 98-7-10كتاب القصاص

2

كتاب القصاص

في النفس
القصاص
فيما دونها
3

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص508 :

قصاص النفس
في الموجب

قصاص النفس

الشرائط
المعتبرة فيه
ما يثبت به
كيفية االستيفاء

4

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص508 :

القول فيما يثبت به القود

األول اإلقرار
القول فيما
يثبت به القود

الثاني البينة

الثالث القسامة
5

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص524 :

القسامة
اللوث
البحث في القسامة
في مقاصد

كمية القسامة
أحكام القسامة

6

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

القسامة
اللوث
البحث في القسامة
في مقاصد

في العمد خمسون
يمينا
كمية القسامة

في الخطأ و شبهه
خمس و عشرون
أحكام القسامة

7

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

القسامة(اللوث)

• األول في اللوث
• و المراد به أمارة ظنية* قامت ننتا الكتاعل نلتق اتاد المتاني
عالشاها الواحا أو الشاهاين مع نام استجماع شرائط القبول،

• * نوعية ال شخصية و لذا ال بد أن يقيي الحياك هيذأل ارمياي في
المحكمة لو أنكر المدعى عليه وجود اللوث و الحاك يعتقد وجيودأل
أو ادع المدع وجودأل و الحاك ينكرأل.
• و هذا يقتض وجود جمع مي العقي م مي أفينات مختلفية (لجنية
التحكي ) حتى يحكموا بوجود اللوث أو عدمه.
8

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

•
•
•
•

•
9

القسامة(اللوث)
و عذا لو وجا متشكطا بامه و نناه ذو سالح نليه الام
أو وجا عذلك في دار قوم أو في مكلة منفردة نتن البلتا ي يتا
فيها غير أهلها أو في اف قتال مقاب الخصل بعا المراماة،
و بالجملة كل أماي ظنية* عند الحاك توجب اللوث ،م غير فيرق
بي ارسباب المفيد للظ ،
فيكص اللوث بإ بار الصبي المميز المعتما نليه ،و الفاسق الموثتود
به في إ باره ،و الكافر عذلك ،و المرأة و نكوهل.
* نوعية ال شخصية كما مر.
تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص527 :

المقصد الثان ف كمية القسامة
• المقصا الثاني في عمية القسامة
• و هي في العما مسون يمينا ،و في الخطأ و شبهه مس و نشرون
نلق األاح.

10

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

كمية القسامة
• « 11 »8بَابُ نَاَدِ الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْاِ وَ الْخَطَإِ وَ النَّفْسِ وَ الْجِرَا ِ
ح
•  »9« -1 -35376مُكَمَّاُ بْنُ يَعْقُوبَ نَنْ نَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيلَ نَنْ مُكَمَّتاِ
بْنِ نِيسَق نَنْ يُونُسَ نَنْ نَبْاِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ :قَالَ أَبُو نَبْتاِ اللَّتهِ ع
ِشيرُونَ
فِ الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ يَجُلًا فِ الْعَمْدِ -وَ فِ الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ ع ْ
يَجُلًا -وَ عَلَيْهِ ْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ.
• ( -)9الكافي  ،10 -363 -7و التهذيب .667 -168 -10

11

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص158-159 :

كمية القسامة
•  »1« -2 -35377وَ نَنْهُ نَنْ أَبِيهِ نَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ نَتنْ مُكَمَّتاِ بْتنِ
َاتكَابِنَا نَتنْ
نِيسَق نَنْ يُونُسَ جَمِيعاً نَنِ الرِّضَا ع وَ نَنْ نِاَّةٍ مِتنْ أ ْ
سَهْ ِ بْنِ زِيَادٍ نَنِ الْكَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَااِحٍ نَتنْ أَبِيتهِ ظَرِيتفِ بْتنِ
نَااِحٍ نَنْ نَبْاِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ نَنْ أَبِي نُمَرَ الْمُتَطَبِّبِ « »2قَالَ :نَرَضْ ُ
نَلَق أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع -مَا أَفْتَق بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الاِّيَاتِ

12

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

كمية القسامة
َصترُ َو
•  -فَمِمَّا أَفْتَق بِهِ فِي الْجَسَاِ وَ جَعَلَهُ سِ َّ فَرَائِضَ -التنَّفْسُ وَ الْب َ
السَّمْعُ -وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِتنَ الََْتنَنِ »3« -وَ الْتبَكَحِ « »4وَ
الشَّلَ ُ مِنَ الْيَاَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ -ثُلَّ جَعَ َ مَعَ عُ ِّ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ -قَسَامَةً
نَلَق نَكْوِ مَا بَلَََ ِ الاِّيَةُ-

13

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

كمية القسامة
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

كمية القسامة
• وَ نَلَق مَا بَلَََ ْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ -وَ مَا عَتانَ دُونَ
الستمْعِ وَ
ذَلِكَ فَكِسَابُهُ « »5مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ -وَ الْقَسَامَةُ فِي التنَّفْسِ -وَ َّ
الْبَصَرِ وَ الْعَقْ ِ -وَ الصَّوْتِ مِتنَ الََْتنَنِ وَ الْتبَكَحِ -وَ نَقْتصِ الْيَتاَيْنِ وَ
الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ سِتَّةُ أَجْزَاءِ الرَّجُ ِ -تَفْسِيرُ ذَلِكَ إِذَا أُاِيبَ الرَّجُت ُ مِتنْ
هَذِهِ الْأَجْزَاءِ السِّتَّةِ -وَ قِيسَ ذَلِكَ فَإِنْ عَانَ سُاُسَ بَصَرِهِ أَوْ سَمْعِهِ -أَوْ
عَلَامِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ حَلَفَ هُوَ وَحْاَهُ -وَ إِنْ عَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ -حَلَفَ هُوَ
وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُ ٌ وَاحِاٌ -وَ إِنْ عَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ -حَلَفَ هُوَ وَ حَلَتفَ
مَعَهُ رَجُلَانِ -وَ إِنْ عَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ -وَ
إِنْ عَانَ أَرْبَعَةَ أَ ْمَاسِ « »6بَصَرِهِ -حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ
15

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص159 :

كمية القسامة
• أَرْبَعَةٌ »1« -وَ إِنْ عَانَ بَصَرَهُ عُلَّهُ -حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ َمْسَةُ نَفَرٍ-
وَ عَذَلِكَ الْقَسَامَةُ (فِي الْجُرُوحِ عُلِّهَا) »2« -فَإِنْ لَلْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ مَتنْ
يَكْلِفُ مَعَهُ ضُونِفَ ْ نَلَيْهِ الْأَيْمَانُ -فَإِنْ عَانَ سُاُسَ بَصَرِهِ حَلَتفَ مَترَّةً
وَاحِاَةً -وَ إِنْ عَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ -وَ إِنْ عَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ -وَ إِنْ عَانَ الثُّلُثَيْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ -وَ إِنْ عَانَ َمْسَةَ أَسْاَاسٍ
حَلَفَ َمْسَ مَرَّاتٍ -وَ إِنْ عَانَ عُلَّهُ حَلَفَ سِ َّ مَرَّاتٍ ثُلَّ يُعْطَق.
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص160 :

