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  : مالحظة

  .م١٩٨٨ هـ ١٤٠٩دار العلوم بريوت لبنان عام ترتيب الصفحات هنا يكون مطابقا للكتاب املطبوع يف * 

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

  

  

  

  

  

  الفقه

  والثمانونالثامن اجلزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  د احلسيين الشريازيالسيد حمم

  دام ظله

  

  احلدود والتعزيراتكتاب 

  الثايناجلزء 

  

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

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

  الثايناجلزء 

  

  

  



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

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

  .قيام يوم الدين  إىلالطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  

  

  فصل

  يف حد املسكر

  

  ))ركاملستعريف ((

  .سائر املوضوعاتك، العرف  إىليرجع فيهو

  .أشبهما  بينه وبني املرقد واملبنج و ويفرق عرفاً،وهو موضوع بني

بقسميه  مجاعبل يف اجلواهر اإل، ركبتناول املس ال خالف يف حصول موجب احلد وإشكالوال 

  .عليه

  

  ))الفقاع((

  . من الزبد ملا يعلوهمسي فقاعاًإمنا نه إ و،املتخذ من الشعري إنه فالظاهر الفقاعأما 

 هو حاللر وكوغري املس، ر وهو حرامكاملس، وهو قسمان، ما يتخذ من الثمار على  يطلقنه رمباإو

، غري تام، )ركمل يس وإن مسماه لدوران احلرمة على إسكارن به كمل يوإن ( :فقول اجلواهر، وال حد له

  . ةشرباألو ةطعمرواياته يف باب األ راجعن ما يظهر ملك، ركاملنصرف منه املسيف وك

. )١(هو مخرحرام و: )عليه السالم(ل قول الرضا مث

  . )٢(رفيه حد شارب اخلماخلمر و هو: )عليه السالم(احلسن  أيب قولو

. )٣(مخرهو : )عليه السالم(اهللا  عبد أيب قولو
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. )١(من اخلمر فإنه ال تقربه: )عليه السالم(احلسن  أيب وقول

  . )٢(هي اخلمر بعينها: )معليه السال(ا قول الرضو

   .)٣(مخر جمهول فإنه ال تشربه: )عليه السالم( اهللا عبد أيب قولو

. من متواتر الروايات غريها إىل

نه أ بضميمه ما ورد، )عليه السالم(س احلسني أ رىيشربه عل انكيزيد  أن من:  ما وردهيدؤيو

  . )٤()عليه السالم(سه أ رىعل ركيشرب املسان ك

 أيب ن ابةويدل عليه صحيح،  يف حليتهشكال اإلفال ينبغي، اًر فقاعك مسي غري املسفإذاعليه و

قال  :أمحدقال حممد بن  ،  مرتلهيف الفقاع )عليه السالم(احلسن  يبان يعمل ألك:  قال،عن مرازم، عمري

. )٥(يمل يعمل فقاع يغلو: عمري أيب ابن يعين، أمحد أبو

  . )٦(ما مل تضري إالّ ال تقرب الفقاع: )عليه السالم(الثاين  جعفر  أيب إىلي حممد الرازة رواييفو

 ةحرم وةم جناسكبعضهم فقط صرح بعدم دوران احل أن ةتاب الطهارك يفمن اجلواهر بل يظهر

  . الفقاعإسكارمدار 

  .ةًراهكال  وال يوجب حداً و،ر من الفقاع حاللك فغري املس،انكيف كو

  

  ))ماء الشعري الطيب((

  . طباءيعمله األالذي  ماء الشعري ة حلييف إشكال ال ذاكو
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  )) منهايوجب احلدوما اخلمر ((

مل  أما إذا ،ثريها وجب عليه احلد أو ك قليلهاشرب اخلمرإذا  إنه يف إشكالال ال خالف و إنه مث

م  مما ليس فيه طع املاءكشرب من ذل ومن ماءرطال أرة منها ب مقدار قطيشرب اخلمر بل خلط مثالً

  . عن مثلهدلة من جهة انصراف األ،إشكال ك وجوب احلد بذلفيف، رهاكاخلمر وال رائحتها وال س

ت فال كاستهلوة لنجاسمل نقل با أما إذا ،كمل تستهل اخلمر وةقلنا بنجاس إذا  احلرمةيفوهذا ال ينا

 إذا ال حراماًو  جنساًنكماء مث شرب منه مل ي ركة منها يف قطر قطر إذا ولذا،  عدم الصدقيف إشكال

ذا مل نقل  إرك نصف يف ةيقطر نصف قطر أو ،ماء رك يف ةيقطر قطر أن  بنيي فرقوأ، تكاستهل

   .ةتاب الطهارك يفما تقدم  على ما هو مذهب بعض الفقهاء ك،بنجاستها

 األصلبل ، إشكالال خيلو من   النجسوجوب احلد ملن شرب مثل هذا املاءب فالقول ،انكيف كو

شراب مل  أو طعام أو  ماءيفت كلما استهلكف، نعم يعزر لشربه النجس، نه ينفياة بالشبهدرء احلدودو

  . ن ملتناوله حد اخلمركي

 يفالتقطري تضميد والمثل الطلي و، نواع استعماهلاأ سائر يف احلد  عدميف شكالاإلى ال ينبغ إنه مث

بالتضميد و، الحتقان القواعدصرح با ماك ،بل واالحتقان، احللق  إىلمل يصلاألذن إذا  واألنفالعني و

. كال يدخل احللق املسالالذي عوط بالس و،مها اجلواهرطالء وحنواإلو

  .نه من حلقهباط  إىلنه يصلأاشف اللثام بكفقد علله ،  السعوطيف القواعد من احلد يفما ما أ

وعن ، مرجزاء اخلألت كأالنار  ألن ،احلدفعن التحرير سقوط ، ولو عجن عجني باخلمر وطبخ

ل كأل فالتعزير وإالّ ، فاحلدك بدون االستهالجزاء ببقاء األعلمن إ أنهالظاهر و ، القواعد وجوب احلد

   ،النجس
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ون من كبدون العلم ي ألنه ،األصلاحلد ال يثبت ب إذ ،ةكجزاء غري املستهل بقاء األأصالةال ينفع و

 املزبور فالبد فيه من العلم ببقاء األصلوت احلد بمينع ثبأن إالّ ( :ولذا قال يف اجلواهر، ة الدرائةالشبه

  . )جزائهأ

،  حني شرا له مل حيدنقالا خالً ا عقالئياًن احتمل احتماالًكل، انت مخراًكلو نه أ ومنه يعلم

، نعم مع االطمينان بعدم االنقالب وجب احلد، ان استصحابك وإن ك موارد الشرئ يف ساكذلكو

  . ةءشبهه دارشرب اخلمر فال نه أ لصدق

  .نوع من االستعمال املنهي عنه ألنه ، يف حوض مخرجلس إذا عزريبل ، ال حيدنه أ مما تقدم يعلمو

  .اًإسكارورثت  وأةان من باب التغذيك إذا خصوصاً، إشكال ففيه برةإلرقه بازأما إذا 

  .سكار اإلورثأاخلمر و  إىل حتول يف باطنه شيئاًشرب إذا مثلهو

  .وراتكاملذال يبعد احلد يف بعض و، سكار تورث اإلةحلقنانت اك إذا مثلهو

  . احلد احتماالنفيف،  حيصل باستشمامهاسكاران اإلكأما إذا 

  إذ،مثالً ي يف جواز استشمام ما يوجب الرشكالاإل يحيث ال ينبغ، وال يقاس املقام بباب الصوم

  .  االستعمالةحرم على  الدليلدل وهنا، االستعمال ةحرم على ال دليلالشرب و واألكل عنوان كهنا

وجب التعزير الستعمال  وإن ،)١( درئت احلدودةل مورد حصلت الشبهك في ف،انكيف كو

  . لشربه النجس أو اخلمر

  .دلة األإلطالق ،ركمل يس وإن نه يورث احلدأو، ةشرب القطر  حىتة حرميف إشكال ال إنه مث

  عن  يواملرك، رك من تعليل احلد بالسخبارعض األ بيفما و
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ال ل وكأشرب مل يدر ما ي إذا الشاربن إ :)عليه السالم( علي قولكو، )١()عليه السالم(الرضا 

احلد  :)عليه السالم(اهللا  عبد أبو لذا قالو، ة ال العلةمكيراد به احل، )٢(ةما يشرب فاجلدوه مثانني جلد

  . ثرياً أو كيشرب منها قليالً أن  اخلمريف

ما تقدم ك ،فاملراد بالنبيذ فيه النبيذ احلالل، )٣(ركمل يس إذا شارب النبيذ ال جيلد أن ما ما ورد يفأو

  إىلونه ليالًكيتر وف من متر يف دلو ماء ماحلكانوا ينبذون مقدار كم إف، ةطعماأل وةتاب الطهاركيف 

  .انوا يشربونهك مث  قليالًالصباح ليغري طعم املاء

  :  هذا وردت الرواياتىوعل

خذ شارب النبيذ أن إ يتأرأ:  قلت،ث حدي يف)عليه السالم(اهللا  عبد أيب عن، ناينك ال خريفيف

  . )٤(ال: قال ،جيلدأر كمل يسو

ر كخذ شارب النبيذ ومل يسأن إ يتأرأ: قلت، )عليه السالم(اهللا  عبد أبا لتأس: قال ،عن احلليبو

  . )٥(ر حرامكل مسكو، ال: قال ،أجيلد مثانني

  . إليهة ال حاجالظاهر أنهف، ةالتقي على محل الشيخ هلما أما ،ه محله الوسائلرناك ما ذىعلو

  . يإمجاعبل لعله ، دلة األإلطالق، وغريه ةول مرأال فرق يف وجوب احلد بني شرب  إنه مث

عليه (فقال  ،عن الشارب )عليه السالم(ألته س:  قال،عن حممد بن مسلم، رواه الشيخ ما ماأ

   ينإآخر يدمن ف وأما ،ين معذرهإ فةانت منه زلكرجل أما  :)السالم
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  . )١( لفسدواكذل الناس وكلو تر و،لهاكيستحل احملرمات  ألنه ةه عقوبكمهل

  . العفو) عليه السالم(مام لإل أن وقد سبق، )عليه السالم( اإلمامعفو  على فالالزم محله

  .ةيإمجاع ةلأسبل امل، دلة األإلطالق ،رك املسأقسامال فرق بني مجيع  إنه مث

شرب  ألنه يعزرإمنا  و،ركمل يشرب املس ألنه ، فشرا مل حيدسكار اإلةزال عن اخلمر حال لوو

  . باعتبار املاضي إالّ ق عليه اخلمربل ال يصد، النجس

  

  ))العصري العنيب إذا غلى((

  . يف حرمته واحلد عليهإشكال فال راًكصار مس فإن ،ما العصري العنيبأ

ه فال إسكار الثلثني بقي دبعنه أ لو فرض و، عليهدعدم احل وحليته يف إشكاله فال ذهب ثلثاوإن 

  . أيضاًشربه احلد  على ونكيعدم نفع ذهاب الثلثني يف حليته و يف إشكال

 ،ال أم ،ره اجلواهركما ذكفهل عليه حد اخلمر ، رك يذهب ثلثاه ومل يسوملى غل إذا ماأ

  . سكاروجه التحرمي اإل أن طلقه مناملة واصمن النصوص اخلالثاين ملا يظهرالظاهر

  . )٢(فسادهاحرم اهللا اخلمر لفعلها و:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن،  الصدوقىفقد رو

من ن إ يها الناسأ:  يقول)وآلهصلى اهللا عليه (مسعت رسول اهللا :  قال،وعن النعمان بن بشري

ل كم عن كاأ ،يها الناسأ، من الشعري مخراً وإن ،تمر مخراًمن ال وإن ،من الزبيب مخراً وإن ،العنب مخراً

  . )٣(ركمس

  إمنا : تعاىليف قوله ، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، اجلارود أيب عنو

                                                

 

 





١٣

ر كسأما  و،مخر فهو مخرأ إذا ر من الشرابكل مسكاخلمر فأما  :قال ، اآليه)١(امليسر واخلمر

   .)٢(فقليله حرام ثريهك

  . من الرواياتغريها  إىل

  : ةما النصوص اخلاصأ

  . )٣(الثلث فهو حرام على زاد الطالإذا  : قال،)عليه السالم( عن الصادق ،يعفور أيب  ابنةروايكف

  . سامي اخلمرأالطال من  أن املعلوممن و

 على رم فحرم اهللاكال مث خيتمر العنب ونفم: )عليه السالم(اهللا  عبد أيب عن، ىخرأيف روايه و

املاء  ألن ،ل خمتمر مخراًكصار  والعنب وةء جري ببول عدو اهللا يف النخلاملا ألن ،ركل مسك آدم ةذري

  . )٤(ةرمكال وةاختمر يف النخل

  . مها من الرواياتغري  إىل،ونه مخراًك العصري قبل ذهاب الثلثني هو ةوجه حرم أن  علىمما يدل

 فيه سكارلو فرض بقاء اإلو، ر حينئذكال يسه  ألن، حلنقلبت خالًا إذا اخلمر أن ومما تقدم يظهر

  . سكاراملعيار اإل أن حرم ملا عرفت من

حممد  علي بن احلسن أيب  إىلتببن علي كحممد ن إ :إدريسبل يدل عليه ما رواه ابن  كيد ذلؤيو

 ،خ بههو حلم يطبإمنا و، ورمبا جيعل فيه العصري من العنب،  عندنا طبيخ جيعل فيه احلصرم:)عليه السالم(

   يف العصري وقد روي عنهم
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الذي جيعل يف القدر من العصري  وإن ، ثلثهىيذهب ثلثاه ويبقحىت  النار مل يشرب على جعل إذا نهأ

  . )١(كس بذلأال ب: تبكف ،ك ذليفذن موالنا أيست أن  إىللهكأقد اجتنبوا و، ة املرتلكبتل

  .طعمةاأل وةباب الطهار يف ك ذليفالم كتفصيل الو

  إىلمل يصل وإن ،شاربه احلد على انكو، ر حرمكحد الس  إىلل شيء وصلكن  أ تقدم ظهرومما

 وال ةفال حرم وإالّ ،شاربه التعزير على انكب الثلثني العصري قبل ذهاكبدليل  ان حمرماً وكركحد الس

  . تعمل اخلمر بدون شرب عليه التعزيرمس أن ماك، حد وال تعزير
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  ))شروط إجراء احلد((

القول  البلوغ والعقل واالختيار والعلم و:ركشارب املس على  احلدإجراءيشترط يف  ):١ ألةمس(

  . تقليداً أو بالتحرمي اجتهاداً

  . )١(ة حديث الرفع عن الثالث:األول على ويدل

  . ر احلدودئاملناط يف سا  إىلضافه فيهماباإل ، أيضاً احلديث كذل:  الثاينعليو

 ن دليل خاصكمل ي إذا به املميز يتأل حمرم يكن أما هو شك ، مع التميز يف تعزيرمهاإشكالنعم ال 

  .جوازه له على حيث دل الدليل اخلاص، مثل لبس الذهب، جوازه لغري البالغعلى 

التعزير للطفل  على دلةحيث دلت األ، ةتياآل وة من احملرمات السابقة املناط يف مجلكذل على ويدل

  . طعمةتاب األكما تقدم يف كطفال يده حترمي سقي اخلمر لألؤي ماك، باهاكارت إذا وانون

  .ك ذلةانا غري مميزين عزر حلرمكلو يامها وإلف اخلمر كولو سقي امل

تاب كما يف ك، ياهاإ سقيهم ميحتر على دل  ملا،تابكهل الأك ةبل لو سقاها من يعتقد احللي

  . ةشرباأل وطعمةاأل

 يف ةورك املذةببعض الروايات اخلاص و،)٢(رار بدليل الرفعاالضط وكراهرفع اإل: الثالث على يدلو

  . طعمةتاب األك

  ال يتعلق  و،حلقه فهو عمل خارج عن االختيارجر يف و إذا ماك ،جلاءما اإلأ
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  . ةاآلخر وأيه عقاب يف الدنيا ون علكي أن  فال يعقل،ليفكبه ت

بال ( :)حد عليه ال فإنه هرك من املاشترطنا االختيار تفصياًو: (عند قول احملقق: قال يف اجلواهر

وجه يدخل  على تخويفب أو ،جيار يف حلقهإان بك سواء،  بقسميه عليهمجاعبل اإل، إشكال وال فخال

 فعله  مبعىنةتقيمه ال الك يف بيان حة فيه يراد منها عدم التقية يف نفي التقية الواردخبارواأل، هركبه يف امل

  . المهكآخر   إىل،)حلفظ نفسه مثالً  إليهذا املضطر وكبل، ما هو واضحك عليه كراهلإل

،  ا املنع عن االستشفاء باحلراميراد، )١(شفاء يف احلرام نه الأ بة الواردخبارذا األكو: قولأ

 منحصر يف الدواء أن وثقالطبيب امل فلو ميز الّإو، طباء األةما هو عادكت الاالستشفاء بسائر احمللك

 أدلةانت ك، ثريكالضرر ال أو  واحلرج الشديدكيد للعسر األموجباً أو اًكمهلان املرض ك و،احلرام

فمن : وقد قال سبحانه،  إليه اضطرنحله ملأقد و إالّ ة اهللاما من شيء حرم فإنه ،ةمكاالضطرار حم

  . طعمة يف باب األكالم يف ذلكتفصيل ال و،)٢(مث عليهإال عاد فال  واضطر غري باغ

  

  )) باحلرمةاشتراط العلم((

  :  من الرواياتةمجل، دليل الرفع ىلإو مجاعاإل  إىلضافةباإل: الرابع على ويدل

، ركب أيب  عهدىعل شرب رجل اخلمر:  قال،)عليه السالم(اهللا  عبد أيب عن، ريك ابن بةففي موثق

ين إ: لرجلفقال له ا: قال ،ةهي حمرمومل و: قال، نعم: قال ،أشربت مخراًله : ر فقالكب أيب  إىلفرفع

  حسن أسلمت و

                                                







١٧

فالتفت ، ا حرام اجتنبهاأولو علمت ، اين قوم يشربون اخلمر ويستحلون بني ظهري ومرتيلإسالم

 أبو فقال، احلسنأبو  إالّ ليس هلاة ومعضل: مرفقال ع ،أمر هذا الرجلما تقول يف : عمر فقال  إىلركببوأ

من حضرمها فقاما والرجل معهما و،  يف بيتهةمكاحل ىتؤي: فقال عمر، )عليه السالم (ادع لنا علياً: ركب

عليه  (فقال، وقص الرجل قصته،  الرجلةاه بقصأخربف، )عليه السالم(منني ؤمري املأتوا أ من الناس حىت

  التحرمي فليشهدةعليه آي ان تالكنصار من األجمالس املهاجرين و على ن يدور بهابعثوا معه م: )السالم

شربت ن إ :لهفقال ، سبيلهى فخل،  التحرميةعليه آيأ نه قرأحد بأعليه  لم يشهد به فك ففعلوا ذل،عليه

  . )١( احلدكقمنا عليأبعدها 

  . )٢( منها السيد الرضيقريباًو، رواها الشيخو

ا أيعلم  وهو ال من شرب اخلمر: قال إنه ،)عليه السالم(اهللا  عبد أيب عن، سالموعن دعائم اإل

  . )٣( مل حيدكثبت ذل وةحمرم

 دخل يف رجالً أن لو:  قال،)عليه السالم(اهللا  عبد أيب عن، عن احلليب،  الصدوقةيف روايو

 قم عليه احلدأ مل مل يتبني له شيء من احلالل واحلرامل الربا وكأبه مث شرب اخلمر وزنا و  وأقرسالماإل

 كذ جهل ذلإو، ل الرباكأاخلمر وربا و اليت فيها الةالسورقرأ نه أ ةتقوم عليه البين أن إالّ ،ان جاهالًكإذا 

   .)٤(قمت عليه احلد جلدته وأكبه بعد ذلكر فإن ،تهأخربعلمته وأ

  .  مما تقدم يف باب الزناكغري ذل إىل

                                                











١٨

  .ةالغفلحال النسيان و أن ومنه يعلم

  . اآلخرللمناط يف بعضها و ،دلةبعض األ طالقم إلكاجلهل باملوضوع حال اجلهل باحلو

  

  )) ال يرى احللية اجتهاداً أو تقليداًاشتراط أن((

 ، معذورةيقلد من يقول باحللي أو ،قسام بعض األةمن جيتهد يف حلي أن ضوحفلو: ما اخلامسأو

  . بالتحرمي فال حد عليهجاهلنه أ هقلأو

 )١(به مبا التزمواألزموهمقاعده  فإن ،ما حيللون النبيذكملذاهب حيللون ان بعض اك إذا كذلكو

  .همعدم حد

 اب ماكدم حدهم بارتدينهم ع على همإقرار ةقاعد فإن ، ومل يتظاهر بشربهافراًكان ك إذا ذاكو

  . ك لذلة اخلاصدلةيت بعض األيأسو، هو حالل عندهم

  

  ))الثبوت بشهادة العدلني((

،  وال خالفإشكال العدلني بال ةتعماهلا املوجب للتعزير بشهاداس و،يثبت شرب اخلمر إنه مث

  عاملاً حراماًراًكشرب مس: يقول أن في يف الشاهدكوي، ةتي اآلةبعض الروايات اخلاصو، لةد األإلطالق

  .مل يعني جنس ما شربه وإن ،خمتاراً

 فإن ،اضطرار أو إكراه أو شربه جلهلنه أ ى فادعةوركر بدون القيود املذكذا شهدا بشربه املسإو

 درء احلدود ةلقاعد،  قبل عقالئياًاحتماالًاحتمل صدقه مل يقم و وإن ،حد  الدليل فالكذل على قامأ

  .اخلمرة  جهله حبرمىيده ما تقدم من قبول من ادعؤيو، ةبالشبه

ل ك كلو قبل مللنه أ يدهؤيو،  لهدلةالظهور يف املقام يوجب مشول األ إذ ،ان الالزم حدهكوإالّ 

 واالضطرار كراهاإل إذ ، قبلهنم إالّ نه مما ال يعرفأل بكال يستشو، عذارمثال هذه األأيت بأي أن فاسق

   ةالزوج على غالق البابإلذا جعل بعض الروايات و، واجلهل يعرف بالقرائن

                                                





١٩

له الزنا أما تقدم يف مسك، ما مل جيامعاأقاال ب وإن ، تدل عليهةالقرين فإن ،)١(اجلماع على دليالً

  .احملصن

: أحدمهاقال  أو ،السبت: اآلخرقال و، ةشرا اجلمع إنه :أحدمهافلو قال ، والالزم احتاد الشاهدين

وقال ، يف بغداد: أحدمهاقال  أو ،جاهالً: اآلخروقال ، عاملاً: أحدمهاقال  أو ،رهاًكم: اآلخروقال ، خمتاراً

  . فال حد، كغري ذل  إىل،ةيف البصر: اآلخر

 م قبول شهادنما تقدك ،شهدن بشرا اخلمر إذا ،أةاملر  إىلةالنساء بالنسبة مث الظاهر قبول شهاد

فيشملها دليل قبول ،  والغالب عدم اطالع الرجال عليها،أةون املرؤمن شفإا ،  وحنوهاةاملساحقعلى 

  . ون النساءؤشهادن يف ش

ما  على حدهن النساء وةجتوز شهاد: فقال ،لته عن شهاده النساءأس:  قال،بصري أبو ما رواهمثل 

  . ديثاحل )٢( إليهال يستطيع الرجال النظر

 النساء فيما ال ةجتوز شهاد:  يقول)عليه السالم(اهللا  عبد أبا مسعت:  قال،إبراهيموما رواه 

  . )٣( إليهينظروا أن يستطيع الرجال

 ال تستطيع الرجال النساء فيما ةجتوز شهاد: )عليه السالم(عن الرضا ، ويف خرب حممد بن فضيل

  .)٤(احلديث ليس معهن رجلو،  إليهينظرواأن 

  . غريها إىل

 اهللا عبد أيب عن، ن محرانابو  مجيلربمثل خ من ظهورى قوأحاديث يف مواردها وظهور هذه األ

   . النساء يف احلدودةجتوز شهادأ :قلنا:  قال،)عليه السالم(

                                                











٢٠

  . )١(احلديث يف القتل وحده: فقال

  .ةالثانية الطائف على مما يوجب تقدمها ةيف العلي األوىل ةلظهور الطائف

ل كا ن يتمتع أ بأشبهما النفاس وو ة يف العذرأيضاًن كنه ممأان نظر الرجال منقوض بكمإالقول بو

فهل مثل ، يناألمرال ك يف ةهي حاصلو، ة العرفية فاملراد عدم االستطاع،ة اخلليأة يف املرةساع رجل مقدار

   .الرجال غالباً مما يطلع عليها أشبهما السحاق ونومها حتت حلاف واحد وشرا اخلمر و

  .ا هنا استطراداً إليهحملناأإمنا و،  بباب الشهاداتة مربوطةلأ فاملس،انكيف كو

  

  ))اإلقرار وثبوت الشرب((

 على  العقالءإقرار ىان مقتضك وإن ،ةمرتني ملا تقدم غري مرنه أ فالظاهر، قرار باإلهثبوتأما 

  .ةاملرة فايك )٢(زنفسهم جائأ

لو كان نه أ لكن رمبا حيتمل، )٣(أعمد الصيب خط ألن ، والعقل واالختيارالبلوغيشترط يف املقر و

هم أاليت هي  ،اىلما قال تعك ةباملعاملى نه يبتلألو، أشبهما  و مثل وصيتهط يف للمنا،هإقراربل  قُمكتمالً

  . قرارمن اإل

 أو عند جتريد أقر نم: قال إنه )عليه السالم( علي عن ةوقد تقدم الرواي،  فيهإشكال فال ما العقلأ

  . )٤(ختويف فال حد عليه أو حبس

بعد صحوه  وراناًك سؤير إذا ماك، ة للقطعجرام بالقرائن املوجب اإلةان معرفكمإ أيضاًوقد تقدم 

ى أيت من شاهدين رأيده ما يؤيو، أشبهما  أو اضطرار أو ره من جهلك مربر لسإقامةن من كمل يتم

  .  العاملاهللاو،  قيئهاآلخر شربه وأحدمها

                                                













٢١

  

فصل

  ))حد شرب اخلمر((

  

 ماك، ة عليه متواترمجاعاإلى بل دعو، ال خالف وإشكالبال ، ةمثانون جلداحلد يف شرب اخلمر 

  .كذلكالنصوص به أن 

نسبت الروايات إمنا و، كذلك )وآلهصلى اهللا عليه (ان من زمن رسول اهللا كم كن احل أوالظاهر

ناس  الة عالقة لشد،األمر يف ةوجب السهولأم كالتدريج يف احلألن  ،)عليه السالم( علي  إىلكتطبيق ذل

  : إنهلذا قالواو، ة دفع واقعياًال حدها حداً و،ن منعها دفعةًكباخلمر فلم ي

.)١(رب من نفعهماكأمثهما إ: ورد قوله سبحانه: والًأ

  .)٢(ىاركنتم سأة وال تقربوا الصال: قوله سبحانه: وثانياً

  .)٣(فاجتنبوه: سبحانهقوله : وثالثاً

قال :  قال، اهللا بن سالميف مسائل عبد،  الشيخ املفيد يف االختصاصىقد روف، ناكيف كو

  . )٤(الثمانون فشارب اخلمر جيلد بعد حترميه مثانون سوطاًوأما  :)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا 

                                                

 









٢٢

اهللا ل ان جيلد رسوكيف ك :ت لهقل:  قال،)عليه السالم(اهللا  عبد أيب عن، بصري أيب  روايهويف

 مث مل يزل الناس ،يت بالشاربألما كيزيد ان يضرب بالنعال وك: فقال: قال ،)وآلهصلى اهللا عليه (

  . )١(ا يعمر فرض على )عليه السالم(ك علي شار بذلأ، مثانني على وقف يزيدون حىت

  .)٢( )عليه السالم(عن الصادق ، رواه احلليب ومثله ما

 إذا رجللان إ :ان يقولك )عليه السالم( علياًن إ :قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، ةروعن زرا

  . )٣(يفاجلدوه حد املفتر، ىافترى ذا هذإو، ىهذ رك ساذإو، ركشرب اخلمر س

 ن يشرب منها قليالً أاحلد يف اخلمر: )عليه السالم(اهللا  عبد أبو قال:  قال،اهللا بن سنان عن عبدو

عليه ( فسأل علياً، ةقامت عليه البين بن مضعون وقد شرب اخلمر وةيت عمر بقدامأ: مث قال، ثرياًأو ك

 ليس: يةنا من أهل هذه اآل أحد ي عليا أمري املؤمنني ليس: فقال قدامة،  مثاننيدهجيل أن  فأمره)السالم

ن إ لست من أهلها: )عليه السالم(فقال  ،)٤(عملوا الصاحلات جناح فيما طعموا والذين آمنواعلى 

 الشاربن إ :)عليه السالم(مث قال ، ما أحل اهللا هلم إالّ لون وال يشربونكليس يأ، طعام أهلها هلم حالل

  . )٥(ةال ما يشرب فاجلدوه مثانني جلدل وكشرب مل يدر ما يأإذا 

  شرب  أو الزنا شر :)عليه السالم(يب عبد اهللا أل قلت، سحاق بن عمارإوعن 

                                                





 







٢٣

ن كول،  احلد واحد،سحاقإيا :  فقال،ويف شرب اخلمر مثانون، ف صار يف الزنا مائةيكو، اخلمر

  . )١( أياها يف غري موضعها الذي أمر اهللا بهضعه ولو،ةفزيد يف هذا لتضييعه النط

جيلد : قال ،سأله عن رجل شرب حسوة مخر، )عليه السالم(عن الصادق ، عنه يف حديث آخرو

   .)٢(ريها حرامثكقليلها و، مثانني جلدة

  . ثريةكغريهامن الروايات ال إىل

 ،حد الشارب الثمانني من بدع الثاين أن  من)٣(تاب االستغاثة يف بدع الثالثةكما يف  أن والظاهر

 ، أهل الروايةإمجاع ب، جعل حده أربعني بالنعال العربية وجرائد النخل)وآلهصلى اهللا عليه (الرسول ن أو

ما ك، كلزامهم باعترافهم بذلإأراد به إمنا  ي،حد املفتر حدى ذا افترإوى افترر كس إذا :الثاين قالن أو

  . من باب الربهان ال،  من باب اجلدلفهو، )٤(شف اللثامكيف اجلواهر عن 

خليفتهم عمر من تغيريه لشريعة  على أيضاًومن طريف ما شهدوا به : قال إنه ،)٥(وعن الطرائف

 اجلمع بني يف يره احلميدك ما ذ، وخلفائهمنبياءلة معرفته مبقام األ وق)وآلهصلى اهللا عليه (نبيهم 

صلى (النيب ن إ : قال،يف احلديث احلادي والتسعني من املتفق عليه، كنس بن مالأ من مسند ،الصحيحني

  ان كفلما ، ر أربعنيكب أبو لدوج،  ضرب يف اخلمر باجلرائد والنعال)وآلهاهللا عليه 

                                                













٢٤

  . )١(فأمر به عمر، أخف احلدود مثانون: الرمحان عبدفقال ، الناسعمراستشار

  

  )) يف احلدكيفية الضرب((

ثر فيضرب بقدر كأ أو أن يأخذ سوطاً ذا سبابتنيك، جيوز معاً أو وهل جيب الضرب مترتباً

، أيضاًاملناط الضرب وهو حاصل ذا  أن ومن، املترتب دلة إىلمن انصراف األ، احتماالن ،الثمانني

ى ظاهر النص والفتو(: قال يف اجلواهر وإن ،والثاين أقرب، أيضاًحجار بغري املترتب األحصول رجم ك

  .أنه أراد بالظاهر االنصرافكو، )اعتبار الثمانني مترتبة

ه آر إذا  الفرق بني املترتب واتمععدمنعم ال يبعد يف التعزير، ل حدكالم يأيت يف كوهذا ال

  . فاية غري املترتب على كاللةويف بعض الروايات د، م صالحاًكاحلا

الوليد بن عقبة حني شهد عليه بشرب ن إ : يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت:  قال،فعن زرارة

 فأمر:  قال،شرب اخلمرنه أ أقض بيين وبني هؤالء الذين زعموا: )عليه السالم(قال عثمان لعلي ، اخلمر

  . )٢( فصارت مثاننيةلد فجلد بسوط له شعبتان أربعني ج)عليه السالم(علي 

، قيم عبيد اهللا بن عمر وقد شرب اخلمرأ:  يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت :اآلخرويف خربه 

 بنسعة مثنية هلا طرفان فضربه )عليه السالم(قام  ضربه حىتي فلم يتقدم عليه أحد ،يضرب أن فأمر عمر

  . )٣(أربعني

  

  ))حبسب املتهمهل خيتلف احلد ((

بني احلر ال فرق نه أ ر غري واحدكبل وذ، ون احلد مثاننيك فرق بني الرجل واملرأة يف ال إنه مث

  خالفاً لشرط ، ذا تظاهر بشرا إافرك واملسلم وال،والعبد

                                                









٢٥

  :  مجلة من الروايات اخلاصة،اتطالقاإل  إىلضافة باإلكذل على ويدل، الذمة

 النبيذ يف والنصراين يهوديال و،ر والعبدلد احل جي)عليه السالم( علي انك: بصري أيب  موثقفيف

  . )١(مثانني

صوحل أهل إمنا و،  اخلمر والفرية سواءيف كواململو والنصراين يودليها حد:  صحيح آخر لهيفو

  . )٢(يشربوها يف بيوم أن  علىالذمة

  .  العلنيفال يشربوها  أن املراد: اقول

 جيلدأن ) عليه السالم( مري املؤمننيأى قض:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن حممد بن قيس

، مصار املسلمنيأ مصر من يفوا شربه أظهر إذا ر مثانني جلدةك اخلمر والنبيذ املسيف والنصراين يودليها

  . )٣(يصري بني املسلمني نائسهم حىتك منازهلم ويفشربوها  إذا  ومل يعرضهم، اوسيكذلكو

) عليه السالم(مري املؤمنني أان ك:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، خالد القماط أيب وعن

من   مصريفوا شربه أظهر إذا ني جلدةر النبيذ مثانك اخلمر ومسيف والنصراين يودليها جيلد: يقول

   .)٤(يصريوا بني املسلمني نايسهم وبيعهم مل يتعرض هلم حىتك يفهم شربوه  وإن ،مصاراأل

   .غريها من الروايات إىل

  

  ))ر يرى اخلمر حراماًفإذا كان الكا((

خيري  أو  فهل يطلق سراحه،املسلمني وايل  إىلشرا ورفع فإن ،فاركحرمة اخلمر من الى ما من يرأ

مل  إذا  سراحهإطالقفالالزم  والنصراين يهوديالكنه أ من، احتماالن ،امهمكح  إىلبني جلده وتسليمه

  ومن الفرق ، يشرا علناً

                                                











٢٦

قرب واأل،  إليه الثاين بالنسبةاألمرفالالزم ، حيث يرون حليتها تابكهل الأخبالف ، ندهحبرمتها ع

  . ل حرام عندنا وعندهمك يفذا كو، األول

م املسلمني كاحملرم عندهم فقط فال شأن حلا وأما ،طريقتهم على  فهم يقرون،ما احملرم عندنا فقطأ

  .بوه خروجاً عن دينهمكارتن إ م

 أو  حدنا عليهإجراء ختري قاضينا بني ،باحملرم عندنا وعندهمى أت فإن ، فعل املخالفالم يفكذا الكو

  . أهل ملته  إىلتسليمه

  . ات واملناطاتطالقاإل سائر  إىل،)١(نزل اهللاأم بينهم مبا كن احأو، م اهللاكنه حفأل: األولما أ

  .)٢( مبا التزموا بهألزموهم فلقاعدة: ما الثاينأو

يفصل بني التظاهر  أو ،ال مطلقاً أو ،فهل لنا حق املعاقبة مطلقاً، رم عندنا ال عندهمباحملى أتوإن 

 ما ورد من كذل على ما يدلك، طريقتهم على م مقرونأل، الظاهر الثاين ، وبني غريه فال،كفلنا ذل

 وإن ،ذهبنام على ان منا يفتيهكه من ألسن إ نهأو، تاب القضاءكما ورد يف ك، طبق مذهبهم على فتاءاإل

  . مذهبهم على مذهبهم يفتيه على انكسأله من 

مثل منعهم عن ، رعندنا قطعاًكع عن التظاهر باملنمين أن ،ديالم منا املبسوط كللحانه أ ك ال ش،نعم

وقد ، ره اجلواهركذ ما على  بعض العامةما هو مذهبك، هوعن وطي السيد لعبد، بيع النبيذ وشربه

  باملعروفاألمر أدلة طالق إلك وذل،)٣(ميامأت كمل ما أو زواجهمأعلى  الإ: تعاىلاستدل بقوله 

  قوله ك كذل على ملا دل، سالمم اإلكحا  إىلمالحظة املصاحلن أ و،ركعن املن يوالنه

                                                









٢٧

رناه يف ك مما ذكغري ذل  إىل،)١(صلحأخيه هارون اخلفين يف قومي وألى وقال موس: سبحانه

  . هوغري) سالمم يف اإلكاحل (تابك

مل  إذا فارك للمناط يف عدم معاقبة ال،عدم احلق يف املعاقبة فالظاهر، عندنا ركمل يتظاهر باملن إذا ماأ

  .يتظاهروا

توا باحملرم أذا  إفاركال أن ماك ، صل فال حق لنا يف معاقبتهم لأل، باحملرم عندهم ال عندناىأتوإن 

وهي تتحقق ،  املخالف بأخته من الرضاعة عندهمجتزو إذا ماك،  ال عندنا ال حق لنا يف معاقبتهمعندهم

ث حيرم يف دينهم ودي والنصراين باملتعدد حيليها تزوج أو ،تضاعهما من احليوانبار أو ،رضعاتبثالث 

  . ثر من واحدةكاأل

 ألن ،تظاهر بشرا وإن احلريب على حد ال إنه :صبهايننقل اجلواهر عن القواعد وشرحها لأل إنه مث

  عما هنا عامة فضالًدلةاألن إ :وفيه(:  قال،مكدب مبا يراه احلاأ كأفسد بذلن إ نعم، منهفر أعظم كال

م لعد ال، كتر باعتبار اقتضاء عقد الذمة ذلالذمي املتس على قامتهاإوعدم  ،ليفهم بالفروعكت على دل

  . ىفما ال خيكالمه حسن كو، )احلد عليه

  

  ))فروع((

  .شرا خفية أن د يف املظاهر بعدبيعر أن من التظاهر املمنوعمث إن 

هو من إمنا  )املصر( ر فيه لفظكوما ذ، ظاهر بني املصر والبادية وحنومهاوال فرق يف املنع عن الت

  . ما هو واضحكباب املثال 

  . بالشبهاتأحلدود تدرا ألن ، عدمهاألصلف ،ال أم ون تظاهراًكهل ينه أ كولو ش

 ،دلةللمناط يف األ، أشبهبالبيع والتعاطي والصنع وما هم ما حيرم تظاهرهم بالشرب حيرم تظاهركو

   تظاهرهم باحملرمات  حيرمكذلكو

                                                





٢٨

اح ك جبواز تظاهرهم بنكل يف ذلكان رمبا يستشك وإن ،يمثل اللواط والعر، عند املسلمني

  .خبالف الثاين  يوجب الفساداألولن الفرق بأن كان ميك وإن ، اوسما يفكم خت واألاأل

  .ام الذمةكحأ يفالم كوتتمة ال

 إذا ك يبعد ذلال ،املقام  غرييف املقام ويفبعض  على بعضهمفار واملخالفني كوهل تقبل شهادة ال

 ن عدالًكمل ي وإن رب الثقةوللمناط يف قبول خ،  لتعطلت احلدودكنه لوال ذلوأل، سرية لل،انوا ثقةك

  : ولبعض الروايات، مامياًإ

هل  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،احلليببن علي هللا عن عبيد ا، مثل ما رواه الصدوق

مل يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة ن إ نعم:  قال،غري أهل ملتهم على أهل الذمةجتوز شهادة 

  . )١(ال يصلح ذهاب حق أحد إنه ،غريهم

هل أعن شهادة  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال، عن مساعة،)رمحه اهللا( ليينكوما رواه ال

 ألنه ،الوصية على  غريهم جازت شهادممل يوجد فإن ،هل ملتهمأ على الّ إجتوز ال :فقال: قال ،الذمة

  . )٢(ال يصلح ذهاب حق أحد

  .  باب الشهاداتيفالم كوتتمة ال

  

  

                                                







٢٩

  

  ))ضرب احلد على الثياب بال جتريد((

ملا عن املشهور من حده  خالفاً ،يابهث على  جيلد الشارب،ما عن املبسوطكالظاهر  ):١ مسألة(

أمر ) صلى اهللا عليه وآله(النيب  أن ومبا رواه املبسوط من، دلة األإطالقاملختار  على ويدل، جمرداً

ان كولو ، )١(د يف جملس عثماني ضرب الول)عليه السالم(علياً  أن ماك، بالضرب ومل يأمر بالتجريد

  . متواتراً نقالًكضربه جمرداً لنقل ذل

ران كسألته عن الس: بصري يف حديث قال أيب ما يف اجلواهر والرياض بصحيحكواستدل املشهور 

 بني ما به ضرباً على  القذف فيجلديففأما احلد ، تفنيكجيلدان بالسياط جمردين بني ال: قال ،والزاين

  . )٢(الضربني

  .حنوهاالستحباب أو على حممول إنه :وفيه

  . ما تقدمكله كاجلسد  على يفرق  الزاينيفالضرب  ألن :أوالً

  . ال جيرد الزاين أن قد تقدم: وثانياً

عليه ( عن أبيه ،)عليه السالم(عن جعفر ، عن طلحة بن زيد، ليينكم رواية القد تقد: وثالثاً

  . احلديث )٣(ال جيرد يف حد:  قال،)السالم

 علي عن يما روك ،ملشروبفيه اى سائر بدنه ليذوق العقوبة ما سر على يفرق أن ينبغي إنه مث

  .)٤(ذا يف اجلواهر كل عضو حقهكأعط :  من قوله للجالد)عليه السالم(

  . الفرج والرأس والوجهى يتقنه أ نان قد عرفت يف باب الزكل

املرأة ال  أن ماك ،أشبهما  ظلمة أو أو ون مستور العورة بلباسكي أن ضرب جمرداً يلزمإذا  إنه مث

  . جنيبجترد عند األ

                                                











٣٠

  . يف باب الزنا بعض ما ينفع املقاموقد تقدم ، ساء جاز جتريدهاالن أو ضرا احملارم إذا نعم

  

  ))مىت تقام احلد على السكران((

 اخلارج يفصل بني أو ،يفيقحىت  به ينتظر أو ،رهكران يف حال سكالس على  احلدإقامةمث هل جيوز 

  .احتماالت ،قاممن له بعض الوعي فيوبني ،  فال يقامعن الوعي مطلقاً

 ويف بعض الروايات ما يدل، الثاين على م اخلالفعد ويف اجلواهر، األول على  تدلدلةات األإطالق

  . نتج الثالث أ اجلواهر)ال خالف(  إىل ضمفإذا ،وعيمن له بعض ال على قامةاإلعلى 

 معليه( علي  عن،بيهأ عن ،عن جعفر، وينكرواه الس ر ظاهر ماكولعل احلد يف حال بعض الس

: ردية الناس وقال لهألقاه مع أه فء فأخذ ردا،يت بشارب اخلمر واستقرأه القرآن فقرأهأ إنه :)السالم

كءخلص ردا،١( فلم خيلصه فحده( .  

أنه كف، الشارب من انتفاء اجلنون على حلدالبد يف ثبوت انه أ ر الوسائل هذه الرواية يف بابكما ذأ

ما هو  كقراءة القرآن على ي حبيث ال يقدران فاقد الوعك إذا شارب مل حيد الفإذا، جل فهم املناطأل

  . مل حيد من شرب وهو عاقل مث صار جمنوناً ،ظاهر احلديث

مسوق لبيان حد نه أ بل الظاهر،  ال ربط له بالعنوانهذا اخلربن إ( :كقول املستدر أن ومنه يعلم

  . ليس بتام )ر ومتيزهكاملس

يستقرأ فال  أن رانكحد الس: قال إنه )عليه السالم(املؤمنني  أمريعن ، نعم ما رواه عن الدعائم

  . المه على كيدل، )٢(ال يعرف ثوبه من ثوب غريهن أ و،يقرأ

                                                







٣١

من يشربه   إىلجهلوا رجع فإن ،العرف  إىلال رجع أم ركمسنه أ  يف شيءكان فلو شكيف كو

 عدم األصلان ك كمل يعلم مع ذل  وإن،م أهل خربةحيث إقوهلم حجة  فإن ،يود والنصارليها من

م كولذا فاحل، برياًك مما اختلفوا فيه اختالفا ،نسربتو املتداول اآلالاك ،جلهوعدم وجوب احلد أل، هإسكار

  . لكبنجاسته مش

ثبت حرم وتنجس  فإن ،راًك املاء صار مسهأقسامصب يف بعض  لونه أ عندهم نعم املشهور

 ألن ، يف جناستهك شكثبت ذل فإن ،ومات رك سنسانربه اإل شفإذا، وقال بعضهم بأنه سم، كحينذا

  . كمثل ذل فة ال اخلمر اخلمور املتعارأدلةاملنصرف من 

  

  ))حرمة استعمال املخدرات((

  .ضراره ضرراً بالغاًإمن باب ما إ و،رهكمن باب سما إ ، حمرم استعمالهأشبهاهلروئني وما مث إن 

  

  ))فروع يف شرب املسكر((

،  مل يسقط احلد عنه،رهكالعتياده مبا ال يوجب س أو ،ر الستعمال منبهكر ومل يسولو شرب اخلم

  . ما تقدمكمة ال علة كن وجه احلد حر مكوما ذ، دلة األطالقإل

. )١(ر واخلمر جلد مثاننيكر من النبيذ املسكسإذا  :)عليه السالم(عن الباقر ، ما ما رواه زرارةأ

  . الغالب يف الشارب ما هوكق املوضوع  فالشرط لتحق،فاملراد به شرما

 رفع القلم عن أدلة إلطالق، ما تقدم يف باب الزناك ،ر مث جن مل حيدكسن إ الظاهر أنهمث 

  .غماءال حيد يف حال النوم واإلنه أ ماك، )٢(انون

  ولو شل جسده 

                                                







٣٢

 ،احتماالن ،حيس ال ألنه ال حيد أو، دلة األإلطالقهانة وجرح وإ ألنه مبا ال حيس فهل حيد

  . يفيق عدمه ران ال يقام عليه احلد حىتكالس أن روه منكما ذى ان مقتضك وإن ، يقتضي احلدإلطالقاو

جواز احلد  على  يدلطالق بل اإل، واملرأة جالسةالرجل حيد قائماً أن  علىال دليل يف املقام إنه مث

  .انكيف ما ك

  . والضرب الذي يضرب ليس أشد الضرب

 علي عن، )عليه السالم(عن أبيه ، )عليه السالم(عن جعفر ، سنادرب اإلواية قما ورد يف ركبل 

  . )١(وحد الشارب أشد من حد القاذف، حد الزاين أشد من حد القاذف:  قال)عليه السالم(

  .)٢( جيب ما قبلهسالماإل ألن ، مث أسلم سقط عنه احلد،يف املظاهرافر اخلمر كولو شرب ال

  . السقوط على  اجلواهر لعدم الدليلبه ما أفىتك، فالظاهر حده،  ارتدذا شرب املسلم مثإو

  . هلتالحتمال مشول حديث اجلب مل، ارتد ملياً مث شرب خفية مث أسلم إذا  فيماكنعم رمبا يش

ل ك ألن ال أو ، فهل حيد لثبوته عليه،مذهب جيوزه  إىلشرب الشيعي النبيذ مث خالف إذا أما

، ممن جيب قتله يرر الضروكليس مثل مننه أ وهذا فرع، احتماالن ، تقدمما كمذهبه على مذهب يقر

  . ما قال به بعضك

  بل ،  وال خالفإشكالرات بال كال فرق بني اخلمر وسائر املس إنه مث

                                                







٣٣

  : ويدل عليه غري واحد من الروايات، مجاععليه اإل

ما كمن االشربة جيب فيه ركل مسك:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ناينكرواه ال مثل ما

  . )١(جيب يف اخلمر من احلد

: )عليه السالم( علي تابك يف : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،وعن عمر بن يزيد

ركيضرب شارب اخلمر وشارب املس ،قال ،مك: قلت :حدمها واحد)٢(.   

  . كغري ذل إىل

ان شرب كولو ، للغلبة هوإمنا ولفظ الشرب ، امدر املائع واجلك ال فرق بني املسالظاهر أنهو

  .تأمل على ان ال يبعد التشدد يف ضربهك وإن ،مهكمل يتشدد يف ح غريه على رهكسراً يزيد كمس

  بدلولو مل يتحمل أصالً، )٣(كما ال يدرلدليل ، ما يتحمل على ولو مل يتحمل الثمانني اقتصر

  .العرجون للمناط يف الزاين إىل

 ،أيضاًما من يسقيهما اخلمر فيعزر أ، م صالحاًكتعزير حسب ما يراه احلانون هلما الوالطفل وا

  .قد فعل احملرمألنه 

 سقيهم مةحر على  ملا دل،ستحالًافر مكان الك وإن ،ان مسلماًك إذا افرك من سقاها الكذلكو

  . هلا

  

                                                









٣٤

  

  )) والرابعةيف الثالثةما ذا احلد مرتان و((

حد شارب اخلمر إذا نه أ ، عليهمجاع اإلىبل عن الغنية دعو، هرة عظيمةاملشهور ش ):٢ مسألة(

وولده الفاضل   إليهومال، يقتل يف الرابعة إنه ن عن اخلالف واملبسوط واملقنعكل، مرتني قتل يف الثالثة

  .والشهيد

  . متجاوزة حد االستفاضةا إ :بل يف اجلواهر، مجلة من الرواياتاملشهور على ويدل

: )وآلهصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ان بن خالدفعن سليم

عاد الثالثة فاقتلوه فإن ،عاد فاجلدوه فإن ، اخلمر فاجلدوهمن شرب)١( .  

  . )٢( مثله)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،وعن حممد

عاد  فإن ،من شرب اخلمر فاجلدوه:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن منصور بن حازم

  . )٣(عاد فاقتلوه فإن ،فاجلدوه

أيت  إذا )وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا ن إ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أيب وعن

  . )٤(أيت به ثالثة ضرب عنقهمث إن ، أيت به ثانية ضربهمث إن ، بشارب اخلمر ضربه

  .ثريةكن الروايات الغريها م ىلإ

 يفيقتل نه أ  بعض أصحابناىرو:  قال مجيل،ليينكرواه ال ما ،  قبال هذه الرواياتيفأن إالّ 

  . )٥(ةالرابع

  . )٦(يقتل يف الرابعة إنه روي :وعن الصدوق يف الفقيه

                                                

 













٣٥

عليه (عن أمري املؤمنني ، عن آبائه، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ينا عن روسالموعن دعائم اإل

رة سواء مثانون كشربة املسر من االكثري منه ويف السك القليل واليفام قالوا احلد يف اخلمر ، )السالم

  . )١( حيد قتلكل ذلك أخذ مث عاد ثالث مرات فإذا، جلدة

وشارب ، يم عليهم مرتني قتلوا يف الثالثةقأ إذا لهاكبائر كأصحاب ال: )عليه السالم( يويف الرضو

  . )٢(اخلمر يف الرابعة

شرب مث إن ، من شرب اخلمر فاجلدوه: )وآلهصلى اهللا عليه (استدل بالنبوي  إنه ،وعن اخلالف

  . )٣(شرب فاقتلوهمث إن ، شرب فاجلدهمث إن ، فاجلدوه

ء ودر، االحتياط يف الدماءأن  إالّ ،سنداً وال عمالً األوىلالروايات الثانية ال تقاوم  أن خيفىوال 

ن إ  يوجب االحتياط بالقتل يف الرابعة، الزنايفالقتل يف املقام عن القتل  أخري تة وأولوي،احلدود بالشبهة

خمرياً  أو معيناً األوىلالعمل بالروايات  هو ظهرفاأل وإالّ ، يف العفواإلمامحق فقد تقدم ، كل ذاإلمامشاء 

  . ةبينه وبني الروايات الثاني

  .املشهور على  مث قتله، مرتنيالزم جلدهان الك مث شرب ،مثالً األوىل يف اإلمام ىفعلو إنه مث

بل ،  عن الطفلدلة النصراف األ،ل مطلقاًفالظاهر عدم القت،  مرات وعزر بينهاولو شربه طفالً

   إىل بالنسبةكذلكو، ذا يف سائر احلدودكو

                                                









٣٦

  .انون املميز 

د املرتني جلنس حي أو ،راتكحيد مرة للخمر ومرة لسائر املس أن وال فرق يف القتل يف الثالثة بني

  .واحد

ولو  يقتل يف الرابعة فإنه ،رة للقذفحد مرة للخمر ومرة للزنا وم إذا كذلكم كاحل أن والظاهر

  . اتطالقبعض اإل  إىلضافةباإل، كلوحدة املال، لشيء رابع

أصحاب :  قال،)عليه السالم(احلسن املاضي  أيب  عن،عن يونس، )رمحه اهللا( ليينكرواه ال مثل ما

  .)١(أقيم عليهم احلدود مرتني قتلوا يف الثالثة إذا لهاكئر باكال

ولو شرب اخلمر مرات ومل يتخلل بينها حدح بال فرق بني ، ما هو املشهورك،  واحداً حداًد

  .اختالف جنس املشروب واحتاده

طالق مسلماً فحد فهل يعد الثانية أو األوىل، حيتمل األول، إلافراً فحد مث شرا كولو شرا 

يقال أن  إالّ اللهم، ان فهو بدويكن إ من شرا يف حالة واحدة مرتني  إىلافهارانصاألدلة، واحتمال 

  .  وهذا غري بعيد،شيء سبق لكيرفع  )٢(بأن حديث اجلب

  .دلة األإلطالق،  قتل يف الثالثة وقد حد مرتني،افرك شرا ثالث مرات وهو إذا نعم

ان تاب بعد ك إذا ماك، انا غري مشروعك أما إذا ، قتل يف الثالثةانا مشروعنيك إذا احلدينمث إن 

ويف عد حده ، احلد املشروع دلة إىلالنصراف األ، األول احلد ك مل يعد ذل، تقبل منهن ملكالشرب ل

  . عمال اجلائرأ لبطالن ،لظاهر العدما، داً موجباً ثالثه القتل احتماالنالسلطان اجلائر ح

 إطالقالقتل بدل اجللد خصوصاً بعد  أن من، احتماالن ،فهل جيلد له يف الثالثةن قتكلو مل مي إنه مث

، األولالذهن   إىلقربواأل،  اجللدأدلة القتل ختصص أدلةو، مل يشرع اجللد هنانه أ ومن،  اجللدأدلة

   كالزم ذل أن خصوصاً

                                                







٣٧

  .وهذا يف غاية العبد،  الشارب بدون حد وال تعزيركن يترأ

 أو ،حراقباإل أو ،بالسيف أو ، بالرجمان قتالًك سواء ، وجب القتل بدل اجللدل موردكذا يف كو

  .كبغري ذل

ال لعدم  أو،  دليل القتلإلطالق ،أيضاً يقتله فهل، مرة جيب قتله فيهام فجلده يف كولو اشتبه احلا

  .  الدماءواالحتياط يف والثاين أوفق بدرء احلدود بالشبهة، دلة أوفق باألاألول ،صحة اجلمع بينهما

  



٣٨

  

  ))القرائن ال تكفي يف شرب اخلمر((

 أو ،ان اخلماركقام شاهدان بوجوده يف د إذا ماك، ن يف شرب اخلمرئال تنفع القرا ):٣ مسألة(

  .ك ذلأشبهما  أو فمه  إىلناء اخلمر ورفعهإأخذه  أو ،مشيه مع اخلمارين

ونا كي أن نكان حبيث مياألمران ك إذا ، بقيئه هلا وجب احلداآلخر بشربه وأحدمهاشهد أما إذا 

 إذا ماك، نكقااله حبيث ال مي إذا  ال فيما،وقع صباحاً وقبل الظهر إنه كقاال ذل إذا ماك، حلادث واحد

  .حدرآه يقيء يوم األ: اآلخر وقال ،رآه يشرب صبح السبت: أحدمهاقال 

رواه املشايخ  ملا،  عليهعمجانقيح اإلتبل عن ظاهر اخلالف وصريح السرائر وال ، املشهور وهذا هو

أيت عمر بن :  قال)عليه السالم(عن أبيه ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن احلسني بن زيد، الثالثة

 ،داملعلي بن اجلارو اآلخر و،وهوعمرالتميمي أحدمها،  عليه رجالناخلطاب بقدامة بن مضعون فشهد

ناس من أصحاب رسول اهللا   إىلفأرسل عمر ،ءيرآه يقنه أ اآلخرو، رآه يشربنه أأحدمها فشهد 

 الذي قال له فإنك ،احلسن أبا ما تقول يا:  فقال له)عليه السالم( فيهم أمري املؤمنني )وآلهصلى اهللا عليه (

قال  ،هذين قد اختلفا يف شهادما فإن ،أقضاها وأنت أعلم هذه األمة: )صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا

  . )١(شرا ها حىتء وما قا،تلفا يف شهادماما اخ: )عليه السالم(

الشهرة ى بل عن بعض دعو،  الشيخكوقد صرح بذل، هؤومنه يظهر وجوب احلد لو رآياه يقي

يف غري حمله لتمشي ، إكراهون الشرب عن ك باحتمال ،وتردد العالمة وابن طاووس وآخرين فيه، عليه

  .األولهذا االحتمال يف الشاهد الثاين يف الفرع 

   ولو قال،فعدم دفاعه دليل العدم،  لدافع عن نفسهإكراهان كولو 

                                                

 



٣٩

ون على كن امل يقم شاهد ألنه ، مل حيداألولره الشاهد كنأ و،إكراهشرا باألول إنه  يف الفرع 

 عدم أصالةملا تقدم غري مرة من ، المهكصحة  على يقيم القرينة أن ن الالزمكل، ان اختياراًكالشرب 

  . تقرن بالشواهد أن دعواها جيبن أ و،جلاءاإلطرار و واالضكراهاإل

 بأا خرجت اآلخرو أو ، خروجهيفانت ك بأا اآلخر بشرا وأحدمهالو شهد نه أ ومما تقدم يعلم

  . احلدإجراء يف ىفك ،من بطنه عند طعنه برمح وحنوه

 وشهد ،ن دار زيدرآه يأخذ املتاع منه أأحدمها شهد  إذا ماك،  مثل السرقةيف كذلكم كوهل احل

رآه يسب نه أأحدمها شهد  إذا ذاكو ، احتماالن، مثلة من األكغري ذل  إىل،رآه يدخله يف دارهنه أ اآلخر

،  بأنه رآمها يدخالن حتت حلاف واحدأحدمهاشهد  أو ، ملاذا تسبين: يقول زيد لهاآلخرورآه ، زيداً

  .  بأنه رآمها خيرجان من حتت حلافاآلخروشهد 



٤٠

  

  ))حل اخلمرمن است((

 ،ان مرتداًكار الرسالة كنإ  إىلارهكنإرجع  فإن ،من استحل اخلمر شرا أومل يشرا): ٤ مسألة(

  .ان فاسقاً وجب تعزيرهكار الرسالة كنإ  إىلارهكنإمل يرجع  وإن ،ام املرتدكحأعليه  يجير

قدامة بن  أن اصةروت العامة واخل:  قال)رمحه اهللا( رشاد املفيدإرناه حيمل ما عن ك ما ذىعلو

الذين  على ليس: اهللا يقولن إ احلد ي علال جيب:  فقال،حيده أن مضعون شرب اخلمر فأراد عمر

 أمري ك فبلغ ذل، عمر عنه احلدأفدر )١(ما اتقوا وآمنوا إذا آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا

 سبيله يف ك من سلوال، ية هذه اآلليس قدامة من أهل: عمر فقال  إىلى فمش)عليه السالم(املؤمنني 

 ،فاردد قدامة فاستتبه مما قال، الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ال يستحلون حراماًن إ ،اب ما حرم اهللاكارت

 ة وعرف قدامكفاستيقظ عمر لذل ،فقد خرج عن امللة مل يتب فاقتله وإن ،تاب فأقم عليه احلدفإن 

   .)٢( القتلقالع فدرء عنه التوبة واإلأظهر فرباخل

ان من كصراره يف حليتها له إ على يبق فإن ،سالم من دين اإلاحلرمة أن قدامه بعد ما يعرففإن 

  .ولذا يستحق القتل )وآلهصلى اهللا عليه (ذيب الرسول كت  إىلار الضروري املنجركنإ

يفرق  ف،م املرتدكم املستحل حكح أن ،كما يف املسالك ي عن التقي واملتأخرينكان احملكولذا 

 وإن تاب أقيم عليه احلد فإن ولعل من قال بأنه يستتاب، نثىر واألكوالذ، منه يواملل ي بني الفطرذحينئ

أراد يف الرجل الذي ،  إليه الذهابأيضاًتباع الشيخني أوعن ، ما عن املقنعة والنهاية واجلامعك ،امتنع قتل

  ان ك

                                                







٤١

ان ظاهر غري ك وإن ،ال منافاة بني القولني ف، استدالهلم باخلرب املتقدمكما يشهد بذلك، عن ملة

  . واحد منهم اجلواهر وغريه الفرق بينهما

  

  ))مستحل سائر املسكرات((

ن كل،  لتحقق اخلالف فيها بني املسلمني،رات ال يقتل مستحلهاكسائر املس أن ركالشرائع ذمث إن 

علل اجلواهر عدم قتل املستحل و، قول واحدنه أ ر الرياضك وذ، وحمرماًشرا مستحالً على يقام احلد

  .صبهاينالقواعد وشرحها لأل  وعن،بأن حرمتها ليست ضرورية

النصوص أطلقت حبد  ألن ،فركشرا وال ي على باحتها حيدإاحلنفي املعتقد ن إ :كويف املسال

 ،سالممه ضرورة من دين اإلكوثبت ح، مجاعفر خمتص مبا وقع عليه اإلكال ألن فركال يإمنا و ، الشارب

  .)١(وهو منتف يف غري اخلمر

أرادوا من مذهبه احللية فهو ن إ ،قوهلم بعدم قتل املستحل إذ ،المني نظركال الكويف : أقول

، أرادوا من مذهبه احلرمة وإن ،وقد تقدم لزوم العلم يف احلد، ليس عاملاً باحلرمةنه أ وال أقل من، واضح

 ذيب الرسولكت  إىلارهكنإ ضرورية عنده ورجع انت احلرمةك فإن ،رات حال اخلمركفحال سائر املس

هذا ، فال وجه للفرق بينهما ،ما تقدم يف اخلمر كزم قتله من باب االرتدادل) ما هو املناط يف االرتدادك(

  .األولالمهم  ك إىلبالنسبة

رهم لزم حدهم وتعزي وإالّ ،)٢( مبا التزموا بهألزموهملقاعدة ، احلنفي فال وجه له قوهلم حبدوأما 

 ، آخر هلاإنساناح ك وطالقهم الثالث يف جملس مث ن،هم قبل املغربإفطارك ،ل ما خالف مذهبناكيف 

يد يف املقام ق مطالقاإل إذ ، حد الشارب غري وجيهإطالقودليلهم ب،  أحدكوال يقول بذل، كغري ذل إىل

  . افركما قيد يف الك

                                                







٤٢

 وإن افرك األولر كبأن من: وقال، طوع بهر الفرق بني الضروري وغريه من املقكاجلواهر ذمث إن 

 على ال دليل إذ ،وهذا الفرق غري ظاهر، مل يعلم باحلال إذا افركر الثاين ليس بكمنن أ و،مل يعلم باحلال

صلى (ذيب النيب كفر تابع لتكال أن تاب الطهارة منك ملا تقدم يف ،جهل احلال إذا ير الضروركفر منك

  . واهللا سبحانه العامل،  يف اجلاهل وهو ال يتحقق)وآلهاهللا عليه 

ان ك حبرمة البيع باعها معترفاً فإن ،راتكوسائر املس الم يف بائع اخلمرك يظهر الكل ذلكومن 

 ، وشأنهكما يف بيع النبيذ عند املخالفني تركان مذهبه حلية البيع كباعها و وإن ،فاسقاً أوجب التعزير

 باعها مستحالً وإن ،فار من التظاهر ببيع اخلمركما مينع الك، ون حمذور آخر يف بيعه فيمنعكيأن إالّ 

 )وآلهصلى اهللا عليه (ذيب الرسول كت  إىل ورجعكان عاملاً بذلك فإن ،ان ممن مذهبه حرمة البيعكو

ن إ  يقولإنسانمل يعتقد فال فرق بني  وإن ،االعتقاد حاله حال القول  إىلالعمل املستند ألن ،ان مرتداًك

 يزين إنسانوبني ) وآلهصلى اهللا عليه (ذيب الرسول كت  إىلرجع قوله إذا فيما، ال يزينالزنا حالل و

 )وآلهصلى اهللا عليه (ذيب الرسول كت  إىلرجع إذا اعتقاده فإن ،كال يقول بلفظه ذل أو معتقداً حليته

 مل يرجع وإن داداملوجب لالرت) صلى اهللا عليه وآله(ذيباً للرسول كهذه العقيدة ت  إىلان عمله املستندك

  .  فال تعزير عليهك بذلان جاهالًك وإن ،ان موجباً للتعزيرك )وآلهصلى اهللا عليه (ذيب الرسول كت إىل

مث احلرمة ى قلد فرأ أو جتهدانه كل ، احلنفيكان مذهبه احللية كفيمن  المكومما تقدم يظهر ال

وجب أ ان فاسقاًك الّإو ،ان مرتداًك )صلى اهللا عليه وآله(ذيب الرسول كت  إىلان يرجعك فإن ،بهكارت

ال يوجب فسقاً وال  فإنه ،احلليةى قلد فرأ أو نه اجتهدكالشيعي لكاحلرمة ان مذهبه كوفيمن ، تعزيره

  ، فراًك



٤٣

  . أوجب فساداً إذا م منعه عن البيع وحنوهكنعم للحا

التوبة ن أ و،ابعدمه أو قرارتاب قبل قيام البينة واإل إذا الم حول ماكقد تقدم يف باب الزنا ال إنه مث

 كذلكاملقام ويف ، )عليه السالم (اإلماميعفو أن  إالّ ،التوبة بعدمها ال تسقطهن أ و،قبلهما تسقط احلد

امليتة والدم كء من احملرمات يم استحالل شكتبني مما تقدم حنه أ ماك ،  املقامنييفلوحدة الدليلني 

  . الم فيهكرار الكت  إىل فال حاجة،بها من دون استحاللكم من ارتكوح، وغريمها

  



٤٤

  

  ))حفظ ارم من التلف والسراية((

قصاص من التلف ومن السراية ومما  أو  الذي لزم عليه حدنسانالواجب حفظ اإل): ٥ مسألة(

ضربناه احلد مل  إذا  ميوتان الشارب مثالًك فإذا، ي لوجوب حفظ النفس وحرمة التعدكوذل، أشبه

،  جلدهد الزم وجوكذل ألن ،يقال بأنه ال بأس مبوته ان حىتكليل اجللد جلده مهما  وال يفهم من د،جيز

  .كثر من ذلك ال أيالمبل الظاهر من دليل اجللد جلده مبا يستلزمه عادة من اإل

املتعارف مل جيز  على  مما هو زائدأشبهما  أو ،كلمن مرض مه أو ،خيف عليه من املوت إذا ولذا

صدره  على ان ضربهك إذا ماك،  املوضع املخوف منهيفالضرب  أو ،بأصل الضر أو ل الضربك

  . منه مترضه مبرض القلبىخيش

بل يبدل ،  القصاصيفمل تقطع يده ، أشبهما  أو خيف من قطع يده موته إذا  القصاصيفذا كو

حلبس م مبا يراه صالحاً من اكيبدله احلا أو ،)١(كما ال يدرلدليل ، ينقص منه أو الضرب بالعرجون

  . املال مع تعزيره لفعله احلرام  إىل باب القصاص يبدليفو، ر وشبههكعن املن يوحنوه من باب النه

 ،ضرب عوض الثمانني تسعني إذا ماك ،فالالزم االقتصاص منه ، زاد اجلالد من دون مباالة إذا ماأ

  . لقاعدة القصاص، جيلد عشرةفإنه 

أمري املؤمنني ن إ : قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،يما عن الثور، كذل  إىلضافةويدل عليه باإل

 )عليه السالم( علي قادهأ ف، فغلط قنرب فزاده ثالثة أسواط، حداًيضرب رجالً أن  أمر قنرباً)عليه السالم(

  . )٢(من قنرب ثالثة أسواط

                                                







٤٥

رسول اهللا قال :  قال،)عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينكوعن الس

  . )١(من بلغ حداً يف غري حد فهو من املعتدين: )وآلهصلى اهللا عليه (

 كذلى ومن تعد، من احلدود ثلث جلد:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن ، وعن محران بن أعني

  . )٢(ان عليه حدك

زاد يف  نإ يقتص من معلمهم إنه طفال لأل)عليه السالم( أمري املؤمنني اإلماموقد تقدم قول 

  .)٣(ضرم

  .الم فيه باب القضاءك القاضي فمحل الأخطأإذا وأما 

، املشهور على دية له  فال،التعزير أو حصل فيه نقص غري متعارف بسبب احلد أو ماتإذا وأما 

 اإلمامن وأل،  يتعقبه الضمانواجب فال أو فعل سائغ( بأنه كواستدل له يف املسال، ما يف اجلواهرك

عن الصادق ، وحلسنة احلليب .)٤(احملسنني من سبيل على وما،  حدودهإقامةل أوامر اهللا وحمسن يف امتثا

  . )٦())٥(دية له القصاص فال أو ميا رجل قتله احلدأ: قال إنه )عليه السالم(

قيم عليه أمن :  قال،)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، سالمما عن دعائم اإل أيضاًويدل عليه : أقول

  . )٧(دية وال قود  فالحد فمات

                                                

















٤٦

ما ك،  بني حقوق الناس وحقوق اهللاك صرحوا بأنه ال فرق يف ذلإدريسمنهم ابن  مجاعةمث إن 

  .  القاعدةىوهذا هومقتض، صرح آخرون بأنه ال فرق بني احلد والتعزير

  . )١(دية له من قتله احلد فال:  ما رواه الشحام، تقدمما  إىلضافةويدل عليه باإل

من قتله القصاص بأمر :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، عن حممد بن مسلم، اه الشيخرو وما

  . )٢(دية له يف قتل وال جراحة  فالاإلمام

 )عليه السالم( علي عن، )عليه السالم(عن جده ، )عليه السالم(عن جعفر ، وما رواه اجلعفريات

  . )٣(ء فمات فهو قتيل القرآنيمن اقتص منه ش: قال

قصاص فهو قتيل القرآن  أو من مات يف حد: قال إنه )عليه السالم( علي عن، وما رواه الدعائم

  . )٤(ء عليهيفال ش

 أما إذا ،ان حق اهللاك إذا  فقال بأن عدم الدية يف ما،وقد نقل التفصيل يف املسألة عن االستبصار

  .بيت املال على ان حق الناس فتجب الديةك

  . بيت املال على  وبني التعزير فديته، احلد فهدروعن املبسوط الفرق بني

من ضربناه حداً : )عليه السالم(مري املؤمنني أعن  ، يمبا رواه احلسن بن صاحل الثور: ولاستدل لأل

  .دية له علينا فمات فال من حدود اهللا تعاىل

  داً منمن ضربناه ح: قال إنه ،)عليه السالم(عن الصادق ،  الصدوق يف الفقيهاهما روو

                                                











٤٧

  . )١(ديته علينا فإن ومن ضربناه حداً من حدود الناس فمات، دية له علينا  حدود اهللا فمات فال

 أما ، مضموناًكون احلد املوجب للهالكي أن دل له بأن الرواية نفتتفقد اس، ما تفصيل املبسوطأو

  . األصل على ىالتعزير فيبق

 اجلمع بني هذين وبني ىمقتض ألنه ،االستحباب  علىينالبد من محل اخلرب إنه :األول على ويرد

  . روايات املشهور

  . عم من التعزيرطلق أريد به األأ إذا احلد يف الرواياتن إ : الثاينعليو

  . القاعدةىمقتض  فاملشهور هو،انكيف كو

جه ال و ي الشخصاإلماميراد به يف مال  أن  فاحتمال،املنصرف ألنه ،بيت املال) علينا(ـ مث املراد ب

  . احتمله بعض وإن ،له

 احلد حتت نظر طبيب حىتى جير أن ،ىما دل عليه النص والفتوك، الرفق يف احلدودى مقتضمث إن 

ان أمري املؤمنني كو،  احلدإجراءيعاجله الطبيب بعد ن أ و،عدم جتاوز احلد مبا ال يالزمه عادة على يطمئن

 باب يف ما يأيتك، )٢(سوهم مث يطلق سراحهمك وي يدهأترب حىت ة يطعم من قطع يده للسرق)عليه السالم(

  . ان حمل اخلوفك إذا ونه حتت نظر الطبيبكالسرقة و

  

                                                







٤٨

  

  ))إذا حكم احلاكم باحلد مث ظهر اخلالف((

  مث ظهر اخلالف فهو،هوحن أو قطع يد أو ،بغريه أو م احلد بالقتل رمجاًكقام احلاألو ): ٦ مسألة(

  : أقسامعلى 

  . يقتص منهم أو وهنا يغرم الشهود الدية، لشهود عمداًذب اكظهر ن إ :األول

 شهدوا إذا يف الشهود:  قال،) السالمماعليه( أحدمهاعن  ، هأخربعمن ، ويدل عليه صحيح مجيل

ن كي مل وإن ،ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ،الرجل على ىالرجل مث رجعوا عن شهادم وقد قضعلى 

  . )١(شيئاًصرحت شهادم ومل يغرم الشهود ى قض

 على يف أربعة شهدوا ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بهعن بعض أصحا، وصحيح ابن حمبوب

غرم أ ضرب احلد و،أومهت: ابعقال الرن إ :قال ،هم بعد ما قتل الرجلدرجع أحرجل حمصن بالزنا مث 

  . )٢(تعمدت قتل: قال وإن ،الدية

رجل بالزنا  على  شهدوا  يف أربعة،)ه السالميعل( هللا أيب عبد اعن، ردينك عن مسمع ،وعن الفقيه

شهدت : قال فإنه :قلت: قال، عليه الدية: قال ، شهاديتيفت ككش: فرجم مث رجع أحدهم فقال

  . )٣(يقتل: قال ،عليه متعمداً

، لكيتحمل بقدره ال بقدر الإمنا  فإنه ،ذبهكظهر  أو رجعالذي ن الغرامة بقدر الشاهد  أوالظاهر

احملسنني  على حمسن وما ألنه ،ذبه ال شيء عليهكذب نفسه ومل يظهر كغريه ممن مل يرجع ومل ي أن امك

  . )٤(من سبيل

                                                











٤٩

ى عل عن أربعة شهدوا )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال ي،زد بن نعيم األإبراهيمرواه ما ما أ

أهله ثالثة   إىلالثالثة ي الراجع ويؤديقتل :فقال: قال ،حدهم عن شهادتهأالرجل بالزنا فلما قتل رجع  

  . بعض احملامل على حيمل أن فالبد، )١(رباع الديةأ

الرجل بأم رأوه  على يف أربعة شهدوا، )عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، وينك السربويدل عليه خ

، شبه علي: لقا إذا يغرم ربع الدية: قال ، فرجم مث رجع واحد منهم،مع امرأة جيامعها وهم ينظرون

 ، شبه علينا غرموا الدية:وقالوا  لهمكرجعوا  وإن ،شبه علينا غرما نصف الدية: ذا رجع اثنان وقاالإو

  .)٢( شهدنا بالزور قتلوا مجيعاً:قالوافإن 

  . الم يف باب الشهاداتكوتفصيل ال

   .كم مل يتعمدوا ذل أل، وهنا يغرمون وال قصاص وحنوه،يظهر اشتباههم أن :الثاىن

الدية يف بيت  أن والظاهر، أشبههليتهم بالصغر واجلنون وما أعدم  أو ،يظهر فسقهم أن :الثالث

وهو ، من الضمان يف ماله عن ظاهر احلليبى كما حي إالّ ،بال خالف أجده(:  اجلواهريفوقد قال  ، املال

  . ى انته)الضعف واضح

 ونكيأن  وأما ،)٣( مسلمئحق امرى وال يت فإنه ،يهدر وال وجه لهما أن إ ألنه ،حضووجهه وا

  ، ما حمسنانأل وال وجه له، الشهود أو على مكاحلاعلى 

                                                









٥٠

  .الم يف باب القضاءكوتفصيل ال، )١(احملسنني من سبيل على وما

  

  ))إذا أرسل احلاكم إىل حامل فأجهضت((

خالفاً البن ، ثركما عن األك ،جهضت فدية اجلنني يف بيت املالأحامل ف  إىلمكرسل احلاأولو 

وال ، ىما يف النص والفتوك ، ال يبطل دمه ألنه ،املتعني  هواألولو، العاقلة على حيث جعلها إدريس

بيت املال املعد ملصاحل  إالّ  فلم يبق،حمسن ألنه مكوال يف مال احلا، صلالعاقلة لأل على واكوجه ل

  . املسلمني

حيث  ، )عليه السالم(ة يف قضايا أمري املؤمنني وركالقصة املشهورة املذ ي فهإدريسما مستند ابن أ

،  فلم يوجبوا عليه شيئاًك فسأل الصحابة عن ذل،جهضتأف أرسل عمر خلف حامل ليقيم عليها احلد

 : فقال،فعزم عليه،  عن اجلواب)عليه السالم( فتنصل ،)عليه السالم(حلسن  اباأ يف هذا يا كما عند: فقال 

خطأ  قتل الصيب ألن ،كانوا ارتابوا فقد قصروا الدية عاقلتك وإن ،ك غشو فقدكقاربوان القوم قد كن إ

ففعل  ، يبين عد على الدية يجتر واهللا ال خترج حىت، نت واهللا نصحتين من بينهمأ: فقال، كتعلق ب

  . )٢( وتبعه اجلواهركذا رواه املسالك، ك ذل)عليه السالم(

انت ك:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، عقوبعن ي، يفاكعن ال   منه يف الوسائلوروي قريباً

ففزعت املرأة فأخذها الطلق فذهب  ، إليهن جياء ا أا فروعها وأمر إليه عمر فبعثكفبلغ ذلى امرأة تؤت

فدخل عليه من روعة املرأة ومن موت الغالم ما  ، فاستهل الغالم مث مات ، بعض الدور فولدت غالماً  ىلإ

  وقال  ،ءي من هذا شكيا أمري املؤمنني ما علي: له بعض جلسائهفقال ، شاء اهللا

                                                







٥١

نتم كلئن : )عليه السالم(احلسن  فقال أبو، )عليه السالم(احلسن  أبا  سلوا:قال ،وما هذا: بعضهم

  . )١( دية الصيبكعلي:  مث قالخطأمتأم قلتم لقد كيأنتم بركولئن  ، صبتمأاجتهدمت ما 

  . رشاد يف اإل)اهللارمحه ( وقد رواها املفيد

واجلمع . )٢(كعاقلت ى علالدية : )عليه السالم( علي فقال:  قال)عليه السالم( إنه : آخرهايفو

  . رواية املفيد على ليينكما يف الوسائل حبمل رواية الكبينهما 

ه يف بيت أماً خطكن حاك يعمر مل ألن ، ذه الرواية غري تامإدريساستدالل ابن  أن خيفىوال 

. ما تقدم من القاعدةكال ينايف ذلف ، لاملا

 ،مات خوفاً أو ،مكالب أو صيب بالشللأ أو يفعم  إليهلو خاف من الرسولنه أ ومما تقدم يعلم

  . عاقلته على انت الديةكم حبق كن احلاكمل ي وإن ، لوحدة الدليل، بيت املالىعل  انت الديةك

مل يعلم الضارب قدر  فإن ،ما أمركفزاد الضارب وم زيادة عمداً كم بضرب احملكلو أمر احلا إنه مث

  :  فله صورتان،م ظاملكاحلا أن وال احلد

،  من املباشرىالسبب أقو ألن ، فلوليه ولنفسه القصاص،ينقص أو ومكميوت احمل أن :األوىل

  . يصح أخذ الدية فيهما و،حيث يوضع اجلرم عليهم ، وللمناط يف ما تقدم من روايات رجوع الشهود 

مائة  الزاين أو ،ضرب الشارب تسعني إذا ماك، ثركأيضرب إمنا و ، ال ميوت وال ينقص أن :انيةالث

   للدليل يف ،وهنا جيب االقتصاص منه، وعشرة مثالً

                                                







٥٢

  .ثر املصاحلة معه مبال وحنوهكوللمضروب أ ، األوىل  الصورة

،  ضربكومع ذل  طاعتهإم نه حترأم ظامل وكن احلاأعلم ب أو ،مرطاعة لآلإعلم قدر احلد فزاد وإن 

  . من السبب ى املباشر أقو ألن ،مراآلالضارب ال  ى علفالدية والقصاص 

يقتص منه  أن ل الدية وحقكاملباشر  أو القاتل من السببعلى  أن هل، مث يف صورة القتل والنقص

  . إليه الستناد القتل والنقص،امالًك

ما اختاره ك ، املباشر أو السبب ىلإ سبحانه واهللا  إىلالقتل والنقص مستند ألن ،نصف الدية وأ

  .مهاالشرائع واجلواهر وغري

  ضرب فالقصاص والديةك ومع ذلكم ظاملاً وعلم الضارب بذلكان احلاك إذا يفصل بني ماأو 

وبني غري هذه ، م الظامل يف الضربكاال حق للح إذ ،صالأيضرب  أن مل جيز له ألنه ،الضاربعلى 

  .نوالاأل فالقوالن ،الصورة

فالقتل والقصاص  ، خرية الزائدةالضربات األ  إىلان القتل والنقص مستنداًك إذا يفصل بني ماأو 

بقدر  ،ن الزيادةمن حد اهللا وم يناألمرال  ك إىلوالنقص مستنداًان القتل كوبني ما ، املةكوالدية ال

مقدار  على والقصاص والديةفالقتل  بقدر غري متساو أو ،التناصف على لقصاص والديةا وفالقتل متساو

  .النسبة

  .خريينيفصل باجلمع بني التفصيلني األأو 

 إذا مراآل على م بالقصاص والقتل والديةكيف حيك إذ ،دلةاألى مقتض ألنه ،الظاهر التفصيل الثالث

مدخيلة ضرب  أن التناصف مع على ن الديةأب مكيف حيكمث ، مكان الضارب يعلم عدم صالحيته للحك

أحد القاتلني زيداً  ي قد يرممثالً، ون متساوية مع الزيادةكوقد ت ، ون أقلكوقد ت، ثركأون كتاهللا قد 

ويف  ، ذي السهم الواحد على ون ثلث الديةكوحينئذ ي، الثالثة  إىلفيستند املوت ، بسهمني والثاىن  بسهم

  .كذلكاملقام 

   يفما الذي استدل به اجلواهر ال ينفع  إليهوجمرد استناد التلف 



٥٣

  .ما هو واضح كالتنصيف

ما لو ك، نه عادي جيعل الضمان عليهأب ،مطلقاً ع الدية عليهيون مجك لكلاستدالل املسا أن ماك 

 يستند نياليف املث إذ ،فيه نظر، حجراً يف سفينة موقرة فغرقهاى لق أوأ، التلف على ضرب مريضاً مشرفاً

انت الزيادة كحبيث  أمر اهللا  إىل يستند التلفحيث رمبا، الضارب وامللقي خبالف املقام  إىلالتلف

  .بالتفاضل وأ يما بالتساو إليهورمبا يستند، الزيادة  إىلورمبا يستند ،نساناحلجر يف جنب اإلك

  .  التأثرييفاختلفا  وإن  الضمانيف يالتساو على همؤن بناكهذا ول

مث زاد الضارب ، مره بالزيادةأواشتبه ب ، عادالً أو م ظاملاًكان احلاك إذا م يف ماكومما تقدم يظهر احل

 أو بعضهم على ونكورمبا ت ، رمبا تثبت الدية فإنه ،نقصال أو   فحصل املوت،اشتباهاً أو زيادة ثانية عمداً

  . التفاضل أو ي بالتساو،لهمك

  

  ))كثرة فروع املسألة((

 والعامد ،والظامل م العادلك حتصل من فرض احلا،ثريةك وهلا صور ،املسألة طويلة الذيلمث إن 

  .بالزيادة واملشتبه

ون عاملاً كد يال التقديرين قك ىعلو، ون جاهالًكوقد ي، مكون عاملاً بظلم احلاكمث الضارب قد ي

، ون منهماكوقد ت، ون من الضاربكوقد ت، مكون من احلاكمث الزيادة قد ت ، ون جاهالًكبالزيادة وقد ي

  إىلمستندة ، نقص أو الزيادة اردة بدون قتل أو ،لنقصا ون القتل أوكل التقديرات قد يك ىعلو 

النقص حصل  أو املوت أن وقد جيهل، التفاضل أو  يليهما بالتساوك ىل إأو ، الضارب  إىل أو،مكاحلا

  .كغري ذل  إىل،متفاضالً أو  متساوياً،ليهماكب أو ،بسبب الزيادة أو ،األصلبسبب 

  . ىفما ال خيكات واحلدود والديات والقصاص وهذه املسألة مرتبطة بالقضاء والشهاد



٥٤

نه أ مما يظهر منه، )١(سواطاًأحيث زاد يف احلد ،  لقنرب)عليه السالم( علي وقد تقدم حديث ضرب

  .ن عليه ضربكمل ي وإالّ ،فعله عمداً غيظاً

 ،لمامك مجلة من يف شكالما يظهر اإلك، ن استخراج سائر الصور بالتأملكرناه هنا ميكومما ذ

  . واهللا سبحانه العامل

  

                                                





٥٥

  

  فصل

   ))السرقةيف ((

  

  : ربعةة األدلحرام باألالسرقة 

  . يةاآل )١(يديهماأالسارق والسارقة فاقطعوا : قوله سبحانه: تابكفمن ال

  . غبار عليه وحمصله ال ،  دعواه عليه متواترةمجاعواإل

  . يوجب فساد االجتماع ألنه ،كذل على والعقل دل

تب من جواب كويف ما ، )عليه السالم(عن الرضا ، فعن العلل والعيون، متواترةوالروايات به 

  : مسائل حممد بن سنان

 فجعل ، نفعها لهأعضائه وأوهي أفضل ، شياء بيمينهتباشر األ ألنه قمني من الساريالوعلة قطع

، يباشر السرقة بيمينهثر ما كنه أوأل، موال من غري حلهالئال يبتغوا أخذ األ،  وعربة للخلقاالًكقطعها ن

، والفساد حمرم ملا فيه من الفناء، موال وأخذها من غري حلها ملا فيه من أنواع الفسادوحرم غصب األ

وملا ، انت مباحةكس لو األنفموال وقتل وحرم السرقة ملا فيها من فساد األ،  من وجوه الفسادكوغري ذل 

   التجارات والصناعات يف كتر  إىلا يدعواوم ، ب من القتل والتنازع والتحاسدصيف التغا يأيت

                                                





٥٦

  . )١(حدأون أحد أحق به من كال ي  املقتىنءيان الشك إذا موالاسب واقتناء األكامل

قال رسول :  قال،)عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(عن الصادق ، مساعيل بن مسلمإوعن 

 والسرقة  اخليانة  :ةكخرب ومل يعمر بالرب إالّ منهنأربع ال يدخل بيتاً واحدة : )وآلهصلى اهللا عليه (اهللا 

  . )٢(والزنا وشرب اخلمر

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( ىعن أخيه موس ، عن علي، سنادويف قرب اإل

  . )٣(وال يسرق السارق وهو مؤمن ، الزاين وهو مؤمن ال يزين: )وآله

ال : )وآلهصلى اهللا عليه (ولقد قال رسول اهللا : يف حديث )سالمعليه ال(عن الباقر ، وعن زرارة

 كفعل شيئاً من ذل إذا ، السارق حني يسرق وهو مؤمنقوال يسر، وهو مؤمن زيني نيالزاين حيزين 

  . )٤(ميانخرج منه روح اإل

 :)اهللا عليه وآله ى صل(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( علي عن، ويف حديث اجلعفريات

ان يسرق احلاج الذي كورأيت يف النار صاحب احملجن  ، ة الذي غلهاءرأيت يف النار صاحب العبا

ومل ترسلها  عمهاطن تكتثقتها فلم  أوانتك ،ورأيت يف النار صاحب اهلرة تنهشها مقبلة ومدبرة، حمجنه

  . )٥(رواه من املاءأالذي لب كودخلت اجلنة فرأيت فيها صاحب ال ، رضل من حشاش األكتأ

                                                













٥٧

ويسرق احلبل فتقطع ، لعن اهللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده:  قال)وآلهصلى اهللا عليه ( وعنه

   .)١(يده

  . غريها إىل

  

  ))السرقة باملعىن اخلاص والعام((

  :انإطالقمث السرقة هلا 

  .القوة أو موال الناس ولو بالقانونل أخذ ألك يشمل ، عامإطالق

  .تية يف باب احلدودالشرائط اآل على وهو املشتمل،  خاصإطالقو

، سرقة التاجر أموال الناس باسم القانون أو ،موال الناسأسرقة الدولة   العامة باملعىنقومن السر 

تأخذ اليت والدول ، موال الناسون هم سراق أليال والرأمس،فرادواأل موال التجارفالشيوعيون هم سراق أل

  .  القانونالضرائب غري املشروعة سراق حتت لواء

جل  ألأشبهأخذ الضرائب الزائدة عن اخلمس وما   إىل واضطرت يةإسالمانت الدولة ك إذا نعم

  .ن سارقةكحنوها مل ت أو احلرب

  

  ))الشيوعية والرأمسالية سراق((

ل كموال من استيالء الدولة معناه سرقة الدولة األ إذ أن ،سرقة ومحقى فه، سرقة الشيوعيةأما 

 أن  ال يستعدنساناإل إذ ،فاءاتكمعناه عدم ظهور ال  ة الفرديةيكحتطيم املل أن  إىلضافةباإل، الشعب

،  واالستيالءك يف حب التملنسانبت لغريزة اإلك إىل إنه ضافةباإل، يس غريهكون رحبه يف كجيتهد لي

 رزقها ة يفيالالدول الرأمس  إىلهي فقرية، س مراتكجتاوزت عن قوانني مار أن الشيوعية بعدى ولذا نر

 ولو مرت عليها ألف كذلك النسبة ىوستبق، ثر من ستني سنةكومتها أكح على وقد مرت، وصنعتها

 على ، آخر  عشرين سنةرحتطم الشيوعية العاملية قبل مرو على انت الظواهر القطعية تدلك وإن ،سنة

   .ثر الفروضكأ

  ملوجب وين لنظام الطبقات احلادة اك وت فهي سرقة، ةيالما سرقة الرأمسأو

                                                





٥٨

 مما يوجب  فيوجد طبقات فقرية حادةنسانة تستغل اإليالالرأمس ألن ،ورات واحلروب دائماًثلل

  .كذلك العامل الغريبى ولذا نر، ر الدائم يف اتمعاالصطدام الدائم والفق

 وإن ،فساد رأس املال يف جتارة احلروبإفساد و  إىلضافةباإل ،فقارهم للعامل الثالثإ ىل إضافةباإل

  . ةيالوالرأمس  ة بني الشيوعيةكانت هذه التجارة مشترك

ومن ،   ثالثة وثورات وحروب من ناحية، غنياءوفساد من ناحية األ ،  فقر من ناحية الفقراءكفهنا

  . ثرياً أو كقليالًن إ ،يهماكيف فل  ومات الدائرةكفساد هذين النظامني تعرف فساد نظام احل

، غنياءعادة لفقر الفقراء وفساد األإ، سالماليت يعترف ا اإل  فرديةال  يةك نظام امللفيف: ال يقال

  . غنياء جلهود الفقراء من األ وسرقة

 أن ماك، ون يف البالد فقريكال ي تنظم أمرها حىت أن الدولة على جيب إذ ،كذلكليس : نه يقالأل

  .نوع من الفساد أي  متنع عن الدولة

  . نقض وحلففيه، جلهود الفقراء  سرقةنه أ أما

له   فلماذا رئيس الدولة، لقدرات الناس وعلومهم   سرقةأيضاًما إ فبالسطة والعلم ف:النقضأما 

جتمع  على لك أشفإذا، لوف العلماء الذين استفاد من علومهمأتور له علم كوالد ، مليون مثالً  ةائم  قدرة

  . جتمع السلطة وجتمع العلم على لكيستش أن رأس املال لزم

  . تعابهأبوالعامل وصل ، الشعبى السلطة برض  إىلالرئيس وصل: قالال ي

يعمل  أن  علىحداًأجرب  فهل هو،  البدنية ريةكتعابه الفأ العمال وبىالتاجر وصل برض: نه يقالأل

   .عنده

   .يعملوا عنده بأجر قليل أن  علىالقانون جربهم: ن قلتإ

  . الرئيس  ىلإطوا صوم يع أن  القانون جرب الناسأيضاًيف السلطة : قلنا



٥٩

يف يصلح كو يف يأخذكموال وللخربات ليعرف خمزن لأل  إىلن اتمع حباجةفأل  :ما احللأو

 يوجب جتمع املال كذل إذ ،ن الثاين باطلكل ، الدولة أو ون من الشعبكي أن وهذا اخلبري ال خيلو ،املال

   .افة البالد الشيوعيةك يفنشاهدها ما  ك،تاتوريةك يوجب أبشع ديكوذل، ان واحدك يف م والقوة

