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مقدمة الطبعة األوىل

نظراً ألمهية مباحث (القضاء) يف الفقه اإلسالمي وبسبب ارتباطه بتطور 
املجتمـع املدين وتعقيداته، فمن الطبيعي أن تسـتجد ـ بـني فرتة وأخر ـ فروع 
قضائيـة جديدة تبعاً لتطور الوضع االجتامعي ومسـتجدات العالقات الدولية، 
خاصـة يف عرصنا احلارض، حيث النهضة اإلسـالمية واالهتـامم العاملي املتنامي 

.Gبدراسة الفقه اإلسالمي، وبالذات وفق منهج أهل البيت
وقـد تصدت بعض املؤسسـات املتخصصة بجمع مسـتجدات املسـائل 
القضائية وتفريعاهتا، سواءً ما يرتبط منها بأبناء املجتمع اإلسالمي، أم العالقات 
الدولية وموقف احلكومة اإلسالمية، وطرحتها عىل سامحة املرجع الديني الكبري 
السيد احلكيم (مدّ ظله) حيث تفضل سامحته باإلجابة عليها، مع اإلشارة إىل ما 

اعتمده من األدلة العلمية.
ونظـراً ألمهية هذا النتاج الفقهي وندرة من تعـرض هلذه الفروع الفقهية 
ارتأ مكتب سـامحته (مدّ ظله) نرش ذلك ليكون إضافـة قيمة للمكتبة الفقهية 

اإلسالمية وخدمة للعلم والعلامء.
واهللا املوفق للرشاد.

النارش       





احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا حممد وآله 
الطيبني الطاهرين، ولعنة اهللا عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.
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ج: تبلغ املرأة ويتم تكليفها بإكامهلا تسـع سـنني قمرية، عىل املشهور 
بني األصحاب، بل مل يعرف اخلالف فيه إال من الشـيخ يف صوم املبسـوط 
وابن محزة يف مخس الوسيلة فاعتربا بالعرش. لكنهام رجعا عنه إىل املشهور يف 
كتاب احلجر من املبسوط والنكاح من الوسيلة. ولعله لذا نفى عنه اخلالف 

بعضهم، كابن ادريس.
أبـا  محـران: «سـألت  معتـرب  ففـي  الكثـرية،  النصـوص  ويقتضيـه 
جعفـرA قلت له: متى جيب عىل الغالم أن يؤخذ باحلدود التامة، ويقام 

(*) ارتبطت هذه املسألة بفقه القضاء الختالف أحكام البالغني عن غريهم يف القضاء اإلسالمي.



٨........................................................................ مسائل معارصة من فقه القضاء

عليه ويؤخذ هبا؟ قال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك. قلت: فلذلك حدّ يعرف 
به؟ فقال: إذا احتلم، أو بلغ مخس عرشة سنة، أو أشعر أو أنبت، قبل ذلك، 

أقيمت عليه احلدود التامة، وأخذ هبا وأخذت له. 
قلـت: فاجلارية متـى جتب عليها احلـدود التامة وتؤخـذ هبا ويؤخذ 
هلا؟ قال: إن اجلارية ليسـت مثل الغالم، إن اجلارية إذا تزوجت ودخل هبا 
وهلا تسـع سـنني ذهب عنها اليتم، ودفع إليها ماهلا، وجاز أمرها يف الرشاء 

والبيع، وأقيمت عليها احلدود التامة، وأخذ هلا وهبا»(١) .
ويف صحيـح يزيـد الكنايس ـ بناء عىل ما هو الظاهـر من أنه يزيد أبو 
خالـد القـامط ـ عنهA: «قال: اجلارية إذا بلغت تسـع سـنني ذهب عنها 

اليتم، وزوجت وأقيمت عليها احلدود التامة هلا وعليها»(٢).
ويف صحيح ابن أيب عمري عن غري واحد عن أيب عبداهللاA: «قال: 
حـدّ بلوغ املرأة تسـع سـنني»(٣)... إىل غري ذلك من النصـوص الظاهرة أو 

الرصحية يف التحديد املذكور.
أما القول بالعرش فقد ذكر يف كتاب احلجر من املبسـوط أن به رواية. 
قال يف اجلواهر: «ومل أجد به رواية مسندة». وقد يستدل له بنصوص الجمال 

إلطالة الكالم فيها بعد ظهور ضعف داللتها.
وهناك بعض النصوص مل يعرف القول بمضموهنا. 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث:٢. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث:٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٤٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث:١٠.



منهـا: موثق احلسـن بن راشـد عن العسـكريA: «قـال: إذا بلغ 
الغالم ثامن سـنني فجائز أمره يف ماله، وقد وجب عليه الفرائض واحلدود، 
وإذا تمّ للجارية سـبع سـنني فكذلـك»(١). وال جمال للخروج به عام سـبق 
بعد شذوذه، وعدم ظهور عامل به. والبدّ من ردّ علمه  إليهم صلوات اهللا 

عليهم.
ومنها: موثق عامر عن أيب عبداهللاA: «سألته عن الغالم متى جتب 
عليـه الصـالة؟ قال: إذا أتى عليه ثالث عرشة سـنة، فـإن احتلم قبل ذلك 
فقـد وجبت عليه الصالة، وجر عليـه القلم. واجلارية مثل ذلك، إن أتى 
هلـا ثالث عرشة سـنة، أو حاضت قبـل ذلك، فقد وجبـت عليها الصالة، 

وجر عليها القلم»(٢).
وربـام يدعـى أن مقتـىض اجلمـع بينه وبـني النصـوص املتقدمة محل 
النصوص املتقدمة عىل استحباب قيام البنت بالفرائض بإكامهلا تسع سنني، 

نظري ما ورد من أمرها وأمر الصبي باإلتيان بالفرائض لدون سنّ البلوغ.
وقـد يؤيد ذلـك بموثق عبـداهللا بن سـنان عنهA: «قـال: إذا بلغ 
الغالم ثالث عرشة سـنة كتبت له احلسـنة، وكتبت عليه السيئة، وعوقب، 
وإذا بلغت اجلارية تسـع سنني فكذلك، وذلك أهنا حتيض لتسع سنني»(٣)، 
فـإن مقتـىض اجلمع بـني صـدره املتضمن بلـوغ الغالم بثالث عرشة سـنة 
ونصوص بلوغه بخمس عرشة سنة محل حكم الغالم فيه عىل االستحباب، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٥ من أبواب الوقوف والصدقات حديث:٤.
(٢) وسائل الشيعة ج:١ باب:٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث:١٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٤٤ من أبواب أحكام الوصايا حديث:١٢.

سن البلوغ للمرأة..................................................................................... ٩



١٠...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

وهو يناسـب محل ذيله املتضمن لبلوغ اجلارية بتسـع سنني عىل ذلك أيضاً، 
حتكيامً لقرينة السياق.

لكن ال جمال لتأييد احلمل املذكور بموثق ابن سـنان، ألن محل حكم 
الغـالم فيه عىل االسـتحباب، ثم حتكيم قرينة السـياق حلمل حكم اجلارية 
فيـه عىل االسـتحباب أيضاً، ملـزم بحمل موثق عامر يف حكـم اجلارية عىل 
االسـتحباب أيضـاً، وحينئذٍ ال ينهض بتحديد بلوغها بثالث عرشة سـنة، 
بـل يكـون بلوغهـا بأكثر من ذلك، وهو ال يناسـب شـيئاً مـن النصوص. 
ومحـل حكـم الغالم فيه عـىل البلوغ احلقيقـي، ليطابق بصـدره موثق عامر 
ملـزم بحمل حكم اجلارية فيه عىل ذلك أيضاً، فينايف بذيله موثق عامر، وال 

. يصلح شاهداً، وال مؤيداً له حينئذٍ
مـع أن محـل نصوص بلـوغ اجلارية بتسـع سـنني عىل االسـتحباب 
اليناسـب الترصيح فيها بذهـاب اليتم، وإقامة احلـدود التامة، إذ ال معنى 
الستحباب إقامة احلدود التامة عىل الصبية التي  ال جيري عليها القلم. فهي 

اً حقيقياً للبلوغ. رصحية بسبب ذلك يف كون التسع سنني حدّ
ومـن ثم يكون موثق عامرشـاذاً ملخالفته للنصـوص الكثرية الواردة 
يف حتديـد بلوغ الغالم، ويف حتديد بلـوغ اجلارية، واملطبقة عىل اختالفهام يف 

.Gوالسيام مع عدم ظهور عامل به، فيوكل علمه إىل أهله ، احلدّ
عىل أن اشـتهار احلكم بني األصحاب وإن مل يكن يف نفسه حجة، إال 
أنـه قـد يوجب االطمئنان، بـل العلم بالواقع، كام يف مثـل املقام من ما كان 
احلكـم فيه عملياً، ال تنفك الناس عن كثـرة االبتالء به يف مجيع العصور بام 



يف ذلك عصور املعصومني صلوات اهللا عليهم الطويلة. حيث ال يمكن مع 
ذلك خفاء حكمهمG فيه عىل شيعتهم. 

 .Gفاشـتهار هذا التحديد بني شـيعتهم شـاهد بأخذهم لـه منهم
والسيام مع عدم خلوّ التحديد املذكور عن غرابة، ألن ارتكاز ضعف املرأة 
ال يناسـب كون بلوغها أسـبق من بلوغ الرجل، لوال كـون احلكم املذكور 
تعبديـاً مأخـوذاً مـن أدلـة قاطعة مـن املعصومـنيG بخع هلا شـيعتهم، 

وتعبدوا هبا خاضعني.
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ج: ال جمـال لذلـك مع إطالق بعض النصـوص، والترصيح يف كثري 
منها بجواز أمرها يف ماهلا.

 2145
� 6���� �
� ����
�� 7&5
� * ��1 ..8

"9�,0
�1

ج: جتـري عليها. إلطالق بعض النصوص، والترصيح يف كثري منها 
بجريان احلدود التامة هلا وعليها.

التفصيل يف البلوغ بني العبادات واملعامالت......................................................... ١١



١٢...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء
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ج: ال جمال لذلك، بعد إطالق أدلة العقوبات الرشعية، بل الترصيح 
يف أدلـة البلوغ بإقامة احلدود التامة به، كام تقدم بعضها يف جواب السـؤال 
األول. واملفـروض يف احلاكـم الرشعـي أن جيـري يف البلوغ عـىل التحديد 

الرشعي، دون العرف القانوين املخالف له.
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ج: ال جمال للتخفيف بعد إطالق األدلة وتشديد الشارع األقدس يف 
أمر احلدود واحلقوق. 

بل يف االستسالم للعرف املذكور واجلري عليه اعرتاف باهلزيمة. 
وألَن تكـون اهلزيمة أمام األنظمة الكافرة الفاسـدة رصحية، بإعالن 
العجـز عـن تطبيـق احلكـم الرشعي، خري مـن أن تكـون مبطنـة وحتريفية 
بإعطـاء التخفيـف طابعاً رشعياً، ألن ذلك يتضمن اعرتافاً بفشـل الترشيع 
اإلسـالمي يف عالج املشـكلة، وخطئه يف ذلك، كام يسـتلزم تشوهياً للنظام 
اإلسـالمي، وأنه اليمثل اإلسالم بواقعه احلقيقي، بل بعد حتويره وحتريفه. 
ويـأيت يف جواب السـؤال الثالث والرابع والثالث عـرش والثامن والثالثني 

والستني ما ينفع يف املقام.
ومن الغريـب وصف النظام اجلزائي املذكور يف السـؤال بأنه: يبتني 
عىل أسس وقائية وتربوية. وهل جنت البرشية من هذه األنظمة غري الفساد 

١٣ ............................................... هل جيوز ختفيف العقوبة الرشعية عىل غري البالغ قانوناً



١٤...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

والتحلل والدمار يف خلقها ومثلها وسلوكها؟!.
فغرائز اإلنسـان اجلنسـية وغريها، وطموحاته يف السـيطرة والتمرد 
وفرض الشـخصية، تبدأ يف الظهور بصورة فاعلة يف سـن املراهقة، وتشتد 
صاعدة لألوج قبل الثامنة عرشة، وهو بعد مل تسـتحكم يف نفسـه األخالق 
الفاضلة واملثل الرادعة، فإذا مل يستشـعر املسـؤولية، وأمن من العقوبة، فام 
الذي حيجزه عن ارتكاب اجلرائم األخالقية والعدوانية واجلموح يف طريقها، 
وإذا تعودهـا يف هذه املدة، وألفها واسـتحكمت يف سـلوكه وممارسـاته، مل 
يسـهل عليه بعد ذلك جتنبها والسـري يف طريق الرشـد والصـالح والتحيل 

باخللق الفاضل والكامل. ومل يقو خوف العقوبة عىل تقويمه وهتذيبه. 
وكلام شـاع ذلك وظهرت اجلريمة والفساد يف الناس تضاءلت القوة 
الرادعـة، وضعفت الدعـوة لإلصـالح، وفرضت اجلريمة عـىل املجتمع، 
بحيـث البـد من التعايـش معها عىل أهنـا األمر الواقع، ونسـيت األخالق 

واملثل، كام حصل يف املجتمعات املعارصة. 
وإنا هللا وإنا إليه راجعون.
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ج: اليمكن ذلك بعد إطالق األدلة، بل رصاحتها، يف جريان احلدود 
التامـة عىل الولد والبنت بتحقق احلدّ الرشعي لبلوغهام.  وقد تقدم بعضها 

يف جواب السؤال األول.
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ج: ال يمكن ذلك بعد إطالق األدلة أو رصاحتها.
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ج: ال جمـال لذلـك، إال بناءً عـىل أن املتويل لألمـر أوىل باملؤمنني من 
أنفسهم، بحيث له حجرهم عن سلطنتهم عىل أنفسهم يف مثل ذلك. 

وهو أمر غري ثابت، بل ثابت العدم، كام أفضنا الكالم فيه يف املسـألة 
الرابعة والعرشين من مباحث االجتهاد والتقليد من مصباح املنهاج(١).

عـىل أن النبـي8 واألئمـةG الذيـن ثبتت هلم هـذه الوالية 
مل يعهـد منهـم إعامهلا هبذا النحو، حيث يناسـب ذلك عـدم إعامل الويلّ هلا 

بالنحو املذكور حتى لو متت واليته.
كام ينبغي احلذر من أن تكون الدوافع اخلفية إهنزامية، بسـبب ضغط 

الوضع املعارص يف االجتاه املعاكس للترشيع اإلسالمي.
والسـيام مع حثّ الشـارع األقدس عىل الـزواج، وخصوصاً املبكر 
منه، وعىل التسهيل فيه،  وعىل أنه سبب للرزق، وأن من ترك الزواج خمافة 
الفقـر فقد أسـاء الظن باهللا تعاىل، ومع تأكيده عـىل أن الطالق بيد من أخذ 

(١) مصباح املنهاج، االجتهاد والتقليد ص: ١٩٩.

هل يمكن للدولة االسالمية اعتبار البلوغ القانوين................................................... ١٥



١٦...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

بالساق، وغري ذلك.
حيـث يكون وضع القيـود يف ذلك جمافياً لنصّ الترشيع اإلسـالمي 
ولروحـه املميـزة لـه، وموجبـاً لتشـويه النظـام اإلسـالمي، بانحرافه عن 
اإلسالم بواقعه وروحه، مع أن املفروض فيه احلفاظ عىل اإلسالم، وتشييد 
أركانه، وإظهار معامله املميزة له عن بقية األنظمة الفاسـدة، التي تعاين منها 
البرشيـة ومـن ويالهتا، يف سـلوكها، ومثلها، وأخالقياهتـا، وغري ذلك من 

شؤون حياهتا.
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ج: اختيار نوع الدية ألولياء الدم، ألهنم املكلفون بدفعها عىل تقدير 
القصـاص، ومقتىض إطالق خطاهبم هبا االجتزاء بـأيّ فرد منها خيتارونه. 
وألجـل ذلك قلنا بأن اختيار نوع الدية مع اخلطأ للقاتل ومن يقوم مقامه ـ 

كوليّه ـ أو للعاقلة.
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ج: ملا كان هذا من النفقات اخلاصة، فليس هو من مصارف بيت املال. 



نعـم احلـقّ الرشعيـ  كالـزكاة واخلمسـ  يرشع دفعه للشـخص مع 
الفقـر. إال أن هذا املرصف ليس من موارد احلاجة التي يتوقف عليها الفقر 

 . الذي هو موضوع احلقّ
ومن ثم يتوقف قيام بيت املال بذلك عىل أحد أمرين:

األول: أن يكونوا فقراء يف أنفسـهم بحيث يستحقون احلق الرشعي 
مع قطع النظر عن هذا املرصف، فيدفع هلم احلق من بيت املال، فإذا ملكوه 
دفعـوا فاضـل الدية منـه. أو أن يقرتضوا عىل ذممهم ويدفعـوا فاضل الدية 
ويقتصوا، ثم يعجزوا عن وفاء الدين، بحيث يصدق عليهم من أجل ذلك 

احلاجة والفقر، فيدفع هلم احلق من بيت املال.
الثـاين: أن يكون يف اقتصاصهـم مصلحة عامة يدركها ويلّ بيت املال 
غ الدفـع منه. وهـو عنوان ثانوي خـاص غري منضبط املـوارد. يوكل  تسـوّ

ألمانة ويل بيت املال، وحسن نظره. 
والبد يف ذلك من احلذر..

: مـن التبـاس األمـر باندفاع عاطفـي نتيجة مكاسـب مادية أو  أوالً
سياسية ضيقة أو نحوها.

: من انعكاس صورة مشوهة تنايف نزاهة ويل بيت املال وحياديته  وثانياً
املفروضة.

: مـن أن تكـون الدوافـع اخلفية اهنزاميـة، منبعثـة عن ضغط  وثالثـاً
النظريـات واألوضاع املعارصة يف االجتاه املعاكس للترشيع اإلسـالمي يف 

١٧ .......................................................................... فروع يف قتل الرجل للمرأة



١٨...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

التفريـق بني الرجل واملرأة... إىل غري ذلك من ما قد تكون أرضاره املبدئية 
أو املادية عىل األمد البعيد أو القريب أشدّ وأكثر.
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ج: يظهر اجلواب عنه من جواب السؤال يف الفقرة السابقة.
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ج: عليهـم أن يعطـوا نصـف الدية الطبيعية، وهي ديـة القتل يف غري 
األشـهر احلرم، ألن ذلك هو املسـتفاد مـن أدلة ردّ فاضل الديـة إطالقاً أو 
. وزيادة الثلث من أجل األشهر احلرم إنام هي لتعظيم حرمة املقتول  ترصحياً
فيهـا، املقتيض لتعظيم اجلناية عليه، ال بنحـو تقتيض زيادة حرمة القاتل مع 

قتله بحقّ فيها أو يف غريها.
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ج: نعم يرجـع للنصف، ألن األرش دية مل يصل تقديرها عن طريق 
الرشع، ويرجع للحكمني من أجل حتديدها، فهي الخترج عن حكم الدية.
عـىل أن األدلة مل تتضمن عنوان الدية، ليحتاج لتعميمها لألرش، بل 
هـي تعمه ابتداء، ففـي صحيح احللبي عن أيب عبداهللاA قال يف حديث: 
«جراحات الرجال والنساء سواء، سن املرأة بسن الرجل، وموضحة املرأة 
بموضحـة الرجل، وإصبـع املرأة بإصبع الرجل، حتـى تبلغ اجلراحة ثلث 

فت دية الرجل عىل دية املرأة»(١).  عّ الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضُ
ويف صحيـح أبـان بـن تغلـب عنـهA: «قـال: هذا حكم رسـول 
اهللا8. إن املـرأة تعاقـل الرجـل إىل ثلـث الديـة، فإذا بلغـت الثلث 
رجعـت إىل النصـف»(٢). والعقل مأخوذ مـن عقل الناقة عنـد دفعها بدل 

اجلناية. ونحومها غريمها.

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١ من أبواب قصاص الطرف حديث:١. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٤٤ من أبواب ديات األعضاء حديث:١.

أرش املراة إذا بلغ الثلث يرجع إىل النصف........................................................... ١٩



٢٠...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء
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، كام يظهر من الشـيخ يف النهاية.  ج: مـن القريب عدم وجـوب الردّ
ألن الـردّ إنام هو الحرتام نصف رقبته، وعدم اسـتحقاقه بالقصاص، فمع 
اشرتاك الوليني يف القصاص والقتل، أو إيكال أحدمها أمره لآلخر، يستحق 
. وإن كان األمر  كل منهام نصف الرقبة وقد اسـتوىف  حقه فال موجب للردّ

ال خيلو عن إشكال بعد عدم النصّ يف البني.
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ج: بعـد فـرض وجوب الـردّ فكل منهـم مكلف برد نصـف الدية. 
واالكتفاء بنصف واحد من الكل يبتني عىل تداخل اجلنايات، وهو يقتيض 

. عدم الردّ أصالً
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ج: ال إشـكال يف عـدم ملكية احلكومة له، لعدم املنشـأ لذلك وجمرد 
إجرائهـا احلدّ وتوليها لذلك ال يقتضيه. والذي تقتضيه القاعدة ثبوت حق 
صاحبـه فيه، ألنه جزء منه تابع له، نظري الشـعر الذي حيلقه واألظافر التي 

يقلمها. وجمرد استحقاق قطعه منه ال يوجب سقوط حقه فيه.
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ج: املتيقن من هذه اخليارات هو الدفن، إذ ال أقل من جوازه بمقتىض 
األصل، بل السرية. 

ويف وجوبـه إشـكال، ألن عمـدة الدليـل عىل وجوب دفـن العضو 
املقطوع اإلمجاع، واملتيقن منه املقطوع من ميت. 

عـىل أنه ـ لو تمّ ـ منـرصف عام إذا أمكن إبقاء حياة العضو واالنتفاع 

فروع يف حد الرسقة................................................................................. ٢١



٢٢...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

به. ومن ثم ال ينبغي التوقف يف سلطنة املحدود عىل متكني الغري منه، لينتفع 
به ببيع أو نحوه لو تيرس ذلك.

وأمـا إعادته له نفسـه بعمليـة جراحية فال خيلو من إشـكال، لقضاء 
املناسـبة االرتكازية بأن حدّ القطع مل جيعل ملجرد اإليالم الذي قد يكون يف 
غريه من وجوه التعذيب ما هو أشـدّ فيه، بل مل يثبت وجوب اإليالم، ولذا 

جيوز استعامل املخدر، كام يأيت يف جواب السؤال الرابع والثالثني. 
وإنام جعل حدّ القطع للتنكيل بسمة ثابتة من أجل أن تستمر رادعيته 

َن يراه. للجاين وغريه ممِ
بل يظهر من جمموع نصوص القطع املفروغية عن فرض بقاء العاهة 
احلاصلة بالقطع، ولذا اقترص عىل قطع بعض األعضاء إذا تكررت الرسقة 
رفقـاً باملحـدود، وذلك ال يناسـب متكـني املحدود مـن االنتفـاع بالعضو 

وإرجاعه له بعملية جراحية.
ويؤيده املنع منه يف القصاص، ففي موثق إسحاق بن عامر عن جعفر 
عـن أبيهH: «أن رجـالً قطع من بعـض أذن رجل شـيئاً، فرفع ذلك إىل 
ه عىل أذنه بدمه، فالتحمت  عيلA فأقاده، فأخذ اآلخر ما قطع من أذنه فردّ
وبرئـت، وعاد اآلخر إىل عيلA فاسـتقاده، فأمر هبا فقطعت ثانية، وأمر 

هبا فدفنت، وقال: إنام يكون القصاص من أجل الشني»(١).

(١) وسائل الشيعة ج: ١٩ باب: ٢٣ من أبواب قصاص الطرف حديث:١.
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ج: من ما سـبق يف جواب السـؤال الثامن يظهـر أن العضو املقطوع 
مـن حـقّ اجلاين الذي يقتص منـه، ألنه جزء منه، واجلنايـة إنام تقتيض قطع 

العضو، دون خروج حقه منه. 
بل هو هنا أوىل من ماسـبق هناك، البتناء القصاص عىل التعادل بني 
اجلنايـة والعقـاب، ومن الظاهـر أن اجلناية إنام اقتضت قطـع عضو املجني 

عليه من دون  أن خترجه عن حقه، فكذلك العقاب بالقصاص.
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ج: ممـا سـبق يف جـواب السـؤال الثامن يتضـح جواز دفـن العضو 
املقطـوع، مـع سـلطنة املقتـص منه عـىل متكني الغري مـن االنتفاع بـه. وأن 
ن من إعادته لنفسـه بعملية جراحية، ملوثق إسـحاق بن  املقتص منه ال يمكَّ

عامر املتقدم.

فروع يف قصاص األطراف.......................................................................... ٢٣



٢٤...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

..�r�0
� 7�� C��!�� �
� ����
�� �|�

 ���%�
�� 1� �C��G��� �r�0
� 7�� U5�� �* ..�

"@
�K U��O * 1�

ج: ال إشـكال يف أنـه طريـق ثالث، بنـاء عىل جـواز التعويل عليه يف 
القضـاء. لكـن املبنى املذكـورال خيلو عن إشـكال، لعدم خلـوّ األدلة التي 

استدلوا هبا عليه عن ضعف. فإن املذكور يف كالمهم وجوه..
األول: اإلمجـاع املدعـى يف االنتصار واخلـالف والغنية وحمكي هنج 

احلق، وقد يظهر من الرسائر. 
 ،Gوفيه:أن املسـألة ليسـت شـايعة االبتالء يف عصور املعصومني
ليتسـنى معرفة رأهيم ورأي أصحاهبم فيها، وإنام حررت بعد عرص الغيبة، 
ومن القريب اعتامد مدعي اإلمجاع عىل النصوص اآلتية، بعد أن استوضحوا 
داللتها عليه، واعتقدوا من تسـامل الطائفة عليها وعىل روايتها تساملهم عىل 

ما فهموه منها.
الثـاين: ما تضمن من اآليات وغريها األمر باحلكم بالعدل والقسـط 

. واحلقّ
، فهي  وفيـه: أن األوامر املذكورة واردة للردع عـن احلكم بغري احلقّ
يف مقام بيان رشط احلكم املرشوع وقرصه عىل ذلك، وال إطالق هلا يقتيض 

األمر باحلكم باحلقّ ونفوذه. 
ن ليس أهـالً له، كام ال  كيـف؟! والريـب يف عدم نفـوذ احلكم مِن مَ



ينفـذ احلكـم الصادر قبل الرتافـع، ويف عدم املخالفـة الواقعية برتك احلكم 
بالواقـع مـع عـدم قيام احلجـة عليـه، مـن دون أن يقتيض ذلـك ختصيصاً 

إلطالق األوامر املذكورة.
وبعبارة أخر: األوامر املذكورة واردة لبيان رشط احلكم بعد الفراغ 
عن مرشوعيته، وال إطالق هلا يف مرشوعيته، نظري قولنا: صل مسـتقبالً أو 
عىل طهارة، حيث ال إطالق له يف مرشوعية كل صالة تكون عن اسـتقبال 

أو عن طهارة.
 Aالثالـث: مـارواه الصـدوق ـ بسـنده الصحيـح عـن أيب جعفر
وبسند آخر عن ابن عباس ـ من حكم أمري املؤمننيA للنبي8 يف 
خصومته مع األعرايب يف ثمن الناقة، معلالً بأنه كيف يصدق النبي8 

عن اهللا تعاىل واليصدق يف ثمن ناقة(١)؟!.
وصحيـح عبد الرمحن بن احلجاج عـن أيب جعفرA يف قضية درع 
طلحة، املتضمن حلكم رشيح فيها، وختطئة أمري املؤمننيA له يف حكمه، 
ن من أمورهم عىل  ثم قولهA: «ويلك ـ أو وحيك ـ إن إمام املسلمني يؤمَ

ما هو أعظم من هذا»(٢). 
وصحيح عثامن بن عيسى ومحاد بن عثامن عن أيب عبداهللاA الوارد 
يف قصة فدك، واملتضمن إنكار أمري املؤمننيA عىل أيب بكر مطالبته لسيدة 
النسـاءJ ببينـة عىل صـدق دعواها يف فدك، وتصديق البينة لو شـهدت 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٨ من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعو حديث:١، ٢. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٤ من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعو حديث:٦. 
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، بعد دخوهلا يف آية التطهري(١). عليها بام يوجب احلدّ
وفيـه: أن النصـوص املذكورة إنام تدل عىل عـدم رشعية القضاء عىل 
خالف العلم يف مورد ال ترشع فيه الدعو  وال تصدق فيه البينة، ملخالفتهام 
للدليـل القطعـي امللزم للمدعي والشـاهد بكذهبام، وال إطـالق هلا يقتيض 

نفوذ القضاء عىل طبق العلم الشخيص للحاكم غري امللزم لآلخرين.
وبعبارة أخر: إنام حيتاج للقضاء يف مورد اشتباه احلال، وال موضوع 
له مع وضوح بطالن الدعو وكذب الشهادة، ملخالفتهام للدليل القطعي، 
كـام يف املـوارد املذكورة، ونحوهـا من موارد ثبوت بطـالن الدعو بدليل 
قاهر ال يقبل الشـك، كـام يف قضية املرأة التي تعلقـت باألنصاري وادعت 
أنـه نال منها ووقع من مائه عىل ثياهبـا، فأظهر أمري املؤمننيA كذهبا بأن 
اً فاشـتو وظهر أنه بيـاض بيض، دون ماء  ألقـى عـىل ذلك البلل ماء حارّ

 .Aالرجل(٢). وغري ذلك مما ورد يف قضاياه
وذلـك ال يسـتلزم جـواز حكم القـايض بعلمه الشـخيص الذي هو 

حجة عليه من دون أن يكون ملزماً لآلخرين.
الرابـع: أنه لـو مل جيز حكـم احلاكم بعلمه لـزم إما فسـقه، أو إيقاف 
احلكم، ومها معاً باطالن، وذلك ألنه إذا حكم بخالف ما يعلم كان حاكامً 
بالباطـل فيفسـق، وإذا توقف عن احلكم لزم إيقـاف احلكم ال ملوجب. بل 

يلزم تركه إنكار املنكر وإظهار احلق مع إمكانه، وهو حمرم.
(١) تفسري عيل بن ابراهيم ج: ٢ ص: ١٥٦. 

(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٢١ من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعو حديث:١.  



وفيـه: أنه إن اسـتفيد من األدلـة موضوعية قيام احلجـج التي يرتكز 
عليهـا القضـاءـ  كالبينة واليمني واليـدـ  وإن مل تكن حجة عىل احلاكم كان 
احلكـم عىل طبقها حقـاً الزماً غري موجب للفسـق وإن كان خمالفاً للواقع. 

وإن مل يتم ذلك تعني التوقف عن احلكم. وكفى بذلك موجباً له.
وال حمـذور يف عدم إظهار احلق، إذا كان اخلارج عنه متسـرتاً بذلك، 
، وحيرم فضحه، فضالً عن عقوبته بعد عدم متامية  بل جيب سرته عليه حينئذٍ
رشوطهـا الرشعية. ولذا قد ال جتوز الشـهادة عليه إذا مل يتم النصاب، وقد 

. اً حينئذٍ حيدّ الشهود حدّ الفرية. غاية األمر أن ينكر املنكر عليه رسّ
اخلامس: ما تضمن اخلطاب باحلكم عند حتقق موضوعه، كاخلطاب 
اينِ  الزَّ ـةُ وَ انِيَ باحلـدود والقصـاص عند حتقق أسـباهبا، يف قوله تعـاىل: ﴿الزَّ

.(١)﴾ ةٍ دَ لْ ةَ جَ ئَ امَ مِ نْهُ دٍ مِّ احِ لَّ وَ وا كُ لِدُ اجْ فَ
امَ ﴾(٢).  ُ هيَ يْدِ واْ أَ عُ طَ اقْ ةُ فَ قَ ارِ السَّ قُ وَ ارِ السَّ وقوله سبحانه: ﴿وَ

اصُ يفِ  ـمُ الْقِصَ يْكُ لَ بَ عَ تـِ واْ كُ نُ يـنَ آمَ ـا الَّذِ َ وقولـه عزوجـل: ﴿يَا أَهيُّ
﴾(٣) وغريهـا. فمع علم احلاكم بتحقق املوضـوع يتعني عليه ترتيب  تْـىلَ الْقَ

احلكم، والعمل عليه.
وفيـه: أنه حيث الريب يف عدم السـلطنة عىل ترتيـب تلك األحكام 
إال خلصـوص بعـض الناس، ويف خصـوص بعض احلـاالت، والبناء عىل 

(١) سورة النور اآلية: ٢.
(٢) سورة املائدة اآلية: ٣٨.

(٣) سورة البقرة اآلية: ١٧٨.
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عـدم اإلطالق للخطابات املذكورة وعـدم نظرها ملقام العمل، وأهنا واردة 
لسببية هذه األسباب يف اجلملة، أو لبيان جمرد كوهنا مقتضيات من دون أن 
تكـون علـالً تامة، أوىل من البنـاء عىل إطالقها، ثم ختصيصها، السـتلزامه 

. كثرة موارد التخصيص، بنحو قد يكون مستهجناً
والسيام مع اختالف أحكام بعض هذه املوضوعات باختالف طرق 
اإلثبات، مثل ما أشـري إليه يف السـؤال اآليت من لزوم احلدّ مع البينة وجواز 

العفو مع اإلقرار.
ومـا يف صحيـح احللبي عـن أيب عبـداهللاA: «أنه سـئل عن رجل 
حمصـن فجر بامرأة فشـهد عليـه ثالثة رجـال وامرأتـان، قال: [فقـال:إذا 
شـهدعليه ثالثة رجال وامرأتان.يب] وجب عليه الرجم، وإن شـهد عليه 
رجـالن وأربع نسـوة فـال جتوز شـهادهتم، وال يرجم، ولكـن يرضب حدّ 

الزاين»(١). وغريمها. 
فإن اختـالف احلكم باختالف الطريق شـاهد بعـدم متامية موضوع 

احلكم قبل قيام الطريق.
عـىل أنه لو فرض متاميـة اإلطالق يف اخلطابات املذكـورة أو غريها، 

فاملتعني اخلروج عنه بأمرين:
األول: مـا تضمن حرص القضاء بطرق خاصة، كصحيح هشـام ابن 
احلكم عن أيب عبداهللاA: «قال: قال رسول اهللا8 إنام أقيض بينكم 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٣٠ من أبواب حدّ الزنى حديث:١. 



بالبينـات واأليامن، وبعضكم أحلن بحجته من بعض، فأيام رجل قطعت له 
من مال أخيه شيئاً فإنام قطعت له به قطعة من النار»(١). لظهوره يف انحصار 

احلكم بني الناس بالبينات واأليامن، وتعرضه للخطأ. 
ومحلـه عـىل الغالب، أو عىل صورة عدم العلـمـ  كام يف اجلواهرـ  بال 

شاهد.
والسـيام مع مـا ورد يف مجلة مـن النصوص مـن أن احلجة عجل اهللا 
فرجـه إذا ظهـر حكم بحكـم آل داود ال يسـأل البينة(٢)، لظهـوره يف تبدل 
معيـار احلكم يف عهدهA، ال يف انحصاره ببعـض الوجوه املرشوعة من 

أول األمر.
ا حيصـل العلم قبل  الثـاين: أن بعـض الطرق املجعولة رشعـاً غالباً مّ
متاميتها. كام يف اإلقرار بالزنى، حيث ال جيب به احلدّ إال بتكرره أربع مرات، 
مـع حصول العلم عـادة باإلقرار من دون خوف وال إكـراه مرة أو مرتني، 

فاعتبار تكرره زائداً عىل ذلك، كالرصيح يف عدم التعويل عىل العلم. 
ومحـل ذلك عىل مـا إذا مل حيصل العلـم قبل متامية العـدد بعيد جداً، 

والجمال حلمل النصوص عليه.
ا حيصل العلم من الشـهادة قبل  وكـذا احلال يف البينة، حيـث كثرياً مّ
متاميـة العدد املطلوب، خلصوصية يف الشـاهدـ  من حيثيـة التورع والتثبت 

وغريمها ـ وظروف الشهادة.
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٢ من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعو حديث:١. 

(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١ من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعو حديث:٤، ٥، والكايف ج:١ ص: ٣٩٧. 
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بـل كيف يمكن البناء عىل جواز إقامة احلدّ للحاكم قبل متامية العدد 
إذا قطع بحصول السبب بمقتىض اجتهاده مع أن الشاهد املدعي للمشاهدة 

احلسية إذا مل يتم العدد حيدّ حدّ املفرتي؟!.
عـىل أن التأمـل يف بعـض مـوارد قضـاء أمـري املؤمنـنيA يقيض 
بقناعتهA بثبوت السبب أو بعدمه، إال أنه ال يرتب األثر عىل  ذلك، وال 
ل إلثبات بطالن الدعو أو الشـهادة  يقـيض بـه، إال بعد أن يتكلف ويتعمّ
بطريق قاهر قاطع، نظري ما سـبق يف الوجه الثالث، أو حلمل الطرف املعني 

عىل اإلقرار.
ففـي معتـرب أيب بصري عن أيب جعفرA يف قصة الرجل الذي خرج 
 Aمـع نفر، فلام رجعوا ادعوا أنه مات ومل يرتك شـيئاً، وأن أمري املؤمنني
نظر يف وجوههم وقال: «ماذا تقولون؟ تقولون: إين ال أعلم ما صنعتم بأيب 
 .Aهذا الفتى، إين إذاً جلاهل»(١)، ورواه الصدوق بطريقه الصحيح عنه
ويف خـرب عاصـم بن ضمرة السـلويل يف قضية املرأة التـي انتفت من 
ابنها، وشـهد هلا شـهود: «فقال عيلA: ألقضني اليوم بينكم بقضية هي 
مرضـاة الرب من فوق عرشـه علمنيها حبيبي رسـول اهللا8...»(٢). 

وربام يستفاد ذلك من غريمها. 
ومل ينقـل عنهA، بل وال عن النبي8، أهنام قضيا بالعلم من 

دون ذلك، فضالً عن غريمها من املنصوبني للقضاء.
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٢٠ من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعو حديث:١. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٢١ من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعو حديث:٢. 



وأمـا دعـو : أن امتناعهامصلوات اهللا عليهـام وآهلام من ذلك حذراً 
من التهمة، ولسدّ الطريق عىل الغري للتالعب والترسع  يف القضاء. 

فهـي وإن كانت قريبة جداً، إال أن ذلـك يقتيض عدم ترشيع القضاء 
بالعلم لغريمها، ألنـه أوىل بالتهمة، وبالترسع والتالعب بالقضاء بعد عدم 

العصمة. 
ولعل ذلك هو الرسّ يف عدم ترشيع القضاء بالعلم إال يف عرص ظهور 
احلجةA، حيث ينحرص القضاء باملعصوم بعد ظهور أمره وإقرار الناس 

بعصمته وبخوعهم لطاعته والقبول منه والتسليم له.
 :Aوقد يشـهد هبذا ما يف معترب احلسـني بن خالد عـن أيب عبداهللا
«قال: سـمعته يقول: الواجب عىل اإلمـام إذا نظر إىل رجل يزين أو يرشب 
، وال حيتاج إىل بينـة  مع نظره، ألنـه أمني اهللا يف  اخلمـر أن يقيـم عليـه احلـدّ
خلقـه، وإذا نظر إىل رجـل يرسق أن يزبره وينهاه، ويمـيض ويدعه. قلت: 
وكيـف ذلك؟ قال: ألن احلـقّ إذا كان هللا فالواجب عىل اإلمام إقامته، وإذا 

كان للناس فهو للناس»(١). 
فـإن تعليـل عدم احلاجة للبينـة مع نظر اإلمام بأنـه أمني اهللا يف خلقه 
ظاهر يف اختصاص ذلك باإلمام وعدم التعدي لغريه، لعدم كونه أميناً هللا، 

وإن كان من حقه القضاء، ألنه منصوب من قبل اإلمام لذلك.
نعـم مقتضاه جواز قضـاء اإلمام بعلمـه. وال بأس بااللتـزام بذلك 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٣٢ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة حديث:٣.

٣١ .......................................................................... ال ينفذ حكم احلاكم بعلمه



٣٢...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

بحسـب أصـل الترشيـع، وإن مل يظهر منهمG العمل عـىل ذلك إال بعد 
تكلـف إثبات بطـالن الدعو أو الشـهادة بطريق قاطـع، أو محل الطرف 
املعنـي عـىل اإلقـرار، ملاسـبق من الوجـه، أو غريه مـن ما يكون من سـنخ 

العنوان الثانوي، املانع من العمل عىل مقتىض احلكم األويل.
وباجلملـة: ال ينبغي التأمل يف عدم مرشوعيـة القضاء لغري املعصوم 
بعلمـه بعـد التأمل يف ما ذكرنـاه، ويف املحاذيـر العظيمة املرتتبـة عىل ذلك 
مـن اضطـراب أمر القضـاء  وفتح باب الفسـاد، لعدم الضابـط للقناعات 

الشخصية، وال الدعائها. 
وأمـا للمعصوم فمـن القريب وجود املانع من ذلك، كام سـبق. وإن 
كان األمـر غـري مهمّ بعد عدم األثر العميل لذلـك يف عصورنا، بل حتى يف 

عرصه، ألنه أعلم بحكمه. واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
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ج: حيث سـبق عدم التعويل عىل علم احلاكم فال موضوع للسـؤال 
إال عـىل سـبيل الفـرض، وحيث سـبق أنه طريـق ثالث فهو غري مشـمول 
لدليل التفصيل، بل الالزم الرجوع فيه لعموم وجوب إقامة احلدّ املفروض 

شموله للمورد.
نعم،  يف موثق طلحة بن زيد عن جعفر: «قال حدثني بعض أهيل أن 
اً أتى أمـري املؤمننيA فأقرّ عنده بالرسقـة، فقال عيلA: إين أراك  شـابّ



اً ال بأس هببتك، فهل تقرأ شـيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سـورة البقرة،  شـابّ
فقـال: قد وهبت يدك لسـورة البقرة. قال: وإنـام منعه أن يقطعه ألنه مل يقم 

عليه بينة»(١).
وقـد يظهر منه أن لزوم احلدّ منوط بالبينـة، فمع عدم قيامها ال جيب 

احلدّ وإن علم بحصول سببه. 
لكن مقتىض اجلمود عىل لسـان املوثق كون عدم قيام البينة مانعاً من 
، وأن احلـدّ ال يـرشع معه، ال أنـه ال يلزم مع جـواز إقامته، وحيث ال  احلـدّ
يمكـن البناء عىل ذلك فمن القريب اضطراب احلديث، ولو بسـبب النقل 
باملعنـى. وال جمـال حلملـه عىل مـا ذكر مـن دون قرينة. والسـيام مع قضاء 
. املناسبات االرتكازية بإناطة جواز العفو باإلقرار، ملناسبته لإلرفاق باملقرّ

مضافـاً إىل قـرب وحـدة الواقعة التـي تضمنها املوثق مـع ما تضمنه 
الصحيـح املـروي يف الفقيـه، املتضمن لقضايـا أمري املؤمنـنيA: «جاء 
رجل إىل أمري املؤمننيA فأقرّ بالرسقة. فقال له أمري املؤمننيA: أتقرأ 
شيئاً من كتاب اهللا عز وجل؟ قال: نعم، سورة البقرة. قال: قد وهبت يدك 
اً من حدود اهللا تعاىل؟ فقال: وما  ل حدّ لسورة البقرة. فقال األشعث: أتعطّ
يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس لإلمام أن يعفو. وإذا أقرّ الرجل عىل 
نفسـه فذاك إىل اإلمام، إن شـاء عفا، وإن شـاء قطع»، وروي يف التهذيبني 

بطريق آخر فيه إرسال(٢). 
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٣ من أبواب حدّ الرسقة حديث:٥.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٨ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة حديث:٣.
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٣٤...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

وحيث كان لسان هذا احلديث خمالفاً للسان املوثق فال جمال للتعويل 
عىل املوثق، لعدم املرجح له.

اللهـم إال أن يقـال: إنـام يلـزم التدافع بـني احلديثني لـو كان املتكلم 
املنقـول عنه فيهام واحـداً يف واقعة واحـدة، للتدافع بينهـام حينئذٍ يف تعيني 

كالمه من دون مرجح.
أمـري  الصحيـح  يف  فهـو  ـ  متعـدداً  عنـه  املنقـول  كان  حيـث  أمـا 
املؤمنـنيA، ويف املوثق اإلمام الصادقA ـ فـال تدافع  بني احلديثني، 
إلمكان صدق كل منهام، ويكون العمل عىل املوثق، لكونه من سنخ البيان 
الشارح للصحيح، ألن الصحيح إنام  تضمن التفصيل بني اإلقرار والبينة من 
دون حتديد ملا يناط به جواز العفو، وأنه اإلقرار أو عدم قيام البينة، واملوثق  
ـ عىل تقدير متامية داللته عىل املدعى ـ من سنخ املبني لذلك، حيث تضمن 
إناطـة وجـوب إقامة احلدّ بالبينة مـن دون أن يعارضـه الصحيح يف ذلك.

فالعمدة يف قصور املوثق عن إثبات املدعى ما سبق.
نعـم،  ذكر األصحـابM أنه لو تـاب قبل قيام البينة سـقط عنه 

. ويف اجلواهر: «بال خالف أجده، بل يف كشف اللثام االتفاق عليه». احلدّ
مْ  يْهِ لَ واْ عَ رُ ـدِ بْـلِ أَن تَقْ واْ مِن قَ ابُ يـنَ تَ ويقتضيـه قوله تعـاىل: ﴿إِالَّ الَّذِ

 .(١)﴾ يمٌ حِ ورٌ رَّ فُ واْ أَنَّ اهللا غَ مُ لَ اعْ فَ
وصحيـح عبداهللا بن سـنان عن أيب عبداهللاA: «قال: السـارق إذا 

(١) سورة املائدة اآلية: ٣٤. 



جـاء من قبل نفسـه تائباً إىل اهللا عزوجل تردّ رسقتـه إىل صاحبها، وال قطع 
عليه»(١). 

ومهـا ظاهران يف أن املسـقط للحدّ توبة فاعل السـبب قبل أخذه من 
دون خصوصية للبينة، فتنفع يف صورة علم احلاكم التي هي حمل الكالم إذا 
، ال جواز العفو  سبقت منه التوبة قبل أخذه. لكن ذلك يقتيض سقوط احلدّ

، كام هو حمل الكالم. مع ثبوته، بحيث يكون للحاكم إقامة احلدّ
بقي يف املقام أمور..

األول: أن مجاعـة من األصحاب قيدوا جواز العفو مع اإلقرار بتوبة 
 الفاعل. ومل يتضح الوجه يف ذلك بعد إطالق النص املتقدم، حيث قد ير

اإلمام الصالح يف العفو من دون ظهور توبة، ولو لالستصالح.
الثـاين: أن مـا دل عىل جواز العفـو مع اإلقرار خمتص بحـدّ الرسقة. 
 Aومل يرد يف غريه إال مرسـل حتف العقول عن اإلمام أيب احلسـن اهلادي
يف جـواب أسـئلة حييـى بن أكثـم، وفيها: «أخـربين عن رجل أقـرّ باللواط 
؟»، حيث قـالA: «وأما الرجل الذي  عىل نفسـه، أحيدّ أم يدرأ عنه احلدّ
ع باإلقرار من نفسـه، وإذا  اعـرتف باللواط فإنـه مل تقم عليه بينة، وإنام تطوّ
كان لإلمـام الـذي مـن اهللا أن يعاقـب عـن اهللا كان له أن يمنّ عـن اهللا، أما 

 .(٢)«﴾ ابٍ سَ ِ حِ ريْ كْ بِغَ سِ وْ أَمْ نْ أَ نُ امْ نَا فَ اؤُ طَ ا عَ ذَ سمعت قول اهللا: ﴿هَ
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٦ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٨ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة حديث:٤، وحتف العقول 
ص: ٣٦٠ طبع النجف األرشف. 
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٣٦...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

إال أن ضعفه باإلرسـال، وعدم ظهـور تعويل األصحاب عليه مانع 
من االستدالل به. عىل أن إمجال التعليل فيه مانع من التعدي به عن مورده 

لغريه من احلدود.
نعـم،  يف صحيـح مالـك بن عطيـة يف حديـث طويل تضمـن إقرار 
ه بـني عقوباته،  شـخص عند أمري املؤمنـنيA باللـواط، وأنه A خريّ
فاختار احلرق بالنار، واستعدّ لذلك بصالة ركعتني، ودعا يف تشهده بدعاء 
بكى فيـه وأبكى أمري املؤمننيA وأصحابه، وقـام فدخل احلفرية والنار 
تتأجـج حولـه. فقال له أمري املؤمننيA: «قم يا هـذا فقد أبكيت مالئكة 
الساموات ومالئكة األرض، فإن اهللا قد تاب عليك، فقم، وال تعاودن شيئاً 

مما فعلت»(١).
لكنـه وارد يف قضية خاصة تبتنـي عىل علمهA بتوبة اهللا تعاىل عىل 
، ال عىل سـلطانهA عىل العفو من  ، بحيث ال حيتاج للحدّ صاحـب احلدّ
أجـل إقـرار صاحب احلدّ وعدم قيام البينة عليـه، أو من أجل توبته أو غري 

. ذلك. فال جمال لالستدالل به أيضاً
ومل يبـق إال نصوص حـدّ الرسقة، فالتعميم جلميـع احلدود موقوف 

. وهو الخيلو عن إشكال. عىل فهم عدم اخلصوصية له إللغائها عرفاً
والسـيام مـع أن بعـض نصـوص اإلقـرار بالزنى يصعـب محله عىل 
جـواز العفو. ففي معترب ميثم يف حديث املـرأة التي أقرّت بالزنى عند أمري

املؤمنـنيA يف املـرة الرابعة: «قال: فرفع رأسـه إىل السـامء، وقال: اللهم 
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٥ من أبواب حدّ اللواط حديث:١.



إنـه قد ثبت لـك عليها أربع شـهادات، وإنك قد قلت لنبيـك فيام أخربت 
اً من حدودي فقد عاندين، وطلب بذلك  مـن دينك: يا حممد من عطـلّ حدّ
يت. اللهم فإين غري معطل حدودك، وال طالب مضادتك، وال مضيع  مضادّ
أحكامك، بل مطيع لك، ومتبع سـنة نبيك8. قال: فنظر إليه عمرو 

ابن حريث وكأنام الرمان يفقأ يف وجهه»(١). 
ويف معتـرب األصبغ بن نباتة فيمن أقرّ عند أمري املؤمنني ثالثاً بالزنى، 
قـال:  «ثم عاد إليه، فقال الرجل: يا أمري املؤمنني إين زنيت فطهرين، فقال: 
انك لو مل تأتنا مل نطلبك، ولسـنا بتاركيـك إذ لزمك حكم اهللا...»(٢). وربام 

يظهر ذلك من غريمها، كام قد يظهر بالتتبع.
ومـن الغريب مع ذلك ما يف اجلواهر، حيث قال تعقيباً عىل نصوص 
حـدّ الرسقة: «وخصوص املورد ال خيصص الوارد. بل لعل عدم العمل به 

ـ كام تسمعه ـ يف الرسقة ال ينايف العمل به هنا، لعموم اجلواب يف املقام». 
إذ فيـه: أن اجلواب خمتص بالقطـع، وال عموم فيه لغريه من احلدود. 
مع أنه لو تمَّ العموم فعدم العمل به يف مورده مستلزم إلمجاله حكامً، المتناع 

ختصيص املورد، فال يكون حجة يف غري املورد. 
نعـم،  مل يتضح الوجه يف ما ذكره من عدم العمل به يف مورده، حيث 
مل يذكـر يف وجهـه يف حدّ الرسقـة إال ضعف الروايـة، وأن مقتضاها جواز 
العفو ولو مع عدم التوبة، وال يلتزم بذلك القائل. ويظهر ضعفه مما سـبق. 

