 98-9-20كتاب القصاص

8

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 :

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.

10

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.

11

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.
12

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.
13

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

14

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.

15

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص529 :

القسامة(اللوث)

•  »5« -6 -35365وَ نَنْهُ نَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِلٍ نَنْ مَسْعَاَةَ بْنِ زِيَتادٍ
َضتيَ اللهتهُ نَنْتهُ إِذَا لَتلْ يُقِتلِ « »6الْقَتوْمُ
نَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ :عَانَ أَبِي ر ِ
الْمُاهنُونَ الْبَيِّنَةَ نَلَق قَتْ ِ قَتِيلِهِلْ -وَ لَلْ يُقْسِمُوا بِأَنه الْمُتههَمِتينَ قَتَلُتوهُ-
حَلَّفَ الْمُتَّهَمِي َ بِالْقَتْلِ خَمْسِي َ يَمِيناً بِاللَّهِ -مَا قَتَلْنَتاهُ وَ لَتا نَلِمْنَتا لَتهُ
قَاتِلًا -ثُله يُؤَدِّي الاِّيَةَ إِلَق أَوْلِيَتاءِ الْقَتِيت ِ -ذَلِتكَ إِذَا قُتِت َ فِتي حَتيٍّ
وَاحِاٍ-
• فَأَمها إِذَا قُتِ َ فِي نَسْكَرٍ أَوْ سُودِ مَاِينَةٍ -فَاِيَتُهُ تُاْفَعُ إِلَق أَوْلِيَائِهِ مِتنْ
بَيْ ِ الْمَالِ.
16

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص153 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
•  »4« -5 -35373وَ نَنْهُ نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُكَمهاٍ نَنْ نَلِيِّ بْتنِ الْكَكَتلِ
نَنْ نَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ نَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ :سَأَلْ ُ أَبَا نَبْاِ اللهتهِ ع نَتنِ
الْقَسَامَةِ أَيْنَ عَانَ بَاْوُهَا -فَقَالَ عَانَ مِنْ قِبَ ِ رَسُولِ اللههِ ص -لَمها عَانَ
بَعْاَ فَتْحِ َيْبَرَ -تَخَلهفَ رَجُ ٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَنْ أَاْكَابِهِ -فَرَجَعُتوا فِتي
طَلَبِهِ فَوَجَاُوهُ مُتَشَكِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلًا -فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَق رَسُولِ اللههِ
ص -فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللههِ قَتَلَ ِ الْيَهُودُ اَاحِبَنَا

17

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص156 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
•  -فَقَالَ لِيُقْسِلْ مِنْكُلْ َمْسُونَ رَجُلًا نَلَق أَنههُلْ قَتَلُوهُ -قَالُوا يَتا رَ ُستولَ
اللههِ عَيْفَ نُقْسِلُ نَلَق مَا لَلْ نَرَ -قَالَ فَيُقْسِلُ الْيَهُودُ -قَالُوا يَا رَسُولَ اللهتهِ
مَنْ يُصَاِّدُ الْيَهُودَ -فَقَالَ أَنَا إِذَنْ أَدِي اَاحِبَكُلْ-

18

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص156 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• فَقُلْ ُ لَهُ عَيْفَ الْكُكْلُ فِيهَا -فَقَالَ إِنه اللههَ نَزه وَ جَ ه حَكَلَ فِي التاِّمَاءِ-
مَا لَلْ يَكْكُلْ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُودِ النهاسِ -لِتَعْظِيمِهِ الاِّمَاءَ -لَوْ أَنه رَجُلًا
ادهنَق نَلَق رَجُ ٍ نَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَلٍ -أَوْ أَقَ ه مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَعْثَرَ لَلْ يَكُنِ
الْيَمِينُ نَلَق الْمُاهنِي -وَ عَانَ الْيَمِينُ نَلَق الْمُاهنَق نَلَيْهِ-

19

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص156 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ أَنَّهُ ْ قَتَلُوا -كَانَتِ الْيَمِي ُ لِمُدَّعِ
ْسيي َ-
الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ْ -فَعَلَى الْمُدَّعِ أَنْ يَجِ مَ بِخَم ِ
يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً -فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ ُ الَّيذِ حُلِيفَ عَلَيْيهِ-
فَإِنْ شَامُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَامُوا قَتَلُوا -وَ إِنْ شَامُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ
• وَ إِنْ لَ ْ يُقْسِمُوا -فَإِنَّ عَلَى الَّذِي َ ادُّعِي َ عَلَييْهِ ْ -أَنْ يَحْلِيفَ
مِنْهُ ْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا -فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ
الْقَرْيَةِ الَّذِي َ وُجِدَ فِيهِ ْ-
20

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص156 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• وَ إِنْ عَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَ ْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْ ِ الْمَالِ -فَإِنه أَمِيرَ الْمُتؤْمِنِينَ
ع عَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُ ُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِلٍ.

