 98-6-27كتاب القصاص

1

كتاب القصاص

في النفس
القصاص
فيما دونها
3

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص508 :

كتاب القصاص
• كتاب القصاص
• و هو إما في النفس و إما فيما دونها.

4

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص508 :

قصاص النفس
في الموجب

قصاص النفس

الشرائط
المعتبرة فيه
ما يثبت به
كيفية االستيفاء

5

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص508 :

القول فيما يثبت به القود

األول اإلقرار
القول فيما
يثبت به القود

الثاني البينة

الثالث القسامة
6

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص524 :

القسامة
اللوث
البحث في القسامة
في مقاصد

كمية القسامة
أحكام القسامة

7

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

القسامة
اللوث
البحث في القسامة
في مقاصد

في العمد خمسون
يمينا
كمية القسامة

في الخطأ و شبهه
خمس و عشرون
أحكام القسامة

8

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

علة وضع القسامة

•  47وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
يَقُولُ
• إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِأَجْلِ الْحَوْطِ فَيُحْتَاطُ بِهَا عَلَى النَّااِِ لِ َايْ إِذَا
رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ

9

المحاسن (للبرقي)؛ ج ،2ص319 :

القسامة(اللوث)
• األول في اللوث
• و المراد به أمارة ظنية قامت عند الحاكم على صدق المدعي كالشاهد
الواحد أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول،

10

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

القسامة(اللوث)

• و كذا لو وجد متشحطا بدمه و عنده ذو سالح علياله الالدم أو وجالد
كذلك في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد ال يدخل فيهالا يالر
أهلها أو في صف قتال مقابل الخصم بعد المراماة،
• و بالجملة كل أمارة ظنية عند الحاكم توجب اللوث ،من ير فرق بين
األسباب المفيدة للظن ،فيحصل اللوث بإخبار الصبي المميال المعتمالد
عليه ،و الفاسق الموثوق به في إخباره ،و الكالافر كالذلك ،و المالرأة و
نحوهم.

11

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

القسامة(اللوث)

• األول في اللوث
• و المراد به أمارة ظنية* قامالت عنالد الحالاكم علالى صالدق المالدعي
كالشاهد الواحد أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول،

• * نوعية ال شخصية و لذا ال بد أن يقاي الحااك هاذه ارماار فاي
المح مة لو أن ر المدعى عليه وجود اللوث و الحاك يعتقد وجاوده
أو ادعي المدعي وجوده و الحاك ين ره.
• و هذا يقتضي وجود جمع مان العقا م مان أفانات مختلفاة (لجناة
التح ي ) حتى يح موا بوجود اللوث أو عدمه.
12

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

•
•
•
•

•
13

القسامة(اللوث)
و كذا لو وجد متشحطا بدمه و عنده ذو سح عليه الدم
أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلة منفردة عالن البلالد ال يالدخل
فيها ير أهلها أو في صف قتال مقابل الخصم بعد المراماة،
و بالجملة كل أمار ظنية* عند الحاك توجب اللوث ،من غير فارق
بين ارسباب المفيد للظن،
فيحصل اللوث بإخبار الصبي الممي المعتمد عليه ،و الفاسق الموثالوق
به في إخباره ،و الكافر كذلك ،و المرأة و نحوهم.
* نوعية ال شخصية كما مر.
تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

القسامة(اللوث)
• و اللوث أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كالشاهد و لو واحدا و
كما لو وجد متشحطا بدمه و عنده ذو سح عليه الدم أو في دار قوم
أو في محله منفردة عن البلد ال يدخلها ير أهلها أو في صف مقابالل
للخصم بعد المراماة.