(١)  الكايف ج: ٧ ص: ١٨٧.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٣١ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة حديث:٤.
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٣٨...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

ومن ثم يتعني االقتصار عىل مورد النصوص.
وأما سـقوط احلدّ بتوبـة الفاعل قبل أخذه فام تقـدم من أدلته خمتص 

باملحارب والسارق، فيجري فيه ماسبق.
نعـم،  يف صحيـح مجيـل بن دراج عـن رجل عـن أحدمهاH: «يف 
رجل رسق أو رشب اخلمر أو زنى، فلم يعلم ذلك منه ومل يؤخذ حتى تاب 

.(١)« وصلح. فقال: إذا صلح وعرف منه أمر مجيل مل يقم عليه احلدّ
وقد استشـكل فيه بعض مشاخيناP بضعف سنده لإلرسال. لكن 

قد هيون بلحاظ عمل املشهور به، خصوصاً مع كون املرسل مثل مجيل.
ولعل األوىل اإلشكال فيه باختصاصه بصورة ظهور الصالح بميضّ 

ة عىل التوبة، فال يشمل ظهور التوبة باإلقرار.  مدّ
والسـيام مع عدم مناسـبة ذلـك لنصوص اإلقـرار بالزنـى، ملالزمة 

اإلقرار غالباً لسبق التوبة، كام لعله ظاهر.
الثالـث: العمدة يف نصوص املقام موثـق طلحة والصحيح املتضمن 

 .Aلقضايا أمري املؤمنني
واملتيقـن من األول جواز العفو لإلمام، بـل هو ظاهر الثاين، كظاهر 
االقتصـار عليـه يف كلـامت األصحـاب. والتعدي لغـريه ممن يقيـم احلدّ ـ 

كالقايض املفوض من قبله عموماً أو خصوصاً ـ حيتاج إىل دليل. 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٦ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة حديث:٣.



والسيام مع مناسبة التعليل املتقدم يف مرسل حتف العقول لالختصاص 
به، فإنه وإن مل يكن حجة، إال أنه مؤيد ملقتىض األصل، املعتضد باالعتبار، 

حيث يؤمن عليه التأثر باملؤثرات اخلارجية، وال يكون مورداً للتهمة.
لكـن قال يف اجلواهر: «قد يقو اإلحلـاق. لظهور األدلة يف التخيري 
احلكمي الشامل لإلمامA ونائبه الذي يقتيض نصبه إياه أن يكون له ماله».
وال خيلـو كالمـه من تدافـع. إذ مع عمـوم موضوع التخيـري للنائب
ـ لكونـه حكمياً ـ ال حاجة إىل التشـبث بأن مقتـىض نصبهA للنائب أن 
يكـون له ماله، وإنام حيتاج لذلك مع اختصـاص موضوع التخيري باإلمام، 

حيث البدّ حينئذٍ يف ثبوته للنائب من عموم النيابة له.
وعىل ذلـك فال ينبغي التأمل يف أن ظاهر النص والفتو اختصاص 

موضوع التخيري باإلمام، كام اعرتف به يف صدر كالمه. 
والتعميـم للنائب حيتاج إىل عموم النيابة. وهو غري ظاهر من أدلتها، 
كام يظهر من ما ذكرناه يف املسـألة الرابعة والعرشين من مباحث التقليد من 

كتابنا مصباح املنهاج(١).

(١) مصباح املنهاج، االجتهاد والتقليد ص: ١٩٩. 
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ج: سبق منا يف جواب السؤال العارش املنع من حكم القايض بعلمه، 
وأنه عىل تقدير البناء عىل ذلك فهو طريق ثالث.

وعـىل ذلك فالـالزم إعـادة املرجوم  للحفـرة، وإكامل رمجـه. عمالً 
بإطـالق أدلة الرجم القاضية برمجه حتى املـوت. حيث يتعني االقتصار يف 

اخلروج عنه عىل مورد النصوص، وهو اإلقرار.
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ج: البـد مـن إصابته بحجر أو أكثر. واليتحقـق الرشوع يف احلدّ إال 
بذلـك، ألن احلـدّ هو الرجم، والرجم هو الرمـي باحلجارة. أما الوضع يف 



احلفـرية فهو مقدمة للرجم. كـام أن الرمي من دون إصابـة حماولة للرجم، 
. واليتحقق الرشوع بإقامة احلـدّ إال بالرشوع بالرجم، وذلك  وليـس رمجـاً

بالرمي بحجر يصيب اجلاين.
عـىل أن نصـوص الفرار مل تتضمن الفرار بعد الـرشوع يف إقامة احلدّ 
والرجـم، وإنام تضمنت الفرار بعد إصابته باحلجارة، كام يف قضية ماعز بن 

مالك(١). 
ويف موثق احلسني بن خالد عن أيب احلسنA: «إن كان هو املقرّ عىل 

نفسه ثم هرب من احلفرية بعد ما يصيبه يشء من احلجارة مل يرد...»(٢). 
بـل رصح يف بعضهـا بإرجاعـه إذا فرّ قبـل أن تصيبه احلجـارة. ففي 
صحيـح صفوان عن غري واحد عن أيب بصـري: «إن كان أصابه أمل احلجارة 

»(٣). ونحوه غريه. ، وإن مل يكن أصابه أمل احلجارة ردّ فال يردّ
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ج: جيب إرجاعه، كام يظهر من ما سبق.
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ج: ال يرشع تبديل الرجم بغريه. عمالً باألدلة امللزمة به. ففي صحيح 
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٥ من أبواب حدّ الزنى حديث:١، ٢. 

(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٥ من أبواب حدّ الزنى حديث:١، ٥.

٤١ .......................................................................... ال جيوز تبديل الرجم بغريه



٤٢...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

أيب بصري عن أيب عبداهللاA: «قال: الرجم حدّ اهللا األكرب، واجللد حدّ اهللا 
األصغر، فإذا زنى الرجل املحصن رجم، ومل جيلد»(١).

ويف موثق سامعة عنهA: «قال: احلرّ واحلرة إذا زنيا جلد كل واحد 
منهـام مائـة جلدة. فأمـا املحصن واملحصنـة فعليهام الرجـم»(٢). ونحومها 

غريمها من النصوص الكثرية.
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ج: هذا السـؤال ال موضوع له بعد ماسـبق. غري أنه لو تمّ موضوعه 
فاملناسـب أن يكون البديل هو السـبب الذي من شأنه اإلجهاز عىل اجلاين، 

. ، مع كون الفرار صعباً جداً إال أن يفرّ
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(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١ من أبواب حدّ الزنى حديث:١، ٣. 
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ج: خيتلـف ذلك باختالف املوارد، فقد يسـتفاد مـن النصوص عدم 
خصوصيـة اآللـة، كام يف صحيح احللبي وأيب الصبـاح الكناين عن أيب عبد 
اهللاA: «سـألناه عـن رجـل رضب رجالً بعصـا فلم يقلـع عنه الرضب 
حتـى مات، أيدفع إىل ويل املقتـول فيقتله؟ قال: نعم. و[لكن. ئل] ال يرتك 
يعبث به، ولكن جييز عليه بالسـيف»(١)، حيث يقرب كون ذكر السيف فيه 
ألنه اآللة الشـايعة للقتل من دون تعذيب، فال مانع من اسـتبداله باآلالت 

احلديثة املامثلة له يف عدم التعذيب. 
وقـد يسـتفاد منها خصوصية اآللـة والكيفيـة وموضوعيتهام، كام يف 
الرجم وعقوبات اللواط املتعددة، لرصاحة نصوصها يف دخل خصوصياهتا 

وموضوعيتها.
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(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٦٢ من أبواب القصاص يف النفس حديث:١.

الكالم يف تبديل كيفية احلد.......................................................................... ٤٣



٤٤...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء
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ج: هذا حتريف للحدّ وتالعب بالترشيع يتضمن اعرتافاً مبطناً بخطأ 
اإلسـالم يف معاجلة املشـكلة. وإذا كان لذلك األثر يف حتسني صورة النظام 
اإلسالمي أمام األعداء، فهو يف الوقت نفسه سبب يف تشويه حقيقة النظام، 

وتبشيع صورته أمام األولياء، ويف تنفرهم منه.
عىل أن جعل احلدّ بالوجه املنصوص رشعاً يبتني عىل نظرة اإلسـالم 
لبشـاعة اجلريمـة، واهتاممـه باحلدّ منهـا، واإلنـكار عليها بالوجـه الرادع. 
والنظـرة اإلسـالمية املذكـورة تناقـض املفاهيـم القائمة يف جـوّ األوضاع 
العلامنيـة املتحللـة املعـارصة، والتـي وصـل هبا األمـر للدعـوة إىل ترشيع 
القوانـني املبيحة لالنحـراف اجلنيس بوجوهه املختلفـة والتعايش مع واقع 

االنحراف والتحلل، بنحو جيعلهام مألوفني يف املجتمع.
ونتيجـة للتناقـض املطلق بني العلامنية واإلسـالم، وهتديد اإلسـالم 
ملصالــح القـو املعـارصة بنحو أوجب شـدة معاداهتـا له، فإهنا تسـتغل 
التناقـض بـني النظرتـني من أجـل الضغـط يف االجتـاه املعاكـس للترشيع 



اإلسالمي، وحماولة تبشيع صورته. 
والرتاجـع أمـام هـذه املحاولة يف اخلطـوة األوىل التي أشـري إليها يف 
السـؤال ال ينهي املشـكلة، بل يزيدها تعقيداً، ألنه يف احلقيقة انتصار لتلك 
القو، يرفع معنوياهتا، ويكسبها الثقة بنفسها يف مقاومة اإلسالم، وإرغامه 
عىل الرتاجع، فيزيدها تكالباً عليه، ورشاسةً يف مقاومته من أجل االنتصار يف 
اخلطوات الالحقة، للقضاء عليه وعىل ترشيعه ونظرته للجريمة حتى النهاية.
فالـالزم احلذر من الرتاجـع أمام هذه الضغوط مهام كان الثمن حتى 
ييـأس العـدوّ من حتقيـق مقاصـده وأهدافه اخلبيثـة. وقد تقـدم يف جواب 
السـؤال الثـاين والثالث والرابـع ما ينفع يف املقام، كام يـأيت أيضاً يف جواب 

السؤال الثامن والثالثني، والستني.
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ج: مقتىض إطالق اخلطاب بالقتل هو ختيري من له حقّ القيام به وفق 
الطرق املتعارفة يف عصور الترشيع.

والفـرق بني اإلطـالق املذكـور وسـائر اخلطابات ـ حيـث ال نلتزم 
بتقييدهـا بالطـرق املتعارفـة يف عصـور اخلطـاب ـ : أن التخيـري هنـا ينايف 
السـلطنة يف حق املحكوم، كام ينايف ارتكاز عدم ابتناء الترشيع عىل التشفي 
واالنتقـام واإليذاء، ولـذا ورد النهي عـن العبث باملقتصّ منـه والتلذذ يف 

هل جيب اختيار األقل أملاً يف حاالت القتل........................................................... ٤٥



٤٦...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

كيفية قتله، بل جيهز عليه بالسيف. 
ففي صحيح احللبي وخرب الكناين عن أيب عبداهللاA قاال: «سألناه 
عـن رجل رضب رجـالً بعصا، فلم يقع عنه الرضب حتى مات، أيدفع إىل 
ويل املقتـول فيقتله؟ قال: نعم. و[لكن. ئـل] ال يرتك يعبث به، ولكن جييز 
عليه بالسـيف»(١)، ونحوه غريه. ولذا ال يظـن بأحد البناء عىل جواز القتل 

بمثل التجويع ومتزيق البدن. 
ومـن هنـا يلـزم االقتصار عىل التخيـري بني ما تعارف مـن الطرق يف 
عصور الترشيع ـ كام ذكرنا ـ رفقاً باملحكوم، وحفظاً حلقه يف السـلطنة عىل 

نفسه، وعدم اخلروج عنه ملا هو األشد.
بل يشكل اختيار األخف، لو احتمل اهتامم الشارع بالتنكيل باجلاين 
يف كيفيـة القتل، فمع فرض محل اإلطالق عىل املتعارف يف عصور اخلطاب 
ال قرينـة عـىل االكتفاء باألخـف. وال ينايف ذلك مايأيت يف جواب السـؤال 
الثالـث والثالثـني من جـواز ختديـر اجلـاين، ألن التخدير أمر خـارج عن 

القتل. هذا كله يف غري القصاص.
أمـا يف القصـاص فمقتـىض القاعدة جـواز املسـاواة يف طريقة القتل 
مـع القتـل األول الذي جيب ألجلـه القصاص، وإن كان أشـد من الطرق 
  تَدَ نِ اعْ مَ املتعارفـة. إلطالق أدلة القصاص، وخصوص قولـه تعاىل: ﴿فَ

 .(٢)﴾ مْ يْكُ لَ  عَ تَدَ ا اعْ ثْلِ مَ هِ بِمِ يْ لَ واْ عَ تَدُ اعْ مْ فَ يْكُ لَ عَ
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٦٢ من أبواب القصاص يف النفس حديث:١. 

(٢) سورة البقرة اآلية: ١٩٤. 



وقِبْتُم بِهِ ﴾(١). إال أنه  ا عُ ثْلِ مَ واْ بِمِ اقِبُ عَ مْ فَ تُ بْ اقَ إِنْ عَ وقوله سبحانه: ﴿وَ
جيب اخلروج عن اإلطالق املذكور بالنصوص السابقة.

نعـم،  جيـوز اختيار األخـف إذا ريض بـه ويلّ الدم املقتـص، ألن له 
التنازل عن حقه، من دون أن متنع منه النصوص السابقة، لورودها يف مقام 

. املنع من األشدّ
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، ولو بإبقاء املحدود حتـى يموت من غريه  ج: البـد من إكامل احلـدّ
، حتقيقـاً للمطلوب، وهو احلـدّ الذي  مـداواة، بحيـث يسـتند موته للحـدّ

يتحقق به املوت.
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ج: ال يفـرق يف ذلك. فـإذا رضب الويل املقتص منه رضبة جتهز عليه 
كان له حبسه حتى جتهز عليه.

(١) سورة النحل اآلية: ١٢٦. 

إذا نفذ حكم املوت يف اجلاين وبقي فيه أثر احلياة...................................................... ٤٧



٤٨...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

نعم،  لو ظن أنه قتله وتركه، فتبني أن به رمقاً، وبعد التداوي استقرت 
حياته، فاألحوط وجوباً سقوط القصاص بذلك. لرواية أبان بن عثامن عن 
مـن أخربه عن أحدمهاH: «قال: أيت عمر بن اخلطاب برجل قد قتل أخا 
رجل، فدفعه إليه وأمره بقتله، فرضبه الرجل حتى رأ أنه قد قتله. فحمل 
إىل منزلـه، فوجدوا به رمقـاً، فعاجلوه فربئ. فلام خرج أخـذه أخو املقتول 
األول، فقال: أنت قاتل أخي، ويل أن اقتلك. فقال: قد قتلتني مرة، فانطلق 
به إىل عمر، فأمر بقتله. فخرج، وهو يقول: واهللا قتلني مرة. فمروا عىل أمري 
املؤمننيA فأخربه خربه، فقال: ال تعجل حتى أخرج إليك، فدخل عىل 
عمر، فقال: ليس احلكم فيه هكذا. فقال: ما هو يا أبا احلسن؟ فقال: يقتص 
هذا من أخي املقتول األول ما صنع به، ثم يقتله بأخيه. فنظر الرجل أنه إن 

اقتص منه  أتى عىل نفسه، فعفا عنه وتتاركا»(١).
وقد استشـكل يف االسـتدالل بضعفها، الشتامل سـندها إىل أبان يف 
الكايف عىل إرسال، ويف التهذيب عىل إبراهيم بن عبداهللا الذي ال نصّ عىل 

توثيقه. وإلرسال أبان هلا عن أحدمهاH، كام سبق.
وأما أبان نفسـه فال إشكال يف وثاقته بعد عدّ الكيش له من أصحاب 
اإلمجاع، معتضداً برواية البزنطي عنه الذي قيل عنه إنه اليروي إال عن ثقة، 
وبكونه من رجال تفسري القمي وكامل الزيارات. وال هيمّ مع ذلك اخلالف 
فيـه، وأنه ناوويس وقف عىل أيب عبداهللاA، أو فطحي، أو واقفي، أو أنه 

رجع إىل احلق. فالعمدة ماسبق.
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٦١ من أبواب القصاص يف النفس حديث:١.  



وقـد حـاول يف اجلواهر تصحيـح احلديـث، لرواية الصـدوق له يف 
الفقيـه بطريقه الصحيح عن أبان، حيث قال: «ويف رواية أبان بن عثامن أن 

عمر بن اخلطاب أيت برجل...».
لكنـه كـام تـر، فـإن روايـة الصـدوق مل تشـتمل عـىل سـند أبـان 
للقضية املذكورة، ومل ينسـبها ألحد اإلمامـني املعارصين له، ومها الصادق 
. ولعل طريقه إليها هو الطريق املذكور يف  والكاظمH فهي مرسـلة أيضاً

الكايف والتهذيب املشتمل عىل اإلرسال.
نعـم،  يظهر من الكليني والصدوق التعويل عليها، وهو الظاهر من 
التهذيـب، ورصيـح النهاية، وكذا من حمكي الرسائر والوسـيلة يف اجلملة. 
ومـن ثـم يصعـب إمهاهلـا. وإن كان التعويل عليهـا مع ذلـك ال خيلو عن 

إشكال. ولذا ألزمنا باالحتياط.
هـذا ومـا تضمنتـه الرواية من بقـاء حـقّ القصـاص يف اجلملة لويل 
املجني عليه األول، هو الذي تقتضيه القاعدة، لعدم اسـتيفاء حقه بام صدر 

. منه أوالً
نعم،  هي خمالفة للقاعدة يف توقف القصاص عىل االقتصاص منه بام 

فعله باجلاين..
: ألنه مل يفعله بنحو العدوان، بل بتخيّل استيفاء حقه به، فهو من  أوالً
سنخ اخلطأ، كام لو قتل غري اجلاين لتوهم أنه اجلاين، أو اقتص من اجلاين يف 

اجلروح بام ال يامثل جنايته بتخيل مماثلته له.

إذا نفذ حكم املوت يف اجلاين وبقي فيه أثر احلياة...................................................... ٤٩



٥٠...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

: لعدم مرشوعية القصـاص يف مثل اجلروح املذكورة من ما ال  وثانيـاً
ينضبـط، وقد يؤدي إىل إزهاق النفس، إمجاعاً، ونصوصاً يف اجلملة. حلرمة 
تعريض نفس اجلاين للخطر بعد عدم أداء جنايته لتلف النفس. ويأيت بعض 

الكالم يف ذلك يف جواب الفقرة العارشة من السؤال الواحد واخلمسني.
ومـن ثـم ال يبعـد كون مـا تضمنتـه الرواية ـ مـن توقف قتـل الويل 
للجـاين عـىل اقتصاص اجلاين منه من مـا فعل به ـ ملجـرد التعجيز عن قتل 
الـويل للجاين، وبيان عدم مرشوعيته بعد ما فعل باجلاين ما فعل. وإال فمن 
البعيـد جداً رضاهA بذلك لو أقـدم عليه الويل عناداً، أو انتقاماً، أو كان 

املبارش غري الويل، وال يبايل الويل بتعرضه للموت.
وعـىل ذلك فالـذي تقتضيه القاعدة هو اسـتحقاق اجلـاين الدية عىل 
الويل ملا فعل به. واستحقاق الويل قتله قصاصاً عن جنايته بعد عدم استيفاء 

. حقه بام فعله أوالً
لكـن يف اجلواهـر أن مقتـىض القاعدة ـ  مع قطع النظـر عن الروايةـ  
، وال دية، قـال: «ألنه  عـدم ضـامن يشء من جراحـات اجلاين، ال قصاصـاً
. نعم حتـرم  املثلة عندنا،  مهـدور الدم بالنسـبة إليـه، كتاباً، وسـنة، وإمجاعاً
وجتـب كيفيـة خاصـة يف االقتصـاص منه. ولكـن ذلك كله مـن األحكام 

الرشعية التي ال يرتتب عليها غري التعزير واإلثم، ال الضامن».
وهـو كـام تر، فإن هدر دمه إنـام هو بمعنى جواز قتلـه قصاصاً، ال 
بمعنى سقوط حرمته، بحيث يصري كالكافر احلريب، ال حرمة جلرحه يف غري 



القصاص، كام هو املفروض يف املقام من عدم ترتب القصاص عىل جرحه.
وأما ما ذكرهP من أن اخلروج عن الكيفية الواجبة يف القصاص ـ 
وهي اإلجهاز عليه بالسيف من دون تعذيب له ـ اليرتتب عليها غري اإلثم 
والتعزير من دون ضامن. فهو ـ لو تم ـ إنام جيري يف القتل بالكيفية املشتملة 
عىل التعذيب ـ كرضبه بالسوط حتى يموت، أو بجروح خفيفة حتى ينزف 
ويمـوت ـ ال يف النيـل منه بام ال يميت من الـرضب أو اجلرح أو اخلنق، ثم 

قتله بالسيف. 
حيـث ال وجـه لسـقوط حرمته يف ذلـكـ  بحيث الضـامن فيهـ  بعد 

. فال خمرج عن ما ذكرنا. خروجه عن ما يستحق عليه من القتل قصاصاً
عِل  نعم،  قد يشـكل بأن اسـتحقاق القصاص عىل اجلاين بعد الذي فُ
به مسـتلزم إليالمه نفسـياً باالستسـالم للقتل مرتني، مع أن املستحق عليه 

باجلناية هو حتمل األمل النفيس بذلك مرة واحدة.
لكـن اجلانـب النفـيس وإن كان مهامً جـداً، إال أن مالحظة الشـارع 
األقـدس له يف اجلنايات غري ثابتة. بل الثابت عدمها يف اجلملة، ألن اجلناية 
املوجبة للقصاص قد ال تبتني عىل معاناة املجني عليه نفسـياً بانتظار القتل، 
فـإن القصـاص كام يثبت مـع القتل صرباً يثبـت مع القتـل مباغتة من دون 

انتظار من املقتول.

إذا نفذ حكم املوت يف اجلاين وبقي فيه أثر احلياة...................................................... ٥١



٥٢...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء
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ج: يتحملـه املبـارش الذي رشع يف تنفيذ احلكـم أوالً ومل يكمله. هذا 
إذا فرض الربء واستقرار احلياة، وهو غري مفروض السؤال. 

أما يف مفروض السـؤال فيجب اإلجهاز ال غـري، ولو برتكه من غري 
مداواة، وال ضامن ملا وقع.

 �N�  �9��,0
��  S�&5	�
  �����
��  �s�

 ��G1 �J�0��H d��4�� S4
� 6�%
1� C��!a�

 �3� ��� �1��
� Q*� ��� /��V5


 �� �� -��\
� ����%+ �S4�
� 6��%
1�

:���

 �0+�� �V!�� 1� F%��!
�  =�0�� [\� ��* ..�

"e%	\
�

ج: البـد من التنبيه قبـل ذلك عىل أنه ليس ألولياء الدم اختيار كيفية 
تنفيذ القصاص، بل هلم تنفيذه بالسـيف بنحو جيهز عليه من دون تعذيب، 

أو بام يشبه السيف يف ذلك. 
وليس هلم اختيار طريق أشدّ إيذاء، كام سبق يف جواب السؤال الرابع 
عـرش. وعىل ذلـك ال جيوز للحاكم اختيار الشـنق إذا كان أشـدُ تعذيباً من 

اإلجهاز بالسيف.



إذا عرفـت هـذا ففـي مـورد السـؤال وإن مل ينفذ عفو بعـض أولياء 
الـدم عىل اآلخرين، ألن لكل منهم االسـتقالل يف القصاص، إال أنه يتعني 
التوقـف عـن تنفيـذ القصاص إال بعـد ردّ الذي يريد القصـاص عىل ورثة 

اجلاين من الدية بنسبة حقّ الذي عفا.
لصحيـح أيب والد: «سـألت أبـا عبداهللاAعـن رجل قتـل وله أم 
وأب وابـن، فقـال االبن: أنا أريـد أن أقتل قاتل أيب، وقـال األب: أنا أريد 
أن أعفو. وقالت األم: أنا أريد أن آخذ الدية. قال:  فليعطِ االبن أم املقتول 
السـدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ األب الذي 

عفا، وليقتله»(١).
لظهـور األمـر فيه بـأداء فاضل الديـة يف بيان رشط جـواز القتل له، 

واملنرصف منه الرشط املتقدم.
 :Aنعم،  يف صحيح مجيل عن بعض أصحابه رفعه إىل أمري املؤمنني
 :Aيف رجـل قتل ولـه وليّان، فعفا أحدمها، وأبى اآلخـر أن يعفو. قال»
إن أراد الـذي مل يعـف أن يقتـل قتـل، وردّ نصف الدية عـىل أولياء املقتول 

املقاد منه»(٢). 
وهو ظاهر يف عدم اشـرتاط جواز تنفيذ القصاص بردّ فاضل الدية، 
وإنام يكون تنفيذ القصاص سبباً لوجوب ردّ فاضل الدية، فيرتتب وجوب 

الردّ عليه.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب: ٥٢ من أبواب القصاص يف النفس حديث:١، ٢.

٥٣ ...................................................................... فروع يف عفو بعض أولياء الدم



٥٤...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

لكن ضعف سنده مانع من اخلروج به عن ظاهر الصحيح، بل يتعني 
العمـل عىل الصحيح. ولذا كان الظاهر عدم جواز تنفيذ القصاص لو كان 

الذي مل يعف عاجزاً عن ردّ فاضل الدية.
ولعلـه لذا رصح يف الرشايع بتقديـم ردّ فاضل الدية عىل القصاص، 

ويف اجلواهر أنه ظاهر كثري من العباير.
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ج: يتعني بقاء حقهم يف القصاص، إلطالق أدلة احلكم املذكور.
نعـم،  إذا كان ما حدث عىل اجلاين مقارباً لإلجهاز عليه، بحيث يعد 
كامليـت عرفـاً، فاألحوط وجوباً سـقوط القصاص لرواية أبـان التي تقدم 

الكالم فيها يف جواب السؤال اخلامس عرش. 
وهي وإن وردت يف القتل بالسيف  ـ ألنه اآللة الشايعة االستعامل يف 
ذلك الوقتـ  إال أن إلغاء خصوصيته قريب جداً، والسيام مع عدم تنصيص 

اإلمامA عليه عند ذكر الواقعة، حيث يؤكد ذلك عدم خصوصيته.
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 . ج: هذا ليس عفواً
نعم،  حيـث كان ذلك راجعاً إىل إناطة املطالبة بالقصاص بعدم دفع 
اجلاين للامل، فمع العلم بعدم دفع اجلاين للامل حترز فعلية املطالبة بالقصاص، 
فيجـوز التنفيـذ، ومـع احتـامل دفعـه الحيـرز فعليتها، فـال جيـوز التنفيذ.
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ج: أما مع البناء عىل سقوط القصاص فال يشء له. 
وأما مع البناء عىل عدمه سقوطه فاخلسائر الواردة عليه إن مل يكن من 

شأهنا الضامن فال يشء عىل أحد، كنفقة انتقاله إىل حمل تنفيذ القصاص. 
وإن كان مـن شـأهنا الضامنـ  كاالعتداء عىل بدنـه يف عملية التنفيذـ 

فهـي مضمونة عىل املبارش. لعدم سـقوط حرمة اجلـاين باإلضافة إليها بعد 
عـدم ترتـب القصـاص عليهـا، كام يظهـر من ما سـبق يف جواب السـؤال 

اخلامس عرش.
هـذا مع عـدم علم املبارش برتتب العفو قبل إكـامل التنفيذ. وإال كان 
للجاين أن يقتص منه إذا كان من شأن ما وقع عليه أن يقتص له، ألنه أقدم 
عـىل االعتـداء عليه مع العلم بعدم االسـتحقاق، ألن املسـتحق ملا كان هو 

٥٥ ...................................................................... فروع يف عفو بعض أولياء الدم



٥٦...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

القصاص فاجلناية التي ال يرتتب عليها القصاص غري مستحقة.
ومـن ذلك يظهر احلـال يف تكرار العملية، حيث يبـدو أنه يبتني عىل 

اتفاق أولياء الدم عىل ذلك من أول األمر من أجل تعذيب اجلاين. و
حينئذٍ يمكن إحباط سـعيهم  بإيكال مبـارشة التنفيذ إليهم، ليعرفوا 

كيف يترصفون. 
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ج: هذان السؤالن مبنيان عىل أن الصلب ثالثة أيام بنفسه عقوبة من 
دون أن يستلزم املوت. ولو تم ذلك تعني جواز األمرين، لعدم الدليل عىل 

 . املنع حينئذٍ
بـل يتعني ـ عىل ذلك ـ وجوب احلفاظ عىل حياة املصلوب بذلك أو 
غريه، مجعاً بني عقوبة الصلب، وحرمة قتل املسـلم ووجوب حفظ حياته. 
نظري ما لو أمكن اجلمع بني إقامة سائر احلدود التي ال تستلزم املوت وحفظ 

حياة املحدود. 



بل ثبت رشعاً ختفيف بعض احلدود املذكورة أو لزوم تأخريها لو خيف 
منها املوت. كام يف املريض، عىل ما يأيت يف جواب السؤال الواحد واخلمسني.

وحيث ال حيتمل ذلك تعني كون املراد بالصلب ما يالزم املوت، إما 
حلصـول املوت بـه، أو للقتل قبلـه أو بعده، عىل اخلـالف يف ذلك. وحيمل 
عطـف الصلب عىل القتل يف اآلية الرشيفة والنصوص عىل عطف األشـد 
عىل األخف، بلحاظ ابتناء الصلب عىل التنكيل والتشهري زائداً عىل القتل.
ويناسـبه مـا يف بعض النصـوص من جعـل الصلب يف مـورد زيادة 
اجلريمـة، ففـي حديـث عيل بن حسـان عـن أيب جعفرA: «قـال: ومن 
حارب اهللا وأخذ املال وقتل كان عليه أن يقتل أو [و] يصلب، ومن حارب 

فقتل ومل يأخذ املال كان عليه أن يقتل وال يصلب...»(١). 
 ،(٢)Aوقريـب منه يف ذلك الصحيح عـن اخلثعمي عن أيب عبداهللا

ومرسل العيايش والصدوق(٣)، وغريها.
كاميناسبه أيضاً ما يف بعض النصوص من اجلمع بني القتل والصلب، 
كالصحيح عن عبيداهللا املدائني عن أيب احلسن الرضاA: «سئل عن قول 
ضِ  رْ نَ يفِ األَ وْ ـعَ يَسْ هُ وَ ـولَ سُ رَ بُونَ اهللا وَ ارِ َ ينَ حيُ اء الَّذِ زَ امَ جَ اهللا عز وجل: ﴿إِنَّ
ا...﴾ فام الذي إذا فعله اسـتوجب واحدة من هذه األربع؟ فقال: إذا  ـادً سَ فَ
حارب اهللا ورسـوله وسـعى يف األرض فساداً فقتل قتل به، وإن قتل وأخذ 

املال قتل وصلب...»(٤).
(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١ من أبواب حدّ املحارب حديث:١١، ٥، ٨، ١٠.

٥٧ ............................................................................ فروع يف صلب املحارب



٥٨...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

.(١)Aونحوه يف ذلك مرسل داود الطائي عن أيب عبداهللا
عـىل أن ذلك هو املنرصف مـن األمر بالصلب يف املقام. إذ بعد تعذر 
ا ـ  فإطالقه من  محـل األمر املذكور عـىل رصف الوجود ـ ولو بالصلب آنامّ

دون حتديد ينرصف إىل الصلب حتى املوت.
نعـم،  ورد حتديد الصلب بثالثة أيام يف موثق السـكوين عن أيب عبد 
اهللاA: «أن رسـول اهللا8 قال: ال تدعـوا املصلوب بعد ثالثة أيام 

حتى ينزل فيدفن»(٢)، ونحوه خربه(٣)، ومرسل الصدوق(٤).
لكنها خمتصة بمن هو ميت بعد األيام الثالثة، وال يشمل من مل يمت 
فيهـا. بـل اإلنصـاف أهنا ظاهـرة يف املفروغية عـن كون املـراد بالصلب ما 

يساوق املوت، فهي دليل آخر عىل املدعى، مؤكد ملا تقدم.
ومن ثم كان ظاهر كالم األصحاب املفروغية عن أن إنزاله من خشبة 
الصلـب بعد موته، إما لقتله قبـل الصلب، أو ملوته حينه، أو لإلجهاز عليه 
بعد الثالثة، أو لرتكه أكثر من ثالثة أيام حتى يموت بحمل التحديد بالثالثة 

يف النصوص املتقدمة عىل خصوص من مات فيها. فراجع اجلواهر.
وباجلملـة: ال ينبغي التأمل يف عدم اسـتحقاق املصلـوب احلياة بعد 

األيام الثالثة.
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١ من أبواب حدّ املحارب حديث: ٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٥ من أبواب حدّ املحارب حديث:٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٩ من أبواب االحتضار حديث:١.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٥ من أبواب حدّ املحارب حديث:٣.



وحينئـذٍ ال موضـوع للسـؤالني املذكورين، إذ ال فائدة من اسـتعامل 
األدويـة وإعطـاء املاء واألغذيـة إال إطالة أمـد عذابه لو فـرض البناء عىل 

جواز صلبه حياً وإبقائه أكثر من ثالثة أيام حتى يموت.
أمـا لو كان ملجرد رفع أمل اجلـوع والعطش والضعف عنه ـ لو فرض 
جـواز صلبـه حياً ثم اإلجهـاز عليه بعد الثالثـة إذا مل يمت فيها ـ فيشـكل 
جـواز متكينه من الطعام والرشاب، البتنـاء الصلب عىل التنكيل به، وعدم 

الرفق به من هذه اجلهة.
نعم،  ال بأس بتمكينه من ذلك قبل الصلب، ألن التنكيل إنام يبدأ من 
حـني الصلب، فال خمرج عن أصل الـرباءة من حرمة ذلك. بل عن مقتىض 

قاعدة سلطنته عىل نفسه.
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ج: ال جيـب عىل ويل الدم اسـتئذان احلاكـم، ألن القصاص  حقّ له، 
ومقتـىض إطـالق أدلته جواز اسـتيفائه حلقـه من دون إذن احلاكم، كسـائر 

احلقوق الثابتة لإلنسان.
نعـم،  يف معتـرب حممـد بـن مسـلم عـن أيب جعفـرA : «مـن قتله 

٥٩ ...................................................... فروع يف إرشاف القايض عىل استيفاء القصاص



٦٠...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

القصاص بأمر اإلمام فال دية له يف قتل وال جراحة»(١). 
لكـن ربـام يرجع مـا تضمنـه إىل اغتفـار خطـأ احلاكم يف تشـخيص 
موضـوع القصـاص واألمـن مـن الرساية فيـه، وعـدم اغتفار خطـأ الويل 
يف ذلـك، مـن دون أن يـدل عىل وجوب اسـتئذان احلاكم مـع فرض حتقق 

موضوع القصاص.
وإال فلـو مل يرشع القصاص إال بأذنه لـزم ثبوت القصاص يف ذلك، 
، مـع عدم اخلـالف، وال  ـد اإلقـدام عـىل فعل السـبب مـن دون حقّ لتعمّ

اإلشكال، يف عدم ثبوت القصاص، بل وال الدية، كام يف اجلواهر. 
وغايـة ما حيتمـل يف املقام هو وجوب اسـتئذانه تعبـداً، بحيث جيب 
التعزير لو بادر بالقصاص من دون إذنه، وال ينهض بذلك املعترب املذكور، 

والغريه. واألصل الرباءة من وجوب استئذانه.
نعـم،  لـو تمّ الدليل عىل والية احلاكم، بحيـث له منع صاحب احلقّ 
من اسـتيفاء حقه بدون إذنه، وألزم احلاكم باالسـتئذان، يكون االسـتيفاء 
بدونـه خمالفة ألمر احلاكم، فيلحقه حكمها. لكن سـبق يف جواب السـؤال 

الثالث عدم متامية الدليل عىل ذلك.
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(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٢٤ من أبواب قصاص النفس حديث:٨. 
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، وال ترتتب عليه أحـكام القاتل،  ج: بنـاء عىل ما سـبق ال يعـدّ قاتالً
بل سـبق عدم اإلشـكال واخلالف يف ذلك، وأنه ال يثبت به القصاص وال 
الدية، بل غاية األمر اإلثم والتعزير، ملخالفة وجوب االسـتئذان رشعاً، أو 

ملخالفة ويل األمر، بناء عىل واليته يف ذلك ووجوب طاعته.
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ج: يظهر اجلواب عنه من ماسبق. والظاهر عدم اإلِشكال عندهم يف 
اً له. غايته أن له  عدم جواز منع احلاكم من استيفاء القصاص بعد كونه حقّ

اإلرشاف عىل استيفائه.
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د الشارع األقدس احلكم يف الواقعة، وأوكل األمر إىل  ج: بعد أن حدّ
ويل الـدم، فليس عـىل احلكومة إال التنفيذ، وليس هلـا أن خترج عن مقتىض 

٦١ ........................................................... إذا عفا األولياء ومل تسمح بذلك الظروف 



٦٢...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

احلكم الرشعي، ملنافاة ذلك حلرمة اإلنسـان وسلطنته عىل نفسه وحقه. إال 
بلحاظ أمور..

األول: والية احلاكم عىل ويل الدم، وهو ما يأيت يف الفقرة (ج).
الثـاين: البناء عـىل والية احلاكم عـىل الناس، ومنهم اجلـاين، بحيث 
لـه أن ينال منه ما ال يسـتحقه رشعاً باجلناية، الراجـع إىل كون احلاكم أوىل 
باملؤمنني من أنفسهم. وقد سبق يف جواب السؤال الثالث عدم ثبوت ذلك، 

بل ثبوت عدمه.
الثالـث: أن يصـري املـورد من مـوارد إنـكار املنكر برشوطـه، ومنها 
ترتـب األثر عليـه، بأن يتوقف احلدّ مـن املنكر عىل العقوبـة الزائدة، لعدم 
تأثـري العقوبة الرشعية بحدودها يف تغيري املنكر واحلدّ منه،  بل تبقى اجلرأة 

عليه، وال ضابط لذلك. 
كـام أنه ال خيتص باملقام، وال يقتيض إعـامل العقوبة الرشعية من غري 
إذن ويلّ الـدم. بحيث ليس له املطالبة بالديـة والرضا هبا، بل القيام بعقوبة 

أخر حسبام تقتضيه ظروف احلادثة.
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ج: ال جمـال لذلـك، إذ مع فـرض قصور والية ويل الدم ال يسـتحق 
الدية، لتدفع له من القاتل أو من بيت املال أو من غريمها، ومع فرض فعلية 



واليته ومطالبته بالدية من القاتل  فالدية عىل القاتل. 
غاية ما يمكن دعواه حينئذٍ قيام احلكومة بإضافة عقوبة أخر للقاتل 

مع الدية. وهو ما سبق الكالم فيه يف جواب الفقرة(أ).
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ج: هـذا موقـوف عىل ثبوت الوالية املطلقة لـه، الراجعة إىل أنه أوىل 
باملؤمنني من أنفسهم، بحيث يمنعه من إعامل حقه يف عدم اختيار القصاص 

والقبول بالدية. وقد سبق عدم ثبوت الوالية باملقدار املذكور.
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ج: ال جمـال لذلك إال حيث تكون اجلناية عىل أجزاء البدن انحاللية 
، فإن له االقتصار عىل  عرفـاً، كام لو جرح اجلاين جرحاً طوله ١٥سـم مثـالً
، ألن شـق مسـاحة ١٥سـم ترجع إىل شـق  جرح أقرص طوله ١٠سـم مثالً

مساحة ١٠سم وزيادة، فله العفو عن الزيادة. 
 أما مع عدم انحالليتها عرفاً  ـ كام يف املثال املذكور يف   السؤال ـ فال 

فروع يف قصاص األطراف.......................................................................... ٦٣



٦٤...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

جمـال للقصاص بالوجـه املذكور، لتباين اجلنايتني وإن اختلفت خسـارهتام 
بالزيادة والنقصان، ومع تباين اجلنايتني ال يصدق القصاص.

نعـم،  البأس بذلك برضا املجني عليه، بحيـث يتمّ التصالـح بينهام 
. بل لعموم أدلة الصلح بعد حليّة  عليه. ال من جهة كونه قصاصاً مسـتحقاً

متعلقه. 
ألن قطع بعض العضو وإن كان مورداً لإلشـكال يف نفسـه، بلحاظ 
منافاته حلكمة خلقهـ  كام يأيت يف جواب السـؤال الثاين والسـتنيـ  فتشـكل 

مرشوعية الصلح عليه. 
إال أنـه ال إشـكال فيـه ويف مرشوعيـة الصلـح عليـه يف املقـام بعـد 
اسـتحقاق قطع متام العضو، فريجع الصلح إىل حفظ بعض العضو، الذي 

. هو مرشوع قطعاً
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ج: ملـا كان التصالــح عىل قطـع بعض العضو مرشوعاً ـ كام سـبق ـ 
يتعني جواز التصالـح بينهام عىل قطع بعض العضو مع أخذ يشء يف مقابل 

الباقي باملقدار الذي يتفقان عليه، من دون نظر للدية. 
لكنـه ليس مـن اجلمع بـني القصاص والديـة، بل تصالـح مسـتقل 

تقتيض مرشوعيته عمومات الصلح.
نعم،  مع كون اجلناية انحاللية عرفاً إذا كان للبعض دية رشعية جيوز 



للمجنـي عليه إلزام اجلـاين بالقصاص يف البعض والديـة يف الباقي، كام لو 
قطع أربع أصابع منه، فله إلزامه بقطع إصبعني وأخذ الدية عن إصبعني. 

وهـذا بخـالف ما لو مل يكـن للباقي دية، كام يف اجلـروح، فإنه ال دية 
ألبعاضهـا، بل الديـة هلا بمجموعهـا، فاالنتقال للعـوض يف الباقي حيتاج 
لرضـا اجلاين، والتصالـح بينهام عىل ذلك، كام سـبق فيـام إذا مل تكن اجلناية 

انحاللية.
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ج: نعم يفرق بني الوجهني، والبد من رضا اجلاين، كاميظهر مما سبق.
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 . ج: ال جمال لذلك، لعدم املامثلة عرفاً
نعم، جيوز مع رضا املجني عليه والتصالـح معه؛ لعموم أدلة الصلح 
. وقطع العضو وإن كان مشكالً يف نفسهـ  كام أرشنا  مع كون موضوعه حملالً
إليـه يف جواب السـؤال العرشينـ  إال أنه ال إشـكال فيـه يف املقام بعد كون 
إتالف النفس مسـتحقاً، وكان إتالف العضو من أجل احلفاظ عىل النفس، 

نظري ماسبق يف جواب الفقرة(أ) من السؤال العرشين.

فروع يف قصاص النفس............................................................................. ٦٥



٦٦...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء
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ج: نعم يمكنهم ذلك. لكنه ليس من اجلمع بني القصاص والدية، بل 
هو صلح مستقل، نظري ما سبق يف جواب الفقرةب من السؤال العرشين.

 J��� �3j0� >� S4
� 6�%
1M ��&	� �* ..8

"�G��
� ��� �5
�,!�1 ��_�0
� ��

ج: نعـم يمكنهم ذلك، بـل ماتقدم يف جواب الفقـرةب راجع إليه، 
كام سبق.
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ج: نعـم البد مـن رضاه، نظري ماسـبق يف جواب السـؤال العرشين 
بفقراته املتقدمة.
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ج: ال تنفـذ الوصية املذكـورة. الختصاص دليل نفـوذ الوصية بامل 
املـويص، وال تشـمل حقّ غـريه، كحقّ القصاص يف املقـام، ألن القصاص 
هِ  لِيِّ نَا لِوَ لْ عَ دْ جَ قَ ا فَ ومً لُ ظْ تِلَ مَ ن قُ مَ حـقّ للويل، كام هو رصيح قوله تعاىل: ﴿وَ

ا﴾(١).  ورً نْصُ انَ مَ هُ كَ تْلِ إِنَّ قَ ِف يفِّ الْ الَ يُرسْ انًا فَ طَ لْ سُ
. وهو املستفاد من النصوص أيضاً

بل من الظاهر أن حقّ القصاص إنام يثبت باملوت، فال يملكه امليت، 
بل البد من ملك احليّ له، وهو الويل ال غري.

وأمـا ما دل عىل قضاء دين امليت مـن ديته، وتنفيذ وصيته منها، وأنه 
إن عفـا أوليـاء الـدم عن القاتـل ضمنوا دينـه، فهو حكم تعبـدي ال يبتني 
عـىل ملكيته للدية، واسـتحقاق القصاص. ولـذا كان الظاهر عدم ضامهنم 
للدين لو اقتصوا. عمالً بالقاعدة ـ ألنه حقّ هلم، فال يتعلق به حقّ الديّان ـ 

واقتصاراً يف اخلروج عنها عىل ما تقدم.
هذا ولـو فرض نفوذ الوصية املذكورة فـال خصوصية ليأس املجني 
عليه من احلياة يف ذلك، كام قد يظهر من السـؤال، بل تنفذ حتى مع أمله يف 
احلياة. بل حتى لو صدرت منه قبل اجلناية عليه الحتامل وقوع اجلناية عليه.

(١) سورة اإلرساء اآلية:٣٣.  

٦٧ ................................................................... الكالم يف نفوذ وصية املجني عليه



٦٨...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء
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ج: يتعـني اختصـاص تأجيـل احلـدّ عىل املرضـع بالوالـدة التي هي 
موضـوع كالم األصحابM. الختصاص الدليل هبا، وهو موثق عامر 
السـاباطي: «سـألت أبا عبداهللاA عن حمصنة زنت وهي حبىل. قال: تقرّ 

حتى تضع ما يف بطنها وترضع ولدها، ثم ترجم»(١). 
وهو ـ كام تر ـ خمتص بالوالدة التي تزين وهي حمصنة حامل، والتي 

ها الرجم، دون غريها. وهو يشمل عدة نساء.. يكون حدّ
األوىل: غـري الوالدة، وهي مورد السـؤال، واملتعـني عدم التعدي هلا 
بعـد قصور املوثـق عنها، وقـوة احتامل خصوصيـة الوالدة، بلحاظ شـدة 

. عاطفتها بطفلها، وكون رعايتها لطفلها مدة الرضاع أصلح له نوعاً
نعـم،  إذا توقفت حيـاة الطفل عىل رعاية املرضعة غري الوالدة له، أو 
. ألمهية حفـظ حياته من  احتمـل ذلك احتـامالً معتداً به تعـني تأجيل احلدّ

 . تعجيل احلدّ
لكـن ذلـك ال خيتص باملرضعـة. بل جيـري يف كل مـورد توقف فيه 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب: ١٦ من أبواب حدّ الزنى حديث:٤.



، وال ضابط له. وهو خارج عن حمل  حفظ النفس املحرتمة عىل تأجيل احلدّ
الكالم.

الثانيـة: الزانية غري املحصنة احلامل. كام لـو محلت من الزنى، أو من 
زواج قبـل الزنى مع خروجها عن اإلحصان حـني الزنى بموت الزوج أو 
غيبته، أو من زواج بعد الزنى قبل إقامة احلدّ عليها. ويلحق هبا غري الزانية 

ممن عليها حدّ وهي مرضع.
ـ  كـام يف الزنـى بعـد إقامـة احلـدّ عليها وحينئـذٍ فاحلـدّ إن كان قتـالً
ثالثـاً ـ فمن القريب إحلاقه بمورد النص، لفهمـه منه بعد إلغاء خصوصية 

مورده عرفاً وهو املناسب إلطالق بعض كلامت األصحاب.
 بـل مقتىض إطالق بعضها ورصيح آخر العمـوم لغري القتل كاجللد 
والقطـع. لكنه غري ظاهر، بل يتعني وجوب التعجل به، حتى لو خيف من 

إرضاره باللبن. 
وال جمـال إللغـاء خصوصيتـه عرفاً بنحو يشـمل ذلك. كـام ال جمال 
إلحلاقـه بمـورد النص بتنقيح املناط. بل هو أشـبه بالقياس، وال سـيام بعد 

الفرق ببقاء رعايتها للطفل. 
فـال خمرج عن عمـوم وجوب التعجيل باحلدّ الذي يأيت االسـتدالل 

عليه يف جواب السؤال الواحد واخلمسني.
نعم،  لو خيف عىل الطفل من ذلك، لعدم البديل للبنها، أو لعجزها 

عن رعايته من دون بديل عنها، جر ما سبق يف غري الوالدة.

فروع يف إجراء احلد عىل املرضع..................................................................... ٦٩



٧٠...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

الثالثـة: الزانية غري احلامل، كام لو زنت بعد الوضع وهي مرضع، أو 
قبل احلمل ومل يثبت عليها الزنى إال بعد الوضع حال اإلرضاع. 

ها القتل،  رمجاً  أو غريه.  والظاهـر إحلاقها بمورد النـص إذا كان حدّ
إللغـاء خصوصية مورده عرفاً، حيث يسـتفاد منه اهتامم الشـارع األقدس 
برضـاع األم للطفـل مـن دون خصوصية لوقوع الزنى حـال احلمل. وهو 
ها القتل  الظاهـر من إطـالق بعض كلامت األصحـاب. أما لو مل يكـن حدّ

. فيجري فيها ما سبق. هذا كله يف احلدّ
أمـا القصاص فظاهـر اجلواهر يف كتاب احلـدود أولويته من احلدّ يف 
التأجيل. وكأنه لعدم وجوب التعجيل فيه رشعاً، بل ألولياء الدم تأخريه. 
وفيه: أنه كام جيوز تأجيله برضاهم، كذلك جيب التعجيل لو طالبوا به. 
وحينئـذٍ يتعني عدم منع الرضاع هلم مـن التعجيل به بعد اختصاص 

، واحتامل دخل خصوصيته يف احلكم، لكونه حقاً هللا تعاىل. املوثق باحلدّ
وتنازله سـبحانه عـن التعجيل بحقه اليسـتلزم إلزامـه ألولياء الدم 
بعـدم التعجيل بحقهم، كام اعرتف بذلك يف كتاب القصاص من اجلواهر. 

فاملتعني وجوب التعجيل به لو أرادوا ذلك.
نعـم،  لـو خيف عىل حياة الطفـل من التعجيل بالقصـاص فالظاهر 

لزوم التأجيل ألمهية حياة الطفل، نظري ما سبق.
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ج: الـكالم يف ذلـك ال يتوقـف عىل عمـوم احلكم لغـري الوالدة. بل 
جيري مع اختصاص احلكم هبا كامسبق. وهو ظاهر األصحاب.

