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بَابُ الْقَسَامَةِ 
3الْقَسَامَةِ بَابُ •
رٍ عَنْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِي5175•

غَيْرِ مَاا اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِعَبْدِ أَبِي
مِاينَ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَ

عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَانِ ادَّعَاى 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 قَاالَ قَاالَ أَبُاو5176•

يلِ يُوجَدُ عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مَعَهُ عَنِ الْقَتِ
اقِيَةٍ مِانْ  ارُ رَجُلااا فِاي ساَ فِي أَرْضِ الْقَوْمِ وَحْدَهُمْ فَقُلْتُ وَجَدَ الْأَنْصاَ

ولُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْيَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا فَقَاالَ لَهُامْ ر2َسَوَاقِي خَيْبَرَ  ساُ
مُ اللَّهِ ص لَكُمْ بَيِّنَةٌ فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ كَ يْاََ نُقْساِ

مُونَ عَ ارُ يُقْساِ مُونَ قَالَاتِ الْأَنْصاَ لَاى عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَقَالَ فَالْيَهُودُ يُقْساِ
تَ لَوْ لَامْ صَاحِبِنَا قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَ فَرَأَيْ

ولُ اللَّاهِ ص لَاوْ  لَامْ يُؤَدِّهِ النَّبِيُّ ص قَالَ قُلْتُ لَا نَقُولُ لِمَا قَدْ صَنَعَ رَساُ
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 جَالِسااا مَاعَ قَاوْمٍ 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 إِنَّمَا5178•

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 حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَص5179ِ•

نْ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا فَقَاالَ كَاانَ مِا
ارِ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا كَانَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ تَخَلَََّ رَجُلٌ مِانَ الْ أَنْصاَ
ا فَجَاءَتِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاا فِي دَمِهِ قَتِيلا
 صَاحِبَنَا الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْيَهُودُ

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

الْيَهُودَ 

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

يمِاهِ جَلَّ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْ ءٍ مِنْ حُقُوُِ النَّاسِ لِتَعْظِ
الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلاا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِاََ 

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

ونَ أَنَّ يَحْلِفُايَجِي ءَ بِخَمْسِينَ الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ 
وْا عَنْهُ وَ إِنْ فُلَاناا قَتَلَ فُلَاناا فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلََِ 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 قَاتِلااا فَاخَمْسُونَ رَجُلًا أَنْ يَحْلََِ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ •

اةٍ أُدِّيَتْ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَأَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهِمْ دِيَتَهُ فَعَلُوا 
مْارِئٍ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ لَا يُطَالُّ 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 قَتِيلاا فِي قَر5180ْ•

2مِّنَتْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ قَالَ يُقَاسُ بَيْنَهُمَا فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ إِلَيْهِ أَقْرَبَ ضُ

 101: ، ص4من ال يحضره الفقيه؛ ج 
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بَابُ الْقَسَامَةِ 

امَةُ 5181• وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَاالَ إِنَّمَاا جُعِلَاتِ الْقَساَ
 رَجُلااا احْتِيَاطاا لِلنَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلااا أَوْ يَغْتَاالَ

3حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلََِ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ 

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

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

.يخفىكما الليس ذلَ بواضح و ال صريح في اشتراطه نحو ذلَ، و 
ه مع انه ال لوث، و ال قسامة فيما ذكره فيه، بل رواه عان رساول الل ا•

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

كانات 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 ربما: عن ابن األثير أن القسامة جاهلية و أقرهاا اسسا،م، و قيالو •

( هصلى اهلل عليه و آلا)أنها من وضع رسول اهلل « 1»يظهر من أخبارنا 
ه المحتمال قراءتا« من قبل»المشتمل على لفظ « 2»و ستسمع الخبر 

.على وجهين، و لكن ال فائدة في ذلَ
•______________________________

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

226: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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شرطية اللوث
لاى و هو لغة القوة أو من التلوث، و هو التلطخ، و ع: في اللوثاألول •

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

.اعتباره عندنا فيها
من غير فرُ بين الانفس و األعضااء و إن حكاى عان الشايخ فاي •

ن أنه وقاع عدم اعتباره في الثاني، لكن لم نتحققه، لما قيل مالمبسوط  
رائر فيه بعض العبارات الموهمة لذلَ على لسان العامة، بل عان السا

أن عليه في النفس إجماع المسلمين و في األعضاء إجماعنا،

226: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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شرطية اللوث
ر غير ذلَ من النصوص التي قد يتوهم من ظاهرهاا عادم اعتبااإلى •

اليهاود اللوث فيها و إن كان المورد في بعضها وجدان القتيل في قلب
ى أو القرية أو نحوهما مما فيه لوث أو كاللوث، لكن ذلَ ال يدل علا

هناا و من. االشتراط على وجه يخص به عموم الروايات التي سمعتها
اعاا كأن لهم على ذلَ إجم»: أشكل الحال على األردبيلي حتى قال

.«أو نصا ما اطلعت عليه

230: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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شرطية اللوث
ة قد عرفت في ما تقدم ماا يقاوم باذلَ، مضاافا إلاى معلوميا: قلت•

تعادد مخالفة القسامة للقواعد المعلومة بكون اليمين على المادعى، و
وط األيمان فيها، و جواز حلَ اسنسان سثبات حق غيره، و عدم ساق
الَ، الدعوى بنكول من توجهت عليه اليمين إجماعا على ما في المس

بل ترد اليمين على غيره، و غير ذلَ،

230: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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شرطية اللوث
غير ذلَ، بل و •
لو يعطى النااس باأقوالهم الساتبا « »2»( صلى اهلل عليه و آله)عنه •

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

 بان إلى ما في الرياض من أن النصوص أكثرها فاي قضاية عبادا اهلل
و فيها اللوث ب، شبهة، المشهورة  سهل 

.مع اخت،ف في اللفظ252ص 10سنن البيهقي ج ( 2)•

230: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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شرطية اللوث
هماة، و غيرها بين ما مورد األسئلة فيها وجدان القتيل في محال التو •

