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القسامةمقدار عن إن نقصوا 
إن و إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كل واحد يمينا1مسألة •

ان و لاو كا،*القساامةنقصوا عنه كررت عليهم األيمان حتى يكملوا 
خمسة و القوم أكثر فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد و

.عشرين في غيره

ا فو  األحوط عدم تحقق القسامة إال بقوم بلغ مقدارها فلو نقصوو*•
.قسامة

528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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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
*.العددلو لم يوافقه أحد كرر عليه حتى يأتي بتمام 

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

528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو كان العدد ناقصا
إن كاان لو كان العدد ناقصا فهل يجب التوزيع عليهم بالساوية فا3مسألة •

يحلف كل مرة و يتم ولي الادم، أو عددهم عشرة يحلف كل واحد خمسة
أي نحاو النقيصة، أولهم الخيرة بعد يمين كل واحد، فلهم التوزياع بيانهم با
ان فاي شاءوا؟ ال يبعد األخير و إن كان األولى التوزيع بالسوية، نعم لو كا

ر واحدا فلهم التوزيع كسر كما إذا كان عددهم سبعة فبعد التوزيع بقي الكس
صاة الخيرة، و األولى حلف ولي الدم في المفروض، بال لاو قيال إن النقي

عة فالبااقي مطلقا على ولي الدم أو أوليائه فليس ببعيد، فإذا كان العدد تسا
اء كسر فهم خمسة يحلفها الولي أو األولياء، فإن كان في التوزيع بين األولي

س هااا بالخيار، و لو وقع فيهم تشاح فال يبعد الرجوع إلى القرعاة، و لاي
.*نكوال

ة اال ال تتحقوق قسوامقد ظهر حكمه من المسوألتين السوابقتين و أنوه *•
.بتحقق العدد

528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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ثالوارهل يعتبر في القسامة أن تكون من 
هل يعتبر في القسامة أن تكاون مان الاوارع فعاال أو فاي4مسألة •

يكفاي كونهاا مان قبيلاة أو طبقات اإلرع و لو لم تكن وارثاا فعاال
تباار المدعي و عشيرته عرفا و إن لم تكن من أقربائه؟ الظاهر عدم اع
فاراد الوراثة فعال، نعم الظاهر اعتبار ذلك في المدعي، و أما ساائر األ

ألظهار أن فاالكتفاء بكونهم من القبيلة و العشايرة غيار بعياد، لكان ا
*أقربائهيكونوا من أهل الرجل و 

اشتراط شي ء فيها ساو  الموافقاة للماد عي و علماهاألقوي عدم *•
.المد عى عليهبصدور القتل من 

529-528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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ثالوارهل يعتبر في القسامة أن تكون من 
عتبار و أما في المدعي فال ت،*القسامةو الظاهر اعتبار الرجولية في ، •

اياة ، و مع عدم العدد من الرجال ففي كفو إن كانت أحد المدعينفيه 
ع تأمل و إشكال، فال بد من التكرار باين الرجاال، و ماحلف  النساء 

النساء الفقد يحلف المدعي تمام العدد و لو كان من 

.بل األقوي عدم اعتبار الرجولية*•

529-528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْانِ الْحَكَامِ « 4»-35373-5•
 ع عَانِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّاهِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ

انَلَمَّا كَ-فَقَالَ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص-الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْوُهَا
وا فِاي فَرَجَعُا-تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ-فَتْحِ خَيْبَرَبَعْدَ 

سُولِ اللَّهِ فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَ-طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلًا
صَاحِبَنَافَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ -ص

156: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

ولَ قَالُوا يَاا رَ-فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ-• ساُ
سُولَ اللَّاهِ قَالُوا يَا رَ-قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ-اللَّهِ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ

-فَقَالَ أَنَا إِذَنْ أَدِي صَاحِبَكُمْ-مَنْ يُصَدِّقُ الْيَهُودَ

156: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

-دِّمَاءِفَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي الا-لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهَافَقُلْتُ •
جُلًا لَوْ أَنَّ رَ-لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ-مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ
أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ-ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ

-عَلَيْهِوَ كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى -الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي

156: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

مُدَّعِي كَانَتِ الْيَمِينُ لِ-واقَتَلُهُمْأَنَّالْقَوْمِفَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى •
-ينَبِخَمْسوِ فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِي ءَ -الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ

- عَلَيْوهِفَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّوذِ  حُلِو َ-فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناًيَحْلِفُونَ أَنَّ 
يَةَ وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّ-فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا

أَنْ يَحْلِو َ-الَّذِينَ ادُّعِويَ عَلَويْهِمْفَإِنَّ عَلَى -إِنْ لَمْ يُقْسِمُواوَ •
ى أَهْلُ فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّ-مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا

-فِيهِمْالْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ 

156: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

مِنِينَ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُا ْ-وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ•
.ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

156: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

.8-362-7الكافي -(4)•

مْازَةَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَ•
وَ « 2»مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَاهُ « 1»مِثْلَهُ 

.كَاَا الَّاِي قَبْلَهُ

156: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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ثهل يعتبر في القسامة أن تكون من الوار
وراثة يعتبر في المدّعى واحداً كان أو متعدّداً الال إشكال في أن ه ( 1)•

أو الدية على ، و بعبارة أُخر  يعتبر أن يكون مستحق اً للقصاصبالفعل
كون قابلة تقدير ثبوت القتل، ضرورة أن ه بدونه ال تسمع دعواه، و ال ت

.للطرح عند الحاكم و ترتيب األثر عليها

242: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ثهل يعتبر في القسامة أن تكون من الوار

كساائرعودم اعتبوار الرجوليوة فوي المودّعى كما أن ه ال إشكال فاي •
حصاراً المقامات؛ لعدم الدليل عليه، مضافاً إلى أن ه قد يكون الوارع من

بالمرأة، فال مجال لعدم سماع دعواها بعاد كاون مشاروعية القساامة 
.لحقن دماء المسلمين، كما عرفت

242: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ثهل يعتبر في القسامة أن تكون من الوار
فياه أم ا القسامة، ففيها احتماالت ثالثة ماكورة في الماتن، و نفاىو •

و هناا . البعد عن الوجه الثالث، لكن جعل األظهر هاو الوجاه الثااني
و عدم اشتراط شي ء فيها سو  الموافقاة للماد عي: احتمال رابع و هو

عليه، ٰ  علمه بصدور القتل من المد عى

242: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ثهل يعتبر في القسامة أن تكون من الوار
ات ال يبعد اختيار هاا الوجه، ألن ه ال يستفاد من شاي ء مان الرواياو •

اً ماع اعتبار القرابة أو كونه من قبيلاة الماد عى و عشايرته، خصوصا
ة خيبار، المشا تملة مالحظة الروايات المتعد دة المتقد مة الحاكياة لقصا 
ماه، و على أن  األنصار فقدوا رجلًا منهم ثم وجدوه مقتولًا متشح طاً بد

مقادار حكام فايهم بالقسام ب( ه عليه و آلهٰ  صل ى الل )على أن  النبي  
ونه من خمسين، مع أن ه من الواضح أن  المقتول كان مشتركاً معهم في ك
.يرةاألنصار من دون قرابة، بل و ال االشتراك في القبيلة و العش

242: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ثهل يعتبر في القسامة أن تكون من الوار
، مضااافاً إلااى أن  مقتضااى حكمااة مشااروعي ة القسااامة عاادم هاااا•

االختصاص، و لعل  الوجه لما فاي الماتن، أن اه قاد عب ار فاي بعا  
ل ماا الروايات و الفتاو  بالقوم أو األهل، و لكن ه ال ينه  فاي مقابا

.ذكرنا بوجه

242: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ثهل يعتبر في القسامة أن تكون من الوار
ثيار مان أم ا اعتبار الرجولية في القساامة فللتعبيار بالرجال فاي كو •

