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كتاب القصاص

القصاص
في النفس 

فيما دونها

508: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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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

قصاص النفس

في الموجب

ة فيه الشرائط المعتبر

ما يثبت به 

اءكيفية االستيف

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 
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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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البينةالثاني 
:البينةالثاني •
شفاهدين ال يثبت ما يوجب القصاص سواء كان في النفس أو الطرف إال ب•

الرجفل، عدلين، و ال اعتبار بشهادة النساء فيه منفردات و ال منضمات إلر
ادتهن نعم تجفوز شفه، *القصاصو ال توجب بشهادتهن الدية فيما يوجب 

فيما يوجب الدية كالقتل خطأ أو شفبه عمفد، و ففي الجراحفات التفي ال
اص ما يوجب القصف**يثبتال و توجب القصاص كالهاشمة و ما فوقها، 

.بشهادة شاهد و يمين المدعي علر قول مشهور
.بل توجب على األقوى و لو منفردات*•
توجدب بل يثبت على األقوى، نعم بشهادة المرأتين و يمين المددعي**•

.  الدية فيما يوجب القصاص

524: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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كالصريحةيعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحة أو

ريحة أو يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشفهادة صف1مسألة •
اق أر»أو « ضفربه بفه فمفات»أو « قتله بالسيف»قوله نحو كالصريحة

« دمه فمات منه
لو كان فيه إجمال أو احتمال ال تقبل، و •
الظهفور أو الظاهر عدم االعتبار باالحتماالت العقلية التي ال تنافينعم •

يحتمل : «ضربه بالسيف فمات»: الصراحة عرفا، مثل أن يقال في قوله
ئفي، و ال أن يكون الموت بغير الضرب، بل الظاهر اعتبار الظهور العقال

.يلزم التصريح بما ال يتخلل فيه االحتمال عقال

525: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 



17

واحديعتبر في قبول الشهادة أن ترد شهادتهما على موضوع واحد و وصف

واحد يعتبر في قبول الشهادة أن ترد شهادتهما علر موضوع2مسألة •
فلو شهد أحدهما أنه قتله غفدوة و اآلخفر عشفية أو ، و وصف واحد

نفه أ: شهد أحدهما أنه قتله بالسم و اآلخر أنه بالسيف أو قال أحدهما
ظاهر أنه الو قتله في السوق و قال اآلخر في المسجد لم يقبل قولهما، 

ليس من اللوث أيضا، 
ل لو شهد أحدهما بأنه أقفر بالقتفل و اآلخفر بمشفاهدته لفم يقبفنعم •

.شهادتهما، و لكنه من اللوث

525: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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اآلخر باإلقرار عمداو شهد لو شهد أحد الشاهدين باإلقرار بالقتل مطلقا

اآلخفر و شفهد لو شهد أحد الشفاهدين بفاإلقرار بالقتفل مطلقفا3مسألة •
المدعر عليه باإلقرار عمدا ثبت أصل القتل الذي اتفقا عليه، فحينئذ يكلف
ل منفه، و إن بالبيان، فإن أنكر أصل القتل ال يقبل منه، و إن أقر بالعمد قبف
طأ و إن ادعر الخو أنكر العمد و ادعاه الولي فالقول قول الجاني مع يمينه، 

ظاهر أن القول أنكر الولي قيل يقبل قول الجاني بيمينه، و فيه إشكال، بل ال
ادعر الجاني الخطأ و ادعر الولي العمفد فالظفاهر هفو ، و لو *الوليقول 
.**التداعي

خدر ال فرق بين انكار العمد و ادعا الخطاء ألن كدً  منهمدا يلدتلال اآل*•
.ورفي جميع الصيمينه الجاني مع فالحق مع الفاضلين و القول قول 

.قد مر حكمه في التعليق اللابق**•

526: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لقلو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمدا و اآلخر بالقتل المط

لقلو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمدا و اآلخر بالقتل المط4مسألة •
اد أنكر القاتل العمد و ادعاه الولي كان شهادة الواحفد لوثفا، ففإن أرو 

القسامة الولي إثبات دعواه فال بد من 

525: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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شهد اثنان أنه قتل و آخران على غيره أنه قتله لو 

نه لو شهد اثنان بأن القاتل زيد مثال و آخران بأنه عمرو دو5مسألة •
قتفل وجب الديفة عليهمفا نصففين لفو كفان الالقصاص،و يسقط : قيل•

المشهود به عمدا أو شبيها به، و علر عاقلتهما لو كان خطأ، 
كفل قيل إن الولي مخير في تصديق أيهما شاء، كما لفو أقفر اثنفانو •

واحد بقتله منفردا، 
.الوجه سقوط القود و الدية جميعاو •

525: ، 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
*.بقولهمافيلزمه بالدية، و ليس له األخذ 

دية يؤدىو الدية عنهما و درئ القصاصاإلحتياط الذي ال يترك *•
.المالالمقتول من بيت 

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
، *القواعدفتوى األصحاب، فلو لم يرجع األول عن إقراره عمل علر 

