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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1399آذر  1: تاریخ      موضوع کلی: قاعده جبّ     

 1442ربیع االول  5مصادف با:                        _ب( حقوق اختصاصی مردم  _موضوع جزئی: قلمرو قاعده       

 16جلسه: حق در مورد قصاص                                                                                 

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 خالصه جلسه گذشته

د؟ آن کنمیاین دسته از حقوق را منهدم  بلَهما قَ االسالم یجبّد که آیا قاعده بحث ما درباره حقوق اختصاصی مردم بو

 یا این دسته از حقوق این چنین نیست؟ کندمیحقوقی که در دوران کفر با اسباب خودش ایجاد شده را منهدم 

جزء  هستند که مختص مردم است و سابقه ای هم در عقیده کافر نداشته و یقسم اول از این حقوق آن دسته از حقوق

ردیم. درباره قصاص عرض کردیم اصوال کبرای این قسم را قصاص ذکر  هم مثال شده ومعتقدات کافر محسوب نمی

و معلوم شد بخشی اختالفی وجود دارد که آیا قصاص سابقه ای در قبل از اسالم داشته یا نداشته. اقوال را مالحظه کردید 

این سخن را گفتند که قصاص سابقه ای نداشته  بر این اساس عمطلقا هستند، در واقاز کسانی که قائل به سقوط قصاص 

 داشته است. سابقه ند کهد مطلقا، بر این اساس گفته اشومیو بعضی از کسانی که قائل به این شدند که ساقط ن

االسالم یا باالخره اهیم ببنیم که آخومی هم که در مسئله داده شده است، صیلیبه هر حال صرف نظر از این اختالف و تف

د یا خیر و تاکید کردم که فرض ما این است که سابقه ای نداشته است. البه فرض شومیباعث سقوط قصاص  هیجبّ ما قَبلَ

است با این فرض که در معتقدات اینکه قصاص سابقه داشته باشد را هم مطرح خواهیم کرد. پس االن سخن درباره قصاص 

 کافر سابقه ای نداشته.

 . حق در مورد قصاص بر فرض عدم سابقه1

بگوییم قصاص ساقط توانیم میبه استناد این حدیث  د وشومیرسد االسالم یجبّ ما قَبلَه شاملش به نظر می در اینجا

احکام و آثاری که به واسطه اسالم بر عهده  معنایی که برای حدیث ذکر کردیم، آن دسته از طبق بر د مطلقا چونشومی

بود، یک ن شخص در دوران کفر اگر مسلمان میاید. یعنی کنمیرا پاک  هاآنرد، اسالم همه گیمیشخص مکلف قرار 

االن که مسلمان شده، آن دسته از  ته وتوجهی نداش هاآنبود. زمانی که کافر بوده به تکالیف و الزاماتی بر عهده او  سری

اموری باشد که ناشی از  د. اگر معنای حدیث چنین باشد و قصاص هم ازشومیداشته راحکامی که ناشی از اسالم است ب

د این اثر که بر کنمیاقتضا  االسالم یجبّ ما قَبلَهگوییم انین بتومی، قهرا سابقه نداشته و در کفر و دوران کفر اسالم بوده

 ضای روایت است.شود. این مقت قتل مترتب است برداشته

اال و إن کلّ شیئ من بر این اساس برخی ادله دیگر از جمله روایتی که در جوامع روایی اهل سنت آمده که پیامبر فرمود: 

د آن را. یعنی کنمیمنافی با این حدیث نیست بلکه تاکید ، تحتَ قدمیّ هاتین و دماء الجاهلیۀ موضوعیهالجاهلیۀ موضوعٌ 
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را بپذیریم  آنبنابر اینکه ما  ، خود این روایتاالسالم یجبّ ما قَبلَهن معنا است. لذا عالوه بر حدیث این روایت هم موکد ای

به دماء جاهلیۀ توجهی نکرد و کسی را به واسطه  کند که پیامبرداللت بر این می 1،اهل سنت آمده( چون در جوامع روایی)

همچنین  این هم منافاتی با داللت حدیث ندارد.لذا قرار نداد.  ت ریخته شده، مورد مواخذهیجاهلیی که در دوران خون ها

 سیره پیامبر در این رابطه قابل استناد است.

