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(اللوث)القسامة
فی اللوثاألول •
قامت  ننتا الحتاعل نلتق صتاد المتانی *ظنیةو المراد به أمارة •

مع نام استجماع شرائط القبول، الشاهاين عالشاها الواحا أو 

نوعیة ال شخصیة و لذا ال بد أن يقيی  الايا   هيذأل ارمياي   ي  *•
ودأل الماكمة لو أنكر المدعى علیه 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( التاكی 

527: ، ص2تارير الوسیلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
عذا لو وجا متشحطا بامه و نناه ذو سالح نلیه الام و •
وجا عذلك فی دار قوم أو فی محلة منفردة نتن البلتا ي يتا  أو •

فیها غیر أهلها أو فی صف قتال مقاب  الخصل بعا المراماة، 
رق عند الاا   توجب اللوث، م  غیر  ي*ظنیةبالجملة  ل أماي  و •

بی  ارسباب الم ید  للظ ، 
ق الموثتود اللوث بإ بار الصبی الممیز المعتما نلیه، و الفاسفیحص  •

.به فی إ باره، و الكافر عذلك، و المرأة و نحوهل
.نوعیة ال شخصیة  ما مر*•

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

وم عما لو وجا متشحطا بامه و نناه ذو سالح نلیه الام أو فی دار ق
ابت  أو فی محله منفردة نن البلا ي يا لها غیر أهلها أو فی صف مق

.للخصل بعا المراماة

207: ، ص4شرائع اإلس م    مسائل الا ل و الارام؛ ج 
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(اللوث)القسامة
[القسامة للمانی]1مسألة ، القسامةعتاب •

و هيو تممية للميدع  علیيه -إذا عان مع المانی للام لتوث•
ا، و بائ به فی الیمتین يحلتف  مستین يمینت-ظاهر بأمايات

ا، و و به قال ربیعة، و مالتك، و اللیتب بتن ستع. يستحق ما سنذعره
.«1»الشافعی، و أحما بن حنب  

 303: ، ص5الخ ت، ج 
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(اللوث)القسامة
•______________________________

، و أستته  422: 2، و باايتتة المجتهتتا 424: 6الماونتتة الكبتتر  ( 1)
، و 379حتايب 112: 2، و مسنا الشافعی 148و 145: 3الماارك 
، و عفايتتة 513و 512: ، و الستتراا الوهتتاا161و 159: 2التتوجیز 
، 220: 8، و حلیة العلمتا  111: 4، و مغنی المحتاا 108: 2األ یار 

، و 384: 8، و الهااية 286: 7، و باائع الصنائع 108: 26و المبسوط 
، و البحر الز ار 627: 6، و حاشیة رد المحتار 169: 6تبیین الحقائق 

.188: 7، و نی  األوطار 195: 6

 303: ، ص5الخ ت، ج 
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(اللوث)القسامة
ن فتی ي أنتبر اللوث، و ي أرانیه، و ي أجع  الیمی: قال أبو حنیفةو •

.«2»جنبة المانی 
.«3»إجماع الفرقة و أ بارهل : دلیلنا•
: 6، و تبیتین الحقتائق 383: 8، و الهاايتة 286: 7باائع الصنائع ( 2)•

، و نیتت  221: 8، و حلیتتة العلمتتا  298: 6، و البحتتر الز تتار 169
.188: 7األوطار 

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

 303: ، ص5الخ ت، ج 
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(اللوث)القسامة
.مالسالو رو  نمرو بن شعیب، نن أبیه، نن جاه، نن النبی نلیه •
نن ابن جريج، نن نطا ، نن أبتی هريترة أن « 4»و مسلل بن  الا •

: النبی  نلیه السالم قال

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

 303: ، ص5الخ ت، ج 
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(اللوث)القسامة
مسلل بن  الا بن فروة المخزومی، مويهل، أبتو  التا الزنجتی ( 4)•

. یرهلرو  نن زيا بن أسلل و الزهري و ابن جريج و غ. المكی الفقیه
تهتذيب . و ننه ابن وهتب و الشتافعی و ابتن الماجشتون و غیترهل

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

1721حايب 39: 4، و تلخیص الحبیر 190: 7، و نی  األوطار 123
.مع تفاوت يسیر فی اللفظ فالحظ

 303: ، ص5الخ ت، ج 
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(اللوث)القسامة
امة، فوجه الايلة هو أنه جع  الیمین نلق من أنكتر، و استتىنق القست•

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

 304: ، ص5الخ ت، ج 
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(اللوث)القسامة
الرحمن رو  الشافعی، نن مالك، نن أبی لیلق بن نبا اهلل بن نباو •

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

أن نبا من جها أصابهما، فتفرقا فی حوائجهما، فأتق محیصة، فأ بر
أنتتل و : لاهلل بن سه  قا قت  و طرح فی بئر أو نین، 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 صتلق اهلل نلیته و ،لته، فأق
 صتلق اهلل محیصة يتكلل و هو الذي عان يتكلل بخیبر، فقال رسول اهلل

عبر نلیه و ،له لمحیصة عبر 

 304: ، ص5الخ ت، ج 
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(اللوث)القسامة
نتن أبو لیلق بن نبا اهلل بن سه  األنصاري الحتارثی المتانی، رو ( 2)•

و أبتو لیلتق: و قال ابتن ستعا. سه  بن أبی حىمة، و ننه مالك بن أنس
نامر بتن اسمه نبا اهلل بن سه  بن نبا الرحمن بن سه  بن ععب من بنی