ية ال هي كاألولة، و بين مطلقة، و لكن إط،قها لبيان أصال المشاروع
.، شبهةلبيان ثبوتها على اسط،ُ، فهو حينئذ من قبيل المجم،ت ب

وجد فاي هذا مع أن عدم اعتبار اللوث يستلزم عدم الفرُ بين قتيل ي•
ساوُ قرية أو محلة أو نحو ذلَ من األمثلة اآلتية و قتيل يوجد في
هما بثبوت أو ف،ة أو جهة، مع أن الفتاوي و النصوص مطبقة بالفرُ بين

.القسامة في األول دون الثاني

231: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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شرطية اللوث
هم لاوث لم يكن ألولياء المقتول نفسان يشهدان بذلَ، و كان معفان •

و ة، يقال بفتح ال،م 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 رج، منهم، يقسمون بالل ه تعالى، ان المدعى عليه قتال صااحبه

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

ا، و األظهر عندنا ان القسامة خمسون رج،، يقسامون خمساين يمينا•
.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، قاد ذكاره فاي مقنعتاو •

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

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

338: ، ص3السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج 
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شرطية اللوث
.ما اخترناه عليه إجماع المسلمينو •
ال و اللوث أيضا عندنا يراعى في األعضاء و األطاراف، ألن القساامة•

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

.«3»يراعى فيها ان يكون معه لوث 
و هذا قول بعاض المخاالفين، ذكاره فاي هاذا الكتااب، ألن  معظماه •

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

338: ، ص3السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج 
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شرطية اللوث

إذا كانت الدعوى دون النفس فعنادنا فياه قساامة و عنادهم الفأما •
بات 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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اللوث في القسامةشرطية 
رو ينا عن جعفر بن محم د عن : 427/ 2دعائم اسس،م ( 9)-47715•

عليه و ه صلى اهللٰ  أبيه عن آبائه عن على  عليهم الس،م أن  رسول الل 
ة و آله قضى بالقَسامة و اليمين مع الش اهد الواحد في األماوال خاصا  

حسان ال( ك-باه)لَ على  عليه الس،م بالكوفاة و قضاى ٰ  قضى بذ
عناى عليه الس،م قال جعفر بن محم د عليه الس،م و ال يرضاى بهاا ي
توبة القَسامة لنا عدو  و ال ينكرها لنا ولي  قال و القَسامة حق  و هى مك

يئاا لَ لقتل الن اس بعضهم بعضاا ثم  لم يكن شٰ  عندنا و لو ال ذ

328: ، ص31جامع أحاديث الشيعة؛ ج 
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اللوث في القسامةشرطية 
و اليماين المد عى إن ما القَسامة نجاة للن اس و البي نة في الحقوُ كل ها علىو •

ه و ه صالى اهلل علياٰ  على المد عى عليه إل ا في الد م خاص ة فان  رسول الل 
األنصار رجلااا مانهم فوجادوه « 1»آله بينما هو جالس بخيبر إذ افتقدت 

رساول ه إن  ف،ناا اليهودي  قتال صااحبنا فقاالٰ  قتيلاا فقالوا يا رسول الل 
م أقادكم ه صلى اهلل عليه و آله أقيموا البي نة رجلين عدلين مان غياركٰ  الل 
يعنى بعد أن أنكر فاإن لام تجادوا شااهدين فاأقيموا « 3»به برم ته « 2»

ه ما عنادنا ٰ  برم ته فقالوا يا رسول الل « 4»قَسامة خمسين رجلاا أقدكم به 
تلوه و شاهد و نكره أن نقسم على شي ء لم نره قال فتحلَ اليهود أن هم ما ق

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

330: ، ص31جامع أحاديث الشيعة؛ ج 
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اللوث في القسامةشرطية 
اجر دماء المسلمين بالقَسامة لكاى إذا رأى الفاالل ه قال إن ما حقن ثم  •

ل و إذا الفاسق فرصة حجزه مخافة القَسامة أن يقتل فيكَ  عان القتا
ال علمنا وجد القتيل بين قوم فعليهم قَسامة خمسين رجلاا ما قتلناه و

« 6»له قاتلاا ثم  يغرمون الد ية إذا وجد قتيلاا بين ظهراني هم 

330: ، ص31جامع أحاديث الشيعة؛ ج 
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اللوث في القسامةشرطية 
ه أوليااء صلى اهلل عليه و آله إذا لم يكن لطخ يجب أن يُقْسِمَ معيعنى •

ه صالى اهلل علياه و آلاالل اه الد م و يستحق ون القَوَد كما قاال رساول 
لألنصار 

اليهاود ألن  االنصارى  أصيب قتيلاا في قَليب من قلبذلَ 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 الى خيبر في حاجة و يقال من 
و وجد عباد حوائط خيبر ليصيبا من الث مار و كان افتراقهما بعد العصر

.ه قتيلاا قبل الل يلٰ  الل 

330: ، ص31جامع أحاديث الشيعة؛ ج 
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اللوث في القسامةشرطية 
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 
لاَ و ال بي ناة ٰ  تجب معه القَساامة و إن لام يكان ذ« 9»فهي لطخ 

ا قتلوا فاأليمان على من وجد القتيل بينهم يقسم منهم خمسون رجلاا م
ه ٰ  و ال علموا قاتلاا ثم  يغرم الجميع الد ية كما جااء عان رساول الال 

جب معاه صلى اهلل عليه و آله و إذا قال المي ت ف،ن قتلنى فهو لطخ ت
.القَسامة

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

.ك-فقدت(. 1)
.خ ل-أقيدكم(. 2)•

330: ، ص31جامع أحاديث الشيعة؛ ج 
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اللوث في القسامةشرطية 
.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)•
: طاخسمعت لطخاا من خبر أى يسيراا 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 القسامة
في اللوثاألول •
ة و ال و ال قسامة مع ارتفاع التهمة و للولي إح،ف المنكر يمينا واحد•

.يجب التغليظ و لو نكل فعلى ما مضى من القولين
ا كالشاهد و لو واحادبصدق المدعي أمارة يغلب معها الظن اللوث و •

و كما لو وجد متشحطا بدمه و عنده ذو س،  عليه الادم أو فاي دار
قوم أو في محله منفردة عن البلد ال يدخلها غير أهلهاا أو فاي صاَ

