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اسالميريشه هاي جرم شناسي در فقه 

ه ريشه هاي جرم شناسي در فق
اسالمي

شناسايي قاتل يا وجوب
اکمپیگیري موضوع قتل بر ح

مبراي جلوگیري از ازدياد جر

یت براي جلوگیري از مصرف ب
المال در پرداخت ديه
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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 

نوعیة ال شخصیة و لذا ال بد أن يقيیم الاياکم هيذأل ارميار  فيي *•
ودأل الماكمة لو أنكر المدعى علیه وجود اللوث و الااکم يعتقد وجي

.أو ادعي المدعي وجودأل و الااکم ينكرأل
لجنية )و هذا يقتضي وجود جمع مي  العقيالم مي  أفيناف مختل ية •

.حتى ياكموا بوجود اللوث أو عدمه( التاكیم

527: ، ص2تارير الوسیلة؛ 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 الااکم توجب اللوث، م  غیر في*ظنیةبالجملة کل أمار  و •

بی  ارسباب الم ید  للظ ، 
ق الموثتود اللوث بإ بار الصبي المميز المعتما نليه، و الفاسفيكص  •

.به في إ باره، و الكافر عذلك، و المرأة و نكوهل
.نوعیة ال شخصیة کما مر*•

527: ، ص2تارير الوسیلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
ا و اللوث أمارة يغلب معها الظن بصاد الماني عالشاها و لو واحاو •

وم عما لو وجا متشكطا بامه و نناه ذو سالح نليه الام أو في دار ق
ابت  أو في مكله منفردة نن البلا ي يا لها غير أهلها أو في اف مق

.للخصل بعا المراماة

207: ، ص4شرائع اإلسالم في مسائل الاالل و الارام؛ ج 
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(اللوث)القسامة
[القسامة للماني]1مسألة ، القسامةعتاب •

و هيو تممية للميدعي علیيه -إذا عان مع الماني للام لتوث•
ا، و بائ به في اليمتين يكلتف  مستين يمينت-ظاهر بأمارات

ا، و و به قال ربيعة، و مالتك، و الليتب بتن ستع. يستكق ما سنذعره
.«1»الشافعي، و أحما بن حنب  

 303: ، ص5الخالف، ج 
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(اللوث)القسامة
•______________________________

، و أستته  422: 2، و باايتتة المجتهتتا 424: 6الماونتتة الكبتتر  ( 1)
، و 379حتايب 112: 2، و مسنا الشافعي 148و 145: 3الماارك 
، و عفايتتة 513و 512: ، و الستتراا الوهتتاا161و 159: 2التتوجيز 
، 220: 8، و حلية العلمتا  111: 4، و مغني المكتاا 108: 2األ يار 

، و 384: 8، و الهااية 286: 7، و باائع الصنائع 108: 26و المبسوط 
، و البكر الز ار 627: 6، و حاشية رد المكتار 169: 6تبيين الكقائق 

.188: 7، و ني  األوطار 195: 6

 303: ، ص5الخالف، ج 
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(اللوث)القسامة
ن فتي ي أنتبر اللوث، و ي أرانيه، و ي أجع  اليمي: قال أبو حنيفةو •

.«2»جنبة الماني 
.«3»إجماع الفرقة و أ بارهل : دليلنا•
: 6، و تبيتين الكقتائق 383: 8، و الهاايتة 286: 7باائع الصنائع ( 2)•

، و نيتت  221: 8، و حليتتة العلمتتا  298: 6، و البكتتر الز تتار 169
.188: 7األوطار 

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

 303: ، ص5الخالف، ج 
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(اللوث)القسامة
.مالسالو رو  نمرو بن شعيب، نن أبيه، نن جاه، نن النبي نليه •
نن ابن جريج، نن نطا ، نن أبتي هريترة أن « 4»و مسلل بن  الا •

: النبي  نليه السالم قال

یه إال البینة على المدعي و الیمی  على المدعى عل•
.«1»في القسامة 

 303: ، ص5الخالف، ج 
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(اللوث)القسامة
مسلل بن  الا بن فروة المخزومي، مويهل، أبتو  التا الزنجتي ( 4)•

. يرهلرو  نن زيا بن أسلل و الزهري و ابن جريج و غ. المكي الفقيه
تهتذيب . و ننه ابن وهتب و الشتافعي و ابتن الماجشتون و غيترهل