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

من و نبا اهلل بن سه  بن زيا األنصاري الحارثی، و هو أ و نبا الرح( 3)•
یر فی أسا قاله ابن األث. ابن أ ی حويصة و محیصة و بسببه عان  القسامة

.179: 3الغابة 
بتن قالته ا. محیصة بن مسعود الحارثی األنصاري المانی، لته صتحبة( 4)•

.245: حبان فی تاريخ الصحابة
حها النبتی ناحیة نلق ثمانیة برد من الماينة لمن يريا الشام، فت:  یبر( 5)•

.409: 2معجل البلاان . للهجرة8أو 7صلق اهلل نلیه و ،له سنة 

 304: ، ص5الخ ت، ج 
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(اللوث)القسامة
ه، فقتال فتكلل حويصة ثل تكلتل محیصتة بعتا-يريا بذلك السن-•

ؤذنتوا إما أن ياوا صاحبكل و إما أن ي: رسول اهلل صلق اهلل نلیه و ،له
فی ذلتك، بحرب من اهلل؟ فكتب رسول اهلل صلق اهلل نلیه و ،له إلیهل

لیته و ،لته رسول اهلل صتلق اهلل نفقال .قتلناهإنا و اهلل ما : فكتبوا إلیه
أ تحلفتتون و : و محیصتتة و نبتتا التترحمن بتتن ستته « 1»لحويصتتة 

؟قال فتحلف يهود. ي: تستحقون دم صاحبكل؟ قالوا
و حويصة بن مسعود بن ععب بن نامر بن ناي بن مجانتة، أ ت( 1)•

: حابةقاله ابن حبان فتی تتاريخ الصت. محیصة بن مسعود، لهما صحبة
78.

 305: ، ص5الخ ت، ج 
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(اللوث)القسامة
بعب إلتیهل فوداه النبی نلیه السالم من نناه، ف. لیسوا بمسلمین: فقالوا•

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

، و 7و 6: 8، و سنن النستائی 6حايب 1294: 3صحیح مسلل ( 2)•
، و 4521حايب 177: 4، و سنن أبی داود 1حايب 877: 2الموطأ 

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

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

 305: ، ص5الخ ت، ج 
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(اللوث)القسامة
یا، نن رو  سفیان، و اللیب بن سعا، و حماد بن زيا، نن يحیق بن سعو •

لق بن نبا بشیر بن يسار، نن سه  بن أبی حىمة فذعر نحو حايب أبی لی
أمر لتل : واتحلفون و تستحقون دم صاحبكل أو قاتلكل، قال: الرحمن و فیه

ود بخمستین ا فتبرئكل يهت: نشاهاه، فكیف نحلف، فقال النبی نلیه السالم
الم من نناه عیف نرضق أيمان قوم عفار؟ فوداه النبی نلیه الس: يمینا؟ قالوا

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

، و ستنن 4520حتايب 177: 4، و سنن أبتی داود 1422حايب 30: 4
، و المصنف لعبتا الترزاد 197: 3، و شرح معانی اآلثار 8-7: 8النسائی 

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

 305: ، ص5الخ ت، ج 
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(اللوث)القسامة
اأ أنته نلیته الستالم ابتت: لنا من حايب الشافعی ثالثة أدلة، أحاهاو •

.فخاطب المانی بالیمین، فىب  أن الیمین نلیهل ابتاا 
باييمتان تحلفون و تستحقون فاثبت  ايستتحقاد لهتل: و الىانی قال•

.یئامنهل، و ننا أبی حنیفة ي يحلفون و ي يستحقون بأيمانهل ش
نیفتة أنه نقلها الق يهود لما لل يحلف المانون، و ننا أبی ح: و الىالب•

.یانلیس فی اييمان نق  بحال، و هذه األدلة الىالثة من حايب سف

 306: ، ص5الخ ت، ج 
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(اللوث)القسامة
ا، و ننتا و هو قوله أ فتبرئكل يهود بخمستین يمینت: فیه ديلة رابعةو •

م أبترأهل أبی حنیفة إذا حلف  يهود لزمها الضمان، و النبی نلیه السال
.بالیمین

متین، و الی: يجب نلق المانق نلیه فی القسامة شیئان: قال الطحاوي•
.«1»الاية جمیعا 

.201: 3انظر شرح معانی اآلثار ( 1)•

 306: ، ص5الخ ت، ج 
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(اللوث)القسامة
لو وجا فی قرية مطروقة فیها اإليتاب و التذهاب أو محلتة 1مسألة •

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

.توجب الظ  نوعاً*•

527: ، ص2تارير الوسیلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
لو وجا فی قرية مطروقة أو  لة من  تالل العترب أو فتی محلتة و •

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

208: ، ص4شرائع اإلس م    مسائل الا ل و الارام؛ ج 
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(اللوث)القسامة
ة لو وجا فی قرية مطروقة أو فی حلة من حالل العرب أو فی محلتو •

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

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

ة عتون أه   یبر من ذلك، ضرورسه   مع قضیة نبا اهلل بن هلعلب  •
ما صرح ، عالقتی  لوثا( ن با بار)أ یارو لیس الیهود أناا  لألنصار، 

.به بعضهل مع احتماله فی بعض األفراد

232: ، ص42جواهر الك م    شرح شرائع اإلس م؛ ج 
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(اللوث)القسامة
لو وجا قتی  بین القريتین فاللوث ألقربهما إلیه،2مسألة •
و مع التساوي فهما سوا  فی اللوث، •
.أبعا لو عان فی إحااهما نااوة فاللوث فیها و إن عان  نعل •

