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قتلاللو أراد 
د عليره لو أراد قتل ذي اللوث بعد الثبوت عليه بالقسامة ير 3مسألة •

نصف ديته، 
ليره و أراد قتلره ير د ع*الم دودةكذا لو ثبت على اآلخ  باليمين و •

.الدية نصف 
يمأي  ن قد مر اإلشكال فيه في التعليق على المسأللة السأابقة أ أ*•

.القصاصالمدعي ال قيمة لها في الجزاء أ منها 

531: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو كان لوث أ بعض األألياء غائب أ رفع الحاضر الدعوى إلى الحاكم

ى لو كان لوث و بعض األولياء غائب و رفع الحاضر  الردعو4مسألة •
حلفره يطالبه خمسين قسامة، و مع الفقرد يدعواه،و إلى الحاكم تسمع 

يثبرت خمسين يمينا في العمد، و في غي ه نصفها حسب ما ع فت، و
،داحقه، و لم يجب انتظار سائ  األولياء، و له االستيفاء و لو قو

 532: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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لو كان لوث أ بعض األألياء غائب أ رفع الحاضر الدعوى إلى الحاكم

يبه، فرذذا ثم لو حض  الغائب و أراد استيفاء حقه قالوا حلف بقدر نص•
لث و كان واحدا ففي العمد خمس و عش ون، و إن كان اثنين فلكل ث

هكذا، و في الكسور يجب  بواحدة 
، *يمينهيحتمل ثبوت حق الغائب بقسامة الحاض  أو و •
الغائب بهرا و يحتمل التفصيل بين قسامة الحاض  فيقال بثبوت حقو •

ها، يمينه خمسين يمينا مع فقد القسامة فيقال بعدم ثبوته ب

.هذا هو القول الحق*•

 532: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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لو كان لوث أ بعض األألياء غائب أ رفع الحاضر الدعوى إلى الحاكم

ة، و مع يحتمل ثبوت حق الغائب بضم يمين واحدة إلى عدد القسامو •
فقدها و يمين الحاض  ضم حصته من األيمان، 

قردها يحتمل عدم ثبوت دعوى الغائب إال بخمسين قسامة، و مرع فو •
و يحلف خمسين يمينا كالحاض ، و لو كان الغائرب أييرد مرن واحرد
، ادعى الجميع كفاهم خمسين قسامة أو خمسين يمينا من جميعهم

نه، االحتماالت األخي  سيما إذا ثبت حقه بخمسين يمينا مأقوى •
.*األولياءيأتي االحتماالت مع قصور بعض و •
ع إلأى ككونهم مجنوني  أأ غير بالغي  أ أليهم غير حاضر فيرجأ*•

.نفس المسللة

 532: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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لو كذّب أحد الوليي  صاحبه
ا إذا لو كذّب أحد الوليين صاحبه لم يقدح فري اللروث فيمر5مسألة •

كانت أمارات على القتل،
نعم ال يبعد القدح إذا كان اللروث بشراهد واحرد مرث ، و المقامرات •

.مختلفة

 532: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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لفهلو مات الولي قبل إقامة القسامة أأ قبل ح
لو مات الولي قبل إقامة القسامة أو قبرل حلفره قرام وارثره6مسألة •

فعليه إذا أراد إثبات حقه القسرامة، و مرع فقردها ،مقامه في الدعوى
ان خمسون أو خمس و عش ون يمينا، و إن مات الولي في أثناء األيم

للوارث فالظاه  لزوم استئناف األيمان، و لو مات بعد كمال العدد ثبت
.حقه من غي  يمين

 532: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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ه شهد اثنان أنأثم لو حلف المدعي مع اللوث 
غائباكان 

ان أنه لو حلف المدعي مع اللوث و استوفى الدية ثم شهد اثن7مسألة •
تبطل محبوسا كذلك فهل أو كان غائبا غيبة ال يقدر معها على القتل

ل الخصومة بذلك و استعيدت الدية أم ال مجال للبينة بعد فصالقسامة 
،*الثانيباليمين؟ فيه ت دد، و األرجح 

نعم لو علم ذلك وجدانا بطلت القسامة و استعيدت الدية، •
تعمرد لو اقتص بالقسامة أو الحلف أخذت منه الدية لو لم يعتر ف بو •