.مقابل للخصم بعد المراماة

207: ، ص4شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج 
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شرطية اللوث في القسامة
و لو وجد في قرية مطروقة أو خلة من خا،ل العارب أو فاي محلاة •

، 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 على قنطرة أو بئار أو جسار أو مصانع فديتا•

جد على بيت المال و كذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع و كذا لو و
.في ف،ة

208: ، ص4شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج 
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شرطية اللوث في القسامة
و كاان ال يثبت اللوث بشهادة الصبي و ال الفاساق و ال الكاافر و لاو •

تفااع مأمونا في نحلته نعم لو أخبر جماعة من الفساُ أو النساء مع ار
و المواطاة أو مع ظن ارتفاعها كان لوثا و لاو كاان الجماعاة صابيانا أ

.كفارا لم يثبت اللوث ما لم يبلغوا حد التواتر
قتيال و يشترط في اللوث خلوصه عن الشَ فلو وجد بالقرب مان ال•

لاوث ذو س،  متلطخ بالدم مع سبع من شأنه قتال اسنساان بطال ال
.لتحقق الشَ

208: ، ص4شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج 
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شرطية اللوث في القسامة
ن لم لو قال الشاهد قتله أحد هذين كان لوثا و لو قال قتل أحد هذيو •

.يكن لوثا و في الفرُ تردد
القساامة و ال يشترط في اللوث وجود أثر القتل على األشبه و ال في•

.حضور المدعى عليه

208: ، ص4شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج 
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شرطية اللوث في القسامة
مسألتان•
للورثاة القساامة و األولى لو وجد قتي، في دار فيها عبده كاان لوثاا•

.رهنلفائدة التسلط ب  القتل أو النفكاكه بالجناية لو كان هناك

208: ، ص4شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج 
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شرطية اللوث في القسامة
دعاواه جاز  إثبات لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتلهالثانية •

يمينه و لام بالقسامة فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع
الادار و يثبت اللوث ألن اللوث يتطرُ إلى من كان موجودا في تلَ

البينة ال يثبت ذلَ إال باسقرار أو 

209: ، ص4شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج 
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شرطية اللوث

اللوث

قااشرط في القسامة مطل

امة ليس شرطاا في القس
مطلقاا

شرط في القسامة في
بعض الظروف
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شرطية اللوث

اللوث

قول المشهورقااشرط في القسامة مطل

امة ليس شرطاا في القس
مطلقاا

احتمال المحقق 
األردبيلي

شرط في القسامة في
بعض الظروف

من العناصر الشرطية



39

(اللوث)القسامة
في اللوثاألول •
قامات عناد الحااكم علاى صادُ المادعي *ظنيةو المراد به أمارة •

مع عدم استجماع شرائط القبول، الشاهدين كالشاهد الواحد أو 

نوعية ال شخصية و لذا ال بد أن يقميم الحماكم همذه األممارة فمي *•
وده المحكمة لو أنكر المدعى عليه وجود اللوث و الحاكم يعتقد وجم

.أو ادعي المدعي وجوده و الحاكم ينكره
لجنمة )و هذا يقتضي وجود جمع ممن العقمالء ممن أفمنات مختلفمة •

.حتى يحكموا بوجود اللوث أو عدمه( التحكيم

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
كذا لو وجد متشحطا بدمه و عنده ذو س،  عليه الدم و •
وجد كذلَ في دار قوم أو في محلة منفردة عان البلاد ال يادخلأو •

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

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

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

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

وم كما لو وجد متشحطا بدمه و عنده ذو س،  عليه الدم أو في دار ق
ابال أو في محله منفردة عن البلد ال يدخلها غير أهلها أو في صَ مق

.للخصم بعد المراماة

207: ، ص4شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج 
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(اللوث)القسامة
[القسامة للمدعي]1مسألة ، القسامةكتاب •

و همو تهممة للممدعي عليمه -إذا كان مع المدعي للدم لاوث•
ا، و بدئ به في اليماين يحلاَ خمساين يمينا-ظاهرةبأمارات

د، و و به قال ربيعة، و مالاَ، و اللياث بان ساع. يستحق ما سنذكره
.«1»الشافعي، و أحمد بن حنبل 

 303: ، ص5الخالت، ج 
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(اللوث)القسامة
•______________________________

، و أسااهل 422: 2، و بدايااة المجتهااد 424: 6المدونااة الكباارى ( 1)
، و 379حاديث 112: 2، و مسند الشافعي 148و 145: 3المدارك 
، و كفايااة 513و 512: ، و السااراج الوهاااج161و 159: 2الااوجيز 
، 220: 8، و حلية العلمااء 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: ، ص5الخالت، ج 
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(اللوث)القسامة
ن فاي ال أعتبر اللوث، و ال أراعيه، و ال أجعل اليمي: قال أبو حنيفةو •

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

، و نياال 221: 8، و حليااة العلماااء 298: 6، و البحاار الزخااار 169
.188: 7األوطار 

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

 303: ، ص5الخالت، ج 
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(اللوث)القسامة
.مالس،و روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي عليه •
عن ابن جريج، عن عطاء، عن أباي هريارة أن « 4»و مسلم بن خالد •

: النبي  عليه الس،م قال

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

 303: ، ص5الخالت، ج 
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(اللوث)القسامة
مسلم بن خالد بن فروة المخزومي، موالهم، أباو خالاد الزنجاي ( 4)•

. يرهمروى عن زيد بن أسلم و الزهري و ابن جريج و غ. المكي الفقيه
تهاذيب . و عنه ابن وهاب و الشاافعي و ابان الماجشاون و غيارهم

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

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

 303: ، ص5الخالت، ج 
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(اللوث)القسامة
امة، فوجه الداللة هو أنه جعل اليمين على من أنكار، و اساتثنى القسا•

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

 304: ، ص5الخالت، ج 
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(اللوث)القسامة
الرحمن روى الشافعي، عن مالَ، عن أبي ليلى بن عبد اهلل بن عبدو •