دهما لو لم يكن بيت مال للمسلمين فال يبعد إلزامهما أو إلفزام أحفو •
.إشكال بالدية، و لو لم يكن لهما مال ففي القود 

قتدول المدية تأدية و الدية عنهما و القصاصدرئ يقتضيالقواعد *•
.من بيت المال

524: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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شهد اثنان أنه قتل و آخران على غيره أنه قتله لو 

نه لو شهد اثنان بأن القاتل زيد مثال و آخران بأنه عمرو دو5مسألة •
قتفل وجب الديفة عليهمفا نصففين لفو كفان الالقصاص،و يسقط : قيل•

المشهود به عمدا أو شبيها به، و علر عاقلتهما لو كان خطأ، 
كفل قيل إن الولي مخير في تصديق أيهما شاء، كما لفو أقفر اثنفانو •

واحد بقتله منفردا، 
.*جميعاالوجه سقوط القود و الدية و •

.دية المقتول من بيت الماليؤدى و *•

525: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو شهدا بأنه قتل عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل
هود لو شهدا بأنه قتل عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل و أن المش6مسألة •

:بهاففي رواية صحيحة معمول عليه بري ء من قتله
لفوه، و ال إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر علر نفسفه فليقت•

ه علفر سبيل لهم علر اآلخر، ثم ال سبيل لورثة الذي أقر علفر نفسف
ورثة الذي شهد عليه، 

525: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو شهدا بأنه قتل عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل
هفم علفر إن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه، و ال سبيل لو •

يفه الذي أقر، ثم ليؤد الذي أقر علر نفسه إلر أوليفاء الفذي شفهد عل
نصف الدية، 

ياء إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا ذاك لهم و عليهم أن يدفعوا إلر أولو •
الذي شهد عليه نصف الدية خاصا دون صاحبه ثم يقتلوهما، 

525: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو شهدا بأنه قتل عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل
إن أرادوا أن يأخذوا الدية فهو بينهما نصفان، و •
الفتهجم علفر عفدم المسألة مشكلة جدا يجفب االحتيفاط فيهفا و و •

.*قتلهما

دية و الدية عنهما و يؤدىدرئ القصاصاإلحتياط الذي ال يترك *•
.المقتول من بيت المال

525: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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أولياء الميت ادعوا على أحدهما دون اآلخر
ر لو فرض في المسألة المتقدمة أن أولياء الميت ادعفوا علف7مسألة •

ادعوا علر المشهود عليه سفقطفان اآلخر،أحدهما دون اآلخر سقط 
.إقرار المقر، و إن ادعوا علر المقر سقطت البينة

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

ه القودالقول فيما يثبت ب

األول اإلقرار

الثاني البينة

الثالث القسامة

524: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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القلامة

ي القسامة فالبحث في
مقاصد

اللوث

كمية القسامة

القسامة أحكام

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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القلامة

ي القسامة فالبحث في
مقاصد

اللوث

كمية القسامة

نافي العمد خمسون يمي

في الخطأ و شبهه خمس
و عشرون 

القسامة أحكام

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

يَقُولُ
يْ إِذَا لِأَجْلِ الْحَوْطِ فَيُحْتَاطُ بِهَا عَلَى النَّداِِ لِكَدالْقَلَامَةُإِنَّمَا وُضِعَتِ •

رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ

319: ، ص2؛ ج (للبرقي)المحاسن 
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(اللوث)القلامة
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)القلامة
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 



34

(اللوث)القلامة
لو وجد في قرية مطروقة فيها اإليفاب و الفذهاب أو محلفة 1مسألة •

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

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القلامة
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)القلامة
 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)القلامة
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)القلامة
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)القلامة
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 
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(اللوث)القلامة
لِمِينَ « 4»-اللَّفهِ صرَسُولُ *فَوَدَاهُ• وَ قَفالَ إِنَّمَفا حُقِفنَ دِمَفاءُ الْمُسفْ

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

: ، ص14الفائدة و البرهان في شر  إرشاد األذهان، ج مجمع )فودّاه* •
182)

.من عنده-في المصدر زيادة-(4)•
152: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القلامة
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)القلامة
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

.من ادعي-في المصدر-(2)•

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

.«3»عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ 

 153: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القلامة

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)القلامة
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

153: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القلامة
•______________________________

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

153: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القلامة
.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)•

153: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القلامة
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 •

154: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القلامة
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

154: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القلامة

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

154: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القلامة
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)•
•

153: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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بَابُ الْقَلَامَةِ 
3الْقَسَامَةِ بَابُ •
رٍ عَنْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِي5175•

غَيْرِ مَفا اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَر حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِعَبْدِ 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 

99-98: ، ص4من ال يحضره الفقيه؛ ج 
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بَابُ الْقَلَامَةِ 
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 

99: ، ص4من ال يحضره الفقيه؛ ج 
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بَابُ الْقَلَامَةِ 
بْدِ عَنْ أَبِي عَبَعْضِ أَشْيَاخِهِ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ 5177•