14

شرائع اإلس م في مسائل الح ل و الحرام؛ ج ،4ص207 :

القسامة(اللوث)
• كتاب القسامة ،مسألة [ 1القسامة للمدعي]

• إذا كان مع المدعي للدم لالوث -و هاو تهماة للمادعي علياه
بأمارات ظاهر  -بدئ به في اليمالين يحلالف خمسالين يمينالا ،و
يستحق ما سنذكره .و به قال ربيعة ،و مالالك ،و الليالب بالن سالعد ،و
الشافعي ،و أحمد بن حنبل «.»1

15

الخ ت ،ج ،5ص303 :

القسامة(اللوث)
• ______________________________
( )1المدونالالة الكبالالر  ،424 :6و بدايالالة المجتهالالد  ،422 :2و أسالالهل
المدارك  145 :3و  ،148و مسند الشافعي  112 :2حالديب  ،379و
الالالوجي  159 :2و  ،161و السالالراا الوهالالاا 512 :و  ،513و كفايالالة
األخيار  ،108 :2و مغني المحتاا  ،111 :4و حلية العلمالا ،220 :8
و المبسوط  ،108 :26و بدائع الصنائع  ،286 :7و الهداية  ،384 :8و
تبيين الحقائق  ،169 :6و حاشية رد المحتار  ،627 :6و البحر ال خار
 ،195 :6و نيل األوطار .188 :7
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الخ ت ،ج ،5ص303 :

القسامة(اللوث)
•
•
•

•

17

و قال أبو حنيفة :ال أعتبر اللوث ،و ال أراعيه ،و ال أجعل اليمين فالي
جنبة المدعي «.»2
دليلنا :إجماع الفرقة و أخبارهم «.»3
( )2بدائع الصنائع  ،286 :7و الهدايالة  ،383 :8و تبيالين الحقالائق :6
 ،169و البحالالر ال خالالار  ،298 :6و حليالالة العلمالالا  ،221 :8و نيالالل
األوطار .188 :7
( )3دعائم اإلسحم  ،428 :2و الكافي  360 :7حديب  1و  4و  ،6و
الفقيه  74 :4حديب  ،225و التهذيب  166 :10حديب .661
الخ ت ،ج ،5ص303 :

القسامة(اللوث)
• و رو عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن النبي عليه السحم.
• و مسلم بن خالد « »4عن ابن جريج ،عن عطا  ،عن أبالي هريالرة أن
النبي عليه السحم قال:

• البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إال
في القسامة «.»1

18

الخ ت ،ج ،5ص303 :

القسامة(اللوث)
• ( )4مسلم بن خالد بن فروة المخ ومي ،موالهم ،أبالو خالالد ال نجالي
المكي الفقيه .رو عن زيد بن أسلم و ال هري و ابن جريج و يرهم.
و عنه ابن وهالب و الشالافعي و ابالن الماجشالون و يالرهم .تهالذيب
التهذيب .128 :10
• ( )1سنن الدارقطني  217 :4حديب  51و  ،52و السالنن الكبالر :8
 ،123و نيل األوطار  ،190 :7و تلخيص الحبير  39 :4حديب 1721
مع تفاوت يسير في اللفظ فححظ.

19

الخ ت ،ج ،5ص303 :

القسامة(اللوث)
• فوجه الداللة هو أنه جعل اليمين على من أنكالر ،و اسالتىنى القسالامة،
ثبت أنها ال تكون فيها على من أنكر .فإذا ثبت أنها ال تكون على من
أنكر علم أنها على من أثبت.

20

الخ ت ،ج ،5ص304 :

القسامة(اللوث)

• و رو الشافعي ،عن مالك ،عن أبي ليلى بن عبد اهلل بن عبد الرحمن
بن سهل ،عن سهل بن أبي حىمة « :»2أنه أخبالره رجالال مالن كبالرا
قومه أن عبد اهلل بن سهل « »3و محيصة « »4خرجا الى خيبالر «»5
من جهد أصابهما ،فتفرقا في حوائجهما ،فأتى محيصة ،فأخبر أن عبد
اهلل بن سهل قد قتل و طر في بئر أو عين ،فأتى يهود فقالال :أنالتم و
اهلل قتلتموه ،قالوا :و اهلل ما قتلناه ،فأقبل حتى قدم علالى قوماله فالذكر
ذلك لهم فاقبل هو و أخوه حويصة -و هو أكبر منه -و عبد الرحمن
بن سهل أخو المقتول الى رسالول اهلل صاللى اهلل علياله و ،لاله ،فأقبالل
محيصة يتكلم و هو الذي كان يتكلم بخيبر ،فقال رسول اهلل صاللى اهلل
عليه و ،له لمحيصة كبر كبر
21

الخ ت ،ج ،5ص304 :

