحاهل قال
.«2« »بكص ة الذي نفا

 160: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج، ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
نليته )أن  نلي تاً »: معتبرة إسكاد بن نم ار، نتن جعفتر، نتن أبيتهو •

و ائز م  عفا ع  الدم م  ذي سه  له فيه فعفوأل ج: عان يقول( السالم
.«3« »سقط الام و تصير دية و يرفع ننه حص ة الذي نفا

أبتو أبو حنيفتة و: ألن  هذه الروايات موافقة للمشهور بين العام ة منهل•
.فتكم  نلق التقي ة« 4»ثور و ظاهر مذهب الشافعي 

ق نكو هي ثبوت حق  ايقتصاص لك   واحا من األولياء نل: فالنتيجة•
صاص، ايستقالل، و يترت ب نلق ذلك جواز مبادرة ع   منهل إلق ايقت

.فال يتوق ف نلق إذن اآل رين

 160: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج، ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
•______________________________

.1ح 54أبواب القصاص في النفس ب / 115: 29الوسائ  ( 1)
.2ح 54أبواب القصاص في النفس ب / 115: 29الوسائ  ( 2)•
.4ح 54أبواب القصاص في النفس ب / 116: 29الوسائ  ( 3)•
: 12، الكاوي الكبير 1213: 6، ايم 242243: 7باائع الصنائع ( 4)•

.134135: 2، الوجيز 443: 18، المجموع 102

 160: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج، ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
: هنا شي ءبقي •
و هو أن  ما ذعرناه من اينكالل إن ما هو فيما إذا عان حق  ايقتصاص•

مجعولًا ابتااءً لألولياء، 

 160: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج، ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
أم ا إذا عان مجعولًا لهل من جهة اإلرث و اينتقال من المي ت ، عمتا و •

اص إذا قطع الجاني يا أحاٍ متعم ااً فمات المجني  نليته قبت  ايقتصت
حتق  ه ات فاقاً، فإن  حق  القصاص ينتق  إلق ورثته ي مكالة، و بمتا أن ت

سقوط فيثب  لمجموع الورثة عكق  الخيار، و يترت ب نلق ذلكواحا 
واز حق  ايقتصاص بإسقاط واحا منهل، عما أن ه يترت ب نليه نتام جت

اقتصااه باون إذن اآل ترين، ثتل  إن ته إذا ستقط حتق  ايقتصتاص 
 المستلل ي بإسقاط البعض فللباقين مطالبة الاية من الجاني، فإن  حق 

. يذهب هاراً

 160: موسوعة، ص42مبان  تكملة المنهاج، ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
•______________________________

أم ا القول األو ل الذي قو اه فتي المتتن، فهتو ظتاهر المكق تق فتي ( 1)
و المقتااد « 3»و الشهياين « 2»، و مككي نن الفاع  «1»الشرائع 

، بت  نتن غايتة المترام أن ته «6»و الكاشاني « 5»و األردبيلي « 4»
. «7»المشهور 

و نتن « 9»و الختالف « 8»الثاني مككي نن الشيخ في المبسوط و •
و الكيتاري « 12»و القاعتي « 11»و نلل الهتا  « 10»أبي نلي 

ه ، ب  في مككي البرهان نسبت«1»و زهرة «14»و ابني حمزة « 13»
إلق أ بار األعثتر، بت  نتن المرتضتق و الختالف و الغنيتة و ظتاهر 

رقة أيضاً، المبسوط اإلجماع نليه، ب  نن الخالف نسبته إلق أ بار الف

299: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة ف  شر  تحرير الوسيلة 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
•______________________________

.1002/ 4: شرائع اإلسالم( 1)
.299/ 2: ، قوانا األحكام255/ 2: تكرير األحكام( 2)•
.95/ 10: ، الروعة البهية179: اللمعة الامشقية( 3)•
.445/ 4: التنقيح الرائع( 4)•
.430431/ 13: مجمع الفائاة و البرهان( 5)•
.139/ 2: مفاتيح الشرائع( 6)•
.402/ 4: غاية المرام( 7)•
.72و 54/ 7: المبسوط( 8)•
.42مسألة 179/ 5: الخالف( 9)•
.88/ 11: حكق ننه في مفتاح الكرامة( 10)•
.336/ 10: حكق ننه في رياض المسائ ( 11)•
.88/ 11: حكق ننه في مفتاح الكرامة( 12)•
.493: إاباح الشيعة( 13)•
.432: الوسيلة( 14)•
.406: غنية النزوع( 1)•