.128: 10التهذيب 
: 8، و الستنن الكبتر  52و 51حايب 217: 4سنن الاارقطني ( 1)•

1721حايب 39: 4، و تلخيص الكبير 190: 7، و ني  األوطار 123
.مع تفاوت يسير في اللفظ فالحظ

 303: ، ص5الخالف، ج 
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(اللوث)القسامة
امة، فوجه الايلة هو أنه جع  اليمين نلق من أنكتر، و استتىنق القست•

نلق من فإذا ثب  أنها ي تكون. ثب  أنها ي تكون فيها نلق من أنكر
.أنكر نلل أنها نلق من أثب 

 304: ، ص5الخالف، ج 
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(اللوث)القسامة
الرحمن رو  الشافعي، نن مالك، نن أبي ليلق بن نبا اهلل بن نباو •

أنه أ بتره رجتال متن عبترا  : «2»بن سه ، نن سه  بن أبي حىمة 
« 5» رجا الق  يبتر « 4»و مكيصة « 3»قومه أن نبا اهلل بن سه  

أن نبا من جها أاابهما، فتفرقا في حوائجهما، فأتق مكيصة، فأ بر
أنتتل و : لاهلل بن سه  قا قت  و طرح في بئر أو نين، فأتق يهود فقتا

ومته فتذعر و اهلل ما قتلناه، فأقب  حتق قام نلتق ق: اهلل قتلتموه، قالوا
ن و نبا الرحم-و هو أعبر منه-ذلك لهل فاقب  هو و أ وه حويصة

بت  بن سه  أ و المقتول الق رستول اهلل اتلق اهلل نليته و ،لته، فأق
 اتلق اهلل مكيصة يتكلل و هو الذي عان يتكلل بخيبر، فقال رسول اهلل

عبر نليه و ،له لمكيصة عبر 

 304: ، ص5الخالف، ج 
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(اللوث)القسامة
نتن أبو ليلق بن نبا اهلل بن سه  األنصاري الكتارثي المتاني، رو ( 2)•

و أبتو ليلتق: و قال ابتن ستعا. سه  بن أبي حىمة، و ننه مالك بن أنس
نامر بتن اسمه نبا اهلل بن سه  بن نبا الرحمن بن سه  بن ععب من بني

: 12تهتذيب التهتذيب . ناي، و هو الذي رو  ننه ملك حايب القستامة
215.

من و نبا اهلل بن سه  بن زيا األنصاري الكارثي، و هو أ و نبا الرح( 3)•
ير في أسا قاله ابن األث. ابن أ ي حويصة و مكيصة و بسببه عان  القسامة

.179: 3الغابة 
بتن قالته ا. مكيصة بن مسعود الكارثي األنصاري الماني، لته اتكبة( 4)•

.245: حبان في تاريخ الصكابة
كها النبتي ناحية نلق ثمانية برد من الماينة لمن يريا الشام، فت:  يبر( 5)•

.409: 2معجل البلاان . للهجرة8أو 7الق اهلل نليه و ،له سنة 

 304: ، ص5الخالف، ج 
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(اللوث)القسامة
ه، فقتال فتكلل حويصة ثل تكلتل مكيصتة بعتا-يريا بذلك السن-•

ؤذنتوا إما أن ياوا ااحبكل و إما أن ي: رسول اهلل الق اهلل نليه و ،له
في ذلتك، بكرب من اهلل؟ فكتب رسول اهلل الق اهلل نليه و ،له إليهل

ليته و ،لته رسول اهلل اتلق اهلل نفقال .قتلناهإنا و اهلل ما : فكتبوا إليه
أ تكلفتتون و : و مكيصتتة و نبتتا التترحمن بتتن ستته « 1»لكويصتتة 

؟قال فتكلف يهود. ي: تستكقون دم ااحبكل؟ قالوا
و حويصة بن مسعود بن ععب بن نامر بن ناي بن مجانتة، أ ت( 1)•

: كابةقاله ابن حبان فتي تتاريخ الصت. مكيصة بن مسعود، لهما اكبة
78.