كمية القسامة
•
•
•
•
•
•
•
•
17

( -)1الكافي .9 -362 -7
( -)2في المصار -أبي نمرو المتطبب.
( -)3الَنن -الصوت من قب الخيشوم ".الصكاح (غنن) ."2174 -6
( -)4البكح -غلظ فتي الصتوت و شتونة ".لستان العترب (بكتح) -2
."406
( -)5في المصار -فبكسابه.
( -)6في التهذيب -مسة اسااس" هامش المخطوط".
( -)1في المصار زيادة -نفر.
( -)2في المصار -علها في الجروح.
وسائل الشيعة؛ ج ،29ص160 :

•

•
•
•
•
18

كمية القسامة
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ نَنْ نَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيلَ نَكْوَهُ « »3وَ عَذَا الَّذِي قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّاُودُ عَمَا يَأْتِي مِنْ أَسَانِياِهِمَا إِلَتق عِتَتابِ ظَرِيتفٍ
« »4أَقُولُ :وَ تَقَاَّمَ مَا يَاُلُّ نَلَق بَعْضِ الْمَقْصُودِ « »5وَ يَأْتِي مَتا يَتاُلُّ
نَلَيْهِ «.»6
( -)3التهذيب .668 -169 -10
( -)4ياتي في الكايث  4من الباب  2من أبواب ديات األنضاء.
( -)5تقام في الكايثين  3و  6من الباب  ،9و فتي الكتايثين  3و 5
من الباب  10من هذه األبواب.
( -)6ياتي في البابين  3و  18من أبواب ديات األنضاء.
وسائل الشيعة؛ ج ،29ص160 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• مسألة  1إن عان له قوم بلغ مقاار القسامة حلف ع واحا يمينا و إن
نقصوا ننه عررت نليهل األيمان حتق يكملوا القستامة* ،و لتو عتان
القوم أعثر فهل مختارون في تعيين مسين منهل في العما و مسة و
نشرين في غيره.
• * ارحوط عدم تحقق القسامة إال بقوم بلغ مقدايها فلو نقصيوا في
قسامة.

19

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• مسألة [ 3مقاار ما يراني في القسامة]
• القسامة يرانق فيها مسون من أه الماني يكلفون ،فان لل يكونوا
حلف الولي مسين يمينا .و قال من وافقنا في القسامة :أنه ي يكلف
إي ولي الام مسين يمينا «.»2
• ( )2الموطأ  ،881 :2و مختصر المزنتي ،251 :و الشترح الكبيتر :10
 ،33و البكر الز ار .295 :6

20

الخ ت؛ ج ،5ص308 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
•

•
•

•

21

دليلنا :إجماع الفرقة و أ بارهل « .»3و أيضا الخبر الذي قامناه متن
رواية حماد بن زيا ،من قوله لألنصار :يكلف مستون متنكل نلتق
رج منهل فيافع برمته « .»4يال نلق ما قلناه.
فان قالوا :هذا منسوخ .قلنا :ي نسلل ما تانونه ،و من ادنتق النستخ
فعليه الايلة.
( )3الكافي  362 -361 :7حتايث  5و  ،8و الفقيته  73 :4حتايث
 ،223و التهذيب  168 -167 :10حايث .666 -663
( )4سنن أبي داود  177 :4حايث  ،4520و السنن الكبرى ،119 :8
و البكر الز ار .296 :6
الخ ت؛ ج ،5ص308 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• و نلق الجملة :فإن تلّ إجماع في المقام عما أنّه ليس ببعيا فهو ،و إلّا
فثبوت القود بتكرّر األيمان مشك جاّاً.
• نعل ،يؤعّا ذلك ما ورد في غير واحا من الروايتات متن أنّ القستامة
إنّما جعل احتياطاً للناس لئلّا يَتال الفاسق رجلًا فيقتله حيث ي يراه
أحا ،فإذا عان نلّة جع القسامة ذلك فكيتف يمكتن تعليتق القتود
نلق حلف مسين رجلًا؟! فإنّه أمر ي يتكقّق إلّا نادراً ،فكيف يمكن
أن يكون ذلك موجباً لخوف الفاسق من ايغتيال؟!

22

مبان تكملة المنهاج؛ ج42موسوعة ،ص133-132 :

القسامة(اللوث)

•  »5« -6 -35365وَ نَنْهُ نَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِلٍ نَنْ مَسْعَاَةَ بْنِ زِيَتادٍ
َضتيَ اللَّتهُ نَنْتهُ إِذَا لَتلْ يُقِتلِ « »6الْقَتوْمُ
نَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ :عَانَ أَبِي ر ِ
الْمُاَّنُونَ الْبَيِّنَةَ نَلَق قَتْ ِ قَتِيلِهِلْ -وَ لَلْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِتينَ قَتَلُتوهُ-
حَلَّفَ الْمُتَّهَمِي َ بِالْقَتْلِ خَمْسِي َ يَمِيناً بِاللَّهِ -مَا قَتَلْنَتاهُ وَ لَتا نَلِمْنَتا لَتهُ
قَاتِلًا -ثُلَّ يُؤَدِّي الاِّيَةَ إِلَق أَوْلِيَتاءِ الْقَتِيت ِ -ذَلِتكَ إِذَا قُتِت َ فِتي حَتيٍّ
وَاحِاٍ-
• فَأَمَّا إِذَا قُتِ َ فِي نَسْكَرٍ أَوْ سُودِ مَاِينَةٍ -فَاِيَتُهُ تُاْفَعُ إِلَق أَوْلِيَائِهِ مِتنْ
بَيْ ِ الْمَالِ.
23

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص153 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• و إن نقصوا ننه أي المانق و قومه البتاذلون لليمتين عتررت نلتيهل
األيمان حتق يكملوا القسامة عما ارح به غير واحا ،ب نتن الَنيتة
اإلجماع نليه ،ب ننها و نن الخالف أنه إن عان الولي واحتاا أقستل
مسين إجمانا ،ب زاد في الثاني نسبته إلق أ بار الفرقتة أيضتا إي
أن التكرير المزبور يقسل نليهل بالسوية ،و نلق حسب حصصهل نلق
ما سيأتي من الخالف ،و مع ثبوت الكسر نليهل اإلتمام عيف شاؤوا.