قـال يف الرشايع: «وال يقام احلدّ عـىل احلامل حتى تضع، وخترج من 
نفاسـها، وترضع الولد إن مل يتفق له مرضعة. ولو وجد له كافل جاز إقامة 
»، ويف اجلواهر  بعد أن محل جواز إقامة احلدّ مع الكافل عىل الوجوب  احلدّ

قال: «بال خالف أجده فيه. ألنه ليس يف احلدود نظر ساعة».
لكـن البد من اخلروج عـن عموم وجوب التعجيـل بإطالق املوثق 
املتقـدم، الشـامل ملـا إذا تيـرس البديـل، كـام ذكر ذلـك يف اجلواهـر يف آخر 

كالمه. 
وال شاهد عىل محله عىل صورة عدم تيرس البديل عدا النبوي العامي 
املتضمـن أهنـا ملا ولدت قـال8: «إذاً ال نرمجها ونـدع ولدها صغرياً 
ليـس له من يرضعه. فقام رجل من األنصـار، فقال: إيل رضاعه يانبي اهللا، 

فرمجها»(١). وهو ال ينهض باالستدالل، واخلروج عن إطالق املوثق.
نعـم،  يف صحيـح أيب مريـم عن أيب جعفـرA: «قال: أتـت امرأة 

(١) سنن البيهقي ج: ٨ ص: ٢٢٩.
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٧٢...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

أمري املؤمننيA فقالت: إين قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها، فتحولت 
حتى اسـتقبلت وجهه فقالت: إين قد فجرت، فأعرض عنها، ثم اسـتقبلته 
فقالـت: إين قد فجرت، فأعـرض عنها، ثم اسـتقبلته فقالت: إين فجرت، 
، فرتبص هبا حتى وضعت، ثم أمر هبا بعد  فأمر هبا فحبست وكانت حامالً

ذلك فحفر هلا حفرية...»(١).
ومن ثمّ محل بعض مشاخيناP الرضاع يف املوثق عىل رضاع اللباء، 
قال: «فإن الطفل عىل ما قيل ال يعيش بدونه»، وحكم بلزوم التعجيل باحلدّ 
، فيجب  بعـده. إال أن تتوقف حيـاة الولد عىل إرضاعها له إرضاعـاً كامالً
، فيقدم مع  انتظـاره، حفاظاً عىل حياته. الـذي هو أهمّ من التعجيـل باحلدّ

التزاحم.
لكـن اجلمـع املذكور تربعي بال شـاهد. بـل يبعد جـداً محل إطالق 
الرضـاع يف املوثق عىل خصوص إرضاع اللبـاء، لتعارف حصوله إىل حني 
هتيئة مقدمات احلدّ بنحو ال خيل بالتعجيل عرفاً، لقرص مدته. عىل أن توقف 
حيـاة الطفـل عىل رضاع اللبـاء يف غاية املنعـ  وإن قيل إنه املشـهورـ  ملا هو 
املعلـوم مـن تعارف حياة الطفل لو ماتت أمه حـني وضعها له قبل رضاعه 

اللباء منها.
فالعمدة يف منع االستدالل بالصحيح أنه قد تضمن قصة يف واقعة ال 
إطالق هلا، الحتامل والدهتا الطفل ميتاً أو امتناعها من إرضاعه ـ بعد عدم 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب: ١٦ من أبواب حدّ الزنى حديث:٥.



وجوبـه عليها ـ رغبة يف التعجيل بإقامة احلدّ طلباً للتطهري من اجلريمة، كام 
قد يناسبه إرصارها عىل اإلقرار حتى كررته أربع مرات، من دون أن تكون 

مطالبة به.
ومـن ثـم ال ينهض الصحيح باخلـروج عن املوثق الـذي يتعني محله 
ـ بعـد عـدم وجوب اإلرضـاع عليها ـ عىل عـدم جواز التعجيـل باحلدّ لو 
أرادت التأجيـل من أجل اإلرضـاع وإن مل يتوقف عليه حفظ حياة الطفل، 

لتيرس البديل.
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ج: ال موضوع هلذا السؤال بناء عىل ما سبق من عدم وجوب التعجيل 
مع تيرس البديل.

، ففي املقام صورتان: أما بناء عىل وجوب التعجيل حينئذٍ
األوىل: أن يشـك يف أصـل وجـود البديل بنحو يتيـرس الوصول له. 
والظاهـر عـدم وجوب الفحص حينئذٍ السـتصحاب عدمـه. وال يتوقف 

الرجوع لألصل يف الشبهة املوضوعية عىل الفحص. 
وهو املناسـب ملا سـبق يف النبوي من امتناعه8 من إقامة احلدّ 
حتـى عـرض األنصـاري إرضاعه مـن دون أن يفحـص8 عن من 

يرضعه أو يسعى لتحصيله.
نعم،  بناء عىل ما سـبق من بعض مشـاخيناP ـ من محل املوثق عىل 
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٧٤...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

خصـوص إرضـاع اللباء، وعـدم االنتظار إلكـامل الرضـاع إال إذا توقف 
، فيقدم مع  عليـه حياة الطفل، ألمهية حفـظ حياته من وجوب تعجيل احلدّ
التزاحـم ـ فالبـد يف التأجيل من إحـراز توقف حياة الطفـل عليه، وهو ال 

يكون إال بالفحص، فيجب.
وبعبـارة أخـر: يعلـم يف املقام بتحقـق موضوع وجـوب التعجيل 
، والشـك يف فعليته إنام يكون للشـك يف وجود املزاحم، الذي هو من  باحلدّ
، نظري وجوب  سـنخ العذر املسـقط للتكليف، فيجب الفحص عنـه حينئذٍ

الفحص واالحتياط مع الشك يف القدرة. 
. أما الويلّ  والفحـص حينئذٍ وظيفة احلاكم، ألنه املكلف بتأجيل احلدّ
، ليجب عليه الفحص عن البديل من أجل إقامته. فال دخل له بإقامة احلدّ

الثانية:  أن يعلم بوجود البديل بنحو يتيرس الوصول له، بحيث يعلم 
بتحقق موضوع احلدّ وفعليته. 

وحينئـذٍ إن مل تتوقف حيـاة الطفل عىل الوصول للبديـل قبل إجراء 
، لتيرس الوصول إليه بعد إقامة احلدّ مـن دون إرضار بالطفل، وجب  احلـدّ
. لتحقـق موضوعـه، وال جيب عـىل احلاكـم الفحص عن  التعجيـل باحلـدّ
، ألنه  البديـل بعـد عدم توقـف التعجيل باحلـدّ عليه، وإنام جيب عـىل الويلّ

املكلف برعاية الطفل وهتيئة أسباب احلياة له.
 ، وإن توقفـت حيـاة الطفـل عـىل الوصول للبديـل قبل إجـراء احلدّ
لصعوبـة الوصول للبديل وجب عىل احلاكم الفحص عن البديل من أجل 



الوصول إليه، لرفع املانع املزاحم من إجراء احلدّ بعد فعلية موضوعه.
هذا ونفقة البديل عىل الويلّ من ماله أو من مال الطفل، ألنه املكلف 
بنفقـة الطفل، دون احلاكم. غاية األمر أنه حيرم عىل احلاكم تعريض الطفل 
للخطـر بإجـراء احلدّ من دون أن يتيـرس البديل. وذلك ال يسـتلزم تكليفه 

بنفقته مع تيرسه.
أمـا لو توقف تيرس البديل عىل بـذل احلاكم لنفقته، لعدم وجود مال 
، وعدم  للطفل وال ملن يكلّف بنفقته، فالظاهر عدم وجوب التعجيل باحلدّ

وجوب البذل عىل احلاكم من بيت املال من أجل التعجيل به. 
أمـا بناء عىل توقـف وجوب تعجيل احلـدّ عىل تيـرس البديل، لكونه 
دخيـالً يف موضوعـه، فظاهـر، لعـدم وجوب هتيئـة مقدمـة الوجوب عىل 

املكلف. 
وأمـا بنـاء عـىل أن توقفـه عليه ملزامحـة وجـوب حفظ حيـاة الطفل 
، مـن دون أن يكون دخيـالً يف موضوعه، فلعدم  لوجـوب التعجيـل باحلدّ
وضـوح أمهيـة وجوب تعجيـل احلدّ بنحـو تقتيض حتميل بيت املـال لنفقة 

الطفل مع وجود األم املكلفة باإلنفاق عليه وإرضاعه.
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ج: ال جمـال لذلـك بعد إطالق أدلـة احلدود والتعزيـرات املذكورة، 
حيث متنع اإلطالقات املذكورة من التداخل، وتلزم باسـتيفاء اجلميع. وال 

فرق يف مجيع ذلك بني حقوق اهللا تعاىل وحقوق الناس.
مضافـاً إىل النصـوص الكثرية املتضمنـة أن من اجتمـع عليه حدود 
، ثم قتل، كصحيح زرارة عن أيب جعفرA: «قال:  أحدها القتل حدّ أوالً
أيـام رجـل اجتمعـت عليه حدود فيهـا القتل يبـدأ باحلدود التـي هي دون 

القتل، ثم يقتل بعد ذلك»(١). 
وموثق سـامعة عن أيب عبداهللاA: «قال: قىض أمري املؤمنني يف من 
، فجلده لرشبه اخلمر، وقطع يده  تَل ورشب مخراً، ورسق، فأقام عليه احلدّ قَ

يف رسقته، وقتله بقتله»(٢) وغريمها.
ويؤيـده مـا ورد يف النبـاش إذا وطـأ امليِّتـة، كخـرب عبـداهللا بن حممد 
اجلعفـي: «كنت عند أيب جعفرA وجاءه كتاب هشـام بـن عبدامللك يف 
رجل نبش امرأة فسـلبها ثياهبا ثم نكحها... فكتب إليه أبو جعفرA: إن 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٥ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة حديث:١، ٧.



حرمة امليت كحرمة احلي، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه احلدّ 
يف الزنى، إن أحصن رجم، وإن مل حيصن جلد مائة»(١). 

.(٢)Aوقريب منه ما عن االختصاص عن الرضا
هذا ومن موثق سامعة املتقدم يظهر عموم القتل للقصاص.
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ج: خيتلـف ذلك باختـالف املوارد، فقـد ير الـويل أن املصلحة يف 
العفـو، كـام إذا علم بأن اجلاين وأهله سـيؤدون للصغري بسـبب العفو نفعاً 

حيتاج إليه.
وقـد ير أن املصلحـة يف القصاص، كام لو علم من حال املوىلّ عليه 
ـ ولو بسـبب ضغط العرف االجتامعي ـ أنه لو مل يقتصّ من القاتل وقع يف 
، كقتل غري القاتل أخذاً بالثأر، أو نحو ذلك. والسيام مع ظهور  حمذور مهمّ
عجـز القاتـل أو عاقلته عن أداء الدية أو مماطلتهم فيها حتى تضيع عىل ويلّ 

الدم لو ريض هبا.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٩ من أبواب حد الرسقة حديث:٢، ٦.

٧٧ ...................................................................... فروع فيام إذا كان الورثة صغاراً



٧٨...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

وقد ير املصلحة يف أخذ الدية أو  أكثر منها، كام لو تيرس أخذ ذلك 
وكان املـوىلّ عليـه يف حاجة للـامل، خصوصاً إذا أدرك تعـذر القصاص أو 

ترتب مشاكل عليه يف حق املوىلّ عليه. وال ضابط لذلك.
هـذا ولكـن رصح الشـيخ بوجـوب انتظار املـوىلّ عليه حتـى يرتفع 

احلجر عنه، وخيتار ما يريد، وليس للويل أن يتوىل القود. 
قال يف املبسوط: «وإن كان الوارث واحداً يوىلّ عليه جمنون أو صغري، 
ولـه أب أو جـدّ ـ مثـل إن قتلت أمـه وقد طلقهـا أبوه ـ فالقـود له وحده، 
وليس ألبيه أن يسـتوفيه، بل يصرب حتى إذا بلغ كان ذلك إليه. وسواءً كان 
. وسـواءً كان الويل أباً أو جـداً أو الويص. الباب  القصـاص طرفاً أو نفسـاً

واحد. وفيه خالف»، ونحوه يف اخلالف.
وقد يستدل عليه بوجوه..

األول: ما يف اخلالف من دعو إمجاع الفرقة وأخبارهم. 
وفيـه: أن ظاهـر كالمـه رجوع االسـتدالل املذكور ملا ذكـره يف أول 
املسألة من أنه إذا كان للقتيل أولياء بعضهم رشيد وبعضهم موىلّ عليه كان 
للرشـيد أن يسـتويف حقه يف القصاص، برشط أن يضمن للموىلّ عليه حقه 

من الدية. عىل أن مثل هذه الدعو منهP ال تبلغ مرتبة احلجية.
الثـاين: عـدم ثبوت الوالية عىل مـا ال يمكن تالفيـه، كالعفو لو أراد 

، والتشفي لو أراد الويل العفو أو أخذ الدية. الويل أن يقتصّ
وفيـه: أن مبنـى الوالية عىل قيام الويل مقام املـوىلّ عليه حتى يف ما ال 



يمكن تالفيه، كزواج البنـت دواماً، وإجراء العقود امللزمة، ونحومها، وال 
خصوصية للمقام يف ذلك.

 A الثالث: موثق إسحاق بن عامر عن جعفر عن أبيهH: «أن علياً
وا، فإن  ريّ قـال: انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهـم أن يكربوا، فإذا بلغو خُ
أحبـوا قتلوا، أو عفوا، أو صاحلوا»(١). فـإن األمر بانتظارهم ظاهر يف عدم 

سلطنة وليهم عىل إعامل حقهم.
وقد يسـتفاد أيضاً من صحيح أيب والد: «سألت أبا عبداهللاA عن 
رجل قتل وله أوالد صغار وكبار، أرأيت إن عفا األوالد الكبار؟ قال: فقال: 
ال يقتل. وجيوز عفو األوالد الكبار يف حصصهم، فإذا كرب الصغار كان هلم 
أن يطلبـوا حصصهم من الدية»(٢). فإنه وإن مل يتضمن األمر باالنتظار، إال 

أنه ظاهر يف أن املطالبة بالدية من شؤوهنم ال من شؤون وليهم.
اللهم إال أن يقال: ظاهر الصحيح منعهم بعفو الكبار من القصاص، 
 .Pوتعني الدية هلم، فلهم املطالبة هبا إذا كربوا، وهو غري ماذكره الشيخ

فالعمدة املوثق.
لكن يشكل االستدالل به..

: ألنه خمتص بقصاص النفس، دون قصاص الطرف، وبالصغري  أوالً
دون غريه من املوىلّ عليهم.

: ألن املفـروض فيه قتـل األب، فكيف يكون دليـالً عىل نفي  وثانيـاً
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٥٣ من أبواب القصاص يف النفس حديث:٢، ١.

٧٩ ...................................................................... فروع فيام إذا كان الورثة صغاراً



٨٠...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

سـلطنة األب عىل إعـامل واليته يف ذلك؟! بل اليبعـد انرصافه عن صورة 
، وويص األب اللذين ثبت إطالق واليتهام بنحو يشمل املقام.  وجود اجلدّ
البتنـاء وجودمها لعناية حتتاج للتنبيه. بـل من القريب جداً انرصاف املوثق 
لفـرض عدم وجود من لـه الوالية املطلقة عىل الصغـار، فال ينهض بتقييد 

والية من له الوالية املذكورة.
: ألن مـن القريـب ورود املوثق لدفع توهم عـدم ثبوت احلقّ  وثالثـاً
ن هو يف طبقتهم أو  للصغار، وأن السـلطنة لغريهم من أولياء املقتول مِن مَ

بعدهم يف الطبقة، بحيث ينفذ ترصفهم يف حقّ الصغار. 
فهو وارد لبيان أن احلقّ ثابت للصغار كام هو ثابت للكبار، فالبد من 
، وحيث ال قابلية للصغار  مراعاة حقهم، وال يلزمون بإعامل غريهم للحقّ

عىل إعامل حقهم ينتظر هبم حتى يكربوا. 
فاألمر باالنتظار هبم لبيان ثبوت احلقّ هلم، وعدم نفوذ ترصف غريهم 
عليهـم، ال لبيان عدم نفوذ ترصف وليهم بـدالً عنهم يف ما هو صالحهم، 

الحتياج ذلك إىل عناية يصعب محل املوثق عليها. 
والسيام وأن املنظور األويل كون األصلح للصغار الدية، فرياد  بذلك 
أن التشفي من اجلهات التي ترعى هلم كام ترعى للكبار. وال ينايف ذلك قيام 
وليهـم مقامهـم يف ذلك بعد حلاظ مجيع اجلهـات واملوازنة بينها لصاحلهم. 

.Pومن ثم الجمال لالستدالل باملوثق ملا ذكره الشيخ
وأشكل من ذلك ما ذكره يف املبسوط من أن القاتل حيبس حتى يبلغ 



الصغـري، ويفيـق املجنـون، ألن يف احلبـس منفعتهام معاً، للقاتـل بالعيش، 
وللموىل عليه باالستيثاق.

إذ فيه: أن احلبس تعدٍ عىل اجلاين منافٍ الحرتامه وسلطنته عىل نفسه 
والسيام مع عدم العلم بإفاقة املجنون. 

والينهض ماذكره من الوجه ـ الذي هو باالستحسان أشبه ـ بإثبات 
مرشوعيته، خصوصاً وأنه قد حيتاج مع احلبس للنفقة عىل نفسه، وعىل من 
يعـول به، كـام إذا كان فقرياً ال مال له. وجعلها عـىل ويلّ الدم، أو عىل بيت 

املال حيتاج للدليل، وهو مفقود.
ومثله ما ذكرهP من أن للويل العفو عىل مالٍ مع بقاء حق القصاص 

للموىلّ عليه، بنحو له أن يستوفيه مع ارتفاع احلجر عنه.
إذ مـع نفـوذ عفو الويل يتعني سـقوط حق املوىلّ عليـه يف القصاص، 
ومـع عدم نفوذه ال وجه السـتحقاق املال الذي يؤخـذ به. ومن ثم كان ما 

ذكرهP يف غاية اإلشكال. وال خمرج عن ما سبق.
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ج: الظاهر تفاوهتام، فاألب واجلدّ والويص قد ثبت إطالق واليتهم، 
وليس كذلك القيّم. ألن املتيقن واليته إلدارة أمور اليتيم احلياتية. 

وال دليـل عىل عمـوم واليته إلعامل مثل احلقّ املذكـور يف املقام، بل 
ة التي يعلم معها برضا  يتعـني اقتصاره يف إعامله عـىل صورة الرضورة امللحّ

٨١ ...................................................................... فروع فيام إذا كان الورثة صغاراً



٨٢...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

، كام لو كان املـوىلّ عليه يف رضورة للامل، أو  الشـارع األقـدس بإعامل احلقّ
ظهرت أمارات ضياع احلقّ عىل املوىلّ عليه هبروب القاتل، أو نحومها.

واألمـر أظهـر بناء عىل املختار مـن عدم والية احلاكـم الرشعي عىل 
، من  نصـب القيّـم، وأن املتيقن واليـة احلاكم الرشعي عىل القارص حسـبةً
أجـل القيام برضوراته وسـدّ حاجاتـه، وأن من يقوم مقامـه وكيل عنه، ال 
قيّم منصوب من قبله، كام أطلنا الكالم فيه يف املسألة الرابعة والعرشين من 

مباحث التقليد من كتابنا مصباح املنهاج(١).
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ج: نعـم ينفذ منـه العفو بدالً عن املوىلّ عليه، إذا كان صالحاً للموىلّ 
عليه بنظره، عمالً بمقتىض واليته. 

خالفاً للشيخP يف املبسوط واخلالف. كام تقدم ذكر كالمه ودليله 
واجلواب عنه يف جواب السؤال اخلامس والعرشين. 

نعـم،  مل يتضح موضوع العفو يف التوهـني، لعدم احلدّ يف الفرية عىل 
الصغـري واملجنـون، بال خـالف أجده فيه، بـل اإلمجاع بقسـميه عليه، كذا 
يف اجلواهر. للنصوص الكثرية، كصحيح الفضيل بن يسـار: «سـمعت أبا 

(١) مصباح املنهاج، االجتهاد والتقليد ص: ١٩٠.



عبـداهللاA يقول: ال حدّ ملن ال حدّ عليه. يعني: لو أن جمنوناً قذف رجالً 
»(١)، وغريه. مل أرَ عليه شيئاً، ولو قذفه رجل فقال: يا زانٍ مل يكن عليه حدّ
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ج: اليعتـرب يف تـرصف األب واجلدّ يف الطفل وماله ترتب املصلحة. 
ملـا دل عىل جواز تقييمهام ماله بقيمة املثل عنـد احلاجة إليه، وعىل تزوجيهام 
. وللسـرية عىل اسـتخدام الطفل يف كثري من  له، مع أنه ال فائدة له هبام غالباً

احلاالت من دون مراعاة نفع له بذلك.
نعم،  البد من عدم لزوم املفسـدة مـن الترصف، وعدم كونه تفريطاً 

. عرفاً يف حقّ الطفل، ملنافاة األمرين ملقتىض الوالية عرفاً
فالجيوز الترصف مع املفسدة، كبيع ماله بأقل من ثمن املثل من دون 

مصلحة له يف ذلك.
كام الجيوز الترصف بام يُعد تفريطاً عرفاً وإن كان فيه مصلحة، كالبيع 
، مع تيرس البيـع بأكثر من ذلك من دون مصلحة  بأكثـر من ثمن املثل قليالً

.أخر
بـل األحـوط وجوبـاً يف مثـل إعـامل احلقـوق وإسـقاطها ـ كهبـة 
املـدة يف النـكاح املنقطـع والفسـخ يف مـورد اخليـار، والعفـو يف املقـام ـ 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٨ باب:١٩ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة حديث:١. 

٨٣ ................................................................. حدود الوالية عىل الصبي واملجنون



٨٤...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

االقتصـار مـع األمريـن السـابقني عـىل صـورة احلاجـة العرفيـة لذلـك 
ـ بـأن يكون عدم القيـام هبا معرضاً حلدوث مشـكلة للصغري ـ أو حصول 
مصلحـة معتـدّ هبا لـه، ولو بـأن يبذل مال معتـد به للطفل بـأزاء الترصف 
املذكور. لعدم وضوح قيام السـرية عىل مـا زاد عىل ذلك، وعدم النص فيه 

باخلصوص.
أما غري األب واجلدّ من األولياء فهم يشاركوهنام يف أكثر ذلك. 

نعم،  يشكل عموم واليتهم ملثل الزواج من دون حاجة عرفية له.
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. ألنه  ج: ال ينبغـي التأمـل يف عدم جواز احلبس، النتظـار إقامة احلدّ
تعد عىل اجلاين منافٍ لقاعدة السلطنة يف حقه. خصوصاً مع ابتناء احلدّ عىل 

التعجيل.
نعـم،  ورد يف مجلة من نصوص الرجم أمر الناس بحضوره يف اليوم 
(١)، حيث يناسب ذلك االحتفاظ  الثاين، واخلروج بمن عليه الرجم صباحاً

باملرجوم تلك الليلة.
(١) راجع الوسائل ج:١٨ باب:٣١ من أبواب مقدمات احلدود. 



ح باحلبـس يف صحيـح أيب مريـم عن أيب جعفـرA يف من  بـل رصّ
أقـرت عنـد أمـري املؤمننيA بالزنـى أربع مـرات، قـالA: «فأمر هبا 
فحبسـت وكانـت حامـالً فرتبص هبا حتـى وضعت، ثم أمر هبـا بعد ذلك 

فحفر هلا حفرية...»(١).
لكـن مل يتضـح كونه حبسـاً قهريـاً، بل لعلـه برضا اجلانيـة من أجل 

إقرارها واستسالمها إلقامة احلدّ يف الوقت املناسب.
ومن ثم يشـكل احلبس يف ذلك أيضاً قرساً عىل اجلاين لو مل يرض به. 
غاية األمر أنه جيب عىل من له إقامة احلدّ التوثق عىل احلدّ لو تعذر التعجيل 
به، ومنع اجلاين من الفرار لو حاوله، ونحو ذلك من ما يقتضيه احلفاظ عىل 

احلدّ من دون تعدٍ عليه.
ولـو انحـرص األمـر باحلبـس مل يبعـد جـوازه، عمـالً باملرتكـزات، 
خصوصـاً إذا كان تعذر التوثق لتقصري من اجلاين. لكن البدّ من االقتصار 
عـىل أقرص مدة للتأخري، وأقل مراتـب الرضر والتحجري عىل اجلاين، عمالً 

يف ما زاد عىل مقدار الرضورة بالقاعدة املقتضية للمنع. هذا يف احلدود.
وأمـا القصاص فاألمر فيـه كذلك بمقتىض القاعدة، فإن اسـتحقاق 
ويل الدم للقصاص ال يسوغ السجن الذي هو عقوبة زائدة، بل يتعني عليه 
التعجيل به، أو إطالق رساح اجلاين عىل أن يستويف القصاص منه عند إرادة 
تنفيذه. إال مع رضا اجلاين باحلبس من أجل التأخري، رغبة يف احلياة، أو أمالً 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٦ من أبواب حد الزنى حديث:٥.

٨٥ ....................................................... فروع يف احلبس يف موارد عدم تنفيذ القصاص
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للعفو. ولو تعذر التعجيل بالقصاص مل يكن لويل الدم إال التوثق.
نعم،  يف موثق السكوين عن أيب عبداهللاA قال: «إن النبي8 
كان حيبس يف هتمة الدم سـتة أيام، فإن جـاء أولياء املقتول بثبت، وإال خىلّ 

سبيله»(١). ويتعني العمل به يف مورده.
وربـام يتعـد عنه ملا نحن فيه، فإنه إذا جـاز احلبس يف املدة املذكورة 
مع احتامل اجلريمة فجوازه مع ثبوت اجلريمة وتعذر اسـتيفاء احلق مقتىض 

األولوية العرفية. وإن مل خيل األمر عن إشكال.
ولـو فرض البناء عىل ذلك فالالزم االقتصار عىل مقدار الرضورة يف 
التحجري. وأما املدة فال تتجاوز السـتة أيام، وجيب االقتصار عىل أقل منها 

مع اإلمكان.
هذا كله يف تأخري القصاص بوجه عامّ مع استحقاقه.

وأما يف مورد السؤال، وهو امتناع أولياء الدم من تسديد فاضل الدية، 
، ويتعـني انتقاهلم للدية،  فاألمـر أظهـر. إذ ال حق هلم يف القصـاص حينئذٍ
ومـع عدم اسـتحقاقهم القصـاص ال وجه لتوهم جـواز احلبس من أجله.
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ج: ال جمال للحبس يف هذا احلال، ملا سبق من أنه تعدّ عليه بال حق. 
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٢ من أبواب دعو القتل وما يثبت به حديث:١.



نعـم،  إذا رأ ويلّ الصغـار عدم احلاجة إللزامهـم بتأمني حصتهم، 
لعجـز القاتل عن تسـليم الدية هلم أيضاً، جاز له تسـليطهم عىل القصاص 

بأمل جتدد القدرة هلم عىل دفع حصة الصغار من الدية بعد ذلك. 
وكذا احلال لو علم من الصغار الرضا بالقصاص وعدم اختيار الدية 
عند بلوغهم... إىل غري ذلك مما يرجع إىل تشـخيص الويل ملصلحة الصغار 

يف التسليط عىل القصاص.
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ج: ال جمال للحبس، لنظري ما تقدم يف جواب الفقرة السابقة. 
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ج: تـؤد دية العمد يف سـنة من حني ثبوهتـا. لصحيح أيب والد عن 
أيب عبـداهللاA: «قـال: كان عيلA يقول: تسـتأد دية اخلطأ يف ثالث 
سـنني. وتسـتأد دية العمد يف سـنة»(١). واملنرصف منه أن مبدأ السنة من 

حني ثبوت الدية، وهو حني مطالبة الويل هبا وانتقاله إليها.
وحينئذٍ ال جمال حلبسـه قبل إكامل السـنة، لعدم تعديه يف التأخري. أما 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٤ من أبواب ديات النفس حديث:١. 

٨٧ ....................................................... فروع يف احلبس يف موارد عدم تنفيذ القصاص
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بعدها فهو كسائر املديونني الذين يمتنعون عن أداء الدين أو يعجزون عنه. 
ويشاركهم يف احلكم.
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ج: ال جمال حلبسـه بعد فرض عجزه، كسائر املديونني العاجزين عن 
أداء دينهم، نظري ماسبق.
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ج: ال جمال حلبسه. ألن وجوب حفظ احلقوق ألهلها عىل احلاكم إنام 
يكـون مع مطالبتهم هبـا، أما مع عدم مطالبتهم هبا فليس عليه ـ بل ال جيوز 
لـه ـ أن يتربع بحبس من عليـه احلق من أجل حفظ حقهم. وكذا لو طالبوا 

من أول األمر ثم انقطعوا عن املطالبة.
أمـا مطالبتهـم باحلقّ من أجل حبس اجلاين وإتعابـه وإيذائه من دون 

إهناء للقضية فهو أمر ال يستحقونه، ليستجيب هلم احلاكم فيه.
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ج: إذا كان عدم التنفيذ ألمر راجع ألولياء الدم فال وجه للحبس، إذ 
ال معنى ملطالبتهم بام ال يريدون أن يستوفوه، فضالً عن أن يطالبوا باحلبس 

من أجله. 



وإن مل يكـن ألمر راجع هلم ـ كعدم وجود اآلالت الصاحلة للتنفيذ ـ 
فيجري فيه ما سبق يف اجلواب عن أصل السؤال. فليلحظ.
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ج: إذا مل يتمكن من إرضائه كان للمجني عليه التعجيل بالقصاص، 
ل به فال حقّ له يف حبس اجلاين.  وإذا مل يعجّ

نعم،  لو ريض اجلاين باحلبس بأمل إقناع املجني عليه وتسـوية احلال 
معه فال إشكال، كام سبق يف اجلواب عن أصل السؤال.
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ج: جيب عليه إطالق رساحه بدون قيد أو رشط. 
نعم،  إن أمكن التوثق فقد ير احلاكم الصالح فيه، دفعاً للمشاكل. 
لكـن ال عىل أن يبلغ مرتبة التضييق عـىل اجلاين، ألن ذلك تعدٍّ عليه، منافٍ 

لقاعدة سلطنته عىل نفسه.
نعـم،  يف صحيح أيب والد: «سـألت أبا عبـد اهللاA عن رجل قتل 
ولـه أوالد صغـار وكبـار، أرأيـت إن عفـا األوالد الكبار؟ قـال: فقال: ال 
يقتـل. وجيـوز عفو األوالد الكبار يف حصصهم، فـإذا كرب الصغار كان هلم 

٨٩ ....................................................... فروع يف احلبس يف موارد عدم تنفيذ القصاص



٩٠...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

أن يطلبوا حصصهم من الدية»(١).
A قال:  ويف موثق إسـحاق بن عـامر عنه عن أبيـهH: «إن علياً
وا، فان أحبّوا  انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكربوا، فإذا بلغوا خريّ

قتلوا، أو عفوا، أو صاحلوا»(٢).
وقـد يسـتظهر من هذيـن اخلربين املفروغيـة عن قـدرة الصغار عىل 
حتصيـل حقهم من القصاص أو الدية عندما يكـربون، وذلك ال يكون إال 

بالتوثق من اجلاين، ومنعه من ما يعتصم به منهم، أو يبعد به عنهم.
لكنـه يندفـع بأن جمرد احلكم باسـتحقاق الشـخص ليشء ال يشـعر 
بقدرته عىل حتصيل ذلك اليشء، فضالً عن أن يكون ظاهراً يف املفروغية عنه. 
بل كيف يمكن القول بجواز حبس اجلاين هذه املدة الطويلة من أجل 

متكني الصغار منه لو أرادوا القصاص أو الدية؟! 
غاية األمر أن الالزم عىل ويلّ األمر حماولة متكينهم منه عند مطالبتهم 
بحقهم لو تيرس له ذلك. ومع خوف ضياع حقهم قد ير وليهم املصلحة 
يف حسـم املشـكلة باختيـار القصاص أو الدية، حسـبام يـراه األصلح هلم. 

وتقدم يف جواب السؤال اخلامس والعرشين ما ينفع يف املقام. 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٥٣ من أبواب القصاص يف النفس حديث:١، ٢.
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ج: مماسـبق يتضح أنه حيق ألولياء الـدم التعجيل بالقصاص، فإن مل 
لـوا به مل يسـتحقوا حبـس القاتل، إال إذا ريض بذلـك دفعاً للقصاص  يعجّ
بأمل تسـوية األمر مع أولياء املقتول، فحينئذٍ جيوز احلبس ما دام راضياً به، 

وال حدّ لذلك.
نعـم،  ملـا كان احلبس يكلف الدولة فلها أن تشـرتط عىل أولياء الدم 

. أمداً معيناً حسبام تراه صالحاً
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ج: من ماسـبق يتضح أنـه إن مل يعجل أولياء الـدم بالقصاص يطلق 
رساح القاتـل مـن دون قيـد وال رشط، وأن التوثق لـو رآه احلاكم صالحاً 

البد أن يكون بنحو اليقتيض التضييق عليه. 
وقد تقدم يف جواب فقرة (٢) من السؤال السابع والعرشين ما ينفع 

يف املقام.

٩١ ....................................................... فروع يف احلبس يف موارد عدم تنفيذ القصاص



٩٢...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء
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ج: ال جمال لذلك، كام يظهر من ما سـبق يف جواب السـؤال السـابع 
والعرشين بفقراته املختلفة.
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ج: احلبـس يف املقـام ليس عقوبة، ليتوجه اإلشـكال املذكور. بل هو 
مـن أجـل التحفظ عىل احلق، نظري ما ورد من حبس النبي8 يف هتمة 

القتل ستة أيام، كام سبق.
نعـم،  التحفـظ بذلك ملا كان منافيـاً لقاعدة السـلطنة عىل النفس يف 

. حقه احتاج إىل دليل، ومع عدمه يكون تعدياً عليه حمرماً
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ج: نعم توجب القسامة القصاص. إلطالق نصوصها، كصحيح أيب 
بصـري عن أيب عبداهللاA: «قـال: إن اهللا حكم يف دمائكم بغري ما حكم به 
يف أموالكـم، حكـم يف أموالكـم أن البينة عىل املدعـي واليمني عىل املدعى 
عليه، وحكم يف دمائكم أن البينة عىل املدعى عليه، واليمني عىل من ادعى، 

لئال يبطل دم امرئ مسلم»(١). 
وموثـق زرارة عنـهA: «قـال: إنام جعلـت القسـامة ليغلظ هبا يف 

الرجل املعروف بالرش املتهم، فإن شهدوا عليه جازت شهادهتم»(٢).
 :Aوخصوص مجلة منها، كمعترب ابن سـنان: «سمعت أبا عبداهللا
إنـام وضعت القسـامة لعلة احلوط حيتاط عىل النـاس، لكي إذا رآ الفاجر 

عدوه فرّ منه خمافة القصاص»(٣). 
وصحيـح بريـد عن أيب عبـداهللاA: «سـألته عن القسـامة. فقال: 
احلقوق كلها البينة عىل املدعي، واليمني عىل املدعى عليه، إال يف الدم خاصة. 
فإن رسول اهللا8 بينام هو بخيرب إذ فقدت األنصار رجالً منهم، فقالت 
األنصار: إن فالن اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اهللا8 للطالبني: 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٩ من أبواب دعو القتل وما يثبت به حديث:٤، ٧، ٩.

٩٣ .................................................................................... فروع يف القسامة



٩٤...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

أقيموا رجلني عدلني من غريكم أقيده [أقده] برمته، فإن مل جتدوا شـاهدين 
فأقيموا قسـامة مخسـني رجالً أقيده برمتـه، فقالوا: يارسـول اهللا: ما عندنا 
ه. فوداه رسول اهللا8.  شاهدان من غرينا، وإنا لنكره أن نقسم عىل ما مل نرَ
وقال: إنام حقن دماء املسلمني بالقسامة، لكي إذا رآ الفاسق فرصة 
[مـن عـدوه] حجزه خمافة القسـامة أن يقتـل، فكفّ عن قتلـه، وإال حلف 
، وإال أغرموا  املدعى عليه قسـامة مخسـني رجـالً ما قتلنـا وال علمنا قاتـالً

الدية إذا وجدوا قتيالً بني أظهرهم إذا مل يقسم املدعون...»(١). 
وقريـب منه صحيح زرارة(٢)، ومعترب أيب بصري(٣). كام يشـهد بذلك 

أيضاً ما يأيت يف نصاب القسامة.
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ج: نصاب القسامة املذكورة مخسون رجالً يف املشهور املعروف املدعى 
عليه اإلمجاع مسـتفيضاً أو متواتراً، كـام يف اجلواهر. ويقتضيه صحيح بريد 
املتقدم، وصحيح زرارة ومعترب أيب بصري املتقدمة إليهام اإلشارة، وما يأيت.
نعم،  ذكر ابن محزة يف الوسيلة أنه لو كان هناك شاهد واحد كفى يف 
القسامة مخسة وعرشون. وكأنه يبتني عىل قيام الشاهد الواحد مقام اخلمسة 

والعرشين، بعد محل كل من دليل البينة والقسامة عىل االنحالل.
لكنـه خال عن الشـاهد. بل خمالـف لظاهر الرتتيب بني الشـاهدين 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٩ من أبواب دعو القتل وما يثبت به حديث:٣.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١١ من أبواب دعو القتل وما يثبت به حديث:٣، ٥.



والقسامة يف النصوص، ومنها صحيحا بريد وزرارة املتقدمان.
وأشـكل من ذلك ما يف اجلواهر، حيث قال: «نعم ينبغي تقييد ذلك 

بام إذا مل حيصل من خربهم تواتر». 
إذ فيـه ـ مـع ابتناءه عـىل جواز حكـم احلاكم بعلمه، وقد سـبق املنع 
، وظاهر نصوص القسـامة أهنا  منه ـ: أن التواتر إنام حيصل من اخلرب احليسّ
، بل عىل احلـدس القطعي، لظهـور أن خربهم لو كان  التبتنـي عىل احلـسّ
حسياً كفى شهادة اثنني منهم من دون قسم، وقد رصح يف نصوص القسامة 

ـ ومنها ما تقدم ـ  أنه إنام حيتاج هلا مع فقد الشاهدين.
بـل هو كالرصيـح من قول األنصـار يف صحيح بريد املتقـدم: «وإنا 
ه»، وقريب منه ما يف صحيح زرارة املشـار إليه  لنكره أن نقسـم عىل ما مل نرَ
آنفاً وغريه مما تضمن قصة األنصاري املقتول.  لظهوره يف املفروغية عن أن 

املطلوب منهم القسم عن حدس من دون رؤية. 
وكـذا قول الصـادقA يف صحيـح زرارة: «إنام جعلت القسـامة 
احتياطاً للناس لكيام إذا أراد الفاسـق أن يقتـل رجالً أو يغتال رجالً حيث 
اليراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل»(١)، ونحوه أو عينه ما يف صحيحه 

اآلخر(٢). إذ هو رصيح يف أن القسامة تكون من دون مشاهدة للقتل.
هـذا كلـه يف القتل العمدي الـذي هو حمل الكالم. وأمـا القتل خطأ 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٩ من أبواب دعو القتل وما يثبت به حديث:١. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٠ من أبواب دعو القتل وما يثبت به حديث:٣.

٩٥ ..................................................................................... نصاب القسامة



٩٦...................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء

فنصاب القسامة فيه مخسة وعرشون، كام رصح به مجاعة، ويف اجلواهر: «بل 
هو املشـهور كام اعرتف به الفاضل»، ونسـبه يف الغنيـة لرواية األصحاب، 

مشعراً بإمجاعهم عليه، بل هو رصيح الشيخ يف اخلالف.
لصحيح عبداهللا بن سنان: «قال أبو عبداهللاA: يف القسامة مخسون 

. وعليهم أن حيلفوا»(١). رجالً يف العمد، ويف اخلطأ مخسة وعرشون رجالً
وصحيـح ابـن فضـال ويونس عـن الرضـاA، وخـرب أيب عمرو 
املتطبـب فيام عرضـه عىل أيب عبداهللاA من فتـاو أمري املؤمننيA يف 
، وجعل يف  الديات: «والقسـامة جعـل يف النفس عىل العمد مخسـني رجالً
، وعىل ما بلغـت ديته يف اجلروح  النفـس عىل اخلطأ مخسـة وعرشين رجـالً
[اجلوارح. يب] ألف دينار ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه [فبحسابه. 
كايف، هتذيب] من سـتة نفر. والقسـامة يف النفس والسمع والبرص والعقل 
والصوت ـ من الغنن والبحح ـ ونقص اليدين والرجلني. فهذه ستة أجزاء 

الرجل»(٢). 
وبذلـك خيرج عن مـا قد يظهر من إطالق بعـض النصوص من أهنا 

. مخسون يف العمد واخلطأ معاً
ولعل ما يف املقنعة واملبسوط واملراسم من إطالق أن القسامة مخسون 
حممـول عىل العمد. أمـا لو أريد به العموم للخطأ ـ كـام رصح به يف اللمعة 
ونسـبه يف اجلواهر للعالمة وولده والشهيدين، بل يف الروضة أنه األشهر ـ 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١١ من أبواب دعو القتل وما يثبت به حديث:١، ٢.



فهو حمجوج بالنصوص املتقدمة بعد اشـتامهلا عىل ما هو معترب سنداً، وبعد 
عمل األصحاب هبا. 

وجمـرد كونه أوثق يف إثبـات احلق الينهض باخلـروج عنها، كام لعله 
ظاهر.

بقي يف املقام أمور تتعلق بالقسامة قد تنفع يف املقام:
األول: من ماسـبق يف حديث قضايا أمري املؤمننيA يتضح موارد 
القسـامة، فإن صـدره وإن تضمن ثبوهتا يف النفس، ويف مـا بلغت ديته من 
اجلوارح ألف دينار، إال أن مقتىض احلرص يف آخره بالنفس وباجلوارح الستة 
عدم ثبوهتا يف ما عداها وإن بلغت ديته ألف دينار، كذهاب الشمّ والنطق، 

والعجز عن اجلامع. وبذلك خيرج عن اإلطالق املتقدم يف الصدر.
لكن أطلق األصحاب ثبوهتا يف كل ما كان ديته ألف دينار. بل رصح 
، ويف املقنعة بثبوهتا يف مـا دون النفس  يف اخلـالف بثبوهتـا يف ذهـاب الشـمّ
بحسـاب الديـة. وال يتضـح وجهه بعـد ما سـبق. ومحل الذيـل عىل جمرد 

. فال خمرج عن ما ذكرنا. التمثيل من دون حرص، خمالف للظاهر جداً
الثـاين: يتضح من احلديـث املذكور نصاب القسـامة يف غري النفس، 
وأنه فيام بلغت ديته ألف دينار ستة نفر، وفيام نقص منه بالنسبة. وهو الذي 

رصح به يف النهاية واخلالف، ونسب ألتباع الشيخ. 
قال يف اجلواهر: «بل قيل إنه األشـهر، بل يف كشـف اللثام وغريه أنه 
املشـهور، بل عن اخلالف واملبسـوط ظاهر اإلمجاع، بل عن الغنية اإلمجاع 
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.« عليه رصحياً
لكـن مقتىض ما تقـدم من املقنعة أن ما كان ديتـه دية النفس فنصاب 

 . القسامة فيه مخسون أيضاً
وهـو املحكي عن كتاب النسـاء للمفيد وعن سـالر وابـن ادريس، 

وربام استفيد من كل من أطلق أن نصاب القسامة مخسون. 
وكيف كان فهو خمالف للحديث املتقدم، املروي بطرق متعددة، منها 
ما هو معترب يف نفسه، والذي عمل به من عرفت. ومن ثم الجمال للخروج 

عنه.
الثالـث: ذكر األصحابM إن القسـامة إن نقصت عن النصاب 
ضوعفـت عليهـم األيـامن حتى يكملـوا النصاب. بل قد يظهـر من بعض 
عباراهتم ـ كام يف الرشايع ـ أن املعيار يف النصاب باألصل هو عدد األيامن، 

ال عدد احلالفني. 
وقد يستدل عىل ذلك بوجوه..

أوهلـا: أن ذلـك هـو املفهوم مـن نصـوص القسـامة، وأن ذكر عدد 
احلالفـني من أجل عدد األيامن. لكنه كام تر خمالف لظاهر ذكر عدد النفر 

. يف النصوص جداً
ثانيها: إلغاء خصوصية عدد النفر، ألن املناط عدد اليمني. وفيه: أنه 
حتكم ال شاهد له، والسيام وأن تعدد اليمني بتعدد احلالفني أوثق من تعدده 



من حالف واحد. بل كلام كثر عدد املخربين ـ ولو عن حدس ـ كان ثبوت 
املخرب عنه أقرب، فضالً عام إذا حلفوا.

ثالثهـا: قولـه يف حديـث قضايـا أمـري املؤمننيA بعد ماسـبق من 
حديث القسامة وأهنا يف اجلوارح ستة نفر: «تفسري ذلك: إذا أصيب الرجل 
مـن هذه األجزاء السـتة [و] قيس ذلك، فإن كان سـدس برصه أو سـمعه 
أو كالمـه أو غـري ذلـك حلف هو وحـده، وإن كان ثلث بـرصه حلف هو 
وحلف معه واحد... وإن كان برصه كله حلف هو وحلف معه مخسة نفر. 
وكذلـك القسـامة يف اجلـروح كلها. فـإن مل يكن للمصاب مـن حيلف معه 
ضوعفت عليه األيامن. فإن كان سـدس برصه حلف مرة واحدة، وإن كان 

الثلث حلف مرتني... وإن كان كله حلف ستّ مرات...». 
وهـو وإن اختص بالقسـامة يف اجلوارح، إال أن التعدي للقسـامة يف 
النفس قريب جداً، ألهنا ذكرت يف احلديث يف مساق واحد، فيقرب كشفه 
عن أن معيار القسامة ومالكها يف اجلميع هو عدد األيامن، ال عدد احلالفني.

وفيه ـ بعد تسـليم ذلـك ـ: أن الظاهر كون التفسـري املذكور خارجاً 
من احلديث، قد أحلقه به بعض رجال السـند. واسـتظهر يف اجلواهر وغريه 
أنـه مـن الكلينـي. وإن كان هو ال يناسـب ذكر الشـيخ لـه يف التهذيب مع 
روايته للحديث من غري طريق الكليني. إال أن يكون قد أخذه من الكليني 
استحساناً له. وكيف كان فمن القريب خروج التفسري املذكور عن احلديث، 

الختالف أسلوبه عنه.
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بـل الينبغي التأمل يف ذلـك بعد مالحظة أن الكليني(١) والشـيخ يف 
موضـع من التهذيـب(٢) وإن ذكرا هذه الفقرة عند ذكـر قطعة من احلديث 
تتعلق بالقسامة، إال أن الصدوق والشيخ قد ذكرا احلديث بتاممه يف الفقيه(٣) 

وموضع آخر من التهذيب(٤) خالياً عنها.
نعم،  رصح يف احلديث بعد ذلك ـ بفاصل كثريـ باالكتفاء بمضاعفة 

اليمني يف ذهاب برص العني أو نقصه، ثم أحلق به السمع(٥).
لكـن يتعني االقتصار عىل مـورده، وهو حتديد النقـص احلاصل من 
اجلنايـة بعـد فرض حتققهـا من اجلـاين واملفروغية عن ذلـك، دون ما نحن 
فيه من الشـك يف أصل قيام املدعى عليه باجلناية، فضالً عن التعدي لسائر 
مـوارد القسـامة، حتى النفس، خصوصـاً مع دعو اجلنايـة العمدية التي 

فيها القصاص.
 Kقال: كان أيب» :Aرابعها: صحيح مسعدة بن زياد عن جعفر
إذا مل يقـم القـوم املدعون البينة عـىل قتل قتيلهم، ومل يقسـموا بأن املتهمني 
 ، قتلوه، حلّف املتهمني بالقتل مخسـني يميناً باهللا ما قتلناه وال علمنا له قاتالً
ثم يؤدي الدية إىل أولياء القتيل. ذلك إذا قتل يف حيّ واحد، فأما إذا قتل يف 

(١) الكايف ج:٧ ص:٣٦٢.
(٢) التهذيب ج:١٠ ص:١٦٩.

(٣) الفقيه ج:٤ ص:٥٤.
(٤) التهذيب ج:١٠ ص:٢٩٥.

(٥) الفقيه ج:٤ ص:٥٦، والتهذيب ج:١٠ ص:٢٩٧، ورو الفقرة املذكورة يف الوسائل ج:١٩ باب:١٢ 
من أبواب ديات املنافع حديث:١.



عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إىل أوليائه من بيت املال»(١). 
ومقتىض إطالقه االكتفاء بخمسـني يميناً، ولو بمضاعفة اليمني عىل 

. أقل من مخسني رجالً
: أنـه وارد يف يمني املدعى عليهـم، لدفع الدية عنهم، ال  وفيـه.. أوالً
يف يمـني املدعني إلثبـات قيام املدعى عليهـم باجلناية من أجل اسـتحقاق 
القصـاص أو الديـة عليهـم، الـذي هو حمـل الـكالم. والتخفيـف يف نفي 
الدعو املطابق لألصل ال يستلزم التخفيف يف إثبات الدعو عىل خالف 

األصل، خصوصاً دعو القتل وما تستلزمه من قسوة العقوبة.
: أنـه كام أطلـق يف الصحيح املذكـور االكتفاء بخمسـني يميناً  وثانيـاً
مـن املدعـى عليهم رصح يف نصوص أخر بتفسـري قسـامة املدعـى عليهم 
، كام تقدم يف صحيح بريـد. ونحوه قولهA يف معترب أيب  بخمسـني رجالً
بصري: «وإن مل يقسـموا فـإن عىل املدعى عليهم أن حيلف منهم مخسـون ما 

 .(٢)«... قتلنا وال علمنا له قاتالً
وقريب منه قولهA يف خرب عيل بن الفضل: «إذا وجد رجل مقتول 
، فإن أبوا أن حيلفوا  يف قبيلـة قـوم حلفوا مجيعاً ما قتلوه وال يعلمون له قاتالً

أغرموا الدية...»(٣).
والظاهـر أن تنزيل إطالق صحيح مسـعدة عـىل النصوص املذكورة 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٩ من أبواب دعو القتل وما يثبت به حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج: ١٩ باب:١٠ من أبواب دعو القتل وما يثبت به حديث:٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٩ من أبواب دعو القتل وما يثبت به حديث:٥.
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بحمل اخلمسني يميناً عىل ما يكون من مخسني رجالً أقرب عرفاً من تنزيل 
تلك النصوص عىل صحيح مسعدة بإلغاء خصوصية عدد احلالفني، فيتعني 
يف مقـام اجلمـع بـني النصـوص. وال أقل مـن التوقف والرجـوع لألصل 

املقتيض لعدم االكتفاء بتضعيف اليمني.
ومـن ثـم ال جمـال للعمل بإطالق صحيح مسـعدة يف مـوردهـ  وهو 

قسامة املدعى عليهم ـ فضالً عن التعدي منه لقسامة املدعني.
هذا وبعض مشاخيناP يف مباين تكملة املنهاج بعد أن استشكل يف 
االكتفـاء بمضاعفة اليمـني، قال: «نعم يؤكد ذلك ما ورد يف غري واحد من 
الروايات من أن القسـامة إنـام جعلت احتياطاً للناس، لئال يغتال الفاسـق 
رجالً فيقتله، حيث ال يراه أحد، فإذا كانت علة جعل القسامة ذلك فكيف 
؟ فإنه أمـر ال يتحقق إال نادراً  يمكـن تعليق القود عىل حلف مخسـني رجالً

فكيف يمكن أن يكون ذلك موجباً خلوف الفاسق من االغتيال؟!».
ويشـكل: بأنـه بعـد أن كانت شـهادة القسـامة عن حـدس للقرائن 
املحيطـة باجلناية، فكام يمكن حصول القناعة منهـا للقليل يمكن حصوهلا 
للكثري، وهو كافٍ يف خوف الفاسق بنحو يمنعه من القيام باجلناية حتفظاً عىل 
نفسـه. وإال فليس اهتامم الشـارع األقدس بالتحفظ من وقوع اجلناية بنحو 
يكشـف عن قلـة اهتاممه باملتهم هبـا، بحيث حيرز اكتفـاؤه يف ثبوت التهمة 
عليـه بتضعيف اليمني، مع ظهور النصوص يف خالف ذلك، خصوصاً إذا 

كانت اجلناية موجبة للقصاص وهدر الدم.