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 

 100: ، ص4من ال يحضره الفقيه؛ ج 
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بَابُ الْقَلَامَةِ 
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 

 100: ، ص4من ال يحضره الفقيه؛ ج 
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بَابُ الْقَلَامَةِ 
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 عَلَر أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا يَا رَسُوخَمْلُونَ رَجُل ا فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ •
دِّقُ نُقْسِمُ عَلَر مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَ نْ يُصفَ

الْيَهُودَ 

 100: ، ص4من ال يحضره الفقيه؛ ج 
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بَابُ الْقَلَامَةِ 
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 أَنَّهُمْ قَتَلُوا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَر مُفادَّعَر الرَّجُلُ عَلَر الْقَوْمِ الدَّمَ فَإِذَا •

ونَ أَنَّ يَحْلِفُفيَجِي ءَ بِخَمْلِينَ الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَر عَلَيْهِمْ فَعَلَر الْمُدَّعِي أَنْ 
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

 100: ، ص4من ال يحضره الفقيه؛ ج 
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بَابُ الْقَلَامَةِ 
إِنْ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلأفا فَفخَمْلُونَ رَجُل ا أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ •

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

1مُسْلِمٍ 

 101: ، ص4من ال يحضره الفقيه؛ ج 
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بَابُ الْقَلَامَةِ 
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

 101: ، ص4من ال يحضره الفقيه؛ ج 
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بَابُ الْقَلَامَةِ 

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 

 101: ، ص4من ال يحضره الفقيه؛ ج 
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شرطية اللوث
وجدد اعلم أن هذه األخبار خالية من اعتبار اللّوث لفظا يعني لدم يثم •

.اللوثللقلامة  شرط 
و « 1»رية و ق( خ ل-*قليب)وجد القتيل في قبيلة : )نعم في بعضها•

.يخفركما الليس ذلك بواضح و ال صريح في اشتراطه نحو ذلك، و 
ه مع انه ال لوث، و ال قسامة فيما ذكره فيه، بل رواه عفن رسفول الل ف•

.صل ر الل ه عليه و آله
.و كأن لهم على ذلك إجماعا أو نصا ما اطلعت عليه، فتأمّل•

183-182: ، ص14مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان؛ ج 
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شرطية اللوث
ذا في المغفرب، و القليب بئر تحفر فينقلب ترابها قبل ان تطوى ك[ 1]*•

كانفت القليب عند العرب البئر العادية القديمة مطوية: و عن األزهري
(.مجمع البحرين)أو غير مطوية و الجمع قلب كبريد و برد 

من 10من باب 5و حديث 9من باب 5الحظ الوسائل حديث ( 1)•
. 118-115ص 19أبواب دعوى القتل ج 

183-182: ، ص14مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان؛ ج 
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شرطية اللوث
ا ربمف: عن ابن األثير أن القسامة جاهلية و أقرهفا اإلسفالم، و قيفلو •

( هصلر اهلل عليه و آلف)أنها من وضع رسول اهلل « 1»يظهر من أخبارنا 
ه المحتمفل قراءتف« من قبل»المشتمل علر لفظ « 2»و ستسمع الخبر 

.علر وجهين، و لكن ال فائدة في ذلك
•______________________________

.من أبواب دعوى القتل-10-الباب-الوسائل( 1)
.5الحديث -من أبواب دعوى القتل-10-الباب-الوسائل( 2)•

226: ، ص42جواهر الكًل في شرح شرائع اإلسًل؛ ج 
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شرطية اللوث
لفر و هو لغة القوة أو من التلوث، و هو التلطخ، و ع: في اللوثاألول •

هفاء و كل حال فهو مناسب لما تسمعه من المراد به هنا في لسفان الفق
في إن لم نجده في شي ء مما وصل إلينا من النصوص، إال أنه ال ريب

.اعتباره عندنا فيها
من غير فرق بين الفنفس و األعضفاء و إن حكفر عفن الشفيخ ففي •

ن أنه وقفع عدم اعتباره في الثاني، لكن لم نتحققه، لما قيل مالمبسوط  
رائر فيه بعض العبارات الموهمة لذلك علر لسان العامة، بل عفن السف
أن عليه في النفس إجماع المسلمين و في األعضاء إجماعنا،

226: ، ص42جواهر الكًل في شرح شرائع اإلسًل؛ ج 
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شرطية اللوث
ر غير ذلك من النصوص التي قد يتوهم من ظاهرهفا عفدم اعتبفاإلر •

اليهفود اللوث فيها و إن كان المورد في بعضها وجدان القتيل في قلب
ر أو القرية أو نحوهما مما فيه لوث أو كاللوث، لكن ذلك ال يدل علف

هنفا و من. االشتراط علر وجه يخص به عموم الروايات التي سمعتها
اعفا كأن لهم علر ذلك إجم»: أشكل الحال علر األردبيلي حتر قال

.«أو نصا ما اطلعت عليه

230: ، ص42جواهر الكًل في شرح شرائع اإلسًل؛ ج 
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شرطية اللوث
ة قد عرفت في ما تقدم مفا يقفوم بفذلك، مضفافا إلفر معلوميف: قلت•

