 98-10-11كتاب القصاص

11

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
•  .مسألة  5لو كان المدعي أكثر من اادند لالهناكر كةاخنة نمسن
قسامة ،ا أما لو كان المدعى عل ه أكثر لةي كةاخة نمسن قسنامة ا
عدمها إشكال ،ا األاجه تعدد القسامة دسب تعندد المندعى عل نه-
للو كان اثن خحلف كل منهما من قومنه نمسن قسنامة علنى دّ
دعوى المدعي -ا إن كان االكتةاء بالخمس ال خخلنو من اجنه*
لك األال أاجه.
• * بل هو األقوى و األول خالف اإلحتياط فاألوجه تركه.

3

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص529 :

القسامة(اللوث)

•  »5« -6 -35365اَ عَنْهُ عَ ْ كَا ُانَ بْ ِ مُسْلِمٍ عَ ْ مَسْعَدَةَ بْ ِ زِخَنادٍ
َضنيَ اللهنهُ عَنْنهُ إِ َا لَنمْ خُقِنمِ « »6الْقَنوُُْ
عَ ْ جَعْةَرٍ ع قَالَ :كَانَ أَبِي ِ
الْمُدهعُونَ الْبَ ِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِ لِهِمْ -اَ لَمْ خُقْسِمُوا بِأَنه الْمُتههَمِن َ قَتَلُنو ُ-
حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ -مَا قَتَلْنَنا ُ اَ لَنا عَلِمْنَنا لَنهُ
قَاتِلًا -ثُمه خُؤَدِّي الدِّخَةَ إِلَى أَاْلِ َناءِ الْقَتِ نلَِ -لِنََ إِ َا قُتِنلَ لِني دَنيٍّ
اَادِدٍ-
• لَأَمها إِ َا قُتِلَ لِي عَسْكَرٍ أَاْ سُوقِ مَدِخنَةٍ -لَدِخَتُهُ تُدْلَ ُ إِلَى أَاْلِ َائِهِ مِن ْ
بَ ْتِ الْمَالِ.
4

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص153 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
•  »4« -5 -35373اَ عَنْهُ عَ ْ أَدْمَدَ بْ ِ مُحَمهدٍ عَ ْ عَلِيِّ بْن ِ الْحَكَنمِ
عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ أَبِي دَمْزَةَ عَ ْ أَبِي بَصِ رٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهنهِ ع عَن ِ
الْقَسَامَةِ أَخْ َ كَانَ بَدْاُكَا -لَقَالَ كَانَ مِ ْ قِبَلِ َسُولِ اللههِ ص -لَمها كَانَ
بَعْدَ لَتْحِ نَ ْبَرَ -تَخَلهفَ َجُلٌ مِ َ الْأَنْصَا ِ عَ ْ أَصْحَابِهِ -لَرَجَعُنوا لِني
طَلَبِهِ لَوَجَدُا ُ مُتَشَحِّطاً لِي دَمِهِ قَتِ لًا -لَجَاءَتِ الْأَنْصَا ُ إِلَى َسُولِ اللههِ
ص -لَقَالُوا خَا َسُولَ اللههِ قَتَلَتِ الْ َهُودُ صَادِبَنَا

5

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص156 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
•  -لَقَالَ لِ ُقْسِمْ مِنْكُمْ نَمْسُونَ َجُلًا عَلَى أَنههُمْ قَتَلُو ُ -قَالُوا خَنا َ ُسنولَ
اللههِ كَ ْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ -قَالَ لَ ُقْسِمُ الْ َهُودُ -قَالُوا خَا َسُولَ اللهنهِ
مَ ْ خُصَدِّقُ الْ َهُودَ -لَقَالَ أَنَا إِ َنْ أَدِي صَادِبَكُمْ-

6

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص156 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• لَقُلْتُ لَهُ كَ ْفَ الْحُكْمُ لِ هَا -لَقَالَ إِنه اللههَ عَزه اَ جَله دَكَمَ لِي الندِّمَاءِ-
مَا لَمْ خَحْكُمْ لِي شَيْءٍ مِ ْ دُقُوقِ النهاسِ -لِتَعْهِ مِهِ الدِّمَاءَ -لَوْ أَنه َجُلًا
ادهعَى عَلَى َجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِ ْكَمٍ -أَاْ أَقَله مِ ْ َلََِ أَاْ أَكْثَرَ لَمْ خَكُ ِ
الْ َمِ ُ عَلَى الْمُدهعِي -اَ كَانَ الْ َمِ ُ عَلَى الْمُدهعَى عَلَ ْهِ-

7

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص156 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا -كَانَتِ الْيَمِينُ لِمُدَّعِي
الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ -فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِيءَ بِخَمْسِ ينَ-
يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً -فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّ ِِ حُلِ فَ عَلَيْ هِ-
فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا -وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ
• وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا -فَإِنَّ عَلَى الَِِّينَ ادُّعِ يَ عَلَ يْهِمْ -أَنْ يَحْلِ فَ
مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا -فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ
الْقَرْيَةِ الَِِّينَ وُجِدَ فِيهِمْ-
8

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص156 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• اَ إِنْ كَانَ بِأَ ْضِ لَلَاةٍ أُدِّخَتْ دِخَتُهُ ِم ْ بَ ْتِ الْمَالِ -لَإِنه أَمِ رَ الْمُنؤْمِنِ َ
ع كَانَ خَقُولُ لَا خَبْطُلُ دَُُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

9

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص156 :

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

• اَ َاَا ُ الصهدُاقُ بِإِسْنَادِ ِ َع ِ الْقَاسِمِ بْ ِ مُحَمهدٍ َع ْ عَلِيِّ بْ ِ أَبِي دَمْنزَةَ
س ِ بِإِسْنَادِ ِ عَ ْ أَدْمَ َد بْ ِ مُحَمهدٍ مِثْلَنهُ « »2اَ
مِثْلَهُ « »1مُحَمهدُ بْ ُ الْحَ َ
كَذَا الهذِي قَبْلَهُ.

10

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص156 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• مسألة [ 13مقدا ما خلزُ الجماعة م ال م ]
• إ ا كان المدعي ااددا لعل ه نمسنون خم ننا بنال ننالف ،ا كنذلَ
المدعى عل ه ان كان ااددا لعل ه نمسون خم نا ،ا ان كنان المندعون
جماعة لعل هم نمسون خم نا عندنا ،ا ال خلنزُ كنل اادند نمسنون
خم نا ،ا كذلَ لي المدعى عل ه ان كان ااددا لزمته نمسون خم نا ا
ان كانوا جماعة لم خلزمهم أكثر م نمس خم نا.

11

الخالف؛ ج ،5ص314 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• ا للشالعي ل ه قوالن لي الموضنع  ،أدندكما :مثنل منا قلننا لني
الموضع .
• ا الثاني :خلزُ كل اادد نمسون خم نا لي الموضنع  ،إال أننه قنال:
أصحهما أن لي جنبة المدعي نمس خم ننا بالحصنم من الدخنة،
للذكر مثل دظ األنث  ،لإن خنقم لني اادند كمنل خم ننا تامنة ،ا
أصحهما لي جنبة المدعى عل ه أن خلزُ كنل اادند نمسنون خم ننا
«.»3
• ( )3االُ  93 :6ا  ،94ا مختصر المزنني ،253 :ا دل نة العلمناء :8
 ،223ا المجموع .209 :20
12

الخالف؛ ج ،5ص314 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• دليلنا :إجماع الفرقة و أخبارهم « .»4و أيضا :األصل ب راء الِم ة و
ما قلناه مجمع على لزومه ،و ما قالوه ليس عليه دليل.