299: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة ف  شر  تحرير الوسيلة 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
•______________________________

و أي اه بأمور عثيرة، قوّاأل فاحب الجواهر و 
ااً عان له القصاص نلق التغليب، و لذا إذا نفا األولياء إل ا واحعبناء . 1•

القصاص، مع أن  القات  قا أحرز بعض نفسه، 
بأن ه إذا جاز القصاص مع نفو البتاقين و إحتراز القاتت  بعتضو . 2•

.نفسه، فمع السكوت أو الجه  و نام اإلحراز أولق
هل نلتق بأن  ثبوت السلطان للولي يقتضي تسل ط ع   واحتا متنو . 3•

.ذلك منفرداً، عما هو مقتضق اإلعافة، و إل ا لل يتل له السلطان

 300: القصاص، ص-تفصيل الشريعة ف  شر  تحرير الوسيلة 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
أن  بأن  الباقين إم ا أن يرياوا قتله أو الايتة أو العفتو، و الفترضو . 4•

ه، فان  األو ل قا حص ، و الاية مبذولة من القات ، و العفو باد في مكل 
.المقصود به المثوبة و هي موجودة

الل ته بأن ه مخالف لما أجمع نليه العام ة أو معظمهل التذين جعت  و . 5•
.الرشا في  الفهل

 300: القصاص، ص-تفصيل الشريعة ف  شر  تحرير الوسيلة 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
ل و بأن  اشتراك الكق  المزبور ليس نلق حسب غيتره متن األمتوا. 6•

شتتراعه التي ي يجوز التصر ف فيها باون إذن الشريك، ب  المراد من ا
 أن ته أن  لك   واحا منهل استيفاؤه، ي عونه بينهل نلتق الكصتص، و ي

حق  للمجموع من حيث عونه عتذلك، عترورة نتام تعق ت  األو ل، و 
لته ي منافاة الثاني لبقائه مع نفو البعض، و غترم الايتة ان متا هتو لالي

.«2»يشتراعه 
.289290/ 42: جواهر الكالم( 2)•

 300: القصاص، ص-تفصيل الشريعة ف  شر  تحرير الوسيلة 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
ه ي لكن  الظاهر أن ه ي تنهض هذه األتمور إلثبات القول الثتاني، فإن تو •

الكق  لألولياء المتعا دين بنكو الشرعة، ثبوت في  فاء 
إن ه متن قا  رجنا نن مقتضق قاناتها باإلعافة إلق نفو البعض، فو •

ة إلتق الواعح أن  نفو البعض ي يوجب سقوط حق القصتاص بالنستب
غيره، 

ة أم ا مع نام إحراز العفو فال مجال للخروا نن مقتضاها باإلعتافو •
إلق لزوم إحراز إذن الشريك و رعاه لعام الالي  نليه، 

 300: القصاص، ص-تفصيل الشريعة ف  شر  تحرير الوسيلة 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
ما أفاده متن الوجتوه و المؤي تاات ي يصتلح لتذلك، فتإن  جتواز و •

ع السكوت القصاص مع نفو الباقين ي يقتضي بنكو األولوية للجواز م
ف ي و نام اإلحراز،  صوااً مع أن  حق  القصاص يترت تب نليته التشت

ال يستتلزم بالنسبة إلق األولياء، و مع العفو ي يبقق مجال للتشتف ي، فت
.ذلك الجواز في اورة نام اإلحراز أالًا فضلًا نن األولوية

 300: القصاص، ص-تفصيل الشريعة ف  شر  تحرير الوسيلة 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
•..........
مفادهتا ثبتوت الستلطان باإلعتافة إلتق ولتي  « 2»اآلية الكريمة و •

مع نام المقتول ظلماً، و أم ا أن  هذه السلطنة ثابتة بنكو اإلطالد حت ق
.إحراز موافقة اآل ر، فال ديلة لها نليها

و و من الممكن ألج  حصول التشف ي لته أن يكتون يستتناد القتت •
، ٰ  فققصاص المقتول أم ا إذناً و إم ا توعيلًا ما لًا في ذلك عما ي يخ
التشف ي فإن ه مع حصول القت  بمجر ده و لو عان من األجنبي ي يتكق ق

.بوجه
•______________________________

.33: 17اإلسراء ( 2)
 301: القصاص، ص-تفصيل الشريعة ف  شر  تحرير الوسيلة 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
فتي الظاهر عون ايشتراك في المقام إن ما هو نلق حسب ايشتراكو •