527: ، ص2تارير الوسیلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
ی القترب لو وجا بین قريتین فاللوث ألقربهما إلیه و مع التساوي فو •

.فهما فی اللوث سوا 

208: ، ص4شرائع اإلس م    مسائل الا ل و الارام؛ ج 
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(اللوث)القسامة
وَ نَنْ نِاَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُحَمَّتاِ بْتنِ « 2»-35355-4•

 ع  َالِاٍ نَنْ نُىْمَانَ بْنِ نِیسَق نَنْ سَمَانَةَ بْنِ مِهْرَانَ نَنْ أَبِی نَبْاِ اللَّتهِ
: قَالَ

 بَيیْ َ أَوْ-عَ ِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِیلًا  ِي  الْقَرْيَيةِسَأَلْتُهُ •
 أَقْيرَبَ قَالَ يُقَاسُ مَا بَیْنَمُمَا  َأَيُّمُمَا  َانَي ْ-قَرْيَتَیْ ِ
.ضُمِّنَ ْ

.1-356-7الكافی -(2)•

149: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
لتساوي فتی لو وجا قتیال بین القريتین فاللوث ألقربهما إلیه و مع او •

القرب فهما سوا  فی اللوث عما صرح بته جمانتة، بت  نتن الغنیتة 
بإبراهیل بن هاشل« 1»اإلجماع نلیه لحسن الحلبی 

ستألته نتن »أيضتا ( نلیه الستالم)أو موثقه ننه « 2»و  بر سمانة •
ا بینهمتا يقتا  مت: الرج  يوجا قتیال فی القرية أو بین قريتین، قتال

«فأيهما عان  أقرب ضمن 
•______________________________

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

 233: ، ص42جواهر الك م    شرح شرائع اإلس م؛ ج 
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(اللوث)القسامة
ب  مؤياا •
( منلیه السال)سمع  أبا جعفر »أو صحیحه « 3» بر محما بن قیس •

ريتة أو فی رج  قتت  فتی ق( نلیه السالم)قضق أمیر المؤمنین : يقول
أهت  قريبا من قرية أن يغرم أه  تلك القرية إن لل توجا بینة نلتق

.«تلك القرية إنهل ما قتلوه

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

 233: ، ص42جواهر الك م    شرح شرائع اإلس م؛ ج 
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(اللوث)القسامة
فی و •
ا فی رج  وج»( نلیه السالم)نن أبی نبا اهلل « 4»صحیح ابن مسلل •

شی  ، و لیس نلیهل: فی قبیلة و نلق باب دار قوم فادنق نلیهل، قال
«ي يبط  دمه

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

 233: ، ص42جواهر الك م    شرح شرائع اإلس م؛ ج 
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(اللوث)القسامة
«5». و نحوه ما فی صحیحی ابن سنان•
إنمتا »ولین فی محكی التهذيب و ايستبصار بعا نق  الخبرين األلكن •

همین بالقت  يلزم أه  القرية أو القبیلة إذا وجا القتی  بینهل إن عانوا مت
و امتنعوا من القسامة، فأمتا إذا لتل يكونتوا متهمتین أو أجتابوا إلتق 

ذلتك مستشهاا نلق« القسامة فال دية نلیهل، و يؤدي من بی  المال
ب  السابق و « 6»بصحیح مسعاة 

1الحتايب -متن أبتواب دنتو  القتت -8-البتاب-الوسائ ( 5)•
.بطريقین

.6الحايب -من أبواب دنو  القت -9-الباب-الوسائ ( 6)•
 233: ، ص42جواهر الك م    شرح شرائع اإلس م؛ ج 
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(اللوث)القسامة
إذا وجا رج  مقتول »( ع)نن أبی نبا اهلل « 7»نلی بن الفضی  حبر •

إن أبوا أن فی قبیلة قوم حلفوا جمیعا ما قتلوه، و ي يعلمون له قاتال، ف
لتة متن يحلفوا غرموا الاية بینهل فی أموالهل ستوا  بتین جمیتع القبی

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

 234: ، ص42جواهر الك م    شرح شرائع اإلس م؛ ج 
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(اللوث)القسامة
، ب  و نحو ذلك ما نن النهاية و المراسل من التقییا بالتهمة الظاهرةو •

.عذا نن ابن إدريس نافیا ننه البأ  فی محكی المختلف
هلهما و ي و فی عشف اللىام تقییا الفرض األول بأن ي يطرقهما غیر أ•

إن عان نااوة بینه و بینهل أو عان  العااوة بینه و بین أهلهما جمیعا و
عتااوة بما إذا لل يىب  ال-أي المساواة-يطرقهما غیر أهلهما، و الىانی

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

 234: ، ص42جواهر الك م    شرح شرائع اإلس م؛ ج 
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(اللوث)القسامة
  إلتق نن الشهیا فی حواشیه اشتراط العااوة فی جمیع هذه المسائو •

شويشتا غیر ذلك من علماتهل المحكیة فی أمىلة متعادة التی توجب ت
.للناظر فیها

 234: ، ص42جواهر الك م    شرح شرائع اإلس م؛ ج 
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(اللوث)القسامة
لل يظهر لنا وجه معتا به لذلك، ضترورة أنته بعتا أن ذعتروا عتونو •

انی الماار فی اللوث نلق حصول أمارة تفیا الحكل ظنا بصتاد المت
، فان من غیر انتبار أمارة  اصة لل يكن فائاة فی التعرض لألمارات