•

•
•
•
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القسامة(اللوث)
( )2أبو ليلى بن عبد اهلل بن سهل األنصاري الحالارثي المالدني ،رو عالن
سهل بن أبي حىمة ،و عنه مالك بن أنس .و قال ابالن سالعد :أبالو ليلالى و
اسمه عبد اهلل بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن كعب من بني عامر بالن
عدي ،و هو الذي رو عنه ملك حديب القسالامة .تهالذيب التهالذيب :12
.215
( )3عبد اهلل بن سهل بن زيد األنصاري الحارثي ،و هو أخو عبد الرحمن و
ابن أخي حويصة و محيصة و بسببه كانت القسامة .قاله ابن األثير في أسد
الغابة .179 :3
( )4محيصة بن مسعود الحارثي األنصاري المدني ،لاله صالحبة .قالاله ابالن
حبان في تاريخ الصحابة.245 :
( )5خيبر :ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام ،فتحها النبالي
صلى اهلل عليه و ،له سنة  7أو  8للهجرة .معجم البلدان .409 :2
الخ ت ،ج ،5ص304 :

القسامة(اللوث)
•  -يريد بذلك السن -فتكلم حويصة ثم تكلالم محيصالة بعالده ،فقالال
رسول اهلل صلى اهلل عليه و ،له :إما أن يدوا صاحبكم و إما أن يؤذنالوا
بحرب من اهلل؟ فكتب رسول اهلل صلى اهلل عليه و ،له إليهم في ذلالك،
فكتبوا إليه :إنا و اهلل ما قتلناه.فقال رسول اهلل صاللى اهلل علياله و ،لاله
لحويصالالة « »1و محيصالالة و عبالالد الالالرحمن بالالن سالالهل :أ تحلفالالون و
تستحقون دم صاحبكم؟ قالوا :ال .قال فتحلف يهود؟
• ( )1حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعالة ،أخالو
محيصة بن مسعود ،لهما صحبة .قاله ابن حبان فالي تالاريخ الصالحابة:
.78
23

الخ ت ،ج ،5ص305 :

القسامة(اللوث)
• فقالوا :ليسوا بمسلمين .فوداه النبي عليه السحم من عنده ،فبعب إلاليهم
بمائة ناقة حمرا حتى إذا دخلت عليهم الدار ،قال سهل :لقد ركضتني
منها ناقة حمرا «.»2
• ( )2صحيح مسلم  1294 :3حديب  ،6و سنن النسالائي  6 :8و  ،7و
الموطأ  877 :2حديب  ،1و سنن أبي داود  177 :4حديب  ،4521و
سنن ابن ماجة  892 :2حديب  ،2677و شر معاني اآلثار ،198 :3
و السنن الكبر  ،117 :8و االم  ،90 :6و المحلالى  75 :11و  ،76و
نصب الراية  ،389 :4و سبل السحم .1221 :3
24

الخ ت ،ج ،5ص305 :

القسامة(اللوث)

• و رو سفيان ،و الليب بن سعد ،و حماد بن زيد ،عن يحيى بن سعيد ،عن
بشير بن يسار ،عن سهل بن أبي حىمة فذكر نحو حديب أبي ليلى بن عبد
الرحمن و فيه :تحلفون و تستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم ،قالوا :أمر لالم
نشاهده ،فكيف نحلف ،فقال النبي عليه السحم :ا فتبرئكم يهالود بخمسالين
يمينا؟ قالوا :كيف نرضى أيمان قوم كفار؟ فوداه النبي عليه السحم من عنده
«.»3
• ( )3صحيح البخاري  ،41 :8و الموطأ  878 :2حديب  ،2و سنن الترمذي
 30 :4حديب  ،1422و سنن أبالي داود  177 :4حالديب  ،4520و سالنن
النسائي  ،8 -7 :8و شر معاني اآلثار  ،197 :3و المصنف لعبالد الالرزاق
 ،30 :10و مسند الشافعي  ،113 :2و السنن الكبالر  ،118 :8و المحلالى
 74 :11و .75
25

الخ ت ،ج ،5ص305 :