أنه أخباره رجاال مان كباراء : «2»بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة 
« 5»خرجا الى خيبار « 4»و محيصة « 3»قومه أن عبد اهلل بن سهل 

أن عبد من جهد أصابهما، فتفرقا في حوائجهما، فأتى محيصة، فأخبر
أناتم و : لاهلل بن سهل قد قتل و طر  في بئر أو عين، فأتى يهود فقاا

وماه فاذكر و اهلل ما قتلناه، فأقبل حتى قدم علاى ق: اهلل قتلتموه، قالوا
ن و عبد الرحم-و هو أكبر منه-ذلَ لهم فاقبل هو و أخوه حويصة

بال بن سهل أخو المقتول الى رساول اهلل صالى اهلل علياه و آلاه، فأق
 صالى اهلل محيصة يتكلم و هو الذي كان يتكلم بخيبر، فقال رسول اهلل

كبر عليه و آله لمحيصة كبر 

 304: ، ص5الخالت، ج 
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(اللوث)القسامة
عان أبو ليلى بن عبد اهلل بن سهل األنصاري الحاارثي المادني، روى( 2)•

و أباو ليلاى: و قال ابان ساعد. سهل بن أبي حثمة، و عنه مالَ بن أنس
عامر بان اسمه عبد اهلل بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن كعب من بني

: 12تهاذيب التهاذيب . عدي، و هو الذي روى عنه ملَ حديث القساامة
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 
بان قالاه ا. محيصة بن مسعود الحارثي األنصاري المدني، لاه صاحبة( 4)•

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

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

 304: ، ص5الخالت، ج 
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(اللوث)القسامة
ه، فقاال فتكلم حويصة ثم تكلام محيصاة بعاد-يريد بذلَ السن-•

ؤذناوا إما أن يدوا صاحبكم و إما أن ي: رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله
في ذلاَ، بحرب من اهلل؟ فكتب رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله إليهم

لياه و آلاه رسول اهلل صالى اهلل عفقال .قتلناهإنا و اهلل ما : فكتبوا إليه
أ تحلفااون و : و محيصااة و عبااد الاارحمن باان سااهل« 1»لحويصااة 

؟قال فتحلَ يهود. ال: تستحقون دم صاحبكم؟ قالوا
و حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعاة، أخا( 1)•

: حابةقاله ابن حبان فاي تااريخ الصا. محيصة بن مسعود، لهما صحبة
78.

 305: ، ص5الخالت، ج 
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(اللوث)القسامة
بعث إلايهم فوداه النبي عليه الس،م من عنده، ف. ليسوا بمسلمين: فقالوا•

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

، و 7و 6: 8، و سنن النساائي 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 المحلاى 90: 6، و االم 117: 8و السنن الكبرى 

.1221: 3، و سبل الس،م 389: 4نصب الراية 

 305: ، ص5الخالت، ج 
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(اللوث)القسامة
يد، عن روى سفيان، و الليث بن سعد، و حماد بن زيد، عن يحيى بن سعو •

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

ود بخمساين ا فتبرئكم يها: نشاهده، فكيَ نحلَ، فقال النبي عليه الس،م
،م من عنده كيَ نرضى أيمان قوم كفار؟ فوداه النبي عليه الس: يمينا؟ قالوا

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

، و سانن 4520حاديث 177: 4، و سنن أباي داود 1422حديث 30: 4
، و المصنَ لعباد الارزاُ 197: 3، و شر  معاني اآلثار 8-7: 8النسائي 

، و المحلاى 118: 8، و السنن الكبارى 113: 2، و مسند الشافعي 30: 10
.75و 74: 11

 305: ، ص5الخالت، ج 
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(اللوث)القسامة
دأ أناه علياه السا،م ابتا: لنا من حديث الشافعي ث،ثة أدلة، أحدهاو •

.فخاطب المدعي باليمين، فثبت أن اليمين عليهم ابتداء
بااليماان تحلفون و تستحقون فاثبات االساتحقاُ لهام: و الثاني قال•

.يئامنهم، و عند أبي حنيفة ال يحلفون و ال يستحقون بأيمانهم ش
نيفاة أنه نقلها الى يهود لما لم يحلَ المدعون، و عند أبي ح: و الثالث•

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

 306: ، ص5الخالت، ج 
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(اللوث)القسامة
ا، و عناد و هو قوله أ فتبرئكم يهود بخمساين يمينا: فيه داللة رابعةو •

م أبارأهم أبي حنيفة إذا حلفت يهود لزمها الضمان، و النبي عليه الس،
.باليمين

ماين، و الي: يجب على المدعى عليه في القسامة شيئان: قال الطحاوي•
.«1»الدية جميعا 

.201: 3انظر شر  معاني اآلثار ( 1)•

 306: ، ص5الخالت، ج 
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(اللوث)القسامة
لو وجد في قرية مطروقة فيها اسيااب و الاذهاب أو محلاة 1مسألة •

فيثبات *عاداوةف، لوث إال إذا كانات هنااك منفردة كانت مطروقة
.اللوث

.توجب الظن نوعاً*•

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 



56

(اللوث)القسامة
لو وجد في قرية مطروقة أو خلة من خا،ل العارب أو فاي محلاة و •

، لوث و إال فعداوة  فهو منفردة مطروقة و إن انفردت فإن كان هناك 
متحقق هنا االحتمالألن لوث 

208: ، ص4شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج 
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(اللوث)القسامة
ة لو وجد في قرية مطروقة أو في حلة من ح،ل العرب أو في محلاو •

مطروقة و إن انفردت فان كان هناك عداوة فهاو لاوث و ( منفردة خ)
إال ف، لوث، 

متحقق هنا على وجه ال يغلب الظمن معمه بخالفمه ممعاالحتمالألن •
العداوة، 

ة كاون أهل خيبر من ذلَ، ضرورسهل  مع قضية عبد اهلل بن هلعلبل •
ما صر  ، كالقتيل لوثا( ن باخبار)أخيارو ليس اليهود أعداء لألنصار، 