،قرائن األحوال مختلفة أشا ا تالف ي يمكن حصرها

 234: ، ص42جواهر الك م    شرح شرائع اإلس م؛ ج 
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(اللوث)القسامة
نلتق و النصوص المزبورة ي تعرض فیها للقسامة، و إنمتا اقتصترت•

و « 1»اة وجوب الاية، و مقتضق الجمیع بینها ما تضمنه صحیح مسع
من وجوب الاية إي إذا نلل األولیا  بترا تهل و أن « 2» بر الفضی  

ارة القات  غیرهل، و هذا حكل ، ر غیر القسامة، نعل لما عان اللوث أم
قسامة، تفیا الحاعل ظنا بصاد المانی لو ادنق فهناك يجري حكل ال
ق أن بخالف ما إذا لل ياع، فإن الاية حینئذ نلیهل إي مع البینتة نلت

. القات  غیرهل أو القسامة أو برا ة األولیا  لهل

 234: ، ص42جواهر الك م    شرح شرائع اإلس م؛ ج 
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رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ  ِ  قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْ ِ 
رْيَتةٍ أَوْ بَابُ حُكْلِ الْقَتِی ِ يُوجَاُ فِی قَبِیلَةٍ أَوْ نَلَق بَابِ دَارٍ أَوْ فِتی ق8َ« 2»•

قَرِيباً مِنْهَا أَوْ بَیْنَ قَرْيَتَیْنِ أَوْ بِالْفَلَاةِ
مُحَمَّاُ بْنُ يَعْقُوبَ نَنْ مُحَمَّاِ بْنِ يَحْیَق نَنْ أَحْمَتاَ بْتنِ « 3»-35352-1•

هِ مُحَمَّاٍ نَنْ نَلِیِّ بْنِ الْحَكَلِ نَنْ أَبَانٍ نَنْ مُحَمَّاِ بْنِ مُسْلِلٍ نَنْ أَبِی نَبْاِ اللَّت
أَوْ رَجُ ٍ وُجِاَ -فِی رَجُ ٍ عَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُلْ: ع أَنَّهُ قَالَ
لَتیْسَ نَلَتیْهِلْ -نَلَق بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّنِیَ نَلَیْهِلْ قَتالَ« 4»( وَ)-فِی قَبِیلَةٍ

یْ  َ وَ لَتتتا يَبْطُتتت ُ دَمُتتتهُ ______________________________.شتتتَ
.من أبواب ،داب القاضی10تقام فی الباب -(1)
أحاديب8فیه 8الباب -(2)•
.2-355-7الكافی -(3)•
.أو-فی المصار-(4)•

148: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ  ِ  قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْ ِ 
وبَ نَتنْ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ نَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیاٍ نَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوَ •

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

.«7»وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ نَنْ حَمَّادٍ نَنِ الْمُغِیرَةِ 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  ِ  قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْ ِ 
بِهِ وَ نَنْ نَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیلَ نَنْ أَبِیهِ نَنْ بَعْضِ أَصْحَا« 8»-35353-2•

قُولُ نَنْ نَاصِلِ بْنِ حُمَیْاٍ نَنْ مُحَمَّاِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْ ُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَ
بَیِّنَتةَ نَلَتق وَ لَلْ تُوجَاْ-أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ-لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِ َ فِی قَرْيَةٍ

.أَنَّهُ قُتِ َ نِنْاَهُلْ فَلَیْسَ نَلَیْهِلْ شَیْ  َ-أَهْ ِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ

.1-355-7الكافی -(8)•

148: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ  ِ  قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْ ِ 
وَ نَنْ مُحَمَّاِ بْنِ يَحْیَق نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُحَمَّتاٍ نَتنْ « 1»-35354-3•

بْاِ اللَّهِ نَلِیِّ بْنِ الْحَكَلِ نَنْ نَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ نَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَنْ أَبِی نَ
:ع قَالَ

أُدِّيَت ْ دِيَتُتهُ مِتنْ-إِنْ وُجِاَ قَتِی َ بِأَرْضِ فَلَاةٍ•
ولُ لَتا فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَانَ يَقُ-بَیْ ِ الْمَالِ

.يَبْطُ ُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِلٍ
•______________________________

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

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

وَ نَنْ نِاَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُحَمَّتاِ بْتنِ « 2»-35355-4•
 ع  َالِاٍ نَنْ نُىْمَانَ بْنِ نِیسَق نَنْ سَمَانَةَ بْنِ مِهْرَانَ نَنْ أَبِی نَبْاِ اللَّتهِ

: قَالَ

 بَتیْنَ أَوْ-نَنِ الرَّجُ ِ يُوجَاُ قَتِیلًا فِی الْقَرْيَتةِسَأَلْتُهُ •
قْترَبَ قَالَ يُقَا ُ مَا بَیْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا عَانَت ْ أَ-قَرْيَتَیْنِ
.ضُمِّنَ ْ

149: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ  ِ  قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْ ِ 
وَ نَنْ نَلِیِّ بْنِ إِبْترَاهِیلَ « 3»رَوَاهُ الصَّاُودُ بِإِسْنَادِهِ نَنْ سَمَانَةَ مِىْلَهُ وَ •

لَّتهِ ع نَنْ أَبِیهِ نَنِ ابْنِ أَبِی نُمَیْرٍ نَنْ حَمَّادٍ نَنِ الْحَلَبِیِّ نَنْ أَبِی نَبْاِ ال
نَادِهِ « 5»وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ نَنْ نَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیلَ « 4»مِىْلَهُ  وَ بِإِستْ

وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ نَنْ أَحْمَاَ بْنِ « 6»نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُحَمَّاِ بْنِ  َالِاٍ 
.مُحَمَّاٍ مِىْلَهُ

148: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ  ِ  قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْ ِ 
عِی« 7»-35356-5• اٍ مُحَمَّاُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ نَنِ الْحُسَیْنِ بْتنِ ستَ

نَنْ نَبْاِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَنْ نَاصِلِ بْنِ حُمَیْاٍ نَتنْ مُحَمَّتاِ بْتنِ 
يَقُولُقَیْسٍ قَالَ سَمِعْ ُ أَبَا جَعْفَرٍ ع 

رَجُ ٍ قُتِ َ فِی قَرْيَةٍ أَوْ فِی-قَضَق أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع•
 لَتلْ إِنْ-أَنْ يُغَرَّمَ أَهْ ُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ-قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ

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

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

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

150: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 



45

رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ  ِ  قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْ ِ 
وَ بِإِسْنَادِهِ نَنْ مُحَمَّاِ بْنِ أَحْمَتاَ بْتنِ يَحْیَتق نَتنِ « 2»-35357-6•

زْرَاِ الْعَبَّا ِ بْنِ مَعْرُوفٍ نَنْ مُحَمَّاِ بْنِ سِنَانٍ نَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْاٍ أَبِی الْخَ
عنَنْ أَبِی نَبْاِ اللَّهِ نَنْ أَبِیهِ « 3»نَنْ فُضَیْ ِ بْنِ نُىْمَانَ الْأَنْوَرِ 

طُهُ وَ وَ وَسَت -فِی الرَّجُ ِ يُقْتَ ُ فَیُوجَاُ رَأْسُهُ فِتی قَبِیلَتةٍ•
تُهُ نَلَق مَنْ قَالَ دِيَ-وَ الْبَاقِی فِی قَبِیلَةٍ-صَاْرُهُ فِی قَبِیلَةٍ

.وَ الصَّلَاةُ نَلَیْهِ-وُجِاَ فِی قَبِیلَتِهِ صَاْرُهُ وَ بَاَنُهُ
.«4»مُحَمَّاُ بْنُ نَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ نَنْ مُحَمَّاِ بْنِ سِنَانٍ مِىْلَهُ •

150: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ  ِ  قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْ ِ 
نَنْ بَعْضِ أَشْیَا ِهِ نَنْ أَبِی « 6»وَ بِإِسْنَادِهِ نَنْ مُحَمَّاِ بْنِ سَهْ ٍ « 5»-35358-7•

هُوَ « 7»عَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ -نَبْاِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِ َ نَنْ رَجُ ٍ
قَتالَ لَتیْسَ-أَوْ نَلَق دَارِ قَوْمٍ فَادُّنِیَ نَلَیْهِلْ-أَوْ رَجُ ٍ وُجِاَ فِی قَبِیلَةٍ-مَعَهُلْ« 8»

.وَ لَا يَبْطُ ُ دَمُهُ نَلَیْهِلُ الاِّيَةُ-نَلَیْهِلْ قَوَدَ
نَبْاُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ نَنِ السِّنْاِيِّ بْنِ مُحَمَّاٍ« 9»-35359-8•

•______________________________
الح أمارة يظن بها صاد المانی فیما ادناه من القت ، عوجود ذي س-اللوث-(1)

."263-2( لوث)مجمع البحرين ".ملطخ بالام ننا قتی  فی دار
.842-213-10التهذيب -(2)•
.فض  بن نىمان اينور-فی المصار-(3)•
.5377-166-4الفقیه -(4)•

150: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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رْيَتَیْ ِ قَبَیْ َ الْقَتِیلِ يُوجَدُ  ِ  قَبِیلَةٍ أَوْ حُكْ ِ 
.5177-99-4الفقیه -(5)•
.نن أبیه-فی المصار زيادة-(6)•
."هامش المخطوط"فمات-فی نسخة-(7)•
.و نفر-فی النسخة الخطیة-(8)•
.70-قرب ايسناد-(9)•
 151: ، ص29وسائ  الشیعة، ا •
لُّوا نَلَیْتهِ مَتا فَقَالَ صَ-عاًقَطَّنَنْ أَبِی الْبَخْتَرِيِّ نَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّاٍ نَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ أُتِیَ نَلِیٌّ ع بِقَتِی ٍ وُجِاَ بِالْكُوفَةِ مُ•

.وَ لَا نَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا وَ ضَمَّنَهُلُ الاِّيَةَ-ثُلَّ اسْتَحْلَفَهُلْ قَسَامَةً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ-قَاَرْتُلْ نَلَیْهِ مِنْهُ
یهِلْ إِذَا عَانُوا مُتَّهَمِینَ نَ وُجِاَ الْقَتِی ُ فِذِيقَالَ الشَّیْخُ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَ ْبَارِ لِأَنَّ الاِّيَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُ أَهْ َ الْقَرْيَةِ وَ الْقَبِیلَةِ الَّ•

لْ وَ تُتؤَدَّ  دِيَتةُ ةِ فَلَا دِيَةَ نَلَتیْهِامَبِقَتْلِهِ وَ امْتَنَعُوا مِنَ الْقَسَامَةِ فَأَمَّا إِذَا لَلْ يَكُونُوا مُتَّهَمِینَ بِقَتْلِهِ أَوْ أَجَابُوا إِلَق الْقَسَ
.«3»وَ بِمَا يَأْتِی « 2»وَ اسْتَاَلَّ بِمَا تَقَاَّمَ « 1»الْقَتِی ِ مِنْ بَیْ ِ الْمَالِ 

