 98-9-27كتاب القصاص

9

المقصد الثاني في كمية القسامة
• المقصد الثاني في كمية القسامة
• و هي في العمد خمسون يمينا ،و في الخطأ و شبهه خمس و عشرون
على األصح.

3

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

كمية القسامة
• « 11 »8بَابُ عَدَدِ الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ النَّفْسِ وَ الْجِرَا ِ
ح
•  »9« -1 -35376مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّددِ
بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْددِ اللَّدهِ ع
ِشْرُونَ
فِي الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِي الْعَمْدِ -وَ فِي الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ ع ْ
رَجُلًا -وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ.
• ( -)9الكافي  ،10 -363 -7و التهذيب .667 -168 -10

4

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص158-159 :

كمية القسامة
•  »1« -2 -35377وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَدنْ مُحَمَّددِ بْدنِ
َصدحَابِنَا عَدنْ
عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ عَنْ عِدَّةٍ مِدنْ أ ْ
سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَدنْ أَبِيدهِ ظَرِيدفِ بْدنِ
نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْمُتَطَبِّبِ « »2قَالَ :عَرَضْتُ
عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدِّيَاتِ

5

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

كمية القسامة
َصدرُ َو
•  -فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّ فَرَائِضَ -الدنَّفْسُ وَ الْب َ
السَّمْعُ -وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِدنَ الََْدنَنِ »3« -وَ الْدبَحَحِ « »4وَ
الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ -ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ -قَسَامَةً
عَلَى نَحْوِ مَا بَلَََتِ الدِّيَةُ-

6

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

كمية القسامة
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

كمية القسامة
• وَ عَلَى مَا بَلَََتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ -وَ مَا كَدانَ دُونَ
السدمْعِ وَ
ذَلِكَ فَحِسَابُهُ « »5مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ -وَ الْقَسَامَةُ فِي الدنَّفْسِ -وَ َّ
الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ -وَ الصَّوْتِ مِدنَ الََْدنَنِ وَ الْدبَحَحِ -وَ نَقْدصِ الْيَددَيْنِ وَ
الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ سِتَّةُ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ -تَفْسِيرُ ذَلِكَ إِذَا أُصِيبَ الرَّجُدلُ مِدنْ
هَذِهِ الْأَجْزَاءِ السِّتَّةِ -وَ قِيسَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ أَوْ سَمْعِهِ -أَوْ
كَلَامِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ -وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ -حَلَفَ هُوَ
وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ -وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ -حَلَفَ هُوَ وَ حَلَدفَ
مَعَهُ رَجُلَانِ -وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ -وَ
إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ « »6بَصَرِهِ -حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ
8

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

كمية القسامة
• أَرْبَعَةٌ »1« -وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ -حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ-
وَ كَذَلِكَ الْقَسَامَةُ (فِي الْجُرُوحِ كُلِّهَا) »2« -فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ مَدنْ
يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ -فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَدفَ مَدرَّةً
وَاحِدَةً -وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ -وَ إِنْ كَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ -وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَيْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ -وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ
حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ -وَ إِنْ كَانَ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطَى.
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص160 :

كمية القسامة
•
•
•
•
•
•
•
•
10

( -)1الكافي .9 -362 -7
( -)2في المصدر -أبي عمرو المتطبب.
( -)3الَنن -الصوت من قبل الخيشوم ".الصحاح (غنن) ."2174 -6
( -)4البحح -غلظ فدي الصدوت و خشدونة ".لسدان العدرب (بحدح) -2
."406
( -)5في المصدر -فبحسابه.
( -)6في التهذيب -خمسة اسداس" هامش المخطوط".
( -)1في المصدر زيادة -نفر.
( -)2في المصدر -كلها في الجروح.
وسائل الشيعة؛ ج ،29ص160 :

•

•
•
•
•
11

كمية القسامة
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ « »3وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ كَمَا يَأْتِي مِنْ أَسَانِيدِهِمَا إِلَدى كِتَدابِ ظَرِيدفٍ
« »4أَقُولُ :وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ « »5وَ يَأْتِي مَدا يَددُلُّ
عَلَيْهِ «.»6
( -)3التهذيب .668 -169 -10
( -)4ياتي في الحديث  4من الباب  2من أبواب ديات األعضاء.
( -)5تقدم في الحديثين  3و  6من الباب  ،9و فدي الحدديثين  3و 5
من الباب  10من هذه األبواب.
( -)6ياتي في البابين  3و  18من أبواب ديات األعضاء.
وسائل الشيعة؛ ج ،29ص160 :

إن نقصوا عن مقدار القسامة
• مسألة  1إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كل واحد يمينا و إن
نقصوا عنه كررت عليهم األيمان حتى يكملوا القسدامة* ،و لدو كدان
القوم أكثر فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد و خمسة و
عشرين في غيره.
• * األحوط عدم تحقق القسامة إال بقوم بلغ مقدارها فلو نقصْوا فْ
قسامة.

12

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

لو لم يكن للمدعي قسامة
• مسألة  2لو لم يكن للمدعي قسامة أو كان و لكن امتنعوا كال أو بعضا
حلف المدعي و من يوافقه إن كان ،و كرر عليهم حتى تتم القسامة ،و
لو لم يوافقه أحد كرر عليه حتى يأتي بتمام العدد*.

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

13

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

لو كان العدد ناقصا

• مسألة  3لو كان العدد ناقصا فهل يجب التوزيع عليهم بالسدوية فدإن كدان
عددهم عشرة يحلف كل واحد خمسة ،أو يحلف كل مرة و يتم ولي الددم
النقيصة ،أولهم الخيرة بعد يمين كل واحد ،فلهم التوزيدع بيدنهم بدأي نحدو
شاءوا؟ ال يبعد األخير و إن كان األولى التوزيع بالسوية ،نعم لو كدان فدي
التوزيع كسر كما إذا كان عددهم سبعة فبعد التوزيع بقي الكسر واحدا فلهم
الخيرة ،و األولى حلف ولي الدم في المفروض ،بدل لدو قيدل إن النقيصدة
مطلقا على ولي الدم أو أوليائه فليس ببعيد ،فإذا كان العدد تسدعة فالبداقي
خمسة يحلفها الولي أو األولياء ،فإن كان في التوزيع بين األولياء كسر فهم
بالخيار ،و لو وقع فيهم تشاح فال يبعد الرجوع إلى القرعدة ،و لديس هدذا
نكوال*.
• * قد ظهر حكمه من المسْألتين السْابقتين و أنْه ال تتحقْق قسْامة اال
بتحقق العدد.
14