ان كظلم التاجر  فإذا، انكان والقدرة يف مك ميففاملال ،   الفرديةكما يف نظام التجارة وامللأ

بينما يف جتمع رأس املال ، ان نشر العدالة االجتماعيةكمإمما يوجب ، الدولة هوى وكللمظلوم موضع ش

  الظامل نفسه  إىلاملظلوم يكشتفهل ي  ،ايةكوالقوة ال موضع للمظلوم من الش

بح مجاح كوقرر ، وقرر لزوم عدم وجود فقري وحمتاج، ية الفرديةك نظام امللسالمولذا قرر اإل

والشيوعية ، يناآلخرين األمرالفردية بدون تقرير   يةك قررت امللةيال بينما الرأمس،ال يفسدوا غنياء حىتاأل

  . ثالثة مفاسد  ة فسادان ويف الشيوعيةياليف الرأمسان كولذا ، أياً من البنود الثالثة مل تقرر

  . ة ال فقريياليف البالد الرأمس: ال يقال

  . ذبك إنه :أوالً: نه يقالأل

  . فقار العامل الثالثإم هم سبب إف ، كسلم ذل إذا :وثانيا

 نظام الدول لتيهما يفك و،ة الغربيةيالوالتاجر يف الرأمس، ال من الدولة يف الشيوعيةك أن وذا تبني

واملطلب يف هذا الباب ، يسالمالنظام اإل من السرقة هو ايلالنظام اخلن أ و،نظمتهما سراقالتابعة أل

  . واهللا املستعان، رناه استطراداًكوسيع ذ

  



٦٠

  

  ))شروط إجراء حد السرقة((

  : السارق بشروط على ىاحلد جير): ١ مسألة(

  

  )) شرط يف حد السرقةالبلوغ((

ان كإذا  املشهور على ررت سرقتهكولو ت، يؤدبإمنا و  سرق مل حيد إذا فغري البالغ، البلوغ: األول

  .مميزاً

ختلفت اوقد ، تر الروايات تأديبه متواىعلو، )١(عدم احلد عليه رفع القلم عن الصيب على ويدل

 يات الصحاحبيق أحد ما يف الرواطم يف تكبنظر احلانه أ األقوىو، يفية التأديبكيف ى لفتاواكت الروايا

  .طريق اجلمع بني الروايات ألنه ،واملوثقة

 نامله حىتأت كعاد ح فإن ،عاد أدب فإن ، عنه أوالًىنه يعفأت باوقد مجع النهاية بني الرواي 

  .ما يقطع الرجلك عاد قطع فإن ،ناملهأعاد قطعت  فإن ،ىتدم

  . ثركاأل  إىلوتبعه عليه القاضي واملختلف ناسباً له 

وقال ، يتما يف حسن احلليب اآلك: يف اجلامع وقال ابن حيىي، نا مل نتحققهك وإن :هرقال يف اجلوا

وقال احملقق يف  ، مبا يأيت من رواية الغنية: وقال ابن زهرة، ابن سنان ما يف صحيحك: الصدوق يف املقنع

حبمل : والرياض كوقال املسال ، م أردع لهكما يراه احلا على الذي أراه تعزير الصيب واالقتصار: تكالن

غري   إىل، توقفهم يف قدر احلدكويظهر من الوسائل واملستدر، مكوا تأديباً بنظر احلا على كالنصوص

  . قوال من األكذل

: قال ،عن الصيب يسرق )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت ، ففي صحيح ابن سنان: ما الرواياتأ

عاد قطع أسفل من  فإن ،طراف أصابعهأاد قطعت ع فإن ،مرتني ويعزر يف الثالثة أو  عنه مرةىيعف

  . )٢(كذل

                                                







٦١

سرق إذا  :قال ،صيب يسرقسألته عن ال ،)عليهما السالم( أحدمهاعن ، ويف صحيح ابن مسلم

عاد قطع  فإن ،عاد قطع أسفل من بنانه فإن ،عاد قطع بنانه فإن ،عاد عفي فإن ،غري عفي عنهصمرة وهو 

  . )١(كأسفل من ذل

عاد  فإن ،عاد عزر فإن ،سرق الصيب عفي عنهإذا  :)عليه السالم(عن الصادق ، ليبويف حسن احل

  . )٢(صابعطراف األأ يف احتالمه فقطع ك بغالم يش)عليه السالم( علي وقد أيت، كقطع أسفل من ذل

عاد  فإن ،يف الصيب يسرق يعفي عنه مرة ، )عليه السالم(عن الصادق  ، ويف صحيح ابن سنان

  . )٣(كعاد قطع أسفل من ذل فإن ،عاد قطعت أصابعه فإن ،ىتدم ت حىتكح أو هناملأقطعت 

 فإن ،تني عنه مرىيعف: قال ،الصيب يسرق ،)عليه السالم(احلسن  أيب عن ، سحاق بن عمارإوعن 

 راحته كوتر، عاد قطع املفصل الثالث فإن ،عاد قطع املفصل الثاين فإن ،ناملهأعاد الثالثة قطعت 

  . )٤(امهإو

 أصابعه يف كعاد ثانية أدب حب فإن ،سرق هدد إذا الصىب أن أصحابناى رو:  قال،وعن الغنية

عاد رابعة قطعت  فإن ،األولربع من املفصل نامله األأطراف أعاد ثالثة قطعت  فإن ،ى تدمرض حىتاأل

  . )٥(عاد خامسة قطعت من أصوهلا فإن ،من املفصل الثاين

                                                













٦٢

 بغالم قد سرق )عليه السالم( علي أيت:  يقول)عليه السالم(جعفر ا  أبمسعت ، ويف صحيح زرارة

صلى اهللا عليه (رسول اهللا  إالّ ما عملها إنه  أما: مث قال،قطعنهالئن عدت أل أما :فطرف أصابعه مث قال

  . )١(ناأ و)وآله

  . خذ من بعض حلمهاصابع األواملراد بتطريف األ

 ،ناملهم من أين تقطعأقطع  على مى أت إذا الصبيان، )لسالمعليه ا( إبراهيميب قلت أل: ويف اخلرب

  . )٢(ناملمن املفصل يفصل األ :)عليه السالم( فقال

طراف أومل حيتلم قطعت  سرق الصيبإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ي خرب البصريفو

  . )٣(أصابعه

  . )٤(ناأرسول اهللا و إالّ مل يصنعه: )عليه السالم( علي وقال

. )٥(ناملهأومل يبلغ احللم قطعت  سرق الصيبإذا  : خرب مساعةيفو

 بغالم قد سرق ومل يبلغ )عليه السالم(أمري املؤمنني   أيت: )عليه السالم(عن الصادق  ،  روايةيفو

  . )٦(كعدت قطعت يد فإن : مث قال،صابعهأطراف أ فقطع من حلم ،احللم

ان له تسع سنني كن إ :فقال ،يسرق عن الصيب )عليه السالم(جعفر  أبا سألت ، وعن ابن مسلم

  . )٧(تعاىلقطع يده وال يضيع حد من حدود اهللا 

  ن إ :فقال ،يسرق عن الصيب  أيضاً )عليه السالم(سأله ، اآلخرويف خربه 

                                                

















٦٣

عاد  فإن ،عاد قطع من أسفل من بنانه فإن ،ىتدم ت حىتكح أو ان له سبع سنني قطعت بنانهك

  . )١(تعاىل وال يضيع حد من حدود اهللا ، وقد بلغ تسع سنني قطع يدهكلبعد ذ

  . )٢(وعن الفقيه روايته بطريق صحيح

عبد اهللا  أبا  فسألت،املدينة فأتيت بغالم قد سرق ى علنت ك: قال،يوعن ابن عبد اهللا القسر

 :قلت له ، نعم: قال فإن ةيف السرقة عليه عقوب أن ان يعلمكله حيث سرق أاس: قال ، عنه)عليه السالم(

، خذت الغالم فسألتهأف: قال، قطعاً فخل عنه عليه يف السرقة أن مل يعلم فإن ،  العقوبةكء تليشأي 

  . )٣(الضرب فخليت عنه: قال ،ء هويش أي :قلت ، نعم: قال ،قوبةع  يف السرقة أن نت تعلمك: قلت له

عليه ( علي أيت: قال، )عليه السالم(ن أبيه ع ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، وينكوعن الس

  . )٤(ضرا أسواطاً ومل يقطعهاف جبارية مل حتض قد سرقت )السالم

صبعه  إمنلةأ فقطع ،غالم قد سرق مل حيلتم  إليه رفع)عليه السالم(علياً ن إ :وعن اجلعفريات

  . )٥(يوغري )وآلهصلى اهللا عليه (حد غري رسول اهللا أ كما فعل ذل: اخلنصر مث قال

احتالمه   يف ك بغالم قد سرق بيضة من حديد فش)عليه السالم( علي أيت: وعن ابن احلنيفة قال

  . )٦(كقطعنعدت ألن إ : مث قال،ناملهأفقطع بطون 

                                                















٦٤

  أصابعهك بصيب قد سرق فأمر حب)عليه السالم(أيت أمري املؤمنني : )عليه السالم(  يوعن الرضو

وقد سرق   مث أيت به ثالثة ،  وقد سرق فأمر بأصابعه فشرطتةبه ثاني مث أيت، خرج الدم احلجر حىتعلى 

  . )١(ناملهأفقطع 

سرقت فوجدها مل حتض فلم    أيت جبارية)وآلهصلى اهللا عليه (النيب ن إ :وعن ابن مسعود

  . )٢(يقطعها

  .مكرادة التأديب بنظر احلاإ على صحاب محلوا هذه الرواياتغري واحد من األمث إن 

 لبعض الروايات كبعضهم بذل  قال،احتماالن ،بري ولو يف اخلامسةكما تقطع يد الكوهل تقطع 

نصاف عدم اإل أن ال، إ يف اخلامسة إالّ صابعصول األأنه ال ينبغي القطع من أب(: وقال اجلواهر، املتقدمة

 ولذا ،بريك ال يفما ك القطع  عنفضالً ، منلةالقطع ولو األ  إىلة لغري املعصوم يف الوصول يف التأديبأاجلر

لعلهما حييطان و، ناأ و)اهللا عليه وآله ى صل(رسول اهللا  إالّ مل يصنعه: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني 

  .ملخصاًى انته )مهامبا مل حيط به غري

العمل ا ال و   وورود الرواية الصحيحة، ومها أسوة)عليهما السالم(بعد عملهما  أن  تعلمكنكل

الغالم ال جيب عليه :  قال،)عليه السالم( علي عن، ان يؤيده ما رواه الدعائمك وإن ،ه هلذا التوقفوج

عدت ن إ : بقوله)عليه السالم(ضمر أوقد  :مث قال الدعائم، )٣(بطهإحيتلم ويسطع رائحة  احلد حىت

 ،يه وتشديداً لئال يعودمه تغليظاً علأ الوعيد له وكمجل ذلأ ف،تبلغ أن عدت بعدن إ  يعىنقطعنهاأل

  . )٤(ىانته

                                                











٦٥

ال يسجن نه أ والظاهر، حيتاط بعدم القطع أن فله، مكون التأديب بنظر احلاك سهل بعد األمرو

  . ررت منهكت وإن  وال يقتل،بريكما يسجن الك

 وقد وجبت ، أمرهمت للغالم مثان سنني فجائزإذا  :)عليه السالم(عن الرجل ، ما ما رواه املروزيأ

قررة للصبيان فاملراد احلدود والفرائض امل، )١(كذلكذا مت للجارية تسع سنني فإو، ه الفرائض واحلدودعلي

  . باركال ما قررت لل

 ك من شك ترإطالقوما يف بعض الروايات من ، فالظاهر لزوم الفحص  يف البلوغكلو ش إنه مث

  .  بعد الفحصكالش ى عله يلزم محله غيف بلو

 ك يف احتالم الغالم وقد سرق حكشإذا ) عليه السالم( علي انك: ت اجلعفريايفمثل ما 

  . كغري ذل  إىل،احلديث )٢(أصابعه

نا أ: لو قال ألنه ،غاًنا لست بالأ: وال بقوله ، نا بالغأ: عتبار بقول الشخصاال نه أ قد تقدم إنه مث

، رمن قبيل الدو ألنه ،البلوغ بقوله ثباتإن ك ال ميان بالغاًك وإن ،هإقرارعتبار باغري بالغ فال  بالغ وهو

ن بالغاً ال يثبت عدم كمل ي وإن ،المه باطالًكان كان بالغاً كن إ ألنه ،نا لست بالغاًأ: قال ا إذذاكو 

  . الم غري البالغكال حجية يف  ألنه ،المهكبلوغه ب

  

                                                







٦٦

  

  ))العقل شرط يف حد السرقة((

بل ، إشكالبال خالف وال ، انون على فال قطع،  قطع السارق العقليفيشترط ): ٢ مسألة(

  .ما يف اجلواهرك مجاععليه اإل

، ليف من ال يعقل وقبح عقابهكولقبح ت. عدم احلد  أصالةبعد ، )١(ويدل عليه حديث رفع القلم

 ىلإ ضافةباإل، )م به الشرعكم به العقل حكلما حك(  القبح يف سلسلة العلل مشلته قاعدةحيث إن و

  .الزنا وغريه أدلة يفاملناط  

  .ل أم رر منه السرقةكيت أن وال فرق بني

م كدب حسب ما يراه احلاوجب عليه األ،   السرقةكأدب ترإذا  إنه يثان له متيز حبكن إ نعم

القيل مشعراً   إىلحيث نسب التأديب فيه إدريسخالفاً لظاهر ابن ، به مجاعة ما أفىتك، صالحاً

  .ولعله أراد من ال يشعر، بتمريضه

  .التأديب املناط يف الطفل وغريه على لويد

 يف حد شكالوقد تقدم اإل،  رفع القلم عن انونطالق إل، حدهكولو سرق وهو عاقل مث جن تر

حفظه  ألن ولو سرق جمنوناً مث عقل وعلم بفعله فلم يرد السرق عزر، زنا وهو عاقل مث جن إذا انون

  .مال الناس حرام

ولو سرق يف حال ، ميز إذا عليه التأديبإمنا و، وحنوه ال حد عليهر ك حال السيفسرق  إذا ذاكو

  . حال الصحو الثاين  إىلعليه أخر احلد يأغم أو ركالصحو مث س

سرق الصيب مما عليه  أو ،عقل لو سرق يف حال اجلنون مما عليه التأديب فلم يؤدب حىت إنه مث

عليه ما إ بريكال أن ومن،  من االستصحاب،ناحتماال ،ال أم  فهل يؤدبان،ربحىت ك التأديب مث مل يؤدب

   األولو، ال شيء فال تأديب أو حد

                                                





٦٧

  .قاعدة درء احلدود بالشبهة  إىلوالثاين، دلةاأل  إىلأقرب

 بالغاً عاقالً أو جمنوناً أو ون املسروق منه طفالًكي أن السارق بني على  احلدإجراءوال فرق يف 

  . دلة األإلطالق

  



٦٨

  

  )) السرقةالعلم شرط يف حد((

رنا بعض كوقد ذ،  وال خالفإشكال قطع السارق العلم باحلرمة بال يفيشترط ): ٣ مسألة( 

  . يف مطلق احلدودكذل على الروايات الدالة

ا أتعرفون :  قال هلم)عليه السالم( علياً وإن :ليين يف قصة احلبشيكما رواه ال  الرواياتكومن تل

  . )١( أصابعنافأمر بنا فقطعت، نعم: فقلنا حرام

  

  ))عدم وجود الشبهة((

توهم  ما لوك، ن عليه حدكانت عنده شبهة مل يكلو فإا  ،ما يشترط يف القطع ارتفاع الشبهةك

  .ميك فاخلروج موضوعي ال ح، واصطالحاًال يعد سرقة لغةًنه أ بل الظاهر، ك فبان غري مالكاملل

له  أن توهم فإن ،كذن الشريإ نصيبه بدون قدرنه أ فأخذ مبا يظن، اًك مشتركان امللك إذا ذاكو

  . لو فرض زيادته عن نصيبه مبا يبلغ نصاب السرقة  حىت، حد السرقة عليهإجراء شبهة متنع عن كذل

، )٢(رفع ما ال يعلمون  إىلضافةباإل ، اشتراط العلم حبرمة السرقة وعدم الشبهة على يدل إنه مث

  : مجلة من الروايات اخلاصة، اتالقطمها من اإلوغري )درء احلدود بالشبهة(و

باملدينة  يمررث حببشي وهو يستق:  قال،عن احلرث بن حضرية ، )رمحه اهللا( ليينكمثل ما رواه ال

 سرقة وحنن مثانية نفر فذهب يفنا أخذنا إ ،قطعين خري الناس: قال ،كمن قطع: فقلت له، قطعأ هو فإذا

 فأمر ،نعم: فقلنا ،ا حرامأتعرفون : فقال لنا ، ررنا بالسرقةقأ ف)عليه السالم(طالب  علي بن أيب  ىلإبنا 

   بيت يطعمنا فيه السمن يفمث أمر بنا فحبسنا  ، امبنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت األ

                                                







٦٩

تتوبوا ن إ :مث قال لنا، سوتناكسانا فأحسن كخرجنا وأبرئت أيدينا مث أمر بنا ف والعسل حىت

  . )١( الناريفم كيديأم اهللا بكتفعلوا يلحق الن وإ،  اجلنةيفم كيديأم اهللا بكيلحق ،مكوتصلحوا فهو خري ل

ان من ك لو وجدت رجالً: )عليه السالم(جعفر  أبو قال:  قال،عبيدة احلذاء أيب   صحيحة يفو

ا  إذشرب مخراً مل أقم عليه احلد أو سرق أو زنا، ء من التفسريي مل يأته شسالم اإل جبملة أقر العجم

  . )٢( وعرفهكبذل أقر قدنه أ تقوم عليه بينةأن  إالّ ،جهله

ون املال كي أن  بني،كله ذل أن توهم إذا كأخذ من املال املشتر إذا  عدم القطعيفال فرق  إنه مث

 كون املال املشتركي أن وال بني ، ثركأ أو مساوياً أو يأخذ أقل من نصيبه أن وال بني ،ال  مغنماً أوكاملشتر

مينع عن   يأخذ بدون قصد السرقة أن ن لهأظنه ب ألن كل ذلك، الثيابكال  وأ ،احلبوبك   للقسمةقابالً 

  .  نه سرقةأ قد عرفت اشتراط السرقة بالعلم بكن أل،ن حدك مل ي ن علم بالسرقةك مل يفإذا، العلم

ن أخذه اكو ، ان الزائد بقدر نصاب القطعكو ، ثر من حصتهك أكنعم لو أخذ من املال املشتر

  .له  السرقة  أدلة إلطالق ،ان عليه القطعكبقصد السرقة 

ال بقصد ، غري مغنم أو  مغنماًكخذ من املال املشترعدم القطع يف األ أي ،األول ى علويدل 

   .  مجلة من الروايات اخلاصة: السرقة

  : )عليه السالم(جعفر  أيب عن، ليينكرواه الالذي  حممد بن قيس خربك

                                                







٧٠

عليه (فقال  ،يف رجل أخذ بيضة من املغنم وقالوا قد سرق اقطعه  )ليه السالمع( علي ىقض

  . )١(كقطع أحداً له فيما أخذ شرأين ال إ: )السالم

:  فقال،رجل سرق من بيت مال املسلمني  إليهرفعإنه  :)عليه السالم( علي عن، وخرب اجلعفريات

  . )٢(له فيه نصيباً ألن ،ال قطع عليه

عليه (علياً ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، كاملل  عن مسمع بن عبد،ايفكواه الرالذي واخلرب 

  . )٣(له فيه نصيباً فإن ،ال نقطعه: برجل سرق من بيت املال فقال  يتأ )السالم

جتمع اليقسم بينهم متاعاً   وفةكهل الأمجع إنه  :)عليه السالم(عن أمري املؤمنني  ، وخرب الدعائم

 ليس عليه قطع:  فقال،)عليه السالم(أمري املؤمنني   إىل فرفع،خذهأمغنم ف على قام رجل فاشتمل ف،عنده

  . نه خائنك يف املتاع فليس بسارق ولكشريألنه 

  . )٤(ال قطع يف الغلول:  قال)عليه السالم(عنه  ، ويف حديث آخر

ال قطع   أربعة: )عليه السالم( مري املؤمننيأ قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينكوخرب الس

  . )٥(جريومن سرق من املغنم واأل   املختلس والغلول،عليهم

 عن حصته بقدر نصاب القطع وتشمل قصد  انت مطلقة تشمل الزيادةك وإن وهذه الروايات

   الدالة خراألا البد من تقييدها بالروايات أ إالّ ،أيضاً  السرقة

                                                













٧١

ان ك إذا  بأنهكما البد من تقييد ذلك ، ن حصته بقدر نصاب القطعثر مكان أك إذا القطع ى عل

  .  ملا تقدم،بقصد السرقة ومع العلم

قطع اليت   عن البيضة  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،عبد اهللا أيب رواية عبد الرمحان بنك

  . )١(ن املغنم فقطعهانت بيضة حديد سرقها رجل مك :  فقال،)عليه السالم(فيها أمري املؤمنني 

الذي يش أ رجل سرق من املغنم :قلت :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، ورواية ابن سنان

متام   إليهأخذ أقل من نصيبه عزر ودفعالذي ان ك فإن ،م نصيبهكينظر : قال ،يقطع جيب عليه حىت

 بقدر مثن جمن وهو ربع دينار الًان أخذ فضك وإن ،ء عليهيله فال ش الذي ان أخذ مثل ك وإن ،ماله

  . )٢(قطع

بعد : قال ،ءفيقلت له رجل سرق من ال:  قال،)عليه السالم(عن الصادق  ، لهى خرأ  ويف رواية

ان ك وإن ،ما أخذ حصته منه قطع ان سرق بعدكن إ :قال ،أجبين فيهما مجيعاً: قلت ، قبل أو ما قسم

أخذ أقل من ماله الذي ان ك فإن ،حقه منه  إليهعف فيه فيدينظر ماله يقسم مل يقطع حىت أن سرق قبل

ان ك وإن ،يف يده أقر أخذ مثل حقهالذي ان ك وإن ،تهأر جلرزيعنه أ إالّ ء عليهيبقية حقه وال ش يعطأ

  . )٣( ومثن جمن ربع دينار،ثر من ماله بقدر جمن قطع وهو صاغركسرق أالذي 

  خذ ان األكن إنه أ ، ني هذه الطائفةوب األوىلن اجلمع العريف بني الطائفة إف

                                                









٧٢

ممنوع نه أ ان يعلمك وإن ،ان أزيد زيادة بقدر النصابك وإن ء عليهيممنوع فال شنه أ عن  جبهالة

  . جيب فيها القطع  ان بقدر النصاب فهو سرقةكو

أمري   إىلرفع إنه :يف ج البالغة  يوالشيخ والرض ليينكما رواه ال ،  ان سرقةك إذا ويؤيد القطع

 ، من عرض الناساآلخرو ،  عبد من مال اهللاأحدمها ، رجالن سرقا من مال اهللا)عليه السالم(املؤمنني 

 اآلخر وأما ،ل بعضه بعضاًكومال اهللا أ،  اهللا وال حد عليهلهذا فهو ماأما  :)عليه السالم( علي فقال

  . )١(فعليه احلد فقطع يده

ففيه  عن نصيبه بقدر نصاب القطع  ان سرق زيادةكذا  إرناه من التفصيل بني ماكذالذي وهذا 

والشيخ والقاضي والفاضالن يف بعض  يفاكساإل  إليهذهب  ي هو الذ،وبني غريه فال قطع ، القطع

  . ثركاأل  إىل نسبتهكبل يف املسال ، تبهماك

،  ن السرقة ال بعنواكان ذلكن كل ، ثر زيادة بقدر نصاب القطعكخذ أألو نه أ ظهر مما تقدم إنه مث

حيدد نصيبه من  أن نه أرادكل، أزيدنه أ يال يعلمكتال من حنطة املغنم كا إذا ماك ، بل أراد رد الزيادة 

  .ن عليه قطعكتل ويرد الزائد مل يكامل

ما هو ك ، جيوزعلم بأن هذا العمل ال  إذا ال قطع عليهالذي ل الصور كعليه التعزير يف  أن والظاهر 

ى علوعليه حيمل ما تقدم مما دل ، خذ من مال املغنم قبل التقسيمس بأنه ال جيوز األالغالب من علم النا

  .)٢( بالشبهاتأاحلدود تدر ألن ،مل يعلم باحلرمة فال وجه للتعزير أما إذا ،زيرهعت

  أخذ من  إذا ذاكو

                                                







٧٣

  .أقل أو ان املأخوذ بقدر حقهكولو  ، علم بأنه ال جيوز إذا ةكمال الشر

لوحدة  ، ةكوبني مال الشر  رناه من القواعد والروايات عدم الفرق بني مال الغنيمةكوقد تبني مبا ذ 

  . واملناطات فيهمادلةاأل

 مجع عنده من حقوق فإذا، كالظاهر ذل ،مكجتمع عند العلماء هلا هذا احلاليت موال األ أن وهل 

، ن عليه قطعك نصاب القطع مل يثر مبا ال يبلغكأ أو ،أقل أو ان بقدر حقهك فإن ،الفقراء وأخذ منه فقري

  .ان عليه القطعك كان يبلغ ذلك وإن ،ان عليه التعزيركإمنا و

خبالف  ،  فحصة الفقري فيه معلومة  سم بالسويةقحيث ي  يف املقام بأن مال الغنيمةل كن رمبا يستشكل

 أن نكن ميكل، لفقريا  يقسم بالتفاضل فال علم حبصة أن مكللحاحيث إن  ،  للفقراءاة مثالًكان زكما لو 

ويف مثل ابن السبيل  ، بعض ى عليفضل بعضاً  أن مكان بنظر احلاكن إو   التقسيم بالسويةاألصلن إ :يقال

 يف مقام يف ك ولو ش،ان موجباً للقطعكبلغ نصاب القطع  إذا فالزائد، بلده  إىلحصته بقدر وصوله

  .  احلدود بالشبهاتءلدر ، استحقاق القطع مل يقطع

ون كبأن ال ي ،جائراً أو ان رئيس احلرب عادالًك إذا خذ من املغنم وحنوه بني ما يفرق األمث هل

  . ان املال للمسلمني مل يفرقكإذا نه أ الظاهر ،م القطعكخذ من مغنم اجلائر حلأل

  . يف بيت املال نصيباًكلن إأما  :)عليه السالم(اية قال ور  يفو

نه أ جلائر يف احلروب حاله حال ما يغنمه العادل يفيغنمه ا ما أن ويظهر من روايات أخر

، صحابهن املال للمسلمني بل ألكذا مل يإ و، اجلائر فعل حراماً بغصبه منصب العادلناك وإن ،للمسلمني

وعليه حيمل ، من الغاصب والسارق  رقةالسكبل هو ، ن عليه حقكموال بدون حق مل يصادر األ إذا ماك 

  ذا ك و،)عليهم السالم(يب احلسن أيب عبد اهللا وأجعفر و أيب عن ، كبن عبد املال عن يزيد ،رواه الشيخما 
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مام إسرق السارق من البدو من إذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، رواه املفضل بن صاحل

  . )١(مام عادل عليه القتلإان من ك فإذا ،أخذ حقهإمنا  جائر فال قطع عليه

 ،ل املسلمنيكخراج ومها ل أو اةكز ألنه وحقه فيه،  اجلائراإلمامار حقه من أخذ مقدنه أ وظاهره

ق عليه فلو مل ينطب الّإو، رض عليهجل انطباق املفسد يف األمام عادل فلعله ألإان من ك إذا وجه قتلهأما 

ن أ وغلط من النساخنه أ ن يف اجلواهر استظهاركل ، م السارق من املغنمكمه حكان حكن اهذا العنو

  . الصحيح القطع

  

  ))قصة إعارة عقد لؤلؤ((

،  مطابق للقاعدة  من قصة العارية،رافع علي بن  عن،ما رواه الشيخ واملفيد أن وهو، شيء  يبق

  :ول منهماواللفظ لأل

ان يف كو ، اتبهكو )عليه السالم( طالب يبأ علي بن بيت مال ى علنت ك: رافع علي بن أيب قال

 فقالت )عليه السالم(بنت أمري املؤمنني   يلّإت فأرسلَ: قال،  صابه يوم البصرةأان ك بيت ماله عقد لؤلؤ

جتمل أتعرينيه  أن حبأنا أ و،ك عقد لؤلؤ وهو يف يد)عليه السالم( يف بيت مال أمري املؤمنني أن بلغين: يل

نعم عارية : التق، مري املؤمننيأ مردودة يا بنت   مضمونة ا عارية إليهفأرسلت ، ىضح عيد األأيامبه يف 

 فقال ، رآه عليها فعرفه)عليه السالم(أمري املؤمنني  وإن ،ا إليه فدفعتها،أيام  بعد ثالثة  مضمونة مردودة

مري املؤمنني أرافع خازن بيت مال  علي بن أيب استعرته من: فقالت ، هذا العقدكيلإين صار أمن : هلا

ختون املسلمني أ:   فقال يل، فجئته)عليه السالم(ري املؤمنني مأ  إيلّفبعث: قال، ردهأتزين به يف العيد مث أل

  فقلت  ، افع ر أيبيابن
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يف بيت مال الذي عرت بنت أمري املؤمنني العقد أيف ك: فقال ،خون املسلمنيأ أن معاذ اهللا: له

فأعرا ، تزين بهياه إعريها أ أن ألتين وسكا ابنتإمري املؤمنني أيا : فقلت ،ذين ورضاهمإاملسلمني بغري 

، كفرده يف يوم: قال ، موضعه  ىلإرده سليماً أ أن عليو ،ايل فضمنته يف م،ياه عارية مضمونة مردودةإ

غري عارية مضمونة  على انت أخذت العقدكلو  البنيت وىلأ مث ، عقوبيتكتعود ملثل هذا فتنال أن كياإ و

  . )١(موضعه  ىلإفقبضته منها ورددته : قال أن  إىل،  قطعت يدها يف سرقة أول هامشية  إذاًانتكمردودة ل

  . )٢(لثومك أم انتكالبنت  وإن ،قيمتهى ان من غوص البحر ال تدركالعقد ن إ : املفيد ويف رواية

ن يسمني بزينب ويلقنب بأم ك )عليه السالم( علي  من بناتثالثاً أن قد ثبت يف التاريخ: قولأ

، لثوم دفنت يف مصركاملشتهرة بأم ى  والوسط، الشاميفنت املشتهرة بزينب دف ى ربكوال، لثومك

ن كعملها مل ي أن الظاهرو ،  احتماالن أو الثالثة  هي الثانية   القصة فهل صاحبة ، دفنت يف املدينةى والصغر 

 ،)عينأ كياإ( بالقطع من باب وديده، )عليه السالم( اإلماملعزره  وإالّ ،هرافع جلهل أيب حراماً وال عمل

  . يةاآل )٣(قاويلولو تقول علينا بعض األ: تعاىلمثل قوله 
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  ))يشترط أن يكون املال يف حرز((

ن أ و، السارق احلرزكيهتن أ و،ون املال حمرزاًكي أن ومن شرائط القطع يف السرقة): ٤ مسألة( 

 بقسميه مجاع بل يف اجلواهر اإل،ء منها ي يف شإشكالمور ال خالف وال أ فهذه ثالثة ،خيرج املتاع

  .عليها

  :  من الروايات  مجلةكذل على ويدل

 عن قوم اصطحبوا يف )عليه السالم(جعفر  أبا سألت: قال  ،يفاكيف ال  يبصري املرو أيب مثل صحيح

ن يتبع بسرقته كول، هذا خائن ال يقطع: )عليه السالم(فقال  ،سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض

مرتل   إىلابن الرجل ال حيجب من الدخول ألن ال يقطع: فقال ،بيهأ سرق من فإن : قيل لهوخيانته

ان يدخل عليهم ال حيجبانه عن كن إ ختهأ أو أخذ من مرتل أخيهن إ كذلكو،  هذا خائن،أبيه

  . )١(الدخول

  . )٢(أيضاًورواه الشيخ 

ل مدخل ك: )المعليه الس(مري املؤمنني أقال :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينكوعن الس

ذا رواه ك. رحيةاحلمامات واخلانات واأل يعىن، ذن فسرق منه السارق فال قطع فيهإيدخل فيه بغري 

  . )٤(واملساجد: ورواه الصدوق بزيادة، )٣()رمحه اهللا( ليينكال

  .)٥(سر قفالً أو كمن نقب بيتاً إالّ ال يقطع:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، ىخرأويف رواية 

  عليهما ( أحدمهاعن ، ذا رواه مجيل عن بعض أصحابهكو
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  . )١()مالسال

 يف :)عليه السالم(قال جعفر بن حممد : مث قال، )عليه السالم( علي  إىلسنادهإب، ورواه اجلعفريات

  . )٢(هذا التعزير ولزم قيمة ما جناه

  . سر قفل أو كن حرز من تنقيبكما مل ي  إىلشارةإهذا : أقول

من :  قال)اهللا عليه وآله ى صل(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ،  الدعائمويف رواية

  . )٣(مل يقطع ويعزر ويضمن ما سرق وأفسدى سرق الغنم من املرع

  . )٤(من حرز إالّ ال قطع:  قال)وآلهصلى اهللا عليه ( عن النيب ، وعن الغوايل

ه حتت ؤان عباك إذا ماك ،ان الشيء حمرزاً ولو يف حمل عامكا  إذالعناوين الثالثة تتحقق فيمامث إن 

  . املال يعد حمرزاً إذ ،رأسه يف املسجد

ه ؤه نائماً يف املسجد فسرق رداإسالم بعد ةان صفوان بن أميك: وعليه حيمل ما رواه الصدوق قال

فأمر  ،  شاهدين عليهكم بذل وأقا)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا   إىلفتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به

فقال ، وهبته له فقد يتقطعه من أجل ردائأيا رسول اهللا : فقال صفوان،  بقطع ميينه)وآلهصلى اهللا عليه (

   فجرت ،فقطعه،  إيلترفعه أن ان هذا قبلك الأ :)وآلهصلى اهللا عليه (
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ولذا قال الوسائل يف بيان ، )١(ال يعطل ويقام أن  وقامت عليه البينةاإلمام  إىلرفعإذا نه أ ،السنة

  .  يف املسجده ظاهراًكحرزه ومل يترأ الرداء وىفان قد أخكصفوان ن إ :مراد الصدوق

  . احلدإجراء األصل أن فاملراد جبريان السنة، مام العفو مطلقاًلإل أن وقد تقدم: أقول

  : تيةمور اآلخر تأيت يف ضمن األأ روايات كوهنا

  

  ))ال قطع مع عدم احلرز((

 ان املال يف الصحراءك إذا ماك، ن سرقة توجب القطعكن املال حمرزاً مل تكلو مل ي: األول

املشاعر كل أحد كانت عامة لكسواء ، ن العامةكمايف األ أو ،يف الشارع أو ،ىغنام يف املرعاألك

 أو رسةان يف صحن املدك فإن ،بالطالب  املدارس اخلاصةكعامة لطائفة خاصة  أم ،واملساجد واملشاهد

ان باب املدرسة مفتوحاً يدخله  أو ك،ان من أهل املدرسةك إذا سرداا شيء فسرقه مل يقطع أو سطحها

  . من يشاء

جاء  أو ان الشيء يف صحن املدرسة فجاء اللص وفتح البابكوان باب املدرسة مسدوداً ك إذا ماأ

  . من احلرزخرجه أنه أ يصدق عليه ألنه ،ان عليه القطعكء يمن السطح وسرق الش

ولو ، أحدمها أو المهاك سواء سرقه ،ثركأ أو  واحداًكون اهلاتكي أن ال فرق يف القطع بني إنه مث

  . واحلدود تدرء بالشبهات،  عدم الصدقاألصل صدق احلرز فيف كش

  

  ))هتك السارق احلرز((

 أحدمها يقطع  احلرز غريه وجاء السارق فسرق املتاع ملكفلو هت،  السارق احلرزكيهت أن :الثاين

  .جاءا معاً بقصد التعاونوإن 

  ويف اجلواهر 
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  .إشكالبل وال ،  بقسميه عليهمجاعبل اإل، بال خالف أجده

 إذا  وبني ماكوأي فرق بني ذل ، والسارق ليس سرق من احلرز،  ليس بسارقكاهلات ألن كوذل

 املال بالقوة من إنسان ب ومثله ما لو،  وسرق املتاعاآلخر مث جاء ك احلرز عداوة للمالإنسان كهت

  .مثلة من األكغري ذل  إىل،لقاه يف الشارع وجاء آخر فسرقهأاحلرز و

 ألنه ،املخرج خاصة على فالقطع ، خذ وحدهن السارق استبد باألكل، كاهلت على ولو تعاونا 

  . الثاينكالسارق املتوفر فيه شرط القطع دون اهلات

  .كالثاين مل يهت إذ ،كاهلات ى علفالقطع ، اجخراإلا يف  وتعاونك باهلتأحدمهاولو انفرد 

نقب نه أ لصدق، لةذي اآل  على احليوان والطفل غري املميز وانون فالقطعك آلة كان اهلاتكولو 

  .سر قفالً أو كبيتاً

 ،سرق مقدار النصابيواحد منهما مل أي  ألن ،النصاب خاصة فال قطعا وأخرجا مقدار كولو هت

  .ل واحد منهماكالشرط متوفر يف  ألن ،ان عليهما القطعكنصابني  لو أخرجا مقدارو

النصراف  ال أو،  املخرجكاهلات ألنه فهل يقطع، ن وأخرج املال بعد سنة مثالً احلرز اآلكولو هت

  . درء احلد وعزر فقطكولو ش . احتماالن ، عن مثلهدلةاأل

 فأخرج اللص ،اهم مثالً بالدره الدينارثناء بدل صاحبويف هذا األ، ان فيه دينارك احلرز وكولو هت

  . عليه احلرزك وما أخرج مل يهت،خيرج عليه احلرز مل كهت ما إذ ،ن قطعكالدراهم مل ي

  . فتأمل  ،شاء اهللا تعاىل نإ تيةخر تأيت بعضها يف املسائل اآلأ أمثلة كوهنا 

  

  ))النصاب يف املتاع املسروقاشتراط ((

 أفسد املتاع يف الداخل مبا سقطت قيمته عن ربع فإذا، مة النصابخيرج املتاع وله قي أن :الثالث

  .ان عليه التعزيرك وضمن القيمة وإن ،دينار مل يقطع

 يضعه أو ،مث جيذبه من خارج يشده حببل أن مثل، اج بني املباشرة والتسبيبخراإلوال فرق يف 

    آخر هواًإنسانيعطيه  أو ،من احلرز وخيرجها  دابةعلى 
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ون املسروق كي أو ،جيذبه باملغناطيس أو ،جناح طائر على يضعه أو ،انون والطفلك لةآلمبرتلة ا

  .حيواناً فيناديه من اخلارج فيأيت

 ألنه ،هرب ال قطع أن عاد بعد أن  فاتفقكذلكطائر  أو ،حيوان وحشي ى علولو وضعه  

  .عدم القطع ي تقتض)١()درء احلدود( قاعدةأن  إالّ ،ام ان فيه نظرك وإن ،به اجلواهر ما أفىتك ،املتلفك

احلامل يف  ألن فالظاهر القطع،  مل يشعر مث أخرجه يف اخلارج من جيبهإنسانولو ألقاه يف جيب 

  .لةاملقام مبرتلة اآل

 ،ن قطعكخراجه فهبت الريح فأخرجته مل يثوب إلالسرق  إذا ماك خرج اتفاقاًإمنا ذا مل خيرجه وإو

  .لةفرق بينه وبني اآل يوأ، من احلرز  القفل والسرقة سركقطع لصدق ون عليه الكي أن مع احتمال

  . فالدرء والتعزيركولو ش، طفل بدون بعث السارق له أو ومثله ما لو أخرجه حيوان بنفسه

سار كان االنك وإن ،سار يف الداخل فال قطعكان االنك فإن ،سر مبا قل عن النصابنكافولو وقع  

  . يف اخلارج فالقطع

وال من  سر قفالًكال يقطع من نقب بيتاً وال من : )عليه السالم(قال أمري املؤمنني ، دعائم اليفو

،  ويغرم ما أفسد،ن يضرب ضرباً وجيعاً وحيبسكول، خيرجه من احلرز حىت  دخل البيت فأخذ املتاع

أعليه  ،  البيتوجد السارق يف الدار وقد أخذ املتاع وأخرجه من فإن :)عليه السالم(عبد اهللا أليب قيل 

  . )٢(خيرجه من حرز الدار حىت، ال: )عليه السالم(قال  ،القطع
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  ))ال يقطع الوالد بالسرقة من ولده((

 مجاع اإلكبل يف املسال،  وال خالفإشكالبال ، ال يقطع الوالد بالسرقة من ولده): ٥ مسألة( 

  .مجاع بقسميه عليهاإل ويف اجلواهر ، عليه

ان هبة فال يتحقق كإذا  فإنه ،)١(بآية اهلبة، ال خمالف فيهالذي  مجاعاإل  إىلةضافواستدل له باإل

ب بالولد مل يقتل األ إذا وبأنه ،)٢(كبي ألكأنت ومال: )وآلهصلى اهللا عليه (وبقوله ، مفهوم السرقة

  . عدم قطعه بسرقة ماله أوىلان ك

وعدم  ، ما سيأيتكواردة يف عدم احلرز فهي ، ب بسرقته مال ولدهما الروايات الدالة بعدم قطع األأ

  .القطع يف عدم احلرز عام

 وبعض ك املسالإمجاع ومن ظهور،  القطعأدلة إطالقمن ، ففي قطعه احتماالن يباجلد األأما 

  .  درء احلدكولو ش، الوجوه االستيناسية يف عدم القطع

فيشملها قوله  ، بوين أحد األاأ و،ية اهلبةآل، الصالح واملختلف عدم قطعها أيب فعن، مما األأ

 كولو ش ، اتطالققطعها لإل  إىلوذهب آخرون ، باملناط كبي ألكنت ومالأ: )اهللا عليه وآلهى صل(

  . احلددرء 

 من بيوت من تضمنتهم األكلجواز  أما ،طالقرقاب لإل يف قطع الولد وسائر األإشكالنعم ال 

  . ما هو واضحكية فهو فيما مل حيرز عنهم اآل

: فقال ،عن رفقة يف سفر فسرق بعضهم متاع بعض  )عليه السالم(جعفر  أبا سألت ، بصري أبو لقا

حيجب عن الدخولالاالبن  ألن ،ال يقطع: فقال ،سرق من مرتل أبيه إذا كذلكو ،هذا خائن ال يقطع  

  ،  هذا خائن،مرتل أبيه إىل
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  . )١(ما ال حيجبانه عن الدخولعليهان يدخل ك إذا ،خته أوأ  سرق من مرتل أخيه إذا كذلكو 

ب من مال األ أو ، سرق االبن من مال أبيهإذا  : قال،)عليه السالم( علي عن ، عن اجلعفرياتو

واملرأة من مال زوجها فال قطع  ، ذا سرق الزوج من مال امرأتهإو: قال، واحد منهما على ابنه فال قطع

  . )٢(واحد منهمالى  عخ من مال أخيه فال قطعذا سرق األإو، عليهما

  . )٣(أيضاً )عليه السالم(عنه ،  منه الدعائمقريباًى ورو

  .السارق القطع على انكحرز بعضهم عن بعض ألو نه أ ومنه يعلم

  . شبهة بل أو ، حتليل أو  كمل أو ، متعة اح دائم أوكان نكسواء  ، بال شبهة يف عدم قطع األ إنه مث

، اح وحنوهك بل وشرعاً يف مثل حرمة النأب لغهنه أ من، تماالن قطعه احفيف ، ما الوالد الزاينأ

  . )٤(ان اال لدرء احلدودك كان لو شك وإن ،أقرب والثاين،  عن مثلهدلةومن انصراف األ

  .واملناط يف الرواية املتقدمة،  املتقدممجاع واإل،ية اآلإلطالق، ركال فرق بني البنت والذ إنه مث

ما أل، قتل ال قطع وال حبس وال  نه السرقةررت مكولو ت ، ب السارق األ يف تعزيرإشكالما ال ك

  . ىما هوظاهر النص والفتوكبعد القطع 

 خرب يف )عليه السالم(ويؤيده قوله  ، مل ينفع التعزير إذ ،م صالحاًكحلارآه ا إذا نعم ال يبعد حبسه

  . وحيبس :الدعائم املتقدم

                                                











٨٣

  

  ))يشترط أخذ املال سراً((

بل  ، ن سارقاًك بالقوة مل يأخذ علناً فإن ،يأخذ املال سراً أن ن شرائط القطعوم): ٦ لةمسأ(

  . لعدم صدق السرقةكوذل،  وال خالفإشكالعليه التعزير بال و ، غاصباً

  : ويدل عليه مجلة من الروايات 

مري أقال  :مسعته يقول:  قال،)عليهما السالم( أحدمهاعن  ، بصري أيب عن، ليينكمثل ما رواه ال

  . )١(عزرهأن كول ، وهي اخللسة ال قطع يف الدغارة املعلنة: )عليه السالم(املؤمنني 

 من السوق يف رجل اختلس ثوباً  )عليه السالم(أمري املؤمنني ى قض:  قال،وعن حممد بن قيس

قطع من يأخذ أن كول، قطع يف الدغارة املعلنةأال  ينإ :)عليه السالم( فقال ، قد سرق هذا الرجل:فقالوا

  . )٢(فيمث خي

أربعة ال قطع : )عليه السالم(مري املومنني أقال  ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينكوعن الس

  . )٣(خيانةفإا جري  وسرقة األ،ومن سرق من الغنيمة،  والغلول، املختلس،عليهم

هذه : فقال، ذن جاريةأتلس درة من برجل اخ أيت  )عليه السالم(أمري املؤمنني ن إ :سنادوذا اإل

  . )٤( فضربه وحبسه،املعلنة  الدغارة

ن يضرب ضرباً كول ، خلسها مل يقطع  من سرق خلسة: )عليه السالم(قال  ، وعن مساعة

  . )٥(شديداً

                                                













٨٤

 هيو، ال قطع يف الدغارة املعلنة:  قال)عليه السالم(املؤمنني مري أيف قضايا  ، دوقوعن الص

  . )١(فيقطع من يأخذ وخيأن كول ، عزرهأن كلو ، اخللسة

 ليس: )عليه السالم( علي قال ، )عليه السالم(عن أبيه  ، )عليه السالم(عن جعفر ، وينكوعن الس

  . )٢(فين يقطع من يأخذ وخيكول ، دغارة معلنة ألا الطرار واملختلس قطععلى 

يستلب  على الذي ليس:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، عبد اهللا أيب وعن عبد الرمحان بن

  . )٣(الذي يطر الدراهم من ثوب قطع ى علوليس  ، قطع

  . أيضاً اآلخربعضها  تأيتاليت غريها من الروايات  ىلإ

بأن يشقهما ويقطعهما ليسلب  ، اهلميان والثوب يطرالذي والطرار النشال  ، ارة اهلجومغالد: أقول

  . ما فيهما

  . لدرء احلدود بالشبهات،خلسة مل يقطع أو  سرقةنه أ  يفكولو ش

  .أحدمها أو ليهماكيفعل  أن مكللحا أن والظاهر ، مكالضرب واحلبس هنا بنظر احلامث إن 

، بري والطفلكوال ، ىنثر واألك والذ،أهل ملته  إىلمل يسلمه إذا افرك املسلم والكوال يفرق يف ذل 

  .حد القطع هوإمنا و، حيدد املقام بربع دينارمل  إذ ،قليالً أو ثرياًكون املأخوذ كو 

افر كخذ من الفاأل وإالّ ،ك لذلون املأخوذ منه مستحقاًك وعدم ،ويشترط فيه العلم باحلرمة

  .عقوبة عليه املال ال هدورامل

  املال يف  إذ سارقاً ىسمال ي ألنه ، وال خالفإشكالتأمن بال سامل على ذا ال قطعكو

                                                









٨٥

  : ويدل عليه مجلة من الروايات، وغريه يلودع من غري فرق بني ا،يده

ته هل جرياً فسرق من بيأجر أسألته عن الرجل است، )عليه السالم(عن الصادق ، ففي رواية سليمان

  . )١( هذا خائن،هذا مؤمتن وليس بسارق: )عليه السالم(قال  ،تقطع يده

فقال  ،متاعه فسرقه على قعده يف رجل استأجر أجرياً فأ،)عليه السالم(عنه ، حسنة احلليبويف 

  . )٢(هذا مؤمتن: )عليه السالم(

هو : )عليه السالم(ل فقا ،جري متاعه فسرقهسألته عمن استاجر أجرياً فأخذ األ: ويف رواية مساعة

   .)٣(مينان ليس يقع عليهما حد السرقةأجري والضيف األ: مث قال ، مؤمتن

  . كغري ذل إىل

 إذا ماك ، ال أم مث سرق  مانةمدة األى ان انتهك أن وبني ، سراً أو ال علناًيأخذ امل أن وال فرق بني

 ال إمانةانتهت مدة األوإن  فإنه ،ان عنده املال بعدك فسرقه عصراً فيما ،الظهر  ىلإ كا أمانة عندإ: قال

  .مانة فيشمله الدليلاملال عنده بعنوان األأن 

بري كوال ،نثىر واألكما ال فرق بني الذك ،يةكمال أو عيةمانة شرون األكال فرق بني نه أ والظاهر 

  .كغري ذل  ىلإ، لصغريوا

 للمناط يف كعد ذل ال يب،مكأراد احلان إ وهل عليه احلبس ، السارق يف املقام التعزير على ونكوي

  . السابقةدلةاأل

افر ك  أوسرق من مسلم إذا افركسلم والل من املكيقطع نه أ  وال خالف يفإشكالال  إنه مث 

  مل  أما إذا ،افركن الذمة أوجبت احترام مال الوأل ، دلة األطالقإل

                                                









٨٦

 ولعله لعدم ،ال يقطع إنه فعن قواعد العالمة ،  معاهداً فسرق منه مسلمان حربياًكن ذمياً بل كي

  . عطاه حرمةأ والعهد ،القطع ييقتض  الدليلإطالقن إ :وفيه، احترامه

  .ما تقدم غري مرةك ،هم بأنفسهم حدهم عليه أهل ملته ليجروا  إىلافركل أمر الكن أن نعم لنا

وال يتوهم عدم قطعه ، نثىر يقطع بسرقة مال األكالذ أن ماك ،ركمال الذ  تقطع بسرقة نثىواأل 

  . القطع فهو حق اهللا أما ،نسانالقتل حق اإل إذ ،س مع الفارققيا ألنه ،نثىما ال يقتل باألك

  



٨٧

  

  ))هن للرهنال قطع يف سرقة الرا((

 وال املوجر العني ،كمسااستحق املرن اإل وإن ،سرق الرهن إذا ال يقطع الراهن): ٧ مسألة(

  .منيك يف احلشكاليف اجلواهر عدم اخلالف واإلى ادع وقد ، املستأجر املنفعةكان ميلك وإن املستأجرة

نه مل يتحقق وأل ،جلواهرما يف ا كوللعرف ،ىية العينية يف السرقة نصاً وفتوك العتبار امللكوذل

  .ما يف الشرائع كاجخراإلخراج النصاب من مال املسروق منه حالة إ

الشرط كومثل املصاحلة غريها ، لو صاحل عن االنتفاع ذا املال مث أخذه منه خفية ومنه يعلم ما

  . والنذر وحنومها

  .مالم املتقدك ويف حبسه ال،أخذه حرام ألن ،خذ يف تعزير اآلإشكالنعم ال 

بل ، املشهور على  الذي أحرزه دونهاآلخرسرق من مال  إذا جري يقطع من املستأجر واألالًكمث إن 

 ،سرق من مال املستأجر إذا جريال يقطع األ:  فقال، للشيخ يف ايته يف الثاين وخالفاً،األوليف   اًإمجاع

  . للروايات اليت تقدمت يف مسألة املستأمن

 ،صدقت السرقة إذا  ال ما،خيانةإمنا و،  ليس سرقةكذل أن ورةكملذظاهر الروايات ان إ :وفيه

  .املتعني فاملشهور هو

 ،ال الذي استأمن عندهاملجري من سرق األ إذا مراده ما أن ظاهر الشيخ ولو بقرينة االنصرافمث إن 

 داره ليالً وأانه كد  إىل فذهب،امليناء  إىلانهكاستأجره لنقل بضاعة من د  فلو،مال للمستأجر أي ال من

ورة وغريها كالروايات املذ فإن ،ل مستأمن ال قطع عليهكالم يف كذا الكو ، ان عليه القطع قطعاًكوسرق 

 هظاهر، )١(شيء فخان فيه على من ائتمن على ال أقطع:  حديث الدعائميف )عليه السالم( علي نصك

  .يف املال املؤمتن عنده

  ل كويقطع 

                                                





٨٨

 يف دلة األإلطالق، دون ما مل حيرزه،  فيما أحرزه دونهاآلخر من سرق إذا من الزوج والزوجة

  .املستأمنكفهو  ، سرقة يف الثاينونكنه بدون احلرز ال يوأل ، األول

عدم قطعه بسرقة مال زوجته  على وما تقدم يف مسألة عدم قطع الوالد من بعض الروايات الدالة 

  . قد عرفت وجهه

ان الزوج قادراً ك إذا ،أوالدها  نفقتها ونفقة مال الزوج بقدر سرقة الزوجة من يفإشكالنعم ال 

 طلبه  إىلل طالب ال يصلك ومثلها ،نقاذ حق إهوإمنا و  ، ليس يف احلقيقة سرقةكوذل، وال ينفق عليهم

 : قالتهنداً ملا أسلمت ظاهراً أن فقد ورد ، الداين وحنوهك، غريهان واجب النفقة أوكسواء  ،بالسرقةإالّ 

آخذ منه سراً  ما إالّ ينه ال يعطيين وولدإسفيان رجل شحيح وأبا ن إ )وآلهصلى اهللا عليه (ول اهللا يا رس

  . باملعروفك وولدكفيكخذي ما ي: )وآلهصلى اهللا عليه (فقال  ،ءيفيه ش ي علوهو ال يعلم فهل

 عدم ما يؤيده ما سيأيت منك، ل واجب النفقة وغريهم ما دل بالتقاصكخذ يف األ على ويدل

  . القطع يف عام ااعة

 فيما هوإمنا خذ جواز األ أن ماك، أشبهالدين وما و  ال يأخذ أزيد من قدر النفقة أن نعم الواجب

سألت عن إمنا أن هنداً كو ، خذجيوز األ فال وجوب للنفقة حىت وإالّ ،علم بقدرة اخلرج وحنوهإذا 

،  بعدم السرقة)وآلهصلى اهللا عليه (رسول  حيث شرط عليها الك ذل)وآلهصلى اهللا عليه (الرسول 

ال  أن ك على املؤمنات يبايعنكءذا جاإ: رميةكال  ية عليهن اآل)وآلهصلى اهللا عليه (ان يتلو ك حسب ما

  .ية اآل)١(ن باهللا وال يسرقن وال يزننيكيشر

  ال سرقة نه أ ماك 

                                                





٨٩

 أو ،مل يلبس إذا حيث ميوت ءفان سرق الثياب للدك إذا ماك ،ن للجوعكمل ي وإن املضطر ى عل

 من موارد االضطرار كغري ذل  إىل،ن عنده سالحكمل ي إذا سرق السالح حلفظ نفسه من عدو يقتله

  . املناط يف عام ااعة وحنوه مما تقدم  إىلضافة باإل، لرفعهما)١(كراهواإل

 وهذا ،حيرز دونه مما ملسرق  إذا وال يقطع ، سرق من احلرز دونه إذا الضيف يقطع أن مث الظاهر

وقد رجع ، خبارمتون األى من الشيخ يف النهاية اليت ه إالّ بل يف اجلواهر مل نتحقق اخلالف، هو املشهور

  . مبسوطه وخالفه يكعنه يف حم

 هذا القول عن ابن اجلنيد والصدوق وابن ىكذا حيكو، بأنه ال يقطع مطلقاً أفىت فإنه :أقول

  .ملةنوقش يف النسبة يف اجل وإن ،إدريس

  : املشهور مجلة من الروايات علي فيدل ،انكيف كو

ذا إسرق مل يقطع و إذا الضيف:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، صحيحة حممد بن قيسك

مل يدعه  ألنه ،بقرينة قطع ضيف الضيففإا ، )٢(ضاف املضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيفأ

دم يف ق وقد ت،املال الذي مل حيرزه دونه ى علمؤمتن حيمل الضيف  أن وبقرينة ،صاحب املرتل فليس مبؤمتن

  . املسألة السابقة تعليل عدم قطع الضيف يف رواية مساعة بأنه مؤمتن

دخلته أمن  على أجري وال على ال قطع:  قال)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، رواية الدعائمويف 

  د اهللا عب أبو قال، ياهإ كدخالإسرق منه يف حني  إذا كبيت

                                                







٩٠

  . )١(نه يضمن مبا سرقكسرق مل يقطع ول إذا ، فهو مؤمتنكمن أدخلته بيت: )عليه السالم(

دخل دار الغري بغري  ألنه سرق قطع إذا وضيف الضيف  :ويف املقنع الذي هو متون الروايات

  .)٢(ذنهإ

  .  عدم قطع الضيفإطالق حيمل كذل ى علو

 على وال قطع، خمتلس على ال قطع: قال إنه )عليه السالم(نني عن أمري املؤم، مثل ما رواه الدعائم

  . )٣(ضيف

ال  إذ ، بعض الرواياتإطالق بعدم القطع مطلقاً  إىلومما تقدم ظهر ضعف استدالل من ذهب

يضيف فأضاف  أن أذن املضيف لضيفهإذا نه أ ما ظهرك،  بعد وجود القرائن الداخلية واخلارجيةإطالق

 أما إذا ،زوجته بالضيافة أو ذن لولدهأذا  إكذلكو، مؤمتن ألنه ن عليه قطعك مل يفسرق الضيف اجلديد

  .انكامل  إىلليس بأمني بالنسبة ألنه ،ان عليه القطعكضافا وسرق ضيفهما من مال الرجل أمل يأذن هلما و

  

  ))صور االختالف يف السرقة((

  :  وله صور،لو اختلف السارق واملسروق منه إنه مث

: قال صاحب الدار إذا ماك ، ر السارقك وين،يدعي املسروق منه وجود الشرائط للقطعن  أ:األوىل

ن كمل ي إذا ان من الشبهة الدارئة للقطعك ،ان الباب مفتوحاًكبل : وقال السارق، انت مقفلةكا إ

  . ان التعزيرك و،للمدعي البينة

 أيضاً وال تعزير ، فال حد للشبهة،وهبته يل: خذوقال اآل ، سرقته: لو قال صاحب الدار: الثانية

  .  يف أصل السرقةكللش

  سألته عن رجل أخذوه وقد ، )عليه السالم(عن الصادق ، ويف حسن احلليب

                                                









٩١

أن  إالّ يدرء عنه القطع: )عليه السالم(فقال  ،عطانيهاأ: فقال صاحب البيت، ارة من ثيابكمحل 

  . )١(قامت عليه البينة قطع فإن ،تقوم عليه البينة

ملا علله  ، القول قول صاحب املرتل مع ميينه يف املال نفسه دون السرقة أن  يفإشكالنعم ال 

  . اجلواهر بأن ميينه ال تقطع الشبهة

إذا  إالّ ، مل تقطع للشبهة،نكمل ت: ب املرتلوقال صاح،  حني سرقتكنت ضيفك: لو قال: الثالثة

لو عمل  إذ ، ال يرفع الشبهةاألصل أن تقدم من عدم الضيافة ال تنفع بعد ما أصالةو، انت البينةك

 أصالةاالستصحاب و ى علفهي وارد  ،  بالشبهاتألقاعدة احلدود تدر ، به د متعد مل يبق موراألصلب

  . الصحة وحنومها

  .  مل تقطع يده للشبهة،نت بالغاًكبل : وقال ، حني سرقت نت صبياًك: قال إذا :الرابعة

  . ن بينة وحنومها مل تقطع للشبهةك ومل ت،بل أقل: وقال السارق، ابسرقت النص: لو قال: اخلامسة

  .تقطع  مل، حينهاكجارتإبل انتهت مدة : وقال ، نت أجرياً حني السرقةك: قال إذا :السادسة

درء   ا قاعدة إليه الشروط السابقة وضميفمن تدبر  على ىمثلة الرتاع اليت ال ختفأغريها من  إىل

   .)٢(احلدود بالشبهات

  

  

                                                







٩٢



٩٣

  

  فصل

  يف النصاب يف السرقة

  

 مجاع بل اإل،ل سرقة مهما قلتك فال قطع ل، يف اعتبار النصاب يف املسروقإشكالال خالف وال 

  إىلمضافاً ،  بقسميه عليهمجاعاإل:  اجلواهريفوقال  ، ونه حمصالً ك إىلضافةباإل، املنقول عليه متواتر

  .املقطوع به من السنة

ما ك كما دون ذلى عل فال قطع ،فما زادي ون ربع دينار شرعكي أن هوقدر نصاب القطع فأما 

  . عليهمجاعرت العرفان اإلكة واالستبصار والسرائر وينبل عن اخلالف والغ ، هو املشهور شهرة عظيمة

عن العماين فقدره بدينار  يك وللمح،مس دينار فصاعداً فقدره خب،عن الصدوق يكخالفاً للمح 

  .مهنيقطع بدرإىل ب ولقيل ذه، فصاعداً

ان هذا هو املعروف من املذهب من القدمي كبل  ، ويدل عليه متواتر الروايات، واملتعني هو املشهور

  : ل الشاعر بقولهكشأ حىت

  ني عسجد وديتائيد خبمس م

   ربع ديناريفما باهلا قطعت 

  : )رمحه اهللا( ىبه السيد املرتضوأجا

  رخصهاأغالها وأمانة عز األ

  يمة البارك فافهم حذل اخليانة

: قال ،م يقطع السارقكيف   :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،ففي صحيح حممد بن مسلم

   قلت له: قال ، ربع دينار بلغ الدينار ما بلغيف : قال، يف درمهني:قلت له
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وهل هو عند اهللا  ،أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حني سرق اسم السارق

حرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند اهللا أل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وك: فقال ،سارق

قل من ربع دينار أيدي السراق فيما هو أ ولو قطعت ،ثركأ أو يف ربع دينار إالّ ن ال يقطعكول، سارق

  . )١(لقيت عامة الناس مقطعنيأل

، حد املصاديق والالزم التحديدأ ألنه :قلت ،درقيل فلماذا هذا الق فإن ،ثرياً منهم أي ك:أقول

 يف أمثال تقديرات احلدود بعدد خاص من كرنا بعض التفصيل يف ذلكوقد ذ ، فالالزم تقدير أحدها 

  . شواط وغريهاعات واألكعداد الرأ يف أشبه وما ،سواطاأل

يف شيء تبلغ إالّ  ال يقطع يد السارق:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،  ابن سنانىورو

  . )٢(قيمته جمناً وهو ربع دينار

  .  من السالحىوق  الترس وما:سر امليم وفتح اجليم وتشديد النونكان وانة ب: أقول

يف : قال ،ما يقطع فيه السارق عن أدىن  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،بصري أيب وعن

  . )٣(بع دينارر: قال ،م مثنهاكو: قلت ، بيضة حديد

تبلغ سرقته ربع  ال تقطع يد السارق حىت:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، محزة أيب وعن

  . )٤( يف بيضة حديد)عليه السالم( علي  وقد قطع،دينار
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عليه (املؤمنني  أمرين إ :)عليه السالم (عن أبيه، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، وعن سلمة

  . )١(ن يقطع السارق يف ربع ديناراك )السالم

   .)٢(ربع دينار: قال ،ما يقطع فيه السارق دىنأعن   )عليه السالم(جعفر  أبو لئس ، وعن الصدوق

  . )٣( ربع ديناريفيقطع السارق  :ويف حديث آخر: قال

يقطع :  يقول)عليه السالم(صادق العن ، عن ابن سنان، ىمحد بن حممد بن عيسأوعن نوادر 

  . )٤(كغري ذل أو سوق أو  من بيتهان سرقكن إ  وهو ربع دينارء يبلغ مثنه جمناًيل شكالسارق يف 

 ربع يفالقطع : قال إنه )وآلهصلى اهللا عليه (عن رسول اهللا ، الفتوح يف تفسريه أيب وعن

  . )٥(دينار

  . )٦()وآلهصلى اهللا عليه (عنه  ايلورواه الغو

، درمهني  إىلقلوباأل ، عشرة دراهم دينار أو  إىلثركرد القطع باأل ومن الروايات ةيف مجلمث إن 

  .  وبني تقية،ر فيهاكلربع دينار مبا ذ ديرا بني تقأوالظاهر  

القدر غري معترب فالقطع  أن :واحلسن البصري ، ريبعن ابين عباس والز ، فقد نقل الرازي يف تفسريه

  . ثريكواجب يف القليل وال

  . يف عشرة دراهم مضروبة إالّ  جيوز القطعال: حنيفة بوأقال 
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  . )١(يف مثن ان إالّ ال قطع: )وآلهصلى اهللا عليه (قوله  يورو

  . ون أقل من عشرة دراهمكمثن ان ال ي أن والظاهر

  . ربع دينارأو، مقدر بثالثة دراهم إنه :سحاقإمحد وأ وكوقال مال

  . مقدر خبمسة دراهم: ىليل أيب وقال ابن

  . نقلناه عنه ما ىانته )٢(،جيب القطع يف ربع دينار: يم قال الشافعنع

، ربع دينار  على ب التطبيق وبعضها من با،ورات يف الروايات تقيةكبعض املذ أن  يعلمكومن ذل

ما قال كجياد اخلالف إ )عليه السالم( اإلمامرادة إ أي ،يقول ا احلدائقاليت ولعل بعضها من باب التقية 

  .منهج واحد فيعرفواى علونوا ك لئال يكوذل ، نا خالفت بينهمأ: )لسالمعليه ا(

 دىنأ:  قال،)عليه السالم(عن الباقر  ،  صحيح حممد بن مسلم: الرواياتك فمن تل،انكيف كو

مس دينارما يقطع فيه السارق خ)٣( .  

ء بلغ قيمته ل شيكيقطع السارق يف :  قال،)عليه السالم(عن الصادق ،  صحيح احلليبيفو

مس دينارخ)٤( .  

 ، قيمته درمهانعمن سرق من بستان عذقاً ، )عليه السالم(عن الصادق  ، سحاق بن عمارإوخرب 

  . )٥(يقطع به: قال

   فجمع ،م يقطع السارقك يف )عليه السالم(جعفر  أبا سأل ، وصحيح الثمايل
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  . )١(عددها من الدراهمفيه وقال يف ك

  . )٢(ثلث دينارى علدناه أ: قال ،م يقطع السارق على كسألته:  قال،مساعةويف خرب

عشرة  ف يف أقل من دينار أوكال يقطع ال:  قال)عليه السالم( علي عن، ويف اجلعفريات

  .)٣(دراهم

.)٤( فصاعداًهمقل من عشرة دراأف يف كال يقطع ال: ىخرأويف رواية 

  . )٥(قطع يف جمن مثنه ثالثة دراهمإنه  :)وآلهصلى اهللا عليه ( ن النيبع، وعن الغوايل

  . كذلإىل غري 

بل قد وصلت  ، ثر عدداًكأ ألا األوىل ةف قدمت الطائأشبهما  أو  تقيةكن هناكلو مل ينه أ هذا مع

  . مبضمواى الفتو  إىلمن عرفتى بل امع عليه سو  املشهورإىل ذهاب  ضافة باإل،حد التواتر

  

  ))االعتبار بوقت السرقة((

اخنفضت القيمة  وإن ،انت القيمة وقتها مقدار ربع دينار قطعكفلو  ، االعتبار بوقت السرقةمث إن 

 كولو ش ،  واملفقود يف الثايناألول يف دم باملوضوع املوجوك لتعليق احل،س مل يقطعكانع ولو ، عند القطع

  . احلدأتدر فالشبهة 

، ون قيمته ربع ديناركسرقها وقت : املتاعفقال صاحب ، لو اختلفا يف وقت السرقة ومنها ما 

  .ر السارقكنأو 

  . وهو ثالثة أرباع الصرييف، يواملراد ربع دينار شرع
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  ))ال فرق يف جنس املسروق((

 أو  طعاماً  أو،حجار الثمينةاأل الفضة أو ون املسروق عني الدينار أوك بني ال فرق): ١ مسألة(

 إلطالق ، كذل غري أو، طرياً أو اًكمس أو  حيواناً أو ، طيناً أو  تراباً أو  ،ثلجاً أو ماًء أو  ملحاً أو هةًكفا

  .ىالنصوص والفتاو

قوهلم  أم ، وقرره اجلواهركت عليه املسالكما يف الشرائع وسك ، ه املسلمكميل ل ماكوهل ضابطه  

  .ان ال يبعد الثاينك وإن ،األول ظاهرهم ،ب املثالمن با

 إذا ماك، افراًكان السارق منه ك إذا ،كذلك  أيضاًافر كه الكما ميل أن  يفشكالاإل يال ينبغإذ 

تقدير  معىن ألن ،السارقى علاحلد ى جرأ املسلمني ايلو  إىلرجعواإذا  فإنه ،افر آخركافر مخر كسرق 

 ،خته زنا حمصناًأجموسي تزوج ب زىن إذا ماك، من خالفى عل احلد إجراءما بينهم  امهم يفكح ألسالماإل

 على ي بني حدهسالمم اإلك من ختري احلارناه سابقاًكملا ذ ، املسلمني  إىلرجعوا إذا  يف رمجهكال شإنه ف

لو تزوج مسلم بأخته نه أ  مع،هم بأنفسهم حدهم عليها هله ليقيموأ  إىلوبني تسليمه ، حسب شريعتنا

  .  منه حمصناًكحراماً مل جيعل ذل

 ألن ،ال أم ،دينهم على تقريرهمى مقتض ألنه ،بالقطعفهل حيد   سرق اخلمر منه مسلم إذا ماأ

ى مقتض ، احتماالن، كسرق حفنة من تراب ال متل إذا فحاله حال ما ،  عند املسلمكر ليس مبلكاملس

  . درء احلد بالشبهة الثاينى ان مقتضك وإن ،األولالقاعدة 

س بأن كلو انع أما ،عله حرامف أن  يفكال ش إذ ،قلنا بعدم احلد فالبد من القول بالتعزير نعم لو

سرق الربمهي من عباد البقر  إذا ماك ، ه املسلمكافر يف شريعته وميلكه الكال ميل افر من املسلم ماكسرق ال

  ها كال ميلنه أ ىبقرة مذبوحة ير
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  .  وال خمصص يف املقامدلة األإلطالق، افر بالقطعك يف حد الشكالاإل يفال ينبغ، مثالً

 ي فال ينبغ،من مخار مخراً سرق مخار إذا ماك، ه املسلمكم من مسلم ما ال ميلنعم لو سرق املسل

 حرام أشبه الستر وما كهت ألن بل ، ةيالاخلمر هلا م ألن ال، نعم ال يبعد تعزيره،  يف عدم حدهشكالاإل

  . يوجب التعزير

حرزمها أ فرتير مثالً واخلةامليتإىل أكل  ان املسلم مضطراًكلو نه أ  يفكالم بعد ذلكال يأيت إنه مث

  .يعزر أو فهل حيد، فسرق منه مسلم

 مخار فاسق افر من مسلمكسرق  إذا ماك ، ه املسلمكال ميل افر من املسلم ماكسرق ال إذا ذاكو

  ٠م ال، أافركمخراً فهل حيد ال

 أدلة إذ ،يف حال االضطرار  املسلم للميتة واخلرتيركال يبعد مل ألنه ،لتا املسألتني احتماالنكيف 

يف حال منصرفة إىل حال االضطرار، وعدم احلد لألصل بعد أصالة عدم ملك املسلم هلما حىت  كعدم املل

 يف التعزير ملا إشكالولو مل نقل بعدم احلد فال  ، األولوال يبعد  ، ولقاعدة درء احلد بالشبهة ، االضطرار

  . تقدم

افر سارق كال أن فوجه احلد، سلم الفاسقافر اخلمر من املكما يف املسألة الثانية وهي سرقة الأ

ون كت أن لزومى عل دلةوقد دلت األ،  للمسلماًكاخلمر ليست مل أن ووجه عدم احلد ، فيشمله الدليل

ان ك وإن ،وهذا أقرب ، حد املسروق منه فال  إىلوال قيمة يف املقام بالنسبة ، ثركأالقيمة ربع دينار و

ان أصل درء احلد ك فرضاً كلو شنه أ إىل ضافةهذا باإل، أشبهرز وما  احلكافر هلتكال على الالزم التأديب

  . ماًكبالشبهة حم

   البقرةك ، ه املسلمكمل وإن افركه الكال ميل افر ماكافر من كسرق ال إذا ماأ
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  . دينهميفهلا قيمة  مل يسرق ما ألنه ،السارق على فالظاهر عدم القطع ، املذبوحة عند عبادها

 ما ،لماملس أو  افرك من ال،املسلم أو افركالثمانية للمسألة من سرقة ال ل يف الصورومنه ظهر احلا 

  . افركال أو ه املسلمكميل

  

  ))سرقة احلق((

 كخاص باملل أو ،شمل احلق هل ي)ه املسلمكميل ام(: قوله أن وهي، ىخرأالم يف مسألة كال يبق

وزاً ليشرب كاستأجر زيد من عمرو  إذا ماك ، للحقدلةان ال يبعد مشول األك وإن ،كظاهره املل ، فقط

، وزكال   فسرق خالد منه هذه الفائدة بدون قصده سرقة،جارة ربع دينارانت قيمة اإلك و،به املاء شهراً

إمنا و ، وزكعمله هذا ليس سرقة لل فإن ،صاحبه ىلإيشرب خالد فيه املاء شهراً مث يرجعه  أن أرادإمنا و

 ،انكن إ العني ىلإواحتمال االنصراف ،  لهدلةات األإطالق مانع من مشول ال فإنه ،سرقة حلق املستأجر

  . يبدو

ويف  ، تلفه للمستأجرأ يف ضمان ما شكال احلد بالشبهة فال ينبغي اإلأقيل بأنه شبهة ويدرن إ نعم

  .ه احلرز وحنوهكحق الناس بالباطل وهتى علتعزيره الستيالئه 

  

  : وهنا فرع

بعد   إليهجل االنتفاع به وردهبل أل، جل سرقة العنيال أل، إنسانعيناً من  إنسانلو سرق نه أ وهو

 مث يرده عليه  يف الشتاء ليستديف به ليالًهحلاف أخذ إذا ماك ، ربع دينار يان االنتفاع يساوك و،االنتفاع

ًدلة األالقإط ،احتماالن ،عليه التعزير فقط أو ،فهل حيد بالقطع ، ان أجرة اللحاف ربع دينارك و،ارا 

 خصوصاً بعد األولقرب واأل ، واالنصراف يوجب الثاين ، فرق بني العني واالنتفاع يأ إذ ،ولشامل لأل

  . ثركتأمل أ  إىلواملسألة حباجة ، الدرء الثاين قاعدةى ان مقتضك وإن ،وحدة املناط

قلنا بوجود إذا  ،سرق صوت الناس وسجلهوأ ، ومساه بامسه  تاب الناس أو كسرق حق الطبع إذا ماأ

  موضوع احلق  إذ ،ما ليس بالبعيدكهذه احلقوق 
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عليه (م يف قوله كترتب عليه احل ، خالف من الشرعى علن دليل ك قال به العرف ومل يفإذا ، عريف

  إىل،)٢(حقوق املسلمني ال تبطلن إ :)عليه السالم(وقوله ، )١( مسلمئمراحق  ى ال يتو :)السالم

 على  السرقة ال تصدقأدلة إذ ،عليه التعزيرإمنا و ، ليس عليه القطعنه أ  يفشكالغي اإلفال ينب ،كغري ذل

ان الشريط ك وإن أشبهما  أو  سرقة الشريطيفو ، ففي سرقة حق الطبع واالسم والصوت ال حرز، قامامل

  .  واهللا العامل،جياره بقدر ربع دينار فرضاًإوال   هكون أخذه بقصد متلك ال ي،يف حرز

  

  ))فروع((

 ،سره آخر أو ك، فلو سرق الشيء فسرق منه آخر،ال يشترط يف احلد نفع السارق باملسروق إنه مث

لشمول  ، جيب عليه حد القطع فإنه ،له مث ذاب عنده  ال قيمة   وماًء،ان مجداً قيمته مجداً ربع دينارأو ك

  . ملثل املقامدلة األإطالق

املسروق عليه حرارة أوجبت  اجلمد كسلط مال إذا ماك ، ان حد القطع باقياًك كذا أتلفه املالإو

  .  لهدلة األإطالقملا عرفت من مشول  ، ذابته مبا سقط عن القيمةإ

  

  ))املستثنيات من القطع((

ن كل ،  فال قطع يف سرقتها،طالقشياء عن اإلبعض الروايات استثناء بعض األ  يفورد  إنه مث

  . بل بعضها حمتمل التقية، عدم العمل ا  إىلضافةباإل، اللةًد أو سنداًما إ  ضعيفةكالروايات بذل

ال قطع : )اهللا عليه وآلهى صل( ل النيبقا:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، وينك رواية السفيف

  . )٣(كالرخام وأشباه ذل يعين  من سرق احلجارةى عل
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  .  هلا وقت الرواية ولعل وجهه عدم القيمة

  . )١(ثر شحم النخلك وال،ثرك مثر وال يفال قطع : ) وآلهاهللا عليهى صل(وقال 

  ). ارماجلُ( ى بـسمولب النخل الذي ي  من حق املادةنسانله اإلكولعل املراد ما يأ

  . )٢(لهك يعين الطري ،ريش يفال قطع : )عليه السالم(وقال أمري املؤمنني 

  . ليس يف حرز ألنه ولعله

ال أقطع  :وقال، برجل سرق محاماً فلم يقطعه  هفوكبال ى  أت) السالمعليه(علياً ن إ : خرب غياثيفو

  . )٣(يف الطري

 ذا مرإ و،هةكال يقطع من سرق شيئاً من الفا: )عليه السالم (عن أمري املؤمنني ، صبغ خرب األيفو

  . )٤(يفسد ل والكا فليأ

  . حرز يفليس نه أ روظاه،  يف املارةاألكلوظاهره أخذه من خارج البستان ملقابلته ب

 أن أخذ الرجل من النخل والزرع قبلإذا  : قال،)عليه السالم(عن الصادق ، ويؤيده خرب الفضيل

  . )٥( صرم النخل فأخذ وحصد الزرع فأخذ قطعفإذا ، رم فليس عليه قطعصي

  من سرق الثمار  يفى قض: )وآلهصلى اهللا عليه ( ن النيبواملروي ع
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  . )١(ه مرتنيوما محل فيعزر ويغرم قيمت،  عليهءيال شل منه فكمه فما أك يف

 يفقطع  ال: قال) عليه السالم(عن أبيه  ، )عليه السالم(عن الصادق  ، يالبختر عن أيب يواملرو

  . )٢(ء من طعام غري مفروغ منهيش

: قالإنه  )آلهاهللا عليه وى صل( عن النيب ،  ما رواه الغوايل،دم احلرز عاملراد أن يف منها داللة أظهرو

 ن أو  أراه املراحفإذا ، حريسة خيليفوال ،  مثن معلقيفال قطعاحلرس فالقطع فيما يبلغ ا)٣( .  

 حىتى ال يقطع من سرق الرزق وال الغنم من املرع:  قال)عليه السالم( عليعن ، ومارواه الدعائم

 حىت من سرق سائمة على وال قطع ، وال من سرق شجراً وال خنالً ، هةكوال من سرق فا ، حيويها اجلدار

  . )٤(تواريها اجلدر

 يفوال ، سرقة اجلحارة من الرخام وحنوها يف الباب بأنه ال قطع كواملستدرولذا عنون الوسائل 

  . واهللا سبحانه العامل، حرازهاإسرقة الثمار قبل 
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  ))املراد باحلرز((

 فيه وال إشكالوهذا مما ال  ، يقطع سارقه حىت  ون املال حمرزاًكي أن قد تقدم اشتراط): ٢ مسألة(

  . بقسميه عليهمجاعبل اإل، خالف

 إالّ ه الدخول عليهكل موضع ليس لغري مالك بأنه : فمنهم من قال، احلرزوقد اختلفوا يف تفسري 

 رتكبل عن ، أصحابنا  إىلخرية وقد نسبه الثالثة األ،ما عن النهاية واملبسوط والتبيان والغنيةك ،ذنهإب

  . عليهمجاعاإل العرفان

  .عقيل أيب ابنك ،مسجد أو سوق أو ان من بيتكموضع  أي  بأنه:ومنهم من قال

 ان مغلقاًكذنه وإوالتصرف فيه بغري   إليهه الدخولكل موضع ال جيوز لغري مالك: ومنهم من قال 

  .ابن محزةك ،مقفالًأو 

  .الشرائعك ،ندف أو غلق أو ون حمرزاً بقفلكي أن شرطه: ومنهم من قال 

 أو بلحاظ دائمما إ ،ري مضيعغ ونه ملحوظاًكل ، سارقه خطر على انكبأنه ما : ومنهم من قال

  .ما عن بعض العلماءك، بلحاظ معتاد

 يف مبا يعد :ولذا عرفه اجلواهر، مانعاً أو ون غالباً جامعاًكال ت  من التعريفات اليتكغري ذل إىل

  . القطع يفالشرع للحرز املعترب  يفيد ال حتد إذ : قال، ملثلهالعرف حرزاً

احلرز خيتلف باختالف  أن ومن الواضح، قد تقدم بعض الروايات املصرحة بلفظ احلرز: أقول

غالق واأل، واجلواهر هو الصناديق املقفلة  مثانفحرز األ، ثركاأل  إىل الرياضكبل نسب ذل ، شياءاأل

 يفني والبيوت املقفلة كاكتاع وآالت النحاس الدوحرز الثياب وما خف من امل،  العمرانيفالوثيقة 

وحرز ، ى املرعيف يوحرز املاشية عني الراع ، وحرز الدواب االصطبل املغلق ،  العمران وخزائنها املقفلة

  . كغري ذل  ىلإ ،ني والطرقات عني البائعكاك الديفمتاع البائع 

  ضع حرز ل موك أن والتحرير من ما عن اخلالف واحلليب أن ومنه يعلم
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فاحلرز للثوب حرز ، خصيراد به معناه األ أن البد، شياءشياء فهو حرز جلميع األلشيء من األ

 أن نكيف ميكيقال بأنه  حىت  حرز الدابةيشمل مثالً أن ال، كغري ذل  إىل،واين والفراشللحذاء واأل

وضع  إذا نهأثر بكاأل ىلإما نسبه الرياض  على ان يردك وإن ،ون االصطبل حرزاً للجوهر والنقودكي

عليه ( علي عن ، وينك خرب السيفسر السارق القفل صدق عليه ما تقدم ك االصطبل وقفله فيفذهبه 

  . )١(سر قفالً أو كمن ثقب ثقباً إالّ ال يقطع: )السالم

خيرج  السارق حىتى علليس : أيضاً )عليه السالم(عنه ، )عليهم السالم(عنهم ، وخرب طلحة

   .)٢(بيتالسرقة من ال

  . غريمها إىل

 فإن ،ة غري ضاركوك ووجود بعض املصاديق املش،التعريف املتقدم عن اجلواهر ال غبار عليهمث إن 

وضوحه  على املاء مثالً فإن ،ةكوكون له مصاديق مشكين أ وفالبد ، ان واضحاًك مهما يفمفهوم عرأي 

  .له ثخن ورائحة ولون وطعم خاص حنومها مماربيتية وكمثل الزاجية وال ، صدقه عليها يف كله مصاديق يش

  .)٣( لدرء احلدود بالشبهة،ان الالزم التعزيرك فيه ك شفإذا، الشرط يف القطع احلرز أن ذا حتققإو

عتاب املقدسة رحية واحلمامات واملساجد واألاملأخوذ من األكال قطع قطعاً يف غري احملرز نه أ ماك

ان الطرق جلماعة ك وإن ، املوقوفة للمارة واخلانات والفنادق وشبههاواحلدائق والبساتني واملقاهي العامة

ان ك وإن ،ن عليه قطعكأخذ من ساحتها شيئاً مل ي إذا أحدهم فإن ،املدارس للطالبكل كلل خاصة ال

  ما ك، سرق منها إذا ذن قطعإدخلها بدون الذي جنيب األى عل
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ون كقد ي إذ ،ما تقدمكخت وحنوهم خ واألب والولد واألعدم القطع ملثل األى عليؤيده ما دل 

  . لبعض وغري حرز لبعضان حرزاًكم

  : أقول،  عدم القطعاألصل فيه فكشإذا  إنه احلرز وغري احلرز وظهر  يفذا ظهر امليزان إو

  

  ))مصاديق مشكوكة احلرزية((

  : خيتلف يف مصاديق أن نكمي أو ،قد اختلفوا

  

  ))إذا كان صاحبه مراعياً له((

املسجد والسوق ك،  احملل العاميف هثاث ألان مراعياًك إذا ماك،  لهان صاحبه مراعياًك إذا ما: األول

فهل أمثال  ، ال حائط لهالذي مثاره يف الصحراء والبستان  أو غنامهان مراعياً أل أو ك،واملشهد واملشعر

  .مقام الباب والقفل قائمة  الرعاية ألن ،ما عن الشيخ يف املبسوط واخلالفك،  حرزاًىسمهذا مما ي

  .ة صفوان من املسجدء سارق عبا)وآلهصلى اهللا عليه (ويدل عليه قطع رسول اهللا  

بل لعله من ، كذلى عل  لضرورة عدم صدق احلرز عرفاً، اجلواهركما قطع بذلك ، فال قطع،ال وأ

  .ال يقطعالذي املختلس 

ان صاحب ك فإذا، له فال قطع ي الراعن غابأ وبني غريها ب،فالقطع  الدائمة يفصل بني الرعاية أو 

غاب  وإن ،ما من صاحبها قطع لغفلة  ه حمل نظره فسرق سارقؤانت أشياكوثاثه ى أعلثاث جالساً األ

  .خري غري بعيد وهذا األ،ن عليه قطعكصاحبها فأخذ مل ي

ياطة ح ال إذ ،ائباً فأية حرزية ملثل املسجدغان ك إذا ثاثصاحب األ أن قول الشيخ على يردإذ 

  .  وال معنوية بالنظر والتوجه،مادية باحلائط وحنوه

خذ أسألته عن الرجل ي:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  حبسن احلليبكواالستدالل لذل

ه وخرج ء يف املسجد احلرام فوضع رداان مضطجعاًكمية أصفوان بن ن إ :قال ،هكيتر أو اللص يرفعه

 فأخذ صاحبه ،فذهب يطلبه، يمن ذهب بردائ: فقال  إليهق حني رجعه قد سرءيهريق املاء فوجد ردا

   النيب  إىلفرفعه



١٠٧

 تقطع :فقال صفوان ، اقطعوا يده: )وآلهصلى اهللا عليه (فقال رسول اهللا  ، )وآلهصلى اهللا عليه (

قال رسول اهللا ف ، هبه لهأنا أف: فقال ، نعم: )صلى اهللا عليه وآله( قال ،يا رسول اهللا يجل ردائأيده من 

: قال ، إليهرفع إذا  مبرتلتهاإلمامف: قلت ،يلإترفعه  أن ان هذا قبلكفهال : )صلى اهللا عليه وآله(

نعم)١( .  