شد، صاص باز میقیا اینکه اساسا بگوییم پیامبر مصلحت را در این دیده که أخذ به دماء جاهلیت نکند چون اگر باب 

که قابل جمع  های بی پایانیدر پاسخ خون ممکن بود وسط کشیده شود و این تبدیل شود به نزاع آنگاه خون بود که 

 نبود.  کردن

االسالم تضای حدیث ن معتقد نبوده، هم به مقو بگوییم کافر به آ به هر حال مجموعا اگر ما قصاص را بی سابقه بدانیم

و إن کلّ شیئ من الجاهلیۀ  االروایت  و هم به واسطه ادله دیگر مثل سیره یا مصلحتی که به آن اشاره شد و یا یجبّ ما قَبلَه

 د. شومیانیم بگوییم این ساقط تومی، موضوعٌ

 اشکال

یک بال خواندیم که ماند و آن هم روایتی است که مربوط به آن مرد نصرانی است. ما روایت را قتنها یک اشکال باقی می

جا امام )علیه السالم( به میان آمد، او اسالم آورد. آن صصرانی مسلمانی را کشته بود و آنگاه وقتی که سخن از قصانمرد 

د به تقهم مع هاآنخود  ولی چون ،اسالم آوردهاو حکم کردند به اینکه کشته شود. ممکن است کسی بگوید با اینکه 

 قصاص بودند امام حکم به قصاص کرده اند.

 پاسخ

س از قصاص او به جهت تر ر واقع به واسطه این است کهاین درست نیست چون صرف نظر از بحث سندی روایت، این د

 جرای حد هم داشتیمارا در مورد  بوده که اسالم آورده، یعنی اصل اسالم آوردن او محل اشکال است. ما نظیر این روایت

ت سند روایت، این گفته شد با فرض صح هم امام دستور به قتل دادند.نجا آ با یک زن مسلمان زنا کرده بود،کافری که 

ین امور اباشد، موجب سقوط  هااین امثال اهد بگوید اسالمی که از روی ترس اجرای حد و قصاص وخومی عدر واق

 انیم بگوییم.تومید. این هم مطلبی است که در پاسخ به این سوال و شبهه شومین

 انیم حکم به سقوط کنیم مطلقا.تومیبرای قصاص سابقه ای تصویر نکنیم، ما  کهپس در قسم اول 

 البته قول به تفصیل یا قول به عدم سقوط هم بر این اساس دیگر قابل پذیرش نیست.

ییم ساقط است مطلقا. تفصیل گومی، باز هم اینجا قصاص نباشدآنگاه چرا تفصیل باطل است؟ یعنی اگر سابقه ای برای 

گفته اند نسبت به جنگ هایی که منجر به  غزوات پیامبر و قتل های شخصی است.صیل بین قتل های واقع در در واقع تف
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 د. اما اگر فرض کنید که کافر با غیر خودششوقتل شده و قتل هایی که در غزوات اتفاق افتاده، اینجا قصاص ساقط می

 االسالم یجبّ ماقَبلَهم مستند کرده اند این را به اینکه د و عمدتا هشومینزاعی داشته و دیگری را کشته، قصاص ساقط ن

 بشود.اطالق ندارد که شامل این دسته از قتل ها 

االسالم یجبّ ما ه کی برای این تفصیل نیست. اگر ما سابقه ای قائل نباشیم، قهرا روشن است رسد که وجهولی به نظر می

له مصلحت و سیره و یا رد و تردیدی در این جهت نیست. اینکه مثال مسئگیمیاطالق دارد و این موارد را هم در بر  قَبلَه

ما  کهصال نیازی نیست هم همین اقتضا را دارد و ا هاآنرا هم در نظر بگیریم،  اال و إن کل شیئ من امر الجاهلیۀروایت 

ص را بی سابقه ما قصا ماصورتی  برای عدم سقوط قصاص به این ادله پناه بیاوریم. بدون تردید االسالم یجبّ ما قَبلَه در

. اطالق دارداشد، بد و از جهت اینکه قتل در یک امر شخصی باشد و یا در غزوات کنمیجریان پیدا  در مذهب او بدانیم،

بل قبول ض بی سابقه بودن قصاص در مذهب او قطعا قاردر ف ،یند اسقاط قصاص یا دیه مشکل استگومیپس اینکه 

 نیست.