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوارث
• مسألة  4هل يعتبر في القسامة أن تكدون مدن الدوارث فعدال أو فدي
طبقات اإلرث و لو لم تكن وارثدا فعدال أو يكفدي كونهدا مدن قبيلدة
المدعي و عشيرته عرفا و إن لم تكن من أقربائه؟ الظاهر عدم اعتبدار
الوراثة فعال ،نعم الظاهر اعتبار ذلك في المدعي ،و أما سدائر األفدراد
فاالكتفاء بكونهم من القبيلة و العشديرة غيدر بعيدد ،لكدن األظهدر أن
يكونوا من أهل الرجل و أقربائه*
• * األقوي عدم اشتراط شيء فيها سدو الموافقدة للمددعي و علمده
بصدور القتل من المدعى عليه.
15

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص529-528 :

هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوارث
•  ،و الظاهر اعتبار الرجولية في القسامة ،و أما في المدعي فال تعتبر فيه
و إن كانت أحد المدعين ،و مع عدم العدد مدن الرجدال ففدي كفايدة
حلف النساء تأمل و إشكال ،فال بد من التكرار بدين الرجدال ،و مدع
الفقد يحلف المدعي تمام العدد و لو كان من النساء

16

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص529-528 :

هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوارث
• ( )1ال إشكال في أنه يعتبر في المدّعى واحداً كان أو متعدّداً الوراثة
بالفعل ،و بعبارة أُخر يعتبر أن يكون مستحقاً للقصاص أو الدية على
تقدير ثبوت القتل ،ضرورة أنه بدونه ال تسمع دعواه ،و ال تكون قابلة
للطرح عند الحاكم و ترتيب األثر عليها.

17

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص242 :

هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوارث
• كما أنه ال إشكال فدي عْدم اعتبْار الرجوليْة فْي المْدّعى كسدائر
المقامات؛ لعدم الدليل عليه ،مضافاً إلى أنه قد يكون الوارث منحصدراً
بالمرأة ،فال مجال لعدم سماع دعواها بعدد كدون مشدروعية القسدامة
لحقن دماء المسلمين ،كما عرفت.

18

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص242 :

هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوارث
• و أما القسامة ،ففيها احتماالت ثالثة مذكورة في المدتن ،و نفدى فيده
البعد عن الوجه الثالث ،لكن جعل األظهر هدو الوجده الثداني .و هندا
احتمال رابع و هو :عدم اشتراط شيء فيها سو الموافقدة للمددعي و
علمه بصدور القتل من المدعىٰ عليه،

19

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص242 :

هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوارث
• و ال يبعد اختيار هذا الوجه ،ألنه ال يستفاد من شديء مدن الروايدات
اعتبار القرابة أو كونه من قبيلدة المددعى و عشديرته ،خصوصداً مدع
مالحظة الروايات المتعددة المتقدمة الحاكيدة لقصدة خيبدر ،المشدتملة
على أن األنصار فقدوا رجلًا منهم ثم وجدوه مقتولًا متشحطاً بدمده ،و
على أن النبي (صلى اللٰه عليه و آله) حكدم فديهم بالقسدم بمقددار
خمسين ،مع أنه من الواضح أن المقتول كان مشتركاً معهم في كونه من
األنصار من دون قرابة ،بل و ال االشتراك في القبيلة و العشيرة.

20

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص242 :

هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوارث
• هددذا ،مضددافاً إلددى أن مقتضددى حكمددة مشددروعية القسددامة عدددم
االختصاص ،و لعل الوجه لما فدي المدتن ،أنده قدد عبدر فدي بعدض
الروايات و الفتاو بالقوم أو األهل ،و لكنه ال ينهض فدي مقابدل مدا
ذكرنا بوجه.

21

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص242 :

هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوارث
• و أما اعتبار الرجولية في القسدامة فللتعبيدر بالرجدل فدي كثيدر مدن
الروايات المتقدمة ،و من الواضح أنه ال مجال فدي مثدل المقدام ممدا
يحتمل فيه خصوصية الرجولية لدعو إلَاء الخصوصية كما في بعض
المقامات ،مثل :رجل شك بين الثالث و األربع فدي ركعدات الصدالة
الرباعية ،و منه يظهر اعتبار كونهم بالَين أيضاً ،كما ال يخفى.

22

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص243 :

هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوارث
• (مسألة  :)4ال تعتبر الوراثة الفعلية في القسامة (،)13

• ( )13لألصل ،و إطالق ما تقدم من النصوص.

23

مهذب األحكام (للسبزواري)؛ ج ،28ص263 :

•

•
•
•
24

هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوارث
بل يكفي كونها من أهل المدعي و عشيرته و قبيلته (،)14
• ______________________________
( )14ألنه المنساق من ظواهر األدلدة ،كقولده عليده السدالم فدي صدحيح
سليمان بن خالد« :القسامة علدى أهدل القتيدل» « .»1أو « ..علدى أهدل
المقتول يحلفون بالله الذي ال إله إال هو لقتل فالن فالنا» « ،»2و كذا قوله
صلى الله عليه و آله« :فليقسم خمسون رجال منكم» « ،»3و غيدر ذلدك
من األخبار.
( )1الوسائل :باب  10من أبواب دعو القتل 7 :و .6
( )2الوسائل :باب  10من أبواب دعو القتل 7 :و .6
( )3الوسائل :باب  10من أبواب دعو القتل.3 :
مهذب األحكام (للسبزواري)؛ ج ،28ص263 :

هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوارث
• و تعتبر الوراثة في المدعي ( ،)15و ال تعتبر الرجوليْة فيْه ( ،)16و
إن اعتبرت في القسامة (،)17
• ______________________________
( )15ألنه المستفاد من األدلة ،مضافا إلى اإلجماع ،و قدد تقددم فدي
كتاب القضاء ما يتعلق بالمقام «.»4
• ( )16لألصل ،بعد عدم دليل على الخالف.
• ( )17لظواهر األدلة ،مضافا إلى تسالم األجلة.

• ( )4راجع المجلد السابع و العشرين صفحة.64 :
25

مهذب األحكام (للسبزواري)؛ ج ،28ص263 :

هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوارث
• و إذا لم يتم النصاب في الرجْا وععْت علْيهم ( ،)18و مْ الفقْد
يحلف المدعي تمام العدد و إن كان امرأة (.)19
• ______________________________

• ( )18لما تقدم في المسألة السابقة ،فال وجه للتكرار.
• ( )19لشمول اإلطالقات المتقدمة لها حينئذ.
26

مهذب األحكام (للسبزواري)؛ ج ،28ص263 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
•  .مسألة  5لو كان المدعي أكثر مدن واحدد فالظداهر كفايدة خمسدين
قسامة ،و أما لو كان المدعى عليه أكثر ففي كفاية خمسدين قسدامة و
عدمها إشكال ،و األوجه تعدد القسامة حسب تعددد المددعى عليده-
فلو كان اثنين يحلف كل منهما مدع قومده خمسدين قسدامة علدى رد
دعو المدعي -و إن كان االكتفاء بالخمسين ال يخلدو مدن وجده*
لكن األول أوجه.
• * بل هو األقوى و األو خ ف اإلحتياط فاألوجه تركه.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص529 :