24

جواهر الك م ف شرح شرائع اإلس م؛ ج ،42ص244 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• و ذعر األاكاب أنّ الماّني و قومه الباذلين لليمين إذا عانوا أق ّ متن
ناد القسامة عرّرت نليهل اليمين حتق يكملوا القسامة -أي مستين
يمينا في العما و مسة و نشرين في دنوى الخطأ -حتق قالوا إنّته
لو لل يكنللماني قوم باذلون يكلف هو مسين في العما و مستة
و نشرين في الخطأ.

25

تنقيح مبان ارحكام  -كتاب القصاص؛ ص215 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• و قا ناقش في ذلك بعض األاكاب بأنّ التكريتر نلتق المتانق و
قومه إذا لل يبلَوا ناد القسامة فضال نن التكرير نلق الماّني إذا لتل
يكن له قوم باذلون ي يستفاد من شتيء متن الروايتات بت مقتضتق
الستالم نتام الثبتوت
اكيكة بريا بن معاوية نن أبي نبا اللّه نليه ّ
بالتكرير ،حيث ورد فيها« :فقال رسول اللّه اتلق اللّته نليته و آلته
للطالبين  ...فإن لل تجاوا شاهاين فأقيموا قسامة مسين رجال أقياه
برمته» «.»1
• ( )1الوسائ  :ج  ،19باب  9من أبواب دنوى القت و متا يثبت بته،
الكايث .114 :3
26

تنقيح مبان ارحكام  -كتاب القصاص؛ ص216 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• و عذا ورد في اكيكه زرارة نن أبي نبا اللّه نليه السّالم «فقال لهل
رسول اللّه الق اللّه نليه و آله فليقسل مسون رجتال متنكل نلتق
رج نافعه إليكل» «.»2

• ( )2الوسائ  :ج  ،19باب  10من أبواب دنوى القت و ما يثبت بته،
الكايث .117 :3

27

تنقيح مبان ارحكام  -كتاب القصاص؛ ص216 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• و الكاا انّ ظاهرهما نام تكقّق القسامة إلّا بكلف مسين رجال،
• و لكن مع ذلك ي يبعا ايلتزام بالتكرير إذا عان المانون للقت أقت ّ
من ناد القسامة؛ لكون الحك بالتكرير متسال عليه ،و أنّه لو لل يجز
التكرير لكان انتبار القسامة مع ما ورد فيه من أنّ انتبارهتا للتتكفظ
نلق الام و اغتيال العاو عاللَو ،حيث إنّ وجاان الولي للام مستين
رجال من قومه و بذلهل الكلف نلق مقالته أمر نادر.

28

تنقيح مبان ارحكام  -كتاب القصاص؛ ص216 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• و دنوى أنّ الظاهر نام المناقشة في التكرير فإنّه مقتضق موثقة أبتي
بصير نن أبي نبا اللّه نليه السّالم قال« :إنّ اللّه حكتل فتي دمتائكل
بَير ما حكل في أموالكل ،حكل في أموالكل أنّ البيّنة نلق المتاّنق و
اليمين نلق الماّنق نليه ،و حكل في دمائكل أنّ البيّنة نلق المتاّنق
نليه و اليمين نلق من ادّنق لئال يبط دم امرئ مسلل» «.»1
• ( )1الوسائ  :ج  ،19باب  9من أبواب دنوى القت و متا يثبت بته،
الكايث .115 :4
29

تنقيح مبان ارحكام  -كتاب القصاص؛ ص217 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• و ظاهرها أنّه إذا لل يكن للماّنق نليه بيّنة نلق نفتي دنتوى القتت
نليه يكون نلق الماّني اليمين ،و متا ورد فتي اتكيكة بريتا بتن
معاوية المتقامة موردها قضية األنصار ،و عذا فتي اتكيكة زرارة ،و
في ذلك المورد عان الكلف من مسين رجتال أمترا ممكنتا ،حيتث
ذعروا الرسول الق اللّه نليه و آله «إنّا لنكره أن نقسل نلتق متا لتل
نره» فال تمنعان نن األ ذ بظاهر مث موثقة أبي بصير.

30

تنقيح مبان ارحكام  -كتاب القصاص؛ ص217 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• و الككل بجواز الكلف من الماّني في مورد اللوث إذا لل يكتن فتي
البين باذلون لليمين ي يمكن المساناة نليه ،فإنّ الوارد في الموثقة و
في اار اكيكة بريا عون الكلف بعنوان القسامة نلتق المتاّني إذا
لل يكن للماّنق نليه بيّنة نلق نفي الانوى ،و الكلف بعنوان القسامة
هو حلف مسين رجال عما في اكيكة نبا اللّه بن سنان ،قال :قال
أبو نبا اللّه نليه السّالم« :في القسامة مسون رجال في العما و في
الخطأ مسة و نشرون رجال و نليهل أن يكلفوا باللّه» «.»2
• ( )2الوسائ  :ج  ،19باب  11من أبواب دنوى القت و ما يثبت بته،
الكايث .119 :1
31

تنقيح مبان ارحكام  -كتاب القصاص؛ ص217 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• نعل ،ربّما يستالّ نلق التكرير بما ورد في اكيكة ابن فضال و مكما
بن نيسق نن يونس جميعا نن الرضا نليه السّالم بعا بيتان الايتة و
بيان القسامة في الجروح قال« :فإن لل يكن للمصاب من يكلف معهل
ضونف نليه اإليمان» «.»1

• ______________________________
( )1الوسائ  :ج  ،19باب  11من أبواب دنوى القت و ما يثبت بته،
الكايث .120 :2
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تنقيح مبان ارحكام  -كتاب القصاص؛ ص217 :

إن نقصوا ع مقداي القسامة
• و لكن ذعرنا أنّ موردها القسامة في األنضاء و ديتهتا و فتي التعتاّي
منها إلق دية النفس في القت طأ فضال نن القصاص تأمّ .

• تبريزى ،جواد بن نلق ،تنقيح مباني األحكام  -عتتاب القصتاص ،در
يك جلا ،دار الصايقة الشهياة ستالم ا نليهتا ،قتل  -ايتران ،دوم،
 1426ه د
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تنقيح مبان ارحكام  -كتاب القصاص؛ ص217 :

لو ل يك للمدع قسامة
• مسألة  2لو لل يكن للماني قسامة أو عان و لكن امتنعوا عال أو بعضا
حلف الماني و من يوافقه إن عان ،و عرر نليهل حتق تتل القسامة ،و
لو لل يوافقه أحا عرر نليه حتق يأتي بتمام العاد*.

