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  ))إذا قطع لسان الطفل قبل النطق((

 وان احتمل،  السالمة، ألن األصلكان فيه الدية قبل النطقذهب لسان الطفل ألو  ):١٠ مسألة(

  . أخرسأنه 

 والفاضلني إدريس محزة و كالشيخ وابين،بال خالف أجده بني من تعرض له: قال يف اجلواهر

  . عن بعضهميوغريهم على ما حك

، ة اللسان صحأمارة ألنه ،غريه أو كان حيرك لسانه لبكاء إذا وتقييد مجلة منهم مبا، وكذا يف غريه

  . صل السالمةأ الدليل وإطالقغري ظاهر الوجه بعد 

لو كان صغرياً (:  التحريريولذا قال يف حمك ،يبصر أم ال أنه يعرف هل ال أنه وكذا لو قلع عينه مع

  . خلإ ) الديةاألقربف، عدمها لطفولية ثر القدرة والأجداً ومل يظهر عليه 

 نطقه إمكانسبب عدم  أنه كرب وظهر إذا نعم،  العضوولو قطع بعض لسان الطفل كان عليه بنسبة

 كان عليه، يقدر من التكلم بنصف احلروف ال أنه فظهر قطع ربع اللسان  مثالً، من قدر املساحةأكثرب

 ،والربع الثاين للربع الثاين من احلروف،  للعضو وربع احلروف متداخالًاألولالربع ،  آخراً ربعييعطأن 

  . سألة السابقةكما عرفت وجهه من امل

 ويف اجلواهر بال ، فيه ثلث الدية:ففي الشرائع، بلغ الطفل حداً ينطق معه عادة ومل ينطقوإذا 

  . عليهمجاعبل عن ظاهر املبسوط اإل، جده فيهأخالف 

التمسك بقاعدة  األوىلف، ءييرفعه ش ال كما هو كثري، يكون تأخر نطقهأن احتمال ن إ :وفيه

يرفع  فة ال وغلبة الظن باآلالرباءة أصالةوما استدلوا به ملذهبهم من ، دية احملتملة نصف الإعطاءالعدل يف 

  .قاعدة العدل

 من ينطق بعد ذلك فيما بق أن  واتفقيبق إذا  أما، بعد الضربمات الطفل مثالً إذا ما هذا يف

  نقص من مجيع  ية مالزم اجلاين دأاللسان مما ظهر منه صحة لسانه  إىل حتتاج باحلروف اليت ال أو لسانه



٨

أخذ التفاوت بني ما أخذ  وإالّ ،ءيبقدر ما يستحق فال شعليه خذه اين أكان ما  فإن ،احلروف

لو نقص ديته عنه استيعد من  أنه وأضاف الثاين، كما ذكره الشرائع واجلواهر وغريمها، وبني ما يستحق

  . والًأاين عليه الزائد منها على املأخوذ 

  

  ))اجلناية على اللسانفروع يف ((

 قامة البينةإمكنه أ فإن ،ومل يعلم صدقه وكذبه، ذهب نطقه بالضرب أنه ولو ادعى صحيح اللسان

،  منهم الشيخ والفاضالن والشهيدان وغريهم،كما ذكره غري واحد، فالقسامة وإالّ ،قه اجلاين فهوصدأو 

  .  والقسامةقرار البينة واإلأدلة طالقإل

) ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند اجلناية صدق مع القسامة: ( قول الشرائعويف اجلواهر عند

  . بل هو املوجود يف كتاب ظريف: قال

  . تفصيل القسامة فراجع كتاب القصاص وقد تقدم يف: أقول

وان ادعى ، لو ادعى ذهاب كل احلروف فعليه حلف مخسني قسامة كاملة أنه ومن هناك عرف

  .قسامة وهكذاذهاب نصفها فعليه نصف ال

 كما تقدم يف، ن يستخرج احلق بلطائف احليلأحيكم بعلمه و أن احلاكم يتمكن أن خيفى وال

   .)١(كتاب احلدود

رخص يف تقرير املتهم بالقتل والتلطف يف استخراج : كما يف الدعائم )عليه السالم(علي قال 

  . ذلك منه

 :)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، ة بن نباتصبغعن األ، ويؤيده ما رواه الكايف والفقيه والتهذيب

محر كذبأن خرج إ و،سود صدقأخرج الدم  فإن ،برةإ بيضرب لسانهنه إ)٢(.   

  فضعف ، والرواية معتمدة لوجودها يف هذه الكتب

                                                

  . ١ ح١١ الباب ٢٧٣ ص١٨ ج:املستدرك )١(

. ٨٦ ح٢٦٨ ص١٠ ج:التهذيب )٢(
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 إمجاع بل ادعى أوهلم ،بن محزة وأبو الصالحاولذا عمل ا الشيخ و، بعض رجال سندها غري ضار

 أن من املمكن ذإ ،أورث ذلك علم احلاكم إذا حتمل على ما أن  لكن الالزم،ها عليهرأخباالطائفة و

، فراغ حبجامة وحنوهاإختثر دمه من كثرة بقائه يف جسمه بدون  ألنه  أو،زجني ألنه يكون اسوداد الدم

  . )ميانفاأل وإالّ ،فادت العالمة للحاكم ما يوجب احلكم اعتربهاأن إ نقول أن الوجه( :ولذا قال املختلف

كان املرجع موازين الدعوى من البينة ،  خرسه فذهب به الضربنطق بعد أنه خرسادعى األولو 

ينفع يف سائر   وجمرد استصحاب اخلرس غري نافع كما ال،الحتمال صدقه،  اجلاين والقسامةإقرارو

  .  املشاة للمقاميالدعاو

 كان الرجوع بسرعة كان للجاين أنه إذا فالظاهر، ولو جىن على لسانه فأخذ الدية فرجع كالمه

 والنصراف ،نقص وجناية أي  يفرشوذلك لوجود األ، رشيستعيد التفاوت بني كل الدية وبني األأن 

  .  الدية بذهاب النطق على غري الذاهب مدةأدلة

 القريب  ومن،دلة األطالقإل،  بعد عشر سنوات كان له كل الدية مثالً،ءأما لو كان الرجوع ببط

ملا ذكرناه غري مرة من املناط املستفاد من روايات اعتبار السنة يف العقل ، يكون امليزان السنة أن داًج

ظهرت  فإن ،من أهل اخلربة ،يرجع أم ال أنه استعالموميكن ، والعني والسمع والشعر واحليض وغريها

 حباثأ  ويف بعضولصذكرناه يف األكما ، فهم حجة فيما يقولون الإ و،اشتباههم عمل على الواقع

  . املفصالت إىل رادها رجعأمن كالم كثري وللفقهاء يف املقام  ،)الفقه(

فالدية  ذهب كل احلروف فإن ،حدمها اعترب احلروفأذهب اجلاين أف، سان طرفانولو كان للّ

وحيتمل ، ء فاحلكومة باعتبار قطع بعض اللسانين مل يذهب شإو، ن ذهب بعضها فبالنسبةإو، الكاملة

   بسط الدية إىل نسبة بالنسبةال
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  . وللشيخ يف املبسوط فيه كالم طويل،واجلواهر أفىت باحلكومة، على كل مساحة اللسان

 طالقإل،  لزمه ما خيص احلرف الفائت من الدية،يبدل حرفاً حبرف أنه ثر ضرب اجلاين يفأ وول

  . دليل بسط الدية على احلروف

 بدل  مثالً،ولو أخذ يبدل حرفاً حبرف جديد، داًفقد كان موجو أما احلرف الذي صار عوضه

) چ( ألن فالظاهر دية حرف اجليم) چ (ـالرجل العريب الذي مل يكن ينطق ب إىل بالنسبة) چ (ـاجليم ب

  . ليست جيماً

  . كما ذكره العالمة يف التحرير،فاقاة فعليه احلكومة أو ولو حصل يف كالمه متتمة

  . احلكومةأدلة طالقإل ،رف حبيث خرج كالمه عن االستقامةصار يزيد حرفاً مع كل حن إ وكذا

سقط سقف أ أو ،زال احلروف احللقيةأضرب رقبته ف أو ،زال احلروف الشفويةأولو ضرب شفته ف

لظاهر روايات ، ن كان حيتمل تقسيط الديةإ و،زال بعض خمارجه فاحلكومة كما عن القواعدأفمه ف

   .األقربوهو  ، التحرير وكشف اللثام واجلواهر وهذا هو خمتار،تقسيط الدية كما تقدم

 مع سناناأل ديات أدلة طالقإل، دية السن الّإزال سنه فذهب بعض حروفه مل يكن عليه أأما لو 

  .التالزم العريف بني أزالتها وزوال بعض احلروف

له باملثل ولو ضربه على رأسه فقاب، ولو أراد االعتداء عليه فدفعه مبا أوجب ذهاب نطقه كان هدراً

 ودليل املقابلة ، دليل الدفاعطالقوذلك إل،  عليه أوالًن مل يذهب نطق اينإو، فذهب نطقه كان هدراً

  . باملثل

بل ، لضرب مل يوجب ذهاب نطقها  إذ، كان فيه احلكومة،ولو ضربه مبا أوجب نسيانه للنطق

  . هءفسد تفكريه وذكاأأصابه شيء يف خمه ف

  ن كان أحدمها أشد إو،  كان على كل النصف،قهولو ضربه اثنان ففسد نط
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  . بعدد اجلنايات الدية بعدد اجلناة ال أن ملا تقدم من، ليهإ نطقه أكثر مما حيتمل استناد فساد ضرباً

  .أحدمها مل يضر يف وجوب حتملهما بالسوية الدية إىل احتمال استنادهف، ولو ضرباه ففسد نطقه

 كان عليهما الدية بالسوية ،يهما اجلاين حقيقةأ أن كن مل يعلمل أحدمها إىل مستند بأنه ولو علم

  . كما سبق مكرراً من قاعدة العدل

 إىل مستند بأنه  مع العلم،الفساد من أيهما أن ومل يعلم، ولو ضربه وسقط هو بنفسه ففسد نطقه

الف ما لو ضربه خب، جان إىل لعدم العلم باالستناد، الضارب حمكمة إىل  بالنسبةالرباءةكانت ، أحدمها

  .  واهللا سبحانه العامل،جان إىل ثنان للعلم هناك باستنادها
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  ))اجلناية على األسنان((

  .  مبا أوجب سقوطها الدية الكاملةسناناألاجلناية على  أن خالف يف  والإشكال ال ):١١ مسألة(

،  اخلالف والغنيةيوحمك، كما اعترف به يف كشف اللثام، بال خالف أجده فيه: قال يف اجلواهر

  .  التحريريبل هو صريح حمك،  عليهمجاعبل عن ظاهر املبسوط اإل

وأشكل عليه ، نقصت أو سواء زادت، سناناألخالف يف ثبوت الدية جبملة  ال: وقال يف املسالك

لكن ميكن ادعاء ، يلزمه متام الدية كان له سن واحدة وانقلعتن إ أنه الزم ذلك بأن مفتاح الكرامة

  . ف كالم املسالك عنهانصرا

اثنا عشر يف مقدم ، مثان وعشرين سناً إىل  الدية الكاملة منقسمة اليت فيهاسناناألف، وكيف كان

 ونابان ، ورباعيتان خلفهما يف كل طرف رباعية،سناناألومها وسط ، وهي ثنيتان من فوق، الفم

عشرة يف مؤخر الفم من  وستة ،سفل فهذه اثنيت عشرةومثلها يف األ، خلفهما يف كل طرف ناب

 عشرة رحى واثنيت، ة ضواحك من اجلانبني فوقاً وحتتاًأربعوهي ، من حتت  مثان من فوق ومثان،اجلانبني

 يكما حك، همأخبار الفرقة وإمجاعوعن اخلالف عليه ،  يف كل ذلكإشكال وال، يف كل جانب ثالث

  .  عن الغنية وكاشف اللثامأيضاً مجاعاإل

 إىل هو بالنسبة إمنا :فقد قال مفتاح الكرامة، املشهور أنه ربهان واملفاتيح منأما ما يف جممع ال

  . صحابن هناك خالفاً من األ أال،  املسألةخبار املخالفة ألخباراأل

وذلك ،  على ما يف الكايف والفقيه والتهذيبةويدل على املوضوع واحلكم ما رواه حكم بن عتيب

   :)واللفظ للفقيه (قال، وعدم اخلالف لقطيعةالشهرة ا إىل ضافةباإل، جيعله حجة

، بعض الناس له يف فيه اثنان وثالثون سناًن إ ،أصلحك اهللا: )عليه السالم(يب جعفر قلت أل

  فعلى كم تقسم ، وبعضهم له مثانية وعشرون سناً
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عشر يف وستة ،  اثىن عشر يف مقادمي الفم،هي مثانية وعشرون سناً إمنا اخللقة:  فقال،سناناألدية 

، ة درهمائكسر حىت يذهب مخسم إذ فدية كل سن يف املقادمي، سناناألفعلى هذا قسمت دية ، خرهآم

تان ائكسر حىت يذهب م إذا ضراسودية كل سن من األ، فديتها ستة آالف درهم، وهي اثىن عشر سناً

من  خريآقادمي واملفجميع دية امل، ة آالف درهمأربعوهي ستة عشر ضرساً فديتها كلها ، ومخسون درمهاً

 وما ،دية له وعشرين فالعشرة آالف درهم، وإمن وضعت الدية على هذا، فما زاد على مثانية  سناناأل

   .)١()عليه السالم(علي هكذا وجدناه يف كتاب ، دية له نقص فال

ولعل  ،صار احلكم هكذا بيان ملاذا ال ،ملاذا حكم هكذا أنه  بيان)عليه السالم(مام أراد اإل: أقول

ولذا كانت دية املقدم ضعف دية ، أما املؤخر فله فائدة فقط، يف املقدم الفائدة واجلمال أن وجه احلكم

  . املؤخر

 تقسم عليها الدية أا مثانية  اليتسناناأل يف )عليه السالم(قضى أمري املؤمنني : ويف الفقيه قال

كسر حىت  إذا كل سن من املقادمي  فدية،هواثىن عشر يف مقادمي، خر الفمآستة عشر يف م، وعشرون سناً

كسر حىت يذهب على  إذا خرآودية كل سن من امل،  فيكون ذلك ستمائة دينار،يذهب مخسون ديناراً

 صق فما ن،فذلك ألف دينار، ة دينارائمأربع فيكون ذلك ،النصف من دية املقادمي مخسة وعشرون ديناراً

   .)٢(دية له زاد فال وما، دية له فال

  .أيضاً على ما ذكره املشهور ،)عليه السالم(ستأيت داللة خرب الدعائم وفقه الرضا و

   فقط من مقدمهأسنانة أربعكانت له فإذا ، جيب له دية ما نقص ال أن واملراد

                                                

. ٢ ح٣٨ الباب ٢٦٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٣٨ الباب ٢٦١ ص١٩ ج:الوسائل )٢(
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، ال الدية املقدرة لو زاد كان يف الزائد احلكومة أنه كما ،سناناألكل دية  ال، ةربع اعطي دية األ

من  على هو إمنا ، فيهادية  العقل الأضراسو: ليهإ يف الفقه املنسوب )عليه السالم( ولذا قال الرضا

  . )١( اخلدشأرش كرشصاا األأ

الدينار فهو من باب املثال  وورد من الدرهم أما ما،  الديات الستىحدإالدية يف املقام هي ن إ مث

  . كما ال خيفى، الغالب

  

  ))روايات أخرى يف األسنان((

  : تقدم من الروايات ملقام روايات ختالف املذكور يف ماويف ا

 يف كل ، سواء كلهاسناناأل:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن،  بن سنانعبد اهللاكصحيح 

   .)٢(ة درهممائسن مخس

   .)٣(هي سواء الدية :فقال ،سناناألسألته عن :  قال،ويف رواية مساعة

   .)٤( نصف العشر،سواء ضراساأل وناياوالسن من الث: ويف رواية عالء

 الثنية و، سواءسناناأل و سواءصابعاأل:  قال)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، ويف رواية الغوايل

   .)٥(الضرس سواءو

،  كل سن مخسني ديناراً يفسناناأليف وجعل : )عليه السالم(عن أمري املومنني ، ورواية ظريف

  يفسناناألمن  ذلك ىبل ذلك جيعل يف الثنية مخسني ديناراً وفيما سووكان ق ، سواءسناناألوجعل 

   .)٦(عشرين ديناراً وويف الضرس مخسة، ويف الناب ثالثني ديناراً، ني ديناراًأربعالرباعية 

  

                                                

  . ٣ ح٣٥ الباب ٣٧٨ ص١٨ ج:املستدرك )١(

. ٣ ح٣٨ الباب ٢٦٢ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٤ ح٣٨ الباب ٢٦٣ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ١١ ح١ الباب ٢١٦ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ٤ ح٣٥ الباب ٣٧٨ ص١٨ ج:املستدرك )٥(

. ١ ح٨ الباب ٢٢٤ ص١٩ ج:الوسائل )٦(



١٥

   .)١(مس بعريخوة رأبعيف كل ثغرة ثالثة  و،ثالثون ثغرة و واحدسناناأل: وقوي السكوين

، نسانالصحيح يوجب زيادة دية اإل إذ ،شبهها أو قيةتال على ملحت أن من هذه الروايات يلزإف

من غري فرق ، بليف كل سن مخساً من اإل أن  علىقية التفاق العامة كما قيلتال على ولذا محله الشيخ

  .املآخري وبني املقادمي

 مخس من ويف السن : كتب لعمرو بن حزم)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن وقد روت العامة

  .غريمها والبيهقي وعن النسائي و،وطار األل كذا نقله نيبلاإل

 ةائ ما نقله مثامنىوعل، ة دينارئماأربع و به تكون جمموع الدية ألفما أفىت على ورواية ظريف

  .مثانني ديناراًو

 الشيخ ذكر أا موافقة ملذهب أن  إىلضافة باإل،قوية السكوين جتعل كل الدية أقل من تسعنيو

  . بعض العامة

 على  فرض مكافئتهما لزم العملىوعل، هذه الروايات خمالفة للروايات املتقدمة فإن ،وكيف كان

 عن، كرواية العالء بن الفضيل،  الديةسناناأليف  أن  علىا خمالفة ملا دلأ إىل ضافةباإل، طبق املشهور

  .  الرجل الدية تامةأسنانويف  :)عليه السالم( أيب عبد اهللا

ن أ و،التسوية هي الصواب أن املستفاد منه أن  رواية ظريفدما ذكره الوايف بع أن ومنه يعلم

نقل رواية  أن بعدنه إ حيث، ما ذكره املسالك أن كما، غري ظاهر الوجه، التقية على التفاوت حممول

  . التسوية على أراد ما دل، نا مثل ذلكأصحاب ىورو: عمرو بن حزم قال

  

  ))صاف األسنانال فرق يف أو((

  الصفراء والسن تشمل البيضاء أن املشهورفتوى  و النصإطالق ىمقتضن إ مث

                                                

. ٥ ح٣٨ الباب ٢٦٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(



١٦

صفر كلهم األ ومحربيض واألاأل وسود األنسان فاإل،نسانعضاء اإلأ والسوداء خلقة كسائر 

فاحتمال الفرق ، ظفر كذلك واإل،اشكاهلأ فيها خمتلف ىوكذلك العني يتساو، متساوون يف قدر الدية

شكل عليهم أذا لو، كما يظهر من املبسوط والشرائع والتحرير غري ظاهر الوجه السوداء والصفراءبني 

  . ىالفرق كما تر بأن يف اجلواهر

  

  ))إذا قلع اجلاين السن الزائدة((

  : قوالأها تقلع اجلاين السن الزائدة ففي ديوإذا 

 أي ،يةاألصلت منفردة ففيها ثلث دية ن قلعإو، ية هلادفال  البواقي إىل قلعت منضمةن إ اإ :األول

تفسري  أن ومنه يعلم، تلك أو ها ذههحظ شباملآخري لو وكانت بني املقادميفإذا ، اليت جبنبها مما تشبهها

  . اًليس تفسرياً كافي اليت جبنبهاباجلواهر 

، عنهمالوسيلة كما حكي  والتحرير واجلامع والسرائر والغنية إليه فهذا القول ذهب، وكيف كان

 ن كانت يف املآخري فثلث اخلمسةإو، كانت الزائدة يف املقادمي فالدية ثلث اخلمسنيفإذا وعليه 

  .يهماأحظ شبهها بإن كانت بينهما لوو، العشرينو

  . م كلماإطالقفهو خالف ، لألصل األقلما يف البني  بأن اما ما عن كشف اللثام

كشف اللثام  وصباحالغنية والكايف واإل وكت النهايةن و كما عن املقنعة،فيها احلكومةن إ :الثاين

وعن ابن ، املشهورنه إ وعن جممع الربهان، شهراألنه إ وعن املسالك، النافع ووالرياض وغريهم والشرائع

  . واختاره اجلواهر،  كثرية معتمدةأخبار وبه ،هذا املذهب قوين إ إدريس

 مجاع اإلاألول بل عن ،املهذب وف والوسيلةكما عن اخلال، فيها ثلث الدية مطلقاًن إ :الثالث

  . ذلكعلى 



١٧

هذا  على وقد نزل، ن قلعت منضمة فال شيء فيهاإو، قلعت منفردةن إ فيها احلكومةن إ :الرابع

 عليها املفروغية من عدم ثبوت شيء فيها لو جىن على بناًء،  بعضهم احلكومة يف الزائدةإطالقالتفصيل 

  . غريها إىل ،منضمة

  . كما عن املقنع، عدم شيء فيها مطلقاً :اخلامس

  علىدل  وبني ما،شيء يف الزائد ال أنه  علىدل  اجلمع بني ماىمقتض بأنه :األولاستدل للقول 

فما  :فقد تقدم يف خرب احلكم،  الزائدةصبعفهم عدم اخلصوصية لإل  فيها الثلث بعدة الزائدصابعاألأن 

  . عشرين فال دية له ومثانية على زاد

  يفسناناأليف دية  :قالنه إ ،)عليهما السالم(بن علي جعفر حممد  أيب عن، ويف خرب الدعائم

  وهي الثنايا، يف كل سن منها مخسون ديناراًاًوهي اثنتا عشرة سن،  فما كان منها من مقدم الفمأاخلط

 عشر تةوهي س ،يف كل سن مخسة وعشرون ديناراً ،ضراساألويف مؤخر الفم وهي ، نيابالرباعية واألو

ومن الناس ،  هذا العدد حسااى وعل، كلهاسناناألفذلك كمال الدية يف ، أربعضرساً من كل جانب 

ستة  على احلساب إمنا ،ذلك حساب على وليس، من يكون له عشرون ضرساً من كل جانب مخس

  . ىانته )١(السن فبحساب أو نكسر من الضرساوما ، عشر

  .املنصرف من الرواية ألنه ،ة االجتماعصور على منا محلنا العدمإو

حمكي من ن كان هو الظاهر إو،  الزائدةصبعمل يعلم املناط يف اإل إذ ،ما يف هذا اجلمعخيفى وال 

  . اجلواهر جعله قياساً باطالً إالّ أن ،جممع الربهان واملسالك

 خرجت منها ،هنص في تكون لكل مورد ال أن  احلكومة املقتضيةأدلة إطالقخصوصاً بعد : أقول

  . بقي الباقيواإلصبع 

  

                                                

  . ١ ح٣٥ الباب ٣٧٧ ص١٨ ج:املستدرك )١(



١٨

 اعلم : قال)عليه السالم(وخبصوص ما عن الفقه الرضوي ،  احلكومةأدلة إطالقب: واستدل للثاين

 أربعو، نيابأ أربعمنها ، سفلأست من فوق وست من ،  عشروهي اثىن،  سواءسناناألدية أن 

 وهي ضراسن دية األأو، ةائ فذلك ستم، دية كل واحد من هذه االثين عشر مخسون ديناراً،رباعيات

، ة املسماةربع كان ما يراد من األاًمثانية وعشرين سن على كانت الدية مقسومةن إ ستة عشر ضرساً

 اخلدش حبساب حمسوب لكل ضرس مخسة أرش كأرشمن أصاا على  إمنا ، العقل ال دية فيهاأضراسو

الثمان  على هأسنان أو هأضراسوما نقص من : الق أن  إىل،ة دينارئماأربع فذلك ،وعشرون ديناراً

   .)١(والعشرين حط مبقدار ما نقص منه

 دليل احلكومة املؤيد إطالق و،قوال بعد عدم متامية سائر األ،األقربوهذا القول هو : أقول

  . يبالرضو

  . الزائدةصبعباملناط يف دية اإل: واستدل للثالث

 :يقال إالّ أن اللهم، عدم الدية فيها على دل  طرح مان ذلك يستلزمأخصوصاً و ،عرفت ما: وفيه

  .  فتأمل،سناناألعدم الدية املقدرة لسائر  على عدم شيء فيها على دل املراد مبان إ

  .كما يف خرب احلكم السابق ،)دية له ال (ودليل، مجع بني دليل احلكومة بأنه :واستدل للرابع

 وال ،أرشيكون للغمز واخلدش  أن فكيف ميكنالّ  وإ،مقدرة )دية له ال(الظاهر من ن إ :وفيه

  . يكون لقطع السن

يعطي عدم الدية املقدرة حسب ما  ،)دية له ال (اجلمع بني دليل احلكومة وبني دليلن إ :واحلاصل

  . يفهمه العرف

                                                

  . ٣ ح٣٥ الباب ٣٧٧ ص١٨ ج:املستدرك )١(



١٩

ذلك  على ليس :ويؤيده الدعائم، هإطالق على اًخذأ) دية له ال(ـ ـب: واستدل للخامس

  .حساب

  .  كما عرفت،مطلقاً ال  املقدرة)دية ال(املنصرف من ن إ :وفيه

 بعد )عليه السالم(ويؤيده قوله ، حساب مقدر إىل )ذلك حساب على ليس (ومنه يعلم انصراف

  . ستة عشر على منا احلسابإ: ذلك

  

  ))األرش يف أسنان العقل واألسنان الزائدة((

هناك  أو حياناً هناأيف الزائدة اليت تنبت ن  أكما، رش فيها األربع العقل األأسنانف،  هذاىوعل

  .أيضاً رشاأل

 حسب املشاات ،يراه العرف مناسباً  مارشاملراد باأل أن وحيث قد عرفت يف مسألة سابقة

قدر  وملاأل الالزم مالحظة قدر أن فالظاهر ،كما ذكروا ، ال لو كان عبداًقران وسائر اخلصوصياتواأل

لكثرة  أو ملاأل كما يف بعض النواجد ملزيد، من الثنايا حىت ا تزيد قيمتهفرمب، الضرر بقلع ذلك السن

كما يف النابتة يف ، دينار إىل تصل ال قيمة قليلة إالّ تكون له ورمبا ال، لتضرره املتزايد بقلعه أو فائدته

بل ،  ا العرف له قيمة معتداًىير حيث ال،  يف أكله وكالمه وغريمهانسانمكان منحرفاً مما يؤذي اإل

  .رشيسقط األ ذلك ال إالّ أن ،كان هو يريد قلعه

، سقاط قيمتهاإ منها مل ينفع ذلك يف كان متأذياً وياتاألصل ىحدإلو كان أراد قلع  أنه كما

  .دلة األطالقإل

 يده أو بتر ساقه أو ،جراء عملية جراحية لقلع عني نفسه ملا أصاا من املرضإوكذلك لو أراد هو 

 ،مل حيلقه اجلاينن إ  بنفسهحليته مثالً أو كذلك لو كان حيلق رأسه أنه بل قد تقدم، غري ذلك  أوهإصبعأو 

  . واهللا العامل، الدية ورشذلك ال يوجب سقوط األفإن 

كما لو نبت له ،  املذكورةسناناأل مثانية وعشرون لكن كان بعضها غري سناناأل أن فرضن إ مث

بل  ، أم ال)مثان وعشرين( دليل طالقإل ،فهل تقسم الدية عليها، ضراسينبت بعض األ أن النواجذ بدون

 إىل طالقالنصراف اإل، ن كان الثاين أقربإو،  احتماالن،رش وللنواجذ األ،يةلألصل الدية ىتعط

  . يةاألصل

  



٢٠

  

  ))فروع يف اجلناية على األسنان((

ان هلا حكم السن ك، نكما يتعارف اآل،  مكان السن الساقطة حبيث صار جزءاًاًولو أنبت سن

يكون هلا حكم  فإنه ،صارت جزءاً حىت ه الساقطةإصبعاً مكان إصبعخاط  إذا  حال ذلك حال ما،النابتة

  .لشمول الدليل هلا كالنابتة عرفاً، يةاألصل

 مل يكن الكسر زائداً إذا ية بني الكاملة واملكسور بعضهااألصلفرق يف دية السن  ال أنه والظاهر

 أو بسبب سقوط أو جبان أو ن الكسر بنفسهويك أن  وال فرق بعد ذلك، الدليلالقإطينصرف منه حىت 

  . حنوه

السن  أن  مع،كسره جان إذا ما  يفرشخذ األأ أنه لكيف يأخذ الدية الكاملة واحلا: يقال ال

  . ر من القدر املقرأكثرتكون الدية  أن  والدية الكاملة كان الالزمرشأخذ األفإذا ، أكثر ديتها كذا ال

خدش يده  إذا فهو كما،  بذلكس ال بأطالقكان الكسر غري موجب لسلب اإل إذا :نه يقالأل

 ،ينقص من الدية الكاملة بقدر الكسر باحلساب  الرشاألن إ حيث، إنسانه مث قطعها أرش فأخذ إنسان

 أو يكون الكسر جبان أن وهكذا من غري فوق بني، كان نصف السن قد كسر كانت له نصف الديةفإن 

 العرف يرى البعض للبعض أن  للقاعدة اليت تقدمت يف بعض املسائل من،شبهأما  أو بسقوط أو مبرض

  . كان كل الدية لكل العضوإذا 

 ألن وذلك، زائهإ نقص من الدية ب،بسقوط أو جبناية جان أو  خلقةسناناأللو نقصت نه إ مث

  . كن سن مل تكن ديتهامل تفإذا ، مخساً وعشرين أو الشارع قرر لكل واحدة مخسني

  . بعد احلكم بالنقص من الدية بال خالف أجده: قال يف اجلواهر



٢١

وما نقص :  يف رواية احلكم)عليه السالم(وما ذكرناه من النقص بقدر الناقص هو املراد من قوله 

   .عدم الدية أصالً الناقص ال إىل دية بالنسبة املراد ال أن لوضوح، )١(له فال دية

 الزمه إذ ،إشكالحمل ، سناناألا ظاهره عدم نقص الدية بنقصان ما يف املسالك مم أن روبذلك ظه

 يؤل كالمه إالّ أن ،ى وهو خالف ظاهر النص والفتو، مثالًأسنانتكون الدية الكاملة ملن عنده عشر أن 

  . خالف ظاهرهعلى 

 ،اثنني وثالثني أو ا ثالثنياملعتاد ومن كو على زادت يريد املسالك إالّ أن اللهم: قال يف اجلواهر

  .املراد نقصاا عن الثمانية والعشرين أن نقصت عن ذلك الو

  السالمة مما الصالة أل،صلياًأحمكوم بكونه  أنه فالظاهر، م أصليأهذا السن زائد  أن بهتولو اش

  . الدية إىل رشمن األ من الزائد الرباءة صالة أليدع جماالً

،  التفاوت يف الثاين أخذ اجلاين،نقصأ أو  فاقتص مبا قيمته أزيد، عليهين من ااًاين سنولو كسر اجل

  .األوليف   التفاوتىعطأو

 له حق الألنه  ،بل قلع سنه كان ضامناً،  مث استثىن فلم يعنت به الطيب اقلع سين:ولو قال للطيب

  . بائهإبعد 

ذلك  على قدمأالذي  امللكوم هو إذ ،لكنه ليس بضامن، ه يف املالكمة فعل حراماًأسنانولو كسر 

  . ذلك على ما يدل كتاب القصاص وقد سبق يف، سقط حقهأمبا 

                                                

. ٢ ح٣٨ الباب ٢٦٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢٢

  

  ))إذا استودت السن باجلناية((

 ويف، كما هو املشهور، هات فثلثا دي،السن فاسودت ومل تسقط على جىن جان إذا ):١٢ مسألة(

قطع  إىل كشف اللثام نسبتهبل عن ، كما اعترف به يف الرياض، بال خالف حمقق أجده: اجلواهر

ورواه ، همأخبار الفرقة وإمجاعوعن اخلالف ب،  عليهمجاعورمبا يظهر من حمكي الغنية اإل ،صحاباأل

  .  من عبارام ذلكغري إىل ، املبسوطنا كما عنأصحاب

عليه (  أيب عبد اهللاعن،  بن سنانعبد اهللاصحيح ، قدمةتاملراسيل امل إىل ضافةويدل عليه باإل

ن مل تقع إو، ة درهممائغرم الضارب مخسأوقعت  فإن ،ضربت انتظر ا سنة إذا السن:  قال)مالسال

  .)١(غرم ثلثي ديتهاأواسودت 

جعل يف السن نه إ :)عليه السالم(عن أبيه ، )عليه السالم(عن جعفر ، الرمحان املؤيد خبرب عبد

  . احلديث ،)٢(السوداء ثلث ديتها

يدل  فإنه ،)٣(سود ثلث دية السنيف السن األ أن واعلم :متون الرواياتومبا يف املقنع الذي هو 

   .القلع الدية الكاملة ويف اسودادها ثلثي الدية لتكون لالسوداد أن على

كان أمري : )عليه السالم(عن الصادق ، مثل مرسل أبان،  املخالفة لذلكخباراأل أن وذا تبيني

  .)٤(الثنية جعل فيها الديةذا اسودت إ )عليه السالم(املؤمنني 

   .)٥(احلول ومل تسقط فديتها دية الساقطة مخسون ديناراً إىل اسودت السنفإذا  :وكتاب ظريف 

                                                

  . ١ ح٤٠ الباب ٢٦٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

  . ١٣ ح١ الباب ٢١٧ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ح٣٧ الباب ٣٨٠ ص١٨ ج:املستدرك )٣(

. ٢ ح٤٠ الباب ٢٦٦ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ١ ح٨ الباب ٢٢٤ ص١٩ ج:الوسائل )٥(



٢٣

 إذا يورو :قال أن ىلإ احلول ومل تقع فديتها دية الساقط إىل اسودت السنوإذا : والرضوى