تعفدد مخالفة القسامة للقواعد المعلومة بكون اليمين علر المفدعر، و
وط األيمان فيها، و جواز حلف اإلنسان إلثبات حق غيره، و عدم سفق
الك، الدعوى بنكول من توجهت عليه اليمين إجماعا علر ما في المس

بل ترد اليمين علر غيره، و غير ذلك،

230: ، ص42جواهر الكًل في شرح شرائع اإلسًل؛ ج 
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شرطية اللوث
غير ذلك، بل و •
لو يعطر النفاس بفأقوالهم السفتبا « »2»( صلر اهلل عليه و آله)عنه •

.«قوم دماء قوم و أموالهم
، مضفافا فالمتجه االقتصار فيها علر المتيقن، خصوصا بعد ما سفمعت•

 بفن إلر ما في الرياض من أن النصوص أكثرها ففي قضفية عبفدا اهلل
و فيها اللوث بال شبهة، المشهورة  سهل 

.مع اختالف في اللفظ252ص 10سنن البيهقي ج ( 2)•

230: ، ص42جواهر الكًل في شرح شرائع اإلسًل؛ ج 
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شرطية اللوث
همفة، و غيرها بين ما مورد األسئلة فيها وجدان القتيل في محفل التو •

ية ال هي كاألولة، و بين مطلقة، و لكن إطالقها لبيان أصفل المشفروع
.ال شبهةلبيان ثبوتها علر اإلطالق، فهو حينئذ من قبيل المجمالت ب

وجد ففي هذا مع أن عدم اعتبار اللوث يستلزم عدم الفرق بين قتيل ي•
سفوق قرية أو محلة أو نحو ذلك من األمثلة اآلتية و قتيل يوجد في
هما بثبوت أو فالة أو جهة، مع أن الفتاوي و النصوص مطبقة بالفرق بين

.القسامة في األول دون الثاني

231: ، ص42جواهر الكًل في شرح شرائع اإلسًل؛ ج 
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شرطية اللوث
هم لفوث لم يكن ألولياء المقتول نفسان يشهدان بذلك، و كان معفان •

و ة، يقال بفتح الالم و تسكين الواو، و هو التهمة الظاهرة، ألن الل وث الق
ون ناقة ذات لوث، اى قو ة، و كأن ه قوة الظن كان عليهم القسامة، خمس
م، ان رجال منهم، يقسمون بالل ه تعالر، ان المدعر عليه قتفل صفاحبه

ل كان القتل عمدا، و ان كان خطأ خمسة و عشرون رجال، يقسمون مث
.ذلك، و ال يراعر فيهم العدالة

ا، و األظهر عندنا ان القسامة خمسون رجال، يقسفمون خمسفين يمينف•
.سواء كان القتل عمدا محضا أو خطأ محضا أو خطأ شبيه العمد

338: ، ص3اللرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج 
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شرطية اللوث
ه هذا مذهب شيخنا المفيد محم د بن النعمان، قفد ذكفره ففي مقنعتفو •
«1».
.فإنه فص ل ذلك« 2»و األو ل مذهب شيخنا أبي جعفر •

•______________________________
.736المقنعة، باب البي نات علر القتل ص ( 1)
.4الخالف كتاب القسامة مسألة ( 2)•

338: ، ص3اللرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج 



71

شرطية اللوث
.ما اخترناه عليه إجماع المسلمينو •
ال و اللوث أيضا عندنا يراعر في األعضاء و األطفراف، ألن القسفامة•

.تكون إل ا إذا كان لوث
ففال و شيخنا ذهب في مبسوطة الر ان الدعوى إذا كانت دون النفس•

.«3»يراعر فيها ان يكون معه لوث 
و هذا قول بعفض المخفالفين، ذكفره ففي هفذا الكتفاب، ألن  معظمفه •

. فروعهم
.223، كتاب القسامة، ص 7المبسوط، ج ( 3)•

338: ، ص3اللرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج 
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شرطية اللوث

إذا كانت الدعوى دون النفس فعنفدنا فيفه قسفامة و عنفدهم الفأما •
بفت قسامة فيها، و ال يراعر أن يكون معه لوث و ال شاهد، ألنه ال يث

بهما في األطراف حكم،
•

223: ، ص7المبلوط في فقه اإلمامية؛ ج 
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اللوث في القلامةشرطية 
رو ينا عن جعفر بن محم د عن : 427/ 2دعائم اإلسالم ( 9)-47715•

عليه و ه صلر اهللٰ  أبيه عن آبائه عن علر  عليهم السالم أن  رسول الل 
ة و آله قضر بالقَسامة و اليمين مع الش اهد الواحد في األمفوال خاصف  

حسفن ال( ك-بفه)لك علر  عليه السالم بالكوففة و قضفر ٰ  قضر بذ
عنفر عليه السالم قال جعفر بن محم د عليه السالم و ال يرضفر بهفا ي
توبة القَسامة لنا عدو  و ال ينكرها لنا ولي  قال و القَسامة حق  و هر مك