فلم يبق يف املقام إال اإلمجاع املدعى يف اخلالف عىل االكتفاء بخمسني 
يمينـاً من ويل الدم، وما يف الغنية من اإلمجاع عىل القسـامة بالتفصيل الذي 
ذكـره األصحاب، املؤيدان بذكر غري واحد لذلك بنحو يظهر يف املفروغية 
عنه، كام يناسـبه التفسـري املتقـدم حلديث قضايا أمـري املؤمننيA، وعدم 

ظهور اخلالف منهم يف ذلك.
ومن ثم مل يسـتبعد بعض مشـاخيناP يف مباين تكملة املنهاج حتقق 
عه يف التعويل  اإلمجـاع احلجة، مع ما هو املعلوم من سـليقته من عـدم ترسّ

عىل اإلمجاع وتشكيكه يف حصوله بنحو ينهض باحلجية.
لكن يصعب الركون إليه يف مثل هذه املسـألة التي هي ليسـت مورداً 
لالبتـالء يف عصـور األئمةG وما قارهبـا، وليس الكالم فيهـا إال علمياً 
، حيـث اليبعد ابتناؤه عـىل االجتهاد منهـم، وختيـل أن اعتبار تعدد  حمضـاً
احلالفـني مـن أجـل تعـدد اليمني، والسـيام مع ثبوتـه يف اجلملـة يف بعض 

.Aاملوارد، كامتقدم يف حديث قضايا أمري املؤمنني
ومـن ثـم يشـكل اخلروج عـن ظهور نصوص القسـامة عـىل كثرهتا 
يف اعتبـار تعـدد احلالفني من دون إشـارة يف يشء منهـا لالكتفاء بتضعيف 

اليمني.
الرابـع: ذكـر األصحـاب رضـوان اهللا عليهـم أن القسـامة ختتـص 
باللوث، وهو ما إذا كان هناك أمارة عىل القتل يف شخص خاص أو مجاعة 
معينة، كوجود القتيل يف حيّ خاص حيث يناسب ذلك كون القاتل منهم، 
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أو وجود شـخص عند القتيل ملطخ بالدم، أو حامل لسـالح ملطخ به، أو 
نحو ذلك.

قـال يف اجلواهـر: «ال ريب يف اعتبـاره عندنا فيها، مـن غري فرق بني 
النفس واألعضاء، وإن حكي عن الشيخ يف املبسوط عدم اعتباره يف الثاين، 
لكـن مل نتحققه... بل عن الرسائر: أن عليه يف النفس إمجاع املسـلمني، ويف 
األعضاء إمجاعنا... ويف الغنية: والقسـامة ال تكون إال مع التهمة بأمارات 

ظاهرة. يدل عىل ذلك إمجاع الطائفة...».
وال خيفى أن ذلك وإن كان مناسباً ملورد ترشيع القسامة يف نصوصها 
املتقدمـة، كصحيـح بريد، وصحيـح زرارة ومعترب أيب بصري املشـار إليهام، 

وغريها.
إال أنـه ال يكفـي يف التقييد بعد إطالق بعـض نصوصها، كموثق أيب 

بصري املتقدم وغريه من ما يأيت الكالم فيه.
وقد اسـتدل بعض مشـاخيناP يف مباين تكملة املنهـاج عىل اعتبار 

اللوث بوجهني:
األول: مـا تضمنـه غري واحـد من نصـوص القسـامة ـ ومنها موثق 
زرارة ومعترب ابن سنان املتقدمانـ  من تعليل ترشيع القسامة بحجز الفاجر 
واملعـروف بالـرش املتهم عن القتل، حيث يدل ذلـك عىل عدم ترشيعها إال 

، وهو معنى اللوث. مع كون املتهم فاسقاً معروفاً بالرشّ
: أنـه كام ورد التعليل بذلـك ورد التعليل بأنه لوال ذلك  وفيـه.. أوالً



لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم مل يكن يشء، كام يف صحيحي احللبي وعبداهللا
ابن سنان(١). وال تنايف بني التعليلني، بنحو يقتيض محل الثاين عىل األول.

: أن جمرد كون الرجل فاجراً معروفاً بالرشّ ال يكفي يف اللوث،  وثانياً
بل البد فيه من أمارة عىل تورطه باجلريمة، مثل ما سبق.

: أن التعليل بمنع الفاجر املعـروف بالرش عن القتل ال يقتيض  وثالثـاً
اختصاص ترشيعها به أو بام يشبهه، نظري ما لو قيل: إنام جعلت البينة حجة 
ليخفي الفاسـق فسـقه، فإنه ال يقتيض اختصاص حجية البينة بالفاسق، أو 

باملحرمات.
الثـاين: مـا تضمنه غري واحد من النصـوصـ  ومنها ما تقدمـ  من أن 
القسـامة إنام جعلت لالحتياط عىل النـاس. إذ ال احتياط مع عمومها لغري 
صورة اللوث، حيث يمكن للفاسـق الفاجر أن يدعي القتل عىل شـخص 

. من دون لوث، ثم يأيت بالقسامة، فيذهب دم املسلم هدراً
وفيه: أنه ال يسهل حتصيل القسامة الكاذبة. ولو فرض حتصيلها فهي 

كام توجب هدر الدم ظلامً بدون لوث توجب هدره ظلامً مع اللوث.
هذا كله مع أن النصوص املشتملة عىل التعليلني املذكورين وغريمها 
ظاهرة يف بيـان الفائدة واحلكمة، ال العلة التي يدور احلكم مدارها وجوداً 

وعدماً لتنهض بتقييد اإلطالق.
ولعل األوىل االستدالل عىل اعتبار اللوث يف القسامة بقولهA يف 

(١) وسائل الشيعةج:١٩ باب:٩ من أبواب دعويالقتل ومايثبت به حديث:٢،٨. 
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ذيل صحيح مسعدة بن زياد املتقدم بعد ذكر القسامة: «ذلك إذا قتل يف حيّ 
واحد. فأما إذا قتل يف عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إىل أوليائه من بيت 
املـال». لقرب كون التقييد املذكور بلحـاظ أن القتل يف حيّ واحد موجب 
للظن بأن القاتل منهم، فترشع القسامة، وال تدفع دية القتيل من بيت املال 
إال حـني تتعذر القسـامة ويربأ املتهمون بالقتل منـه بيمينهم، بخالف ما لو 
كان القتل يف عسـكر أو سوق، حيث ال منشأ غالباً الهتام مجاعة خاصة به، 
ولـو فرض اهتام ويل الدم لشـخص خـاص أو مجاعة خاصة بـه كان خالياً 
عـن األمـارة واللوث، فال تـرشع معه القسـامة، بل تؤد الديـة من بيت

. املال رأساً
ومثلـه يف ذلك قولـهA يف معترب أيب بصري: «إن اهللا عزوجل حكم 
يف الدماء ما مل حيكم يف يشء من حقوق الناس، لتعظيمه الدماء. لو أن رجالً 
ادعـى عىل رجل عـرشة آالف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر مل يكن اليمني 
عـىل املدعي، وكانت اليمني عىل املدعى عليه. فإذا ادعى الرجل عىل القوم 
أهنـم قتلوا كانـت اليمني ملدعي الـدم قِبل املدعى عليهـم، فعىل املدعي أن 
جييء بخمسـني حيلفون... وإن كان بأرض فـالة أديت ديته من بيت املال، 

فإن أمري املؤمننيA كان يقول: ال يبطل دم امرئ مسلم»(١). 
لظهـور ذيله يف عدم رشعية القسـامة يف قتيل الفالة لو اهتم ويل الدم 
شخصاً أو مجاعة بقتله، وأن ما يف صدره من أن احلكم يف الدماء بغري احلكم 

يف األموال ال يشمله. والظاهر أن منشأ ذلك عدم اللوث.
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٠ من أبواب دعو القتل وما يثبت به حديث:٥.  



عىل أن ثبوت اإلطالق لدليل القسـامة بنحو يشـمل عدم اللوث ال 
خيلو عن إشكال

أما معترب أيب بصري هذا فظاهر بعد استثناء قتيل الفالة.
: «إن اهللا عزوجل حكم يف الدماء ما  وبعبـارة أخر: قولهA أوالً
مل حيكـم يف يشء مـن حقوق الناس» إنام يقتيض اختـالف حكم الدماء عن 
غريهـا مـن احلقوق، وأن البينـة فيها عىل املدعي يف اجلملـة، يف مقابل عدم 
ثبوهتـا عليه كليـة يف بقية احلقوق، ألن نقيض السـلب الكيل هو الثبوت يف 

 . اجلملة، ال مطلقاً
وقولهA بعد ذلك: «فإذا ادعى الرجل عىل القوم أهنم قتلوا كانت 
اليمـني ملدعي الدم...» وإن كان له إطالق يشـمل صورة عدم اللوث، إال 

أن استثناء قتيل الفالة يف ذيله مانع من اإلطالق املذكور.
وكـذا قولـهA يف صحيح بريـد املتقدم: «احلقوق كلهـا البينة عىل 
املدعي واليمني عىل املدعى عليه، إال يف الدم خاصة، فإن رسول اهللا8 

بينام هو بخيرب إذ فقدت األنصار...»
فإن استثناء الدم إنام يقتيض كونه عىل خالف احلقوق يف جعل اليمني 
عىل املدعي يف اجلملة، ال مطلقاً، ألن االستثناء من السلب الكيل إنام يقتيض 
. والسيام مع تعقيب االستثناء املذكور ورشحه  اإلجياب يف اجلملة ال مطلقاً

بقضية خيرب التي هي يف مورد اللوث.
فلـم يبـق إال قولهA يف موثـق أيب بصري املتقـدم: «إن اهللا حكم يف 

اختصاص القسامة باللوث........................................................................ ١٠٧
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دمائكـم بغري ما حكم يف أموالكم، حكم يف أموالكم أن البينة عىل املدعي، 
واليمـني عـىل املدعى عليه، وحكـم يف دمائكم أن البينة عـىل املدعى عليه، 
واليمني عىل من ادعى، لئال يبطل دم امرئ مسـلم»(١). فإن مقتىض إطالقه 

قبول يمني املدعي يف الدماء مطلقاً ولو مع عدم اللوث.
إال أنه حيث ال إشكال يف قبول بينة املدعي يف الدم وتكليف املدعى 
عليه باليمني مع عدمها، يتعني محل الكالم املذكور عىل ترشيع قبول اليمني 
مـن املدعي يف اجلملة يف مقابل السـلب الـكيل يف األموال، نظري ما تقدم يف 
احلديثني السابقني، أو إمجاله من هذه اجلهة، فال ينهض بإطالق قبول يمني 

املدعي مع عدم اللوث.
والسـيام مع كـون اليمني الذي يكلف به املدعـي يف الدم غري اليمني 
الـذي يكلـف به املدعى عليه يف األموال، لالكتفـاء يف الثاين بيمينه من غري 
 Aتغليظ واعتبار قسـامة اخلمسـني يف األول. حيث يناسـب ذلك كونه
يف مقـام اإلشـارة بكالمه هـذا إىل أمر معهـود، من دون أن يكـون إطالقه

وارداً لبيانه.
ومن ثمّ يصعب جداً حتصيل إطالق يقيض بترشيع القسامة مع عدم 

اللوث، ليحتاج للخروج عنه لدليل
وإن كان الظاهـر وفاء ما سـبق يف صحيح مسـعدة ومعترب أيب بصري 
بذلـك، كام تقـدم. خصوصاً مـع اعتضادمها بام تضمنتـه النصوص من أن 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٩ من أبواب دعو القتل وما يثبت به حديث:٣. 



أصل ترشيع القسـامة يف قضية قتل األنصاري بخيرب، وأن السنة إنام جرت 
. هبا يف تلك الواقعة، وهي من موارد اللوث قطعاً

ولعلـه لـذا كان املفـروغ عنه بـني األصحاب بـل املسـلمني عموماً 
اختصاصهـا باللوث، حيث يقرب جداً ابتناء ذلك منهم عىل فهمهم له من 

مساق أدلة ترشيعها.
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ج: ال جمـال للقرعة يف املقام. لورود نصوصها يف موارد خاصة ليس 
منها املقام. 

نعم،  يف معترب حممد بن حكيم: «سـألت أبا احلسـنA عن يشء، 
فقال يل: كل جمهول ففيه القرعة. قلت له: إن القرعة ختطئ وتصيب، قال: 

كل ما حكم اهللا به فليس بمخطئ»(١).
لكـن عمومـه لكل جمهـول مسـتلزم لكثـرة التخصيص فيـه، حيث 
يلـزم اخلـروج عنه يف مجيع موارد األصول الرشعيـة، ألهنا أخص منه، ويف 
الشـبهات احلكمية من مـوارد األصول العقلية، للتسـامل عىل عدم الرجوع 

إليها يف الشبهات احلكمية.
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٣ من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعو حديث:١١. 

الكالم يف جواز رجوع القايض للقرعة............................................................. ١٠٩
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ويف كثـري مـن مـوارد االشـتباه األخر، كاشـتباه درهـم الودعي بني 
شـخصني، ومـرياث الغرقى واملهدوم عليهم، واخلنثى املشـكل، واشـتباه 
القبلة، والثوبني، واإلنائني املشتبهني، واشتباه القتيل بني أهل احلي والقرية، 
وغـري ذلك مما فيه الدليل اخلاص عىل عدم الرجوع للقرعة. وذلك يوجب 

جريان حكم اإلمجال عىل العموم املذكور. 
ولـذا مل يكن بناء األصحـاب عىل الرجوع للقرعة مـن أجل العموم 

املذكور، بل البد من دليل خاص فيه. 
وقـد أطلنا الكالم يف أدلة القرعة يف مباحث العلم اإلمجايل من كتابنا 

املحكم يف أصول الفقه(١). فراجع.
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ج: اليبعـد توزيـع الدية عليهم، كام يسـتفاد من النصـوص الكثرية 
املتضمنة ضامن القبيلة أو أهل القرية أو الدار القتيل الذي يوجد فيها، التي 

يأيت بعضها يف جواب السؤال اخلامس والثالثني. 
وكـذا نصوص القسـامة اآلتية يف جواب السـؤال املذكور واملتقدمة 
قريباً يف جواب السـؤال التاسـع والعرشين. وهـي وإن وردت لبيان كيفية 
ثبـوت اجلناية عليهـم ظاهراً، وهو غـري ما نحن فيه من فـرض الفراغ عن 
ثبوهتا عليهـم، إال أن ظاهرها املفروغية عن ضامهنم بمجموعهم يف فرض 

(١) املحكم يف أصول الفقه ج:٤ ص: ٢٢٦.



حتقق اجلناية منهم من دون تعيني القاتل.
 ومـن ثم الهيم معارضتهـا بام يظهر منه عدم ثبـوت اجلناية عليهم ـ 
كالنصـوص اآلتية يف حكم القتيـل يف القرية ونحوه ـ ألنه وإن عارضها يف 
ثبـوت اجلنايـة عليهم ظاهراً إال أنه ال ينافيهـا يف املفروغية عن ثبوت الدية 

عليهم لو فرض قيام بعضهم باجلناية من دون تعيني. 
ومن هنا تنهض النصوص بمجموعها  بإثبات ما ذكرنا.
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ج: ليسـت هي حجـة رشعاً إذا مل توجـب العلم، لعـدم الدليل عىل 
حجيتها.

ودعـو: أنه يكفي يف حجيتها عموم السـرية االرتكازية عىل حجية 
قول أهل اخلربة.

: بأن املتيقن من موارد الرجوع هلم األمور احلدسـية  مدفوعـة.. أوالً
نوعـاً، التـي ال مـرسح فيها للحـسّ غالبـاً، دون املقام، حيـث يتيرس كثرياً 

. الوصول للواقع باحلسّ

الكالم يف حجية التقارير احلديثة................................................................... ١١١
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: بأنه يكفي يف الردع عن السرية يف املقام ـ لو متت ـ النصوص،  وثانياً
كصحيـح هشـام بـن احلكـم عـن أيب عبـداهللاA: «قـال: قـال رسـول 
اهللا8: إنام أقيض بينكم بالبينات واأليامن...»(١)، وغريه مما هو ظاهر 

يف انحصار طرق القضاء واحلكم بالبينة واليمني.
أما إذا أوجبت العلم لشـخص احلاكم فله احلكم بموجبها، بناء عىل 
مـا هو املشـهور من جواز حكـم احلاكم بعلمه. ولكن سـبق منا يف جواب 

السؤال العارش املنع من ذلك.
غايـة األمـر أهنـا حينئذٍ توجـب اللوث الـذي هو عبـارة عن وجود 
األمارة املوجبة لالهتام بالقتل، فترشع فيه القسـامة، التي سـبق الكالم فيها 

يف جواب السؤال التاسع والعرشين.
ـم عىل حصول  نعم،  الريب يف توقف جواز االسـتناد إليها يف القسَ

م، بدون علم. العلم منها، حلرمة اإلخبار، فضالً عن القسَ
. وال يكفي التهمة  بـل ال يبعد توقف إقامة الدعو عىل ذلـك أيضاً
احلاصلة من األمارات املذكورة إذا مل تبلغ مرتبة العلم من أجل طلب يمني 
 ،النفي من املتهمني. لظهور أدلة القسامة نفياً وإثباتاً يف ترتبها عىل الدعو

الظاهرة يف اإلخبار املبني عىل اجلزم، الذي الجيوز من دون علم.
 �J<0!��� J<%
2 >&_ �R+ �\A P;�? �N� ..-

"��%�
� �1�#� �O1�#� �* 1�

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٢ من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعو حديث:١.



. ولو تمّ االسـتدالل عليها  ج: لو كانت حجة لكانت دليالً مسـتقالً
بالسرية عىل الرجوع ألهل اخلربة  لكان الرشط فيها أموراً ثالثة..
األول: كون املخرب من أهل اخلربة واملعرفة، كام هو ظاهر. 

الثـاين: أن يكـون إخبـاره بنحو اجلـزم. وال يكفي ظنـه احلاصل من 
املقدمـات املذكورة، لعدم الدليل عىل حجية ظنه املذكور. والرجوع إليه يف 
بعض املوارد عند تعذر العلم إنام يكون من أجل االحتياط بعد تعذر العلم 
يف مـوارد االهتـامم بتحصيـل الواقع، كام يف بـاب التداوي. بـل قد يكتفى 
باالحتـامل احتياطـاً للواقع. وال جمال لذلك يف القضـاء، لعدم االهتامم فيه 

بإصابة الواقع، بل بمتابعة الطرق الرشعية.
الثالث: وثاقة املخرب، كام هو مقتىض السرية يف الرجوع ألهل اخلربة. 
وال وجـه العتبار رشوط البينـة فيه بعد خروجه عنهـا. الختصاص البينة 

. باخلرب احليسّ
هذا وحيث سبق املنع من حجيتها، وأهنا تنفع مع حصول العلم منها 
للحاكـم ـ بنـاء عىل جواز حكمه بعلمـه ـ أو لويلّ الدم من أجل القسـامة، 
فال ضابط ملوارد حصول العلم منها، بل هي ختتلف باختالف األشخاص 

واألحوال.

الكالم يف حجية التقارير احلديثة................................................................... ١١٣



.................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء ١١٤

 �%�<�'�� �3���#
�  7�&A �* ��� gB�

 �!
� /�4�!��	
� C��!�� �
� �����
��

 �b�?�+)  ��E�45
�  �T�R�M��  >�&_

 �b&�_ �/  ̀P%�'�? ��C  ̀�7��%+

 (...�_%�	? ��&' ��3��O �����!']�

 �R�� �2��!�']� �%;�&�� �4�� * ��1

 J�4�!��� i��,� ��R�� x�1 "/���K�


"4%�p!�
 i�,� �R�� x�1 "7&5�


ج: ليسـت األمـور املذكـورة حجـة مـع عدم حصـول العلـم منها، 
الحتـامل التدليـس، أو التزويـر، أو اخلطـأ، أو غريهـا. لعـدم الدليـل عىل 

. حجيتها حينئذٍ
وأمـا مع حصول العلم منهـا، فإن كان علامً شـخصياً للحاكم مبتنياً 
عىل احلدس، لقرائن خفيّة. فجواز احلكم فيه يبتني عىل جواز حكم احلاكم 

بعلمه، الذي سبق يف جواب السؤال العارش اإلشكال فيه، بل املنع منه.
، بحيث  وإن كان موجبـاً للعلـم نوعـاً، لكونه عرفـاً ملحقاً باحلـسّ
يصدق عرفاً أن الطرف شـهد أو أقرّ أو نحومها فال إشكال يف جواز احلكم 
بـه. كام يكفي يف ذلـك إقرار اخلصم بأن ذلك كالمه أو إقراره، ألن مقتىض 
اإلقـرار املذكـور مرشوعيـة حكـم احلاكم عـىل طبقه، وحيـث كان احلكم 

، كان ملزماً به. املذكور عىل خالف مصلحة اخلصم املقرّ
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ج: نعم يمكنه ذلك. إلطالق أدلة وجوب القطع بنحو يشـمل هذه 
احلالـة. وال دليـل عىل املنـع ولزوم اإليـالم، إلمكان كون غرض الشـارع 

. األقدس من القطع التنكيل دون اإليالم، وإن حصل معه غالباً
ل نفقات املخدر  نعم،  ال جيب عىل الطبيب االستجابة، فضالً عن حتمّ
عىل حسـابه، أو عىل حساب بيت املال. لعدم الدليل عىل ذلك بعد استلزام 
القطـع نوعاً لإليـالم، بنحو ال جمال حلمل دليله عـىل خصوص ما ال إيالم 

فيه، واألصل الرباءة.
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ج: نعـم يمكنـه ذلـك، عىل نحـو ما تقدم يف السـؤال السـابق جواباً 
. وال فرق بني قصاص الطرف والنفس، لعدم الفرق بينهام يف األدلة. ودليالً
نعم،  ال جمال لذلك يف الرجم، لظهور بعض النصوص يف ابتنائه عىل 
اإلحساس بأمل العذاب، كام يناسبه ما يف غري واحد من النصوص من األمر 

١١٥ ................................................................ جيوز اجلاين ختدير نفسه تقليالً لألمل
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برميه بأحجار صغار(١). 
بـل يف صحيـح صفـوان عـن رجـل عـن أيب بصـري وغريه عـن أيب
عبـداهللاA: «قلـت لـه: املرجوم يفرّ مـن احلفرية فيطلب؟ قـال: ال، وال 
يعـرض لـه، إن كان أصابه حجر واحد مل يطلـب، فإن هرب قبل أن تصيبه 

، حتى يصيبه أمل العذاب»(٢).  احلجارة ردّ
ويف صحيحه اآلخر عن غري واحد عن أيب بصري عنهA: «إن كان 

.(٣)« أصابه أمل احلجارة فال يرد، وإن مل يكن أصابه أمل احلجارة ردّ
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ج: أمـا بالنظر للواقع األويل فالثابت مع العمد القصاص من القاتل 
أو التصالــح بالديـة أو بغريهـا، ومع شـبه العمد تثبت الديـة عىل القاتل، 
ومـع اخلطأ املحض تثبت الدية عىل القاتل أيضاً، لكن تقوم هبا عنه العاقلة 

 .Mـ وهي عشريته ـ عىل تفصيل مذكور يف كتب الفقهاء
وأمـا بالنظر ملقام العمل مع فرض اجلهل بالقاتل فيأيت الكالم فيه يف 

جواب الفقرة(ب).

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٤ من أبواب حد الزنى حديث:١، ٣.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٥ من أبواب حد الزنى حديث:٣، ٥.
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ج:  الشـخص املذكـور تـارة: ال حيـرز ـ ولو باألصـل ـ كونه ممن ال 
وارث له وأخر:  حيرز أنه كذلك.

أمـا يف الصورة األوىل ـ التي هي الغالب ـ فال أثر لثبوت الدية واقعاً 
بعد عدم الويلّ املطالب بالدم، لفرض عدم معرفة املقتول، من دون فرق بني 
املـوارد التي حيكـم فيها بأن الدية عىل شـخص أو مجاعة خمصوصة ـ كام يف 

موارد التهمة واللوث ـ واملوارد التي حيكم فيها بأن الدية عىل بيت املال.
أما يف املوارد التي حيكم فيها بأن الدية عىل شـخص خاص أو مجاعة 
خمصوصة فألن احلكم املذكور فرع وجود ويلّ يطالب بالدم، ويدعي القتل 
عىل شـخص أو مجاعة، أو يتهمهم هبا، وليس من وظيفة احلاكم يف حقوق 
النـاس إقامـة الدعو بدالً عن املسـتحق مع اجلهل به وعـدم مطالبته، بل 

تنحرص وظيفته يف سامع دعو املدعي والنظر فيها بعد صدورها منه.
وأمـا يف املوارد التي تكون فيها الديـة عىل بيت املال فألن املتيقن من 
ل بيت املال للدية هو أداؤها للويل املطالب هبا بعد تعذر وصوله للقاتل  حتمّ
وأخذه الدية منه، دون ما نحن فيه من فرض اجلهل بالويل وعدم مطالبته.

بل هـو الظاهر من صحيح عبداهللا بن سـنان وعبداهللا بن بكري مجيعاً 
عن أيب عبداهللاA: «قـال: قىض أمري املؤمننيA يف رجل وجد مقتوالً 
ال يدر من قتله. قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا من بيت 
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مال املسلمني، واليبطل دم امرئ مسلم، ألن مرياثه لإلمام، فكذلك تكون 
ديته عىل اإلمام...»(١).

ل اإلمـام ديته مطلقـاً فالجيب عليـه وال عىل  عـىل أنـه لو فـرض حتمّ
احلاكم الرشعيـ  املفروض قيامه مقامهـ  أداؤها مع فرض اجلهل بمستحقها 

وتعذر إيصاهلا إليه.
ودعو: أن الالزم حينئذٍ التصدق هبا عنه، كام هو احلال يف كل مال 

جمهول املالك.
: بأن أدلة جمهول املالـك ال تتضمن وجوب التصدق  مدفوعـة: أوالً
بـه، بـل جمـرد جـوازه ختلصـاً من تبعـة حفـظ املـال ورعايتـه، مـع جواز

حفظه له.
: بـأن أدلة التصـدق خمتصة باألمـوال اخلارجيـة العينية، دون  وثانيـاً
الديـون واألمـوال الذميـة. ولذا اخرتنـا االكتفاء فيهـا بنية الوفـاء والعزم 
عليه عند القدرة عىل صاحبها. للنصوص الواردة يف الدين الذي ال يعرف 
صاحبـه، كموثـق زرارة أو صحيحه: «سـألت أبا جعفـرA عن الرجل 
يـن وال يقدر عىل صاحبه، وال عـىل ويل له، وال يدري بأي  يكـون عليه الدَّ
أرض هو؟ قالA: ال جناح عليه بعد أن يعلم اهللا منه أن نيته األداء»(٢). 

وغريه.

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٦ من أبواب دعو القتل حديث:١. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢٢ من أبواب الدين والقرض حديث:١.



: بأنه لـو فرض وجوب التصدق بالديـن املجهول املالك فهو  وثالثـاً
خمتـص باملديـن احلقيقي الذي تنشـغل ذمتـه باملالـ  كالقاتـل يف املقام لو مل 
يعـرِف ويل املقتـول ـ دون اإلمـام الذي يكلـف بأداء الدين مـن بيت املال 
ـ بـدالً عـن القاتـلـ  من دون أن تنشـغل ذمته بـيشء، ومل يثبت يف حقه إال 

وجوب أداء الدية للويل، واملفروض تعذره بسبب اجلهل به.
وأمـا يف الصـورة الثانيةـ  وهي صورة إحـراز أن امليت ال وارث لهـ  
فوليـه اإلمـام، وإذا تمّ قيـام احلاكم الرشعي مقامه يف ذلـك كان له املطالبة 

بالدم.
وحينئذٍ إن علم احلاكم بقيام شـخص خاص به يعرفه بشخصه أو يف 
ضمن مجاعة حمصورين ـ كقبيلة خاصة أو أهل قرية خاصة ـ كان له احلكم 
عليـه بأنـه القاتل، بناء عىل جـواز حكم احلاكم بعلمـه. وال يمنع من ذلك 
كونه هو احلاكم واخلصم بعد اختالف اجلهة. ألنه ليس هو ويل الدم اخلصم 

للقاتل، بل وليه اإلمام، وهو وكيل عنه، فيطالب عنه، ال عن نفسه.
أما بناء عىل ماسـبق مناـ  يف جواب السـؤال العارشـ   من عدم جواز 
حكم احلاكم بعلمـه فله إقامة الدعو عليه بدالً عن اإلمامA. وحينئذٍ 
يكفيه يف احلكم عليه أن يأيت بالقسامة إن تيرست له. وإن مل تتيرس له فله أن 
، فان امتنعوا  يكلفه أو يكلفهم قسامة مخسني رجالً ما قتلنا وال علمنا له قاتالً
أدوا الديـة، وإن حلفوا مل جتب عليهم الديـة من أجل التهمة املذكورة. كل 
ذلك لنصوص القسـامة التي تقدم الكالم فيها يف جواب السـؤال التاسـع 
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والعرشين، ويأيت بعض الكالم فيها.
وكذا احلال لو مل يتهم احلاكم شخصاً أو مجاعة خمصوصني أو مل يعلم 

بقيامهم بالقتل، حيث ال يكون هناك مدعى عليه يطالب بالدية.
وحينئـذٍ الريـب يف ثبوت الدية يف بيت املـال إذا وجد القتيل يف فالة 
من األرض أو قتل بني مجاعة غري حمصورين، كالسـوق، والعسكر، واملدن 

 . الكبرية. للنصوص املتقدم بعضها هناك أيضاً
وعليـه ال موضوع للضـامن، ألن الدية ترجع لإلمـام، ولبيت املال، 

بعد فرض إحراز أن القتيل ال وارث له.
أمـا إذا وجد يف مجاعة حمصوريـن ـ كحيّ خاص، أو قرية خاصة، أو 
قبيلة خاصة ـ فاألمر ال خيلو عن إشـكال، الضطراب النصوص، ككلامت 

بعض األصحاب.
حيـث تضمنـت مجلة من النصوص أن الدية جتـب عليهم ما مل يثبت 

عدم قتلهم له. 
ففـي معترب أيب بصري عن أيب عبـداهللاA فيمن يدعي عىل قوم أهنم 
قتلـوا بعد أن ذكرA أن عىل املدعي القسـامة عىل أهنم قتلوا، فإن مل يأتوا 
 :Aقال . هبـا فإن عىل املتهمني القسـامة أهنم مل يقتلـوا ومل يعلموا له قاتالً
«فـإن فعلـوا أد أهل القرية الذين وجد فيهم. وإن كان بأرض فالة أديت 

ديته من بيت املال»(١).
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٠ من أبواب دعو القتل وما يثبت به حديث:٥.



ويف صحيـح احللبـي وموثق سـامعة عنهA: «سـألته عـن الرجل 
يوجد قتيالً يف القرية أو بني قريتني. قال: يقاس ما بينهام، فأهيام كانت أقرب 

ضمنت»(١) .
ويف صحيـح حممـد بن قيس: «سـمعت أبا جعفـرA يقول: قىض 
أمري املؤمننيA يف رجل قتل يف قرية أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك 
القريـة إن مل توجد بينة عىل أهل تلك القرية أهنم ما قتلوه»(٢). وقريب منها 

غريها.
ومن ثم ذهب بعض مشـاخيناP إىل تضمـني القرية، وجعل ذلك 

أمراً يف مقابل القسامة.
لكـن يف مجلة مـن النصوص أهنـم اليضمنون إذا مل يثبـت قتلهم له. 
ففي صحيح مسـعدة بن زيـاد عن جعفرA: «قـال: كان أيبK إذا مل 
يقـم املدعـون البينة عىل قتل قتيلهم ومل يقسـموا بأن املتهمـني قتلوه حلّف 
، ثم يؤدي  املتهمـني بالقتل مخسـني يمينـاً باهللا ما قتلنـاه وال علمنا له قاتـالً
الديـة إىل أولياء القتيل. ذلك إذا قتل يف حي واحد، فأما إذا قتل يف عسـكر 
أو سـوق أو مدينة فديتـه تدفع إىل أوليائه من بيت املـال»(٣)، حيث تضمن 
أداءهA للديـة يف فرض كـون القتيل يف حيّ خاص بعد اليمني عىل عدم 

قتلهم له وعدم علمهم بقاتله.
هـذا بناء عىل أن الصحيح: «ثم يؤدي» بالبناء للفاعل، كام يف الطبعة 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٨ من أبواب دعو القتل وما يثبت به حديث:٤، ٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٩ من أبواب دعو القتل ومايثبت به حديث:٦.
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احلديثـة للوسـائل. أما بنـاء عىل أنه «ثم يـؤد» بالبناء للمجهـول ـ كام يف 
الطبعة احلديثة من التهذيبـ  فال جمال لالستدالل به، الحتامل كون املكلفني 
باألداء هم احليّ الذين وجد عندهم. وإن كان مرجع ذلك إىل عدم الفائدة 
يف يمينهم عىل عدم القتل، إذ مع عدم اليمني إنام يكلفون بالدية، وال حيتمل 
القصـاص منهـم. إال أن يفرض كون املتهم شـخصاً معينـاً منهم أو مجاعة 

بنحو االشرتاك، وهو بعيد عن مساق احلديث. فالحظ.
ويف صحيـح بريـد بعـد التعرض لقسـامة املدعني قـالA: «وإال 
، وإال  حلـف املدعى عليه قسـامة مخسـني رجالً ما قتلنا وال علمنـا له قاتالً
أغرموا الدية إذا وجدوا قتيالً بني أظهرهم إذا مل يقسـم املدعون»(١)، حيث 
تضمن أن غرامة من قتل بني أظهرهم للدية إنام تكون مع عدم حلفهم عىل 

نفي القتل. 
وقريب منه صحيح احلسن بن حمبوب عن عيل بن الفضيل الوارد يف 

املقتول يف قبيلة قوم(٢).
بـل نصوص ترشيع القسـامة يف قتل األنصـاري كالرصحية يف ذلك، 
حيـث وداه رسـول اهللا8، ومل يكلـف اليهود بديته، مـع أنه وجد يف 
بهم، كام يف صحيح زرارة(٣)، أو يف ساقية من سواقي خيرب، كام  لُ قليب من قُ

يف معترب سليامن بن خالد(٤).
ويف صحيح حممد بن مسـلم عـن أيب عبداهللاA: «أنه قال يف رجل 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٩ من أبواب دعو القتل وما يثبت به حديث:٣، ٥.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٠ من أبواب دعو القتل وما يثبت به حديث:٣، ٧.



كان جالسـاً مـع قوم فامت وهو معهم، أو رجل وجـد يف قبيلة أو عىل باب 
دار قوم، فادعي عليهم. قال: ليس عليهم يشء، وال يبطل دمه»(١)، ونحوه 

صحيح عبداهللا بن سنان، إال أنه زاد: «ولكن يعقل»(٢).
وال ينافيـه احلكم فيهـام بعدم بطالن دمه وبالعقل، إذ لو كان املراد به 
 :Aليس عليهم يشء»، وال قوله» :Aأن الدية عليهم مل يناسـب قوله
«يعقل» بالبناء للمجهول، بل املناسـب حينئذٍ أن يقول: ليس عليهم القود 

ولكن يعقلونه(٣). 
بل الجمـال الحتـامل القصاص غالبـاً لرييدA من اإلطـالق نفيه 
وحـده، لصعوبـة دعـو اشـرتاكهم مجيعاً يف القتـل، بل غايـة األمر حتقق 
القتل من بعضهم، وهو ال يوجب اسـتحقاق القصاص مع اجلهل بالقاتل 
بشخصه. ومن ثم يتعني محل العقل عىل بيت املال. ويستفاد ذلك من بعض 

النصوص األخر، وإن مل ختل عن ضعف يف السند.
وظاهر مجلة من األصحاب العمل هبذه النصوص وإرجاع النصوص 
األول إليهـا بحملها عىل صورة اللوث عـىل القرية بعداوة أو نحوها، وأنه 

ليس يف املقام إال القسامة، ومع عدم متاميتها فالدية عىل بيت املال.

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٨ من أبواب دعو القتل وما يثبت به حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٨ من أبواب دعو القتل وما يثبت به ذيل حديث:١.

(٣) كام ورد يف خرب حممد بن سهل عن بعض  أشياخه عن أيب عبداهللاA: «أن أمري املؤمننيA سئل عن 
رجل كان جالساً مع قوم ثقات [فامت] ونفر [هو] معهم، أو رجل وجد يف قبيلة أو عىل دار قوم فادعي 
 عليهم. قال: ليس عليهم قود، واليبطل دمه، عليهم الدية». الوسـائل ج:١٩ باب:٨ من أبواب دعو

القتل وما يثبت به حديث:١.
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قال يف التهذيب بعد التعرض لبعض النصوص األول مع اختالفها يف 
بعـض اخلصوصيات: «وال تنايف بني هذين اخلربين وبني األخبار املتقدمة. 
ألن الديـة إنـام تلزم أهل القريـة والقبيلة الذين وجد القتيـل فيهم إذا كانوا 
متهمني بقتله وامتنعوا من القسـامة، حسـب ما قدمناه يف ما مىض. فأما إذا 
مل يكونـوا متهمني بقتله أو أجابوا إىل القسـامة فال ديـة عليهم، ويؤد دية 

القتيل من بيت املال، حسب ما قدمناه يف باب القسامة».
لكـن اإلنصاف أن اجلمع املذكور تأبـاه النصوص األول، خصوصاً 
معتـرب أيب بصـري الرصيـح يف ضـامن أهـل القرية بعـد التعرض للقسـامة، 
وصحيـح حممـد بن قيس الرصيـح يف ثبوت الدية ما مل تقـم البينة عىل أهل 

القرية أهنم ما قتلوه.
نعـم،  النصـوص املذكورةـ  مع معارضتهـا بالنصوص األخريةـ  ال 
ختلو عن غرابة يف نفسـها، لعدم كون تضمـني القرية فيها تعبدياً، كتضمني 
بيـت املـال، بل هـو مبني عىل حتكيـم احتامل كـون القتل منها، كام يناسـبه 
سـقوط الدية عنهم مع قيام البينة عىل عدم قيامهم بالقتل. ومن الظاهر أن 
حتكيم هذا االحتامل بمجرده ال يناسـب سـليقة الشـارع األقدس يف سائر 

موارد اإلثبات.
خصوصاً بعد النظر إىل ترشيع القسـامة التي فرض فيه التسـامح يف 
اإلثبـات من أجل أمهية الدماء واالحتياط هلـا، فإهنا ـ مع ذلك ـ تبتني عىل 
كثـري مـن التثبت يف اإلثبـات، ملا هو املعلوم من عدم سـهولة إقامة قسـامة 



اخلمسـني يف قتل العمد، واخلمسـة والعرشين يف قتل اخلطأ، خصوصاً بناء 
عىل ماسـبق مـن اختصاصهـا باللوث، كام هـو املعروف بـني األصحاب. 
فكيـف يكتفـي الشـارع األقدس مع ذلـك يف احلكم بنسـبة القتـل للقرية 

بمجرد االحتامل، من دون إثبات آخر حتى يمني املدعي.
بل هو ال يناسـب ما يف غري واحد من النصوص من أن اهللا حكم يف 
الدمـاء بـأن اليمني عىل املدعي، بنحو يظهر منها أن ذلك غاية التسـامح يف 

الدماء، ألمهيتها ردعاً للفاسق الفاجر.
ولعـل ذلـك هو الـذي أوجب إعـراض األصحاب عنهـا، وحماولة 
تأويلهـا، ومحلهـا عـىل احلكـم بضـامن القريـة يف اجلملـة، ولو مـع التهمة 

والقسامة. 
بـل مل يذكـر الكلينيK يف الباب املناسـب صحيح حممد بن قيس 
املتقـدم، وإنـام ذكر بدلـه خربه اآلخـر ـ الـذي ال وهن يف سـنده إال رواية 
 Aإبراهيـم بن هاشـم له عن بعـض أصحابه ـ قال: «سـمعت أبا جعفر
يقـول: لو أن رجـالً قتل يف قرية أو قريباً من قريـة، ومل توجد بينة عىل أهل 

تلك القرية أنه قتل عندهم، فليس عليهم يشء»(١).
ي عن نفسه،  بل احلكم املذكور يف غاية الغرابة، فإن القاتل غالباً يعمّ
ويوهـم أن القاتل غريه، فـال جيعله عىل باب داره، بل عىل باب دار غريه أو 
خيرجـه عن قريته أو قبيلتـه مع صغرها دفعاً للتهمـة. فكيف يمكن تعويل 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٨ من أبواب دعو القتل وما يثبت به حديث:٢.

١٢٥ ............................................................... فروع يف عدم معرفة القاتل واملقتول
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الشارع عىل احتامل كون القاتل صاحب الدار أو القبيلة أو القرية التي فيها 
املقتول من دون لوث وأمارة أخر شاهدة بذلك.

بـل مقتىض اإلطالق املذكور عدم احلاجة لدعو ويلّ الدم وقناعته، 
بـل لـه أن يأخذ الديـة منهم بمجرد االحتـامل املذكور، كام لـو قامت البينة 

بذلك، حيث ال حيتاج معها لقناعة ويلّ الدم بصدقها.
ومن ثم يصعب التعويل عىل ظاهر النصوص املذكورة. وال أقل من 
سـقوطها باملعارضة مع النصوص األخر، أو لكوهنا من املشـكل الذي يردّ 

.Gعلمه هلم
وحينئـذٍ يتعني البناء عىل كون الديـة يف بيت املال، كام لو قتل يف فالة 
من األرض. إلطالق ماتضمن أن الدية عليه مع اجلهل بالقاتل، كام يستفاد 
من صحيح عبداهللا بن سـنان وعبداهللا بن بكـري املتقدم، ومن احلكم بذلك 

يف املوارد املتفرقة. واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.
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ج: نعـم لكل كـرس ديته اخلاصة، عمـالً بإطالق األدلـة. والتداخل 
يف ذلـك ونحـوه خمالـف للقاعدة، فال جمـال للبناء عليه من غـري دليل. بل 
رصح بعدم التداخل يف بعض املوارد، ففي صحيح إبراهيم بن عمر عن أيب 
عبداهللاA: «قـال: قىض أمري املؤمننيA يف رجـل رضب رجالً بعصا 
فذهب سمعه وبرصه ولسانه وعقله وفرجه وانقطع مجاعه وهو حيّ بست 

ديات»(١). وقريب منه غريه.
نعـم،  البـد من صدق الكرس الـذي هو موضوع الديـة عىل كل من 

الكرسين، بأن يصدق مثالً كرس الضلع أو الصلب كرسين.
أما إذا كان الكرس للعظم اخلاص واحداً عرفاً، إال أن قسـمي العظم 
املنكرس قد كرست منه شظية، فيشكل تعدد دية كرس ذلك العظم. بل الظاهر 
ثبوت دية واحدة لكرس العظم املذكور، وثبوت األرش  واحلكومة للشظية.

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٦ من أبواب ديات املنافع حديث:١.

فروع يف دية اإلصابات املتعددة.................................................................... ١٢٧
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. أما إذا كان كرسها تبعاً  هذا إذا مل يكن كرسها تبعاً لكرس العظم غالبياً
له غالبياً فال أرش له أيضاً، ألن اقتصار النصوص يف بيان درك كرس العظم 
عـىل الدية اخلاصـة، من دون تنبيه ألرش كرس الشـظية، مع غلبة حصوله، 

ظاهر يف عدم الدرك له، واالكتفاء بدية كرس العظم اخلاص معه.
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ج: ال خيتلـف احلكـم يف ذلـك. لظهـور األدلة يف أن موضـوع الدية 
ليـس هو املؤثر، بل األثـر احلاصل منه، ألنه النقص الـذي يتدارك بالدية. 

وهو مناسب ملاسبق يف صحيح إبراهيم بن عمر.
نعم،  إذا أدت اجلناية الواحدة إىل جناية عىل البدن وجناية عىل املنفعة 
ت بعقله أو  بسمعه ـ تداخلت  ـ كام لو رضبه رضبة واحدة فجرحته وأرضّ
ها. كام يستفاد من االقتصار يف نصوص ديات املنافع  اجلنايات ولزمه أشـدّ
عىل بيان دية املنفعة من دون إشارة إىل دية الرضبة التي أدت إىل فقدها، ويف 
نصوص ديات األعضاء عىل بيان دية العضو من دون إشارة إىل دية املنفعة 

التي تفقد أو تنقص بسبب قطعها.
 Aبل رصح بذلك يف صحيح أيب عبيدة احلذاء: «سألت أبا جعفر
عن رجل رضب رجالً بعمود فسـطاط عىل رأسـه، فأجافـه حتى وصلت 
الرضبـة إىل الدمـاغ، فذهـب عقله. قـال: إن كان املـرضوب ال يعقل منها 
أوقـات الصـالة، وال يعقـل ما قال وال ما قيـل له، فإنه ينتظر به سـنة، فإن 



مات فيام بينه وبني السنة أقيد به ضاربه، وإن مل يمت فيام بينه وبني السنة ومل 
 يرجـع إليه عقله أغـرم ضاربه الدية يف ماله، لذهـاب عقله. قلت: فام تر
عليه يف الشجة شيئاً؟ قال: ال، ألنه إنام رضب رضبة واحدة فجنت الرضبة 
جنايتـني، فألزمته أغلـظ اجلنايتني، وهـي الدية. ولـو كان رضب رضبتني 
فجنـت الرضبتان جنايتني أللزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان، إال أن يكون 

فيهام املوت بواحدة وتطرح األخر فيقاد به ضاربه...»(١).
ومنه يظهر التداخل أيضاً فيام إذا أدت اجلناية أو اجلنايات إىل املوت، 
فيثبت هبا القصاص، أو دية النفس، وتسـقط اجلنايات التي سـببت املوت. 
كام يستفاد ذلك أيضاً من معترب أيب محزة الثاميل عن أيب جعفرA: «قلت له: 
ه حتى [يعني] ذهب  ما تقول يف رجل رضب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّ
عقله. قال: عليه الدية... قلت: فإنه مات بعد شهرين أو ثالثة. قال أصحابه: 
نريد أن نقتل الرجل الضارب. قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية...»(٢).

بـل هو املعلوم من النصوص والسـرية، حيث إن القتـل غالباً يكون 
بجنايـة أو جنايـات عىل البدن، وربام تكون ديتهـا أكثر من دية النفس، وال 

ينظر لذلك، بل يؤخذ اجلاين بالقصاص أو دية النفس ال غري.
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ج: ورد يف كثـري مـن الفروع دية لنقل العظم مـن مكانه، وهو داخل 
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٧ من أبواب ديات املنافع حديث:١، ٢.

فروع يف دية اإلصابات املتعددة.................................................................... ١٢٩
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يف مورد السؤال. ويف موارد عدم النصّ فاملرجع األرش واحلكومة إذا كان 
. ذلك موجباً لزيادة النقص عرفاً
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ج: تعقيباً عىل ما ذكر فالنصوص الدالة عىل مساواة األصابع يف الدية 
. كصحيح أبان بـن تغلب: «قلت أليب عبداهللاA: ما تقول يف  كثـرية جداً
رجـل قطع إصبعاً من أصابـع املرأة كم فيها؟ قال: عـرشة من اإلبل... إن 

املرأة تعاقل الرجل إىل ثلث الدية...»(١). 
وصحيـح احللبـي عن أيب عبـداهللاA: «يف اإلصبع عـرش الدية إذا 
قطعت من أصلها أو شلت. قال: وسألته عن األصابع أهن سواء يف الدية؟ 

قال: نعم»(٢). 
ونحوه صحيحا عبداهللا بن سنان(٣)، وموثقا زرارة وسامعة(٤)، ومعترب 

أيب بصري(٥)، ورواية احلكم بن عتيبة(٦)، وخرب احلسن بن صالـح(٧).
أمـري  عـن  املذكـورة  ظريـف  معتـربة  إال  ذلـك  مقابـل  يف  وليـس   
املؤمنـنيA: «... وديـة األصابـع والقصـب الذي يف الكـف يف اإلهبام 
إذا قطـع ثلث دية اليد، مائة دينار وسـتة وسـتون دينـاراً وثلثا دينار... ويف 
األصابع يف كل إصبع سـدس دية اليد ثالثة وثامنون ديناراً وثلث دينار... 
وديـة األصابع والقصب التـي يف القدم لإلهبام ثلث ديـة الرجلني ثالثامئة 
وثالثة وثالثون ديناراً وثلث دينار... ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٤٤ من أبواب ديات األعضاء حديث:١. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٣٩ من أبواب ديات األعضاء حديث:٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٣٩ من أبواب ديات األعضاء حديث:٤، ٩.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٣٩ من أبواب ديات األعضاء حديث:٨، ٦.
(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٣٩ من أبواب ديات األعضاء حديث:٧، ١.

(٧) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٢٨ من أبواب ديات األعضاء حديث:٢.

١٣١ ............................................................................ الكالم يف دية األصابع
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ثالثة وثامنون ديناراً وثلث دينار...»(١)، والبد من محل الدية املذكورة فيها 
 . إلهبام الرجلني عىل أهنا دية اإلهبامني معاً

لكـن البـد من ترجيـح تلـك الروايات عـىل معتربة ظريف بشـهرة 
الرواية، فإنه مقدم عىل الرتجيح بمخالفة العامة رتبة.

والسـيام مع ظهـور إعـراض األصحـاب عنها وعملهـم بنصوص 
املسـاواة، حتـى إن الشـيخR يف املبسـوط مـع نسـبته روايـة التفريق بني 
األصابـع ألكثر األصحاب أفتى باملسـاواة بينها فيه ويف النهاية، وكالمه يف 
اخلالف وإن كان قد يظهر منه امليل ملضمون معتربة ظريف، إال أنه ال خيلو 

من اضطراب وإمجال، كام يظهر بمراجعته.
وأما ابن زهرة فقد أفتى بأن يف اإلهبام ثلث دية اليد، ويف بقية األصابع 
عـرش ديتها، وهو املحكي عن اإلصباح. وكذا احللبي يف أصابع اليدين مع 

موافقة املشهور يف الرجلني. وكالمها ال يطابق معتربة ظريف. 
ومل يتضـح القـول بمضمـون املعتـربة املذكـورة إال من ابـن محزة يف 

الوسيلة. ومن ثم ال جمال للتعويل عليها يف مقابل تلك النصوص.

(١) الفقيـه ج:٤ ص: ٦٠- ٦٤، والتهذيـب ج:١٠ ص: ٣٠٢- ٣٠٦ ورواها يف الوسـائل مقطعة يف ج: ٩ 
باب: ١٢ من أبواب ديات األعضاء حديث: ١، وباب: ١٧ من األبواب املذكورة حديث: ١.
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ج: نعـم حيتمـل ذلـك. لكـن ال بمعنـى: أن يكون االختـالف تابعاً 
ملقدار الفاعلية، بأن يكون املدار عليه رشعاً، بحيث لو مل يكن لإلهبام أمهية 
يف زيادة الفاعلية ـ بسـبب بعض التامرين التي يقوم هبا بعض األشـخاص 
أو غـري ذلـك ـ مل يتميز اإلهبام عـن بقية األصابع بالدية، بـل بمعنى: كونه 
حكمـة نوعية الختـالف مقدار الدية، مع اجلمود عـىل خصوصية اإلهبام، 

عمالً بظاهر النص.
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١٣٣ ............................................................................ الكالم يف دية األصابع
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ج: ال جمـال لذلـك بعد ما سـبق، والسـيام مـع أن األصابـع األربع 
غـري اإلهبـام خمتلفة األمهيـة نوعاً يف النـاس، فاتفاقها يف الدية كاشـف عن 
عـدم كون أمهية املنفعة معيـاراً يف مقدار الدية. بل فتـح هذا الباب يوجب 
اضطـراب األحكام كثرياً، وفقد الضوابط لتحديد الدية، الختالف الناس 

كثرياً يف منافع األعضاء، من دون خصوصية لألصابع يف ذلك.
عىل أن ذلك ليس مسـتجداً يف هذه العصور، بل هو أسبق من ذلك، 
مـع اإلنسـان. وقـد كانـت الصناعات واملهـن املتعلقـة شـايعة يف عصور 
األئمـةG، كالكتابة، واخلياطة، والنقـوش اليدوية، وغريها من األعامل 
الفنيـة، ومع ذلـك أطلق يف النصوص حتديد الديات مـن دون مراعاة هذه 

اخلصوصيات. 
ويأيت يف جواب السؤال الثامن والثالثني ما ينفع يف املقام.
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ج: ال جيـب عليـه يشء غري القصاص أو الديـة، لالقتصار عليهام يف 
الكتاب املجيد والسنة الرشيفة.