21

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص156 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• ( -)4الكافي .8 -362 -7

• وَ رَوَاهُ الصهاُودُ بِإِسْنَادِهِ نَنِ الْقَاسِلِ بْنِ مُكَمهاٍ نَنْ نَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْتزَةَ
مِثْلَهُ « »1مُكَمهاُ بْنُ الْكَسَنِ بِإِسْنَادِهِ نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُكَمهاٍ مِثْلَتهُ « »2وَ
عَذَا الهذِي قَبْلَهُ.

22

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص156 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• مسألة [ 13مقاار ما يلزم الجمانة من اليمين]
• إذا عان الماني واحاا فعليه مستون يمينتا بتال تالف ،و عتذلك
المانق نليه ان عان واحاا فعليه مسون يمينا ،و ان عتان المتانون
جمانة فعليهل مسون يمينا ننانا ،و ي يلتزم عت واحتا مستون
يمينا ،و عذلك في المانق نليه ان عان واحاا لزمته مسون يمينا و
ان عانوا جمانة لل يلزمهل أعثر من مسين يمينا.

23

الخ ت؛ ج ،5ص314 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• و للشافعي فيه قوين في الموضتعين ،أحتاهما :مثت متا قلنتاه فتي
الموضعين.
• و الثاني :يلزم ع واحا مسون يمينا في الموضتعين ،إي أنته قتال:
أاكهما أن في جنبة الماني مسين يمينتا بالكصتم متن الايتة،
للذعر مث حظ األنثيين ،فإن ينقم فتي واحتا عمت يمينتا تامتة ،و
أاكهما في جنبة المانق نليه أن يلزم عت واحتا مستون يمينتا
«.»3
• ( )3ايم  93 :6و  ،94و مختصر المزنتي ،253 :و حليتة العلمتاء :8
 ،223و المجموع .209 :20
24

الخ ت؛ ج ،5ص314 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• دليلنا :إجماع الفرقة و أخبايه « .»4و أيضا :ارفل بيرام الذمية و
ما قلناأل مجمع على لزومه ،و ما قالوأل ليس عليه دليل.

• ( )4الكافي  361 :7حايث  4و  ،8و دنائل اإلستالم  428 :2قطعتة
من الكايث  ،1486و التهذيب  166 :10حايث .663 -661
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الخ ت؛ ج ،5ص314 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• ( )1يظهر منهل التسالل نلق عفاية مسين قسامة فيمتا إذا عتان المتانق
أعثر من واحا ،و أما إذا عتان المتانقٰ نليته عتذلك فالمشتهور نتام
ايعتفاء ،ب لزوم التعاد حسب تعاد المانقٰ نليه « ،»1الفاً لما حك
ع الشيخ (قدّس سرّأل) ف الخ ت م االكتفام بالخمسيي مينه أجميع،
مدّعياً عليه اإلجماع «.»2
• ______________________________
( )1المبسوط ،222 /7 :شترائع اإلستالم ،998 /4 :إرشتاد األذهتان/2 :
 ،219تكرير األحكام ،253 /2 :إيضاح الفوائا ،616 /4 :مسالك األفهام:
.207 /15
• ( )2الخالف 314 /5 :مسألة .13
26

