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  : مالحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام * 

  .هكذا(( )) جعلت العناوين املضافة بني قوسني * 

  

  

  

  

  

  

  الفقه

  السابع والثمانون ءاجلز



٢

  

  

  

  



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  لشريازيالسيد حممد احلسيين ا

  دام ظله

  

  احلدود والتعزيراتكتاب 

  األولاجلزء 

  

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان



٥

  

  

  

  

  

  

  كتاب احلدود والتعزيرات

  األولاجلزء 



٦

  

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  

والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني ، احلمد هللا رب العاملني

  .قيام يوم الدين إىل واللعنة الدائمة على أعدائهم، الطاهرين



٧

  

  راتيتاب احلدود والتعزك

  

متام مة واهلداية واإلونسأله سبحانه العص، أسلوب الشرائع يف ترتيب املسائلى تبناه غالباً علكوقد 

  .  وهو املستعان،فادة بهوالثواب واإل

  

  )) لغةً واصطالحاًراتياحلدود والتعز((

نع مياحلائط  ألن ،حد اهللا و، وحد املنطق،ه حد الدارمنو، اريغنع األمي ألنه ،املنع عىنمبما إ :احلد

ف ي يف تعرريدخول الغنع مي) وان ناطقي حنساناإل: (ف مثليالتعرو، وان واللص الداريدخول احل

  .نساناإل

  .باملالزمة إالّ )احلد ( مفهوم يفكدخل ذليفال ) احلد جامع مانع: (ونه جامعاً يف قوهلمكأما 

  : ات ثالثةإطالقله  ،)احلدود( همجعو ،وحد اهللا

ضر ياب ما كا متنع الناس عن ارت أل حدود اهللاكتل: تعاىلقال ،  سبحانههأحكامل ك: األول

  . ياًدن  أوناًيد

 القتلسبب الضرب وبم احلاصل يال اإليةخش ية متنع الناس عن صدور املعصاليت حكاماأل: الثاين

   .يم الشرعكنظر احلاان بك أو ان مقدراًكسواء ، حنوهاو يفالنو

.  مقدرغريان ك الذي هو ما ريتعز قبال اليف ،ان مقدراً شرعاًكاً مبا يدن مقكل هو الثاين: الثالث

   ياب املعاصكنع الناس عن ارتمي ألنه هذا حداً ىسميمنا إو



٨

حد و، هغريز احملدود من يمي ألنه حد املنطق و، الدارغريزها عن يمي ألنه لدار فحد ا،زييالتم مبعىنأو 

  .هغري الصاحل عن طريقز اليمي ألنه اهللا

ر من بعض ين هو الظاهالثا املعىنو، ض واجلواهريا والرك هو الظاهر من املسالاألول ىناملعو

 ،هو الثاين ي واملتبادر عند،منا فسر به احلد للمالزمةإخر اآل واألصلمها  أحدونكي أن عديبال و، ينياللغو

  .  مبهمليس كق ذليان حتقكوإن 

 فادة معىنل إليعفباب الت إىل هؤيجم و،منعه إذا هرزع: ليقا ،املنع مبعىن ير أصله ثالثيالتعزمث إن 

  . المه أشد اللوم أو شد الضربأضربه  إذا هرزع: ليقاالشدة 

، عدائهأى ن املعزر نصره علأك ف،األولمأخوذ من  أنه فالظاهر، نصرهعانه وأ ر مبعىنيما التعزأ

  . تقاقها واحدةانت مادة اشكغ اليت ييف الص وحدة املعىنى ل عليداالستقراء  فإن ،منعهم عنه أشد املنعو

  : انإطالقهلما  ـ تابكذا اليف ه ـ ريالتعزان فاحلد وك يفكو

  . سكر ال العيالتعزى  احلد علإطالقان الغالب ك وإن ،خراآلى ل واحد منهما علك إطالق: األول

 انكوإن  ،ه مقدرفي ليسما ى ر علي التعزإطالقو، ه مقدر شرعاًفيما ى  احلد علإطالق: الثاين

ا مهري قدر تعزثيح، ع زوجته يف شهر رمضاناام: مثل، مقدر يف بعض املوارد هفيما ى ر علي التعزأطلق

  .  يف ثالثة موارد منهالكشأوإن  ، مخسة مواردك مما عده املسالهغريمثل  و،)١( ن سوطاًيخبمسة وعشر

  بل هو من  ،الثاين ر باملعىني استثناًء من التعزليس كذل أن ن الظاهركل

                                                

. ١ ح عند الصائمك من ما ميس٣٧ الباب ٣٧ ص٧ج: الوسائل )١(



٩

  .  عدم االستثناء إذ األصل،األول ر باملعىني التعزإطالقباب 

عليه (عبد اهللا  أيب عن،  بن عماريةر خبرب معاويرة احلد للتعزياستدالل اجلواهر ملغا أن ىخيفال هذا و

  . )١(ال:  قال،حداً: قلت، ربانيض: فقال، تان تنامان يف ثوب واحدأاالمر: قلت له، )السالم

  . ة جلدةائم أي ،الظاهر من السؤال احلد املعهود إذ ،لو من نظرخيال 

ما ك تام ،ديثاحل )٢(دون احلد:  فقال،ريم التعزك:  قلت له، استدالله خبرب محاد بن عثماننعم

  . هو واضح

  

  ))من فوائد إجراء احلدود((

   .ىخيف ما ال يةالعقل ويةاحلدود هلا من الفوائد الشرعمث إن 

 من مطر هافيكى زأ األرضم يف يقاحد : ري يف خرب حنان بن سد)عليه السالم(جعفر  أبو قال

  . )٣(مهاياأ وةيل لنيأربع

﴿يحِيي : جليف قول اهللا عز و، )عليه السالم( إبراهيم أيب عن، عن عبد الرمحان بن احلجاجو

األرا﴾ضِتهوم دعقال ب  :األرض ىيون العدل فتحيحفي عث اهللا رجاالًيبن كلا بالقطر وهحييي ليس 

  . )٤( صباحاًني من القطر أربعضاألرنفع يف أقامة احلد إلو ،ء العدلياحإل

 يرباخلى على خيفما ال ك ،كهذا أهم من ذا أن بل املراد، اآلية املراد نفي ظاهر ليس: أقول

  . )٥(بالبالغة

                                                

  . ١٦ ح من حد الزنا١٠ الباب ٣٦٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٣ ح من بقية احلدود١٠ الباب ٥٨٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٢ ح من مقدمات احلدود١ الباب ٣٠٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ١٩ اآلية: سورة الروم )٤(

. ٣ ح١ الباب ٣٠٨ ص١٨ج: الوسائل )٥(
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قامة إ: )وآلهصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وينكعن السو

  . )١( صباحاًني من مطر أربعريحد خ

عادل أفضل من عبادة إمام ساعة : )وآلهصلى اهللا عليه ( قال رسول اهللا ،صيف مرفوعة حفو

  . )٢( صباحاًني أفضل من مطر أربعاألرضم هللا يف يقاحد و،  سنةنيسبع

قرت عنده أ ف)عليه السالم( ني املؤمنريتت أمأ ن امرأةإ :يلث طويد يف ح،يهعن أب، ثميعن ابن مو

ا أربع يهقد ثبت علنه إ همالل: قالالسماء و إىل  رأسه)عليه السالم(ع فرف: ال ق،بالزنا أربع مرات

  عطل حداً من حدودي فقد عاداين حممد منيا :كنيخربته من دأما في كي قد قلت لنبكنإو، شهادات

  . )٣(يت مضادكطلب بذلو

ر رسول جي لذا ملو، يلالتعط أمر أهم جاز كان هناكال فلو إو،  احلد بال سببيلراد تعطملا: أقول

 يف قصة نيكجتسس للمشرمن و، )٤(يةيباحلد و يف املتعةيهمن رد على  احلد عل)وآلهصلى اهللا عليه (اهللا 

م يف كاحل( قسم )هالفق( تابك يف كذل إىل شرناأوقد ، ك ذلغري إىل ،من الزحف من فرو، ةكفتح م

  .وضوعي للحد فاخلروج ميالً تعطليسقة يهو يف احلقو ،)سالماإل

نه ي يف دنسانسبب صالح اإلي أنه اًيوم نينفع من مطر أربعأونه  كمعىنو، تياها من الرواغريإىل 

  . نسان اإليااملطر لدنبينما ه يادنو

  ن له عقاب كيتاب مل ن إ  اقترفهاية احلد ملعصيهعلى رجيمن  أن مث الظاهر

                                                

. ٤ ح١ الباب ٣٠٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٥ ح١ الباب ٣٠٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ١ ح من حد الزنا١٦ الباب ٣٧٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٣٢٥ص) تاريخ رسول اهللا (ناسخ التواريخ: أنظر )٤(
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 ،ح محرانيمل ما يف صححيه رناكما ذى علو، موجود يخروتب فعقابه األيمل  أما إذا ،خرةيف اآل

: )عليه السالم(ل  قا،خرةعاقب يف اآليأ يايف الدن  احلديهم عليقأمن  )عليه السالم(جعفر  أبا سألت: قال

 كرم من ذلكأاهللا)١( .  

ن له عقاب يف كي مل ،حضار نفسه للحدإ يه علن واجباًكيمل  ويه احلد علإجراءتاب بدون ن إ منع

ئام يدل اهللا سيب أحياناًبل ، من ال ذنب لهكان كئب من الذنب التا أن خرة من جهةاآل

  . رييف التفس والمكر يف الك مما ذ)٢(حسنات

 بل سادت الناس ،ثرت املظاملكلوال احلدود ل إذ ،ىفخت أن  منأظهر ي فهما فائدة احلد عقالًأ

  .  هلايلال مثى فوض

 ال ،هأحكامع يمجدة يايف ضمن س ،المسدة حدود اإليالس يل مسلم السعى كالواجب علمث إن 

اهللا و، من وقلة اجلرائمة الستتباب األيدة الوحيللوسا ألنه ،ل العاملك إىل بل،  فحسبيةسالمالبالد اإلإىل 

  . املستعان

  

                                                

. ٧ ح من مقدمات احلدود١ الباب ٣٠٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٧٠: سورة الفرقان )٢(
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  )) وحدهأحكام الزنا((

 إيالجتحقق بيو، نيبل بالضرورة من الد، ربعةأل ادلةهو حرام باأل و،الزنا مما له احلد :)١مسألة (

  .راًيا اختأصالةً يهاملرأة احملرمة عل يفرج أحد ره يفك ذنساناإل

 أو صبعهإ  وإن أدخل،نواع االستمتاعاتأ معها سائر فعل وإن ،ن زناكي مل إيالجن كيذا مل إف

  .ره يف دبرهاك ذإدخالق الزنا بصديو. فرجهافمها، أو أدخل احليوان ذكره يف ره يف ك ذأدخل أو حنوها

خراج  إل)الةاألص( يدقو، يلحلبالت أو متعةً أو بالعقد دواماً أو كخراج احملللة باملل إل)ةرماحمل( يدقو

 )ريااالخت( يدقو، انت حمرمةك وإن ت زناليس فإا ،أشبهما  أو امحرإ أو يضح أو احملرمة عرضاً لصوم

ة نفسها فرجه يف لو املرأ آخر وإنسان  إذا أدخلماك، رياختان بدون االك إذا جل عدم صدق الزناأل

 الو، اهق فماتش من الإنسانلقاه أ إذا قتل نفسهنه إ ليقافال ، ريااملنصرف من الفعل االخت إذ ،فرجها

  . ه املاء يف حلقهغريجر أو إذا شربأنه 

ان كان بدون التفاما ك أما إذا ،انون مع التفاما صدق الزنا أو ا الطفل هذا فلو زىنى علو

  . ما رمبا توهمكزنا حالل  أنه ال،  الزنايهصدق علي ال النائمكحاهلما 

 أنه  أو،حنوه و باحلديهم علكح الاألمر ى  منته،زنا أنه يهصدق عليفهل ، ان عمله بشبهةك إذا ماأ

شترط يف يان ال ك وإن ،عد انصراف اسم الزنا عن مثلهيبال ،  احتماالن، فهو خارج موضوعاً، بزناليس

قتل نه إ  أومسنه إ ليقا السم يف جوفه شبهة نسان اإلأدخل إذا  مثالً،وارد العلمصدق االسم يف بعض امل

بعض املناسبات  إذ ،كهنان ال تالزم لصدق االسم هنا وكل، قتل نفسه أنه صدقي أن عديبال ، نفسه

  . أيضاًتأمل حنوه يف املثال حمل ان الصدق يف مثل شرب السم وك وإن ،منع الصدقفيتدخل ي قد يةاخلارج
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لعله من باب ،  شرائطهبني الزنا وية مهبنيه من الفرق غريظهر من الشرائع ويفما  ،انك يفكو

تدخل يف صدقها داخل يف يلما كف، أحكاما بيهم الشرع علكة حفيقة عريال فالزنا حقإو،  اردريالتعب

  . يةامله

فلو ، هافي من طرونه زناك إىل تاج الصدقحي فال ،ل طرفكصدق من ياالسم  أن ىفخيمث ال 

 يةزانا أ ال، يةا زانأزنت به وا أ صدقيمل  وإن ،زاننه أ و،ا زىن أنه ا صدق انت نائمة فزىنك

  . ن ال عقاب هلاكل

 نثى طرف األصدق يفيما ر وكفرجه الذى صدق عل فإن ،فعولةمل فاعلة وكاملشى ما اخلنثأ

الزنا اسم  إذ ،للصدق يثون رجل فرجه يف فرجه األالإدخو ه اإدخال إىل وال حاجة، زنا أنه فالظاهر

  .  احلديهعلترتب ي يهعلو ى، رجل يف اخلنثإيالج أو ،هافيه إيالجالصدق بى ريالعرف و، عريف

  .املزين ادها الزاين وجياللذة اليت ى ان للخنثك وإن ،ن زناكيما مل يهأفرجه ى دق علصيمل  إذا ماأ

سقط يال نه أ و،الًكمش أو أنثى أو ونه رجالًك بوماًكحمى ون اخلنثكي  أنبني فرق الأنه  بنيذا تو

 ،احلدود تدرء بالشبهاتو، ياصلأ املدخول عضواً أو ون عضوه الداخلكاحلد عنه باعتبار عدم العلم ب

  . فتأمل، ريفالالزم التعز

به ون باب وجر ميزان له تعك وإن ،م الزنا يف احلدكن له حكي مل صدق الزنا عرفاًيمل  إذا نعم

  .ملطلق احلرام

  . فاعالً أو مفعوالًصدق عرفاًإذا  يف ما لواطاً أو ونه زناك بنيال فرق يف وجوب احلد و

 فإن ،ما اتفق يف زمانناك ،ر لهكفظهرت عورة الذولو دخل ا باعتبار أا امرأة مث أجرت عملية 

  . ريتعزما اليهان علكصدق يمل  وإن ،ما حدهيهان علكق الزنا عرفاً صد

  . ن فرجاًكيقدامه مل  أن لفرض ،نثىاأل يخل يف فرجيدنه مل ر فألكما الذأ
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، رك يف ثقب يف قدام املذ إذا أدخلماكفهو ،  العورةفي خموا رجالًكنه ظهر فأل نثىما األأو

  . صدق الزنايث ال يح

 أو هما فاعالًيالجإعن الزنا بى اجلواهر اخلنث وكخراج املسالإ أن ظهر مما تقدم فقد ،انك يفكو

ونه كم بلالعمبادرة املعىن عند إطالقه إليه، وجواز سلبه عنه، كما يف األول، وبعدم  بعدم  مستدالً،مفعوالً

ون كياملناط يف الصدق الذي قد  أن ماك،  عدم اإلطالقإطالقال نسلم  إذ ،ما يف الثاين حمل نظرك راًكذ

  . ضارغري راًكونه ذكفعدم العلم ب، ما عرفتك

 إىل  فهل هو شبهة دارئة للحد،زنا أنه علمين مل ك حرام ليالجن اإلأاملفعول ب أو مث لو علم الفاعل

وشبهة الفاعلني يف املوضوع م كشمل شبهة احلايها إطالقشبهة و أنه من،  احتماالن،ال أو ،ريالتعز

ستظهر يولو مل  ،انصراف الشبهة عن مثلهاالشبهة وواحلكم، ومن أن العلم باحلرمة كافية يف عدم 

  . أيضاًان من الشبهة الدارئة ك نيحتمالالا أحد مكاحلا
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  ))ال حد على انون وغري البالغ((

ب شارران وكالسك كريدمن ال ى وال عل،  البالغغريى ال علو، انونى حد عل ال ):٢مسألة (

  . نه شبهةأل للمناط و،املرقد الذي زال عقله

 ،ءيم شيهن علكيال مل إو، ريم التعزيهعل يجرأا باحلرمة علمواللذة ومن ئاً يش هؤالء كدرأمث إن 

عن و، تلمحي حىت رفع القلم عن الصيب: )عليه السالم( قوله إطالق يهدل علفيز منهم يممل اغري يفأما 

  . )١(قظيستي عن النائم حىتو، قفيستي انون حىت

ف ال يلكاذا ال ت و،زي املمغريف يلكعقل تي الأنه   إىلضافةهذا باإل، رانك يف مثل الساملناطو

  .)٢(﴿ما كُنا معذِِّبني حتى نبعثَ رسوالً﴾: قوله سبحانه إىل ضافةباإل ،ظلمألنه  عقاب

قبح  أو ،فهيلكقبح تى عل عقلي يلال دل و، يف اجلملةلفكمألنه  زييف املمر ينايف النص التعزيال و

  .عقابه

 غري و،مي العامل بالتحرغري و، البالغغريى ف يف عدم احلد علاخلالض عدم يايف الرى قد ادعو

  .املختار

اشتراط ى عدم اخلالف على ما ادعك،  البالغغريى عدم احلد على مه علي بقسمجاعيف اجلواهر اإلو

  .يهك عن حم فضالًيه علمجاع اإليلن حتصكميبل : قال، مياحلد بالعلم بالتحر

  . كل ذلكالم يف ك اليةبق يتأيسو

ل احلشفة يف قبل ك إدخالبتحقق يالزنا  أن ى علهمي بقسمجاعبل اإل، ال خالف وإشكالال  إنهمث 

  . )٣(الرجم الغسل واملهر وه فقد وجبإذا أدخل :)عليه السالم(لقوله و،  لصدق الزنا عرفاًكذل و،ملرأةا

                                                

. ١٠ ح من مقدمات العبادات٤ الباب ٣٢ ص١ج: الوسائل )١(

  . ١٥ اآلية: سراءسورة اإل )٢(

. ١ ح من اجلناية٦ الباب ٤٦٩ ص١ج: الوسائل )٣(



١٦

  : الم يف ثالثة أموركالى قيبنعم 

  

  ))حكم بعض احلشفة((

 ر احلشفةكث ذي واحد منهم حغريالم ك ظاهر ،لكم الكمه حكض احلشفة حبع أن هل: األول

 ،)١( ودرء احلدود بالشبهات، إالّ األصلكذلى  عليلن ال دلكل، لكم الك حليسم البعض كحأن 

 فإن ،)هأدخل(صدق ي فإنه ،قبال النص السابق و، البعضإدخال قبال صدق الزنا ب صاحل يفغريالمها كو

  .أيضاًل لبعضه له بك لليس دخالاإل

  . نيستدل للعدم بعدم التقاء اخلتانيرمبا و

 حصول اجلنابةك كصول الزنا بذلفالقول حب، لكشموله للكشمل اجلزء منه ي ناخلتان إ :هفيو

  . قاعدة درء احلدودو، األصليت أي يف الصدق ك مع الشانك وإن ،وجوب املهر أقربو

  بعض الغلفة بدون أما إذا أدخل،مقدار احلشفة ف االغلإدخال يف حصول الزنا بإشكالال مث إنه 

  . )أدخل(لصدق فالظاهر حصول الزنا للصدق و، لفةظهر بعد قطع الغي من اللحم الذي ئاًخل شييدأن 

  

  ))اإلدخال هو املالك((

خل يدن مل أب، رك من وسط الذياًملتو أو ماًيدخال مستق اإلبنيال فرق يف حصول الزنا : الثاين

 ال فرق كذلك و،االسترخاء أو  حال النعوظ يفدخالاإلون ك بنيما ال فرق ك، للصدق أصالً اخلتان

  . أم الك للصدق سواء التذ بذل،ر شلالًكان الذك وإن يدالكبآلة   أو بنفسهدخالاإلن وك بني

  مابني يل الظاهر التفص،ر مقعر الفرجكصق حمدب الذيال بنحو ال دخالان اإلك إذا صدقيهل و

وجب احلد ي فإنه ، الولدون منعيدريعند من اآلن تعارف يما كمطاط  أو حنوهارقة ولفه يف خإذا 

  ه يف مثل  إذا أدخل مابنيو، للصدق

                                                

. ٤ ح من مقدمات احلدود٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: ئلالوسا )١(



١٧

 فإنه ان الزجاج داخالًك وإن ، يف فضاء الزجاجدخالون اإلكي ثيخله يف الفرج حدأزجاج و

  . مهكون له حكي ال صدق الزنا عرفاًيث ال يح

صرح مجاعة بلزوم  وإن ،يف الصدق يء من الباقي شإدخال ىفك ان مقطوع احلشفةك إذا ماأ

 قد كنكل، احلشفة يقدر احلشفة يف ذ لزومى  منهم علنه بناًءكل،  قدر احلشفة يف مقطوعهاإدخال

  . هفي شكالعرفت اإل

 نيا لببالتقائهما ي الشرعيدون التحدك(ما جعله اجلواهر الظاهر من فيظهر وجه النظر يمنه و

   .ىانته ،)ها منهغري احلشفة وبني فرق غري من ،املزبورالعرف بدخول املقدار التحقق يف 

فال  ،نيالوجه أحد شف اللثامكما جعله ك ، يف مقطوع احلشفةلك الإدخالما احتمال لزوم أ

  .  بهجد قائالًأبل مل ، وجه له أصالً

تذ يلدخل يف الفرج و تيةهربائك حرارة ربط بنفسه آلة ذات إذا نه الدخولكمي الذي ال نيوالعن

ن دخل بعض أب، صدقإالّ إذا   بالزنايهم علكال ح ،اآلنتعارف يما ك يعياجلماع الطبكالمها منه ك

   .رهكما تقدم ذك ،دخوله يف حالة لفه خبرقةكر كالذ

  

  ))الوطي يف دبر املرأة((

ن ألو ،)١(ا يف النصمك ينياملأت ألنه أحد ، يف قبلهادخالم اإلك يف دبر املرأة له حدخالاإل: الثالث

 ،ت شهود الزناياما يف رواك،  يف الدبردخالصدقان باإليالمها كو، دخال واإليالجاإلى م رتب علكاحل

  .)٢(تيا يف بعض الروادخال لفظ اإلما تقدمكو

  نسب قد  و، القبل والدبربنين املشهور عدم الفرق اكلذا و

                                                

.  من اجلنابة١٢ الباب ٤٨١ ص١ج: نظر الوسائلا )١(

. حد الزنا من ١٢ الباب ٣٧١ ص١٨ج: نظر الوسائلا )٢(



١٨

  .ضياما اعترف به يف الرك ،ه خالفاًفيد ج أبل مل: قال يف اجلواهرو، الشهرة املختلف إىل مكاحل

  : نييف دبر املرأة قول ييف الوطن إ ةيلن عن الوسكل

  . زنانه إ :األول

  .لواطنه إ :الثاين

مرادمها  أن ن الظاهركل، يف الفرج خاصة يالوط أنه املقنعة يف حد الزنا ويةعن النها يكوقد ح

 واحد من غري ألن كوذل، عاتبل سائر االستمتايقا راد ا ماي )خاصة(لفظة و، عم منهمابالفرج األ

وجامع ى ركوالذى ة واملعترب واملنتهيلما عن املبسوط والوسكالدبر  إىل نسبة الفرج بالاالفقهاء عممو

 أهل بني خالف غريالدبر فرجاً بى سميبل عن السرائر ، رامةكما نقل عنهم مفتاح الك ،همغرياملقاصد و

  . اللغة

  . عرفاً وفرجاً لغةًى سميالدبر عندنا  نإ :عن املختلفو

   .لفظ الفرج شامل هلمان إ :يعن القاضو

  . املقنعة ويةمراد النهاى نة عليون قركيلمام مما ك من ك ذلغريإىل 

ما ملَكَت  أو علَى أَزواِجِهم إالّ ﴿والَِّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُونَ: تعاىلبل لعل ظاهر قوله 

االنصراف املردود  إالّ الحتمال عدم الصدقى قيبفال ، منه املستثىنو مشوله هلما يف املستثىن )١(نهم﴾أَيما

فالنة ن إ يلت لو قيأرأ، م أصل االنصرافيعدم تسل إىل ضافةباإل، ةحيقواهلم الصرأ ويةام القوإطالقب

ى ؤتي تانك ي تقول هذا وهيفكنه أ رد القائل ب،اط ا يف دبرهيالانت كا أ حصنت فرجها مث ظهرأ

  . ط بهيالان كقد و، حصن فرجهأ يلق إذا كذلكو، ا يف دبرها

  تدخل فرجها  أو ،خل ايد أن بني فال فرق يف صدق الزنا ،انك يفكو

                                                

. ٥ اآلية: سورة املؤمنون )١(



١٩

  .ها عن رضاهافي و،حصول هذا العمل عن رضاه الّإ دخالإلااملراد ب ليس ف،رهكيف ذ

ألن ، يةقي حقامرأةلو ظنها  و،ية مطاطامرأة يف فرج دخل إذا أ يف عدم صدق الزنا مباكال شو

  . يةمرالنفس األ لفاظ موضوعة للمعايناأل

  .سكعلم حال العيومنه 

لعدم ، تحقق الزنايره يف فرج مقطوع مل ك ذأدخل أو ،راً مقطوعاً يف فرجهاكت ذأدخللو و

  .حصول الشبهة الدارئة للحداألمر ى منته، الصدق

 أو ، يف دخوله يف الفرج أم السرة مثالكن شك أم علم بدخوله ل،دار احملرم هل دخل املقكلو شو

  .  عدم حتقق الزناصالةأل، م باحلدكحيمل  ،مثالً مطاطاً يف فرجها أو أصبعه أو رهك ذ أنه أدخل هلكش

  



٢٠

  

  ))من شروط إجراء احلد((

 يبعدم تأد أو ،راًيعزبل ت،  حداًيبون التأدكيف قبال عدم  ـ  احلدإجراءيف شترط ي ):٣مسألة (

  : أمور أربعةـ أصالً 

  

  ))شرط البلوغ((

 مجاعاإلى ض دعويابل يف الر، ال خالف وإشكالبال ، من الفاعل والقابلل كالبلوغ يف : األول

  : تيابعض الروا إىل ضافةباإل ،)١( رفع القلمديث حيهل عليدو، يه عليه بقسممجاع اجلواهر اإليف و،يهعل

سألته :  قال)عليه السالم( يهعن أخ، )عليه السالم(جعفر  علي بن عن، سنادإلمثل ما رواه قرب ا

جتلد املرأة :  قال،امرأةى ع علوق سألته عن الصيبو ، احلديهعل:  قال،يه ما عليةصبى عن رجل وقع عل

  . )٢(ءيش الصيبى  علليسو

 احملمول ،يهر عليوجود التعزى لنة ما دل عيبقر، مي العامل بالتحرغري أو زي املمغريى هذا حممول علو

  . ز العاملياملمى ه علإطالق

عن ، تهيلق  يف آخر ما)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،ميمر أيب عن ،يفاكمثل ما رواه ال

رب الغالم دون احلد يض:  قال،ماصنع يء يش أي ،امرأة وفجر بامرأةى احللم وقع عللغ يبغالم مل 

 دون احلد يةتضرب اجلار:  قال،فجر اي مل تبلغ وجدت مع رجل يةجار: قلت، حلداملرأة اى م عليقاو

   .)٣(الرجل احلدى م عليقاو

   البالغ غرير ي يف مسألة تعزيةتت اآلياه من الرواغريإىل 

                                                

. ١ ح من اجلنابة٦ الباب ٤٦٩ ص١ج: الوسائل )١(

. ٥ حا من حد الزن٩ الباب ٣٦٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٢ ح من حد الزنا٩ الباب ٣٦٢ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٢١

  .ز لهيمن ال متى ال عقاب عل أنه لوضوح، زياملمى احملمول عل

فال ، هافي أو هفين رشد سواء كيمل  وإن ،دالبلوغ سبب احل أن ىالفتو النص وإطالقوظاهر 

  .فالالزم عدم احلد بدون الرشد،  بالرشدحكاماعتبار األ ،)١(﴿آنستم منهم رشدا﴾ يةظاهر آن إ :ليقا

  .  عدمهاألصل يف البلوغ فكلو شو

  

  ))شرط العقل((

 يهن علكيز مل ي عدم التمان من قلة العقل حبالك أنه إذا ال خالف يف وإشكالوال ، العقل: الثاين

  . امل العقلك غريم اختلفوا يف نا عدم اخلالف أليمنا ادعإ و،ريال تعز وحد ال

قبح  إىل ضافة باإليهل عليدو، هغري قال كذلكو، مال العقل خالفك ويف اعتبار :قال يف الشرائع

  . تيامن الروا يتأي ما إطالقو ،)٢(رفع القلم عن انون: ديثز ما تقدم من حي املمغريعقاب 

 يه احلد علإجراء في ف،يف اجلملةاألمر بل شعر ب، زين من قلة العقل حبال عدم التمكيمل  إذا ماأ

عن املشهور  احملكين كل، يه احلد علإجراء يدابن سعو القاضي والصدوق ونيخيعن الش احملكيف، خالف

  .  احلدإجراءعدم 

بل عن املبسوط ما ، جراءاخلالف عدم اإل ويض العر يفنيخيعن الش ن احملكيإ( :قال يف اجلواهرو

   .ىانته )ح السرائريصر ويةعن ظاهر الغن احملكيبل هو ، العدمى  علمجاعشعر باإلي

جمنونة  أن روت العامة واخلاصة: د قالفيملا رواه املو،  رفع القلمديثحل، عدم احلد قوىاألو: أقول

   ا فأمر عمريهة علبينقامت الفجر ا رجل و

                                                

. ٦ اآلية: سورة النساء )١(

. ١٠ ح من مقدمات العبادات٤ الباب ٣٢ ص١ج: الوسائل )٢(



٢٢

 يلفق ،ما بال جمنونة آل فالن تقتل:  فقال،)عليه السالم( ني املؤمنريأم على  فمر ا،جبلدها احلد

 يهلإردوها :  هلم)عليه السالم( فقال ،مر عمر جبلدهاأف ايهة علبينقامت ال فجر ا فهرب ورجالًن إ :له

رفع القلم عن انون :  قال)وآلهيه صلى اهللا عل( النيبن أ و،هذه جمنونة آل فالن أن علمت أما :قولوا لهو

  . )١( عنها احلدأ فدريهلإ فردوها ،نفسهاا وعقلهى ا مغلوبة علأو، قفيي حىت

  . )٢(ن زنواالذيالستة  أحد انكنه إ :أخرى يةيف رواو

  . )٣(ءيا شيه علليسمرها أ كال متلإا  :)عليه السالم( قال ، زنتامرأة يف :حييف الصحو

 يهر علأ مل  قذف رجالًجمنوناً أن لو ىنعي ،يهحد عل حد ملن ال ال: )عليه السالم(له قو إىل مضافاً

  . )٤( حديهن علكيمل  زاين يالو قذفه رجل فقال و ،ئاًيش

  . حنوه املوثقو

ه شامل  فإن إطالق،)٥(عاقبأ كب ويبثأ كب:  املواترديثمثل احل،  املطلقاتيهل عليدبل و

  . )٦(بالعذر أوىل فهو يهما غلب اهللا عل :أيضاًملتواتر  اديثاحل و،يالعقاب الدن

  عن الصادق ، فقد استدل له خبرب أبان بن تغلب، يهما القائل باحلد علأ

                                                

. ٢ ح من مقدمات احلدود٨ الباب ٣١٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١٦ ح من حد الزنا١ الباب ٣٥٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ١ ح من حد الزنا٢١الباب  ٣٨٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ١ ح من مقدمات احلدود١٩ الباب ٣٣٢ ص١٨ج: الوسائل )٤(

. ١ حاجلهل وتاب العقلك ١٠ ص١ج: ايفكال )٥(

. ١١ ح٢٧٣ ص٢ج: البحار )٦(



٢٣

 ماو: قلت، ان حمصناً رجمك وإن ،دانونة جلد احل أو انون زىنإذا  : قال)عليه السالم(

 إذا يتأيمنا إو ،يتأيمنا إوالرجل ى منا تؤتإاملرأة : )ليه السالمع(فقال ، املعتوهة انون وانونة وبنيالفرق 

  . )١(فعل ايال تعقل ملا  يهره للفعل ا وكتمنا تسإما املرأة أو ،اللذة  تأيتيفكعقل 

هذا احلمل هو  و،ان يف حال التعقلكمنا إفعله ن أ ودواريانون األى علما إ ولة حمميةهذه الرواو

  . قرب يف النظرأهذا و، ريالتعزى فاحلد حممول عل، عقل يةه بقفيانون الذي ى عل أو ،لعن الفاض احملكي

ان ك إذا مايهر علييف التعزو، انا يف دور العقلكن أعقال ب إذا مايهعلم عدم الفرق يف احلد عليومنه 

  .العقل انا مسلويبك إذا مايهء علييف عدم شو،  عقليةهما بقفي

  .صالأم كعرفا احليمل  إذا مايهء عليال ش أنه ماك

هم فيون كيقد  ألنه ،النائمران وشارب املرقد وكورة املعتوه والسك املذحكامن يف األحق بانويلو

  .يف النص )٣(النائمو ،)٢(املعتوهك دلةلبعض األو،  املناط لوحدةكذلو، همغري و،إدراك يةبق

،  العقالءإقرارلقاعدة ، ون قبلباجلن  أونفسه بالعقلى عل فإن أقر ، يف جنونه حال الزناكلو شو

  . احلالك ذلن له عقل يفكيمل  أنه هو عاقلواآلن عرف ي إذ ،خرب حبالهأنه ألو

قال  إذا  مباكنقض ذليال و، أشبهما  واحلمل ويضنفسها باحلى  املرأة علإقرار قبول ك ذليدؤيو

ان ك وإن ،المهك بطل ان عاقالًكن إ ألنه ،نيريال التقدى كقبل عليالمه ال ك ألن ،نا جمنونأ: إنسان

  .لقاعدةاندرج يف ي  بعاقل حىتليسجمنوناً ف

   يهم علكحيء فهل يقر بشيمل وإن 

                                                

  . ٢ ح من حد الزنا٢١ الباب ٣٨٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

.  من حد الزنا٢١ الباب ٣٨٩ ص١٨ج: انظر الوسائل )٢(

.  من مقدمة العبادات٤ الباب ٣٢ ص١ج: وسائلانظر ال )٣(



٢٤

م كحي أو ،للشبهة حاله درء عنه احلد عرفيمل وإن  ،ان عرف حاله السابقكن إ باالستصحاب

  العقلصالةال جمال ألو، ه مقدماتيةحرز متامأن إ تصحابم باالسك الظاهر احل، العقلصالة باحلد أليهعل

  .  فتأمل،ان سابقا جمنوناًكإذا 

 ، العقلأصالةى هي مقدمة عل إذ ،فالقاعدة درء احلد،  يف عقلهكشن استصحاب وكيمل  إذا ماأ

  . اهللا سبحانه العاملو، حلصول الشبهة الدارئة

  

  ))شرط العلم بالتحرمي((

ن كمييف اجلواهر و، ضياما يف الركال خالف  ب،دحي علم به مليفلو مل ، ميالعلم بالتحر: الثالث

  .يهك عن حمفضالً، يه علمجاع اإليلحتص

خرب و، األصل إىل ضافةباإل ـ يداالجتهاد والتقلعم من املراد به األ ـ اشتراط العلمى ل عليدو

  : تيامجلة من الروا ،)١(درء احلد بالشبهة

به مث  قرأ وسالم دخل يف اإلرجالً أن لو: ال ق،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،حة احلليبيصحك

 إالّ ،ان جاهالًك إذا  احلديهقم علأاحلرام مل  وء من احلاللي له شبنيتيمل ل الربا وكأشرب اخلمر وزنا و

 فإن ،خربتهأعلمته وأ كذا جهل ذلإ و،ل الرباكأو ها الزنا واخلمرفياليت قرأ السورة  أنه ةبين اليهتقوم علأن 

  . ما هو واضحكاملراد بقراءة السورة العلم و، )٢( احلديهقمت علأ وهت جلدكبه بعد ذلكر

به  قرأ فسالماإل مجلة إىل رجل دعوناه، )عليه السالم(يب جعفر قلت أل:  قال،حة ابن مسلميصحو

 قال ،جهله إذا  احلديهم عليقأ ،ء من احلالل واحلرامي له شبنيتيمل ل الربا وكأ شرب اخلمر وزنا ومث

   إالّ أن ،ال: )المعليه الس(

                                                

. ٤ ح من مقدمات احلدود٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح من مقدمات احلدود١٤ الباب ٣٢٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٢٥

  . )١(هاميبتحر أقر ان قدك أنه ةبين يهتقوم عل

جبملة  أقر ان من العجمك لو وجدت رجالً: )عليه السالم(جعفر  أبو قال، حة احلذاءيصحو

تقوم  إالّ أن ،جهلهإذا  احلد يهقم علأشرب مخراً مل  أو سرق أو  زنا،ريء من التفسيته شأي مل سالماإل

  . )٢(عرفه وكبذل أقر قد  أنهية بنيهعل

 يف رجل )ما السالميهعل( أحدمهاعن ، هأصحابعن بعض ، يلعن مج، ريعم أيب حة ابنيصحو

، ان جاهالًك إذا  احلديهم عليقأن كأمل : )عليه السالم( قال ،هو جاهل و شرب مخراًسالمدخل يف اإل

  . )٣( احلديهقمت علأعاد  فإن ،علمهأ وكخربه بذلأن كول

  . ك ذلغري إىل ،مجاع اإلأصحابمها من  و،يل ومجريعم أيب ان ابنك مل،حةيصحخلرب او

للمناط يف هذه  و،نيارفع النسدلة  ألكذلك أنه فالظاهر ،ينه نسكان علم لكلو مث إنه 

ن يمراأل أحد علميمل  أما إذا ،ما علمكذبه عومل ك أو علم صدقه فإن نياالنسى ادع أما إذا ،)٤(تياالروا

 فهل ياًعقالئ  يف حقه احتماالًان حمتمالًك وإن ،طالقصل واإلمل يف حقه حد لأل حمتغري نايان النسكو

بطال إان ل زك كلمي أن لو قبل لزمإشكال أنه و، من قبله إالّ عرفيال  ما ألنه ال وأ ،رك الذصالةد ألحي

  . دلقاعدة درء احلدو الثاينعد يبال ،  منهمريثكالقرائن يف  وارد للعلم وغري، احلد

                                                

. ٢ ح من مقدمات احلدود١٤ الباب ٣٢٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٣ ح من مقدمات احلدود١٤ الباب ٣٢٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٤ ح من مقدمات احلدود١٤ الباب ٣٢٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٢ ح من اخللل٣٠ الباب ٣٤٥ ص٥ج: الوسائل: انظر )٤(
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 علموإن  علم قدر العقابيمل  أو ، عقاباًيهعل أن علمي ملوإن  ،نه حرامأيف احلد العلم بى فكيمث إنه 

  .صلهأ

ن أ علم بمثالً ه،عدم العلم حبدود أو ،صل الزناأ عدم العلم حبرمة بنيال فرق يف عدم العلم الدارء و

مل  إذا مبا أو ،ل احلشفةك إدخالب أو ، يف القبل فقطدخالاحلرمة خاصة باإل أن نه زعمكالزنا حرام ل

وقاعدة درء ، األصل إىل ضافةباإل، ر للمناط احلد يف هذه الصوأريدمنا إو، ك ذلأشبهما  أو فض املرأةي

  .احلد بالشبهة

عد يبال و،  احلد احتماالنفي فأحدمها أو بهماك فارتالشرب مثالً أو  حبرمة الزنامجاالًإلو علم و

  .  فتأمل،نه حرامأت بالزنا عاملاً بيامل  ألنه ،ولاأليف  عدم احلد حىت

نه مل كاً لأحكام يهعل أن علم إذا علم عدم احلديمنه و، األولخصوصاً يف ، رهي يف تعزكنعم ال ش

  . اًريلو تقصفحص وي

  

  ))شرط االختيار يف الفعل((

بل ، إشكالال ف و وبال خال،ضياما يف الركه يف املرأة فيال خالف  و،ر يف الفعليااالخت: الرابع

  .ما يف اجلواهرك يه علهي بقسممجاعاإل

يف حتققه و:  قال،والًأه فيظهر من الشرائع نوع تردد ي انكوإن  ،أيضاًيف الرجل فهو املشهور أما 

،  من انتشار العضونعمي كراهاإلألن  ، اجلزم بعدمهيةعن الغنو ،هإمكان شبهواأليف طرف الرجل تردد 

حتقق عن القواعد احتمال عدم  احملكي كذلكو، شف اللثامكي من كور حمكذ امليل من التعليبقرو

  . هفي كراهاإل

 نياملتع وعي،مجاإ حتقق املوضوعن إ مكفاحل، مكخالف هؤالء يف املوضوع ال يف احل أن علميمنه و

  . هو املشهور

دث عن حياالنتشار  فإن ،كراهفلوضوح انتشار العضو مع اإل، حتقق املوضوع إىل ما بالنسبةأ

  ما ك الشرع ميا حترهفيناي عي اليهي أمر طب و،الشهوة



٢٧

 الدخول بدون انتشار العضو إمكان إىل ضافةهذا باإل، هغريره ك منه ما ذيبقرو، كعن املسال

  . ما هو واضحك

ى  علليس:  قال،)عليه السالم( علي عن، تيا ما رواه اجلعفريهدل علفي، مكاحل إىل ما بالنسبةأو

  . )١(رهةكمستى ال علو، ره حدكاملست

  .أشبهرفع ما  و،رفع االضطرار و،كراهات رفع اإلإطالقو

 ماكجلاء اإل و،ذا يف االضطراركو، حذراً من املخوفه ركفعل املي كراهيف اإل فإن ،حالفرق واضو

 المما غماء ر واإلكحالة السالنوم وك أشبهما رفع  و، االبتعادنان منكتميث ال يلصقهما ببعض حبأإذا 

   .شعور له

مام  اإلديثظهر من حي ملا ،هدد بالقتل وإن زيني أن نه ال حق لهأه برك امل يفشكالرد اإليوال 

  . )٢(هم من القتلأالزنا يف نظر الشارع  أن  من)عليه السالم(الرضا 

  . كثبت ذليمل : والًأذ إ

  . شدأالزنا ن أ وعرف املسألةيمل  إذا  يف ماكراهفرض اإلي: ياًثانو

زن ي مل إننه أهدد ب إذا ماك، شدأ الزنا غريان كفرمبا ، الزنا أشد من قتل النفس أن سلمن إ :لثاوثا

  . مثلةه من األغري إىل ،سر املسلمونكني الذي به سالمش اإليقتل قائد ج

  .)٣(ت رفع التسعيامثل روا: تياحنوه مجلة من الروا وكراهرفع اإلى دل علفيان ك يفكو

عليه ( ياًعلن إ : قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ةيدعب أيب فعن، ابت البيا من رواةمجلو

   عنها أ فدر،ني املؤمنريمأ يااهللا و ينرهكاست: فقالت، ا  رجل فجر معامرأةب  أيت)السالم

                                                

. ١ ح من حد الزنا١٦ الباب ٢٢٤ ص٣ج: كاملستدر )١(

. ٨ ح من حد الزنا١١ الباب ٣٧٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٩ ح باب التسعة١٤ص: اخلصال )٣(
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  . )١()عليه السالم (ني املؤمنريمأاهللا فعله وقد  و، لقالوا ال تصدقكؤالء عن ذللو سئل هو، احلد

مرها أ كال متلإا  : قال،نونةهي جم زنت وامرأةيف ، )ما السالميهعل( أحدمهان ع، عن حممدو

:  قال،نفسهاى رهها رجل علكاست أنه نفسهاى قرت علأ امرأةيف  قالو ،يفال نا رجم ويه علليسو

وال رجم يفال نجلد وا يه علليس ،فلو شاء قتلها،  نفسهاكهي مثل السائبة ال متل)٢( .  

عليه ( ني املؤمنريمأعن ، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، سي حممد بن قيةروا منها يبقرو

  . )٣()السالم

 )عليه السالم( علي عن، )عليه السالم( يهعن أب، )عليه السالم(عن جعفر ، يدعن طلحة بن زو

  . )٤(رهة حدكمستى ال علو، زان عقرى  علليس: قولي

منا إقالت  إذا رهة حدكاملستى  عليسل: قوليهو مسعته و: ل قا،ريكبن بى عن موسو

  . )٥(رهتكاست

 ينإ ني املؤمنري أميا: عمر فقالت إىل امرأةأتت :  قال،ناأصحابعن بعض ، يدعن عمر بن سعو

 يفكسلها : فقال له،  حاضراً)عليه السالم( علي انك و،فأمر برمجها،  حد اهللاقم يفّأ ففجرت

ها فيصبت أتها فيتأة فخيم  فرفعت يليدعطش شد بين فأصااألرضنت يف فالة من ك:  قالت،فجرت

العطش  فاشتد يب ،ت عنه هاربةيفول ي،نه من نفسكمأ إالّ أن ينيسقي أن ىبأ فسألته املاء فياًعرابأ رجالً

  عليه ( علي فقال، وقع عليو ته فسقاينيتأ فلما بلغ مين ،ينذهب لساو ينايغارت ع حىت

                                                

. ١ ح١٨  الباب٣٨٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح١٨ الباب ٣٨٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.٤ ح١٨ الباب ٣٨٣ ص١٨ج: الوسائل )٣(

.٥ ح١٨ الباب ٣٨٣ ص١٨ج: الوسائل )٤(

. ٦ ح١٨ الباب ٣٨٣ ص١٨ج: الوسائل )٥(



٢٩

ال  وية باغغريهذه  ،)١(﴿فَمِن اضطُر غَير باٍغ والَ عاٍد﴾: جلو عز هذه اليت قال تعاىل: )السالم

  . خيذا رواه الشك ،)٢( عمركهلل ي عللوال: فقال عمر، هايل فخل سبيهلإ يةعاد

  .آخره إىل )٣(اخلاصةالعامة وى رو:  قال، منهاًيبد قرفياملى روو

  . تيا من الرواك ذلغريإىل 

  

   فروع

رفع احلدود ت ألن ، حديهن علكيمث ظهر خالفه مل  جلاء فزىناإل أو هكرالو ظن اإل: األول

  . نت منه مث ظهر اخلالفكمأ نفسها فيدري أنه أراد ماهلا فظنتف ويما لو جر السك، بالشبهات

 ،انت متهمةك إذا قبل قوهلايهل و ى، للنص والفتوكراهالظاهر قبول قوهلا يف االضطرار واإل: الثاين

  : االناحتم

  . كراهل فاعل حمرم ادعاء اإلك كنه لو قبل مللألو، صراف النص عن مثلهمن ان

  .ففيالتخى احلد عل مبىنو، ءيابراحلد لزم حد األى ولو جر، ثبات هلا لإلطريقال  أنه منو

  . بالشبهاتأاحلدود تدرن أ واًخصوص، أقرب الثاينهذا و

  . الم السابقكه الفي يرجي ، آخرإكراه أو ،ها لهإكراهى لو ادع: قبل قولهيهل و

                                                

. ١٧٣ اآلية: سورة البقرة )١(

. ١٨٦ ح٤٩ ص١٠ج: التهذيب، و٧ ح١٨ الباب ٤٨٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٨ ح١٨ الباب ٤٨٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(
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  .هفيما املفعول يف اللواط فمناط املرأة آت أ

 غريحرام وشهر رمضان وإلا ويض والوطي حال احل،يالج ومقدمات اإل،الم يف املساحقةكذا الكو

  .كذل

طالق النص إل، ك ذلغري أو حصانباإل أو ،يةباحملرم أو ،ية الزنا احملرم بعدم الزوجبنيه فيال فرق و

  . املناطو

اجتمع  إذا منه أنه ماك، عامدلان من اك الّإو،  مث رفع وجب الرتع فوراًكراهلو حصل اإل: ثالثال

  .رهكأثناء  مث يف األكراهن اإلبدو

  . بظن اجلواز مل حتد للشبهةتنكلو متو، نيكز له التمجي مل ،م الأ  أنه إكراهعلم الزاين مثالًيلو مل و

راد منها الزنا فزادت أ إذا ماك،  عزرتالّإ و،ت حدياًان وطك فإن ، بقدر فزادترهتكألو و

  . شملهي كراهاإل أن تزعم أن  نفسها بدونينيبتز

ور كبدون الزعم املذ أخرىمرة فزادت مرة  أو ،راد منها الزنا يف القبل فقط فزادت الدبرأ إذا ماأ

  .يلزنا العمدان من اك

 كراهاإل أن  ملا حقق يف حمله من،هكراان من اإلكس كالع أو عطت الدبرألو أراد منها القبل فو

  . منهما صدر أي ى علإكراهن يمراأل أحد ىعل

،  احتماالن،م الأدة ياتعزر للزفهل ، ثر فقدمت القبلكأتلتذ بالقبل ا أ  فرأتما لو أراد الدبر مثالًأ

  . ريعد التعزيبال  و،لذ عندهامها فقدمت األ أحدرادمثله لو أو

 أن هوو، ر شرط خامسياالعلم واالخت وربعة من البلوغ والعقلروط األالش إىل افيضرمبا : الرابع

م الذي كن للزنا احلكيال مل إو، له حد دون حده عندنا  أو،امللحدما يف ك،  عندهالزنا جائزاًون كيال 

ان خارجاً بشرط كلو جاز عنده الزنا  إذ ،كن هذا الشرط مستدركل، الرجم أو ةائر من اجللد مكذيس

  . ؤخذ بهي ال علم له باحلرمة حىت  إذ،العلم

  ن له مثل كيمل  وإن ،ان من الزنا احملدودكد عندنا دون احلان كولو 



٣١

  . هفيمه فال وجه هلذا االشتراط كح

حدوه حسب يامهم لكح إىل مهيو تسلأ، ما عندناك حده بني ريخممام اإل أن مه فالظاهركما حأ

  . ت خاصةيا رواهيعلو، دلة األبنياجلمع ى  هو مقتضماك ،همنظر

  . )١(ث ورد النص بوجوب قتلهي ح،زين باملسلمةيافر الذي ك مثل الغري يف كنعم ذل

الرفع  ألن ،ال تعلم أو مك للحكراهتعلم برفع اإل أن مك للحكراهال فرق يف رفع اإل: اخلامس

   .يال علم ي واقعيةاألول حكامسائر األك

د فق، ما مقدم يف نظر الشرعيهأ الزنا بني و،زنيمل إذا  ره بهك فعل املبني الالزم املوازنة: السادس

قدم ي أن وزجيوقد ، قبلتها أو أراد الزنا ا إذا ماك ، حراماًكان ذلك وإن ،الزناى  علكقدم ذلي أن زميل

مواهلا مما تقع يف عسر أل كأخذ  أو أراد الزنا ا إذا ماك، ا حالاليهلإ الفعل بالنسبة كان ذلك وإن ،الزنا

  . تأملى وز هلا عدم التحمل بالزنا علجي إالّ أنه ،جاز هلا حتملهما فإنه وإن ،يد وحرج شدديكأ

 أو أخذ باجلواز اجتهاداً أنه احتملناو،  الفقهاءبنيف م ال خالون عمله زنا أك يفان كلو : السابع

  . حيالصحى بل حلمل فعل املسلم عل لدرء احلدود بالشبهات  ال،ز حدهجي مل ،اًيدتقل

 ،وس عند اكل بذليقاما ك ،نياح احملارم جائزاً يف دكنكان الزنا املقطوع به عندنا كمثله لو و

  ى عد محل فعله عليب مل ،ياًون الفاعل جموسكاحتمل و

                                                

. ١ ح٣٦ الباب ٤٠٧ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٢

، الصحةى مل علحيفعل املسلم  أن اشتهر وإن ، خاصاً باملسلمليسمل بالصحة احل إذ ،حيالصح

  . يهلإ انتقاله  عدماألصل يقتضيه مما غري لان املتاع قبالًك  وإن،فاركنشتري من ال أن وزجيلذا و

احتملنا عدم  وإن ،ققحن أن نكيزواج مل عاشرة األمن اعاشري منهم امرأة ونا رجالًيرأ إذا ذاكو

 أصل الصحة يلدلن إ ليقافال ، )م السالميهعل(عة من زمام ية القطري السكذلى  عليلالدلو، زواجهما

  . فاركشمل اليوهو ال  ،)١(أحسنهى  علكيضع أمر أخ: )معليه السال(قوله 

، ةفيرنا من عدم احلد يف املسألة اخلالكلذا الذي ذو، ان آخرك فمحل هذه املسألة م،انك يفكو

   .ىانته )يدالتقل أو قوم مقامه من االجتهاديما أو (: )ميالعلم بالتحر (قال يف اجلواهر عند قول املصنف

 مجاعبدون اإل أنه رادي مل )رمحه اهللا( فإنه ،اًإمجاعان معلوماً حرمته كل الزنا مبا  الفاضيدلعله لذا قو

ونه كقول بيان بعض ك وإن ، بزناليسان عنده ك إذا راد مابل أ، ان عند الفاعل زناك وإن ،ن زناكيمل 

  . زنا

حيث إن ، فةيحن أيب مذهبى عل أنه احتملنا و، بعقدمه مثالًأكح بعض احملارم كلو ن أنه علميمنه و

ى عل أنه علمنا إذا بله ما، يه احلد علإجراءز لنا جيمل ، جعل العقد شبهةعنه درء احلد بعقد احملارم و احملكي

  . مذهبه

 يه بقسممجاعيف اجلواهر اإلو، علم باحلرمة إذا  شبهة عندناليسالعقد مبجرده  أن  يفإشكالنعم ال 

  ى  علو عقدلف، يه الضرورة علىن دعوكميبل ، يهعل

                                                

. ٣ حسوء الظن و باب التهمة٣٦٣ ص٢ج: ايفكال )١(



٣٣

 أن لو زعم و،يةد احللفييالعقد ال ن أ و،علم باحلرمةيان كإشكال إذا حد بال  أذات حمرم ووط

  . ان شبهةك يةد احللفييالعقد 

  . ه ال لفعلهرينئذ لتقصير حيالتعزو، ان مقصراً يف زعمهكن إ عزريم نع

ى وجدت عل أو ،هاأ فظنها زوجته فوطامرأةفراشه ى من الشبهة الدارئة ما لو وجد عل: الثامن

عرف يث ال ي يف أول الزواج حكتفق ذليما قد ك، نت نفسه منهاك فظنته زوجها فمفراشها رجالً

  .أشبهما  أو لشدة نعاس النوم أو ،خر اآلأحدمها

ث نقل عنه العمل يمن القاضي ح الإ، ظهر خالف من أحديبل مل ، هذا هو املشهور عندهمو

  . يةت اآليةبالروا

 فواقعها يالً لكذللرجل ومة أمرأة تشبهت بن إ :روح أيب عن، فيبسند ضعخ يشما ما رواه الأ

 ، السراضرب الرجل حداً يف:  فقال)عليه السالم( إىل علي عمر فأرسل إىل ع فرف،تهيجارا أ ىريهو و

  . )١(يةالنأضرب املرأة حداً يف العو

  . )٢(عن حممد بن أمحد ،ىيحيعن حممد بن ، ينيلكرواه الو

، حاًيان صحك وإن ومهايقاث ال يخمالف للقواعد حب ، واحدغريما صرح به ك ،كمترونه إ :هفيف

ه ما رواه يدؤيو، ط يف الفروجياب االحتجيما بينطه يف التأمل يتفر أو ظنه أو  الرجلكشى قد محلوه علو

 يهما نبه علك كلذى  علصحابثر األكأنه هلذا محله أكو، ) حترزغريها من أفوط( :ذاكقنعة هد يف املفيامل

ام يهإ أراد )عليه السالم( أنه مسعت من بعض فقهائنا ،ما يف اجلواهرك يةت النهاكعن نو، يف الوسائل

تخذ ي للمادة لئال حسماًحاً و استصاليهقم احلد علي ملالرجل سراً وى قامة احلد علإباألمر ن ياحلاضر

   ضيايف الرو، اهل الشبهة عذراًاجل

                                                

. ١٦٩ ح٤٧ ص١٠ج: التهذيبو. ١ ح٣٨ الباب ٤٠٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١٣ ح٢٦٢ ص٧ج: ايفكال )٢(



٣٤

  . نيورك املذنيها احململفير ك ذيةف الروايبعد تضع

ل له ملاذا يقامنا أمر بضربه سراً لئال إو، ذب الرجلك علم )عليه السالم(مام اإل ألن لعلهو: أقول

  .تضرب يف حمل الشبهة

 ةظلم أو ىوا زوجته لعمكها بظن أ فلو وط،الفراشى  ال الوجود علر الشبهةيااملع أن ىفخيمث ال 

 ينس أو عقد بعديهو مل  عقد ويلكالو أن زعم ا إذكذلكو، كذلكم كان احلك أشبهما  أو نعاسأو 

  . العقد

تمتع ا ي ية جارأدخلسألته عن رجل : ما رواه مساعة قال، القاعدة إىل ضافةباإل كذلى ل عليدو

  . )١(ىستغفر ربه مما أتياح وكتمتع ا بعد النين كول، ال:  قال،نا حد الزيهب علجيواقعها  حىت ي نسمث

هو  ويلكل طالق زوجته فطلق الوكو أو، هء بقاظنيهو من املتعة وزى لو انته ومثله ما: أقول

  . ك ذلغري إىل ،طلقيمل  أنه زعمي

،  لرفع احلد بالشبهة، احلدأحدمهاى ر علجيمل ، هذا أو هذا م هل الزاينكشتبه احلاا إذا :التاسع

خراج ما إليهلك أو أحدمهاعذب ي أن ق لهحيال و ،مراألعرفه من أول يمل  أو ،شتبهاعرفه مث يان كسواء 

  . سالم يف اإليبال تعذ ألنه ،احلق

  أبا عبد اهللاسألت:  قال،مان بن خالديحة سليالنص الذي منه صحوى  الفتوكذلى ل عليدو

نعم :  قال، القطعيهب علجيا هل نهي فضرب فجاء ا بع،ابر عنهاكعن رجل سرق ف، )عليه السالم(

   بالسرقة مل تقطع ئجيمل رف وعتان لو كلو

                                                

. ١ح  من حد الزنا٤٢ الباب ٤١١ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٥

  . ك ذلغري إىل .)١(العذابى عترف علا ألنه هيد

ال فالظاهر إو، ذبه فهوك أو علم صدقه فإن ،المث زوجيتا أ اشتبهت: نه قالكل لو زىن: العاشر

  . ه بعض ما تقدم يف بعض املسائل السابقةيدؤيو، )٢(درء احلد عنه لدرء احلد بالشبهة

  

                                                

. ١ ح من حد السرقة٧ الباب ٤٩٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٣٦

  

  )) على الزاين املكرهثبوت املهر((

 الذيبل ، املشهورى مهر املثل عل يالواطى  ثبت عل،ا رجل املرأة فزىنل اكرهأ إذا ):٤مسألة (

الف نفسه فقال تارة بعدم املهر خ أنه مع ،اخلالفي املبسوط وكخ يف حميخالف هو الشوجدته من امل

  . باملهر أخرىو

ملال شرعاً بل بايقاها مبا فيتصرف  ألنه ،القاعدة ىمقتض أنه ئاً فالظاهريعطائه هلا شإصل أما أ

  . عرفاًو

 علي قولك، ةت املنجربيارواالبعض  إىل ضافةباإل، مجاع باإليبونه مهر املثل فللشهرة القركما أو

 هيانت حرة فعلكذا إف،  عشر مثنهاهيمة فافتضها فعلأرجل اغتصب الإذا  : يف خرب طلحة)عليه السالم(

  . )١(الصداق

منا إ و،مة له يف األيةخلا ال مدمك، رصل املهأارة يف كذهاب الب إليةال مد خل أنه  الواضحمنو

  . نصف العشرها يف العشر وفيالفرق 

  . )٢(يال مهر لبغ: )عليه السالم(ه مفهوم قوله يدؤيو

  . احكتاب النكرناه يف كما ورد يف وطي الشبهة مما ذو

عليه ( ياًعلن إ :)عليه السالم (يهبأعن ، ) السالمعليه(عن جعفر  ،وينك ما رواه السكذلكو

 فعلته اليتى على صبعها فقضإب خرىحدامها األإتضت قتان دخلتا احلمام واي جاريهلإ رفع )السالم

  .)٣(عقلها

  . ك ذلغريإىل 

  ، يبالتهذ ويهيف الفق ياملرو، يد طلحة بن زربخو، األصلخ بيل للشواستد

                                                

. ٥ ح من حد الزنا٣٩ الباب ٤١٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١٣ و٧ و٥ حتسب بهك من أبواب ما ي٥ الباب ٦٣ و٦٢ ص١٢ج: الوسائل، و٢٦٧ ص٤١ج: اجلواهر )٢(

  من أبواب ديات األعضاء٤٥ الباب ٢٧٠ ص١٩ج: ئلوالوسا. ٢٠ ح يف ديات األعضاء٢٢ الباب ٢٤٩ ص١٠ج: التهذيب )٣(

. ١ح



٣٧

زان عقر ى  علليس:  قال)عليه السالم( ياًعلن إ ،)عليه السالم( يهبأعن ، )عليه السالم(عن جعفر 

 ال ينيملنصرف يف الزانان إ :هفي و.يهالرجل زان فال عقر عل أن يببتقر ،)١(رهة حدكمستى علال و

  . رهةكاملست

د  احليهم عليقأ ية الرجل اجلاررهكاستإذا  : قال)عليه السالم( علي عن، تيااجلعفر يةنعم يف روا

  . ةغريانت صك إذا رادة الزوجةإن احملتمل كل ،)٢(ن هلا عقركيمل و

هلا  و،ارههكأان ك إذا املرأةى ء عليال ش:  قال)عليه السالم( علي عن، ه ما رواه الدعائميدؤيو

  . )٣( مالهيفمهر مثلها 

اضطرت لرفع من ك ،اًراضطرا أو ياً اصطالحرهاًك أو جلاًءإ كراهون اإلكي أن بنيال فرق مث إنه 

من هددت  يلت من قبليسف، همحاً لأليقدمت ترجأا أل، نئذيتمل عدم املهر ححيان ك وإن ،عطشها

  .حنوهبالقتل و

  .صلء لألين له شكي للغالم مل كراهان اإلكلو و

  . صلء لألين له شكيرهت الرجل مل كأ إذا املرأة أن ماك

الدخول  إذ ،ظنها زوجته مثالً أو  الزنايدري ان الرجلك أن بنيه املوجب للمهر اركال فرق يف اإلو

   .ىالفتوستفاد من النص ويما ك، رام حمترم احلغري

ت ياروه يف باب الدك ملا ذ،ر فقطهمنا املإو، والعقر املهر يهن علكيتضها مل قا فاهرهكأمث إنه إذا 

  .  فتأمل،املقاممثال أ يفمن التداخل 

  اقتضها  أو ،ثانية مرة وجامعها، ة مراقتضها إذا مافيعد التعدد يبال  نعم

                                                

. ٥ ح١٨ الباب ٣٨٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح من حد الزنا١٦ الباب ٢٢٤ ص٣ج: كاملستدر )٢(

. ٥ ح١٦ الباب ٢٢٥ ص٣ج: كاملستدر )٣(



٣٨

   .الثاين واملهر يف األول يف يةث جتب الديه مث جامعها حيدب

ه ركللمان ك وإن ،ما شاءيهأ إىل للمرأة الرجوع أن فالظاهر، ره شخص ثالثكان املكمث إنه إذا 

 طعام يدقدم ز إذا ماله حال فحا، من املباشر  ألنه أقوى،هِركاملى بالفتح املأخوذ منه املهر الرجوع عل

ى ان قرار الضمان علك وإن ،ما شاءيهأ إىل رجعين  ألعمرو فإن ،يدالطعام لزأن بعنوان  ركب ىل إعمرو

  . يدز

 وعمر إىل  املرأةيدقدم ز إذا ماك، ان خداعاًكبل ، إكراهن كيمل  إذا مافيالم كعرف اليمنه و

نفسه ى املهر عل أن ىدخل عل يان الواطكن  فإ،يدذب زك بنيبعد التصرف ت و،زوجها له أنه باعتبار

للمهر تربعاً فبان  ياً هو املعطيدز أن دخل باعتباران ك وإن ،يالواطى ون املهر علك يلطالق دلضمن إل

  . )١(من غر إىل رجعياملغرور  ألن ،اخلادعى ان املهر علك كذل ى عليدخدعه ز

 يلمن قب ألنه ،ك ذلغري ورثن يف اإليبوأللد تابعاً لان الوك بنيان للجكراهحصل اإلن إمث إنه 

ان كهو ما  شرعاً ياخلارج عن الولد اللغو إذ ،شملهي هغري ورث اإليف داألوال أدلة إطالقف، الشبهة

 الإو، ان عهرك إذا خرج منه ما )٢(يوِصيكُم اللّه ِفي أَوالَِدكُم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ اُألنثَييِن﴾  ﴿فَِإن،عاهراً

م الولد اح األكوز نجيوال ، ه زنااح البنت املخلوقة من مائكوز نجي لذا الو، والد لغةً تابعة لألحكامفاأل

  . احك النتابك رها يفك تقدم ذاليت حكام من األك ذلغري إىل ،املخلوق منها زنا

  : )وآلهصلى اهللا عليه (وله شمل قيث ين عهر حبكيذا مل إف، انك يفكو

                                                

  . ٢٥٠ ص٢٩ج: انظر اجلواهر )١(

. ١١ اآلية: سورة النساء )٢(



٣٩

للعاهر احلجرو)خرج أمنا إالشارع  إذ ، الولدأحكام كتبع ذليوشمله ي يان الولد اللغوك، )١

  .العرف واللغةى على قيبسواه  ا مفيف، العهر فقط

 رهك أالذيخر ون الولد لآلكيمنا إو، تبعه الولدي  فهو عاهر الأحدمها من جانب كراهان اإلكوإن 

 بعض ما مسعته من أيضاًبه ى قضيد فقد الاألوما حلوق أو: أنه لذا قال اجلواهركو ـ غة اهوليبصـ 

 ك ذلغريخر و دون اآلأحدمها يف كراهما لو فرض اإل يفن يبوشرف األأقاعدة اللحوق بف الشبهة ويتعر

  . ون شبهة شرعاًكفي

  .شمله مناط الشبهةي أي :أقول

 من العم قرباءعلم حال سائر األما ك، نيبوم ملحقون باألأد يف الشبهة واألوالعلم حال ينه مو

  . اهللا سبحانه العاملو، شبهةال وكراهل من اإلكمها يف غريال واخلو

  

                                                

. ١ ح٧٤ الباب ٥٨٣ ص١٤ج: الوسائل )١(



٤٠

  

  ))شروط اإلحصان((

  : حصان املوجب للرجم شروط مخسةشترط يف اإلي ):٥مسألة (

  . روحي ويهعل وغديلفرج  اًكلون ماكين أ و،رياواالخت، يةواحلر، والعقل، البلوغ

 مجاعاإلى ن دعوكميبل ، فعدم اخلالى ض دعويايف الرو، ه وال خالففي إشكالفال : األولما أ

  . يه عليه بقسممجاعاإلى ويف اجلواهر دعو، )١(القلم رفع ديث ما تقدم من حيهل عليدو، يهعل

 بالغة غريهي دخل ا و أو ،وهو بالغ  بالغ مث زىنغريدخل بزوجته وهو ن إ أنه الم يفكع النعم وق

  : نيه احتمالفي فإن ،م الأحصان املوجب للرجم إلفهل هذا من ا، هي بالغةمث زنت و

  . دلةطالق األ إل،الرجم: األول

قصور  واالستصحاب واألصل بعلالًظهر من املبسوط وتبعه اجلواهر ميما ك ،عدم الرجم: الثاين

  . ص اللذةقون يم شرعكناط به حي أن فعله عن

، رفع القلم عنهو ،)٢(أًخط لصيبعمد اون ك املطلقة عن مثله بعد دلةالعمدة انصراف األ: أقول

  . ية اشتراط احلريف يتأيه ما سيدؤيو، )٣(درء احلدود بالشبهات إىل ضافةباإل

                                                

. ١٠ ح من مقدمة العبادات٤ الباب ٣٢ ص١ج: الوسائل )١(

. ٣ و٢ ح من أبواب العاقلة١١ الباب ٣٠٧ ص١٩ج: الوسائل )٢(

  . ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٤١

 احلدود بعد  لقاعدة درء،بعد الرتع زىن و،بزوجته  دخوله وهو صيببلغ يف وسط إذا علم مايومنه 

  .املقامهو مفقود يف  البلوغ وبزوجته ابتداًء يف حالان الدخول ك إذا  مادلةان املنصرف من األكأن 

  .  عدم البلوغاألصلان كبعده  أو دخل ا قبل البلوغ أنه  يفكلو شو

  . فقد تقدم يف شروط الزنا اشتراطه: ما الثاينأو

 مجلة من ،يه اجلواهر بقسمإمجاعض وياال خالف الر إىل ضافة باإليهدل علفي: ما الثالثأو

  : تياالروا

واقع ي  حىتيهال رجم عل:  فقال، فاحشةيبصفيعتق ي مث تزوج احلرةي العبد يف، ريبص أيب حيصك

  . هغري إىل ،ديث احل)١(عتقياحلرة بعد ما 

ما ك ،بادعم من جهة االستيه يف قبال ما شدد عليدالعبى  علحكامالشارع خفف األ أن ىفخيال و

 العقل كذلى ما دل علك ،زواج األم حبقوقيان من القيهالنساء يف قبال ما شدد على  علحكامخفف األ

  . بعض النصوصو

 ،يه علمجاعاإلى عد دعويببل ال ، إشكالال و هفيونه ال خالف ك إىل ضافةباإل فإنه :ما الرابعأو

 ليس إطالقبل ، أيضاًفهم منه املناط يف الرجم يث ييف الزنا حو،  بقول مطلق)٢(كراه رفع اإليهل عليد

  . املناط إىل جةشمل املقام فال حاي )٣(رهةكاملستى عل

 يوط إذ ،حيالصح يزنا بعد الوط ألنه ، الرجميهان عل كزوجته مث زىن يه يف وطركأنعم لو 

   كراهون اإلكي من الشارع حىت ييدم تشدك له حليسالزوجة 

                                                

. ٥ ح٧ الباب ٣٥٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح من اخللل٣٠ الباب ٢٤٥ ص٥ج: الوسائل )٢(

. ٥ ح من حد الزنا١٨  الباب٣٨٣ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٤٢

م ك هو رفع احلكراه رفع اإلأدلةظاهر  أن ومن الواضح ،ييدم التشدك احلكا رافعاً لذليهوطى عل

  . يهره علكأالذي  يم االبتدائكال احل ،ييدالتشد

  .يه عليه بقسممجاعبل اإل، إشكالال ه وفيفهو يف اجلملة مما ال خالف : ما اخلامسأو

  . ه يف ضمن مسائلفيح البحث يتنقو

  

  )) واشتراط الفرجاإلحصان((

  : تياحصان متواتر الروااملرأة يف حصول اإلل من الرجل وكاشتراط الفرج يف ى ل عليد :األوىل

وعنده ما  زينيالذي :  فقال، سألته عن احملصن،)عليه السالم(عن الصادق ، زيح حريصحك

  . )١(يهغني

:  قال، اهللاكما احملصن رمح: قلت له، )عليه السالم(جعفر  أيب عن،  بن جابريلمساعإح يصحو

روح فهو حمصني ويهعل وغديان له فرج ك من)٢( .  

ا يهغلق علي امرأةون عنده كي  حمصناً حىتونكيال : )عليه السالم(قال :  قال،ريبص أيب عنو

  . )٣(بابه

 ليسة يباملغ ويباملغ: قولي )عليه السالم(اهللا عبد  أبا مسعت:  قال،حة حممد بن مسلميصحو

  . )٤(واملرأة مع الرجل، ون الرجل مع املرأةكي إالّ أن ما رجميهعل

  . )٥(روحي ويهعل دوغي ون له فرجكي أن وحد احملصن: )عليه السالم(والرضوي 

                                                

. ٤ ح من حد الزنا٢ الباب ٣٥٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح من حد الزنا٢ الباب ٣٥١ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٦ ح من حد الزنا٢ الباب ٣٥٣ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ١ ح من حد الزنا٣ الباب ٣٥٥ ص١٨ج: الوسائل )٤(

. ٤ ح من حد الزنا٢ الباب ٢٢٢ ص٣ج: كاملستدر )٥(



٤٣

  .منها أخرىمجلة  ت اليت تأيتيااا من الروهغري ىلإ

  . غة املفعوليصى عل) احملصن( أن ىفخيال و

  

  ))اإلحصان والعقد الدائم((

 أن هريف املتعة فظاهر اجلوا أما ،حصان بالعقد الدائمال خالف يف حصول اإل وإشكالال : ثانيةال

 ايهعل وغدي أن الدائمة يفكانت ك إذا نحصا بعض اإلإطالقهر من ظي و،حصان ااملشهور عدم اإل

  .هاغري السابقة ودلة األطالق إل،قربهذا هو األو، روحيو

  : تيااستدل للمشهور جبملة من الروا

 يةوعنده السر هو زىن إذا عن الرجل )عليه السالم( إبراهيم أبا  سألت،سحاق بن عمارإموثق ك

 فإن :قلت،  عن الزنايهغنيعنده ما  ألن كمنا ذاإنعم : )عليه السالم( فقال ،مةطأها حتصنه األيمة واأل

 متعة امرأةانت عنده ك فإن :قلت، صدقيال : )عليه السالم( فقال ،طأهايال  أنه ان عنده أمة زعمك

  . )١(ء الدائم عندهيالشى منا هي علإ ،ال: )عليه السالم( قال ،حتصنه

عليه ( قال ،حتصنهأتردد يف املتعة ييف الرجل ، )عليه السالم(عبد اهللا   أيبعن، مرسل ابن البختريو

  . )٢(ء الدائم عندهيالشى  علكمنا ذلإ ،ال: )السالم

 الذي مل كال اململ و،رجم الغائب من أهلهيال : )عليه السالم(عن الصادق ، يدزيخرب عمر بن و

  . )٣(فطرأقصر وإذا  : قال،ون حمصناكي ال رحد السف أي ففي: قلت، ال صاحب املتعة و، بأهلهينب

ح يج الصحيبعد التزو إالّ  الرجمقعيال :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، خرب الدعائمو

  ر الرجل كنأ فإن ،بعضى  بعضهما علنيومقام الزوج، الدخولو

                                                

. ٢ ح من حد الزنا٢الباب  ٣٥٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٣ ح من حد الزنا٢الباب  ٣٥٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٣٢ ح١٣ ص١٠ج: التهذيب )٣(



٤٤

  . )١(اح متعةكحصان بنون اإلكيال و: قال، صدقيدخل الزوج ا مل  أن بعد ياملرأة الوطو

 ،ةريخ لضعف الثالثة األ،ات املعللة باالستغناء احلاصل باملتعةطالقت ال تقاوم اإليان هذه الرواكل

منا إ :هفي )عليه السالم(فقوله ، ما هو شأن املتعة غالباًك،  عندهية الباقغريراد به املتعة ي أن تملحياملوثق و

انت كع ا سنة ومتت إذا ماك، قابل املتعة الدائمةاملنقطع ال مراد به مقابل ي ،ء الدائم عندهيالشى هو عل

خذون النساء أيم أتعارف يف بعض البالد يما ك، متعةا أ ون باستثناءؤل الشكعنده مبرتلة الدائمة يف 

  .  سنة وحنوهنيمتعة مخس

 إىل اجةحبد املسألة بع و،للسند أو  جلرب الشهرة للداللة،حوط اتباع املشهوراأل أن كنعم ال ش

  .التأمل والتتبع

  .كلوحدة املال، ايهلإل يف املرأة بالنسبة املتعة نقو إىل لما قلنا يف الرجل بالنسبةك أنه ىفخيال و

 تدرء كذلك،  أصل احلدود بالشبهاتأما تدرك إذ ،دائمة درء الرجم أو متعةا أ  هلكلو شو

  . )٢( احلدود بالشبهاتأتدر: )عليه السالم( من قوله ما هو املستفاد عرفاًك ،شدا

 ألن ،ذبن متهماًك إذا مافي حىت و،من قبلهما إالّ عرفيال  ألنه دق ص،ن زوجته متعةألو قاال بو

  . يةة شرعبينم يابق أو ذبه وجداناًكنعلم  إالّ أن ،وجب الشبهة الدارئةيالمه ك

  . التعرض هلااآلن م يهال و، تيا واختالف روا،ه خالففيمة فما األأ

  

  ))اإلحصان واشتراط الدخول((

  ما هو ك ،حصانس يف اإلكبالعو،  الدخول بالزوجةالظاهر اعتبار: الثالثة

                                                

. ٣ ح من حد الزنا٢ الباب ٢٢٢ ص٣ج: كاملستدر )١(

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٤٥

خالفاً ، مجاع اإليهمجاعة منهم على ادعو، ني واحد من القدماء واملتأخرغريعن  احملكياملشهور 

 ملا ،قربهذا هو األو، الغالبى هم علإطالقمها محلوا غرياجلواهر و وضيان الركل، واأطلقث ين حيخرآل

  .يها الظاهر يف وطيهروح علي ووغديمثل لفظ  إىل ضافةباإل، خولت الدياتقدم من نص بعض الروا

 ي، الوطهإمكانان بك إذا طأيمل  وإن هو حاصل وي، الوطإمكان الرجم ل املناط يفيقان رمبا كل

احلدود  خصوصاً و،كع عن ذلنمي يهمع علن اكيمل ن إ ذهاب املشهورت ويان صراحة بعض الرواكل

  .  بالشبهاتأتدر

نفسه ى عل أقر برجل قد أيتنه إ ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، سالمه ما رواه دعائم اإليدؤيو

ان من كالسجن فلما  إىل  فرفعه،ترجم إذاً :قال، نعم:  قال،حصنتأله : )عليه السالم(فقال ، بالزنا

 ،خل ايدمل و امرأةتزوج نه إ) عليه السالم( ني املؤمنري أميا:  رجل منهمفقال، مجهريمجع الناس ل يالعش

حصان قع اإليوال : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال، ضربه احلد و)عليه السالم( ني املؤمنري أمكذلففرح ب

  . )١(الدخولح ويج الصحيبعد التزو إالّ  الرجمبجيال و

من الواضح  إذ ،أراد رمجه أنه ال، لناس بسؤاهلمل كاد ظهور ذل أر)عليه السالم(مام اإل أن الظاهرو

  . حصان اإلغرييف حصان ويف توفر شرائط احلد يف اإلاحلد  يقق جمرحي أن لزوم

ومل  زينيعن الرجل ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  ما رواه حممد بن مسلمأيضاًه يدؤيما ك

  . )٢(مةأن بصحيال و، ال:  فقال: قال،صنحيهله أخل بيد

                                                

. ١ ح٥ الباب ٢٢٢ ص٣ج: كاملستدر )١(

. ٦ ح٥ الباب ٢٢٣ص ٣ج: كاملستدر )٢(



٤٦

  

  ))الغدو والرواح((

 للغدو يةر الفرج فال خصوصف عن تويةناك )روحي ووغدي(ت من ياوار يف بعض الركما ذ: الرابعة

  .  مرة مثالًنييومل كرآها  إذا ذاكو ى،فك يليف نصف الل أو اًرلو ظهو  مرةيومل كها آر فإن ،والرواح

 كذلو، ها تأملفيشاهدها ي املدة اليت ال حصان يف حصول اإلفيف، كثر من ذلكأان ك إذا ماأ

صدق عنوان يبل ، املرأة مع الرجلو، ملرأةال عنوان الرجل مع ا و،لعدم صدق عنوان الغدو والرواح

  .ةيباملغ ويباملغ

نعم  ،خصوصاً بعد درء احلدود بالشبهات ،يتأيما سكت السفر يافهم باملناط من بعض روايبل و

  . تأملى طأها منذ زمان عليمل  وإن ،حصاناًإان كان معها كلو مرة وها وألو وط أنه  يفإشكالال 

  

  ))اإلحصان ووطي الدبر((

ملانع  أو ،لعدم فرج هلا مثالً، ن من الدبر فقطكبالتمالدبر و يان بوطحصتحقق اإليهل : اخلامسة

، يهالفرج علملا تقدم من صدق و، ينياملأت ألنه أحد ،ك الظاهر ذل،مهاحنواللحم والعظم وكيف فرجها 

ى ل يف اجلواهر علكأشو، بالقبل إالّ ن مجاعة عدم الصدقنقل ع وإن ،ضياالذي اختاره يف الر وهذا هو

ان كها بالغاً دبراً وأوط إذا مافياً إمجاعن كيمل ن إشكال نصاف عدم خلوه من اإلاإل(: اجلماعة قائالً

 )قه من النصوصياه بعدم انسفي شكالن اإلكمأمن الدبر  إالّ نكتمينعم لو مل ، أيضاً من الفرج ناًكمتم

   .ىانته

ما  كي،هو بدوالقبل و إىل رافاالنصاألمر ى منته إذ ، اجلواهريدي يف تقشكالظهر اإليمبا تقدم و

  . ه سابقاًفيالم كعرفت ال

  

  ))الشك يف حصول الوطي((

 ، حمصنغريان  كمث طلق مث زىن أوطولو ،  عدمهاألصلف ي يف حصول الوطكلو ش: السادسة

  حرمت الزوجة  أو ،انقضت مدة العدة إذا كذلكو



٤٧

 لتحقق املوضوع الذي كذلو، قبل حلظات يان وطك وإن ،ك ذلغري إىل ، لرضاع وحنوهيهعل

  . م لضرب القانونكعمم احليل قد يقا ألنه ،ه علة الرجمفينه توجد أل بكستشيال  و،مكقق به احلتحي

  

  ))ال يشترط اإلنزال((

ال  و،ر حال الدخولال االنتشا و،ركل الذك وال دخول ،نزالترط يف الدخول اإلشيال : ةالسابع

 ،يادة يف مثل املقام بدوره اإلفيما  إىل انصراف الفعل و،جلاًء صدق الدخولإان كبل لو ، رهياونه باختك

  . مطلقا متنع االنصراف يرادة الوطإ نةيقرإذ 

  

  ))ال فرق بني املسلمة وغريها((

ما ى  عل،انت دائمةك إذا حصان املسلمة يف حصول اإلغرياستواء املسلمة وى ور علاملشه: ةالثامن

ما ى بناًء عل، املشهورى  متعة علتانكذا إو، يةتابكاح الك واحد يف صحة نغرياختاره و اخترناه

  . حصان باملتعةاستظهرناه من حصول اإل

تها دائمة يف حصول يزوجث صح ي حيةاملسلمة الذم يستويو(: ض مازجاً مع املنتيايف الرو

 هغريظاهر  ويةح االنتصار والغنيريف صو،  عامة من تأخريهبل عل، شهراأل ظهراألى حصان ا علاإل

عن  يكخالفاً للمح، ضة املتقدمةفيعموم مجلة من املست إىل مضافاً، هو احلجة ويه علمجاعاإلى دعو

  . مهالكآخر  إىل )هاإسالمالصدوق فاعتربوا و العماين ويفاكساإل

  .ضة املطلقاتفيمراده باملست: أقول

عن الرجل  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت ،ح احلليبيفقد استدل له بصح، هاإسالممن اعترب أما 

 ،يةصن النصرانحيى وديهال و، احلرةكصن اململوحيال  و،ةكصن احلر اململوحيال :  فقال،ةكصن اململوحي

  . )١(يةوديهصن الحي والنصراين

                                                

. ٨ ح من حد الزنا٢ الباب ٣٥٣ ص١٨ج: الوسائل )١(



٤٨

  .)١( مثله)عليه السالم(عن الباقر ،  ابن مسلمية روايفو

  .)٢(ر املقنع مثلهكما ذك

 يةوديهمة والما ال حتصن األكو:  قال)عليه السالم(عن الباقر ، مح حممد بن مسليصحو

حتته أمة و أو يةنصران أو يةوديهب زىن إذا  حد احملصنيهون علكي ال كذلكف، حبرة زىن إذا يةالنصرانو

   .)٣(حرة

للتوقف  و،همافيظهر من عنوان الباب يما ك،  يف املسألةكاملستدروقد توقف صاحبا الوسائل و

ان الالزم كحصان اإلى  علمجاعاإلى دعوال الشهرة وفلو، قاتخص من املطلأت ياهذه الروا إذ ،لجما

  . لشبهاتط لدرء احلدود باياوجب االحتي فللتوقف جمال مما كذلكاألمر و أما ،حصانالقول بعدم اإل

  .هاغري املسلمة وبنيفرق  أي :ليقاال 

الشارع  أن ون الفرقكي أن نكمي ،حكام األغرياالعتبارات ال توجب ت أن  إىلضافةباإل: ليقانه أل

  . ك ذلغري إىل ،حلق الولد بالفراشأث يح الزاين يترم وطحيما مل ك، أراد عدم جعل احترام هلما

  . ك لوحدة املاليضاًأ حاهلما يةحال اوس أن مث الظاهر

  .يعيالزوج ش ويةكانت مالك إذا ماك،  املذاهبحصان مبختلف يف حصول اإلإشكالنعم ال 

 فإن ،وز عقدهاجيانت حتت من ك إذا اللهم، ح عندناي صحغري يهفرهم فالعقد علكم بكمن حأما 

  . اتطالقنئذ لإليحصان حمه اإلكح

                                                

. ١ ح من حد الزنا٥ الباب ٣٥٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٣٥ص: املقنع )٢(

. ٩ ح٢ الباب ٣٥٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٤٩

  

  ))الزنا ال يوجب اإلحصان((

لو و،  اللواط واالستمناءكذلكو، حصانوجب اإليالزنا ال  أن  يفال خالف والإشكال : التاسعة

  .ايهلإجلأ  أما لوك ناًيا توجب عصمور الان هذه األك

ء الدائم يالشى  علكمنا ذلإ :)عليه السالم(قوله ك، ت السابقةيا بعض الرواكذلى ل عليدو

  . ك ذلغري  إىل،)٢(ان له فرجكمن : )عليه السالم(قوله و ،)١(عنده

ان معتقد الصحة ك وإن ،خر بطالنهاآل وتقد صحة العقدعي فنيالطر أحد انك أنه إذا علميمنه و

وال ، املعتقد إىل أوجبه بالنسبة وإن ، املعتقدغري إىل لصحة بالنسبةوجب اي مل ، املعتقدغريدخل يف فرج 

  .يان فهو بدوك وإن ، عن مثلهدلةانصراف لأل

  . شف اللثامكما يف ك  الشبهة اتفاقاًيوطحصان بالزنا وصل اإلحيال : واهروقال يف اجل

  .الشبهة يوحنوه يف وط) له فرج (ووجهه عدم صدق: أقول

أخذا مها وعقديال من كو إذا ماك، انحصوجب اإلفيانت شبهة دائمة صدق كن إنه إ :ليقارمبا و

ح من يالعقد الصح أحكامهلما إن حيث ، عقديمل  أنه بني تكمث بعد ذل، نيزواج سناشران مباشرة األيب

  . ك ذلغري إىل ،الرجموعدم احلد و د واملهراألوالقرابة 

ى ل عليد ال حكام الشارع بعض األتيبتر و،قةياحلقن اغرييدة وقصرها ال طول املن إ :هفين كل

  . حصانالقاعدة عدم اإلى فمقتض، ك لو سلم الشحكامه من األفي كوك املشتيبتر

   عماًخل ا زايدان ك و، من طرفيالًصأ و، من طرف فضوالًان العقدك إذا ماأ

                                                

. ٢ ح٢ الباب ٣٥٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح٢ الباب ٣٥١ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٥٠

 وإن ،حصانبق يف عدم اإلالساكمل جتز ف فإن ،مثالً ك غافلة عن ذلانت هيكو ،ية يف احلليةفاكال

 حممد يةلرواو ،)١(هيدسى منا عصإعص اهللا ويمل : )عليه السالم(قوله ل، اشفةكجازة إلان إ قلناجازت وأ

  . حصانالقاعدة اإلى ان مقتضكمها غري و،)٢(مةع األييف ب سيبن ق

  .حصانان عدم اإلكال إو، بني من اجلانياًان فضولك إذا كذلك أنه علميمنه و

 غريلعله و،  عن مثلهدلة النصراف األ،اشفةكة زجاانت اإلك وإن حصانل بعدم اإليقابل رمبا 

  .)٣(خصوصاً مبالحظة درء احلدود بالشبهات، يدبع

 ألن عد حمصناًيفهل  ،خر وزىنخل باآليد ومل ،حدامها مث ماتت مثالًإوجتان دخل بانت له زكلو و

الدخول يف  إىل دلة النصراف األ، أم ال،مايهلتك يف يةعة الساريالطبى م علكاحل و،قد دخل و فرجاًله

  . درء احلدود بالشبهات الثاينى ان مقتضك وإن ،األولعد يبال ،  احتماالن،عندهنفس الفرج الذي 

  

  ))لو أحصن بعد الزنا((

، ن من الزنا احملصنكيدخل بزوجته مل  أو لو أحصن بعد الزنا أنه  يفشكالاإلى نبغيال : العاشرة

ى النص والفتو ألن كوذل، وبعده دخل بزوجته خل مث زىنيدمل  وان متزوجاًك أو ،مث تزوج زىن إذا ماك

  .مهاالزنا بعدى عل

  .هاغريب أو تزوجها بعدهي اليت نفس املرأةون زناه بكي أن بني كال فرق يف ذلو

ول ا لعظم دخل ا مث عجز عن الدخانت عنده زوجة وكا احملصن ما لو ون من الزنكيهل و

   ثالثها ،احتماالت، االدخول يف دبرهى قدر عليال  ونبت يف فرجها مثالً

                                                

. اح العبيدك من ن٢٤ الباب ٥٢٣ ص١٤ج: الوسائل )١(

. ١ ح٨٨ الباب ٥٩١ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٥١

ن كيمل   مث عجز فزىنفلو دخل ا قبل سنة،  عند الدخول انمقصره  طول الزمان وبني يلالتفص

ان من  ك عجز وزىندخل ا قبل ساعة مث إذا ماك  قصرهبني و، عن مثلهيل الدلحصان النصرافمن اإل

  . كها لوحدة املالغريل و)١(يبحصان يف املغ عدم اإلدلة نظراً أليلعد هذا التفصيبال و، حصاناإل

  

  ))لو قال مل أدخل ا((

لدرء احلدود  و،من قبله إالّ عرفيما ال  ألنه ، اأدخلقال مل  إذا صدقيهل :  عشرةيةاحلاد

  .بالشبهات

 يةمثلها رواو، )٢(سحاق املوثقة املتقدمةإ يةلروا و،سترهى  لظهور الدخول يف من أرخ،صدقيال أو 

  .)٣( له نقلهما يف الوسائلثانية

 خصوصاً ،خليدمل  أو دخل ا أنه علمي العرس الذي مل يد جدبني و، من عنده مدةبنيفصل يأو 

  .ة العرس مثالًيلول لعن الدخ تعارف عجز بعض الرجاليو

نه منصرف عن ك ل، النصيةحلج، ةريخ مثل الصورة األغريبالنص يف العمل عد يبال و، احتماالت

  .  العرسيدمثل جد

  

  ))لو منع إلحرام أو حيض((

ن من احملصن لتوفر وكيفهل ، يضح أو حرام إلكنه منع عن ذلكدخل للو تزوج و:  عشرةثانيةال

 طول الزمان فال بنيفصل ي أو ،ياملنع العقل كياملنع الشرعو، ال ملنعه من الدخول شرعاً أو ،نيالشرط

 إىل ضافةباإل، االقرب الثالثو،  احتماالت،ر واملسجون للمناط يف املساف،حصانقصره فاإلو، حصانإ

  . عمثل هذا الفرج املمنوى عل) يهغني( و)روحيو وغدي (عدم صدق

 عد دخوالًي ك فهل ذل،مها وحنويضاحل وحرامخل ا يف حال اإلد إذا  يف ماشكالن اإلكمينعم 

   ،حرم وإن كدخل يف فرج مملو ألنه ،حصانإلوجب اي

                                                

. ١ ح٣ الباب ٣٥٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح٢ الباب ٣٥٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٥ ح٢ الباب ٣٥٣ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٥٢

 هلما يالناس أو املوضوع أو مك اجلاهل باحلبنيفصل ي أو ، شرعاً فهو مثل الزنايهغنيال  ألنه ،الأو 

 للعلم والعمد حراماً ي الواطبنيو،  حالليهوط ألن حصانتحقق اإلفيرمة يف حال احل يره بالوطكاملأو 

حصان اإلن إ( : قال،ماترسال املسلّإ اجلواهر مطلقا كحصان بذلأرسل اإل وإن ، احتماالت،رياواالخت

   .ىانته )حنوهاحرام وصوم وإو يضحكوجه حمرم ى وقع عل وإن ،تحقق بالدخولي

 )٢()روحي وغدوي(  لعدم صدق)١(لدرء احلدود بالشبهاتولو ، حصانعد عدم اإليبن ال كل

  . التتبعيدمز إىل املسألة حباجةو، مثلهى عل )٣()يهغني(و

 ،حصان بالزوجة املوجودة عندهت اإليا رواإطالق املرأة مع يضتعارف حن إ ليقا إالّ أن اللهم

ان الرجل دخل ا كإذا  يضت الزوجة يف حال احلليسف، حصاننع اإلمي ال يضن احلأم بكيف احل يفكي

  . ن من سائر االستمتاعاتكلعل وجه الفرق التم و،حصانالغائبة اليت توجب عدم اإلالزوجة ك كقبل ذل

 إذا مافيصدقها ك دلةه هو صدق األفيالم اجلواهر كفلعل وجه ال، يضما الدخول يف حال احلأ

طأها يف حال و إذا كذلكو،  ال توجب عدم صدق الدخوليةشرعاحلرمة ال إذ ،طأهايال  أن حلف

 أن ماك، حصان يف عدم الصدق لإل مثل الزناك ذلليسو، صدق الدخول اي فإنه ،افهاكاعت أو ،افهكاعت

  . فتأمل ،)٤(يباملغك ونهك أو ةيباملغكوا كوجب ي ال افكمها يف حال االعت أحدونك

                                                

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح٢ الباب ٣٥٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٢ ح٢ الباب ٣٥٢ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  . ١ ح٣ الباب ٣٥٥ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٥٣

  

  ))املعاشرة باملعروف((

ا حسب املتعارف من يهالالزم عشرة املرأة يف وطن  أاحكتاب النكرنا يف كلقد ذ: الثالثة عشرة

ال ل أربعة أشهر مرة وكا يهبلزوم وطفالقول  ،)١(﴿فَِإمساك ِبمعروٍف﴾:  لقوله سبحانه،متطلبهمتطلبها و

قضاء هذه  و،ياًشباعها جنسإفالالزم ، ملشهور ايهلإذهب  وإن ،فيثر من مرة ضعك يف أيه هلا علحق

  .عطاء سائر حوائجها باملعروفإوجوب كاحلاجة منها 

 فيلكلعجز مسقط للت أو ،ما قاله املشهورك يهلعدم حق هلا عل أو ناًياشبعها الرجل عصيمل مث إن 

 ، الفهل تعد حمصنة أم ذا زنتإف، شباعهاإى قدر علي ال خيالزوج شانت الزوجة شابة وك إذا ماك ،عنه

  .الناحتما ،فزنت يهي تشتهطأها ثالثة أشهر وي مل مثالً

 ،حصان يف الرجلاإلكن يف املرأة حصاإلوا(: بل قال يف الشرائع، كبذلحصان ظاهر املشهور اإل

هما نصاً فيحصان اإل  معىنك الشترا،يه علمجاع اإليةبل عن الغن، خالف أجده بال: قال اجلواهرو

   .ىانته )النحو الذي مسعتهى ع ما عرفته عليها مجفينئذ يشترط حفي ،ىوفتو

ان الظاهر من اجلواهر عدم اشتراط ك وإن ،الشرائطون مراد املشهور يف أصل كي أن عدبين ال كل

حصان إعترب يف ي فما ،ل حالى كعلو(: قال بعد عبارته املتقدمة ألنه ،همباملقدار الواجب عند إالّ ايهوط

رادا إال ،  املزبورالوجهى رادته الفعل علإنها من الزوج كن املراد من متكل، حصان املرأةإالرجل معترب يف 

   .ىانته ) هلا حقاًكون ذلك ضرورة عدم ،تءشا مىت

   ظاهرن أ وخصوصاً، الم مجلة منهمكاهر من  ظغري رين هذا التفسكل

                                                

. ٢٢٩ اآلية: سورة البقرة )١(



٥٤

 بنشوز ناًيا هلا عصيهرأة عن وطامتنعت امل أنه إذا ماكف، هيا أشباع املرأةإك ياًشباعها وطإت ياالروا

مثل ، اًنياا عصيهامتنع الرجل عن وط إذا كذلك، ن حمصناًكيوه مل حنن ملرض ويابدون العص أو ،وحنوه

 ،ن حمصنةكحنوه مل تن ملرض ويابدون العص أو ،عندنا قدر املعروف أو ،ورهشعند امل بعد أربعة أشهر

   .روحي وغدوي: )عليه السالم(ظاهر قوله فإن 

  .  من الزنايهغنيعنده ما ألن  :)عليه السالم(وقوله 

  . )١(يهغنيعنده ما و زينيالذي : )ليه السالمع(وقوله 

هو ما ، ك ذلغري إىل ،)٢(املرأة مع الرجلون الرجل مع املرأة وكيإالّ أن  :)عليه السالم(قوله و

 ال ون ناشزاًكي أن  أو،ون حمبوساًكي أن بنيأي فرق  و،حصان يف احلبس والسفره عدم اإليدؤيو، ناهركذ

  . يهناشزة ال تأت أو ،ايهتأي

 تزوجت امرأة سأله عن ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ةيدعب أيب حيل داللة صحك من الأظهرو

 يهلإه تصل في معها يف املصر الذي هي ماًيان زوجها مقكن إ :)عليه السالم( فقال ،هلا زوجبرجل و

 معها يف ماًيمق أو  غائباًاألولان زوجها ك وإن ،احملصن الرجم الزاينى ا ما عليهعل فإن ،ايهلإصل يو

الظاهر من  فإن ،)٣( احملصنةغري يةالزانى ا ما عليهعل فإن ،يهلإال تصل ا ويهلإصل يه ال فياملصر الذي هي 

ما  كيالوطو والوصول اخلاص هي املقدمات، وما يف دار واحدةك ال جمرد  اخلاصلوالوصول الوص

   من  املفهوم عرفاًهو

                                                

. ٤ ح٢ الباب ٣٥٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح٣ الباب ٣٥٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ١ ح٢٧ الباب ٣٩٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٥٥

  .هذه العبارة

ون الرجل حمصناً كيال و: ريبص أيب ية يف روا)عليه السالم( قوله ، منهايبقر أو لةمثله يف الدالو

  . )١(ا بابهيهغلق علي امرأةون عنده كي حىت

عليه (سألته : قال ،كما يف املستدرى عل سحاقإ أيب يةيف روا، )عليه السالم( إبراهيم أيب قولو

،  عن الزنايهغنيون عنده ما كي أن منا هو االستغناءإ:  قال،طأهايأمة  أو يةعنده سرو عن الزاين )السالم

املراد  أن ه نص يفيلذ فإن ،)٢(كصدق ذليال : )عليه السالم( قال ،مة األأطيال  أنه زعم فإن :قلت

  . ك ذلغري إىل ي،الوط

  . حصانعدم اإل م هوكان احلك ك ذليدؤين ظاهر كيمل و ي يف الوطك فلو شيهوعل

  

  ))اآلخرحضور أحدمها عند ((

، حصانخر يف حتقق اإل عند اآلحدمهاال خالف يف اعتبار احلضور أل وإشكالال : الرابعة عشرة

 مجاعاإل إىل ضافة باإلكذلى ل عليدو، حصانصل اإلحي مل أشبهما  أو حمبوساً أو مها غائباً أحدانكذا إف

  : خبار مجلة من األ،ت السابقةياالرواو

صاب فجوراً أ بالعراق فامرأةله عن رجل  )عليه السالم(هللا عبد ا أبا  سألت،صمع األيخرب ربك

ان معها يف بلدة واحدة ك فإن :ت قل،رجميال ة جلدة وائم رب حد الزاينيض: فقال ،هو باحلجازو

هو :  قال،يف السجن زىنن إ تيأرأ، يهال تدخل هي علو، ايهلإرج خين  أقدري يف سجن ال هو حمبوسو

  . )٣(ئة جلدةلد ماجيمبرتلة الغائب عن أهله 

                                                

. ٦ ح٢ الباب ٣٥٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح٢الباب  ٢٢٢ ص٣ج: كاملستدر )٢(

. ٤ ح٣ الباب ٣٥٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٥٦

 يف رجل )عليه السالم( ني املؤمنريأمى قض:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ةيدعب أيب حسنو

ويف رجل حمبوس يف السجن وله  .رب حد الزاينيض عنه الرجم وأريد أن وفةكفجر بال بالبصرة وامرأة له

  . )١( عنه الرجمأريد و احلديهعل: ال فق،يف السجن ا فزىنيهلإصل يهو ال ته باملصر وي يف بامرأة

  : تياما ورد يف بعض الرواك، ريحد التقص  الكاملناط يف السفر هو ذل أن علميمنه و

حد سفر ال  أي فيف: قلت: قال أن  إىل،هلهأرجم الغائب عن يال : يدزي عمر بن يةمثل روا

  . )٢(فطرأقصر وإذا  :)عليه السالم( قال ،ناًون حمصكي

قصر  إذا ،ان حمصناًك إذا رجمي مل زىنن إ احلد يف السفر الذي: ني حممد بن احلسمرفوعةو

  .)٣(فطرأو

  . سفار السابقةما يف األك، خر بسرعةاآل إىل أحدمهان وصول كميمل  إذا ماى  محلهما علإمكانمع 

حمصناً ن كيمل  السفر بسرعة مث زىن إىل الذهاب أو ن من الرجوع عن السفر بسرعةكلو متمث إنه 

ن من الوصول كن متكل، وفةكالزوجته يف ان يف خراسان وك إذا ماك، الثاينان حمصناً يف ك و،األوليف 

  . املقامى  الصادق علهحنو ويةر عدم املعيااملع إذ ،يومل ا خاليهلإ

   مث ،رته هلاياا يف السجن جلواز زيهلإن من الوصول كمتن إ أنه علميمنه و

                                                

. ٢ ح٣ الباب ٣٥٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح٤ الباب ٣٥٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٢ ح٤ الباب ٣٥٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٥٧

  .ن حمصناًكيمل  زىن

وهي يف  ونه يف السوقك بنيو،  وحنوهايةصدق املعيلسوق وهي يف الدار مما  ايفونه ك بني فرقو

لقاعدة درء احلدود ،  لزم عدم الرجمكلو شو، ية املعصدق عرفاًيال  إذ ،ايهلإصعب الوصول يالسجن و

  .)١(بالشبهات

ا أ ظن و،وفةكان يف خراسان وزوجته يف الك إذا ماك، هإمكانا مع يهلإلو ظن عدم الوصول و

 لبناء ، رجميهن علكيمل  ،هي يف غرفة جماورة له يف الفندق فزىنو، يهلإانت سافرت كما بين كت هنايبق

 من ك ذلغري إىل ،ها الزوج فزىنإطالقعلم بيمل ت وأطلقومثله احملبوسة اليت ، ففيالتخى احلدود عل

  . مثلةاأل

  

  ))لو كان أحد الزوجني غري بالغ أو جمنون((

، طأها مث زنتيهلا زوج جمنون  أو ،طأهاي هلا زوج قبل البلوغ امرأةانت كلو : سة عشرةاخلام

ب الرجم جيال  الطفل فبنيث فرق يح، ي عن جممع الربهانكخالفاً للمح، دلةطالق األانت حمصنة إلك

  .  هلا خبالف انونغريغناء الصإلعل وجهه عدم و، ايهوجب الرجم علأ انون فبنيو، ايهعل

  . اجلنونر وغناء ال الصغر اإليافاملع، سكن العكمي: والأه فيو

 ني التقاء اخلتانيةفاكلزم عدم  الإ و،ية ممنيةدخول آلة قو باع مبعىنشهم اإلؤ بناليسنه إ :ياثانو

 وهو خالف ظاهر ،مك للحيةلك لزم عدم قاعدة كبذل يلق إذا بل، قولون بهيهذا ما ال  و،مناءبدون اإل