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

34

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

لو كان العدد ناقصا

• مسألة  3لو عان العاد ناقصا فه يجب التوزيع نليهل بالستوية فتإن عتان
نادهل نشرة يكلف ع واحا مسة ،أو يكلف ع مرة و يتل ولي التام
النقيصة ،أولهل الخيرة بعا يمين ع واحا ،فلهل التوزيتع بيتنهل بتأي نكتو
شاءوا؟ ي يبعا األ ير و إن عان األولق التوزيع بالسوية ،نعل لو عتان فتي
التوزيع عسر عما إذا عان نادهل سبعة فبعا التوزيع بقي الكسر واحاا فلهل
الخيرة ،و األولق حلف ولي الام في المفروض ،بت لتو قيت إن النقيصتة
مطلقا نلق ولي الام أو أوليائه فليس ببعيا ،فإذا عان العاد تستعة فالبتاقي
مسة يكلفها الولي أو األولياء ،فإن عان في التوزيع بين األولياء عسر فهل
بالخيار ،و لو وقع فيهل تشاح فال يبعا الرجوع إلق القرنتة ،و لتيس هتذا
نكوي*.
• * قد ظهر حكمه م المسيألتي السيابقتي و أنيه ال تتحقيق قسيامة اال
بتحقق العدد.
35

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص528 :

هل يعتبر ف القسامة أن تكون م الوايث

• مسألة  4ه يعتبر في القسامة أن تكتون متن التوارث فعتال أو فتي
طبقات اإلرث و لو لل تكن وارثتا فعتال أو يكفتي عونهتا متن قبيلتة
الماني و نشيرته نرفا و إن لل تكن من أقربائه؟ الظاهر نام انتبتار
الوراثة فعال ،نعل الظاهر انتبار ذلك في الماني ،و أما ستائر األفتراد
فايعتفاء بكونهل من القبيلة و العشتيرة غيتر بعيتا ،لكتن األظهتر أن
يكونوا من أه الرجت و أقربائته ،و الظتاهر انتبتار الرجوليتة فتي
القسامة ،و أما في الماني فال تعتبر فيه و إن كانت أحد الميدعي  ،و
مع نام العاد من الرجال ففي عفاية حلف النساء تأم و إشكال ،فال
با من التكرار بين الرجال ،و مع الفقا يكلف الماني تمام العاد و لتو
عان من النساء
36

تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص529-528 :

هل يعتبر ف القسامة أن تكون م الوايث
• (مسألة  :)4ال تعتبر الوياثة الفعلية ف القسامة (،)13

• ( )13لألا  ،و إطالد ما تقام من النصوص.

37

مهذب ارحكام (للسبزوايي)؛ ج ،28ص263 :

•

•
•
•
38

هل يعتبر ف القسامة أن تكون م الوايث
بل يكف كونها م أهل المدع و عشيرته و قبيلته (،)14
• ______________________________
الستالم فتي اتكيح
( )14ألنه المنساد من ظواهر األدلتة ،عقولته نليته ّ
سليمان بن الا« :القسامة نلتق أهت القتيت » « .»1أو « ..نلتق أهت
المقتول يكلفون باللّه الذي ي إله إي هو لقت فالن فالنا» « ،»2و عذا قوله
الّق اللّه نليه و آله« :فليقسل مسون رجال منكل» « ،»3و غيتر ذلتك
من األ بار.
( )1الوسائ  :باب  10من أبواب دنوى القت  7 :و .6
( )2الوسائ  :باب  10من أبواب دنوى القت  7 :و .6
( )3الوسائ  :باب  10من أبواب دنوى القت .3 :
مهذب ارحكام (للسبزوايي)؛ ج ،28ص263 :

هل يعتبر ف القسامة أن تكون م الوايث
• و تعتبر الوياثة ف المدع ( ،)15و ال تعتبر الرجوليية فييه ( ،)16و
إن اعتبرت ف القسامة (،)17
• ______________________________
( )15ألنه المستفاد من األدلة ،مضافا إلق اإلجماع ،و قتا تقتام فتي
عتاب القضاء ما يتعلق بالمقام «.»4
• ( )16لألا  ،بعا نام دلي نلق الخالف.
• ( )17لظواهر األدلة ،مضافا إلق تسالل األجلة.

• ( )4راجع المجلا السابع و العشرين افكة.64 :
39

مهذب ارحكام (للسبزوايي)؛ ج ،28ص263 :

هل يعتبر ف القسامة أن تكون م الوايث
• و إذا ل يت النصاب ف الرجيال وععيت علييه ( ،)18و ميع الفقيد
يحلف المدع تمام العدد و إن كان امرأ (.)19
• ______________________________

• ( )18لما تقام في المسألة السابقة ،فال وجه للتكرار.
• ( )19لشمول اإلطالقات المتقامة لها حينئذ.
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مهذب ارحكام (للسبزوايي)؛ ج ،28ص263 :

هل يعتبر ف القسامة أن تكون م الوايث
• ( )1ي إشكال في أنّه يعتبر ف المدّعى واحداً كان أو متعدّداً الوياثة
بالفعل ،و بعبارة أُ رى يعتبر أن يكون مستكقّاً للقصاص أو الاية نلق
تقاير ثبوت القت  ،ضرورة أنّه باونه ي تسمع دنواه ،و ي تكون قابلة
للطرح ننا الكاعل و ترتيب األثر نليها.
• عما أنّه ي إشكال فتي عيدم اعتبياي الرجوليية في الميدّعى عستائر
المقامات؛ لعام الالي نليه ،مضافاً إلق أنّه قا يكون الوارث منكصتراً
بالمرأة ،فال مجال لعام سماع دنواها بعتا عتون مشترونية القستامة
لكقن دماء المسلمين ،عما نرف .
41

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص242 :

هل يعتبر ف القسامة أن تكون م الوايث
• و أمّا القسامة ،ففيها احتمايت ثالثة مذعورة في المتتن ،و نفتق فيته
البعا نن الوجه الثالث ،لكن جع األظهر هتو الوجته الثتاني .و هنتا
احتمال رابع و هو :نام اشتراط شيء فيها سوى الموافقتة للمتاّني و
نلمه بصاور القت من الماّنقٰ نليه،

42

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص242 :

هل يعتبر ف القسامة أن تكون م الوايث
• و ي يبعا ا تيار هذا الوجه ،ألنّه ي يستفاد من شتيء متن الروايتات
انتبار القرابة أو عونه من قبيلتة المتاّنق و نشتيرته ،صواتاً متع
لقصتة يبتر ،المشتتملة
مالحظة الروايات المتعاّدة المتقاّمة الكاعيتة ّ
نلق أنّ األنصار فقاوا رجلًا منهل ثل وجاوه مقتولًا متشكّطاً بامته ،و
نلق أنّ النبيّ (الّق ال ّٰه نليه و آله) حكتل فتيهل بالقستل بمقتاار
مسين ،مع أنّه من الواضح أنّ المقتول عان مشترعاً معهل في عونه من
األنصار من دون قرابة ،ب و ي ايشتراك في القبيلة و العشيرة.

43

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص242 :

هل يعتبر ف القسامة أن تكون م الوايث
• هتتذا ،مضتتافاً إلتتق أنّ مقتضتتق حكمتتة مشتترونيّة القستتامة نتتام
اي تصاص ،و لع ّ الوجه لما فتي المتتن ،أنّته قتا نبّتر فتي بعتض
الروايات و الفتاوى بالقوم أو األه  ،و لكنّه ي ينهض فتي مقابت متا
ذعرنا بوجه.