 فإن ،ن االعتماد عليها من هذه اجلهةكهذه القصة وردت بطرق خمتلفة مما ال مي ألن ،غري وارد

آخر ما رواه باختالف   إىل...ردائه فتبع اللصاملسجد فسرق  يفان نائماً كن صفوان أب: الصدوق رواها

  . غافلنه أ زعم اللص أو ،حمل نظره لغفلته أو اللص أخذ الرداء من حتته أن وظاهره، )٢(مع احلسن

  . )٣(ه من حتت رأسهءه فجاء سارق فأخذ رداءصفوان توسد ردان إ :يعن الزهر، الغوايلى ورو

   .وبني السرقة، لسةفرق بني النهب واخلى ال يبق  إذاً:ال يقال

والسرقة بينهما عموم من   واخللسة، كذلكلسرقة ليست او، خذ بالقوةالنهب هو األ: نه يقالأل

 مثالً  وهو ظاهر عن حمل عامذا أخذه متخفياًإو، ان سرقةك بدون وجود صاحبه سر قفالًك فإذا، وجه

  . حد فهو خلسةأال يراه  أن ويراقب

مري املؤمنني أقال : مسعته يقول:  قال،)عليهما السالم( أحدمهان ع، بصري أبو ويدل عليه ما رواه

  ، اخللسة يوه ، ال أقطع يف الدغارة املعلنة: )عليه السالم(
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  . )١(عزرهأن كول

 )عليه السالم( علي عن، )عليه السالم (عن أبيه، )عليه السالم(عن جعفر ، وينكويف رواية الس

  . )٢(فين يقطع من يأخذ وخيكول ، دغارة معلنة ألا ،الطرار واملختلس قطعى علليس : قال

 ،ن عزروهكول، لسة اخليوه ال قطع يف الدغارة املعلنة: )عليه السالم(قال ، ويف رواية الصدوق

  . ان يرعاه حافظ فهو خلسة وسرقةك فإن .)٣(فين أقطع من يأخذ وخيكول

ن وجه لقطع رسول اهللا كل حرزاً مل ين رعاية صاحب املاكمل تن إ قول اجلواهر بأنه على ويرد

 أو ان عندهكن أانت الرعاية بكسواء ، ن حرز لردائه غري رعايتهكمل ي إذ ، صفواناً)وآلهصلى اهللا عليه (

  .راقة املاءحني ذهب إل  إليهان ينظركانت الرعاية بأن  أو ك،حتت رأسه

جلس أثاثه يف حمل عام وأ نسانوضع اإل إذا مثالً،  يف العرف باحلرزىسمينه أ إىل ضافةهذا باإل

 ن جعلتأب  ايلحرزت مأ: ما يقولك ، اًإنسانجلست عليه أن أب  ايلحرزت مأ:  يراقبه يقولاًإنسانعليه 

فاحلراسة نوع من احلرز ، يوجب حفظ اهللا سبحانه ألنه ، الدعاء باحلرزمسي ولذا ،ان قفالًكباب الدعلى 

  علىن محل رواية صفوانكمي(: وقوله، )ء ال حرز له عرفاًية للشهي حراسإمنا واملراقبة وحنومها (: فقوله

واحلرز  ، الفاعل  إىلاحلراسة نسبة فإن ،ما فيهماخيفى ال  ، )راقة املاءه حال خروجه إلءحرز عباأقد نه أ

  جمال حلرز  وال منافاة بينهما وال، املفعول  إىلنسبه
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  .ة يف املسجد غري مراقبته لهءالعبا

  . حلفظ نوع من احلرزان فاكيف كو 

  

  ))مثر األشجار يف البستان((

عليها باب اليت الشجر يف الدار  ى علالثمر كعليه حائط الذي الشجر يف البستان  ى علالثمر : الثاين

  . ان عليه القطعكتسلق اجلدار  أو نقب احلائط أو بسر الباك سرقه السارق بفإذا، حمرز

 يف رجل سرق من بستان ،)عليه السالم(عن الصادق ، رواه الصدوقالذي سحاق إويؤيده خرب 

  .)١(يقطع: قال ، قيمته درمهانعذقاً

 القواعد وولده فىتأ ولذا ،انت خمتلفةكالدراهم  فإن ،ان يعادل ربع ديناركالدرمهني  أن  علىبناًء

بل ، شجرها  علىقطع يف مثرة نه الأولعل الذين قالوا ب ، الداركانت الشجرة يف حمل حمرز كبالقطع لو 

ثري من كما هو العادة يف ك ، ون حائط حيرز البستانك أرادوا مبا ال ي،املشهور بينهم إنه :كقال املسال

  .ن خصوصاً يف املدينة موضع ورود الروايات النافية للقطعكمااأل

 وال ،ال قطع يف سارق الثمر ضعيفنه أ  علىالدالة  سند النصوص املطلقةن إ( :ولذا قال اجلواهر

 األوىل ف،تاباً وسنةًكما يف احلرز   القطع بسرقة على دل  ماإطالقوجه ختص ا  ى علهرة حمققه جابرة ش

  . ىانته ) والروضة وغريمهاكما يف املسالك، حينئذ التفصيل

ان حمرزاً كن إنه أ رض يفاأل ى علان  أو ك،الشجر على انك أن فرق يف الثمر بنيال  هذا ىعلو

  .سارقه التعزير ى علان كن حمرزاً كمل ي وإن ،سارقه القطع على انك

 أقساممن  أن وقد عرفت ، لك يف الك لوحدة املال،ومثل الثمر اجلمار والسعف واحلطب وحنوها

  . كذل ى علحيوان مدرب  أو إنسانحراز املراقبة بسبب اإل
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  ))إحراز كل طائفة حبسبهم((

 هل اخليامأو ياركالسفان والطيار واملحراز إ ف،ل طائفة حبسب ما اعتادوهكحراز إ: الثالث

ان ملاهلم حرز متعارف عندهم كن إ شجار والغاباتبدون خيمة واجلبال وحتت األى ين الصحاركوسا 

  . بل تعزير فقط، فال قطع وإالّ ،السارق القطع ى علان كفسرق منه 

  

  ))حرز السيارة والسفينة((

وسارق ، وسارق السفينة من حموطة امليناء، راجكسارق السيارة من ال أن  يفإشكالال : الرابع

ذا كو،  عليه القطع،مور فيهاحرزت هذه األأ إذا ،ها وسارق الغواصة من حمل حرز،املطارالطائرة من 

  . سارق الدواب من حمارزها املعدة هلا

 راج مفتوحاًكان الك إذا ماك، يف احملرز يف غري وقت احلرز أو ،سرقها يف خارج احملرز إذا ماأ

  . عليه التعزير فإن ،ل من يشاءكدخله ي

 أو ،انت السيارة مربوطة بسلسلةك إذا  يف من يسرق السيارة من الشارعاألمرل كنعم قد يش

  ذا يف البيوت اخلشبية املصنوعةكوه، انت السفينة مربوطةك إذا كذلكو، مغلوقة ومفتاحها بيد صاحبها

 الّإن من سرقتها كال يتم ألنه وال يبعد القطع ، الناحتما ،ال أم فهل هذا حرز، يف البحر قرب الساحل

  . سر القفل على كفيشمله ما دل، نع مفتاح يفتح القفل ويسرقص أو سر القفلكب

  

  ))بركااإذا سرق سيارة ((

فهل ، ن من الدغارة املعلنةكن مل يأ بىفواخت، ااكسيارة بر أو طائرة أو لو سرق سفينة: اخلامس

 وإن ،لعدم احلرز ال يبعد الثاين، احتماالن ،ليست مبحرزة ألا ،ال أم ، لهطالقاإل لشمول ،عليه القطع

 ،دخل داراً وقتل أهلها وسرق ما فيها إذا ماكفهو ، ون الناس فيها حرزك أن الحتمال، ان فيه تأملك

  . كدار وقتل أهلها وأخذها مبا فيها ال يقل عن ذل أو ،مغارة  إىلأخذ السيارةفإن 
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  . )١( درء احلد بالشبهةك يف ذلكلو شنه أ  يفإشكالنعم ال 

  

  ))سرقة العلم((

اسرار  أ نفسه ودخل يف مدرسةىفأخ إذا ماك، سرقة العلم ال توجب القطع أن الظاهر: السادس

ان ك وإن عمله فإن ،صدقائهأصديق مث ذهب لتعليم نه أ العلوم والصنائع وتعلم من أصحاا بعنوان

  .بل عليه التعزير  ن ال قطع عليهكل، سر الناس حرامعلى  االطالع ألن ،حراماً

، ىأمواج أخر  إىلوتبديلها ، أشبهما  وي والتلفون والتلفزيونكالراديو الالسلومثله سرقة أمواج 

 مع احتمال القطع يف ،ن ال قطعكول حرام وعليها التعزيرفإا ،  بني الدول احملاربةكما يعتاد ذلك

 كولو ش، ل شيء حبسبهك وحمرز ، لهدلةات األإطالقاملال يف مشول كاحلق  أن املسألتني ملا تقدم من

  .فاملرجع قاعدة درء احلدود

  . ار الغري بسبب التنومي املغناطيسي وحنوهكفأالم يف سرقة كومثله ال 

  

  ))إذا سرق إنساناً((

 يف إشكالال ف، ان عبداً قيمته ربع ديناركان املسروق ال يعقل وك ونسانلو سرق اإل: السابع

ما  أو ذهب أو ان صغرياً وعليه ثوبك ولو ،من الدغارة املعلنةنه أ فالظاهر، ان يعقلك أما إذا ،القطع

 التفصيل بني السرقة خفية أو ،من الدغارة املوجبة للتعزير أم ،فهل هو من السرقة املوجبة للحد ، أشبه

  . احتماالت،لتعزيرويف الثاين ا  احلداألول فيف ، وبني السرقة باً علناً

  .ىأخر ودغارة  تارة  ربع دينار سرقةى ما عليه مما يسو ألن ،الثالث  دلةاأل  ىلإقرب ان األكوإن 

من قتل كفهو ، رعايته لنفسه حرز ألن ،كذلكفهل هو ، برياً بقصد ثيابه وما عندهكولو اختطف 

 ، وأخذ ما فيهامثالً  ه يف غرفةحبس أو دخل الدار للسرقة فقتل صاحبها أو ،ان وأخذ مالهكصاحب الد

   ،احتماالن ،بل فيه التعزير ،الأم 

  

                                                





١١٢

  .  فيه يوجب التعزير لقاعدة الدرءكان الشكوإن 

  

  ))شرط إخراج املسروق((

نه مل كل، يمته ربع دينارقفلو دخل داراً وأخذ ما ، اج يف القطعخراإلشتراط ادم ققد ت: الثامن

  .ن عليه قطع قطعاًكمل ي ، أشبهما  أو هرب أو ،قوعه يف يد الشرطهخيرجه لو

ولو  ، اجخراإل لعدم ،أيضاًفالظاهر عدم القطع ، أشبهما  أو حرقه أو سرهك بأن كولو أتلفه هنا

 بل تلف بوقوعه ،مل يأخذه من اخلارج وإن عليهنه أ بل الظاهر، ان عليه القطعكخارج الدار   إىلألقاه

 ثان يف اخلارج من إنسانسرقه  إذا كذلكو، أشبهما  أو  يف حبروقع أو ،ان زجاجاًك إذا ماك ،يف اخلارج

  .األولالسارق 

  . له يف داخل احلرزكالطعام فأ أو سرق الثمرة مثالً إذا ذاكو

 ن عليه قطع ماكثر مل يكأ وأ ل الرجل من بستان غريه بقيمة ربع ديناركأ إذا :ولذا قال الصدوق

  . مل حيمل منه

  . ى انته،أتلف يف احلرزإمنا حراز مع اإل ألنه  لعله:هيف تأييد وقال يف اجلواهر

خراجه خارج إاج بني خراإلال فرق يف  إذ ،ان جوهراً فابتلعه ليقيئه يف اخلارج فعليه القطعك إذا ماأ

  . داخله أو بطنه

  

  ))إذا سرق بواسطة حيوان مدرب((

ربع دينار ى محل معه ما يسو أو ،ل القرد جوهراًك وأأشبهما  أو اً قرداًإنسانلو أعار : التاسع

خيرج منه  وإنسانخيطه يف دار   يقيل أن هو مثل إذ ، مل يبعد احلد،عارة ذا القصدانت اإلكو، ةخفي

 مث حيمل إنساندار   إىللبهكيذهب بنفسه و أن  أو،لب منه شيئاًكداره وخيرج ال  إىللبهكيرسل  أو ،شيئاً

  وأي ، خراج املسروقإم بالسرقة بتحميله دابته يف وقد تقدم مثاهل ، لب املسروق وخيرجه منهكال



١١٣

 أو رسال قردهإ عن مثل دلةيقال بانصراف األأن  إالّ ،ال يستصحبه أن يستصحبه وبني أن فرق بني

  .التعزير ية تقتضءولذا فالشبهة الدار، عارماإ عن لبه فضالًك

املال ن أ و،لسارق صديقها أن نفس زيد فأخرجه بزعم  ىلإاملسروق ى ولو دخل دار زيد وأعط

  . قرب الثاينان األك وإن ،احتماالن ،يعزر أو فهل حيد، للسارق

  

  ))إذا دفن شيئاً فأخرجه السارق((

 ،الدار حرز ألن هع يف قطإشكالفأخرجه السارق وسرقه فال ،  داره احملرزهيفلو دفن شيئاً : العاشر

 ، الشرائع الدفنإطالقما يقتضيه ك ،حرز ألنه لقطعفهل لسارقه ا ، يف برية أو ان عامكدفنه يف مأما إذا 

ال يعد  فإنه ،به عما لو دفنه يف خارجه ما قيده به بعض حمترزاًكان الدفن يف العمران كن إ عليه القطعأو 

 ،سارقه على لعدم قضاء العرف بأنه حرز مع عدم اخلطر ، ان يف داخل يف بيت مغلقك وإن ،حرزاً

  .قوالن

  .فليس حبرز وإالّ ،خراجه فهو حرزإالسارق  على ان خطراًك نإنه أ ن الظاهركل

 ان يف دار يف العمرانك أما إذا ،أشبهوما  ييف الصحار وما ن العامةكماما يف األ  إىلهذا بالنسبة

 سافر أصحاب الدار فتسلق جدارهم اجلار وسرق ما إذا ماك ،ون حرزاًكن خطراً عليه يكمل يوإن فإنه 

  . للقطع  املوجبة   السرقةأدلة تصدق عليه ك ومع ذل،ر عليهليس خبط فإنه ،فيها

منع عدم الصدق عرفاً مع عدم العلم بالدفن (: ما ما يف اجلواهر من رده التفصيل املتقدم بقولهأ

  . )فتأمل

 فاملرجع قاعدة درء ك ولو ش،العرف ال يرون احلرز مبجرد الدفن ولو يف برية أن الظاهرن إ :ففيه

  . احلدود

  سرق  أما إذا ،يظهر يف البالغ العاقلإمنا الفرق بني احلد والتعزير ن مث إ



١١٤

  . تقدم يف الطفل ما إالّ ال حد إذ ،ل الصور عليهما التعزيركففي ، نا املميزنالطفل وانو

له تعزير يف الذي  من تعزير السارق ،بريك اليفنعم ال يبعد أشدية تعزير السارق الذي له قطع 

  . املستفاد من االختالفللمناط، بريكال

 ، أشدعقاباًى تلق ألنه ال  أو،مهكح ألنه فهل يعزر ثانياً، عليه التعزير أن ولو قطع السارق مث تبني

ومنه يفهم مسألة ، ها بالشبهة الثاينئما يستفاد من ختفيف احلدود ودر  إىلقربان األك وإن ،احتماالن

  . مل فتأ،عليه احلد أن مث ظهر س بأن عزر أوالًكالع

  



١١٥

  

  ))سارق ستار الكعبة((

 بل عن الثاين،  املبسوط واخلالفيفما عن الشيخ ك، عبةكهل يقطع سارق ستارة ال): ٣ مسألة( 

  :  احتماالن، الشرائع التردد فيهيفو ، إدريسما عن ابن ك ،ال يقطع أو ، عليهمجاعاإل

 بين يقام قطع أيدإذا ) سالمعليه ال(القائم  أن  من:صحابوملا رواه األ، دلة األطالقإل: األول

  . )١(هؤالء سراق اهللا: مناديهى البيت وناد على وعلق أيديهم ، ةشيب

مثل املساجد  يفه وإالّ ،بوابغقلت األأوقد  ون ليالًكيأن  إالّ  حرزيفالستر ليس  ألن :والثاين

 ليس )عليه السالم(لقائم وما يفعله ا، ات غري شاملة لهطالقفاإل ، كوالنه ليس مبل، رحيةواحلمامات واأل

 فإن ،وسراق اهللا باعتبار سراق زائريه، جل سرقتهم أموال احلجاجبل لعله أل، الستارة  جل سرقةأل إنه فيه

 يفم املفسد كجل انطباق حلعله أل أو ،بةسن دىنأ فيك يضافة اإليفو، هانة للمزورإالسرقة من الزائر 

  . رض عليهماأل

وم بأيديهم فهم حينئذ يالهذا   إىلسالمحراز مال البيت من مبدء اإلإن إ :كأنه لذا قال املسالكو

  . من اخلائنني ال السارقني

يقطع يف نه أ ماك ف،دلة األإلطالق،  املطلق والوقفكال فرق بني امللنه أ  فالظاهر،انكيف كو

وسواء ، اًعام أو  خاصاًان وقفاًك يقطع يف املوقوف سواء كذلك،  احلرزيفان ك إذا سائر مال الناس

عبة وسائر ما كستار الأوعليه فسارق ، وقف الذريةك كوقف متلي أو ،املسجد وآالتهكان وقف حترير ك

   عبةكباب الك  احلرميف

                                                





١١٦

 وقت غلق يفسرقها ن إ ،م إليهوالدهم ومنأ و)عليهم السالم(ئمة الطاهرين  حضرات األيفأو 

 ،فيه التعزيرالذي ان من النهب كت عالنية  وقيفخذها أ وإن ،تقطع يدهالذي  ان من السارقكالباب 

 درء األصل فكولو ش، مل يقطع وإالّ ، قطع حرزاً عرفاًمسي فإن عني الناسأخذها خلسة بترقب أوإن 

  . عليه التعزيرن أ واحلد

من خيرج ما يف   إىلذا بالنسبةكوه، ذا من يسرق من ذهب القباب الطاهرة واملنائر املنريةكو

خذ من م األكان فال يبعد جريان حك وإن ،ن ممن يشمله النذور امللقاة فيهاكمل يذا  إالضرائح املقدسة

  . عليهكاملال املشتر

ية من أهل العلم والوعاظ سالمون اإلؤمصرفها التعمري والفقراء والسادة واخلدم والش أن والظاهر 

 كيصرفوا يف تل قدسام الشرع األكح  إىلراجعة يوباجلملة فه ، كذل  إىلتب الدينية وماكوال

ام الشرع ك وح)عليهم السالم(ئمة ا مرتبطة باألأضوح ولام الشرع فكعليها ح املتويل أما أن ،املصارف

  . نواب هلم

ن وأل، تاب النذوركروه يف كما ذك، بةعكما ورد يف نذور الى ر فلفحوكمصارفها ما ذ أن ماأو

ره كما ذك، سقط عن االنتفاع إذا بديل الوقفاز تك فهو مثل ارت،مورز يف ذهنه هذه األكالناذر يرت

  . تاب الوقفكره سائر الفقهاء يف ك وذ،اسبك يف امل)رمحه اهللا( ىالشيخ املرتض

 املقابر أصحاب شرعيني كانت لتلك إذا موات احملترمنيضرحة العلماء واألأ يفى يلق نعم يف ما

  . عرفاً  يز امللقكهي مرتاليت اجلهة موال أصحاا الشرعيني ويصرفوا يف  األكلتل ون املتويلكي

  فاملال يصرف  ان هلا متولك فإن ،نائس وحنوهاكموال امللقاة يف الما األأ



١١٧

ما يف كم يفعلون ا أدينهم  على همإقرار  ومعىن،كز ذلكارت يامللق ألن ،حتت نظر متوليه

اليت  ةون اخلرييؤها يف الشيصرف أن  فلهم الشرعيكانت مرتبطة باحلاك ا متولن هلكمل ي وإن ،دينهم

 والظاهر، ونؤما يشاك امللة ليصرفوها كأهل تل  إىليرجعها أن وله، نائسكاز امللقني يف الكا ارتهيشمل

ان كسالم إذا يصرفها يف ترويج اإل أن وال، يةإسالمون غري ؤيصرفها يف شسالم أن م اإلكليس حلانه أ

  . يةسالممور اإلز عند امللقني غري األكاملرت

  .  ما ال جيوز شرعاًكوذل ، فر والضاللكنه صرف يف الفأل: األولأما 

واحترام  ، ك مينع من ذل،ازاًكولو ارت سالمون املال ملن ال يريد الصرف يف اإلكن فأل: وأما الثاين

  . وقافهمأالم يف كال ذا يأيتك وه،هلم معناه صرفهم حسب نظرهمما

 كوك وبني مش، وبني دغارة هلا تعزير،رقة هلا قطعبني س، موال فالسرقة من هذه األ،انكيف كو

  .  فيعزر)١(صل درء احلدود بالشبهاتأ  إىليرجع فيه

  

                                                





١١٨

  

  ))إذا سرق جيب إنسان((

 اانك ويقطع لو ،مه الظاهرين أو كإنسانال يقطع من سرق جيب : قال يف الشرائع): ٤ مسألة( 

  .باطنني

م قاطعون بالتفصيل إ: شف اللثامك يفبل   ،صحاباملشهور بني األ على :وشرحه اجلواهر بقوله

  . ىانته ، عليهمجاع بل عن الشيخ وابن زهرة اإل،ما عن غريه نفي اخلالف فيهك ،املزبور

، مل أجد اخلالف فيه: ويف الرياض، صحابهذا التفصيل هو املشهور بني األ: كوقال يف املسال

  . جلةما صرح به بعض األك

أمري املؤمنني  قد أيت:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، وينكان فيدل عليه قوي السكيف كو

 مل ىعلان طر من قميصه األكن إ :)عليه السالم(فقال ، م رجلكدراهم من   بطرار قد طر)عليه السالم(

  . )١(ان طر من قميصه الداخل قطعتهك وإن ،أقطعه

  بطرار قد طر)عليه السالم(ؤمنني أمري امل قد أيت: أيضاً )عليه السالم(عنه  ، وخرب مسمع بن سيار

سفل ان طر من قميصه األك وإن ، مل أقطعهىعلان طر من قميصه األكن إ :فقال، دراهم من رجل

  . )٢(قطعناه

 رجل مكمن  بطرار طر أيت) عليه السالم(علياً ن إ :)عليه السالم(عن الصادق  ، ويف اجلعفريات

  . )٣(ان طر من الداخل قطعناهك وإن ، فال قطع عليهىعلان طر من القميص األكن إ :فقال، دنانري

   جمبورة بالشهرة احملققة ،حجية بعضها يف نفسها  إىلضافةوهذه الروايات باإل

                                                









١١٩

  . عدم القطع مطلقاً على مثل ما دل، وعليها حتمل الروايات املطلقة من اجلانبني ،ى املدعمجاعواإل

 على الذي ليس:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، عبد اهللا أيب مثل ما رواه عبد الرمحان بن

  . )١(يطر الدراهم من ثوب قطع على الذي  وال،يستلب قطع

 ،عن الطرار والنباش واملختلس )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،بن صبيحى وما رواه عيس

  . )٢(ال يقطع: قال

يقطع النفقة من الذي ال يقطع الطرار وهو :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، ورواية الدعائم

  . )٣( شديداًن يضربان ضرباًكول، خيتطفالذي وهو    وال املختلس،ثوبه أو م الرجلك

يطر الدراهم من ثوب الرجل  على الذي وليس : قال،)عليه السالم( علي عن ، وما رواه املقنع

  . )٤(قطع

 )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال، منصور بن حازممثل ما عن ، القطع مطلقاً على وما دل

  . )٥(يقطع النباش والطرار وال يقطع املختلس: يقول

  . ولذا مجع الشيخ بينهما ذا النحو ، تقدمالذي بني الطائفتني هو التفصيل  يلن اجلمع الدالإف
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  . م الطراركقوهلم ححيث عنوناه ب،  يف عنوان الباب التوقفكنعم ظاهر الوسائل واملستدر

 ىعل من غري فرق بني الطاهر األ،م واللباس له ظاهر وباطنكمن ال الًك أن الظاهر: قولأ

 اللباس الثاين أو ،لبسةون الباطن باطن اللباس الذي لبسه فوق األكو، سفلواأل  ىعل والباطن األ،سفلواأل

  .لبسه حتت اللباس الظاهرالذي 

  . جنبهيفاللباس و ىعلأ الظاهر واملخبأ الظاهر يف مك وهو ال: ثالثة عدم القطعفيف

 واملخبأ الفوقاين ،ال يظهرالذي  م اللباس التحتاين أي ك،م الباطنكوهي ال  :ويف مخسة القطع

  .من اللباس الباطن واملخبأ الفوقاين والتحتاين ، والتحتاين من باطن اللباس الظاهر

ون صر الدرهم وحنوه يف ظاهره املواجه كي أن بنيباس الفوقاين م للّكوال فرق يف القطع من ال 

ويف  ، خبالف املخبأ يف ظاهر اللباس الفوقاين، منهما ظاهر الًك ألن ،يف باطنه املواجه للبدن أو ،للخارج

   .ما هو واضح ك باطناآلخر ظاهر وأحدمها بأن بينهما فرقاً فإن ،باطن اللباس الفوقاين

 أشبهنه أ ويف القطع يف اخلمسة،  بالدغارة املعلنةأشبهنه أ ثةولعل السر يف عدم القطع يف الثال

  . خذ من احلرزباأل

  .لمات بعض الفقهاءك يف شكالومنه يعلم اإل

 انا ظاهرين خارج اللباس الظاهرك فإن ،ان املال يف اهلميان واحلقيبةكرنا يعلم ما لو كمما ذ أن ماك

 عضده على التميمةكجعل املال يف قماش  ذا لوك و،طعانا حتت اللباس الظاهر فعليه القك وإن ،فال قطع

ان حتت اللباس الظاهر فعليه القطع لوحدة ك وإن ،ن قطعكان فوق اللباس الظاهر مل يك فإن ،فخذهأو 

  .كاملال

  قطع قطعة من  أو ،بط املخبأ أو ،ون الطرار أخذ املالكي أن ور بنيكوال فرق يف التفصيل املذ 



١٢١

  . دلة األطالقإل، واملال معاً فأخذ املخبأ، أفيه املخبالذي الثوب 

فهل ،  فشقه الطرار وأخذه،ه يف اللباس الفوقاين وخاط فتحة املخبأئان وضع املال يف خمبكنعم لو 

  . الدرءاألصل فكولو ش ،احتماالن ،الباطن أو  من الظاهركيعد ذل

صار املخبأ  مام املخبأ حىتأ من ن انزاح جانب اللباس الفوقاينكل، ان اخلبأ يف لباسه التحتاينكلو و

  . مناط املخبأ الظاهر فيه ألن ،ال يبعد عدم القطع فإنه ،ال فرق بينه وبني املخبأ يف اللباس الفوقاين، ظاهراً

اشتمل الرداء إذا  إالّ ،ونه ظاهراًكلبس الرداء فوق امللبس الفوقاين ال خيرجه عن  أن مث الظاهر

  .ونه ظاهراًك حبيث خيرج اللباس الفوقاين من

  .املخبأ الظاهركونه كيس بيده فطره مل يقطع لكولو أخذ ال 

  .ن عليه قطعكبطها مل ي أو ولو جعله يف عمامته فسرق عمامته

من ، احتماالن ،أشبهغماء وما ه الباطن يف حال النوم واإلئبطه من خمب إذا وهل يفرق القطع فيما

  إىلال فرق يف الظاهر والباطن بالنسبة إذ ، الواعينساناإل  إىلومن قوة احتمال انصرافه ، دلة األإطالق

  .قربأ والثاىن، تيبطه من الثوب الباطن من م إذا ماك ، ميت أو من ال يشعر من حي

 كوال يقاس ذل ، ان عليه القطعكخذ املال أسر قفله و أو كمعهالذي بط الصندوق إذا نه أ والظاهر 

  . مه الظاهركأخذه من  إذا مبا

 ان حتت املراقبة والرعايةك إذا الم السابق وهو القطعكو سرق نفس الصندوق فيأيت فيه النعم ل

  .فال قطعوإالّ 

فالظاهر عدم القطع  ، ما حتته يكان لبسه شفافاً حبيث حيكن كول، ان املال يف خمبئه الباطنكولو 

  .م الظاهركللمناط يف ال

  .عليه القطع لوحدة املناطالذي من الباطن ه نأ فالظاهر ، ولو جعل املال يف باطن حذائه فطره 

  ان مثل كولو صر املال يف صرة وأخذها بيده فطرها 



١٢٢

مام أ أو ،مام ظاهرهأويأخذ بيديه يداً بيد  يان يعطكومثله ما لو ، الطر من الظاهر يف عدم القطع

 ال قطع فإنه ،املعطيةخذة وأخذ الدينار من يده ان الدينار بيده اآلكاملدير ورقاً أبيض مى  فأعط،خلفه

  .م الظاهركالكألنه 

  .ال قطع فإنه فتح فمه فسقط الدينار فأخذه ولو جعل الدينار يف فمه فأغفله الطرار حىت

ر كس أو عليه يأغم أو نام قربه من أنفه حىت أو ،رهكس أو هءغماإما يوجب  أو ولو سقاه مرقداً

نه أ ومن، أنه يف غري حرز فال قطعكف ،  الرقابةمن فقدان،  قطعه احتماالنفيه الباطن فئفطره من خمب

 فاملرجع قاعدة كولو ش، ن عليه رقيب فأخذه حيث عليه القطعكن مل يكول، ان احملرزكاملال يف الدك

  .درء احلد

واحلد يدرء  ، لعدم ثبوت الطر من الباطن، الباطن فال قطع أو طره من الظاهرنه أ ولو اختلفا يف 

  . بالشبهة

  



١٢٣

  

  ))ق يف عام ااعة فال قطعإذا سر((

ما عن بعضهم ك،  يف عام ااعة بال خالف أجدهوالًكمن سرق مأ على ال قطع): ٥ مسألة(

  .ذا يف اجلواهر ك،صحابروايات األ  إىلبل عن الغنية والسرائر نسبته ، االعتراف به

  .ماترسال املسلّإ ك املساليفوأرسله ، ويف الرياض بال خالف ظاهر

: مجلة من الرواياتويدل عليه 

ال يقطع :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، رهكعمن ذ، عن زياد القندي، ليينكففي رواية ال

  . )١(كوأشباه ذل مثل اخلبز واللحم  لكؤالسارق يف سنة احملل يف شيء مما ي

  . )٢(مثل اللحم والقثاء: قال إالّ إنه ، رواية الصدوق مثلهيفو

يعين عام ،  عام سنةيفال يقطع السارق :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينك قوية السيفو

  . )٣(جماعة

عليه (ان أمري املؤمنني ك:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، هأخربعمن ، وعن عاصم بن محيد

  . )٤( ااعةأيامال يقطع السارق يف  )السالم

ال يقطع :  قال)عليه السالم(عن أبيه  ، )عليه السالم(عن الصادق ، وينكعن الس، وعن الصدوق

  . )٥(ول دون غريهكيف املأ يعىن،  عام جمدبةيفالسارق 

  من على ال قطع:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن يرو، وعن اية الشيخ

                                                













١٢٤

  . )١(ول يف عام جماعةك سرق شيئاً من املأ

  . )٢(جماعة  عام سنة يعينيفال يقطع السارق :  قال)معليه السال(عن أمري املؤمنني ، وعن الدعائم

ما هو الشأن يف الروايات ك، مةكأنه حكف، ان غنياًكولو  السارق  إىل بالنسبةطالقوالظاهر اإل

  .ال وجه له ى النص والفتوإطالقاملعللة فتقييده بغري املقتدر مع 

فالقول  ، ول واملشروبكملأ خاص باكذل أن مقيدها على وظاهر الروايات بعد محل مطلقها

 عام يفان كفلو  ، الظاهر عدم الفرق بني توفر طعام خاص وعدمه أن ماك،  غري ظاهر الوجهطالقباإل

ان عام ك أن  بعد،واحتمال االنصراف ال وجه له، طالق لإلأيضاً فسرقه مل يقطع ر مثالًمتااعة توفر ال

  .ل صورةكبااعة يورث ييج الناس مما يتطلبون املزيد 

سرقة مثل الطري والغنم  أن والظاهر ، طالقاحلنطة لإلكشأناً  أو ،اخلبزك ول فعالًكوال فرق بني املأ

  .كذلكل ك لألأشبهوما 

من عدم مشول النص  ، احتماالن ،كذلكبثمنه طعاماً  ييبيعه فيشتر ألن سرق شيئاً إذا وهل

ن ال ينبغي كل ، انت شبهة درء احلدكولو  ، اًول شأنك مثل سرقة املأأيضاًل كلألنه أ ومن ،ىوالفتو

  . )٣( لرفع االضطرار،ء مل حيدي الشكسرقة ذل  إىللو اضطرنه أ يف شكالاإل

  . كاللباس للشتاء واملظلة للصيف وغري ذلكء يش  إىلل مضطركومنه يعلم رفع احلد عن 

  من السارق  أو ،يسرق من صاحب املال أن  عدم احلد بنييفال فرق  إنه مث

                                                









١٢٥

  . الدليلإلطالق، أيضاًان السارق مضطراً كولو 

ان ك ،جل غدهسرق أل إذا ماك ، مستقبله أو  حلاله،لغريه أو ون السرقة لنفسهكوال فرق بني 

  . واملناططالق لإلكل ذلك ،لحم اهلرةكحراماً  أو لحم الغنمك املسروق حالالً

سرقته  ألن الظاهر نعم ،رار فهل يعزرن اضطكمل ي أما إذا ،ان اضطرارك إذا ما ال حيد ال يعزركو

  . حرام حينئذ

وال  ، ان اضطرارك إذا ان ال تعزير عليهك وإن ،طر بدون اضطرار أو بو ل يعزر إنه ومنه يعلم

 حول البلد ملنع ورود الطعام ومة نطاقاًكضربت احل إذا ماكاصطناعية  أو ،ون ااعة طبيعيةك يففرق 

  . يشملهاملناط أو طالقاإل فإن ،فيه

 يفانت بسبب انقطاع القافلة ك ولو ،بل املناط ااعة ، ال خصوصية لعامل ااعة إنه والظاهر

 كل ذلك ، البحريفانقطاع أهل السفينة عن الرب فحصلت عندهم ااعة  أو ،لكالصحراء عن املأ

  .للمناط

ان جماعة مل حيد ك فسرق وا خصباًنولو ظ ، ن عليه حد للشبهة الدرائةكولو ظنها جماعة فسرق مل ي 

  .م مدار الواقعكلدوران احل

ان فيه أنواع ك إنسانبستان   إىلذهب إذا ماك ،خمصب أو يسرق من حمل جمدب أن وال فرق بني

  . ه فسرقكالفوا

  



١٢٦

  

  ))إذا سرق حراً فباعه((

بل  ، احدما عن الشيخ يف النهاية وتبعه غري وك ،قرب قطع يدهفباعه فاأل لو سرق احلر): ٦ مسألة(

  .النصوص به مستفيضةن إ  الرياضيفو، املشهور إنه عن التنقيح

ان للفساد كن إ  بأن احلدك املساليفوعلله ، خر ترددوا يف املسألةآ الشرائع وبعض يفن احملقق كل

  . ية اآليفر كما ذك فيه اإلمامبل خيري  ، فحد املفسد ال خيتص بالقطع

  :عليهل كان احلد للسرقة فيستشك وإن :أقول

  .  احلر ليس ماالًنسانبأن اإل: أوالً

 مقابل النص املعترب املعمول به عند يف اجتهاد كذلن إ :ن فيهكل، باعه إذا بأنه ال خيتص مبا: وثانياً

  . املشهور

 عن رجل )عليه السالم(سألت جعفر بن حممد :  قال،عن معاوية، )رمحه اهللا( ليينكالى فقد رو

ها أان وطكن إ والثانية ، أوهلا فسارق تقطع يده أما ،فيها أربعة حدود: لفقا: قال ،سرق حرة فباعها

ان غري حمصن جلد ك وإن ،ان حمصناً رجمكن إوقد علم  ان وطأهاكن إ ى الذي اشترىعل و،جلد احلد

انت ك وإن ،رهها فال شيء عليهاكان استكن إ ء عليه وعليها هييان مل يعلم فال شك وإن ،احلد

  .)١(دطاوعته جلدت احل

  . )٢(عن طريف بن سنان مثله، الصدوقى ورو

 أيت برجل قد )عليه السالم(أمري املؤمنني ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينكويف قوية الس

  . )٣(باع حراً فقطع يده

                                                









١٢٧

 ،عن الرجل يبيع الرجل ومها حران ، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: وعن عبد اهللا بن طلحة قال

تقطع :  قال،بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس  إىل ويفران من بلد،وهذا هذا ، يبيع هذا هذا

  . )١(ما سارقان أنفسهما وأموال الناسأيديهما أل

  . أيضاًحاديث الثالثة الشيخ األى ورو

اختالس   ألنه،باع برضاه أم ،حمرمان فإنه سواء سرق وباع، حرمة هذا العملخيفى ال  إنه مث

  . موال الناسأل

: )وآلهصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( علي  إىلسنادهإب، اجلعفرياتى ولذا رو

انكما  على يرده حراً ال توبة ملن باع حراً حىت)٢( .  

، افركواملسلم وال ،ىنثر واألك والذ،بري والصغريكور بني الكم املذك فال فرق يف احل،انكيف كو

بري غالباً ك معللني له بأن ال،ثرك األكذل ى عل تبعه كبل يف املسال،  بالصغريكن عن الشيخ تقييد ذلكل 

العالمة ك ونص بعضهم ،ولذا أطلق مجاعة، مك حمطالقاإلن إ :وفيه، ن بيعهكنفسه ال مي على متحفظ

  .عدم الفرق على واجلواهر وغريمها

 كحيتمل ذل ، يف دينهم فهل جيوز لنا االشتراءئزاً جاكن ذلاكو، فار بعضهم بعضاًكولو باع ال

  . املقامأدلة طالقوحيتمل العدم إل، )٣( مبا التزموا بهألزموهملقاعدة 

  .موالدين والرجل مث احلبس ترتيب سرقة األيالترتيب القطع بني  أن والظاهر

  .ةولرواية عبد اهللا بن طلح، طالقه لإلماملسروق بالبيع وعدى وال فرق بني رض 

  .مة اليت تقدمتا العدلة لأل،كغري ذل  إىل،ويشترط يف قطع يده البلوغ والعقل واالختيار

  م كولو سرق ومل يبع أدب مبا يراه احلا

                                                









١٢٨

 ي املشترانكن لو كل، أيضاًفعليه التعزير  ياملشترى غوأولو باع بدون سرقة بأن ، حلرمة عمله

  . عرفاًيعد من السرقة ألنه ،قطعالقادراً فأخذه مل يبعد 

  .ال يسقط تعزيره لفعله احلرامنه أ ولو سرقه فهرب فالظاهر

يصرفوا  أن  ابتغاءكان بعض املقدسني من املسيحيني يفعلون ذلكما ك ،افر نفسهكولو باع احلر ال 

  .االحتماالن السابقان ،هؤفهل جيوز لنا شرا، املال يف التبشري

  .أيضاًففيه االحتماالن  ، ان يفعله فقراء اهلندوسكما كولو باع احلر ولده 

 وأوىل، ن ومل يهرب عزركولو مت، بل جيب عليه الفرار، ه حتت العبوديةؤاملبيع بقا وال جيوز للحر

  .انت ذات زوجك إذا  وخصوصاً، لالستمتاع احملرمانت حمالًك إذا  املرأة خصوصاًكبذل

 الفساد ،يناألمرال كالقطع ل  أنفالظاهر، ان سرقته سرقة هلا عرفاًكو يحل أو ان عليه ثيابكولو 

  .بل يد واحدة ن ال تقطع يداهك ل،والسرقة

سرقة كه فهو بقظ سرقة له ولثيايال  سرقة ألن ،نائماً أو ون املسروق يقظاًكي أن وال فرق بني

  . ااك سرقة السيارة بريف ك مثل ذليفالم كد تفدم القو، اجلواهر وحرزه

 ،يف البيعى ان النص والفتوك وإن ،لوحدة املناط ، واهلبة وحنوهاال فرق بني البيع واملصاحلة  إنه مث

  .من باب املثالنه أ الظاهرفإن 

 فباعه جناة له من ،ن يف حيازة السلطان قتلوهكمل يإذا نه أ ماك، ولو باع احلر من باب االضطرار

 زماننا يعقد بعض يفن اكما ك ،ان فعل سبباً لبيع احلر مل جيزكولو ، ن لبيعه حد وال تعزيركالقتل مل ي

مثل هذا  فإن ،خرأثرياء يف بالد أ  إىلبرية مث يذهب ن فيبيعهنك مجيالت مبهور تفتيا على نيلالدال

  . مقدمة عمل حرام ألنه ،العقد حرام

  م كان للحاكمطلق  )١(رض فسادايسعون يف األ: تعاىلقلنا بأن قوله إذا  إنه مث

                                                





١٢٩

  .ةكية املبارورة يف اآلكربعة املذام األكحأحد األ نيلمثل هؤالء الدال على ين جيرأ

عزر ، كما يفعل القوادون ذلك ولو سرق احلرة وجعلها زانية، ولو سرق احلر واستخدمه عزر

  . رناكما ذكم املفسد كعليه ح يجرأ و، وعليه حد القواد،للسرقة

  



١٣٠

  

  ))لو أجر بيتاً مث سرق مال املستأجر((

املستأجر ومنعه من دخوله   إىلجر بيتاً مث بعد تسليمهألو نه أ  يفإشكالال خالف وال ): ٧ مسألة(

ما  أو زارهالذي لصديقه  أو ان املال أمانة عند املستأجرك إذا ماك ، غريه منه أو للمستأجر الًما سرق

جعلها جعالة  أو ،منفعة الدار على ذا لو صاحلهك و، الشاملة للمقامدلة األإلطالق كوذل،  حدك ذلأشبه

  . كغري ذل أو رالنذ أو بالشرط  إليهانتقلت أو ،له

 أو  عيناً ومنفعةً،ون ملن فيه مالهكي أن حرازال فرق يف الدار ويف غريه من خمتلف األ: واحلاصل

ة حمرزة مما كانت الشبكو ، أشبهما  أو الطريك أو ة لصيد السمكاستأجر شب إذا ومنه ما،  فقطمنفعةً

، ية املصيد قبل أخذهكقل مبلنمل  وإن ،ة مما صادهكفسرق صاحب الشب ،سر وحنوهكخذ منها بحيتاج األ

  .ملا تقدم من عدم الفرق بني احلق واملال

 ألن ، وعزر صاحب الدار،لص فسرق قطع اللص  إىل الدار وحنوها مفتاحهاكمالى ولو أعط 

  .اللص حمرم  إىلم املفتاحيتسل

 احلرز وسرق املتاع مل يقطع ك زيد املالك من زيد داره فأحرز فيها ماله فهتإنسانب صذا غإو

  .نعم يعزر لسرقته مال الناس، هاكن الدار ماله وله هتأل

ون له كي وبة حىتصسرق السارق من الدار املغ إذا ماك ،هاكوبة حرز لغري مالصوهل الدار املغ

 كعد واملسالاملبسوط والقوا يكما عن حمك ،ليست حبرز أم ،ما قاله اجلواهر لصدق العموماتك ، القطع

، احلرز موضوع عريف وهو حاصل إذ ،األولال يبعد  ، احتماالن ،غري احملرزكان كحراز بغري حق فإألنه 

  .)١( درء احلد للشبهةكذا شإو

  ان يف احلرز كولو 

                                                





١٣١

 الدار ك فهت،سرق صاحب الدار دينار زيد ووضعه يف داره إذا ماك ، مال مغضوب من السارق

وقد ، وليس بسارق مال  حرزكهات ألنه كوذل، بل يف اجلواهر قطعاً، قطعصاحب الدينار وأخذه مل ي

وهل يعزر ، ن قطعك مل يأحدمها مل حيصل فإذا،  احلرز وسرقة املالكهت القطع موع أمرين مها أن تقدم

  . مكن أخذه بسبب احلاكمل مي إذا أخذ حقه  إىلله التوصل ألن ،الظاهر العدم ، الديناركمال

ولو  ،  حينئذ حرام يعزر صاحبهكفاهلت ، ن له أخذهك مل يك الدينار أقل أمهية من اهلتانك إذا نعم

نعم عليه ، أخذ املال بغري حرزكفهو ،  حرزاًكمل يهت ألنه ،أخذ أزيد من ماله بقدر النصاب مل يقطع

ذ مال نقا حرز الغاصب إلكاحملسن له هت جنيباأل أن والظاهر، ليس له أخذ مال الناس ألنه التعزير

  . نقاذ أمهيةان لإلك إذا خصوصاً،  فال حد عليه وال تعزير،املغصوب منه

ان السارق بعض املوقوف كولو ، مك يف احلكسرقة الوقف مثل سرقة املل أن  قد عرفتكمث إن

  .ما عرفت يف سارق بيت املالكان حاله كعليه 

 أو غنماً أو بقرةً أو انك  مجالً،له مبراعاة الراعي وحنوه احليوان يصري حمرزاً أن  قد عرفتكنأما ك

 وإن ، وتبعه عليه غري واحد ممن تأخر عنه،وهذا هو الذي اختاره الشيخ يف اخلالف واملبسوط، غريها

 ما ذهب  إىل يوجب الذهاب)١(وتؤيده قصة الصفوان ،  السرقة عليهإطالقن كل، استضعفه يف اجلواهر

  .الشيخ إليه

   دلة لصدق األ،فعليه القطع  ابنيته املثبتة فيهشيئاً من أو ولو سرق باب احلرز

                                                





١٣٢

خالفاً للمحقق يف الشرائع حيث ، وتبعه عليه غري واحد ، املبسوط يكما اختاره الشيخ يف حمك

  .ويف تردده نظر، تردد فيه

وقد تقدم ، فالسارق هلا يعزر، ن حرراًكن رعاية مل يكان باب الدار وحنوها مفتوحاً ومل يكولو 

  .)١(سر قفالً أو كمن نقب بيتاً إالّ ال يقطعنه أ رواية

ان عليه التعزير ك ،دخل ومل خيرج شيئاً أو ،سر القفل ومل يدخل أو كولو نقب البيت ومل يدخل

  . فقط

 أم ،نقب أن سرق بعدنه أ يصدق عليه ألنه فهل حيد، وم وسرق بعد سنة مثالًيالولو نقب يف هذا 

  .  التعزيراألصل فكولو ش، احتماالن ،طول الفاصل يوجب عدم الصدق ألن ،ال

 لو كذلكو، عليه القطع أن فالظاهر ، بار القنواتية يف اآلكذلكما هو كولو دخل الدار من بئره 

  . للصدق يدخله من ممر النهر اجلار

ورمبا ، عانتهإ فله تعزير ب،ان السارق له معني يف حفظه من أصحاب املال بالسالح وحنوهكولو 

  . شاء اهللا تعاىل نإ ما سيأيتك  من شهر السالحيدخل يف مسألة

  

                                                





١٣٣

  

  ))إذا نبش القرب وسرق الكفن((

ون كمنها اليت  مع الشرائط ،ان عليه احلدكفن كمن نبش قرب ميت وأخذ ال أن الظاهر): ٨ مسألة(

 وأخذ نبش وإن ،ه امليتك حلرمة النبش وهلت،ان عليه التعزيركنبش ومل يأخذ شيئاً  وإن ،القيمة ربع دينار

  .ون تعزير املقام اشدك في،ه امليت ولسرقته ما عليه التعزيرك هلت،أيضاًان عليه التعزير كأقل من النصاب 

ان عليه حدود ك، ساحقتها أو ،ليط به أو الط بامليت أو ،زنت بالرجل امليت أو باملرأة ولو زىن

  .حياءاأل

ان كرراً ك مرر منه وقد حدكلو تنه أ ماك، مفسد ألنه رر منه النبش والسرقة مل يبعد قتلهكولو ت

  .رابعةال أو لقاعدة القتل يف الثالثة، قتله

افراً  أو كون املدفون مسلماًكما ال فرق بني ك ، غريه مما دفن معه أو فنكوال فرق بني أخذه ال

  . حمترماً

  .يوجب تعزيراً ليس حبرام حىت احلريب فنبشه وأخذ مالهكافر غري احملترم كما يف الأ

  .حياءان عليه حد األك ،ليط بامليت يف املغتسل وحنوه أو ،زنت أو ،ساحقت أو ،الط أو ،لو زىنو

  . عزر وإالّ ،ان يف حرز حدك فإن فن من املغتسلكولو سرق ال

 ألن ،جزائه املندوبةأفن من القرب ولو بعض كويقطع سارق ال(:  مع املنت قال يف اجلواهر مازجاً

مث نقل من الفقيه  ي،نر والتنقيح وظاهر الديلمك واليضاحمن اإل يك صريح احمليف  اًإمجاعالقرب حرز له 

قطعه  على مجاعالسرائر والغنية ادعيا اإلن أ و،وقد نبش مراراً يؤخذأن  إالّ واملقنع عدم قطع النباش

ما  فل مرة نصاباًكوقد أخذ ،  عادة لهكيصري ذل ال قطع عليه حىتنه أ تكوعن احملقق يف الن، بسرقته

  . )فوقه



١٣٤

 ره الصدوق واحملققكوما ذ،  متواترةأخباروقد دل عليه  ، رناهكالقاعدة هو ما ذى مقتض: أقول

 املشهور معللة بأن أخبارخصوصاً و، عمل ا املشهوراليت  خبارال تقاوم األ خبارمجلة من األ  إىلمستند

  .ياحلكامليت 

حد النباش حد :  يقول)ليه السالمع(عبد اهللا  أبا مسعت: قال ي حفص بن البخترىفقد رو

  . )١(السارق

تاب هشام بن كه ء وجا)عليه السالم(جعفر  أيب نت عندك:  قال،وعن عبد اهللا بن حممد اجلعفي

، اقتلوه:  طائفة قالوا،الناس قد اختلفوا علينا فإن ،حهاكيف رجل نبش امرأة فسلبها ثياا مث ن، كعبد املل

تقطع يده  ي،حرمة احلكحرمة امليت ن إ :)عليه السالم(جعفر أبو   إليهتبكف ،حرقوهأ: وطائفة قالوا

  . )٢(حصن جلد مائةأن كمل ي وإن ،حصن رجمأن إ ،يقام عليه احلد يف الزناولنبشه وسلبه الثياب 

يقطع : )عليه السالم(مري املؤمنني أقال :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ، اجلارود أيب وعن

  . )٣(حياءما يقطع سارق األكى سارق املوت

: صحابهأخذ نباش يف زمن معاوية فقال أل:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، وعن زيد الشحام

عليه (طالب  يبأ نب على ذا فعلك ما ه:من القوم فقال رجل، سبيله ي نعاقبه وخنل: فقالوا،ما ترون

  . )٤(ى للموتكهو سارق وهتا: الوق،  يقطع النباش:فقال: قال ،وما فعل: قال) اسلالم

   )عليه السالم(ملا مات الرضا :  قال،عن أبيه،  بن هاشمإبراهيم علي بن وعن

                                                











١٣٥

 أبو فقال: قال أن  إىل، وقد حضر خلق من الشيعة)عليه السالم(يب جعفر ى أعلحججنا فدخلنا 

يقطع ميينه : يبأفقال  ،احهكعن رجل نبش قرب امرأة فن )عليه السالم (يبأل ئس: )عليه السالم(جعفر 

: قال ،كنسأل أن يا سيدنا تأذن لنا: فقالوا، حرمة احليةكامليتة   حرمة فإن ،للنبش ويضرب حد الزنا

نعم ، م فيها وله تسع سننيألف مسألة فأفسألوه يف جملس عن ثالثني١(جا( .  

أخذ   إىل يصرفاآلخرت ن بقرينة الرواياكل، جمرد النبش يوجب احلد أن ظاهر هذا احلديث: أقول

  .ما هو عادة النباشكفن كال

لون وينامون ك يصلون ويأ،ان ميتد أحياناًكالس عندهم  أن خيفى فال ،ثالثون ألف مسألةأما 

خيفى على  يف جمالس الشرب واللهو مما ال كذلكان كما هو ك ،أوقاا مث يشرعون يف املقصد من الس

  . من راجع التاريخ

يقطع النباش والطرار وال يقطع :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ن حازموعن منصور ب

  . )٢(املختلس

  . )٣(قطع نباشاً) عليه السالم(علياً ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، يوعن العزرم

: قال ،عن الطرار والنباش واملختلس )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،بن صبيحى وعن عيس

وال يقطع املختلس،يقطع الطرار والنباش )٤( .  

  :  فقال له، قطع نباش القرب)عليه السالم(علياً ن إ :سحاق بن عمارإوعن 

                                                











١٣٦

  . )١(حيائناما نقطع ألكمواتنا نا نقطع ألإ: فقال ى،أتقطع يف املوت

يفها جمبور  وضع،وفيها الصحيح واحلسن واملوثق، ربعةتب األكوهذه الروايات مروية عن ال

  . من اختصاص املفيد ي بن هاشم مروإبراهيموحديث ، بالعمل

  يفما يقول العامل  ، )عليه السالم(بن جعفر ى  موساإلمامجابة إيف  ، يالطوسبن علي وعن حممد 

فن من كخذه اليقطع يده أل: )عليه السالم(اجلواب خبطه  ،فنهكرجل نبش قرباً وقطع رأس ميت وأخذ 

   .)٢(وراء احلرز

  .كغريها من الروايات املوجودة يف الوسائل واملستدر إىل

  . من الرواياتى خرأ فهي مجلة ،راركن القطع بعد التأمستند الذين قالوا بأما 

 ،سألته عن رجل أخذ وهو ينبش :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، سعيد علي بن مثل ما رواه

  . )٣( فاقطعهخذ وقد نبش مراراًيؤأن  إالّ ،عليه قطعاًى ال أر : قال

ن النبش له بعادة مل كمل يإذا  :قال ،سألته عن النباش ، )عليه السالم(عن الصادق ، أيضاًوعنه 

  . )٤(يقطع ويعزر

  . )٥(ال يقطع : قال ،عن الطرار والنباش واملختلس ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، وعن الفضيل

                                                













١٣٧

  . )١( قطعك بذلان معروفاًك إذا النباش : قال،)السالمعليه (عن الصادق  ، وعنه

خذ أول مرة أ إذا  النباشيف :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، عن بعض أصحابنا ، ريكوعن ابن ب

   .)٢(عاد قطع فإن ،عزر

  . اآلخربعض الروايات  إىل

وبعضها بصدد ، ة النبشأخذ وهو يف حال إذا بعضها فيما ألن ،ما تراها مضطربةكوهذه الروايات 

 ومل من نبش ومل يأخذ شيئاً فهو مبرتلة من نقب بيتاً على ولذا محلها الشيخ، بيان طريق ثبوت النبش

  . ما عرفتكا ال تقاوم الروايات السابقة أ  إىلضافةهذا باإل، يأخذ شيئاً

عليه (نه أ  أو على،قيم عليه احلدأرر منه ثالث مرات وكت إذا وأما قتل النباش فحمله الشيخ مبا

احلدود ن أ وخصوصاً، ل جداًكقتله بدون هذين فمش وأما ،فسادهإرآه مفسداً فقتله من باب ) السالم

  . )٣(تدرء بالشبهات

أمري املؤمنني  يتأ:  قال،عن غري واحد من أصحابنا، عمري أيب يف صحيح ابن ليينكالى فقد رو

 أن  مث أمر الناس،رض بشعره فضرب به األ)عليه السالم( برجل نباش فأخذ أمري املؤمنني )عليه السالم(

  . )٤(مات رجلهم فوطوه حىتأه بويطؤ

  .)٥(أيضاًورواه الشيخ 

بنباش فأخذ بشعره وجلد  يتأ إنه ،)عليه السالم(قضايا أمري املؤمنني   ىلإسناده إالصدوق بى ورو

  . )٦(مات  حىتئ فوطه عباد اهللاوطؤ: وقال، رضبه األ

                                                















١٣٨

:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ، عن بعض أصحابنا، يالواسط حيىي أيب عن، شيخالى ورو

قدام ألقاه حتت أان يوم اجلمعة ك فلما ، اجلمعةإىل يومخر عذابه أ بنباش ف)عليه السالم(أمري املؤمنني  أيت

  . )١(مات رجلهم حىتأالناس فمازالوا يتواطونه ب

  . )٢()عليه السالم( علي عن، ومثله رواه الصدوق يف املقنع

 ك ولعلهم استفادوا ذل،رر منه الفعل وفات السلطانكت إذا قتله أن وعن املقنعة والنهاية واملراسم

ن عن التهذيب كل، فات السلطاننه أ فظاهره، حد مراتنه  أ وليس يف احلديث)النباش(: من لفظ

  . قيم عليهأ إذا القتل فيما أن واالستبصار واجلامع

 فإن ،ذا قتلة للعربةكمر أ) عليه الالم( اإلمامولعل ، التنيلتا احلكوالظاهر جواز القتل يف : أقول

 أن الظاهر أن ماك ، كذل يم الشرعكللحا أن والظاهر،  صالحاًكذلى رأ إذا مام تشديد العقوبةلإل

  . م قتله بالسيف وحنوهكللحا

  

  ))فروع((

  :  أقواالً،ربع ديناري  أ،فن النصابكيف اشتراط بلوغ قيمة المث إن 

ى بل هو مقتض، ثركاأل  إىلبل نسب، ما عن املفيد وسالر وابن زهرة ومحزةك ، االشتراط: األول

نه ال فرق بني احلي وامليت يف أو، القطع للسرقة أن يف لظهور النصوص كوذل، رهك من مل يذإطالق

  .احلد عليه التعزير الان كسرق أقل من النصاب  أو فلو مل يسرق شيئاً، السرقة من أجله

  ونه من السارقني من احلرز فيشترط فيه حينئذ ما يشترط كى ظاهر النص والفتون إ( :ويف اجلواهر

                                                







١٣٩

  . قسم منها ألنه ام املرتبطة اكحل األك و،لما شرط يف السرقةكيف املقام  فيأيت ،ىانته )فيه

  .دلة األطالق إلكوذل ، رشاد وغريمهاما عن الشيخ والفاضل يف اإلك ،عدم االشتراط مطلقاً: الثاىن

  . طالق ما تقدم من عدم اإل:وفيه

ان كولو ، األوىل غري املرة يف فيقطع ،ما بعدها ودون الثانية األوىليشترط يف املرة  إنه :الثالث

القطع يف  أن ووجهه، المهك يف أول إدريسالم ابن كوهذا هو املستظهر من ، املسروق دون النصاب

  .ونه مفسداً وهو حيصل ولو بدون أخذ النصابكويف سائر املرات ل، للسرقة األوىلاملرة 

  . ى النص والفتوإطالقخالف ظاهر  إنه :وفيه

اليت  ووجهه ما تقدم من الروايات ،رر منه النبشكتإذا  إالّ ال قطعنه أ ما تقدم عن الصدوق: الرابع

  . قد عرفت تقدم روايات املشهور عليها

 إطالقبل ، يستلزم نبشاً جديداً ال دليل عليه ألنه ،امليت  إىلفنكعادة الإجتب ال نه أ مث الظاهر

انتشار رائحته كحملذور آخر  أو  امليت لتفسخ جثتهكان موجباً هلتك إذا خصوصاً، حرمته يالدليل يقتض

  .املوجبة للوباء وحنوه

، فنون يف الصندوقموات الذين يديسرق صناديق األالذي  يف النباش كذلكم كاحل أن والظاهر 

ما يعتاد  أو ك،أشبهجل احلفظ عن الرطوبة واحليوان وما أل أو ،مانة للنقلأجتعل اليت موات ما يف األك

  .همأشبهتاب ومن كالهل أعند املخالفني و

 عليه التعزير ال ،خذ من غري احلرزفنه فهو من األك فأخذ ،لو أخرج امليت ضبع وحنوهنه أ ماك 

  .احلد

، ل حلمه قبل دفنهكأ أو ،السرقة ىل إضافةباإل ل من حلمهكأو أ،  من حلم امليتلكولو نبش لأل

   ان معتاداً يفكما ك



١٤٠

ان كما  أو ك،)عليه السالم(ما فعلته هند جبسد محزة ك، فيجل التشأل أو ،فريقياإبعض وحوش 

 أيضاً  نت سرقةاك فإن ،الشارب التعزير أو كلاآل هذا ىعلف، يفعله اجلاهليون من الشرب من دم امليت

  . ما هو ظاهرك، فال حد وإالّ ،التعزير احلد  إىلضيفأ

 ،فنك الأدلةرادة االستمرار من إنسياق ال، فنك بال حمذور فني ثانياًكن التكمأن إنه أ مث الظاهر

له كفن مث أكما لو نبش وأخذ الك، انفقد املوضوع أو ،فني ثانياًكان حمذور يف التك وإن ،وامليت أحق به

فنه ك إذا وبيت املال ،ن من الورثةفّكمن   إىلفنكفهل يرجع ال، أشبهما  أو ذهب به السيل أو ،بعالض

 ،ون خرياتكي أو ،كغري ذل  إىل،الوقففن من مال ك إذا ةيقفالو و،نوفنه املؤمنك إذا نياملؤمن و،مكاحلا

قوهلم برجوع الوقف ك ،قيد ذهب القيد ذهب املفإذا ،  بل مقيداًن مطلقاًكالعطاء مل ي أن من، احتماالن

 بطل فإذا فن صار من حق امليتكال أن ومن ، ن املتشرعةذهاأوز يف كاملر ألنه ذهب املصرف إذا اًكمل

  .  أقرباألولن كل ، جل امليت يف خرياتهفن صرف ألكالت

 من بيت املال ال يقطع بال اإلمامفنه كلو مات ومل خيلف شيئاً ونه أ عن املبسوط يكاحملمث إن 

  . ال خيلو من نظر: ولذا قال اجلواهر ، قطعه ييقتضى  الدليل والفتوإطالق إذ ،وفيه نظر واضح، خالف

 أو على ،ما هو ظاهر الشيخ وغريهك، سبيل الوجوب على فهل هو، قد تقدم قتل النباش إنه مث

 ،رر الفعل منهكان مع تفات السلط أو ،قيم عليه احلد قبالًأ إذا يف ما ،سبيل اجلواز خمرياً بينه وبني القطع

  ره اجلواهر من التخيري كال ملا ذ، والظاهر الثاين ، احتماالن ، الشرائعكذلكو، سالر وما عن املفيدك



١٤١

 بل، )١(يةورة يف اآلكربعة املذمور األل األكان الالزم التخيري يف ك وإالّ ،املفسد بينه وبني غريه  يف

  . وبني دليل قتلهات قطع النباش إطالقاجلمع بني ى مقتضألنه 

                                                





١٤٢

  

  ))ثبوت النبش بالبينة والعلم واإلقرار((

فيثبت ا التعزير ، يف النبش وغريه بالبينة  تثبت السرقةنه أ  يفإشكالال خالف وال ): ٩ مسألة(

ما يثبت بعلم ك ،  املقاميفات بعض الروايات اخلاصة طالقاإل ىل إ ضافةويدل عليه باإل، والقطع والقتل

 وال إشكالبال ، قرار مرتني من أهل اإلقرار يثبت باإلكذلكو، خراأل سبق يف بعض احلدود ملا، مكاحلا

  . خالف

 أحدمها عن ،عن بعض أصحابنا، مجيل بن دراج  إىلسنادهإب، )رمحه اهللا( ليينك الىفقد رو

 ومل رجع ضمن السرقة فإن ،يقر بالسرقة مرتني ال يقطع السارق حىت: يف حديث قال )عليهما السالم(

  . )١(ن شهودكمل ي إذا يقطع

  . )٢(أيضاًورواه الشيخ والعياشي 

 فأيتى بن موسى نت عند عيسك: قال إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وروي أبان بن عثمان

 ،سرقنه أ نفسهعلى  أقر  إذاما تقول يف السارق: فقلت ،قبل يسألينأف، ل عمرآبسارق وعنده رجل من 

م من كوما مينع: قلت، نرمجه: قال ،نفسه مراتعلى  أقر  إذافما تقول يف الزنا: قلت، يقطع: قال

  . )٣(ون مبرتلة الزاينكتقطعوه في أن نفسه مرتنيعلى  أقر  إذاالسارق

تثبت  أن  الالزمكذلك ،اتإقرارأربع   إىلولذا احتاج ما يثبت الزنا بأربعة شهود أي ك:أقول

  إمنا و، اهدينش  إىلما احتاجك ينإقرارالسرقة ب

                                                









١٤٣

  . فعل واحدفإا خبالف السرقة ، شهود أربعة  إىلولذا احتاج، الزنا فعل اثنني أن الفرق

يقر  ال يقطع السارق حىت:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن مجيل، عمري أيب  ابنىورو

  )١(يقر أربع مرات اين حىت وال يرجم الز،بالسرقة مرتني

 ،ين سرقتإ مري املؤمننيأ يا :فقال رجال أتاهن إ :)عليه السالم( علي عن، سالموعن دعائم اإل

  . )٢( فقطعه، مرتنيكنفس على تشهدأ: فقال ،ين سرقتإ: فقال يا أمري املؤمنني، فانتهره

  . )٣(ن شهودكمل ت إذا يقر مرتني ال يقطع السارق حىت:  قال)عليه السالم(ى وعن الرضو

  . يدقامل على حتمل املطلقاتوذه الروايات : أقول

  مرةاإلمامنفسه عند على  أقر  إذاالعبد:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، رواه ضريس ما ماأ

  . )٤(أقرت بالسرقة قطعها إذا مة واأل،قد سرق قطعهنه أ

 نفسه مرة على الرجل احلر أقر نإ : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ومثله ما رواه فضيل

  . )٥( قطعاإلمامواحدة عند 

  . )عليه السالم (اإلمام  إىلرد عملها  أو،ما دل عليه خرب أبانك، التقية على فالالزم محلها

   يرو ألنه ،ون جممالًكما احتمال اجلواهر تعلق الظرف بالسرقة فيأ

                                                













١٤٤

رواية ون الكت أن فهو فرع، نفسه بالسرقة مرة واحدة قطععلى  أقر إذا :ذاكصحيح الفضيل ه

  .  وعليه فال جمال هلذا االحتمال،ما تقدمكن يف الوسائل وجدا كل، رواها ماك

 أمري ىأت إنه ،ةصبغ بن نباتعن األ، سوالدين ابن طاو يما املروي عن التحصني للسيد رضأ

يا أسود أنت : فقال له ، بسارقكجئنا:  فقالواتافاًك مجاعة بعبد أسود موثق )عليه السالم(املؤمنني 

ن إ :قال، ينعم يا موال: فقال ،يا أسود أنت سارق: مث قال ثانية، ينعم يا موال: فقال ،سارق

  . )١(سود ميني األ)عليه السالم( فقطع ،نعم: قال ، يا أسود أنت سارق،كقلتها ثالثة قطعت ميين

  عن القطبكوهذه الرواية رواها املستدر،  يف اجلواهركما أعترف بذلك، فليس به عامل

 دعا فرجعت اإلماممث إن ، ما هو ظاهر بعض فقراا كفك قطع يده من الاإلمامن إ :وفيها، يالراوند

 ،فكصابع ال للالقطع عندنا لأل إذ ،والرواية ذه القرائن خارجة عن املوضوع الفقهي، ااكم  إىليده

 أن قد تقدم إذ ،ره مرتنيكنه عند ذ أراد العفو ع)عليه السالم( اإلماممث لعل  ، فك برد الاإلمامعجاز إمث 

  . مام العفولإل

  

  ))شروط اإلقرار بالسرقة((

  .والقصد واالختيار واحلرية والعقل  البلوغ: املوجب للقطعقراريشترط يف اإل إنه مث

 قرار النصراف دليل اإل،خطأ عمد الصيب إذ ،ضوح عدم العربة بعبارمافلو البلوغ والعقلأما 

  . عن مثله

االعتبار بلفظه يف اجلملة يف مثل  على ملا دل، امل التمييزكوهو مميز  أقر  إذا يبعد تأديبهنعم ال

   ،ما يأيتك الوصية والعتق والشهادة يف من أغرقوا طفالً

                                                





١٤٥

 مما ، صحة معامالته يف اجلملة)١(ىتاميالوأبتلوا : تعاىلظاهر قوله  أن بل قد تقدم، كوغري ذل

  .ملتهماراهة معك الشرائع وغريه بولذا أفىت، ملةاعتبار لفظه يف اجل على يدل

  .  منه واملستثىن يف املستثىنكذلكانون فهو وأما 

 ال قطع: أيت مبجنون قد سرق فأرسله وقال إنه ،)عليه السالم( علي عن، يف الدعائم يما ما روأو

 ،ان مميزاًك إذا يب انونعدم تأد على رساله بدون تعزير ال يدلإما يظهر منه من  فإن ،)٢(جمنونعلى 

  . ان غري مميزكلعله إذ 

ن كسبق اللفظ من لسانه وقد أراد غريه مل ي أو هازالً أو ان غالطاًكإذا نه أ ضوحفلو، ما القصدأو

  .قرارمقراً فال يشمله دليل اإل

،  عقالئياً يف حقه احتماالًان حمتمالًكإذا  إالّ ،ال يسمع منهنه أ فالظاهر أقر  أن بعدك ذلىولو أدع

 ، منصرف عن مثلهقراردليل اإل فإن ،ثرة النسيانكان معروفاً بسبق اللسان واالشتباه وك إذا ما يف ماك

  . درء احلد بالشبهة  إىلضافةباإل

وقد تقدم بعض الروايات ،  عن مثله)٤() العقالءإقرار(نصراف ا بعد )٣( فلدليل الرفع،ما االختيارأو

  . قرارمثل هذا اإلال حجية يف نه أ  علىالدالة

 يف حق إقرارنه أ إىل ضافةباإل، هإقرارعدم القطع ب على  فلجملة من الروايات الدالة،ما احلريةأو

  .  ليس نافذاً يف حق الغري) العقالءإقرار(و، القطع يوجب تضرر املوىل إذ ،الغري

  :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،مثل صحيحة فضيل بن يسار

                                                











١٤٦

شهد عليه شاهدان قطع وإن ،نفسه بالسرقة مل يقطعك على  اململوذا أقرإ)١(.  

  . املطوالت  إىلولكالم يف تفصيله موكوال

 ويتبع به يف املال بعد زوال ، املاليف وال يقبل ،فلس مرتني قطع أو احملجور عليه لسفه أقر ولو

  . احلجر

يتصرف يف املال ولو  أن ال حيق له ألنه العدم أخذ امل وأما ،) العقالءإقرار(ما القطع فلعموم أ

  . أخذه بعد رفع احلجر فلرفع املانع وأما ،قرارباإل

النهاية  يكما عن حمكفهل يقطع ، باملالى  بضرب وحنوه مث أتاًإكراهبالسرقة  أقر لو إنه مث

  . السرقة على ردها قرينة ألن ،واملهذب واجلامع واملختلف

، ابر عنهاكعن رجل سرق سرقة ف )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، ولصحيح سليمان بن خالد

 ئن لو اعترف ومل جيك ول،نعم: )عليه السالم(قال  ،هل جيب عليه القطع ، فضرب فجاء ا بعينها 

  .)٢(العذاب على اعترف ألنه ،بالسرقة مل تقطع يده

ون املال كي أن نكممن املإذ  ،قراراإل  إىللتطرق االحتمال ، وآخرين يما عن احللك ،ال يقطعأو 

  . يده من غري جهة السرقةيف

من سرقة نفسه  الّإاملال مل حيصل  على حصلن إنه أ نعلم إذا قرب التفصيل بني ماواأل ، احتماالن 

، بسرقة غري موجبة للقطع أو بوجه حاللما إ ،حصل عليه بدون سرقة نفسهنه أ احتملنا إذا وبني ما ، له

  .  احتماالن القطعيف األول فيف

  . الجتماع شرائط السرقة املوجبة للقطع فيشمله الدليل، القطع: األول

                                                







١٤٧

  . عدم احلد عند االعتراف الناشي عن ختويف وحنوهإطالق يف دلةاأللظهور ، عدم القطع: الثاين

ما اشترط يف احلد ك، ون اعترافه عن ختويف وحنوهكجعل من شرائط احلد عدم  ولعل الشارع

  . مرتني أو  مرات أربعقراراإل

عليه (أمري املؤمنني ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يالبختر أيب عن، ليينكففي ما رواه ال

  . )١(ديد فال حد عليه أو حبس أو ختويف أو عند جتريد أقر من:  قال)السالم

  . )٢(ذا رواه الشيخكو

 )عليه السالم( علياًن إ :)عليه السالم(بيه أعن  ، )عليه السالم(عن جعفر  ، سحاق بن عمارإوعن 

مل يعترف سقط  وإن ،وال تعنيف ، وال سجن، وال قيد، أحد خيوف من ضرب على ال قطع: ان يقولك

  . )٣(ان التخويفكعنه مل

  . مل يعترف أو املراد اعترف أن الظاهر: قولأ

 أو حبس أو ختويفلى  عحبد أقر من: قال إنه )عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، وعن الدعائم

  . )٤( عليه ومل حيدكضرب مل جيز ذل

سأله يب سؤاله فيقر مبا  إذا ونكي أن برجل ام بسرقة خاف عليه أيتإنه  :)عليه السالم(وعنه 

عليه (ى  فخل،ن عليه بينةكومل ي، ال: فقال، شئتن إ ال قل، سرقتأ: )عليه السالم(فقال  ، مل يفعل

  . )٥( سبيله)السالم

                                                













١٤٨

،  ال وجه لهطالق واملناقشة يف الداللة بعدم اإل،دل عليه حلجية ما ي،هو الظاهر عند وهذا الثاين

 أن ال ، الرد على انكالضرب ن أ و، لظهورها يف معلومية السرقة،رناكال تعارض ما ذ وصحيحة سليمان

  . قراراإل على انكالضرب 

ما يف ك و،ما يف رواية الدعائمك، جل يبهافه ألاعتر أن  عقالئياًلو احتملنا احتماالًنه أ ومنه يعلم

وال  ،  ال يف القطعره مثقرارن إلك مل ي،القاتل غريه أن  مث ظهر)عليه السالم(رواية من اعترف بالقتل عنده 

  .  فتأمل،بواب احلدودأوال يف سائر ، يف أخذ املال

املال من غري طريق سرقة نفسه  على حصلنه أ احتملناإذا  فإنه ،التفصيل يشق الم يف ثاينكبقي ال

  .كالقطع يف مثل ذل على والصحيحة ال تدل، ه قطعاًقرارفال اعتبار إل

، حصل عليه من طريق السرقةنه أ علمنا فإن ،املال  إىلبالنسبة وأما ،القطع  إىلله بالنسبةكهذا 

ه دمال يف ي ألنه ،د عليه بالتخويف وحنوه فال يلزم الرقراروقد حصل اإل مل نعلم وإن ،فالالزم عليه الرد

  . لهنه أ األصلف

باشترائه من غريه  أو هل حصل عليه بسرقة نفسهنه أ  يفكيشإمنا و، املال ليس له أن نعم لو علم

  . حال على أي ليس له ألنه ،ان الالزم ردهك ، ك ذلأشبهما  أو ان سارقاًالذي ك

ن ك مل ي،اركنإ أو إقرارم جاء باملال بدون وملا استفه، نه سرق املال الفالينأام فالن بن إ إنه مث

 ألنه ،سرقته حبيث جيب عليه القطع على  وجمرد وجود املال عنده ال يدل،إقرارال بينة وال  إذ ،عليه قطع

  .ما هو واضحكعم منه أ

  . ال يلزم السرقة املوجبة للقطع فإنه ،مث خاف وجاء به، ال: فقال ،لو استفهم هل املال عنده وحىت



١٤٩

  . بوابن ديد وحنوه ال يعرف السارق وال السرقة وال ارم يف سائر األكمل ين إ :قالال ي

 باملعروف األمرل الناس رقباء لقانون كوجيعل من ، ميانجواء باإل يطهر األسالماإلن إ :نه يقالأل

خلطط  وذه ا،ويصرم يف العقاب، احلريات الصحيحة ي ويعط،ويقلل االحتياجات، ركعن املن يوالنه

 بني عدم التعذيب لالعتراف املوجب لضياع بعض األمردوران  أن  حىت،اخلمس تقل اجلرمية جداً

 املال ت بيكتدار  إىلضافةباإل ،  أهماألولحيانا جيعل أ يء لشمول الرباحلقوق وبني التعذيب املوجب

  .وجد قتيل مل يعلم من قتله حيث يديه بيت املال إذا ماك ، لبعض احلقوق

 )عليه السالم(مري املؤمنني أ اإلمامو )وآلهصلى اهللا عليه (النقض بزمن رسول اهللا   إىلضافةإلهذا با

ويف احلال احلاضر توجد بعض الدول ال تعذب ، من مستتباًان األك كن تعذيب ومع ذلكحيث مل ي

  . ما هو واضح ك،غلباأل على م وال ينفلت ارماجر ال يضيع اإلكارم ومع ذل

  



١٥٠

  

  ))ض اإلقرار بالسرقةنواق((

  : مورأه إقرارينقض  أن نكميالذي ف،  مرتنيبالسرقة أقر إذا ):١٠ مسألة(

وحينئذ فال حد وال ، مارات والطرق ال تقاوم العلماأل أن ومن الواضح ، ذبهكم بكعلم احلا: األول

  . ذباً حمرماًكاً ذبه عمدكعلم بن إ ،ذبهكون التعزير لك نعم ي،تعزير

ى البينة أقو أن لوضوح ، ن السارق هو غريهأبسرقة مال زيد وقامت البينة ب أقر  مثالً،ةالبين: الثاين

  . قرارمن اإل

: وقال ر زيدنكأف ،سرقت هذا القلم من زيد: قال إذا ماك، ن املال مالهأب يقرالذي ار كنإ: الثالث

 ألن ك وذل،عترفر وليس هذا املكب سرقه هوالذي  أن  أو،موجود عندي يقلم أو ،ن يل قلمكمل ي

  . كمنصرف عن مثل ذل )١()نفسهم جائزأ على  العقالءإقرار(

،  بالزنا معهاامت امرأة رجالً إذا ما يف الزناك، ذبه على كقيام الشواهد املوجبة للشبهة: الرابع

 يف النفوس انتهكسقاط مهذا الرجل الصاحل بالزنا معها إل يترمإمنا ذا و على كانت الشواهد تدلكو

ان علم ك كان هناك وإن ، بالزنا)عليه السالم(ى ما اتفق يف قصة رمي املرأة موسك، أشبهما  وأسداً ح

  . مما توجب الشبهة الدارئة للحد، ذبكالم هنا يف قيام الشواهد بالكالإمنا و، ذاكب

 قطع بل وال، يسقط االعتراف فال قطع األوىلار بعد املرة كناإل أن  يفكوال ش ، ارهكنإ: اخلامس

الظاهر  ،يسقط املال األوىلار بعد املرة كن وهل اإل،اعترف مرتني إذا القطع جيبإمنا  و،ركمل ين إذا حىت

   ،) العقالءإقرار(لعموم ، العدم
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 ولذا قال الشرائع ،يناألمروال تالزم بني ، ول مرةأعدم القطع باالعتراف  على دل الدليلإمنا و

 )مل جيب عليه احلد ووجب عليه الغرمنه أ مرة خاصة فقد عرفتر  أقلووأما ( :يده اجلواهر بقولهأو

  . ىانته

  .ول مرةأال تعزير عليه باالعتراف نه أ ىظاهر النص والفتو أن ماك

  

  ))فروع((

م اهول كم املال حكان حك ان جمهوالًكولو ، ان املسروق منه معلوماً رد املال عليهكمث لو 

  .هكمال

ان يف كبعده مرة ثانية  أقر فإذا، األوىلونه املرة كر سقط عن كنأمث مرة  أقر إذانه أ ذا الظاهركو

القاعدة درء احلد ى  فمقتضكولو ش، اركنإ مرتني عما بينها قرار اإلأدلةالنصرف  ،األوىلم املرة كح

  . بالزناقرار اإليفوقد تقدم مثله ، بالشبهة

 ،مل يقطع  ومرة سرقت من عمرو،فلو قال مرة سرقت من زيد، ينقراروالظاهر لزوم تصادف اإل

 ملا عرفت من، سرق من عمرو اآلخر وقال ، سرق من زيدأحدمهاقال ، حال شاهدينك كحال ذلألن 

  . االحتياط ودرء احلد بالشبهة  إىلضافةباإل،  قائم مقام الشهودقراراإلأن 

  : يه قوالن مرتني ففقرارر بعد اإلكان أما إذا ، مرةقرارر بعد اإلكأن إذا له فيماكهذا 

عن الشيخ واحللي واحملقق  يكاحمل وهذا هو، بل جيب قطعه كعدم سقوط احلد بذل: األول

  . ثركاأل  إىلبل رمبا نسب، والعالمة والشهيدين وغريهم

وابن زهرة وخمتلف  يوالتق يتايب احلديث والقاضكعن النهاية و يكاحمل ما هوك، السقوط: الثاين

  .  عليهمجاعوعن الغنية اإل، بني القدماءشهر بل قيل لعله األ، العالمة

   يوبصحيح، قرارحجية اإل على  وبعموم ما دل،األصلب: وللألاستدل 
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سرق مث جحد نه أ نفسه على الرجل أقر إذ :)عليه السالم(عن الصادق ، وحممد بن مسلم احلليب

  . )١(رغم أنفهأقطعه وأف

  إىل رفعفإذا،  لهك عنه فذاىف فعاً أخذ سارقمن: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وخرب مساعة

 أن اهلبة قبلإمنا و،  إليهرفعه إذا يقطعه  حىتاإلمام مل يدعه ،سرق منه أهبه لهالذي قال  فإن ، قطعهاإلمام

 حد فليس ألاإلمام  إىلى انتهفإذا ،)٢(واحلافظون حلدود اهللا:  قول اهللا عزوجلك وذل،اإلمام  إىليرفع

  .هكيترأن 

   .)٣(عندي خمتلفة عنها يف اجلملةاليت انت نسخة الوسائل ك وإن ،ا وجدا يف اجلواهرذكه

 بالسرقة مث جحد قطع ومل يلتفت أقر من: قال إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن الدعائم

  . )٤(ارهكنإ إىل

عدم فائدة الرجوع على   الدالةخراألتقدم بعضها يف بعض احلدود اليت املطلقات   إىلضافةهذا باإل

  . قراربعد اإل

 إالّ نفسه حبد أقمته عليهعلى  أقر من:  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، صحيح حممد بن مسلمك

  . ومثله غريه، احلديث )٥(الرجم

وبعض من ، واالحتياط يف الدماء، ودرء احلدود بالشبهة، ى املدعمجاعباإل: واستدل للثاين

  : الروايات
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عليهما ( أحدمها عن ،صحابناأعن بعض ، عن مجيل، والشيخ والعياشي ليينكاه المثل ما رو

ن كمل ي إذا رجع ضمن السرقة ومل يقطع فإن ،يقر بالسرقة مرتني ال يقطع السارق حىت: )السالم

  . )١(شهود

  . )وه والقطعف خمري بني عاإلمامن إ( :وعن الشيخ يف اخلالف وموضع من النهاية

بل قد عرفت ،  الطائفتني يف احلجية فال ترجيحؤافك لت،الصناعةى مقتض ول هووهذا الق: أقول

بدون  مام العفو حىتان لإلكذا إو، ره من التخيريكما ذ على مجاعاإلى وعن اخلالف دعو ،  الغنيةإمجاع

، )وآلهصلى اهللا عليه (مثل عفو الرسول ، حاديثمجلة من األى مقتض ما تقدم سابقاً مما هوكار كناإل

 احلد إجراء اجلواهر يف عدم إشكالف ، ار أوىلكنفمع اإل، خصوصاً يف السرقة )عليه السالم( اإلماموعفو 

  .  التعزير عليه دون احلدإجراءمام ان لإلك وإن ،أيضاً  تعزيرالنه أ والظاهر، إشكالحمل 

 كشإذا  نهأ  يفإشكالما ال ك، ىدل عليه النص والفتو ماك ، يف ضمانه املسروقإشكالنعم ال 

  .ءيم بشك مل حيإقرارن بينة وال كيف السرقة ومل ت

من عرف يف يده سرقة : قال إنه )عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، وعليه حيمل ما رواه الدعائم

ان كم بالسرقة كلو علم احلانه أ لوضوح، )٢(ها ومل يقر بالسرقة ومل يقم عليه البينة مل يقطعتاشتري: فقال

  . كالم يف ذلكما تقدم الك،  احلدإجراءله 
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١٥٥

  

  فصل

  ))القطع يف السرقةحدود ((

  

 وال إشكال بال ،ام الراحة واإلكويتر مىنيالد يالربع من صابع األون لألكيالقطع يف السرقة 

  . الروايات به مستفيضةكات مجاعواإل، خالف

 ،من أين جيب القطع :قلت له:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يف الصحيح، فعن احلليب

  . )١(فكمن مفصل ال  يعين،من ههنا: وقال، فبسط أصابعه

، يقطع من السارق أربع أصابع: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،وعن معاوية بن عمار

  . )٢( العقب يطأ عليهك وتقطع الرجل من املفصل ويتر،ام اإلكويتر

د قطعها دون يالقطع  إذا انكو :يف حديث السرقة قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن زرارة

  . )٣( يف شيء من احلدودىيعف أن ىان ال يرك و،عبك قطع الرجل قطعها من الفإذا، املفصل

 بينما يف ، يف ظهرهاىعلف األكوسط ال  إىلصبع يصلعظم اإل أن لوضوح )دون املفصل(وقوله 

   والعظم ،صابعاأل  إىلون اخلط الفاصل أقربكبطنها ي
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  . فكولذا ورد يف مجلة من الروايات لفظ وسط ال، بل يقطع من املفصل، ركال يس

وال يقطع ، فكالقطع من وسط ال:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أبو مثل ما رواه

  . )١( العقب مل يقطعكذا قطعت الرجل ترإو، اماإل

عاد  فإن ،فكأخذ السارق قطعت يده من وسط الا إذ :)عليه السالم(قال ، ويف رواية مساعة

  . )٢(سرق يف السجن قتل فإن ،ستودع السجناعاد  فإن ،قطعت رجله من وسط القدم

امه وصدر إ كتقطع يد السارق ويتر:  قال،)عليه السالم( إبراهيم أيب عن، سحاقإويف رواية 

   .)٣(عليها ي له عقبه ميشك وتقطع رجله ويتر،راحته

  . ثريةكريها من الروايات الغ إىل

ل اخلليفة تطهريه أنفسه بالسرقة وسعلى  أقر سارقاًن إ :داود قال أيب ابنن إ :ويف رواية العياشي

فسألنا عن ، )عليه السالم(بن علي وقد أحضر حممد ،  الفقهاء يف جملسهكيه فجمع لذل احلد علإقامةب

فامسحوا : يف التيمم  يقول اهللا تعاىل،رسوعكمن ال: فقلت، يقطع أن موضع جيب أي القطع يف

:  قال،بل جيب القطع من املرفق: وقال آخرون،  قومكذل على  واتفق معي،)٤(مكم وأيديكبوجوه

   ،)٥(املرافق  إىلمكوأيدي: اهللا قال ألن :قال ،كذل على وما الدليل
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 ،)عليه السالم(جعفر با  أ هذا يايفما تقول :  فقال)عليه السالم(بن علي حممد   إىلفالتفت: قال

ون من مفصل كي أن القطع جيب فإن ، السنةيفا ئوخطأم إين أقول إ: )عليه السالم(فقال : قال أن ىلإ

: سبعة أعضاء على  السجود)وآلهصلى اهللا عليه (لقول رسول اهللا : قال، فك الكصابع فيترأصول األ

 ،املرفق مل يبق له يد يسجد عليها أو رسوعكمن ال قطعت يده فإذا، بتني والرجلنيكدين والريالالوجه و

ال فَعضاء السبعة اليت يسجد عليها  األبه هذه  يعين،)١( هللاد املساِجنَّأو: تعاىل وكوقال اهللا تبار

تدا وعمأَ اهللا عداًح)ان هللا مل يقطعكوما ، )٢ ،فأمر لقطع يد السارق من كعجب املعتصم ذلأف: قال 

  . )٣(احلديث فكبع دون الصامفصل األ

 على  فيهاىفتكي أن د جممل فالبديال إذ ،األصلى هو مقتض) عليه السالم( اإلمامره كوما ذ: أقول

  . صابعب واملرفق والزند وأصول األكن من املنقالقدر املتي

ية ظاهر اآل أن مع، مسجد ي القصاص وتقطع أصابع الرجل وهيفد يالفلماذا تقطع : وال يقال

  . صبعف واإلكجمموع ال على صبع للسجودال تقطع اإل أن كالزم ذلن أ و،نةيجد املباملسا

تاب الصالة كرنا يف كوقد ذ، القصاصكالحد الناس ، السرقةك  حد اهللايفال قطع : نه يقالأل

 يفو،  واملساجد أعم من البشرية واحلجرية،صابعخصوص األ رض الاأل على فاية وضع الرجلكاحتمال 

  . تاب الصالةك يفرناه ك ذإشكالف كال  إىلضافةرض باإلاأل على ديالصابع أوجوب وضع 
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:  آخرهايفو، ف املروية يف اخلرائجكقطع ال على الرواية الدالة أن ان فقد ظهر مما تقدمكيف كو

ذن اهللا تعاىلإالزند ب على فك الفإذا فكشفوا الرداء عن الكف ،عليه ( اإلمامولعل ، البد من توجيهها

  .من فعل الثايننه أ والظاهر، فكم يقطعون من الإف، ان من أهل اخلالفك ألنه ،كفعل ذل) سالمال

قطع الرجل عند العامة من حيث يقطعون هو من أمر  أن ظاهر ما يأيت من رواية ابن هالل أن ماك

رابع من  الباب اليف ك فراجع املستدر،يفوكتاب االستغاثة لعلي بن أمحد الكما يظهر من ك، الثالث

  . ر رواية الغالم ورواية البدعة تفصيالًكفقد ذ، )٢( وباب نوادرها)١(أبواب السرقة

  

  ))الرفق حىت على السارق((

ال  أن  وقد تقدم،انكم باستحباب الرفق بالسارق وبغريه من احملدودين حسب اإلإشكالال  إنه مث

يراد به عدم الرفق عن نه أ ال، جللد اخلفيفا أو سقاط احلدإ يراد به )٣( دين اهللايفم ما رأفة كتأخذ

  إىل، الربد واحلريفراهة احلد  ك إىلضافةباإل،  بعض الرواياتيف )الرفق( بل قد ورد لفظ، سائر اجلهات

السارق جيلس وال  أن مثل،  القطع مما مل يرد به روايةيفداب ر املبسوط بعض اآلك ولذا ذ،كغري ذل

 ني حاد حىتكون القطع بسكين أ و،نفسه على ي فينحكال يتحر ط حىتضبأن له وكأم ألنه يقطع قائماً

علم قطع مجل  فإن ، احلد من غري تعذيبإقامةالفرص  ألن ،ثر من القدر املعتادكال يعذب املقطوع يده أ

  . ملخصأى انتهـ ،من هذا قطع به

  . )من النصوص جده فيما حضرينأمل  وإن ،كوال بأس بذل(:  اجلواهريفقال 
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،  جوازهاألصل فدلة األإطالقمن ، احتماالن ،ال يتأمل يبنج السارق نفسه حىت أن وهل جيور: أقول

  . الثاينحوطان األك وإن األولواالقرب ، ه فال جيوزإيالماملراد  أن ومن

، صل لأل،اا بعملية جراحيةكم  إىلرجله املقطوعتني يرد يده أو أن جيوزنه أ الظاهر أن ماك

  . ه بالسرقة وقطع يدهارال حيصل باشتهكالنن إ فيه، الكجعل للن ألنه زواحتمال عدم اجلوا

عن جعفر ، سحاق بن عمارإفعن ، كنعم وردت الرواية يف باب القصاص مبا يفهم منه خالف ذل

 علي  إىلكفرفع ذل،  قطع من بعض أذن رجل شيئاًرجالًن إ :)عليه السالم( عن أبيه ،)عليه السالم(

 اآلخر فعاد ، وبرأتتأذنه بدمه فالتحم على  ما قطع من أذنه فردهاآلخر فأخذ ،ادهقأف، )عليه السالم(

ون كيإمنا : )عليه السالم( فقال ، فأمر ا فقطعت ثانية وأمر ا فدفنت، فاستقاده)عليه السالم( علي إىل

  .)١(القصاص من أجل الشني

  .أيضاًأمل  فيه تكان هناك وإن ، باب القصاصيفمتت الرواية فهي  ن لوكل

ما ك، العضو املقطوع قصاصاً أو رجله أو يستعمل دواًء ينبت يده أن يعلم مما سبق جوازنه أ ماك

ما ينبت   إىلما وصل الطب من قدميك ،عضاءل األكما ينبت   إىلن الطب يف طريق التوصلأرمبا يقال ب

  . اللحم بعد قطعه

 ،عدمه على  وعدم الدليل، للتعارفكذلوال بأس ب، صبعسر عظم اإلكيف القطع أحياناً يمث إن 

  .ن أوىلكأمن إ سرهكان عدم كوإن 

 القطعة يفروا كما ذك، موات عليه مراسيم األإجراءان مسلماً جيب ك فإن ذا قطعت يد السارقإو

  . ذات العظم
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  .وه ويده يفعل ا ما يشاءك بل تر،افراً فال شأن للمسلمني يف أمرهكان السارق ك إذا ماأ

  . دلة األطالق إل،واحلر والعبد ،ى والرجل واملرأة واخلنث،افرك يف السارق بني املسلم والوال فرق

  



١٦١

  

  ))حكم األصابع الزائدة يف القطع((

القدر  أن لوضوح، ربعة متميزة أثبتت للسارق أصبع زائدة خارجة عن األانكن إ ):١ مسألة(

واحتمال جواز قطعه خالف درء ، وغريه اجلواهر كبذل وقد أفىت، ربعصابع األالالزم قطعه هو األ

  .ناقصة أو ان فيه أصبع زائدةكالواجب القطع من هنا سواء  أن ان يؤيدهك وإن ،احلدود بالشبهة

م اخليار يف كان للحاك ،انت له أامان مثالًك إذا ماك، ية من الزائدةاألصلصبع مل متييز اإلوإن 

  .طالقلإل يتهما شاءأقطع 

 قطع إطالق بعد كذل على ال دليل أن يرده، ية وهي غري معلومةاألصلطع ن الواجب قأوالقول ب

صابع ل األكن القول بقطع كمولو ال قاعدة درء احلد واالحتياط أل، اماخلارج منه الراحة واإلن أ و،ديال

  . الزائدة ام حىتما عدا اإل

 عرفت قطعت من فإذا، عرفمل ت أم  عرفت الزائدة،فانكان له ك إذا ما الم يفكومما تقدم ظهر ال

ف كصبع والن القول بالقرعة يف اإلكان ميك وإن ،مكيتهما أراد احلاأذا مل تعرف قطعت من إو، يةاألصل

  .املشتبهة

ية األصلبعض كان  نإف، بقطعها إالّ يةاألصلن قطع كانت له أصبع زائدة متصلة حبيث ال ميكولو 

نه لدرء أكو، ن فعن القواعد قطع ثالثك ميملوإن  ،ءي الشكن قطعها بدون قطع الزائدة قطع ذلكمي

  . وال بأس به،الرفق على ولبناء احلد، )١(احلدود بالشبهة

 يفو، ام ودون شيء من الراحةصابع منه ناقصة قطع ما بقي دون اإلأ أو صبعإانت كولو 

ل قطع بعض واحتما، م بعد انتفاء املوضوعكال ح أن ويدل عليه، ىظاهر النص والفتو إنه اجلواهر

  .دلةصابع يده خالف األأصابع رجله عوض بعض أ

حيث صارت جزء ، بعملية جراحية أو بت يف يده خلقةكون ركت أن صابعه بنيأوال فرق يف قطع 

  . طالق لإل،يده

  

                                                





١٦٢

  

  ))إذا سرق ثانياً بعد القطع((

مجلة ى عبل اد،  وال خالفإشكالبال  ،ىسريال قطعت رجله السارق لو سرق ثانياً): ٢ مسألة(

  .  للنصوص املتواترةكوذل،  عليهمجاعمنهم اإل

صابع يف السرقة  األكصابعه بعد القطع بعملية جراحية قطعت تلأرجعت أن إنه أ نعم الظاهر

  . صابعأصابع له يف السرقة الثانية وهذا له أمن ال ى مفروض النص والفتو ألن ،الثانية

ول أوبني  صبعإيت هي يف الوسط بني رأس اقبته ال أي ، فالقطع من مفصل القدم،انكيف كو

  .ي له العقب يعتمد عليها يف القيام واملشك ويتر،الساق

فعربت املقنعة والنهاية والنافع ، اختلفت تعبريام وإن ،م مجيعاً أرادوا هذا املعىنأوالظاهر 

، قطع من مفصل القدمن الأتبه وجممع البيان واملراسم والروضة والشرائع وغريهم بكغلب أوالعالمة يف 

وعرب ، وعرب االنتصار بالقطع من صدر القدم، كنه من عند معقد الشراأصباح بايف والغنية واإلكوعرب ال

وقد ، ية عنهمك من تعابريهم احملكغري ذل  إىل،صل الساقأالسرائر من مفصل املشط ما بني قبة القدم و

  . غري ظاهر الوجه، موضع القطعم خمتلفون يف أفالقول ب،  عقبهكتر على اتفق اجلميع

، ديال على أنه قياسك، ام اإلكربع من مشط القدم ويترصابع األقطع األ أن نعم ما عن التبيان من

حد من العامة  ألنه مل جيده قوالًإو، غريب إنه :ولذا قال يف اجلواهر، دلةفهو خالف ظاهر األ الّإو

  . واخلاصة

  ).عليه السالم( اجلواد اإلمامما تقدم يف رواية ك ،)١( هللادِج املسانَّأو  إىللعله استند: قولأ

                                                





١٦٣

ون  على كوقد تقدمت بعض الروايات الدالة،  فالنصوص ظاهرة يف قول املشهور،انكيف كو

  . القطع من وسط القدم

يف  )عليه السالم( أمري املؤمنني ىقض:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن حممد بن قيس

ى خرأسرق مرة  إذا مث ،ىسريالقطعت رجله ى خرأذا سرق مرة إ و، قطعت ميينهسرق  إذاالسارق

عليه (فقال ،  ايل ا ويستنجكيأى سريال ويده ،الغائط  إىلميشي عليها مىنيال رجله كسجنه وتر

:  وقال،ميوت يف السجن سجنه حىتأن كول، ءيه ال ينتفع بشكأتر أن من اهللا ييستحأل ينإ :)السالم

 وآلهصلى اهللا عليه (ما قطع رسول اهللا(عن سارق بعد يده ورجله )١(.  