ي األموال، غاية األمر قا نرف  الخروا نن مقتضق قاناة الشرعة فت
ه مورد نفو البعض فقط، و ي وجه للخروا ننته باإلعتافة إلتق هتذ

.الجهة أيضاً

 301: القصاص، ص-تفصيل الشريعة ف  شر  تحرير الوسيلة 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
إن ه ظهر مم ا ذعرنا أن  مك  النزاع بين القتولين متا إذا أراد بعتضثل  •

حتراز األولياء المبادرة إلق إنمال حق  القصاص و استيفائه، مع نام إ
أو الاية أو العفو مجاناً، أو متع إحترازالقصاص مراد الباقين من جهة 

ة و أم ا مع إحراز مراد الباقين و أنه هي الاي. أن  مرادهل أيضاً القصاص
. أو العفو فال شبهة في جواز استيفاء األو ل القصاص

ييتا قا نرف  أن  من جملة الوجوه المذعورة في الجواهر بعنوان التأو •
ا في هو الككل بأولوية المقام من اورة اإلحراز المذعورة، و إن ناقشن

.األولوية ب  المساواة عما مر 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
•______________________________

نلق ما ذعر من بيان مكت   النتزاع ي يبقتق مجتال لالستتايل بتبعضو 
، حيث استال  لما ا تاره من القول «1»الروايات، عما انعه بعض األنالم 

بتي الثاني مضافاً إلق جملة من الوجوه المذعورة في الجتواهر بصتكيكة أ
ه أتم  و نن رج  قت  و ل( نليه الس الم)الل ه سأل  أبا نبا : ول اد الكن اط قال

يا أن أنا أتر: أنا أتريا أن أقت  قات  أبي، و قال األب: أب و ابن؟ فقال ايبن
فلتيعط ايبتن أتمَّ: فقتال: قتال. أنا أتريا أن آ ذ الايتة: أنفو، و قال  األتم 

ق  المقتول الساس من الاية، و يعطي ورثة القات  الستاس متن الايتة حت
ألن  مورد هذه الرواية اتورة إحتراز متراد « 2»األب الذي نفا، و ليقتله 

ين الجميع و نام تعل ق إرادة غير ايبن بالقصاص، و هتو متستالل نليته بت
الجواهر، القولين، فال ديلة للرواية نلق حكل المقام إل ا بالنكو المذعور في

.و قا نرف  نام تماميته

 302: القصاص، ص-تفصيل الشريعة ف  شر  تحرير الوسيلة 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
لمبتادرة ي إن ه تظهر ثمرة القولين في التعزير، فعلق القتول بجتواز اثلَّ •

در مجال للتعزير، و نلق القتول بالعتام عمتا فتي المتتن يعتز ر المبتا
يتر فتي يرتكاب الخالف و فع  غير المشروع، بناء نلق ثبوت التعز

ع   معصية، و قا مر  البكث فيه في 
•______________________________

.135مسألة 129130/ 2: مباني تكملة المنهاا( 1)
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
.1ح 52، أبواب القصاص في النفس ب 83/ 19: وسائ  الشيعة( 2)•
 303: القصاص، ص-تفصي  الشريعة في شرح تكرير الوسيلة •
[لو تشاح  األولياء في مباشرة القت  و تكصي  اإلذن8مسألة ]•
لو تشاح  األولياء في مباشرة القت  و تكصي  اإلذن يقرع بينهل، و لو8مسألة •

•______________________________
.«1»عتاب الكاود 

ثر احتمال ترت ب القصاص نلق القول بعام جواز المبادرة، ألن ه استوفق أع« 3»و من تبعه « 2»و ه  يكون هنا ثمرة أت ر  أم ي؟ حكي نن الفاع  •
ذي ي ريتب فتي إن ه يكون مث  قت  األجنبي للقاتت  الت: -من حق ه، فهو نادٍ في الزائا نلق حق ه، فيترت ب نليه القصاص، ب  قا يقال نلق هذا القول

.ترت ب القصاص نليه
ايرورة جبوو لكن  الظاهر عما في المتن نام ترت ب القصاص بناء نلق هذا القول أيضاً؛ ألن  مجر د نام جواز المبادرة قب  وعوح مراد الباقين ي ي•

عتة إلتق هتو المراجالقات  معصوماً و مكترماً باإلعافة إلق من يريا القصاص، ب  هو مهاور الام بالنسبة إليه، غاية األمر ثبوت تكليف في البتين، و
.الباقين و ايستئذان، و نليه فال مجال يحتمال ثبوت القصاص بوجه