يئاأ لك لقتل الن اس بعضهم بعضاأ ثم  لم يكن شٰ  عندنا و لو ال ذ

328: ، ص31جامع أحاديث الشيعة؛ ج 
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اللوث في القلامةشرطية 
و اليمفين المد عر إن ما القَسامة نجاة للن اس و البي نة في الحقوق كل ها علرو •

ه و ه صفلر اهلل عليفٰ  علر المد عر عليه إل ا في الد م خاص ة فان  رسول الل 
األنصار رجلأفا مفنهم فوجفدوه « 1»آله بينما هو جالس بخيبر إذ افتقدت 

رسفول ه إن  فالناأ اليهودي  قتفل صفاحبنا فقفالٰ  قتيلأا فقالوا يا رسول الل 
م أقفدكم ه صلر اهلل عليه و آله أقيموا البي نة رجلين عدلين مفن غيفركٰ  الل 
يعنر بعد أن أنكر ففإن لفم تجفدوا شفاهدين ففأقيموا « 3»به برم ته « 2»

ه ما عنفدنا ٰ  برم ته فقالوا يا رسول الل « 4»قَسامة خمسين رجلأا أقدكم به 
تلوه و شاهد و نكره أن نقسم علر شي ء لم نره قال فتحلف اليهود أن هم ما ق

سول ه هم يهود يحلفون فوداه رٰ  علموا له قاتلأا فقالوا يا رسول الل « 5»ال 
.ه صلر اهلل عليه و آله من عندهٰ  الل 

330: ، ص31جامع أحاديث الشيعة؛ ج 
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اللوث في القلامةشرطية 
اجر دماء المسلمين بالقَسامة لكفر إذا رأى الففالل ه قال إن ما حقن ثم  •

ل و إذا الفاسق فرصة حجزه مخافة القَسامة أن يقتل فيكف  عفن القتف
ال علمنا وجد القتيل بين قوم فعليهم قَسامة خمسين رجلأا ما قتلناه و

« 6»له قاتلأا ثم  يغرمون الد ية إذا وجد قتيلأا بين ظهراني هم 

330: ، ص31جامع أحاديث الشيعة؛ ج 
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اللوث في القلامةشرطية 
ه أوليفاء صلر اهلل عليه و آله إذا لم يكن لطخ يجب أن يُقْسِمَ معيعنر •

ه صفلر اهلل عليفه و آلفالل فه الد م و يستحق ون القَوَد كما قفال رسفول 
لألنصار 

اليهفود ألن  االنصارى  أصيب قتيلأا في قَليب من قلبذلك إن ما قال و •
عود و هو بخيبر و قيل إن ه عبد الل ه بن سهيل خرج هو و محيصة بن س

جهدٍ أصابهما فتفر قا في « 7»ابن عم ه الر خيبر في حاجة و يقال من 
و وجد عبفد حوائط خيبر ليصيبا من الث مار و كان افتراقهما بعد العصر

.ه قتيلأا قبل الل يلٰ  الل 

330: ، ص31جامع أحاديث الشيعة؛ ج 
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اللوث في القلامةشرطية 
لعداوة كانت خيبر دار يهود محضة ال يخالطهم فيها غيرهم و كانت او •

كانت هَذه األسباب أو ما أشبهها « 8»بين األنصار و بينهم ظاهرة فإذا 
لفك و ال بي نفة ٰ  تجب معه القَسفامة و إن لفم يكفن ذ« 9»فهي لطخ 

ا قتلوا فاأليمان علر من وجد القتيل بينهم يقسم منهم خمسون رجلأا م
ه ٰ  و ال علموا قاتلأا ثم  يغرم الجميع الد ية كما جفاء عفن رسفول الفل 

جب معفه صلر اهلل عليه و آله و إذا قال المي ت فالن قتلنر فهو لطخ ت
.القَسامة

330: ، ص31جامع أحاديث الشيعة؛ ج 
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اللوث في القلامةشرطية 
•______________________________

.ك-فقدت(. 1)
.خ ل-أقيدكم(. 2)•

330: ، ص31جامع أحاديث الشيعة؛ ج 
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اللوث في القلامةشرطية 
.أى بجملته(. 3)•
.خ ل-منه(. 4)•
.ك-ما(. 5)•
.ك-خ ل-أظهرهم(. 6)•
.خ ل-في(. 7)•
.خ ل-فإذا كانت هَذه أو ما أشبهها(. 8)•
: طفخسمعت لطخاأ من خبر أى يسيراأ الل -أى رماه به: لطخه بشر (. 9)•

.المنجد-القليل من كل  شي ء

328: ، ص31جامع أحاديث الشيعة؛ ج 
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شرطية اللوث في القلامة
في اللوثاألول •
ة و ال و ال قسامة مع ارتفاع التهمة و للولي إحالف المنكر يمينا واحد•

.يجب التغليظ و لو نكل فعلر ما مضر من القولين
ا كالشاهد و لو واحفدبصدق المدعي أمارة يغلب معها الظن اللوث و •