عن ، فقد نقل الرازي يف تفسريه، ما يفعله العامة  إىلشارةإ ...)قال: ()عليه السالم(ولعل قوله 

  . مىنيالمث الرجل  ،ىسريالد يالمث ، ىسريالمث الرجل ، مىنيالد يال والًأتقطع  إنه ي،الشافع

د يالقطع  على  ال يزيد)عليه السالم( علي انك:  قال)عليه السالم(يب جعفر أ عن، وعن زرارة

هو ن إ وسألته:  قال،يتطهر به أو به يجندعه ليس له ما يستأ أن ي من ريبيستحأل ينإ: والرجل ويقول

  . )٢(عن الناس شره غينأو، ستودعه السجن أبداًأ:  قال،د والرجليالسرق بعد قطع 

عليه ( أيب مسعت: فقال ،سألته عن رجل سرق:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نع، وعن القاسم

به ثانية فقطع رجله  يتأمث ،  يف زمانه برجل قد سرق فقطع يده)عليه السالم( علي يتأ: يقول) السالم

ذا صنع كه: وقال، نفق عليه من بيت مال املسلمنيأبه ثالثة فخلده يف السجن و يتأ مث ،من خالف

  اهللا عليه ى صل(سول اهللا ر

                                                







١٦٤

  . )١(خالفهأال ) وآله

عاد قطعت  فإن ،فكأخذ السارق قطعت يده من وسط الإذا  :)عليه السالم(قال ، وعن مساعة

  . )٢(سرق يف السجن قتل فإن ،عاد استودع السجن فإن ،رجله من وسط القدم

ين عن السارق مل يقطع أخرب :لت لهق:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن عبد اهللا بن هالل

حسن ما أما : )عليه السالم(فقال  ،مىنيالورجله  مىنيالوال تقطع يده ، ىسريالورجله  مىنياليده 

 قطعت فإذا، القيام على يسر ومل يقدرجانبه األ على سقط مىنيالورجله  مىنيالقطعت يده  إذا ،سألت

 ،يف يقوم وقد قطعت رجلهك وكجعلت فدا: قلت له، قائماًى اعتدل واستوى سريالورجله  مىنياليده 

 من قدمه ما يقوم عليه كعب ويتركيقطع الرجل من الإمنا  ،القطع ليس من حيث رأيت يقطعن إ :فقال

ام يعتمد عليها يف  اإلكويتر صابعأربع تقطع األ: قال ،ديالين تقطع أمن : قلت له، ويعبد اهللا يويصل

ان عثمان بن عفان كقد : قال، ول من قطعأفهذا القطع من : قلت،  للصالةالصالة ويغسل ا وجهه

   .)٣( ملعاويةكحسن ذل

  . ثريةكغريها من الروايات ال إىل

 وأراد  غري القطع مث سرق ثانياًاًمكجروا عليه حأهل ملته فأ  إىلمافر وسلّكسرق الن إ مث الظاهر

  .ديالقطع الرجل بعد قطع  ألن ، ال رجله احلد بنفسه عليه قطع يدهإجراء يم الشرعكاحلا

  .يديهماأدبا يف أول سرقة مث سرقا بعد البلوغ والعقل قطع أ إذا الطفل وانون أن ماك

  ون كي أن د والرجل جيوزيالوقطع 

                                                









١٦٥

الذي نعم وضعها يف مثل التيزاب ، املهم القطع ألن ،نةكون بواسطة املاكي أن  وجيوز،ديالبواسطة 

  .دلةخالف األألنه  ،فيكيذيب ال ي

املوضع احملرم رؤيته ى ان يرك وإن ،جنبيةيقطع يد ورجل املرأة األ أن جيوز للرجلنه أ والظاهر

  . نوع من االضطرار ألنه ،بدون االضطرار

 كل ذلكن اضطرار يشكمل ي إذا نعم، ن تقطع املرأة يد ورجل الرجلأ ب،سكومنه يعلم جواز الع

  . دمف والقكقيل حبرمة النظر للن إ

  



١٦٦

  

  ))إذا سرق ثالثاً بعد القطعني((

نفق عليه من أ و،يتوب أو ميوت  حىتسرق الثالثة بعد قطع يده ورجله حبس دائماً اإذ ):٣ مسألة(

بل ، ى نصاً وفتوكء من ذلي بال خالف أجده يف ش،ء منهي وال يقطع ش،ن له مالكمل ين إ بيت املال

  . ميوت أن  إىل يف ختليده يف السجنإشكالوال  ،واهرذا يف اجل ك،القطع به من النصوصى ن دعوكمي

التائب من الذنب : )عليه السالم( فلعل مستنده قوله ،خراجه من السجنإالتوبة توجب ن إ ماأ

 ودرء احلدود ،سالمنسب بسماح اإلاألنه أ ماك،  التوبةأدلةات إطالقوغريه من  ،)١(من ال ذنب لهك

تابت  إذا يطلق سراحهااليت واملناسبة مع املرأة املرتدة ، )٢(نفسهمأى  علوقاعدة تسلط الناس، بالشبهات

  . مع اقتراما يف حديث واحد

ال خيلد يف :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ـ ايفكيف ما رواه ال ـ مثل ما رواه محاد

  . )٣( والرجلديال والسارق بعد قطع ،سالم واملرأة ترتد عن اإل،ميثلالذي  ،ثالثة الّإالسجن 

ولعل من امللحق به من أخذ ، يالًكري تنك واملذااألنف واألذنميثل من يقطع الذي ولعل املراد ب

  . يلكما نوعان من التن أل،إنسانومن أمر بقتل ،  آخرإنسانقتله  اً حىتإنسان

  يف رجل ، )عليه السالم(جعفر  أيب  عن،عن زرارة، )رمحه اهللا( ليينك الىفقد رو

                                                









١٦٧

  . )١(ميوت  بقتله يف احلبس حىتمراآلوحيبس ، قتلالذي يقتل به : فقال ، حراً بقتل رجلجالًأمر ر

 يف )عليه السالم( علي ىقض:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن احلليب،  الصدوقىورو

 حىتما حبسه ك، ميوت غماً  حىتاآلخريقتل القاتل وحيبس :  قال،اآلخر وقتل أحدمها كرجلني أمس

   .)٢(مات غماً

خذ  واآل، واملأمورمراآل ،وال يستبعد قتلهما، ام القصاصكحأيف  تأيتاليت غريها من الروايات  إىل

  . ما عرفاً إليهنسب القتل إذا  لهواملأخوذ

وهل : )عليه السالم(مري املؤمنني أ فقال ،اًإنسانيقتل  أن  أمر عبدهرجالًن إ :ويف بعض الروايات

  . )٣( يقتل السيد ويستودع العبد السجن،سيفه أو كسوطهك الّإعبد الرجل 

ل من كولذا يعد ، ان عليه القتلك وإالّ ،ن عليه قتلكالسوط آلة حمضة مل يكالعامل  أن  حتققفإذا

الم يف هذه املسألة خارج عن كوال، )عليه السالم(ومشر قاتل احلسني  وعمر بن سعد وابن زياد يزيد

  .نموضوع حبثنا اآل

تاب توبة حقيقية خارج  إذا ن يطلق سراح من خيلد يف السجن أالم يف عدم استبعادكال أن ماك

يطلق سراح  أن فله، ما سبقكله حق العفو ) عليه السالم( اإلمام أن يهون اخلطبالذي  و،عن حبثنا

سول ما فعله رك ، صالحاًكذلى رأ إذا يطلق سراح القتلة واملفسدين أن ما لهك، املخلدين يف السجن

  . هل اجلمل وغريهمأ ب)عليه السالم( علي وفعله، ة وغريهمك بأهل م)وآلهصلى اهللا عليه (اهللا 

                                                









١٦٨

ات مجاع متواتر الروايات واإل،سرق مرة ثالثة إذا ختليد السارق يف السجن على  فيدل،انكيف كو

  .وقد تقدم بعضها

فهو خالف ، ن له مالكمل ين إ اق عليه من بيت املالنف أن اإلره الرياض واجلواهر منكما ذأما 

 يف روايات مستفيضة كفقد ورد ذل، اق عليه من بيت املالنفاإلطلقت أفإا ، ى الروايات والفتاوإطالق

، ملصاحل الفساق بيت املال معد ملصاحل املسلمني ال أن ولعل وجه التقييد، يقيد بعدم املال له أن بدون

  .وجه استحساين إنه :وفيه

مام العفو عنه وعدم ان لإلكتاب السارق بعد املرة الثالثة وعرف منه أمر مجيل إذا نه أ والظاهر

   .ما تقدم كسجنه

ذا سجن ال يضيق عليه بل إ و،ختليدهى مقتض ألنه ،رجاعهإخلد السجن فهرب منه جيب إذا  إنه مث

 على لدليلهو جائز لعدم ا إذ ،اًكان السجن مشبك إذا ماك، نكمأ إذا سبكوال يدويال له العمل كيتر

 ك بل الواجب تر،كغري ذل  إىل،يزوروه أن أرادوا إذا  حرية االتصال بزوجته وبآخرينكما يترك، العدم

إذا نه أ ماك، انكثر من سجنه يف مكأ على  السجن ال تدلأدلة و،الناس مسلطون ألن ،هذه احلريات له

وهذا من ، د ملصاحل املسلمنيمع ألنه ، له العيش املتوسطيأيه أن بيت املال على ان فقرياً وجبك

  . مصاحلهم

  

  ))نفي السارق وجلده((

عن أبيه ، )عليه السالم(عن جعفر  ،وينكفعن الس،  واجللد ورد يف السارق يف اجلملةفيالنمث إن 

فقطع رجله ى خرأبه مرة  مث أيت، يت بسارق فقطع يدهأإنه  :)عليه السالم( علي عن، )عليه السالم(

 يل ا ويشرب ا ويستنجكدع له يداً يأ أال أن ي من ريبيستحين ألإ: فقال، ثالثةبه  يتأمث  ،ىسريال

  . )١(نفق عليه من بيت املالأ فجلده واستودعه السجن و،عليهاى  ميشوال رجالً، ا

  

                                                





١٦٩

سرق إذا ) عليه السالم(ان أمري املؤمنني ك: )عليه السالم(عن الصادق ، ويف رواية اجلعفريات

  . )١(املسلمني ء وأنفق عليه من يف، جلد وحبس يف السجن،يقطع يده ورجلهن  أالسارق بعد

السارق احلد  على قيمأإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ففي صحيح احلليب، فيما النأ

  . )٢(ىخرأبلدة   إىلفين

ينفيه من  أن ماملإل ي وينبغ،الرجل جيلد زىنإذا  : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن مساعة

  . )٣(سرق وقطعت يده إذا للرجل ي ينبغكذلكو، غريها سنة  إىلجلد االيت رض األ

  . )٤(قطع إذا  الرجلىفين: وعن مساعة قال

  إىلوفةك نفاه من الئقطع السارق وبر إذا انكإنه  :)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، ويف الدعائم

  . )٥(بلد آخر

: قال ،زىن إذا سألته عن الرجل:  قال،عن عبد الرمحان، ىمحد بن حممد بن عيسأوعن نوادر 

خيرجه من  أن اإلمام ىعلو، غريها سنة  إىلجلده فيهااليت رض ينفيه من األ أن جلده إذا ماملإل يينبغ

  . )٦(سرق وقطعت يده ورجله إذا كذلكو، املصر

                                                















١٧٠

ان الظاهر عدم الوجوب خللو أغلب ك وإن ، صالحاًك ذلاإلمامى رأ إذا يناألمرال بأس ب: أقول

  . يف الثاىنى وللفظ ينبغ، ان واجباً لتعرضت لهكولو ، األولالروايات عن 

الالزم  أن ماك، م من قطعت يده ورجلهك حكان ذلك أن صل بعد لأل،الطفل ال سجن لهمث إن 

 إذا  بعضهم عن بعض فصل الرجالكذلك و،ان خطراً عليهنك إذا فصل النساء عن الرجال يف السجن

  . بعضهم على ان خطر اللواطك

  



١٧١

  

  ))إذا سرق بعد الثالثة وإجراء حدودها((

مث  اإلمام عنه فيع أو  ثالث مرات وخلد يف السجن فهرب من السجنسرق إذا ):٤ مسألة(

ون السرقة مبا عليه كن تأواشترطنا ب، سرق يف السجن مبا عليه القطع قتل أو ،سرق يف خارج السجن

  . دلةاملنصرف من األ ألنه ،طعالق

  .ما اعترف به يف اجلواهرك،  فيه وال خالفإشكالم بالقتل مما ال ك فاحل،انكيف كو

بائر كأصحاب ال أن  علىما دل  إىلضافة باإل،تقدمت بعضهااليت ويدل عليه متواتر الروايات 

نه أ إالّ ،ن السرقة نصاباًكمل توإن  ان مقتضاه قتل السارق يف املرة الرابعةك وإن وهذا، يقتلون يف الرابعة

من تعرض  مل أر وإن ،مطلق السرقة ون السرقة مبا يوجب القطع الكى ظاهر الدليل والفتو أن قد عرفت

  . هلذه اخلصوصية

  

  ))إذا سرق مكررا بال قطع((

أو  سواء احتد املسروق منه، رر السرقة ومل يظفر به مث ظفر به فعليه حد واحدك إذا السارقمث إن 

ما اعترف به ك،  ويف اجلواهر بال خالف أجده بني العامة واخلاصة،تعدد أو  واحتد جنس املسروق،تعدد

ولو ،  وختتص نصوص القطع بغري الفرض، ولغلبة تعدد السرقة قبل الظفر،صل لألك وذل،غري واحد

  .  فاحلد تدرء بالشبهةكفرض الش

ى خرأ وسرق مرة ،فلم يقدر عليهى خرأمث سرق مرة ، رجل سرق فلم يقدر عليه :ويف الصحيح

وال تقطع رجله ، األوىلتقطع يده بالسرقة : فقال ،خريةواأل األوىلت البينة فشهدوا عليه بالسرقة ءوجا

ان واحد بالسرقة كالشهود شهدوا مجيعاً يف مألن  :قال ،كيف ذلكو: فقيل له، ةخريبالسرقة األ

  . احلديث )١(وىلاأليقطع بالسرقة  أن خرية قبلواأل األوىل

                                                





١٧٢

ولو ، ورك الدليل املذطالق إل،اإلمامبعلم   أوقرارباإل ون القطع بالشهود أوكي أن وال فرق بني

  . ديالقطع  على فلت من أيديهم فال زيادةأنه كوشهد عليه الشهود ل األوىل املرة يفأخذ 

  

  ))من أحكام القطع((

ى وقد أدع، منييالبل تقطع ، منييال مع وجود ساريالال تقطع نه أ يف وال خالف إشكالال  إنه مث

ون السرقة كت أن  بنيكوال فرق يف ذل، منييالبقطع ى النص والفتو ألن كوذل، مجاعاجلواهر عليه اإل

  .غريمها بالرجل أو سنان أوسرق باأل إذا ماك ،بغريمها سار أويال مني أويالب

  وهذا هو،انتا شالوينك إذا يفك فدلة األطالق إل،صحيحةى سريالو شالء مىنيالد يالانت كولو 

  .  عليهمجاعبل عن اخلالف والغنية اإل، عن املشهور يكاحمل

 وأ مىنيالد ياليف رجل أشل ، )عليه السالم(عن الصادق ، ويدل عليه باخلصوص صحيح ابن سنان

  . )١(ل حال على كمىنياليقطع يده  :قال ،شل الشمال سرقأ

 شالء ،ل حال على كسرق قطعت ميينه إذا شلاألن إ :)ه السالمعلي(عنه ، لهى خرأ رواية يفو

عليه من  يعاد خلد يف السجن وأجر فإن ،ىسريالعاد فسرق قطعت رجله  فإن ،صحيحة أو انتك

  . )٢(ف عن الناسك و،بيت املال

  .  مثله)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،وعن زرارة

شل األو : قال)عليه السالم(عن الصادق ، نانعن ابن س، يف نوادرهى وعن أمحد بن حممد بن عيس

  . )٣(حوالل األ على كمنييالسرق قطعت له  مني والشمال مىتيال

                                                









١٧٣

 على قطعت ميناهى سريال أو مىنيالان أشل كفإن  :)عليه السالم(عن الصادق ، ويف خرب الدعائم

  . )١(انتكحال أي 

 ألن بل خيلد يف احلبس، معدومة أوانت يساره شالء كمن  على ايف عدم القطعكسن عن اإلكل

  . دين لهيالى حدإبقاء إمة الشارع ك واملعهود من ح،املعدومةكالشالء  إذ ،دينيالفقد   إىليالقطع يود

  . أدلتهطالقبل الالزم تعزيره إل، صل العدمأل، ختليده السجن ال وجه له: أقول

د ومقطوعها يالم أشل كنا الباب حبما عنوأل،  التوقف يف املسألةكهر من الوسائل واملستدرظوي

 وهذا غري بعيد ،التخيريمه وعد على القطع وبني ما دل على دل  مث مجع الوسائل بني ما،يف السرقة

  .  عدم القطعيفخصوصاً من العلل يف الروايات السابقة ووجود نص صحيح 

صاص فسرق ما يف قى سريال قطعت يده أن رجالً  سأله لو،ففي صحيح عبد الرمحان بن احلجاج

مث  يف قصاص مىنيال قطعت يده رجالً أن  لو:قلت:  قال، بغري ساقكال يقطع وال يتر: فقال، يصنع به

ربع فأما يف حقوق الناس فيقتص منه يف األ،  يف حق اهللاكيترإمنا : فقال ،ال أم قطع يد رجل أقتص منه

  . )٢(مجيعاً

عن  ، يف تصحيح ما يصح عنهمجاع اإلمن أصحاب هوالذي ، وصحيح يونس بن عبد الرمحان

سرق الرجل ويده إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال، عن بعض أصحابه،املفضل بن صاحل

تقطع يف ال  يعين، ان أشل مث قطع يد رجل اقتص منهك وإن ،وال رجله شالء مل تقطع ميينهى سريال

  .)٣(ن يقطع يف القصاصك ول،السرقة

   ،األولالقول  على الشهرة إالّ فليس يف املقام

                                                









١٧٤

صحيح عبد الرمحان قاصر ن إ :ما قال يف اجلواهرك ،حيث يظهر منهم  االستناد انت حمتملةكولو 

 ،ن وجه لعدم اجلمع بالتخيريكمل ي، رواية يونس غري جامعه لشرائط احلجية وإن ،من وجوه األوىلعن 

   .رناهكما ذك

ما  الرجل أو د أويالل كالسراية بقطع   يده سبب موته أوقطعت إذا ان بالسارق مرضكن إ إنه مث

املوت بالسراية ال يوجب  أن  على وما دل، عن مثلهدلة النصراف األ،فالظاهر عدم القطع، ك ذلأشبه

الم يف كال وسيأيت، ن السارق مستعداً نفساً للموت وحنوه بسبب مرض وحنوهكمل ي إذا شيئاً ظاهر يف ما

  . شاء اهللا تعاىل نإية ت يف املسائل اآلكذل

شل خطر بقاء  قطع األيفان كلو  إنه ،ولذا قال املبسوط والوسيلة والقاضي واملختلف وغريهم

حيث ال يراد ،  مل يقطع مراعاة لالحتياط يف احلدود،ل دمه فيموتكخيرج  العروق بدون االندمال حىت

غري  على  النصوصطالق إليالً ترتكذلك هو(:  اجلواهريفوقال ، كواستحسنه املسال، منها القتل

  .)الفرض

ن وأل،  قطع دون املخطور لدليل امليسور وحنوه،نامل غري خمطوراأل أو صابعان قطع بعض األكولو 

  . وفيما سواها يعمل بالدليل، الضرورات تقدر بقدرها

ل كلتعزير يف لقاعدة ا ، يف جلده تعزيراًإشكال فال ،ن سجنه يف املرة الثالثة حملذوركلو مل مي إنه مث

  .أيضاًن قطعه يف املرتني عزر كولو مل مي، ما تقدمكبعض الروايات يف املقام   إىلضافةباإل، فعل حرام

مل  إذا ذا يسجن الطفل وانونكو،  صالحاً ليأمن الناس شرهك ذلاإلمامى رأ إذا وال يبعد سجنه

  ينفع 



١٧٥

  . ون له قطعكي أن حنوه بدونو  أل من سرقك أيضاً ويعزر ،التأديب يف قلعهما عن السرقة

صلى اهللا عليه ( النيب أخربانت تستعري حلياً من أقوام فتبيعه فكامرأة  أن يرو :ايل الغو يفما ما أ

  . )١(فأمر بقطع يدها،  حباهلا)وآله

 ا )وآلهصلى اهللا عليه (فأمر النيب ، انت امرأة خمزومية تستعري املتاع وجتحدهكإنه  :ويف احلديث

  . )٢(عتفقط

مام لإلن أ و،هإطالق على بناًء، رضما انطبق عليها املفسد يف األ على ن محلهك مي،فمع ضعف السند

درجوا أحيث ، كمام ذللإل أن وقد يظهر من مجلة من الفقهاء، لتيهماك الرجل فقط ال د أويالقطع 

  .  السارقحدنه أ  علىال، ونه مفسداً على كديالبعض املسائل السابقة اليت فيها قطع 

  

                                                







١٧٦

  

  ))أمور يف قطع السارق((

  : فيها أمور): ٥ مسألة(

  

  ))إذا مل يكن له يسار((

مل أجد فيه : بل يف اجلواهر، ما عن املشهورك ،ن له يسار وسرق فهل تقطع ميينهكلو مل ي: األول

وللعلل يف  ، للصحيحني يف املسألة املتقدمة،ال تقطع أو ،للعمومات، علي أيب عن يكمن احمل الّإ خالفاً

  .احتماالن، ان له وجهكلو قيل مبضموا : كولذا قال يف املسال، الروايات السابقة

 يف رواية شكالواإل، مام العفولإل أن وبعد، خصوصاً بعد درء احلدود بالشبهة، وال يبعد الثاين

غري ، العدم معلومية املراد بالساق فيه، ويف صحيحة احلجاج بضعف الداللة، املفضل بضعف السند

عتبار سوقها ايطلق لليد ب أو ، الشديداألمروالساق يف اللغة ، قد عرفت صحة رواية يونس إذ ،وارد

 مث، كغري ذل  إىل،مهلوقيل للرعية السوقة لسوق الرئيس ، ما قيل للسوق لسوق التجارة فيهاك، موراأل

  .  املسألة السابقةيفما تقدم ك، فالالزم تعزيره قلنا بعدم القطعإذا 

  

  ))إذا ذهب ميينه قبل القطع((

د يال من ،سار مطلقاًيالان له ميني حني حصول موجب القطع فذهب مل تقطع كلو : الثاين

شف كما عن ك والظاهر انتفاء اخلالف فيه، كما يف املسالك  واحداً قوالً،ما يف اجلواهرك ،والرجل

 ذهبت ذهب فإذا، منييالواجب قطع ان الكفقد ،  املوضوعىانتف إذا م ينتفيكاحل ألن كوذل، اللثام

فالالزم جلده ، ولدرء احلدود بالشبهة،  العدمصالةسار أليالوال وجه الحتمال وجوب قطع ، مكاحل

  . لهى ذا لو سرق يف املرة الثانية وال رجل يسركو، حينئذ تعزيراً

  

  ))إذا سرق ومل يكن له ميني((

  .  فيه ثالثة احتماالت،ومهاحن أو لقصاص أوةً لو سرق وال ميني له خلق: الثالث

   ييدية يف األ لعموم اآل،املكما عن النهاية والوسيلة والك، قطع يساره: األول



١٧٧

  . حال وجودها على مىنياليف تقييدها ب ياملقص

 مىنيالد يالقطعت  إذا تقطع ألا كوذل، ما عن املبسوط واملهذبك، ىسريالقطع رجله : الثاين

  . ىسريالالرجل   إىلنتقالمني يف االيالنه مقطوع أكفمن ال ميني له ، الًبق

مني نصاً يالية خاصة باآل ألن ،م بانتفاء موضوعهكالنتفاء احل، التعزير  إىلتبديل القطع: الثالث

  . العموماتى خذ مبقتضاأل إالّ فلم يبق، ودليل الثاين يشبه االستحسان، ىوفتو

  

  ))إذا سرق وال يد له((

خالفاً ،  القاعدة تعزيرهىمقتض أن فقد عرفت، ىوال يسر له ال ميىنلو سرق وال يد : الرابع

: عن النهاية حيث قال يكوللمح، ديالبعد  ألا ىسريالعن املبسوط حيث قال بقطع رجله  يكللمح

  . مىنيالبقطع رجله 

  .مىنيالد يال  إىلأقرب ألنه ولعله: قال يف اجلواهر

  . وه اعتباريةوهذه الوج، وفيهما ما عرفت من عدم الدليل

  

  ))إذا سرق وال يد له وال رجل((

حيبس  إنه بعض عنهى ورو، حيبس إنه فعن اية الشيخ، لو سرق وال يد له وال رجل: اخلامس

  .احلبس  إىلن غريه انتقلت النوبةك مل يفإذا، عقوبة يف اجلملة ألنه ولعله، دائماً

القاعدة من ى مقتض  إىلفالالزم الرجوع ،قيل باحلبس الدائم إذا خصوصاً، األصلخالف  إنه :وفيه

  . واختاره اجلواهر، ت احملقق وخمتلف العالمة التعزيرك ونإدريسعن ابن  يكان احملكولذا ، التعزير

 ألنه ،ان احملل موجوداًك وإن ،ثالثاً أو لو سرق ثانياً بل قد يقال بثبوت التعزير حىت(: قال إنه نعم

  . ى انته)رض عدمه والفوالًأحصول القطع  على مترتب

   السرقة الثانية يفقطع الرجل  أن يفهم من الدليل إذ ،ىف ما ال خي:وفيه



١٧٨

  .  الثالثة فال خصوصية لتعقب القطعكذلكو، األوىل احلد عليه يف إجراءبعد 

  

  ))إذا قطع أصابع شخص مث سرق((

ا مر غري مرة من مل، فالظاهر تقدم حق الناس، سكبالع  مث سرق أوإنسانلو قطع أصابع : السادس

وقد تقدم يف صحيح ابن ، الدية حلق الناسى تقطع للسرقة ويعطنه أ ال، تقدمي حق الناس فيعزر للسرقة

  . ك ما يؤيد ذل)١(احلجاج

  

  

  )) أو خمالفاًإذا كان السارق كافراً((

، هرأي  أو،ي احلد عليه حسب رأيناسالمم اإلكجيري احلا أن  جازافراًكان السارق ك إذا :السابع

  .ونؤموا فيه ما يشاكأهل ملته ليح  إىليسلمه أن وجاز

، صابع قطع األأدلة طالقمنا عليه إلك حإجراءجيوز لنا نه أ فالظاهر، ان السارق خمالفاًكذا إو

 أن وجاز،  مبا التزموا بهألزموهمولقاعدة ، افركأهل مذهبه للمناط يف تسليم ال على يسلم أن وجاز

ما ك،  للمخالف حسب مذهبهنساناإل يفيت أن وللمناط يف جواز، لزموهمأعليه حدهم لقاعدة  يجير

 وال ال يعرف وفاقاًالذي املستضعف  أما ،كذل على اإلماموقرره ، )عليه السالم(مام قال الراوي لإل

  . دلة األطالق حدنا عليه إلإجراءفالظاهر لزوم ، خالفاً

  

  ))مسقطات احلد((

 مامذا لإلكو،  بارم تسقط احلداإلمامالتوبة قبل ظفر  أن السابقةقد تقدم يف بعض احلدود : الثامن

  .قرارأوباإل بالبينة أو ان ثبوت اجلرم بعلمهك سواء ،يعفو بعد الظفر بارمأن 

ولذا ، دلةمجعاً بني األ األوىلسبيل  على  فاملراد به،ثبت بالبينة إذا كمام ذلليس لإلنه أ  علىوما دل

  .اإلمام عند قراربعد اإل أو  مما يشمل بعد البينة،تاب بعد الرفع إذا اإلمامعفو أطلق احللبيان جواز 

 يكما ح ك،ايف والغنيةك الإطالقويقتضيه ،  النهاية واجلامعقرار بعد اإلاإلماموقال جبواز عفو 

   ،عنهم

  :  هذا فمسقطات احلد أربعةىعلو

                                                





١٧٩

  . رجوع املقر: األول

  . التوبة: الثاين

  . ماماإلعفو : الثالث

  . اإلمام  إىلعفو صاحب احلق قبل الرفع: الرابع

رجع ضمن  فإن ،يقر بالسرقة مرتني ال يقطع السارق حىت: ما رواه مجيل: األول على ويدل

  . )١(ن شهودكمل ي إذا السرقة ومل يقطع

 جاء من قبل إذا السارق:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح ابن سنان:  الثاينىعلو

  . )٢(ال قطع عليهوصاحبها   إىلاهللا عزوجل ترد سرقته  إىلنفسه تائباً

مام الذي ان لإلكذا إو:  من قوله)عليه السالم(عن اهلادي ، ما رواه حتف العقول:  الثالثىعلو

 كمس أوأنا فامنن ؤهذا عطا :مسعت قول اهللا أما ، عن اهللامين أن ان لهكيعاقب عن اهللا  أن من اهللا

  . )عليه السالم( وعلي )وآلهصلى اهللا عليه (  بعفو النيب هذا مؤيداً.)٤()٣(سابح بغري

 أو أعفو عنه يلع رجل جىن: قلت له، )عليه السالم(عن الباقر ، ما رواه ابن مسلم:  الرابعىعلو

 كطلبت حقإمنا ف اإلمام  إىلرفعته وإن ،عفوت عنه فحسنن إ كهو حق: قال ،السلطان  إىلرفعهأ

  .)٥(اإلمام بكليف كو

  . تلميحاً إالّ ناه هناك تركل ذلكالم يف كوحيث قد تقدم تفصيل ال

  

  ))رفع أمر السارق إىل الوايل الظامل((

   ،م اهللاكمه خالف حكان حك وإن ،الوايل  إىلجيوز رفع السارق: التاسع

                                                













١٨٠

تاب ك هذا اليفا ه إليشارةوتقدمت اإل، تاب التقليدكرناها يف كوهذه املسألة ذ، نقاذ احلق إلكوذل

  . تاب القضاءكتفصيلها يف  أن ماك، أيضاً

 بن خنيس طعاماً ىعلاشتريت أنا وامل:  قال،عن مجيل بن دراج، ويدل عليه يف املقام ما رواه الشيخ

 ان من الغد غدوناكفلما ، نصرفنااقه ويالناه يف السوق يف جوكننقله فتر أن نا املساء قبلكدرأباملدينة و

هذا ن إ وقالوا،  من طعامناأسود قد أخذوه وقد سرق جوالقاً على جمتمعون  أهل السوقفإذا، السوق إىل

عبد  أيب يعرف رأن  حىتكذل على نتقدم أن رهناكف، الوايل  إىل فارفعوه،مكقد سرق جوالقاً من طعام

 فرفعناه ،نرفعهأن  فأمرنا،  لهكر ذلكوذ )عليه السالم(عبد اهللا  على أيب ىعلفدخل امل، )عليه السالم(اهللا 

  . )١(فقطع

سألته عن رجل سرق :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، محزة علي بن عن، أيضاًى ورو

  . )٢(ارفعه: )عليه السالم(قال  ، غري حدهيففقامت عليه البينة أيرفع ويقطع وهو يقطع 

  . )٣(السلطان ىل إ يف جواز الرفع)عليه السالم(عن الباقر ، وقد تقدم رواية ابن مسلم

  

  ))إذا قطع احلداد يسار السارق((

 وال إشكال بال دلةلعموم األ، لو قطع احلداد يساره مع العلم والعمد فعليه القصاص: العاشر

 فيكينه أ  زاعماًكأذن السارق له بذلإذا  إالّ ،ماترسال املسلّإرساهلم املسألة إما يظهر من ك، خالف

ان له كوإن  فإنه ،ك القصاص منصرفة عن مثل ذلأدلةو، أهدر حقه ألنه صال قصا فإنه ،مني مثالًيالعن 

  حراماً 

                                                









١٨١

ونه كلقاء حراماً لان اإلك وإن متاعه يف الشارعى لقأ إذا ماك، هداره سبب سقوط حقهإ أن الّإ

  . من يتلفه ال شيء عليه من الضمان فإن ،سرفاً

ل كعقوبة  ألنه ،انا عاملني عامدينكذا  إليهما السارق والقاطعك م يعزركاحلا أن  يفكنعم ال ش

غريمها   إىل،قطع ميناه بدل يسراه إذا جلذا يف باب قطع الِركو، حتديدها بقدر على ر ال دليلكفاعل من

ان ك مىنيالبدل يده ى سريال أو مىنيالقطع رجله  أو ،امه بدل سبابتهإقطع  إذا ماك ،من الصور

  . كذلك

 فال يسقط قطع : ولذا قال الشرائع،دلة األطالقإل، يه القطع فالبد من قطع ما عل،انكيف كو

  .  وتعلق احلقدلة األإطالقو، صل لألإشكالويف اجلواهر بال خالف وال ، مني بالسرقةيال

  .وهذا غري بعيد، ساريالاملسألة من فروع املسألة السابقة يف مقطوع ن إ ن رمبا يقالكل: أقول

تاب كيف  ما يأيت على ان له القصاصك ،قطع أصابعهقطع احلداد يده من الزند عوض  ولو

  .ال أصابع ليمينه من باب السالبة بانتفاء املوضوع إذ ،كم له بعد ذلكالقصاص وال ح

الذي من شبيه العمد  ألا ،ونه الشمال فعليه الديةكمني وبعد القطع ظهر يالنه أ ولو ظن احلداد

قدم هو مشاله  أما إذا ،اط يف خطأ القضاةنم لل،املالون الدية من بيت كت أن وال يبعد، كمقتضاه ذل

  . أهدر حقه جبهله ألنه ،مني والشمال فيحتمل سقوط الديةيالجلهله وعدم فرقه بني 

ال  أو ،ما عن الفقيه واملختلفك منييالفهل يسقط قطع ،  قطع الشمال اشتباهاًفإذا، انكيف كو

لرواية ، األولقرب ن األكل،  تردد احملقق يف الشرائعولذا، احتماالن ،ما عن املبسوط والتحريرك يسقط

  تقطع  أن مر بهأيف رجل  )عليه السالم( علي قضي:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، حممد بن قيس



١٨٢

: )عليه السالم(فقال ، نقطع ميينهأقطعنا مشاله إمنا فقالوا ، ميينه فقدموا مشاله فقطعوها وحسبوها ميينه

قد قطعت مشالهال تقطع ميينه و)١( .  

قدم مشاله  و،نهيميقطع ي أن بسارقأمر  إنه ،)عليه السالم( ني املؤمنريمأعن ، الدعائمى روو

دعوه فلست : فقال )عليه السالم( نياملؤمن ريأم  إىل فرفعوهك مث علموا بعد ذل،نهيميظنوها  وفقطعوها

   .)٢(قد قطعت مشاله ونهيميبقاطع 

ى أر أن من ريب ييستحأل ينإ: )عليه السالم(الروايات السابقة من قوله ويؤيدمها العلة يف بعض 

  . )٣(يتطهر به أو به يليس له ما يستنج

فالقول  ،رناه غري مرةكما ذ ك)رمحه اهللا( ليينك لضمان ال، حجةيفاك اليفونه ك لاألولواخلرب 

مرتلة ى سريالشبهة دليل ترتيل اخلرب وحصول الن إ :اشف اللثام بقولهكوهذا ما يظهر من ،  متعنيكبذل

  .غري ظاهر الوجه، المه ال حاصل لهك أن  اجلواهريففما ، مىنيال

 اشتباهاً مىنيالالرجل  أو ىسريالد يالقطعت  إذا ىسريالجل  يعرف عدم قطع الِركومن ذل

  .ودرء احلدود بالشبهة، للمناط

 ، فهل عليه القطع،هر بعد سنني مثالًالثانية مث ظ أو األوىل املرة يفشتبه حبقه فخلد السجن ا ولو

  . فتأمل، وبني قصره فنعم،وال يبعد التفصيل بني طول مدة سجنه فال، احتماالن

، احتماالن ،فهل خيلد السجن،  املرة الثالثةيفى سرياليده  أو مىنيالأشتبه حبقه فقطع رجله  ولو

  .  سهل حيث قصد العفواألمرمام العفو فلإل أن وحيث قد تقدم

                                                









١٨٣

  

  ))أطالق السرقة جمازاً على أمور((

املراد  أن يف إشكالوال ، أمور خاصة على  مجلة من الروايات السرقةيفأطلق : عشر ياحلاد

  . التشبيه فال حد فيها

من أسرق السراق من سرق لسان :  قال)عليه السالم( علي عن، مثل ما رواه اجلعفريات

  . )١(مرياأل

 ،اةك مانع الز،السراق ثالثة: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال، ثريكمساعيل بن إعن ، الشيخى ورو

  . هء ومل ينو قضا من استدان ديناًكذلكو، ومستحل مهور النساء

  . )٢( اخلصاليفورواه الصدوق 

، سرق السراق من سرق من صالتهأ: )وآلهصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا ، تاب الغاياتكوعن 

   .)٣(وعها وال سجودهاكيتم ر ال:  قال،يسرق صالتهيف كيا رسول اهللا : قيل

  . غريها إىل

بينما ، مريلسانه شيئاً فيقوله األ على نه يضع أأو، المهكحتريف ما إ ،مريواملراد بسرقة لسان األ

  .  وشأنهكتر إذا كمري بنفسه يقول غري ذلان األك

  

  ))اللص املهاجم دمه هدر((

  .  وجيوز قتله،قتل فدمه هدر إذا املالاللص املهاجم لسرقة : عشر الثاين

عليه (علياً ى  أترجالًن إ :)عليه السالم(عن جده ، )عليه السالم(عن جعفر ،  اجلعفرياتفيف

 إنه  أما:)عليه السالم( علي فقال ،فسرق حليتها امرأيت على لصاً دخلن إ يا أمري املؤمنني:  فقال)السالم

  . )٤(يعممه بالسيف  حىتكبذل يابن صفية ما رض على لو دخل

  . واهللا العامل،  حملهيفرناه ك ذكالم يف ذلكوتفصيل ال

  

                                                











١٨٤

  

  ))عالج املقطوع مبا يربء اجلرح((

  إىلىدأ إذا هك وحيرم تر، اجلرحئد والرجل املقطوعتني مبا يربياليستحب عالج ): ٦ مسألة(

  .بيت املال على وجبالّ  وإ، فبهاكان آخر يقوم بذلك أو كن من ذلكان السارق يتمك فإن ،املوت

  .  إليهحسانه واإلؤساكإطعام السارق بعد القطع وإويستحب 

مث أمر بنا فحبسنا يف بيت يطعمنا فيه :  قال)عليه السالم( علي قطعهالذي ففي رواية احلبشي 

تتوبوا ن إ :مث قال لنا، سوتناكسانا فأحسن كبنا فأخرجنا و  مث أمر،برأت أيدينا السمن والعسل حىت

  . )١(م يف الناركم اهللا بأيديكتفلحوا يلحق وإالّ ،م يف اجلنةكيديأم اهللا بكم يلحقكل وتصلحوا فهو خري

 بقوم )عليه السالم(أيت أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن حممد بن مسلم

دار   إىليدخلواأن   وأمرهم،ام ومل يقطعها اإلكف وتركلصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف ال

م كأيدين إ يا هؤالء:  فقال،واؤبر طعمهم السمن والعسل واللحم حىتأتعاجل ف أن يديهمأالضيافة وأمر ب

مل  فإن ،اجلنة  إىلمك وجررمت أيدي،مكم صدق النية تاب عليكتبتم وعلم اهللا من فإن النار  إىلمكسبقت

  . )٢(لنارا  إىلمكم أيديكتتوبوا ومل تقلعوا عما أنتم عليه جرت

 )عليه السالم(أيت أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،وعن حذيفة بن منصور

لمهم ك فداو كيلإقنرب ضمهم  يا:  مث قال،هميفقطع أيد:  قال،بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقروا

  علمين أوا فؤ برفإذا، وأحسن القيام عليهم

                                                







١٨٥

:  فقال،يا أمري املؤمنني القوم الذين أقمت عليهم احلدود قد برئت جراحام: فقال، فلما برئوا أتاه

ئة متردين م يف أحسن هيى ساهم ثوبني ثوبني وأتك ف،م تينائل رجل منهم ثوبني وك سكأذهب فا

 سه مث رفع رأصبعه ملياًإتها بكرض يناأل على فأقبل، فمثلوا بني يديه قياماً، مونأم قوم حمركمشتملني 

 ،ففعلوا، علياً قطعنان إ اللهم:  فقولوا،السماء  إىلمكسوأرفعوا رؤ: مث قال، مكتشفوا أيديكا: م فقالإليه

حلقتم أمل تتوبوا  وإن ،مكتبتم سلمت أيدين إ هلم يا هوالء: مث قال، ك وسنة نبيكتاب على كاللهم: فقال

  . )١(بلده  إىلفيهكل واحد منهم ما يكيا قنرب خل سبيلهم وأعط : مث قال، ا

ي ال كقطع السارق حسمه بالنار  إذا انكإنه  :)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، وعن الدعائم

  . )٢(يرتف دمه فيموت

: )وآلهصلى اهللا عليه (فقال ، أيت برجل قد سرق) اهللا عليه وآله ى صل( النىبن إ :ايلوعن الغو

  . اذهبوا به فاقطعوا يده مث احسموه

  . )٣(قطع سارقاً حسمه بالزيت إذا انك )عليه السالم(علياً  أن يورو

صلى اهللا عليه (عن النيب  يللمرو، د املقطوعة يف رقبة السارقيالومن السنة تعليق : قال يف اجلواهر

اجلواهر أخذ هذا من  أن والظاهر .)٤(أيت بسارق فأمر به فقطعت يده مث علقت يف رقبته إنه ،)وآله

  .كاملسال

  دير املدة تقمث إن 

                                                











١٨٦

  .نص عليه ال ألنه راهكما ذك، اإلمام  إىلراجع

  .العضو املقطوع مث دفنه على موات مراسيم األإجراءوقد تقدم وجوب 

العضو املقطوع  أن ماك،  إليهحسان يف احلسم واإلكذلكيقتص منه  سائر من جيلد أو أن والظاهر

  . موات عليه مراسيم األإجراءيلزم 

  



١٨٧

  

  ))إرجاع املسروق((

  إىلقيمة أو مثالً رجاع السارق ما سرقه عيناً أوإ وال خالف يف وجوب إشكالال ): ٧ مسألة(

 ،ان املسروق مثلياًكن إ رجع مثلهأ ةانت تالفك وإن ،رجعها بنفسهاأانت العني موجودة ك فإن ،صاحبها

  .ان قيمياًكن إ وقيمته

نقص فعليه  وإن ،الولدك واملنفصلة ،سمنالكيرجعها مع زيادا املتصلة  أن رجع نفسها لزمأ إذا مث

  .مل يستوفها أم  سواء استوفاها،الدابةكجرة أانت له ك إذا جرة الشيءأ وعليه ،رش النقصانأ

مل يعرف صاحبها  وإن ،اإلمام  إىلن له ورثة ردهاكمل ت وإن ،ورثته  إىلولو مات صاحبها ردها

  .كول املالمن باب جمه يم الشرعكاحلا  إىلالبدل العني أوى عطأ

جهله صاحل مع  مل يوجد ال هو وال وارثه أو وإن ،رضاهأالرد وصاحبها موجود  على مل يقدروإن 

 حسب كل ذلك ،فقرينه أ يهبه من باب يصاحل معه أو أن م الشرعيكوجيوز للحا، م الشرعيكاحلا

  . يف بعضهامجاعوعدم اخلالف واإل، يةاألولالقواعد 

  . أيضاًض الروايات اخلاصة م يف السرقة بعكاحل على ويدل

سرق السارق قطعت يده وغرم إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،فعن سليمان بن خالد

  . )١(ما أخذه

سألت عن رجل يسرق فتقطع يده :  قال،)عليهما السالم( أحدمهاعن ، وعن معامل بن سعيد رفعه

 وإن ،ليس عليه رده سرقه منه أوالذي  يف مال الرجال يف يصنع بهك ، البينة عليه ومل يرد ما سرقإقامةب

آخر درهم  يدؤي  حىتىيستسع: )عليه السالم( قال ، منهكثري وعلم ذلكوال   ليس عنده قليلىدعا

  . )٢(سرقه

                                                







١٨٨

 ،قطعت يده وإن السارق يتبع بسرقته:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن حممد بن مسلم

  . )١( مسلمئمريذهب مبال ا أن كوال يتر

  . أيضاًيرد عليه  أن افر احملترم املال جيبكفمال ال وإالّ ،املسلم من باب املثال: أقول

رجل من املسلمني  على عن سارق عدا، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، وعن محزة بن محران

 أن وهو يريد  إليهلهان غصبه ومحالذي كمثل املال   إىلالسارق بعد تاب فنظرمث إن ، فعقره وغصب ماله

وقد ،  فقالوا ال وارثاًك فسأل معارفه هل تر، فوجد الرجل قد مات،منه ما صنع به ويتحلل  إليهيدفعه

ان الرجل امليت كن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال ،كقول  إىليينته  حىتك عن ذلكأسأل أن سألين

 وإن ،مرياث امليت له فإن نفسهك على هد بذلأحد من املسلمني فضمن جريرته وحدثه وأش  إىلتواىل

 :فقال ،فما حال الغاصب:  فقلت،مام املسلمنيمرياثه إل فإن مات أحد حىت  إىلاىلان امليت مل يتوك

 اجلراح تقتص منه يوم القيامة فإن ما اجلراحةأو، مام املسلمني فقد سلمإ  إىلهو أوصل املالإذا)٢( .  

 ،أخذ السارق قطعإذا  : قاال) السالمماعليه(جعفر وأيب عبد اهللا  أيب عن، سالموعن دعائم اإل

  . )٣(ان أتلفه ضمنه يف مالهك وإن ،أهله  ىلإوجد ما سرق يف يديه قائماً أخذ منه ورد فإن 

   ،قضي يف رجل سرق ناقة فنتجت عنده إنه ،)عليه السالم(وعن أمري املؤمنني 

                                                









١٨٩

  .يردها ونتاجها أن فعليه

م كاحلا أو، ورثته باملال ين يرض أيرضيه جاز ن حىتكجرح صاحب املال ومل ين إه نأ مث الظاهر

ن إ: قال سبحانه، ء يف القيامةين عليه شكيمل رمبا  وتاب ك فعل ذلفإذا، ن وارثكيمل ن إ الشرعي

  .)١( ملن يشاءك به ويغفر ما دون ذلكيشر أن اهللا ال يغفر

ونه سارقاً ال يوجب ك ألن ،كال يبعد ذل ،ل له السمنالسارق للدابة علوفة فسمنت فهى ولو أعط

، رارهكت  إىليروه يف باب الغصب مما ال داعكآخر ما ذ  إىل،كاً مع املالكون شريك في،ذهاب حقه

  . اًكخلط ماله مبال السرقة صار شري إذا ذاكو

صرفه يف   أواه علوفة لهطمثل ما أع،  املال املسروقيفيزيد  أن املال بدون على ما ما صرفأ

 على  فال حق لهكذن املالإفعله بدون  ألنه ، بهكيطالب املال أن  فليس له،ك ذلأشبهما  أو حفظه

  .كاملال

ان أخافه بتسلق كن إ خافته أياهإيذائه له وإيف  هيسترضي املسروق من أن السارقعلى  أن والظاهر

  : أقسامأربعة  على احلقوق فإن ،كغري ذل  إىل،حائطه ليالً

 أن وقد سبق، حد فيهظهاره وال حق ألإ وهذا ال جيب ،شرب اخلمركحق اهللا حمضاً  :األول

  . ىما دل عليه النص والفتوك، فضل ستره والتوبةاأل

ن جعل هذا احلق للناس من أكو، أيضاًان حق اهللا يتبع حق الناس كن إو، حق الناس احملض :الثاين

  : قسمني على وهذا ،أيضاًاهللا سبحانه 

ويف أخذ  املقتول خيتار يف قتله ويلحيث إن ،  مثل قتل العمد، االختيار بيد الطرفونكي أن :١

 على وما دل، داء احلقظهار أل عالج غري اإلال إذ ،ظهاره والتوبةإ وهذا جيب ،ويف عفوه الدية منه

  أفضلية ستر ارم نفسه خمصص 

                                                





١٩٠

  . مبثل هذا احلقى عقال ونصاً وفتو

، مثل قتل اخلطأ، بل بيد من عليه احلق، ون االختيار بيد الطرفكوال ي، حق الناس احملض: ٢

 أدلة طالقإل، فضل ستر نفسهوهذا األ، ية من الديات الستأعطاء إ وهو خمري يف ،عليه الديةحيث إن 

ن يصب أك ، ولو بدون علمهمأصحابه  إىليوصل احلق أن  وجيب،مل يفعل حمرماً ذإ ، وال توبة له،الستر

  . املقتول يس ويلك دنانري الدية يف

،  حق املسروقنسان ولإل،حيث هللا حق القطع، السرقةك بني اهللا وبني الناس كاحلق املشتر :الثالث

مث التخلص من حق ، السرقة عصيان ألن ، الستر والتوبةأدلة طالقإل، فضل الستر لنفسهاأل أن والظاهر

 وال يلزم، ي القيميفقيمة  أو ي املثليف مثالً  أوعيناًن إ ،ن يرد ماله عليهأك ،شفهكاملسروق منه مع عدم 

ى رض  إىلواملثل والقيمة بدالن اضطراريان ال حيتاج العني له إذ ،ملاذا أعطاهنه أ يعلم املسروق منهأن 

  .  أربعةأقسام فهذه ،املسروق منه

الزنا  أو ،الزنا باملرأة ذات الزوجك ،ال أم أحد ى رض  إىلحيتاجنه أ  بعض احلقوقيف كنعم رمبا يش

 فضل الستر بالنسبةاأل أن  بعد،تعد يف حقهما ألنه ،رهةكرضاء الزوج واملرأة املإفهل جيب ، رهاًك باملرأة

 من يف النصوص يفر كنه مل يذوأل،  السترأدلة طالقإل، ال جيب  أو، السترأدلةات طالقإل، مكاحلا إىل

ونه ك يف كال ش فإنه ، أقرباألولان كوإن  ،احتماالن ،مهاؤرضاإ رهاًكومن زنا بامرأة  زنا بذات زوج

  . عم من العدمأر كوعدم الذ، رضاء املغتابإعظم من غيبة الناس الذي ورد وجوب أ

  .  واهللا سبحانه العامل،هم واملهمرضاء من باب األشف واإلكورث فتنة سقط الأ كان ذلك إذا نعم



١٩١

،  السرقة حمللة الضطرار شخصيونكت أن رجاع السارق ما سرقه بنيإال فرق يف وجوب  إنه مث

  . االدب التعزير أو انت السرقة مما توجب احلد أوك ،ون حمرمةكت أو،  عام ااعةيفونه كل أو

نقاذ إإمنا  و،بل ليست سرقة، رجاعإ سرقة واجب النفقة ممن جتب نفقته عليه بقدر نفقته ال يفنعم 

  . جازتهإ و)وآلهعليه صلى اهللا (لرسول اهللا   حديث قول هنديفما تقدم ك، حق

  



١٩٢

  

  ))إذا سرق اثنان بالتعاون((

، ال خيرجا معاً أوأن ما إ و،ال  احلرز أوك هتيفا كيشتر أن ماإف، سرق اثنان نصاباً إذا :)٨ مسألة(

  : فالصور أربع

، كغري اهلات على  عدم احلديف شكالوال ينبغي اإل،  احلرز فقطأحدمها كيهت أن :والثانية األوىل

  . ل واحد نصف النصابكخيرج  أو خيرجا نصاباً أن نيبوال فرق ، ما تقدمك ك باهلاتدلةاألالختصاص 

 عدم  يفإشكالوال ، د منهما نصف النصابل واحك وخيرج ،المها احلرزك كيهت أن :الثالثة

  . ل واحد منهما مل يسرق النصابك ألن ،حدمها

  :  وجوب القطع هنا قوالنيفو، واحداً  وخيرجا مجيعاً نصاباً،المها احلرزك كيهت أن :الرابعة

بل عن االنتصار ، تباع الشيخأواية الشيخ ومجيع ى ما عن املفيد واملرتضك، الوجوب: األول

  .  عليهمجاعوالغنية اإل

  إىلبل نسب،  والعالمةإدريسما عن اخلالف واملبسوط وابن اجلنيد وابن ك، عدم القطع: الثاين

 ،ل واحد منهما مل خيرج نصاباًك ألن ،الظاهر وهذا هو،  عليهمجاعف اإلبل عن اخلال، عامة املتأخرين

 يف كأشتر إذا الذي وتنظريه بالقتل ،ل نصف معلول نصف العلةكون لكالعلتني في  إىلاملعلول ينسبإمنا و

  دليلل من أولياء القاتلني ك إىلن رد نصف الديةأ يرد ب،قياسنه أ إىل ضافةباإل، املقتول قاتالن يقتالن به

  . نصف القتل عليهأن 

 اآلخر دون أحدمها وقطع ،خراج النصاب حتقق قطعإنه بعد أب ما من قال بالقطع هلما فاستدلأ

  .ليهماكفالالزم قطع ، ترجيح بال مرجع

  ى رونه أ ومبرسلة اخلالف من، بل املشروط عدم عند عدم شرطه،  منع حتقق القطع:وفيه



١٩٣

ره كوفيه ما ذ، )١(اباً وأخرجوها بأمجعهم وجب عليهم القطعبلغت السرقة نصإذا نه أ أصحابنا

  . مثله ليس حبجة أن  إىلضافةباإل، مل يعرف من أحد نقلهنه أ اجلواهر من

 )عليه السالم(أمري املؤمنني ى قض:  قال،)عليه السالم(عن الباقر ، وبالصحيح عن حممد بن قيس

م حنروه مجيعاً مل خيصوا أحداً دون أأنفسهم  على  فشهدوا،رحنوا أيهم حنلوه فامتكحنروا بعرياً فأ يف نفر

  . )٢(ميامأتقطع أن ) عليه السالم(ى فقض، أحد

  . )٣( النفر يف السرقة قطعوا مجيعاًكشتراإذا  :)عليه السالم( علي عن، سالمن دعائم اإلعو

  .بأقل من النصا ل واحد منهمكان نصيب ك إذا هما يشمل ماإطالق أن بتقريب

ن كلوا مما أمسك:  آيةإطالقعدم ك، الم من هذه اجلهةكحيث ليس ال، إطالقال  إنه :وفيه

السرقة من ك ،شرط أي  إىلنقول بعدم االحتياج أن فالالزم وإالّ ،ل موضع العضكأ على )٤(مكعلي

  . فالقول بعدم القطع هو املتعني، كال يقول هؤالء بذلنه أ احلرز وغريه مع

  .ل واحد سرق نصاباًك ألن ،ل منهما القطع على كانكسروق نصابني بلغ امل إذا نعم

ولو سرقوا ثالثة أنصبة فعليهم القطع ،  يف ثالثة سرقوا أقل من ثالثة أنصبة فال قطعكذلكو

  .ذاكوه

 عليهم أو  عليهما أوون ثقل احلمل املسروق متساوياًكي أن ال فرق يف املسألتني بني إنه والظاهر

  حتمل ثقل ربعه أو ضعيفاًاآلخر و، حتمل ثقل ثالثة أرباع النصاب قوياًأحدمهاان كذا  إماك، خمتلفاً

  حتمل 

                                                











١٩٤

،  حتمل ثقل نصف النصاب ضعيفاًاآلخرو، سرقاهالذي ثقل نصاب من النصاب والنصف  يالقو

  . مل يسرق النصابأحدمها أن قلنا بعدم الفرق لوضوحإمنا و

 دابته نصف النصاب مل يقطع اآلخر و دابته نصاباًأحدمهافحمل ، كان هلما دابتني باالشتراكولو 

 خبالف ما، امالًكسرق نصاباً نه أ وجمرد التحميل ال يوجب صدق،  الدابتنيكالشترا، صاحب النصاب

ومحل ، ويف داخل احملرز اقتسما املسروق  النصاب والنصفل منهما دابة ختصه فسرقاكانت لكإذا 

صاحب  على القطع فإن ،هو حصتهالذي  نصف النصاب اآلخرو،  حصته هوامالًك  دابته نصاباًأحدمها

  .النصاب حينئذ

 وأخرج ، نصف النصاباآلخرو،  نصاباًأحدمها فأخذ ،اقتسما املال يف داخل احلرز إذا كذلكو

  .صاحب النصاب على ون القطعكحيث ي، ل واحد منهما حصتهك

عطاه أ و،خرامال لآلك باع نصابا  مث،ونصف النصاب  نصاباًأحدمهاولو دخال احلرز فسرق 

  . البائع مل خيرج النصاب ألن ،البائع على ان عليه القطع الك ي،خرجه املشترأف ياملشتر

البيع مل  إذ ،البائع على القطع أن فالظاهر، يباعه النصاب وأخرجه البائع بنفسه للمشتر إذا اما

  . اجخراإلفالعربة ب، ن صحيحاًكي

 مث دخل احلرز ، يف اخلارجنسانع السارق قبل دخوله احلرز ما يسرقه إلم ما لو باكومنه يعلم ح

  . مل يدخل احلرزالذي ى  املشترىعل السارق البائع ال على ون القطعك ي،بنفسه املال وسرق وأخرج

  



١٩٥

  

  ))حكم السرقات املتعددة((

  : ع له أربع صورفالراف، مكاحلا  إىل مث سرق ثانية فأخذ ورفع،لو سرق ومل يقدر عليه): ٩ مسألة(

  . القطع له أن  يفكوال ش، األوليرفعه املسروق منه  أن :األوىل

  .القطع له أن كوال ش، يرفعه املسروق منه الثاين أن :الثانية

ثابت  األوىلين يف األمرال ك و،م يف قطعهكقصد احلاما إ و،الرفعما إ ،املعيار يف القطع ألن كوذل

  .ويف الثانية ثابت للمسروق منه الثاين، األولاملسروق منه   إىلبالنسبة

مطالبة املسروق منه فال  على القطع موقوفن إ تيةقلنا يف املسألة اآل فإن ،يرفعه أجنيب أن :الثالثة

  .م وقصدهك بنظر احلاان التعيني منوطاًك كمل نقل بذل وإن ،قطع

 ، بال قصدحدمهاالقطع أليقع  أن  أي،ىخراألال تصح الصور  ألنه مكعتبار قصد احلااقلنا بإمنا و

 حدمهاال يقع أل أو ،ل واحد منهماكلنصف  أو، ن يقع القطع هلما مجيعاً أأو، مع قصد اخلالفأو 

ان القصد كولو ، جلهالقطع ملن قصد قطع السارق أل أن ىاملنصرف من النص والفتو إذ ،أصالً

ان الالزم ك، نسانربعة إلع األصابالسارق قطع األ ألن ، سرقة وقصاصكان هناك إذا  ولذا،ياًازكارت

يقطع  أن فالالزم للقصاص  أو،يأخذ من قطعت أصابعه الدية أن فالالزم يقطع للسرقةنه أ مكقصد احلا

 لنفسه بدون قصد م قطعه تشفياًكاحلا أن ولو فرض. جيلده تعزيراًأو ، كقلنا بذلن ، إجل السرقةرجله أل

املعيار القصد ولو  أن ومن هنا يتبني، اللص احلدان  علىانك ،حد من السرقة والقصاصون القطع ألك

  . ازاًكارت



١٩٦

ن  أفالظاهر، صابعه الدية فقطعه للثاينأم فطلب املسروق منه القطع واملقطوع كاشتبه احلا إذا ماأ

من باب ختلف  ألنه ،قصده طلبهما ال على م املنيبكاز احلاكاملعترب ارت إذ ،االعتبار بقصد اين عليهما

  .من باب التقييد ال يالداع

 الصغري وسرق من قطع اللص أصابع إذا ماك،  إليهاألمران كم شيئاً فيما كلو قصد احلانه أ ماك

 ألن ،م ال حسب ما قصده احلدادكان الواقع حسب ما قصده احلاك ،م وقصد احلداد شيئاً آخركاحلا

  ال،عطاه للفقري بقصد اخلمسأف، ةم ديناراً وقصد به الصدقكعطاه احلاأ إذا ماكفهو ، احلداد آلة فقط

  . يقع مخساً

ن سرق مال زيد وعمرو يف سرقة أكانت السرقة مرة واحدة ك فإن ،المهاكيرفعه  أن :الرابعة

ول أون السرقة مرة واحدة خارج عن عنوان ك أن خيفىوال ، ـ ل مال بقدر النصابكان كواحدة و

ن القطع اكـ  عنوناه هنا تتميما للفائدةإمنا و، قتان سركون هناكت أن ول املسألةأعنوان  ألن ،املسألة

إمنا و، ىخالف النص والفتو ألنه ،ال تقطع يده ورجلهنه أ  يفكولو طلبا فال ش، حسب طلب أيهما

يقطع ن أ و،مك حسب نظر احلاحدمهايقطع ألن أ و،سرقة واحدة ألنه ،يقطع ما معاً أن احملتمل

  . تظهر مثرة لالحتماالت الثالثة يف املقامالنه أ والظاهر،  حسب القرعةحدمهاأل

ل مال بقدر كثنني ا ملال ة واحد مسألة السرقة مرة أي ،للمسألةى تظهر يف صورة أخرإمنا و

تقطع يده  فإنه ،ل مسروق منه مرةكن رفع كل، انت السرقة مرة واحدةك أن  والصورة هي،النصاب

  . ورجله بالرفع الثايناألولبالرفع 

 لتقدمها ،ايف والقواعدكما عن املقنع والفقيه والك ،وىلباألفهل القطع ، رقة مرتنيانت السكوإن 

ما سببان  أل،نه يتخري يف القطع بأيهما أأو، قد أخذ فيها ألنه ، الشرائعيفما ك ،خريةباأل أو ،يف السببية

   ، االحتمال الثالثيةاألول القاعدة ىمقتض، تداخل احلدثني احتماالتكيتدخالن   أو،حدمهاوال ترجيح أل



١٩٧

، شرب اخلمر مرتني ين متماثلني أوء زنازىن إذا ماك، سبابقاعدة احلدود وتداخل األى ومقتض

ن زنا بغري أانا غري متماثلني بكن إ ألنه لثقيدنا الزنا بالتماإمنا و، سباب االحتمال الرابعحيث تتداخل األ

  . األولن النص ورد باالحتمال كل ، رمجهمث  القاعدة جلده مائة أوالًىان مقتضك، حصانإوب حصانإ

 مث سرق ، يف رجل سرق فلم يقدر عليه،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ري بن أعنيكففي صحيح ب

تقطع يده بالسرقة :  فقال،خريةوالسرقة األ األوىلت البينة فشهدوا عليه بالسرقة ءفأخذ فجاى خرأمرة 

الشهود شهدوا مجيعاً يف مقام ألن  :فقال ،كيف ذلك: فقال ،خريةوال تقطع رجله بالسرقة األ، األوىل

مث  األوىلالشهود شهدوا بالسرقة  أن ولو، األوىلتقطع بالسرقة  أن خرية قبلواأل األوىلواحد بالسرقة 

   .)١(ىسريالخرية قطعت رجله تقطع يده مث شهدوا عليه بالسرقة األ وا حىتكمسأ

يف  السرقة الثانية على ال قطعنه أ م الشارعكن ح أشف عن أمر واقع وهوكوهذه الرواية ت

 ل منهما قطعكانت سرقتان لك إذا ومصب الرواية ما، األوىلالسرقة  على القطعإمنا و ،سألةمفروض امل

 أحد املسروق ىف عفإذا، خريةمث قامت الشهود بعد القطع بالسرقة األ األوىلقامت الشهود بالسرقة إذا 

  . ج عن مورد الروايةمنهما عن القطع فهو خار

 إنه :قالالذي اشف اللثام  على ك ردكوبذل، جعل اجلواهر هذا املورد فائدة اخلالف أن ومنه يعلم

نه خارج عن أرناه من مورد الرواية وك ما ذىعل و،غري ظاهر الوجه، الطائفتني ال أثر للخالف بني قويل

 لو أحدمهان  أظهر، لسرقتني يف وقت واحدمورد الرواية قيام الشاهدين با أن ماك، أحدمهاصورة عفو 

   ىفع

                                                





١٩٨

انت كسواء ، مل يعف صاحبهااليت ى خراألقطع بالسرقة  ،والًأمن سرق منه  ان العايف هوكولو 

  .سرقة ثالثة مثالً أو سرقة ثانية أو سرقة أوىل

بالسرقة قامت الشهود مث إن  ، قطعت يدهم الو قامت الشهود بالسرقة الثانية أوالًنه أ ما ظهرك

  .قطعت رجله ا األوىل

عدة  أو ،نيإنسانعن  أو ، واحدإنسانون السرقتان عن كت أن رناه بنيكل ما ذكمن غري فرق يف 

ون كي أن ال يشترط يف قطع السارق إذ ،مثالً  لثالثة اشخاصان املال املسروق أوالًكما لو ك ،نفر

  .  لنفرين قطع بهاًكان ملكو سرق ربع دينار لف،  واحدنسانالنصاب الواحد إل

ن عفو من أحد املسروق كمورد الرواية سرقتان قام ما الشهود مرة واحدة ومل ين إ :واحلاصل

يقطع  فإنه األوىللو قام الشهود بالسرقة الثانية فقطع مث قاموا بالسرقة  ما فيخرج من هذا املورد، منهما

السرقتني يف  على ان قيام الشهودكولو ،  الثانيةيقطع بالسرقة فإنه األول املسروق منه ىفوما لو ع، رجله

  .مرة واحدة

 أحدمها ىفلو ع ل حال حىت على كيقطعنه أ واحلق(:  بقولهكره املسالكما ذ أن  يظهركذلبو

تقدير  على سباب وتداخل األ،ل واحدة سبب تام يف استحقاق القطع مع املرافعةك ألن ،ىخراألقطع ب

  .هو الصحيح. ىانته )األصلخالف على  ألنه ،طلقاًاالستيفاء ال تقتضي تداخلها م

ون الثانية سبباً تاماً يف استحقاق القطع بعد فرض ثبوما كمبنع ( اجلواهر إشكالوال يرد عليه 

، كالم املسالكمل يشمل النص مفروض  ألنه .ىانته )االجتهاد يف مقابلة النصكبل هو ، دفعة واحدة

 أن ظاهر النص أن  قد عرفتكنأل، المه اجتهاداً يف قبال النصكون كي حىت ،أحدمهاصورة عفو  وهو

 أي جلتقطع ألنه أ ن وجه لسؤالك عفا مل يأحدمهاان ك فإذا وإالّ ،أحدمهااجلواب يف مورد عدم عفو 

  ن وجه جلواب كومل ي، السرقتني



١٩٩

  . قة الثانيةقطع يده مث شهدوا بالسر  الشهود حىتكمسأ إذا نه تقطع رجلهأب) عليه السالم( اإلمام

 مل يذهب اآلخر إذ ،خر القطعن لآلك مل يأحدمهاثنني فعفا ا من لو سرق نصاباًنه أ ومما تقدم ظهر

  . منه مقدار النصاب

انتا كسواء ـ ى خرأغريها ب أو  مث قامت هي،قامت البينة بالسرقة فقطع فإن ،انكيف كو

انتا دفعة واحدة  أو ك،سكبالع أو  الثانية مث قامت شهودأوالً األوىلفقامت شهود ، مرتبتني يف الزمان

 مع ،وشهود سرقة عمرو مرة، زيد مرة  ن قامت شهود سرقةكل، أن سرق من زيد وعمرو دفعةك

ما  أيرد االحتمالأن  إالّ  اللهم،لوحدة السبب، قطع وحد الّإون لسرقة واحدة كال ي أن احتمال

جنبيتني دفعة واحدة حيث هلما لمستني بيدين أل أو ك،قذفني بلفظ واحد أو ك،قتلني برصاصة واحدةك

ما هو خمتار النهاية واخلالف والصدوق وابين ك، أيضاًفالالزم قطع الرجل   ـديتان وحدان وتعزيران

املسبب   إىلل سبب حيتاجكن  وأل،ملا تقدم من النص،  عليهمجاعبل عن اخلالف اإل، محرة وسعيد

  .دلة األطالقإل

 واملختلف إدريسعن املبسوط وابن  يك وهو احمل،تقطع رجله  النأ ب، قول ثانكن هناكل

هو وصحاب يف قطع رجله توقف بعض األ:  وقال يف الشرائع،بل عن اخلالف االعتراف بقوته، والتحرير

د يالجل مبا سرق بعد قطع  واختصاص دليل قطع الِر،الصل عدم القطع ودرء احلدود بالشبهة، وىلأ

  .مىنيال

 بل ،رك وال نسلم اختصاص الدليل مبا ذ،صل والشبهةان لألكم ال إذ ،ىفخيال  ل ماكويف ال

  . وهذا هو الذي اختاره اجلواهر، ما اخترناه على  والصحيح املتقدم يدالنطالقاإل

سرق يف  إذا ماك، بنصف سرقة أو ل مرة بسرقةك، السارق مرتني أقر لو يظهر مما تقدم ما إنه مث

  سرق من زيدنه إ ل مرةمرة واحدة من زيد وعمرو فقا



٢٠٠

  . ل واحد منهما مقدار النصابكان لك و،سرق من عمرو إنه  وقال مرة

ال حيد  إذ ،حداً واحداً الّإه مرتني ال يوجب عليه إقرارسرق منهما مقدار نصاب واحد ف إذا ماأ

الذي  كقله الشأ و.إشكالبال  ان قدر املسروق نصاباً واحداًك إذا السارق حسب تعدد املسروق منه

  .يوجب درء احلد

انت سرقة ك و،سرق مثن دينار عن عمرو إنه وقال مرة، سرق مثن دينار من زيد إنه و قال مرةلف

  .حد واحد الّإن عليه كل مرة بنصفها مل يكا  واحدة أقر

يقطع يده مرة ورجله  أن له أن فالظاهر، ل سرقة توجب القطعكم منه بسرقتني كولو علم احلا

علم  أما إذا ،ل علمك احلد لختل إذا  فيه فيماإشكالوهذ ال ، علم بسرقة ثالثةن إ ه السجنبل وخيلد، مرة

عقوبة  أو ،مسبب  إىلل سببك احتياج صالة أل،بثالث سرقات مرة واحدة فهل له ثالث عقوبات

 ،اينقرب الثان األك وإن ،احتماالن،  التداخل يف احلدود ولو من جهة درء احلدود بالشبهةصالةواحدة أل

ما يظهر عن النص ك، لها من باب واحدك قرارالشهادة والعلم واإل إذ ،ويؤيده الصحيح السابق

 حد السرقة مرتني يف قبال يف قرارجعل اإلنه أ حاديث السابقةان الظاهر من بعض األكولذا ، ىوالفتو

  . أربعة شهداء  إىل بالزنا أربع مرات يف قبال احتياجهقرار وجعل اإل،شاهدين

 ، بالسرقتنيأحدمهام وكعلم احلا أو ، وشهادة بسرقتنيإقراران كلو  الم يف ماكا تقدم ظهر الومم

وشهدت الشهود بسرقة واحدة فال  أقر لو وأما ،فعليه قطع واحد الّإ و،ختلل احلد حد للثانيةن إفإنه 

  .إشكالأزيد من قطع واحد بال 

وهل يعزر ، تقطع يده فقطنه أ تفقد عرف، ولو شهدت الشهود بسرقتني شهادة دفعة واحدة

واالحتياط ودرء احلد   عدم التعددأصالةمن ظهور النص السابق يف التداخل و، احتماالن، للسرقة الثانية

   ،ل حمرم عليه تعزيركطالق إومن ، بالشبهة



٢٠١

  . أقرباألولو

يف  أو ،م بسرقة فقطعه مث ظهر االشتباه يف أصل سرقتهكعلم احلا أو شهدت الشهودأو  أقر ولو

نه سرق من أ شهدت الشهود بمثالً ،ىخرأ سرقة ان سارقاًكنه أ  مث ظهر،القطع  إىلون سرقته حباجةك

فهل يقطع ، ةءان سرق من عمرو عباكنه أ وقامت شهود ثانية ب،زيد ديناراً وبعد القطع ظهر اشتباههم

 ،جل قطع يدهه الدية ألؤعطاإ وه وال يبعد تعزير،ون يف السرقة الثانيةكيإمنا  ألنه ،الظاهر العدم ،رجله

  .القصد  إىلتقدم من االحتياج ة فهو خالف ماءجل سرقة العباد أليالون قطع كيأما أن 

نه بعد القطع أ مث قامت الشهود ب،مل يسرق أصالًنه أ بالتعزير والدية ما لو ظهر بعد قطعه وأوىل

 قامت  مثالً، الشيء املشهود بسرقتهاألول نسانمن اإل أو ، آخر آخر شيئاًإنسانسواء سرق من ، سرق

ة ء وبعد قطعه يوم اجلمعة قام بسرقة عبا،مث ظهر االشتباه، ة زيد يوم اجلمعة فقطعءنه سرق عباأالشهود ب

  .زيد يوم السبت

 فجلد مائة جلده ،ند يوم اجلمعة نه زىنأ قامت الشهود ب مثالً،خراأل بعض احلدود كذلكوليس 

 على  جلده املتقدمفيكال ي فإنه ،ند يوم السبت  مث زىن،ن زانياً أصالًكنه مل يأو، مث ظهر اشتباه الشهود

ى يعط أن  والظاهر وجوب،فيجلد لزناه يوم السبت، جيب عليه باجلرمية بعدهاالذي اجلرمية عن جلده 

  . واهللا العامل، فالدية وإالّ ن مورد الديةكمل ين إ ومةكحسب احل مقابل جلده االشتباهي ماالً

  



٢٠٢

  

  ))هل القطع موقوف على مطالبة املسروق منه((

وأيده ، به الشرائع فىتأما ك، مطالبة املسروق على هل قطع السارق موقوف): ١٠ مسألة(

املسروق منه مل حيده   فلو مل يرافعه،خالف فيه يف اجلملة النه أ بل ظاهرهم،  والرياض واجلواهركاملسال

  .ك بنفسه بذلاإلمامعلم  أوقر  أ أوقامت عليها البينة وإن ،اإلمام

  : مورأ بكواستدلوا لذل

  .عفا فال يقطع أو ذا وهبإ و، حق اهلبة والعفوكللمالن إ :األول

ن كل نه مل يعفأعلمنا ب أو ،ال  فلم يعلم عفاً أو جمهوالًكون املالكن يأب ،ىأعم من املدع إنه :وفيه

  . هأشب ما أو خوف أو مرض أو  لبعد،ن من املرافعةكال يتم

  .حق اهللا على دميالتغليب حلق اآل: الثاين

  . الدليل  إىلحتتاجى دعو إنه :وفيه

 ،لو سرق مال ابنه ال يقطعنه أ ىترأال  ،حد الزنا  إىلالقطع أسرع منه  إىلالسقوطن إ :الثالث

  . جباريته حيد ولو زىن

  .  بالقياسأشبه إنه :والأوفيه 

 احكتاب النكنه قد تقدم من احملقق وغريه يف أ بكن املسالنقله ع أن ره اجلواهر بعدكذ ما: وثانياً

 يف كمل حيضرين التصريح باستثناء ذلنه أ إالّ :قال، سكالوالد بالزنا جبارية ولده دون الع على حد النه أ

  . كهم فيه ما مسعته من املسالإطالقى بل مقتض، تاب احلدودك

إذا ) عليه السالم( اإلمام على الواجب: )معليه السال(عن الصادق ، خرب حسني بن خالد: الرابع

أمني اهللا يف  ألنه ،بينة مع نظره  إىل وال حيتاج،ن يقيم عليه احلد أيشرب اخلمر أو ،رجل يزين  إىلنظر

 :قال ،كيف ذاك:  قلتويدعه ييزجره وينهاه وميض أن رجل يسرق فالواجب عليه  إىلذا نظرإ و،خلقه

 ألن  
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  . )١(ان للناس فهو للناسكذا إ و،قامتهإ اإلمام على جبفالوا ان هللاك إذا احلق

بأس به يف نفسه  ان الك وإن ،ضعيف السندنه أ إالّ ،اعتمد عليه الرياض واجلواهروإن  إنه :وفيه

 ىعلفقد فعل حراماً ف سرق إذا الرجل إذ أن ،خمدوش الداللةنه أ إىل  مضافاً، له)رمحه اهللا( ليينكلرواية ال

 نساناإل ألن ان للناسكإمنا و، ان يف مقدمات السرقةكإمنا مل يسرق بعد ونه أ  على مما يدل تعزيرهاإلمام

  .لف بالدفعكامل يريد السرقة منه هوالذي 

لف حبفظ البالد والعباد ووضع اجلواسيس والعيون كم) عليه السالم( اإلمام أن  إىلضافةهذا باإل

 )عليه السالم(واحلسني  )عليه السالم( وعلي )وآلهليه صلى اهللا ع(ما فعله الرسول ك، لئال يقع الفساد

 كالسرقة يترى رأ إذا يفكف، تابكيف هذا ال  إليهوأشرنا ،)سالمم يف اإلكاحل (تابكرناه يف كما ذك

  .السارق

 وجب التعاون  رأوا فساداًفإذا ،م اهللا وحقهك حإقامة أيضاًالناس  على الالزم أن  إىلضافةهذا باإل

ء من احلق خاصاً ي وش، بال شأن للناس فيهاإلمامء من احلق خاصاً بيفليس ش،  ودفعهاماإلم خبارإيف 

  .مام فيهبالناس ال شأن لإل

يف ى ما نرك هم الذين يأتون ويطالبون حبقوقهم الناس أن املراد أن والذي أفهم من هذه الرواية

ليس من  ألنه ،الناس للمطالبة به يأيت الالذي احلق  أما ،نقاذ حقهمم إل إليه يذهباإلمام أن ال، مكاحملا

 دور الناس يعمرها :قيل إذا ماكوهذا ، أثره يلف بطلبه وتقصكنه املأ واإلمام فالالزم مراقبة ،شأم

  .الناس ودور اهللا املساجد يعمرها السلطان

 )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،رناه ما رواه الشيخ عن الفضيلكذالذي  ويؤيد املعىن

 أن اإلمام ى علفليس ،  حبق حد من حدود اهللا يف حقوق املسلمنياإلمامنفسه عند على  أقر من: يقول

  يقيم عليه 
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فقال له بعض : قال، وليه فيطالبه حبقه أو حيضر صاحب احلق به عنده حىت احلد الذي أقر

قيم عليه احلد أنفسه  على رة واحدة ماإلمام ا عند أقر  إذااليتعبد اهللا فما هذه احلدود  أبا يا  :أصحابنا

نه أ نفسهعلى  أقر ذاإو،  بسرقة قطعه فهذا من حقوق اهللاإلمامنفسه عند على  أقر إذا :فقال ،فيها

 نفسه بالزنا وهو غري حمصن فهذا من حقوق اهللاعلى  أقر ذاإو، شرب مخراً حده فهذا من حقوق اهللا

 أو حيضر صاحب الفرية  مل حيده حىت، بفريةاإلمامفسه عند نعلى  أقر فإذا، حقوق املسلمنيوأما  :قال

  . )١(حيضر أولياء املقتول فيطالبون بدم صاحبه بقتل رجل مل يقتله حىت أقر ذاإو، وليه

 القاعدة ىفمقتض،  وجاء صاحب املال يهب املال له،نه سرقأ باإلمامالسارق عند  أقر  إذا:أقول

عدم  على  صفوان داللةءة ويف قصة عبا،البينةك قراراإل إذ ،لالساقط املاإمنا و، عدم سقوط القطع

احلق  فإن وخبالف القتل، عليهى احلق للمفتر فإن وهذا خبالف الفرية، ه صاحبه السرقةكتر وإن السقوط

  . يأخذان أو هل يهبانى ولذا يلزم حضورمها لري ، لويل املقتول

 اإلمامنفسه عند على  أقر من: )السالمعليه (عن الصادق ، ومنه يظهر املراد من صحيح فضيل

ميضي صاحبه  به عنده حىت يقيم عليه احلد الذي أقر أن اإلمام على حبق أحد من حقوق املسلمني فليس

  .)٢(وليه ويطلبه حبقه أو ،حق احلد

 فهو مثل قوهلم، يف قبال املرتني  قبال تعدد الس اليف األولاملراد باملرة يف حديثه  أن وقد تقدم

  ان أدخل ك وإن ،طر مرة وشرب مرةفمرة وأ زىن
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نه أ عن اخلالف واملبسوط يكان احملكرناه كذ أنه ملاكو، ل لقمات وشرب جرعاتكمرات وأ

  . للعمومقرارثبت باإل إذا يقطع

  إىل واملسألة بعد حباجة،مكبعلم احلا أو ثبت بالبينة إذا يقول بالقطع أن له يان ينبغكوقد : أقول

  . تأملالتتبع وال

ان ك،  والعلمقرارمن البينة واإل، مور الثالثة السرقة بأحد األاإلمام ثبت عند إذا نه أومبا تقدم ظهر

  . د عن املاليالرفع  إالّ ون للمسروق عنهك وال ي،أراد العفوإذا  إالّ يقطع أن عليه

 ،السارق على  فال قطعم بأحد الثالثةك ومل يثبت عند احلااإلمام  إىلمل يرفعه املسروق منه إذا وأما

  .شاء أخذه وإن ،شاء املسروق منه عفاه عن املالفإن 

 مل ، السارقإقرارن له شاهد وال ك ومل ي،سرق منه إنه :م وقالكذا جاء املسروق منه عند احلاإو

 ،ن عليه شيءكحلف مل ي فإن ،جل مطالبة املسروق منه املال من السارقأل إالّ لف السارق القسمكي

روه يف باب القضاء كما ذكاخلالف يف املسألة  على برد احللف ول أوكلف ثبت عليه املال بالنمل حيوإن 

 ،يثبت القطع مل حيلف مل تثبت السرقة حىت أو مل حيلف وحلف املدعي أو وسواء حلف، والشهادات

  .  حديفال ميني ألنه 

 اإلمام  إىليرفع الظاملن  أان لهك ، حقهنسانان احلق هللا وللناس فوهب اإلكإذا نه أ مث الظاهر

اهللا ى الظامل حيث عص فإن ،قتل ولده أو أوسرق ماله، اًإكراهبامرأة  زىن إذا ماك، عليه احلد يليجر

، عطاء املهر واملسروق والديةإان عليه التعويض بك نسانوحيث أهدر حق اإل، ان عليه حد اهللاك سبحانه

علم   أوقراراإل أو  ثبت بالبينةاذإو، اإلماماية عند ك الشحق اهللا فلهم ي بق، عفا أصحاا عن أمواهلمفإذا

  عليهم حق اهللا سبحانه من حد الزنا والقطع والتعزيرى م أجركاحلا



٢٠٦

  . مام تعزير ارمان لإلك اين عليه ىعفإذا  فإنه ذا يف مورد القصاصكو، جل القتلأل

 وإن ، سقط حقه يف املالأشبهما  أو لحص أو بيعب  إليهتقلنامث  لو سرق ماالًنه أ  تقدم يعلمومما

 لونه أ  فما يف الشرائع وقرره اجلواهر يف السرقة من، حق اهللا عليهجراءإل اإلمام  إىليرفعه أن ان لهك

 إكراهوهل يقولون بالسقوط يف مثل الزنا ب، المهما السابق على ك مبين،ها قبل املرافعة سقط احلدكمل

  . الماً ك هلما فيهمل أجد ،أشبهوما  يوالقتل العمد

أي قول  ان هذاكفهال  : يف قصة صفوان)وآلهصلى اهللا عليه (الم الرسول كمفهوم : ال يقال

  . انت اهلبةك إذا سقوط احلد على دال ،)١( إيلّ ترفعه أن قبلصفوان أهبه له 

 ال، للموضوعفهو من باب الشرط احملقق ، انت هبة مل يرفعهكلو نه أ املفهوم منه عرفاً: قالنه يأل

  .ن حدكرفعه بعد اهلبة وأثبت عليه مل يإذا نه أ

عليهما ( أحدمهاعن ، عن رجل، سقط حد السارق باهلبة وحنوها صحيح مجيل وإن ،ويؤيد احلد

إذا  :فقال ،تاب وصلح  منه ومل يؤخذ حىتكزنا فلم يعلم ذل أو شرب اخلمر أو  يف رجل سرق)السالم

  . )٢( عليه احلدصلح وعرف منه أمر مجيل مل يقم

  . عنه صاحب احلق عفا وإن ، مل يتب مل يسقط احلدفإذا ،التوبة مسقطة أن ن املفهوم منهإف

                                                







٢٠٧

ان كما ما أف، اإلمامهللا دون اليت  عن احلدود ىفال يع: )عليه السالم(عن الباقر ، وصحيح ضريس

  . )١(اإلمام عنه دون ىفيع أن من حقوق الناس فال بأس

  .  واهللا العامل،ما هو واضحك ال حق الناس ن القطع حق اهللاإف

  

                                                





٢٠٨

  

  ))فروع يف احلرز((

  : فيها فروع ):١١ مسألة(

  وبه أفىت،فالظاهر عدم سقوط احلد، احلرز  إىللو أخرج السارق املال من احلرز وأعاده :األول

  .دليل مفقود  إىلثبت احلد فسقوطه حباجة ألنه ،املبسوط واخلالف

حمل   إىل دفعهفإذا، املرافعة على القطع موقوفحيث إن القواعد من  يكوحم الشرائع يفوتردد فيه 

يف السرقة  أن وفيه نظر ملا تقدم من، صاحبه فلم تبق له مطالبة يستحق ا القطع  إىلأنه دفعهكحرزه ف

إمنا حرز آخر لصاحبه   إىل أواألولحرزه   إىل أوصاحبه  إىلفدفع املال،  حق اهللا وحق الناس،حقني

ان عليه كم كعلم به احلا قاله الشاهد عليه أوأو  أقر فإذاحق اهللا فهو باق  أما ،قط حق صاحبهيس

  . القطع

رفيقه وأخذه رفيقه ومل خيرج هو   إىل فأخرجه بيده فأخذ نصاباًأحدمهالو نقبا معاً فدخل  :الثاين

 على ان القطعكحلرز  يف اان النقب داخالًك فإذا، من أخرجه من احلرز على ان القطعك ،من احلرز

 مثل سارق أخرج األولمثل الداخل يف  إذ ،الداخل على ان القطعك ان خارجاً من احلرزك وإن ،اخلارج

  إىل مثل من أخذ املال من غرفة ثانيةاألولومثل اخلارج يف ، غرفة يف داخل البيت  إىلاملال من غرفة

ومثل ، خارج البيتإىل من داخل البيت املال ى مثل من أعط ومثل الداخل يف الثاين، خارج البيت

  . خارجها  إىلأخرجه الداخل من حائط الدار أن مثل من أخذ املال بعد اخلارج يف الثاين

  مث رده الداخل،خارج حائط الدار ليأخذه اخلارج  إىلوفيها املال أخرج الداخل يده لو :الثالث

  داخل الدار   إىلدخل اخلارج يدهأف، داخل الدار إىل



٢٠٩

أخرج الذي  هو ألنه اخلارج  أو،أخرجه فاستحق احلد ألنه الداخل على فهل القطع، خذ املالفأ

 ،خرج ثانياًأ واخلارج األولما يف الفرع كدخاله ال يفيد إ و،خرجأ األول ألن ليهما أو ك،املال حقيقة

وجب للقطع خراج املال املإ أدلةالنصراف ، اخلارج على ون القطعكهو األقوى ان ك وإن ،احتماالت

 وإن ،ديالعلى  لقاعدة، ليهماك يف ضمان إشكالنعم ال ، دخاهلا وفيها املالإد مث يالخراج إعن مثل 

  . اخلارج على ان قرار الضمانك

  إىلفما أخرجه، وهو خارج مثالً أخذه اخلارج من ضمن الدار إذا وهو، س املسألةكومنه يعلم ع

 عن دلةالنصراف األ، الداخل على القطع فإن ،ل وأخرجهرجعه ثانيا مث أخذه الداخأخارج احلائط 

  . اخلارج

، اآلخر املال يف وسط النقب وأخرجه أحدمهافوضع ، ارج نفراناخل  إىللو نقب من الدار :الرابع

  : حوال ثالثةأخيلو من  ال الوضع يف النقبن إ قد يقال(: فقد أجاد اجلواهر بقوله

 على القطع أن وال ريب حينئذ،  عن صدق البقاء يف احلرزحال ال خيرج به على ونكي أن :أحدمها

  . ك اهلتيف كأخذه من املشارالذي اخلارج 

الداخل املخرج  على القطع حينئذ أن وال ريب يف، كحال خرج به عن ذل على ونكي أن :والثاين

  . له عن احلرز الواضع له يف خارج احلرز

ما مسعته من ك ،حد منهماأ على ه عدم القطع واملتجه في، فيهكون يف حال يشكي أن :والثالث

  . ىانته ) املشروطيف كللش ياج من احلرز املقتضخراإلهو الذي  يف الشرط كوللش، الشيخ للشبهة



٢١٠

 أو ،اجخراإلفهل يقطع باعتبار ، خرج النصابأمل فكجمنوناً مث  أو  احلرز صبياًكلو هت :اخلامس

  . ىانته )ةءال أقل من الشبهة الدارإذ ( :ا اختاره اجلواهر قالمك ،الظاهر الثاين ،كال يقطع باعتبار اهلت

  .ال قطع فإنه  مث أخرجه يف حال جنونه عاقالًكلو هتنه أ ومنه يعلم

 اضطراراً وحنوه كاهلت إذ ،أيضاًقطع   ال،سكبالع أو ، مث أخرجه خمتاراًرهاًكم أو ه مضطراًكولو هت

اج غري خمتار فهو ليس خراإل أما ،ان حراماًك إذا ما ع يفالقط أن ى ومنصرف الدليل والفتو،ليس حبرام

  . ون عليه القطعكي حبرام حىت

 ،مان قطعزعد اجلميع سرقة واحدة لقصر ال فإن ،لو أخرج قدر النصاب مراراً من احلرز :السادس

ة  هذه السنيفأخرج مقدار مثن دينار  إذا ماك مل يعد سرقة واحدة وإن ،خرج قدر النصابأنه أ لصدق

 يف كان فاصل الزمان بقدر يوجب الشك ولو ،لعدم الصدق ومبقدار مثن آخر يف سنة ثانية مل يقطع

  . وهذا التفصيل يظهر من غري واحد من الفقهاء، عدم القطعاألصلان ك الوحدة

، اتطالقفالظاهر القطع لصدق اإل، لنفر واحد أو ،ولو أخرج مقدار النصاب من حرزين لنفرين

ومل يظهر وجه اشتراط  ي،سلم فهو بدون إ وحدة املسروق منه أو وحدة احلرز  إىلوانصراف الدليل

  . احلرزين عرفاً اجلواهر اعتبار احتاد

 كعد ذل فإن ،ك ذلأشبهما  أو شجارمجع عروق األ أو ،رضلو مجع البذور من حتت األ :السابع

  . يف احلرزية مل يقطعكش إذا حىت وإالّ ،حرزاً هلا قطع

  إىلساقية من املنبعى انت السرقة حبيث أجرك وإن ،أيضاًاء بقدر النصاب يقطع ولو سرق امل

  . خارج احلرز



٢١١

الفرد احملترم  أو ة احملترمةكالشر أو  من الدولة احملترمةأشبههرباء والغاز وما كسارق املاء وال :الثامن

  . دلة األطالقإل، مال الشرائطكشياء يف القطع مع استحاله حال سرقة سائر األ

هو الذي  لعدم الشرط ،خراجه من احلرز مل يقطعإخذ قبل فأُ، لو نقب فأخذ النصاب :التاسع

  .  عدم احلدأصالةو، اجخراإل

 ال قطع: سحاقإ يف خرب )عليه السالم( مثل قول أمري املؤمنني ، اخلاصةدلةويدل عليه بعض األ

  .)١(ه القطعون فيها ما جيب فيكخيرج بالسرقة من البيت وي السارق حىتعلى 

ليس : قال ،أخذ وقد أخذ املتاع وهو يف البيت مل خيرج بعد إذا يف السارق، وينك خرب السيفو

  . )٢(خيرج من الدار عليه القطع حىت

 أو  الثوبقخر أن مثل، بعد مل خيرج أحدث يف املسروق ما ينقص به قيمته وهو إذا قطع ذا الكو

  .مل خيرج النصاب خارج البيت إذ ،مل يسرق النصاب ألنه عال قطإمنا و، ذبح الشاة أو سر الزجاجك

ذبح الشاة خارج الدار  إذا ماك، اجخراإلبفعل غريه بعد  أو  فنقصت قيمته بفعلهولو أخرج نصاباً

  .أخرج النصاب من الدار ألنه ،ثبت القطع

س فعليه كنعاولو ، اً وخارجه رخيصاً أقل من النصاب فال قطعيالان املسروق داخل احلرز غكذا إو

انت له قيمة النصاب يف كن له قيمة يف الداخل وكمل ت إذا ومنه يعلم حال ما، قد أخرج النصاب إذ قطع

  . سكبالع أو اخلارج

   ذن وأخرجهإمث دخل ب، لو سرق فدفن املسروق داخل احلرز :العاشر

                                                







٢١٢

ه ال ؤخفاإ إذ ، ال قطعالظاهر أنهف، خراجهإ  ن يقدر منكن قد أخفاه مل يكمل ي إذا مراقبة ممابدون 

،  من أخيهاآلخ و،بنهاب من خراجه ليس سرقة بل هو من قبيل ما تقدم من سرقة األإو، يوجب قطعاً

لعدم  ذا لو حتقق املوضوعكو، خفاء مث أخرج املسروقأستاجرها بعد اإل أو الدارى شتراذا لو كوه

سروق منها يف دارها وبعد التزويج أخرجه  املىخفأ املرأة اليت كتزوج بتل إذا ماك، أخفاه أن السرقة بعد

  . سكوبالع

وجد رداء صاحب  إذا ماك ،خرجهأمث  داخله  إىل احلرزدخل املسروق يف خارجألو  :احلادي عشر

 إذ ،ال قطعنه أ فالظاهر، خرجهأداخل الدار مث   إىلفأدخله، تفه اشتباهاًكالبيت خارجه قد سقط من 

 كولو ش، كذلكوهذا ليس ، ك املالأشبهمن  وأه ك احلرز بفعل مالان يفكنه أ  احلرزأدلةاملنصرف من 

  .  بالشبهةأفاحلد يدر

 إذا ماك، وقد صنع له احلرز سروق بعدومل يذهب بامل، ان بدون احلرز فسرقكلو  :الثاين عشر

ن  ألفالظاهر القطع، خيرجه صنع له الباب فأخرجه أن  وقبل،أخذ شيئاً من دار زيد وملا يصنع هلا باب

  .اج وهو حمرزخراإلاملناط حبال 

 قلع الباب ملصلحة مما كاملالمث إن   بأن سرقه يف حال وجود الباب،ن عليه قطعكس مل يكنعاولو 

  . مل خيرجه من احلرز إذ ال قطع فإنه ،خرجت الدار عن احلرزية فأخرجه السارق

ن كوهو داخل احلرز مل يسقط عن القيمة  فإن ،بتلع داخل احلرز ما قدره نصاباو ل :الثالث عشر

  . خراج املسروق بوعاءإمثل  ألنه ،ان عليه القطعكاللؤلؤة وخرج به كبقيت قيمته  وإن ،قطع



٢١٣

 إذا ماك ،لو خرج املسروق بنفسه رد وجود السارق يف احلرز فأخذه خارج احلرز :الرابع عشر

نوع  ألنه ،ان عليه القطعكقة دخل بقصد السرإذا نه أ  فالظاهر،دخل زريبة الغنم فهربت منه فأخذها

رة خارج الدار كالى ألق إذا ماكفهو ، مل خيرج السارق املتاع إذ مل يقصد السرقة فال قطع أما إذا ،خراجإ

، ال يفيدنه أ املتاع خارج الدار بظنى ألق إذا  أو،يسرقها يف خارج الدار أن له بقصد اللعب مث بدا

 النصراف الدليل عن مثل كل ذلك، كغري ذل  إىل،كن هنافسرقها م، فظهرت له الفائدة خارج الدار

  .غري القاصد

 ،ه خارج الدارك مث استمل، العاريةكوقد قصد بذل، كاملالى لو أخرجه بظن رضنه أ ومنه يعلم

  .ال قصد إذ ال قطع فإنه ،عارتهإخراجه وإ بىن يرضكه مل يكمال أن وقد تبني

  .  عند التأملىفثرية اليت ال ختكغريها من الفروع ال إىل

ان يف حرز ك ألنه ،فهل عليه القطع، زوجها فسرق وخرجنه أ دخل الدار باسم لو :اخلامس عشر

 ،أذنت له يف الدخول واخلروج ألا ،ال أو ، والزعم ال يغري الواقع،ا زوجهاأزعمت املرأة إمنا و عنه

 ذاكو،  وأقله درء احلد بالشبهة،زاًان حركال يسبب جعل امل يختلف الداع إذ ،ال يبعد الثاين ،احتماالن

  . أشبهما  أو ولد أو صديقنه أ دخله بزعم صاحب الدارإذا 

، ان لرياها الناس فيعتربوا اكيف م أو جيوز تعليق يد السارق يف رقبتهنه أ الظاهر :السادس عشر

  .ثر منهاكصلوب أبقاء املإ للمناط يف عدم جواز أيام يف أزيد من ثالثة كجيوز ذلال  أن ن ال يبعدكل

، )عليه السالم( القائم أيام يف ةورد يف أيدي بين شيب ويؤيده ما، األصلأصل املسألة  على ويدل

 أن ىل إالقائم يهدم املسجد احلرام : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أيب عن، فقد روي الشيخ

   على قهالبين شيبة السراق وع ييدأوقطع  : )عليه السالم(قال 



٢١٤

  . ذا جيوز تعليق العضو املقطوع قصاصاًكو، )١(عبةكال

 صل لأل،عالم للعربةر امسه يف وسائل اإلكيطاف بالسارق وذ أن الظاهر جواز :السابع عشر

 لو قد )عليه السالم(قائمنا ن إأما  : قال،)عليه السالم(عن الصادق ، ويؤيده ما رواه الصدوق يف العلل

  . اخلرب ،)٢( هؤالء سراق اهللا: وقطع أيديهم وطاف م وقالقام لقد أخذ بين شيبة

لو أخرجه من احلرز   فال قطع، املالكلمتهل يشترط يف القطع بالسرقة قصد السارق  :الثامن عشر

 ،)٣(قله درء احلدود بالشبهةأ واألولال يبعد  ،احتماالن ،ال يشترط أو، يرده بعد قضاء حاجته أن بقصد

  .  منصرفة عن مثلهدلة فاألوا بقصده ال يسموه سارقاًعلم إذا الناسفإن 

، نصاب فسرقه مث ظهر اخلالف فال قطعنه أ زعم أو ،حرز فسرق عنهنه أ لو زعم :التاسع عشر

  .  يتبع الواقع ال الزعماألمر ألن ،ليس بنصاب فسرق فبان اخلالف قطع أو ليس حبرزنه أ ولو زعم

ربع ى يسونه أ مث ظهر،  حق لصاحب احلرز فيه فأخذهشيئاً حبيث الى يسو النه أ نعم لو زعم

ل من أخذه مل ك قد أباحه لكان املالك لونه أ ومنه يظهر، مل يقصد السرقة ألنه ،ن عليه قطعكدينار مل ي

  .  عن مثلهدلةن قطع النصراف األكي

   مل أشبهما  أو رهنه أو أخذه لنفسه أو شيئاً مث باعهى تركمن ا :العشرون

                                                









٢١٥

:  قال،بن سعيد ي عل عن)رمحه اهللا( ليينكرواه ال ويؤيده ما، لعدم توفر الشرائط، قطعن عليه كي

فابتاع منهم ، أصحاب الثياب على محاراً مث أقبل بهى ترك عن رجل ا)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت

وليس ، صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبني على يرد احلمار :قال،  احلمار عندهمكثوبني وتر أو ثوباً

  .)١(هي خيانةإمنا عليه قطع 

  . ستعاناملواهللا ، اذبة وحنوهاكيأيت يف آخر مسائل احملارب مسألة احملتال بالرسائل ال إنه مث

  

                                                





٢١٦



٢١٧

  

  فصل

   حد احملاربيف

  

  : ربعة األدلةويدل عليه األ،  وال خالف يف حد احملاربإشكالال 

ين يحاِربونَ اَهللا ورسولَه ويسعونَ ِفي األرِض فَساداً أَنْ ِإنما جزاُء الَِّذ: تعاىلتاب فقوله كما الأ

يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيِديِهم وأَرجلُهم ِمن ِخالٍَف أَو ينفَوا ِمن األرِض ذَِلك لَهم ِخزي ِفي الدنيا 

ع ذَابِة عِفي اَآلِخر ملَهو ِظيم* وا أَنَّ اَهللا غَفُورلَمفَاع ِهملَيوا عقِْدرِل أَنْ تقَب وا ِمنابت إالَّ الَِّذين 

ِحيمر)١(.  