شي ء ليه إنطاءثل إن ه نلق تقاير القول بجواز المبادرة ه  يكون عمان حصص من لل يأذن مترت باً نلق إنمال القصاص و متفر ناً نليه، فال يجب ن•
هو األو ل، و يمكن استفادة الثتاني متن « 4»من قب  القصاص، أو أن  الضمان ثاب  قب  اإلنمال، فيجب نليه اإلنطاء في هذا الكال؟ ظاهر الجواهر 

.، فتاب رةلجهاكيكة أبي ول اد المتقا مة، حيث أن  ظاهرها جواز القت  بعا إنطاء الساسين، و الظاهر أن ه ي فرد بين موردها و بين المقام من هذه ا
•______________________________

.330331: تفصي  الشريعة، عتاب الكاود( 1)
.299/ 2: قوانا األحكام( 2)•
.230/ 15: ، مسالك األفهام445/ 4: التنقيح الرائع( 3)•
.291/ 42: جواهر الكالم( 4)•
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
بَابت أَنَّهت إ ذَا نَفَا بَع ضت ال أَو ل يَتاء  نَتن  ال قَات ت   أَو  طَلَتبَ الاِّيَتة52َ« 1»•

فَل ل بَاق ي ال ق صَاصت بَع اَ رَدِّ فَاع    الاِّيَة 
متكَمَّات ب نت يَع قتوبَ نَن  نَل يِّ ب ن  إ ب رَاه يلَ نَن  أَب يته  وَ« 2»-35282-1•

نَن  متكَمَّا  ب ن  يَك يَق نَن  أَح مَاَ ب ن  متكَمَّاٍ جَم يعاً نَن  اب ن  مَك بتوبٍ نَتن  
 وَ سَأَل  ت أَبَا نَب ا  اللَّه  ع نَن  رَجت ٍ قتت ت َ وَ لَتهت أتمٌّ: أَب ي وَلَّادٍ ال كَنَّاط  قَالَ

نَتا وَ قَتالَ ال تأَبت أَ-فَقَالَ ال اب نت أَنَا أتر يات أَن  أَق تت َ قَات  َ أَب ي-أَبٌ وَ اب نٌ
قَالَ فَقَتالَ -وَ قَالَ   ال أتمُّ أَنَا أتر يات أَن  آ تذَ الاِّيَةَ-أَن فتوَ« 3»( أتر يات أَن )

اتسَ م تنَ الاِّيَتة  ات ت   وَ يتع ط تي وَرَثَتةَ ال قَ-فَل يتع ط  ال اب نت أتمَّ ال مَق تتول  الستُّ
.الَّذ ي نَفَا وَ ل يَق تتل هت-السُّاتسَ م نَ الاِّيَة  حَقَّ ال أَب 

113: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
وَ نَن  متكَمَّا  ب ن  يَك يَق نَن  أَح مَاَ ب ن  متكَمَّتاٍ نَتن  « 4»-35283-2•

حَابِهِ بَعْضِ أَفْنَل يِّ ب ن  حَا ياٍ وَ اب ن  أَب ي نتمَي رٍ نَن  جَم ي   ب ن  دَرَّااٍ نَن  
هتمَا وَ فَعَفَا أَحَتات-إ لَق أَم ير  ال متؤ م ن ينَ ع ف ي رَجت ٍ قتت  َ وَ لَهت وَل يَّان يَفَعَهُ

 رَدَّ قَتَت َ وَ-قَالَ إ ن  أَرَادَ الَّذ ي لَل  يَع فت أَن  يَق تتت َ-أَبَق ال آ َرت أَن  يَع فتوَ
.ن ص فَ الاِّيَة  نَلَق أَو ل يَاء  ال مَق تتول  ال متقَاد  م ن هت

وَ الَّذ ي قَب لَتهت « 5»وَ رَوَاهت الصَّاتودت ب إ س نَاد ه  نَن  جَم ي   ب ن  دَرَّااٍ نَك وَهت •
.ب إ س نَاد ه  نَن  ال كَسَن  ب ن  مَك بتوبٍ م ث لَهت

113: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
•______________________________

أحاديث3فيه 52الباب -(1)
، و التهتذيب 5306-138-4، و الفقيته 2-356-7الكافي -(2)•

10-175-686.
.ليس في المصار-(3)•
.694-177-10، و التهذيب 1-356-7الكافي -(4)•
.5305-138-4الفقيه -(5)•
.8-358-7الكافي -(6)•