والسـيام مع التعرض يف النصوص للربء التام أو مع العيب، أو عدم 
A كان يقول: ال  الربء ففي موثق إسـحاق بن عامر عن جعفـر: «إن علياً
يقىض يف يشء من اجلراحات حتى تربأ»(١)، كام تعرضت النصوص للقرحة 
التـي ال تـربأ، وجلرب الكـرس من غري عثـم وال عيب، وجلربه مـع العثم(٢). 
فـإن التعـرض لذلك كلـه، من دون إشـارة لنفقـات العـالج، واالقتصار 
 عـىل الديـة، كالرصيـح يف عدم ضـامن نفقـات العالج. وعـىل ذلك جر

فقهاؤناM، من دون خالف ظاهر.
نعـم،  يف موثـق أيب مريـم عـن أيب جعفـرA: «قـال: قـىض أمـري 
. وقال: ما دون  املؤمنـنيA أن الحيمل عىل العاقلة إال املوضحة فصاعداً

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٤٢ من أبواب موجبات الضامن حديث:٢. 
(٢) وسـائل الشـيعة ج:١٩ بـاب:١٢ مـن أبواب ديـات االعضاء حديـث:١، وباب:١٢ منهـا حديث:١، 
وبـاب: ١٧ منهـا حديث: ١، وباب: ٢ من أبواب ديات الشـجاج واجلـراح حديث: ٣ وغريها. قال يف 

لسان العرب: «وعثم العظمُ املكسور إذا انجرب عىل غري استواء».

الكالم فيمن حتمل تكاليف االستطباب............................................................ ١٣٥
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السمحاق أجر الطبيب سو الدية». كذا يف الكايف والتهذيب(١). وظاهره 
أو رصحيـه لـزوم أجر الطبيب مـع الدية. وأمـا ما يف الوسـائل احلديثة من 
روايتـه هكذا: «أجر الطبيب سـواء الديـة»(٢). فالظاهر أنه تصحيف، إذ ال 

معنى هلذا الرتكيب.
 :Aوحينئـذٍ حيمـل عليه موثق غيـاث بن جعفر عن أبيـه عن عيل
«قال: مادون السـمحاق أجر الطبيب»(٣). فيحمل عىل ثبوت أجر الطبيب 

مع الدية ال بدالً عنها.
لكن ذلك اليناسب النصوص الكثرية املقترص فيها عىل الدية يف مورد 
املوثقـني، كموثق منصور بن حازم عن أيب عبداهللاA: «يف اخلرصة شـبه 
اخلدش بعري، ويف الدامية بعريان، ويف الباضعة ـ وهي ما دون السمحاق ـ 

ثالث من األبل...»(٤)، وغريه.
عـىل أن احلكـم املذكـور الخيلو عـن غرابـة، ألن ما هو األشـد أوىل 
بالتشديد يف الغرم. ولعله لذا ال يظهر من األصحاب (رضوان اهللا عليهم) 
العمل بالنصوص املذكورة، حتى الكليني والشيخ، فإن الكليني ذكر موثق 
أيب مريم يف باب العاقلة والشيخ ذكره يف باب البينات عىل القتل، ومل يشريا 
ملضمونـه يف بـاب الديات، والشـيخ وإن ذكر يف التهذيـب موثق غياث يف 
باب الديات(٥)، إال أنه مل يرش إىل مضمونه يف النهاية واملبسـوط واخلالف، 

(١) الكايف ج: ٧ ص: ٣٦٥، التهذيب ج: ١٠ ص: ١٧٠. 
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٥ من أبواب العاقلة حديث:١، ٢.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٢ من أبواب ديات الشجاج واجلراح حديث:١٤.
(٥) التهذيب ج: ١٠ ص: ٢٩٣.



بل اقترص فيها عىل الدية.
ل أجر العـالج زائداً عـىل الدية يف  ومـن ثـم ال جمـال للبناء عـىل حتمّ
مـورد اخلربين، فضـالً عن التعدي عن موردمها. والسـيام مع ظهورمها يف 
خصوصيـة موردمها. وربام حيمالن عىل االسـتحباب يف موردمها بعد كون 

. بل قد ال حيتاج للعالج. أجر العالج فيه قليالً غالباً
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ج: يتعني االقتصار عىل الدية عند عدم القصاص. ملا سبق.
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ج: القانـون املذكور ال يتناسـب مـع الترشيع اإلسـالمي. وترشيعه 
ناً بعدم وفاء الترشيع اإلسالمي بعالج املشكلة، وحفظ  يتضمن اعرتافاً مبطِّ
احلقـوق. وادعـاء ذلك مـن أعداء اإلسـالم أخفّ وطأة عىل اإلسـالم من 
االعرتاف به ممن يعتنقونه وحيكمون باسـمه. وقد تقدم يف جواب السـؤال 
الثـاين والثالـث والرابـع والثالث عرش ما ينفـع يف املقام، كام يـأيت أيضاً يف 

جواب السؤال الستني.

الكالم فيمن يتحمل تكاليف االستطباب.......................................................... ١٣٧
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ج: ال يفرق بني أنواع اخلسـائر بعد ما سـبق. وفتح هذا الباب يفتح 
لنا أبواباً كثرية من أبواب التنسـيبات واالستحسـانات ما أنزل اهللا تعاىل هبا 
من سـلطان. بل الريب نصاً وفتو يف أن اليدين متسـاويتان يف الدية، مع 
. وقد تقدم يف جواب السـؤال السابع والثالثني ما  أن اليمني نوعاً أكثر نفعاً

ينفع يف املقام.
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ج: ال جمـال للتعـدي عن املوارد املنصوصة بعـد اختالف النصوص 
يف خصوصيـات احلكـم املذكـور اختالفـاً فاحشـاً، حتى جعـل املعيار يف 



النصوص يف بعضها ـ كالسمع والعقل ـ عىل الشفاء يف ضمن السنة، حيث 
يصعب مع ذلك فهـم عدم اخلصوصية ملوارد النصوص، لعدم إدراك قدر 
جامع عريف، ليفهم كونه هو موضوع احلكم من دون خصوصية للموارد.
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ج: ال جمال لذلك بعد ما سـبق. والسـيام وأن مصـارف العالج عىل 
املجني عليه، ال عىل اجلاين، كام يأيت يف جواب السؤال األربعني.

نعـم،  األحـوط وجوباً منع الشـفاء بالوجه املذكـور من القصاص. 
ملوثق إسـحاق بن عامر عن جعفر عن أبيهH: «أن رجالً قطع من بعض 
أذن رجـل شـيئاً، فرفع ذلك إىل عيلA فأقاده، فأخـذ اآلخر ما قطع من 
 Aه عـىل أذنه بدمـه، فالتحمت وبرئـت، وعاد اآلخـر إىل عيل أذنـه فردّ
فاسـتقاده، فأمـر هبـا فقطعـت ثانيـة، وأمر هبـا فدفنـت. وقال: إنـام يكون 

القصاص من أجل الشني»(١). 
فـإن وجـوب القصـاص يف الطرف من أجل الشـني يناسـب اعتبار 
كون اجلناية املوجبة للقصاص تقتيض الشني أيضاً، وأهنا لو مل تقتض الشني 
ـ إلرجـاع العضـو املقطوع للبـدن وإلتحامه به ـ مل تقتـض القصاص، لئال 

يلزم كون القصاص أشدّ من اجلناية.
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٢٣ من أبواب قصاص الطرف حديث:١. 

الكالم يف منع الشفاء من القصاص................................................................ ١٣٩
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ل نفقة الشـفاء، بـل هو عىل مـن يقوم به،  ج: ليـس عـىل اجلـاين حتمّ
كاملجنـي عليـه، أو من هيمه أمره. لعدم التنبيـه يف النصوص لتحمل اجلاين 

ذلك. 
والسـيام مـع أن الـذي هيتمّ بالعـالج بمقتىض الوضـع املتعارف هو 
املجنـي عليـه أو من هيمه أمـره، والنصوص مل تتضمن األمـر بالعالج، بل 
جمرد تبدل الدية عىل تقدير حتققه، فعدم التنبيه فيها لتحمل اجلاين للخسارة 
ظاهـر يف عدم حتمله هلـا. وقد تقدم يف جواب السـؤال الثامن والثالثني ما 

ينفع يف املقام.
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. وأدنى مالحظـة للنصوص  ج: ال جـرب للخسـارة املذكـورة رشعـاً
توجب وضوح ذلك.



 �RV
� /��0+ ���&? �  2C�	
� �3� �+ ..8

 ��� 6��� �����? ��4
� d�
 >&_ ��	� �

 @%5� ���&
� >�? �N� �6��R0�
� �1��!+

 ST��� ��K� �����\�
 ��0�� ]1 ��
�3�

 2C�	
� lF* ��+ .C���2 �Y�	� ��;�\
�

 1� 6��#
� �%���G 6���#
� �� 4,0� �*

.d!%�3+

 >�? �N� d�;� D�^��
� ��� 2�,0	
�1  

 ���3�
� 6���#
� * 6���#
� �� 2���	
�

 �V!��1 ����&
� ���4
� e+2 ���� [\%+

 �Y�	3�_ d%
� e�C� 6��#
� U05_ >q+

 }7_ >q+ �6���#
� �V!�� >� ���1 �C����2

 D1� �� d�!�N P;�? >�1) ��Y�	
� e�+2

 >�? �N�1 .(���4
� S�	!� �
W�#� ��M�

 ���N >�&!+ �6���#
� �%;p�H 2���	
�

 �Y�	
�� ��M� D1� �� �
W�#� �;�\
�

.�%Z ]

ج: ظاهر النص بدواً أن املعيار عىل فعلية الشفاء، ففي معتربة ظريف 
عن أمري املؤمننيA قال: «...وإن انكرس الصلب فجرب عىل غري عثم وال 

عيب، فديته مائة دينار، وإن عثم فديته ألف دينار»(١). 
فإن مقتىض اجلمود عليه عدم ثبوت إحد الديتني إال بعد اجلرب عىل 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٣ من أبواب ديات األعضاء حديث:١.

الكالم فيمن يتحمل تكاليف االستطباب.......................................................... ١٤١
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عثـم أو بدونه، فمـع العثم تثبت الدية التامة، وبدونه تثبت املائة دينار، وال 
يثبت يشء منها بمجرد الكرس.

لكـن مناسـبة احلكم واملوضوع تأبـى ذلك. لظهـور أن التعدي عىل 
املجنـي عليه إنـام يكون بالكـرس، وهو بنفسـه موجب لنقص فيـه، واجلرب 
من دون عثم من سـنخ التـدارك للنقص املذكـور، والتخفيف منه، وذلك 
يناسـب ثبوت الدية التامة بالكرس من أول األمر، وسـقوط تسعامئة باجلرب 

من دون عثم وال عيب.
والسـيام بمالحظة موثق السكوين عن أيب عبداهللاA: «قال: قىض 
أمـري املؤمننيA يف الصلب [إذا انكـرس. فقيه] الدية»(١). فإن اجلمع بينه 
وبـني معتـربة ظريف ـ بام ذكرنا مـن ثبوت الدية التامة بمجـرد الكرس، ثم 
سـقوط التسـعامئة باجلرب مـن غري عثم وال عيـب ـ أقرب عرفـاً من اجلمع 
بينهـام بحملـه عىل عدم ثبوت الديـة التامة إال بعد انجبـار الكرس عىل عثم 

وعيب. 
، لنقص يف بدن  بل الينبغي التأمل بثبوت الدية التامة لو مل جيرب أصالً
املجني عليه، أو موته بعد اجلناية بسـبب آخر. وذلك يناسب ما ذكرنا، فال 

خمرج عنه.
وهذا جارٍ يف نظائر ذلك من موارد ختفيف الدية بالشفاء.

A كان  نعم،  يف موثق إسـحاق بن عامر عن جعفرA: «إن علياً
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٤ من أبواب ديات األعضاء حديث:٢.



يقول: ال يقىض يف يشء من اجلراحات حتى تربأ»(١).
لكـن من القريب محله عىل عدم القضـاء بوجه ينهي الدعو وحيدد 
اجلناية إال بعد الشـفاء، خوفاً من الرساية املوجبة لزيادة الدية، من دون أن 

ينايف استحقاق درك اجلناية بمجرد حدوثها. فال خيرج به عن ما ذكرنا.
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ج: ال يلزم بذلك. لعدم الدليل عليه، واألصل الرباءة.
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ج: اليضمن ذلك. لظهور أدلة الديات يف كوهنا متام اليشء املستحق 
بسبب اجلناية. كام تقدم نظريه يف اجلواب عن السؤال الثامن والثالثني.

بل لو حصل الشفاء مل يلزم حتى بدية الشلل. لظهور أدلة دية الشلل 
يف الشـلل الفعيل الذي من شـأنه الثبوت والبقاء، بحيث يصدق أن العضو 
مشـلول، كام هو مفاد الصفة املشـبهة، دون التعطيل املوقت بسبب اجلرح، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٤٢ من أبواب موجبات الضامن حديث:٢.

إذا كان العالج أزيد من الدية...................................................................... ١٤٣



.................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء ١٤٤

ودون الشلل االقتضائي الراجع إىل أن من شأن اجلناية أن تؤدي إليه، وإن 
مل يتحقق فعالً بسبب العالج.

إال أن يرجع العالج إىل إصالح العضو ورفع شلله بعد حتقق الشلل 
الذي من شأنه البقاء، فإنه حينئذٍ اليمنع من استحقاق دية الشلل.

وبعبـارة أخـر: العـالج مـع اجلنايـة التـي مـن شـأهنا أن توجـب 
الشلل..

تارة: يمنع من تأثري اجلناية للشلل عرفاً، بحيث اليصدق عىل العضو 
، غاية األمر أنه قد تعطل مؤقتاً بسبب صدمة اجلناية. أنه قد شلّ
وأخر: يوجب ارتفاع الشلل بعد حدوثه واستحكامه. 

أما الثاين فال يمنع من استحقاق دية الشلل، إلطالق أدلته.
وأمـا األول فهـو مانـع من اسـتحقاق دية الشـلل، ألن موضوع دية 
الشـلل هو الشـلل الفعيل دون االقتضائي. بل الثابت دية اجلناية بنفسـها ـ 
مـع قطـع النظر عن الشـلل ـ إذا كان هلا مقدار رشعـي، والرجوع لألرش 

واحلكومة إن مل يكن هلا مقدار رشعي.
ويف كال احلالني اليلزم اجلاين بنفقة العالج حتى إذا زادت عىل الدية 

أو أرش اجلناية، ملاسبق.
نعم،  حيث سبق عدم وجوب العالج عىل املجني عليه لدفع الشلل، 
فإذا كانت نفقة العالج أقل من الدية، فقد يتصالـح اجلاين واملجني عليه عىل 



قيام املجني عليه بالعالج، وحتمل اجلاين نفقته، بلحاظ أن ذلك هو األصلح 
للطرفني. إال أن ذلك ليس من درك اجلناية الذي هو حمل الكالم.
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ج: نعـم هي مشـمولة هبـذا احلكم كـام عليه األصحـابM وال 
يعرف اخلالف فيه منهم. 

وتقتضيه طائفتان من النصوص:
األوىل: مـا تضمـن ثبـوت الديـة املذكـورة للذمـي، كصحيح حممد

ابـن قيس عن أيب جعفرA يف حديث قال: «دية الذمي ثامنامئة درهم»(١) 
وغريه، لوضوح شمول إطالقه هلم.

 الثانية: ما رصح فيه بتعميم احلكم هلم، ومساواهتم لليهود والنصار
 :Aيف الديـة املذكـورة، كصحيـح أبـان بن تغلـب: «قلـت أليب عبداهللا
إبراهيـم يزعـم أن دية اليهودي والنـرصاين واملجويس سـواء. فقال: نعم، 

قال احلق»(٢).
وصحيـح ليث املرادي: «سـألت أبا عبداهللاA عـن دية النرصاين 
واليهـودي واملجـويس. فقـال: ديتهم مجيعاً سـواء، ثامنامئة درهـم، ثامنامئة 

درهم»(٣).
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٣ من أبواب ديات النفس حديث:٣.  

(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٣ من أبواب ديات النفس حديث:١، ٥.

١٤٥ ...................................................................................... دية املجوس



.................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء ١٤٦

هـم؟ فقال: هم من أهل  وموثـق زرارة: «سـألته عن املجوس ما حدّ
الكتاب، وجمراهم جمر اليهود والنصار يف احلدود والديات»(١)، وموثق 
سـامعة عن أيب عبداهللاA: «قال: بعث النبي8 خالد بن الوليد إىل 
البحرين فأصاب هبا دماء قوم من اليهود والنصار واملجوس. فكتب إىل 
النبـي8: إين أصبت دماء قوم من اليهود والنصار فوديتهم ثامنامئة 
درهـم، ثامنامئة. وأصبت دماء قوم مـن املجوس، ومل تكن عهدت إيل فيهم 
 .فكتب إليه رسول اهللا8: إن ديتهم مثل دية اليهود والنصار . عهداً

وقال: إهنم أهل كتاب»(٢)، ونحوها غريها.
نعم،  هناك نصوص خمالفة لذلك يف مجيع أهل الذمة، أو يف خصوص 

:اليهود والنصار
منهـا: ما دل عىل أن ديتهم دية املسـلم، كموثق سـامعة: «سـألت أبا 
عبداهللاA عن مسـلم قتل ذمياً، فقال: هذا يشء شديد ال حيتمله الناس، 
فليعط أهله دية املسـلم حتى ينكل عن قتل السـواد، وعـن قتل الذمي. ثم 
قال: لو أن مسـلامً غضب عىل ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إىل 

أهله ثامنامئة درهم إذاً يكثر القتل يف الذميني...»(٣).
وصحيـح أبان بن تغلب عنـهA: «قال: دية اليهـودي والنرصاين 

واملجويس دية املسلم»(٤).
وموثـق زرارة أو صحيحـه عنـهA: «قـال: مـن أعطـاه رسـول 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٤ من أبواب ديات النفس حديث:١١، ٧، ١.



:Aاهللا8 ذمـة فديتـه كاملة. قال زرارة: فهؤالء؟ قـال أبو عبداهللا
وهؤالء من أعطاهم ذمة؟!»(١).

ومنها: ما تضمن أهنا أربعة آالف درهم، كمرسـل الصدوق: «روي 
أن ديـة اليهـودي والنـرصاين واملجويس أربعـة آالف درهـم، أربعة آالف 

درهم، ألهنم أهل الكتاب»(٢).
ومعترب أيب بصري عن أيب عبداهللاA: «قال: دية اليهودي والنرصاين 

أربعة آالف درهم، ودية املجويس ثامنامئة درهم...»(٣).
لكـن يتعني ترجيح النصـوص األول. لعمل الطائفة هبـا، وخمالفتها 
جلميـع العامة، حيث مل ينقل مضموهنا عـن أحدِ منهم، حتى عدّ مضموهنا 

يف االنتصار من متفردات اإلمامية.
 بخـالف هـذه النصوص ملوافقتهـا لبعضهم، فالنصـوص املتضمنة 
مسـاواهتم للمسـلم موافقة أليب حنيفة وأصحابه وعثامن البستي والثوري 
 واحلسـن بـن حـيّ وداود، ومعتـرب أيب بصـري موافـق للمنقـول يف إحد
الروايتني عن عمر وعثامن وعن الشافعي يف القديم، وعن سعيد بن املسيب 
وعطا وأيب ثور إسحاق، كام يظهر بمراجعة االنتصار واخلالف. وربام نقل 
عنهـم غري ذلك من ما ال يسـعنا تفصيل الكالم فيـه وال هيمنا بعد وضوح 

ترجيح النصوص األول بمخالفة العامة.
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٤ من أبواب ديات النفس حديث:٢، ٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٣ من أبواب ديات النفس حديث:١٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٤ من أبواب ديات النفس حديث:٤.

١٤٧ ...................................................................................... دية املجوس



.................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء ١٤٨

كـام يناسـبه قولـهA يف موثق سـامعة: «هذا يشء شـديد الحيتمله 
النـاس»، وما يف ذيله من التنبيه إىل أن الدية الرشعية ـ وهي ثامنامئة درهم ـ 
غـري صاحلة للتطبيق، وال تكفي يف الردع عـن القتل، وما يف حديث زرارة 
مـن قرص الدية التامـة عىل من أعطاهم رسـول اهللا8 الذمة. إذ لعله 

للتهرب من إعالن خالف مثل عمر وعثامن. 
وأما مرسل الصدوق فهو ـ مع ضعفه ـ شاذ مل يظهر لنا فعالً قائل به 

منا، وال من العامة.
د قتل أهل الذمة جاز لإلمام إلزامه  وأمـا ما يف النهاية مـن أن من تعوّ
بـأن يديـه بأربعة آالف درهـم، وما يف االسـتبصار من محل مـا دلّ عىل أن 
د قتلهم، ومـا يظهر من الوسـائل من ختيري  ديتهـم دية املسـلم عىل مـن تعوّ
د قتلهم بني األمرين حسـبام يراه. فذلك كله ال شـاهد له  اإلمام يف من تعوّ

من النصوص.
 ومثلـه مـا يف الفقيه مـن اجلمع بني هـذه األخبار بحمـل النصوص 
األول عىل من مل يفِ برشائط الذمة، وماتضمن أن ديتهم أربعة آالف درهم 
عـىل مـن وىف هبا، وما تضمن أن ديتهم دية املسـلم عىل مـا إذا آمنهم اإلمام 
الواجـب الطاعـة، وجعلهم يف عهـده وعقده، وجعل هلم ذمـة ومل ينقضوا 

عهدهم، ووفوا برشائط الذمة.
. بل الذي خيالف رشائط الذمة  إذ فيه: أن اجلمع املذكور بال شاهد أيضاً
ال حرمة له، فال جمال حلمل نصوص الثامنامئة درهم عليه. كام أن موثق سامعة 



يف قصـة خالد بـن الوليد إنام ورد يف من دخل يف ذمة رسـول اهللا8.
 ومن ثم يتعني ما ذكرنا من ترجيح النصوص األول بمخالفة العامة، 

وإمهال بقية النصوص ملوافقتهم، أو لضعفها.
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ج: الظاهـر أن الفرقـة املذكـورة خارجـة عن اإلسـالم. وحيث إهنا 
ليسـت من أهل الكتـاب، وال ذمية، فال ديـة لقتيلها. وحينئـذٍ ال موضوع 

لتحديد مقدارديتها.
 �+ eG1 �N� ��!0
� ���2 ���W_ @�%A  ko�

 ��	V3	
� �&� S�A �+ 1� S�5
� �RHM�

 -�\
� ���%+ �@��K1 ��2 d� P��E%+

:��� �� ��

 �!0
�� C�?F	
� ��%�W!
� f�!X�� ��* ..�

 pjX
�1 4	3
� d�H �	�#� 1� �x4	3
�

"�5	
�

ج: يشمل التغليظ املذكور دية اخلطأ بقسميه، من دون إشكال ظاهر. 
إلطالق النصوص، كمعترب كليب األسـدي: «سـألت أبا عبداهللاA عن 

تغليظ الدية إذا وقعت اجلناية يف احلرم أو يف األشهر احلرم.......................................... ١٤٩



.................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء ١٥٠

الرجل يقتل يف الشهر احلرام ما ديته؟ قال: دية وثلث»(١). 
وصحيح زرارة أو موثقه: «قلت أليب جعفرA: رجل قتل يف احلرم، 

قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعني من أشهر احلرم...»(٢).
ودعو: أن ابتناء التغليظ عىل العقوبة التي ال تناسب اخلطأ يوجب 
انـرصاف اإلطالق للعمد. مدفوعـة: بأن التغليظ قد ال يبتني عىل العقوبة، 
بل عىل تعظيم حرمة املقتول يف احلرم أو األشـهر احلرم، نظري تعظيم حرمة 

الرجل باإلضافة للمرأة، واملسلم باإلضافة إىل الذمي. 
عـىل أن الكفـارة أوىل بالعمـد البتنائهـا نوعـاً عـىل التكفـري للذنب 
واجلريمة، ومع ذلك ثبتت يف قتل اخلطأ. بل احلكم يف حديث زرارة بثبوت 
الدية يناسـب اخلطـأ، ألن العمد إنـام يثبت به القصـاص يف األصل غالباً، 
واالنتقال للدية إنام يكون بالصلح الذي قد يتضمن أكثر من الدية أو أقل منها.

هـذا مضافـاً إىل معتـرب زرارة عن أيب جعفرA: «سـألته عن رجل 
قتل رجالً خطأ يف الشـهر احلرام، قال: تغلظ عليه الدية...»(٣)، ويف معتربه 

اآلخر: «عليه دية وثلث»(٤). 
وأما صحيحه: «سألت أبا عبداهللا عن رجل قتل رجالً خطأ يف أشهر 
احلرم، فقـال: عليه الدية...»(٥). فالبد من محل الدية فيه عىل املغلظة، مجعاً 

بينه وبني ما سبق.
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٣ من أبواب ديات النفس حديث:١. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٣ من أبواب ديات النفس حديث:٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:٧ باب:٨ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:١.
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٣ من أبواب ديات النفس حديث:٥، ٤.
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ج: الخيتـص باملسـلمني، بل يشـمل أهل الكتاب بعـد فرض ثبوت 
الدية هلم. إلطالق النصوص السابقة وغريها.
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ج: ال أثـر لـه يف ذلـك بعـد إطـالق النصـوص املذكورة، والسـيام 
بمالحظة ما سبق من عموم احلكم للقتل خطأ. 
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ج: حتديد مهلة دفع الدية يف شبه العمد بسنتني وإن كان هو املشهور، 
بل ظاهر املبسوط والرسائر اإلمجاع عليه، ونفى اخلالف فيه الغنية. 

إال أنه مل يتضح الدليل عليه. حيث استدل عليه يف الرياض باإلمجاع 
املسـتفاد ممـن تقدم، مؤيداً بـام عن املختلف من االحتجاج لـه بأنه كام ظهر 
التفـاوت بني العمد واخلطأ يف األجل، فتؤد الدية يف األول يف سـنة، ويف 

١٥١ ...................................................................... مهلة أداء الدية يف شبه العمد
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الثاين يف ثالث سـنني، وجـب أن يظهر التفاوت بينهام وبني شـبه العمد يف 
األجل أيضاً فيكون متوسطاً بينهام، عمالً باملناسبة.

لكـن اإلمجاع مل يبلغ مرتبة احلجية بعد عدم شـيوع االبتالء باملسـألة 
يف عصـور األئمـةG، بنحـو يتيـرس العلـم بقوهلـمG مـن مثـل هذه 

 .الدعاو
والسيام مع ظهور التوقف يف ذلك من غري واحد، كالشيخ يف النهاية 
واملحقـق يف الرشايع والنافع، وحمكي املهـذب وغريها. بل يف اخلالف أهنا 
تؤد يف سـنة، وعن ابن محزة أهنا تؤد يف سـنة إن كان مورساً ويف سـنتني 

. إن كان معرساً
وأما ما سبق عن املختلف فهو استحسان الينهض باالستدالل.

ومـن ثـم كان الظاهـر أن اخلطأ شـبه العمد كاخلطـأ املحض، تكون 
املـدة فيه ثالث سـنني، لصحيـح أيب والد عن أيب عبـداهللاA: «قال كان 
عيلA يقول: تسـتأد دية اخلطأ يف ثالث سـنني، وتسـتأد دية العمد 
يف سـنة»(١). فإن إطالق اخلطأ فيه يشـمل شبه العمد، والسـيام مع مقابلته 

بالعمد، ومع ظهور الصحيح يف استيفاء األقسام.
وبذلـك خيرج عن أصالـة التعجيل باألداء التي هي مقتىض سـلطنة 

صاحب احلقّ عىل حقه املقتضية لعدم جواز حبسه عنه بدون إذنه.
ة املقررة ال أثر هلا بناء عىل جواز  ثم إن دعو اإلعسار قبل ميض املدّ

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٤ من أبواب ديات النفس حديث:١.



تأخري الدية بتاممها إىل آخر املدة. ألن دعو اإلعسار إنام تتجه لبيان العذر 
املربر لتأخري أداء احلق عند وجوب املبادرة به. أما مع عدم وجوب املبادرة 
وجـواز التأخري إىل آخر املدة، فال حيتاج التأخري للعذر املربر، ليرتتب األثر 

عىل الدعو املذكورة.
نعـم،  بناء عىل وجوب تقسـيط الدية يف السـنني الثالث، لكل سـنة 
ثلثهـا، فتتجه الدعو املذكورة من أجل املربر لعدم دفع القسـط يف السـنة 
التـي يدعى اإلعسـار فيها. واملتجه حينئذٍ سـامع الدعـو، وجريان حكم 
القضـاء فيهـا، كام هو احلال يف سـائر مـوارد دعو اإلعسـار والعجز عن

أداء الدين.
هـذا ومقتىض إطالق الصحيح املتقدم جـواز تأخري الدية بتاممها إىل 
آخر املدة. والسـيام مع املقابلة بدية العمد التي تؤد يف سـنة، لوضوح أنه 
اليراد به تقسيطها يف أثناء السنة، بل جواز تأخريها بتاممها إىل هناية السنة.

نعـم،  يف الريـاض: «وتسـتأد يف ثـالث سـنني يف كل سـنة ثلثهـا 
إمجاعـاً منـا، بـل مـن األمـة أيضـاً، كـام عـن اخلـالف، حـكاه مجاعـة حدّ 

االستفاضة...».
لكـن اليبعد رجـوع معقد إمجاع اخلالف للتحديد بثالث سـنني، ال 
للتقسـيط عليها، كام يناسبه أنه جعل اإلمجاع يف مقابل قول ربيعة بالتأجيل 
مخـس سـنني، وقـول بعض النـاس بأهنـا حالّـة غري مؤجلـة، وأنـه عضد 
اإلمجـاع املذكور بإمجاع الصحابة، قال: «ألنـه روي عن عيل (عليه الصالة 
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والسـالم) وعن عمر أهنام جعال دية اخلطأ عىل العاقلة يف ثالث سـنني، وال
خمالف هلام». 

ومـن ثم يشـكل عموم معقـد إمجاعه املدعـى للتقسـيط، فضالً عن 
 حجيته يف ذلك بنحو خيرج به عن إطالق النص. وعىل ذلك ال أثر للدعو

املذكورة.
هذا والظاهر أن اإلصابات يف حوادث السـيارات من اخلطأ املحض 
غالباً، لعدم قصد اجلاين إصابة املجني عليه، وشـبه العمد إنام يكون بقصد 

إصابته بام ال يوجب عادة اجلناية احلاصلة. 
وحينئـذٍ ال موضـوع لدعـو اإلعسـار من اجلـاين، لعـدم كونه هو 

املطالب بالدية، بل املطالب هبا عاقلته.
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ج: املناسـبات االرتكازيـة قاضيـة بأهنـا نحـو من تدارك اخلسـارة. 
ويناسبه أمور..

منها: ما تضمنته نصوص كثرية من أنه ال يبطل دم امرئ مسلم، فإن 
. بطالن الدم إنام هو بذهابه هدراً وضياعاً

ومنها: التعبري يف مجلة من النصوص بالضامن، كقولهA يف صحيح 
احللبي: «كل يشء يرضّ بطريق املسلمني فصاحبه ضامن ملا يصيبه»(١)، فإن 
الضامن حتمل الدرك واخلسـارة. والسـيام مع عموم احلكـم للامل وللنفس 

ونحوها من ما له دية.
ومنها: ثبوهتا يف اخلطأ املحض، الذي ال منشأ معه للعقوبة.

ومنهـا: ما يف مجلة من النصوص من أن دية اململوك قيمته، والسـيام 
مـع مـا يف بعضها من أنه يرضب القاتل مـع العمد، كصحيح أيب بصري عن 
أحدمهـاH  يف حديـث قـال: «اليقتـل حرٌ بعبـد، ولكن يـرضب رضباً 
شـديداً ويغرم ثمنه، ديـة العبد»(٢) فإن املنرصف منـه أن الرضب للعقوبة، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب: ٩ من أبواب موجبات الضامن حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب: ٦ من أبواب ديات النفس حديث:١. 
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والدية لتدارك اخلسارة.
ومنها: أن جناية العبد يف رقبته، مع وضوح عدم العقوبة عليه بذلك، 

بل ليس فيه إال تدارك اجلناية.
ومنها: اختالف مقدار الدية يف كثري من اجلروح ونحوها بالشفاء من 
دون عيب، أو معه، مع وضوح أنه ال دخل للشـفاء من دون عيب وعدمه 

يف اجلريمة واستحقاق العقوبة.
وربـام يظهـر بالتأمـل غريما تقـدم من ما يناسـب املدعـى. وإن كان 

وضوحه يغني عن تكلف ذلك.
نعم،  قد يناسـب ابتناءها عىل العقوبة أن أمد دية العمد سـنة، وأمد 
دية اخلطأ ثالث سـنني، وأن دية شبه العمد عىل اجلاين، ودية اخلطأ املحض 
عىل العاقلة غالباً، وأن الدية تغلظ بزيادة الثلث إذا وقع القتل يف احلرم، أو 

يف األشهر احلرم، ونحو ذلك.
إال أنه ال جمال للخروج بذلك عن ما سـبق. إذ ال مانع من البناء عىل 
زيـادة حرمة اليشء يف بعض احلـاالت اخلاصة، بحيث يزيد دركه وضامنه، 
أو تكـون الزيـادة ـ كالتعجيـل يف العمـد ـ واردة مورد العقوبـة، وإن كان 
أصل ثبوت الدية مبنياً عىل تدارك اخلسـارة. وقد تقدم يف جواب السـؤال 

الرابع واألربعني ما ينفع يف املقام.
نعـم،  ملـا مل يكن احلكم املذكـور عملياً مل ينفع قيـام احلجج الرشعية 
عليه ما مل تبلغ مرتبة العلم، النرصاف أدلة احلجية ملقام العمل. ومع عدمه 



ال فائدة يف احلجج إال بمقدار تأثريها يف حصول العلم، الذي قد ال حيصل 
هبا، كام قد حيصل من غريها، من دون ضابط لذلك.
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ج: نعـم أصـل الديـة يف اجلميع عىل نحـو واحد، لعدم الفـرق بينها 
يف ما سـبق. وإن تقـدم احتامل كون بعض اخلصوصيـات فيها واردة مورد 

العقوبة.
كام أن ثبوت القصاص يف العمد يبتني عىل العقوبة الرادعة والتنكيل 
باجلـاين، لوضـوح عـدم تدارك اخلسـارة بـه، وابتنائـه عىل شـدة التنكيل، 
اْ  اةٌ يَ يَ اصِ حَ مْ يفِ الْقِصَ لَكُ املسـتلزم لقوة رادعيته، كام يناسبه قوله تعاىل: ﴿وَ

 .(١)﴾ ونَ تَّقُ مْ تَ كُ لَّ بَابِ لَعَ لْ ْ األَ أُويلِ
ومبنـى التنـازل عـن القصـاص واالنتقال للديـة عىل رفـع اليد عن 

العقوبة، واالهتامم بتدارك اخلسارة.

(١) سورة البقرة اآلية: ١٧٩.
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ج: ال جمال للبناء عىل كون العضو املؤوف بحكم العدم. لعدم الدليل 
عىل التنزيل املذكور.
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ج: بعد ما سـبق يظهر أن العني اليمنى ال تعترب مفقودة، واملتيقن من 
إلغـاء خصوصية اليمني واليسـار صـورة الفقد، كام يسـتفاد من الصحيح 
ـ املعـول عليـه عنـد األصحـاب ـ عـن حبيـب السجسـتاين: «سـألت أبا 
جعفرA عـن رجل قطع يدين لرجلني، اليمينني. قـال: فقال: يا حبيب 
، وتقطـع يسـاره للرجل الـذي قطع  تقطـع يمينـه للـذي قطـع يمينـه أوالً



.(١)«... يمينه أخرياً
وصحيـح حممـد بن قيـس: «قلـت أليب جعفرA: أعـور فقأ عني 
صحيـح، فقـال: تفقأ عينه، قلت: يبقـى أعمى؟ قال: احلق أعـامه»(٢). فإن 
مقتـىض إطالقه ثبوت القصاص حتى لو كانـت عينه التي يقتص منها غري 
مماثلـة للعني التي جنى عليها من حيثية اليمني واليسـار. وال شـاهد بإلغاء 

. اخلصوصية املذكورة مع وجود املامثل إذا كان معيباً
إن قلـت: إلغـاء خصوصية اليمني واليسـار هو املسـتفاد من إطالق 
سِ  سَ بِالنَّفْ ا أَنَّ النَّفْ مْ فِيهَ يْهِ لَ نَا عَ بْ تَ كَ بعض أدلة القصاص، كقوله تعاىل: ﴿وَ
وحَ  رُ ُ اجلْ وَ نِّ  بِالسِّ نَّ  السِّ وَ نِ  ذُ بِاألُ نَ  ذُ األُ وَ نفِ  بِاألَ نفَ  األَ وَ  ِ نيْ بِالْعَ  َ نيْ الْعَ وَ

 .(٣)﴾... اصٌ قِصَ
وما يف كثري من النصوص من إطالق التقاصّ يف العني واليد واإلصبع 

وغريها، من دون إشارة خلصوصية اليمني واليسار.
غاية األمر أن مقتىض حديث حبيب املتقدم لزوم مراعاة اخلصوصية 
، واملتيقن  املذكـورة يف مورده، ولذا أمر بقطـع اليمني للذي قطع يمينه أوالً
مـن ذلك مـا إذا كان املامثل يف اجلهة مماثالً من بقية اجلهات، وال يشـمل ما 
نحـن فيه من فرض كونـه مؤوفاً ال يتحقق به القصـاص التام، لكونه دون 

العضو املجني عليه.
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٢ من أبواب قصاص الطرف حديث:٢. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٥ من أبواب قصاص الطرف حديث:١.

(٣) سورة املائدة اآلية: ٤٥.
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وحينئذٍ يتعني إلغاء خصوصية اليمني واليسـار من أجل احلفاظ عىل 
املامثلـة من بقية اجلهـات، فيفقأ عينه اليرس الصحيحة يف مورد السـؤال، 

عمالً باإلطالق املتقدم، وحتقيقاً للقصاص التام.
قلت: يشـكل اسـتفادة إلغاء خصوصية اليمني واليسـار من إطالق 
تلـك األدلة، ألن املتيقـن ورود اإلطالق املذكور لبيـان التقاصّ من حيثية 
 . نـوع العضو، من دون نظر للجهات األخر، التي يتوقف عليها التقاصّ
فـإن الظاهر املفروغية عـن مراعاة تلك اجلهات مع اإلمـكان، ال من جهة 
حديـث حبيب املتقـدم، بل تبعاً للمرتكزات العامة يف سـائر املوارد. بل ال 
إشـكال ظاهراً يف مراعاة املامثلة يف األسنان، فال يقتص للمقدم بالطواحن 

، مع إطالق تلك األدلة بالتقاصّ يف السن. مثالً
وبعبـارة أخر: ارتكاز ابتنـاء القصاص عىل جمـازاة االعتداء باملثل 
يوجـب انرصاف إطالق املامثلة يف النـوع لبيان ثبوت القصاص من جهته، 
. غاية األمر أهنا قد تسقط  من دون إلغاءٍ لبقية اجلهات الدخيلة يف املامثلة عرفاً
يف صورة فقد املامثل، ومل يثبت سـقوطها يف صورة كونه مؤوفاً، كام سـبق.
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ج: من الظاهر أن دية املنفعة ـ كاإلبصار والسـمع والشـم ـ تتداخل 



مع دية العضو املشتمل عليها، فدية العني بجملتها نصف دية النفس، ودية 
. وليس للعني وإبصارها ديتان،  إبصارها مع بقائها نصف دية النفس أيضاً

ليكتفى بالقصاص يف أحدمها، والدية يف اآلخر.
 نعم،  دية العني الفاقدة للبرص ثلث دية العني التامة، كام هو احلال يف 
سـائر األعضاء املشـلولة. وحينئذٍ قد يدعى لزوم ردّ فرق ما بني العضوين 

بعد القصاص بينهام.
ففـي املقام يتلف العني اليمنى الفاقدة للبرص قصاصاً، ويرجع بفرق 
ديـة مـا بني العينني، وهو ثلثا دية العني، نظـري ما ورد من أن يف إتالف عني 
 األعـور ديـة كاملة، حيث يكـون للمجني عليه القصـاص بإتالف إحد
عينـي اجلاين الصحيحة وأخذ فرق ما بني ديتي العينني، وهو نصف الدية، 
كـام تضمن ذلـك صحيح حممد بن قيس: «قال أبـو جعفرA: قىض أمري 
 يف رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحد Aاملؤمنني
عينـي صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شـاء أخذ دية كاملة ويعفى عن 

عني صاحبه»(١)، وقريب منه خرب عبداهللا بن احلكم(٢).
لكـن ذلك وإن ثبـت بنحو العموم فيام إذا كان املقتـص منه أكثر دية 
مـن املقتص لـه، كـام يف اقتصاص املـرأة من الرجـل يف النفـس والطرف، 
واالقتصـاص مـن املشـرتكني يف قتل شـخص واحد وغري ذلـك، إال أنه مل 
يثبت بنحو العموم فيام إذا كان املقتص منه أقل دية من املقتص له، وإنام ثبت 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٧ من أبواب قصاص الطرف حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٥ من أبواب قصاص الطرف حديث:٢.

١٦١ ............................................................... حكم القصاص عىل العضو املوؤف
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يف بعض املوارد كامسبق، وثبت عدمه يف بعضها اآلخر، كام يف االقتصاص 
للرجل من املرأة حيث يقترص فيه عىل القصاص من دون أن يأخذ املقتص 

فاضل الدية.
ومن ثم ال جمال للبناء عليه يف املقام بعد عدم الدليل عليه باخلصوص. 
بل يتعني إما االقتصار عىل القصاص بإتالف العني اليمنى املؤوفة، أو أخذ 

دية العني املجني عليها.
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ج: تقدم يف جواب السؤال السابع واألربعني إلغاء خصوصية اليمني 
واليسار يف القصاص عند فقد املامثل. أما إلغاء خصوصية اليد والرجل فال 

جمال له بعد عدم صدق القصاص به. 
نعـم،  يف الصحيح عن حبيب السجسـتاين عن أيب جعفرA قال:  



«فأما ياحبيب حقوق املسـلمني فإنه تؤخذ هلـم حقوقهم يف القصاص اليد 
باليد إذا كانت للقاطع يد [يدان] والرجل باليد إن مل يكن للقاطع يد»(١). 

ـ  ولو بضميمة عمل األصحاب بهـ  إال أنه  واحلديث وإن كان معترباً
خمتص بقطع الرجل قصاصاً عن اليد، دون العكس، الذي هو حمل الكالم. 

بل يتعني الرجوع فيه للقاعدة املقتضية لتعذر القصاص، والرجوع للدية.
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ج: املتبع عموماً هـو املامثلة العرفية. ألن مقتىض اإلطالقات املقامية 
ألدلة األحكام يف سائر املواردـ  ومنها املقامـ  هو الرجوع يف حتديد املوضوع 
للعرف. وال جمال لتحديد املامثلة العرفية إال بالرجوع للعرف يف كل مورد مورد.
عـىل أن املامثلـة قـد تسـقط يف بعـض املـوارد، كـام ذكرنـاه يف كتاب 
القصاص والديات من اجلزء الثالث من رسـالتنا (منهاج الصاحلني). وال 
يسـعنا اسـتقصاء تلك املوارد يف هذه العجالة. وقد سبق بعض الكالم فيها 

يف جواب السؤال السابع واألربعني. فراجع.
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ج: يف حاالت كثرية اليسـعنا اسـتقصاؤها هنا. وقد تقدم يف جواب 
السـؤال اخلامس عرش ويأيت يف جواب السؤال الواحد واخلمسني اإلشارة 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٢ من أبواب قصاص الطرف حديث:٢.

فروع يف قصاص األطراف........................................................................ ١٦٣
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إىل لـزوم االنتقـال للديـة مـع عـدم انضبـاط اجلـرح أو لـزوم التغرير من 
.  مع  القصـاص. كام تقدم يف جواب السـؤال الثالثني االنتقـال للدية أيضاً

عدم تعيني القاتل بشخصه، وتردده بني شخصني أو أكثر. 
وقد ذكرنا كثرياً من املوارد التي ينتقل فيها للدية يف كتاب القصاص 

والديات من اجلزء الثالث من رسالتنا (منهاج الصاحلني).
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ج: املامثلـة عرفـاً يف أمثال ذلك إنام تكون بلحاظ مسـاحة اجلرح، ال 
بلحاظ نسبته لبدن املجني عليه. فللمجني عليه االقتصاص بنفس املساحة 

مع حتقق موضوعه باإلضافة للجاين املقتص منه.
نعـم،  مع عدم حتققه يتعني االقتصـار عىل ما حتقق موضوعه، كام لو 
كان املجنـي عليه مكتنز اللحـم واجلاين نحيفاً، وكانـت اجلناية عىل اللحم 
عميقـة، بحيـث لـو أراد املجني عليـه االقتصـاص بنفس العمق لـزم حزّ 

. العظم، فإنه الجيوز حزّ العظم، ألهنا جناية أخر عرفاً
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ج: ال جمـال لذلـك إذا كانـت جنايتـه خـارج احلرم ثم جلـأ للحرم. 
للنصوص الكثـرية املتضمنة للتضييق عليه وترك إطعامه وسـقيه ومبايعته 

ومكاملته حتى خيرج من احلرم، وتقام عليه العقوبة خارجه(١). 
لقوة ظهورها يف عدم جواز أخذه وإخراجه رغامً عليه، والسـيام مع 
الترصيـح يف بعضها بأنه اليؤذ مادام يف احلرم(٢)، ومع ورود بعضها ـ كام 
نًا ﴾(٣). لوضوح أن إلقاء  انَ آمِ ـهُ كَ لَ خَ ن دَ مَ يـأيتـ  يف تفسـري قوله تعاىل: ﴿وَ

القبض عليه إيذاء له، ومناف ألمنه.
بـل رصح يف بعضهـا بأنه ال يؤخذ مادام يف احلـرم، كصحيح احللبي 
نًا﴾  انَ آمِ هُ كَ لَ خَ ن دَ مَ عن أيب عبداهللاA: «سألته عن قول اهللا عزوجل: ﴿وَ
قال: إذا أحدث العبد  يف غري احلرم جناية ثم فرّ إىل احلرم مل يسـع ألحد أن 
يأخذه يف احلرم. ولكن يمنع من السوق وال يبايع وال يطعم وال يسقى وال 
(١) وسـائل الشـيعة ج:٩ باب:١٤ من أبـواب مقدمات الطواف ومايتبعهـا، و ج:١٨ باب: ٣٤ من أبواب 

مقدمات احلدود وأحكامها العامة. 
(٢) وسائل الشيعة ج:٩ باب:١٤ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث:١، ٤. 

(٣) سورة آل عمران اآلية: ٩٧.

فروع يف حبس اجلاين اذا وجد يف مكة.............................................................. ١٦٥



.................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء ١٦٦

يكلم، فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن خيرج فيؤخذ. وإذا جنى يف احلرم جناية 
أقيـم عليـه احلدّ يف احلـرم،  ألنه مل يرع للحـرم حرمـة»(١)، ونحوه يف ذلك 

معترب عيل بن أيب محزة(٢)، وغريه.
 :Aنعم،  يف صحيح البزنطي املروي يف قرب اإلسـناد عن الرضا
«سـأله صفـوان وأنـا حـارض عن الرجـل يؤدب مملوكـه يف احلـرم، فقال: 
كان أبـو جعفرA يرضب فسـطاطه يف حدّ احلرم بعـض أطنابه يف احلرم 
، فـإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه أخرجه من احلرم فأدبه  وبعضهـا يف احلِلّ

.(٣)« يف احلِلّ
م هو إيقاع العقاب يف احلرم، دون أخذ من يستحقه  ومقتضاه أن املحرَّ

، فينايف ماسبق.  يف احلرم وإخراجه منه إليقاع العقاب عليه يف احلِلّ
ولكنه يشكل..

: بأن إخراج اخلادم من احلرم قد ال يكون بأخذه وإخراجه رغامً  أوالً
عليه، لينايف ماسـبق، بـل بأمره باخلروج من أجل تأديبـه، فيخرج باختياره 

.Aامتثاالً ألمره
: بـأن الصحيح سـؤاالً وجوابـاً غري ناظر إىل حمـل الكالم من  وثانيـاً
جناية اجلاين يف احلِلّ وجلوئه للحرم، بل إىل جمرد مبارشة التأديب يف احلرم، 
بنحو يشـمل ما لو كانت اجلناية يف احلرم أيضاً، بل لعل ذلك هو املنرصف 
منه، وحيث سـبق يف النصوص جـواز العقوبة حينئـذٍ يف احلرم، فالبد من 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٩ باب:١٤ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث:٢، ٣، ٨.



محل الصحيح عىل جمرد رجحان مبارشة التأديب خارج احلرم من دون نظر 
إىل حكم جلوء اجلاين من احلِلّ للحرم.

والسيام مع أن احلكم لو كان مبنياً عىل اإللزام لكان املناسب اجلواب 
بالتحريم، وعدم االكتفاء ببيان عمل اإلمامA املختص ببعض الفروض، 

. لّ وهو نزول املكلف يف حدّ احلرم بحيث يسهل عليه اخلروج منه للحِ
وأما مرسل العيايش عن حممد بن مسلم عن أيب جعفرA: «سألته 
نًا ﴾، قال: يأمن فيه كل خائف ما مل  انَ آمِ هُ كَ لَ خَ ن دَ مَ عن قول اهللا تعاىل: ﴿وَ
يكن عليه حدّ من حدود اهللا ينبغي أن يؤخذ به. قلت: فيأمن فيه من حارب 
. خ.ل]  اهللا ورسوله وسعى يف األرض فساداً؟ قال: هو مثل من مكر [يكرّ

يف الطريق، فيأخذ الشاة واليشء، فيصنع به اإلمام ما يشاء»(١). 
فهـو ـ مع ضعفه يف نفسـه. وكـون مقتىض إطالقه جـواز إقامة احلدّ 
عليـه يف احلـرم، وهـو أجنبي عـن مورد السـؤالـ  حممول عىل مـن فعل ما 
يوجب احلدّ يف احلرم، أو عىل خوفه بلحاظ أصل استحقاق احلدّ عليه، وإن 
لزم تركه والتضييق عليه حتى خيرج من احلرم مجعاً مع النصوص السابقة.

هـذا ومما تقـدم يظهر أن من جنى اجلناية يف احلـرم جاز أخذه وإقامة 
العقـاب عليـه فيه، للترصيح بذلـك يف النصوص الكثـرية، ومنها صحيح 

احللبي املتقدم، وصحيح معاوية بن عامر اآليت.
لكن يف موثق سامعة: «سألته عن اإليامن واإلسالم. قال: مثل اإليامن 

(١) وسائل الشيعة ج:٩ باب:١٤ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث:١١.