القسامة(اللوث)
• و لنا من حديب الشافعي ثحثة أدلة ،أحدها :أناله علياله السالحم ابتالدأ
فخاطب المدعي باليمين ،فىبت أن اليمين عليهم ابتدا .
• و الىاني قال :تحلفون و تستحقون فاثبالت االسالتحقاق لهالم بااليمالان
منهم ،و عند أبي حنيفة ال يحلفون و ال يستحقون بأيمانهم شيئا.
• و الىالب :أنه نقلها الى يهود لما لم يحلف المدعون ،و عند أبي حنيفالة
ليس في االيمان نقل بحال ،و هذه األدلة الىحثة من حديب سفيان.
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الخ ت ،ج ،5ص306 :

القسامة(اللوث)
• و فيه داللة رابعة :و هو قوله أ فتبرئكم يهود بخمسالين يمينالا ،و عنالد
أبي حنيفة إذا حلفت يهود ل مها الضمان ،و النبي عليه السحم أبالرأهم
باليمين.
• قال الطحاوي :يجب على المدعى عليه في القسامة شيئان :اليمالين ،و
الدية جميعا «.»1
• ( )1انظر شر معاني اآلثار .201 :3
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الخ ت ،ج ،5ص306 :

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

28

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

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

29

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص158-159 :

كمية القسامة
•  »1« -2 -35377وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَالنْ مُحَمَّالدِ بْالنِ
َصالحَابِنَا عَالنْ
عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ عَنْ عِدَّةٍ مِالنْ أ ْ
سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَالنْ أَبِيالهِ ظَرِيالفِ بْالنِ
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
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

كمية القسامة
َصالرُ َو
•  -فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّ فَرَائِضَ -الالنَّفْسُ وَ الْب َ
السَّمْعُ -وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِالنَ الْغَالنَنِ »3« -وَ الْالبَحَحِ « »4وَ
الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ -ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ ٍ مِنْ هَذِهِ -قَسَامَةً
عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّيَةُ-
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

كمية القسامة
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

كمية القسامة
• وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُو ِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ -وَ مَا كَالانَ دُونَ
السالمْعِ وَ
ذَلِكَ فَحِسَابُهُ « »5مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ -وَ الْقَسَامَةُ فِي الالنَّفْسِ -وَ َّ
الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ -وَ الصَّوْتِ مِالنَ الْغَالنَنِ وَ الْالبَحَحِ -وَ نَقْالصِ الْيَالدَيْنِ وَ
الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ سِتَّةُ أَجْ َا ِ الرَّجُلِ -تَفْسِيرُ ذَلِكَ إِذَا أُصِيبَ الرَّجُاللُ مِالنْ
هَذِهِ الْأَجْ َا ِ السِّتَّةِ -وَ قِيسَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ أَوْ سَمْعِهِ -أَوْ
كَلَامِهِ أَوْ َيْرِ ذَلِكَ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ -وَ إِنْ كَانَ ثُلُبَ بَصَرِهِ -حَلَفَ هُوَ
وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ -وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ -حَلَفَ هُوَ وَ حَلَالفَ
مَعَهُ رَجُلَانِ -وَ إِنْ كَانَ ثُلُىَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ -وَ
إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ « »6بَصَرِهِ -حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ
33

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

كمية القسامة
• أَرْبَعَةٌ »1« -وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ -حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ-
وَ كَذَلِكَ الْقَسَامَةُ (فِي الْجُرُو ِ كُلِّهَا) »2« -فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ مَالنْ
يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ -فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَالفَ مَالرَّةً
وَاحِدَةً -وَ إِنْ كَانَ الىُّلُبَ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ -وَ إِنْ كَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ -وَ إِنْ كَانَ الىُّلُىَيْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ -وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ
حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ -وَ إِنْ كَانَ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطَى.

34

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص160 :

كمية القسامة
•
•
•
•
•
•
•
•
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( -)1الكافي .9 -362 -7
( -)2في المصدر -أبي عمرو المتطبب.
( -)3الغنن -الصوت من قبل الخيشوم ".الصحا ( نن) ."2174 -6
( -)4البحح -لظ فالي الصالوت و خشالونة ".لسالان العالرب (بحالح) -2
."406
( -)5في المصدر -فبحسابه.
( -)6في التهذيب -خمسة اسداس" هامش المخطوط".
( -)1في المصدر زيادة -نفر.
( -)2في المصدر -كلها في الجرو .
وسائل الشيعة؛ ج ،29ص160 :