و كما لو وجد متشحطا بدمه و عنده ذو سال  عليه الفدم أو ففي دار
قوم أو في محله منفردة عن البلد ال يدخلها غير أهلهفا أو ففي صفف

.مقابل للخصم بعد المراماة

207: ، ص4شرائع اإلسًل في ملائل الحًل و الحرال؛ ج 



81

شرطية اللوث في القلامة
و لو وجد في قرية مطروقة أو خلة من خفالل العفرب أو ففي محلفة •

ال لوث و إال فعداوة  فهو منفردة مطروقة و إن انفردت فإن كان هناك 
قربهما لوث ألن االحتمال متحقق هنا و لو وجد بين قريتين فاللوث أل

.إليه و مع التساوي في القرب فهما في اللوث سواء
ه أما من وجد في زحام علر قنطرة أو بئفر أو جسفر أو مصفنع فديتف•

جد علر بيت المال و كذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع و كذا لو و
.في فالة

208: ، ص4شرائع اإلسًل في ملائل الحًل و الحرال؛ ج 
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شرطية اللوث في القلامة
و كفان ال يثبت اللوث بشهادة الصبي و ال الفاسفق و ال الكفافر و لفو •

تففاع مأمونا في نحلته نعم لو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع ار
و المواطاة أو مع ظن ارتفاعها كان لوثا و لفو كفان الجماعفة صفبيانا أ

.كفارا لم يثبت اللوث ما لم يبلغوا حد التواتر
قتيفل و يشترط في اللوث خلوصه عن الشك فلو وجد بالقرب مفن ال•

لفوث ذو سال  متلطخ بالدم مع سبع من شأنه قتفل اإلنسفان بطفل ال
.لتحقق الشك

208: ، ص4شرائع اإلسًل في ملائل الحًل و الحرال؛ ج 
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شرطية اللوث في القلامة
ن لم لو قال الشاهد قتله أحد هذين كان لوثا و لو قال قتل أحد هذيو •

.يكن لوثا و في الفرق تردد
القسفامة و ال يشترط في اللوث وجود أثر القتل علر األشبه و ال في•

.حضور المدعر عليه

208: ، ص4شرائع اإلسًل في ملائل الحًل و الحرال؛ ج 
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شرطية اللوث في القلامة
مسألتان•
للورثفة القسفامة و األولر لو وجد قتيال في دار فيها عبده كفان لوثفا•

.رهنلفائدة التسلط ب  القتل أو النفكاكه بالجناية لو كان هناك

208: ، ص4شرائع اإلسًل في ملائل الحًل و الحرال؛ ج 
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شرطية اللوث في القلامة
دعفواه جاز  إثبات لو ادعر الولي أن واحدا من أهل الدار قتلهالثانية •

يمينه و لفم بالقسامة فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع
الفدار و يثبت اللوث ألن اللوث يتطرق إلر من كان موجودا في تلك

البينة ال يثبت ذلك إال باإلقرار أو 

209: ، ص4شرائع اإلسًل في ملائل الحًل و الحرال؛ ج 
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شرطية اللوث

اللوث

قاأشرط في القسامة مطل

امة ليس شرطاأ في القس
مطلقاأ

شرط في القسامة في
بعض الظروف
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شرطية اللوث

اللوث

قول المشهورقاأشرط في القسامة مطل

امة ليس شرطاأ في القس
مطلقاأ

احتمال المحقق 
األردبيلي

شرط في القسامة في
بعض الظروف

من العناصر الشرطية
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(اللوث)القلامة
في اللوثاألول •
قامفت عنفد الحفاكم علفر صفدق المفدعي *ظنيةو المراد به أمارة •

مع عدم استجماع شرائط القبول، الشاهدين كالشاهد الواحد أو 

نوعية ال شخصية و لذا ال بد أن يقديم الحداكم هدذه األمدارة فدي *•
وده المحكمة لو أنكر المدعى عليه وجود اللوث و الحاكم يعتقد وجد

.أو ادعي المدعي وجوده و الحاكم ينكره
لجندة )و هذا يقتضي وجود جمع مدن العقدًء مدن أصدنات مختلفدة •

.حتى يحكموا بوجود اللوث أو عدمه( التحكيم

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القلامة
كذا لو وجد متشحطا بدمه و عنده ذو سال  عليه الدم و •
وجد كذلك في دار قوم أو في محلة منفردة عفن البلفد ال يفدخلأو •

فيها غير أهلها أو في صف قتال مقابل الخصم بعد المراماة، 
رق عند الحاكم توجب اللوث، من غير فد*ظنيةبالجملة كل أمارة و •

بين األسباب المفيدة للظن، 
ق الموثفوق اللوث بإخبار الصبي المميز المعتمد عليه، و الفاسفيحصل •

.به في إخباره، و الكافر كذلك، و المرأة و نحوهم
.نوعية ال شخصية كما مر*•

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القلامة
ا و اللوث أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كالشاهد و لو واحدو •

