 98-10-25كتاب القصاص

13

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
• مسألة  9هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد و
الخطأ في النفس و غيرها؟ فيه خالف ،و الوجه ع م القبول.

3

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص531 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
• و في قبول قسامة الكافر على المسلم تردد أظهره المنع

4

شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج ،4ص210 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
مقبولة ال يثبت
القود

الشيخ في
المبسوط

قسامة الكافرعلى
المسلم

عموم األخبار
النص كان
مورد
ّ
في قسامة المسلم

غير مقبولة

الشيخ في
الخالف

القسامة في العمد
يثبت بها القود
استحقاق القسامة
سبيل

5

مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج ،15ص209 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
•
•

•
•

6

قوله« :و في قبول قسامة الكافر .إلخ».
( )1القول بثبوت قسامة الكافر على المسلم للشيخ في المبسوط «،»2
محتجّا بعموم األخبار ،غير أنه ال يثبت القود ،و إنما يثبت به المال .و
رجّحه في المختلف «.»3
( )2المبسوط .216 :7
( )3المختلف.825 :

مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج ،15ص209 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
• و ذهب في الخالف « »4إلى الع م .و وافقه العالمة في القواعد «»5
و التحرير « .»6و هو الذي اختاره المصدنف ،اتدتنادا إلدى أو مدورد
النصّ كاو في قسامة المسلم ،فإثباته في غيره يحتاج إلدى الد ليل ،و
األصل براءة الذمّة من القتل.
• ( )4الخالف  311 :5مسألة (.)10
• ( )5قواع األحكام .297 :2
• ( )6تحرير األحكام .254 :2

7

مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج ،15ص209 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
• و ألو القسامة في العم يثبت بهدا القدود ،و هدو منفديّ هندا بموافقدة
الخصم.
• و إيجاب ال ية ابت اء على المسلم بيمين الكافر إضرار به ،مدن حيد
إو الكفّار يستحلّوو دماء المسلمين و أموالهم.
• و ألو اتتحقاق القسامة تبيل ،و ال شيء من السدبيل بثابدت للكدافر
على المسلم باآلية «.»1
• ______________________________
( )1النساء.141 :

8

مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم ،ج ،15ص210 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
• و أجاب في المختلف « »2بأو أصالة البراءة إنما يعمل بها ما لم يظهر
المضادّ ،و ق ظهر ،ألو ثبوت اللّوث ينفدي ظدنّ اتتصدحاب أصدالة
البراءة.
• ( )2المختلف.825 :

9

مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج ،15ص209 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
• و دليل إثبات القتل على المسلم عمومات األخبار « »3ال الّدة علدى
إثبات القتل بالقسامة كما في األموال ،و كما ال يجوز تخصيص عموم
قوله صلّى اللّه عليه و آله« :اليمين على من أنكر» « »4كذا هنا.
• ( )3الوتائل  114 :19ب « »9من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به.
• ( )4عوالي اللئالي  258 :2ح  ،10تنن البيهقي .252 :10

10

مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج ،15ص209 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
•
•
•
•

11

و المالزمة األولى -و هي وجوب القود لو ثبت بيمينهم -ممنوعة ،ألو
القتل ق يثبت بالبيّنة إجماعا و ال يثبت به القود ،بل المال.
و المالزمة الثانية منقوضة ب عوى المال مع الشاه الواح .
و بهذا يظهر جواب السبيل المنفيّ ،فإو إثبات الكافر حقّا على المسلم
بطريق شرعي تائغ إجماعا ،و هذا منه.
و هذا أظهر.

مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج ،15ص209 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
• و في قبول قسامة الكافر على دعواه على المسلم في الخطدأ و العمد
في النفس و غيرها تردد و خالف أظهره عن المصدنف المندع وفاقدا
للشيخ و الفاضل و ول ه و وال ه و غيرهم على ما حكي عن بعضدهم،
ألنها على خالف األصل ،و مورد النص « »1قسامة المسلم،
• ______________________________
( )1الوتائل -الباب -9 -من أبواب دعوى القتل.