• ( )4الكالي  361 :7ددخث  4ا  ،8ا دعائم اإلسنالُ  428 :2قطعنة
م الحدخث  ،1486ا التهذخب  166 :10ددخث .663 -661

13

الخالف؛ ج ،5ص314 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• ( )1خههر منهم التسالم على كةاخة نمس قسامة ل منا إ ا كنان المندّعى
أكثر م اادد ،ا أمّا إ ا كنان المندّعىٰ عل نه كنذلَ لالمشنهو عندُ
االكتةاء ،بل لزاُ التعدّد دسب تعدّد المدّعىٰ عل ه « ،»1ناللاً لما حكي
عن الشيخ (قدّس سرّه) في الخالف من االكتفاء بالخمس ين م نهم أجم ع،
مدّعياً عليه اإلجماع «.»2
• ______________________________
( )1المبسوط ،222 /7 :شنرائ اإلسنالُ ،998 /4 :إ شناد األ كنان/2 :
 ،219تحرخر األدكاُ ،253 /2 :إخضاح الةوائد ،616 /4 :مسالَ األلهاُ:
.207 /15
• ( )2الخالف 314 /5 :مسألة .13
14

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص243 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• أقول :أمّا المدّعى لم قط النهر ع التسالم ا اإلجماع ا ع الندل ل
االعتبا ي الذي مرجعه إلى عدُ االنتالف ب المدّع أا المدع
لي الدعوى؛ ألنّ ادّعاء كون زخد مثلًا قاتلًا للمقتول أمر مشترك ب نهم
أا ب نهما ،ا ال انتالف ل ه أصلًا -خشكل استةادته م الرااخات ،ا إن
كان خههر م الجواكر داللتها عل ه «»3؛
• ______________________________
( )3جواكر الكالُ.251 250 /42 :

15

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• ألنّ الهاكر أنّ محطّ نهر كي الرااخات الحاك ة لقصّة ن بر المشنتملة
على دكمه (صلّى اللّه عل ه ا آله) بأنّه على تقندخر دلنف نمسن
جلًا م األنصا خثبت القتل ،ا خترتّب عل ه آثا  ،نهنراً إلنى تعندّد
المدّعى ل ها ،ا كم األنصنا  ،من أنّ لني كنذ الرااخنات إعضنالًا ا
إشكالًا،

16

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• ا كو أنّه خعتبر لي المدّعى كمنا عرلنت أن خندّعي جزمناً ا بصنو ة
ال ق  ،ا ال تسم الدعوى إ ا لم تك جازمنة ،ا األنصنا إ ا كنانوا
مدع بهذا النحو لك ف امتنعوا م الحلف؟ معلِّلًا بأنّا نكر أن نقسنم
على ما لم نر  ،ا م المعلوُ أنّ مرادكم م عدُ الرؤخة عدُ العلنم ا
ال ق  ،ألنّه ال خعتبر لي الحلف إلّا ال ق  ،ا ال تعتبر الرؤخنة بوجنه ،ا
إ ا لم خكونوا مدّع لعدُ الجزُ ،لك ف طلب سول النلّٰ (صنلّى
اللّٰ عل ه ا آله) منهم الحلف م عدُ اجود مدّع لي الب ؟
• ا قد عرلت أنّ اعتبا القسامة إنّما كو لي صنو ة الندّعوى ا اجنود
المدّعى.
17

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• ا دعوى أنّه خمك اجود المدّعى ب األنصا مدلوعة مضالاً إلى أنّها
د نئذٍ ال داللة لها على تعدّد المدعي الذي كو محلّ البحث بأنّه علنى
كذا التقدخر كان اللّازُ مطالبة نمس خم ناً م لَ المدّعى بعد عدُ
دلف غ ر معه ،لاإلنصاف أنّه ال مجال الستةادة ما لي الجواكر.
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تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• ا أمّا المدّعى عل ه لمقتضى الدل ل االعتبا ي ل ه التعدّد دسب تعدّد ،
ألنّ دلف كلّ قسامة إنّما خرج إلى براءة م أدضر تلَ القسنامة ا
عدُ ا تباط القتل إل ه.

19

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• ا كذا ال خنالي االستناد بالمدّعى عل ه اآلنر ،لبراءة الجم ن ختوقّنف
على إدضا كلّ اادد منهم قسامة خحلةون بالبراءة ،كمنا أنّ مقتضنى
إطالق ما دلّ على لزاُ إقامة المدّعى عل ه القسامة التعندّد ،النطبناق
كذا العنوان على كلّ اادد منهم ،ا لو اصلت النوبة إلى خم شخم
المدّعىٰ عل ه ،كما لو لم خك له قسنامة أا امتنعنوا من الحلنف ال
مح م ع اعتبا نمس باإلضالة إلى كلّ اادند منهمنا أا مننهم،
ضرا ة أنّه ال خكةي خم اادد إلّا لنةسه ،كما لي سائر المقامات التي
كان المدّعىٰ عل ه ل ها متعدّداً ،لإنّه خجب أن خحلف كلّ اادند ا ال
خكةي خم ااددة.
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تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• أضف إلى لَ أنّه لو لرض اعتبا القرابة أا االشتراك لني القوم نة
لي القسامة خمك أن ال خكون ب المدّعىٰ عل هما قرابة أا اشتراك
لي القوم ة أصلًا ،لاللّازُ على كلّ اادد منهما إدضا قسامة ناصّة.
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تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص245 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• ا أمّا ما كر الش خ لي الخالف لربّما خستدلّ عل ه برااخة أبي بصن ر
المتقدّمة ،المشتملة على قول الصادق (عل ه السّالُ) :لإ ا ادّعى الرّجل
على القوُ أنّهم قتلوا كانت ال م لمدّعي الدُّ قبنل المندّعى علن هم،
لعلى المدّعى أن خجيء بخمس خحلةون أنّ لالناً قتل لالنناً ،ل ندل
إل هم الّذي دلف عل ه ،لإن شناؤاا عةنوا ،ا إن شناؤاا قتلنوا ،ا إن
شاؤاا قبلوا الدخة ،ا إن لم خقسموا لإنّ على النذخ ادّعني علن هم أن
خحلف منهم نمسون ما قتلنا ا ال علمنا له قاتلًا الحدخث « ،»1نهنراً
إلى ظهو لي تعدّد المدّعىٰ عل ه ا كةاخة دلف نمس .
• ( )1تقدّمت لي ص .220
22

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص245 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• ا لك ل ه :أنّه ا إن اق التعب ر ع المدّعىٰ عل ه لي صد العبا ة ب
«القوُ» ،ا لي الذخل ب «الذخ ادّعني علن هم» ،إلّنا أنّ الهناكر كنون
المدّعىٰ عل ه شخصاً مع هناً ا اادداً مشخهصاً من القنوُ ،ا الشناكد
عل ه قوله (عل ه السّالُ) :خحلةون أنّ لالناً قتل لالنناً .ا قولنه عق بنه:
ل دل إل هم الذي دلف عل ه .ا إسناد إلى القوُ إنّما كو باعتبا كون
القاتل منهم ا م قب لتهم ا عش رتهم.
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تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص245 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• ا خستدلّ عل ه أخضاً ببعض النصوص الوا دة لي قصّة ن بنر ،الهناكر
لي كون الدّعوى على ال هود ا االكتةاء بحلف نمس مننهم ،ا لكن ّ
الهاكر أنّ اإلسناد ل ه إلى ال هود إنّما كو لما كرنا.
• ا خؤخّد بل خدلّ عل ه التصرخح لي بعضنها كمنا لني صنح حة برخند
المتقدّمة بأنّ لالن ال هودي قتنل صنادبنا « ،»1ا كنذا قنول سنول
اللّٰ (صلّى اللّٰ عل ه ا آله) لي بعضها اآلنر :لل قسنم نمسنون
جلًا منكم على جل ندلعه إل كم «.»2

24

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص246 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
• نعم خمك التمسَّ لذلَ بصح حة مسعدة المتقدّمنة المشنتملة علنى
قوله (عل ه السّالُ) :دلّف المتّهم بالقتل نمس خم نناً بالنلّٰ منا
قتلنا ا ال علمنا له قاتلًا « .»3ا إن لم ختمسَ به صادب الجنواكر
« ،»4لههو لي تعدّد المتّهم  ،نصوصاً م قوله (عل ه السّالُ) قبله:
«ا لم خقسموا بأنّ المتّهم قتلو » الهاكر لي أنّ الجم ل س باعتبنا
تعدّد القضاخا ،كما ال خخةىٰ.