انیم تومیلیلی که داند پذیرفته شود برای اینکه تنها تومیرسد که نط مطلقا هم در این فرض به نظر میقول به عدم سقو

 شکلی ندارد. این را قبال بحث کردیم که روایت م لیذکر کنیم، این است که در روایت خدشه وارد کنیم و برای آن

ط به مردم، چنانچه سابقه ای در مذهب کافر خالصه عرض بنده این بود که قصاص به عنوان یک حق اختصاصی مربو

است که توضیحش را مفصال دادیم. البته  سالم یجبّ ما قَبلَهالاد و این به دلیل شومینداشته باشد، با اسالم کافر ساقط 

تحتَ اال و إن کلّ شیئ من الجاهلیۀ موضوعٌ  ط قصاص را و آن ادله هم یکی روایتاند تاکید کند سقوتومیادله دیگر هم 

اند مورد توجه قرار بگیرد یعنی مصلحتی که پیامبر بر اساس آن تومیبه عالوه اینکه مصلحت هم  1است. قدمیّ هاتین

جلوی قصاص را گرفتند تا به هر حال این خون خواهی ها استمرار پیدا نکند و مشکالت بعدی را به وجود نیاورد. تنها 

ی را کشته بود و آنجا با اینکه اسالم آورد، حکم به مرد نصرانی بود که کس مربوط به آنروایت  ،مشکل در برابر این قول

آوردند تا قصاص کشتن او داده شد. پاسخ هم این بود که در این موارد چون اسالم از روی ترس قصاص بوده و اسالم می

حتی موید این باشد که قصاص  اند اشکال بر سخن ما باشد به عالوه اینکه خود این روایت ممکن استتومینشوند، این ن

 مسلمان شده باشد. ،از آن مشکلطه فرار داشته و اساسا ممکن است به واس هاآنسابقه ای در مذهب 

جایی رض قطعا انیم سقوط قصاص را ثابت کنیم. لذا آن دو قول دیگر در این فتومیبه هر حال در این فرض به وضوح 

آید که ناظر به فرضی یعدم سقوط. البته از نحوه بیان و استداللشان به دست م و دیگری قول به ندارد. یکی قول به تفصیل

در آن  دهد که این دو قولنشان می هستند که قصاص در مذهب کفر یا کافر سابقه داشته. استدالل این دو قول این را

 است.فرض 
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 . حق در مورد قصاص بر فرض سابقه 2

قصاص  یمکنمیاز حقوقی است که در مذهب کافر سابقه داشته و ما فرض  قسم دوم از حقوق اختصاصی مردم، آن قسم

 اهیم بحث را در مورد قصاص به نحو مستوفی دنبال کنیم. خومیهم اینچنین بوده است و 

د. شومیشامل این فرض ن االسالم یجبّ ما قَبلَهد. علت این است که اساسا شومییک قول این است که این ساقط ن اینجا

د که به واسطه اسالم شومین دسته از اموری د که اسالم موجب جبّ و هدم آکنمیاقتضا  االسالم یجبّ ما قَبلَهحدیث 

رد و طبق فرض قصاص از این قبیل نیست. قصاص چیزی است که خود کافر هم به آن معتقد بود گیمیگریبان شخص را 

مفاد این حدیث و مدلول این حدیث شامل چنین فرضی که اگر کسی را بکشد باید به جای او کشته شود. لذا اساسا 

ولی بر طبق روایت آنچه شد. کشت باید قصاص میاین شخص اگر طبق مذهب خودش هم کسی را می د، چونشومین

