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كتاب القصاص

القصاص

في النفس 

فيما دونها
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كتاب القصاص

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

508: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قصاص النفس

سقصاص النف

في الموجب

الشرائط 
ه المعتبرة في

ما يثبت به 

يفاءكيفية االست

508: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قصاص النفس

القسم األول في قصاص النفس•
و النظر فيه في الموجب، •
و الشرائط المعتبرة فيه، •
و ما يثبت به، •
.و كيفية االستيفاء•

508: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قصاص النفسموجب 

القول في الموجب•
:.و هو إزهاق النفس المعصومة عمدا مع الشرائط اآلتية•

508: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 



7

قصاص النفسموجب 

ا، و بقصد يتحقق العمد محضا بقصد القتل بما يقتل و لو نادر1مسألة •
صيل األقسام فعل يقتل به غالبا، و إن لم يقصد القتل به، و قد ذكرنا تف

في كتاب الديات 

508: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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اصالقول في الشرائط المعتبرة في القص
في الشرائط المعتبرة في القصاصالقول •
:و هي أمور•
،التساوي في الحرية و الرقية-األول•
التساوي في الدين-الثاني•
،انتفاء األبوة-الشرط الثالث•
،العقل و البلوغ-الشرط الرابع و الخامس•
أن يكون المقتول محقون الدم،-الشرط السادس•

519: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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القول فيما يثبت به القود
فيما يثبت به القودالقول •
:و هو أمور•
:األول اإلقرار بالقتل•
.يهو يكفي فيه مرة واحدة، و منهم من يشترط مرتين، و هو غير وج•

524: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يعتبر في المقر 
و الحرية،يعتبر في المقر البلوغ و العقل و االختيار و القصد1مسألة •
ره، و فال عبرة بإقرار الصبي و إن كان مراهقا، و ال المجنون، و ال المك•

.هال الساهي و النائم و الغافل و السكران الذي ذهب عقله و اختيار

524: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يقبل إقرار المحجور عليه
،دييقبل إقرار المحجور عليه لسففه أو فلفس بالقتفل العمف2مسألة •

.جرهبإقراره، و يقتص منه في الحال من غير انتظار لفك حفيؤخذ 

524: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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طألو أقر شخص بقتله عمدا و آخر بقتله خ
األخذ لو أقر شخص بقتله عمدا و آخر بقتله خطأ كان للولي3مسألة •

فيقتص منفه، و األخفذ بقفول صفاحب الخطفأ، ، بقول صاحب العمد
.فيلزمه بالدية، و ليس له األخذ بقولهما

524: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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أقرلو اتهم رجل بقتل و أقر المتهم بقتله عمدا فجاء آخر و

أقفر لو اتهم رجل بقتل و أقر المتهم بقتله عمدا فجاء آخر و4مسألة •
رجع المقر األول عن إقراره درئ عنهما القصاص و أنه هو الذي قتله

و الدية و يؤدى دية المقتول من بيت المفال علفر روايفة عمفل بهفا 
ن مورد األصحاب، و ال بأس به، لكن يقتصر علر موردها و المتيقن م

، فتوى األصحاب، فلو لم يرجع األول عن إقراره عمل علر القواعد
دهما لو لم يكن بيت مال للمسلمين فال يبعد إلزامهما أو إلفزام أحفو •

بالدية، و لو لم يكن لهما مال ففي القود إشكال 

524: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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القول فيما يثبت به القود

القول فيما 
وديثبت به الق

األول اإلقرار

نةالثاني البي

امةالثالث القس

524: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 



15

القسامة

امة القسالبحث في
في مقاصد

اللوث

كمية القسامة

القسامة أحكام

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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القسامة

امة القسالبحث في
في مقاصد

اللوث

كمية القسامة

في العمد خمسون
يمينا

ه في الخطأ و شبه
خمس و عشرون 

القسامة أحكام

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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علة وضع القسامة
للَّهِ ع وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ ا47•

يَقُولُ
يْ إِذَا لِأَجْلِ الْحَوْطِ فَيُحْتَاطُ بِهَا عَلَى النَّااِِ لِ َاالْقَسَامَةُإِنَّمَا وُضِعَتِ •

رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ

319: ، ص2؛ ج (للبرقي)المحاسن 



18

(اللوث)القسامة
في اللوثاألول •
اهد و المراد به أمارة ظنية قامت عند الحاكم علر صدق المدعي كالش•

الواحد أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول، 

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
كذا لو وجد متشحطا بدمه و عنده ذو سفال  عليفه الفدم أو وجفد و •

يفر كذلك في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد ال يدخل فيهفا غ
أهلها أو في صف قتال مقابل الخصم بعد المراماة، 