113: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
وَ نَن هت نَن  أَح مَتاَ نَتن  اب تن  مَك بتتوبٍ نَتن  نَب تا  « 6»-35284-3•

اً وَ سَأَل تتهت نَن  رَجت ٍ قَتَ َ رَجتلَي ن  نَم ا: نَب ا  اللَّه  ع قَالَأَب ي الرَّح مَن  نَن 
 ت الَّذ ي فَقَالَ يَق تت-فَعَفَا أَو ل يَاءت أَحَا ه مَا وَ أَبَق ال آ َرتونَ قَالَ-لَهتمَا أَو ل يَاءت
.وَ إ ن  أَحَبُّوا أَن  يَأ  تذتوا الاِّيَةَ أَ َذتوا ال كَا يثَ-لَل  يَع فت

وَ عَذَا ال كَا يثَان  اللَّذَان  « 1»وَ رَوَاهت الشَّي خت ب إ س نَاد ه  نَن  أَح مَاَ ب ن  متكَمَّاٍ •
وَ يَأ ت ي مَا ظَتاه رتهت ال متنَافَتاةت « 2»وَ يَأ ت ي مَا يَاتلُّ نَلَق ذَل كَ : قَب لَهت أَقتولت

. «4»وَ نتبَيِّنت وَج هَهت « 3»

 114: ، ص29وسائل الشيعة، ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
.991-263-4، و ايستبصار 688-176-10التهذيب -(1)•
متن 55و فتي البتاب 54من الباب 2و 1ياتي في الكايثين -(2)•

.هذه األبواب

 114: ، ص29وسائل الشيعة، ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
5و 4و 3، و في األحاديث 53من الباب 1ياتي في الكايث -(3)•

.من هذه األبواب54من الباب 
.من هذه األبواب54من الباب 3ياتي في ذي  الكايث -(4)•
•

•

 114: ، ص29وسائل الشيعة، ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
 إ ذَا لَل  بَابت أَنَّهت إ ذَا نَفَا بَع ضت ال أَو ل يَاء  لَل  يَجتز  ل ل بَاق ي ال ق صَاصت54« 4»•

يتؤَدُّوا فَاع  َ الاِّيَة 
متكَمَّات ب نت يَع قتوبَ نَن  متكَمَّا  ب ن  يَك يَق نَن  أَح مَتاَ « 5»-35287-1•

أَب ي قتل  ت ل : ب ن  متكَمَّاٍ نَن  اب ن  مَك بتوبٍ نَن  نَب ا  الرَّح مَن  ف ي حَا يثٍ قَالَ
-ن  قَالَوَ لَهت وَل يَّان  فَعَفَا أَحَات ال وَل يَّي -نَب ا  اللَّه  ع رَجتلَان  قَتَلَا رَجتلًا نَم ااً

وَ طتتر حَ نَن هتمَتا م تنَ-دُيِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ-إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَامِفَقَالَ 
ل  وَ أَدَّيَا ال بَاق يَ م ن  أَم وَال ه مَتا إ لَتق الَّتذ ينَ لَت-الاِّيَة  ب قَا ر  ح صَّة  مَن  نَفَا

.يَع فتوا

115: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
ن  وَ نَن  نَل يِّ ب ن  إ ب رَاه يلَ نَن  أَب يه  نَن  اب ن  فَضَّالٍ نَ« 6»-35288-2•

ق: يتونتسَ ب ن  يَع قتوبَ نَن  أَب ي مَر يَلَ نَن  أَب ي جَع فَترٍ ع قَتالَ أَم يترت قَضتَ
ق ف ت-فَإ نَّ نَف وَهت جَتائ زٌ-ال متؤ م ن ينَ ع ف يمَن  نَفَا م ن  ذ ي سَه لٍ ي وَ قَضتَ

 ب ك صَّة  وَ يتر فَعت نَن هتل -قَالَ يتع طَق بَق يَّتتهتل  الاِّيَةَ-أَر بَعَة  إ   وَةٍ نَفَا أَحَاتهتل 
.الَّذ ي نَفَا

•______________________________
.من الباب اآلتي من هذه األبواب3ياتي في ذي  الكايث -(1)

115: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
.996-265-4، و ايستبصار 690-176-10التهذيب -(2)•
.من هذه األبواب55ياتي ما يال نليه بعمومه في الباب -(3)•
أحاديث5فيه 54الباب -(4)•
، و 688-176-10، و التهتتتتذيب 8-358-7الكتتتتافي -(5)•

