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(اللوث)القسامة
في اللوثاألول •
قامت  ننتا الكتاعل نلتق اتاد المتاني *ظنيةو المراد به أمارة •

مع نام استجماع شرائط القبول، الشاهاين عالشاها الواحا أو 

نوعية ال شخصية و لذا ال بد أن يقيي  الحياك  هيذأل ارمياي  في  *•
ودأل المحكمة لو أنكر المدعى عليه وجود اللوث و الحاك  يعتقد وجي

.أو ادع  المدع  وجودأل و الحاك  ينكرأل
لجنية )و هذا يقتض  وجود جمع مي  العقي م مي  أفينات مختلفية •

.حتى يحكموا بوجود اللوث أو عدمه( التحكي 

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
عذا لو وجا متشكطا بامه و نناه ذو سالح نليه الام و •
وجا عذلك في دار قوم أو في مكلة منفردة نتن البلتا ي يتا  أو •

فيها غير أهلها أو في اف قتال مقاب  الخصل بعا المراماة، 
رق عند الحاك  توجب اللوث، م  غير في*ظنيةبالجملة كل أماي  و •

بي  ارسباب المفيد  للظ ، 
ق الموثتود اللوث بإ بار الصبي المميز المعتما نليه، و الفاسفيكص  •

.به في إ باره، و الكافر عذلك، و المرأة و نكوهل
.نوعية ال شخصية كما مر*•

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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المقصد الثان  ف  كمية القسامة
الثاني في عمية القسامةالمقصا •
ون و هي في العما  مسون يمينا، و في الخطأ و شبهه  مس و نشتر•

.نلق األاح

528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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القسامةمقداي ع  إن نقصوا 
إن و إن عان له قوم بلغ مقاار القسامة حلف ع  واحا يمينا1مسألة •

ان و لتو عت،*القستامةنقصوا ننه عررت نليهل األيمان حتق يكملوا 
 مسة و القوم أعثر فهل مختارون في تعيين  مسين منهل في العما و

.نشرين في غيره

ا في  ارحوط عدم تحقق القسامة إال بقوم بلغ مقدايها فلو نقصيو*•
.قسامة

528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو ل  يك  للمدع  قسامة
عضا لو لل يكن للماني قسامة أو عان و لكن امتنعوا عال أو ب2مسألة •

مة، و من يوافقه إن عان، و عرر نليهل حتق تتل القساو حلف الماني
*.العادلو لل يوافقه أحا عرر نليه حتق يأتي بتمام 

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

528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو كان العدد ناقصا
إن عتان لو عان العاد ناقصا فه  يجب التوزيع نليهل بالستوية فت3مسألة •

يكلف ع  مرة و يتل ولتي التام، أو نادهل نشرة يكلف ع  واحا  مسة
أي نكتو النقيصة، أولهل الخيرة بعا يمين ع  واحا، فلهل التوزيتع بيتنهل بت
ان فتي شاءوا؟ ي يبعا األ ير و إن عان األولق التوزيع بالسوية، نعل لو عت

ر واحاا فلهل التوزيع عسر عما إذا عان نادهل سبعة فبعا التوزيع بقي الكس
صتة الخيرة، و األولق حلف ولي الام في المفترو،، بت  لتو قيت  إن النقي

عة فالبتاقي مطلقا نلق ولي الام أو أوليائه فليس ببعيا، فإذا عان العاد تست
اء عسر فهل  مسة يكلفها الولي أو األولياء، فإن عان في التوزيع بين األولي

س هتذا بالخيار، و لو وقع فيهل تشاح فال يبعا الرجوع إلتق القرنتة، و لتي
.*نكوي

ة اال ال تتحقيق قسيامقد ظهر حكمه مي  المسيألتي  السيابقتي  و أنيه *•
.بتحقق العدد

528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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ثالوايهل يعتبر ف  القسامة أن تكون م  
ه  يعتبر في القسامة أن تكتون متن التوارث فعتال أو فتي4مسألة •

يكفتي عونهتا متن قبيلتة أو طبقات اإلرث و لو لل تكن وارثتا فعتال
تبتار الماني و نشيرته نرفا و إن لل تكن من أقربائه؟ الظاهر نام ان
فتراد الوراثة فعال، نعل الظاهر انتبار ذلك في الماني، و أما ستائر األ

ألظهتر أن فايعتفاء بكونهل من القبيلة و العشتيرة غيتر بعيتا، لكتن ا
*أقربائهيكونوا من أه  الرج  و 

