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(اللوث)القسامة
في اللوثاألول •
*ظنيةو المراد به أمارة •

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

527: ، ص2تارير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
لجنية )و هذا يقتض  وجود جمع مي  العقي م مي  أفينات مختل ية •

.حتى ياكموا بوجود اللوث أو عدمه( التاكي 
على الاا   الزام جماعة لل اص ع  الليوث يجبو م  جهة أخرى •

لى بيت حت  ال يكون القتل أمراً سه ً    المجتمع و ال يكون الدية ع
المال بسهولة

527: ، ص2تارير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
قامت عند الحاكم على صدق المدعي كالشاهد الواحدد أو الشداهد  •

مع عدم استجماع شرائط القبول، 
كذا لو وجد متشحطا بدمه و عنده ذو سالح عليه الدم و •
وجد كذلك في دار قوم أو في محلة منفردة عد  البلدد ي  دد  أو •

فيها غير أهلها أو في صف قتال مقاب  الخصم بعد المراماة، 

527: ، ص2تارير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
رق عند الحاكم توجب اللوث، م  غيدر فد*ظنيةبالجملة ك  أمارة و •

بي  األسباب المفيدة للظ ، 
ق الموثدوق اللوث بإ بار الصبي المميز المعتمد عليه، و الفاسفيحص  •

.به في إ باره، و الكافر كذلك، و المرأة و نحوهم
.نوعية ال شخصية  ما مر*•

527: ، ص2تارير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
لو وجد في قر ة مطروقة فيها اإل داب و الدذهاب أو محلدة 1مسألة •

فيثبدت *عدداوةفال لوث إي إذا كاندت هندا  منفردة كانت مطروقة
.اللوث

.توجب الظ  نوعاً*•

527: ، ص2تارير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
،*إليهلو وجد قتي  بي  القر تي  فاللوث ألقربهما 2مسألة •
و مع التساوي فهما سواء في اللوث، •
.أبعد فاللوث فيها و إن كانت **عداوةلو كان في إحداهما نعم •

.الظ  نوعاًلو  انت ارقربية توجب *•
.توجب الظ  نوعاًلو  انت العداو  **•

527: ، ص2تارير الوسيلة؛ ج 
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لو ل  ياصل اللوث
ال فد،لو لم  حص  اللوث فالحكم فيه كغيدره مد  الددعاوي3مسألة •

ى عليده، قسامة و ي تغليظ، و البينة على المدعي و اليمي  على المدع
.فللولي مع عدم البينة إحالف المنكر  مينا واحدا

 528: ، ص2تارير الوسيلة؛ ج 
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قتل شخص    زحام الناس قسامةلو 
لو قت  شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد أو وجدد4مسألة •

ال لم  علم م  قتله فد ته م  بيت مدو في فالة أو سوق أو على جسر
،*المسلمي 

فعد  على كدون القتد  بأمارة ظنية نعم لو كان في الموارد المذكورة •
.شخص معي  مثال حص  اللوث

.بعد ال اص ع  ارمايات الظنية و اليأس عنها*•

527: ، ص2تارير الوسيلة؛ ج 
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لو تعايض ارمايات الظنية
رب لو وجد بدالقاللوث،كما لو تعارض األمارات الظنية بط  5مسألة •

و لدم م  القتي  ذو سالح ملطخ بالدم و سبع م  شأنه قتد  اإلنسدان
ال بدد تك  أمارة لحصول القت  بأ هما و في ك  طرف شك محض، ف

.في مثله فص  الخصومة بالطرق المعهودة غير القسامة

527: ، ص2تارير الوسيلة؛ ج 
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لو تعايض ارمايات الظنية
رب لو وجد بدالقاللوث،كما لو تعارض األمارات الظنية بط  5مسألة •

و لدم م  القتي  ذو سالح ملطخ بالدم و سبع م  شأنه قتد  اإلنسدان
ال بدد تك  أمارة لحصول القت  بأ هما و في ك  طرف شك محض، ف

.في مثله فص  الخصومة بالطرق المعهودة غير القسامة

527: ، ص2تارير الوسيلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
قتيد  فلو وجد بالقرب م  اليشترط    اللوث خلوفه ع  الشك و •

لدوث ذو سالح متلطخ بالدم مع سبع م  شأنه قتد  اإلنسدان بطد  ال
.لتحقق الشك

  لم و لو قال الشاهد قتله أحد هذ   كان لوثا و لو قال قت  أحد هذ •
. ك  لوثا و في الفرق تردد