اخلضرة  إىل تغريتوإذا  ،حلمرة فثالثة دنانريا إىل تغريتوإذا ، السواد ديته ستة دنانري إىل تغريت السن

   .)١(فدينار ونصف

 ضرب فاسود فقدوإذا  :يف السن حديث يف قالنه إ ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، الدعائم وخرب

  .)٢(مت عقله

  .تؤل أو ،هلهاأ إىل يرد علمها أو ،التقية على ن حتملأو البد

 ومثله ،ينفع به أصالً كان يف حكم الساقط مبا الإذا  وخرب ظريف ما، فاملرسل معناه أصل الدية

العاقلة  على ثبوته أي ومتام العقل، أسود ألنه السواد إىل ضرب إذا يراد ا النسبة باحلكومة أو ،الرضوي

  . بدون ذكر املقدار

  

  ))فروع يف تغري السن((

 أو ،خرذهب بعض منافعها األو  أحتلل إذا وكذا، السواد ففيه احلكومة إىل ال تغيري السننه إذا إ مث

 احلكومة بعد عدم تقدير أدلة طالق كل ذلك إل،شبه ذلكأصار شديد التأثر باحلر والربد واحلالوة وما 

  . خاص له

 كان يف ذلك ، فقلعهاألولنفس اجلاين  أو  مث جاء آخرإنسانسوده  أو ،اسود السن بنفسهوإذا 

خالفاً ملا عن ،  عليهمجاععن اخلالف وظاهر الغنية اإلبل ، كما يف الشرائع ،شهرعلى األثلث الدية 

  .فيه ربع الدية بأن  فقالوا،النهاية والقاضي وحيىي بن سعيد

هذا ، وثلث الدية لقلعها بعد االسوداد،  الدية السودادهاي ثلث ما تقدم من رواييتاألولويدل على 

كان الضرب  إذا ،ن دية الصحاحكل ما كان من شلل فهو على الثلث م :خرب احلكم إىل ضافةباإل

  املوجب للسواد أوجب شلالً

                                                

. ١ ح٣٧ الباب ٣٨٠ ص١٨ جاملستدرك، )١(

. ٣ ح٣٧ الباب ٣٨٠ ص١٨ ج:املستدرك )٢(



٢٤

طباء كما قاله بعض األ، العظم له حس فإن ،صار كالعضو امليت الذي ليس فيه حس بأن  له

  . خالياه مغلفة بغالف مسيك أن مر منتهى األ، وأيده الطب احلديث،القدامى

سود يف دية السن األ : قال،)ليه السالمع( عن الصادق ،فقد استدل خبرب عجالن ،أما القول الثاين

  .)١(ربع دية السن

  ولزوم،وذهاب املشهور على خالفه، وهذا احلديث ال يعارض احلديث السابق بعد ندرة القائل به

الثلثني والربع أقل من  ألن ،جىن عليه مرة إذا جىن عليه مرتني أقل من دية السن إذا تكون دية السنأن 

  .الدية بنصف السدس

 عشر فيه اثين أن ما يف خربي ظريف على رواية الكايف والتهذيب وعلى رواية الفقيه من أن كما

 أن ،التعارض بينهما املوجب للسقوط إىل ضافة يرد عليه باإل،مخسة وعشرين ديناراً أو ،ديناراً ونصف

  . عراض املشهور عن ذلك وعملهم بالرواية السابقة مينع عن العمل بهإ

   .)٢(سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثىن عشر ديناراً ونصففإن  :لتهذيبففي الكايف وا

  .)٣(سقطت بعد وهي سوداء فديتها مخسة وعشرون ديناراًفإن  :ويف رواية الفقيه

  .يستلزم زيادة الدية حينئذ ألنه ،يالئم الثلثني باالسوداد النصف ال أن  إىلضافةباإل

 اختالف الروايات ىولعل الشيخ يف املبسوط ملا رأ، ء منهما بشيمل جيد عامالًنه إ :ويف اجلواهر

  . سقطه جان بعد االسودادأ إذا ولذا قال باحلكومة فيما، محلها على احلكومة يف موارد خاصة

  كما عن،  فعليه ثلثا الدية، انصداع السن ومل يسقطسبب اجلاينوإذا 

                                                

  . ٣ ح٤٠ الباب ٢٦٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح٣٣٣ ص٧ ج:الكايف )٢(

. ١ ح١٨ الباب ٥٩ ص٤ ج:الفقيه )٣(



٢٥

 عن املقنعة يوظاهر احملك، املشهور أنه بل عن الروضة وغريها،  الشيخني وابن محزة والفاضل

ولكن ،  عثورهم على رواية بذلكمواعترف غري واحد بعد، بذلك رواية أن والنهاية والوسيلة والشرائع

ولوية ذاك أ يف االستناد بعد وجود الرواية والشهرة املؤيدتني بيومثل ذلك يكف، ذلك ال يدل على العدم

  . فيشمله دليل الشلل، يقياً حقشلالً أو من االسوداد وكونه كالشكلل

 كما ،خرآ وتبعه بعض ،شبهأيعارضه دليل احلكومة اليت جعلها الشرائع  أن ال ميكن أنه وبه يظهر

  . فيه نصف ديتهان إ :يعارضه ما يف كتاب ظريف أن ال ميكن

  . انصدعت وهي سوداء فديتها اثىن عشر ديناراً ونصففإن  :ويف نسخة الفقيه

انصدعت ومل تسقط فديتها نصف دية وإذا  :)عليه السالم(الرضا  إىل سوبويف الفقه املن

  . )١(الساقط

  . املساحة كما هي القاعدة إىل  ففيه الدية بالنسبة،كسر اجلاين بعض السن ومل يصبه الشللوإذا 

وكذلك ما ، نكسر منها شيء فبحسابه من اخلمسني ديناراًان إو: )عليه السالم(ويف الرضوي 

. )٢( من سواد وصدع وكسر فبحسابه من اخلمسة وعشرين ديناراًضراساأليصيب 

ختاره الشيخ واحللي والفاضالن اكما ، كسر السن بدون قلع أصله إذا مث الظاهر وجوب متام الدية

  . كثرظاهر األ إىل  بل عن جممع الربهان نسبته،كما حكي عن بعضهم، والشهيدان

معرفة املساحة كي تكون الدية فيه بل ال ميكن ،  النص والفتوىاملنساق من ألنه :قال يف اجلواهر

  خالفاً مليل جممع الربهان كما يف، بقدرها

                                                

  . ١ ح٣٧ الباب ٣٨٠ ص١٨ ج:املستدرك )١(

  .٦٧ ب٣١٩ص: فقه الرضا )٢(



٢٦

صله الباقي بقية الدية حسب حيث جعل للمكسور حصة من الدية وجعل أل،  مفتاح الكرامة

 اللثة عن  فيقال قلع سنه وانكشف،ل واحتاد العضو ومشول اللفظ للكاألصلواستدل لذلك ب، املساحة

  .  ما تقدم من االنسياق:وفيه، سنه وحنو ذلك

  . نهسكسر الظاهر من  إذا ملا كان مساوياً يف الدية قلع سنهفإذا وعليه : ال يقال

 فيهما ىحيث تتساو، قطع من الزند أو هأصابعقطع  إذا فهو كما، ال مانع من ذلك: نه يقالأل

كسر ما ظهر من سنه مث  إذا  وكذلك،كانت فيهما ديتانه مث قطع زنده أصابعقطع  أنه إذا وكما، الدية

 ، دليل احلكومةإطالقفيشمله ، ال مقدر له ألنه ، ودية السنخ حسب احلكومة، ففيه ديتان)١(هخقلع سن

  . أما جممع الربهان فيجعل هلما دية واحدة موزعة على الظاهر والسنخ حسب املساحة

مقتضى كون الدية  ألنه ،دية كاملة  فعليهما معاً،رخ حىت حتلحل وقلعه اآلإنسانولو ضرب السن 

  . ذاك بشدة التلحلل وقلته أو  وختتلف زيادة على هذا،فالظاهر احلكومة أما كيفية التقسيم، للسن

  .عادة الكالم فيهإ إىل ولذا فال حاجة ،كتاب القصاص  يفقد تقدم الكالم يف سن الصيبنه إ مث

 طالق إل،سبق هنا من الكالمما  يف ،لصيب حال سن الكبريما عدا ما تقدم يكون حال سن ا ويف

   . الشاملة هلما على حد سواءدلةاأل

كما كان يتعارف ذلك منذ ، حنوه أو الساقط عظماً أو  يف موضع السن املقلوعنسانثبت اإلأولو 

قلع هذا فلو ،  فكانوا يثبتون سن احليوان كالشاة وحنوها يف موضع سنهم)عليهم السالم(ئمة زمان األ

، مل يرض صاحب السن بذلكن إ  فعليه التعزير،تصرفاً إالّ ليس إذ ،ملاً فال شيءأالسن قالع مبا مل يوجب 

   لثبوته،رشمل ففيه األاأل أوجب إذا أما

                                                

.أصل السن املدفون يف اللثة: السنخ )١(



٢٧

  .  كما تقدم يف بعض الروايات، حىت على الغمز

قول الشرائع  أن ماك، األوىل حممول على الصورة ،دية  ال:قول الشيخ يف املبسوط أن ومنه يعلم

، ملاً وشيناًأيستصحب  ألنه :هلم بقوله أو أرادوا به ما ذكره،رش فيه األ:والعالمة وثاين الشهيدين وغريهم

فالعظم طاهر حىت من  وإالّ ،البد وأن يريد به العظم النجس كعظم الكلب وقول اجلواهر بنجاسة ذلك

  . كتاب الطهارة كما تقدم يف، امليتة

 ،ياألصلسناً آخر مكان املقلوعة حبيث جتذر وثبت كالسن  أو لوع سنه سنه املقلوعةثبت املقأولو 

خالفاً ملا عن املبسوط والتحرير فذكرا فيه ، كما ذكره اجلواهر،  كان على القالع الديةإنسانفقلعه 

ن إ كومةكما عن املختلف من احل،  فكان كالسن احمللحل،مل يثبت كامالً إذا ولعلهما أرادا ما، احلكومة

  . فالدية وإالّ مل تثبت

 إنسانكما يف بعض الشيبة فكسره ، ل السنصولو ظهر عظم الفك بعد سقوط السن مبا كان يف

  .  بعد عدم دليل على الثاين،األول دليل طالقإل، ففيه احلكومة ال دية السن

 أو ،ثة الشخصج أو النوع إىل بالنسبة أو اخواأ إىل ولو كانت السن املقلوعة طويلة بالنسبة

وكذلك ، دلة األطالقوذلك إل، كما ذكره اجلواهر، عضاء كسائر األ،عريضة كذلك مل تزد بذلك ديتها

 وكذلك بالنسبة، عرض من ناب اين عليهأ أو ن كان أكربإقلع ناباً قلع نابه وفإذا ، حاهلا يف القصاص

  . اليد والرجل والعني وغريهاإىل 

  وكذا بالنسبة، كان فيه احلكومة، الدليلإطالق عيب حبيث ال يشمله كان السن الطويل ذا إذا نعم

  .السن القصريإىل 

   فقلعه كانت ولو كان السن متحلحالً



٢٨

  . جداً فالديةكان التحلل قليالً إالّ إذا ،فيه احلكومة

النصراف ، الظاهر الثاين ،ربط السن املتحلحل بغريه حبيث صار قوياً إذا احلكومة أو وهل الدية

 فجعل يف املضطرب ، عن املبسوطيخالفاً للمحك، وهذا هو الذي اختاره اجلواهر، الدليل عن مثله

متكن من املضغ وحفظ الطعام والريق وكان فيها اجلمال  إذا ،سواء ربطه بالذهب أم ال، كامل الدية

  .املنقولنه  أوعن الشهيد، شلفثلث الدية كاأل وإالّ ،وجب الدية مع بقاء بعض منافعهاأوللتحرير ف

شل ال دليل األ إذ ،كما ليس للثلث دليل،  يشمل املتحلحلإطالقال  إذ ،ويف الكل ما ال خيفى

  . يشمله

بالتأكل ملرض  أو خر بسبب جناية سابقةولو جىن اجلاين على بعض السن حيث ذهب بعضها اآل

  .ففي اجلناية بعض الدية حبسب املساحة، وحنوه

من املمكن منو السن  إذ ،سقطه فلم ينم بعدأ منوه جىن عليه مبا ولو كان له سن نام وقبل كمال

كما يف قصة ذلك الذي ، دويةوبسبب بعض األ، كما يف الكبري السن جداً، أيضاًبعد زمان الطفولة 

فهل الالزم دية ،  سنه من جديدي دواًء ينم)عليه السالم(مام الرضا  فعلمه اإل،ه اللصوصأسنانسقط أ

 ومنع البعض املسقط أسقط بعضاً أن من، احتماالن ،منه حبساب املساحة ما برزبقدر  أو كل السن

  .سقطأالبعض فعليه بقدر ما  إالّ مل يسقط أنه ومن، لوحدة املناط ر فعليه دية كاملةوخر من الظهاآل

ما منع عن  إىل احلكومة بالنسبة إىل ضافةباإل، سقطأ وهو لزوم الدية بقدر ما ،وهناك احتمال آخر

منع اجلاين فإذا ، خراج السن كقوة الباصرة وحنوها فيها الدية الكاملةإقوة ن إ :يقال إالّ أن اللهم، ورهظه

يبصر  أن حاله حال من منع إذ ، كانت عليه دية كاملة الطفل كالًأسنانبسبب دواء وحنوه من ظهور 

  . شبه ذلكأما  أو  قبل جميء قوة بصرهالطفل مثالً

  



٢٩

ظهر فإذا ، سقاط ذلك السنإكان عليه دية بقدر ،سقاط قوتهإعن الظهور ب منع سناًفإذا عليه 

وبذلك ، كان جىن على بعض السن وعلى بعض القوة ،قطه مبا مل يظهر بعدأومل يظهر بعضه ف بعضه

  .  دية كاملة وهو غري بعيدإعطاءجيب 

عليه الدية  أن قاعدةمقتضى ال فإن ،هأسنانعطى الطفل دواًء أوقف منو أ إذا احلال فيما ومنه يعلم

  . ه كان عليه نصف الدية وهكذاأسنانوقف منوه بعد ظهور نصف  إذا مثالً، بقدر وقف النمو

ملقتضى قاعدة  ،طوالً أو سواء كسره عرضاً، ولو كسر نصف السن كان عليه نصف الدية

  . مالحظة املساحة كما تقدم

 ألن احلكومةأو  ،كسر النصفنه  ألكسره مورباً لتبقى منه مثلث فهل يعطى النصف إذا أما

ن كان الثاين إو، احتماالن ،عرضاً أو االنتفاع بالنصف الباقي أقل من االنتفاع بالنصف املكسور طوالً

  . أقرب

 هل كسر النصف أنه مث اختلفا يف، ولو انكشفت اللثة عن بعض السنخ فكسر اجلاين بعض السن

 عمال قاعدة العدل بالنسبةإاحتمل  ،مل يكن أهل اخلربةأو  ،اختلفوا فإن ،فاملرجع أهل اخلربة بع،الرأو 

وجعله اجلواهر أوىل من تقدمي قول اجلاين ،  ملا عن القواعد وكشف اللثامخالفاً، القدر املختلف فيهإىل 

وقد ذكرها الفقهاء يف موارد  ،القسامة ملناط أدلتها إىل لكن مقتضى القاعدة الرجوع، الرباءةصل أل

  .  خيفىكما ال، متعددة

وعلى الثاين ،  دية كاملةاألولولو كسر اجلاين كل الظاهر وجىن ثان على السنخ فقلعه كان على 

  .احلكومة

  . واهللا العامل، خر ندعها خوف التطويلأويف املقام مسائل 

  



٣٠

  

  ))كسر العنق دية((

صور بدون أله جع أو ،مائل العنق أي صورأ عليه كسر اجلاين العنق فصار اين إذا ):١٣ مسألة(

بل عن اخلالف ،  بال خالف فيه بيننارويف اجلواه،  وال خالفإشكال بال ،كسر عنقه ففيه الدية الكاملة

  . عليهمجاعاإل

عليه (عبد اهللا  أيب عن، عن مسمع بن عبد امللك ،كما يف الوسائل وذلك ملا رواه الكليين والشيخ

 عنقه فيصري يف يثين أن  والصعر،يف الصعر الدية: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال)السالم

   .)١(ناحيته

وال تصعر خدك : ويف القرآن احلكيم، صور كالمها مبعىن واحدأصعر بالعني وأ: أقول

، واخلرب باعتباره يف الكايف وعمل املشهور به معتمد، بل حيرف عنقهصله داء يبتلى به اإلأو ،)٢(للناس

  .ن كان يف سنده ضعفإو

ن اعترى الرجل من إو ،ودية موضحة الكتفني والظهر مخسة وعشرون ديناراً :كتاب ظريفويف 

 يف صعر األول ألن ،وهذا ال يعارض ما سبق، )٣(ة دينارائيلتفت فديته مخسم أن ذلك صعر ال يستطيع

فما يظهر  ،منا ذهبت قدرة االلتفاتإو، ما هذا فاجلمال غري ذاهبأ، العنق مبا يسبب احنرافه فيذهب مجاله

  .من اجلواهر من التعارض بينهما غري ظاهر الوجه

 صيب فلم يستطعأ إذا يف صدع الرجل :)عليه السالم(قال ، أيضاًويؤيد ما ذكرناه ما رواه عنه 

ن وقع خلل ال إو، اجلمال باق فإن ،)٤(ة دينارائاحنرف الرجل نصف الدية مخسم إذا ما إالّ يلتفتأن 

  ،لذا قرأناه الرج، إالرجل أو ،الظهر أو  يف العنقسواء كان خلالً، ذلك اخللليلتفت بسبب  أن يستطيع

                                                

  . ١ ح١١ الباب ٢٨٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١٨اآلية : قمانسورة ل )٢(

. ١ ح١٣ الباب ٢٣١ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٥ ح٢ الباب ٢١٩ ص١٩ ج:الوسائل )٤(
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تني ومخسني ائة كان يف املرأة مائكان يف الرجل مخسموإذا  ،جل مقابل اليدال الِر ،مقابل املرأة

  .  املشاركةمجاعإل

كن بتغذيته من منفذ وذلك مم،  مبا مينع ازدراده رأساًنسانوكذا جتب الدية الكاملة لو جىن على اإل

 إىل ضافة باإل، منه واحدنسانفيشمله دليل الدية الكاملة فيما يف اإل، نسانواحد يف اإل ألنه وذلك، آخر

 أن لكن عن املبسوط وابن محزة، بطال االزدرادإبطال الذوق الذي هو أقل من إاملناط يف كامل الدية يف 

  . على اجلاين احلكومة

االزدراد  أو صعب عليه االلتفات إذا نعم، وفيه ما ال خيفى، خيلو من وجهال نه إ :وقال يف اجلواهر

  . كما قاله الشرائع واجلواهر وغريمها،كانت فيه احلكومة

 طالق إل،فاحلكومة، خمفوضاً أو  مرفوعاًيبق أو ،جىن عليه مبا ال يقدر من رفع رأسه وخفضهوإذا 

  . يساراً أو مل يقدر على حركته مييناً إذا وكذلك ، واحد عنهنساندليلها بعد انصراف دليل ما يف اإل

 ،ال يقدر على ضبط املاء يف فمه مبا مل يكن شلل أو ،مل يقدر على ازدراد الطعام ال املاء إذا وكذا

  .ليس فيه شيء مقدر حىت يكون يف شلله ثلثاه إذ ،أيضاًبل ويف الشلل 

 ، الدية الكاملة،رخواً ساقطاً على جانبمساك عنقه فصار إلو سبب له عدم متكنه من  أنه والظاهر

  . واهللا العامل، ويف الشلل ثلثا الدية شللنه إ فال يقال، وىل من الصعرأألنه 

  



٣٢

  

  ))دية اللحيني((

 ومها العظمان اللذان يقال مللقتامها الذقن ويتصل طرف كل واحد ،نييف اللحي ):١٤ مسألة(

، ويف كل واحد منهما نصف الدية،  الدية الكاملة،سنانألا الوجه وعليهما نبات ذن من جانيبمنهما باأل

  .  منه اثناننسانوذلك لقاعدة الدية يف كل ما يف اإل،  وال خالف ظاهر منهمإشكالبال 

 وذلك للتبعية ،غريمها أو كرب أو لصغر ،م الأ أسنانيكون عليهما  أن مث ال فرق يف ذلك بني

قطع كفه اليت فيها  إذا وكما،  يذهب العضو والقوةحيث قلع عينه إذا كما، شباههأ من ةالظاهر

  .عرشذا كشط جلدة رأسه اليت فيها الإوكما ، صابعاأل

قضى يف نه إ :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا ، )عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، فعن الدعائم

   .)١(سلخت ففيه الدية إذا جلد الرأس

 له فدية أسنانمن ال  أو  يف الطفلسناناأللو قلعا منفردين عن ( :ولذا فقول الشرائع ،غري ذلكإىل 

واستدل له بعدم دخول شيء منهما  ن وافقه اجلواهرإو،  حمل نظر) فديتانسناناأل ولو قلعا مع ،واحدة

ن إ حيث، أيضاً الطفل ديتان يلو كان كذلك لزم يف قلع حلي أنه  إىلضافةهذا باإل، لألصلخر حتت اآل

  . اتطالقبطال القوة الواحدة يف البدن الذي فيه الدية حسب اإلإفهو من ، سناناألخراج إوة بطال قإفيه 

 فبحساب ذلك حسب كثرزيد واألويف األ، ففي قلع نصف أحدمها ربع الدية، وكيف كان

  .رش ولو مل يعلم املساحة فاأل، ملا تقدم من قاعدة تبسيط الدية على املساحة،املساحة

كما يف ، رش تصلبهما على وجه يعسر حتريكهما األوع اجلناية عليهما أويف نقصان املضغ م

 أو وكذا لو سبب تقدميهما،  دليل احلكومةإطالقفيشمله ، لعدم ثبوت نص يف ذلك، الشرائع واجلواهر

  . حتريفهما أو تأخريمها

                                                

. ١ ح٤٥ الباب ٣٨٩ ص١٨ ج:املستدرك )١(



٣٣

ب فديتهما كسرتا مث جربتا بغري عي إذا يف اللحيني:  قال)عليه السالم(علي  عن ،وروى الدعائم

 وإالّ مت ذلك على القواعد فهو فإن ،)١( بغري عيبئبر إذا  سبعونيون ديناراً لكل حلأربعة دينار وائم

  . ففيه احلكومة لضعف السند

  

                                                

. ٤ ح٤٥ الباب ٣٨٩ ص١٨ ج:املستدرك )١(
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  ))دية اليدين((

 ،خالف  والإشكال بال ،ويف كل واحدة منهما نصف الدية، يف اليدين الدية ):١٥ مسألة(

  .  الظاهر اتفاق املسلمني على ذلكبل، ات عليه مستفيضةمجاعواإل

ما كان يف اجلسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، فعن ابن سنان

   .)١(اليدين والعينني

   .)٢(ويف اليد نصف الدية :)عليه السالم(عنه ، خرىويف روايته األ

   .)٣(ويف اليدين مجيعاً الدية، اليد نصف الديةيف : )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن زرارة

   .)٤(نصف الدية :قال ،سألته عن اليد:  قال،وعن مساعة

، حدمها نصف الديةأويف ،  اثنان ففيهما الديةنسانكل ما كان يف اإل : قال،وعن هشام بن سامل

   .)٥(وما كان فيه واحد ففيه الدية

 وكذلك :)عليه السالم(يف قضاء أمري املؤمنني  :)السالمعليه (عبد اهللا  أيب عن، سنانوعن ابن 

  .)٦(بلقطعت مخسون من اإل إذا دية اليد

  . غريها من الروايات العامة واخلاصةإىل 

مع  ، واملسلم والكافر، والرجل واملرأةى، اليمىن واليسريخالف يف تساو  والإشكالال نه إ مث

   له يد واحدةومن، والكبري والصغري ،مالحظة ديتها وديته

                                                

  . ١ ح١ الباب ٢١٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح١ الباب ٢١٥ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٦ ح١باب  ال٢١٥ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٩ ح١ الباب ٢١٦ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ١٢ ح١ الباب ٢١٧ ص١٩ ج:الوسائل )٥(

. ١٤ ح١ الباب ٢١٧ ص١٩ ج:الوسائل )٦(
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كل ، لغري ذلك أو جنايةً أو قصاصاً أو حدامها جهاداًإذهبت  أو  سواء مل ختلق له يد ثانية،يدان أو 

  . دلة األطالقذلك إل

 أو ،يف قطعها نصف الدية والقصاص أن اليد الواحدة حاهلا حال العني الواحدة يف أن أما احتمال

  . قياس ومع الفارق أنه  مع،تنظري بالعنيال إالّ بال دليلنه إ ففيه، الدية الكاملة

  

  ))فروع يف قطع اليد((

من  أو ،قطعت من املرفقن إ وكذلك، قطعت من الكتف ففيه نصف الديةن إ اليد أن مث الظاهر

طلق الدليل أفحيث ، اتإطالقاليد هلا  ألن  وذلك، فقطصابعقطعت األ بأن صابع األأصولمن  أو ،الزند

  .  وحدهاصابعا ورد يف قطع األويدل عليه م، مشل الكل

من وسط  أو ،من وسط الذراع أو ،احلكم كذلك لو قطعت من وسط الكف أن ومنه يعلم

ذهب الضوء أ ووجود مثله فيمن ،طالق يف الدية غري وارد بعد اإلكثر واألاألقل ي تساوإشكالو، العضد

  .أيضاًومن أذهب العضو الذي بذهابه يذهب النور ، دون عضو العني

 ويف القطع ، وحدها توجب الدية الكاملة لليدينصابعقطع األ أن  عندهم يفإشكال املقام ال ويف

  .  الدية الكاملةأيضاًمن املعصم 

ولو قطعت ، ة دينارائ فدية اليد مخسمصابعفلو قطعت مع األ، وحدها املعصم(: قال يف الشرائع

  . )ة دينارائ مخسمصابع منفردة فدية األصابعاأل

 ،) منهما مستفيضيبل احملك،  بقسميه عليهمجاعبل اإل، بال خالف أجده فيه(: جلواهروقال يف ا

  . انتهى

نصف  إىل والرابع،  والثالث من الزند،نصف الكف إىل خرواآل، صابعقطع أحدهم األ إذا نعم

  والسادس من ، واخلامس من املرفق، الذراع
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ال  إذ ،خر وحكومات على الستة األ،صابع كانت له دية لأل،والسابع من الكتف، نصف العضد

  .  دليل احلكومةإطالقفالقاعدة ، دليل خاص فيها

قطع الذراع  إذا  مماأكثر كانت احلكومة للذراع لو قطع من نصف الذراع مثالً أنه ومن الواضح

ك كما ذكر ذل، قطع الذراع من الربع القريب من املرفق مثالً إذا وأقل مما، من الربع القريب من الزند

  . الشيخ وغريه

 ،غري ظاهر الوجه، يف املقطوع من نصف ذراعه مع كفه  من اعتبار املساحةإدريسما عن ابن  نعم

لكن القاعدة غري ،  فكل جزء من الدية يف قبال جزء من العضو،قاعدة تبسيط الدية على العضوإالّ 

ن إو،  ففيه كامل الديةصابعقطع مرة مع األن إ حيث، ظهر عدم االعتبار باملساحة أن جارية هنا بعد

  . التقسيط يف بعض اليدي حىت يقتضي فال دية كاملة ملا بقصابعقطع بدون األ

ويف ، يف الساعدين الدية أن واحللبيني وغريهم ي عل عنه وعن املفيد وسالر وأيبيما حك أن كما

 يف الساعد خرىأأوجب دية يف الكف ونه إ إدريسبل عن ابن ، وكذا يف العضدين، أحدمها نصفها

 أدلة إطالقفيشمله ،  منه اثناننسانيف اإل أن وكأنه لصدق، وثالثة يف العضد لو كان القطع من املنكب

لكانت دية  وإالّ ،الدليل منصرف عن مثل ذلك إذ ،حمل نظر،  منه اثناننساننصف الدية لكل ما يف اإل

كل الدية دليل على عدم اعتبار مثل هذه  فعدم جعل الشارع هلما ،امني ودية يف السبابتني وهكذايف اإل

الفخذان ديتهما  :)عليه السالم(وال داللة للرضوي ، الوحدات يف جعل نصف الدية لكل واحد منهما

ظاهره القطع من الفخذ ال  إذ ، على فتوى هؤالء،)١(ة دينارائ ودية كل واحد منهما مخسم،ألف دينار

  قطع

                                                

  . ٤ ح١٥ الباب ٣٥٧ ص١٨ ج:املستدرك )١(
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  .  الفخذ بعد قطع الرجل من الركبة

نصف أي ( :)املنكب فالنصف أو ن قطعت من املرفقإو(: قال يف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

حدامها إويف   يف اليدين الديةأنا قد نطقت بإة وعموم النصوص فاءصل الرب أل،دية النفس خاصة

 والزائد ،نصف الدية إالّ اتطالق فال جيب من أحد اإل،اتإطالقة أربعهلا  أن وقد عرفت آنفاً، نصفها

  ).األصلينفى ب

 واملسالك وجممع اإلرشاد وهو خرية التحرير و،كما يف الروض هذا هو املشهور(: قال أن إىل

  .آخر كالمه إىل )وحمتمل اللمعة واملبسوط، الربهان واملفتاح

من  أو ،من املرفق أو ،من وسطهما أو ،من الزند أو ،صابع األأصولقطع يده من ن إ أنه فتحصل

  . دية واحدة الّإ مل يكن عليه ،من وسطها أو ،من املنكبأو  ،وسطها

خذاً من وسط الكف أغريه من مكان آخر  أو قطع هوفإذا ،  كان عليه الديةصابعولو قطع األ

مثال دية ، أكثر وكلما كان املقطوع أزيد فالدية حكومة ،احلكومة إالّ  مل يكن عليه،املنكب إىل وانتهاًء

  . الكف أقل من دية القطع ثانياً من الزند وهكذامن نصف  ثانياً القطع

سواء ،  كان على كل نصف الدية،ولو وضع اثنان حديدة على اليد فاعتمدا عليها حىت قطعاها

ال بعدد ، االعتبار بعدد اجلناة أن ملا عرفت يف بعض املسائل السابقة من ،تساويا يف االعتماد أم ال

 ة ما لو وضع أحدمها حديدأيضاً كما تقدم ، يف مباحث القصاصوقد تقدم شبه هذه املسألة، اجلنايات

 ، املنشار فنشرا اليد حىت قطعتايوكذا لو أخذ اثنان رأس، خر فوقها واعتمدا حىت قطعتحتت اليد واآل

  . مثلةغري ذلك من األإىل 

   حبيث ال يصدق على أحدمها أصلية ،ولو كانت له يدان كاملتان يف جانب
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 إىل  واالنصراف، الدليلطالقإل، يف كل واحدة نصف الدية أن فالظاهر، ئدةخرى الزاوعلى األ

  . ال يشمل كليهماطالقاإل أن ن كان ظاهر املشهورإو، ياملتعارف لو كان فهو بدو

 إذا ،رث ال يشمله اإلأدلةظاهر  أن  مع،رثني لبدنني على حقو واحدإويؤيد ما ذكرناه جعل 

  . حظ االنصراف البدويلو

ية  ألن األصلوذلك، ويف الزائدة احلكومة ية الديةاألصليف  أن  فالظاهر،حدامها زائدةإكانت  إذا أما

  .  احلكومةطالق والزائدة مشمولة إل،طالقمشمولة لإل

ولو قطع ، فلو قطعهما قاطع ففيهما الدية واحلكومة، صليةأخرى حدامها زائدة واألإ أن علم إذا أما

، قاعدة العدل إىل  فالظاهر الرجوع،أيهما قطع الزائدة أن حبيث مل يعلمن اقطعهما نفر أو إنسانحدامها إ

  .اإلرشاد عن املبسوط والتحرير ويوهذا هو احملك، على كل منهما نصف دية ونصف حكومة أن من

  .ية منهما احلكومةأففي ، ولو كانت كلتا اليدين زائدة

وال فرق فيما ذكرناه من كون ، عاتاملرجع يف املوضو ألنه ،ية بالعرفاألصلوتعرف الزائدة من 

 بني كون ،خرى أصليةواأل حدامها زائدةإ وتارة ،وتارة زائدتني، تارة أصليتني اليدين يف طرف واحد

  . دلة ما ذكرناه من األطالقإل، من الكتف أو ،من املرفق أو ،التعدد من الزند

عندنا (: حيث قال،  يف املبسوطفما عن الشيخ،  أدلتهاطالقإل الزائدة فيها احلكومة أن فتروقد ع

يف  أو ،كما سيأيت  الزائدةصبعيقال بالثلث يف اإل إالّ أن ، غري ظاهر الوجه)يةاألصليف الزائدة ثلث دية 

  .كما هو كذلك يف الشلل  منها العمل النشيطالزائدة ال تأيتن إ حيث، التشبيه بالشلل أو ،السن الزائدة

   صبعمر يف اإلعلى تقدير األإذ  ،شكالويف الكل ما ال خيفى من اإل



٣٩

مل  أن والتشبيه بالشلل ال وجه له بعد، قياس باطل: كما قال اجلواهر ألنه ،والسن ال يصح هنا

  .رشولذا كان املشهور األ، شلأتكن الزائدة 

 أو ،حدةى  علكالً، يةاألصلمع  أو ،يكون القطع هلا وحدها أن  يف الزائدة بنيرشوال فرق يف األ

 كانت الزائدة نابتة من الزند فقطع من املرفق  مثالً،به انفصال الزائدةبية من مكان يكون بسصلاأليقطع 

  . أيضاًحيث تفصل معه الزائدة 

كما ال ،  حينئذ أقل كما هو واضحرشلكن األ، وكذا لو قطع بعض الزائدة كان فيه احلكومة

 أن وكذا ال فرق بني، من صدره مثالًنبتت  إذا كما ،ال أو تكون الزائدة يف موضع اليد أن فرق بني

  . خرىحدامها باألإكانت له كفان ملصقة  إذا  كما،ملصقة ا أو يةاألصلتكون الزائدة منفصلة عن 

 والدية موزعاً عليهما رش كان األ،يتهماأ فاشتبه أيهما قطع ،يةاألصلولو قطع اثنان يديه الزائدة و

  .مقتضى قاعدة العدل ألنه ،نصفني

، وصرح به بعضهم، دلةاملنصرف من األ ألنه ،حد دية يد إىل اهرثإالزائدة ال يصل  أن والظاهرة

  .قلأ أو مثل الدية إىل رجعأ عرفاً أكثركانت ديتها فإذا وعليه ، يةاألصلنشط من أوان كانت الزائدة 

قد تكونان ي  أ،قسام الثالثةاأل ذن الزائدة والعني الزائدة وغريمها من الزوائد حال اليد يفوحال األ

 ،كذلك أيضاً وغريه رشاحلكم باأل أن كما، وقد تكون أحدامها زائدة، وقد تكونان أصليتني، زائدتني

  . واهللا العامل، لوحدة الدليل يف الكل

  



٤٠

  

  ))دية األصابع((

ويف كل يد وكل ،  الرجلني الدية الكاملةأصابعويف ،  اليدين الدية الكاملةأصابعيف  ):١٦ مسألة(

ومل جند ،  عليه مستفيضي احملكمجاعبل اإل،  وال خالف يف كل ذلكإشكالبال ،  الديةرجل نصف

  : ثالثة أقوال إىل  خالفصابعيف كيفية تقسيم الدية على األ لكن،  باخلالفقائالً

 كما هو املشهور ، عشر الديةإصبع يف كل ،امام وغري اإل اإل،تساوي الكل يف الدية :األول

الصحيح الذي نه إ بل عن السرائر، كما يف الرياض واجلواهر، بل عليه كافة املتأخرين، قدمياً وحديثاً

  . املشهورنه إ ونقل يف مفتاح الكرامة عن املسالك وجممع الربهان واملفاتيح،  املذهبأصوليقتضيه 

 أصابع:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، كصحيح ابن سنان: ويدل عليه مستفيض الروايات

   .)١(بل عشر من اإلإصبع يف كل ،الرجلني سواء يف الديةاليدين و

: قال، شلت صلها أوأقطعت من  إذا  عشر الديةصبعيف اإل: )عليه السالم( قال ،وحسن احلليب

   .)٢(نعم: قال ،سواء هن يف الديةأع بصاوسألته عن األ

، عشر دية الشلل للمجموع أي ،يكون هلا عشر الدية أن ي يقتضأيضاًالشلل  أن املراد أن والظاهر

  . الشلل أو اموع العشر سواء الصحيح إىل إصبعفنسبة كل ، وهي الثلثان

   .)٣(بل عشر من األإصبعيف كل :  قال)عليه السالم(عنه ، بصري أيب وخرب

ويف كل ،  اليدين ألف درهمأصابع من إصبعيف كل : )عليه السالم(جعفر  أيب عن، وخرب احلكم

   .)٤( الرجلني ألف درهمعأصاب من إصبع

                                                

. ٤ ح٣٩ الباب ٢٦٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٣ ح٣٩ الباب ٢٦٤ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٧ ح٣٨ الباب ٢٦٥ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٢ ح٣٣٠ ص٧ ج:الكايف )٤(



٤١

 مائة إصبع يف كل صابعيف األ: قالنه إ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، سالموعن دعائم اإل

   .)١(يف كل واحد منهما مفصلني فإن ،اماإل إالّ صبعويف كل مفصل ثلث دية اإل، دينار

وقد حكى هذا القول مفتاح الكرامة ، ن الباقية الثلثاربعويف األ، ام ثلث دية اليديف اإلن إ :الثاين

ويف ،  وكذا الغنية على احتمال، عليهمجاعويف اخلالف اإل، عن اخلالف والتهذيب واالستبصار والوسيلة

  . الشذوذ إىل  نسبة الروايةإدريسلكن عن ابن ، ناأصحاب أكثراملبسوط رواه 

قطع ثلث دية اليد  إذا امإليف ا:  قال)عليه السالم(علي   عن،ويدل عليه ما يف كتاب ظريف

 سدس دية اليد ثالثة ومثانون ديناراً إصبع يف كل صابعويف األ، مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار

: قال أن  إىلمثائة وثالثة وثالثون ديناراً اليت يف القدم ثلث دية الرجل ثالصابعودية األ، وثلث دينار

 رجل ثالثة ومثانون وثلث دينار منها سدس دية الإصبعودية كل)٢(.   

