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524: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 



4

القسامة

ي القسامة فالبحث في
مقاصد

اللوث
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القسامة أحكام
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القسامة

ي القسامة فالبحث في
مقاصد

اللوث

كمية القسامة

نافي العمد خمسون يمي

في الخطأ و شبهه خمس
و عشرون 

القسامة أحكام
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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 
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(اللوث)القسامة
في اللوثاألول •
اهد و المراد به أمارة ظنية قامت عند الحاكم على 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 سالح  علياله الالدم أو وجالد و •

يالر كذلك في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد ال يدخل فيهالا  
أهلها أو في صف قتال مقابل الخصم بعد المراماة، 

ق بين بالجملة كل أمارة ظنية عند الحاكم توجب اللوث، من  ير فرو •
يال  المعتمالد األسباب المفيدة للظن، فيحصل اللوث بإخبار الصبي المم

رأة و عليه، و الفاسق الموثوق به في إخباره، و الكالافر كالذلك، و المال
.نحوهم

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
لو وجد في قرية مطروقة فيها اإليالاب و الالذهاب أو محلالة 1مسألة •

فح لالوث إال إذا كانالت هنالاد عالداوة فيثبالت 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 إحالداهما عالداو•

أبعد فاللوث فيها و إن كانت 

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
 يَكُالنْ بَابُ ثُبُوتِ الْقَسَامَةِ فِي الْقَتْلِ مَعَ التُّهَمَةِ وَ اللَّوْثِ إِذَا لَالم9ْ« 4»•

امَةأ أَنَّ الْمُالدَّعَى عَلَيْالهِ قَتَلَالهُ فَ ينَ قَسالَ تَثْبُالتُ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَيُقِيمُ خَمْسالِ
 خَمْسِينَ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَ الدِّيَةُ فِي الْخَطَإِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

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

مَالا إِذَا لِكَيْ-إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاأ لِلنَّالا ِ: أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
افَ خَال-أَوْ يَغْتَالَ رَجُلأا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ-أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلأا

.ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ
.5181-101-4الفقيه -(5)•

151: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 



12

(اللوث)القسامة
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَالنْ أَبِيالهِ « 6»-35361-2•

: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِالي عَبْالدِ اللَّالهِ ع قَالالَ
وَ -دَنَافَقَالَ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْ-سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ كَيْفَ كَانَتْ

امَةُ وَ إِنَّمَا ا-لَقَتَلَ النَّا ُ بَعْضُهُمْ بَعْضاأ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌذَلِكَ لَوْ لَا لْقَسالَ
.نَجَاةٌ لِلنَّا ِ

.1-360-7الكافي -(6)•

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

حُقُالوقُ الْ-سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ: بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
لالدَّمِ وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْالهِ إِلَّالا فِالي ا-كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي

رُ رَجُلأالا 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 أُقِيالدُهُ أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ  َيْرِكُ-رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِينَفَقَالَ •

ينَ رَجُ-فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ-بِرُمَّتِهِ« 3» لأالا فَأَقِيمُوا قَسَامَةَ خَمْسالِ
 إِنَّالا وَ-فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ  َيْرِنَالا-أُقِيدُهُ بِرُمَّتِهِ

لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ 

-و فالي الكالافي"هالام  المخطالو "أقده-في علل الشرائع-(3)•
.أقيدوه

152: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
لِمِينَ « 4»-اللَّالهِ صرَسُولُ *فَوَدَاهُ• وَ قَالالَ إِنَّمَالا حُقِالنَ دِمَالاءُ الْمُسالْ

ةأ مِالنْ عَالدُوِّهِ-بِالْقَسَامَةِ قُ فُرْصالَ حَجَال َهُ -لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسالِ
-عَلَيْهِوَ إِلَّا حَلَّفَ الْمُدَّعَى-مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ

ةَ إِذَا وَ إِلَّا أُ ْرِمُوا 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)القسامة
دُوقُ فِالي « 5»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ • وَ رَوَاهُ الصالَّ

يْنِ عَالنِ ا بْالنِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسالَ
.«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 عَالنْ مُحَمَّالدِ بْالنِ عَبْالدِ « 1»-35363-4• وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشالْ

نْ أَبِي عَبْالدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَ
-مْإِنَّ اللَّهَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِالهِ فِالي أَمْالوَالِكُ: اللَّهِ ع قَالَ

وَ الْيَمِالينَ عَلَالى الْمُالدَّعَى-حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُالدَّعِي
وَ الْيَمِيَن -عَلَيْهِ« 2»وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى -عَلَيْهِ