•

•
•
•
•
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كمية القسامة
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ « »3وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ كَمَا يَأْتِي مِنْ أَسَانِيدِهِمَا إِلَالى كِتَالابِ ظَرِيالفٍ
« »4أَقُولُ :وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ « »5وَ يَأْتِي مَالا يَالدُلُّ
عَلَيْهِ «.»6
( -)3التهذيب .668 -169 -10
( -)4ياتي في الحديب  4من الباب  2من أبواب ديات األعضا .
( -)5تقدم في الحديىين  3و  6من الباب  ،9و فالي الحالديىين  3و 5
من الباب  10من هذه األبواب.
( -)6ياتي في البابين  3و  18من أبواب ديات األعضا .
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 القسالامة* ،و لالو كالان
القوم أكىر فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد و خمسة و
عشرين في يره.
• * ارحوط عدم تحقق القسامة إال بقوم بلغ مقدارها فلو نقصاوا فا
قسامة.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

إن نقصوا عن مقدار القسامة
• و إن نقصوا عنه أي المدعى و قومه البالاذلون لليمالين كالررت علاليهم
األيمان حتى يكملوا القسامة كما صر به ير واحد ،بل عالن الغنيالة
اإلجماع عليه ،بل عنها و عن الخحف أنه إن كان الولي واحالدا أقسالم
خمسين إجماعا ،بل زاد في الىاني نسبته إلى أخبار الفرقالة أيضالا إال
أن التكرير الم بور يقسم عليهم بالسوية ،و على حسب حصصهم على
ما سيأتي من الخحف ،و مع ثبوت الكسر عليهم اإلتمام كيف شاؤوا.
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جواهر ال

م في شرح شرائع اإلس م؛ ج ،42ص244 :

إن نقصوا عن مقدار القسامة
• و ذكر األصحاب أنّ المدّعي و قومه الباذلين لليمين إذا كانوا أقلّ مالن
عدد القسامة كرّرت عليهم اليمين حتى يكملوا القسامة -أي خمسالين
يمينا في العمد و خمسة و عشرين في دعو الخطأ -حتى قالوا إنّاله
لو لم يكنللمدعي قوم باذلون يحلف هو خمسين في العمد و خمسالة
و عشرين في الخطأ.
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تنقيح مباني ارح ام  -كتاب القصاص؛ ص215 :

إن نقصوا عن مقدار القسامة
• و قد ناقش في ذلك بعض األصحاب بأنّ التكريالر علالى المالدعى و
قومه إذا لم يبلغوا عدد القسامة فضح عن التكرير على المدّعي إذا لالم
يكن له قوم باذلون ال يستفاد من شالي مالن الروايالات بالل مقتضالى
السالحم عالدم الىبالوت
صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه ّ
بالتكرير ،حيب ورد فيها« :فقال رسول اللّه صاللى اللّاله علياله و ،لاله
للطالبين  ...فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجح أقيده
برمته» «.»1
• ( )1الوسائل :ا  ،19باب  9من أبواب دعو القتل و مالا يىبالت باله،
الحديب .114 :3
40

تنقيح مباني ارح ام  -كتاب القصاص؛ ص216 :

إن نقصوا عن مقدار القسامة
• و كذا ورد في صحيحه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّحم «فقال لهم
رسول اللّه صلى اللّه عليه و ،له فليقسم خمسون رجالح مالنكم علالى
رجل ندفعه إليكم» «.»2

• ( )2الوسائل :ا  ،19باب  10من أبواب دعو القتل و ما يىبالت باله،
الحديب .117 :3
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تنقيح مباني ارح ام  -كتاب القصاص؛ ص216 :

إن نقصوا عن مقدار القسامة
• و الحاصل انّ ظاهرهما عدم تحقّق القسامة إلّا بحلف خمسين رجح،
• و لكن مع ذلك ال يبعد االلت ام بالتكرير إذا كان المدعون للقتل أقاللّ
من عدد القسامة؛ ل ون الح بالت رير متسال عليه ،و أنّه لو لم يج
التكرير لكان اعتبار القسامة مع ما ورد فيه من أنّ اعتبارهالا للالتحفظ
على الدم و ا تيال العدو كاللغو ،حيب إنّ وجدان الولي للدم خمسالين
رجح من قومه و بذلهم الحلف على مقالته أمر نادر.
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تنقيح مباني ارح ام  -كتاب القصاص؛ ص216 :