 305: ، ص5الخالف، ج 
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(اللوث)القسامة
بعب إلتيهل فوداه النبي نليه السالم من نناه، ف. ليسوا بمسلمين: فقالوا•

تني لقا رعض: بمائة ناقة حمرا  حتق إذا د ل  نليهل الاار، قال سه 
.«2»منها ناقة حمرا  

، و 7و 6: 8، و سنن النستائي 6حايب 1294: 3اكيح مسلل ( 2)•
، و 4521حايب 177: 4، و سنن أبي داود 1حايب 877: 2الموطأ 

، 198: 3، و شرح معاني اآلثار 2677حايب 892: 2سنن ابن ماجة 
، و 76و 75: 11، و المكلتق 90: 6، و ايم 117: 8و السنن الكبر  

.1221: 3، و سب  السالم 389: 4نصب الراية 

 305: ، ص5الخالف، ج 
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(اللوث)القسامة
يا، نن رو  سفيان، و الليب بن سعا، و حماد بن زيا، نن يكيق بن سعو •

لق بن نبا بشير بن يسار، نن سه  بن أبي حىمة فذعر نكو حايب أبي لي
أمر لتل : واتكلفون و تستكقون دم ااحبكل أو قاتلكل، قال: الرحمن و فيه

ود بخمستين ا فتبرئكل يهت: نشاهاه، فكيف نكلف، فقال النبي نليه السالم
الم من نناه عيف نرضق أيمان قوم عفار؟ فوداه النبي نليه الس: يمينا؟ قالوا

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

، و ستنن 4520حتايب 177: 4، و سنن أبتي داود 1422حايب 30: 4
، و المصنف لعبتا الترزاد 197: 3، و شرح معاني اآلثار 8-7: 8النسائي 

، و المكلتق 118: 8، و السنن الكبتر  113: 2، و مسنا الشافعي 30: 10
.75و 74: 11

 305: ، ص5الخالف، ج 
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(اللوث)القسامة
اأ أنته نليته الستالم ابتت: لنا من حايب الشافعي ثالثة أدلة، أحاهاو •

.فخاطب الماني باليمين، فىب  أن اليمين نليهل ابتاا 
باييمتان تكلفون و تستكقون فاثبت  ايستتكقاد لهتل: و الىاني قال•

.يئامنهل، و ننا أبي حنيفة ي يكلفون و ي يستكقون بأيمانهل ش
نيفتة أنه نقلها الق يهود لما لل يكلف المانون، و ننا أبي ح: و الىالب•

.يانليس في اييمان نق  بكال، و هذه األدلة الىالثة من حايب سف

 306: ، ص5الخالف، ج 
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(اللوث)القسامة
ا، و ننتا و هو قوله أ فتبرئكل يهود بخمستين يمينت: فيه ديلة رابعةو •

م أبترأهل أبي حنيفة إذا حلف  يهود لزمها الضمان، و النبي نليه السال
.باليمين

متين، و الي: يجب نلق المانق نليه في القسامة شيئان: قال الطكاوي•
.«1»الاية جميعا 

.201: 3انظر شرح معاني اآلثار ( 1)•

 306: ، ص5الخالف، ج 
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(اللوث)القسامة
لو وجا في قرية مطروقة فيها اإليتاب و التذهاب أو مكلتة 1مسألة •

فيىبت  *نتااوةفال لوث إي إذا عانت  هنتاك منفردة عان  مطروقة
.اللوث

.توجب الظ  نوعاً*•

527: ، ص2تارير الوسیلة؛ ج 



21

(اللوث)القسامة
لو وجا في قرية مطروقة أو  لة من  تالل العترب أو فتي مكلتة و •

ال لوث و إي فنااوة  فهو منفردة مطروقة و إن انفردت فإن عان هناك 
متاقق هنا االحتمالرن لوث 

208: ، ص4شرائع اإلسالم في مسائل الاالل و الارام؛ ج 
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(اللوث)القسامة
ة لو وجا في قرية مطروقة أو في حلة من حالل العرب أو في مكلتو •

مطروقة و إن انفردت فان عان هناك نااوة فهتو لتوث و ( منفردة خ)
إي فال لوث، 

متاقق هنا على وجه ال يغلب الظي  معيه بخالفيه ميعاالحتمالرن •
العداو ، 

ة عتون أه   يبر من ذلك، ضرورسه   مع قضية نبا اهلل بن هلعلب  •
ما ارح ، عالقتي  لوثا( ن با بار)أ يارو ليس اليهود أناا  لألنصار، 

.به بعضهل مع احتماله في بعض األفراد

232: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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(اللوث)القسامة
لو وجا قتي  بين القريتين فاللوث ألقربهما إليه،2مسألة •
و مع التساوي فهما سوا  في اللوث، •
.أبعا لو عان في إحااهما نااوة فاللوث فيها و إن عان  نعل •

