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المقصد الثاني في كمية القسامة
الثاني في كمية القسامةالمقصد •
ون و هي في العمد خمسون يمينا، و في الخطأ و شبهه خمس و عشر•

.على األصح

528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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القسامةكمية 
بَابُ عَدَدِ الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ النَّفْسِ وَ الْجِرَاح11ِ« 8»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّددِ « 9»-35376-1•

 ع قَالَ أَبُو عَبْددِ اللَّدهِ: يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَعَنْ بْنِ عِيسَى
رُ-فِي الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِي الْعَمْدِ ونَ وَ فِي الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْْ

.وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ-رَجُلًا

.667-168-10، و التهذيب 10-363-7الكافي -(9)•

158-159: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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القسامةكمية 
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَدنْ مُحَمَّددِ بْدنِ « 1»-35377-2•

حَابِنَا عَدنْ  عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ عَنْ عِدَّةٍ مِدنْ أَصدْ
نِ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَدنْ أَبِيدهِ ظَرِيدفِ بْد

عَرَضْتُ : قَالَ« 2»نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْمُتَطَبِّبِ 
الدِّيَاتِمَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي -عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

159: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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القسامةكمية 

رُ وَ الدنَّفْسُ وَ الْ-فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّ فَرَائِضَ-• بَصدَ
وَ « 4»وَ الْدبَحَحِ « 3»-وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِدنَ الََْدنَنِ-السَّمْعُ

امَةً قَسَ-ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ-الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ
-عَلَى نَحْوِ مَا بَلَََتِ الدِّيَةُ

159: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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القسامةكمية 

َعلَى ي النَّْفِس َو اْلقََساَمةُ ُجِعَل فِ 
فِي َو ُجِعلَ -ُجًل اْلعَْمِد َخْمِسيَن رَ 

إِ َخْمَسةً وَ النَّْفِس َعلَى اْلَخطَ 
-ِعْشِريَن َرُجًل 

159: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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القسامةكمية 
 دُونَ وَ مَا كَدانَ-عَلَى مَا بَلَََتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍوَ •

مْعِ-وَ الْقَسَامَةُ فِي الدنَّفْسِ-مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ« 5»ذَلِكَ فَحِسَابُهُ   وَ وَ السدَّ
 وَ وَ نَقْدصِ الْيَددَيْنِ-وَ الصَّوْتِ مِدنَ الََْدنَنِ وَ الْدبَحَحِ-الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ

 مِدنْ تَفْسِيرُ ذَلِكَ إِذَا أُصِيبَ الرَّجُدلُ-الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ سِتَّةُ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ
أَوْ -وَ قِيسَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ أَوْ سَمْعِهِ-هَذِهِ الْأَجْزَاءِ السِّتَّةِ

حَلَفَ هُوَ-وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ-كَلَامِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ
حَلَفَ هُوَ وَ حَلَدفَ -وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ-وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ

وَ -فَرٍوَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَ-مَعَهُ رَجُلَانِ
حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ-بَصَرِهِ« 6»إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ 

159: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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القسامةكمية 
-حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ-وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ« 1»-أَرْبَعَةٌ•

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ مَدنْ « 2»-(فِي الْجُرُوحِ كُلِّهَا)وَ كَذَلِكَ الْقَسَامَةُ 
 مَدرَّةً فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَدفَ-يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ

لَاثَ وَ إِنْ كَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَ-وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ-وَاحِدَةً
اسٍ وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَ-وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَيْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ-مَرَّاتٍ

.وَ إِنْ كَانَ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطَى-حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ

160: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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القسامةكمية 
.9-362-7الكافي -(1)•
.أبي عمرو المتطبب-في المصدر-(2)•
."2174-6( غنن)الصحاح ".الصوت من قبل الخيشوم-الَنن-(3)•
-2( بحدح)لسدان العدرب ".غلظ فدي الصدوت و خشدونة-البحح-(4)•

406".
.فبحسابه-في المصدر-(5)•
."هامش المخطوط"خمسة اسداس-في التهذيب-(6)•
.نفر-في المصدر زيادة-(1)•
.كلها في الجروح-في المصدر-(2)•

160: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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القسامةكمية 
وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ « 3»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ وَ •

يدفٍ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ كَمَا يَأْتِي مِنْ أَسَانِيدِهِمَا إِلَدى كِتَدابِ ظَرِ
وَ يَأْتِي مَدا يَددُلُّ « 5»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ : أَقُولُ« 4»

. «6»عَلَيْهِ 
.668-169-10التهذيب -(3)•
.من أبواب ديات األعضاء2من الباب 4ياتي في الحديث -(4)•
5و 3، و فدي الحدديثين 9من الباب 6و 3تقدم في الحديثين -(5)•

.من هذه األبواب10من الباب 
. من أبواب ديات األعضاء18و 3ياتي في البابين -(6)•

160: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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القسامةمقدار عن إن نقصوا 
إن و إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كل واحد يمينا1مسألة •