القسامة(اللوث)

•  »5« -6 -35365وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَدادٍ
َضديَ اللَّدهُ عَنْدهُ إِذَا لَدمْ يُقِدمِ « »6الْقَدوْمُ
عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ :كَانَ أَبِي ر ِ
الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ -وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِدينَ قَتَلُدوهُ-
حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ -مَا قَتَلْنَداهُ وَ لَدا عَلِمْنَدا لَدهُ
قَاتِلًا -ثُمَّ يُؤَدِّي الدِّيَةَ إِلَى أَوْلِيَداءِ الْقَتِيدلِ -ذَلِدكَ إِذَا قُتِدلَ فِدي حَديٍّ
وَاحِدٍ-
• فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ -فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِدنْ
بَيْتِ الْمَالِ.
28

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص153 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
•  »4« -5 -35373وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْدنِ الْحَكَدمِ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّدهِ ع عَدنِ
الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْوُهَا -فَقَالَ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص -لَمَّا كَانَ
بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ -تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ -فَرَجَعُدوا فِدي
طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلًا -فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
ص -فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص156 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
•  -فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ -قَالُوا يَدا رَ ُسدولَ
اللَّهِ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ -قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ -قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّدهِ
مَنْ يُصَدِّقُ الْيَهُودَ -فَقَالَ أَنَا إِذَنْ أَدِي صَاحِبَكُمْ-

30

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص156 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهَا -فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي الددِّمَاءِ-
مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ -لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ -لَوْ أَنَّ رَجُلًا
ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ -أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ
الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي -وَ كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ-

31

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص156 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا -كَانَتِ الْيَمِينُ لِمُدَّعِي
ْسْينَ-
الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ -فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِيءَ بِخَم ِ
يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً -فَيُدْفَ ُ إِلَيْهِمُ الَّْذِي حُلِْفَ عَلَيْْهِ-
فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا -وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ
• وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا -فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِْيَ عَلَْيْهِمْ -أَنْ يَحْلِْفَ
مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا -فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ
الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ-
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص156 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ -فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُدؤْمِنِينَ
ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص156 :

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

• وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْدزَةَ
مِثْلَهُ « »1مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَدهُ « »2وَ
كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص156 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• مسألة [ 13مقدار ما يلزم الجماعة من اليمين]
• إذا كان المدعي واحدا فعليه خمسدون يميندا بدال خدالف ،و كدذلك
المدعى عليه ان كان واحدا فعليه خمسون يمينا ،و ان كدان المددعون
جماعة فعليهم خمسون يمينا عندنا ،و ال يلدزم كدل واحدد خمسدون
يمينا ،و كذلك في المدعى عليه ان كان واحدا لزمته خمسون يمينا و
ان كانوا جماعة لم يلزمهم أكثر من خمسين يمينا.
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الخ ف؛ ج ،5ص314 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• و للشافعي فيه قوالن في الموضدعين ،أحددهما :مثدل مدا قلنداه فدي
الموضعين.
• و الثاني :يلزم كل واحد خمسون يمينا في الموضدعين ،إال أنده قدال:
أصحهما أن في جنبة المدعي خمسين يميندا بالحصدص مدن الديدة،
للذكر مثل حظ األنثيين ،فإن ينقص فدي واحدد كمدل يميندا تامدة ،و
أصحهما في جنبة المدعى عليه أن يلزم كدل واحدد خمسدون يميندا
«.»3
• ( )3االم  93 :6و  ،94و مختصر المزندي ،253 :و حليدة العلمداء :8
 ،223و المجموع .209 :20
36

الخ ف؛ ج ،5ص314 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• دليلنا :إجماع الفرقة و أخبارهم « .»4و أيضا :األصل بْراءة الذمْة و
ما قلناه مجم على لزومه ،و ما قالوه ليس عليه دليل.

• ( )4الكافي  361 :7حديث  4و  ،8و دعائم اإلسدالم  428 :2قطعدة
من الحديث  ،1486و التهذيب  166 :10حديث .663 -661
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الخ ف؛ ج ،5ص314 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• ( )1يظهر منهم التسالم على كفاية خمسين قسامة فيمدا إذا كدان المددعى
أكثر من واحد ،و أما إذا كدان المددعىٰ عليده كدذلك فالمشدهور عددم
االكتفاء ،بل لزوم التعدد حسب تعدد المدعىٰ عليه « ،»1خالفاً لما حكي
عن الشيخ (قدّس سرّه) في الخ ف من االكتفاء بالخمسْين مْنهم أجمْ ،
مدّعياً عليه اإلجماع «.»2
• ______________________________
( )1المبسوط ،222 /7 :شدرائع اإلسدالم ،998 /4 :إرشداد األذهدان/2 :
 ،219تحرير األحكام ،253 /2 :إيضاح الفوائد ،616 /4 :مسالك األفهام:
.207 /15
• ( )2الخالف 314 /5 :مسألة .13
38

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص243 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• أقول :أما المدعى فمع قطع النظر عن التسالم و اإلجماع و عن الددليل
االعتباري الذي مرجعه إلى عدم االختالف بين المدعين أو المدعيين
في الدعو ؛ ألن ادعاء كون زيد مثلًا قاتلًا للمقتول أمر مشترك بينهم
أو بينهما ،و ال اختالف فيه أصلًا -يشكل استفادته من الروايات ،و إن
كان يظهر من الجواهر داللتها عليه «»3؛
• ______________________________
( )3جواهر الكالم.251 250 /42 :

39

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• ألن الظاهر أن محط نظره هي الروايات الحاكية لقصة خيبر المشدتملة
على حكمه (صلى الله عليه و آله) بأنه على تقددير حلدف خمسدين
رجلًا من األنصار يثبت القتل ،و يترتب عليه آثاره ،نظدراً إلدى تعددد
المدعى فيها ،و هم األنصدار ،مدع أن فدي هدذه الروايدات إعضدالًا و
إشكالًا،

40

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• و هو أنه يعتبر في المدعى كمدا عرفدت أن يددعي جزمداً و بصدورة
اليقين ،و ال تسمع الدعو إذا لم تكن جازمدة ،و األنصدار إذا كدانوا
مدعين بهذا النحو فكيف امتنعوا من الحلف؟ معلِّلًا بأنا نكره أن نقسدم
على ما لم نره ،و من المعلوم أن مرادهم من عدم الرؤية عدم العلدم و
اليقين ،ألنه ال يعتبر في الحلف إلا اليقين ،و ال تعتبر الرؤيدة بوجده ،و
إذا لم يكونوا مدعين لعدم الجزم ،فكيف طلب رسول الدلٰه (صدلى
اللٰه عليه و آله) منهم الحلف مع عدم وجود مدع في البين؟
• و قد عرفت أن اعتبار القسامة إنما هو في صدورة الددعو و وجدود
المدعى.
41