527: ، ص2تارير الوسیلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
ي القترب لو وجا بين قريتين فاللوث ألقربهما إليه و مع التساوي فو •

.فهما في اللوث سوا 

208: ، ص4شرائع اإلسالم في مسائل الاالل و الارام؛ ج 
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(اللوث)القسامة
وَ نَنْ نِاَّةٍ مِنْ أَاْكَابِنَا نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُكَمَّتاِ بْتنِ « 2»-35355-4•

 ع  َالِاٍ نَنْ نُىْمَانَ بْنِ نِيسَق نَنْ سَمَانَةَ بْنِ مِهْرَانَ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّتهِ
: قَالَ

 بَيیْ َ أَوْ-عَ ِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِیلًا فِيي الْقَرْيَيةِسَأَلْتُهُ •
 أَقْيرَبَ قَالَ يُقَاسُ مَا بَیْنَمُمَا فَأَيُّمُمَا کَانَيتْ-قَرْيَتَیْ ِ
.ضُمِّنَتْ

.1-356-7الكافي -(2)•

149: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
لتساوي فتي لو وجا قتيال بين القريتين فاللوث ألقربهما إليه و مع او •

القرب فهما سوا  في اللوث عما ارح بته جمانتة، بت  نتن الغنيتة 
بإبراهيل بن هاشل« 1»اإلجماع نليه لكسن الكلبي 

ستألته نتن »أيضتا ( نليه الستالم)أو موثقه ننه « 2»و  بر سمانة •
ا بينهمتا يقتا  مت: الرج  يوجا قتيال في القرية أو بين قريتين، قتال

«فأيهما عان  أقرب ضمن 
•______________________________

.4الكايب -من أبواب دنو  القت -8-الباب-الوسائ ( 1)
.4الكايب -من أبواب دنو  القت -8-الباب-الوسائ ( 2)•

 233: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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(اللوث)القسامة
ب  مؤياا •
( منليه السال)سمع  أبا جعفر »أو اكيكه « 3» بر مكما بن قيس •

ريتة أو في رج  قتت  فتي ق( نليه السالم)قضق أمير المؤمنين : يقول
أهت  قريبا من قرية أن يغرم أه  تلك القرية إن لل توجا بينة نلتق

.«تلك القرية إنهل ما قتلوه

.5الكايب -من أبواب دنو  القت -8-الباب-الوسائ ( 3)•

 233: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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(اللوث)القسامة
في و •
ا في رج  وج»( نليه السالم)نن أبي نبا اهلل « 4»اكيح ابن مسلل •

شي  ، و ليس نليهل: في قبيلة و نلق باب دار قوم فادنق نليهل، قال
«ي يبط  دمه

.1الكايب -من أبواب دنو  القت -8-الباب-الوسائ ( 4)•

 233: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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(اللوث)القسامة
«5». و نكوه ما في اكيكي ابن سنان•
إنمتا »ولين في مككي التهذيب و ايستبصار بعا نق  الخبرين األلكن •

همين بالقت  يلزم أه  القرية أو القبيلة إذا وجا القتي  بينهل إن عانوا مت
و امتنعوا من القسامة، فأمتا إذا لتل يكونتوا متهمتين أو أجتابوا إلتق 

ذلتك مستشهاا نلق« القسامة فال دية نليهل، و يؤدي من بي  المال
ب  السابق و « 6»بصكيح مسعاة 

1الكتايب -متن أبتواب دنتو  القتت -8-البتاب-الوسائ ( 5)•
.بطريقين

.6الكايب -من أبواب دنو  القت -9-الباب-الوسائ ( 6)•
 233: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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(اللوث)القسامة
إذا وجا رج  مقتول »( ع)نن أبي نبا اهلل « 7»نلي بن الفضي  حبر •

إن أبوا أن في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه، و ي يعلمون له قاتال، ف
لتة متن يكلفوا غرموا الاية بينهل في أموالهل ستوا  بتين جميتع القبي

.«الرجال المارعين
.5الكايب -من أبواب دنو  القت -9-الباب-الوسائ ( 7)•

 234: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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(اللوث)القسامة
، ب  و نكو ذلك ما نن النهاية و المراسل من التقييا بالتهمة الظاهرةو •

.عذا نن ابن إدريس نافيا ننه البأ  في مككي المختلف
هلهما و ي و في عشف اللىام تقييا الفرض األول بأن ي يطرقهما غير أ•