وم كما لو وجد متشحطا بدمه و عنده ذو سال  عليه الدم أو في دار ق
ابفل أو في محله منفردة عن البلد ال يدخلها غير أهلها أو في صف مق

.للخصم بعد المراماة

207: ، ص4شرائع اإلسًل في ملائل الحًل و الحرال؛ ج 
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(اللوث)القلامة
[القسامة للمدعي]1مسألة ، القسامةكتاب •

و هدو تهمدة للمددعي عليده -إذا كان مع المدعي للدم لفوث•
ا، و بدئ به في اليمفين يحلفف خمسفين يمينف-ظاهرةبأمارات

د، و و به قال ربيعة، و مالفك، و الليفث بفن سفع. يستحق ما سنذكره
.«1»الشافعي، و أحمد بن حنبل 

 303: ، ص5الخًت، ج 
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(اللوث)القلامة
•______________________________

، و أسففهل 422: 2، و بدايففة المجتهففد 424: 6المدونففة الكبففرى ( 1)
، و 379حفديث 112: 2، و مسند الشافعي 148و 145: 3المدارك 
، و كفايففة 513و 512: ، و السففراج الوهففاج161و 159: 2الففوجيز 
، 220: 8، و حلية العلمفاء 111: 4، و مغني المحتاج 108: 2األخيار 

، و 384: 8، و الهداية 286: 7، و بدائع الصنائع 108: 26و المبسوط 
، و البحر الزخار 627: 6، و حاشية رد المحتار 169: 6تبيين الحقائق 

.188: 7، و نيل األوطار 195: 6

 303: ، ص5الخًت، ج 
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(اللوث)القلامة
ن ففي ال أعتبر اللوث، و ال أراعيه، و ال أجعل اليمي: قال أبو حنيفةو •

.«2»جنبة المدعي 
.«3»إجماع الفرقة و أخبارهم : دليلنا•
: 6، و تبيفين الحقفائق 383: 8، و الهدايفة 286: 7بدائع الصنائع ( 2)•

، و نيففل 221: 8، و حليففة العلمففاء 298: 6، و البحففر الزخففار 169
.188: 7األوطار 

، و 6و 4و 1حديث 360: 7، و الكافي 428: 2دعائم اإلسالم ( 3)•
.661حديث 166: 10، و التهذيب 225حديث 74: 4الفقيه 

 303: ، ص5الخًت، ج 



94

(اللوث)القلامة
.مالسالو روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي عليه •
عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبفي هريفرة أن « 4»و مسلم بن خالد •

: النبي  عليه السالم قال

يه إال البينة على المدعي و اليمين على المدعى عل•
.«1»في القلامة 

 303: ، ص5الخًت، ج 
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(اللوث)القلامة
مسلم بن خالد بن فروة المخزومي، موالهم، أبفو خالفد الزنجفي ( 4)•

. يرهمروى عن زيد بن أسلم و الزهري و ابن جريج و غ. المكي الفقيه
تهفذيب . و عنه ابن وهفب و الشفافعي و ابفن الماجشفون و غيفرهم

.128: 10التهذيب 
: 8، و السفنن الكبفرى 52و 51حديث 217: 4سنن الدارقطني ( 1)•

1721حديث 39: 4، و تلخيص الحبير 190: 7، و نيل األوطار 123
.مع تفاوت يسير في اللفظ فالحظ

 303: ، ص5الخًت، ج 
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(اللوث)القلامة
امة، فوجه الداللة هو أنه جعل اليمين علر من أنكفر، و اسفتثنر القسف•

علر من فإذا ثبت أنها ال تكون. ثبت أنها ال تكون فيها علر من أنكر
.أنكر علم أنها علر من أثبت

 304: ، ص5الخًت، ج 
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(اللوث)القلامة
الرحمن روى الشافعي، عن مالك، عن أبي ليلر بن عبد اهلل بن عبدو •

أنه أخبفره رجفال مفن كبفراء : «2»بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة 
« 5»خرجا الر خيبفر « 4»و محيصة « 3»قومه أن عبد اهلل بن سهل 

أن عبد من جهد أصابهما، فتفرقا في حوائجهما، فأتر محيصة، فأخبر
أنفتم و : لاهلل بن سهل قد قتل و طر  في بئر أو عين، فأتر يهود فقفا

ومفه ففذكر و اهلل ما قتلناه، فأقبل حتر قدم علفر ق: اهلل قتلتموه، قالوا
ن و عبد الرحم-و هو أكبر منه-ذلك لهم فاقبل هو و أخوه حويصة

بفل بن سهل أخو المقتول الر رسفول اهلل صفلر اهلل عليفه و آلفه، فأق
 صفلر اهلل محيصة يتكلم و هو الذي كان يتكلم بخيبر، فقال رسول اهلل

كبر عليه و آله لمحيصة كبر 

 304: ، ص5الخًت، ج 
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(اللوث)القلامة
عفن أبو ليلر بن عبد اهلل بن سهل األنصاري الحفارثي المفدني، روى( 2)•

و أبفو ليلفر: و قال ابفن سفعد. سهل بن أبي حثمة، و عنه مالك بن أنس
عامر بفن اسمه عبد اهلل بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن كعب من بني

: 12تهفذيب التهفذيب . عدي، و هو الذي روى عنه ملك حديث القسفامة
215.