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

.من هذه األبواب6تقام فی الباب -(2)•
. من الباب اآلتی من هذه األبواب6و 5ياتی فی الحايىین -(3)•
•

149: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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لو ل  ياصل اللوث
ال فت،لو لل يحص  اللوث فالحكل فیه عغیتره متن التاناوي3مسألة •

ق نلیته، قسامة و ي تغلیظ، و البینة نلق المانی و الیمین نلق المان
.فللولی مع نام البینة إحالف المنكر يمینا واحاا

 528: ، ص2تارير الوسیلة؛ ج 
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قتل شخص    زحام الناس قسامةلو 
لو قت  شخص فی زحام النا  لیوم جمعة أو نیا أو وجتا4مسألة •

ال لل يعلل من قتله فايته من بی  متو فی فالة أو سود أو نلق جسر
،المسلمین

 عيل على  ون القتيل بأماي  ظنیة نع  لو  ان    الموايد المذ وي  •
.شخص معی  مث  حصل اللوث

527: ، ص2تارير الوسیلة؛ ج 
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لو قتل شخص    زحام الناس قسامة
ه من وجا فی زحام نلق قنطرة أو بئتر أو جستر أو مصتنع فايتتأما •

جا نلق بی  المال و عذا لو وجا فی جامع نظیل أو شارع و عذا لو و
.فی فالة

و عتان بشهادة الصبی و ي الفاستق و ي الكتافر و لتال يثب  اللوث و •
مأمونا فی نحلته 

لو أ بر جمانة من الفساد أو النسا  مع ارتفاع المواطتاة أو متعنعل •
بت  ظن ارتفانها عان لوثا و لو عان الجمانة صتبیانا أو عفتارا لتل يى

.اللوث ما لل يبلغوا حا التواتر

207: ، ص4شرائع اإلس م    مسائل الا ل و الارام؛ ج 
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اس م ييشه هاي جرم شناس  دي  قه 

ه ييشه هاي جرم شناس  دي  ق
اس م 

شناساي  قاتل يا وجوب
ا  پیگیري موضوع قتل بر ح

مبراي جلوگیري از ازدياد جر

ی  براي جلوگیري از مصرت ب
المال دي پرداخ  ديه
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لو قتل شخص    زحام الناس قسامة
ی قَرْيَةٍ بَابُ حُكْلِ الْقَتِی ِ يُوجَاُ فِی قَبِیلَةٍ أَوْ نَلَق بَابِ دَارٍ أَوْ ف8ِ« 2»•

أَوْ قَرِيباً مِنْهَا أَوْ بَیْنَ قَرْيَتَیْنِ أَوْ بِالْفَلَاةِ
مُحَمَّاُ بْنُ يَعْقُوبَ نَنْ مُحَمَّاِ بْنِ يَحْیَق نَنْ أَحْمَتاَ « 3»-35352-1•

بْنِ مُحَمَّاٍ نَنْ نَلِیِّ بْنِ الْحَكَلِ نَنْ أَبَانٍ نَنْ مُحَمَّاِ بْنِ مُسْلِلٍ نَتنْ أَبِتی
:نَبْاِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ

أَوْ -فِی رَجُ ٍ عَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَتاتَ وَ هُتوَ مَعَهُتلْ•
نَلَتق بَتابِ دَارِ قَتوْمٍ « 4»( وَ)-رَجُ ٍ وُجِاَ فِتی قَبِیلَتةٍ

.مُهُلَیْسَ نَلَیْهِلْ شَیْ  َ وَ لَا يَبْطُ ُ دَ-فَادُّنِیَ نَلَیْهِلْ قَالَ

148: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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لو قتل شخص    زحام الناس قسامة
.2-355-7الكافی -(3)•
.أو-فی المصار-(4)•

148: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
وبَ نَتنْ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ نَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیاٍ نَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوَ •

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

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

148: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
بِهِ بَعْضِ أَفْاَاوَ نَنْ نَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیلَ نَنْ أَبِیهِ نَنْ « 8»-35353-2•

قُولُ نَنْ نَاصِلِ بْنِ حُمَیْاٍ نَنْ مُحَمَّاِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْ ُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَ

-رْيَةٍأَوْ قَرِيباً مِنْ قَ-أَنَّ رَجُلًا قُتِ َ فِی قَرْيَةٍلَوْ •
أَنَّتهُ -نَلَق أَهْ ِ تِلْتكَ الْقَرْيَتةِبَیِّنَةَ وَ لَلْ تُوجَاْ

.قُتِ َ نِنْاَهُلْ فَلَیْسَ نَلَیْهِلْ شَیْ  َ
.1-355-7الكافی -(8)•

149: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
وَ نَنْ مُحَمَّاِ بْنِ يَحْیَق نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُحَمَّتاٍ نَتنْ « 1»-35354-3•

بْاِ اللَّهِ نَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَنْ أَبِی نَعَلِ ِّ بْ ِ أَبِ  حَمْزَ َ نَلِیِّ بْنِ الْحَكَلِ نَنْ 
:ع قَالَ

یْت ِ أُدِّيَ ْ دِيَتُهُ مِتنْ بَ-إِنْ وُجِاَ قَتِی َ بِأَرْضِ فَلَاةٍ•
 ُ دَمُ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُت-الْمَالِ