األقوي نام اشتراط شي ء فيها ستو  الموافقتة للمتا ني و نلمته*•
.بصاور القت  من الما نق نليه

529-528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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ثالوايهل يعتبر ف  القسامة أن تكون م  
عتبر فيه و الظاهر انتبار الرجولية في القسامة، و أما في الماني فال ت، •

، و مع نام العاد متن الرجتال ففتي عفايتة و إن كانت أحد المدعي 
ع تأم  و إشكال، فال با من التكترار بتين الرجتال، و متحلف  النساء 

النساء الفقا يكلف الماني تمام العاد و لو عان من 

529-528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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واحدأكثر م  المدعى عليهالمدع  أو لو كان 

لو عان الماني أعثر متن واحتا فالظتاهر عفايتة  مستين 5مسألة . •
ستامة و قسامة، و أما لو عان المانق نليه أعثر ففي عفاية  مستين ق

-نامها إشكال، و األوجه تعاد القسامة حسب تعتاد المتانق نليته
د  فلو عان اثنين يكلف ع  منهما متع قومته  مستين قستامة نلتق ر

*وجتهو إن عان ايعتفاء بالخمستين ي يخلتو متن -دنو  الماني
.لكن األول أوجه

.بل هو ارقوى و ارول خ ت اإلحتياط فاروجه تركه* •

529: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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الحلفيد 
لو لل يكلف الماني أو هو و نشيرته فلته أن يترد الكلتف 6مسألة •

أيضا  مسون قستامة، فليكضتر متن قومته فعليه نلق المانق نليه
وا أقت   مسين يشهاون ببراءته، و حلف ع  واحا ببراءته، و لو عتان
براءته من الخمسين عررت نليهل األيمان حتق يكملوا العاد، و حكل ب

قصااا و دية، و إن لل يكن له قسامة من قومه يكلف هتو  مستين
قستامة يمينا، فإذا حلف حكل ببراءته قصااا و دية، و إن لل تكن له

ق و نك  نن اليمين ألزم بالغرامتة، و ي يترد  فتي المقتام اليمتين نلت
.الطرف

530: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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تثبت القسامة ف  ارعضام مع اللوث
تثب  القسامة في األنضاء مع اللوث،7مسألة •
متا و ه  القسامة فيها  مسون في العما و  مس و نشرون فتي غيتره في•

يمينتا فتي بلغ  الجناية الاية عاألنف و الذعر و إي فبنسبتها من  مستين
يتة العما و  مس و نشرين في الخطأ و شبهه أو ستة أيمتان فيمتا فيته د

النفس و بكسابه من الس  فيما فيه دون الاية؟
رجت  األحوط هو األول، و األشبه هو الثاني، و نليه ففي اليا الواحاة أو ال•

نتتان و الواحاة و ع  ما فيه نصف الاية ثالث أيمان، و فيمتا فيته ثلثهتا اث
، فكينئتذ إذ ي تكسر اليمتين. هكذا و إن عان عسر في اليمين أعم  بيمين

الم في اإلابع الواحاة يمين واحاة، و عذا في األنملة الواحاة، و عتذا الكت
يمين بفي الجرح، فيجزي الس  بكسب النسبة و في الكسر يكم  

530: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يشترط ف  القسامة عل  الحالف
يكون حلفه نن جتزم و و الكالف،يشترط في القسامة نلل 8مسألة •

.نلل، و ي يكفي الظن

 531: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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 هل تقبل قسامة الكافر على دعواأل على المسل

و متاه  تقب  قسامة الكافر نلق دنواه نلق المسلل في الع9مسألة •
.*القبولالخطأ في النفس و غيرها؟ فيه  الف، و الوجه نام 

.األقو  قبولها* •

 531: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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هاال بد ف  اليمي  م  ذكر قيود يخرج الموضوع و مويد الحلف ع  اإلب

ي با في اليمين من ذعر قيتود يخترا الموعتوع و متورد10مسألة •
ذعر القات  و المقتتول و نستبهما و من الكلف نن اإلبهام و ايحتمال

ه نمتاا وافهما بما يزي  اإلبهام و ايحتمال، و ذعر نوع القت  من عون
.يودأو  طأ أو شبه نما، و ذعر اينفراد أو الشرعة و نكو ذلك من الق

 531: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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بالقسامةيثبت 
الثالث في أحكامهاالمقصا •
ق القاتت  الاية نلتو العما،يثب  القصاص بالقسامة في قت  1مسألة •

في الخطأ شبيه العما، و نلق العاقلة في الخطأ المكض، 
يتر تثب  في الخطأ المكض نلتق القاتت  ي العاقلتة، و هتو غ: قي و •