.عَلَى مَنِ ادَّعَى لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

.من ادعي-في المصدر-(2)•

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

.«3»عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ 

 153: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ « 4»-35364-5•
بٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّا ِ وَ الْهَيْثَمِ جَمِيعاأ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُو

ي إِذَا وُجِدَ رَجُاللٌ مَقْتُالولٌ فِال: عَلِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
 أَبَالوْا أَنْ فَالإِنْ-حَلَفُوا جَمِيعاأ مَا قَتَلُوهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلأا-قَبِيلَةِ قَوْمٍ
عِ الْقَبِيلَالةِ بَيْنَ جَمِي-أُ ْرِمُوا 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 زِيَالادٍ « 5»-35365-6•

يَ اللَّالهُ عَنْالهُ إِذَا لَالمْ يُقِالمِ : عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقَالوْمُ « 6»كَانَ أَبِي رَضالِ
-ينَ قَتَلُالوهُوَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِ-الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ-الْمُدَّعُونَ

لِمْنَالا لَالهُ مَا قَتَلْنَالاهُ وَ لَالا عَ-حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناأ بِاللَّهِ
يٍّ ذَلِالكَ إِذَا قُتِاللَ فِالي حَال-ثُمَّ يُؤَدِّي الدِّيَةَ إِلَى أَوْلِيَالاءِ الْقَتِياللِ-قَاتِلأا
ى فَدِيَتُالهُ تُالدْفَعُ إِلَال-فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَالةٍ-وَاحِدٍ

.أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

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

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

153: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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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)•

153: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 



23

(اللوث)القسامة
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِالي« 1»-35366-7•

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

.«3»مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ •

154: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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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 عَبْالدِ اللَّالهِ ع قَال
هُمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَاللَ النَّالا ُ بَعْ-سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ ضالُ

.بِهِ النَّا ُ« 5»وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْ ٌ يُحَا ُ -بَعْضاأ وَ لَمْ يَكُنْ شَيْ ءٌ

154: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَالنْ مُحَمَّالدِ بْالنِ « 6»-35368-9•
دِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَالنْ يُالونُسَ بْالنِ عَبْال
عَ تِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُالولُ إِنَّمَالا وُضالِ

دُوَّهُ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَال-الْقَسَامَةُ لِعِلَّةِ الْحَوْ ِ يُحْتَا ُ عَلَى النَّا ِ
.فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ

154: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلاَلى ذَلِالكَ : 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)•
.يحتا -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 الْقَسَامَةِ 
3الْقَسَامَةِ بَابُ •
رٍ عَنْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِي5175•

غَيْرِ مَالا اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَدَ وَ تَعَالَى حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِعَبْدِ أَبِي
مِالينَ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَ

عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَالنِ ادَّعَالى وَ
1الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ 

99-98: ، ص4من ال يحضره الفقيه؛ ج 
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بَابُ الْقَسَامَةِ 
وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالالَ قَالالَ أَبُالو5176•

يلِ يُوجَدُ عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مَعَهُ عَنِ الْقَتِ
اقِيَةٍ مِالنْ  ارُ رَجُلأالا فِالي سالَ فِي أَرْضِ الْقَوْمِ وَحْدَهُمْ فَقُلْتُ وَجَدَ الْأَنْصالَ

ولُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْيَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا فَقَالالَ لَهُالمْ ر2َسَوَاقِي خَيْبَرَ  سالُ
مُ اللَّهِ ص لَكُمْ بَيِّنَةٌ فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ كَ يْالفَ نُقْسالِ

مُونَ عَ ارُ يُقْسالِ مُونَ قَالَالتِ الْأَنْصالَ لَالى عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَقَالَ فَالْيَهُودُ يُقْسالِ
تَ لَوْ لَالمْ صَاحِبِنَا قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَ فَرَأَيْ

ولُ اللَّالهِ ص لَالوْ  لَالمْ يُؤَدِّهِ النَّبِيُّ ص قَالَ قُلْتُ لَا نَقُولُ لِمَا قَدْ صَنَعَ رَسالُ
3يَصْنَعْهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَى مَنِ الْقَسَامَةُ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ 

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

قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ جَالِسالاأ مَالعَ قَالوْمٍ اللَّهِ ع
فَادُّعِيَ 2أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى 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 الْقَسَامَةِ 
ا وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَال5178•

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 الْقَسَامَةِ 
يرٍ وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْ َةَ عَنْ أَبِي بَص5179ِ•