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص243 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• أقول :أما المانق فمع قطع النظر نن التسالل و اإلجماع و نن التالي
اينتباري الذي مرجعه إلق نام اي تالف بين المانين أو المانيين
في الانو ؛ ألن ادناء عون زيا مثلًا قاتلًا للمقتول أمر مشترك بينهل
أو بينهما ،و ي ا تالف فيه أالًا -يشك استفادته من الروايات ،و إن
عان يظهر من الجواهر ديلتها نليه «»3؛
• ______________________________
( )3جواهر الكالم.251 250 /42 :
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تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• ألن الظاهر أن مكط نظره هي الروايات الكاعية لقصة يبر المشتتملة
نلق حكمه (الق الله نليه و آله) بأنه نلق تقتاير حلتف مستين
رجلًا من األنصار يثب القت  ،و يترتب نليه آثاره ،نظتراً إلتق تعتاد
المانق فيها ،و هل األنصتار ،متع أن فتي هتذه الروايتات إنضتالًا و
إشكالًا،

28

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• و هو أنه يعتبر في المانق عمتا نرفت أن يتاني جزمتاً و بصتورة
اليقين ،و ي تسمع الانو إذا لل تكن جازمتة ،و األنصتار إذا عتانوا
مانين بهذا النكو فكيف امتنعوا من الكلف؟ معلِّلًا بأنا نكره أن نقستل
نلق ما لل نره ،و من المعلوم أن مرادهل من نام الرؤية نام العلتل و
اليقين ،ألنه ي يعتبر في الكلف إلا اليقين ،و ي تعتبر الرؤيتة بوجته ،و
إذا لل يكونوا مانين لعام الجزم ،فكيف طلب رسول الت ٰه (اتلق
ال ٰه نليه و آله) منهل الكلف مع نام وجود ماع في البين؟
• و قا نرف أن انتبار القسامة إنما هو في اتورة التانو و وجتود
المانق.
29

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• و دنو أنه يمكن وجود المانق بين األنصار مافونة مضافاً إلق أنها
حينئذٍ ي ديلة لها نلق تعاد الماني الذي هو مك البكث بأنه نلتق
هذا التقاير عان اللازم مطالبة مسين يميناً من ذلك المانق بعا نام
حلف غيره معه ،فاإلنصاف أنه ي مجال يستفادة ما في الجواهر.

30

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• و أما المانق نليه فمقتضق الالي اينتباري فيه التعاد حسب تعاده،
ألن حلف ع قسامة إنما يرجع إلق براءة من أحضر تلك القستامة و
نام ارتباط القت إليه.

31

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• و هذا ي ينافي ايستناد بالمانق نليه اآل ر ،فبراءة الجميتع يتوقتف
نلق إحضار ع واحا منهل قسامة يكلفون بالبراءة ،عمتا أن مقتضتق
إطالد ما دل نلق لزوم إقامة المانق نليه القسامة التعتاد ،ينطبتاد
هذا العنوان نلق ع واحا منهل ،و لو وال النوبة إلق يمين شخم
المانقٰ نليه ،عما لو لل يكن له قستامة أو امتنعتوا متن الكلتف ي
مكيم نن انتبار مسين باإلضافة إلق ع واحتا منهمتا أو متنهل،
ضرورة أنه ي يكفي يمين واحا إلا لنفسه ،عما في سائر المقامات التي
عان المانقٰ نليه فيها متعاداً ،فإنه يجب أن يكلف ع واحتا و ي
يكفي يمين واحاة.
32

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• أضف إلق ذلك أنه لو فرض انتبار القرابة أو ايشتراك فتي القوميتة
في القسامة يمكن أن ي يكون بين المانقٰ نليهما قرابة أو اشتراك
في القومية أالًا ،فاللازم نلق ع واحا منهما إحضار قسامة ااة.

33

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص245 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• و أما ما ذعره الشيخ في الخالف فربما يستال نليه برواية أبي بصتير
المتقامة ،المشتملة نلق قول الصادد (نليه السالم) :فإذا ادنق الرج
نلق القوم أنهل قتلوا عان اليمين لماني الام قبت المتانق نلتيهل،
فعلق المانق أن يجيء بخمسين يكلفون أن فالناً قت فالنتاً ،فيتافع
إليهل الذي حلف نليه ،فإن شتاؤوا نفتوا ،و إن شتاؤوا قتلتوا ،و إن
شاؤوا قبلوا الاية ،و إن لل يقسموا فإن نلق التذين ادنتي نلتيهل أن
يكلف منهل مسون ما قتلنا و ي نلمنا له قاتلًا الكايث « ،»1نظتراً
إلق ظهوره في تعاد المانقٰ نليه و عفاية حلف مسين.
• ( )1تقام في ص .220
34