إن عان نااوة بينه و بينهل أو عان  العااوة بينه و بين أهلهما جميعا و
عتااوة بما إذا لل يىب  ال-أي المساواة-يطرقهما غير أهلهما، و الىاني

.إلحااهما دون األ ر ، و إي عان اللوث لها و إن عان  أبعا

 234: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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(اللوث)القسامة
  إلتق نن الشهيا في حواشيه اشتراط العااوة في جميع هذه المسائو •

شويشتا غير ذلك من علماتهل المككية في أمىلة متعادة التي توجب ت
.للناظر فيها
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(اللوث)القسامة
لل يظهر لنا وجه معتا به لذلك، ضترورة أنته بعتا أن ذعتروا عتونو •

اني الماار في اللوث نلق حصول أمارة تفيا الككل ظنا بصتاد المت
، فان من غير انتبار أمارة  ااة لل يكن فائاة في التعرض لألمارات

،قرائن األحوال مختلفة أشا ا تالف ي يمكن حصرها
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(اللوث)القسامة
نلتق و النصوص المزبورة ي تعرض فيها للقسامة، و إنمتا اقتصترت•

و « 1»اة وجوب الاية، و مقتضق الجميع بينها ما تضمنه اكيح مسع
من وجوب الاية إي إذا نلل األوليا  بترا تهل و أن « 2» بر الفضي  

ارة القات  غيرهل، و هذا حكل ، ر غير القسامة، نعل لما عان اللوث أم
قسامة، تفيا الكاعل ظنا بصاد الماني لو ادنق فهناك يجري حكل ال
ق أن بخالف ما إذا لل ياع، فإن الاية حينئذ نليهل إي مع البينتة نلت

. القات  غيرهل أو القسامة أو برا ة األوليا  لهل
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رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ فِي قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
رْيَتةٍ أَوْ بَابُ حُكْلِ الْقَتِي ِ يُوجَاُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ نَلَق بَابِ دَارٍ أَوْ فِتي ق8َ« 2»•

قَرِيباً مِنْهَا أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ أَوْ بِالْفَلَاةِ
مُكَمَّاُ بْنُ يَعْقُوبَ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ يَكْيَق نَنْ أَحْمَتاَ بْتنِ « 3»-35352-1•

هِ مُكَمَّاٍ نَنْ نَلِيِّ بْنِ الْكَكَلِ نَنْ أَبَانٍ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ مُسْلِلٍ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّت
أَوْ رَجُ ٍ وُجِاَ -فِي رَجُ ٍ عَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُلْ: ع أَنَّهُ قَالَ
لَتيْسَ نَلَتيْهِلْ -نَلَق بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّنِيَ نَلَيْهِلْ قَتالَ« 4»( وَ)-فِي قَبِيلَةٍ

يْ  َ وَ لَتتتا يَبْطُتتت ُ دَمُتتتهُ ______________________________.شتتتَ
.من أبواب ،داب القاضي10تقام في الباب -(1)
أحاديب8فيه 8الباب -(2)•
.2-355-7الكافي -(3)•
.أو-في المصار-(4)•

148: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ فِي قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
وبَ نَتنْ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ نَنِ الْكُسَيْنِ بْنِ سَعِياٍ نَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوَ •

 اللَّتهِ ثُلَّ قَالَ الشَّيْخُ وَ نَنْهُ نَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْاٍ نَنْ نَبْاِ« 5»أَبَانٍ مِىْلَهُ 
«6»قَ ُ لَا يَبْطُ ُ دَمُهُ وَ لَكِنْ يُعْ: بْنِ سِنَانٍ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع نَكْوَهُ قَالَ

.«7»وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ نَنْ حَمَّادٍ نَنِ الْمُغِيرَةِ نَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِىْلَهُ •
.808-205-10التهذيب -(5)•
.809-205-10التهذيب -(6)•
.810-205-10التهذيب -(7)•

148: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ فِي قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
بِهِ وَ نَنْ نَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيلَ نَنْ أَبِيهِ نَنْ بَعْضِ أَاْكَا« 8»-35353-2•

قُولُ نَنْ نَااِلِ بْنِ حُمَيْاٍ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْ ُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَ
بَيِّنَتةَ نَلَتق وَ لَلْ تُوجَاْ-أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ-لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِ َ فِي قَرْيَةٍ

.أَنَّهُ قُتِ َ نِنْاَهُلْ فَلَيْسَ نَلَيْهِلْ شَيْ  َ-أَهْ ِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ

.1-355-7الكافي -(8)•

148: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ فِي قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
وَ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ يَكْيَق نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُكَمَّتاٍ نَتنْ « 1»-35354-3•

بْاِ اللَّهِ نَلِيِّ بْنِ الْكَكَلِ نَنْ نَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ نَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَنْ أَبِي نَ
:ع قَالَ

أُدِّيَت ْ دِيَتُتهُ مِتنْ-إِنْ وُجِاَ قَتِي َ بِأَرْضِ فَلَاةٍ•
ولُ لَتا فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَانَ يَقُ-بَيْ ِ الْمَالِ

.يَبْطُ ُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِلٍ
•______________________________

.804-204-10، و التهذيب 3-355-7الكافي -(1)

149: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ فِي قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْمِ 

وَ نَنْ نِاَّةٍ مِنْ أَاْكَابِنَا نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُكَمَّتاِ بْتنِ « 2»-35355-4•
 ع  َالِاٍ نَنْ نُىْمَانَ بْنِ نِيسَق نَنْ سَمَانَةَ بْنِ مِهْرَانَ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّتهِ

: قَالَ

 بَتيْنَ أَوْ-نَنِ الرَّجُ ِ يُوجَاُ قَتِيلًا فِي الْقَرْيَتةِسَأَلْتُهُ •
قْترَبَ قَالَ يُقَا ُ مَا بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا عَانَت ْ أَ-قَرْيَتَيْنِ
.ضُمِّنَ ْ

149: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ فِي قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
وَ نَنْ نَلِيِّ بْنِ إِبْترَاهِيلَ « 3»رَوَاهُ الصَّاُودُ بِإِسْنَادِهِ نَنْ سَمَانَةَ مِىْلَهُ وَ •

لَّتهِ ع نَنْ أَبِيهِ نَنِ ابْنِ أَبِي نُمَيْرٍ نَنْ حَمَّادٍ نَنِ الْكَلَبِيِّ نَنْ أَبِي نَبْاِ ال
نَادِهِ « 5»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ نَنْ نَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيلَ « 4»مِىْلَهُ  وَ بِإِستْ

وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ نَنْ أَحْمَاَ بْنِ « 6»نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُكَمَّاِ بْنِ  َالِاٍ 
.مُكَمَّاٍ مِىْلَهُ

148: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ فِي قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
عِي« 7»-35356-5• اٍ مُكَمَّاُ بْنُ الْكَسَنِ بِإِسْنَادِهِ نَنِ الْكُسَيْنِ بْتنِ ستَ

نَنْ نَبْاِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ نَنْ نَااِلِ بْنِ حُمَيْاٍ نَتنْ مُكَمَّتاِ بْتنِ 
يَقُولُقَيْسٍ قَالَ سَمِعْ ُ أَبَا جَعْفَرٍ ع 

رَجُ ٍ قُتِ َ فِي قَرْيَةٍ أَوْ فِي-قَضَق أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع•
 لَتلْ إِنْ-أَنْ يُغَرَّمَ أَهْ ُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ-قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ

وهُ تُوجَاْ بَيِّنَةَ نَلَق أَهْ ِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُلْ مَا قَتَلُ
وَ « 1»لَعَلَّتهُ مَكْمُتولَ نَلَتق وُجُتودِ اللَّتوْثِ : أَقُولُ•

.تَكَقُّقِ الْقَسَامَةِ
148: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ فِي قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
.1-356-7الكافي -(2)•
.5180-101-4الفقيه -(3)•
.1ذي  1-356-7الكافي -(4)•
.1051-277-4، و ايستبصار 806-205-10التهذيب -(5)•

148: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ فِي قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
.1050-277-4، و ايستبصار 805-204-10التهذيب -(6)•
.1052-278-4، و ايستبصار 807-205-10التهذيب -(7)•

150: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ فِي قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
وَ بِإِسْنَادِهِ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ أَحْمَتاَ بْتنِ يَكْيَتق نَتنِ « 2»-35357-6•

زْرَاِ الْعَبَّا ِ بْنِ مَعْرُوفٍ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ سِنَانٍ نَنْ طَلْكَةَ بْنِ زَيْاٍ أَبِي الْخَ
عنَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ نَنْ أَبِيهِ « 3»نَنْ فُضَيْ ِ بْنِ نُىْمَانَ الْأَنْوَرِ 