، و من الواضح أن ه ال مجال فاي مثال المقاام مم اا الروايات  المتقد مة
ا في بع  يحتمل فيه خصوصية الرجولية لدعو  إلغاء الخصوصية كم

الة رجل شك  بين الثالع و األربع فاي ركعاات الصا: المقامات، مثل
.ىيخفالرباعية، و منه يظهر اعتبار كونهم بالغين أيضاً، كما ال 

 243: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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ثهل يعتبر في القسامة أن تكون من الوار
،(13)ال تعتبر الوراثة الفعلية في القسامة (: 4مسألة )•

.لألصل، و إطالق ما تقدم من النصوص( 13)•

263: ، ص28؛ ج (للسبزوار )مهذب األحكام 
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ثهل يعتبر في القسامة أن تكون من الوار
، (14)بل يكفي كونها من أهل المدعي و عشيرته و قبيلته •

•______________________________
الم فاي صاحيح ( 14) ألنه المنساق من ظواهر األدلاة، كقولاه علياه السا 

علاى أهال .. »أو . «1« »القسامة علاى أهال القتيال»: سليمان بن خالد
، و كاا قوله «2« »المقتول يحلفون بالل ه الاي ال إله إال هو لقتل فالن فالنا

، و غيار ذلاك «3« »فليقسم خمسون رجال منكم»: صل ى الل ه عليه و آله
.من األخبار

.6و 7: من أبواب دعو  القتل10باب : الوسائل( 1)•
.6و 7: من أبواب دعو  القتل10باب : الوسائل( 2)•
.3: من أبواب دعو  القتل10باب : الوسائل( 3)•

263: ، ص28؛ ج (للسبزوار )مهذب األحكام 
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ثهل يعتبر في القسامة أن تكون من الوار
، و (16)، و ال تعتبر الرجوليوة فيوه (15)تعتبر الوراثة في المدعي و •

، (17)إن اعتبرت في القسامة 
•______________________________

ي ألنه المستفاد من األدلة، مضافا إلى اإلجماع، و قاد تقادم فا( 15)
.«4»كتاب القضاء ما يتعلق بالمقام 

.لألصل، بعد عدم دليل على الخالف( 16)•
.لظواهر األدلة، مضافا إلى تسالم األجلة( 17)•
. 64: راجع المجلد السابع و العشرين صفحة( 4)•

263: ، ص28؛ ج (للسبزوار )مهذب األحكام 
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ثهل يعتبر في القسامة أن تكون من الوار
، و موع الفقود (18)و إذا لم يتم النصاب في الرجوا  وععوت علويهم •

(.19)يحل  المدعي تمام العدد و إن كان امرأة 
•______________________________

.لما تقدم في المسألة السابقة، فال وجه للتكرار( 18)•
.لشمول اإلطالقات المتقدمة لها حينئا( 19)•

263: ، ص28؛ ج (للسبزوار )مهذب األحكام 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

لو كان المدعي أكثر مان واحاد فالظااهر كفاياة خمساين 5مسألة . •
ساامة و قسامة، و أما لو كان المدعى عليه أكثر ففي كفاية خمساين ق

-عدمها إشكال، و األوجه تعدد القسامة حسب تعادد المادعى علياه
د  فلو كان اثنين يحلف كل منهما ماع قوماه خمساين قساامة علاى ر

*وجاهو إن كان االكتفاء بالخمسين ال يخلاو مان -دعو  المدعي
.لكن األول أوجه

.بل هو األقوى و األو  خ ف اإلحتياط فاألوجه تركه* •

529: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَاادٍ « 5»-35365-6•

يَ اللَّاهُ عَنْاهُ إِذَا لَامْ يُقِامِ : عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقَاوْمُ « 6»كَانَ أَبِي رَضاِ
-نَ قَتَلُاوهُوَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِاي-الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْالْمُدَّعُونَ 
لِمْنَاا لَاهُ مَا قَتَلْنَااهُ وَ لَاا عَ-بِاللَّهِخَمْسِينَ يَمِيناً بِالْقَتْلِ الْمُتَّهَمِينَحَلَّ َ 
يٍّ ذَلِاكَ إِذَا قُتِالَ فِاي حَا-ثُمَّ يُ َدِّي الدِّيَةَ إِلَى أَوْلِيَااءِ الْقَتِيالِ-قَاتِلًا
-وَاحِدٍ