.به بعضهم مع احتماله في بعض األفراد

232: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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(اللوث)القسامة
لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث ألقربهما إليه،2مسألة •
و مع التساوي فهما سواء في اللوث، •
.أبعد لو كان في إحداهما عداوة فاللوث فيها و إن كانت نعم •

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
ي القارب لو وجد بين قريتين فاللوث ألقربهما إليه و مع التساوي فو •

.فهما في اللوث سواء

208: ، ص4شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج 



60

(اللوث)القسامة
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّادِ بْانِ « 2»-35355-4•

 ع خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّاهِ
: قَالَ

 بَميْنَ أَوْ-عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلًا فِمي الْقَرْيَمةِسَأَلْتُهُ •
 أَقْمرَبَ قَالَ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا كَانَمتْ-قَرْيَتَيْنِ
.ضُمِّنَتْ

.1-356-7الكافي -(2)•

149: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
لتساوي فاي لو وجد قتي، بين القريتين فاللوث ألقربهما إليه و مع او •

القرب فهما سواء في اللوث كما صر  باه جماعاة، بال عان الغنياة 
بإبراهيم بن هاشم« 1»اسجماع عليه لحسن الحلبي 

ساألته عان »أيضاا ( عليه السا،م)أو موثقه عنه « 2»و خبر سماعة •
ا بينهماا يقااس ما: الرجل يوجد قتي، في القرية أو بين قريتين، قاال

«فأيهما كانت أقرب ضمنت
•______________________________

.4الحديث -من أبواب دعوى القتل-8-الباب-الوسائل( 1)
.4الحديث -من أبواب دعوى القتل-8-الباب-الوسائل( 2)•

 233: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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(اللوث)القسامة
ب  مؤيدا •
( معليه الس،)سمعت أبا جعفر »أو صحيحه « 3»خبر محمد بن قيس •

رياة أو في رجل قتال فاي ق( عليه الس،م)قضى أمير المؤمنين : يقول
أهال قريبا من قرية أن يغرم أهل تلَ القرية إن لم توجد بينة علاى

.«تلَ القرية إنهم ما قتلوه

.5الحديث -من أبواب دعوى القتل-8-الباب-الوسائل( 3)•

 233: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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(اللوث)القسامة
في و •
د في رجل وج»( عليه الس،م)عن أبي عبد اهلل « 4»صحيح ابن مسلم •

شي ء، و ليس عليهم: في قبيلة و على باب دار قوم فادعى عليهم، قال
«ال يبطل دمه

.1الحديث -من أبواب دعوى القتل-8-الباب-الوسائل( 4)•

 233: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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(اللوث)القسامة
«5». و نحوه ما في صحيحي ابن سنان•
إنماا »ولين في محكي التهذيب و االستبصار بعد نقل الخبرين األلكن •

همين بالقتل يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم إن كانوا مت
و امتنعوا من القسامة، فأماا إذا لام يكوناوا متهماين أو أجاابوا إلاى 

ذلاَ مستشهدا على« القسامة ف، دية عليهم، و يؤدي من بيت المال
ب  السابق و « 6»بصحيح مسعدة 

1الحاديث -مان أباواب دعاوى القتال-8-البااب-الوسائل( 5)•
.بطريقين

.6الحديث -من أبواب دعوى القتل-9-الباب-الوسائل( 6)•
 233: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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(اللوث)القسامة
إذا وجد رجل مقتول »( ع)عن أبي عبد اهلل « 7»علي بن الفضيل حبر •

إن أبوا أن في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه، و ال يعلمون له قات،، ف
لاة مان يحلفوا غرموا الدية بينهم في أموالهم ساواء باين جمياع القبي

.«الرجال المدركين
.5الحديث -من أبواب دعوى القتل-9-الباب-الوسائل( 7)•

 234: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 



66

(اللوث)القسامة
، بل و نحو ذلَ ما عن النهاية و المراسم من التقييد بالتهمة الظاهرةو •

.كذا عن ابن إدريس نافيا عنه البأس في محكي المختلَ
هلهما و ال و في كشَ اللثام تقييد الفرض األول بأن ال يطرقهما غير أ•

إن كان عداوة بينه و بينهم أو كانت العداوة بينه و بين أهلهما جميعا و
عاداوة بما إذا لم يثبت ال-أي المساواة-يطرقهما غير أهلهما، و الثاني

.سحداهما دون األخرى، و إال كان اللوث لها و إن كانت أبعد

 234: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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(اللوث)القسامة
ل إلاى عن الشهيد في حواشيه اشتراط العداوة في جميع هذه المسائو •

شويشاا غير ذلَ من كلماتهم المحكية في أمثلة متعددة التي توجب ت
.للناظر فيها

 234: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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(اللوث)القسامة
لم يظهر لنا وجه معتد به لذلَ، ضارورة أناه بعاد أن ذكاروا كاونو •

دعي المدار في اللوث على حصول أمارة تفيد الحكم ظنا بصادُ الما
، فان من غير اعتبار أمارة خاصة لم يكن فائدة في التعرض لألمارات

،قرائن األحوال مختلفة أشد اخت،ف ال يمكن حصرها

 234: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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(اللوث)القسامة
علاى و النصوص المزبورة ال تعرض فيها للقسامة، و إنماا اقتصارت•

و « 1»دة وجوب الدية، و مقتضى الجميع بينها ما تضمنه صحيح مسع
من وجوب الدية إال إذا علم األولياء باراءتهم و أن « 2»خبر الفضيل 

ارة القاتل غيرهم، و هذا حكم آخر غير القسامة، نعم لما كان اللوث أم
قسامة، تفيد الحاكم ظنا بصدُ المدعي لو ادعى فهناك يجري حكم ال
ى أن بخ،ف ما إذا لم يدع، فإن الدية حينئذ عليهم إال مع البيناة علا

. القاتل غيرهم أو القسامة أو براءة األولياء لهم

 234: ، ص42جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج 
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رْيَتَيْنِ قَبَيْنَ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
رْيَاةٍ أَوْ بَابُ حُكْمِ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى بَابِ دَارٍ أَوْ فِاي ق8َ« 2»•

قَرِيباا مِنْهَا أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ أَوْ بِالْفَلَاةِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَادَ بْانِ « 3»-35352-1•

هِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّا
أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ -فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساا مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ: ع أَنَّهُ قَالَ
لَايْسَ عَلَايْهِمْ -عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَاالَ« 4»( وَ)-فِي قَبِيلَةٍ

يْ ءٌ وَ لَاااا يَبْطُااالُ دَمُاااهُ ______________________________.شاااَ
.من أبواب آداب القاضي10تقدم في الباب -(1)
أحاديث8فيه 8الباب -(2)•
.2-355-7الكافي -(3)•
.أو-في المصدر-(4)•

148: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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رْيَتَيْنِ قَبَيْنَ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
وبَ عَانْ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوَ •

 اللَّاهِ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ« 5»أَبَانٍ مِثْلَهُ 
«6»قَلُ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ وَ لَكِنْ يُعْ: بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ قَالَ

.«7»وَ رَوَاهُ أَيْضاا بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ •
.808-205-10التهذيب -(5)•
.809-205-10التهذيب -(6)•
.810-205-10التهذيب -(7)•

148: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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رْيَتَيْنِ قَبَيْنَ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
بِهِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَا« 8»-35353-2•

قُولُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَ
بَيِّنَاةٌ عَلَاى وَ لَمْ تُوجَدْ-أَوْ قَرِيباا مِنْ قَرْيَةٍ-لَوْ أَنَّ رَجُلاا قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ

.أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ ءٌ-أَهْلِ تِلََْ الْقَرْيَةِ

.1-355-7الكافي -(8)•

148: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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رْيَتَيْنِ قَبَيْنَ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّادٍ عَانْ « 1»-35354-3•

بْدِ اللَّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَ
:ع قَالَ

أُدِّيَاتْ دِيَتُاهُ مِانْ-إِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ بِأَرْضِ فَلَاةٍ•
ولُ لَاا فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُ-بَيْتِ الْمَالِ

.يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
•______________________________

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

149: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 



74

رْيَتَيْنِ قَبَيْنَ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ حُكْمِ 

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّادِ بْانِ « 2»-35355-4•
 ع خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّاهِ

: قَالَ

 بَايْنَ أَوْ-عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلاا فِي الْقَرْيَاةِسَأَلْتُهُ •
قْارَبَ قَالَ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا كَانَاتْ أَ-قَرْيَتَيْنِ
.ضُمِّنَتْ

149: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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رْيَتَيْنِ قَبَيْنَ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْارَاهِيمَ « 3»رَوَاهُ الصَّدُوُُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ وَ •

لَّاهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ ال
نَادِهِ « 5»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ « 4»مِثْلَهُ  وَ بِإِساْ

وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ « 6»عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ 
.مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

148: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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رْيَتَيْنِ قَبَيْنَ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
عِي« 7»-35356-5• دٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْانِ ساَ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَانْ مُحَمَّادِ بْانِ 
يَقُولُقَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع 

رَجُلٍ قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ فِي-قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع•
 لَامْ إِنْ-أَنْ يُغَرَّمَ أَهْلُ تِلََْ الْقَرْيَةِ-قَرِيباا مِنْ قَرْيَةٍ

وهُ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلََْ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُ
وَ « 1»لَعَلَّاهُ مَحْمُاولٌ عَلَاى وُجُاودِ اللَّاوْثِ : أَقُولُ•

.تَحَقُّقِ الْقَسَامَةِ
148: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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رْيَتَيْنِ قَبَيْنَ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
.1-356-7الكافي -(2)•
.5180-101-4الفقيه -(3)•
.1ذيل 1-356-7الكافي -(4)•
.1051-277-4، و االستبصار 806-205-10التهذيب -(5)•

148: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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رْيَتَيْنِ قَبَيْنَ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
.1050-277-4، و االستبصار 805-204-10التهذيب -(6)•
.1052-278-4، و االستبصار 807-205-10التهذيب -(7)•

150: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 



79

رْيَتَيْنِ قَبَيْنَ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَادَ بْانِ يَحْيَاى عَانِ « 2»-35357-6•

زْرَجِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الْخَ
ععَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ « 3»عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ 

طُهُ وَ وَ وَسَا -فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِاي قَبِيلَاةٍ•
تُهُ عَلَى مَنْ قَالَ دِيَ-وَ الْبَاقِي فِي قَبِيلَةٍ-صَدْرُهُ فِي قَبِيلَةٍ

.وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ-وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ بَدَنُهُ
.«4»مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ •

150: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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رْيَتَيْنِ قَبَيْنَ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ عَنْ أَبِي « 6»وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ « 5»-35358-7•

هُوَ « 7»كَانَ جَالِساا مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ -عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
قَاالَ لَايْسَ-أَوْ عَلَى دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ-أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ-مَعَهُمْ« 8»

.وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ-عَلَيْهِمْ قَوَدٌ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ« 9»-35359-8•

•______________________________
،  أمارة يظن بها صدُ المدعي فيما ادعاه من القتل، كوجود ذي س-اللوث-(1)

."263-2( لوث)مجمع البحرين ".ملطخ بالدم عند قتيل في دار
.842-213-10التهذيب -(2)•
.فضل بن عثمان االعور-في المصدر-(3)•
.5377-166-4الفقيه -(4)•

150: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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رْيَتَيْنِ قَبَيْنَ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ حُكْمِ 
.5177-99-4الفقيه -(5)•
.عن أبيه-في المصدر زيادة-(6)•
."هامش المخطوط"فمات-في نسخة-(7)•
.و نفر-في النسخة الخطية-(8)•
.70-قرب االسناد-(9)•
 151: ، ص29وسائل الشيعة، ج •
لُّوا عَلَيْاهِ مَاا فَقَالَ صَ-عااقَطَّعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِقَتِيلٍ وُجِدَ بِالْكُوفَةِ مُ•

.وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلاا وَ ضَمَّنَهُمُ الدِّيَةَ-ثُمَّ اسْتَحْلَفَهُمْ قَسَامَةا بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ-قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ
يهِمْ إِذَا كَانُوا مُتَّهَمِينَ نَ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِذِيقَالَ الشَّيْخُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الدِّيَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُ أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَ الْقَبِيلَةِ الَّ•