.الكذب، و إال اقتص منه

أ األصح هو األأل*•

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

كران ان فر« أنا قتلته منف دا»: لو استوفى حقه بالقسامة فقال آخ 8مسألة •
لره ال جروإ إلرى المقر  إال إذا فليس المدعي حلف وحده أو مع القسامة

امة، و ال بد كذّب نفسه و صدق المق ، و حينئذ ليس له العمل بمقتضى القس
ف إن لم يحلف و قلنا بعدم لرزوم حلفره و كفرى حلرو من رد ما استوفاه، 

ب قومه فذذا ادعى جزما فكذلك ليس له ال جوإ إلى المق  إال مرع تكرذي
جاي له ال جروإ إلرى*كذلكإن ادعى ظنا و قلنا بسماإ دعواه و نفسه، 

يكرذّب ثبوت الخيار لو لرمالظاه  المق  و جاي العمل بمقتضى القسامة، و 
.نفسه و رجع عن جزمه إلى الت ديد أو الظن

قسأامة يشأتر  فأي القد مر في المسللة الثامنة في كمية القسامة أنأه *•
.أ يكون حلفه ع  جزم أ علم، أ ال يكفي الظ علم الحالف،

531: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو اتهأم رجأل بالقتأل أ الأتمس الأولي مأ  
الحاكم حبسه

يحض  لو اتهم رجل بالقتل و التمس الولي من الحاكم حبسه حتى9مسألة •
إذا كران ال جرل ممرن يوثرق بعردم إال *إجابترهالبينة فالظراه  جرواي 

.لهيخلى سبيأيام و لو أخ  المدعي إقامة البينة إلى ستة ، **ف اره

.بسببللحاكم -أی اللوث-التهمةإن حصلت *•

:أ فيجوز للحاكم حبس المتهم بالقتل ستة أيام بثالثة شر**•
.التماس المدعي حبسه. 1•
.حصول اللوث للحاكم. 2•
.عدم كون المتهم مم  يوثق بعدم فراره. 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 كيفية االستيفاءالقول •
نا و قتل العمد يوجب القصاص عينا، و ال يوجب الدية ال عي1مسألة •

و ، **لديرةافلو عفا الولي القود يسقط و ليس له مطالبة ،*تخيي اال 
ليس للولي غي ها،***نفسهلو بذل الجاني 

.هذا هو الحكم في الخطوة األألى*•
.بل لو عفى الولي القود، يثبت الدية**•
ه بألی اليجوز للجاني بذل نفسه بل يجب عليه تخلأي  نفسأ***•

.طريق يمك ، نعم ليس للولي إجبار الجاني بإعطاء الدية

534-533: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
ثبرت و ال ت، *عدمرهلو عفا الولي بش ط الدية فللجراني القبرول و و •

و لرو عفرا الدية إال ب ضاه، فلو رضي بها يسقط القود و تثبت الديرة،
بل سرقط بنحو التعليق فذذا قكان  بش ط الدية صح على األصح، و لو 

،**هبذعطائالقود، و لو كان الش ط إعطاء الدية لم يسقط القود إال 
نفسأه اليجوز للجاني بذل نفسه بل يجب عليه تخلأي قد مر أنه *•

.ةبلی طريق يمك ، نعم ليس للولي إجبار الجاني بإعطاء الدي
العفو ألن العفو بشر  الدية أأ إعطاء الدية معناه إلتزام الولي بأ**•

بشر  إلتزام الجأاني بالديأة أأ إعطأاء الديأة أ هأذي  اإللتأزامي 
طاً حتى قيل المتقابلي  عقد يجب الوفاء به فيصح أ ليس ايقاعاً مشرأ

.فيه إشكال أأ منع

534-533: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قتل العمد يوجب القصاص
، و قيرل ***و ال يجب على الجاني إعطاء الديرة لخر ص نفسره•

.****يجب لوجوب حفظها

.حكمهقد مر ***•
.أ هو الصحيح****•

534-533: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 



21

ناق اليجوز التصالح على الدية أأ الزائد عليها أأ 

لرم لو النراقص،فيجوي التصالح على الدية أو الزائد عليها أو 2مسألة •
بل صح، و للجاني القبول، فذذا ق، *جايي ض الولي إال بأضعاف الدية 

.و يجب عليه الوفاء

جأاني ال يجوز للولي أن يطالب بلكثر م  الدية، نعم يجب علأى ال*•
.أن يخل  نفسه بلی طريق يمك  أ لو بإعطاء أضعاف الدية

 534: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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التلأف ال يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لأم يثبأت أن
كان بالجناية