.*مرعي

.بل هو الصحيح على ارقوي*•

531: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو ادعى على اثني  و له على أحدهما لوث
ق ذي لو ادنق نلق اثنين و له نلق أحاهما لوث فبالنسبة إل2مسألة •

سبة إلتق الككل عما تقام من إثباته بخمسين قسامة، و بالنعان اللوث
ه و ي غيره عان  الانو  عسائر الاناوي، و اليمين نلق المانق نليت

عليى إن يد اليميي قسامة، فلو حلف سقط  دنواه بالنسبة إليته، و 
، *حلفالمدع  

ين هذا الكلف ي يا   في الخمسين، ب  ي با في اللوث من  مسو •
.غير هذا الكلف نلق األقو 

نها فيه نظر و إشكال، رن حلف المدع  ال قيمة لها ف  الجزام و م*•
!القصاص ف  وجه له و إن أفتى به جل الفقهام بل لعل كله  

531: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قتلاللو أياد 
د نليته لو أراد قت  ذي اللوث بعا الثبوت نليه بالقسامة يتر3مسألة •

نصف ديته، 
ليته و أراد قتلته يترد ن*المردودةعذا لو ثب  نلق اآل ر باليمين و •

.الاية نصف 
يميي  ن قد مر اإلشكال فيه ف  التعليق على المسيألة السيابقة و أ*•

.القصاصالمدع  ال قيمة لها ف  الجزام و منها 

531: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو كان لوث و بعض اروليام غائب و يفع الحاضر الدعوى إلى الحاك 

  لو عان لوث و بعض األولياء غائب و رفع الكاعتر التانو4مسألة •
كلفته يطالبه  مسين قسامة، و مع الفقتا يدنواه،و إلق الكاعل تسمع 

يثبت   مسين يمينا في العما، و في غيره نصفها حسب ما نرف ، و
،داحقه، و لل يجب انتظار سائر األولياء، و له ايستيفاء و لو قو

 532: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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لو كان لوث و بعض اروليام غائب و يفع الحاضر الدعوى إلى الحاك 

يبه، فتإذا ثل لو حضر الغائب و أراد استيفاء حقه قالوا حلف بقار نص•
لث و عان واحاا ففي العما  مس و نشرون، و إن عان اثنين فلك  ث

هكذا، و في الكسور يجبر بواحاة 
، *يمينهيكتم  ثبوت حق الغائب بقسامة الكاعر أو و •
الغائب بهتا و يكتم  التفصي  بين قسامة الكاعر فيقال بثبوت حقو •

ها، يمينه  مسين يمينا مع فقا القسامة فيقال بعام ثبوته ب

.هذا هو القول الكق*•

 532: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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لو كان لوث و بعض اروليام غائب و يفع الحاضر الدعوى إلى الحاك 

ة، و مع يكتم  ثبوت حق الغائب بضل يمين واحاة إلق ناد القسامو •
فقاها و يمين الكاعر عل حصته من األيمان، 

قتاها يكتم  نام ثبوت دنو  الغائب إي بخمسين قسامة، و متع فو •
و يكلف  مسين يمينا عالكاعر، و لو عان الغائتب أزيتا متن واحتا
، ادنق الجميع عفاهل  مسين قسامة أو  مسين يمينا من جميعهل

نه، ايحتمايت األ ير سيما إذا ثب  حقه بخمسين يمينا مأقو  •
.*األولياءيأتي ايحتمايت مع قصور بعض و •
ع إليى ككونه  مجنوني  أو غير بالغي  و وليه  غير حاضر فيرجي*•

.نفس المسألة

 532: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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لو كذّب أحد الوليي  فاحبه
ا إذا لو عذ ب أحا الوليين ااحبه لل يقاح فتي اللتوث فيمت5مسألة •

عان  أمارات نلق القت ،
نعل ي يبعا القاح إذا عتان اللتوث بشتاها واحتا متثال، و المقامتات •

.مختلفة

 532: ، ص2تحرير الوسيلة، ج 
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لو كذّب أحد الوليي  فاحبه
[ه  يقاح التكذيب في اللوث]15مسألة •
إذا قت  رج ، و هناك لوث، و له وليان أ وان أو ابنان، فادنق أحتا •

قتاح الوليين أن هذا قت  أبي، و عذبه اآل ر و قال ما قتله هذا، فتال ي
.هذا التكذيب في اللوث