25

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص246 :

القسامة(اللوث)

•  »5« -6 -35365اَ عَنْهُ عَ ْ كَا ُانَ بْ ِ مُسْلِمٍ عَ ْ مَسْعَدَةَ بْ ِ زِخَنادٍ
َضنيَ اللهنهُ عَنْنهُ إِ َا لَنمْ خُقِنمِ « »6الْقَنوُُْ
عَ ْ جَعْةَرٍ ع قَالَ :كَانَ أَبِي ِ
الْمُدهعُونَ الْبَ ِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِ لِهِمْ -اَ لَمْ خُقْسِمُوا بِأَنه الْمُتههَمِن َ قَتَلُنو ُ-
حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ -مَا قَتَلْنَنا ُ اَ لَنا عَلِمْنَنا لَنهُ
قَاتِلًا -ثُمه خُؤَدِّي الدِّخَةَ إِلَى أَاْلِ َناءِ الْقَتِ نلَِ -لِنََ إِ َا قُتِنلَ لِني دَنيٍّ
اَادِدٍ-
• لَأَمها إِ َا قُتِلَ لِي عَسْكَرٍ أَاْ سُوقِ مَدِخنَةٍ -لَدِخَتُهُ تُدْلَ ُ إِلَى أَاْلِ َائِهِ مِن ْ
بَ ْتِ الْمَالِ.
26

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص153 :

لو كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
•
•

•
•
•
•
27

ا لك ّ الجواب أنّه خلزُ ل ال د ع كذا الههو  ،ا الحمل على لنزاُ
الخمس على كلّ اادد م المتّهم بقرخنة النمّ ا الةتوىٰ ،لتدبّر.
ا خمك أن خكون الجم باعتبا المدّعى عل ه ا قومه.
• ______________________________
( )1تقدّمت لي ص .219
( )2تقدُّ لي ص .221
( )3تقدّمت لي ص .222
( )4جواكر الكالُ.250 /42 :
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص245 :

رد الحلف
• مسألة  6لو لم خحلف المدعي أا كو ا عش رته للنه أن خنرد الحلنف
على المدعى عل ه لعل ه أخضا نمسون قسنامة ،لل حضنر من قومنه
نمس خشهدان ببراءته ،ا دلف كل اادد ببراءته ،ا لو كنانوا أقنل
م الخمس كر ت عل هم األخمان دتى خكملوا العدد ،ا دكم ببراءته
قصاصا ا دخة ،ا إن لم خك له قسامة م قومه خحلف كنو نمسن
خم نا ،لإ ا دلف دكم ببراءته قصاصا ا دخة ،ا إن لم تك له قسنامة
ا نكل ع ال م ألزُ بالغرامنة ،ا ال خنردّ لني المقناُ ال من علنى
الطرف.

28

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص530 :

رد الحلف

• ا لو لم خك للولي قسامة ا ال دلف كنو كنان لنه إدنالف المنكنر
نمس خم نا إن لم خك له قسامة م قومه ا إن كان لنه قنوُ كنان
كأددكم ا لو امتن ع القسامة ا لم خك له م خقسم ألزُ الدعوى ا
ق ل له د ال م على المدعي.

29

شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج ،4ص210 :

رد الحلف
• قوله« :ا لو امتن ع القسامة .إلخ».
• ( )1القول بردّ ال م على المدّعي على تقدخر امتناع المدّعى عل نه ا
قومه ع ال م للش خ لي المبسوط « ،»2عمال بعموُ القاعدة د نث
ال خقضى بالنكول.
• ( )2المبسوط .223 :7

30

مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج ،15ص207 :

رد الحلف
• ا األصحّ إلزاُ المدّعي عل ه بالدعوى د نئذ ،إما بنناء علنى القضناء
بالنكول ،أا ألن ال م إنما اجبت على المنكر كنا بامتنناع المندّعي
عنها ،لال تعود إل ه بغ ر انت ا .
• ا على قول الش خ تكةي خم ااددة كغ ر  ،اقتصا ا بالقسنامة علنى
مو دكا ،ا كو دلف المدّعي ابتداء ا المنكر بعد .

31

مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج ،15ص207 :

رد الحلف

• ا خةهم م قوله« :ا لم خك له م خقسم» أن دلف القوُ كناف عن
دلف المنكر م اجود  .ا كو أدد الوجه لي المسألة ،ألن الشا ع
اكتةى لي كذا الباب بحلف اإلنسان إلثبات دقّ غ ر أا إسقاط دنقّ
عنه ،ا لم خعتبر نصوص ّة الحالف ،بل جعل خم القنوُ قائمنة مقناُ
خم نه.
• ا ق ل :ال خكةي قسامة القوُ ع أددكما ،ا إنما خكتةى بهنا منضنمّة
إل ه ،اقولا ل ما نالف األصل -ا كو دلف اإلنسان إلثبات مال غ ر
أا نةي الحقّ عنه -علنى موضن ال قن  ،ا كنو مسناعدته عل هنا ال
االستقالل بها.
32

مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج ،15ص208 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

• مسألة  7تثبت القسامة لي األعضاء م اللوث،
• ا كل القسامة ل ها نمسون لي العمد ا نمس ا عشران لي غ نر ل منا
بلغت الجناخة الدخة كاألنف ا الذكر ا إال لبنسبتها م نمسن خم ننا لني
العمد ا نمس ا عشرخ لي الخطأ ا شبهه أا ستة أخمان ل منا ل نه دخنة
النةس ا بحسابه م الست ل ما ل ه دان الدخة؟
• األدوط كو األال ،ا األشبه كو الثاني ،ا عل ه لةي ال د الواددة أا الرجل
الواددة ا كل ما ل ه نصف الدخة ثالث أخمان ،ا ل ما ل نه ثلثهنا اثنتنان ا
ككذا ا إن كان كسر لي ال م أكمل ب م  .إ ال تكسر ال من  ،لح نئنذ
لي اإلصب الواددة خم ااددة ،ا كذا لي األنملة الواددة ،ا كنذا الكنالُ
لي الجرح ،ل جزي الست بحسب النسبة ا لي الكسر خكمل ب م
33

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص530 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث
•
•
•
•

•

34

مسألة [ 12كل لي األطراف قسامة]
خثبت عندنا لي األطنراف قسنامة مثنل الع نن  ،ا اللسنان ،ا ال ندخ  ،ا
الرجل  ،ا الشم ا غ ر لَ.
ا قال جم الةقهاء :ال قسامة لي األطراف ،ا إنما كي لي النةس ادندكا
« ،»5إال أن الشالعي قال :إ ا ادعى قط طرف خجب ل ه الدخة كاملة،
( )5مختصننر المزننني 252 :ا  ،253ا كةاخننة األن ننا  ،108 :2ا مغننني
المحتاج  ،114 :4ا السراج الوكاج:
 ،513ا المجموع  ،215 :20ا الوج ز  ،159 :2ا المغني الب قدامنة :10
 ،31ا الشرح الكب ر .11 :10
الخالف؛ ج ،5ص312 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

• كان على المدعى عل ه ال م

«.»1

• ______________________________
( )1المجموع .215 :20

• ا كل خغلظ ال م
األموال.
• ا الثاني خغلظ.