طُهُ وَ وَ وَسَت -فِي الرَّجُ ِ يُقْتَ ُ فَيُوجَاُ رَأْسُهُ فِتي قَبِيلَتةٍ•
تُهُ نَلَق مَنْ قَالَ دِيَ-وَ الْبَاقِي فِي قَبِيلَةٍ-اَاْرُهُ فِي قَبِيلَةٍ

.وَ الصَّلَاةُ نَلَيْهِ-وُجِاَ فِي قَبِيلَتِهِ اَاْرُهُ وَ بَاَنُهُ
.«4»مُكَمَّاُ بْنُ نَلِيِّ بْنِ الْكُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ سِنَانٍ مِىْلَهُ •

150: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ فِي قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
نَنْ بَعْضِ أَشْيَا ِهِ نَنْ أَبِي « 6»وَ بِإِسْنَادِهِ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ سَهْ ٍ « 5»-35358-7•

هُوَ « 7»عَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ -نَبْاِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِ َ نَنْ رَجُ ٍ
قَتالَ لَتيْسَ-أَوْ نَلَق دَارِ قَوْمٍ فَادُّنِيَ نَلَيْهِلْ-أَوْ رَجُ ٍ وُجِاَ فِي قَبِيلَةٍ-مَعَهُلْ« 8»

.وَ لَا يَبْطُ ُ دَمُهُ نَلَيْهِلُ الاِّيَةُ-نَلَيْهِلْ قَوَدَ
نَبْاُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ نَنِ السِّنْاِيِّ بْنِ مُكَمَّاٍ« 9»-35359-8•

•______________________________
الح أمارة يظن بها ااد الماني فيما ادناه من القت ، عوجود ذي س-اللوث-(1)

."263-2( لوث)مجمع البكرين ".ملطخ بالام ننا قتي  في دار
.842-213-10التهذيب -(2)•
.فض  بن نىمان اينور-في المصار-(3)•
.5377-166-4الفقيه -(4)•

150: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ فِي قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
.5177-99-4الفقيه -(5)•
.نن أبيه-في المصار زيادة-(6)•
."هامش المخطوط"فمات-في نسخة-(7)•
.و نفر-في النسخة الخطية-(8)•
.70-قرب ايسناد-(9)•
 151: ، ص29وسائ  الشيعة، ا •
لُّوا نَلَيْتهِ مَتا فَقَالَ اَ-عاًقَطَّنَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ نَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُكَمَّاٍ نَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أُتِيَ نَلِيٌّ ع بِقَتِي ٍ وُجِاَ بِالْكُوفَةِ مُ•

.وَ لَا نَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا وَ ضَمَّنَهُلُ الاِّيَةَ-ثُلَّ اسْتَكْلَفَهُلْ قَسَامَةً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ-قَاَرْتُلْ نَلَيْهِ مِنْهُ
يهِلْ إِذَا عَانُوا مُتَّهَمِينَ نَ وُجِاَ الْقَتِي ُ فِذِيقَالَ الشَّيْخُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَ ْبَارِ لِأَنَّ الاِّيَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُ أَهْ َ الْقَرْيَةِ وَ الْقَبِيلَةِ الَّ•

لْ وَ تُتؤَدَّ  دِيَتةُ ةِ فَلَا دِيَةَ نَلَتيْهِامَبِقَتْلِهِ وَ امْتَنَعُوا مِنَ الْقَسَامَةِ فَأَمَّا إِذَا لَلْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ بِقَتْلِهِ أَوْ أَجَابُوا إِلَق الْقَسَ
.«3»وَ بِمَا يَأْتِي « 2»وَ اسْتَاَلَّ بِمَا تَقَاَّمَ « 1»الْقَتِي ِ مِنْ بَيْ ِ الْمَالِ 

•______________________________
.810ذي  810-205-10راجع التهذيب -(1)

.من هذه األبواب6تقام في الباب -(2)•
. من الباب اآلتي من هذه األبواب6و 5ياتي في الكايىين -(3)•
•

149: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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لو لم ياصل اللوث
ال فت،لو لل يكص  اللوث فالككل فيه عغيتره متن التاناوي3مسألة •

ق نليته، قسامة و ي تغليظ، و البينة نلق الماني و اليمين نلق المان
.فللولي مع نام البينة إحالف المنكر يمينا واحاا

 528: ، ص2تارير الوسیلة؛ ج 
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