:قوينو للشافعي فيه •

. مث  ما قلناه، و هو ا تيار المزني: أحاهما•
.«3»، و هو الصكيح نناهل يقاح:و اآل ر•

315: ، ص5الخ ت؛ ج 
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لو كذّب أحد الوليي  فاحبه
ذيب أثر فيته أنه قا ثب  اللوث قب  التكذيب، فمن قال أن التك: دليلنا•

.فعليه الايلة
ا لل يستقط و أيضا فبثبوت اللوث ثب  حق للوليين، فاذا عذب أحاهم•

.حق اآل ر
و أيضا فإن اليمين مع اللوث فتي التاماء عتاليمين متع الشتاها فتي•

األموال، و لو أن أحا ايبنين ادنق ماي ألبيه، فأقام شتاهاا واحتاا و 
فتي عذبه أ وه، و قال ي حق ألبينا نلق هذا، لل يقاح هذا التكتذيب

ث، ي يقاح التكذيب في اللوفكذلك .يكلفهشاها أ يه، و عان له أن 
.و له أن يكلف

315: ، ص5الخ ت؛ ج 
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لو كذّب أحد الوليي  فاحبه
و اتغيرا أو عبيترينعبيترا قت  رج  و هناك لوث و  لف ابنينإذا •

بته حاعرا و غائبا أو عبيرين حاعرين، فتادنق القتت  أحتاهما و عذ
الصتغير، ما قت  هذا أبانا، عان للكبير أن يكلف قب  بلوغ: أ وه، فقال

.و للكاعر أن يكلف قب  قاوم الغائب
، هت  و أما المكذب فه  له أن يكلف أم ي؟ ا تلفوا في هذا التكذيب•

ن يقاح في اللوث أم ي؟ نلق قولين أحتاهما ي يقتاح فيته، و يكتو
سقط تكذيب أ يه ساقطا، و قال آ رون يقاح في اللوث، فعلق هذا ي

.اللوث، و يكون دنو  دم بال لوث

233: ، ص7المبسوط ف  فقه اإلمامية؛ ج 
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لو كذّب أحد الوليي  فاحبه
ث، و قال يقاح في اللوث فال عالم، و من قال ي يقاح فتي اللتوفمن •

اعتر هو األقو  نناي قال يكون المكذب عالكبير مع الصتغير، و الك
.مع الغائب، فلك  واحا منهما أن يكلف

يمينا ألن فإذا ثب  أن له أن يكلف فال يثب  له حق بأق  من  مسين•
ي القستامة القسامة ي يفتتح بأق  من  مسين يمينا و عان الخمسون ف

ينتا عاليمين الواحاة في األموال، ثل ثب  أنه لو ادنق متاي حلتف يم
واحاة، فوجب أن يقسل ههنا  مسين يمينا فإذا حلف هتذا  مستين

و أراد أن يمينا و أ ذ نصيبه من الاية ثل عبر الصغير أو قتام الغائتب
؟يطالب بكقه حلف و استكق، و عل يكلف

233: ، ص7المبسوط ف  فقه اإلمامية؛ ج 
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لو كذّب أحد الوليي  فاحبه
ا عمتا قال يكلف ع  واحا  مسين يمينا حلف هذا  مسين يمينفمن •

ذا لو عان عبيرا معه، و من قال يكلف الك   مستين يمينتا حلتف هت
   مسا و نشرين يمينا عما لو عان حاعرا معه، و قيت  يكلتف الكت
ألنته  مسين يمينا و يفارد األول حين قلنا يكلتف  مستين يمينتا

ام ثالتث و افتتح القسامة، فلهذا لل يقب  منه إي  مسين يمينا، و إذا ق
.رابع و أعثر فعلق هذا المنهاا

 234: ، ص7المبسوط ف  فقه اإلمامية، ج 
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لو كذّب أحد الوليي  فاحبه
[السادس]•
هتر تكاذب الورثة ه  يبط  اللوث؟ إشكال ينشأ من أن  الما ني ظ: و•

بتاين عما لو أقتام شتاهاا-معه الترجيح فال يضر  فيه تكذيب اآل ر
و ل ، و من ععف الظن  بالتكذيب، و األ-حلف و إن أنكر اآل ر الاين

.أقو 
قتله نمرو: قتله زيا و آ ر ي أنرفه، و قال آ ر: أم ا لو قال أحاهما•

ذا معتي ن و آ ر ي أنرفه، فال تكاذب، ثل  معي ن زيا يطالبه بالربع، و ع
.نمرو

617: ، ص3قواعد ارحكام ف  معرفة الح ل و الحرام؛ ج 
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لو كذّب أحد الوليي  فاحبه
ب  هذا مع آ ر، فإن : قتله هذا وحاه، و قال الثاني: لو قال أحاهماو •