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

149: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
وَ نَنْ نَلِیِّ بْنِ إِبْترَاهِیلَ « 3»رَوَاهُ الصَّاُودُ بِإِسْنَادِهِ نَنْ سَمَانَةَ مِىْلَهُ وَ •

لَّتهِ ع نَنْ أَبِیهِ نَنِ ابْنِ أَبِی نُمَیْرٍ نَنْ حَمَّادٍ نَنِ الْحَلَبِیِّ نَنْ أَبِی نَبْاِ ال
نَادِهِ « 5»وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ نَنْ نَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیلَ « 4»مِىْلَهُ  وَ بِإِستْ

وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ نَنْ أَحْمَاَ بْنِ « 6»نَنْ أَحْمَاَ بْنِ مُحَمَّاِ بْنِ  َالِاٍ 
.مُحَمَّاٍ مِىْلَهُ

.5180-101-4الفقیه -(3)•
.1ذي  1-356-7الكافی -(4)•
.1051-277-4، و ايستبصار 806-205-10التهذيب -(5)•
.1050-277-4، و ايستبصار 805-204-10التهذيب -(6)•

149: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
عِی« 7»-35356-5• اٍ مُحَمَّاُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ نَنِ الْحُسَیْنِ بْتنِ ستَ

نَنْ نَبْاِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَنْ نَاصِلِ بْنِ حُمَیْاٍ نَتنْ مُحَمَّتاِ بْتنِ 
قَیْسٍ قَالَ سَمِعْ ُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ 

قُتِ َ فِی قَرْيَةٍ أَوْ رَجُ ٍ فِی-أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عقَضَق •
 لَتلْ إِنْ-أَنْ يُغَرَّمَ أَهْ ُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ-قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ

وهُ تُوجَاْ بَیِّنَةَ نَلَق أَهْ ِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُلْ مَا قَتَلُ
.1052-278-4، و ايستبصار 807-205-10التهذيب -(7)•

 150: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
.وَ تَحَقُّقِ الْقَسَامَةِ« 1»لَعَلَّهُ مَحْمُولَ نَلَق وُجُودِ اللَّوْثِ : أَقُولُ•

•______________________________
أمارة يظن بها صاد المانی فیمتا ادنتاه متن القتت ، -اللوث-(1)

ن مجمتع البحتري".عوجود ذي سالح ملطخ بالام ننا قتیت  فتی دار
."263-2( لوث)

 150: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
وَ بِإِسْنَادِهِ نَنْ مُحَمَّاِ بْنِ أَحْمَتاَ بْتنِ يَحْیَتق نَتنِ « 2»-35357-6•

زْرَاِ الْعَبَّا ِ بْنِ مَعْرُوفٍ نَنْ مُحَمَّاِ بْنِ سِنَانٍ نَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْاٍ أَبِی الْخَ
 ِي  نَنْ أَبِی نَبْاِ اللَّتهِ نَتنْ أَبِیتهِ ع « 3»نَنْ فُضَیْ ِ بْنِ نُىْمَانَ الْأَنْوَرِ 

وَ -بِیلَيةٍوَ وَسَطُهُ وَ فَدْيُألُ  ِي  قَ-الرَّجُلِ يُقْتَلُ  َیُوجَدُ يَأْسُهُ  ِ  قَبِیلَةٍ
وَ -ألُ وَ بَدَنُهُقَالَ دِيَتُهُ عَلَى مَ ْ وُجِدَ  ِ  قَبِیلَتِهِ فَدْيُ-الْبَاقِ   ِ  قَبِیلَةٍ
.الصَّلَا ُ عَلَیْهِ

.842-213-10التهذيب -(2)•
.فض  بن نىمان اينور-فی المصار-(3)•

 150: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
.«4»بْنُ نَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ نَنْ مُحَمَّاِ بْنِ سِنَانٍ مِىْلَهُ مُحَمَّاُ •
.5377-166-4الفقیه -(4)•

 150: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 



62

(اللوث)القسامة
هْ ٍ « 5»-35358-7• بَعْتضِنَتنْ « 6»وَ بِإِسْنَادِهِ نَنْ مُحَمَّاِ بْنِ ستَ

عنَنْ أَبِی نَبْاِ اللَّهِ أَشْیَا ِهِ

اً عَانَ جَالِست-أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِ َ نَنْ رَجُ ٍ•
أَوْ رَجُ ٍ وُجِتاَ -مَعَهُلْ« 8»هُوَ « 7»مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ 

لَ قَتا-أَوْ نَلَق دَارِ قَوْمٍ فَتادُّنِیَ نَلَتیْهِلْ-فِی قَبِیلَةٍ
.وَ لَا يَبْطُ ُ دَمُهُ نَلَیْهِلُ الاِّيَةُ-لَیْسَ نَلَیْهِلْ قَوَدَ

148: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
.5177-99-4الفقیه -(5)•
.نن أبیه-فی المصار زيادة-(6)•
."هامش المخطوط"فمات-فی نسخة-(7)•
.و نفر-فی النسخة الخطیة-(8)•

148: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
نْاِ« 9»-35359-8• يِّ نَبْاُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ نَتنِ الستِّ

أَبِیهِأَبِی الْبَخْتَرِيِّ نَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّاٍ نَنْ نَنْ بْنِ مُحَمَّاٍ