لتلرف ال يجوي للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبرت أن ا3مسألة •
كان بالجناية،

ر الجراني فذن اشتبه عنده و لم يقم بينة على ذلك و لرم يثبرت برذق ا•
ع يرد اقتص  على القصاص أو األرش في الجناية ال النفس، فرذذا قطر
نايرة ال شخص و لم يعلم و لو بالبينة أو اإلق ار أن القتل حصرل بالج

.يجوي القتل

 534: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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يرث القصاص م  يرث المال
ي ث القصاص من ي ث المال عدا الزوج و الزوجة فذنهما ال4مسألة •

يستحقان قصاصا،
ال ي ث القصاص االخوة و األخوات مرن األم و مرن : و منهم من قال•

يتق ب بها، 
.شبهقيل ليس للنساء قود و ال عفو و إن تق بن باألب، و األول أو •

534: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يرث الديأة مأ  يأرث المأال حتأى الأزأج أ 
الزأجة

ال ي ثالزوجة،نعم ي ث الدية من ي ث المال حتى الزوج و 5مسألة •
منها االخوة و األخوات من قبل األم، بل مطلق من يتق ب بهرا علرى

.األقوى، لكن االحتياط في غي  االخوة و األخوات حسن

534: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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مأع إنن أالأي للأولي إال عدم جواز المبادرة 
المسلمي 

األحوط عدم جرواي المبرادرة للرولي إذا كران منفر دا إلرى 6مسألة •
و من في الط ف إال مع إذن والي المسلمين، بل ال يخلسيما القصاص

.ةقوة و لو بادر فللوالي تعزي ه، و لكن ال قصاص عليه و ال دي

534: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو كان أألياء الدم أكثر م  أاحد
لو كان أولياء الدم أكثر  مرن واحرد فراألقوى عردم جرواي 7مسألة •

كل واحد بمعنى ض ب،ال *الولياالستيفاء إال باجتماإ الجميع و إذن 
نه و عن جمع أ، **أحداإياه، بل بمعنى إذنهم ألحد منهم أو توكيلهم 

من المبادرة، و ال يتوقف على إذن اآلخ ، لكرن يضرلكل  منهم يجوي 
، برل حصص من لم يأذن، و األول أقوى، نعم لو بادر و استبد ف  قود

.عزي هالس م تعليه ***عليه حصص البقية مع عدم االذن، و لإلمام 
.ال ألي الميتالمسلمي أالي أی *•
.بل اإلستيفاء موكول إلى أالي المسلمي **•
لجامع أی لوالي المسلمي  سواء كان اإلمام المعصوم أأ الفقيه ا***•

للشرائط
 535: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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تشاح األألياء
قر إ لو تشاح األولياء في مباش ة القترل و تحصريل االذن ي8مسألة •

ول فري لو كان بينهم من ال يقدر على المباش ة لكن أراد الدخبينهم،و 
.*فيهاالق عة ليوكل قادرا في االستيفاء يجب إدخاله 

اإلسأأتيفاء موكأأول إلأأى أالأأي قأأد مأأر فأأي المسأأللة السأأابقة أن *•
نا أأكأل المسلمي ، فال معنى لتشاح األألياء في مباشأرة القتأل إال إ
نأه يجأب الولي المباشرة إلي األألياء أ لم يبي  المباشر أ هو بعيد أل

.عليه تعيي  المباشر فتلمل

 535: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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شرائط اإلستيفاء
يفاء ينبغي لوالي المسرلمين أو نائبره أن يحضر  عنرد االسرت9مسألة •

إلقامرة ش ائطه احتياطرا، وو ه بمواقعشاهدين عدلين فطنين عارفين 
الشهادة إن حصلت منايعة بين المقتص و أولياء المقتص منه، 

قطعره و أن يعتب  اآللة لئ  تكون مسمومة موجبة لفسراد البردن و تو •
ك ال هتكه عند الغسل أو الدفن، فلو علم مسموميتها بما يوجب الهتر

.يجوي استعمالها في قصاص المؤمن، و يعزر فاعله

535: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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شرائط اإلستيفاء
تياطرا و لإلمام أن يحض  عند االستيفاء شراهدين فطنرين احينبغيو •

إلقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة 
و لرو يعتب  اآللة لئ  تكون مسمومة خصوصا في قصراص الطر فو •