35

أُ ال؟ على قول  ،أددكما :ال خغلنظ مثنل سنائر

الخالف ،ج ،5ص313 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

• ا ك ف خغلظ؟ مثل ما خغلظ لي النةس؟ لان كان المدعى عل ه اادندا
دلف نمس خم نا ،ا ان كانوا جماعة لعلى قول  ،أددكما :خحلنف
كل اادد بما خحلف الوادد .ا الثاني :خحلف الكل نمس خم نا على
عدد الرءاس.

36

الخالف ،ج ،5ص313 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

• ا ان كانت الجناخة ما خجب ل ها دان الدخة كقط خند ،أا جنل لهنذا
خجب ل ها نصف الدخة ،ا قد ما خغلظ ل ها قوالن ،أددكما :نمسنون
خم نا ا لو كانت أنملة ،ألن االعتبا بحرمته .ا الثاني :التغل ظ مقسنوُ
على قد الدخة .ا الواجب لي ال د نصف الدخة ،خحلف نصف الخمس
نمسا ا عشرخ خم نا ،كذا إ ا كان المدعى عل ه ااددا «.»2
• ( )2دل ة العلماء  ،227 :8ا المجموع .215 :20

37

الخالف ،ج ،5ص313 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث
•
•
•
•
•
•

ا إن كانوا جماعة لة ها نمسة أقوال.
أددكا :على كل اادد نمسون خم نا.
ا الثاني :على كل اادد نمسة ا عشران خم نا.
ا الثالث :على كل اادد عشرة أخمان.
ا الراب  :على كل اادد نمسة أخمان.
ا الخامس :على كل اادد خم ااددة ،على القول الذي خقول أننه ال
تغلظ األخمان «.»3

• ( )3دل ة العلماء  227 :8ا .228
38

الخالف؛ ج ،5ص313 :

•

•
•
•
•
39

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث
ا عند أصحابنا أن ما خجب ل ه الدخة لي األطراف ،لالقسامة ل ه سنتة
أنةس ،بستة أخمان ،لان لم خكونوا كر ت على المدعي ستة أخمنان ،ا
ل ما نقم بحسابه ،لان امتن المدعي دلف المدعى عل ه ستة أخمنان
أا ما خلزُ بحساب لَ منهم ،ا ان كانوا جماعة ال نم لهنم ل نه .ا
الذي خقتض ه المذكب أنه ال خغلظ على كل اادد منهم «.»1
دل لنا :إجماع الةرقة ا أنبا كم «.»2
( )1المقنعة.113 :
( )2الكالي  362 :7ددخث  ،9ا التهذخب  169 :10ددخث .668

الخالف ،ج ،5ص314 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

• ا تثبت القسامة لي األعضاء م التهمة ا كم قد كا ق ل نمسون خم نا
ادت اطا إن كانت الجناخة تبلغ الدخة ا إال لبنسبتها م نمس خم نا ا
قال آنران ست أخمان ل ما ل ه دخة النةس ا بحسابه م سنتة ل منا
ل ه دان الدخة ا كي ااخة أصلها ظرخف.

40

شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج ،4ص210 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث
• قوله« :ا تثبت القسامة لي األعضاء .إلخ».
• ( )1انتلف األصحاب لي القسامة على األعضاء من اللّنوث ،لنذكب
األكثر إلى أنها كالنةس ل ما ل ه الدخة ،كاللسان ا األننف ا ال ندخ  ،ا
بنسبتها م الخمس ل ما دخته دان لَ .لةي ال د الواددة نمس ا
عشران ،ا لي اإلصب نمس ،ا ككذا.

41

مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج ،15ص208 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

• ا كب الش خ « »1ا أتباعه « »2إلى أنها ستّ أخمان ل ما ل ه الدخة،
ا بحسابه م ستّ ل ما دان لَ.
• ______________________________
( )1المبسوط  ،223 :7الخالف  313 -312 :5مسألة ( ،)12النهاخنة:
.742 -741
• ( )2المهذّب  ،501 :2غن ة النزاع ،441 :إصباح الش عة.530 :
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مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج ،15ص208 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

• ا مستند ااخة ظرخف ب ناصح لي كتابه المشهو لي الندخات ،عن
عبد اللّه ب أخّوب ،ع أبي عمرا المتطبّب قال« :عرضت علنى أبني
عبد اللّه عل ه السالُ ما ألتى بنه أم نر المنؤمن عل نه السنالُ لني
الدخات ،ا م جملته لي القسامة جعل لي النةس على العمد نمس
جال ،ا جعل لي النةس على الخطأ نمسة ا عشرخ جال ،ا جعل
لي النةس على الخطأ نمسة ا عشرخ جال ،ا على ما بلغنت دختنه
م الجوا ح ألف دخنا ستّة نةر ،لما كان دان لَ لبحسابه م ستّة
نةر» « »1الحدخث.
• ا لي طرخقه ضعف ا جهالة ،لالعمل باألال أدوط ا أقوى.
43

مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم ،ج ،15ص209 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

• الطائةة الرابعة :ما ا د لي الجراح ا الحكم بالقسامة ل هنا سنتة نةنر
ل ما تكون دخته ألف دخنا ،ا ما خكون أقل م لَ لبالنسبة بحساب
لَ؛
• ا قد ا د كذا لي كتاب ظرخنف المتعنرض ألدكناُ ا لتنااى أم نر
المؤمن عل ه السالُ لي الدخات.

44

مجلة فقه أهل البيت عليهم السالم (بالعربية)؛ ج ،21ص14 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

• ا الهاكر أنّه كتاب معراف ب الرااة ،ا قد قرأ ظرخف ب ناصح على
اإلماُ الصادق عل ه السالُ ع علي عل ه السالُ ا خنونس بن عبند
الردم على اإلماُ الرضا عل ه السالُ ع علي عل ه السالُ.
• ا كتاب ظرخف ا إن كان ل ه ل إلى المعصوُ عل ه السالُ إلّنا أنّنه
خمك دعوى اعتبا ؛ لشهرته ب الرااة ،ا اجود أسناد عدخدة -ل ها
المعتبرة -تدلّ على قراءته على األئمة ا إمضائهم له.

45

مجلة فقه أهل البيت عليهم السالم (بالعربية)؛ ج ،21ص14 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

• ا ل ما ختعلق بمسألتنا بالخصوص خوجد طرخق معتبر له ،ا كو معتبنرة
خونس ب عبد الردم ع الرضا عل ه السالُ « ...ل ما ألتى به أم نر
المؤمن عل ه السالُ لي الدخات ،لمما ألتى به لني الجسند ا جعلنه
ست لرائض :النةس ،ا البصر ،ا السم  ،ا الكالُ ،ا نقم الصوت م
الغن ا البحح ،ا الشلل لي ال دخ ا الرجل  .ثمّ جعل م كل شنيء
م كذ قسامة على نحو ما بلغت الدخة.