نْ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا فَقَالالَ كَالانَ مِال
ارِ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا كَانَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِالنَ الْ أَنْصالَ
ا فَجَاءَتِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاأ فِي دَمِهِ قَتِيلأ
 صَاحِبَنَا الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ

لَ اللَّالهِ أَ عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا يَا رَسُوخَمْسُونَ رَجُلًا فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ •
دِّقُ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَ نْ يُصالَ

الْيَهُودَ 

 100: ، ص4من ال يحضره الفقيه؛ ج 
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بَابُ الْقَسَامَةِ 
لَّهَ عَ َّ وَ أَنَا إِذاأ أَدِي صَاحِبَكُمْ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهَا قَالَ إِنَّ الفَقَالَ •

يمِالهِ جَلَّ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّا ِ لِتَعْظِ
الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلأا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِالكَ 

عَى عَلَيْهِ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّ
دَّعِي أَنَّهُمْ قَتَلُوا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى مُالادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ الدَّمَ فَإِذَا •

ونَ أَنَّ يَحْلِفُاليَجِي ءَ بِخَمْسِينَ الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ 
وْا عَنْهُ وَ إِنْ فُلَاناأ قَتَلَ فُلَاناأ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَ

لْمُدَّعَىشَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى ا

 100: ، ص4من ال يحضره الفقيه؛ ج 
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بَابُ الْقَسَامَةِ 
إِنْ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلأالا فَالخَمْسُونَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ •

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

1مُسْلِمٍ 

 101: ، ص4من ال يحضره الفقيه؛ ج 
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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 يُقَا ُ بَيْنَهُمَا فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ إِلَيْهِ أَقْرَبَ ضُ

 101: ، ص4من ال يحضره الفقيه؛ ج 



35

بَابُ الْقَسَامَةِ 

امَةُ 5181• وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالالَ إِنَّمَالا جُعِلَالتِ الْقَسالَ
 رَجُلأالا احْتِيَاطاأ لِلنَّا ِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلأالا أَوْ يَغْتَالالَ

3حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ 

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

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

.يخفىكما الليس ذلك بواضح و ال صريح في اشتراطه نحو ذلك، و 
ه مع انه ال لوث، و ال قسامة فيما ذكره فيه، بل رواه عالن رسالول الل ال•

.صل ى 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 المغالرب، و القليب بئر تحفر فينقلب ترابها قبل ان تطوى ك[ 1]*•

كانالت القليب عند العرب البئر العادية القديمة مطوية: و عن األزهري
(.مجمع البحرين)أو  ير 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 ربمال: عن ابن األثير أن القسامة جاهلية و أقرهالا اإلسالحم، و قياللو •

( هصلى اهلل عليه و آلال)أنها من وضع رسول اهلل « 1»يظهر من أخبارنا 
ه المحتمالل قراءتال« من قبل»المشتمل على لفظ « 2»و ستسمع الخبر 

.على 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 ال الم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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شرطية اللوث
لالى و هو لغة القوة أو من التلوث، و هو التلطخ، و ع: في اللوثاألول •

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

.اعتباره عندنا فيها
من  ير فرق بين الالنفس و األعضالاء و إن حكالى عالن الشاليخ فالي •

ن أنه وقالع عدم اعتباره في الثاني، لكن لم نتحققه، لما قيل مالمبسو   
رائر فيه بعض العبارات الموهمة لذلك على لسان العامة، بل عالن السال

أن عليه في النفس إجماع المسلمين و في األعضاء إجماعنا،

226: ، ص42جواهر ال الم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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شرطية اللوث
ر  ير ذلك من النصوص التي قد يتوهم من ظاهرهالا عالدم اعتبالاإلى •

اليهالود اللوث فيها و إن كان المورد في بعضها وجدان القتيل في قلب
ى أو القرية أو نحوهما مما فيه لوث أو كاللوث، لكن ذلك ال يدل علال

هنالا و من. االشترا  على وجه يخص به عموم الروايات التي سمعتها
اعالا كأن لهم على ذلك إجم»: أشكل الحال على األردبيلي حتى قال

.«أو نصا ما اطلعت عليه

230: ، ص42جواهر ال الم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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شرطية اللوث
ة قد عرفت في ما تقدم مالا يقالوم بالذلك، مضالافا إلالى معلوميال: قلت•

تعالدد مخالفة القسامة للقواعد المعلومة بكون اليمين على المالدعى، و
و  األيمان فيها، و جواز حلف اإلنسان إلثبات حق  يره، و عدم سالق
الك، الدعوى بنكول من توجهت عليه اليمين إجماعا على ما في المس