فروع يف حبس اجلاين اذا وجد يف مكة.............................................................. ١٦٧
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من اإلسـالم مثل الكعبة من احلرم... ولو أن رجالً دخل الكعبة فبال فيها 
معانـداً أخرج مـن الكعبة ومن احلـرم ورضبت عنقه»(١)، ونحـوه أو عينه 
مرسـل الفقيه(٢)، ومقتضاه عدم إقامة احلدّ عليه يف احلرم وإن كانت جنايته 

مّ قال يف اجلواهر: «ولعله األحوط واألوىل». فيه. ومن ثَ
إال أنه حيث كان يف ذلك خمالفاً لرصيح النصوص السابقة، تعني محله 
عىل االسـتحباب. أو االقتصـار عىل مورده، الحتامل كـون الفعل املذكور 
موجباً لصريورته كاملرتد الكافر، الذي قيل بوجوب إخراجه من احلرم، أو 

ه وعقوبته، وإن جاز إقامة بقية احلدود يف احلرم. كون ذلك من متام حدّ
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ج: الظاهر عدم الفرق بني مجيع اجلرائم الرشعية، ألن أكثر النصوص 
، إال أنه يتعني أحد أمرين: وإن تضمنت احلدّ

األول: محـل احلدّ عـىل مطلق التنكيل والعقاب، كام يناسـبه صحيح 
، ثم  معاوية بن عامر: «سـألت أبا عبداهللاA عن رجل قتل رجالً يف احلِلّ
دخـل احلرم. فقال: ال يقتل وال يطعم وال يسـقى وال يباع وال يؤذ حتى 
. قلت: فام تقول يف رجل قتل يف احلرم أو  خيـرج مـن احلرم، فيقام عليه احلدّ
رسق؟ قال: يقام عليه احلدّ يف احلرم صاغراً، ألنه مل يرَ للحرم حرمة...»(٣)، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٩ باب:٤٦ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث:٢، ٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:٩ باب:١٤ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها حديث:١.



حيـث أطلق فيه احلدّ عىل القصاص، كام قد يناسـبه أيضاً إطالق اجلناية يف 
. أكثر النصوص ثم التعبري فيها باحلدّ

الثاين: إلغاء خصوصية احلدّ والتعدي لكل عقوبة، كام يناسـبه ظهور 
ابتناء احلكم عىل حرمة احلرم، وما يف صحيح احللبي املتقدم ومعترب عيل بن 
أيب محزة املتقدمة إليه اإلشارة وغريمها من ورود املضمون املذكور يف تفسري 

نًا﴾(١). انَ آمِ هُ كَ لَ خَ ن دَ مَ قوله تعاىل: ﴿وَ
ين. لعدم كونه جنايـة، وعدم ثبوت  نعم،  يشـكل عموم احلكـم للدَّ
العقوبـة عليه، غايته طلب وفاء الدين مع القدرة، أو التوثق له، وليسـا مها 

من سنخ العقوبة واجلزاء، وال يكون األخذ ألجلهام منافياً لألمن. 
نعم،  لو امتنع من الوفاء مع القدرة حبس، وعوقب. إال أن اجلناية ـ 

وهي االمتناع ـ ملا حصلت منه يف احلرم، جاز األخذ والعقوبة عليها فيه.
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ج: ال جمـال للفـرق بالنظـر للنصـوص املانعـة التـي جـر عليهـا 
األصحـابM. بل محل تلك النصوص عىل خصوص املسـجد احلرام 

 . متعذر عرفاً
نعم،  لو قيل بجواز األخذ أمكن البناء عىل عدمه يف املسجد احلرام، 

لتأكد حرمته وإن احتاج للدليل.
(١) سورة آل عمران اآلية: ٩٧.

فروع يف حبس اجلاين اذا وجد يف مكة.............................................................. ١٦٩
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ج: ال جمال للتفريق بعد إطالق األدلة. 
نعـم،  هو مبني عىل جواز دخول الكافر احلرم، أما بناء عىل منعه من 
. بل يكون دخوله  ذلـك فيجوز أخذه، جلواز إخراجه ـ بـل وجوبه ـ حينئذٍ

جناية يف احلرم، ومعها جيوز األخذ والعقوبة فيه.
إذا عرفت هذا فقد أرصّ الشيخP  يف املبسوط والعالمة يف التذكرة 
امَ  واْ إِنَّ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ عـىل عدم دخوله احلرم حتى اجتيازاً، لقوله تعاىل: ﴿ يَا أَهيُّ
ةً  لَ يْ مْ عَ تُ فْ إِنْ خِ ا وَ ـذَ مْ هَ هِ امِ دَ عَ امَ بَعْ رَ َ دَ احلْ جِ َسْ واْ املْ بُ رَ الَ يَقْ سٌ فَ ونَ نَجَ كُ ِ ُرشْ املْ
...﴾(١). وهو مبني عىل أن املراد من املرشكني  لِهِ مُ اهللا مِن فَضْ نِيكُ غْ فَ يُ وْ سَ فَ
ما يعمّ أهل الكتاب، وأن املراد من املسـجد احلرام مجيع احلرم. وكالمها ال 

خيلو عن إشكال، بل منع. 
وقد يسـتدل عىل األول ـ وهو عموم املرشكني ألهل الكتاب ـ بنسبة 
  ارَ الَتْ النَّصَ قَ رٌ ابْنُ اهللا وَ يْ زَ ودُ عُ يَهُ الَتِ الْ قَ الـرشك هلم يف قولـه تعـاىل: ﴿وَ
بْلُ  واْ مِن قَ رُ فَ ينَ كَ لَ الَّذِ وْ ونَ قَ ؤُ اهِ مْ يُضَ هِ اهِ وَ فْ ُم بِأَ هلُ وْ لِكَ قَ يحُ ابْنُ اهللا ذَ َسِ املْ
اهللا  ونِ  دُ ن  مِّ بَابًا  أَرْ مْ  ُ بَاهنَ هْ رُ وَ مْ  هُ بَارَ أَحْ واْ  ذُ َ اختَّ  * ونَ  كُ فَ ؤْ يُ أَنَّى  اهللا  مُ  هُ لَ اتَ قَ
هُ  انَ بْحَ وَ سُ ـهَ إِالَّ هُ ا الَّ إِلَ دً احِ ا وَ واْ إِلَـهً دُ بُ واْ إِالَّ لِيَعْ رُ مِ ا أُ مَ يَمَ وَ رْ يحَ ابْنَ مَ َسِ املْ وَ

 .(٢)﴾ ونَ كُ ِ امَّ يُرشْ عَ
(١) سورة التوبة اآلية: ٢٨.

(٢) سورة التوبة اآلية:٣٠، ٣١.



لكنـه يندفـع بأن احلكـم عليهـم يف اآليـة بالـرشك إن كان من أجل 
نسـبتهم الولد لـه تعاىل فليس هو عـىل نحو احلقيقة، ألن جمرد نسـبة الولد 
. إذ ال  . وكذا إن كان من أجل اختاذهم أحبارهم ورهباهنم أرباباً ليس رشكاً
يراد به إرشاكهم به تعاىل يف األلوهية والعبادة، بل يف الطاعة، كام يف صحيح 
مْ  هُ بَارَ واْ أَحْ ذُ َ أيب بصـري عـن أيب عبداهللاA: «يف قول اهللا عزوجـل: ﴿ اختَّ
ونِ اهللا ﴾. فقـال: واهللا مـا صامـوا هلم وال صلوا هلم،  ن دُ بَابًا مِّ مْ أَرْ ُ بَاهنَ هْ رُ وَ

ولكن أحلوا هلم حراماً وحرموا عليهم حالالً فاتبعوهم»(١).
نعم،  ال إشـكال يف ابتناء التثليـث عند طائفة من النصار عىل نحوٍ 
من الرشك. وكذا ما ينسـب للمجوس من القـول بألوهية يزدان وأهرمن، 

أو النور والظلمة. 
إال أنـه ـ مع عـدم اطراده يف مجيع أهل الكتـاب ـ خمالف للظاهر من 
املرشكـني يف اآلية املتقدمـة، بضميمة اآليات الكثـرية املتضمنة مقابلة أهل 
الكتاب واملجوس للمرشكني، وخصوص ما يف سـورة التوبة من افتتاحها 
بالرباءة من املرشكني وتتابع أحكامهم فيها بام يف ذلك احلكم الذي تضمنته 

هذه اآلية، ثم التعرض حلكم أهل الكتاب واالكتفاء منهم باجلزية.
ومثله االستدالل عىل الثاينـ  وهو عموم املسجد احلرام جلميع احلرمـ 

مُ اهللا مِن  نِيكُ غْ فَ يُ وْ سَ ةً فَ لَ يْ مْ عَ تُ فْ إِنْ خِ بقولـه تعاىل يف ذيل اآلية املتقدمة: ﴿وَ
﴾، بدعو: أهنم خافوا العيلة لعدم جلب املرشكني املرية للحرم، أو  لِهِ فَضْ

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٠ من أبواب صفات القايض حديث:٣. 
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نَ  يْالً مِّ هِ لَ بْدِ  بِعَ َ انَ الَّذِي أَرسْ بْحَ لعـدم دخوهلم له. وبقوله عز اسـمه: ﴿سُ
﴾(١)، بدعـو: أن اإلرساء مل يكـن مـن  قْىصَ دِ األَ جِ َسْ امِ إِىلَ املْ رَ َ دِ احلْ جِ َسْ املْ

املسجد، بل من دار أم هاين.
الندفاعـه: بأن خوف العيلة من عدم جلب املرشكني املرية للحرم أو 
من عدم دخوهلم له ـ لو تم ـ اليشهد بأن املراد من املسجد احلرام احلرم، إذ 
من القريب أن يكون دخول املرشكني للحرم وجلبهم املرية له بالنحو الذي 
ينعـش اقتصاد أهل مكة إنام يكون إذا قدروا عىل دخول املسـجد احلرام يف 
احلج والعمرة والطواف بالبيت، فمع منعهم من دخول املسـجد ينقطعون 
عن الورود للحرم وجلب املرية له،  لعدم غرض هلم يف ذلك، ال ملنعهم منه.

كام أن إرساءه8  من بيت أم هاين ال يستلزم كون املراد باملسجد 
احلرام يف آية اإلرساء هو احلرم، بل قد يبتني عىل املجاز يف النسبة للمجاورة. 
عىل أن إرادة احلرم من املسجد احلرام يف آية اإلرساء اليستلزم إرادته منه يف 

آية منع املرشكني من دخوله بعد أن كان خمالفاً للظاهر يف نفسه.
ومن هنا ال جمال الستفادة املنع من اآلية الرشيفة.

هـذا وقـد يظهر مـن بعـض كلامهتـم اإلمجـاع عليـه. إال أن حتصيله 
والتعويـل عليـه يف غاية اإلشـكال بعد عـدم وضوح أخذ هـذا احلكم من 
، بسـبب غلبة املسـتولني من  األئمـةG عنـد ظهورهم ال قوالً وال عمالً
حكام اجلور والرجوع إليهم يف ذلك من دون مراعاة لقوهلمG، فيصعب 

معرفة رأهيمG عىل حقيقته.
(١) سورة اإلرساء اآلية:١. 



نعـم،  لــامّ كانت حرمة الكتايب مرشوطة بقيامـه برشوط الذمة، فإذا 
منعـه مـن إليه إعطاء الذمة مـن دخول احلرم مطلقاً أو عنـد قيامه باجلريمة 
اليكون دخوله مرشوعاً، بل يكون مسقطاً حلرمته، فيجوز أخذه وإخراجه 

منه، إلجراء احلدّ عليه.
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ج: ال جمال للتفريق بذلك بعد إطالق بعض النصوص، والسيام مع 
نًا ﴾(١). حيث يظهر  انَ آمِ هُ كَ لَ خَ ن دَ مَ ورود بعضها يف تفسري قوله تعاىل: ﴿وَ

منها أن املعيار الدخول، ال اللجوء.
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ج: إن كان العقـاب املحكوم به قتالً مل يكن املرض مانعاً من تنفيذه ـ 
بعـد قصور النصوص اآلتية عنه ـ كـام رصح به األصحاب. عمالً بإطالق 

أدلته القاضية بجواز إيقاعه حال املرض.
 بل جيب ذلك، إلطالق دليل تعجيل احلدود، وهو موثق السكوين عن 
جعفر عن أبيه عن عيلGيف حديث قال: «ليس يف احلدود نظر ساعة»(٢).

(١) سورة آل عمران اآلية:٩٧.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٢٥ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة حديث:١.  
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عـىل أن ذلـك هو املنرصف من إطـالق أدلة احلدود، بعـد كوهنا من 
سـنخ العقوبـة الرادعة، حيث يناسـب ذلـك تعجيلها. بل لـو خيف فوهتا 

، إلحراز االمتثال. باملوت كان التعجيل واجباً عقالً
وأظهـر من ذلك  ما لـو كان القتل حقاً للغري ـ كالقصاص ـ وطالب 

به صاحبه. ألن مقتىض سلطنته عىل حقه تعجيله لو أراده.
وإن كان العقاب  املحكوم به دون القتل..

فتـارة: ال يكون املرض دخيالً يف تعـرض املحكوم للخطر أو لزيادة 
املرض بتنفيذ احلكم فيه.

وأخـر: يكـون املـرض دخيـالً يف تعـرض املحكوم لذلـك بتنفيذ 
احلكم فيه.

أمـا يف األول فال يكون املرض مانعاً أيضاً من التنفيذ. ملا سـبق، بعد 
قصـور األدلة اآلتية عنه أيضاً، ألهنـا بني ما ورد يف واقعة خاصة ال إطالق 
فيها ـ كنصوص املريض باالستسقاء ـ أو يف مرض خاص خيشى من اجللد 
ف استفحال املرض، وكال مها قارص  معه ـ كاالستحاضة ـ وما تضمن ختوّ

عن املقام.
وأمـا يف الثـاين فاألحـوط، بـل األظهر، التفصيـل فيه بني مـا يتوقع 
الشفاء منه، وما ال يتوقع الشفاء منه. ففي األول ينتظر بالتنفيذ الشفاء، ويف 
الثاين يسـتبدل العدد املطلوب من اجللد بالرضب مرة بشـمراخ فيه عيدان 

بقدر ذلك العدد. ألن النصوص عىل طائفتني:



أيب  عـن  السـكوين  كموثـق  الشـفاء،  انتظـار  تضمـن  مـا  األوىل: 
عبـد اهللاA: «قـال: ال يقـام احلـدّ عـىل املسـتحاضة حتـى ينقطـع الدم 
عنهـا»(١)، وموثقـه عنهA: «قـال: أيت أمري املؤمنـنيA برجل أصاب 
اً وبه قروح يف جسـده كثرية، فقال أمري املؤمننيA: أقروه حتى تربأ،  حدّ

ال تنكؤوها عليه فتقتلوه»(٢)، ونحوه خرب مسمع(٣).
الثانية: ما تضمن الرضب بالشمراخ، كموثق أيب العباس أو صحيحه 
عن أيب عبداهللاA: «قال: أيت رسول اهللا8 برجل دميم قصري قد سقى 
د رسول اهللا8 برصه  بطنه وقد درت عروق بطنه فجر بامرأة... فصعّ
ه مائة، ثم رضبه بشـامرخيه»(٤)، ونحوه غريه(٥). وخفضه ثم دعا بعذق فعدّ
وقـد مجع األصحـاب بينهـام بإرجاع األمـر للحاكم، ليختـار ما هو 
. قـال يف الرشايع: «ويرجم  األصلـح من الوجهـني، ولو خلوف فوت احلدّ
املريض واملستحاضة. وال جيلد أحدمها إذا مل جيب قتله وال رمجه، توقياً من 
الرساية، ويتوقع هبا الربء. وإن اقتضت املصلحة التعجيل رضب بالضغث 

املشتمل عىل العدد».
وقـد اسـتدل يف اجلواهر لـألول بالطائفـة األوىل، وللثـاين بالطائفة 
الثانية، ثم قال: «لكن ليس فيها اعتبار املصلحة، إال أن األصحاب محلوها 
عىل ذلك من غري خالف بينهم، مجعاً بينها وبني ما تقدم بخوف فوات احلدّ 

وعدمه». 
(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٣ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة حديث:٣، ٤، ٦. 

(٤) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٣ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة حديث:٥.
(٥) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٣ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة حديث:١، ٧، ٩.

حكم اجلاين املريض............................................................................... ١٧٥



.................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء ١٧٦

وكأن مراده باملصلحة خوف فوات احلد بالتأخري، لعدم رجاء الربء.
وكيف كان، فاحلمل املذكور قد يستفاد من املورد ـ وهو املستحاضة 
ـ ومـن األمـر باالنتظار حلـني الشـفاء يف الطائفة األوىل، لظهـوره يف توقع 

الشفاء، ومن املورد يف الثانية، ألن االستسقاء ليس من شأنه الشفاء.
مضافـاً إىل أن ذلـك هـو مقتـىض القاعـدة، لوضـوح أن الـرضب 
بالضغث من سنخ البدل االضطراري الذي ال يلجأ إليه إال عند تعذر احلدّ 

االختياري بعدم توقع الشفاء.
نعـم،  يف مرسـل الصدوق عن موسـى بن بكر عـن زرارة: «قال أبو 
جعفرA: لو أن رجالً أخذ حزمة من قضبان أو أصالً فيه قضبان فرضبه 
رضبـة واحدة أجزأه عن عـدة ما يريد أن جيلد من عـدة القضبان»(١). وقد 

يدعى أن مقتىض إطالقه أنه بدل اختياري.
لكن الظاهر إمجاله، لعدم وضوح مرجع الضمري يف قوله: «فرضبه»، 
إذ كـام يمكـن محلـه عىل مسـتحق اجللـد، فيتـم إطالقـه، يمكـن محله عىل 
خصوص املريض. بل هو املتعني بعد تعذر إرادة اإلطالق بالنظر إىل إطباق 
أدلـة اجللد عـىل تعدده بنحو يتعـذر محلها عرفاً عىل التخيـري. وكذا كلامت 

.Mاألصحاب
وقد يسهل األمر بعد ضعف احلديث باإلرسال، لعدم ذكر الصدوق 

يف املشيخة طريقه إىل موسى بن بكر.
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٣ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة حديث:٨. 
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ج: املفهوم من املرض يف سائر املوارد هو املرض العريف.
 إال أن قولـهA يف موثـق السـكوين: «ال تنكؤوهـا عليـه فتقتلوه» 

ظاهر يف أن املعيار كون إقامة احلدّ مظنة للخطر عىل احلياة.
وتشـخيص ذلـك موكول للطبيـب. لعموم السـرية االرتكازية عىل 

الرجوع ألهل اخلربة املوثوقني يف األمور احلدسية.
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، وينتظر  به  ج: ال إشـكال يف أن االسـتحاضة متنـع مـن إقامـة احلـدّ
انقطاعها، ملوثق السكوين املتقدم. وأما النفاس واحليض فاملعيار فيهام اخلوف 

بالوجه املتقدم يف جواب الفقرة السابقة، لعدم النص فيهام باخلصوص.
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ج: ال يفرق بينهام. إلطالق موثق السـكوين املتقدم يف املسـتحاضة، 
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وعموم التعليل يف موثقه اآلخر املتقدم.
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ج: ال يفرق بينهام، عمالً بإطالق األدلة. 
باملحكـوم  اإلرفـاق  مـورد  وارداً  كان  ملـا  التخفيـف  أن   :ودعـو

فإطالقاته تنرصف عام إذا كان املحكوم هو الذي أوقع املرض بنفسه. 
مدفوعـة: بأن التخفيف ليس ملجـرد اإلرفاق باملحكوم، بل الحرتام 
حياتـه، وليـس هو مـن حقوقه التابعة لـه القابلة للسـقوط بتفريطه، ليتجه 

النظر يف انرصاف اإلطالقات عن صورة إيقاعه املرض بنفسه.
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ج: تقـدم أن الثابت ينتقل فيه للبدل االضطراري، واملؤقت ينتظر به 
الشفاء. 

نعـم،  البد فيهام معاً من أن تكـون إقامة احلدّ معرضة حلياة املحكوم 
للخطر.

وربـام أحلق بذلك ما إذا كانت إقامة احلدّ موجبة لزيادة املرض بوجه 
معتد به بنحو يبعد عدم اهتامم الشارع األقدس بتجنبه.
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ج: يظهر اجلواب عنه مما سبق يف جواب الفقرة(أ).
نعم،  إذا كان الشـفاء بطيئاً جـداً ومعقداً، بحيث يتوقع معه حدوث 
املضاعفـات املانعـة مـن إقامـة احلـدّ التام حتـى بعـد الشـفاء ـ كالضعف

العام ـ فالظاهر االنتقال للبدل االضطراري. لرجوعه يف احلقيقة إىل اليأس 
من إقامة احلدّ التام.
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ج: ال فرق يف ذلك بعد إطالق األدلة املتقدمة.
 S&5	
� 6��	Z� ��
�A �+ 7�&5
� �* ��� �w

"d%��

ج: أما القتل فالظاهر تنفيذه فيه. للوجه املتقدم. 
نعـم،  يشـكل معه تنفيـذ الرجم، ملا سـبق يف جواب السـؤال الرابع 
والثالثني من ظهور أدلته يف ابتنائه عىل اإلحسـاس باألمل. إال أن يكون غري 
مانـع مـن ذلك، بأن يكون الرمـي موجباً إلفاقته وجتدد اإلحسـاس له. أو 
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يكون ميؤوسـاً مـن إفاقته، فيكتفى حينئذٍ بالرجم من دون إحسـاس، ألنه 
امليسور.

وأمـا غري القتل فال جمال للتعجيل بـه إن كان مظنة للخطر عليه، بل 
البد من انتظار شـفائه، وإن كان ميؤوسـاً من شـفائه تعني االكتفاء بالبدل 

اإلضطراري املتقدم، وهو الرضب بالشمراخ، ألنه امليسور. 
وإن مل يكـن مظنـة للخطـر عليـه مل يبعد االنتظـار بـه إذا كان جلداً، 
حيث يظهر من أدلته ابتناؤه عىل اإليالم، فيلحقه ما تقدم يف الرجم. وإن مل 
يكـن جلداً ـ كقصاص الطرف وحدّ القطع ـ تعني عدم مانعية اإلغامء منه. 

وسيأيت تتمة الكالم يف ذلك.
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ج: تنفـذ عقوبتهـام معاً عىل املريض. ملا سـبق مـن أن املرض ال يمنع  
من عقوبة القتل.
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ج: الـذي هـو موضـوع النصوص املتقدمـة هو حدّ اجللـد، ألنه هو 
الذي يسـتبدل باجللد بالشـمراخ. وجيري فيه التفصيل املتقـدم. أما غريه ـ 
كحـدّ القطـع وقصاص األطراف وغريمهاـ  فهو خـارج عن موضوع تلك 

النصوص.



نعـم،  جيب تأخريه مع خوف اخلطر من التعجيل به وتوقع الشـفاء، 
إللغـاء خصوصية مورد النصوص املذكورة بعد ظهور التعليل املتقدم فيها 

يف االهتامم بحياة املحكوم بالعقوبة.
أما مع عدم توقع الشفاء بحيث يلزم من تأخري احلدّ تعطيله فاألمر ال 
خيلو عن إشكال بعد عدم ثبوت البدل االضطراري له، وبعد ظهور اهتامم 
الـرشع األقدس بحياة املحكوم بالعقوبة، كام يظهر من النصوص السـابقة 
ومن اإلمجاع املدعى عىل عدم القصاص يف اجلروح التي فيها تغرير، املؤيد 
أو املعتضد بام يف مقطوعتي أبان وأيب محزة(١) من عدم القصاص يف اجلائفة، 
وهي اجلرح الذي يبلغ اجلوف، واملأمومة، وهي الرضبة التي تبلغ أم الرأس.

نعـم،  تضمن غري واحد من النصوص عدم الدية ملن قتله القصاص 
أو احلدّ ففي خرب احلسـن بن صالـح الثوري عن أيب عبداهللاA: «سمعته 
يقـول: من رضبناه حداّ من حـدود اهللا فامت فال دية له علينا، ومن رضبناه 

حداً من حدود الناس فامت فإن ديته علينا»(٢).
 ويف صحيح حممد بن مسلم عن أحدمهاH يف حديث قال: «ومن 

قتله القصاص فال دية له»(٣).
ويف معتـربه عن أيب جعفرA: « من قتله القصاص بأمر اإلمام فال 

دية له يف قتل وال جراحة»(٤) ونحوها غريها.

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٦ من أبواب قصاص الطرف حديث:١، ٢. 
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٢٤ من أبواب قصاص النفس حديث:٣، ٥، ٨.

حكم اجلاين املريض............................................................................... ١٨١
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لكن البد من محلها عىل ما إذا مل يتوقع أداء القصاص أو احلدّ للموت، 
كـام قـد يناسـبه تقييده بـام إذا كان بأمر اإلمـام، حيث يكون هـو املرجع يف 
تشـخيص إمـكان القصاص. عـىل أن بعض النصـوص الواردة باأللسـنة 
املذكـورة رصيح يف إرادة ما إذا كان احلدّ والقصاص بالقتل، فيكون أجنبياً 

عن ما نحن فيه فراجع.
وباجلملة: ال ينبغي التأمل يف عدم جواز القصاص مع خوف الرساية، 
بل ينتقل إىل الدية. وأما احلدّ فمن البعيد جداً مرشوعيته مع خوف الرساية 
وإن مل يكـن له بدل اختياري أو اضطراري، كالقطع يف الرسقة. بل الظاهر 
، بنحو متنع منه  مزامحـة حرمة تعريـض النفس للهالك لوجوب إقامة احلـدّ

ألمهيتها.
 �l��%Z1  S�4�����  7�&5
�  ��
�A  ��+  ���

 ��� 1� S&5	
� ���� 8<3
� =�,�

"��&5
�

ج: أما اإلعدام فقد سبق أنه ال ينتظر به الشفاء، بل جير عىل املريض 
من دون حاجة لعالجه، ليقع الكالم يف نفقة العالج.

وأمـا غريه ففي مورد وجـوب االنتظار ال جمال لتحميل نفقة العالج 
عىل املحكوم وال عىل الدولة.

أمـا املحكوم فألنه وإن وجب عليه االستسـالم للحكم الرشعي إذا 
كان قصاصـاً، ألنه حق للناس، فيحـرم عليه منعهم منه، إال أنه ليس بنحو 
جيـب عليه هتيئة الظرف املناسـب له، ورفـع املوانع من تنفيـذه، فضالً عن 



ل النفقات يف سبيل ذلك. حتمّ
اً، لعدم وضـوح وجوب  وأظهـر مـن ذلك مـا لـو كان احلكـم حـدّ
االستسـالم لـه، وحرمة الفرار منـه بعد ثبوته عند احلاكـم. وجمرد وجوب 
إقامته عىل احلاكم وحرمة تعطيله ال يسـتلزم ذلك يف حق املحكوم نفسه أو 

غريه من املسلمني.
وأمـا احلكومـة فألنه وإن وجـب عليها تنفيذ احلـدّ أو القصاص مع 
مطالبـة صاحبـه به وارتفاع املوانـع عن وجوب إقامتـه، كاملرض يف املقام، 
إال أنـه ال دليل عىل وجـوب رفع املوانع املذكورة عليهـا، فضالً عن حتمل 
النفقات يف سـبيل ذلك، لعدم وجوب هتيئـة مقدمات الوجوب رشعاً وال  

. عقالً
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ج: الـذي رصح به األصحابM نفوذ عفـو املرسوق قبل الرفع 
لإلمام، وعدم نفوذه بعد الرفع له، ونفى وجدان اخلالف فيه يف اجلواهر.

ويشـهد بذلك صحيح احللبي عن أيب عبـداهللاA املتضمن لرسقة 
رداء صفـوان بـن أميـة، وفيه: «فقـال النبـي8 : اقطعوا يـده. فقال 
الرجـل: تقطع يده من أجل ردائي يارسـول اهللا؟ قال: نعم. قال: فأنا أهبه 
. قلت:  لـه. فقـال رسـول اهللا8 : فهـالّ كان هذا قبـل أن ترفعـه إيلّ
فاإلمـام  بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم. وسـألته عـن العفو قبل أن ينتهي 

إىل اإلمام. فقال: حسن»(١). 
وموثق سـامعة عنهA: «قال: من أخذ سـارقاً فعفا عنه فذلك له، 
فإذا رفع إىل اإلمام قطعه. فإن قال الذي رسق له: أنا أهبه له مل يدعه اإلمام 

حتى يقطعه إذا رفع إليه، وإنام اهلبة قبل أن يرفع إىل اإلمام...»(٢). 
ويف صحيح رضيس عن أيب جعفرA: «قال: ال يعفى عن احلدود 
التـي هللا دون اإلمـام. فأما ما كان من حقّ النـاس يف حدّ فالبأس بأن يعفي 

عنه دون اإلمام»(٣).
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٧ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة حديث:٢. 

(٢) وسـائل الشيعة ج:١٨ باب:١٧ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة حديث:٣ ومتن احلديث 
اثبتناه عن الكايف.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٨ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة حديث:١.



وعىل ذلك ليس لإلمام ـ فضالً عن احلاكم الرشعي ـ أن جيري  احلدّ 
مـع عفـو املالك قبل رفعه لإلمـام أو من يقوم مقامه، وال لـه أن يرتك احلدّ 

بعفوه بعد رفعه له.
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ج: إنام يسـقط احلـدّ بذلك إذا مل يثبت اجلرم بالبينـة أو اإلقرار. لكنه 
. أما بعد ثبوت اجلرم  ليـس لعفو املرسوق عنه، بل لعدم ثبوت سـبب احلدّ
، ألن النصـوص املتقدمة إنام  باإلقـرار أو البينة فال أثـر لعفو صاحب احلقّ

تضمنت نفوذ عفوه قبل الرفع لإلمام، ال بعده قبل ثبوت اجلرم عنده.
نعم،  مع اإلقرار فلإلمام أن يعفو عن حدّ القطع يف الرسقة. بل قيل: 
لـه العفـو عن مجيـع احلـدود. وإن كان الظاهر االختصاص بحـدّ الرسقة، 

كامسبق تفصيل الكالم فيه يف جواب السؤال العارش.

حكم العفو عن السارق قبل احلد.................................................................. ١٨٥
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ج: ال يصـدق عـىل ذلك الرسقـة، فإن الرسقة عرفاً هـي أخذ اليشء 
مـن الغري واالسـتيالء عليه خارجاً، وال يصدق عىل اكتشـاف املعلومات. 
وال أقـل مـن قصور أدلة حرمة الرسقةـ  كعموم قاعدة السـلطنة عىل املال، 
والنصـوص الكثرية ـ عن ذلـك، الختصاصها باألمـور املادية، والتي من 

 . شأهنا أن حتاز خارجاً
وكـذا احلـال يف أدلـة ثبوت احلـدّ بالرسقـة، ولو بلحـاظ أخذ احلرز 
والنصاب فيه. حيث يفهم منها احلرز اخلارجي بمثل الباب والقفل وكون 

املرسوق من سنخ األجسام.
أما جمرد حماولة اإلنسـان كتامن اليشء بالتعمية عليه، وفشـله يف ذلك 
باكتشـاف اآلخرين لـه، فليس هو رسقة. ولذا ال إشـكال يف مباينة الرسقة 
. وإطالق الرسقة عليه يف العرف املعارص يبتني عىل  للتجسس عرفاً ورشعاً

التوسع والتسامح، وليس هو معياراً يف شمول األدلة.
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ج: مثـل هـذا ال يعـدّ رسقة، وإنام هـو جتاوز غري قانـوين. وحينئذٍ ال 
حيرم إال حني يكون القانون ملزماً رشعاً، أو يستلزم الترصف يف األجهزة ـ 
كالبداالت ونحوهاـ  اململوكة ملحرتم املال من غري إذنه أو يستلزم اإلرضار 

بمن حيرم اإلرضار به. 
وأمـا الـرشاء غري القانوين فهو بنفسـه ال ينفـذ إذا كان القانون ملزماً 
رشعـاً وكذا إذا كان خمالفاً لرشط التعاقد مع رشكـة التليفونات، إذا كانت 

حمرتمة املال.
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ج: مـن ماسـبق يظهر عدم حتقـق موضوع احلدّ يف ذلـك، فضالً عن 
حتقق رشائطه، ومنها احلرز.
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ج: ال يكون مدار األقامر مملوكاَ وال مورداَ لـحق االختصاص، لعدم 
رشعيـة قرار املنظامت الدوليـة بعد قيام كياهنا من دول غري رشعية. عىل أن 
ملكية الفضاء اخلارجي يف نفسه ال خيلو عن إشكال، بل منع. الختصاص 

أدلة احليازة باألرض القابلة لإلحياء والفضاء التابع هلا.
نعـم،  حيـرم اسـتعامهلا بنحـو يقتـيض التـرصف أو اإلرضار بنفوس 
أو ممتلـكات جلهـات حمرتمـة. حلرمـة اإلرضار بمن هو حمرتم الـدم واملال. 

وملنافاته لقاعدة السلطنة يف حق تلك اجلهات.
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ج: مما سـبق يتضـح عدم صحة اإلجارة والوقـف، ألهنام فرع ملكية 
املؤجر والواقف، أو سلطنتهام.
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ج: نفقـة ذلـك عىل اجلاين أو من يبارش ذلك من من هيمه أمره. لعدم 
الدليل عىل قيام غريه به، كبيت املال، أو غريه. والسـيام يف القصاص الذي 
هـو حـقّ ثبت عليه بسـبب جناية مل يتحمل نفقة الشـفاء مـن أثرها، كام أنه 
جيوز أن يسـتوىف منه من دون إذن احلاكـم. وجمرد إرشاف احلاكم عليه ـ لو 

حصل ـ ال يقتيض أداءه نفقة العالج من بيت املال.
نعم،  يف مجلة من النصوص قيام أمري املؤمننيA بمداواة السـارق 
بعـد قطعه، بنحو يظهر يف إنفاقه عليـه من بيت املال. منها معترب حذيفة بن 
اق قد قامت  منصـور عن أيب عبداهللاA: «قال أُيت أمري املؤمننيA برسّ
هم إليـك فداوِ  وا، فقطع أيدهيم، ثـم قال: ياقنـرب ضمّ عليهـم البينـة وأقـرّ
كلومهم وأحسـن القيـام عليهم، فإذا برئوا فأعلمني. فلـام برئوا أتاه فقال: 
ياأمـري املؤمنـني القوم الذيـن أقمت عليهـم احلدود قد برئـت جراحاهتم. 
فقال: اذهب فاكسُ كل رجل منهم ثوبني وائتني هبم... ثم قال: ياقنرب خلّ 

سبيلهم، وأعط كل واحد منهم ما يكفيه إىل بلده»(١). 
وقـد يظهر من الوسـائل التعويـل عليها يف احلكـم بوجوب العالج 
واإلنفـاق عىل املحدود. بـل رصح بوجوب العالج بعض مشـاخيناR يف 

مباين تكملة املنهاج.
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٣٠ من أبواب حدّ الرسقة حديث:٣.  

نفقة الشفاء من إجراء احلد أو القصاص........................................................... ١٨٩



.................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء ١٩٠

نها استصالحهم  لكنها قد تضمنت قضية يف واقعة قد يكون الغرض مٍ
اق املذكورون منقطعني، كام يناسـبه ما  ومحلهـم عىل التوبة. وربام كان الرسّ
يف املعتـرب املتقدم وغريه(١) من إكسـائهم وإعطائهم مـا يكفيهم إىل بلدهم، 
وما يف بعض النصوص من األمر بإدخاهلم دار الضيافة وإطعامهم السـمن 

والعسل واللحم(٢).
ولعله لذا مل يعرف القول بوجوب ذلك من أصحابنا، بل يف اجلواهر: 

«ليس ذلك بالزم لإلمام عندنا».
ل نفقة العالج من بيت املال،  نعم،  قد ير ويل األمر املصلحة يف حتمّ
إمـا مع حاجة املحدود، أو مطلقاً، لتيرس إتقان العالج للدولة دون غريها، 

أو لالستصالح، أو لغري ذلك من العناوين الثانوية. وال ضابط لذلك.
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ج: سبق عدم وجوب اإلنفاق. أما لو بني عىل استفادة الوجوب من 
النصوص املتقدمة فهي قد تضمنت العالج حتى الربء.

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٣٠ من أبواب حدّ الرسقة حديث:١.
(٢) وسـائل الشـيعة ج:١٨ بـاب:٢٩ من أبواب حدّ الرسقـة حديث:٤، وباب: ٣٠ مـن األبواب املذكورة 

حديث: ١، ٢.
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ج: سـبق عدم وجوب اإلنفاق. لكن لو بني عىل اسـتفادة الوجوب 
من النصوص املتقدمة فاملتيقن منها الفقري، بل املنقطع.
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ج: ال يفرق بينهام يف عدم وجوب اإلنفاق، كام سبق. 
. والسـيام  نعـم،  عدم اإلنفاق يف القصاص أظهر، كام أرشنا إليه آنفاً

، بل بخصوص حدّ الرسقة. وأن النصوص املتقدمة خمتصة باحلدّ
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ج: يظهر مما سبق يف جواب السؤال العارش أن التوبة إنام تسقط احلدّ 
يف موارد..

واْ  رُ دِ بْلِ أَن تَقْ واْ مِـن قَ ابُ ينَ تَ األول: املحـارب. لقولـه تعاىل: ﴿إِالَّ الَّذِ
﴾(١). واملنرصف منه ظهور التوبة برتك  يمٌ حِ ورٌ رَّ فُ ـواْ أَنَّ اهللا غَ مُ لَ اعْ مْ فَ يْهِ لَ عَ

(١) سورة املائدة اآلية: ٢٤. 

فروع يف توبة املجرم قبل احلد...................................................................... ١٩١



.................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء ١٩٢

املحاربة قبل أن يقدر عليه اإلمام ويأخذه.
 :Aالثاين: توبة السارق. لصحيح عبداهللا بن سنان عن أيب عبداهللا
«قـال: السـارق إذا جاء من قبل نفسـه تائباً إىل اهللا عزوجل تـردّ رسقته إىل 
صاحبهـا، وال قطع عليه»(١). واملنرصف منه ظهـور التوبة بمجيئه من قبل 

نفسه معلناً عام صدر منه من قبل أن يؤخذ ويقدر عليه.
، لصحيح مجيـل بن دراج عن  الثالـث: كل مـن فعل مـا يوجب احلدّ
رجـل عن أحدمهاH: «يف رجـل رسق أو رشب اخلمر أو زنى فلم يعلم 
ذلـك منـه، ومل يؤخذ حتى تاب وصلـح. فقال: إذا صلح وعـرف منه أمر 
»(٢)، بناء عـىل انجباره بعمل األصحـاب. وظاهره  مجيـل مل يقم عليه احلـدّ
اعتبـار الصالح بميض مدة عىل التوبة. ويف اجلميع ال يكفي التلفظ بام يدل 

عىل التوبة، بل البد من عمل تظهر به التوبة.
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ج: من ما سبق يظهر االكتفاء بظهور التوبة قبل الوصول للحاكم.
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(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٦ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٦ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة حديث:٣.



ج: البد من إحراز التوبة، بل ظهورها بالسلوك والترصفات املتقدمة، 
كـام يسـتفاد من األدلـة السـابقة. ومع الشـك فيهـا فاملرجع اسـتصحاب 

عدمها.
وقاعـدة: احلدود تدرأ بالشـبهات إن أريد هبا مـا تضمنته النصوص 

من عدم احلدّ عىل من فعل موجبه جاهالً بالتحريم(١). 
فهـي أجنبية عن ما نحن فيه. وكـذا إن أريد هبا عدم إقامة احلدّ حتى 
يعلم احلاكم برشعيته وثبوته كربوياً التي هي مقتىض عموم قاعدة السلطنة 
يف حـق الفاعـل وعموم احرتام املسـلم اللذين جيب االقتصـار يف اخلروج 

. عنهام عىل العلم بالتخصيص ومرشوعية إقامة احلدّ
وإن أريـد هبـا عـدم إقامة احلـدّ حتـى يعلم احلاكـم بتحقـق موجبه 
وموضوعـه صغروياً، فاسـتصحاب عدم التوبة يف املقـام وارد عليها رافع 

ملوضوعها، لعدم الشبهة معه.
وأمـا مرسـل الصـدوق: «قـال رسـول اهللا8: ادرأو احلـدود 
بالشبهات»(٢) فهو لضعفه الينهض باخلروج عن ذلك. عىل أن من القريب 

محله عىل املعنى األول.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٤ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٢٤ من أبواب مقدمات احلدود وأحكامها العامة حديث:٤.

فروع يف حتقق التعزير بغري اجللد................................................................... ١٩٣



.................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء ١٩٤
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ج: ال إشكال يف اختصاص التعبري املذكور باجللد، لظهور نسبة أحد 
األمريـن لآلخر باألقل أو األكثـر يف مالحظة جهة التكثر، واحلدّ الذي هو 

املوضوع للتكثر هو حدّ اجللد ال غري. 
ومـن ثم كانت العبارة املذكورة شـاهدة باختصـاص التعزير باجللد 
وعـدم عمومـه لغـريه مـن العقوبـات، وببطـالن األمر الـذي يبتنـي عليه 

السؤال.
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ج: من ما سبق يظهر أنه ال مالك له، لعدم شمول التعبري املذكور له.
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، كام هو  ج: الظاهـر أهنـا من حقـوق اهللا تعاىل، فهي من سـنخ احلـدّ
مقتـىض إطالق أدلتها. كصحيح زرارة عـن أيب جعفرA: «يف رجل أمر 
رجالً بقتل رجل [فقتله]. فقال: يقتل به الذي قتله، وحيبس اآلمر بقتله يف 

احلبس حتى يموت»(١).
ومـا رواه الصـدوق يف الصحيح من قضايا أمـري املؤمننيA قال: 
. فقال: وهل عبد الرجل إال  «وقىضA يف رجل أمر عبده أن يقتل رجالً

كسيفه وسوطه؟! يقتل السيد به ويستودع العبد السجن حتى يموت»(٢).
وموثق السـكوين عن أيب عبـداهللاA: «أن ثالثة نفر رفعوا إىل أمري 
، وأقبل اآلخر فقتله، واآلخر يراهم.  املؤمننيA، واحد منهم أمسك رجالً
فقىض يف [صاحب] الرؤية أن تسـمل عيناه، ويف الذي أمسـك أن يسـجن 
حتى يموت، كام أمسـكه، وقىض يف الذي قتل أن يقتل»(٣) ونحوها غريها.
فإن مقتىض اإلطالقات املذكورة عدم إناطة العقوبات التي تضمنتها 
بـويلّ امليت، بحيـث تكون حقاً له، ويكون إعامهلا منوطـاً به. غاية األمر أن 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب: ١٣ من أبواب قصاص النفس حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب: ١٤ من أبواب قصاص النفس حديث:٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٩ باب: ١٧ من أبواب قصاص النفس حديث:٣.

١٩٥ ........................................................ اإلعانة عىل قتل العمد من حقوق اهللا تعاىل 



.................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء ١٩٦

األدلـة تضمنت ذلك يف خصوص القصاص والدية اللذين مها من أحكام 
القاتل أو من يقوم مقامه، كالسيد الذي يأمر عبده بالقتل، وال وجه للتعدي 

للعقوبات األخر يف حقّ اآلخرين.
كام أن اإلطالقات املذكورة قاضية بعدم سلطنة ويلّ األمر عىل العفو. 
وما يظهر من السـؤال من املفروغية عن سـلطنته عليه لو كانت العقوبات 
املذكـورة حقـاً هللا تعـاىل. يف غري حمله. وجمـرد ثبوت جـواز العفو يف بعض 
احلدود يف اجلملة ال يسـتلزم عموم سـلطنته عليه يف مجيع حقوق اهللا تعاىل. 

وقد سبق بعض الكالم يف ذلك يف جواب السؤال العارش. فراجع.
نعم،  لو فرض سلطنة ويلّ األمر عىل فرض العقوبة كان أمرها بيده. 
وكـذا إذا كان مالك العقوبـة النهي عن املنكر. حيـث يتعني االقتصار عىل 
ما يتحقق به الردع عنه بمقتىض تشـخيص من له النهي عنه. واهللا سـبحانه 

وتعاىل العامل.
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ج: ال جمـال لذلك بعـد أن كان احلكم املذكور حكامً بغري ما أنزل اهللا 
تعاىل. والسـيام إذا كان الشـخص املحكوم مسـلامً، فإن اإلسالم ال يعرتف 
باحلدود املميزة بني املسلمني. وتقسيم البالد اإلسالمية إىل دول أمر حادث 

غري رشعي.
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١٩٧ ....................................................... فروع يف االتفاقيات الدولية بتبادل املجرمني



.................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء ١٩٨

ج: املحاكـم اإلسـالمية ملزمـة بمحاكمة الشـخص وفـق األحكام 
اإلسـالمية، ألن وظيفتهـا احلكـم بأحكام اإلسـالم. وال عـربة باألحكام 
السابقة الصادرة وفق قوانني الدولة غري اإلسالمية بعد أن مل تكن األحكام 

املذكورة متتلك الرشعية.
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ج: كيف يمكن ذلك مع ما هو املعلوم من شـدة اإلنكار من الشـارع 
األقـدس عىل احلكم بغري مـا أنزل اهللا تعاىل، حتى أطلـق يف القرآن الكريم 
عىل من مل حيكم بغري بام أنزل اهللا تعاىل أهنم ظاملون، وفاسـقون، وكافرون؟ 
فكيف يمكن مع ذلك تسـليم احلاكم املسـلم الشـخص الذي حتت قبضته 

ويف حوزته حلاكم حيكم عليه بغري ما انزل اهللا تعاىل؟!.
وإذا كانت فوائد إجراء مثل هذه االتفاقيات خدمة النظام اإلسالمي 
مادياً بسبب تنسيقه مع األنظمة األخر، فإهنا ال تعادل أرضاره املبدئية يف 
اخلـروج عن ما حكم اهللا تعاىل، وسـلخه عن واقع اإلسـالم، واسـتيجاب 

اخلذالن من اهللا تعاىل والوبال والنقمة والنكال.
ثم ما يسـتتبع ذلك من أرضار مادية عـىل األمد البعيد، حيث يتجرد 
النظام تدرجيياً من قدسيته التي هبا يمتلك قلوب الرعية فتنشد إليه وتنسجم  
وتتفاعـل معـه. كام يمتلـك هبا قلوب املسـلمني يف أقطـار األرض، ويفوز 

بتأييدهم ودعمهم.



وسوف يستعيض عن ذلك كله بنظرة الريب واالشمئزاز والتوجس 
والتنفر، ووصمة االدعاء والتزوير، وما يستتبع ذلك من مضاعفات خطرية 
وويالت ال حييط هبا القلم وال يستقصيها البيان، ثم ال يمكن تداركها بعد أن 
ترضب بجراهنا، وتستفحل، وتستحكم وتتجذر تدرجيياً عىل أرض الواقع. 
وقد تقدم ما ينفع يف املقام يف جواب األسـئلة الثاين والثالث والرابع 

والثالث عرش  والثامن الثالثني.
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ج: ال موضوع هلذه الفروع بعد ماسبق من عدم جواز تطبيق األحكام 
غري اإلسالمية.

١٩٩ ....................................................... فروع يف االتفاقيات الدولية بتبادل املجرمني
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ج: نعم يمكن ذلك ـ بعد فرض رشعية العقوبة بالسجن ـ إذا كانت 
حكومتـه تنوب عن احلكومة اإلسـالمية يف تنفيذ احلكـم الرشعي. أما إذا 
كانـت تسـتقل بنفسـها يف تنفيـذ العقوبة فـال خيلو األمر عن إشـكال، ألن 

رشعية إقامة احلكم موقوفة عىل رشعية النظام املنفذ له.
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ج: إن كان املراد بالدولة اإلسـالمية الدولة ذات النظام اإلسـالمي، 
بحيث يكون نظام كلتا الدولتني إسالمياً، فاملفروض فيهام معاً إجراء حكم 
. لكنه  اهللا تعـاىل، وال فـرق بينهام إال يف شـخص املنفذ، وال إشـكال حينئذٍ

موقوف عىل رشعية التمييز بني الدولتني، وقد سبق املنع من ذلك. 
وإن كان املراد هبا الدولة التي هي رسمياً إسالمية، من دون أن يكون 

نظامها إسالمياً، فيجري فيها ما تقدم يف وجه املنع.
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ج: ال أثـر لرضـاه، إال إذا كان مقتـىض االتفاقية التعـدي عليه بام ال 
يوجـب تلف النفس، فإنه جيـوز تنفيذها بام حيقق التعـدي املذكور برضاه، 

ألنه مسلط عىل نفسه، لكن بعد تنفيذ العقوبة اإلسالمية.
ثم إن هذا الكالم كله يبتني عىل فرض كون احلكم إسالمياً، وتنفيذه 

رشعياً، بغضّ النظر عن حتقق الفرض املذكور أو عدم حتققه.
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ج: إن علـم بعدم لزوم رضر مهم عليـه بالدفاع وجب عليه الدفاع. 
لوجـوب حفـظ العرض، املسـتفاد مـن  ما دل عـىل حرمة املؤمـن وحرمة 
عرضه. بل قد يستفاد مما تضمن النهي عن تعريض املؤمن نفسه للذل، ولو 
باألولوية، ففي موثق أيب بصري أو صحيحه عن أيب عبداهللاA: «قال: إن 
اهللا تبارك وتعاىل فوّض للمؤمن كل يشء إال إذالل نفسه»(١)، ونحوه غريه.

وإن احتمـل ترتب رضر عليه مهـم ـ كالقتل واجلرح املعتدّ به واملال 
الكثري ـ مل جيب عليه ذلك. لقاعدة نفي الرضر.

(١) وسائل الشيعة ج:١١ باب:١٢ من أبواب األمر والنهي وما يناسبها حديث:٣.

فروع يف الدفاع عن العرض واملال................................................................. ٢٠١



.................................................................... مسائل معارصة من فقه القضاء ٢٠٢

هـذا وقد ورد يف مجلة من النصوص األمر بالدفاع عن النفس واملال 
واألهـل. ففي موثق غيـاث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه H: «قال: إذا 
دخـل عليك اللصّ يريـد أهلك ومالك، فإن اسـتطعت أن تبدره وترضبه 
ـك  منه  فابـدره وارضبـه. وقال: اللص حمارب هللا ولرسـوله فاقتله، فام مسّ

.(١)« فهو عيلّ
ويف خـرب احللبـي عنهA: «قال: قال أمـري املؤمننيA: إذا دخل 
عليـك اللـص املحـارب فاقتله، فام أصابـك فدمه يف عنقـي»(٢)، ونحومها 

غريمها من النصوص الكثرية.
 إال أن داللتهـا عىل وجوب الدفاع ال ختلو من إشـكال، لورودها يف 
مـورد توهم احلظـر، بلحاظ تعرض النفس أو املهاجم املسـلم للخطر، كام 

يشهد به ذيل األحاديث املذكورة.
نعـم،  ال جمال لذلك يف موثق السـكوين عن أيب عبداهللاA: «قال: 
قـال أمري املؤمنـني (صلوات اهللا عليه): إن اهللا ليمقـت الرجل يدخل عليه 
اللـصّ يف بيتـه فال حيـارب»(٣)، ونحوه خـرب العيون عـن الرضاA عن 

النبي8(٤).
 :Hإال أنه البد من اخلروج عنه بصحيح  حممد بن مسلم عن أحدمها

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٧ من أبواب حد املحارب حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٤٦ من أبواب جهاد العدو حديث:٧.

(٣) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٤٦ من أبواب جهاد العدو حديث:٢. وقد أثبتناه عن الكايف ج:٥ ص: ٥١.
(٤) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٤٦ من أبواب جهاد العدو حديث:١٥.



«قـال: قال رسـول اهللا8: من قتـل دون ماله فهو شـهيد. وقال: لو 
كنت أنا لرتكت املال ومل أقاتل»(١).