  .)٢(الرجمواملهر وه فقد وجب الغسل إذا أدخل :حيقد تقدم يف الصحو ى،النص والفتو

  . جمنوناً اً أوغريص يان الواطكما لو  إىل هذا بالنسبة

   كذلك أنه فالظاهر، جمنونة أو ةغريالرجل ص أن وطأس بكما لو انعأ

                                                

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح من اجلنابة١٦الباب  ٤٦٩ ص١ج: الوسائل )٢(



٥٨

 أو ةغريبص  زىنة مثريبكانت له ك أو ،ةريبكب ا مث زىن استغىنانتا زوجته وكسواء ، وجب الرجمي

 ياًونه وطكؤثر يف ياحلائض ال  يحرمة وطك ة قبل البلوغغريالص يحرمة وط و،دلة األطالقإل، جمنونة

  . اًون الزوجة حائضكالم يف كما تقدم الك، وجب الرجميحصان ووجب اإلي

فال رجم هلما تا يذا زنإف، الزوجة انونة و،لو حراماً والزوج هلا ي بوطيةة املستغنغريما الزوجة الصأ

  . )١(ملا تقدم يف الشرائط من رفع القلم عنهما

  . مهارييف مسألة تعز هفيالم كال يتأيما سك، ريما التعزيهان علكن يزيانا ممك إذا نعم

  

  ))املطلقة وحكم اإلحصان((

حصان عن اإل يةال خترج املطلقة الرجعو(: قال يف الشرائع وشرحه اجلواهر: السادسة عشرة

علم يمنه و (:قال أن ىلإ) هو الرجما احلد تاماً ويهان علكجت عاملة فلو تزو، م الزوجةكا حببطالقها أل

نئذ فلو راجع املخالع يحو، كذلكرج الرجل به خيما كحصان خترج بالطالق عن اإل فإا ،م البائنكح

   .ىانته )ةيدم الزوجة اجلدكا حبأل يبعد الوط إالّ  الرجميهتوجه عليمل 

  : سألة فروعللم: أقول

، مل منهما الرجكم زنا كان حكقد دخل ا و، تعد عنهايب ومل ياًطلق طالقها رجع إذا :األول

مع و، احك هذا النيفن دخل ا كيمل  أن انكمقد دخل ا إلمنا قلنا وإو،  هلمادلةات األإطالقلشمول 

 فإن ،خل وطلقهايد ومل حها دائماًكل مث وهب املدة مث ندخحها متعة وكن إذا ماك،  هلا رجعةكذل

 وزجيال نه إ قلناو ،احكتاب النكرناه يف كما ذى لع ،احكن دخل ا بعد النكيمل  وإن ،الطالق رجعي

  حها كنيمث  مثالً بها املدةيه متعة مث امرأةتزوج رجل يأن 

                                                

. ٤ ح من مقدمة العبادات٣١ ص١ج: الوسائل )١(



٥٩

 عدة  املدخولة فالغريطالق  أنه  بزعم، ثان فوراًإنسان حها متعةًكني أن جلأل طلقهاي مث دائماً

   .ايهعل

شتراط  ال،م الزنا الرجمكون حكينئذ ال يح و،ن مع االبتعاد عنهاكول، األولهو الفرع : الثاين

  .  حاصل يف املقامغريهو  و،كخر واالستغناء وحنو ذلوما مع اآلكالرجم ب

   . عن هذه الصورةالمهما منصرفاًكن كيمل ن إ اجلواهر الشرائع وإطالقلم وجه النظر يف عيمنه و

  . يةون الزنا موجباً للرجم لعدم الزوجكينئذ ال ي وح، من طرفهماان الطالق بائناًكما لو : الثالث

 ث تقدريانت حبك و،وقد دخل ا قبل الطالق، من طرفه ال طرفها ان الطالق بائناًكما لو : الرابع

زناه  أن  يفإشكالال   فإنه،ما يف املخالعك، وعجالر لطلبه منها أيضاًرجع هو ي مما نيل حكترجع أن 

  . ذا زوجةليس ألنه ،وجب الرجمي ليس

  .تء حلظة شايةفرج الزوج أى قدر عليذات الزوج كا  أل،وجب الرجم مطلقاًي فهل ،زناهاأما 

 ماكف، يداح جدكم نكها يف حعفرجو، ت ذات زوجليسا قبل رجوعها  أل،وجبه مطلقاًي ال وأ

ر يااملع إذ ،حصانإون زناها عن كيل حلظة لتطلب الرجل هلا ال ك ن من الزواجكانت تتمك إذا املرأةأن 

  .حصانإون زناها عن كي هنا ال كذلك، ية ال الشأنيةالفعل

م عدى  عليلالرجوع دل ألن ،رجعت فالرجم أو ،مل ترجع فال رجم وزنت أن بنيفصل يأو 

  .يةخروجها عن الزوج

م كا حبأل: أشار اجلواهر يف قوله السابقهذا  إىل أنهكو ،الثاينقرب ان األك وإن ،احتماالت

  . ةيدالزوجة اجلد



٦٠

  : تياقد ورد يف املسألة مجلة من الروامث إنه 

ن إ : قال، تزوجت يف عداامرأةعن  )عليه السالم(سألت الصادق  ،يناسك اليدزيح يصحك

 ليسيف عدة انت تزوجت ك وإن ، الرجميهعل فإن ا الرجعةيه علانت تزوجت يف عدة طالق لزوجهاك

  . )١( احملصنغري ا حد الزاينيهعل فإن ا الرجعةيهلزوجها عل

اليت منها عدم ابتعاد و، هاغري وية بالشروط السابقة من البلوغ واحلريةا هذه الرويديالبد من تقو

  .ة واحملبوس زوجهايباملغكون كت حىتما يهتالق

مطلقات ك يةفالروا، سائر الشروطك هذا الشرط أن يهرد علي، ا مطلقة من هذه اجلهةأالقول بو

 زميل ياًطلق زوجته رجع إذا الغائبن إ ليقا أن لزم الّإو،  اجلملةم يفكاحل إىل منا تنظرإ ،)٢(رجم احملصن

ما بين، ة زوجتهيبقبل الطالق ال ترجم لغ إذ ، من حاهلا قبل الطالقأون حالة املرأة بعد الطالق أسوكتأن 

لعدم  ية املقتضيب الغيل دلبني هذاى عل تعارضي أنه  إىلمضافاً،  العدمهذا واضح و،بعد الطالق ترجم

ون املرجع درء احلدود كيتساقطان وفيلرمجها  ياملقتض ،ية الرواههذ أي  الطالقيل دلبنيو، رمجها

   .الزاين يات رمإطالق أو ،)٣(بالشبهات

،  الرجميهعل: )ه السالمعلي(فقال  ،ماتت فزىن أو  فطلقهاامرأةانت له كعن رجل ، ما املوثقأ

  . )٤(نعم:  قال،ا الرجميهماتت فزنت عل أو ان هلا زوج فطلقهاك امرأةعن و

                                                

. ٣ ح من حد الزنا٢٧ الباب ٣٩٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

.  من حد الزنا١ الباب ٣٤٦ ص١٨ج: انظر الوسائل )٢(

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٨ ح من أبواب حد الزنا٢٧ الباب ٣٩٨ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٦١

 عن رجل ،)عليه السالم( يهعن أخ، )عليه السالم(جعفر  علي بن عن، سنادعن قرب اإل ياملروو

فزنت بعد ما طلقت   طلقتامرأةسألته عن و: قال، الرجم:  قال،يهما عل زىنمث بانت امرأته  أو طلق

  . ذا رواه الوسائلك ،)١(نعم:  قال،ا الرجميههل عل

ن كل) نعم:  قال،ا الرجميهزنت بعد ما طلقت بسنة هل علو(: ذاكيف نسخة اجلواهر رواها هو

  .  يف مقابل طالق البدعةيدالتشدبالضم و) ةنبس (ولعل اللفظ، النسخة يف )سنة: (دة لفظيار زالظاه

، نيتي الرواني هلاتاً مقبوالًيهالوسائل توجض واجلواهر ويا والركلم أجد يف املسال ف،حال أي وعلي

، وجههمايحداً منهم مل أن كل مايهلتكر كن ذمو حدامهاإر كومن ذ، صالًأرها كذي من مل بنيهم ف

 درء ة بقاعدةاملعتضدى الفتودة املتقدمة املستفادة من النص وهلهما بعد القاعأ إىل فالالزم رد علمهما

  . اهللا العاملو، عمقأثر وتأمل كتتبع أ إىل سألة بعد حباجةاملو، احلدود بالشبهات

 ،ك ذلغري ورضاعفر وكسباب الفراق من فسخ وأ حال سائر عرف مما تقدم يف الطالقيمث إنه 

  . ل واحدك يف الكاملالألن 

  

  فرع

ه مثن ماء ِركاملى  فهل عل،الم أ حصاناًإان كسواء ، سكبالع أو الزناى ره الرجل املرأة علكألو 

  تاب الغصب ك يف رظهر من املشهوي ،ه بالفتحركجنابة امل

                                                

. ١٠ و٩ ح١١٠ص: سناد عن قرب اإل،٢ و١ ح من حد الزنا٦الباب  ٣٥٧ ص١٨ج: الوسائل )١(



٦٢

  الغسل الكم بذلكالشارع حن إ :قوهلمو، هو السبب ألنه ،الظاهر الوجوبن كل، ه العدمغريو

  . هِركم من جهة فعل املكمنا حإالشارع  إذ ، تامغري يه عدم الوجوب علاألصلف، هِركاملأن 

 ال نيحقوق املسلمفإن  :قولهو ،)١( مسلمئحق امرى تويال : )عليه السالم( قوله يهل عليدو

  . )٢(تبطل

،  مصارفهيهان علك احلاضرة ظلماًم الدول كحما إىل لو جره أنه ةديثسائل احللذا اخترنا يف املو

 إىل عرجي أن ان لهك ،املال فنحاها به إىل حباجةتها يان تنحكباب داره مما ى صخرة على لقأمثله ما لو و

مثلة اليت  من األك ذلغري إىل ،أشبهما ن دوائه وخذ منه مثأي أن يهان علكأمرضه  إذا ذاكو، باملال يامللق

ما ك، )يةاحلافر الدى علإنسان فإن ها في فوقع طريقمن حفر بئراً يف ال(ال تقل يف لزوم الضمان عن مثل 

  . تياتاب الدكروه يف كذ

ى لوجوب نفقة الولد عل ،الزاينى انت نفقة احلمل علك ، فحملترهاًكا  زىنلو  أنه ىفخيمث ال 

 ،احكتاب النكر يف كما ذك، خراألء ياشبعض األرث واأل إىل منا هو بالنسبةإزنا  الولد يف الفين و،باأل

 ني اللتنيختاأل و،هما يف احملارمبينوز التزواج جيلذا ال و ،ما استثين إالّ هأحكامل ك له ،د فهو ولالّإو

  . ك ذلغري إىل ،مها من الزنااحدإ أو مايهلتك

ى ون النفقة علكت أن احتمال أما ،كذلكم الولد كان حكلزنا برضامها ان اك أنه إذا علميمنه و

  .  وجه لهت املال فاليب

 إىل تاجحيما دام و، ا رجم ما دام الولد يف الرحميهن علكيمحلت منه مل لو حصل الزنا ومث إنه 

  ، الرضاع

                                                

. ٣٦ ح٣١٥ ص١ج: وايلغال )١(

. ١ ح من أبواب مقدمات احلدود ذيل٦ الباب ٣١٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٦٣

   .شاء اهللا تعاىل نإ كالم يف ذلكيت الياما سك ،ولدهاى  عليلا ال سبيه عليلان سبك إذا نهأل

  .ذا يف سائر العقوباتكوه، ولدهاى ؤثر اجللد علي و، احملصنةغرياستحقت اجللد يف  إذا كذلكو

م كان احلكاذبة مث محلت كانت كلو و، ذاك أو ظهر صدقهاي رجئت حىتلو ادعت احلمل أو

  . بعداً أو ونه قبالًك تبنيذائه يال فرق يف حرمة ا إذ ، احلد املوذي لولدهاإجراء يف عدم كذلك

 إجراءر بوجوب يض ال كذل فإن ،يلوجب بقاء العائلة بدون معيحده ان قتل الوالد لوك إذا اما

  . ت املالينفقة ب إىل جهميا احتكاستلزم ذل إذا احلد حىت

،  احلديه علرجي مل ك ذلأشبهما  وأهم كهال إىل ؤدييال نفقة مما هم بء بقاكاستلزم ذل إذا نعم

  .هم واملهملقاعدة األ

عقرها فقد ظهر مما تفق يف حالة االغتصاب هلا ويما ك ، املرأة يف الزنا مرضهاإكراهلو استلزم و

  .  الغرميه فعل،السبب ألنه ،الضرر ـ سركبال ـ هِركتقدم لزوم حتمل امل

ال و، كراهصل يف عدم اإل لأل،نهيميفالقول قوله ب، ةبينال  ورضاهاى ادعها واهإكرلو ادعت مث إنه 

ى ثبت الرجم علي ال األصلهذا  إذ ،حيالصحى عل ـ املرأة ـ أي صل محل فعل املسلمأ كعارض ذلي

  .)١( املرأة لدرء احلدود بالشبهاتكتر و،فالالزم جلد الرجل لثبوت الزنا، الرجل

 ألن ،كراه ثبت اإلإنو ماً درء عنهما احلدكح أو ن يف حقهما موضوعاًكم االشتباه امليالو ادعو

  عدم ى ادعو، زم حد الزوجيلللو ادعت هي الدخول ا و، الوقاع جائزى  الزوجة علإكراه

                                                

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(



٦٤

  . ريالتعز إالّ يه علليس عدمه فاألصلان كالدخول 

 عدم صالةأل، جمن ركي مل يةال بنحصان وادعت هي عدم اإل و،حصاا لترجمإى ولو ادع

  . هو العدمى ادعحصانه وإ ادعت س بانك العكذلكو، حصاناإل

 ان زىنكنه إ ادعت عدم صحة الدخول بلو، الشبهة مثالً أو ول ا بالعقدصحة الدخى لو ادعو

عدم  عدم العقد واألصلف،  فوراً مثالًح من العدة لتتزوج بآخريثر الدخول الصحأا يهترتب عليفال 

 إىل يسريح ال يالصحى محل فعل املسلم علو، ن مصدقات يف فروجهنتزوج ألتأن   فلها،الدخول

 أحدمها عقداً قال ياجرأ إذا ماك، عترف هو بالبطالنيما فيح يالصحى محل فعله على رب علجي  حىتغريال

  .ه بالبطالنإقرارتزم حسب يل فإنه ،خر ببطالنهقال اآلو، بصحته

  . اهللا العاملو، ةريثكهذه املسائل أمثال م يف الكالو

  



٦٥

  

  ))إلحصانالوطي املوجب ل((

، ن حده الرجمكيمل  أطيفلو مل  ،يطحصان املوجب للرجم الوشرط اإل أن قد تقدم ):٦مسألة (

وهو  أذا وطإف، اجلنون أو حال الصغريف  ين الوطكيمل  إذا  مبايد مقطالقهذا اإل أن علمي فل،بل اجللد

 زىنفاق وأهو جمنون مث  وأوط إذا كذلكو، ن له الرجمكيمل  ربه زىنك حال يف أطي أن قبل مث بلغ وغريص

  .ن له الرجمكي زوجته مل أطي أن قبل

 ما ،درء احلدود بالشبهاتط ويا واالحتاألصل إىل ضافة باإليهل عليدو،  اجلواهركبذل فىتأوقد 

  . رجم يهن علكيطأ زوجته بعد العتق مل ي أن قبل عتق مث زىنألو  أنه ورد يف العبد

 ،شة فاحيبصفيعتق يتزوج احلرة مث ييف العبد ، )عليه السالم(عن الصادق ، ريبص أيب حيففي صح

 ،عتقأ إذا ريا خيهلحرة عللف: قلت، عتقيواقع احلرة بعد ما ي  حىتيهال رجم عل: )عليه السالم(فقال 

  . )١(األولاحه كنى  فهو علكهو مملوت به ويال رض: )عليه السالم(قال 

  . )٢(تياق يف املقنع الذي هو متون الرواثله عبارة الصدومو

لو و، أشبهر والنوم وما كغماء والسيف حال اإل يان الوطك إذا كذلكم كون احلكي أن عديبال و

  . لقاعدة درء احلدود بالشبهات

إالّ  كذلى  علمجاع ولإلدلة األطالق إل، املتقدمةحكامل األك يف ريالبصوى عم األبنيال فرق مث إنه 

  : ه أربعة أقوالفي ف،الشبهةى يف مسألة ما لو ادع

  . اتطالقاإلى هذا هو مقتض و،نة يف حقهكانت ممك إذا تقبلا أ ىاملشهور عل: األول

                                                

. ٥ ح٧ الباب ٣٥٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٥ حنا من حد الز٥ الباب ٢٢٣ ص٣ج: كاملستدر )٢(



٦٦

  . يل ال تقاوم الدلية لوجوه اعتبار، وابن الرباج وسالرنيخيما عن الشك ،ال تقبل إا :الثاين

لو شهدت احلال  أما ،فراشهى وجدها عل إذا ماك، قهشهدت احلال بصد إذا تقبل إا :الثالث

  . سيدرإعن ابن  احملكيهذا هو و، صدقي مل كخبالف ذل

  .ما عن املقدادك ،ن عدالًكيمل  إذا ال تقبل و،عدالًى عمان األك إذا ا تقبلأب: الرابع

ون يف كي أن بني ق فرغري من ،دلة األإطالقات بعد يدي هلذه التق وجهال إذ ،ىفخييف الثالثة ما ال و

  . هغري أو الزنا احملصن

  



٦٧

  

  ))ثبوت الزنا باإلقرار والبينة((

   .يه عليه بقسممجاعبل اإل، إشكالال  و بال خالف،ةبينبال وقرارثبت الزنا باإلي ):٧مسألة (

 بشرط يلقو،  أربعاًقراررار اإلك وت،رياواالخت، والعقل، البلوغ: ه أمور أربعةفيشترط في قراراإلأما 

  . هفيالم كال يتأيما سك يه عليلن ال دلكل، يةخامس هو احلر

  

  ))شرط البلوغ يف اإلقرار بالزنا((

، هفيعدم اخلالف  إىل ضافةباإل،  البالغغري إقرارال عربة ب أنه  حىت،اشتراطهى دل علفيما البلوغ أ

 عن )١(نفسهم جائزأى عل العقالء إقرار: )صلى اهللا عليه وآله(النصراف قوله ، هإقرار عدم قبول أصالة

 قل شبهةأنه ال ألو، نيمر األبني  للتالزم عرفاً،هإقرارصح ي يفك أًان عمده خطكن من ألو .الصىب

  .احلدود تدرء بالشبهاتو

  .ةبينقامت به ال أو كعلمنا بذل إالّ إذا فدي مل ،نا بالغأ: ولو قال

عدم السماع ون السماع وكيمنا إو، لوغ عدم البصالةبل أل ،ال لقوله، نا لست ببالغ مسعأ: لو قالو

، )وآلهصلى اهللا عليه (قول بالتجربة لفعل النيب منا نإو، ئاًيفادة التجربة شإدم ع أو ،بعد تعذر التجربة

 ال جمال  أن األصلرراً منكرناه مكما ذ إىل ضافةباإل،  يف بلوغهمكن شالذيطفال ث جرب بعض األيح

  .بعد الفحص إالّ له

استبانة نه أ و،م أهل خربةأمن  ، احتماالن،القابلةك أشبهمن ن ويبولبلوغ قول األقبل يف ايوهل 

 أصالةمن و، )٢(ةبينتقوم به ال أو ،بنيتست  حىتكذلى لها علكء ياشاألو: )عليه السالم(وقد قال ، عرفاً

  اب  برنا يفكقد ذو،  ردع من الشارعغريالعقالء من قرب القبول لبناء ن األك ل،يةعدم احلج

                                                

. ٢ حلزومه له و من البالغ العاقلقرار يف صحة اإل٣ الباب ١١١ ص١٦ج: الوسائل )١(

. ٤ حتسب بهك من أبواب ما ي٤ الباب ٦٠ ص١٢ج: الوسائل )٢(



٦٨

خ يشلشرطهما ا وإن ، اعتبار التعدد والعدالةغريل اخلربة من أهو يدالطهارة قبول قول ذي ال

  .  يف القبول)رمحه اهللا(ى املرتض

قبل قول ياذب وال كان بالغاً فهو كن إ إذ ،ول مقبغريلست ببالغ  قوله أن قد تقدممث إنه 

ن إ ألنه ،قبليال  فإنه نا جمنونأ: مثله لو قالو، ء العقالإقرار يلشمله دليفال  بالغ غريان ك وإن ،اذبكال

  .اذبك مبجنون فهو ليس فن عاقالًاك وإن ،قرار اإليلشمله دليواقعاً فال  ان جمنوناًك

ويف  ،ازن أو ذبكلو عن خيال  ألنه ،كتمل ذلحي ،هإقرارؤدب حسب يفهل ، الطفل بالزنا أقر لوو

  .يبستحق التأديما يهلك

 احلد يهر علجي مل ،ه قبل البلوغإقراران متعلق كن كل،  بالغاًقراران حال اإلكو، بالزنا أقر ولو

 يجر نفسأمل يف حال الدخول بلغت و: ولو قال، هو بالغو ازن أنه علمأمل : ومثله لو قال، دبأن كول

 حلد ما اأدلةظاهر ن إ :ليقا إالّ أن اللهم، ون من زنا البالغكيفاالستمرار ، فوراً حد لوجوب اجلر فوراً

  . أشبهما  أو فاقأ أو عقل أن نفسه بعدى مثله لو أبقو، ه نظرفيو، ان زنا بالغ من ابتدائهكإذا 

  

  ))شرط العقل يف اإلقرار بالزنا((

صلى (م احلصر يف قوله  ملفهو، العاقلغري إقرارصح ينه ال  فأل،قرارما اشتراط العقل يف صحة اإلأو

  .أيضاً ي عقلياًإمجاعونه ك إىل ضافةهو باإل و،أنفسهم جائز ى العقالء علإقرار: )وآلهاهللا عليه 

منا االدب إو، العاقلى دب عل أال إذ ،دبؤيد ومل حيحال جنونه مل  نه زىنأقله بحال ع أقر لوو

لذا و، صل الفعله أليبتأد فإن لبالغ اغري كذلك ليس و،املوضوعى فبتعقله قد انتعود ويئال انون لى عل

  . كتأمل يف ذلى عل، أيضاًدب أمث بلغ  لو زىن

  . جنونه حدى يف عقل سابق عل نه زىنأيف حال عقله ب إذا أقر اما

  

  ))شرط االختيار يف اإلقرار بالزنا((

  ال ه وفي إشكالال  أنه  إىلضافةباإل فإنه ،قرارر يف صحة اإلياما اشتراط االختأو



٦٩

 قراراإلكنه أ و، الرفعديثشمله حيو،  عنهقرار اإلأدلة انصراف يهعلل يد ،ما يف اجلواهركخالف 

  : ت اخلاصةيابعض الرواو، ته قطعاًي يف عدم حجأشبهسهواً وغلطاً واستهزاًء وما 

  . )١(يه فال حد عليدد أو فيختو أو حبس أو يدعند جتر أقر من: البختري أيب حسنك

 أو حبس أو فيختوى حبد عل أقر من:  قال)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، يف خرب الدعائمو

  . )٢(دحيال  ويه علكز ذلجيضرب مل 

عن رجل سرق سرقة  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،مان بن خالدي سليةقد تقدم رواو

مل ن لو اعترف وك ول،نعم: )عليه السالم( قال ، القطعيهب علجينها هل يابر عنها فضرب فجاء ا بعكف

  . )٣(العذابى اعترف علنه  ألهيد بالسرقة مل تقطع ئجي

  

  ))شرط التكرار أربعاً يف اإلقرار بالزنا((

 ث ذهبيح، يلعق أيب عمن عدا ابن مجاع اإليهبل قام عل، و املشهورهرار أربعاً فكما اشتراط التأو

ت متعددة ما يافقد ورد يف روا ،نهاردي مجاعاإل والنص و، املرةيةفاكهور عند العامة من ما هو املشإىل 

  . كذلى ل عليد

  عزاً رجم مايمل نه إ :)وآلهصلى اهللا عليه (عن النيب  ،الغوايلى قد روو

                                                

. ٢ ح من حد السرقة٧ الباب ٤٩٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح من حد السرقة٧ الباب ٢٣٦ ص٣ج: كاملستدر )٢(

. ١ ح٧ الباب ٤٩٧ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٧٠

  . )١(عرض عنه مث رمجه بعد الرابعةي كل ذلكعنده بالزنا أربع مرات يف  أقر حىت

 ،تيزن ينإ رسول اهللا يا:  فقال)وآلهصلى اهللا عليه (النيب  إىل  جاءعزاًما أن العامةى قد روو

 )وآلهصلى اهللا عليه (عرض أف، تيقد زن ينإ رسول اهللا يا: ن فقالمي األهمث جاء من شق ،عرض عنهأف

:  فقال، جمنونكنإ: )صلى اهللا عليه وآله ( فقال، أربع مراتكذل  قال،تيقد زن ينإ: مث جاء فقال، عنه

اذهبوا به : )صلى اهللا عليه وآله (فقال رسول اهللا، نعم:  قال،تحصنأفهل :  قال، رسول اهللاياال 

  . )٢(فارمجوه

،  رسول اهللاياال :  قال،نظرت أو غمزت أو  قبلتكلعل:  قال)وآلهصلى اهللا عليه ( أنه يروو

ما  يفهل تدر:  قال،الرشاء يف البئرحلة وك املرود يف امليبغيما كعم ن:  قال،ينكتها ال تكان: قال

:  قال، ذا القوليدما تر:  قال، امرأته حالالًالرجل من يتأيما كت منها حراماً يتأ نعم : قال،الزنا

  . مر به فرجمأف ،تطهرين أن يدأر

مل  إذا قر أربع مرات بالزناي حىت رجم الزاينيال : قالنه إ ،)عليه السالم(عن العامل : يف الرضويو

  . )٣(رجعيمل  وكر تركنأ وذا رجعإف، ن شهودكي

، نيلسرقة مرتقر باي قطع السارق حىتيال :  قال)لسالمعليه ا(عبد اهللا  أيب عن، يل مجيةويف روا

  .)٤(قر أربع مراتي حىت رجم الزاينيال و

   حىت رجم الزاينيال : )ما السالميهعل(مها حد أعن، تيايف بعض الرواو

                                                

. ٤ ح من حد الزنا١٤ الباب ٢٢٤ ص٣ج: كاملستدر )١(

. ٤٤٢٦ رقم ٤٧ ص٤ج: داودوسنن أيب . ٢٢٥ ص٨ج: ىربكالسنن ال )٢(

. ٣ ح١٤ الباب ٢٢٤ ص٣ج: كاملستدر )٣(

. ٣ ح١٦ الباب ٣٨٠ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٧١

  . )١(رجعيرجع مل  فإن ،ن شهودكيمل  إذا قر أربع مرات بالزناي

 إالّ رجمي مل )عليه السالم( ني املؤمنريأم أن  يف)٢(لورة يف الوسائكت مذيا مجلة من الرواكهناو

  .مك يف أصل احلإشكالولذا فال ،  أربع مراتقراربعد اإل

  

  ))فروع يف اإلقرار بالزنا((

  : الم يف فروعكمنا الإو

انت يف جملس كلو  أنه ربعة يف أربعة جمالس حىتات األقرارون اإلكي أن شترطيهل نه إ :األول

 ريرقاان مستندهم تعدد االس يف األكو، بن محزةاما عن اخلالف واملبسوط وك، الزناثبت به ي واحد ال

ما عن كتعدد الس  إىل تاجحيال  أو ،)عليه السالم(علي  و)وآلهصلى اهللا عليه ( وقعت عند النيب اليت

 كذلو، ضيايف الرما كن يافة املتأخرك يهعلو، الظاهر الثاين، يلمن قل إالّ فعلم اخلاليبل مل ، املشهور

صلى اهللا عليه (نه ان ألكمنا إ )عليه السالم( وعلي )وآلهصلى اهللا عليه (ما وقع للنيب  و،دلة األطالقإل

عليه (جعفر  أيب ية يف رواكذلكو، يت من جانب آخرأيان املقر كا  ولذ،عرض بوجههيان ك )وآله

  . لزوم تعدد االسى  علكلة يف ذل فال دال،)٣()عليه السالم( ني املؤمنريعن أم ية املرو)السالم

 ،صباحاً وأ ،ت نديمرة زن:  لو قال مثالً،ؤخذ باجلامعيم أ قرارة اإلييفكشترط وحدة يهل : الثاين

 إذا ماكفهو ،  باجلامع أنه إقرارمن، احتماالن، ذاكهو،  دمشقيف أو ،يالًل أو ،مرة حبمامةو، يف بغدادأو 

   :ربع مراتأ قال

                                                

. ٥ ح من مقدمات احلدود١٢ الباب ٣٢٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١٦ الباب ٣٧٧ ص١٨ج:  الوسائلانظر )٢(

. ٥ ح٣٨٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٧٢

ولقاعدة درء احلدود ، قرارة اإلييفكاملنصرف منها وحدة  إذ ، عن مثلهدلةصراف األمن انو ،تيزن

رآه يف : خر اآلقالو ،اهلالل يف العرض الشمايلى  رأنيالشاهد أحد قال إذا فحاله حال ما، )١(بالشبهات

  . قربهو األ الثاينهذا و ،العرض اجلنويب

ر ك البإقراران ك إذا ،يبالثر وك الب،هاغريملزوجة و ا، الرجل واملرأةبني قرار فرق يف اإلال: الثالث

 وجبي ألنه غري يف حق الإقرار املزوجة  أن إقراراحتمالو، دلة األطالق إلك ذللك، يف دبرها ا زىنأب

ت يابعض الرواو ،ى النص والفتوإطالقمردود ب، هاإقراربل قيفال  زوجهاى ت عليالتفو  باب الرجميف

  . يف قصة ماعز )وآلهصلى اهللا عليه (عن رسول اهللا ، ةاخلاص

  . )٢(فعلت ما فعلت إذ نتأذات بعل و :هلا قالنه إ) عليه السالم( علي عن، ية روايفو

 ما يف قصة املرأةكحلق الرجل  أو ،عزما يف ماك،  حلق الزوجةتاًيون تفوكيقرار أن ال فرق يف اإلو

  . قراروجود بعلها حال اإلى  عليةسلم داللة الروان إ

قرت املرأة أ إذا ماك ،قرارنفع اإليها مل إقرار أو هإقراربطالن ى  قرائن تدل علكانت هناكنعم لو 

 ،ارةكنايف وجود غشاوة البي دخول بعض احلشفة ال أن يلق إالّ إذا اللهم، ركبا أ علمنابالزنا من قبلها و

مثلة للقرائن املخالفة  من األك ذلغري إىل ،ماتت قبل بلوغه مثالًا أ  نعلمامرأةاعترف بالزنا مع أو 

  . قرارلإل

   طالق إل، أربعاًقراراإلمت  إذا ريض مل إقرارل ك يبر عقكنألو : الرابع

                                                

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح١٦ الباب ٣٧٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٧٣

 يتأيسو، رياقر عن اختأم قسراً فكاحلا إىل ء بهيج أو ،بنفسهقر ابتداًء وي أن بنيوال فرق ، دلةاأل

  . احلد يبق وإن  الرجمسقطينه أ وركنأمث ه الرجم فيمبا  إذا أقر مافيالم كال

 احملصن غريم الزنا يف ك ثبوت ح مرة يفقرار اإليةفاكظهر منه يت ما يا بعض الروايفقد ورد مث إنه 

حبق عن حدود مام نفسه عند اإلى عل أقر من:  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، يلح الفضيهو صحو

به  أقر الذيى م احلد عليقيمام أن اإلى  فعل،ةأم أو انتك حرة ،عبداً أو انك  حراً،مرة واحدة اهللا تعاىل

ه احلد ذا شهدوا ضربإف،  أربع شهوديهشهد علي رجم حىتي ال فإنه ،احملصن إالّ انك من ائناًكنفسه ى عل

حبق حد مام نفسه عند اإلى عل أقر منو: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو وقال:  قال،رمجهية جلدة مث ائم

ضر حي به عنده حىت  احلد الذي أقريهم عليقيمام أن اإلى  علليسف، نيملسلممن حدود اهللا يف حقوق ا

  . ديثاحل )١(طالبه حبقهفي يهلو أو صاحب احلق

نه إ :اجلواهر قال أن  إىلضافةباإل، خذ بظاهرهن األكميفال ، يف مقام املقابلة أنه ديثظاهر هذا احلو

 إىل فالالزم رده، مجاعاإلوم ما تقدم من النص ويقا ال فإنه تهيلو سلم متامو، كالعامة بذلى  لفتويةتق

  . هلهأ

  

  ))شرط احلرية يف اإلقرار بالزنا((

علق ي ومل ،بل أرسله يف الشرائع، قر حراًون املكي أن  بالزناقرارمجاعة شرطوا يف قبول اإلمث إن 

   . أوىلبل اعتبارها هنا، ريقارما يف سائر األك ض بال خالفيايف الرو، ءي بشك املساليهعل

  بوله نئذ قيتجه حفي :لذا قال اجلواهرو، غري يف حق ال ألنه إقرارأنهك: أقول

                                                

. ١ ح٣٢ الباب ٣٤٣ ص١٨ج: الوسائل )١(



٧٤

  . تبع به بعد العتق مع عدمهيو ق املوىلييف العبد مع تصد

ى  العقالء علإقرار: )وآلهصلى اهللا عليه (قوله ك هغري يف املقام وقرار اإلأدلةات إطالق: أقول

  .اً فتأمليدصلح مقيه ال غري لاًكونه ملكو، خراجه خاصاً إليالًجد دلأ ومل ،شاملة له، )١(نفسهم جائزأ

حسب  يه احلد علإجراء نعم للموىل، الشهود إىل جياثبت لالحتيمل  ،زىننه إ : قال املوىلولمث إنه 

  . ت حمل االبتالءليساآلن ألة ساملو، عبدهى احلد عل  املوىلإجراء يف جلملة من النصوص ،نياملواز

  

                                                

. ٢ حلزومه له و من البالغقرار يف صحة اإل٣ الباب ١١١ ص١٦ج: الوسائل )١(



٧٥

  

  ))أقر دون األربعلو ((

ء أراد سوا، ما عرفتكال خالف  وإشكالب احلد بال جيربع فال األدون  أقر لو ):٨مسألة ( 

 لعله ال قرارعن اإل ثىني أنه ىح الفتويصركبل ظاهر النص ، تربع بنفسه أو ،له أحد يةقر لتثني فلم قراراإل

  .قري

 يهت علكث سيح كملسالظاهر او، دوعن القواع،  الشرائعيفما ك ،رينئذ التعزيب حجي ن هلكل

 ي املقتضقراراإلى  لعموم ما دل علكن ذلأكو، سيدرإ وابن نيخياه اجلواهر عن الشكوح، موافقته

  . رهيفالالزم تعز، هإقرارفهو عاص فاسق ب الإو،  والنصمجاع عن احلد لإل فاخلروج منه،ريللتعز

 يةمن روا يتأي ما يهل عليدو، ربع دون األ ماقراراإلى  عدم ترتب مثر علدلةظاهر األن إ :هفين كل

  .)١(كلبنا مل نطيلإمل تعد فإن  :الث مراتعنده بالزنا ث أقر ملن )عليه السالم(ي ث قال عليح، صبغاأل

، نيونه فاسقاً لشاهدكالقاعدة ى مقتض أن  مع،ربعالشهود دون األى  عدم ترتب مثر علهيدؤيو

طلبه صاحب  إالّ إذا  احلدمام إجراءن لإلكيان للناس مل كذا  إاحلق أن ىدل عل  ماأيضاً هيدؤيما ك

  .اتيد من املؤكه ذلغري إىل ،قاحل

 إالّ : مث قالوالًأل كاجلواهر أش و،صفهاينه األفيتردد  و،العدم إىل يلامل ييلردباهر األان ظكلذا و

 ري خبكنكل، ب احلدجيمل  وإن ريجب التعزفيه إقرار بيه عليةنصاف عدم البأس بالقول بثبوت املعصاإلأن 

  .ظاهر النص ايفكي ال يةمور االعتبارن مثل هذه األأب

  . عزرفي قرارحرم اإلفيع الفاحشة يي تشقراراإل أن  منيللضعف ما قومثل ما تقدم يف ا

  :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  بن خالدنيعن احلس ،ينيلكالى روو

                                                

. ٦ ح١٦ الباب ٣٢٨ ص١٨ج: الوسائل )١(



٧٦

ال و،  احلديهم عليقين  أشرب اخلمري أو زينيرجل  إىل نظرا مام إذاإلى الواجب عل: قوليمسعته 

 يضمينهاه ويره وزبي أن سرقيرجل  إىل ذا نظرإ و،رضهأ اهللا يف نيأم ألنه ، نظرهة معبين إىل تاجحي

ان للناس كذا إو، قامتهإمام اإلى فالواجب عل ان هللاك إذا احلقألن  : قال،ك ذليفكو: قلت، عهيدو

  . )١(فهو للناس

  .ري التعز)عليه السالم(ر كذيحرام مل  أنه مع وضوح: أقول

  

  ))فروع((

اللفظ  أن من ، احتماالن،ة الدالة قطعاًشاراإل يفكت أو ،خرس األغري اللفظي لقرارمث هل الالزم اإل

اح كما يف النك يةاللفظ له مدخل أن منو، ظهار باللفظاإلكان ك اللفظ غري بأظهرذا إف، مظهر فقط

  . )٢(المكرم الحيالم وكلل الحيمنا إ: )عليه السالم(قد قال  و،مهاريغوالطالق و

شار أف ي،ناريخذ دأنه إ :يقال املدع إذا ماك، ة يف حقوق الناسشار اإليةفاك األول يدؤيرمبا و

 العقالء إقرار: )وآلهصلى اهللا عليه (شمله قوله يو، هميالقاعدة تغرى مقتضحيث إن ، ابجير باإلكاملن

  . )٣(فسهم جائزنأى عل

   .)٤( بالشبهاتأاحلدود تدرحد ونه إ :والثاين

رماه  إذا ماك، شارة مرة واحدةإب ثبت أربع مراتيال  أنه  يفإشكالنعم ال ، حوط الثايناألو

  شار أ واعترف: قال أو ،اعترف أربع مرات: فقال نه زىنأ بإنسان

                                                

. ٣ ح٣٤٤ ص١٨ج: الوسائل، و١٥ ح٢٦٢ ص٧ج: ايفكال )١(

. ٤ ح العقودأحكام من أبواب ٨ الباب ٣٧٦ ص١٢ج: ما يف الوسائلك )٢(

. ٢ حلزومه له و من البالغقرار يف صحة اإل٣ الباب ١١١ ص١٦ج: الوسائل )٣(

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٧٧

  . عترف أربع مراتي أنه  إىلاًريربعة مشصابعه األأب

ورماه ، عترفأ فقال نه زىنأ بإنساناه رم إذا ماك، صدقي أو  هوأديب أن بني قرارفرق يف اإل المث 

  .ذاك فقال اعترف وهياًثان

 ،كذلكونه كعد يب ال، عترفأعترف أعترف أعترف أ: رماه فقال إذا ربع ماون من األكيهل و

اعترف أربع  أنه لصدق،  نعمنعم نعم نعم: ذا لو قالكهو، نتيت زيت زنيت زني زن:ائم مقامقألنه 

  . مرات فتأمل

 يةداللة رواو، دلة األطالق إل،ن وعدمهيإقرارل ك بنيسنة ك يلزمان طو فصل بنيال فرق و

  .يه عل)عليه السالم( ني املؤمنريمأاملعترفة عند 

 نيمترمج إىل م احتاجكافهمها احليمل  فإن ،ة املفهمةارشخرس باإل األ أن إقرار يفإشكالال و

  .نيعدل

 أما إذا ،دحيرهاً مل كنت م كينكل:  مث قال،تي زن:قال إذا ماك، صح قبليحلقه مبا أمث  أقر لوو

فحاله حال ، قبلي مل رهاًكنت مك: ه احلد قالإقرار يف يهعل أن ث علميح مث بعد مدة، تيزن: قال

  . قرارتاب اإلكروه يف كما ذكاالستثناء 

ت يزن يفكيبل ، بفالنة مثالًت يزن: قولي أن زميل فال ،تر املتعلقاكذ إىل تاجحيال  أنه الظاهرو

سئل  إذا ماك، ك ذلأشبهما  أو ، عمركهلل ي علمثل لو ال، نفسه يسميفالن و زىن أو ،لمكتغة امليبص

  .زىن:  فقال، فعل الرجل احلاضرعنه ماذا

ه فيف الّإ و،لالم حمتمال قبكان الك فإن ،أشبهما  أو أردت االستهزاء:  مث قال،تيزن: لو قالو

 الثاينو،  اجلديف الظاهر قرارمن لزوم العمل باإلو،  واقعاً ودرء احلدود بالشبهاتمن االحتمال، احتماالن

  .أقرب

ة عند بين الكذلى قام عله وغريبل لو اعترف عند ، مك احلاب االعتراف عندجيال  أنه الظاهرو

  .ىفكد للعلم فيع املياالش أو مكاحلا

   ،زىننه إ يف شعره لو قالو



٧٨

عد يبمل ، فعلونيقولون ما ال يم إو، مونييهل واد كالشعراء يف ان من باب الشعر وكنه إ :مث قال

  .قةيد به احلقرايالم ال كجمرد  أنه  يفأشبهما  ويب التشبياخصوصاً يف قضا مهمالكلظهور ، المهكمساع 

تقادم عهد  وإن ،ده يف حىفك يةهل لقضائه مث حصلت له األيةهلألو اعترف عند من ال و

  .االعتراف

لذا و، )١(ب ما قبلهجي سالماإل ألن ،افر مث أسلم سقط احلد عنهكهو  الزنا ويهثبت علأو  أقر ولو

م نزل بعد كان احلك كهنان إ :ليقا إالّ أن اللهم، ية زناة اجلاهل)وآلهصلى اهللا عليه (د رسول اهللا حي مل

  . اف يف عدم احلدك اجلب يلن دلكل ،ل زنا الزاينقباآلن م ثابت كاحل أن املفروضو، زناهم

   .شاء اهللا تعاىل نإ كالم يف ذلكال يتأيما سك، باملسلمة افر الزاينكنعم خرج منه مورد ال

 جنونه أو فرهك زمان ان يفكزناه ن إ :قال أو ، يف حقهان قابالًكبالزنا مث فسره مبقدماته و أقر ولو

 طرف زناه نييب أن الظاهر حرمة و،الشبهات أاحلدود تدر ألن بلق،  حقهيف ان حمتمالًكو، صغرهأو 

  . قذف ألنه ،ت ند مثالًيزن: قوليأن ك

 الظاهر يف )٢(ن آمنواالذييف : من قوله سبحانه ،ه احتماالنفيف، انت فاحشة مشهورةك إذا ماأ

ء فال ياجلباب احلى لقأمن لذا ورد و، بل هو شائع بنفسه، شاعةإر ال  املستوغرييف  إذ ،املؤمن املستور

  . ان الثاين أحوطك وإن ، أقرباألولو،  القذف الشاملة لهأدلة إطالق منو، )٣(ة لهيبغ

                                                

. ٢٣٠ ص٤٠ج: البحار )١(

. ١٩: سورة النور )٢(

. ٣ ح من العشرة١٣٤ الباب ١٠٧ ص١ج: كاملستدر )٣(



٧٩

ن ألو،  عن مثلهيل النصراف الدل،اجراتالفكد بقذف املشهورة بالزنا حيل حال ال ى كعلو

  . العاملاهللا سبحانه و ، ملثلهدلة يف مشول األكض الشلو فر ، بالشبهاتأاحلدود تدر

  



٨٠

  

  ))لو قال زنيت بفالنة فهو قذف هلا((

ثبت يف يمل  ،ففيهو عو ،ت بفالنيزن: قالت أو ،فةفيهي عو  بفالنةتيزن: لو قال ):٩مسألة (

 بني فرق غري من ، القذف الشاملة لهأدلةطالق إل، ان قذفاًكنه كل،  أربع مراتقراراإل إىل جهياحقه الحت

  .ت اينا زنأ قولي أو ،يةقول فالنة زانيأن 

 :عله قذفاً قالجيث مل يح، خالفاً للجواهر، ه الشرائعفيتردد  أن  بعد،كسالملر اياهذا هو اختو

نفسه ى ه بالزنا علإقرارون كي فال ،كراهاإلالحتمال االشتباه و، ستلزم زناهانفسه ال ت إىل نسبة الزناألن (

اً الحتمال االشتباه إقرار ليس ،تينا زنأ: ولهال فقإو، الم يف الظاهركالن إ :هفيو، )ك بذل هلاقذفاً

  . اً بالزنا احملرمإقرارونه ك املوجب لعدم أشبهما  وكراهواإل

:  قال)وآلهصلى اهللا عليه (اه عن رسول اهللا وين الذي روك خرب الس،يهل عليدبل  رناهك ما ذيدؤيو

ء املسلميترمي الربن  أايهون عليها الفجور يهما جاز علك ،كلوا الفاجرة من فجر بأال تس)١( .  

فالن حدها :  فقالت،كسألت الفاجرة من فجر بإذا  :قالنه إ ،)عليه السالم( علي املروي عنو

  . )٢(الرجل املسلمى تها علي وحداً لفر،حداً لفجوره ا، نيحد

 ،كت بينا زنأ ية زانيا: مرأةيف رجل قال ال، )عليه السالم(عن الباقر ، ح حممد بن مسلميصحو

نفسه ى شهد علي إالّ أن ،هفي يه فال حد علكت بينا زنأ: ما قولهأو، هاياإ حد القذف لقذفه يهعل: لقا

  . )٣(مامأربع مرات بالزنا عند اإل

                                                

. ١ ح٤١ الباب ٤١١ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١٢ ح٦٧ ص١٠ج: التهذيب، و٢٠ ح٢٠٩ ص٧ج: ايفكال )٢(

. ١ ح من حد القذف١٣ الباب ٤٤٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٨١

ز جيطريف الزنا مل  أحد همعلم بعضيمل  إذا نعم، فالن بفالنة  زىن:قوالي أن ما الشهود فلهمأ

مل  إذا  حد الشهود أن أدلةماك إذ ،شهور من حد الشهوداملى عل ،كال حدوا لذلإو، رهك ذنيخرلآل

انت ك إذا تشمل ما، طريف الزنا فقط أحد  إىلانت شهادم بالنسبةك إذا ونوا أربعة تشمل ماكي

 إذا ماك، ربعةخر دون األمها اآل أحد إىللنسبةانت شهادم باك وربعتهمأب أحدمها إىل شهادم بالنسبة

هو هند دون النصاب املعترب و إىل بةالشهادة بالنس فإن ، ند:وقال ثالثة منهم ،يد زنا ز:ربعةاأل قالت

  . ايهرم إىل دوا بالنسبةحي أن فالالزم، أربعة

 هندات بعضهن كلاهنو، نرد هنداً معلومة بل هنداً مانا مل إ :ن قالواأ بكنعم لو ختلصوا عن ذل

من ( ن قالأ يف أصل املسألة بكذلكو، دواحي مل األولالمهم ك يف مالً حمتكان ذلكو،  معلوماتغري

   .ىفخيما ال كوجب احلد ي بقذف ليس فإنه ،بل هنداً ما، يةمل أرد هنداً الفالن ينإ :)ت نديزن: قال

ن أك ،يلان من هذا القبكسائر ما ، ه بهغري نفسهى املعترف عل يمثل الزنا يف عدم جواز رممث إن 

  . ك ذلأشبهما  أو الزنا أو فالنة مقدمات اللواط أو فعلت بفالن أو ،يتيلفالنة خل أو ،لطت بفالن: قولي

و﴿الَ يِحب ، مظلوم ألنه  قذفاًك ذلليس و،ئاً قسراًي عمن فعل به شيةاكلشاحلق يف ا يكنعم للمشت

  . )١(من ظُِلم﴾ إالّ اللّه الْجهر ِبالسوِء ِمن الْقَوِل

  . لها من رجل قب)وآلهصلى اهللا عليه (لرسول ت عند اك اشت أن امرأةمن يملا روو

                                                

. ١٤٨ اآلية: سورة النساء )١(



٨٢

، قوم حبجتهي فمن كشتيمل  إذا هنألو، ن لصاحب احلق مقاالًوأل،  القذف عن مثلهأدلةوالنصراف 

ر كشاعة للمنإ ليس أنه ماكف، سهللمناط يف االعتراف بذنب نفو، )١( مسلمئحق امرى تويال و

  .ثباته أم الإى قدر علي أن بني ك فرق يف ذلال و، املقامكذلك احملرم يةاً باملعصإقرارو

  .ذبهكظهر إذا  يةحد للفر، اً الط به مثالًيدن زأذب القائل بكنعم لو 

زنت : قولي أن مثل، األولعد يب ال ،متعدد أو  فهل هو قذف واحد،ت ا مراراًيزن: لو قالو

  .  واحدة مراراًامرأةب زىنمن فيوحدة احلد ى ل عليده ما يدؤيو، حدةالوى ريالعرف  ألن ،مراراً

  .فنيان قذكت ما يزن: لو قال نعم

علم من بايب القذف يسائل اليت  من املك ذلغري إىل ،ايهت يف فرجأدخلم ما لو قال كعلم حيومنه 

  . قراراإلو

  

                                                

. ٥ ح٤٦اب  الب٢١٥ ص٣ج: كاملستدر )١(



٨٣

  

  ))إظهار املعصيةأفضل من التوبة ((

 توبيبل ، نهياظهر عصي ال أن ،ريتعز أو  حديهمما على  الذي عصنسانفضل لإلاأل ):١٠مسألة (

ظهاره إوجوب ى  عليلل الدليد ما مل ، حق الناسيهن علاك إذا حىتو،  نفسهبنيه وبيناهللا سبحانه إىل 

  .هضم حقه يف وقت ما أنه يهظهر لديال  و، ولو بدون اطالعهيهلإحقه  يؤدين أب

  : اليت منهاو، ت متعددةيا رواكذلى ل عليدو

 ئاً فسترهيورات شمن هذه القاذى من أت: قال أنه )وآله عليه صلى اهللا(عن رسول اهللا  يوما ر

  .  احلديهقمنا علأبدا صفحته  وإن ،اهللاستره 

قبح يف الرجل أما : عنده أربعاً أقر قال للرجل الذينه إ ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم يما روو

ما فيفو اهللا لتوبته ، تهي تاب يف ب أفال،س املألورؤى فضح نفسه علييت بعض هذه الفواحش أي أن مكمن

  . )١( احلديهعل قاميتإ اهللا أفضل من بني وهبين

:  رجل فقال)وآلهصلى اهللا عليه (النيب ى أت:  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، العباس أبو ما رواهو

  . )٢(اً لهريخان كلو استتر مث تاب : )وآلهصلى اهللا عليه (فقال رسول اهللا  :قال أن ىل، إ...تيزن ينإ

ين إ، ني املؤمنري أميا : فقال)عليه السالم( ني املؤمنريرجل أمى أت:  قالة،صبغ بن نباتأما رواه و

   ،اجلس: عرض عنه بوجهه مث قال لهأف ،ت فطهرينيزن

                                                

. ٢ ح من مقدمات احلدود١٦ الباب ٣٢٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٥ ح٣٢٨ ص١٦ج: الوسائل )٢(



٨٤

 فقام الرجل ،يهما ستر اهللا علكنفسه ى ستر علي أن ئةيقارف هذه الس إذا مكعجز أحديأ: فقال

عليه ( قال ،طلب الطهارة:  قالما قلت إىل كما دعاو: فقال، ت فطهرينيزن ينإ نيؤمن املري أميا: فقال

 ري أميا :فقام الرجل فقال، دثهمحيه أصحابى مث أقبل عل، أي طهارة أفضل من التوبةو: )السالم

 فقرأ ،أقرا: )سالمعليه ال(قال ، نعم:  قال،ئاً من القرآنيتقرء شأ: فقال له ،ت فطهرينيزن ينإ نياملؤمن

، صابأفسأله ف، نعم:  قال،كاتكز وك من حقوق اهللا يف صالتكزميلتعرف ما أ: فقال له، صابأف

 يف كل عنأاذهب نس: قال، ال:  قال،كبدن أو ك وجتد وجعاً يف رأسكعروي مرض كهل ب: فقال له

  . ديث احل)١(كنا مل نطلبيلإفالن مل تعد ، ية يف العالنكما سألناكالسر 

  .ديثحا من األك ذلغري ىلإ

  

  ))استحباب الستر على املؤمن((

 إذا  احلديهعلم يقيلمام اإل إىل رجاعهإعدم و، اقترف ذنباً إذا املؤمنى بل الظاهر استحباب الستر عل

  . ت استحباب الستريا روايهل عليدو، ن حمذور آخركيومل ، علم منه التوبة

ن قال اهللا الذيان من كذناه أمسعته ناه ويرأته ع ل يف مؤمن مامن قا: )عليه السالم(قال الصادق 

   .)٢(مين آمنوا هلم عذاب الالذي يفع الفاحشة يتش أن بونحين الذين إ: همفي

  . أيضاًت اخلاصة يا مجلة من الروايهل عليدو، تمان الشهادة لهك أدلة مشوله علم عدميمنه و

  ان يف حقوق الناس كما ما أو: ديث يف ح)عليه السالم(جعفر  أيب قولك

                                                

. ٦ ح٣٢٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١٩ اآلية:  النورةسور )٢(



٨٥

  . )١(مامعنه دون اإليعفى يف حد فال بأس 

 فأيت يةصة لصفوان بن أميسرقت مخ: قالنه إ) عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، ديثيف حو

مل : فقال صفوان، هيد بقطع )وآلهصلى اهللا عليه ( فأمر )وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا  إىل قبالسار

ان ك فهال :)وآلهصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا ، قد وهبتها لهلغ هذا ويب رسول اهللا يار األمن ظأن كأ

  . )٢(عهيدمل  الوايل إىل ىانته إذا احلقن إ ،تأيت به أن هذا قبل

  

  ))إذا اعترف مبا يوجب احلد مبهماً((

بل يف ، صللأل،  الظاهر ال،هاينيب أن يهفهل عل، وجب احلدي يه حبق علنساناعترف اإل إذا ماأ

  .هفيض عدم اخلالف ياالر

 اتمرسال املسلّإمها ممن أرسله غريظهر من ي و،نيالف البكيه مل ينيبمل حبد و أقر ولو :ويف الشرائع

 :ما لو قالك ،م مطلقاًأسواء ، ةفياملالزمة العر باملناط ويةت اآلديثحا من األكلستفاد ذيو، كذلكأنه 

 أو ،استمناءنه إ ه هلينيبمل حد من جهة الشهوة و ي عل: لو قالماك، لة يف اجلمأظهر أو ، حداًيهعلن إ

  .سحق أو ،لواط أو ، حمصنغري أو ،زنا حمصن

 حد اهللا يلعدم جواز تعطى ل مبا دل علكشيقد :  قال، اجلواهرإشكالعلم عدم الوجه يف يمنه و

  . يدمحبق آل أقر ما لوك ،نيالف البكفي يهه حبق له علإقرارالفرض و تعاىل

  خ يما عن الشك، عن نفسهى نهي ىت ضرب ح،كم بذلكعند احلان أقر إمث إنه 

                                                

. ١ ح١٨ الباب ٣٣١ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٤ حات احلدود من مقدم١٥ الباب ٢١٨ ص٣ج: كاملستدر، و٢ ح١٧ الباب ٣٢٩ ص١٨ج: انظر الوسائل )٢(



٨٦

ة ائ عن ميدزين ال أه بعضهم بيد وق،همغريواحملقق والعالمة و ي واحلليةوالنها يوالقاضي والرض

  .نينقص عن مثانيوال 

عليه ( ني املؤمنريأمن إ :قال، )عليه السالم(عن الباقر ، سيحة حممد بن قيصح هفي األصلو

  . )١(عن نفسهى نهي رب حىتيض أن ،سميمل نفسه حبد وى عل أقر رجلى أمر عل )السالم

 كض واملسالياظهر من الريما ك،  واردةغريت إشكاالب  مجلة من الفقهاءيهعل لكقد أشو

 غري أشبهما  أو ون حده القتل مثالًكي أن  فاحتمال،ح معمول بهي صحنص خاص ألنه ،اجلواهر فراجعو

 ألنه ، واردغرية ائثر من مكال أ ونيحد أقل من مثان ال ألنه ،ةائملا ونيه بالثمانيدحتد أن ماك، ضار

عل الشارع حد جي أن أي مانعو،  السابقةدلة من األ أخص مطلقاًالنص أن ردهي ،وجودمها إىل ضافةباإل

، ه لو أبانهوغ قدر استحقاق قبل بليهان كأيضاً وإن ه فيكي أنه الظاهرو، ىنهي أن  إىلمثل هذا املعترف

  . نهيان أصل عصياملا تقدم من عدم لزوم ب، ن مثالًيعشرى على ان شارباً وكما لو ك

يف رجل ى قضنه إ: )عليه السالم( ني املؤمنريعن أم،  ما رواه الدعائم،ح السابقي الصحيدؤيو

، كحسب:  قالنيلغ مثان فلما ب،ف ضاربهكستي رب حىتيض أن فأمر، هسميمل نفسه حبد وى اعترف عل

  . )٢(خلوه: )عليه السالم(فقال 

  نفسه ى عل أقر  يف رجل)عليه السالم( ني املؤمنريأمى قض: ويف املقنع قال

                                                

. ١ ح من مقدمات احلدود١١ الباب ٣١٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح٩ الباب ٢١٧ ص٣ج: كاملستدر )٢(



٨٧

 ةبين يهت عليما ابتغ مائة كملت جلدكلو أ: فجلد مث قال، نيلد مثانجي أن ،حد هو أي نييبمل  وحبد

  . أيضاً يةرواها النهاو، )١(ك نفسغري

مل ، ه الرجمفيالزنا احملصن الذي و، ها القطعفي اجللد احملتمل للسرقة اليت غريحد  ي علو قالنعم ل

 فإن ،عزريبس وحي أن األوىلو، القرعةاحتمل و، نييب  احتمل احلبس حىتنييبلو مل و، نيالف البك بل دحي

  .لكل أمر مشكا لأل،  فالقرعةنييبمل 

وجوب معرفة ى  عليلال دل إذ ،لواط أو يإكراهلزنا ه  أنعلميمل  وإن قتل، قتل ي عل:ولو قال

 غري إىل ، خمتاراًان بالغاً عاقالًكما لو ك، قرار لإلان قابالًك إذا يهاحلد عل يرجيمنا إو، م وجه احلدكاحلا

  .ما هو واضحك،  من الشرائطكذل

  . ف عنهى كفكفقال ، لو ضرب سوط واحدو

 إىل فوض أنه يقتضي يللدل ا إذ إطالق، واردغريم ك احلاهو حمدود بنظرر وينئذ تعزيوالقول بأنه ح

 إالّ إذا ،مايهطلق علياحلد  أن بعد، ر عن النص ال وجه لهياحتمال انصراف احلد يف قبال التعزو، نظره

  .كت يف النص تلليسنة خمصصة وي قركان هناك

ستحق أقل يذا مما كنه ياعصقرار أن باإل أو ةبينمث ظهر بالى فكاست حد وضرب حىت ي عللو قالو

 غريحد  أو إىل ،ثركضرب أ إىل تاجحينه ياعص أن ظهر أما إذا ،إشكالبقدره فال  أو من الضرب

 ضافةعادة باإللزوم اإلى  عليلال دلو، يةفاك يف اليلمن ظهور الدل ،ناحتماال، كذل يفكيالضرب فهل 

 إىل املسألة حباجةو، ه الصورة هلذيل الدلإطالق يف كمن الشو، )٢(قاعدة درء احلدود بالشبهاتإىل 

  . التأمل

  

                                                

. ٢ ح٩ الباب ٢١٧ ص٣ج: كاملستدر )١(

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٨٨

  

  ))إذا وجدا حتت حلاف واحد((

، ءي عن قصد سكون ذلكي أن بدون املرأة يف حلاف واحدوجد الرجل ويقد  ):١١مسألة (

 كوذل، أشبهما  أو مطر أو خلوف أو اجتماعهما لشدة الربدب كتفق ذليما ك، ءيال ش أنه الظاهرو

 ني يف الرجلكذلكو، ئاًيان القصد سكما في دلةاملنصرف من األ ألن ،حلد له اأدلةبعد عدم مشول  صللأل

  . نياملرأتو

،  حلافه لقصد سيءامرأةفدخلت ، ان رجل نائماًك إذا ماك،  سيءأحدمهاقصد وجدان ويوقد 

  .من ال قصد لهى حد عل وهنا ال

ون مع كيوهذا قد ، مقدمات الزنا أو ،قع منهماي أن ونالزنا بدك، ئاًيمها سون قصدكيقد و

خر ابتداًء وقبل مها حلاف اآل أحدلدخ إذا ماك،  أصالًكون بدون ذلكيقد و، أشبه وما يلاملعانقة والتقب

فال ، حنوهاان مع املعانقة وكأما إذا ، مثلهعن ى الفتوعد انصراف النص ويبوال ، ء فرقايش أي عمل

 ،الزواج أم الن ايدري، ني حمرمغري  أونيونا حمرمكي أن بني فرق غريمن ، ما احلديهعل أن  يفإشكال

  . أم النيحمصن

 كذل و، سوطاًنيالتسع التسعة وبنيو، ل منهماكة سوط لائ املبنيه في ري خمدلةاحلد حسب األو

، بنيبعد صحة نصوص اجلان ه لهن ال وجكن ليمراأل أحد بنياختلفوا  وإن وهم،  النصوصبنيللجمع 

  . ل واحد منهماكوجود العامل بو

وجدا يف ي أن  اجللدحد:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ح احلليبيصح، ت املائةيامن رواف

أخذتا يف حلاف  إذا املرأتان جتلدانو، وجدا يف حلاف واحد احلد إذا نلداجيالرجالن و، حلاف واحد

  . )١(واحد احلد

  يف الزنا حد اجللد : قوليمسعته :  قال،)عليه السالم(عنه ، ح ابن سنانيصحو

                                                

. ١ ح١٠ الباب ٣٦٣ ص١٨ج: الوسائل )١(



٨٩

  . )١(املرأتان يف حلاف واحدو، والرجالن يف حلاف واحد، وجدا يف حلاف واحدين أ

املرأة وجد الرجل وإذا  :قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عن عبد الرمحان احلذاءو

  . )٢(يف حلاف واحد جلدا مائة جلدة

عليه ( علي انك: قولي )عليه السالم(هللا عبد ا أبا مسعت:  قال،عن عبد الرمحان بن احلجاجو

 يف حلاف واحد ضرما نيذا أخذ املرأتإف،  يف حلاف واحد ضرما احلدنيوجد الرجلإذا ) السالم

  .)٣(احلد

لة أاملسى  عليالً دليةرنا هذه الرواكذ، مكها وحدة احلغريت السابقة ويارت يف الرواكث ذيوح

   .أيضاً

لدان جي:  قال، وجدت مع رجل يف ثوبامرأةسئل عن :  قال،)لسالمعليه ا(عنه ، ريبص أيب عنو

  . )٤(مائة جلدة

ة بينقوم الي ب الرجم حىتجيال و: زاد إالّ أنه ، مثله)عليه السالم(عنه ، رييب بصأل أخرى يةيف رواو

  . )٥(امعهاجيى بأن قد رأ ربعةاأل

،  واحداملرأة يف حلافوجد الرجل وإذا  :)عليه السالم(ال ق، عبد اهللا أيب عن عبد الرمجان بنو

  . )٦(ل واحد منهما مائة جلدةكجلد ، كذلى سوى طلع منهما عليمل و، ةبين كما بذليهقامت عل

                                                

. ٤ ح١٠ الباب ٣٦٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٥ ح١٠ الباب ٣٦٤ ص١٨ج: لالوسائ )٢(

. ٦ ح١٠ الباب ٤٥٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٧ ح١٠ الباب ٤٥٦ ص١٨ج: الوسائل )٤(

. ٨ ح١٠ الباب ٤٥٦ ص١٨ج: الوسائل )٥(

. ٩ ح١٠ الباب ٣٦٥ ص١٨ج: الوسائل )٦(



٩٠

وجدان يف حلاف جلدا مائة ياملرأة يف الرجل و :)عليه السالم(عنه  ،ناينكالصباح ال أيب عنو

  . )١(مائة

  .)٢(ة جلدة مائة جلدةائمها مأجلد:  قال)عليه السالم(نه  إالّ أ، مثلهيلفضال حممد بن يةويف روا

  . تياها من الرواغريإىل 

املرأة  يف الرجل و،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  الشحاميدما رواه ز، ةائت دون امليامن رواو

  . )٣( سوطغرية ائة مائلدان مجي:  قال،وجدان يف اللحافي

  . )٤( مثله)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،مساعة بن مهرانو ، الشحاميدعن ز ،أخرى يةيف رواو

 ، تنامان يف ثوب واحدن املرأتا:)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: قال،  بن عماريةعن معاوو

:  قال،نامان يف ثوب واحديالرجالن : قلت، ال: )عليه السالم( قال ،فقلت حداً، تضربان: فقال

ربانيض ،قال ،احلد: قلت: ال)٥( .  

 غريلدان جي:  قال،وجدان يف حلاف واحدي نييف رجل، )عليه السالم( عنه ،عن ابن سنانو

  . )٦(سوط

 مع امرأة وجد )عليه السالم (ياًعلن إ :)عليه السالم( عبد اهللا أبو :قال، عن أبان بن عثمانو

  . )٧( سوطغرية سوط ائل واحد منهما مكفجلد ، رجل يف حلاف واحد

                                                

. ١٠ ح١٠ الباب ٣٦٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١١ ح١٠ الباب ٣٦٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٣ ح١٠ الباب ٣٦٤ ص١٨ ح:الوسائل )٣(

. ٢١٣ ص٤ج: االستبصار، و١٤١ ح١٤٠ ص١٠ج: التهذيب )٤(

  . ١٦ ح٣ الباب ٣٦٧ ص١٨ج: الوسائل )٥(

. ١٨ ح١٠ الباب ٣٦٧ ص١٨ج: الوسائل )٦(

. ١٩ ح١٠ الباب ٣٦٧ ص١٨ج: الوسائل )٧(



٩١

  . تياها من الرواغري إىل ،)١( مثله)عليه السالم(عنه ، زيعن حرو

  :كم ذلكراء حول حقد اختلفت اآلو

  .ثركوهم األ ،ثانية بالطائفة ال:منهم من قالف

  .وهم آخرون ،األوىل بالطائفة :ومنهم من قال

  .كئل واملستدراساختاره الوو، خي الشيةعن ا يكما حك، لقاًمطر ي بالتعز:منهم من قالو

ما عن ك، مامراه اإلي حسب ما نيتسعتسعة و إىل  بأن الواجب عشر جلدات:منهم من قالو

  .ايفكسواإل والصدوق دفيامل

  .نيتسعة وتسع إىل ني من ثالث:نهم من قالمو

ى رو : قال يف الثاين،اخلالفخ يف املبسوط ويالشك، قل من احلدما أيه عل:منهم من قالو

 )٢(ما أقل من احلديهعلن إ ،عانقها يف فراش واحديقبلها وي ةي أجنبامرأة وجد مع إذا يف الرجلنا أصحاب

  .ىانته

   .ستظهريما قد ك ،مورة دون سوط ألاءم إىل منا ذهبواإثر كاألو

 أن اشتراطإىل األمر تج حيال مل إو، ووجداما حتت حلاف واحد، حد الزنا يبعد تساو: األول

ح بأنه زنا صري عز حىت ما عن)وآلهصلى اهللا عليه ( الرسول استفسار ىلإو، لةحك يف امليلاملى كري

  . )٣(الرشاء يف البئرو، حلةك يف امليلاملك

، ح عبد الرمحان بن احلجاجيما استشعره اجلواهر من صحك، يةة حمتملة للتقائت املياروان إ :الثاين

 :فقال له، هأصحابناس من معه أو،  عباد البصرييه فدخل عل)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نت عندك: قال

   نيأخذ الرجلإذا ) عليه السالم( علي انك: فقال له، أخذا يف حلاف واحد إذا نيعن الرجل حدثىن

  

                                                

. ٢٠ ح١٠ الباب ٣٦٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

. اب احلدودتك من ٩ املسألة ١٤٩ ص٢ج: اخلالف )٢(

. ٢٩٢ ص٤١ج: اجلواهر )٣(



٩٢

، ديثر احلك ذيهفأعاد عل،  سوطغري قلت يل كنإ: فقال له عباد، يف حلاف واحد ضرما احلد

  . )١(ديث احلكند ذلتب القوم احلضور عكف،  سوطغري: فقال،  مراراًكذل أعاد حىت

ل واحد كلد جي أنه ى السابقة من احتمال احلمل علديثحاره الوسائل يف بعض األكما ذ: الثالث

  . جلدة نيمنهما مخس

  . خيما عن الشك، دباألى  علنيتسعتسعة وى محل السوط الزائد عل: بعالرا

  .أيضاًخ يما عن الشك، ياما زنأى  عل)عليه السالم(مام ان يف ما اطلع اإلكة ائاملن إ :اخلامس

   .ىفخيل ما ال كيف الو

شدة كخر أالفرق يف أمور  أن  إىلضافةباإل، سقاط النص موجب إلغرين االستبعاد فأل: األولأما 

، هغريالزنا دون ى اح علكات النترتب بعض حمرمكو، دون النوم حتت حلاف واحد زناالضرب يف ال

  . ك ذلغري إىل ،هغريالرجم يف الزنا احملصن دون كو

اللذة بالزنا أضعاف  أن  مع وضوح، عدمه سوط واحدبنيالزنا و بني بأنه هل الفرق كنقض ذليمث 

  . بالنوم حتت حلاف واحد اللذة

  .ية عباد يف التقية ظهور لروافال: أما الثاينو

 نيتيلرواظهر من نقله ايما ك، خيريالت إىل أنه لذا مال الشرائعكو، يةلها تربعكخر فا احملامل األأمو

  . حيدون ترج

  . أشبهما ر وي التعزأدلةات  إالّ إطالق،ايه عليلخر فال دلقوال األأما األ

                                                

. ٢ ح١٠ الباب ٣٦٣ ص١٨ج: الوسائل )١(



٩٣

مان بن ي سلية روابنيو، نيت تسعة وتسعيا روابنيمجع ، نيتسعة وتسع إىل نينعم من قال بالثالث

نام مع الرجل يف ي الرجل كجعلت فدا:  فقال)عليه السالم(عبد اهللا  أبا ناأصحابسأل بعض : قال، هالل

 ني سوطا ثالثنيربان ثالثيض: قال، ال: من ضرورة؟ قال: قال، ال: ذوا حمرم؟ قال: حلاف واحد؟ فقال

من : قال، ال: ذواتا حمرم؟ قلت:  يف حلاف؟فقالامرأة نامت مع امرأةقلت ف ):قال أن اىل(، سوطا

ى  عليل يف اجلواهر من عدم الدلفما، )١( سوطانيثالث،  سوطانيتضربان ثالث: قال، ال: ضرورة؟ قلت

  . حمل نظر، هذا القول أصال

  .ت السابقةيا ال تقاوم الروايةنعم هذه الروا

ان ك، ريالتعز قدر يةا أو ،ريفراد التعزأ أحد ت السابقة من بابياما يف الروا أن لو احتملمث إنه 

 تيا روابنيو ني الطائفتبنينه اجلامع وأل، ولالستبعاد املتقدم، ري التعزأدلةات طالق إل،ناًيتع مكالقول بذل

 يةه روايدؤيان رمبا ك وإن ،ل جداًك مشكالقول بذل إالّ أن ،مرسلة اخلالفو  ابن هالليةوروا، ريالتعز

 ،كتا عن ذليفعلتا  فإن ،هما حاجزبينو إالّ  تنامان يف حلاف واحدنيأتالمر ينبغيال : قال، ةجيخدأيب 

وجدتا الثالثة يف حلاف  فإن ،ل واحدة منهما حداً حداًكحلاف واحد جلدتا النهي يف  وجدمها بعدفإن 

   .)٢(وجدتا الرابعة قتلتا فإن ،حدتا

  

  ))فروع((

  :هنا فروعو

  . ريبك وحد الغريدب الصأ كذلك، ريبك وغريص وجد إذا :األول

 إالّ إذا ،ني االثنيةلوضوح عدم مدخل، نام مجاعة حتت حلاف واحد إذا كذلكم كري احلجي: الثاين

  . نياملضطرقرباء وتعارف يف األي ماك، قرابة أو انت اجلماعة من اضطرارك

                                                

. ٢١ ح١٠ الباب ٣٦٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢٥ ح١٠ الباب ٣٦٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٩٤

  . ه الشرطفيمن توفر ى ان احلد علك ،أشبهما  أو مضطراً أو  عاقلغري أحدمهاان ك إذا :الثالث

 ملء ويخزانة ماء بالقصد الس أو فةغر أو دخال احلمام وياعر إذا كذلكم كاحل أن الظاهر: الرابع

  .  أحدكن هناكي

  . انا قد دخال حلافاً واحداًكبل ، ئاًيفعال شيمل  إذا  شامل ملادلة األإطالق: اخلامس

  . طالق لإلكذلكمهما كان حك، مث تعاشرا قرابة أو ان اضطراركلو : السادس

 ،)١(من درء احلدود بالشبهات ،ه احتماالنفيف، المها مربراً لعملهماك أو أحدمهاى لو ادع: السابع

نه إ قولي أن زينيشرب اخلمر وي إنسانل ك كال مللإو، ثباتاإل إىل  احملرمات حباجةاملربر يف أن منو

ان كاألول إذا الظاهر ن أ و،كالم يف ذلكوقد تقدم بعض ال، ك ذلغري إىل ،زوجتها أ ظننه إ  أومضطر

  . احتمال عقالئي

 ية الرواكتلى  مما ال تقودلةطالق األإل،  بشرطليسنه كل ،يت العريار يف بعض الرواكذ: الثامن

  . هايديمن تق

،  زرارةيةلرواو،  للمناطكذلكم كان احلك، جلوس أو ميابل تعاشرا عن ق ن نومكيلو مل : التاسع

قد جلس منها جملس الرجل من  أنه ينالزاى شهد الشهود علإذا  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن

  : قال،  احلديهم عليامرأته أق

                                                

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(



٩٥

  . )١(نه باحلجارةيرمة ألغريمن امل نتينكمأ أن اللهم: قولي )عليه السالم( علي انكو

بل ، ال خمصص يف املقامو،  العقالءإقرارلقاعدة ، عتراف املرة الواحدة يف االيةفاكعد يبال : العاشر

. حوط مرتاناأل إالّ أن ،)٢( السابقيلح الفضيشمله صحي

  

                                                

. ١٣ ح١٠ الباب ٣٦٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح٣٢ الباب ٣٤٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٩٦

  

  ))نكرلو أقر مبا يوجب الرجم مث أ((

، بل بال خالف، إشكالبال ، ره سقط عنه الرجمكنأمث  وجب الرجميمبا  أقر لو ):١٢مسألة (

ما عن الفخر االعتراف ك، ويف اجلواهر بال خالف أجده،  عن اخلالفمجاع اإليهبل عل، ضياما يف الرك

  .يه علمجاع اإليلن حتصكميبل ، به

  : ضةفيت مستيام رواكاحلى ل عليدو

 :فقال، مث جحد بعد نفسه حبدى عل أقر  يف رجل،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ح احلليبيصحك

 أنه نفسهى عل وإن أقر ، أنفهرغم وإن هيدقطعت  سرق مث جحدمام أنه نفسه عند اإلى علإذا أقر 

نت كه الرجم أفيب جيد حبنفسه ى عل فإن أقر :قلت،  جلدةني فاجلدوه مثانيةربفى أت أو شرب مخراً

  . )١(نت ضاربه احلدكن كلو، ال:  قال،هرامج

 مث جحد يةفر أو نفسه حبدى الرجل علإذا أقر  : قال،)عليه السالم(عنه ، خر اآلهحييف صحو

نت كن كلو، ال:  قال،نت ترمجهكه الرجم أفيلغ يبنفسه حبد ى علن أقر إ تيأرأ: قلت، جلد

  . )٢(ضاربه

 ،الرجم إالّ يهنفسه حبد أقمته على عل أقر من:  قال،)عليه السالم(عنه ، ح حممد بن مسلميصحو

  . )٣(رجمينفسه مث جحد مل ى علفإنه إذا أقر 

نفسه بالزنا أربع ى عل أقر يف رجل :)ما السالميهعل( أحدمهاعن ، ناأصحابعن بعض ، يلعن مجو

  ذب كي أو وتمي أن  إىلهو حمصن رجممرات و

                                                

. ١ ح١٢ الباب ٣١٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٢ ح١٢ الباب ٣١٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.٣ ح١٢ الباب ٣١٩ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٩٧

رجم الزاين يال  :قال أن ىل إرجميمل  وك تركقال ذل  فإن، مل أفعل:قولفي، رجمي أن نفسه قبل

  . )١(رجميمل  وكرجع تر فإن ،ن شهودكيمل  إذا قر أربع مرات بالزناي حىت

نفسه بالزنا أربع ى جل علالرإذا أقر  :قالنه إ ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، يف الدعائمو

م يوأق قبل منهيه مل إقراررجع بعد فإن  :) السالمعليه(عبد اهللا  أبو قال،  رجمان حمصناًكو، مرات

  . )٢(هيلسبى لخيرب احلد ويضن كول، هإقراررجع عن  إذا ان حمصناًكن إ رجميال و،  احلديهعل

قر أربع مرات ي حىت رجم الزاينيال : قالأنه ) عليه السالم(عن العامل ى أروو: قال يوالرضو

  . )٣(رجميمل  وكر تركذا رجع وأنإف، ن شهودكيمل  إذا نابالز

   .ىالفتاو ودلة األإطالقبعد  صللأل، حللفا إىل ارهكنإتاج يف حيال  أنه الظاهرو

 )ما السالميهعل( نيرواه عن الصادق وإنه ،سقط عنه الرجميلف وحينه إ :يعن جامع البزنطو

  . )٤(يدبعدة أسان

 ،ال احللف  سقوط الرجميةرواد لعله أراو، ء منهايشى قفوا عليم مل أد  واحغرير كن ذكلو

  .ر احللف استظهاراًكمنا ذإنه أو

  خالف ى عل، كأقررت أربعة رمجتن إ :عز ملا)وآلهصلى اهللا عليه (ال داللة لقوله مث إنه 

                                                

. ٥ ح١٢ الباب ٣٢٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح١٤ الباب ٢٢٤ ص٣ج: كاملستدر )٢(

. ٢ ح١٤ الباب٢٢٤ ص٣ج: املستدرك )٣(

. ٢٩٢ ص٤١ج: ما يف اجلواهرك )٤(



٩٨

  .احتمال عدم السقوط ال وجه لهف، ت املتقدمةياالروا

  

  ))فروع((

   :هنا فروعو

ال  إذ ،اركناإل إىل قبله فال حاجة أما ،قراررات من اإلر بعد أربع مكأن إذا سقط الرجميمنا إ: األول

  . بأربع مرات إالّ ثبت الرجمي

 أربع مرات إقرارصل حي مل ألنه ،ثبتيمل  مث اعترف ثالث مرات، ركمث إن مرة أنه إذا أقر علميمنه و

  . الرابعة أقر ر بعد ثالث مرات مثكأن إذا كذلكو، حةيصح

 أربع قرار الثبوت باإلأدلةطالق ثبت إل، اركنأربع مرات بعد اإل  أنه إذا أقرالقاعدةى نعم مقتض

  . مرات

ان ك، ركمث إن نين عادليعند شاهد أقر ذاإف، مام عند اإلقرارت املتقدمة اإليايف بعض الروا: الثاين

ر كأن أو ،ارهكنإشهد آخران به وإقرارب أو ،ارهكنإو هإقراربمام ذا شهدا عند اإلإف،  للمناطكذلكمه كح

  . يف سقوط احلد عنهى فكمام عند اإل

هو و، مائة جلدة أي ،وضرب احلد رجمير مل كنأ أنه إذا ملتقدمةت اياظاهر مجلة من الروا: الثالث

 يف عنواما كاملستدرالوسائل و إالّ ،تبك من الما لديفيمل أر من تعرض له  وإن ،القاعدةى مقتض

  . الباب

انصراف  و،رجم بعض الشيء أم ال أن ر بعدكني أن نيبال فرق يف سقوط الرجم عنه : الرابع

   .يودبما قبل الرجم  إىل دلةاأل

  . كقاعدة االشتراو،  واملناطدلةطالق األإل، احملصنة احملصن وبنيم كال فرق يف احل: ساخلام



٩٩

  . دلةطالق األرجم إليمل ،  حمصنغريان زنا كمنا إ :قالر وكنأمث  حصانباإل أقر لو: ادسالس

 بالزنا قرارفي اإلكيبل ، حصان أربع مرات باإلقراراإل إىل تاج يف الرجمحيال  أنه الظاهر: السابع

قوله ى ت عليالداللة بعض الرواو،  العقالءإقرار يةفاكيف  صلأل ل،ان حمصناًكنه إ قوليمث ، أربع مرات

  . حمصن أنه واحدةمرة 

، ال ر أوكأن أن بنيو، هغري أو زنا احملصنقر بالي أن بنيؤدب ي الطفل الذي إقرارال فرق يف : الثامن

  . ثركدب يف احملصن أون األكي أن تملحينعم ، الطفلى ال رجم عل إذ ،دب األيهعل أن يف

 ،احلد إىل اركنسقط الرجم باإليفهل ، ان زنا حمصناًكما إزن ويمل ما إ م بأنهكعلم احلا إذا :التاسع

م بأصل كعلم احلا أنه إذا عديبال ، احلدل من الرجم وك سقطي أو ،اط الرجمسقإار يف كند اإلفييال أو 

زن يم بأنه مل كعلم احلا إذا كذلكو، احلد إىل سقط الرجم، حصانباإله إقرارحصان بعد ر اإلكأنو، الزنا

  . ف الشارعفيخت يقتضي دلة األ إذ إطالق،حصاناًإ زىن أو ،صالأ

ن رمبا كل، ار أم الكنذبه يف اإلكم كاحلاعلم ي أن بني احلد إىل ال فرق يف سقوط الرجم: العاشر

عن  )١(ت سقوط الرجمياانصراف رواى بدعو، ارهكنإعدم فائدة ى عل علم إذا مكل صحة حد احلايد

  . اهللا العاملو، مثله

  

                                                

.  من مقدمات احلدود١٢ الباب ٣٢٠ ص١٨ج: ائلانظر الوس )١(



١٠٠

  

  ))لو اقر مبا يوجب احلد مث أنكر((

 يه علىل أجرب، ارهكنإنفع ير مل كنأمث  الرجم غريوجب حداً ي بشيء  أقر إنسانلو ):١٣مسألة (

  .المكه فيف، سرقة أو ان قتالًك إالّ إذا ،احلد

ن معها كمي: قال يف اجلواهر، مةيار يف سائر احلدود فهو املشهور شهرة عظكنعدم نفع اإل أما 

  . يةالغنمن اخلالف و إالّ هفيال خالف : ضيايف الرو، يهعل مجاعاإلى دعو

 الظاهرة يف قرارلقاعدة اإلو، املسألة السابقةت يف يا الرواطالقإل ،قوىاملشهور هو األو: أقول

، نافذ أنه أنفسهم جائزى ء عل العقالإقرار :)وآلهصلى اهللا عليه (ظاهر قوله  فإن ،قرارخذ باإلاأل

 الّإو، هفيه ما فيو، مجاعاإلى دعو إالّ ية للخالف والغنيلوال دل،  آثاره اليت منها احلدتيبنفوذه ترو

  . ال مناط بعد النصوص السابقةو، ماملناط يف القتل والرج

  

  ))لو أقر بالقتل مث أنكر((

قبل يض قاال ياة والريلن الوسكل، ارهكنإقبل يال  أنه ره فاملشهوركنأمث به  فإن أقر أما القتلو

  .ح السقوطييف اجلواهر ترجو،  مع نوع ترددأيضاً السقوط ظاهر القواعدو، ارهكنإ

  . ات السابقةطالقاملشهور فقد استدلوا باإلأما 

عن بعض  ،مجاع اإلأصحابهو من و ،يلح مجيقوط فقد استدل له بصحأما من قال بالسو

 يهن علكيمل  إذا ،نفسه بالقتل قتلى الرجل علإذا أقر  :قال أنه )ما السالميهعل( أحدمهاعن ، هأصحاب

  .)١(قتلي ومل كعل ترمل أف: قالرجع و فإن ،شهود

 اًإطالق أو ،همءفت أمساما عرك، ن نصاًياعل ا مجلة من األقد عمحة وي صحيةالرواحيث إن و

  .قرب السقوطفاأل، ل حدك بسقوط ما قاالأث تقدم يح، يةالغناخلالف وك

  ما ك كاملستدرواختار السقوط الوسائل و

                                                

. ٤ ح١٢ الباب ٣٢٠ ص١٨چ : الوسائل )١(



١٠١

ال ،  عمداًإنساناملراد من النص االعتراف بقتل  أن ن الظاهركل، ظهر من عنواما للبابي

  . فتأمل، أشبهما الزنا واللواط وى  علإكراهوجب القتل من ي االعتراف مبا

  

  ))لو أقر بالسرقة مث أنكر((

 ظهر من مجلة منهم السقوطيان ك وإن ،اركنمة عدم فائدة اإليشهرة عظفاملشهور ، أما السرقةو

  .مكالتردد يف احلأو 

عبد اهللا  أيب عن، لدعائم ايةروا إىل ضافةباإل، اتطالقالمهم من اإلكاملشهور فقد عرفت وجه أما 

  . )١(ارهكنإ إىل تفتيلمل بالسرقة مث جحد قطع و أقر من: ال ق،)عليه السالم(

، ناأصحابعن بعض ،  بن دراجيلمج إىل بسنده ،ينيلكالتردد فهو ملا رواه ال وأما وجه السقوطو

رجع ضمن  فإن ،نيرترقة مقر بالسي قطع السارق حىتيال :  قالديث يف ح)ما السالميهعل( أحدمهاعن 

  .أيضاًخ يرواه الشو، )٢(ن شهودكيمل  إذا قطعيالسرقة ومل 

  .)٣(درء احلدود بالشبهاتط وياقاعدة االحت إىل ضافةباإل

  . اهللا سبحانه العاملو،  يف مسألة السرقةكالم يف ذلكلاى تياسو

  

                                                

. ٢ ح١٠ الباب ٢١٧ ص٣ج: كاملستدر )١(

. ٨ ح١٢٢ ص١٠ج: التهذيب، و٢ ح٢١٩ ص٧ج: ايفكال )٢(

. ٤ ح٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(



١٠٢

  

  ))لو أقر حبد مث تاب((

  .جلداً أو انكرمجاً ، قامتهإاً يف ريخممام ان اإلك، حبد مث تاب أقر لو ):١٤مسألة ( 

بل يف ، األولبال خالف أجده يف (: ور من الشرائع ما لفظهكعند العنوان املذ قال يف اجلواهر

  .خلإ )أيضاً يف الثاين كذلكلعله بل ، يه علمجاعالسرائر اإل يكحم

  .فخصه بالرجم يمن احلل إالّ الفبال خ :)هغري أو انكرمجاً  (ض عند قول مصنفهياقال يف الرو

  . تيامجلة من الروا إىل ضافةباإل، مكتان يف احلفياى ك املدعمجاعاإل فالشهرة احملققة و،انك يفكو

، مام عن احلدود اليت هللا دون اإليعفيال :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيح ضريففي صح

  . )١(مامعفي عنه دون اإليان من حق الناس يف حد فال بأس بأن كما ما أف

 ريأم إىل جاء رجل:  قال)م السالميهعل( نيعن بعض الصادق، هأصحابعن بعض ، يقعن الربو

قد : قال، نعم سورة البقرة:  قال،ئاً من القرآني أتقرء ش:فقال له،  فأقر بالسرقة)عليه السالم( نياملؤمن

ما و: )عليه السالم(  فقال،ود اهللاأتعطل حداً من حد: شعثفقال األ: قال،  لسورة البقرةكيدوهبت 

ن إ ،ماماإل إىل كفذا نفسهى الرجل عل إذا أقر ما، أعفويمام أن  لإلليسف ةبينقامت ال إذا ، ما هذاكيريد

  .)٢(شاء قطع وإن ىفع شاء

  . )عليه السالم(عن الصادق ، يدرواها الصدوق عن طلحة بن زو، خيرواها الشو

  :  قال له)عليه السالم( ياًعل نإ ،)عليه السالم( عن الصادق ، طلحةيةيف رواو

                                                

. ١ ح من مقدمات احلدود١٨ الباب ٣٣١ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٣ ح١٨ الباب ٣٣١ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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بت شاباًكين أراإ ئاً من القرآني شأ فهل تقرك ال بأس،عليه (قال ، نعم سورة البقرة:  قال

  . ديثاحل )١( لسورة البقرةكيدقد وهبت : )السالم

أما الرجل الذي و:  قالديثيف ح، )عليه السالم(الث احلسن الث أيب عن، حتف العقولى روو

 أن الذي من اهللامام ان لإلكذا إو،  من نفسهقرارمنا تطوع باإلإو، ةبين اليهقم عليمل  فإنه اللواطاعترف ب

أَمِسك ِبغيِر  أو ﴿هذَا عطَاؤنا فَامنن: مسعت قول اهللا أما ،ن عن اهللامي أن ان لهك، عاقب عن اهللاي

  . )٣()٢(ِحساٍب﴾

ثم كبن أ ىيحي لكأجاب مبثل ذل )عليه السالم(ي اهلاد ماماإل أن :بو منه ابن شهر آشاًيبقرى روو

  .)٤(لكيف حضور املتو

 عن معترف )عليه السالم( ني املؤمنريأممام عفو اإلى ح الدال علييف باب اللواط الصح يتأيسو

  . )٥(باللواط

عن احلدود اليت هللا دون ى فعيال : قالأنه ) عليه السالم( جعفر اجلواد أيب عن، عن الدعائمو

  .  اخلرب)٦(ماماإل

جل عن احلدود اليت هللا عز وى فعيال : قالأنه ) عليه السالم(عن العامل ى أرو: قالى الرضوو

ان من احلدود هللا عز وجل كوما  :قال أن ىل إشاء عاقب وإن ى،فشاء عن إ ريخم فإنه ،دون االمام

فقد مام ما عفا اإل و،شاء عاقبه وإن ىفشاء عن إ هفي ريخممام فاإل، شرب اخلمرو واللواط للناس مثل الزنا

  . )٧(وىلأ الناس فالقصاص بنيان كما و، اهللا عنهى فع

                                                

. ١٣٣ ح١٢٩ ص١٠ج: التهذيب )١(

.٣٩ اآلية: سورة ص )٢(

. ٤ ح٣٣١ ص١٨ج: الوسائل) ٣(

. ٥ ح١٦ الباب ٢١٩ ص٣ج: كاملستدر )٤(

. ١ ح من حد اللواط٥ الباب ٤٢٣ ص١٨ج: الوسائل )٥(

. ١ ح١٦ الباب ٢١٩ ص٣ج: كاملستدر )٦(

.٣ ح١٦ الباب ٢١٩ ص٣ج: كاملستدر )٧(



١٠٤

  .)١(خالقه العبد وبنيعن الذنوب اليت مام نع مسألة عفو اإلر الصدوق يف املقكذو

  

  ))فروع((

  : عوهنا فرو

،  ارم أم التاب أن بنيمام  تقتضي عدم الفرق يف جواز عفو اإلات النصوصن إطالقإ :األول

، خبار األيدياف يف تقك يهلعل اتفاقهم علو: قال يف اجلواهر، ر التوبةكاء ذن يف عبارة مجلة من الفقهكل

  . )تطوع(:  التحفيةشعر به قوله يف روايما  إىل مضافاً

صلح يال  )تطوع(و، كعنوا الوسائل واملستدريولذا مل ،  عن التوبةيةعبارات بعضهم خال: أقول

،  عن هذا اللفظية خال املناقبيةرواو، )ناهذا عطاؤ(بـ : ية يف نفس الروايلخصوصاً بعد التعل، اًيدمق

   .يف العفو أوىلمام  حق اإلإطالقفالقول ب

 أدلةات طالقإل، إمام األصل حاله حال  بل نائبه،إمام األصلى م علكر احلالظاهر عدم قص: الثاين

ما في إالّ مثله ألنه ك النائب ذليلكان لوك، كنائبة ذلان لكذا إو ،مييف اجلواهر التعمى ولذا قو، بةياالن

  . خرج

حقوق و العفو عن حقوق اهللامام ون لإلكي أن ،هغريم وكتاب احلكاستظهرنا يف قد : الثالث

 )وآلهصلى اهللا عليه (ة رسول اهللا ريلس كذلو، قرارباإل أو ،ةبينبال أو ،لمه بعان احلق ثابتاًك سواء ،الناس

 ني وعن الذ،نيوحن أحد ن يفيعن الفار) صلى اهللا عليه وآله(ول اهللا فقد عفا رس، )عليه السالم( عليو

وردوا ، نوننه إ ن قالواالذيو، يةيب يف احلديهن ردوا علالذيعن و، وعن حاطب،  به سوءاً يف العقبةأرادوا

 ريت والتفاسياور يف الرواكومذ ريثك  مما هوك ذلغري إىل ،فري يف قصة املغايهتأموا عل يعن الالئو، املتعة

  ى صل( أنه ماك، خيتوارالو

                                                

.٤ ح١٦ الباب ٢١٩ ص٣ج: كاملستدر )١(
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ى فله عت لو مسعها قبل ق)وآلهصلى اهللا عليه (نه إ :طة أخت نضرقال يف قصة وسا ) وآلهيهاهللا عل

  .عنه

، وأهدروا أمواهلم يف قصص مشهورة، نين حاربوه وقتلوا املسلمالذي عن )عليه السالم( علي ىفعو

  .يهه وردوا علذبوكن الذيعن و

هذا فالنواب العامون ى علو،  أسوة)م السالميهعل(وم كخالف  م كاحتمال اختصاص ذلو

 إىل وصل إذا مكاحل أن من يتأيما سو، بةيا النأدلةطالق إل، كذلكم مهك ح)م السالميهعل(عنهم 

  .فوالعمام  لإلليس حقوق الناس ان منك أنه إذا  أو،ةبينثبت بال أنه إذا  أو،ماماإل

  .هم واملهملزوم مالحظة األ: والًأ يه علرديو

 إىل والنظر نيمرال األك باجلواز ل،دلة األكتلو رناهاكدلة اليت ذ األبنيالبد من اجلمع نه إ :ياًثانو

ا لو أمر الرسول ولذ، بعد احتمال القول لوجوه، داللة من القول أقوىالفعل  ألن كذلو، ونائبهمام اإل

دل  بهكء مث ارتي عن شى أو ،عدم وجوبهى  علكدل ذل هكتر أنه ناي بشيء مث رأ)وآلهصلى اهللا عليه (

  . عدم احلرمةى عل

عفو عمن قتل يأن ك، أيضاًو عن حقوق الناس ف له احلق يف العمام األصلاإل أن  يفكال ش: الرابع

 رضاء املهدور حقهإد من نوابه فالب أما ، من أنفسهمنيباملؤمن أوىل مأل، عطاء البدل لورثتهإاً بدون يدز

 حقهم يف بنيو ،)٢( ال تبطلنيحقوق املسلمن أ و،)١( مسلمئحق امرى تويال  بني  مجعاً،عفائهمإب

 يلدلى ماً علكه حايلون دلكفي )م السالميهعل(ئمة حق األك قاض بأن حقهم طالقان اإلك وإن ،العفو

 ىتويال وجه .  

  

                                                

. ٥ ح٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ج: كاملستدر )١(

. ١ ح من أبواب مقدمات احلدود ذيل٦ الباب ٣١٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(



١٠٦

  

  ))داالستفسار يف موارد اإلقرار باحل((

 بل ، عندناإشكالال بال خالف و،  حتد قبل االستفسارال ،ال بعللو محلت املرأة و ):١٥مسألة (

 ،شبهة ين الوطوكاحتمال و،  الحتمال الصحة باجتذاب الرحمكذلو، لمامكمن ظهر يما كاً إمجاع

  . ك ذلأشبهما  أو اًإكراه أو ،حنوهيف حال نومها وأو 

  .ة حدتبينقامت ال أو  املعتربةالشرائطى عل بالزنا أقرت أربعاًن إ نعم

بل  صلنا السؤال لألي علليسن يف اجلواهر كل، املبسوط لزومه يك ظاهر حم،ب االستفسارجيهل و

 أصالةو، الصحةى  محل فعل املسلم علأصالةو، ة من السؤالء الرباأصالةصول نه أراد باألأكو، صولاأل

  .عدم الزنا

 إالّ ركردع ما ظاهره املنو، احلدود إجراءو، ركوب النهي عن املنملبسوط لوجره اك ما ذظهراألو

 خالف كذلو، له عتذر بوجود مربريمث  فعلهي أن ركل فاعل املنك ك مللالّإ و،راًكونه منكثبت عدم إذا 

  .أشبهما  حلدود اهللا وحافظاًر وكمانعاً للمن رادعاً ونسانون اإلك يلدل

قتل ي أو ،هغريسرق مال ي أو ، ذات زوجامرأةفعل بي أو ،مرشرب اخلي إنسانان كلو  أنه ىترأال 

الحتمال  أو ،ه اخلمرؤا ملرض دويهالحتمال وجوب شرب اخلمر عل، شأنه وكتري ،أشبهما  أو ،مسلماً

 أن الحتماهلما جواز أو ،ت بذات بعلليسالحتمال اشتباههما بأا  أو ،ت خبمرليسا أ زعمهاشتباهه و

 ألن  أو،ونه مضطراًكحالل له السرقة ل أنه الحتمال أو ،تمل يف حقه اجلهلحيمن  يف تمتع بذات البعلي

  .ك ذلغري إىل ،اتلالق أيب  قتله قاتليدريمن 

ب يف مثل جي، اركناإل أو جازةظهر من اإليعمل مبا يو، ظهر احلقي لكل ذلك السؤال يف بجيذ إو

 أو ،ع ظاهراًيهو مستط وجحيال  أو ،ار شهر رمضانفطر يف ي أو ،ع الوقفييبناه يرأ إذا ذا ماكو، املقام

  فطرون يانوا كن الذي عن )عليه السالم( ني املؤمنريأممام لذا سئل اإلو، ك ذلغري إىل ذهب للجهاديال 



١٠٧

ان كو، مر باملعروفأيو رك عن املنىنهيسواق لرتاد األي) عليه السالم(ان كو، يف شهر رمضان

  .سواقعلون احملتسب يف األجيون املسلم

 إذا ،هغريجاز يف  وإن ،سالمن اإليد وز يفجيفعل ما ال يناه يرأن إ علم وجوب االستفساريمنه و

نايف يفعل ما ياه نيرأ إذا ذاكو، ع اخلمرييب أو ، تزوج مبحارمهناهيرأ إذا ماك ،مسلم أم ال أنه كش

قال  أو ،طف للنساءيمل  أو ،شرب الفقاعيناه يرأ إذا ماك، خمالف أو مؤالف أنه علميمل و، املذهب احلق

  . ك ذلغري إىل ،تياملى ات فقط علريبكأربع ت

 يكقال يف حم، هإقرارنفس  يفكي أو ،قة الفعلينسأل عن حق أن بجيفهل ، بالزنامث إنه أن أقر 

تفاء ك اجلواهر بأن الظاهر االيهل علكأشو، داحلوجب يعرب بالزنا عما ال يقد  إذ ،لتزول الشبهة: القواعد

  . ستقص يف مجلة من النصوصيلذا مل و، تهيحجى لعموم ما دل عل، اللفظر بظاه

نئذ يحو، وال بعدم صحته هإقرارم بصحة كاحلا يف صورة عدم علم  منهماالك أن الظاهر: أقول

انوا ك إذا  العقالء ماإقراراملنصرف من  إذ ،احتمل يف حق املقر االشتباه وجب االستفسار إذا :قولنف

  .  احلد بدون االستفسارإجراءم كق للحاحيعلمون فال ين ال الذيسائر الناس  أما ،تياعلمون اخلصوصي

عن  احملكيذا ك و،ستفسرين كا أنه ،يف زمن اخللفاء )عليه السالم( علي يةررت يف أقضكلذا تو

 أاحلدود تدرخصوصاً و، عز اليت رواها العامة واخلاصة قصة ما يف)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا 

 عرف معىنيهل ،  استفسرأشبهما  أو سرق أو الطنه إ ذا قالإ ف،مثل الزنا سائر احلدودو، )١(لشبهاتبا

  فلعله مل ، اللواط

                                                

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(
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  .ك ذلغري إىل ،يةت سرقته اضطرارانك أو ،وقبي

 هو يعيدن عنده يف وقت كمل تا أ  أو،زوجتها أ ىن قام الشهود علكل، امرأةزنا ب أقر أنه لوو

  .منه أقوى شرعي يلدل أو فه علمخالى ن علكيمل  إذا نفذيمنا إ قراراإل ألن ،هإقراربطل  ،زنا اأنه 

حد املقر ، اتإقرارا أربعة مه أحدمن أو ررت منهماكت فإن ،صدقته وامرأةزنا ب أنه ىعل أقر لوو

  .ما هو واضحكد حيال مل إ و،أربعاً

 أن ان احلمل قابالًكان هلا زوج وكن  فإ،اً فحملت منها قهر  زىنلو أقرت املرأة بأن رجالًو

ن كين مل كلان وك أو ،ن هلا زوجكيمل  وإن ،)١(لقاعدة الفراش، سمع دعواهايون من الزوج مل كي

 ألن ،ماأل إىل شبه حالل بالنسبةو، باأل إىل بالنسبة ولد سفاحاًان الك، ون من الزوجكي أن احلمل قابالً

  .كوجبان ذلي ال كراهاإلشبهة وفال، ان عن زنا حرامك ما املنفي شرعاً

وجب الثبوت ي ال نسان اإل إذ إقرار،يهلإثبت الزنا بالنسبة يظهر هلا محل ال  وإن يهها علءادعامث إن 

  . أقرت أربع مرات وإن ،هغري إىل بالنسبة

ى ت داللة عليامجلة من الروايف و، ملا تقدم، حمصن أم ال أنه  هلستفسريقر بالزنا يالذي مث إن 

 بأصل الزنا قرارمنا الالزم اإلإو، في املرةكيحصان أربع مرات بل  باإلقرارزم اإليلال  أنه قد سبق و،كذل

  .راتأربع م

احتمل يف  فإن ،هإقرارطل يبمما  ،أشبهما  أو راناًكنت سك قرارين عند اإلإ: مث قال، بالزنا أقر لوو

  .ذبهكعلم   إالّ إذااللهم، بهات بالشأاحلدود تدر ألن ،دحي مل كحقه ذل

  . رهاكذ إىل فال حاجة، ها مما تقدمأحكامة تظهر ريثكهنا فروع و

  

                                                

. ٤ ح٨ الباب ٥٦٨ ص١٧ج: الوسائل )١(
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  ))ثبوت الزنا بشهادة أربعة رجال((

تاب والسنة ك اليهل عليدو، ف يف ثبوت الزنا بأربعة رجالال خال وإشكالال  ):١٦مسألة (

  . دة العقالء يف ثبوت اجلرائم بالشهوطريق أنه مبعىن، العقلبل و، مجاعواإل

﴿لَولَا جاؤوا علَيِه ِبأَربعِة شهداء فَِإذْ لَم يأْتوا ِبالشهداء فَأُولَِئك ِعند اللَِّه هم : قال سبحانه

   .)١(الْكَاِذبونَ﴾

 أثر تيب ترأيضاًراد به يقد و، ذب واقعاًكال ال، ثر األتيبترذب عدم كاملراد بال أن ىفخيال و

  . املوجبة للحد يةالفر أي ،ذبكال

  .يةتلة منها يف ضمن املباحث اآلمج أيتتسو، كت متواترة يف ذلياوالروا

، امرأتانو ثالثة رجال يفكيمجاع أنه  عدم اخلالف واإليهعلى بل ادع، مةياملشهور شهرة عظو

  .كثبتوا بذليفلم  ،يميلد والدفياملعن النعماين و يك للمحخالفاً

  . تيا الروا بعضيهل عليدو، املشهور قوىواأل

 سئل عن رجل حمصن فجرنه إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حيالصحكيف املوثق  ،فعن احلليب

ع نسوة فال أرب رجالن ويهشهد عل وإن ، الرجميهجب علو،  ثالثة رجال وامرأتانيهفشهد عل، امرأةب

  . )٢(رب حد الزاينيضن كلو، رجميجتوز شهادم وال 

 :)عليه السالم( فقال ،سألته عن شهادة النساء يف الرجم:  قال،)ه السالمعلي(عنه ، حهييف صحو

 أربع نسوة مل جتز يف الرجمان رجالن وكذا إان ثالثة رجال وامرأتان وكإذا)٣( .  