44

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص242 :

هل يعتبر ف القسامة أن تكون م الوايث
• و أمّا انتبار الرجولية في القستامة فللتعبيتر بالرجت فتي عثيتر متن
الروايات المتقاّمة ،و من الواضح أنّه ي مجال فتي مثت المقتام ممّتا
يكتم فيه صواية الرجولية لانوى إلَاء الخصواية عما في بعض
المقامات ،مث  :رج شكّ بين الثالث و األربع فتي رععتات الصتالة
الربانية ،و منه يظهر انتبار عونهل بالَين أيضاً ،عما ي يخفق.

45

تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص243 :

القسامة(اللوث)

• « 9 »4بَابُ ثُبُوتِ الْقَسَامَةِ فِي الْقَتْ ِ مَعَ التُّهَمَةِ وَ اللَّوْثِ إِذَا لَتلْ يَكُتنْ
َستامَةً أَنَّ الْمُتاَّنَق نَلَيْتهِ قَتَلَتهُ فَتَثْبُت ُ
ْستينَ ق َ
لِلْمُاَّنِي بَيِّنَةٌ فَيُقِيلُ َم ِ
الْقِصَاصُ فِي الْعَمْاِ وَ الاِّيَةُ فِي الْخَطَإِ إِلَّا أَنْ يُقِيلَ الْمُاَّنَق نَلَيْهِ َمْسِينَ
قَسَامَةً فَيَسْقُطُ وَ تُؤَدَّى الاِّيَةُ مِنْ بَيْ ِ الْمَالِ

46

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص151 :

القسامة(اللوث)

•  »1« -3 -35362وَ نَنْهُ نَنْ أَبِيهِ نَنِ ابْنِ أَبِي نُمَيْرٍ « »2نَتنْ بُرَيْتاِ
بْنِ مُعَاوِيَةَ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع قَالَ :سَأَلْتُهُ نَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ -الْكُقُتودُ
عُلُّهَا الْبَيِّنَةُ نَلَق الْمُاَّنِي -وَ الْيَمِينُ نَلَق الْمُاَّنَق نَلَيْتهِ إِلَّتا فِتي التاَّمِ
َااَّةً -فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ -إِذْ فَقَاَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًتا
مِنْهُلْ فَوَجَاُوهُ قَتِيلًا -فَقَالَ ِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَاناً الْيَهُودِيَّ قَتَ َ اَاحِبَنَا-
• ______________________________
( -)1الكافي .4 -361 -7

• ( -)2في المصار زيادة -نن نمر بن أذينة.
47

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص152 :

القسامة(اللوث)

• فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِينَ -أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ نَاْلَيْنِ مِنْ غَيْرِعُلْ أُقِيتاُهُ
ْسيي َ يَجُلًيا
َستامَةَ خَم ِ
« »3بِرُمَّتِهِ -فَإِنْ لَلْ تَجِاُوا شَاهِاَيْنِ -فَأَقِيمُوا ق َ
أُقِياُهُ بِرُمَّتِهِ -فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نِنْاَنَا شَاهِاَانِ مِنْ غَيْرِنَتا -وَ إِنَّتا
لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِلَ نَلَق مَا لَلْ نَرَهُ

• ( -)3في نل الشرائع -أقاه" هتامش المخطتوط" و فتي الكتافي-
أقياوه.
48

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص152 :

القسامة(اللوث)

ُستلِمِينَ
• فَوَدَاألُ *رَسُولُ اللَّتهِ ص »4« -وَ قَتالَ إِنَّمَتا حُقِتنَ دِمَتاءُ الْم ْ
ْاتةً مِتنْ نَتاُوِّهِ -حَجَتزَهُ
َاستقُ فُر َ
بِالْقَسَامَةِ -لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْف ِ
مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَ َ بِهِ فَكَفَّ نَنْ قَتْلِهِ -وَ إِلَّا حَلَّفَ الْمُاَّنَق نَلَيْهِ-
قَسَامَةَ َمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا نَلِمْنَا قَاتِلًا -وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الاِّيَةَ إِذَا
وَجَاُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِلْ -إِذَا لَلْ يُقْسِلِ الْمُاَّنُونَ.
• * فودّاأل(مجمع الفائاة و البرهان في شرح إرشاد األذهان ،ج ،14ص:
)182
• ( -)4في المصار زيادة -من نناه.
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص152 :

القسامة(اللوث)

الصتاُودُ فِتي
• وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ نَنْ نَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيلَ « »5وَ رَوَاهُ َّ
ُستيْنِ نَتنِ ابْتنِ
الْعِلَ ِ نَنْ أَبِيهِ نَنْ سَعْاِ بْنِ نَبْاِ اللَّهِ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ الْك َ
أَبِي نُمَيْرٍ نَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ نَنْ بُرَيْاٍ مِثْلَهُ «.»6

• ( -)5التهذيب .661 -166 -10
• ( -)6نل الشرائع ،1 -541 -و فيه -نن برياة.
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص152 :

القسامة(اللوث)
•  »4« -5 -35364مُكَمَّاُ بْنُ الْكَسَنِ بِإِسْنَادِهِ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ أَحْمَاَ بْ ِ
ن
يَكْيَق نَنْ أَحْمَاَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَلِ جَمِيعاً نَنِ الْكَسَنِ بْنِ مَكْبُوبٍ نَنْ
نَلِيِّ بْنِ الْفُضَيْ ِ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع قَالَ :إِذَا وُجِاَ رَجُت ٌ مَقْتُتولٌ فِتي
قَبِيلَةِ قَوْمٍ -حَلَفُوا جَمِيعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا -فَتإِنْ أَبَتوْا أَنْ
يَكْلِفُوا -أُغْرِمُوا الاِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُلْ فِي أَمْوَالِهِلْ سَوَاءً -بَيْنَ جَمِيعِ الْقَبِيلَتةِ
مِنَ الرِّجَالِ الْمُاْرِعِينَ.
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص153 :

القسامة(اللوث)