يَائِهِ مِانْ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِ-إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍفَأَمَّا •
.بَيْتِ الْمَالِ

153: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْانِ الْحَكَامِ « 4»-35373-5•
 ع عَانِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّاهِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ

انَلَمَّا كَ-فَقَالَ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص-الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْوُهَا
وا فِاي فَرَجَعُا-تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ-فَتْحِ خَيْبَرَبَعْدَ 

سُولِ اللَّهِ فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَ-طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلًا
صَاحِبَنَافَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ -ص

156: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

ولَ قَالُوا يَاا رَ-فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ-• ساُ
سُولَ اللَّاهِ قَالُوا يَا رَ-قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ-اللَّهِ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ

-فَقَالَ أَنَا إِذَنْ أَدِي صَاحِبَكُمْ-مَنْ يُصَدِّقُ الْيَهُودَ

156: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

-دِّمَاءِفَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي الا-لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهَافَقُلْتُ •
جُلًا لَوْ أَنَّ رَ-لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ-مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ
أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ-ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ

-عَلَيْهِوَ كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى -الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي

156: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

مُدَّعِي كَانَتِ الْيَمِينُ لِ-واقَتَلُهُمْأَنَّالْقَوْمِفَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى •
-ينَبِخَمْسوِ فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِي ءَ -الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ

- عَلَيْوهِفَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّوذِ  حُلِو َ-فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناًيَحْلِفُونَ أَنَّ 
يَةَ وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّ-فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا

أَنْ يَحْلِو َ-الَّذِينَ ادُّعِويَ عَلَويْهِمْفَإِنَّ عَلَى -إِنْ لَمْ يُقْسِمُواوَ •
ى أَهْلُ فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّ-مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا

-فِيهِمْالْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ 

156: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

مِنِينَ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُا ْ-وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ•
.ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

156: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

.8-362-7الكافي -(4)•

مْازَةَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَ•
وَ « 2»مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَاهُ « 1»مِثْلَهُ 

.كَاَا الَّاِي قَبْلَهُ

156: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

[مقدار ما يلزم الجماعة من اليمين]13مسألة •
إذا كان المدعي واحدا فعليه خمساون يميناا باال خاالف، و كاالك •

ن المدعى عليه ان كان واحدا فعليه خمسون يمينا، و ان كاان المادعو
جماعة فعليهم خمسون يمينا عندنا، و ال يلازم كال واحاد خمساون 

ينا و يمينا، و كالك في المدعى عليه ان كان واحدا لزمته خمسون يم
.ان كانوا جماعة لم يلزمهم أكثر من خمسين يمينا

314: ، ص5الخ ف؛ ج 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

مثال ماا قلنااه فاي: للشافعي فيه قوالن في الموضاعين، أحادهماو •
.الموضعين

: اليلزم كل واحد خمسون يمينا في الموضاعين، إال أناه قا: و الثاني•
ة، أصحهما أن في جنبة المدعي خمسين يميناا بالحصام مان الديا

اماة، و للاكر مثل حظ األنثيين، فإن ينقم فاي واحاد كمال يميناا ت
أصحهما في جنبة المدعى عليه أن يلزم كال واحاد خمساون يميناا

«3».
: 8، و حلياة العلمااء 253: ، و مختصر المزناي94و 93: 6االم ( 3)•

.209: 20، و المجموع 223

314: ، ص5الخ ف؛ ج 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

األصل بوراءة الذموة و : و أيضا. «4»أخبارهمالفرقة و إجماع: دليلنا•
.ما قلناه مجمع على لزومه، و ما قالوه ليس عليه دليل

قطعاة 428: 2، و دعائم اإلساالم 8و 4حديث 361: 7الكافي ( 4)•
.663-661حديث 166: 10، و التهايب 1486من الحديث 