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص245 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• و لكن فيه :أنه و إن وقع التعبير نن المانقٰ نليه في اار العبارة ب
«القوم» ،و في الذي ب «الذين ادنتي نلتيهل» ،إلتا أن الظتاهر عتون
المانقٰ نليه شخصاً معيهناً و واحااً مشخهصاً متن القتوم ،و الشتاها
نليه قوله (نليه السالم) :يكلفون أن فالناً قت فالنتاً .و قولته نقيبته:
فيافع إليهل الذي حلف نليه .و إسناده إلق القوم إنما هو بانتبار عون
القات منهل و من قبيلتهل و نشيرتهل.
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تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص245 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• و يستال نليه أيضاً ببعض النصوص الواردة في قصة يبتر ،الظتاهر
في عون الانو نلق اليهود و ايعتفاء بكلف مسين متنهل ،و لكتن
الظاهر أن اإلسناد فيه إلق اليهود إنما هو لما ذعرنا.
• و يؤياه ب يال نليه التصريح في بعضتها عمتا فتي اتكيكة بريتا
المتقامة بأن فالن اليهودي قتت اتاحبنا « ،»1و عتذا قتول رستول
ال ٰه (الق ال ٰه نليه و آله) في بعضها اآل ر :فليقستل مستون
رجلًا منكل نلق رج نافعه إليكل «.»2

36

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص246 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• نعل يمكن التمسك لذلك بصكيكة مسعاة المتقامتة المشتتملة نلتق
قوله (نليه السالم) :حلف المتهمين بالقت مسين يمينتاً بالت ٰه متا
قتلناه و ي نلمنا له قاتلًا « .»3و إن لل يتمسك به ااحب الجتواهر
« ،»4لظهوره في تعاد المتهمين ،صوااً مع قوله (نليه السالم) قبله:
«و لل يقسموا بأن المتهمين قتلوه» الظاهر في أن الجمع ليس بانتبتار
تعاد القضايا ،عما ي يخفقٰ.

37

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص246 :

القسامة(اللوث)

•  »5« -6 -35365وَ نَنْهُ نَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِلٍ نَنْ مَسْعَاَةَ بْنِ زِيَتادٍ
َضتيَ اللهتهُ نَنْتهُ إِذَا لَتلْ يُقِتلِ « »6الْقَتوْمُ
نَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ :عَانَ أَبِي ر ِ
الْمُاهنُونَ الْبَيِّنَةَ نَلَق قَتْ ِ قَتِيلِهِلْ -وَ لَلْ يُقْسِمُوا بِأَنه الْمُتههَمِتينَ قَتَلُتوهُ-
حَلَّفَ الْمُتَّهَمِي َ بِالْقَتْلِ خَمْسِي َ يَمِيناً بِاللَّهِ -مَا قَتَلْنَتاهُ وَ لَتا نَلِمْنَتا لَتهُ
قَاتِلًا -ثُله يُؤَدِّي الاِّيَةَ إِلَق أَوْلِيَتاءِ الْقَتِيت ِ -ذَلِتكَ إِذَا قُتِت َ فِتي حَتيٍّ
وَاحِاٍ-
• فَأَمها إِذَا قُتِ َ فِي نَسْكَرٍ أَوْ سُودِ مَاِينَةٍ -فَاِيَتُهُ تُاْفَعُ إِلَق أَوْلِيَائِهِ مِتنْ
بَيْ ِ الْمَالِ.
38

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص153 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
•
•

•
•
•
•
39

و لكن الجواب أنه يلزم رفع اليا نن هذا الظهور ،و الكم نلق لتزوم
الخمسين نلق ع واحا من المتهمين بقرينة النم و الفتو ٰ ،فتابر.
و يمكن أن يكون الجمع بانتبار المانق نليه و قومه.
• ______________________________
( )1تقام في ص .219
( )2تقام في ص .221
( )3تقام في ص .222
( )4جواهر الكالم.250 /42 :
تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص245 :

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.