                                                

. ١٣ اآلية: سورة النور )١(

. ١ ح من حد الزنا٣٠اب  الب٤٠١ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٣ ح من الشهادات٢٤ الباب ٢٥٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(



١١٠

شهادة ال جتوز  و،امرأتانان ثالثة رجال وك إذا الزناجتوز شهادا يف حد : ريبص أيب يةيف رواو

  . )١(أربع نسوة ونيرجل

ان ثالثة رجال ك إذا  حد الزناجتوز يفو: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  احلارثييةيف رواو

  . )٢(ال جتوز شهادن يف الرجمو، ان رجالن وأربع نسوةك إذا وال جتوز، وامرأتان

 ان ثالثةك إذا  حد الزناجتوز شهادن يفو: )عليه السالم(عن الرضا ، يلض حممد بن فيةيف رواو

  . )٣(الرجم وأربع نسوة يف الزنا ونيوال جتوز شهادة رجل، رجال وامرأتان

  .تاب الشهاداتكتاب احلدود وكورة يف كت املتواترة املذياها من الرواغري ىلإ

ال ، طياولالحت )٤( بالشبهاتأن احلدود تدرألو اآليةخالف من خالف لظاهر  أن ظهري كبذلو

وال جمال  ،تياال الروالو م منها عرفاًما هو املتفاهك  تشمل النساء)٥( أن اآلية إىلضافةباإل، وجه له

  . ط بعد النص ال وجه لهيااالحت و،للشبهة

ما عن ك، الثبوت يف اجللد دون الرجم  الظاهر،أربع نسوة ونيثبت الزنا بشهادة رجليما هل أ

  . عدم القبولفقالوا ب، املختلفواحلليب و القاضي ونيقوعن الصد يك للمحخالفاً، املشهور

                                                

.٤ ح من الشهادات٢٤ الباب ٢٥٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٥ ح من الشهادات٢٤ الباب ٢٥٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.٧ ح من الشهادات٢٤ الباب ٢٥٩ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )٤(

. ١٣ اآلية:  النورسورة )٥(



١١١

  حمملةبنيت فهي ياسائر الروا أما ،نيح السابقيمفهوم الصحو، املشهور نص املوثقى ل عليدو

  .رناهكفة السند ال تقاوم ما ذي ضعبنيو

  . هو واضح الضعفو، كرجم بذليف قبال قول هؤالء ما نقل عن اخلالف من الو

 وال ،ثرن فال تقبلك وإن نفرداتشهادة النساء م أو ،نساءست شهادة رجل وك كأما ما عدا ذل

ما ال ك ،ت املتقدمةيامفهوم الرواو،  عدم قبول شهادن يف احلدودأدلة طالقإل، ال رمجاًتوجب حداً و

قد و، ك ذلغري إىل ،نيث نساء مع رجلثال أو  معهمامرأةك، نيقل من ثالثة رجال وامرأتتقبل شهادة األ

  . تياما عرفت من الروا إىل ضافةاإلب، مجاع اإلكل ذلكعدم القبول يف ى قام عل

يت أيسو ،املشهورى  عليةللفر وحدوا، ثبت الزناين العدد املطلوب مل ان فلو شهد ما دوك يفكو

   .كالم يف ذلكال

  



١١٢

  

  ))الشهادة بالزنا ورؤية الولوج((

، ال خالف وإشكالبال ، م رأوا الولوجأم رهكمن ذ البد يف شهادة الشهود بالزنا ):١٧مسألة (

  .يه علمجاعظاهرهم اإلبل 

نة ي عن معاريمنا هو من باب التعبإ  واالخراجدخالتهم اإلي من رؤىالفتاوت وياوما يف بعض الروا

 كال ش، رهياخت فخرج بال ايهعل يأغم وأدخلفلو ، دخالالعربة يف اإل أن فمن الواضح الإو، الدخول

  .ابه احلدجيإيف 

  : تيا مجلة من الرواكذلى دل علفيان ك يفكو

خل يدم رأوه أ أربع شهدي أن حد الرجم:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، احلليبى فقد رو

  . )١(رجخيو

رجم يال : )عليه السالم( نيمن املؤريأم  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيحممد بن قى روو

  . )٢(خراجاإل ويالجاإلى  أربعة شهود عليهد علشهي  حىتامرأةال رجل و

م أة شهد أربعي أن حد الرجم يف الزنا:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ريبص أبو ىروو

  . )٣(رجخيخل ويدرأوه 

لد جيال : )عليه السالم( نيمن املؤريقال أم:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيعن حممد بن قو

ون أول الشهود كال أو: قال، خراجاإلو الجياإلى هود علما أربعة شيهشهد علي  حىتامرأةال رجل و

  . )٤(ل بعضهم فأجلدكني أن الروعةى ربعة أخشاأل

                                                

. ١ ح من حد الزنا١٢ الباب ٣٧١ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح من حد الزنا١٢ الباب ٣٧١ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٥ ح من حد الزنا١٢ الباب ٣٧٢ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ١١ ح من حد الزنا١٢ الباب ٣٧٣ ص١٨ج: الوسائل )٤(



١١٣

  .ك ذلغري ىلإ

 أبو ما رواه، خراجاإل ويالجشاهدوا اإليمل  وإن ،ثر من اجلماعكمن عدم اعتبار أرناه ك ما ذيدؤيو

م قد رأوه أربع الشهود األشهد ي ب الرجم حىتجيال :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ريبص

  . )١(امعهاجي

ما أربعة يهعلشهد ي حىتاملرأة رجم الرجل ويال :  قال)عليه السالم(عنه ، له أخرى يةيف رواو

  . )٢(ةحلك يف امليلاملك دخالاإل ويالجاجلماع واإلى شهداء عل

   .ك ذلغري إىل ،ر مقابلهكذيمل  إذ ، هنا الدخولدخالاملراد باإل أن مع وضوح

  : تياه ذه الروايديفالالزم تق، شهدوا بالزنا إذا احلدى ما دل علأما 

عليه ( قال ، بالزنانيامرأت ونيرجلى  عن أربعة نفر شهدوا علسألته:  قال، ابن جذاعةيةرواك

  . هاغريمثلها و. )٣(رمجوني: )السالم

انت كهي اليت ا أ  أو،طقحالة الدخول ف أو ،خراج فقطاإل أو  فقطيالجذا شهدوا باإلإ فيهعلو

يف ثبوت ى فك، أشبهما  أو ،خليدثالث  إىل دياالقى لقأما أ أو ،خترج أو تدخل أو ،خترجتدخل و

  . الزنا

وأما ، حتت حلاف واحد امرأةرجل و أو نياملرأت أو نيع الرجلت اجتماياقد تقدم روامث إنه 

ال نه أ و،نيمرحد األم ألكار احليات خيا الروابني اجلمع أن قد عرفتو، نيتسعة وتسع أو ،لدان مائةجي

، قد جلس منها جملس الرجل من زوجتهمنه ما ذا وجدا و أن كد عرفت هناقو،  الزناأحكام يهتب علتري

  قد جلس منها  أنه الزاينى شهد الشهود علإذا  :)عليه السالم(جعفر  أيب للموثق عن

                                                

. ٣ ح من حد الزنا١٢ الباب ٣٧١ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٤ ح من حد الزنا١٢ الباب ٣٧١ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.٧ ح من حد الزنا١٢ الباب ٣٧٢ ص١٨ج: الوسائل )٣(



١١٤

  . لهيةالنوم ال خصوص أن ضوحلو، )١( احلديهم عليجملس الرجل من امرأته أق

ال  إذ ، حمل نظر)عمالًبل و ها سنداً وعدداًغريقاصرة عن مقاومة إا ( :هغري لفقول اجلواهر تبعاً

املرأة الرجل وى رأ فإنه إذا ،ةفيالعرى  ال بد من محله عليةوجود لفظ الزاين يف الرواو، نيتي الروابنيتدافع 

جواب اجلواهر عن و، كذلى  العرف لفظ الزنا علأطلق، ةيبيف حالة خلوة مر أو ،حتت حلاف واحد

  . المهك فراجع ، ظاهر املرادغري، فراد مجعهما حتت حلاف واحدأ من كون ذلك

 أو لو باللمسالعلم و أو ،ما هو املنصرفك نيلع ايةرؤى الفتاوت ويا يف الروايةؤبالرمث هل املراد 

 فهم من مثل هذايالعرف  إذ ،ياالنصراف بدو ألن عد الثاينيبال و ،احتماالن، مساع الصوت اخلاص

  .وهو حاصل بسائر احلواس، احلس إىل النص العلم املستند

نصراف ان االك نإو،  وحنوهاة املرآيف يةالرؤ يفكي نفس الفرج بل ية املراد رؤليس أن علميمنه و

  . نفسهيةرؤ يقتضيالبدوي 

 النص طالقإل،  الفرجيف دخالاإلى رأ إذا ايهفرج أي  يف أنه أدخلفهم الشاهدي أن شترطيال و

  .ىوالفتو

اج خربعضهم اإل ودخالبعضهم اإلى رأ أن فيكي أو ،ئاً واحداًيربعة شع األي مجيةشترط رؤيهل و

  .  بدوياألول إىل االنصرافو ،الثاين الظاهر ،وبعضهم الدخول

وز هلم التعمد جيهل ا  أم،)٢( قصة ابن شعبةيفما ك ،وا الزنا صدفةفري طرح حجابيقد مث إنه 

تاب كألة سملحمل او، هيدؤيما  )٣(يةيت يف قصة مارأي و،رك ردع مثل هذا املنيةمه ألكذلعد يبال ، بالنظر

  خصوصاً  جنيباأل إىل اح باب النظركالن

                                                

. ١٠ ح من حد الزنا١٢ الباب ٣٧٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٣٢ املسألة ١٧٧ صتاب احلدودك :اخلالف انظر )٢(

. ١٠ ح يف نوادر حد الزنا٢٢٨ ص٣ج: كاملستدر انظر )٣(



١١٥

شترط علم يال  أنه الظاهرو، اللواط والسحق وحنومها إىل م بالنسبةكعرف احليمنه و، العورة

  .ىفكم حرمته كعلم احلااجلماع وى ذا رأإف، ماع وحرمته اجليةالشاهد حبل

  

  



١١٦

  

  ))الشهادة بالزنا وذكر اخلصوصيات((

 وال كال ملو  من دون عقد:قولونيوقد ، اًان زنا حرامكقول الشهود بأنه يقد  ):١٨مسألة (

  . القبوليف إشكال ال ني الصورتنييف هات و، وال شبهةيلحتل

عارض يال  و،كراه عدم الشبهة واإلصالة أل،ظاهر القبولفال، يللتحلقالوا ال نعلم سبباً لأما إذا 

راً يف نفسه ال كون منكية مما دعل خالف للقاك أن ملا تقدم من، لم الصحة يف عمل املسأصالة بكذل

 ل زانك ك مللكذلكان كنه لو وأل، حيالوجه الصحى به على أت أنه ثبت إالّ إذا ، الصحةأصالةه فيري جي

  .ية الزانكتلى عقدت عل ينإ :قولي أن ة بن شعبةغريان ملك و،الشبهة أو العقد الدائم أو عةتامل يعيدأن 

  .والشبهة كراهالشهود العلم بعدم اإلى ادع إذا  ماغري يف اجلواهر إشكالعلم عدم صحة يمنه و

، شتباهلعدم احلد يف اال ، مبقالة املشهوريلق إذا حىت ،دواحيهم مل ألو شهدوا عن علم مث ظهر خطو

  .هأشبهما  و)١(علمونيرفع ما ال فقد 

 إىل ينيت الزانياخصوصو، انكت من الزمان وامليار سائر اخلصوصك ذالشهودى ب علجيال مث إنه 

 غريمورد واحد ى الشهود علر الحتمال عدم توارد كفاحتمال وجوب الذ، دلة األطالق إل،ك ذلغري

  .تام

  .ركه الذغريى ن علكي مل تيار اخلصوصك بعضهم بذعلو تربو

ر ك عدم وجوب الذصالةأل،  الظاهر العدم،تيار اخلصوصكجبار الشهود بذإم كل للحاوه

  . نفسهى املقر على  عدم وجوبه علأصالةك، ميهعل

، ند عضهم زىنقال ب إذا ماك ،حد ال فالإو، ايهعلب تواردهم جيت ياروا اخلصوصكذن إ نعم

  ان فيس م زنت بأيبقال بعضه أو ،قال آخرون زنا حبمامةو

                                                

. ٩ ح باب التسعة٤١٧ ص:اخلصال )١(



١١٧

  .وقال آخرون بل خبالد

 إالّ ، حد نفسهايفل شهادة كن صحة كأم فإنه وإن ،أشبهان وما كاختلفوا يف الزمان وامل إذا ذاكو

  .لزنااثبت ا يال أنه 

ث يفاً لبعضهم حخال، ه واحدغريره كت هو الذي ذيار اخلصوصكرناه من عدم اشتراط ذكما ذو

ري مبن يدال  أنه شهد رابعنة والبف زىن أنه ثالثة شهدوا :)١(املوثق إالّ  هلمليال دلو، ركاشترطوا الذ

ن كنة فلم تي معاغريشهد بالزنا من  أنه الحتمال،  ظاهر الداللةغريهو  و،رجميد وال حيال : فقال ،زىن

  . عرفهمايى ريل من ك ليسال فإو، شهادته مقبولة من هذه اجلهة

  . املشهورى  عليةم حد الفريه فعل،تياوصاختلف الشهود يف اخلصمث إن 

الرجل بالزنا ى شهدوا عل إذا الشهود:  قال،)عليه السالم( إىل علي بسنده، تيافعن اجلعفر

  .)٢(ن جلدواكما األيففاختلفوا 

إىل األمر احتاج و، ما تزوجا رفع عنهما احلدإ فقاال، ذا شهد الشهود بالزنا حسب الظاهرإو

  . ثباتاإل

: فقال، يف رجل أصابوه مع املرأةى قضنه إ ،)عليه السالم( علي عن، تياما رواه اجلعفره يدؤيو

ا بعض يهلإى أوم و،قويل نعم أن ا بعض القوميهلإى  فأوم،تتك فسامرأة فسألت ،تزوجتها امرأيت يه

ء يجت ىتأته حعزل عنه امرو، د احل)عليه السالم( ني املؤمنري عنهما أمأفدر، نعم: فقالت، قويل ال أن القوم

  . )٣(امرأتها أ ةبينال

  اً ريسياختالفاً  يةاخلصوصان وك الزمان وامليفان االختالف كلو مث إنه 

                                                

  . ٦ ح١٢ الباب ٣٧٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح٤٢ الباب ٢٢٨ ص٣ج: كاملستدر )٢(

. ١أ عنه احلد فعليه الصداق حل مجاع يدرك باب ٢٨٠ص: اجلعفريات )٣(



١١٨

لساعة قة العاشرة من ايمن الدق األوىل ثانية اليف زينيان ك :قال بعضهم إذا ماك، عد القبوليبمل 

 يف ياً وجدته زان:قال أحدهم أو ،ثانيةل اثانية اليف زيني جدته و:خروقال اآل، يوماخلامسة صباح هذا ال

 قرب :خرقال اآل و،ية الزاويفشي مي :قال أحدهم أو ،ونك حال السيف :خر قالاآلو، حال املشي

ن اعديث يح، رجخيخر اآلوجل ويحدهم أرآه  أن االختالف يفكأمثال هذه االختالفات  فإن ،يةالزاو

  . ك ذلغري إىل ، دبرهايفخر اآل و،ا قبلهيفخل يدحدهم أرآه  إذا كذلكو، شهادة واحدة

  : ه قوالنفي ف، بل طاوعته:قال آخرو، رههاك أ:لو قال بعضمث إنه 

، عة فعل املطاوغري كراهفعل اإل إذ ،انكامل اختالف الزمان ويلمن قب ألنه ،اعدم ثبوت الزن: األول

  . كاملسالت وك النيفان يدالشهو، تبهك بعض يفاختار هذا العالمة و

 ، الصبح والعصريلا من قبليس ف،عدد الفعلوجبان تياملطاوعة ال  وكراهاإل ألن ،الثبوت :الثاين

  .سيدرإو يدابين اجلنوهذا خمتار املبسوط و، كتل أو وهذه الغرفة

 إىل رجعي إالّ أن ،هغري ورهما اختاره اجلواكالقبول  قوى األنكل، يف املسألةظاهر الشرائع التردد و

ان كحيضتهما ياين رأ: خرقال اآلو، ا زىن رها حىتجيتهما يين رأإحدهم أ قال ذاإما ك، اختالف الفعل

  . ما هو واضحكما فعالن إف، ل رضاهاكمث فعل ا ب

ملا تقدم من ، مطاوعةً أو ،اًإكراه: خرقال اآلو، ا زىن: أحدمهاقال  إذا ما يفعلم القبول يمنه و

  . الشهادةيفت يار اخلصوصكعدم لزوم ذ

  ، ايهربعة علم األيالعدم ق، املرأة احلدى ثبت علي مل ،كراهقال بعض الشهود باإلمث إن 



١١٩

  .رهكيد حد من مل حي وامنا ،كراهالرجل اإلى ثبت عليما مل ك

 ماك، منا هو حسب استجابة الشاهد ال حسب الواقعإ الشهادة يفت ياان اختالف اخلصوصكلو و

من هذا الصباح : خروقال اآل، صباح واهلواء حارةلمن هذا ا ثانيةزنا ا يف الساعة ال: حدهمأقال إذا 

  . كلعدم تعدد الفعل بذل، ر يف قبول الشهادةيضمل ، اهلواء باردةو

  .ل القبولكشأ ، أسودبل البسة ثوباً: خرقال اآلو،  أمحرالبسة ثوباً يزنا ا وه: حدهمأذا قال إو

  . التعدديف إشكال فال ،نه زنا ا من خلفهاأخر بشهد اآل و،ا مواجهة زىن نهأذا شهد بعض بأما 

شهدا  إذا ثبتي فال كراهما اإل، أصل الزناأأربعة باملطاوعة ثبت  و،كراه أربعة باإليةولو شهد مثان

  .ثبوت املطاوعة لعدم حتد ما الك، هِرك املغريحد حد فيبزنا واحد 

لو شهدوا ذا كو،  ثبوت زنامها ومل حتد لعدم،ذه حد لثبوت زناه أو ذه ىنز أنه لو شهدواو

 ،ي حمرمذثبت الزنا بيا حمرم مل ذ أو ن ذات حمرميهذ أحد  أونيهاتى حدإان كلو و، ذا أو بزناها ذا

  .صل الزناأمنا إو

ان دبر ك فإن ،امرأة أو علمون هل هو دبر رجليدبر حرام ال  خل يفيدلو شهدوا بأم رأوه و

ن كل،  قطعاًك قتل لتحقق ذل،ذات حمرمرهة وكما يف املك ،لقتلوجب اي  ـامرأةانت كن ـ إ املرأة

ة ائرب ميض أن عديبال ، قتللوجب اين دبر املرأة كيمل  وإن ،حراقهما ال مثل اإلبين كشتري قتل مباي

جتمعا حتت حلاف واحد مما ا أو ،من جهة جلس منها جملس املرأة أو ،طر باملنايلو من باب التعزو، سوط

  .تقدم

 أو امرأةان من كنه إ قولواي أن الالزم أو ،فيكي يف دبر حرام فهل  أنه أدخلىق الشهود عللو اتفو

 اًيبان احملتمل قرك وإن ،مجال اإليةفاك لان تابعاًك، مايهأمن  أنه لو قالوا ال نعلمو،  احتماالن،رجل

   فقد ،القبول



١٢٠

ان كا م اًريثك و، دبرهامرأة أو املفعول به رجالًظهر ي ،ذاكز هك مراكتاتورأ زمان يف ياك تريفان ك

جل خيئال ل و،ية يف املعص تفنناًكتاتورأ ك ذلقد فعلو، امرأة أو اعل فعل برجلنفس الف عرف حىتي

  . ه الفاعلونفيزهد يرب سنه لئال ك  السنريبكان ك إذا املفعول يفخيلو، صدقائهأاملفعول عند 

  



١٢١

  

  ))شهادة البعض مع عدم حضور الباقني((

وجه ى  عل،نيود يف وقت عدم حضور الباقلو أقام الشهادة بعض الشه أنه املشهور ):١٩مسألة (

  .  يف حدريال تأخ ألنه ،ةبينمتام الإرتقب يمل  حدوا للقذف و،اتصال الشهادة عرفاًبه صل حيال 

  . وهو شاذيدابن سع عن جامع ىكحيما  إالّ ،هفيبال خالف حمقق أجده : قال يف اجلواهر

عن جعفر  ،وينك السيةرواك،  قالوا جبرب الشهرة هلا،فة يف اجلملةيت ضعياور روامستند املشهو

ن يأ: )عليه السالم( علي  فقال،رجل بالزناى  يف ثالثه شهدوا عل،)عليه السالم( يهبأعن ، )عليه السالم(

  . )١( يف احلدود نظرة ساعةليسحدوهم ف: )عليه السالم( علي فقال، يءجياآلن :  قالوا،الرابع

 رجل بالزناى ن ثالثة شهدوا علع )عليه السالم(جعفر  أبا سألت: قال ي، عباد البصريةرواو

  . )٢(ل رجل منهمك جلدة نيلدون حد القاذف مثانجي:  قال،الرابع يتأياآلن : قالواو

ول أون كأ ال: )عليه السالم( علي عن، )عليه السالم(عن الباقر ، سي حممد بن قيةيف رواو

  . )٣(جلدأل بعضهم فكني أن الروعةى خشأ ،ربعة األالشهود

ال تقبل له شهادة و جلدة نيلد مثانجيالقاذف :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، زي حريةرواو

 ال تقبل شهادم حىتثة واللد الثجيواحد  ىبأشهد له ثالثة و فإن ،ذب نفسهكي أو بعد التوبة إالّ بداًأ

  . )٤(حلةك يف امليلملاكنا يقول أربعة رأي

                                                

. ٨ ح١٢ الباب ٣٧٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٩ ح١٢ الباب ٣٧٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.١١ ح١٢  الباب٣٧٣ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٥ ح من القذف٢ الباب ٤٣٣ ص١٨ج: الوسائل )٤(



١٢٢

م املخالف كا يف هذا احليهلإن االستناد كمي ال ،فة السند يف اجلملةيما تراها ضعكت ياهذه الرواو

  . يلالدلصل ولأل

 أن ومن الواضح ،)١(يل من سبنياحملسنى ما عل: خمالفة لقوله سبحانه إا :والًأا يهرد عليذ إ

  . تبيردع ومل يان الفاعل مل ك إذا خصوصاً، حسانواع اإلنأر البشع من أفضل كالشهادة لردع املن

ر من كجل دفع املنالشهادة أل فإن ،)٢(﴿والَ تكْتمواْ الشهادةَ﴾: خمالفة لقوله سبحانه إا :ياًوثان

 ،)٣(﴾حصِل﴿وأَ: قوله سبحانهيف ح املأمور به صالاإلبل هو من ، ق الشهادة هللا سبحانهي مصادأظهر

. مناطاً أو اًإطالقت الدالة يامن اآلمها غريو

د اجلاهل حي يفكف، د اجلاهل حبرمتهحي يف الزنا ال كمع ذل و،قل حرمة من الزناأالقذف ن إ :ثالثاًو

  . شهدوا قطعاًيال مل إ و،ه احلدفين أ و،عملهم حرام أن عرفونيلباً ال الشهود غا ألن ،حبرمة القذف

ت باب ياهو ظاهر روابل و،  وعرفاًفهم منه لغةًيما كالقذف إذ  ،ام تغريعد هذا قذفاً ن إ :رابعاًو

ع  به دفيدريعادل  أنه املفروضو، نهيالزنا بعى ان قد رأك فلو الإو ،بالزنا اعتباطاً يالرم أنه القذف

  .  القذفأدلةن قذفاً مل تشمله كيذ مل إ و، قذفاًكذلى سميفهل ، ركاملن

مثل ما رواه ، د القاذفون من هذا النوعحيال  أنه ةيضفتت املسياالظاهر من الروان إ :خامساًو

  :  قال،)عليه السالم( يهبأعن ، )عليه السالم(عن جعفر ، ثياغ

                                                

. ٩١ اآلية: سورة البقرة )١(

. ٢٨٣ اآلية: سورة البقرة )٢(

.١٤٢اآلية : األعرافسورة  )٣(



١٢٣

، ية زانيا :ميتين قلت ألإ رسول اهللا يا : فقالت)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا  إىل امرأةجاءت 

  . ديثاحل )١(مةيا القيوم كستقاد منأما إا  :فقال، ال: فقالت، ا زنايهت عليهل رأ: فقال

  .لمةكء يف هذه اليا شيهن علكي انت رأت منها الزنا ملكا إذا أ ن مفهومهاإف

 إا قالت املرأةالزنا وى من شهدوا علفي،  املسألة املتقدمةيف )٢(تياعن اجلعفر  السابقةيةالرواكو

 حدهم )عليه السالم(ان كلو  إذ ،ثبت الزنايمل  وإن  الشهود)عليه السالم(مام د اإلحي ث ملي ح،زوجته

  . لنقل

عن ، )عليه السالم( يهبأعن ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، دياز أبو مثلها يف الداللة ما رواهو

، ا فقلن هي عذراءيهلإ فأمر النساء فنظرن ،زنتا أ ر زعمك بامرأةرجل ب ىتأنه إ ):عليه السالم (علي

   .ديثاحل )٣(ا خامت من اهللايهضرب من علنت ألكما : )معليه السال(علي فقال 

  . ك ذلغريإىل 

طلب املقذوف  إذا مناإو، ه مطلقاًفيالقذف ال حد  أن مع  القول حبدهمأطلق يفك: سادساًو

  .  باباًهغريوقد عقد له يف الوسائل و، كذل

 ،الزنا عيني، الفاعلةبن يا: رجل قال لرجليف ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، فعن الساباطي

انت غائبة انتظر ا ك وإن ، جلدةنيت تطلب حقها ضرب مثانء شاهدة مث جايةانت أمه حكن إ :فقال

  . ديثاحل ،)٤(اتقدم مث تطلب حقه حىت

                                                

. ٤ ح١ الباب ٤٣١ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١أ عنه احلد فعليه الصداق حل مجاع يدرك باب ٢٨٠ص: اجلعفريات )٢(

  . ١ ح من الزنا٢٥ الباب ٣٩٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ١ ح من القذف٦ الباب ٤٤٠ ص١٨ج: الوسائل )٤(



١٢٤

  . )١(قد عقد له يف الوسائل باباًو، حد فال، للمقذوف العفو أن حلد مع القول باأطلق يفك: سابعاًو

عفو عنه مث فيالرجل ى عل يفتريسألته عن الرجل :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا   أيبعن، فعن مساعة

  . )٢(لده بعد العفوجي أن  لهليس: )عليه السالم( قال ،لده بعد العفوجي أن يدري

  .كذلى  داللة علأيضاً )٣(ث السابقةيا الغية روايليف ذو

  .تيامها من الرواغريإىل 

ت من ياظهر من الرواي خالف ما، )٤( يف احلدود نظرة ساعةليس أنه  منيةما يف الروان إ :ثامناًو

 ي يف قصة رم)وآلهصلى اهللا عليه ( تثبت رسول اهللا ضة حولفيت مستياما يف رواك، التثبتاالنتظار و

ة من خرج  قص يف)عليه السالم(تثبته و،  قبلهم ا اخللفاءك حيا يف قضا)عليه السالم( علي تثبتو، يةمار

  . ك ذلغري إىل ،يلها قتفيو  ملطخنيكربة ومعه سمن اخل

خالف ى علخالف الشهادة وى ون الواقع علك جل املواضع ألكان التثبت يف تلك: يلن قإف

  . مكاحل

الزنا  ألن ،خالف جلد الشهودى الواقع عل ألن ، الشهوديةبانتظار بق تثبت هناي أن فالالزم: قلنا

   .م الشهوديا ق من مواردريثك يفواقع 

  ، ون الشاهد رابعاًكو إالّ راهة الشهادةك لزم كذلكان كلو نه إ :تاسعاًو

                                                

. ٢٠ الباب ٤٥٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٣ ح٢٠ الباب ٤٥٥ ص١٨ج: الوسائل انظر )٢(

. ٤ ح من القذف١ الباب ٤٣١ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٨ ح من الزنا١٢ الباب ٣٧٢ ص١٨ج: الوسائل )٤(



١٢٥

 مع، ك ذلغري أو شهد خبالف الشهادة السابقةي أن  أو،موت بعضهم أو ول الشهودكالحتمال ن

  . ية روايهال دلت علو ، أحد عنكنقل القول بذليمل أنه 

العلة  إذ ،ففي داللتها ضعف ،)١( الشهودون أولكأال : سيعن حممد بن ق،  املتقدمةيةما الرواأ

 كذلكاألمر ان ك إذا بل، م االحتمالياثالث الشهود لق  حىتنسانون اإلكيال  أن يها تقتضفيورة كاملذ

قاط عن درجة االعتبار سلإلو، ونفسي يرب ضرر جسمكاً للنفس أليض تعرهافي ألن ،حرمت الشهادة

  . عند الناسعند اهللا و

مل كيوجب حداً ما مل ي من زنا شخص نسانر الواقع الذي علمه اإلكان ذكلو نه إ :عاشراًو

مل  أنه مع، )٢(ة بن شعبةغري امل)عليه السالم( ني املؤمنريأممام اإلى  رميفك ،ة املشاهدةييفكربعة بالاأل

  . فقطاألمر منا علم بإو، مل تقم عنده أربعة شهودشاهد الزنا وي

 اللهم: قوليان ك) ليه السالمع (ياًعلن إ :يةيف روا ) السالمعليه(جعفر  أيب عن، زرارةى فقد رو

  . )٣(نه باحلجارةيرمة ألغريمن امل نتينكمأن إ

م يا قعدمفراداً بالزنا مع عدم املشاهدة وأرمجوا ي أن نياملفسر ونيرخؤوز للفقهاء واملجي يفكو

 إىل بالنسبة وز حىتجي القذف ال فإن ،ضرامأ ويةة وأم ابن العاص ومعاوغري وامليدخالد بن الولك، ةبينال

ء آخر ال يلوم شخبار عن الواقع املعاإلء ويالقذف ش أن ى عليالً دلكيف ذل ليسأ، املنافقافر وكال

  . فضحهر وكة رفع املنيلضفمنا له إو، وجب حد القذفي

                                                

١١ ح١٢لباب  ا٣٧٣ ص١٨ج: الوسال )١(

. ١١ ح٤٢ الباب ٢٢٨ ص٣ج: كاملستدر )٢(

. ١٤ ح١٠ الباب ٣٦٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(



١٢٦

عليه (ي  علر بهأمو، ) وآلهيهعلاهللا ى صل( الذي جعله رسول اهللا احملتسب وني شأن العليسمث أ

 أن )سالماإلم يف كاحل(تاب كه يف يلرت بعض تفاصكما ذك ،)عليه السالم( نيجعله احلسو، )السالم

 ،أشبهها زنا الزناة وما أظهرضعف اليت من امن الكراً عن ميتقر) عليهما السالم(مام اإلالنيب و إىل رفعواي

   .)١( ﴿واللّه الَ يِحب الفَساد﴾ب انتشار الفسادبس الّإو

 :)عليه السالم(جعفر  أبو قال يل:  قال،ريعن عبد الرمحان القص ،ما ما رواه الصدوق يف العللأو

 بنة حممد تقم الني حىتلدها احلد وجي حىتإليه احلمرياء  دترلقد  )عليه السالم(لو قد قام قائمنا أما

تها يلفر:  قال،لدها احلدجي مل وكجعلت فدا:  قلت،منها )الم اهللاا سيهعل( فاطمة )وآلهصلى اهللا عليه (

   .)٢(إبراهيمأم ى عل

تها ي نزلت يف فركفت اإلياآ و،انت صادقةكا أ ال، إبراهيمم أى  عليةانت مفتركا  ألكذلفإن 

ا يهانت علك يةون الفرك إىل القصة بالنسبةو، ة ساحتهاءنزلت لرباا أ ال، ة ساحتهاء لربايةمارى عل

 أن يبمن الغرو، همخيلعامة وتوار اريمن راجعها يف تفاسى على فخيما ال ك ،ذوبة واضحة االختالقكم

  . الشرعمواضع منها منافاة للعقل والعرف ومخسة  منثر كيف أ أن عرفيخمتلقها مل 

عليه ( عن الباقر ،زرارة إىل  بسنده،دفيخ املي حسب ما رواه الشكفاإل ر قصةكنذ أن ال بأسو

 فلطختها ،ا ابن عم هلايهتأي يةمارن إ :)وآلهصلى اهللا عليه (لرسول اهللا قالت عائشة ن إ : قال)السالم

، دخل فرصدته إذا ينيعلمأنت صادقة فكن إ :قال و)وآلهصلى اهللا عليه (فغضب رسول اهللا ، بالفاحشة

  ا يهفلما دخل عل

                                                

  . ٢٠٥ اآلية: سورة البقرة )١(

.  ط النجف١٠ ح٥٧٩ص: علل الشرائع )٢(



١٢٧

 فيهذا السخذ : قالو )عليه السالم( ني املؤمنريعا أم فد،)وآلهصلى اهللا عليه (أعلمت رسول اهللا 

يف  بعثتين إذا  رسول اهللايا :ف مث قالي الس)عليه السالم( علي خذأف، وجدته عندها فاضرب عنقهفإن 

عليه (فانطلق ، تثبت: )وآلهصلى اهللا عليه (فقال ، تثبتأ أو ة احملماة تقع يف الوبركالسكون كأاألمر 

 يف ناًيع يالقبطى فلما رأ، تيب البنه ببايهو مغلق فألصق عالباب و إىل ىف فانتهي ومعه الس)السالم

 يهلإفلما نظر ، احلائطى  عل)عليه السالم( علي تسور و،خر فصعدت خنلةخرج من الباب األالباب فزع و

 ني املؤمنريفصد بوجهه أم،  له ما للرجالليسذا إف، عورتهى بدأحسر ثوبه فحس وأف يومعه الس يالقبط

احلمد هللا : قالو، لل وجهه فته،ك ذل)وآلهصلى اهللا عليه (هللا فأخرب رسول امث رجع ، عنه) عليه السالم(

  . )١(به طخونايلت من سوء ما ينا أهل البفيعايالذي 

  .مرعلم هو بواقع األيان ك الإو، كظهار ذلإ يدري )وآلهصلى اهللا عليه (ان الرسول كمنا إ: أقول

، يةوردت تقا أ هو، الشهودضرب ى ت السابقة املشتملة علياستظهره يف باب الرواأالذي هذا و

، )٢(مجهور أيب ره ابنكاليت منها ما ذو، ة اليت رواها العامة واخلاصةغريقصة امل يف كعمر فعل ذلحيث إن 

رة وشبل كونافع وأبو بأسفل الدار،  يف ان نازالًكالبصرة وى  علةة بن شعبغريلف املعمر استخ أن روي

فلما أصبحوا ، امرأة ي رجلبنية غريرفع الستر فرأوا املت ويح ففتحت باب البي فهبت ر،لوهاد يف عيازو

 إىل تبكو، يهلإرفعوا ي أن تبكف،  عمركذل فبلغ ،تنح عن مصالنا: رةكب أبو فقال يصلية لغريتقدم امل

  ة غريامل

                                                

. ١٠ ح٤٢ الباب ٢٢٨ ص٣ج: كاملستدر )١(

.١١ ح٤٢ الباب ٢٢٨ ص٣ج: كاملستدر )٢(



١٢٨

 فشهد ،نةياملد إىل شخصأ ف،ك لاًريخن كا نت مت قبلهك لو ان صادقاًكن إ  مباكيقد حتدث عل

 هذا رجل ال: شهد فقاليد يا فجاء ز،ربعةة األغريامل يأود: فقال عمر، شبل بن معبدة وركنافع وأبو ب

) راهة الشهادة يف وجه عمر فخاف منهكت عرف الرابع يايف بعض الرواو(، شاء اهللا نإباحلق  إالّ شهدي

 أبو فلما جلد، ثةجلد الثالو، ربكأاهللا : فقال عمر، حاًي قبت أمراًين رأكلو، بهالزنا فال أشهد  أما :فقال

جلدته فارجم ن إ :)عليه السالم( علي فقال له، لدهجي أن فهم عمر ،ة قد زىنغريامل أن أشهد :رة قالكب

  . ةغريارجم امل عىني، كصاحب

تمال أربع كة الغري املرجمي أن فالالزم، انت هذه الشهادة رابعةكن إ) عليه السالم(لعل مراده 

  . يهحد للقذف عل دته السابقة فالراراً لشهاكانت تك وإن ،شهادات

 )عليه السالم( علي منا حدإو، يةالتقى خبار عل األك حلمل تلنة صاحلةيان فهذه قرك يفكو

  .لزموهم مبا التزموا بهأخبار السابقة أخذاً بقاعدة ما يف بعض األك، الثالثة

م لصدق يه احلد علجراءإل بفهل فضح ثالثة عدو، اًإنسان فضحوا مأ إالّ ،د الشهودحيمث ملاذا 

من  ، يف سلسلة العلل)م به الشرعكم به العقل حكلما حك(قاعدة و، زان إنسان أم فضح ريقالوه خ

  . قها املقامي مصادأظهر

 )وآلهصلى اهللا عليه ( أنه فقد تقدم، يةملاذا مل حتد املفتر )وآلهصلى اهللا عليه ( رسول اهللا أن ماأ

  .أخذ أو ىفعن إ هبنظرن أ و،عمل حسب املصلحةيان ك

عدم  أو مورده من عدم وجود الشاهد الرابعى فالالزم االقتصار عل،  مبقالة املشهوريللو قو

  .  عدم احلدصالةأل، أشبهما  أو ختلفوا يف الشهادةا إذا  ال ما،شهادته

   لعدم حد الشهودا ايدرناها مبؤكالوجوه العشرة اليت ذ أن ىفخيال و



١٢٩

م كون سبباً لشبهة احلاكت أن ال أقل منو، ن املناقشة يف بعضهاكأم وإن ،لعدم احلد يةفاكها الفي

  .)١( بالشبهاتأفتشمله قاعدة احلدود تدر

ولده من اعتبار الذي عن العالمة وك، يب بعضها غرقوهلم فروعاًى قد فرع املشهور علو

  مما الك ذلغري إىل ،قامةاجتمعوا يف اإل وإن تفرقوا يف احلضور حدوا فلو ،قامةهم قبل الشهادة لإلحضور

  . منا التعرض هلايه

نه أ وذب بعضهمكظهر  أو ،ذبكالى هم علؤظهر تواط إذا دونحيم أ يف شكالاإل ينبغينعم ال 

  .د للقذفحي

 يف )وآلهصلى اهللا عليه (عن رسول اهللا  يوما رك، م عدالة الشهود استفسركعرف احلايلو مل و

 ألنه ،دول عغري اانوك وإن د الشهودحيمل  الزاين أما إذا أقر ،)٢(لعدالة ظاهر اغريان الشاهد ك إذا باب ما

  . اهللا العاملو،  القذفأدلةخارج عن 

  

                                                

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ حمكيفية احلك من ٦ الباب ١٧٥ ص١٨ج: الوسائل انظر )٢(



١٣٠

  

  ))ثبوت احلد مع تقادم العهد((

 ،تقادم عهده أم السواء ، ة وجب احلدبين اليهقامت عل أو نا بالزقرارحصل اإل إذا ):٢٠مسألة (

وبعد مشول ، هذا هو املشهور و،دلةطالق األ إلكوذل، اليف احل أو ة سابقةبينو سابق إقراران كسواء و

  . ك ا املسالك البقاء اليت متسأصالة إىل  ال حاجةطالقاإل

  : هافيو، )عليهما السالم (أحدمهاعن ، الً مرسيلعن مج، ريعم أيب  ابنيةما رواأ

قد ظهر أقل و أو ان مخسة أشهركلو : )عليه السالم( قال ،يهقم علي مل اًيبان أمراً غرك وإن :قلت

  .)١( احلديهقم علي مل يلعنه أمر مج

ه يدؤيو، غالباً نساناإلتوب ياملدة  ي مضبعد ألن رت املدةكمنا ذإو، تاب إذا ماى لها علفالالزم مح

  .يلوقد ظهر عنه أمر مج: )عليه السالم(قوله 

ن إ اللهم: )عليه السالم(علي   عدم سقوط احلد بتقادم العهد ما تقدم من قوليدؤي أن نكميو

 )عليه السالم(الباقر مام يف قول اإل) انك (لفظحيث إن  ،)٢(نه باحلجارةيرمة ألغريمن امل نتينكمأ

  .ك بذل)عليه السالم( علي  ظاهر يف استمرار قول)عليه السالم( علي المكي لكاحلا

  

  ))فروع((

ى ما زادوا علف نياالثنى ة أربعة شهود علتقبل شهاد أنه ال خالف أجده يف بل وإشكالال مث إنه 

 عن أربعة سألته:  قال، يف اجلملة ما رواه عبد اهللا بن جذاعةيهل عليدو، هاإطالق ودلة لعموم األ،كذل

  . )٣(رمجوني: )عليه السالم( قال ، بالزنانيامرأت ونيرجلى نفر شهدوا عل

   الشهود رجاالًان كربعة ما ل األمثو، نيانوا حمصنكم أالظاهر : أقول

                                                

. ٣ ح١٦ الباب ٣٢٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١٤ ح١٠ الباب ٣٦٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٧ ح١٢ الباب ٣٧٢ ص١٨ج: الوسائل )٣(



١٣١

  .ك ذلغري إىل ،ني ثالثة رجال وامرأتيةفاكب ما تقدم من نساًء حسو

  .يف اجلملة أو نيشهد الشهود بالعي أن بنيال فرق و

  . حبمامة ند وخالداً زىن اً زىنيدنا زي رأ:قالوا إذا ماك: األولف

  . ربعة شهادة بزنا األنيال احلالكيف ه  ألن،محامة ند ويااً وخالداً زنيدنا زي رأ:قالوا إذا ماك: الثاينو

، طياالحتجعله الشرائع من باب ا وإن ،ق الشهودياستحباب تفرى قام عل يف امليلال دلمث إنه 

  . )١(أنفسهمى الناس مسلطون عل إذ ،كالشهود قبول ذلى زم عليلال و،  عدم استحبابهاألصلف

خبار يف باب  بعض األيهما دل علك، ةيب مع الرأحياناً بل لزومه ك يف استحباب ذلكنعم ال ش

  . قبوهلمبنيق ويبالتفر يرعم الشك احلبني للتالزم ،الشهود القبولى ب علجينئذ يحو، الشهادات

مل كمل ت وإن ،ملت مقومااكن إ ر مل تسقط الشهادةكنأ أو  بالزنايهاملشهود عل أقر سواءمث إنه 

ما يهل عليدو، إشكال بال خالف وال كل ذلك، قرار اإلوماتمل مقكمل تقرار إذا املقومات مل تنفع اإل

  . اتطالقاإل

بل وال ثالثة ، ربعربع والشهادات األات األقرارمقام اإل هادتانان وشإقرارقوم يال  أنه علميمنه و

 ألن ،نفعيات مل إقرارم السابق أربع كقررت عند احلاأ: مكلو قال عند احلاو، ات وثالث شهاداتإقرار

  . مكات عند احلاإقرار لزوم أربع دلةظاهر األ

  

                                                

. ٢٧٢ ص٢ج: البحار )١(



١٣٢

  

  ))إذا تاب العاصي قبل البينة((

بل ، إشكالال  بال خالف و،عند احلد سقط يهة علبينم الياقبل ق يتاب العاص إذا ):٢١مسألة (

  .يهاالتفاق على شف اللثام دعوكعن 

  : تيا مجلة من الروايهل عليدو

يف ، )عليهما السالم( أحدمهاعن ، عن رجل ،مجاع اإلأصحابالذي هو من  ،يلمثل ما رواه مج

صلح إذا  : فقال،صلح وتاب  حىتؤخذيمل  منه وكعلم ذليفلم  زىن أو اخلمرشرب  أو رجل سرق

  . )١( احلديهقم علي مل يلعرف منه أمر مجو

 إىل من قبل نفسه تائباًجاء  إذا السارق:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، حة ابن سنانيصحو

  . )٢(يهال قطع علصاحبها و إىل  عز وجل ترد سرقتهاهللا

ة بأنه زنا مث هرب بين اليهمت عليقأ يف رجل ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ريبص أبو ما رواهو

 وإن ، احلديهقام علأمام  اإليدع يف وق وإن ،ءي شيهتاب فما علن إ :)عليه السالم( قال ،ربيض أن قبل

  .)٣(يهلإانه بعث كعلم م

  . ك ذلغريإىل 

عدم  يقتضي يل الدلإطالقو،  احلديهعل يرجي ب فال ذنب حىتالتوبة تسقط الذن أن من الواضحو

  .مهاغري أو القتل أو ون حده اجللدكي أن بنيالفرق 

 همءبنا أن ماك، جرحه أو اً عمداًإنسانقتل  إذا سقط القتليال  أنه ال خالف يف وإشكالنعم ال 

  . تاب وإن ارتدإذا  سقط القتليال أنه 

 أنه ىوادعمام اإل إىل فلو رفع، من قبله إالّ عرفيما ال  ألنه ،ه بأنه تابؤقبل ادعاي أنه مث الظاهر

  ، عنهيف سقوط احلد ى فكاحتمل يف حقه  وكتاب قبل ذل

                                                

. ٣ ح١٦ الباب ٣٢٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح١٦ الباب ٣٢٧ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٤ ح١٦ الباب ٣٢٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(



١٣٣

  .  سقوط حق اهللايلاملنصرف من الدلو ،يدمحق آل ألنه ، الظاهر ال،سقط القذفيهل و

 املهر وحنو يهث عليح،  قهراًامرأة أوط إذا ماك،  احلد من التائبغريسقوط عدم  يف إشكالنعم ال 

  .كذل

 ينياحللبد وفيعن امل يكخالفاً للمح، فاملشهور عدم سقوط احلد عنه، ة مث تاببينذا قامت الإو

  . قامة وعدمها اإلبنيمام وا اإلريفخ

 املتقدمة يف مسألة من ي الربقيةرواو،  السابقةريبص أيب يةمثل روا، تيااون ببعض الرواألولاستدل 

هرب املرجوم  أنه إذا ىما دل علو، )٢( املسألةك حتف العقول املتقدمة يف تليةرواو، )١(حبد مث تابأقر 

  .)٣(هإقرارثبت ب إذا عدم الرد له وةبين اليهقامت علن إ ايهلإة رد فريعن احل

 أن ركويف اجلواهر ذ، املستندى نقف علمل نه إ ك فقد قال يف املسال،تباعهأد وفيقول املأما 

  . ةء الرباأصالةمستندهم 

 ىما دل عل أي ،فني الطائبني املسألة باجلمع كون مستندهم مجلة مما تقدم يف تلكي أن نكمي: أقول

  .)٥( احلدإجراءلزوم ى ما دل علو، )٤(العفومام لإلأن 

إجراء ه في خبالف الثاين الذي له ،مكاحل إجراء ال حق يف األوليف  أنه ةبينال وقرار اإلبنيوالفرق 

   )٦(س السابقيح ضريصحو، جراء من العفو واإلنيمكاحلأحد 

                                                

. ٣ ح١٨ الباب ٣٣١ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٤ ح١٨ الباب ٣٣١ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٣ و١ ح١٥ الباب ٣٧٨ ص١٨ج: الوسائل انظر )٣(

. ١٨ الباب ٣٣٠ ص١٨ج: الوسائل )٤(

. ٥ ح٢ الباب ٣٠٩ ص١٨ج: الوسائل )٥(

. ١ح ١٨ الباب ٣٣١ ص١٨ج: الوسائل )٦(



١٣٤

 أن ماك، ةبينبال أو قراران ثبت باإلكسواء ، العفو عن حقوق اهللامام لإل أن رناه منكظاهر يف ما ذ

   .ىفخيما ال ك يدي قابلة للتقغريهي  و،نيمرال األك العقول عامة تشمل  حتفيةالعلة يف روا

 جرم مجاعةأن أ ب،م الأمام اإل إىل صلو، تبيم مل أتاب ، ةبين والقرار اإلبنيعلم عدم الفرق ينه وم

م من حقوق أ، ان من حقوق الناسك ،ىفمث عمام  اإلكعلم بذل و،بعدمام اإل إىل رفعواي ومل فرد مثالًأو 

  . خذاألاملصلحة يف العفو ومام  اإلية رؤريافاملع، اهللا

صلى (  سلمة زوج النىبمان ألك:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيا ما رواه حممد بن قمأ

  فقال النيب،هافيم سلمة ألمته ك ف)وآلهصلى اهللا عليه ( ا النيب  فأيت،مة فسرقت من قومأ )وآلهاهللا عليه 

صلى اهللا عليه (سول اهللا قعطها ر ف،عييض هذا حد من حدود اهللا ال ةم سلمأ يا: )وآلهصلى اهللا عليه (

  . )١()وآله

  الالذيء يشفع يف الشي يدسامة بن زأان ك:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ما رواه سلمةو

فقال رسول ، سامةأ حد فشفع له يه قد وجب علإنسان ب)وآلهصلى اهللا عليه (هللا رسول ا يت فأ،هفيحد 

  . )٢(حدال تشفع يف : )وآلهصلى اهللا عليه (اهللا 

من  و،زجيضاعة مل إ احلد كترن كاإشكال أنه إذا ال  فإنه ،رناهكخالف ما ذى هما علفيفال داللة 

ن للرسول كيمل  أنه ىل عليدسامة عن الشفاعة ال إ يو، ضاعةإان كذا  إ احلدكتريال مام اإل أن املعلوم

  .  العفو)وآلهصلى اهللا عليه (

   يهاهللا على صل(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ، مثىنيةنعم يف روا

                                                

. ١ ح٢٠ الباب ٣٣٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٣ ح٢٠ الباب ٣٣٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(



١٣٥

ى ه علفيعدم الشفاعة ال داللة  إذ ،ما حنن بصددهى ه علفيال داللة و. )١(شفع يف حديال : )وآله

ة فال سام أل)وآلهصلى اهللا عليه (الم الرسول كاد احتمال احت إىل ضافةهذا باإل، يف العفومام عدم حق اإل

  . غة اهوليبص) شفعيال  (:سامة قال أل)وآلهى اهللا عليه صل( بأنه نيقي

عليه ( ني املؤمنريقال أم:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينكعلم حال ما رواه السيمنه و

  . )٢(ديثاحل هكلميال  فإنه ،مامبلغ اإل إذا يف حد أحد شفعنيال : )السالم

  .يف العفومام ق اإلعدم حى ل عليدن النهي عن الشفاعة ال إف

  .شفعي أحد أن كلميال  أو ،سقاطاإلمام  اإلكلميهل املراد به ال ، جممل) هكلمينه ال إف: (قولهو

ل ك إذ ،مامحراجاً لإلإانت كراجت يف احلدود ن إ الشفاعة أن السر يف النهي عن الشفاعةو

 ،ن خالف املصلحةياحض األ يف بعانكع فيللشمام استجاب اإلن إ عاً ممافيعل لنفسه شجيب ذنب كمرت

خالق واحللم داب واألسم عند الناس بأنه خالف اآلتيمما ، عفيان رداً منه للشكمام ستجب اإليمل وإن 

   . باب الشفاعات أوىل فسد،الصفحو

عن الشفاعة  ي فالنه،أم سلمةسامة وأر يال لوجب تعزإو، ن حراماًكالشفاعة مل ت أن اضحمن الوو

  . رشاداإل إىل أقرب

 يرو أنه ، ما رواه الدعائم، احلدكله حق ترمام اإلن أ و،ياًإرشادى ون النهكرناه من كذ ما يدؤيو

  صة يسرقت مخ:  قال)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم

                                                

.٢ ح١٨ الباب ٣٣٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٤ ح٢٠ الباب ٣٣٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(



١٣٦

 بقطع )وآلهصلى اهللا عليه (فأمر ، )وآلهصلى اهللا عليه (النيب  إىل بسارق فأيت، يةلصفوان بن أم

صلى اهللا (قال رسول اهللا ، قد وهبتها لهو، لغ هذايب رسول اهللا يااألمر  ظنن ألكمل أ: فقال صفوان، هيد

  .)١(عهيدمل مام اإل إىل ىانته إذا احلدن إ ،به تأيت أن ان هذا قبلكفهال : )وآلهعليه 

 :)وآلهصلى اهللا عليه (وقال ، شفع أنه مع زجر حرام) صلى اهللا عليه وآله(ول اهللا زجره رسيفلم 

أدع  أن  يلليس (تقول أن بنيو) ال أدع الصدقة (تقول أن بنيق فرو) عهيد أن  لهليس( أنه ال) عهيدمل (

   .)الصالة

، لمات الفقهاءكت ويا من التتبع والتأمل يف الروايدمز إىل  حباجة بعديف السابقهذا واملسألة هنا و

  . اهللا املستعانو

  

                                                

. ١٥٤٩ ح٤٤٤ ص٢ج: الدعائم )١(



١٣٧

  

  فصل

  يف حدود الزنا

  

  : ه مسائلفيو

  

  ))أقسام حد الزنا((

راد باحلد املو، ني أمربنيمع جيوقد ، يبأقسام احلد يف املقام قتل ورجم وجلد وتغر ):١مسألة (

  . نيزيانون املمر الطفل ويأعم من تعز

  

  ))قتل الزاين((

ال  وإشكالبال ، م والبنت وشبههمااألك، بذات حمرم للنسب من زىنى جب علفيأما القتل 

 يهل عليدو، كة يف ذليضات مستفإمجاعبل ادعوا ،  اجلواهر يفماك يه عليه بقسممجاعبل اإل، خالف

  : تيامتواتر الروا

واقعها ي م حىتبذات حمر من زىن:  قال)ما السالميهعل( أحدمهاعن ، ني بن أعريكح بيمثل صح

ا ما أخذت منه، فيانت تابعة ضربت ضربة بالسك وإن ،خذت منه ما أخذتأ، فيضرب ضربة بالس

  . )١(يهلإرفعا مام إذا اإل إىل كذا:  قال، هلما خصماليسرما ويضن  فم: لهيلق، أخذت

  ذات حمرم  يتأيالرجل ن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،يلعن مجو

                                                

. ١ ح١٩ الباب ٣٨٥ ص١٨ج: الوسائل )١(



١٣٨

  . )١(رقبته : قال،فيرب بالسيضن يأ

ن يأ، فيسذات حمرم بال أيتيرب الذي يضن ي أ:)عليه السالم(عبد اهللا  يبقلت أل:  قال،أيضاًعنه و

  . )٢(تضرب رقبته :قال أو ،تضرب عنقه:  قال،هذه الضربة

ى سألته عن رجل وقع عل:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، رهكعمن ذ، عن ابن مهرانو

  . )٣(وتمي بس أبداً حىتحي:  قال،لصخي فإنه :قلت، فيرب ضربة بالسيض:  قال،أخته

:  قال،يت ذات حمرمأي الرجل :)عليه السالم(يب عبد اهللا  ألقلت:  قال،عن رجل، ريكعن ابن بو

فيرب بالسيض)٤( .  

ذات حمرم ضرب ضربة ى من أت: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،يهعن أب، ريكعن ابن بو

  . )٥(ف أخذت منه ما أخذتيبالس

:  قال،ذات حمرمى  أتمن عىني، رب هذه الضربةيضن يأ:  قلت له،)عليه السالم(عنه ، يلعن مجو

رقبته أو تضرب عنقه)٦( .  

 إالّ ،الرجل بذات حمرم حد حد الزاين زىنإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ريبص أيب عنو

  . )٧(أعظم ذنباًأنه 

  ن كيمل  إذا القتلو، ان حمصناًك إذا  الرجمكراد بذلي أن عديبال : أقول

                                                

.٢ ح١٩ الباب ٣٨٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٣ ح١٩ الباب ٣٨٥ ص١٨ج: ائلالوس )٢(

.٤ ح١٩ الباب ٣٨٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(

.٥ ح١٩ الباب ٣٨٦ ص١٨ج: الوسائل )٤(

.٦ ح١٩ الباب ٣٨٦ ص١٨ج: الوسائل )٥(

.٧ ح١٩ الباب ٣٨٦ ص١٨ج: الوسائل )٦(

.٨ ح١٩ الباب ٣٨٦ ص١٨ج: الوسائل )٧(



١٣٩

،  ظاهرغريف، خيما عن الشك مجه ربنيف وي قتله بالسبني ريخممام اإل أن ىمحله عل أما ،حمصناً

 ريعن أم، يهعن أب،  عن جعفريلمساعإ ما رواه بنيو، ت السابقةيا الروابني مجعاً كذلى أنه محله علكو

  . )١( حمصنغريان كو  فرمجهيه أبامرأةى  وقع عل رجليهرفع النه إ :) السالممعليه( نياملؤمن

رب ضربة يض:  قال،أختهى قع علي يف الرجل ،)عليه السالم( نياحلسلي بن  ععن، عن عامرو

  . )٢(وتمي عاش خلد يف السجن حىت فإن ،بلغت منه ما بلغت، فيبالس

ف مات يبذات حمرم ضرب ضربة بالس من زىن:  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، ريبص أيب عنو

  . )٣(عاش أو منها

   .)٤(ذات حمرم فاقتلوهى من أت:  قال،)وآلهاهللا عليه صلى (عن النيب ، غوايلعن الو

  .تيا من الرواك ذلغريإىل 

  

  ))فروع((

  : هنا فروعو

فال  ،ما مل نستبعدهكالرصاص كقلنا جبوازه  إذا ،حنوه أو فيبالس إالّ قتل الزاين مبحارمهيال : األول

قد عرفت و، يةوص يف اخلصوصبعد ظهور النص صل لأل،كحنو ذل أو غراقهإ أو مهيتسم أو وز حرقهجي

  . يهلإ رين املصكميفال ، خي الشغري به ن مل أعرف عامالًكل، تياه يف بعض الرواورود رمج

 القتل أدلةطالق إل ،األوىلل بقتيمل  إذا حنوها وثانية يف جواز قتله بضربة شكالاإل ينبغيال : الثاين

  . في السأدلةو

                                                

.٩ ح١٩ الباب ٣٨٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

.١٠ ح١٩ الباب ٣٨٧ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٥ ح١٧ الباب ٢٢٥ ص٣ج: كاملستدر )٣(

. ٧ ح١٧ الباب ٢٢٥ ص٣ج: كاملستدر )٤(



١٤٠

أن ك، حة السابقةي الصحيهل عليدما ك،  رقبتهغري يف فيرب بالسيض أن صحي أنه الظاهر: الثالث

خصوص  أما ،نة لهيون مهكالضربة ت أن تياأن املراد بالرواكو، يف وسطه أو ف يف مفرقهيب بالسريض

ان ك وإن ،خيريالت يقتضياجلمع  إالّ أن ،ت السابقةيامجلة من الروا يهالرقبة فقد دلت على الضرب عل

  . ق أحوطنضرب الع

 يهلإمال  ماك، ه السجنيدختل وياًه حؤبقاإوز جي األوىلضربة ت بالميمل  أنه إذا عديبال : الرابع

  .  واردغري يه اجلواهر علإشكالو، كوعنونه الوسائل واملستدر، ضياالر

، هيدعد قتله بعد ختليبما ال ك،  نفسهفيشي ه حىتإطالقجاز ، خلد السجن أنه إذا الظاهر: اخلامس

  .  القتلأدلةطالق إل

له تقلنا جبواز ق وإن ،ر العدم الظاه،أشبهما  أو حنوه أو ف يف قبلهي السإدخالوز جيهل : السادس

  . عةيرد يف الشري مل يب نوع تعذكذل ألن ،بالرصاص

  . س أصابعه مثالًورب رؤيض أن ال، يف املقتلو ون الضرب بقصد القتلكي أن بجي: السابع

لو و، بل الضرب الزم، ه السجنيد ختلف يفكي مل ،هافنحا ف بقصد رقبتهيالسى أهو إذا :الثامن

  . هيبصي مرات حىت يويه

  . هفيخالف  لذا ال و،كلوحدة املال، م الرجلكمها حكح بذي حمرم يةاملرأة الزان: التاسع

  .  هذا احلدجراءإل مهافر الشرائط املتقدمة من البلوغ والعقل وحنوب توجي: العاشر



١٤١

انت تابعته ضربت ضربة ك فإن ،فيبذات حمرم ضرب بالس من زىن: )عليه السالم(ى يف الرضوو

  . )١(ايهء عليرهها فال شكاست وإن ،فيبالس

  .  املقام لهأدلةعدم مشول و،  اللواطأدلةطالق إل، ذي حمرمم من الط بك هذا حليس: احلادي عشر

 إذا بل، ك ذلمهكن حكيعاشر بسائر االستمتاعات مل  أو ،منا فخذإو ثقبيمل  إذا :الثاين عشر

  .  املقامك ذلأدلةطالق إل،  احملارمغريم كمهما حكان حكحنوه  أو وجدا حتت حلاف واحد

م ذات احملرم كح أن علمي أن بنيوال ، ذات حمرم له أم الا أ علمي أن بنيال فرق : الثالث عشر

  . دلة األطالقإل، أشد

الزاين  ذا زىنإف، مكبههما هلم نفس احلشبنت الزاين والوالدة من الزنا و أن الظاهر:  عشرالرابع

ر يف كما ذك، أشبهما  البنت وأدلةطالق إل، بذات حمرممه الزنا كان حكببنته املخلوقة من ماء زناه 

  . احكتاب النك

  

                                                

٤ ح١٧ الباب ٢٢٥ ص٣ج: كاملستدر )١(



١٤٢

  

  ))هل احملرمات السببية كالنسبية((

 الزنا ن أن  يف،يةاحملرمات النسبك حنوهابنت الزوجة وأمها وك ية احملرمات السببهل ):٢مسألة (

ما ى عل، جانبهن من األغريكن إ(: ضيابل قال يف الر، حلاق املشهور عدم اإل،وجب القتل أم الي

 إذا لذاو، تيااملنصرف من ذات حمرم النسب ألن ،القاعدةى هذا هو مقتضو .ىانته )ىظهر من الفتاوي

  . يهمت عل مبن بسببها حريفكف، عد منهن زوجتهي مل ،ك من هن حمارمنسان لإليلق

  .بواملناط يف زوجة األ، قة ذات حمرمين حقأو، دلة األإطالقجل الشمول فهو ألأما احتمال 

   .ىفخيل ما ال كيف الو

 ،س ومحزة وزهرةيدرإبناء أوهذا هو خمتار ، حلاق عدم اإلأيضاً فاملشهور يةأما احملرمات الرضاع

خ يف املبسوط واخلالف وابن عم احملقق يالشعن  يك للمحفاً خال،همغريض واجلواهر وياقق والراحملو

: )وآلهصلى اهللا عليه ( ولقوله ،أنه لصدق ذات احملرمكو، بالنسيبحلقوا الرضاعي أم إف، الروضةو

 لحمة النسبكالرضاع حلمة)١(.  

ل كاه يف  معنليسلحمة النسب كونه كو، ما عرفتك منصرف طالقاإل إذ ،ن نظريمرال األكيف و

 هاغريوال وجوب نفقة وال ، ينين الرضاعيبو وجوب طاعة لألال ويةرث وال والإولذا ال ، شيء

 هفهم منيمما ، ثر املقاماتك به يف أصحابعدم عمل معظم األ(: لذا قال يف اجلواهرو، بالنسبة للرضاعي

   .ىانته )اح منهكرادة خصوص النإ

ع يالنسب يف مجكهو إذ  ،يةحلاق وطي الشبهة باحملرمات النسبإ يف شكالنبغي اإليعم ال ن

  م رحيمطلق من  أما ،حلاق ولد الزناإبل قد تقدم ، حكاماأل

                                                

. ٢٤٠ ص٢ج: سالمدعائم اإل، و٥٢٤ص: زبدة البيان )١(



١٤٣

  .حلاق يف عدم اإلإشكالفال ، أشبهما أخت الزوجة وكاحها له كن

هو و، ان حده القتلكفلو وطأها ، بألحلاق السبيب زوجة اإ واحد من عدم غري استثىنمث إنه 

 إىل وآخر، ريثك إىل بل نسبه بعضهم، يد والرباج وسع،زةس ومحيدرإبناء زهرة وأخ ويالشعن  احملكي

عن  ،وينك للخرب السابق عن السكذلو، واملتأخرون غالباً أفتوا به، يه علمجاع اإليةوعن الغن، الشهرة

 غريان ك فرمجه ويه أبامرأةى رجل وقع عل :)عليه السالم( ني املؤمنريأم إىل رفعنه إ ،)عليه السالم(الباقر 

  . )١(حمصن

  .)٢()عليه السالم(الباقر  إىل  اخلربإسنادبدون ، مثله ما رواه الدعائمو

  . ما يف اجلواهر ال بأس بالعمل بهكاخلرب جمبور حيث إن و

 امرأة االبن بامرأةحلاق إو، ما عن ابن محزةك، ب األامرأةبب اليت وطأها  األيةحلاق جارإنعم 

هما يلن تعلكميان ك وإن ،الشذوذ إىل ضياا نسبهما الرولذ،  ظاهر الوجهغري، سيردإما عن ابن كب األ

   .مبا تقدم يف مطلق السبيب

 إىل االنصرافو، متعة أو اح دائمك عن ن،ال أو ةب مدخولون زوجة األكت أن بنيال فرق مث إنه 

  .فهو بدوي انك نإ الدائم

  .كشإذا  مةك حم)٣( بالشبهاتأقاعدة احلدود تدرو ، احتماالن،حق ا زوجة اجلديل هلو

  . ية أم خلهغري ةانت يف حبالك، ل الزنا أم الب حاون الزوجة يف حبالة األكت أن بنيما ال فرق ك

                                                

. ١٠ ح٣٠ ص٤ج: الفقيه )١(

. ٢ ح١٧ الباب ٢٢٥ ص٣ج: كاملستدر )٢(

. ٤ ح٢٤لباب  ا٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(



١٤٤

 ان حالالًك أما إذا ،افر حراماًكن اليان هذا العمل يف دك إذا منا هوإاحلد  أن  يفإشكالنعم ال 

 ، حملهغريافر يف كال املسلم وبني بعضهم عدم الفرق إطالقف،  يف عدم القتلشكالاإل ينبغياوس فال ك

 أال فاحلدود تدرإو، احملارمى فة يف العقد عليحن أيب ىفتوك،  شبهةكون هناكال ت أن الالزم أن ماك

  .بالشبهات

 ا بدون علمهيهعقد عل أما إذا ،وجه الزناى ان علك إذا ، أم اليهزوجة أبا أ علمي أن بنيال فرق و

  .فضال عن القتل، م احلد أصالًعد يف إشكالفال ، يهزوجة أبا أ

  .ك لوحدة املالكعد ذليبوال ، المهمك مل أجده يف ،ملزين اب اهل تقتل زوجة األو

ى م عل بعد بنائهكال بعد يف ذلو، رمجهى والنص اشتمل عل، فتواهم قتله ال رمجه أن  تقدمقدو

  .لكالم به يف مثل املقام مشكان الك وإن ،ع احلجة عن الالحجةيتقط

نعم ، استمتع ن حراماً إذا ،سائر أمثاهلاى وجب عليما  إالّ وجبيب ال  الزنا بزوجة األغريإن مث 

  . م يف مطلق احملارم أغلظكون احلكيلعله 

  



١٤٥

  

  ))إذا زنا الكافر باملسلمة((

بل ،  اجلواهر بال خالف أجدهيفقال ، ان حده القتلكافر باملسلمة كال زىن إذا ):٣مسألة (

  . يضمنهما مستف احملكيبل ، يه علهي بقسممجاعاإل

  . رهةكاملواملطاوعة و، هغري الذمي وبنيال فرق : أقول

ا يف يهلإمنه  يلتعد وا،دلةطالق األإل، الزنا باملسلمك فهي يةالزان أما ،م الزاينكح أنه نعم الظاهر

  .قطع باملناطال و، دةم خمالف للقاعكثبت حيمبثله ال و يتاآل يالرضو إالّ ،يه عليل دلاملقام ال

  . ملا تقدم يف شرائط احلد يف باب الزنا، ءي شيهن علكيرهاً مل كزنت به ما أ ولو

ل عن أسنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، ري موثق حنان بن سدكذلى  عليلدلل فا،انك يفكو

  . )١(قتلي: )عليه السالم( فقال ،ودي فجر مبسلمةيه

 فخرج ياًان ذمك فأما األول :)عليه السالم(مام قال اإل، ن أمر عمر حبدهمالذييف خرب اخلمسة و

  . )٢(فيالس إالّ ن له حدكيمل و، عن ذمته

  .)٣(عاًيالذمي مبسلمة قتال مج ذا زىنإو: )عليه السالم(ويف الرضوي 

ظاهر  أن حىتى  الفتاو إالّ أن إطالق،الذميو النصراىنودي ويهالى اشتملت عل وإن خبارواأل

  .ميالتعم يقتضي، مجاعاه من اإلكبل جعله معقد ما ح، ة من املساوايةروغض املفياالر

  .بالشبهات أاحلدود تدر ألن ،كذلكم كن احلكي مل يةلو تزوج ا لشبهة احللو

   ان احملتملك وإن ،عزريمنا إو، قتلي الزنا مل غريولو باشرها ب

                                                

. ١ ح٣٦ الباب ٤٠٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١٦ ح من حد الزنا١ الباب ٣٥٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٢ ح٣٢ الباب ٢٢٧ ص٣ج: كاملستدر )٣(



١٤٦

  .ر هنا أشديون التعزكي أن ايبرق

  . قبلكاحتمل يف حقه ذلو، ا قد أسلمت قبل الزن:ولو قال

حيث ، نما يف بعض بالد الغرب اآلك،  يف حقهناًكان ممك و،ك مل أعرف حرمة ذل:ذا لو قالكو

  .كباحة ذلإقانوم إن 

  :يلافر فالظاهر التفصكال أسلم الزاينمث إن 

غي نبيهذا ال و، اقتناع وةيداً عن عن عقإسالمم ك احلايدب يتليب أن ان أسلم قبلك إذا مابين

أسلم  إذا افر للمسلمكب قتل الجي فإنه ، عما قبلهسالم جب اإلأدلةطالق إل، دحيال  أنه  يفشكالاإل

 يدثر من التشدكم أيك يف القتل يف القرآن احليدالتشد ألن ،القتل أعظم من الزنان إ يلقن إ ، بزناهيفكف

  .بجيه ال  أن إسالمى املقام عل يفيلال دلو ،يف الزنا

هذا هو  و،قتلي أنه  يفشكالاإل ينبغي ال اذهو، م صورة فقط للخالص من احلدلأس إذا مابينو

 ،)٢(خيالشو ،)١(ينيلكرها الكما ذك املتواتر نقله ية للرواكذلو،  خالفاًيهض ال أجد فيا يف الربل، املشهور

لمة ل نصراين فجر مبسكاملتو إىل قدم أنه ،همغريو )٥(ابن شهر آشوب و،)٤(يالطربس و،)٣(الصدوقو

رب يض: قال بعضهم و،ه وفعلهكانه شرميإقد هدم : ثمكبن أ ىيحيفقال ، احلد فأسلم يهم عليقي أن فأراد

عليه (احلسن الثالث  إىل أيب تبكي أن لكفأمر املتو، ذاكذا وكفعل به ي:  وقال بعضهم،ثالثة حدود

بن  ىيحير كفأن، وتمي رب حىتيض: )عليه السالم(تب ك ،تابكفلما قدم ال، كسؤاله عن ذل و)السالم

   ري أميا :قالواو، ك ذلسالمر فقهاء اإلكم وأنثكأ

                                                

. ٢ ح٢٣٨ ص٧ج: ايفكال )١(

. ١٣٥ ح٣٨ ص١٠ج: التهذيب )٢(

. ٢٧ ص٤ج: الفقيه )٣(

. ١٣ سطر ٢٥٢ص: االحتجاج )٤(

. ١ ح٣٢الباب  ٢٢٧ ص٣ج: كاملستدر )٥(



١٤٧

فقهاء ن إ :يهلإتب كف،  به سنةئمل جتتاب وكنطق به يء مل يش فإنه  هذا اسأل عننياملؤمن

  الضرب حىتيهوجبت عل لنا مل أبنيف، تابكنطق به يمل  به سنة وئقالوا مل جت هذا ورواكنأ قد نياملسلم

فلم *  نيكنا به مشركفرنا مبا كا بأسنا قالوا آمنا باهللا وحده وفلما رأو: )عليه السالم( تبك ف،وتمي

فأمر به  )١(افرونك الكلخسر هناسنة اهللا اليت قد خلت يف عباده و ام ملا رأوا بأسناميإنفعهم ي كي

  . مات ل فصرب حىتكاملتو

 فال يهعلو، ايه ما جاء فيةا حبجصحاأن التزم الذيتب ك يفوجودها  و،ث العمليح  حجةيةوالروا

ث ي ح)وآلهصلى اهللا عليه (ف ما فعله النيب نه خالأوب، المك يف مورد الاآلية بعدم ظهور شكالرد اإلي

عليه (مام م قول اإلكاحليف  يفكين يمرر صحة األيتقدى عل  إذ، ما قبلهبجي أيضاً املنافق إسالمجعل 

قبول النيب  و،اآليةق ياملورد من مصاد أن  إىلضافةباإل، قناعن لإلاك اآليةلعل استشهاده بو، )السالم

هم حظ قانون األ ال)وآلهصلى اهللا عليه (لعله  و،خذه األان لك الّإو، ان منةك )وآلهصلى اهللا عليه (

) صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا ما منكأهل البصرة ى مننت عل: )عليه السالم( علي لذا قالو، واملهم

  . )٢(ةكأهل م ىعل

 سالماإل داخل يف ،ية الروان أسلم قبل االبتالء خارج عن موردأ باألولفاملورد ، انك يفكو

 للفرار من العقوبة خارج عن منصرف  بعد االبتالءياً لفظسالمان اإلكن أ بيةمورد الرواو، بجي

جي سالماإلب)٣(.   

   نه أسلم عن اقتناعك لمك احلايدب يأبتل إذا هو ماو، مورد ثالثى قيبنعم 

                                                

.٨٥ ـ ٨٤: سورة غافر )١(

.  من جهاد العدو٣٥ الباب ٥٨ ص١١ج: الوسائل انظر )٢(

.سراء من سورة اإل٩٣ ذيل اآليات ٤٥٠ ص٢ج: تفسري الربهان )٣(



١٤٨

 اجلب  هذه الصورةيفعد يبال  و،كال احتمل ذله وإسالمنفعه ي أنه علميان ال كبل ، ال فراراً

وهذا  ،ي الفرارسالم لظهورها يف اإلسالم يف مثل هذا اإليةعدم ظهور الرواو، للقاعدة الشاملة للمقام

  .  اجلواهريلمشف اللثام وكهو الظاهر من 

قتله ى الن عليدان السابقان ديثاحل و،وتمي  حىتيه علرار الضربك لزوم تيةلروامث الظاهر من ا

  .نييل الدلبنين مجعاً يمراأل أحد عد جوازيبال و، ك ذلأيضاًظاهر الفقهاء  أن ماك، فيظاهره بالسو

حيث ، ياًاً واقعإسالمالط مث أسلم  إذا ماير الثمرة فهتظ و،افر مبسلمك لو الط كذلكم كاحلهل و

  .ب عما قبلهجيه إن

  . دلةات األإطالقمه احلد حسب كافرة فحكمسلم ب لو زىنأما 

 أم ال ،قتليعلم مل ي فاذا مل ،مسلمةا أ علمي أن باملسلمة افر الزاينكشترط يف قتل اليمث هل 

  .العامل فتأمل إىل من االنصرافو،  القتلأدلةمن ،  احتماالن،شترطي

 ى،الفتو النص وإطالقمن  ،ناالتم اح،مكاصب هلا هذا احلالنوكفرها كوم بكهل املسلمة احملو

  .  بالشبهةأريد فاحلد كلو شو، فرهاكومة بك احملغري إىل افهاومن انصر

  



١٤٩

  

  )) حده القتلالزنا بإكراه((

ى ض دعويايف الرو،  وال خالفإشكال بال ، هلا قتلرهاًك مامرأةشخص ب زىن إذا ):٤مسألة (

منهما  احملكيبل ، يه عليهقسم بمجاعبل اإل: بعد دعواه عدم اخلالف قالويف اجلواهر ، يه علمجاعاإل

  .يضمستف

  : تيا متواتر الروايهل عليدو

 ، فرجهاامرأةغتصب اعن رجل  )عليه السالم(جعفر و ب ألئس: قال ي، العجليدريح يففي صح

  . )١( حمصنغري أو انك قتل حمصناًي: )عليه السالم(قال 

:  قال،غصب املرأة نفسهايالرجل  :)عليه السالم(جعفر أليب ت قل:  قال،ح زرارةيصحو

قتلي)٢( .  

  . )٣(قتلي:  قال، نفسهاامرأةيف رجل غصب  ،)ما السالميهعل( أحدمهاعن ، خرحه اآليصحو

رب ضربة يض:  قال، فرجهاامرأةيف رجل غصب ، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، خريف خربه اآلو

  . )٤(غتف بالغة منه ما بليبالس

 أو ف مات منهاينفسها ضرب ضربة بالسى ابر الرجل املرأة علكإذا  : قال،ريبص أيب عنو

  . )٥(عاش

نفسها فوطأها ى  علامرأةابر كمن :  قال،)عليه السالم( ني املومنريعن أم،  الدعائميةيف رواو

  . )٦( قتلغصباً

                                                

. ١ ح من حد الزنا١٧ الباب ٣٨١ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٢ ح من حد الزنا١٧ الباب ٣٨١ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.٤ ح من حد الزنا١٧ الباب ٣٨٢ ص١٨ج: الوسائل )٣(

.٣ ح من حد الزنا١٧ الباب ٣٨٢ ص١٨ج: الوسائل )٤(

.٦ ح من حد الزنا١٧ الباب ٣٨٢ ص١٨ج: الوسائل )٥(

. ١ ح١٥ الباب ٢٢٤ ص٣ج: كاملستدر )٦(



١٥٠

 امرأةابر كذا إو:  قال،)يه السالمعل(عنه ، ريبص أيب عن ى،سيمحد بن حممد بن عأعن نوادر و

  . )١(عاش أو ف مات منهاينفسها ضرب ضربة بالسى عل

ف ي نفسها ضرب ضربة بالسامرأةغصب رجل وإن  :تيامتون الرواى قنع اليت هيف عبارة املو

  . )٢(عاش أو مات منها

مل  وإن فيضربه بالس بني القتل وبني خيريم بالتكيف احل يفكيو، فتواه أنه مه هذاالكظاهر مث إن 

 يف كالم يف مثل ذلكقد تقدم الو، ف حمل نظريخبار ضربه السأ بد عامالًجيمل نه إ :فقول اجلواهر، تمي

  .املسألة السابقة

  . املسألةكت خلد يف السجن للمناط يف أخبار تلميمل ن إ أنه عديبمث ال 

 )ابرك(بل ، كراه لفظ لإلال ألنه ، الظاهر نعم،كراهها يف النوم فهل هذا من اإلأمث لو وط

  . المها صادقان يف املقامك و)غصب(و

  .رهاكها يف حال سأطمث و ،رهاياباختلو و م لو سقاها مخراًكعلم احلينه مو

 ، عدم القتلفالظاهر، عطت نفسها اضطراراًأف ييف مقابل الوط إالّ مثالً  املاءكيعطأال : لو قالأما 

  .رةابك وال غصب وال مإكراه بك ذلليسإذ 

 اًونه اغتصابكفي ف، ره يف فرجهاكلق ذ احلال زكويف ذل ،ي الوطغرياستعدت لالستمتاعات لو و

  .)٣(ةشبهال بأريد فاحلد كذا شإو، ابرة حمل تأملكوم

  .رفع احلدياجلهل  أن ا سبق من مل، القتليهن علكي فظهر العدم مل زوجتها أ ابر بظنكلو و

   ، فال قتلإكراهن كي مل دخال اإلبلق ان الرضاك فإن ،تيابر مث رضكلو و

                                                

.٣ ح١٥ الباب ٢٢٤ ص٣ج: كاملستدر )١(

  . ٢ح١٥ الباب ٢٢٤ ص٣ج: كاملستدر )٢(

. ٤ ح٢٤الباب  ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(



١٥١

  . القتليهان علك دخالان بعد اإلكن إو

فالظاهر عدم صدق ، سراع يف االخراجرادت اإلأ امتنعت ودخال مث بعد اإلالً أوان الرضاكولو 

  .  فال قتلدلةاأل

  .ابرةكان من املكها قهراً أدخل امتنعت فدخال مث قبل اإل،والًأان الرضا كنعم لو 

ن شهود كمل ت ا إذ،ايهفال حد عل ،كراهان باإلك :قالت و،كراهان بدون اإلك: تلفا فقالاخلو و

  . بادعائهاكراهلعدم ثبوت اإل، الرجلى ال قتل علو ،إقراروال 

رء دى ان مقتضك وإن ، احتماالن،صلم ال لألأ ،للمناط القتل يهفهل ف، لو اغتصبت املرأة الرجلو

  .احلدود بالشبهات عدم القتل

  .فالظاهر القتل لصدق االغتصاب، ابرةكها الزاين بدون مأ أجربها ثالث فوطلوو

  .كراهرت اإلكنأ وإن ،ها قتلإكراهى و قامت الشهود عللو

حصان املوجب للقتل الذي فحاله حال اإل،  الظاهر ال،كراههل الالزم اعترافه أربع مرات باإلو

  .لزنا أربع مراتصل اأاعترف ب أن حصانه مرة بعدإاف بر االعتيهفي فكي

  . افرةك أو انتك مسلمة ،رك بغري أو انتكراً ك ب،دبراً أو ها بالزنا قبالًإكراه بنيال فرق و

  .مهما القتلكن حكيز مل ي ذا متطفالً أو ه جمنوناًِركان املك إذا نعم

  .ابرةكانت مكز ي بدون التمجمنونة أو املرأة طفلة واً عاقالًبالغ ان الزاينكأما إذا 

  . قتلابرة فالكعدم امل فالظاهر، ز برضامهايانا مع متكذا إو

  .ربعة بالزناشهدت األ أن  بعدكراهن باإلي شاهديةفاكعد يبال و

  .غفرت له سقط القتل إذا حق هلا أنه ال ي،م شرعكالقتل ح أن الظاهرو

ذا هو بل ه، القتلى ورة علك واحد االقتصار يف املواضع املذغريالم كاملصرح به يف مث الظاهر 

 أدلة طالق إلكذل و،القتل فقطى االقتصار على من احللي علمجاع إالّ ض نسبة اإليا بل يف الر،املشهور

   للحلي خالفاً، كبل ظهور بعضها يف ذل، القتل



١٥٢

القتل  و اجللديل دلبني مجعاً ،ان حمصناًكن إ رجميمث  و،ن حمصناًكيمل ن إ قتليلد مث جي(: ث قاليح

فاجلمع ، الرجم أو  املقام القتلأدلة إطالقو، اجللد )٢(تيامجلة من الرواو )١(يهآل ا فإن إطالق،الرجمو

  . )يهن عليمرال األك إجراءهما ببين

مل نه أ و، حمصنغري أو انكقتل حمصناً ي أنه خصوصاً ما ورد، دلةخالف ظاهر هذه األنه إ :يهفو

  .  احلاجةيف وقت السؤال الذي هو وقت جللد انييب

،  اجلمعةيومس ورمجها ياخلم يوم يةهلمدان جلد شراحة ا)عليه السالم( ياًعل أن من يما ما روأ

ما ى ا عليهفال داللة ف ،)٣()وآلهصلى اهللا عليه ( بسنة رسول اهللا رمجتهاتاب اهللا وكحددا ب: وقال

  . نحصاان لإلكالرجم  و،جل قتل الولدان ألكفاجللد ، اقتلت ولدهانت زنت وكلعل سراجة  إذ ،ركذ

  

                                                

. ٣ اآلية: سورة النور )١(

.  من حد الزنا١ الباب ٣٤٦ ص١٨ج: الوسائلراجع  )٢(

. ١٢ ح من حد الزنا١ الباب ٢٢٢ ص٣ج: كاملستدر )٣(



١٥٣

  

  ))الشيخ والشيخة إذا زنيا((

 شرائط يلقد تقدم تفصو، احملصنة الرجم و احملصنمكح أن  يفإشكالال الخالف و ):٥مسألة (

  .حصاناإل

احملصن  أن  إىلن الفقهاء ذهبوامجاعة م و،خة جلد مث رجميش أو خاًيان شكن إ أنه املشهورمث إن 

  .رجميلد مث جي ان شاباًكولو 

 مجاعبل اإل، يهبال خالف حمقق معتد به أجده ف: خةيالشخ ويالش إىل ر بالنسبةقال اجلواهقد و

عن  يك للمحفاقاًو( :نه أشبهإ عند قول املصنف نيالشابة احملصنالشاب و إىل سبةنوقال بال، يه علهيبقسم

 أنه رنتصابل عن اال،  واحدغري الشهرة يهعلى بل ادع، نيعامة املتأخرس ويدرإوابن ى  واملرتضنيخيالش

   .ىانته )أيضاًقرب منه ما عن اخلالف ي و،يةماممن منفردات اإل

ر كذي الرجم ومل أطلقث يح ،العماين إىل خةيالشخ ويه نسبة اخلالف يف الشغريض وياويف الر

بناء زهرة أصار واالستبو يبالتهذ ويةخ يف النهايالش إىل والشابةم نسبوا اخلالف يف الشاب أما ك، احلد

  . ةمحز ويدسعو

 أو ن مطلقاًالرجم للمحصعل احلد اجللد وطائفة جت، تياففي املقام طائفتان من الروا، انك يفكو

  . طائفة جتعل احلد الرجم مطلقاً و،خة فقطيالش وخيللش

يف :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، زرارةما رواه حممد بن مسلم و يفه :األوىلما الطائفة أ

  . )١(مث الرجماحملصنة جلد مائة  واحملصن

 ،الرجمخة جلد مائة ويالشخ وييف الش:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ما رواه احلليبو

  . )٢(سنة يفنة وائرة جلد مكر والبكوالب

                                                

. ٨ و٧ ح من حد الزنا١ الباب ٣٤٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٩ ح من حد الزنا١ الباب ٣٤٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(



١٥٤

عجوز جلدا الخ ويزنا الشإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ما رواه عبد اهللا بن طلحةو

لشاب ذا زنا اإو، ان قد أحصنك إذا لدجيجم ومل ا زنا النصف من الرجال رذإو، مث رمجا عقوبة هلما

  . )١(سنة من مصره يفناحلدث السن جلد و

خ يرب الشيض )عليه السالم( علي انك:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ما عن عبد الرمحانو

  . )٢(ما سنةيهنفيرة وكر والبكلد البجي و،رجم احملصن واحملصنةي و،رمجهماي مائة وخةيالشو

 إالّ رمجهيال  فإنه الزاين احملصنإالّ  : قالديثحيف  ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يلعن الفضو

  . )٣(رمجهيذا شهدوا ضربه احلد مائة جلدة مث إف،  أربعة شهداءيهشهد عليأن 

د تقدمت بعضها يف املسائل قو، ةريثكات الرجم وهي إطالق إىل ضافةهي باإلف: ثانيةما الطائفة الأو

ت اخلاصة يا مجلة من الروا،الشاب وريبك البنيفرق  غري من ،السابقة مما ظاهرها الرجم فقط دون اجللد

  . مطلقاً أو ال حد يف الشاب أنه ىاليت تدل عل

اجللد حد  و،ربكالرجم حد اهللا األ: قال، )السالم يهلع(عبد اهللا  أيب عن، ريبص أبو اهومثل ما ر

  . )٤(لدجيمل الرجل احملصن رجم و ذا زىنإف، غرص األاهللا

   ني املؤمنريأمى قض:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيعن حممد بن قو

                                                

.  ١١ ح من حد الزنا١لباب  ا٣٤٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١٢ ح من حد الزنا١ الباب ٣٤٩ ص١٨ج: الوسائل) ٢(

. ١٥ ح من حد الزنا١ الباب ٣٤٩ ص١٨ج: الوسائل) ٣(

. ١ح من حد الزنا ١ الباب ٣٤٦ ص١٨ج: الوسائل) ٤(



١٥٥

 رةكالبر وكبيف الى قضو، للمحصن الرجمى وقض، ةائلدا مجي أن خةيالش خي يف الش)عليه السالم(

  . )١(خل ايدمل ا وكملأللذان قد  ومها ا، مصرمهاغريسنة يف  يفنة وائ جلد ميازنإذا 

ة ائل واحد منهما مك جلد يازن إذا احلرةاحلر و:  قال،)عليه السالم(بد اهللا ع أيب عن، عن مساعةو

  . )٢(ما الرجميهاحملصنة فعلما احملصن وأو، جلدة

 ومل )آلهوصلى اهللا عليه (رجم رسول اهللا :  قال،) السالميهعل(عبد اهللا  أيب عن، العباس أيب عنو

: قال و)عليه السالم(عبد اهللا  أبو كر ذلكنأ ف،جلدوفة وك رجم بال)عليه السالم( ياًعل أن رواكذو، لدجي

رجم يف ذنب واحدن جلد ويحد د رجالًحيمل  أي ،نعرف هذا ما)٣( .  

  .ان لنقلك ولو ،ر حدهكذي مل و)وآلهصلى اهللا عليه (ول رمجه الرس: عز املشهوريف خرب ماو

  . )٤( رمجها)ه وآليهاهللا على صل( أنه ياخرب صور يتأيو

ما الثاين أو:  قال)عليه السالم( نيؤمن املريأممام اإل أن ن زنواالذييف اخلمسة ، يف خرب أصبغو

  . )٥(ان حده الرجمكفرجل حمصن 

صلى اهللا (رجم رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عن الصادق  ى،سيما رواه أمحد بن حممد بن عو

ال : )عليه السالم(فقال ، وفةكجلد بال رجم و)عليه السالم( ياًعل أن ر لهكذ و،لدجيومل )  وآلهيهلع

  . )٦(أعرف

                                                

.٢ح من حد الزنا ١ الباب ٣٤٧ ص١٨ج: الوسائل) ١(

. ٣ح  من حد الزنا١ الباب ٣٤٧ ص١٨ج: الوسائل) ٢(

. ٥ح من حد الزنا ١ الباب ٣٤٧ ص١٨ج: الوسائل) ٣(

. ٨٣ ص٢ج: تفسري الربهانو. ١ ح١٥ الباب ٣٧٦ ص١٨ج: الوسائل انظر )٤(

. ١٦ ح١ الباب ٣٥٠ ص١٨ج: الوسائل )٥(

. ٩ ح١ الباب ٢٢٢ ص٣ج: كاملستدر )٦(



١٥٦

 ني املؤمنريأمى قض:  قالديث يف ح،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ريبص أيب عن، أيضاًروي و

ن إ ، مث جاء زوجها،دهمحها أحكبال زوج فنا أ م هلا بعل حلقت بقوم فأخربامرأة يف )عليه السالم(

  . )١(ترجم أن لدهاوضعت و إذا ا  وأمر،صداقالهلا 

  .املراد صداقها من زوجها السابق أن الظاهرو

ص يلتخص باياًهما مجعاً عرفبينن اجلمع كمي ال ني الطائفتنيهاتحيث إن و، تياالرواها من غريإىل 

  : أمور ثالثة أحد فالالزم، ن أراد اجلمعمى لف علكظهر آثار التيلذا و ،ما هو واضحك وحنوه

يف خ ياً مبا قاله الشيدمؤ ،ى املدعمجاعإل بالشهرة احملققة واثانيةالى عل األوىل الطائفة تقدمي: األول

مذهب ألنه ( : قال،يةالتقى من احتمال محلها عل ،ثانيةرناها يف أول الطائفة الكاليت ذ ريبص أيب يةروا

  . )٢()ع العامةيمج

 نقل يالراز فإن ، حسب ما وجدناهيةالتق إىل أقرب األوىلالطائفة  ألن ،ثانية الطائفة التقدمي: الثاين

 يقتضي الزنا يةن عموم آأب كاستدلوا لذل و،)٣(الرجمم أوجبوا اجللد وأداود سحاق وإعن أمحد و

  . ال منافاة فوجب اجلمع و،وجوب الرجم يقتضيرب املتواتر اخل و،وجوب اجللد

 يبتغرر جلدة مائة وكر بالبكالب: )وآله يهاهللا على صل(ووه عن رسول اهللا  الذي ريثدباحلو

  .)٤(رجم باحلجارة و جلد مائةيب بالثيبالث و،عام

   مث أخرب ، فجلد)وآلهصلى اهللا عليه (أمر النيب  فامرأةب رجالً زىنن إ :مبا رووه عن جابرو

                                                

.٨ ح١ الباب ٢٢٢ ص٣ج: كاملستدر )١(

.  من حد الزنا١لباب  من ا١ ح ذيل٣٤٧ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ١٣٠٨ طبع القاهرة سنة ٢١٢ ص٦ج: تفسري الفخر الرازي )٣(

. ١ةلاملسأ ١٧٢ صتاب احلدودك :ورواه الشيخ يف اخلالف )٤(



١٥٧

  . )١(أمر به فرجمان حمصناً فكأنه ) صلى اهللا عليه وآله( النيب

: وقال، جلدها ورمجها أنه  من،ية شراحة اهلمدانديث يف ح)عليه السالم( علي مبا رووه عنو

ا بصلى اهللا عليه وآله (رمجتها بسنة رسول اهللاتاب اهللا وكجلد()٢( .  