 د.شومیبرداشته  ه،شد به سبب اسالم ثابت

 اشکال

د که شما همانطور که در قسم دوم از شومیح رطیک اشکالی در اینجا م همان مطلبی که قبال گفتیم چون اال أن یقال مالله

 هاآنو عقیده  هاآندین  هگفتید که ممکن است اینطور توجیه کنیم ک (مثل عتق رقبه به واسطه قتل خطأیی)حقوق خداوند 

هر چه که بوده ولو اینکه معتقد به قصاص بودند، اما باالخره چون باطلٌ من اصله و دین منسوخ شده است، لذا این قصاص 

رفت ولی چون ناشی از یک عقیده باطل بوده، پس یصدق علیه أنه لم یکن من گمیاگر هم بر طبق عقیده او باید انجام 

 بردارد. ،جود بودهاند قصاص را ولو آنکه در مذهب کافر هم موتومیاین توجیه  با االسالم یجبّ ما قَبلَهجهۀ االسالم. پس 

االسالم انیم بگوییم که تومیاگر این توجیه را بپذیریم، پس  .دشومییک إن قلتی است که در اینجا هم مطرح در واقع این 

 .کندمیساقط  (تن سابقه در مذهب کفرلو با فرض داشوقصاص را ) یجبّ ما قَبلَه

 پاسخ

باشد.  اشی از جهت اسالمئلی نیست که نکه مسئله قصاص از مسااین است در اینجا ممکن است داده شود  که پاسخی

، درست است از چیزهایی است که اعتبارش به درست است که منسوخ شده ست که او عقیده اش باطل است،درست ا

االسالم یجبّ ما باید آن را کالعدم فرض کنیم و بگوییم  چون باطلٌ من اصله، پس در واقع مالذا واسطه اسالم است و 

گفتیم قصاص جزء  اما اگردارد دارد، در واقع قصاص را از این جهت بر میکه احکام و آثار ناشی از اسالم را بر می قَبلَه

عی خودش به آن دسته از احکام عقالیی است که با قطع نظر از شریعت، فطرت بشر و عقل بشر برای حفظ نظام اجتما

ولی از آن جهت ثابت شده  بوده،و این ربطی به حیثیت دین ندارد، درست است که در مذهب او قصاص  ،هآن گواهی داد

از حیثیت عقیده و اعتقاد و دین و مذهبش به آن ملتزم شده است. اگر  عقالیی است که بشر فارغکه از احکام عقلی و 

د بر سقوط آن چیزی کنمیداللت  در واقع االسالم یجبّ ما قَبلَهد. چون روایت شومیساقط ن دیگر قصاصچنین گفتیم، 

یی است که هاآنکه دین در او مدخلیت داشته است. چیز هایی هم که کافر به آن عقیده داشته، دو دسته اند. یک دسته 
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االسالم شناخته بودند.  به رسمیتو  ن را پذیرفتهآهم مدخلیت داشته و دسته دیگر عقل، فطرت و عقال  هاآندر دینشان 

قصاص ساقط دارد و قصاص از این قسم دوم است. پس دارد اما قسم دوم را بر نمیآن قسم اول را بر می یجبّ ما قَبلَه

 د.شومین

د که در فرض داشتن پیشینه در دوران کفر و سابقه در مذهب کافر، باید بگوییم که به مقتضای شومیاین  پس نتیجه

 د.شومیساقط ن م یجبّ ما قَبلَهالاالس

است که اگر  عٌواال و إن کل شیئ من الجالهیۀ موضحال باید دید ادله دیگر چه اقتضایی دارند. ادله دیگر هم یکی روایت 

ید هر چیزی که در گذشته بوده و این گومیاطالق دارد.  اد قرار دهیم، اقتضای سقوط دارد چوناین دلیل را مورد استن

اطالقش هم به نحوی است که حتی فرقی بین قتل های  د وشومیشامل آن جایی که سابقه ای هم در مذهب او داشته هم 

رد. اگر ما سند گیمیو همه را در بر  یر غزوات که جنبه شخصی داشته وجود نداردواقع در غزوات و قتل های واقع در غ

رسد که دیگر فرقی بین قتل های شخصی و غیر رد و به نظر میگیمیبپذیریم، از نظر داللت همه را در بر  این روایت را

 شخصی وجود نخواهد داشت. 