تكق  قلنا بعام اإلبطال مع التكاذب، حلف األو ل نلق ال ذي ني نه و است
.عنصف الاية، و حلف الثاني نليهما و استكق  نلق ع   واحا الرب

ئذ سقوط و إن قلنا باإلبطال حص  التكاذب في النصف، و احتم  حين•
 الربتع حكمه بالكل ي ة و نامه، فيكلف األو ل نلق ال ذي ني نه و استكق 
ذيب و يكلف اآل ر نليه و يأ ذ الربع، و ي يكلف نلق اآل ر، لتكت

.اآل ر له

617: ، ص3قواعد ارحكام ف  معرفة الح ل و الحرام؛ ج 
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لو كذّب أحد الوليي  فاحبه
أ متن تكاذب الورثة ه  يبط  اللوث؟ إشكال، ينش»: رحمه الل هقوله •

ا لو أقام أن  الماني ظهر معه الترجيح فال يضر  فيه تكذيب اآل ر، عم
شاهاا واحاا باين حلف و إن أنكر اآل ر الاين، و من عتعف الظتن  

.«بالتكذيب، و األو ل أقو 
وجه القو ة ان  مطلق تكذيب الانو  غير قتادح، لوجتوده فتي: أقول•

ون تكذيب الما نق نليه، فإن ه أيضا مكذب للشاها متن غيتر أن يكت
.ذلك قادحا، و ان ما القادح لو عذب الشاها مثله

711: ، ص3ج ؛ (عميدى)القواعدكنز الفوائد ف  حل مشك ت 
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لو كذّب أحد الوليي  فاحبه
.أقو ( إلق قوله)تكاذب الورثة : قاس الل ه سرهقال •
وجه القوة ان ع  واحتا متن التوارث لته حتق ي يستقطه : أقول( 3)•

تكذيب اآل ر عما في سائر الاناوي 

612: ، ص4إيضاح الفوائد ف  شرح مشك ت القواعد؛ ج 
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لو كذّب أحد الوليي  فاحبه
احتا اللوث ديلة تنق  اليمين التق جنبته المتانق فتكتذيب( ين)و •

نتا الوارثين ي يمنع اآل ر من اليمين عما لو ادنتق احتا التوارثين دي
ب ي يمنعته تكتذي-للموروث فأقام نليه شاهاا واحاا و عذبه اآل ر

شاهاهاآل ر من اليمين مع 
لكاعر لو عان احا الوارثين اغيرا أو غائبا عان للمكلف أو ل( ينه)و •

ان يكلف مع احتمال التكذيب من اآل ر ننا بلوغه أو حضوره 

612: ، ص4إيضاح الفوائد ف  شرح مشك ت القواعد؛ ج 



39

لو كذّب أحد الوليي  فاحبه
ذلك شهادة الشاها مكققة حجة في نفسها و اللوث ليس عت( ي يقال)•

ئب لتل ب  هو ظن مرجح و تكذيب اآل ر يبط  الظن، و الصغير و الغا
زم الظن احتماله ي يجالتكذيب،و يوجا فيه السبب الجازم للظن و هو 

613: ، ص4إيضاح الفوائد ف  شرح مشك ت القواعد؛ ج 
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لو كذّب أحد الوليي  فاحبه
رع الشاها الواحا أيضا يفيا الظتن و اللتوث جعلته الشتا( ألنا نقول)•

مبطت  حجة لنق  اليمين فكجته مقطونة و ي نسلل ان تكذيب اآل ر
المسقط للكجة الشرنية ما جعله الشتارع مانعتا لهتا و ي( ين)للظن 

جعلته نص هنا و لو عان التكذيب مانعا لزم انتبار العلل أو الظن الذي
نتق التجري نلتق التاماء مب( ألن)الشارع مقامه بسبب شرني مقامة 

بت  نلق ايحتياط التام و لل يكص  فتي طترف الصتبي أو الغائتب ق
.بلوغه أو حضوره

ه نتاي أو ظاهر عالم المصنف انه ي فرد في المكذب بين عون( تنبيه)•
.فاسقا

613: ، ص4إيضاح الفوائد ف  شرح مشك ت القواعد؛ ج 



2925269: دورنگار2907520-21: تلفن10پالك –14عوچه –متري گلستان 20بلوار امين –قل 
islamquest.com – ravaqhekmat.ir