، مرسالً يف غوايل اللئايل إالّ ا عندنديثتب احلكمل أجدها يف عندهم و وردت يةهذه الروا: أقول

جعفر  أيب عن،  زرارةيةما ورد يف رواك ،جل قتل ولدهاأل ون جلدهاكي أن من احملتمل أنه تقدم قدو

مر ا أ ف زنت فحملت فقتلت ولدها سراًامرأة يف )عليه السالم( علي ىضق:  قال)عليه السالم(

  . ذه املرأةشراحة هي ها أ من احملتمل إذ ،)٣(ول من رمجهاأانت كة جلدة مث رمجت وائ متفجلد

  .لدجيال رجم وين احملصن أقولون بين يتهدثر اكأن إ :ينعم قال الراز

ما ك، كذلى ا شاهد عليهفخصوصاً و، يةالتقى ت اجلمع علياانع من احتمال رومي ال كن ذلكول

  . لو من تأملخيال ، ع العامةين عدم اجلمع مذهب مجأخ بيفقول الش، )٤(العباس أيب يةيف روا

ء رجم شا وإن ،شاء جلد ورجم فإن ،ني الطائفتبنياً ن مجعيمر األبنيمام  اإلخيريلقول بتا: الثالث

 من ية احتمال التقبني و،ية املشهور من ناحبنيالتدافع  إالّ أن ان أقربك وإن وهذا اجلمع، بدون اجللد

  . الًكمور الثالثة مشبأحد األى عل الفتوجي ثانية يةناح

  درء ى جتهاد فاملرجع الرجم فقط مبقتض يف االنساننعم لو توقف اإل

                                                

.  ط دار العامرة٣١٤ ص٦ج: تفسري الفخر الرازي )١(

. ١٢ ح١ الباب ٢٢٢ ص٣ج: كاملستدر، و٥ ح١٤ الباب ٣٧٥ ص١٨ج: الوسائل انظر )٢(

. ١٣ ح١ الباب ٣٤٩ ص١٨ج: الوسال )٣(

. ٥ ح١ الباب ٣٤٧ ص١٨ج: الوسائل )٤(



١٥٨

  .)١(احلدود بالشبهات

 غريالرجل  وهي حمصنة وامرأة رجل بزىنفإن  :مجع الصدوق يف املقنع بقوله أن ومبا تقدم ظهر

حمصنة والرجل حمصن رجم  غري ، وإن كانت املرأةرمجت املرأةة جلدة وائحمصن ضرب الرجل احلد م

   .ىانته )٢( ضربا مائة جلدة مث رمجانيانا حمصنكن إو، الرجل وضربت املرأة مائة

ظفر  أنه امإ و، اجلمعيةيفكفهمه العرف يف يال نه مما ك ل،ت جبمعها ذا النحوياما اجتهاد يف الرواإ

  . مل نظفر ايةبروا

صرف االجتهاد ى  عليةوا مبنكلعدم اخلوف من الشهرة اليت ظاهرها  يدحال فهو مؤ أي ىعلو

  . اسرةكال ون جابرة وكومثلها ال ت، ةدلاأليف 

  

  ))ال حتريف يف القرآن((

ظهر ي أنه هوو، ان له دخل يف املبحثك وإن ،موضوع خارج عن املقام إىل ارةشال بأس باإلمث إنه 

  . خةيالشخ وي ساقطة يف القرآن حول الشيةآت وجود يامن بعض الروا

، نعم: قال ، يف القرآن رجم:)ه السالمعلي(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،مان بن خالديفعن سل

  . )٣( الشهوةياما قضإ فةخة فارمجوها البتيالشخ ويالش:  قال،يفك: قلت

خة يالشخ ويالش زىن إذا : الرجم يف القرآن قول اهللا عز وجل:ل قا،عن عبد اهللا بن سنانو

  . )٤( الشهوةياما قضإفارمجوها البته ف

  ، همريملا رواه العامة يف تفاس، يةن عن تق صادرتانيتيالروا أن الظاهرو

                                                

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١٠ ح١ الباب ٢٢٢ ص٣ج: كاملستدر )٢(

. ٤ ح١ الباب ٣٤٧ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٤ ح١ الباب ٣٤٧ ص١٨ج: الوسائل )٤(



١٥٩

 قول قائل الي طول بالناس زمان حىتي أن تيخش:  قال،كعمر هو القائل بذلن إ :يمنهم الرازو

 يازن إذا خةيالشخ ويالش (:وقد قرأنا ،ة أنزهلا اهللا تعاىليض فرك بترلوايضف تاب اهللا تعاىلكجند الرجم يف 

  . )١( فرمجنا بعده)وآلهصلى اهللا عليه ( رسول اهللارجم ) ةفارمجوها البت

ما ك،  فأسقطتنيا أمساء املنافقيهان فكنه أ و،)٢(ف يف سورة التوبةيقد قال عمر بالتحرو: أقول

ق يف يقصة الغران إىل ف بالنسبةيالتحر بل قد ادعاه بعضهم، اًإمجاعون كادت تك العامة شهرة بنياشتهر 

مزعومة  فإن ، القرآنيباملطلع بأسالى على خيفما ال ك ، حدأبعد إىل لها واٍهكو، )٣(سورة النجم

سلوب أ بيفكء فيتا من أسلوب البالغة يف شليس ،)٤()نياان البن آدم وادكلو ( مثل مزعومة )خيالش(

  .القرآن

ى لع )٦( ﴿ِإنك لَعلى خلٍُق عِظيٍم﴾مثل دمغ، قيقصة الغرانى  دامغ عل)٥(ثَبتناك﴾ أن ﴿لَوالَ أن ماك

  .)وآلهصلى اهللا عليه (ول الرس إىل )٧(﴿عبس﴾قصة نسبة 

ن أ و)عبس (ميخلق عظى الذي عل) صلى اهللا عليه وآله(لرسول ا أن قول القرآني أن من التهافتو

  . برصمه واألك األؤيربخالق يف األ) صلى اهللا عليه وآله( مبرتلة الرسول ليس الذي )عليه السالم(ح ياملس

ر كأسلوب القرآن هو عدم ذ أن علميل كال ويفك ،يةلياثر خكيف التوبة فهو أ نيفقمساء املناأما أ

  منا إو، عيدب رفأل كسلوب أما هو كن يرمساء املعاصأ

                                                

. ط بومبايى اب رجم احلبل ب٨ ص٨ج: صحيح البخاري، و٢٢٠ ص٨ج: سنن البيهقي )١(

. ٣٠٢ ص٦ج: الغدير انظر )٢(

. ط مصر) غرنيق ( مادة١٥٨ ص٢ج: انظر حياة احليوان )٣(

.  عن مسند أمحد بن حنبل٦٠٤ ص٦ج: الغدير انظر )٤(

. ٧٤ اآلية: سراءسورة اإل )٥(

. ٣ اآلية: سورة القلم )٦(

. ١ اآلية: سورة عبس )٧(



١٦٠

لى ص (علجيمنا إو، ايبحينه ال أ ب)وآلهصلى اهللا عليه ( يف نزاهة الرسول معاناًإهلب  أيب سجل اسم

سقوط ى ل عليده ديثح أن  إىلضافةباإل، أشبهما و ةريقوم والعشزان ال اليو امل هسالماإل) اهللا عليه وآله

  . قبله عاقلي أن نكميهذا ما ال و، ةريثكجزاء أوجب سقوط يبة مبا لوف الصحابة من التوأمساء أ

 يف فصل اخلطاب )رمحه اهللا( يثبته النورأما  أن ماك، يلف غالباً من هذا القبيت التحريانعم روا

، ره أهل الرجالكما ذك ، الغالعذاب الوضاك ال)١()يرياالس (لغالب منها من القسم ا،تيامن الروا

  . يهلإملاع اإل إالّ  مل نرديلاملبحث يف هذا الباب طوو

  قضاء الشهوةبني ربطأي  فإنه ،ف للرجمي الضعيلالرجم التعل يتي يف روايةالتقى ل عليدمما مث إن 

  .حنوه أو هوة قضاء الشيف الزنا أن عرفي من ال كهل هناو،  الرجمبنيو

 وعمره نسانخ اإليشي فقد ،بالسنال اعتبار ما االسم ويهخة من صدق عليخ والشيمث املراد بالش

  .خ وعمره سبعونيشيوقد ال ، ستون

  . عدمهاألصلخوخة في يف بلوغه الشكلو شو

  . حد الشابيهجري علأخوخة ي الش يف حاليه احلد علإجراء يدأرخ وي شغريوهو  ولو زىن

 يهعلى خوخة أجرييف حال الش قد زىنو، كذلك وصار خ شاباًيتحول الشيإمكان أن فرض لو و

  . شيءغري بتغريي فال يهاحلد ثبت عل ألن ،خيحد الش

د حي أو ، احلدكتري ورجمي أو ، الرجمكتريد وحيفهل ،  ملوته موجباًالً أودان ضربه احلكولو 

   . احتماالت،رجميبالضغث مث 

                                                

ثري ، كجمفو الرواية، فاسد املذهب احلديث،  ضعيف،اريييعرف بالس، واتبكعبد اهللا الن سيار، أبو هو أمحد بن عبد اهللا ب )١(

. ٦٧ ص١ج: ره األردبيلي يف جامع الرواةكذا ذ، كالنجاشي، واخلالصة، و الشيخهما فهرس، كاملراسيل



١٦١

  . رجميت ال يامل أن  لوضوح،فيلكذا فات حمل الرجم فال تإف، قدمامل ألنه :األول

  . هم املهم لألكتري و،همف األيلكالت ألنه :الثاينو

  . أحوط وهذا أقربو ،يتأيما سك يضت املريالروا: الثالثو

  



١٦٢

  

  ))إذا كان أحدمها غري بالغ أو جمنوناً((

  بالغغريالمها كان ك إذا رييف التعزو، قالًالمها بالغاً عاكان ك إذا  يف احلدإشكالال  ):٦مسألة (

ن كيمل  أو منهما بالغاًن كير من مل يتعز إىل ذا بالنسبةكو، ءيان بعض الشكريدن كل  عاقلغريأو 

  .ما تقدمك زي ممغري أحدمها أو المهاكان ك إذا ريالتعز يف عدم احلد وشكالاإل ينبغي ال ذاكو، عاقالً

 زىن إذا ماك، البلوغ أو خر فاقداً للعقلان اآلكو،  بالغاً عاقالًاأحدمهان ك إذا مايالم فكمنا الإ

  .رجل بطفلة أو ،ةريبك طفل بزىن أو ،ةريبكعاقل بالغ مبجنونة  أو ، بعاقلةريبكجمنون 

  :يه فقد اختلفوا ف،مبجنونة أو يالبالغ العاقل احملصن بطفلة مل تبلغ البلوغ الشرع زىن إذا ماأ

،  يف جامعهيدبن سع ىيحيو، تهيخ يف ايما عن الشك ،اجللد ال الرجم اينن حد الزأ من قال ببني

نا مل إن يف اجلواهر كل، الشهرة يف عدم الرجم بزنا العاقل مبجنونةى  بل عنه دعوته، يف روضيدالشهو

  .أيضاًه غريض ويا يف الريهل علكما أشكتتحقق الشهرة 

  .ث قالوا بالرجمي ح، واحدغريو يوابن زهرة واحلل احلليبكجم  من قال بالربنيو

 صل عدم الرجمأون من األولاستدل به  ما إالّ عدم املخرج عنها ودلةطالق األإل، وهو أقرب

 ما خصوصاًيهاللذة ف ولنقص ،د قاذفهماحيلذا مل من نقص حرمة الطفلة وانونة وو،  اجللديلشمله دليف

  .ا صيب زىن إذا البالغةى  علثبوت اجللد ال الرجمى لفحوو، ةغرييف الص

 إىل مضافاً، نيااستحسان اللذة ونقص احلرمة و،يل مرفوع بالدل إذ األصلى،فخي ل ما الكيف الو

  ، قل من حرمة املسلمةأافرة اليت حرمتها ك بالزنا بال:األولنقض 



١٦٣

  .مك حمدلة األإطالقف،  معلومغريى الفحوو، ثر لذةكان أك إذا مبا:  الثايننقضو

 للنص اخلاص املخرج له عن ،ما هو املشهوركال ترجم  فإا طفل بالبالغة احملصنةال زىن إذا ماأو

  .  الرجمأدلةعمومات 

  زىنني ابن عشر سنكريد مل غرييف غالم ص، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ريبص أيب حيصحك

ال :  قال،انت حمصنةك نإ ف: لهيل ق،امالًكجتلد املرأة احلد  و،لد الغالم دون احلدجي:  قال،امرأةب

  . )١( رمجتاًكان مدرك فإن ،ك مبدرليسحها كالذي ن ألن ،رجم

 ني ابن عشر سنكريد مل غريالم صغ زىنوإن  : قال،تياالم املقنع الذي هو منت الرواكه يدؤيو

 ليسحها كالذي ن ألن ،انت حمصنة مل ترجمك وإن ، وتضرب املرأة احلد، دون احلد جلد الغالم،امرأةب

 ، دون احلدية ضربت اجلاركمل تدر يةرجل جبار زىنن إ كذلك و،اً رمجتكان مدركلو  و،كدرمب

   .ى انته)٢(ضرب الرجل احلد تاماًو

  .يهلإحصان بالنسبة  اإلإطالق يلحصان الرجل دلإوته عن كس أن ىفخيال و

الرجم أدلةات قإطال إىل ضافةإلبا،  منهماكاملدرى ت احلد عليا رواإطالق يد تقنيتي الروانياتو 

  . ةيدالشهرة املؤو

لم وقع لغ احليبعن غالم مل ، تهيلق  يف آخر ما)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قالميمر أيب فعن

، املرأة احلدى م عليقا و،رب الغالم دون احلديض:  قال،ماصنع يء يش أي امرأةفجر ب وامرأةى عل

الرجل ى م عليقا و، دون احلديةتضرب اجلار:  قال،افجر ي مل تبلغ وجدت مع رجل يةجار: قلت

  . )٣(احلد

                                                

. ١ ح٩ الباب ٣٦٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٤ ح٧ الباب ٢٢٣ ص٣ج: كاملستدر )٢(

. ٢ ح٣٦٢ ص١٨ج: لوسائلا )٣(



١٦٤

د حيو، املرأةى وقع عل إذا د الصيبحيال : قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، العباس أيب عنو

  . )١(يةالصبى وقع عل إذا الرجل

رجل وقع سألته عن :  قال،)عليه السالم(ى  موسيهعن أخ، )عليه السالم(جعفر  علي بن عنو

 الصيبى  علليسجتلد املرأة و:  قال،امرأةى ع علوق سألته عن الصيبو، احلد:  قال،يه ما عليةصبى عل

   .)٢(ءيش

  . تياها من الرواغريإىل 

ع قي سألته عن الصيب:  قال،عن عبد الرمحان، يف نوادرهى سيما رواه حممد بن ع أن ذا ظهرو

صحت ن إ ،)٣(لد الرجلجي ،ال:  قال،يةالصبى قع علي الرجل عنو، لدانجي ،ال:  قال،املرأةى عل

 الثاينقل يف يمنا مل إو ،)لد الرجلجي( و)لدانجي( وكوز ذلجيال  أي ،لنفي اجلواز) ال (ـف ،النسخة

  .ايهء عليرهة ال شكوا مكفهي باعتبار ، يةلغلبة اضطرار الصب، لدانجي

 عن، اليت منها ما رواه محزةو، تيا مجلة من الرواكما نص بذلك، يبالتأد مث املراد جبلد الصيب

ر فجييف الرجل و، املرأة احلدى م عليقا و،عزري:  قال،فجر باملرأةي يف الغالم ،)عليه السالم(عبد اهللا أيب 

  . )٤(الرجل احلدى م عليقا و،يةعزر اجلارت:  قال،يةباجلار

البالغة ى عل أن فاملشهور، نون بالبالغة احملصنةزنا ا أما ،له يف زنا الطفل بالبالغة احملصنةكهذا 

  بن  ىيحيمن  إالّ ،يه علمجاعبل ظاهرهم اإل، الرجم

                                                

.٣ ح٩ الباب ٣٦٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٩ ح١١١ص: سنادقرب اإل، و٥ ح٩ الباب ٣٦٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٣ ح٧ الباب ٢٢٣ ص٣ج: كاملستدر )٣(

. ١ ح٧ الباب ٢٢٣ ص٣ج: كاملستدر )٤(



١٦٥

  . انون يف عدم الرجم بالزنا ا الصيب وبنيى ث ساويح، يدسع

  . اليت ال خمصص هلادلة األإطالقما املشهور فقد استدلوا بأ

ما ال رجم يف كف، وانيانون حاله حال احلن أ و،فقد استدل له باملناط يف الطفل يدما ابن سعأو

  .  يف وطي انونكذلكوان للمرأة يوطي احل

ن إ :لذا قال يف اجلواهرو، حي صحغريوان ي باحليهالتشب و، تامغرياملناط  إذ ،ايهما فى خيفن ال كل

  . واضح الوجهغريمع شذوذه : قوله

جة تابعة يالنت فإن ،ا رجم قطعاًيهن علكي مل اًنون جمللمرأة احملصنة طفالً يان الواطكمث إنه إذا 

  . يف مثل املقامنيخس املقدمتأل

 ، يف رمجهاك بعد البلوغ فال شأدخلأخرج و فإن ،بلغ يثناء الوطأويف ،  الطفل احملصنةأولو وط

درء احلدود ى مقتضو،  احتماالن،م الأفهل ترجم ، ده بعدخالأخرج بعد البلوغ بدون اإلأما إذا 

  . )١(بهات العدمبالش

  

                                                

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(



١٦٦

  

  ))نفي الزاين من البلد((

خل ا يدنه مل كلو، امرأة بالعقد كوقد مل زىن إذا الرجل أن  يفشكالي اإلنبغيال  ):٧مسألة (

  .بلد آخر إىل سنة من بلد ىفني ،بعد

سالر وابن محزة  ويدخ واملفي الشيةواالصدوق  إىل املنسوب و، الفقهاءبنيهذا هو املشهور و

  .يه علمجاعبل ظاهرهم اإل، همغريو يريدك واليدقق والعالمة وابن زهرة وابن سعواحمل

عن  احملكيهذا هو و،  حمصنغريل زان كبل عام ل، كملص املخيال في ن النأ قول آخر بكهناو

ثر كأ إىل  نسبتهكبل يف املسال، اختاره احملققاملبسوط واخلالف والسرائر وو احلليب وايفكسالعماين واإل

  .يه علمجاعلسرائر واخلالف اإلبل عن ا، الشهرة إىل ما يف اجلواهرك نسبه بعض و،نيأخراملت

 ،فمن املطلقات ما رواه احلليب، كه باململيد ما قبنيو ،ي مطلقات النفبني للجمع ،األولقرب األو

ة ائلد مرة جكر والبك والب،ة والرجمائخة جلد ميخ والشيالشيف :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن

  .خيذا رواه الشك ،)١(سنةفي نو

 من )عليه السالم( ني املؤمنريأم ىفقد نو:  قالبلد إىل من بلدفي النو: دةيارواه الصدوق بزوـ 

  . )٢(وفةكال

الشاب احلدث  ذا زىنإو:  قالديث يف ح)عليه السالم(صادق عن ال،  عبد اهللا بن طلحةيةيف رواو

  . )٣(نفي سنة من مصرهوالسن جلد 

لد جيو: )عليه السالم( عنه ديثيف ح، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  عبد الرمحانيةيف رواو

  . )٤(ما سنةيهنفيرة وكالب وركالب

                                                

. ٩ ح٣٤٨ ص١٨ج: الوسائل، و١٤ ح٤ ص١٠ج: التهذيب )١(

. ١٠ ح٣٤٨ ص١٨ج: الوسائل، و١١ ح١٧ ص٤ج: الفقيه )٢(

. ١١ ح من حد الزنا١ الباب ٣٤٩ ص١٨ج: الوسائل )٣(

.١٢ ح من حد الزنا١ الباب ٣٤٩ ص١٨ج: الوسائل )٤(



١٦٧

 زينين الرجل سأله عي )عليه السالم( ني املؤمنريمأ إىل تبكر كب أيب حممد بنن إ :وينكخرب السو

ما أو، فهنامث راً فاجلده مائة كب وإن ، فارمجهان حمصناًكن إ :يهلإتب ك ف،يةالنصران ويةوديهباملرأة ال

  . )١(حبواأقضوا ما يهل ملتها فأ إىل  فابعث ايةوديهال

نعم من :  قالى،نفي زىن إذا سأله عن الزاين، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ريبص أيب خربو

  . )٢(هاغري إىل ايه اليت جلد فاألرض

 من ىنفي:  قال،جلد احلد إذا سأله عن الزاين، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،احلناط خرب مثىنو

  .)٣(ا سنةيهون فكيبلدة  إىل األرض

  . تياها من الرواغريإىل 

  . حمصنغريل كما تراها مطلقات تشمل كهذه و

يف ، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيحسن حممد بن قفي ف ،أيضاًة ريثكات فهي يداملقأما 

 غرينفي سنة يف  وةائ م جلديازن إذا رةكالبر وك يف الب)عليه السالم( نياملؤمن ري أمىقض :يثدح

  . )٤(خل ايدمل  واكمها اللذان قد أملو، مصرمها

خل ا يدمل  وكملالذي قد أرجم وياحملصن :  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، عن زرارةو

  . )٥(ةسنفي ن وةائفجلد م

  لد جيصن حيالذي مل : )عليه السالم(جعفر  أيب عن، عنه رىأخ يةيف رواو

                                                

. ٥ ح٨ الباب ٣٦١ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح٢٣ الباب ٣٩٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٤ ح٢٣ الباب ٣٩٣ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٢ ح١ الباب ٣٤٧ ص١٨ج: الوسائل )٤(

. ٦ ح١ الباب ٣٤٨ ص١٨ج: الوسائل )٥(



١٦٨

  . )١(ىنفيلد مائة جلدة وجيخل ا يد ومل كوالذي قد أمل، ىنفي وال ئة جلدةما

 يبالتهذويف اك يف الريسي باختالف )عليه السالم(عن الباقر  ونسي زرارة ويةررت رواكوقد ت

  . املطلقات ايديفالالزم تق ،)٢(ىسياالستبصار ونوادر أمحد بن حممد بن عو

  . ان لبانكمما لو  يت اجللد من النفيا خلو بعض رواك ذليدؤيو

ل واحد ى كم عليقا أن  فأمر،عمر خبمسة نفر أخذوا يف الزناى أت:  قالة، أصبغ بن نباتىفقد رو

قم أنت أف: الق، مهمك هذا حليس عمر يا:  حاضراً فقال)عليه السالم( ني املؤمنريان أمكو، منهم احلد

عنقه، وقدم اآلخر فرمجه، وقدم الثالث فضربه احلد، وقدم الرابع دم واحداً منهم فضرب فق، ميهاحلد عل

 ،)السادس )عليه السالم( أطلقف، انوا ستة ك:أخرى يةيف رواو( وقدم اخلامس فعزره، نصف احلدفضربه 

م يه واحدة أقمت علية نفر يف قضاحلسن مخسة أبا يا: فقال عمر، تعجب الناس من فعله عمر وريفتح

 ياًان ذمك فأما األول :)عليه السالم( ني املؤمنري فقال أم،خرشبه اآليء منها ي شليسمخسة حدود 

 غريا الثالث فمأو، ان حده الرجمكثاين فرجل حمصن ما الأو، فيالس إالّ ن له حدكيفخرج عن ذمته مل 

  . )٣(عقلهى ما اخلامس فمجنون غلب علأو، دما الرابع فعبد حده نصف احلأو، حمصن حده اجللد

  .)٤( عنه بالشبهةكان ذلك ألنه عزر اخلامس سراح انون ونه أطلقإ :خرى األيةيف الرواو

  . نفهيمل مام اإل أن ظاهره يففإنه 

  

                                                

.٦ ح١ الباب ٣٤٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٣ ح٧الباب  ٢٢٣ ص٣ج: كاملستدر، و٢٧ ص٤ج: الفقيه، و٧ ص١٠ج: التهذيب )٢(

. ١٦ ح١ الباب ٣٥٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(

.١٧ ح١ الباب ٣٥٠ ص١٨ج: الوسائل )٤(



١٦٩

 وإن نيانفيلدان وال جي يازن إذا نيركيف الب :القأنه ) عليه السالم( علي  عن،ما ما رواه العامةأ

،  ملصلحة)عليه السالم(د به عفوه راي أن تملحيو، ك اململغريراد به ي أن حتمليف، )١(ما من الفتنةهينف

  . هم واملهمراد به مالحظة قاعدة األي أن تملحي و،العفومام لإل أن وقد تقدم

 فيقد نو، بلدة إىل من بلدة يفالن:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،حة احلليبين يف صحكل

  . )٢(البصرة إىل وفةك من النيرجل )عليه السالم(لي ع

 ىفنإذا ) عليه السالم( ني املؤمنريان أمك:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ريك بيةيف رواو

م يلانت الدك فك فنظر يف ذل،سالماإل إىل كأقرب بلد من أهل الشر إىل  نفاهسالمأحداً من أهل اإل

  . )٣(سالماإل إىل كأقرب أهل الشر

  . السابقةيةنايف الروايال   حىتكهنا إىل يهعله أراد غلبة نفل: أقول

  . )٤(ون النفي هنا للمحاربكالظاهر  أن من: ما قال يف الوسائلكأو 

 م رووا عن عمر أل، خمتلفاً)عليه السالم( علي تهم عنيون رواكت أن  فمن احملتمل،انك يفكو

  .)٥(ال أغرب بعدها أحداً:  فقال عمر، فلحق رقليرباخل إىل ر بن خلف يف اخلميةعة بن أميغرب ربأنه 

  . ستثن الزنايعمر مل حيث إن ، ك بذليبالتغر ينفى فة عليحن أبو قد احتجو

                                                

. ٣تاب احلدود املسألة ك ١٧٣ص: اخلالف )١(

. ١ ح٢٤ الباب ٣٩٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.٦ ح٢٤ الباب ٣٩٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(

.٦ ذيل ح٢٤ الباب ٣٩٤ ص١٨ج: الوسائل )٤(

. ٢٦٨ ص٥ج: رت العمال كانظر )٥(



١٧٠

قد ورد  أنه هيدؤي و،يبعن التغرله العفو ن أ و،ك للممليبالتغرمام لإل أن  فعندنا،انك يفكو

بل يف اجلواهر عند ، هايباملشهور عندهم عدم تغر أن  معأيضاًة ك املرأة اململيبت تغريايف مجلة من الروا

، يه علمجاع اإليةبل عن املبسوط والغن،  خالف معتد به بال:قال) ال جزا ويه عليبال تغر (قول احملقق

عن  إالّ كذلى  علمجاعض اإليايف الر و،مجاعاإلخبار واأل إىل  املرأةيب عدم تغرعن اخلالف نسبةو

  . وهو شاذأيضاً تغرب هي:  فقال،العماين

فتغريب الرجل أيضاً على وجه اجلواز، والتفريق بني األمرين  قياأة مع وحدة السرذ ال تغرب املإو

يف مثل املقام إال أن ما ذكرناه من وحدة السياق ) اغتسل للجمعة واجلنابة(وإن أمكن، كما قالوا يف مثل 

  . الذهن العريف إىل أقرب

ى ون علكي أن  أو، واجبغري أو ما واجباًيه عليبون التغركي أن بني دائرن األمر إ :احلاصلو

فهم العرف  إىل أقراو، خر جائزاًاآلى  واجباً وعلأحدمهاى عل أو ،خر حراماًاآلى علو  واجباًأحدمها

  .عد الرابع عن فهم العرفبو،  الثالثإمكانعدم و، أةاملرى  لعدم الوجوب علاألولبعد سقوط ، الثاين

ان هلا أهل ك إذا ماك، أيضاًن حمذور غرا كيمل ها ويبم صالحاً يف تغركاحلاى رأن إ هذاى علو

  . هايبز تغرجيال مل إو، أشبهما  أو كهنا

  

  ))فروع يف النفي والتغريب((

  : يف املقام فروعمث إنه 

  .أيضاًحصان املتعة توجب اإل أن حصانقد تقدم يف باب اإلو،  للمتعةكعد مشول اململيبال : األول

من خروجه عن النص و، يه عليدفالالزم التشد يالوطى من قدرته عل،  احتماالن،مةشمل األيهل و

  . يب عدم التغراألصلف

 أما ،أيضاً ال علقة ان بائناًكلو و، اًكون مملكيدخول فال علقة فال ان قبل الك فإن لو طلق: الثاين

   .طالقإل أم ال لعدم ا، للمناطكاململك فهل هو ياان رجعكذا إ



١٧١

  . يهم احملصن ال جمال هلذا البحث فكان يف حك إذا نعم، احتماالن

 ألن ،يبعد عدم التغريب مل أشبهما  أو سفر أو اجلماع لسجنى قدر علياً ال كان مملكلو : الثالث

  . حنوهيف حق املسجون و يفنه من اجلماع املنتكجل متأل ك اململغريدون  الشدة هنا أن املستفاد عرفاً

 أن  يفيلصل بعد ظهور الدل لأل،يه عليبمن دوما فال تغر أما ،غرب البالغ العاقليمنا إ: رابعال

  .  مع اجللديبالتغر

اف  فلو وجدا حتت حل،صل لألقرارباإل أو  بالشهوديه الذي ثبت وطغري يف يبال تغر: اخلامس

  . ة جلدةائجلدا م وإن يب فال تغرأشبهما  أو واحد

   .ىفخيما ال كأهم  ألنه ، خوف الفساد سقطيبالتغران يف كلو : السادس

سنة  ىفه يف املنؤاملناط بقا ألن ،ثانيةه مرة يبفالظاهر وجوب تغر، بلده إىل لو غرب فرجع: السابع

  . املةك

بناًء  يب تغريهحد فهل عل األيومأجاز  السبت ويوم  اجلمعة وزىنيوم فضولة يهلو عقد عل: الثامن

  .  عن مثلهدلةالنصراف األ،  الظاهر ال،شفكالى عل

 ،يب فزنت مث علمت فال تغر،قدهاب يف ع باستقالل األيلق إذا البنتكعلم بالعقد يلو مل : التاسع

  .  عن اجلاهليلالنصراف الدل ، املرأةيب بتغريلقوإن 

تمل لزوم بقائه حيان ك وإن ،كون له ذلكي أن عديب منفاه فال غريبلد  إىل لو ذهب املغرب: العاشر

  . صلة عنه ال بأس ا لألرية القصيلسفاره القلأنعم ، يلاملنصرف من الدل ألنه ،بل هو أحوط ى،يف املنف

   يه عليبن مث هرب من احلفرة ال تغربالزنا احملص أقر لو: احلادي عشر



١٧٢

  .  ملزمغرياملناط يف الشدة  و،صللأل

  . يةمهسقط لألهم بدون نفقة ءبقا أو ه فساد عائلتهيبلو سبب تغر: عشر الثاين

م كبعلم احلا أو بالشهود أو قرارثبت الزنا باإلي أن بني يبوب التغرال فرق يف وج: الثالث عشر

  . طالقلإل

املنصرف  ألنه ،ز له شرعاًجين من الرجوع مل كفلو مت ى،فالظاهر وجوب بقائه يف املن: الرابع عشر

  .  عند العرفدلةمن األ

طالق إل، سقط عنه اجللديما ك يبم سقط عنه التغركاحلا  إىلتاب قبل وصوله إذا :اخلامس عشر

  . مكاحلا إىل  سقوط احلد عن التائب قبل وصولهيلدل

سقط يبسقوط العلة  ألنه ،بلده إىل  بعض الشهود رجععغرب مث رججلد و إذا :السادس عشر

  . املعلول

  ضرريبالتغرألن  ،ز الرجوعجيمل  هيعسراً عل أو  ضرراًكيف ذلى غرب فرأ إذا :السابع عشر

 إذا مثله يف باب احلجروا كما ذك، العسر فوق احلد املتعارفان الضرر وك إالّ إذا ،مثل اجللد عسرو

  . ثر من املتعارفكعسره أان ضرره وك

م كوز للحاجينعم ، صله لأليبافراً يف تغرك أو ون الزاين مسلماًكال فرق يف : الثامن عشر

) سالمم يف اإلكاحل (تابكاه يف رنكما ذك، مهمك حبيهموا فكحيلته لأهل م إىل افركم اليي تسلسالماإل

  . هاغري تقدمت يف بعض املسائل السابقة وماك ،)١(ركب أيب  حممد ابنيةروا يهنا علدل هو، هغريو

  ما يف فقه و، يبمن بلد التغر ىفحد لبعد املن ال أنه الظاهر: التاسع عشر

                                                

. ١ ح٥٠ الباب ٤١٥ ص١٨ج: الوسائل )١(



١٧٣

 يبم الالزم صدق التغرنع،  مبلزمليس ،)١(سون فرسخاً مخيبوحد التغر: )عليه السالم(الرضا 

 أنه منو ،يمن صدق النف،  احتماالن،أحدمها إىل ان له وطنان فغربك إذا كصدق ذليهل و ،يالنفو

  . قرب هو الثاينن األكي ملن إ حوطاألو، ك يف الوطن ذلليسجعل ملعاناة الشدة سنة و

 ما تقدم عنو، دلةطالق األإل، ن حمذوركيمل  إذا كشربالد ال إىل غربي أن الظاهر جواز: العشرون

   .ىفخيما ال ك ،ينيمنا هو من باب املصداق ال التعإ )٢()عليه السالم(علي 

 بالد يف أو سالمون الزاين يف بالد اإلكي أن بني يبال فرق يف وجوب التغر: العشروناحلادي و

  . يةتابك أو  مسلمةكان قد ملكو، أيضاً طالقإلل، افرةكب أو ان زناه مبسلمةكو، دلةطالق األإل، فركال

ة بظن الصحة مل كمشرى عقد عل إذا ماك،  واقعاًكن متلكيمل  وكظن التمل إذا :والعشرون الثاين

  . ال مناط يف املقام و،صولما حقق يف األك، يةلنفس أمرلفاظ موضوعة للمعاين ااأل ألن ،يبن تغركي

 عدم صالة ألنيمال السنتكإ يهعلو، أيضاً كمن هنافي نيف منفاه  زىن إذا :العشرونالثالث و

مل و، ثالثاً زىن إذا ذاكوه، األول  من سنة منفاهيهعل ي ما بقإضافةسنة ب الثاين ىفيف املنى قيبف، التداخل

  . نقل بقتله يف الثالثة

ن  أل،اًكونه مملكذا طلقها خرج عن إف، خل ايدمل  من له زوجة وكاململ: الرابع والعشرون

  . قة يف املتلبسياملشتق حق

                                                

. ٧ ح٢٢ الباب ٢٢٥ ص٣ج: كاملستدر )١(

. ٣ املسألة ١٧٣ص: خلالفا )٢(



١٧٤

فقد تقدم يف مثل هذا الفرع انصراف ، ستمتاعت قابلة لالليس زوجة كمل إذا :العشروناخلامس و

  .  عن مثلهيلالدل

  . دلةاملنصرف من األ ألنه ،ية ال مشسيةالسنة قمر أن الظاهر: العشرونالسادس و

 ىفنيمث  بلده إىل يتأيمث ، ة أشهر مثالًستفي صح نيفال  ،فيسنة الن ايللزوم تو: العشرونالسابع و

مال كإ يةفاكعد يبمل  لعذر مشروع أو ناًياعصى تأنعم لو  ى،الفتوظاهر النص و ألنه ،خرآستة أشهر 

  . هايدالسنة ال جتد

 ،م العدولكان له حكعدل ولو تاب و، ون حراًكي ىفيف املن أنه  يفإشكالال : العشرونالثامن و

  . هغريل وك يف املأيهق علييضال و، اهغريب ويةلزاناتزوج بنفس ي أن وله

 يهلإم املفوض ك احلايةاللعموم و،  صالحاًكذلى رأ إذا كنا ههشهادإم كللحا: العشرونالتاسع و

  . العمل حسب املصلحة

، ك ذلأشبهما  أو  برئهنيح أو  جلدهنيم من حك حسب نظر احلايبأول وقت التغر: الثالثون

  . أشبهما  أو  سنةكؤخر ذليأن كه يبيف تغرط يوز التفرجينعم ال 

  



١٧٥

  

  ))حلق شعر الزاين((

سأل  أنه ،جعفرعلي بن ففي خرب  ، للزاينأيضاًت جز الشعر يايف بعض الرواقد ورد  ):٨مسألة (

ق رأسه لحيلد احلد وجي:  قال،يهما عل خل ا فزىنيدمل  وامرأةعن رجل تزوج  )عليه السالم (أخاه

  . )١(سنة ىفنيهله و أبنيه وبينفرق يو

:  فقال،خل بأهلهيد أن من تزوج ففجر قبليف، )عليه السالم(عن الصادق ، ريخرب حنان بن سدو

أهلهبنيه وبينفرق ي ومن املصر حوالً ىفنيرب مائة ويض )٢(.  

يف اخلالف واملبسوط خ يالشايف وكسواإل املعاين ون الصدوقع احملكيكره كذي من مل بنيالفقهاء و

 ني والفاضليد وسالر وابين محزة وسعنيخيعن الش احملكيك به من أوجبنيو، مهغريهرة و زوابن

وت مجلة من كظهر من سيما ك ،لعفيشاء مل  وإن ،شاء فعلن إمام إل ايدونه بكستبعد يال و، همغريو

ن حق املتقدم م املبىنى عل الّإان هو أحوط بعد عمل من عرفت ك وإن ،ن عنهيا يف مقام الب)٣(تياالروا

  . علم من الشارعيتصرف مل  ألنه ،هكط يف ترياون االحتكي ف،يف العفومام اإل

عن ظاهر املقنعة واملراسم  يكخالفاً للمح، ال لبعضهه وغريل الرأس ال لكق لل فاحل،انك يفكو

 ما ما اليهف و،هغري الربائة عن أصالة و،ع الشناعةموض ألنه أنهكو، يةصه بشعر الناصية من ختصيلوسالو

 أي وجوب الثالثةى فاق علاالتى  من دعوكما يف املسالو، كململ االختصاص بانيتيظاهر الرواو ى،فخي

  ، ما تقدمكلمات مجلة منهم عنه ك خللو ، ظاهرغري، ركالبى علفي الناحللق واجللد و

                                                

. ٨ ح٧ الباب ٣٥٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٧ ح٧ الباب ٣٥٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  . ١٢ و١١ و٩ ح١ الباب ٣٤٩ ص١٨ج: الوسائل انظر )٣(



١٧٦

ان املنصرف عند العرف ك وإن ،عد الثاينيب ال ،شنعة أم مطلقان ك إذا تص احللق مباخيهل و

   .ىن موسكيمل  وإن يلل مزكاحللق بالظاهر حتقق و، ولاأل

  .ننة الناعمة املتداولة اآلكاالظاهر حتققه بامل أن ماك،  مثل النتفياًون مؤذكيال  أن بجينعم 

 رمبا ،نيلو بعد سنو مكاحلاى واجباً على قيب أو سقطي فهل، نفه حملذوريمل  أو لق رأسهحيلو مل و

، األول يدفيتقادم العهد  وإن ان قوهلم بوجوب احلدك وإن ،من النصرف املنص ألنه ،األولل بيقا

  . متقابل)١(يف درء احلدود بالشبهاتو،  احلديلط يف عدم تعطيااالحتو

، كعد ذليب ال ،لق بعد النباتحيفهل ، ان حالقا بنفسهك إذا ما، أ سقطن له شعر ذاتاًكيلو مل و

  .لوجوب مع استصحاب اكلتحقق مقصود الشنعة بذل

ى  عليلال دلو، تان يف الرجليالروا إذ ،يه عليلال دل وإشكالاملرأة بال خالف وال ى وال جز عل

  .)٢( يف املقامكاالشترا

  . صل بعد رفع القلمما لأليه ال جز عليبما التأديهان علك وإن والطفل وانون

 احملصن إىل سبةما بالنوجب عدمهي ،خليد الذي مل كاجلز باململ ويب التغريلاختصاص دلمث إن 

  . معلومةغري يةواألول و،صللأل، قتل ملانعيمل  وإن دخلإذا 

 واجلز يب التغريهان علك ،خل ايدومل  أخرى زوجة دخل ا مث فارقها وتزوج بك للملانكلو و

  .اتطالقلإل

، قد حلق ولقه حفيلكالت أن من،  احتماالن،ر أم النع من لبس الشعر املستعامياذا حلق فهل و

   ،األول قوىاأل إالّ أن ،ن الثايناك وإن حوطواأل، نكذا لبس الشعر مل تإللشنعة و أنه منو

                                                

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: لئالوسا )١(

. ١ ح من جهاد النفس٥٦ الباب ٢٩٥ ص١١ج: الوسائل )٢(



١٧٧

  . قول به أحديهذا ما ال و، ستر رأسهينع من لبس العمامة وحنوها مما مي أن ال لزمإو

  . الشنعةيةصل باخلفحيال  ألنه ،يةالناس ال خفمام أونه ك احللق يف أدلةعد ظهور يبنعم ال 

حرام عن متام احلج وملنع اإلإ لوجوب ، واجلزيب الشهود وهو يف احلج أخر التغريه علميذا أقإو

ب جي مل يهنعم لو استطاع يف حال نف، يبالتغرى  حج واجب قدم عليهان علكلو  أنه عرفيمنه و، احللق

  . فال استطاعةيب لتقدم حق التغر،يهعل

ذا يف كه و،يبؤخر التغري ولنذر سابقاًان حق اك يب التغريهلو نذر مث استحق عل أنه علميمنه و

 قدمت ،يب يف النصف من شعبان مث استحق التغر)عليه السالم( نيرة احلسياآجر نفسه لز إذا مثل ما

  . يهرة علياالز

 يةال طاعة ملخلوق يف معص ألنه ،يب بالتغريهم علكح إذا الوالد عن السفر يسقط ينعم 

  . اخلالق

 ،سجني أو ،يلزمان طو ىل إلوؤخر وي أو ،سقطيفهل  يةشرع أو يةلعلة عقل يهن نفكميمل مث إنه إذا 

مل  إذا ماك، يهلإن يف املستقبل أخر كوأماآلن ن كميمل  أنه إذا منو، ال موضوع له أنه من، احتماالت

  . املعىنهذا يعطيالسجن عده عن حمل الفاحشة وهانة وبجل اإلألفي الن أن منو، نن جلده اآلكمي

قال  أنه ،هريشي يف تفسياما عن العك، )عليه السالم(ا رووه يف حد احملارب عن اجلواد ه ميدؤيو

اعهم يدإمر ب أخذوا ماالًأيمل  وقتلوا أحداًيمل  ويلانوا أخافوا السبكفإن  :طرقيف قطاع ال )عليه السالم(

   األرضم من يهنف  معىنكذل فإن ،احلبس



١٧٨

  . )١(ديثاحل يلخافتهم السبإب

  .أخرفي  النريرآه يف تأخ وإن ،الصالح يف احلبس حبسى رأن إ مك احلايدبنه  أالظاهرو

جلده ء والربكيف مام ان اإلك  مثالً،من بلده أو ،من بلد اجللد أو ، من بلد الزنايبمث هل التغر

 من يبتغرن ال أالظاهر:  قال يف اجلواهر،غربيا يه فمن أ يف احللةزىن و،وهو من أهل بغداد ،كهنا

 ما ال يهفو، يهف املصر الذي زىن: عنه قال احملكياملبسوط يف  إالّ أن كذلكهو  و،لذي هو وطنهمصره ا

  .ىخيف

 زميل ء مثالًربالكيف مام جلده اإل أنه إذا احتمالو، هيهالم املبسوط لزم توجك يف ون ظاهراًكيما و

بقائه يف إلو بصدق ويبعاد عرفاً اإل إذ ،يه وجغري اًيبن تغركي مل كال فلو أبقاه هناإ و،هاغري إىل غربيأن 

 إىل بعد أنه  عرفاًيلق، كالبقاء هناى جربه السلطة علأران فيإ إىل ذا سافر من موطنه العراقإف، ه بلدهغري

  . بقاء واإليد االبتداء يف التبعبني لوحدة املناط ،رانيإ

 ان سائحاًك إذا نعم، ف هو املنصر ألن األول،نه ال مسقط رأسهكسيالبلد الذي  املراد ببلدهمث إن 

  .بعاد عن بلد اجللدان اإلكال وطن له 

  .بعاد ومل حتصل الشنعةصدق اإليال مل إو،  طول السنةيلنع من السفر الطومي أنه الظاهرو

 كعد ذليب ال ،باركان من املدن الك إذا نةيم يف طرف آخر من املديقي أن بعاد جبربهصل اإلحيهل و

  .فكيالصدق مل  يف كذا شإو ،يق النفصدإذا 

  .يف اجلواهرو املبسوط ما عنك ،مصر أو ية قربعاد منون اإلكي أن بنيال فرق و

 يةرب إىل بعادصح اإلي بل ،)٢(يةجاء لفظه يف الروا وإن ،بلد آخر إىل بعادون اإلكي أن زميلما ال ك

   ،حنوهاو

                                                

. ٩١ ح٣١٤ ص١ج: تفسري العياشي )١(

. ١٠ ح١ الباب ٣٤٨ ص١٨ج: الوسائل انظر )٢(



١٧٩

بلد يف فال، لوحدة املناط كذلو، بعادعة أصل اإلشنثر من مشقة وكشنعة أن موجباً ملشقة وكيذا مل إ

  . من باب املثاليةالروا

عمل يف خط  وإن ، يف خطه السابقلمنع عن العمي أنه حنوه فالظاهر واملالحك وطن غريان بكلو و

  .محرعمل يف البحر األين فأبعد ليعمل يف حبر قزويان ك إذا ماك، بعاداًإى سميث يآخر حب

ان وطنه بغداد ك إذا  مثالً،ال أو يهرغب هو فيبلد   إىلعدهيب أن م يفكر احلاياباخت أنه الظاهرو

  . البصرة إىل عدهيببل ،  لهيبستجيال  أن وز لهجيما ك ،م استجابتهكوفة جاز للحاكال إىل بعادهإفاختار 

شف كفقول ، مصر أو ون الزنا يف فالةكي أن بنيبعاد من بلده فال فرق اإل أن قد عرفتث يحو

  . واضح الوجهغري ،بعادإ يه علليسنه إ اللثام

 ،ما شاءيهتار أخيم كاحلا أن الظاهرو،  احتماالن،ت املاليمن ب أو يهون علكيبعاد هل مصرف اإلو

  . نفقتهمت املال نفقته ويبى ان علكم هليعافتقر أهله لبعد م أو كافتقر هنا أنه إذا ماك

ى نفاق عل لوجوب اإل، جربهمكاحلاى ان علك، سالًك أو عمل عناداًيال ن من العمل وكنعم لو مت

  . النفقة ل واجيبى كعلالنفس و

  .  خوف الفتنةكان يف ذلك إذا ،ا به م عن التحاق املزينكمث الظاهر وجوب منع احلا

 ،رك لوجوب دفع املنكذلو،  خوف الفتنةكان يف ذلك إذا ا بلد املزىن إىل بعادهإعلم عدم يمنه و

مام  باب جواز منع اإل من)١( ما عقده يف الوسائلك ذليدؤيو، رك رفع املنأدلةناط يف ستفاد من امليما ك

  ، احملرماتمن الزنا و

                                                

. ٤٨ الباب ٤١٤ ص١٨ج: الوسائل )١(



١٨٠

  . فراجعيدولو باحلبس والق

  :يهف، ية بأنه قصاص قبل اجلنايه فشكالاإلو

  . ية قبل اجلناليسنه إ :أوال

رنا بعض كقد ذ و،)عليه السالم(ما يف قصة الغالم الذي قتله اخلضر ك، مر أهمجائز ألنه إ :ياًثانو

  . فراجع) الفقه(من جملدات  )ميكحول القرآن احل (تابك يف ك ذليلتفص

  

  ))التفريق بني الزاين وأهله((

املراد  أو ه،هل عائلتراد من األيفهل ،  أهلهبنيه وبينفرق ي أنه احللق يتييف رواقد تقدم مث إنه 

  .ن خالف ظاهريمرال األك و،خل ايدزوجته اليت تزوجها ومل 

عن  غيني) سنةفي ن (ركذ ألن ، خالف الظاهريدكالتأو، اًيدكان اللفظ تأك األول ان املرادكلو إذ 

  .كر ذلكذ

  . ره من الفقهاءكمن ذ مل أرو، ن له وجه معتد بهكيالثاين مل ان املراد كلو و

عليه (عن جعفر  ،وينك الثاين ما رواه السيدؤين كل، عقوبة رابعةنه إ  قلناكثبت ذل إذا نعم

فرق يخل ا يد أن ت قبلزن إذا يف املرأة ):م السالميهعل(عن آبائه ، )عليه السالم( يهعن أب، )مالسال

مثل هذه املرأة ال  أن  إىلمام من اإلإرشادلعله  و،ان من قبلهاكاحلدث  ألن ،)١(ال صداق هلاهما وبين

فسخ عقدها بدون ياليت ا حال املرأة ون حاهلكي فيبع ألنه عدم الصداقو، لفالطالق هلا أفض، تنفع

 ا حىتيهؤذي أن له أن  أو،رضوها بة الصداق لهي أن ستحب هلميء املرأة ياأول أن  إىلإرشاد أو ،الصداق

  . ك ذلغري إىل ،تقبل باخللع وهبة الصداق

هلا ن أ وب طالقهاجيال  أنه يةوجة الزانبه يف الز ان املفىتك وإن ،التتبع والتأمل إىل واملسألة حباجة

  ت بالفرقة منيايف الروامام م اإلكولعل ح، رهامه

                                                

. ٨ ح ذيل٧ الباب ٣٥٩ ص١٨ج: الوسائل )١(



١٨١

 نيتينئذ يف الروايراد بالفرقة حي أن ن الالزمكل،  أهلهبنيه وبينفرق ي أن مكفللحا،  الندب باب

فلماذا ، ب الرجلال تتحمل املرأة ذن إذ ،تلحق ا أن ن ال حق هلا يفكل ون زوجتهكت أن ال، الطالق

  .جها زىنزوأشبه ألن ما و يحترم عن الوط

اهللا و، يةأقرب من جهة القرائن اخلارج لعله رشاداإلى ت الثالث عليا فحمل الروا،ل حالى كعلو

  . سبحانه العامل

  

  ))اململوك جيلد مخسني جلدة((

 اًكممل،  حمصنغري أو انك  حمصناً،)١( جلدةنيلد مخسجي كاململو أن  يفإشكالال ال خالف ومث إنه 

 اآليةت بعد يا رواكوبذل، يبال تغر ويهال جز علنه أ و،هغري أو خاًيش، أةامر أو رجالً، ك مملغريأو 

  . حد احلر الرق ويهمع علجي أن  أىبشأنه ىلاهللا تعان إ :يف بعضهاو، ةميركال

ال حتمل املرأة  أن عدالته اقتضت أن ماك، نيقتشمل العبد محيعدل فال  اهللا تعاىل ألن :أقول

م ياالصحيث إن و، احلائض إىل فأسقطهما بالنسبة، مياالصلصالة ومال اكالت احلمل والرضع مع كمش

ى عل علجيال  أن  عدالته اقتضتكذلكو، شهر آخر قضاًء أي ا يفيهه علالروح جعلان لنفع البدن وك

ن أ و،رثحقه مع حق املرأة يف اإل يومع تسا ،غالباً زوجةماً وأختاً وأف نفقة املرأة بنتاً ويالكلرجل تا

ما يهلك أن لذا جعل هلا املهر مع و،املرأة بدون عوضى  عللو ندباًو غلباألى عل تيالبعل مشقات جي

  .ك ذلغري إىل ات البدن بالزواجطفئان الشهوة وحاجي

  .  املفصلةيةتب الفقهكال إىل لهاك ن لالبتالء فعالًت حمالًليسمسألة العبد حيث إن و

  

                                                

.  من الزنا٢٠ الباب ٢٢٥ ص٣ج: كاملستدر، و١٦ ح٣٥٠ ص١٨ج: الوسائل: انظر )١(



١٨٢

  

  )) يكرراحلدهل ((

 بني فصل القتل عقلي  وال،رر احلدكتيولذا ال ، هغري أو  بالرجمرار يف القتلكال ت ):٩مسألة (

  . م شيء آخر مقام الرجم املوجب للقتلياقى  عليلال دلو، ةمية وجرميجر

 مث فأقر ثالثاً،  مث هربياً فأقر ثان،ستلزم الرجم مث هرب من احلفرةيمبا  إذا أقر كن ذلكمينعم 

من و،  يف عدم القتلاألصلمن ، ماالن احت،ت أم الرار احلد ثالث مراك من تكعد ذليفهل ، هرب

  .طالقال قطع باإل إذ  أقرباألول نكل، رار احلدكستفاد من املناط يف تي ما إطالق

 فال ، ثالث مراتكرر مثل ذلكت و،ذب بعضهم نفسهكثناء الرجم أقامت الشهود ويف أما إذا 

  .  احلديهرر علك من مصداق من تونكي يفكف، ثبت حد أصالًي مل يبذكبعد الت إذ ،قتل قطعاً

أخرب أهل  إذا ماك ،بل عزر ن رمجهكمين مل كثبت زناه حمصناً ل إذا ماي فشكالن اإلكمينعم 

 حمصن قتل يف غري زىن إذا  فهل،رر ثالثاًك كذلكو، طيا عدة سيهاجلائرة فأجروا علالصالح السلطة 

ر احلد جيمل  وإن خبار السلطة اجلائرةإ جواز سبققد و ، احلد ثالثاًيهرر علكقد  ألنه ،مثالً الرابعة

 أن أقلهو، قربوهذا هو األ، حي احلد الصحيهعل يمن أجر إىل دلة النصراف األ،قتليأم ال  ،حيالصح

  . ون شبهة دارئة للقتلكت

  .عزرهي أن  دونحبسه اجلائر مثالً إذا علم مايمنه و

ان ك إذا ماك ،يرياقوم مقام احلد االختي إذ ،عديب احلد االضطراري فال يهعل يران أجكأما إذا 

  . ك لوحدة املال،يهالم فكيت الياما سك، اً فضرب بعرجونيضمر

  ؤدب به ير الذي يرار احلد التعزك من تليس أنه الشبهة يف ينبغيال مث إنه 



١٨٣

عن مثلهدلةالنصراف األ، نونالطفل وا .  

 فأجروا احلد الذي ، احلديهجروا علي ملته لأهل إىل مسلّ وافراًكان ك إذا  ما احلد ثالثاًهل منو

 إىل سلمهي أن بنيقتله وي أن بنياً ريخممام ان اإلكذا فعل الرابعة إف، ك الظاهر ذل، ففعل الرابعة،عندهم

  . يهالم فكيت الأيما سك، ح عندهميفعلون به ما هو الصحيأهل ملته 

 قتل يف ،ني احلد مرتيهم عليد فأق احملصن الزنا املوجب للحغريرر من احلر ك فلو ت،انك يفكو

 إالّ قتلين ال يرعند آخو، يه علمجاعيف السرائر اإلى ادعبل ، احلليعة منهم الصدوقان والثالثة عند مجا

 يةبل عن االنتصار والغن، ادعاه اجلواهرما كهذا هو املشهور و،  ثالث مراتيهد علرر احلكتت أن بعد

  . هو القتل يف اخلامسةثالث وحداث قول إوعن اخلالف ، يه علمجاعاإل

 أصحاب:  قال،)عليه السالم( ياحلسن املاض أيب عن، حيونس يف الصحي ما رواه :األولمستند و

  . )١(ة قتلوا يف الثالثنيم احلد مرتيهم عليأق إذا لهاكبائر كال

  .زنات املشهور الواردة يف خصوص الياصها بروايب ختصجي مطلقة يةن هذه الرواكل

  . ةم األيةمن روا يتأيما س إالّ ،كذلى ما نصوا علك يل بدليهظفر علياخلالف فلم قول أما 

  : تيااملشهور عدة رواى ل عليد ف،انك يفكو

لد ثالثاً جيزنا  إذا الزاين: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال، يف املوثقريبص أبو مثل ما رواه

  .)٢(ذاكه ينيلك الرواه، جلد ثالث مرات عيني، قتل يف الرابعةيو

  .)٣(ونسيخ عن يورواه الش

                                                

. ٣ ح٢٠ الباب ٣٨٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح١٩١ ص٨ج: ايفكال )٢(

. ١٢٩ ح٣٧ ص١٠ج: تهذيبال )٣(



١٨٤

علة و: يهلإتب كما يف ،ون والعلليما يف العك ،)عليه السالم(ا عن الرض،  حممد بن سنانيةرواو

أنه  كبالضرب حىتقلة مباالما  و)١(ااقهمق الستحيةالزانو الزاينى مة احلد يف الثالثة علقاإالقتل بعد 

  . )٢(فرك القتل لدخوله يف اليهافر فوجب علكباحلد املستخف باهللا و أخرى أن وعلة ،كمطلق هلما ذل

 قتلوا يف نيم احلد مرتيهم عليأق إذا لهاكبائر ك الأصحاب: )عليه السالم(عن فقه الرضا و

  . )٣(الثالثة

عاد ضرب  فإن ، حمصنة ضرب مائة جلدةغريب زىن إذا احلرو: تيااملقنع الذي هو متون الروايف و

  . )٤(عاد الثالثة قتل فإن ،لدةمائة ج

 ة أم:)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،يدبر أو يدما رواه عب إىل أنه استندكخ فيما الشأ

 يفك: تلق، ا الرجميهب علجيزنت مثان مرات إذا  :قال أن إىل  جلدةنيجتلد مخس:  قال،زنت

مة مثان مرات ذا زنت األإف،  احلد قتليهم عليقأت وزنا أربع مرا إذا احلر ألن : فقال،صار يف مثان مرات

ربع أ احلد يهم عليراد به أقي)  احلديهم عليقأو: ()عليه السالم(قوله  أن يب بتقر،)٥(رمجت يف التاسعة

  . مرات

  ن يف كل، )٦(درء احلدود بالشبهاتط يف الدماء ويااالحت إىل ضافةإلهذا با

                                                

. الستخفافهما: يف بعض النسخ )١(

. ٤ ح٢٠ الباب ٣٨٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٢ ح١٨ الباب ٢٢٥ ص٣ج: كاملستدر )٣(

.١ ح١٨ الباب ٢٢٥ ص٣ج: كاملستدر )٤(

. ٢ ح٢٠ الباب ٣٨٧ ص١٨ج: الوسائل )٥(

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )٦(



١٨٥

ت املشهور ولو ياذا رجحنا رواإف، عةالقتل يف الرابى  عليالًان دلك وإن ،ة نظرساخلامى داللته عل

  . الرابعة أو  قتله يف الثالثةبني خيريان الالزم القول بالتكال إو، بالشهرة مل نعمل ا

  



١٨٦

  ))حد واحد يف تكرار الزنا((

 يف جملس ،ثركمع أ أو  مع واحد،امرأة أو انك  رجالً،إنسانرر الزنا من كت إذا ):١٠مسألة (

تلف عن حد خيل زنا حد كن لكيمل لسابق ون حد لكيمل  و،دبراً وقبالً أو  فقط قبالً،يف جمالس أو واحد

 يه علمجاعستشعر من عبارة الفاضل اإليبل رمبا ، كما يف املسالكهور شاملى حد حداً واحداً عل، هغري

  .ما قاله اجلواهرك

 ،حد واحد ىفك واحدة امرأةب زىنن إ :االصدوق يف املقنع فقالو ويدي عن ابن اجلنكخالفاً للمح

  . حداًامرأةل كجبملة نساء حد ل زىنوإن 

هل نه أ و، واحدة زنت مع رجالامرأة إىل ف بالنسبةيلكماذا الت أنه س املسألةكروه يف عكذيمل و

  . مها احلد ثالث مراتان ظاهرك وإن ،تقتل أو زنت ثالث مرات إذا الًحتد ثالثة حدود مث

 مع يةالزانو الزاينى م علكق احليمن جهة تعل )١(اآليةظهور  إىل شهور استندوا فامل،انك يفكو

فهي ، اآلية لفصلته  يف املسألةيلان التفصكلو  فإنه ،ومبتعدد، ومبرات، خراجاإل ويالجغلبة تعدد الزنا باإل

  .نيناس متعددإموال انت ألك وإن ،ررتكت وإن ث ال تعدديح، مثل السارق والسارقة

وجب ي مما ية مورد الرواغري يف مجاعلإلو،  وتدرء احلدود بالشبهات،شبهة أنه  إىلضافةهذا باإل

عاً ياا مججيإحداث املتعددة يف ون حاله حال األكيبل ، سبابسقوط قاعدة تعدد املسببات بتعدد األ

  . طهارة واحدة

عليه (جعفر  أيب نع، ريبص أيب عن، الصدوقخ ويوالش ينيلكفقد استدل مبا رواه ال، لما من فصأ

 امرأةب زىنن إ :)عليه السالم( فقال ،ةريثك الواحد مراراً يوميف ال زينيسألته عن الرجل :  قال)السالم

   حد يهمنا علإذا مرة فكذا وكواحدة 

                                                

. ٢ اآلية: سورة النور )١(



١٨٧

 فجر ا امرأةل ك يف يهعل فإن ،يف ساعة واحدة واحد ويوميف  بنسوة شىت هو زىن فإن ،واحد

  . )١(حد

فهم يالساعات م ويااأل إالّ أن ، الواحد والساعة الواحدةيومر الكن حاصرة لذك تمل وإن يةوالروا

  . حاصرةغري وارد بأا غري ك املسالإشكالف ، أوىلطريقمنها ب

ال  اآليةو ،رراًكرناه مكما ذك ،ا حجةأصحاتب املضمونة من كسندها باعتبارها يف ال أن ماك

  . خصأ يةالروا ألن ،تصلح معارضة

م ك يف احلكالوسائل ش أن  حىت،عراض املشهور عنهاصارت سبباً للشبهة إل فإن الشهرةى تبقنعم 

ان الالزم القول كال إو، املشهور إىل  لزم الذهاب،كتدرتبعه املس و،م يف عنوان البابكعنون احليفلم 

  .مبضموا

 لزم طفالًلو زنا بنساء و،  وحديب تأديهزاً مث بالغاً لزم علي ممطفالً ان زىنكرر وكقلنا بالت إذا مث

  .ات للمناطيب تأديهعل

ان كصناً بثالثة حم و،اًكممل أخرى ة مث زنا بامرأ،ك مملغري ما لو زىنك، فيلكل زنا تكان لكلو و

ن ك حذراً من فوات التميبرسقط التغي أو  السنةيبرجم بعد تغرين هل ك ل،رجم حدان ويهالالزم عل

ال  إذ ،مع خوف فوت الرجم الذي هو أهم إالّ غربي أنه الظاهر ،مثالً الطا وكممل ذا لو زىنكو، منه

 )صلى اهللا عليه وآله(خرها رسول اهللا ألذا و، لاحلام رضاعة الولد يف الزاين مثل، ف آخريلكرجم مع ت

  .)٢(بعضها يتأيت ياما يف مجلة من الرواك )عليه السالم(علي و

ف يضرب ضربة بالس إذا ،مع احملارم أو  لنساء شىتاهإكرمث من املسألة السابقة تظهر مسألة الزنا ب

الزنا بذات حمرم  أو  واحدةمرأة الكراهان اإلك أما إذا ،تميمل  إذا ثالثة وثانيةرب مرة يض فإنه ،تميفلم 

  . تعدد الضربيواحد مل 

  

                                                

. ١ ح٢٣ الباب ٣٩٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

. من حد الزنا ١٦ الباب ٣٧٧ ص١٨ج: الوسائل انظر )٢(



١٨٨

  

  ))إذا زىن ذمي بكافرة((

هل حنلته أ إىل فعهيد أن بني ريخممام فاإل، ية ذمغريافرة كب أو يةالذمي بذم زىن لو ):١١مسألة (

  .نيمراأل أحد ن شرط يف الذمةكيمل  إذا ،سالم حد اإليهم عليقي أن  أو، حدهميهعلموا يقيل

 كيف املسالأرسله و، ض واجلواهرياما يف الركبل بال خالف ، همبينمنه فهو املشهور  تثىنساملأما 

ال  و،)١(أَعِرض عنهم﴾ أو ن جآؤوك فَاحكُم بينهم﴿فَِإ: تعاىل قوله خيريالتى دل عليو، ماترسال املسلّإ

  .ة املتقدميهاآلما يف ك خيرينزل اهللا التأمما  ألن ،)٢(﴿فَاحكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللّه﴾:  قوله سبحانهيهنافي

مبا و ،األرضهل أافة ك أنزله اهللا لالذيم الوقعي كاحل أنه يه علسالمم اإلك حإجراءى ل عليدو

 أو يوديهعن  ،)سالم اإليهعل(ى  موسيهعن أخ )سالم اإليهعل(جعفر  علي بن عن، سنادرواه قرب اإل

 إذا ني حدود املسلميهم عليقا: )سالم اإليهعل( قال ،يهما عل شارب مخر أو ياًجموسي أخذ زان أو نصراين

  . نيام املسلمكح إىل فعوار إذا نياملسلم أمصار غرييف  أو ني يف مصر من أمصار املسلمكفعلوا ذل

 ،يا منهم قد زنامرأة برجل و)وآلهصلى اهللا عليه ( ود أتوا النيبيهالن إ :كيف املسالى قد روو

  . هايل بتفصيةهذه الروا ستأيت و،)٣(فرمجهما

 إىل )٤( أهل التوراة بتورامبنيمت كت يل الوسادة حليلو ثن: )عليه السالم(علي ر كذ أنه ماك

  .آخره

   .)سالمم يف اإلكاحل (تابك يف كرنا ذلكذقد و

                                                

. ٤٢ اآلية: سورة املائدة )١(

. ٤٨ اآلية: سورة املائدة )٢(

. ٤٢٩ ص٢ج: كاملسال )٣(

. ١٧٨ ص٤٠ج: البحار )٤(



١٨٩

عليه ( ني املؤمنريتابة أمكما قد تقدم من ، يههم علأحكام جراءملتهم إل إىل عطائهمإى ل عليدو

  . أيضاً باباً كما عقد له يف املستدرك، بنيقد عقد له يف الوسائل باو، )١(ركب أيب حممد بنإىل ) السالم

 املسلمة غريب زىن إذا خاص مبا أو ، املسلمةغريب أو باملسلمة زىنذا  إ أعم مماخيريم بالتكاحلمث إن 

:  قال،مايه ثاناختار اجلواهر ،ناال احتم،قتل بالزناي يف من يهالم فكما تقدم الكان حده القتل كال إو

  . خروج عن الذمة وسالم حرمة اإلكهت ألنه ،عراضوز اإلجيال قتله ومام اإلى عل

 نييبمنا إمنهم باملسلمة  قتل الزاينى ما دل علو، )٢(اآليةطالق إل، ألولال بيقان رمبا كل: أقول

  . سالم اإليدون احلد بكلزوم ى ل عليد ال سالم حرمة اإلكوهت، طالق خمصصاً لإلليسف، م عندناكحلا

 ى، أخص من املدعيلفالدل، كشرط يف عقد الذمة ذل إذا صحي فإنه خروج عن الذمة أنه ماأ

  . ثركتأمل أىل  إواملسألة حباجة

م كاحلاى  حد أجريه فن هلمكيلو مل  أما ، حديهان هلم فك إذا م خاص مبايهلإمه يهل تسلو

 كومن انصراف ذل ،)٣(عرض عنهمأأو  إطالقمن ،  احتماالن،يري بدون ختيهي احلد علسالماإل

ل حرام عندنا له ل فاعكال فإ و،صيال وجه للتخص إذ ،األولظاهر وال،  حديهن هلم فاكما  إىل حنوهو

  نهم يدى هم علإقرارى مقتض فإن ،عندنا حرام و نعزر منهم من فعل ما عندهم حاللنا الأمع ، ريتعز

                                                

. ١ ح٥٠ الباب ٤١٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ اآلية: سورة النور )٢(

. ٤٢ اآلية: سورة املائدة )٣(



١٩٠

  ولبس الذهب مع،حرام عندنا أنه مع يبلبس الصلكء فعلوه عندهم حالل يتعرضون بشيم ال أ

رث إ يةيفكرث تاب اإلك يف ولذا قرر، ج بعض احملرمات عندنا احمللالت عندهميتزوو، م عندناحراأنه 

  . اوسي الذي تزوج حمارمه

ف ينهم املزين يف داك وإن ،ظهارهم هلاإلزوم عدم ى صوص عل املنريكظهار املناإق هلم حينعم ال 

  . حالالً

ذ ير من النبكاملسر والعبد يف اخلمر ورب احليض:  الدعائم قالديث يف ح)عليه السالم( علي فعن

، ني املسلممصارأ يف مصر من كوا ذل إذا أظهراوسيودي والنصراين ويهاحلد الرب يض كذلكو، نيمثان

  . )١(وه ضربوا احلد فإن أظهر،ومي ب هلم يفكمنا ذلإ

فطار يف شهر وا اإل إذا أظهرتاب الصومك وتاب اجلهادك  يفكالم يف ذلكلرنا بعض اكد ذوق

  . هاغريو احكتاب النك ويف سالمم يف اإلكتاب احلك  ويف،رمضان

 إىل عطائهإ ويه احلد علإجراء بني خيريم التكفهل احل، ن الثالثةيادافر من األكن الكيمل مث إنه إذا 

 إذا فرهى كافر علكقر الي سالماإل أن هغريو تاب اجلهادك رنا يفكوقد ذ،  للمناطكعد ذليب ال ،أهل ملته

  بعدسالماإلى علهم غرية وك أهل م)وآله صلى اهللا عليه(ره رسول اهللا كي لذا ملو ،قبل شرائط املساملة

 ريأممام ما يف زمان اإلك ،ني املسلميدم بكون احلك مع ةثركفار بكان يف البالد الك و،ميهتسلط علأن 

  . هغري و)عليه السالم( نياملؤمن

   من أهل الغرب ريثكا عند مك، تهطريق يف ان الزنا حالالًكلو  أنه ظهريمنه و

                                                

. ١ حرك من حد املس٥ الباب ٣٣٤ ص٣ج: كاملستدر )١(



١٩١

 إىل ن من الغربيالجاء خل إذا ماك،  حدهمنيم املسلمكحاى ن علكيلزنا مل تظاهرا بايمل و، ناآل

  . هما يف غرفتهمابينعمال الزنا  وسالمبالد اإل

املسألة بفروعها املختلفة و، ود يف زماننايهالك ،للحيقانوم رم وحينهم يان دكاألمر إذا ل كشينعم 

  . ثركتأمل أ إىل حباجة

ن يدعل حد الزنا مائة جلدة وجي سالمان اإلك إذا  مثال،نهميد دح يرجيسالم أن م اإلكهل حلاو

 ،ءيا ثالثة أشبني خيريفالت،  جلدهني مخسسالمم اإلك جلده حا، جلدةنيعل احلد مخسجيى النصار

 إىل )١( أهل التوراة بتورامبنيمت كحل: )عليه السالم( لقوله ،ان الظاهر اجلوازك وإن ،احتماالن

  . آخره

،  احتماالن،م ال أينيحياملس إىل ودييهع الدفك، فاركقسم آخر من ال إىل  دفع الزاينوزجيمث هل 

  .مور الثالثةاأل أو نيمراأل أحد ني تعدلةظاهر األ أن منو، له ملة واحدةكفر كون الكمن 

وز له جي أنه فالظاهر ،يعيم شكحا إىل رفعم وكاً وله مذهب خاص يف احلان الزاين خمالفكلو و

، مذهبهى ل مذهب علكفتاء إ وزجينه ألو، )٢( اهللاكهم مبا أرابينم كاحن أو طالق إل،ثالثةمور الاأل

  .)٣(لزموهم مبا التزموا بهألقاعدة و، تيا بعض الرواكرد بذلما وك

م ك يف جواز حكال ش، اًيدتقل أو م اجتهاداًك مذهبه خالف مذهب احلا،ياًعيوم شكان احملكلو و

،  تأمليهم حسب مذهب الزاين ففكحي أما أن ،مك احلأدلةطالق إل، نفسه حسب مذهب يهم علكاحلا

  . يهمذهب الزاين عدم نفو، م نفي الزاينك مذهب احلاانك إذا ماك

                                                

. ١٧٨ ص٤٠ج: البحار )١(

. ٤١ اآلية: سورة املائدة )٢(

. ٣ ح٣٨٤ ص١٧ج: الوسائل انظر )٣(



١٩٢

ماً ك حليس كذل أن ىري ألنه ،نكمتن إ ىفرجع عن املني أن أبعده جاز له أنه إذا عديبنعم ال 

  .ياًشرع

،  مرةقرار اإليةفاكمثل ، عندنا الثبوت طريق ريغخالف املافر وك الثبوت عند الطريقان كلو مث 

، متكوقاعدة حل، ملزموهألقاعدة ، ميهمنا علك يف حكذل ىفك ،نفسهمأن من يشهادة شاهدو

  .مهاغريو

ه إسالمون كي أن زميلال و، )١(سالملقاعدة جب اإل، سلم فراراً سقط عنهأافر فكلو فجر الو

قبل رسول ي انكلذا و، سالم اإلحكامرنا مع اخلضوع ألان مقاكا  إذ،قبلي سالمظهار اإلإ ألن ،يقاًعم

  . قلوميف ان ميخل اإليدن ملا الذيو، ني املنافقإسالم )وآلهصلى اهللا عليه (اهللا 

مل ، سالم اإلأظهرفار كان جاسوس الك إذا ماك، يب منه ستاراً للتخرسالمظهار اإلإان ك إذا نعم

   . الفقهتلدابعض جميف رنا هذا البحث كقد ذو ، عن مثلهدلةالنصراف األ، قبلي

أم ، لزامم ال لقاعدة اإلأ ،د العتبار زناهحيفهل ، احلدى ريي ال إسالممذهب  إىل تقلنامث  ولو زىن

  . املذهب فراجع يار ضروركنإمسألة  يتأيرنا يف ما كقد ذو،  احتماالت،فرك إذا املسلمك ألنه قتلي

ان يف مذهبنا ك مث استبصر و، يف مذهبه زناليسما فعل املخالف لو  أنه  يفشكالاإل ينبغينعم ال 

شرط يف ن العلم باحلرمة ألو، )٢(تيافهم من بعض الروايما ك، ب ما قبلهجياالستبصار  ألن ،دحيزنا مل 

  . اهللا سبحانه العاملو، ما سبق يف شروطهكاحلد 

  

                                                

. ٤٥٠ ص٢ج: تفسري الربهان )١(

. ١٤٨ ص٦ج: الوسائل انظر )٢(



١٩٣

  

  ))ال يقام احلد على احلامل((

  حىت،رةانت نطفة مستقكلو و، ان احلمل من الزناكولو ، احلاملى م احلد عليقاال ):١٢مسألة (

بال ، اًيدضرراً متزا أو اًكالولد هالى مرضها عل أو من قتل أمهى شخيث ال يمل الولد حبكيتضع وترضع و

  . )١(﴾ىرخأُ﴿ال تِزر واِزرةٌ ِوزر  لقوله سبحانه كذلو، يههم علإمجاعبل ، ف يف اجلملةال خال وإشكال

:  قالى،هي حبلعن حمصنة زنت و )عليه السالم(هللا عبد ا أبا سألت:  قال، الساباطييةرواففي 

ترضع ولدها مث ترجمتضع ما يف بطنها و تقر حىت)٢( .  

حبامل قد زنت فأمر  أيت قد قال لعمر و)عليه السالم( نياملؤمن ريأمن إ :رشاد يف اإليدعن املفو

واهللا ، ما يف بطنهاى  علك ليلسب أي ،ايه عليل سبكهب ل: )معليه السال( علي  فقال له،برمجها

: مث قال، احلسن أبو ون هلاكيعشت ملعضلة ال   ال: فقال عمر، ىخرأزر وال تزر وازرة و: قولي

فله فأقم كيوجدت لولدها من ذا ولدت وإف، تلد ا حىتيهحتفظ علا:  قال،احلسن أبا يافما أصنع ا 

  . )٣(ايهاحلد عل

تته أ إذ )وآلهصلى اهللا عليه (نا مع رسول اهللا ك:  قال،نيعن عمران بن حص ، الغوايلية روايفو

فدعا النيب ، عليقمه أبت حداً فأصين إ رسول اهللا يا:  فقالت،هي حامل من الزنا وةني من جهامرأة

  .)٤(ايهعلى مث صلذا وضعت محلها أتاه ا فرمجها إف، ايهلإسن حي أن ا فأمرهيهل و)وآلهصلى اهللا عليه (

                                                

. ٣٨ اآلية: سورة النجم )١(

. ٤ ح١٦ الباب ٣٨٠ ص١٨ج: لالوسائ )٢(

.٧ ح١٦ الباب ٣٨١ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٨ ح٤٢ الباب ٢٢٨ ص٣ج: كاملستدر )٤(



١٩٤

اذهيب : فلما ولدت قال، كتضعي ما يف بطن  قاهلا حىت)وآلهصلى اهللا عليه (نه إ :آخرى  نبويفو

  . )١(يهتفطم  حىتيهرضعأف

 فقام ،رضعهي له من ليساً غريندع ولدها صال نرمجها و  إذاً:ملا ولدته قالإا  :نبوي آخريف و

  . )٢( فرمجها، اهللا نيبيايل رضاعه : رجل من االنصار فقال

 )عليه السالم( ني املؤمنريعند أم احملصنة اليت أقرت بالزنا مرأة االيةيف قض، ةيلثم الطوي ميةيف رواو

 خرهاأف، قرت به أوالأقرت مبا أ وت بعدهء مث جا،الوضع إىل خرهاأ ف،هاريطلبت منه تطهوى وهي حبل

 يهفلكفا يطلقفان: )عليه السالم(فقال ، قرت به أوالقرت مبا أ مث جائت بعدمها و،نيه حولياعها أرضاإىل 

مث إن  ،كى تبفانصرفت وهي: قال، بئريف تهور يال من سطح وى ترديشرب وال يل وكيأ أن عقلي حىت

 )عليه السالم(مام اإلى جرأ ف،الرابعةمام أقرت عند اإلون ولدها وؤم بشيافل القكث يعمرو بن حر

  . )٣(ا احلديهعل

ال  إذ ،افرة حماربةكانت ك إذا ماك، ن للمرأة احلرمةكيمل  إذا  حىتكذلكم كاحل أن مث الظاهر

فهل ، حمالة ة ال حتتمل الوالدة فالولد مقتول اليضا مرجهاض ألجاز اإل أما إذا ،فاركوالد الأوز قتل جي

  .ومن انصراف النص عن مثله، دلة األإطالقمن ،  احتماالن،ايه احلد علإجراءوز جي

بل ، كة املال لوحد،أقرت مث محلت إذا ماك، بعده أو قرارون احلمل عند اإلكي أن بنيال فرق و

  .ه لهغري وال تزرلشمول مثل 

  . ا احلد لرفع احملذوريهسقطته وجب علأ أو ن قتلته هي بعد الوضعألو بولو مات الولد و

                                                

. ٣٣٧ ص٤١ج: اجلواهر )١(

. ٣٣٧ ص٤١ج: اجلواهر )٢(

. ١ ح١٦ الباب ٣٧٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(



١٩٥

ا ال وجه له يهد عل احلجراءت املال إلي من بفالةًك والولد رضاعاًى اق علنفاحتمال اإلمث إن 

ل اجلواهر كلذا أشو، وجه له ت املال اليجرة من باألعطاء إيف شف اللثام كره كفما ذ، دلة األطالقإل

   .يالنبو املوثق وإطالق بيهعل

 يلعد حتويبمل ، يف بعض املدناآلن دار الرضاعة املوجودة ك، ك حمل معد ملثل ذلكان هناك إذا نعم

  . يهلإالولد 

  .أشبهما  وتزر الطالق وإل، ك لوحدة املال،صاص حال احلدودقحال المث إن 

روا يف باب كقد ذو، )١(ال ضرارال ضرر و فإنه ،قطع بهيمل  وإن  خوف الضرريةفاكالظاهر و

  . خوف الضرريةفاكفطار الصائم إ

 رظهيلرقابة لن توضع حتت اكل، بل قوهلا حجة، ك الظاهر ذل،احتمل احلمل إذا نع عن احلدميهل و

  .م الأحامل ا أ

ما هي ك ،ت املالي من بيةدل فا،مات أو تضرر باحلدنه أ وانت حامالًكا أ ولو حدت فظهر

  . )٢(امكقاعدة خطأ احل

حدت ن إيث إا حب، غريافلة لولد الك أو ةانت مرضعك إذا  احلدإجراءظهر عدم جواز يمما تقدم و

من أوالد  أو  الولد من أوالد أهل الذمةكان ذلكوإن  بل،  ومناطهادلة األطالق إل،مات أو رر الولدتض

  . غريافر احلريب ملا تقدم من حرمة الصكال

 أو يضسبب حده موت املريحنوه مما  أو يض ملرافالًكان ك إذا  احلدإجراءظهر لزوم عدم يذا كو

  .لقاعدة ال ضرر، ضرره ضرراً بالغاً

 يةمهأمن ، احلد احتماالن إجراءفي ف، مر األكن تداركميمل وان حمترم ويحى لان خطراً عكأما إذا 

  . وان احملترميضرار احلإمن عدم جواز و، احلد

  

                                                

. ٩٣ ح٢٢٠ ص١ج: وايلغال )١(

.  من آداب القاضي١٠ الباب ١٦٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(



١٩٦

  

  ))املريض وإجراء احلد عليه((

 وال خالف يف إشكالفال ، مستحاضة أو نفساء أو اًيضان الزاين احملصن مركلو  ):١٣مسألة (

  .حيالصح أو يضقتل املري أن بنيال فرق و، لهاملراد بالرجم قت إذ ،ملانع الرجم بدون اأدلةطالق إل، رمجه

  .مهاغريه للمرأة وِركوامل يالالطك ، الرجمغريقتل ولو بيل من كم يف كذا احلكو

 سحيدر مجسه فال خي أو ،سحيال  فيهعلى ون مغمكي در نفسه حىتخي أن هراد قتلي يوز للذجيهل و

حالة يف  أو ،عةيغماء طبف يف حالة اإليلسرب بايضقتل من يأن ك، دلة األإطالقمن ،  احتماالن،ملباأل

فعل ما ي أن وزجي فال يلهو املنصرف من الدل إذ ،ميالاملقصود اإل أن منو، ركيف حالة الس أو ،النوم

  .حواسه أو ذهب حسهي

ون مثله يف كي مرض مما ال ال بطؤ ويةن سراكمل ت فإن ،الواجب جلدهان ك إذا يهلإمن  ويضمث املر

 أيرب أن  إىل اجللدخرأ ؤبط أو يةانت سراك أما إذا ،عدم املانع ودلة األطالقإل، الح جلد يف احليالصح

  : تيا مجلة من الروا، عن مثلهدلةانصراف األ إىل ضافة باإليهل عليدو، إشكالبال 

نقطع الدم ي املستحاضة حىتى م احلد عليقاال :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينكفعن الس

   .)١(عنها

به  وبرجل أصاب حداً )عليه السالم( ني املؤمنريأم أيت:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عنهو

  . )٢( فتقتلوهيهها علوئك ال تنأترب أخروه حىت: )عليه السالم( ني املؤمنريمأفقال ، ةريثكقروح يف جسده 

                                                

. ٣ ح١٣ الباب ٣٢١ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٤ ح١٣ الباب ٣٢١ ص١٨ج: الوسائل )٢(



١٩٧

برجل   أيت)عليه السالم( نيملؤمن اريأمن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، كعن مسمع عبد امللو

 أك ال تنأ،ربت أخروه حىت: )عليه السالم( ني املؤمنريفقال أم، كشباه ذلأأصاب حداً وبه قروح ومرض و

  . )١(برء حددناه إذا نكل و،موتي فيهقروحه عل

 يض مبر)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا  أيت:  قال)عليه السالم( إىل علي بسنده، تياعن اجلعفرو

 ، عن احلرام شغالًك يف نفسكان لك أما :)وآلهصلى اهللا عليه (فقال رسول اهللا ، مدنف قد أصاب حداً

  . )٢( احلديهم عليقا مث أيرب ذروه حىت: فقال، ضبطهن ألكأمر مل أ بينك رسول اهللا ريا: فقال

  . )٣(أيرب  حىتصاحب احلصبة حدى ال علاذوم وى  علليس:  قال)عليه السالم( ياًعلن إ ،عنهو

 أن  أخافأ،يرب ة حد حىتريثكصاحب القروح الى  علليس:  قال)عليه السالم( ياًعلن إ ،عنهو

  . )٤( حددناهئبر إذا نكلو، موتيف قروحه يه علأكنأ

 املستحاضة حد حىتى ال علو، احلائض حدى ل عليس:  قال)عليه السالم( ياًعلن إ ،عنهو

  . )٥(تطهر

  . )٦(تطهر النفساء حىتى ال علو، تضع حد حىتى احلبلى  علليس: ل قا)لسالمعليه ا(نه إ ،عنهو

                                                

.٦ ح١٣ الباب ٣٢٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح من مقدمات احلدود١١ الباب ٢١٧ ص٣ج: كاملستدر )٢(

.٢ ح من مقدمات احلدود١١ الباب ٢١٨ ص٣ج: كاملستدر )٣(

.٣ حود من مقدمات احلد١١ الباب ٢١٨ ص٣ج: كاملستدر )٤(

.٤ ح من مقدمات احلدود١١ الباب ٢١٨ ص٣ج: كاملستدر )٥(

.٥ ح من مقدمات احلدود١١ الباب ٢١٨ ص٣ج: كاملستدر )٦(



١٩٨

صلى اهللا عليه ( رسول اهللا لفجرت خادم آل: قالنه إ ،)عليه السالم( علي عن، عن الدعائمو

خربته فقال أف، نقطع بعديفانطلقت ا فوجدت ا دماً ، ا احلديهقم علأانطلق ف ي عليا : فقال يل)وآله

   .)١(ا احلديهنقطع دمها مث أقم علي دعها حىت: )وآله اهللا عليه صلى(

  . ةريثكت الياها من الرواغريإىل 

مة ك حكخوف ذل أن  أو،تياواما يف بعض الرك، القتلدة وياجل خوف الزقامة ألعدم اإلهل و

ؤثر ي ال ثي حبضرب مثل سوط مثالًر وياستحق التعز إذا ماك، وتمي ال ويدزيال  أنه علمنا وإن حىت

  . عد الثاينيبال ،  احتماالن،ايهف

  .زم العلميل اخلوف فال يةفاكمث الظاهر 

ؤثر يف لبنها يضرا انت مرضعة وك إذا ماك، غريالى علان ضرراً ك إذا  احلدريالظاهر تأخ أن ماك

ى احلمكزمه الضرب يلان مرضاً ك فإن ،ورث مرضهيضربه حاً ويان صحك أما إذا ،الولدوجب مرض يف

ذا إف، م من املرضيا القيبان قرك إذا ماك،  الزمغريان مرضاً ك وإن ،اليت تنتاب احملدود غالباً حد

  .ت السابقةياللمناط يف الروا، خرأحنوه  أو أورث له طول مرضاآلن ضرب 

  .ت املاليان ضمانه يف بك، مرضهأشتد  أو دمها فضرب فمات أو علم مبرضهيلو مل و

  . ن مصدقات أل،ا ذات دموكتصدق يف ا أ الظاهرو

فقول الشرائع ، ض حال املستحاضة فحال احلائ،طباً وما ثبت شرعاًك مرض يضاحلمث إن 

 حمل )صحة مزاجهاى ل عليدها يض مبرض بل حليس ألنه ؤخر حد احلائضيال (: اجلواهرو كاملسالو

 لعدم رجاء الربء ولو  الضربيلولو اقتضت املصلحة تعج، كخصوصاً وقد ورد نص خاص بذل، أملت

  السل ك

                                                

.٦ ح من مقدمات احلدود١١ الباب ٢١٨ ص٣ج: كاملستدر )١(



١٩٩

 إشكال بال ،العددى ث املشتمل علط ضرب بالضغياتمل السحيث ال ي حبةضعف اخللقوالزمانه و

  . ةريثكت يا روايهفو، وال خالف

ى ين أرإ: ين الثورياقال يل سف:  قال،يكبن عباد امل ىيحي عن ،)رمحه اهللا(ين يلكمثل ما رواه ال

 احلد مات ما يهم عليأقن إ يضهو مرو فسأله عن رجل زىن مرتلة )معليه السال(عبد اهللا  أيب  منكل

:  فقلت،تسألين عنهاإنسان أن  كقال ل أو كهذه املسألة من تلقاء نفس:  فسألته فقال،يهول فقت

صلى اهللا عليه (رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو  فقال، عنهاكلأسأ أن سألين ين الثورياسف

البطن قد بدت ى ستسقم) داء يف البطن: النونباحلاء املهملة والباء املوحده و (برجل حنب يتأ )وآله

 مشراخ فضرب به يه فبعذق) صلى اهللا عليه وآله(فأمر رسول اهللا ، ةيض مرامرأةقد زنا ب ويهعروق فخذ

 ِضغثًا فَاضِرب بِه ﴿وخذْ ِبيِدك: اآليةمث قرأ هذه ، همايلبسى ضربت به املرأة ضربة مث خلالرجل ضربة و

  . )٢()١(ولَا تحنثْ﴾

  .ةريثك وردت بطرق يةوهذه الروا

 بعرجون ى فدع، البطن قد أصاب حمرماًريبك برجل )وآلهصلى اهللا عليه (النيب  يتأ :اعةيف خرب مسو

  . )٣(ان احلدكف  مائة مشراخ فضربه مرةيهف

 يهف أصالً  أو أخذ حزمة من قضبانرجالً أن لو: )عليه السالم(جعفر  أبو قال:  قال،عن زرارةو

   .)٤(لد من عدة القضبانجي أن يدريه عن عدة ما أجزأقضبان فضرب ضربة واحدة 

  . تياها من الرواغريإىل 

                                                

.٤٤ اآلية: سورة ص )١(

. ١ ح٢٣٤ ص٧ج: ايفكال) ٢(

. ٧ ح١٣ الباب ٣٢٢ ص١٨ج: الوسائل )٣(

.٨ ح١٣ الباب ٣٢٣ ص١٨ج: لالوسائ )٤(



٢٠٠

غث مبقدار ما ال ضبدل بالتحمل وي حد مبقدار ما ،د دون بعضحتمل بعض احلن إ أنه مث الظاهر

  .)١(الضرورات تقدر بقدرها ألن ،تحملي

 طالق لإل،أيضاً كدون ذل أو كان فوق ذلكبل ما ، ةائان احلد مك إذا ت ماياال ختص الرواو

  .املناطو

 جوزي ف،زرارةظهر من خرب يوملا ، صح مجعها للمناطيبل ، الشمراخكون القضبان كت أن زميلال و

  .يةون اصطناعكتأن 

  . املستحققد ضرب  ألنه ،عادة احلدإ يهن علكي مل ئ مث بريضلو ضرب املرو

ث يحبما إ ،لهاكون الضرب ببعضها بل بكي أن فيكيما ال ك، في اللمسكيمث الالزم الضرب فال 

  .ثركتأمل البدن أي بعض حىتى علتمع بعضها جيث يحب أو البدن إىل لكصل الي

 ،لعدم الفائدة صالًأده  حكتري أو ،رب بالعرجونيض أو ،لدجيس فهل حي ال  شلالًيضان املركلو و

  . من االهانة وللجرحيه ملا ف،األولر الظاه

قرب ،  احتماالن،رب بالعرجونيض أو فهل تفرق، ميااألى ط علياق السي تفريضاملرلو احتمل و

  . يل الدلطالقالظاهر هو ما قربه إلو، األولمع احتماله  الثاينلثام شف الك

،  الضربيلحة تعجلملصقتضت اا إذا املنصرف منها ما إالّ أن ،انت مطلقةكلو ت وياالروامث إن 

  .ك بذلصحابألاها يدلذا قو

  . اهللا سبحانه العاملو، الربء إىل خر احلدأل الشمراخ مث تحمل حىتي ال يضان املركلو و

  

                                                

. ١ ح٩ الباب ٣١٧ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٠١

  

  ))إذا زنا مث جن((

 ياًنف أو ،جزاً أو ،رمجاً أو ، احلد جلداًيهم عليقاحال الصحة مث جن هل  زىن إذا ):١٤مسألة (

  .م الأ ،حال اجلنون

  .الرجمروا اجللد وكنهم ذكل، يه احلد علإجراء إىل  واحدغريذهب 

  .جلداًان احلد ك إذا فاقتهإنتظر ي إذ ،ه اجلنونعتريي بل  جنونه مطبقاًليسن احتمل بعض يف من كل

  .مطلقاً  آخر السقوط يف املطبقاحتملو

ض مث يارقلها يف الن، رتجر بهيث ال يان حبك و،ملسوا باألحيمل ن إ ط مطلقاواحتمل ثالث السقو

 تأمل وانزجر ،ريدوااألرمجاً يف املطبق و أو  جلداًيهعل احلد إجراء إطالق أي ،رناهك ما ذظهراألو: قال

  .م الأبالضرب 

 هذه ىل علكأشو، سقط احلد باعتراض اجلنونيوال : ه اجلواهر عند شرح قول املصنفذا قالكو

  . االجتهاد يف مقابلة النصكا أقوال باأل

 حد يهيف رجل وجب عل ،)سالم اليهعل(عن الباقر ، ةيدعب أيب حةيالعمدة يف املسألة صح: أقول

علة به من ذهاب عقله  ح اليهو صحنفسه احلد وى ان أوجب علكن إ :ال فق،خولط رب حىتيضفلم 

  . )١(انك ما ائناًك احلد يهم عليأق

 يديدة لتقن قائكال مل تإو، ةبينبال  الهإقرارون ثبوت احلد بكي أن ها بلزوميدي بعد تقيةهذه الرواو

،  لهيةعد مشول الروايب أشبهما اً ويومجن  إذا مثل ما إذ ،ملمتدها باجلنون ايديتق و)سالم اليهعل(مام اإل

 إذا ها مبايديتقو، اًريان مرضه قصك إذا ن مثل ماالضرب بالعرجون ع أدلةانصراف ك النصرافها عن مثله

تقدمت من اليت  يضم املرك حدلة ألان مشموالًكال إ و،دة جنونهيا زيهعل مثل اجللد إجراءوجب يمل 

  رفع القلم (ات  ألن إطالق،ل العمل اكشي، يه احلد علإجراءعدم 

                                                

. ١ ح٩ الباب ٣١٧ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٠٢

شمل عدم تفعل يف حال جنونه  إذا ما تشمل عدم حد انونك  وهي، جداًيةقو )١()عن انون

  .فعل حال عدم جنونه إذا يهاحلد عل

فعل ما أوجب احلد حال  إذا د النائمحي فهل ،تيايف النائم املراد فله يف الرواألمر ا ك ذليدؤيو

  .قظتهي

باب ك،  باب الزناغرييف اً حيما مل أجد هلم تصرك ،م الأ ىفنيهل ز رأسه وجينه هل أحوا بصريمل و

  . أشبهما وباب شرب اخلمر و وباب السرقة وباب اللواط القذف

ر الدائم كمثل اجلنون الس أن  وهل،القصاصباب رات ويز التعري يف بابجيم كاحل أن هلو

  .م الأ أشبهغماء الدائم وما واإل

 أن ماك، لك يف موردها مشية العمل بالرواكترو، لمامك يف ة منقحغرياملسألة ل حال فى كعلو

  . لكشأعن موردها ف يالتعد أما ،لكالعمل ا مش

 تقدم  الذييضشمله املريمل  إذا ،فاقتهإ دواري حالاألى ل احلدود علك إجراء يف إشكالنعم ال 

 ان حال خلطهكفه اعترا أن  يفكش إذا  احلدإجراء يف عدم إشكالال  أنه ماك، مهكيف املسألة السابقة ح

  .حال عقلهأو 

  .سائل السابقةما تقدم يف املك، زاًيان ممك إذا ؤدب انوني أنه  يفإشكال ال كذلكو

  . يهالم فك بعض الأيضاً يتأي و،)٢(افر مث أسلمكال زىن إذا اميالم فكفقد تقدم الرتد امث  زىنأما إذا 

  

                                                

  . ١٠ ح من مقدمة العبادات٤ الباب ٣٢ ص١ج: الوسائل )١(

. ٣تقدم يف املسألة  )٢(



٢٠٣

  

  ))ال حد يف شدة الربد أو احلر((

 أو ك اهلالية خلشكذلو، وال شدة احلر، ان جلداً يف شدة الربدك إذا دم احليقاال  ):١٥مسألة (

 ذاإف، لد مأة سوط شهراً من املرض اجلان الزمك مثالً، املرضوى ذستلزمه احلد من األيما ى  علدةياز

  . هذه الصورةغري إىل دلةف األ النصراكذلو، ني شهركضرب يف شدما سبب ذل

يف جز الرأس ويف  كذلكو، احلر مثالً أو  الربديد وقت شديففي يف الن يرجيالم كمثل هذا الو

  . القصاص

دة يا زكان أوجب ذلك وإن ،فلعدم االنصرا، ر أقسام القتلذا سائك و،ما الرجم فال بأس بهأ

ن حجارة ي عشريهون املوت بعد رمكي يف شدة احلر  مثالً،سرعته أو  املوتءبط أو ملقلة األ أو ملاأل

  .مثالً  حجارةني بأربعيهد رمموت بعيث جتمد الدم في خبالف الشتاء ح،لتفجر الدم

ما تقدم  إىل ضافة باإليهل عليدو، صحاب األبنيدما هو املشهور ما تقدم من عدم حده يف شو

  : تيا مجلة من الروا،من االنصراف

نا معه أان جالساً يف املسجد وك:  قال،)عليه السالم( عن العبد الصاحل ،محرفعن هشام بن األ

 رجل : قالوا،ما هذا: )عليه السالم( فقال ، الربديد شديومرب صالة الغداة يف يضفسمع صوت رجل 

يف آخر  إالّ ء من احلدود يف الشتاءيرب يف شيضال نه إ ، هذه الساعةسبحان اهللا يف: فقال، ربيض

  . )١(ون من النهاركييف أبرد ما  إالّ فيال يف الصو، ساعة من النهار

رب يضذا رجل إ و)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ت معمرر:  قال،ناأصحابعن بعض ، داود أيب عنو

   مثل سبحان اهللا يف: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال، طيابالس

                                                

. ١ ح من مقدمات احلدود٧ الباب ٣١٥ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٠٤

، ان يف الربد ضرب يف حر النهارك إذا نعم:  قال،للضرب حدو: قلت له، ربيضهذا الوقت 

  . )١(برد النهاريف ان يف احلر ضرب كذا إو

 يف بعض )عليه السالم(حلسن ا أبو خرج:  قال،ناأصحابعن بعض ، عن سعدان بن مسلمو

نعم :  قال،هلذا حدو:  فقلت،نبغي هذايبحان اهللا ما س:  فقال،د يف الشتاءحيمر برجل حوائجه ف

  . )٢(د يف برد النهارحي أن فيملن حد يف الصو، د يف حر النهارحي أن  الشتاءد يفحينبغي ملن ي

حقه دفاء يلبعد الظهر لم يقاال و، م بالغدواتيقاد يف الشتاء ال احلن إ يورو: عن الرضوي قالو

  . )٣(برد النهار إذا تقامو، يف اهلاجرةف يوال تقام يف الص، الفراش

ان كم ان يفك إذا حارة أو  احملدود فال بأس بضرب احلد يف ساعة باردةةيذأر يااملعحيث إن و

،  وحنوهايةان حمل خوف السراك إذا املطررب يف يضال  أن زميل أنه ماك، حنوهاالغرفة وك، مالئم اهلواء

ا يف الربد الرجم فال بأس مالقتل و أما ، احملذور السابقيهفن كيمل  إذا يلقامته يف اللإوز جي أنه الظاهرو

  . أشبهما واحلر و

، الشهرة احملققة و،)٤(ايفكالسند معتمد لوجودها يف الو الوجوب يةظاهر الرواحيث إن و: أقول

  . اجلواهر وكما صرح به املسالك ، الضمانيهلان عك كخالف ذلى ان عمل علكفلو 

                                                

 .٢ ح٧ الباب ٣١٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٣ ح٧ الباب ٣١٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ١ ح٥ الباب ٢١٧ ص٣ج: كاملستدر )٣(

. ٢ ح٢١٧ ص٧ج: ايفكرواية هشام بن أمحر يف ال )٤(



٢٠٥

  

  ))د يف أرض العدوال يقام احل((

بل ،  واحدغري كبذل ما أفىتك، تحق بالعدويل أن  خمافة،م احلد يف أرض العدويقاال  أنه مث الظاهر

  . هو املشهور

 ىم عليقاال : )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ميمر أيب فعن

  . )١(حد بأرض العدوأحد 

: قالنه إ) عليه السالم( علي عن، )عليه السالم( يهعن أب، )ليه السالمع(عن جعفر ، ثياعن غو

حق بالعدويل فيةحتمله احلم أن رج منها خمافةخي رجل حداً بأرض العدو حىتى م عليال أق)٢( .  