46

مجلة فقه أهل البيت عليهم السالم (بالعربية) ،ج ،21ص15 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

• ا القسامة جعل لي النةس على العمد نمسن جلًنا ،ا جعنل لني
النةس على الخطأ نمسة ا عشرخ جلًا ،ا على ما بلغت دختنه من
الجراح ألف دخنا ستة نةر ،ا ما كان دان لَ لبحسابه م ستة نةر،
ا القسامة لي :النةس ،ا السم  ،ا البصر ،ا العقل ،ا الصوت م الغن
ا البحح ،ا نقم ال دخ ا الرجل  ،لهو ستة أجزاء الرجل.

47

مجلة فقه أهل البيت عليهم السالم (بالعربية) ،ج ،21ص15 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

• تةس ر لَ :إ ا اص ب الرجل م كذ األجزاء الستة ا قن س لنَ؛
لإن كان سدس بصر أا سمعه أا كالمه أا غ ر لَ دلف كو ادد ،
ا إن كان ثلث بصر دلف كو ا دلف معه جنل اادند ،ا إن كنان
نصف بصر دلف كو ا دلف معه جالن ،ا إن كان ثلثي بصر دلف
كو ا دلف معه ثالثة نةر ،ا إن كان أ بعة أنماس بصر دلف كنو ا
دلف معه أ بعة نةر ،ا إن كان بصر كلّه دلف كو ا دلف معه نمسة
نةر.

48

مجلة فقه أهل البيت عليهم السالم (بالعربية) ،ج ،21ص15 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

• ا كذلَ القسامة لي الجراح كلها ،لإن لم خك للمصاب من خحلنف
معه ضوعةت عل ه األخمان؛ لإن كان سدس بصر دلف مرّة ااددة ،ا
إن كان الثلث دلف مرت  ،ا إن كان النصف دلف ثالث مرات ،ا إن
كان الثلث دلف أ ب مرات ،ا إن كان نمسة أسداس دلف نمنس
مرات ،ا إن كان كلّه دلف ست مرات ،ثمّ خعطى» «.»1
• ______________________________
( )1المصد السابق ،120 :ب  ،11أبواب دعوى القتل ا ما خثبت بنه،
ح  .2ا انهر :ص  ،219ب  ،3أبواب دخات األعضاء ،ح .1
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مجلة فقه أهل البيت عليهم السالم (بالعربية) ،ج ،21ص15 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

• ا مثله ما اا الكل ني ا الصنداق ا الشن خ بأسنان دكم إلنى كتناب
ظرخف ع أم ر المؤمن عل ه السالُ ،ا لي خنل ااخنة الصنداق ا
الش خ « :0ا إن أبى أن خحلف لم خعطَ إلّا ما دلف عل ه ا اثنق مننه
بصدق ،ا الوالي خستع لني لنَ بالسنؤال ا النهنر ا التثبّنت لني
القصاص ا الحداد ا القود» «.»1
• ______________________________
( )1الكالي  ،397 :7ب  222كتناب الندخات ،ح  .9من ال خحضنر
الةق ه  .78 :4تهذخب األدكاُ  ،298 :10ح .26
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مجلة فقه أهل البيت عليهم السالم (بالعربية) ،ج ،21ص15 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

• ا كذا الصنف م الرااخات قد صنرح ل نه بمضناعةة األخمنان علنى
المدّعي إ ا لم خك معه غ ر  ،إلّا أنّه اا د لي الجراح ا إعطاء الدخة.
•
•
•
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مجلة فقه أهل البيت عليهم السالم (بالعربية) ،ج ،21ص16 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

•  »1« -2 -35377اَ عَنْهُ عَ ْ أَبِ هِ عَ ِ ابْ ِ لَضهالٍ اَ عَن ْ مُحَمهندِ بْن ِ
َصنحَابِنَا عَن ْ
عِ سَى عَ ْ خُونُسَ جَمِ عاً عَ ِ الرِّضَا ع اَ عَ ْ عِدهةٍ مِن ْ أ ْ
سَهْلِ بْ ِ زِخَادٍ عَ ِ الْحَسَ ِ بْ ِ ظَرِخفِ بْ ِ نَاصِحٍ عَن ْ أَبِ نهِ ظَرِخنفِ بْن ِ
نَاصِحٍ عَ ْ عَبْدِ اللههِ بْ ِ أَخُّوبَ عَ ْ أَبِي عُمَرَ الْمُتَطَبِّبِ « »2قَالَ :عَرَضْتُ
عَلَى أَبِي عَبْدِ اللههِ ع -مَا أَلْتَى بِهِ أَمِ رُ الْمُؤْمِنِ َ ع لِي الدِّخَاتِ-
• ( -)1الكالي .9 -362 -7
• ( -)2لي المصد  -أبي عمرا المتطبب.

52

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

صنرُ اَ
• لَمِمها أَلْتَى بِهِ لِي الْجَسَدِ اَ جَعَلَهُ ِسنته لَنرَائِضَ -الننهةْسُ اَ الْبَ َ
السهمْ ُ -اَ الْكَلَاُُ اَ نَقْمُ الصهوْتِ مِن َ الْغَننَ ِ »3« -اَ الْنبَحَحِ « »4اَ
الشهلَلُ مِ َ الْ َدَخْ ِ اَ الرِّجْلَ ْ ِ-

• ( -)3الغن  -الصوت م قبل الخ شوُ ".الصحاح (غن ) ."2174 -6
• ( -)4البحح -غلظ لي الصوت ا نشونة ".لسان العنرب (بحنح) -2
."406
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

• ثُمه جَعَلَ مَ َ كُلِّ شَيْءٍ مِ ْ كَذِ ِ -قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَنتِ الدِّخَنةَُ -ا
الْقَسَامَةُ جُعِلَ لِي النهةْسِ عَلَى الْعَمْدِ نَمْسِ َ َجُلًا -اَ جُعِلَ لِي النهةْسِ
عَلَى الْخَطَإِ نَمْسَةً اَ عِشْرِخ َ َجُلًا -اَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِخَتُهُ مِ َ الْجُرُاحِ
أَلْفَ دِخنَا ٍ سِتهةَ نَةَرٍ -اَ مَا كَانَ دُانَ َلََِ لَحِسَابُهُ « »5مِ ْ سِتهةِ نَةَرٍ-
• ( -)5لي المصد  -لبحسابه.
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث

• اَ الْقَسَامَةُ لِي النهةْسِ -اَ السهمْ ِ اَ الْبَصَرِ اَ الْعَقْلِ -اَ الصهوْتِ مِ َ الْغَ َن ِ
ْسن رُ
اَ الْبَحَحِ -اَ نَقْمِ الْ َدَخْ ِ اَ الرِّجْلَ ْ ِ لَهُوَ سِتهةُ أَجْزَاءِ الرهجُنلِ -تَة ِ
َلََِ إِ َا أُصِ بَ الرهجُلُ مِ ْ كَذِ ِ الْأَجْزَاءِ السِّتهةِ -اَ قِ سَ َلََِ لَإِنْ كَانَ
سُدُسَ بَصَرِ ِ أَاْ سَمْعِهِ -أَاْ كَلَامِهِ أَاْ غَ ْرِ َلََِ دَلَفَ كُوَ اَدْدَ ُ -اَ إِنْ
كَانَ ثُلُثَ بَصَرِ ِ -دَلَفَ كُوَ اَ دَلَفَ مَعَهُ َجُلٌ اَادِدٌ -اَ إِنْ كَانَ نِصْفَ
بَصَرِ ِ -دَلَفَ كُوَ اَ دَلَفَ مَعَهُ َجُلَانِ -اَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِ ِ دَلَفَ كُوَ
َصنرِ ِ -دَلَنفَ
اَ دَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَةَرٍ -اَ إِنْ كَانَ أَ ْبَعَةَ أَنْمَاسِ « »6ب َ
كُوَ اَ دَلَفَ مَعَهُ
• ( -)6لي التهذخب -نمسة اسداس" كامش المخطوط".
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