بل ترد اليمين على  يره، و  ير ذلك،

230: ، ص42جواهر ال الم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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شرطية اللوث
 ير ذلك، بل و •
لو يعطى النالا  بالأقوالهم السالتبا « »2»( صلى اهلل عليه و آله)عنه •

.«قوم دماء قوم و أموالهم
، مضالافا فالمتجه االقتصار فيها على المتيقن، خصوصا بعد ما سالمعت•

 بالن إلى ما في الرياض من أن النصوص أكثرها فالي قضالية عبالدا اهلل
و فيها اللوث بح شبهة، المشهورة  سهل 

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

230: ، ص42جواهر ال الم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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شرطية اللوث
همالة، و  يرها بين ما مورد األسئلة فيها وجدان القتيل في محالل التو •

ية ال هي كاألولة، و بين مطلقة، و لكن إطحقها لبيان أصالل المشالروع
.ح شبهةلبيان ثبوتها على اإلطحق، فهو حينئذ من قبيل المجمحت ب

وجد فالي هذا مع أن عدم اعتبار اللوث يستل م عدم الفرق بين قتيل ي•
سالوق قرية أو محلة أو نحو ذلك من األمثلة اآلتية و قتيل يوجد في

هما بثبوت أو فحة أو جهة، مع أن الفتاوي و النصوص مطبقة بالفرق بين
.القسامة في األول دون الثاني

231: ، ص42جواهر ال الم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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شرطية اللوث
هم لالوث لم يكن ألولياء المقتول نفسان يشهدان بذلك، و كان معفان •

و ة، يقال بفتح الحم 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 رجح منهم، يقسمون بالل ه تعالى، ان المدعى عليه قتالل صالاحبه

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

ا، و األظهر عندنا ان القسامة خمسون رجح، يقسالمون خمسالين يمينال•
.سواء كان القتل عمدا محضا أو خطأ محضا أو خطأ شبيه العمد

338: ، ص3السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج 
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شرطية اللوث
ه هذا مذهب شيخنا المفيد محم د بن النعمان، قالد ذكالره فالي مقنعتالو •

«1».
.فإنه فص ل ذلك« 2»و األو ل مذهب شيخنا أبي جعفر •

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

338: ، ص3السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج 



46

شرطية اللوث
.ما اخترناه عليه إجماع المسلمينو •
ال و اللوث أيضا عندنا يراعى في األعضاء و األطالراف، ألن القسالامة•

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

.«3»يراعى فيها ان يكون معه لوث 
و هذا قول بعالض المخالالفين، ذكالره فالي هالذا الكتالاب، ألن  معظماله •

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

338: ، ص3السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج 
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شرطية اللوث

إذا كانت الدعوى دون النفس فعنالدنا فياله قسالامة و عنالدهم الفأما •
بالت قسامة فيها، و ال يراعى أن يكون معه لوث و ال شاهد، ألنه ال يث

بهما في األطراف حكم،
•

223: ، ص7المبسوط في فقه اإلمامية؛ ج 
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شرطية اللوث

اللوث

قاأشر  في القسامة مطل

امة ليس شرطاأ في القس
مطلقاأ

شر  في القسامة في
بعض الظروف
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شرطية اللوث

اللوث

قول المشهورقاأشر  في القسامة مطل

امة ليس شرطاأ في القس
مطلقاأ

احتمال المحقق 
األردبيلي

شر  في القسامة في
بعض الظروف

من العناصر الشرطية
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(اللوث)القسامة
في اللوثاألول •
قامالت عنالد الحالاكم علالى صالدق المالدعي *ظنيةو المراد به أمارة •

مع عدم استجماع شرائط القبول، الشاهدين كالشاهد الواحد أو 

نوعية ال شخصية و لذا ال بد أن يقايم الحااكم هاذه األماارة فاي *•
.المح مة لو أن ر المدعى عليه وجود اللوث

لجناة )و هذا يقتضي وجود جمع مان العقاالء مان أفانات مختلفاة •
.حتى يح موا بوجود اللوث( التح يم

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 



51

(اللوث)القسامة
كذا لو وجد متشحطا بدمه و عنده ذو سالح  علياله الالدم أو وجالد و •

يالر كذلك في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد ال يدخل فيهالا  
أهلها أو في صف قتال مقابل الخصم بعد المراماة، 

ق بين بالجملة كل أمارة ظنية عند الحاكم توجب اللوث، من  ير فرو •
يال  المعتمالد األسباب المفيدة للظن، فيحصل اللوث بإخبار الصبي المم

رأة و عليه، و الفاسق الموثوق به في إخباره، و الكالافر كالذلك، و المال
.نحوهم

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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