 سألوارض العدو وأيف قوم امتنعوا ب القنه إ ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، سالمعن دعائم اإلو

منا وضع إ اهللا يلاجلهاد يف سب ألن ،كنبغي ذليال :  قال،ميهء مما عليطالبون بشيهداً ال عطوا عيأن 

 أن  إىلصابوا حداً استويف مأغزي اجلند أرض العدو ف إذا نكل و،أهلها إىل املحدود اهللا ورد الظقامة إل

  . )٣(رض العدوأحقوا بيل أن ى عليةم احلد لئال حتملهم احلميهم عليقارجوا من أرض العدو فخي

، عد الثاينيبان ال ك وإن ،ناال احتم،وركر اخلوف املذياع أم امل،يةرض العدو مدخلهل ألو، هذا

ال  أن نكمينه ك ل،)٤(ية شرب اخلمر فالتحق مبعاوالذيالنجاشي ى احلد على بنفسه أجرمام ن اإلكل

   ،يةمبعاو يالتحاق النجاشون الظاهر كي

                                                

. ١ ح١٠ الباب ٣١٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح١٠ الباب ٣١٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ١ ح٨ الباب ٢١٧ ص٣ج: كاملستدر )٣(

. األوىل الطبعة ٤٥٠ص) ليه السالمع(على  تاريخ: ناسخ التواريخ انظر )٤(



٢٠٦

  . املهمهم وون من باب األكي إالّ أن ،افة هلذه املخسالم يف بالد اإل احلدكن تركميال نه إ :يهفو

 أو ن حرباًكل، عداءطرة األي املسلمون مما هو حتت سيهان املوجود فكفاملراد ا امل، أما أرض العدو

  .سهل االلتحاق بالعدوي ثي حكهنا إىل حنوها ذهب م

  .  حاهلا حال أرض العدونيفصك الً للقتال مثان حمالًك يف ما نيلعل حال أرض املسلمو

  .لقتال وحنوها يهلإمنا ذهبوا إو، حدمهاألت ليس اليت األرضظهر حال يمنه و

  .مناطاً أو اًإطالقول العدو هلم  لشم،ني املسلمغريالبغاة حاهلم حال  أن الظاهرو

  .تل خمافة من االلتحاق يف القال إذ ، القتلغريما صرح به يف اجلواهر كاملراد باحلد و

  .طالق العلةإل، كعد ذليب ال ،م عام ملثل القصاصكهل احلو

العبد فالتحق احتمل ى أجراه عل إذا نعم، ال ضمان إذ ن شيءكيالتحق بالعدو مل احلد وى ولو أجر

  .للموىلمته يضمان ق

تحق يلاتب العدو وكيمثل السر بأن   حىتشملي أو ،االلتحاق ظاهراًهل املراد بااللتحاق بالعدو و

  . )١(ه درء احلدود بالشبهاتيدؤيو، عد الثاينيبمل  وإن ، احتماالن،يةماعته السرجب

 يةن أمهكمل ت إذا بهمطلى عطيال  أنه فالظاهر، تنع بأرض العدومي الدعائم من الذي يةما ما يف رواأ

إعطائه ل مث، يهان مطلب املعتصم ما ال حرمة فكذا إو، ماًكهم واملهم حمان قانون األك الّإو، بنييف ال

   أما ،يت املال أعطي من بالًما

                                                

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٠٧

حظ قانون  لو، املستحق للسجن شرعاًني سراح السجإطالقمثل ، ان مطلبا حمرماً يف نفسهكذا إ

  . املهمهم واأل

 يهعلى رجيم التحاقه ويه مل ،أرض العدو إىل  جلب الفارسالمم اإلك حاإمكانان بكمث إنه إذا 

  . نئذياحلد ح

  



٢٠٨

  

  ))د يف حرم مكة املكرمةال تقام احلدو((

يف  ،اجلز للرأسكمها غري أو قصاصاً أو انك حداً ،م احلد مطلقاًيقاال  أنه املشهور ):١٦مسألة (

 ،)١(﴿ومن دخلَه كَانَ آِمنا﴾: لقوله سبحانه، احلرم إىل أ احلرم مث التجغرييف  إنسانذنب أ إذا ةكحرم م

  : تيالبعض الرواو

 جأيل احلرم مث غرييف ين جيالرجل يف  ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، مكحة هشام بن احليصحك

 كوشي كفعل به ذل فإنه إذا عيايبال لم وكيوال ى سقيطعم وال ي احلد وال يهم عليقاال : احلرم؟ قالإىل 

  . )٢(ر للحرم حرمةيمل  فإنه ،احلرميف  احلد يهم علي أقيةم جنااحلريف  جىن وإن ، احلديهم عليقارج فخيأن 

من قتل : )وآلهصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم( علي عن، تيا اجلعفريةروايف و

طعم يوال ى ؤويؤخذ وال ي وال ،احلرميف دام   مايهد فيقا ال ،احلرم فقد أمن إىل  مث جلأذنب ذنباًأ ويالًقت

  . )٣(افيضال ف وييضع وال يايبوال ى سقيوال 

  .يه فإشكال ال مكولذا فأصل احل

ث خرج عن ية من جانب حبكذا توسعت مإ و،تاب احلجكيف ر كاملراد باحلرم هو احلدود الذي ذو

  .ةكم ال ماملناط احلر إذ ،مك احلكن له ذلكي ونه حرماً ملك

قد  و،احلرم إىل لصدق التجاء ى،فكم احلريف ه يدلو و ء منهيان شكث يح إىل رملو وصل او

  .تاب احلجك يف تقدم مثل هذا الفرع

   يف ية لظهور الروا،يهق علييضال  أن مث الظاهر حرمة

                                                

. ٩٧ اآلية: سورة آل عمران )١(

. ١ ح٣٤ الباب ٣٤٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ١ ح٣١ الباب ٢٢١ ص٣ج: كاملستدر )٣(



٢٠٩

ؤدب يما كه يبتأدساعده حق  أنه إذا  حىت،اًيضأن يف احلرم كافر الساكف اليلكبل لعله ت، كذل

  .ان مسلماًكالف ولو من خكل اً ريتعز

تحق حق اهللا  ومس،غري والصريبك وال،افرك املسلم والبنيف عن حد املذنب ك الال فرق يفو

  .القاذفك وحق الناس ،شارب اخلمرك

 الظاهر وجوب ،ال مال لهالقاتل عمداً وك ،مات أن  إىلكهنا يبقدر حق الناس لو التجأ ويهوهل 

  . )١( مسلمئطل دم امريبال  ألنه ،ت املاليعطائه من بإ

، فهم منه املناطيت املال يف بعض املوارد مما ي من بيةعطاء الدإت وجوب يايت يف باب الدياسو

  .سميث جعله حمترماً ال يح، ارعان بأمر الشكهدره هنا  أن  إىلضافةباإل

 يهان الواجب علك وإن ،يه عليلال دل إذ ،يف التجائه ئنفس امللتجى ال حرمة عل أنه الظاهرو

، أشبهما  أو  مثل قتله للناس بقتلهكم نفسه لتداريبتسل أو ،فيلكالت ث تسقط التوبةيح،  بالتوبةكالتدار

، نفسه جمرماًى رين كيمل ن إ كلصل فال تسقط عدالته بذ لأليهم واجباً عليون التسلكيال  أن مع احتمال

  .  فتأمل،جرامهإتاب بعد ن إ  العدالةيلن من حتصكتميو

  .قطعينه ال ك ل،أخذ منه املال ولو بالقوة،  السارق والتجألو سرقو

  .قييق عدم التضيه من مصادن أل،هؤذايإرم حيه ؤشراعه ويرم بحيما كو

  . علة مة الكح ألنه سقط وجوبهياخلروج مل ق يف يينفعه التضينه ال ألو علمنا بو

سد به يه اجلواهر مبا يدلذا قو، نقاذ النفسإلوجوب ، موته إىل نجريث ي حبيهق عليرم التضحينعم 

تزوج ي وهل، أراد الزواجن إ تزوجي فال يهلعو، قييل تضكورة جار يف كثلة املذماملناط يف األو، الرمق

  الذنب  إذ ،)٢(﴾ىرخأُ﴿الَ تِزر واِزرةٌ ِوزر  أنه ومنه، قييتض أنه من،  احتماالن،ختهأ ومنه بنته

                                                

. ١ ح٢٤ الباب ٢٥٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١٦٤ اآلية: سورة األنعام )٢(



٢١٠

  .انكم إىل انكق عدم محله من مييذا من التضكو، والثاين أقرب، ختهألبنته و له ال

  . قييسقط وجوب التضمام عنه اإل ىفلو عو

ن ك مل تياًعاملاً عاص أو ،يهق علييعلم بوجوب التضي من ال أشبهما  أو  منهىاشتر أو هلو باعمث إنه 

 ،ر الفسخياان له خك إذا ماك، نكمتن إ  الفسخيهب علجيهل و، عن اخلارج يالنه ألن ،ة فاسدةاملعامل

  .قييمن التض ألنه ،الظاهر نعم

النصراف ، يقاًي تضكان يف ذلكوإن  ،الرجل طالق زوجته املذنبةى علب جيال  أنه يف إشكال الو

  . عن مثلهيلالدل

  .حبسهمام ف من هروبه جاز لإليخلو و

، قيتحقلسد رمقه لزم ال أنه  أونفسهى للتوسعة عل أنه علميفلم  مثالً أحد ء منيلو أراد اشتراء شو

م ك حراءإج األصلف، رجما خ إالّ ق واجبييالتض ألن ،ل عندهك عدم وجود املأأصالةعه بيوز بجيال و

  .قييالتض

ق ييالتض مناطن إ ليقا إالّ أن اللهم، صلؤخذ منه لأليال ، سعةيف ون معه كيان عنده ما كلو و

  .شامل له

  .  يف احلرميهه علؤجراإجاز  وإن ،جرم يف احلرمأخارج احلرم ملن  احلد إجراءفضل مث األ

مام فأمر اإل ذي محام احلرمؤيان ك الذي ري الطيةلرواو، )١(حيفلما تقدم يف الصح: ما الثاينأ

  . تاب احلجكما تقدم يف ك، )٢(بضربه

 عبةكا معانداً أخرج من اليه فعبة فبالك دخل الرجالً أن لو :يهفلما أرسله يف الفق: األولما أو

  .)٣(ضربت عنقه ومن احلرمو

  عن  يو عدم احلرمة ما ريدؤيو

                                                

. ١ ح٣٤ الباب ٣٤٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح٤٢ الباب ٢٣٧ ص٩ج: الوسائل )٢(

. ٣ ح٤٦ الباب ٣٨٤ ص٩ج: الوسائل )٣(



٢١١

فال وجه ، )١(عبةكستار الأ بان متعلقاًكلو و رأهدر دم هبا أنه من، )وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا 

   .األوىلحوط وولعله األ: ره اجلواهر بقولهكبايب الذي ذط االستحيالالحت حىت

 ،النساء إىل نظريان كاملطاف من صفع يف  أنه  من)عليه السالم( علي عن ي ما روأيضاًمنه و

  . ك ذلغري إىل ،)٢(يهلإ املصفوع )عليه السالم(اه ك ملا اشتكذلى أقره عمر علو

 )م السالميهعل(ئمة ألا و)وآلهصلى اهللا عليه (حلاق حرم النيب إ من يبالتهذ ويةما ما عن النهاأ

  . شيء منهماى  عليلال دلنه إ ففي اجلواهر، األولى ة من االقتصار عليلما عن الوسو، حبرم اهللا

يت ألف ائ مب)عليه السالم(علي  الصالة عند أن مثل ما ورد من،  احلرمةيةثركأ يللعل دلو: أقول

ما ك، عبةكربالء أعظم من الك أن ما ورد منو،  يف حرم اهللاك مثل ذلليسما بين، ما يف العروةكصالة 

  :  بقولهيدنظمه الس

  ةعبكربالء والك ديثمن حو

  ربال بان علو الرتبة كل

،  أفضل منهم)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا ن أ و، نور واحد)م السالميهعل(لهم ك أن مةيبضم

  .تاب الطهارةك يف كالم يف ذلكلرنا بعض اكقد ذو

 إالّ نقل اخلالفيمل  أنه مع، م املخالف للقواعدكمور احلثبت مبثل هذه األي فال ،ل حالى كعلو

  . اهللا العاملو، ورةكتب املذكمن ال

  

                                                

. ٢٩٦ ص٢ج): لى اهللا عليه وآلهص (تاريخ النيب، ناسخ التواريخ انظر )١(

). عني( مادة ٣٣٢ ص٣ج: األثر والنهاية يف غريب احلديث انظر )٢(



٢١٢

  

  ))حدودإذا اجتمعت عدة ((

ان كذا إو،  ظاهريهعه عليقاإ حد واحد فإنسانى ان علك إذا ،ع احلديقاإ يةيفكيف  ):١٧مسألة (

ون كيما إ فنيان من جنسكذا إو، نيونان من جنسكيوقد ، ونان من جنس واحدكي حدان فقد يهعل

خر  لآل مفوتاًأحدمهاون كيانا من جنس واحد فقد كذا إو، ال وأ ،يهقدم عل إذا خر لآلفوتاً مأحدمها

  : قسام مخسةفاأل، كذلكون كيقد ال و، مطلقاً

   .زىن إذا  مثل ما،احلد الواحد: األول

  .  قتالن عمداًيهان علك إذا ماك، من جنس واحد مفوت: الثاين

  . لعمرو ويد لزنيقذفك ، مفوتغريجنس واحد من : الثالث

 ذا قتل الإف ،القتل والسرقةك، سك دون الع،يهقدم عل إذا خر اآلأحدمهافوت ي نيمن جنس: الرابع

  . هيدجمال لقطع 

  . القذفالسرقة وك ،يهقدم عل إذا خر اآلأحدمهافوت ي ال نيمن جنس: مساخلا

  . يه فإشكالفال : األولاما 

 ،املؤخر منهما أو بنيده للمقدم من الذنحي أن بني فرق غري من ،ما شاءيهأم بكحده احلا: الثاينو

  . يف الزمانان مقدماًك وإن ،حد املقدم مقدم أن ى عليلال دلإذ 

 أن نعم الشرط، نينسان لإلنيقتلكاملتفق  إىل  الظاهر العدم بالنسبة،دحيما  يف ةيشترط النيهل و

  .يةخر الدون لآلكي ما حىتيهأل أنه قصدي

ت يته من بيدن إ قليمل ن له مال وكيمل  إذا ماك،  القصدشترطيخر مل ن أثر لآلكيمل أما إذا 

  .املال

   ،قسامهأبأحد لقتل حده احيث إن  الط إذا ماك ،املختلف إىل بالنسبةأما 



٢١٣

 أن مكق للحاحي ال  مثالً،ب القصدجي فإنه ،حده القتل بقسم واحد فقطحيث إن مبحرم  زىنو

  .  وجب ضمانهأً خطكذا فعل ذلإو،  عن مثلهدلةالنصراف األ، حمرمرقه بقصد زناه بذات حي

  . باًان صواكم كما فعله احلايهف فأيالقتل بالسهذا املذنب احلرق وى علن إ :ليقاال 

ان ك أنه فبان ،يدم جبرم قتله لزكقتله احلا إذا فهو مثل ما، ك منصرف عن ذليلالدل: ليقانه أل

من و، راًكقتل بي أن مكللحا أن  يفشكالاإل ينبغيال  فإنه ،ال خالد رك هو بيد زلتقان أ و،قاتل عمرو

  . نفرانيدقتل بزيال  أنه ضحالوا

 إذا خبالف ما، ياً باقيدان حق زك، م أصابعه للسرقةكا فقطع احل،يدقطع أصابع زسرق و إذا ذاكو

  . حد السرقةيهعلى قيبمنا إو، يدال حق لز فإنه ابعه قصاصاًع أصقط

ن إحيث إنه رقه حي أن مكهل للحا، م لزناهكقتله احلامبحرم والط و زىن إذا ما ثال السابق يفيف املو

يف باب  يتأيما سك دلة األطالقإل، كعد ذليب ال ،واطفوت احلرق للّيال  أن نكمأواط فات القتل للّ

  . اللواط

  .ان سببه مقدماًك ما تقدميى عل يلال دل ألنه ،ما شاءيهأقدم : يف الثالثو

م حده كل منهما من احلاكطلب ن ويذا قذف نفرإ ف،ايه عليلال دل إذ ، الظاهر ال،يةهل تلزم النو

اً يد لقذفه زاألول نيناملثا أن ينوي أن شترطيال و،  سوطاًنية وستائم مك ضربه احلا،كله يف ذلكوو

، أحدمهاصد ل سوط بقكرب يضأن كمزجهما بل و، ما شاءيهأ تقدميصح يبل ، لقذفه عمرواً الثاينو

 ذاكهو، كرب عشرة هلذا وعشرة لذايض أو ،آخره إىل يدالثالث لزو، لعمرو الثاينو، يد لزاألولفالسوط 

  .دلة األقطال إلكل ذلك،  الصور منك ذلغريإىل 

  لو ضرب و



٢١٤

 أن ى عليلال دل إذ ،خرآاملذنب مثانون ى ان علك ،ن الزائدياشتباهاً يف العشر، يدمائة بقصد ز

   .الثاين نيقوم مقام بعص الثمانين الزائد يالعشر

 أو للقذف أنه علمي أن لو دون و،يهعما عل مجايلإ بقصد نية وستائربه ملو ض أنه  يفإشكالنعم ال 

  . يةيل التفصيةلزوم النى  عليللعدم دل ى،فك ك ذلغري أو لشرب اخلمر

رسال إبعضهم قد أرسله و،  وال خالفإشكالخر بال فوت اآلي ما ال تقدميبد من ال: الرابعيف و

 ،ي أنه إمجاعخمالف أي رهمكدم ذظهر من عيبل ،  اجلواهريهعدم اخلالف فى ادعو، ضياالركمات املسلّ

   .القاعدةى مقتض أنه  إىلضافةباإل ،ةيضت مستفيا روايهل عليدو

 ؤديبلقتل اا يه حدود فيها رجل اجتمعت علميأ: )عليه السالم(جعفر  أيب عن، ح زرارةيففي صح

  . )١(كقتل بعد ذليباحلدود اليت هي دون القتل مث 

عليه  (عبد اهللا أيب عن، عاًي مجريكبسنان و ويف حسن ابين، محاد بن عثمانحنوه يف حسن و

  . )٢()السالم

 فقال ، حدود أحدها القتليهعلؤخذ وييف الرجل ، )عليه السالم(نه  ع،ويف خرب حممد بن مسلم

  . )٣()عليه السالم (ياًال خنالف علقتله ويم احلدود مث يقي )عليه السالم( علي انك: )عليه السالم(

    اجللدتقدميال بد من  أو ،اجللدى قدم القطع عليهل  أنه الم يفكالى قيبنعم 

                                                

 .١ ح١٥ الباب ٣٢٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٦ و٥ ح١٥ الباب ٣٢٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٤ ح١٥ الباب ٣٢٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٢١٥

عن ، )عليه السالم(جعفر  علي بن يةمن رواو، دلةلة من األ مجإطالقمن ،  احتماالن،القطعى عل

 به أديبما يهبأ، السرقةو والزنا اخلمر،  ثالثة حدوديهعلأخذ وسألته عن رجل :  قال،)عليه السالم( يهأخ

  . )١(حبد اخلمر مث السرقة مث الزنا:  قال،من احلدود

من   يف)عليه السالم( نياملؤمن ريأمى قض:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نع،  مساعةيةيف رواو

  . )٢(قتله بقتلهو، ه يف سرقتهيدوقطع ،  فجلده لشربه اخلمر، احلديه علقامأسرق فقتل وشرب مخراً و

القطع يف ى  اجللد علتقدمي حوطان األك وإن ،ان فتاواهم مطلقةكولذا  ،أقوىات طالقولعل اإل

ل كون كي أن وأحوط منه، ما ذاقت لذة اخلمرك، طيا أمل السأيضاًصابع حتس األ ألن ولعله، قةالسر

  . هاغري أو نيع أو رجل أو يدان القطع قصاصاً لكولو ، جلد قبل القطع وحنوه

القتل و رتداداال أو الزنا بذات حمرمك ،خر للناساآل هللا وأحدمها  مثالً، قتالنيهان علكمث لو 

 وهللا نسان لإلنييف حق الناس حق ألن ،ما اشتهر عندهمك  حق الناستقدميعد لزوم يب  ال،القصاصي

  .  حق اهللاتقدمي تقول بيةت روايرأ ينأن يف بايل كل، يف حق اهللا حق واحدو، الذي أمر به

  .حق اهللاى طالب به عل إذا يدم حق األتقدمي ففي اجلواهر ،انك يفكو

  . ما شاءيهخذ بأيف األ مام اإلري معاً حق اهللا ختاانكلو و

                                                

. ٣ ح١٥ الباب ٣٢٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٧ ح١٥ الباب ٣٢٧ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٢١٦

  .يةمه األيةوزك، ملراألولقتل بي )وآلهصلى اهللا عليه (مثل ساب اهللا وساب النيب ل بأن يقانعم رمبا 

 ،عمرو ويدز يني عأما لو فقك، ن اجلمعكميال طالبه ويل واحد منهما ك نينسانإلان حقان كلو و

 أن عديب مل نيإنسانقطع لساين  إذا ماك عيالتوزن كميلو مل و، نصاف لقاعدة العدل واإلعيعد التوزيبفال 

  . كلذا واحدة هلذا وية نصفا ديهون علكي و،لسامافي قطع لسانه بنصي

ما القطع وى  اجللد علتقدميحوط  األانك وإن ،ما شاءيه أتقدمي جواز يهظهر ففقد : ما اخلامسأ

  .  يف الثالثيهالم فكما سبق الك، أشبه

  



٢١٧

  

  ))لهتأخري بعض احلد وك((

ان خطراً ك إذا كب ذلجيبل ، ؤخر بعض احلد يف احلد الواحديمام أن لإل أنه الظاهر ):١٨مسألة (

  .أشبهما  من ضرر وكن وجه لذلكيمل  وإن ،ل احلدكؤخر ي أن ما لهك، ستلزمه احلد بنفسهيال 

 ى علة الداليةقد تقدم ضعف الرواو، يلوجوب التعجى  عليل عدم الدلصل بعد فلألكجواز ذلأما 

  . )١(ة يف احلدود نظرة ساعليسأنه 

  .ل مرة عشرة أسواطكرب الشارب يضأن ك ، بعض احلدريعلم وجه تأخيمنه و

 أن  إىلضافةباإل، )٢(فيالص يف الشتاء وريالتأخى  الدالة علتياان خطراً فقد عرفت الرواكأما إذا 

ال لقاعدة ، كثر من ذلكضار أ ال احلد ال، ضرر احلدنم يدوجب أزي احلد الذي ال يهذون فاملأ

 يف اجلملة ري جواز التأخيدؤيما ك، يهفالم كال يتأيما سك الوجهه اتقاء الفرج والرأس ويدؤيو ،)٣(ضرر

  .الثاين حدها )عليه السالم(مام ث أخر اإليح، ية شراحة اهلمدانيةروا

  : أقوال أربعة الثاين احلد ريتأخفي  ف، حدانإنسانى ان علكأما إذا 

 وبين نيخيما عن الشك ، جلد ورجميهجلده يف مثل من اجتمع عل لربء ريوجوب التأخ: ولاأل

 ألن ، الزجرديكمها من تأغري مبا يف الشرائع واجلواهر وكواستدل لذل، يدالرباج وسع وزهرة ومحزة

  . مةك حمدلة األإطالقف،  الزجريدكتأى  عليلال دلنه إ :يهفو، كذلاملقصود باحلد 

                                                

. ٨ ح٣٧٢ ص١٨ج: الوسائل انظر )١(

. ٣١٥ ص١٨ج:  الوسائلانظر )٢(

. ٢٧٦ ص٢ج: البحار )٣(



٢١٨

 يف احلدود نظرة ليس ألنه ،أيضاً رشادشعار اإلإبل عن ، ما عن جممع الربهانك اجلواز عدم: الثاين

  . ورك املذيل ضعف الدليهفو، ساعة

 مجاعة من يهلإومال ، صحاب األيةروا إىل ونسبه، سيدرإما عن ابن ك، رياب التأخاستحب: الثالث

ذا انضم إف، ال نظرة يف احلدود أنه ظار معتالف فال فائدة يف االنتالقصد اإل ألن ،ميهمتأخرن وياملتأخر

وجب ي الزجر مستنبط فال يدكتأ إذ ى،فخي ما ال يهف و، أفضلريان التأخك ري الزجر بالتأخيدكتأ إىل كذل

  .  شراحةية روايةس أراد بالروايدرإلعل ابن و، ال نظرة يف احلد أنه وصاً بعدخص، االستحباب

لد  ج)عليه السالم( ني املؤمنريأم أن يةلروا، علي أيب ا عنمك، يوملد قبل الرجم بجينه إ :الرابع

  .)١( اجلمعةيومرمجها س وي اخلميومشراحة 

  .هذا القول شاذن إ :ضيالذا قال الرو، مةكات حمطالقفاإل، يدالتحدى لا عيهال داللة ف أن :يهفو

واستحباب ، ظرة ساعة يف احلدال ن أنه  املستفاد منتقدميل من استحباب الكتعارض يث يحو

 بجينعم ، حدمهاح أليال ترج أنه فالظاهر، )٢(سيدرإ املستفاد من مرسلة ابن يةبلو لرجاء املطلو وريالتأخ

  . عاًيي تضريون التأخكيال أن 

 إذا ماك، تقدمين سبب للكيمل  إذا مايمنا هو فإوجوبه  أو ريالقول باستحباب التأخ أن ىخيفمث ال 

حضور ك ري وجه لوجوب التأخكان هناك أنه إذا ماك، تقدميوجب الال إ و،كحنو ذل أو ف من هربهيخ

  . إشكال بال ري وجب التأخأشبهما  أو نيطائفة من املؤمن أو ،القول بهى عل الشهود لرمجه

  

                                                

. ٣٤٦ ص٤١ جاجلواهر، و١٢ ح١ الباب ٢٢٢ ص٣ج: كل من املستدركرواه  )١(

. ١١ سطر ٤٤٧ص: السرائر )٢(



٢١٩

  

  ))احلفر والدفن يف الرجم((

 ته لئاليجل تثب ألكذلن إ ،املرجومةاملرجوم و إىل ب احلفر والدفن بالنسبةجيهل  ):١٩مسألة (

 أشبهما  أو سطوانهأجسمه ب أو رجلهه ويدربط  أو صفقان يف ك إذا ماك، نه الفراركمي ذا ملإف، فري

  .  احتماالن،كذل ىفك

 ى فنف،محزة أيب عن يكخالفاً للمح ،الدفنلزوم احلفر وى  علصحابثر األكأ(: ضياقال يف الر

موضع  إىل  املرأة)عليه السالم( ريمفن األ السابقة يف ديةح الروايرده صريو، قرارثبت الزنا باإلن إاألول 

روه كذيفلم  ،الثاين يف يدابن سعو يميل والدنيوللصدوق، ةبينها دون الإقراروت زناها ب مع ثب،)١(ينيالثد

 إذا نه الفراركميلمام إلبعلم اأو بالبينة ثبت زنامها ن إ فنانيدما أ يةلغنوا وعن احلليب، مطلقاً يكما حك

  .ىانته )٢()قرارة ال باإلبينثبت زناها بال إذا ماى قصر دفنها عل و،عترب دفنه مطلقاًيمل نه إ ديعن املفو، أراد

تهما يما لفائدة تثبأالم يف كمنا الإو، ت ظاهرة يف احلفر والدفن معاًياالروا أن يف إشكالال : أقول

ما أ أو ، االستحبابيلسبى عل أو مقدمة إالّ الدفنون احلفر وكي فال ،ندماً أو ملاأل فرا منيال  حىت

   .الثاين يقتضيط يااالحتو، األول  املستفاد عرفاً،ن وجوباًياتعبد

ان ك إذا خبالف ما، مامبعلم اإل أو قراران باإلك إذا نه الفراركميث يون الدفن حبكي أن مث الالزم

 ألن ،يةالغنو قدم عن احلليبما تك قرارباإلمام حلقنا علم اإلأمنا إو، حد املوت إىل يهزم رميلث ية حبينبال

  ، هغريقتضي عدم الوجوب يف ي األصلف، ةبينثبت بال إذا رجاع يف مالزوم اإلى  دل عليلالدل

                                                

. ٥ ح١٦ الباب ٣٨٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ط احلديثة٥٠٧ ـ ٥٠٦ ص١٥ج: رياض املسائل )٢(



٢٢٠

ان كال إو، ط يف الدماءيا واالحت،فيالتخفى عل احلد مبينن أ و،)١(مة درء احلدود بالشبهاتيبضم

 الوجوه ال تقوم كتل إذ ،حوطذا هو األبل لعل ه، جنازهإل ي احلد املقتضيلطالق دلإل، رجاعهإ األصل

  .  فتأملطالقص اإلييف ختص

صلى اهللا عليه (النيب  أن يما روقدر الدفن ى ل عليدما ك، الدفناحلفر وى ل عليد ف،انك يفكو

  . الصدر إىل ةي دفن العامر)وآله

  . الترقوة إىل  فحفر هلاامرأة رجم )وآلهصلى اهللا عليه (نه إ :يف خرب آخرو

  . ايهيثد أو بهاكمن إىل  دفن شراحة)عليه السالم( ني املؤمنريامن إ :يةوايف رو

 ىلإ ،)عليه السالم( نياملؤمن ريمأ إىل امرأةتت أنه إ :)عليه السالم(عن الباقر ، ميمر أيب يةيف رواو

وضع احلقو دون م إىل فرةها احلأدخلاً ويدا ثوباً جديهخاط علة يف الرحبة وريفحفر هلا حف :قالأن 

   .)٢(ينيالثد

ة ري حف)عليه السالم( ني املؤمنري حفر هلا أم،ثيفل ولدها عمرو بن حركاليت ن إ :يهعن الفقو

  . )٣(ايهحقو إىل ايهدفنها فو

  . )٤(ايهة مث دفنها فريفر هلا حفحي أن مرأ :هغرييف و

 أن أرادوا إذا وسطها  إىلتدفن املرأة:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ريبص أيب يف خربو

  . )٥(الناس بأحجار صغار يرميمث مام إلا يرمي و،رمجوهاي

                                                

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٥ ح١٦ الباب ٣٨٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٢٢ ص٤ج: الفقيه )٣(

. ٢ ح من أبواب حد الزنا١٢ الباب ٢٢٤ ص٣ج: كتدرما يف املسك )٤(

. ١ ح١٤ الباب ٣٧٤ ص١٨ج: الوسائل )٥(



٢٢١

  . )١()عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حنوه عن مساعة بن مهرانو

رمي يومام اإل يرمي و،وسطها إىل تدفن املرأة:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن مساعةو

  . )٢(يهحقوإىل  إالّ رجم إذا رجلفن اليدال  و،س بأحجار صغارالنا

 أا مث ابتديه فحفر هلا حفرة فجعلت ف،امرأة رجم )عليه السالم( ني املؤمنريأمن إ :ويف خرب الدعائم

  .)٣( بالرجم يف الزناأأحق من بدمام  اإل:قالو، ها مث أمر الناس بعد فرمجوهاهو فرمج

الناس بعده  يرميمث ، ساطهما إىل أوملرجومةان املرجوم وفيد: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال

رجم من قبل يال  و،القبلة ييل عل وجههه مماجيو، وأرفق باملرجوم ين للرمكأم ألنه ،بأحجار صغار

  . )٤(وتمي رجم حىتيوجهه و

فوق  إىل املرأةو، صدره إىل فر بئر بقامة الرجلحي أن حد الرجمو: )عليه السالم( يوعن الرضو

  . )٥(ايهثد

د قول ما أجو و،ميهقدره فال  أما ،املهم الدفن أن يعطيى الفتاوت ويااختالف الروا أن ىخيفال و

بالنيب  يه التأس ووجه،وجه الوجوبى  علكذل أن ظاهره :)فن املرجوميدو ( عند قول املصنفكاملسال

  .)عليه السالم( ني املؤمنريأم و)وآلهصلى اهللا عليه (

 )وآلهصلى اهللا عليه (النيب  أن يملا رو، ماماإلإىل األمر ال ك بل ات،تمل االستحبابحيو :قال أن ىلإ

  .يةنيفر للجهحي مل ويةحفر للعامر

  ية نقغري يدالتحداحلفر وى ت الدالة علياوطرق الروا :قال أن إىل

                                                

. ٢ ح١٨٤ ص٧ج: ايفكال )١(

. ٤ ح١٨٤ ص٧ جايفكال، و٣ ح٣٧٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٢ ح١٢ الباب ٢٢٤ ص٣ج: كاملستدر )٣(

.١ ح١٢ الباب ٢٢٤ ص٣ج: كاملستدر )٤(

.٤ح ١٢ الباب ٢٢٤ ص٣ج: كاملستدر )٥(



٢٢٢

   .ىانته ،قامة السنةإ يف يةافكنها كلو 

، رة بالعملت جمبوياما بأن الروايهلل عكمث أش، ك يف ذلكي املساليلردبتبع األو(: قال يف اجلواهر

   .ىانته )ره من املرسل من طرق العامةكما ذن أ و،ا املوثقيهف أن مع

ض يااجلرب بالعمل بعد االختالف الذي مسعته عن الرو، رد من طرق اخلاصةيمل  أنه علميمل : أقول

  . فادة السنةإيف  إالّ يد مفغري

 يةصوصال خ أنه لوضوح ى،فك حمفوراً من ذي قبل انكبل لو ، شترط ابتداء احلفريال مث إنه 

شترط امالئها بالتراب يال  أنه الظاهر و،افك نيال املرجومك لالرجم يف حفرة واحدة أن ماك، لحفرل

  .فيكي ان هلا باب يف وسطه ثقب بقدر جسم املرجومكبل لو ، حنوهو

وجب ي ألنه ،املسجديف صح الرجم يال  و،ثر يف حفرة واحدةكأ ونيعد صحة رجم اثنيبما ال ك

وجب يمل  إذا مايف،  احتماالن،يهصح فياجللد فهل  أما ،بل لعله خالف احترام املسجد، لوث احملرمتال

وجب يال  ألنه ،ال بأس بهجز الشعر ف أما ،الالطيحرق امللوط و إىل  بالنسبةكذلكو، التلوث وكاهلت

الذي  لقاء حائط املسجدإ أو سجد من سطح املسجدأرض امل إىل لقائهإم كعلم حيمنه و، ثاًياً وال تلوكهت

  . يهعل راد خرابهي

 ،يهجاز احلد فإذا   يف احلرمكل ذلكما ال بأس بك، يه فكل ذلكعرفات فال بأس بكما املشاعر أ

  .زجيال مل إانة له جاز وهإ نكمل ت فإن احلبس يف املسجد أما ،يهاحلبس فاحلرم و إىل وز النفيجي أنه ماك

، ان حمذورك إالّ إذا ،د مستحباًان الزائك يةفاكان بقدر الك وإن ،فائيك واجب يهرم  أنالظاهرو

  . )عليه السالم(مام لذا أخرجها اإلو

   بسراقة )عليه السالم( ني املؤمنريخرج أم:  قال،يهعن أب، ريثك بن نيفعن احلس



٢٢٣

خفت  إذا  حىت،ردهاب أمر كذلى فلما رأ، قتل بعضهم بعضاً من الزحامياد الناس ك فيةاهلمدان

خلها يدل من كفجعل : قال، مث أمر بالباب ففتح: قال، ماتت أغلق الباب فرموها حىتالزمحة أخرجت و

م يقاال  فإنه ،م عنهاكلسنتأارفعوا  ا الناسيه أ:يهمنادى  نادك ذل)عليه السالم(ى فلما رأ: قال، عنهايل

  . )١(نين بالديالد يزجيما ك الذنب كذلفارة كان ك إالّ حد

 ،ان مؤمناًك إذا  حديهقم عليمل  وإن وز لعنهجيال  أنه بل الظاهر، علم عدم جواز لعن احملدوديمنه و

  . وز لعن املؤمنجيال إذ 

جل حد ره من اجتماعهم ألكي ما غري الرجم جراءرناه من استحباب خروج الناس إلكما ذمث إن 

ن نفع يف كيمل  إذا ها مباإطالق يديالبد من تقان ك وإن ،راهةكت اليامن بعض الروا ظهريث يح، مذنب

  . حنوهجرام وتسول نفسه له باإليف من يواجتماعهم من خت

،  احلديهم عليقاهو بالبصرة برجل  و)عليه السالم( ني املؤمنريأيت أم:  قال،يهعن أب، عقويبيفعن ال

 :قال، نظر ما هذه اجلماعةارب  قنيا: )عليه السالم( ني املؤمنري فقال أم،فأقبل مجاعة من الناس: قال

ل كيف  إالّ ىال مرحباً بوجوه ال تر: نظر يف وجوههم قالفلما قربوا و: قال،  احلديهم عليقارجل 

  . )٢( قنربيا هؤالء فضول الرجال أمطهم عين ،سوء

  حنوها  أو ةسطوانأثبت بي أن  جازأشبهما  أو حراقهإراد ي أو لدجيمن مث إن 

                                                

. ٥ ح١٤ الباب ٣٧٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٣٤ ح يف الزيادات١٠ الباب ١٥٠ ص١٠ج: التهذيب )٢(



٢٢٤

  .ثباتهإ إىل ثبت بنفسه فال حاجةيان ك أما إذا ،ناسأخذه أي أن زما جاك، فريلئال 

 ألنه ،فعل املستحبيخذه أيلعل من و، ان من باب مقدمة الواجبكثبات اإل إىل جيذا احتإو

  . م اهللا سبحانهك حإجراءى تعاون عل

  



٢٢٥

  

  ))ال جيوز الفرار من احلد((

ان ك ،هغري أو ان احلد القتلك ،راًيزتع أو ان حداًك جرم سواء يهل من ثبت علك ):٢٠مسألة (

بل ، ز له الفرارجي مل يه احلد علإجراء مبا وجب يهثبت عل إذا ،حلق اهللا سبحانه أو القصاصكحلق آدمي 

ذا فر وجب إو، الفرارى ه عليضه وال حتريبه رغريوز لجيما ال ك، حلد اإجراءآخر  إىل ثبتي أن الواجب

مور تعد  األكل تلك ألن كذلو، جراء اإلقبل أو ثناءبه يف األان هرك سواء ،يهجراء احلد علرجاعه إلإ

  . السنةو تابكيف ال يعن التعد يقد و، عن حدود اهللا سبحانه

احلرم  إىل ر بالتجائهكاعل للمنف ألنه ،ؤخذ ارم من احلرميذا ال فلما، كذلكان ك إذا :ليقاال 

  . يه احلد علاءإجرب أخذه وجير كل فاعل للمنك و،وفراره عن احلد

رم منه أهم  حرمة احلرم بأخذ اكهت فإن ، أهمأحدمها نيؤخذ لتعارض حراميمنا ال إ: ليقانه أل

 إىل ضافةباإل، احلرم إىل لتجائهعزر اليال  أنه أخذ فالظاهر أما إذا ، حد من حدود اهللا تعاىليلمن تعط

 ارم يدزيال  أنه اًون احلرم مأمنكعرفاً من فاد تاملس ألن ،احلرم إىل أ الذي بسببه التجيهحده الذي عل

 انك وإن ،جل فرارهعزر ألي أن زميل أنه حداً أو راًيل حرام تعزكلأدلة أن  إطالقان ك وإن ،جراماًإ

  .ثركتأمل أ إىل املسألة حباجة

له وشربه كقلل من أي بأن ،أيضاً كسه ذلنفى واجب عل أنه فهل، يهق علييزم التضيل أنه قد تقدمو

نه أمث اإلى علروا يف باب عدم التعاون كمثل ما ذ، رجخي  حىتيه عليقاًون ضكي أن املناط ألن ،أشبهما و

مث فال فرق قع اإليال  أن املقصود إذ ،مث للمناطاإلى  نفسه علنيعيال  أن يهب علجينه أ ومثشامل لنفس اآل

ال ،  احتماالن،نفسهى ق علييضأن  نفسهى ب علجيال  أو ،مثنفس اآل أو مث اآلغري نياملعون كي أن بني

  عد الوجوب يب



٢٢٦

  .هغريان املخاطب ك وإن وركللمناط املذ

ما  التوبة وماإو، اخلروج إىل ينتهينفسه فى ق علييالتضما إ :نيمراأل أحد يههذا فالواجب على علو

 كهناان ك إذا هذا،  عن قتلهعفوايء املقتول عمداً ليارضاء أولإمثل ، أشبهاملراد مبا و، سقط احلدي مما أشبه

  . كنفسه مقدمة لذلى ق علييون التضكيان الواجب اخلروج وكال إو، يه احلد علجراءشق آخر إل

  .ان حده الرجمكمات ما عدا من جرامنا هو يف خمتلف اإلإرناه ك فما ذ،انك يفكو

  

  ))إذا هرب الزاين من احلفرة((

يف و،  وال خالفإشكالة بال بينت زناه بالثبن إ يدعأفر من احلفرة  فإن ، الرجميهان علكمن أما 

ض بال خالف يايف الرو، ما هو الظاهركاً إمجاعاللثام شف كبل يف ، يهاجلواهر بال خالف أجده ف

  .  يف عبائر مجاعةمجاع اإليهبل عل، أجده

، يهوعن الروضة الشهرة عل، يد وسالر وابن سعيدما عن املفك ،عدي مل قرارباإلما لو ثبت زناه أ

  . عديال مل إ ويدء من احلجارة أعصبه شييمل ن إ ة بأنهيلالوس ويةل النهاوفص

  .عديء من احلجارة مل يصابه شأن إ أنه ى قائم علمجاعإلحال فا أي ىعلو

  : تيا مجلة من الروا،ةبين باليهثبت عل إذا رديو ،يف اجلملة إذا أقر رديال  أنه مكحى ل عليدو

 خربين عن احملصنأ :)عليه السالم(يب احلسن قلت أل:  قال،لد بن خانيعن احلس، ينيلكالى فقد رو

: فقلت، رديرد وال ي: )عليه السالم( فقال ، احلديهم عليقا رد حىتية هل ريهو هرب من احلفإذا 

ه شيء من احلجارة مل يبصي ة بعد مارينفسه مث هرب من احلفى ان هو املقر علكن إ:  فقال،ك ذايفكو

  ان ك وإن ،ردي



٢٢٧

عز بن ام أن ك وذل، احلديهم عليقا هو صاغر حىتحد مث هرب رد وجية وهو بين اليهقامت علمنا إ

 بن ري فهرب من احلفرة فرماه الزب،رجمي أن  بالزنا فأمر به)وآلهصلى اهللا عليه (عند رسول اهللا  أقر كمال

، كبذل)  عليه وآلهصلى اهللا(خربوا رسول اهللا أ مث ،فقتلوه فعقله فسقط فلحقه الناس ريالعوام ساق بع

صلى اهللا (وداه رسول اهللا  و: قالم ملا ضللتمكضراً مع حا)عليه السالم( علي انكلو أما  :فقال هلم

  . )١(نيت مال املسلميمن ب) عليه وآله

صلى اهللا (نفسه عند الرسول ى عل أقر يف من، )عليه السالم(عن الصادق ، العباس أيب يةيف رواو

 أن ة فلماريله حف ا فحفرو،رجميأن ) صلى اهللا عليه وآله( أمر به رسول اهللاف ، أربع مرات)وآلهعليه 

فأخربوا ، ه الناس فقتلوهك فعقله به فأدرري فرماه بساق بعري الزبيه فلق،شتديوجد مس احلجارة خرج 

ر مث لو استت:  مث قال،تموهكهال تر: )وآلهصلى اهللا عليه (فقال ، كبذل )صلى اهللا عليه وآله( لنيبا

  . )٢(اً لهريان خكتاب 

ة ريفر من احلفيقلت له املرجوم :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، هغري وريبص أيب وعن

ه يبتص أن هرب قبل فإن ،طلبيان أصابه حجر واحد مل كن إ ،عرض لهيال  و،ال:  قال،طلبيف

  . )٣(ه أمل العذابيبصي احلجارة رد حىت

نفسه ى عل أقر انكن إ : قال،فري عن املرجوم )عليه السالم(الصادق ل ئس:  قال،الصدوقى روو

  . )٤(ردي الشهود يهان شهد علك وإن ،رديفال 

                                                

. ١٩ ح٣٠٦ص: احملاسن، و٥ ح١٨٥ ص٧ج: ايفكال )١(

  . ٦ ح١٨٥ ص٧ج: ايفكال )٢(

. ٣٦ ح١٥ الباب ٣٧٧ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٣٤ ح٢٤ ص٤ج: الفقيه )٤(



٢٢٨

 ،رديصابه أمل احلجارة فال أان كن إنه إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عنه أخرى يةيف رواو

  . )١(ن أصابه احلجارة ردكيمل وإن 

رجم البئر و إىل ة ردبينال يهقد قامت علفر و وإن ،كوم وهو املقر ترفر املرجفإن  :يويف الرضو

  . )٢(وتمي حىت

ايف ومن ال ك املوجود يف اليدفاملق، لقمط إالّ أنه ،ان حجةك وإن مرسل الصدوق أن ىخيفال و

مع ) نييداملق (نيفقول اجلواهر بأن ضعف اخلرب، ية عن احلجيدث تسقط املقيال شهرة حب و،هيدقيضر حي

  . يهما فى خيفال ،  املرسل السابق املنجرب ايدينع من العمل ما يف تقميعدم اجلابر 

ى عل أقر منا هو الذيإف: ني احلسية يف روا)وآلهصلى اهللا عليه (قول الرسول  أن ىخيفمث ال 

  . كال خالف يف ذلو، مةك باحل ألنه أشبه،ئر احلدودسا إىل  العموم بالنسبةيدفيال  ،نفسه

ب جيما كرد يال عنه وى لخي أن يهب علجيعض احلد أأصابه ب أن رب بعديهلد فجيالزاين :  اخلربففي

 احملصن بنيه وبينفما الفرق : قلت، امالًكد رب احليض رد حىتين كال ول:  قال،رجم إذا احملصنى عل

 ،نهين املوت بعيعا ألنه التوبةإىل  إالّ ربيهمل احملصن هرب من القتل و:  قال،هللاوهو حد من حدود ا

  . )٣(قتليال  ألنه احلد ىفوي أن لد فال بدجيمنا إهذا و

، كتري أن نفسهى عل أقر ان هوكو يالالطك ان احلد قتالًك أنه إذا يلالتعلى مقتض أن ىخيفال و

  وجد القائل  إذا انك وإن ،من تعرض هلذه املسألة مل أر ينكل

                                                

. ٣٥ ح٢٤ ص٤ج: الفقيه )١(

. ٣ ح١٣ الباب ٢٢٤ ص٣ج: كراملستد )٢(

. ١ ح٣٥ الباب ٤٠٧ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٢٢٩

ط يف يااالحت و،)١( ودرء احلدود بالشبهات،فيالتخف ىلخصوصاً لبناء احلد ع، ن به بأسكيبه مل 

  . الدماء

  

  ))فروع((

  .طالقلإلاملسلم افر وك وال، الرجل واملرأةبنية ريم الفرار من احلفكال فرق يف حمث إنه 

،  للعلةقرارم اإلكوم حبكحم أنه فالظاهر،  الشهوديهات مث شهد علإقرارنفسه أربع ى لو شهد علو

  .  فتأمل،م الشهادةكوم حبكحم ألنه هإقرارنفع يات مل إقرارأربع  أقر لشهود مثس بأن شهدت اكلو عو

 أقل قراراإلالشهود أربعة و أو ،أقل من أربعة والشهادة امالًك قراران اإلك إذا علم حال مايمنه و

  . ون بال فائدةكيقل األ ألن ،من أربعة

باللواط  إذا أقر ماك ،وجب احلديمل ن حكام وإوجب سائر األيربع دون األ قراراإل أن ىخيفمث ال 

 أن نكتميال  فإنه ،بالزنا مع ذات بعل إذا أقر  أو،أمهخذ أخت امللوط وبنته وأي أن نكتميال  فإنه ،مرة

  .ربعة يف باب احلدود فقط باأليدمنا القإو، )٢(ء العقالإقرار لعموم ،انقضاء العدةخذها بعد الطالق وأي

ان ك ،دالتهمث مل تسقط عيانت الشهادة حبكو، اللواط أو الزنا ىد عادالن علشه أنه إذا ماك

  .  الشهادة فتأملأدلةطالق السابق يف احلرمة إلكها غريخت وم يف مثل األكاحل

صل  لأل،رجعيفر مل نه إذا أ و،م بتحقق سببهكالرجم لعلم احلاان كم ما لو كقد تقدم حمث إنه 

 يهشهد عليعل ما مل جيشهدت الشهود  إذا رجاع مبا اإليديتق فإن ،الشبهةف ويالتخفى وبناء احلدود عل

 إىل ضافة باإل،حنوهادرء احلدود بالشبهة وأيضاً إالّ أن  قرارخرج عن اإل فإنه وإن ،الشهود خارجاً

   يف يلالتعل

                                                

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح٣ الباب ١١١ ص١٦ج: الوسائل )٢(



٢٣٠

  .  السقوطيدؤي )١()هرب من القتل (: السابقةيةالروا

ان ك أو ،شهاداتات وإقرارأربع  إىل  شاهد ثان وشهدياًثان أقر  مث،مرة وشهد شاهدمث إنه إذا أقر 

 إىل ،نيإقرار ونين وشهادتيإقرار ونيشهادتك ك ذلأشبهان ما ك أو ،إقرارل ى ك علل شاهد مقدماًك

 ،فصلي أو ،اتإقرارربع د ألحيال  أو ،ربع شهادتد ألحيفهل  ، اليت تقدمت سابقاًغري ها من الصورغري

  . القاعدة درء احلدى ان مقتضكجرائه إة يف انت شبهكلما كان ك وإن ،احتماالت

 ليسه يض فتحركله ذل ألنه ،ما لو أقر إىل  بالنسبةك الظاهر ذل،الفرارى ه عليضوز حترجيهل و

  . حدود اهللاقامةإمنع عن  ألنه ، بالشهوديهخبالف ما لو ثبت عل، خالفاً

  .وزجي ال أشبهما  أو يداحلد أو ريساق البعك احلجارة غريمث الرمي ب

صابه أ أن بعد أو ،املشهور إىل القول املنسوبى  علة مطلقاًريهل له الفرار قبل وضعه يف احلفو

  .طالق العلة إل،عد اجلوازيبال  ،ناال احتم،ما اخترناهى  علكما لو رماه رام قبل ذلك، حجارة

 يهقتضينص وما يف الكت املال يته من بيدانت ك نيانوا جاهلك فإن ،ما له الفرار فقتلوهيلو فر فو

 يهترتب عليو، من القتل عمداً ألنه ،مواهلمأ ته يفيانت دك ك هلم ذلليس بأنه نيانوا عاملك وإن ،القاعدة

  . هأحكامسائر 

 إنساننة كمشغل املا ألن الناس له يرم أنه من،  احتماالن،نةك باملايهحجار علاأل يوز رمجيهل و

هو ما ال رادة عربة الناس وزجرهم وإومن احتمال ، نةكاامل ي برمإنسانقتل  أو ،نةكبناء املسجد باملاك

  . نة فاجلواز أقربكبعض املاى رمبعض وى رم أما إذا ،نةكصل باملاحي

                                                

. ١ ح٣٥ الباب ٤٠٧ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٣١

 سيأيت،ما ك ،)١( جمرماً فماتيارم) عليهما السالم( نياحلسن و)عليه السالم( ياًعلن إ :ديثويف ح

  . اهللا سبحانه العاملو

  

                                                

. ٤ ح٣٧٥ص  و١ ح٣٤١ ص١٨ج: الوسائل انظر )١(



٢٣٢

  

  ))من يبدأ بالرجم((

 أن استحبابو، هإقراران ثبت الزنا بكن إ رجمبالمام  اإلأديب أن بابحالظاهر است ):٢١مسألة (

  .ثبت بالشهادةن إ  الشهود بالرجمأديب

ى خ دعويبل عن الش، نيث قالوا بالوجوب يف املقاميح، اشف اللثامكما عن كثر كخالفاً لأل

الم كظهر من يو (:قال أن ىلإ) باباالستحى  علكتمل محل ذلحيو(: كن يف املسالكل، مايه علمجاعاإل

  . )م حضور موضع الرجميهوجب عليمل  ألنه ،ة الشهودءخ عدم وجوب بدايالش

  : تياالمهم جبملة من الرواى كثر فقد استدلوا علكاأل أما :أقول

رمجوها ي أن أرادوا إذا وسطها إىل تدفن املرأة: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،ريبص أيب فعن

  . )١(جار صغارالناس بعد بأح يرميمث مام اإل يرميو

  . )٢( حنوه)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن مساعةو

ان أول من كالزاين احملصن إذا أقر  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عمن رواه، عن صفوانو

  . )٣(مث الناسمام اإلة مث بينرمجه اليان أول من كة بينذا قامت الإف، مث الناسمام رمجه اإلي

الناس بأحجار  يرميوسطها مث  إىل تدفن املرأة:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن مساعةو

  . )٤(صغار

                                                

. ١ ح١٤ الباب ٣٧٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح١٨٤ ص٧ج: ايفكال )٢(

. ٢ ح١٤ الباب ٣٧٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(

.٣ ح١٤ الباب ٣٧٤ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٢٣٣

 إىل فأخرجه  ـنفسه بالزناى عل أقر يف منـ  )عليه السالم( إىل علي ،مرفوعة حممد بن خالديف و

: قال أن ىلإ ... مث وضعه يف حفرته،نيعتكر يصلأ نظرينأ )عليه السالم( ني املؤمنريمأ يا :فقال، اجلبان

مث رماه ، اتريبكل حجر ثالث تكرب يف ك و،ارحجأات مث رماه بثالثة ريبكرب أربع تكفأخذ حجراً ف

  . ديث احل)١()عليه السالم( نيمث احلس )عليه السالم(احلسن 

   .)٢( أول من رماها)عليه السالم(مام ان اإلك،  بالزناانفسهى  شراحة اليت اعترفت عليةيف رواو

  . تياها من الرواغريإىل 

منا إو، شهرة العمل ا ويفاك ال وجه له بعد وجودها يف الكن ذلكل، قد ناقش بعض يف سندهاو

اجلبان  إىل خراجمثل اإل، لوجوبصرف الظاهر عن اير املستحباب مما ك لذكذلو، الم يف داللتهاكال

 يف احلمل يةلروا ايضتبعو، ك ذلغري إىل ،مامربه اإليضود بعد الشهن أور احجأ وثالثة ريبكوالدعاء والت

ة ال وثوق ريثكتنف باملستحبات الكاملقام امليف مثل  إالّ أن ،ياًان جارك وإن االستحباب والوجوبى عل

  . بظاهر الوجوب

 الزنا يهت علثب أنه ع م،)٣(عزما يضر رمحي مل )وآلهصلى اهللا عليه ( النيب أن  إىلضافةهذا باإل

 يلق( :ةيضاملستف وكض يف رد ذليا وقول الر،تب العامة واخلاصةكت بقصته متواترة يف ياالرواو، هإقرارب

 حضر )وآلهصلى اهللا عليه ( أنه عدم تضمنهاتها يبل غا ضرحي مل )وآلهصلى اهللا عليه ( أنه ما تضمنت

  ، يهما فى خيفال  ،ىانته )نقليمل حتمل احلضور ويف، خر اآلغري أحدمهاو

                                                

.٤ ح١٤ الباب ٣٧٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٥ ح١٤ الباب ٣٧٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ١ ح١٥ الباب ٣٧٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٢٣٤

: قال وميه عل)وآلهصلى اهللا عليه (ملا قتلوه اعترض م أو، عدم حضورهى ل عليدقد تقدم ما ذ إ

 عليه السالم( علي انكلو(ًت املاليوداه من ب و، ملا ضللتم حاضرا)الوسائل يةر الرواكما ذى عل، )١ 

  . هغريو

ون اجلمع كي مما ،هغري وريبص أيب ما يف خربك ،ماممي اإلات برطالققوة اإل إىل ضافةهذا باإل

  .ستحبابالاى العريف احلمل عل

 إطالق ،ان يف الشهود نساءك إذا ال النساء الشاهدات له أو يثر بلزوم رمكقول األيمث هل 

  . ك بذلاًحينت مل أجد هلم تصرك وإن ،كقتضي ذليالمهم ك

  .ثركحوط العمل مبقالة األان األك وإن  فالظاهر االستحباب،انك يفكو

كبذلمام اقتضت ابتداء اإل وإن املناسبة فإن ،بسبب علم االمامان احلد ك إذا تعرضوا ملايم مل مث إ 

  . عدمهإالّ أن األصل

ه ءالكشمل وي أو ،افةك نياملسلمإمام  ،ياًثان أو والًأ يهاملستحب رم أو الواجبمام هل املراد باإلو

ناف كأمن  الرجم يهثبت عليل من كحضار إون الواجب كي أن لبعد الثاين الظاهر ،احلد يهممن ثبت لد

  .مام اإلسالمبالد اإل

  .أيضاً كتمل ذلحيان ك وإن ،فقط يصابة ال الرمالبتداء اإلر يف ايااملع أن الظاهرو

 فهم حىتكب جي أو ،فيكيفهل  استعجل الناس فرمواصب ويالشهود مث مل أو مام إلاى ولو رم

  . فهم كاألوىلحوط ألاو، ن احتماال،الشهودأو مام  اإلأديب

 الشهودومام  اإلغريصابة تشمل ل هذه اإلفه ى،فكقد أصابه حجارة لو هرب و أنه قد تقدممث إنه 

  ، يلالدلطالق  إلكعد ذليب ال ،غرياستعجل الإذا 

                                                

.١ ح١٥ الباب ٣٧٦ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٣٥

ن هل كل، إشكالن حضوره سقط بال كميملانع آخر ال  أو اًيضبعض الشهود مرأو مام ان اإلكلو و

  .االستنابة يانت املناسبة تقتضك وإن ، العدماألصلو،  احتماالن،يبستني  أنيهب علجي

  . يهرب علجياملمتنع عن احلق  ألن ،االمتناعأرادوا ن إ جرب الشهودأان احلضور واجباً كمث لو 

  



٢٣٦

  

  ))استحباب إعالم الناس للحضور((

 وال إشكال بال ،جللداكه غريعالم الناس حلضور الرجم وإنائبه أو مام ستجب لإلي ):٢٢مسألة (

لْيشهد ﴿: تعاىل لقوله ،نيمنؤه طائفة من املضرحي أن جوبوالظاهر و ،ي للنص والتأسكوذل، خالف

ِمِننيؤالْم نا طَاِئفَةٌ ممهذَابومجاعة آخروناحملقق يف النافع و ياحللقد صرح بالوجوب  و،)١(﴾ع .  

  .كض ذلياظاهر الرو، الوجوب قوىألن اكيمل ن إ حوطاأل أن يبال ر: يف اجلواهرو

  . يهاخلالف نفي اخلالف فبل عن املبسوط و،  باالستحباباالوث قي حنيخرخالفاً آل

وجب يالرجل املقر مبا ى م احلد عليارادة قإعند ى  ناد)سالم اليهعل( ني املؤمنريأمن إ :ديثاحلفي ف

  . )٢(م صاحبهكحدأرفن عيال هذا احلد وى م علاقي لاجو اخرنيم معشر املسليا :احلد

م يه أمر قنرب بالنداء ف،قرت عندهأ اليتاملرأة ى قامة احلد علإ )سالم اليهعل( عند ما أراد كذلكو

م يهذا الظهر لق إىل م خارج ذه املرأةكمامإن إ الناس ايه أيا: قالو رب مث صعد هو املن،لصالة جامعةبا

  . )٣(مكحجارأم كمعرون وكنتم متنأرة وك ملا خرجتم ب)المعليه الس( نياملؤمن ريا احلد هللا لعزم أميهعل

 ىفتكالشارع ان إ ليقان رمبا كل، ال تقل عن ثالثة اليتاملنصرف من الطائفة اجلماعة مث إن 

  يفإا  :)عليه السالم( نياملؤمن ري للمرسل عن أم،بالواحد

                                                

  . ٢ اآليةسورة النور  )١(

. ٣ ح من مقدمات احلدود٣١ الباب ٣٤٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.١ ح من مقدمات احلدود٣١ الباب ٣٤١ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٢٣٧

  . )١( الواحداآلية 

   .اجلواهرض وياذا يف الرك ،)عليه السالم( عن الباقر ك ذليةن رواياجممع البن وياي التبكيف حمو

ما طائفة من شهد عذايلو: تعاىليف قول اهللا ، )عليه السالم( إىل علي  بسنده،تياعن اجلعفرو

  . )٢(عشرة إىل الطائفة من واحد:  قالنياملؤمن

املؤمن الواحد  :آليةايف  )عليه السالم(قال ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ريبص أيب يف خربو

  . )٣(شهد إذا يزجي

املؤمن : )وآلهصلى اهللا عليه (وي عن رسول اهللا قد رو،  الواحد مجاعةيةفاك إىل د ذهبقو

ا يهفاالعتماد عل،  السندية نقغريورة كت املذياالروا و،كنع مع ذلمين االنصراف كل، )٤(وحده مجاعة

  . ال املرسالن املزبوران املنجربان مبا مسعتو من قوة لولخي ثة الاللعل الث: قال يف اجلواهر وإن ،لكمش

ن ثالثة يف بأقل م ىفتكيال  أن ط وجوباًيا فاالحت،لكاالجنبار بقول مجاعة من الفقهاء مش: أقول

 إشكال فال )م السالميهعل(احلسنان ومام اإل إالّ  انصراف الناسيةواقد تقدم يف رو،  صورة االضطرارغري

  .ثة الثاليةفاكيف 

  .ظاام إىل جعري فليلفمن أراد التفص، كالم حول ذلكثر الفقهاء الكقد أو

  

  ))فروع((

ز وانون ي املمغريافر والطفل كما ال، أمايه العدول لصدق املؤمن علغري النساء ويةفاكمث الظاهر 

   فال أشبهما ران وكوالنائم والس

                                                

.  من سورة النور٢ اآلية ذيل ١٢٤ ص٧ج: جممع البيان )١(

.، عن الدعائم٢ ح من حد الزنا٩ الباب ٢٢٣ ص٣ج: كاملستدر) ٢(

. ٩ ص٨ ج٥الد : انظر جممع البيان )٣(

  . ٥ و٢ ح من صالة اجلماعة٤ الباب ٣٨٢ ص٥ج: الوسائل )٤(



٢٣٨

  . العدماألصل وشكالإتهم يفاكففي ى عمفق واألاملناز وياملم أما ى،فكي

 أما إذا ،األولط يف يااالحتو،  احتماالن،ثنائهأمن في كي أو ، الالزم حضورهم من أول احلدوهل

  .ة للصدقيفاك آخرون فالظاهر الجاءذهب مجاعة و

ال معرفته هلم  و،ن للمرجوميشترط معرفة احلاضري الو، افر احتمالكفار للك حضور اليةفاكيف و

 يف بلد آخر يه احلد علإجراء فلو طلب ،حملته أو جلده يف بلده عدم لزوم رمجه و أن األصلماك، لصلأل

  .  طلبهيةتلبمام جاز لإل

 أن ال و، يف الصغريةون غاكت أن ال، صوصما يف النكحجار صغاراً ون األكت أن نبغييمث إنه 

سرع ي الثاينو، يف موته به يهلإلوقت احملتاج ثر المتداد اك أيهؤذي  ألن األول،وزانجيبل ال ، ةريبكون كت

  .دلةهذا خالف األ و،ولرمبا قتله واحد منهايف قتله 

  . ون حسب املتعارفكي أن  فالالزم،يهء فينص بشي قدر البعد عن املرجوم فلم امأ

ل بفعل كنيبل ، فارة لذنبهكال جعل  و،بهاألمر لعدم ، فياملرجوم بالسقتل يال و: قال يف اجلواهر

  . عه عن فعل مثلهفيد وغريزجر اليما 

  .ناال احتم،يل له احلق يف التبدهلو، يف العفومام قد تقدم حق اإل: أقول

  . طالقإللارة كال البحجار الطهارة وشترط يف األيوال 

ن إ ،)عليه السالم( علي املرأة اليت أقرت عنديف ، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، ميمر أيب يةيف رواو

 مث أمر قنرب كيسنة نب وكتابكق يتصدى  اللهم عل،سم اهللاب: قالحبجر و رماها )عليه السالم(مام اإل

ها  فدخلوا فرمو)وآلهصلى اهللا عليه ( حممد صحابئذن أل قنرب ايا: مث قال، فرماها حبجر مث دخل مرتله

  قنربيا : فقالوا، رمقا وهاغريرمون حبجارة ي أو ون حجارميدعيرون أيدحبجر حجر مث قاموا ال 

   ، نصنعيفكا رمق ناه حبجارتنا وينا قد رمإه أخرب



٢٣٩

:  قال، ا نصنعيفك قد ماتت ف: فقالوا له،قضت  فعادوا حىتمكعودوا يف حجارت: فقال

ما صنعوا مبوتاهمك صنعواي أن مروهمئها وايأول إىل فادفعوا)١( .  

ذا مل إو، سب املتعارف حياًمتوالى رميبل ، ثركعذب أي ون فصل يف الرمي حىتكيال  أن مث الالزم

  .ميمر أيب يةوروا، طالقمات لإل رر حىتكحجار باألت مي

 ألنه الرجم إىل عاديهل ، تهياأقل ح أو ثركأ أو يومة مث ظهر بعد ريأخرج من احلفذا ظنوا موته وإو

و  هاألولان ك وإن ،االن احتم،نيالرجم مرتى  عليلدل ال ألنه ، أم ال،يهف بالنسبة اليلكطبق التيمل 

  .حسب القاعدة

 إىل بل متوسط أقرب، ف جداًيدون اخلف جداً ويدون دون الشدكي أن الضربمث الظاهر يف 

  .ان الالزم املتوسطك وإن ،)٢( ﴿لَا تأْخذْكُم ِبِهما رأْفَةٌ﴾يفستفاد من املناط ي فإنه ،الشدة

 من، احتماالن ،رمحة ال برصاصديثيف االصطالح احلى سمي مبا كقتل بذليمل  إذا وز قتلهجيهل و

  . يد بعغريان من رأفة الشرع ك وإن كذلى  عليلال دل أنه ومن،  راحتهيلتعجأنه 

 ،ثركتأمل أيبسببه  إذ ،ثناء األ يفيهعل يأغمن إ غماءنعاشه من اإلإوز جيال  أنه  يفإشكالنعم ال 

  . ذاءي اإلشمله عموم النهي عني ف،يل دليهل عليدذاء مل يإ ألنه ،وز شرعاًجيال  هو ماو

جعفر  أيب عن، عن حممد بن مسلم، خي ملا رواه الش،جههوى  احلصيبصيال  أن حوطاألمث إن 

الضرب  والرجم ألن ،رجم من وجههيال ائه وررجم من وي الرجم يهب علجي الذي:  قال)عليه السالم(

  ى ربان عليضمنا إ و،ان الوجهيبصيال 

                                                

. ٥ ح١٦ الباب ٣٨٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ اآلية :سورة النور )٢(



٢٤٠

  . )١(لهاكعضاء األى اجلسد عل

ا مث يهجعلت فة وري فحفر هلا حفامرأةرجم نه إ :)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، عن الدعائمو

  . بالرجم يف الزناأأحق من بدمام اإل :قالو، ها مث أمر الناس بعد فرمجوها هو فرمجأابتد

 يرميومام رمي اإليساطهما مث  إىل أورجومةفن املرجوم وامليد: )عليه السالم(هللا عبد ا أبو قالو

رجم من يال القبلة و ييل عل وجهه مماجي و،ن للرمي وأرفق باملرجومكأم ألنه ، بأحجار صغاراس بعدهالن

  . )٢(وتمي قبل وجهه حىت

  . )٣(تعمد بالرجم رأسهيال  :يرو )عليه السالم(يف الرضوي و

 يهمن وجوب توج ،ناالتم اح،كستحب ذليطرف القبلة أم  إىل ون وجههكي أن شترطيمث هل 

  .حوطأ األولن كل ان أقربك وإن والثاين، دلة األإطالق بعد األصلومن ،  خرب الدعائمهيدؤيو، ضراحملت

  .يدتقدم عدم جواز مثل احلد وإن ،املدر وحنوه جائز أن والظاهر

  .طالقحجار مرة واحدة لإلأدة ال بأس برمي عو

 يف شكال تقدم اإلقد ،ناال احتم،يهمل مث رمس باألحيال   حىتيه علىغميشرابه ما إوز جيهل و

  .كذل

م اهللا كحب ألنه محطع الر قك يف ذلليس و،قرابته أم ال يذوون من كي أن بنيال فرق يف الرامي و

  . سبحانه

  

                                                

. ٦ ح١٤ الباب ٣٧٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح١٢ الباب ٢٢٤ ص٣ج: كاملستدر )٢(

.٤ ذيل ح١٢ الباب ٢٢٤ ص٣ج: كاملستدر )٣(



٢٤١

  

  ))كراهة رمي من هللا عليه حق((

قال يف ،  مثل حقهيهراهة من هللا علكأشد و،  حقيه من هللا عليهرمي أن راهةكالظاهر  ):٢٣مسألة (

  . مرييما يف شرح الشرائع للصكبل املشهور ، ثركما هو ظاهر األك :راهةكه أصل الض بعد نقلياالر

راهة كالى االتفاق على المه دعوكثناء أبل يف ،  املراميةما يف غاكهو املشهور : قال يف اجلواهرو

نه ال ه بأغري يف قبال قول آخر نقله الشرائع وهذا و،صحابظاهر األ إىل للثام نسبتهاشف اكيف  و،ظاهراً

  . رمجه من هللا قبله حدي

 ،ثل حده مبيديمن بعضها من التق و،طالقت من اإلياهر من بعض الرواظيامنا فصلنا حنن ملا و: أقول

  . الضعفهما بالشدة وبينمع جيمما 

  : تيام مجلة من الرواكأصل احلى ل عليد ف،انك يفكو

عليه ( أنه ، بالزنا)عليه السالم( ني املؤمنري يف قصة املرأة اليت أقرت عند أم،ثميحة ميففي صح

 ، إيل)وآلهصلى اهللا عليه (عهداً عهده حممد  يهنب إىل اهللا عهدن إ ا الناسيهأ: صوتهى بأعلى  ناد)السالم

: قال، ا احلديهم عليقيا فال يهله عل  مثل مايهان هللا علكفمن ،  حديهم احلد من هللا عليقيبأن ال 

عليه ( نياحلس و)عليه السالم(ن س واحل)عليه السالم( ني املؤمنريم ألهم ما خالكئذ يومفانصرف الناس 

من انصرف يئذ فيومانصرف و: قال، همغريئذ وما معهم يوما احلد يهؤالء الثالثة عل فأقام ه)السالم

  . )١( )عليه السالم( ني املؤمنريحممد بن أم

لهم كون كي أن ستبعد جداًال فمن املإو، ذبكر لليلو التعزحد و أي م فهمواأالظاهر : أقول

   يهعل( ني املؤمنريان حول أمكقد  ويفك، لرجمستحق اي

                                                

. ١ ح٣١ الباب ٣٤١ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٤٢

  . هلم اجلنةمام س قد ضمن اإلي ثالثون ألف من شرطة اخلم)السالم

من ف، هذه حقوق اهللان إ نيمعاشر املسلم:  قال)عليه السالم( أنه ،ه ما رواه حممد بن خالديدؤيو

عليه (هو  يالناس وبق فانصرف ،م حدود اهللا من يف عنقه حديقي ال و،نصرفيان هللا يف عنقه حق فلك

  . )١()ما السالميهعل(احلسنان  و)السالم

ين إ روح اهللا يا:  فقال)عليه السالم(ى سيع إىل  جاءرجالًن إ : قال)عليه السالم(وعن الصادق 

، خرج لتطهر فالناًد إالّ  أحىقيبال  أن :يف الناسى ناديأن ) عليه السالم(ى سيفأمر ع، ت فطهرينيزن

فانصرف الناس ، ددين من هللا يف جنبه ححي ال :الرجلى ة نادريفلما اجتمع الناس وصار الرجل يف احلف

  . )٢()عليه السالم(ى سيوع )عليه السالم( ىيحي إالّ ،لهمك

ث يح، )٣(يةمثل قصة شراحة اهلمدان ،أخرى قصص غريمام  عن اإليةكهذه القصة احمل أن مث الظاهر

  . ماتت رماها مث أمر الناس فرموها حىت أنه يلبدل، كذلمام قل اإليمل 

 )عليه السالم( ني املؤمنريأم يتأ:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، حيما رواه زرارة يف الصحو

 فقال، نيه أغدوا غداً متلثمصحابأل: )عليه السالم( ني املؤمنريمأفقال ، نفسه بالفجورى عل أقر رجل قد

  . )٤(منهم يبقي بعضهم فرمجه من بقفانصرف بعضهم و، نصرفيرمجه وليمن فعل مثل فعله فال : مهل

   )عليه السالم( علي فأقبل:  قالة،صبغ بن نباتمثله يف الداللة ما رواه األو

                                                

. ٤ ح١٤ الباب ٣٧٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٥ ح٣١ الباب ٣٤٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٥ ح١٤ الباب ٣٧٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٢ ح٣١ الباب ٣٤٢ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٢٤٣

طلبه ي نمخذ هللا حبق ياال  فإنه ،خذ هللا بهأي أن  مثل هذهيهم هللا علك مننشدت اهللا رجالً: مث قال

حجار أربعة  بأ)عليه السالم( مث رماه ،الساعة من هم حىتى ريداهللا قوم ما فانصرف و:  قال،هللا مبثلها

  . )١(رماه الناسو

  . اهللا سبحانه إىل توبواي  الناس حىتيه لتنبكمنا فعل ذلإ )عليه السالم(مام اإل أن الظاهرو

، سقوط حق اهللا منهله الرجم ه لركي مل ،احلد  الرجميدريالذي ى على جرأان قد كن إمث إنه 

سقوط ى الفتوظاهر النص و(: جلواهرلذا قال يف او، التوبة تسقط احلد أن  تقدم من ملا،تاب إذا ذاكو

ى ملا ناد أنه :حين يف الصحك ل،سيدرإنئذ ما مسعته من ابن يتجه حي ف،مكاحلد بالتوبة قبل ثبوته عند احلا

 معليه( ني احلسغري احلسن وغريه وغريق يبلناس ومل  تفرق اك بذل)عليه السالم( ني املؤمنريأم

 )مكون لعدم علمهم باحلكي أن نكميو،  الوقتكعاً يف ذليم توبتهم مجمن املستبعد جداً عدو، )٢()السالم

   .ىانته

  .له العفو أن ما تقدمكمام اإل ىفع إذا مايراهة فكذا ال كو

وجه  ال الثاينمن اختصاصه ب يمريفما عن الص، ارقراإل أو ةبين بالون الزنا ثابتاًكي أن بنيوال فرق 

  .له

 يةثركوجب أيان قصدها ك وإن ،جوم وال يف الراجم قصد القربةشترط يف املريال  أنه مث الظاهر

  . تعبدي أنه مل أجد من قالو، ما توصلييهف فإن األمر ،لثوابا

  .أشبهما  أو حقد أو سدلراجم حلرمجه ا إذا ماي فشكالن اإلكمينعم 

  هل و

                                                

. ٤ ح٣١ الباب ٣٤٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح٣١ الباب٣٤١ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٢٤٤

 ،إشكالافر بال كرجم الياملسلم  أن ماك، دلة األطالقإل، كعد ذليب ال ،افر رمي املسلمكوز للجي

  .الم يف جوازهكرمي الطفل وانون وحنومها فال أما 

ومع ، علم بعضهم عدم استحقاقهن إ عمن، من الضاربونيضلو ظهر عدم استحقاق املرجوم مل و

  .ان ضامناًك رجم كذل

  .  العلم باملوتنيح إىل زم الرجميل ،م الأمات  أنه مجون الراكلو شو

  .ياًحرمته حكتاً يحرمته م ألن ،كز رمجه بعد ذلجيعلم باملوت مل  إذا ماأ

  

  ))جتهيز املتوىف بالرجم((

اً دفنه أهله يف افركان كذا إو، نيان مسلماً يف مقربة املسلمك إذا مات دفنذا فرغ من رمجه وإو

  .)١(ة املرتدثجمام سلم اإليلذا مل  و،حمذور انك إالّ إذا ،ميهلإته ثج مقربم بعد تسليم

  . مواتغسل غسل األيفن وكينفسه وى نط علحيغتسل ويقبل الرجم بأنه ؤمر يمث إنه 

بسان يلنطان وحيغتسالن وياملرجوم واملرجومة  :يهردوك يف خرب )عليه السالم(فعن الصادق 

ى صليفن وكبس اليلتحنط ويغتسل وي كقتص عنه مبرتلة ذلوامل، مايهعلى صلي وكفن قبل ذلكال

  . )٢(يهعل

  . )٣()عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، يهحنوه يف الفقو

 فال ،فن نفسهكينط نفسه وحي أن بنيه ريا تقدم ختمة ميت بضميان الظاهر من بعض الرواكلهذا و

  .  املوتفن بعدكينط وحي أو ،دفنالالصالة و إالّ  بعد القتليهشيء عل

                                                

. ١ حرتد من حد امل٢ الباب ٢٤٣ ص٣ج: كاملستدر )١(

. ١ ح من غسل امليت١٧ الباب ٧٠٣ ص٢ج: الوسائل )٢(

.  يف غسل امليت٢٤ الباب ٩٦ ص١ج: الفقيه )٣(



٢٤٥

نه ظاهر إف ،)١(دفنه ويهعلى فأمر فحفر له وصل: )عليه السالم( نين املؤمريأممام عن اإل، ربففي اخل

  . نطهحيمل فنه وكيغسله ومل يمل  أنه يف

 إىل ادفعوها: )عليه السالم(قال  ألنه ،فن بعد املوتكالط ويالتحن أن  الظاهر من خرب آخرنعم

  . )٢(صنعون مبوتاهميما ك ا صنعواي أن مروهمئها وياأول

ى  فرمجعت مث صل)وآلهصلى اهللا عليه (فأمر ا النيب :  يف الغوايلية املرويةيف خرب اجلهنو

  . )٣(ايهعل

ما قبل الرجم بني ما يه فريخيط نواحلفن وكوال، والصالة بعد الرجم، هذا فالغسل قبل الرجمى وعل

  .وما بعده

:  فقال،نغسلهال أ) عليه السالم( ني املؤمنري أميا :يل فق،)ليه السالمع(ال داللة ملا يف املرتضوي و

ميأمر عظى عل  لقد صرب،مةيا القيوم إىل قد اغتسل مبا هو طاهر)ال ،اًإطالق يهال غسل عل أنه ىعل. )٤ 

ما كاخلالف  منهم املعترب و، قبل الرجم مجاعةغسلهى  علمجاعاإل أو ال خالفى لذا ادع و،بعده وال قبله

  . رامةكيف مفتاح ال

  .بعده خال عن الوجه أو  الغسل قبلهبنيه يريشف اللثام يف ختكوى ركتردد الذ أن ظهريمنه و

 للخرب  تبعاًصحابما مجاعة من األيهقتصر علاما ك ،املقتول قوداً خاص باملرجوم ومكمث هل احل

وهو الذي اختاره الشرائع  ،ثاينالقرب  األ، للمناط، آخرونيهما علكقتل يل من كجار يف  أو ،املتقدم

  ى ركوالذى واملنته

                                                

. ٤ ح٣٧٥ ص١٨ج: الوسائل، و٤٤٣ ح٩٦ ص١ج: الفقيه )١(

. ٥ ح١٦ الباب ٣٨٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٨ ح٤٢ الباب ٢٢٨ ص٣ج: كاملستدر )٣(

 .٤ ح١٤ الباب ٣٧٥ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٢٤٦

  . املوجزن والدروس وياوالب

وهذا هو  ،ما تقدمك ون ثالثاًكي أن زمفالال، تييت به هو غسل املأيالذي  أن الظاهرحيث إن مث 

 رمبا نكل، غتسل من اجلنابةيما كغتسل يو: ث قاليام عبارة املقنعة حيهإلخالفاً ، اًديثحاً ومياملشهور قد

  .)١(ت هو غسل اجلنابةيغسل امل أن ت منيا ملا ورد يف الرواك بذلريالتعبن إ ليقا

  .ال أو ناًياغسله عصعدم ان كسواء ، غتسل قبل الرجم غسل بعدهيلو مل و

 أو افور حنوطاًكال أن ماك، افركمنا هي للمرجوم املسلم ال الإموات  األ أن أحكاممن الواضحو

  .رم احملغريخلطاً يف غسله ل

طالق غسل عنه إليالغائط فال جسمه امللوث بالدم وجناسة البول وى ون علكيفن كال أن الظاهرو

شارة مع تعارف خروج دم اإلفع، ية يف روايه الريشسل النجاسات عنه ألغواجب الان كلو  إذ ،دلةاأل

فن ك إذا  جنساًفنكون الكي أن ال بأس أنه الظاهر أن ماك،  عدم وجوب الغسليل دلنيالنجاستالدم و

نزعها ى  عليلال دل إذ ،بهياثى فن علكي أن عد صحةيبال و، فن بعد املوتك أن جنس بعد أو ،قبل املوت

  . عنه

  .دلة األطالقالناس به إل أوىل قوم ايزاته فيما جتهأ

 أو يهلقاء شاهق علإحراق ومن اإل أو فيمن الضرب بالس أو ميرئه من الازلو نشر بعض أجو

ف يقطع الس إذا مثالً، تياملى  سائر الواجبات عليهعلى رجيبل ،  يف الدفنيهلإضم ،  شاهقلقائه منإ

  .الدفنعند صالة وله حال افنكوضعت يف فه غسلت وحنطت وك

جهض يف أ إذا مهكحكم الطفل هنا كان حكجهضت أحنوه  أو ملا رمجتعلم محلها ويلو مل مث إنه 

  .قامم خاص له يف املكال ح إذ ،سائر املوارد

  ان كلو و

                                                

.  من غسل اجلنابة٤ و٣ ح١ الباب ٦٧٩ ص٢ج: الوسائل )١(



٢٤٧

 الرابعة يف يبعنه عقيلو، األولات يف ريبكهما من أربع تأحكامان هلما ك منافقاً أو املرجوم خمالفاً

  .افر املرجومكشمل اليما ال ك ،حما هو واضكشمله يحنوه ال تاب و أنه وما تقدم من، اينالث

ه يف يدفالظاهر عدم متد، وهسر وحنكب إالّ هيدن متدكميس مبا ال يبملا مات ة وريولو جلس يف احلف

 أنه  الكذلكفن يدو، ئة اجللوسيان يف هك وإن ظهره حال الصالةى على قيلمنا إو، حال الصالة والدفن

  . حال التشهدكفن جالساً يد

  



٢٤٨

  ))هل جيلد الزاين عاريا((

ن إ زنالال اما وجد يف حكلده جي أن  أو،ياًلد الزاين عارجي أن بنيمام  اإليريالظاهر خت ):٢٤مسألة (

  .دلة األبني للجمع كذلو، يااسك ياًاسك وإن ،يا عارياًعار

  : يف املسألة قوالنو

، املشهور أنه  املراميةبل عن غا، مهاغريوالقواعد وما عن النافع ك ، مطلقاياًرالد عجينه إ :األول

  . قق الشهرةحيمل  أنه رهن يف اجلواكل

خ يما عن الشك ،ياًاسك فياًاسك وإن ،ياً فعارياًعارن إ ايه وجد علذيلاحلال اى لد علجينه إ :الثاين

  . يه علمجاع اإليةبل عن ظاهر الغن ،ما قالواك بل هو املشهور، آخرونو

سأله  ،)السالم عليه( إبراهيم أيب عن، سحاق بن عمارإعن  ،ينيلك فلما رواه ال،ياًما جلده عارأ

  . )١(ردجيبل :  فقال،بيافوق الثمن : فقلت، أشد اجللد:  قال،لدجي يفكعن الزاين 

 عن الزاين )عليه السالم( إبراهيم أبا سألت: قال ،أخرى ية يف روا)عليه السالم(ما رواه عنه و

:  قال،يفاملفتر: قلت، بهيابل ختلع ث:  قال،بهيافمن فوق ث: قالت، أشد اجللد:  قال،لدجي يفك

بهياله فوق ثك جسده بني الضربنيرب يض)٢( .  

:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن ابن عمار، يف نوادرهى سيأمحد بن حممد بن عى روو

احلدلد الزاين أشد جي ،قال،بهيافوق ث: قلت  :ال،   

                                                

. ٣ ح٣٦٩ ص١٨ج: الوسائل، و٣ ح١٨٣ ص٧ج: ايفكال )١(

. ٢ ح٣٦٩ ص١٨ج: الوسائل، و٢ ح١٨٣ ص٧ج: ايفكال )٢(



٢٤٩

  . )١(لهكرب جسده يضب يا فوق الثبني الضربنيضرب :  قال،يفاملفتر: قلت، بهيا ثعلخين كلو

عن ، يد عن طلحة بن ز،)رمحه اهللا( ينيلك ما رواه اليهل عليداسي فكالو ي العاربني يلما التفصأو

: قال، ددمي عينيشبح يرد يف حد وال جيال :  قال،)عليه السالم( يهعن أب، )عليه السالم(جعفر 

به ضرب يا ثيهوجد وعل وإن ،ناًيا ضرب عرناًياوجد عر أن ايهاحلال اليت وجد على رب الزاين عليضو

  .)٢(بهيا ثيهعلو

  . )٣(خرب الدعائم مثله يفو

  . )٤(يه ثوب جلد فيهعلوجد و وإن ،ناًيان جلد عرياوجد وهو عرن إنه إ :ويف الرضوي

ت ياح بعض الروايترج أن ماك ، بعريفليسسائر وجوه اجلمع ف أما ،مام اإليدب أنه اجلمعى مقتضو

  . بنيال اجلانك ية ال وجه له بعد حجيةرجحات اخلارجملبعض باى عل

الفروة كنع من أمل الضرب ميلذي الثوب ان إ :سيدرإتبعه ابن ره املبسوط وك بأس مبا ذنعم ال

ال و، يالًون قلكي أحياناًون وكي ال أحياناًا يهم فيالواإل، ميالالقصد اإل ألن كوذل، واجلبة واحلشوة ترتع

  . يه عليلحال اجللد لعدم الدل يه ف الثوب الذي زىنكون يف نفس ذلكي أن شترطي

   وإن ،يا زننيما حيهانت علكما اليت يالدان يف ثجي :م عن املقنعنع

                                                

. ٦ ح٩ الباب ٢٢٣ ص٣ج: كاملستدر )١(

. ٧ ح١١ الباب ٣٧٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٣ ح٩ الباب ٢٢٣ ص٣ج: كاملستدر )٣(

. ٥ ح٩ الباب ٢٢٣ ص٣ج: كاملستدر )٤(



٢٥٠

  . )١(نين ضربا جمرديوجدا جمرد

، يبما التأديهف أن  بعداألصلمن ،  احتماالن،نيزيانون املمم شامل للطفل وكهذا احل أن وهل

  . عد الثاينيبال ومن املناط و

  .لوجوب ستر العورة، شوفاًكنا ملزان حال اك وإن ، يف وجوب ستر عورتهإشكال ال مث

تاب ك رناه يفكما ذكشوف اجلسم كان مك وإن ، جلد الرجلنيس بوقوف النساء حال بأو

  .مكف احلايلكت أو فهيلكفهن ال تيلكعدم النظر ت ألن ،احكالن

ي املختلف بأن بدن املرأة عورة ك حميهل علكفقد استش، تضرب جمردةا أ ره املقنع منكما ذأما 

  . يه علتاًكه اجلواهر ساركلذا ذ و،ه يف موضعهإشكالو، لرجلعورة اكها يدوز جترجيفال 

مل  وامرأةان الد كن إ ذاكو، شكالن وجه لإلكيلنساء فقط مل ان جلدها يف حمضر اكن إ نعم

  . ذي حمرمغرين رجل كي

مل  أن  بعددلةأل اطالقإل،  ذي حمرم لهغريان الرجل ك وإن ، املرأة للرجليدعد جواز جتليببل ال 

، وز هلاجيث ال يح، ضاءقمارة والورد يف باب اإل مثل ما، مكوا خارجة عن هذا احلى ك عليلن دلكي

  .يفهو بدو  عن مثلهادلةما انصراف األ، أم الرجالؤت ث اليمامة اجلماعة حإباب و

  . الغرضيادأ إذا  البالغغريلد انون وجي أن ل الظاهر جوازب

 يف رمجه إشكالباب الرجم فال  أما ،منا هو يف باب اجللدإ ياًاسك أو ياًجلده عارم يف كاحلمث إن 

 ثوباًمام طة اإلياخرب خبل و، يه الرجم علإجراءنه قبل يفك خرب تيهل عليدما ك ،ياًن وجد عارإبثوب و

  ا مث يا ثيةنياجلهى  عل أمر فشد)عليه السالم(نه أ و،املرجومةى  علاًيدجد

                                                

. ٢٥ سطر ٣٥ص: من اجلوامع الفقهية، املقنع )١(



٢٥١

  .ترمج

  . وجداما يف الثوبكا فهو منفسهأنا يقد طن يف حال الزنا ويا الزانولو وجد

  .ينينامها عارفهو من وجد، يف الظالم أو نيامها عارو ما وجداما يف املاء ووسط العشبأ

  

  ))هل جيلد الزاين بأشد الضرب((

  . نيسحاق املتقدمإ يما يف خربك، ما جتلدان أشد الضربأى الفتوظاهر النص ومث إن 

  . )١(جلد الزاين من أشد اجللد:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يف خرب الدعائمو

  . )٢(رب أشد اجللديضو: )عليه السالم( ني املؤمنريعن أميف خرب آخر رواه و

وجلد القاذف ، لقاذفجلد الزاين أشد من جلد ا: )عليه السالم( علي عن، تياخرب اجلعفريف و

  . )٣(ريجلد الشارب أشد من جلد التعزو، بأشد من جلد الشار

قدمه ملا  إىل رب من قرنهيضنه أ و،جلد الزاين أشد الضرب أن يرو: )عليه السالم( ييف الرضوو

  . ع جوارحهيمن اللذة جبم يقتضي

ون من كيون من احلد وأشد ما كيغلظ ما أ يةالزانوحد الزاين و: أيضاً )عليه السالم( قالو

  . )٤(الضرب

  . )٥(ون من احلدودكيأشد ما كحد الزاين :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ن مساعةعو

                                                

. ١ ح٩ الباب ٢٢٣ ص٣ج: كاملستدر )١(

 ٣ ح٩ الباب ٢٢٣ ص٣ج: كاملستدر )٢(

 ٤ ح٩ الباب ٢٢٣ ص٣ج: كاملستدر )٣(

 ٥ ح٩ الباب ٢٢٣ ص٣ج: كاملستدر )٤(

. ٤ ح١١ الباب ٣٧٠ ص١٨ج: الوسائل )٥(



٢٥٢

سده بأشد الضرب جى علة ضرب الزاين علو: )عليه السالم(عن الرضا ، ن سنانيف خرب ابو

  .)١(تياهو أعظم اجلناه وغريوعربة ل فجعل الضرب عقوبة له ،له بهكستلذاد اجلسد ملباشرته الزنا وا

ى فرق احلد علي:  قال)عليه السالم(عن الباقر ،  عمن أخربه،زياملراد خبرب حر أن له ظهركذا و

املراد  أو ،ما يف الوسائلك الزنا غريلعله يف ، )٢(بني الضربنيرب يضالفرج والوجه وى تقيله وكاجلسد 

  .عدم الشدة اخلارجة عن احلد

ان كأشبه إذا ما موضع اجلرح وفرجه وه ورأسه و باستثناء وجهدهع جسيمث الظاهر لزوم ضرب مج

  . يف جسده

ما ى لع ، يف خرب زرارة)عليه السالم(لقول الباقر  و،دلة فلما تقدم من بعض األكب ذلما وجوأ

  . )٣(ريكاملذا الوجه وكتريل عضو وكرب يضو :يبالتهذ ويهرواه الفق

  . )٤(ريكاملذا الرأس وكتريو: ايفكوعن ال

  . )٥(الفرجتق الرأس واجع وأوضرب وا: )ه السالمعلي( علي وعن

  . )٦(الفرجالوجه وى تقيله وكاجلسد ى فرق احلد عليو: زيويف خرب حر

                                                

.٨ ح١١ الباب ٣٧٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٦ ح١١ الباب ٣٧٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ركمجع الذ: ريكاملذاو. ١ ح١١ الباب ٣٦٩ ص١٨ج: الوسائل، و١٠٤ ح٣١ ص١٠ج: التهذيب، و٢٠ ص٤ج: الفقيه )٣(

. ١ ح١٨٣ ص٧ج: ايفكال )٤(

. ٢٤ سطر ٣٥ص: من اجلوامع الفقهية، ما يف املقنعك )٥(

. ٦ ح٣٧٠ ص١٨ج: الوسائل )٦(



٢٥٣

  . )١(ان الوجهيبصيالضرب ال الرجم ون إ :ويف خرب حممد بن مسلم

ج الفر ما خال الوجه و،منهال عضو منه وكرب يضو: )عليه السالم( علي عن،  الدعائميف خربو

  . )٢(ون من الضربكيأشد ما ك ،ريكاملذاو

 ماًيالإوجب ي ألنه ،أشبهما وجه استثناء موضع اجلرح وأما ، ةثال تعرف وجه استثناء الثكبذلو

ذا إف، حنو احلرمةى ربعة عل فضرب هذه األ،عاهاتمراضاً وأورمبا سبب ، يل الدليهل عليدثر مما ال كأ

ى وعل، أًان خطكن إ ت املاليبى  عليةحق الد و،ن عمداًاكن إ ن له حق القصاص أضرا فالظاهر

  .رد القصاصيان عمداً ومل كن إ الضارب

خطأ أنه لو كل، رجله أو بطنه أو ظهره مثالًكموضع واحد ى ل الضرب علك مثله ما لو ضربو

د درء احلدوى ان مقتضك وإن ، احتماالن،عاد الضرب أم اليل ت فهيااملستثن أو ضرب موضعاً واحداًو

  .عادةعدم اإل )٣(بالشبهات

 يدما هو ظاهر التحدكوجوباً ما إ ،للمرأة يف حال جلوسهاو، مهياحال قيف الضرب للرجل مث إن 

  . استحباباً أو ،يف النص

رب الرجل احلد يض:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، يهالفقويف اكاليف  يزرارة املروففي خرب 

  . )٤(املرأة قاعداًو، قائماً

  جتلد رب الرجل قائماً ويضو: )عليه السالم( علي عن،  الدعائمخرب يفو

                                                

. ٦ ح١١ الباب ٣٧٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٣٩ الباب ٢٢٣ ص٣ج: كاملستدر )٢(

. ٤ ح٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٢٠ ص٤ج: الفقيه، و١ ح١٨٣ ص٧ج: ايفكال )٤(



٢٥٤

  . )١(املرأة قاعدة

يف من ظهور النص السابق  أقوىة لعله ريثك النصوص ال أن إطالقوجه احتمال االستحبابو

  . يدي التقيةخصوص

ة عادإتلزم   بطالن الضرب حىتكوجب ذلير ال كخالف ما ذى ضرب عل أنه إذا يفنعم ال شبهة 

  .الضرب

 إذ ،عد عدم اللزوميبان ال ك وإن ،الرجل واملرأةيف ر كمثل ما ذ نيانون الطفل والطفلة ويبوتأد

  . تيا عدم لزوم اخلصوصاألصل فكلو شو، يبفالواجب أصل التأد، ايهف يع قطيلال دل

  

                                                

. ٣ ح٩ الباب ٢٢٣ ص٣ج: كاملستدر )١(



٢٥٥

  

  ))إذا ادعت املتهمة بالزنا أا بكر((

وشهد هلا أربع نساء  ركبا أ  فادعت بالزنا قبالًمرأةاى شهد أربعة عدول عل إذا ):٢٥مسألة (

ض ياالريف بل ، يهاجلواهر بال خالف أجده فيف و،  وال خالفإشكالا بال يه فال حد فكول بذلعد

  .حيالتنقيف الظاهر املصرح به ى اً علإمجاع

شهدوا بقتل ذا  إفهو مثل ما، مقابل الواقعيف  حبجة ليسالشهود قوهلم  أن  إىلضافة باإليهل عليدو

  : تيا بعض الروا،ك ذلأشبهما  أو ياًان حكن عمرواً كل،  عمرواًيدز

 امرأة ب)عليه السالم( ني املؤمنريأيت أمنه إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وينك السيةمثل روا

ضرب ت ألنكما : )عليه السالم(فقال ،  عذراء هي:ا فقلنيهلإ فأمر النساء فنظرن ،زنتا أ ر زعمواكب

  . )١(شأنه ا خامت من اهللا تعاىليهمن عل

ارة فنظر ك بالزنا فادعت البامرأةى أربعة شهدوا عليف ، )ما السالميهعل( أحدمهاعن ، وخرب زرارة

  . )٢(تقبل شهادة النساء: )عليه السالم(فقال ، راًكا النساء فشهدن بوجودها بيهلإ

ا يهلإن ء فنظر فأمر النسا،زنتا أ  زعموايةجبار أيت )المعليه الس( ياًعلن إ :تيا اجلعفريةويف روا

  . )٣(ا خامت الرمحانيهضرب من علنت ألكما : )عليه السالم( فقال ،رك هي بني املؤمنري أميا :فقلن

  ا أ انت الشهادةك أما إذا ،زنت قبالًا أ ىانت الشهادة علك إذا ن هذاكل

                                                

. ١ ح٢٥ الباب ٣٩٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٤٤ ح٢٤ الباب ٢٦٧ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ١ ح٢٣ الباب ٢٢٦ ص٣ج: كاملستدر )٣(



٢٥٦

بل ، ن مطلقةكالشهادة مل ت أن بل منصرف النص، ل الشهادة يف قبوشكالاإلى نبغيفال زنت دبراً 

انت كن إ حق يف حدها ال إذ ،انت مطلقة فالظاهر لزوم االستفسارك أما إذا ،القبلانت شهادة بزنا ك

 من كفما يف املسال، انت الشهادة بزناها يف دبرهاكن إ هاكال حق يف تر و،الشهادة بزناها يف قبلها

 إذا االستفسار فالظاهر سقوط احلدن كميبل لو مل  ى،فخي ما ال يهف، ة لعدم املنافاقطالثبوت الزنا مع اإل

  . )١(راً لدرء احلدود بالشبهاتكوجدت ب

ؤخذ يراً مل كوجدت ب وبالزنا معها قبالً أقر  أو قبالًنفسها بالزناى لو أقرت عل أنه ظهريمما تقدم و

  . قراراإلى مبقتض

ال  أنه الظاهرو ى،موجود يف الفتونه إ نعم، بعةون النساء أركرض ل مل تتعيةالروا أن مث قد عرفت

ن كل،  مقام واحدنياثنتل كم ياروا أربعة لقكأم ذكو، نيشهادة ولو مرأتفي كي بل ،كذل إىل حاجة

 واحدة يف امرأةانت كلو ن وون املربوطة ؤقبول شهادة النساء يف الشدرء احلدود بالشبهات وى مقتض

 ، لقاعدة درء احلد، واحدة موثقةبشهادة  احلد حىتإجراءعد عدم يببل ال ، ني املرأتيةفاك بعض املقامات

  . التأمل إىل انت املسألة حباجةكوإن 

 الثاينب اموع واألولراد بياملفرد واجلمع قد  فإن ،به اجلنس ال اجلمعراد ي يةلفظ النساء يف الرواو

مون يقين الذين آمنوا الذيو:  وقوله،)٢(م الناسن قال هلالذي: تعاىلما يف قوله ك، اجلنس

  . ك ذلغري إىل ،)٣(الصالة

                                                

. ٤ ح٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

  . آل عمرانسورة  من ١٣٧ اآلية ذيل ٥٤١ ص٢ جانظر جممع البيان، نعيم بن مسعود األشجعي أي )٢(

). ليه السالمع( علي نزلت يف حق، ٥ اآلية: سورة املائدة )٣(



٢٥٧

 اجلمعة يومربعة بزناها يف ما لو شهد أك، ثبت احلديلو نقضت الشهادة شهادة مقابلة مل مث إنه 

ى عاد أو ، اجتماعهماكن بسبب ذلكمي مما ال ،ن هناكيمل  أنه  أو،ن يف هذا البلدكشهد نفران بأا مل تو

  .أشبهادعت الرتق والعفل وما  أو ،ه شاهدانصدقو أصالً نه ال آلة لهأب

  . املقاربةن الرجل املتهم منكث ظهر عدم متيح، يةما تقدم يف اام مار ك ذليدؤيو

مل تتوفر  إذا وز نظر الرجالجيهل و، فرجها إىل أهم جاز نظر النساءعدم احلد احلد وحيث إن و

ل واحد منهم كن متعة كلو أمو، ميومن غلظة التحر، هم واملهممن قاعدة األ ، احتماالن،دولالنساء الع

ن  أالظاهرو، ن زوجهايهدالشا أحد انك إذا ذاكو، إشكالحل النظر فال ي الدخول لهلا بدون

  .حاهلا حال الشهادة عدم الزناتورث العلم القطعي ب اليترات يااالخت

  . صدقهى  عليةرات العلمابدلت االختو، فاعالً أو  باللواط مفعوالًيهعلر املشهود كأن إذا ذاكو

ؤخذ فهل ت، لعالج أو عةيارة طبك عود البياً عقالئاحتمل احتماالً و،ارةكلو ادعت البمث إنه 

منا هو إون عدم احلد يف املقام ك أما ،درء احلدود عدم احلدى ان مقتضك وإن ، احتماالن،ال أو بالشهادة

حمل  ى،الفتواجتهاد يف مقابلة النص ونه إ اهرفقول اجلو، يه فكوك مشطالقاإلن إ يه ففيةطالق الرواإل

  . نظر

ثبت بقول الشهود جلوسه منها جملس الرجل من يفهل ، اراك ببنيثبت الزنا بعد تيمل مث إنه إذا 

ا حدامهإثبت يذا مل إف، الشهادة بالزنا شهادتان ألن ،ك الظاهر ذل،اجتماعهما حتت حلاف واحد أو املرأة

 يلدلمام ل عدم حد اإليقا إالّ أن  اللهم، الشهادة ثبوماأدلة إطالقبل  ،خرىزم عدم ثبوت األيالمل 

  . العدمى عل

 ،كهنا ن قالوا حبدهمالذيخالفاً للمشهور ، وفر الشرائطتمل ت إذا قد سبق عدم حد الشهودمث إنه 

   من قال يلدل إذ ،يف املقام عدم احلد أوىلو



٢٥٨

من تعارض نه إ :يهفو، ذمك شهادة الرجال املستلزم ستلزم ردي شهادة النساء دميتق أن حبدهم هو

 بأصول املذهب وقواعده السقوط شبهاأل:  الجواهريفلذا قال و،  ال من عدم توفر شروط الشهادةنيتبينال

، وط أجودالسقن إ ضيابل يف الر، س يف احلدوديدرإابن خ يف املبسوط وي للش تبعاً، الثبوت اليةحلد الفر

ث قاال بثبوت حد يدات حتاب الشهاكس يف يدرإابن و، تهيخ يف ايخالفاً للش، نيخروفاقاً لعامة املتأ

  . أيضاًايف كساإل إىل نسبو، أشبهجعله الشرائع و، يةالفر

زنت قبل سنة ا أ و شهد الشهودبل ل، ارا حال املرافعةك النساء بيةرؤ إىل ال حاجةمث إنه 

  .يف عدم احلد ىفك ارا قبل شهر مثالًكن بين رأأ شهدت النساءو

، ة بالزناان زمان ادعائه بعد زمان متعلق الشهادكارا وكفضت ب إا بل قول الزوجقيهل و

ارة كالببدون فض  ان احلملكم إل، حال الوالدةراًكانت بك إا قبل قول القابلة الواحدةي هل كذلكو

املسألة  إالّ أن ،درء احلدود بالشبهة عدم احلدى ان مقتضكم ك احل يفكلو شو،  احتماالن،جبذب الرحم

  . التأمل إىل حباجة

  



٢٥٩

  

  ))حضور الشهود عند إقامة احلد((

صل بعد عدم  لألكذلو، إشكالقامة احلد بال إشترط حضور الشهود عند يال  ):٢٦مسألة (

ن إ فوجب التوقيال  ا تقدممى عل هم بالرجمئوجوب بد و،حضور الشهودى توقف احلد على عل يلالدل

بعدم استعدادهم ،  حال الشهادة مث فسقواانوا عدوالًكبأن ، لو فسقاًو أو عذر أو ضروا ملوتحيمل 

  . ميهللحضور الواجب عل

  .في ضعال نظرة يف احلدود أن قد تقدمو، حال حضورهم إىل ؤخر احلديمام أن نعم لإل

رشد يو:  قال،ا فراراً سقط احلد للشبهةغابون إ نعم: ه بقولكما استثناه اجلواهر تبعاً للمسالأما 

 )عليه السالم( ني املؤمنريأم إىل به يف رجل أيت :)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سي حسن حممد بن قيهلإ

فلما تقدما إىل املصطبة ، خرقطعها اآليه ويد أحدمها كسمين أمها ببالسرقة فأمر  رجالنيهفشهد عل

 حىت اختلطوا، فلما اختلطا أرسال الرجل يف غمار الناس حىت اختلطا بالناس ليقطع يده ضرب الناس

 رسالينأفلما ضرب الناس واختلطوا  الرجالن يد علشهيا أمري املؤمنني : فجاء الذي شهدا عليه، فقال

عليه السالم( ني املؤمنريمأفقال ، رساليني مل نيانا صادقكلو  و،اوفر( : الهمكنأن يهذى لين عليدمن)١( .  