  . قطع ثلث دية اليد إذا اميف اإل: )عليه السالم(ويف الفقه الرضوي 

، ية وذهاب املشهور قدمياً وحديثاًكثرواأل، صحية السندأل، الترجيح مع روايات املشهور: أقول

  .شبهأما  أو لزامجل قاعدة اإلولعل ذلك كان أل

يراد بالتساوي يف تلك التساوي يف غري  بأن ،يات السابقة ذه الرواياتأما احتمال ختصيص الروا

  .  وخالف صريح آخر، فهو خالف ظاهر بعضها،ام كما عن الشيخاإل

                                                

  . ٢ ح١٢ الباب ٣٥٣ ص١٨ ج:املستدرك )١(

. ٣٣٦ ص٧ ج:الكايف )٢(



٤٢

ام فديتها ثلث دية اإل إالّ ،شر الدية عإصبع کل يف أن  من،ما حكاه اجلواهر عن الكايف :الثالث

 أما سويا إالّ ،صباحوحنوه عن الغنية واإل، شر ديةهما عأصابع من إصبعوقال يف الرجلني يف كل ، اليد

  . عليهمجاعوحمتمل الثاين اإل األولبل عن ظاهر ،  اليدين والرجلنيأصابعبني 

،  وزيادة الدية للمجموع عن الدية الواحدة، فيه تفصيل بني اليد والرجل،بعد عدم الدليلنه إ :وفيه

  . مجلة منها اليت تقدمت دلةوكالمها خالف األ

  

  ))قسمة الدية على األنامل((

ديتها مقسومة بالسوية  فإن ،ام مقسومة على ثالث أنامل بالسوية عدا اإلإصبعدية كل ن إ مث

بل عن الشيخ يف اخلالف ، ومل ينقل يف مفتاح الكرامة خالفاً، كما يف اجلواهر، على اثنني بال خالف

  . عليهمجاعاإل

عليه (عبد اهللا  أيب عن، أيضاًورواها الشيخ ، كما رواها الصدوق، ويدل عليه قوية السكوين

 صبعاإل تلك  بثلث عقلصبع يف كل مفصل من اإلي كان يقض)عليه السالم(أمري املؤمنني ن إ :)السالم

   .)١(هلا مفصلني ألن ،ام يف مفصلها بنصف عقل تلك اإليكان يقض فإنه ،اماإلإالّ 

 مائة إصبع يف كل صابعيف األ: قالنه إ ،)عليه السالم(عبد اهللا   أيبعن، سالموعن دعائم اإل

   .)٢(يف كل واحد منهما مفصلني فإن اماإل إالّ صبعويف كل مفصل ثلث دية اإل، دينار

ففي كل مفصل منهما ، ام خاصة مفصلنييف اإل :)عليه السالم(علي  عن، ويف خرب اجلعفريات

   .)٣( كاملةصبعكلها ثلث دية اإل، عصاب من األويف كل مفصل، امنصف دية اإل

                                                

. ١ ح٤٢ الباب ٢٦٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح١٢ الباب ٢٥٣ ص١٨ ج:املستدرك )٢(

. ١ ح٣٦ الباب ٣٧٩ ص١٨ ج:املستدرك )٣(



٤٣

 بثلث عقل تلك صابعكان يقضي يف كل مفصل من األ: )عليه السالم(علي  عن، وروى املقنع

   .)١(هلا مفصلني ألن ،صبعكان يقضي يف مفصلها نصف عقل تلك اإل فإنه اماإل إالّ ،صابعاأل

وسط ودية املفصل األ :لى ما عن الكايفع األولففي ، يعارض ذلك خرب ظريف والرضوي نعم

 صابععلى من األويف املفصل األ، قطع فديته مخسة ومخسون ديناراً وثلث دينار إذا ،ربع األصابعمن األ

   .)٢(قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف وربع ونصف عشر دينار إذا ربعاأل

  .)٣(ر وربع دينارسبعة وعشرون ديناراً ونصف دينا: وعن الفقيه والتهذيب واجلامع

 صابعوسط من األويف الرجل يف املفصل األ: )عليه السالم(قال ، وعن الكايف والتهذيب والفقيه

 اليت منها ربع األصابععلى من األويف املفصل األ، قطع فديته مخسة ومخسون ديناراً وثلثا دينار إذا ربعاأل

  .)٤(س دينارة أمخاأربعقطع فديته سبعة وعشرون ديناراً و إذا الظفر

 أن  إىل،قطع مخسة ومخسون ديناراً وثلث إذا صابعوسط من األاأل ودية املفصل: وقال يف الثاين

   .)٥(قطع فسبعة وعشرون ديناراً وربع عشر دينار إذا ربع األصابععلى من األويف املفصل األ: قال

ال ، وعدم حجية الرضوي، وىلاألواختالف الرواية يف ، اختالفهما إىل ضافةوهاتان الروايتان باإل

   أي تقاوم دليل املشهور بعد عدم عمل أن تتمكن

                                                

  . ١ ح٣٩ الباب ٣٨١ ص١٨ ج:املستدرك )١(

. ٣٣٧ ص٧ ج:الكايف )٢(

  . ٣٠٣ ص١٠ ج:التهذيب )٣(

  . ٣٠٧ ص١٠ ج:التهذيب )٤(

  .٤٣ص: ، عن فقه الرضا٣ ح١٢ الباب٣٥٣ ص١٨ج: املستدرك )٥(



٤٤

ن كانت إو، عراض الكاشف عن خلل فيها كالتقية وحنوهافقيه اتني مما هو يف أعلى درجات اإل

  . رواية ظريف حجة سنداً

 أو ،اصلثالث مف أو ام مفصل واحدكان يف اإل إذا كما، ناقص أو لو كان مفصل زائدنه إ مث

ام ذا مفصل واحد له كل دية اإل أن  يفإشكال فال ،ة مفاصلأربع أو  مفصالنربعحدى األإكان يف 

كان  أنه ال، صبعمفصل واحد لكل اإل ربعحدى األإكان يف  إذا وكذلك، ام حينئذإ ألنه اماإل

  . ل نصف ديتهافلكل مفص،  مفصالن فقطربع األصابعحدى األإكان يف  إذا  وكذا،مفصالن ناقصاً

 فالظاهر تقسيم الدية ،ة مفاصلأربع ربعحدى األإكان يف  أو ،ام ثالثة مفاصلكان يف اإل إذا أما

ففي ،  أناملأربع صبعلو كان لإل: ولذا قال يف اجلواهر،  يف الثاينربعوعلى األ، األولعلى الثالث يف 

  .  يف الطولصابع األيتساوو ،القرب منه أو ،ربع األي مع تساوصبعكل أمنلة ربع دية اإل

كما اعترف به يف ، بال خالف أجده فيه ويف اجلواهر، يةاألصل الزائدة ثلث صبعيف اإلنه إ مث

وكذلك نقل مفتاح الكرامة عدم اخلالف ،  عليهمجاعصرحيها اإل أو بل عن ظاهر الغنية، كشف اللثام

  .  الغنيةإمجاع وسكت هو عليه وعلى ،عن كشف اللثام

يف :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  خرب غياث الذي رواه املشايخ الثالثة:ويدل عليه

   .)١(قطعت ثلث دية الصحيحة إذا  الزائدةصبعاإل

                                                

. ٢ ح٣٩ الباب ٢٦٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٤٥

   .)١(صبع الزائدة ثلث دية اإلصبعويف اإل: )عليه السالم(علي  عن، وخرب اجلعفريات

   .)٢( الصحيحة الزائدة ثلث ديةصبعويف اإل :ورواية الشيخ يف النهاية

 يف أصابعاخللقة اليت قسمت عليها الدية يف عشر  أن من يعارض ذلك ما يف خرب احلكم نعم

رادة املقدرة ال يتمكن من معارضة ما إ محله على إمكاند بعلكنه ، )٣(نقص فال دية له أو فما زد، اليدين

بل عن خرب احلكم ، بهوعمل املشهور ، موثقة أو فهو صحيحة، سبق من جهة حجية سند خرب غياث

  .صبعفكيف باإل،  يف اخلدشرشيعارضه ما دل على وجود األ أنه  إىلضافة باإل،عراض مطبقإ

  :  الزائدة أمرانصبع من ثلث الدية يف اإليستثىن أن لكن ينبغي

 أدلتها طالقإل، ففيه احلكومة، ما أشبه أو كان قطعة حلم إذا كما، اًإصبعمل تسم  إذا ما: األول

  . م مشول دليل املقام لهبعد عد

فال يبعد تقسيم ،  كما تقدم مثله يف اليد،بل كان يف العرف أصلياً، مل تسم زائدة إذا ما: الثاين

  .صابعمل يشمله دليل الزائدة يشمله دليل ألف دينار لكل األ أن بعد ألنه ،الدية على كلها بالتساوي

  . فىمرين منقطع كما ال خيويف احلقيقة االستثناء يف األ

فال يبعد ، أصلية أو ا زائدةأها حبيث ال يعلم هل احدإلكن كان وضع ، أصابعولو كان له مخس 

 عن التفاوت بني الرباءةصل وال يبقى جمال حينئذ أل ،فيها عشر الدية بأن والقول، صل العالمةأالتمسك ب

  .يةاألصلدية الزائدة و

                                                

. ١ ح٣٦ الباب ٣٧٨ ص١٨ ج:املستدرك )١(

. ٧٦٨ ص:النهاية )٢(

. ١ ح٣٩ الباب ٢٦٣ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٤٦

فيها ثلث  فإن ،م زيادا باخلروج عن السمت وحنوهمنلة املعلووكذا الكالم يف األ: قال يف اجلواهر

  . ولعله لفحوى خرب غياث،  وعن غريهاإلرشادكما صرح به يف ، يةاألصلمنلة دية األ

 يؤيد ما ذكرناه يف صبع أنامل لإلأربعوكالمه السابق يف  وهذا الكالم منه، وهو كذلك: أقول

كانت كذلك  إذا منلة الرابعةاأل فإن ،تكون أصليةا قد تكون زائدة وقد إحيث قلنا ،  السادسةصبعاإل

  . وتارة زائدة  السادسة كذلك تارة أصليةصبعكانت اإل

  

  ))دية اإلصبع إذا كانت شلالً((

كل ما  أن وعن املبسوط والسرائر، كما عن اخلالف والغنية اًإمجاع ثلثا ديتها صبعويف شلل اإل

ولذا قال يف ، مل ينقل عن أحد اخلالف أنه ويؤيد ذلك، لديةتالفه الدية كان يف الشلل منه ثلث اإكان يف 

 أن بل ادعى الشيخ،  يف املسألة الكرامة وال غريه خالفاًحومل ينقل مفتا، بال خالف أجده فيه: اجلواهر

  . أيضاً الفرقة أخبارفيه 

عبد اهللا   أيبكقول، يف قطع الشلل ثلث الدية أن  وإىل،هذا املرسل إىل ضافةويدل على احلكم باإل

   .)١( الشالء يف كل واحد منهما ثلث الديةصبعيف اليد الشالء واإل: )عليه السالم(

ا على الثلث من أل : املشلولة قالصابعذكر قطع األ أن ويف املقنع الذي هو متون الروايات بعد

  .يء فيه الدية يف كون الشالزم عريف ألنه ، الديةييف الشلل ثلث أن مما يدل على ،)٢(دية الصحاح

   إذا عن الذراع )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، كصحيح الفضيل بن يسار ،بعض الروايات

                                                

. ٢ ح٢٦ الباب ٣٧١ ص١٨ ج:املستدرك )١(

. ٣ ح٢٦ الباب ٣٧١ ص١٨ ج:املستدرك )٢(



٤٧

 يفيها ثلث فإن  الكف كلهاأصابعيبست منه الكف فشلت إذا  :فقال ،ضرب فانكسر من الزند

:  قالتها ديي شلت ثلثإصبعيف كل  فإن  بعضي وبقصابعن شلت بعض األإو:  قالالدية دية اليد

القدمأصابعشلت  إذا وكذا احلكم يف الساق والقدم )١(.   

 إذا بل عشر من اإلصبعيف اإل: )عليه السالم(عن الصادق ، وال يعارض ذلك ما رواه زرارة

  .)٢(شلت أو قطعت من أصلها

  .)٣(وحنوه ما رواه احلليب

   .)٤(وشلل الرجلني ألف دينار، وشلل اليدين ألف دينار :ورواية ظريف

احتمل  إذ ،)٥(مت عقلها شلت فقد إذا صابعيف األ:  قال)السالم عليه( ي علعن، ورواية الدعائم

   .بالسن ال بالشني) سلت (نياألوليف 

  .فيه متام العقل أن ال،  ظاهره وجوب العقل:والرابع

موافق  أنه ىل إضافةباإل، عراض املشهور عنهإعلى تقدير داللته ال ميكن العمل به بعد : والثالث

 هلذه بل امع عليه ال يدع جماالً املعارض الذي عمل به املشهور أن والعمدة، لفتوى بعض العامة

  . )عليهم السالم(أهلها  إىل  فالالزم رد علمها،خباراأل

،  ويف الزائدة ثلث الثلث،منلة ثلثا دية األهمنلة كان فيأشلت  إذا  أي،يف شلل البعض بالنسبةن إ مث

    املشلولة سواء شلت باجلنايةصبعقطع اجلاين اإلوإذا 

                                                

  . ٥ ح٣٩ الباب ٢٦٥ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٨ ح٣٩ الباب ٢٦٥ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣ ح٣٩ الباب ٢٦٤ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ١ ح١ الباب ٢٧٢ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ١ ح٢٦ ح٣٧٠ ص١٨ ج:املستدرك )٥(



٤٨

ويف ،  ويف اجلواهر بال خالف أجده فيه، وال خالفإشكالبدوا فعليه ثلث دية الصحيح بال أو 

  . صحابقد قطع به األ أنه يف كشف اللثامن إ مفتاح الكرامة

،  اليدين ألف درهمبعأصا من إصبعيف كل : )عليه السالم(عن الباقر ، ويدل عليه ما رواه احلكم

   .)١(وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح

يف من قطع يد رجل ثالث أصابع من يده ): عليه السالم(وخرب حسن بن صاحل، عن الصادق 

  .)٢(شلل وقيمة الثالث أصابع الشلل مع الكف له ألف درهم فإنه على الثلث من دية الصحاح

  .  وعبارة املقنع اليت هي متون الروايات،ةوقد تقدم خرب ابن عيين

 مجاع ومعقد اإل، النصوص السابقةطالقوذلك إل، خلقة أو ال فرق بني الشلل بسبب جاننه إ مث

  . وال فرق بني الشلل اخلفيف والثقيل، والفتاوى

،  والفتوى عن مثله، النصراف النصفالظاهر احلكومة، الزوال إىل كان الشلل يف طريقه إذا نعم

  . املرجع فيما ال نص فيه ألنه ،فالالزم احلكم باحلكومة  الصحيحة ملثلهأدلةحيث يشكل مشول و

  

                                                

  . ١ ح٣٩ الباب ٢٦٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(

  . ٢ ح٢٨ الباب ٢٥٣ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٤٩

  

  ))دية الظفر((

 فقد عرفت ،جزء من مائة جزء من الدية أو ،مل ينبت فديته عشرة دنانري إذا الظفر ):١٧ مسألة(

  .حدى الستة ال خصوص الدينارإالدية  أن سابقاً

  . وكذا لو نبت أسود

 وابن محزة والقاضي والفاضلني والشهيدين خكما عن الشي، بيض كان فيه مخسة دنانريأ نبت ولو

 وتعليق الكركي والروضة وجممع الربهان وكشف كما عن التحرير وهو املشهور، واملقداد والكركي

عمل عليها  أن  وعن التنقيح،كما يف الشرائع وكشف الرموز بذلك مشهورةوالرواية  اللثام واملفاتيح،

، ن كان يف سندها ضعفإو وهي كافية يف حجيتها، وهي رواية مسمع املروية يف الكايف، صحاباأل

  يف الظفر)عليه السالم(قضى أمري املؤمنني :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، أيضاًكما رواها الشيخ 

   .)١( دنانريةسبيض فخمأن خرج إو، سود فاسداً عشرة دنانريأخرج  أو قطع ومل ينبتإذا 

يف الظفر مخسة :  قال)عليه السالم(عن الصادق ، وذه الرواية تقيد رواية ابن سنان الصحيحة

   .)٢(دنانري

ومن ، ظفار اليد مخسة دنانريأيف كل ظفر من  :)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، ورواية ظريف

   .)٣(ظفار الرجل عشرة دنانريأ

 أن كما،  املزبور كالتفصيل املروي عن ظريفطالقد عدم عامل باإلخصوصاً بع: قال يف اجلواهر

نه إ :)صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا ،حيمل على رواية مسمع ما رواه الصدوق يف املقنع أن الالزم

  قطع بعشرة إذا قضى يف الظفر

                                                

. ١ ح٤١ الباب ٢٦٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح٤١ الباب ٢٦٧ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣٣٧ ص٧ ج:الكايف )٣(



٥٠

   .)١(صبعشر اإلع ألنه ،ويف الظفر عشرة دنانري: وقال يف موضع آخر،  دنانري

مث ، تان ومخسون ديناراًائظفار كل يد مأودية :  حيث قال)عليه السالم(أما ما ذكره الرضوي 

ظافري يف اليدين والرجلني على كل واحد والعمل يف دية األ، ثني ديناراًعلى كل ظفر ثال أن وروي: قال

  . )عليهم السالم (أهله إىل فالالزم رد علمه ،)٢(ثالثون ديناراً

 ،يف معىن الشلل ألنه ،خرج أسود كان عليه ثلثا الديةإذا  بأنه قول من قال أن  ظهرومما تقدم

 لألصل  املتقدم مما ال يدع جماالًغري ظاهر الوجه بعد النص،  والستبعاد مساواة عوده لعدمهلألصلو

  .أيضاً يف املقام غري ظاهر الوجه يعل أيب تفصيل أن كما، غري الشلل أنه  إىلضافةباإل، واالستبعاد

السنة كان يف حكم  إىل مل ينبت أنه إذا الظاهر نعم، بطيئاً أو يكون نباته سريعاً أن وال فرق بني

كما يستفاد من النصوص الواردة يف ، هبة جديدة من اهللا سبحانه ألنه ،ن نبت بعد ذلكإو نباتعدم اإل

  .ملاع إليهاذن والشعر والعقل والعني واحليض والسن على ما سبق اإلاأل

  . غلظأبعد السقوط ينبت نه إ حيث، غلظ كما يتعارف ذلكأ أو ،وال فرق بني نباته كالسابق

 إىل  النباتإطالقالنصراف ، فالظاهر زيادة احلكومة على املقرر حنوه أو ولو نبت مكسور الوسط

  .ما ينبت كالسابق

  .لعدم نص فيه، أيضاًما أشبه فاحلكومة  أو خضرأولو نبت 

كما قد ، ر يف الرجل كالشوكةنص اخلصبعظفر اإلإن كان إو،  اليد والرجلعأصابوال فرق بني 

   واملرأة،لعدم االنصراف عنه، يكون كذلك

                                                

  . ١ ح٣٨ الباب ٣٨٠ ص١٨ ج:املستدرك )١(

. ٢ ح٣٨ الباب ٣٨١ ص١٨ ج:املستدرك )٢(



٥١

  .  على ما تقدم يف حديث أبانصبعالثلث كما يف اإل إىل  تعاقل الرجل

لكن ذلك فيما كان ، عرضاً أو سواء كان النصف طوالً، يه نصف الديةفظفر فولو قطع نصف اإل

  .أما النصف الذي كله خارج عن اللحم ففيه احلكومة، طع من املتصل باللحمالق

 صبعلفهم ذلك من دليل الثلث يف نفس اإل، ظفر الزائدة ثلث دية اإلصبعظفر اإلإيف  أن والظاهر

  . الزائدة

ائة امل ألن ،تسعون ديناراً أي ، بقية الديةصبع كان يف اإل،هإصبعمث قطع  ظفرهإلو قلع  أنه مث الظاهر

يكون احلكم كذلك  أن وال يبعد،  عليه عشرة منها كان يف الباقي بقية الديةأخذ اينفإذا ، دية اجلميع

  .منلة مع الظفرالثلث وضع لأل ألن ،منلة واحدة فله بقية ثلث الديةأمث قطع  ظفرهإقلع  إذا ما يف

  . أكثر األولاحلكومة يف نعم  ، أم ال مكسوراً دائماًيسواء بق، ظفره ففيه احلكومةإولو كسر 

  



٥٢

  

  ))دية كسر الظهر((

، كسر ومل يصح الدية كاملة إذا يف الظهر(: قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع ):١٨ مسألة(

بال خالف أجده يف ، صار حبيث ال يقدر على القعود أو ،ودب كسراً ومل يكسرأصيب فاحدوكذا لو 

  . انتهى )خريينوعن اخلالف يف األ، األول  عن الغنية يفمجاعبل عليه اإل، شيء من ذلك

  . خبار واألمجاعدليله اإل أن عن اخلالف وجممع الربهان، ويف مفتاح الكرامة

   .)١(فيه الدية كاملة: فقال ،يف الرجل يكسر ظهره، )عليه السالم(ويدل عليه قول الصادق 

   .)٢(يف الصلب الدية: قال، )عليه السالم(علي  عن، وخرب السكوين

   .)٣(حدب ألف دينارأُ إذا والظهر: قال، )عليه السالم(ويف كتاب يونس الذي عرضه على الرضا 

   .)٤(حدب منها الظهر فحينئذ متت فيه ألف دينارأ :قال ،وكتاب ظريف

 يف رجل كسر صلبه )عليه السالم(قضى أمري املؤمنني : )عليه السالم(جعفر  أيب عن، وخرب بريد

   .)٥(فيه الديةن إ ،جيلس  أنفال يستطيع

كسر فلم ينجرب ن إ قضي يف الصلبنه إ :)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، وعن الدعائم

ن اجنرب على غري عيب ففيه إو، ودب ففيه الدية كاملةاجنرب على عثم أي احدن إ وكذلك، فالدية كاملة

   .)٦(مائة دينار

                                                

. ٤ ح١ الباب ٢١٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح١٤ الباب ٢٣٢ ص١٩ ج:ئلالوسا )٢(

. ٢ ح١ الباب ٢١٤ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٣٤٢ ص٧ ج:الكايف )٤(

. ١ ح١٤ الباب ٢٣٢ ص١٩ ج:الوسائل )٥(

. ١ ح١٤ الباب ٣٥٥ ص١٨ ج:املستدرك )٦(



٥٣

، مل يقدر على القيام أو ،أحد اجلانبنيإىل  أو ،اخللف إىل صار منخنساً إذا كذلك أنه والظاهر

كما استدل بذلك اجلواهر ملسألة ، ما يف البدن منه واحد  ما دل على كامل الدية يفطالقللمناط وإل

  . الكسر وغريه

يقدر عليه  أو ،صار حبيث ال يقدر على املشي أصالًن إ وكذا: وكأنه لذا قال يف كشف اللثام

حدث به سلس  أو ،حبالهإ أو ،هؤما أو ،ذهب بذلك مجاعه أو ،مهااحدإب أو ، بيديهبعكاز أو ،راكعاً

  . البول وحنوه

  . يف الرجل أو ،وسلس الدم يف املرأة، وسلس الريح، كسلس الغائط: أقول

  . مل تذهب املنفعة ألنه ،ه دون مجاعهؤذهب ما إذا  احلكومة:لكن عن التحرير

  .قوىلعله األ: وقال يف اجلواهر

  . ما يف كشف اللثاماألقوى ف،  واحدنساناملاء مما يشمله دليل ما يف اإلن إ :فيهو

، غري شديد أو أورثه وجعاً شديداً يف ظهره إذا ا الظاهرأكما ، هؤقل مان إ الظاهر احلكومة نعم

  . أدلتهاطالقإل

باً يكون الكسر  وغال، الدليلإطالقمن ، احتماالن ،دية واحدة أو ،وهل كسران يف الظهر له ديتان

كان  إذا لكن ال يبعد كون الثاين أقرب، يلزم منه تساوي الكل والبعض أنه ومن، بالضرب متعدداً

  .كما يف اليد والرجل على ما تقدم، وتساوى اجلزء والكل ال بأس به، بضرب واحد

  .كان بضربني فكل علة توجب معلوالً إذا أما

يف   لصدق،ن مل يكن كسر عظمإو، عضها عن بعضالكسر يشمل انفصال العظام بن إ هرامث الظ

  ، الصلب



٥٤

  . ات بدون الكسرفمل يقدر على االلتن إ واحلكومة، وغريمها يف البدن منه واحدو

كما عن ، فيه مائة دينار أن فالظاهر، األولحاله  إىل رجع بأن ولو صلح الظهر بعد الكسر وحنوه

  . عليهمجاعبل عن الغنية اإل، قوينه إ وعن احلواشي، رصباح وموضع من السرائالغنية واملقنعة واإل

كسر الصلب ن إ :)عليه السالم(قال ، ويدل عليه خرب ظريف الذي قد عرفت سابقاً حجيته

  . فجرب على غري عيب فمائة دينار

يكون مؤيداً  أن  فيصلح،عليه )صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، الدعائمخرب وقد تقدم داللة 

واعترف ، جرب على غري عيب كان فيه ثلث الديةأن إ أنه  إىل عنهم ذهبوايكن املشهور كما حكل، له

  . م مل يظفروا فيه على نصأغري واحد ب

: قلت، وكشف اللثام والرياض أنا مل نعرف مستنده يف جممع الربهانن إ( : الكرامةحقال يف مفتا

 مضافاً ،كما قال يف خطبة املبسوط، خباراية متون األالنه ألن ،ليناإم وصل إليهم نص مل يصل أالظاهر 

  . انتهى )بالقطعيات إالّ احلكم به يف السرائر اليت ال عمل فيها عند صاحبهاإىل 

ولو ، والترجيح مع الثاين، وصحيحة ذهب إليها غري واحد، فهناك مرسلة مشهورة العمل ا: أقول

  .قاعدة العدل بنصف الديتني أو ،احلكومة أو ،الرباءةقيل بالتعارض والتساقط كان العمل على 

بل يف ، إشكال فدية لكسر الظهر وثلثا دية لشلل الرجلني بال ،ولو كسر الظهر فشلت الرجالن

  ،جنايتان ألنه وذلك، ها عليهأخبار الفرقة وإمجاعوعن اخلالف ، اجلواهر بال خالف أجده فيه بيننا



٥٥

  . شلل كل ما فيه الدية ففيه ثلثا تلك الدية أن م منتقدملا ، لديةويف الثانية ثلثا ا، لديةا األوىلففي  

ودية  بطاله كان يف ذلك دية الكسرإموضع آخر ب إىل كلما كسر الظهر فسرى أنه ومنه يعلم

موضع آخر بشلله كان عليه  إىل سرىوإذا ،  بسبب كسر الظهرهذهب مجاع إذا كما، بطال تلك القوةإ

  . دية ذلك املشلول الكسر ثلثا  إىلضافةباإل

 صلح من غري عيب إذا فهل احلكم كذلك، صلح ظهره من غري عيب إذا مائة دينار أنه مث قد تقدم

، جراء عملية جراحية خارج عن املوازين الطيبة اليت كانت تعطى العالج بسبب العقاراتإلكن ب

وكذلك يف ، املبتورة ل الساقصأو بأن  عليه عملية جراحيةجرى اينأ فبتر رجله مثالً إذا اموكذلك في

يف كل ذلك  أن  أو،هإصبعخر باً آلإصبع أو ، آخر بساقهنسانصل ساقاً إل أوكان إذا  أو، املبتورةصبعاإل

  .احتماالن، احلكومة

 ما إطالقو، كاملوهبة اجلديدة ألنه الضمان ال يرتفع بالوصل بعملية جراحية أن ن كان ال يبعدإو

  . ال يشمل مثل املقاممثالً ب ففيه مائة دينارجرب بغري عين إ أنه دل على

ومل يعلم توقف الوجوب ،  فبالقطع والكسر وجبت الدية، بأمر خارقشويف إذا كذلك أنه كما

  . أكثرتأمل  إىل ن كانت املسألة حباجةإو، بعدم الوصل غري املعتاد

دية النفس ويكون الكسر بل عليه ، ال تعدد يف الدية أنه فالظاهر، املوت إىل ولو تعدى كسر الظهر

  . وقد تقدم يف بعض املسائل السابقة تفصيل ذلك،املوت إىل يكما يف كل جراحة تنته، حينئذ مقدمة له

،  كان فيه دية الشلل لذلك العضو، منهأصابع أو ،إصبع أو ،كسر ظهره فشلت رجل واحدةوإذا 

  . واهللا سبحانه العامل، دية الكسر إىل ضافةباإل



٥٦

  

  ))لنخاعدية قطع ا((

 هذا، ويف اجلواهر بال خالف أجده فيه، نسانواحد يف اإل ألنه ،قطعه الدية كاملة إذا ويف النخاع

كما ، ما يعقب املوت ال دية فيه ألن فله دية املوت، مات به إذا  أما، بعد قطعهانسانفرض بقاء اإلإذا 

مكن ذلك أ إالّ إذا ،د قطعه يبقى بعنساناإلن إ قال طبيب أن بل ال جند  والغالب،تقدم غري مرة

  .بالوسائل احلديثة

من ، احتماالن ،فرغ العظم منه بوسيلة إذا كما، وهل احلكم كذلك يف سائر أقسام املخ من العظام

وال ، غري ذلك إىل  ومن انصراف الدليل،اثنان كمخ الساقني وغريمها أو  ما يف البدن منه واحدإطالق

  . ومةوعليه يكون فيه احلك، يبعد الثاين

  



٥٧

  

  ))دية ثدي املرأة((

،  وال خالفإشكالبال ، ويف كل واحدة نصف الدية،  املرأة الدية الكاملةييف ثدي ):١٩ مسألة(

 مجاع ويف اجلواهر اإل، عليهمجاعوعن الغنية والتحرير والروضة اإل، ويف مفتاح الكرامة بال خالف أجده

  . منهما مستفيضيبل احملك، بقسميه عليه

  . ففي كل واحد منهما نصف الدية ما يف البدن منه اثنان أن ما تقدم مما دل علىويدل عليه 

عليه (قال  ،تهأ امرييف رجل قطع ثد، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، بصري أيب وخصوص صحيح