•  »5« -6 -35365وَ نَنْهُ نَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِلٍ نَنْ مَسْعَاَةَ بْنِ زِيَتادٍ
َضتيَ اللَّتهُ نَنْتهُ إِذَا لَتلْ يُقِتلِ « »6الْقَتوْمُ
نَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ :عَانَ أَبِي ر ِ
الْمُاَّنُونَ -الْبَيِّنَةَ نَلَق قَتْ ِ قَتِيلِهِلْ -وَ لَلْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُتوهُ-
حَلَّفَ الْمُتَّهَمِي َ بِالْقَتْلِ خَمْسِي َ يَمِيناً بِاللَّهِ -مَا قَتَلْنَتاهُ وَ لَتا نَلِمْنَتا لَتهُ
قَاتِلًا -ثُلَّ يُؤَدِّي الاِّيَةَ إِلَق أَوْلِيَتاءِ الْقَتِيت ِ -ذَلِتكَ إِذَا قُتِت َ فِتي حَتيٍّ
وَاحِاٍ -فَأَمَّا إِذَا قُتِ َ فِي نَسْكَرٍ أَوْ سُودِ مَاِينَتةٍ -فَاِيَتُتهُ تُتاْفَعُ إِلَتق
أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْ ِ الْمَالِ.
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص153 :

القسامة(اللوث)
• ______________________________
( -)1الكافي  ،6 -361 -7و أورده في الكايث  3من الباب  3متن
أبواب عيفية الككل.
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص153 :

القسامة(اللوث)
• ( -)3الفقيه .5175 -98 -4
• ( -)4التهذيب  ،811 -206 -10و ايستبصار .1053 -278 -4
• ( -)5التهذيب  ،812 -206 -10و ايستبصار .1054 -278 -4
• ( -)6في المصار -يقسل.
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص153 :

بَابُ الْقَسَامَةِ

•  5176وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ يُونُسَ نَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ َالِاٍ قَتالَ قَتالَ أَبُتو
نَبْاِ اللَّهِ ع سَأَلَنِي نِيسَق بْنُ مُوسَق وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مَعَهُ نَنِ الْقَتِي ِ يُوجَاُ
ْصتارُ رَجُلًتا فِتي َستاقِيَةٍ مِتنْ
فِي أَرْضِ الْقَوْمِ وَحْاَهُلْ فَقُلْ ُ وَجَاَ الْأَن َ
سَوَاقِي َيْبَرَ  2فَقَالَ ِ الْأَنْصَارُ الْيَهُودُ قَتَلُوا اَاحِبَنَا فَقَتالَ لَهُتلْ رَ ُستولُ
ْستلُ
اللَّهِ ص لَكُلْ بَيِّنَةٌ فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ قَالَ ِ الْأَنْصَارُ عَيْتفَ نُق ِ
ْستمُونَ نَلَتق
ْصتارُ يُق ِ
ْستمُونَ قَالَت ِ الْأَن َ
نَلَق مَا لَلْ نَرَهُ فَقَالَ فَالْيَهُودُ يُق ِ
اَاحِبِنَا قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ نِنْاِهِ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَ فَرَأَيْ َ لَوْ لَتلْ
يُؤَدِّهِ النَّبِيُّ ص قَالَ قُلْ ُ لَا نَقُولُ لِمَا قَاْ اَنَعَ ر َُستولُ اللَّتهِ ص لَتوْ لَتلْ
يَصْنَعْهُ قَالَ فَقُلْ ُ لَهُ فَعَلَى مَ ِ الْقَسَامَةُ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ 3
55

م ال يحضرأل الفقيه؛ ج ،4ص99 :

بَابُ الْقَسَامَةِ

•  5177وَ رَوَى مُكَمَّاُ بْنُ سَهْ ٍ نَنْ أَبِيهِ نَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ نَنْ أَبِي نَبْاِ
اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِ َ نَنْ رَجُ ٍ عَانَ جَالِستاً مَتعَ قَتوْمٍ
فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُلْ  1أَوْ رَجُ ٍ وُجِاَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ نَلَق دَارِ قَوْمٍ  2فَادُّنِيَ
نَلَيْهِلْ قَالَ لَيْسَ نَلَيْهِلْ قَوَدٌ وَ لَا يُطَ ُّ دَمُهُ نَلَيْهِلُ الاِّيَةُ 3
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م ال يحضرأل الفقيه؛ ج ،4ص100 :

بَابُ الْقَسَامَةِ

•  5178وَ رَوَى مُوسَق بْنُ بَكْرٍ نَنْ زُرَارَةَ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَتا
جُعِلَ ِ الْقَسَامَةُ لِيََُلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُ ِ الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ الْمُتَّهَلِ فَإِنْ شَهِاُوا
نَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُلْ 4
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م ال يحضرأل الفقيه؛ ج ،4ص100 :

بَابُ الْقَسَامَةِ

•  5179وَ رَوَى الْقَاسِلُ بْنُ مُكَمَّاٍ نَنْ نَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ نَنْ أَبِي بَصِيرٍ
قَالَ سَأَلْ ُ أَبَا نَبْاِ اللَّهِ ع نَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ عَانَ بَاْؤُهَا فَقَتالَ عَتانَ مِتنْ
ْصتارِ
قِبَ ِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا عَانَ بَعْاَ فَتْحِ َيْبَرَ تَخَلَّفَ رَجُ ٌ مِتنَ الْأَن َ
نَنْ أَاْكَابِهِ فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ فَوَجَاُوهُ مُتَشَكِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَجَاءَتِ
الْأَنْصَارُ إِلَق رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ ْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَ ِ الْيَهُودُ اَاحِبَنَا
• فَقَالَ لِيُقْسِلْ مِنْكُلْ خَمْسُونَ يَجُلًا نَلَق أَنَّهُلْ قَتَلُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّتهِ أَ
ُصتاِّدُ
نُقْسِلُ نَلَق مَا لَلْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِلُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ ي َ
الْيَهُودَ
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م ال يحضرأل الفقيه؛ ج ،4ص100 :

بَابُ الْقَسَامَةِ

• فَقَالَ أَنَا إِذاً أَدِي اَاحِبَكُلْ فَقُلْ ُ لَهُ عَيْفَ الْكُكْلُ فِيهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَزَّ وَ
جَ َّ حَكَلَ فِي الاِّمَاءِ مَا لَلْ يَكْكُلْ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُودِ النَّاسِ لِتَعْظِيمِتهِ
الاِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّنَق نَلَق رَجُ ٍ نَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَلٍ أَقَ َّ مِنْ ذَلِتكَ
أَوْ أَعْثَرَ لَلْ يَكُنِ الْيَمِينُ نَلَق الْمُاَّنِي وَ عَانَ ِ الْيَمِينُ نَلَق الْمُاَّنَق نَلَيْهِ
• فَإِذَا ادَّنَق الرَّجُ ُ نَلَق الْقَوْمِ الاَّمَ أَنَّهُلْ قَتَلُوا عَانَ ِ الْيَمِينُ نَلَق مُتاَّنِي
الاَّمِ قَبْ َ الْمُاَّنَق نَلَيْهِلْ فَعَلَق الْمُاَّنِي أَنْ يَجِ مَ بِخَمْسِي َ يَكْلِفُتونَ أَنَّ
فُلَاناً قَتَ َ فُلَاناً فَيُاْفَعُ إِلَيْهِلُ الَّذِي حُلِفَ نَلَيْهِ فَإِنْ شَاءُوا نَفَوْا نَنْهُ وَ إِنْ
شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الاِّيَةَ فَإِنْ لَلْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ نَلَق الْمُاَّنَق
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م ال يحضرأل الفقيه؛ ج ،4ص100 :