 شبهتهم غريجل حمذور آخر ون الفرار ألكيقد  إذ ،ورث الشبهةيل فرار ال كن إ : أوالًيهد علريف

  . يف شهادم

ان فراراً كن إ نهأ يف املسألة بيلفالالزم التفص،  القطعكترمام اإل أن ى ال تدل عليةالروان إ :ياثانو

ل ما كال فإفرار من باب املصداق وال أن علميمنه و، احلد يال أجرإو،  احلدأث الشبهة يف الشهادة درأور

   بنيور كم املذكال فرق يف احلو، وجب درء احلديم يف صدق شهادة الشهود كورث شبهة احلاأ

                                                

. ٢٦٤ ص٧ج: ايفكال )١(



٢٦٠

  .أقسام احلد

 م يفكورث شبهة احلاي ما كان هناكن كلو، أربعاً أقر  فلورقرامثله يف اإلن ياعد جريبال  أنه ماك

  .حلد ايهر علجيه مل إقرارصحة 

الم يف عدم وجوب بدء كالقد تقدم و، هغري والرجم و،هغري الزنا وبنيرناه كما ذيفال فرق و

  . بالرجممام ال اإلالشهود و

  



٢٦١

  

  ))إذا كان الزوج أحد الشهود على الزنا((

 بنيثر بل املشهور كفاأل، زنا الزوجةى ربعة علالشهود األ أحد ان الزوجك إذا ):٢٧مسألة (

  . كما يف املسالكانتفاء املانع و ي لوجود املقتضكوذل، لن القبويملتأخرا

 امرأةى سألته عن أربعة شهدوا عل ،) السالميهعل(عن الصادق ، مي بن نعإبراهيم يةه روايدؤيو

  . )١(جتوز شهادم:  قال، أحدهم زوجهابالزنا

ء احلد عن  له درالزوجلدون وجيالشهود ن أ و،ن عدم القبولين عن الصدوق والقاضي وآخركل

 امرأةى  يف أربعة شهدوا عل،)ما السالميهعل( أحدمهاعن ، زرارة ية برواكاستدلوا لذلو، نفسه باللعان

  . )٢(خرونلد اآلجيعن ويال: ل قا، زوجهاأحدمهابالزنا 

 األوىلخمالفة للعمومات فهي قاصرة عن معارضة  و، جداً وال جابرفةيضعإا ( :ن يف اجلواهركل

  . )من وجوه

  . بن طوس وهو جمهوليلمساعإو، حاله مشهورين ويقطيالى سيها حممد بن عطريق يف ألن :قولأ

سبق الزوج ي أنه مثل، اختل بعض شروط الشهادةن إ  بسقوط احلدنيتي الروابنيقد مجع الشرائع و

بعض تل خيمل  أو القذفسبق بيمل ن إ ثبوت احلدو، حد الباقوني باللعان فهؤريد أو حد الزوجيبالقذف ف

  .الشرائط

 ا ن مدخوالًك ما لو مل تبني و،املشهوركف  ادخوالًان الزوجة مك ما لو بني مجع آخر كهناو

  ،  ال شاهد هلمانين هذان اجلمعكل، الصدوقكف

                                                

. ١ ح من اللعان١٢ الباب ٦٠٦ ص١٥ج: الوسائل )١(

. ٢ من اللعان ح١٢ الباب ٦٠٦ ص١٥ج: الوسائل )٢(



٢٦٢

  . الدقةى ا لديه اليت ال شاهد فيةت القرآنيا ببعض اآلنيل من القولكمجاعة استدلوا ل أن ماك

  .قربثر هو األك األيهلإ فما ذهب ،انك يفكو

انت الشهادة مرتبطة حبال كلو و، ال شهادم بزناهاانت خارجة عن حبال الزوج حكمث إنه إذا 

  .شهدوا مث تزوجها أحدهم إذا كلذك أنه ماك،  يف القبولإشكال فال ،وا ذات زوجك

 غريأو  ون الشهادة حال الطالق الرجعيكتن أ و،دواماً أو ون الزواج متعةًكي أن بنيال فرق و

  .يةحال الزوج أو الرجعي

 سائر يةلقبول مع متام يف اإشكالالزوج بالزنا فال ى ن شهدت الزوجة علأس الفرض بكلو انعو

السرقة واللواط واالستمتاعات كوجب احلد يخر بسائر ما اآلى  علأحدمهاذا لو شهد كو، الشرائط

  . دلةطالق األ إلكل ذلك، هاغرياحملرمة و

، الزوجة بالزناى ن شهدوا علالذيرفقاء الزوج  إىل ض الشهود شهادته بالنسبةبع ىفنمث إنه إذا 

ب نفي عن نفسه احلد بسبي أن ون للزوجكي أنه فالظاهر، مال العدد املطلوبكلعدم ،  حبد الشهوديلقو

  .تاب اللعانكالم يف املقام يف كمتام الو،  اللعانأدلةطالق اللعان إل

ث قد ي وح،م الأ دون مطلقاًحيم هل أو، ألة رد بعض الشهودالشرائع هنا مسر كقد ذمث إنه 

  . رارهكت إىل يدون فال داعحيم ال أ وكالم يف ذلكتقدم ال

  



٢٦٣

  

  ))حكم احلاكم حسب علمه((

 إشكالاملعصوم فبال مام اإل إىل بالنسبة أما ،ما حسب علمهماكحي أن نائبهومام لإل ):٢٨مسألة (

الف اخل ويةبل عن االنتصار والغن، افةك العلماء قد ردهو، علي أيب عنكى حيما رمبا  إالّ ،ال خالفو

  . تاب القضاءكورة يف ك االربعة املذدلةاأل يهل عليدو، يه علمجاعها اإلغريوج احلق و

، هاغريورة وظاهر السرائر وكتب املذك يف المجاع اإليهلعى سائر القضاة فقد ادع إىل ما بالنسبةأو

 أو وصي نيب أو نيب إالّ لسهجيال : )عليه السالم(لقوله ، مامنائب اإل أنه  إىلضافة باإليهل عليدو

 أن وز للقاضيجي يفكفمام قول لإلي أن حيان لشركال إو ،)عليه السالم( وصي النيب القاضيف ،)١(شقي

  .أيضاً كان لنائبه ذلك كذلمام ان لإلكذا إف، ضيقي

ى قض إذا هل ليقا فإنه ،)٢(علم فهو يف اجلنةيهو  وباحلقى ضرجل قو: )عليه السالم(قوله  ىلإو

  .علميهو باحلق وى قض أنه بعلمه

ه يف مسألة وجوب غرير اجلواهر وك ذالذو، حنوه أو شاملة له باملناطمام ت اإلياات رواأن إطالق

  : تياأمثال هذه الروا، م حدود اهللا بعلمهكقامة احلاإ

مام إذا اإلى الواجب عل: قوليمسعته ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن خالدنيمثل خرب احلس

 اهللا يف نيأم ألنه ،نظرهة مع بين إىل تاجحيال و،  احلديهم عليقي أن خلمرشرب اي أو زينيرجل  إىل نظر

كيف ذلك، : قلت، عهيدضي ومينهاه ويزجره وي أن يهسرق فالواجب عليجل ر إىل ذا نظرإو، خلقه

   ،)٣(ان للناس فهو للناسكهللا فالواجب على اإلمام إقامته، وإذا ألن احلق إذا كان : قال

                                                

. ٢ ح من صفات القاضي٣ الباب ٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٦ ح١١ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٣ ح٣٢ الباب ٣٤٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٢٦٤

  . ك ذلغريإىل 

  .إشكالات املتواترة حجة بال مجاعاإلو، ث الشهرة احملققةي حيةوالروا

ى  قادراً عله موجوداًان صاحبكذا إف، حقوق الناس إىل ما بالنسبةأو، حقوق اهللا إىل هذا بالنسبة

ال خالف  ويه فإشكالبال ،  احلقأصحابطلب ى توقف عليبل ، قامتهإمام لإل ليسله العفو فاملطالبة و

  .  السابقةيةللروا

 نفسهى عل أقر ذاإو ،ن حقوق اهللا تعاىلفهذا م، بسرقة قطعهمام عند اإلإذا أقر  :خرح اآليالصحو

فهذا من حمصن  غريهو نفسه بالزنا وى عل وإن أقر ،فهذا من حقوق اهللا تعاىل، حدهشرب مخراً أنه 

ضره صاحب حي ده حىتحي مل يةبفرمام نفسه عند اإلى عل أقر ذاإف نيما حقوق املسلمأو ،حقوق اهللا تعاىل

  . )١(طالبوه بدم صاحبهميء املقتول فياضر أولحي قتله حىتيبقتل رجل مل أقر وإذا  ،يهول أو يةالفر

 نيمن املسلم أحد حبقمام نفسه عند اإلى عل أقر يف حقوق الناس من: خرح اآلييف معناه الصحو

  .)٢(طلب حبقهي ويهول أو ر صاحب احلدضحي به عنده حىت أقر  احلد الذييهم عليقيمام أن اإلى  علليسف

ان صاحب احلد ك إذا ماك ،قامةاإلمام اإلى الشروط الثالثة فالواجب على حدإفقدت  إذا ماأو

ان صاحب ك إذا ذاك و،ك ذلأشبهما  أو لهسرق ما أو ده ولإنسان فقتل ،يهلإن الوصول كميغائباً ال 

 أو ،طلب حبقه منهي أن  له،ان خائفاً من الظاملك إذا ماك، الطلبى ن قادراً علكينه مل كل احلق موجوداً

  ما  أو يهعلى مغم أو طفالً أو ان جمنوناًك

                                                

.١ ح٣٢ الباب ٣٤٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٢ ح٣٢ الباب ٣٤٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٢٦٥

السارق   أوربيهان القائل ك إذا ماك، ماله سبباً لفوات احلقك إىل قامة اإلريون تأخكيو، أشبه

  . ك ذلأشبهما  أو تلف املالي

حده حيث إن  رهاًك امرأةب زىن إذا ماك،  له العفوليسن كقادراً لان صاحبه موجوداً وك إذا ذاكو

  .القتل

  . اأصحاونائبه هذه احلدود مع عدم املطالبة من مام قامة اإلإوجوب ى ل عليدو

﴿ِليقُوم الناس : قال سبحانه، قاق احلقحإقامة العدل ومنصوب إلمام ن اإلألف: نياألولما يف أ

األمر تاب ك يف ركا ذ ممك ذلغري إىل ،ر وردعهكعن املن يالنه ولوجوب نصرة املظلوم و،)١(ِبالِْقسِط﴾

  . مهاغريب العشرة ويف أبواو باملعروف

 إىل ضافةباإل، ذي التنفك له ترليسف، ية الشرعحكام األيدمطالب بتنفمام ن اإلفأل: ما يف الثالثأو

  . نياألول املتقدم يف يلالدل

راً يتعز أو انكاملطالبة حداً ى قامتها علإحقوق الناس تقف  أن هم منبينما اشتهر  أن ذا ظهرو

باملعروف األمر  فتواهم يف باب  االنصرافيدؤيو، ف عن الصور الثالثه منصرغريما يف الشرائع وك

  .  عن الصور الثالثأيضاًت املتقدمة ياف الرواهذا هو سبب انصراو، هغرير وكعن املن يوالنه

ن املصفوع خاف من الصافع كل، اًإنسان صفع اًإنسان وجد )عليه السالم( ياًعلن إ :يف املرسلو

  .  الصافع صفعات)عليه السالم( مث صفع ،ن حق السلطانيأو: )عليه السالم(مام فقال اإل، عنه ىففع

                                                

. ٢٥ اآلية: ورة احلديدس )١(



٢٦٦

ان هو ك وإن ،حبق الناس يان للحق ربط بالناس مسكن إأنه  ، حق اهللا وحق الناسبنيالفرق مث إن 

ن للحق ربط بالناس مسي كيمل  وإن ،هو الذي قرره وأمر به تعاىل ألنه ،حانهيف نفس الوقت حق اهللا سب

ي والسرقة كراهالقتل والزنا اإل أما ،احلج حق اهللا والة الصكترو، فشرب اخلمر حق اهللا، حبق اهللا

  . اس حقوق النوالقذف فهي

سقاط إك ،رهيعزتوسقط حده ي له ال نسانسقاط اإلإف  هللا تعاىليةان معصكن إ حق الناسمث إن 

ن كيمل  وإن ،م الأذو احلق  ىف ع، احلدمام إجراءاإلى ب علجيولذا ، املسروق منه حقهرهاً وكاملزين ا 

قتل  إذا ماك، شاء أخذ  وإنىفشاء عن إ منا حق للناس فقطإو، فال حق هللا  هللا تعاىليةس معصحق النا

شاء أخذ  وإن ،من القاتل ىفشاء الويل ع فإن ،ك ذلأشبهما  أو تلف املال بدون تعمدأ أو أًالقاتل خط

  .شاء اخذ وإن شاء وهبن إ  املتلف مالهكذلكو، يةمنه الد

، كفعل ذلنه إ )١()شرب اخلمري أو زيني(:  املتقدمني يف خرب احلس)عليه السالم(قوله  أن ىخيفال و

فلو  الإو ي، والنهفائه بالزجرتكنة ايبقر، ق بالفعلسر أنه ال،  السرقةيدريان كنه إ )سرقي(: قولهو

  . حدود اهللاإجراءوجوب ى الة عل الددلة األطالقإل، هيدان الواجب قطع كانت السرقة حاصلة ك

ن كيضر مل حي مل أنه إذا ال، حضور ويل احلقى توقف علي احلد  أن إجراء ظاهره)٢(األولح يالصحو

  . عزري أو دحي أن بجيالعاصي و، ن هللاياما عاصأ لوضوح يفتراملالقاتل عمداً وى حد عل

                                                

. ٣ ح٣٢الباب  ٣٤٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح٣٢ الباب ٣٤٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٢٦٧

راد أاملقتول وحضر ويل  إالّ إذا مكة للحاب فال مطال، هللاناًيان عصكي مل أًان القتل خطك إذا نعم

   .الشروط الثالثة املتقدمةى عل ،يةالد

  .أيضاً األولح يرناه يف الصحك مبا ذ)١(اينح الثي الصحيديعرف لزوم تقيومنه 

 إذ ،له أراد يف مقابل الزنا بذات زوج لع،)٢() حمصنغري(:  الزنا بقوله)عليه السالم(ه يديتقمث إن 

  . ن حمذوركيمل  إذا رضاء الزوجإجوب عد ويبذ ال إو، أيضاًهو حق الناس 

رجل مسلم فجر  :)عليه السالم( يب عبد اهللاألقلت :  قال،شبل أيب عن، ه ما رواه الصدوقيدؤيو

ن إف: قلت، عودي العله يف حل وجي أن سألهيربه وخي ويهتأي: )عليه السالم( قال ،توبته فما يه أخيةجبار

  . )٣( خائناًياًاهللا عزوجل زانى قيل:  قال، يف حلكعله من ذلجيمل 

ثل مبه يديتأ إىل ضافةباإل، دلةألاى مقتضنه أ وم احلدود بعلمهكقامة احلاإألة الم يف مسكهذا بعض ال

  . ك ذلأشبهما عبده وى  احلد عليد السإجراء

  

  :ءيشى بق

ى ون بسبب شواهد تدل علكيقد و، ة بنفسهميته اجلريون بسبب رؤكيم قد كعلم احلا أن هوو

م كبين يقضأمنا إ: )وآلهصلى اهللا عليه (قوله و، نيمية والبينال إىل فال حاجة، إنسانى ة املدعاة علمياجلر

م كما تقدم من احلو، قرارباإل ) وآلهيهلاهللا عى صل( قضائه يل بدل،راد به احلصري ال ،)٤(انميات واألبينبال

  صح ي فال ،أشبهبالعلم وما 

                                                

. ٣ ح٣٤٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح٣٤٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ١ ح٤٦ الباب ٤١٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ١ ح١٦٩ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٢٦٨

 اليت املقامات غريالشواهد يف بالقرائن ورج احلق خي أن بل الالزم، مايهقتصر علي أن مكللحا

  . حنوه ونيالطرفى الزنا برضك أشبهستحب الستر وما ي

 همبحارم زيني هجار أن ىادع وإنسانجاء  أو ،هاًاركإا   زىنفالناً أن ادعت وامرأةت ءجا إذا ماأ

 كن هناكيذا مل إو، نيمية والبينطلب الي أنم كحا للليسف، ك ذلأشبه ما أو وطيل أو بزوجة الناسأو 

  .وزجي ال كل ذلك و،ركاملن يتفشوجب بطالن احلقوق وي كذل فإن ،به ىفتكر اكحلف املن أو ةبين

منا إو، نيميالة وبين الغريالواقع بسبب خراج احلقوق وإ يةيفى كالدالة علت املتواترة ياه الروايدؤيو

ج حق خرأ )عليه السالم( ني املؤمنريأم أن ىمثل ما دل عل، مكاحل إىل هم بالنسبة األك املدرنيميالة وبينال

قهم يبسبب تفر، رجعي مث مل ريثكان له مال كمجاعة و مع أباه خرج أن ىالشاب الذي ادع

خرج احلق يف قصة أو، )٢(كم مبثل ذلكح) عليه السالم(داود أن ) عليه السالم(ر كذ و،)١(واستنطاقهم

مام اإل يبسبب غل، مالبسهاى  عليضض البياقد صبت ب أراد الزنا معها والفتاة اليت امت شاباً بأنه

رت ولدها كنأم اليت األ إىل خرج احلق بالنسبةأو، )٣(ذاكما انطبخ ظهر فل، ضيا الب)عليه السالم(

ها من غري إىل ،)٤(م الغالمأم بأا  اعترفت األكنذايحو، احها من الولدك ن)عليه السالم( رادتهإبسبب 

ة ريذا جرت سكهو، تاب القضاءكها يف غري وكتاب البحار والوسائل واملستدركورة يف كذالقصص امل

  .يومال إىل سالمول اإلأ من نيماملسلقضاة 

  

  ))الوسائل احلديثة املوجبة للعلم((

   يةافكم ك املوجبة لعلم احلايةالوسائل العلم أن ىخيفال و

                                                

. ١ ح٢ الباب ٢٠٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٣١ ح٢٦٣ ص٤٠ج: حبار األنوار انظر )٢(

. ١ ح٢١ الباب ٢٠٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٢ ح٢١ الباب ٢٠٧ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٢٦٩

  .املناط العلم إذ ،ثبات احلقوقإيف 

ذب وآلة كالمثل آلة فضح ،  ارمقرارون سبباً إلكمنا تإو، ون الوسائل سبباً للعلمك ال تقدو

مربوط األمر هذا حيث إن و، ك ذلأشبهجرام وما لب اإلكو، ة ولو بعد ساعاتميان اجلركر ميتصو

  . كهنا إىل لهكتاب القضاء نكب

  

  ))ال للتعذيب((

ال  أنه  إىلضافةباإل ى،الفتو و فهو خالف النصيبما استخراج اعتراف ارم بواسطة التعذأ

، )اذب ال حافظة لهكال(: ويف املثل، راج احلقخإة بيلفكت املختلفة االستجواباحيث إن  كذل إىل حاجة

ة بسبب االستجوابات ميخترج اجلرمنا إعذب املشتبه م ويال احلاضر ال  من بالد العامل يف احلريثكو

 سالم الناس فهو خالف اإليبتعذ من يةسالمام البالد اإلكحبى سميفما اعتاده بعض ممن ، القرائنو

  . يةنسانخالف اإلو

 من بشاعة أون أسوكن تياح من األريثكيف ،  مبجرم واقعاًليسبله الذي ، رم ايبعذبشاعة تمث إن 

زالة الواجب السعي إل أن ماك،  املشتبه ميبزالة تعذإلى سعي أن ل مسلمى كفالواجب عل، ةمياجلر

، ة فقطالسنتاب وكال ورة يفكذملمنا الثابت احلدود اإ و،سالم يف اإليبال تعذ إذ ،أيضاً ارم يبتعذ

  . زالتهإجتب ر وكعام فهو من أو  خاصيل دليهعلل يدل ما مل كف

 نقص من احلد سوطاً  بواٍلىؤتي: قالنه إ )وآلهصلى اهللا عليه (عن النيب  ،غوايل الديثيف حو

، ؤيت مبن زاد سوطاًي و،النار إىل ؤمر بهي ف،م م مينأنت أرح: ل لهيقاف، ك لعباد رب رمحةً:قوليف

  . )١(النار إىل ؤمر بهي ف،كيهوا عن معاصنتيل: قوليف

  . سالم يف اإليبال تعذ أنه ىبعض ما دل عل أيتيوقد تقدم و

  

                                                

. ٦ ح٣٢ الباب ٢٢١ ص٣ج: كاملستدر )١(



٢٧٠

  

  ))إذا وجد رجالً يزين بزوجته((

ال خالف  وإشكال بال ،زين ا فله قتلهما يف اجلملةي وجد مع زوجته رجالً إذا ):٢٩مسألة (

  .لمامكظهر من ي ماك

 أن اهرالظو، ن املطاوعة ال حق له يف قتلهابدو إذ ،كذلكهو  و)اوعتها لهوعلم مبط(: ويف اجلواهر

رد يو،  احملصنغريال قتل يف  ألنه نهأكو، حصاماإ قتلهما بيديس تقيدرإعن ابن و، يةت اآلدلةله قتله لأل

 ،ةة حمصنالزوجافراً وك احملصن غريان الزاين ك إذا ماك ، احملصنغري قتلهما يف إمكان إىل ضافة باإليهعل

  . عدم الفرق يقتضياملشهور و احملققخ ويالشى  النص وفتوأن إطالق

ستحق ي  حىتيهمث علإه ال ركامل إذ ،رهاًكون الرجل مكيال  أن يدزين ا غين عن قيقوهلم مث إن 

  . رياظاهر الفعل االخت ألن ،هركعن امل )زيني (منا قلنا بغناه النصرافإو، احلد

ا مل يهف أو ،العلمر وياالبلوغ والعقل واالختك ،يهتوفر الشروط ف الزوج يف كلو ش أنه علميمنه و

  .يه يف توفر الشرط فك قتل من شز لهجي

  .الزوجةان له احلق يف قتل كجمنوناً  أو ان الواطي طفالًكلو  أنه الظاهرو

، عن الذمة خمرجاً له كن ذلكيمل الزوج و إىل تعدد بالنسبةلوز اجي نهيان يف دكافراً وكان كولو 

  . ن له قتله للشبهةكيمل  أنه فالظاهر

 أما إذا ، عنهدلةالنصراف األ، كفعل بزوجته ذليره يان باختكيمل  إذا ق له قتلهحيمنا إ أنه مث الظاهر

  .ادلون زوجام فال حق لهيبث يما يف بعض الفساق حكره ياان باختك

انت كذا  أما ،ايه لعدم صدق زوجته ف،يةن رجعكمل ت إذا ال حق له يف العدة أنه الظاهر أن ماك

   نشوز بنيوال فرق ، زوجة يفه يةرجع



٢٧١

  .ين بدوي الناشزغري إىل ىالفتووانصراف النص و، الزوجة ونشوزه وعدمهما

  .يلطالق الدل إل،املتعة الدائمة وبنيالظاهر عدم الفرق  أن ماك

  .طالق احلق لإلستبعديمل  وإن ، احتماالن،انون أو ق للطفلون هذا احلكيهل و

قال هلا و،  مدخول ا مثالًغريانت ك إذا ماك، مل تعلم بأا ذات زوجولو علمت الزوجة بالزنا و

  .زوجةا أ من تعلم إىل يلالدلالنصراف ، ق له القتلحي فزنت مل ،كطلقت

 يةذته احلمفأخ تزين آها مث ر،اًن بائه طلقها طالقاًيلكو أن ظن إذا ماك، زوج أنه علم الرجليلو مل و

  .ياًان عمله جترك وإن ، واقعاًيةم القود لتحقق الزوجفالظاهر عد، يف قتلها

هو  أو يةون هي الداعكت أن بنيما ال فرق ك ،دبرها أو ان الزنا ا يف قبلهاك أن بنيال فرق و

  .طالقلإل يان التداعك أو الداعي

م كحا إىل رفع إذا د منهيقا فهل ،قتل كمع ذللقتل وانهما ين يف دكين ومل يافركانا كذا إأما 

  . م اهللا واقعاًكقتله هلا ح ألن ، الظاهر ال،نياملسلم

 يف رجل قتل رجالً، )عليه السالم( ني املؤمنريما روي عن أم، حقه يف قتلهما واقعاًى ل عليدو

  . )١(ةبين يهتأي إالّ أن  القوديهعل: )عليه السالم( فقال ،رآه مع امرأته أنه ىادعو

صلى اهللا ( النيب ن أصحابإ :قولي )عليه السالم(مسع الصادق نه إ ،ح داود بن فرقدي صحيفو

ضربه أنت ك:  قال،نت صانعاًك رجال ما كبطن امرأتى  لو وجدت عل: قالوا لسعد بن عبادة)وآلهعليه 

ى  علقالوا لو وجدت:  قال سعد، سعدياماذا :  فقال)وآلهصلى اهللا عليه (فخرج رسول اهللا ، فيبالس

  ربعة  باأليفك سعد فيا: فقال، فيأضربه بالس: قلت، نت تصنع بهك ما  رجالًكبطن امرأت

                                                

 ٤ج: الفقيه، و٩ ح٣١٤ ص١٠ج:  عن التهذيب،٢ ح١٠٢ ص١٩ج: ن يف الوسائلكل، و٣٦٩ ص٤١ج: ذا يف اجلواهرك )١(

.  بعض اللفظ مثله باختالف يف٩ ح١٢٧ص



٢٧٢

 أي :قال، قد فعل أنه وعلم اهللا ينيع ي بعد رأ)وآلهصلى اهللا عليه ( رسول اهللا يا :ال فق،الشهود

 احلد كذلى  تعدجعل ملنو، ء حداًيل شكاهللا قد جعل ل ألن ،قد فعل أنه علم اهللا وكنيع ياهللا بعد رأو

  . )١(حداً

 ه أنمن ،ىموس إىل أيب يةتبه معاوك يف جواب ما )عليه السالم( ني املؤمنريمأقال ، ح آخرييف صحو

  . )٢(دفع برمتهإالّ و ما شهدى شهدون عليجاء بأربعة ن إ : فقتله رجالًتهامرأوجد مع اجلسر  أيب ابن

ت يأرأ: قال سعد بن عبادة، )عليه السالم (يهن أب ع)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ى،عن اجلعفرو

  . )٣(ربعةن الشهود األي سعد فأيا:  قال،ت مع أهلي رجال فأقتلهيرأن إ  رسول اهللايا

  .)٤(زوجته تزين فله قتلهماى من رأ أن يرو:  قال، يف الدروسيدعن الشهو

 قال لرجل من )وآلهى اهللا عليه صل(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم( علي عن، تيا اجلعفريةيف رواو

 قال ،نت صانعاً ماك يف ثوب واحد ما امرأةت لو وجدت رجال مع يأرأ: هو سعد بن عبادةنصار واأل

  . )٥(ربعةن الشهداء األيفأ: )وآلهصلى اهللا عليه (فقال رسول اهللا :  رسول اهللاياأقتلهما : سعد

ن إ :)وآلهصلى اهللا عليه (سعداً قال له ن إ :يهفو، نهذا اخلرب موجود يف احملاس: كقال يف املستدر

  يف  أن فالظاهر، قتلهأ فت مع أهلي رجالًيرأ

                                                

. ١ ح٢ الباب ٣٠٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح من القصاص يف النفس٦٩ الباب ١٠٢ ص١٩ج: الوسائلراجع  )٢(

. ١ ح من أبواب حد الزنا٤٥ الباب ٤١٣ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٢ ح٤١٣ ص١٨ج: الوسائل، و١٦٦ص: الدروس) ٤(

. ١ ح٣٩ الباب ٢٢٧ ص٣ج: كاملستدر )٥(



٢٧٣

  . )١(فاًيهذا اخلرب تصح

ن يف كل، مرله قتلهما يف واقع األ أن ىمة الشهرة احملققة تدل عليخبار بضم فهذه األ،انك يفكو

لو نانه بصدقه ويم باطمكحي أن نكمي مكاحلا أن الظاهرو، مكاحلا إىل ذأخ إذا ثبات اإليهالظاهر عل

  .رائنقبال

 إىل نظرونيقوم ي ىهدار دم من اطلع علإ جواز قتله للرجل ما ورد من الرخصة يف يدؤيو

  . )٣(نفسها حراماً فقتلتهى  علامرأةهدار دم من راود إما ورد من و، )٢(عورام

 يدري لو رآه يهففي كي بل ،بزوجته زينيالرجل ى رأ إذا ص مباخيجواز قتل الزوج ال  أن علميمنه و

  . الزنا ا

 تلصصيه لغريرجل دخل دار : )عليه السالم(احلسن  يبقال أل ، اجلرجاينيدزييف خرب الفتح بن و

  . )٤(ءي شيهب علجيوال ه هدر دمه غريمن دخل دار :  فقال،للفجور فقتله صاحب الدارأو 

 وأخته أمهبنته وك نساناع بسائر أقرباء اإلاالستمت أراد رجل الفجور وعلم حال ما لويمما تقدم و

  . أشبهمن  أو بولده أو أشبهمن و

 بنته أو  السحاق بزوجتهيد ترامرأةوجد الرجل  أو ،ولداً مع زوجها أو امرأةاما لو وجدت املرأة 

  . فالظاهر عدم احلق هلا يف قتلهما، أشبهمن أو 

   املرأة كدفع تلرجل للو، ركعن املن يالنهن ينعم هلا الدفع مبواز

                                                

. ٣٨١ ح٢٧٤ص: يف احملاسن، و١ ذيل ح٣٩ الباب ٢٢٧ ص٣ج: كاملستدر )١(

.  من القصاص يف النفس٢٥ الباب ٤٨ ص١٩ج: الوسائل انظر )٢(

. ٢٣ الباب ٤٥ ص١٩ج: الوسائل انظر )٣(

. ٢ ح من القصاص يف النفس٢٧ الباب ٥١ ص١٩ج: الوسائل )٤(



٢٧٤

  .قتلها إىل الدفعى د أة للسحاق ولويداملر

دخل  أنه ثباتإأراد  إذا ماأو، ثبات الزناإأراد  إذا منا هوإربعة الشهود األ إىل جيااالحت أن ىخيفال و

 يةفاك أدلة طالقإل، نيشاهدإىل  إالّ شبه فال حاجةأما  أو زوجته أو نة بولدهيا اخليدريذنه إ غريداره ب

  .)١(نيالشاهد

 أو  العلم املظلم معيل يف اللكحس بذلأشمل ما لو يف، يةمث املراد بالوجدان يف الرجل أعم من الرؤ

  .شبهأما  أو ىان أعمك

 ،ما جتامعاأى ل عليدمما   باملينفرجهما ملطخاًى ذا رأإما كبل بعده ، د يف حال اجلماعجيلو مل و

 املتقدمة دلةلشمول بعض األ لوحدة املناط و،كذلكان ك، اعللجمئا يقد  وما لو وجدمهاك قبلهأو 

  . خراأل

ن من قتلهما كتمي فإنه ،بامث هرذا وجدمها إما كشمل ما بعده يبل  ،يص وقت الوطخي مث القتل ال

 ماوقت الفعل و إىل من انصرافهو، ص النإطالقمن ،  احتماالن،تابا وإن كله ذل أن وهل، نيولو بعد ح

  .أقرب الثاينولعل ، التوبة تسقط احلد أن ىا دل عل مإطالقعد خصوصاً ب، أشبه

 ،أشبهما ما حبجر قاتل ويهرمك ك ذلريوز بغجيهل  و،فينصرف من قتلهما قتلهما بالساملو

ف ال يقوم مقام السين ما  أالظاهرو، املراد القتل أن ومن، )٢(فيبالس إالّ ال قتل إطالقمن ، احتماالن

  .  نظريهحرقهما ففكه غري أما ،زمنةاص يف مثل هذه األما بالرصيهرمكبأس به 

  .إشكالى نة عليظهر السفى نا علان الزك إذا لقائهما يف البحرإعد مثل يبنعم ال 

   الواردة دلة األطالقإل، مايهموات علم األيل مراسك إجراءان الالزم كلو قتلهما و

                                                

. ٢٨٢ اآلية: سورة البقرة انظر )١(

.  من القصاص يف النفس٦٢الباب  ٩٥ ص١٩ج: الوسائل انظر )٢(



٢٧٥

  .مواتيف األ

  .نيمر األبني يهفال فرق ف، قتلاملناط ال ألن ،كره بذلمأيبأحد  أو قتلهما بنفسهي أن وز للزوججيو

 ،أحدمهاشبهة  أو  يف شبهتهماكش إذا ماك، علمانيال  أو علمانيما أ يف كلو حصل للزوج شو

  .)١( بالشبهاتأاحلدود تدر ألن ، الشبهةكوكقتل مش أو ال حق له يف قتلهما

ات إطالق ىقتضم ألنه ،همايبفله حق تأد، شبهأما  أو بنته أو غازل زوجتهياً إنسانالزوج ى ذا رأإو

  . أشبهما  و)٢( ﴿قُوا أَنفُسكُم وأَهِليكُم﴾إطالقو، ركعن املن يالنه

مع ، باألى ر بدون رضكاح البنت الباك للقول جبواز ن،م الأفعل حرماً يهل  أنه  يفكنعم لو ش

، قيبعد التحق إالّ زجيمل ، شبهأما  أو تاًخأانت ك أو ،اًيبانت البنت ثك أو ،هما عقدبينى جر أنه احتمال

  . ركعن املن يلعدم توفر شروط النه

  

                                                

. ٤ ح٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٦ اآلية: سورة التحرمي )٢(



٢٧٦

  

  ))من افتض بكراً بإصبعه((

ما ك، خالفال  وإشكالم املفتض مهر نسائها بال صبعه لزإراً حرة بكمن افتض ب ):٣٠مسألة (

  .ضيااعترف به يف اجلواهر والر

  : تيا مجلة من الروايهل عليدو

ا يهعل:  قال،هايد بيةجار افتضت امرأةيف ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، سنان ابنح يففي صح

  . )١(تضرب احلداملهر و

  . )٢(نيتضرب مثان :يف خرب آخرو: قال الصدوق

  . )٣(نيجتلد مثان: قال وكبذلى  قض)عليه السالم( نياملؤمن ريامن إ :يف خرب ثالثو

اغتصب إذا  : قال)عليه السالم( علي عن، )عليه السالم (يهعن أب، )عليه السالم(يف خرب جعفر و

  . )٤( الصداقيهانت حرة فعلك وإن ،متهاي عشر قيهضها فعلأمة فافت

:  قال،قتضها وهي أمةير فكغتصب البييف الرجل ، )عليه السالم( علي عن، تيايف خرب اجلعفرو

مثلهاانت حرة فلها مهرك نإف، غرم العقري احلد ويهعل )٥( .  

ا صاحبتها حدامهإتان دخلتا احلمام فافتضت ي جاريهلإرفع نه إ ،)عليه السالم( عنه ،يف خرب آخرو

  . )٦(ء من الضربيناهلا بش و،اليت فعلت عقرهاى على فقض، عهاصبإب خرىاأل

                                                

. ١ ح٣٩ الباب ٤٠٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٢ ح٣٩ الباب ٤٠٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.٣ ح٣٩ الباب ٤٠٩ ص١٨ج: الوسائل )٣(

.٥ ح٣٩ الباب ٤١٠ ص١٨ج: الوسائل )٤(

. ١ ح٣٥ الباب ٢٢٧ ص٣ج: كاملستدر )٥(

.٢ ح٣٥ الباب ٢٢٧ ص٣ج: كاملستدر )٦(



٢٧٧

ا يهعل: قال، هايد بيةجار اقتضت امرأةيف ى  قض)عليه السالم( ني املؤمنريمأن إ :يف خرب الدعائمو

  . )١(توجع عقوبةها ومهر

ت ا هي اليت أهدر أل،ءي فال شالّإ و، برضاهاكون ذلكيال  أن الالزم يف املهر والضربمث إن 

فحال ، ستحق الفاض العقوبةي الفض برضاها حرام حىت أن ى عليلال دل و، يف عدم املهريةالزانكنفسها 

رناه يف كما ذك ريثكالضرر ال إالّ شملي ال ال ضررو،  بطلب من اروحاًإنسانرح جي الفاض حال من

  .رراًك م)فقهلا(

محلت  إذا ماك، ال عقوبةن مهر وكيمر أهم مل أل أو اان ملصلحتهكن إ الفض أن الظاهر أن ماك

مل ترض هي  وإن ،وز الفض من القابلةجي فإنه ،هامات ولد أو ذا مل تفض ماتتإارة وكبدون زوال الب

  . كمر اهللا سبحانه بذللعدم اشتراط رضاها مع أ، كبذل

تصرف يف  ألنه حرم الّإ و،ن ذات زوجكمل ت إذا كن ذلك ل،هاتفض نفس أن علم جوازيمما تقدم و

 أو كلرها عمداً لذبل لو طفّ، أشبهمبا  أو بعود أو صبعون الفض باإلكي أن نيال فرق و، حق الزوج

  .كذلكان كارة ك البيلزيسقاها ما 

  .اجلابر إىل  بالنسبةكذلكم كحلان اك ، ا بالزناولو أجرب خادمه مثالً

 املتقدمة يةه القضيدؤيو،  املهريه بالغ أدب وعلغريان كلو و،  الرجل واملرأةبنيوال فرق يف املفتض 

  .)عليه السالم( علي عن

يف  نيفاملراد بالثمان، م صالحاًكراه احلاير حسب ما ي التعزيهعل أن ثركي عن األكمث الظاهر احمل

  .ت املتقدمةيا بعض الروايهلإد رشيما ك ،دهفراأأحد  يةالروا

 ،ارة أم الكتعود الب أن بنيرق ال فو، ري املهر ال التعزهيلو صدر من املفتض هذا الشيء سهواً فعلو

   كاذا أمر بذلو

                                                

. ٣ ح٣٥ الباب ٢٢٧ ص٣ج: كاملستدر )١(



٢٧٨

يف ى ر بالفحوكر منكباملن ألن األمر ،ريالتعزمر اآلى علو، ريب املهر والتعزكاملرتى ان علك إنسان

م اههنيال ﴿لو:  وقال،)١(﴿كَانواْ الَ يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه﴾: قال سبحانه، ركنهي عن املنعدم ال

﴾ارباَألحونَ واِنيبان فعل كذا أمر به إف، ركباملناألمر ر حرم كحرم عدم النهي عن املن فإنه إذا ،اآلية )٢(الر

  . ريالتعزمر اآلفاستحق ، حراماً

ن اكضها ف بأمر طفالً إذا ماك، من املباشر أقوىان السبب ك بأن ،ان الفاعل آلة حمضةكإذا  نعم

ان ك إذا ،ريلتعزاما يهعل أن فالظاهر، كفعل ذلي أن اًإنسانذا أمر الزوج إو، ال املباشرمر اآلى املهر عل

 ،األمرق له هذا حيال  ألنه ،ركنمره باملالزوج ألو، يههي حمرم عل إذ ركلفعله املنالفاعل ،  حمرمغريالفاعل 

  . حق الزوج فهو بنفسه أهدر حقه ألنه ال مهرو

 إذا ماكان حمرماً ك أو ،أشبهما  أو نةكبواسطة ما،  بدون مالمسةكان املأمور فعل ذلك إذا نعم

ن كياضطراره مل ى لفض زائداً علن اكيمل  و،وز شرعاًجياللمس مما  مضطراً للنظر واًيبطب أو انت قابلةك

  .وال مهر أحد ىمث علإ

 فهو عمل حرام ،نيبوات بواسطة األغريت الصياة من فض الفتيب يف بعض البالد الغريدعتا ماو

  .هغري أو  أباًونكي أن بنيلفاض ال فرق يف ا إذ ،ريالتعزهر وملوجب اي

 صبع يف اإلإدخال أو جب الفضوذا أإ وة،أوجب توسع وإن ،صبعه يف دبرهاإ أدخلال مهر لو و

  . تياتاب الدكما قرر يف ى  علأيضاًبر خرقاً ضمن اخلرق الد

  

                                                

. ٧٩ اآلية: سورة املائدة )١(

. ٤٤ اآلية: سورة املائدة )٢(



٢٧٩

  

  ))زيادة احلد مع انتهاك احلرمات((

 ،يالًل أو انك يف شهر رمضان اراً مثالً من زىن( :قال يف اجلواهر مازجاً مع املنت ):٣١مسألة (

ف يان شركان يف مك لو ذاكو، ه احلرمةكم النتهاكراه احلايحبسب ما ، احلدى دة علياعوقب بز

   .ىانته )فيزمان شر أو، يهه فاملشاهد املشرفة بال خالف أجدد واملساجك

  .ماترسال املسلّإ كله يف املسالأرسو، أيضاًض يا عدم اخلالف يف الريهعلى ادعو

  : تيام بعض الرواكصل احلأى ل عليدو

:  قال،شعرياألخ عن يالشو، )٢(الصدوق عن عمر بن مشرو، )١(ميمر أيب عن ينيلكمثل ما رواه ال

 مث نيبه مثانفضر،  شهر رمضانالشاعر قد شرب اخلمر يف ي بالنجاش)عليه السالم( ني املؤمنريأم أيت

 يف شرب نيمثان ا ضربتين هذني املؤمنري أميا :فقال له، نيبه عشرفضر، ة مث دعا به من الغديلحبسه ل

  . )٣(يف شهر رمضانشرب اخلمر ى  علكيهذا لتجر:  قال،وهذه العشرون ما هي، اخلمر

، ني مث زاده عشرني فضربه مثانيليف سراو يأقام النجاشمام اإلن إ :يف الغاراتفي يف خرب الثقو

 يف شهر كرافطإو، كربى ل عكجلرأت:  قال،ال تعرف اليت ما هذه العالوة ني املؤمنري أميا: فقال

  . ديثاحل )٤(رمضان

 نيثالث ضربه غداً تسعة و)عليه السالم(مام اإل أن من، ره الدعائم يف نفس هذه القصةكلعل ما ذو

  .  اشتباه،)٥(سوطاً

                                                

. ١٥ ح٢١٦ ص٧ج: ايفكال )١(

. ٢ ح٤٠ ص٤ج: الفقيه )٢(

. ١ ح٩ الباب ٤٧٤ ص١٨ج: الوسائل، و١٩ ح٩٤ ص١٠ج: التهذيب )٣(

. ٣ ح٧ الباب ٢٣٤ ص٣ ج:كاملستدر )٤(

.٣ ح٧ الباب ٢٣٤ ص٣ج: كاملستدر )٥(



٢٨٠

عشرون و، ر رمضان جلد مثانون حلد اخلمرشرب اخلمر يف شهوإن  :)عليه السالم(يف الرضوي و

  . )١(حلرمة شهر رمضان

 افةضباإل، ية حرمة شرعكل انتهاكم يف كت احليا هذه الرواستفاد من العلة يفي فإنه ،انك يفكو

عد قول صاحب يبهذا فال ى علو، ري التعزيهبه علكتحق مرتسيف،  احلرمة حرام بنفسهكانتها أن إىل

، ة القدر من شهر رمضانيللك، نةكماألزمنة و يف األأيضاًت ياوصصحظة اخلعد ماليببل ال (: اجلواهر

ويف ، كدة هتيازأو   حرمةك هتيهون فكي مما ك ذلغري إىل ،عظمة من املشاهد مثالًوقرب املضاجع امل

   .ىانته )ه االعتباريدأ وصحابفهمه األ: ضياالر

ما  أو مسجد أنه  أوشهر رمضان أنه علمين كيمل بأن ، ك احلرمة ذلكعرف هاتي أن شترطيمث هل 

وهذا ، دة احلدودياز كذلكو، العاملى احلدود مرتبة عل أن منو،  واقعكهت أنه من ، احتماالن،أشبه

  . األول إىل شهر احلرم ترشد يف القتل يف األيةدة الدياانت زك وإن ،أقرب الثاين

  

                                                

.٢ ح٧ الباب ٢٣٤ ص٣ج: كاملستدر )١(



٢٨١

  

   فصل

  ))يف اللواط((

  

  

  ))حرمة اللواط((

  : ربعة األدلةباأل اللواط حمرم

  .)١(﴿فَمِن ابتغى وراء ذَِلك فَأُولَِئك هم الْعادونَ﴾: قوله سبحانهك :تابكال

  .تياحرمته من الضرور أن ك ال شبل، ا متواترةيهبل دعاواه عل ،ي القطعمجاعاإلو

 كويف ذل، نصرفون عن النساءي به نيشتغلامل ألن ، قطعاً للنسلكيف ذل أن ىل عليد ألنه :العقلو

  . ضرار طباً من األيهما ثبت ف إىل ضافةباإل، عظم املفاسدأهو من قطع لنسلهم و

   .تيا متواتر الروايهل عليد ف:أما السنةو

 ماء يهنقيمة ال يا القيوم من جامع غالماً جاء جنباً:  قال)وآلههللا عليه صلى ا(فعن رسول اهللا 

ر كالذن إ :)وآلهصلى اهللا عليه ( مث قال اًريت مصءساوأعد له جهنم و،  ولعنهيهوغضب اهللا عل، ياالدن

 جسر جهنم حىتى عل حبسه اهللا تعاىلييف عقبه فى ؤتيالرجل  وإن ،كتز العرش لذليهر فكب الذكريل

ال أسفلها و إىل ردي ا طبقة طبقة حىتعذب بطبقايجهنم ف إىل ؤمر بهيمث ،  اهللا من حساب اخلالئقغفري

  . )٢(رج منهاخي

                                                

. ٧ اآلية: سورة املؤمنون )١(

. ١ حاح احملرمك من الن١٧ الباب ٢٥٣ ص١٤ج: الوسائل )٢(



٢٨٢

  .)١(من ال ذنب لهك أنه التائب فقد ورد أما ، التائبغريهذا يف : أقول

  . ةًيد عقنيحيانوا صحك إذا بائرك أهل الةال فقد ورد جناإو ،ي املقتضعدم اخلروج من بابمث إن 

  . )٢(ي لرجم اللوطنيرجم مرتي أن حدأل ينبغيان كلو :  قال)عليه السالم( ني املرمنريعن أمو

  . بهيقاإجل أل الثاين و،ركجل تلذذه بالذ ألأحدمها أو ،م اجلرميعظى داللة عل: أقول

  . )٣(فركالدبر هو ال و،اللواط ما دون الدبر: )عليه السالم(يف خرب آخر عنه و

صلى اهللا (مثل قوله ، لعمليفر اكاملراد الو، مجاع النص واإلكذلى  عللما دك، املراد املبالغة: أقول

 ةحرم: )السالم هيعل(قال الصادق و، ديث احل)٤(مة عشرةم من هذه األياهللا العظفر بك: )وآلهعليه 

  . )٥(اً حبرمة الفرج أحدكليهومل ، مة حبرمة الدبرأ كهل اهللا تعاىلن إ ،الدبر أعظم من حرمة الفرج

  . )عليه السالم( أمة لوط كاملراد بذل: أقول

: فقال، سأله عن الوقبو، ني الفخذبني:  فقال،عن اللواط )عليه السالم(سأله نه إ ،فةيعن حذو

يهنبى فر مبا أنزل اهللا علك الكلذ)٦( .  

                                                

. ١٠ ح باب التوبة٤٣٥ ص٢ج: ايفكال )١(

. ٢ ح من اللواط٣ الباب ٤٢٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٢ حاح احملرمك من الن٢٠ الباب ٢٤٩ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ١٤ ح من جهاد النفس٤٩ الباب ٢٧٣ ص١١ج: الوسائل )٤(

. ٢٩ سطر ٣٥ص: من اجلوامع الفقيهة، املقنع )٥(

. ٣ حاح احملرمك من الن٢٠ الباب ٢٧٥ ص١٤ج: الوسائل )٦(



٢٨٣

ر من كبعض الذ أو شفةلو بعض احلشمل ويف،  واحدغريره كما ذك، دخالاإل ب لغةًيقاإلامث إن 

  .مقطوعها

ن كيل مل كوبة اليبغأراد ن إ ،ضياالرالروضة وكو العالمة يف القواعدك،  احلشفةوبةيبمن حده بغو

النصوص ن إ :شف اللثام كيكقال يف حمو،  ولو ببعض احلشفة:كلذا قال يف املسالو، يل دليهعل

 الباب كاملستدر وعنون الوسائلو، أيضاً هذا هو ظاهر اجلواهرو، كتناول ما دون ذلمطلقة ت ىلفتاووا

  . بيقاحبد اللواط مع اإل

تلف خيما ك، تلف حدمهاخيان ك وإن ،ب له حديقا واإلينيل األبني دخالل من اإلك ف،انك يفكو

 ماك،  اخلاصةدلةبأربعة شهود لأل إالّ ثبت الثاينيما ال بين، يةلكن للقاعدة اليثبت بشاهدي األولف، ثبوما

  . أربع مراتقراراإلب إالّ ثبتيما الثاين ال بين، نيمرت أو  مرةقرار باإلاألولالقاعدة ثبوت  ىمقتضأن 

 يف )عليه السالم( ني املؤمنريما أمبين:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، احلسنح ويففي الصح

: فقال، غالم فطهرينى علين أوقبت إ )عليه السالم( ني املؤمنري أميا: أتاه رجل فقال إذ ،هأصحاب من مأل

عليه (فأجابه ، كقال مثل ذله وءان من غد جاكما فل، ك لعل مراراً هاج بكمرتل إىل  هذا امضيا

صلى ( رسول اهللان إ  هذايا: قال له، انت الرابعةكفلما ،  أربع مراتكفعل ذل أن  إىل،كذلك )السالم

ضربة :  قال،ني املؤمنري أمياما هي و:  فقال،تن شئيهء فاختر أياة أش بثالثك يف مثلمك ح)وآلهاهللا عليه 

: فقال، حراق بالنارإ أو ،نيالرجلن وييد من جبل مشدود الإهداب أو ، بالغة ما بلغتك يف عنقفيبالس

مث جلس يف  نيعتك رىفصل: مث قال، ين اختراإف: قال، حراقاإل:  قال،ن أشد علييه أني املؤمنريمأ يا

ابن  وكوصي رسول إىل فجئت، كفت من ذلختون الذنب ما علمته ومت يتين قد أإاللهم : ده فقالهتش

  طهرين ي أن فسألته، كيعم نب



٢٨٤

 كجتعل ذل أن كألين أسإاللهم ف، ين قد اخترت أشدهاإو، ين بثالثة أصناف من العذابريخف

 ريها له أمة اليت حفرريجلس يف احلف  حىتكهو بامث قام و ،يت يف آخركال حترقين بنارن أ و،فارة لذنويبك

ه أصحابكى ب و)عليه السالم( ني املؤمنريمأكى فب، النار تتأجج حولهى ريهو  و)عليه السالم( نياملؤمن

 ،نياألرضة كة السماء ومالئكت مالئيكأب هذا فقد يا قم :)عليه السالم( ني املؤمنريقال له أمو، عاًيمج

   .)١(ئاً مما فعلتي فقم وال تعاودن شكياهللا قد تاب علن أو

  .)٢( الصفةكتلى قرأ أربع مرات علي حىت يد اللوطحيال و: ويف الرضوي

 قرار اإلأدلةات  أن إطالق فقد عرفتينيل األبني دخالاإل إىل بالنسبة أما ،الثقب إىل هذا بالنسبة

 يف ما طالقلإل و يف املفعول للمناط يف الثقبكذلكو،  يف الفاعلكل ذلك نياملرت أو  املرةيةفا كيتقتض

  .كون ذلد

الثقب لزم ى انت علك وإن ،طالقا اثنان لإليهففي كما دون الثقب ى انت علكن إ مث الشهادة

  . قوم النساء مقام بعض الرجاليو، حلةك يف امليلاملك ةنين باملعارويأربعة رجال 

 أيب عن، حة احلليبيمثل صح،  يف باب الشهادةةت املتقدمياطالق بعض الرواأما أربعة رجال فإل

  .)٣(رجخيخل ويدم رأوه أشهد أربع ي أن محد الرج:  قال)عليه السالم( اهللا عبد

  . أربع مراتقرارواملناسبة لإل، املقطوع به مجاعاإل و،فهم املناط إىل ضافةباإل

  .فللمناط ما يف الزناك م النساء مقام بعض الرجالياأما قو

  مال كو  البلوغ:مفعوالً أو انك ر فاعالًشترط يف املقيمث إنه 

                                                

. ١ ح٥ الباب ٤٢٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح٣ الباب ٢٢٩ ص٣ج: كاملستدر )٢(

. ١ ح١٢ الباب ٣٧١ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٢٨٥

ب  يف باكل ذلى ك عليلقد تقدم الدلو، ك يف شيء من ذلإشكالبال ، ريااالخت ويةالعقل واحلر

  .رارهكت إىل فال حاجة، الزنا

أما عدم و، عدم حده فواضح أما ،د قطعاًحي ما الك، عزريال  أنه فالظاهر ربعدون األ أقر لوو

 ،كذلب بثبوت الفسق ك لذلمستدالً، اجلواهررائع و للنافع والشخالفاً، هغريض وياره فقد اختاره الريتعز

 إذا عزرهيمام أن اإلى  عللزم الّإو، ريح السابق عدم التعزيهر الصحظان إ يهفو، )١( العقالءإقرارلعموم 

  . العقالءإقرارص يصظهر وجه ختيبه و،  ظاهر الوجهغري بأنه أعم يهعل اجلواهر إشكالو، أقر

فقول ، يه عليلعدم الدل ملا تقدم يف الزنا من ،ال حد للشهودو ،ثبتيربعة مل ولو شهد دون األ

 ،قوهلم بعدم قبول شهادة النساء منضمات أن ماك،  حمل نظريةمها باحلد للفرغريالشرائع واجلواهر و

  .ما عرفتكاملناط يف باب الزنا صل ال وجه له بعد لأل

  .أيضاً يهشمالن ما حنن فيناط املطالق وواإل، م بعلمهكم احلاكب الزنا صحة حقد تقدم يف باو

خنث يف هو امل من نفسه ونيكاشتهر بالتم ورأة بزي املياتزن إ( أنه ايف منكعن الكى حيما أما 

فلعله أراد ما  ى،انته )بة الشهرة مناماياع الفعل لنيقاإ بقراراإلة وبينفقد ال وإن ،عرف العادة قتل صرباً

،  مشي النساءيهالم النساء ومشكالمه كان الرجل كإذا  :ل قا)عليه السالم( علي رواه الدعائم عن

 أو مك العلم به من احلاكاملراد بذلو، )٢(وهيال تستحح املرأة فارمجوه وكما تنكح كنيفن من نفسه كميو

  . هم الشهود غالباًرايما ك، المأنفسهم لقلة مباى عترفون عليأمثال هؤالء  ألن ،هإقرار أو قامة الشهودإ

                                                

. ٢ حلزومه له و من البالغ العاقلقرار يف صحة اإل٣ الباب ١١١ ص١٦ج: الوسائل )١(

.  من أبواب اللواط١ ح١مثله عن اجلعفريات يف الباب ، و٦ ح٢ الباب ٢٢٩ ص٣ج: كاملستدر )٢(



٢٨٦

 الالزم ،مشبوهةاته كحرة وري ممن أعماله مثامرأة أو انك لسن رجالًمن تناله األ إىل بالنسبةه مث إن

ملا ورد من و، م ردعهكاحلاى زم عليلر الذي كعمال من املنمثل هذه األ ألن ،هيبتأدم حبسه وكاحلاى عل

 يدال تدفع  إا : له)وآلهصلى اهللا عليه ( قال ني والدته ح الولد حببس)وآلهصلى اهللا عليه (أمر الرسول 

  . )١(المس

  

                                                

. ١ ح الباب٤١٤ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٨٧

  

  ))فروع يف جرمية اللواط((

،  وال خالفإشكالبال ،  الفاعل واملفعولبني يةت اآليةيفكد بالال فرق يف وجوب احل ):١مسألة (

  .تواترةات املمجاع اإليهعلو

 يل ملته أجرأه إىل ارجع أما إذا ،نياملسلم إىل افركرجع الن إ افركال املسلم وبنيما ال فرق ك

  .أيضاًهنا  يرجي مبا كالم يف ذلك اليلوقد تقدم يف باب الزنا تفص،  ما يف ملتهميهعل

  .يتأيما سك والنص طالق لإل، احملصنغرياحملصن و بنيما ال فرق ك

حد الفاعل  ،العامل باجلاهل أو ،هركاملختار بامل أو ،العاقل بانون أو ،الط البالغ بالصيب لوو

  . ال خالف وإشكالم بال كراه احليشعر مبا يان ك إذا دب الصيبأ و،يهرائط فالجتماع الش

  .ك ترالّإدب وأشعر يان ك فإن نونما اأ

ورات ما كم يف بعض املذكاحلى ل عليدو،  ملا تقدم يف باب الزنا،مايهعلء ياجلاهل ال شه وركوامل

 برجل )عليه السالم( ني املؤمنريمأ أيت:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ر احلضرميكب أبو رواه

عليه ( نيمن املؤري فأمر به أم،ك الشهود بذليهشهد عله وثقبه وغري قد الط زوجها بابنها من امرأةو

ه من ياإ كمكان إلكاً لقتلتكنت مدركلو : قالو،  وضرب الغالم دون احلد،قتل  فضرب حىت)السالم

  .)١(كنفس

 الصيبك جنس غريولو من ، ه مبثلهركاملوانون واجلاهل و صيبالك يهالط الذي ال حد عل لوو

  .انكتريؤدبان وبدونه يمع الشعور  وانون والصيب، مايهء عليه ال شركفاجلاهل وامل، بانون

 جامع شرائط إنسانب، هركاملو انون واجلاهل والصيبك ،داحل يه مبن عليهد علحال  لو الط منو

   ائط الجتماع الشرائطحد جامع الشر، احلد

                                                

. ١ ح٢ الباب ٤١٨ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٨٨

  .شعرايمل ن إ اك وتر،شعران إ دب انون والطفلأو، هرك الفاعل يف اجلاهل واملكوتر، يهف

وجوبه  إىل  استناداً،تباعهماأ ونيخيعن الشما ك، القول بأنه لو الط جمنون بالعاقل حد انونو

  .يه عليلال دلف يضع،  مع الزنايهعل

 إىل علو رفو، دلة األطالقإل،  قتلهنياملسلمم كحا إىل رفع فإن ،وقبأافر باملسلم وكولو الط ال

 رفعن إ يهل احلد عإجراء يف نيوقب من املسلميمن مل كان كوقب يلو مل و،  حدهميهامهم أجروا علكح

القواعد يف باب ى هذا هو مقتض، نهمي ما هو يف ديهمهم علكحاى جرأال إو، نيم املسلمكحاإىل 

   .نيلواطهم باملسلم

جده أوقب بال خالف يمل  وإن لو الط الذمي مبسلم قتلو( :ره الشرائع واجلواهر بقوهلماكما ما ذأ

 ،حمل نظر ى،انته )يشد من الذمأ احلريب أن ماك،  فهو أشد من الزنا باملسلمة،سالم حرمة اإلكتهل، يهف

 يةشدلعل األ إذ ،ا هنالزنم اكانسحاب حى  عليلال دلو. والًأب يقا بدون اإل ال توجب القتليةشداألإذ 

ى بل عل، احلدى  عليالًون دلكي ال سالم اإل حرمةكهتو، ياً ثاننتقم اهللا منهيومن عاد ف يلمن قب

  . ريالتعز

 يه حدنا علإجراء بنيمام  اإليريافر ما تقدم من ختكم الكان حكالط مسلم به  أو ما لو الط مبثلهأ

  . رناه يف باب الزناكا ذمك دلةطالق األإل، أهل ملته إىل دفعهأو 

  

  ))حد اللواط أحد أمور ستة((

  : أمور ستة أحد لاملفعوحد اللواط يف الفاعل ومث إن 

 أحد بنياجلمع  أو ،يهللقاء جدار عإ أو ،ه من شاهقؤلقاإ أو ،هحراقإ أو ،رمجه أو ،فيقتله بالس

  ، واترةات املتمجاعاإل النصوص ويهبل عل، ال خالف وإشكالبال ، ربعة وحرقهاأل



٢٨٩

 ضائر بعد وجود نصوص آخر غريور م األكبعض تلى بعض الفتاو أو ر بعض النصوصكذو

  . )١( املعترف عندهكمع ذل) عليه السالم( ني املؤمنري أمديثقد تقدم حو، اتمجاعواإل

 )عليه السالم( ني املؤمنريأمن إ :ديث يف ح)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، كحة مالييف صحو

ثة  بثالكم يف مثلك ح)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا ن إ ذا هيا :ربعاًأعنده باللواط  أقر قال لرجل

 ما ك بالغة منكف يف عنقيضربة بالس:  قال،ني املؤمنري أمياما هن و:  قال،ن شئتيهأ فاختر أحكام

  . )٢(حراق بالنارإ أو ،نيالرجلن وييدهداب من جبل مشدود الإ أو ،بلغت

 ينبغيان كلو : )عليه السالم( ني املؤمنريمأقال ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وينكخرب السو

  . )٣(ي لرجم اللوطنيرجم مرتي أن حدأل

 عمر برجل قد أيت:  قال)عليه السالم( يهعن أب، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن عبد الرمحانو

، نعم:  قالوا،حلةك يف امليلخل امليدما كخله ديتموه ي رأ:فقال للشهود، لدهجي أن ح يف دبره فهمكن

: )عليه السالم(فقال ، دهجيح فلم ك فطلب الفحل الذي ن،يف هذاى ما تر: )عليه السالم(علي فقال ل

ت له عقوبة يبق: )عليه السالم(فقال ، خذوه: مث قال، فأمر فضرب عنقه: قال، تضرب عنقه أن يهفى أر

 )٤( مث أحرقه بالناريه من حطب فدعا بطن من حطب فلف فادع بطن:  قال،ما هيو: قال ،أخرى

  . ديثاحل

                                                

. ١ ح٥ الباب ٤٢٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح٣ الباب ٤١٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٢ ح٣ الباب ٤٢٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(

.٣ ح٣ الباب ٤٢٠ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٢٩٠

  . )١( منهيب قر)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ي العزرميةيف رواو

ان الرجل كإذا  : قال)عليه السالم( علي عن، )عليه السالم(عن الصادق  ،وينك السيةيف رواو

ال وه و فارمج،ح املرأةكما تنكح كنين نفسه ن مكميو،  النساءيةته مشي ومش،الم النساءكالمه ك

  . )٢(وهيتستح

  . املرأةك يهالمه ومشكعل جي أنه املرادو

 أحدمهادغم أ فإن ،حدمها حد الزاين:  قال،تفاخذاني نيسألته عن رجل ،ييف مرفوعة الواسطو

الداغم  و، ا مقتلهيدري ك ما ترك وتر،خذتأف أخذت منه ما ي ضربة بالسصاحبه ضرب الداغمى عل

  . )٣(رق بالنارحي يهعل

 أما كي سالم عل:ركب إىل أيب تب خالدك:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، مونيوعن ابن م

 :ر فقالواكب أبو يه فاستشار ف،املرأةى ما تؤتكيف دبره ى ؤتي أنه ةبين اليهت برجل قامت عليتأ ينإبعد ف

ى العرب ال تر فإن ،حرقه بالنارأ:  فقال)عليه السالم(طالب  أيب بن ي علني املؤمنري أميه فاستشار ف،اقتله

حرقه أ أن :خالد إىل تبكف، حترقه بالنار يعل  قال،أقولما :  قال،ما تقول: قال لعثمان، ئاًيالقتل ش

  . )٤(بالنار

لوط   قومعمل عمليرجم الذي ي :قوليان ك )عليه السالم( ياًعلن إ :تيا اجلعفريةيف رواو

  . )٥(قوم لوط رمجوان إ :قوليو، صن باحلجارةحيم مل أحصن أ

                                                

.٤ ح٣ الباب ٤٢٠ ص١٨ج: الوسائل) ١(

. ٥ ح٣ الباب ٤٢١ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.٦ ح٣باب  ال٤٢٠ ص١٨ج: الوسائل) ٣(

. ١٠٦ ح١١٢ص: واحملاسن. ٩ ح٣ الباب ٤٢٠ ص١٨ج: الوسائل) ٤(

. ٢ ح٢ الباب ٢٢٩ ص٣ج: كاملستدر )٥(



٢٩١

مل عمل قوم لوط عيمن وجدمتوه :  قال)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا ن إ :سعن ابن عبا، عنهو

  . )١(املفعولفاقتلوه الفاعل و

 ،الرجم: )عليه السالم( قال ،عمل عمل قوم لوطيسأل عن الذي نه إ ، ابن شهابيةيف رواو

  . )٢(صنحي مل حصن أمأ

  . )٣(املفعول به دبره الفاعل ويفى ؤتي الذيرجم ي: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

 أو  حائطيهدم عليه أو رق بالنارحي أن من الط بغالم فعقوبته: )عليه السالم( ييف الرضوو

  . )٤(هنم جريشفى مة عليا القيومصلب يو، بداً وابنتهأال حتل له أخته و، فيرب ضربة بالسيض

اف يف ك مجاع احملققة واإلالشهرة إالّ أن فاًيان ضعك وإن ،يهاملثبت هلدم حائط عل يلرضواو

  .)عليه السالم( خرباً عن الرضا يهفن إ :ث قاليشف اللثام حكشار أهذا  إىل لعلهو، تهيحج

  . ثامشف اللكما يف  إالّ ريخاألى قف علأمل : لذا قالو، الرضويى قف علين اجلواهر مل أكو

ان ك وإن ،ان حمصناً رجمكن إ ت بأنهيام املستفاد من الرواك يف احليلالتفص أن ظهريمما تقدم و

 احملصن غريالرجم للمحصن و أن ال فقد عرفتإو، بعض احملاملى مل علحين أ و البد، حمصن جلدغري

  . ت السابقةياما يف بعض الرواك

  :  قال،رجالًى رجل أت )السالمعليه (يب عبد اهللا قلت أل:  قال، محاديةففي روا

                                                

.٣ ح٢ الباب ٢٢٩ ص٣ج: كاملستدر )١(

.٤ ح٢ الباب ٢٢٩ ص٣ج: كاملستدر )٢(

.٧ ح٢ الباب ٢٢٩ ص٣ج: كاملستدر )٣(

.٨ ح٢ الباب ٢٢٩ ص٣ج: كاملستدر )٤(



٢٩٢

احلديه فعلن حمصناًكيمل  وإن ، القتلان حمصناًكن إ  ،قال،املؤيتى فما عل: قلت  :القتل يهعل 

  . )١( حمصنغري أو انك حمصناً ،ل حالى كعل

  . )٢( القتلان حمصناًكثقب وإذا  :)عليه السالم(عنه ، ريصب أيب حييف صحو

  . )٣(اللواط حده حد الزاين: )ه السالمعلي(جعفر  أيب يةيف رواو

ان كن إ : وقال،مثل حد الزاين يحد اللوط: )عليه السالم(عنه ، يل العالء بن الفضيةيف رواو

  . )٤(جلد الإحصن رجم وأقد 

إذا  :)عليه السالم (تاب عليك قال يف ،)عليه السالم(عن الصادق ، ريعم أيب يف مرسل ابنو

 ان حمصناًكان ثقب وك وإن ،دب الغالمأن ضرب الرجل وييف حلاف واحد جمردم وجد الرجل مع الغال

  .)٥(رجم

  . ك ذلغريإىل 

  

  ))حد التفخيذ((

 يدما عن احملسن واملفك، ة جلدةائ فحده منيتيل األبني أو ذيان تفخكبل ، بيقاإن كيمل مث إن 

بل عن ، نيملتأخر سائر ايهعلو ، هو املشهوركبل يف املسال، سيدرإابن وابن زهرة و وسالر واحلليب

  .يه علمجاع اإليةظاهر الغنح االنتصار ويصر

مل ن إ لدجيو، ان حمصناًكن إ رجمياالستبصار  ويب واخلالف واملبسوط والتهذيةن عن النهاكل

  .يهبل عن املختلف نفي البأس ف، مجاعةته عن القاضي وياك حكل يف املسالب، نكي

 : قال،تفاخذاني نيعن رجل ى،الواسط ىيحي أيب عن، ينيلكواه ال ما ريهل عليدو، األول قوىواأل

 حدمها  

                                                

. ٤ ح من اللواط١ الباب ٤١٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٧ ح٣ الباب ٤٢١ ص١٨ج: الوسائل انظر )٢(

. ١ ح١ الباب ٤١٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(

.٣ ح١ الباب ٤١٧ ص١٨ج: الوسائل )٤(

. ٧ و٨ ح٤٢١ ص١٨ج: الوسائل انظر )٥(



٢٩٣

  . ديث احل)١(حد الزاين

ان كن إ :فقال ،فعل بالرجلي يف الرجل ،)عليه السالم(عن الصادق ، مان بن هالليخرب سلو

  . )٢(فيم قائماً مث ضرب بالسيان ثقب أقك وإن ،دون الثقب فاحلد

 ،طرح اجلدار أو ،هدمة أو ،فيالسضربة بى ربكيف اللواطة ال: )معليه السال(الرضوي قال و

  .ة جلدةائمى ويف الصغر، بيقاوهي اإل

ى  العمل علليسو، فر باهللاكب اليقا واإلفاعله القتلى عل وإن ،ط هو التفخذااللون إ :يروو

  . األولى منا العمل علإو، هذا

 ،يةحد الزاين والزان ة جلدةائ احلد ميه فغرصاللواط األو:  يف موضع آخر)عليه السالم(قال و

  . )٣(ون من الضربكيأشد ما و، ون من احلدكيأغلظ ما 

عليه (عبد اهللا  أيب عن، ريبص أيب عن، يف نوادرهى سيمحد بن حممد بن عأمل ما رواه حي يهعلو

  . )٤(رب مائة جلدةيض:  قال،سألته عن اللوطي:  قال)السالم

 ما بنيو،  املوقبغريى  الزاين حبمله علحده حد أن ى ما دل علبنياجلمع ن فهو يخر اآليلما دلأ

 إىل ضافة باإل،افؤ املفقود من وجوهك بأنه فرع الت، ما يف اجلواهر:يهفو، املوقبى قتله حبمله على دل عل

  . هلذا اجلمعيلعدم دل

ن إ :وا قال،هغري املوقب وبنين حده القتل فساووا قالوا بأيف اكساإل ونيالصدوق أن ىخيفال و

  .كذلى ت السابقة الناصة عليا من بعض الرواكقد أخذوا ذلو، فر باهللاكب هو اليقااإل

  املبالغة ى ت علياقتضي محل هذه الروايت يا الروابنين اجلمع كل

                                                

. ٥ ح٣ الباب ٤٢١ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح١ الباب ٤١٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٥ ح١ الباب ٢٢٩ ص٣ج: كاملستدر )٣(

. ١٠ ح٢ الباب ٢٢٩ ص٣ج: كاملستدر )٤(



٢٩٤

  . يهموات عل األأحكام إجراءوجوب ى لذا أمجعوا علو، ةيدفر عقكال  مبعىنليسط االلو أن لوضوح

 حراقهإ قبل يه علىصلي مث ،كفن قبل ذلكينط وحيغتسل وي أن حراقه لزمإ يدأره إذا  أنىخيفن ال كل

 يفن ما بقيد مث ،يهلن الصالة عكميء يمنه شى قيب فإنه ،حرق ابتداًءأن إ حراقهإبعد  أو قتل مث احترقن إ

 جبل يف منى ما لو ألقك، بدنهى تواريث يون حبكيال  أن ه من شاهق لزمؤلقاإ يدأر وإن ،جزائهأمن 

  .رمادهى على ء صليق من بدنه شيبث مل يحرق حبألو و،  املرسوميهعلى رجي حىت، قيسحى ادو

ما تقدم ك، لرابعةا أو ثالثاً قتل يف الثالثة أو ني مرتحد املوقب الفعل وغري من املستمتع رركلو تو

خذ أيالرصاص  أن د تقدمقو، فيبالس إالّ ليسن القتل هنا كل، رر منهكل من تكحد نه أ و،يف باب الزنا

  . أيضاًف يان السكم

 ريما التعزيهان علك أشبهما  أو لعب به أو  الغالميدء ببل استمنا، حنوه وذين تفخكيمل  إذا ماأ

  . ري التعزأدلةطالق م صالحاً إلكراه احلايحسب ما 

نه يان دك إذا ماك، ك لذلون املفعول مستحالًكي أن بنيجلداً  أو ال فرق يف حد الفاعل قتالًمث إنه 

  .دلةطالق األ إل، أم الكذل

فعلوا به ما يأهله ل إىل بل سلم، مواتزات األي جتهيهن علكيافر مل كي السالمم اإلكذا قتل احلاإو

 ،وجب الوباءيته مبا  حذراً من تعفن جث،ني مقابر املسلمغريته يف جث يرن له أهل وكي مل وإن ،ونؤاشي

  . مواتاأل أحكامر يف ك مما ذك ذلغريإىل 

 ملا تقدم يف باب ،ال خالف وإشكالة سقط احلد بال بينم الياامللوط قبل ق أو تاب الالئطمث إنه إذا 

من قبله فالالزم  إالّ عرفيال  أنه من،  احتماالن،ةبينم الياتاب قبل قنه إ :قبل قولهيهل و، توبة الزاين

  ى  عليد ذو النساناإل فإن ،القبول



٢٩٥

ن لو أورث لواطه بامللوط ضرراً به لزم كل، مهاغري يف الطهارة والنجاسة وقبل قولهيلذا  و،نفسه

، صحتهاى  عليلدعواه ال دل و، عدم التوبةأصالةومن ، التوبة ال تسقط الضرر إذ ،ضرر الك تداريهعل

  . أخرب ان إ مه قبول التوبةكان حكل من كذا يف كو،  أقرباألولن كل

  .سقط احلدي مل ذب يف التوبةكي أنه علمنانعم لو 

م ما كمه حكان حكلو تاب يف أثناء الشهادة و، اًإمجاعسقط نصاً وية مل بينم اليا بعد قلو تابو

  .ولقاعدة درء احلدود بالشبهة، صللأل و،ةبينم الياتاب قبل ق أنه لصدق، قبلها

  . ةبينم اليامع ق أو قرار مع اإل،يف اجلملة أو ،مطلقاًمام م عفو اإلكقد تقدم حو

 عزر ،امرأة ورجالً أو نيامرأت أو اناك نيرجل ،ه بشهوةيلق له تقبحي ال اًإنسان إنسانل قبإنه إذا مث 

جاز له  فإن ،ن بشهوةكيمل  أما إذا ،ري لفعلهما احلرام املوجب للتعز،رهياان باختكن إ املفعولالفاعل و

 إىل  بالنسبةك حرمة ذلديثحاورد يف مجلة من األقد و، أيضاًز عزرا جيمل  وإن ،ءين شكي مل يلبالتق

  . فرادهأبعض 

ة كمالئو ة الرمحةك ومالئاألرضة كومالئ ة السماءكاً بشهوة لعنته مالئل غالممن قب: ففي اخلرب

  . )١(العذاب

  . )٢( من نارنيجلمه اهللا بلجمامأ: يف خرب آخرو

جل ما ه أليدأنه قك ف)بشهوة له مبحرم ليسل غالماً عزر من قبيذا كو(: ره الشرائع بقولهكما ما ذأ

  .  دون احملرميهره اجلواهر من ظهور الشهوة فكذ

  .ىفخيما ال كال فال فرق إو: أقول

  انك إذا بدأشعر ي  طفالًأحدمهاان كذا إو

                                                

. ٣ حاح احملرمكمن الن ١٨  الباب٥٧٠ ص٢ج: كاملستدر )١(

. ١ ح٢١ الباب ٢٥٧ ص١٤ج: الوسائل )٢(



٢٩٦

  .حراماً 

من ما رواه و، أقل أو م مائةكونه بنظر احلاك أصالة من ،ةائرب ميضان املقبل حمرماً ك إذا هلو

رب يض:  قال،عن حمرم قبل غالماً بشهوة )عليه السالم(ل الصادق أس، اق بن عمارسحإعن  ،ىنيلكال

  .ريمصداق للتعز أنه  اليدالتحد هظاهرو، )١(مائة

ر احلد ياشتراط بلوغ التعزاملشهور عدم  أن الض استحسانه لويانقل عن الر و،كوظاهر اجلواهر ذل

  . )ما هو واضحكر ي مع فرض اجتماع جهات التعزك منع ذليهفو(: قال

  . العمالء بهريمجاعة من مشاهى فتوويف اك الية بعد رواكال بأس بالقول بذل: أقول

 مع زنا أو عزراني ثيح مهاغري يليف تقب أو ، مع لواطيلن التقبكيمل  إذا أقل أو ةائضربه ممث إن 

احلد  إالّ ءيال ش أنه يفى الفتولظهور النص و، ريبك قبال احلد ال يفغريال فالظاهر عدم احلد الصإ و،سحق

  .ريبكال

السحق فال ولو اقترنا باللواط والزنا و، مس عزر هلماوالل ولو قب، ل عزرحيمس من ال ولو ال

  . ريبكاحلد ال إالّ ونكي

  

                                                

. ١ ح٤ الباب ٤٢٢ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٩٧

  

  ))املساحقة وحدهاحرمة ((

عورة لرجل فتسحق جسمها وعورا جبسم واكجتعل املرأة نفسها  أن هوالسحق و ):٢مسألة (

  : ربعة األدلة حرام باأل،قد تتساحقانبدونه و أو نيامتن حىت رىأخ امرأة

  . )١(﴿فَمِن ابتغى وراء ذَِلك فَأُولَِئك هم الْعادونَ﴾: تعاىل فقوله :تابكاما ال

  . تيامن الضروربل هي ، المهمكفدعواه متواترة يف : مجاعاما اإلو

تعلمت  إذا ا ألاستدامةًو، النساء بالنساءفي تكفتسبب هدم العوائل ابتداًء يفالنه : ما العقلأو

  . يةعن املسؤول ي التخليل هدمت عائلتها يف سبكذل

اليت لعنها  مع اللوايت يتاللوابـ  :عنه يف النصوص ينكقد و، )٢(ةريثك كفهي بذل: تياما الرواأو

 ،ن سبعون حلة من ناريهل هن يف النار وع،ام النساءأرحيف أصالب الرجال و يومن بق، ةكاهللا واملالئ

 اجللود خفاف كمن فوق تل، تاج من نار و،ن نطاق من ناريه وعل،نار ظ مني احللل جلد غلكفوق تلو

 ،بالرجالما أحدث أبوها اللواط ك، ليسس بنت أبيقرب الذي أحدثه يف الناس الكهو الزنا األ و،من نار

 وقنعن ،مة وقد ألبسن مقطعات من الناريا القميون ى ؤتيو، نساء بالنساءال الرجال بالرجال وىنفاستغ

. قذف ن يف النار و،عمدة من نارأسهن ورؤ إىل جوافهنأ يف أدخل و،ن من ناري وبرد،مبقانع من نار

  .هرذا نقله اجلواك

، شف اللثامكما عن كثر كوفاقاً ملا عن األ، العلمر وياة جلدة مع البلوغ والعقل واالختائم وحده

 ض نسبتهيا ويف الر،نيس وسائر املتأخريدرإ وأيب الصالح وابن ى واملرتضيداملف إىل  نسبتهكل يف املسالب

  .يه علمجاعالسرائر اإلوعن ظاهر االنتصار و، املشهورإىل 

  ابن و القاضيخ وي الشيةن عن اكل

                                                

. ٧ اآلية: سورة املؤمنون )١(

 اح احملرمك من أبواب الن١٧ الباب ٢٤٩ص ، و٥ و٤حاح احملرم ك من أبواب الن٢٤ الباب ٢٦٢ و٢٦١ ص١٤ج: الوسائل )٢(

. ٤ح



٢٩٨

  .وحتد مع عدمه، حصان ترجم مع اإل:محزة

لظهور اجللد  ،)١(السحاقة جتلد:  قال،)لسالمعليه ا( عن الباقر ،املشهور موثقة زرارةى تدل علو

  . يف مائة جلدة

اللواط يف كالسحق يف النساء : قالنه إ ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، سالمعن دعائم اإلو

  . )٢(إيالج يه فليس ألنه ةائ جلد ميهن فكل، الرجال

 )عليه السالم( ني املؤمنريأيت أمه نإ :)عليه السالم(الباقر  إىل بسنده، تياه ما يف اجلعفريدؤيو

  . )٣(لغ ما احلديبمل  ونياثن إالّ ةائ فجلدمها م،نيساحقتمب

  . كذلمام لإل أن قد تقدمو، هما سوطاً ملصلحةصنقمام اإل أن اذ الظاهر

، )٤(هن زناءبينسحاق النساء : قال أنه )وآلهصلى اهللا عليه (عن النيب ، واثلةعن  أيضاًما رواه و

   .ما هو املنصرفك ،نا مائة جلدةحد الز أن مةيبضم

  : تيا املشهور فقد استدلوا جبملة من الرواغريما أ

 ، منهن عن السحقامرأة نسوة فسألته يهدخل علنه إ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حيالصحك

:  فقال،نيأو: التق، ىبل: ال ق، يف القرآنكر اهللا ذلك ما ذ:فقالت املرأة، حدها حد الزاين: فقال

 الرسأصحابهي )٥( .  

ة بين النياملرأتى قامت عل إذا ،السحق مثل اللواط أن علما:  قال)عليه السالم(ى مة الرضويبضم

   أو هدمة أو فيبة بالسل واحد منهما ضرى كبالسحق فعل

                                                

. ٢ ح من حد السحق١ الباب ٤٢٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٤ ح١ الباب ٢٢٩ ص٣ج: كاملستدر )٢(

.٢ ح١ الباب ٢٢٩ ص٣ج: كاملستدر )٣(

.٣ ح١ الباب ٢٢٩ ص٣ج: كاملستدر )٤(

. ١ ح١ الباب ٤٢٥ ص١٨ج: الوسائل )٥(



٢٩٩

  . )١(ر يف القرآنكت اليت ذياهن الراس و،طرح جدار

النساء  و، الرجال بالرجالىتفكان قد اكأنه ) ليه السالمع( لوط أصحابورد يف قصة و: أقول

  .)٢(بالنساء

  .)٣(أيضاً )عليه السالم(عنه ، ريسحاق بن جرإح خرب يمثل الصحو

عليه ( ماماإل أن ،راًكت الواردة يف قصة املرأة اليت جامعها زوجها مث ساحقت بيايف مجلة من الرواو

  .)٤(ركجلد البمر برجم املرأة وأ )السالم

  . الرضوي املتقدمكاللواط ك أنه ى طائفة ثالثة تدل علني الطائفتنيويف قبال هات

  . )٥(السحق يف النساء مبرتلة اللواط يف الرجال:  قال)عليه السالم( علي  عن،تياخرب اجلعفرو

السحق يف النساء مبرتلة اللواط يف :  قال)وآلهصلى اهللا عليه (عن النيب ، خالقارم األكعن مو

  . )٦( فاقتلومها مث اقتلومهاكئاً من ذليفمن فعل ش، الالرج

 )عليه السالم( ني املؤمنريأيت أم:  قالديث يف ح)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ف التماريعن سو

انتا تتساحقان فدعا بالنطع مث أمر ما كما أة بينما اليهقامت عل وجدتا يف حلاف واحد ونيتأبامر

  . )٧( بالنارافأحرقت

يف اكث عدم التيح أما ،خيريان الالزم القول بالتكعدداً لت سنداً وياالروا بنيايف كان التكلو و

  فالالزم الذهاب ، اًديثحاً ومي قداألولواشتهار القول 

                                                

. ٥ ح١ الباب ٢٢٩ ص٣ج: كدراملست )١(

. ١ حاح احملرمك النمن ٢٤ الباب ٢٦٠ ص١٤ج: الوسائل )٢(

.٣ حاح احملرمك النمن ٢٤ الباب ٢٦١ ص١٤ج: الوسائل )٣(

. ١ ح٣ الباب ٤٢٦ ص١٨ج: الوسائل )٤(

. ١ ح١ الباب ٢٢٩ ص٣ج: كاملستدر )٥(

. ٣ ح١ الباب ٤٢٥ ص١٨ج: الوسائل )٦(

.٤ ح١ الباب ٤٢٥ ص١٨ج: الوسائل )٧(



٣٠٠

  .)١( بالشبهاتأاحلدود تدرخصوصاً و، يهلإ

رء أصل يدما ك،  درء شدة احلدديثاملفهوم من هذا احل أن قد تقدم يف بعض املباحث السابقةو

ستشم منهما يت رمبا ياللتعى ت خالف املشهور علياخاصة تشتمل بعض روا و،لشبهةاى احلد لد

 :)٢(هريبل قال الفخر الرازي يف تفس، يةالتقى ت عليامل أجد من محل هذه الروا وإن ،سانات العامةاستح

اد جيإاملقصود  أن من، دائق قاهلا صاحب احل اليتية التقيللعله من قبو، ريعزحد السحق عندهم التن إ

  . اخلالف فقط

ل عن الفاحشة ئسنه إ ،)عليه السالم(عن القائم ، عن االحتجاج ي ففي اخلرب املرو،انك يفكو

  الفاحشة السحقكتل:  فقال،م عداياته يف أيرجها من بخي أن وز لبعلهاجي كفعلت ذل إذا ة اليتبينامل

جل ا أليهتنع من العقد علمي أن هاجيراد تزوأ ملن ليسو، ا احلديهلم عيقاذا زنت إا أل ،ت يف الزناليسو

 أن حد ألليسرمجها ويمن اهللا  يا الرجم وهو اخلزيهجب عليذا ساحقت فإما أو، ايهم علياحلد الذي أق

  . الزناك أنه ئم يفيالهذا و )٣(قراي

ة مل غريحدامها صإ أو نيتغريانتا صكذا إف، نيتريبكمنا هو للإاحلد  أن  يفإشكال فال ،انك يفكو

  .زيحتد بل تعزر مع التم

 أما ،أهل حنلتها إىل مهاي تسلبنيها و حدبنيمام  اإلريخي كافرة احملرمة لذلكال أن الظاهر أن ماك

لزامهم مبا التزموا إنهم ويدى هم علإقرار لقاعدة ،ر بهمل تظهن إ ا شيءيه علليس ف حالالًكذلى ليت ترا

  .التأمل إىل  حباجةلقاًافرة مطكالى م علكه احلغريائع وم الشري وقضاء تعم،به

  .مامة وعلم اإلبين والقرارثبت السحق باإليو

  ات يه التشبلو بواسطةوالظاهر و

                                                

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

.  طبع دار العامرة٣١٣ ص٦ج: تفسري الفخر الرازي )٢(

. ٤ ح من العدد٢٣ البا ٤٤٠ ص١٥ج: الوسائل )٣(



٣٠١

أربع  أو ه أربعة شهداءون لكين أ والثبوت البد أن ت بالزنا واللواط وبواسطة املناطيايف الروا

واستدل له ، يه علمجاعم اإلشف اللثاك بل عن ،اجلواهر وربع القواعداعتبار األى  نص علقد و،اتإقرار

  . )٢(﴿والَِّذين يرمونَ الْمحصناِت﴾: تعاىلوقوله  ،)١(﴾والالَِّتي يأِْتني الْفَاِحشةَ﴿: تعاىلبقوله 

شهادة  وني مرتقرارثبوت السحق باإلى عو ما يف جممع الربهان من ديبمن الغرو: قال يف اجلواهر

  . رشاد مفسراً به عبارة اإلنيالعدل

  .ما يف الزناك إالّ  عدم القبولان ظاهرهمك وإن ،ساء منفردات يف املقامعد قبول شهادة النيبمث ال 

  .فالنى ثبت عليال  أنه يف، النت بفيزن: تقال إذا مثل ما ،ساحقت بفالنة: تقال إذا حال ماو

  

  ))إذا ساحق خنثيان((

 ةحصفي رثه نصإ يل بدل،عة ثالثةيطب أنه  إىلبعضهم ذهبوا أن هوو ،المك يهن ففياولو ساحق اخلنث

 احلصر يف يل بدل أنه أحدمها إىلبعضهم ذهبواو، أحدمها يبرث نصي أن ان الالزمكال إو، أةاملرالرجل و

  . ربعة املتصورةقسام األرت األكا ذأل، قسامل األكر كيف مقام ذا أ مع، اآلية

  . م ظاهريك فهو ح،نصافاإل لقاعدة العدل ولعلهنه إ :األولى رد عليو

ما هو املشهور حيث إن  و،م ال جمهولةأعة ثالثة يونه طبكف  إذاً،لعله من باب الغلبةنه إ :الثاينى علو

، لكمر مشأل كا لأل القرعةما إ :نيمراأل أحد شد احلرج فالالزمأ من نيفيلكهم من لزوم عمله بالتبين

 ،باملرأة مثالًتزوج بالرجل وي أن وز لهجي  حىتنيفيلك عن التياً خلليسنه أع بمن باب القط، خيريما التإو

  إىل 

                                                

. ١٥ اآلية: سورة النساء )١(

. ٤ اآلية: سورة النور )٢(



٣٠٢

عل جي أن بني ريذا بلغ العاشرة ختإف، خيريالت إالّ قيبط للعسر فلم يااالحتى  عل قادراًليس و،ك ذلغري

ى حدإب إالّ غليب فال عل من نفسه رجالًجين أ و،ف املرأةيالكآخر ت إىل كذاني فتبلغ حامرأةمن نفسه 

  .العالئم الثالث

 إذا النساء ىلإو، جعل من نفسه بنتاً إذا الرجال إىل نظري فال ،زيم إذا كفهل له ذل قبل العاشرةأما 

مثل النظر  أن من ،ناال احتم،يهولل أو ،حكامسائر األ إىل ،ذا مات غسله املماثلإ و،جعل من نفسه ولداً

  . )١(أخط عمد الصيب أن منو، شاءيفه فله جعل نفسه ما يلك تحنوهو

  .شاءيما يفك يف جعله يه فال حق لوليهولى ال عل ويهث ال حرج عليز فحيا قبل التممأ

يف ما  م الويلكنفوذ ح إذ ،بلغ إذا لنفسه خالفه أن زه فالظاهري اجلعل قبل متيهن لولأمث لو قلنا ب

  . لهيلبعد البلوغ ال دل

 بني تكبذلو، خيريالتى  بعد اجلعل عليل دلال إذ ،يهمرار فصفة فالالزم االستى جعل نفسه عل إذا مث

ر الفقهاء كما ذك ،نيفيلك التبنيمن اجلمع  مجايلالعلم اإلى صص مقتضخي القرعة يلدل أو  احلرجيلدلأن 

 أو ه وقف هلذايدما ب أن  أو،عمرو أو يدنار لزينذر الد أنه  يفكصص ما لو شخي الضرر يلدل أن من

  . تاب اخلمسك مما فصلنا يف ك ذلغري إىل ،همغرياة لكز أو للسادةمخس  أنه  أو،كذا

  .يد بعغري خيريان التك وإن ، نفسه بالقرعةينيتعحوط األمث إن 

ان كذا إ و،ري التعزيهان علك ان رجالًك إذ إذا ،المك فال نيذا عإف، ىنثالم يف اخلكذا حتقق الإو

ان ك وإن ،)٢(درء احلدود بالشبههو، صلن لأليمرقل األأ ضرب بعد نيعيذا مل إو، ا احلديهان علك امرأة

ن كين مل أ ب،نيركانا ذك وإن تمل صدقهحيبل  ،ينثواأل يفرجي قتمل حد السحق لصدق السحق لتالحي

    للصدق عرفاً،الًكمش

                                                

. ٣ و٢ ح من أبواب العاقلة١١ الباب ٣٠٧ ص١٩ج: الوسائل )١(

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٣٠٣

 أو ،ل منهما فرجانكان للك إذا نيرك يف مثل زنا الذكما تقدم ذل كي،نثوما األيهذا سحقا فرجإ

 وإن ى،ر اخلنثكبالذى اخلنث نثىالط األ أو ،ينينثأانا كلو لواطهما و أو ،كذلكان ك إذا ينيثاالن زىن

، ني وزنا الرجلينينث لواط األكذلك و،التتبع والتأمل إىل  أقسامها بعد حباجةلكيف ى انت مسألة اخلنثك

  . اهللا العاملو

  

  ))فروع((

، انت فاعلةك ني املرأتيةأ أن دجهل الشهوو، د الفاعلة واملفعولة يف احلبنيلو احتمل الفرق مث إنه 

 نياً حغري صأحدمهاان كلو  أنه ماك، مايهلإف بالنسبة ي احلد التخفءدرى فمقتض، انت مفعولةكتهما يأو

 مث أحدمهاجنون  أو جهل أو رهكذا علم بإو، نه خفف احلد عنهماي بعكلم بذلعيمل الزنا و أو اللواط

  . هغريز دون يدبا يف انون املمأفع احلد عنهما وعزر ريد بالذي حياشتبه الذي 

نا أ أو نا عاقلةأ أو نا لست بالغةأ أو نا بالغةأ: قالتعقلها و أو  يف بلوغ املساحقةكلو شمث إنه 

  .قرار اإلنفعيمل ، لست عاقلة

علمنا منا تشمل من إ  العقالءإقراروقاعدة ، عقلهانا يف بلوغها وكها بالبلوغ والعقل فلشأما إقرار

 يف كنفع للشيال ثبت عقله ي من مل إقرارو، طالقه لإلإقراريف  خطأ حىت يبعمد الص إذ ،بلوغها وعقلها

القبول  أن كقرر ذليرمبا و، قرارثبت العقل باإلي فال ،مكحلثبت باياملوضوع ال و ،)العقالء (صدق

  .  لزم الدورقرارا باإلثبامإ يدفلو أر، البلوغالعقل وى السماع متوقف عل ألن ،رستلزم الدوي

ان ك وإن ،قرارن بالغة عاقلة فال تشملة قاعة اإلكمل تن إ افأل، العقلها بعدم البلوغ وإقرارما أو

  .ها باطلرقراإبالغة عاقلة ف

 غري إىل ،الرابعة أو قتلها يف الثالثةو، يف العفومام وحق اإل، ةبينمسائل قبول توبتها قبل المث إن 

  الضرب  أن عديببل ال ، وحدة املناط و،اتطالقلإل، ا تقدم يف الزنا مملها تعرفك، كذل



٣٠٤

اجلسم ما خال الرأس والوجه ى  الضرب علعي من توزك ذلغري إىل ،لوحدة املناط، أشدهى هنا عل

  .ك ذلغري إىل ،والفرج

ن المست فرجها أب خرىالمست نفسها األ أو دبراً أو قبالً خرىصبعها يف فرج األإ تأدخلولو 

  .حد السحق ر اليما التعزيهفعل ،خرىمها بفرج األسسائر ج أو ،ائر جسمهابس

  رجالً،تزوجي ن أق لهحي ك ذلغري أو السحق أو اللواط أو  بالقتل للزنايهم علكمن ح أن الظاهرو

  . طالقاإل صيعدم حمذور القتل يف ختصو،  الزواجأدلة طالقإل، امرأة أو انك

  



٣٠٥

  

  ))ال شفاعة يف احلد((

بل بال خالف يف ، شهورما هو املك ،يه فريال تأخ و،فالة يف احلدكال شفاعة وال  ):٣ مسألة(

  . مقامه هغريقوم ين أ بيهال بدل ملن وجب عل و،املالكه غري احلد وبني دلةاال مبو، اجلملة

عليه (جعفر  أيب عن، سيحممد بن ق إىل بسنده ،ينيلك ما رواه اليهل عليد ف،ما عدم الشفاعةأ

صلى ( ا النيب  أمة فسرقت من قوم فأيت)وآلهصلى اهللا عليه (  سلمة زوج النيبمان ألك:  قال)السالم

اهللا  م سلمة هذا حد من حدودأ يا: )وآلهصلى اهللا عليه ( فقال النيب، ايهلمته أم سلمة فك ف)وآلهاهللا عليه 

  . )١()صلى اهللا عليه وآله(قطعها رسول اهللا  ف،عييضال 

سامة بن  أل)آله ويهعلصلى اهللا ( قال رسول اهللا ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، طاحلنا عن مثىنو

  . )٢(شفع يف حديال : يدز

حد  ء الذي اليشفع يف الشي يد بن زسامةأان ك: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن سلمةو

فقال رسول اهللا ، ةسامأ له  حد فشفعيه قد وجب علإنسانب) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا   فأيت،يهف

  . )٣(ال تشفع يف حد :)وآلهصلى اهللا عليه (

 شفعنيال : )عليه السالم( ني املؤمنريمأقال :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينكعن السو

مام اشفع عند اإل و،ت الندميرأمام إذا لغ اإليبمل ما  اشفع يف و،هكلميال  فإنه ،مامبلغ اإل إذا يف حدأحد 

  ،  احلد مع الرجوع من املشفوع لهغرييف 

                                                

. ١ ح٢٠ الباب ٣٣٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٢ ح٢٠ الباب ٣٣٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.٣ ح٢٠ الباب ٣٣٣ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٣٠٦

   .)١(ذنهإب إالّ هغريال  مسلم وئشفع يف حق امريوال 

  . تياها من الرواغريإىل 

  .طليبحد اهللا ال  ألن ،ال تنفعمنا الشفاعة إو، فاعةالظاهر عدم حرمة الشو

، أيضاً يهخر داللة علت األيايف مجلة من الروا أن ماك، سيبن ق  حممدية العلة يف روايهل عليدو

 ني املؤمنري حد عند أميهان علكمجاعة استشفعوا يف رجل من بين أسد  أن من، ما رواه الدعائم مثل

 :قال هلمو، ك احلد بعد ذليهعلى  مث أجر،وهمكتيعطأ إالّ هكملأئاً يش ال تسألونين:  فقال،)عليه السالم(

   .)٢(هكء هللا لست أمليهذا ش وكملأم مبا كقد وعدت

أن  ):مم الساليهعل(عن آبائه ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ما رواه الدعائم أن عرفيمنه و

 حد من حدود اهللا من شفع يف: قالو، عن الشفاعة يف احلدودى  )وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا 

  . )٣(مةيا القيوم  اهللا تعاىلبطال حدوده عذبهإيف ى سعطله ويبل تعاىل

شخصاً قتل ابن  أن  لومثالً،  للحدبطاالًإى الشفاعة ال تسم فإن ، الشفاعةغريراد به ين أ والبد

حول يلى سعيقد  و،اعةشفى سميهذا و،  عن القاتليدعفو زي أن شفع يفي لعمرو عندهى سعي فقد يدز

  . بطاالًإى سميهذا  للقاتل ويددون قتل ز

  .  فراجعمطلقاً أو ،مهم أهم وكاان هنك إذا  العفوكلميمام اإل أن قد تقدممث إنه 

  

  ))ال كفالة يف حد((

:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينكعن الس، ينيلك فقد روي ال،فالة يف حدكال  أنه أماو

  فالة يف كال : )وآلهصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا 

                                                

.٤ ح٢٠ الباب ٣٣٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح١٨ الباب ٢١٩ ص٣ج: كاملستدر )٢(

. ١ ح١٨ الباب ٢١٩ ص٣ج: كاملستدر )٣(
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  .)١(حد

  . )٢(إبراهيم علي بن عن ورواه الشيخ،

شهادة ى  وال شهادة عل،حدفالة يف كال : قالأنه ) عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، الدعائمى روو

  . )٣(قاض يف حد إىل تاب قاضكوز جيال و، يف حد

ن كميمل  أما إذا ،قامتهإن كما أميفالة فكال  أنه الظاهر أن ماك، النفوذ ال احلرمة الظاهر عدمو

هرب فل يف املقام وكولو ،  عن مثلهيلالدلالنصراف ، فالةكف من هروب ارم جازت اليخقامته وإ

  . يهء علي فال شكن من ذلكتميمل  فإن ،حضارهإ يلفكالى ان علك

  .غرمأبل رمبا حبس و، ضره عزرحيحضاره ومل إن من كمت أو يلفكهربه النعم لو 

  

  ))هل جيوز تأخري احلدود((

، )عليه السالم( يهعن أب ،)عليه السالم(عن جعفر ، وينك عن الس،خيالشى  فقد روريما التأخأو

  . )٤( يف احلدود نظر ساعةليس:  قالديث يف ح)عليه السالم( علي عن

ى عس أو ان يف احلد لعلكإذا  : قال)عليه السالم( ني املؤمنري أمياقضا إىل هإسناد ب،عن الصدوقو

  . )٥(فاحلد معطل

 يف احلدود ليس و،ميجب احلق أقو مىت: قالنه إ ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، عن الدعائمو

  . )٦(نظرة

  ، تأخر أحدهم يف الشهادة إذا  مبا سبق من حد شهود الزناكستدل لذليقد و

                                                

. ١ ح٢٥٥ ص٧ج: عن الفروع، ١ ح٢١ الباب ٣٣٣ ص١٨ج: ئلالوسا )١(

. ١١٦ ح١٢٥ ص١٠ج: التهذيب )٢(

. ١ ح١٩ الباب ٢١٩ ص٣ج: كاملستدر )٣(

. ١ ح٢٥ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )٤(

.٢ ح٢٥ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )٥(

. ١ ح٢٢ الباب ٢١٩ ص٣ك جاملستدر )٦(
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ت بعد الشاهد أيمل القذف و أو السرقةى  شهد شاهد علذاإف، ثبت احلق إذا كذل أن ىخيفن ال كل

ترتب ك احلد ريتأخ وجه لكن هناكي مل ذاإ و،اًريتأخ الثاينء الشاهد يجم إىل  احلدرين تأخكيمل  الثاين

أخر حد  و،)١(ما تقدمك غد إىل حد املرجومة )عليه السالم( علي ال فقد أخرإ و،أشبهاجتماع الناس وما 

 أخر حد النباشو،  بعض حد شراحة)عليه السالم(أخر  كذلكو، )٢(غد إىل ه شهر رمضانكالنجاشي هلت

  .ك ذلغري إىل ،يتأيما سك )٣(وم اجلمعةيإىل 

فة السند يأخباره ضع ألن ،يهة فه فال حرمغري أما ، حمرمعاًييتض ويالًتعطى سمي ما أن بل الظاهر

  . راهة أقربكالى لعل احلمل علو، والداللة

  .يلفضل التعجال فاألإ و، أخر بال شبهةري صالح يف التأخانكذا إ ف،انك يفكو

  . يةالتقى ه محلها علوجاألن أ و،ايه فشكال فقد تقدم اإلدخبار حد الشهوأأما 

  

  ))الكفالة والشفاعة والتأخري يف حق الناس((

يف حق الناس فالظاهر  أما ،منا هو يف حق اهللاإ ريالتأخفالة والشفاعة وكرناه من عدم الكما ذمث إن 

 ألنه ،قامته إرين تأخطلب ميشفع له ويواملقتول،   ويليةفل القاتل برضاكي  مثالً،يه فكل ذلكن ياجر

  . سقاطخف من اإلأقطعاً قابل ملا هو  سقاطما هو قابل لإلكحق الناس  و،اسحق الن

 إالّ هغري مسلم ال ئ حق امرال تشفع يفو: )عليه السالم( علي عن،  املتقدمحيالصح أن ماك

  . رناهك ما ذيدؤي )٤(ذنهإب

  .مقتول يف قاتل ويل إىل شفعنه إ ،)عليه السالم(عن السجاد  يه املرويدؤيما ك

  

  ))فروع((

  خذ يف األمام اإل إىل شفع إذا عن الشفاعة ما يشمل النهيال  أنه ىخيفوال 

                                                

. ٥ ح١٤ الباب ٣٧٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

). الطبعة احلجرية (٤٥٠ ص٤ج): ليه السالمع(مام علي  تاريخ اإل،نظر ناسخ التواريخا )٢(

. ١٧ ح١٩ الباب ٥١٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٤ ح٢٠ الباب ٣٣٣ ص١٨ج: الوسائل )٤(
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 إىل ره من عشرةيفف تعزخي أن طلب منه إذا ماك، ايه فريمور اليت هو خمبأحد األ أو خفباأل

 ،ك ذلغري إىل ،ته بعد القتلثرق جحيال  أو ،أراد قتله بالنارن إ فيبالس يقتل الالطي أو ،مثالً مخسة

  . مورل هذه األث عن مدلةالنصراف األ

 ،دلةطالق األإل، ري احلد والتعزبنيعنها  ي املنهريفالة والتأخكفرق يف الشفاعة والال  أنه ىخيفمث ال 

وجز الرأس في شمل مثل النيبل ، نيمرال األكل مشينة يال قرن انصراف وكي ومل  إذا أطلق احلدلفظو

 ماك، حول ارم يمثل ضرب النطاق االجتماع، م صالحاًكراها احلاياليت  أو ،سائر العقوبات املقررةو

  . ن خلفواالذي بالثالثة )وآلهصلى اهللا عليه (فعله رسول اهللا 

 كان يف ذلك إالّ إذا ،صلشهدوا لأليال  م عند الشهود حىتشفع للمجري أن مث الظاهر جواز

ما ر والفاحشة وكشاعة املنإ حدود اهللا وبطالإمث والعدوان واإلى  التعاون عليهصدق عليث يحب، فساد

  . أشبه

الشارب عوض والسارق و خذ املال من الزاينأي أن ماك، هغريدل بيباحلد ال  أن قد تقدممث إنه 

ل من كيف  ألن كذلو، ان ارمكم جمرم غرياً إنسان قتليأن ك، هغريدل بيبارم ال  أن ماك، احلد

  .ءيالربى  حد علإجراءو م أخذ املال وحنوهروحم،  احلديلحمرم تعط :نين حمرميمراأل

 إقرارال ة وبينال  إذ ، من احلديةاملدعى ء عليفال ش، فالنة ساحقتها جرباً أن لو ادعت املرأةو

يف حال الطفولة  أو ،زنت يف حال اجلنونا أ  أو،معها قهراً فالناً زىن أن ادعت إذا ماك، كوجب ذلي

 أنه بل زعمت، الفاعل ا زان أن مل تعلما أ  أو،ن علم حبرمة الزنازنت بدوا أ  أو،زيبدون التم

  . ك ذلغري إىل ،زوجها

 كراهادعت اإل أو ،يف حقها ي لزم االحتمال العقالئ،ادعت اجلهلزناها وى ة علبيننعم لو قامت ال

  ح يخالف الصحى العمل عل أن  ملا تقدم من،ثباتلزم اإل
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، انت مضطرةكا أ  أو،ال تعلم حبرمة الشربا أ ادعت اخلمر وذا شربتإف، ثباتاإل إىل تاجحي

 ثباتلزم اإل، أشبهما  أو من املواضع اازة أنه باع الوقف حبجة أو ،أشبهما  أو نه مخرأمل تعلم با أ أو

  . كحنو ذل أو  جبهلهاياً عقالئم احتماالًكمثل احتمال احلا، ثباتقوم مقام اإليما أو 

ما تقدم ك،  من القذفليس ألنه ،يةالرامى فال حد عل،  بالسحق معها قهراًيةاملرم  إىلما بالنسبةأ

 حد يةاملرمى عل ي أجريةمالراى  صحة دعويةذا ثبت بالقرائن الشرعإو، الشاهد وحنوه إىل بالنسبة

ت بل تثب، م فقطكم احلاعل وقرارة واإلبين بالليسثبات اإل أن د تقدمقو، ايه علءيال فال شإالسحق و

 م مثالًكبعلم احلا أو  معها بالشهودنياملرأتى حدإلو علم بسحق و،  للعلمحنوها بالقرائن املوجبةاحلدود و

اشتباه ك مورد االشتباه لكذا يف كو،  بالشبهاتأاحلدود تدر ألن ،امه رفع احلد عن،ن مل تشخصكل

  . ك ذلغريالزاين والالئط وامللوط والقواد والسارق والقاتل و

لبعض  ونيملصاحل املسلم ألنه ،ه قاتله املقتول املشتبيةت املال دي بكعد وجوب تداريبنعم ال 

  . تياالروا
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  ))لو ساحقت الزوجة بكراً((

، اراكبمما أوجب رفع ، وضعت فحملت و، هلارهاًكراً كه فساحقت ب زوجتألو وط ):٤مسألة (

حق الولد يلو، يةارة الصبكمهر فض باملساحقة ى علو، يةالصبى وال شيء عل،  املساحقة اجللدىفعل

، ايهء عليا هلا ال شهراهك إليةالصبو، وجب اجللديالسحق  إذ ،لقواعد حسب اكل ذلك ،يبالواط

 لزوجا إالّ ،رهاًكل فاض كما يف ك ،ا املهريهة فعلدارا بسبب الوالكاملساحقة فضت بحيث إن و

  . شروعةنطفته امل ألنه يالولد للواطو ،يدالسو

الولد له يف  ألن ، شبهةية أجنبامرأة ي ووط،املتمتع ا أو زوجته الدائمة ي وطبنيال فرق  مث إنه

  .لكال

ر ففض الزوج كتزوجت البن إ ذاكو، ن للمساحقة مهركي مل يبرأة لثان من املكن إ السحقو

  .ارةك البفضيطت النطفة مبا مل سقأن إ ذاك و،فضيالولد مل  ألن ،أشبهما  أو فضها الزاين أو اراكب

ا تعمدت يف  أل،ال مهرا اجللد ويهارة فعلكوجب فض البي نهأتعلم ب مطاوعة ويةانت الصبكذا إو

  .يةالزانكسبب الفض 

  .الولد للفراش ألن ،حلق بالزوجأأم لزوج املرأة املساحق ا  يالولد للواط أن  يفكذا شإو

 ،سقاطهإر كق للبحيال  و،ولد للزناملت املساحق معها فال فساحقت فحامرأةب ان الرجل زىنكلو و

  . ه املولود حمترم شرعاًإنسانك ولد الزنا نيجنإذ 

 )عليه السالم(أبا عبد اهللا و )عليه السالم(جعفر  أبا مسعت، مح ابن مسلي يف املسألة صحاألصلو

قبل قوم أإذا ) عليه السالم( ني املؤمنريأم ي عل يف جملس)عليه السالم(بن علي ا احلسن بين: قوالني

نسأله عن  أن أردنا:  قالوا،مكما حاجتو: قال، )عليه السالم( ني املؤمنريحممد أردنا أم أبا يا :فقالوا

  ى  جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت علامرأة:  قالوا،ا ناووما هي خترب: قال، مسألة
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: )عليه السالم(ال احلسن فق ،ا فحملت فما تقول يف هذايهلقت النطفة فأر فساحقتها فك بيةجار

ت فمن أخطأ وإن ،)عليه السالم( ني املؤمنريمأ من صبت فمن اهللا مثأأقول فإن و، بو احلسن هلاأمعضلة و

 ألن ،ول وهلةأر يف ك البيةؤخذ منها مهر اجلارياملرأة ف إىل عمدينه إ ،يه فأخطأال  أن أرجو و،نفسي

 تضع ما  حىتيةنتظر باجلاري و،ا حمصنة ترجم املرأة أل مث،اتشق فتذهب عذر رج منها حىتخيالولد ال 

عليه (لقوم من عند احلسن فانصرف ا.  احلدية صاحب النطفة مث جتلد اجلاريهبأ إىل ردي و،يف بطنها

لو : فقال، خربوهأ ف،مكما قال لو، يب حممدما قلتم أل: فقال، )عليه السالم( ني املؤمنريمألقوا  و)السالم

  . )١(ثر مما قال ابينكأا يهف يان عندك ول ماؤأيت املس

ن يف مجلة منها ك ل،لها متشاةكانت ك وإن ،)٢(لفاظهاأ بصور خمتلفة يف يةت هذه الروايقد روو

  . اجللد املهر وبنيمع جيال  إذ ،القاعدةى ر هو مقتضكعدم الذو، ر للمهركال ذ

حقة احملصنة املسا أن ى بناًء منهم علمن تبعه قالوا بهخ وي فالش،يهاملساحقة فقد اختلف فما رجم أ

 قولون بالرجميتباعه ال أخ ويالش أن ىخيفال  و،هور قالوا بعدم الرجم بل باحلداملشو ،ما تقدمك ترجم

  . أشبهما  أو جبذب الرجم أو  حمصنة بل محلت املاء بالزناغريانت املساحقة كإذا 

  . نيحة مناقشتييف الصح أن منه ظهرو

  . م للمساحقةجعل الرج :األوىل

  مبا دل ى الرجم مبتل أن وقد تقدم، مهرها وية حد الصببنيمجعها : ثانيةال

                                                

. ١ ح٣ الباب ٤٢٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٣ ح٣ الباب ٤٢٧ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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مام  اإلخيريالقول بت وأ، )م السالميهعل(هله أ إىل الرجمهو املشهور املوجب لرد علم  و،احلدى عل

النص  أخذاً بكل بذليقامهرها فقد  وية جلد الصببنياجلمع  أما ،هارمج جلدها وبنييف احملصنة 

رت هذه كت ذيامن الروا أخرىجلملة و، قداممناف لقاعدة اإل ألنه ،هلهأ إىل رد علمهيقد و، حيالصح

  . العدماألصل يف املهر فكلو شو، )٢(كاملستدر و)١( فراجع الوسائل،املهرر كذيمل م وكهذا احل أو القصة

 ليس و،ح ولو شبهةيحالص يالثابت من النسب الوط ألن ، يف حلوقه الولد بالواطيشكالاإلأما 

اح كتاب النكما تقدم يف ك ألنه ،أيضاًتاب كبل لل، العقل ومجاعاإلخمالف للنص ونه إ :يهفف، هذا منه

، خذ البنت املخلوقة من مائهأي أن وز للزاينجيلذا ال  و،لولد الزنا  شاملة حىت)٣(مي التحريةن آأقولون بي

يف  حلاق الولدإض بياقول الر أن ماك، ق من الزنا يف رمحهاتتزوج بالولد املخلو أن يةم الزانوز لألجيال و

  . عاءا صرف وأل، ر ال وجه لهكبالب املقام

الولد  أن اضحمن الو إذ ،سهاأية ال تلد لريبكانت املساحقة ك إذا ون له وجهكي أن نكمينعم 

الشبهة كو، برف األمن ط ان الولد حالالًكرهة كانت مك فإن ،ماأل ير فهك الببنيو ي الواطبنينئذ يح

ن الزنا مكو، ب فالولد حالل من طرف األ،يةانالزك يةانت الصبكانت خمتارة ك وإن ،ممن طرف األ

  . مطرف األ

   :ربعة وعشرونأقسام األ أن علميومنه 

 إذا ماي تضرب فيةالصور الثمانو،  حالل وحرامبني عمله يةة والصبءواملوطو ي من الواطالًكألن 

  م هي ن األأعلم ب

                                                

. ٤ و٢ ح٣اب  الب٤٢٧ ص١٨ج: الوسائل انظر )١(

. ٣ الباب ٢٢٩ ص٣ج: كاملستدر )٢(

. ٢٣ اآلية: سورة النساء )٣(
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  .كجهل ذل أو ،يةالصب أو ةءاملوطو

ج يرادت التزوأ إالّ إذا ،ما تقدمكالولد حالل  ألن ، من االعتداد مدة احلمل هلا البديةالصبمث إن 

  . ره اجلواهركما ذكا يهبالواطي فال عدة عل

   . الزاينءال حرمة ملا ألنه ، عدةيةن حلمل الصبكي املرأة زناً مل أوط يان الواطكنعم لو 

 ،صلة لألءرحم املوطو إىل رجاعهاإ ويةن رمحها بالوسائل العلمخراج النطفة مإ يةوز للصبجيإنه مث 

  . اهللا العاملو، كز ذلجية مل ء باملوطوية الصبسحاقى  علكتوقف ذلأما إذا 
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  فصل 

  ))يف القيادة((

  

 إشكالام بال  حر،دبراً أو قبالً، الزناك لفعل احلرام نياملرأة احملرم الرجل وبني وهي اجلمع دةياالق

  .ات بل الضرورةمجاعا اإليه وعل،وال خالف

اجلمع و، كعد ذليب ال ،ائر االستمتاعاتسك ،جل مقدمات الزناهما ألبينمجع  إذا هل تشمل ماو

  . ئة اجلمعيسبب  إذا شمل مايبل ، ما يتأي أن زميالال 

 اجلنة يه حرم اهللا عل، حراماًامرأة ورجل بنيمن قاد : )وآلهصلى اهللا عليه (عن النيب ، اخلربيف و

  . )١(اًريت مصءساومأواه جهنم و

 يف إشكال فال ،ء للسحقالنسا النساء وبني أو ،واطن للّيا الصبو ول، الرجال والرجالبنيما اجلمع أ

 يف األولى  نص عل،مهاكما حيهترتب علي دة حىتيا قكذلى سميهل  أنه الم يفكمنا الإو، حرمتهما

 بني أو :دةياض زيا الرويف صباحاإل واجلامع ويةبل عن الغن،  واجلواهرك يف املساليه علتكس و،الشرائع

  . النساء للسحقالنساء و

  . وال عرفاًحتققه لغةًأمل  وإن :قال يف اجلواهر

  ال كال وجه ل أنه الظاهرو

                                                

. ٢ حاح احملرمك من الن٢٧ الباب ٢٦٦ ص٤ج: الوسائل )١(



٣١٦

هو مناط قطعي و  إىله هلما حباجةأحكامبات إث ف،األولالقواد دة ويااملنصرف من الق إذ ،نيمرألا

  . أشبهما ر ويالتعزكصول ما العمل حسب األيهفالالزم ف، منتف يف املقام

 ،يه علمجاعبل ظاهرهم اإل، إشكالال ن بال خالف ويدة بشهادة شاهديالقان فتثبت اك يفكو

 عظم حرمةمناط الزنا األ إذ ،القاعدة ثبوا بشهادة النساء منضماتى مقتض و، الشهادةأدلةطالق إل

  . آت هناصعب ثبوتاًاألو

 ألن ،عد ثبوا ن جمرداتيببل ال  ،فأوىلالرجل  إىل دة السحق بالنساء املنضماتياثبوت قأما 

  . أشبهارة وما كالبا حال الوالدة و فحاهل،وطة بالنساء مربكتل

هنا  الزنا ان مناطك وإن ،ن منضماتثبت ينه أ واللواط إىل حال الثبوت بالنسبةمما تقدم تعرف و

  .أضعف

 يلض امليا ظاهر الر،ه مرةقراراإلفي كين هل ك ل،قرارباإلو، مكدة بعلم احلاياثبت القي كذلكو

ال  وإشكالبل ال ،  هو ظاهر املشهورماك نيمرت إىل تاجحي أو ،نيمل أعرف املستند للمرت: قال ألنه ،يهلإ

 بعد درء احلدود كل ذلكشين كل،  املرةيةفاك العقالء إقرار إطالقى مقتض، ني املرتيةفاكيف خالف 

ثبته شهادة يما ين فيإقرارقتضي اعتبار يربع ما تثبته شهادة األيربع فاعتبار األى فحون أ و،بالشبهات

  .نياثن

 ، مرةقراراإلفي كيحنوها ال ففي سائر املعامالت وإو،  احملرمةيةعمال الشهو األياضاهذا يف باب ق

 :منهما احملكياملختلف يف املراسم و قالى نه من جهة الفحوأكو، نياثن إىل انت الشهادة حباجةكوإن 

  .  مرتانيه فقرارثبته شاهدان من احلدود فاإليل ما ك

   يد زبنينا مجعت أ: لو قال أما ى،فك نيمرت ،نا قوادأ :لو قالمث إنه 



٣١٧

  : احتماالن،كذلفي كيفهل ، محامة و عمروبنيو، وهند

ون مصب كي أن زميلربعة يف باب الزنا الشهود األأن  قد تقدمو، قرارمن عدم وحدة مصب اإل

  .نفعي مل خر زنا حبمامةاآل و،زنا ند حدهمأذا قال إف، داًشهادم واح

 ذاإف، أيضاً يف باب الزنا واللواط يةفاكعد اليببل ال ، )١(نفسهمأى  عل العقالءإقرار إطالقومن 

 إقرار طالقإل، بع نساءرألو بمل أربع مرات وكأذا  إ،ىفكزنا حبمامة  أنه زنا ند ومرة أنه مرةأقر 

  .قرارزم خروج اإليال  المجاعاإل وخروج الشهادة بالنص و،العقالء

الزنا واللواط والسحق  ،ربعةبواب األل األك املختلف يف قرارقرب عدم الثبوت باإلن األكل

  . درء احلدود بالشبهات واألصل للمناط عرفاً بعد ،داياقو

ر فقط يز التعزييف املمو، ال فال حدإو، ريا واالختملالعدة من البلوغ والعقل وياالقبد يف المث إنه 

  .كالم يف ذلك اليلاب الزنا تفصما تقدم يف بى عل

ر كللمن يالسعمن  ألنه ،ه حرامعمل ألن ريبل تعز، ن حدكي مل ياتقيلنهما مل كت ل املقدماأيلو هو

 ،يمن باب التجر أنه  فاحتمال،)٢( ِليفِْسد ِفِيها﴾األرضى سعى ِفي ﴿وِإذَا تولَّ:  سبحانهر قالكهو منو

  . ر ال وجه لهي تعزيهن علكيذا مل نقل حبرمته مل إف

هل ، امرأةمن امرة ب أو ،امرأةب أو ،ان من رجل برجلك سواء ، بسائر االستمتاعاتقراراإلمث إن 

ومن ، )٣(دة ودرء احلدود بالشبهاتيا بالققراراط يف اإلمن املن،  احتماالن،املرةفي كت أو نيمرت إىل تاجحي

   .الثاينرجح يان رمبا ك وإن ،التأمل إىل  واملسألة حباجة، العقالءإقرار إطالق

                                                

. ٢قرار ح من اإل٣ الباب ١١١ ص١٦ج: الوسائل )١(

. ٢٠٥ اآلية: سورة البقرة )٢(

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٣١٨

 نياملرأة احملرم الرجل وبني ملرة واحدة بأن مجع ان فعله هلاكلو و، دةياذا ثبت القإ ف،انك يفكو

اجلواهر يف و، امرأة أو ان القوادك  رجالً،لدةسبعون جو مخس، رباع الزاينأ حد ثالثة ،مرة واحدة

  .يه علمجاع اإلكاملسال ويةوالغن بل عن االنتصار، يه خالف أجده فض بالياالرو

 فال ،املسلمة أم الافر وكرهة والكره واملك واملنيون مجع احملارم واحملصنكي أن بني فرق ما الك

 ك ذلغري إىل ،لو تاب قبل الثبوت سقط احلدو،  أشدينياناب الزان عقكما ي العقوبة فيةأشدى  عليلدل

  . املناط ويل لوحدة الدل،ر يف باب الزناكذمما 

عليه (يب عبد اهللا قلت أل:  قال،خ عن ابن سنانيالشين ويلكم ما رواه الكأصل احلى علل يدو

 ،قودي أن ىعلجر األى عطيمنا إ ليس أ،القوادى ال حد عل:  قال،عن القواد ما حده أخربىن :)السالم

 ،حراماً نثىاألر وك الذبني املؤلف كذل: قال، اًحرام نثىاألر وك الذبنيمع جيمنا إ كجعلت فدا: قلت

من املصر  ىفني سوطاً ونيرب ثالثة أرباع حد الزاين مخسة وسبعيض: قال، ك جعلت فداكهو ذا: قلت

  . )١(يهالذي هو ف

، يه هو فالذيعن املصر في ن ونيجلد مخسة وسبع قوادى ة علبينقامت وإن  :ويف الرضوي

  . )٢(هو احلبسفي الن: يروو

له ظفر يمل و، يه علمجاع اإليةبل عن االنتصار والغن، شهريلق رأسه وحياملشهور قالوا بأنه مث إن 

ض يايف الرو، العدم إىل ك املساليل وم،رمهاك عن ذيدوت ابن اجلنك خالفاً لتردد الشرائع وس،يلبدل

  شيء ى لطباق عإم القدماء بكحي أن  لبعديد ببعليسهو  و،مك يف مثل هذا احلمجاع اإليةفاكجلواهر او

                                                

. ١ ح٦٤ ص١٠ جالتهذيب و،١٠ح ٢٦١ ص٧ج: ايفكال )١(

. ١ ح٥ الباب ٢٣٠ ص٣ج: كاملستدر )٢(



٣١٩

  .يلصل بدون دلخمالف لأل

طع عن الناس نوع من الق أنه منو،  العدمأصالةمن  ،ناالاحتم ،فيقوم احلبس مقام النيهل و

شي يف حد احملارب عن اجلواد يارواه الع ما إىل ضافةباإل، املتقدم ي الرضويهل عليدو، املطلوب يف النفي

 أمر خذوا ماالًأيمل قتلوا أحداً وي فقط ومل يلانوا أخافوا السبكفإن  : قالديث يف ح)عليه السالم(

  . )١(يلخافتهم السبإ باألرضم من يهنف  معىنكذل فإن ،اعهم احلبسيدإب

  .م الشرعيكبنظر احلاه تحقق مصداقيما به ا أ الظاهرو، روا مدة النفيكذيمل مث إنه 

 يدخالفاً للمف، يدوابن سع سيدرإوابن  يةخ يف النهايما عن الشك، مرةأول يف  يهنف أن الظاهرو

 إذ ،يه عليلال دل و،ثانيةوا بأن النفي يف املرة الفقال، يه علمجاع اإليةبل عن الغن، سالرو ومحزة ابين زهرةو

  . وم النصيقا ال ى املدعمجاعاإلو، األول يةظاهر الروا

 :ي رو،املرسلة إالّ  معتربيلرد به دليمل  ألنه ي،م الشرعكاحلا إىل رهي بالسجن فتقديهبدل نفمث إن 

 توبي أو املراد به احلبس سنةأن ،ا احليذه املرسلة ال ن مثل هكل مكثبت.  