207: ، ص4شرائع اإلس م    مسائل الا ل و الارام؛ ج 
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هذي قتله أحد : قال الشاهدلو 
.«إلخ. قتله أحد هذ  : و لو قال الشاهد»: قوله•
إذا شهد شاهد أو شاهدان بأن فالنا قتله أحد هذ   ثبت اللّدوث( 1)•

، حتى إذا عيّ  الوليّ أحددهما و ادّعدى عليده كدان لده أن في  حقّهما
و ر الذي  قسم، كما لو تفرّق اثنان أو جماعة ع  قتي ، كما على التص

.سبق

200: ، ص15مسالك ار هام إلى تنقيح شرائع اإلس م؛ ج 
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هذي قتله أحد : قال الشاهدلو 
م  كد  إن فالنا قت  أحد هذ   القتيلي ، ل: لو انعكس فقال الشاهدو •

تد  لوثا، ألن ذلك ي  وقع في القلب صدق وليّ أحدهما إذا ادّعى الق
.عليه بالتعيي 

-و المصدنف. فارقدا بمدا ذكدر-رحمه اللّده-«1»هكذا ذكر الشيخ •
  و تردّده  حتمد  إرادة تسداوي األمدر . تردّد في الفرق-رحمه اللّه

.في إثبات اللّوث، و عدمه
•______________________________

.255: 7المبسوط ( 1)

200: ، ص15مسالك ار هام إلى تنقيح شرائع اإلس م؛ ج 
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هذي قتله أحد : قال الشاهدلو 
 ّ الظاهر هو الثاني، يشتراكهما في اإلبهام المانع مد  حصدول الظدو •

.و غيره م  نقلة المسألة« 2»و بهذا صرّح العالمة . بالمعيّ 
و الظاهر هو الفرق، ألن قول الشاهد إن الشخص المعديّ  قتد  أحدد •

لدف أحدد هذ    ثير الظ ّ بكونه قاتال م  غيدر اعتبدار التعيدي ، فح
حدد الوليّي  بأنه القات   وافق ما ظد ّ فيده، بخدالف شدهادته علدى أ

الرجلي  أنده قاتد  المعديّ ، فإنده ي  حصد  الظد ّ بأحددهما علدى 
.الخصوص ليثبت عليه القت 

.252: 2، تحر ر األحكام 296: 2قواعد األحكام ( 2)•

200: ، ص15مسالك ار هام إلى تنقيح شرائع اإلس م؛ ج 
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قتله أحد هذي : لو قال الشاهد
ي  إذا شهد عدل بأنّ القتي  قتله أحد هدذ   و ادّعدى الدوليّ تعيد( 2)•

دل القات  في المعيّ  منهما، تثبدت دعدواه بالقسدامةن ألنّ شدهادة العد
.المزبور  وجب اللوث

و أمّا إذا شهد عدل واحد بأنّ فالنا و هو شخص معيّ  قد قتد  أحدد •
بور قات  هذ   المقتولي  و ادّعى وليّ أحد المقتولي  بأنّ الشخص المز

لشاهد القاتد  قتيله ي تثبت دعوى وليّ المقتول بالقسامةن ألنّ تعيي  ا
و . ولي و ترد ده في مقتوله ي  وجب اللوث في دعوى وليّ أحد المقت

.في الفرق تردّد( قدس سره)ذكر المات  

211:  تاب القصاص؛ ص-( تبريزى، جواد)تنقيح مبان  ارحكام
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قتله أحد هذي : لو قال الشاهد
لقتيد   او لك  ي  بعد الفرق فإنّ الصورة ايولى ي تقصر ع  وجددان •

وث تعيدي  قوم  ظ ّ أنّ فيهم قاتله حيث ي  عتبر فدي تحقّدق اللدبي  
عيّ  القات  ي بخالف الصورة الثانية، فإنّ الشاهد فيها لم  . القات  بعينه

دّعى وليّه في شخص معيّ  و ي بي  جمع، باإلضافة إلى القتي  الذي ا
.على الشخص المعيّ 

212:  تاب القصاص؛ ص-( تبريزى، جواد)تنقيح مبان  ارحكام
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قتله أحد هذي : لو قال الشاهد
ما ع  المسالك م  المناقشة في الصورة ايولى فدي كونهدا مدوردو •

لقاتد  اللوث و التزم بأنّ الثانية مورد اللوث حيث عيّ  الشاهد فيهدا ا
خدالف في شخص معيّ  فيكون دعوى الوليّ موافقا لتعيدي  الشداهد ب

