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

مع نام استجماع شرائط القبول، الشاهاين عالشاها الواحا أو 

نوعية ال شخصية و لذا ال بد أن يقيي  الايا   هيذأل ارمياي   ي  *•
ودأل الماكمة لو أنكر المدعى عليه وجود اللوث و الاا   يعتقد وجي

.أو ادع  المدع  وجودأل و الاا   ينكرأل
لجنية )و هذا يقتض  وجود جمع مي  العقي م مي  أفينات مختل ية •

.حتى ياكموا بوجود اللوث أو عدمه( التاكي 

527: ، ص2تارير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
عذا لو وجا متشكطا بامه و نناه ذو ستح  نليته التام أو وجتا و •

يتر عذلك في دار قوم أو في مكلة منفردة نن البلا ال ياخل فيهتا  
أهلها أو في اف قتال مقابل الخصل بعا المراماة، 

د بين بالجملة عل أمارة ظنية ننا الكاعل توجب اللوث، من  ير فرو •
يت  المعتمتا األسباب المفياة للظن، فيكصل اللوث بإخبار الصبي المم

رأة و نليه، و الفاسق الموثود به في إخباره، و الكتافر عتذلك، و المت
.نكوهل

527: ، ص2تارير الوسيلة؛ ج 
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القول  يما يثبت به القود

ه القودالقول فيما يثب  ب

األول اإلقرار

الثاني البينة

الثالث القسامة

524: ، ص2تارير الوسيلة؛ ج 
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القسامة

ي القسامة فالبكث في
مقااا

اللوث

عمية القسامة

القسامة أحكام

527: ، ص2تارير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
 يَكُتنْ بَابُ ثُبُوتِ الْقَسَامَةِ فِي الْقَتْلِ مَعَ التُّهَمَةِ وَ اللَّوْثِ إِذَا لَتل9ْ« 4»•

امَةأ أَ َّ الْمُتاَّنَق نَلَيْتهِ قَتَلَتهُ فَ ينَ قَستَ تَثْبُت ُ لِلْمُاَّنِي بَيِّنَةٌ فَيُقِيلُ خَمْستِ
 خَمْسِينَ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْاِ وَ الاِّيَةُ فِي الْخَطَإِ إِلَّا أَ ْ يُقِيلَ الْمُاَّنَق نَلَيْهِ

قَسَامَةأ فَيَسْقُطُ وَ تُؤَدَّى الاِّيَةُ مِنْ بَيْ ِ الْمَالِ
مُكَمَّاُ بْنُ نَلِيِّ بْنِ الْكُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ نَنْ زُرَارَةَ نَنْ« 5»-35360-1•

مَتا إِذَا لِكَيْ-إِنَّمَا جُعِلَ ِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاأ لِلنَّتا ِ: أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع قَالَ
افَ خَت-أَوْ يَغْتَالَ رَجُلأا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَاٌ-أَرَادَ الْفَاسِقُ أَ ْ يَقْتُلَ رَجُلأا

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

151: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
مُكَمَّاُ بْنُ يَعْقُوبَ نَنْ نَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيلَ نَتنْ أَبِيتهِ « 6»-35361-2•

: نَنِ ابْنِ أَبِي نُمَيْرٍ نَنْ حَمَّادٍ نَنِ الْكَلَبِيِّ نَنْ أَبِتي نَبْتاِ اللَّتهِ ع قَتالَ
وَ -اَنَافَقَالَ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ نِنْ-سَأَلْتُهُ نَنِ الْقَسَامَةِ عَيْفَ عَانَ ْ

امَةُ وَ إِنَّمَا ا-لَقَتَلَ النَّا ُ بَعْضُهُلْ بَعْضاأ ثُلَّ لَلْ يَكُنْ شَيْ ءٌذَلِكَ لَوْ لَا لْقَستَ
.نَجَاةٌ لِلنَّا ِ

.1-360-7الكافي -(6)•

152: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
نَتنْ بُرَيْتاِ « 2»وَ نَنْهُ نَنْ أَبِيهِ نَنِ ابْنِ أَبِي نُمَيْرٍ « 1»-35362-3•

كُقُتودُ الْ-سَأَلْتُهُ نَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ: بْنِ مُعَاوِيَةَ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع قَالَ
لتاَّمِ وَ الْيَمِينُ نَلَق الْمُاَّنَق نَلَيْتهِ إِلَّتا فِتي ا-عُلُّهَا الْبَيِّنَةُ نَلَق الْمُاَّنِي

رُ رَجُلأتا إِذْ فَقَاَتِ الْأَنْصَا-فَإِ َّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ-خَااَّةأ
-احِبَنَافَقَالَ ِ الْأَنْصَارُ إِ َّ فُلَاناأ الْيَهُودِيَّ قَتَلَ اَ-مِنْهُلْ فَوَجَاُوهُ قَتِيلأا

•______________________________
.4-361-7الكافي -(1)
.نن نمر بن أذينة-في المصار زيادة-(2)•