بَابُ الْقَسَامَةِ

• نَلَيْهِلْ أَنْ يَكْلِفَ مِنْهُلْ خَمْسُونَ يَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا نَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًتا فَتإِنْ
فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّتِ وُجِدَ فِيهِ ْ دِيَتَهُ وَ إِنْ عَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَ ْ
دِيَتُهُ مِنْ بَيْ ِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَانَ يَقُولُ لَا يُطَت ُّ دَمُ امْترِئٍ
مُسْلِلٍ 1
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م ال يحضرأل الفقيه؛ ج ،4ص101 :

بَابُ الْقَسَامَةِ

•  5180وَ سَأَلَ سَمَانَةُ أَبَا نَبْاِ اللَّهِ ع نَنْ رَجُ ٍ يُوجَاُ قَتِيلًا فِي قَرْيَةٍ أَوْ
بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ قَالَ يُقَاسُ بَيْنَهُمَا فَأَيَّتُهُمَا عَانَ ْ إِلَيْهِ أَقْرَبَ ضُمِّنَ ْ 2
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م ال يحضرأل الفقيه؛ ج ،4ص101 :

بَابُ الْقَسَامَةِ
َستامَ ُة
•  5181وَ رَوَى زُرَارَةُ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع قَتالَ إِنَّمَتا جُعِلَت ِ الْق َ
احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُ َ رَجُلًتا أَوْ يََْتَتالَ رَجُلًتا
حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَاٌ َافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْ ِ 3
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م ال يحضرأل الفقيه؛ ج ،4ص101 :

القسامة(اللوث)

•  »5« -1 -35360مُكَمَّاُ بْنُ نَلِيِّ بْنِ الْكُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ نَنْ زُرَارَةَ نَ ْ
ن
أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّمَا جُعِلَ ِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِلنَّتاسِ -لِكَيْمَتا إِذَا
أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُ َ رَجُلًا -أَوْ يََْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَاٌَ -تافَ
ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْ ِ.

• ( -)5الفقيه .5181 -101 -4
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص151 :

القسامة(اللوث)

•  »6« -2 -35361مُكَمَّاُ بْنُ يَعْقُوبَ نَنْ نَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيلَ نَتنْ أَبِيتهِ
نَنِ ابْنِ أَبِي نُمَيْرٍ نَنْ حَمَّادٍ نَنِ الْكَلَبِيِّ نَنْ أَبِتي نَبْتاِ اللَّتهِ ع قَتالَ:
سَأَلْتُهُ نَنِ الْقَسَامَةِ عَيْفَ عَانَ ْ -فَقَالَ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ نِنْاَنَا -وَ
َستامَةُ
لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَ َ النَّاسُ بَعْضُهُلْ بَعْضاً ثُلَّ لَلْ يَكُنْ شَيْءٌ -وَ إِنَّمَا الْق َ
نَجَاةٌ لِلنَّاسِ.
• ( -)6الكافي .1 -360 -7
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص152 :

القسامة(اللوث)

•  »1« -4 -35363وَ نَنْ أَبِي نَلِيٍّ الْأ َْشتعَرِيِّ نَتنْ مُكَمَّتاِ بْتنِ نَبْتاِ
الْجَبَّارِ نَنْ اَفْوَانَ بْنِ يَكْيَق نَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ نَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَنْ أَبِي نَبْتاِ
اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ اللَّهَ حَكَلَ فِي دِمَائِكُلْ بََِيْرِ مَا حَكَلَ بِتهِ فِتي أَمْتوَالِكُلْ-
حَكَلَ فِي أَمْوَالِكُلْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ نَلَق الْمُتاَّنِي -وَ الْيَمِتينَ نَلَتق الْمُتاَّنَق
ن
نَلَيْهِ -وَ حَكَلَ فِي دِمَائِكُلْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ نَلَق الْمُاَّنَق « »2نَلَيْهِ -وَ الْيَمِي َ
نَلَق مَنِ ادَّنَق لِئَلَّا يَبْطُ َ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِلٍ.

• ( -)2في المصار -من ادني.
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص153 :

القسامة(اللوث)

• وَ رَوَاهُ الصَّاُودُ بِإِسْنَادِهِ نَنِ الْكَسَنِ بْنِ مَكْبُوبٍ نَنْ نَلِيِّ بْتنِ رِئَتابٍ
نَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ «.»3
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص153 :

القسامة(اللوث)

•  »1« -7 -35366وَ بِإِسْنَادِهِ نَنْ مُوسَق بْنِ بَكْرٍ نَنْ زُرَارَةَ نَنْ أَبِتي
نَبْاِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّمَا جُعِلَ ِ الْقَسَامَةُ لِيََُلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُت ِ -الْمَعْترُوفِ
بِالشَّرِّ « »2الْمُتَّهَلِ -فَإِنْ شَهِاُوا نَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُلْ.
• مُكَمَّاُ بْنُ نَلِيِّ بْنِ الْكُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ نَنْ مُوسَق بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ «.»3
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص154 :

القسامة(اللوث)

•  »4« -8 -35367وَ فِي الْعِلَ ِ نَنْ أَبِيهِ نَنْ سَعْاٍ نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُكَمَّاٍ
نَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ نَنْ نَبْاِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَنْ أَبِي نَبْتاِ اللَّتهِ ع قَتالَ:
ضتهُلْ
سَأَلْتُهُ نَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ -وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَت َ النَّتاسُ بَعْ ُ
بَعْضاً وَ لَلْ يَكُنْ شَيْءٌ -وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُكَاطُ « »5بِهِ النَّاسُ.
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص154 :

القسامة(اللوث)
•  »6« -9 -35368وَ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ نَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ نَتنْ مُكَمَّتاِ بْت ِ
ن
يَكْيَق نَنْ سَهْ ِ بْنِ زِيَادٍ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ نِيسَق نَتنْ يُتونُسَ بْتنِ نَبْتاِ
ُضتعَ ِ
الرَّحْمَنِ نَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْ ُ أَبَا نَبْاِ اللَّهِ ع يَقُتولُ إِنَّمَتا و ِ
الْقَسَامَةُ لِعِلَّةِ الْكَوْطِ يُكْتَاطُ نَلَق النَّاسِ -لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ نَتاُوَّهُ
فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ.
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وسائل الشيعة؛ ج ،29ص154 :

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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القسامة(اللوث)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَكَاسِنِ نَنْ أَبِيهِ نَنْ يُونُسَ نَنِ ابْنِ سِنَانٍ « »7أَقُولُ :وَ تَقَاَّمَ مَا يَاُلُّ نَلَتق ذَلِتكَ
فِي الْقَضَاءِ « »8وَ يَأْتِي مَا يَاُلُّ نَلَيْهِ «.»9
• ______________________________
( -)1التهذيب .1176 -315 -10
( -)2في المصار -بالستر.
( -)3الفقيه .5178 -100 -4
( -)4نل الشرائع.3 -542 -
( -)5في المصار -يكتاط.
( -)6نل الشرائع.4 -542 -
( -)7المكاسن.47 -319 -
( -)8تقام في الكايث  6من الباب  3من أبواب عيفية الككل.
( -)9ياتي في الباب اآلتي من هذه األبواب.