.991-263-4ايستبصار 

115: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
، و 693-177-10، و التهتتتتذيب 6-357-7الكتتتتافي -(6)•

.989-262-4ايستبصار 

115: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
وَ نَن هت نَن  أَب يه  نَن  نَل يِّ ب ن  حَا ياٍ نَن  جَم ي   ب تن  « 1»-35289-3•

وَ لَتهت -دَرَّااٍ نَن  زترَارَةَ نَن  أَب ي جَع فَرٍ ع ف ي رَجتلَي ن  قَتَلَا رَجتلًا نَم تااً
يِئَ عَنْهُمَا إِذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ الْأَوْلِيَامِ دُ-وَل يَّان  فَعَفَا أَحَات ال وَل يَّي ن  فَقَالَ

 م ن  وَ أَدَّيَا ال بَاق يَ-وَ طتر حَ نَن هتمَا م نَ الاِّيَة  ب قَا ر  ح صَّة  مَن  نَفَا-الْقَتْلُ
.وَ قَالَ نَف وت عت ِّ ذ ي سَه لٍ جَائ زٌ-أَم وَال ه مَا إ لَق الَّذ ي لَل  يَع فت
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
وَ عَتذَا الَّتذ ي قَب لَتهت وَ « 2»رَوَاهت الشَّي خت ب إ س نَاد ه  نَن  نَل يِّ ب ن  إ ب رَاه يلَ وَ •

ال أَوَّلَ ب إ س نَاد ه  نَن  أَح مَاَ ب ن  متكَمَّاٍ 

ةِ إِذَا لَ ْ يُؤَدِّ الْبَاقِ  فَاضِلَ الدِّيَعَلَى مَا « 3»حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُألُ : أَقُولُ•
تِحْبَابِوَ يُمْكِ ُ حَمْلُيهُ عَلَيى « 4»لِمَا تَقَدَّمَ  بَةِ إِلَيى بَياقِالِاسيْ   بِالنِّسيْ
.الْأَوْلِيَامِ
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد

ن  متكَمَّات ب نت ال كَسَن  ب إ س نَاد ه  نَن  الصَّفَّار  نَن  ال كَسَ« 5»-35290-4•
ب ن  متوسَق نَن  غ يَاث  ب ن  عَلُّوبٍ نَن  إ س كَادَ ب ن  نَمَّارٍ نَن  جَع فَترٍ نَتن 

عَف وتهت فَ-أَب يه  أَنَّ نَل ي اً ع عَانَ يَقتولت مَن  نَفَا نَن  الاَّم  م ن  ذ ي سَه لٍ لَهت ف يه 
.وَ يتر فَعت نَن هت ح صَّةت الَّذ ي نَفَا« 6»-جَائ زٌ وَ سَقَطَ الاَّمت وَ تَص يرت د يَةً
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
.«7»قَا  تَقَاَّمَ وَج هتهت : أَقتولت•

•______________________________
.7-357-7الكافي -(1)

.990-263-4، و ايستبصار 687-175-10التهذيب -(2)•
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
، و جتواهر الكتالم 97-95-10راجع شرح اللمعة الامشقية -(3)•

42-288.
.من هذه األبواب52تقام في الباب -(4)•
.995-264-4، و ايستبصار 695-177-10التهذيب -(5)•
.الاية-في المصار-(6)•
.تقام في ذي  الكايث السابق من هذا الباب-(7)•
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لو كان أوليام الدم أكثر م  واحد
متكَمَّات ب نت نَل يِّ ب ن  ال كتسَي ن  قَالَ قَتا  رتو يَ أَنَّتهت إ ن  نَفَتا « 1»-35291-5•

.ار تَفَعَ ال قَوَدت« 2»وَاح اٌ م نَ ال أَو ل يَاء  
وَ يَأ ت ي مَا يَاتلُّ « 4»وَ تَقَاَّمَ مَا يَاتلُّ نَلَق ذَل كَ « 3»قَا  نَرَف  َ وَج هَهت : أَقتولت•

.«5»نَلَي ه  
.5307-139-4الفقيه -(1)•
.نن الام-في المصار زيادة-(2)•
.من هذا الباب3تقام في الكايث -(3)•
.من هذه األبواب52تقام في الباب -(4)•
من الباب اآلتي من 1ياتي ما يال نلق بعض المقصود في الكايث -(5)•

.  هذه األبواب

117: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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