40

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص530 :

يد الحلف

• و لو لل يكن للولي قسامة و ي حلف هتو عتان لته إحتالف المنكتر
مسين يمينا إن لل يكن له قسامة من قومه و إن عان لته قتوم عتان
عأحاهل و لو امتنع نن القسامة و لل يكن له من يقسل ألزم الانو و
قي له رد اليمين نلق الماني.
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شرائع اإلس م ف مسائل الح ل و الحرام؛ ج ،4ص210 :

يد الحلف
• قوله« :و لو امتنع نن القسامة .إلخ».
• ( )1القول برد اليمين نلق الماني نلق تقاير امتناع المانق نليته و
قومه نن اليمين للشيخ في المبسوط « ،»2نمال بعموم القاناة حيتث
ي يقضق بالنكول.
• ( )2المبسوط .223 :7

42

مسالك ارفهام إلى تنقيح شرائع اإلس م؛ ج ،15ص207 :

يد الحلف
• و األاح إلزام الماني نليه بالانو حينئذ ،إما بنتاء نلتق القضتاء
بالنكول ،أو ألن اليمين إنما وجب نلق المنكر هنا بامتنتاع المتاني
ننها ،فال تعود إليه بغير ا تياره.
• و نلق قول الشيخ تكفي يمين واحاة عغيره ،اقتصارا بالقستامة نلتق
موردها ،و هو حلف الماني ابتااء و المنكر بعاه.

43

مسالك ارفهام إلى تنقيح شرائع اإلس م؛ ج ،15ص207 :

يد الحلف

• و يفهل من قوله« :و لل يكن له من يقسل» أن حلف القوم عتاف نتن
حلف المنكر مع وجوده .و هو أحا الوجهين في المسألة ،ألن الشارع
اعتفق في هذا الباب بكلف اإلنسان إلثبات حق غيره أو إسقاط حتق
ننه ،و لل يعتبر صواية الكالف ،ب جع يمين القتوم قائمتة مقتام
يمينه.
• و قي  :ي يكفي قسامة القوم نن أحاهما ،و إنما يكتفق بهتا منضتمة
إليه ،وقوفا فيما الف األا  -و هو حلف اإلنسان إلثبات مال غيره
أو نفي الكق ننه -نلتق موضتع اليقتين ،و هتو مستاناته نليهتا ي
ايستقالل بها.
44

مسالك ارفهام إلى تنقيح شرائع اإلس م؛ ج ،15ص208 :

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
45

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص530 :

تثبت القسامة ف ارعضام مع اللوث
•
•
•
•

•
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مسألة [ 12ه في األطراف قسامة]
يثب ننانا في األطتراف قستامة مثت العينتين ،و اللستان ،و اليتاين ،و
الرجلين ،و الشل و غير ذلك.
و قال جميع الفقهاء :ي قسامة في األطراف ،و إنما هي في النفس وحتاها
« ،»5إي أن الشافعي قال :إذا ادنق قطع طرف يجب فيه الاية عاملة،
( )5مختصتتر المزنتتي 252 :و  ،253و عفايتتة األ يتتار  ،108 :2و مغنتتي
المكتاج  ،114 :4و السراج الوهاج:
 ،513و المجموع  ،215 :20و الوجيز  ،159 :2و المغني يبن قاامتة :10
 ،31و الشرح الكبير .11 :10
الخ ت؛ ج ،5ص312 :

تثبت القسامة ف ارعضام مع اللوث

• عان نلق المانق نليه اليمين «.»1

• ______________________________
( )1المجموع .215 :20

• و ه يغلظ اليمين أم ي؟ نلق قولين ،أحاهما :ي يغلتظ مثت ستائر
األموال.
• و الثاني يغلظ.

47

الخ ت ،ج ،5ص313 :

تثبت القسامة ف ارعضام مع اللوث

• و عيف يغلظ؟ مث ما يغلظ في النفس؟ فان عان المانق نليه واحتاا
حلف مسين يمينا ،و ان عانوا جمانة فعلق قولين ،أحاهما :يكلتف
ع واحا بما يكلف الواحا .و الثاني :يكلف الك مسين يمينا نلق
ناد الرءوس.