12

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،42ص257 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
• بل في الحسن كالصحيح «« »2إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة»
و في آخر «« »3إنما جعلت القسامة احتياطا ل ماء المسلمين»
• ( )2الوتائل -الباب -9 -من أبواب دعوى القتل -الح ي .3
• ( )3الوتائل -الباب -9 -من أبواب دعوى القتل -الح ي  1و فيه
• «إنما جعلت القسامة احتياطا للناس»

13

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،42ص257 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
• ففي الكافر تبقى على أصالة ع م ثبوت الحق بها ،و ألنهدا يثبدت بهدا
القود في القتل عم ا و الكافر ال يستحقه على المسلم،
• و عن الخالف «و لو أوجبنا عليه ال ية ألوجبنا بيمين كافر ابت اء على
مسلم ماال ،مع علمنا بأنهم يسدتحلوو دمداء المسدلمين و أمدوالهم ،و
ألنها تبيل منفي عن الكافر على المسلم ،و لتقريدر النبدي (صدلى ا
عليه و آله) األنصار على آبائهم قبول قسدامة اليهدود ،و لدذا أداه هدو
(صلى ا عليه و آله) من بيت المال».

14

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،42ص257 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
• و لكن الجميع كما ترى ،ضرورة الخروج عن األصدل بدإطالق قولده
(عليه السالم)« :القسامة حق ،و لوالها لقتدل النداس بعضدهم بعضدا»
«»4و «القسامة نجاة للناس» «»5
•  )4( .الوتائل -الباب -9 -من أبواب دعوى القتل -الح ي .8

• ( )5الوتائل -الباب -9 -من أبواب دعوى القتل -الح ي .2

15

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،42ص257 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
• و غير ذلك مما يظهر منه مشروعية القسامة للنداس كافدة الدذي هدو
مقتضى أصالة االشتراك ،و ليس المدراد مدن الخبدرين األولدين أنهدا
شرعت لهم خاصة كي يكوو معارضا بها ،فيحتداج فيده إلدى الجميدع
باإلطالق و التقيي  ،كما تخيله بعض مشايخنا ،و ع م ثبوت القود بهدا
لع م اتتحقاق الكافر له على المسلم ال ينافي ثبوت القتل عمد ا بهدا
التتحقاق ال ية ،كما لو قامت البينة ،و وجوب المال بها ابتد اء علدى
المسلم كالشاه و اليمين غير مناف لشيء مدن األدلدة ،بدل إطالقهدا
يقتضيه.

16

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،42ص257 :

هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم
• و منه يعلم ع م كونها تبيال ،ضرورة ع م كدوو الحدق علدى الوجده
الشرعي تبيال منفيا ،و تقرير النبي (صلى اهلل عليه و لله ) األنصها
على اآلباء اإلباء و أدائ من نفس إنما كها سياسهة ،ال لعهمم جهواز
قسامتهم ،و إال لم يأمر (صلى اهلل علي و لل ) بها ،فا ذلك صهريح
في ثبوتها ،بل هو دليل على المشروعية بناء على اتحاد الد عوى مدع
اإلنكار في القبول كما هو واضح ،فاألقوى حينئذ ثبوتهدا فدي الكدافر
كالمسلم و وفاقا للشيخ في محكي المبسوط و غيره من األصحاب ،و
ا العالم.

17

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،42ص258 :

ال بم في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مو د الحلف عن اإلبها

• مسألة  10ال ب في اليمين من ذكر قيدود يخدرج الموضدو و مدورد
الحلف عن اإلبهام و االحتمال من ذكر القاتل و المقتدول و نسدبهما و
وصفهما بما يزيل اإلبهام و االحتمال ،و ذكر نو القتل من كونه عم ا
أو خطأ أو شبه عم  ،و ذكر االنفراد أو الشركة و نحو ذلك من القيود.

18

تحرير الوسيلة ،ج ،2ص531 :

ال بم في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مو د الحلف عن اإلبها

يمين الم ّدعى
مبسوط الشيخ

19

يمين الم ّدعى
عليه
المبسوط في فق اإلمامية؛ ج ،7ص237 :

ال بم في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مو د الحلف عن اإلبها

ذكر القاتل و نسبه ووصفه بما يزيل اإلبهام
و االحتمال

يمين المدّعى

ذكر المقتول و نسبه ووصفه بما يزيل
اإلبهام و االحتمال
ذكر نوع القتل من كونه عمدا أو خطأ أو
شبه عمد
ذكر االنفراد أو الشركة

20

المبسوط في فق اإلمامية؛ ج ،7ص237 :

ال بم في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مو د الحلف عن اإلبها