مرن كانت مسمومة فحصلت منها جناية بسبب السرم ضرمنه و يمنرع
. شي ء عليهاالستيفاء باآللة الكالة تجنبا للتعذيب و لو فعل أساء و ال

214: ، ص4شرائع اإلسالم في مسائل الحالل أ الحرام؛ ج 
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شرائط اإلستيفاء
لمجنريّ ينبغي لإلمام إحضار شاهدين على االستيفاء، لئلّرا يجحرد او •

عليه االستيفاء، 
.لئلّا تكون كالّة أو مسمومة« 3»يعتب  اآللة و •

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

491: ، ص5؛ ج (الحديثة-  )تحرير األحكام الشرعية على مذهب اإلمامية 
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شرائط اإلستيفاء
ينبغي لإلمام إحضار شاهدين عارفين، و •
منع مرن و ي. اعتبار اآللة، فيضمن المقتصّ في الط ف لو جنى سمّهاو •

.االستيفاء باآللة، و لو فعل أساء

343: ؛ ص(حلّى، عالمه)متلخي  المرام في معرفة األحكا
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شرائط اإلستيفاء
اطرا، لئلّرا ينبغي لإلمام إحضار شاهدين عارفين عند االستيفاء احتيو •

.تقع مجاحدة
ا فقد أسراء يعتب  اآللة بحيث ال تكون مسمومة و كانت الجناية نفسو •

.و استوفى و ال شي ء عليه

627-626: ، ص3قواعد األحكام في معرفة الحالل أ الحرام؛ ج 
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شرائط اإلستيفاء
9مسألة •
اهدي  لوالي المسلمي  أأ نائبأه أن يحضأر عنأد االسأتيفاء شأينبغي •

لشأهادة شرائطه احتياطا، أ إلقامأة اأ ه بمواقععدلي  فطني  عارفي  
إن حصلت منازعة بي  المقت  أ أألياء المقت  منه، 

قطعره و أن يعتب  اآللة لئ  تكون مسمومة موجبة لفسراد البردن و تو •
ك ال هتكه عند الغسل أو الدفن، فلو علم مسموميتها بما يوجب الهتر

.يجوي استعمالها في قصاص المؤمن، و يعزر فاعله

535: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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شرائط اإلستيفاء
.«إلخ. و ينبغي لإلمام أن يحض  عند االستيفاء»: قوله•
:في هذه الجملة مسائل( 1)•
دين لإلمام أن يحضر  عنرد اسرتيفاء القصراص شراهيستحبّ: األولى•

،عارفين بمواقعة و ش ائطه، احتياطا في الدماء
و ليشهدا إذا أنك  المقتصّ االستيفاء، •
لت افرع إليره، لئلّا يحتاج إلى القضاء فيه بعلمه على تقدي  أن يكون او •

.المستندة إلى القضاء بعلمهعارض التهمة فيخ ج من 

234-233: ، ص15مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج 
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شرائط اإلستيفاء
تياط أمّا الحكم األوّل فالدليل عليه كما في المتن، أوّلًا رعاية االح( 1)•

امة الشرهادة في الدماء لئلّا يقتل غي  المستحقّ و يقتصّ منه، و ثانياً إق
إن حصلت منايعة بعداً، 

:لكن ال بدّ من التنبيه على أم ينو •

305: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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شرائط اإلستيفاء
ي إنّ رعاية االحتياط و رفع المنايعة ال ينحص  ط يقهمرا فر: أحدهما•

سبب يماننا بذحضار شاهدين مع األوصاف المذكورة، ألنّهما يتحقّقان ب
الدفتر مأع ضبط حكم الحاكم أ كتابته أ حفظ المكتوب أ الثبت في

، جميع الخصوصيات
ابرة فري لعلّ االنحصار كان في األيمنة السابقة التي لرم تتعرارف كتو •

.لًاالمحاكم و لم يكن الحكم مكتوباً و ال مضبوطاً في دفت  أص

305: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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شرائط اإلستيفاء
أو مجر ّد اباالستحبهل الم اد به « ينبغي»إنّ التعبي  بكلمة : ثانيهما•

، اإلرشاد
وم ال مجال الستفادة األوّل من ط يق التسامح في أم  النردب  للرزو •

ح، لكنّره ثبوت األم  و لو بط يق ضعيف حتّى يجبر  بقاعردة التسرام
إ خصوصاً يمكن االستفادة من ط يق األم  باالحتياط الثابت في الش 

.في الدماء، و عليه ف  يبعد االستحباب

305: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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