إن نقصوا عن مقدار القسامة
• و دعو أنّ الظاهر عدم المناقشة في التكرير فإنّه مقتضى موثقة أبالي
بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّحم قال« :إنّ اللّه حكالم فالي دمالائكم
بغير ما حكم في أموالكم ،حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المالدّعى و
اليمين على المدّعى عليه ،و حكم في دمائكم أنّ البيّنة على المالدّعى
عليه و اليمين على من ادّعى لئح يبطل دم امرئ مسلم» «.»1
• ( )1الوسائل :ا  ،19باب  9من أبواب دعو القتل و مالا يىبالت باله،
الحديب .115 :4
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تنقيح مباني ارح ام  -كتاب القصاص؛ ص217 :

إن نقصوا عن مقدار القسامة
• و ظاهرها أنّه إذا لم يكن للمدّعى عليه بيّنة على نفالي دعالو القتالل
عليه يكون على المدّعي اليمين ،و مالا ورد فالي صالحيحة بريالد بالن
معاوية المتقدمة موردها قضية األنصار ،و كذا فالي صالحيحة زرارة ،و
في ذلك المورد كان الحلف من خمسين رجالح أمالرا ممكنالا ،حيالب
ذكروا الرسول صلى اللّه عليه و ،له «إنّا لنكره أن نقسم علالى مالا لالم
نره» فح تمنعان عن األخذ بظاهر مىل موثقة أبي بصير.
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تنقيح مباني ارح ام  -كتاب القصاص؛ ص217 :

إن نقصوا عن مقدار القسامة
• و الحكم بجواز الحلف من المدّعي في مورد اللوث إذا لم يكالن فالي
البين باذلون لليمين ال يمكن المساعدة عليه ،فإنّ الوارد في الموثقة و
في صدر صحيحة بريد كون الحلف بعنوان القسامة علالى المالدّعي إذا
لم يكن للمدّعى عليه بيّنة على نفي الدعو  ،و الحلف بعنوان القسامة
هو حلف خمسين رجح كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان ،قال :قال
أبو عبد اللّه عليه السّحم« :في القسامة خمسون رجح في العمد و في
الخطأ خمسة و عشرون رجح و عليهم أن يحلفوا باللّه» «.»2
• ( )2الوسائل :ا  ،19باب  11من أبواب دعو القتل و ما يىبالت باله،
الحديب .119 :1
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تنقيح مباني ارح ام  -كتاب القصاص؛ ص217 :

إن نقصوا عن مقدار القسامة
• نعم ،ربّما يستدلّ على التكرير بما ورد في صحيحة ابن فضال و محمد
بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السّحم بعد بيالان الديالة و
بيان القسامة في الجرو قال« :فإن لم يكن للمصاب من يحلف معهم
ضوعفت عليه اإليمان» «.»1

• ______________________________
( )1الوسائل :ا  ،19باب  11من أبواب دعو القتل و ما يىبالت باله،
الحديب .120 :2
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تنقيح مباني ارح ام  -كتاب القصاص؛ ص217 :

إن نقصوا عن مقدار القسامة
• و لكن ذكرنا أنّ موردها القسامة في األعضا و ديتهالا و فالي التعالدّي
منها إلى دية النفس في القتل خطأ فضح عن القصاص تأمّل.

• تبري  ،جواد بن على ،تنقيح مباني األحكام  -كتالاب القصالاص ،در
يك جلد ،دار الصديقة الشهيدة سالحم اهلل عليهالا ،قالم  -ايالران ،دوم،
 1426ه ق
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تنقيح مباني ارح ام  -كتاب القصاص؛ ص217 :

لو ل ي ن للمدعي قسامة
• مسألة  2لو لم يكن للمدعي قسامة أو كان و لكن امتنعوا كح 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 ت االحتياط و أناه
ال تتحقق قسامة اال بتحقق العدد.