ما قتل فالنا
ال أعان على قتله
ال ناله من فعله شيء
يمين المدّعى
عليه

ال بسبب فعله شيء
ال وصل بشيء إلى بدنه
ال أحدث شيئا مات منه

21

المبسوط في فق اإلمامية؛ ج ،7ص237 :

ال بم في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مو د الحلف عن اإلبها
ذكر القاتل و نسبه
ووصفه بما يزيل
اإلبهام و االحتمال

يمين المدّعى

ذكر المقتول و نسبه
ووصفه بما يزيل
اإلبهام و االحتمال
ذكر نوع القتل من
كونه عمدا أو خطأ أو
شبه عمد
ذكر االنفراد أو
الشركة

ما قتل فالنا

مبسوط الشيخ

ال أعان على قتله

ال ناله من فعله شيء
يمين المدّعى عليه
ال بسبب فعله شيء

ال وصل بشيء إلى
بدنه

ال أحدث شيئا مات منه

22

المبسوط في فق اإلمامية؛ ج ،7ص237 :

ال بم في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مو د الحلف عن اإلبها

• فأما صفة اليمين التي يقسم بها و ما يحتاج إليه ،يحتداج إلدى أربعدة
أشياء :ذكر القاتل و المقتول و يقول قتله منفردا بقتله لم يشترك معده
غيره عم ا أو خطأ

23

المبسوط في فق اإلمامية؛ ج ،7ص237 :

ال بم في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مو د الحلف عن اإلبها

• و يشترط في اليمين ذكر القاتل و المقتول و الرفدع فدي نسدبتهما بمدا
يزيل االحتمال و ذكر االنفراد أو الشركة و نو القتل.

24

شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج ،4ص210 :

ال بم في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مو د الحلف عن اإلبها

•
• و يشترط ذكر القاتل و المقتول بما يرفع االشتباه ،و االنفراد و الشركة
« »2و نو القتل،

25

إ شاد األذها إلى أحكام اإليما ؛ ج ،2ص219 :

ال بم في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مو د الحلف عن اإلبها

•  .7108العاشر:
• يشترط في القسامة ذكر القاتل و المقتول،

26

تحرير األحكام الشرعية على مذهب اإلمامية (ط  -الحميثة)؛ ج ،5ص483 :

ال بم في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مو د الحلف عن اإلبها

• يشترط في القسامة ذكر القاتل و المقتول ،و الرّفدع فدي نسدبهما بمدا
يزيل االحتمال ،و تخصيص القتل باالنفراد أو التشريك ،و نوعه ،مدن
كونه عم ا أو خطأ أو شبيه عم  ،و إو كاو من أهدل اإلعدراب كلّدف
البياو به ،و إلّا كفاه ما يعرف به قص ه.

27

تحرير األحكام الشرعية على مذهب اإلمامية (ط  -الحميثة)؛ ج ،5ص483 :

ال بم في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مو د الحلف عن اإلبها

•  -579مفتاح [ما يشترط في القسامة]
• يشترط في القسامة علم المقسم ،و ذكر القاتل و المقتهول بمها يرفهع
االشتباه و ذكر االنفراد أو الشركة ،و نوع القتل ،أمها اإلعهراف فهإ
كا من أهل كلف ب و اال قنع بما يعرف مع القصم.

28

مفاتيح الشرائع؛ ج ،2ص123 :

ال بم في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مو د الحلف عن اإلبها

• و يشترط في اليمين ذكر القاتل و المقتول ،و الرفع فدي نسدبهما بمدا
يزيل االحتمال ،و ذكر االنفراد أو الشركة ،و نو القتدل مدن عمد أو
خطأ كما في بعض كتب الفاضل و بعض متأخري المتأخرين ،و لكدن
األصل في ذلك ما في محكي المبسوط من احتياج اليمين التي يقسم
بها إلى أربعة أشياء و ذكر ما تمعته ،نعم عنه ما في كشف اللثدام مدن
االكتفاء باإلشارة ،و في األخير منهما ال يكفي اإلضدمار و لدو صدرح
باالتم أو اإلشارة قبله ،الحتمال الرجو إلى ا تعالى شأنه.