152: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
لْ أُقِيتاُهُ أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ نَاْلَيْنِ مِنْ  َيْرِعُ-رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِينَفَقَالَ •

ينَ رَجُ-فَإِ ْ لَلْ تَجِاُوا شَاهِاَيْنِ-بِرُمَّتِهِ« 3» لأتا فَأَقِيمُوا قَسَامَةَ خَمْستِ
 إِنَّتا وَ-فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نِنْاَنَا شَاهِاَا ِ مِنْ  َيْرِنَتا-أُقِياُهُ بِرُمَّتِهِ

لَنَكْرَهُ أَ ْ نُقْسِلَ نَلَق مَا لَلْ نَرَهُ 

-و فتي الكتافي"هتام  المخطتو "أقاه-في نلل الشرائع-(3)•
.أقياوه

152: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
لِمِينَ « 4»-اللَّتهِ صرَسُولُ * َوَدَاألُ• وَ قَتالَ إِنَّمَتا حُقِتنَ دِمَتاءُ الْمُستْ

ةأ مِتنْ نَتاُوِّهِ-بِالْقَسَامَةِ قُ فُرْاتَ حَجَت َهُ -لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاستِ
-نَلَيْهِوَ إِلَّا حَلَّفَ الْمُاَّنَق-مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَ ْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ نَنْ قَتْلِهِ

ةَ إِذَا وَ إِلَّا أُ ْرِمُوا الاِّيَ-قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلأا مَا قَتَلْنَا وَ لَا نَلِمْنَا قَاتِلأا
.إِذَا لَلْ يُقْسِلِ الْمُاَّنُو َ-وَجَاُوا قَتِيلأا بَيْنَ أَظْهُرِهِلْ

: ، ص14الفائاة و البرها  في شر  إرشاد األذها ، ج مجمع ) ودّاأل* •
182)

.من نناه-في المصار زيادة-(4)•
152: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
اُودُ فِتي « 5»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ نَنْ نَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيلَ وَ • وَ رَوَاهُ الصتَّ

يْنِ نَتنِ ا بْتنِ الْعِلَلِ نَنْ أَبِيهِ نَنْ سَعْاِ بْنِ نَبْاِ اللَّهِ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ الْكُستَ
.«6»أَبِي نُمَيْرٍ نَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ نَنْ بُرَيْاٍ مِثْلَهُ 

.661-166-10التهذيب -(5)•
.نن برياة-، و فيه1-541-نلل الشرائع-(6)•

152: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
عَرِيِّ نَتنْ مُكَمَّتاِ بْتنِ نَبْتاِ « 1»-35363-4• وَ نَنْ أَبِي نَلِيٍّ الْأَشتْ

نْ أَبِي نَبْتاِ الْجَبَّارِ نَنْ اَفْوَا َ بْنِ يَكْيَق نَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ نَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَ
-لْإِ َّ اللَّهَ حَكَلَ فِي دِمَائِكُلْ بِغَيْرِ مَا حَكَلَ بِتهِ فِتي أَمْتوَالِكُ: اللَّهِ ع قَالَ

وَ الْيَمِتينَ نَلَتق الْمُتاَّنَق-حَكَلَ فِي أَمْوَالِكُلْ أَ َّ الْبَيِّنَةَ نَلَق الْمُتاَّنِي
وَ الْيَمِيَن -نَلَيْهِ« 2»وَ حَكَلَ فِي دِمَائِكُلْ أَ َّ الْبَيِّنَةَ نَلَق الْمُاَّنَق -نَلَيْهِ

.نَلَق مَنِ ادَّنَق لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِلٍ

.من ادني-في المصار-(2)•

 153: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
رَوَاهُ الصَّاُودُ بِإِسْنَادِهِ نَنِ الْكَسَنِ بْنِ مَكْبُوبٍ نَنْ نَلِيِّ بْتنِ رِئَتابٍوَ •

.«3»نَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ 

 153: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة

مُكَمَّاُ بْنُ الْكَسَنِ بِإِسْنَادِهِ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ أَحْمَاَ بْنِ « 4»-35364-5•
بٍ نَنْ يَكْيَق نَنْ أَحْمَاَ وَ الْعَبَّا ِ وَ الْهَيْثَلِ جَمِيعاأ نَنِ الْكَسَنِ بْنِ مَكْبُو

ي إِذَا وُجِاَ رَجُتلٌ مَقْتُتولٌ فِت: نَلِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع قَالَ
 أَبَتوْا أَ ْ فَتإِ ْ-حَلَفُوا جَمِيعاأ مَا قَتَلُوهُ وَ لَا يَعْلَمُو َ لَهُ قَاتِلأا-قَبِيلَةِ قَوْمٍ
عِ الْقَبِيلَتةِ بَيْنَ جَمِي-أُ ْرِمُوا الاِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُلْ فِي أَمْوَالِهِلْ سَوَاءأ-يَكْلِفُوا

.مِنَ الرِّجَالِ الْمُاْرِعِينَ

 153: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
وَ نَنْهُ نَنْ هَارُو َ بْنِ مُسْلِلٍ نَنْ مَسْعَاَةَ بْنِ زِيَتادٍ « 5»-35365-6•