-طَّعتاًأَنَّهُ أُتِیَ نَلِیٌّ ع بِقَتِی ٍ وُجِاَ بِالْكُوفَتةِ مُقَ•
ثُتلَّ -فَقَالَ صَلُّوا نَلَیْهِ مَتا قَتاَرْتُلْ نَلَیْتهِ مِنْتهُ

لِمْنَا لَهُ وَ لَا نَ-اسْتَحْلَفَهُلْ قَسَامَةً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ
.قَاتِلًا وَ ضَمَّنَهُلُ الاِّيَةَ

.70-قرب ايسناد-(9)•

 151: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
رْيَتةِ وَ الشَّیْخُ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَ ْبَارِ لِأَنَّ الاِّيَتةَ إِنَّمَتا تَلْتزَمُ أَهْت َ الْقَقَالَ •

مْتَنَعُتوا مِتنَ الْقَبِیلَةِ الَّذِينَ وُجِاَ الْقَتِی ُ فِیهِلْ إِذَا عَانُوا مُتَّهَمِتینَ بِقَتْلِتهِ وَ ا
امَةِ فَلَا دِيَةَ الْقَسَامَةِ فَأَمَّا إِذَا لَلْ يَكُونُوا مُتَّهَمِینَ بِقَتْلِهِ أَوْ أَجَابُوا إِلَق الْقَسَ

« 2»وَ اسْتَاَلَّ بِمَا تَقَتاَّمَ « 1»نَلَیْهِلْ وَ تُؤَدَّ  دِيَةُ الْقَتِی ِ مِنْ بَیْ ِ الْمَالِ 
. «3»وَ بِمَا يَأْتِی 

.810ذي  810-205-10راجع التهذيب -(1)•
.من هذه األبواب6تقام فی الباب -(2)•
.من الباب اآلتی من هذه األبواب6و 5ياتی فی الحايىین -(3)•

 151: ، ص29وسائل الشیعة؛ ج 
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لو تعايض ارمايات الظنیة
رب لو وجا بتالقاللوث،عما لو تعارض األمارات الظنیة بط  5مسألة •

و لتل من القتی  ذو سالح ملطخ بالام و سبع من شأنه قتت  اإلنستان
ال بتا تكن أمارة لحصول القت  بأيهما و فی ع  طرف شك محض، ف

.فی مىله فص  الخصومة بالطرد المعهودة غیر القسامة

527: ، ص2تارير الوسیلة؛ ج 
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(اللوث)القسامة
قتیت  فلو وجا بالقرب من اليشترط    اللوث خلوفه ع  الشك و •

لتوث ذو سالح متلطخ بالام مع سبع من شأنه قتت  اإلنستان بطت  ال
.لتحقق الشك

ن لل و لو قال الشاها قتله أحا هذين عان لوثا و لو قال قت  أحا هذي•
.يكن لوثا و فی الفرد تردد

207: ، ص4شرائع اإلس م    مسائل الا ل و الارام؛ ج 
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هذي قتله أحد : قال الشاهدلو 
.«إلخ. قتله أحا هذين: و لو قال الشاها»: قوله•
إذا شها شاها أو شاهاان بأن فالنا قتله أحا هذين ثب  اللّتوث( 1)•

، حتق إذا نیّن الولیّ أحتاهما و ادّنتق نلیته عتان لته أن فی  حقّهما
وير الذي يقسل، عما لو تفرّد اثنان أو جمانة نن قتی ، عما نلق التص

.سبق

200: ، ص15مسالك ار مام إلى تنقیح شرائع اإلس م؛ ج 
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هذي قتله أحد : قال الشاهدلو 
ل يكتن إن فالنا قت  أحا هذين القتیلین، ل: لو انعكس فقال الشاهاو •

تت  لوثا، ألن ذلك ي يوقع فی القلب صاد ولیّ أحاهما إذا ادّنق الق
.نلیه بالتعیین

-و المصتنف. فارقتا بمتا ذعتر-رحمه اللّته-«1»هكذا ذعر الشیخ •
ن و تردّده يحتمت  إرادة تستاوي األمتري. تردّد فی الفرد-رحمه اللّه

.فی إثبات اللّوث، و نامه
•______________________________

.255: 7المبسوط ( 1)
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هذي قتله أحد : قال الشاهدلو 
نّ الظاهر هو الىانی، يشتراعهما فی اإلبهام المانع متن حصتول الظتو •

.و غیره من نقلة المسألة« 2»و بهذا صرّح العالمة . بالمعیّن
و الظاهر هو الفرد، ألن قول الشاها إن الشخص المعتیّن قتت  أحتا •

لتف أحتا هذين يىیر الظنّ بكونه قاتال من غیتر انتبتار التعیتین، فح
حتا الولیّین بأنه القات  يوافق ما ظتنّ فیته، بختالف شتهادته نلتق أ

الرجلین أنته قاتت  المعتیّن، فإنته ي يحصت  الظتنّ بأحتاهما نلتق 
.الخصوص لیىب  نلیه القت 

.252: 2، تحرير األحكام 296: 2قوانا األحكام ( 2)•
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قتله أحد هذي : لو قال الشاهد
قام  لو قال قت  هذا الشخص أحا الشخصین، يحص  اللوث ألنه لو•

.البینة نلیه يكون موجباًلقیام الحجة نلی قت  أحاهما إجمايً

نه لو لو قال قت  أحا هذين الشخصین هذا الشخص، يحص  اللوث أل•
اتالً قام  البینة نلیه يكون موجباً لقیام الحجة نلی عون أحاهما ق

.إجمايً

فال فرد بینهما من حیب حصول اللوث•
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