  .هو احلبس سنةفي خبار النيف بعض األ : قال،شف اللثامكمثلها ما قاله و

قد تقدم و ي،سائر املعاصيف ما ك ،تلأربع مرات ق أو ، ثالث مراتكنه ذلرر مكتن إ أنه الظاهرو

 ، التوبةيهعاد رابعة عرضت عل فإن ،عاد ثالثة جلدن إ يرو: خالفاً لقول ابن زهرة قال ،كالم يف ذلكال

 وأفىت، تتابسي أن غريعاد خامسة بعد التوبة قتل من  وإن ،ن أجاب قبلت توبته وجلدإ و،قتل أىبفإن 

  .ني من املتوقفك أنا يف ذل:يف املختلفو، به احللي

  ن مثل هذه املرسلة كل

                                                

. ٩١ ح٣١٤ ص١ج: تفسري العياشي )١(



٣٢٠

 العمل مبا ينبغي: لذا قال اجلواهرو، اًديث وحاًمي به قد املفىتاألصلاً خالف مكتثبت ح أن نكال تتم

  . الرابعة بعد ختلل احلد أو الثالثةيف بائر ك الأصحابقتل ى دل عل

 يةبل عن االنتصار والغن، رياملرأة القوادة وال تشهى علفي ال ن أنه يفال خالف  وكال شمث إنه 

  .يه علمجاعاإل

 بنيم ك احلاريان حراماً ختك وإن ،ءي عندهم فال شان الزنا حالالًك فإن ،افر قواداًكان الك اذإو

 املسلم نيبنه ال فرق أفقوهلم ب،  مرةغريملا تقدم ، يه علني حد املسلمإجراء أو أهل ملته إىل مهيتسل

  . حمل منعافركوال

  .احللقوفي  املربوطة بالنحكاممسائل الزنا بعض األيف قد تقدم و

د س بأن مجعهما بقصكلو انعو، ياًان جترك وإن ن قواداًكينهما عقدا مل كزنا للو مجعهما بقصد الو

 يه علصدقيفهل ، هغريزنت ب أو ،هاغريب فزىن لو مجعهما بقصد زنامها و،ءي شيهن علكي مل ياالعقد فزن

  .عد الصدقيبان ال ك وإن ، احتماالن،القواد أم ال

 ،احلال احلاضريف  ية الرمسرياملواخيف تعارف يما كمرمها أتب كيمن ى صدق القواد عليهل و

حنوهم من عمال والت وكع هلما املأييب والذي ،الواقف حلفظهما يالشرطى صدق عليما ال ك، الظاهر ال

 ،لدور البغاء يلهم املوظف احملصمثو، ريم التعزيه لفعلهم احلرام عللكان الك وإن ،ية الرمساحملالت

  . شأمانيسائر املسهلومؤجر احملل هلما و

 إذ ،ضربه متوسط أن الظاهرو، مل ترج قدرته فالضغث إالّ إذا ،رخأط ياتحمل القواد السيلو مل و

ن ك ل،)١(ثالثة أرباع حد الزاين :)ه السالمعلي(تفهم الشدة من قوله  إالّ أن اللهم، الشدةى  عليلال دل

  .  نظركذلى داللته عليف 

  

                                                

. ١ ح٥ الباب ٤٢٩ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٢١

  

  فصل

  هحد القذف ويف 

  

  : ربعة األدلة األيهة اليت دلت عليدكهو من احملرمات األو

  . فواضح، العقلو مجاعواإل تابكما الأ

حمصنة  أو اًصنحمى من رمو: )وآلهصلى اهللا عليه ( عن النيب، عمالفعن عقاب األ ،ما السنةأو

  . )١(النار إىل ؤمر بهيمن خلفه مث  ويديه بني من كمة سبعون ألف مليا القيومجلده أحبط اهللا عمله و

حرم اهللا قذف و:  قال، جواب مسائل حممد بن سنان يف)عليه السالم(تب الرضا كما يفو

وما ، وذهاب املعارف، يةترب الك وتر،ثيبطال املوارإو، الولدفي نو ،نساب من فساد األيهملا ف، ناتاحملص

  . )٢(فساد اخللق إىل يالعلل اليت تؤدبائر وك من اليهف

اليت حرم قتل النفس  و،والسحر،  باهللاكالشر :يئر السبع اليت هباكت عده من اليابعض الروايف و

  . )٣(قذف احملصنات و،من الزحف والتويل، ميتيل الل ماكوأ، ربال الكأو، اهللا

                                                

. ٦ ح من القذف١ الباب ٤٣١ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٥ ح من القذف١ الباب ٤٣١ ص١٨ج: الوسائل )٢(

 . من القذف١ الباب ٢٣٠ ص٣ج: كاملستدر )٣(



٣٢٢

بط اهللا عبادة مائة حيمن قذف حمصنة : قال أنه )وآلهصلى اهللا عليه (  النيبعن، فةيحذى روو

  . )١(سنة

  . حباط اإلا مثل هذيةله قابل أن املراد: أقول

نة يما بعثه اهللا يف طيه فليس مبا مؤمنة أو من سب مؤمناً:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عنو

   .)٢(يت باملخرج مما قالأي اخلبال حىت

  . تياها من الرواغريىل إ

للنص ،  ومفعوالً فاعالً،الزنا واللواط إىل خاص بالنسبة ،يمرالذي لغة ال القذف أن الظاهرو

  . ك بذلمجاعاإلو

 بنيروه وكذي من مل بنيور ن املشهكل، حلاقه ماإى عل أيبفعن احملقق و، السحق إىل ةبسن بالماأ

من حصر  يتأيه ما سيدؤيو، صل وعدم الصدق عرفاًألمها لغريالسرائر واملختلف وكمن صرح بالعدم 

نعم هو حرام ، ه بعدم حصول القذف بهغرياجلواهر و ولذا أفىت، ثالثيف حسن ابن سنان يف  يةالفر

  .ريوجب التعزيو

  .ك ذلأشبهما  أو رهكلعب بذ أو دبرهيف بعص  أو ا أو استمتع به أنه  إىلنسبه إذا مثله ماو

 هذه أشبهما  أو )كب زىن( أو )تيزن( أو ،)كبط يل( أو ،بالفتح )طتلُ( :ةحيلفاظ القذف الصرأو

  .ك ذلأشبهما  أو )دبرهيف وحاً ك منيا( أو ،)ية زانيا(و ،) زاينيا(و، ) ملوطيا(و، )الئط يا(لفاظ مثل األ

  . ريااالختم وللعا مع البلوغ والعقل وكل ذلك

ذا الذي ك و،كبذلى تأذي وإن ،ال احترام له افر احلرىبك فال،ون مصون العرضكي أن شترطيهل و

  باحة الدم إ أن من،  احتماالن،يه فيلما قما قال و ايليبال 

                                                

.  ٨ ح من القذف١ الباب ٢٣٠ ص٣ج: كاملستدر )١(

. ٢ ح من القذف١ الباب ٢٣٠ ص٣ج: كاملستدر )٢(



٣٢٣

 الثاينو، دلة األإطالق ومن ،كبذلى تأذي من دلةنصرف من األاملن أ و،باحة العرضإمناط  يتعط

  .يد بعغري األولان ك وإن ،أحوط

 يف مثلهم عدم ظهران األك وإن ،الزنا وحنوه حرفةاختذ  أو ،ح يف دبره علناًكنيان كمثله من و

  . احلد

  

  ))روايات حد القذف((

  : تيام متواتر الرواكاحلى ل عليد ف،انك يفكو

أن ) عليه السالم( نياملؤمن ريقضي أم:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ففي حسن ابن سنان

 ك فذليه أبغريلى ذا ادعإ و،يةزانمه أن إ : قالاذإو، الرجل بالزنا يرم، وهثالث وج عىني،  ثالثيةالفر

   .)١( حد مثانونيهف

قال الرجل للرجل  اإذ :قولي )السالم عليه(ي  علانك:  يف خرب عباد)عليه السالم(قال الصادق و

  . )٢( احلد حد القاذفيهعل فإن ،وحاً يف دبرهكمن معفوجاً ويا

 مل )عليه السالم( ياًعلن إ :)عليه السالم( يهبعن أ، )عليه السالم(عن الصادق ، يف خرب وهبو

  . )٣(كيبلست أل ويةبن الزانياو زاين يامثل ،  املصرحةيةبالفر يتأي  حىتيضالتعرد يف حين كي

  . )٤()عليه السالم(عنه ، سحاق بن عمارإحنوه خرب و

 ياقول له ي أو بنةاألقذف الرجل بييف الرجل  قالنه إ ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، يف الدعائمو

   .)٥( احلديهعل:  قال، معفوجياوح كمن

  . مجلة منها تأيت اليتت ياها من الرواغريإىل 

                                                

. ٢ ح٢ الباب ٤٣٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح٣ الباب ٤٣٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٩ ح١٩ الباب ٤٥٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(

.٦ ح١٩ الباب ٤٥٣ ص١٨ج: الوسائل )٤(

. ٣ ح٣باب  ال٢٣٠ ص٣ج: كاملستدر )٥(



٣٢٤

املنصرف من  ألنه ،ح مقابل الظاهر يف االصطالحيال الصر، املراد بالصراحة ماله ظهور عريفمث إن 

االتفاق  يبل ادع، ما هو ظاهرك  ضارغري يف اللفظ الظاهر  الظاهرغريفمجرد احتمال ارادة ، حيالصر

  .ال لقاعدة درء احلدود بالشبهة فال جم،كاحلد بذلى عل

قذف  )زاين يا( أن ذا عرف القاذف العجميإف، ت اللفظياعرف القاذف خصوصيأن شترط يال و

نه  أ يفكر ذليضمل ، يةيف الفارس) اركزنا (ساوقي )زاين( و،للنداء) يا( أن عرفينه مل كل، ملخاطبه بالزنا

  .د احليهقذف عل

لصدق القذف ، عراباًإ شترط صحة اللفظ بناًء واليفال ، طلو باللفظ الغلصل وحيالقذف  أن ماك

  . ما هو واضحك ،يلشمله الدليف، بالغلط

، ال يف مقام يف مقام القذف يلست ولد: ولده أنه ثبت شرعاً أو به لو قال لولده الذي أقرو

ال خالف نه إ :لذا قال يف اجلواهر و،قذف ألنه ، احلديهوجب عل ،كيب لست أل:نسانقال إلأو ، سبال

  .نابين يهأجده ف

  .  ما تقدم يف خرب وهب،كذل إىل ضافة باإليهل عليدو

  .)١(بولد مث نفاه جلد احلد أقر من:  قال)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، وينكما رواه السو

املبحث  فإن ،وجب احلديقذف الوالد ولده ال أن  من يت املبحث اآلغريهذا املبحث  أن ىخيفال و

  . الزنا إىل نسبهي أن يتاملبحث اآلو، ولدهفي ني أن هنا

   يف هذه املسألة البد من رديل العالء بن الفض رواهما أن عرفيومما تقدم 

                                                

. ١ ح٢٣ الباب ٤٥٧ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٢٥

 فإنه ،صدقه اجلواهرشف اللثام وكما اعترف به ك ،اًكرو متفاًيان ضعك أن  بعد،هلهأ إىل  علمه

ان الولد من حرة جلد كن إ : فقال،به قد أقرمن ولده وفي نتيعن الرجل  )عليه السالم(ل الصادق سأ

  . )١(يهء عليمة فال شأان من ك وإن ،ك سوطاً حد اململونيمخس

  

  ))بني القذف واإليذاء((

 أو ،ية خال الزاناي أو ،ية عم الزانيا أو ،ية ابن الزانيا أو ،يةخا الزانأ يا أو ،يةوج الزانز يا :لو قالو

  .  الزنا ال املواجه باخلطابيهلإفاحلد ملن نسب ، أشبهما 

ما لو قال ك، غيل أمثال هذه الصكذا كو، ذائه املخاطبير إلي التعزيهلون عكي أن عديبنعم ال 

  . مثلة من األك ذلغري إىل ،خت الزاينأ يا أو ، زوجة الزاينيا أو ، بنت الزاينيا: للمرأة

فهو قذف ، بن الزاينيا: قال أو ،ك بكأبو زىن: قال أو ،ية بن الزانيا أو ،ك بك أمزنت: لو قالو

  .يني يف الثانيهب وأل،ينياألول مه يفأل

 أو ،قل من ثالثةي فهل هو قذف ملا ال ،بن الزناةيا: لو قالو،  فهو قذف هلماينيبن الزانيا: لو قالو

  :  احتماالت،نفسه إىل هريرجع يف تفسي أو ،نيبولأل

  . أقل اجلمع ثالثة ألن :األول

  . خصوصاً يف مثل املقام، نياالثنى  اجلمع علإطالقوع يلش: الثاينو

  .من قبله إالّ عرفيما ال  ألنه :الثالثو

  .نيحد إالّ دحي فال كولو ش

نت أصدقت فإ :ذا قالإف، حمتمل أو ،ء حمققيشى علق عليمل  إذا الظاهر اشتراط حد القذف مباو

  ظاهر و، نشاءإن كيمل  إذ ،نت زانأمس فعت الشطلن إ  أو،زان

                                                

.٢ ح٢٣ الباب ٤٥٧ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٢٦

   .زينينه أقالوا ب أو ،ياًون هذا زانكيس: مثله ما لو أخرب فقالو، نشاًءإون القذف ك مجاعنص واإلال

  .ذاءيإ ألنه ري التعزيهل علكالنعم يف 

ا هو مكذاًء يإن قذفاً وال كيمل ،  زانيا ل القذفمثا: فقال، لو جاء باللفظ من باب املثالو

  .واضح

 حد يه فعلأحدمهاراد زنا أ وإن ، حدانيه فعليهأراد زنا أبو فإن  استفسر،ولدت من الزنا: لو قالو

  . )١( بالشبهاتأن احلدود تدرألو، حلد عدم تعدد اصالةأل، ان حد واحدكفسر يلو مل و، واحد

احلق  ألن ، أخذ بهيادعا فإن ،حدمها القذف أليه ثبت عل،ملوط أو الئط أو ما زانكأحد: لو قالو

ان ك أحدمها نيعيمل طلباه ويمل  إذا مث، نه ذو احلقألعدم العلم ب، لدجي مل أحدمهالو طلبه  و،عدومهايال 

ا ذ ول،م الأ القذف ني بالذات حأحدمهاقصد يان كسواء  ـ قصدهيخر الذي مل اآل إىل ذاًء بالنسبةيا

  .ذاءيإه وهانة لإمجايل  للعلم اإل طرفاًنسانل اإلجع ألن ،رهيم تعزكطلب من احلاي أن  جلدهان للطالبك

خر الذي هانة لآلاألى تبقاجللد القذف و إذ ،جل قذفهطلباه وجلد ألأحدمها وإن  نيعيمل  إذا ذاكو

   .مجايل للعلم األجعل طرفاً

 الذي يهحد أبوألذاء له ويإ ألنه ،ناري قذف وتعزيهعل فإن ، زىنكيبوأ أحد :عرف ما لو قاليمنه و

 أو رهاًكان مك ألنه  مل أقصد الزنا احملرم: مث قال،أنت أو كأم أو كأبو زىن: لو قالو، لزناقصد باي مل

   النسبة إىل طالقمن انصراف اإلو، دلة األإطالقمن  ، احتماالن،اًعد قذفيفهل ،  الزناني عامل حغري

                                                

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٢٧

  .الزنا احملرمإىل 

 يا زنيةفالنفالن و:  ولو قال، املخاطبغري لفالقذف جة الزاين زويا أو ية زوج الزانيا: لو قالو

ملوا كيمل  إذا هود يف حد الششكال قد عرفت اإلكحيث إن،  مورد الشهادةغري هلما يف ان قذفاًك

د االستشارة لوجوب دفع  مورغرييف و، رك مورد القصد لدفع الفساد والنهي عن املنغريويف ، أربعة

  .ن املستشار مؤمتنوأل، ركاملن

  .ان قذفاًكط به يل أو الطما إنه إ  أو،الط أو زىنما إنه إ :لو قالو

  .هانةذاء واإلير لإلي التعزيها علمنإو، ن قذفاًكيلعب باملرأة مل  أو زىننه إ :لو قالو

  .ذاًء ال قذفاًيإان ك ،بعده أو ان قبل العقدكنه إ ال أعلم هل ينكوطأها لنه إ :لو قالو

 ، حدانيهان علك كذلكلواطهما  أو راًياقصد زنامها اخت فإن ، بهلطت أو ، بفالنةتيزن: لو قالو

 أو رهكم أو خر جاهلاآلن أأحدمها وقصد زنا  أنه ياً عقالئ بان أحتمل احتماالًكه ذلدصعلم قيمل وإن 

 ىلو أجرب عل أنه لوضوح، ذاءيإهانة وإ ألنه خرر لآليلزوم التعزن الظاهر كل،  واحداًان قذفاًك أشبهما 

  . ذاء حمرم املتعلقيإل ك ليس إذ ،ذاًء لهيإان ك ك ذليلا مث ق زىني أو هط بيالأن 

 ،األوليف  الثاين كاكندالذاء ير اإليتعزد القذف ووجب حي القذف ال أن  يفإشكالنعم ال 

  . القبلة واللمس يف الزنا واللواطكاكاندك

هم معه يف كذاء من شري إلري التعزيهمنا علإو ،اًإقرار وال ن قذفاًكيأحدنا زنا مل : ولو قال

  .االحتمال

  .ري التعزيهان علكزنا  أنه تملحي: لو قالو

أراد : ذا لو قالكو، ري التعزيهان علكذاءاً له يإ المهكان كزن ويمل  أو طيل مل فالناًن إ :لو قالو

  . ا زىني أو ط بهيال أن  بهيدأر أو ،وطيل أو زيني أن فالن

  



٣٢٨

  

  ))جل واملرأةال فرق يف القاذف بني الر((

لقول الباقر و، دلةطالق األإل ى،خنث أو امرأة أو ون القاذف رجالًكي أن بنيال فرق  ):١مسألة (

  ،)١( جلدةنيجتلد مثان: )عليه السالم( قال ،قذفت رجالً امرأةيف ، ريبص أيب  يف خرب)عليه السالم(

 أن اعترافها بالفجورى ت الفاجرة لداعترف أو ،نةالبف زىننه إ :اعترافه بالزناى ر لدذا قال الفاجإو

 أحد قع يف حبالهيه لئال ريجل تشهأل أو رهاًك زنا ا فالناًن أ و،ان يف مقام التظلمك فإن ،ا  زىنفالناً

  . دلةطالق األإل،  القذفيهون علكي أن عديبال فال إو،  حد القذفيهن علكي  ملأشبهما أو 

 رجسألت الفاجرة من فإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا   أيبعن، وينكعن الس ،ينيلكملا رواه الو

  . )٢(الرجل املسلمى تها علي من فجورها وحداً من فر حداً،نيا حديهعل فإن ، فقالت فالنكب

  . أربع مراتقرار باإلكثبت ذل إذا املراد حد الفجور أن واضحو

ما كال خالف  وإشكال احلد بال يه فعل،ية زانيامه أل: قال أو ،يةبن الزانياالبن املالعنة : ولو قال

  . ذباًكون كي أن شترط يف القذف املوجب للحديال  إذ ،يف اجلواهر

  . لد القاذف للمالعنةجي:  قال)عليه السالم(الصادق ن إ :مانييف خرب سلو

  .  احلديهعل:  قال،يف رجل قذف مالعنة، )عليه السالم(عنه ، يف احلسنو

                                                

. ١ ح٢ الباب ٤٣٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢٠ ح٢٠٩ ص٧ج: ايفكال )٢(



٣٢٩

 بالزنا أيضاًقا  فتالعنا مث قذفها بعد ما تفرامرأةعن رجل قذف ، ريبصأبو  )عليه السالم(سأله و

  . )١( حديهنعم عل:  قال، حديهأفعل

قاذف د حي:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، هأصحابعن بعض ، ح ابن حمبوبييف صحو

  . )٢(د قاذف املالعنةحيط وياللق

  . )٣(خ عن ابن حمبوبيذا رواه الشكو

قذفت  إذا  واملرأة،دحيط يقاذف اللق: )عليه السالم( قال الصادق:  قال،يهفقلق يف اوالصدى روو

  .)٤(بداًأهما مث ال حتل له بينفرق يهو أصم زوجها و

  . من الزنا أنه علم وإن كذلك أنه رالظاهو، أيضاًط يظهر حد قاذف اللقي نيتي الروانيمن هاتو

  

  ))فروع يف القذف((

ت يزن: قوليأن ك ،مرات أو ط مرةااللوالزنا و إىل ون النسبةكت أن بني  فرقال أنه مث الظاهر

  فدرء احلدود بالشبهاتكلو شو، قذف واحد عرفاً ألنه ، حد واحديهعل فإن ، مراراًكط بيل أو ،مراراً

  .حداً واحداً الّإوجب ي واحد ال نسانرار القذف إلكت أن  إىلضافةباإل، رار احلدكنع من تمي

تعمل عمل هند أم  أو ،تعمل عمل قوم لوط: قال أو ،تيزن أو لطت: قولي أن بني ال فرقو

  . ما قذفيهلك ألن ،يةمعاو

قذف الرجل الرجل  إذا :قالأنه ) عليه السالم( عن الصادق ،يعن عباد البصر، ينيلك الىقد روو

   يهعل(قال ، ح الرجالك تعمل عمل قوم تنكنإ: فقال

                                                

. ٢ ح١٣ الباب ٤٤٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح٨ الباب ٤٤٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ١١ ح٦٧ ص١٠ج: تهذيبال )٣(

. ١٠ ح٣٦ ص٤ج: الفقيه )٤(



٣٣٠

  . )١( جلدةنينف مثالد حد القاذجي: )السالم

  .يدكأت) حكتن: (قوله أن الواضحمن و

  .  عمل قوم لوطكعمل بي : لهيلق إذا ذاكو

حد  ال: قال،  لوطييا املسلم يهخ قال أليف رجل، )عليه السالم( علي عن، تيا اجلعفر خربيفو

مل عمل قوم لوط  من عيا: قال إذا نكلو، )عليه السالم(لوط  إىل رجل صاحل إىل منا نسبهإ ألنه يهعل

  . )٢(جلد احلد

  .  منصرفة عنهيةالرواو،  احلديهان علكط به يال أو وطيل أنه أرادو) لوطي: (قال إذا :أقول

 قال ،لوطي يا :قول للرجليل عن الرجل ئسنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، الدعائمى لذا روو

 كنإ: قال له وإن ،لوط إىل منا نسبهإألنه  ، حديهن علكي مل كقال مل أرد قذفه بذلن إ :)عليه السالم(

  .)٣(تعمل عمل قوم لوط ضرب احلد

د حيد بعد مل حيمل أربع مرات و أقر  أو احلديهمت عل ملن قاكذل لو قالو، هذا زان حد: ولو قال

 دبع أو  بعد التوبة املسقطة للحدكقال له ذل أما إذا ، عن مثلهية الفرأدلة النصراف يةعدم الفرو، صللأل

ت ياه بعض الروايدؤيو، احلد أو ط آثار الزنا بالتوبةقد سقو، يةللفرعليه احلد ان ك يهقامة احلد علإ

  . السابقة

 زنت امرأة عن )عليه السالم(أبا احلسن  و)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت ي، اهلامشيةيف رواو

  دها ولن أ وزنتا أ نياملسلمإمام  دأقرت عنو، فأتت بولد

                                                

. ١٤ ح٢٠٨ ص٧ج: ايفكال )١(

. ١ ح٣ الباب ٢٣٠ ص٣ج: كاملستدر )٢(

.٤ ح٣ الباب ٢٣٠ ص٣ج: كاملستدر )٣(



٣٣١

ى لد من افترجي رجل هل يهعلى تر فافصار رجالً  حىتأ نشكذل وإن ،ا احلديهم علينا فأقمن الز

 ولد الزنا يا قال له من:  فقال،لدجيال لد وجي يفك: فقلت ،لدجيلد وال جي: )عليه السالم( فقال ،يهعل

 صار هذا يفكو: لتفق، احلد تاماً جلد يةبن الزان يامن قال له و، عزر وهو دون احلديمنا إو، لدجيمل 

وقد  ثانيةه أمه رييتعى وعزر عل، يهان قد صدق فك ولد الزنا يا قالنه إذا إ :)عليه السالم( فقال ،ذاكه

مام قامة اإلإ وظهارها التوبةإا بعد يهته علي جلد احلد تاماً لفريةبن الزان ياذ قال له إو، ا احلديهم عليأق

  .)١(ا احلديهعل

 مثل عدم ية الشرعحكامجل ترتب األولد الزنا أل أنه نيان بكيمل  إذا ا مبك ذليدقي أن ينبغيمث 

  . عن مثلهدلة النصراف األ،قذفاًى سميال و،  أهمكذل أن ه لوضوحيدوعدم تقل، الصالة خلفه

نفسه  إىل بالنسبة أما ،قذف ألنه ، احلد هلايه ثبت علك بتيزن :أخرى امرأة أو لو قال المرأتهو

  .ربع مراتأ قراراإل إىل جهياحتثبت الزنا اليفال 

 أما إذا ،انتكبأي لغة ،  يف احلدإشكالة يف عرف القائل فال حيان بألفاظ صرك إذا الرميمث إن 

عجبت  (:قال أو ،)الزنا حرام (:قال أو ،)رب زان (: موجودإنساناً بيضقال تعر إذا ماك يةناكانت ك

  اليضالتعر أن يتأيوس، ذاءيال عزر لإلإو، لعرف حدعند ا ياًان رمك فإن ،)وطيل يفكان مياإل يعيدمن 

  .يهحد عل

 أما ،رمي أنه فالظاهر، ال:  فقال، الزناكسأله هل تر أو ،نعم:  فقال،يدز  هل زىنإنسانلو سأل و

، صلر لألي التعزيهعل أن فالظاهر، ط بهيل أو الط أو ا زين أو زىن أنه ىل عليد ما ه مثالًيدلو أشار ب

  . اللفظدلةظاهر األان ك أن بعد

حد  ال أنه فالظاهر، قد أراد قذف عمرو و،عمرو أنه ظنيوهو ،  زاينيا :اً بقولهيدولو واجه ز

  لعدم 

                                                

. ١ ح٧ الباب ٤٤١ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٣٢

  . رين التعزكمينعم ، يه علأحدمهاصدق قذف 

ح ي صحإنسانخرس من صل قذف األحيهل  أما ،شارة يف حتقق قذفه باإلإشكالخرس ال يف األو

  .عد صدق القذفيبوال  ،نماال احت،شارةاللسان باإل

 فهو قذف يةوحكأراد املنلو و، بنة مرضاأل إذ ،حد ط به فاليال أنه رديمل  فإن ،بنةأ كي ف:لو قالو

  .كذلى مل علحي )١(حصول القذف اى  الدالة عليةرواما تقدم من الو، عرفاً

  

  ))سب املؤمن وإيذاؤه يوجب التعزير((

ر ال يثبت التعزي،  فهو سب وال عرفاً لغةًن قذفاًكيمل ن إ هيلإاملنسوب  أو رهه املواجهكيل ما كو

  .إشكالبل وبال ، ما يف اجلواهركبال خالف ، احلد

 يهحد عل ال: )عليه السالم( فقال ، فاسقيا :خر عن رجل قال آل)عليه السالم(ل الصادق ئقد سو

  . )٢(عزريو

  . )٣(ملؤمن فسوقسباب ا: )وآلهصلى اهللا عليه (قال النيب ، ديثح يف ريبص أيب عنو

 قذف فعرض به غري ب عن رجل سب رجالً)عليه السالم(ل الصادق ئ س،ح عبد الرمحانييف صحو

  . )٤(ري تعزيهعل:  قال،لدجيهل 

 يف اهلجاء )السالم يهعل( ني املؤمنريأمى قض:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ميمر أيب  خربيفو

  . )٥(ريبالتعز

  . )٦(عزر يف اهلجاءيان ك )عليه السالم( ياًعلن إ ،ق بن عمارسحاإيف خرب و

                                                

  . ٢ ح٣ الباب ٤٣٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٤ ح١٩ الباب ٤٥٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٣ ح من العشرة١٥٨ الباب ٦١٠ ص٨ج: ئلالوسا )٣(

. ١ ح١٩ الباب ٤٥٢ ص١٨ج: الوسائل )٤(

. ٥ ح٤٥٣ ص١٨ج: الوسائل )٥(

. ٦ ح٤٥٣ ص١٨ج: الوسائل )٦(



٣٣٣

 يعبدى ذن حبرب مين من آذأيل: )عليه السالم(عن الصادق ، سيخن بن ىعليف خرب املو

  . )١(املؤمن

 ليسقوم قوم يف، ئيياولن الصدود أليأ: منادى مة ناديا القيومان كإذا  :يف خرب املفضل بن عمرو

:  قال،نهميعنفوهم يف د ونصبوا هلم وعاندوهم ونين آذوا املؤمنالذي هؤالء :قوليف ،وجوههم حلمى لع

عوا أذاسوا حقوقهم ون حبكلوبقوهلم قولون يانوا واهللا ك: )عليه السالم(قال ، جهنم إىل ؤمر ميمث 

  . )٢(م سرهميهعل

أنت  أو ،ثي أنت خب:لقال الرجإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يني املدايةيف رواو

  . )٣(بعض العقوبةموعظة و يهن فكلو،  حديه فليسف، ريخرت

لد جيال و، عزر يف اهلجاءيان ك )عليه السالم( ياًعلن إ :)عليه السالم(عن جعفر ، سحاقإعن و

  . )٤(كيبلست أل و،يةبن الزان يا و،زان يا :قولي أن  املصرحةية الفريف إالّ احلد

 لعلي )وآلهصلى اهللا عليه ( النيب يةيف وص ،)م السالميهعل(عن آبائه ، )السالمعليه (عن الصادق و

  . )٥(ال شفاعة يف حدو، يضحد يف التعرال و، زان عقرى  علليس ي عليا: قال )عليه السالم(

   شارب يا : يف رجل قال لرجل،)عليه السالم( يهعن أب، )عليه السالم(عن الصادق و

                                                

. ١ ح العشرةأحكام من أبواب ١٤٥ الباب ٥٨٧ ص٨ج: ائلسووال. ١ ح من العشرة١٤٧ الباب ٥٩١ ص٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح من العشرة١٤٥ الباب ٥٨٧ ص٨ج: الوسائل )٢(

. ٢ ح١٩ الباب ٤٥٢ ص١٨ج: الوسائل )٣(

.٦ ح١٩ الباب ٤٥٣ ص١٨ج: الوسائل )٤(

. ٨ ح١٩ الباب ٤٥٣ ص١٨ج: الوسائل )٥(



٣٣٤

  . )١(رب أسواطاًيضن كلو، يهحد عل ال: قال ،رياخلرتكل آ يااخلمر 

عليه ( ني املؤمنريأم إىل رجلكى اشتنه إ :)عليه السالم(عن الصادق : العالء أيب  بننيعن احلسو

منا إاحللم  فإن ،هشئت جلدت ظلن إ :)عليه السالم( قال له ،ك بأم قال له احتلمترجالًأن ) السالم

  . )٢(عاًي وج فضربه ضرباً،نياملسلم ذيؤي ال عاً حىتي وجنا سنوجعه ضرباًكل و،هو مثل الظل

  .)٣(نياملسلم ذيؤيود عيين أؤدبه لئال كلو: ويف خرب آخر

ون ك فالظاهر عند املتفاهم عرفاً، لست ولد حالل أو ،ولد زنا أو ، أنت ولد حرام:لو قالو

ون يف كالحتمال الت، مايهحة ف ال صراريخاأل و أن األولىريون عرف آخر كي إالّ أن ،عها قذفاًيمج

  .ان حالالًك وإن اًحي صر حالالًليسذ ولد الشبهة ، إونه ولد شبهةك أو يضاحل

 أو ،م شهر رمضانيايف ص أو ،حرامهاإ أو ،هايض يف حك أمكمحلت ب أو ،يض بن احليا :لو قالو

  .ر ال احلديان موجباً للتعزك، أشبهما 

مل ) عليهم السالم(ء يانبء األياوصأ ونيء املعصوميانبوالد األء وأيانب يف قتله األك ذليلق إذا نكل

  . ميهمعاند إىل  بالنسبةيلق إذا كذلكو، ئاًيوجب شي

، )٤(جانتهإمطعون يف  أو ،يضولد احل أو ،ولد زناإالّ ) عليه السالم( ياًغض عليبال : ديثيف احلو

، يةلكاملراد االقتضاء ال ال أن الظاهرو، رف هو املنص فإن األول،عن جهلال  املراد عن عناد أن الظاهرو

  ث اشتهر عندهم يحو

                                                

.١٠ ح١٩ الباب ٤٥٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح٢٤ الباب ٤٥٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.٢ ح٢٤ الباب ٤٥٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ١٥٦ إىل ١٤٥ ص٢٧ج: انظر البحار )٤(



٣٣٥

  .  بالدمأشبهما د به االنعقاد حال تلوث املخرج وراين أ و فال بديضون عند احلكيلولد ال ن اأ

 عمل جمازي أنه فالظاهر ،)١()عليه السالم(مام اإلى هم أوالدهم عليضأما قصة جابر من تعر

رادة رد إليقد قة ويرادة احلقرد إلياللفظ قد  أن ماك إذ ،هغري و)٢( أَِخيِه يجره﴾﴿أَخذَ ِبرأِْسمثل  يصور

ظهار ما العمل إال ، ء آخريظهار شإرادة ااز ورد إليقة وقد يرادة احلقرد إلي العمل قد كذلك، ااز

، يهأخى غضب عل ألنه ال،  القومظهار تنفره من عمل إليهأخ رأس )عليه السالم(ى فجر موس، وضع له

عملهم ن إ ليقافال ، يف القلوب) عليه السالم(مام ت حب اإليجل تثبان عمل الصحابة ألكيف املقام و

  .وز شرعاًجيهذا قذف ال 

، أشبهما  أو ،يهمن النت أسافله صلبت أعال أو ،تنام مع الرجال أو ،ستع اإلي وسيا :لو قال لهو

  . ريان موجباً للتعزك

 ، محاريا أو ،ري خرتيا: قول للرجلي يف رجل ،)عليه السالم( علي عن، تيا اجلعفرديثيف حو

  . )٣(ري التعزيهعل: قال

 ،ثي خبيا أو ،افرك يا أو ، فاجريا املسلم يهخمن قال أل:  قال،)عليه السالم(عنه ، يف خرب آخرو

  . )٤( سوطاًنيثالثفاضربوه تسعة و، ار محيا أو ، منافقيا أو ، فاسقياأو 

  . العدد هنا من باب املصداق أن تيانة سائر الروايالظاهر بقر :أقول

                                                

.  ط مصر٣٥ ص٥ج: املطبوع مع مسند أمحد، رت العمالكمنتخب  )١(

. ١٥٠ اآلية: سورة األعراف )٢(

. ٢ ح١٨ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )٣(

.٣ ح١٨ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )٤(



٣٣٦

 شارب ياو، ريحلم اخلرت أكل يا :قول للرجلي  يف الرجل:قال، )عليه السالم(عنه ، يف خرب آخرو

  . )١(ر دون احلدي التعزيهعل:  قال،اخلمر

لده جيمل فعزره و ، أمهك ماليا :ل قال لرجل أيت برج)عليه السالم( ياًعلن إ :يف خرب آخرو

  . )٢(احلد

فجلد ، حراماً إالّ كأهل ما تأيت :برجل قال لرجل أيتنه إ :)عليه السالم(عنه ، يف خرب آخرو

  . )٣(دحيمل ر ويالتعز

  . )٤(نيفاضربوه عشر ي،وديه يا :جل للرجلقال الرنه إذا إ :)وآلهصلى اهللا عليه (وعن النيب 

  . ما عرفتكق ن هنا من باب املصدايالعشر: أقول

 ياقول له ي مثل ما ،عرض به القذفي أو سب الرجلييف الرجل  :قالأنه ) عليه السالم( علي عنو

 أو ك بأمتلم احت:يف التعرضقول ي أو ،ك ذلأشبهما و، ثي خبيا،  فاجريا،  فاسقيا، ر محايا، ريخرت

  . )٥(لغ به احلديبال دب وله األكهذا في  ف، هذاأشبهما  وكأخت

 عن محق ال إنسانلو خي ال ألنه كره بعض من جواز ذلكفما ذ،  أمحقيا :قال إذا كذلكو: أقول

  .وجه له

  . ك ذلغري إىل ،بوذك يا،  حسوديا، يل خبيا،  جبانيا :مثله ما لو قالو

  

                                                

.٤ ح١٨ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )١(

.٥ ح١٨ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )٢(

.٦ ح١٨ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )٣(

.٩ ح١٨ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )٤(

.٨ ح١٨ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )٥(



٣٣٧

  

  ))مستثنيات السب والقذف((

، ركورفع املن،  والتظلمحكام األنيابو، ري املستشإرشادو، ركيف باب النهي عن املن ):٢مسألة (

ر يف السب يحد وال تعز ال، جتاهر بفسق أو ابتداع أو فركلالستخفاف ل ان املقول له مستحقاًكيف ما و

  .والقذف

 مجاع اإليةبل عن الغن، إشكالال  ويهال خالف فنه إ  ويف اجلواهر،هغريالشرائع و ريخر األكقد ذو

  .يهعل

هما بينن إ :ليقافال ، القذفأهم من السب ووهو ، ركجوب النهي عن املنرنا وكما ذى ل عليدو

ه به ريبتشه إالّ  عن الزنارتديان الزاين ال كذا إف ى،عصيث يطاع اهللا من حيال نه إ  أو،عموماً من وجه

  .وجب

 جياً يف تزويدذا استشار أب البنت زإف، ندبه أو ري املستشإرشادة وجوب يباب الغروا يف بكقد ذو

  .ان حبضرة عمروك وإن كقول له ذلي أن جاز، شراب مخر أو اءزن أنه علميهو و، بنته لعمرو

 أو فلةغ أو زين جلهليان كذا إف،  الضال واجبيةهدا الغافل ويه اجلاهل وتنبإرشاد بحكامن األياوب

الم سبباً كان هذا الك إذا مايف ،مثالً الزنا حرام أن علميهذا الزاين ال ن إ قول حبضرتهي أن جاز، ضالل

  .هإرشاده ويهتنبته ويهلدا

 ذاإ ف،)١(﴾من ظُِلم إالّ الَّ يِحب اللّه الْجهر ِبالسوِء ِمن الْقَوِل﴿: فقد قال سبحانه، التظلم جائزو

  . يب قهراً هذا زىن:بأن تقول، مكظلم عند احلاتت أن زين ا قهراً جاز

 ياقال له ذا سبه وإف، وهي ال تعلم امرأةما لو أراد الزنا بك، ركان يف قذفه دفع املنك إذا كذلكو

  . بل وجبكجاز ذل، ركقع املني  تنبه املرأة فالكسبب ذل،  عرض الناسك هتيد تريفكزاين 

  فقد عرفت ، يف صورة استحقاق املقول لهو

                                                

. ١٤٨ اآلية: سورة النساء )١(



٣٣٨

﴿كَمثَِل : قولهو، )١(ِبلْكَالْ ِلثَمكَ هلُثَمفَ: قوله سبحانهكت يااآل إىل ضافةباإل، مجاع اإليهف

  . )٣(﴿عتلٍّ بعد ذَِلك زِنيٍم﴾: قوله و)٢(ِحماِر يحِملُ أَسفَارا﴾الْ

م كنوا جمالسيز :أيضاًورد و، )٤(يبهل الرأعة يف يمن متام العبادة الوقن إ :ت فقد وردياالرواو

  . نية الفاسقيببغ

  . )٥(ةيبال غبفسقه فال حرمة له والفاسق جاهر إذا  :)عليه السالم(عن الصادق و

ة منهم ءوا الرباأظهرف ي من بعدالبدع ويب الرهلأتم يرأإذا  :)وآلهصلى اهللا عليه ( يويف النبو

ذرهم الناس حي وسالمطمعوا يف الفساد يف اإلي باهتوهم لئالنوهم ويوأه، ميهثروا من سبهم والقول فكوأ

   .)٦(رجاتم به الدكرفع ليو،  احلسناتكم بذلكتب اهللا لكي ،متعلموا من بدعهيال و

وجب يه حراماً كان تركالقذف واجباً والسب وان البهت ك إذا  بل،تياها من الرواغريإىل 

  . ريالتعز

أوقع  و)عليه السالم(ولذا سب ، يةمهجناء املسلم لألإ يهان فك إذا السبذف وقب الجيقد مث إنه 

  . ؤخذواي ف)عليه السالم(م مالإلهم يلعرفوا مبيه لئال أصحابيف مجاعة من 

ى ولدت عل ينإف ،وا مينؤة فال تتربءأما الرباو ،السب فسبوينأما  :)عليه السالم(علي قال و

  اوأم ،يالسب لفظ فإن ،)٧(اهلجرةان ومياإل إىل الفطرة وسبقت

                                                

. ١٥٨ اآلية: عرافسورة األ )١(

. ٥ اآلية: سورة اجلمعة )٢(

. ١٣ اآلية: سورة القلم )٣(

 .٤ ح باب جمالسة أهل املعاصي٢٧٥ ص٢ج: ايفكما يف الك )٤(

. ٤ ح١٥٤ الباب ٦٠٤ ص٨ج: الوسائل، ٣٢ ح٢٥٣ ص٧٢ج: البحار )٥(

. ١ حباملعروفاألمر  من ٣٩ الباب ٥٠٨ ص١١ج: الوسائل )٦(

. ٤٠٨ ص٧٢ج: البحار )٧(



٣٣٩

السبق علة عدم الوالدة وجمموع و، وزجيا فال يهلإضطرار بالنسبة ث ال ايحو، يةقلب ية فهءالربا

فهو مثل ما ، )١(الفطرةى ولد عليل مولود ك إذ ،)عليه السالم( لوالدته يةخصوصل ال يقافال  ،يالترب

ته يل فضيدريث يح، ناآل إىل كت يف هذا السليبقو، مك شرعت يف الدراسة مع:لطلبةا لو قال أحد

  .لهم شرعواكل له يقا لشروع حىتباموع ال با

  . افركالم يف قذف الكال يتأيسو

  

                                                

. ٢٦٣ ص٣ج: تفسري الربهان )١(



٣٤٠

  

  ))جراء احلدشروط القاذف يف إ((

بلوغ والعقل  اليهعترب في أنه ال خالف يف وإشكالال ، ستحق احلدياذف الذي يف الق ):٣مسألة (

  . مجاع اإلنياألولى اجلواهر على بل ادع، ريااالختو

عن انون و، تلمحي حىت رفع القلم عن الصيب :)وآلهصلى اهللا عليه ( فلقوله ،أما البلوغ والعقل

  . )١(قيستفي حىت

 جمنوناً أن عين لوي يهحد ملن ال حد عل ال: )السالمعليه (عبد اهللا  أيب عن، يلح الفضييف صحو

  . )٢() حديهن علكيزاين مل  يالو قذفه رجل فقال له و، ئاًي شيه مل أر علالًقذف رج

 ،لدجيقذف الرجل هل ي تلمحي سأله عن الغالم مل ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ميمر أيب يف خربو

  . )٣(لدجي قذف الغالم مل رجالً أن  لوكذلو، ال: قال

لد هذا يف جي:  قال،اقذف بالزني يف الرجل ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يدعن عاصم بن محو

قذف ي عن الرجل )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت و:قال، )وآلهصلى اهللا عليه ( يهتاب اهللا وسنة نبك

  . )٤(قاربت أو تكون أدر كت إالّ أن لدجيال  : قال،ةغري الصيةاجلار

ما ك، عرف القاذفيبالتالزم  إالّ أنه انت يف املقذوفك وإن ةريخواأل، تياها من الرواغري ىلإ

  . دب األيهزاً لزم عليان القاذف ممكلو  أنه عرف منهاي

   )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن بعض رجاله، ونسي خرب أيضاً يهل عليدو

                                                

. ١٠ ح من مقدمات العبادات٤ الباب ٣٢ ص١ج: الوسائل )١(

. ١ ح١٩ الباب ٣٣٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ١ ح٥ الباب ٤٣٩ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٣ ح٦٥ ص١٠ج: التهذيب، و٣ ح٢٠٥ ص٧ج: ايفكال )٤(



٣٤١

  . )١(دبأل البالغ حد اغريى علو :ديثيف ح

قذف يالرجل ال عن أما سإ، )عليه السالم(الصادق و )عليه السالم( علي عن،  الدعائميف خربو

ون قد كي أن كوأقل ما يف ذل، ن القاذف آمثكلو، ال حد ملن ال حد له:  فقال،ونانالطفل والطفلة و

  .)٢(ذبك

 يف كلو شو، دبما األيهان علك،  القذفغري  بالسباًإنسانانون ز من الطفل وياملمى ولو آذ

ان ك أما إذا ، بطبعهان جمنوناًك إذا عدم عقله  أن األصلماك،  عدمه بعد الفحصاألصلبلوغه ف

  .مكاستصحاب فهو حم

، القلم مرفوع عنه ألن ،ل جنونه حاغري وقذف حال العقل جلد يف ياًارأدو ان جمنوناًكلو و

لو حال اجلنون حمل و حد :هرفقول اجلوا، الم يف العاقل قذف مث جنك الكذلكو، لرفع مطلقاًوظاهره ا

  .إشكال

ما أ ياادعو، حال صحته أو ،قذفه حال بلوغه أنه املقذوفى املقذوف فادعالقاذف وختلف الو و

 مع ،ال القذفح عدم البلوغ أصالةك ،مايه فاألصلفالظاهر العمل ب، اجلنون أو قذفاه حال عدم البلوغ

، ان السابق اجلنونكن إ  اجلنون عدمأصالةكو، هلما أو كلذا أو خ هلذايالتاراجلهل بتأيت مسألة العلم و

صالة درء د ألما عن القواعك، ن أصل قدم قول القاذفكيمل  وإن ،ان السابق العقلكن إ العقل أصالةو

  .احلدود بالشبهة

  .الوجه  ظاهرغري، صول هنااأل إىل قول اجلواهر من عدم االلتفات أن علميمنه و

، يه اجلواهر فإشكالو، رانكالسالساهي والنائم والغالط وشارب املرقد وى  ال حد علكذلكو

 ني املؤمنريعن أم يه من املروبما استدل و، ال وجه له بعد عدم القصد، حلدترتب ا قوىاألن إ :وقوله

   ،ىافتر وهذاى ر قذف هذا وآذكس ذإنه إ :نيخلمر مثان يف علة حد شارب ا)عليه السالم(

                                                

. ٥ ح٤٤٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح٥ الباب ٢٣١ ص٣ج: كاملستدر )٢(



٣٤٢

لزم عدم احلد  الّإو، ما هو واضحكمة كهذا ح ألن ،يهفما ى خيفال ، )١(مثانونى حد املفترو

  . رر احلدكمور لزم ت األكفعل تل إذا نهألو، مور األكفعل تليمل  إذا رانكسلل

  .دلةطالق األ إل،يف أفعاله حد يالصاحكون كيث يفاً جداً حبير خفكان السك إذا نعم

ن املقذوف أعلم بيمل  أو ،قذفنه أ وعلم باملوضوعيمل  إذا نهم فألعترب يف حد القاذف العلي أنه أماو

واملناط يف رفع احلد يف الزنا ، )٢(ه الرفعيلشمله دليالقذف حرام ن أ ومكعلم باحليمل  أو ،عرضحمفوظ ال

  .  بالعلميهشترط احلد فيه مما غريو

  .هرك واملناط يف الزنا امل، الرفعيلن خمتاراً مشله دلكي مل ألنه إذ ،ريااط االختعلم وجه اشتريمنه و

  خاصةأحدمها فقذف ، قذفنين اللفظيهذ أن أحد  أو،ن حمفوظ العرضيهذ أحد ذا علم بأنإو

ان ك إذا  بأنهإشكالال  ، احتماالت،يهء عليال ش أو ريالتعز أو وجب احلديهل ف، نيتلفظ بأحد اللفظأو 

 يهون علكيمنا إو، ر للقذفيتعز أو  حديهن علكي  قذف ملغريان اللفظ ك أو ، حمفوظغريقذوف امل

ر يوالتعز،  الشرائطيةفاحلد لتمام، العرض حملفوظ ان قذفاًك أما إذا ،يقلنا حبرمة التجر إذا ريالتعز

  .  أقرباألولو،  للجهليهء عليعدم شو ،يللتجر

ن إ : قال، زانأحدمها :ني يف رجل قال لرجل،)يه السالمعل( علي عن، تياأما ما رواه اجلعفر

   ليسف، )٣(جلد احلد الّإ و،أخرب فإن ،ما أردتيه له أيلعاً قيانا مجك

                                                

. ٤ ح٣ الباب ٤٦٧ص ، و١ ح٢ الباب ٤٦٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح من اخللل يف الصالة٣٠ الباب ٢٤٥ ص٥ج: الوسائل )٢(

. ١٣٤ص: جلعفرياتا )٣(



٣٤٣

، أحدمهاجل قل جلد احلد أليمل  وإن ،جله جلد احلد ألال أردت فالناًقن إ بل معناه، يهمما حنن ف

الم يف كقد تقدم بعض الو، ال  أوني املعأحدمهاذف عند القان أراد كن إ ثانيةفرق يف الصورة اليال و

  . مجايلالقذف اإل

  .ال ون القاذف مسلماً أوكشتراط الم يف اكيت الأيمث إنه 

  . طلب من املفصالتي يةتويف املسألة اآل،  هنايةالم يف شرط احلركالو

  



٣٤٤

  

  ))شروط املقذوف((

 وجب كل ذلكمل املقذوف كذا استإ ف،احلرمة البلوغ والعقل و:شترط يف املقذوفي ):٤مسألة (

  .قاذفهى احلد عل

 بن يلح الفضيملا تقدم يف صح، رين يف قذفه احلد بل التعزكين املقذوف بالغاً مل كيذا مل إف

  . )٢(ميمر أيب خرب و،)١(ساري

 ال حىت:  قال،لدجي يةقذف الصبي يف الرجل ،)عليه السالم(عن الصادق ، ريبص أيب يف خربو

  .)٣(تبلغ

 يف من قذف يباملراد به التأد، )٤(قاربتأو  :)عليه السالم( من قوله ، عاصمية تقدم يف رواماو

  .ت السابقةيانة الرواي بقر،لبلوغمن قاربت ا

قذف ي عن الرجل ،)عليه السالم(الصادق  و)عليه السالم( علي عن، ه ما رواه الدعائميدؤيو

ون كي أن كقل ما يف ذلأو، ن القاذف آمثك ول،حد له حد ملن ال ال:  فقال،نونا أو الطفلةالطفل و

  .ذبكقد 

  . زي املمغريز وي املمبنيق يف الطفل املقذوف ال فر أنه علميمنه و

 ركل بالغ من ذك:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن بعض رجاله، ونسيأما ما ورد عن 

 حد يهفعل، كمملو أو حر أو ،افرك أو مسلم  أو،أنثى أو ركذ أو ،ريبك أو غريصى على افتر أنثىأو 

سم يالبالغ الذي مل ى  حبمله علغرييف الصما إ  فالالزم التصرف،)٥(دب البالغ حد األغريى علو، يةالفر

  .بدعم من األاألى حبمله عل احلد يف أو ،اً عرفاًريبك

  م أاملقذوف بلغ  أن  يفكذا شإو

                                                

. ١ ح١٩ الباب ٣٣٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح٥ الباب ٤٣٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.٤ ح٥ الباب ٤٤٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(

.٣ ح٥ الباب ٤٣٩ ص١٨ج: الوسائل )٤(

. ٥ ح٥ الباب ٤٤٠ ص١٨ج: الوسائل )٥(



٣٤٥

  . العدماألصل ف،ال

 األصلان ك، جةينت إىل صل الفحصيمل  فإن ، بلغت فحصغريقال الصو، لغيبولو قال القاذف مل 

  . مع القاذف

  . عزريمنا إ الوجه يف عدم حد قاذف انون ومما تقدم عرفو

  .القاذف احلدى ان علك قذفه يف دور صحته وياًدوارأان ك إذا نعم

 :)عليه السالم(قوله و، طالق حد لإليهعلى املغم أو قدالشارب للمر أو راناًكس أو ذا قذف نائماًإو

حد ملن الحد له ال)هؤالءأمثال  منصرف عن ،)١ .  

 أحد نكياً بأن مل يدحما أو ياًذم أو ياًافر حربكما اشتراط احلرمة يف املقذوف فهو يف قبال قذف الأو

ونه كقاطه يف االجتماع لسإيف قبال قذف من وجب و، ويف قبال قذف املتظاهر بالزنا واللوط، الثالثة

  . هم واملهمالظلمة من باب األ ييدأم من وجب قذفه خلالصه من كمثله يف احل و،أشبهمبدعاً وما 

  :هذا الشرطى ل عليد ف،انك يفكو

هل أى  عن االفتراء عل،)عليه السالم(سأل الصادق ، يل بن الفضيلمساعإخرب في ف، افركيف الأما 

  . )٢(رعزين كال ول:  قال،ميهفتراء عللد املسلم احلد يف االجي هل ،تابكهل الأالذمة و

  . )٣(لدجيذا قذف املسلم الذي مل إو: يوالرضو

 غري عدم اجللد حداً يف فهم منهيمما ، ان يف املقذوفمياإل وسالمر اإلكت ذيا مجلة من الروايفو

 ألنه ،افرك من الكشاهد ذلن كيمل  إذا ؤدب املسلمينه أ و،كحرمة ذلى خيفن ال كل، املؤمناملسلم و

   ،ري التعزيهذب علكوال، ذبك

                                                

. ١ ح١٩ الباب ٣٣٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٤ ح١٧ الباب ٤٥٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٤ ح١٦ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )٣(



٣٤٦

عن قذف من ى نه إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، خلرب ابن سنانو، ونسي يةوملا تقدم يف روا

  . )١(ذبكون قد كي أن ونكيسر ما ي أ:قالو،  منهمكذلى طلع علي إالّ أن ،سالماإل ى علليس

 إالّ ،سالم اإلغريى ان علكعن قذف من ى نه إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ح احلليبيصحو

  . )٢( منهكذلى ون قد اطلعت علكتأن 

:  قلت،كميرجل ما فعل غر  فسألين،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نت عندك:  قال،ح احلذاءيصحو

 يجموس نهإ كجعلت فدا: فقلت: قال، اًيدنظراً شد) عليه السالم(عبد اهللا  أبو  إيلّفنظر،  ابن الفاعلةكذا

  . )٣(احاًكنهم ني يف دك ذلليسفأ: فقال، ختهأمه أ

رسول اهللا  إىل امرأةت ءجا:  قال،)عليه السالم( يهبأعن ، )عليه السالم(عن جعفر ، ثياخرب غو

هل : )وآلهصلى اهللا عليه (  فقال،ية زانيا ميتقلت أل ينإ رسول اهللا يا:  فقالت)وآلهصلى اهللا عليه (

متها فأعطتها سوطاً مث أ إىل فرجعت، مةيا القيوم كستقاد من أما إا :فقال، ال: قالت ف،ا زنايهت عليرأ

 اهللا ىصل(فقال ، هت فأخرب)صلى اهللا عليه وآله( النيب إىل  أتتمث، عتقتهاأمة ففأبت األ ،ينياجلد: قالت

  . )٤(ون بهكي أن ىعس: ) وآلهيهلع

 كون شاهد ذلكي إالّ أن ،ري التعزيهفن أ و،افركحرمة رمي الى ت الدالة علياها من الرواغري ىلإ

  .منه

﴿ِإنَّ الَِّذين : قال سبحانه، لو شاهدرمي املسلم وي أن ق لهحي ال أنه ماملسلافر وك البنيوالفرق 

  تِشيع الْفَاِحشةُ ِفي  أن يِحبونَ

                                                

. ١ ح١ الباب ٤٣٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح١ الباب ٤٣٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.٣ ح١ الباب ٤٣٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(

.٤ ح١ الباب ٤٣١ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٣٤٧

﴾أَِليم ذَابع موا لَهنآم ١(الَِّذين(.  

 ،ب يف احلريبداألل القول باحلرمة وكشينعم ، افرك أقسام البنيلفرق قتضي عدم اي دلة األإطالقو

 خصوصاً كط يف الترياان االحتك وإن ،منصرفة عنه دلةلعل األو،  بعرضهيفكف حرمة لدمه وماله الألنه 

  . )٢(ذبكون قد كي أن نوكيسر ما يأ :)عليه السالم(بعد قوله 

  . يتأيما سكافرة أم املسلم كقذفه احلد الون يف كي ال الذيافر كمن ال ستثىنيمث إنه 

 ،الواقعي إىل  املنصرفسالم اإليد لق، ال بأس بهيةقذفهم مع الرؤ أن املخالف فالظاهرأما املنافق و

من ولو آل من ك ظاهرة يف ن اآليةإ :ليقا إالّ أن اللهم، تياان املخرج للمخالف يف بعض الروامياإلو

 كءجاإذا  يةآ )وآلهصلى اهللا عليه ( أولذا قر، التظاهر ماى طلقان علي سالماإلان ومياإل ألن ،بلسانه

  .هاغري وريما يف التفاسك، )٣(نياسف أيب هند زوجةى  علاملؤمنات

  من بابإشكالره يتعزنعم يف حد القاذف و، هكنبغي تريط خصوصاً يف الثاين ال يا فاالحتيهعلو

  .)٤( بالشبهاتأاحلدود تدرأن 

 أن ونكيسر ما يأ :)عليه السالم(شمله قوله ي فإنه ،ىن رأكيمل  إذا م قذفهماك حعلمير كمما ذو

  .ذبكون قد كي

  ،ظلمةحلفظه عن ال أو لبدعة،  اتمعسقاطه يفإ قذف من وجب يةمما تقدم ظهر وجه حلو

   يهعل(شمله قوله ي: إذ األول

                                                

. ١٩ اآلية: سورة النور )١(

. ١ ح٤٣٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.  من سورة املمتحنة١٣ اآلية ذيل ٢٧٦ ص٩ج: جممع البيان )٣(

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٣٤٨

  . املرتبطة به يف املسألة السابقةت يا مما تقدم مجلة من الرواأشبهما و، )١(باهتوهم: )لسالما

م أصحابعض ى  عل)م السالميهعل(ئمة لم بعض األكللمناط يف ت و،هم واملهملقاعدة األ: والثاين

ى على خيفما ال ك ،)٣(﴿يأْخذُ كُلَّ سِفينٍة غَصبا﴾: تعاىل بقوله )م السالميهعل(استدلوا و، )٢(حفظاً هلم

  .ملام بالرجالإمن له 

احلرمة  أن  إىلضافةاإلبل يدف، هغريبه اجلواهر و ما أفىتك، واطالل قذف من تظاهر بالزنا وازوجأما 

 يهم عليقا:  قال، يف رجل قذف حمصنة مؤمنة)عليه السالم(قول الصادق ، حنوهااحملصنة وى معلقة عل

  . )٤(احلد

  .)٥(زناا يهت عليهل رأ :ث املتقدمياغ ديث يف ح)وآلهصلى اهللا عليه ( وقول النيب

ت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا ال نعلم منه يلو أت: يد يف خرب عب)عليه السالم(قول الصادق و

   .)٦(سوطاً الّإاً لضربته احلد حد احلر ريخ الّإ

البلوغ والعقل  إىل ضافة باإل، به العفةاملراد، حصانلفظ اإلى شتملة علت املياها من الرواغريإىل 

، يه علهي بقسممجاعبل اإل،  عدم اخلالفكحصان ذلاإل ون معىنى كاجلواهر على دعابل ، سالماإلو

اف خي و، االجتماعسقطوا يفي و،تنفر الناس منهمي  الفساق واجب حىت مثل هؤالءريتشه أن هيدؤيو

  . سقطواكفعلوا مثل ذلن إ مأ آخرون

  ،  حال املساحقةكذلكو

                                                

. ١ حباملعروفاألمر  من ٣٩ الباب ٥٠٨ ص١١ج: الوسائل )١(

. شي يف ترمجة زرارةكرجال ال: انظر )٢(

. ٧٩ اآلية: هفكسورة ال )٣(

. ٦ ح٢ الباب ٢٣٠ ص٣ج: كاملستدر )٤(

. ٤ ح٤٣١ ص١٨ج: الوسائل )٥(

. ٢ ح٤ الباب ٤٣٤ ص١٨ج: الوسائل )٦(



٣٤٩

اطهم سقإتوقف  إالّ إذا ،ميهز رمجيسر مل ي امللعبشرب اخلمر وك ك ذلغريان هلم فسق ك إذا ماأ

  . )١(باهتوهم: )عليه السالم(شمله قوله يف، كذلى  الناس عنهم عليبجتنوردعهم و

  

                                                

. ١ حباملعروفاألمر  من ٣٩ الباب ٥٠٨ ص١١ج: الوسائل )١(



٣٥٠

  

  ))أقسام القذف((

  :قسامأأربعة ى القذف عل ):٥مسألة (

 أن د عرفتقو، افركقذف املسلم اليوقد  . احلديهعل أن وقد عرفت، قذف املسلم املسلميقد ألنه 

  .افركافر الكقذف اليقد و، افر املسلمكقذف اليوقد  .رياملسلم التعزى عل

  :  ثالثة احتماالتيهافر املسلم ففكقذف الأما إذا 

  . ثركاحلد ال أ: األول

  . ثركأ واحلد: الثاين

  .  حدهميهجروا عليهله لأ إىل مهيتسلو ،نيحنو املسلمى  حده علبنيمام  اإليريخت: الثالث

قذف ي نصراينالو يدويهعن ال، عن مساعة ،ينيلكما رواه الو، اتطالق اإليهل عليدف :األولا مأ

  . )٢(خيذا رواه الشكو. )١(لد احلدجي:  قال،قذف املسلميوسي املة وى صاحبه ملة عل

 ياًوديه ،نيرب مثانضمسلم ى على من افتر: قالنه إ ،)ما السالميهعل( أحدمهاعن ، ريكعن بو

  . )٣(عبداً أو اًيننصرا أو انك

 يف )عليه السالم( يهعن أب، )عليه السالم(عن الرضا ، يف نوادرهى سيمحد بن حممد بن عأعن و

  . )٤(م احلديهان علكقذفوا املسلم  اوسي مىتو دي والنصراينويهالو :ديثح

                                                

. ٥ ح٢٣٩ ص٧ج: ايفكال )١(

. ٤٩ ح٧٤ ص١٠ج: التهذيب )٢(

. ٤١ ح٧٣ ص١٠ج: التهذيب )٣(

  . ٥ ح١٦ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )٤(



٣٥١

 عن النصراين )عليه السالم(عبد اهللا  أبو لئس:  قال،يب ما رواه عباد بن صهيهل عليدف: ما الثاينأو

 حلرمة سوطاً الّإ سوطاً نيمثان و، جلدة حلق املسلمنيلد مثانجي:  فقال،زان يا: قذف مسلماً فقال له

  . )١(هغريل كنيي كنه ليهل دأاف به يف طيلق رأسه وحي و،سالماإل

 مسلماً ضرب احلد وحلق رأسه كقذف املشرإذا  : قال،)عليه السالم(عن الصادق ، عن الدعائمو

  . )٢(نيكه من املشرغرية لون عظكيل لكنأهل ملته وى ف به عليته وطيحلو

خر احلد اآلو، حد للقذف، نيمي مسلماً جلد حدذا قذف ذإف: )عليه السالم( ييف الرضوو

  . )٣(سالمحلرمة اإل

  . هل ملتهأ إىل مهي تسلبني احلد بنفسه وإجراء بني سالم اإلمك حاريملا تقدم من خت: ما الثالثأو

 مجعاً ،هله ملتهأ إىل مهيبتسل أو دةيابز أو  فقطني من مثان،مور الثالثةل األكالظاهر جواز : أقول

  .يم الشرعك احلايد بخيري والتدلة األبني

 حد إجراء بنيو، هل ملتهأ إىل مهي تسلبني ريخم يسالمم اإلكفاحلا، افركافر للكما قذف الأو

  . ما عرفتك دلةطالق األإل، يه علنياملسلم

 حد تاب بعضهم بعضاًكقذف أهل الإذا  : قال،)عليه السالم(عن الصادق ، ه خرب الدعائميدؤيو

  أهل ى م احلدود عليقا: )عليه السالم(قال و،  للمقذوفالقاذف

                                                

. ٣ ح١٧ الباب ٤٥٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

  . ٣ ح١٦ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )٢(

.٤ ح١٦ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )٣(



٣٥٢

  . )١(ن مبا استحلوايل دك

، ريعز التيهمنا علإاملسلم وى حد عل النه أ وافركدم من مسألة قذف املسلم للما تق أن ىخيفمث ال 

خ يملا رواه الش، يهجوب احلد علحتمل ويال فإو، ء آخر مع القذفين شكيمل  إذا كون ذلكيمنا إ

ما تقول يف الرجل  ك جعلت فدا:قلت له:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،يعن اخلضرم، الصدوقو

صلى ( رسول اهللاى ل علخيد كن ذل إرب احلديض: )عليه السالم( قال ، العربيةقذف بعض جاهلي

  . )٢()وآلهاهللا عليه 

 املرتبط غريأما  ،) وآلهيهعلصلى اهللا (رسول اهللا برتبط ي نسانف إلان القذك إذا هذا ال بأس بهو

  .مه ما تقدمك فح)وآلهصلى اهللا عليه (به 

تبعهما  ويةخ يف النهاي والشيدقال ابن اجلن، ية زانكمأ أو ،يةبن الزانيا :افرةكمه أ لو قال ملسلمو

 كوالشرائع واملسال يوقال احلل،  حلرمة ولدها احلد تاماًيهعلن إ : مجاعة منهم العالمة يف املختلفيهعل

  . ني عامة املتأخركذلى علن إ ضيابل يف الر، ري التعزيهعلن إ :شف اللثامكو

  . )٣(عبد اهللا أيب عن عبد الرمحان بن، خيما رواه الشك، تياون ببعض الروااألولاستدل 

ون حتت ك تيةوديهال ويةالنصران:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن أبان، ينيلكرواه الو

  . )٤(املسلم قد حصنها ألن ،رب القاذفيض ،قذف ابنهاياملسلم ف

                                                

.١ ح١٦ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )١(

. ٦ ح٣٥ ص٤ج: الفقيه، و١٠٤ ح٨٧ ص١٠ج: التهذيب )٢(

. ١٣ ح٦٧ ص١٠، و ج٥٥ ح٧٥ ص١٠ج: التهذيب )٣(

. ٢١ ح٢٠٩ ص٧ج: ايفكال )٤(



٣٥٣

  . عراضإقد عمل ا من عرفت فال  واخلرب حجةو

ها زوجة وكمشرقذف املسلم إذا  :قالنه إ) عليه السالم(الصادق  عن، ه ما رواه الدعائميدؤيو

  . )١(طلب احلد جلد القاذف حد القذفيم له ولد مسلم فقام املسل واًكقذف مشر أو ،ابنها أو مسلم

:  قالديثيف ح، يهعن أب، )عليه السالم(عن الرضا  ى،سيمحد بن حممد بن عأعن نوادر و

قد حصنهااملسلم ألن ،د القاذفحيانت حتت املسلم فقذف ابنها  ك مىتيةالنصران ويةوديهوال )٢( .  

 كذلى زل عليمل ن األمر إ ي، عن الطربية روا)عليه السالم( عن الباقر ك ذليدابن اجلنى قد روو

  . )٣(ك ذلكافر فتركد مسلم يف حين ال أر بيعمر بن عبد العزى شار عبد اهللا بن عمر علأ أن إىل

  .هيما فى خيفات فال طالقباإل رين لفتواهم بالتعزيما استدالل املتأخرأ

 بعد عدم العلم باملناط وضعف ،لك فمشيةالروا الدعائم باملناط ويةر ما يف رواسائ إىل يالتعدأما 

  . كعدم وجدان عامل بذل ويةالروا

                                                

. ٢ ح١٦ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )١(

. ٥ ح ذيل١٦ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )٢(

. ٤١٩ ص٤١ج: ما يف اجلواهرك )٣(



٣٥٤

  

  ))لو قذف األب ولده((

 غريرسله بل أ، ما هو املشهوركعزر د وحيوجب احلد مل ي ب ولده قذفاًلو قذف األ ):٦مسألة (

  .ماترسال املسلّإواحد 

لو :  قال،لزناعن رجل قذف ابنه با )عليه السالم(جعفر  أبا سألت، ح ابن مسلمي صحيهل عليدو

 كزم ذليلمل من ولدها تالعنا و ىفمه وانتأقذف أبوه فإن  :قال، لد لهجيقذفه مل  وإن ،قتله ما قتل به

 ومل ية بن الزانيا ةي حهأمقال البنه ووإن  : قال،بداًأهما ومل حتل له بينوفرق ، منهفي الولد الذي انت

ن كيمل ته ويمه مأ ويةبن الزان ياان قال البنه كوإن  : قال،همابينفرق ينتف من ولدها جلد احلد ومل ي

ان ك وإن ،حق احلد صار لولده منها ألن ، احلديهم عليقاال  فإنه ،ولدها منه إالّ هخذ حبقها منأيهلا من 

قومون بأخذ احلد يان هلا قرابة كو، هغرين هلا ولد من كيمل وإن  ،هلد لجيا يهه فهو ولغريهلا ولد من 

  . )١(د هلمجل

ذا قذف إو، لدجيقذف الوالد ابنه مل إذا  : قال،)عليه السالم( علي عن، تيا اجلعفرديثيف حو

  . )٢(والده جلد

  . )٣(قذف الولد إذا د الوالدحيال د الولد وحي:  قال،)عليه السالم( علي عن، عن الدعائمو

قرباء بعضهم قذف األ أو ،قذف الولد أباه أما ،عدم احلد خاص بقذف الوالد ولده أن علميمنه و

  .لبعض فله حد القذف

   ،بم األكمه حكب حوهل اجلد لأل

                                                

. ١ ح١٤ الباب ٤٤٧ ص١٨ج: سائلالو )١(

. ١ ح١٣ الباب ٢٣١ ص٣ج: كاملستدر )٢(

. ٢ ح١٣ الباب ٢٧٢ ص٣ج: كاملستدر )٣(



٣٥٥

م اجلد لأل أن ماك، ب فقطان املنصرف األك وإن ،ر واجلواهريالتحروفاقاً للقواعد و، كعد ذليبال 

 )م السالميهعل(ئمة ل لأليقالذا و، اًريثكشمله يسم ان االك وإن ،ف قطعاًم لالنصراك له هذا احلليس

  . )وآلهصلى اهللا عليه (أوالد رسول اهللا م إ

ما قرر يف كتالعنا ي أن ان هلماك يةقذف الرجل زوجته احل أنه إذا  السابقديثظهر من احلمث إنه 

وز جيمنا إو،  عن أمهرثاًإ يهن له حد أبكي منه ملان هلا ولد ك فإن ةتيقذف زوجته امل أما إذا ،تاب اللعانك

لد الزوج لقذفه جي أن ان هلماك ، الولدغريان وارثها ك أو ،هغريان هلا ولد من ك وإن ،يهر أبيله تعز

  .زوجته

  . ر حال ولد احلاللكحال ولد الشبهة يف ما ذ أن والظاهر

 أن مبعىن، شرعاً بل وولد لغةً أنه من ،ناالتم اح،م الأده حي أن ذا قذفه الزاين هل لهإف، ما ولد الزناأ

، عنه شرعاًفي من أنه منو، دهحي أن  لهليس ف،احكتاب النك يفرناه كما ذك ،د لهاألوال أحكامبعض 

  .قرباأل وهذا هو، ت السابقة منصرفة عنهيا والروا،)١(للعاهر احلجرو :)وآلهصلى اهللا عليه (لقوله 

  . لهم أوالدهكم أل، ولد احملللةة وكد الدوام وولد املتعة وولد اململو ولبنيال فرق يف ولد احلالل و

 وال خمصص يف ،دلةالق األطإل، عزري أنه فالظاهر، ريوجب التعزي ب ولده قذفاًقذف األ إذا ماأ

  . ما هو واضحكللمناط  ال معىنو، املقام

  

                                                

. ١ حاح العبيدك من ن٧٤ الباب ٥٨٣ ض ١٤ج: الوسائل )١(



٣٥٦

  

  ))حكم من قذف مجاعة((

نت أو، أنت زان: رك وعمرو وبيدما لو قال لزك ،دحداً بعد واحلو قذف مجاعة وا ):٧مسألة (

 أو نيوا به جمتمعؤسواء جا، ل واحد منهم حداًكل أن  وال خالف يفإشكالفال ، نت زانأو، زان

  .يه علمجاعالسرائر اإل ويةبل عن الغن، نيمتفرق

 نيمتفرقجاءوا به  وإن ،نيوا به جمتمعؤجان إ اً واحداًايف فاعترب حدكسعن اإلكى حيخالفاً ملا 

  . ل واحد حدكفل

قذف القوم ييف الرجل  :)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،ي العجليد ما رواه براألولى ل عليدو

  . )١(ل واحد حدك ليهفعلى مس وإن ،احد حد ويهمنا علإسمهم فيذا مل إف، لمة واحدةكعاً بيمج

 ،لمة واحدةكب : فقال،عاًيرجل قذف قوما مج: )عليه السالم(قال للصادق ، خرب احلسن العطارو

  . )٢(ل واحد منهم حداًكهم يف القذف ضرب لبينفرق  وإن ،رب حداً واحداًيض: قال، نعم: قال

يف رجل  )عليه السالم( ني املؤمنريأمى قض:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، خرب مساعةو

  . )٣(عاً فجلده حداً واحداًينفر مجى على افتر

  . قذفهم بلفظ واحد أنه ن ظاهرهإف

سمهم يمل  إذا  حد واحديهلمة واحدة فعلك بقذف قوماًوإن  :تيامتون الروا  املقنع الذي هويفو

  . )٤(ل رجل مساهك ليهمساهم فعل وإن ،بأمسائهم

                                                

. ٥ ح١١ الباب ٤٤٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٢ ح١١ الباب ٤٤٤ ص١٨ج: سائلالو )٢(

.  ٤ ح١١ الباب ٤٤٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٢ ح١٠ الباب ٢٣١ ص٣ج: كاملستدر )٤(



٣٥٧

، نيجمتمع أو نيوا به متفرقؤ سواء جا، واحدعهم حداًيجلم أن لو قذفهم بلفظ واحد فالظاهرو

ى يف رجل افتر، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يلح مجيصحى ملقدم يف الداللة عل ا،لظاهر النص السابق

ل منهم ك ضرب لنيأتوا به متفرق وإن ، ضرب حداً واحداًنيا به جمتمعأتون إ : فقال،قوم مجاعةى عل

  .)١(حداً

  .)٢(حنوه خرب حممد بن محرانو

ه مرسل يدؤيو، سكالعخبار السابقة ال محران باأل ويل خربي مجيديالداليل عرفاً تقاجلمع فإن 

  .)٣( حد واحديهسمهم فعلي مل وإن ، مساه حداًلل رجك ليهاهم فعلمسإن نه إ يرو:  قاليةاهلدا

، قذفهم بلفظ واحدن إ أنه الشهرة من إىل بل نسب، نيخر خالفا آل،ما اخترناه ذهب مجاعة ىلإو

  . ل واحد حدكافترقوا يف املطالبة فل وإن ،حد واحدل ك فللنيوا به جمتمعؤفجا، ما لو قال هؤالء زناةك

ال جمال و، مراألى م انتهكه احلاوحد، احدقد قذفهم بلفظ وجاء به بعضهم ون إ رناهكما ذى وعل

  . مقذوف آخرإنسانن جاء به إو، حلد آخر

  .رار لفظ الزناكشترط تيال  إذ ،قد مساهم فإنه ،ركب زان وعمرو ويد ز:قاللو مث إنه 

، رر احلدكظاهر عدم تلفا، زانيا زان يا زان يا :يدقال لز إذا ماك، اً واحداً مراتإنسانذف لو قو

ما تقدم ك،  حد واحد فقطيهث علي ح،شرب اخلمر أو الزنا أو ررت منه السرقةكبل حاله حال من ت

  . اهللا سبحانه العاملو،  يف باب الزناكالم يف ذلكال

                                                

. ١ ح٤٤٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٣ ح١١ الباب ٤٤٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٢ ح ذيل١٠ الباب ٢٣١ ص٣ج: كاملستدر )٣(



٣٥٨

ذا قذف ك و،فقذف مجاعة بالزنا يهحد عل  الان طفالًكو  أ،ريوجب التعزيلو قذف مجاعة مبا و

 كذلو، املشهور إىل  نسبتهكيف املسالبل ، سالر ويدعن املف يك للمحوفاقاً، كذلك أنه فالظاهر، فاركال

  . السابقةدلة من األللمناط املستفاد عرفاً

، )لالختالف هنا معىنوال (:  وقال الشرائع،سياق ألنه ،وتبعه احملقق العدم، سيدرإن عن ابن كول

، ل واحد حد حمدودك إىل  له بالنسبةليسو، مكر منوط بنظر احلايالتعز ألن كذلو(: ه اجلواهر بقولهبينو

  ).راهي القذف مبا غري اجلماعة بؤدب بسبابيفهو 

 فإنه ،عدد أسواط احلدى  علنيما لو زاد عدد املقذوفيتظهر الفائدة ف أن نكميبأنه ( يهل علكأشو

القول ى علو،  فصاعداًل واحد منهم سوطاًكخص يل،  من احلديدب ضربه أزجير يم بتعدد التعزكمع احل

  .ىانته )ر مطلقاًي احلد بالتعزوز له بلوغجيباحتاده ال 

  .قربفقول املشهور هو األ، نيالمه متكو

ص  فال فرق يف لزوم لعانات متعددة يف خال،ربع مثالًفلو قذف زوجاته األ، يف باب اللعانأما 

ظ الفأب أو ،وا يلليسربع د األاألوالهذه  أو ،تيا أننت زان:ما لو قالك ،سواء قذفهن بلفظ واحد، نفسه

  اللعان اليتأدلةطالق إل، ك ذلأشبهما  أو تيام زانكأم احلسون وي هند ومحامة وم:ما لو قالكمتعددة 

  .ات املقامإطالقا يهال ترد عل

ما  أو ، زناةكأجداد وكل آبائك :يدقال لز أو ،ينيلزانابن يا :م ما لو قالكعرف حيمما تقدم و

  .ك ذلأشبه

ما لو قذف مسلماً ك، ريخر التعزاآلو، ستحق به احلدي أحدمها نيثناف م ما لو قذكعرف حيما ك

، يف لفظ واحد ياًأجنبم ما لو قذف زوجته وك حكذلكو،  وجمنوناًالًعاق أو ،اًغريصاً وريبك أو ،افراًكو

  .مهكل حكلحيث إن 

 فإن ، عذراءكوجدت أو ، عذراءك مل أجد:ةيب غرمرأةقال ال أو ، عذراءك مل أجد:لو قال لزوجتهو

  ملا تقدم من عدم  ، قذفاً عرفاًكعد ذلن إ ، احلديهأراد قذفهما بالزنا فعل



٣٥٩

ذهبت عذرا  أو ،جت قبالا تزوقة ألين عذراء حقكمل تا أ أراد وإن ،يةناكحصول القذف بال

أخربوها  أو ،صدفة أو  منها عمداًكذلى رأ ألنه ،ةيب غرامرأةعن حال اإلخبار أراد  أو ،حنوهاوبطفرة 

ر يعز التيهان علكة فحصاً حمرماً يبن فحص املرأة الغراكن إ نعم،  للقذفيهحد عل فال، ثق مي من كبذل

  .لفعله احلرام

بت ثيال  إذ ، عذراءك مل أجدكت بي ملا زن:قال إذا ، العترافه بالزنايه فال حد عل،ل حالى كعلو

  . هءاملفروض انتفاو،  أربع مراتقرار ال باإلكذل

عبد اهللا  أيب عن، ريبص أيب عن، يف نوادرهى سيمل ما رواه أمحد بن حممد بن عحيرناه كما ذى علو

:  قال،عاد فإن :قلت، ربيض:  قال، عذراءك مل أجد:قول المرأتهي يف الرجل ،)عليه السالم(

ربيض ،قال،عاد فإن :قلت  :ينتهي أن كشأو فإنه ربيض)١( .  

 عذراء كقال الرجل المرأته مل أجدإذا  : قاال،)ما السالميهعل(الصادق و ي علعن، وعن الدعائم

  . )٢(ؤدبي :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو لقا،  الوطيغريذهب من تالعذرة ن إ ،يهحد عل فال

  .وجب اللعانيا مبا ال ذائه هليدب إلاألوالضرب و: أقول

  .يهنئذ ال شيء عليوح، أحدمهان كيوما مل ، ذاًءيإان ك وما ،ان لعاناًك ما ،للمسألة ثالث صورف

 فهو رمي ، من احملرماتك ذلأشبهبأختها أومبا  أو زوجها تزوج باخلامسة أن لو ادعت الزوجةو

  حد الزوج يالمها فكتثبت صحة  إالّ أن ،جلهحتد أل

                                                

.٣ح ١٢ الباب ٢٣١ ص٣ج: كاملستدر )١(

.٢ح ١٢ الباب ٢٣١ ص٣ج: كاملستدر )٢(



٣٦٠

  . دلةطالق األ إلكذلو، ك ذلأشبهما  أو مي بالتحراهالًونه جكن ثبت أك ، عذرهثبت إذا الإ

تها لزوجها ي وهبت جارامرأة يف ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيه ما رواه حممد بن قيدؤيو

ى م عليقا أن تي فلما خش،قالت هي خادمي له ووهبتهاا أ رت املرأةكنأ ف،مة فحملت األاهيفوقع عل

  .)١(باهلبة جلدها احلد بقذفها لزوجهاقرت أ فلما ،د أقرت بأا وهبتها لهالرجل احل

  .  الزوجةغريصدر من  إذا علم حال مثل هذا القذفيمنه و

  

                                                

. ١ ح٩ الباب ٤٤٣ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٦١

  

  ))حد القذف موروث((

 ن قدكيمل  إذا رث املاليرثه من ي ،حد القذف موروث أن ال خالف يف وإشكالال  ):٨مسألة (

  .يهمه علي بقسمجاع اجلواهر اإلبل يف، عنهى ال عفاستوفاه املقذوف و

حة ابن مسلم املتقدمة يف يمثل صح، ت اخلاصةيا بعض الروا،العمومات إىل ضافة باإليهل عليدو

  . ب لولدهقذف األ

: قذف املرأة املسلمة قالييف الذي  :قال، )عليه السالم( علي عن، تيامل ما رواه اجلعفرحي يهعلو

 نيملسلمة حانت اكشمل ما لو يه  فإن إطالق،)١(غائبة أو انتكشاهدة ، ةتيم أو انتك يةًلد احلد حجي

  . مث ماتتيةقذفها ح

 ملوافقته ،يةالتقى مل علحين أ والبد، )٢(ورثياحلد ال أن  من وينكما يف خرب الس أن علميمنه و

ما كال تورث احلد ن إ : قال)عليه السالم(عن الصادق  ي،ما يف موثق الساباطى عل أو ،لبعض العامة

طلبه فال حق يمل ه وكمن تر و،يهن من قام به من الورثة وطلبه فهو ولكول،  واملال والعقاريةتورث الد

، طالبه حبقهي أن خران لآلك عنه أحدمهاى عف فإن ،خوانأللمقذوف  و مثل رجل قذف رجالًكوذل، له

  . )٣(عاًيما مجيهلإالعفو  و،عاًيما مجمهأا أل

بن الفاعلة يالرجل  قال ن رجالً أ لو:)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: قال، خر اآلهمثله موثقو

الوايل  إىل قدمهيأحدمها أن اد رأو،  عن القاذفأحدمهافعفا ، مهأ ويهبخ ألأان للمقذوف كو، الزنا عيني

 إذا عاًي مجمايهلإالعفو مث إن ، م الذي عفاأمه هي أ ليسأ: )عليه السالم( قال ، لهكان ذلكأ، لدهجيو

  مهما أانت ك

                                                

. ١ ح٢٥ الباب ٢٣٣ ص٣ج: كاملستدر )١(

. ٢ ح٢٣ الباب ٣٣٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.١ ح٢٣ الباب ٣٣٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٣٦٢

  . )١(ا يف العفويهلإاألمر  فيةانت حك وإن ،ما يف العفويهلإاألمر ف ةتيم

 أو راًكذ يرثون بالتساويل الورثة كبل ، رث املالإكرث الوارث للحق ال إظهر ين يمن هذو

  .ماماإل حىت سباب وسائر األنيالزوج وحىت ،أنثى

من شاهما من عدا الزوج والزوجة و( : اجلواهر بقوهلماررهقو، لشرائعال وجه ظاهر ملا يف او

مل  أنه  معنيرث الزوجإض يف عدم ياالر وك املسالوقد قرر احملقق، )يف قولمام اإل إالّ ،االسباب يذو

،  فلوارثهتيه املكما ترومان مطلقات يقاالمها ال كو، الشهرةى دعو أو ،إالّ األصلظهر له وجه ي

  . لو من نظرخي ال :لذا قال اجلواهرو ى،وصغرى ربكخمدوش مام  لإلليسأنه  ىعل ية الغنإمجاعو

ل واحد منهم مع عفو كلذا كو، طالبوا بهي أن للورثة أن كسالما يف املك فاحلق هنا ،انك يفكو

، فائهياستى  عليةبل هو جمرد وال، ل واحد حصة منهكث ريرث املال فإحد ى  علك ذلليسو، نيالباق

  . ماعة املطالبة بتمام احلدفللواحد من اجل

من  إذ ،كعد ذليب ال ،طياطلب ضربه عشرة سيأن ك، طالب ببعض احلدي أن هل للوارث: أقول

 طلبهما إ فالالزم، ون مثانحد القذفن إ :ليقا إالّ أن اللهم، سقاط البعضإع له حق يسقاط اجلمإله حق 

  . اقربولاألو، سقاط بعضهإذي لذي احلق  مثل املال الليسو، عفوهأو 

ظاهر ن إ :يهفف، احلق جمموعي ألن خرأسقط بعضه فال حق له يف البعض اآل أنه إذا احتمالأما 

  .ية ارتباطغريا أ قوق عرفاًاحل

  . اهللا العاملو، لهك نفس املقذوف ببعض اجللد اليت يف مسألة مطالبة أيالم كمثل هذا الو

  

                                                

. ١ ح٢٢ الباب ٤٥٦ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٦٣

  

  ))إذا قذف من ينتسب إليه((

قرباء هم من سائر األغري أو كبوأ أو كزوجت أو كبنت أو ك ابن:خرقاذف آللو قال  ):٩مسألة (

ر للمنسوب يالتعزفاحلد و، ك ذلأشبهما  أو ،ملوط أو ،الئط أو ،زان ،كخادم أو كمثل صهر ،نسباءواأل

أو  ما عن املشهور يف نسبة ابنهك، خذاألوهلم حق العفو و، ر هلميفاملطالبة باحلد والتعز، ال للمواجه يهلإ

  .الزنا أو بنته باللواط

 يهوف،  لهحقالعار ال ألن ،العفوب له املطالبة وفقاال بأن األ، نيخي للشيةالنها ملا عن املقنعة وخالفاً

  . هغريون احلق لكي يفكه فغرياملستحق  ألن ،نظر

 ه ما تقدم يف منيدؤيما ك، كذاه بذلآالقاذف  ألن ،ريون للمواجه حق التعزكي أن عديبنعم ال 

  .ذائه املخاطبيدبه إلأ )عليه السالم(مام اإل أن ظاهر النصحيث إن  ،)١(ك بأمحلمت :قال

 ألن ،فاء والعفوي االستيةان هلما والك ،اًغريان املسبوب صكو ،يبب واجلد األان املواجه األكذا إو

  .كتهما ذليتول معىن

، كم جنونياأ أو ،كم طفولتياأ أو ،كفركم ياأ أو ،كتيم جاهليا أياً زاننتك :خر آلإنسانذا قال إو

  .  شيءيهن علكي مل فر مثالًكلو رماه حال ال أنه انك وإن ،ذائه لهير إلي التعزيهعل أن فالظاهر

نت أ ونينت تزنكقال الرجل المرأته إذا  : قال،)عليه السالم(الباقر  إىل هإسنادب، تيايف اجلعفرو

 احلد املراد عدمو ،)٢(يهنت أمة فال حد علأ وني تزننتكم ولده ذا قال ألإو، يهة فال حد علكمشر

  .ريال عدم التعز، املكال

   أنه الظاهرو

                                                

. ٢ ح٢٤ الباب ٤٥٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٣ ح٢٥اب  الب٢٣٣ ص٣ج: كاملستدر )٢(



٣٦٤

ما تقدم يف ك ،ذبكأقله ال ألنه ،سالمال يف دار اإلفر وكال يف دار ال أحد  حق لقذفال

  . )١(تياالروا

عرفه فال ي هو الفر وك يف دار القذف رجل رجالًن إ أنه يرو :)عليه السالم(ما يف الرضوي و

ان مي يف دار اإلذا قذف رجالًإو، انهميإمن عرفت  إالّ ا بأحديهفسن الظن حي أن لحيال  ألنه ،يهشيء عل

  .)٢(اًريخ إالّ ايهظن بأحد في أن نبغييال  ألنه ، احلديهعرفه فعليهو ال و

  . عزرهي أن مكاحلاى افر حبقه فعلكال فلو طالبه الإو، عدم احلدى مل علحي أن فالالزم

  

                                                

. ١ ح١ الباب ٤٣٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٦ ح٢٥ الباب ٢٣٣ ص٣ج: كاملستدر )٢(



٣٦٥

  

  ))أحكام العفو عن القذف((

ان ك سواء ،العفو عنه أو ،هلم حق املطالبة حبده فله ومجاعةً أو قذف رجل فرداً إذا ):١٠مسألة (

ما إف، يدبن سع ىيحيو، خبارتايب األكخ يف يعن الش إالّ ،ال خالف وإشكالبال ، بعدها أو  املرافعةقبل

  . حق للعفو يف الزوجة مطلقاًقال بعدم فإنه ال عن الصدوقإو، بعد املرافعةقاال بعدم حق العفو للزوجة 

  : تيا مجلة من الروا،سقاطهو قابل لإلو دميحق لآل أنه  إىلضافةر باإلاملشهوى ل عليدو

، مامعفي عن احلدود اليت هللا دون اإليال :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيح ضريصحك

  . )١(مامعفي عنه دون اإليال بأس بأن فان من حقوق الناس يف حد كفأما ما 

 أو أعفو عنه يعل  رجل جىن:قلت له:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن حممد بن مسلم

 كا طلبت حقمنإفمام اإل إىل رفعته وإن ،عفوت عنه فحسنن إ كهو حق: قال ،السلطان إىل أرفعه

  . )٢(مام باإلك ليفكو

 وإن ،قها جلدطالبت حبانت أمه مسلمة يف دار اهلجرة وك وذا قذف حر عبداًإف: وعن الرضوي

  .)٣(يهطالب فال شيء عليمل 

 عفو رسول اهللا :تيايف مجلة من الروا أن ماك، )٤(للمقذوف العفو أن ت يفياقد تقدم بعض الرواو

ا وؤأسان سبوهم ويعن الذ )م السالميهعل(ئمة األو )ا السالميهعل(فاطمة  و)وآلهصلى اهللا عليه (

  . )٥(ميهإل

                                                

. ١ ح٢٠ الباب ٤٥٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح٤٥٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ١ ح١٩ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )٣(

.  من حد القذف٢٠ الباب ٤٥٥ ص١٨ج:  الوسائلانظر )٤(

. ١٤٦ ص٤ج: جة البيضاءاحمل، و العشرةأحكام من ١١٢ الباب ٥١٩ ص٨ج: الوسائل، و٤١٢ ص٧٥ج: البحار انظر )٥(



٣٦٦

قذف يسألته عن الرجل : قال، ح ابن مسلميالصدوق فقد استدلوا ملقصدهم بصحخان ويأما الش

، هإطالقعمل الصدوق بفقد ، )١(رامةكال  و،ال:  قال،عفت عنهن إ تيأرأ: لتق، لدجي:  قال،امرأته

  .دلة األبنيالسلطان مجعاً  إىل ما بعد الرفعى خان عليمحله الشو

ما قاله ك  السابقةدلةصه األيختص و،هإطالقفلو عمل به لزم القول ب، ال شاهد هلذا اجلمعنه إ :يهفو

  . راهة مع عدم التوبةكالى عل أو ،الوجوب دون اجلواز ينفى يف الوسائل محله علو ،اجلواهر

، اميهما فى فخيفال  ) يف العفورامة هلاكال (ى محلها عل أو ،ضمارهاإ بيةالرواى  علشكالأما اإل

 مجلة من يدبن سعاخ ويره الشكالذي ذ ها باملعىنيدؤيف الإو، نهاععراض املشهور إسقاطها إالعمدة يف و

  . تياالروا

  . )٢()وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا  إىل ةرفعه القصو،  سرقة رداء صفوانيةرواك

 قطعهي حىتمام عه اإليدب السارق مل يهن إ املسروق: )عليه السالم(عن الصادق ،  مساعةيةرواو

ى ذا انتهإ فواحلافظون حلدود اهللا: تعاىل قوله كذلو، ماماإل إىل رفعي أن بلمنا اهلبة قإو، يهلإرفعه إذا 

  . )٣(هكتري أن حد ألليسفمام اإل إىل احلد

ته مث قذفها يعن رجل أعتق نصف جار، )عليهما السالم( أحدمهاسئل ، خرب محزة بن محرانو

  ت يرأأ: قال ،ستغفر اهللا تعاىليو ، جلدةني مخسيهعل ىأر:  فقال،بالزنا

                                                

. ٤ ح٢٠ الباب ٤٥٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٤ ح١٨ الباب ٥٠٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ١٣ ح١٧ الباب ٣٣٠ ص١٨ج: الوسائل انظر )٣(



٣٦٧

  . )١(ترفعه أن عفت عنه من قبل إذا يهلال ضرب ع:  قال،عفت عنهوحل  يف هن جعلتإ

  . تياها من الرواغري ىلإ

سب  أنه مع، ابن أيبى راً عليز تعزجي مل )وآلهصلى اهللا عليه (الرسول  أن العفو حق يدؤين كل

م رفعوا أمع ، ريما ورد يف التفاسكخر أظ ابألفو، )٢(ذلعز منها األاأل خرجنيل : بقولهنياملهاجر

  . فتأمل، يدان زلسى  عل)وآلهصلى اهللا عليه (الرسول  إىل لقصةا

عبد  أبا سألت: قال،  موثق مساعةيهل عليدو، الرجوعله ن كيا عفا ذو احلق مل ذإ ف،انك يفكو

 كبعد ذلمث إنه ،  يف حلكعله من ذلجيعفو عنه وي الرجل بالزنا فقذفيل  عن الرج)عليه السالم(اهللا 

 ية بن الزانياهو قال ن إ تيرأأ: قلت،  له حده بعد العفوليس:  فقال،لدهجي قدمه حىتي أن دو له يفيب

 أمه مىت إىل العفو، عفوي أن  لهليس فةيانت أمه حكن إ :)عليه السالم( فقال ، هللاك ذلكترفعفا عنه و

  . )٣(وز عفوهجيويل أمرها  فإنه د ماتتانت أمه قكفإن  :قال، أخذت حبقهاشاءت 

لده جي أن يدريعفو عنه مث يالرجل فى عل يفتري سألته عن الرجل ،)عليه السالم(عنه ، خرخربه اآلو

  . )٤(لده بعد العفوجي أن  لهليس:  قال،بعد العفو

   ديثيف ح، )ه السالمعلي(اظم كعن ال ى،سيمحد بن حممد بن عأنوادر يف و

                                                

. ٣ ح٤ الباب ٤٣٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

.  سورة املنافقني يف تفسري٢٩٤ ص١٠ج: جممع البيان )٢(

. ٣ ح٢٠ الباب ٤٥٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ١ ح٢١ الباب ٤٥٦ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٣٦٨

  . )١( ملن عفا عن املفتري الرجوع يف احلدليسو: قال

قد تقدم مسألة العفو عن و، مهخذ حبقم األهم العفو ولبعضهان لبعضك لو قذف مجاعةمث إنه 

  . بعض احلد

  

                                                

. ١ ح٢٠ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )١(



٣٦٩

  

  ))إذا تكرر منه القذف واحلد((

الم يف كما تقدم الى عل، ةلرابعا أو ل مرة قتل يف الثالثةك يف حدرر القذف وكلو  ):١١مسألة (

  .كذل

 حاًيان صحك  ما قلت سابقاً:قال بعد حده أما إذا ،أيضاً حد ثانيةقذف مرة  فإن ،لو قذف فحدو

 يف ،)عليه السالم( عن الباقر ،ح حممد بن مسلميلصح، إشكالر بال يفالواجب تعز، ك ذلأشبهما أو 

بالزنا قذفه  وإن ،لدجي حق مل كالذي قلت لن إ لهال قن إ : قال، القذفيهد علريقذف الرجل فيالرجل 

  . )١(حد واحد إالّ يهن علكيلد بعشر قذفات مل جي أن قذفه قبل وإن ، احلديهبعد ما جلد فعل

ما : مث قال،  فضرب احلدمن فذف رجالً:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، يف خرب الدعائمو

  . )٢(عاد فقذفه ضرب احلد وإن ،ثان  حديهد علحي مل ،حقاً إالّ كينت قلت فك

 امرأةرماه بالزنا مع  إذا ماك، ون القذفات املتعددة من جنس واحدكال فرق يف  أنه مث الظاهر

 مع مرةو قذفه بالزنا مرة مع هند إذا امك، يةبامله أو من أجناس متعددة بالعدد أو ،خاصة عشر مرات

ان فهو ك لو األول إىل افاالنصرو،  السابقةدلةطالق األإل، طاللوبامرة قذفه مرة بالزنا و أو ،محامة

، حداًط اباللو بالزنا ويهل من رمكث جعل ليام حاشف اللث كيك حمل خالفاً،اجلواهر  أفىتكبذلو، بدوي

  . ما عرفتيهوف، صالة عدم التداخلأل

  .حد واحد الّإ يهن علكي مل ،كط بيمرة لقال له مرة لطت و أنه إذا عرفيه منو

  ماه يف أثناء لو رو

                                                

. ١ ح١٠ الباب ٤٤٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح٩ الباب ٢٣١ ص٣ج: كاملستدر )٢(



٣٧٠

 ،تداخالن أصاليال  أو ،باملقدار الباقي أو ،تداخل مطلقاًي فهل ياً ثانياً رميه احلد علإجراء

  . احتماالت

  . ك ذليهصدق عليهذا ال و، رار بعد احلدكالت أن ى دل عليلن الدلفأل: األولأما 

زاد يف، التداخل يف الباقيفالالزم ، ط حال القذف ما قبل احلديا السيةن حالة بقفأل: أما الثاينو

  . بقدر حده الثاينمل للقذف كي ط حىتياالس

ثنائه فالقاعدة يف أ أما ،اخلارج ما قبل احلد و،ما خرج إالّ ل سبب مسبباًكن لفأل: أما الثالثو