يَ اللَّتهُ نَنْتهُ إِذَا لَتلْ يُقِتلِ : نَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقَتوْمُ « 6»عَا َ أَبِي رَضتِ
-ينَ قَتَلُتوهُوَ لَلْ يُقْسِمُوا بِأَ َّ الْمُتَّهَمِ-الْبَيِّنَةَ نَلَق قَتْلِ قَتِيلِهِلْ-الْمُاَّنُو َ

لِمْنَتا لَتهُ مَا قَتَلْنَتاهُ وَ لَتا نَ-حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناأ بِاللَّهِ
يٍّ ذَلِتكَ إِذَا قُتِتلَ فِتي حَت-ثُلَّ يُؤَدِّي الاِّيَةَ إِلَق أَوْلِيَتاءِ الْقَتِيتلِ-قَاتِلأا
ق فَاِيَتُتهُ تُتاْفَعُ إِلَت-فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي نَسْكَرٍ أَوْ سُودِ مَاِينَتةٍ-وَاحِاٍ

.أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْ ِ الْمَالِ

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

متن 3من الباب 3، و أورده في الكايث 6-361-7الكافي -(1)
.أبواب عيفية الككل

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)•
.يقسل-في المصار-(6)•

153: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
وَ بِإِسْنَادِهِ نَنْ مُوسَق بْنِ بَكْرٍ نَنْ زُرَارَةَ نَنْ أَبِتي« 1»-35366-7•

رُوفِ الْمَعْت-إِنَّمَا جُعِلَ ِ الْقَسَامَةُ لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُتلِ: نَبْاِ اللَّهِ ع قَالَ
.فَإِ ْ شَهِاُوا نَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُلْ-الْمُتَّهَلِ« 2»بِالشَّرِّ 

.«3»مُكَمَّاُ بْنُ نَلِيِّ بْنِ الْكُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ نَنْ مُوسَق بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ •

154: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
وَ فِي الْعِلَلِ نَنْ أَبِيهِ نَنْ سَعْاٍ نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُكَمَّاٍ« 4»-35367-8•

: الَنَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَا َ نَنْ نَبْاِ اللَّهِ بْنِ سِنَا ٍ نَنْ أَبِي نَبْتاِ اللَّتهِ ع قَت
هُلْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَتلَ النَّتا ُ بَعْ-سَأَلْتُهُ نَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ ضتُ

.بِهِ النَّا ُ« 5»وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْ ٌ يُكَا ُ -بَعْضاأ وَ لَلْ يَكُنْ شَيْ ءٌ

154: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة

وَ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ نَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ نَتنْ مُكَمَّتاِ بْتنِ « 6»-35368-9•
اِ يَكْيَق نَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ نَنْ مُكَمَّاِ بْنِ نِيسَق نَتنْ يُتونُ َ بْتنِ نَبْت
عَ  ِ الرَّحْمَنِ نَنِ ابْنِ سِنَا ٍ قَالَ سَمِعْ ُ أَبَا نَبْاِ اللَّهِ ع يَقُتولُ إِنَّمَتا وُضتِ

اُوَّهُ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ نَت-الْقَسَامَةُ لِعِلَّةِ الْكَوْ ِ يُكْتَا ُ نَلَق النَّا ِ
.فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ

154: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
وَ تَقَاَّمَ مَا يَاُلُّ نَلَتق ذَلِتكَ : أَقُولُ« 7»رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَكَاسِنِ نَنْ أَبِيهِ نَنْ يُونُ َ نَنِ ابْنِ سِنَا ٍ وَ •

.«9»وَ يَأْتِي مَا يَاُلُّ نَلَيْهِ « 8»فِي الْقَضَاءِ 
•______________________________

.1176-315-10التهذيب -(1)
.بالستر-في المصار-(2)•
.5178-100-4الفقيه -(3)•
.3-542-نلل الشرائع-(4)•
.يكتا -في المصار-(5)•
.4-542-نلل الشرائع-(6)•
.47-319-المكاسن-(7)•
.من أبواب عيفية الككل3من الباب 6تقام في الكايث -(8)•
. ياتي في الباب اآلتي من هذه األبواب-(9)•
•

153: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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بَابُ الْقَسَامَةِ 
3الْقَسَامَةِ بَابُ •
رٍ نَنْ رَوَى الْكَسَنُ بْنُ مَكْبُوبٍ نَنْ نَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ نَنْ أَبِي بَصِي5175•

غَيْرِ مَتا اللَّهِ ع قَالَ إِ َّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَق حَكَلَ فِي دِمَائِكُلْ بِنَبْاِ أَبِي
مِتينَ حَكَلَ فِي أَمْوَالِكُلْ حَكَلَ فِي أَمْوَالِكُلْ أَ َّ الْبَيِّنَةَ نَلَق مَنِ ادَّنَق وَ الْيَ