 ألن جاء بصيغة املفاعلةإمنا و، عمالً أو امه قوالًكمبخالفة أح أو عالن بنفيهواملراد مبحاربة اهللا اإل

يخاِدعونَ : ما قال سبحانهك، ن اهللا مع هؤالء يف حربوأل،  يف احلرب هو التحارب من اجلانبنياألصل

مهاِدعخ وهاَهللا و)٢(، ومنه اُهللا ملَهقَات)٣(، م يف صدد قتل ما يتعلق باهللا من أنبيائه والصاحلني حيث إ

 ،هعظامإره من باب كوذ،  واضحة)وآلهصلى اهللا عليه (ومقاتلة الرسول ، امه واهللا بصدد قتلهمكحأو

  يف  يوالسع، ل حماربة مع الرسول حماربة مع اهللا تعاىلكفوإالّ 

                                                









٢١٨

  .عراض األكمخاد صوت املصلحني وحرق املزارع وانتهاإالقتل والنهب وك، رض فساداًاأل

جل  اجلماعة ألكتتحر أن مثل،  مقدماتهأظهر وقد كان بصدد ذلكيشمل من نه أ والظاهر

  .)١(ولَّى سعى ِفي األرِض ِليفِْسد ِفيهاوِإذَا ت: ولذا قال سبحانه، فساداإل

موال ويعذبون عوان الظلمة الذين يقتلون ويسجنون ويصادرون األأويشمل املفسد الظلمة و

تية من وما يف مجلة من الروايات اآل، صوات املصلحنيأاس وخيمدون األنفبتون كويصادرون احلريات وي

  .ما هو واضحك هو من باب املصداقإمنا ر اللص وحنوه كذ

  إىلثري بالنسبةكالت أو ،الشدة يف التطبيقعلى ما إ  الثالثة داللةلفعاتيان بصيغة التفعيل يف األاإلمث 

  .اثنني من اجلماعة املفسدة أو يفعل العقاب بواحد أن  ال،ل مفسدك

ه يف تفسري وما يأيت، االبعاد  هو)فيالن(و، د من جانب والرجل من جانبيال أي )من خالف(و

  . باملناط أو ثبت بالنصإمنا لقاء يف البحر والغرق اإل من السجن أو

، )تقدروا عليهم أن من قبل(اخلزي والعذاب بقرينة  أي منيكال احلكاالستثناء من  أن مث الظاهر

هذا حسب الظاهر من ، الم يف توبة احملاربك وسيأيت ال،ويخراألاالستثناء خاص بالعقاب ن إ فال يقال

  .ةكاملبارية فقه اآل

على  أن ماك ،نه جتب عقوبته عقوبة شديدةأو، يف اجلملة م احملاربكح على  دلأيضاًالعقل مث إن 

  . ات متواترة وعليه الضرورة من الدينإمجاعم كاحل

  

  ))روايات حكم احملارب((

ل من  على ك يصدق)احملارب( أن والظاهر،  فهي فوق حد التواتر،كما الروايات الواردة يف ذلأو

 أو من اجلبل أو لقاء يف البحرهدد بالضرب واإل إذا ماك ،ال أم  جرد السالح،جو أو حبر أو  بريفخاف أ

  خافة  اإلكان تلك إذا ،كغري ذل

                                                





٢١٩

م كاحلا  إىلخافته بالنسبةإجازت  وإن املخيف  إىلبالنسبة أو ،خافته مطلقاإمن حترم   إىلبالنسبة

  .الشرعي

 يف كان ذلك ،امرأة أو رجالً، معاهداً أو افراً أو كون مسلماًكي أن وال فرق بني املخيف واملخاف

تاب كولعل املوافق لعموم ال(: ولذا قال اجلواهر، دلة األطالق إلكل ذلك، فركبالد ال أو سالمبالد اإل

 ، من غري فرق بني املسلم وغريه،خافته من الناسإل من حيرم عليه كخافة إ حتققه بمجاعوالسنة ومعقد اإل

  . ىانته )خافةهو من جرد السالح لإل: ولعله لذا قال يف الدروس،  وغريهاسالمد اإلويف بال

 )عليه السالم(جعفر  أيب عن، فمن الروايات الواردة يف املقام صحيح حممد بن مسلم، انكيف كو

ومن شهر السالح يف ،  البلدك من تلفيمصار فعقر اقتص منه ونمن شهر السالح يف مصر من األ: قال

  إىله جزاء احملارب وأمرهؤمصار وضرب وعقر وأخذ املال ومل يقتل فهو حمارب فجزا من األمصر

ضرب وقتل وأخذ وإن  :)عليه السالم(قال . شاء قطع يده ورجله وإن ،شاء قتله وصلبهن إ ،اإلمام

: قال. ال مث يقتلونهأولياء املقتول فيتبعونه بامل  إىلبالسرقة مث يدفعه مىنياليقطع يده  أن اإلمام ىعلاملال ف

عفوا عنه ن إ :)عليه السالم(جعفر  أبو قال: قال ،عفا عنه أولياء املقتولن إ أرأيت: عبيدة أبو فقال له

أراد أولياء ن إ أرأيت: عبيدة أبو فقال: قال، قد حارب وقتل وسرق ألنه ،يقتله أن اإلمام على انك

  . )١( عليه القتل،ال: قال ،كهلم ذلأيأخذوا منه الدية ويدعونه  أن املقتول

                                                





٢٢٠

 ومن ضرب ا ،من أشار حبديدة يف مصر قطعت يده:  قال،)عليه السالم(عنه ، جابرى ورو

  . )١(قتل

 ون رجالًكيأن  إالّ محل السالح يف الليل فهو حماربن إ : خرب ضريسيف )عليه السالم(وقال 

  .)٢(ليس من أهل الريبة

 أو د املسجديريرج من مرتله خيرجل  :)عليه السالم(عبد اهللا  يبقلت أل: بيلكوقال سودة بن 

 : قلت،مكه من قبليقول فيشيء أي  :قال، أخذ ثوبهيضربه ويستعقبه فيلقاه رجل ويد احلاجة فيري

دار  أو سالمهما أعظم حرمة دار اإليفأ:  قال،ةكمشترى  قريفاحملارب إمنا و،  معلنة هذه دغارة:قولوني

اربون اهللا حين يجزاء الذإمنا : ةيهؤالء من أهل هذه اآل: فقال ،سالمدار اإل: فقلت، كالشر

  . )٤()٣(ورسوله

صاحبه   إىلشهري سألته عن رجل ،)عليه السالم(ه يعن أخ، )عليه السالم(جعفر  علي بن ىورو

  . ه البأسيان جبد ففكن إ :ومفهومه. )٥(لعب فال بأسيان كن إ :فقال ،نيكبالرمح والس

فه يمن شهر س: )وآلهصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا ، )عليه السالم( علي عن، اتيوعن اجلعفر

   .)٦(فدمه هدر

  . منهى خرأمجلة  تأيتاليت ات يها من الرواريغ إىل

  ل كم كفهم حي ،ومناطاً يف بعضها،  يف بعضهاات منطوقاًيومن هذه الروا

                                                



 











٢٢١

  .  السالحريبغ أو دي احلدريخافة ولو بغإ

عليه ( علي عن، )عليه السالم(ه ي عن أب،)عليه السالم(عن جعفر ، وينكرواه الس ده مايؤيو

مة الدار وما يغرم قي إنه  دار قوم فاحترقت واحترق متاعهميفشعلها ي رجل أقبل بنار يف:  قال)السالم

  . )١(قتليها مث يف

  . حجر أو ى عصانك وإن ،خذ بالقوة احملاربة األيف فيتكي:  الروضةيفولذا قال 

  

  ))فروع((

  .وجه له ال د منهيخصوص احلد أو اشتراط السالح أن ظهريومنه 

من الغرفة ط النار والغاز ومنع اهلواء يغراق البالد والعباد وتسلسر السد إلكخافة باإل أن ماك

  .ربة احملايف داخل كل ذلك ك ذلريغ  إىل، املاء واهلواء لقتل الناسيفروبات كلقاء املإاملغلقة و

خافة إم كخافتهم حإم كان حك أشبهما  أو عهد أو فار بذمةكمان للاملسلمون األى ولو أعط

  . طالقاملسلم لإل

  .)٢(واعدوا هلم ما استطعتم من قوة:  قوله سبحانهيفداخلة  يافر احملارب فهكخافة الإما أ

لو اتفق خوفهم (: هر اجلوايف ولذا قال ،ءيه بشيم علكحيخافة مل ولو خاف الطرف بدون قصد اإل

 صل معه خوف منهحيمل  وإن حمارب مع القصد املزبورنه أ ماك ،س مبحاربيقصده فلي أن ريمنه من غ

  . ىانته )خذ مالأأو 

  . واملناططالقلإل، مكمهم نفس احلكف حيخيعاونون من ين يالذ أن والظاهر

  . ق الناسح  إىلفالظاهر التهاتر بالنسبة، ىخراألحدامها إولو أخاف مجاعتان 

  

                                                







٢٢٢

  .ني تقاذف نفريفمثل القذف مما تقدم  إنه ليقإذا  إالّ ،اإلمامأخذه ي أن ما حق اهللا فالالزمأ

ه يوعل، دباأذ يالتنف على ز منهما مع القدرةيولو أخاف املم،  احلد البلوغ والعقلإجراء يفشترط يو

  . وجه له  البالغ الري لغطالقعن الروضة من اإل يكفاحمل

ام كح مجلة من األيففللمناط  بيل التأديدل وأما ،)١(ل الرفع عن الثالثةيشتراط فلدلما وجه االأ

  .املتقدمة

  .ة واملناطية والرواي اآلطالقإل، مكمه نفس احلكرجل ح  عرض امرأة أوكخافة تاإل أن والظاهر

فال حد إالّ  و،ي والنهاألمرخافة من باب  اإليفوعدم حق له ، كراه احلد عدم اإلإجراء يفشترط يو

 مطالبة يفذا كبل و، ركعن املن ي باملعروف والنهاألمرخافة من جهة نه مأمور باإلوأل، كراهلرفع اإل

سعفه مبا ي خافته حىتفه إلي عند ااعة واالضطرار فعمل سريسعاف الفقإمن  يامتنع الثر إذا ماك، احلق

عجبت (: قالنه أ )رضوان اهللا عليه(ذر  أيب عن يان املروكولذا ، اق واجبنفاإل فإن ،هيب علجي

  ).وفهمياء بسيغناأل  إىلرجونخي ف اليكللفقراء 

  .خافتهااف من شهر السالح إلير بعض األيفتعارف يث يامتنعت الزوجة عن اجلماع ح إذا ماكو

خافة  اإليفار وعدم احلق يشرط احلد البلوغ والعقل والقصد واجلد واالخت أن نيرناه تبكوملا ذ

  .والقدرة

  .السالحى ولو خاف من رأ، دحيمل  ال أم خافةجرد السالح لإلنه أ علميولو مل 

ذا مل إو،  واملناططالقلإل، كبعد ذليال  ،م جر السالحكمه حكخافة ح لإلحضار السالحإوهل 

وعن القواعد من ،  الشرائع من التردديف فما ،صله لأليء عليذ فال شيالتنف على ن جار السالح قادراًكي

   ،طالقلإل د احملاربثبوت ح

                                                





٢٢٣

  .هيص احملبوس فففه من وراء القيجر احملبوس س إذا ماك، ولذا منعه اجلواهر،  ظاهر الوجهريغ

ه يعلى غرأد يريعطه ما يمل  إذا هدده بأنه إذا ماك، خافةم اإلك له نفس حأيضاًوان يد باحليوالتهد

  . ك ذلأشبهما  أو دهيباليت ة ياحله ي علىلقأ أو ،لبهك

  اجلواهريفوقال ، به الشرائع ما أفىتك، بةيون من جرد السالح من أهل الركي أن شترطيال ه  إنمث

 ثبوت يففشرطوا  يوالراوندى ة والقاضي خالفاً ملا عن ظاهر النها،دلة األطالق إلكوذل، ثرك لألوفاقاً

  .بةي بظن الرىفتكانه أ إالّ وعن الدروس موافقتهم ،احلد

س من ي لون رجالًكيأن  إالّ ،فهو حمارب :)١(سية ضري مفهوم روا مبا تقدم منكواستدل لذل

بة مل ين من أهل الركيمل  إذا الًيحامل السالح ل أن ثي من هذا احلداملفهوم عرفاًن إ :هيوف ،بةيأهل الر

   .ال أم بةيهل الرأان من كسواء  لوضوح صدق احملارب مع القصد، ن من احملاربكي

ان كوم، يفاكسعن اإل يكخالفاً للمح، نثىر واألك الذني ب احملاربيفق قد تقدم عدم الفر إنه مث

ورة كعتربوا الذيث مل يح،  وملوضع آخر من السرائر،مهاري خالفاً لغ،ورةكث اعترب الذيمن السرائر ح

  .ي ولو سلم فهو بدو،وجه له نه الكل، االنصراف  إىلأن املعترب نظركو،  النصطالقإل

 أو ،غراض الفاسدةغرض من األ أو ،ةي شرعريافة شخص خاص لعداوة غخإ نيال فرق بنه أ ماك

  . دلة األطالقإل، ني معري غإنسان أو ،خافة مجاعةإ

                                                





٢٢٤

 يف  قال،ختطاف السرقة واالني احملارب وبنيظاهره الفرق ب را ماكشف اللثام ذكالقواعد ومث إن 

أخذوه  وإن ،ة فهم سارقونيذوا خفأخ فإن ، جماهرةقصدوا أخذ املال قهراً إذا تحققيإمنا ( :األول

  . )هميخطافاً فهربوا فهم منتهبون ال قطع علإ

ات ي الروايفورة كوبعض العنوانات املذ، رض فساداً األيف يه عنوان السعيمن صدق عل: أقول

 على ميق التعميالتحق(:  اجلواهريفقال  ولذا، النهب أو ه السرقةيصدق عل وإن ،م احملاربكه حيطبق عل

  . خلإ ) النصوصيفمسعته الذي  الوجه

ه السرقة مع الشروط قطع يصدقت عل فإن ،مهكه حيعل يرجي ال )احملارب(عنوان  يف كنعم لو ش

  . عزر الّإو

، م احملاربكفساداً له ح يرسوله والساع وضمن احملارب هللا عديالذي املؤازر  أن قد تقدم إنه مث

 ريغ  إىل،عي وبعضهم طلءوبعضهم رد م مستحفظوبعضه انوا مجاعة بعضهم محل السالحك إذا ماك

خرب ي لهو املراقب للمارة مثالًالذي طلع يل مك فقول الشرائع بعدم ثبوت احل،طالق لإلكل ذلك، كذل

وحنوه  موال لضبط األنيهو املعالذي وال للردء ، حذرهميهم منه لياف علخيوملن  هميق عليقطع الطريمن 

  .اط واخلروج من النصوصي واالحتصلاألده اجلواهر بيأ وإن ،ه نظريف

 صدد يفم أبعد ، الوجه املزبور على اعتبار احملاربة على ىظهر وجه الستنباطه اتفاق الفتاويومل 

 يفست يات لي والروا،ني العرف مفسديفعدون يلهم ك بأن كث ال شي ح،لك اليفة الظاهرة ي اآلريتفس

انت بصدد كن إ ة املناط حىتيفا ك إىلضافةذا باإله، هاير فك ما ذريشمل غيمل  وإالّ ،صدد احلصر

  . واهللا سبحانه العامل، احلصر

  



٢٢٥

  

  ))طرق ثبوت احملاربة((

  إىلات حتتاجياجلنا أن يوه، حسب القاعدة السابقة، ني مرتقرارة باإليتثبت هذه اجلنا): ١ مسألة(

 ني مرتقراره اإليعترب في نيدلثبت بشهادة عيل حد ك أن ر املراسم واملختلفكوقد ذ، قرار من اإلنيمرت

  .دات لهير بعض املؤكما سبق ذك

  وال حاجة،همإطالق وارد بعد ريغ،  اجلواهر بأنه مل جند هنا من اعترب التعدد باخلصوصإشكالو

  . املوجب لدرء احلد بالشبهةكأقل من الش وال، ر باخلصوصكالذ إىل

،  عدم بعد الثبوت بشهادة النساءوقد تقدم، ني عادلنية بشهادة رجلميما تثبت هذه اجلرك

، ضبع على نهن فجر بعضهن السالحيوقعت منازعة ب إذا ماك، انت املسألة مرتبطة نك إذا خصوصاً

  . إشكالحمل ، الرجال  إىلففتواهم بعد قبول شهادن ال منفردات وال منضمات

 أيتيما ك  غرق بعضهميفم  شهاديفل باملناط يقإذا  إالّ ،إشكاله يما شهادة من دون البلوغ ففأ

  .اتي باب الديف

  .ما تقدمكم كة بعلم احلامي تثبت هذه اجلركذلكو

 إشكالتاب فال  إذا ماك حال عدالة الشاهد يفانت ك فإن ،بعض على ولو شهد بعض اللصوص

 يؤدي البالغ وريتحمل غي أن فهو مثل، داءة األي حال عدم أهليفون التحمل ك لعدم ضرر ، القبوليف

  . القاعدة على  حال الفسق مل تقبليفانت الشهادة كذا إو، غاًبال

 أدلة طالقإل،  القبوليف إشكالن الشاهد ممن أخذ فال كي مل فإذاشهد بعض القافلة لبعض  إذا ماأ

 :بل قال، تعرض لنفسهينه مل كل ان الشاهد مأخوذاً من طرف اللصوصك إذا ذاكو، قبول الشهادة

 تعرضوا لنا :قالوا إذا ماكنفسهم هم وألريشهدوا لغ أما إذا ،وأخذوا هؤالءعرضوا لنا هؤالء اللصوص ت

   فهل تقبل، عاًيوأخذوا منا مج



٢٢٦

انوا كعن رفقة  )عليه السالم(سأل الرضا ، خلرب حممد بن الصلت ،ال تقبل أو ،اتطالق لإلشهادم

 إقرارب إالّ قبل شهادمال ت: فقال ،ق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعضيهم الطريق قطع علي طريف

  . )١(هميهم علريشهادة من غ أو اللصوص

ان الشحناء كما لو   إىلل من جهة احتمال انصراف املنعكالعمل به مشأن  إالّ ،وهذا هو املشهور

عن آبائه ، )عليه السالم(ه يعن أب، )عليه السالم(عن جعفر ، وينك ملا رواه الس،سقطهم عن العدالةي

   .)٢(ني الديفة يخمز يذ أو شحناء يال تقبل شهادة ذ:  قال،)هم السالميعل(

حيث إن و،  من العدولريثكسقاط شهادة إفمجرد احتمال التهمة لو أسقط الشهادة لزم وإالّ 

  . كالم هناكل الياملسألة مرتبطة بباب الشهادات فتفص

مل  وإن  وحماربةل حماربكعم يبل ، ني اللصوص واملأخوذيفس خاصاً ي لك ذليفالم كالمث إن 

،  العامة مطلقةدلةاأل إذ ،كحنو ذل أو دون قتلهميريمجاعة  على شهروا السالح إذا ماك، ونوا لصوصاًكي

 ،م إليهما نسبك به وهم املشهور نيالقائلأن  إالّ ،ان خاصاً باللصوصك وإن ،)٣( حممد بن الصلتريوخ

  .  واهللا سبحانه العامل،فهموا منه املناط

  

                                                









٢٢٧

  

  ))ارب هل مرتبة أم خمريةحدود احمل((

،  وال خالفإشكال بال ،ميك القرآن احليفورة كربعة املذمور األحد احملارب أحد األ): ٢ مسألة(

  .ات والسنة املتواترة والضرورةمجاعه اإليبل عل

ه يبل عل، همريوغ يواحلل يلميد والصدوق والديما عن املفك، يريالتخ على اأ يفالم كالإمنا و

 :)عليه السالم( عن الصادق ،زيح حري صحيفبل  ،)أو (لمةك يف األصل ألنه ،ليما ق كنيأخرثر املتكأ

 ث وقعي حيري القرآن للتخيفأو.  

  : بعض النصوص  إىلضافةباإل

ن يجزاء الذإمنا : عن قول اهللا عزوجل )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،ليح مجيمثل صح

 ،ةيآخر اآل  إىل)١(هميديع أتقطّ أو بواصلّي أو لواقتي أن رض فساداً األيفسعون ياربون اهللا ورسوله وحي

 ىفشاء ن وإن شاء قطعن إ اإلمام  إىلكذل:  قال، اهللا عزوجلىمساليت ه من هذه احلدود يء عليشأي 

اً يعلن إ :وقال، مصر آخر  إىلمن مصر: قال ،نيأ  إىلفيالن: قلت، شاء قتل وإن شاء صلبوإن 

 املقنع يفورواه الصدوق  ،ينيلكذا رواه الك، )٢(البصرة  إىلوفةك من الني رجلىف ن)ه السالمعلي(

   .ـمرسالً

 عن قول اهللا )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال ،ةيد بن معاويعن بر، أيضاً ينيلكالى ورو

فمفوض : قلت،  ما شاءفعلي اإلمام  إىلكذل: قال ،اربون اهللا ورسولهحين يجزاء الذإمنا : عزوجل

  . )٣(ةين حنو اجلناكول، ال: قال ، إليهكذل

                                                









٢٢٨

لو  إذ ،فعل ما شاءي : الصدريفالئم قوله يل احلدود لكر ي مقاديفض يذ املراد بالسؤال التفوإ

عليه (لقوله  ن معىنكية مل ي اآليفورة كربعة املذة حداً خاصاً من احلدود األيل جناكل أن ليد بالذيرأ

  . فعل ما شاءي: )السالم

ن ياء الذزجإمنا :  قول اهللا عزوجليف، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  بن مهرانمساعةى ورو

شاء  وإن ،شاء صلب وإن ،شاء قتلن إ اريهم باخليم فك احليف اإلمام: قال ،اربون اهللا ورسولهحي

  . )١(رض من األىفشاء ن وإن ،قطع

  

  ))ناقشتهاالقول بالترتيب وأدلته وم((

شف كبل عن  ،خيوابن زهرة وأتباع الش ي والتقيفاكسخ واإليما عن الشك، بيالترت على أو

  .هي علمجاعرشاد ادعاء اإلت اإلكوعن ن، تبكثر الكأ  إىلاللثام نسبته

استبعاد احتاد عقوبة القاتل وأخذ املال مع عقوبة من شهر السالح ومل   إىلضافة باإلكواستدلوا لذل

حة حممد بن مسلم يمثل صح، بيالترت على ات الدالةيجبملة من الروا، أخذ ماالًيرح ومل جيقتل ومل ي

  . )٢( الفصل السابقيفاملتقدمة 

جزاء إمنا : ل عن قول اهللا عزوجلئس: قال ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن، ومارواه املدائين

فعله استوجب واحدة من  إذا الذيفما ، ةي اآلرض فساداً األيفسعون ياربون اهللا ورسوله وحين يالذ

 وإن ،قتل قتل بهيومل  رض فساداً األيفى ورسوله وسع حارب اهللاإذا  :)عليه السالم(فقال  ،ربعهذه األ

ف يشهر الس وإن ،ده ورجله من خالفيقتل قطعت يأخذ املال ومل  وإن ،قتل وأخذ املال قتل وصلب

  . ثياحلد )٣(رض من األفيأخذ املال نيقتل ومل ياً ومل رض فساد األيفى وحارب اهللا ورسوله وسع

                                                









٢٢٩

سألته عن : قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن رجل من أصحابنا، يوعن داود الطائ

 ،شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطعن إ هي فري خماإلمامن إ قولونيأصحابنا ن إ :وقلت له، احملارب

تل هو قتل وأخذ قُ  مافإذا ،تاب اهللا عزوجلك يفاء حمدودة يشه األهذن إ ،ال: )عليه السالم(فقال 

 إالّ ،طعه مث أخذ قُيقدر عليهو فر ومل  وإن ،طعقتل قُيذا أخذ ومل إو، تلأخذ قُيذا قتل ومل إو، وصلب

  . )١(قطعيتاب مل  فإن توبيأن 

ان كمن حارب اهللا وأخذ املال وقتل : قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، حسان علي بن وعن

ومن حارب ، صلبيقتل وال ي أن هيان علكأخذ املال يومن حارب فقتل ومل ، صلبيقتل وي أن هيعل

قتل يأخذ املال ومل يومن حارب ومل ، ده ورجله من خالفيقطع ي أن هيان علكقتل يوأخذ املال ومل 

 توبوا قبلي عىني )٢(هميتقدروا عل أن وا من قبلن تابيال الذإ: عزوجل مث استثىن ى،فني أن هيان علك

   .)٣(اإلمامأخذهم يأن 

  . اتي من الرواك ذلريغ إىل

ة يوقوة احتمال التق ،نهايما بيضراا فإ  إىلضافةباإل، فة السند والداللةيات بعضها ضعيوهذه الروا

تقاوم ظاهر  أن نهاكميفال ، )٤(المهكشاذ فراجع   إىليريه نسب القول بالتخري تفسيف يالراز أن ها حىتيف

صلى (رسول اهللا ن أ و،ةي شأن نزول اآليفات متعددة يخصوصاً وقد وردت روا ،اتي الرواكة وتلياآل

  . هم وأرجلهميديبل قطع أ ن قتلوا وبوا املاليقتل الذي مل )وآلهاهللا عليه 

                                                











٢٣٠

 على قدم:  قال) السالمعليه(عبد اهللا  أيب عن، صاحل أيب عن، )رمحه اهللا( ينيلكالى فقد رو

: )صلى اهللا عليه وآله(فقال هلم رسول اهللا  ى،ضبة مرض  قوم من بين)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا 

شربون يبل الصدقة إ  إىلفبعث م، نةيأخرجنا من املد :فقالوا، ةي سريفم كتم بعثتئ برفإذا، يموا عنديأق

صلى اهللا (فبلغ رسول اهللا ، بل اإليفان كاشتدوا قتلوا ثالثة ممن لباا فلما برئوا وألون من كأيبواهلا وأمن 

 باًيرجوا منه قري أن قدرونيس يوا لري واد قد حتيفوهم ) عليه السالم(اً يم عل إليهفبعث ، اخلرب)عليه وآله

جزاء إمنا : ةي فرتلت هذه اآل)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا   إىلفأسرهم وجام، منيالمن أرض 

رجلهم من أهم ويديأتقطع  أو صلبواي أو قتلواي أن رض فساداً األيفسعون ياربون اهللا ورسوله وحين يذال

رجلهم من أهم ويديأفقطع ،  القطع)وآلهصلى اهللا عليه ( فاختار رسول اهللا رضنفوا من األي أو خالف

  . )١(خالف

  .)٢(أيضاًخ يورواه الش

  .)٣()عليه السالم( علي عن، ورواه الدعائم

  . ةي اآلري تفسيفات الواردة يها من الرواريغ إىل

  .هيقتل احملارب منظور ف إذا مها من القتلرياض وغيره الروضة والركذ ما أن علميومنه 

  .ليقاوم الدليال نه أ خيفىفال ، بي استدالل القول بالترتيفرناه كذالذي االستبعاد أما 

  

  ))عقوبات أخرى للمحارب((

العقوبات  على ديزين أ و البحريفه يلقين أ وفيبس بدل النحي أن مكللحاهل  إنه ء وهويش يبق

 ،ردعأرآه أيضاً إذ  ك ذلريفعل غي أن  أو،اتي بعض الرواكل ذلكما وردت بك نيعسمل األكربع األ

   .احتماالن ،ال أو

   ق حبلواليقطع الطر: قال ،عن أمحد بن الفضل، هري تفسيف ياشيالعى فقد رو

                                                









٢٣١

مث ، م ظفر وطلبهم العامل حىت: قال أن  إىل،فلت القطاعأهم وري احلجاج وغالسابلة منعلى 

وأبو جعفر ، هميم فكن عن احلياآلخرداود مث سأل  أيب املعتصم فجمع الفقهاء وابن  إىلكتب بذلك

ن يجزاء الذإمنا :  قولهيفهم يم اهللا فكقد سبق ح: فقالوا،  حاضر)عليه السالم(الرضا بن علي حممد 

 هم وأرجلهم من خالفيديتقطع أ أو صلبواي قتلوا أوي أن فساداً رض األيفسعون يبون اهللا ورسوله وارحي

عليه (جعفر  أيب  إىلفالتفت: قال ، شاء منهمكذل يم بأكحي أن نياملؤمن ريم وألرضا من األنفويأو 

 يف األمرينظر ي أن كذل يفب جيالذي و، فتوا بهأما يقد أضلوا ف: قال ،كمبا عند ينأخرب: وقال) السالم

داعهم يإ أمر بأخذوا ماالًيومل  قتلوا أحداًيل فقط ومل يانوا أخافوا السبك فإن قين قطعوا الطريهؤالء الذ

ل وقتلوا النفس أمر يانوا أخافوا السبك وإن ،ليخافتهم السبإرض بهم من األينف  معىنكذل فإن ،احلبس

رجلهم من خالف أهم ويدينفس وأخذوا املال أمر بقطع أل وقتلوا اليانوا أخافوا السبك وإن ،بقتلهم

  . )١(همي فكتثل ذلميبأن : العامل  إىلتبكف ،كوصلبهم بعد ذل

ن يجزاء الذإمنا : عن قول اهللا عزوجل )عليه السالم(ل الصادق ئس: الصدوق قالى ورو

ذا حارب وقتل وصلب إو، لتأخذ املال قُيارب ومل حيقتل ومل إذا  :فقال ،ةي اآلاربون اهللا ورسولهحي

ؤخذ املال يقتل ومل ي حارب ومل فإذا، ده ورجلهيقتل قطعت ي حارب وأخذ املال ومل فإذا، تل وصلبقُ

  . )٢( البحريفى رميوالصلب تثقل رجله و ،بالقتل هاًياً شبيون نفكي أن ينبغيو ،فين

   )يه وآلهصلى اهللا عل(بل رسول اهللا إناساً استاقوا أن إ :ة الغوايلي روايفو

                                                







٢٣٢

ثارهم آ يففبعث ، ان مؤمناًك و)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا  ي وقتلوا راعسالم وارتدوا عن اإل

  )١(نهميعأهم وأرجلهم ومسل يديفأخذوا فقطع أ

 ألن ،فياحلبس نوع من النإذ  ، اجلملةيفضعف السند  وإن ،دي بعريات غيوالعمل ذه الروا

 يفما ك حمذور في النيفان ك إذا مايخص فوباأل،  باحلبسكصل ذلحياملقصود به قطعه عن الناس ف

  .قيقطع الطرينما ذهب يأق يقسماً من قاطع الطر ألن ،املقام

 يفما ك، ردعأونه ك صالحاً لاإلمامرآه  إذا بعد جوازهيوال ،  البحر نوع من القتليفلقاء واإل

  .)٢(ردعأ ألنه حراق أمر باإلاإلمام أن ثيحد

  .)٣(نصرهيقتل ومل ي إنسان  إىلمن نظريعة في الشريفورد  نيعومسل األ

ام اخلاصة كحها األيطبق علية املوارد ليورؤ، مورانت تستحق هذه األكات يد هذه الروار موالعلو

ولذا ، فرادان واألكات الزمان وامليون حسب مقتضكتإمنا  العقاب يفف يد والتخفيمع مالحظة التشد

ل كة واحدة ليروا وعدم استقصاء حىت، ر العقوباتك ذيفات يتالف الروا وجه اخيف ـ  اجلواهريفقال 

 يريفراد التخان مراعاة املرجحات أليرادة بإ على ها من االختالفين محل ما فكميإنه ( : ـوجوه العقاب

 حوال بعض األيفه االقتصار يقدح فيوال  ،كذل على املدار أن والظاهر،  وحاالًاناًك وماملختلفة زماناً

خافة هلا صلب مبجرد اإليتل وقينه أ ماك، كذل يقتل وأخذ املال لوجد مرجحات تقتض وإن فيالنلى ع

  . ىانته )نةكع الصور املميها مجيستقص فيومن هنا مل ، أيضاً

  باعتبار املورد اخلاص  ،)٤(اضلوا: قالإمنا  )عليه السالم( اجلواد اإلمامان كو

                                                











٢٣٣

  . يريصل التخأال باعتبار 

 أو ،ساحقت أو ،الط أو زنا أو ،املرأة أو سر اللص الرجلألو  م ماك حكعرف من ذلي إنه مث

 أن فالظاهر، ك ذلأشبهما  أو حرق املزارعأ أو ،قتل الدواب أو ،مواتل باألمثّ أو ،كذل على أي هركأ

 على د واردفسال اإليدل ألن ،ربعةام األكحق األي تطبيف اإلمامبل بنظر  ،هنا يام اخلاصة هلا ال جتركحاأل

الذي الورود  على لي دلمي الزمان القديفثرة االبتالء ا كام مع كحهذه األ  إىلشارةفعدم اإل ة،دل األكتل

 احملصن والزنا ري الزنا غيف حراق مثالًمام اجللد والرجم واإلون لإلكي أن بعديان ال ك وإن ،رناهكذ

  . حسب الصالحماماإلد يشدة العقوبة وخفتها ب أن احملصن واللواط من باب

 )صلى اهللا عليه وآله( الرسول ىفما عك ، صالحاًكذلى رأن إ مام العفولإل أن الظاهر أن ماك

وترحم مجلة من  ،ليفاعوقد فعلوا أمثال هذه األ، ة واجلملك عن أهل م)عليه السالم( ني املؤمنريوأم

بل ، رق بالنارحي ونيسمل العيود والرجل يالقطع يان كنه أ مع، املختارعلى  )هم السالميعل( ئمةاأل

رناه كد ما ذيؤيجراه املختار أمما ، )١(د والناريذاقة حرملة حر احلدإ ب)عليه السالم( السجاد اإلمامودعاء 

  .اإلمامنظر   إىلولكون أمر احملارب موكمن 

 يفاه رنكما ذك ،سالممسعة اإل  إىلءيسيفعلوا ما يال  أن الئهكه وحنوه من ويالفق على ن الالزمكل

  .فعلوا ما ضره أقرب من نفعهيال ن أ و، موردريغ

د يرأإذا نه أ والظاهر ،ك ذليفالم كما تقدم الكم مث قتل يه املراسيت عليجرأد قتل احملارب يرأذا إو

  . فتأمل مجايللقاء وبعده من باب العلم اإله قبل اإليعلى صلي أن لزمي كه البحر وقلنا جبواز ذلؤلقاإ

                                                





٢٣٤

ه بعد يجاز الصالة عل الّإو ،اًيصلب حن إ هيعلى صلي بعد املوت من اخلشبة ورتليما الصلب فأ

  .قتله مث صلبه

أو  ،ورةكام املذكحهم األيعل يرجي أن يفمام احلق فلإل، فار حاربوا اهللا ورسولهكان الكوإن 

تهم ال ان أهل ملك إذا م ماكوقد تقدم ح ،امكح األجراءأهل ملتهم إل  إىلسلمهمين أ و،نفسهمأام كحأ

  . مكهم احليرون علجي

ملا سبق من العلة  ،امكح األإجراءستبعد ي فراراً مل سالمان اإلك فإن ،فعلوا احملاربة مث أسلموا إذا ماأ

  . افر باملسلمة مث أسلم فراراًك زنا اليف

خصوصاً ، )١(ب ما قبلهجي سالماإل أن فالظاهر، س من جهة الفراري لسالمان اإلك إذا ماأ

  .ىاستثناها النص والفتواليت من توبة احملارب قبل القدرة  أيتيما مة يبضم

ان كمحل السالح وإمنا و، ئاًيفعل شينه مل أو،  عملهيفربائه كل بره من قكأنه أ احملاربى ولو ادع

  . كراه بعد عدم وضوح اإلدلة األطالقإل، ه احلديعل يجرأ وإالّ ،كعلم صدقه تر فإن ،معهم

نفع يمل  ، الدماءيفة يتق ث اليح ،القتلكفعله ي أن رهكق للمحيال   فعل ماهكراان باإلك إذا نعم

  .  رفع احلد عنهيف كراهاعتذاره باإل

قتل احملارب إذا (إنه :  قول احملققيف ظهر وجه النظر  احملارب مطلقاًيف اإلمام يريومما تقدم من خت

 أو فواًكان املقتول كسواء ، حداً مع عفو الوايل و،فواًكول قتان املكن إ ه طلباً للمال حتتم قتله قوداًريغ

  . بيالترت على مبين ،ىانته )يلالو  إىلقاتل العمد وأمرهكان ك للمال طلباً ولو قتل ال، نكيمل 

ولعل احملقق ،  مطلقاًيري فاملتجه التخكخترناه واختاره نفس احملقق قبل ذلاالذي  يريالتخ على ماأ

  لة يواخلالف والوس مع املبسوط اقاًي انسكر ذلكذ

                                                





٢٣٥

ه يالمك ني بيفالتنا على ولذا نبه اجلواهر،  املقاميفل خاص يدل على بعد اطالعهي إذ ،امعواجل

  . فراجع

 العفو يفجرحه احملارب الذي ما الحق للمجروح ك،  العفو وعدمهيف  هذا فال حق للويلىعلو

ملا تقدم من ، ة واملهري طلب الديفارب  من قبل احملرهاًكا  ما ال حق هلما وال للمرأة املزينك، وعدمه

  . ةياألول دلةاأل على  احملاربأدلةورود 

قتل احملارب إذا  ،)١( مسلمئمراطل دم يال  ألنه ،ة املقتوليت املال ديعطاء بإبعد لزوم ينعم ال 

ى مقتض  ألنه،بهى ستسعي أو وله مال يبق إذا  مال احملاربيفة واملهر ي لزوم الدكذلكو، وال مال له

  . هايوارد عل الاليت ة ياألول دلةاأل

  

                                                





٢٣٦

  

  ))توبة احملارب وسقوط احلد((

ما قال ك ، وال خالفإشكالبال  ، احلده سقطي قبل القدرة علتاب احملاربإذا  ):٣ مسألة(

  . )١(مياهللا غفور رح أن هم فاعلموايتقدروا عل أن ن تابوا قبلي الذالّإ: سبحانه

  . )٢(توبي أن الإ :مةاملتقد ية الطائي روايفو

  . )٣( توبته)عليه السالم( ني املؤمنريفقبل أم،  مث تابد خرج حمارباًيحارثة بن زن إ : خرب آخريفو

تعلق به من حقوق يوما  ،القتل واجلرح واملالك، تعلق به من حقوق الناسيسقط بالتوبة ما يوهل 

نه أ  نصيفرد ينه مل وأل،  املقاميفل التوبة يل دطالقإل ،أشبهحرق املزارع للدولة وما أ إذا ماك، مةاأل

  اجلواهريفبل  ،ه الشرائعيما نص علك، سقطي ال أو ،أشبهما  أو تاب حداً إذا قتلي أو ؤخذ منه املالي

 ملا األولبعد ي ال، احتماالن ،كذلى ادع ألنه اضيأخذه من الرنه أ والظاهر، إشكالبال خالف وال إنه 

  . ةياألول دلةاأل على ب واردل احملاريدل أن تقدم من

انت كوإن  ،ت املاليمن ب أو منهما إ ،ةيالدى تعطنه أ  مسلمئطل دم امري الى نعم مقتض

  .وسعأثر وتتبع كأتأمل   إىلحباجةاملسألة 

التائب من  ألن ،ىرجيال  أو ،ةيصل ومفهوم اآله احلد لأليعلى رجيبه فهل  رفولو تاب بعد الظ

أن  إالّ ه مث أخذ قطعيقدر عليومل  ن هو فرإو :املتقدمة ية الطائيولروا، )٤(من ال ذنب لهكالذنب 

  من كالتائب  أن ردوث ي ساقط بالتوبة حاألصلو ،قطعيتاب مل  فإن ،توبي

                                                







 



٢٣٧

  ماكوذل، ةاآلخرا وال عذاب يالتوبة بعد القدرة ال تسقط عقوبة الدن أن ةيومفهوم اآل، ال ذنب له

 ،فضلأالتوبة قبل القدرة  أن رادي أن فالالزم ، قطعاًةاآلخرتسقط عقاب  يةقياحلق التوبة ألن قال بهيال 

رناه كمام حق العفو حسب ما ذان لإلك وإن ،والتتبع ملأالت  إىل حباجةةلأواملس، عد من االامأبألا 

  .سابقاً

  . التوبة مثل ما قبلهاد القصاص والغرم فبعألةقد عرفت مسو

 ،قبليال  وأ ،من قبله إالّ عرفيال  ما ألنه ،يقبل قولههل فه يعل ةدرقالتاب قبل نه أ ىلو ادعو

درء ي احلد ألن خصوصاً وقربأ األولان ك وإن ،احتماالن ،العلم أو الشاهد  إىل حباجةاألمرلالام ف

  .)١(لشبهةبا

نه أ اهروالظ، النااحتم ،خذأإذا  إالّ ال تشمل أو ان حماصراًكان كه تشمل ما لو يل القدرة علوه

ان ك كولو ش، فال الإه ويوماً بالقدرة علكان حمكه عند احملاصرة يقدر علنه أ صدقفإن  ،تابع للصدق

  . احلد بالشبهةخصوصاً بعد درء عدم القدرة األصل

 على ليقم دليمورخاً ومل  أو ان متفرجاًكإمنا و، ن حمارباًكيمل نه أ ى فادعنيان مع احملاربكولو 

   .ال أم ان معهمكنه أ تبه هلشذا لو اكو،  احلد بالشبهةلدرء وصللأل ،ه احلديلر عجيونه معهم مل ك

 يرض شهوغلأو  ل،املاك يونه لغرض مادكن عل السابلة قطعوين ي الذنيال فرق ب إنه مث

  .دلة األطالقإل، ياسيلغرض سأو  ،استحالل النساءك

ل من مر من كرمون ي مثالً، بال اجل قلةيفونون كي أو ةتالقوا مع السابلي أن نيفرق ب النه أ ماك

عماق البحار أ يف أو ،الطائرات اجلو بواسطة يف أو حبر بواسطة السفن أو  بريفانوا ك ،كشبه ذلك أو هنا

 مثل مهامجة يفالنص   إىلضافةباإل ،طالق لإلكل ذلك ،ا املدنهامجو إذا كذلوك ،واسطة الغواصاتب

  .  املصريفالناس 

  

                                                





٢٣٨

  

  ))ور الدماللص احملارب مهد((

يه بل عل،  خالفال وإشكالبال ، م احملاربك حيفسر الالم وضمها كاللص ب): ٤ مسألة(

 وإن ،ان دمه هدراًكله تق أو جرحه  إىلالدفع أدى فإن ان لصاحبها حماربتهك اً دخل متغلبفإذا، عمجااإل

  .ن ضمانكيحنوه مل  وتلف ثوبه  إىلىأد

، ويقتص ويضمن د منهاقيان ضامناً كحنوه لف ثوبه وتأ أو جرحه أو حب املالقتل اللص صاوإن 

  .دلةات األطالقإل

 ولوجوب دلة األطالق إل،كذلكان كساعد صاحب الدار  إذا  صاحب الدارريغ  أنالظاهرو

 ،مساعد اللص حاله حال اللص أن ماك، ني حال املعانحال املع أن فهم منه عرفاً وي،عانة املظلومإ

  . اللصأدلةمن مه كهم حفي فللتالزم عرفاً

وجد  وإن ،ةيئاً أخذه خفيشوجد ن إ الذيف ي الضعخراج اللصإل  عبارة الفقهاءيفد التغلب يوق

  . بل صرح به بعض النصوص ،أيتيما سكستفاد من اللص يهذا ما و، حنوه خاف وهرب أو اًإنسان

 قثيح واملوها الصحيات متواترة فيروااحملارب كون اللص  على كيدلالذي  ف،انكف يوك

  . احلسنو

فما دخل ، رسوله فاقتلوه واللص حمارب هللا:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، فعن منصور

  .)١(علي فكيعل

، د مث الرجليالقطع  الّإأخذ  إذا م اللصكس حيولذا ل، ةي اآليف راد به مايولفظ احملارب هنا ال 

  . حاش من قتل اللصيستل عدم االجأنه ألكو، يات الروايف اإلمامرر ضمان كقد تو

  ه يعن أب، )عليه السالم(عن جعفر ،  ووهبإبراهيماث بن يغ ي خربيفو

                                                





٢٣٩

 أن استطعت فإن ،كمالك وهلأد يري اللص كيدخل علإذا  : منهمااألول يف  قال)عليه السالم(

  .)١(علي منه فهو كيرسوله فاقتله فما عل واللص حمارب هللا: قال و،تبدره فابدره واضربه

 ،مايلوى يد نفسري يتي بيفدخل ياللص : قلت له، )عليه السالم(جعفر  أيب عن،  خرب آخريفو

  .)٢(ي عنقيفدمه  أن ومن مسع شهد اهللاأف ،اقتله: قال

 إنه ،)عليه السالم( علي  عن،)سالماله يعل(ه يعن أب، )عليه السالم(فر ععن ج، وينك خرب السيفو

لو  إنه أما :فقال ،هايفسرق حل امرأيت على  دخلاًلصن إ) ليه السالمع( نيومن املريا أمي: أتاه رجل فقال

  .)٣(فيلسعممه باي  حىتكذل ي ملا رضةابن صفي على دخل

  .)٤(ي عنقيف فدمه كصابأ فما ، اللص احملارب فاقتلهكيدخل علإذا  :ىخرأة ي روايفو

  . فيرناه من اللص الضعك قبال ما ذيفاحملارب و

من داره حمارباً له فدمه مباح ؤم على من دخل :قولي )عليه السالم(لصادق عن ا، وبي خرب أيف

.)٥(ي عنقيفمن وهو ؤ احلال للمك تليف

  . يفخيما ال كوهذا أعم من اللص 

  اهللا ن إ :)عليه السالم(ه يعن أب، )عليه السالم(عن جعفر ، وينك خرب السيفو

                                                













٢٤٠

  . )١(قاتل يته فالي بيفه اللص يدخل عليمقت العبد يل

ه يدخل عليالذي مقت الرجل ياهللا لن إ :)عليه السالم( ني املؤمنريمأقال ، )عليه السالم(وعنه 

  . )٢(اربحيته فال ي بيفاللص 

الفجور فقتله  أو  رجل دخل دار آخر للتلصصيف، )عليه السالم(احلسن  أيب عن،  خرب الفتحيفو

ه يب علجيهدر دمه وال أه ريمن دخل دار غ  أناعلم: )عليه السالم(قال  ،قتل بهيصاحب الدار 

  . )٣(ءيش

 ى،حبلى ها اللص وهيسألته عن امرأة دخل عل، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، نيوخرب احلس

ها يس عليقتلت فلاليت املرأة أما  :فقال، اللص فقتلته على  فوثبت املرأة، بطنهايفها فقتل ما يعل فوقع

  . )٤( املقتول السارقعصبة على ة سخلتهاي ود،ءيش

، ثياحلد )٥(امرأة على  عن لص دخل)عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،ليوعن حممد بن الفض

  . لفاظهأ يفباختالف 

ى حبلى امرأة وه على  سألته عن لص دخل،)عليه السالم(عن الرضا ، ليوعن حممد بن الفض

  . )٦(هدر دم اللص: قال ،فقتلتهته به أ فوجنيكس  إىل فعمدت املرأة،طنهاب يففقتل ما 

   لو دخل رجل: قلت له، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، محزة أيب وخرب

                                                















٢٤١

ذهب دم اللص : قال ،ه فقتلتهي بطنها فوثبت عليفها فقتل ما يفوقع على حبلى امرأة وهعلى 

  . )١(املعقلة على ة ولدهايان دك و،هدراً

  

  ))فروع((

 أو د النفسيرين أ و،هاريغ أو الدار على هجم اللصي أن ني بك ذليفال فرق نه أ خيفىمث ال 

  .مسلم آخر أو بل، صهخيمن  أو لقرابته أو نسان لشخص اإل،املال أو العرض

 املسلم نيه بيما ال فرق فك، ول مرةان العمل منه أل أو ك،ون حمترفاًكي أن  اللصيفوال فرق 

  .دلة األطالقإل، افرك املسلم والني صاحب الدار بيفوال فرق ، افركوال

سرقته ال  فإن ،ا له للقاعدةأفالظاهر ، أشبهته وما ءمثل عبا،  الداريفء من اللص يش يولو بق

  . توجب هدر احترام ماله

 إالّ سع للمرء املسلميراد القتل مل أن إإنه  )هم السالميعل(ت يعن أهل الب يرو إنه ، الدعائميفو

ظفر ما  إذا ني واجلاسوس والع،هميد علرهله أب من اللص فعرف يصأوما ، املدافعة عن نفسه وماله

  .)٢(قتال

  .  الناظر من شق البابني عأ فقيفد اهلدر ما ورد يؤيو

 ،هميشرف عليقوم  على اطلع الرجلإذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ليفعن العالء بن الفض

رجال ن إ :وقال، هم غرميس علينه فليوا عؤفقأو  ، فرموه فأصابوه فقتلوه،ء هلمينظر من خلل شيأو 

 مبشقص )وآلهصلى اهللا عليه (فجاء رسول اهللا ، )وآلهصلى اهللا عليه (طلع من خلل حجرة رسول اهللا ا

 واهللا لو ثبت يل أما ،ثيبخ أي :)وآلهصلى اهللا عليه (فقال رسول اهللا ، نه فوجده قد انطلقي عأفقيل

  . )٣(كنيت عألفق

                                                









٢٤٢

  . )١()عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ريبص أيب وحنوه خرب

 النيب على طلع رجلا: قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،د بن زرارةي خرب عبيفو

 كيلإلقمت   تثبت يلكنألو أعلم : )وآلهصلى اهللا عليه ( فقال له النيب، ديمن اجلر) صلى اهللا عليه وآله(

رسول اهللا  أن ك أقول لكليوك أو حيو: فقال ، لناكأذل: فقلت له: قال، كني به عأفقأ باملشقص حىت

  .)٢( لناك فعل تقول ذل)وآلهصلى اهللا عليه (

 يف) صلى اهللا عليه وآله(نا رسول اهللا يب: قولي )السالم يهعل( عبد اهللا أبا مسعت، اآلخر خربه يفو

لقمت  تثبت كنألو أعلم :  فقال، تطلعاننينيبصر بع إذ ،قلبهايحجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل 

مل  أن  أي،)٣( فافعلهك لفيخن إ :فقال، فعل مثله بنا أن نفعل حنن مثل هذا: فقلت، كخنسأ حىت

  .  السلطان فتقاد بهكيطلع علي

 أن  بعض حجراتهيف) صلى اهللا عيه وآله(نا رسول اهللا يب: )عليه السالم(عن الصادق ، وخرب محاد

 )وآلهصلى اهللا عليه (فقال ،  وسل مدارة)صلى اهللا عليه وآله(د رسول اهللا ي شق الباب وبطلع رجل من

  . )٤(كني لفقأت به عك منباًينت قركلو : له

ما ك، أشبهما  أو الدار  إىلوةكمن  أو من احلائط أو  النظر من شق البابنيال فرق بنه أ مث الظاهر

  . مهاري الدار واخلباء وغنيال فرق ب

  .ك ذلري غيفى لظهور النص والفتو، مكس له هذا احليوحنوه ل  النظر من الباب املفتوحنعم

  ء ي وال ش،زيدبا مع التمأجمنوناً  أو ان املطلع طفالًكولو 

                                                











٢٤٣

  .ان لرفع القلم عنهمايمريما ال ك، زييهما مع عدم التميعل

ولو فتح الباب ودخل ، ريه التعزيان علك وإالّ ،هير عليصبه فال تعزيومل  يمر إذا املطلع أن والظاهر

  .املطلع يه مثل رميان رمكتلصصاً 

وة كال على ولو وضع أذنه، كذلكمه كون حكي أن بعدي مل آةار بسبب املردار اجل على ولو اطلع

  .ه للمناطيبعد جواز رميقولون مل يسمع ما يل

  .  النص واملناططالقإل، اعةمج أو فرداً، الرجل واملرأة على ، الرجل واملرأةني املطلع بيفوال فرق 

ى ولو رم، هيز رمجيوز مل جي أو ب االستطالعجيما يحة في للدولة الصحاًنيان املطلع عك إذا نعم

ث يح، )عليه السالم( علي حة ما فعلهيجوازه للدولة الصح على دليو، ةيالد يالرام على انكب يوأص

 يف ك ذليفالم كوقد تقدم ال، ة وابن عمهايار قصة ميف باالستطالع )صلى اهللا عليه وآله(أمره الرسول 

  . تاب فراجعكهذا ال

نعم ، ه حال التطلعي رميفصل بعد ظهور النص  لأل،الظاهر ال ،هيوز رمجيفهل  مث لو رجع املطلع

 قتل اللص املتغلب يف مسألة لزوم التدرج يفالم كال أيتيوس، ه القصاصيان علكذا رماه إو، ريه التعزيعل

  . شاء اهللا تعاىل نإ موضعه يف

 إذا س والعرضفأراد الن إذا بل وحىت، أراد املال إذا ف عن اللص املتغلبكفضل الاأل أن والظاهر

  .فهم باملناطي  والثاين،صحاب األني هو املشهور باألولو، عطائه املالإف بكيان ك

رسول اهللا ن إ :فقال ،قاتل عن مالهيعن الرجل  )عليه السالم(جعفر  أبا سألت: ريبص أبو قال

عليه (فقال  ،قاتل اللصيأ: فقلت له، ديمن قتل دون ماله فهو مبرتلة الشه:  قال)صلى اهللا عليه وآله(

  قاتل ين إ :)السالم



٢٤٤

  . )١(تهكنت أنا لتركلو  أما ،فال بأس

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا : قال ،قتل دون مالهيسألته عن الرجل :  قال،وعن حممد بن مسلم

  . )٢(ت له املال ومل أقاتلهكنت أنا لتركولو ، داًيمن قتل دون ماله قتل شه: )هوآل

  .)٣()عليه السالم(عن الصادق ، ورواه الدعائم

 الّإ كلمياً ال ريان فقك إذا ماك، نسانضر فقده اإليالذي ب أو ،ريثكد املال باملال الييمث الالزم تق

 ي الثرنسانارب اإلحي أما أن ، مثالًأيامو وأهله لثالثة جائعاً هى بقي أن وجبيفقده حيث إن ناراً يد

  .منصرف عن النصنه أ  فالظاهرنار مثالًياللص لشأن د

ن إ وز قتل اللصجيوهل ، مةيانت له قك وإن  جاز له قتلهأشبهما  أو لباًكه ياللص على ولو أغر

 املراد كأرسله لسلبه وعلم بذلللمغرور ف أو ي بأن هذا املال للمغرإنسانأغراه  إذا ماك ،ان مغروراًك

فظ ماله حي نساناإل أن يف العامل واجلاهل ني باألمرومن استواء ، من االنصراف عن مثله ، احتماالن،سلبه

  . كبسبب ذل

عرضه  أن  أو،املراد قتله مهدور الدم أن ن لهيز ما لوك، راد نفسهأ إذا  قتلهيفبعد حقه ينعم ال 

  . خفخف فاأل وجوب التدرج من األيف هنا إشكالن ال كل، افرة حماربةك ألا مهدور

ضعف عن مقاومة السارق يه ممن ريغ أو هيراد نفس املدخول عل ألونه أ  فقد عرفت،انكف يكو

مع عدم العلم  أو ظن السالمة إذا  مبااألمرد يي فتق،دلة األطالققتل إليعلم بأنه  وإن ،فالواجب دفعه

  ى دعو هن وجهأك اجلواهر يفما كباحلال 

                                                









٢٤٥

) هريو غأ (ضفناأإمنا و، يان انصراف فهو بدوكن لو كل، تليقعلم بأنه يما لو   إىلانصراف النص

من : )وآلهصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا : )عليه السالم( علي وقد قال، لوجوب الدفاع عن املظلوم

س يب فلجي فلم نيلمسلما لي ينادي ومن شهد رجالً، نيس من املسلمي فلنيهتم بأمر املسلميصبح ال أ

  . )١(نيمن املسلم

نقاذ نفس إ من جهة ك اهلاليفلقاء النفس إ لعدم وجوب ،قتليعلم بأنه  إذا ب الدفاعجينعم ال 

  .كآخر من اهلال

 يفلقاء النفس والعرض إ لعدم جواز ،ن من اهلروب وجبكن من الدفاع ومتكتميمل مث إن 

  . ةكالتهل

  

                                                





٢٤٦

  

  ))فروع يف حد الصلب((

 نيوز له اجلمع بجيما ك، احملارب على ربعةاأل  احلدودإجراء يف اإلمام يريقد تقدم خت): ٥ لةمسأ(

وز صلبه جي و، العربةك وفائدة ذل،صلبه مقتوالًيقتله مث ي أن  قتله وصلبه جازاإلمامراد أ فإذا، مجلة منها

شف كوز عنده جيفراً اكان املصلوب ك إذا شف العورة حىتكرم حي إذ ،من ساتر العورة الّإ اًيعار

  . ر املمنوع شرعاًكهذا من ظهور املن إذ ،هنا ال تأيت )١(ألزموهمقاعدة  فإن ،عورته

 إطالق  إىل أقرباألولو، كومن استبعاد ذل، دلة األإطالقمن  ،احتماالن ،وز صلب املرأةجيوهل 

  .تاًي وماًيعورة ح ألنه ن الالزم ستر جسدهاك ل،أحوط ان الثاينك وإن ،ىالنص والفتو

  . ل الصلبي دلطالق إل،نهي وبني املدافعنية بك املعريفقتل اللص  وإن والظاهر جواز الصلب

 أيتيمرفوع عنه القلم فمناطه نه أ من ،احتماالن ،قتل عند املهامجة إذا  البالغريوز صلب غجيوهل 

جل ان ألكإذا  إالّ ، أوىلك ولعل التر،شملهيل ي الدلإطالقفاً له بل يلكون تكيال نه أ ومن، بعد املوت

  .  املستقبليف احملاربة يفطفال مع آبائهم  األكشتريال  خافة حىتاإل

ما هو املتعارف كقتله الصلب باخلنق يث ياً حبيح أو ،صلب بعد القتلي أن مكق للحاحي إنه مث

 يفق األداه بالعمودي تشد نبأما إ قتله الصلبيث ال ي حباًيح أو ،شملهي الصلب إطالق فإن ،ناآل

وت من اجلوع مي حىتى بقي كفقط وهنا يشد جسمه بعمود عمودي أو ي،ورجاله بالعمود العمود

  اض يولذا قال الر، والعطش

                                                





٢٤٧

ه ي علز أجه الثالثةيفت ميمل ن إ إنه كلشف اللثام واملساكن عن كل، وتمي اً حىتيصلب حي

، بقائه بعد الثالثةإما تسمع من حرمة ى  علاً ولعله بناء،هيدل عليد ما ج ومل أ: اجلواهريفقال ، بعدها

  . الفرض املزبور  إىلاقهين منع انسكمين كل

فال ، أيامثر من ثالثة كفوق اخلشبة أ ي املصلوب احلكتريسالم أن من املستبعد من رفق اإل: أقول

  . هيجهاز علراه من اإلكبعد ما ذي

 أن  والظاهر لزوم، ولو ملفقاًأيامثر من ثالثة ك املصلوب فوق اخلشبة أكتري فال ،انكف يكو

  . ةيجعل هلذه الغا ألنه  منظر الناسيفون صلبه كي

نفسه قبل  على ميفعل املراسيمل ن إ ه ودفنيعل يفن وصلكأنزل من اخلشبة غسل وحنط و إذا مث

، كموات حول ذل باب األيفتاب وك هذا اليفالم كوقد تقدم ال، دفنيه ويعلى صليرتل ويف وإالّ ،كذل

 كبل عن ظاهر املسال، أيامثر من ثالثة كفوق اخلشبة أى بقيال نه أ  علىمجاعل عن اخلالف اإلوقد نق

  : اتيه مجلة من الروايدل عليو، كذل

  صلب رجالً)عليه السالم( ني املؤمنريمأن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينكة السي قوفيف

  . )١(ه ودفنهيعلى صلوم الرابع فيال يفزله نأمث  أيامة ثالثة ريباحل

ال تدعوا :  قال)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا ن إ : قال،)عليه السالم(عنه ى خراألته ي قويفو

  . )٢(دفنيرتل في  حىتأياماملصلوب بعد ثالثة 

                                                







٢٤٨

وز جيوال ، دفنيغسل وي وأيامرتل بعد الثالثة ياملصلوب : قال إنه )عليه السالم(وعن الصادق 

  . )١(أيامثالثة ثر من كصلبه أ

 اً وجعل خشبة قائمة ممايمبحارب فأمر بصلبه حى  أت)عليه السالم( ني املؤمنريمأن إ :وعن الدعائم

ه كفلما مات تر، الناس مستقبل القبلة يلي ووجهه مما، اخلشبة يلياه وظهره مما فوجعل ق، القبلة يلي

  . )٢(ه ودفنيعلى  مث أمر به فأنزل وصلأيام ةثالث

 وغسل أيامت مصلوباً أنزل من خشبته بعد ثالثة يان املكفإن  :)عليه السالم( يرضووعن ال

  . )٣(أيامثر من ثالثة كأوز صلبه جيودفن وال 

ال تقر املصلوب  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : )عليه السالم( علي  عن،اتيوعن اجلعفر

  . )٤(أيامفوق ثالثه 

مبحارب استوجب الصلب فجعل خشبته أيت ) عليه السالم(اً يعلن إ :)عليه السالم(وعن الباقر 

  . )٥(هيعلى فلما صلب ومات صل،  الناسيلي قائمة مما

عليه (طالب علي بن أيب ن إ :)عليه السالم(ه يعن أب، )عليه السالم( نياحلس علي بن وعن

  . )٦(ه مث دفنهيعلى لوم الرابع فصيزله نأمث  أيام فصلبه ثالثة ري باحلقتل رجالً) السالم

 إذا وتمي اخلشبة حىت على هؤد بقاي وأر،اًيصلب ح إذا القبلة  إىلون وجههكي أن والظاهر وجوب

  اللهم ، القبلة  إىله احملتضري لوجوب توج،ان مسلماًك

                                                















٢٤٩

الظاهر عدم  أن ماك، القبلة عند املوت ال قبله  إىلههيالزم توجل فاكانت خشبة تتحرك إذا الّإ

بعد جواز يال  إذ ،زاله وقتلهمث إناً مدة يد صلبه حيأر أو ،صلب بعد القتلن إ القبلة  إىلههيجوجوب تو

  . اخلشبة على وتمي صلبه حىت أو ن من قتله مث صلبهياألمروجوب أحد  على ليال دل إذ ،كذل

 ،ناسال  إىلاخلشبة ال  إىلوز صلبه ووجههجيهل  أو ،عرضاً أو وساًكوز صلبه بعد القتل منجيوهل 

  .  هو املتعارفحوطاألأن  إالّ ،عيات للجمطالقبعد مشول اإليال  ،قفاه ه باخلشبة اليربط أحد طرفأو 

 ألنه ،العدم الظاهر ،حجارتاً باأليم أو ياًه حيرم أو ، باخلشبةريه باملساميه ورجليديوز دق جيوهل 

  .ليرد به دلي ومل ،زجيذاء مل يإ

نقل عن يما ك، جوازاً أو  وجوباًأياممن ثالثة  ثركقول بالبقاء أي خمالفاً أو افراًكان املصلوب كولو 

 ألنه كبه وهو الوريل صليسي وعن آخر منهم حىت، داًيل صديسي ه حىتكبعض العامة من القول بتر

 العدم من جهة حوطان األك وإن ،كبعد ذليال  ،ألزموهم من باب كوز ذلجيفهل ، باًي صلمسي كلذل

  إىلسلمناه إذا كبعد ذلينعم ال ،  بالقساوةك بذلسالمومن جهة صبغ اإل، وبرائحتهذاء الناس مبنظره يإ

  .بيالصل على أهل ملته فأبقوه بأنفسهم

عنهم من عدم وجوما ى كحيملا ، ان خمالفاًك إذا هيله وعدم الصالة علي عدم تغسيفالم كومثله ال

  .ما هو واضحك وال حنوط له نيفكافر فال صالة وال غسل وال تكال أما ،املصلوب  إىلبالنسبة

ن ك وأم،أياماملصلوب فوق ثالثة  يعيجسد الشى ه أبقريغ أو انكاً يعيالسلطان اجلائر ش أن ولو

ن كميولو مل ، عمل اجلائر باطل ألن ،كنزاله قبل ذلإبل الواجب ، بقاءة حلرمة اإلينزاله وجب ولو خفإ

    أحواليفه ية الصالة عليفيكوقد تقدم ، بيالصل على ه وهويعل ينزاله صلإ



٢٥٠

ا أ فالظاهر ،اتي بعض الروايفوردت اليت  )عليه السالم(د يز على قصة الصالة أما ،مواتاأل

مث ، ةي ساقيفم ودفنوه يه املراسيأصحابه أجروا عل أن خي التواريفالوارد  ألن ،انت من باب االستحبابك

  . عداء نبشوه وصلبوهاألإن 

ما ك فإنه ،العرف  إىلىلقيل أمر كما هو املفهوم من ك، ةيدق ة الي عرفامأيالثالثة  أن مث الظاهر

ن من الدقة خالف ي مجاعة من املتأخرنيوما اشتهر ب، ؤخذ حدودهي كذلكؤخذ املوضوع من العرف ي

   .)صولاأل( يفرناه كما ذ ك،الظاهر

 ىلولة األي دخول الليففالرتاع  ،وم الرابعيال يف )عليه السالم( ني املؤمنريل أميده ما تقدم من ترتيؤيو

  .ىل اجلدويقل  الثالثةيف

لة ي الطويام األني فرق بريمن غ، أيامثر من ثالثة كحرمة الصلب أى والظاهر من النص والفتو

، اناًيحأن ساعة يأربع وعشر  إىلصل النهارياليت  املناطق يفما ك، أقصامها  إىلولو وصال، ةريوالقص

  .اراً أو انك الًي ل،فاالعتبار مبقدار الثالثة، ةياطق القطب املنيف ما، أكذلكل يوالل

بعد وجوب يث توجب التعفن فال يانت احلرارة حبكإذا  إالّ ، احلارة والباردةيام األنيفرق ب ما الك

  .هيل عليت ال دليهانة للمإذاء للناس ويوإل يمتث ألنه ،كنزال قبل ذلاإل

  . ل ايسرق جثته للتمثي أن نكمي من كان هناك إذا ةوان والسرقيمث الواجب حفظ جثته من احل

  حفظهاأيامبقائه ثالثة إ يفالصالح ى ريم كان احلاك فإن ،د دفنهايريد السرقة يان مرك إذا ماأ

  .ل الرخصةيسبعلى نه أ ىبل ظاهر النص والفتو، أيامبقاء ثالثة ب اإلجيال  إذ ،فال بأسوإالّ 

فالظاهر جواز صلبه بعد ، رادة استالب القافلة مثالًإعند  أو نفهأولو مات احملارب قبل صلبه حتف 

   ،طالق لإلكذل



٢٥١

 ريصلب لفوات حمل العقوبة غيمل : فقول اجلواهر، في صلبه من العربة والتخويفمة كولوجود احل

  .ظاهر الوجه

 ،ن املوتاً فلحفظ نفسه عيحن إ ،نزل فوراًأ مث ظهر عدم استحقاقه تاًيم أو اًيولو صلب احملارب ح

  .هانةتاً حلفظه عن اإليموإن 

  . النبش احلرام ألن ،خراج جنازته لصلبهإوز جيولو دفن احملارب قبل صلبه ال 

، دلة األطالقإل، بعد جواز صلبهي مل كحنو ذل أو الضبعكوان يخرجه احلأ أو ،ليه السفجر إذا نعم

  . واهللا سبحانه العامل

  



٢٥٢

  

  ))نفي احملارب وأحكامه((

 يأويان كل م ك إىلتبكي و،هاين فكسيان اليت كته يبر أو  احملارب من بلدهىفني: )٦ مسألة(

 وال إشكالبال ، ون التعامل معهؤوسائر ش، حته وجمالستهكلته ومشاربته ومناكباملنع عن مؤا إليه

  .هي علمجاعبل عن بعض اإل، خالف

رغب يان ال ك ميفد ببقائه يقي ، منهفينيث يان له حبكل السائح ال ميان من قبكن إنه أ والظاهر

  . هيف

جزاء إمنا :  قول اهللا عزوجليف، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ينيلكة الي روايف فعن حنان

  . )٢(هيتصدق عليوال ى وؤيع وال يبايال : قال ،ةي اآل)١(اربون اهللا ورسولهحين يالذ

: قال، ث احملاربي حديف )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن، د اهللا املدائينيعن عب، أيضاً يورو

  إىلتبكي و،هريمصر غ  إىله ما فعليفعل فالذي  من املصر يفني: قال ،هي وما حد نفىفنيف يكقلت 

 به كفعل ذليف، لوه وال تشاربوهكاؤحوه وال تكاتنعوه وال ي فال جتالسوه وال تبافيمننه أ  املصركأهل ذل

  إىلتوجه فإن :قلت، تم السنةي  حىتكم مبثل ذل إليهتبكه ريغ  إىل املصركخرج من ذل فإن ،سنة

  . )٣(دخلها قوتل أهلهاي لكرض الشرأ  إىلتوجهن إ :قال ،دخلهاي لكأرض الشر

  . )٤(مثله عن املدائين، خيالشى ورو

 فإن :الرجل فقال له: قالنه أ إالّ ، حنوه)عليه السالم(عن الرضا ، سحاق املدائينإعن ، أيضاًورواه 

  ضرب ي: قال،  فدخلهاكرض الشرأى تأ

                                                











٢٥٣

  . )١(كرض الشرأ يفأراد الدخول ن إ عنقه

 به كفعل ذلي:  آخرهيفقال نه أ إالّ ، مثله)عليه السالم(احلسن  أيب عن، سحاقإوعن عبد اهللا بن 

  . )٢(قتلي: قال ،دخلهاي كأرض الشر أم فإن :قلت، توب وهو صاغريس فإنه ،سنة

عليه ( ني املؤمنريان أمك:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ني بن أعريكعن ب، خيالشى ورو

 ك ذليف فنظر ،سالماإل  إىلكأقرب بلد من أهل الشر  إىل نفاهسالم أحداً من أهل اإلىفنإذا ) السالم

  . )٣(سالماإل  إىلكلم أقرب أهل الشريانت الدكف

بطعام وال ى ؤتيع وال يبايال : قال ،ةي اآلري تفسيف ،)هما السالمعلي( أحدمهاعن ، وعن زرارة

  . )٤(هيتصدق علي

 من ىفني:  قال، احملاربفيل عن نئس إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، سالموعن دعائم اإل

  . )٥(هاريغ إىل وفةك من الني رجلىف ن)عليه السالم( ني املؤمنريأمن إ ،مصر

، ةي اآلري تفسيفث ي حديف، )عليه السالم(الصادق عن ، ريبص أيب عن،  نوادرهيفى سيوعن ابن ع

لحق ي مان له حىتأوال ،  قتلسالمء من أرض اإلي شيفوجد  فإن ،لهاك سالمرض اإلأ من ىفني: قال

  . )٦(كبأرض الشر

                                                















٢٥٤

م صالحاً ولو كراه احلايما  بل بقدر،  سنةفيون النكاملشهور عدم لزوم   إليهذهبالذي والظاهر 

  .ديعن ابن سع إالّ  القول بسنةكحيمل بل ، قلأ أو ثركأ

 على السنة على دل جلها املشهور ماات مما محل أليية ومجلة من الروا اآلطالقأنه إلكو

 على م من الظواهر احملمولةكو، م صالحاًكما رآه احلاي فيريفراد التخأأحد نه أ  أو على،االستحباب

  .هم املشهورجل فأل ي والنهاألمرراهة مع وجود كال أو االستحباب

 ،هانة زائدةإأنه نوع كو، كبالد الشر  إىلأقرب  إىل أو،ةيبر  إىل أو،مصر آخر  إىلفيني أن وزجيو

نفس بالد  ىل إأو،  باحلربطراخل  إىلوأقرب،  أبعد عن احلضارةكبة من بالد الشريالبالد القرألن 

ق ييوجب التضي مما ،اناًي لغة أحبل وال، دة وال عملي عقيفرتبط م ي مجاعة ال يفون كي  حىتنيكاملشر

  .ثركه أيعل

بل قد ، اإلمامة حسب نظر ريفراد املخاألك على ل ذلكات املختلفة حبمل ي الروانيمع بجي كوبذل

ن كمي بل ،)١()عليه السالم(عن اجلواد ، ياشية العي روايفان كما ك، هريان تسفكان حبسه مكمإتقدم 

عن ، ة الصدوقيه ما تقدم من روايما دل علك ،نوع من القتل فإنه ،م صالحاًكرآه احلا إذا اًريماتته تسفإ

  . )٢()عليه السالم(الصادق 

 ري تفسيف ،ينيلكما رواه ال ك،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ة عبد اهللا بن طلحةيده روايؤيو

  من بلدفيان النكقذف به لو ي البحر مث يفمل حي وىنفي و،م بقدر ما عملكه احلايم علكحي:  قال،ةياآل

  . ثياحلد )٣(بلد إىل

                                                









٢٥٥

حراق إمثل ، ون له قربكيال  داً حىتيماً شدكون حكينه أو،  والقتلفي الننيأنه مجع بكف: أقول

  . النباش يالالئط ووط

 ألنه كدخل بلد الشري أن حون من الصالكيوقد ال ، ما عرفتك كبلد الشر  إىلىفنيقد  إنه مث

ذا إو، نعمي ك بلد الشريفأراد الدخول  إذا  مثل هذه احلالةيفو، أشبهما و  أرتدي أو  مؤامرةكدث هناحي

ؤوه يال  أن كأهل الشر  إىلتبك وإالّ ،اإلمام يقتلوه حسب رأ أو رجعوهأه يقدروا عل فإن انفلت

  . ل املتقدمين للدليديحما أو  العهديف أو  الذمةيفانوا كسواء ، اإلمامحارم الّإو

  . قبال النصيفاالجتهاد ك كذل على الشكاإل أن علميومنه 

 أن  أو إليهالذهاب على ربهجي أن مامان لإلك  إليهذهبي ومل كبلد الشر  إىل احملاربفيذا نإو

  . قتلهي

 سالم من بالد اإلىفني: قال ،ف هويكرض اء من األنفاإلسألته عن :  قال،ريبص أبو ىفقد رو

  . )١(كلحق بأرض الشري وال أمان له حىت، تل قسالمء من أرض اإلي شيفه ي علرقد فإن ،لهاك

ل ي الدلإطالقو، دهيب ألنه اإلمامها حسب صالح ريثكت أو لهاي مدة جاز تقلاإلمامنفاه مث إن 

 انكوز له نقله من مجينه أ ماك، صتهينق أو ادتهيوز له زجيئاً ال يقرر شن إنه أ  علىليوال دل، لكشمل الي

  .انكم إىل

املنصرف من  ألن ، سائر احلدوديفقلنا بعدم جوازها  وإن ،في التخفيفة هنا والظاهر جواز الشفاع

، ذاك وهفيالن  إىلة من القتلما جتوز الشفاعك، فرد  إىل ال لالنتقال من فرد،سقاطاملنع الشفاعة لإل

  . أقل  إىلري الشفاعة من قدر من التعزكذلكو

                                                





٢٥٦

ه من ؤها بقايتوقف علياليت بقدر الضرورة   إالّ معهأشبهلم واالسة وما كمث الظاهر حرمة الت

  .أشبهان وما كل ومشرب وملبس ومكمأ

 ألن ،حيح فالعقد صحكولو ن، ةي للمالزمة العرفك ذلأيضاًنفسه  على رمحينه أ الظاهر أن ماك

  . ةيعن أمر خارج نعم هو معص يالنه

، نياملعد ملصاحل املسلمنه  أل،ت املاليه من بياق علنفاإلب جيه ين له مال وال منفق علكيذا مل إو

، كبقدر ذل املقام للمنع يفل يوعدم دل، دلة األطالقإل، اة بقدر سد الرمقكه اخلمس والزؤعطاإوز جيو

  .الرفاه بقدرى عطينعم ال 

ه بعض يما دل علك، ن به بأسكي مل ك مانعاً عن ذلاإلمامر يمل  فإن ،بلد آخر  إىلولو سافر

  . صالحاًاإلمامبلد رآه  أو أي ،األولالبلد   إىلرجعهأره وعز وإالّ ،ات املتقدمةيالروا

  .ك عن ذلاإلماممنع إذا  إالّ  عائلته معهرال مانع من سف إنه الظاهرو

رابعاً  أو  حارب ثالثاًفإذا، هيربعة علام األكحطبق أحد األي أن مام جاز لإلىف املنيفذا حارب إو

  .ربع مراتأ أو قتل للقاعدة املطردة من قتل من حد ثالث

  .بينوع من التأد فإنه ، صالحاًاإلمامرآه  إذا ال مانع منه ،سفر الطفليوهل 

  . لزم اتباعهاإلمامذا منعه إو، بلده  إىلرجاع جنازتهإه جاز ي حمل نفيف فيذا مات املنإو

، )١(ب ما قبلهجيه  أن إسالمظاهرالف، م مث أسلم ال فراراًكه حبيم علكافر حمارباً وحكان الكذا إو

، ة الزنا باملسلمةي روايفوعدم القبول للمناط ،  أدلتهطالقاجلب إل، ه احتماالنيان فراراً ففكذا إو

  . ة معللةيخصوصاً والروا

  

                                                





٢٥٧

  

  ))قطع اليد والرجل من احملارب((

 ألن ،املشهور على جل سرقته النصاب بشرائطهاس أليد ورجل احملارب ليقطع ): ٧ مسألة(

  .بعنوان السارقرتبط يارب ال عنوان احمل

ل يه وال دليه بأنه جممع عليك حميف واستدل له ،ث اعترب النصابيح، عن اخلالف يكخالفاً للمح

شترط يذا ال كو، كذل  إىلاألمرصل ي  حىتك ال جمال للشطالقبعد اإل إذ ،ىفخيه ما ال ي وف،دونه  مايف

   .ك ذلريغ  إىل،هكمثل السرقة من احلرز وهت سائر شرائط القطع

 على رهاًكم أو ،جمنوناً أو ،طفال أو ،ان احملارب جاهالًك إذا مك عدم احليف إشكال ال نعم

  .رناه هنا وسابقاًكذالذي ل يالتفص

 أو ،ونه بقدر النصابك عن فضالً، ه اسم احملاربيصدق علن إ أخذ ماالًيمل  وإن وز قطعهجيبل 

  .مهاري وغرما صرح به الشرائع واجلواهك،  حرزيف

ل واحد  على كنيئيفعل شيل من كمثل ، نيه القطع بسبيان علك أيضاًارب سرق ان احملكولو 

  . مث قتلها مثالًاًإكراهبامرأة  زىن إذا ماك، منهما حد مشابه

صابع نصرف منه قطع األيا د ورجل السارق ممي قطع يفروا كة القطع مثل ما ذيفيكروا كم ذمث إ

ال ك يفو، ىسريالوالرجل  مىنيالد يالحوا بأن املقطوع بل صر، ىسريالونصف القدم  مىنيالد يالمن 

، مىنيالوالرجل ى سريالد يالجوز قطع يف، كذل على ليال دل إذ ،إمجاع أو ن نصكيمل ن إ ،ن نظرياألمر

فهو ، هللا فقط احلق للناس ال إذ ،هنا  ال تأيت)١(ة املساجديوآ، م صالحاًكاحلاى ث رأيوقطعهما من ح

  .  فتأمل،لسرقةمثل القصاص ال مثل ا

   أما ،راهيته مصلوب يلرؤ يتاب الطهارة مسألة السعك يفقد تقدم  إنه مث

                                                





٢٥٨

املقصود  ألن ،بعد استحبابهيفال  يسالماإلم كصلبه احلايالذي ة املصلوب ياالجتماع لرؤ

 ،)١(نيشهد عذاما طائفة من املؤمنيول:  قوله سبحانهيفواملناط ، جل العربة والتخوفاالجتماع أل

  . ما تقدمك )٢(هي احلد علإجراء بعض من أراد يف )عليه السالم( ني املؤمنري أماإلمامعالن وإل

 وهو بالبصرة )عليه السالم( ني املؤمنريأم أيت:  قال،هيعن أب، عقويبيالعن ، خيأما ما رواه الش

نظر ما اقنرب  اي: )معليه السال( ني املؤمنريفقال أم، فأقبل مجاعة من الناس: قال، ه احلديقام عليبرجل 

حباً بوجوه ال مر ال:  وجوههم قاليففلما قربوا ونظر : قال، ه احلديقام عليرجل : قال، هذه اجلماعة

ا قنربي  فضول الرجال أمطهم عين هؤالء،ل سوءك يف إالّ ىرت)عمل  ن الي الغوغاء الذيفان ك كفذل، )٣

  .دحض باطل أو  حقإجراءل جتمعون ألجين يال الذ، ل ناعقكاتباع  إالّ هلم

 يفوال ،  هنانيمية لليوال مدخل، مك وعلم احلاقراراحملاربة تثبت بالشاهد واإل أن  قد عرفتكمث إن

 يوقال املدع، نةي وال بإقراروال شاهد وال ، شخص بأنه حمارب على إنسانى فلو ادع، سائر احلدود

 ،ولهكء بنيه شيثبت عليه مل يعلى لف املدعحي فلم ذا أراد حلفهإو، لفهحيال  يفالقاض ي،ها القاضيفه أحلّ

  . ءيثبت به شيفحلف مل  ياملدع على رد احللفإذا نه أ ماك

عن بعض  ،مجاع أصحاب اإلوهو من ،نصر أيب عن أمحد بن حممد بن، ينيلكالى فقد رو

 هذا :برجل فقال) عليه السالم( ني املؤمنريرجل أمى أت:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، أصحابنا

   ني املؤمنريا أمي: فقال، نةين له بكومل ت قذفين

                                                









٢٥٩

  . )١( عظميف حد وال قصاص يف نيميال : )عليه السالم(فقال ، استحلفه

عليه ( ني املؤمنريعن أم، )عليه السالم(ه يعن أب، )عليه السالم(عن جعفر ، إبراهيماث بن يوعن غ

  . )٢(حلدستحلف صاحب ايال : ث قالي حديف )السالم

 اًيعلى  استعدرجالًن إ): عليهما السالم (هيبأعن ، عن جعفر بن حممد، سحاق بن عمارإوعن 

 علي مث قال، ال: فقال ،فقال للرجل فعلت ما فعلت، علي ىافتر إنه :فقال، رجل على )عليه السالم(

ه يما عل: )عليه السالم(لي  عقال، حلفه يلأنة فيب يل ما: فقال: قال ،نةي بكأل: ي للمستعد)عليه السالم(

  . )٣(نيمي

وال شفاعة ، ا احلدود بالشبهاتوادرؤ:  قال)وآلهصلى اهللا عليه (عن رسول اهللا ، الصدوقى ورو

  . )٤( حديف نيميفالة وال كوال 

  . درء احلد بالشبهةإضافةب،  باباً خاصةكوقد جعل له الوسائل واملستدر، اتيها من الرواريغ ىلإ

ولو ، من خالفنه أمجاع للنص واإل، د احملارب ورجله من وفاقيوز قطع جيال نه أ خيفىمث ال 

 وقد تقدم مثله يف ،احتماالن ،قطعي ما قطع مما مل فيكي أو قطعها من وفاق اشتباهاً فهل تقطع املخالفة

  . املقاميف كمناط هنا يءبعد جميوال ،  باب السرقة اشتباهاًيفى سريالده يمن قطع 

ح لوجوب احلد بدون يل صحيال دلنه أ قد تقدم إذ ،د والرجليال قطع نياصل بوز جعل فجيو

وقطع الرجل قبل ، جوز قطعهما معاًيف، مث الرجل د أوالًيالوجوب قطع  على ليال دلنه أ ماك، مهلة

  . ديال

                                                











٢٦٠

  .همايلتك فالواجب قطع ،حدامها نصف احلدإقطع  أن يف إشكالنعم ال 

ن له كيمل  أما إذا ،مهاري والقتل وغفيالنكعمل حبد ثان ، د وال رجلين له كيمل إذا نه أ والظاهر

ون كي أن بعديوال  ،احتماالن ، بقطع ما عندهىفتكي أو ،ربعةحد ثان من األ  إىلولحيحدامها فهل إ

قطع املوجود  على ن اقتصريحد العضوأ لو فقد : الشرائعيفقال  وإن ،فتأملى م الشرعك بنظر احلاكذل

  .هريغ ىل إنتقليومل 

زاله مث إن اً ملدة للعربةيوز صلبه حجي أن بعديوال ، رجل أو دية يأهنا ما قدمناه من جواز قطع  أيتيو

  . هية عليق عقوبة ثانيلتطب

  



٢٦١

  

  ))ال يقطع املستلب واملختلس واحملتال((

  .حمارب ريونه غكهرب مع يو أخذ املال جهراًيالذي  وهو ،قطع املستلبيال ): ٨ مسألة(

ه شروط السارق يس في ول، حماربريونه غكهرب مع ي وةيأخذ املال خفيالذي وهو ، ملختلسوال ا

  .سر احلرز وحنوهكمن 

عزرون بال خالف وال يستعاد منهم املال ويل هؤالء كبل ، اذبةكر والرسائل اليوال احملتال بالتزو

ه يعلالذي ارب والسارق  بعد عدم صدق احمل،ل فاعل حمرمكر ليالضمان والتعز  لقاعديتكوذل، إشكال

  .هميعم علاأل صدق السارق باملعىن وإن ،هميالقطع عل

  .نصرافه اللغة وااليلدل عيما ك ،رناهك ما ذظهرواأل،  هذه الثالثةري تفسيفوقد اختلف الفقهاء 

 ،ريبص أيب خربكوقد تقدم بعضها ، اتيرناه مجلة من الرواكما ذ  إىلضافةم باإلكاحل على دليو

اخللسة  ي الدغارة املعلنة وهيفال قطع : )عليه السالم( ني املؤمنريمأقال : )هما السالميعل( أحدمهاعن 

  . )١(عزرهأن كول

 يف )عليه السالم( ني املؤمنريمأى قض:  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سيوخرب حممد بن ق

 الدغارة يفقطع أال : )المعليه الس(فقال ، رجلالفقالوا قد سرق هذا ، رجل اختلس ثوباً من السوق

  . )٢(فيخيأخذ مث يقطع من أن كاملعلنة ول

ختلس ابرجل   أيت)عليه السالم( ني املؤمنريأمن إ :)عليه السالم(عن الصادق ، وينك خرب السيفو

  . )٣( فضربه وحبسه، هذه الدغارة املعلنة:فقال، ةيدرة من أذن جار

، ةي من ذهب من جاراًظرف اختلس رجالًأن   إليهرفع )عليه السالم( اًيعلن إ :تايوعن اجلعفر

   فضربه وحبسه ، عنه الدغارة املعلنةأدرأ: )عليه السالم(فقال 

                                                









٢٦٢

  . )١(املختلس على ال قطع: وقال

الدغارة  يهإمنا  املختلس ف،هميال قطع علأربعة :  قال)عليه السالم( اًيعلن إ ،ىة أخري روايفو

  . ثيحلدا )٢(ه ضرب وحبسي عل،املعلنة

  .)٣(سجنيضرب وينه كقطع ولياملختلس ال :  قال)عليه السالم( إنه ، خرب رواه الدعائميفو

  .هاريغ إىل

 ظهر فهمهم االستحبابيف، ر املشهور لهك لعدم ذ،الزم إنه  ال،اإلمامار يالسجن باخت أن والظاهر

  .اإلمامد ياره به فمقديوعل، اتي بعض الروايفره كده عدم ذيؤي و،اإلمامرادة إأو على 

  .  حد السارق واحملاربيفس بداخل يلنه أ ر فقد عرفتياحملتال بالتزوأما 

 رجل يف ،)عليه السالم(عن الصادق ، ح احلليبي مورد صحيفتأمل  على القول بالقطع ينبغينعم 

 أتاين كرسولن إ : وقال له،فأعطاه وصدقه، ذاكذا وكب  إليه لترسلكيلإفالن  أرسلين:  وقالرجالًى أت

قد أرسله وقد نه أ  فزعم الرسول،ءيبش  وما أتاينكيلإما أرسلته : فقال، ذاكذا وك معه بكيلإفبعثت 

نه أ مرة أقر ون الرسول قدكي أن كذل ومعىن، دهيرسله قطع ي ملنه أ نةيه بيوجد علن إ :فقال ، إليهدفعه

نه أ زعمن إ تيأرأ:  قلت،الرسول املال من اآلخر يفستوينه باهللا ما أرسلته ويميد فجيمل  وإن ،رسلهيمل 

  .)٤(سرق مال الرجل ألنه قطعي: )عليه السالم(فقال ،  احلاجةكذل على محله

ها بأن القطع للسرقة يل في ال وجه له بعد التعل،حة بأن القطع للفساد ال للسرقةيخ للصحيومحل الش

  ان ك وإن ،ه اجلواهريما نبه علك

                                                











٢٦٣

 يفجل ما تقدم من اشتراط القطع بشروط ال توجد أنه ألك،  واقعةيفة يقضنه أ  علىاهايإمحله 

م من كعنونا الباب حب ي احلر والنورنياحملدث أن ولوا مبضمونه حىتيقمل املشهور  أن ظاهرلولذا فا، املقام

  .اذبةك بالرسالة الأخذ ماالً

  . بالشبهةأدرياحلد  أن  مرةري فقد عرفت غكولو ش

ما عن املقنعة كب جي أو ، اجلواهريفما ك ملصلحة كم ذلكاحلاى رأإذا   احملتالريوز تشهجيوهل 

  . الوجوب على ليال دل إذ ،األولالظاهر ، حذر الناس منهيلة ليائر والوسرة والسيوالنها

  . هانة مل تثبت شرعاًإ ألنه القاعدة عدم اجلوازى مقتض: قاليال 

 :ثي احلديفو، راع هلم ألنه نياملسلمه حفظ يلزم عليم كاحلاحيث إن ثبت شرعاً : قالينه أل

تهيل عن رعوم مسؤكلكم راع وكلك)١( .  