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• و دعو أنه يمكن وجود المدعى بين األنصار مدفوعة مضافاً إلى أنها
حينئذٍ ال داللة لها على تعدد المدعي الذي هو محل البحث بأنه علدى
هذا التقدير كان اللازم مطالبة خمسين يميناً من ذلك المدعى بعد عدم
حلف غيره معه ،فاإلنصاف أنه ال مجال الستفادة ما في الجواهر.
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تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• و أما المدعى عليه فمقتضى الدليل االعتباري فيه التعدد حسب تعدده،
ألن حلف كل قسامة إنما يرجع إلى براءة من أحضر تلك القسدامة و
عدم ارتباط القتل إليه.
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تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• و هذا ال ينافي االستناد بالمدعى عليه اآلخر ،فبراءة الجميدع يتوقدف
على إحضار كل واحد منهم قسامة يحلفون بالبراءة ،كمدا أن مقتضدى
إطالق ما دل على لزوم إقامة المدعى عليه القسامة التعددد ،النطبداق
هذا العنوان على كل واحد منهم ،و لو وصلت النوبة إلى يمين شخص
المدعىٰ عليه ،كما لو لم يكن له قسدامة أو امتنعدوا مدن الحلدف ال
محيص عن اعتبار خمسين باإلضافة إلى كل واحدد منهمدا أو مدنهم،
ضرورة أنه ال يكفي يمين واحد إلا لنفسه ،كما في سائر المقامات التي
كان المدعىٰ عليه فيها متعدداً ،فإنه يجب أن يحلف كل واحدد و ال
يكفي يمين واحدة.
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تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• أضف إلى ذلك أنه لو فرض اعتبار القرابة أو االشتراك فدي القوميدة
في القسامة يمكن أن ال يكون بين المدعىٰ عليهما قرابة أو اشتراك
في القومية أصلًا ،فاللازم على كل واحد منهما إحضار قسامة خاصة.
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تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص245 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• و أما ما ذكره الشيخ في الخالف فربما يستدل عليه برواية أبي بصدير
المتقدمة ،المشتملة على قول الصادق (عليه السالم) :فإذا ادعى الرجل
على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبدل المددعى علديهم،
فعلى المدعى أن يجيء بخمسين يحلفون أن فالناً قتل فالنداً ،فيددفع
إليهم الذي حلف عليه ،فإن شداؤوا عفدوا ،و إن شداؤوا قتلدوا ،و إن
شاؤوا قبلوا الدية ،و إن لم يقسموا فإن على الدذين ادعدي علديهم أن
يحلف منهم خمسون ما قتلنا و ال علمنا له قاتلًا الحديث « ،»1نظدراً
إلى ظهوره في تعدد المدعىٰ عليه و كفاية حلف خمسين.
• ( )1تقدمت في ص .220
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تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص245 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• و لكن فيه :أنه و إن وقع التعبير عن المدعىٰ عليه في صدر العبارة ب
«القوم» ،و في الذيل ب «الذين ادعدي علديهم» ،إلدا أن الظداهر كدون
المدعىٰ عليه شخصاً معيَّناً و واحداً مشخَّصاً مدن القدوم ،و الشداهد
عليه قوله (عليه السالم) :يحلفون أن فالناً قتل فالنداً .و قولده عقيبده:
فيدفع إليهم الذي حلف عليه .و إسناده إلى القوم إنما هو باعتبار كون
القاتل منهم و من قبيلتهم و عشيرتهم.
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تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص245 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• و يستدل عليه أيضاً ببعض النصوص الواردة في قصة خيبدر ،الظداهر
في كون الدعو على اليهود و االكتفاء بحلف خمسين مدنهم ،و لكدن
الظاهر أن اإلسناد فيه إلى اليهود إنما هو لما ذكرنا.
• و يؤيده بل يدل عليه التصريح في بعضدها كمدا فدي صدحيحة بريدد
المتقدمة بأن فالن اليهودي قتدل صداحبنا « ،»1و كدذا قدول رسدول
اللٰه (صلى اللٰه عليه و آله) في بعضها اآلخر :فليقسدم خمسدون
رجلًا منكم على رجل ندفعه إليكم «.»2
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تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص246 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• نعم يمكن التمسك لذلك بصحيحة مسعدة المتقدمدة المشدتملة علدى
قوله (عليه السالم) :حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينداً بالدلٰه مدا
قتلناه و ال علمنا له قاتلًا « .»3و إن لم يتمسك به صاحب الجدواهر
« ،»4لظهوره في تعدد المتهمين ،خصوصاً مع قوله (عليه السالم) قبله:
«و لم يقسموا بأن المتهمين قتلوه» الظاهر في أن الجمع ليس باعتبدار
تعدد القضايا ،كما ال يخفىٰ.
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تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص246 :

القسامة(اللوث)

•  »5« -6 -35365وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَدادٍ
َضديَ اللَّدهُ عَنْدهُ إِذَا لَدمْ يُقِدمِ « »6الْقَدوْمُ
عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ :كَانَ أَبِي ر ِ
الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ -وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِدينَ قَتَلُدوهُ-
حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ -مَا قَتَلْنَداهُ وَ لَدا عَلِمْنَدا لَدهُ
قَاتِلًا -ثُمَّ يُؤَدِّي الدِّيَةَ إِلَى أَوْلِيَداءِ الْقَتِيدلِ -ذَلِدكَ إِذَا قُتِدلَ فِدي حَديٍّ
وَاحِدٍ-
• فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ -فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِدنْ
بَيْتِ الْمَالِ.
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص153 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
•
•

•
•
•
•
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و لكن الجواب أنه يلزم رفع اليد عن هذا الظهور ،و الحمل على لدزوم
الخمسين على كل واحد من المتهمين بقرينة النص و الفتو ٰ ،فتدبر.
و يمكن أن يكون الجمع باعتبار المدعى عليه و قومه.
• ______________________________
( )1تقدمت في ص .219
( )2تقدم في ص .221
( )3تقدمت في ص .222
( )4جواهر الكالم.250 /42 :
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص245 :

رد الحلف
• مسألة  6لو لم يحلف المدعي أو هو و عشيرته فلده أن يدرد الحلدف
على المدعى عليه فعليه أيضا خمسون قسدامة ،فليحضدر مدن قومده
خمسين يشهدون ببراءته ،و حلف كل واحد ببراءته ،و لو كدانوا أقدل
من الخمسين كررت عليهم األيمان حتى يكملوا العدد ،و حكم ببراءته
قصاصا و دية ،و إن لم يكن له قسامة من قومه يحلف هدو خمسدين
يمينا ،فإذا حلف حكم ببراءته قصاصا و دية ،و إن لم تكن له قسدامة
و نكل عن اليمين ألزم بالَرامدة ،و ال يدرد فدي المقدام اليمدين علدى
الطرف.
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تحرير الوسيلة ،ج ،2ص530 :