29

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،42ص262 :

ال بم في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مو د الحلف عن اإلبها

• ( )1ال شبهة في أنّه ال ب ّ فدي اليمدين مدن أو يكدوو منطبقدة علدى
ال عوى في جانب الم ّعى ،و على ما أنكره في جانب الم ّعى عليده،
و حي إوّ الظاهر أنّه يعتبر في تدما الد ّعوى أو ال تكدوو مطلقدة
مجرّدة بل مشتملة على بيداو الخصوصديات ،بنحدو يزيدل اإلبهدام و
االحتمال من جهة القاتل و المقتول و نو القتل و االنفراد أو الشدركة
و غير ذلك ،فالظاهر حينئذٍ كفاية اليمين على طبق المعوى مدن دوو
اعتبار ذكر الخصوصيات في اليمين أيضاً،

30

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص262 :

ال بم في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مو د الحلف عن اإلبها

• إلّا أنّه حكي عن مبسوط الشيخ أنّه تحتاج يمين الم ّعى إلدى أربعدة
أشياء ،و هي المذكورة في المتن ،و يمين الم ّعى عليه إلى تتّة أشياء
يقول :ما قتل فالناً ،و ال أعاو علدى قتلده ،و ال نالده مدن فعلده ،و ال
بسبب فعله شيء ،و ال وصل بشيء إلى ب نه ،و ال أح ث شيئاً مدات
منه «.»1

31

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص262 :

ال بم في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مو د الحلف عن اإلبها

• و ظاهره لزوم التعرّض في اليمين لهذه الخصوصيات و ع م االكتفاء بالفاق ة لذكر بعضدها،
و إو كاو يظهر من ذيل كالمه أوّ هذا فيما إذا كانت ال عوى مطلقة و قلنا بسماعها .و ق
وقع التصريح باعتبار األمور األربعة في يمين الم ّعى في عبدارة الشدرائع « ،»2و حكدي
عن بعض كتب العلّامة « »3و بعض متأخّري المتأخّرين «.»4
• و كيف كاو فالظاهر أنّه ال دليل على خصوص اليمين في قسامة القتل من هذه الجهة ،بدل
الظاهر أوّ حكمها حكم اليمين في تائر المقامات ،و إو اختلف معها مدن حيد الكمّيدة.
نعم ورد في بعض روايات المقام التعبير بأوّ فالناً قتل فالناً.
• كما أنّه ورد في بعضها في ناحية الم ّعىٰ عليه التعبيدر بأنّده «مدا قتلندا و ال علمندا لده
قاتلًا» ،مع أنّه لم يقع التعرّض لهذه الجهة األخيرة في شديء مدن الكلمدات حتّدى عبدارة
المبسوط ،فإوّ مرجع األمور الستّة المذكورة فيه إلى ع م دخالة الم ّعىٰ عليه في
• ______________________________
( )1المبسوط.239 237 /7 :

32

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص262 :

ال بم في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مو د الحلف عن اإلبها
•
•
•
•
•

•
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( )2شرائع اإلتالم.999 /4 :
( )3تحرير األحكام ،253 /2 :إرشاد األذهاو.219 /2 :
( )4كالمحقّق األردبيلي في مجمع الفائ ة و البرهاو.198 /14 :
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوتيلة  -القصاص ،ص264 :
• ______________________________
القتل بوجه .و أمّا ع م علمه بالقاتل و لو كاو هو غير الم ّعىٰ عليه فليس فيها التعرّض له أصلًا.
هذا ،و مقتضى القاع ة و إو كاو ما ذكرنا من كفاية االنطبداق علدى الد عوى ،و بعد اشدتمالها علدى
الخصوصيات ال يكوو ذكرها في اليمين ثانياً و ثالثاً و هكذا بالزم ،إلّا أوّ رعاية االحتياط في الد ماء
من ناحية ،و ظواهر الروايات الواردة في كيفية يمين الم ّعى و الم ّعىٰ عليه مثدل مدا عرفدت مدن
ناحية أخرى تقتضي التعرّض في اليمين لتلك الخصوصيات أيضاً ،كما أنّه ينبغي التعرّض لعد م العلدم
بالقاتل في ناحية الم ّعىٰ عليه أيضاً.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  -القصاص؛ ص262 :

يثبت بالقسامة
• المقص الثال في أحكامها
• مسألة  1يثبت القصاص بالقسامة في قتل العم  ،و ال ية علدى القاتدل
في الخطأ شبيه العم  ،و على العاقلة في الخطأ المحض،
• و قيل :تثبت في الخطأ المحض على القاتدل ال العاقلدة ،و هدو غيدر
مرضي.
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تحرير الوسيلة؛ ج ،2ص531 :

قم – بلوار امين  20متري گلستاو – كوچه  – 14پالك 10
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