•

•
•
•
•
•
•
•
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تثبت القسامة في األعضاء مع اللوث
أَ ْبَعَةٌ »1« -اَ إِنْ كَانَ بَصَرَ ُ كُلههُ -دَلَفَ كُوَ اَ دَلَفَ مَعَهُ نَمْسَةُ نَةَرٍ -اَ كَذَلََِ الْقَسَامَةُ (لِني الْجُنرُاحِ كُلِّهَنا)-
« »2لَإِنْ لَمْ خَكُ ْ لِلْمُصَابِ مَ ْ خَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِةَتْ عَلَ ْهِ الْأَخْمَانُ -لَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِ ِ دَلَفَ مَنرهةً اَادِندَةً -اَ
إِنْ كَانَ الثُّلُثَ دَلَفَ مَرهتَ ْ ِ -اَ إِنْ كَانَ النِّصْفَ دَلَفَ ثَلَاثَ مَرهاتٍ -اَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ ْ ِ دَلَنفَ أَ ْبَن َ مَنرهاتٍ -اَ إِنْ
كَانَ نَمْسَةَ أَسْدَاسٍ دَلَفَ نَمْسَ مَرهاتٍ -اَ إِنْ كَانَ كُلههُ دَلَفَ سِته مَرهاتٍ ثُمه خُعْطَى.
اَ َاَا ُ الشه ْخُ بِإِسْنَادِ ِ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاكِ مَ نَحْوَ ُ « »3اَ كَذَا الهذِي قَبْلَهُ اَ َاَا ُ الشه ْخُ اَ الصهدُاقُ كَمَنا خَنأْتِي مِن ْ
أَسَانِ دِكِمَا إِلَى كِتَابِ ظَرِخفٍ « »4أَقُولُ :اَ تَقَدهَُ مَا خَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ « »5اَ خَأْتِي مَا خَدُلُّ عَلَ ْهِ «.»6
• ______________________________

( -)1لي المصد زخادة -نةر.
( -)2لي المصد  -كلها لي الجراح.
( -)3التهذخب .668 -169 -10
( -)4خاتي لي الحدخث  4م الباب  2م أبواب دخات األعضاء.
( -)5تقدُ لي الحدخث  3ا  6م الباب  ،9ا لي الحدخث  3ا  5م الباب  10م كذ األبواب.
( -)6خاتي لي الباب  3ا  18م أبواب دخات األعضاء.

وسائل الشيعة ،ج ،29ص160 :

ظريف بن ناصح

•  - 553ظرخف ب ناصح

• أصله كولي نشأ ببغداد ا كان ثقة لي ددخثه صداقا.
• له كتب منها:
• كتاب الدخات اا عدة م أصحابنا .أنبرنا عدة م أصحابنا ع أبي
غالب أدمد ب محمد قال :قرئ على عبد اهلل بن جعف ر ا أننا أسنم
قال :ددثنا الحس ب ظرخف ع أب ه به.
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رجالالنجاشي ص 209 :

ظريف بن ناصح

• ا كتابه الحداد أنبرنا عدة م أصحابنا ع جعةر ب محمند قنال:
ددثنا القاسم ب محمد ب علي ب إبراك م الهمذاني قال :ددثنا أبني
ع أب ه علي ب إبراك م ع ظرخف.
• ا كتابه النواد أنبرنا جماعة م أصحابنا ع أدمد بن محمند بن
خح ى قال :ددثنا الحم ري ع الحس ب ظرخف ع أب ه به.
• ا كتابه الجام لي سائر أبواب الحالل ا الحراُ أنبرنا بنه عندة من
أصحابنا ع العطا ع الحم ري ع الحس ب ظرخف ع أب ه به.
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رجالالنجاشي ص 209 :

ظريف بن ناصح

•  - 373ظرخف ب ناصح.
• له كتاب الدخات .أنبرنا الش خ أبو عبد اهلل ع أبي الحس أدمد بن
محمد ب الحس ب الول د[ .ح] ا أنبرنا اب أبي ج د ع محمد بن
الحس ب الول د ع محمد ب الحس الصةا ع أدمد ب محمد ب
ع سى ع الحس ب علي ب لضال ع ظرخف ب ناصح.
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 0فهرستالطوسي ص 26 :

ظريف بن ناصح
•  - 1 - 1465ظرخف ب ناصح ب اع األكةان
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رجالالطوسي ص 139 :

ظريف بن ناصح

•  - 6030ظرخف ب ناصح»«:
• قال النجاشي :ظرخف ب ناصح أصله كولي نشأ ببغداد ا كان ثقة لني
ددخثه صداقا له كتب منها كتناب الندخات اا عندة من أصنحابنا
أنبرنا عدة م أصحابنا ع أبي غالب أدمد ب محمد ،قال :قرأ على
عبد اهلل ب جعةر ،ا أنا أسم قال :ددثنا الحس ب ظرخف ،ع أب نه
به ،ا كتابه الحداد ،أنبرنا عدة م أصحابنا ع جعةنر بن محمند،
قال :ددثنا القاسم ب محمد ب علي ب إبراك م الهمداني ،قال :ددثنا
أبي ع أب ه علي ب إبراك م عن ظرخنف ،ا كتابنه الننواد  ،أنبرننا
جماعة م أصحابنا.
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معجمرجالالحديث ج  9 :ص 173 :

ظريف بن ناصح

• ع أدمد ب محمد ب خح ى ،قال :ددثنا الحم ري ،ع الحس بن
ظرخف ،ع أب ه به ،ا كتابه الجام لي سائر أبواب الحنالل ا الحنراُ
أنبرنا به عدة م أصحابنا ،ع العطا ع الحم ري ،ع الحس بن
ظرخف ع أب ه به.
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معجمرجالالحديث ج  9 :ص 173 :

ظريف بن ناصح

• ا قال الش خ ( :)375ظرخف ب ناصح ،له كتاب الدخات أنبرنا به.
• الش خ المة د أبو عبد اهلل دمه اهلل ،ع أبي الحس أدمد بن محمند
ب الحس ب الول د ،ا أنبرنا اب أبي ج د ع محمد ب الحس بن
الول د ،ع محمد ب الحس الصةا  ،ع أدمد ب محمد ب ع سنى،
ع الحس ب علي ب لضال ،عنه.
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معجمرجالالحديث ج  9 :ص 174 :

ظريف بن ناصح

• ا عد لي جاله م أصحاب الباقر ع ( )1قائال :ظرخف بن ناصنح،
ب اع األكةان.
• اى ع نالند القالنسني ،ا اى عننه الحسن بن سنع د ،كامنل
الزخا ات الباب  ،8لي لضنل الصنالة لني مسنجد الكولنة ا مسنجد
السهلة ،الحدخث .7
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معجمرجالالحديث ج  9 :ص 174 :

•

•
•
•
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ظريف بن ناصح
ا اى ع عبد الصمد ب بش ر ،ا اى عنه إبراك م ب كاشم ،تةس ر
القمي ،سو ة األنعاُ لي تةس ر قوله تعنالى( :ا اكبننا لنه إسنحاق ا
خعقوب) اآلخة.
و طريق الشيخ إلى كتابه الديات صحيح ،و إن كان فيه ابن أبي جيد
فإنه ثقة على األظهر.
طبقته لي الحدخث
اق بعنوان ظرخف ب ناصح لي أسناد عدة م الرااخات تبلغ ااددا ا
ثالث مو دا.
معجمرجالالحديث ج  9 :ص 174 :