48

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

لو كان العدد ناقصا

• مسألة  3لو كان العدد ناقصا فهل يجب التوزيع عليهم بالسالوية فالإن كالان
عددهم عشرة يحلف كل واحد خمسة ،أو يحلف كل مرة و يتم ولي الالدم
النقيصة ،أولهم الخيرة بعد يمين كل واحد ،فلهم التوزيالع بيالنهم بالأي نحالو
شا وا؟ ال يبعد األخير و إن كان األولى التوزيع بالسوية ،نعم لو كالان فالي
التوزيع كسر كما إذا كان عددهم سبعة فبعد التوزيع بقي الكسر واحدا فلهم
الخيرة ،و األولى حلف ولي الدم في المفروض ،بالل لالو قيالل إن النقيصالة
مطلقا على ولي الدم أو أوليائه فليس ببعيد ،فإذا كان العدد تسالعة فالبالاقي
خمسة يحلفها الولي أو األوليا  ،فإن كان في التوزيع بين األوليا كسر فهم
بالخيار ،و لو وقع فيهم تشا فح يبعد الرجوع إلى القرعالة ،و لاليس هالذا
نكوال*.
• * قد ظهر ح مه من المساألتين الساابقتين و أناه ال تتحقاق قساامة اال
بتحقق العدد.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

هل يعتبر في القسامة أن ت ون من الوارث

• مسألة  4هل يعتبر في القسامة أن تكالون مالن الالوارث فعالح أو فالي
طبقات اإلرث و لو لم تكن وارثالا فعالح أو يكفالي كونهالا مالن قبيلالة
المدعي و عشيرته عرفا و إن لم تكن من أقربائه؟ الظاهر عدم اعتبالار
الوراثة فعح ،نعم الظاهر اعتبار ذلك في المدعي ،و أما سالائر األفالراد
فاالكتفا بكونهم من القبيلة و العشاليرة يالر بعيالد ،لكالن األظهالر أن
يكونوا من أهل الرجالل و أقربائاله ،و الظالاهر اعتبالار الرجوليالة فالي
القسامة ،و أما في المدعي فح تعتبر فيه و إن كانت أحد المادعين ،و
مع عدم العدد من الرجال ففي كفاية حلف النسا تأمل و إشكال ،فح
بد من التكرار بين الرجال ،و مع الفقد يحلف المدعي تمام العدد و لالو
كان من النسا
50

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص529-528 :

هل يعتبر في القسامة أن ت ون من الوارث
• ( )1ال إشكال في أنّه يعتبر في المدّعى واحداً كان أو متعدّداً الوراثالة
بالفعل ،و بعبارة أُخر يعتبر أن يكون مستحقّاً للقصاص أو الدية على
تقدير ثبوت القتل ،ضرورة أنّه بدونه ال تسمع دعواه ،و ال تكون قابلة
للطر عند الحاكم و ترتيب األثر عليها.
• كما أنّه ال إشكال فالي عالدم اعتبالار الرجوليالة فالي المالدّعى كسالائر
المقامات؛ لعدم الدليل عليه ،مضافاً إلى أنّه قد يكون الوارث منحصالراً
بالمرأة ،فح مجال لعدم سماع دعواها بعالد كالون مشالروعية القسالامة
لحقن دما المسلمين ،كما عرفت.
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تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص242 :

هل يعتبر في القسامة أن ت ون من الوارث
• و أمّا القسامة ،ففيها احتماالت ثحثة مذكورة في المالتن ،و نفالى فياله
البعد عن الوجه الىالب ،لكن جعل األظهر هالو الوجاله الىالاني .و هنالا
احتمال رابع و هو :عدم اشتراط شي فيها سو الموافقالة للمالدّعي و
علمه بصدور القتل من المدّعىٰ عليه،

52

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص242 :

هل يعتبر في القسامة أن ت ون من الوارث
• و ال يبعد اختيار هذا الوجه ،ألنّه ال يستفاد من شالي مالن الروايالات
اعتبار القرابة أو كونه من قبيلالة المالدّعى و عشاليرته ،خصوصالاً مالع
لقصالة خيبالر ،المشالتملة
مححظة الروايات المتعدّدة المتقدّمة الحاكيالة ّ
على أنّ األنصار فقدوا رجلًا منهم ثم وجدوه مقتولًا متشحّطاً بدماله ،و
على أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و ،له) حكالم فاليهم بالقسالم بمقالدار
خمسين ،مع أنّه من الواضح أنّ المقتول كان مشتركاً معهم في كونه من
األنصار من دون قرابة ،بل و ال االشتراك في القبيلة و العشيرة.
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