مْ وَ تُاؤَدَّى دِيَاةُ ةِ فَلَا دِيَةَ عَلَايْهِامَبِقَتْلِهِ وَ امْتَنَعُوا مِنَ الْقَسَامَةِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ بِقَتْلِهِ أَوْ أَجَابُوا إِلَى الْقَسَ
.«3»وَ بِمَا يَأْتِي « 2»وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ « 1»الْقَتِيلِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ 

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

.من هذه األبواب6تقدم في الباب -(2)•
. من الباب اآلتي من هذه األبواب6و 5ياتي في الحديثين -(3)•
•

149: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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لو لم يحصل اللوث
، فا،لو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغياره مان الادعاوي3مسألة •

ى علياه، قسامة و ال تغليظ، و البينة على المدعي و اليمين على المدع
.فللولي مع عدم البينة إح،ف المنكر يمينا واحدا

 528: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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قتل شخص في زحام الناس قسامةلو 
لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد أو وجاد4مسألة •

ال لم يعلم من قتله فديته من بيت ماو في ف،ة أو سوُ أو على جسر
،المسلمين

فعمل على كون القتمل بأمارة ظنية نعم لو كان في الموارد المذكورة •
.شخص معين مثال حصل اللوث

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 



84

لو قتل شخص في زحام الناس قسامة
ه من وجد في زحام على قنطرة أو بئار أو جسار أو مصانع فديتاأما •

جد على بيت المال و كذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع و كذا لو و
.في ف،ة

و كاان بشهادة الصبي و ال الفاساق و ال الكاافر و لاال يثبت اللوث و •
مأمونا في نحلته 

لو أخبر جماعة من الفساُ أو النساء مع ارتفاع المواطااة أو ماعنعم •
بات ظن ارتفاعها كان لوثا و لو كان الجماعة صابيانا أو كفاارا لام يث

.اللوث ما لم يبلغوا حد التواتر

207: ، ص4شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج 
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اسالميريشه هاي جرم شناسي در فقه 

ه ريشه هاي جرم شناسي در فق
اسالمي

شناسايي قاتل يا وجوب
اكمپيگيري موضوع قتل بر ح

مبراي جلوگيري از ازدياد جر

يت براي جلوگيري از مصرت ب
المال در پرداخت ديه
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لو قتل شخص في زحام الناس قسامة
ي قَرْيَةٍ بَابُ حُكْمِ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى بَابِ دَارٍ أَوْ ف8ِ« 2»•

أَوْ قَرِيباا مِنْهَا أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ أَوْ بِالْفَلَاةِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَادَ « 3»-35352-1•

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَانْ أَبِاي
:عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ

أَوْ -فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساا مَعَ قَوْمٍ فَمَااتَ وَ هُاوَ مَعَهُامْ•
عَلَاى بَاابِ دَارِ قَاوْمٍ « 4»( وَ)-رَجُلٍ وُجِدَ فِاي قَبِيلَاةٍ

.مُهُلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ ءٌ وَ لَا يَبْطُلُ دَ-فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ

148: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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لو قتل شخص في زحام الناس قسامة
.2-355-7الكافي -(3)•
.أو-في المصدر-(4)•

148: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
وبَ عَانْ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوَ •

 اللَّاهِ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ« 5»أَبَانٍ مِثْلَهُ 
«6»قَلُ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ وَ لَكِنْ يُعْ: بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ قَالَ

.«7»وَ رَوَاهُ أَيْضاا بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ •
.808-205-10التهذيب -(5)•
.809-205-10التهذيب -(6)•
.810-205-10التهذيب -(7)•

148: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
بِهِ بَعْضِ أَفْحَاوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ « 8»-35353-2•

قُولُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَ

-رْيَةٍأَوْ قَرِيباا مِنْ قَ-أَنَّ رَجُلاا قُتِلَ فِي قَرْيَةٍلَوْ •
أَنَّاهُ -عَلَى أَهْلِ تِلْاََ الْقَرْيَاةِبَيِّنَةٌ وَ لَمْ تُوجَدْ

.قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ ءٌ
.1-355-7الكافي -(8)•

149: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّادٍ عَانْ « 1»-35354-3•

بْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَعَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ 
:ع قَالَ

يْاتِ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِانْ بَ-إِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ بِأَرْضِ فَلَاةٍ•
لُ دَمُ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُا-الْمَالِ

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

149: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْارَاهِيمَ « 3»رَوَاهُ الصَّدُوُُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ وَ •

لَّاهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ ال
نَادِهِ « 5»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ « 4»مِثْلَهُ  وَ بِإِساْ

وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ « 6»عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ 
.مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

.5180-101-4الفقيه -(3)•
.1ذيل 1-356-7الكافي -(4)•
.1051-277-4، و االستبصار 806-205-10التهذيب -(5)•
.1050-277-4، و االستبصار 805-204-10التهذيب -(6)•

149: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
عِي« 7»-35356-5• دٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْانِ ساَ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَانْ مُحَمَّادِ بْانِ 
قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ 

قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ رَجُلٍ فِي-أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عقَضَى •
 لَامْ إِنْ-أَنْ يُغَرَّمَ أَهْلُ تِلََْ الْقَرْيَةِ-قَرِيباا مِنْ قَرْيَةٍ

وهُ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلََْ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُ
.1052-278-4، و االستبصار 807-205-10التهذيب -(7)•

 150: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
.وَ تَحَقُّقِ الْقَسَامَةِ« 1»لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى وُجُودِ اللَّوْثِ : أَقُولُ•

•______________________________
أمارة يظن بها صدُ المدعي فيماا ادعااه مان القتال، -اللوث-(1)

ن مجماع البحاري".كوجود ذي س،  ملطخ بالدم عند قتيال فاي دار
."263-2( لوث)

 150: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَادَ بْانِ يَحْيَاى عَانِ « 2»-35357-6•

زْرَجِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الْخَ
فِمي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّاهِ عَانْ أَبِياهِ ع « 3»عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ 