48

الخ ت ،ج ،5ص313 :

تثبت القسامة ف ارعضام مع اللوث

• و ان عان الجناية ما يجب فيها دون الاية عقطع يتا ،أو رجت فهتذا
يجب فيها نصف الاية ،و قار ما يغلظ فيها قوين ،أحاهما :مستون
يمينا و لو عان أنملة ،ألن اينتبار بكرمته .و الثاني :التغليظ مقستوم
نلق قار الاية .و الواجب في اليا نصف الاية ،يكلف نصف الخمسين
مسا و نشرين يمينا ،هذا إذا عان المانق نليه واحاا «.»2
• ( )2حلية العلماء  ،227 :8و المجموع .215 :20

49

الخ ت ،ج ،5ص313 :

تثبت القسامة ف ارعضام مع اللوث
•
•
•
•
•
•

و إن عانوا جمانة ففيها مسة أقوال.
أحاها :نلق ع واحا مسون يمينا.
و الثاني :نلق ع واحا مسة و نشرون يمينا.
و الثالث :نلق ع واحا نشرة أيمان.
و الرابع :نلق ع واحا مسة أيمان.
و الخامس :نلق ع واحا يمين واحاة ،نلق القول الذي يقول أنته ي
تغلظ األيمان «.»3

• ( )3حلية العلماء  227 :8و .228
50

الخ ت؛ ج ،5ص313 :

•

•
•
•
•
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تثبت القسامة ف ارعضام مع اللوث
و ننا أاكابنا أن ما يجب فيه الاية في األطراف ،فالقسامة فيه ستتة
أنفس ،بستة أيمان ،فان لل يكونوا عررت نلق الماني ستة أيمتان ،و
فيما نقم بكسابه ،فان امتنع الماني حلف المانق نليه ستة أيمتان
أو ما يلزم بكساب ذلك منهل ،و ان عانوا جمانة ي نم لهتل فيته .و
الذي يقتضيه المذهب أنه ي يغلظ نلق ع واحا منهل «.»1
دليلنا :إجماع الفرقة و أ بارهل «.»2
( )1المقنعة.113 :
( )2الكافي  362 :7حايث  ،9و التهذيب  169 :10حايث .668

الخ ت ،ج ،5ص314 :

تثبت القسامة ف ارعضام مع اللوث

• و تثب القسامة في األنضاء مع التهمة و عل قارها قي مسون يمينا
احتياطا إن عان الجناية تبلغ الاية و إي فبنسبتها من مسين يمينا و
قال آ رون س أيمان فيما فيه دية النفس و بكسابه من ستتة فيمتا
فيه دون الاية و هي رواية أالها ظريف.

52

شرائع اإلس م ف مسائل الح ل و الحرام؛ ج ،4ص210 :

تثبت القسامة ف ارعضام مع اللوث
• قوله« :و تثب القسامة في األنضاء .إلخ».
• ( )1ا تلف األاكاب في القسامة نلق األنضاء متع اللتوث ،فتذهب
األعثر إلق أنها عالنفس فيما فيه الاية ،عاللسان و األنتف و اليتاين ،و
بنسبتها من الخمسين فيما ديته دون ذلك .ففي اليا الواحاة مس و
نشرون ،و في اإلابع مس ،و هكذا.

53

مسالك ارفهام إلى تنقيح شرائع اإلس م؛ ج ،15ص208 :

تثبت القسامة ف ارعضام مع اللوث

• و ذهب الشيخ « »1و أتبانه « »2إلق أنها س
و بكسابه من س فيما دون ذلك.
• ______________________________
( )1المبسوط  ،223 :7الخالف  313 -312 :5مسألة ( ،)12النهايتة:
.742 -741
• ( )2المهذب  ،501 :2غنية النزوع ،441 :إاباح الشيعة.530 :

أيمان فيما فيه الاية،
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مسالك ارفهام إلى تنقيح شرائع اإلس م؛ ج ،15ص208 :

تثبت القسامة ف ارعضام مع اللوث

• و مستناه رواية ظريف بن نااح في عتابه المشهور في التايات ،نتن
نبا الله بن أيوب ،نن أبي نمرو المتطبب قال« :نرض نلتق أبتي
نبا الله نليه السالم ما أفتق بته أميتر المتؤمنين نليته الستالم فتي
الايات ،و من جملته في القسامة جع في النفس نلق العما مسين
رجال ،و جع في النفس نلق الخطأ مسة و نشرين رجال ،و جع
في النفس نلق الخطأ مسة و نشرين رجال ،و نلق ما بلغت ديتته
من الجوارح ألف دينار ستة نفر ،فما عان دون ذلك فبكسابه من ستة
نفر» « »1الكايث.
• و في طريقه ضعف و جهالة ،فالعم باألول أحوط و أقو .
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مسالك ارفهام إلى تنقيح شرائع اإلس م ،ج ،15ص209 :