وصحيح احلسـني بن أيب العالء: «سألت أبا عبداهللاA عن الرجل 
يقاتـل دون مالـه. فقـال: قال رسـول اهللا8: من قتـل دون ماله فهو 
بمنزلـة الشـهيد، فقلـت: أيقاتل أفضـل أو ال يقاتل؟ قـال: إن مل يقاتل فال 
بـأس. أما أنا فلو كنت مل أقاتل، وتركته»(٢). وقريب منه معترب أيب بصري(٣). 

حيث يتعني ألجلها رفع اليد عن ظهور األولني يف وجوب الدفاع.
ويتعـني اجلمع بني الطائفتني باحلمل عـىل كراهة ترك القتال. أو عىل 
أن رجحـان القتـال مقتىض العناويـن األولية، غري أن قلـة املؤمنني تقتيض 
مرجوحيتـه حفاظـاً عليهـم، خصوصاً يف دولـة اجلور عند ظهور الفسـاد 
وكثـرة االبتـالء باللصوص، حيـث يلزم من التـزام املؤمنـني بالقتال كثرة 

القتل فيهم.
ومن ثم ال خمرج عن ما ذكرناه من القاعدة.

ثـم إنه قد يظهر من بعض كلامهتم وجـوب التدرج يف مدافعة اللصّ 
ه باألخف. وكأنه للجمع بني  ونحوه، فال جيوز اختيار األشدّ مع اندفاع رشّ
ه، واالقتصار يف رفع اليد عن حرمته عىل مقدار  حرمة دم الداخل ودفع رشّ

احلاجة.
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٤ من أبواب الدفاع حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٤٦ من أبواب جهاد العدو حديث:١٠.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٤ من أبواب الدفاع حديث:٢.

فروع يف الدفاع عن العرض واملال................................................................. ٢٠٣
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لكنه ال يناسـب إطالق النصـوص املذكورة، حيـث تضمن بعضها 
مبادرتـه بالـرضب والقتل، كـام تقدم. ويف صحيح حممد بن مسـلم عن أيب 
جعفـرA: «قـال: عورة املؤمن عـىل املؤمن حرام. وقـال: من اطلع عىل 
ر عىل مؤمن  مَ مؤمـن يف منزلـه فعيناه مباحة للمؤمن يف تلك احلـال. ومن دَ

بغري إذنه فدمه مباح للمؤمن يف تلك احلالة...»(١). 
ر من الدمور، واملتيقن منه هجوم اإلنسـان عىل غريه يف بيته يريد  مَ ودَ
، ونحوه غريه. حيث يظهر من مجيع ذلك سقوط حرمته رأساً وهدر  به الرشّ

دمه بعدوانه، وال ملزم مع ذلك بالتدرج.
هـذا ولو تعطل املهاجم ـ برضب املدافـع، أو برتديه يف بئر، أو بأخذ 
سـالحه، أو نحو ذلك ـ فال يبعد حرمة التعدي عليه بعد ذلك، فضالً عن 
اإلجهـاز عليه. النـرصاف النصوص املتقدمة إىل صـورة مهامجته وحماولته 
العـدوان. وأما البقاء يف الدار فهو وإن كان عدواناً، إال أنه يسـتند إلقدامه 

عىل الدخول، ال لبقائه يف الدار لفرض عجزه بتعطيله.
نعـم،  لو كان يسـتطيع اخلروج مع تعطيله عـن العدوان، فأرصّ عىل 
البقاء، فالظاهر جواز دفعه وإن أد إىل قتله، إلطالق مثل صحيح احللبي 

عن أيب عبداهللاA: «قال: من بدأ فاعتد فاعتدي عليه فال قود له»(٢).
لكـن املتيقـن من ذلك  مـا إذا كان القتـل من أجل منـع االعتداء يف 
حماولة دفعه واخراجه عن الدار، ال بنحو يقتيض هدر دمه بحيث جيوز قتله 

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٢٥ من أبواب القصاص يف النفس حديث:٢. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٢٢ من أبواب القصاص يف النفس حديث:١.



مع إمكان إخراجه من دون ذلك. لعدم وضوح شمول اإلطالق املذكور له.
ومل أعثـر عاجـالً عـىل ما ينهـض باإلطـالق إال خرب الفتـح بن يزيد 
اجلرجاين عن أيب احلسـنA: «يف رجل دخـل عىل دار آخر للتلصص أو 
الفجـور فقتلـه صاحب الدار أيقتل به أم ال؟ فقـال: اعلم أن من دخل دار 
غـريه فقد أهدر دمه، وال جيب عليـه يشء»(١). فإن مقتىض إطالق اجلواب 
فيه هدر دم الداخل ما دام يف الدار. لكن ضعف سنده وعدم ظهور عملهم 

به مانع من التعويل عليه.
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ج: جيوز الدفع، وال جيب. ملا سبق.
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ج: جيوز الدفع إلطالق النصوص، وال جيب. ملا سبق.
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ج: جيوز الدفاع، ودم املهاجم هدر ال قصاص وال دية فيه، كام يظهر 
من ما سبق. نعم ال جيب الدفاع. ملا سبق.

(١) الكايف ج: ٧ ص: ٢٩٤ باب من ال دية له حديث: ١٦.

٢٠٥ .................................................................. حكم بيع األعضاء عىل اآلخرين
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ج: ال وجود للموارد املذكورة. ويف مجيع املوارد جيوز الدفاع، حتى لو 
، وخسائر الدفاع جسيمة. عمالً بإطالق األدلة.  كان املدافع عنه ماالً قليالً
. وال  ودم املهاجم هدر، ودم املدافع حمرتم يف اجلميع، عمالً باإلطالق أيضاً
يبتنـي احلكم عىل التزاحـم، لتلحظ املوازنة بني الفوائد واخلسـائر، بل عىل 

مراعاة احلرمة، واحلفاظ عىل الكرامة، وهدر حرمة املهاجم املعتدي.
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ج: أنعـم اهللا تعـاىل هبذه األعضاء عىل اإلنسـان، لينتفع هبا، فيشـكل 
التخيل عنها واحلرمان من فائدهتا تربعاً، أو من أجل النفع املادي. واألحوط 
وجوبـاً العـدم. بل ال إشـكال يف احلرمـة إذا تعرض صاحبهـا للخطر عىل 

حياته بقلعها.
نعم،  إذا توقف عىل ذلك إنقاذ حياة مؤمن فال بأس بقلعها ودفعها له 
ـ تربعاً أو بثمن ـ مع عدم تعرض صاحبها للخطر. ملزامحة الداعي املذكور 

للحرمة املحتملة.



 ���+1 4�3� h���!
�1 e�%�
� ��\� ��* ..-

 e�%�? �e����
� 1� h���!	
� fX�#
�

"[�0
�1 �%3
�

. حلرمة بدنه بنحو  ج: الجيوز البيع املذكور إذا كان املأخوذ منه مسلامً
متنع من التعدي عليه بالتقطيع. بل جيب دفنه بحاله، كام تضمنته النصوص، 
حتى ورد النهي عن ترجيل شعره وقص أظافره، وأنه لو فعل ذلك وجب 

دفن ما ينفصل عنه معه.
ففـي موثق عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا: «سـألت أبا عبداهللاA عن 
امليـت يكون عليه الشـعر، فيحلق عنه، أويقلم [ظفـره]. قال: ال يمس منه 
يشء، اغسله وادفنه»(١)، ويف مرسل ابن أيب عمري عنهA: «قال: ال يمس 
عن امليت شعر وال ظفر، وإن سقط منه يشء فاجعله يف كفنه»(٢)، ونحومها 

غريمها.
نعـم،  إذا توقـف عـىل ذلـك إنقاذ حيـاة مؤمن جـاز، ملزامحـة اجلهة 

املذكورة للتكليف املذكور.
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ج: أمـا األخـذ يف حياته فال بأس به حتى يف مـا ال يتوقف عليه حياة 
مؤمن، الرتفاع اجلهة املتقدمة للحرمة املحتملة بعد فرض تعرضه للموت، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب غسل امليت حديث:٣، ١. 
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واستغنائه عن العضو املذكور.
ـ  اً أو قصاصاً نعم،  البد من إذنه، ألن احلكم رشعاً عليه باملوتـ  حدّ

ال يسـقط حرمته يف ذلـك. وأما األخذ بعد موته فال جيوز، ملاسـبق. وجمرد 
. قتله بحق ال يسقط حرمته يف ذلك بعد كونه مسلامً
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ج: نعـم يتعـني التفريق بينهـام، ففي القصاص يكفي رضـا ويلّ الدم 
بالتأخـري، ويف احلدّ البـدّ من التعجيل لعموم أدلته التـي تقدم التعرض هلا 
يف جـواب السـؤال الواحـد واخلمسـني، إال إذا توقف عىل نقـل العضو ـ 
املسـتلزم للتأخـري ـ إنقاذ حياة مؤمن، فيجوز تأخري احلـدّ حينئذٍ للمزامحة. 
وكـذا إذا مل يكن التأخري معتداً به عرفاً، لقرص أمده، بحيث ال متنع منه أدلة 

. التعجيل باحلدّ
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ج: نعـم تسـتطيع ذلك من دون خـالف ظاهر، بل يف كشـف اللثام 
وعـن غريه دعو االتفاق عليه. ولعله اتفاقي بني املسـلمني. بل يظهر من 



بعض كلامهتم وتفريعاهتم املفروغية عنه.
وقد يستدل عليه بوجهني:

األول: مـا تضمـن عـدم جـواز الدخـول إال بدفع املهـر، كصحيح 
عبيـد بـن زرارة عـن أيب عبـداهللاA يف النرصانيني إذا تزوجـا عىل اخلمر 
واخلنزير، ثم أسـلام قبـل الدخول: «قال: ينظر كم قيمـة اخلنزير وكم قيمة 

اخلمر، ويرسل به إليها، ثم يدخل عليها، ومها عىل نكاحهام األول»(١).
وموثق سـامعة: «سألته عن رجل تزوج جارية أو متتع هبا، ثم جعلته 
، أجيوز أن يدخل هبا قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم، إذا  من صداقها يف حلّ

جعلته يف حلّ فقد قبضته منه...»(٢)، وغريمها.
لكن ال داللة يف النصوص املذكورة عىل كون أخذ املهر قبل الدخول 
حقاً للزوجة، بحيث هلا االمتناع من متكني الزوج من نفسـها قبله، بل عىل 
هنـي الـزوج عن الدخول هبـا قبل دفع املهـر، بل ولو دفـع يشء منه أو من 
غـريه. كـام يف خرب أيب بصري عـن أيب عبداهللاA: «قـال: إذا تزوج الرجل 
املرأة فال حيلّ له فرجها حتى يسـوق إليها شـيئاً درمهاً فام فوقه، أو هدية من 

سويق أو غريه»(٣).
 وموثقـه عـن أيب جعفـرA: «قـال: تـزوج أبو جعفـرA امرأة 
فزارها، فأراد أن جيامعها فألقى عليها كساه، ثم أتاها. قلت: أرأيت إذا أوىف 

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٣ من أبواب املهور حديث:٢.  
(٢) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٤ من أبواب املهور حديث:٢. 
(٣) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٧ من أبواب املهور حديث:١. 
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مهرها أله أن يرجتع الكسا؟ قال: ال، إنام استحلّ به فرجها»(١)، وغريمها.
والبـد من محلها عىل كراهة الدخول بالزوجة من دون دفع يشء هلا، 
حيـث ال ريب يف جـواز ذلك، كـام رصح به يف النصـوص، كصحيح عبد 
احلميد بن عواض: «سـألت أبا عبداهللاA عن الرجـل يتزوج املرأة، فال 
يكـون عنده ما يعطيها، فيدخل هبا. قال: ال بـأس إنام هو دين عليه هلا»(٢). 

وعىل كل حال فالنصوص املذكورة أجنبية عن ما نحن فيه.
الثاين: أن املهر عوض البضع، ومقتىض املعاوضة عدم تسليم املعوض 

إال باستالم العوض.
وفيه: أن املهر ليس من سنخ العوض، بل هو يشبه اهلدية املشرتطة يف 
العقد، ولذا لو تعذر االسـتمتاع مل يبطل عقـد النكاح، غاية األمر أن يثبت 

به الفسخ يف بعض املوارد.
فـاألوىل االسـتدالل عـىل ذلك بأنـه مقتىض طبـع عقد النـكاح، كام 
يناسـبه مرتكـزات املترشعة بل عمـوم العقالء، وظهـور املفروغية عنه بني 

الفقهاء، كامسبق.
وهو املناسـب أيضاً ملـا تضمنته مجلة من النصوص مـن أن الدخول 
هيدم املهر، وأنه ال يشء هلا من مهرها بعد الدخول، كموثق عبيد بن زرارة 
عن أيب عبد اهللاA: «يف الرجل يدخل باملرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: 

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٣٣ من أبواب املهور حديث:١. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٨ من أبواب املهور حديث:٢، ٤. 



إذا دخل هبا فقد هدم العاجل»(١)، وغريه.
والنصوص املذكورة ظاهرة بدواً يف سـقوط املهـر رشعاً وبراءة ذمة 
الزوج منه واقعاً إذا مل يكن قد سـلمه قبل الدخول، وذلك مسـتلزم لكون 
مقتـىض عقـد النكاح تسـليم املهـر قبل الدخـول، ألن مقتـىض جعل املهر 
حتصيـل املرأة له، فإذا كان الدخول مسـقطاً له، فالبد مـن ابتناء جعله عىل 

أخذه قبل الدخول.
نعـم،  مل يعـرف القول بمقتىض الظهور املذكـور إال عن احللبي، فيام 
حكي عنه، واملعروف بينهم خالفه. وهو املتعني بلحاظ النصوص الرصحية 
يف جـواز الدخـول من دون دفـع املهر، وأنـه يبقى ديناً عىل الـزوج، ومنها 

صحيح عبد احلميد وموثق أيب بصري املتقدمان. 
وىل عىل أحد أمرين: فالبد من محل النصوص األُ

األول: فرض تنازل املرأة عن املهر لو فرض عدم قبضها له، بسـبب 
املفروغية عن أن مقتىض عقد النكاح أخذ املرأة املهر قبل الدخول، فرضاها 
بالدخول البد أن يبتني عىل أخذها املهر أو تنازهلا عنه كله أو عن ما مل تأخذه 
منـه. فهـي واردة لبيان عدم جـواز رجوعها عن التنازل املذكـور واملطالبة 

باملهر بعده.
وربام يناسـب ذلـك ما يف الصحيـح عن أيب جعفـرA: «يف رجل 
تـزوج امرأة، فدخل هبا فأولدها، ثم مات عنها، فادعت شـيئاً من صداقها 
عىل ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم، وتطلب املرياث. فقال: أما املرياث 
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فلهـا أن تطلبه. وأما الصـداق فإن الذي أخذت من الـزوج قبل أن يدخل 
عليهـا فهو الذي حلّ للـزوج به فرجها قليالً كان أو كثـرياً، إذا هي قبضته 

منه وقبلته ودخلت عليه، فال يشء هلا بعد ذلك»(١).
حيـث ال يبعد كون املراد بقولـه: «إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت 
عليـه» هـو قبوهلـا بكونه بـدل املهر ودخوهلا عليـه عىل أنه هـو األمر الذي 
يسـتحل به فرجها. ألن ذلك هو املحتاج للتنبيه، واملناسـب ملا ينرصف من 
احلديث من إلزامها بام التزمت به عىل نفسـها. أما لو كان املراد جمرد قبوهلا 
بأخذ ما أعطاها الزوج وإن كان بعض املهر أو هدية خارجية، فهو ال حيتاج 
إىل التنبيـه، حيـث ال حيتمـل عرفاً أخذها له من دون رضـا به، كام ال يكون 
سـقوط املهر معه إلزاماً هلا بام التزمت به عىل نفسـها، بل تعبداً حمضاً، وهو 

خالف املنرصف من احلديث.
الثاين: أنه ملا كان مقتىض عقد النكاح أخذ املهر املعجل قبل الدخول، 
فيكـون الدخول قرينة عىل أخذها املهر أو تنازهلـا عنه، بحيث يكون أمارة 
عـىل ذلك رشعاً، وتنقلب الدعو معه، فيحتـاج دعواها بقاء املهر يف ذمة 
الـزوج إىل اإلثبـات. وهـو الذي رصح به يف خرب احلسـن بن زيـاد عن أيب 
عبـداهللاA: «قـال: إذا دخـل الرجل بامرأتـه ثم ادعت املهـر، وقال: قد 

أعطيتك، فعليها البينة، وعليه اليمني»(٢).
وهـو الظاهر من صحيح عبـد الرمحن بن احلجاج: «سـألت أبا عبد 
عون عىل ورثة  اهللاA عن الرجل واملرأة هيلكان مجيعاً، فيأيت ورثة املرأة فيدّ

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٨ من أبواب املهور حديث:١٣، ٧.



الرجل الصداق. فقال: وقد هلك وقسم املرياث؟ فقلت: نعم، فقال: ليس 
هلـم يشء. قلـت: فإن كانت املـرأة حية، فجاءت بعد مـوت زوجها تدعي 
صداقهـا؟ قـال: ال يشء هلـا وقد أقامت معـه مقرة حتى هلـك زوجها... 
قلـت: فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها. قـال: وقد أقامت معه ال تطلبه 
حتـى طلقها، اليشء هلا. قلـت: فمتى حدّ ذلك الذي إذا طلبته مل يكن هلا؟ 
قـال: إذا أهديت إليه ودخلت بيتـه وطلبت بعد ذلك فال يشء هلا. إنه كثري 

هلا أن يستحلف باهللا ما هلا من قِبَله من صداقها قليل وال كثري»(١).
فـإن قولهA: «إنـه كثري هلا أن يسـتحلف...» ظاهـر يف مرشوعية 
احللـف املذكور، وإن كان كثرياً بلحاظ األمارة السـابقة، وهي إقامتها معه 
ة مـن دون مطالبة، ال أن احللف عىل ذلك غري مرشوع، لسـقوط املهر  مقـرَّ
واقعاً بالدخول تعبداً،  فإنه ال يناسـب ذكر األمارة السـابقة والتأكيد عليها 

يف فروض السؤال املختلفة، إذ ال  موضوع  هلا معه.
ومـن ثـم اليبعـد البناء عـىل ذلك، كـام رصح به يف النهايـة ومبحث 
النفقـات مـن اخلالف، مدعيـاً عليه إمجـاع الفرقة وأخبارهـم، وهو ظاهر 
التهذيبـني أو رصحيهـام، وظاهر الكليني يف الكايف وحكاه يف املسـالك  عن 
ابن اجلنيد. خالفاً للمبسـوط، فحكم بأن القول قوهلا ـ وإن أشـار للرواية 
املتقدمـة بخالف ذلك ـ وبه رصح يف مبحث املهور من اخلالف، مدعياً أن 
عليـه إمجاع الفرقة وأخبارهم، كـام رصح بذلك املحقق يف الرشايع ومجاعة 
ن تأخر عنه، بل لعله املشـهور. عمالً بعموم ما تضمن أن عىل املدعي  مِن مَ

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٨ من أبواب املهور حديث: ٨.
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البينة، الذي جيب اخلروج عنه بام سبق.
بقي يف املقام أمور..

األول: أن الظاهـر اختصاص ما تقدم باملهر املعجل، أما املؤجل فهو 
كسـائر الديون ال يبتني جعله عرفاً عىل تقديمه عىل الدخول، بل عىل جمرد 
التوثـق للنكاح بالبقاء، أو إعزاز املـرأة، فليس هلا االمتناع عن التمكني من 
أجـل قبضه حتى لو فرض تأخر الزفـاف إىل حلول أجله. والنصوص بني 
مـا خيتـص بالعاجل ـ كام تقـدم بعضها ـ ومـا ينرصف إليه بسـبب تعارف 
ارتبـاط التمكني بالعاجل، بحيـث يكون رضاها بالتمكني قرينة عىل قبضه 

أو تنازهلا عنه.
ومنـه يظهـر أن انقـالب الدعـو خيتص بالعاجـل أيضـاً، ألنه هو 

املرتبط بالدخول.
نت من نفسـها  الثـاين: لو رضيـت بالدخـول قبل قبض املهـر، ومكّ
فدخـل هبا، فالظاهر أنـه ليس هلا االمتناع عن التمكـني بعد ذلك من أجل 
حتصيله، بل يبقى كسـائر الديون، لتنازهلا عن مقتىض عقد النكاح بتمكينها 

من دون قبض املهر. 
وال تنهـض النصوص املتقدمة وال املرتكزات بإثبات جواز االمتناع 
هلـا. خالفاً ملا عن مجاعـة من جواز االمتناع هلا، ألنـه مقتىض املعاوضة بني 

البضع واملهر. ويظهر ضعفه مما سبق.
كـام أن الظاهـر أن الدعـو ال تنقلـب أيضـاً، بـل لو ادعـى الزوج 



التسليم بعد الدخول احتاج لإلثبات والبينة، عمالً بالعمومات بعد قصور 
النصوص املتقدمة عن ذلك.

الثالـث: الظاهر أن املعيـار يف انقالب الدعو ليـس عىل الدخول، 
بـل عىل الزفاف ودخـول املرأة لبيت الـزوج وإهدائها لـه. عمالً بصحيح 
عبدالرمحـن بـن احلجاج. وعليه حيمل خرب احلسـن بن زيـاد، بلحاظ غلبة 
مقارنة الزفاف للدخول عرفاً، ألن األمارة عىل تسـليم املهر أو إسقاطه هو 

الزفاف.والسيام مع ضعف خرب احلسن بن زياد يف نفسه.
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ج: الظاهر شـموله لكافة االسـتمتاعات، ألهنا تابعة للدخول، ومن 
. لواحق الزفاف عرفاً
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ج: ال يصدق النشوز بعد فرض جواز االمتناع.
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ج: ال حيـلّ ذلـك. النقطاع العصمـة بينهام باملـوت ـ وإن جاز النظر 
مـن أحدمهـا لآلخـر ـ وحيـرم وضع نطفـة اإلنسـان يف رحم غـري الزوجة 

واململوكة.
ففي معترب عيل بن سـامل عن أيب عبداهللاA: «قال: إن أشـدّ الناس 
عذابـاً يـوم القيامة رجـل أقرّ نطفته يف رحـم حيرم عليـه»(١)، ونحوه غريه. 
والوعيد فيه وإن كان للرجل صاحب النطفة، إال أن املناسبات االرتكازية 

قاضية بإلغاء خصوصيته وحرمة ذلك من كل أحد.
ودعو: ورود ذلك للكناية عن حرمة الزنى من دون أن حيرم بنفسه. 
ممنوعـة جـداً، بـل مقتضاه تأكـد حرمة الزنـى باإلنـزال، فالزنى مع 
اإلنزال أشـدّ حرمة من الزنى بدونه. ومن ثم ذكر يف الوسائل هذا احلديث 

ونحوه يف باب وجوب العزل عىل الزاين.
عـىل أن الكناية عن الزنى بذلك تكشـف عرفاً عـن مبغوضية وضع 

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٤ من أبواب النكاح املحرم حديث:١. وقد أثبتناه  عن الكايف. 



. املاء يف رحم األجنبية، وأن له دخالً يف حرمة الزنى، ومبغوضيته رشعاً
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ج: الظاهر ترتب أحكام النسب تبعاً لإلحلاق العريف. كام هو مقتىض 
اإلطالقـات املقامية ألحـكام العناويـن النسـبية،من دون أن ينافيها حتريم 
إحـداث سـبب العالقـة، ألن حتريم السـبب ال ينايف ترتب املسـبب عليه، 
وحلوق أحكامه له. ويتعني االقتصار يف اخلروج عنها عىل مورد قيام الدليل 

املخرج، كام ورد عدم املرياث مع الزنى.
نعـم،  ال جمـال للمرياث مـن األب النتقال املال للمنتسـبني للميت 
ـ بـام يف ذلك احلمل ـ حـني املوت. أما من محل به بعد ذلك فهو خارج عن 

أدلة املرياث. 
نظـري مـا  لو ورث امليت إخوته دون أبويه، ملانعـ  كالقتلـ  فإن الذي 
يرثه من إخوته هم املوجودون حني موته دون من يتجدد بعد ذلك. والسيام 
مع عدم معهودية ذلك يف عرص الترشيع، ليمكن فهم شـمول األدلة له من 

. إطالقها، أو تبعاً
دها وضع ماء الرجل بعد  بل يشـكل مرياث احلمل من املرأة مع تعمّ
وفاتـه يف رمحهـا وهي عاملة بالتحريم. ألن وضع املـاء يف الرحم يف املقام ملا 
مل يكن مرشوعاً فقد يسـتفاد عدم املرياث به من ما تضمن عدم املرياث من 

الزنى، ألهنام من سنخ واحد. وإن مل خيل عن إشكال. 
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ولـذا يلزم االحتياط يف املرياث حتى مع حياة صاحب املاء مع تعمد 
وضع املاء يف رحم غري الزوجة، كام ذكرنا ذلك يف املسألة الثامنة من الفصل 

التاسع يف أحكام األوالد من رسالتنا (منهاج الصاحلني).
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ج: ال حيل ذلك، ملا سـبق. بل هو أوىل بالتحريم من وضع النطفة يف 
رحم الزوجة.
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ج: إذا متحضت اإلجازة يف اإلذن بالعمل كان له الرجوع متى شـاء، 
عمالً بإطالق ما تضمن  عدم جواز خروج الزوجة من بيتها بغري إذن الزوج، 
كصحيح حممد بن مسـلم عـن أيب جعفرA يف حديث النبي8 مع 
املـرأة التي سـألته عن حقّ الـزوج عىل املرأة وفيه: «وال ختـرج من بيتها إال 
بإذنـه، وإن خرجـت بغري إذنـه لعنتها مالئكـة السـامء، ومالئكة األرض، 



ومالئكة الغضب، ومالئكة الرمحة، حتى ترجع إىل بيتها...»(١). 
وصحيح عيل بن جعفر عن أخيهA:»سألته عن املرأة،أهلا أن خترج 

بغري إذن زوجها؟ قال:ال»(٢).
رسـول  قـال  قـال:   »  :A اهللا  عبـد  أيب  عـن  السـكوين  وموثـق 
اهللا8: أيـام امرأة خرجت من بيتها بغري إذن زوجها فال نفقة هلا حتى 

ترجع»(٣)، وغريها.
وإن ابتنت اإلجازة عىل اإلذن يف إيقاع العقود امللزمة باالستمرار مدة 
معينة ـ كشـهر أو سـنة ـ فإذا وقعت مثل هذه العقود كانت ملزمة يف حقها 
وحقـه، فال جيوز هلام الرجوع عنها يف أثناء املدة، عمالً بعموم نفوذ العقود، 

بعد فرض سلطنتها عىل إيقاع العقد بسبب إجازة الزوج هلا يف ذلك.
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ج: املعيـار يف التفصيـل ما سـبق، فـإذا كان مبنى العمـل الدائم عىل 
االلتزام باسـتمراره بمقتـىض عقد مأذون فيه نفـذ، وإال مل ينفذ. وال يكون 
ملزماً للزوج، بل جيوز له الرجوع، فيحرم عليها اخلروج. لعموم أدلة عدم 

جواز خروج الزوجة من بيتها بغري إذن الزوج، كام سبق.
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(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٧٩ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث:١، ٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٧ من أبواب النفقات حديث:١.
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ج: ال فرق بني القسمني، لعدم الفرق بينهام يف شمول األدلة املتقدمة 
يف فرض كون الدولة طرفاً رشعياً يف العقد لو فرض حصوله.
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ج: ال فـرق بينهام بعد فرض سـلطنته عىل منعها يف القسـمني، وعىل 
. الرتخيص هلا فيهام معاً
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ج: ال جمال للفرق بالوجه املذكور. إذ مع إجازة الزوج يف إيقاع العقد 
املقتيض لالسـتمرار فهو ملزم بالعقد املذكور حتى يف ما اليلزم الرضر من 

التخيل عنه. 
ومع عدم إجازته يف العقد املذكور ال وجه إللزامه باالسـتمرار، من 



أجـل عـدم اإلرضار باآلخريـن، مع عدم تسـببه باإلرضار هبم، بل سـبب 
اإلرضار هو إقدامهم عىل التعامل مع املرأة من دون ملزم هلا باالستمرار.
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ج: السؤال املذكور قد حيتمل وجهني:
األول: أن البنـك هـل يلـزم بعني النقـد الذي أخذه مـن العميل، أو 
بمثلـه. فـإن كان املراد ذلك فال ريـب أن البنك ال يلزم بالعـني، بل باملثل، 
البتناء التعامل الشـايع مع البنك عىل القرض، الذي يبتني عىل دفع العني، 

عىل أن تكون مضمونة يف الذمة بمثلها.
وال جيـب احلفاظ عـىل العـني إال يف األمانات والودايـع التي تكون 
وظيفة البنك حفظها بعينها يف صندوق خيصها من دون أن تدخل يف حسابه 
وال تكـون مضمونة عليه، إال مع التفريط فيها، كاملجوهرات واملسـتندات 

ونحوها.
ووضوح ذلك قد يكون قرينة عىل عدم إرادته من السؤال.

الثـاين: أن البنـك هل يلزم بمقدار النقد املدفـوع وإن اختلفت قيمته 
وقوتـه الرشائية تبعاً لذلـك، أو يلزم بقيمته وما يطابق قوتـه الرشائية. فإذا 
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أقـرض العميـل البنـك مليـون دينار عراقـي، أو تومـان ايـراين، أو روبية 
باكسـتانية، أو غريها، وبعد سـنة هبطت قوهتا الرشائيـة إىل النصف نتيجة 
التضخـم، فهـل يلـزم البنك باملليون نفسـه ال أكثر وال أقـل، أو يلزم بقدر 
قوة املليون الرشائية حني القرض، التي هي بقدر مليونني حني الوفاء. وال 
يبعد كون ذلك هو املراد يف السـؤال، لشيوع االبتالء به وكثرة احلديث عنه 

هذه األيام.
والظاهـر يف اجلـواب عىل ذلـك: أن البنك ملزم بقـدر النقد املدفوع 
مـن دون نظر لقوتـه الرشائية، وكذا احلـال يف كل مدين، البتنـاء الدين يف 
النقـد ويف كل يشءٍ عـىل دفع العـني والضامن بمثلها، مـن دون نظر للقيمة 

واملالية.
فـإن القيمـة واملاليـة ختتلف يف األشـياء باختالف الزمـان، واملكان، 
واملؤثرات األخر، فغالب األشياء املتمولة أو كلها ختتلف قيمتها باختالف 
فصول السنة، بل باختالف األيام والساعات، وباختالف األماكن املطلوبة 
فيها، فهي يف مناشئ حصوهلا ـ بزراعة أو صناعة ـ أقل قيمةً منها يف أماكن 
أخـر ال تتحصل فيها، بل تنتقل إليها من غريها. بل قد ختتلف باختالف 

األسواق واملحالت. 
كام قد تتأثر بأمور أخر، كورود الزائرين والسياح الذين يطلبوهنا، 
وتعرضها للرضر أو التلف بخزهنا لتقلبات اجلوّ من حرّ أو مطر أو غريمها، 

بل حتى مثل انقطاع التيار الكهربائي أو ارتفاع سعره... إىل غري ذلك.



مـع أنـه الريب يف إمهـال العرف ذلك كلـه يف باب ضـامن املثليات، 
الـذي عليه يبتنـي الدين، بنحو يرجـع إىل ثبوت سـرية ارتكازية عىل ذلك 
متصلـة بعصور املعصومنيG ال إشـكال يف إمضائها مـن قبلهم. كام أنه 
يصلـح لتفسـري مفاد الدين الذي هو من العقود، التي يكون مقتىض األدلة 

نفوذها عىل النحو الذي قصد منها حني إيقاعها واإللتزام هبا.
وال فـرق يف ذلك بني النقد والعروض، فإن النقد ختتلف قيمته أيضاً 
باختـالف الزمان واملـكان، وتبعاً للمؤثـرات اخلارجية. كـام يتضح بأدنى 

مالحظة للنصوص والتاريخ.
ففـي موثق السـكوين عـن جعفر عن أبيـه عن عـيلG: «يف رجل 
يشـرتي السلعة بدينار غري درهم إىل أجل. قال: فاسد. فلعل الدينار يصري 
بدرهم»(١)، فإن الفرض املذكور يف احلديث وإن كان بعيد الوقوع جداً، إال 

أنه شاهد بتوقع اختالف نسبة قيمة الدينار للدرهم.
ويف صحيـح احللبي عن أيب عبداهللاA: «يف الرجل يكون له الدين 
دراهـم معلومة إىل أجل، فجاء األجل وليس عنده الذي حلّ عليه دراهم. 

فقال له: خذ مني دنانري برصف اليوم. قال: ال بأس به»(٢).
وصحيح إسـحاق بن عامر: «قلـت أليب عبداهللاA: تكون للرجل 
عنـدي من الدراهـم الوضح، فيلقـاين فيقول: كيف سـعر الوضح اليوم؟ 
فأقـول لـه: كذا وكـذا. فيقـول: أليس يل عندك كـذا ألف درهـم وضحاً؟ 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٣ من أبواب أحكام العقود حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣ من أبواب بيع الرصف حديث:٢.
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ـا دنانـري هبـذا السـعر وأثبتها يل عنـدك. فام  فأقـول: بـىل. فيقـول يل: حوهلّ
تـر يف هـذا. فقال يل: إذا كنت قد اسـتقصيت له السـعر يومئـذٍ فال بأس 
بذلك...»(١)، وغريمها مما هو رصيح أو كالرصيح يف اختالف سعر الدينار 

والدرهم باختالف األيام.
ويف موثـق يعقوب عن أيب احلسـن األولA: «سـمعته يقول: إين 
كفنت أيب يف ثوبني شطويني كان حيرم فيهام، ويف قميص من قمصه، وعاممة 
 كانت لعيل بن احلسني، ويف برد اشرتيته بأربعني ديناراً، لو كان اليوم لساو

أربعامئة دينار»(٢).
 فـإن مـن القريب أن يكون ارتفـاع قيمة الربد لكثـرة النقد وضعف 
قوتـه الرشائية بسـبب ذلـك... إىل غري ذلك مما يسـتفاد منـه اختالف قيمة 

النقد، بل هو أمر أوضح من أن حيتاج لالستدالل عليه بالنصوص.
مـع عـدم اإلشـكال بمالحظـة السـرية االرتكازية املتصلـة بعصور 
املعصومـنيG يف عـدم النظر لقوتـه الرشائية يف ضامنـه بالدين أو نحوه، 
وأن املعيـار عندهـم يف ذلك عـىل مثل املضمـون مهام اختلفـت قيمته. كام 
أن ذلـك هـو املقصـود للمتعاملني بنحو يصلـح لتفسـري مفـاد عقد الدين 

واملقصود منه.
عىل أن القيمة والقوة الرشائية ختتلف باختالف األشـياء التي يقاس 
عليهـا الـيشء املضمـون، فربـام تكون نسـبة األمر املضمـون ـ مـن نقدٍ أو 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب بيع الرصف حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفني حديث:١٥.



عروض ـ باإلضافة إىل بعض األشـياء مسـتقرة غري متغرية، وباإلضافة إىل 
غـريه متغرية، نـزوالً أو صعـوداً، بمراتب خمتلفة ال ضابـط وال حرص هلا. 
فمثـالً  قد تسـتقر يف فرتة من الزمن نسـبة احلنطة للشـعري، وختتلف نسـبة 
احلنطـة باإلضافة إىل بقيـة الغذائيات، وإىل الثيـاب والنقد واملنافع وغريها 

. نزوالً أو صعوداً
وليـس هناك أمر ثابت القيمـة، ليتوهم كونه بنظر الشـارع األقدس 
هـو املقياس العام الذي تقاس قِيَم األشـياء املضمونة عليـه، بدءاً بالذهب 
كالطعـام  ـ  الرضوريـة  احلياتيـة  واألمـور  الصعبـة  والعمـالت  والفضـة 
والرشاب والسكن ـ ثم التدرج إىل الكامليات والرتفيهيات وتوافه األمور، 

حيث يتعذر مع ذلك انضباط قيمة األمر املضمون.
وقد شهد الذهب والعمالت الصعبة حتوالت خطرية يف القيمة، غري 

الرتاوح املستمر صعوداً أو نزوالً بالوجه غري امللفت للنظر.
وجمرد كون بعض األمور أبعد عن التحول وأقرب للتوثق ال جيعلها 

معياراً بعد كون الغرض حفظ القيمة الواقعية. 
والتسـامح يف القليل يفتح باب التسامح يف الكثري. والسيام مع كون 
املرجع يف التحديد هو الشارع الذي البدّ يف إحراز حتديده للقيمة من وجود 
مقياس منضبط يف عهده يمكن دعو إرجاعه إليه، وقد سـبق أنه مفقود، 

وال جمال إلحراز حتديده للقيمة بدون ذلك.
واإلنصاف أن األمر بالنظر للحسـابات العلمية أوضح من أن حيتاج 

فروع يف أنظمة البنوك............................................................................. ٢٢٥
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لتكلف االستدالل والتوضيح، وإنام أثري الكالم يف املوضوع نتيجة املشاكل 
احلاصلة بسبب تعارف التعامل بالنقود الورقية، خصوصاً بعد عدم الغطاء 

هلا يف كثري من البلدان. 
لكنّ املشاكل املذكورة ال تصلح لتبديل معنى الضامن وحقيقة الدين 

املقصودة عند إيقاع عقده وضوابطهام وأحكامهام الرشعية.
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ج: جيري ما سبق عىل مجيع أنواع التعامل املبنية عىل القرض والدين، 
كالرصيـد واحلسـاب اجلـاري وصنـدوق التوفـري. الشـرتاكها يف الوجـه 

املتقدم.
أمـا املعامـالت التي جيرهيا البنـك نيابة عن املشـرتكني، والتي يكون 
البنـك مضاربـاً فيها معهم، فإن ابتنـت عىل عزل ماهلم الـذي يدفعونه من 
أجـل التعامـل بهـ  بحيث يبقـى أمانة مودعة عند البنـك بعينه، ال يترصف 
بـه إىل أن يتيـرس إجراء املعامـالت نيابة عنهم فيهـ   فـال موضوع للحديث 
، بل وديعة غري مضمونة إال بالتفريط،  السابق فيه، لعدم كونه قرضاً حينئذٍ
نظـري ما ذكرنـاه يف أول اجلـواب عن الفقـرة(أ) حول األمانـات والودائع 

املحفوظة يف صندوق خيصها.



وإن ابتنـت عىل إقرتاض البنك للامل إىل حني تيرس إجراء املعامالت 
ة االقـرتاض قبل تيرس  عليـه ـ كـام هو الظاهـر ـ فيجري فيه ما سـبق يف مدّ
إجراء املعامالت عىل املال. أما بعد إجراء املعامالت عىل املال فيجري عليه 

حكم األمانات والودائع السابق.
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ج: ال معنى لدفع الفوائد واألرباح قبل حتققها. 
نعـم،  يمكـن إقراض العميل شـيئاً مـن املال بأمل حصـول الفوائد 
واألرباح لرصيده، ثم اقتطاع ما يدفع له منها عند حصوهلا، فيكون العميل 
مدينـاً للبنك بام دفعه له، بحيث حيـقّ للبنك الرجوع عليه به لو مل حيصل له 

فوائد وأرباح بقدره.
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ج: ال بـأس هبا إذا مل تكن مرشوطة عند إقراض العميل ماله للبنك. 
وإال كانت من الربا املحرم.

حكم اإلجارة برشط التمليك ختلصاً من ربا القرض............................................... ٢٢٧
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ج: قد تشـكل املعاملـة املذكورة بأن ملكية السـهم إن كانت فعلية مل 
يبق موضوع لإلجارة، ألن املنفعة متلك تبعاً مللكية العني. وإن كانت معلقة 

عىل دفع األقساط، أشكلت بعدم صحة التمليك املعلق.
فـاألوىل االسـتعاضة عنها بأن يؤجره السـهم يف املـدة املذكورة، مع 
كـون دفع األجرة بنحو التقسـيط، وبعـد حتقق اإلجارة وملكية املسـتأجر 
. واألسهل من  للمنفعة يبيعه السـهم مسـلوب املنفعة بأحد األقسـاط مثالً

ة اإلجارة املطلوبة. ذلك بيع السهم بثمن يقسط عىل مدّ
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ج: ال خيلو السـؤال عن إمجال. فإن أريد بذلك انتقال ملكية املال يف 
كل زمـن ألحد الرشكاء، بحيـث يملكه كله، وخيرج عـن ملكية اآلخرين 
يف الفصـل املخصص له، ويرتتب آثـار ملكيته له دوهنم، فلو مات يف ذلك 
الفصـل ـ مثالً ـ صار لورثته وحرم منه اآلخرون. فهذا ال تقتضيه الرشكة، 
وال يناسب االشرتاك يف ثمنه املفروض يف السؤال، ألن االشرتاك يف الثمن 
يقتيض االشرتاك يف املثمن، بحيث يكون لكل من الرشكاء سهم منه يناسب 

ما دفعه من الثمن.
وإن أريـد بذلـك اختصـاص كل منهم بالتـرصف فيـه وبمنفعته يف 
زمن خاص عىل نحو املهاياة، مع بقاء رشكتهم يف نفس العني، فال بأس بام 

تصاحلوا عليه من ذلك. لعموم أدلة الصلح.

إذا اختلف الزوجان يف متاع البيت................................................................. ٢٢٩
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ج: ما كان من متاع الرجال فهو للزوج، وما كان من متاع النساء فهو 
للزوجة، وما كان مشـرتكاً بني الرجال والنسـاء فهو هلام معاً يقسـم بينهام. 

ومقدمة لبيان الوجه يف ذلك نقول:
الظاهـر أن مقتىض القاعدة يف املقام ونظائره من موارد اختالف أهل 
البيـت الواحد يف املتاع الذي فيه أن يكون القول قول صاحب البيت الذي  
هو املسيطر عليه، بحيث يكون هو رئيس العائلة والباقون تابعني له، وحتت 
ظله، وساكنني عنده، سواء كان هو الزوج ـ كام هو الغالب ـ أم الزوجة أم 

الولد الكبري أم غريهم. ألنه صاحب اليد عرفاً عىل البيت وما فيه.
وجمرد سكناهم يف البيت معه، املستلزم لسيطرهتم عىل املتاع وقدرهتم 
عىل الترصف فيه، ال يقتيض مشاركتهم له يف اليد احلجة، بحيث يكونون يف 
عرضه، كالرشيكني يف املحل الواحد، وكام لو اشرتك شخصان يف املسؤولية 

واإلعالة ألهل بيت واحد.
وال فـرق يف ما ذكرنا بني كون رئيس العائلة هو املالك للبيت رشعاً، 
وكونه السـاكن فيـه     ـ بأجرة أو بـذالً ـ مع كون البيت مملـوكاً لبعض أفراد 
العائلـة أو ألجنبـي. ألن املعيـار يف حتقـق اليـد عىل مـا يف البيـت ليس هو 
ملكيته، بل االسـتيالء عليه، وعىل ما فيه والسيطرة عليهام خارجاً، واملعيار 
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فيـه مـا ذكرنا، فمن حتقق فيه ذلك حكم بملكية مـا يف البيت له ظاهراً ما مل 
يتحقق املخرج عن ذلك.

نعـم إذا كان بعض أفراد العائلة قد اختص ببعض األشـياء لنفسـه، 
بحيـث يكـون هو املسـيطر عليـه، وكان ذلك الـيشء يف حوزتـه، كان هو 
صاحب اليد عليه وحكم بملكيته له، كام لو كان يضعه يف صندوقه املختص 
به، أو غرفته التي خيتص هبا، بحيث ليس من شأن أهل البيت الترصف فيه 

إال حتت نظره، وبإذنه، وتبعاً له.
إذا عرفـت هذا فالظاهر لزوم اخلروج عن ذلك يف الزوجني. التفاق 
النصوص عىل عدم احلكم باملتاع للزوج وحده، وإن كان هو غالباً صاحب 

. اليد عىل البيت وما فيه عموماً
نعم اختلفت فيام بينها عىل طائفتني:

األوىل: مـا تضمـن احلكـم ظاهراً بأن املتـاع للزوجة إال مـا كان من 
املتاع خمتصاً بالرجل، كالسالح والكتب وثياب الرجال. وهو صحيح عبد 
الرمحـن بـن احلجاج عن أيب عبداهللاA: «سـألني هل يقـيض ابن أيب ليىل 
بالقضـاء ثـم يرجع عنه؟ فقلت لـه: بلغني أنه قىض يف متـاع الرجل واملرأة 
إذا مـات أحدمها، فادعاه ورثة احلي وورثة امليت، أو طلقها فادعاه الرجل 
وادعتـه املـرأة، بأربـع قضايا. فقال: ومـا ذاك؟ قلت: أمـا أوهلن فقىض فيه 
بقول إبراهيم النخعي: كان جيعل متاع املرأة الذي ال يصلح للرجل للمرأة، 
ومتاع الرجل الذي ال يكون للمرأة للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهام 

إذا اختلف الزوجان يف متاع البيت................................................................. ٢٣١
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نصفني، ثم بلغني أنه قال: إهنام مدعيان مجيعاً، فالذي بأيدهيام مجيعاً يدعيان 
مجيعاً، بينهام نصفان. 

ثـم قال: الرجل صاحب البيت، واملرأة الداخلة عليه، وهي املدعية، 
فاملتاع كله للرجل، إال متاع النساء الذي ال يكون للرجال، فهو للمرأة. 

ثـم قىض بقضاء بعد ذلك لوال أين شـهدته مل أروه عنـه. ماتت امرأة 
منـا وهلا زوج وتركت متاعاً، فرفعتـه إليه، فقال: اكتبوا املتاع، فلام قرأه قال 
للزوج: هذا يكون للرجال واملرأة، فقد جعلناه للمرأة، إال امليزان، فإنه من 

متاع الرجل، فهو لك. 
فقالA يل: فعىل أي يشء هو اليوم؟ فقلت: رجع إىل أن قال بقول 

إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل.
ثم سـألته عـن ذلك، فقلت: ما تقـول أنت فيه؟ فقـال: القول الذي 
أخربتني أنك شـهدته وإن كان قد رجع عنه. فقلـت: يكون املتاع للمرأة؟ 
فقـال: أرأيـت إن أقامت بينـة إىل كم حتتـاج؟ فقلت: شـاهدين. فقال: لو 
سـألت من بني البيتها ـ يعني: اجلبلـني، ونحن يومئذٍ بمكة ـ ألخربوك أن 
اجلهاز واملتاع هيد عالنية من بيت املرأة إىل بيت زوجها. فهي التي جاءت 

به، وهذا املدعي، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البينة»(١). 
وقـد روي هـذا احلديث بألسـنة متقاربة بطرق متعـددة معتربة، ويف 
.Aبعضها روايته عن إسحاق بن عامر وعبد الرمحن بن احلجاج مجيعاً عنه

(١) وسائل الشيعة ج: ١٧ باب:٨ من أبواب مرياث األزواج حديث:١.



وذيلـه وإن تضمـن إطالق احلكم بـأن املتاع للمـرأة، إال أن ما ذكره 
مـن تصحيح قضـاء ابن أيب ليـىل الرابع ملـزم بحمل احلكم فيه بـأن املتاع 
للمـرأة عـىل غري ما خيتـص بالرجل، فيناسـب موثق سـامعة: «سـألته عن 
رجل [الرجل. يب] يموت ما له من متاع البيت؟ قال: السـيف والسـالح 

والرحل وثياب جلده»(١).
الثانيـة: ما تضمن احلكـم ظاهراً بأن املتاع املختـص بالرجل للرجل 
واملختص باملرأة للمرأة، واملشـرتك بينهام يقسم بينهام، وهو صحيح يونس 
ابن يعقوب عنهA: «يف امرأة متوت قبل الرجل أو رجل قبل املرأة. قال: 
ما كان من متاع النسـاء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنسـاء فهو 

بينهام، ومن استوىل عىل يشء منه فهو له»(٢).
وخـرب رفاعة النخاس عنـهA: «قال: إذا طلـق الرجل امرأته ويف 
بيتهـا متـاع، فادعـت أن املتاع هلـا، وادعى الرجـل أن املتاع لـه، كان له ما 

للرجال، وهلا ما للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهام»(٣). 
كـذا يف التهذيب(٤)، ويف االسـتبصار: «قال: إذا طلـق الرجل امرأته 
ويف بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهام. 
قـال: وإذا طلق الرجل املـرأة، فادعت أن املتاع هلا، وادعى الرجل أن املتاع 

(١)، (٢) وسائل الشيعة ج: ١٧ باب:٨ من أبواب مرياث األزواج حديث:٢ ، ٣.
(٣) وسـائل الشـيعة ج: ١٧ بـاب:٨ من أبواب مـرياث األزواج حديث:٤، مع اختالف عـام أثبتناه يف املتن 

عن املصادر.
(٤) التهذيب ج: ٦ ص: ٢٩٤.
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له، كان له ما للرجال وهلا ما للنساء»(١). 
وما يف املسالك واجلواهر وغريمها من التعبري عن الرواية بالصحيحة، 
غري ظاهر الوجه بعد اشـتامل سـندها يف التهذيبني عىل احلسـن بن مسكني 
الذي هو مهمل يف كتب الرجال، إال ماذكره بعض مشـاخيناR يف معجمه 

من وقوعه يف سند هذا احلديث يف التهذيبني.
نعم رو الصدوق احلديث املذكور يف الفقيه بسـند صحيح، إال أن 
فيه: «قال: إذا طلق الرجل امرأته فادعت أن املتاع هلا وادعى أن املتاع له كان 
له ما للرجال وهلا ما للنساء»(٢). وهو ال ينهض بتامم ما تضمنته هذه الطائفة.

وهـذه النصـوص ـ كام تر ـ قـد اتفقت عىل أن مـا خيتص بالرجال 
للـزوج، ومـا خيتـص بالنسـاء للزوجة. فالبد مـن العمل عىل ذلـكـ  وإن 
خالـف فيـه يف املبسـوط وغـريه، كام يـأيتـ  وإنـام اختلفت يف املشـرتك بني 
الرجال والنساء، فاألوىل قد تضمنت احلكم به للزوجة، والثانية قد تضمن 

احلكم بأنه بينهام. فالبد من النظر يف ذلك.
وقد مجع بعض مشـاخيناP بـني الطائفتني بحمل األوىل عىل ما إذا 
علم أو قامت البينة بأن املرأة جاءت هبا، فال يقبل من الزوج دعو الزيادة 
إال بالبينـة، والثانيـة عىل مـا إذا مل يعلم ذلـك. وكأن مراده بـام إذا علم بأن 
املـرأة جاءت هبـا ما إذا علم بأهنا جـاءت بمتاع هلا عندمـا أهديت للزوج، 
كـام تضمنـه صحيح ابن احلجـاج، لتتجه دعو الزيادة مـن الزوج، أما لو 

(١) االستبصار ج: ٣ ص: ٤.
(٢) الفقيه ج: ٣ ص: ٦٥.