   .)١(مه هلا نصف الديةغرأُإذا  :)السالم

   .)٢(ملة املرأة الدية كاييويف ثد :ويف املقنع الذي هو متون الروايات

كنور البصر الذي يذهب  فإنه ،ال شيء يف اللنب الذي يقطع بسبب قطع الثدي أنه مث الظاهر

  . بواسطة قلع العني

در اللنب قوة  ألن ،جىن عليها مبا قطع لبنها بدون قطع الثدي كان يف ذلك الدية كاملة إذا نعم

، ما نصف الدية للقاعدة الكليةموزع على الثديني كان يف كل واحد منهنه إ وحيث، كسائر القوى

فما عن الشيخ يف املبسوط واحملقق ، فتكون حال هذه القوة حال نور البصر وقوة السمع وغريمها

  . غري ظاهر الوجه، يف قطع لبنهما مع بقائهما احلكومة أن وأيدهم اجلواهر وغريه من، والعالمة

 اللنب سنتني فصار ي تعطت كانمثالً، كيفاً  أوقل اللنب كماً إذا مالحظة النسبة يف الدية ومنه يعلم

 ملقتضى قاعدة بسط الدية ،فيه نصف الدية فإن ، كل يوم ثلث مد فصار سدس مديطع تتكان أو ،سنة

ما  أو مسعه أو من أذهب بعض قوة بصره يف الكل إىل ولذا كانت الدية بالنسبة، القوة أو على اجلسم

  . أشبه

                                                

. ١ ح٤٦ الباب ٢٧٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١٩ ح١ الباب ٣٣٨ ص١٨ ج:املستدرك )٢(



٥٨

، فيه احلكومة أن فالظاهر، ببت اجلناية انعقاد اللنب يف الثدي فال يرتلمنا سإو مل تبطل القوة إذا أما

وهذا هو الذي ذكره ، ولو من جهة االنصراف،  أدلتها بعد عدم مشول قاعدة الواحد واالثنني لهطالقإل

  .الشرائع واجلواهر والقواعد على تفسري كشف اللثام له

سببت اجلناية در اللنب  إذا وهكذا، قطرة قطرةأخذ الدر  بأن كان االنعقاد يف اجلملة إذا وكذا

غري ذلك من العيوب اليت ال نص خاص  إىل ،أوجبت اختالطه بالدم أو ،حيث ال تسمكه الثدي، بغزارة

  . فيها

عضاء وللمناط يف األ لقاعدة النسبة، ذلك حبساب املساحة أن فالظاهر، ولو قطع بعض الثدي

  . خر اليت ورد فيها الدية باحلساباأل

فالدية  ولو أجاف مع ذلك الصدر، فالدية واحلكومة، ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر

كل  أدلة طالقكل ذلك إل، واجلواهر وغريهم كما ذكره الشرائع والقواعد، ودية اجلائفة واحلكومة

  . ويف غريه، لوحدة الدليل يف هذا املقام، ة وغريهاحوكذا يف مثل املوض، واحدة من تلك اجلنايات

  

  ))دية احللمتني((

 واختار هذا الشيخ يف ، منه اثناننسانلقاعدة ما يف اإل، فيهما الدية أن فالظاهر، ولو قطع احللمتني

  . والفاضل واملفاتيح واحلواشي وغريهمإدريسوابن محزة و، املبسوط

واستدل هلذا ،  واملسالك والروضةاإليضاحوهذا هو املنقول عن ، ةاحلكوم إىل وذهب آخرون

كما يف اليد ، ال بأس بهنه إ :وفيه،  للكلء اجلزةلو لزمت الدية يف احللمتني لزم مساوا بأنه لقولا

  .غري ذلك إىل ويف نور العني ونفس العني، والرجل

 على ما حكى عنهم من ،وكشف الرموز واللمعة واملقتصر والتنقيح وتوقف يف املسألة الشرائع

  .دة ما يف البدن منه اثنانومن قاع، ما جزء الثدينيأ والرباءة

  القاعدة  أن نك قد عرفتإ: وفيه



٥٩

  . احلكومة األوىلن جعل اجلواهر إو، األولهو القول األقوى و، ة وغريهاء للرباال تدع جماالً

  .لقاعدة التبسيط املؤيدة باملناط يف غريها، ة فعلى احلسابلملو قطع بعض احلنه إ مث

،  كما عن الوسيلة وكشف اللثام،يف الثدي حينئذ احلكومةأن  فالظاهر، ولو قطعهما مث قطع الثدي

فليسا ، احللمة غري الثدي موضوعاً إذ ، دليل احلكومة بعد عدم مشول دليل املساحة للمقامطالقوذلك إل

  .يف احللمة الدية ال بعض دية املساحة إذ  وحكماً،من جنس واحد

ن مل تكن إو، ني ثديأيضاًللرجل  ألن ،الدية كمال أيضاً الرجل يف ثديي أن مقتضى القاعدة أن مث

  . الواحد واالثننيأدلةفتشملهما ،  املرأةيكثد ناتية

  :  ثديه ففيه أقوالأما يف حلميت

وهو ، كما عن املبسوط والسرائر  وهو مذهبنا،كما عن اخلالف اًإمجاعبل ، أيضاًالدية : األول

كما حكى عنهم مفتاح ، ف واملفاتيح والتلخيص واملختلاإلرشادكما عن احلواشي والتحرير و املنقول

  . وذلك لقاعدة كل ما يف البدن منه اثنان، الكرامة

 قاعدة إطالق لعدم مشول ، واستوجهها يف املسالكاإليضاح يكما قواه يف حمك، احلكومة: الثاين

  . فيشملهما دليل احلكومة، هلما ـ ولو لالنصراف ـ االثنني

، مائة ومخسة وعشرون ديناراً فيكون يف كل واحد منهما مثن الدية، فيهما ربع الديةن إ :الثالث

 وذلك ملعتمدة ظريف، املقدس األردبيلي والرياض إليه ومال، وأيب علي كما عن الفقيه والوسيلة واجلامع

ومخسة وعشرون ،  الرجل مثن الدية مائة دينارييف حلمة ثد: )عليه السالم(علي  صحيحته من قولأو 

  . لقاعدة الواحد واالثنني الرواية خمصصة ألن ،األقربوهذا القول هو  ،ديناراً



٦٠

  .ال فرق يف ما ذكرناه بني كبري السن وصغريهنه إ مث

 ففي اخلنثى تابع جلعله نفسه رجالً، كما اخترناه كان يف حلمة ثدي املرأة والرجل اختالفوإذا 

 عن الزائد فال وجه هلا بعد العلم الرباءةا مأ، لقاعدة العدل تنصيف الديتني أو ،كما تقدم امرأةأو 

  . واهللا العامل، مجايلاإل

  



٦١

  

  )) والقضيبدية احلشفة((

ويف ،  وال خالفإشكالوذلك بال ، صلؤن استإو يف احلشفة فما زاد الدية الكاملة ):٢٠ مسألة(

ما يف البدن منه واحد ن أ العامة الدالة على دلةاأل إىل ضافةويدل عليه باإل.  بقسميه عليهمجاعاجلواهر اإل

  . مجلة من الروايات اخلاصة، ففيه الدية

قطع من موضع احلشفة  إذا ويف الذكر:  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، كصحيح ابن سنان

   .)١(الدية

   .)٢(وما فوق الدية قطعت احلشفة إذا ويف الذكر: )عليه السالم(عن الصادق ، وحسن احلليب

قطع الدية  إذا يف الذكر: )عليه السالم(صحيحة وموثقتني قال ، رخأويف ثالث روايات 

   ،)٣(كاملة

صل ألف ؤاست إذا والذكر: )عليه السالم(قال ، )عليه السالم(الرضا  على ما عرضه يونس ويف

   .)٤(دينار

 ورجل، يف امرأة قطعت ذكر رجل: قالنه إ ،)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، سالموعن دعام اإل

ويعاقب ، ويضمن كل واحد منهما الدية يف ماله، ال قصاص بينهما: قال ،قطع فرج امرأة متعمدين

  .)٥(مساكهاإكان زوج املرأة على ن إ وجيرب الرجل، عقوبة مرجعة

  . غريها من الرواياتإىل 

 مع أو  وحدهاصابعقطع األ أنه إذا فكما،  واليدصابعفحال احلشفة والقضيب حال األ، وعلى هذا

  كذلك ، اليد مل يفرق احلكم يف وجوب دية واحدة فقط

                                                

. ٥ ح١ب  البا٢١٥ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٤ ح١ الباب ٢١٤ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١١ و٧ و٦ ح٢١٥ ص١٩ ج:نظر الوسائلا )٣(

. ٢ ح١ الباب ٢١٤ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ٢ ح٣٣ الباب ٣٧٥ ص١٨ ج:املستدرك )٥(



٦٢

وقد قال كشف ، مع القضيب مل يفرق يف وجوب دية واحدة عليه فقط أو ذا قطع احلشفة فقطإ

  . كثرقطع بذلك األنه إ :اللثام

  . انتهى ) للنصوص السابقةإشكاالًوال ، مل أجد فيه خالفاً(: وقال يف اجلواهر

 لعدم دليل خاص يف قطع ،كان عليه دية وحكومة، وقطع ثانياً القضيب  احلشفةلو قطع أوالً نعم

  .كما صرح بذلك غري واحد، فيشمله دليل احلكومة، القضيب من دون احلشفة

احلكومة هنا  إالّ أن ،خرخر نصفه اآلوقطع اآل، حدمها نصف القضيب مع احلشفةأقطع  إذا وكذا

  .ن قطع كل القضيبقطع نصف القضيب أقل دية م إذ ،إشكالبال  أقل

  . بعضها أو كان فيه الدية، بعضاً اشتباهاً أو ولو قطع اخلتان احلشفة كالً

أما القطع من ، ن مل يرض هو بهإو  لوجوب قطعها،وأما قطع الغلفة فال دية عليه من املسلم البالغ

ال دليل  إذ ،ما احلكومةفيه أن والظاهر، األولمل يكن برضى الويل يف  إذا غري البالغ والكافر ففيهما الدية

  .ومطلقات احلكومة تشمله، خاص يف املقام

 إىل ومن سلت خصياه ومل يؤد ذلك، مث ال فرق بني ذكر الشاب والشيخ والصيب الذي مل يبلغ

 النصوص والفتاوى ومعقد طالقبل يف اجلواهر إل، دلة األطالقإل، )١(رماأدوكذلك ، شلل ذكره

  . مجاعاإل

   .)٢(يف ذكر الغالم الدية كاملة: )عليه السالم(جعفر  أيب عن، يدعن بر، ويف الصحيح

                                                

  .أي انتفاخهما )١(

  . ١ ح٣٥ الباب ٢٥٩ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٦٣

ويف ذكر العنني ، يف ذكر الصيب الدية :)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، عن السكوين يويف القو

   .)١(الدية

لصحيح الربيد ، لكان الالزم القول بثلث الدية فيه، ي املدعى يف ذكر اخلصمجاعلو ال اإلنه إ مث

يف ذكر اخلصي احلر وانثييه ثلث : قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، املروي يف كتب املشايخ الثالثة

  .)٢(الدية

   .)احلر: (ويف بعضها بدون لفظ

  .خصاءشل ذكره باإل إذا ل هذا احلديث بعضهم على مامحوقد 

متون  إالّ ال ينقل فيهنه  أ مع)٣(ويف ذكر اخلصي الدية: الصدوق يف املقنع قال أن ويؤيد املشهور

كما تقدم الدليل على ذلك يف  ،شل الذكر كان على اجلاين ثلثا الدية أنه إذا ومقتضى القاعدة، الروايات

  . كل شلل

ال من مساحة ، ولو قطع بعض احلشفة كانت دية املقطوع بنسبة الدية من مساحة نفس احلشفة

  . اجلواهر اتفاق النص والفتوى عليهملا تقدم من قاعدة التسبيط الذي ادعى يف، الذكر

 ال يالحظ اختالف األولوعلى ، به وبالعرض أو ،وهل االعتبار يف حساب املساحة بالطول

معىن  ألن ،الظاهر الثاين، خبالفه على الثاين، ا هرمية وفوقها أقل عرضاً من قاعداإحيث ، العرض

 من ضرب نصف حميط القاعدة يف ىيه كل هرموميكن تقدير النسبة مبا يقدر ب، اعتبار املساحة ذلك

  . الطول

                                                

. ٢ ح٣٥ الباب ٢٥٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٦ ح٣١٨ ص٧ ج:الكايف )٢(

. ٢ ح٢٩ الباب ٣٧٣ ص١٨ ج:املستدرك )٣(



٦٤

، خرمهما ففيه احلكومة أو الذكر أو ولو ثقب احلشفة،  احلكومةهولو قطع جلد القضيب كان في

  . يف الذكر أو سواء يف احلشفة، وكذا لو كواه بالنار مما سبب التقلص، دلتهاأ طالقإل

يف كل  فإن ،حيث مل حيصل الشلل، ورهضم أو ضمورها أو ،تورمه أو وكذا لو أوجب تورمها

  .ذلك احلكومة

بطال قوة ال ثاين إ ألنه ، مل يبعد الدية الكاملة،ولو سبب احنراف القضيب مبا ال يقدر على اجلماع

  .فيشمله ما يف البدن منه واحد، هلا

 ال وكذا لو سبب ضعفاً فيه، شبه فاحلكومةأما  أو سعة اري أو ضيق ارى أو ولو سبب مرضه

  . غري ذلك من األمراض إىل ،ال ينقبض حسب املتعارف أو ،ينتشر بسرعة

  

  )) واألشلدية ذكر العنني((

بل عن اخلالف ، بل كافة املتأخرين، وفاقاً للمشهور: قال يف اجلواهر، ويف ذكر العنني ثلث الدية

الشيخ يف اخلالف  أن  إىلضافةباإل، يف الشلل ثلث الدية أن  ما دل علىإطالقويدل عليه ،  عليهمجاعاإل

وهي مرسلة تعضدها الشهرة احملققة املوجبة لتقدميها على قوية ، همأخبار الفرق وإمجاع إىل نسب الثلث

 يعل أيب عن ين كان احملكإو. يف ذكر العنني الدية:  قال)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، السكوين

وهي الثلث ال الدية ، راد بالدية يف الرواية ديته املقررةولعل امل، يف ذكر العنني متام الدية أن والقاضي

  .الكاملة

كان يف نصف منه فقطعه كان فإذا ، لو كان العنن يف بعض الذكر كان لكل حكمه أنه والظاهر

  . عليه نصف الدية وسدسها وهكذا

ذكر الدية يف ال إذ ،كان عليه ثلثا الدية، لو جىن عليه اجلاين فسبب له عنة أنه ظهر ومما تقدم

وهذا هو خمتار املبسوط والوسيلة ، كان يف جناية العنة الثلثان كان يف قطع العنني الثلثفإذا ، الكاملة

  والتحرير والقواعد ومفتاح الكرامة 



٦٥

  . شلاأل وكذا من جهة الثلث والثلثني يف الذكر، وغريهم

فال  يكون منقبضاً أو ، الباردبداً فال ينقبض يف املاءأوهو الذي يكون منبسطاً : قال يف القواعد

مىن أن التذ صاحبه وإوأضاف و، وتبعه يف التفسري املذكور صاحب اجلواهر، سط يف املاء احلاربين

  . باملساحقة وأولد

شل هو الذي األ بأن :وما ذكره العالمة يف التفسري بعضه مطابق ملا عن املبسوط حيث قال

فاللفظ ظاهر يف معىن  وإالّ ن العالمة فهم املناطأوك، رقةاسترسل فال ينتشر وال يقوم وال ينبسط كاخل

  . املبسوط

 ة باملساحقاملشلول قد يلتذ صاحبه وميين أن والفرق بينهما، وهناك عنة فهناك شلل، وكيف كان

 خبالف ،ولذا كانت زوجة العنني باخليار يف الفسخ، خبالف العنة، ويولد كما يف مفتاح الكرامة

يقضي  ألنه ،ه اجلماع فال حق للزوجة يف الفسخإمكاناً ال ينقبض كان بفقكان واإذا  فإنه ،املشلول

  . شل وال عكس مل يكن بعيداًأبينهما عموماً مطلقاً فكل عنني  بأن ولو قيل، راآم

  .ويف الثلث يف قطعهما بعد ذلك، صابته الشلل والعننإما يشتركان يف الثلثني بإمث 

 لو قطعه مع احلشفة مل يكن فيه إذ ،أين إىل منتهى القضيب أن حلال يفال يهم حتقيق ا أنه والظاهر

  . ولو قطعه بدون احلشفة كانت فيه احلكومة كما تقدم، الدية الكاملةإالّ 

وهل احلكومة يف القطع املتعدد ، أكثرف أكثرقطع  إذا احلكومة يف ما أن  يفشكالال ينبغي اإل، نعم

 مائة  فعليه مثالً،قطعه مرتني أو ، كل ذكر مقطوع احلشفة مرةقطع إذا كما، والقطع الواحد سواء

 كان مثالً قطع ذكره مرتني كل مرة نصفاًفإذا ، يالم غالباً لتعدد اإلأكثرالقطع املتعدد ديته  أن  أو،دينار

  يالم كما يف إمل يكن ن إاألول ال يبعد  ،عليه مائة ومخسون ديناراً على دفعتني



٦٦

 ألن ،يالمإكان  إذا والثاين، بعاضلفهم العرف استواء الكل مع األ، حس لهشل الذي ال الذكر األ

  . فذلك بنظر العدول الذين هم املرجع يف احلكومة  وكيف كان،يالم له حصته من الدية يف احلكومةاإل

وإذا ، قطعت وحدها ففيها ثلث الديةفإذا ، شل حلشفتهما ثلث الديةالعنني واأل أن مث الظاهر

ويف الثاين  ثلث الدية األوىلقطعت وحدها مث قطع الذكر ففي وإذا ، ذكر ففيهما ثلث الديةقطعت مع ال

  . شل على ما تقدم يف غري العنني واأل،احلكومة

ن إو، كان املقطوع من احلشفة كان حبساب الثلث فإن ،قطع من ذكرمها شيءفإذا ، وعلى هذا

ملا ، ان من الذكر واحلشفة كان الثلث فقطن كإو، كانت احلكومة باستثناء احلشفة كان من الذكر

ن كانت احلشفة تارة والذكر تارة كان يف احلشفة إو، القضيب مع احلشفة ال شيء فيه أن عرفت من

  . ويف الذكر احلكومة الثلث

وفيه ، ويف ذكر العنني ثلث الدية( : يف كالم اجلواهر عند قول الشرائعشكالومبا ذكرناه تعرف اإل

  . انتهى )قطع منه حبسابه

 أي ، فنصف الدية،خر خلل من شلل وحنوهومل حيصل يف النصف اآل، ولو قطع نصف الذكر طوالً

  . مع نصف الذكر أو ،يقطع نصف احلشفة فقط أن من غري فرق بني، مخسمائة دينار

نصف بعض الذكر  أو ،غريه نصف كل الذكر أو مث قطع هو، قطع نصف احلشفة فقط إذا أما

 من أكثر باستثناء احلشفة احلكومة يف نصف كل الذكر أن  مع وضوح،ة واحلكومة فنصف الديطوالً

  .قلأقل كانت احلكومة أوكلما كان البعض ، احلكومة يف نصف بعض الذكر

  ولو قطع نصف الذكر طوالً



٦٧

االعتبار  أن ملا تقدم يف بعض املسائل السابقة،  فالدية الكاملةهمني أو عرضاً فذهب مجاعه أو 

كذلك يف ، قلع نصف العني فذهب النور كان عليه كل الدية أنه إذا فكما،  من املنفعة والعضوكثرباأل

  .املقام

 كان عليه نصف الدية ملا قطع وثلث الدية لشلل ،ن قطع نصف احلشفة فحدث الشلل يف الباقيإو

  . شل كان عليه ثلث الديةأجعل نصفها فإذا ، يف شلل احلشفة كلها ثلثا الدية إذ ،الباقي

 ثالثة منها للنصف املقطوع واثنان ،يعطي مخسة من ستة من الدية أن الالزم عليهن إ :واحلاصل

  . كذا ذكره اجلواهر، منها لشلل النصف الباقي

سداس أ من مخسة أكثر مل يكن عليه ،يف جمموع الذكر بعد قطع نصف احلشفة ولو حدث الشلل

ال مقدر يف الذكر  إذ ،ففيه احلكومة شلل أو شفة قطعومل حيدث يف احل ولو سبب الشلل يف الذكر، الدية

  .مث قطع الذكر الً أوقطع احلشفة إذا ما يف، يف شلله أقل حكومة من قطعه أن مع وضوح

 وعليه ي، بدولذكر الرج إىل واالنصراف، دلة األطالقإل، ويف ذكر اخلنثى الظاهر الدية كاملة

  .  فتأمل،مشتبهاً أو امرأة أو يكون اخلنثى رجالً أن فال فرق بني

  .)١(نثييه الديةأيف ذكر اخلنثى و :ويف املقنع الذي هو متون الروايات

 يف ما ذكره شكالوذا ظهر لك اإل، ال يف جمموعهما، يف كل منهما الدية أن مراده أن وال خيفى

،  غريه من الزوائدكما يف، استمر االشتباه احلكومة أو ا امرأةأعلم  إذا يف ذكر اخلنثى أن اجلواهر من

  . ولعل الثاين جعل ذكره مبرتله العضو املشلول، فيه ثلث الدية أن من يعل أبو وما ذكره

  .ومما تقدم يعلم الكالم يف فرج اخلنثى

كانت حشفتان على رأس  إذا وكذا، كما له يدان يف جانب فاحلال فيهن ا ذكرنسانولو كان إل

  .  فراجع،وقد تقدم حكم اليدين، ذكر واحد

  

                                                

  . ١٨٠ ص:املقنع )١(



٦٨

  

  ))دية اخلصيتني((

كما عن اخلالف  اًإمجاع و،كما يف املسالك يف اخلصيني الدية الكاملة بال خالف ):٢١ مسألة(

  . اً بقسميهإمجاعويف اجلواهر ، والغنية والتحرير وكشف اللثام

  : ويدل عليه مجلة من الروايات

   .)١(والبيضتني ألف دينار: )عليه السالم(عن الرضا ، كصحيح يونس

   .)٢(نثيني ألف دينارواأل: ويف كتاب ظريف الذي رواه املستدرك

  .)٣(ويف البيضتني الدية:  قال،)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، ويف خرب الدعائم

   .)٤(البيضتان ألف: )عليه السالم(وعن الرضوي 

  .غري ذلك مما سيأيتإىل 

  : ويف كيفية تقسيم األلف قوالن

عن املقنعة والنهاية واملبسوط والكامل   نقله مفتاح الكرامة،ل بيضة نصف الديةيف كن إ :ولاأل

 والتبصرة واللمعة واملقتصر والروضة اإلرشادوالكايف والغنية والسرائر والشرائع والنافع والتحرير و

  . واملسالك واملراسم

ويف ،  عليهمجاعة اإلوعن الغني، رواياته مشهورةن إ وعن الشرائع، كثرعليه األن إ وعن املسالك

  .بل يف الرياض كافة املتأخرين، اجلواهر وفاقاً للمشهور

ما  أن وعموم ما دل على، األصلنه مقتضى أو، ويدل على هذا القول انصراف التوزيع بالسوية

  : وجلملة من الروايات، ففي كل واحد نصف الدية  اثناننسانكان منه يف اإل

                                                

. ٢ ح١ الباب ٢١٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح١٨ الباب ٣٦١ ص١٨ ج:نظر املستدركا )٢(

. ٢ ح١٨ الباب ٣٦١ ص١٨ ج:املستدرك )٣(

. ٣ ح١٨ الباب ٣٦١ ص١٨ ج:املستدرك )٤(



٦٩

 لكن يف رواية ،كذا يف اجلواهر ،)١(جل مخسمائة دينار الرويف خصييت: مثل رواية ظريف

   .)٢(ويف خصية الرجل مخسمائة دينار :عن ظريف املستدرك

   .)٣(مها نصف الديةاحدإ ويف ،ويف البيضتني الدية: )عليه السالم(علي  عن، ويف رواية الدعائم

يف كل واحد منهما نصف الدية و، ويف البيضتني الدية :)عليه السالم(عن ، ويف رواية اجلعفريات

   .)٤(ومها سواء

وقد نقل مفتاح الكرامة هذا القول عن ، ويف اليسرى ثلثا الدية، يف اليمىن ثلث الديةن إ :الثاين

وخمتلف  ووسيلة ابن محزة وابن سعيد وخالف الشيخ ومهذب القاضي وصاحب الفاخر هداية الصدوق

  . العالمة

  : ويدل عليه مجلة من الروايات

رجل : قلت، ما كان يف اجلسد اثنان ففيه الدية:  قال)عليه السالم(عن الصادق  مثل الصحيحة

فرجل ذهب : قلت، نصفها: )عليه السالم(قال  ، قطعت يده:قلت، نصف الدية: قال ،فقأت عينه

 منه اثنانما كان يف اجلسد : أليس قلت: قلت، كانت اليسار ففيها ثلثا الديةن إ :قال ،حدى بيضتيهإ

   .)٥(الولد من البيضة اليسرىألن  :)عليه السالم(قال  ،ففيه نصف الدية

ويف اليمىن ، قطعت ففيها ثلثا الديةفإذا ، الولد يكون من البيضة اليسرى: خرى مرفوعةأورواية 

   .)٦(ثلث الدية

                                                

. ٢٧٠ص ٤٣ ج:اجلواهر )١(

. ١ ح١٨ الباب ٣٦١ ص١٨ ج:كاملستدر )٢(

. ٢ ح١٨ الباب ٣٦١ ص١٨ ج:املستدرك )٣(

. ٩ ح١ الباب ٣٣٦ ص١٨ ج:املستدرك )٤(

. ١ ح١ الباب ٢١٣ ص١٩ ج:الوسائل )٥(

. ٢ ح١٨ الباب ٢٣٧ ص١٩ ج:الوسائل )٦(



٧٠

وضع ن الفاضلة هي اليسرى ملأو، خرىمها يفضل على األاحدإ أن يقد رو: ويف الرضوي

   .)١(الولد

  .ية الفائدةكثرويؤيد ذلك ما تقدم من تفضيل الشفة السفلى على العليا أل

 ضافةباإل، روايات العالج إليه دتأرشالشهرة تعضده حسب ما  ألن ،األول األقربهذا ولكن 

  . تأييد العمومات لهإىل 

  : هناك قولني شاذينن إ مث

وبني الشاب ، يس من اجلماع فالنصفشيخ اآل من التفصيل بني ال،ما عن الراوندي: األول

  . يمجع تربعنه إ :وفيه، وكأنه للجمع بني النصوص، فالثلثان

ويف اليمىن ، الولد منها ألن ، الديةأيضاًويف اليسرى ، فيهما الدية أن من، علي أيب ما عن: الثاين

،  الوحيدة يف البدن فيها الديةالقوة أن وبني ما دل على، فيهما الدية أن وكأنه للجمع بني ما دل، نصفها

 لكنه خالف النص ،ففي كل واحد منهما نصف الدية ما يف البدن منه اثنان أن وبني ما دل على

  . كاالجتهاد يف مقابلة النص والفتوىنه إ :ولذا قال يف اجلواهر. مجاعواإل

واخلنثى والعقيم ال فرق يف احلكم املذكور يف اخلصية بني الشيخ والشاب والطفل  أنه مث الظاهر

  .ومقطوع الذكر وسليمه ومريضه، وغريه

مها جبناية احدإذهب  أو سواء كان ذلك خلقة، فيه النصف أن فالظاهر، ولو كان له خصية واحدة

  .بوقوع وغريه أو جان

  حدى خصيتيه قد ضمرت ملرضإولو كانت 

                                                

  . ٣ ح١٨ الباب ٣٦٢ ص١٨ ج:املستدرك )١(



٧١

 ،شلا كالعضو األأل الثلث أو ،النصراف الدليل عن مثله، احلكومة أو  وحنوه ففيها الدية

  .قربأن كان الثاين إو، احتماالت

خرين عرفاً ن كانت كاآلإ و،فاحلكومة كانت زائدة عرفاًن إ فالثالثة، ىولو كان له ثالث خص

  . وقد ذكرنا يف اليد الثالثة ما ينفع املقام فراجع، ففيها النصف

  .أيضاًن كان له فرج إو، ومما تقدم يف ذكر اخلنثى يظهر حال خصيته

 ولو شق جلد ،السبب أقوى من املباشر ألن ،فالدية عليه ولو عصر اخلصية جان مما أوجب قطعها

  . أدلتهاطالقفالظاهر احلكومة إل، العورة الذي فيه اخلصية

 صحابوعلى ما قطع به األ، جدهأبال خالف ، مائة دينارأربعانتفاخهما  أي ويف أدرة اخلصيتني

 ،الكرامة نقل الشهرة عليه عن الشرائع والتنقيح واملسالك والروضةويف مفتاح ، كما عن كشف اللثام

عقاب مع تقارب صدور درة حىت يسبب تباعد ما بني الرجلني يف األفحج بسبب ذلك وهو شدة اُألفإن 

 وبسبب ذلك ال يقدر على ،رةديريد تباعد الفخذين حىت ال يضغطا على األ ألنه وذلك، القدمني

 القطع كثروعن األ، فالدية مثامنائة دينار، يصعب عليه ذلك صعوبة بالغة أو ملشيالوقوف مستقيماً وال ا

  . به وهو املشهور

ويف خصية الرجل  :كما يف التهذيب  قال)عليه السالم(علي  عن، ريفظويدل عليه كتاب 

فلم فحج  فإن ،ة دينارائمأربعدر خصيتاه كلتامها فديته أصيب رجل فأن أو: وقال، مخسمائة دينار

   .)١(مخاس دية النفس مثامنائة دينارأة أربعمشيا ال ينفعه فديته  الّإيقدر على املشي 

  .)٢(عن كتاب ظريف، وكذا رواه املستدرك

  :)عليه السالم(علي  عن، ويف الدعائم

                                                

  . ٣٠٧ ص١٠ ج:التهذيب )١(

. ١ ح١٨باب  ال٣٦١ ص١٨ ج:املستدرك )٢(



٧٢

 تا دينارائويف كل بيضة م، مائة دينارأربعنثياه ففيها أصيب رجل فدرت أن إو)١(.  