ظريف بن ناصح

• لقد اى ع أبي عبد اهلل ع ا ع أبي مرخم ا أبان ا أبان ب عثمنان
ا إبراك م ب أبي خح ى المدائني ا ثعلبة ب م مون ا نالد القالنسي ا
عبد اهلل ب أخوب ا علي ب أبي دمزة ا القاسم بن الول ند الغةنا ي
(الغساني) ا مصبح.
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معجمرجالالحديث ج  9 :ص 174 :

ظريف بن ناصح

• ا اى عنه اب لضال ،ا أدمد بن محمند ا إسنماع ل بن جعةنر
الكندي ا ابنه الحس ا الحس ب علي ب لضال ا الحس ب سع د
ا عما ب المبا ك ا محمد ب إسماع ل ا محمد ب إسنماع ل بن
بزخ ا موسى ب جعةر البغدادي.
• أقول :ا تقدمت له ااخات بعنوان ظرخف ا بعنوان ظرخف أبو الحسن
ا بعنوان ظرخف األكةاني ا قد اى بعنوان ظرخف ب اع األكةان أخضنا
ع أبي عبد اهلل ع ،ا اى عنه عثمان ب ع سى ،التهذخب :الجنزء ،6
باب الدخون ا أدكامها ،الحدخث .431
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معجمرجالالحديث ج  9 :ص 175 :

يشترط في القسامة علم الحالف
• مسألة  8خشترط لي القسامة علم الحالف ،ا خكون دلةه ع جنزُ ا
علم ،ا ال خكةي اله .
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تحرير الوسيلة ،ج ،2ص531 :

يشترط في القسامة علم الحالف
• خشترط لي القسامة علم المقسم ا ال خكةي اله .
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شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج ،4ص210 :

يشترط في القسامة علم الحالف
•  -579مةتاح [ما خشترط لي القسامة]
• خشترط لي القسامة علم المقسم ،ا كر القاتنل ا المقتنول بمنا خرلن
االشتبا ا كر االنةراد أا الشركة ،ا نوع القتل ،أما اإلعراب لإن كنان
م أكله كلف به ا اال قن بما خعرف معه القصد.

70

مفاتيح الشرائع؛ ج ،2ص123 :

يشترط في القسامة علم الحالف

• ا ال نالف أخضا كما ال إشكال لي أننه خشنترط لني القسنامة علنم
المقسم كما لي غ ركا ا ال خكةي اله ا إن كان غالبا ،و لِا لم يقسم
األنصار ،ا قد مر لي كتاب القضاء « »1تحق ق لَ لالدظ،
• ا لك لي كشف اللثاُ ع الش خ لي المبسوط االكتةاء باله  ،ا كنو
بع د قلت :كأنه ( دمه اهلل) لحظ أال كالمه النذي كنو للعامنة ،ا إال
لإنه قد صرح لي المقاُ ا غ ر لي ما دكني عن مبسنوطة بأننه ال
خجوز عندنا أن خحلف إال على علم.
• ______________________________
( )1اج ج  40ص .242
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جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،42ص257-256 :

جزم در دعوا
•  4.جزُ
• اگر مدعى ادعاى نود ا به جنزُ ا خقن مطنرح كنند ،مسنموع
نواكد بود .اما اگر آن ا به نحو ظ ا گمان طرح نماخد ،اقنوال د
مو د پذخرش آن بس ا متةاات است .برنى آن ا مطلقا پذخرلته اند
ا گراكى به كمان شكل د كرد اند.
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قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

جزم در دعوا
اتهام مدعاعليه
صعوبت اطالع
دعواى ظنى
متعارف بودن چنين ادعايى
مورد اول و سوم
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قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

جزم در دعوا
اتهام مدعاعليه

صعوبت اطالع
دعواى ظنى
متعارف بودن چنين ادعايى

مورد اول و سوم
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قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

امام خمينی

•
•
•

•
•
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جزم در دعوا
دسته اى ن ز قاخل به تةص ل شد ا تةص الت متنوعى ا عرضه كرد اند:
 .1دعواى ظنى د موا د اتهاُ مدعاعل ه مسموع است ،نه د غ ر آن
 .2چن دعواخى د موا دى كه اطالع از آن مشكل است ،پذخرلتنه منى
شود ،نه د غ ر آن
 .3دعااى ظنى د موا دى كه چن ادعاكاخى متعا ف اسنت ،مسنموع
نواكد بود ،نه د غ ر آن
 .4ادعاى غ ر جزمى د موا د اتهناُ مدعاعل نه ا منوا دى كنه چنن
ادعاكاخى متعا ف است ،پذخرلته مى شود ،نه د غ ر آن.
قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

جزم در دعوا
• دضرت اماُ پس از نقل اقوال ،تةص ل ان ر ا پذخرلته انند( )666ا
سپس گةته اند :اگر مدعاعل ه اقرا كند خا ب نه اقامه شود ،دق مدعى
ثابت است ا اگر مدعاعل ه قسم بخو د ،ادعا از ب منى اد .النى
اگر قسم ا به مدعى ا جاع دكد ،اى به دل ل عدُ جزُ نمنى توانند
قسم بخو د ا دعوا متوقف مى گردد)667(.

76

قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

جزم در دعوا
• چند دل ل براى اخ امر كه د دعوا جزُ الزُ است ،د سخنان لقها
مى توان خالت:
•  1.از لوازُ ادعاى مسموع اخ است كه اگر قسم از سوى مدعاعل ه
به مدعى ا جاع داد شود ،اى بتواند قسم بخو د .اگر مدعى نسنبت
به ادعاى نود جازُ نباشد ،چن چ زى امكان ندا د)668(.
• د پذخرش خَ ادعا الزُ ن ست تماُ طرق اثبات براى آن مةتوح ا
ممك باشد ،بلكه اجود برنى از آنها كالى اسنت .بننابراخ  ،چنن
ب انى نمى تواند مان از پذخرش ادعاى ظنى باشد.
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قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

جزم در دعوا
• 2.بر ادعاى ظنى عرلاً عنوان »دعوا« صدق نمى كند ،پنس ادكناُ
قضاات بر آن مترتب نمى گردد)669(.
• د صدق عنوان »دعوا« اخ مقدا كه صادب آن ،اگنر تنرك ادعنا
كند ،دعوا ترك مى شود ،كالى است .ا د دعواى ظنى چن چ زى
تحققق دا د .مگر اخ كه مراد ،مطلبى باشد كه د دل ل بعندى ب نان
نواكد شد.
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قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

جزم در دعوا
•  3.چون سخ مدعاعل ه مطابق امنا خنا اصنلى از اصنول عملنى
است ،مادامى كه مدعى خق به نالف دجت مزبو نندا د ،دج نت
آن بر اى تماُ است .پس كنگامى به سخ مدعى ترت نب اثنر داد
مى شود كه جزمى باشد)670(.
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قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

جزم در دعوا
• شاخد مراد از دل ل قبلى كه دعواى ظنى ا براى صدق عنوان مدعى
كالى نمى دانست ،كم نكته بود .خعنى اقتى مدعى جزُ به ننالف
دجت مدعاعل ه د ادعاى نود نداشته باشد ،آن دجت بر دج نت
نود نسبت به اا باقى است ا اى عرلاً مدعى ن سنت .پنس شنرعاً
اجهى براى س دگى به دعواى اى اجود ندا د .از اخ ا اصل د
پذخرش دعوا اخ است كه جزمى باشد.
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قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

جزم در دعوا

• اخ جزُ د ادعا دكاخت از قط ا خق مندعى دا د؛ خعننى جنزُ
اثباتى دعوا ،كاشف از جزُ ثبوتى مدعى است .با اخن اصنف ،اگنر
دعوا ا به نحو جزُ مطرح كند ،الى اما اتى معتبر بر عدُ خقن اى
به آنچه ادعا كرد  ،اجود داشته باشد ،اخ ادعا دكم دعواى ظنى ا
نواكد داشت)671(.
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قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

جزم در دعوا
• پس باخد ادعاى ظنى مطلقا مرداد باشند .بنا اخن كمنه ،از برننى
ااخات مى توان مسموع بنودن دعنواى ظننى ا د بعضنى منوا د
استةاد كرد:
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قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

جزم در دعوا
•  1.صح حه ى دلبى( )672از اماُ صنادقعل نه السنالُ د منو د
شوخندگان لباس ا نگرزان :اگر از آنها چ زى به سرقت اد ا ب ننه
اى بر سرقت اقامه نشود ا صادب لباس عل ه آنهنا اقامنه ى دعنوا
كند ،آنها ضام نواكند بود.