ان القوم نقصوا عنه كررت عليهم األيمان حتى يكملوا القسامة، و لو ك
ة و أكثر فهم مختارون في تعيين خمسدين مدنهم فدي العمدد و خمسد

.عشرين في غيره

528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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إن نقصوا عن مقدار القسامة
هم إن نقصوا عنه أي المدعى و قومه البداذلون لليمدين كدررت علديو •

َنيدة األيمان حتى يكملوا القسامة كما صرح به غير واحد، بل عدن ال
اإلجماع عليه، بل عنها و عن الخالف أنه إن كان الولي واحددا أقسدم

يضدا إ  خمسين إجماعا، بل زاد في الثاني نسبته إلى أخبار الفرقدة أ
صهم على أن التكرير المزبور يقسم عليهم بالسوية، و على حسب حص

.اؤواما سيأتي من الخالف، و مع ثبوت الكسر عليهم اإلتمام كيف ش
•________________________________________

ع نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكالم في شرح شدرائ
م، ه  لبنان، هفدت-جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت 43اإلسالم، 

ق

244: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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إن نقصوا عن مقدار القسامة
لّ مدن ذكر األصحاب أنّ المدّعي و قومه الباذلين لليمين إذا كانوا أقو •

مسدين أي خ-عدد القسامة كرّرت عليهم اليمين حتى يكملوا القسامة
ا إنّده حتى قالو-يمينا في العمد و خمسة و عشرين في دعوى الخطأ

مسدة للمدعي قوم باذلون يحلف هو خمسين في العمد و خيكن لو لم 
.و عشرين في الخطأ

215: كتاب القصاص؛ ص-تنقيح مباني األحكام 
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إن نقصوا عن مقدار القسامة
و قد ناقش في ذلك بعض األصحاب بأنّ التكريدر علدى المددعىو •

إذا لدم قومه إذا لم يبلَوا عدد القسامة فضال عن التكرير على المدّعي
ى يكن له قوم باذلون   يستفاد من شدي ء مدن الروايدات بدل مقتضد

الم عددم ال ثبدوت صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السدّ
و آلده فقال رسول اللّه صدلى اللّده عليده»: بالتكرير، حيث ورد فيها

ال أقيده فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رج... للطالبين 
.«1« »برمته

من أبواب دعوى القتل و مدا يثبدت بده، 9، باب 19ج : الوسائل( 1)•
.114: 3الحديث 

216: كتاب القصاص؛ ص-تنقيح مباني األحكام 
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إن نقصوا عن مقدار القسامة
ال لهم فق»كذا ورد في صحيحه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّالم و •

لدى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فليقسم خمسون رجدال مدنكم ع
.«2« »رجل ندفعه إليكم

من أبواب دعوى القتل و ما يثبدت بده، 10، باب 19ج : الوسائل( 2)•
.117: 3الحديث 

216: كتاب القصاص؛ ص-تنقيح مباني األحكام 
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إن نقصوا عن مقدار القسامة
، الحاصل انّ ظاهرهما عدم تحقّق القسامة إلّا بحلف خمسين رجدالو •

قتل أقدلّ و لكن مع ذلك   يبعد ا لتزام بالتكرير إذا كان المدعون لل
و لم يجز ، و أنّه للكون الحكم بالتكرير متسالم عليهمن عدد القسامة؛ 

تحفظ التكرير لكان اعتبار القسامة مع ما ورد فيه من أنّ اعتبارهدا للد
ين على الدم و اغتيال العدو كاللَو، حيث إنّ وجدان الولي للدم خمسد

.رجال من قومه و بذلهم الحلف على مقالته أمر نادر

216: كتاب القصاص؛ ص-تنقيح مباني األحكام 
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إن نقصوا عن مقدار القسامة
قة أبدي دعوى أنّ الظاهر عدم المناقشة في التكرير فإنّه مقتضى موثو •

ائكم إنّ اللّه حكدم فدي دمد»: بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّالم قال
دّعى و ، حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدفي أموالكمبَير ما حكم 

مددّعى اليمين على المدّعى عليه، و حكم في دمائكم أنّ البيّنة على ال
.«1« »عليه و اليمين على من ادّعى لئال يبطل دم امرئ مسلم

من أبواب دعوى القتل و مدا يثبدت بده، 9، باب 19ج : الوسائل( 1)•
.115: 4الحديث 

217: كتاب القصاص؛ ص-تنقيح مباني األحكام 
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إن نقصوا عن مقدار القسامة
تدل ظاهرها أنّه إذا لم يكن للمدّعى عليه بيّنة على نفدي دعدوى القو •

ن عليه يكون على المدّعي اليمين، و مدا ورد فدي صدحيحة بريدد بد
، و معاوية المتقدمة موردها قضية األنصار، و كذا فدي صدحيحة زرارة