  .)٢(ريف على ما يف رواية الكايفظ وال يعارض ذلك كتاب

كانت يف العانة فخرقت  فإن ،شر دية النفس مائة ديناركانت فوق العانة ع إذا ودية البجرة

 ،فوق العانة ال يرتبط باخلصية إذ ،مس الديةتا دينار خائدرة يف أحد البيضتني فديتها مأالصفاق فصارت 

  . ومنها فوق العانة، النشقاق يف مواضع خمتلفة منهالصفاق وهو جلد البطن قد يصيبه الفتق وافإن 

حدى اخلصيتني وديته إفقد يكون يف ، اجللد الزائد الذي تدىل بسبب الفتق أي ،نزل هذا الفتقوإذا 

مها تؤيد احدإبل ،  ظريف فال تعارض بني رواييت،مائة دينارأربعوقد يكون يف كلتيهما فديته ، تا دينارائم

  .غري ظاهر الوجه، اجلواهر من احتمال التعارض بينهمافما يظهر من ، خرىاأل

فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ، تزوج جار يل امرأةً:  قال،كما ال يعارض ذلك ما رواه معاوية

 ،كلعن ذ )عليه السالم(عبد اهللا  أبا فسألت، وال يولد له حدر فكان بعد ذلك ينكأففتقت بيضته فصار 

  .)٣(يف كل فتق ثلث الدية: )عليه السالم(فقال  ،تقهاوعن رجل أصاب سرة رجل فف

درة  أما األ،اجلواب املشترك بينهما ألنه ،عن الفتق إالّ  مل جيب)عليه السالم(االمام  أن الظاهرإذ 

ويف ،  ما تقدماألول ويف ،غريها أو جل تقيةولعله أل،  عنهما)عليه السالم(مام وعدم الولد فلم جيب اإل

 ، الدية الكاملةنسانسقاط كل قوة فريدة يف اإلإويف ، جنابسقط قوة اإلأ ألنه ، الدية كاملةالثاين الظاهر

  .  يف حبث اجلناية على املنافعكما سيأيت

                                                

. ٢ ح١٨ الباب ٣٦١ ص١٩ ج:املستدرك )١(

. ٣٤٢ ص٧ ج:الكايف )٢(

. ١ ح٣٢ الباب ٢٥٧ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٧٣

قال ، كما يف رواية ظريف، درة لو سببت مرضاً آخر كاحلدبة ففيه دية كاملةاأل أن ويؤيد ذلك

  .)١(ت ديته ألف دينارحدب منها الظهر فحينئذ متأفإن  :)عليه السالم(

ما عضو إ:  فال يقال،ما عضواننثيني جبلدمها ففيه ديتان أل الذكر واأل،ولو قطع كل العورة

   . وبقية اليدصابعواحد فيكون حاهلما حال األ

فلو قطع بعد ذلك جلد البيضتني ففيه ،  الديتانأيضاًولو قطع الذكر وسل البيضتني ففيهما 

 ،درةأكربها بدون  أو ،ضمور البيضة أو ،باً أورث تقيح الذكر ملرض حصل فيهولو ضربه ضر، احلكومة

ولو ، نسانواحد يف اإل ألنه ،فيه دية كاملة أن فالظاهر جنابولو سبب الضرب عدم اإل، ففيه احلكومة

  ويف ما لو سبب سقوط الشهوة،فاحلكومة  بعد ذلك بفتوربل خيرج املين  الدفق للمينإمكانسبب عدم 

  .  واحدنسانيف اإل ألنه ،حصل االنتصاب مل يبعد الدية الكاملةن إو

  

                                                

  . ١ ح١٨ الباب ٢٣٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٧٤

  

  )) والفرجدية الشفرين((

ويف ، حاطة الشفتني بالفم واجلفنني بالعنيإ الشفران ومها اللحمان احمليطان بالفرج ):٢٢ مسألة(

، ارمخسمائة دين أي  ويف كليهما دية كاملة، يف كل واحد منهما نصف الدية،وسط كل شفرة غلظة

  .وهي دية املرأة

  . وال خالف يف حكمهإشكالوبال ،  وعرفاً يف تفسري الشفرعلى املشهور لغةً

عليه (علي  يف كتاب:  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، ةعن عبد الرمحان بن سياب، ففي الكايف

ن إ  هلا فرجهليها الدية قطعتإمل تؤد  فإن ،غرمته هلا ديتها قطع فرج امرأة ألرجالً أن لو: )السالم

   .)١(طلبت ذلك

يف  )عليه السالم(قضى أمري املؤمنني : قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، بصري أيب ويف صحيحة

  .)٢(غرمه هلا نصف الديةأ  إذاً: قال،رجل قطع فرج امرأته

  . أي ألف دينار املراد نصف دي الرجل أن  أوةقطع شفر أن ماإ نهأواملراد 

وأجربه ، رجل قطع فرج امرأته فغرمه الدية إليه رفع )عليه السالم(علياً ن إ :تويف خرب اجلعفريا

   .)٣(مساكهاإعلى 

   .)٤(يف الفرج الدية كاملة: قال، )عليه السالم(علي  عن، ويف خرب الدعائم

ما يف أ ، اثناننسانقاعدة ما يف اإل إىل ضافةهذا باإل، أيضاً )عليه السالم(وسيأيت خرب آخر عنه 

 فإن قطع الفرج يف الروايات ال يشمله إذ ،البظر وهو كعرف الديك يف وسط الفرج فال يبعد احلكومة

  . الفرج يشمل الكل إذ ،قطع مع قطعهما كانت دية واحدة للجميع

                                                

. ١ ح٣٦ الباب ٢٦٠ ص١٩ ج: والوسائل،١٥ ح٣١٣ ص٧ ج:الكايف )١(

. ٢ ح٣٦ الباب ٢٦٠ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

.١ ح٣٣ الباب ٣٧٥ ص١٨ج: املستدرك )٣(

. ٢ ح٣٣ الباب ٣٧٥ ص١٨ ج:املستدرك )٤(



٧٥

قطع  إذا ماأ،  اثناننسانما يف اإل وأل، الفرجطالقإل، أيضاًقطع الشفرين فقط ففيهما الدية وإذا 

وقد تقدم ،  ففيه الدية الكاملةنسانواحد يف اإلنه إ  وال يقال، البظر ففي البظر احلكومةالشفرين مث قطع

أخذ  ألن ،نه موضع االختتان يف املرأة على سبيل االستحبابأو، الكالم حول ذلك كتاب القصاص يف

  . مثل أخذ غلفة الذكر، شيء منه يوجب كثرة اللذة عند اجلماع

  

  ))فروع يف قطع الفرج((

 ،قطعت الشفرة إذا  وكذا، يف صحة القصاصإشكال فال ،قطعت فرج املرأة عمداً إذا املرأةن إ مث

مثل  ألنه ،الظاهر ذلك ،فهل يصح القصاص من الرجل، قطع الرجل فرج املرأة عمداً إذا أما، البظرأو 

  . وقد تقدم يف خرب الكايف ذلك، اجلروح قصاص وفمن اعتدى فيشمله، عرفاً

 ذكر رجل ورجل قطع فرج تيف امرأة قطع: قالنه إ ،)عليه السالم(علي  عن، دعائمأما خرب ال

 ويعاقب عقوبة موجعة ،ويضمن كل واحد منهما الدية يف ماله، ال قصاص بينهما: امرأة متعمدين قال

   .)١(مساكهاإكان زوج املرأة على ن إ وجيرب الرجل

 فلم جيعل بينهما ، برجل قد قطع قبل امرأةيت أ)عليه السالم(علياً  أن روي: وعن املقنع قال

  . ال على احلكم الشرعي، فالالزم محله على العمل اخلارجي ،)٢(لزمه الديةأقصاصاً و

 كتاب القصاص وقد تقدم يف، كل فرج الرجل يف مقابل فرج املرأة ال ذكره فحسب أن والظاهر

  . ما ينفع املقام

                                                

  . ٢ ح٣٣ الباب ٣٧٥ ص١٨ ج:املستدرك )١(

. ٣ ح٣٣ الباب ٣٧٥ ص١٨ ج:املستدرك )٢(



٧٦

واملناط يف ما تقدم مما ،  للقاعدة املتقدمة مكرراً، باملساحةولو قطع اجلاين بعض الفرج فعلى حسابه

  .ذكر املساحة فيه

 ، والصغرية والكبرية، يف الدية ونصفها وبعضها السليمة والرتقاء والقرناء والعفالءيتستونه إ مث

  .دلة األطالق إل، واملتزوجة وغريها،والبكر والثيب

 على القاعدة املتقدمة ، لو سبب شللهما فثلثا الديةاجلاين أن كما، ولو كان ما شلل فثلث الدية

  .يف كل شلل

، لو قطع املستحشف كان عليه بقية الدية أنه  كما،فالظاهر احلكومة ولو سبب هلما االستحشاف

  .وقد تقدم ما يدل على كل ذلك بالعموم واملناط

  .فاحلكومة، شبه ذلكأما  أو عوجهما أو كوامها أو ولو سبب ضمورمها

وال حق للزوج يف  جناية ألنه ،سبب شيئاً من ذلك كان فيه الديةن إ اجلماع من الزوجوهل 

، خطار يف اجلماعومن تعارف األ، دلة األإطالق من ،احتماالن ،له احلق يف اجلماع ألن ،ال أو ،اجلناية

  . األولن كان األحوط إو،  الثايناألقربو،  جوازه شرعاً يالزم عرفاً عدم الديةإطالقف

: )عليه السالم(لقوله ، فالظاهر الثلث، درة الفرج برتول الفتق من الصفاق إليهأو سبب اجلاين ول

يف كل فتق ثلث الدية، فهو اثنني يف البدن أو كان العضو املفتوق فيه دية مقدرة لكونه واحداً فإن، 

  .ففيه احلكومةإالّ و

ن إو، زائداً عرفاً ما يف فرج املرأة من الديةمل يعد ن إ مشكالً أو نثىأ أو ويف فرج اخلنثى ذكراً كان

، ولو كان هلا ثقبة بدون الشفر والبظر، لوحدة الدليل فيهما، فكما تقدم يف الذكر الزائد كان زائداً عرفاً

  .  دليل احلكومة بعد عدم مشول دليل الفرجطالقإل ، كانت أم ال)١(تيةنا ،طرافها احلكومةأففي قطع 

ي له سالماحلاكم اإل أن  أي،حاكمي أو خالقيألزوجة بعد قطع فرجها حكم بقاء اإ أن مث الظاهر

  .احلق يف ذلك

  ويف ركب املرأة احلكومة ذكره غري 

                                                

.أي بارزة )١(



٧٧

   .يكون ذا شعر أم ال أن  من غري فرق بني،لعدم مقدر له، واحد

 ويؤيده ما دل على خيار الغنب يف،  تكون احلكومة فيه أقلبدون الشعر أقل مجاالًن إ حيث نعم

  .خروالظاهر القصاص من كل منهما لآل، وكذلك عانة الرجل، اجلارية اليت ال شعر على ركبها

ويف بعض الركب احلكومة ، مع بعضه أو الفرج إىل منظماً أو ب منفرداًكوال فرق بني قطع الر

  . ن كانت أقل من كل الركب كما هو واضحإو، أيضاً

وال يشمله دليل الواحد ، دم دليل على التقديرلع، ويف العجان ما بني الفرج والدبر احلكومة

  . واالثنني النصرافه عن مثله

 كانت حرة إذا اًإمجاعو،  كما يف اجلواهرإشكالوال   بال خالف معتد به،فضاء املرأة ديتهاإويف 

 يعل مسلكجب أو ،فضاء حيصل خبرق مسلك الرحمواإل ،على ما ذكره مفتاح الكرامة ،كما يف الغنية

 ،وال فرق يف ذلك بني الكبرية والصغرية، فضاًءإبغري ذلك لتسمية الكل  أو ،يض واحداًالبول واحل

  . واملزوجة وغري املزوجة

  .كان الواطي الزوج مل يكن شيء لتعارف ذلك بعد عدم دليل على الدية إذا يف الكبرية نعم

اريته يعىن امرأته  يف رجل افتض ج،)عليه السالم(جعفر  أيب فضاء ما عنويدل على الدية يف اإل

مسكها ومل يطلقها فال أفإن  : قال،تبلغ تسع سنني أن كان دخل ا قبلن إ عليه الدية: قال ،فضاهاأف

غري  إىل ،ن شاء طلقإمسك وأشاء ن إ ن كان دخل ا وهلا تسع سنني فال شيء عليهإو، شيء عليه

  .ذلك

واهللا سبحانه ، تكرارها إىل يفال داع ،كاحكتاب الن املسألة بفروعها املتعددة تقدمت يف أن وحيث

  . العامل

  



٧٨

  

  ))دية األليني((

كما عن املبسوط والوسيلة والتحرير ، ويف كل واحدة نصف الدية، ليني الديةيف األ ):٢٣ مسألة(

  .واستحسنه يف الشرائع،  واللمعة والروض واملسالك وجممع الربهاناإلرشادوالروضة وكشف اللثام و

كل ما يف البدن منه اثنان ففي كليهما  أن  الدالة على،روايات املتعددة اليت مرتويدل عليه ال

  . ويف املرأة فيهما مخسمائة دينار، لف دينارأففي الرجل فيهما ، ويف كل واحد منهما نصف الدية، الدية

  الظهر والفخذ الةمساوا إىل يشرف منهما حىت ينتهأ كفاية قطع ما ،والظاهر على ما ذكره بعض

  .بل كسائر حلوم البدن، ليةبقية اللحم ليست من األ ألن  وذلك،كما ذكره آخرون، العظم إىل يصلأن 

كما عن املبسوط والوسيلة والتحرير والروضة وكشف ، العظم إىل اعتبار الوصول أن ومنه يعلم

 وإالّ ، الظاهر الوجه غري،الباقي إىل كانت الدية حبساب املقطوع منهما وإالّ يف اعتبار كل الدية، اللثام

  . به على الظاهرونم ال يقولأ مع أيضاًجلرى مثل ذلك يف الثدي 

الظاهر  فإن ،العظم خالف العرف إىل ما عرفاً اسم موع هذا اللحمأوالظاهر : وقول اجلواهر

وعلى هذا ، ن مل يظهر العظمإو قطع النايت إذا ليتهإقطع : ولذا يقال،  فقطحم النايتما اسم للّأعنده 

  . ففي اللحم الزائد احلكومة

  



٧٩

  

  ))دية الِرجلني((

،  وال خالفإشكالبال ، ويف كل واحدة منهما نصف الدية، الرجالن فيهما الدية ):٢٤ مسألة(

  .  كالنصوص على ذلك مستفيضةمجاع اإليودعاو

  . دمت مجلة منهافقد تق، ما يف البدن منه اثنان ففيهما الدية أن أما النصوص العامة الدالة على

، ويف اليدين مجيعاً الدية :)عليه السالم(عن الصادق ،  ففي رواية زرارة،وأما النصوص اخلاصة

   .)١(ويف الرجلني كذلك

 والرجالن والعينان بتلك ، كاملةةذنيه الديأويف  :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن العالء

   .)٢(املرتلة

   .)٣(والرجالن بتلك املرتلة، ذنيه الدية تامةأو :)ليه السالمع( عنه ،خرى لهأويف رواية 

 إذا نف يف دية األ)عليه السالم(علي  قضى: قال، )عليه السالم(عنه ، ويف رواية ابن سنان

   .)٤(وكذلك دية الرجل: قال أن  إىل،بلصل مائة من اإلؤاست

ويف كل واحد منهما نصف ،  الديةيف الرجلني:  قال،)عليه السالم(علي  عن، وعن اجلعفريات

   .)٥(ومها سواء، الدية

   .)٦(جل نصف الديةقضى يف الِرنه إ :)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، وخرب الدعائم

  . غري ذلكإىل 

                                                

. ٦ ح١ الباب ٢١٥ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٨ ح١ الباب ٢١٥ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١١ ح١ الباب ٢١٦ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ١٤ ح١ الباب ٢١٦ ص١٩ ج:ائلالوس )٤(

. ٨ ح١ الباب ٣٣٦ ص١٨ ج:املستدرك )٥(

. ١٨ ح١ الباب ٣٣٨ ص١٨ ج:املستدرك )٦(



٨٠

 آخر الفخذ إىل  فما فوقصابعقطع الرجل من األفإذا ،  هناما ذكرناه يف اليد يأيت أن مث الظاهر

  . كثرأففيه الدية ال 

، ويف الثاين احلكومة  الديةاألولففي ، خرىأ مرة وقطع شيئاً بعد ذلك مرة صابعقطع األ إذا ماأ

الذي يدل عليه العرف  بأنه واستدالل اجلواهر له، حدمها مفصل الساق: وعليه فقول الشرائع وغريه

  . غري ظاهر الوجه، واللغة

 تقسم إصبعن دية كل أو، امر الدية حىت اإلش هلا عإصبعكل  أن  اليدأصابعقد تقدم يف نه إ مث

  .لوحدة الدليل وهنا كذلك، حيث تقسم على اثنني امغري دية اإل، ناملأعلى ثالثة 

  .ذلك يف فروع املسألةكو، والكالم يف الظفر هنا كالكالم يف الظفر هناك

، دلة األطالقإل، نيخمتلفت أو  وضخامةًتكون الرجالن متساويتني طوالً أن وال فرق يف احلكم بني

  . شل واملريضة وغريها حكم ما تقدم يف اليدوقطع األ حكم شلل الرجل أن كما

 اليدين والرجلني يف الدية أصابع:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ففي صحيح ابن سنان

   .)١(سواء

 الرجلني أصابع ويف بعإصيف كل : قالنه إ ،)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، سالموعن دعائم اإل

   .)٢(منلة حبسااأويف كل ، مائة

ام  ويف اإل، اليدأصابع الرجل مثل ما يف أصابعيف مخس :  قال)عليه السالم(وعن الرضوي 

   .)٣(واملفاصل

، )عليه السالم(عن جعفر ، ولرواية عبد الرمحان، ا كالشالءوهل يف الرجل العرجاء ثلث الدية أل

  : قال، ) السالمعليه(عن أبيه 

                                                

  . ٩ ح٣٩ الباب ٢٦٥ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح١٧ الباب ٣٦٠ ص١٨ ج:املستدرك )٢(

. ٣ ح١٧ الباب ٣٦١ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٨١

ويف الرجل العرجاء ثلث ديتها)ا كالشالءأمل يثبت  أن  أدلتها بعدطالقاحلكومة إل أو ،)١ ،

 أن كما، مرين من احلكومة والثلث األأكثرحوط ن كان األإو، احتماالن ،والرواية مل يثبت العمل ا

  . الرجلسبب اجلاين عرج  إذا مرين من الثلثني واحلكومة األأكثرحوط األ

 من ألف أكثركانت  إذا ال جيمع بني دية جعلها أعرج وقطعها بعد العرج أنه مقتضى القاعدة نعم

 من الثلثني جعلت أكثركانت حكومة التعريج فإذا ، يف مثلهما دية كاملةدلة أن ظاهر األ إذ ،دينار

  .وكذلك العكس، حكومة قطع العرجاء أقل حىت يكمل دية واحدة

  .  فتأمل،آفة أو كان عن مرض إذا هو إمنا اعتبار العرج أن لكن ال خيفى

، يف ذلك نصف الدية أن فقد عرفت، خرى خلقةحدى الرجلني أقصر من األإكانت  إذا أما

  . دليل نصف الدية يف الرجلطالقإل

ن قلنا إو، لقاعدة شلل ما فيه مقدر، ففي شللها ثلث الثلث قلنا بثلث الديةن إ يف العرجاءن إ مث

 ألن ،تصبح ملتوية معوجة أو يذهب منها احلس أن وال فرق يف الشللني، ففي شللها احلكومة ومةباحلك

  . قسام الشلل عرفاًأذلك من 

ومبا ذكرناه يظهر وجه النظر يف كالم الشيخ والعالمة واحملقق واجلواهر فراجع كلمام يف أصل 

  .حتديد الرجل ويف طوهلا وقصرها

،  خلقةأصابعال  أو، ال كف له مثل املتعارف أو ، عظم واحدولو كانت رجاله كل رجل ذات

 طالقفاحلكومة إل واحتمال االنصراف،  لقاعدة كل ما يف البدن منه اثنان،أيضاًفيهما الدية  أن فالظاهر

  ندرة الوجود  إذ ،فالدية وإالّ ،كان هناك انصراف عرفاً إذا أدلتها تام

                                                

  . ١٣ ح١ الباب ٢١٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٨٢

  .طالق غري مسقط لإلوالبدوي منه، ال تسبب االنصراف مطلقاً

 أو ائدة يف الرجلز الصبعويف اإل، فاحلكم فيها كما تقدم يف اليد الثالثة، كانت له رجل ثالثةوإذا 

  .لوحدة الدليل فيهما، أيضاًمنلة الزائدة ما تقدم هناك األ

حيث ال  أنه فاحتمال،  حكم رجله الدية الكاملة،مثالً بل يف ظهره ويف املقعد ال خللل يف رجله

ن إو، ما ال يوجب االنصراف أو مترضت رجله مبرض زائدوإذا ،  ال وجه له،فاحلكومة يقدر على املشي

  . كان دائماً مل يضر بالدية

  . واهللا العامل،  فاحلكومةدلةكان املرض أوجب انصراف األ إذا نعم

  



٨٣

  

  ))دية األضالع((

 أو نسان سواء أمام اإل،ل القلبما كان منها حو أي ، اليت ختالط القلبعضاليف األ ):٢٥ مسألة(

ويف   العضدينيوما كان منها فوق ذلك مما يل، كسر مخسة وعشرون ديناراً إذا  لكل ضلع منها،خلفه

  .كسرت عشرة دنانري إذا ن لكل ضلعمياجلانب األ

: بل يف اجلواهر،  والفاضالن والشهيدان وغريهمإدريسوقد صرح باحلكم املذكور ابن محزة وابن 

  . ماترسال املسلّإرساله إويف املسالك وغريه ، فيه خالفاًال أجد 

يف اليمني  أو ما يف فوق اليسار أن ومن املعلوم ،ن الرواية وردت يف خمالط القلب فأل:أما املوضوع

 العضدين ياحملقق وبعض آخر غري خمالط القلب مبا يلوولذا فتخصيص املسالك ، ال يسمى خمالط للقلب

غري ظاهر ، وعدم املخالط خالف ذلك، القلب بكونه يف اجلانب الذي فيه القلبوختصيص غريه ملخالط 

  . الوجه

ما  ويف االضالع يف: )عليه السالم(قال ، وقد تقدم اعتباره،  فيدل عليه خرب ظريف:وأما احلكم

ويف صدعه اثىن عشر ، فديته مخسة وعشرون ديناراً ،كسر منها الضلع إذا ضالعخالط القلب من األ

ويف ، ونقبه مثل ذلك، وموضحته على ربع كسره، ودية نقل عظامه سبعة دنانري ونصف، اراً ونصفدين

ودية نقل ، ودية صدعه سبعة دنانري، كسر إذا ضالع مما يلي العضدين كل دية ضلع عشرة دنانرياأل

نقب ضلع منها  فإن ،ونصفن اوموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره دينار، عظامه مخسة دنانري

   .)١(ديتها ديناران ونصفف

  :كما يف نسخة املستدرك، قال إالّ أنه ، مثله)عليه السالم(ويف الرضوي 

                                                

. ١ ح١٣ الباب ٢٣١ ص١٩ ج:لالوسائ )١(
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منها يويف دية صدع ما يل، ضالع مخسة وعشرون ديناراً ونصفما خالط القلب من األ 

   .)١(العضدين عشرة دنانري

 إذا ضالع خالط الصدر من األفيما: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، وعن الدعائم

   .)٢( العضدين يف كل ضلع منها عشرة دنانرييضالع مما يلويف األ، كسر فديته مخسة وعشرون ديناراً

أراد الفقه ، )عليه السالم(عن الرضا  حنو كتاب ظريف مروين إ :ولعل كشف اللثام حيث قال

  .وأراد قريباً منه ال بعينه، الرضوي

نقل عن كشف اللثام والتحرير وغريمها مقابلة ما خالط القلب مبا مل خيالطه   أناجلواهر بعدن إ مث

أي ،  لطرف القلبوعن التنقيح وثاين الشهيدين مقابلة ما خالط مبا كان مقابالً،  العضدينيمما يل

  .الثاين غري ظاهر الوجهن إ :وقال، األولرجح  ،ضالع اليت يف جانب اليمنياأل

، ولعله مل يذكر يف الروايات لوضوحه، نب اليمني ال خيالط القلب قطعاًجا أن الوجه هون إ :وفيه

  .  فتأمل، اليسار داخل يف ما خالطأعايل أن منا ذكر العايل حىت ال يتوهمإو

يسر ما ضالع يف اجلانب األ واأل،غري ما خالط القلب مين كلهاضالع يف اجلانب األفاأل، وعلى هذا

ضالع فله حكم املخالط يف قدر أخري األ إىل أما ما خالط، مينكان منها أعلى من القلب كان كاأل

  .الدية

 وما ذكر، مام ضلع واخللف ضلع كما هو واضحاأل أن  ال،وكله ضلع واحد، والضلع له طرفان

  . هو يف ضلع الرجلإمنا 

                                                

  . ٤ ح١٣ الباب ٣٥٥ ص١٨ ج:املستدرك )١(

. ٣ ح١٣ الباب ٣٥٥ ص١٨ ج:املستدرك )٢(
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ضيحاً  وتوكما تقدم دليالً، النصف إىل بلغ الثلث رجعفإذا ، الثلث إىل أما ضلع املرأة فهي تعاقله

  .كتاب القصاص يف

ن كان هو قسم من الكسر إو، والصدع دون الكسر، واملراد بكسر الضلع ما يسمى كسراً عرفاً

 أن  ونقبه،يزحزح عنه اللحم أن  وموضحته،واملراد بنقل العظام ما خرج عن موضعه، أيضاًالقليل 

  .ضرب بسكني وحنوه فثقب إذا كما، يثقب

يف املتعارف  أنه  أو،خملوعاً أو ،مثقوباً أو ، مكسوراًيبق إذا  حىتوهل التقديرات املذكورة جارية

  .مبا ال يصلح باحلكومة ح ال توجب االنصراف حىت يقالصالاإلوغلبة ، طالقالظاهر اإل ،الذي يصلح

 ففيه مخسة ،مجلة منها أو ضالعنقل كل األ أن ال، واملراد بنقل العظام يف الرواية نقل كل ضلع

  . واضحدنانري كما هو 

 طالقإل، فالدية حسب احلكومة، شبه بدون تلك العناوين السابقةأما  أو ولو سبب مرض الضلع

  .أدلتها بعد عدم دليل خاص يف ذلك

من ، احتماالن ،كسره يف مكان واحدإذا كما  فهل هو، أكثر أو ولو كسر الضلع يف مكانني منه

  . يف مثل املقامكثر واألاألقل ومن بعد تساوي ،طالقاإل

  .إشكال من الكسر بدون أكثر وهي ،فيه احلكومة أن فالظاهر، ولو خلع الضلع عن اجلسد

  .طالقعرضاً لإل أو يكون الكسر طوالً أن وال فرق بني

ضالع معدود منها وهي يف آخر األ، ضالع السائبة الكاذبةما يسمى يف الطب باأل أن والظاهر

  . ضالع عرفاً عليهالصدق األ، أيضاً

لكن ،  دليل القصاصطالقإل، الظاهر ذلك ،كسره عن عمد إذا يف الضلع القصاصوهل جيري 

  . كتاب القصاص وقد تقدم الكالم يف ذلك يف، بشرط عدم اخلطر



٨٦

 وال ترجيح فالظاهر نصف ،مل ينكسر: خروقال اآل،  انكسر العظم:أحدمها ،ولو قال خبريان

  ). الفقه (كما بيناه يف بعض مواضع، الرباءةلقاعدة العدل اليت هي مقدمة على أصل ، الدية

  



٨٧

  

  ))دية البعصوص((

، وهو العظم الدقيق حول الدبر، ص بضم عينيهصعوهو الع، كسر بعصوصه إذا ):٢٦ مسألة(

وذكره احملقق ، والسرائر واجلامع ا عن الوسيلةم كان فيه الدية ك، عليه غائطهحبيث مل ميلك اين

كما يفهم من قاعدة ، سقاط القوة اليت يف البدن منها واحدإك لقاعدة وذل. والعالمة والشهيدان وغريهم

  . العضو والعضوين

سته إ عن رجل كسر بعصوصه فلم ميلك )عليه السالم( سأل الصادق ،ولرواية سليمان بن خالد

   .)١(الدية كاملة: قال ،فما فيه من الدية

 أن ضرب فال يستطيعضى يف الرجل يقنه إ :)عليه السالم(علي  عن، ويؤيده رواية اجلعفريات

   .)٢(حيبس غائطه الدية كاملة أن ضرب فال يستطيعويف الرجل ي، حيبس بوله

فيه  أن فالظاهر، ولكن مع ذلك سبب اجلناية عدم ضبط غائطه مل يكسر بعصوصه إذا أما: أقول

 طالقالظاهر احلكومة إلف كسر ومل حيصل سلس غائطهوإذا ،  للقاعدة املتقدمة املؤيدة بالرواية،الدية

  . أدلتها

 إىل احلكومة النصراف الرواية أو ،ستهإ فلم ميلك طالقفهل الدية إل، ولو كسر فلم ميلك رحيه

  . أقرب للقاعدةاألولن كان إو، احتماالن ،الغائط

واالستظهار ،  ففيه احلكومةمل ميلك شهراً مثالً إذا أما، السنة إىل يكون عدم امللك أن وال يبعد

  . هو ملا تقدم من اعتبار السنة يف مجلة موارد مما يفهم منه القاعدة الكلية إمنا ذكورامل

  الّإال يعرف  ألنه ،فهل يصدق، سته فلم يعلم صدقه وكذبهإال ميلك  أنه ولو ادعى

                                                

  . ١ ح٩ الباب ٢٨٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٩ الباب ٣٩٧ ص١٨ ج:املستدرك )٢(
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ن إو، احتماالت ،نصفهما لقاعدة العدل أو ،لألصل من الزائد على احلكومة الرباءة أو ، من قبله

  . الثالثباألقركان 

 فلم ميلك بوله وال غائطه ففيه ، اخلصيتني وحلقة الدبرنيجانه بكسر العني وهو ما بومن ضرب ِع

قضى :  يقول)عليه السالم(مسع الصادق ، سحاق بن عمارإوذلك لرواية ،  كما يف الكتب السابقة،الدية

   .)١( بذلك)عليه السالم(أمري املؤمنني 

  .  مل يذكر يف ذلك خالفاًصحابوكثري من األ، ايه مشهورالعمل بالرو: قال يف املسالك

بل ، بل صرح به الصعمري وزاد، كما اعترف به يف الرياض، وهو كذلك: قال يف اجلواهر قلت

  .  مطابقةصحابفتاوى األ

  . أيضاًا على القاعدة أوقد عرفت : أقول

تكون  أن  فمقتضى القاعدة،قوتنياجلاين أفقده  ألن ،يشكل الدية الواحدة يف املسألة الثانية نعم

وقد ، فالالزم العمل بالقاعدة، رادة الوحدة منهاإسحاق جنس مل يعلم إوالدية يف رواية ، عليه ديتان

  . للبول وحده دية أن عرفت يف رواية اجلعفريات

   .)٢(الدية كاملة، ضرب فيسلسل بولهيف الرجل ي: )عليه السالم(علي  عن، خرىأويف رواية 

واملسألة ، تكما يف بعض الروايا، أيضاًسببت انقطاع البول كان فيه الدية  إذا اجلناية أن دهويؤي

  . التأمل إىل بعد حباجة

  

                                                

. ٢ ح٩ الباب ٢٨٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٤ ح٩ الباب ٢٨٥ ص١٩ ج:الوسائل )٢(
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  ))دية العظام((

  .ثنان وثالثون قسماًإطباء  على ما ذكره األنسانالعظام اليت يف بدن اإل ):٢٧ مسألة(

 سناناألو، والفك العلوي، نفيواأل، الوجينو، والصدغي، واجلبهي،  اجلداري:وهي مبتدءاً بالرأس

، ضالع واأل، والعضد،والفص،  وعظم اللوح،والترقوة،  والفقرات العنقيةي،والفك السفل، السفلية

ورسغ ، والعصعص، والزند،  والعجز، والعكربة،واحلرقفة،  والفقرات القطنية،ضالع السائبة الكاذبةواأل

ومشط ،  ورسغ القدم،والشظية،  والطنبوب،والداغصة، الفخذ وعظم ،والسالميات، ومشط اليد، اليد

  .وسالميات القدم، القدم

منا الالزم احلكومة إو، وبعضها مل يذكر هلا، وبعض هذه العظام ذكرت هلا دية خاصة يف الشريعة

  . فيها

 ،يف كسر كل عظم من عضو له مقدر مخس دية ذلك العضو(: قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع

 كما نص عليه الشيخان والديلمي واحللي وأبو ،ة أمخاس دية كسرهأربعصلح على غري عيب ف فإن

 مجاع بل عن الغنية اإل،بل هو املشهور،  عن بعضهمياملكارم والكيدري والفاضالن وغريهم على ما حك

  . انتهى) عليه

 ،خني مقتصراً عليهالشي إىل ويف خمتصر الكتاب نسبه، كثرويف املسالك مل يتوقف املصنف وال األ

  . ووجهه ضعف املستند

لكن خرب ظريف يتعارض ، معتمد عليه أنه مستنده يف اجلملة خرب ظريف الذي قد عرفت: أقول

كسرت إذا  : قال فيه،خباراأل إىل معارضة ذلك ملا نسبه اخلالف إىل ضافةباإل، بعض نسخه مع بعض

ن اجنربت على عثم كان عليه إو، س دية اليدماجنربت على االستقامة كان عليه خ فإن ،يده فجربت

  .ثالثة أرباع دية كسره

ولعل صاحب املسالك وجد نسخة من كتاب ظريف تطابق ، خبار واألمجاعمث استدل عليه باإل

  . املشهور

   إىلوجب الرجوعت يف الروايات ةفاالختالفات املذكور، وكيف كان



٩٠

يفتوا مبا  أن فمن املستبعد جداً وإالّ ،حجةخذوه من مصدر أم أفتوى املشهور الذي يستظهر 

  .خيالف رواية ظريف املوجودة يف الكايف والفقيه والتهذيب بدون دليل أقوى من هذه الرواية

ولذا ال ، ا عنه يف نسخته املطبوعة واليت نقلناهال يوجد وأما كالم اخلالف ففي اجلواهر نقل عنه ما

  . انت على حنو ما نقله عنهولعل نسخة اجلواهر ك، يبقى اعتماد عليه

مس اجنربت على االستقامة كان عليه خ فإن ،كسرت يده فجربتإذا ( :قال يف اجلواهر نقال عنه

  . انتهى )ن اجنربت على عثم كان عليه دية كسرهإو، دية اليد

 مجاعبل عن اخلالف والغنية اإل، ففي موضحته ربع دية كسره كما هو املشهور، وكيف كان

من  )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب  على عليه ما يف الكتاب الذي عرضه يونس وابن فضالويدل، عليه

  .)١(ودية موضحته ربع دية كسره: )عليه السالم(قوله 

  . )عليهم السالم (أهله إىل يرد علمه أن فما خالف ذلك يلزم، وعلى هذا

 ئبر فإن ،عثم أو أمل يربن إ وويف رضه ثلث دية ذلك العض(: وقال يف اجلواهر مازجاً مع املنت

مث ، ) عليهمجاعبل عن الغنية اإل، أيضاًكما نص عليه من عرفت ، مخاس دية رضهأة أربععلى غري عيب ف

وتبعهما املتأخرون ومل ، الكسر والرض ذكرمها الشيخان أي هاتني املسألتني أن ويف نكت املصنف(: قال

  . انتهى )املستند إىل يشريوا

 إالّ  الذي مل يظهر له خمالفمجاعيعمل على املشهور املدعى عليه اإل أن ماإزم فالال، وعلى هذا

  م وجدوا مصدراً حجة مل تصلأ باعتماد ،نادر

                                                

. ٣٣٠ص ٧ ج:الكايف )١(
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يترك  أن  أو،يتطابقوا على خالف رواية ظريف املوجودة بني أيديهم أن من املستبعد جداً إذ ،ليناإ

، عراض املشهور عنها ويتمسك باحلكومةإليف يترك رواية ظر أو ،املشهور ويعمل على رواية ظريف

  . فالالزم الفتوى به، خريينقرب من األأ ن األولإ وحيث

صلح على غري  فإن ،ويف فكه من العضو حبيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو(: وقال يف الشرائع

  . )مخاس دية فكهأة أربععيب ف

  . هرة منهمعدا ابن ز، ساميهمأقد صرح بذلك املشهور املتقدم : أقول

ما أو،  املزبور معتضداً بالشهرة وغريهامجاعالعمدة اإل(: خري األميف غري احلك قال يف اجلواهر

جد فيه أمل  إذ ،أيضاً عليه مجاع ميكن حتصيل اإل، منه يف الشللاألولدراج اجلزء إ إمكانخري فهو مع األ

  . تهىان )فاضلكما اعترف به بعض األ، وال حكاه أحد من الناس، خالفاً

ن إ حيث، ومن أراد االطالع على الروايات فعليه بالوسائل واملستدرك واجلواهر وكشف اللثام

خوف  هوحيث مل يكن العمل على ذلك يف اجلملة مل نذكر، خري خلص كتاب ظريف يف هذا املقاماأل

  .التطويل

  .حوط التصاحل يف موارد تعارض املشهور مع رواية ظريفاأل أن وال شك يف

  . دلتهاأ طالقإل، عوارض العظم غري املذكورات فيها احلكومةن إ مث

  



٩٢

  

  ))دية الترقوة((

يف الترقوتني وهي  :قال يف املبسوط واخلالف(: قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع ):٢٨ مسألة(

 ةشارإولعله ، ناأصحابويف كل واحدة منهما مقدر عند ،  الدية،العظمان اللذان بني ثغرة النحر والعاتق

 )ون ديناراًأربعكسرت فجربت على غري عيب  إذا وهو يف الترقوة ،)١(ما ذكره اجلماعة عن ظريفإىل 

  . انتهى

ولعل  ،)٣()عليه السالم(مري املؤمنني أوخرب الدعائم عن  ،)٢()عليه السالم(وكذا يف الرضوي : أقول