من و عبد اهلل بن سهل بن زيد األنصاري الحارثي، و هو أخو عبد الرح( 3)•
ير في أسد قاله ابن األث. ابن أخي حويصة و محيصة و بسببه كانت القسامة

.179: 3الغابة 
بفن قالفه ا. محيصة بن مسعود الحارثي األنصاري المدني، لفه صفحبة( 4)•

.245: حبان في تاريخ الصحابة
حها النبفي ناحية علر ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام، فت: خيبر( 5)•

.409: 2معجم البلدان . للهجرة8أو 7صلر اهلل عليه و آله سنة 

 304: ، ص5الخًت، ج 
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(اللوث)القلامة
ه، فقفال فتكلم حويصة ثم تكلفم محيصفة بعفد-يريد بذلك السن-•

ؤذنفوا إما أن يدوا صاحبكم و إما أن ي: رسول اهلل صلر اهلل عليه و آله
في ذلفك، بحرب من اهلل؟ فكتب رسول اهلل صلر اهلل عليه و آله إليهم

ليفه و آلفه رسول اهلل صفلر اهلل عفقال .قتلناهإنا و اهلل ما : فكتبوا إليه
أ تحلفففون و : و محيصففة و عبففد الففرحمن بففن سففهل« 1»لحويصففة 

؟قال فتحلف يهود. ال: تستحقون دم صاحبكم؟ قالوا
و حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعفة، أخف( 1)•

: حابةقاله ابن حبان ففي تفاريخ الصف. محيصة بن مسعود، لهما صحبة
78.

 305: ، ص5الخًت، ج 
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(اللوث)القلامة
بعث إلفيهم فوداه النبي عليه السالم من عنده، ف. ليسوا بمسلمين: فقالوا•

تني لقد ركض: بمائة ناقة حمراء حتر إذا دخلت عليهم الدار، قال سهل
.«2»منها ناقة حمراء 

، و 7و 6: 8، و سنن النسفائي 6حديث 1294: 3صحيح مسلم ( 2)•
، و 4521حديث 177: 4، و سنن أبي داود 1حديث 877: 2الموطأ 

، 198: 3، و شر  معاني اآلثار 2677حديث 892: 2سنن ابن ماجة 
، و 76و 75: 11، و المحلفر 90: 6، و االم 117: 8و السنن الكبرى 
.1221: 3، و سبل السالم 389: 4نصب الراية 

 305: ، ص5الخًت، ج 
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(اللوث)القلامة
يد، عن روى سفيان، و الليث بن سعد، و حماد بن زيد، عن يحير بن سعو •

لر بن عبد بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة فذكر نحو حديث أبي لي
أمر لفم : واتحلفون و تستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم، قال: الرحمن و فيه

ود بخمسفين ا فتبرئكم يهف: نشاهده، فكيف نحلف، فقال النبي عليه السالم
الم من عنده كيف نرضر أيمان قوم كفار؟ فوداه النبي عليه الس: يمينا؟ قالوا

«3».
، و سنن الترمذي 2حديث 878: 2، و الموطأ 41: 8صحيح البخاري ( 3)•

، و سفنن 4520حفديث 177: 4، و سنن أبفي داود 1422حديث 30: 4
، و المصنف لعبفد الفرزاق 197: 3، و شر  معاني اآلثار 8-7: 8النسائي 
، و المحلفر 118: 8، و السنن الكبفرى 113: 2، و مسند الشافعي 30: 10
.75و 74: 11

 305: ، ص5الخًت، ج 
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(اللوث)القلامة
دأ أنفه عليفه السفالم ابتف: لنا من حديث الشافعي ثالثة أدلة، أحدهاو •

.فخاطب المدعي باليمين، فثبت أن اليمين عليهم ابتداء
بااليمفان تحلفون و تستحقون فاثبفت االسفتحقاق لهفم: و الثاني قال•

.يئامنهم، و عند أبي حنيفة ال يحلفون و ال يستحقون بأيمانهم ش
نيففة أنه نقلها الر يهود لما لم يحلف المدعون، و عند أبي ح: و الثالث•

.يانليس في االيمان نقل بحال، و هذه األدلة الثالثة من حديث سف

 306: ، ص5الخًت، ج 
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(اللوث)القلامة
ا، و عنفد و هو قوله أ فتبرئكم يهود بخمسفين يمينف: فيه داللة رابعةو •

م أبفرأهم أبي حنيفة إذا حلفت يهود لزمها الضمان، و النبي عليه السال
.باليمين

مفين، و الي: يجب علر المدعر عليه في القسامة شيئان: قال الطحاوي•
.«1»الدية جميعا 

.201: 3انظر شر  معاني اآلثار ( 1)•

 306: ، ص5الخًت، ج 
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