تثبت القسامة ف ارعضام مع اللوث

• الطائفة الرابعة :ما ورد في الجروح و الككل بالقسامة فيهتا ستتة نفتر
فيما تكون ديته ألف دينار،و ما يكون أق من ذلك فبالنسبة بكساب
ذلك؛
• و قا ورد هذا في عتاب ظريتف المتعترض ألحكتام و فتتاو أميتر
المؤمنين نليه السالم في الايات.
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مجلة فقه أهل البيت عليه الس م (بالعربية)؛ ج ،21ص14 :

تثبت القسامة ف ارعضام مع اللوث

• و الظاهر أنه عتاب معروف بين الرواة ،و قا قرأه ظريف بن نااح نلق
اإلمام الصادد نليه السالم نن نلي نليه السالم و يتونس بتن نبتا
الرحمن نلق اإلمام الرضا نليه السالم نن نلي نليه السالم.
• و عتاب ظريف و إن عان فيه رفع إلق المعصوم نليه السالم إلتا أنته
يمكن دنو انتباره؛ لشهرته بين الرواة ،و وجود أسناد ناياة -فيها
المعتبرة -تال نلق قراءته نلق األئمة و إمضائهل له.

57

مجلة فقه أهل البيت عليه الس م (بالعربية)؛ ج ،21ص14 :

تثبت القسامة ف ارعضام مع اللوث

• و فيما يتعلق بمسألتنا بالخصوص يوجا طريق معتبر له ،و هو معتبترة
يونس بن نبا الرحمن نن الرضا نليه السالم « ...فيما أفتق به أميتر
المؤمنين نليه السالم في الايات ،فمما أفتق به فتي الجستا و جعلته
س فرائض :النفس ،و البصر ،و السمع ،و الكالم ،و نقم الصوت من
الغنن و البكح ،و الشل في الياين و الرجلين .ثل جع مع ع شتيء
من هذه قسامة نلق نكو ما بلغ الاية.
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مجلة فقه أهل البيت عليه الس م (بالعربية) ،ج ،21ص15 :

تثبت القسامة ف ارعضام مع اللوث

• و القسامة جع في النفس نلق العما مستين رجلًتا ،و جعت فتي
النفس نلق الخطأ مسة و نشرين رجلًا ،و نلق ما بلغ ديتته متن
الجروح ألف دينار ستة نفر ،و ما عان دون ذلك فبكسابه من ستة نفر،
و القسامة في :النفس ،و السمع ،و البصر ،و العق  ،و الصوت من الغنن
و البكح ،و نقم الياين و الرجلين ،فهو ستة أجزاء الرج .
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مجلة فقه أهل البيت عليه الس م (بالعربية) ،ج ،21ص15 :

تثبت القسامة ف ارعضام مع اللوث

• تفسير ذلك :إذا اايب الرج من هذه األجزاء الستة و قتيس ذلتك؛
فإن عان ساس بصره أو سمعه أو عالمه أو غير ذلك حلف هو وحاه،
و إن عان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجت واحتا ،و إن عتان
نصف بصره حلف هو و حلف معه رجالن ،و إن عان ثلثي بصره حلف
هو و حلف معه ثالثة نفر ،و إن عان أربعة أ ماس بصره حلف هتو و
حلف معه أربعة نفر ،و إن عان بصره عله حلف هو و حلف معه مسة
نفر.
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مجلة فقه أهل البيت عليه الس م (بالعربية) ،ج ،21ص15 :

تثبت القسامة ف ارعضام مع اللوث

• و عذلك القسامة في الجروح علها ،فإن لل يكن للمصاب متن يكلتف
معه ضونف نليه األيمان؛ فإن عان ساس بصره حلف مرة واحاة ،و
إن عان الثلث حلف مرتين ،و إن عان النصف حلف ثالث مرات ،و إن
عان الثلثين حلف أربع مرات ،و إن عان مسة أسااس حلف متس
مرات ،و إن عان عله حلف س مرات ،ثل يعطق» «.»1
• ______________________________
( )1المصار السابق ،120 :ب  ،11أبواب دنو القت و ما يثب بته،
ح  .2و انظر :ص  ،219ب  ،3أبواب ديات األنضاء ،ح .1
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مجلة فقه أهل البيت عليه الس م (بالعربية) ،ج ،21ص15 :
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