  .)٢(عوليع من يلعن اهللا من ض: ث آخري حديفو

ر يمل  أما إذا ،هلي وجب عأشبهما  أو اليشهر راج االحتيمل  إذا  مايفما ك صالحاً كذلى  رأفإذا

  .فعلهي صالحاً فال كذل

 ـ ان املبنجك وإن ،ه القطعيان علكسرق عن حرز  فإن ،ا عندهاً فسرق مإنسان إنسانولو بنج 

 يما فعله حرامان سق ألن ،عزريرد املال وي أن هعليان كحرزاً ملاله بأن سقط احلرز بالبنج  ـ بالفتح

 جىن ذاإو، أشبهما  أو هريغماء غإوجب ي مما يشبه السق املرقد أوى لة سقأومثله مس، وأخذ املال البنج

  . املباشر على باعتبار قوة السبب يالساق على ةيانت اجلناك أشبهما  أو املرقد أو جالشارب للبن

    الشاربيفة يلن اآليمتت موازإذا  إالّ ال قود وال قصاصنه أ نعم الظاهر

                                                







٢٦٤

 أو نقص العقل يالساقعلى  أن ماك، أشبهما  أو إنسانلبه لقتل ك ريمثل مغ يون الساقكيبأن 

  .ى املسقننساالعضو من اإل أو احلس

 جىنن إ ران وشارب املرقد وحنوه بنفسهكنفس الس أما ،ركه املسريشرب غيعرف حال من يومنه 

ار هو فعل ياالخت  إىلينتهيما  ألن ،بل هو عامد، مث والضمانه اإليان علك،  قبل شربهكقصد ذلفإن 

صار إمنا نه أر وكس حد املأدلة من بعض ،ه تأمليم العمد علك حفي فكقصد ذليمل  أما إذا ،يارياخت

ه يس عليعقل له فل ر الكنه بعد السكل ان حراماًك وإن فعله الشرب أن ومن، جل قذفه جلدة ألنيمثان

.  موضع آخريفالم كل الي وتفص،عقوبة العقالء

  



٢٦٥

  فصل

  يف حد املرتد

  

  . ورثتهنيم أمواله بيبانة زوجته وتقسإمه القتل وكوح، سالمهو الرجوع عن اإل واالرتداد

   :ني مقاميفن الم اآلكالو

  .  موضوع االرتداديف: األول

  . مهك حيف: والثاين

  

  ))موضوع االرتداد((

ـ  ني مسلمنيل مسلم بك :يساباط موثق األيف )عليه السالم( نه الصادقيأما موضوعه فهو ما ب

دمه  فإن ،ذبهك نبوته و)وآلهصلى اهللا عليه (وجحد حممداً ، سالمارتد عن اإل  ـ مسلمني ب: نسخةيفو

 وتعتد امرأته ،ورثته على قسم مالهي و،فال تقربه وم ارتدي وامرأته بائنة منه ، منهكل من مسع ذلكمباح ل

  . )١(بهيستيقتله وال ي أن اإلمام ىعل و، عنها زوجهاىفعدة املتو

  رجل ولد:)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب  إىلقرأت خبط رجل: د قالي بن سعنيح احلسيوصح

عليه (تب كف ،ستتابيقتل وال ي أو ستتابي هل سالم وخرج عن اإلكشرأفر وك مث سالماإللى ع

  . )٢(قتلي: )السالم

                                                







٢٦٦

نزل أفر مبا ك وسالممن رغب عن اإل:  قال،)عليه السالم(عن الباقر ، حة حممد بن مسلميوصح

  . )١(ولدهك على قسم ما تريوقد وجب قتله وبانت زوجته منه و، ه فال توبة لهإسالم عدحممد ب على اهللا

 فقتل ،ذب بالبعثكيان كق رجل يبزند أيتإنه  :)عليه السالم( علي  إىل بسنده،اتيوعن اجلعفر

  . )٢(تاب اهللا عزوجل على كه ولولده وقسمهية لزوجته ولوالدك فجعل الترريثكان له مال كو

  

  ))ليس كل منكر للضروري مرتداً((

ان ك أن املعاد بعد وأالنبوة  وأة يلوهاأل أي ،سالمر لإلكاملن د هواملرت أن ظهريات يوذه الروا

فعل  أن ماك، ارتدادنه أ  علىليفال دل وإالّ ان ارتداداًك كذل  إىلرجع إذا ير للضرورك واملن، امعترفاً

  .رتداداًونه ا على كليفال دل وإالّ ،حد الثالثة فهو ارتدادار ألكناإل على دلن إ ةياء املنافيشء من األيش

 ن ضرورةًيعلم ثبوته من الد جحد ما على اًحيصل بالقول الدال صرحياالرتداد ن إ( :فقول اجلواهر

ن ياالستهزاء بالد على اًحيل فعل دال صركب و،نيرم اعتقاده بالضرورة من الدحي اعتقاد ماأو على 

عبة كث اليوتلو، هئافه ووطدهقه واستي القاذورات ومتزيفلقاء املصحف إكد عنه يالورفع ، واالستهانة به

قل يمل  وإن ،السجود للصنم وعبادة الشمس وحنوها أو ،حد الضرائح املقدسة بالقاذورات أوأ

  .مثل هذا العموم على ليال دل إذ هيما فخيفى ال  ،ىانته )تهمايبربوب

انا ك ني من املسلمنيرجلن إ :ساريل بن يمبا رواه الفض أو ، بصدق االرتدادكواالستدالل لذل

   لعله بعض كحيو:  فقال،ان للصنميصليرآمها نه أ  فشهد)عليه السالم( ني املؤمنريمأرجل ى وفة فأتكبال

                                                







٢٦٧

 ،رجعاا: ما فقال هلما  فأيت،ان لصنميصليما ومها  إليه فنظر فأرسل رجالً،مرهأه يشتبه عليمن 

  .ر الوجه ظاهريغ، )١(هايرض خداً وأجج ناراً وطرحهما ف األيف هلما دا فخيفأب

  .ةيلوهارتداد عن األنه أ بل ظاهره، رهك للصنم أعم مما ذنيصالة الرجلإذ 

من أتباع ان كمن  أن هيدل عليو، رهاكذاليت خصوصاً ذه السعة   ظاهرريوصدق االرتداد غ

 كارتد عن ذلنه أ هيصدق عليده وحضوره مجاعته ال يرج من خطته وتقلخي أن به بدونأ مرجع مث استهز

، ستحق العقابي  إليه سوء أدب بالنسبةكعد ذليإمنا  و،داره بالقاذورة أو لوث ما ألفه إذا ذاكو، املرجع

  . مرتداً عنهمسيضر درسه وصالته حيده ومل يخرج عن خطه ورفض تقل إذا نعم

،  بالشبهاتأاحلدود تدر أن مع،  عدم االرتداداألصل ف،ال أم ارتدادنه أ ان هلك ميف كولو ش

 ألنه ،هءاعتقاد ما اعتقد انتفا أو ار ما اعتقد ثبوتهكنإ على دليالعمدة ما ( :ف اللثاماشكولذا قال 

 إذا االنتفاء ياعتقاد ضرور أو يار الضروركنإنه ال ارتداد بأو  ...)وآلهصلى اهللا عليه ( ب للنيبيذكت

  .)٢()جهل احلال

 ب النيبيذكت  إىليالضرورار كنإرجع يمل  إذا ن عنه قالوا بأنهي واحد من املتأخرريغ أن ماك

ه يالم فكفقد أوضحنا ال، تاب الطهارة شرح العروةكفراجع ، ن من االرتدادكي مل )وآلهصلى اهللا عليه (

  .ءيبعض الش

ار كنإان بكسواء ، املذهب  إىلاالرتداد بالنسبة أما ،نيالد  إىل االرتداد بالنسبةيفالم كهذا بعض ال

 ةيتام اآلكحوم باألكوجب االرتداد احمليال نه أ فالظاهر، تعةملاكرورة علم من املذهب ض ار ماكنإ أو مامإ

 حصر يف وداللة النصوص السابقة ،ته ارتداداًيصل وعدم تسم لألكوذل، صول الثالثةر األكنيمل إذا 

  ، ك ذلري غيفاالرتداد 

                                                







٢٦٨

  .  ظاهر الوجهريغ، فقول اجلواهر بأنه ارتداد

ماماً ما إم كت من جحد مني أرأ:)عليه السالم(جعفر  يبأل : قلت،واستدالله مبا رواه ابن مسلم

 اإلمام ألن ،سالمافر ومرتد عن اإلكنه فهو ي منه ومن دئئمة وبرماماً من األإمن جحد : فقال ،حاله

اهللا مما   إىلتوبيرجع ويأن  إالّ ، احلالةك تليفن اهللا فدمه مباح ي من دئومن بر، نهينه من ديود، من اهللا

  .)١(قال

 على سأله عمن وقفي )عليه السالم(حممد  يب أ إىلتب بعض أصحابناك ،ومبا رواه أمحد بن مظهر

هلم  فال تتو،ءياهللا منه بر  إىلناأ،  منهأعمل وترب على تقرهم ال :تبكف) عليه السالم(ى احلسن موسأيب 

زاد  أو ماماً من اهللاإ من جحد ،أحد منهم مات أبداً على وال تعد مرضاهم وال تشهد جنائزهم وال تصل

 ن اجلاحد أمر آخرنا جاحد أمر، إاهللا ثالث ثالثةن إ من قالكان ك مامته من اهللا تعاىلإست يماماً لإ

  .)٢(لناأو

، ن عن ارتدادكيمل  وإن فر اجلاحدك خراألث يحادبعض األك نيثين احلديظاهر هذ إذ ، تامريغ

  بأنفسهم)هم السالميعل(ئمة ة األريوس، املذهبوضرورة ، خالفه النصوص املتواترة على وهذا ما دل

ائمة انوا مع األكون وبنو فضال وأضرام ية والطاطرية والفطحية والواقفيسانيكفال، ةيبدون التق حىت

ن كي مل كذل أن مع، صدقاءصحاب واألعاشرون معاشرة األيانوا كو، ومن خواصهم) عليهم السالم(

وهل املرتد ، ان مجلة منهم من الثقاة والرواةكبل ، خلفاء اجلور ك ذلريثيوال ، ان طردهمكم إل،ةيتق

 وإن ، عناداً فالنار مثواهكتعمد ذلن إ ،دةيمسلم منحرف عقنه أ إالّ كس ذليول ،عامل هذه املعاملةي

  ة مثل حال اآلخر يفتعمد امتحن يأخطأ ومل 

                                                







٢٦٩

  .نيتب أصول الدك يفروه كما ذك،  الفترةيفمن مات 

ام كحر األكوذ، ةيام اخلارجكح األيف فار واقعاً الكم مثل الأ وأضراما نيتيالرواه فاملراد بيوعل

راد به العمل ينه أ ال، ة عن الواقعيناكد يالقول الشد أيتي ما اًريثكو، ةيام الواقعكحة عن األيناكة ياخلارج

س املراد يلنه أ مع، )١(همي واغلظ علنيفار واملنافقكجاهد ال ها النيبيأا ي: قال سبحانه، ياخلارج

ى  بل دار،)وآلهصلى اهللا عليه (فعله رسول اهللا يولذا مل ، همية علي والغلظة اخلارجنيحماربة املنافق

  . الواقعيففار كم مثل الأبل املراد ، ةا بأنواع املدارنيأصحابه املنافق

نهما يلوحظ اجلمع ب إذا مهاري وغنيتي الروانياملستفاد من أمثال هات يفالعر رناه هو املعىنكوما ذ

  . واهللا سبحانه العامل، مهارية وغري والسخراألات يرناه من الرواك ما ذنيوب

  . موضوع املرتديفالم كله بعض الكهذا 

  

  ))حكم املرتد ومستثنياته((

قبل  ينبغي و،لهيتفص أيتيوس،  صدر املسألةيفات املتقدمة ياو الرك تليفر كم املرتد فقد ذكحأما 

ال  إنه م املرتد معك حيفووجه الشدة ، هيم املرتد علكان حيات عن جرياملستثن ركذ ليفصان التيب

  . )٢(ني الديف إكراه

   : مخسةكمن ذل املستثىن أن ظاهرلفا: األولأما 

  

  ))املرأة املرتدة((

  . هايالم فكال أيتيوس، املرأة املرتدة: األول

  

  االرتداد العام((

 أدلة أن  إىلضافةباإل فإنه ، فتنة فارتدوانيأصاب املسلم إذا ماك ،اًيمومان االرتداد عك إذا :الثاين

 يف نية ما أصاب املسلمي االرتدادات العموميفعدم احلد  على دلي، ةياالرتدادات الفرد  إىلاحلد منصرفة

   علي احلروب الثالثة مع

                                                







٢٧٠

ام الثالثة من القتل كحهم األيعلى ث جتريحب، فرهمكم بكحي مل اإلمام كومع ذل، )عليه السالم(

هم من يان فك )وآلهصلى اهللا عليه ( ارتداد مجلة من الناس بعد رسول اهللا يف ك ال شكذلكو، هريوغ

عليه ( اإلمام زمان يف هم حىتيام الثالثة علكح األإجراءم بكحي مل كومع ذل، هيان مسلماً عن أبوك

  . فتأمل)السالم

 ن ردةكومل ت، حةيخ الصحي التواريفما ثبت ك، ركب على أيب انت ردةك يحروب الردة فهأما 

ون شاهدة كفال ت، سالمطرة اإليثبات سإجل طرته ال أليثبات سإجل ر حارم ألكوأبو ب، سالماإلعلى 

  .هيملا حنن ف

نة ي املديفانوا كن يراد به بعض الناس الذين أ والبد، ذا أو كثالثة إالّ ارتد الناسث يحد أن ماك

اليت و، مبادئهم على جل بقائهمر ألكب أبو ف وقد حارميك، نيريثك عدم ارتداد لوضوح، أشبهومن 

  .خي التواريفور كمما هو مذ، هريرة وغي ابن نوك أمثال قوم مال،)عليه السالم( علي ةيان منها والك

مث  فأسلمواى انوا نصاركن ي الذةيناج قصة بين ي االرتداد العموميف احلد إجراءد عدم يؤيو

 يفالقصة  وستأيت، أمر بقتلهميمث أسرهم وباعهم ومل ،  بسبب نائبه)عليه السالم( اإلمام فحارم ،ارتدوا

  . ةيتاملسألة اآل

  

  ))االرتداد لشبهة((

 ،احلجة  إىلن مما احتاجيء من أصول الدي شيفقة ي حقكبأن ش، ةياالرتداد لشبهة واقع: الثالث

 ك والش، بالشبهاتأاحلدود تدر أن  إىلضافةباإل إذ ،ةخراآل يفا وال ي الدنيفعقل عقابه ال يال فإنه 

  واقعاًك الشانساناإل أن ، االرتداد عن مثلهأدلةانصراف  ىلإو، كصول شبهة حصلت للشا األيفقة يحق

، هكلميف مبا ال يلك تنيقيالفه بيلكت إذ ،نيقياللف بالتظاهر بكي أن نكأموإن ، نيقياللف بكي أن عقليال 

  : قال سبحانه، عدمه على ليودل الدل،  حمال عقالًكوذل



٢٧١

 وسعها إالّ لف اهللا نفساًكيال)١( .  

  .)٢(ما آتاها :ىخرأة ي آيفو

  .ك ذلريغ  إىل،)٣(ال حتملنا ما ال طاقة لنا به: وقال

، حتل شبهته أن  إىلنظاراحتمل اإل، لو قال حلوا شبهيتنه أ القواعد يك حميفر العالمة كوقد ذ

  . طاقيف مبا ال يلكان معها من التميف باإليلكون التكو، هر بوجوب حل الشبهةووجهه اجلوا

 يفته يولعله لعدم معذور ،ىمع عدم التوبة نصاً وفتو قتله على دل  ماطالقبأنه مناف إلل كمث أش

  . التوبة

ى ران الظاهمي باإلاألمر و،سقطه الظاهريف يكف، طاقيف مبا ال يلكان من التميان اإلك إذا :أقول

  .خالفه على ليبل الدل، هيل عليدل النه أ إالّ ناًكان ممك وإن مع الشبهة

الذي الزمان  أو أيامب قبل انقضاء الثالثة ياعتذر بالشبهة أول ما استتن إ ليق( :شف اللثامكوعن 

  علىطول االستمرار  إىلدائههل ألمي مل كخر االعتذار عن ذلأ وإن ،رفعها  إىله الرجوع أمهلينه فكمي

  .ىانته )٤()هيه فئبديزالته ومل إبداء العذر وإه ينه فكميان كما  يضمل و،فركال

م ولد ك حيف باب الطهارة يفاجلواهر ى قوالذي و، همي ة مع خمالفة العقل اليوجود الروامث إن 

  . فراجع، م العقلكات املخالفة حليالزنا رفض الروا

  

  ))ارتداد من مل يسلم وكان حبكم املسلم((

 ك ذلىسميال  إذ ،سالمقبل اإلي وبعد البلوغ مل ان ولد من املسلمك وإن سلميمن مل : عالراب

مث ملا بلغ ، ئاًي شسالمعرف من اإليدار احلضانة ومل   إىللوهكوأو، ولد نيولد ملسلم إذا مثالً، ارتداداً

   شكالاإل ينبغيال  فإنه ،فركاختار ال

                                                











٢٧٢

 يك حميفولذا قال ، ة واازيان بالعناك مرتداً مسيولو ،  االرتداد منصرفة عن مثلهأدلة أن يف

ووصفه ،  ولدني حأحدمها أو هي أبوسالمفره قط إلكم بكحيمن مل  ياملراد باملرتد الفطر( :شف اللثامك

بل اعتبار وصف ، سالماإل على ه باعتبار الوالدةريغكوظاهره ( : اجلواهريفقال ، ) بلغني حسالمباإل

 بعض يفمما تسمعه  د الثاينيأنه أخذ القكو، ن مرتداً عن فطرةكيافراً مل كلغ فلو ب،  لو بلغسالماإل

وثق به ي إطالق النصوص يفس يبل ل،  البالغريغ على صدقيمما ال ، النصوص من الرجل واملسلم وحنومها

  . ىانته )لو من قوةخيولعله ال ، ىمك احلسالمتفاء بصدق االرتداد مع اإلك االيف

،  حال بلوغهيفه اسم املسلم يصدق علي أن وملا بلغ ارتد قبل حال الصغر يفاً ان مسلمك إذا نعم

عمد  ألن ،ه قبل البلوغإسالم من عدم العربة ب،نيه احتماليف فإن ،ارتد قبل البلوغ بساعة مثالً إذا ماك

 صدقأن  إالّ هإسالمقبل وإن  فإنه ،ارتدوأسلم مث قبل بلوغه الذي افر كولد الكخطأ فهو  الصيب

عربة  ث الي انون مث ارتداده حإسالمبل حاله حال ، ل عنهيل النصراف الدلكه مشياالرتداد عل

  .  بالشبهةأدري فاحلد كولو ش، ه ارتديصدق عليمسلم فنه أ ومن، بأعماهلما وأقواهلما

  

  ))من تاب بعد االرتداد((

  .إشكالقبول توبته بال ى أتيفس ياملرتد املل أما ي، املرتد الفطريفمن تاب بعد االرتداد : اخلامس

 ي امللنيفرق بيومل ، د قال بقبول توبتهيوابن اجلن، ياملشهور قالوا بعدم قبول توبة املرتد الفطرفإن 

 املعتربة دلةوعموم األ(:  منه قالكنقل ذل أن بعد فإنه ،ك ذليف كوتبعه املسال، من هذه اجلهة يوالفطر

جعفر  علي بن ةيوروا، إشكاللو من خية عمار ال يقها برواد مطلييتق أو ص عامهايوختص، هيدل علي

  . خلإ )لي التفصيفة حيست صريل



٢٧٣

سأله عن  إنه ،)عليه السالم(ه يرواه عن أخ ما، )عليه السالم(جعفر  علي بن ةيمراده بروا: أقول

 فإن بستتاي: قال ،سالمسلم مث ارتد عن اإلأ  فنصراين: قال،ستتابيقتل وال ي: قال، مسلم ارتد

ن كيلو رجع بنفسه مل  يالفطر أن ك ـبنظر املسال ـ ولعل وجه عدم صراحته، )١(قتل الّإرجع و

نه حمقون أقتل وياملسلم ال  أن ىمقتضن إ بل، تاب وإن قتلينه أ يففال صراحة  ،)ستتابيال  (يف داخالً

  . المساإل  إىلتاب ورجع وإن قتلينه أ  علىليوال دل، تاب إذا قتليال نه أ الدم

  :  ثالثة مواضعيفه يالم فكقع اليمنه   املستثىن:اخلمسة فنقول  املستثىنأقسامذا عرفت إ

  . ام الثالثةكحهما األيت عليجرأاالرتداد  على ايبق إذا نياملرتدن إ :األول

  . هيء عليتاب فال ش فإن ستتابي ياملرتد امللن إ :الثاين

   .ال أم ستتابيهل  ياملرتد الفطرن إ :الثالث

  

   ))حد املرتد((

 وقد ادعوا، مور الثالثةان حده األكرجع يفره ومل  على كيبق إذا املرتد أن همحيفصر: األولأما 

  . اتيمن الرواى داً جبملة أخري مؤ،اتيوا له مبا تقدم من الرواواستدل، مجاع اإلكذلعلى 

 من أصبت قوماً ينإ  إليه)عليه السالم( ني املؤمنريتب عامل أمك ى،سيمرفوع عثمان بن عك

الفطرة مث  على  ولدنيان من املسلمكما  ماأ:  إليهتبك ف،زنادقةى  من النصار زنادقة وقوماًنياملسلم

 وأما ،فاضرب عنقه وإالّ تاب فإن  الفطرة فاستتبهىعل ولدي ومن مل ،تزندق فاضرب عنقه وال تستبه

  . )٢(أعظم من الزندقةه يفما هم على النصار

                                                







٢٧٤

 معناه أن بيبتقر، )١( أبداًريخ  إىلئفيالفطرة مل  على نه بعد تولدهي ديف كمن ش:  مرسلهيفو

  .افر فالالزم قتلهكنه أ

  . نيإشكالم بكهذا احل على ورديورمبا 

 كوهو مما ال ش ،اهيصلح دنيالقتل  ألن  هل،ما فائدة قتلهنه أ وهو، ي العقلشكالاإل: األول

انت له كأبقوه  إذا نمايب، ه النارريافر فمصكقتل وهو إذا نه أ يف كوال ش ،صلح آخرتهي أو ،اهيفسده دني

، ريبقائه احتمال اخلإ يفو، لهك قتله ضرر فيف، ون له آخرة صاحلةكتوب فتي أن تملحيو، ةياً عاديدن

  .الضرر املقطوع به على ري احتمال اخلميلزم بتقديوالعقل 

  : نقضاً وحالًشكالرد اإليو

ا نفسه ينفع دني اتمع يفون عضواً صاحلاً كيقتل يمل إذا  إنه لتمحي فإنه ،رمل قتل ك ب:نقضاًأما 

  . موارد مع وجود هذا االحتماليفمون بالقتل كحيالعقالء  أن كوال ش، نياآلخرا يودن

بنظر  والردع املقطوع به أوىل، ةميقع مثل هذه اجلري فبأن القتل ردع للمجتمع لئال :حالًوأما 

ة اآلخر  إىلبالنسبة أما ،ايالدن  إىلهذا بالنسبة،  بقاء ارميفون كيالذي  احملتمل ريمن اخلالعقل والعقالء 

اهللا ال  فإن ، قلبهيفحسب ما  ةاآلخر يفل كعامل اليو،  املعاندريوباملعاند وغ، فاهللا سبحانه أعلم بالقلوب

  . مكقلوب  إىلنظريإمنا م وكصور  إىلنظري

 يوأ، نيالد على ره املرتدكيف يكف، )٢(ني الديف إكراهال نه أ ووه، ي الشرعشكالاإل: الثاين

  ، سالماإل على رهكيث ال يح، ياألصلافر ك النينه وبيفرق ب

                                                







٢٧٥

 نسانون اإلكي ف،امهكلتزم بأحين أ وسلم فالبدأ أما إذا ،سالم اإليف الدخول يف إكراهال  إنه :هيوف

 أن الشخص له حقن إ قول القانوني مثالً، قتليفر كإذا نه أ  أيمكاره قبل هذا احليسلم باختيالذي 

  . اخلروجيفدخل وأراد اخلروج ال حق له  أما إذا ،ذاك منظمة يفدخل يال  أو دخلي

 يفن يخر لآلاًيون خرقاً للقانون وجتركي رج حىتخيمل  الثاين أن ياألصلافر ك النينه وبيوالفرق ب

  . نياآلخر أنما املرتد خرق القانون وجريب، اخلرق

  

  )) الشدة يف عقاب املرتداملاذ((

   .د للمرتديملاذا هذا العقاب الشدنه أ  وهو،ءيشى بق

 كتل على اتهياتمع أسس ح بىنيدة يبنوع خاص من العق إالّ اة ال تصلحياحلن إ :واجلواب

ى  علاةياحل تبىن أي ،ةية روحيون مادكوقد ت، ةيون روحكوقد ت، ةيدة ماديون العقكفقد ت، دةيالعق

ها أشد حمافظة يافظ علحين أ ومور البدهذه األ على اتهيح بينيل من ك و،عطاء الروح واجلسد حاجاماإ

تشمل اتمع لو ادم اليت ضرار البالغة جل األووجوب شدة احملافظة أل، نهدم االجتماعيال  حىت

  .ساساأل

خف ون العقاب األلعجي نمايب، سسعلون أشد العقوبات للمخالف لألجيعقالء العامل ى ولذا نر

ة يوعيأراد هدم أسس الش إذا ا احلاضرةي روسيفان ك من فمثالً، ةياجلرائم الثانو  إىلللمخالف بالنسبة

، ه أشد العقابيان علكة يالأراد هدم الرأمس إذا ا احلاضرةكيمرأ يفان كومن ، شد العقابأه يان علك

علون جينما نراهم يب، نةيل أهل السفك ك هالك ذليفحيث إن ، نةيرق السفخيفمثلهما عندمها مثل من 

  .ةي الثانونيخرق بسببها القوانى ة أخرميجرم جرأإمنا و، سسد هدم األيريعقاباً أخف ملن ال 

جعل  ،سالم باإلىسميمما  رفاه الروح واجلسد واستقامتهما على أساسه  بىنسالماإلحيث إن و

   ل شرب اخلمريس من قبيفاالرتداد ل، ساسأصرم العقوبات ملن خرق هذا األ



٢٧٦

  . ون شدة العقابكياتمع  على وبقدر ضرر اجلرم، نةيل خرق السفيمن قبإمنا و

توا بكينما بالد الغرب مل يب، دةي العقيفة يبت احلرك بأنه سالماإل على لكستشيال نه أ ظهريومنه 

  . ةياحلر

ن ممارسة مثل هدم  أ والسر،ةيالمسدة الرأي هدم العقيفة يبت احلرك أيضاً الغرب دبأن بال: ابجيذ إ

د السرقة يري إىل من ة بالنسبةيبت احلركة يالدولة الفالنن إ قاليفهل ، ىة بل فوضيست حريل يساساأل

ضرار بل عدم اإل، نياآلخرضرار بطار عدم اإلإ يفة معناها ياحلر إذ ،أشبهواالختطاف والقتل وما 

  . وهدم الفرد واتمعى ها معناه الفوضإطالقف فسالن أو نياآلخرة تضر يان احلرك فإذا ،بالنفس

وما ، سالماإل  إىلرجع املرتديمل  إذا االرتداد على دلةا العقوبة العسالم هذا فقد جعل اإلىعلو

 قتل نية اجلمع بيفيك هذا الزمان بيف شكالثرة دوران اإلكل  إليهملعناأإمنا و، البحث رناه خارج عنكذ

 أن مع، املرتد على  هذا العقاب الصارمسالمعل اإلجيف يكوبأنه ، ني الديف كراه عدم اإلنياملرتد وب

 سالمعل اإلجيف مل يكات فين احلريوهو د  أفضل من نظام الغربسالمواإل، ةيالغرب أطلق هذه احلر

  . ةيهذه احلر

  

  ))املرتد امللي يستتاب((

ه النصوص املتواترة يفقد دل عل ،هيء عليتاب فال ش فإن ،ستتابي ياملرتد املل أن وهو: أما الثاين

  .عندنا يضرورنه أ بل الظاهر، ك ذليفوقد تقدمت مجلة من النصوص ، ضةيات املستفمجاعواإل

عن ى وت النص والفتوكومن س، ل حرامك يفر يمن قاعدة التعز ،احتماالن ،ريه التعزيوهل عل

  مبا ، كذل



٢٧٧

  . كر لذليتعزقرب عدم الولعل األ، ر لقالوهيان تعزكلو نه أ ظاهرمها

 أدلة و،دلة األطالقإل ،وسائر املرات األوىل املرة نيب ياستتابة املرتد املل يفال فرق نه أ مث الظاهر

 فإن ،)١(شاءي ملن كغفر ما دون ذلي به وكشري أن غفرين اهللا ال إ: خص قوله سبحانهالتوبة وباأل

  .كر قبول توبة املشيففال شبهة  وإالّ ،كاملراد املوت مع الشر

تبت  ينإاملوت قال حضر أحدهم  إذا ئات حىتيعملون السين يست التوبة للذيول: تعاىلوقوله 

  .)٢(فاركوتون وهم مين يوال الذ ناآل

  .)٣(فراً لن تقبل توبتهمكام مث ازدادوا ميإفروا بعد كن ين الذإ: تعاىلوقوله 

غفر ين اهللا لكيفراً مل كوا مث ازدادوا فركفروا مث آمنوا مث كن آمنوا مث ين الذإ: وقوله سبحانه

  .)٤(هلم

ون توبته عند حضور شرائط كت أن وبدون، كتاب ومات بدون الشر إذا فهم منه قبول التوبةيمما 

انه عن ميإان كولذا ، اره عند ظهور املوتيؤمن باختيافر مل كال ألن ك وذل،اتي الروايفما ك توامل

حول  الفقه(تاب ك يف كلذل يرنا الوجه العقلكوقد ذ، العذاب اخلالص من يفنفع ي ال كوذل، إجلاء

  .)ميكالقرآن احل

  . ي قبول توبة املرتد املليفله كهذا 

  

  ))قبول توبة املرتد الفطري((

قاال  د الثاينيد والشهيابن اجلن أن فقد عرفت، تقبل توبته ياملرتد الفطر أن وهو: ما الثالثأو

) حظهامن العلى خيفى نعم ال (: قال، مبقالة املشهور أفىت وإن ددظهر من اجلواهر نوع تريبل ، كبذل

فرهم قبول كوم بكهم ممن هو حمرية وغي الواقفيفها مما جاء به ريوغ(ي ر الضروركفر منكات يروا يأ

   عةي ارتداد فرق الشيفوالغالب  ،ح بقبول توبة الغايلي بعضها التصريفبل ، التوبة منهم

                                                











٢٧٨

 عموم التوبة يف بل مالحظة ما جاء ،اي الدنيفداً لعموم قبوهلا ي مؤكون ذلكي ف،ونه عن فطرةك

  .)١( )د الظن بشموله للفرضيتف

 دلة األنيبه اجلمع يدل عليالذي و، ام الثالثةكحاأل  إىلقال املشهور بعدم قبول توبته بالنسبةوإن 

ى  املدعمجاعاإل إالّ ،اتيوالرواات ي التوبة من اآلأدلةات إطالقال وجه لعدم القبول بعد  إذ ،هو ما قااله

  . ات املتقدمةيوبعض الروا

 يفما قرر كس حبجة يومثله ل، ل االستنادحمتمنه أ إىل ضافةباإل، هقم حتق فقد عرفت عدمجاعأما اإل

  .  جملدات الفقهيفوسبق منا مرات ، صولاأل

 من كتقدم من املسالملا  ،حة بن مسلميصح ي عدم قبول التوبة هيفة منها حيات فالصريالرواوأما 

ات يولو مبعونة آ )ال توبة له(واملنصرف من  ،ح ابن جعفر وقد تقدم وجههيصحعدم صراحة أمثال 

ستتاب ي ال نيوب ي املليفستتاب ي نيق بيوالتفر، فرك اليفد ي التشد:تقدمت بعضهااليت و ات التوبةيوروا

من على خيفى ما ال ك ،ثرةكعة بيالشر يف دات موجودةيوأمثال هذه التشد، ديدان التشيب ي الفطريف

  .ثيتب احلدك من اإلمامار كنإوأبواب  يراجع باب التوبة وأبواب املعاص

 املرتد عن إسالموما ورد مما ظاهره قبول ، ورد من قتل املرأة املرتدة داً مايم تشدكون احلكد يؤيو

دة ي دليف )عليه السالم( نياملؤمن ريأمى قض : قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،سي فعن حممد بن ق،ملة

 هايفى  فقض،خرآن وحبلت بيفنصرت مث ولدت ولد :قال أن ىل إسلمت عند رجلأة فيانت نصرانك

  . )٢(قتلهاي ولدت فإذا بطنها يفتضع ما  بسها حىتحي :قال أن ىل إسالمها اإليعرض عليأن 

  إذا  : قال،)السالمعليه (عبد اهللا  أيب عن ي،ر احلضرمكب أيب  إىلحي الصحيفو

                                                







٢٧٩

ما تعتد ك وتعتد منه ، املطلقة ثالثاًنيما تبك بانت منه امرأته سالمارتد الرجل املسلم عن اإل

ها العدة يعلإمنا ها منه له ويتتزوج فهو خاطب وال عدة عل أن  وتاب قبلسالماإل  إىلرجع فإن ،املطلقة

  .ثياحلد )١(هريلغ

 مثل ،ل عن ملةكون الكي أن ومن املستبعد، ه قال بالتوبةفي اإلمام  إىلل مورد رجعك أن دهيؤيو

 ريبه أمى فأت،  تنصرني من املسلمرجالًن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نع ،ساريل بن يرواه فض ما

 وه حىتؤفوط، ا عباد اهللايا وؤ ط:شعره مث قال على ه فقبضيعل فاستتابه فأىب) عليه السالم( نياملؤمن

  . )٢(مات

عليه ( علي عن، )عليهم السالم ( عن آبائه،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينك السوعن

 كمع: )عليه السالم( ني املؤمنريفقال أم ،ةيالم القدرك يفما تقول : ه جماهد فقاليدخل عل إنه ،)السالم

عليه (قال  ،)عليه السالم( ني املؤمنريا أميوما تصنع م : قال ،ت أحد منهمي البيف أو أحد منهم

  . )٣(قتلتهم وإالّ تابوا فإن بهميأستت: )السالم

  .)٤( استتابه)عليه السالم( اإلمامن إ ،ث ابن سبأي حديفو

  . استتامااإلمامن أ و،ن للصنميث صالة نفريوقد تقدم حد

  . استتابه)عليه السالم( اإلمام أن ظهر منهيما ، تنصرالذي  يث العجلي حديفذا كو

 ك تليف كومع ذل،  مباح الدمسالمافر مرتد عن اإلك اإلمامر كمن أن ثيحاد األ مجلة منيفو

  .)٥(اهللا مما قال  إىلتوبيرجع ويأن إالّ  :ثيحاداأل

  . اتيها من الرواريغ إىل

 تبعاً،  عدم القبول ظاهراًكواخترنا هنا، ام املرتدكحأتاب الطهارة بعض ك يفرنا كا ذمث إن

   جبت القول هنا بالقبول أواتيات واآلي الروايفالدقة أن  إالّ للمشهور

                                                













٢٨٠

  .ظاهراً وباطناً

ام كح األإجراءن كميهلها مما مل أحنوها واعتصم ب أو اً بدار احلربيفطر أو اًيولو التحق املرتد مل

  . يه سقطت للعذر العقليعل

مل ن إ مأو وقد تقدم استرجاع احملارب، هيام علكح األإجراءخذه وقاتلون أليم أنعم الظاهر 

  . رجعوه قوتلواي

م كح ال بعض  إىلهم بعضهمريتاب وغكارتداد أهل ال أن ، بعض مباحث الفقهيفرنا كا قد ذمث إن

س كنعاذا إو، تابكام أهل الكحأه ي ترتب عل،تابكاً فصار من أهل الكان مشرك إذا نعم، هلم عندنا

صار  إذا ذاكوه، تابكهل الأله وباإلعترف يال الذي  وك املشرنيذا بكو، كام املشركحأه يترتب عل

 أن يفار يفلنا اخل،  املللكبعض تل  إىلنيحد املخالفأذا صار إو، نيبعض مذاهب املخالف أحدمها إىل

ه من باب يمنا علكح يجنر أن  أومهمكه حيجروا عليهل مذهبه لأ  إىلنسلمه أو مناكه حيعل يجنر

  .  الثالثةنيه بيون فرينا خمأو،  حد املخالفيفالم كوقد تقدم بعض ال، ألزموهم

 يودليها ريصي أن  ال،ن عندنايل الديتبد على  فالالزم محله،)١(نه فاقتلوهيمن بدل دث يما حدأ

  . رناه هو املنصرفكما ذ ألن ،ك ذلأشبهما  أو سكبالع أو اًينصران

 وا وابنكابن  فإن ،)هم السالميعل(ئمة ة األريصل قتل املرتد مبا جنده من سأ على لكشيرمبا  إنه مث

قتلهم ي مل كومع ذل، )هم السالميعل(ئمة ظهر من حبوثهم مع األي ملا ،نيانوا مرتدكالعوجاء وحنومها أيب 

وا كقتل ابن  على  قادراً)عليه السالم( ني املؤمنريمأ اإلمامان كما ك، مع قدرم) عليهم السالم(ئمة األ

، ك ذلريغ  إىلى،عل قتل املني داود حةس شرطيل قتله رئيبدل ،ان قادراًك )عليه السالم( الصادق اإلمامو

  . ل عدم قتل املرتديفعدم قتلهم دل

                                                





٢٨١

  . ذاكانوا هكولعل هؤالء ، ل قتلهكشيارتد عن شبهة واقعاً الذي املرتد  أن رناكنا ذإ: والًأه يوف

 اإلمام زمان يفو ،نيقتل املرتد على لية ال دليان فتنة عمومك إذا االرتداد أن قد تقدم: اًيوثان

انت فنت ك )عليه السالم(صادق ل ااإلمام زمان يفو، ةية واخلوارج عموميانت فنت عائشة ومعاوك

  . ةيعموم) تب اوسك من زندابومزند   إىل منسوبكمعرب زند (ن والزنادقةيامللحد

نه أ واإلمامو  عفأدلةما تقدم من ك، ك ذليفاملصلحة ى رأ إذا  له العفواإلمام أن الظاهر: وثالثاً

 من هذه اجلهة ملا رأوه من كولئأقتلوا ي مل )هم السالميعل( فلعلهم ،خذأشاء  وإن ىفشاء عن إ عطاء اهللا

  . املصلحة

  إىلسلميه ال إسالم على نهي ديفه عقوبة يان علكسلم وأ إذا افركال أن يف شكالاإل ينبغيال  إنه مث

إذا  إالّ ، منعواكلرادوا ذأ إذا بل، فركال  إىلسالم عن اإلرفوهحي أو  العقوبةكه تليجروا عليهل ملته لأ

ما فعله رسول اهللا ك ،فالالزم الوفاء بالعهد، م إليهسلمأرجاع من إفار معاهدة بك والني املسلمنيان بك

  . خي التاريف القصة املشهورة املسطورة يفة كهل مأ مع )وآلهصلى اهللا عليه (

دون عقوبة  يسالمم اإلكلولة احلايفالظاهر لزوم ح ىخرأملة   إىلفركهل الأانتقل بعض  إذا ماأ

وما  يعيالواقع من الطب  إىلقربأ ،تايبكان الك وإن كبعد ذليبل ال ، له ملة واحدةكفر كال ألن ،املنتقل

افراً كانتقل املخالف  أما إذا ،مذهب آخر  إىلهل اخلالفأانتقل مذهب من مذاهب  إذا ذاكو، أشبه

  . االرتداد  إىلهذا بالنسبة، اء الثالثة املتقدمةيحد االشأل به فعي أن فالالزم

ة يعل املعصف إذا واملعاهدى الذمن أ و،ك ذليفالم كفقد تقدم بعض ال ي املعاصأقسام  إىلما بالنسبةأ

  ها مثل شرب اخلمريواملأذون ف ـ هاي املأذون فريغ



٢٨٢

سواء ، هل ملتهأ  إىلمهيتسل أو ،هيعل سالمم اإلكق حيطبت نيب ريخم يسالمم اإلكفاحلا  ـ دارهيف

  .ال أم مناكمهم حكطابق ح

 يفسارعون ين ي الذكزنحيها الرسول ال يأا ي: تعاىل قوله ري تفسيف ما ورد كد ذليؤيو

 ذات شرف ريامرأة من خبن إ ،)عليه السالم(عن الباقر ، ني ما رواه مجاعة من املفسر،ةي اآل)١(فركال

 م إليهتبواكنة ويهود املدي  إىلارسلوأ ف،رهوا رمجهماكشرافهم وهم حمصنان فأنهم زنت مع رجل من يب

عب بن كفانطلق قوم منهم ، هلم برخصة أيتي أن يف طمعاً ك عن ذل)وآلهصلى اهللا عليه ( سألوا النيبيأن 

ا ي :فقالوا، همريق وغياحلق أيب نانة بنكف وي بن الصكومال د وشعبة بن عمريسأعب بن كشرف واأل

: )وآلهصلى اهللا عليه (فقال . حدمهاا حصنا مأ إذا ةيوالزان من الزاين ينأخرب )وآلهصلى اهللا عليه (مد حم

  .نعم: قالوا ،ك ذليف يوهل ترضون بقضائ

عليه (ل يفقال جربئ، أخذوا بهي أن بواأ ف،كهم بذلأخرب ف، بالرجم)عليه السالم(ل يفرتل جربئ

 هل تعرفون شاباً: )وآلهصلى اهللا عليه ( فقال النيب، ووصفه له ،اينهم ابن صوري وبكنياجعل ب: )السالم

علم أ: قالوا ،مكيرجل هو ف أيف: قال، نعم: قالوا، ايقال له ابن صوري اًكن فدكسي عورأض يبأمرد أ

 ،ففعلوا ، إليهرسلواأف: )وآلهصلى اهللا عليه (قال ، ىموس على نزل اهللاأرض مبا ظهر األ على يبق يهودي

الذي هو  إالّ لهإال الذي  اهللا كنشدأ ينإ: )وآلهصلى اهللا عليه ( فقال له النيب، ايد اهللا بن صورتاهم عبأف

م الغمام كيغرق آل فرعون وظلل علأم وكجناأم البحر وك وفلق ل)عليه السالم(ى موس على ةرانزل التوأ

الذي نعم و: اي صورقال ابن ،حصنأمن  على م الرجمكتابك يفهل جتدون ، ىم املن والسلوكينزل علأو

ف يك ينأخرب ينك ول،كت ما اعترفت لريغ أو ذبتكن إ ةاررب التو رقينحي أن ةي لوال خش،به رتينكذ

  نه أ شهد أربعة رهط عدول إذا :)وآلهصلى اهللا عليه (قال  ،)وآلهصلى اهللا عليه (ا حممد ي كتابك يف يه

                                                





٢٨٣

  .جمه الريحلة وجب علك امليفل يدخل امليما ك هايدخله فأقد 

صلى اهللا عليه ( فقال له النيب، )عليه السالم(ى موس على  التوراةيفنزل اهللا أذا كه: اين صورقال اب

ف يالضع ذا زىنإ و،ناهكف تريالشر زىن إذا ناك: قال ،مر اهللاأان أول ما ترخصتم به كفماذا : )وآله

 كراد امللأرجل آخر ف مث زىن، نرمجه لنا فلم كابن عم مل زىن شرافنا حىتأ يفثر الزنا كف، ه احلديقمنا علأ

ئاً دون الرجم ي تعالوا جنتمع فلنضع ش:فقلنا، عنون ابن عمهي ترجم فالناً ال حىت: فقال له قومه، رمجه

سود وجوههما مث ي جلدة مث نيلد أربعجي أن  وهو،ميع فجعلنا اجللد والتحميف والوضيالشر على ونكي

  .ان الرجمك فجعلوا هذا م،طاف مايبل دبر احلمار وعل وجوههما من قجين ويمحار على مالنحي

نت ك كنك ول، بأهلكينا عليتأنت ملا كته به وما أخربسرع ما أما : ايود البن صورليها فقالت

صلى (  فأمر ما النيب،ته بهأخرب ملا كولوال ذل، بالتوراة نشدينأ إنه :فقال، كنعدل ب أن رهناك فعائباً

، ماتوهأ إذ كمرأ ىيحأنا أول من أ: )وآلهصلى اهللا عليه (وقال ، ند باب مسجده فرمجا ع)وآلهاهللا عليه 

عفو يتاب وكنتم ختفون من الكاً مما ريثكم ك لنيبيم رسولنا كءتاب قد جاكا أهل الي: هينزل اهللا فأف

ا هذ:  مث قال)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا  بيتكر على هيد يا فوضعيفقام ابن صور ،)١(ريثكعن 

 )وآلهصلى اهللا عليه ( عرض النيبأف، تعفو عنه أن مرتأالذي  ريثكر لنا الكتذ أن كاملقام العائذ باهللا وب

  .كعن ذل

عن شبه  ينأخرب و،صدقت: فقال ،نام قليبيوال  ينايتنام ع:  فقال،ا عن نومهيمث سأله ابن صور

هما عال وسبق ماء يأ: فقال، ءيه شيه من شبه أبيس فيمه لأب أو ،ءيه من شبه أمه شيس فيه ليبأالولد ب

   ما للرجل من الولد وما للمرأة ينأخرب ف،صدقت: قال، ان الشبه لهكصاحبه 

                                                





٢٨٤

ض يفيعنه حممراً وجهه ى  مث خلالًي طو)وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا  على يغمأف: قال، منه

والعظم والعصب والعروق  ،اللحم والدم والظفر والشحم للمرأة: )وآلهصلى اهللا عليه (فقال ، عرقاً

صلى اهللا عليه (ا حممد ي:  وقالكا عند ذليسلم ابن صورأف ، أمر نيبك أمر،صدقت:  قال له،للرجل

:  فقال،)وآلهصلى اهللا عليه ( فوصفه النيب ،صفه يل: قال، ليجربئ: قال ،ةك من املالئكيأتي من )وآله

  . رسول اهللا حقاًكنأما قلت وك التوراة يفنه أ شهدأ

 ظة ببينينهضوا تعلقت بنو قري أن فلما أرادوا، ود وشتموهليها هيا وقعت فيما أسلم ابن صورفل

 ،نا واحديونب، ننا واحديود،  أبونا واحدريالنض خواننا بنوإ )وآلهصلى اهللا عليه (ا حممد ي:  فقالواريالنض

 قتلوا القاتل وأخذوا منا الًيا منهم قتذا قتلنإو،  من متر وسقاًنيته سبعيعطونا دأقد وي مل الًيقتلوا منا قتإذا 

 ني وبالرجل منهم رجل،ل امرأة قتلوا ا الرجل منايان القتك وإن ، وسقا من مترنيربعأالضعف مائة و

 القصاص يفنزل اهللا أ ف،نهميننا وبي فاقض ب،النصف من جراحام على وجراحتنا، منا وبالعبد احلر، منا

  .)١(اتياآل

  . ان بعضها خارجاً عن املبحثك وإن ،ه من الفوائديطوله ملا فث بيوقد نقلنا احلد

  

                                                





٢٨٥

  

  ))شروط إجراء حد االرتداد((

ار والقصد يالبلوغ والعقل واالخت، هي احلد بقسمجراء االرتداد املوجب إليفشترط ي): ١ مسألة(

  .والعلم

 البلوغ يفخ يش ونقل خالف ال،هي علمجاعل اإليان حتصكمإ باألول الثالثة يفاجلواهر ى ادع وقد

ه يمت عليقأ نيبلغ عشر سن إذا الصيب :تب للخربيمل ن إ م بقتلهكسالم املراهق وارتداده واحلإعترب انه أب

  . منه من وجوهى  ومبعارضته مبا هو أقو،مث رده بالشذوذ، ته وعتقهي واقتص منه وتنفذ وصةاحلدود التام

 إالّ خية الشيعارض مبثل رواي أن نكميال الذي  )١(ل رفع القلمي دلطالقشترط إليالبلوغ ف أما :أقول

  .هريغ  إىلل االرتداديانصراف دل  إىلضافةهذا باإل، ما علم خروجه منهيف

ما كان ي الصبإسالمقبل يان ك )صلى اهللا عليه وآله( النيب أن وهو، ل خاصيه فبدلإسالمقبول أما 

 يفاف كسوة أوهو  ،قبل بلوغه )عليه السالم(  عليإسالم )وآلهصلى اهللا عليه (خ وقبوله ي التواريفورد 

عليه (ى سي وع)عليه السالم( ىيحيك ،ماماً قبل خلق آدمإان كوإن ) عليه السالم(اً يعل فإن ،كذل

 ظواهر يف أسوة )هم السالميعل(م إ الظاهر فيفالم كالأن  إالّ ، حال الصبايف ينيانا نبكن يالذ )السالم

  . عماهلمأ

 سالم اإليفتبعوم يأوالدهم ن فإ ،سلموا مث ارتدواأن ي الذنيقاق أوالد املسلمبعد استرينعم ال 

انوا مع آبائهم ك إذا هميفر علكم الكحى هم جرؤ ارتد آبافإذا، تاب الطهارةك يفورة كة املذيل التبعيبدل

ما لى  عدليو، ظهارهم االرتداد فالإ وعدم سالمظهارهم اإلإانفصلوا ب أما إذا ،نفصلوا عنهميومل 

   ، ج البالغةيفا  إليهة املشاريناج من قصة بين أيتيما ،  االرتداديفبائهم تهم آليعتبرناه من كذ

                                                





٢٨٦

  .  القصةك تليفالم كبعض ال أيتيوس، )١( شروحهيفلها يورة تفصكواملذ

  . هيام علكحان األيره ال جريوجب تعزي وارتداده ،ز مقبولي الطفل املمن إسالمإ :واحلاصل

  .هيام علكحان األيبعد جريارتد بارتداد آبائه ال  إذا نعم

أخذ  إذا ماك، تبعهيال نه أ بوه فالظاهرأ ملسلم عند ما ارتد ز تابعاًي املمريان الطفل غكإذا وأما 

ه بآثار يم علكحيع عند املرضع مل يهذا الرض يلة وبقيضعه فارتدت القبري ل طفالًة مثالًيناج  من بينإنسان

ة ال يناج قصة بين يف االرتداد يفته يتبع على وما دل، سالماإل على هءبقا يقتضيحاب االستص إذ ،فركال

  .هذا الطفل اخلارج عن حوزم  إىلةيان التبعيسر على دلي

د من التتبع يمز  إىلورة هنا حباجةك املذريورة وغكانت املسألة بفروعها املختلفة املذكوإن 

  . والتأمل

ر جي فلو ارتد انون مل ،املرتد على ام الثالثةك االحإجراء يفشرط ه نأ يف إشكال فال ،ما العقلأو

  .لسانه على فركلفظ الى جرأ إذا ماك، دبأزاً يان ممك وإن ، وشأنهكزاً ترين ممكيمل  فإن ،مكه حيعل

  بعض املسائل السابقة منيف ملا تقدم ،هي القتل علإجراءفالظاهر عدم ، فر مث جنك فان عاقالًكولو 

قسم يوهل ، تبيدام مل   زوجته مانينه وبيلولة بيبعد احلين ال كل، أيضاًشمل احلد يل رفع القلم يلدأن 

م أمواله فهو حمل يتقس أما ، زوجتهنينه وبيل بيفر حالذي كالطفل   إىل بالنسبةكذلكو، احتماالن ،ماله

  . نظر

تاب ك يفور كل مذيتفص على ،د لزوجتهيعقد جد  إىل وتاب احتاجصار انون عاقالً إذا نعم

  . ني باب ارتداد أحد الزوجيفاح كالن

                                                





٢٨٧

ملا تقدم من رفع القلم عنه املوجب لعدم ، ديعقد جد  إىلتجحي مل سالماإل  إىلرجع إذا ما الطفلأ

  . بهيوجب تأديفره كإمنا و، هيام الثالثة علكح األإجراء

فر كال على رهكأ فإذا ،ام الثالثةكحوم باألكفر احملك اليف اشتراطه يف إشكال فال ،اريما االختأو

 قصة عمار ،كراهرفع اإل  إىلضافةه باإليدل عليو، يإمجاع وهو ،امكح األك بتلوماًكن حمكيفتلفظ به مل 

فر كال على رهاكأن ي الذني وقصة الرجل،)١(انميره وقلبه مطمئن باإلكأال من إ :هينزل اهللا فأالذي 

  .ك ذلريغ  إىل،همايلك عمل )وآلهصلى اهللا عليه (  فقرر النيب،فقتل اآلخرفر كيومل  ،ى وجنأحدمهافر كف

 على ولدت ينإف وا مينؤة فال تترباءالرب وأما ،ما السب فسبوىنأ: )عليه السالم( علي وقد قال

  .  واهلجرةسالماإل  إىلالفطرة وسبقت

 ان فاطمة وأيبميإ لثبوت ،نين مؤمنيولد من أبونه أ الفطرة على )عليه السالم(ولعل املراد بوالدته 

ه مها اللذان يأبوأن  إالّ الفطرة على ولديل مولود كن إ قاليفال ،  وشرعاً عقالً)هما السالميعل(طالب 

  .)٢(جسانهمينصرانه ويهودانه وي

ه وهجرته إسالم منه وؤتربيف يكنه أ د بهيري ) واهلجرةسالماإل  إىلسبقت(: )عليه السالم(وقوله 

  .ني املهاجرنيقائمة املؤمن أول يفواضحان 

عليه (أجازه الذي  السب يفة داخلة يفاللفظ وإالّ ،ما هو املنصرف منهاكة ية القلبءواملراد بالربا

ضرب  على  احملمولةخبار بعض األيفعنها  ينهالورد  وإن ةءجتوز الربانه أ حىت( : فقول اجلواهر،)السالم

   ،ن وجوهماألقوى املطروحة للمعارضة ب أو ،ليمن التأو

                                                







٢٨٨

 على  بل الظاهر وجوبه مع اخلوف،)١(تتقوا منهم تقاة أن الإ: تعاىلخصوصاً بعد قوله 

عليه ( ني املؤمنري أماإلمام ما تقدم من خبارأراد ببعض األ إذا هيما فخيفى ال . ىانته )الطرف أو ،النفس

  . )السالم

 مات من العطش إذا ماك، يارفر االضطركذا بالكو، يراهكاإل فرك فال ارتداد بال،انكف يكو

ل رفع يه دليدل علي و،لسانه على فركلفظ الى أجرإذا  إالّ هيروي املاء ال كمال ألن ،فركظهر اليمل ن إ

لها املاء بأا يزنت اضطراراً لتحصاليت  املرأة يف )عليه السالم( علي ده ما تقدم من قوليؤيو، االضطرار

  .)٢(مك املضطر املرفوع عنه احليفداخلة 

  .فر قتله مثالًكلمة الكظهر يمل ن إنه أ علميإمنا و، رهه اجلابركيمل  وإن ،ةي التقرومن االضطرا

 نسانقع اإليالذي املال  أو العرض أو النفس على صالن باخلطرحي كراهاالضطرار واإل أن خيفىوال 

  .ث الرفعيد باب حيف ر مفصالًكمما ذ، أشبهما  أو هلاأل أو ،أكيدد وضرر ي حرج شديفبسببه 

 أو ،غماءإ أو رك حال عدم الشعور لسيففر كظهار الإم كعلم حي واالضطرار كراه اإليفومما تقدم 

 ما ك لعل من ذل:ولذا قال اجلواهر، فقد معه شعورهيالذي بل الغضب ، أشبهما  أو شرب مرقد أو نوم

  .  نفسه معهكلميال الذي صدر عن الغضب ي

، ةيعط علي بن ده خربيؤيو ،)لعل(  إىلفال حاجة، م مقطوعاً بهكان احلكاره يسلب اختن إ :أقول

حد  على ءيء منه الشيجينت جالساً عنده وسأله رجل عن رجل ك:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن

  : فقال ،ؤاخذه اهللايالغضب 

                                                







٢٨٩

 ستغلق عبدهي أن رم منكأاهللا)١( .  

فر بالصنم كفلو أراد التلفظ بال، صول االرتداد حيف اشتراطه يف شكالاإل ينبغي فال ،وأما القصد

  . ك ذلأشبه ما كذلكو، فركن كيفتلفظ بالصمد اشتباهاً مل 

بعضهم بأنه  بل أفىت،  من أشد احملرماتكان ذلك أشبهفر استهزاًء وما كلفظ الى نعم لو أجر

 يف إشكالن ال كل،  العدماألصل فكولو ش، ك حصول االرتداد بذليف شكالن قد تقدم اإلكل، ارتداد

  .بهيلزوم تأد

 ريغنه أ لسانه بزعم على فركلفظ الى  فلو أجر، حصول االرتداديفشرط نه أ  فالظاهر،العلموأما 

، )٢(علمونيال  رفع ما أدلة طالقإل، رتديان مل ميان قلبه مطمئناً باإلكو، سالم عهده باإلبضار لقر

 :هيصدق علي ال فإنه ، عدم ارتداد مثلهدلة بعض األحيبل صر،  االرتداد عنهأدلةانصراف   إىلضافةباإل

نبوته)وآلهصلى اهللا عليه (وجحد حممداً  سالمارتد عن اإل ، ح السابقي الصحيفما ك.  

  : قوالن ،ةيهما التوريب علجيره واملضطر هل كاملمث إن 

اضطرار وال ال  إذ ،اراًيفر اختكفعل فقد ين منها ومل ك متفإذا، مندوحة ألنه ،الوجوب: األول

  . نئذي حإكراه

 )وآلهصلى اهللا عليه ( ولقول النىب، واالضطرار كراهولصدق اإل، صلعدم الوجوب لأل: والثاين

تاب ك اليفرها كان الالزم ذكة واجبة يانت التوركولو ، ةي اآلطالقوإل،  فعدكيعادوا علن إ :لعمار

  وهذا الوجه ، والسنة

                                                







٢٩٠

ة يله التورى نبغينعم (: قال )ينبغي(لذا عرب اجلواهر بلفظ و، أحوط األولان ك وإن ،قربهو األ

  ).ااكمإمع 

قبل يال  أو ،قبل مطلقاًيفهل ، أشبه وسبق اللسان وما كراهاإلى فر وادعكلفظ الى ولو أجر

حد لدرئه  نة فالي عدم القرنيوب، عمل مبقتضاهاي فنيأحد الطرف على نةي وجود القرنيفصل بي أو ،مطلقاً

ال  والنه ما،  ولدرء احلد بالشبهة،فرك عدم الصالةأل، األولاألقوى ان ك وإن ،احتماالت، بالشبهة

  .  الدم واملال والفرجيفاط يولالحت، من قبله الّإعرف ي

ه يعل يتب أجريولو مل ، نيال املرتدك يفرناه كما ذ على ،ه التوبةيانت علكذبه كعلم ب إذا نعم

  .احلد

 ملا تقدم من كوذل، هيب عرضه علجيوال ، سالمد اإليجتد  إىلتاجونحيره واملضطر وحنومها ال كوامل

 أن هيلو عرض علالذي املسلم ك ،فرهكم بكحيمل  دهيامتنع من جتد  بل لو،عدم حصول الردة بلفظهما

ه عن ءباإ أن من القواعد من يك للمح خالفاً،اجلواهر  أفىتكوبذل، فرهكم بكحيتلفظ مل يتلفظ فلم ي

  . ه منع واضحيوف،  الردةيفاره ياخت على دلي مسالد لإليالتجد

 ،فاركشف أسرار الكجل ه أليان بأمر الفقك إذا ما، فركظهار ال الضرورة إلأقساممن مث إن 

 ومصاحلهم نية أحوال املسلميلف برعاكامل ألنه هياشترطنا أمر الفقإمنا و، هم واملهم األني باألمرلدوران 

  . هم واملهم مبواضع األريالبص

  



٢٩١

  

  ))ال تقتل املرأة املرتدة((

  إىل املعاشيف هايق عليضيبل حتبس و، اًإمجاعال تقتل املرأة املرتدة بسبب الردة نصاً و): ٢ مسألة(

، ا تضرب أوقات الصالةأ واحد من الفقهاء رير غكوذ، ان ردا عن فطرةك وإن ،متوت أو تتوبأن 

ثر النصوص ك أيفره ك لعدم ذكوذل، م صالحاًكرآه احلان إ  اجلملةيفق ييمن باب التضنه أ ن الظاهركل

  .قييللتضونه مصداقاً  على كهير فكوجب محل ما ذيمما 

ة ك وال شا،ون طفلةكتال  أن  مثل،أيضاًهنا  أيتيات يرناه سابقاً من املستثنكما ذ أن خيفىوال 

  . اتي املستثنأدلة طالق إلك ذلريغ  إىل،قةيحق

ك على سميالذي  ،ثالثة الّإ السجن يفلد خيال : )عليه السالم( دقاعن الص، زيح حري صحفيف

  . )١(د والرجليال والسارق بعد قطع ،سالمواملرأة ترتد عن اإل، املوت

 وتستخدم ، ال تقتلسالم املرتدة عن اإليف :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ح محادي صحيفو

 على وتضرب، ابيوتلبس أخشن الث،  نفسهاكما متس إالّ ومتنع الطعام والشراب، دةيخدمة شد

  . )٢(الصالة

عليه ( والصادق )عليه السالم(عن الباقر ،  واحد من أصحابناريعن غ، ة ابن حمبوبي روايفو

 الّإتابت ورجعت و فإن ،بيارتدت استت إذا واملرأة، قتل الإتاب و فإن ستتابي املرتد يف :)السالم

  . )٣( حبسهايفها يق عليخلدت السجن وض

                                                









٢٩٢

  . )١(بيوحنوه خرب عباد بن صه

، ثلميالذي ، ثالثة إالّ  السجنيفلد خيال :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ة محادي روايفو

  . )٢(د والرجليالوالسارق بعد قطع ، سالمواملرأة ترتد عن اإل

 حتبس حىت أن هايم فكارتدت املرأة فاحلإذا  : قال،)عليه السالم( علي عن، سالموعن دعائم اإل

ها أشد يق عليوض، خدمتها استخدموها  إىلهايالانت أمة فاحتاج موك فإن ،وال تقتل، متوت أو تسلم

 وأاف منه من حر خيدفع عنها ما يو، عورا يوارياب مبقدار ما يمن أخشن الث الّإومل تلبس ، قييالتض

  . )٣( رمقهاكسميوتطعم من خشن الطعام حسب ما ، برد

 أو متوت انت امرأة حبست حىتكوإن  :قال،  املرتديف )عليه السالم(عنه ، ث آخريد حيفو

  . )٤(تتوب

واملرأة ترتد : )عليه السالم(قال  أن  إىل،ثالثة إالّ  السجنيفلد خيال : أيضاً )عليه السالم(وعنه 

  . )٥(تتوب حىت

 خبار من األأخص مطلقاً يوه، يواملل يشمل الفطريات ي هذه الرواإطالقو، ك ذلريغ ىلإ

  . ذهكد تلييلزم تقيولذا ،  ارتداد الرجليفاملتقدمة 

 وإالّ ،حلق فهوأ فإن ،نيالصنف يلحق نفسه بأي أن يفل له احلق كاملشى اخلنث أن ث قد تقدميوح

  .املرأةكسجن يإمنا و، قتليان الالزم درء احلد بالشبهة فال ك

  وهل 

                                                













٢٩٣

 ، ورثتهانيم أمواهلا بي وتقس،انفساخ العقد مع زوجها أي ،نااآلخرمان كاملرتدة احل على ثبتي

 على هري غيفى فتبق،  قتل املرأةطالقخرج من اإلإمنا و،  الرجليف املتقدمة دلة األإطالقمن  ،احتماالن

 ليالرجل فعدم قتلها دل، أةات املرينة روايات ولو بقرطالق اإلكاملنصرف عن تل أن ومن، امكحسائر األ

، ر انفصال زوجته عنهكنة ذي الرجل بقريف خبار األكبعض تلن أ وخصوصاً، امكح األراءإجعدم على 

  . خصوصاً مبعونة درء احلد بالشبهة، قرباأل هو وهذا االحتمال الثاين

  



٢٩٤

  

  ))استتابة املرتد الفطري((

، قتاليلو تابا مل نه أ حيثمن ، ن حاهلما واحديال املرتدك أن ث قد عرفتيح): ٣ مسألة(

  .ستتابينه أ يف ياملرتد امللك ياملرتد الفطر أن ظاهرفال

ات ي روايفمر ا لأل ي، وجوب استتابة املرتد املليف ، اجلواهريفما  ك وال خالفإشكالوال 

صلى اهللا عليه (استحباب االستتابة لقوله   إىلوذهب بعض العامة(: ك املساليفقال ، ما تقدمتكمتعددة 

   .)٢()،)١(هنه فاقتلويمن بدل د: )وآله

عدم  على دلي ال )نهيمن بدل د(و، اتي ما تقدم من الروايفها يبعد النص علخيفى ال  ه مايف: أقول

  . أيضاًة الناس شاملة للمقام ي وجوب هداأخباربل ، االستتابة

ث تقدم قبول توبته فالالزم محل ين حكل، ستتابيال نه أ اتي الروايفرر كفقد ت يأما املرتد الفطر

دل يو،  هذا فالالزم استتابته وجوباًىعلو، ية أمره من أمر املرتد امللية عن أشديناكال على اتيلروا اكتل

اليت ة ي قبال الفقرة الثانيفمنها  األوىلالفقرة ن أ و خصوصاً)٣(ة ابن حمبوبي ما تقدم من رواإطالقه يعل

 الفقرة إطالق على اقهاية دل سيوالفطرة ياملل  إىلة مطلقة بالنسبةيالثانحيث إن و، رت استتابة املرتدةكذ

  . فتأمل ،األوىل

 فقد الرجاء فإذا، توبي أن منهى رجي وجوب املهلة للمرتد وقدر االستتابة هو قدر ما أن مث الظاهر

ن حفظه من كولو أم، اع احلدياً من باب عدم ضيان احتمال فراره عقالئكن إ بسحي هذه املدة يفو، قتل

   اإلمامار الفرار بدون احلبس اخت

                                                









٢٩٥

املرأة  على قيي التضيفقال باملناط يأن  إالّ ،دييادة التقيز على لي لعدم الدل،املرتد على أخفهما

  . املرتدة

 يفخ ياختاره الشالذي ه الرجوع هو ين فكميالذي مهال املرتد قدر إ فالقول ب،انكف يكو

  .مهاريوغ كال املسيفد يوالشه  الشرائعيفه احملقق يوتبعه عل، املبسوط واخلالف

 ريأمن إ :)عليه السالم( عن الصادق ،ة مسمعيلروا، أياممدة االستتابة ثالثة  أن ل منيخالفاً ملا ق

 وإالّ تاب فإن ،أيامستتاب ثالثة يحته ويل ذبكعزل عن امرأته وال تؤياملرتد :  قال)عليه السالم( نياملؤمن

  .)١(وم الرابعيقتل 

   .)٢(أيضاًات مثله ياجلعفرى ورو

  إليه رفع)عليه السالم( اًيعلن إ: )عليه السالم( نياحلس علي بن  إىل بسنده،اتياجلعفرى ورو

 تطعمه من كل ذلكو، أيامه اهلوان ثالثة يأعرضوا عل: )عليه السالم(فقال ، أسلم مث تنصر رجل نصراين

فطلب ، سجد فقتلهرحبة امل  إىلفأخرجه، سلمي أن وم الرابع فأىبيفأخرجه ، ه من شرابهيطعامه وتسق

طان ي للشون عوناًكوقال ال أ،  فأمر به فأحرق بالنار)عليه السالم( فأىب، هيجثته مبائة ألف فى النصار

  . )٣(هميعل

 سالمن اإلي دريغ على انكومن : ثي حديفقال  إنه )عليه السالم( علي عن، سالموعن دعائم اإل

  . )٤(قتل الإوتاب  فإن أيامستتاب ثالثة ي فإنه وأسلم مث ارتد

   ريأمن إ ):هم السالميعل(عن آبائه ، )عليه السالم (هي عن أب،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب وعن

                                                











٢٩٦

وم الرابع قتل من يالان ك فإذا، بهيستتيه ثالثاً كتر على د املرتديزيان ال ك )عليه السالم( نياملؤمن

  .ةياآل )١(فرواكنوا مث فروا مث آمكن آمنوا مث يالذن إ :أقريمث ، ستتابي أن ريغ

، وعدم معرفة القائل به،  اجلملةيفضعف السند أن  إالّ ،دلةاأل  إىلان أقربك وإن وهذا القول

موال  الفروج واأليفاط يونه خالف االحتكو، كتحقق القائل بذليمل  إنه :قال، ما قاله اجلواهرك

  . هورار قول املشيتوجب اخت، ون احلدود تدرء بالشبهاتك و،والدماء

س يها لريالثالثة وغ أن  لوضوح،دون الثالثة علم بعدم الرجوع ولون إ بعد جواز القتلينعم ال 

 ،شارةإ ج البالغة يفورة كة املذيناج من قصة بين يده ما رويؤيو، ة لهيوال خصوص يمبوضوع

  .الًي تفص شروحهيفواملشروحة 

ش ي قريفدعون ي انوا قوماًك و،نونكسي افيسانوا األكة قوم يناج بينن إ :قليالص أيب  خربفيف

س ي معقل بن ق)عليه السالم( ني املؤمنري فبعث أم،سالمفأسلموا مث رجعوا عن اإلى انوا نصاركو، نسباً

 يرأس على يديوضعت  إذا :فقال، مارةأنه يننا وبيالقوم جعل ب  إىلنايفخرجنا معه فلما انته، يميالتم

فأسلمنا ال نعلم ى حنن نصار: فخرجت طائفة فقالت ،هيما أنتم عل: فقال  فأتاهم،هم السالحيفضعوا ف

ن ي من الدريال خنه أ مث أسلمنا مث عرفناى نا نصاركحنن : وقال طائفة، هيننا فنحن علياً من دري خناًيد

 فقتل : قال،رأسه على دهي فوضع ، ثالث مرات فأبواسالماإل  إىلفدعاهم،  إليهفرجعنا  إليهناالذي ك

 ،ة ألف درهمائة مبري فاشتراهم مصقلة بن هب)عليه السالم(اً يم على فأت: قال، هميذرار  وسيبهميمقاتل

 داره وحلق يف قال فخرج ا فدفنها ،قبلهاي أن فأىب،  ألفاًني مخس)عليه السالم( علي  إىلفأعتقهم ومحل

   : قال،ةيمبعاو

                                                





٢٩٧

  . )١( داره وأجاز عتقهم)عليه السالم( ني املؤمنريفأخرب أم

 إذا فرك اليفه ءايتبع أوليالطفل  أن عرفيما ك ،عرف عدم قتل املرأة املرتدة والطفليومنه : أقول

  .همإسالمفروا بعد ك

  

  ))الشدة أحياناً وليست دائماً((

حراق جثة إ أو ،قدامارتد باألالذي املسلم  يأمره بوط أو ، داره)عليه السالم( اإلمامب يختروأما 

 ظروف يفجل عدم االستهانة باملخالفة مما البد منها انت ألكالشدة أن   فالظاهر، املرتدكذل

ن ال يذال على رقحينه أ ركوذ،  مسجد الضرار)وآلهصلى اهللا عليه ( ولذا أحرق رسول اهللا ،االضطراب

  . ضرون اجلماعة نفاقاًحي

بل ، هكملى  علةيون باقكبل ت، هكمهال ال تزول أمواله عن مل مدة اإليف أن  فالظاهر،انكف يكو

 يام الثالثة جتركحاأل أن لين ظاهر الدلوأل،  البقاءصالة ألكوذل، إشكال اجلواهر بال خالف وال يف

  . كنتقل املليث ال قتل ال يفح، بعضها مع بعض

 ،افر املسلمة ابتداًء وال استدامةكاح الك ال لعدم جواز ن،اطيأما زوجته فالالزم االبتعاد عنها لالحت

اح مل كنفسخ النالو  فإنه ،وا زوجته لو تابكخالف ظاهر نه أ هيرد علي إذ ، اجلواهريفما علله به ك

 أن  إىلضافةباإل، ة الفرج رجوع املرتديمن أسباب حل أن ر أحدكذي ومل ،ن وجه لتجدده بالرجوعكي

  .كافر منصرفة عن مثل ذلك حرمة املسلمة للأدلة

زوجها  على اح بنتهكم بانفساخ نكحي مل )وآله صلى اهللا عليه(رسول اهللا  أن رناهكد ما ذيؤيو

 أقر )وآلهصلى اهللا عليه (نه أ ثي احلديفبل ظاهر الوارد ، )٢(فره على كاًيان الزوج باقك و، أسلمتنيح

    حاليفاقترب منها مث إن ، افراًكدام  نه أمرها باجتنابه ماكاح لكالن

                                                







٢٩٨

 ،وجب احلديزنا نه أ ال، رمهايوجب تعزي ون حراماًكية بالفسخ يومكقبل احملنه أ فالظاهر، فرهك

  .الفسخ على ليبعد عدم الدل صللأل

ه يرم علحيما ك و،مةواحلرة واأل،  الزوجة الدائمة واملتمتع انيال فرق بنه أطالق اإلى مقتضو

  . رم سائر االستمتاعاتحيالدخول ا 

  . وجوب اجتناا للمناطأيضاًل فالظاهر ي والتحلنيميال كأما مل

ون املرأة  على كتوقفي االستتابة أيام يفهل انفساخ العقد ببقاء االرتداد ووجوب االجتناب و

ومنهم ، ث عرب باملسلمةيظاهر بعضهم ح، نفسخ العقديمل ورم االستمتاع حيافرة مل كانت كفلو  ،مسلمة

 الزوجة املسلمة ني بعدم الفرق بطالقاإل يقتضي النص إطالقأن  إالّ ،ك عبارته املتقدمة ذليفاجلواهر 

  . افرةكوال

ح كني أن حلرمة، هيم علك احلإجراءاملسلمة حال االرتداد قبل  على مث الظاهر عدم صحة عقده

 على صح عقدهيهل  أما ، احلرمةأدلة طالقواملرتد إل ياألصلافر ك الني فرق بري من غ،افر املسلمةكال

 ،افرةك الىعل ولو صح عقدهيمن التلذذ فال رادة الشارع حرمانه إان فهم كمإمن  ،احتماالن ،افرةكال

، دي بطالن عقده اجلدني االجتناب عن زوجته وبنيوعدم التالزم ب، احكل قوم نكل أدلة إطالقومن 

  .األصلأقرب ولو مبعونة  وهذا الثاين

  إىلارتدت إذا مبسلم أو افركب زوج هلا ال اليت س بأن تزوجت املرتدةكعلم حال العيومنه 

  .ةيتابكال

 لقاعدة ،احكنفسخ النيمل  وإن ،بعد وجوب اجتناب زوجه عنهايلو ارتدت املرأة املزوجة مل  إنه مث

   يفر كذيخصوصاً ومل ،  اجلوازاألصلى ان مقتضك ك ذليف كشن إ نعم،  مع الرجلكاالشترا



٢٩٩

  .ةيت املسائل اآليف ك ذليفالم كتتمة لل أيتيوس، كات املرأة املرتدة ذليروا

قلنا  وإن ،ات االستتابةياملنصرف من روا ما هوك، احكبدون الن  إليهرتد ترجع زوجتهولو تاب امل

 ليال دل إذ ره الشرائعكذ وإن ،انقضاء العدة على احهاكد فال وجه لوقوف نياح اجلدكالن  إىلاجيباالحت

 ديعقد جداحها بكطلقها خلعاً مث أراد ن إذا ماك،  عدا منهيفاح الزوج زوجته كنك بل هو ،كذلعلى 

ث يح، انتهت مدة العدة إذا فحاهلما حال ما، انقضاء العدة  إىلاجيقل أحد باالحتيل ومل يدل دليمل إذ 

الم الشرائع بأنه كل اجلواهر لي وتعل،اتي بعض الرواكذل على دلي و، عدة نفسهيفن من عقدها كتمي

  . تفهم مراده  إىلان أحق بزوجته حباجةكها ي تاب ففإذا، مقبول التوبة

 العدة شاملة أدلةات إطالق ألن ،ه زواجها لزم خروجها عن العدةريأراد غإذا نه أ يف إشكالنعم ال 

  . ان الفراق بالفسخ عن ارتدادك وإن ،ه عدةيل فراق فكل

مل  وإن ،ى النص والفتويفما ورد ك، عدا عدة الوفاة أن يف إشكالقتل املرتد فال ن إ إنه نعم

  . اح والطالقكتاب النك وحمل البحث ،إشكال على القعدة الط يقتل فالعدة هي

، موالهته أليك عدم ملكاملراد بذل أن والظاهر،  ورثتهنيمواله تقسم بأ أن  علىات دلتيالروامث إن 

 بل ، القتلنيح  إىلونفقة واجب النفقة ونهي من أداء د،تيعامل ا معاملة مال املي ف،رثخصوص اإل ال

  . هي فشكالالف واإلعدم اخلى  اجلواهر ادعيف

  

  ))أمور((

  :  أموريفالم كالى بقينعم 

   القاعدة رجوعى مقتض أن فقد عرفت، رجع وقبلت توبته إذا :األول



٣٠٠

 ،تبيمل  إذا مايهو فإمنا  نونةيم والبيالتقس على  وما دل،ظاهر االستتابة ألنه ، إليهأمواله وزوجته

  .قتليمل  أو سواء قتل

مل ن إ ة ورثتهيال ومب،تاب إذا ةيكلوم باملكحم  حال ردتهيفسبه من املال تكيما  أن الظاهر أن ماك

فاحتمال عدم ، هو أقل منهالذي ف باملرتد يكف افر احلريبك اليف مة حىتك حمك التملأصالة إذ ،تبي

 ، لهال وجه، كتمليت ال يت واملينه مبرتلة امل وأل،هكرج املال عن ملخي مل ك للتملان قابالًكلو  ألنه هكمتل

  .كته للتملي صالحنيه وبك اخلروج عن ملنينه ال تالزم بتب فأليمل إذا  وأما ،تاب فواضحأما إذا 

 ناسياست إالّ عدم صحة عقده على ليال دل إذ ، املسلمةريغ على أيضاًصح عقده ينه أ ولذا فالظاهر

ثر كس أي لكوذل، دةيد وامرأة جديها مال جديدخل فيازته مل يموال والنساء عن حخرجت األإذا نه أ

ؤخذ ماله ي كذلك واحلريب، احك النأدلةات إطالقو ك التملأدلةات إطالققاوم يمن استحسان ال 

  . لي الدلطالق إلكلمين أ و،احكل قوم نكلقاعدة لتزوج ي أن صلحي كوزوجته ومع ذل

 نفقة يف لةد األإطالقمن ، احتماالن ،نفقة زوجته وأقربائه حال ردتهى رجع هل تعطن إ :الثاين

 ال إذ ، أقرباألولن كل، عطاء املالإلف بكيف يكمال له  نه الأم بكحن إنه أ ومن، قرباءالزوجة واأل

 فال وجه لعدم وجوب النفقة ،فله املال وله الزوجة قتليرجع ومل  أما إذا ،رجعيمل  أو قتل إذا مال له

  . هيعل

تب ثالثة يمل  إذا يواملل يقتل الفطر على ناًءقتل مع رجوعه وتوبته ب أو ،رجعيقتل ومل  إذا :الثالث

، أشبهان منها لنفسه مبثل احلج وقضاء الصالة والصوم وما ك خصوصاً ما ،اهيفهل تنفذ وصا، أيام

رجع وتاب تنفذ إذا نه أ  الظاهر، اجلملةيف أو ،رثإاملال  ألن ال تنفذ مطلقاً أو ،ذي التنفأدلة طالقإل

   مثل يفتب وقتل تنفذ يمل  وإن ،ذيوجه لعدم التنف ال إذ ،قتل وإن اه مطلقاًيوصا



٣٠١

  . كثر من ذلكأت ال يموال املأكنه أ م أموالهيتقس عىنم أن ملا تقدم من، ةي العبادريا غيسائر الوصا

 أما ،املمنوع االستغفار له ألن ذهايل بتنفيق فإن ،افركا اليفحاهلا حال وصا، ةيا العباديما الوصاأ

، ف عنهيوجب التخفينه أو افركت اليحسان للم اإليف كذل على ليبل دل الدل، نعفف عنه فال مخيعمل 

، أيضاً املقام يفذ ي فالالزم القول بعدم التنفكذها هنايل بعدم تنفيق وإن ،ذ هنايان الالزم القول بالتنفك

  . أيضاًفهو أقرب هنا  ياألصلافر ك اليفأوهلما أقرب حيث إن و

ن له وارث كيمل  فإن ،إشكالهم بال ري دون غني لورثته املسلمانتكته كقسمت ترن إ إنه مث

انوا كسواء ، فاركه الؤرثه أقربايوال  ،اثريتاب املك يف ملا حقق ،مامة لإلكفالتر املراتب أي يفمسلم 

  .باالرتداد أو أصالةًفاراً ك

فال  وإالّ ،تبعيال ان مسلماً وكسلم أزاً وقد يمم أو ان بالغاًكن إ ولده قبل االرتداد أن خيفىوال 

م املسلم كنه حبأب( : فقول اجلواهر،نقطع االستصحابي وبه ،)١(ةيناج  قصة بىنيفملا تقدم ، بعد اتباعه لهي

حامل به  يم مرتدة وهت األتما ولذا لو، هإسالمم بكه حي أحد أبوإسالمبل لو انعقد ب، لالستصحاب

 لفرض ،هي ما حنن فريواملثال غ،  تامةريحاب غان االستصكرإ إذ ، حمل تأمل)ني مقابر املسلميفتدفن 

  . كذل على ليم فال دلب مسلماً وال األن األكيمل  أما إذا ،نيتبعه اجلنيالذي ب  األإسالم

موال فاأل وإالّ ،سترقهميمواهلم ومل أ اإلمامصادر يمل  إذا  املرتدموال ونساءأم كان حكله كهذا 

   حاهلن اء سيب والنس،انت له ورثة مسلمونك وإن ماملإل

                                                





٣٠٢

  إليه انتساب الفعليف فيكي و،ةيناج  ببين)عليه السالم( علي ه فعليلدل عيو، فاركا اليسباك

من أهل  ألنه  وقول املورخ حجة، شروح ج البالغةيفما ك، عددة لهتخ املير التوارك ذ)عليه السالم(

  . التتبع  إىلانت املسألة بعد حباجةك وإن ،اخلربة

  



٣٠٣

  

  ))رتد وأحكامهالولد امل((

 أحدمها أو ما ابواهإف نيريال التقدك ىعل و، قبل البلوغ وبعد البلوغ،الولد له حالتان): ٤ مسألة(

 ،سالمظهر الولد اإليما أن إ ريل تقد على ك مث،عن ارتداد أو يصلأما إ فرك وال،افركالمها  أو ك،مسلم

  :  مسائل ثالثيفعشر وجنعلها   اثىنقسام فاأل،فركالأو 

   :األوىلسألة امل

 يف إشكال وال ، قبل البلوغسالم الولد اإلأظهروقد ،  مسلماًأحدمها أو المهاكبوان ون األكيأن 

  .الطفل على ال حد ألنه ،تب عزريمل  فإن ،بيارتد بعد البلوغ استت فإن ،هإسالم

وعدم وعدم جواز زواج املسلمة له اسة جفار قبل بلوغه من النكام الكحأوماً بكون حمكيوهل 

، قةيافر حقكنه أ ومن،  املسلمأحدمها أو هيبوعمده خطأ فهو تابع أل أن من، احتماالن ،رثه من املسلمإ

صلى اهللا عليه ( ه قبول النيبيدل عليو، هيفار علكام الكحأ إجراء االجتناب وحوطاأل أن يف كوال ش

  . دةفر واحك والسالم اإليففهم يالكت أن  علىدليمما  طفال األإسالم )وآله

ه ية وأحد أبويشب واختار النصران إذا  الصيبيف، )عليه السالم(عن الصادق ، ده ما رواه أبانيؤيو

ن أقلنا ب إذا .)١(سالماإل على ضربين ك ولكتريال : )عليه السالم(قال  ،ني مسلمنيب أو ،نصراين

  . شمل ما قبل البلوغيه إطالق

: قال ،هيبوأ ني وهو بكتار الشرخي عن الصيب، )معليه السال(عن الصادق ، د بن زرارةية عبيوروا

 اًيه نصرانيبوأان أحد ك إذا ك وذاكتريال)ختار اوقد  ه مسلميبوأأحد  أن املراد بهن إ ليق إذا .)٢

  . منهما ة تابعاً للنصراينيالنصران

                                                







٣٠٤

 فهو اًيتابكه يبوان أحد أك إذا كتريفال ، صنام وحنوها باهللا باألكل بأن املراد اختار الشريق إذا ماأ

  . ىخرأتابع ملسألة 

  . )١(نه فاقتلوهيمن بدل د: )وآلهصلى اهللا عليه (د هذا املراد قوله يؤيو

، فاركنه من الي من بدل ديفمة ك حم)له ملة واحدةكفر كال(قاعدة  أن قد استظهرنا سابقاً إنه مث

 من  إىلتايبكالكنزل األ  إىل أو، آخرتايب ك إىلتايبكالكو، عابد النار  إىلعابد الوثنك ياملساو  إىلسواء

  . تايبكال  إىلالوثينكرفع األ  إىل أو،تاب لهكال 

  .فرق  إليه املبدل واملبدلنيان بكإذا  ، إليهن املبدليم الدكه هو حيعلى رجيالذي م كنعم احل

ى ود والنصارهليا نيال فرق ب ذإ،  سراحهإطالقه بيمنا علك حيفنا خنتار يلإنه يوا باملبدل دؤولو جا

جروا يأهل ملته ل  إىلمهيتسل أو ،تاب اجلهادك يفرناه كما ذ ك، شرائط الذمة وحنوهايفمها عندنا ريوغ

 نيب يم الشرعك احلايري من ختسالم اإليفم كتاب احلك يفو  مرة هناريرناه غك ملا ذ،مهمكه حيعل

  . تايبك الري غيف أو تايبك اليفسواء ، نياألمر

قتهم حتت ذمة يطر على همإقرارى نه مقتضمهم فألكح وأما ي،م واقعكحنه منا فألكما حأ

  .حتت معاهدته أو سالماإل

قوله  أن رنا سابقاًكوقد ذ، نهيبدل د إذا م طفلهمك حنينه تبيبدل دالذي  ريبكم الك حنيذا تبإو

  . نهيبدل دالذي  املنصرف منه املسلم نه فاقتلوهيمن بدل د: )وآلهصلى اهللا عليه (

  . سالمطفال باإلف األيلكت على ليال دل ألنه ، وشأنهكتري قبل البلوغ سالمظهر الولد اإلين مل إو

   لعدم ك وذل،س بارتداديل ألنه ،ال أم عزر لالرتداديفهل ، فرك الأظهرمث إن 

                                                





٣٠٥

مجال إوقد عرفت ،  بالشبهةأدري فاحلد كولو ش، احتماالن ،ون ارتدادكي  حىتسالموصفه اإل

  .  ما للمقامكن التمسكمي فال نيسابقت النيتيالروا

 ،سالماإل  إىلب جر الولدأسلم األإذا  :)عليه السالم( علي عن، هية الفقيبل لعل املفهوم من روا

نهما ين بكيه ومل يبوأر جيذا أسلم الولد مل إ و،قتل أىب فإن سالماإل  إىلي من ولده دعكدرأفمن 

  . البلوغكدراوظاهر اإل) كدرأ: (قال ألنه ،بعد البلوغ الّإون كالدعوة الواجبة ال ت أن ،)١(اثريم

ان قبل البلوغ ك سواء ،ءي فال شسالم اإلأظهربلغ  إذا  قبل البلوغ حىتسالمظهر الولد اإليمل وإن 

  .فرك الأظهر أو ،فراًكاً وال إسالمظهر يمل 

 ، قبل البلوغسالم اإلأظهران ك إذا ما يف أو ،عد مرتداً مطلقاًيفهل ، بلغ أن فر بعدك الأظهروإن 

سلم قبل البلوغ يمل إذا نه أ ومن،  مرتدأحدمها أو هيبوأعتبار اب إنه من، احتماالت ،س مبرتد مطلقاًيلأو 

سلم يمل ن إ نهأل بيومن التفص، بارك الإسالمكه إسالم لعدم العربة بأيضاًذا أسلم ال ارتداد إ و،فال ارتداد

 سالمعتبار وصف اإلاث قد سبق ي وح، الطفلإسالمسلم فهو مرتد لقبول أ إذا ما، أقبل بلوغه فال ارتداد

 وشبهة ، بالشبهاتأاحلدود تدرحيث إن و،  قبل بلوغه فال ارتدادسالمظهر اإلي مل فإذا صدق االرتداد يف

  .ام االرتدادكه احيعل يرجي قبل البلوغ فال سالم صدق االرتداد باإليف

ولد هو  ألنه ،بي استتافراًكبلغ أيضاً إذا  ني املسلم واملسلمولد أن  الظاهر:شف اللثامكن عن كل

  .  لقطة املبسوطيفه يوقد نص عل، الفطرة على وأباه

    مسلماً حال انعقاد نطفتهأحدمها أو ان أبواهك إذا ن القتليوعن آخر: أقول

                                                





٣٠٦

  .نفع املقامي أول فصل املرتد ما يفات ي املستثنيفوقد تقدم ، حال والدتهأو 

 أو ،سالمظهر اإلي أن ما إقبل البلوغ ألنه ،نياملسلم أو حوال التسعة لولد املسلم األنيرنا تبكذومبا 

ظهر يال  أو ،فركال أو ،سالمظهر اإليما أن إ ل حال فبعد البلوغك علي و،ئاًيظهر شيال  أو ،فركظهر الي

  .ئاًيش

 وعمره سبع  مثالًأظهر بأن ،المها قبل البلوغكان احلاالن ك إذا حوال التسعة ملا األنيما تبك

 أو فركال أو سالم اإلأظهرصار عمره تسع سنوات  أن مث بعد ،ئاًيظهر شيمل  أو فركال أو سالمسنوات اإل

  . واهللا سبحانه العامل، ئاًيظهر شيمل 

  

   :ةياملسألة الثان

فر كال أو سالمظهر اإليقد  أي ، املتقدمةقسامه األيف أيتي و،اًيصلأفراً كافران كبوان أون له كيأن 

ظهر أحد الثالثة يوقد ، تسع صور ي وهأيضاًقه قبل البلوغ يبدل طريمث ، ئاًيظهر شيال  أو قبل البلوغ

  .  بعد البلوغخراألظهر أحد الثالثة يقبل البلوغ مث 

 سالمنتقل من اإلا وإن ،ءين ال شيادين واحليفرك والنيسالماإلك فاملتشاان األول التسع يفما أ

طفال من األى من عص على بيولوجوب التأد،  الطفلإسالمر لقبول يه التعزيعل أن فالظاهر فركال إىل

ون حاله حال اجلاهل كين أ بكان ذلكمإقلنا ب فإن ادياحل  إىلسالمنتقل من اإلا وإن ،ه حدي فاناًيعص

، اجلبالو ي وحال اجلاهل من أهل البواد، الرسلنيافر مثل حال الفترة بكس بيس مبسلم وليلالذي 

 لقبول نيان له ما للمسلمك سالماإل  إىلفركانتقل من ال وإن ، ملا تقدمأيضاًر يه التعزيعل أن فالظاهر