کسی را اخذ شده که پیامبر ند که قصاص ساقط شود. یعنی گزارش کنمیاقتضا در مسئله سیره پیامبر، واقع این است که 

ه باشد. ظاهرش هم این است که در نصرانیت و یهودیت سابقه داشته است. پس سیره و قصاص کرد به قتل و جنایت کرده

بینیم که کسی را به اند این مطلب را ثابت کند و ظاهر هم این است که حتی یک مورد را هم نمیتومیپیامبر هم واقعا 

شخصی و غیر شخصی هم واسطه قتل های شخصی مواخذه و قصاص کرده باشد. یعنی در واقع تفصیل بین قتل های 

 د.شومیاستفاده ن

انیم قائل به سقوط شویم اما تومی، ما سابقه داشته باشد قصاص در مذهب کافر مانند یهودیت و نصرانیت بر فرض کهلذا 

با  روایتی که در مورد داستان مغیرۀ نقل شد. مغیره و، بلکه از باب سیره االسالم یجبّ ما قَبلَهنه از باب قاعده و روایت 

گشتند، در بین راه دوستان خودش را کشت و و وقتی بر می ودند نزد پادشاه مصر به نام مقوقسدوستان خودش رفته ب

که از ناحیه پیامبر قصاص شود اموالشان را ربود و آمد مدینه مسلمان شد. آنجا پیامبر اموال را نپذیرفت او ترس داشت 

استناد کردند. اگر سند این روایت درست باشد، باالخره استناد  جبّ ما قَبلَهاالسالم یکه پیامبر او را قصاص نکرد و به 

دهد که فرقی بین قتل در غزوات و غیر غزوات وجود ندارد. حتی اگر پیامبر به این روایت برای عدم قصاص او، نشان می

واقعا عدم فرق بین قتل واقع در  هلیۀاال و إن کلّ شیئ من الجاما این را هم نپذیریم، باالخره سیره پیامبر و آن روایت 

 رساند.غزوات و قتل های شخصی را می

 جمع بندی بحث در مورد قصاص

در صورتی که  سابقه قائل باشیم و چه نباشیم.لذا آن تفصیل واقعا قابل قبول نیست. چه ما برای قصاص در مذهب کفر 

سایر ادله، در هر صورت وجهی  دهیم ومیقرار  ما قَبلَه االسالم یجبّسابقه ای برایش قائل باشیم مستند عدم سقوط را 
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آیت 1.رسد. همانطور که عرض کردم این تفصیل را بعضی از بزرگان ذکر کردند در قواعد فقهیهبرای این تفصیل به نظر نمی

ه ثم أسلمَ فحینئذ یشکل اما لو لم یکن القتل جاهلیا و ال دینیا بل کان فی قضیۀ خاصۀ بین کافر و غیراهلل مکارم میفرمایند: 

. ما اشکالش را محلّ اشکال مذهبه السابق و هو کما عرفتمنه باالسالم إذا کان هذا ثابتا فی  ط القصاص أو الدیۀاسقا

قرار دهیم و چه سایر ادله، باالخره  االسالم یجبّ ما قَبلَهداشته باشد، ما چه دلیل را  عرض کردیم که اگر سابقه ای هم

 انیم حکم به سقوط کنیم و ال فرق فیه بینَ القتل الواقع فی الغزوات و بین غیرها. تومی

مذهب کفر و  عدم سابقه درهذا تمامُ الکالم فی الحقوق المختصۀ بالناس در مورد قصاص در هر دو فرضش. یکی فرض 

 یکی هم فرض سابقه. 

 بحث جلسه آینده

ت مانند عقود و اختالفی نیس آن که دراست و البته سابقه هم دارد  مطلب بعدی درباره حقوقی است که مختص به مردم

  ایقاعات. 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»
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