
 
 

  قسامه ؛فقه القضاء  ،فقه سیاسات استاد علیدوست، خارج فقه،
ر
اق  a-alidoos.irسایت :  ...  453 ...  و سیاست افتر

 گروه سوم

عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدهللا  محمد بن یعقوب عن عیل بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمتر   •

یه مکتوبة عندنا و لو ال ذلک    القسامة کیف کانت؟ فقال: یه حّق و قال: سألته عن  – علیه السالم  –

ئ  انما القسامة نجاة للناس.   1لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم یکن ش 

ی از تفستر قسامه بیان نشده  وبه وضوح آن واگذار گردیده و بیشتر بر تثبیت آن پای   ز ، چتر در این روایت معتتی

 نکارها(. فشاری شده است )تعریضز به برخز ا

واضح است که در فضای سهل انگاری و یستر پنداری قتل، نبود وسائل کشف جرم چون امروزه، قسامه یم  

د که امام  ه و امثال آن، – علیه السالم  – تواند در جایگایه قرار گتر  برای آن ترسیم کرده اند.  2در این معتتی

 گروه چهارم

وعنه، عن ابیه، عن ابن ابی عمتر    •
عن ابی عبدهللا )علیه السالم(  قال: سألته عن   عن برید بن معاویة  3

 
ّ
ز عیل المدیع علیه، اال قز الدم خاصة، فإن   القسامة؟ فقال: الحقوق کلها البینة عیل المدیع و الیمیر

ال منهم فوجدوه قتیال، فقالت  ( بینما هو بخیتی إذ فقدت االنصار رجرسول هللا )صیل هللا علیه و آله

  
ّ
ز   فالنا الیهودی قتل صاحبنا، فقال رسول هللا )صیل هللا علیه و آله( االنصار: إن : أقیموا رجلیر ز للطالبیر

ز رجال اقیده برمته، فقالوا:   کم أقیده برمته، فان لم تجدوا شاهدین، فاقیموا قسامة خمسیر ز من غتر عدلیر

 نا و إ ما عندنا شاهدان من غتر یا رسول هللا
ّ
سول هللا )صیل هللا  ه ر دانره، فو لم أن نقسم عیل ما ا لنکره ن

ز بالقسامة لیک إذا  علیه و آله(  دماء المسلمیر
ً
ما حقا

ّ
رأی الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه  ، و قال: إن

ز رجال ما قتلنا و     ال مخافة القسامة أن یقتل به فکّف عن قتله، و اال حلف المدیع علیه قسامة خمسیر

 
 
ز أظهرهم إذا لم ُیقسم المدعون.  غرموا الدیةعلمنا قاتال و اال ا  4إذا وجدوا قتیال بیر

غتر مؤثر در    –در این قسمت روایات متعدد دیگری به مضمون روایت فوق وجود دارد، هرچند اندک تفاوبر  

 5وجود دارد.  –فتوا 

 گروه پنجم 

 . پیوند با قسامه القا یم کند روایابر که نویع رویکرد خاص برای فهمنده نص در  •
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اق  a-alidoos.ir... سایت :  454 ...  استاد علیدوست، خارج فقه، فقه سیاسات، فقه القضاء؛ قسامه و سیاست افتر

 مثل:  

ّ  :»انما جعلت القسامة لیغلظ بها قز الرجل  -علیه السالم  –روایت زراره از امام صادق  • المعروف بالش 

  7و در مصدر وسائل )تهذیب(  سند روایت ضعیف است.  6جازت شهادتهم«.  المتهم فان شهدوا علیه 

متهیم   « است. بنابر نقل وسائل نویع عدم توسع در کارابی قسامه نسبت به هر  »المعروف بالستر

 استفاده یم شود.  

  8احادیبی متعدد فلسفه جعل قسامه را بیان یم کند مثل: »انما القسامة حوط یحاط به الناس«  •

   گفته شود:   و البته ممکن است

ی وجود داشته باشد، نباید به دلیل بودن قسامه، فکر کرداگر این کارایی امروزه در قسامه   ؛  نباشد یا راه بهتر

ز قسامه   بلکه باید آن را در کنار دیگر امارات علم آور قرار داد.  البته با نبود راه اوثق و اسد از قسامه، دلیل دانسیر

 مطابق اقتضای ادله است. 

یع برخز روایات و گروه احکام این نهاد   9در ارتباط با قسامه وجود دارد های دیگر  البته در اسناد ش  ز  که مبیر

ی در نوع مدیریت ادله قسامه ندارد.   است و تأثتر

 های پنجگانه قسامه  مدیریت گروه

 گروه سوم و پنجم خارج از صحن ناهمسوبی و تعارض است؛ هر چند به  
از راویات پنج گانه فوق، دو گروه یعبز

ی و ابزاری دارد اعتقاد ما نسبت به بقیه ادله و  نسبت  و بی تاثتر    دیدگاه شارع، در ارتباط با قسامه، کارابی تفستر

 نیست.  ،به نتیجه ای که خواهیم گرفت

با دو گروه اول، نسبت بیان به ساکت و مقید به مطلق و نحو مطلق است؛ طبیعتا  چهارم نسبت روایات گروه 

قسامه ای هم در کار   –بالطبع    –گروه اول را باید در فضابی فرض کرد که متهم یا متهمان معیبز وجود ندارد و  

حب وسائل  وقبر است که لوث و قسامه ای در کار باشد. بر این فهم، صا  چهارمنیست؛ چنان که مورد گروه  

روایات گروه دوم یم   نقل  ز ترصی    ح دارد. ایشان پس از  : »لعله محمول عیل وجود اللوث و تحقق  فرماید  نتر

  10القسامة«. 

 است که مطابق نظر فقیهان نت   است.   چهارم حاصل کار: حاکمیت گروه  

 که کارایی مق – چنان که اشاره کردیم  –البته 
آن را   یا رر را نداردیم توان قسامه را از دلیلیت انداخت در وقتر

یع و عمیل د  دانست! یگر وجود دارد، آن را نامعتتر ایستگاه آخر از ادله قرار داد و تا راه های شر
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