 قبل سالماإل  إىلاديانتقل من احل وإن ،هيء علياد فال شياحل  إىلفركانتقل من ال وإن ، الطفلإسالم

  . صلء لأليشعليه ن كيفر مل كال  إىلاديانتقل من احل وإن ،هإسالم

   فإن ،ئاًيئاً وبعد البلوغ شيان قبل البلوغ شك فإن ، التسع الثاينيفما أو



٣٠٧

نه أ  من،ه االحتماالن السابقانيفر ففكال  إىلسالمانتقل من اإل وإن ،ءياحلاالن فال شى تساو

  قبل البلوغسالم واإل،خطأ عمد الصيب إذ مهكس حبيلنه أ ومن، البلوغ على ه السابقسالمم املرتد إلكحب

 أدري فاحلد ك ولو ش،وجب االرتداديفره بعد البلوغ كون كي  حىتنيسائر املسلمكاً إسالمعل منه جيال 

  .بالشبهة

  .ادياحل  إىلسالمانتقل من اإل إذا  مايف المكومثله ال

انتقل من  وإن ،هيء علياد فال شياحل  إىلانتقل وإن ،إشكال فال سالماإل  إىلفركانتقل من الوإن 

  . فاركم الكان حبكفر كال  إىلانتقل منه وإن ، فهوسالماإل  إىلادياحل

  

   :املسألة الثالثة

ان كلو  م ماكان حبكان االرتداد قبل انعقاد نطفته ك فإذا، فر ارتدادكافران كبوان أون له كيأن 

وقد عرفت ، نيبواه مسلمأان كلو  م ماكان حبكاد نطفته قعان االرتداد بعد انك وإن ،نيافركبواه أ

  . ع مما تقدميم اجلمكح

  



٣٠٨

  

  ))إذا أسلم قبل البلوغ وأبواه كافران((

،  فقتل مسلم الولد قبل بلوغ الولد،وأسلم الولد قبل البلوغ نيافركبوان ان األكلو ): ٥ مسألة(

  .احتماالن ،خطأ عمد الصيب ألن ،ال وأ ، الطفلإسالمقتل مسلماً لفرض قبول  ألنه قتل بهيفهل 

 ، البنتيف املسلم أو ،ه من زواجه باملسلمةيام علكحع األيه معناه ترتب مجمإسالقبول  أن والظاهر

صلى اهللا ( ل قبول النيبي بدلسالمشمل اإلي ال خطأ عمد الصيبو، ك ذلرينه وقصاصه وغيرثه ودإو

  . طفال األسالم إل)وآلهعليه 

قاتله  أن يف إشكال فال ،هبعد بلوغ أم سلم قبل بلوغهأسواء ، سالمقبل اإلالذي بلغ الولد  إذا أما

  .نيسائر املسلمكمسلم  ألنه قتلي

فهل ، فر الولد وقتله قاتل قبل البلوغك مسلماً فأحدمها أو بوانان األكن أس الفرض بكولو انع

 ألن ،فاركام الكحأه بيوم علك حمريفره غك و،أحدمها أو هيبوأ إسالمث يم املسلم حكحب ألنه ،قتل بهي

ولذا ، فرهكقبل ي كذلك الطفل مقبول  أن إسالمماك ف،فركم الكحب ألنه ،قتلي ال أو ،خطأ عمد الصيب

غسله   إىلذا بالنسبةك و،تكشرأ إذا زواج املسلم ا أو ةالقاعدة عدم زواجه باملسلمى مقتضان ك

  فاحلد بالنسبةكولو ش، بعد الثاينيان ال ك وإن لةكواملسألة مش، ك ذلريغ  إىلفنه وطهارته وجناستهكو

  .  بالشبهةأدريالقاتل  ىلإ

ان كفر بعد البلوغ  أو ك،افراًكفر قبل البلوغ مث بلغ ك مسلماً وأحدمها أو بواهأان ك إذا ماأ

عزر ينه كافر لكقتل بالياملسلم ال  ألن ،قتل بهيال نه أ فالظاهر، قتله القاتل قبل االستتابة فإن ،مرتداً

، قتله بعد االستتابة وعدم التوبة وإن ،ةيالد  احلريبري غافرك دم اليفن وأل، ة لفعله احلراميالد يعطيو

   فإنه ،اإلمامالقتل خاص ب ألن ،ريه التعزين هل علكول، دمه هدر فتأمل ألن ك وذل،ةيفالظاهر عدم الد



٣٠٩

م كاحلأن  إالّ ،مسع الردة منه أي ل من مسعكدمه مباح ل أن ،ات املتقدمةي بعض الروايفن ورد إو

ومل  فركنه أ اًإنسانل من قتل كعة لي ذركتخذ ذليولئال ،  الدماءيفاط ياالحتل من جهة ك مشكبذل

 عدم األصل فكولو ش، فره على كنةي البإقامة  إىلاجهي احتاألمرى  ومنته،لي الدلطالق إل،ال وأ، تبي

د سد باب يريالشارع  أن  علىدليتاب القصاص ما ك يف أيتي وس، بالشبهةأدرياحلد  ألن ،ريالتعز

  . ائعرذال

  

  )) حكم معامالت املرتد((

رجع مبا قبلت  فإن ، معامالته بعد االرتداديفقع يالم كفال ارتد إذا ن الشخص أوهو، ءيش يبق

،  الورثة خاص بصورة عدم قبول التوبةنيموال بم األيتقس ألن ،حةيل تصرفاته صحك أن توبته فالظاهر

 يفما ك، رجع مبا مل تقبل توبته أو رجعيمل إن  و،م منهكن احلاكقتل لعدم متيمل  أو سواء قتل حداً

ب جيوبعد الثالثة ، أيامه ثالثة ين مدة االستتابة فأقلنا بن إ ي املليفأو بعد الثالثة ، روعند املشه يالفطر

  : أقسامثالثة  على  فتصرقاته،وال تقبل توبته قتله

  . مواله املوجودةأ يفالتصرف : األول

  . ها حال الردةيصل علحياليت مواله أ يف: والثاين

  . ذمتهيفتصرفاته : والثالث

، كموال ذلم األيل تقسيفهم من دلي إذ ،هايه فيمواله املوجودة فظاهرهم بطالا للحجر علأ يفأما 

  . موالهأ على مك حجر احلايف اجلواهر عدم اخلالف يفبل 

عدم صحة ك ،ادهنفس تصرفه ممنوع بارتد إذ ،مك بعدم لزوم حجر احلالقاي أن ينبغي: أقول

املنع  على ليال دل إذ ،ة احلجر نظريلك يفقال ين رمبا كل، مكتصرف الطفل بنفسه ولو بدون حجر احلا

  .  جوازهااألصلتورث ربح الورثة فاليت  املعامالت يف

   جرؤاست أو حاز إذا ماك، صلها حال الردةحياليت مواله أ يفما التصرف أ



٣١٠

ه هلا ال وجه كاحتمال عدم مل فإن ،أشبهما  أو باهلبة أو رثإله باكمل أو وهب له أو  قبال ماليف

 ال عدم الصحة إذ ،حيها صحيتصرفه ف أن والظاهر، كعدم املل على لي وعدم دلدلةات األإطالقله بعد 

  . وهو خالف ظاهرها، وجديسالذي ات تشمل املال املوجود ويون الرواكت أن احتمال إالّ وجه له

 أو اجتار أو ااب أو املتجدد له باحتطاب مواله حىتأ على مكنع احلامي: اهرقول اجلو أن علميومنه 

  . حمل النظر، ك ذلريغ

صح يال  فإنه ،املوجودةمواله أ يفوجب نقصاً يان تصرفاً ك فإن ،ذمته  إىلما التصرف بالنسبةأو

  . أمواله على عرفت احلجر أن بعد

بدله  يعطي ذمته مما يفئاً يشى اشتر إذا ماك، ئاًيوجب شيال  وأادة يوجب الزيان تصرفاً كن إ ماأو

  .املنع فتأمل على لين دلكيمل  أن ات تشمله بعدطالقاإل إذ ،كفال بأس بذل،  آخرإنسان

جازت أ فإذا ،باطل إنه  ال،اًيان فضولكه يان حمجوراً فك  مايفمواله أ يفتصرف ن إنه أ مث الظاهر

  . املقامشملي  الفضويلأدلة إطالق إذ ،الوثة جاز

ق حينه ال أقلنا بن إ م الناشزك حيف ألا ،الظاهر ال ، من زوجهاةوهل تستحق املرأة املرتدة نفق

  . ن وجه لسقوط النفقةكيقلنا جبواز االستمتاعات منها مل  أما إذا ، بعضهمكما قال بذلك، هايللزوج وط

  .النفقة جيبوا لعم حال سائريومنه 

لف كامل ألنه ،ت املالينفاقه من بإان الالزم ك، نفسه على منهنفق ين للمرتد مال كيذا مل إو

 ك ذليف )عليه السالم( ني املؤمنريمأولذا قال ،  املصلحة ملسلمكن تلكيمل  إذا املصاحل حىت على اقنفاإلب

  . ت املاليجروا له من بأ: ففكتيان الذي ك النصراين

والده أج يل تزويان من قبك فإن ،ك ذلان له سابقاًكمما ،  مايلريذا تصرف املرتد تصرفاً غإو

   أيتي وس،املسلم على الًيافر سبكعل اهللا للجيمل  ألنه ،سالمم اإلكانوا حبك إذا الصغار بطل



٣١١

  .هيالم فكال

 يفما ك من ماله قبل االرتداد كرج ذلخيفهل ، أشبهتالف وقتل وما إب وصل غيان من قبكوإن 

حداث إ يف ك والش،داء حقوق الناسأ لزوم أصالةمن ، ناحتماال ،ما عن القواعدك ال وأ ،اجلواهر

، هيازته فال وجه لتحمل املال حقوقاً متجددة علياملال بالردة خرج عن حأن ومن ، داًيئاً جدياالرتداد ش

. أقرب وهذا الثاين

 يفملا علله ،  خروجها من مالهيف شكالاإل ينبغيال نه أ فالظاهر، الردة على ما احلقوق السابقةأ

  . داء حق سبق لزومهأ ألنه :شف اللثام بقولهك

مات  إذا فحال احلقوق السابقة حاهلا، املوتكاالرتداد  أن دلةمن األاملنصرف  ألن :أقول

  . ظاهر الوجهريغ  السابقة واملتجددةنيعدم فرق اجلواهر ب أن علميومنه ، نساناإل

 أو ،خيالتار قاعدة جمهويل راءإجان الالزم ك ،سكالع أو االرتداد على  سبق احلقيف كولو ش

  . واهللا سبحانه العامل، أحدمهامعلوم 

  



٣١٢

  

  ))إذا تكرر االرتداد((

 على ال قتل إذ ،إشكالر بال يه التعزيرر علك ان طفالًك فإن ، االرتدادرركت ا إذ:)٦ مسألة(

 يكوعن حم، الرابعة أو  الثالثةيفبائر كقتل أصحاب الينه أ يف اخلالف ىعلف ان رجالًك وإن ،الطفل

 طالقاإل  إىلولعل نظره، أيضاً الثالثة يفقتل يصحابنا أى ورو:  قال، الرابعةيفقتل ي أن  خالفهيفخ يالش

  .ر ال خصوص املرتدئباك أصحاب اليف

 قتل املرتد يفة يالروا على مل أعثر: ولذا قال، خصوص املرتد على خيالم الشكن اجلواهر محل كل

ل يل جلميق إنه ،ديحد علي بن ة ما عنيخ بالروايمراد الش أن من احملتمل  أنماك،  الثالثة باخلصوصيف

 ين عندكل، ئاًي هذا شيفمسع أمل :  فقال،تاب مث رجع مث تاب مث رجعن إ  املرتديف ما تقول :بن دراج

  . ةيست روايل يه إذ ،دين هذا بعكل، )١(كقتل بعد ذلي مث نيه احلد مرتيقام عليالذي  مبرتلة الزاين

تنصر  قال ملسلمإنه  :)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، )عليه السالم(عن الصادق ، ا ما عن جابرمأ

  .)٢( رجوعاً بعدهكرجعت مل أقبل منن إ فإنك، تعد  هذه املرة فالك رجوعك قد قبلت من:مث رجع

مل  ينك ل،جعر وإن ب املرتدالحتمال ضر، ضربه الرتدادهي عفاه فلم )عليه السالم(نه أ لعل املراد

 )عليه السالم( اإلمامفقصد ، نيفر مرتكان قد ك الرجل كذل أن من احملتمل أن ماك، ك بذلأجد قائالً

  .د ا عامالًجيمل  إنه : اجلواهريفو، نفعه الرجوعيتنصر ثالثة مل ن إنه أ

   مثل ارتداده مرة،  خمتلفةشكالأب أو ل واحدكون ارتداده بشكي أن نيوال فرق ب

                                                







٣١٣

  .ك ذلريغ  إىلةيود إليه إىلة ومرةيحيساملإىل 

، بائرك أصحاب الأدلة إطالق من ،احتماالن ،وجب قتلهاي كذلك أيضاًرر ارتداد املراة كوهل ت

ون كن كل، متوت أو تتوب أن  إىلا حتبسأاملرأة و ارتداد أدلة إطالقومن ، صحاب هنا األإطالقو

 على  الثالثة والرابعةيف القتل إطالقومة كح يقتضيات  سائر العقوبإطالقل ي ارتداد املرأة من قبإطالق

  . ة للحدءل بالشبهة الدرايقإذا  إالّ اللهم،  حبسهاإطالق

  



٣١٤

  

  ))الكافر إذا أكره على اإلسالم((

هل أان من ك سواء ،هإسالمم بكحيمل نه أ ظاهرلفا، سالماإل على رهكأ إذا افركال): ٧ مسألة(

ثر أ ال كذلكه يره علكفر املكما ال أثر للك ف،سالممثل هذا اإل بولق على ليال دل إذ ،ال وأتاب كال

  . هيره علك املسالملإل

 من ني وب،هإسالمم بكحينه فال يد على قريالذي افر ك الني الشرائع بيفل احملقق يتفص أن علميومنه 

 على هإكراهن أ بكل املسايف استدل لشقه الثاين وإن ، ظاهر الوجهريغ، سالمهإم بكحينه فيد على قريال 

  . وخلفائه من بعده)وآلهصلى اهللا عليه ( نه املعهود من فعل النيب وأل،ثرهأه يترتب علي جائز فسالماإل

عليه ( علي  وال)وآلهصلى اهللا عليه (فعله رسول اهللا ي ومل ،سالماإل على كراهاإل على ليال دلإذ 

رب جيما مل ك، سالماإل على فتحها أن ة بعدك مفارك )وآلهصلى اهللا عليه ( رب النيبجيذا مل كو، )السالم

 لي دل)١(ني الديف إكراهال :  بل قوله سبحانه،خيدثنا عنه التارحيما  على م ن ظفريفار الذكسائر ال

  . كراهعدم اإلعلى 

د قبول ييقال بتقيولذا رده اجلواهر بأنه قد  ،تاب اجلهادك يف ىفمستورنا هذا البحث كوقد ذ

ما خالف  قن يفياملت على اقتصاراً ، قصد املعىنري لساناً من غكعلم صدور ذليمل  إذا مباره ك املإسالم

  . ديمدلوله بع  إىلعلم عدم القصد وإن  القول باللسانسالماإل أن  واحتمال،دلةعمومات األ

 :هيفف،  للقصدكراه ضرورة احتمال مقارنة اإل،كره أعم من ذلكن قبوله من املأأما قول اجلواهر ب

  . املعامالت على كراه اإليف كراه بل هو مثل احتمال القصد مقارناً لإل، االحتمالفيكيال إنه 

                                                





٣١٥

 ،)١(لست مؤمنا م السالمكيلإى لقأوال تقولوا ملن : تعاىل قوله ري تفسيف يرو  ماكد ذليؤيو

 :اً خوفاًين صوراكه  أن إسالمىمث ادع، سالم اإلأظهرملن قتل من من   قال)وآلهصلى اهللا عليه (نه أ من

 ققت عن قلبهشهال)٢( .  

املراد  أن فالظاهر، همءحقنوا دمايلسنتهم لأمنوا بآقوماً ن إ :)عليه السالم(ورد من قوله  ما ماأ

من  فإنه ،كراه وهذا خارج عن موضوع اإل،ل اجلبيشملهم دلياستحقوا القتل ل أن م آمنوا بعدأ كبذل

 إذ ،اًإكراهعد ي  الكه لءعطا فإن ،ك عفوتكخامت تينيعطأن إ :ول لهوتق ناراًيداً ديتطلب ز أن ليقب

  . هيرتض هو بالفعل فراراً عن وقوع حق عليمل  إذا كراهإلا

 رفاختا ـ بالفتح ـ رهكامل على ان مستحقاًكن إ كراههو طرف اإلالذي الفعل ن إ :واحلاصل

ما هو ك اًيإكراهبه   املأيتكن ذلكيه مل يسقط عنه الفعل املستحق عليالفعل ل ـ بالفتح ـ رهكامل

  . واضح

 ري وغ،ةيف واجلزي والسسالم اإلنيب تايبك اليريقوهلم بتخ أن تاب اجلهادك يفرنا كقد ذ إنه مث

  .  فراجعإشكالحمل ، في والسسالم اإلنيب تايبكال

  

                                                







٣١٦

  

  ))ال يكون الرجوع إال باللفظ((

ك دل ذليف مل كاعت أو ىصل أو ا لو حجمك، سالمسبق اإل على دلي عمل عمالً ا إذ):٨ مسألة(

ة من يث ال تقيح كفعل ذلي أن نيوال فرق ب، توبته بعد االرتداد على دليما مل ك، هإسالمسبق على 

ث يوح، اًإمجاع نصاً ونيبالشهادت إالّ ونكي ال سالماإل ألن ك وذل،ةيون تقكت أو ،دار احلربك نياملسلم

ه كان ارتداده من جهة تركبل لو ،  اجلملةيفة يمارأانت هلا كوإن  ،عمالنفع سائر األيمل تظهرا منه مل 

 إذ ، رجوعهيف كنفع ذليمل ، )وآلهصلى اهللا عليه ( ب النيبيذكت  إىلرجعيث يح، ةي الضرورالصالة مثالً

  .داللة له من هذه اجلهة العمل ال

شهد ي أن  رجوعهيفه يلزم عليواملرتد ال ،  واحدريوتبعه غ، خيره الشكذالذي رناه هو كوما ذ

ر كأن وإن ،به شهد) صلى اهللا عليه وآله(ر الرسول كأن وإن ،ر اهللا شهد بهكنأن إ بل، نيالشهادت

 ذب النيبكال أ ينإ: قال أو ، اعترف به)وآلهصلى اهللا عليه ( ب النيبيذكت  إىلرجعيث يحب اًيضرور

وهذا  سائر الزماني سالماإل ألن ، الزمان هذايف أو، مطلقاً يس بضروريهذا لإمنا و )صلى اهللا عليه وآله(

  .ك ذلريغ  إىل،مثالً اًيم وضع وقتكاحل

من باب  ال، شارةإا أت من باب فكشارة إ ولو عدت صالته ،شار بالرجوعأس خراألذا ارتد إو

  . صالة ملا تقدماأ

: افركال قال إذا مثل ما، ةيفاكفالظاهر ال، يرجعت عن ارتداد ينإ: بي استتنيولو قال املرتد ح

عرف ي أن نكمأ وإن ،عرف من قبلهيوهو مما ، مامناأ كون ذلكي أن لزوم على ليدل ال إذ ،سلمتأ ينإ

  . )١(هال شققت قلبه:  املتقدم)وآلهصلى اهللا عليه (ده قول الرسول يؤيو، نياآلخرمام أجرائها إب

  اللفظ اخلاص  أن والظاهر

                                                





٣١٧

 أو ،نا باهللا والرسول معترفأ أو ،آمنا باهللا والرسول: قولي أن صحيبل ، ني الشهادتيفشترط يال 

  .دلة األطالق إلك وذل،ك ذلريغ  إىل،نا مؤمن مبا آمن به املسلمونأ

 لهإال نه أ آمنت: قالنه أ  مع،وانرد من جهة فوات األ وإن ،انهميإق فرعون بي تصدكد ذليؤيو

 يفنشاًء إ ،نعم: ان بقولهميبعد حصول اإليل ال ب، )١(نينا من املسلمأل ويسرائإت به بنو نآمالذي إالّ 

، ك ذلريغ  إىل،كفر على كتيهل بق:  جواب من قال لهيف، ال: بقوله أو ،سلمتأمقام السؤال عنه هل 

  . نيلفظ الشهادت على دل صصها ماخيث ال ي حبدلة األطالق إلكذلو

 ،نت مؤمنأهل : قال أو ،نعم :فقال ،هل ارتددت: قال له إذا ماك،  االرتداديفعلم احلال يومنه 

  .  للصدق احملقق للموضوع،ك ذلريغ  إىل،ال: فقال

  

                                                





٣١٨

  

  ))السكران الفاقد ال اعتبار بكالمه((

نه  وأل،لعدم القصد، ه وال ارتدادهإسالمصح يال  يران الفاقد للوعكالس أن الظاهر): ٩ مسألة(

 مثل الضمان يف إالّ ل تصرفاتهكم لكح الذا كو،  لهدلةبل الظاهر عدم مشول األ، هيعلى النائم واملغمك

شرب  إذا ماك ،ال أو ره بفعل احلرامكون سكي أن ني فرق بري غمن ،النائم على ىتوحنوه الثابت ح

  .أشبهما  أو ر جهالًكاملس

ما يعندنا ف يووضحه اجلواهر بأنه ملحق بالصاح، ران وارتدادهك السإسالمم بكخ فحيخالفاً للش

 عدم يفووافقه احملقق ، خالفه يك حميف كخ عن ذليورجع الش، هاريلقذف والزنا وغات وايه من اجلنايعل

  .يحلاق بالصاحاإل

ال وجه للفرق بعد عدم  إنه :هيوف،  حالالًرك شربه املسنيوب ر حراماًك شربه املسنيوفصل بعض ب

  .الشعور

اح ك نيفد وما ور، فيتاب القصاص من خرب ضعك يف أيتيخ ما يستدل به للشي أن نكميوما 

نعم لو شرب ، احك النيفوتقدم   القصاصيف أيتيما سك الًيصلحان دليالمها ال كو، نفسهاى ركالس

  . من املباشراألقوى ان حاله حال السبب ك أشبهما  أو قتلي أو زينياخلمر ل

  .  حراماًكل ذلكفعل  وإن ،أشبهه والنائم ومن يعلى م شارب املرقد واملبنج واملغمكعلم حيومنه 

، ل العقل والقصد لوجود شرائط العمديزيال الذي ف ير اخلفكس الكمن ذل ستثىني أن ينبغينعم 

  . بوابسائر األ أو  واالرتدادسالم باب اإليفسواء 

  



٣١٩

  

  ))املرتد وما يوجب الضمان((

ه يون علكيعرض  أو طرف أو نفس أو ئاً من ماليأتلف ش إذا املرتد أن الظاهر): ١٠ مسألة(

 حال احلرب مع يفن كيمل  إذا ،اًيفطر أو اًيان ملكسواء ، يكراه الزنا اإليفصاص واملهر الضمان والق

  .نياملسلم

 يف ىته الضمان مطلقاً حليث جعلوا عي واحد حريخالفاً لغ ،افر احلريبكم الكمه حكان حكوإالّ 

من أدلة الضمان خرج  إنه :هيوف، فقط  الضمان اخلارج منها احلريبأدلة إطالقلهم ي ودل،حالة احلرب

 ،نيم احملارب من اجلانبكهلم ح فإن ،ني وحاربوا املسلمنيارتدت مجلة من املسلم إذا ماك ،حالة احلرب

 د أحدهم أوي إنسانقطع  إذا ولذا،  وعرضاً ونفساً وطرفاًم مهدورون ماالًحيث إ نيجانب املسلمأي 

قتل  أو جرحه إذا ذاكو، )١(ه ضمانين علكيجدع أنفه مل  أو ذنهأصلم  أو جرحه أو نهيعى أعم أو رجله

  .أشبهما  أو لهكأتلف مالبسه ومأ أو دابته

 من ؤخذ أوالًيولذا ال ، اًيون سبكهم تؤمة ونسايون غنكأمواهلم ت فإن ،نين املرتديافركوجانب ال

 إذا املهرؤخذ منهم ي وال ،أتلف عضوه أو افركقتص منهم ملن قتله الي وال ،افر مالهكتلف الأأمواهلم ملن 

 )عليه السالم( ني املؤمنريمأما عامل ك ،فاركعامل م معاملة اليبل ، معاهدة زنا أو قعل بامرأة مسلمة

  .ما تقدمكفار كن ارتدوا معاملة الية الذيناج بين

 سالمن عن اإلين مساهم باملرتدين عنه الذير باملرتدك عند العامة ملا فعله أبوبكذلك إنه بل الظاهر

  .فاركعاملهم معاملة النه  أل،ذباًك

  . ظاهر الوجهريغ،  ضمامإطالقفالقول ب

 دلةل األك أن  فالظاهر،د مثالًيارتد ز ما لوك ني حالة احلرب مع املسلميفن املرتد كيمل أما إذا 

  . العرض شاملة لهك انتهايفمن الضمان والقصاص واملهر 

 تابا فإذا ،ك ذليفنهما يفال فرق ب، وبتهما قبول تيف يوالفطر ي امللنيث قد تقدم عدم الفرق بيوح

   تسبا بعدكا أو هلما باق هلماما أن  علىما دليف

                                                





٣٢٠

ث ال أثر ي ح،وتميئاً مث ي شكلميان حاهلما حال من ال ك وإالّ ،مواهلماأا الضمانات من ي أدكذل

  . لذمته الضامنة ملا أتلف

  .أيضاً كذلك  املقامري غيفما ك املقام يفتربع منه متربع ي أن صحينعم 

 طالقها إلريذا اللواط والقذف والسرقة وغك و،دلة األطالقاملسلم إل على هما مايا فعليزنأما إذا 

اً يفطر أو اًي ملنة مثالًيتنصرت مد إذا ماكان يدالتحقوا بأحد األ إذا مإقال ي أن نكميان ك وإن ،دلةاأل

ملا قد ، أهل ملته  إىلمهيتسل أو هي حدنا علءإجرا نيب يم الشرعك احلاري خ،ليفاعوفعل أحدهم هذه األ

 كرنا ذلك وقد ذ،ةي االرتدادات الفرديف يبل ه، ي االرتداد ال تشمل االرتداد العمومأدلة أن سبق من

  .أيضاًتاب اجلهاد ك يف

ة وحنومها ينخاصة بأمثال القدر واآل  تنجس املضاف باملالقاةأدلةن إ نيبعض املعاصرقول كوهذا 

  .ركلف أان ك وإن نجسي إنه قال العروة وإن ،النفط املتدفق من املعدنكراراً كأانت ك إذا افال تشمل م

 يالوطكثام وجب قتله من اآليما  أو ،الطرف أو تالفه النفسإوجب القصاص بيذا فعل املرتد ما إو

ه القصاص يعل ي أجر،إنساند يقطع  إذا ماك، ه مع قتله الرتداديفنايان ال ك فإن ،واللواط يكراهاإل

 مع يفنايان ك وإن ي، الفطريفما قالوا  ك مثمرةريانت التوبة غ أو كتبيمل  إذا قتل الرتدادهي مث أوالً

 على  حق الناس قدمأحدمهاان ك فإن ،مثالً يكراهالزنا اإل أو ءي برإنسانان جرمه قتل ك إذا ماكقتله 

المها حق اهللا كان ك وإن ،دلة بعض األهيدل علي و،تزاحم احلقان إذا مايالقاعدة ف يا همك ،حق اهللا

  :ه احتماالتيفف، االرتداد واللواطك

  .حي للتزاحم بدون ترج،هماي بقتله بأيريالتخ

الط مث  إذا  مايفتفرض املسألة  أن نكميذ ، إ واالرتدادان سببه مقدماً من اللواط مثالًك ما ميوتقد

  .ارتد

  .أعظم ألنه  االرتدادميوتقد

ن اجلمع كميبل مها سببان ال ، هريزاحة غإ يف فيكح تي الترجيفال حجة  إذ ،يري التخظهرن األكل

   دعي مل األولسبب لوالقول بأن ا، يرينهما فالالزم التخيب



٣٢١

  .كذل على يعقل أو يل شرعي تام لعدم دلريغ،  للسبب الثاينجماالً

 تام ،قتل الردة على وقدم ،مسلماً عمداً قتل به ي فلو قتل املرتد املل:قول اجلواهر أن علميومنه 

  . حق الناسميلتقد

السب  ألن ، واحداً لالرتداده قتالًيعل أن  فالظاهر)وآلهصلى اهللا عليه ( ولو ارتد مث سب النيب

  .حد دون املرتدأل كقتله يقلنا بأن الساب إذا  إالّ كلذل يثر عملأظهر يان ال ك وإن ،هيداخل ف

قتل باملرتد يال نه أ والظاهر، تاب القصاصك يفاً ملا حقق يان ذمك وإن افركقتل باليمث املسلم ال 

 نياملؤمن على نيافركللعل اهللا جيلن  ولقوله ،للمناط ي املليفان قبل انقضاء الثالثة ك وإن ،أيضاً

  .)١(اليسب

، قتل بهيافران فكهما يلك أن من ،احتماالن ،بعد وضوح قتله باملسلم يقتل املرتد بالذميوهل 

  . افركق التوبة فهو أشرف من الي طريفرتد امل أن ومن

دار العامل   إىلقهي طريفان ك إذا ماك ،سالمق اإلي طريفافر كان الك إذا  النقض مبا أوالً:هيوف

  . سلميل

  . قربوهذا هو األ، عل منه أشرفجي مبجرده ال سالمق اإلي طريفونه كن إ :اًيوثان

  إىل مث رجع،أتلف ماالً أو نقص عضواً أو رضاً عكهت أو اًإنسان قتل املرتد فإذا ،انكف يكو

  .  للمرتد)٢(ب ما قبلهجي سالماإل  مشوليف ك للشكوذل، سقط منه احلد والضماني مل سالماإل

ون كينئذ يامهم حكأح أن ملا تقدم من، اًيان االرتداد عمومك إذا  مايفبعد الشمول ينعم ال 

  . واهللا العامل، ينياألصلفار كام الكأحك

  

                                                







٣٢٢

  

  ))احلريب وضمان ما يتلفه((

 قباله قول يفو، خي عن الشكاه املسالكما حك ،هيال ضمان عل لما أتلفه احلريبك): ١١ مسألة(

 حال يف فأسقط عنه ضمان ما أتلفه ني وفصل فخر احملقق،ك واختاره املسال،العالمة بالضمان مطلقاً

،  احلرب مطلقاًري غيف هنمضو،  موجودةنيالعن كيمل  إذا ماالً أم ان املتلفكنفساً ، هإسالماحلرب مع 

  .مك بأنه حتكورده املسال، سالمدار اإل أم  دار احلربيف كان ذلكسواء 

 ةريدة بالسي املزبورة املؤمجاعاإلى ال دعو الضمان مطلقاً لودلةاملوافق لعموم األن إ : اجلواهريفو

صلى ( من فعل النيب يك بل هو احمل،ل فضال عن ضمانه املا،هإسالمبعد  عدم القصاص من احلريبعلى 

 حال احلرب يفن ي الداريفق الضمان يوالتحق( :قال أن  إىل،هريقاتل محزة وغ  إىل بالنسبة)وآلهاهللا عليه 

خصوصاً حال احلرب ، سالمفر واإلكث الي من حماالً أو تلفه نفساًأان ما كسلم وأ إذا نعم، وعدمها

  . ىانته )ةري من السكة ذليوملعلوم، سالمجب اإل  خبربدي املزبور املؤمجاعل الضمان لإلكشأ

 من ماء نسانأخذ اإلإذا نه أ ماك ف،سائر املباحاتك ل مسلمكمباح املال ل افر احلريبكال: أقول

 إذا ما يف، فأخذ ماله من باب ضمانه ال وجه له ،أخذ من مال احلريب إذا كذلك، ون مباحاً لهكي النهر

  . ل اجلبيسلم مشله دلأذا إو، كذلكل ماله كاً يدام حرب ة فهو مايجب الدويفعل ما  أو أتلف املال

 فإذا، نهميما بي ضماناته فكذلك و،حةيا صحأفالظاهر  سالمعقوده قبل اإلكة يالأما ضماناته امل

  . منا بالضمان والصحةكنا حيلإمهم كفرض حتا

ان ك وإن ،باحة ماله للمسلمإفت من  ملا عر، فال التزام للمسلم بالوفاءني املسلمنينهم وبيما بأ

  ال  أن حق للمسلميسبب آخر للضمان ف أو نهم عقديب



٣٢٣

  . ك ذلأشبهما  أو سرق منهي أو غبنهي أن ق لهحيما ك، هيعطي

. ضمن مال املسلميافر كضمنه وال الي فال املسلم ،نيال ضمان من اجلانبنه أ نيومنه تب

مبسلمة مث   قصة من زىنيف إالّ ، لهسالماملسلم جب اإله العرض ك أسلم بعد انتهافإذاما العرض أ

س ال ك العيف و،دلة األطالقه إلي احلد علإجراءبعد يه ال إسالمأخذ قبل  أما إذا ،ما تقدمكأسلم فراراً 

  . دلة األطالق إل،ال انت ذات زوج أوك سواء ، عرضه بصورة الزناكق للمسلم انتهاحي

 أدلة طالقإل، ماًءإ أسرهن صرن اإلمامى عراضهم ورأأعلى  املسلمون أو غلب املسلم إذا نعم

  . طالق اإلني الفداء وبنيوب سر األني بري خماإلمام ألن ،اإلمامة يدناه برؤيقإمنا  و،هلن سراأل

 عدم يف إشكالفال ،  حال احلربيفأعماه  إذا ماك أشبهما   قطع املسلم طرفه أوفإذا، ما الطرفأو

 ،ضمان  فالاإلمامذن إ بناكان بقصد شلله وك فإن ، حال احلربري غيف كلون له ذكي أما أن ،ضمانه

  . افركقابل الياملسلم ال  ألن قصاص  وال،ماله مباح ألن ن ضمانكيمل  وإن فالعمل حراموإالّ 

باحة إ ملا تقدم من ،له فره ال معىنك حال يففالضمان ، أشبهما  افر طرف املسلم أوكقطع ال إذا ماأ

 حال يف القصاص أدلةات طالقإل، ن للمسلم القصاصك ول،ه ما قبلهإسالمال ما أسلم جب  حيفو، ماله

  .أسلم فقد جب ما قبله أما إذا ،فرهك

 ألنه ةيد  وال،فرهك حال يفمهدور الدم  ألنه ،)١(ن قصاصكيافر املسلم مل كقتل ال إذا  مايفو

  .  ما قبلهمسالذا أسلم جب اإلإ و،ةيللقصاص والد  فال معىن،مهدور املال

   ان له احلقكنه فأل، ةك عن أهل م)وآلهصلى اهللا عليه ( ما عفو النيبأ

                                                





٣٢٤

ان له كما ك، )١(رض األيفثخن ي حىتى سرأون له كي أن ان لنيبكما   قتلهم باعتباريف

  .)٢(ًءافدما إ وما مناً بعدإف: تعاىلوقد قال  ،تاب اجلهادك يفرناه كما ذك، ة منهميأسرهم والفد

  . سلم منهميمن مل   إىل بالنسبةهذا

هذا ن إ :قالي فال ،افراًكمنهم  يان ملن بقكواخلطاب ، ان جب ما قبلهكه إسالمما من أسلم فأ

  .أشبهل ضمام ملا فعلوه من القتل وب املال وما يدل

 ،ماملسل  إىلالزنا بالنسبةك، افر ونقصه الطرف وتلفه املال وجرحهكم قتل الك حنيرناه تبكومبا ذ

  . واهللا سبحانه العامل، افركفعل باليالذي املسلم   إىل بالنسبةكل ذلك نيما تبك، افر آخر ك إىلبالنسبةأو 

  

                                                







٣٢٥

  

  ))إذا أرتد مث جن((

ن إ )١(ل رفع القلميلدل، اًيفطر أو انكاً ي مل، حال جنونهيفقتل ي مث جن مل ارتد إذا :)١٢ مسألة(

  .ستتبيمل  أن صل بعدحي مل كوذل، عدم توبته  إىلاج قتلهيل احتيولدل، تبي ومل بياستت أن ان بعدك

 قد تقدم إذ ،ل حال على كتالفهإاملطلوب  ألن ،اًيان فطرك إذا  من قتلهكل املسايفوذا ظهر ما 

  .بعد عدم التوبة إالّ قتليال  يامللك يالفطرأن 

  .تلح لقتله قيبعد االمتناع املب ي جنون امللأطر لونه أ  اجلواهر منيفوما 

 ،ممنوع د قتلهيريالذي م كعن احلا والقول بأن رفع القلم عنه ال، ث رفع القلمي حديفناي كذلإذ 

  . ما قبل الشرعنقتل انويوهل  ،مثل حاله ما قبل الشرعنه أ ثيظاهر احلدإذ 

ذا  إهمبعد القول بقتله من باب األيال   نعم،تب قتليمل  فإن فره على كيبق إذا بيفاق استتأ إذا مث

  .امتنع من الرجوع مث جن إذا ما يف، سالماإل على ه ضرراًك تريفون كي أن ف منهيخ

  .  احلد بالشبهةئدرى ان جمركم ك احليف كولو ش

  

                                                





٣٢٦

  

  ))زوجة املرتد وزوجها((

 إطالقالنصراف ، احهاكبعد عدم فسخ نيمل ، يةتابك له زوجة انتكارتد و إذا :)١٣ مسألة(

  . مك فاالستصحاب حمك ولو ش،سلمةامل  إىلاح بالنسبةكفسخ الن

ج املرتد يعلم صحة تزويما ك، اج زوجة املرتدك واحد فسخ نري غإطالق يف شكالعلم اإليومنه 

  . ةيتابكبال

نع استدامة ميما  ألن ،وعدم صحة زواجه بعد االرتداد ا، احه باملسلمةك فسخ نيفل اكشإنعم ال 

  . نع ابتداًءمي

 وإن ،امهكحأله   زناكان ذلكبانة  باإلنيانا عاملكوطأها و فإن ،بانة زوجتهإم بكمن حمث إن 

م كعلم حيومنه ، لحق ايا شبهة والولد  إليهبالنسبة يان الوطك و،ان هلا املهركانت املرأة جاهلة ك

  . م جهلهما معاًك وح،جهله دوا

احها كن على ى تبقماك، اح املسلم هلاكبعد صحة نيمل  تابكأهل ال  إىلارتدت فإن ،ما املرتدةأ

  .تابكهل الاح املسلم ألكاح من صحة نك النيفملا اخترناه ، السابق باملسلم

  .املسلم  إىلة بالنسبةيتابكاح املتعة للكوزون نجيث يح، املشهور على انت متعةك إذا ذاكو

فرق لعدم ال، اح املسلم هلاكصح ني ومل ،احها عن املسلمك انفسخ نوحنوها ةيالوثن  إىلارتدتوإن 

اليت  دلةفهم من األيما ك ،ة دواماً وال متعةًيتابك الرياح املسلم لغك عدم جواز نيف االبتداء واالستدامة نيب

  .احك باب النيفرناها كذ

ل يعرفت انصراف دل أن  بعد،احهماكفال مانع من القول ببقاء ن، تايبكال  إىلارتد الزوجان ولو

  .الزوجانت مسلمة وارتد كما لو   إىلاحكالنفسخ 

احهما من باب كنى بقيفهل ، ةيتابك والزوجة اًيصار الزوج وثن أو ،ة مثالًيالوثن  إىلولو ارتدا

احكل قوم نكل، ل ي دلطالق إل،بطلي أو ،البقاء يقتضيبل االستصحاب ، ساخنفاال على ليوعدم دل

  ى بقياحهما فكد هلما لنين اجلدي الدإقرار نيفصل بي أو ،ارتد إذا احكفسخ الن



٣٢٧

احهما كن ألن ،بطليد فين اجلدي الدإقرار عدم ني وب،واالستصحاب، احكل قوم نكل: لقاعدة

 ،احهماكن قريال نه أ واملفروض دين اجلديالد  إىل أو،وقد خرجا منه سالماإل  إىلستندي أن بجي

  . واهللا سبحانه العامل، القواعد  إىلقربل هو األي ولعل هذا التفص،احتماالت

  



٣٢٨

  

  ))ية لألب املرتد على ابنته املسلمةال وال((

 اجلواهر بال يفو،  الشرائعيفما كصح ياً بنته املسلمة مل يمل أو اًيلو زوج املرتد فطر): ١٤ مسألة(

 على نيافركعل اهللا للجيولن : قال سبحانه، املسلم على افركة لليال وال ألنه كوذل، هيخالف أجده ف

  .)١(الي سبنياملؤمن

  . مةًيضم أو ب واجلد مستقالًة األيقال بوالي أن ني بك ذليفوال فرق 

  . ليالدل  إىلتاجحي ال األمرف، رك بريانت البنت غ أو ك،ة مطلقايل بعدم الواليق إذا ماأ

جاز أ أو ،بةية ثريبكانت كو يجازت هأ فإن ،اًيون العقد فضولك نيلتا الصورتك يفنعم الظاهر 

 يفة يالفضول يلعدم متش ليال دل إذ ،احكب مرتداً صح النواألان مسلماً كما ياجلد فك يها الشرعيول

  .هيفأدلتها تشمل ما حنن ف، املقام

  .ىفكجاز أولو زوج بنته وهو مرتد مث رجع و

 وإن ،احتماالن ،سالمال لتحرم البنت باإل  أو،صح للقاعدةيفهل  جها وزو،ب والبنتولو ارتد األ

  .بعد الصحةيان ال ك

 يفان كإذا  إالّ ،كذلكان كب مسلماً فارتد فزوجها واأل، اًيصلأفراً كرة افكانت البنت كولو 

  .بة األينها عدم مدخليد على هاإقرارى مقتض إذ ،امالًكدها يارها بيمذهب البنت اخت

ما هو ك، نهايد على وقد عقدت، دهايارها بياختى افرة تركب مسلماً والبنت ان األكذا لو كو

  . واضح

  

                                                





٣٢٩

  

  ))ةأحكام الزنادق((

 من الشهادة ،ما ارتد عنه  إىلفالالزم الرجوع لو حصل االرتدادنه أ يفالم كتقدم ال): ١٥ مسألة(

صلى اهللا عليه ( ق بالنيبيبالتصد أو ،بالبعث أو ،نايخصوص نب أو ،النبوة أو ،دهيتوح أو ، وجود اهللابأصل

  .ك ذلريغ أو )وآلهصلى اهللا عليه (به يذكت  إىليار الضروركنإرجع  إذا ماي ف)وآله

 إذا مايما ال تلزم الشهادتان فك ،سالماإل  إىل رجوعهيف نيالشهادت أو لشهادةا مطلق فيكيفال 

  . انميظهاراً لإلإان كلما ك فيكيبل ، ةست الزمي لنيلفظ الشهادت أن ما تقدمك، ر شهادة واحدةكأن

 وهو معرب، قي الزند مفرده،رون بعضهكني وسالمظهرون اإليانوا كن يالزنادقة هم الذمث إن 

  .سالمر هؤالء من أوائل عصر اإلظهوقد ، تاب اوسك) زند(  إىلنسبة) كزند(

 باحلق نيقتلون به بعض املطالبين ياء اجلائراألمرد اخلالفاء ويبالزندقة سالحاً ب يوقد صار الرم

نخدع يال  أن خياملتصفح للتار على بجيولذا ، سالماحنراف عن اإل أي ون هلمكي أن وبالعدالة بدون

 فإن ،نيظهرون العداء لبعض طوائف املسلميانوا  أو ك،نياب السالطك ريفانوا كن ي الذنيبأقوال املؤرخ

ى ل من حلكرمون ين ياآلخر و، السلطانفيه ا من خماليهلم رمى ل من حلكرمون بالزندقة ي نياألول

 اشتهرإمنا و، ذباً وتعصباًكوهو مملو  يلطربخ عند العامة اي وأصح التوار، مذهبهمفيه ا من خماليهلم رم

  . عواهنه على رمون القوليمثاله ممن أخذ منه ومن فالالزم عدم األ، السلطان ايلميان كألنه 

رناه كما ذ على عن فطرة أو ، سواء تزندق عن ملة،تاب قبلت توبته إذا قي فالزند،انكف يكو

الذي ق يقرب قبول توبة الزنداألن إ :صبهاينحها لأل شريف القواعد ويفقال :  اجلواهريفقال ، سابقاً

  ، انميظهر اإليفر وكستر الي



٣٣٠

 ،العلم بالباطن  إىلقيال طر إذ ،لفنا بالظاهرك بأنه ريخ األيف له معلالً ديعن ابن سع يكوهو احمل

هال : بل منهقي ومل سالم اإلأظهرالذي  عرايبسامة ملا قتل األ أل)وآلهصلى اهللا عليه (وقد قال رسول اهللا 

  . ميالقتل العظ على  والتهجم،)١(شققت عن قلبه

عن اخلالف وظاهر  يكان احملكولذا ، ان معتاداً لهكظهار ما إ منع العلم حبصول التوبة ب:هيوف

  .يةهذه الروا على همإمجاع ىلإة أصحابنا ويروا  إىل ناسباً له،املبسوط عدم قبول توبته

 على ليدل دليه من التوبة مل أظهروما ، دقة واجب بال خالفقتله بالزن فإن أيضاًو: مث قال

 ،له ظهار ما هو مظهرإذا طالبته بالتوبة طالبته بإو، سالمظهار اإلإمذهبه  فإن أيضاًو، سقاطه القتل عنهإ

  . نه توبةيظهار دإون كيف يكو

  . ما هو واضحكان ميظهر اإليفر وكستر اليق يل زندكس يل: والًأ: أقول

  . ممنوع ،هإطالق على دعواه عدم العلم حبصول التوبة: اًيوثان

  .  للقرائنكوذل، فركبطن اليان وميظهر اإليان كنه أ سلم وإن ،ن العلم بتوبتهكمي: وثالثاً

فقد ، ن الشهادتان مصبهما أمراً واحداًكنة ومل تين قركث مسمع مامل تيحبد املراد أن علميومنه 

شهد  إذا قي الزنديفم كحيان ك )عليه السالم( ني املؤمنريأمن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عنيور

ن يد ألنه ،لفأبطل شهادة أ ونية جازت شهادة الرجلءلف بالرباأان وشهد له يه رجالن عدالن مرضيعل

  . )٢(تومكم

                                                







٣٣١

  .  واحداًنين مصب الشهادتكية ومل ءعلم بالربايمل  إذا  مايفون كينه إمنا أ لهين ظاهر تعلإف

 على ق فضربيبزند يتأ )عليه السالم( ني املؤمنريأمن إ :أيضاً )عليه السالم(عنه ، اآلخر خربه يفو

  . )١(لولده وورثته ولزوجته: قال ،عل مالهجياً فلمن ريثك له ماالًن إ :ل لهي فق،رقبته

، لذب بالبعث فقتكيان كق رجل يبزند يتأ )عليه السالم(اً يعلن إ :اتيث اجلعفريوقد تقدم حد

  . )٢(تاب اهللا على كة لزوجته ولولده وقسمهك فجعل الترريثكان له مال كو

قبل شهادة يان ك )عليه السالم(اً يعلن إ :)عليه السالم( عن الصادق ،ث الدعائمي حديفو

  . )٣(شهادم  إىلة ما التفتءله ألف بالربا  فلو شهد،قيزندنه أ الرجل على ني العدلنيالرجل

 فحفر هلم ا فأبو، واستتامسالمهم اإليبالزنادقة من البصرة فعرض عل يتأ إنه )المعليه الس(وعنه 

ضرم مث أ ري احلفيفم ى عناقهم مث رمأ مث أمر م فضربت ،وم شحماً وحلماًيال كشبعنأل: اً وقالريحف

  . )٤(نهيفعل باملرتد ومن بدل ديان ك كذلك و،ان فأحرقهمريهم النيعل

   تبك )عليه السالم( ني املؤمنريأمن إ :ىسين بن عوقد تقدم مرفوع عثما

                                                











٣٣٢

 ومن مل ، وال تستتبه، فاضرب عنقهقالفطرة مث تزند على  ولدنيان من املسلمكما  ماأ :عاملهإىل 

  .)١(فاضرب عنقه وإالّ تاب فإن الفطرة فاستتبه على ولد منهمي

  .  بعض احلدوديف )عليه السالم( اإلمامد يوقد تقدم وجه تشد

  

                                                





٣٣٣

  

  ))إذا نقض الذمي العهد((

 ماله ي بق وملاله أماناًأخذ لنفسه أماناً فإن ،نقض العهد وحلق بدار احلرب إذا يالذم): ١٦ مسألة(

 ،نيئاً للمسلميون فكمواله تأ أن ان له عهد واحد فالظاهرك أما إذا ،نهمايلعدم ربط ب، مانهأعلى 

 هدم دار عامله ملا )عليه السالم( ني املؤمنريأم  أنده ما تقدم منيؤيو ،م مال احلريبك حأدلة طالقإل

  . )١(ةيالتحق مبعاو

ك ما عن اخلالف واملبسوط واملسالك، أنه موضع وفاق أو كعدم اخلالفى دعو أن عرفيومنه 

  . ظاهر الوجهريغ مطلقاً مانهأ على أمواله باق أن على

 ىعلو، مانن ملاله األكي مل ،حلرب دار ايفان ماله كو، مانلو أخذ لنفسه األنه أ عرفيمنه  أن ماك

، مانهأوارثه احملارب زال   إىل انتقل مالهفإذا،  املسألةكال تابع لتل  أو،مات إذا  لوارثهرثاًإون ماله كهذا ف

 وإن ،نئذ االحتراميان للمال حك يوارثه الذم  إىلانتقل ماله، ان حمارباً فماتكس بأن كلو انعنه أ ماك

  .ني املقاميف للقاعدة ك وذل،رامن سابقاً له االحتكيمل 

 داألوالم كان حكان أمان واحد ك فإن ،سالم بالد اإليفان له أوالد صغار كو، يذا هرب الذمإو

  إىلاالنصراف أو  عقد الذمة هلمنيون بريخيربوا ك اذإف، الذمة على انواك وإالّ ،والد احملاربأم كحك

  . مان باألسالم بالد اإليفن يرقفار املستكحاهلم حال سائر ال إذ ،مأمنهم

ده الصغار الان أوكالعهد وحلق بدار احلرب  يمنقض الذ إذا  الشرائع بأنهإطالق أن علميومنه 

ان عهد كلو  إذ ،م إليهده اجلواهر بعدم االنتقاض بالنسبةيأ وإن ،ظهر له وجهي مل ،الذمة على نيباق

  . واهللا سبحانه العامل، ن وجه لعدم انتقاضهكيواحد مل 

  

                                                





٣٣٤

  

  ))إذا قتل املرتد مسلماً((

 إذا ماك، ان قتله جلهة جائزة شرعاًك فإن ، مسلماًيالفطر أو ي املرتد امللقتل إذا ):١٧ مسألة(

 أو ون القاتل مسلماًك يف حق القتل نيال فرق ب إذ ،ما تقدمك فهو هدر أراد املسلم نفسه للواط به مثالً

املقتول قتل  ان لويلكاه ظلماً يإان قتل املرتد ك وإن ، قتلهأدلة طالقإل، افر أو ك واملقتول مسلماً،افراًك

  . إشكاله وال يبال خالف أجده ف:  اجلواهريف قال ،سقط قتل الردةينئذ ي وح،املرتد قوداً

قدم قتل يإمنا و، ما هو واضحكوالالزم توفر شرائط القصاص ،  القصاصأدلة طالق إلكوذل: أقول

 بعض مسائل يفله يما سبق دلك ،حق اهللا سبحانه على  حق الناسميقتل الردة لتقد على القصاص

  .تابكال

 مكه احلايان ولكبأن  ن له ويلكيولو مل ، مال قتل بالردة على صوحل أو  عنه الويلىفولو ع

م ك للحاكذلكالعفو وأخذ املال  ما للويلك إذ ،كالظاهر ذل ،هماي قتله بأيف ريخيفهل ، يالشرع

  .ىالشرع

ه يان علكرث املال يومن ، م ورثتهأل، العاقلة على ةيان الدك أًخط، اًيمل أو اًيرتد فطرولو قتل امل

  . شاء اهللا تعاىل نإ تاب القصاصك يفه يالم فكال أيتيما سكالعقل 

  .ي وامللي الفطرني بك ذليفال فرق نه أ وقد عرفت

 وقد صرح ، الشرائعيفقق  املبسوط واحملإطالقما عن ك ، ماله مطلقاًيفة يالدن إ :ومنهم من قال

  .فق بالقواعدورناه هو األكن ما ذكل،  القواعدطالقباإل

   ،ال أم اًياملرتد ح يبق، نيثالث سن  إىلهاءفاياست أن يف إشكالالعاقلة فال  على ةيقلنا بأن الد إذا مث

ون ي الدما حتل سائرك، قتله أو لها حتل مبوتهكة يالد أن القاعدةى  ماله فمقتضيفان ك إذا ماأ

  . قتل أو ماتنسان إذا اإل على جلةؤامل



٣٣٥

 ، بصرهنوركذهاب قوة إ أو ،مسلم بقطع عضو منه على املرتد ي تعديفالم كعرف اليومما تقدم 

  .ةيالد أو هيعل شاء اين إذا  القصاصكل ذلك يف فإن ،جرحأو 

  .  املرتدري غيفآخر الفروع الواضحة  إىل

  



٣٣٦

  

  ))صإذا تاب املرتد فقتله شخ((

 فالظاهر، عتقد بقاء ردتهي فقتله من ،اًيفطر أو انكاً ي مل، مبا أحقن دمهتاب املرتد إذا ):١٨ مسألة(

مؤمناً ومن قتل : قوله سبحانه فإن ، عمداًىسميمثل هذا القتل ال  ألن ،القصاص ة اليه الديعلأن 

  .متحقق الوصف  إىلرادة العمدإ يف وحنوه ظاهر )١(متعمداً

 أ ترب)وآلهصلى اهللا عليه (الرسول ن أ و،)٢(نيتقدم من قتل بعض الصحابة بعض املسلمده ما يؤيو

وقد قال له ، يس بواقعيول يه صور أن إسالم ظنهيف خطأأ ألنه ،قتل القاتل بهيمل  كومع ذل، من عمله

 اقولووال ت:  قوله سبحانهري تفسيفما جتد القصة ك ،هال شققت قلبه: )وآلهصلى اهللا عليه (الرسول 

  .)٣(م السالم لست مؤمناًكيلإى لقأملن 

 ةيوالد قتلهم املسلمونيث يح، نيفار باملسلمك مسألة تترس اليفره الفقهاء ك ما ذأيضاًده يؤيما ك

  . قتل املسلم عمداًنه أ ت املال معيبعلى 

 من راألموعدم ، متحقق الوصف  إىلوالعمد،  مثل املسلم: القصاص شروطاً ثالثةيفن إ :واحلاصل

 يفمن قتل مسلماً  أن اة الفطرةكتاب زكاخلالف من  يك حميفخ يم الشكأنه لذا حكو، كالشارع بذل

 أدريالقصاص حد  أن  إىلضافةهذا باإل، فارةكد من اليه أزين علكيمل ، افركنه أ دار احلرب بظن

  . ر واجلواهكرناه املسالكمبا ذ وقد أفىت، ق الشبهةي مصادأظهر املقام يفو، بالشبهة

  ،  املبسوط واخلالفيفخ يعن الش يكح ال وجه ظاهر ملانه أ علميومنه 

                                                











٣٣٧

ما ال ك،  ظلماً من ثبوت القصاص لتحقق قتل املسلم، متشابه القرآنيفوعن ابن شهر آشوب 

  .)١(النفس بالنفس قوله سبحانه إطالقوجه بيان رمبا ك وإن ، الشرائعيفوجه لتردد احملقق 

  . ه العمديشب ألنه ،ك املساليفد يره الشهكا ذمك، ة مغلظةيالدمث إن 

ة يتوبته صور أن زاعماً أو ،توبته ال تنفع أن  زاعماً،قتله بعد توبته لو م ماكعلم حيومما تقدم 

  . ما تقدمك ،قي الزنديف كما قالوا بذلك ، مقبولةرية غيوالتوبة الصور

  

                                                





٣٣٨



٣٣٩

  

  فصل

  ان البهائميتإ يف

  

، دبرها أو  قبلهايفوان يه احلأ وط،امرأة أو انك  رجالً،مةيللبه  نفسه مفعوالًنسانعل اإلجيقد 

ن هم يوالذ: هقال سبحان،  حرام الزوجةريحفظ الفرج عن غ ألن ،ريه التعزيون علكينئذ يوح

 نيذا عزر مرتإ و،ريه التعزيل حرام علك و،)١(امميأت كما مل أو زواجهمأعلى  إالّ لفروجهم حافظون

  .ةيلكالقاعدة ال على ده القتلان حكثالث مرات أو 

  .رم نسله ومنافعهحيما ال ك، صلها لألريع وغي والبقحرامة من الذبح واإليالبه على ءيوال ش

 ولة اللحمكانت مأك، دبراً أو فعل ا قبالً ،أنثى أو راًكت ذناكسواء ، مةي بالبهنسانفعل اإليوقد 

، حلمه راد ظهره واليال الذي وان احملرم يواحل ريان مثل الدجاج والطيتإ يفالم كال أيتيوس، الأو 

  . حموريالان مثل الغزال ويتإ و،لب والذئبكالك

وجب يواحلمار وحنوه ، ان مثل الشاة وحنوهايتإ أن يف والخالف إشكال فال ،انكف يكو

  : اتي متواتر الروايفو، ورةكام املذكحاأل

 أيب عن، سحاق بن عمارإوعن ، )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن،  بن خالدنيفعن احلس

  : عاًي فقالوا مج،مةيالبه أيتي الرجل يف، )عليه السالم( إبراهيم

                                                





٣٤٠

ايحرقت بالنار ومل أ ماتت فإذا،  ذحبتمة للفاعلي البهانتكن إ وضرب هو مخسة ،نتفع 

ها وذحبت صاحب  إىلمت وأخذ مثنها منه ودفعومة له قين البهكمل ت وإن ،ن سوطاً ربع حد الزاينيوعشر

ال ذنب : فقال ،مةيوما ذنب البه: فقلت، ن سوطاًينتفع ا وضرب مخسة وعشريحرقت بالنار ومل أو

نقطع يهائم وبالناس بال يترجيال يك فعل هذا وأمر به ل)وآلهصلى اهللا عليه (ن رسول اهللا ك ول،هلا

  . )١(النسل

 ،بقرة أو ناقة أو مة شاةي أيتيجل عن الر )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،وعن مساعة

 كحلم تل أن رواك وذ،هاريغ  إىل من بالدهىفنيمث   احلدريلد حداً غجي أن هيعل: )عليه السالم(فقال 

  . )٢(مة حمرم ولبنهايالبه

عليه (فقال : قال ،مةي على قعي رجل يف، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ليوعن العالء بن فض

  . )٣(رين تعزكه حد وليس عليل: )السالم

غرم ي و،لد دون احلدجي: قال ،مةيالبه أيتي الرجل يف، )عليه السالم(جعفر  أيب  عن،ريوعن سد

انت مما ك وإن ،ل حلمهكؤيانت مما كن إ  وتذبح وحترق وتدفن،هيأفسدها عل ألنه مة لصاحبهايمة البهيق

ث يحى خرأبالد   إىلهايفعل ا فاليت نة ديملخرجها من اأو، متها وجلد دون احلديغرم قأب ظهره كري

  . )٤(ا صاحبها ريعيال  يكها يعها فيبيال تعرف ف

   ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بن عبد اهللا يوربع، ساريل بن يوعن الفض

                                                











٣٤١

  . )١(راًيضرب تعزين كول، ه حديس عليل: قال ،مةيالبه على قعي رجل يف

ب كل عن رائسإنه  ،)عليه السالم( علي  عن،)عليه السالم(ه ين أبع، )عليه السالم(وعن جعفر 

  . )٢(ةعاقب عقوبة موجعين ك ول،ه وال حديال رجم عل:  فقال،مةيالبه

  . )٣(مة عزريى من أت: )عليه السالم( يوعن الرضو

 حلم  وحرم،مة جلد احلديى من أت: قال إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،وعن الدعائم

ان مثنها كن له كيمل  وإن ،لها أحدكأيل فتذبح وحترق بالنار لتتلف فال كؤيانت مما كن إ مة ولبنهايالبه

  . )٤( مالهيف

  . ات السابقةينة الرواي بقر،ر ال مقابلهيعم من التعزه األياملراد باحلد ف أن والظاهر

ه يعل فإن مة فأوجليى  رجل أتيف :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ريبص أبو ومثله ما رواه

  . )٥(احلد

  

  ))شروط حد وطي احليوان((

 والعقل البلوغ ي الواطيفشترط ي أو ،وانياحل يمطلق واط على ام ترتبكحمث هل هذه األ

وهذا ، شترط ذه الشروطية ال يام الوضعكحاأل أن همؤوبنا يم وضعكحنه أ من، احتماالن ،اريواالخت

عل جيث ي ح)٦(هركوالرفع عن امل  رفع القلم عن انون والصيبإطالقومن ، هرصرح به اجلواالذي هو 

   فعلهم

                                                















٣٤٢

 كولو ش، طالقهإ على ةيام الوضعكح األيفروه كما ذ على ليال دل إذ ،دي بعريال فعل وهذا غك

 يفر ير التعزكوقد ذ، ز من الطفل وانوني املمريه وغركامل على ريخصوصاً وال تعز،  العدماألصلف

ان ك وإن ،األول يقتضياط ي االحتكن مع ذلكول،  بالشبهةأدري فاحلد ك ولو ش،خراألام كحف األيرد

  . ل الرفعي لدل جاهالًكما لو فعل ذلعلم يومنه ، حمل اليفسراف اط باإليقاومه االحتي

ان هلما كن إ دفع عنهما الويليو، همايفالضمان عل  انون والطفليفام كحان األيل جبريلو ق إنه مث

وما ؤلف بشكامل ألنه  مفعوهلما شأن الويليفع يحراق والبوالذبح واإل، ساريالتبعا به بعد أ وإالّ ،مال

  .كم ذلكاحلا على فعلها فالالزميمل  فإن ،ةيوية والدنينيالد

ام ال تسقط مبرور كحاأل إذ ، تقادم اللواط وعدمهنيوان بياحل على امكح جوب األيفوال فرق 

  .زاًيجمنوناً مم أو ان طفالًكولو ، للشرائطان جامعاً كن إ  عقوبة الفاعليف وال خالف إشكالال و، الزمان

ه يورد ف ما أن وقد تقدم، اإلمامد يره بيتقد أن واملشهور، هي علمجاعل اإلين حتصكمي اجلواهر يفو

  . املصداقعلى  ن سوطاًيه مخسة وعشريورد بأن ف البد من محل مانه أ ماك، ريراد به التعزياحلد 

صل أ يفه يالتشب على األولبد من محل فال، ن حده القتل أأو حده حد الزايننه أ ورد من ما ماأ

 أو نيه مرتي احلد علإجراءالرابعة بعد  أو  املرة الثالثةيف كمن فعل ذل على والثاين، تهيمك يفاحلد ال 

ان العمل بظاهرها بعد كمإاملهم عدم و ،نهمينا خالفت بأ ة من جهةيالتقكخر أ حمامل كانوه، ثالث

  . عراض املشهور عن العمل اإو ات السابقةيالروا

  ،مةيى  رجل أتيف ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ل بن دراجيفعن مج



٣٤٣

  . )١(قتلي: )عليه السالم(قال 

ى أتي عن رجل )عليه السالم(عبد اهللا  أبا ،سأل بعض أصحابنا: مان بن هالل قاليوعن سل

: قال ؟فقلت هو القتل: قال، ف منه ما أخذيف اخذ السيضرب ضربة بالسيمث قام قائماً ي: فقال ؟مةيالبه

  . )٢(كهو ذا

ه حد يعل: قال ،مة فأوجليى  عن رجل أت)عليه السالم(ل الصادق ئس، ىة أخري رايفو

  . )٣(الزاين

  . )٤(مة حده حد الزاينيالبه أيتيالذي :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، فروة أيب وعن

، ىقواأل على ان محالًك وإن  الروضةيف بل ،إشكالبال  شمل حلمها ولبنها ونسلهاي ميالتحرمث إن 

  .كذل على ما نص بعضهمك ،أيضاًضها يمثل الدجاجة حرم ب  إىلنايولو تعد

ولو جزه وانتفع به ، ى النص والفتوطالق إل،نتفع بهيصوفه و زجي أن صحيجزائه فال أ نيوال فرق ب

املستفاد من النص عدم  ألن ،الظاهر نعم ،حراق اإليفنتفع به ي ال كوهل بعره ذل، حراقهإه يلزم عل

  .االنتفاع مطلقاً

أخذ  أو جعله قبل احلرق مساداً أو واناتيطعامه للحإ فيكي فال ،والظاهر وجوب احلرق والدفن

  . السفن وحنوهنيدهنه لتده

 يالذبح الشرع ألن ،انتكة يفيكة يوز قتله بأجياً فال يوان ذحباً شرعيبح احلالظاهر لزوم ذ أن ماك

  جوزياملقصود عدم االنتفاع ف أن ل املستفاد منيالتعل على هو املنصرف من النص املقدم

                                                











٣٤٤

،  ملا عرفت من العلةأشبهما  أو افر أو كوانيضه حليب أو بهيعطاء حلإوز جيوال ، انكف يكقتله 

  . ه احلرق والدفنيعل يجرأولو مات بنفسه 

قتل يما ك ف،م الوباءيفساد اجلسد باملرض من جراثى دة أهم من عدويفساد العقى عدومث إن 

ف من عدواه حقظاً يخ إذا رقحيذبح وي كذلك ،رق حفظاً للجسمحيف من عدواه ويخ إذا وانياحل

 ما أشارك مصرفها ري غيف  صرفهايفة يجعل حلفظ النسل وعدم االستهتار بالشهوة اجلنسالذي للقانون 

االرتباط  على دليه ليالبسملة عل  الذبح حىتيف يبعد وجوب املرسوم الشرعيولذا ال ،  النصكذل إىل

  .ة فائدة للبسملة وحنوهايقال أي فال ،باهللا سبحانه

  . الطهارةاألصل فك ولو ش،كنجس بذليال نه أ والظاهر

  .قطاللإل ينميال  أو يالواط ينمي أن يفوال فرق 

مل نه أ  منن،احتماال ،ال أم رم نسلهحي فهل ،نسل املوطوء حىت على ر الذبح واحلرقجيولو مل 

 فالالزم أيضاًوان ونسله ي احلنيل ولو بالتالزم بي ومن عدم بعد مشول الدل،ةي النص فالظاهر احلليفر كذي

  . الثاينحوطان األك وإن األولقرب واأل، أيضاًذحبه وحرقه 

  . م فعرف فعلها فوراًكعرف احلين كيذا مل إ و،ورة عرفاًكمور املذة األيوروالظاهر لزوم ف

  



٣٤٥

  

  ))حكم احليوان الذي يراد منه الظهر((

، ه ذبح وحرقيس عليفل، ريل والبغال واحلميمثل اخل، وان الظهري احليف ان املهمكن إ :)١ مسألة(

  .ما عن املبسوطك بل عندنا ، وال خالفإشكالبال 

ان ك وإن ،أنه من باب فهم املناطكو، خر باحلرمةآصرح الفاضل وبعض  ،حلمهارم حين هل كول

باع له يشرب لبنها من ي أو لهاكأيات لئال ي الروايفه يه عليلو حرم حلمها لوجب التنب ألنه  العدمظهراأل

. عدم احلرمة على الًيان دلكه ينبه عليث مل يوح،  بلد آخريف

، آخر  إىلخرجت من بلد املواقعةأ و، مثنها لصاحبهاك املالريان غكن إ يم الواطغري ف،انكف يكو

  .هري وغ)١(ريه حسن سديما دل علك ،هري غيفعت يوب

وهل ، هل السفنأل أو هي بريفون كي أن فيكيبل ،  بلد آخريفون كي أن لزميع ال يالب أن والظاهر

اج خراإلاملناط  ألن ،كبعد ذلي ال ،بلد آخر  إىلذهبون بهيث يح ني هذا البلد للمسافريفعه يبي أن وزجي

 كاملقصود خروجه عن مل ألن ،أشبهما  أو  عوضريغ أو ما ال بأس بالصلح واهلبة بعوضك ،احلاصل به

  .كاملال

  . اجلواهريفما كم كبعه باشره احلايذا مل إو ي، للواطكباعه املال إذا يع هو الواطيواملباشر للب

علم عند االشتراء مث علم فهل له حق يذا مل إ و،المكفال  كذلكعاملاً بأنه  يذا اشتراه املشترإو

باً ي عكعد ذلن إ نعم، وان وقد عرفت عدم حرمة لبنه ونسله وحلمهينقص احليمل  ألنه  الظاهر ال،الفسخ

  .بيفله الفسخ بالع

 بلد يفه واشتراه من البائع وباعه ريغ يان الواط أو ك، بلد آخريف وباعه كاملال يان الواطكذا إو

  الك ىعلآخر ف

                                                





٣٤٦

 يفد يره املفكما ذك، التصدق بثمنه على ليال دل إذ ، والفاعلكالثمن للمال أن ن الظاهريريالتقد 

  .المهكر بعض آخر عدم وجود املستند لكولذا ذ، عنه يكاحمل

ة فال ريبكنة يانت املدك ولو ،ةيفاك بلد آخر فالظاهر اليف بأن باعه ك ذلكفعل املال أن ولو اتفق

  . طرف آخر منهايفعها يواز ببعد جي

ب جيما ك،  بلد آخريفعها يبي أن كاملال على  وهرب الفاعل وجبكفعل ا ذلي كاملالى أولو ر

  .ن منهكاخلسارة لو مت يالواط على انك وإن ،كذل سرخي و)١(حراقهاإه ذحبها ويعل

 يري فاحتمال خت،كه حتقق بذلوم باحلرق وحنكن احلأل، أوهلما على ان الضمانكولو وطأه اثنان 

  .خال عن الوجه يمنهما بالتساو أو همايأ من أخذها من كاملال

سد  مثل األيفول ك املأريم غكوح ،الدجاجة والغزال ي مثل وطيفول كم املأكح يرجيوهل 

ولعل الشارع  ، الثاىنحوطان األك وإن األولقرب  واأل، ومن املناط،األصل من ،احتماالن ،والثعلب

 ،هيمع وجود شبه هذا املناط ف يوان الواطيان احلك ما يفقولوا به يولذا مل ، املتعارف  علىمكجعل احل

  . األصلقاوم ي س واضحاً حىتيفاملناط ل انكف يكو

 من باب ،ل من اطلع أو كمكف احلايلكع تية احلرق والبيان عملك كوان مالين للحكيولو مل 

  .ركعن املن ينهوال  باملعروفاألمركهو الذي ذ مقصود الشارع يتنف

  .اج من البلدخراإلع ويذ البيق تنفي طريف إالّ هكوان ملاليوب احلكوز رجيال نه أ والظاهر

  .منه املقصود أيتي ألنه ،ك عنه هناعرضه وشأنه واإلكصح تري بلد آخر بل يفع يشترط البيوال 

بعد يوال ، ركذ ما م مع عدم الويلكاحلا أو  الويلىعلجمنوناً ف أو مة طفالًيان صاحب البهكولو 

  .األول حوطان األك وإن ل من عرفكجواز فعله ل

 باب يفة املتقدمة ي للروا،فالظاهر القرعة مثالً محار وشاة أو نيمحار أو ني شاتني باألمرولو تردد 

   وبعد كولو فعل ذل، طعمةاأل

                                                





٣٤٧

 ،ونه موطوءاًكهر ب الفعل مبن ظجي أو ، ما فعلفيكيفهل ، هرياملوطوء غ أن حراق ظهراإل ع أويالب

:  االختصاص لفظيفد ية املفي روايف أن خصوصاً،  إليهفيلك انتقال التيفمن ظهور النص ، احتماالن

  .دلة األإطالقه ي رفع مشل املعلوم وطفإذاف حال اجلهل يلكتنه أ ومن عدم بعد ،)جنت سائرها(

  .ادةي عدم الزاألصل ف،ثركأ أو واحداً أوط يالواط أن يف كولو ش

  . الزنايفه يالم فكما تقدم الكبل أقل منها ، دخول احلشفة ي حتقق الوطيف فيكيو

وز لنا شرب لبنه جيبأن ال ، هبافر وفعل كوان ليان احلك إذا  مايف ورة تأيتكام املذكحوهل األ

 يفما نتزوج مطلقة املخالف ثالثاً ك )ألزموهم(شمله قاعدة يحالل عندهم فنه أ  من،احتماالن ،مثالً

 ،اًيم وضعكون احلكالظاهر  أن  ومن، عندناان الطالق باطالًك وإن ،ني واحد بدون شاهدجملس

  .  الثاينحوطواأل

 إجراءه يلزم علي وال ،فهو حالل له، )١(ب ما قبلهجي سالماإل أن فالظاهر، افركسلم الأ إذا ماأ

بأن  تاب اخلمسك يفو، سالمطهر باإليبأن لباسه وبدنه  تاب الطهارةك يفما قلنا ك كوذل، امكحاأل

عته ية رضيرنا حلكذ احكتاب النك يف كذلك و،ك ذلريغ  إىلسالمسقط باإليفه باخلمس وحنوه يالكت

سقوط  ات والقصاص والضمانيوالد تاب احلدودك يفرنا كوذ،  وارتضعت معهسالمأخذها قبل اإلاليت 

  . امكح األإجراء حوطان األك وإن ،ك ذلريغ  إىل،كل ذلك

 ةمك حيريل بعدم التعير من التعلكفما ذ،  اطالع الناس وعدمهنيورة بكام املذكح األيف مث ال فرق

  .ىفخيما ال ك

  ، ولكاملأ يوط على رهكرهه مكولو أ

                                                





٣٤٨

 بعض املسائل يف  إليهحملناأو تاب الغصبك يفما رجحناه كه ِركامل على ن قرار الضمان أفالظاهر

  . هارك اإليفام كحان األيقلنا جبر إذا السابقة

 ،كذلكم كن احلكيمل  ي الوطريوان بغيرجل استمتع باحل أو مةيانت امرأة ساحقت مع كمث إن 

  .ريهما التعزيان علكوإن 

م كذن احلاإة بيوان خفي باحلكل ذلكفعل ي أن  جازك املالخبارإخاف الفاعل الفتنة بوإن 

  . وانيه من احلمة ما فقديعالمه بأا قإمة ولو بدون يالق  إليهدفعي مث ي،الشرع

وان يولو تولد ح، صل لألنيانا من جنسك وإن ،وان آخريح يوان وطيغراء حإ يفء يال ش إنه مث

  وإالّ،مك احليف تبعه نيه أحد االمسيصدق عليث ي حبأحدمها أشبه فإن لهكراد أيراد ظهره وما ي ما نيب

 مثل يفرناه كما ذ على ،وبكم املركان له حكب كريان ك وإن ،ولكم املأكان له حكل كؤيان كفإن 

  . الغزال والثعلب

  



٣٤٩

  

  ))ثبوت وطي احليوانكيفية ((

 على  مرةقراروباإل، كات تثبت بذلياجلنا أن سبق منملا ، ني مرتقرارباإل يثبت الوطي): ٢ مسألة(

  .اتطالق لإلنيوبشهادة رجل،  العقالءإقرار أدلة لعموم ،قول الشرائع

أنه للمناط كو ،نيثالثة مع امرأت أو اشتراط أربعة رجال يعطي الم املبسوطكن إ شف اللثامكوعن 

  .ال قطع باملناط أن هيوف،  الزنايف

  .أيضاًم كثبت بعلم احلايما ك

: قال إذا هذا، فال وإالّ قلنا باملرة فهو فإن ،قرارمن باب اإلنه أ الظاهر ،ديال يثبت بقول ذيوهل 

وقد ، د قوالنيالونه ذا كة قوله ليفاك فيف، به ئه وطكأمل الذيوان يهذا احلن إ :قال أما إذا ،تأوط ينإ

  .ديال ية قول ذيه عموم حجريوغ تاب الطهارةك يفاخترنا 

  . اجلملةيفولو  أيضاًة شهادة النساء يد حجيفيما  تاب الشهاداتك يفوقد تقدم هنا و

 يرجي أن شبههك أو لمب  إليهانتقلن إ هيان الالزم علك ،كثبت عند املالي ولو ك ذلإنسانى ولو رأ

  .هيام علكحاأل

  .ك ذلريغ  إىل،ل له شرب لبنهحيما ال ك،  منهاألكل يل للرائحي مل كولو ذحبه املال

 املقام بعض يفوقد ورد ، الرابع أو  الثالثيفنه أ يفاالختالف  على ثالث قتل أو رانيولو ختلل تعز

  . )١(ما تقدمك كذل على القتل احملمول على ات الدالةيالروا

 ك املالنيان بكبل ، علم به أحديان الفعل مما مل ك فإذا، ان الوجوبك ملا األمرالظاهر من مث إن 

راد يوان ين احلاك الروضة من عدم الوجوب لو يف وما ،ةيام ولو خفكح األإجراءه يلزم عل،  نفسهنيوب

مة ك حكون ذلكمن خيفى ه ما ال يف،  هنافيخفاء خربه وهو خمعها خارج البلد إليل بأن بيظهره للتعل

  ما ك

                                                





٣٥٠

  .التي التعليفهو الغالب 

 األصلان ك، اًريب أو كاًريان صغكنه أ يف كام وشكحه األيترتب علي ال ريالصغ يذا قلنا بأن وطإو

  . عدم الترتب

بل ، ه الشهود وحنوهيطلع عليمل  إذا هير علي التعزجراءحد إلأ خبارإلزم يال نه أ يف كال ش إنه مث

  . أوىل)١(هيات دالة عليما تقدم رواكر ي املقام مما هو تعزيفخصوصاً  ةياملعص ستر إطالق

  . سكذا العك و،همايصل فر لأليه تعزيان علك وإن ،امكحت فال تترتب األيوان امليولو فعل باحل

  

                                                





٣٥١

  

  فصل 

  مفعوالً أو موات فاعالًاأل ي وطيف

  

  فرجهايفامرأة جبعلها  أو ، دبرهيف تيجبعل آلة امل يان احلك رجالً، تيلو جعل نفسه موطوء امل

 اللواط والزنا يفاط ن واملدلة األطالق إلكبعد ذلي ال ،هما حد اللواط والزنايلب عجيفهل ، دبرهاأو 

،  نفسهيفدخل آلة النائم وحنوه ي أن ليمن قب ألنه ، مع احتمال االنصرافطالقنقول باإلإمنا و، تيبامل

  .  املقاميفنصراف  االكذلك ي بدوكما االنصراف هناكف

 على باًيوجزاً وتغر وجلداً مث واحلد رمجاً وقتالً تعلق اإليف ،ةيحلالزنا باكفهو  تةيبامل زىن إذا ماأ

 بعض يفه يك عن حمفضالً، هي علمجاعل اإليان حتصكمإى  اجلواهر دعويفبل ، إشكالالفاعل بال 

  . ة بل شبهةيجنب األةتيامل يوعما عن االنتصار من حتقق الزنا بوط، العبارات

 )عليه السالم(جعفر  أيب نت عندك:  قال،يفاك اليفما ك، فيعبد اهللا بن حممد اجلعى فقد رو

الناس قد اختلفوا  فإن ،حهاكاا وني رجل نبش امرأة فسلبها ثيف، كتاب هشام بن عبد امللكه ءوجا

ن إ :)عليه السالم(جعفر أبو  يه إلتبكف ،احرقوه: وطائفة قالوا، اقتلوه: فطائفة قالوا،  هذايفنا يعل

   ، الزنايفه احلد يقام علياب ويده لنبشه وسلبه الثيتقطع  أن حده ي،حرمة احلكت يحرمة امل



٣٥٢

  . )١(ةائحصن جلد مأن كيمل  وإن ،ن أحصن رجمإ

  . أيضاًخ يرواه الشو

 ياملرأة وه يتأيالذي  يف، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،عن بعض أصحابنا، ريعم أيب وعن ابن

  . )٢(ةيح يها وهيأتيالذي وزره أعظم من : فقال ،تةيم

عن نباش  )عليه السالم(ل الرضا ئسإنه  ،)عليه السالم( جعفر الثاين أيب عن ي،املسعودى ورو

  . )٣(تيله بامليه لتمثيفأمر بقطعه للسرقة ونف ،اافكأنبش قرب امرأة ففجر ا وأخذ 

ن هذا ال كل. )٤(جنباً تينكتر: تيقال له املالذي ة لول النباش  قصيف ي ما روكد ذليؤيو

  . ي املعنواألمر ب ألنه أشبه،ديت من جديستلزم غسل املي

: قال ،تةيعن رجل زنا مب )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: فة قاليحن أبو  فما رواه،انكف يكو

هيحد عل ال)خ من فعل ي التواريف يما روك، كزوجته ذلمن فعل ب أو ،ةيالتق على فهو حممول. )٥

ذ يالتفخكالج يما دون اإل أو على ،اركناإل على  الوسائل محلهيفو، )٦( بعد املوتكد بأمته ذليالول

  .يحرمة احلكت يحرمة املن إ : النباشيفات الواردة ي مجلة من الروايف ما تقدم كد ذليؤيو، وحنوه

  . س بزنايحرام ول ألنه ،بيه التأديعل أن فاملشهور أمته أو انت املفعول ا زوجتهكولو 

                                                















٣٥٣

 )١(ن هم لفروجهم حافظونيالذ: ة فقولهياحل يجواز وط على ل دلين الدلحرام فألنه أ ماأ

  . كتزوج اخلامسة وحنو ذلي أن صحيمبجرد موا نه أ دهيؤيو، )٢(تةيشمل املي

ا  إليهه جواز غسلها والنظريدل عليما ك،  اجلملة شرعاً وعرفاًيفس بزنا لبقاء العلقة يلنه أ وأما

  .وقبلتها

قول  أن علمي ومنه ، نفسهايفت يأدخلت آلة زوجها امل إذا  وهو ما،سكم العكعلم حيومنه 

ن إ :ولذا قال اجلواهر، القاعدةى ما عرفت مقتضك ألنه ، ظاهر الوجهريغ، الشرائع سقط احلد بالشبهة

  . اضي الريفما اعترف به كه يمل أجد خالفاً ف بل ،ريه التعزيثر قطعوا بأن علكاأل

بدل نه أ من راتي احلدود والتعزيفملا تقدم ، الظاهر الثاين ،نيمرت أو  مرةقرار باإلكثبت ذليمث هل 

  .قرار اإليف نيان الالزم اعتبار مرتك ها أربعةيعترب فيث يوح، عن الشهادة

ظاهر النص بل ومطلق  ألن ،أشبهاحملقق  وجعله إدريسما عن ابن ك، ثبت بشهادة أربعينه أ ماك

  . الزنايفر كل ما ذكه يف أيتيولذا ، فرد من الزنانه أ ىالفتو

 طالق إللنيرجتفوا بشهادة كث ايد واملختلف حيمحزة وسع  وابيننيخيعن الش يكخالفاً للمح

  . ىفخيه ما ال يوف، قنيولو من باب القدر املت ي واخلارج منه الزنا باحل، الشهادةأدلة

  .نةيأمته لعموم الب أو الرجل زوجته ي وطيفن يتجه القول بثبوته بالشاهدي:  اجلواهريفنعم قال 

  . مكثبت بعلم احلاي كذلكو

  ، ة ثبوتهيفيك يفت ي للمنفسه مفعوالً يجعل احل إذا علم حال مايومنه 

                                                







٣٥٤

، )١(أشدنه أ املتقدمةة ي الروايففهم من املناط يبل ، يعقوبة الالئط باحلك ت عقوبتهيوالالئط بامل

  .  الزنايف اللواط واملناط أدلة طالق إلكوذل

س ي ولة، ولدرء احلدود بالشبهاألصلخالف  إنه :هيفف، أغلظ ألنه عزر قبل القتليما القول بأنه أ

  . ك ذلريغ  إىل،امللوط يره الالطك إذا ريان الالزم التعزك وإالّ ،ريه التعزيان علكان أغلظ كلما ك

  .تينفسه ملوطاً للم يجعل احل إذا مايم فكعرف احلي ومما تقدم

  .  واهللا العامل، ومفعوالًالزنا واللواط فاعالً  بايبيفى م اخلنثك حني املقاميفل كاملشى م خنثكوح

  

                                                





٣٥٥

  

  فصل

  ستمناء االيف

  

 ء حىتي نفسه بشكحب أو ،سائر أعضائه أو هريد غي أو دهي ب،رجخي حىت االستمناء وهو طلب املين

  .ربعة األدلةحرام باأل ،رجخي

 ريم غإام فميت أكمل ما أو أزواجهمعلى  إالّ ن هم لفروجهم حافظونيوالذ: قال سبحانه

  .كابتغاء وراء ذلنه أ يف كوال ش. )١( هم العادونك فأولئكوراء ذلى  فمن ابتغنيملوم

  .ةيتت املتواترة اآلايالرواك يه قطعيلع مجاعواإل

 ريهو غ إذ ، اجلنوناناًيحأوى منها العماليت اض واألمرورث ي إنه حيث، كذل على والعقل دل

  . احلاذقونطباء األك وقد اعترف بذل،ئاًياً سريعصاب تأثاأل على ؤثريف، يعيطب

ضراره أنقض يوال ،  االستمتاعاتأدلة طالق إل، االستمناء بواسطة الزوجةيف إشكالوال 

  :هيرد علي ألنه ،باالستمناء بسبب الزوجة

  . ال ضررل يداً لدليان ضاراً ضرراً شدك إذا وزجيال  إنه :أوالً

 تقدماليت  رسيالمثل مصلحة ، ليها أهم من مصلحة عدم الضرر القليل فيمصلحة التسهن إ :اًيوثان

. مكمصلحة احلعلى 

                                                





٣٥٦

 حىت، ره وعدم رغبةكب اج للمينخراإلون كيوجب انشراح النفس مما ال يها ءاستمنان إ :وثالثاً

  . د وحنوهايال االستمناء بيفاليت ة ريثكضرار ال األكب تلوجي

  . واملناططالقة واإلي لآلأيضاً فاستمناء املرأة نفسها حرام ،انكف يكو

 وإالّ ،ان ضاراً فهو حمرمكن إ ، مينريخروج سائل غ وجبيمما  استمناء الطفل نفسه أن والظاهر

  .ان جائزاًك

ان موجباً  أو ك،هيجل هدر منألسرافاً لإان كإذا  إالّ اماًس حري لنساند اإليوان بيواستمناء احل

  .ثارة الشهوة احملرمةإبة ويللر

ان ك أشبهما  أو ة صورةيرؤ أو ركان بتذك إذا بل، ون بعضوكي أن  االستمناء احملرميفلزم يوال 

  .حراماً

نفس   إىل بالنظرانك إذا ما، أصورا احتماالن  إىلالنظر أو ر زوجتهكان بتذك إذا كرم ذلحيوهل 

 ورث املينيمل  إذا اللعب بالعورة أما ،ك ذليف إشكالال نه أ المهما فالظاهركمساع  أو الزوج أو الزوجة

   .أوجب نعوضاً وإن س حمرماًيفل

 عن )عليه السالم(ل الصادق ئسنه إ ،ىسي نوادر أمحد بن حممد بن عفيف، انكف يكو

فعله ما يولو علمت مبن ، ح نفسهكناك وفاعله ،تابهك يفه اهللا عنى م قد يمث عظإ: فقال ،اخلضخضة

: فقال، هيتاب اهللا فك من )وآلهصلى اهللا عليه (بن رسول اهللا  اي ن يليب: فقائل السائل، لت معهكأ

قول اهللا :كوراء ذلى فمن ابتغ)ك وهو مما وراء ذل،)١،فقال ،يه أو رب الزناكأ ا أمي: فقال الرجل: 

م يلها عظكبعض الذنب أهون من بعض والذنوب : قد قال القائل ،ميهو ذنب عظ  

                                                





٣٥٧

من  ألا ،كوقد انا اهللا عن ذل، انيب من العباد العصحياهللا ال  وإن ،معاص ألا عند اهللا تعاىل

ونوا كيدعو حزبه ليإمنا فاختذوه عدواً  إن الشيطان لكم عدو طانيال تعبد الش: طان وقد قاليعمل الش

   )٢(.)١(ريلسعمن أصحاب ا

  . )٣(من الفواحش: )عليه السالم(فقال  ، عن اخلضخضة)ه السالميلع( سئل :ح آخري صحيفو

 )عليه السالم( ني املؤمنريأمن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب  عن،ديعن طلحة بن ز، خيالشى ورو

  . )٤(ت املاليجه من بمحرت مث زوا ده حىتيره فضرب كبرجل عبث بذى أت

برجل عبث   أيت)عليه السالم(اً يعلن إ : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،ة زرارةي روايفو

  . )٥(نيت مال املسلمي وزوجه من ب:قال إالّ وال أعلمه: قال ،محرتا ده حىتي فضرب ،أنزل ره حىتكبذ

 وشبهه ه من هذاءلما أنزل به الرجل ماك: فقال ،كدلي أو مةيح البهكني الرجل يف : املوثقيفو

  . اجلملةيفمث واحلد  اإليفمه كحبنه أ واملراد. )٦(زنا

م وال  إليهنظريلمهم اهللا وال كيثالثة ال : قولي )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: ريبص أبو وقال

  . )٧( دبرهيفوح ك واملن،ح نفسهك والنا،بهيالناتف ش، ميلأهم وهلم عذاب يكزي

   ظهر نفسه ملني س حىتيجل التدلألما إ ،بياملراد بنتف الش أن والظاهر

                                                

















٣٥٨

  . ةية عن حلق اللحيناك إنه  أو،د زواجها شاباًيري

 ه حىتيديعبث بي سألته عن الرجل ، بن زرارةنيوحس، مونيما رواه ثعلبة بن م أن علمير كومما ذ

 وعن ، الوسائليفما كة يالتق على محله أو لهيالبد من تأو، )١(كبلغ به ذايال بأس به ومل : قال ،رتلي

 يف و،اإلمامراه ير حبسب ما يه التعزيوز خالفه بل علجيء موظف ال يه شيس فيلنه أ  علىخ محلهيالش

  . أمته أو مع زوجته املستمين على اجلواهر محله

  .ري التعزأقسام سائر يفما ك اإلمامره منوط بنظر يتقدمث إن 

 ألنه ت املاليه من بجيتزو أن ماك، ريلتعزده فرد من اي من ضرب )عليه السالم( علي وما تقدم عن

  .ما هو واضحكس بواجب يول، نياملعد ملصاحل املسلم

  .كل ذلكوقد تقدم وجه ، اطاًي احتني مرتقرار واإل،ني وشهادة العدل،مكق ثبوته علم احلايوطر

ر لفعله يه التعزيان علكاره يان باختك فإن ،استمىن  آخر حىتإنسانر ك بذإنسانولو لعب 

املختار  على انك هراي بدون اختأحدمهاان كولو ، ني لفعله حرامأيضاًر ي الفاعل تعزىعل و،نيامحر

  .ريالتعز

ارمها يهما مع اختيل على كريان التعزكفرج امرأة  أو امرأة أو  دبر رجليفصبعه إ إنساندخل أولو 

  .احكتاب النك يفما تقدم كاللمس حرام  فإن ،لفعلهما احلرام

 ير رجل مطاطك ذيفادخلت املرأة فرجها  أو ،ةي فرج امرأة مطاطيفره كل ذولو أدخل الرج

   .ال أم  خرج املين،ريهما التعزيان علكث أثار الشهوة يحب

 فرجها حىت أو رهكشغل جهازاً ملس ذأولو ، ي دبر رجل مطاطيفره كدخل الرجل ذأ إذا ذاكو

  .ال أم ين جاء امل،أثار الشهوة عزر

  ر يوجب التعزيومما 

                                                





٣٥٩

امع امرأة جيس بأنه حيث يحب يغماء اصطناعإ يفدخل يلبس مالبس خاصة ويالزواج باملراسلة بأن 

 يف داخل كل ذلك فإن ،نميمل  وإن امرأة أو ان فاعله رجالًك سواء ،ما صنعه الغربك، هيرتل منيت يح

كوراء ذل)١(.  

  . واهللا العامل العاصم ، حرامني الزوجريبغ بة وتلذذ شهواينيل رك اجلواهر بأن إمجاع يفو

  

                                                





٣٦٠



٣٦١

  

  فصل

   الدفاعيف

  

 أو عرضه أو  املقصود نفسهنساندفع اإلي بأن ، الدفاعيف اجلواهر يفما ك إشكالال خالف وال 

  : ربعة األدلة اجلملة األيفه يدل عليو، هرياملقصود هذه الثالثة من غ أو ماله

  .)١(نيل اهللا واملستضعفي سبيفم ال تقاتلون كومال: قال سبحانه

 ،ات العقالءيبل هو من أول، أشبهلزوم حفظ النفس وما  على دليوالعقل ، ه واضحي علمجاعواإل

  : ات به متواترةيوالروا

 عرض هلم سبعيبة يتك يف رجل على  اهللا تعاىلكضحيل :)عليه السالم( علي عن، صبغ خرب األفيف

  . )٢(وزواجي لص فحماها حىتأو 

، )عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم(ه يبأ عن ،)ليه السالمع(عن جعفر ، وينك خرب السيفو

  . )٣(س مبسلميبه فلجي فلم نيا للمسلمي ينادي من مسع رجالً: )وآلهصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا 

                                                









٣٦٢

  . )١(ف من أفضل الصدقةي الضعكعون: )وآلهصلى اهللا عليه ( قال رسول اهللا ،حي الصحيفو

من رد عن قوم من  :)وآلهصلى اهللا عليه ( قال رسول اهللا ،)عليه السالم( ني املؤمنريوعن أم

  . شمل املقاميفحواه  فإن ،)٢(نار وجبت له اجلنة أو ة ماءي عادنياملسلم

 أيب  عن، عن بعض أصحابنا،مجاعصحاب اإلأهو من الذي  ،نصر أيب ح أمحد بن حممد بنيوصح

  . )٣( دمهيف ككياللص فأبدره وأنا شرلى  عقدرتإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا 

دوا بأن دم اللص كأ )هم السالمليع(م إ ك وقلنا هنا،ات ذا املضمونيوقد تقدم مجلة من الروا

  . توهم يما رمباكجرحه حرام  أو قتله أن ظن الظانيال   حىت)٤( عنقهم وحنوهيف

، كيالر الصعكنا ذيوقد جتار قوليته مسع:  قال، عن عبد اهللا بن عامر،)رمحه اهللا( ينيلكالى ورو

 : إليه)عليه السالم(تب كف ،سأله عنهمي )عليه السالم(حممد  أيب  إىلتبكنه أ سحاقإأمحد بن  حدثين

اقتلهم)٥( .  