قتيد  الصورة ايولى، ضعيفن فإنّه لم  عيّ  الشاهد قاتد   صدوص ال
. الذي  دّعي وليّه كما هو ظاهر

212:  تاب القصاص؛ ص-( تبريزى، جواد)تنقيح مبان  ارحكام
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قتله أحد هذي : لو قال الشاهد
قامت لو قال قت  هذا الشخص أحد الشخصي ،  حص  اللوث ألنه لو•

.البينة عليه  كون موجباًلقيام الحجة علي قت  أحدهما إجمايً

نه لو لو قال قت  أحد هذ   الشخصي  هذا الشخص،  حص  اللوث أل•
اتالً قامت البينة عليه  كون موجباً لقيام الحجة علي كون أحدهما ق

.إجمايً

فال فرق بينهما م  حيث حصول اللوث•



21

ال يشترط    اللوث وجود أثر القتل
د قيدام ي  شترط في اللوث وجود أثر القت  على األقوى بع6مسألة •

ور ي  شدترط فدي القسدامة ح دالقتد ،و األمارة الظنية على أصد  
.المدعى عليه كما في سائر المقامات على األصح

527: ، ص2تارير الوسيلة؛ ج 
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ال يشترط    اللوث وجود أثر القتل
القسدامة ي  شترط في اللوث وجود أثر القت  على األشبه و ي فيو •

.ح ور المدعى عليه

207: ، ص4شرائع اإلس م    مسائل الا ل و الارام؛ ج 
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ال يشترط    اللوث وجود أثر القتل
.وجود أثر القت ، على األشبه( 1)ي  شترط في اللوث و •
.«إلخ. و ي  شترط في اللوث»: قوله•
وث ي  شترط في القسامة ظهور الجراحة و الدم، و ي  بطد  اللّد( 1)•

ق و األكثر، ألن القت  قد  حص  بالخن« 3»بالخلوّ عنهما عندنا و عند 
ق أو عصر الخصية و القبض على مجرى النفس، فإذا ظهدر أثدر الخند

.العصر أو ال رب الشد د قام ذلك مقام الجراحة و الدم
، روضدة 15: 13، الحداوي الكبيدر 10: 10المغني يب  قدامدة ( 3)•

.241: 7الطالبي  

 202: ، ص15مسالك ار هام إلى تنقيح شرائع اإلس م، ج 
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ال يشترط    اللوث وجود أثر القتل
و إن . إن لم تك  جراحة و ي دم فدال قسدامة: «1»قال أبو حنيفة و •

و إن وجد الددم دون الجراحدة، فدإن . وجدت الجراحة ثبتت القسامة
 رج م  أنفده فدال قسدامة، و إن  درج مد  العدي  أو ايذن ثبتدت 

.القسامة
، بددائع 15: 13، الحاوي الكبير 173: 3اللباب في شرح الكتاب ( 1)•

.287: 7الصنائع 

 202: ، ص15مسالك ار هام إلى تنقيح شرائع اإلس م، ج 
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ال يشترط    اللوث وجود أثر القتل
م اعتبر العلم بأنه قتيد ، سدواء كدان بدالجرح أ« 2»و بعض الشافعيّة •

.بغيره
. دلّ على عدم اشتراط ذلك كلّه« 3»عموم األدلّة و •
.241: 7روضة الطالبي  ( 2)•
.198: المذكورة في ص( 3)•

 202: ، ص15مسالك ار هام إلى تنقيح شرائع اإلس م، ج 
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ال يشترط    اللوث وجود أثر القتل
.ح ور المدّعى عليه( 1)و ي في القسامة •
.«إلخ. و ي في القسامة»: قوله•
ه و م  منع. بناء على الق اء على الغائب، و هو مذهب األصحاب( 1)•

و . األقرب عدم اشتراط ح وره: «4»و في التحر ر . اشترط ح وره
.هو  شعر بخالف عندنا

.253: 2تحر ر األحكام ( 4)•

 202: ، ص15مسالك ار هام إلى تنقيح شرائع اإلس م، ج 
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ال يشترط    اللوث وجود أثر القتل
جّدا م  منع منه مع تجو زه الق اء على الغائب، محت« 5»في العامّة و •

إنمدا بأن اللوث ضعيف ي  عوّل عليه إي إذا سلم ع  قدح الخصم، و
. وثق بذلك مع ح وره

لدى و هذا  ناسب القول المرجوح في التحر ر، و إن قلندا بالق داء ع•
. الغائب

.243-242: 7انظر روضة الطالبي  ( 5)•

 202: ، ص15مسالك ار هام إلى تنقيح شرائع اإلس م، ج 
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