رد الحلف

• و لو لم يكن للولي قسامة و ال حلف هدو كدان لده إحدالف المنكدر
خمسين يمينا إن لم يكن له قسامة من قومه و إن كان لده قدوم كدان
كأحدهم و لو امتنع عن القسامة و لم يكن له من يقسم ألزم الدعو و
قيل له رد اليمين على المدعي.
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شرائ اإلس م في مسائل الح

و الحرام؛ ج ،4ص210 :

رد الحلف
• قوله« :و لو امتنع عن القسامة .إلخ».
• ( )1القول برد اليمين على المدعي على تقدير امتناع المدعى عليده و
قومه عن اليمين للشيخ في المبسوط « ،»2عمال بعموم القاعدة حيدث
ال يقضى بالنكول.
• ( )2المبسوط .223 :7
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مسالك األفهام إلى تنقيح شرائ اإلس م؛ ج ،15ص207 :

رد الحلف
• و األصح إلزام المدعي عليه بالدعو حينئذ ،إما بنداء علدى القضداء
بالنكول ،أو ألن اليمين إنما وجبت على المنكر هنا بامتنداع المددعي
عنها ،فال تعود إليه بَير اختياره.
• و على قول الشيخ تكفي يمين واحدة كَيره ،اقتصارا بالقسدامة علدى
موردها ،و هو حلف المدعي ابتداء و المنكر بعده.
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مسالك األفهام إلى تنقيح شرائ اإلس م؛ ج ،15ص207 :

رد الحلف

• و يفهم من قوله« :و لم يكن له من يقسم» أن حلف القوم كداف عدن
حلف المنكر مع وجوده .و هو أحد الوجهين في المسألة ،ألن الشارع
اكتفى في هذا الباب بحلف اإلنسان إلثبات حق غيره أو إسقاط حدق
عنه ،و لم يعتبر خصوصية الحالف ،بل جعل يمين القدوم قائمدة مقدام
يمينه.
• و قيل :ال يكفي قسامة القوم عن أحدهما ،و إنما يكتفى بهدا منضدمة
إليه ،وقوفا فيما خالف األصل -و هو حلف اإلنسان إلثبات مال غيره
أو نفي الحق عنه -علدى موضدع اليقدين ،و هدو مسداعدته عليهدا ال
االستقالل بها.
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مسالك األفهام إلى تنقيح شرائ اإلس م؛ ج ،15ص208 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث

• مسألة  7تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث،
• و هل القسامة فيها خمسون في العمد و خمس و عشرون في غيدره فيمدا
بلَت الجناية الدية كاألنف و الذكر و إال فبنسبتها من خمسدين يميندا فدي
العمد و خمس و عشرين في الخطأ و شبهه أو ستة أيمان فيمدا فيده ديدة
النفس و بحسابه من الست فيما فيه دون الدية؟
• األحوط هو األول ،و األشبه هو الثاني ،و عليه ففي اليد الواحدة أو الرجل
الواحدة و كل ما فيه نصف الدية ثالث أيمان ،و فيما فيده ثلثهدا اثنتدان و
هكذا و إن كان كسر في اليمين أكمل بيمين .إذ ال تكسر اليمدين ،فحينئدذ
في اإلصبع الواحدة يمين واحدة ،و كذا في األنملة الواحدة ،و كدذا الكدالم
في الجرح ،فيجزي الست بحسب النسبة و في الكسر يكمل بيمين
57

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص530 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث
•
•
•
•

•
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مسألة [ 12هل في األطراف قسامة]
يثبت عندنا في األطدراف قسدامة مثدل العيندين ،و اللسدان ،و اليددين ،و
الرجلين ،و الشم و غير ذلك.
و قال جميع الفقهاء :ال قسامة في األطراف ،و إنما هي في النفس وحددها
« ،»5إال أن الشافعي قال :إذا ادعى قطع طرف يجب فيه الدية كاملة،
( )5مختصددر المزنددي 252 :و  ،253و كفايددة األخيددار  ،108 :2و مَنددي
المحتاج  ،114 :4و السراج الوهاج:
 ،513و المجموع  ،215 :20و الوجيز  ،159 :2و المَني البن قدامدة :10
 ،31و الشرح الكبير .11 :10
الخ ف؛ ج ،5ص312 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث

• كان على المدعى عليه اليمين «.»1

• ______________________________
( )1المجموع .215 :20

• و هل يَلظ اليمين أم ال؟ على قولين ،أحدهما :ال يَلدظ مثدل سدائر
األموال.
• و الثاني يَلظ.
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الخ ف ،ج ،5ص313 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث

• و كيف يَلظ؟ مثل ما يَلظ في النفس؟ فان كان المدعى عليه واحددا
حلف خمسين يمينا ،و ان كانوا جماعة فعلى قولين ،أحدهما :يحلدف
كل واحد بما يحلف الواحد .و الثاني :يحلف الكل خمسين يمينا على
عدد الرءوس.
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الخ ف ،ج ،5ص313 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث

• و ان كانت الجناية ما يجب فيها دون الدية كقطع يدد ،أو رجدل فهدذا
يجب فيها نصف الدية ،و قدر ما يَلظ فيها قوالن ،أحدهما :خمسدون
يمينا و لو كانت أنملة ،ألن االعتبار بحرمته .و الثاني :التَليظ مقسدوم
على قدر الدية .و الواجب في اليد نصف الدية ،يحلف نصف الخمسين
خمسا و عشرين يمينا ،هذا إذا كان المدعى عليه واحدا «.»2
• ( )2حلية العلماء  ،227 :8و المجموع .215 :20
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الخ ف ،ج ،5ص313 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث
•
•
•
•
•
•

و إن كانوا جماعة ففيها خمسة أقوال.
أحدها :على كل واحد خمسون يمينا.
و الثاني :على كل واحد خمسة و عشرون يمينا.
و الثالث :على كل واحد عشرة أيمان.
و الرابع :على كل واحد خمسة أيمان.
و الخامس :على كل واحد يمين واحدة ،على القول الذي يقول أنده ال
تَلظ األيمان «.»3

• ( )3حلية العلماء  227 :8و .228
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الخ ف؛ ج ،5ص313 :