  . راد م قطاع الطرق وحنوهمي ني بضمتكوهو مجع صعلو

   يه إلتبكنه أ ،هري وغ)عليه السالم(عبد اهللا  أيب محد بنأ عن أيضاً يورو

                                                













٣٦٣

  . )١(فيحبر الس إالّ ال تنبهوههم:  إليهتبكف ،رادكسأله عن األي

هل اجلبال من اللصوص أفاملراد  ، إليهذهب أي  اجلبليفرد ك أن احكتاب النك يفرنا كوقد ذ

  . قي لقطع الطركتفون هناخين يالذ

 ،ومايل ينفسد يري يتي بيفدخل ياللص  :قلت له:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب  عنأيضاً يورو

  . ثياحلد )٢(ي عنقيفدمه  أن ومن مسع  فاشهد اهللا،اقتله: )عليه السالم(فقال 

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)هما السالميعل( أحدمها عن ،ح حممد بن مسلمي صحيفو

  . )٣(قاتلأت املال ومل كنا لترأنت كلو :  وقالديمن قتل دون ماله فهو شه: )وآله

رسول ن إ :فقال ،قاتل عن مالهيعن الرجل ، )عليه السالم(جعفر  أبا سألت:  قالريبصيب  أوعن

ن إ :فقال ،قاتل أفضليأف:  فقلنا له،ديمن قتل دون ماله فهو مبرتلة شه:  قال)وآلهصلى اهللا عليه (اهللا 

  . )٤(ته ومل أقاتلكنت لتركنا لو أ أما ،قاتل فال بأسيمل 

 رجل كليدخل عإذا  :قال إنه ،)عليه السالم(ه ي عن أب،)يه السالمعل( عن جعفر ،وعن وهب

 ،)وآلهصلى اهللا عليه (اللص حمارب هللا ولرسوله  فإن ،استطعتن إ ره بالضربة فابدك ومالكد أهليري

  . )٥(عليء فهو ي منه من شكفما تبع

   إالّ ،مثله )عليه السالم(ه ي عن أب،)عليه السالم(عن جعفر  ي،البختر أيب ةي روايفو

                                                













٣٦٤

  . )١(عليء فهو ي منه من شكفاقتله فما تبع :أنه قال

إذا  :)عليه السالم( ني املؤمنريقال أم:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ح احلليبي صحيفو

  . )٢(ي عنقيف فدمه كفما أصاب،  اللص احملارب فاقتلهكيدخل عل

من أعظم اللؤم : قال إنه ،)عليه السالم( نيملؤمن اري عن أم،عةيوهو من أعالم الش يمداآلى ورو

  . فهم منه وجوب الدفاع عنهي مما ،دافع عن العرسيال  أي .ه عرسهإسالمحراز املرء نفسه وإ

  . )٣(انة احلرميأفضل املروة ص: )عليه السالم(وقال 

من دفع لى  عءي وال ش،ودم اللص هدر:  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، سالموعن دعائم اإل

  . )٤(عن نفسه

من أصبح : )وآلهصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( علي  عن،اتياجلعفرى ورو

س من يب فلجي فلم نيا للمسلمي ينادي  ومن شهد رجالً،نيس من املسلمي فلنيهتم بأمور املسلميال 

  . )٥(نياملسلم

  

  ))مراتب الدفع((

ف ياح مث الضرب اخلفي مث الصه أوالًي بالتنب، الدفعيفسهل روا اعتماد األكذمجاعة من الفقهاء مث إن 

ل ياجلرح مث البتر مث التعلكها يسهل فسهل فاأل مع مراعاة األ،د مث العصا وحنوها مث السالحيد مث الشديالب

  .هيجهاز علاإل أي بالذال املعجمة، فيمث التذف

، ب املزبوري النصوص عدم الترتإطالقى مقتضن إ( :ولذا قال اجلواهر، هيما فخيفى ن ال كول

   على  احملارب واللص احملارب واملطلعيفخصوصاً 

                                                













٣٦٥

 )خالفه على ةريه بل لعل السين املناقشة فكاً أمإمجاعن كيمل  فإن ،بل مطلق الدفاع، هريال غيع

  . ىانته

نصرف مبجرد يه نأ املطلع مع وضوح يات رميوقد تقدمت روا،  املقاميف إمجاعال نه أ خيفىوال 

اللص  أن  إىلضافةهذا باإل، بي عدم الترتيفظاهرة  يردك والكات قتل الصعلويروا أن ماك، احيالص

فعل ي أن ثركب ليه الترتيد في لو أر، عرضهكهت أو جرحه أو إنساند لقتل يواملر، ته وقصدهياهول هو

  . وهوحن) البدار (ر لفظكالسرعة بذ  إىلشارةإات ي الروايف و،ديريما 

 أم نزلوا املقامك و، ظاهر الوجهريب غيد وبعض آخر من الترتيره احملقق والشهك هذا فما ذىعلو

  .  وشرعاً عقالًني مع وضوح تفاوت الباب،ركعن املن ي باملعروف والنهاألمرمراتب على 

 ،مثالًق يبرإد سرقة يريدخل طفل  إذا ماك ،فاًيان اللص ضعكس من املقام ما يلنه أ نعم الظاهر

ه يعل أن ماك، مع العلم ه القودي عل،ان ضامناًك قتله فإذا، ما هو واضحكالنص عن مثله منصرف فإن 

ه ي عل الظالم داخالًيفشبحاً ى رأ إذا ماك، تمل عدم الضمان مع جهلهحيان ك وإن ان جاهالًكن إ ةيالد

للتالزم  ي،ته بعد الرمياكف ن فرماه فظهر ضعأشبهما  أو  عرضهكهت أو بدره احتمل قتلهيمل  إذا مما

 املقام إطالق وبعد مشول ،اتي بعض الروايفبل صرح باهلدر ،  اهلدرنيمر الشارع بالدفاع وبأ ني بيفالعر

 يفاللص خصوصاً ى رم فإن ،كة بذلريان السيجر  إىل هذا مضافاً، العدماألصل الضمان فيف كلو ش

  . باًيان اخلطر قرك يفلو أمر بعدم الرم، ات اللصيصوصغالباً خب ي شائع مع عدم علم الرامنيمثل البسات

   خذ النصاب وخرجأان كذا إو، ان دمه هدراًكجرح  أو  قتلفإذا ،انكف يكو



٣٦٦

  .دياله قطع يان علكت ميومل  يمث رم

 إجراء يف تاب الطهارةك يفملا تقدم ، مواتم األيه مراسيت عليجرأان مسلماً كإذا نه أ خيفىوال 

  .فسق الفساقأان من ك وإن ل مسلم على كمياملراس

اف خياً ال ي قونسانان اإلكان بالنهار وك إذا ماك ،دفع باملراتبيان ك إذا  قتل اللصنسانوهل لإل

 ومن ،املطلع يوخصوص مثل رم دلة األإطالقمن ، احتماالن ،اح وحنوهيدفع بالصي أن نكميوجاء لص 

خصوصاً مبالحظة ، دي بعريان غك وإن األولو ، وحنوه)رهابد(نة يخصوصاً بقر، احتمال االنصراف

 ،أحوط الثاينأن  إالّ ،ناري ربع ديفد يالما شرع قطع ك، هري لغباًيجاز القتل تأدأإمنا ن الشارع  أاحتمال

  .ال مثل احملارب وحنوه،  باملراتب مثل املقامنيالقائل ولعل نظر

امرأة  على  فلو هجم ثالثة،للصم اكمهم حكن مع اللص حيالذ أن  مسألة احملاربيفوقد تقدم 

، ان دمهم هدراًكهم  فقتلنهما ردء للقادركن ولي قادرريان غاآلخران أحدهم قادراً وكالغتصاا و

  . دلة األطالقإل، املال أو د النفسيريمن   يفكذلكو

ن م  ومل أر،دلة األطالق إلجمنوناً أو ان اللص احملارب طفالًك وإن  القتلنسانإللن إ مث الظاهر

 يفة للبلوغ والعقل يال مدخلالذي  مينقاذ النفس واملال واحلر إلكوذل،  املقاميفشرط البلوغ والعقل 

  .نقاذاإل

ما ك، ريبك والريوالصغ، افركواملسلم وال، الرجل واملرأة ل من الدافع واملدفوعك يفى ستويو

  . ل والنهاريالل يستوي

 إذ ،خذ املخمصة مما حقه األيفملهاجم للطعام اك ،كان املدفوع حقه ذلك إذا نعم ال حق للدافع

  دفع زوجهايفال حق للمرأة نه أ ماكوهذا هجوم مشروع ،  املشروعرياهلجوم غى ظاهر النص والفتو

  . حقه ألنه أراد منها الوقاعإذا 

   أو ،مهدور الدم افركنه أ  لزعمهنسان قتل اإليفتوهم املهاجم حقه  إذا نعم



٣٦٧

الشارع  ألن تمل عدم الضمانحيورمبا ، همافيصل ته لأليضمن دينه ك ول فله قتله،وان مفترسيح

قتله املسلمون يث يح، افر باملسلمكل ما لو تترس الياملقام من قبن إ قاليأن  إالّ ، فدمه هدركأمره بذل

  .  عدم ضمانهاألصل فكولو ش، ت املاليته من بيود

 إذ ،دهيرين كينه مل أو رحه فظهر اشتباههج أو ده فقتلهيرينه أ توهم إذا  الضمانيف كنعم ال ش

  . الواقعريغيالزعم ال 

 وجوب يفموات ألسائر اكان ك وإن ،جر األيفد يالشهكان كتل الدافع ولو دون ماله ولو قُ

  . ديالشه أو كديشهنه أ يفث يحادوقد تقدم بعض األ،  وال خالفإشكالبال ، هعليم ي املراسإجراء

  . )١(ديمن قتل دون مظلمة فهو شه:  قال)ليه السالمع(عن الصادق ، ابن سنانى رو

: قلت ،ما دون مظلمةى  هل تدرميمر أبا اي: قال إنه )عليه السالم(عن الباقر ، ميمر أبو ىورو

من الفقه عرفان ن إ ميمر أبا اي: فقال، كشباه ذلأقتل دون أهله ودون ماله ويالرجل ، كجعلت فدا

  . )٢(احلق

  .)نهيدون د (إضافةما قال  على رارهإق أراد بعد )معليه السال(ولعله 

  . إشكالل ما أتلفه من الدافع بال كضمن يواملدفوع ، اتيمها من الرواريغ إىل

  إىلجلأهأالذي املدفوع هو  ألن ،هعليطلقه أالذي ضمن مثن الرصاص يهل نه أ يفالم كقع الينعم 

  . عدم بعد ضمانه فراجع بعض املباحث السابقة يفوقد تقدم ، احتماالن ،كذل

  

                                                







٣٦٨

  

  ))أقسام املهاجم واهلجوم((

ن يد الديريوقد ، د املاليري وقد ،د العرضيريوقد ، د النفسيري مون املهاجكيقد ): ١ مسألة(

من   إىلون بالنسبةكيوقد ، نساننفس اإل  إىلون بالنسبةكي قد كل ذلكو، فرك النسانظهر اإلي أن مبعىن

  : عشر  اثىنقسام فاأل،ريالغ  إىلد بالنسبةيريوقد ، هقربائأزوجته وولده وكصه خي

  

  ))الدفاع عن النفس((

 وإن ، وجوب الدفاع وعدم االستسالم لهيف وال خالف إشكالوال ، د قتل الدافعيري أن :األول

  . مجلة منها  إىل سابقاًريشأ وقد ،ربعة األدلةه األيدل عليو، قتل املهاجم  إىلىدأ

  .نياألمر ني بريتخينه أ ظاهرفال ن اهلربكمأنعم لو 

 ،فاركد قتل املسلم املتترس به من قبل اليريالذي املسلم ك، ه القتلعليان املهاجم واجباً كأما إذا 

  إىلذهبيالمها القاتل واملقتول ك و،استسلم وإالّ ن اهلرب وجبكمأ فإن ،فالظاهر عدم جواز قتله

  .اجلنة

 ،ن للدافع اهلرب وجبكمأ فإن ،اً فأراد قتلهيافراً حربكه بأن زعمه علياشتبه ن إ املهاجم أن ماك

  .  حفظ النفسأدلة طالققتله إلي أن بعد جوازيال  ن اهلربكميمل  وإن ، قتل املهاجمنينه وبي بريخيوال 

ن املسلم املهاجم من رفع ك متفإذا، دىنفاأل دىن من األنيانك امليف وجوب التدرج يف كنعم ال ش

من قتل  ألنه ،ان مستحقاً للقتلكولو قتله واحلال هذا ، ق له قتلهحيرجله ال  أو دهيالترس املسلم بضرب 

 فإن ،ق له قتلهحيرجل املهاجم املشتبه ال  أو دين من ضرب كمتن إ املسلم املدافع أن ماك، املسلم عمداً

  . ه القودعليان كقتله واحلال هذا 

  د اللص يري مثالً ،لو أراد اللص املهاجم طرف املدافع ال نفسه إنه مث



٣٦٩

سقط يد ضرب رجله ليفري ، إليهقدر الوصوليال  نسانومع وجود هذا اإل، انكم  إىلالوصول

، هعليما توقف دفعه في إالّ وزجيال  أو ،قتل اللص مطلقاًي أن وز للمدافعجيفهل ، مقصوده  إىلصليث يح

 وإن ،األول النص إطالقظاهر  ،هريز غجيندفع به مل ين من ضرب رجل اللص مما كتوقف بأن متي مل فإذا

  .  الثاينحوطان األك

ن أ و،قرباء األريغ أو قربائهأأراد املهاجم نفس  إذا ومها ما، والثالث الثاينعرف حال يرنا كومما ذ

عليه (عن الرضا  ي،ما رواه الربق ه باخلصوصعليدل ي و،دلة األطالق إل،دافع وجوباًينسان أن لإل

 ته منينع جارميأ، تهيدون أخذ جاريريء قوم يجفية له ي السفر ومعه جاريفون كيعن الرجل ، )السالم

، نعم: قال ،ان معه امرأةكن إ كذلكو: قلت، نعم: قال ،نفسه القتل على خاف وإن تؤخذأن 

 ،نعم: )عليه السالم(قال  ،نفسه القتل على خاف وإن نعهنميم والبنت وابنه العم والقرابة  األكذلكو

  . )١(نعم: قال، خاف القتل وإن منعهفي سفر يفدون أخذه يريال  املكذلكو

 فإن ،ك ومالكد أهليري اللص كعليدخل إذا  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، اثيوخرب غ

  .)٢(تبدره وتضربه فابدره واضربه أن استطعت

  . كذلكنفس  اليفم كان احلك العرض القتل يفم كان احلك فإذا، من العرض النفس أوىلفإن 

عليه ( علي فقال ،جل حفظ نفسهاة من زنت ألي النفس ما تقدم من رواةيأولو على دليو

  م ال تقاتلون كوما لمة يوبضم ،)٣(هاعليا مضطرة وال حد إ: )السالم

                                                









٣٧٠

ون كيوحنوه ، )٢(نيا للمسلمى يمن ناد: ةي وما تقدم من روا،)١(فنيل اهللا واملستضعي سبيف

  .أيضاً كذلك ريم الغكح

  .تملحيال  أو قتلي أن تملحي أن ني بكل ذلك يفوال فرق 

  

  ))الدفاع عن العرض((

عرض  أو ،ولده وزوجتهك )٣(عرضه أو ، الثالثة للعرض بأن أراد املهاجم عرض نفسهقسامواأل

  . قتلينه أ احتمل وإن  جواز قتل املهاجمأيضاًها فيالظاهر ، مهاريغ

قتل املرأة اللص  على دلتاليت ات يوملا تقدم من الروا، دلةات األإلطالقما جواز قتل املهاجم فأ

  . ق أوىلينقاذ العرض بطرإجل نقاذ املال جاز القتل ألإجل جاز القتل أل إذا نهوأل، هاعليرفع الذي 

بل الظاهر ، هو حمل نظر: اضي الريفقال  ،ه خالففيقتل فينه أ احتمل وإن ما جواز الدفاعأو

ستفاد يما ك، ة حفظ النفس من حفظ العرضيولو أل،هرير وغي التحريفا صرح به مكجواز االستسالم 

باغ وال عاد  ريفمن اضطر غ: معللة بقوله، الزنا على رهةك درء احلد عن املستيف الواردة خبارمن األ

وز جيوال ، انكم مع اإلميوجوب الدفع عن النفس واحلراألقوى : ك املساليفن ك ل،)٤(هعليمث إ الف

  .هفيه شامل ملا حنن إطالقو، ستسالماال

مه مع ية حفظ النفس من العرض بعد تسليمهأبأن (: اض بقولهيالر على لكشأ اجلواهر يفو

واملفروض وجوب حفظ العرض ، ه السالمةفينون ظامل أو ه النجاةفي املدافعة املعلوم يفال ، التعارض

  . ىه انت)املالك االستسالم يف ذناإل على لي وال دل،النفسك

  ده ما تقدم من يؤيو، جواز املخاطرة بالنفس على دلي دلة األإطالق: أقول

                                                











٣٧١

رهة ك وخرب املست،صل لألكنعم الظاهر عدم وجوب ذل، )عليه السالم(عن الرضا  ي،ة الربقيروا

  .  اجلوازيف ية الربقيوظهور روا

ض يل تعركشيما ك، ل قتلهكشفي مثالًأراد القبلة واللمس  أما إذا ،أراد الزنا واللواط إذا كن ذلكل

إمنا  نفسه للخطر نسانعرض اإلي أن وجواز جنيبد عرض األيجواز قتل مر أن ماك، تقتل أن  إىلالنفس

، كاللواط مبن عمله ذل أو د الزنا بفاحشةيريالذي  وز قتل الزاينجيفال ، همايلكن عن رغبة كيمل  إذا هو

  . كراهد االغتصاب واإليريمن   إىلةدلالنصراف األ

  

  ))الدفاع عن املال((

، قتله  إىلىدأ وإن  جواز دفع اللصيف إشكالمال نفسه ال   إىلالنسبةب الثالثة للمال فقسامما األأو

  .  احملاربيفما تقدم بعضه هنا وك مجاعه النص اإلعليدل يو

 فإن ،ك ومالكد أهليري اللص كعليدخل إذا  :)عليه السالم(جعفر  أيب عن، اثي خرب غيفو

  . )١(تبدره وتضربه فابدره واضربه أن طعتاست

  :  مقاماتيفالم كقع الينعم 

  

  ))هل الدفاع واجب((

عدم الوجوب  على ات الدالةي وقد تقدم بعض الروا،عدمه والظاهر،  وجوب الدفاعيف: األول

فع دايما كدافع عن املال ينسان أن  لإل:القواعد يك حميفولذا قال ، هري وغ)٢(ح حممد بن مسلميصحك

مع االضطرار والتضرر إالّ ( :نعم قال، شف اللثامك يك حميفه علي ووافقه ،بجين ال كول عن نفسه

  بفقده ضرراً

                                                







٣٧٢

عن  ي من باب النهورمبا وجب الدفع عنه مطلقاً، دهي يفمانة أه ريان املال لغ أو ك،ب دفعه عقالًجي

  . ىانته )ركاملن

 ندفعيمل ن إ هريلغ أو تل واجلرح للدفع عن املالالق  جوازيف(: ره بقولهكذالذي لتأمل لوال وجه 

  . ىانته )عرض تأمل أو د سواه من نفسيريبه مع القطع بأنه ال إالّ 

  . ى مقابلة النصوص والفتاويفاالجتهاد كره من التأمل والتردد كولذا رده اجلواهر بأن ما ذ

ر مجلة من كما ذك ،حصحاب جبواز القتل واجلر األإطالقشف اللثام بنفسه كر كوقد ذ: أقول

  . ديمن قتل دون ماله ولو عقال فهو شهن أ و،كذل على النصوص الدالة

فضل ون األكن الظاهر ك ل،الًيان املال قلك وإن ،قتله جائز  إىلىدأ وإن  فدفع اللص،انكف يكو

  . هريح وغي الصحيفعدمه ملا عرفت 

قال ، حي الصحيف )عليه السالم(ق وقول الصاد، قتل فدمه هدرن إ نهأ بضربه واألمرات يما رواأ

  . )١(اربحيته فال ي بيفه اللص عليدخل يمقت الرجل ياهللا لن إ :)عليه السالم( ني املؤمنريمأ

  . )٢()عليه السالم(ه يعن أب، )عليه السالم(عن جعفر ، وينكوحنوه خرب الس

 ألن ، شهر رمضانيفرجحان النوم ك ني الرجحانني بةوال منافا، للجواز وللرجحان الذايت يفه

 ان الثاينك وإن ،القدر ايلياء ليحإلة ياء لفضيحوعدم النوم باإل، )ه عبادةفيم كح ونوميه تسبفيم كنفسأ(

  ه علي( اإلمامولعل وجه عدم فعل ، فضلأ

                                                







٣٧٣

ال تقاوم اليت ل كه من املشاريغ  إىلثباتاإل  إىلاجهيل واحتي بدم القتك لالبتالء بعد ذل)السالم

  .ما هو املتعارفكاملال سرقة قدر من 

، ضرر املسروق منه وعسره  إىلىدأث ياً حبريثكان املال ك وإن  اللص بعدم قتالهكوز ترجيوهل 

الظاهر ،  احتماالن،سرق مات عطشاًن إ الذيهذا املاء  إالّ  الصحراءيف كلمي ال مثالً، موته  إىلىدأبل 

  . ه خوف املوتفيان ك إذا  عما فضالً،عاًوز حتملهما شرجيان الضرر واجلرح ال كن إ وجوب الدفاع

ضربه صاحبه بالطلقة يأن  إالّ هكتريأخذه اللص وال  إذا ماك، العقالكل يما قتل اللص ملال قلأ

ه الحتمال انصراف النص عن فيتأملنا إمنا  و،شملهى يتاوف النصوص والإطالقان ك وإن ،ه تأملفي فمثالً

  . مثله

ما قد  ك،دافع فقتله اللص إذا كاملال أن  علىبل تدل، اجلواز على لال تدفإا ة العقال يما رواأ

  . ديفهو شه ،تفق مثلهي

  

  ))مراتب الدفاع((

 ، جرحهفيكيان كن إ  املال من قطع عضوهبحصاى تحاشيبأن  ،هل للدفاع مراتب: الثاين

  النص حىتإطالقمن ، احتماالن ،وز قتله ابتداًءجيبل  ،ال أو  قطع عضوهفيكيان كن إ قتلهى تحاشيو

 يفخصوصاً  اطيومن االحت، روهكذالذي ب يالترت  إىلشارةإء من النصوص ي شيفمل أجد : قال اجلواهر

 ، باملعروف وله مراتباألمر من باب كذلن أ و،بقتله إالّ ندفعيواحتمال انصراف املطلق مبا مل ، الدم

من احملتمل ن أ و،تقدر بقدرهااليت ورة الدفاع من الضرن أ و،ب املزبورياملنساق من الدفاع الترتن أو

  . ورة نظرك املذدلة األيفان ك وإن ،أحوطالترتب  أن كوال ش،  املقاميفعدم اجلواز  على مجاعاإل

  

  )) إذا سبب قتل النفسالدفاع عن املال((

، دلةات األإطالقمن ، احتماالن ،قتل نفس الدافع  إىلىدأ وإن ،وز الدفاع عن املالجيهل : الثالث

  النفس  أن ومن، ديشهنه أ  علىوخصوص مادل



٣٧٤

 أو ، املال وعدمهكذل  إىلونه مضطراًك نيب أو ،ريثكل والي املال القلنيفصل بيورمبا ، أهم من املال

 نيوز وبجيقتل فال ي ما لو علم بأنه نيب أو ،هري املثال املتقدم للماء وغيفما ك، سرق ماله ماتن إنه أ نيب

 صورة ما على  االقتصارحوطان األك وإن ،طالق املال املعتد به لإليفبعد اجلواز يوال ، جوزفي العلم ريغ

  . أخذ منه املالن إ علم مبوتهي أو ، أشد الضرريفقع يان ك اإذ

، ل جداًك فالدفاع عنه مش،قتلهيعلم بأنه يان كو،  إليه حمتاجري غالًيان املال قلك إذا  مثل مايفما أ

  .  النص منصرف عنهقإطال و،بل الظاهر عدم جوازه

  .الم يف صور الدفاع عن مال نفسهكهذا متام ال

  

  ))الدفاع عن مال الغري((

أراد اللص سرقة مال  إذا ماك، الدفاع عن مال نفسهكون كي أن بعديه فال يالدفاع عن مال ذوأما 

  . ولو باملناطدلة مجلة من األطالقزوجته إل أو ولده

  اللص احملاربكعليذا دخل إو، ديون ماله فهو شهاملقتول دفهم من نص يالعرف فإن 

  .مال زوجته وولده أو سرق مالهي دخوله ليفال فرق نه أ ،وحنومها

 اجلواهر شكالوال وجه إل، اشف اللثامكرها ك ولذا ذ،نسانمانة إلأان عنده مال ك إذا ذاكو

  . طيوالتفر يلعدم صدق التعد، ث منع وجوب الدفاع عنها مع خوف الضرريح

  جوازيفالم كون الكي وقد ،وجوباً أو جوازاً، مانةد لألي قتل اللص املريفالم كون الكيقد : أقول

ل كشيان ك وإن ،هي مال نفسه وذويفالم كالكالم هنا كون الكي أن بعديوال ، عرض نفسه للقتليأن 

س يصاحبه ل نإ  أي،الًيان قلك إذا خصوصاً، نياآلخر الدفاع عن مال يفجواز التعرض لقتل نفسه 

  . أمثال هذه الصوريفالقطع بعدم اجلواز  ينبغيبل  ، إليهحباجة

اللص  يعمكذهاب قوة منه إ أو ،قطع بقطع طرفهيان ك إذا مافيالقطع بعدم اجلواز  ينبغيذا كو

  .  الدفاع ملثلهأدلةصل وعدم مشول لأل، دافعن إ نهيلع



٣٧٥

  

  ))الدفاع ألجل الدين((

نا أ إالّ ،انت خارجة عن أصل املسألةك وإن يفه، نيجل الدألما الصور الثالث للمحارب أو

   :م الفائدة فنقوليل تتمجاها ألعنون

ت كانته أو ،كسرقت مال أو ،كقطعت طرف أو ،كقتلت وإالّ فركأ: جاء احملارب وقالإذا 

  . )١(انميره وقلبه مطمئن باإلكأال من إ: قال سبحانه، إشكالفر لفظاً بال كجاز ال، كعرض

  . )٢(عادوا فعدن إ :)عليه السالم( لعمار )وآلهصلى اهللا عليه (ال رسول اهللا وق

  .)٣(السب فسبوينأما  :)عليه السالم( علي وقال

، هميديأ يفاً ريان أسك إذا ماكة ياستمرت التق وإن كله ذل أن والظاهر، ك ذليفالم كوقد تقدم ال

  . ةي التقأخبارشمله يو

عمار  أيب ملا دل من قتل ،الظاهر الثاين ،وزجي أو فركظهار الإه عليب جيل هنه أ يفالم كقع الينعم 

ن ي من النفريووما ر، تهيمن جهة عدم تق ذر أيب ب بالل وخباب وموتيوتعذ، فرواكيث مل يمه حأو

الم كل الي وتفص،همايلكث ورد املدح حبق يح،  فقتلاآلخرظهر يومل ى  فنجأحدمهافر ك الأظهرن يالذ

  .ةي باب التقيف ك ذليف

 أو ظهره عناداًيفر ال كظهر الي أن د احملاربيريالذي  نسان اإلك وذا،هيرب ذوجيان احملارب كذا إو

 الدفاع عن يفمشمول  فإنه ،قتله احملاربي أن  خطريفان ك إذا فالظاهر وجوب الدفاع عنه، اجتهاداً

 نقاذ نفسه من جهةإجل ه ألؤون نداكي أن ني بطالق اإليفال فرق  إذ ،نيا للمسلمى يوملن ناد، هلاأل

 أو هيني من جهة عداوة دزهاقاًإازهاق روحه  أو ،سلب ماله أو ، عرضهكد قتله هلتيرياحملارب أن 

  . ك ذلريغ أو ،ةيويدن

                                                









٣٧٦

 ،ظهرهيال  فر وهوكلل جنيبظهار األإأراد احملارب  إذا ما يوه،  الصورة الثالثةيفم الكعلم اليومنه 

قتل املدافع بنفسه ي أن حد  إىل أو،حد قتل احملارب  إىلب الدفاع عنهجيفهل ، قتلهد يريظهره يذا مل إو

ظهره يمل  أو ،هعليوجوبه  أو فر عناداً مع جوازه لهكظهر اليمل  إذا  مانيفرق بي أو ،اهيإلقتل احملارب 

  . عاملواهللا سبحانه ال، قتله  إىلىأد وإن  اجتهادهيففر حراماً كظهار الإان كاجتهاداً بأن 

، قبالهإى شخي أيضاًاملدبر  ألن ،مدبراً أو انك وز قتله وقتاله مقبالًجياللص احملارب  أن مث الظاهر

 والعمدة ،قوموا مبثل عملهيت ال يسائر اللصوص حى شخي أن بجينه  وأل،هريغ على منهى شخينه وأل

  .  ظاهر الوجهري املدبر غيفهم ري املبسوط والشرائع واجلواهر وغإشكال ف،دلة األإطالق

 ،كوز ذلجيه هل يقتل ذو أو جرح أو ،موالهأدر  إالّ ندفعيمل  إذا ن احملارب أ وهو،ءيش يبق

  .وال ضمان ي للمناط القطعاملالد هدر يريمن   إىلبالنسبة الظاهر نعم

  . بعد الضمانين ال كل، ةي أمهكانت هناك إذا خصوصاً، كبعد ذليه فال يجرح ذو  إىلبالنسبةأما 

حرق ينة ليمد على لقاء قنبلةإأراد  إذا ماكة ية قطعيانت أمهكإذا  إالّ ،وزجيه فال ي قتل ذويفما أ

  . هم واملهمبل واجب من باب قاعدة األ جائز فإنه كفعل ذلي وال ،ذا قتل ولده اشتغل بهإو، أهلها

  



٣٧٧

  

  ))من أراد الفاحشة دمه هدر((

أحد أرحامه من  أو بنته أو ولده أو ع زوجته مسألة من وجد ميفالم كقد تقدم ال): ٢ مسألة(

 أن ماك، بقتله فدمه هدر إالّ ندفعيمل  فإن ،ه دفعهعلينه وجب أد منه الفاحشة ويري والبنات من نيالبن

 رضامها ني بك ذليفوال فرق ،  الزوجةيفبل قتلهما ، ه قتلهعليان كفعل بأحدهم يمن وجد من 

 زناً أو فعل لواطاًي ولده مثالً  ولو وجد،وز قتل الفاعل فقطجيث ي الفاعل للمفعول حإكراه أو بالفاحشة

  .  املسألةيفل خاص يال دل إذ ،ركعن املن يه دفعه حسب مراتب النهعليوجب 

 إالّ ،وان احملترميس له قتل احليلنه أ والظاهر، لواطاً أو فعل بأحد أرحامه زناًيواناً يذا لو وجد حكو

  .  مذنبريوان غياحلن  أل،بالقتل إالّ دفعيمل إذا 

 حسب مراتب كفعل سائر االستمتاعات فله دفع ذلي أو لمسي أو لقبيقربائه أوجد بعض  إذا ماأ

حسب  ي والنهاألمرفالالزم  وإالّ ،غلظ حلق القرابةأقرباء  األيف األمر أن والظاهر،  باملعروفاألمر

  . ينيجنبأانا كفراد هذا الباب ولو أل ك يفمراتبهما 

ل جبواز يقإذا  إالّ ك ذليفة ال حق له يجنب األيفو، مع زوجتهى رأن إ  ورد النص بقتلهمانعم قد

 يفذا كو، افرة واملسلمةك الني الزوجة بيفوال فرق ،  إليهر ووصلت املرتبةكعن املن ي النهيفالقتل 

  . همريقرباء وغاأل

ر املمنوع كظهار املنإن من كينه ومل يدعلى  أقر ان ممنك وكافر جائزاً عنده ذلكان الك إذا نعم

 يفما ك، مرمها باملعاشرة باملعروفأم كا عند احلاءجا إذا ماأبل الظاهر ، ي النهنسانن لإلكيهم مل علي

   تابكتزوج حمارمه من أهل اليمن 



٣٧٨

 يفنهما ي معاملة وقعت بيفم عند اختالفهما كا عند احلاءجا إذا ذاكو، كنهم ذلي ديفن جاز يالذ

منا هلم حسب كنهم وجواز حيد على همإقرارالزم  ألن ،زواج حمرم عندنا حملل عندهم أو ريخرت أو مخر

  .كمذهبهم ذل

الم ك وقد تقدم بعض ال،مهاريغ أو الطالق أو احك باب النيفسواء ،  املذاهب املخالفةيف كذلكو

  .ك ذليف

اقتص  وإالّ ،كذل على نةي البإقامةجرحه فال بد له من  أو ق له قتلهحيجرح ما  أو نسانذا قتل اإلإو

  . )١( لسعد)وآلهصلى اهللا عليه (ث رسول اهللا ي حديفما تقدم كمنه 

ما تقدم ك، م حسب علمهكم احلاك ح،مك احلاكقطع بذل ي الشواهد حىتإقامةن من كمت إذا نعم

 يفالرجل املقتول  وجود مين على ةيدلت االختبارات العلم  ما لوك ومن ذل،م بعلمهكم احلاكصحة ح

ن بسبب جذب الرحم كيمل و منهما للفاعل إكراهن بكيمل نه أ مما علم، دبر ولده مثالً أو ،فرج زوجته

  .رض وحنوهه من األي ملنمثالً

  . ية املوجبة لقطع القاضي من الشواهد العلمك ذلريغ إىل

  

                                                





٣٧٩

  

  ))دفع من يتطلع يف الدور((

، عورام على ها للتطلعريغ أو هريدار غ على من اطلع أن يف وال خالف إشكالال ): ٣ مسألة(

صابه أمها فريغ أو عود أو رتجر فرموه حبصاةيمل  فإن ،ان هلم زجرهكه كمل أو ان التطلع من دارهكولو 

  .ان هدراًك أشبهما  أو فقده بصرهأ أو مما جرحه

 مسألة يفوقد تقدم ، من املدافعة عن العرض فإنه ،هعليه سمي بقمجاعاإلى  اجلواهر دعويفو

  . كذل على  املتواترة الدالةخبارارب األاحمل

 مرتله يفمؤمن  على من اطلع: قال، املؤمن حرام على عورة املؤمن: ح ابن مسلمي صحيفو

  . )١( احلالك تليفناه مباحتان للمؤمن يفع

  . )٢(كعلينه فال جناح يقأت عف فحذفته حبصاة فكعليمن اطلع : ي النبويفو

خالف  على إمجاع وال ،نذارإه بدون يات املتقدمة رميبل ظاهر الروا، هي رمإطالقوالظاهر جواز 

  . ضمني زجر مل ريفلو بادره من غ، كذل

 يفان كن إ هعليف الزجر استغاث كيمل ن إ :المهك يك حميفما قاله املبسوط  أن عرفيومنه 

 ماك ،ردعهيمبا  أو نفع فله ضربه بالسالحيمل  فإن ،نشدهي أن ن استحبكيمل  فإن ،بلغه الغوثيموضع 

 إمجاعن كيمل ن إ :ولذا قال اجلواهر،  ظاهر الوجهريغ،  زجر ضمنريما قاله الشرائع لو بادره من غأن 

ه ي رميفال فرق نه أ ى وظاهر النص والفتو،إمجاعال نه أ وقد تقدم، ها جواز املبادرةإطالقى ان مقتضك

ه يوز تعمد قتله برمجيال نه أ ن الظاهركل، فهدر يمه الرعليولو أجهز ، موضع آخر منه أو نهيصابة عإ نيب

  . ان ضامناًك كفلو فعل ذل، قتليمبا 

                                                







٣٨٠

والظاهر عدم وجوب ، كذن بذل منه فقتله فهدر لإلحنوه فأصاب مقتالً أو رماه حبجر إذا ماأ

  .ركعن املن يب النهجينعم ، يالرم

: ةميركة اليوصاً بعد اآل خصدلة األإطالق من ،احتماالن، هري الرحم وغك ذليففرق يوهل 

مكم منلبلغوا احلين مل يم والذكانميأت كن مليم الذكستأذنيل)ث ظاهره عدم جواز النظر يح ،ةي اآل)١

لو (: أنه لذا قال الشرائعكو، ومن احتمال االنصراف ،غالباً هو لعدم النظرإمنا عدم الدخول  ألن ،باملناط

  . )ه ضمنعلي  ولو رماه واحلال هذه فجىن،زجره على رقتصاان املطلع رمحاً لنساء صاحب املرتل ك

 ال وجه جلواز ك ومع ذل، اجلواهريفولذا فسره به ، ن إليهوز نظرهجين مراده بالرحم من أك: أقول

حال كحوال  خمتلف األيفخصوصاً ،  إليهبنظر رمحهى رضيل أحد كس يل إذ  واالنصراف ممنوع،النظر

ظهر منه بدن يمل  وإن حال مجاعهكو، وراتمستور العورة ومسانت  أو كانك وإن ،هايعر أو هيعر

  . بةيان موضع الرك إذا  خصوصاًك ذلريغ  إىل،عار

ل ك يف كذلكبل هو ،  إليهاملنظور يرض إذا استثناء ما هو الغالب من جواز النظر ينبغينعم 

  .ين حمذور شرعكيمل إنسان إذا 

  .ك ذليفالم ك وقد تقدم ال، لوحدة املناطكذلكوحنوها دار الناس   إىلةآ املريفالنظر  أن والظاهر

  . للمناطأيضاً الناظر جائز ني عيفدخل يثارة الدخان وحنوه لإ أن الظاهر أن ماك

  .)٢(علمونيال  ه لرفع مايز رمجيعرف حرمة النظر مل ين الناظر كيذا مل إو

  وهل 

                                                







٣٨١

 يف إالّ  أقرباألول و،دلة األالقإطومن ، ل الرفعيمن دل، احتماالن ،الطفل وانونى وز رمجي

  .وانيان حاهلما حال احلك وإالّ نيزيانا ممك إذا  هذا،ب حلاهلماب املناسيشبه التأديمثل ما 

 شرفينه أ  من،احتماالن ،هيوز رمجيشرف املغصوب منه فهل أن الدار غاصباً وكان ساكولو 

  .نيانوا غاصبك وإن عورات الناسلى  عق له االطالعحيون الدار لنفسه ال ك أن ومن، دار نفسهعلى 

 أن الظاهر، أشبهما  أو  ريفغتسل ي اًي عارإنسانان ك إذا  من عدم اجلوازكذلكم كاحل أن وهل

  .من باب املقامنه أ ر الكعن املن يهو من باب النهإمنا املنع عنه 

 ني ح)ليه السالمع( علي  ولفعل،دلةالنصراف األ يز الرمجيان النظر واجباً لتجسس حق مل كذا إو

   .ما تقدمك، )١(ة وابن عمهايمار على باالطالع) صلى اهللا عليه وآله(أمره رسول اهللا 

  . لهدلةلعدم مشول األ، هيز رمجيمل ى عمولو أشرف األ

ومن عدم ، من املناط، احتماالن ،هية فهل لصاحبه اخلارج منها رميدار خال  إىلذا أشرف متطلعإو

  . الثاينحوطاأل و،ناطمشول النص وال علم بامل

 وإالّ ،أصابه ثالث مرات إذا ثالثها القتل، احتماالت ، الرابعةيفقتل يفهل ، ثالث مراتى ولو رم

  .مرتلة احلد ي للرمالًيفال ترت

 ،م عزرهكعلم احلا أو ني مرتقراراإل أو نةي ثبت بالبفإذا ،ةياكله حق الش  إليهاملنظور أن والظاهر

  .  قتلهيفق ان احلكوبعد ثالث مرات 

ان ك وإن ،رتجر للمناطيمل  إذا يله حق الرم أن فالظاهر، القرد مثالًكوان الشاعر يشرف احلأولو 

  .التأمل  إىلحباجة

  .طالقامرأة لإل أو رجل  إىل،امرأة أو ون الناظر رجالًكي أن نيوال فرق ب

  .ريه التعزعليان حراماً وك وإن ،الظاهر ال فتأمل ،مكوهل استراق السمع له نفس احل

   احلمامك املواضع العامة يفأما 

                                                





٣٨٢

 يف النظر يفم النظر مثله كان حك حتته ىفختاعلق ستراً و إذا نعم، م النظركح يرجيوحنوه فال 

  . تيالب

 حال يفبقصد االستطالع اجلائز  إالّ ان حمارباًكافر ولو كت الي بيفنظر ي أن ق للمسلمحيال  إنه مث

 على ان هدراًكافر ك فلو رماه ال،م معلوريغ ياملسلم والذم  إىلنصراف واال،دلة األطالقإل، احلرب

  .تأمل

  .احملرم  إىلان النظرك إذا ركمننه أ ىبقينعم ، زاً لهيجم  إليهان املنظورك إذا م احلرمةكسقط حيو

 ،نةيالضارب الب على انك ،ره الناظر وادعاه الضاربنكأفنظر يان كهل نه أ يفختلفا اولو ضربه مث 

 جرح ألنه ان الظاهر ثبوتهك وإن ، القصاص تأمليفو،  الضماناألصلف وإالّ ،يورث العلم للقاضيما و أ

 )وآلهصلى اهللا عليه (ده ما قاله رسول اهللا يؤيو، ثباتهإواملفروض عدم ، ثبات جوازهإ  إىلتاجحيحنوه أو 

  . )١(ما تقدمكلسعد 

  

                                                





٣٨٣

  

  ))إذا قتل شخصاً وادعى ما يوجب قتله((

ق له دفعه بالقتل حيما  أو ،عرضه أو ماله أو أراد نفسهنه أ ى مرتله فادعيفلو قتل ): ٤ مسألة(

ما  على قلنا جبواز الضرب والقتل ابتداًء أو ،كبذل إالّ ن دفعهكميمل  إنه وقال، أشبهنفس ولده وما ك

  .عدومهاياحلق ال  ألن ،المك فال كاعترف الورثة بذل فإن ،تقدم

، االدعاء العام  إىللم له احلق بالنسبةان ظُك إذا املقتول ظلماً إذ ،ري حق الغيفاعتراف نه أ واحتمال

بل ظاهر ، هذا احلق على ليدل دليمل  إذ ،حمل نظر ،عفا عنه الويل وإن له يم الشرعكر احلايم تعززفالال

فال حق ، نهأتلف عوضاً م إذا  مايف، هعلي عفو اينكان ك  الويلىفعن إنه أ أيتيما سك القصاص أدلة

  .هعليلالدعاء العام 

باسم حق السلطان   للصافعنسان اإلك بعد عفو ذلاًإنسان للصافع )عليه السالم( علي وضرب

ل مورد ك يف كق للسلطان ذلحينه أ ماك، ةي ملصلحة ثانوكان ذلكر ثبوته ي تقدىعلو،  ثابتهريمرسلة غ

  . البالدنيصالح العباد وتأماملوضوع إل ألنه ،الصالحى رأ

  . ال مطالبة ألنه ،أيضاًالم ك فال ،نعلم  ال:ثةرقالت الووإن 

م ا كم حكانت قرائن توجب علم احلاك وإن ،م اكنة حيانت بك فإن ،رت الورثةكنأ إذا ماأ

ن أنة بيقامت الب إذا هم بسقوط الضمانريوغ صبهاينن واأليديالشه  وثايننيرسال الفاضلإولعل ، أيضاً

 ال كفنفس ذل وإالّ ،ةينة قطعيقرنه أ سببه، صاحب هذا املرتل على مشهور مقبالًف يس ان ذاكالداخل 

  .وجب العلم دائماًي

املزبورة ى روه أعم من الدعوكما ذفينة يما قامت به البن إ :شف اللثامك يك حميفأنه لذا قال كو

 اللهم(:  قال، تأملاشف اللثام حملك رد يفره اجلواهر كوما ذ، األصلى هو مقتضالذي املسقطة لضمانه 

   هريدار غ  إىلهدار دم اللص والداخلإ املزبورة قضت بدلةاأل أن  منسابقاً  إليهقال ملا أشرنايأن إالّ 



٣٨٤

علم  يم به حىتكحفي والفرض حتقق موضوع اهلدر ، مما عرفتك ذلريه وغريعورة غ  إىلوالناظر

  . ىانته )حصول سبب الضمان

ولذا نبه رسول اهللا ، ما هو واضحكم باهلدر ك حي املوضوع حىتحتقق على ليدل دليمل  ألنه كوذل

  .نةيالب  إىلاجهياحت على  سعداً)وآلهصلى اهللا عليه (

  . االعتراف به أو ارهكنإم وكار علم احلايان املعك ،م الوارثك احلانا وكن ورثةكمل ت إذا مث

ان قتله عمداً بدون ك إذا  الواقعفهيلكرفع تيالم القاتل ال كم بصدق كاحلا أو عتراف الورثةامث إن 

  . ةيالد أو شاء من القوديه ما فيم الوارث كحيسلم نفسه لي أن هعليو، وركالوجه املذ

ال  إذ ،ةينه دأمه بعلولو بدون ، الوارث  إىلةيوصل الدي أن شبه عمد صح أو أًان خطك إذا نعم

  . واهللا العامل، )١(ي خرب قتل الزهرهديؤي و،ةينه دأوجوب علم الوارث ب على ليدل

  

                                                





٣٨٥

  

  ))دفع الدابة الصائلة((

 تلفت أو بتي فلو تع،ه وعن مالهري دابة صائلة عن نفسه وعن غنساندفع اإل إذا ):٥ مسألة(

شف اللثام ك يف بل ، اجلواهر بال خالفيفو، إشكاله بال علي ان الدفع متوقفاًكما فيبالدفع فال ضمان 

 يف املهاجم ضمان نسانن لإلكي مل فإذا، دفع اللص وحنوهى  لفحوكوذل، هعلي مجاععندنا مشعر باإل

  . ن للدابةكيقتله وجرحه مل 

 على ه رجليسألته عن رجل غش:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ريبص أبو ده ما رواهيؤيو

 هعليس يل: فقال ،هاريغ أو ان جراحةكه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وأطي أن رادأدابة ف

  . )١(باراجلُ يزجر عن نفسه وهإمنا ضمان 

دابته رجال فضرب  ئوطي أن  رجل هميف: قال إنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن الدعائم

  . )٢(ضارب الدابة على ءيال ش:  قال،بكالرجل الدابة فوقع الرا

ما  ني ب،عدم الفرقه رياحملقق وغك مجلة من الفقهاء إطالقوى  الفحوإطالقكهما إطالقوظاهر 

  .ال أم ن اهلربكأم

 عن  فضالًري مال الغيف بعض أفراده بقاعدة حرمة التصرف يفخصوصاً  لكشي إنه  اجلواهريفن كل

 وإن انكم دفاعه مع اإلكل فإن ،ف وقاصد للظلميلكله شعور وتالذي دفاع الظامل ك س هويول ،تالفهإ

  .لفرضشمل اي هنا ما دلة األيفس ي ول،نت من اهلربكمت

 دل صص ماخيرادة الظلم إجمرد  أن  علىليدلأي  إذ ، فارق من جهة املقامريالفرض غن إ :هفيو

ان كمإان كولو ،  الدابةيفوفحواه موجود ،  اللص وحنوهأدلة  إالّ إطالق،املسلم على حرمة االعتداءعلى 

  بل ، نيال املقامك يفان الالزم وجوبه ك وجبهياهلرب 

                                                







٣٨٦

، ى أقوطالقفالقول باإل، رد االعتداءيب الدابة مل كرا أن  مع، املقاميف نيتيا الروإطالققد عرفت 

ما كقها ي طريفه ممن جتده ريالدابة غ يتؤذ أن ان حمل خوفك إذا وهو ما،  بعض أفراردهيفخصوصاً 

  .هو الغالب

الدابة كت انكما في نساندفعها اإل إذا ة وحنوهايالت النجارب اآليعلم هدر تعي الدابة يفر كومما ذ

  . الصائلة

وضرب   ضرب الدابة بالسوطنيوب، ارة مثالًيعجلة الس أو وانياحل ي رمني الدفع ال فرق بيفمث إن 

  . دلة األطالقإل، دة وحنوهاي حبدارة مثالًيمقدم الس

وز جيوجب سقوطها ال يالدابة مبا  ين رمكمأفلو ، عن مقدار الدفع ينعم الظاهر عدم جواز التعد

  .صلزاد ضمن لأل  فإن،قتلها

  . احملارب واللصيفا تقدم مثله مل ،الدافع على نةيانت البكادة ي الزيفولو اختلفا 

اجاً جز سركة وصالت مبا تائمة الدابة ميانت قك فإذا،  اجلملةيفل ي والقلريثك املال النيوال فرق ب

هم س املقام من باب األي ول،دلة األطالق قتلها إلكأوجب ذل وإن ، دفعهايفان له احلق كمته عشرة يق

  . هدر فإنه  فقتلهإنساند يراد قطع أ إذا اللص أن ماك، واملهم

  



٣٨٧

  

  ))أحكام العض((

قال ، انت هدراًكسنانه أده فسقطت ي ظلماً فانتزع املعضوض إنساند ي على لو عض): ٦ مسألة(

  .ىليل أيب ابن إالّ ع الفقهاءيعندنا وعند مج:  اجلواهريف

 أن املبسوط يك حميفما رواه ، هري احملارب وغيفدمة ق الدفاع املتأدلةى فحو إىل ه مضافاًيدل عليو

  . هدر سنهأ ف)وآلهصلى اهللا عليه ( النيبى  فأتك فعل ذلرجالً

الظامل اجته الضمان   منه فندرت أسنانه بسبب جران املعضوض ظاملاً فعضه املظلوم ختلصاًكنعم لو 

  .ات املدفوعيه من جناريغك

، خف منهماتعذر التخلص باألن إ ضمني ومل ،جرحة أو مةكلص نفسه بلخي أن مظلوموز للجيو

  .إشكال اجلواهر بال خالف وال يفو

 حسب ،قتله  إىلىدأ وإن حنومها جاز أو خنجر أو نيكبعجه بسين أب الّإص نفسه يولو تعسر ختل

  .فرادهأهذا أحد الذي  الدفاع أدلة يفما تقدم 

، خفن األكميمل ن إ ص نفسه ولو بقتلهيجاز للمأخوذ ختل، ا أو حشة بهأخذه للفا أو ذا أخذتهإو

ما  أو جرحه أو بصفعه إالّ ن التخلصكميفمه اعتداًء ومل  أو ذنهأ أو ثوبه أو دهي أو أخذ رجلهن إ ذاكو

  . جاز وال ضمانأشبه

 أن نهكمأ فالظهر مثالً  إىل غرفةيفسجنه  إذا ماك، أخذه ملدة حمدودة إذا ل مثل القتلكشينعم 

 يفن حمذور كي ومل ،ديمن بع ظهرالذي د يز أيت يه حىتكتريأخذ ثوبه وال ن إ ذاكو، طلق نفسهيقتله وي

ات الدفاع ولو بالقتل إطالقمشول  فإن ،أشبهما  أو الظامل  إىلمهيتسل أو د قتلهيريد ين زكي مل  مثالً،بقائه

  .ملثله حمل نظر

   ،شق ضمناأل  إىلى ختطفإذا ،سهلسهل فاألوهل الالزم مراعاة األ



٣٨٨

سنان أسقوط   إىلىدأ وإن دهياجلواهر جواز اجلر بى  ولذا قو،هفيالم كوقد تقدم ال، ه نظرفي

  . ري جواز اجلر من التحرإطالقونقل ، ىخرأد يسنانه بأ كن من فكمت وإن العاض حىت

 وإن وز جرهجيث ي ح، لهكوان مملويجسم ح أو ،إنسانجسم  على وانيم عض احلكعلم حيومنه 

  .كبذل إالّ ن عالجكيمل ن إ بل وقتله، سنانهأسقطت 

  .ص ملالهيختل ألنه جرحه جاز أو بقتله إالّ هكن فكميوانه مبا ال يوان حيولو جامع ح

  . جبرحه إالّ متاعه أو ص ثوبهين ختلكميمتاعه مبا ال  أو ثوبه على وانيح أو إنسانعض  إذا ماك

  .ما تقدمكان مربر آخر كإذا  إالّ ،فت منعه فقد عرك لذلنسانما قتل اإلأ

م كان احلكطلقه يفلو مل  ،ى انتهذناإل ألن ،هإطالقمث ندم وجب ، يديض ع :ولو قال هو

  .كذلك

ن مدة كسهل ومل تن األكميمل ن إ كالظاهر له ذل ،قتل السجان للفراري أن  ظلماًنيوهل للسج

  . دفاع الأقساممن  ألنه ،وم مثالًينصف كاً ريالسجن قص

  



٣٨٩

  

  ))الرجالن العاديان((

 على هينجيل واحد منهما ما كضمن يان يالفارسان العاد أو الرجالن وأ الزحفان): ٧ مسألة(

  . الشرائع واجلواهريفذا ك، اآلخر

ل من يالن أو جرحه أو اآلخررادته قتل إل منهما بك بعد فرض عدوان )١( لقاعدة الضمانكوذل

 ا رسول اهللاي :لي ق، الناريفهما فهما فيياقتتل املسلمان بسإذا  :ي النبوملحيه عليو، كحنو ذل أو عرضه

   .)٢(أراد قتل صاحبهألنه  :)وآلهصلى اهللا عليه (قال  ،هذا القاتل فما بال املقتول

ان كلو  إذ ،ينيانا عادك إذا مافياملراد  أن ماك، رادة مع العملبل اإل، رادةس املراد جمرد اإليلإذ 

  . فعل فعل حراماً غالباًيمل  فإن ،ه الدفاععليان الواجب كبل ، مثإه علين كيدافعاً مل  مأحدمها

 كقتل ألكيلإ يدينا بباسط أما   لتقتلينكدي  إيللئن بسطت: لية عن هابياكما قوله سبحانه حأ

 أن راد فامل،)٣(ون من أصحاب النارك فتكمثإو يمثإتبوء ب أن ديأر ينإ، نيأخاف اهللا رب العامل ينإ

 ،ثر األيفما ك ل وهو نائميوقد قتله قاب، دافع عن نفسهيال نه أ ال، قصد قتلهي ال )عليه السالم(ل يهاب

 وال مالزمة ،مث املقتولإتحمل يالقاتل ن إ خبار األيفورد  إذ ، عاقبة قتله لهكذل أن راد بهي) ديأر ينإو(

مث قتل إاملراد  أو ، هذه الصورةيفة يقيصة حقل قي هابنيبإمنا و، ل ذا ذنبيون هابكي أن ني وبك ذلنيب

  . ثام نفسهآ  إىلإضافةل يهاب

عبد  أيب عن، ما رواه الدعائم، القاعدة املتقدمة  إىلضافةباإل، مكهذا احل على دليان فكف يكو

  هم يعل(عن آبائه ، )عليه السالم(ه يعن أب، )عليه السالم(اهللا 

                                                









٣٩٠

 أحدمها أو عاًيموتان مجفيتصادمان ي ني فارسيف: قال إنه ،)معليه السال( ني املؤمنريعن أم، )السالم

د القصاص معتامل ىعلف،  قصد صاحبهأحدمها أو تعمدان إ :)عليه السالم(قال  ،جراحة أو سركناله يأو 

عاقلة  على ةي فالدأً خطكان ذلك وإن ،ما أصاب صاحبهفية يه الدفيب جيما فية يوالد، قتص منهيما يف

  . )١(ل واحد منهماك

 ي فضمن الباقأحدمها اصطدما فمات ني فارسيف )عليه السالم( علي ىقض:  قال،خيالشى ورو

  . )٢(تية امليد

  . ه الضمان دون املدافع للقاعدةعليان ك أحدمها يان العادكولو 

 :)عليه السالم(عن جده ، )عليه السالم(ه يبأعن ، )عليه السالم(عن الصادق ، اتيوملا رواه اجلعفر

عليه السالم(اً علين إ( ضمن املصدومةينة الصادمة وال فيضمن السيان ك)٣( .  

اف الدفع ك فقصد ال،اًي عاداآلخر فصار أحدمهاف كنه لو أره الشرائع بكم ما ذكعلم حيومنه 

  . ظامل عاد ألنه ضمني اآلخر و،صل به الدفعحيما  على رقتصا إذا ه ضمانعلين كيعن نفسه مل 

 إطالق اجلواهر يف و،لفات موضعه وإالّ ،اإلمامذن إ  إىلتاجحي مثل الدفع ال أن من الواضحمث إن 

  .هعليى النص والفتو

 إالّ ،القاعدة ضماماى ان مقتضك، قصد الدفع عن نفسهنه أ ل منهماكى دعاثنان واولو جتارح 

  .راد الدفاعأنه أ ل واحد منهماكورثة ى دعاقتال و إذا كذلك إنه ماك ،نةي البأحدمهاأقام إذا 

   هجم أحدمها أن رأت اأنة يقامت الب إذا ماك، ان مدافعاًك أحدمها نأ بمجاالًإولو علمنا 

                                                









٣٩١

قاعدة   أو،لكل أمر مشكل ألا ،ان املرجع القرعةك ،هما املهاجمينعلم أ ن الكول،  دافعاآلخرو

  . ك هذا عن ذايفختلف اجلرح ا إذا مافيجة ي وتظهر النت،نصافالعدل واإل

  



٣٩٢

  

  ))إذا أمره بالصعود إىل خنلة أو ما أشبه((

ما  أو  حبريفالغوص  أو حفر جبل أو بئر  إىلالرتول أو خنلة  إىل بالصعودأمره إذا ):٨ مسألة(

ك أو هل إذا نفسه على ان الضمانكشترط يمل  وإن ، ضامناًمراآلان كه الضمان عليشرط  فإن ،أشبه

  .هري وجه لضمان غ فال،ارهيفعل باخت ألنه ،أشبهما  أو جرح

 أو ،ةيان الصعود وحنوه ملصلحة شخصك، مهاريغ أو نائبه أو ماماًإ مراآلون كي أن ني فرق بريمن غ

ما  أو القافلة أو شيق ملرور اجليالطر على ان الصعود ملصلحة االطالعك إذا ماك، نيملصلحة املسلم

  . أشبه

لة اآلكال عمد له فهو  ألنه ،مراآل على انهان الالزم ضمك، جمنوناً أو اًيان الصاعد صبك إذا نعم

  . باب املباشر والسببيفروا أمثاله كما ذ على من املباشرى  فالسبب أقو،وانيواحل

 اإلمامفعله نائب يث ي ح حالالًكراهان اإلك سواء ،الصعود وحنوه على اًإنسان إنسانره كذا أإو

ما الضمان ، أت املالي بيفحة عامة فالضمان ان ملصلك فإن ،جرحك أو حراماً فهل أو ،للمصلحة العامة

  . ان ملصلحتهمكنه  فألنيت املال املسلمي بيفنه أ وأما ،من املباشراألقوى نه السبب فأل

ن كيه مل علين واجباً كيمل  وإن ،ن ضمانكيه مل عليان هذا الصعود وحنوه واجباً كن إ :قاليال 

  . ت املاليب على نيلتا الصورتك يففال ضمان ، ت املالي بيفس ضمانه يجبار احلرام لواإل، جبار حالالًاإل

  . داً عدم الوجوبيتقل أو  ونظر الصاعد اجتهاداً، الوجوبمراآل ون نظركي أن نكمي: قالينه أل

  الضمان  صورة الوجوب عدم الضمان مثل عدم يفالقاعدة ى مقتض: قالي ال



٣٩٣

  .  اجلهاديفقتل  إذا  مايف 

ه معناه طلب علي كراه فاإل،امياجلهاد مثل الصالة والص ألن ، املقامنيهاد وب اجلنيفرق ب: قالينه أل

  . )١( مسلمئه دم امرفيطل يال الذي خبالف املقام ، ان بالواجبيتاإل

 ومع عدمه فال ،رهك مال امليفون الضمان كي كراه ملصلحة خاصة فمع اإلاألمران ك إذا ماأو

  . ضمان

 ،رسلهماأنته فكمثل ما آلة شخص أو ،لبهكدابته وك شخص وانيأخذ ح إذا م ماكعرف حيومنه 

  .ن ضمانكيصاحبهما مل ى ان برضك وإن ،ان ضامناًك اًإكراهخذ ان األكفإن 

ان ك وإن ،المهم نوع من الغموضك يفو، همريدان وغيوقد عنون هذه املسألة الفاضالن والشه

  . اجلواهر  إىلولكل مويوالتفص، مرادهم واحد أن الظاهر

  

                                                





٣٩٤

  

  ))إذا أدبه فمات((

 أو  مشروعاً فماتباًيذه تأديتلم أو ،لف بشأمكه امليذوأو ولده  أو أدب زوجته إذا ):٩ مسألة(

مشروط  ألنه خيما عن الشك ،ه الضمانيفهل عل، ة والسماع وحنوهايفقد الرؤكأصابه عطب  أو مرض

  .يم الوضعكرفع احليوجب العطب ال ينه أ وجهله ب،بالسالمة

  . لوازمهيفذن إه يذن الشارع فإ و،رات السائغةيمن مجلة التعز ألنه ،هيان علال ضمأو 

 الضرب املوجب يفذن إال  إذ ،األولالظاهر ، ب زوجتهي مسألة تأديفولذا تردد احملقق والقواعد 

  .  لوازمهيف ذناًإس ي لذناإل وتوهم ،ذناإلتوهم إمنا و، للقتل وحنوه

 ،ذنه نافذاًإن كي الزائد عن املشروع مل يفلو أذن  إذ ،بهي تأديف م ما لو أذن الويلكعلم حيومنه 

  . ه الضمانين فعليريال التقدك ىعل و،ادةين للمؤدب الزكي القدر املشروع مل يفأذن وإن 

  



٣٩٥

  

  ))ضمان الطبيب((

اً إنسان وأمر ان بالغاً عاقالًك إذا بدنال أو  الرأس العقدة يفيان به سلعة وهكمن ): ١٠ مسألة(

 )١(لي من سبنياحملسن على وما، حمسن ألنه القاطع على ة لهي فال دكمات بذل أن فاتفقع سلعته بقط

  : اتي املسألة مجلة من الرواوقد ورد يف، صلولأل

عليه ( ني املؤمنريقال أم ،ينيلكما رواه اليف )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينكالسى فقد رو

  . )٢(فهو له ضامن وإالّ ،هية من ولء الرباأخذيطر فليتب أو من تطبب: )السالم

 قطع  ضمن ختاناً)عليه السالم(اً يعلن إ :)عليه السالم(ه يعن أب، )عليه السالم(عن جعفر ، وعنه

  . )٣(حشفة غالم

  . الدعائم اخلرب الثاينى ما روك، )٤(اتيوروامها اجلعفر

 يلية ممن ءأخذ الربايطر فليتب أو ببطمن ت: قال إنه ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم،  الدعائميفو

  . )٥(ن ماهراًكيمل  إذا فهو ضامن وإالّ ،كذل

ة فرتفت الدم يضمن ختانة ختنت جارإنه  :)عليه السالم( علي  إىلبسنده، اتيوعن اجلعفر

ة يارة اجلي د)عليه السالم( علي  فضمنها،تيأفال أبق، كم ألالًيو: )عليه السالم( علي  فقال هلا،فماتت

  .)٦(عاقلة اخلتانة على ةيوجعل الد

  الم كوال

                                                















٣٩٦

  :  ثالثة أموريف املقام يف

  . مراآل يف: األول

  . ض وحنوهي املريف: الثاين

  . ب وحنوهي الطبيف: الثالث

  

  ))صور اآلمر((

ان جامعاً كذا إ و،كذلكون كيوقد ال ، ذناإل جامعاً لشرائط ون بالغاً عاقالًكي فقد مراآلما أ

  .هيعل ون للموىلكي وقد ،ون لنفسهكيفقد ، ذناإللشرائط 

 مثل قطع سلعة، ذناإلله   مايف جواز مباشرته يف كان لنفسه فال شكان جامعاً للشرائط وك فإذا

ى مبقتض إالّ عمليب واملباشر حاذقاً ومل يان الطبكذا إو، هاريحجامة أوغ أو عمل جراحة أو ختانأو 

ما ك، رفع الضمانيذن صاحبه إ ألن كوذل، ال ان املرض خطراً أوكسواء ، فالظاهر عدم الضمان العالج

  .ك ذلأشبهما  أو أنفه أو  ثقب أذنهيف اخلتنة ويف احلجامة ويفخراج دمه إذنه ضمان إرفع ي

عليه (ده قوله يؤيو،  العمليفزاد  ات عدم مهارة الفاعل حىتي واجلعفريفاكة اليوالظاهر من روا

  . ن ماهراًكيمل إذا  : خرب الدعائميف )السالم

  .  رفع الضمانيفذنه  فال أثر إلأشبهتالف نفسه أوما إده يس بيض لياملرحيث إن : قاليال 

  : قالينه أل

  . ةيسقاط الدإ يفثر له األ: أوالً

  .تعارف من عملهيما   يفكله ذل أن ةءاربة أخذ اليالظاهر من روا: اًيوثان

اتفق  نه لوأو، هعلي  للموىله العمل وحنوإجراء يفائط ظهر ما لو أذن اجلامع للشريله ك كومن ذل

 جامعاً مراآلن كيمل  أما إذا ،القاعدةى تعد مقتضيب ماهراً ومل يان الطبك إذا ن ضمانكيالعطب مل 

س مبأذون من قبل الشارع يل ألنه ظاهر الضمانلفا، هيذن ولإب بدون يفعله الطب أو ،الطفلكللشرائط 

   هشملفي ،هيوال من قبل ول



٣٩٧

فحاله ، ذناإلنفع بعد عدم يونه حمسناً ال ك وجمرد ، ضمان اجلرح وحنوهأدلة وديالعلى  ليدل

ونه ك عدم الضان يفنفعه يال  فإنه ،فعطب املال  إليهحسانه بقصد االجتار به لإلريأخذ مال غ إذا حال ما

  . كذن املالإحمسناً بعد عدم 

ن كي ومل ،ه العملير علجيمل ن إ  معرض التلفيففل ان الطك إذا ماك، يذن شرعإان له ك إذا نعم

 هبل ذناإل ني للتالزم ب، عدم الضمانيفاً يافك ي الشرعذناإلان ك ،قوم مقامهمايم وال من كوال حا ويل

ال  فإنه ، البئر فأخذه وحناهيفقع ي أن ديري طفالًى رأ إذا ماك فهو ، عدم الضمانني بالعمل وباألمر

أخذ  على ده ما دليؤيو، ك ذلأشبهما  أو لهكأي أن د الذئبيريواناً يحى رأا  إذكذلك و،ابهيضمن ثي

  . ك ذليفاملناقشة  ينبغي وباجلملة فال ،كوان من معرض اهلالياحل

  

  ))صور املريض((

له  أن ماك، هيال خطر ف  مايفجازة فله حق اإل، اً جامعاً للشرائطريبكض يان املرك فإن :ما الثاينأو

ثر من خطر كأ أو  بقدر خطر املرضأيضاًان بقاء املرض خمطوراً ك إذا ه اخلطريما ف جازة يفحق اإل

  . املرض

  : صور أربعلفا، جازة اإليفالعمل فال حق له  ان أقل من خطرك إذا ماأ

 نيزاحة ماء الع إلليوضرب امل فةيان وقطع سلعة خفاحلجامة واخلتكون خطر كيال  أن :األول

ل يل أنفه وجتميجاز لتعدأ إذا ماك، ان بدون حاجةك إذا جازة العملإوز جيل ب، ك ذلريغ  إىلوقلع السن

شمل مثل ي ال ال ضررل ي ودل، ال بأس بتحملهاريسيالمل والضرر والعسر األ ألن ،ك ذلأشبهوجهه وما 

 مما أشبه وما اًية املستمرة من السفر ماشري للسريسيالجواز الضرر  على هو خمصص مبا دل إذ ،املقام

لسنة من حرمة الضرر  بعض األيففما اشتهر ،  بابهيف كوقد فصلنا ذل، ك ذلريوجب تورم الرجل وغي

  . هيل علي ال دلمطلقاً

   بيقال الطب إذا ماك، اً خلطر بقاء املرضيون اخلطر مساوكي أن :ةيالثان



٣٩٨

 لدوران كوذل  ،بقائه بدون عمليةإخطر عملية القلب يف تسببه املوت مبقدار خطر ن إ :احلاذق

ولذا جاز له ترجيح أيهما ،  اجلوازاألصل ف،اآلخر على أحدمهاوال دليل لترجيح ،  بني اخلطريناألمر

  . شاء

ان خطر البقاء تسعني يف املائة بينما ك إذا ماك، به ثر بقدر معتدكأون خطر البقاء كي أن :الثالثة

قال ، ةكلواجب االجتناب عن اهللا ألن ، يف وجوب العمل هناكوال ش،  يف املائة خطر العمل عشرة

 اجلهاد كترن أ وان موردها اجلهادكن إو  يةاآل فإن ،)١(ةكالتهل  إىلمكوال تلقوا بأيدي: سبحانه

،  حقاًك عليكلبدنن إ :ويف احلديث، ما هو واضحك  ةكل لكها يشمل إطالقأن  إالّ ،ةكل

  .  وحنوهال ضرردليل   إىل ضافةباإل

ويف املقام ال جيوز ، س املثال الثالثكعك ،به ثر بالقدر املعتدكون خطر العمل أكي أن :الرابعة

ان خطر عدم عمل القلب ثالثني ك إذا ماك،  ال يتحملاًملأاً وجرحان البقاء عسراً وكإذا  إالّ ،العمل

ال  :قال سبحانه، من االضطرار املرفوع فإنه ،انت حبيث ال تتحملكالم اآل نكل، وخطر العمل سبعني

غري   إىل،)٣( إليهرفع ما اضطروا: )وآلهصلى اهللا عليه (وقال الرسول . )٢( لنا به حتملنا ما ال طاقة

  .كذل

، أمره ويل املريض وحنوه أو ،أمره املريض وحنوه إذا الطبيب على ل صور اجلواز ال ضمانكويف 

 إالّ ،ان ضامناًك بعض قواه أو هئعضاأأتلف بعض  أو هكهلأذا مل يأذن املريض ووليه وعمل الطبيب فإو

  ان خطر كإذا 

                                                









٣٩٩

 املويل عليه ىنفسه وعل على الظاهر سقوط واليته فإن ،كوليه بذل أو املوت ومل يرض املريض

ما ال ك،  عليه املوىلكهال أو  نفسهك هالنسان اإلكال ميل إذ ،م الشرعيكون الوالية للحاكحينئذ وت

مل جتر  إذا  أو،هكر عملية بترها أهلجتمل  إذا مرضت يده مبا مثالً، اذهاب قوة أو سقاط عضوإ كميل

ذا إو، جازة العملإ كم ميلكاحلا فإن ،العدم على  وأصر،د عن االنتقاعيالل كعلمية بتر أصابعها أسقط 

  . عدول املؤمنني  إىلاألمرم وصل كن حاكمل ي

 يف )وآلهصلى اهللا عليه (عن النيب ، )عليه السالم(عن الصادق ، ويدل عليه ما يف صحيح الشحام

 الّإ مسلم وال ماله ئال حيل دم امر فإنه ،من ائتمنه عليها  إىل فليؤدها انت عنده أمانةكمن ال أ :حديث

املراد ن أ و،ما إليهعود االستثناء على بناًء، )١(فاراًكم وال ترجعوا بعدي كنفسأ وال تظلموا ،بطيبة نفسه

  . جازتهإ نسانان لإلكن أه بك ملنسانا لإلرناه ممكبطيبة النفس يف الدم ما ذ

  

  ))صور الطبيب((

ان الدواء والعالج مقطوعاً  أو ك،ان ماهراًكإذا  إالّ يزاول الطبنسان أن فال حيق لإل: ما الثالثأو

 نسانلإل أن ماك، جيري العمليات اجلراحية أن فللطبيب املاهر، بعدم ضرره ضرراً ممنوعاً عنه شرعاً

  .ك ذلأشبهما  أو  اجلسم التعبميرخ أن العادي

رضي املريض اجلامع للشرائط  فإن ،العالج غري مقطوع بعدم ضرره أو ان الطبيب غري ماهركذا إو

، ان من ال يعرف احلجامة يريد حجامتهك إذا ماك، يتحمل الضرر جاز مباشرة املعاجل أن ان لهكو

  .جازة وللحجام احلجامةمر اإلوز لآلجي فإنه ، قالئلأياملعدة  ان فهو يف برء اجلرحكن إ والضرر

  ه املريض كال ميل  وما،جازة اإلكاملريض ال ميل ألن ،حدمهامل جيز ألوإالّ 

                                                





٤٠٠

ذهاب نور  أو ديالمثل قطع  أو ان املوتك فإن ،أجاز وعاجل وتوجه ضرر فإن ،ه املعاجلكال ميل

ما للورثة ك، يهب الدية أن نعم له،  التربئةكاملريض ال ميل ألن ،ةءأخذ الربا وإن البصر ضمن املعاجل

  .كذل

  . ةءعطاء الرباإ كة من املريض الذي ميلءخذه الربا أل، مل يضمنكان غري ذلكوإن 

  

  ))ضمان اخلتان((

 إذ ،الويل ال يفيد أو بريكذن املختون الأان حاذقاً وك وإن ،ركقطع رأس الذ إذا اخلتان ضامنمث إن 

  . كان ذلكالمها ال ميلك

ال حيق  سببت ماأيضاً إذا ختانة النساء ضامنة  أن ماك، يهب الدية أن بريك النعم للمختون

 الفرج ىعلأ بني الشفرين يف كعرف الديكعذرة املرأة  فإن ،ما تقدم يف النصك، ذنتأ وإن للمختونة

النواة تشاهد عند اهلزال وتستر عند كصلها أقطعت بقي  إذا وفوق خمرج البول، ركفوق مدخل الذ

  .ره اجلواهرك ذاذك .السمن

 ،ثركون الشهوة أكما تك، يسبب صفاء لون املرأة ألنه ،يستحب قطع شيء من هذه العذرةإمنا و

ثر فيلتصق بالزوج كر ا مما يسبب التذاذها أك الذكعصاب املوجودة حتت هذه العذرة يج بدلاألإذ 

  . ثركالزوج هلا أ  عند اجلماع فيسبب حمبة

 ان الضمانكجربها خبتاا أذا إو، انت الدية عليهكخطأ اخلتان أن الولد فم خبتاكأمر احلا إذا مث

  .  واهللا سبحانه العامل،فالضمان عليها وإالّ ،لةاآلكان اخلتانة كن إم كاحلاعلى 

  



٤٠١

  

  : فيها أمور ):١١ مسألة(

  

  ))من قصد التجسيم يعزر((

اب تكاملوجود يف ال قصد املعىن فإن ،أشبهما  أو جنب اهللا أو يد اهللا أو من سأل بوجه اهللا: األول

  . عزر وإالّ ، فال شيء عليهان جاهالًك فإن اجلسم قصد معىن وإن ،إشكالوالسنة فال 

 جاء رجل:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يعفور أيب عن ابن، ليينكوعليه حيمل ما رواه ال

ين سألت رجالً بوجه اهللا إ )وآلهى اهللا عليه صل(يا رسول اهللا :  فقال)وآلهصلى اهللا عليه (النيب  إىل

 كسل بوجه: فقال ى،خرأمخسة أسواط ) صلى اهللا عليه وآله( فضربه النيب ،فضربين مخسة أسواط

  . )١(اللئيم

رادته قطع جعل اهللا سبحانه إلعدم احترامه هللا سبحانه و،  له)وآلهصلى اهللا عليه (ولعل ضربه 

  . ميانعرضة لأل

  ))ن املساجدطرد القاصة م((

صلى اهللا (ر أحاديث الرسول كملا منع عمر من ذ فإنه ،يضرب ويطرد  يف املسجدصالقا: الثاين

 وأجاز كذلمن  منع )عليه السالم( اإلمامو،  يف املساجدأشبهة وما يالر القصص اخليك شاع ذ)وآلهعليه 

  . )وآلهصلى اهللا عليه (ر أحاديث الرسول كذ

 : قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن هشام بن سامل، ليينكواه التعزير القاص ما ر على ويدل

عليه السالم(أمري املؤمنني ن إ(وطرده  قاصاً يف املسجد فضربه بالدرةى رأ )٢( .  

                                                







٤٠٢

  

  ))حكم الكهنة((

ه روكما ذك ،اهنكحرمة مراجعة الك فعله  حلرمة، عليهما التعزير، هن لهكت أو هنكمن ت: الثالث

  . غريهاومات من مباحث التجارة يف احملر

 ـ مجاعان من أصحاب اإلكوابن مس ـ ان وحديدكويدل عليه باخلصوص ما رواه ابن مس

م قد أ ك قومأخرب :نيب يف نبوته  إىلىأوح اىلاهللا تعن إ : قال)عليه السالم(أمري املؤمنني   إىلرفعاه

سحر  أو سحر أو ،هن لهكت أو هنكن تليس مين منه أ ك قومأخربو :قال أن ىل إاستخفوا بطاعيت

  . ما هو واضحكاهن كراجع الساحر والنه أ واملراد، )١(له

  

  ))ربهاكل احلرام وشتأديب آ((

  . ل حرامكثابت يف  ألنه ،ان عليه التعزيركشرب  أو ل حمرماًكأمن : الرابع

 ،)عليه السالم(هللا عبد ا أيب عن، وينك عن الس)رمحه اهللا( ليينكويدل عليه باخلصوص ما رواه ال

 ،درجه برحيانأان أسلم ومعه خرتير قد شواه وك برجل نصراين )عليه السالم(أيت أمري املؤمنني  : قال

ين أنت من أ: )عليه السالم(فقال  ،اللحم  إىل)٢(مرضت فقرمت: قال الرجل ،هذاك على ما محل: قال

 كسأضرب ينك ل، احلدكقمت عليلته ألك أكنألو : )عليه السالم(مث قال ،  منهان خلفاًكحلم املاعز ف

  . )٤(ببوله)٣(شغر  فضربه حىت،تعد  فالضرباً

 كانتها ألنه ،ليس مبحرم يالشو أن  مع)عليه السالم(ضربه إمنا و، الضرب  املراد باحلد زيادة: أقول

  . سالمحلرمة اإل

  دب عاد أ فإن ،يؤدب:  قال،ل الربا بعد البينةكآ :قلت:  قال،بصري أيب وعن

                                                





 





٤٠٣

  . )١(ن عاد قتلإف

ل امليتة والدم وحلم اخلرتير عليهم كآ: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، سحاق بن عمارإوعن 

  . )٢(يؤدب وليس عليهم حد : قال، عاد يؤدب: قلت،دبأعاد  فإن ،دبأ

  

  ))إذا زاحم شخصا حىت أوقعه((

  . فعل احلرامنه  أل،ان عليه أدبك هأوقع حداً حىتأمن زحم : اخلامس

، وفةكنت أتوضأ يف ميضاة الك:  قال،عن رزين، )رمحه اهللا( ليينكويدل عليه باخلصوص ما رواه ال

 فقام ،يديه على وقع ها مث دنا فتوضأ معي فزمحته حىتق رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوفإذا

 ،من هذا: فقلت، سر فتغرمكتدفع فت أن كياإ:  مث قالبالدرة ثالثاً يفتوضأ فلما فرغ ضرب رأس

  . )٣(يلإومل يلتفت ى فمض ، إليهعتذرأفذهبت  ،)عليه السالم( أمري املؤمنني :فقالوا

  

))إذا وطأ زوجته حراماً((

  . فعل حراماً ألنه ،دبان عليه األكنفسها  أو زوجته يف حيضها أمن وط: السادس

جعفر  أبا سألت:  قال،مد بن مسلمعن حم، )رمحه اهللا( ليينكويدل عليه باخلصوص ما رواه ال

 ويف ،جيب عليه يف استقبال احليض دينار: قال ،املرأة وهي حائض عن الرجل يأيت، )عليه السالم(

نعم مخس وعشرون سوطاً  : قال ، جيب عليه شيء من احلدكجعلت فدا: قال، استدباره نصف دينار

  . )٤(سفاحاًى أت ألنه ربع حد الزاين

                                                

 





 



٤٠٤

: قال ،أهله وهي حائضى عن رجل أت )عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،يورواية اهلامش

يستغفر اهللا وال يعود ،قال ،دبأفعليه : قلت :وهو صاغر نعم مخسة وعشرون سوطاً ربع حد الزاين 

  . )١(سفاحاًى أتألنه 

ذا  إكذلكو، ما تقدم يف باب الصومك، وطأها ولو بدون حيض يف رمضان إذا كذلكو: أقول

 أيضاًانت هي راضية كذا إو، تاماكما تقدم يف ك، اف حلرمتهكوطأها ولو بدون حيض يف احلج واالعت

  . دبت لفعلها احلرامأ

  

  ))تأديب شهود الزور((

 ،ويدل عليه باخلصوص ما رواه مساعة،  لفعلهم احلرامإشكالشهود الزور يضربون بال : السابع

 )٢(يعرفوا فال يعودوا  ويطاف م حىت،اإلمام  إىلكوذل،  وقتشهود الزور جيلدون حداً ليس له: قال

  . احلديث

  . تاب الشهاداتك يف كوقد تقدم ذل

  

  ))حضور جملس احلرام((

ويف مجلة من ، يعذب بسبب اجلائر أو يضرب أو حيضر من يقتلنسان أن ال جيوز لإل: الثامن

عدم حضور  على وما دل، )٣()د معهمعقفال ت(: قولهك ،ركل منكيات والروايات عدم حضور جملس اآل

 ،كهناى ال يبق أن : لبعض من مل ينصره)عليه السالم( احلسني اإلماموقد قال ، كجملس القمار وغري ذل

  إىل، يقتلإنسان   إىل عني من نظرؤيف باب القصاص فق وسيأيت، )٤(منخره يف النار على به اهللاكأوإالّ 

  . كغري ذل

  عن ، )عليه السالم(عن جعفر ، دة بن صدقةعن مسع، سنادويف قرب اإل

                                                













٤٠٥

  وال مقتوالً، يضربه سلطان جائر ظلماً وعدواناًم رجالًكال حيضرن أحد:  قال)عليه السالم(أبيه 

مل   والعافية أوسع ما،هو حضره إذا املسلم فريضة واجبة على نصرة املسلم ألن ،مل ينصره إذا وال مظلوماً

  . )١( احلجة الظاهرةكتلزم

 يف حرمة إشكالال نه أ ماك، إشكالمث فحرمته بال اإل على عانةإ تشجيعاً وكعد ذل إذا ماأ

  إىل،فيه مما يسمع الغناء ان يغىنك الوجود يف م وحرمة، )٢(أحد املغتابنينه أ ملا ورد من، استماع الغيبة

وتفصيل ،  نظرن فيهكل،  حرمة حضور جملس احلرامإطالقل يف كشأيف اجلواهر  أن وببايل، كغري ذل

  .  خارج عن حمل البحثكالم يف ذلكال

  

  ))تأديب الزوج والزوجة((

  يف املضاجعهجروهنوا: يم من قولهكر يف القرآن احلكجيوز تأديب الزوجة مبا ذ: التاسع

  .مةكاحمل  إىلالضرب املؤدب خري من ادام عائلة وفضيحة املراجعة أن ومن الواضح، )٣(واضربوهن

  . ل حرامكداخل يف  ألنه ،دبأالرجل زوجته ى س لو آذكوبالع

عليه (علياً ن إ :)عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(عن الصادق ، ويف حديث اجلعفريات

عليه ( علي فأمر، حصيهاأثرية ال كمراراً  طلقين يزوجن إ يا أمري املؤمنني:  أتته امرأة فقالت)السالم

  . )٤()عليه السالم( علي زره فع،مناء له فشهدوا عليهأ )السالم

  

  )) وإفساد الزرعحرمة قتل احليوان عبثاً((

  ه هدراً كالصيد مث يتر يمن يرمك ،ال جيوز قتل حيوان حمترم عبثاً: العاشر

                                                











٤٠٦

  .سراف حمرمإنه أل

 ،سر اجلسوركر وبار والقنوات واألفساد الزرع وهدم البيوت وطم اآلإقطع الشجر و يف ذاكو

  . )١( احلرث والنسل واهللا ال حيب الفسادكليفسد فيها ويهل: تعاىلل قا، كغري ذل إىل

  . ون عليه تعزيرك ويان حراماًك أشبهما  أو سرافاإل أو لما صدق عنوان الفسادك: واحلاصل

قطع  أو من قتل دابة عبثاً يفى قضإنه  :)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، ما رواه الدعائمويؤيده 

وضرب جلدات  ،فسدأ وكيغرم قيمة ما استهل أن راً أو غور بئراً أو هدم بيتاً أو رعاًفسد زأ أو شجرا

  . )٢(دبأ فعليه الغرم وال حبس عليه وال كمد ذلعتاخطأ ومل ي وإن ،االًكن

  

  ))إجراء احلدود بآلة كهربائية((

ل بواسطة  القتكذلك و، آلة اجللدك حترةهربائيكون اجللد بواسطة آلة كجيوز : عشر ياحلاد

  . يان فهو بدوكواالنصراف لو ، نسانال خصوصية لإل إذ ،هرباء للسيف مثالًك الكحتري

  

  ))ال يشترط أن يكون اجلَلد باِجللد((

 يء يؤديل شكون بكي أن بل جيوز، لدون آلة اجللد من اِجلكي أن ال يشترط يف اجللد: الثاين عشر

ما ك،  لعدم اخلصوصيةكوذل، خفأاً وال إيالمشد ون أكال ي أن  بشرط،شياءعمل اجللد من سائر األ

  . هو املتفاهم عرفاً

، تفينا هنا ذا املقداركولذا ا،  والشهادات والقصاص والديات خر مرتبطة بالقضاءأحبوث  يتوبق

  وينفع به ، ه برضاهن ويقر،قبول حسنبيتقبله  أن ونسأله سبحانه

                                                







٤٠٧

  . اهللا بقلب سليمى من أت إالّ ،ع فيه مال وال بنونياي يف هذه الدنيا ويف يوم ال ينفإاملؤمنني و

  . حممد وآله الطاهرينى والصالة والسالم عل، واحلمد هللا رب العاملني

  ١٣٩٩ / ذي احلجة /١٤

   مدينة قم املقدسة

  يالشرياز احلسيين يحممد بن املهد



٤٠٨
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٤٠٩
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٤١٠
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  ٢٠٨......................................................................................فروع في الحرز  

  

  ٢١٧.................................................................................في حد المحارب فصل

  ٢١٨................................................................................  روایات حكم المحارب

  ٢٢٥.................................................................................طرق ثبوت المحاربة  

  ٢٢٧....................................................................حدود المحارب هل مرتبة أم مخیرة  

  ٢٢٨.......................................................................القول بالترتیب وأدلته ومناقشتها  

  ٢٣٠..............................................................................عقوبات أخرى للمحارب  

  ٢٣٦...........................................................................توبة المحارب وسقوط الحد  

  ٢٣٨...........................................................................اللص المحارب مهدور الدم  

  ٢٤٦.................................................................................فروع في حد الصلب  

  ٢٥٢................................................................................نفي المحارب وأحكامه  

  ٢٥٧........................................................................قطع الید والرجل من المحارب  

  ٢٦١.................................................................ال یقطع المستلب والمختلس والمحتال  

  

  ٢٦٥....................................................................................في حد المرتد فصل

  ٢٦٥.....................................................................................موضوع االرتداد  

  ٢٦٦.......................................................................ًلیس كل منكر للضروري مرتدا  

  ٢٦٩................................................................................حكم المرتد ومستثنیاته  

  ٢٦٩.........................................................................................المرأة المرتدة  

  ٢٦٩...........................................................................................االرتداد العام

  ٢٧٠.......................................................................................االرتداد لشبهة  

  ٢٧١.................................................................ارتداد من لم یسلم وكان بحكم المسلم  



٤١٢

  ٢٧٢.................................................................................من تاب بعد االرتداد  

  ٢٧٣............................................................................................حد المرتد  

  ٢٧٥..........................................................................لماذا الشدة في عقاب المرتد  

  ٢٧٦.................................................................................ي یستتاب  المرتد المل

  ٢٧٧.............................................................................قبول توبة المرتد الفطري  

  ٢٨٥.............................................................................شروط إجراء حد االرتداد  

  ٢٩١.................................................................................ال تقتل المرأة المرتدة  

  ٢٩٤................................................................................استتابة المرتد الفطري  

ًالشدة أحیانا ولیست دائما   ً.............................................................................٢٩٧  

  ٣٠٣..................................................................................الولد المرتد وأحكامه  

  ٣٠٨.......................................................................إذا أسلم قبل البلوغ وأبواه كافران  

  ٣٠٩.................................................................................حكم معامالت المرتد  

  ٣١٢.....................................................................................إذا تكرر االرتداد  

  ٣١٤..........................................................................الكافر إذا أكره على اإلسالم  

  ٣١٦............................................................................ن الرجوع إال باللفظ  ال یكو

  ٣١٨.......................................................................السكران الفاقد ال اعتبار بكالمه  

  ٣١٩............................................................................المرتد وما یوجب الضمان  

  ٣٢٢..............................................................................الحربي وضمان ما یتلفه  

  ٣٢٥.......................................................................................إذا أرتد ثم جن  

  ٣٢٦.................................................................................زوجة المرتد وزوجها  

  ٣٢٨...............................................................ال والیة لألب المرتد على ابنته المسلمة  

  ٣٢٩........................................................................................أحكام الزنادقة  

  ٣٣٣................................................................................إذا نقض الذمي العهد  

  ٣٣٤.................................................................................ًإذا قتل المرتد مسلما  

  ٣٣٦..........................................................................إذا تاب المرتد فقتله شخص  

  

  ٣٣٩..................................................................................في إتیان البهائم صلف

  ٣٤١.............................................................................شروط حد وطي الحیوان  

  ٣٤٥....................................................................حكم الحیوان الذي یراد منه الظهر  

  ٣٤٩............................................................................كیفیة ثبوت وطي الحیوان  



٤١٣

  

ًفي وطي األموات فاعال أو مفعوال فصل ً................................................................٣٥١  

  ٣٥٥....................................................................................في االستمناء فصل

  

  ٣٦١.......................................................................................في الدفاع فصل

  ٣٦٤.........................................................................................مراتب الدفع  

  ٣٦٨...............................................................................أقسام المهاجم والهجوم  

  ٣٦٨....................................................................................الدفاع عن النفس  

  ٣٧٠...................................................................................الدفاع عن العرض  

  ٣٧١.....................................................................................الدفاع عن المال  

  ٣٧١.....................................................................................هل الدفاع واجب  

  ٣٧٣........................................................................................مراتب الدفاع  

  ٣٧٣.................................................................الدفاع عن المال إذا سبب قتل النفس  

  ٣٧٤................................................................................الدفاع عن مال الغیر  

  ٣٧٥...................................................................................الدفاع ألجل الدین  

  ٣٧٧............................................................................من أراد الفاحشة دمه هدر  

  ٣٧٩.............................................................................دفع من یتطلع في الدور  

  ٣٨٣.................................................................ًإذا قتل شخصا وادعى ما یوجب قتله  

  ٣٨٥...................................................................................دفع الدابة الصائلة  

  ٣٨٧........................................................................................ العض  أحكام

  ٣٨٩.....................................................................................الرجالن العادیان  

  ٣٩٢................................................................إذا أمره بالصعود إلى نخلة أو ما أشبه  

  ٣٩٤........................................................................................إذا أدبه فمات  

  ٣٩٥.......................................................................................ضمان الطبیب  

  ٣٩٦.........................................................................................صور اآلمر  

  ٣٩٧.......................................................................................صور المریض  

  ٣٩٩........................................................................................صور الطبیب  

  ٤٠٠.......................................................................................ضمان الختان  

  ٤٠١................................................................................لتجسیم یعزرد امن قص

  ٤٠١.............................................................................طرد القاصة من المساجد  



٤١٤

  ٤٠٢..........................................................................................حكم الكهنة  

  ٤٠٢.............................................................................ربه  اكل الحرام وشیب آدتأ

  ٤٠٣..........................................................................إذا زاحم شخصا حتى أوقعه  

  ٤٠٣.................................................................................ًإذا وطأ زوجته حراما  

  ٤٠٤...................................................................................تأدیب شهود الزور  

  ٤٠٤................................................................................حضور مجلس الحرام  

  ٤٠٥.................................................................................تأدیب الزوج والزوجة  

  ٤٠٥..................................................................  ٕافساد الزرع وًحرمة قتل الحیوان عبثا

  ٤٠٦...........................................................................إجراء الحدود بآلة كهربائیة  

  ٤٠٦.......................................................................ِالجلد  َال یشترط أن یكون الجلد ب

  ٤٠٨ ......................................................... احملتويات

  

  