314: ، ص5الخ ف؛ ج 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 
د عى يظهر منهم التسالم على كفاية خمسين قسامة فيماا إذا كاان الما( 1)•

علياه كاالك فالمشاهور عادم ٰ  أكثر من واحد، و أم ا إذا كاان الماد عى
حكي ، خالفاً لما «1»عليه ٰ  االكتفاء، بل لزوم التعد د حسب تعد د المد عى

موع، في الخ ف من االكتفاء بالخمسوين مونهم أج( قدّس سرّه)عن الشيخ 
.«2»مدّعياً عليه اإلجماع 

•______________________________
/ 2: ، إرشااد األذهاان998/ 4: ، شارائع اإلساالم222/ 7: المبسوط( 1)

: ، مسالك األفهام616/ 4: ، إيضاح الفوائد253/ 2: ، تحرير األحكام219
15 /207.

.13مسألة 314/ 5: الخالف( 2)•

243: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

يل أم ا المد عى فمع قطع النظر عن التسالم و اإلجماع و عن الادل: أقول•
يين االعتباري الاي مرجعه إلى عدم االختالف بين المد عين أو المدع
بينهم في الدعو ؛ ألن  اد عاء كون زيد مثلًا قاتلًا للمقتول أمر مشترك

ات، و إن استفادته من الرواييشكل -أصلًاأو بينهما، و ال اختالف فيه 
؛ «3»كان يظهر من الجواهر داللتها عليه 

•______________________________
.250251/ 42: جواهر الكالم( 3)

244: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

تملة الظاهر أن  محط  نظره هي الروايات الحاكية لقص ة خيبر المشاألن  •
ين بأن ه على تقادير حلاف خمسا( عليه و آلهالل ه صل ى )على حكمه 

ى تعاد د رجلًا من األنصار يثبت القتل، و يترت ب عليه آثاره، نظاراً إلا
المد عى فيها، و هم األنصاار، ماع أن  فاي هااه الرواياات إعضاالًا و 

إشكالًا، 

244: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

هو أن ه يعتبر في المد عى كماا عرفات أن ياد عي جزمااً و بصاورة و •
وا اليقين، و ال تسمع الدعو  إذا لم تكن جازماة، و األنصاار إذا كاان

ن نقسام مدعين بهاا النحو فكيف امتنعوا من الحلف؟ معلِّلًا بأن ا نكره أ
على ما لم نره، و من المعلوم أن  مرادهم من عدم الرؤية عدم العلام و 

لرؤياة بوجاه، و اليقين، ألن ه ال يعتبر في الحلف إل ا اليقين، و ال تعتبر ا
ل ى صا)ه ٰ  إذا لم يكونوا مد عين لعدم الجزم، فكيف طلب رسول الال 

منهم الحلف مع عدم وجود مد ع في البين؟ ( ه عليه و آلهٰ  الل 
قد عرفت أن  اعتبار القسامة إن ما هو في صاورة الاد عو  و وجاود و •

.المد عى

244: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

أن ها دعو  أن ه يمكن وجود المد عى بين األنصار مدفوعة مضافاً إلىو •
لاى حينئاٍ ال داللة لها على تعد د المدعي الاي هو محل  البحث بأن ه ع
عد عدم هاا التقدير كان الل ازم مطالبة خمسين يميناً من ذلك المد عى ب
.حلف غيره معه، فاإلنصاف أن ه ال مجال الستفادة ما في الجواهر

244: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

سب تعد ده، فمقتضى الدليل االعتباري فيه التعد د حالمد عى عليه أم ا و •
ة و ألن  حلف كل  قسامة إن ما يرجع إلى براءة من أحضر تلك القساام

. عدم ارتباط القتل إليه

244: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

توق اف هاا ال ينافي االستناد بالمد عى عليه اآلخر، فبراءة الجمياع يو •
ضاى على إحضار كل  واحد منهم قسامة يحلفون بالبراءة، كماا أن  مقت