•

•
•
•
•
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تثبت القسامة في األعضاء م اللوث
و عند أصحابنا أن ما يجب فيه الدية في األطراف ،فالقسامة فيه سدتة
أنفس ،بستة أيمان ،فان لم يكونوا كررت على المدعي ستة أيمدان ،و
فيما نقص بحسابه ،فان امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمدان
أو ما يلزم بحساب ذلك منهم ،و ان كانوا جماعة ال نص لهدم فيده .و
الذي يقتضيه المذهب أنه ال يَلظ على كل واحد منهم «.»1
دليلنا :إجماع الفرقة و أخبارهم «.»2
( )1المقنعة.113 :
( )2الكافي  362 :7حديث  ،9و التهذيب  169 :10حديث .668

الخ ف ،ج ،5ص314 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث

• و تثبت القسامة في األعضاء مع التهمة و كم قدرها قيل خمسون يمينا
احتياطا إن كانت الجناية تبلغ الدية و إال فبنسبتها من خمسين يمينا و
قال آخرون ست أيمان فيما فيه دية النفس و بحسابه من سدتة فيمدا
فيه دون الدية و هي رواية أصلها ظريف.
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شرائ اإلس م في مسائل الح

و الحرام؛ ج ،4ص210 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث
• قوله« :و تثبت القسامة في األعضاء .إلخ».
• ( )1اختلف األصحاب في القسامة على األعضاء مدع اللدوث ،فدذهب
األكثر إلى أنها كالنفس فيما فيه الدية ،كاللسان و األندف و اليددين ،و
بنسبتها من الخمسين فيما ديته دون ذلك .ففي اليد الواحدة خمس و
عشرون ،و في اإلصبع خمس ،و هكذا.
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مسالك األفهام إلى تنقيح شرائ اإلس م؛ ج ،15ص208 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث

• و ذهب الشيخ « »1و أتباعه « »2إلى أنها ست أيمان فيما فيه الدية،
و بحسابه من ست فيما دون ذلك.
• ______________________________
( )1المبسوط  ،223 :7الخالف  313 -312 :5مسألة ( ،)12النهايدة:
.742 -741
• ( )2المهذب  ،501 :2غنية النزوع ،441 :إصباح الشيعة.530 :
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مسالك األفهام إلى تنقيح شرائ اإلس م؛ ج ،15ص208 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث

• و مستنده رواية ظريف بن ناصح في كتابه المشهور في الدديات ،عدن
عبد الله بن أيوب ،عن أبي عمرو المتطبب قال« :عرضت علدى أبدي
عبد الله عليه السالم ما أفتى بده أميدر المدؤمنين عليده السدالم فدي
الديات ،و من جملته في القسامة جعل في النفس على العمد خمسين
رجال ،و جعل في النفس على الخطأ خمسة و عشرين رجال ،و جعل
في النفس على الخطأ خمسة و عشرين رجال ،و على ما بلَدت ديتده
من الجوارح ألف دينار ستة نفر ،فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة
نفر» « »1الحديث.
• و في طريقه ضعف و جهالة ،فالعمل باألول أحوط و أقو .
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مسالك األفهام إلى تنقيح شرائ اإلس م ،ج ،15ص209 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث

• الطائفة الرابعة :ما ورد في الجروح و الحكم بالقسامة فيهدا سدتة نفدر
فيما تكون ديته ألف دينار،و ما يكون أقل من ذلك فبالنسبة بحساب
ذلك؛
• و قد ورد هذا في كتاب ظريدف المتعدرض ألحكدام و فتداو أميدر
المؤمنين عليه السالم في الديات.
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مجلة فقه أهل البيت عليهم الس م (بالعربية)؛ ج ،21ص14 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث

• و الظاهر أنه كتاب معروف بين الرواة ،و قد قرأه ظريف بن ناصح على
اإلمام الصادق عليه السالم عن علي عليه السالم و يدونس بدن عبدد
الرحمن على اإلمام الرضا عليه السالم عن علي عليه السالم.
• و كتاب ظريف و إن كان فيه رفع إلى المعصوم عليه السالم إلدا أنده
يمكن دعو اعتباره؛ لشهرته بين الرواة ،و وجود أسناد عديدة -فيها
المعتبرة -تدل على قراءته على األئمة و إمضائهم له.
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مجلة فقه أهل البيت عليهم الس م (بالعربية)؛ ج ،21ص14 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث

• و فيما يتعلق بمسألتنا بالخصوص يوجد طريق معتبر له ،و هو معتبدرة
يونس بن عبد الرحمن عن الرضا عليه السالم « ...فيما أفتى به أميدر
المؤمنين عليه السالم في الديات ،فمما أفتى به فدي الجسدد و جعلده
ست فرائض :النفس ،و البصر ،و السمع ،و الكالم ،و نقص الصوت من
الَنن و البحح ،و الشلل في اليدين و الرجلين .ثم جعل مع كل شديء
من هذه قسامة على نحو ما بلَت الدية.
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مجلة فقه أهل البيت عليهم الس م (بالعربية) ،ج ،21ص15 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث

• و القسامة جعل في النفس على العمد خمسدين رجلًدا ،و جعدل فدي
النفس على الخطأ خمسة و عشرين رجلًا ،و على ما بلَت ديتده مدن
الجروح ألف دينار ستة نفر ،و ما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر،
و القسامة في :النفس ،و السمع ،و البصر ،و العقل ،و الصوت من الَنن
و البحح ،و نقص اليدين و الرجلين ،فهو ستة أجزاء الرجل.
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مجلة فقه أهل البيت عليهم الس م (بالعربية) ،ج ،21ص15 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث

• تفسير ذلك :إذا اصيب الرجل من هذه األجزاء الستة و قديس ذلدك؛
فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كالمه أو غير ذلك حلف هو وحده،
و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجدل واحدد ،و إن كدان
نصف بصره حلف هو و حلف معه رجالن ،و إن كان ثلثي بصره حلف
هو و حلف معه ثالثة نفر ،و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هدو و
حلف معه أربعة نفر ،و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة
نفر.
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مجلة فقه أهل البيت عليهم الس م (بالعربية) ،ج ،21ص15 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث

• و كذلك القسامة في الجروح كلها ،فإن لم يكن للمصاب مدن يحلدف
معه ضوعفت عليه األيمان؛ فإن كان سدس بصره حلف مرة واحدة ،و
إن كان الثلث حلف مرتين ،و إن كان النصف حلف ثالث مرات ،و إن
كان الثلثين حلف أربع مرات ،و إن كان خمسة أسداس حلف خمدس
مرات ،و إن كان كله حلف ست مرات ،ثم يعطى» «.»1
• ______________________________
( )1المصدر السابق ،120 :ب  ،11أبواب دعو القتل و ما يثبت بده،
ح  .2و انظر :ص  ،219ب  ،3أبواب ديات األعضاء ،ح .1
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مجلة فقه أهل البيت عليهم الس م (بالعربية) ،ج ،21ص15 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث

• و مثله ما رواه الكليني و الصددوق و الشديخ بأسدانيدهم إلدى كتداب
ظريف عن أمير المؤمنين عليه السالم ،و في ذيدل روايدة الصددوق و
الشيخ « :0و إن أبى أن يحلف لم يعطَ إلا ما حلف عليه و وثدق منده
بصدق ،و الوالي يستعين فدي ذلدك بالسدؤال و النظدر و التثبدت فدي
القصاص و الحدود و القود» «.»1
• ______________________________
( )1الكافي  ،397 :7ب  222كتداب الدديات ،ح  .9مدن ال يحضدره
الفقيه  .78 :4تهذيب األحكام  ،298 :10ح .26
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مجلة فقه أهل البيت عليهم الس م (بالعربية) ،ج ،21ص15 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث

• و هذا الصنف من الروايات قد صدرح فيده بمضداعفة األيمدان علدى
المدعي إذا لم يكن معه غيره ،إلا أنه وارد في الجروح و إعطاء الدية.
•
•
•
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مجلة فقه أهل البيت عليهم الس م (بالعربية) ،ج ،21ص16 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث

•  »1« -2 -35377وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَدنْ مُحَمَّددِ بْدنِ
َصدحَابِنَا عَدنْ
عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ عَنْ عِدَّةٍ مِدنْ أ ْ
سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَدنْ أَبِيدهِ ظَرِيدفِ بْدنِ
نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْمُتَطَبِّبِ « »2قَالَ :عَرَضْتُ
عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع -مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدِّيَاتِ-
• ( -)1الكافي .9 -362 -7
• ( -)2في المصدر -أبي عمرو المتطبب.
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث

صدرُ وَ
• فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ ِسدتَّ فَدرَائِضَ -الدنَّفْسُ وَ الْبَ َ
السَّمْعُ -وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِدنَ الََْدنَنِ »3« -وَ الْدبَحَحِ « »4وَ
الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ-

• ( -)3الَنن -الصوت من قبل الخيشوم ".الصحاح (غنن) ."2174 -6
• ( -)4البحح -غلظ في الصوت و خشونة ".لسان العدرب (بحدح) -2
."406
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث

• ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ -قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَََدتِ الدِّيَدةَُ -و
الْقَسَامَةُ جُعِلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلًا -وَ جُعِلَ فِي النَّفْسِ
عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلًا -وَ عَلَى مَا بَلَََتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ
أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ -وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَحِسَابُهُ « »5مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ-
• ( -)5في المصدر -فبحسابه.
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

تثبت القسامة في األعضاء م اللوث

• وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ -وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ -وَ الصَّوْتِ مِنَ الََْنَنِ
ْسديرُ
وَ الْبَحَحِ -وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ سِتَّةُ أَجْزَاءِ الرَّجُدلِ -تَف ِ
ذَلِكَ إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ مِنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ السِّتَّةِ -وَ قِيسَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ
سُدُسَ بَصَرِهِ أَوْ سَمْعِهِ -أَوْ كَلَامِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ -وَ إِنْ
كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ -حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ -وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ
بَصَرِهِ -حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ -وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ
َصدرِهِ -حَلَدفَ
وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ -وَ إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ « »6ب َ
هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ
• ( -)6في التهذيب -خمسة اسداس" هامش المخطوط".
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

•

•
•
•
•
•
•
•
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تثبت القسامة في األعضاء م اللوث
أَرْبَعَةٌ »1« -وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ -حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ -وَ كَذَلِكَ الْقَسَامَةُ (فِدي الْجُدرُوحِ كُلِّهَدا)-
« »2فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ -فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَدرَّةً وَاحِددَةً -وَ
إِنْ كَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ -وَ إِنْ كَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَيْنِ حَلَدفَ أَرْبَدعَ مَدرَّاتٍ -وَ إِنْ
كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ -وَ إِنْ كَانَ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطَى.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ « »3وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ كَمَدا يَدأْتِي مِدنْ
أَسَانِيدِهِمَا إِلَى كِتَابِ ظَرِيفٍ « »4أَقُولُ :وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ « »5وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ «.»6
• ______________________________

( -)1في المصدر زيادة -نفر.
( -)2في المصدر -كلها في الجروح.
( -)3التهذيب .668 -169 -10
( -)4ياتي في الحديث  4من الباب  2من أبواب ديات األعضاء.
( -)5تقدم في الحديثين  3و  6من الباب  ،9و في الحديثين  3و  5من الباب  10من هذه األبواب.
( -)6ياتي في البابين  3و  18من أبواب ديات األعضاء.

وسائل الشيعة ،ج ،29ص160 :

ظريف بن ناصح

•  - 553ظريف بن ناصح

• أصله كوفي نشأ ببَداد و كان ثقة في حديثه صدوقا.
• له كتب منها:
• كتاب الديات رواه عدة من أصحابنا .أخبرنا عدة من أصحابنا عن أبي
غالب أحمد بن محمد قال :قرئ على عبد اهلل بن جعفْر و أندا أسدمع
قال :حدثنا الحسن بن ظريف عن أبيه به.
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رجا النجاشي ص 209 :

ظريف بن ناصح

• و كتابه الحدود أخبرناه عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمدد قدال:
حدثنا القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم الهمذاني قال :حدثنا أبدي
عن أبيه علي بن إبراهيم عن ظريف.
• و كتابه النوادر أخبرنا جماعة من أصحابنا عن أحمد بدن محمدد بدن
يحيى قال :حدثنا الحميري عن الحسن بن ظريف عن أبيه به.
• و كتابه الجامع في سائر أبواب الحالل و الحرام أخبرنا بده عددة مدن
أصحابنا عن العطار عن الحميري عن الحسن بن ظريف عن أبيه به.
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رجا النجاشي ص 209 :

ظريف بن ناصح

•  - 373ظريف بن ناصح.
• له كتاب الديات .أخبرنا الشيخ أبو عبد اهلل عن أبي الحسن أحمد بدن
محمد بن الحسن بن الوليد[ .ح] و أخبرنا ابن أبي جيد عن محمد بدن
الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح.
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 0فهرستالطوسي ص 26 :

ظريف بن ناصح
•  - 1 - 1465ظريف بن ناصح بياع األكفان
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رجا الطوسي ص 139 :

ظريف بن ناصح

•  - 6030ظريف بن ناصح»«:
• قال النجاشي :ظريف بن ناصح أصله كوفي نشأ ببَداد و كان ثقة فدي
حديثه صدوقا له كتب منها كتداب الدديات رواه عددة مدن أصدحابنا
أخبرنا عدة من أصحابنا عن أبي غالب أحمد بن محمد ،قال :قرأ على
عبد اهلل بن جعفر ،و أنا أسمع قال :حدثنا الحسن بن ظريف ،عن أبيده
به ،و كتابه الحدود ،أخبرناه عدة من أصحابنا عن جعفدر بدن محمدد،
قال :حدثنا القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني ،قال :حدثنا
أبي عن أبيه علي بن إبراهيم عدن ظريدف ،و كتابده الندوادر ،أخبرندا
جماعة من أصحابنا.
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معجمرجا الحديث ج  9 :ص 173 :