نَلَق مَنِ ادُّنِيَ نَلَيْهِ وَ حَكَلَ فِي دِمَائِكُلْ أَ َّ الْيَمِينَ نَلَق مَتنِ ادَّنَتق وَ
1الْبَيِّنَةَ نَلَق مَنِ ادُّنِيَ نَلَيْهِ لِئَلَّا يُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِلٍ 

99-98: ، ص4م  ال ياضرأل ال قيه؛ ج 
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بَابُ الْقَسَامَةِ 
وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ يُونُ َ نَنْ سُلَيْمَا َ بْنِ خَالِاٍ قَتالَ قَتالَ أَبُتو5176•

يلِ يُوجَاُ نَبْاِ اللَّهِ ع سَأَلَنِي نِيسَق بْنُ مُوسَق وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مَعَهُ نَنِ الْقَتِ
اقِيَةٍ مِتنْ  ارُ رَجُلأتا فِتي ستَ فِي أَرْضِ الْقَوْمِ وَحْاَهُلْ فَقُلْ ُ وَجَاَ الْأَنْصتَ

ولُ فَقَالَ ِ الْأَنْصَارُ الْيَهُودُ قَتَلُوا اَاحِبَنَا فَقَتالَ لَهُتلْ ر2َسَوَاقِي خَيْبَرَ  ستُ
لُ اللَّهِ ص لَكُلْ بَيِّنَةٌ فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُو َ قَالَ ِ الْأَنْصَارُ عَ يْتفَ نُقْستِ

مُو َ نَ ارُ يُقْستِ مُو َ قَالَت ِ الْأَنْصتَ لَتق نَلَق مَا لَلْ نَرَهُ فَقَالَ فَالْيَهُودُ يُقْستِ
 َ لَوْ لَتلْ اَاحِبِنَا قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ نِنْاِهِ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَ فَرَأَيْ

ولُ اللَّتهِ ص لَتوْ  لَتلْ يُؤَدِّهِ النَّبِيُّ ص قَالَ قُلْ ُ لَا نَقُولُ لِمَا قَاْ اَنَعَ رَستُ
3يَصْنَعْهُ قَالَ فَقُلْ ُ لَهُ فَعَلَق مَنِ الْقَسَامَةُ قَالَ نَلَق أَهْلِ الْقَتِيلِ 

99: ، ص4م  ال ياضرأل ال قيه؛ ج 
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بَابُ الْقَسَامَةِ 
بْاِ نَنْ أَبِي نَبَعْضِ أَشْيَاخِهِ وَ رَوَى مُكَمَّاُ بْنُ سَهْلٍ نَنْ أَبِيهِ نَنْ 5177•

قَالَ إِ َّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ نَنْ رَجُلٍ عَا َ جَالِستاأ مَتعَ قَتوْمٍ اللَّهِ ع
فَادُّنِيَ 2أَوْ رَجُلٍ وُجِاَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ نَلَق دَارِ قَوْمٍ 1فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُلْ 

3نَلَيْهِلْ قَالَ لَيْ َ نَلَيْهِلْ قَوَدٌ وَ لَا يُطَلُّ دَمُهُ نَلَيْهِلُ الاِّيَةُ 

 100: ، ص4م  ال ياضرأل ال قيه؛ ج 
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بَابُ الْقَسَامَةِ 
ا وَ رَوَى مُوسَق بْنُ بَكْرٍ نَنْ زُرَارَةَ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَت5178•

إِ ْ شَهِاُوا جُعِلَ ِ الْقَسَامَةُ لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ الْمُتَّهَلِ فَ
4نَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُلْ 

 100: ، ص4م  ال ياضرأل ال قيه؛ ج 
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بَابُ الْقَسَامَةِ 
يرٍ وَ رَوَى الْقَاسِلُ بْنُ مُكَمَّاٍ نَنْ نَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْ َةَ نَنْ أَبِي بَص5179ِ•

نْ قَالَ سَأَلْ ُ أَبَا نَبْاِ اللَّهِ ع نَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ عَا َ بَاْؤُهَا فَقَتالَ عَتا َ مِت
ارِ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا عَا َ بَعْاَ فَتْحِ خَيْبَرَ تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِتنَ الْ أَنْصتَ
ا فَجَاءَتِ نَنْ أَاْكَابِهِ فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ فَوَجَاُوهُ مُتَشَكِّطاأ فِي دَمِهِ قَتِيلأ
 اَاحِبَنَا الْأَنْصَارُ إِلَق رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ ْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَ ِ الْيَهُودُ

لَ اللَّتهِ أَ نَلَق أَنَّهُلْ قَتَلُوهُ قَالُوا يَا رَسُوخَمْسُونَ يَجُلًا فَقَالَ لِيُقْسِلْ مِنْكُلْ •
اِّدُ نُقْسِلُ نَلَق مَا لَلْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِلُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَ نْ يُصتَ