وَ -بِيلَمةٍوَ وَسَطُهُ وَ فَدْرُهُ فِمي قَ-الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ
وَ -هُ وَ بَدَنُهُقَالَ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ فَدْرُ-الْبَاقِي فِي قَبِيلَةٍ

.الصَّلَاةُ عَلَيْهِ
.842-213-10التهذيب -(2)•
.فضل بن عثمان االعور-في المصدر-(3)•

 150: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 



95

(اللوث)القسامة
.«4»بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ •
.5377-166-4الفقيه -(4)•

 150: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
هْلٍ « 5»-35358-7• بَعْاضِعَانْ « 6»وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ساَ

ععَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَشْيَاخِهِ

اا كَانَ جَالِسا-أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ•
أَوْ رَجُلٍ وُجِادَ -مَعَهُمْ« 8»هُوَ « 7»مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ 

لَ قَاا-أَوْ عَلَى دَارِ قَوْمٍ فَاادُّعِيَ عَلَايْهِمْ-فِي قَبِيلَةٍ
.وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ-لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَوَدٌ

148: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
.5177-99-4الفقيه -(5)•
.عن أبيه-في المصدر زيادة-(6)•
."هامش المخطوط"فمات-في نسخة-(7)•
.و نفر-في النسخة الخطية-(8)•

148: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
نْدِ« 9»-35359-8• يِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَانِ الساِّ

أَبِيهِأَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَنْ بْنِ مُحَمَّدٍ

-طَّعاااأَنَّهُ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِقَتِيلٍ وُجِدَ بِالْكُوفَاةِ مُقَ•
ثُامَّ -فَقَالَ صَلُّوا عَلَيْهِ مَاا قَادَرْتُمْ عَلَيْاهِ مِنْاهُ

لِمْنَا لَهُ وَ لَا عَ-اسْتَحْلَفَهُمْ قَسَامَةا بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ
.قَاتِلاا وَ ضَمَّنَهُمُ الدِّيَةَ

.70-قرب االسناد-(9)•

 151: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 



99

(اللوث)القسامة
رْيَاةِ وَ الشَّيْخُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الدِّيَاةَ إِنَّمَاا تَلْازَمُ أَهْالَ الْقَقَالَ •

مْتَنَعُاوا مِانَ الْقَبِيلَةِ الَّذِينَ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِيهِمْ إِذَا كَانُوا مُتَّهَمِاينَ بِقَتْلِاهِ وَ ا
امَةِ فَلَا دِيَةَ الْقَسَامَةِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ بِقَتْلِهِ أَوْ أَجَابُوا إِلَى الْقَسَ

« 2»وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَادَّمَ « 1»عَلَيْهِمْ وَ تُؤَدَّى دِيَةُ الْقَتِيلِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ 
. «3»وَ بِمَا يَأْتِي 

.810ذيل 810-205-10راجع التهذيب -(1)•
.من هذه األبواب6تقدم في الباب -(2)•
.من الباب اآلتي من هذه األبواب6و 5ياتي في الحديثين -(3)•

 151: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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لو تعارض األمارات الظنية
رب لو وجد باالقاللوث،كما لو تعارض األمارات الظنية بطل 5مسألة •

و لام من القتيل ذو س،  ملطخ بالدم و سبع من شأنه قتال اسنساان
، باد تكن أمارة لحصول القتل بأيهما و في كل طرف شَ محض، ف

.في مثله فصل الخصومة بالطرُ المعهودة غير القسامة

527: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
قتيال فلو وجد بالقرب من اليشترط في اللوث خلوفه عن الشك و •

لاوث ذو س،  متلطخ بالدم مع سبع من شأنه قتال اسنساان بطال ال
.لتحقق الشَ

ن لم و لو قال الشاهد قتله أحد هذين كان لوثا و لو قال قتل أحد هذي•
.يكن لوثا و في الفرُ تردد

207: ، ص4شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج 
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هذينقتله أحد : قال الشاهدلو 
.«إلخ. قتله أحد هذين: و لو قال الشاهد»: قوله•
إذا شهد شاهد أو شاهدان بأن ف،نا قتله أحد هذين ثبت الل اوث( 1)•

، حتى إذا عي ن الولي  أحادهما و اد عاى علياه كاان لاه أن في  حق هما
وير الذي يقسم، كما لو تفر ُ اثنان أو جماعة عن قتيل، كما على التص

.سبق

200: ، ص15مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج 
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هذينقتله أحد : قال الشاهدلو 
م يكان إن ف،نا قتل أحد هذين القتيلين، ل: لو انعكس فقال الشاهدو •

تال لوثا، ألن ذلَ ال يوقع في القلب صدُ ولي  أحدهما إذا اد عى الق
.عليه بالتعيين

-و المصانَ. فارقاا بماا ذكار-رحمه الل اه-«1»هكذا ذكر الشيخ •
ن و ترد ده يحتمال إرادة تسااوي األماري. ترد د في الفرُ-رحمه الل ه

.في إثبات الل وث، و عدمه
•______________________________

.255: 7المبسوط ( 1)

200: ، ص15مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج 
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هذينقتله أحد : قال الشاهدلو 
ن  الظاهر هو الثاني، الشتراكهما في اسبهام المانع مان حصاول الظاو •

.و غيره من نقلة المسألة« 2»و بهذا صر   الع،مة . بالمعي ن
و الظاهر هو الفرُ، ألن قول الشاهد إن الشخص المعاي ن قتال أحاد •

لاَ أحاد هذين يثير الظن  بكونه قات، من غيار اعتباار التعياين، فح
حاد الولي ين بأنه القاتل يوافق ما ظان  فياه، بخا،ف شاهادته علاى أ

الرجلين أناه قاتال المعاي ن، فإناه ال يحصال الظان  بأحادهما علاى 
.الخصوص ليثبت عليه القتل

.252: 2، تحرير األحكام 296: 2قواعد األحكام ( 2)•

200: ، ص15مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج 



2925269: دورنگار2907520-21: تلفن10پ،ك –14كوچه –متري گلستان 20بلوار امين –قم 
islamquest.com – ravaqhekmat.ir