 إذا قضى يف الترقوة:  قال)عليه السالم(علي  عن  حيث روى اجلعفريات،القلوص كان يعادل ذلك

   .)٤(كسرت قلوصاً

 أو ن كان الكسر لو حصل من اثننيإو، طالق لإلكثرال فرق بني الكسر الواحد واأل أنه مث الظاهر

  . كان يف كل واحد منهما الدية املذكورة،واحد مرتني

 مثل اليد ،ديناراًفيهما مثانني  فإن كسرمها إذا أما، خرجهماأ إذا يف الترقوتني الدية ما بأن واملراد

  .كسرمها كان فيه الدية املذكورة للكسر إذا أما، قطعهما ففيهما الديةنه إذا إ حيث، والرجل وغريمها

كما يف ، ال نص يف ذلك ألنه ،فالظاهر احلكومة  أجربا على عيبا أوولو كسرمها فلم جيرب

  . األقربوهذا هو ، عظام يف عموم ما تقدم من أحكام اللذلك داخن إ :لكن رمبا يقال، اجلواهر

   واملهذب من الدية فيها ونصفها يف يأما ما عن الوسيلة وشرح الصيمر

                                                

  . ١ ح٩ الباب ٣٤٦ ص١٨ ج:املستدرك )١(

. ٤ ح٩ الباب ٣٤٧ ص١٨ ج:املستدرك )٢(

. ٢ ح٩ الباب ٣٤٧ ص١٨ ج:املستدرك )٣(

. ٥ ح٨ الباب ٣٤٧ ص١٨ ج:املستدرك )٤(



٩٣

 وقد عرفت، ويف كتاب ظريف ما هو خالف املشهور،  ففيه ما ال خيفى،مها للعموم السابقاحدإ

  . نظارهمأعراضهم عن كتاب ظريف مع كونه بني إالالزم العمل حسب املشهور بعد أن 

لقاعدة الواحد واالثنني يف ، قلع كان فيه نصف الدية إذا نهأو، أيضاًظهرت دية املنكب ومما تقدم 

  . ن كسر فعلى ما ذكر يف باب العظامإو، البدن

مس دية اليد مائة كسر خ إذا دية املنكب:  قال)عليه السالم(علي  عن، وعليه فرواية الدعائم

  . ل تأمل حم،)١(كان فيه صدع فثمانون ديناراً فإن ،دينار

 ورودها من نيكو أن  ميكن،ومل يعمل ا املشهور، الروايات الواردة مما سندها حجة أن وال خيفى

 ،احلكومة يف مورد خاص أو ،باب التقية أو ،)عليه السالم(علي  ما ورد عن حىت يف، زامباب قاعدة اإل

 ،اب واحد على حسب بعض النسخكت أنه الواقع أن كما رووا كتاب ظريف خمتلفاً مع، ةاشتباه الرواأو 

  . غري ذلكإىل 

  

                                                

. ٣ ح٩ الباب ٣٤٧ ص١٨ ج:املستدرك )١(



٩٤

  

  ))إذا داس بطن شخص((

، يفتدى ذلك بثلث الدية أو ، حىت أحدث ديس بطنه قصاصاًإنسانمن داس بطن  ):٢٩ مسألة(

 مجاعبل عن اخلالف اإل، بل املشهور كما يظهر منهم،  عن الروضةي على ما حك،كثركما عن األ

  .عليه

، وتبعه آخرون من املتأخرين،  رد رواية السكوين الدالة على هذا احلكمحيث، إدريسخالفاً البن 

 املنقول مجاعحملققة واإلاوالشهرة ، لكن الرواية حجة على ما ذكره الشيخ وغريه، وجعلوا فيه احلكومة

يف القصاص تغريراً بالنفس فال  بأن  رد الروايةإدريسوما علل ابن ، هلا على تقدير الضعفن اجابر

  . خص من مدعاهأ ،يصح

عليه (مري املؤمنني أ إىل رفع:  قال،)عليه السالم( عن الصادق ،فقد روى السكوين، وكيف كان

يغرم ثلث  أو يداس بطنه حىت حيدث أن  فقضى عليه،حدث يف ثيابهأرجل داس بطن رجل حىت  )السالم

   .)١(الدية

علي  فقضى، فيحدث غائطاًيف الرجل يضرب ، )عليه السالم(علي  عن، ويف رواية اجلعفريات

   .)٢(م ثلث الديةريفتدى فيغ أن ماإو، يداس بطنه فيحدث غائطاً أن ماإ :)عليه السالم(

  . )٣( مثل رواية السكوين)عليه السالم(علي  عن، وروى الصدوق يف املقنع

دم ع كتاب القصاص وقد سبق يف، تغرير ألنه ،كان خطر يف دوس البطن مل يدس أنه إذا مث الظاهر

  . فاملرجع الدية ال ضررويشمله دليل ، ليس مبثل ما اعتدى ألنه ،جوازه

   فال شيء على اين،  مث ظهر اخلطر بعد القصاص،مل يكن تغرير إذا ماأ

                                                

  . ١ ح٢٠ الباب ١٣٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(

  . ١ ح١٤ الباب ٢٨٣ ص١٨ ج:املستدرك )٢(

. ٢ ح١٤ الباب ٢٨٣ ص١٨ ج:املستدرك )٣(



٩٥

  .ما يتلفه احلد والقصاص فهو هدر أن كتاب القصاص عليه كما تقدم يف

املنصرف من  ألنه ، عليهوس على اينبقدر الد إالّ ال يكون الدوس على اجلاين أن والظاهر لزوم

  . مقتضى دليل القصاص أنه  إىلضافةباإل، الرواية

  .ن كان غري عمد ففيه احلكومةإو، كان عمداً اقتص منه فإن فلو تعدى اين عليه

 دلةكان للمجين عليه ذلك أل، الدم مثالً أو الريح أو الغائط أو حد البول إىل كان دوس اجلاينوإذا 

  .الريح والدم إىل واملناط يف الروايات بالنسبة، القصاص

 ،سهالهإ أو جل قبض بطنه أل،حيدث بأقل من قدر اجلناية أو ،كان اجلاين ال حيدث بذلكوإذا 

حلق الريح أولذا ، من مقتضيات دليل القصاص ألنه ،وال أقل أكثرالقصاص بقدر دوسه ال  أن فالظاهر

  . منا فيه احلكومةإو، حلاقحيث استظهر عدم اإل، رخالفاً للجواه، بعض الفقهاء باحلدثني

فاعتدوا عليه مبثل ما  دليل إطالقو، لوحدة املناط، اجلنب كذلك أو دوس الظهر أن مث الظاهر

  .اعتدى

  .ية اآلطالقوالثالث إل، كما يف قصة ابن مسعود، حىت فتق أو ،داس بطنه حىت استفرغ إذا وكذا

  .  فال جيوزكثرأما باأل، خف منهباأل أو د داس اين عليه مبثلهبالي أو كان الدوس بالرجلوإذا 

  . بدون العمد أو ، واحلكومة صلحاً، جازت املماثلة مع العمد،نفه حىت رعفأولو ضرب 

 ،ال حيق االعتداء على اجلنني إذ ، جنينهايمل جيز ضرا حىت تلق، ولو ضربتها حىت ألقت جنينها

 ،هلا ضرا بعد فراغها عن اجلنني أن الظاهر نعم، عليها واحلكومة يف الضرب فاملرجع دية اجلنني يف اين

  . خف منهأ أو مثلألنه 



٩٦

 إىل وصلوإذا ، ية اآلطالقإل،  ديس منه على مثل ذلك،شبهأما  أو رجل أو ولو داس على يد

ا مبرتلة أل، اس يسراهتد أن له جازميىن اين عليه وال ميىن داس على  أنه إذا والظاهر،  فاحلكومةةالدي

  . غري ذلك إىل ،كان اجلاين قطع اليمىن وال ميىن له فراجع إذا كما تقدم يف قطع اليسرى، اليمىن

  



٩٧

  

  ))دية افتضاض البكر((

كما هو ، كان عليه الدية، ه فخرق مثانتها فلم متلك بوهلاإصبعلو افتض بكراً ب ):٣٠ مسألة(

  .املشهور

ذهاب القوة  أن فيدل عليه مجلة من الروايات الدالة على،  واحدنسانهذه القوة يف اإل ألن وذلك

كل ما يف  أن  من،كما تقدم بل ويشمله املناط يف روايات الواحد واالثنني، املنفردة فيه الدية ولو باملناط

  .)١( واحد ففيه الديةنساناإل

   .)٢(يف ذلك الدية كاملة أن ناأصحاب روايات ن أكثرإ :وعن الفقيه

   .)٣(فيه الديةن إ :)عليه السالم(احلسن  أيب  عن،براهيمإل عليه رواية هشام بن ويد

يريد ما  إالّ أن اللهم، ن كنا مل نعثر على غري الرواية املزبورةإو: قال يف اجلواهر بعد قول الفقيه

  . تسمعه يف سلسل البول

   .ذلك قسم من السلس ألن ،ما يأيت يف أبواب ديات املنافع أي :أقول

 )عليه السالم(علي  قضى:  قال،على من خرق ثلث الدية أن ما يف خرب ظريف من أن وذا تبني

مائة وستة ، فجعل هلا ثلث نصف الدية، فال متلك بوهلا، ه فخرق مثانتهاإصبعيف رجل افتض جارية ب

على بعض احملامل حيمل  أن جيب ،)٤(مثل نساء قومها وقضى هلا عليه صداقها،  ديناريوستني ديناراً وثلث

  . كما اعترف به بعضهم، ال قائل انه إ بل يف اجلواهر، السابقة يف املسألة املتقدمة

تكون  أن ولذا ال تصلح، خص منهأما حنن فيه  فإن ،)٥(يف كل فتق ثلث الدية :معاوية، أما رواية

  .معارضة لروايات هذه املسألة

  . بقيت كذلك إذا تكون إمنا دية اخلرقن إ مث

   أدلتها بعد انصراف طالقإل، فيها احلكومة أن فالظاهر، شوفيت إذا أما

                                                

  . عضاء من ديات األ١ الباب ٢١٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح ذيل٢٨ الباب ٣٧٣ ص١٨ ج:املستدرك )٢(

. ١٤٨ ص:كتاب الديات )٣(

. ٤ ح٢٨ الباب ٣٧٣ ص١٨ ج:املستدرك )٤(

  . ١ ح٣٢ الباب ٢٥٧ ص١٩ ج:الوسائل )٥(



٩٨

  .كما ذكرناه مكرراً، السنة إىل يكون املعيار أن وال يبعد، ن مثلهعدليل املقام 

  .  منه واحدنسان ما يف اإلأدلة طالقوإل، لوحدة املالك،  اخلرق بشيء آخرصبعومثل اخلرق باإل

  .اجلماع اغتصاباً كان كذلكخرقها ب أنه إذا ومنه يعلم

 وكذلك، بشيء آخر رى الغائط فال تتمالك غائطها أو صبعباإل أو لةوكذا لو كان اخلرق باآل

  . دبره ولو كان لواطاً أو حليلهإدخال شيء يف إغائطه بسبب  أو فعل ذلك بالولد فلم يتمالك بولهإذا 

عن الصادق ، عمرو الطبيب أيب خلرب، ائهاالدية مثل مهر نس إىل ضافةيف خرق مثانتها باإلن إ مث

 يف كتاب أيضاًوقد تقدم ذلك  .)١(وقضى هلا عليه بصداق مثل نساء قومها:  قال،)عليه السالم(

  . ظريف

قضى يف امرأة افتضت جارية بيدها نه إ :)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، سالموعن دعائم اإل

  .)٢(عليها مهرها وتوجع عقوبة: قال

   . وغريه،)٣(ثله خرب عبد اهللا بن سنانوم

خرى مها األاحدإجاريتان دخلتا احلمام فاقتضت  إليه  رفع)عليه السالم(علياً ن إ :وروي السكوين

  . واملراد به املهر كما يف جممع البحرين يف مادة عقل،)٤( فقضى على اليت فعلت عقلها،هاإصبعب

املهر  أن الظاهر أن كما، لقاعدة النسبة، نصف املهرلو خرق نصف البكارة كان عليه  أنه والظاهر

  كان إذا هلا ال لزوجها

                                                

. ٢ ح٣٠ الباب ٢٥٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح٢٨ الباب ٣٧٢ ص١٨ ج:املستدرك )٢(

. ١ ح٣٠ الباب ٢٥٥ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ١ ح٤٥ الباب ٢٧٠ ص١٩ ج:الوسائل )٤(



٩٩

ذهب  أو ومثل ذلك احلكم لو ألقاها من شاهق فاخنرقت مثانتها،  هلا زوج مل يتصرف فيها بعد

  .  فتأمل،لوحدة الدليل واملناط، بكارا

ل واحدة منهما هلا كامل يراثه جنايتني ك إل،ولو سبب اخلرق سلس الغائط والبول ففيه ديتان

  . عدم التداخلاألصلو، الدية

 أدلة طالق إل، عليها االقتصاص بكارة ومثانةاخلارقة لو كانت امرأة كان للمجين أن والظاهر

حق اين عليها مقدم على حق الزوج  إذ ،ولو كانت اجلانية مزوجة، القصاص الذي مل خيرج منه املقام

  . ن كانت مزوجةإو ما أشبه أو قلع عينها أو ولذا جاز قطع يدها، يف كل شيء



١٠٠



١٠١

  

  فصل

  يف اجلناية على املنافع

  

  ))اجلناية على العقل((

ات مجاعبل فيه اإل،  وال خالفإشكالبال ، يف اجلناية على العقل الدية كاملة ):١ مسألة(

  . املستفيضة

، )عليه السالم( الصادق عن، براهيمإخرب  ، منه واحدنسانمناط ما يف اإل إىل ضافةويدل عليه باإل

عصى فذهب مسعه وبصره ولسانه وعقله ب  يف رجل ضرب رجالً)عليه السالم(قضى أمري املؤمنني : قال

   .)١(بست ديات، وفرجه وانقطع مجاعه وهو حي

محزة  أبو وسأل:  قال،)عليه السالم(عن قضاء أمري املؤمنني ، وحنوه رواه الصدوق يف املقنع مرسالً

: قال ،عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط فأمه حىت ذهب عقله )عليه السالم(جعفر ا  أبالثمايل

عليه الدية)٢(.   

  .بغري ذلك أو ةخافباإل أو اءوبالد أو يكون ذهاب العقل بالضرب أن ال فرق بني أنه والظاهر

 مبرض كما حدث يف زماننا حيث أخذ اجلاين دواء مبتلى، ه فأصابه اجلنونءمنع دوا إذا وكذلك

   للقاعدة ،عصاب فسبب ذلك له جنوناًاأل

                                                

. ١ ح٦ الباب ٢٨٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٧ الباب ٣٩٥ ص١٨ ج:املستدرك )٢(



١٠٢

  .الك يف الواحد واالثننيوامل

  . عدم الفرق بني الضرب وغريه هو ظاهر النص والفتوى ومعقد نفي اخلالفن إ ويف اجلواهر

 طالقوذلك إل،  عليه فيقتص منه ويل اين،مكن القصاص بدون التغرير جازأن إ أنه مث الظاهر

  . يكون خمرج منها يف املقامأن   القصاص بدونأدلة

 ،غري ظاهر الوجه، تغرير بأنه ويف اجلواهر، لعدم العلم مبحل العقل، ال قصاص بأنه وما يف الشرائع

  .فلماذا ال جيوز ما أشبه بدون التغرير أو كان دواء يوجب اجلنون فإن ى،الدليل أخص من املدعألن 

  . ملختلفنيكل ذلك من غري فرق بني الكبريين والصغريين وا

 إىل ال قصاص بالنسبة أنه كما، عمده خطأ ألن ،كان الضارب غري بالغ مل يقتص منه إذا نعم

  .ودليل كل ذلك واضح، مل يكن الضرب عن عمد إذا الكبري

كان جين يف السنة يف فصل خاص  إذا كما، كان نقصاً بقدر حمدودن إ فالظاهر، نقص بعضوإذا 

 بسطت الدية على ذلك ،ما أشبه ذلك أو ، ويوماً دون يوم،راً ال ليالًكان جين ا أو ،كالصيف مثالً

  . خريين ونصفها يف األاألولفيعطى ربع الدية يف 

وذلك ملا ذكرناه سابقاً ، نصفه قد زال مثالً أن علم بأن ،وكذا لو فرض العلم بالقدر يف الكيفية

بل يف ،  والوسيلة والقواعد وغريهموهذا هو الذي ذكره املبسوط، من قاعدة كون جزء الدية للجزء

  . ولكن العلم به مشكل، الباقي إىل علم نسبة الذاهبن إ جممع الربهان ال كالم

بل ميكن : ن أيده اجلواهر بقولهإو، غري ظاهر الوجه، جمرد ختمنينه إ قول الشرائع أن ومنه يظهر

  زع عليها وجزاء للعقل على وجه تأالقول بعدم 



١٠٣

  .الصلح أو احلكومة إالّ فليس، الدية

 يقابل صواب قوله بأن  بغريهطوقد ينضب( : فقالأيضاً تقدير الكيفية إمكانوقد ذكر املسالك 

 أو كان يفزع أحياناً مما ال يفزع منه بأن وقد ال ميكنه الضبط،  وينظر النسبة بينهما،ومنظوم فعله باخلطأ

  . تهىان )اجتهاد احلاكم إىل  فريجع يف تقديره،خال إذا يستوحش

 أبا فقد سأل ،عبيدة احلذاء التداخل أيب ففي صحيحة،  فذهب عقله بتلك الشجةولو شجه مثالً

 بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجانه حىت وصلت عن رجل ضرب رجالً )عليه السالم(جعفر 

 ،ت الصالةكان املضروب ال يعقل منها أوقافإن  :)عليه السالم(قال  ،الدماغ وذهب عقله إىل الضربة

ن مل إو، قيد به ضاربهأما بينه وبني سنة  مات يف فإن ،ينتظر به سنة فإنه ،ال يعقل ما قال وال ما قيل لهو

فما ترى يف : قال، غرم ضاربه الدية يف ماله لذهاب عقلهأما بينه وبني سنة ومل يرجع عقله  ميت يف

، غلظ اجلنايتني وهي الديةألزمته أة جنايتني فضربه ضربة واحدة فجنت الضرب إمنا ،ال: قال ،الشجة شيئاً

يكون  إالّ أن ،لزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانتولو كان ضربه ضربتني فجنت الضربتان جنايتني أل

ن ضربه ثالث ضربات واحدة بعد إو: قال، خرىفيهما املوت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح األ

ة ما جنت الثالث ضربات كائنات ما كانت ما مل يكن فيها لزمته جنايأواحدة فجنني ثالث جنايات 

لزمته تلك اجلناية اليت أضربه عشر ضربات فجنني جناية واحدة فإن  :قال ،املوت فيقاد به ضاربه

  . )١(جنتها العشر ضربات كائناً كانت ما مل يكن فيها املوت

  .)٢(وال يعقل :يف الكايف والتهذيب والفقيهن إ مث

  أو : جلواهرلكن يف ا

                                                

. ١ ح٧ الباب ٢٨١ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٣٢٥ ص٧ ج:الكايف )٢(
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الشجة وذهاب العقل هلما دية واحدة  أن هذه الصحيحة تدل على فإن ،ولكل وجه )١(ال يعقل

ضربه  إمنا ،ال: )عليه السالم(قال  ،فما ترى يف الشجة شيئاً: وقلت(: لقوله، وهي دية ذهاب العقل

  . )ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتني

 إىل لكن املشهور ذهبوا، ضمون هذه الرواية من التداخلواحملكي عن الشيخ وابن سعيد العمل مب

  .خرىأولذهاب العقل دية ،  فللشجة دية،تعدد الدية

 وعن جممع الربهان وكشف اللئام، وعليه عامة من تأخر، شهرهذا القول هو األن إ ففي الرياض

وعن اخلالف عليه ، امذهبننه إ  وعن املبسوط،واجلواهر املشهور املسالك إىل  وكذا نسبه،املشهورنه إ

  .همأخبار الفرقة وإمجاع

 )عليه السالم(مام لزام اإلإبراهيم الذي مر يف إورواية ، ويدل على هذا القول مرسلة اخلالف

  . وكذا رواية الصدوق يف املقنع،للجاين بست ديات

ن  أاحتمال إىل ضافةباإل، العمل يف صورة التعارض على املشهور ألن ،وهذا القول هو األقوى

ن كان هذا إو، كما يدل عليه ذيلها، جل املوتمات فالتداخل أل إذا يكون ما يف الصحيحة حكم ما

  . )عليهم السالم (أهلها إىل خري من رد علمها أنه جلمنا حنتمله ألإو، احلمل تربعياً بعد عدم الدليل عليه

 فإن ،تظر به سنةلو ضرب على رأسه فذهب عقله ان أنه صحيحة احلذاء دلت على أن مث قد عرفت

 إىل ضافة ويدل على نفس هذا احلكم باإل،عقله ففيه الدية إليه  ومل يرجعين بقإو، مات فيها قيد به

ما تقول يف رجل ضرب رأس رجل : )عليه السالم(قال أليب جعفر  ،محزة الثمايل أيب الصحيحة رواية

  عاش عشرة فإنه :قال، يةعليه الد: )عليه السالم(قال  ، ذهب عقلهيعين مهأبعمود فسطاط ف

                                                

. ٢٩٢ ص٤٣ ج:هراجلوا )١(
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قد مضت الدية ، ال: )عليه السالم(قال  ،يأخذ الدية أن عقله أله إليه فرجع، أكثر أو أقل أو ، أيام

عليه ( قال ،نقتل الرجل الضارب أن نريد: هبصحاأقال  ثالثة أو مات بعد شهرين فإنه :قال، مبا فيها

يقتلوه  أن مضت السنة فليس هلمفإذا ،  بينهم وبني سنةيقتلوه يردوا الدية ما أن أرادوان إ :)السالم

  . )١(ومضت الدية مبا فيها

كما ،  والصهرشيت والطربسي وغريهم، والرباج وسعيدإدريسبناء أوقد عمل ذه الرواية الشيخ و

 عن الصدوق واحملقق اقتصارمها على ين حكإو، بل عن نكت الشهيد ما علمت هلا خمالفاً، حكي عنهم

 مجاعجل الشهرة واإلولو أل،  لكن الالزم العمل ا بعد حجية الرواية،لرواية مما يظهر منه الترددذكر ا

  . ملدعى

 يرجتع يف التفاوت يف أن له أن فالظاهر عاد قبل السنة فإن ،ذهب العقل ودفع اجلاين الديةن إنه إ مث

ويف مقامات آخر مما ، ة هنانسديده بال لتحوذلك، قتاً وبني الدية الكاملةؤما بني احلكومة لذهاب العقل م

  . كما ذكرناه يف بعض املسائل السابقة ،يفهم منه املناط الكلي

فالظاهر لزوم ، عاد ولكن بة جديدة قطعاً على ما ذكره أهل اخلربة مثالً أو ،ن مل يعد يف السنةإو

  .نصراف الدليل عن مثلهفال  وأما الثاين،فللتحديد بالسنة يف الرواية األولأما ، الدية الكاملة

  . فكلما مل تكن دية كاملة كانت احلكومة، وكيف كان

مث عاد العقل مل  ،ذهب العقل ودفع الديةأن جىن فإو(:  يف قول احملققشكالومبا تقدم يظهر اإل

  . انتهى )هبة جمددة ألنه ،يرجتع الدية

وعدم   قبل انتهاء السنة طبيعياًبل يف الرجوع، هاطائعإ الدية خارجاً وعدم إعطاءمث ليس املناط يف 

   .بعد انتهاء السنة أو ،ة جديدةب الإالرجوع 

  

                                                

. ١ ح٧ الباب ٣٩٥ ص١٨ ج:املستدرك )١(
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كما يدعيه  عدم ذهابه أو ،كما يدعيه الثاين ه بذهاب عقلهيذا اختلف اجلاين وويل اين علوإ

  . لزم االختبار والفحص، األول

انتهى  فإن ،حكاماألمثل احتياج  الفحص إىل ملوضوعات حباجةا أن وقد ذكرنا يف غري موضع

قاعدة  أو ،كما اختاره اجلواهر فهل القول قول اجلاين مع ميينه وإالّ ،مطابقة أحدمها فهو إىل الفحص

، ذنويؤيده ما سيأيت من صحيح سليمان يف األ، ن كان الثاين غري بعيدإو، احتماالن ،العدل بالتصنيف

  .الرباءة ب)عليه السالم(مام حيث مل حيكم اإل

مكن القسامة فهي مقدمة على أن إ أنه كما، كان هو املتبع وإالّ ،مل حيصل للحاكم العلمإذا هذا 

  . وكذا لو مل ميكن االختبار ملوت وحنوه، القاعدة وعلم احلاكم

 ألن ،ة ال الشمسيةي السنة القمر،ويف سائر املوارد يف باب اجلنايات وغريها مث الظاهر يف السنة هنا

ة أربعمنها : قال سبحانه، عياد وأيام احلج وغريهاالشرع يف الصيام واألالقمرية هي حمل اعتبار 

  . احلرم هي القمريات إذ ،هي القمريات  عشراالعتبار باالثين أن حيث دل على ،)١(حرم

هو الذي جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنني : وقال سبحانه

 ألن ،شهرأي األ فالسنني واحلساب، )قدره منازل( إىل رجوعه) علموالت (ظاهر فإن ،)٢(واحلساب

خرية كما قرر يف اجلملة األ إىل ظاهر القيد رجوعه ألن  وذلك،شهرهو األ إمنا احلساب يف مقابل السنني

  . صولاأل

  . نعام وحنوهاالسنوات الشمسية معتربة يف مثل زكاة األ نعم

                                                

. ٣٦اآلية : سورة التوبة )١(

. ٥اآلية : سورة يونس )٢(



١٠٧

  

  ))دية إذهاب السمع((

 مجاعبل دعاوي اإل،  وال خالفإشكالبال ، ذنني الديةذهاب السمع من كلتا األإ يف ):٢ مسألة(

  .عليه مستفيضة

ويف ما عرضه يونس ،  منه واحد ففيه الديةنسانما يف اإل أن  العامة الدالة علىدلةويدل عليه األ

   .)١(يف ذهاب السمع كله ألف دينار:  من كتاب الديات)عليه السالم(على الرضا 

عليه (قضى أمري املؤمنني :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، براهيم بن عمرإ رواية ويف

 و بعصى فذهب مسعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع مجاعه وه يف رجل ضرب رجالً)السالم

   .)٢( بست ديات،حي

فذهب مسعه كله ضرب الرجل إذا  : قال،)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، سالموعن دعائم اإل

  . غري ذلك إىل .)٣(ففيه الدي كاملة

ن عاد بعد إالسنة ففيه الدية و إىل مل يعد فإن ،االعتبار يف العود وعدم العدو السنة أن مث الظاهر

  .  أدلتهاطالقإل، ن عاد قبل السنة ففيه احلكومةإو، ذلك

  .هل اخلربةأفاملرجع ، خذها قبل السنةأريد أوإذا 

يف رجل  قالنه إ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ر السنة صحيح سليمان بن خالدويدل على اعتبا

شهد  أو مسع فإن ،ينتظر به سنةويترصد ويستغفل : قال ،ال يسمع أنه ذنه بعظم فادعىأ يف ضرب رجالً

كان ن إ :قال ،يسمع أنه عثر عليه بعد ذلك فإن :قال، أحلفه واعطاه الدية وإالّ ،مسع أنه عليه رجالن

   .)٤(ر عليه شيئاًأاهللا تعاىل رد عليه مسعه مل 

  .ويؤيده الروايات املتعددة الواردة يف اعتبار السنة يف مجلة من األمور

  

                                                

. ٢ ح١ الباب ٢١٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٦ الباب ٢٨٠ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ح٣ الباب ٣٩٣ ص١٨ ج:املستدرك )٣(

. ١ ح٣ الباب ٢٧٧ ص١٩ ج:الوسائل )٤(
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: )عليه السالم(وكأنه يريد قوله ، مجالإال خيلو من نه إ :فقول اجلواهر، ليهاإشارة كما تقدمت اإل

ًمل أر عليه شيئا ،ين عليه أو اجلاين إىل ري يرجعالضم أن مجالولعله إلإىل ظاهره رجوعهن إ : فيه،ا 

  .كان اهللا رد عليه مسعهن إ :)عليه السالم( وذلك بقرينة قوله ،يرد ما أخذ أن ليس عليه أي ،اين عليه

  .  أدلتهاطالقإل، فالظاهر وجوب الدية ولو مات قبل السنة

، حيتمل العدم أنه وما يف اجلواهر من، انتهاء املدةما لو مات قبل  وهذا هو احملكي عن القواعد يف

 الدية أدلة طالقإل،  ال خيلو من نظر، أهل اخلربة بعودهخبارإخصوصاً بعد ، لعدم حتقق الذهاب الدائم

  . وليس املقام من املستثىن، عاد قبل السنة إذا خرج منها ما

 ،صوات القويةال أعلم امتحن عند األ الق أو كذبهأفإن  وإالّ صدق اين عليه فهون إ اجلاينن إ مث

وجه القسامة يف  كتاب القصاص وقد تقدم يف، حلف القسامة وإالّ ،صدقه فهو أو ظهر كذبهفإن 

 إمنا لكن اجلاين، فمع القسامة من أحدمها كان احلكم معها، كما تقدم دليل القسامة يف القتل، املنافع

  .أململ يدع عدم العلم فت إذا يقدر على القسامة

كما تقدم مثله يف مجلة من ، ال يبعد الثاين ،قاعدة العدل أو ،الرباءةن مل تكن قسامة فهل املرجع إو

 لكثري من بطاالًإ كان الرباءةجريت أفلو ، من قبله إالّ مثل هذا الشيء ال يعرف فإن ،املسائل السابقة

  . ال أعلم قال اجلاين أن خصوصاً يف صورة، احلقوق

 ن محل على جمرد احللفإو، محل الصحيح على القسامة فهون إ أنه  بتقريبالرباءةد ومبا ذكرناه تر

  .قاعدة العدل إىل  فال تصل النوبة،فال دية وإالّ ،عطيت الدية لهأحلف فإن 

 ،بطال احلقإمقتضى عدم  إذ ،محل الصحيح على القسامة ومل تكن فماذا يصنعن إنه إ :وجه الرد

  ون مع اين كثرياً ما يك أنه حيث نعلم
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مت مع حصول االطمينان ن إ فإنه ،ن محل الصحيح على احللف اردإو، قاعدة العدل ،عليه احلق

غري مبال  ألنه ،ال يتم مع عدم حصول االطمينان من حلفه فإنه ،كما هو املنصرف منه، من حلفه

  . وحينئذ فال معدل عن قاعدة العدل، باحللف كما هو كثري

نه وأل،  دليل الواحد واالثنني ولو باملناططالقإل، ذنني ففيه نصف الديةى األحدإولو ذهب مسع 

  .  النص والفتوىطالقذلك إلن إ :ويف اجلواهر، مقتضى التبسيط للدية على ما وضعت الدية له

  

  ))فروع يف اجلناية على السمع((

مها احدإكون  أو ،سمعتساويهما يف المع مها احدذنني ونصفها إلال فرق يف كون الدية لألنه إ مث

  . مها ثقيالًاحدإ أو كوما أو ،خرىالضعف من األ إىل  ولوحدأ

ما  وكذلك كل الدية يف، ذنني فذهب بعض مسعهحدى األإقطع  إذا يستشكل التنصيف فيما نعم

، ذننيقد ذهب بعض السمع قبل ذلك فكيف تكون كل الدية لأل إذ ،قطعت كلتهما فذهب كذلك

كان يسمع من مساحة عشر   مثالً،يكون له من الدية بالنسبة أن بل مقتضى التبسيط ،مهااحدونصفها إل

 ذهب كل السمعأاجلاين ال يكون قد  فإن ،ذرعأمن مسافة مخس  إالّ ذن مل يسمعفلما قطعت األ، أذرع

واملسألة ، فلماذا تكون عليه كل الدية، ربعه أو منا قد أذهب نصف السمعإو، ذن واحدةأيف  نصفهأو 

  . التأمل إىل بعد حباجة

عن ابن  خالفاً للمحكي، كان له مسع واحد فأذهبه اجلاين كان عليه نصف الديةفإذا ، وكيف كان

  . خرى ذهبت بسبب من اهللا تعاىلكانت األن إ محزة فأوجب الدية كاملة
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  .  سوى القياس على العني وهو باطل عندناومل أجد له دليالً: قال يف اجلواهر

  . قدم دليل اجلناية على ذي العني الواحدة فراجعقد ت: أقول

تسد الناقصة سداً جيداً وتطلق  بأن ىرخاأل إىل  قيس،مهااحدإولو ادعى اين عليه نقص مسع 

 فإن ،خرىأ مث يعاد عليه مرة ثانية من جهة ، فيعلم ذلك املكان،مسعأال : الصحيحة ويصاح به حىت يقول

ال : لناقصة وتسد الصحيحة ويعترب بالصوت متباعداً عنه حىت يقول مث تطلق ا،تساوت املسافتان صدق

ن إ  ويلزم من الدية حبساب التفاوت،وحينئذ متسح مسافة الصحيحة والناقصة،  ويكرر عليه ذلك،امسع

 فيلزمه بعض الدية حسب ،اجلاين أذهب بذلك املقدار ألن وذلك، ن ثلثاً فثلث وهكذاإو، نصفاً فنصف

  . ذكرهالتبسيط املتقدم 

يف رجل ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بصري أيب عن، حسن اتباع الرواية الواردةن كان األإو

تسد اليت ضربت سداً شديداً ويفتح : فقال ،ذنيه نقص من مسعها شيئاًأحدى إ أن ذنه فادعىأوجيء يف 

 مث ،لصوت علم مكانهه اي عليخففإذا ، امسع: ويقال له، ويضرب ا باجلرس حيال وجهه، الصحيحة

كانا  فإن ،مث يقاس ما بينهما،  عليه الصوت علم مكانهيخففإذا ، امسع: ويقال له، يضرب له من خلفه

مث يؤخذ ، مث يعلم مكانه وتمث يؤخذ به عن ميينه فيضرب به حىت خيفى عليه الص، صدق أنه سواء علم

 أنه كان سواء علم فإن ،مث يقاس، مث يعلم مكانه به عن يساره فيضرب به حىت خيفى عنه الصوت