في ذلك المورد كان الحلف من خمسين رجدال أمدرا ممكندا، حيدث 
ا لدم إنّا لنكره أن نقسم علدى مد»ذكروا الرسول صلى اللّه عليه و آله 

.فال تمنعان عن األخذ بظاهر مثل موثقة أبي بصير« نره

217: كتاب القصاص؛ ص-تنقيح مباني األحكام 



20

إن نقصوا عن مقدار القسامة
الحكم بجواز الحلف من المدّعي في مورد اللوث إذا لم يكدن فديو •

الموثقة و البين باذلون لليمين   يمكن المساعدة عليه، فإنّ الوارد في
عي إذا في صدر صحيحة بريد كون الحلف بعنوان القسامة علدى المددّ
ان القسامة لم يكن للمدّعى عليه بيّنة على نفي الدعوى، و الحلف بعنو

قال :هو حلف خمسين رجال كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال
د و في في القسامة خمسون رجال في العم»: أبو عبد اللّه عليه السّالم

.«2« »الخطأ خمسة و عشرون رجال و عليهم أن يحلفوا باللّه
من أبواب دعوى القتل و ما يثبدت بده، 11، باب 19ج : الوسائل( 2)•

.119: 1الحديث 

217: كتاب القصاص؛ ص-تنقيح مباني األحكام 
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إن نقصوا عن مقدار القسامة
ال و محمد ، ربّما يستدلّ على التكرير بما ورد في صحيحة ابن فضنعم•

الديدة و بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السّالم بعد بيدان
ف معهم فإن لم يكن للمصاب من يحل»: الجروح قالفي  بيان القسامة 

.«1« »ضوعفت عليه اإليمان
•______________________________

من أبواب دعوى القتل و ما يثبدت بده، 11، باب 19ج : الوسائل( 1)
. 120: 2الحديث 

217: كتاب القصاص؛ ص-تنقيح مباني األحكام 
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إن نقصوا عن مقدار القسامة
دّي و لكن ذكرنا أنّ موردها القسامة في األعضاء و ديتهدا و فدي التعد•

.منها إلى دية النفس في القتل خطأ فضال عن القصاص تأمّل

اص، در كتداب القصد-، جواد بن على، تنقيح مباني األحكام تبريزى•
، ايدران، دوم-يك جلد، دار الصديقة الشهيدة سدالم ا  عليهدا، قدم 

ه  ق1426

217: كتاب القصاص؛ ص-تنقيح مباني األحكام 
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لو لم يكن للمدعي قسامة

عضا لو لم يكن للمدعي قسامة أو كان و لكن امتنعوا كال أو ب2مسألة •
مة، و من يوافقه إن كان، و كرر عليهم حتى تتم القساو حلف المدعي

.لو لم يوافقه أحد كرر عليه حتى يأتي بتمام العدد

528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو كان العدد ناقصا
ة فدإن لو كان العدد ناقصا فهل يجب التوزيع علديهم بالسدوي3مسألة •

يحلف كل مدرة و يدتم ، أو كان عددهم عشرة يحلف كل واحد خمسة
وزيع بينهم ولي الدم النقيصة، أولهم الخيرة بعد يمين كل واحد، فلهم الت

وية، نعم بأي نحو شاءوا؟   يبعد األخير و إن كان األولى التوزيع بالس
زيدع بقدي لو كان في التوزيع كسر كما إذا كان عددهم سبعة فبعد التو

، بل الكسر واحدا فلهم الخيرة، و األولى حلف ولي الدم في المفروض
بعيدد، فدإذا لو قيل إن النقيصة مطلقا على ولي الدم أو أوليائه فليس ب
ن كان فدي كان العدد تسعة فالباقي خمسة يحلفها الولي أو األولياء، فإ
اح فدال يبعدد التوزيع بين األولياء كسر فهم بالخيار، و لو وقع فيهم تش

.الرجوع إلى القرعة، و ليس هذا نكو 
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ثالوارهل يعتبر في القسامة أن تكون من 
هل يعتبر في القسامة أن تكدون مدن الدوارث فعدال أو فدي4مسألة •

يكفدي كونهدا مدن قبيلدة أو طبقات اإلرث و لو لم تكن وارثدا فعدال
تبدار المدعي و عشيرته عرفا و إن لم تكن من أقربائه؟ الظاهر عدم اع
فدراد الوراثة فعال، نعم الظاهر اعتبار ذلك في المدعي، و أما سدائر األ

ألظهدر أن فا كتفاء بكونهم من القبيلة و العشديرة غيدر بعيدد، لكدن ا
يكونوا من أهل الرجدل و أقربائده، و الظداهر اعتبدار الرجوليدة فدي 

ين، و القسامة، و أما في المدعي فال تعتبر فيه و إن كانت أحد المددع
، فال تأمل و إشكالحلف  النساء مع عدم العدد من الرجال ففي كفاية 

دد و لدو بد من التكرار بين الرجال، و مع الفقد يحلف المدعي تمام الع
النساء كان من 
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