ق بين بالجملة كل أمارة ظنية عند الحاكم توجب اللوث، من غير فرو •
يفز المعتمفد األسباب المفيدة للظن، فيحصل اللوث بإخبار الصبي المم

رأة و عليه، و الفاسق الموثوق به في إخباره، و الكفافر كفذلك، و المف
.نحوهم

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
لو وجد في قرية مطروقة فيها اإليفاب و الفذهاب أو محلفة 1مسألة •

فال لفوث إال إذا كانفت هنفاد عفداوة فيثبفت منفردة كانت مطروقة
.اللوث

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث ألقربهما إليه،2مسألة •
ة و مع التساوي فهما سواء في اللوث، نعم لو كان في إحفداهما عفداو•

أبعد فاللوث فيها و إن كانت 

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
 يَكُفنْ بَابُ ثُبُوتِ الْقَسَامَةِ فِي الْقَتْلِ مَعَ التُّهَمَةِ وَ اللَّوْثِ إِذَا لَفم9ْ« 4»•

امَةأ أَنَّ الْمُفدَّعَر عَلَيْفهِ قَتَلَفهُ فَ ينَ قَسفَ تَثْبُفتُ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَيُقِيمُ خَمْسفِ
 خَمْسِينَ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَ الدِّيَةُ فِي الْخَطَإِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعَر عَلَيْهِ

قَسَامَةأ فَيَسْقُطُ وَ تُؤَدَّى الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ« 5»-35360-1•

مَفا إِذَا لِكَيْ-إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاأ لِلنَّفاسِ: أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
افَ خَف-أَوْ يَغْتَالَ رَجُلأا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ-أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلأا
.ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ

.5181-101-4الفقيه -(5)•

151: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَفنْ أَبِيفهِ « 6»-35361-2•

: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِفي عَبْفدِ اللَّفهِ ع قَفالَ
وَ -دَنَافَقَالَ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْ-سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ كَيْفَ كَانَتْ

امَةُ وَ إِنَّمَا ا-لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاأ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌذَلِكَ لَوْ لَا لْقَسفَ
.نَجَاةٌ لِلنَّاسِ

.1-360-7الكافي -(6)•

152: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
عَفنْ بُرَيْفدِ « 2»وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ « 1»-35362-3•

حُقُفوقُ الْ-سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ: بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
لفدَّمِ وَ الْيَمِينُ عَلَر الْمُدَّعَر عَلَيْفهِ إِلَّفا فِفي ا-كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَر الْمُدَّعِي

رُ رَجُلأفا إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَا-فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ-خَاصَّةأ
-احِبَنَافَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَاناأ الْيَهُودِيَّ قَتَلَ صَ-مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلأا

•______________________________
.4-361-7الكافي -(1)

.عن عمر بن أذينة-في المصدر زيادة-(2)•

152: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
مْ أُقِيفدُهُ أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُ-رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِينَفَقَالَ •
ينَ رَجُ-فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ-بِرُمَّتِهِ« 3» لأفا فَأَقِيمُوا قَسَامَةَ خَمْسفِ

 إِنَّفا وَ-فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَفا-أُقِيدُهُ بِرُمَّتِهِ
لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَر مَا لَمْ نَرَهُ 

-و ففي الكفافي"هفام  المخطفوط"أقده-في علل الشرائع-(3)•
.أقيدوه

152: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 



26

(اللوث)القسامة
ولُ اللَّففهِ صفَففوَدَاهُ • لِمِينَ « 4»-رَسففُ وَ قَففالَ إِنَّمَففا حُقِففنَ دِمَففاءُ الْمُسففْ

ةأ مِفنْ عَفدُوِّهِ-بِالْقَسَامَةِ قُ فُرْصفَ حَجَفزَهُ -لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسفِ
-عَلَيْهِوَ إِلَّا حَلَّفَ الْمُدَّعَر-مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ

ةَ إِذَا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَ-قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلأا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلأا
.إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ-وَجَدُوا قَتِيلأا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ

.من عنده-في المصدر زيادة-(4)•

152: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
دُوقُ فِفي « 5»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ • وَ رَوَاهُ الصفَّ

يْنِ عَفنِ ا بْفنِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسفَ
.«6»أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدٍ مِثْلَهُ 

.661-166-10التهذيب -(5)•
.عن بريدة-، و فيه1-541-علل الشرائع-(6)•

152: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
عَرِيِّ عَفنْ مُحَمَّفدِ بْفنِ عَبْفدِ « 1»-35363-4• وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشفْ

نْ أَبِي عَبْفدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَر عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَ
-مْإِنَّ اللَّهَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِفهِ فِفي أَمْفوَالِكُ: اللَّهِ ع قَالَ

وَ الْيَمِفينَ عَلَفر الْمُفدَّعَر-حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَر الْمُفدَّعِي
وَ الْيَمِيَن -عَلَيْهِ« 2»وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَر الْمُدَّعَر -عَلَيْهِ

.عَلَر مَنِ ادَّعَر لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

 153: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْفنِ رِئَفابٍوَ •

.«3»عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ « 4»-35364-5•

بٍ عَنْ يَحْيَر عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ جَمِيعاأ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُو
ي إِذَا وُجِدَ رَجُفلٌ مَقْتُفولٌ فِف: عَلِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

 أَبَفوْا أَنْ فَفإِنْ-حَلَفُوا جَمِيعاأ مَا قَتَلُوهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلأا-قَبِيلَةِ قَوْمٍ
عِ الْقَبِيلَفةِ بَيْنَ جَمِي-أُغْرِمُوا الدِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ سَوَاءأ-يَحْلِفُوا

.مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ

 153: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَفادٍ « 5»-35365-6•

يَ اللَّفهُ عَنْفهُ إِذَا لَفمْ يُقِفمِ : عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقَفوْمُ « 6»كَانَ أَبِي رَضفِ
-ينَ قَتَلُفوهُوَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِ-الْبَيِّنَةَ عَلَر قَتْلِ قَتِيلِهِمْ-الْمُدَّعُونَ

لِمْنَفا لَفهُ مَا قَتَلْنَفاهُ وَ لَفا عَ-حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناأ بِاللَّهِ
يٍّ ذَلِفكَ إِذَا قُتِفلَ فِفي حَف-ثُمَّ يُؤَدِّي الدِّيَةَ إِلَر أَوْلِيَفاءِ الْقَتِيفلِ-قَاتِلأا
ر فَدِيَتُفهُ تُفدْفَعُ إِلَف-فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَفةٍ-وَاحِدٍ

.أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
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(اللوث)القسامة
•______________________________

مفن 3من الباب 3، و أورده في الحديث 6-361-7الكافي -(1)
.أبواب كيفية الحكم

.من ادعي-في المصدر-(2)•
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(اللوث)القسامة
.5175-98-4الفقيه -(3)•
.1053-278-4، و االستبصار 811-206-10التهذيب -(4)•
.1054-278-4، و االستبصار 812-206-10التهذيب -(5)•
.يقسم-في المصدر-(6)•
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(اللوث)القسامة
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَر بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِفي« 1»-35366-7•

رُوفِ الْمَعْف-إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُفلِ: عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ-الْمُتَّهَمِ« 2»بِالشَّرِّ 

.«3»مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَر بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ •
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(اللوث)القسامة
وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ« 4»-35367-8•

: الَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْفدِ اللَّفهِ ع قَف
هُمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَفلَ النَّفاسُ بَعْ-سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ ضفُ

.بِهِ النَّاسُ« 5»وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ -بَعْضاأ وَ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ
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(اللوث)القسامة

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَفنْ مُحَمَّفدِ بْفنِ « 6»-35368-9•
دِ يَحْيَر عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَر عَفنْ يُفونُسَ بْفنِ عَبْف
عَ تِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُفولُ إِنَّمَفا وُضفِ

دُوَّهُ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَف-الْقَسَامَةُ لِعِلَّةِ الْحَوْطِ يُحْتَاطُ عَلَر النَّاسِ
.فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ
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(اللوث)القسامة
وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَفر ذَلِفكَ : أَقُولُ« 7»رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ •

.«9»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ « 8»فِي الْقَضَاءِ 
•______________________________

.1176-315-10التهذيب -(1)
.بالستر-في المصدر-(2)•
.5178-100-4الفقيه -(3)•
.3-542-علل الشرائع-(4)•
.يحتاط-في المصدر-(5)•
.4-542-علل الشرائع-(6)•
.47-319-المحاسن-(7)•
.من أبواب كيفية الحكم3من الباب 6تقدم في الحديث -(8)•
. ياتي في الباب اآلتي من هذه األبواب-(9)•
•
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بَابُ الْقَسَامَةِ 
3الْقَسَامَةِ بَابُ •
رٍ عَنْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِي5175•

يْفرِ مَفا اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَدَ وَ تَعَالَر حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَعَبْدِ أَبِي
مِفينَ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَر مَنِ ادَّعَر وَ الْيَ