مث ، مث يضرب باجلرس من قدامه، خرى جيداًذنه املعتلة ويسد األأمث يفتح : )عليه السالم(قال ، صدق

  يعلم حيث 
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مث يقاس فضل ما بني الصحيحة ، ذنه الصحيحةإكما صنع أول مرة ب  يصنع به،خيفى عليه الصوت

  . )١(واملعتلة حبساب ذلك

   .)٢(يقوم من حساب ذلكف: ويف الفقيه

   .)٣( حبساب ذلكرشفيعطى األ: ويف التهذيب

علي  فقال ، قضى يف رجر ضرب فذهب بعض مسعه)عليه السالم(علياً ن إ :ويف رواية اجلعفريات

بلغ مداه قاسوه  إذا مث ينقر له بالدرهم حىت، مث ترسل الصحيحة، ذنه املصابةأمتسك : )عليه السالم(

مداه قاسوه  إىل انتهى إذا مث ينقر له بالدرهم حىت، خراجلانب اآل إىل مث يقلب، وحسبوه كم ذراع

مسكوا أ جاء سواًء فإن ،ن مل يكن سواء امإو، مث ينظرون هل هو سواء صدق، وحسبوه كم ذراع هو

، جاء سواء صدق فإن ،بلغ مداه قاسوه وحسبوه إذا مث نقر له بالدرهم حىت، رسلوا املصابةأمث  الصحيحة

   .)٤(ذرع فيعطونه قدر ما نقص من مسعهمث جيعلون الدية على قدر األ

ضرب الرجل فذهب مسعه كله ففيه الدية إذا  :قال، )عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، وعن الدعائم

ويتغفل بذلك ، ام ضرب له بالشيء الذي له صوت بقربه من حيث ال يراه وال يعلم به فإن ،كاملة

   .)٥(كالم حىت يوقف على ذهاب مسعهوال، وبالصوت

  أصاب السمع شيء فعلى قياس العني يصوتفإن  :)عليه السالم(ويف الرضوي 

                                                

. ٢ ح٣ الباب ٢٧٨ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١٤ ح١٠٠ ص٤ ج:الفقيه )٢(

. ٧٨ ح٢٦٥ ص١٠ ج:التهذيب )٣(

. ١ ح٣ الباب ٣٩٢ ص١٨ ج:املستدرك )٤(

. ٢ ح٣ الباب ٣٩٣ ص١٨ ج:املستدرك )٥(



١١٢

   .)١( له بشيء يصوت ميتحن به حسب ويقاس ذلك

: ولذا قال يف اجلواهر، فضلة من باب األربعطراف األالتحديد باأل أن ومن خرب اجلعفريات ظهر

  . لكنه غري الزم بعد فرض علم صدقه من أول مرة، تظهارذلك أشد يف االس أن ال ريب

ضعف أذنني حدى األإمل يكن  إذا ، ويكذب مع االختالف،يصدق مع التساوي فإنه ،وكيف كان

  .كما نبه عليه كشف اللثام، خرىمن األ

وما عرضه يونس على ، طلق كتاب ظريفأولذا ، ميينه بعد االختبار إىل ال حاجة أنه والظاهر

فما عن النهاية وكشف ، احللف إىل  بدون ذكرهم االحتياج، وغريمها يف احلكم)عليه السالم(الرضا 

 ،ياهاإأحوط مع بذله  أنه ال ريب: ولذا قال يف اجلواهر، ميان غري ظاهر الوجهاللثام من االستظهار باأل

  . لزامه ا لو امتنع من ذلك نظرإففي وإالّ 

الظاهر التفصيل بني الثقل الكثري املنصرف عنه الدليل  ،يالًذن ثقكان األ إذا مث هل تلزم الدية

مل يسمع  أن ولو سبب الضرب، ذانفالدية لتعارف الثقل القليل يف كثري من اآل وإالّ ،احلكومة أو فالنسبة

 ولذا بعض الناس ال يسمعون، ذن يسمع كل حرف جبهاز خاصاأل ألن ،بعض احلروف ال كل احلروف

 فالظاهر تقسيم الدية على الثمانية والعشرين حرفاً للمناط يف من مل يتمكن، رفاً آخرح أو ،مثالً) القاف(

  .ولقاعدة تبسيط الدية، يتلفظ حبرفأن 

يزعجه كل صوت مما  إذ ،نوع من النقص ألنه ،فاحلكومة ذنه حاداً جداً بسبب الضربأولو صار 

  . ال يزعج املتعارف

                                                

. ٣ ح٣ الباب ٣٩٣ ص١٨ ج:املستدرك )١(



١١٣

فاحلكومة ، كانت احلدة نقصاً إالّ إذا ،فالظاهر النسبة تعارفامل إىل ذنه حاداً جداً فنقصأولو كان 

  .الشم إىل ةبوكذلك بالنس، من كان بصره حاداً جداً فصار متعارفاً كما يف

  .احلكومة أو ولو صار حبيث ال يسمع الصوت الشديد فالنسبة

 مكنتأن إ سبةفالظاهر الن، منا يسمع من الطرفنيإكليهما و أو اخللف أو مامولو مل يسمع من األ

وذلك ،  فلكل جهة ربعربعالدية توزع على اجلهات األ أن  النسبةإمكانواملراد ب، فاحلكومةوإالّ 

  .  دليل احلكومةإطالقو، لقاعديت التبسيط

ولو سبب مساع ، مث احلكومة،  فالنسبةولو سبب الضرب عدم مساعه يف وقت خاص كالشتاء مثالً

 ولو ثقل ،مث احلكومة، صوات القوية فقط فالنسبةيسمع األن  أولو سبب، ضاء فاحلكومةالصوت بضو

  . احلكومة وإالّ مكنتأ إذا حد مسعيه فقط فالنسبةأ

ضبطه مدة حتت  أو ،ذنه شيئاًأصب يف  إذا بل احلكم كذلك، ال خصوصية للضرب أنه وال خيفى

  . صية يف الضرب للمناط القطعي بعد فهم العرف عدم اخلصو،أو غري ذلك، عطاه مساًأ أو ،املاء

 فإن ،ذن واحدة يف التجربة بالكيفية املتقدمةأيف  أو ذنني النقصان يف األييدع أن ال فرق بنينه إ مث

فقد عرفت لزوم العمل على حسب قاعدة  وإالّ ،ولو مبعونة القسامة فهو ظهرت التجربة ما يدعيه

  .العدل

مقتضى مشول الدليلني  ألنه ،ة املنفعةذن فهل هناك ديتان دية العضو وديولو ذهب السمع بقطع األ

دية  أو ،مراده ما ذكرناه أن  والظاهراألصلواستدل له ب، إشكالبل يف اجلواهر بال خالف وال ، له

قلع  أو كشط جلده فذهب ملسه إذا وكما، يذهب النور تبعاً لذلك إذ قلع عينه إذا واحدة للتداخل فيما

 الثاين األقرب و،احتماالن ، يف التبعيةدلة لظهور األ، لذلكجلد وجهه فذهب شعره تبعاً أو فروة رأسه

  نإو، مع التالزم



١١٤

 ودعواه عدم اخلالف بذكر مجاعة كاحملقق والعالمة ومجاعة آخرين حمل ،األولحوط  كان األ

  . نظر

ذنني فدية  السمع كله بقطع أحد األبلو ذه أنه ،بل صريح مجاعة منهم، مقتضى ما ذكروهن إ مث

ونصف  ذنأما على مقتضى ما رجحناه فدية نصفها هلذه األ، ة للسمع والنصف للعضوونصف الدي

  .ذن الباقيةخر لذهاب مسع األونصفها اآل، مسعها

  .  وهكذا،وعلى ما ذكروه دية ونصف،  فعلى ما ذكرناه دية،ذنيه فذهب نصف مسعهأقلع وإذا 

وقع يف الطريق ما حيجب  إالّ أنه ههل املعرفة ببقاء القوة السامعة بعد ضرب اجلاين لأولو حكم 

،  بل لشمول الزوال له لغة، تعطيل املنفعة زواهلاة ملساوا، فهل فيه الدية،موضع االستماع عن السماع

 وبقاء الرباءةصل احلكومة أل أو ،اد والروض وجممع الربهان والتحرير وغريهمرشكما يف اجلواهر تبعاً لإل

  . مع الصدق ال بدونهاألول الظاهر ،احتماالن ،يضاحاإلكما عن احتمال التحرير و، القوة

ن إ فديتان لصدق الزوال عرفاً و،ما مل يسمع مل ينطق إذ ،ذن الصيب فتعطل نطقهأضرب وإذا 

   .ية فائدة يف القوة اليت ال تظهر أذإ ،كانت القوة موجودة

  .خرحدمها باآلأأذهب مسعه فبطل مشه الرتباط  إذا وكذا

وذلك ، يف يوم هبوب الريح وال يف املواضع املرتفعة واملنخفضة وما أشبه ذلكمث ال يقاس السمع 

  .ذلك إىل دلة النصراف األ،رضبل يتوخى سكون اهلواء وتسطح األ، لعدم االنضباط بذلك

ال شك  ،ساء أم الأمن  إىل فهل ينسب ذلك، ساء معاملة الطفل فلما كرب وجدناه ال يسمعأولو 

  .وجريان قاعدة العدل يف مثل املقام مشكل فتأمل، الرباءة األصلف وإالّ ،ل اخلربةخرب به أهأن إاألول يف 

منا نقول إو، التكميل ال دية فيه إذ ، الضربأرشذنه من الضربة ففيه أصم فتفتقت أولو كان 

  .  أدلتهطالق إلرشباأل

  



١١٥

  

  ))دية إذهاب ضوء العني((

، ضةيه مستفيات علمجاعبل اإل، الكش إال وة بال خالفي الدنينيذهاب ضوء العإيف  :)٣ مسألة(

مجلة من ، مناطاً أو اًإطالق، ةيه الدي منه اثنان ففنسانان يف اإلكات ما يروا إىل ضافةه باإليدل عليو

. ناريلف دأ نينيله من العكوالضوء  :فية ظري مثل روا،اتياالرو

له ألف كوذهاب البصر :  قال)عليه السالم(علي عن  ،)١(فيعن ظر، كما رواه املستدر ويف

  . ات ملن ذهب مجلة من قواه منها البصري ست د:ةيما تقدم من روا و،ناريد

 من ذهب بصره ومشه ة الواردة يفيالروا و،ات الواردة يف من ذهب بعض بصرهيذا الرواكو

  .أيت بعضهاي مما سك ذلريغ إىل ،لسانهو

 حىتو( :يف اجلواهر بل ،يالقو وفيالضع و،هري أقسام البصر من احلاد وغنيالظاهر عدم الفرق بو

  . )بصارنعه من اإلمياض ال يه بينيعى الذي عل وبل ى،عشاأل

ره العالمة من النقص كما ذكان ك وإالّ ،نقص بصرهيمل  إذا  يف الثاينشكالاإل ينبغيال : أقول

  .املوجب لنقصان العوض

م يتقس يقتضي كذل و، نصف البصربصر بعض الوقت فلهيث ال يح أنه :لكشي فوالًأره كأما ما ذ

ط نقصان يالالزم حسب قاعدة التبس فإن ،شبهأما  شتاًء أو أو فاًيص صربيان ال ك إذا كذلك و،ةيالد

  .  يف السمعكمثل ذل قد مر و،نقصان البصر ة بقدريالد

 للنصوص كذل و،هينقل خالف فيبل مل ، ةي يف وحدة الدشكالاإل ينبغيلو قلع احلدقة فال و

  . نيما تقدم يف مسألة قلع العكة ي الدنينييف الع أن ة الواردة يفريثكال

                                                

  . ١١ ح١ الباب ٣٣٧ ص١٨ ج:املستدرك )١(



١١٦

 ةيتمل الدحي(: المهك يكث قال يف حمينه ال وجه الحتمال جممع الربهان ح أظهري كبذلو

  . )احلدقة ونية لضوء العيتمل تعدد الدحي و،ومة للحدقةكاحلو

ل مورد كان لك ،ماً من وجهفرض عمون إ نيمر األنيب أن قد تقدم يف مسألة ذهاب احلدقةو

  . أيضاًة الواحدة ييف مورد االجتماع الد و،ةيافتراق الد

ظهر صدقه من  أو، اعترف به اجلاين أو ،شهد له شاهدان وه ذهاب ضوء بصرهياين على ادع لوو

ما ك، ال خالف وإشكالان له احلق يف القصاص بشرائط القصاص بال ك ،مكدة لعلم احلايالقرائن املف

هي  و،أيضاً إشكالة بال ين عمد فقد استقرت الدكين مل إ و،دلتهاأ طالق إل،لمامكات إطالقه يتضقي

  . ما تقدم وجهه يف ذهاب السمعك، ومةكفاحل الّإ و،السنة إىل رجعيمل ن إ املةكة يد

 يدعي نيعن الع )عليه السالم(ث سأل الصادق يح ،مان بن خالديح سليه يف املقام صحيدل عليو

 :قلت، ةيالدى عطيمث  بصريال  أنه ستحلف بعد السنةيمث ، وجل سنةي: قال ،ا بصريال  أنه هاصاحب

  . )١(اهيإعطاه اهللا أهو شيء : قال ،بعد بصرأهو فإن 

 ألنه ،نيلعدم اهتمامه باهللا والد، لف بدون مباالةحي أنه علميمل  إذا يفكت إمنا احللف أن قد تقدمو

  .قاعدة العدل إىل ستبعد الرجوعيمل   وإالّ،املنصرف عن احللف

ثابت  ألنه ،رشأخذ مقدار األي أن له أن فالظاهر، نه تعود قبل السنةيعن إ :لو قال أهل اخلربةو

اجلاين ى ان علكعد ين مل إ و،روا فال شيءكما ذكعاد  فإن ،زمان العود إىل هريوجه لتأخ ال و،حاالً

  . قتص من اجلايني ورشرد األي أن هيالعمد فللمجين علأما يف ،  العمدرية يف غية الدي بقإعطاء

                                                

   .٥ ح٨ الباب ٢٨٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(



١١٧

قلع  أو ،نه مات قبل ظهور احلالكبالعود ل علم أو ،ال عود أويعلم هل يمل  ونهيعى عل لوجىنو

  . املةكة يفالظاهر الد، نه آخريع

 إذ ،لو من تأملخي عدم العود ال أصالةاستدالل اجلواهر ب و،عودهى ل علينه ال دلفأل: األولأما يف 

  . استصحاب عدم العودى م علكهو حا و،م الأعود معها النور يعلم قدر الصدمة هل هي ما ال يال 

هذا مل  و،عاد إذا اخلارج منه ما فإن ،عديمل  أن ة بعدي الدطالقنه مشمول إلفأل: وأما يف الثاين

  .لعدم احملمول أو ان لعدم املوضوعك سواء ،عدي

تحقق الذهاب الدائم الذي يمل  إذ ، أهل اخلربةخبارإب أو بالعودما لو قطع  ل يفكستشين رمبا كل

وجب ياالنصراف  إذ ،وال بأس به وهذا هو ظاهر اجلواهر، رشنئذ األيحى عطي ف،ةيهو مناط ثبوت الد

  . فتأملطالقعدم بقاء اإل

اين مث عاد قبل السنة استرجع اجل، ةي فأخذ الدكقطع بذل أو عوديال  أنه خرب أهل اخلربةألو و

  . ده اجلواهريأ و،ريره التحركما ذك ،ةيالد ورش األنيالتفاوت ب

ره كما ذك، نهيميه مع يفالقول قول اين عل ،عاد أم ال بأنه ذهب نوره مث اختلفاأه مبا يعل جىن ولو

 إطالقف، عودهى القرائن عل ول من الشهوديال دل و،عديمل صالة أنه  ألكذل و،ده اجلواهريوأ، الشرائع

القول قول الويل مع  فإن ،عديمل : قال الويل و،عاد ومات: ذا لو مات فقال اجلاينك و، تشملهلةداأل

ر كنأ و، عادينيحد الولألو قال و. ركنأمن ى  علنيميفال ل لقولهيث ال دليح و،اجلاين مدع فإن ،نهيمي

  .ر بقدر حصتهكان للمنكخر اآل

الظاهر  ،الذي عادك أو ،عديالذي مل ك فهل هو ،اًيثانى مث عم، لةي مدة ضئنيالع إىل لو عاد النورو

  .  فقطرشحنوها فله األ وعاد مث ذهب بآفة إالّ إذا اللهم، ةيبصر بصره حلالة استثنائيقد ى عمألا  إذ،األول



١١٨

 ي حلف القسامة وقض،ذبهك ون الفحص عن صدقهكميومل ، نه قائمةيع وذهاب بصرهى ادعوإذا 

 ،حيما يف التنقك ىه الفتويعل و،اضيما يف الرك خرأه عامة من تيعل و،كما يف املسالك شهراألى له عل

  . ما يف اجلواهرك  من تعرض لهنيه بيجده فأبال خالف و

القسامة ن إ :همايوف ،)٢()عليه السالم(الرضا ى ونس عليوما عرضه  ،)١(فيتاب ظركه يدل عليو

ى ن ادعإ و،مخسة رجال معه و هوحلف أو ،له حلف ستاًكذهاب البصر ى ادع فإن ،جزاءأستة ى عل

، آخر معه وهو أو ،نينيميذهاب ثلثه حلف هو ى ن ادعإ و،ذهاب سدس بصره حلف هو واحدة

  .ذاكهو

 قلنا إذا خصوصاً، نيميه اليل مقام فكى مقتض ما هوك، القرائن ونةيبعد عدم الب أنه ن الظاهركل

ال املراد ا خصوص ، احلجة )٣(ياملدعى علنة يالب: )صلى اهللا عليه وآله(نة يف قوله يالب معىنن إ

ون كي أن نبغيي: جممع الربهان يكولذا قال يف حم ،)٤(نيستب يحىت: )عليه السالم(ما قال ك، نيالشاهد

  . التجربة وعدمه باالمتحان وثباتاإلى  بعد عدم القدرة علأيضاً

ى  علعن رجل ضرب رجالً )لسالمعليه ا( ني املؤمنريمأل ئس:  قالة، بن نباتأصبغده ما رواه يؤيو

 ني املؤمنريمأفقال  ،نه قد ذهب لسانهأ و،شم الرائحةينه ال أ و،اًئيبصر شيال  أنه املضروبى هامته فادع

عليه (فقال  ،صادق أنه علميف يك فني املؤمنريمأا ي: لي فق،اتيصدق فله ثالث دن إ :)عليه السالم(

   و،قوليما كان ك فإن ،له احلراق دىني فإنه ،حةشم رائيال  أنه أما ما ادعاه: )السالم

                                                

  . ١ ح١٢ الباب ٣٩٩ ص١٨ ج:كاملستدر )١(

  . ١ ح١٢ الباب ٢٨٧ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

  . ٥ ح٣ الباب ١٧١ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

  . ٩ ح٢٢٦ ص٧ ج:بيالتهذ )٤(



١١٩

اذباً كان ك فإن  الشمسنيع هينيقابل بعي فإنه هينيما ما ادعاه يف عأ و،نهيدمعت ع ورأسهى حن الّإ

ى ضرب علي فإنه ما ما ادعاه يف لسانهأو، نيتا مفتوحتيان صادقاً بقكن إ و،هينيغمض ع ي حىتكتماليمل 

   .)١(ن خرج أسود فقد صدقإ و،ذبكلدم أمحر فقد خرج ا فإن ،برةلسانه باإل

  .)٢(كما يف املستدرك، تاب مقصد الراغبكعن ،  حنوه البحارىورو

رها كن العالئم اليت ذ أالظاهر و،حنوه والقماشكق يرائحة احلر يعطيرق فحيواملراد باحلراق شيء 

ن من النظر يف كتميعصاب األ ين قواكفإن  وإالّ ،دة للقطعي من باب القرائن املف)عليه السالم(مام اإل

سود قبل ضرب خرج من لسانه الدم األ أو، كمشه قد بطل قبل ذل أن ان احتملك أو ، الشمسنيع

  . دعواهى عمال عل فلم تدل هذه األ،برةاإل

ى نف و،عن احلليب يكة واحمليالغن واملراسم وة اخلالفرية خيالعمل بالروان إ( :رامةكقال يف مفتاح ال

 إمجاعه يف اخلالف بيقد استدل عل و،م ظناًكفاد احلاأن إ  واحلواشياإليضاح وأس يف املختلفعنه الب

 كثراأل واملبسوط وةيه يف النهاري موهون مبصمجاعاإل و،فةية ضعيوالروا(: قال أن  إىل،)همأخبار والفرقة

  انين مراد العامل أرن الظاهكل،  اجلواهرشكالتبعه يف اإل و).د املختلفييتقى ل عليال دل وخالفه ىلإ

مراد القائل مبا لو أورثت  أن ماك، ةي ال أم جعلوها موضوع،نانيما أورثت العالئم االطميهو فإمنا 

  . كراد به ذلي وطلق الظنياً ما ريثك إذ ،كالظن هو ذل

  .ان املرجع القسامةكنان يمل تورث االطم إذا نعم

  

  ))إذا أزال الضوء شخص وقلع العني آخر((

  : نه ثان فله صورية فقلع عيزال الضوء باجلنا لوو

  

                                                

  . ٨٦ ح٢٦٨ ص١٠ ج:بيالتهذ )١(

  . ١ ح٤ الباب ٣٩٢ ص١٨ ج:كاملستدر )٢(



١٢٠

ى ون علكهما تي وف،أهل اخلربةكقوم مقامع القطع يما  أو ،ون مقطوع عدم العودكي أن :األوىل

  . ة قلع احلدقة اليت ال تبصريا دإة فيالثاين ثلث الدى وعل، املةكة الي الداألول

 األولاجلاين ى ها عليف و، هو مبرتلة القطعما أو ،ون مقطوع الرجوع قبل السنةكي أن :ةيالثان

ة يخر بقاآلى ان علك رشاستوعب بعضها األفإذا املة كة يها دي فنيالع إذ ،ةية الديالثاين بقى عل و،رشاأل

  .طية حسب التبسيالد

 إذا  اليت ال نور هلا يف مدة خصوصاًنيالع ألن ،ةيالثاين متام الدى ون علكي أن تملحين كهذا ول

  .  طول مدتهنيب و قصر مدة عدم النورنيفصل بي أو ،ةيل الديشملها دلية ريدة قصانت املك

 أن  مرة منرياملة ملا تقدم غكة اليالد األولى فعل، ون مقطوع الرجوع بعد السنةكي أن :الثالثة

 أو ى،عم األنيعكة يما ثلث الدإ الثاينى عل و،ملألو عن تخيان ال كن إو، زان حسب الظاهر السنةيامل

 ،ومةكاحل أو  طول مدة الرجوع فالثلثنيب وةيل الدك قصر مدة الرجوع فنيق بالفر أو ،ومةكاحل

  . طالق أدلتهاإل، ومةكل احلك من الاألقربو

 ان بعد السنة أوك سواء ،ةي يف متام الدإشكالفال ،  اجلاين الثاين بعد رجوع نورهانيأما لو قلع الع

ومة كاحل أو ،املةكة يه الديانت علك ثاين نورها بعد رجوع النورذهب الأبل لو ، دلة األطالقإل، قبلها

 كذلكمن الثاين  و،املةكة الي الداألولأخذ من اجلاين فإذا ، رجعي أو رجعيال  أنه حسب االختالف يف

عود بنفسه ي النور مبا ال األولذهب اجلاين أولو ، قلع القائمة بدون النور جان ثالث إذا ةيان له ثلث الدك

 أنه ماك، ةيرجاع بعض الدإجاين احلق يف ن للكي مل ،نورهه نفسه مبا أعاد يعل ة مث عاجل اينيذ الدخأو

  لو قلعها اجلاين فجعل اين 



١٢١

  . ديشيء جد ألنه ةين للجاين استرجاع بعض الدكية مل ية جراحياا بعملكمى خرأناً يه عيعل

صلى اهللا عليه (ما فعله رسول اهللا ك، عجازإ بنه املقلوعة فردهايه نفس عينعم لو أخذ اين عل

نه نعمة يرجوع ع ألن ،ةيل الدكه يعل فهل للمجين، ةية جراحيبعمل أو ، يف قصة بعض احلروب)وآله

 إذا ة خصوصاًيأما يف العمل، دةيعجاز نعمة جديف اإل أنه  يفك ال ش،احتماالن، ومةكاحل أو ،دةيجد

  . اهللا سبحانه العامل و،ومةكون احلكت أن بعديتعارفت فال 

  

  ))إذا ادعى نقصان العني((

ولو ، ما فعل يف السمعكفعل  و،ىخراأل إىل ستيمها قاحدإنقصان ى لو ادعو( :قال يف الشرائع

 )انميلزم اجلاين التفاوت بعد االستظهار باألأ و،بناء سنهأين من هو من يع إىل ستايهما قيالنقصان فى ادع

   .ىانته

خالف   ويف اجلواهر بال،أجده هيبل عن بعضهم عدم خالف ف، نقله عن مجاعةرامة كويف مفتاح ال

  . أيضاًة يح الغنيصر إىل ما اعترف به بعض ناسباً لهك، كيف شيء من ذل

عرف ي إمنا املوضوع أن ماك، كذل يقتضية يط الديتبس ألن ،القاعدةى  هو مقتضكوذل: أقول

مل  و،مرمن أول األى خرمها أقل من نور األاحد إن نوركيمل  إذا  مباكد ذليقي أن ن لزمكل، ارباالختب

  إذ،زانان السابقان االعتبار مايفامل وإالّ ،مربناء سنه من أول األأأقل من من نور  أو أكثرن نورمها كي

حد نصف  إىل ضعفيضعف نوراً قد األ و،مرضعف نوراً من أول األحد األ إىل ضعفينوراً قد ى قوألا

  . قدر النصف بل أقلن بجي مل اجلاين أن مع،  مثالًاألول

ب جي ه فإن،األول من نياثنى عل فاجلاين جىن، ةيخر مثاناآل و،حدمها عشرةأان ك إذا ماك: األولف

  هاينه اين علينور ع أن  مع،نية عيه مخس ديعل



١٢٢

  . ةيل واحدة منهما مثانك ون نوركتان يف ين متساومها اآل إذ ،ناآلى خرنه األينور ع يساوي 

حة ياس بالصحيالق فإن ص ثالثةقة مخسة بنيون نور الثمانكي أن سبب اجلاين إذا ماك: الثاينو

، ةيها بنصف بل بثالثة من مثانيعل  ايننيذهب نور العياجلاين مل  أن حة معيا نصف الصحأعطي ي

  . ناريدنصف  وناراًيمثانون د وسبعة وبل مائة، ناراًي دنيمخس ونيست مائتيه لية عليفالد

ى قض:  قال،ونسيح يصح و،ور يف املسألة حسن ابن فضالكم املذكاحلى دل علي ف،انكف يكو

 نه املصابةيعى ة تربط علضيا تقاس ببأه بيني عىحدإجل يف ب الريصأذا  إ)عليه السالم( ني املؤمنريأم

ى ته علي دىعطيصابة فنه امليعى نظر ما منتهي وحةينه الصحيعى مث تغط، حةينه الصحيعى نظر ما منتهيو

ان سدس بصره ك فإن ،نهيب من عيصأقدر ما ى جزاء عل من الستة األكالقسامة مع ذل و،كحساب ذل

ان نصف بصره كن إ و،معه رجل واحد وان ثلث بصره حلف هوكن إو، عطيأحلف هو وحده و

ة أربع انكن إ و،حلف معه ثالثه نفر وان ثلثي بصره حلف هوكن إ و،حلف معه رجالن وحلف هو

ذا ك حلف معه مخسة وهوله حلف كان بصره كن إ و،ة نفرأربعحلف معه  وأمخاس بصره حلف هو

   . )١(هيالفق وايفكيف ال

مخاس أة أربعان كن إو (عوض الفقرة: ث قاليب حيخمالف للقاعدة دون نسخة التهذ أنه الظاهرو

 :)عليه السالم(قال  ثي احلدوتتمة) ةأربعحلف معه  وسداس بصره حلف هوأان مخسة كن إو (:)بصره

لها يف ك القسامة كذلكو  

                                                

  . ١ ح٥٤ ص٤ ج:هيالفق. ٩ ح٣٢٤ ص٧ ج:ايفك عن ال،١ ح١٢ الباب ٢٨٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(



١٢٣

ان سدس بصره كن إ انميه األين للمصاب بصره من حلف معه ضوعف علكين مل إو، اجلروح

منا القسامة إو، هذا احلسابى  علأكثران كن إ ونيان ثلث بصره حلف مرتكن إو، حلف مرة واحدة

   .)١(ثياحلد بصرهى مبلغ منتهى عل

فالسدس ، كذل يقضيعي يالتدرج الطب ألن ،ب هي املوافقة للقاعدةينسخة التهذن إ :منا قلناإو

 )ة أمخاسأربع ( خبالف نسختهماك ذل،والنصف ثالثة من ستة، الثلث اثنان من ستة و،واحد من ستة

ا فرضنفإذا ، والوجه واضح، رقام السابقةنسق األى ما بعده عل و ما قبلهني بس وسطاًية أمخاس لفإن أربع

 نيومخسة وعشر نيوعشر وعشرة ومخسة عشر ون مخسةكيفالتدرج بالسدس ، نيح ثالثيالعدد الصح

، سداسأمخسة  واخلامس، سداسأة أربع الرابع و،نصف الثالث و،ثلث الثاين و، سدساألول ف،نيوثالث

  . سداسأستة  والسادس

 ،هيالفق وايفكما يف الك) ة أمخاسأربع (بيما يف نسخة التهذك) سداسأمخسة  (انكبدلنا م إذا أما

ى عل) نيثالث( و)نيعشر (نيست متوسطة بيهي ل و،)نية عشرأربع): (نيعشر ومخسة (انكون مكيف

حوط فاأل، ف يف نسختهمايوقوع التصحى نة عليوهذه قر، ومخسة عشر وعشرة مخسة أي ،و ما سبقةحن

  . باالتباع ىلانت نسختهما أوكنة يان لو ال هذه القركن إ و،بياعتبار نسخة التهذ

 ،ذاكه و)النصف( إىل )الثلث (نيب و،)الثلث( إىل )السدس (نين املراتب ب أالظاهر أن ىفخي مث ال

  حلف ي ف،يف احللف ون ملحقة باملرتبة السابقةكت

                                                

  . ٨٣ ح٢٦٧ ص١٠ ج:بيالتهذ )١(



١٢٤

 )٦( أو )٥ (انك إذا ماك، ون الذاهب ثلث بصرهكي أن  إىل،هذهب سدس بصر إذا حلفاً واحداً

 ،ذاكوه) ١٥( إىل ون حلفانكي) ١٠ (مث يف ،)٣٠( إىل نور البصر املقسممن ) ٩( أو )٨( أو )٧(أو 

  . ذاكه و،كون حلفان قبل ذلكيال  أن  للثلثنيون احللفك معىنألن 

ذهب جزء فإذا  ،حنومها والثلث والسدس جزاء الومة تتبع األكاحل أن فالظاهر، ةيالد إىل ما بالنسبةأ

 من مخسمائة نيواحد من ثالث ألنه ،ناريناراً وثلثا دي عشر دان له ستةك ني جزء من نور العنيمن ثالث

ناراً وثلث ي دني وثالثة ثالثاُيانت الدك، نين من الثالثيءان الذاهب جزكوإذا  ، الواحدةنيمة العينار قيد

ان له كان الذاهب جزءاً من مخسمائة جزء من نور البصر كفإذا ،  منهاألقلذا يف كبل و، ذاكنار وهيد

   .يتة اآليح معاويل صحيوذ، طيقاعدة التبس إىل ضافةباإل، ومةكل احليات دلإطالقى مقتضألنه  ،ناريد

م يلعل التقس و، للمناطأيضاًه احللف يف أن فالظاهر، قل من السدسأان الذاهب ك إذا أما

 اه فهذا استثناء ممي وعل،ستة أقسام حسب املتعارف إىل ل شيءكم ية من باب تقسيسداس يف الرواباأل

  . ذاكه حلفان وهيف وقبل اخلمسة عشر، ه حلفيقبل العشرة ف أن رناه منكذ

 أيب عن ،سيح حممد بن قيصحك، أيضاًخر أث يحادأم السابق كاحلى دل عليف، انكف يكو

تؤخذ  أن هيني عىحدإبت يصأ يف رجل )عليه السالم( ني املؤمنريمأى قض: قال، )عليه السالم( جعفر

ى  منتهنيسب ما بحي مث، بصره ينتهي وبصرهايال  حىت حةينه الصحيتوثق ع و،ا ىمشيضة نعامة فيب

  بصر 



١٢٥

  . )١(كحبساب ذلى ؤديحة فينه الصحيعى منته وبتيصأاليت نه يع

ذهب يذنه فأضرب يف يعن الرجل  )عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت ،ة بن عماريحة معاويوصح

 ،انظر: قال لهيمث ، ضةيحدامها مث توضع له بإربط ي :)عليه السالم(قال  ي،عطيي شيء أف بعض بصره

مث ، بصريال  را حىت ق،بصرأال  جازه قالن إ موضع إىل ىانته إذا بصر موضعها حىتي أنه يدعيفإذا 

ل له يق وإالّ ،جاء سواء فإن ،عن مشاله ونهيميعن  واس من خلفهي القكقاس بذليواضع مث  املكعلم ذلي

، كمثل ذلى خر األنيصنع بالعي و،رامةكال وال :  قال،ؤمنيس يأل: قلت:  قال،صدق يذبت حىتك

  . )٢(نية العيدى  علكقاس ذليمث 

 )عليه السالم(علي  فأمر، هي قائمة و رجلنيبت عيصأ:  قال)عليه السالم(علي  عن ،ريثك خربو

  حىتالًيقل تأخر، نعمقال فإذا  ،قول هل تراهاي، ضةيده بي حبذائه بأقام رجالً و،حةينه الصحيفربطت ع

 حةينه الصحينظر بعيهو  وتباعدينه املصابة فجعل الرجل يعصبت ع و:قال، انكم امله علّيت عليخفإذا 

  .)٣(كذلى  علرشاأل يعطأنهما ويس ما بيمث ق، هيت عليخف إذا حىت، ضةيالبإىل 

  . اتيها من الرواريغإىل 

 أو نيالشاهد أو سبب العلم القرائنان كن إ و،كذلى ذبه عمل علك وعلم صدقهفإذا ه يعلو

مل  إذا ماي فكمث االمتحان بذل، ضةية للبيال خصوص ذإ، حنوه ة أوير يف الرواكامتحن مبا ذ وإالّ ،حنومها