83

قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

جزم در دعوا
•  2.صننح حه ى دخگننر دلبننى از امنناُ صننادقعل ننه السننالُ :ام ننر
المؤمن عل ه السالُ نگرز ا سازند ا از باب ادت اط بنراى منردُ
ضام مى شمرد ا پد ُ د صو تى كه مو د اعتماد بود ،بر اا مننت
مى نهاد)673(.
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قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

جزم در دعوا
•  3.به شكل مرسل از ابى بص ر نقل شند كنه از امناُ صنادقعل نه
السالُ سؤال كرد :به لباس شوخى لباسى دادُ .اا گمان منى كنند كنه
اخ لباس از ب كاالكاى اا سرقت شد است .دضرتعل نه السنالُ
لرمود :بر اى ااجب است ب نه بر سرقت اقامه كنند ا چ نزى بنر اا
ن ست)674(...
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قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

جزم در دعوا
•  4.موثقه ى سكونى از اماُ صادقعل ه السالُ :ام ر المنؤمن عل نه
السالُ نگرز ،لباس شو ا سازند ا از بناب ادت ناط بنر كاالكناى
مردُ ضام مى شمرد ،آن دضرتعل ه السالُ آنها ا نسبت به غرق
شدن ،سونت ا امر غالب ضام محسوب نمى كرد)675(.
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قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

جزم در دعوا
•  5.صح حه ى جعةر ب عثمان كه به اماُ صنادقعل نه السنالُ منى
گوخد :پد ُ متاعى ا با شتردا ى به شاُ برد ا شتردا ادعا كرد كنه
با ى از اخ كاال مةقود شد است .دضرتعل ه السالُ لرمودند :آخنا
اا ا متهم مى كنى؟ جعةر ب عثمان پاسخ داد :ن نر .دضنرتعل نه
السالُ لرمودند :پس اا ا ضام محسوب نك )676(.
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قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

جزم در دعوا
•  6.صح حه ى أبى بص ر از اماُ صادقعل ه السالُ :سنازند  ،لبناس
شو ،ا بالند ضام ن ستند ،مگر اخنكه متهم باشنند .پنس ب ننه منى
آا ند( )677ا قسم داد مى شوند شاخد چ زى از آن به دست آخند.
د مو د كسى كه شتردا ى ا اج ر مى كند ا اا آنچه ا دمنل منى
كند ،مى شكند خا مى خزد ،لرمودند :مانند كا گر است كه اگر منو د
اعتمنناد باشنند ،چ ننزى بننر اا ن سننت ا اگننر چنن نباشنند ،ضننام
است)678(.
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قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

جزم در دعوا
• داصل اخ ااخات ،د كم ااخات ان ر نالصه شد اسنت كنه
اگر شخص در موضع تهمت باشد ،ادعاى ظنى نسبت به او مس موع
است و او براى دفع آن بايد دليل معتبر اقامه كند .خعننى كنر چنند
الرادى مانند نگرز ا لباس شو ،ام كستند ا ام ضنام ن سنت،
الى د آنجا كه د موض تهمت باشند ،براى نةى ضمان از نود باخد
دل ل معتبر ا اخه كنند .از اخ ا ،كمان گونه كه د موثقه ى سنكونى
آمد  ،اگر عاملى كه براى تلف معرلى مى كند ،متعا ف باشد ،ضنام
ن ست .زخرا د موض تهمت نمى باشد.
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قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

جزم در دعوا
• اخ مو د د ااق استثنا از متةاكم عرلى محسوب نمى شنود .زخنرا
د نهر عرف ادعاى ظنى عل ه شخصى كنه د موضن تهمنت قنرا
دا د ،د صدق عنوان مدعى كالى است.
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قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

جزم در دعوا
•
•
•
•

91

به طو كلى ،د برنى موا د از نهر عرف ادعاى ظنى براى صندق
عنوان مدعى كالى است:
 1.آنجا كه مدعاعل ه د موض تهمت باشد.
 2.آنجا كه اطالع جزمى عادتاً م سو ن ست ،مانند ادعاى دزدى ا
قتل.
پس تةك َ موا دى كه عرف د آنهنا ادعناى ظننى ا كنالى منى
شما د ،از موا دى كه مدعاعل ه د موض تهمت است ،خا از موا دى
كه اطالع جزمى از آنها غالباً م سر ن ست ،اجهى ندا د)679(.
قضاوت در اسالم ،ج(1قضاوت و قاضي) ،ص 222

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
• مسألة  9كل تقبل قسامة الكالر على دعوا على المسلم لي العمند ا
الخطأ لي النةس ا غ ركا؟ ل ه نالف ،ا الوجه عدُ القبول.
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تحرير الوسيلة ،ج ،2ص531 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
• ا لي قبول قسامة الكالر على المسلم تردد أظهر المن
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شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج ،4ص210 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
• ا لي قبول قسامة الكالر على دعوا على المسلم لي الخطنأ ا العمند
لي النةس ا غ ركا تردد ا نالف أظهر عند المصننف المنن الاقنا
للش خ ا الةاضل ا الد ا االد ا غ ركم على ما دكي ع بعضنهم،
ألنها على نالف األصل ،ا مو د النم « »1قسامة المسلم،
• ______________________________
( )1الوسائل -الباب -9 -م أبواب دعوى القتل.
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جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،42ص257 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
• بل لي الحس كالصح ح «« »2إنما دق دماء المسلم بالقسامة»
ا لي آنر «« »3إنما جعلت القسامة ادت اطا لدماء المسلم »
• ( )2الوسائل -الباب -9 -م أبواب دعوى القتل -الحدخث .3
• ( )3الوسائل -الباب -9 -م أبواب دعوى القتل -الحدخث  1ا ل ه
• «إنما جعلت القسامة ادت اطا للناس»
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جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،42ص257 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
• لةي الكالر تبقى على أصالة عدُ ثبوت الحق بها ،ا ألنهنا خثبنت بهنا
القود لي القتل عمدا ا الكالر ال خستحقه على المسلم،
• ا ع الخالف «ا لو أاجبنا عل ه الدخة ألاجبنا ب م كالر ابتداء على
مسلم ماال ،م علمنا بأنهم خسنتحلون دمناء المسنلم ا أمنوالهم ،ا
ألنها سب ل منةي ع الكالر على المسلم ،ا لتقرخنر النبني (صنلى اهلل
عل ه ا آله) األنصا على آبائهم قبول قسنامة ال هنود ،ا لنذا أدا كنو
(صلى اهلل عل ه ا آله) م ب ت المال».
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جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،42ص257 :
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