الْيَهُودَ 

 100: ، ص4م  ال ياضرأل ال قيه؛ ج 
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بَابُ الْقَسَامَةِ 
لَّهَ نَ َّ وَ أَنَا إِذاأ أَدِي اَاحِبَكُلْ فَقُلْ ُ لَهُ عَيْفَ الْكُكْلُ فِيهَا قَالَ إِ َّ الفَقَالَ •

يمِتهِ جَلَّ حَكَلَ فِي الاِّمَاءِ مَا لَلْ يَكْكُلْ فِي شَيْ ءٍ مِنْ حُقُودِ النَّا ِ لِتَعْظِ
الاِّمَاءَ لَوْ أَ َّ رَجُلأا ادَّنَق نَلَق رَجُلٍ نَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَلٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِتكَ 

نَق نَلَيْهِ أَوْ أَعْثَرَ لَلْ يَكُنِ الْيَمِينُ نَلَق الْمُاَّنِي وَ عَانَ ِ الْيَمِينُ نَلَق الْمُاَّ
اَّنِي أَنَّهُلْ قَتَلُوا عَانَ ِ الْيَمِينُ نَلَق مُتادَّنَق الرَّجُلُ نَلَق الْقَوْمِ الاَّمَ فَإِذَا •

و َ أَ َّ يَكْلِفُتيَجِ  مَ بِخَمْسِي َ الاَّمِ قَبْلَ الْمُاَّنَق نَلَيْهِلْ فَعَلَق الْمُاَّنِي أَ ْ 
وْا نَنْهُ وَ إِ ْ فُلَاناأ قَتَلَ فُلَاناأ فَيُاْفَعُ إِلَيْهِلُ الَّذِي حُلِفَ نَلَيْهِ فَإِ ْ شَاءُوا نَفَ

لْمُاَّنَقشَاءُوا قَتَلُوا وَ إِ ْ شَاءُوا قَبِلُوا الاِّيَةَ فَإِ ْ لَلْ يُقْسِمُوا فَإِ َّ نَلَق ا

 100: ، ص4م  ال ياضرأل ال قيه؛ ج 
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بَابُ الْقَسَامَةِ 
إِ ْ مَا قَتَلْنَا وَ لَا نَلِمْنَا لَهُ قَاتِلأتا فَتخَمْسُونَ يَجُلًا أَ ْ يَكْلِفَ مِنْهُلْ نَلَيْهِلْ •

اةٍ أُدِّيَ ْ وَ إِ ْ عَا َ بِأَرْضِ فَلَأَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّتِ  وُجِدَ  ِيهِ ْ دِيَتَهُ فَعَلُوا 
مْترِئٍ دِيَتُهُ مِنْ بَيْ ِ الْمَالِ فَإِ َّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَا َ يَقُولُ لَا يُطَتلُّ دَمُ ا

1مُسْلِلٍ 

 101: ، ص4م  ال ياضرأل ال قيه؛ ج 
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بَابُ الْقَسَامَةِ 
يَةٍ أَوْ وَ سَأَلَ سَمَانَةُ أَبَا نَبْاِ اللَّهِ ع نَنْ رَجُلٍ يُوجَاُ قَتِيلأا فِي قَر5180ْ•

2مِّنَ ْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ قَالَ يُقَا ُ بَيْنَهُمَا فَأَيَّتُهُمَا عَانَ ْ إِلَيْهِ أَقْرَبَ ضُ

 101: ، ص4م  ال ياضرأل ال قيه؛ ج 
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بَابُ الْقَسَامَةِ 

امَةُ 5181• وَ رَوَى زُرَارَةُ نَنْ أَبِي نَبْاِ اللَّهِ ع قَتالَ إِنَّمَتا جُعِلَت ِ الْقَستَ
 رَجُلأتا احْتِيَاطاأ لِلنَّا ِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَ ْ يَقْتُلَ رَجُلأتا أَوْ يَغْتَتالَ

3حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَاٌ خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ 

 101: ، ص4م  ال ياضرأل ال قيه؛ ج 
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شرطية اللوث
وجيد اعل  أن هذأل ارخباي خالية م  اعتباي اللّوث ل ظا يعن  لي  يث  •

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

.يخفقعما اللي  ذلك بواضح و ال اريح في اشتراطه نكو ذلك، و 
ه مع انه ال لوث، و ال قسامة فيما ذعره فيه، بل رواه نتن رستول الل ت•

.ال ق الل ه نليه و آله
.و  أن له  على ذلك إجماعا أو نصا ما اطلعت عليه،  تأمّل•

183-182: ، ص14مجمع ال ائد  و البرهان    شرح إيشاد ارذهان؛ ج 
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شرطية اللوث
ذا في المغترب، و القليب بئر تكفر فينقلب ترابها قبل ا  تطوى ع[ 1]*•

عانت  القليب ننا العرب البئر العادية القايمة مطوية: و نن األزهري
(.مجمع البكرين)أو  ير مطوية و الجمع قلب عبريا و برد 

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

183-182: ، ص14مجمع ال ائد  و البرهان    شرح إيشاد ارذهان؛ ج 
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شرطية اللوث
ا ربمت: نن ابن األثير أ  القسامة جاهلية و أقرهتا اإلستحم، و قيتلو •