أراد العلـم بأهنـا جاءت باملتاع املتنازع عليه، فـال معنى لدعو الزيادة من 
الزوج، بل البد من دعواه هبة املتاع الذي جاءت به له. عىل أنه ال يناسـب 

صحيح ابن احلجاج، الذي احتج به يف املقام.
وكيف كان فاجلمع املذكور ليس عرفياً، بل تربعياً خالياً عن الشاهد، 
فـإن صحيـح ابن احلجاج مل يتضمن اعتبار العلـم بذلك رشطاً يف موضوع 
حكمه، بل توجيه احلكم الذي تضمنه بتعارف إهداء املتاع من بيت الزوجة 
إىل بيت زوجها، وجعل التعارف املذكور حجة عىل إتياهنا باملتاع، وبضميمة 
أصالـة عدم الزيادة مـن قبل الزوج، يتعني البناء عـىل أن املتاع كله للمرأة، 

فيعارض إطالقه إطالق الطائفة الثانية احلاكمة بقسمة املتاع بينهام.
وال جمال للجمع املذكور بني اإلطالقني من دون شاهد. والسيام مع 
صعوبة محل إطـالق الطائفة الثانية عىل خصوص صورة عدم العلم بإتيان 

املرأة، بيشء معها بعد شيوع ذلك وتعارفه، كام لعله ظاهر.
وبعبارة أخر: ملا كانت الطائفتان قد وردتا عن إمام واحد يف عرص 
واحد، فهام واردتان يف مورد تعارف واحد وعادة واحدة، فيكون موردمها 
واحداً ويتعذر اجلمع العريف بينهام، ويتعني اسـتحكام تعارضهام،  كام لعله 

ظاهر أكثر األصحاب يف املقام.
هـذا وقـد ذهـب يف اخلـالف وظاهـر النهايـة إىل القول بـام تضمنته 
الطائفـة الثانيـة، وبه رصح يف الرسائـر والنافع والـدروس، وقد يظهر من 
الوسـيلة، وحكي عن اإلسكايف والكيدري والعالمة يف التحرير وغريهم، 
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ويف الرشايـع أنه األظهر بني األصحاب، ويف املسـالك نسـبته لألكثر، ويف 
اخلالف والرسائر دعو اإلمجاع عليه.

لكن رصح يف املبسوط والقواعد بقسمته بينهام مطلقاً حتى ما خيتص 
بكل منهام، وهو املحكي عن التنقيح والفخر يف رشحه عىل القواعد.

كـام أنه يظهر من اقتصار الكلينـي عىل رواية ابن احلجاج من الطائفة 
األوىل ترجيحـه هلـا وعملـه عليهـا، ويظهـر امليل إليـه، بل القـول به، من 
الصـدوق، وكـذا مـن الشـيخ يف االسـتبصار، حيث محل خـرب رفاعة عىل 
التقيـة، بدعو أن ما تضمنه صحيح ابن احلجاج ال قائل به من العامة، أو 
عىل الصلح والوسـاطة بينهام دون مرّ احلكم. ومن ثم نسب القول املذكور 

له يف الرسائر وكشف اللثام.
لكـن محل خرب رفاعـة عىل الصلح خالٍ عن الشـاهد، بل هو خمالف 
. ومحله عىل التقية غري ظاهر الوجه بعد اشـرتاك الطائفتني يف  لظاهـره جداً
عـدم نقل مضموهنام يف كتاب اخلالف عن العامـة، وبعد تضمن رواية ابن 

احلجاج نقل مضمونيهام معاً عنهم.
وجمـرد عدول ابـن أيب ليىل عن القضـاء الرابع منه ال ينـايف كونه من 
أقواهلم. والسيام مع ما حكاه ابن حزم يف املحىل عن الزهري وأيب قالبة من 
أن متاع البيت للمرأة إال ما عرف للرجل، وعن سليامن التيمي عن احلسن 
البرصي، قال: إذا مات الزوج فللمرأة ما أغلق عليه باهبا، وعن يونس ابن 

عبيد عن احلسن أيضاً أنه قال: ليس للرجل إال سالحه وثياب جلده.



نعـم، يف مبسـوط الرسخيس: «وعىل قول احلسـن البـرصي إن كان 
البيـت بيـت املرأة فاملتاع كله هلا إال ما عىل الزوج مـن ثياب بدنه، وإن كان 
البيـت بيـت الزوج فاملتاع كلـه له، ألن يد صاحب البيـت عىل ما يف البيت 
أقـو وأظهـر من يد غـريه، وألن املرأة سـاكنة البيت». لكـن ال يظهر منه 
أن ذلك قول احلسـن البرصي الذي رصح به، بل القول الذي يتخرج عىل 
مبانيه، فال يرفع به اليد عن ما سـبق عنه من ابن حزم. ولو فرض اختالف 
النقل عن احلسـن كفى ذهـاب الزهري وأيب قالبة هلـذا القول يف كونه من 

أقوال العامة.
ومـن ثم ال جمال ملا سـبق من االسـتبصار من امليل لرتجيـح الطائفة 

األوىل ومحل الطائفة الثانية عىل التقية.
ومثلـه مـا ذكـره يف الرشايـع مـن أن الطائفـة الثانية هي األشـهر يف 
الروايات. حيث ال جمال لذلك بعد أن كان كل طائفة منهام روايتني، وكانت 
الرواية األوىل من الطائفة األوىل مروية بطرق متعددة. حيث يناسـب ذلك 

كون الطائفة األوىل هي األشهر. 
غايـة األمر أن الشـهرة هبذا املقدار ال تصلـح للرتجيح، ألن املرجح 
هو شـهرة إحد الروايتني بحيث تكون األخر شـاذة نـادرة، وهي غري 

حاصلة يف املقام.
وكـذا مـا يف اخلالف من توجيه العمـل عىل طبق الطائفـة الثانية بأنه 

أحوط. 
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إذ فيـه ـ مـع أن االحتيـاط ليـس من املرجحـات ـ: أنـه ال جمال وال 
موضوع لالحتياط يف باب النزاع والتداعي.

وأشكل من ذلك ما يف املبسوط من توجيه ما سبق منه بأنه هو األحوط. 
إذ فيـهـ  مـع مـا ذكرنـا، مـن أنـه ال جمـال لالحتيـاط يف بـاب النزاع 
والتداعـي ـ: أن االحتيـاط ليس من األدلة، فضـالً عن أن خيرج به مقتىض 

األدلة والنصوص املعتربة.
ومثله االسـتدالل له بأنه مقتىض عموم حجية اليد بعد اشـرتاكهام يف 

اليد عىل متاع البيت كله. لظهور اندفاعه مما سبق.. 
: بأن اليد للزوج غالباً، واملرأة تابعة له يف البيت، فال تشـاركه يف  أوالً

اليد عىل ما فيه. 
: لوجوب اخلروج عن العمـوم بالنصوص املعتربة، خصوصاً  وثانيـاً
يف مـا اتفقـت فيه، وهو املتـاع املختص بأحـد الصنفني. ومن ثـم كان هذا 

القول يف غاية الضعف.
كـام أن الظاهر عـدم املرجح إلحـد الطائفتني مـن النصوص عىل 
األخـر. واملتعني تسـاقطهام، والرجوع للقاعدة التي سـبق التعرض هلا، 
وهـي احلكم بـأن املتاع للزوج، لو ال االطمئنـان بمطابقة إحدامها للواقع. 
، إذ بعد االطمئنـان بصدور  بـل ال يبعـد البنـاء عىل حجية أحدمهـا إمجـاالً
كل منهـام فمـن القريب جداً كون منشـأ االختـالف بينهام التقيـة، وحينئذٍ 
يتعـني االقتصـار يف اخلروج عن أصالة اجلهة عىل إحدامهـا مع البناء عليها 



، الراجع حلجية إحدامها إمجـاالً بنحو يمنع من الرجوع  يف األخـر إمجاالً
ملقتـىض القاعدة املتقدم. وذلك راجع للعمل عىل طبق الطائفة الثانية، ألنه 

املتيقن من اخلروج عن مقتىض القاعدة املذكورة.
وبعبارة أخر: سبق أن مقتىض القاعدة حجية يد الزوج عىل ملكيته 
لتـامم املتـاع، إال أن ذلك تأبـاه الطائفتان معاً، وحيث قـد اختلفتاـ  فاألوىل 
تقتـيض سـقوط يده رأسـاً، وعـدم حجيتها عىل ملكيـة يشء منـه، والثانية 
تقتيض سـقوط يـده عن احلجية يف نصفـه مع حجيتهـا يف النصف اآلخر ـ 
، تعـني البناء عمالً عىل مقتـىض الثانية،  واملفـروض حجيـة إحدامها إمجاالً
فيحكم بعدم حجيتها يف نصفه واحلكم به للزوجة، ألنه املتيقن املتفق عليه 
بـني الطائفتني، مع حجيتها يف النصف الثـاين، عمالً فيه بالقاعدة املتقدمة، 

بعد عدم اليقني باخلروج عنها فيه، بسبب اختالف الطائفتني.
وبذلـك يكون املتحصـل يف املقام هو احلكم بأن مـا خيتص بالرجال 
للزوج، وما خيتص بالنسـاء للزوجة، ألنه املتفق عليه بني مجيع النصوص. 

أما ما يشرتك بني الصنفني فهو بني الزوجني. كام سبق.
بقي يف املقام أمور..

األول: قـال يف حمكي املختلف: «واملعتمد أن نقول: إنه إن كان هناك 
قضاء عريف يرجع إليه وحيكم به بعد اليمني، وإال كان احلكم فيه كام يف غريه 
مـن الدعاو... لنا: أن عادة الرشع يف باب الدعاو بعد االعتبار والنظر 
راجعـة إىل ما ذكرنـا، وهلذا حكم بقول املنكر مع اليمـني بناء عىل األصل، 
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وبـأن املتشـبث أوىل من اخلـارج، لقضاء العـادة بملكية ما يف يد اإلنسـان 
غالباً، وحكم بإجياب البينة عىل من يدعي خالف الظاهر والرجوع إىل من 

يدعي الظاهر. 
وأمـا مـع انتفـاء العـرف فلتصـادم الدعويـني، مـع عـدم الرتجيح 
ألحدمها، فتساويا فيها... واعلم أن ما رواه الشيخ من األحاديث يعطي ما 
. ويدل عليه حكمهAبأن العادة قاضية بأن املرأة تأيت  فصلناه نحـن أوالً
باجلهـاز مـن بيتها، فحكم هلا بـه، وأن العادة قاضية بـأن ما يصلح للرجال 
خاصـة فإنه يكون من مقتنياته [مقتضياته خ.ل] دون مقتنيات املرأة، وكذا 
ما يصلح للمرأة يكون من مقتنياهتا دون مقتنيات الرجل، واملشرتك يكون 
للمـرأة، قضاء حلق العادة الشـايعة. ولو فرض خالف هذه العادة يف وقت 

من األوقات أو صقع من االصقاع مل حيكم هلا».
وهو راجع إىل قول رابع غري ما سـبق من األصحاب، وقد تبعه غري 
واحد من من تأخر عنه. بل ربام حاول بعضهم تنزيل كالم املشـهور عليه. 

وإن كان ذلك بعيداً جداً، كام يف اجلواهر.
وكيف كان فيشكل..

: بـأن مراده من الرجـوع للقضاء العريف إن كان هو لزوم العمل  أوالً
عىل ما ير العرف حجيته ولزوم العمل عليه كاليد ـ كام قد يظهر من أول 
كالمـه ـ فهـو وإن كان يف حملـه، إال أن الـالزم تقييده بـام إذا أحرز حجيته 
رشعـاً تبعاً للعرف. مع أن املناسـب حينئذٍ تعيني تلـك احلجج، ألنه مورد 



احلاجة يف املقام. 
مضافاً إىل أنه ال يناسب ما ذكره يف آخر كالمه يف بيان صغريات ذلك 
من قضاء العادة بأن ما خيتص بالرجال للزوج، وما خيتص بالنساء للزوجة، 
وما يشرتك بينهام للزوجة أيضاً، لتعارف إتياهنا باملتاع. فإن هذه األمور ـ لو 

متت ـ ال تزيد عىل كوهنا ظنوناً ال ير العرف حجيتها يف أنفسها.
وإن كان مـراده مـن الرجوع للقضاء العـريف العمل عىل ظاهر احلال 
الناشـئ من العادة والتعارف اخلارجـي، الذي هو أمر قابل لإلدراك عرفاً، 
من دون ضابط له، فال جمال للبناء عليه، ألنه ال يزيد عىل العمل بالظن من 

دون حجة.
وأمـا ما قيل مـن أن املنكر هو الـذي يطابق قوله الظاهـر، فالبد من 
تنزيل الظاهر فيه عىل احلجة وإن مل تطابق مقتىض العادة والظن، كاألصل. 

. وإال كان ممنوعاً
أمـا مـا استشـهد به للحكـم املذكـور من الشـواهد، فهـو ال ينهض 
باالسـتدالل عىل ذلك، ألن بعض تلك األمور هو األصل الذي ال يسـتند 
للظاهـر. مضافـاً إىل ثبوت احلجية يف املوارد املذكـورة بأدلة خاصة ال جمال 

للتعدي عنها لكل ما يطابق العادة والظاهر. 
: بأن ما ذكره من تنزيل النصوص الواردة يف املقام عىل الضابط  وثانياً
الذي ذكره يف غاية اإلشـكال، بل املنع، فإن ما تضمنه صحيح ابن احلجاج 
مـن الطائفة األوىل ليس هـو جريان العادة بملكية الزوجـة للمتاع املتنازع 
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فيه إذا مل خيتص بأحدمها، بل جريان العادة بإتيان الزوجة املتاع عند زفافها 
لبيـت الزوج، وهو ال يقتيض ملكيتها للمتاع املتنازع فيه إال بضميمة إمهال 
احتامل إتيان الزوج بيشء من املتاع، وهو أمر ال يستند للعادة والظاهر، بل 
وال لألصل، بناء عىل التحقيق من عدم حجية األصل املثبت، وإنام هو أمر 

تعبدي حمض دلّ عليه الصحيح.
عـىل أن الطائفة األوىل ـ ومنها الصحيـح ـ معارضة بالطائفة الثانية، 
وال جمـال حلمـل الطائفة الثانية عىل صورة عدم ثبـوت العادة املذكورة بعد 
صدور الطائفتني يف عرص واحد وعن إمام واحد، كام سـبق يف دفع ماذكره 

بعض مشاخيناPمن اجلمع العريف بني الطائفتني. 
الثـاين: ملا كان احلكم بملكية الزوجة للمتاع الصالـح للرجل واملرأة 
يف صحيـح ابـن احلجاج مبنياً عىل قيام العادة بإتيـان املرأة باملتاع لبيتها عند 
زفافهـا، فهو قارص عن صورة اضمحالل العـادة املذكورة، وتبدل العرف 

يف ذلك. 
وكـذا مع بقاء تلك العادة مع العلم بعدم جريان املرأة اخلاصة ـ التي 
هي طرف النزاعـ  عليها، وأهنا مل تأت بمتاع معها عند الزفاف، لكن ادعت 

حصوهلا عىل املتاع بعده. 
وكـذا مع جريـان املرأة عىل تلك العـادة، إال أن النـزاع وقع يف متاع 
خـاص يعلـم بعدم إتياهنا به حـني زفافها، بل ادعت أهنـا قد حصلت عليه 
بعـده. فإن التعليـل يف صحيح ابـن احلجاج موجب لقصـوره عن الصور 



الثالث. وحينئذٍ يتعني الرجوع فيه للقاعدة املقتضية للحكم بملكية الزوج 
للمتاع املتنازع فيه، كام تقدم يف أول الكالم يف املسألة.

إن قلـت: صحيح ابن احلجـاج وإن كان قارصاً عن مورد الكالم إال 
أن إطالق بقية النصوص شامل له حتى موثق سامعة املتفق مع صحيح ابن 
احلجـاج يف احلكم بأن املتاع للزوجة، وال أثر مع ذلك لقصور صحيح ابن 

احلجاج عنه.
قلـت: أمـا موثـق سـامعة فالظاهر حتكيـم التعليـل يف صحيـح ابن 
احلجـاج عليـه، لظهور الصحيح يف أن منشـأ احلكم بأن املتـاع للزوجة هو 
العـادة املذكورة، وذلـك ال يقتيض جمرد قصور إطالقه، كـي ال ينايف متامية 
إطالق غريه، بل تقييد إطالقه، السـتلزام قصور العلة قصور احلكم املعلل 

هبا، وهو مستلزم لتقييد إطالق املوثق بعد وحدة احلكم فيهام.
وأمـا نصـوص الطائفـة الثانية فهـي وإن كانت مطلقـة، وال ينهض 
التعليل بتقييدها، الختالف احلكم فيهام، إال أنه سبق سقوطها عن احلجية 
يف مؤداهـا بمعارضته للطائفة األوىل، وأن احلكم بام يطابقها ليس حلجيتها 
يف مؤداها، بل ألنه املتيقن من الطائفتني، وبعد سقوطها عن احلجية ال جمال 

للعمل هبا يف املورد املذكور الذي تقرص عنه نصوص الطائفة األوىل.
إن قلت: ملا كان منشـأ سـقوطها عـن احلجية هو املعارضـة بالطائفة 
األوىل، فاملتعـني بقاؤهـا عىل احلجية يف حمل الـكالم، لعدم املعارض هلا فيه 

بعد فرض انفرادها به، وقصور الطائفة األوىل عنه.
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قلت: بعد سـقوط الطائفـة الثانية باملعارضة للطائفـة األوىل الجمال 
حلجيتهـا يف الصور الثالث املذكورة وإن مل تكن مورداً ملعارضة بينهام، ألن 
التعارض املستحكم يمنع من حجية كل من املتعارضني رأساً، والسيام بناء 
عـىل ما سـبق من قرب محل إحد الطائفتني إمجـاالً عىل التقية، إذ مع كون 
احتامل التقية يف الطائفة الثانية بحدّ يوجب سـقوط أصالة اجلهة فيها يتعني 

عدم حجيتها مطلقاً حتى يف غري مورد املعارضة. 
وإنـام يكـون الدليالن املتعارضـان حجة يف غري مـورد املعارضة فيام 
إذا أمكـن اجلمع العريف بينهام، إال أنه تـردد بني وجهني، كام يف العامني من 
وجه، حيث جيـري عليهام حكم املجمل يف مورد املعارضة، مع بقائهام عىل 

احلجية يف غري موردها، دون مثل املقام من ما يتعذر فيه اجلمع العريف.
نعـم لو أمكـن اجلمع العـريف يف املقام بـني الطائفتـني بحمل األوىل 
عـىل صورة تنـازع الزوجني يف املتـاع الذي جاءت به الزوجـة حني زفافها 
مع تعارف إتيان الزوجة باملتاع معها، الذي عرفت أنه املناسـب للتعليل يف 
صحيح ابن احلجاج، ومحل الثانية عىل ما عدا ذلك، كالصور التي هي حمل 

الكالم، اجته حجيتها يف الصور املذكورة.
لكن من الظاهر امتناع اجلمع املذكور، ألن التنازع يف املتاع الذي تأيت 
به الزوجة معها هو الشـايع من صور التنـازع بني الزوجني يف متاع البيت، 
فيتعذر محل إطالق الطائفة الثانية عىل ما عداه، ويتعني استحكام التعارض 
بينهـام، وسـقوط الطائفة الثانية عـن احلجية حتى يف الصـور التي هي حمل 



الكالم، والرجوع يف الصـورة املذكورة للقاعدة املقتضية للحكم بأن املتاع 
للزوج، كام ذكرنا.

الثالث: سـبق قولهA يف صحيح يونس بـن يعقوب: «ما كان من 
متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهام. ومن 
اسـتوىل عىل يشء منه فهو له» وظاهر الفقرة األخرية اإلشـارة إىل ما سـبق 
منـا يف ذيـل الكالم يف مقتىض القاعدة من أنـه إذا اختص أحد أفراد العائلة 
بيشء، وكان هو املسـيطر عليـه، بحيث يكون حتت يـده، حكم له به، ففي 

املقام إذا اختص أحد الزوجني باالستيالء عىل يشء حكم له به.
وأمـا ما ذكـر يف اجلواهر من أن الفقرة املذكورة كاالسـتدالل عىل ما 
سـبقها فاملراد هبا أنه إنام حكم بأن متاع النسـاء للمرأة واملتاع املشـرتك بني 
الرجال والنسـاء هلام معاً يقسـم بينهام لتحقق اليد واالسـتيالء باالستعامل، 
فتختص املرأة باالسـتيالء عىل متاع النسـاء، ويشـرتكان يف االسـتيالء عىل 

املتاع املشرتك بني الرجال والنساء. 
فهـو خمالـف لظاهر احلديث جداً، بـل الظاهر كون الفقـرة املذكورة 

مستأنفة، لبيان كرب مباينة ملا سبقها استثناء منه.
نعم قد يقال: إن ظاهر الفقرة املذكورة اختصاص االسـتثناء املذكور 
باملتاع املشـرتك بينهام، دون املختص بأحدمها، كام هو مقتىض إفراد الضمري 

يف  قولهA: «يشء منه» بضميمة أصالة رجوع الضمري للمتأخر. 
وحينئـذٍ يكون مقتىض إطالق قولهAيف صدره: «ما كان من متاع 
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النسـاء فهو للمرأة» احلكم باملتاع املختص ألحدمها حتى لو أختص اآلخر 
باليد والسيطرة عليه، فيخرج بذلك عن ما سبق من القاعدة، ألنه أخص منها.

لكنه يشكل..
: بقـرب رجـوع الضمري يف  قولـهA: «يشء منه» ملتاع البيت   أوالً
املتنـازع فيـه، فإنـه وإن مل يرصح به يف ما سـبق، إال أنه مسـتفاد من مسـاق 
الـكالم، واالحتـامل املذكـور يمنع من انعقـاد إطالق الصـدر يف العموم، 

بسبب احتفافه بام يصلـح للقرينية.
:بـأن من القريب انرصاف الصـدر عن صورة اختصاص أحد  وثانياً
الزوجني بالسيطرة عىل يشء من املتاع املختص بأحد الصنفني، واختصاص 
موضوعـه بغـري ذلك من مـا كان موضوعـاً يف البيت، ويف متنـاول يد كل 
منهام. والسـيام مع عـدم الترصيح يف احلديث بموضوع السـؤال، وأنه هو 
مطلق املتاع املوجود يف البيت أو خصوص ما كان منه حتت يد اجلميع دون 

ما خيتص بالسيطرة عليه بعضهم، إذ يكون املتيقن حينئذٍ هو الثاين. 
ومن ثم ال جمال للخروج عن مقتىض القاعدة املتقدمة من تقديم اليد 

اخلاصة، وإنام جيري التفصيل السابق يف صورة عدمها.



٢٤٧ ............................................................................................ اخلامتة

انتهى الكالم يف ذلك ضحى االثنني غرة شـهر رجب احلرام سـنة 
ألف وأربعامئة وعرشيـن للهجرة النبوية عىل صاحبها وآله أفضل 
الصالة والتحية. يف النجف األرشف عىل مرشفه الصالة والسالم. 
بقلم العبد الفقري حممد سـعيد الطباطبائي احلكيم (عامله اهللا تعاىل 
بلطفـه وعفـوه). واحلمـد هللا رب العاملني. والصالة والسـالم عىل 
. ومنه نستمد  رسوله األمني، وآله الغر امليامني، وسلم تسليامً كثرياً

العون والتسديد والتوفيق والتأييد. وهو حسبنا ونعم الوكيل.





الفهرست
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الفهرست

مقدمة الطبعة األوىل٥
يف سن البلوغ للمرأة.س ٧١
تبلغ املرأة بإكامهلا تسع سنني قمرية.٨
مناقشة الروايات املخالفة لذلك. ومنها موثق عامر املتضمن بلوغها ٩

بثالث عرشة سنة.
ال فـرق يف جريان حكم البلوغ بإكامل التسـع سـنني بـني العبادات ١١

والعقود واإليقاعات واحلدود والقصاص.
.س١٢٢ فيمن هو بالغ رشعاً غري بالغ قانوناً
ال يمكـن للحاكم الرشعي ختفيـف العقوبة عىل البالغ الرشعي غري ١٢

. البالغ قانوناً
هـل يمكن ختفيـف العقوبة عىل غـري البالـغ قانوناً لعناويـن ثانوية ١٣

ـ كتجنـب تشـويه صـورة اإلسـالم أو النظـام اإلسـالميـ  وعمالً 
باملعاهدات الدولية؟

التنبيه لسـلبيات األنظمة اجلزائية لألحـداث التي جتري عليها أكثر ١٣
دول العامل، وإىل ما جنته البرشية منها.

يف فرض القيود عىل العقود واإليقاعات.س١٥٣
العقـود ١٥ إناطـة  مهمـة  ملصالــح  اإلسـالمية  للدولـة  يمكـن  هـل 

واإليقاعات ـ كالزواج والطالق ـ بمراحل معينة؟
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التأكيد عىل أمهية االلتزام بنص الترشيع اإلسالمي.١٥
يف قتل الرجل للمرأة.س١٦٤
إذا اختـار أوليـاء الـدم القصاص مـن القاتل وإعطاء نصـف الدية ١٦

فاختيار نوع الدية هلم ال للقاتل.
إذا عجـز أولياء الدم عن إعطاء نصف الدية، فهل جيوز إعانتهم من ١٦

بيت املال؟
التحذيـر من الدوافـع االهنزامية أمام ضغـط النظريات واألوضاع ١٧

املعارصة يف االجتاه املعاكس للترشيع اإلسالمي.
إذا مل تسـمح الظروف السياسـية واالجتامعية برتك القصاص، فهل ١٨

يدفع نصف الدية من بيت املال؟
إذا قتل الرجل املرأة يف الشـهر احلرام واختار أولياء الدم القصاص، س١٧٥

فهل يغلظ نصف الدية؟
إذا زاد أرش اجلناية عىل املرأة عن ثلث الدية، فهل يرد للنصف؟س١٩٦
إذا قتـل الرجـل امرأتـني وأراد أولياؤمها القصـاص، فهل جيب ردّ س٢٠٧

نصف الدية عىل ورثته؟
يف حكم العضو املقطوع يف حدّ الرسقة.س٢١٨
الكالم يف من يملك العضو املقطوع يف حدّ الرسقة.٢١
هـل جيب دفن العضو املقطوع أو جيوز االنتفاع به بإرجاعه لصاحبه ٢١

أو بيعه لغريه من من ينتفع به؟
يف حكم العضو املقطوع يف القصاصس٢٣٩
يف حكم القايض بعلمهس٢٤١٠
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الـكالم يف جـواز حكـم القـايض بعلمـه، واسـتعراض أدلـة ذلك ٢٤

ومناقشتها.
االستدالل عىل عدم جواز حكم احلاكم بعلمه.٢٨
بناء عىل جواز حكم احلاكم بعلمه، فهل يلحق باإلقرار أو بالبينة يف ٣٢

جواز العفو وعدمه؟
الكالم يف سقوط احلدّ بالتوبة.٣٥
ال يتوقف جواز العفو مع اإلقرار عىل التوبة٣٥
الكالم يف اختصاص جـواز العفو مع اإلقرار بحدّ الرسقة وعمومه ٣٥

جلميع احلدود.
الـكالم يف اختصـاص سـقوط احلـدّ بالتوبـة باملحارب والسـارق ٣٨

وعمومه لغريمها.
الكالم يف جواز العفو للحاكم غري اإلمام.٣٨
إذا حكم القايض بعلمه بالرجم، فهل يعاد الزين للحفرة لو فرّ منها؟س٤٠١١
الكالم يف فرار املرجوم من احلفرة.س٤٠١٢
إذا ثبت الرجم باإلقرار وفرّ املرجوم من احلفرة قبل البدء بالرمي أو ٤١

قبل إصابته بحجر، فهل يعاد للحفرة؟
هـل يمكـن تبديل الرجـم بكيفية أخـر للقتل، ولـو أمكن فام هو ٤١

املعيار يف تلك الكيفية؟
الكالم فيام لو تضمنت األدلة كيفية خاصة للقتل.س٤٢١٣
هل للكيفية املخصوصة موضوعية أو ال؟ بل املعيار حتقق القتل بأي ٤٣

وجه اتفق.



(٢٥٤)

املوضوع ص    
إذا ظهـر مـن األدلـة موضوعيـة الكيفيـة املخصوصة، فهـل يمكن ٤٤

اخلروج عنها تفادياً لتوهني النظام اإلسالمي وما تعكسه من صورة 
العنف عنه؟

التحذير من مغبة الرتاجع أمام الضغوط املعارصة يف االجتاه املعاكس ٤٤
للترشيع اإلسالمي واملبنية عىل التخفيف من بشاعة اجلريمة.

هل جيب اختيار أخف كيفيات القتل ألـامً مع عدم تعيني الكيفية رشعاً؟س٤٥١٤
الكالم فيام إذا ظهرت آثار احلياة يف اجلاين بعد تنفيذ حكم اإلعدام فيه.س٤٧١٥
الـكالم فيـام تضمنتـه روايـة أبـان من عـدم إعـادة التنفيـذ إال بعد ٤٨

االقتصاص ملا حصل يف عملية التنفيذ.
الكالم يف مقتىض القواعد العامة.٥٠
فيام إذا عفا بعض أولياء الدم يف أثناء عملية تنفيذ القصاص.س٥٢١٦
ليـس ألوليـاء الـدم اختيار كيفيـة القتل بالوجـه األشـد تعذيباً من ٥٢

اإلجهاز بالسيف.
يتعـني التوقـف عن إكـامل تنفيـذ القصاص مـع عفو بعـض أولياء ٥٢

الدم.
وا حصة الذين عفوا ٥٤ هل يبقى حقّ القصاص لبقية أولياء الدم إذا ردّ

من الدية لورثة اجلاين؟
الكالم يف ما إذا كان عفو بعض أولياء الدم مرشوطاً بمبلغ من املال.٥٥
الـكالم يف حكم اخلسـائر التي تردّ عـىل اجلاين نتيجة تكـرار حماولة ٥٥

التنفيذ.
فيام إذا اختار احلاكم الصلب للمحارب.س٥٦١٧
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ن املصلوب من استعامل األغذية واألدوية املقاومة للموت ٥٦ هل يمكّ

بناء عىل أنه يستحق احلياة بعد األيام الثالثة؟
الكالم يف استحقاق املصلوب احلياة بعد األيام الثالثة.٥٨
ن املصلوب من اسـتعامل األدويـة واألغذية بناء عىل أنه ال ٥٩ هل يمكّ

يستحق احلياة بعد األيام الثالثة؟
يف إرشاف ويلّ األمر عىل استيفاء القصاص.س٥٩١٨
هل جيب عىل ويلّ الدم استئذان ويل األمر يف القصاص؟٥٩
الكالم فيام إذا قيل بوجوب االستئذان عىل الدم ومل يستأذن.٦٠
الكالم فيام إذا استأذن ويلّ األمر يف القصاص ومل يأذن له.٦١
فيـام إذا اختـار أوليـاء الدم الديـة أو العفو عـن القاتـل وكان ذلك س٦١١٩

خالف الصالـح العام.
هل للحكومة يف هذا احلال أن تعاقب القاتل؟٦١
إذا مل يـرض ويلّ الـدم بالقصـاص يف هذا احلال، فهـل للحكومة أن ٦٢

تدفع الدية من بيت املال؟
هل لويلّ الدم أن يقتل القاتل بمالك واليته عىل ويل الدم؟٦٣
الكالم يف التبعيض يف قصاص الطرف.س٦٣٢٠
هل يمكن للمجني عليه القصاص يف بعض اجلناية والعفو يف الباقي؟٦٣
هـل يمكن للمجني عليه القصـاص يف بعض اجلناية وأخذ الدية يف ٦٤

الباقي؟
الكالم يف التبعيض يف قصاص النفس.س٦٥٢١
هـل يمكن ألولياء الـدم االكتفاء عن قتل القاتـل بقطع عضو منه؟٦٥



(٢٥٦)

املوضوع ص    
هـل يمكـن ألولياء الـدم أن يقطعوا عضـواً من القاتـل وأخذ فرق ٦٦

الدية عن الباقي؟
هل تنفذ وصية املقتول بالعفو عن القاتل أو أخذ الدية منه؟س٦٦٢٢
الكالم يف تأجيل إجراء احلدّ عن املرضع.س٦٨٢٣
هل خيتص احلكم املذكور بالوالدة أو يعم غريها؟٦٨
ها ٦٩ ن يكون حدّ الكالم يف عموم احلكم املذكور للزانية غري املحصنة مَ

غري الرجم.
الكالم يف عموم احلكم للزانية غري احلامل.٧٠
الكالم يف تأجيل القصاص عن املرضع.٧٠
هـل يفـرق يف التأجيل بـني إمكان اسـتغناء الطفل عـن لبنها وعدم ٧١

استغنائه؟
هل البحث عن البديل وظيفة احلاكم أو وظيفة ويلّ الطفل؟٧٣
إذا كان اجلـاين حمكومـاً باملـوت وعليه حـدود أخـر، فهل يمكن س٧٦٢٤

التنازل عنها؟
.س٧٧٢٥ فيام إذا كان أولياء الدم صغاراً
هل األصلـح دائامً يف حقّ الصغار أخذ الدية؟٧٧
هـل حيـق لويلّ الصغـار القيام مقامهـم يف إعامل حقهـم يف العفو أو ٧٧

القصاص أو الدية؟
هل ختتلف صالحية الويلّ عن صالحية القيّم؟٨١
يف اجلناية عىل الصغار.س٨٢٢٦

هـل حيـقّ لويلّ الصغري العفو عن اجلنايـة الواقعة عليه من رضب أو
جرح أو غريمها؟٨٢



(٢٥٧)

املوضوع ص    
ما هو املعيار يف ترصف الويلّ أزاء املوىلّ عليه؟٨٣
يف سجن اجلاين النتظار تنفيذ احلكم عليه.س٨٤٢٧
الكالم يف سجن اجلاين النتظار إقامة احلدّ عليه.٨٤
الكالم يف سجن اجلاين النتظار تنفيذ القصاص.٨٥
ال جيـوز حبـس القاتل النتظـار القصاص إذا امتنع أوليـاء الدم من ٨٦

تسديد فاضل الدية أو حصة من عفا منهم.
الكالم يف حبس اجلاين إذا عجز عن تسديد الدية.٨٧
الـكالم يف حبس اجلاين إذا انقطع أوليـاء الدم عن مراجعة املحكمة ٨٨

حلسم القضية.
الكالم يف حبس اجلاين عند فقد آالت تنفيذ القصاص وامتناع أولياء ٨٨

الدم من املبارشة به.
إذا حرم حبس اجلاين، فهل يطلق رساحه من دون قيد أو رشط؟٨٩
هـل حيـق للدولة حتديد مدة حبـس اجلاين من أجـل تنظيم حاله مع س٩١٢٨

أولياء الدم؟ 
إذا كان بعض أولياء الدم صغاراً وال يستطيع الكبار أداء حصتهم من ٩٢

الدية، فهل جيوز حبس اجلاين حتى يكرب الصغار وخيتاروا ما يريدون؟
هـل حبـس اجلاين من أجـل التوثـق لتنفيذ احلكم راجـع إىل حتميل ٩٢

اجلاين عقوبتني جلريمة واحدة؟
يف ما يتعلق بالقسامة.س٩٣٢٩
هل يثبت القصاص بالقسامة؟٩٣
نصاب القسامة يف قتل العمد.٩٤



(٢٥٨)

املوضوع ص    
الكالم يف حصول التواتر قبل إكامل النصاب.٩٥
نصاب القسامة يف قتل اخلطأ.٩٥
الكالم يف موارد القسامة.٩٧
نصاب القسامة يف غري النفس.٩٧
الـكالم يف االجتـزاء يف القسـامة بمضاعفـة األيـامن إذا نقص عدد ٩٨

احلالفني.
الكالم يف عموم حجية القسامة أو اختصاصها باللوث.١٠٣
فيام إذا تردد القاتل بني أفراد حمصورين.س١٠٩٣٠
هل يمكن الرجوع للقرعة يف تعيني القاتل؟١٠٩
إذا مل يمكن الرجوع للقرعة فعىل من تكون الدية، وكيف يتم أخذها؟١١٠
إذا انحـرص إثبات اجلريمة بتقرير اخلرباء، كخرباء بصامت األصابع س١١١٣١

والطب العديل، فهل يكون قوهلم حجة؟
إذا كان قوهلم حجة، فهل يكون مرشوطاً برشوط البينة؟١١٢
هـل املسـتندات املنقولـة باألجهـزة احلديثـة ـ كالفاكـس والفلـم س١١٤٣٢

والصورة وغريها ـ حجة أو ال؟ 
هل حيـقّ ملن عليه حدّ الرسقة حماولة ختدير العضو الذي جير عليه س١١٥٣٣

؟ احلدّ
هل حيقّ من عليه القتل أو قصاص الطرف حماولة التخدير؟س١١٥٣٤
يف القتيل الذي ال يعرف هو وال قاتله.س١١٦٣٥
ال أثر لثبوت الدية مع عدم معرفة ويلّ القتيل.١١٦
ال جيب التصدق بالدين املجهول املالك.١١٨



(٢٥٩)

املوضوع ص    
١١٩ إذا أحرز أن القتيل ال وارث له كان للحاكم الرشعي إقامة الدعو

بدالً عن اإلمام.
الكالم يف القتيل الـذي يوجد عند مجاعة حمصورين، كقرية أو قبيلة ١٢٠

خاصة.
فيام إذا أصيب العظم بعدة كسور.س١٢٧٣٦
هل تتعدد الدية بعدد الكسور؟١٢٧
هـل يفرق بني حصول الكسـور برضبة واحـدة وحصوله برضبات ١٢٨

متعددة؟
إذا أدت اجلنايـة عـىل نقـص يف البـدن ونقـص يف املنفعـة تداخلت ١٢٨

اجلنايتان ولزم أشدمها.
إذا أدت اجلناية أو اجلنايات للموت ثبتت جناية املوت ال غري.١٢٩
حكم انفصال قطعة من العظم مع كرسه.١٢٩
يف دية األصابع.س١٣٠٣٧
هل تتساو األصابع يف الدية أو تتفاضل؟١٣١
بنـاء عىل التفاضل، فهل خيتـص اإلهبام بالزيـادة أو املعيار فيها عىل س١٣٣٣٨

أمهية فائدة اإلصبع؟
يف اخلسائر التي تزيد عىل الدية.س١٣٥٣٩
هل يتحمل اجلاين تكاليف العالج والتداوي من اجلناية؟١٣٧
هل يمكن للحكومة سن قانون يلزم اجلاين بتكاليف العالج؟١٣٧
هـل يفرق بـني اخلسـائر من أجـل العالج واخلسـائر نتيجـة تعطل ١٣٨

العضو وذهاب منفعته؟



(٢٦٠)

املوضوع ص    
يف تأثري الشفاء عىل مقدار الدية الذي دلت النصوص عليه يف بعض س١٣٨٤٠

املوارد.
هل يمكن البناء عىل عموم ذلك لغري املوارد املنصوصة؟١٣٨
هـل يمكن البناء عـىل أن إعادة العضـو بعملية جراحيـة مؤثراً عىل ١٣٩

مقدار الدية؟
هل تكون إعادة العضو مانعة من القصاص؟١٣٩
هـل تكـون نفقة العـالج عىل اجلـاين أو املجني عليه يف مـوارد تأثري س١٤٠٤١

الشفاء عىل مقدار الدية؟
إذا كانـت نفقـة العـالج عىل املجنـي عليه، فكيف يمكـن جرب هذه ١٤٠

اخلسارة؟
هل مرجع تأثري الشفاء عىل مقدار الدية إىل كشف الشفاء عن ثبوت ١٤١

القليل من أول األمر، أو إىل كونه مسقطاً للزائد؟
حول اإلصابات التي تؤدي إىل شلل العضو.س١٤٣٤٢
هل يلزم املصاب بمعاجلة نفسه؟١٤٣
هل يضمن اجلاين ما يزيد عىل الدية من نفقة العالج؟١٤٣
الكالم يف معيار ثبوت دية الشلل مع حصول الشفاء منه.١٤٤
هل ديةالذمي، وهي ثامنامئة درهم تثبت يف حقّ املجوس؟س١٤٥٤٣
حتديد دية الذمي.١٤٧
هل يثبت لقتل البهائي دية؟ وما مقدارها؟س١٤٩٤٤
حول تغليظ دية املقتول يف احلرم أو يف األشهر احلرم.س١٤٩٤٥
هل خيتص التغليظ بالقتل العمدي أو يعم قتل اخلطأ؟١٤٩



(٢٦١)

املوضوع ص    
هل خيتص التغليظ املذكور بالقتيل املسلم أو يشمل الكتايب؟١٥١
هل جلهل القاتل باحلكم أو املوضوع أثر يف تغليظ الدية؟١٥١
فيام إذا ادعى اجلاين اإلعسار.س١٥١٤٦
الكالم يف مدة تسديد الدية يف القتل شبه العمد.١٥١
الكالم يف سامع دعو اجلاين اإلعسار.١٥٢
١٥٤. اإلصابات يف حوادث السيارات من اخلطأ املحض غالباً
هل الدية من سنخ العقوبة أو هي تدارك للخسارة؟س١٥٥٤٧
هل يفرق يف ذلك بني العمد وشبه العمد واخلطأ املحض؟١٥٧
.س١٥٨٤٨ فيام إذا كان العضو املامثل يف قصاص األطراف مؤوفاً
هل يعترب العضو املؤوف يف حكم العدم؟١٥٨
إذا كان اجلـاين فاقداً لإلبصار يف عينه اليمنى وقد أتلف عني املجني ١٥٨

عليه اليمنى وهي مبرصة، فهل يقتص منه بإتالف عينه اليرس؟
إذا اقتـص يف مـورد الكالم بإتالف العني اليمنـى الفاقدة لإلبصار، ١٦٠

فهل يؤخذ منه فاضل الدية؟
إذا قطع اجلاين قدم شخص، وكان هو فاقداً للقدم، فهل تقطع يده؟س١٦٢٤٩
فيام يتعلق باملامثلة.س١٦٣٥٠
هل املامثلة عرفية أو نسبية؟ وما هو معيار كل منهام؟١٦٣
موارد االنتقال من القصاص للدية.١٦٣
معيار املامثلة باإلضافة إىل األبعاد الثالثة: الطول والعرض والعمق.١٦٤
يف القبض يف احلرم عل املجرم.س١٦٥٥١



(٢٦٢)

املوضوع ص    
ال جيـوز إلقاء القبض عىل املجـرم يف احلرم إذا كانت جريمته خارج ١٦٥

احلرم.
جيـوز أخذ املجرم يف احلـرم وتنفيذ العقاب فيـه إذا كانت جنايته يف ١٦٧

احلرم.
عموم احلكم جلميع اجلرائم.١٦٨
يقرص احلكم عن الدين، لعدم كونه جناية.١٦٩
ال فرق بني البيت احلرام وبقية مواضع احلرم يف احلكم املذكور.١٦٩
ال فرق بني املسـلم والكافر يف احلكم املذكور بناء عىل جواز دخول ١٧٠

الكافر للحرم.
الكالم يف جواز دخول الكافر للحرم.١٧٠
ال فرق يف عدم جواز القبض عىل املجرم يف احلرم بني من جلأ للحرم ١٧٣

ومن دخله صدفة.
يف املجرم املريض.س١٧٣٥٢
ينفذ يف املريض حكم القتل.١٧٣
الكالم يف إقامة حدّ اجللد عىل املريض.١٧٤
الكالم يف حتديد املرض يف املقام.١٧٧
ال فـرق بني املرض احلاصـل قبل ثبوت احلدّ عـىل اجلاين واحلاصل ١٧٧

بعد ثبوته.
ال فـرق بني املـرض احلاصل بصـورة طبيعية واملـرض الذي يوقعه ١٧٨

املريض بنفسه.
هل يفرق بني املرض الثابت واملؤقت؟١٧٨



(٢٦٣)

املوضوع ص    
هـل يفرق يف األمراض املوقتـة بني ما حيتاج زوالـه إىل وقت طويل ١٧٩

وما يزول برسعة؟
ال يفرق ما حيتاج عالجه إىل مال كثري وغريه.١٧٩
الكالم يف اإلغامء.١٧٩
١٨٠. ال يفرق بني القتل يف القصاص والقتل يف احلدّ
الكالم يف غري اجللد من احلدود وقصاص الطرف.١٨٠
الكالم فيمن يتحمل نفقة عالج املرض مقدمة لتنفيذ احلكم.١٨٢
هـل يمكن إجراء حـدّ الرسقة ملصالـح ثانويـة إذا عفا املرسوق عن س١٨٤٥٣

السارق؟
هـل يمكن إجراء حدّ الرسقة إذ عفا املرسوق عن السـارق بعد رفع س١٨٥٥٤

األمر للحاكم قبل ثبوت اجلريمة عليه؟
مـا هـو حكـم رسقـة املعلومـات الرسيـة ذات الشـفرة اخلاصة من س١٨٦٥٥

شبكات الكمبيوتر والكمبيوترات اخلاصة وحل رموزها؟
ما هو حكم رسقة أرقام التليفونات وبيعها بوجه غري قانوين؟١٨٧
الكالم يف إجراء احلدّ يف احلاالت املتقدمة.١٨٧
يف حكم مدارات األقامر الصناعية.س١٨٧٥٦
حلـق ١٨٨ مـورداً  أو  مملوكـة  الصناعيـة  األقـامر  مـدارات  تكـون  هـل 

االختصاص؟
هـل تصـح إجـارة مـدارات األقـامر الصناعيـة أو وقفهـا مـن قبل ١٨٨

الدولة؟
هل تكون نفقة الشفاء من أثر إجراء احلدّ والقصاص عىل بيت املال س١٨٩٥٧

أو عىل اجلاين؟



(٢٦٤)

املوضوع ص    
إذا كانت نفقة العالج عىل بيت املال فإىل أي مرحلة يتحملها؟١٩٠
هل يفرق احلكم يف املسألة بني الفقري والغني؟١٩١
هل يفرق بني احلدّ والقصاص يف احلكم املذكور؟١٩١
فيام يتعلق بسقوط احلدّ بالتوبة.س١٩١٥٨
هل يكفي يف التوبة املسـقطة للحدّ التلفظ بام يدل عليها أو البد من ١٩١

عمل يدل عليها؟
هـل يكفـي ثبوت التوبة قبـل ثبوت اجلريمة أو البد مـن ثبوهتا بعد ١٩٢

ثبوت اجلريمة؟
هل يتوقف سقوط احلدّ عىل ثبوت التوبة أو يكفي الشك فيها؟١٩٢
الكالم يف قاعدة: احلدود تدرأ بالشبهات.١٩٣
هل يرشع التعزير بغري اجللد كاحلبس، والغرامة النقدية وغريمها من س١٩٤٥٩

وجوه العقاب؟
هل عقوبة اإلعانة عىل القتل من حقوق اهللا تعاىل أو من حقوق الناس؟س١٩٥٦٠
ال تسقط عقوبة اإلعانة عىل القتل بعفو ويلّ األمر حتى لو كانت من ١٩٥

حقوق اهللا تعاىل.
الكالم يف عقد الدول اإلسـالمية اتفاقيـة تبادل املجرمني مع الدول س١٩٧٦١

.األخر
هـل يمكن للدولة اإلسـالمية إجـراء أحكام القضـاء التابع للدولة ١٩٧

غري اإلسالمية؟
هل تكون الدولة اإلسـالمية ملزمة بإعـادة حماكمة املجرم عىل طبق ١٩٨

القوانني اإلسالمية؟



(٢٦٥)

املوضوع ص    
هل يمكن إجياد صورة رشعية لعقد مثل هذه االتفاقية؟١٩٨
التأكيد عىل أرضار مثل هذه االتفاقية املبدئية واملادية عىل األمد البعيد.١٩٨
ال يرشع تطبيق األحكام غري اإلسالمية مهام كان نوع اجلريمة ونوع ١٩٩

عقوبتها.
إذا كانـت عقوبـة املجرم اإلسـالمية السـجن، فهل يمكن تسـليمه ٢٠٠

لدولته لتنفذ هي العقوبة فيه؟ 
هل يمكن عقد االتفاقية املذكورة مع دولة إسالمية؟٢٠٠
هل يكون لرضا املحكوم وعدم رضاه دخل يف احلكم؟٢٠١
يف الدفاع عن العرض واملال.س٢٠١٦٢
حكم الدفاع إذا تعرض املجني عليه للهتك.٢٠١
الكالم يف حكم الدفاع يف نفسه وبعنوانه األويل.٢٠٣
هل جيب التدرج يف مدافعة املهاجم؟٢٠٤
الكالم فيام لو تعطل املهاجم.٢٠٤
إذا احتمل املجني عليه التعرض للقتل أو الرضب أو اجلرح الشديد ٢٠٥

أو املتوسط.
٢٠٥. إذا كان املال الذي يتعرض للهجوم كثرياً أو متوسطاً أو قليالً
إذا كان الدفاع يؤدي إىل قتل املهاجم.٢٠٥
ال يوجد مورد حيرم فيه التعرض للمهاجم ٢٠٦
هل جيوز البيع والتربع باألعضاء لآلخرين؟س٢٠٦٦٣
هل جيوز البيع والتربع باألعضاء عىل أن تؤخذ من صاحبها بعد موته؟٢٠٧
هل جيوز أخذ األعضاء من املحكوم باملوت؟٢٠٧
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إذا  أوجب أخذ العضو التأخري يف إجراء احلدّ أو القصاص.٢٠٨
فيام إذا أعرس الزوج عن دفع املهر.س٢٠٨٦٤
للزوجة االمتناع عن التمكني من نفسها.٢٠٨
تنقلب الدعو يف املهر بالدخول، فيكتفى من الزوج باليمني.٢١٢
خيتـص جـواز االمتنـاع وانقـالب الدعـو باملهـر املعجـل، دون ٢١٤

املؤجل.
إذا دخـل الـزوج بزوجته مـن دون تسـليم املهر برضاهـا فليس هلا ٢١٤

االمتنـاع بعـد ذلك من أجل تسـلم املهر، كام ال تنقلـب الدعو لو 
ادعى تسليم املهر بعد الدخول.

املعيـار يف انقـالب الدعو عىل زفاف املـرأة لزوجها وإن مل يتحقق ٢١٥
الدخول.

تلحـق بقيـة االسـتمتاعات بالدخـول يف جـواز االمتنـاع منها قبل٢١٥
تسليم املهر.

ال يصدق النشوز بعدم التمكني من أجل تسليم املهر.٢١٥
يف نقل النطفة بعد موت صاحبها لرحم املرأة.س٢١٦٦٥
هل يمكن نقل نطفة الزوج بعد موته لزوجته؟٢١٦
هل ترتتب أحكام النسب كاملرياث والطهارة وغريمها.٢١٧
هل يمكن نقل نطفة الرجل لرحم امرأة أجنبية؟٢١٨
يف عمل املرأة خارج بيت الزوجية.س٢١٨٦٦
إذا أجـاز الرجل لزوجته أن تعمل خـارج البيت، فهل له منعها بعد ٢١٨

أن تبارش بالعمل مدة من الزمن؟



هل يفرق بني العمل املؤقت العمل الدائم يف احلكم؟٢١٩
هل يفرق بني العمل التابع ألشـخاص معينـني والعمل التابع جلهة ٢٢٠

عامة، كالدولة؟
هل يفرق بني العمل املنايف حلقّ الزوج والعمل غري املنايف له؟٢٢٠
هـل يفرق بني العمل الذي يؤدي تركه لـإلرضار باآلخرين والذي  ٢٢٠

ال يؤدي تركه لإلرضار هبم؟
يف ما يتعلق بأنظمة البنوك.س٢٢١٦٧
هل يلزم البنك بعني النقد الذي يدفعه العميل أو بمثله؟٢٢١
هـل يلزم البنك بمقـدار النقد املدفوع أو بام يسـاوي قيمته الرشائية ٢٢٢

حني دفعه؟
هل يفرق يف ذلك بني أنواع التعامل؟٢٢٦
هـل يصح من البنك أن يدفع للعميـل فوائد ما أودعه قبل حصوهلا ٢٢٧

عىل أن يقتطع ما يدفعه من الفوائد بعد حصوهلا؟
ما هو حكم اجلوائز واهلدايا التي يدفعها البنك لعمالئه؟٢٢٧
يف بعض املعامالت التي يمكن التخلص هبا من حمذور الربا.س٢٢٨٦٨
هل يمكن االشرتاك يف امللكية بلحاظ الزمن؟س٢٢٩٦٩
إذا اختلـف الزوجـان يف متـاع البيـت وأثاثـه فكيف يكـون احلكم س٢٣٠٧٠

بينهام؟
الفهرست٢٤٩
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