ظريف بن ناصح

• عن أحمد بن محمد بن يحيى ،قال :حدثنا الحميري ،عن الحسن بدن
ظريف ،عن أبيه به ،و كتابه الجامع في سائر أبواب الحدالل و الحدرام
أخبرنا به عدة من أصحابنا ،عن العطار عن الحميري ،عن الحسن بدن
ظريف عن أبيه به.
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معجمرجا الحديث ج  9 :ص 173 :

ظريف بن ناصح

• و قال الشيخ ( :)375ظريف بن ناصح ،له كتاب الديات أخبرنا به.
• الشيخ المفيد أبو عبد اهلل رحمه اهلل ،عن أبي الحسن أحمد بدن محمدد
بن الحسن بن الوليد ،و أخبرنا ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بدن
الوليد ،عن محمد بن الحسن الصفار ،عن أحمد بن محمد بن عيسدى،
عن الحسن بن علي بن فضال ،عنه.
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معجمرجا الحديث ج  9 :ص 174 :

ظريف بن ناصح

• و عده في رجاله من أصحاب الباقر ع ( )1قائال :ظريف بدن ناصدح،
بياع األكفان.
• رو عن خالدد القالنسدي ،و رو عنده الحسدن بدن سدعيد ،كامدل
الزيارات الباب  ،8في فضدل الصدالة فدي مسدجد الكوفدة و مسدجد
السهلة ،الحديث .7
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معجمرجا الحديث ج  9 :ص 174 :

•

•
•
•
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ظريف بن ناصح
و رو عن عبد الصمد بن بشير ،و رو عنه إبراهيم بن هاشم ،تفسير
القمي ،سورة األنعام في تفسير قوله تعدالى( :و وهبندا لده إسدحاق و
يعقوب) اآلية.
و طريق الشيخ إلى كتابه الديات صحيح ،و إن كان فيه ابن أبي جيد
فإنه ثقة على األظهر.
طبقته في الحديث
وقع بعنوان ظريف بن ناصح في أسناد عدة من الروايات تبلغ واحدا و
ثالثين موردا.
معجمرجا الحديث ج  9 :ص 174 :

ظريف بن ناصح

• فقد رو عن أبي عبد اهلل ع و عن أبي مريم و أبان و أبان بن عثمدان
و إبراهيم بن أبي يحيى المدائني و ثعلبة بن ميمون و خالد القالنسي و
عبد اهلل بن أيوب و علي بن أبي حمزة و القاسم بدن الوليدد الَفداري
(الَساني) و مصبح.
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معجمرجا الحديث ج  9 :ص 174 :

ظريف بن ناصح

• و رو عنه ابن فضال ،و أحمد بدن محمدد و إسدماعيل بدن جعفدر
الكندي و ابنه الحسن و الحسن بن علي بن فضال و الحسين بن سعيد
و عمار بن المبارك و محمد بن إسماعيل و محمد بن إسدماعيل بدن
بزيع و موسى بن جعفر البَدادي.
• أقول :و تقدمت له روايات بعنوان ظريف و بعنوان ظريف أبو الحسدن
و بعنوان ظريف األكفاني و قد رو بعنوان ظريف بياع األكفان أيضدا
عن أبي عبد اهلل ع ،و رو عنه عثمان بن عيسى ،التهذيب :الجدزء ،6
باب الديون و أحكامها ،الحديث .431
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معجمرجا الحديث ج  9 :ص 175 :

يشترط في القسامة علم الحالف
• مسألة  8يشترط في القسامة علم الحالف ،و يكون حلفه عن جدزم و
علم ،و ال يكفي الظن.
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تحرير الوسيلة ،ج ،2ص531 :

يشترط في القسامة علم الحالف
• يشترط في القسامة علم المقسم و ال يكفي الظن.
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شرائ اإلس م في مسائل الح

و الحرام؛ ج ،4ص210 :

يشترط في القسامة علم الحالف
•  .7108العاشر:
• يشترط في القسامة ذكر القاتل و المقتول،
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تحرير األحكام الشرعية على مذهب اإلمامية (ط  -الحديثة)؛ ج ،5ص483 :

يشترط في القسامة علم الحالف
•  -579مفتاح [ما يشترط في القسامة]
• يشترط في القسامة علم المقسم ،و ذكر القاتدل و المقتدول بمدا يرفدع
االشتباه و ذكر االنفراد أو الشركة ،و نوع القتل ،أما اإلعراب فإن كدان
من أهله كلف به و اال قنع بما يعرف معه القصد.
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مفاتيح الشرائ ؛ ج ،2ص123 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
• مسألة  9هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمدد و
الخطأ في النفس و غيرها؟ فيه خالف ،و الوجه عدم القبول.
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تحرير الوسيلة ،ج ،2ص531 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
• يشترط في القسامة علم المقسم و ال يكفي الظن.
• و في قبول قسامة الكافر على المسلم تردد أظهره المنع
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شرائ اإلس م في مسائل الح

و الحرام؛ ج ،4ص210 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
•  »4« -5 -35373وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْدنِ الْحَكَدمِ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّدهِ ع عَدنِ
الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْوُهَا -فَقَالَ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص -لَمَّا كَانَ
بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ -تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ -فَرَجَعُدوا فِدي
طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلًا -فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
ص -فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا

98

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص156 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
•  -فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ -قَالُوا يَدا رَ ُسدولَ
اللَّهِ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ -قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ -قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّدهِ
مَنْ يُصَدِّقُ الْيَهُودَ -فَقَالَ أَنَا إِذَنْ أَدِي صَاحِبَكُمْ-
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لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهَا -فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي الددِّمَاءِ-
مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ -لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ -لَوْ أَنَّ رَجُلًا
ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ -أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ
الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي -وَ كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ-
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• فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا -كَانَتِ الْيَمِينُ لِمُدَّعِي
ْسْينَ-
الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ -فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِيءَ بِخَم ِ
يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً -فَيُدْفَ ُ إِلَيْهِمُ الَّْذِي حُلِْفَ عَلَيْْهِ-
فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا -وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ
• وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا -فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِْيَ عَلَْيْهِمْ -أَنْ يَحْلِْفَ
مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا -فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ
الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ-
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• وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ -فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُدؤْمِنِينَ
ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
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• ( -)4الكافي .8 -362 -7

• وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْدزَةَ
مِثْلَهُ « »1مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَدهُ « »2وَ
كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
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الدليل على عدم قبو قسامة الكافر على المسلم

الدليل على عدم قبول
قسامة الكافر على
المسلم
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عدم حرمة دم الكافر
عدم سبيل الكافر على
المسلم
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