( هالق اهلل نليه و آلت)أنها من وضع رسول اهلل « 1»يظهر من أخبارنا 
ه المكتمتل قراءتت« من قبل»المشتمل نلق لفظ « 2»و ستسمع الخبر 

.نلق وجهين، و لكن ال فائاة في ذلك
•______________________________

.من أبواب دنوى القتل-10-الباب-الوسائل( 1)
.5الكايث -من أبواب دنوى القتل-10-الباب-الوسائل( 2)•

226: ، ص42جواهر الك م    شرح شرائع اإلس م؛ ج 
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شرطية اللوث
لتق و هو لغة القوة أو من التلوث، و هو التلطخ، و ن: في اللوثاألول •

هتاء و عل حال فهو مناسب لما تسمعه من المراد به هنا في لستا  الفق
في إ  لل نجاه في شي ء مما وال إلينا من النصوص، إال أنه ال ريب

.انتباره ننانا فيها
من  ير فرد بين التنف  و األنضتاء و إ  حكتق نتن الشتيخ فتي •

ن أنه وقتع نام انتباره في الثاني، لكن لل نتكققه، لما قيل مالمبسو   
رائر فيه بعض العبارات الموهمة لذلك نلق لسا  العامة، بل نتن الست

أ  نليه في النف  إجماع المسلمين و في األنضاء إجماننا،

226: ، ص42جواهر الك م    شرح شرائع اإلس م؛ ج 
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شرطية اللوث
ر  ير ذلك من النصوص التي قا يتوهل من ظاهرهتا نتام انتبتاإلق •

اليهتود اللوث فيها و إ  عا  المورد في بعضها وجاا  القتيل في قلب
ق أو القرية أو نكوهما مما فيه لوث أو عاللوث، لكن ذلك ال يال نلت

هنتا و من. االشترا  نلق وجه يخص به نموم الروايات التي سمعتها
انتا عأ  لهل نلق ذلك إجم»: أشكل الكال نلق األردبيلي حتق قال

.«أو نصا ما اطلع  نليه

230: ، ص42جواهر الك م    شرح شرائع اإلس م؛ ج 
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شرطية اللوث
ة قا نرف  في ما تقام متا يقتوم بتذلك، مضتافا إلتق معلوميت: قل •

تعتاد مخالفة القسامة للقوانا المعلومة بكو  اليمين نلق المتانق، و
و  األيما  فيها، و جواز حلف اإلنسا  إلثبات حق  يره، و نام ستق
الك، الانوى بنكول من توجه  نليه اليمين إجمانا نلق ما في المس

بل ترد اليمين نلق  يره، و  ير ذلك،

230: ، ص42جواهر الك م    شرح شرائع اإلس م؛ ج 
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شرطية اللوث
 ير ذلك، بل و •
لو يعطق النتا  بتأقوالهل الستتبا « »2»( الق اهلل نليه و آله)ننه •

.«قوم دماء قوم و أموالهل
، مضتافا فالمتجه االقتصار فيها نلق المتيقن، خصواا بعا ما ستمع •

 بتن إلق ما في الرياض من أ  النصوص أعثرها فتي قضتية نبتاا اهلل
و فيها اللوث بح شبهة، المشهورة  سهل 

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

230: ، ص42جواهر الك م    شرح شرائع اإلس م؛ ج 
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شرطية اللوث
همتة، و  يرها بين ما مورد األسئلة فيها وجاا  القتيل في مكتل التو •

ية ال هي عاألولة، و بين مطلقة، و لكن إطحقها لبيا  أاتل المشترون
.ح شبهةلبيا  ثبوتها نلق اإلطحد، فهو حينئذ من قبيل المجمحت ب

وجا فتي هذا مع أ  نام انتبار اللوث يستل م نام الفرد بين قتيل ي•
ستود قرية أو مكلة أو نكو ذلك من األمثلة اآلتية و قتيل يوجا في
هما بثبوت أو فحة أو جهة، مع أ  الفتاوي و النصوص مطبقة بالفرد بين

.القسامة في األول دو  الثاني

231: ، ص42جواهر الك م    شرح شرائع اإلس م؛ ج 
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شرطية اللوث
هل لتوث لل يكن ألولياء المقتول نفسا  يشهاا  بذلك، و عا  معفا  •

و ة، يقال بفتح الحم و تسكين الواو، و هو التهمة الظاهرة، أل  الل وث الق
و  ناقة ذات لوث، اى قو ة، و عأن ه قوة الظن عا  نليهل القسامة، خمس
ل، ا  رجح منهل، يقسمو  بالل ه تعالق، ا  المانق نليه قتتل اتاحبه

ل عا  القتل نماا، و ا  عا  خطأ خمسة و نشرو  رجح، يقسمو  مث
.ذلك، و ال يرانق فيهل العاالة

ا، و األظهر ننانا ا  القسامة خمسو  رجح، يقستمو  خمستين يمينت•
.سواء عا  القتل نماا مكضا أو خطأ مكضا أو خطأ شبيه العما