وسائل الشيعة؛ ج ،29ص153 :

بَابُ الْقَسَامَةِ
• بَابُ الْقَسَامَةِ 3
•  5175رَوَى الْكَسَنُ بْنُ مَكْبُوبٍ نَنْ نَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ نَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَنْ
أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَق حَكَلَ فِي دِمَائِكُلْ بََِيْترِ مَتا
حَكَلَ فِي أَمْوَالِكُلْ حَكَلَ فِي أَمْوَالِكُلْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ نَلَق مَنِ ادَّنَق وَ الْيَمِتينَ
نَلَق مَنِ ادُّنِيَ نَلَيْهِ وَ حَكَلَ فِي دِمَائِكُلْ أَنَّ الْيَمِينَ نَلَق مَتنِ ادَّنَتق وَ
الْبَيِّنَةَ نَلَق مَنِ ادُّنِيَ نَلَيْهِ لِئَلَّا يُبْطَ َ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِلٍ 1
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م ال يحضرأل الفقيه؛ ج ،4ص99-98 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
•  .مسألة  5لو عان الماني أعثر متن واحتا فالظتاهر عفايتة مستين
قسامة ،و أما لو عان المانق نليه أعثر ففي عفاية مستين قستامة و
نامها إشكال ،و األوجه تعاد القسامة حسب تعتاد المتانق نليته-
فلو عان اثنين يكلف ع منهما متع قومته مستين قستامة نلتق ردّ
دنوى الماني -و إن عان ايعتفاء بالخمسين ي يخلو من وجه لكتن
األول أوجه.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص529 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• ( )1يظهر منهل التسالل نلق عفاية مسين قسامة فيمتا إذا عتان المتاّنق
أعثر من واحا ،و أمّا إذا عتان المتاّنقٰ نليته عتذلك فالمشتهور نتام
ايعتفاء ،ب لزوم التعاّد حسب تعاّد الماّنقٰ نليه « ،»1الفاً لما حكي
نن الشيخ (قاّس سرّه) في الخالف من ايعتفاء بالخمستين متنهل أجمتع،
ماّنياً نليه اإلجماع «.»2
• ______________________________
( )1المبسوط ،222 /7 :شترائع اإلستالم ،998 /4 :إرشتاد األذهتان/2 :
 ،219تكرير األحكام ،253 /2 :إيضاح الفوائا ،616 /4 :مسالك األفهام:
.207 /15
• ( )2الخالف 314 /5 :مسألة .13
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تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص243 :

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

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• ألنّ الظاهر أنّ مكطّ نظره هي الروايات الكاعية لقصّة يبر المشتتملة
نلق حكمه (الّق اللّه نليه و آله) بأنّه نلق تقتاير حلتف مستين
رجلًا من األنصار يثب القت  ،و يترتّب نليه آثاره ،نظتراً إلتق تعتاّد
الماّنق فيها ،و هل األنصتار ،متع أنّ فتي هتذه الروايتات إنضتالًا و
إشكالًا،
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تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• و هو أنّه يعتبر في الماّنق عمتا نرفت أن يتاّني جزمتاً و بصتورة
اليقين ،و ي تسمع الانوى إذا لل تكن جازمتة ،و األنصتار إذا عتانوا
مانين بهذا النكو فكيف امتنعوا من الكلف؟ معلِّلًا بأنّا نكره أن نقستل
نلق ما لل نره ،و من المعلوم أنّ مرادهل من نام الرؤية نام العلتل و
اليقين ،ألنّه ي يعتبر في الكلف إلّا اليقين ،و ي تعتبر الرؤيتة بوجته ،و
إذا لل يكونوا ماّنين لعام الجزم ،فكيف طلب رسول الت ّٰه (اتلّق
ال ّٰه نليه و آله) منهل الكلف مع نام وجود ماّع في البين؟
• و قا نرف أنّ انتبار القسامة إنّما هو في اتورة التاّنوى و وجتود
الماّنق.
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تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• و دنوى أنّه يمكن وجود الماّنق بين األنصار مافونة مضافاً إلق أنّها
حينئذٍ ي ديلة لها نلق تعاّد الماني الذي هو مك ّ البكث بأنّه نلتق
هذا التقاير عان اللّازم مطالبة مسين يميناً من ذلك الماّنق بعا نام
حلف غيره معه ،فاإلنصاف أنّه ي مجال يستفادة ما في الجواهر.
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تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• و أمّا الماّنق نليه فمقتضق الالي اينتباري فيه التعاّد حسب تعاّده،
ألنّ حلف ع ّ قسامة إنّما يرجع إلق براءة من أحضر تلك القستامة و
نام ارتباط القت إليه.
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تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• و هذا ي ينافي ايستناد بالماّنق نليه اآل ر ،فبراءة الجميتع يتوقّتف
نلق إحضار ع ّ واحا منهل قسامة يكلفون بالبراءة ،عمتا أنّ مقتضتق
إطالد ما دلّ نلق لزوم إقامة الماّنق نليه القسامة التعتاّد ،ينطبتاد
هذا العنوان نلق ع ّ واحا منهل ،و لو وال النوبة إلق يمين شخص
الماّنقٰ نليه ،عما لو لل يكن له قستامة أو امتنعتوا متن الكلتف ي
مكيص نن انتبار مسين باإلضافة إلق ع ّ واحتا منهمتا أو متنهل،
ضرورة أنّه ي يكفي يمين واحا إلّا لنفسه ،عما في سائر المقامات التي
عان الماّنقٰ نليه فيها متعاّداً ،فإنّه يجب أن يكلف ع ّ واحتا و ي
يكفي يمين واحاة.
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تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص244 :

لو كان المدع أو المدعى عليه أكثر م واحد
• أضف إلق ذلك أنّه لو فرض انتبار القرابة أو ايشتراك فتي القوميتة
في القسامة يمكن أن ي يكون بين الماّنقٰ نليهما قرابة أو اشتراك
في القومية أالًا ،فاللّازم نلق ع ّ واحا منهما إحضار قسامة ااّة.
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تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة  -القصاص ،ص245 :
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