  .مةكحم

  . القاعدة الثالثى مقتضو، األولدرء احلدود بالشبهة ى ان مقتضك وإن ،وسط أوسطواأل

 فائدة يف رجوعه  فال،ثبت احلد بقذفه ألنه ،نفعيرجعت مل  أو ذبتك قال لو قذف مثمث إنه 

  . جحد قذفه إذا ذاكو، سقاط احلدإل

 يةفر أو نفسه حبدى الرجل علإذا أقر  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ح احلليبيففي صح

  . )١(مث جحد جلد

ذا قذف إف: )وآلهصلى اهللا عليه (اهللا قال رسول :  قال،يف نوادره ىسيعن أمحد بن حممد بن عو

  . )٢(ذب نفسه جلد احلدكالرجل فأ

  .قرارثبت باإليما  إىل وبالنسبة، ريالتعز إىل ذا بالنسبةكو: أقول

ن إ  قبل منه،يداملخاطب ز أن فزعمت،  املشهور بالزنايد اشتبهت بأين أردت قذف ز:لو قالو

 يف بعض ما املناطو، من قبله إالّ عرفينه ال وأل، شبهةصل ودرء احلدود باللأل، احتمل الصدق يف حقه

  .تقدم يف باب الزنا

   س فقذف مهدوراًكلو انعو

                                                

. ١ ح١٦ الباب ٤٤٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح١٥الباب  ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )٢(



٣٧١

، ن قلنا بأن التجري حرام إري التعزيهعلو، قذفهيمل  ألنه ،دحيمث قال أردت قذف حمفوظ العرض مل 

  .تيقول زنيأن كاب غة اخلطي فقذفه بصأشبهما  أو عمي أو اً لظلمةيدمامه زأ أن ظني أن فهو مثل

غة يشترط يف القذف صيال  إذ ،ان قذفاًكسمعون ي أناس كلان هناك و،يدز  زىن:قالأما إذا 

  . اخلطاب

لم مع كالت إىل ذب بالنسبةكالة ويبعدم صدق الغك، فصدق القذي سامع ال كن هناكيمل  إذا نعم

نفع ي ما )وآلهصلى اهللا عليه ( الرسول واهللاى ذب علكتاب الصوم يف مسألة الكرنا يف كقد ذ و،نفسه

  . املقام

) تينز (انكم) تيزن ( فقال،اشتبه يف اللفظ أنه بعد القذفى م ما لو ادعكعرف حيمما تقدم و

  . مثالً ينيمن التز

  



٣٧٢

  

  ))إذا قامت البينة على صدق القاذف((

قاذف بال  سقط احلد عن الصدق القاذفى ة علبينقامت الاً وإنسانقذف رجل  إذا ):١٢مسألة (

  . احلد يف القذف ال تشملهأدلة و،إشكال

  .فسقهى ة علبين وقامت ال، فاسقياما لو قال له ك ، القذفغريذا يف كو

اهللا  إىل وتبت، كلقت بذلنعم انز: فقال املقذوف ، زاينيا: قال إذا ماك، صدقه املقذوف إذا ذاكو

 ملا ،وجب سقوط حد القذفيقه للقاذف يدتص إالّ أن ،ثبت باعترافه مرة الزنايمل  فإنه وإن ،سبحانه

  . عن مثلهدلةر من انصراف األكذ

النص ى ويف اجلواهر دعو، سقط احلديالعفو  أن ا سبق من مل،قذف فعفا عنه املقذوف إذا ذاكو

  .كبذلى والفتو

 إالّ ال طالب له إذ ،لدما لو قذف الولد والده مث مات الواك، اً مث ورثهإنسانقذف  إذا ذاكو

 أشبهضمن عقد وما الشرط يف سقط بالصلح ويبل ، يهه علغري حق نسانلطلب اإل ال معىنو، ثالوار

  .سقاط احلقإمن أسباب 

حق الناس  أنه منو، )١( ما قبلهبجي سالماإل أن من،  احتماالن،قذف مث أسلم إذا سقطيهل و

مث  افر للمسلمك يف قذف ال عدم السقوطيدؤيو، ان مسلماًك إذا  مبايفكفراً فاكان املقذوف ك إذا حىت

  .يلطالق الدل إل،قرب السقوطاألن كل ، الزنا باملسلمة مث أسلم الزاينيةه ما تقدم يف رواإسالم

انوا كم أ اجلمل مع أصحاب عن )عليه السالم( علي ما عفاك، عفواً عاماًمام عفا اإل إذا ذاكو

  . ب اجليلوم بدلك حم)٢( مسلمئرحق امى تويال  يلودل ،)عليه السالم (ني املؤمنريمأسبوا 

  افر ك ال مثالً،نائبهأو مام ن عفو من اإلكيمل  إذا موال يف مثل األكل ذلكشينعم 

                                                

. ٣٨ ح٢٢٤ص  و١٤٥ ح٥٤ ص٢ج: وايلغال )١(

. ٥ ح٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ج: كاملستدر )٢(



٣٧٣

ل سقوط حق كشيأسلم  فإنه إذا ،يةالد أو  القصاصيهجرحه مما ف أو سلب مال مسلم مث أسلم

ت يه من بكعد تداريبال  و،كلنائبه سقط ذأو مام عفا اإل أما إذا ، اجلب منصرف عنهيلدل فإن ،املسلم

  . نيمعد ملصاحل املسلم ألنه املال

 يهالسب فهو سب و إذ ريالقاذف تعزى  فهل عل،أشبهما ذا صدق القاذف وإ ف،انك يفكو

  . احتماالن،ريث ال تعزيعفا ح إذا ماكر بعد سقوط احلد يالتعزى  عليلال دل ألنه ، أم ال،ريالتعز

  .مةكشبهة حمعدة درء احلدود بال فقاكذا شإو

  .  قطعاًكر بعد ذليال تعزسقاط احلد باللعان وإن كزوجته أملو قذف الزوج و

  



٣٧٤

  

  ))حد القذف مثانون جلدة((

 أنه  إىلضافة باإليهل عليدو،  وال خالفإشكال بال ، املقام مثانون جلدةاحلد يف ):١٣مسألة (

  : تيا مجلة من الروا،يهجممع عل

  . )١( جلدةنيجتلد مثان:  قال، قذفت رجالًامرأةيف ، )يه السالمعل(جعفر  أيب عن، ريبص أيب فعن

 يةالفرأن ) عليه السالم( ني املؤمنري أمىقض: )عليه السالم (عبد اهللا أبو  قال،نعن ابن سناو

 يه فك فذل،يه أبغريلى عذا دإ و،يةأمه زانن إ :ذا قالإو، الرجل بالزناى رم إذا ،ث وجوهثال عيني ،ثالث

  . )٢(نحد مثانو

شارب وعلة ضرب القاذف و: )عليه السالم( الرضا يهلإتب كا م يف، يف خرب حممد بن سنانو

  . ديث احل)٣(يف القذف نفي الولد ألن ، جلدهنياخلمر مثان

ال تقبل له شهادة  وة، جلدنيلد مثانجيالقاذف :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، زيعن حرو

  . ديث احل)٤(ذب نفسهكيو  أبعد التوبة إالّ أبداً

 تعمل كنإ: قذف الرجل الرجل فقالإذا  : قال،)عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، عن عبادو

  . )٥( جلدةنيقاذف مثانحد ال: قال، ح الرجالكعمل قوم لوط تن

  قذف احملصنة  إذا يف الرجل : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن مساعةو

                                                

. ١ ح٢ الباب ٤٣٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٢ ح٢ الباب ٤٣٢ ص١٨ج: الوسائل) ٢(

.٤ ح٢ الباب ٤٣٢ ص١٨ج: الوسائل) ٣(

.٥ ح٢ الباب ٤٣٣ ص١٨ج: الوسائل) ٤(

.١ ح٣ الباب ٤٣٣ ص١٨ج: الوسائل) ٥(



٣٧٥

  . )١(اًكمملو أو انك  حراً،نيلد مثانجي

هذا  :قال و،نيقذف العبد احلر جلد مثانإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن احلليبو

  . )٢(من حقوق الناس

منا إ ألنه نيلد مثانجي:  قال،ذف حرة حمصنة قكيف مملو، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، عن زرارةو

  . )٣(لد حبقهاجي

، نيلد مثانجي:  قال، قذف حراًكعن مملو )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: الق ي،وعن احلضرم

  . )٤(هذا من حقوق الناس

 )٥(﴿والَِّذين يرمونَ أَزواجهم﴾: عن قول اهللا )عليه السالم(دق سألت الصا:  قال،ريبص أيب عنو

   .)٦(نيلد احلد مثانا جيهذب علك أقر أنه ذاإف، قذف امرأتهيهو الرجل :  قال،اآلية

  . تياها من الرواغريإىل 

انت ك ،خر لآلأحدمها أو ،نثىلأل نثىاأل أو ، قذف الرجل للرجلبني يةمكال فرق يف هذه المث إنه 

ث يح، صدقهمام علم اإل إالّ إذا ،اذباًك أو  واقعاًان القاذف صادقاًك ،ال  أويةزوج أو هما عالقة نسببين

ان املقذوف ك، مفعوالً أو  فاعالً،اللواط أو الزنا إىل سواء نسبه، عمل بعلمهين  أصحيمام اإل أن قد تقدم

  . منا احلق للزوجة فقطإو، صلقذف الزوجة ال حق للزوج لألذا إو، ال وأزوجة  أو حمصناً بزوج

                                                

. ١ ح٤ الباب ٤٣٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٤ ح٤ الباب ٤٣٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.٨ ح٤ الباب ٤٣٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(

.١٠ ح٤ الباب ٤٣٦ ص١٨ج: الوسائل )٤(

. ٦ اآلية: سورة النور )٥(

. ٢ ح٢ الباب ٢٣٠ ص٣ج: كاملستدر )٦(



٣٧٦

  .كالم يف ذلك اليلما تقدم تفصكدب ن األيزيانون املم البالغ وغرينعم يف 

  . يف املفصالتور كالم مذكيف العبد و

  

  ))حيد القاذف على ثيابه((

شف كما يف اجلواهر عن ك ، االتفاقيهبل عل، ردجيال به ويالد بثجيالقاذف  أن خالف يفال مث إنه 

  . صلاللثام لأل

  .)١(الرداء إالّ ب القاذفيارتع من ثيال : )وآلهصلى اهللا عليه ( عن النيب ،يريشعخرب الو

  . )٢(بهياله فوق ثكرب جسده يض: )ه السالمعلي(عن الصادق ، سحاقإخرب و

رب جسده يض بني الضربنيرب يض ياملفتر:  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، سحاقإوخرب 

  . )٣(بهياله فوق ثك

مرنا أ: )عليه السالم( ني املؤمنريمأقال :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينكعن السو

  . )٤(الرداء إالّ ب القاذفياء من ثيرتع شيال  أن )وآله صلى اهللا عليه(رسول اهللا 

عليه ( ني املؤمنريأمى قض:  قال،)عليه السالم(عن الباقر ، سيح حممد بن قيصح أن ظهريمنه و

راد به الضرب ي أن تملحي. )٥(جلدهى عري أن ىأر:  قال،يه أبغري الرجل لعويد ك يف اململو)السالم

ما لو قال ك،  بقذفليس أنه احتمال إىل ضافةباإل، يه عليد عن التشديةناك هدل دبغ جليقاما ك ،يةناك

   ابنيا: يدالبن ز

                                                

. ٣٠ ح٧٠ ص١٠ج: التهذيب )١(

. ٦ ح١٥ب  البا٤٤٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٣ ح١٥ الباب٤٤٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  . ٢ ح٢١٣ ص٧ج: ايفكال )٤(

. ١٦ ح٤ الباب ٤٣٧ ص١٨ج: الوسائل )٥(



٣٧٧

  . به لعالج جروحهياخلع ث إىل تاجحيعزر يمن  ألن ،ري عن التعزيةناكفاملراد به ال،  عمرو

  . ون ضرباً متوسطاًكي و، وال خالفإشكالف من الضرب يف الزنا بال الضرب هنا أخمث إن 

  . )١(بني الضربنيرب يض ياملفتر: )عليه السالم(عن الصادق ، سحاقإرب ففي خ

 بنيجلد :  قال،ربهيضمام أن لإل ينبغي يف كيفتريعن الرجل ، )عليه السالم(عنه ، عن مساعةو

  . )٢(نياجللد

رب يض بني الضربني ضرباً يرب املفتريض:  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن، عن ابن عمارو

  . )٣(لهكجسده 

الزاين أشد : )وآلهصلى اهللا عليه (  قال رسول اهللا،)عليه السالم(عن الصادق ، يف خرب مسمعو

  . )٤(ريالقاذف أشد ضرباً من التعزو،  من القاذفوشارب اخلمر أشد ضرباً، رب اخلمرضرباً من شا

  .كذلكانون  الغالم ويبتأد أن ماك،  أخفأشبهما ق وير يف التفسيحد التعز أن علميمنه و

عد يب ال ،الزمان أو انكحرمة امل أو احترام املقذوف أو شتد الضرب باعتبار غلظة القذفيوهل 

ستفاد يما ك ،الزمانان وك باعتبار حرمة املدة الضربيا زإمكانما تقدم يبل قد عرفت ف،  للمناطكذل

   خرب ضرب النجاشي يلمن تعل

                                                

. ٦ ح٤٤٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٤٤٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.٢ ح٤٤٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .  ٦ ح٤٤٩ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٣٧٨

  .)١( حرمة شهر رمضانكالذي انته

الفرج والوجه ى تقيف نزع وي خفغريان ك أما إذا ،زعهب نجيفاً مل يان خفكن إ الرداءأن  الظاهرو

  .طالق ولإلك لوحدة املال،تقدم يف حد الزناما ك ،الرأسو

  .جسده إىل املكم اليالوصول اإلة متنع من ريثكب يا ثيهون علكيال  أن الظاهر لزومو

 ،في ثوب خفيهان علك أو ، ملا أخذياًان عارك إذا ب املتعارفةيابس الثيل أن هل له احلق يفو

  .  املتقدمةدلةطالق األإل، كالظاهر ذل

  .)٢(زي حريةما تقدم يف رواكذب نفسه ك أو تاب إالّ إذا ،القاذف ال تقبل له شهادة مطلقاًمث إن 

من  أو ن استخراجه منهكميمل ر ويوجب التعزيسب مبا  أو ب احلدوجيقذف مبا  أنه علميلو مل و

وجب احلد يمن  أو ،ئاًيوجب قذفه شيقذف من ال  أنه عرفيلو مل و، عزري عدم احلد بل األصلف، هغري

  .  لدرء احلدود بالشبهات،كتر

شهر شاهد يما ك ،علم الناس حباله لتجتنب شهادتهي أي شهر القاذفي أنه هغرييف الشرائع ومث إن 

  .  العلةكالشترا: قال يف اجلواهر، الزور

  .ريزم عرفاً التشهيال الشهادة عدم قبول إذ ،ز املتقدمي حربل خلرب: أقول

ان ك وإن ذب نفسهكي أن ن منكتمي أنه اهرالظو،  عدم التوبةاألصل ف،م الأتاب  أنه علميلو مل و

 :قد ورد ما مضمونهو، ذبك اليةثر من أمهك الفاحشة أشاعةإعدم  الستر ويةأمه ألن ، قذفه صادقاًنيح

  . )٣(دق يف الفسادره الصكو، حصالاإل ذب يفكحب الأاهللا ن إ

                                                

. تابك الزنا من ال من حدود١٦انظر املسألة  )١(

. ٥ ح٤٣٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.  من العشرة١٤١ الباب ٥٧٨ ص٨ج: الوسائل انظر )٣(



٣٧٩

عد يبال  و،ةبين شهادة الأدلةطالق إل، إشكالال  بال خالف ونيثبت بشهادة عدليذف القمث إن 

الرجال يف قذف الرجال  إىل يف شهادن منضماتو، ساء يف قذف النساء بعضهن لبعضثبوته بشهادة الن

  .احتمال

ة بين البنيمرتان ملا تقدم من املناسبة  أو ، العقالءإقرار يل دلطالق إل، مرةيهف يفكي فهل قراراإلأما 

دة درء احلدود  فقاعكلو شو،  احتماالن،كق بعض الشواهد لذلما سبك،  يف باب احلدودقرار اإلبنيو

ف يالتخفى  من جهة بناء احلدود علكون ذلكي إالّ أن اللهم: لذا قال يف اجلواهرو، مةكبالشبهات حم

  . ا التعدديهعترب فينفسه فى رتلة الشهادة عله مإقراررتل يف

  



٣٨٠

  

  ))إذا تقاذف إثنان((

ح يلصح، ما يف اجلواهرك بال خالف ،عزراتقاذف اثنان حمصنان سقط احلد و إذا ):١٤مسألة (

رء يد:  فقال،صاحبهى ل واحد منهما على ك افترنيعن رجل )عليه السالم(ل الصادق أس، ابن سنان

  . )١(عزرانيعنهما احلد و

 قذف ني برجل)عليه السالم( ني املؤمنريأم أيت :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، والد أيب حيصحو

  . )٢(عزرمهاو  عنهما احلدأ فدر،ل واحد منهما صاحبهك

ل واحد منهما كقذف ي نييف الرجل :قالنه إ) عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  الدعائميةيف رواو

 عنهما احلد أفدرل واحد منهما صاحبه ك قذف ني برجل)عليه السالم( نياملؤمن ريأم أيت: قال، صاحبه

  . )٣(عاًيعزرمها مجو

ى  افترنيعن رجل يبأسألت و: ديث يف ح)عليه السالم(ن الصادق ع، يف نوادرهى سيعن ابن عو

  . )٤(عزراني عنهما احلد وأريد:  قال،صاحبهى ل واحد منهما علك

ل واحد منهما كل ألن ،منهما أحد لدجيذا تقاذف رجالن مل إو: )معليه السال( يعن الرضوو

  . )٥(يهمثل ما عل

ان كلو ال النص لو، ل منهما احلرامكر فلفعل يلتعزما اأو، نيعدم احلد فلتهاتر احلد أما :أقول

  ﴿فَمِن اعتدى علَيكُم طالق إل، ياًقو الثاين تعزيراحتمال عدم 

                                                

. ١ ح١٨ الباب ٤٥١ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٢ ح١٨ الباب ٤٥١ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ١ ح١٧ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )٣(

.٣ ح١٧ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )٤(

.٢ ح١٧ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر )٥(



٣٨١

  . بعد النص فال أما ،)١(ِبِمثِْل ما اعتدى علَيكُم﴾فَاعتدواْ علَيِه 

نئذ يح و،به بعض الفقهاء فىتأما كر يتعزوجب الي حمتمل يف باب سائر السباب الذي كنعم ذل

  .احتماالن، رد مبثله ألنه ،الأو  ، لشروعه يف عمل حراماألولعزر يفهل 

الظاهر من ن كل،  فاقتص عمرو منهظلماً عمرو يد يدما لو قطع زين فيا جارنياالحتمال أن ماك

  . يه عليهال لوجب التنبإ و، القصاص العدمأدلة

ما لو الط ك، ل واحد منهما احلدى كان علكلو قابله باملثل  و،ما يف باب احملرمات فال قصاصأ

 ل بنتاًداً قبول أن فيما ورد بسند ضعو ،نيانت القبلتان حمرمتكإذا  قبله فقابله باملثل أو ،به فقابله باملثل

ان يف كلعله ، ضعف السند إىل ضافةباإل، )٢(ئاًيقل شيمل  و)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا  إىل تهكفاشت

  . ميأول البعثة قبل نزول التحر

  .بالس القذف وبني بال فرق يف املقام ،ر عزرايالتعز إالّ وجبيذا اتر اثنان مبا ال إ ف،انك يفكو

فالالزم ، بعضهم بعضهم أو ،لهمكلهم كعلم هل قذف يفوا مبا مل ة فتقاذان القاذفون مجاعكلو و

  .خر والشواهد األقرارة واإلبينن من مطالبة ذي احلق واليل باملوازالعم

ن يريبكن واليغري الصبنيوال ، ني واملختلفني واملرأتني الرجلبني ني يف تقاذف االثنفرقال و

 النسبةكاختالف القذف  أو ،ل طرفكالزنا من  إىل نسبةالك وحدة قسم القذف بنيال و، نيواملختلف

  لو و، دلةطالق األ إلكل ذلك ،الثايناللواط من  ىلإو، أحدمهاالزنا من إىل 

                                                

. ١٩٤ اآلية: سورة البقرة )١(

. مباينك ط ال٤٩٢ص) لى اهللا عليه وآلهص (حياة الرسول: ناسخ التواريخ انظر )٢(



٣٨٢

ان ك وإن ،ناال احتم،عزراني أو ،زر السابعيلد القاذف وجي فهل ، وسب الثاينأحدمهاقذف 

  . املقام من نصوصاًاملستفاد عرف إىل الثاين أقربو، القاعدة إىل  أقرباألول

القذف من ان عدد ك أو ،خر مرةاآل متعدداً وأحدمهاقذف  أن بني نيفر املتقاذيال فرق يف تعزو

  .خر بقدر اآلبنياجلان

 ألن ،افركد الحيعزر املسلم وي أنه ال، عزرانيما أافراً فالظاهر كان طرفا القذف مسلماً وكولو 

  .نع االنصرافمي إالّ أن اللهم، كقذف املسلم منصرفة عن مثل ذل إذا افرك حد اليةأشدى  الدالة علدلةاأل

 إجراء بني و،هل ملتهماأ إىل مهماي تسلبنيي سالمم اإلك احلاريفالظاهر خت، افرانكتقاذف أما إذا 

  . مايه علنيم املسلمكح

 يةالفرو يف اخلمر كواململو والنصراين يوديهحد ال: )عليه السالم(قال :  قال،ريبص أيب يةروا يفف

  . )١(وميشربوها يف بي أن ىمنا صوحل أهل الذمة علإو، سواء

:  قال،قذف املسلميوسي او، ملةى قذف صاحبه ملة عليصراين النو يوديهال :ويف خرب مساعة

لد احلدجي)٢( .  

تاب بعضهم بعضاً حد كقذف أهل الإذا  :قالنه إ) عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن الدعائمو

  . )٣(ستحلواان مبا يل دكأهل ى م احلدود عليقا: )عليه السالم(وقال ، القاذف للمقذوف

 فال ،أشبهما  أو  مسلميا :ما لو سبه بقوله لهك،  سباً عندناليسان السب عندهم كلو مث إنه 

  . شيء

                                                

. ١ ح١٧ الباب ٤٤٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٢ ح١٧ الباب ٤٥٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  . ١ ح١٦ الباب ٢٣٢ ص٣ج: كاملستدر) ٣(



٣٨٣

  .ان سباًكودي يه يا :راين ملثلهنعم لو قال النص

جاز  وإن ،نئذي بقذف حليس أنه فالظاهر،  بفالنةتيزن: دهمقال أحفان الزنا عندهم جائزاً كلو و

. حمذوراً آخر أو فتنة يخشن إ ر قائلهيتعز و، املنع عنهسالمم اإلكحلا



٣٨٤



٣٨٥

  

  فصل 

  ))ى اهللا عليه وآلهحكم من سب النيب صل((

  

صلى اهللا (  للنيبنه سبأب  خمتاراً عاملاًاً عاقالٌان بالغكو، )وآلهصلى اهللا عليه ( رسول اهللا من سب

 مجاع اجلواهر اإليفو، الم مجاعةك يف مجاع اإليه علضيايف الرو،  وال خالفإشكالال  قتل ب)وآلهعليه 

  .يه عليهبقسم

يف الزنا  ما تقدمك، أدبان يزيانا ممكذا إف، اًإمجاع نصاً و،واشتراط البلوغ والعقل لرفع القلم عنهما

  .وجهه

﴿ِإالَّ من : قوله سبحانه إىل ضافةباإل ،)١( التسعثديح يف كراهر لرفع اإليااشتراط االختو

﴾عليه السالم( علي قولو،  عماريف قصة )٢(أُكِْره(:  السب فسبوينأما)بنيه وبين ك املالمع وحدة ،)٣ 

  . يتأيما سك )وآلهصلى اهللا عليه (الرسول 

ال  رفع ما ديثحو، هحنوواملناط يف الزنا و،  القتل عن اجلاهلأدلةح انصراف ضووأما العلم فلو

  .علموني

 ماك ،نيست وةائمو  أنيقذف حد مثان أنه إذا  فاحتمال،ما دونه القذف وبنيلفرق الظاهر عدم او

  يت وجهه يف مسألة سبأيس

                                                

. ٢ ح من اخللل٣٠ الباب ٣٤٥ ص٥ج: الوسائل )١(

. ١٠٦ اآلية: سورة النحل )٢(

. ٤١٢ ص٤٨ج: البحار )٣(



٣٨٦

  . املقامأدلة إطالقه له بعد ال وج، نييللدلمشمول ل ألنه مث القتل) عليهم السالم( ءيانب األ

  .  حدانيهعلى رجيث ال يح، زىن أو ل والطرنا مثله يف مثل من قبكقد ذو

 نظمةاألحيث إن  ،يقلع أنه  إىلضافةباإل، تيا الروايضالقتل مستفى ل عليد ف،انك يفكو

صلى اهللا عليه ( رسول اهللا يةشخصى متوقفة عل عة املوجبة لرفاه البشريشرة ويدحة عقي الصحيةسالماإل

قتله  إذ ،إنسان من قتل أ أسوفهي، ساس رفاه البشرأم يا حتطهانته معناهإف، احترامه عند الناس و)وآله

  . ل البشركم سعادة ي شروع يف حتط)وآلهصلى اهللا عليه (انة الرسول هإما بين، لسعادة فردم يحتط

قتل من ي أن يهفالواجب عل رينكذيمن مسع أحداً : ي اخلاص)وآلهصلى اهللا عليه ( يففي النبو

  . )١(قتل من نال ميني أن يهلإرفع  إذا السلطانى واجب علالو، السلطان إىل رفعيال شتمين و

عهد ى شتم رجل عل: قولي )عليه السالم(احلسن  أبا مسعت:  قال،عن الوشا ،ينيلكالى روو

 فدخل ،ع الناسنة فجميفأيت به عامل املد، )وآلهصلى اهللا عليه ( رسول اهللا )عليه السالم(جعفر بن حممد 

 فأجلسه يف صدر الس ، له مورد رداءيه وعل، العهد بالعلةيبهو قرو)  السالمعليه(  أبو عبد اهللايهعل

 أن ىنر: مهاغري ويد فقال له عبد اهللا بن احلسن واحلسن بن ز،ما ترون: قال هلم واء،كستأذنه يف االتاو

 د اهللاعب أبو فقال، ؤدبي:  قال،ما ترون: ه فقالأصحابو ي الرأةعيرب إىل فالتفت العامل، تقطع لسانه

 يهاهللا على صل( اهللا  رسولبني ليس ف،سبحان اهللا: )عليه السالم(

                                                

. ٢ ح٢٥ الباب ٤٥٩ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٨٧

  . )١(ه فرقأصحاب بني و)وآله

:  قال،)عليه السالم(ى موس يأخ أخربين:  قال،)عليه السالم(جعفر  علي بن عن، أيضاً يروو

فقال،نةيي عامل املد احلارثعبد اهللاد بن ياتاه رسول زأ نيح) عليه السالم( أيب رأسى  علنت واقفاًك  :

 باب املقصورة فهو كفتح ليقد أمرت :  الرسول فقاليهلإفعاد ، فاعتل بعلة ، إيلّ اضريم األكقول لي

 بنيلهم وكنة يهل املدأوقد مجع فقهاء  ،الوايلى دخل علو ي علواعتمد أيب فنهض:  قال،كب خلطوأقر

،  فنال منه)وآلهصلى اهللا عليه ( ر النيبكقد ذى لقرا يهل وادأرجل من ى  شهادة عليهتاب فك يديه

ؤدب ي : قلنا، ما قلتم: فقال،نظر ما قالواأ  حىت:قال، تابكال يف اهللا انظرعبد  أبا يا: فقال له الوايل

 ما )وآلهصلى اهللا عليه ( نيب الأصحاب من ر رجالًكتم لو ذيأرأ: فقال هلم:  قال،بسحي وعزريرب ويضو

 فقال ،ه فرقأصحاب بنيو )صلى اهللا عليه وآله(  النيببني ليسف: قال،  هذهمثل:  قالوا،يهم فكان احلك

عليه (عبد اهللا  أبو فقال، كيلإردنا هؤالء مل نرسل أ لو )عليه السالم(عبد اهللا  أبا يادع هؤالء : الوايل

 من ، سواءسوةأ الناس يفّ:  قال)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا  أن )عليه السالم( يبأ خربىنأ: )السالم

 إذا الوايلى الواجب علو، السلطان إىل رفعيوال  ،قتل من شتميني أن يهالواجب علف رينكذيحداً أمسع 

  . )٢(عبد اهللا أيب مكخرجوا الرجل فاقتلوه حبأ:  اهللايدد بن عبيافقال ز ،قتل من نال ميني أن يهلإرفع 

اهللا سب رسول يان ك يلمن هذ رجالًن إ :)عليه السالم(جعفر  أيب عن، عن حممد بن مسلمو

   )صلى اهللا عليه وآله(  النيبك فبلغ ذل)وآلهصلى اهللا عليه (

                                                

. ٣٠ ح٢٦٦ ص٧ج: ايفكال )١(

.٣٢ ح٢٦٦ ص٧ج: ايفكال )٢(



٣٨٨

عربة فسأال  ياتأ فانطلقا حىت، ل اهللا رسوياحنن : نصار فقاالفقام رجالن من األ، من هلذا: فقال 

 فرتال ،نعم: قال ،نت فالن بن فالنأ،  فقاال له،ماكما امسنتما وأمن : فقال، غنمهى تلقيهو ذا إف، عنه

سب النيب اآلن  ن رجالً أت لوي أرأ:)عليه السالم(يب جعفر فقلت أل: قال حممد بن مسلم. فضربا عنقه

  . )١( فاقتلهكنفسى مل ختف علن إ :قال، قتلي ِأ)وآلهصلى اهللا عليه (

 )وآلهيه صلى اهللا عل(عن رسول اهللا  ،)مم الساليهعل(عن آبائه ، )عليه السالم(فة الرضا يصح يفو

  . )٢(من سب صاحب نيب جلدو،  قتلياًمن سب نب :قال

مل  قتل و)وآلهصلى اهللا عليه (من سب النيب : ال ق)عليه السالم(عن الباقر ، عن الدعائمو

  . ستتبي

 دىنقتله األي فل)وآلهصلى اهللا عليه ( تناول سب النيب من: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قالو

   .)٣(أنفسهمى منوا علأن إ  املسلمونكفعل ذلينعم :  قال،الوايل إىل رفعي أن قبل : لهيلق ،دىنفاأل

  . أيضاًبعضها  يتأي مما سك ذلغريإىل 

قتلوا ي ال أن نياملسلم إىل ة عهدك ملا فتح م)وآلهصلى اهللا عليه ( أنه ياهر مبا روما استدالل اجلوأ

:  فقال)وآلهصلى اهللا عليه (ن جائه ياا تغنانتك بنتان  منهم،ذونهأيانوا كنفر ى من قاتلهم سو إالّ ةكمب

عبةكستار الأ بنيمتوهم متعلقوجد وإن اقتلوهم)٤( .  

  ر اب بقتل ه)وآلهصلى اهللا عليه (أمره ك ،املقامى ل عيهال داللة فنه إ :يهفف

                                                

.٣٣ ح٢٦٧ ص٧ج: ايفكال )١(

. ٤ ح٢٥ الباب ٤٦٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٢ ح٢٣ الباب ٢٣٣ ص٣ج: كاملستدر )٣(

. ٢٩٦ وص ٣٠٧ص): لى اهللا عليه وآلهص (الرسول تاريخ ،ناسخ التواريخ) ٤(



٣٨٩

  .)١(عبهكستار الأ بان متعلقاًكن إو

  

  ))فروع((

: )عليه السالم(لقوله و،  للمطلقات املتقدمة، احلدهع عنفري أنه تاب الساب فالظاهرن إمث إنه 

 من ال ذنب لهكالتائب من الذنب)نفع حمل تأملي واحد بأنه ال غريفقول . )٢ .  

ى رأن إ السلطان أن وقد تقدم، ال تنفع التوبة أنه ىالسلطان فاملطلقات تدل عل إىل رفعن إ نعم

 يوم يف نبوته كشنه إ :المن قك،  عمن تنقصه)وآلهه صلى اهللا علي(ه عفو رسول يدؤيو، العفو جاز

، قتلهيمل  و)وآلهصلى اهللا عليه (اه ف نم الذيكاحلك به أمن استهزو ،)٤(جريهنه إ :ومن قال ،)٣(يةيباحلد

 يهنيعن إ :من قالو،  معهيهتساو يف إشكالالسب فال  من ن أسوأكيمل ن إ االستهزاء أن مع وضوح

  .)٥(اآلية ﴿وِإن يكَاد الَِّذين كَفَروا﴾: عاىلتجمنون فرتل قوله  ينيعك

ض به عمن عرو، قتلهيفلم ، ههفقأافر ما ك من  قاتله اهللا: عمن قال)عليه السالم( علي ما عفاك

  . ا من املوارد املتعددةهغري إىل ،واكابن ما يف قصة ك كحبطن عمليت لكشرألئن  يةبقرائة آ

، األول يقتضيى الفتاو ودلة األإطالق ،متوت أو ،تتوب س حىتحتب أو ،هل تقتل املرأة السابةو

لو و، م املرأة املرتدةكه حيدؤيو ،نيقد عرفت عدم داللة قصة البنتو ،لها الرجالكت يا موارد الروانكل

  .  بالشبهةأريد فاحلد كش

                                                

. ٢٩٦ وص ٣٠٧ص): لى اهللا عليه وآلهص ( الرسول،ناسخ التواريخ) ١(

. ٢٢٥ص): لى اهللا عليه وآلهص (جملد حياة الرسولالتواريخ، ناسخ  )٢(

.٣٥٣ص): لى اهللا عليه وآلهص (جملد حياة الرسولالتواريخ، ناسخ  )٣(

. ٥١ اآلية: سورة القلم )٤(

. ٦٥ اآلية: سورة الزمر )٥(



٣٩٠

املقام   يفذاكو ،)١(مك له هذا احلليس ياالرتداد العموم أن ،تاب اجلهادك يف رناكقد ذمث إنه 

  .ك فراجع هنا، عن مشول االرتداد والسب العموميدلةلقصور األ

  .ل البصرةهأ له من بني السبا)عليه السالم(مام ه عدم قتل اإليدؤيو

ت ياما يف بعض الروا أما ،بالرصاص يقد تقدم عدم بعد صحة القتل بالرمو، فيالقتل بالسمث إن 

 الصاحب كن ذلكيمل  إذا ه مبايديفالالزم تق) هصلى اهللا عليه وآل(من جلد من سب صاحب النيب 

  .أشبهمن املنافق وكعن  للّمستحقاً

  مرة مثالً)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا ى ن رأم  ال،صاحب أنه يهصدق عل إذا  مبايدقي أنه ماك

  .كب املربوطة بذلتكور يف الكمذ يلالم يف موضوع الصحايب طوكالو، أشبهما أو 

 بنين فرق كير مل يلتعزان اكلو  أنه من،  احتماالن، جلدةنيمثان أو ريد التعزهل املراد باجللو

 يف املقام يف صدد يةالروا فإن ، ضارغريعدم الفرق  اجللد وأدلة إطالقومن  ،يواملسلم العاد الصحايب

  .صحابته يف دلباجل و)وآلهصلى اهللا عليه ( يهمقتضي االحترام بالقتل ف

 أو ياًشهو أو والًكان أك )وآلهصلى اهللا عليه (نه إ :ما لو قالك، كذلكص يل تنقك أن مث الظاهر

  .أشبهما 

صلى ( له صاًيان تنقكث يح فإنه ،محقابن األ خرلآل أحد قوليما ك ،ماألب وولو سبه باسم األ

احلق ان ك ،زنا بن اليا: خرلو قال لآل أنه القذف يف  ما تقدمكنايف ذلي ال و،يلشمله الدلي )اهللا عليه وآله

  .ب ال للمواجهلأل

 ،قتلوماً بالكن حمكي مل ،اًريثكتزوج : ما لو قالك ،صيخ ال بقصد التنقيلو قال اللفظ بقصد التارو

  .نئذ بالسبيحى سميال ألنه 

 اتطالقما تقدم بعض اإلك ،عند السلطان قري أن اً له منريان خك اهللا بنيه وبينولو سب وتاب 

  ثر فرحاً كاهللا أن إ مثل، )٢(ات التوبةقإطال إىل ضافةباإل، باب الزنايف 

                                                

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١٦ الباب ٣٢٧ ص١٧ج: الوسائل انظر )٢(



٣٩١

  . بعد ضالهلااءيداحلته يف الببعبده التائب ممن وجد ر

  . )١(قتلهيد من جيمل  إذا قتل نفسهي أن نفسهى ب علجيذا تاب مل إو

 حكام من األك ذلغري إىل ،بعده أو  قبل القتلأشبهما الم يف غسله وكال يتأي قتله يدأرمث إنه إذا 

  .قتل الزايني نييف باب الزنا حمت تقداليت 

ه ما دون يبخبار السلطة موجباً لتأدإان ك و،دولة اجلور يف )وآلهصلى اهللا عليه (ذا سب النيب إو

  مع، عند اجلائر بقتله فقتله)عليه السالم(مام اإلى فتوى خبار بفحو لزم اإل،ني اجلائريدلقتله ب أو ،القتل

  .ل مسلم فال بأس بهكقتله يث يح فإنه املقاميف  أما ، املقامغري يف فعل اجلائر باطلأن 

رنا هذه املسألة يف كقد ذو، هو واجبر وكاملنع عن املنو هيهة النخبار من جدب فاإلأأما إذا 

  . بعض مباحث الفقه

 أو النفس يف ره ضرغريى عل أو القاتلى ن علكيمل  إذا )صلى اهللا عليه وآله( قتل ساب النيبمث إن 

 بضرر مرفوع شرعاً ك ذليدين الالزم تقكل، كعدم اخلالف يف ذلى يف اجلواهر دعوو، لعرضا أو املال

فرسخاً  يشمي أن قتله لو سبب لزوم أن ماك، مرفوعاً شرعاًن الضرر كيمل  أما إذا ،ما هو املنصرفك

 كلزم حتمل ذل، ك ذلأشبهما  أو  مثالًناراًيه دميتغر أو ، حتمله شرعاًث تنجرح رجله جرحاً جائزاًي حبمثالً

 ،ري ختياتساو فإن ،رج الضرر واحلبني وجوب القتل وبنيزان املقارنة ي فامل،ان عسراًكذا لو كو، الضرر

 ءي شيني عدم تعصالةأل، رياان له اخلكح يالترجو يالتساو يف كولو ش، رجح قدمهأ أحدمهاان كوإن 

  . يهعل

 املوضع الذي غري يف حكام األأدلةى لدلتهما عأ ورود احلرجرفع الضرر وى ل عليدان فك يفكو

  ما ك، اجلهاد واخلمسك ياًحرج أو يا ضرريهم فكوضع احل

                                                

. ٨ ص٧ج: جة البيضاءاحمل )١(



٣٩٢

 يف  اخلاصةدلةاأل إىل ضافةباإل، رجه يف مسألة الضرر واحلغري و)رمحه اهللا(ى خ املرتضيقرره الش

  .يتأياملقام مما تقدم و

ظن عدم الضرر  أنه إذا ماك، مثاًن آكي عدم الضرر مل بنيعله مث تفي فلم ياًلو ظن العمل ضررو

  .ءي شيهن علكي الضرر مل بني تفعمله مث

  .ذهيتنفى  قادراً علأيضاًه غريان كن إ يفائكو، هذا إالّ يهقدر علين كيمل ن إ ينيالقتل واجب عو

 أو ،دم دارهيه أو ،سرق مالهيأن ك ،جسماً أو ضراره ماالًإى نه قدر علكقتله لى قدر عليلو مل و

  . صل لأل،فالظاهر عدم اجلواز، أشبهما  أو ذنهأقطع ي أو ،ثهثاأرق حي

لزم  ،باملعروفاألمر تاب كرناه يف كما ذى عل ،ركعن املن يالنه يف ان بقدر داخلكن إ نعم

  . املقامدلةدلته ال ألأل

  .  املرتديلشمله دلي من باب االرتداد لليس ألنه ،مواله لورثتهأانت كقتل ن إمث إنه 

مواله اليت أ بني وال فرق ، االرتدادأدلة يف ان داخالًك، وجب االرتداديث يالقذف حبان ك إذا نعم

 القتل هنا حد الن إ واحلاصل، حاهلاى  وزوجته عل،طاهر اجلسم أنه ماك، بعده أو حصلها قبل القدف

  .لالرتدادأنه 

ن كتميمل  إذا وازعد اجليبغرفه ال  أو خنقه أو يهلقاء شاهق علإ أو لقائه من شاهقإن من كمتوإن 

  .)١(رب النار الإرق بالنار حيال  أنه ىملا دل عل، ن من حرقه فالكمت أما إذا ،ك ذلغريمن 

  .التأمل إىل واملسألة بعد حباجة ،يتأيما س و،قسام من القتل املناط األكز تلجواى ل عليدو

رفع ي مما كل ذأشبهما و  أتاب أنه  أو،هغريان كن الساب بل كيمل  أنه كذا قتله مث ظهر بعد ذلإو

  ل ت املايون من بكت أن عديبال و، ية الديهاحلد فعل

                                                

. ٥٧٦ص): ليه السالمع(مام على تاريخ اإل، ناسخ التورايخ )١(



٣٩٣

  . جل أمر اهللا سبحانهقد فعله ألو، نينه املعد ملصاحل املسلمأل

خالفاً ، هغريض ويا صرح الرك وبذل،طالق يف سبه أم ال لإلن مستحالًوكي أن بنيال فرق مث إنه 

بل رمبا  ى،الفتو و النصنه خالفكل، ون القتل مبجرد السبكين  أأنه الستبعادهكو، لحسته بامليدملن ق

  . يةتالم يف املسألة اآلك اليةبق أيتيس و، عدم اخلالفيهعل يادع

  



٣٩٤

  

  ))سب أحد املعصومني عليهم السالم((

 ئمة االثيناأل و)ايهسالم اهللا عل(فاطمة ،  الثالثة عشرنياملعصوم أحد ن سباب أالظاهر ):١مسألة (

بل يف اجلواهر ، )عليهم السالم (ئمةال خالف يف األو إشكال بل ال، كذلك) م السالمعليه(عشر 

  . يه عليه بقسممجاعاإل

  لعليما تقول يف رجل سبابة :)عليه السالم(عبد اهللا  يبقلت أل، ح هشام بن ساملي صحيهل عليدو

 ،فما تقول يف رجل مؤذ لنا :قلت، اًئيعم برت أن اهللا لوال و،حالل الدم: فقال: قال، )عليه السالم(

، ظهرهي وكقول ذايلنه إ : قلت،يبنص ي علله يف:  فقال يل،كرك بذكيف:  قلت،ذا ما يف: قال

  . )١(ال تعرض له: قال

 ياًنه لسبه علأالناس ب إىل االعتذار ألن ،يه علمنا منع عن التعرض خوفاًإ )عليه السالم(نه  أالظاهرو

 كن عند ناس ذلك ممغري قتل )عليه السالم(االعتذار بأنه لسبه الصادق أما  ،نكقتل مم) عليه السالم(

عليه (الصادق مام باإلقدون تعيال و، رابع أو فة أوليخلك) عليه السالم(قدون بعلي عتيث يح، الزمان

  . )عليه السالم( ضده اخللفاءخصوصاً و، غالباً) السالم

 تقول يف رجل مسعته ِءيش أي :)عليه السالم(اهللا يب عبد قلت أل، ين عن العامرييلك اليةيف رواو

  . )٢( دعه،مك وما ألف منهم برجل من،اهللا هو احلالل الدمو:  فقال، منهؤيرب و)عليه السالم (ياًشتم علي

  . جل ما تقدم أل)دعه( أن الظاهرو

من ام إم يهسب فيمن قعد يف جملس :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، عن زرارة، أيضاًعنه و

  لبسه أفعل ياالنتصاف فلم ى قدر علي )م السالميهعل(ئمة األ

                                                

. ١ ح٢٧ الباب ٤٦١ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٤٤ ح٢٦٩ ص٧ج: ايفكال )٢(



٣٩٥

  . )١( من معرفتنايه به علسلبه صاحل ما من و،خرةعذبه يف اآلو ،ياالدن يف اهللا عزوجل الذل

  . يةتاآلت السابقة ويانة الروايتله ولو بقرن ظاهر االنتصاف قإف

 ما تقول يف، )عليه السالم( عبد اهللايب لت ألق:  قال،رقدعن داود بن ف، الصدوق يف العللى روو

تغرقه يف ماء  أو  حائطاًيهتقلب عل أن قدرت فإن ،كيعل يتقأن كلحالل الدم و:  فقال،قتل الناصب

  . )٢(يهقوه ما قدرت عل:  قال،يف مائهى فما تر: قلت،  فافعلكيشهد به علي ال يكل

 )عليه السالم( األولاحلسن  أبا عت من مسعمس:  قال،يدحد علي بن عن، يف الرجالى شكعن الو

نا بينما يوحجتنا فمامنا أنت أالذي بن جعفر ى  لست موسكنإ: قولي ريمسعت حممد بن بش ينإ: فقال

 :فقلت، ةون من قتلكيقتله اهللا أخبث ما ، يدذاقه اهللا حر احلدأ،  ثالثاًلعنه اهللا :فقال:  قال، اهللابنيو

 )وآلهصلى اهللا عليه (سباب لرسول اهللا ح دم اليبأما ك مباح ، حالل يل دمهليس أو  منهكمسعت ذلإذا 

 أو :قلت،  منهكملن مسع ذل وكباحه لأ واهللا دمه وحلّ،  واهللانعم حلّ: )عليه السالم( قال ،ماماإلو

عليهم (ي بائوسباب آل )وآلهصلى اهللا عليه ( وسباب لرسول اهللا هذا سباب هللا : قال،ك ذلليس

 كر بذلغمأ أن نا مل أخفأ إذا تيأرأ: فقلت، فوقه هذا القوليال قصر عن هذا ويسب  أيو ،)مالسال

 مضاعفة ضعافاًأ وزره كيون علكي: )عليه السالم( فقال ،من الوزر يقتله ما علأمل فعل وأ مث مل اًئيبر

   أفضل الشهداء أن علمت أما ،ءينقص من وزره شي أن غريمن 

                                                

. ٤٩ ح٨٧ ص٨ ج: ايفكالروضة من ال )١(

. ٥ ح٢٧ الباب ٤٦٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٣٩٦

صلى اهللا عليه ( عن اهللا وعن رسوله  ورديب بظهر الغهرسول نصر اهللا ومة منيا القيومدرجة 

  . )١()وآله

 له كيهذا شرو، الوزر أضعاف ما اقترفه سابقاًمن  يتأيما  ألن ، مضاعفةون الوزر أضعافاًك: أقول

  . يهف

 : فقال،)معليه السال( ياًل عن رجل تناول علئسنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عن الدعائمو

يو، اًيومم يقي ال أن قيحلقنه إوآلهصلى اهللا عليه (قتل من سب النيب يما كمام  اإلقتل من سب()٢( .  

 تهيواحداً من أهل ب أو ،)وآلهصلى اهللا عليه ( حممداً يدر السكمن ذ: )عليه السالم(عن الرضوي و

  . )٣( القتليه وجب عل)مم الساليهعل(م يهالطعن ف أو ق مييلال  مبا، )عليهم السالم(

ا داخلة يف أهل أل، باملناط أو ،طالق باإل)ا السالميهعل(ما تراها تشمل فاطمة كت ياهذه الرواو

  . )عليهم السالم (تيالب

 قوعه يف، لو جارهعبد اهللاستأذنه يف قتل جعد بن  أنه ،يليف خرب طو،  أبوها الصباحأما ما رواه

 سالماإلن إ ،الصباح أبا يا عن القتل )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى : فقال، )عليه السالم(علي 

  . ت السابقةيانة الروايبقر، السائلى عل أو ،نفسهى  عليةتق أنه فالظاهر، )٤(ك الفتيدق

    الرجل املؤذي لهكيف قتل ذا هأصحابن من ي نفر)عليه السالم(مثله منعه و

                                                

. ٢ ح٢٩٩ص: شيكعن رجال ال. ٦ ح٢٧ الباب ٤٦٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ١ ح٢٤ الباب ٢٣٣ ص٣ج: كاملستدر )٢(

.٤ ح٢٣ الباب ٢٣٣ ص٣ج: كاملستدر )٣(

. ١ ح٢٢ الباب ١٦٩ ص١٩ج: الوسائل )٤(



٣٩٧

ذي  أم الريمرازم هذا خ يا: )عليه السالم(فقال ، انع هلمذن املأف ثرهك أيلذهب من الل إذا حىت

 يف الذل كخله ذليدف، غريرج من الذل الصخيالرجل ن إ :قال، كهذا جعلت فدا:  قلت،قلتماه

  . )١(ريبكال

ان مهدور كد ياابن ز أن مع، )٢(ك الفتيدان قمياإلن إ : هلاين)عليه السالم(ه قول مسلم يلمن قبو

 له إنسانن كتميفهل ، )عليه السالم(انت مستعدة لنصرة مسلم كالبالد ما  ألن قتلهيمل منا إو، مالد

تنتقم  أن من الواضح فإن ،ش ضخمية هلا جريبك يةنة يف ضمن امرباطوريقتل حمافظ مدي أن مجاعة

  .ذهاب أرواحهم إىل ضافةباإل، ذهب بسمعتهميالناس ملومون مما مام أهم و، السلطة منهم شر انتقام

عليه (ه كففت،  هاينضغطان بسب ك ك فذل االختفاء أوالً)عليه السالم( قبل مسلم يفكأما 

  .سالمنعه اإلمي ،ان الطرف مهدور الدمكوإن  عةي مورد مقرر من الشرغرييف  )السالم

انت ك )عليه السالم( ني بعد مقتل احلسجواءن األفأل،  من الثورةكن املختار بعد ذلك متيفكأما 

  .ما هو واضحك )عليه السالم( ني ملا قبل مقتل احلس خالفاًكذلو، ورةستعدة للثم

  

   ))حكم سب سائر األنبياء((

 ءيابن سائر األ)م السالميهعل(ئمة واأل) صلى اهللا عليه وآله( انيق بنبحيلهل مث إنه  ،انك يفكو

  . واحدغريوتبعهما ،  قوةيهفن إ كويف املسال، يه علمجاع اإلية عن الغن،)عليهم السالم(

باخلرب و، )وآلهصلى اهللا عليه (ن رسول اهللا  عديثما يف حك ،خوةإ ءيانبل األكاستدل له بأن و

: رفاعة إىل تبكنه إ ،)عليه السالم( علي  عن،رب الدعائمخبو، )عليه السالم(فة الرضا يم عن صحاملتقد

فال تناظرهياًمن تنقص نب )٣(.  

   ركذيواحد مل  غرين كل

                                                

. ٤ ح٢٧ الباب ٤٦٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٣٩ص: مقاتل الطالبيني )٢(

. ٣ ح٢٣ الباب ٢٣٣ ص٣ج: كدراملست )٣(



٣٩٨

، مكا احلت املتقدمة ال تثبت مثل هذياوالروا ى،صغروى ربك حمل نظر يةغن الإمجاع و،كذل

 صادف )عليه السالم(داود  أن ركذي برجل ىؤتي النه إ :)عليه السالم(علي قد روي عن خصوصاً و

جلد الناس  فإن ،نية وستائجلدته م إالّ )العامة وتابكلرها أهل اكما ذك ياأي يف قصة أور (املرأة

  . )١(ء مائة وستونيانبد األجلو، مثانون

أمه ) عليه السالم(مام حلق باإلأوبعضهم ،  أمه وبنته)وآلهصلى اهللا عليه ( حلق مجاعة بالنيبأمث إنه 

بعض ى  عليلقامة الدلإ بصعوبة :لذا قال يف اجلواهرو،  عدمهاألصلبل ، كعلم ذلين مل كل، بنتهو

  . املزبورةحكاماأل

 همأجدادوزوجام و) عليهم السالم(ئمة ق أوالد النيب واألحلاإبل املنع يف ، شكالذا اإلكو

 ماماإلسب النيب و إىل رجع سبهم إالّ إذا ،همغريم سب كم سبهم حكح أن بل الظاهر، وجدام

  . )عليهما السالم(

  

  ))فروع((

، ويف اجلواهر هو املشهور، مامذن اإلإى قف قتل السباب علعدم توى الفتوظاهر النص ومث إن 

ن كميو، ث قاال بالتوقفيح، لف العالمةخمتو، يدعن املف يك للمحخالفاً، يهعل مجاع اإليةن الغنعو

:  فقال)عليه السالم( النجاشي سأل الصادق عبد اهللاحبر أبا ن إ ،االستدالل هلما خبرب عمار السجستاين

لو :  فقال،)لسالمعليه ا(طالب  علي بن أيب  منؤيربلهم مسعتهم كين قتلت ثالثة عشر من اخلوارج إ

شاة   ثالثة عشركيفعلمام  سبقت اإلكنكلو، م شيءيف قتله كين علكيمل مام أمر اإلنت قتلتهم بك

  . )٢(ك ذلغري كي علليسو، مام اإلكوتصدق بلحمها لسبق ،ىنفاذحبها مب

  .)٣(حنوه مرفوع ابن هاشمو

  ما حمموالن أالظاهر و

                                                

. ١٥ ص٨ج: املبسوط )١(

. ٢ ح١٧٠ ص١٩ج: الوسائل )٢(

. ٢٧٦ ص٧ج: ايفكال )٣(



٣٩٩

  . قدم مقاومتهما ملا تإمكانلعدم ، الندبى عل

صلى اهللا ( اهللا سول برئت من ر:فلو قال، ا نوع منهأل، ة حاهلا حال السبءالربا أن مث الظاهر

  .  املتقدمديثه احليدؤيو، هبساكان ك )وآلهعليه 

ث ي حكوذ باهللا من أع: أرجع زوجته اليت قالت)وآلهصلى اهللا عليه (الرسول  أن رد منأما ما و

 كفعل ذلي مل )وآلهصلى اهللا عليه (ن الرسول  أالظاهرف، )١(كلتقول ذ أن حفصةأغوا عائشة و

الحظه من  جل ما ألكمنا فعل ذلإو، )٢(ى خلٍُق عِظيٍم﴾ ﴿علَهوو، لمةكجل هذه الوال أل، الرتدادها

 )صلى اهللا عليه وآله(لرسول سبب انشقاق عائلة ايا مما يه احلسد علتاأظهرث يح، يةلة العائلكوقوع املش

  .ه من مهامهنعميمبا 

 بنيو، أهل ملته إىل يه تسلمبنياً ريم خمكان احلاكافراً كان ك إذا ون السابكالظاهر  أن ىفخيال و

  . يهم علك احلإجراء

 )وآلهصلى اهللا عليه ( انت تشتم النيبك يةوديهأن ) عليه السالم( علي عن ي ما روك ذليدؤيو

واهر به فاستدالل اجل، دمها) لى اهللا عليه وآلهص(فأبطل رسول اهللا ، ماتت  فخنقها رجل حىتيهع فقتو

اللة  متنع عن دخيريالت يف  السابقةدلةاأل إذ ،لو من نظرخيال ، السب يف املسلمافر وك البنيلعدم الفرق 

  .ينيالتعى  عليةهذه الروا

  .ر لدرئه بالشبهةجيمل ، مايهمسأو ) عليهما السالم(مام اإلو يبقصد بالسب الن أنه علميلو مل و

ن أسلموا ين الذألو،  له للقاعدةسالم يف جب اإلشكالنبغي اإليافر مث أسلم فال كلو سب الو

  . مونلسين يالذ إىل  بالنسبةنية املسلمري جرت سكذلى بل عل، )وآلهصلى اهللا عليه (هم رسول اهللا كتر

                                                

. ٢٩٣ ص٤ج: السرية النبوية انظر )١(

. ٥ اآلية: سورة القلم )٢(



٤٠٠

 ،غفلة أو ،اشتباهاً أو ، نفسهكلميث مل يوجه الغضب حبى  علإنسانخرج السب من فم مث إنه إذا 

، ريااالخت القصد ودلةظاهر األ ألن ،همغري عزر يف سبيمل و، دحيومل  )م السالميهعل(قتل يف سبهم يمل 

  .  خمتارغري قاصد وغريوهذا 

:  قال،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب  عن،يةعط علي بن عن، حييف الصح، ينيلكه ما رواه اليدؤيو

رم كاهللا أ:  فقال،ؤاخذه اهللا بهيجهة غضب ى  علالشيءء منه يجيسأله رجل عن رجل نت عنده وك

  .)١(ستعلقي :نسخة يفو، ستغلق عبدهي أن من

عاقبه يالمه مث كعسر العبد يف ي أن رم منكاهللا أن إ فاملراد، عسر فتحه أي ،استغلق الباب: ليقا

 أي )ستعلقي(سخة يف نو، الباب املغلقكح يالم الصحك اليهغضب ارتج علالذي  نسانأن اإلكف، يهعل

  . ربطه من أعاله إذا اشتقاقه من علقهو، قلبه إىل دون النظر ،لسانه أي ،ن أعالهمخذه عبده أي

سألته عن رجل :  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، رناه ما رواه عقبة بن خالدكه ما ذيدؤيو

قال وإن  :قال، ون امرأتهكيال و، لدجيهما بعد ما بينفرق يو، لد احلدجي:  قال،ية زانيا :أتهقال المر

  . )٢(همابينفرق يظها به فال يغي أن ئاً أراديعلم شي أن غريمن الماً أفلت منه ك

يف ) صلى اهللا عليه وآله( مثل رسول اهللا يةأحداً من الرع أن الوسائل عنون باباً بقتل من زعممث إن 

سقاطه إ كذل معىن إذ ،يهلإمع التفاته  يلضرورار اكنإ إىل رجع إذا كعد ذليبال و، )٣(احلسب أو الفضل

  .  عن درجة الرسالة)وآلهصلى اهللا عليه (

                                                

. ٣٦٠ ح٢٥٤ ص٨ج: ايفكال )١(

. ١٠٦ ح٨٨ص ١٠ج: التهذيب )٢(

.  من حد القذف٢٦ الباب ٤٦٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٤٠١

عبد ن إ :قولي )السالم يهعل(  أبا عبد اهللامسعت:  قال، أرقمعن مطر بن ،ينيلكه ما رواه اليدؤيو

: فقال، جهه صاحبه فمرس وأحدمها رجالن قد تناول يديه بنيته ويفأت ،يلّإبن عمر الوايل بعث ر يالعز

صلى اهللا (اهللا  لرسول ليس :أحدمهاقال :  قال،ما قاالو:  قلت،نين الرجلي يف هذ أبا عبد اهللاياما تقول 

، ريل خك يف لهمكالناس ى ضل علخر له الفقال اآلو،  يف احلسبيةأم من بين أحد ىلعل  فض)وآلهعليه 

 ينإ: فقلت له يء، شيهفهل على ما تر فصنع بوجهه )وآلهصلى اهللا عليه (وغضب الذي نصر رسول اهللا 

 أن ملن زعم ينبغيان ك: فقلت له،  ملا قلتكيأقسمت عل:  فقال،ك فأخربوك قد سألت من حولكأظن

 ما احلسبأو: فقال: قال، ىيستحي القتل وي أن  يف الفضل)وآلهصلى اهللا عليه ( مثل رسول اهللا أحداً

 اهذن إ: فقلت كراقف األجناسل من بعض هذه لو نزلت برج،  النسبليساحلسب ن إ : فقلت،بواحد

ن إ ،النسب واحدفإن ) عليه السالم(آدم  إىل اجتمعنا إذا : قلت،ما النسب بواحد أو : فقال،يبحلس

  . )١( فأمر به فقتل،غيال ب وكلطه شرخيمل  )وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا 

نسب سائر الناس  و)وآلهصلى اهللا عليه (ل نسب رسول اهللا قوي أن  فأرادالوايل اشتبه أوالً: أقول

  معىن)عليه السالم(مام  له اإلبنيمث ، حسب هذه نسب الن إ قالومام فرده اإل، واحد فسماه حسباً

قال ، النسب واحدن إ قولي أن راد الوايلأمث ملا ، فة حسبياالض فإن  أضافهالذي مبثال الرجل، احلسب

  زم وحدةيال ال )عليه السالم(ل البشر من آدم كون ك فإن ،أيضاًيف النسب فرق ومام اإل

                                                

.١ ح من حد القذف٢٦ الباب ٤٦٠ ص١٨ج: الوسائل )١(



٤٠٢

ة يلهذه فضو، كوال مشرم باغ يهن فكيمل ) صلى اهللا عليه وآله(جداد الرسول أ ألن ،النسب

. لذا قال الوسائل يف العنوانو، ومن جهة آبائه فضل من جهة نفسهأ )وآلهصلى اهللا عليه ( فالنيب، ثانية

   .)احلسب أو يف الفضل(

ما ك، إشكال يه مرة ففقراراإل أما ،ني مرتقرارثبت باإليما ك، إشكالة بال بينثبت بالي السبمث إن 

  . سب سائر الناس يف كذل يف المكتقدم ال

  



٤٠٣

  

  ))من يدعي النبوة يقتل((

عدم ى ادعقد و،  وجب قتلهنيمالنبوة من املسلى من ادع أن  يف وال خالفإشكالال  ):٢مسألة (

  . اجلواهريهاخلالف ف

صلى اهللا عليه (قال النيب ، ديثح يف )عليه السالم(جعفر  أيب عن، ريبص أبو رواه  مايهلل عيدو

 بدعته يف النار فاقتلوه و فدعواهك ذلىفمن ادع، ال سنة بعد سنيتو ي،ال نيب بعد أنه ا الناسيهأ: )وآله

  . )١(ديثاحل

ه تمسعن إ : فقال،نيب أنه زعمياً عيبزن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل ،عفوري أيب خرب ابن ىفو

  . )٢(كذل ينكمي مرة فلم غريجنبه  إىل فجلست: قال،  فاقتلهكقول ذلي

عة حممد يشر :ديثح يف )عليه السالم(عن الرضا ، ونيالع يف ي املرويهبأعن ، يف خرب ابن فضالو

يت أ أو ياًبعده نبى فمن ادع، مةياق اليوم إىل بعده ال نيب و،مةيا القيوم إىل ال تنتهي )وآلهصلى اهللا عليه (

  . )٣(كل من مسع منه ذلكفدمه مباح ل، تابكب

 ، احتماالن،مخاص باملسل أو ،سالمن اإلي دغريى ان علك وإن ،كل من قال ذلكوهل هذا عام ل

 يرجي أن عديبال و،  املسلميلملنصرف من الدلاو، فر كىل إفركخروج من  أنه ومن، دلة األإطالقمن 

 أو ،مهمكفعلوا به ما هو حيل، هل ملتهأ إىل مهي تسلبنيم ك احلاريمن خت م سائر فاعل احملرماتك حيهعل

   إجراء

                                                

. ٣ حاملرتد  من حد٧ الباب ٥٥٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

.١ حاملرتد  من حد٧ الباب ٥٥٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.٤ حاملرتد  من حد٧ الباب ٥٥٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٤٠٤

  .ما تقدمك خيري التأدلة طالقإل، يه فسالمم اإلكح

 نإ حبث املرتد يف يتأي ملا س،ان عن فطرةك وإن ، التوبةأدلة طالقستتاب إلي أنه الظاهر أن ماك

  .شاء اهللا تعاىل

، سالمظاهر اإلى ان علكو، م الأ صادق )وآلهصلى اهللا عليه (حممداً  أن يدرأ  ال:قالذا من كو

  يف اهللاكمن ش: )عليه السالم(عن الصادق ، ح ابن سنانيلصح، جدهأ بال خالف :اجلواهر يف قال

  . )١(افرك رسوله فهو ويف

 )وآلهصلى اهللا عليه ( نيبال ىتأ رجالً أن لو، )عليه السالم(قال للصادق نه إ ، احلارثديثح يفو

 كلو قد قبل منه ذلنه إ ،قتلهيان كن كلو، ال:  قال،قبل منهيان ك ،م الأنت أ نيبأ يدرأاهللا ما و: فقال

  .)٢(سلم منافقأما 

 يف مكوضوح خروجه عن احلك ،مك بعد وضوح خروج املرأة من هذا احلكذلى رد علين رمبا كل

 من ريثى كت عليالروافر يف اك الأطلققد و، حةيف من الصحعريجوب القتل ال و أن ،الفرع السابق

  . القتلبنيه وبينوال تالزم ، ءياشاأل

تب يمل  إذا ه مبايديلزوم تقو، بعد ضعف السند إالّ أنه ،القتلاً يف حيان صرك وإن  الثاينديثواحل

ى رأ إذا ماى مل علحيأن  البد مننه إ ،خر اليت تأيت يف باب املرتدبعض الشواهد األو  التوبةأدلة طالقإل

 انك وإن كذلكم كاحل أن يقتضي ديث احلإطالقف الإو، الصالح يف قتله )صلى اهللا عليه وآله( النيب

 سالمقبلوا اإلين مل يفار الذكال أن نص يف سلم منافقأما  :ه بقولهيلبل تعل ،هو مقطوع العدموافراً ك

ى رب أحداً علجي مل )وآلهصلى اهللا عليه ( النيب  فإن،كذلكن كيمل  أنه مع، سلموا خوف القتلأمنا إ

أسلموا ن يبل الذ، مهاغرية وكوأهل م بدرى ما يف أسرك، خيت والتاريا الرواكدثنا بذلحيمل  ذإ، سالماإل

  )وآلهصلى اهللا عليه (عهده ى عل

                                                

. ٢٢ ح١٠ الباب ٥٦١ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٤ ح٥ الباب ٥٥١ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٤٠٥

وا فراراً ما أسلمإ و،املال والسلطان يف ما أسلموا رغبةإو، سالمة اإلقيم عرفوا حقسلموا ألإما أ

  . )١(همءحقنوا دماي آمنوا لاًمقون إ :ديثما يف احلك، من قتل استحقوه فأسلموا حلقن دمائهم

من و، وجب قتالًي ال أيضاًلم املرأة من املسو، ئاًيوجب شيافر ال ك من الكالش ف،انك يفكو

م ك حيهعل يرجياد م بأنه ارتدك احلكأبعد من ذلو، تاب إذا له خصوصاًقتى  عليلدل الرجل املسلم ال

 ما اليهم املرتد علكن حيا جركذلى لذا ردمها اجلواهر بأن مقتضو ي،يلردب واألكما عن املسالك، املرتد

   .ىالفتوما هو ظاهر النص وك القتل مطلقاً

ملا رواه و، كا لوحدة املاليه فكالشاو النبوة يا مبدعيه فكالشامامة واإل يحق مدعيلقد مث إنه 

  . )٢(افرك أهلها فهو ن مليسمامة واإلى من ادع:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،املفضل

،  خلقهبني اهللا عزوجل وبنيما يعلم فمام إلا:  قال)عليه السالم(عنه ، ملا رواه مروان بن مسلمو

  .)٣(افراًكان كره كمن أنو، ان مؤمناًكفمن عرفه 

 كالش أن ث ظاهرهيح، )٤(فرواكوا فتكال تشو، اوكال ترتابوا فتش :)عليه السالم(مة قوله يبضم

راً كون منكي ك قبل ذلياًعيان شك إذا ايه فكالشامامة واإل ي مدعنألو، فركال إىل طريق وأ فرك

ممن  ر املتعةكمن أنكنئذ ي فهو ح، من املذهبيهن ما هو عليان عنده من الدك أن بعد، نيالد يلضرور

   مجلة  إىلضافةباإل. عيمذهب التشى ان علك

                                                

. محزة الثمايل أيب دعاء: مصباح املتهجدانظر  )١(

. ١٥ ح٥٦٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.١٨ ح٥٦٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ك باب الش٣٣٩ ص١ج: ايفكال )٤(



٤٠٦

  .افرك )عليه السالم( علي  يفكالشا أن من النصوص من

 مل ياًعين شكيمل ن إ) عليهم السالم( ئمةاأل أحد يف أو ايه فكالشا أو مامةاإل يمدع أن ن الظاهركل

  .تهمطريقى قرون علي نيفار واملخالفكال أن ىة علم الضرورياد قصل بعلأل،  حديهن علكي

 ية وروا،كال قطع باملال إذ ، تامغري يه عليالًر دلكما ذو، القتل عدم األصل فياًعيان شكوإن 

سقطت هذه أ من الناس ريثى كت عليافر يف الرواك الإطالقثرة كبل ، القتلى ا عليهداللة ف املفضل ال

ها مما غريان و مروية رواكذلكو،  خاصةأحكامله الذي  سالممقابل اإل يف فركالى اللفظة عن داللتها عل

 إىل طريق كوالش، كالش إىل طريقالوسوسة  أي يبرال أن  ظاهر يف)ال ترتابوا(و، ايهفر فك الأطلق

  بل املسلم حمقون الدم،نيالد يرار ضروكنإكون كيع يالتش يار ضروركنإ أن ى عليلال دلو، فركال

ار كنإ إىل لنسبةال خمرج منه باو،  حقن دم من أسلمأدلة طالقإل، مذهب إىل خرج من مذهبوإن 

  .املذهب يورضر

له عدم خلو ك كنصاف بعد ذلن اإلكلو: مجلة من االستدالالت املزبورةلذا قال يف اجلواهر بعد و

  . إشكالم املزبور من كاحل

  . )١( درء احلدود بالشبهةيلشمله دليف، وجوب قتل أمثال هؤالء يف الشبهة قل منأال و: أقول

 ماك،  أوىلطريق ب)وآلهصلى اهللا عليه (يب مثل سب الن  اهللاون سبكي أن القاعدةى مقتضمث إن 

اهللا و ،أيضاً يةواألول يف النبوة بكالشاك يةلوهاأل يف كالشا و،مدعي النبوةكان ك يةلوهاأل يدعمأن 

  . سبحانه العامل

  

                                                

. ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(



٤٠٧

  

  فصل 

  )) الساحردح((

  

ال و إشكال بال ،افراًكان كن إ يبتأدالو، ان مسلماًكن إ قتل مهنته السحر حده الالساحر الذي

  .األولخالف يف 

صلى اهللا (رسول اهللا قال :  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ،وينكعن الس، ينيلكملا رواه ال

قتل ساحر يمل ال  رسول اهللا ويا: يلفق، قتلير ال فاكساحر الو، تلقي نيساحر املسلم: )وآلهعليه 

  . )١( مقرونانكالشرن السحر ووأل، فر أعظم من السحركالألن  : قال،فاركال

  . )٢(أيضاًرواه الصدوق و

فار كالحيث إن و، ما مقرونانفار ألك مذهب الث جاز يفيالسحر ح أن املراد بالعلة أن الظاهرو

عن جعفر ، سحاق بن عمارإ خرب إطالق يدقيبه  و،ساحرلل فال قتل ،حنوها أو لذمةفرهم لكقتلون بيال 

ئاً من السحر يمن تعلم ش: قوليان ك )عليه السالم( ياًعلن إ :)عليه السالم( يهعن أب، )عليه السالم(

  . )٣(توبي إالّ أن  وحده القتل،ان آخر عهده بربهك

                                                

. ١ ح٢٦٠ ص٧ج: ايفكال )١(

. ٨ ح٣٧١ ص٣ج: الفقيه )٢(

. ٢ ح من بقية احلدود٣ الباب ٥٧٧ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٤٠٨

ف ضربة واحدة يرب بالسيض الساحر:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  الشحاميدوخرب ز

  . )١(رأسهى عل

صلى (ل رسول اللّه ئس:  قال)م السالميهعل(عن آبائه ، )عليه السالم( يهعن أب،  بن علييدوخرب ز

  . )٢( فقد حل دمهكجاء رجالن عدالن فشهدا بذلإذا  : فقال، عن الساحر)وآلهاهللا عليه 

 ،وفة فقتلهكالى  عامل عثمان عليدالول ييد بني ضرب ساحراً اًي جندإن: نيخبار صفأعن شرح و

ساحراً ى من رأ:  قال)وآلهصلى اهللا عليه ( النيبن إ ،ةبين بالكيتآنا أ:  قال،هتمل قتل: يدفقال له الول

  . )٣(فيربه بالسيضفل

 رسول يا:  لهيلفق، جندب وما جندب:  قال)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اللّه ن إ :ديثويف ح

 احلق بنيفرق يرب ضربة يض ،ميتأجندب من  ل لهيقانعم رجل :  فقال،ر جندباًك تذكاللّه مسعنا

  . )٤(والباطل

ان كولواله ، فارك وساحر الني ساحر املسلمبني الفارق ،األولة باخلرب يدخبار مقن هذه األإف

  . أهله إىل مهيتسل أو فاركالقاعدة جواز قتل ساحر الى مقتض

قتل ى ل عليدفال ، )٥( فقتله)وآلهصلى اهللا عليه ( عصم سحر النيبأابن ن إ :تياما ما رواه اجلعفرأ

صلى اهللا (  السحر يف النيبرية يف تأثيب غرديثحاأره العامة من كما ذ أن ىفخيوال ، فاركمطلق ساحر ال

   )وآلهعليه 

                                                

. ٣ ح من بقية احلدود٣ الباب ٥٧٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

.١ ح من بقية احلدود٣ الباب ٥٧٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٤ ح ذيل١ الباب ٢٤٨ ص٣ج: كاملستدر )٣(

.٤ح ١ الباب ٢٤٨ ص٣ج: كاملستدر )٤(

.٢ ح ذيل١ الباب ٢٤٨ ص٣ج: كدراملست )٥(



٤٠٩

 والعقل ،)١(رجالً مسحورا﴾ إالّ ﴿ِإن تتِبعونَ: فاركالمن ث رد من قال يح، ميكذبه القرآن احلكي

  . حةيت الصحياوالروا

عمل يمن مل  أما ،د عمل به ولو يف اجلملةوق، املنصرف من الساحر من اختذ السحر صنعة لهمث إن 

 يه فمن عمل بالسحر بدون جعله مهنة له فعل، اسم الساحريهصدق عليتخذه صنعة فال يبه ومن مل 

 يبطال قول مدعإجل أل أو ،بطالهإجل ومن تعلمه أل، ري التعزيه العمل فعلجلومن تعلمه أل، ريالتعز

أبطل  أنه يخ البهائيعن الشكى حيما ك ،بجيبل قد ، س بهبأ  الأشبهمامة وما  والنبوة واإليةلوهاأل

  . بعضهم النبوة بسبب سحر مضادى دعو

ر يض ومل نه حالالًيان يف دكن إ أنه بل الظاهر، يه عليلؤدب ال دليافر كون الساحر الكمث إن 

  . نهميدى فار علك الإقرار طالق إل،يهعل مسلماً قرر

  .ركظهاره املنإل أو فسادهدب إلأال إ و،ظهرهي الن أ وون مفسداًكيال  أن شترطينعم 

فالطالب ، عاداإ إىل ت السحر مل حنتجيا وخصوصيلروا يف باب احملرمات تفاصكم ذحيث إو

  .هغري و)رمحه اهللا(خ ياسب الشكراجع مي

  .سحاق املتقدمإه خرب يدؤي و،ف عنهكلو تاب  أنه  التوبةأدلة إطالقى مقتضمث إن 

ن لضرره كميولو مل ، يف املال أو ان ضرراً يف النفسك سواء ،سحور ضمنولو أضر الساحر امل

  .مك احلايدره بيان تقدكته يلما لو عقد الرجل عن حلك، ريتقد

 أن وزجيو. ل فاعل حمرمكر يف كما ذى عل ،الرابعة أو  قتل يف الثالثة،مراتفار كذا أدب ساحر الإو

وز جي أن ؤمن شره قبل وقت قتلهيمل ن إ عديبوال ، ممهك حيهجروا عليأهل ملته ل إىل مكسلمه احلاي

  ملا ، حبسه

                                                

. ٤٧ اآلية: سراءسورة اإل )١(



٤١٠

  . ركولة عن املنيلاحلبس للحى دل عل

 بعضهم القتل يدي فتق،طالق أم ال لإلون مستحالًكي أن بني يه ففرق  النيقتل ساحر املسلممث إن 

  .  ظاهر الوجهغري ،بصورة االستحالل

ثبت ي وهل ،خبار املتقدمةات وبعض األطالق لإل،ةنبي وال خالف يف ثبوته بالإشكال المث إنه 

 احلدود إجراءان ما تقدم يف ك وإن ،األولقتضي ي )١( العقالءإقرار إطالق ،نيمرت أو  مرةقرارباإل

  .درء احلدود بالشبهة إىل ضافةباإل، قتضي الثاين وهو أحوطي

  .)٢(سالمإلجب القاعدة  ى، ملا مضيب تأديهن علكيأسلم مل  إذا فاركوساحر ال

عدم كفاحتمال عدم قتلها ، دلة األطالقإل،  الساحرة الرجل الساحر واملرأةبنيال فرق  أنه والظاهر

  .وجه له  املرتدة القتل املرأة

 أو سبب نقص عضو أنه إذا ماك،  قتل به ال للسحر بل لقتلهإنسانافر قتل كولو سبب سحر ال

  .ذهاب قوة اقتص منه

 فللمناط يف يبما التأدأو،  فال قتل،)٣(ه لرفع القلم عنهيبفالظاهر تأد حراً البالغ ساغريان كذا إو

  .ا احلديهعلاليت ابه سائر احملرمات كارت

ى صلي مث ،الم املتقدمكالى  عل،بعده أو موات قبلهم األي مراسيهت عليجرأ قتل الساحر يدذا أرإو

  .فنيد ويهعل

تلفت للمناط يف تلف أال إو، لوارثهله و يفه ي سحرغريمة لعمل يهلا قانت كن إ وأسباب السحر

بقائها إعن  يعن الفساد  يفالنه، أسباب الفسادا أ  إىلضافةباإل، آلة اللهو وصنامالصلبان واأل

  .يةباملالزمة العرف

  . يف قبال سحره استرجع منهإنسانلما أخذ الساحر من املال عن كو

  ن ياملخربأما 

                                                

. ٢قرار ح من اإل١٣ الباب ١١١ ص١٦ج: الوسائل )١(

. ٣٨ ح٢٢٤ص  و١٤٥ ح٥٤ ص٢ج: وايلغال )٢(

. ١٠ ح من مقدمة العبادات٤ الباب ٣٢ ص١ج: الوسائل )٣(



٤١١

وال ،  الساحريلشملهم دليال  إذ ،راًيهم تعزيبفالالزم تأد، أشبهما  ونيهنة والرمالكالك يبعن الغ

  .هلم حد خاص قرر

 ، أثر سحرهبنيره وكه من امليبصي ما بنيوازنة حظ امليال أن بجي ،السحرى  علنسانره اإلكذا أإو

  .  يف الدماءيةال تق إذ ، القتل وحنوهغريهم منهما يف قدم األيو

 أنه  فقد سبقأشبهخنقه وما  وقهغر أما ،ما تقدمى لوز بالرصاص عجيو، فيافر بالسكقتل المث إن 

  . قتله من عداهيفال مام اإل إىل وقتله،  جائزغري

ذا مل إو، مامجازة اإلإعد جوازه بيبحنوه مل  أو لقائه من شاهقإكل آخر كقتله بش إىل اضطر إذا نعم

عدول إىل األمر اد الساحر وصل فسإمن ى شخيان كه ويلكجازته لعدم وجوده وعدم وجود وإن كمي

  . ما قرر يف حملهك نياملؤمن

  



٤١٢

  

  ))تعزير الصيب وتأديبه((

ن يبسبب الوالد  الصيبيبتأد أما ،لف بهكامل ألنه م للصيب حبسب نظرهكر احلايتعز ):١مسألة (

 ،وهدون االنتقام وحن يحصالاإل فهو حسب نظرهم نياملعلمتهم ويحتت رعا ون الصيبكين ي الذقرباءواأل

  . دب األمن ضرم انتقاماًى ون علكيبل ، كز ذلجيال مل إو

:  فقال،كواململو يف أدب الصيب :)عليه السالم( عبد اهللا يبقلت أل،  خرب محاد بن عثمانففي

ة والرفقتس أو مخسة)١( .  

ن ياصبى لقأ )عليه السالم( ني املؤمنريأمن إ :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ،وينكويف خرب الس

 أبلغوا ،مكاجلور يف احلكا يهومة واجلور فكح أما إا :فقال، همبين ريخي ليديه بنيلواحهم أاب تكال

  . )٢(م فوق ثالث ضربات يف األدب اقتص منهكضربن إ مكمعلم

لد جي أن خر اآليومؤمن باهللا واليل لوال حيال : )وآلهصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا ، يهويف الفق

  . )٣(مخسة إىل  من ثالثةكذن يف اململوأ و،يف حد الّإ عشرة أسواط ثر منكأ

 رهكي أنه رواك هو مستند مجاعة ذديثولعل هذا احل، شمل املقام ولو باملناطي صدره إطالقن إف

  . عشرة أسواطى عل  الصيبيبزاد يف تأديأن 

   يه علاهللاى صل(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم( علي عن، تياخرب اجلعفرويف 

                                                

. ١ ح٨ الباب ٥٨١ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح٨ب  البا٥٨٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٩ ح٥٢ ص٤ج: الفقيه )٣(



٤١٣

  . )١(يف حد إالّ سواطأعشرة ى  عليدزي أن خر اآليومؤمن باهللا واليحد ل ألحي ال: )وآله

 أو ،مكاحلا أو ،املأذون من قبله أو يهلول إالّ كبذل  الصيبيبالظاهر عدم جواز تأد أن ىفخيمث ال 

  .ومأذونه ن الويلكيمل  إذا نيعدول املؤمن

ان الزم ضرب السوط كأيضاً إذا بل خروج الدم ، رار واالسودادر االمحيض ال أشبهوما  ويف الويل

  .شمل مناطه العود وحنوهيبل ، السوطاألمر ص خيال  إذ ،وحنوه

وجه  م اليتي يف الشكال فتوهم اإل،طالقب لإلاأل يلذ أو ،ميتي لليبون التأدكي أن بنيفرق  وال

  .له

وخصوص ، طالقعهم بالدرس وحنوه لإليفجل ترأل أو ئاًيدب لفعلهم سون األكي أن بنيوال فرق 

  .يةالصب و الصيببنيما ال فرق ك، )عليه السالم(علي ما تقدم عن 

ء يااألولباء و من اآلني البالغيبتأد إىل س احلاجةي والبالغ ملسغري الصبنيالظاهر عدم الفرق  أن ماك

 بل ،ما توهمك نيرضا البالغ  إىلفال حاجة، ة يف أدمري وللس،ابتكوم يف الكولتعارف ، نيواملعلم

  . )٢(سن أدبهحين أو :)عليه السالم(شمله قوله ي

  .ط باملناطياوعن الس، طالقدب باإلفهم من األي مما أشبهعلم جواز حبسه وصفعه وما يومنه 

  .  أدلتهاطالق إلةبين وبال،هإقرارنان ولو يوجب االطميل ما كب  الصيبيبوجب تأديبت ما ثيمث إنه 

  

                                                

. ٣ ح٦ الباب ٢٤٨ ص٣ج: كاملستدر )١(

. ٣٩٩مة كاحل: ج البالغة )٢(



٤١٤

  

  ))ير العصاةتعز((

 أو  ابتداًء،بائركمن ال الثاين ك وتراألولان فعل ك و، واجباًكتر أو ل من فعل حمرماًك ):٢مسألة (

خ يوالتوب ينته بالنهيومل ، ةريبكاب الكة مع ارتغريانت الصك أو ،ةريبكة غريعل الصجيمما  رر وحنوهكبالت

بل ظاهرهم ، إشكالبال خالف وال ، غ احلدليب راه صالحاً مبا اليره مبا يتعزمام ان لإلك ،وحنومها

  .يه علمجاعاإل

ما رواه يف )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، مثل خرب داود بن فرقد: تيا مجلة من الروايهل عليدو

ل كاهللا جعل لن إ :عد قال لس)وآلهصلى اهللا عليه (الرسول ن إ :همغري وخيالشوالصدوق و ينيلكال

  . )١( احلد حداًكلذى جعل ملن تعد و، حداًءيش

اهللا ن إ :)وآلهصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن ابن رباطو

  . )٢(حداً من حدود اهللا عزوجل حداًى من تعدى جعل علو،  حداًءيل شكعزوجل جعل ل

اهللا  أن س أشعرتيبن ق عمرو يا:  له)عليه السالم(هللا عبد ا أبو قال، سيبن ق رو عميةيف رواو

ل ك وجعل ليهل عليد يالً وجعل له دليهلإتاج حيل ما كتاب كزل يف النأتاباً وك يه وأنزل علأرسل رسوالً

  . )٣(ملن جاوز احلد حداً حداً وءيش

ئاً يع شيدمل  تعاىل وكاهللا تبارن إ : قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، أيضاًس يعن عمرو بن القو

   ،تابهكنزله يف أ إالّ مةيا القيوم إىل مة األيهلإحتتاج 

                                                

. ٣٨٤ ح٢٧٥ص:  ورواه الربقي يف احملاسن،١٦ ص٤ج:  والفقيه،٥ ح٣ ص١٠ج: والتهذيب، ١٢ ح١٧٦ ص٧ج: ايفكال )١(

. ٢ ح٢ الباب ٣١٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.٣ ح٢لباب  ا٣١٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٤١٥

  . )١(احلد حداًى من تعدى جعل علو، )وآلهصلى اهللا عليه (ه لرسوله بينو

ان ك احلد كذلى من تعدو،  حداًءيل شكلن إ :قال، )السالم يهعل(  أيب عبد اهللاعن، عن مساعةو

  . )٢(له حد

 كذلى من تعد و،من احلدود ثلث جلد: قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، نيعن محران بن أعو

  . )٣( حديهان علك

فة من احلدود ييف صحن إ : قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، مانيعن سل، يف بصائر الصفارو

  . )٤( حد جلدةيهان علك كذلى  من تعد،ثلث جلدة

 من ليسنه إ :ديثح يف قالنه إ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن مساعة، تاب درستكعن و

احلد ى ملن تعدو،  حداًءيل شكاهللا قد جعل لن إ :مث قال، سنةتاب وكبه ى وقد جر إالّ ءيش

  . )٥(حداً

 احلدود وجعل بنياهللا عزوجل ن إ :قالنه إ ،)وآلهصلى اهللا عليه (عن رسول اهللا ، عن الدعائمو

  . )٦(احلد حداًى من تعد

ففي ، وال حد العبد يف العبد، لغ حد احلر يف احلريبال : ضهمقال بع ف،رياختلف يف قدر التعزمث إنه 

  .ريما يف التحرك نيأربعتسعة و إىل يف العبد منهو، نيتسعة وتسع إىل احلر من سوط

  هو يف و،لغ أقل احلدوديبال  أن بجي :يلوق

                                                

.٥ ح٢ الباب ٣١١ ص١٨ج: الوسائل )١(

.٢ ح٣ الباب ٣١١ ص١٨ج: الوسائل )٢(

.٧ ح٣ الباب ٣١٢ ص١٨ج: الوسائل )٣(

. ٣ ح٢ الباب ٢١٦ ص٣ج: كاملستدر )٤(

.٢ ح٢ الباب ٢١٦ ص٣ج: كاملستدر )٥(

.١ ح٢ الباب ٢١٦ ص٣ج: كاملستدر )٦(



٤١٦

  .ويف العبد أربعون، احلر مثانون 

لغ يب ال أن بجيالشرب  أو ف القذ ناسبمايفو، لغ حدهيبال  أن بجياسب الزنا ما نيفنه إ :يلقو

 إىل كونسبه يف املسال، لغ أقل احلدود وهو مخسة وسبعون حد القواديب ال أن مناسب لهما ال يفو، حده

مر يف املسألة (: ضيانقل بعضه اجلواهر مث قال الرو ،ضياالرره كذا ذكه ،اختارهخ واملختلف ويالش

 يدي تقغري من ،هو أربعون مطلقاًنع عن بلوغه حد القذف يف العبد واملى ل عليدخبار ما السابقة من األ

د به مل أج وإن ، أحوط وأوىليهصار علاالقت أن يبال رو، راًان حكشمل ما لو يبل ، عزر عبداًون املكب

   .ىانته )قائالً

  .العللايف وكيت من خرب الأيا تقدم ما أراد مب: أقول

نه أ و،ماماإلإىل  أنه ى ما دل علبنياجلمع  فإن ،ضياره الركما ذ هو دلة األبنيظاهر اجلمع مث إن 

لدون حداً جي:  فقال،سألته عن شهود زور:  قال، الزور عن مساعةمثل ما ورد يف شهود، ال وقت له

  . )١(ماماإل إىل ك له وقت فذلليس

 محاد بن ح عني بسند صح،العللايف وكرواه ال  مثل ما،نيل من أربعأق أنه ىدل عل  مابنيو

قلت دون : قال، دون احلد:  فقال،ريم التعزك :قلت له:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عثمان

 راه الوايليقدر ما ى عل:  قال،كم ذاكو: قلت، كحد اململو فإا ،نين دون أربعكلو، ال:  قال،نيمثان

  . )٢( وقوة بدنهمن ذنب الرجل

                                                

. ١ ح١٥ الباب ٢٤٣ج: الوسائل )١(

. ٥ ح٢٤١ ص٧ج: ايفك وال،٤ ح٢٢٥ ص٢ج:  عن العلل،٣ ح١٠ الباب ٥٨٤ ص١٨ج: ائلالوس )٢(



٤١٧

 غرياراً من يف شهر رمضان   أيت برجل مفطر)عليه السالم( ياًعلن إ :تيارواه اجلعفر ه مايدؤيو

  . )١(يه أفطر فني سوطاً حنيثالث وفضربه تسعةً، علة

  .  سوطاًنيربعأ أي ،وركره دون احلد املذيأراد تعز) عليه السالم(مام اإل أن فالظاهر

ارد خاصة  موكل ذلكد يف ما ورك، الدرة الواحدة وني النصف والثلث والثلث الوايل منريهو خت

  .نيتسعة وثالث إىل تيايف الروا

:  قالـسحاق بن عمارإمثل موثق ،  اخلاصيدراهة ما ورد من التحدكالى مل علحي كبذلو

 إىل  العشرةبنيبضعة عشر سوطاً ما :  قال،م هوكر يعن التعز )عليه السالم( إبراهيم أبا سألت

  . )٢(نيالعشر

 خر اآليومالؤمن باهللا ويل لوال حيال : )وآلهصلى اهللا عليه (ل اهللا قال رسو:  قال،عن الصدوقو

   .)٣(مخسه إىل  من ثالثةكدب اململوأذن يف أ و،حديف  إالّ سواطأثر من عشرة كلد أجيأن 

  . ك ذلغريإىل 

  . )٤(ه حرمة الشهرك، النتهان سوطاًيملا شرب اخلمر عشر ي النجاش)عليه السالم(علي قد ضرب و

 يضزوجته يف حالة احلى تأويف من ، )٥(عشرون سوطاً من جامع يف شهر رمضان مخسة و يفوردو

  . ك ذلغري إىل ،)٧( حلاف واحد يفامرأة نامت مع امرأة يف ن سوطاًورد ثالثوو، )٦(عشرون سوطاًمخسة و

   وضعفاً تلف شدةًخيضرب لمث ا

                                                

. ١ ح٨ الباب ٢٤٩ ص٣ج: كاملستدر )١(

. ١ ح١٠ الباب ٥٨٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(

. ٩ ح٥٢ ص٤ج: الفقيه )٣(

. ١ ح٩ الباب ٤٧٤ ص١٨ج: الوسائل )٤(

. ١ ح١٢ الباب ٥٨٥ ص٨ج: الوسائل )٥(

. ١ ح١٣ الباب ٥٨٦ ص١٨ج: الوسائل انظر )٦(

. ٢١ ح٣٦٨ ص١٨ج: انظر الوسائل )٧(



٤١٨

  . صالحاً راه الوايليما و، نياحسب العص

 اآلية يف ماك ،بائركالصغائر مغفورة مع اجتناب ال ألن ،ةريبكالعنوان بال  يفنايدمنا قإمث إنه 

  .دلة األطالقعزر إليبائر كب التنجيمل نعم لو ، به اجلواهر فىتأما ك، )١(ةكاملبار

واضع م يف الّإر منصرفة ي التعزأدلةاالنقالع و يمع النه ألنه )ينته بالنهيمل (ـ بناه يد قكذلكو

 أماخ وحنومها ويالتوبو ينته بالنهيمل ن إ كذلى ر عليوجوب التعزن إ( :شف اللثامكلذا قال و، خمصوصة

  . )ري والتعزيبا بالتأديهيف مواضع خمصوصة ورد النص ف إالّ ،يه عليلون الضرب فال دلدبى انتهإذا 

حلاف   يف تناماننيأتالمر ينبغيال : )عليه السالم(قال ، ةجيخد أبو ه ما رواهيدؤي أن نكميو: أقول

  . ديثحلا )٢(حلاف جلدتا يف يوجدمها بعد النه فإن ،كتا عن ذليفعلتا  فإن ،هما حاجزبينو إالّ واحد

  .ر بدون ضربهك وا فاعل املن)مما الساليهعل(مام اإلالرسول ون إ :تيا مجلة من الروايف أن ماك

  .  احلد بالشبهةه درءيدؤيو،  عدم الضرباألصل فكذا شإو

اب بعد أخذه لو تنه أ و،ريسقط عنه التعزمام اإل إىل هلو تاب قبل أخذ أنه مما سبقعرف يمث إنه 

  .العفومام ان لإلك

ره كما يف من أك نيريمجع تعزو ،يما يف قصة النجاشكر ين مجع حد وتعزكمي أنه ىفخيوال 

  اجلماع ى زوجته عل

                                                

. ٣٠ اآلية: سورة النساء )١(

. ٢٥ ح١٠ الباب ٣٦٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٤١٩

  .باب الزنا يف اطبالشمراخ للمنر ضرب يتحمل التعزيمل نه إذا أ و،)١(ميايف ار الص

من  رة مغري ملا تقدم ني مرتقراروباإل، طالق أدلتهإل، إشكالن بال يثبت بالشاهدير يالتعزو

  . يف الثبوت مرةشكالاإل

ملا تقدم يف مسألة القذف ، واحدر ي تعزيهثناء فعلر يف األير بدون تعزيرر أسباب التعزكذا تإو

ضاء  القت، الصومكتر الصالة وك تر مثالً،طالب حبقهل كو نيلشخص أو نيان من نوعك إالّ إذا ،هغريو

 عدم األصلف، ني صالتكتركان من جنس واحد ك أما إذا ،سب عمرواًاً ويدسب ز أو ،ل علة معلوالًك

  . ثناءعزر يف األ إالّ إذا التعدد

 لقينزوجي طن إ ني املؤمنري أميا:  فقالتامرأةتته أ )عليه السالم( ياًعلن إ :تيااجلعفرى قد روو

  .)٢()عليه السالم( علي  فعزره،يه أمناء له فشهدوا عل)عليه السالم( علي فأمر، ايهحصأة ال ريثكمراراً 

ال  إذ ،ما سبقك دلةطالق األإل ، الظاهر نعم،قتليأربع مرات فهل  أو ر ثالثيرر تعزكلو و

  . خص للحد مبعناه األيةخصوص

                                                

. ١ ح١٢ الباب ٥٨٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

. ٢ ح٦ الباب ٣٤٩ ص٣ج: كاملستدر )٢(



٤٢٠

  

  

  الفهرس

  

  ٧...................................................................................كتاب الحدود والتعزیرات

ًالحدود والتعزیرات لغة واصطالحا ً.........................................................................٧  

  ٩....................................................................................من فوائد إجراء الحدود

  

  ١٢..................................................................................... وحدهأحكام الزنا* 

  ١٥.........................................................................ال حد على المجنون وغیر البالغ

  ١٦.....................................................................................كاإلدخال هو المال

  ١٧....................................................................................الوطي في دبر المرأة

  ٢٠...................................................................................من شروط إجراء الحد

  ٢٠.............................................................................................شرط البلوغ

  ٢١.............................................................................................شرط العقل

  ٢٤......................................................................................شرط العلم بالتحریم

  ٢٦.................................................................................شرط االختیار في الفعل

  ٤٠........................................................................................شروط اإلحصان

  ٤٢.................................................................................اإلحصان واشتراط الفرج

  ٤٣..................................................................................اإلحصان والعقد الدائم

  ٤٤...............................................................................اإلحصان واشتراط الدخول

  ٤٦...........................................................................................الغدو والرواح

  ٤٦..................................................................................اإلحصان ووطي الدبر

  ٤٦................................................................................الشك في حصول الوطي

  ٤٧........................................................................................ال یشترط اإلنزال

  ٤٧..............................................................................رهاال فرق بین المسلمة وغی

  ٤٩................................................................................الزنا ال یوجب اإلحصان

  ٥٠.....................................................................................لو أحصن بعد الزنا

  ٥١.....................................................................................دخل بهالو قال لم أ



٤٢١

  ٥١.................................................................................لو منع إلحرام أو حیض

  ٥٣.....................................................................................المعاشرة بالمعروف

  ٥٥..............................................................................هما عند اآلخرحضور أحد

  ٥٧................................................................لو كان أحد الزوجین غیر بالغ أو مجنون

  ٥٨.................................................................................المطلقة وحكم اإلحصان

  ٦٥...............................................................................الوطي الموجب لإلحصان

  ٦٧...............................................................................ثبوت الزنا باإلقرار والبینة

  ٦٧.............................................................................شرط البلوغ في اإلقرار بالزنا

  ٦٨.............................................................................شرط العقل في اإلقرار بالزنا

  ٦٨..........................................................................شرط االختیار في اإلقرار بالزنا

  ٦٩......................................................................إلقرار بالزناًشرط التكرار أربعا في ا

  ٧١...................................................................................فروع في اإلقرار بالزنا

  ٧٣............................................................................شرط الحریة في اإلقرار بالزنا

  ٧٥......................................................................................لو أقر دون األربع

  ٨٠........................................................................لو قال زنیت بفالنة فهو قذف لها

  ٨٣........................................................................التوبة أفضل من إظهار المعصیة

  ٨٤............................................................................استحباب الستر على المؤمن

  ٨٥........................................................................ًإذا اعترف بما یوجب الحد مبهما

  ٨٨...............................................................................إذا وجدا تحت لحاف واحد

  ٩٦.........................................................................لو أقر بما یوجب الرجم ثم أنكر

  ١٠٠.........................................................................لو اقر بما یوجب الحد ثم أنكر

  ١٠٠..................................................................................قر بالقتل ثم أنكرلو أ

  ١٠١.................................................................................لو أقر بالسرقة ثم أنكر

  ١٠٢.....................................................................................لو أقر بحد ثم تاب

  ١٠٦.......................................................................االستفسار في موارد اإلقرار بالحد

  ١٠٩..........................................................................ثبوت الزنا بشهادة أربعة رجال

  ١١٢.............................................................................الشهادة بالزنا ورؤیة الولوج

  ١١٦......................................................................الشهادة بالزنا وذكر الخصوصیات

  ١٢١..................................................................شهادة البعض مع عدم حضور الباقین

  ١٣٠..............................................................................تقادم العهدثبوت الحد مع 



٤٢٢

  ١٣٢.............................................................................إذا تاب العاصي قبل البینة

  

  ١٣٧................................................................................في حدود الزنا: فصل* 

  ١٣٧.........................................................................................أقسام حد الزنا

  ١٣٧.............................................................................................قتل الزاني

  ١٤٢.........................................................................هل المحرمات السببیة كالنسبیة

  ١٤٥.................................................................................إذا زنا الكافر بالمسلمة

  ١٤٩...................................................................................الزنا بإكراه حده القتل

  ١٥٣.................................................................................الشیخ والشیخة إذا زنیا

  ١٥٨...................................................................................ال تحریف في القرآن

  ١٦٢....................................................................ًإذا كان أحدهما غیر بالغ أو مجنونا

  ١٦٦.................................................................................... الزاني من البلدنفي

  ١٧٠................................................................................فروع في النفي والتغریب

  ١٧٥.......................................................................................حلق شعر الزاني

  ١٨٠................................................................................التفریق بین الزاني وأهله

  ١٨١.............................................................................المملوك یجلد خمسین جلدة

  ١٨٢.........................................................................................هل الحد یكرر

  ١٨٦................................................................................حد واحد في تكرار الزنا

  ١٨٨....................................................................................إذا زنى ذمي بكافرة

  ١٩٣...............................................................................ال یقام الحد على الحامل

  ١٩٦..............................................................................ٕالمریض واجراء الحد علیه

  ٢٠١..........................................................................................إذا زنا ثم جن

  ٢٠٣...........................................................................ال حد في شدة البرد أو الحر

  ٢٠٥............................................................................ال یقام الحد في أرض العدو

  ٢٠٨....................................................................ال تقام الحدود في حرم مكة المكرمة

  ٢١٢.................................................................................إذا اجتمعت عدة حدود

  ٢١٧.................................................................................تأخیر بعض الحد وكله

  ٢١٩.................................................................................الحفر والدفن في الرجم

  ٢٢٥................................................................................فرار من الحدال یجوز ال

  ٢٢٦..............................................................................إذا هرب الزاني من الحفرة



٤٢٣

  ٢٣٢.........................................................................................من یبدأ بالرجم

  ٢٣٦.........................................................................استحباب إعالم الناس للحضور

  ٢٤١............................................................................كراهة رمي من � علیه حق

  ٢٤٤..................................................................................تجهیز المتوفى بالرجم

  ٢٥١...........................................................................هل یجلد الزاني بأشد الضرب

  ٢٥٥.......................................................................إذا ادعت المتهمة بالزنا أنها بكر

  ٢٥٩.........................................................................حضور الشهود عند إقامة الحد

  ٢٦١....................................................................إذا كان الزوج أحد الشهود على الزنا

  ٢٦٣...............................................................................حكم الحاكم حسب علمه

  ٢٦٨..........................................................................لحدیثة الموجبة للعلمالوسائل ا

  ٢٦٩.............................................................................................ال للتعذیب

  ٢٧٠.............................................................................ًإذا وجد رجال یزني بزوجته

  ٢٧٦................................................................................ًمن افتض بكرا بإصبعه

  ٢٧٩.........................................................................زیادة الحد مع انتهاك الحرمات

  

  ٢٨١....................................................................................في اللواط: فصل* 

  ٢٨١...........................................................................................حرمة اللواط

  ٢٨٧.................................................................................فروع في جریمة اللواط

  ٢٨٨...............................................................................حد اللواط أحد أمور ستة

  ٢٩٢.............................................................................................حد التفخیذ

  ٢٩٧.................................................................................حرمة المساحقة وحدها

  ٣٠١......................................................................................إذا ساحق خنثیان

  ٣٠٥.....................................................................................ال شفاعة في الحد

  ٣٠٦........................................................................................ال كفالة في حد

  ٣٠٧................................................................................هل یجوز تأخیر الحدود

  ٣٠٨................................................................الكفالة والشفاعة والتأخیر في حق الناس

  ٣١١.................................................................................ًلو ساحقت الزوجة بكرا

  

  ٣١٥....................................................................................في القیادة: صلف* 

  ٣٢١.............................................................................هّفي القذف و حد: فصل* 



٤٢٤

  ٣٢٣......................................................................................فروایات حد القذ

  ٣٢٥.....................................................................................بین القذف واإلیذاء

  ٣٢٨....................................................................ال فرق في القاذف بین الرجل والمرأة

  ٣٢٩........................................................................................فروع في القذف

  ٣٣٢......................................................................ٕسب المؤمن وایذاؤه یوجب التعزیر

  ٣٣٧................................................................................مستثنیات السب والقذف

  ٣٤٠...........................................................................شروط القاذف في إجراء الحد

  ٣٤٤........................................................................................شروط المقذوف

  ٣٥٠...........................................................................................أقسام القذف

  ٣٥٤.....................................................................................لو قذف األب ولده

  ٣٥٦..................................................................................حكم من قذف جماعة

  ٣٦١.....................................................................................حد القذف موروث

  ٣٦٣................................................................................إذا قذف من ینتسب إلیه

  ٣٦٥.................................................................................أحكام العفو عن القذف

  ٣٦٩..............................................................................إذا تكرر منه القذف والحد

  ٣٧٢.....................................................................إذا قامت البینة على صدق القاذف

  ٣٧٤.................................................................................حد القذف ثمانون جلدة

  ٣٧٦.................................................................................یحد القاذف على ثیابه

  ٣٨٠........................................................................................إذا تقاذف إثنان

  ٣٨٥......................................................ى هللا علیه وآلهحكم من سب النبي صل : فصل* 

  ٣٩٤.....................................................................سب أحد المعصومین علیهم السالم

  ٣٩٧................................................................................حكم سب سائر األنبیاء

  ٤٠٣...................................................................................من یدعي النبوة یقتل

  ٤٠٧..................................................................................حد الساحر: فصل* 

  ٤١٢..................................................................................تعزیر الصبي وتأدیبه

  ٤١٤..........................................................................................العصاةتعزیر 

٤٢٠................................................................................................الفهرس

  

  

  