338: ، ص3السرائر الااوي لتارير ال تاوى؛ ج 
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شرطية اللوث
ه هذا مذهب شيخنا المفيا مكم ا بن النعما ، قتا ذعتره فتي مقنعتتو •

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

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

338: ، ص3السرائر الااوي لتارير ال تاوى؛ ج 



42

شرطية اللوث
.ما اخترناه نليه إجماع المسلمينو •
ال و اللوث أيضا ننانا يرانق في األنضاء و األطتراف، أل  القستامة•

.تكو  إل ا إذا عا  لوث
فتح و شيخنا ذهب في مبسوطة الق ا  الانوى إذا عان  دو  النف •

.«3»يرانق فيها ا  يكو  معه لوث 
و هذا قول بعتض المختالفين، ذعتره فتي هتذا الكتتاب، أل   معظمته •

. فرونهل
.223، عتاب القسامة، ص 7المبسو ، ج ( 3)•

338: ، ص3السرائر الااوي لتارير ال تاوى؛ ج 
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شرطية اللوث

إذا عان  الانوى دو  النف  فعنتانا فيته قستامة و ننتاهل الفأما •
بت  قسامة فيها، و ال يرانق أ  يكو  معه لوث و ال شاها، ألنه ال يث

بهما في األطراف حكل،
•

223: ، ص7المبسوط     قه اإلمامية؛ ج 
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اللوث    القسامةشرطية 
رو ينا نن جعفر بن مكم ا نن : 427/ 2دنائل اإلسحم ( 9)-47715•

نليه و ه الق اهللٰ  أبيه نن آبائه نن نلق  نليهل السحم أ   رسول الل 
ة و آله قضق بالقَسامة و اليمين مع الش اها الواحا في األمتوال خاات  

كستن ال( ك-بته)لك نلق  نليه السحم بالكوفتة و قضتق ٰ  قضق بذ
عنتق نليه السحم قال جعفر بن مكم ا نليه السحم و ال يرضتق بهتا ي
توبة القَسامة لنا ناو  و ال ينكرها لنا ولي  قال و القَسامة حق  و هق مك

يئاأ لك لقتل الن ا  بعضهل بعضاأ ثل  لل يكن شٰ  ننانا و لو ال ذ

328: ، ص31جامع أحاديث الشيعة؛ ج 
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اللوث    القسامةشرطية 
و اليمتين الما نق إن ما القَسامة نجاة للن ا  و البي نة في الكقود عل ها نلقو •

ه و ه اتلق اهلل نليتٰ  نلق الما نق نليه إل ا في الا م خاا ة فا   رسول الل 
األنصار رجلأتا متنهل فوجتاوه « 1»آله بينما هو جال  بخيبر إذ افتقات 

رستول ه إ   فحناأ اليهودي  قتتل اتاحبنا فقتالٰ  قتيلأا فقالوا يا رسول الل 
ل أقتاعل ه الق اهلل نليه و آله أقيموا البي نة رجلين نالين متن  يترعٰ  الل 
يعنق بعا أ  أنكر فتإ  لتل تجتاوا شتاهاين فتأقيموا « 3»به برم ته « 2»

ه ما ننتانا ٰ  برم ته فقالوا يا رسول الل « 4»قَسامة خمسين رجلأا أقاعل به 
تلوه و شاها و نكره أ  نقسل نلق شي ء لل نره قال فتكلف اليهود أن هل ما ق

سول ه هل يهود يكلفو  فوداه رٰ  نلموا له قاتلأا فقالوا يا رسول الل « 5»ال 
.ه الق اهلل نليه و آله من نناهٰ  الل 

330: ، ص31جامع أحاديث الشيعة؛ ج 
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اللوث    القسامةشرطية 
اجر دماء المسلمين بالقَسامة لكتق إذا رأى الفتالل ه قال إن ما حقن ثل  •

ل و إذا الفاسق فراة حج ه مخافة القَسامة أ  يقتل فيكف  نتن القتت
ال نلمنا وجا القتيل بين قوم فعليهل قَسامة خمسين رجلأا ما قتلناه و

« 6»له قاتلأا ثل  يغرمو  الا ية إذا وجا قتيلأا بين ظهراني هل 

330: ، ص31جامع أحاديث الشيعة؛ ج 
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اللوث    القسامةشرطية 
ه أوليتاء الق اهلل نليه و آله إذا لل يكن لطخ يجب أ  يُقْسِلَ معيعنق •

ه اتلق اهلل نليته و آلتالل ته الا م و يستكق و  القَوَد عما قتال رستول 
لألنصار 

اليهتود أل   االنصارى  أايب قتيلأا في قَليب من قلبذلك إن ما قال و •
عود و هو بخيبر و قيل إن ه نبا الل ه بن سهيل خرج هو و مكيصة بن س

جهاٍ أاابهما فتفر قا في « 7»ابن نم ه الق خيبر في حاجة و يقال من 
و وجا نبتا حوائط خيبر ليصيبا من الث مار و عا  افتراقهما بعا العصر