عَلَر مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَر مَفنِ ادَّعَفر وَ
1الْبَيِّنَةَ عَلَر مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ 
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بَابُ الْقَسَامَةِ 
وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَفالَ قَفالَ أَبُفو5176•

يلِ يُوجَدُ عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِي عِيسَر بْنُ مُوسَر وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مَعَهُ عَنِ الْقَتِ
اقِيَةٍ مِفنْ  ارُ رَجُلأفا فِفي سفَ فِي أَرْضِ الْقَوْمِ وَحْدَهُمْ فَقُلْتُ وَجَدَ الْأَنْصفَ

ولُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْيَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا فَقَفالَ لَهُفمْ ر2َسَوَاقِي خَيْبَرَ  سفُ
مُ اللَّهِ ص لَكُمْ بَيِّنَةٌ فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ كَ يْففَ نُقْسفِ

مُونَ عَ ارُ يُقْسفِ مُونَ قَالَفتِ الْأَنْصفَ لَفر عَلَر مَا لَمْ نَرَهُ فَقَالَ فَالْيَهُودُ يُقْسفِ
تَ لَوْ لَفمْ صَاحِبِنَا قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَ فَرَأَيْ

ولُ اللَّفهِ ص لَفوْ  لَفمْ يُؤَدِّهِ النَّبِيُّ ص قَالَ قُلْتُ لَا نَقُولُ لِمَا قَدْ صَنَعَ رَسفُ
3يَصْنَعْهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَر مَنِ الْقَسَامَةُ قَالَ عَلَر أَهْلِ الْقَتِيلِ 
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بَابُ الْقَسَامَةِ 
بِْد وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ عَنْ أَبِي ع5177َ•

قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ جَالِسفاأ مَفعَ قَفوْمٍ اللَّهِ ع
فَادُّعِيَ 2أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَر دَارِ قَوْمٍ 1فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ 

3عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَوَدٌ وَ لَا يُطَلُّ دَمُهُ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ 
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بَابُ الْقَسَامَةِ 
ا وَ رَوَى مُوسَر بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَف5178•

إِنْ شَهِدُوا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ الْمُتَّهَمِ فَ
4عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ 
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بَابُ الْقَسَامَةِ 
يرٍ وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَص5179ِ•

نْ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا فَقَفالَ كَفانَ مِف
ارِ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا كَانَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِفنَ الْ أَنْصفَ
ا فَجَاءَتِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاأ فِي دَمِهِ قَتِيلأ
 صَاحِبَنَا الْأَنْصَارُ إِلَر رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ

لَ اللَّفهِ أَ فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلأا عَلَر أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا يَا رَسُو•
دِّقُ نُقْسِمُ عَلَر مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَ نْ يُصفَ

الْيَهُودَ 
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بَابُ الْقَسَامَةِ 
لَّهَ عَزَّ وَ أَنَا إِذاأ أَدِي صَاحِبَكُمْ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهَا قَالَ إِنَّ الفَقَالَ •

يمِفهِ جَلَّ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِ
الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلأا ادَّعَر عَلَر رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِفكَ 

عَر عَلَيْهِ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ عَلَر الْمُدَّعِي وَ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَر الْمُدَّ
دَّعِي فَإِذَا ادَّعَر الرَّجُلُ عَلَر الْقَوْمِ الدَّمَ أَنَّهُمْ قَتَلُوا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَر مُف
فُفونَ أَنَّ الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَر عَلَيْهِمْ فَعَلَر الْمُدَّعِي أَنْ يَجِي ءَ بِخَمْسِينَ يَحْلِ
وْا عَنْهُ وَ إِنْ فُلَاناأ قَتَلَ فُلَاناأ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَ
لْمُدَّعَرشَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَر ا
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بَابُ الْقَسَامَةِ 
إِنْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلأا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلأا فَفعَلَيْهِمْ •

اةٍ أُدِّيَتْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهِمْ دِيَتَهُ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَ
مْفرِئٍ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ لَا يُطَفلُّ دَمُ ا

1مُسْلِمٍ 
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بَابُ الْقَسَامَةِ 
يَةٍ أَوْ وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُوجَدُ قَتِيلأا فِي قَر5180ْ•

2مِّنَتْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ قَالَ يُقَاسُ بَيْنَهُمَا فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ إِلَيْهِ أَقْرَبَ ضُ
امَةُ 5181• وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَفالَ إِنَّمَفا جُعِلَفتِ الْقَسفَ

 رَجُلأفا احْتِيَاطاأ لِلنَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلأفا أَوْ يَغْتَفالَ
3حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ 
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