اق إقامة المد عى عليه القسامة التعاد د، النطباعلى  لزوم إطالق ما دل  
خم هاا العنوان على كل  واحد منهم، و لو وصلت النوبة إلى يمين ش

عليه، كما لو لم يكن له قساامة أو امتنعاوا مان الحلاف الٰ  المد عى
، محيم عن اعتبار خمسين باإلضافة إلى كل  واحاد منهماا أو مانهم

امات التي ضرورة أن ه ال يكفي يمين واحد إل ا لنفسه، كما في سائر المق
ال عليه فيها متعد داً، فإن ه يجب أن يحلف كل  واحاد وٰ  كان المد عى

.يكفي يمين واحدة

244: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

قومياة إلى ذلك أن ه لو فرض اعتبار القرابة أو االشتراك فاي الأضف •
شتراك عليهما قرابة أو اٰ  في القسامة يمكن أن ال يكون بين المد عى

.ةفي القومية أصلًا، فالل ازم على كل  واحد منهما إحضار قسامة خاص 

 245: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

ي بصاير أم ا ما ذكره الشيخ في الخالف فرب ما يستدل  عليه برواية أبو •
الر جل فإذا اد عى(: عليه الس الم)المتقد مة، المشتملة على قول الصادق 

يهم، على القوم أن هم قتلوا كانت اليمين لمد عي الد م قبال الماد عى علا
اً، فيادفع فعلى المد عى أن يجي ء بخمسين يحلفون أن  فالناً قتل فالنا

إليهم ال اي حلف عليه، فإن شااؤوا عفاوا، و إن شااؤوا قتلاوا، و إن 
أن شاؤوا قبلوا الدية، و إن لم يقسموا فإن  على الااين اد عاي علايهم

، نظاراً «1»يحلف منهم خمسون ما قتلنا و ال علمنا له قاتلًا الحديث 
.عليه و كفاية حلف خمسينٰ  إلى ظهوره في تعد د المد عى

.220تقد مت في ص ( 1)•

 245: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

العبارة ب  عليه في صدرٰ  أن ه و إن وقع التعبير عن المد عى: لكن فيهو •
، إل اا أن  الظااهر كاون «الاين اد عاي علايهم»، و في الايل ب  «القوم»

عليه شخصاً معيَّناً و واحداً مشخَّصاً مان القاوم، و الشااهد ٰ  المد عى
: ه عقيباهو قولا. يحلفون أن  فالناً قتل فالنااً(: عليه الس الم)عليه قوله 

كون  بار و إسناده إلى القوم إن ما هو باعت. فيدفع إليهم الاي حلف عليه
.القاتل منهم و من قبيلتهم و عشيرتهم

 245: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

ر، الظااهر يستدل  عليه أيضاً ببع  النصوص الواردة في قص ة خيباو •
لكان  في كون الد عو  على اليهود و االكتفاء بحلف خمسين مانهم، و

.الظاهر أن  اإلسناد فيه إلى اليهود إن ما هو لما ذكرنا
ة برياد و ي ي ده بل يدل  عليه التصريح في بعضاها كماا فاي صاحيح•

، و كااا قاول رساول «1»المتقد مة بأن  فالن اليهودي قتال صااحبنا 
ساون فليقسام خم: في بعضها اآلخر( ه عليه و آلهٰ  صل ى الل )ه ٰ  الل 

.«2»رجلًا منكم على رجل ندفعه إليكم 

 246: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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واحدأكثر من المدعى عليهالمدعي أو لو كان 

لة علاى يمكن التمس ك لالك بصحيحة مسعدة المتقد ماة المشاتمنعم •
ه ماا ٰ  الال حل ف المت همين بالقتل خمسين يمينااً ب(: عليه الس الم)قوله 

و إن لم يتمسك به صاحب الجاواهر . «3»قتلناه و ال علمنا له قاتلًا 
: قبله( معليه الس ال)، لظهوره في تعد د المت همين، خصوصاً مع قوله «4»
باعتباار الظاهر في أن  الجمع ليس« و لم يقسموا بأن  المت همين قتلوه»

.ٰ  تعد د القضايا، كما ال يخفى

 246: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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