.ه قتيلأا قبل الل يلٰ  الل 

330: ، ص31جامع أحاديث الشيعة؛ ج 
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اللوث    القسامةشرطية 
لعااوة عان  خيبر دار يهود مكضة ال يخالطهل فيها  يرهل و عان  او •

عان  هَذه األسباب أو ما أشبهها « 8»بين األنصار و بينهل ظاهرة فإذا 
لتك و ال بي نتة ٰ  تجب معه القَستامة و إ  لتل يكتن ذ« 9»فهي لطخ 

ا قتلوا فاأليما  نلق من وجا القتيل بينهل يقسل منهل خمسو  رجلأا م
ه ٰ  و ال نلموا قاتلأا ثل  يغرم الجميع الا ية عما جتاء نتن رستول التل 

جب معته الق اهلل نليه و آله و إذا قال المي   فح  قتلنق فهو لطخ ت
.القَسامة

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

.ك-فقات(. 1)
.خ ل-أقياعل(. 2)•

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

.المنجا-القليل من عل  شي ء

328: ، ص31جامع أحاديث الشيعة؛ ج 
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شرطية اللوث    القسامة
في اللوثاألول •
ة و ال و ال قسامة مع ارتفاع التهمة و للولي إححف المنكر يمينا واحا•

.يجب التغليظ و لو نكل فعلق ما مضق من القولين
ا عالشاها و لو واحتابصدق المدع  أماي  يغلب معها الظ  اللوث و •

و عما لو وجا متشكطا بامه و نناه ذو سح  نليه التام أو فتي دار
قوم أو في مكله منفردة نن البلا ال ياخلها  ير أهلهتا أو فتي اتف

.مقابل للخصل بعا المراماة

207: ، ص4شرائع اإلس م    مسائل الا ل و الارام؛ ج 
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شرطية اللوث    القسامة
و لو وجا في قرية مطروقة أو خلة من ختحل العترب أو فتي مكلتة •

ح لوث و إال فنااوة  فهو منفردة مطروقة و إ  انفردت فإ  عا  هناك 
قربهما لوث أل  االحتمال متكقق هنا و لو وجا بين قريتين فاللوث أل

.إليه و مع التساوي في القرب فهما في اللوث سواء
ه أما من وجا في زحام نلق قنطرة أو بئتر أو جستر أو مصتنع فايتت•

جا نلق بي  المال و عذا لو وجا في جامع نظيل أو شارع و عذا لو و
.في فحة

208: ، ص4شرائع اإلس م    مسائل الا ل و الارام؛ ج 
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شرطية اللوث    القسامة
و عتا  ال يثب  اللوث بشهادة الصبي و ال الفاستق و ال الكتافر و لتو •

تفتاع مأمونا في نكلته نعل لو أخبر جمانة من الفساد أو النساء مع ار
و المواطاة أو مع ظن ارتفانها عا  لوثا و لتو عتا  الجمانتة اتبيانا أ

.عفارا لل يثب  اللوث ما لل يبلغوا حا التواتر
قتيتل و يشتر  في اللوث خلواه نن الشك فلو وجا بالقرب متن ال•

لتوث ذو سح  متلطخ بالام مع سبع من شأنه قتتل اإلنستا  بطتل ال
.لتكقق الشك

208: ، ص4شرائع اإلس م    مسائل الا ل و الارام؛ ج 
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شرطية اللوث    القسامة
ن لل لو قال الشاها قتله أحا هذين عا  لوثا و لو قال قتل أحا هذيو •

.يكن لوثا و في الفرد تردد
القستامة و ال يشتر  في اللوث وجود أثر القتل نلق األشبه و ال في•

.حضور المانق نليه

208: ، ص4شرائع اإلس م    مسائل الا ل و الارام؛ ج 
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شرطية اللوث    القسامة
مسألتا •
للورثتة القستامة و األولق لو وجا قتيح في دار فيها نباه عتا  لوثتا•

.رهنلفائاة التسلط ب  القتل أو النفكاعه بالجناية لو عا  هناك

208: ، ص4شرائع اإلس م    مسائل الا ل و الارام؛ ج 
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شرطية اللوث    القسامة
دنتواه جاز  إثبات لو ادنق الولي أ  واحاا من أهل الاار قتلهالثانية •

يمينه و لتل بالقسامة فلو أنكر عونه فيها وق  القتل عا  القول قوله مع
التاار و يثب  اللوث أل  اللوث يتطرد إلق من عا  موجودا في تلك

البينة ال يثب  ذلك إال باإلقرار أو 

209: ، ص4شرائع اإلس م    مسائل الا ل و الارام؛ ج 
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شرطية اللوث

اللوث

قاأشر  في القسامة مطل

امة لي  شرطاأ في القس
مطلقاأ

شر  في القسامة في
بعض الظروف
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شرطية اللوث

اللوث

قول المشهورقاأشر  في القسامة مطل

امة لي  شرطاأ في القس
مطلقاأ

احتمال المكقق 
األردبيلي

شر  في القسامة في
بعض الظروف

من العناار الشرطية
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