ون االمتحان كي فال وإالّ ،ةيمنا حصل االضطراب يف الرؤإانت وكما ك تهيت مسافة رؤيبق أنه دعي

  . كذل

                                                

  . ٣ ح٨ الباب ٢٨٣ ص١٩ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح٨ الباب ٢٨٢ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(

  . ٢ ح٨ الباب ٢٨٣ ص١٩ ج:الوسائل) ٣(



١٢٦

 إىل  وصلت النوبة،ادعائه االضطراب ال القصر أو ،ذبهكسقط االمتحان لفإذا ، انكف يكو

ا أالظاهر و( :فقول اجلواهر، فية ظريرواك، هاريغ وات املتقدمةيما يف الرواك، هي ستة و،القسامة

 نيميال  و،ما مسعته يف اخلربك، انميأست  نصفها ال أو ناًيميهي اخلمسون  والقسامة اليت تقدمت يف النفس

 نيميفتواهم بالن إ إذ ،عامالً كد بذلجيمل نه إ :ن قالإ و، ظاهر الوجهريغ ،ىانته )ما احتملكواحدة 

قال يف القتل  إذا ماكفهو ، كذل إىل ىالفتاووجب صرف يان الستة مياألى ات الدالة عليمع وجود الروا

  . القسامة إىل منصرف فإنه ،نيميال

ان كم إىل انك املكبتعد من ذلي أن نكميبل  ،ة هلايال خصوص ربعاجلهات األ اعتبار أن الظاهرو

ما ك، كأقل من ذل يفكي ف، من باب االستظهارربعاأل أن الظاهر أن ماك، تحن بنفس االجتاهمي وآخر

  .أيضاًوهذا هو الذي استظهره اجلواهر ، تقدم يف السمع مثله

ثل مان كمن  إىل اسيهما بالقيلتكن يف نقص كمي نينيالعى حدإن االمتحان يف نقص كميا مكمث 

  . كالم يف ذلكوقد تقدم ال، بصار اإله يفيعل اين

 ريأم أيت: قال، )عليه السالم(ه يعن أب ،)عليه السالم(عن الصادق  ،ه خرب القداحيدل عليو

مث أراهم ، هأسنان فدعا برجل من ،نقص من بصره  حىتبرجل قد ضرب رجالً )عليه السالم( نياملؤمن

  . )١(عطاه ما انتقص من بصرهأه فئاً فنظر ما انتقص من بصريش

  .قاًيطر إالّ هأسنانونه من كس ينه ل أمبا تقدم ظهرو

  امتحن  لونه إ مث

                                                

. ٤ ح٨ الباب ٢٨٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(



١٢٧

مسافة  إىل ىحة ترينه الصحيع  مثالً،ه بقدر التفاوتياين عل يعطأضة يبصره بالبالذاهب بعض 

  . ذاكه و،عشارأة ة ستيله من الد فإن ، ذراعاًنيأربعمسافة  إىل نه املصابةيوع، مائة ذراع

 نيحاسبوا نظروا ما ب وصدقيفإن  :)عليه السالم(علي  املروي عن ،اتيولذا قال يف خرب اجلعفر

حساب ى ة عليجعلوا الد و،ذرعاأل وىاخلط عطوه بقدرأقدر ما نقص من بصره وياملصابة ف وحةيالصح

  . )١(كذل

ون قد كي أن  بدونىسب اخلطحي بأن ،هيام اين علاالظاهرة حمل ى انت اخلطك أنه إذا ىفخيال و

  . بصرهايال  حىتى خفوا اخلطأ، قوليما  نقص من بصره بقدر

ى قاس بعضها علي مواضع مث أربع من كفعل ذلي :)عليه السالم(علي  عن ،ولذا ورد يف الدعائم

 ه حىتمن أول مره األيعاد علي و،ذبتكل له فقد يبعض قى ن زاد بعضها علإو، استوت صدق فإن ،بعض

ه ينقل قدمى ريفال ، ضةي املاشي بالبنيب ونهيستر ما بي أن نبغييو،  جهاتأربعاس من يه القيعل يستوي

  . ثياحلد )٢(ىسب اخلطحيلئال 

 ديزي وكتحريم يالغ ألن كذل و،قاسيه ال ياس املعتدل فين القكميم الذي ال يوم الغي أن مث الظاهر

   .ىخرأراه يال  ود تارةًي البعنساناإلى ري كاً لذلتبع و،وضعفه وجب قوة النورينقص مما يو

                                                

  . ١ ح٨ الباب ٣٩٦ ص١٨ ج:كاملستدر )١(

. ٢ ح٨ الباب ٣٩٦ ص١٨ ج:كاملستدر )٢(



١٢٨

وم ي يف نيال تقاس ع:  قال،)عليه السالم(احلسن  أيب عن ،ليولذا ورد يف خرب حممد بن الفض

   .)١(ميغ

، )عليه السالم(علي  عن، )عليه السالم(ه يعن أب، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،اديز أيب وعن

  . )٢(ميوم غي يف نيتقاس ع ال: قال

   .)٣(وين مثلهكالس إىل سنادهإالصدوق بى ورو

  .وجب االختالف يف النور فال فرقيم ين الغكيمل  إذا أما

ما هو كنع وحدة اجلهات مل تنفع ميهبوطاً مما  وعلواً و وسهولةًرض خمتلفة حزونةًانت األك ولو

  . كحنو ذل ووم الضبابيم يوم الغيومثل ، واضح

م من كن احلاكمت فإن ،بصر اراًيأجهر ال  أو ،ليبصر باللي الى عش أرنه فصايولو ضرب ع

 ،كاملال لوحدة، ات السمعيات املقام وروايده روايؤيو، طيالتبسى مقتض ألنه ،النسبة فالظاهر، ديالتحد

ظاهر  ريغ، له شرعاً ال مقدر وعرف قدرهينقص ال  ألنه ومةكاحل طالق اجلواهرإف، ومةكفاحلوإالّ 

وقد سبق ، ده مبا تقدميط املؤيسحسب قاعدة التب ا له مقدر شرعاًمك، عرف قدره بالنسبةي ألنه ،الوجه

  . رامةكره مفتاح الكله مبا ذيما سبق تعلك،  القواعدكاجلواهر يف ذل

انت كبل  :هيعل وقال اين، ةيثلث الد ينها ال تبصر فعلكا قائمة لإ: ناً قاليلوقلع اجلاين عو

ان كمإل والرباءة أصالةوعلله الثاين ب، وتبعه القواعد، نهيميالقول قول اجلاين مع : ل الشرائعفقد قا، تبصر

  . الصحةى نة عليقامة البإ

  .كاملسال وريالتحر وقول املبسوطنه إ :رامةكوقال يف مفتاح ال

  مث هنا 

                                                

. ٢ ح٥ الباب ٢٨٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٥ الباب ٢٨٠ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢٠ ح١٠١ ص٤ ج:هيالفق )٣(



١٢٩

  . هين القول للمجين علوكهو  واحتمال ثان

 ،فيهو ضع و، الصحة ألن األصل،نهيميه مع يقول اين علن القول  أرمبا خطرو( :قال يف الشرائع

 نيقيال  وقن السببتیالقصاص منوط ب أو ةيواستحقاق الد، الرباءةصل أصل الصحة معارض ألألن 

  .ىانته ) ظن ال قطع ألن األصل،هنا

ته ال يأصل الصحة مع حجن إ( :ولذا رد اجلواهر احملقق بقوله، األقربوهذا القول الثاين هو 

   .ىانته )مك باحلنيقيالك والظن الشرعي ،هيالوارد علكونه ك بعد الرباءةعارضه أصل ي

فالقول قول  وإالّ ،حسبهى م علكفاحل شبهأما  أو شاهدان أو  علمكان هناكن إ أنه الظاهر: أقول

 ،اجلاينون القول قول ك إطالقل من كف، ات قسامة املقامياملستفاد من روا ألنه ،ه مع القسامةياين عل

  . لو من نظرخيال ، هيقول اين علأو 

ة يد ألن ،امرأة أو ان رجالًك ،مةكه الذي مات قبل احملاياين عل أن اجلاين يف ولو اختلف الويلو

  . ون املرجع قاعدة العدلكفالظاهر ، صين التشخكمي ومل ،النصفى  املرأة علنيع

  



١٣٠

  

  ))دية إذهاب الشم من املنخرين((

قال يف ، ال خالف وإشكالبال ، املةكة الين الديال املنخركذهاب الشم من إيف  ):٤ مسألة(

  .ني املسلمنيه بيظاهرها نف و،ةيالغن واملبسوط وما يف اخلالفكبال خالف  رامةكمفتاح ال

  . ةيه نصف الدين ففيذهب من أحد املنخرأن إو

ل واحد نصف كففي  اثنان منه نسانرامة بقاعدة ما يف اإلكمفتاح ال واضيواستدل له يف الر

  . عضاء ال يف املنافعالقاعدة يف األ بأن ه اجلواهريل علكشأو، ةيالد

: قال، )عليه السالم(عن الصادق ، ة هشام بن ساملي مثل روا،ات أعميبعض الروان إ :والًأه يوف

ةيه الديه واحد ففيان فكما و،ةيحدمها نصف الدأويف ، ةيهما الدي اثنان ففنسانان يف اإلكل ماك .  

  .املناط: اًيوثان

  : اتيه بعض الروايدل عليهذا و

 بصره وذهب لسانه أنه ى فادعمن ضرب رجالً يف، )عليه السالم(علي  عن ،صبغة األيمثل روا

  . )١(اتيصدق فله ثالث دن إ :)عليه السالم(علي  ث قاليح، مشهو

  .)عليه السالم(عنه  رواه مجاعة آخرونو

 ،ةيمال الدكفله  وإالّ ،رشعاد قبل السنة فله األ وصدق فإن ،ه ذهاب مشهياين على ادعفإذا 

  .تقدم للمناط يف ما

 ، فهوك شاهدان قد علما منه ذلكذلى قام عل وأ، م العلم بالقرائنكحلااحصل  فإن صدقين مل إو

 إىل اجيفالظاهر االحت  وإالّ،املنتنة فهو وبةياء الطيشمثل اعتباره باأل،  بالقرائنكل ذلين حتصكمأفإن وإالّ 

   ،ني ال باخلمس،القسامة بالست للمناط

                                                

  . ١ ح٤ الباب ٢٧٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(



١٣١

  . لينه خالف املستفاد من الدلك ل،أيضاً نيوان جعلها اجلواهر هنا مخس، باحللف الواحدأو 

 فإن ،قرب منهي ورق له حراقحي أنه ه منريغ وأصبغة يتقدم يف روا ثبات مامن طرق اإلنه إ مث

ورث العلم أ أن ال بأس به و،كذلى  علمجاع اخلالف اإلىقد ادع و،باذكنفه فهو أى حن وناهيدمعت ع

  .ما تقدمك

ه يث مقارناً املنخر الذي ضعف فيب واخلبين االمتحان بقرب الطكمأ فإن نقص الشمى ولو ادع

البصر  تقدم يف ضعف نورما ك ،هرينف من غه باألينف الذي ضعف فاأل  أو،ضعفيباملنخر الذي مل 

  . بأس به ر هذا بعضهم والكقد ذ و،جع القسامةفاملر وإالّ ،فهو

ون من جهة عدم استشمام كوقد ت، القرب وون القوة والضعف من جهة البعدكقد تنه إ مث

ستشم ي مثالً، ون من جهة عدم استشمام بعض الروائح دون بعضكوقد ت ،يالقواستشمام  وفيالضع

  .ستشم رائحة اخلس مثالًيال  ورائحة الدهن

  .  أدلتهاطالقإل، ومةكفاملرجع احل، ةيؤخذ بنسبته الديقدر النقص لعلم ين مل إو

 األصلف، لنقص ذايت أو ةيمن اجلنا أنه علمي فلم ،ستشميرب مل كفلما  نف طفلأى ولوجين عل

  .  فتأملالرباءة

  . ل احلدقة ونور البصريون تالزم من قبكي إالّ أن ،ما تقدمكتان ينف فذهب الشم فدولو قطع األ

  



١٣٢

  

  ))ية إذهاب القوة الذائقةد((

 املبسوط والسرائر ولةيرامة عن الوسك نقله مفتاح ال،ةيله الدكذهاب الذوق إيف  :)٥ مسألة(

  . كاملسال واإلرشاد وريالتحر والرتهةو

ه ي منه واحد ففنسانيف اإل ل ماك: )هم السالميعل(ة لقوهلم يه الديف: قالي أن نكميويف الشرائع 

  . ةيالد

  .وقد عرفت جوابه، ه اجلواهر مبا تقدم يف الشميل علكشأو

  .ذهب بعض الذوق من مالحظة النسبة لو و،هيل صدق اين علي من دلكرناه هناكأيت هنا ما ذيو

، إشكالى ة عليه الديعل: قال القواعد، ه قوالنيستطع املضغ ففيه فلم ييه يف مغرس حلي علجىنوإذا 

ة يف يه يف الدإشكالملا تقدم من  ،األقوىى ومة علكجلواهر احلويف ا،  منه واحدنسانيف اإل بأن وعلل

  . هإشكالوقد تقدم النظر يف ، أمثال املقام

 يف أيضاًة يانت الدكل وإالّ ،ك عن مثل ذلنياالثنوالواحد  ةيصراف روابان قالي أن نكمي نعم

ى قدر عليمل ذا  إما الم يفكذا الك و،ديوهو بع، ك ذلريغ إىل ،عطي اللعابيجفاف اللسان فال 

  .االزدراد

  . الم السابق يف الشمكه اليضعف ذوقه ففوإذا 

  .الفم إىل نفاألى جمرانسد  إذا مايالم السابق فكأيت اليذا كو

 ماك، طيلقاعدة التبس ،ون بعضها يف ذهاب بعضه بالنسبةكي ،ةييف ذهاب الذوق الدن إ ثيوح

  .ةيفله نصف الد،  عن الذوقهسقط نصف لسانإذا 

ها من الفروع املتقدمة يف ريغ إىل ،بعدها أو الم السابق يف عود الذوق قبل السنةك هنا الأيتيو

  . الم يف الصوتكأيت اليوس، البصر والسمع

  



١٣٣

  

  ))إذا فقد قدرة اإلنزال((

 ره املبسوطكما ذك، ةيه الدينزال يف حال اجلماع ففه اإليعل ه فتعذريلو جين عل :)٦ مسألة(

جممع الربهان  وشف اللثامكاللمعة والروض و واإلرشاد والتبصرة وريوالتحرلنافع ا والشرائع والرتهةو

ه ما تقدم من قاعدة يدل علي و،هياض نفي اخلالف فيعن الر و،عن بعضهم يكما حى  عل،همريوغ

  . نياالثن والواحد

 منه ننسايف اإل أن من باب الّإس يل فإنه ،املةكة ييف انقطاع اجلماع د أن ىدل عل ده مايؤيو

  . رتلي امع والجي أو اجلماعى قدر عليال  أن نيفال فرق ب، واحد

رتل يال  سر حىتك إذا يف الظهر :)عليه السالم(عن الصادق  ، خبرب مساعةكأما االستدالل لذل

ن إو نزاللعدم اإل وجوا يقتضيره اجلواهر ال كما ذك ألنه ،هيفال داللة ف، )١(املةكة يصاحبه املاء الد

سر الصلب كلذا ورد يف  و،احلدقة وضوئهاكمن باب التداخل للتالزم نه إ :قالي إالّ أن ،سر ظهرهكيمل 

، ةيه الديان فكانقطع املاء وحده فإذا ، ة الدعائميما تقدم يف رواك، نزاله قطع اإلير فكذيمل  أنه ة معيالد

  . نيلقاعدة الواحد واالثن

ل كان له املاء بقدر ك مثالً، ه بالنسبةيزماناً فف فاً أويك أو ماًك فمع ذهاب البعض، هذاى وعل

ل مرة كفرغ يف يان ك أو ،النصف إىل خفت غلظة املاء أو ، مرةنيسبوعأل كسبوع مرة فصار يف أ

  .طي لقاعدة التبسكوذل، مقدار مثقال فصار مقدار نصف مثقال

ن إو، عدة املتقدمةة للقايه الديفقد أوجب الفاضل ف، حبالة اإلي عن قابلؤهسقط ما إذا ذاكو

  . ةيه الدي فكذلكان كولو سقطت اللذة ، ه اجلواهريل فكشأ

  

  ))إذا أسقط الرحم عن قوة اإلحبال((

  حبال ة اإليسقطت الرحم عن قابل إذا املةكة اليعرف لزوم الدي ومما تقدم

                                                

  . ٧ ح١ الباب ٢١٥ ص١٩ ج:الوسائل )١(



١٣٤

  .  قبل املوعدهانعقاده وسقوط أو ،صالًأبعدم انعقاد الولد 

 انتكفضاها وأة فيعن رجل وقع جبار )عليه السالم(سأل الصادق  ،دمان بن خاليده خرب سليؤيو

  . )١(املةكة يالد: )عليه السالم(قال  ، املرتلة مل تلدكنزلت بتلإذا 

ى يف رجل ضرب امرأة شابة على ما تر )عليه السالم(جعفر  أبا ريبص أبو سأل ،حينعم يف الصح

 ،ماًيان طمثها مستقك وقد ،كارتفع طمثها عنها لذلا قد أرت كوذ، فسد طمثهاأبطنها فعقر رمحها ف

تها لفساد ياستحلفت وغرم صاحبها ثلث د وإالّ ،انك ما إىل رجع ا طمثها فإن ،ا سنة نظري: قال

  . )٢(رمحها وانقطاع طمثها

   .)٣(  مرسالً)عليه السالم(ورواه الصدوق يف املقنع عنه 

يف رجل ضرب امرأة ، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، عن بعض رجاله ،رواه ابن حمبوب ومثله ما

رجع  فإن تربص ا سنةي: )عليه السالم(قال  ،ماًيان طمثها مستقكض ويا ال حتأيف فرجها فزعمت 

  .)٤(عقر رمحها وتها لفساد طمثهايغرم الرجل ثلث دأ وإالّ ها الطمثيلإ

 األول بأن مانية سلي روانينها وبيمع بجي و،ان خمصصاً للقاعدة املتقدمةك كبذلى ثبت الفتوفإن 

  .  فتأمل،فالالزم العمل بالقاعدة وإالّ ،خبالف هذه فضاءيف اإل

مثله ورد يف مجلة موارد مما  أن  إىلضافةباإل، فالالزم القول به لعدم معارض له، االنتظار سنةأما 

  .أيضاً بعض املسائل السابقة ما تقدم يفك، هم منها املناطفي

                                                

. ١ ح٩ الباب ٢٨٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح١٠ الباب ٢٨٦ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح١٠ الباب ٣٩٨ ص١٨ ج:كاملستدر )٣(

. ٢ ح١٠ الباب ٢٨٦ ص١٩ ج:الوسائل )٤(



١٣٥

 الناقص أو ضيمنا تريب الولد املرإو، املكة الولد اليل وحنوه ضعف الرحم عن تربكالروجب أ لو و

أو  سبب ضعف البصر إذا ماكفهو ، سقاط القوةإسبب يمل  ألنه ،ومةكه احلين ف أفالظاهر، فيالضعأو 

  . نيالع

رة  منيل سنتكالرحم يف  انت تريبك  مثالً،نصفهاكسقاط شيء خاص من القوة إولوسبب 

من  بقدر النسبة كان يف ذلك، سقوط نصف القوةى مما دل عل،  سنوات مرةأربعل كفصارت تريب يف 

  . ط املتقدمةيلقاعدة التبس، ةيالد

، ومةكالسنة احل إىل  ففي النقص احلاصل،ةيعيحالتها الطبى السنة عل إىل رجعت الرحم إذا أما

  . طالق أدلتهاإل

اه كوح، ريلعدم التقد، ومةكه احليف بأن :المة يف القواعدفقد قال الع، أما ذهاب قوة الرضاع

موا كم قد ح أل،هيلي التأمل فيردبوعن املقدس األ، شف اللثامك واإلرشادر ويعن التحر رامةكمفتاح ال

خبالف  ا صفة الزمة للفحولإ ،مناء قوة اإلنيب ونهايفرق بنه إ شف اللثامكوعن ، ة يف أقل منهيبالد

  . خروج الولد وون يف حال احلملكت إمنا هذه القوة إذ ،وقات يف بعض األؤطري  فإنه،رضاعاإل

ما ك بأنه ولذا رده اجلواهر، ظاهر ريفالفارق غ، يف حاالت خاصة ألنه ،كذلكمناء اإلن إ :هيوف

   .ىتر

يف  مىنأ أو ل حلملتكن الركيلو مل  أنه ماك، مناء اإلريتأخ أو ة احلمليإمكان ريسبب تأخ ولو

 مناء سنوات من عمر اإلأربعانتزاع  أي فهل تالحظ النسبة، نيالعشر إىل ن تأخر واآل،دسة عشرةالسا

  .ومةكاحل أو ةيون بنسبتها من الدكياحلبل ف عمرو

  ل امرأة حتبل يف مدة كان ك مثالً، ان النسبة واضحةكن إ ،األولالظاهر 



١٣٦

 ان معىنك،  احلبل يف مخس سنواتانقطعفإذا ، نياخلمس إىل  سنة من اخلامسة عشرةنيوثالثمخس 

الرضاع  ومناءذا يف اإلك و، أدلتها بعد عدم وضوح النسبةطالقإل، فالثاين وإالّ ، ذهاب سبع القوةكذل

  .مهاريوغ

  . ومةكفاحل وإالّ ،طيفالنسبة لقاعدة التبس، ما أشبه أو ولو صار اللنب نصفاً

 ألنه ةيفالد، اًإطالقشربه ى الطفل علقبال إحنوه فساد اللنب مما أوجب عدم  ولكولو سبب الر

  .ومةكفاحل رهكه بيقبل عليان الطفل ك أما لو، مبرتلة العدم

  

  ))فروع يف إذهاب القوى((

بطل ملسه  أوأ ،ةيباملالمسة احلبسد أو ،باجلماع أو، بالشراب أو ،بطل اجلاين االلتذاذ بالطعام أولو

  .سقطت، فيشمله إطالق الواحد واالثننيقوة قد نه  أل،ةيل الدكن يف ال أفالظاهر، مطلقاً بدون شلل

بطاله يف إشمل يه إطالق و،الطعام ويف بطالن االلتذاذ باجلماعبالدية : ولذا قال العالمة يف القواعد

ذا الروضة يف ك و،اإلرشاد وريرامة عن التحركاح النقله مفت و،من خلفها مثالً املرأة ولو والرجل

 ألن ،ةيتمل بعض الدحيخلفها فقط  أو االلتذاذ باجلماع يف قبل املرأةبطال إن يف كل، خصوص اجلماع

  . ومةكه احلي ففكشفإذا  انكف يك و،ما قوتانأتمل حيان كن إو، هما قوة واحدةيلك

 ،انت نسبة يف الذاهب من الباقي واضحاًكن إ ةيفالظاهر النسبة يف الد، ولو بطل بعض قوة المسته

  . ومةكفاحلوإالّ 

 ك فعوض عن ذل،ما أشبه وهيتيلك أو طحاله أو رئته أو قلبه بده أوكسقط قوة أه مبا يعل جىن ولو

ى حدإسقط أ إذا ماأ، ومةكولو أضعف بعضه فاحل، دلةطالق األإل، ةيفالظاهر الد، ةيالت االصطناعباآل

  . ةي عن القوة فنصف الدنيتيلكال

  قال ، ) السالمعليه(عبد اهللا  أيب عن ، مبا رواه مسمعكستدل لذليورمبا 

  



١٣٧

 ،رعد فطارأ إذا يف القلب: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : )عليه السالم( ني املؤمنريأم

استقراره قوة  و،ذهب استقراره ألنه  ولعله،ب دائماًيخذه الوجأ أنه )طار (ـلعل املراد ب و،)١(ةيالد

  . سبب اجلاين زواهلا

ذعر فطار  إذا  يف القلب)صلى اهللا عليه وآله(سول اهللا رى قض:  قال، الصدوق يف املقنعىورو

   .)٢(ةيالد

  . ال جابر له إالّ أنه :ر خرب مسمعكبعد ذ قال يف اجلواهر

ما أرادا أصل إ: قالي إالّ أن اللهم، مل باخلرب يف عنوان الباب العكاملستدر وظاهر الوسائل: أقول

  . املةكة الية ال الديالد

 أنه ،أيضاً )عليه السالم( ني املؤمنريمأ عن ،أيضاً )عليه السالم(ن الصادق ع ،مسمعى رونه إ مث

  . )٣(ةي يف ناحريصيعنقه ف ثينية ييف الصعر الد: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا 

قد  و،ك العمل بذلأيضاً كظاهر الوسائل واملستدر أن ماك ه،ما قال يف سابقك ه اجلواهريقال فو

  . عر يف بعض املسائل السابقةتقدم موضوع الص

  .ومةكفالظاهر احل ةي يف وجوب الدكشفإذا ، ل حالكى وعل

جزائه أولو صار بعض ، ومةكاحل أو ةيه الدي فف،ة عدم منوه اجلسدي فصار قزماًيولو سببت اجلنا

  . كذلكف، ةي نامريده غيت يبق إذا ماك عيينم منوه الطبيمل  بأن قزماً

  ان ك ،راًك منواً منىة نشاط بعض غددة فنمياسببت اجلن بأن سكانع ولو

                                                

  . ١ ح١١ الباب ٢٨٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح١١ الباب ٣٩٨ ص١٨ ج:كاملستدر )٢(

  . ١ ح١١ الباب ٢٨٦ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



١٣٨

، ومةك فاحلكل ذلكل من ي أما يف القل،دةي متزامسنةً أو داًي متزاسبب له هزاالً إذا ذاكوه، كذلك

  . إشكالبال 

قرحة  أو ضعف املعدة عن الطعام أو ريثكاء الكالب أو ريثك الكولو أوجب له أمراضاً مثل الضح

 ،سقط قوةأ أنه صدق عرفاً إالّ إذا ،ومةكل احلكففي ال، ما أشبه أو ىلحصة ليلكن اليوكت أو املعدة

  . واحداًنسانانت يف اإلكو

  .هيفراط فأوجب له اإل ثرة الشهوة حىتك أو، سبب له قلة الرغبة باجلماع إذا ذاكو

  . اهللا سبحانه العامل و،ومةكفاحل وإالّ ،انت قوة ساقطةكن إ ةيل الدكزان يف الياملو

  



١٣٩

  

  ))ا سبب سلس البولإذ((

 ريالتحر وعن املبسوط رامةكاه مفتاح الكما حك، املةكة ييف سلس البول الد :)٧ مسألة(

  . ذا اختاره القواعدك و،اإليضاح واملهذب البارع واللمعة والتبصرة واإلرشادو

 نينها مشهورة بكل فةية به ضعيالروا أن وعن احلواشي، املشهور أنه الروضة وكوعن املسال

   .ىر شهرة الفتوكنأن إ و،ةيد العاملي شهرة الروايصدق الس و،صحاباأل

 واحد نسانان يف اإلكل ما كالقاعدة املتقدمة يف  إىل ضافةم باإلكاحلى دل عليف، انكف يكو

عليه (اً يعلن إ): عليه السالم( هيبأ عن ،)عليه السالم(عن الصادق  ،ميبراهإاث بن يخرب غ، ةيه الديفف

  . )١(املةكة يسلس بوله بالد  حىت رجل ضرب رجالًيفى قض )السالم

   .)٢(سنادعن قرب اإل وحنوه املروي

اف يف العمل ك )هيالفق(اث موجوداً يف يون خرب غك وى،شهرة الفتو وةيشهرة الروا أن خيفى وال

  .ا

يف ى ضقنه إ: )عليه السالم( إىل علي  بسنده،اتيرواه اجلعفر ما، أيضاًور كم املذكاحلى دل عليو

ة يبس غائطه الدحي أن عيستطيضرب فال ييف الرجل و، بس بولهحي أن عيستطيضرب فال يالرجل 

  . )٣(املةك

عليه (قال ، به الفحج يف البوليصيضرب فييف الرجل ، ىخرأة ي يف روا)عليه السالم(عن و

  . )٤(املةكة يسلسل بوله الديضرب فيويف الرجل ، املةكة يالد: )السالم

                                                

. ٤ ح٩ الباب ٢٨٥ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح٩ الباب ٢٨٥ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح٩ الباب ٣٩٧ ص١٨ ج:كاملستدر )٣(

. ٢ ح٩ الباب ٣٩٧ ص١٨ ج:كاملستدر )٤(



١٤٠

ن إو، ةيالظهر فثلثا الد إىل ن دامإو، املةكة يفالد ليالل إىل دام السلسن إ أنه وهو،  قول ثانكوهنا

  . هذا احلسابى مث عل و،ةيارتفاع النهار فثلث الد إىل دام

صابه أن إ ريخ واملوجود يف األ،لةيالوس والرتهة وي هذا عن اجلامعكح: رامةكقال يف مفتاح ال

 ،ة الفاضل املقدادياملوافق للنها و،افقاً للمبسوطوون مكي أن حتمليف، ةيالده يل فيالل إىل ودام السلس

نه إ ق احملقق الثاينييف تعل و،تباعهأ وخيالش إىل  نسبهكيف املسال و،اشف الرموزك إليه أنه مالكو

  . ة الثلثانياملشهور يف الروان إ ة املرادييف غا و،املشهور

الظهر  إىل انكن إنه إ ليق: ث قاليح، مة يف القواعدخالف نقله العال إىل كأشار بذل و:أقول

وال ، ال قائل به بأنه آخرون ممن تأخر عنه وه ولدهير علكنأن إو، ادهرشإي عن كمثله احمل و،فالنصف

  . أيضاًه رياض وغي الرنيواختار قول الثلث ،هية تدل عليروا

سأل   ـاملنجرب مبا عرفت: قال يف اجلواهر، ـ سحاقإرواه  م ماكاحلى دل عليف، انكف يكو

 :)عليه السالم(قال  ،نقطع بولهي فلم عن رجل ضرب رجالً، نا حاضرأ و)عليه السالم(عبد اهللا  أبا رجل

ارتفاع  إىل انكن إو، ةيه ثلثا الدينصف النهار فعل إىل انكن إو، ةيه الديل فعليالل إىل رميان البول كن إ

   .املقنع وهيالفقذا رواه كه ،)١(ةيه ثلث الديالنهار فعل

  عن رجل ضرب  أنا عنده وسأله رجل: قال ،)٣(بيوالتهذ )٢(ايفكن يف الكل

                                                

. ٣ ح٩ الباب ٣٩٨ ص١٨ ج:كاملستدر و،٣ ح٩ الباب ٢٨٥ ص١٩ ج:نظر الوسائلا )١(

. ٢١ ح٣١٥ ص٧ ج:ايفكال )٢(

. ٢٧ ح٢٥١ ص١٠ ج:بيالتهذ )٣(



١٤١

 إىل انكن إو، شةيمنعه املع ألنه ،ةيه الديل فعليالل إىل رميان البول كن إ :فقال ، فقطع بولهرجالً

ه ثلث يارتفاع النهار فعل إىل انكن إ و،ةيه ثلثا الدينصف النهار فعل إىل انكن إو، ةيه الديآخر النهار فعل

  . ةيالد

املراد من قطع  أو ،جعل بوله قطعة قطعة أي ،ليد من باب التفعية بالتشدييف الروا) قطع (ولعل

آخر  إىل دامن إ القطع أن واملراد، احملل و جمازاً من باب عالقة احلال،كستمسيث ال يحب ئاً منهيش وأ جمراه

  .لهكاستوعب النهار  ذاإ كذلكو، ةيه الديل ففيبعض اللإىل  أو ليالل

 ضافةباإل، هيالفق وايفكيف مثل ال سندها حجة لوجودها ألن ،اتيالظاهر لزوم العمل ذه الرواو

ذاب غال كنه إ هيل فينه قد قأل، فيضعنه إ ثيه حيف اجلواهر لسندها بوجود صاحل بن عقبة فيتضعأن 

ابن  إىل تابكنسبة ال إذ ، تامري غ،ابن الغضائري عن ما عن جممع الرجال نقالًك، تهيروا إىل لتفتيال 

 اراتيامل الزكن الرجل من رواة أخصوصاً و، ما قاله بعض أهل الرجالك،  ظاهرريالغضائري غ

  .هيوجب االعتماد عليمما ،  القميريتفسو

 الإشك و،ب سنداًيالتهذ وايفكملا يف ال هي تنايف ما يف الفقإشكال إالّ بقيالسند حجة مل  ذ صارإو

ة يمنا يف رواإ و، موجودريالتنايف غ إذ ، نظرنيالكشاإل الكويف ، سنادقرب اإل واثية غيمناف لرواأنه 

آخر النهار مالزم  إىل دام السلس إذا ةيون الدك إذ ،هية الفقيفهم من رواير ملا كذ بيايف والتهذكال

  . سنادقرب اإل واثي غيتي املراد بروانيات تبيهذه الروا و،ليالل إىل دام إذا كذلكوا كل

  .ومةكاحل أو فالنسبة وإالّ ،ون السلس دائماًكا نقول بلزوم نكها للوال نعم

  لعل العالمة جعل النصف و،اتيهذه الرواى  فالالزم العمل عل،ل حالكى علو



١٤٢

 أن ان الشارع الحظك و،مام النصأها ية فين ال حجكل، طيالظهر من قاعدة التبس إىل دام إذا 

  . من ضرره بعد الظهرأكثرفضرر سلسه ، نيم أعمال العاملالصباح معظ

ة يه الديان فك ،ليبعض اللإىل  أو ،يف النهار فقط أو ،ان السلس مستوعباًكفإذا  رناهكما ذى علو

  . ةيه ثلث الدياملغرب فف إىل ان من الظهركوإذا  ،ةيه ثلثا الديالظهر فف إىل انكوإذا  ،املةك

ل ييف بعض الل أو، ليآخر الل ىل إمن الظهر أو ،الظهر إىل لييف الل أو ،ل وحدهيان يف اللك إذا أما

ففي ،  املقررإضافةومة بكل احلكففي ال، املغرب إىل مع نصف النهار أو ،الظهر إىل مع النهار و،وحده

 ،ليومة بعض اللكحى عل املكل اليومة اللكادة حيمع وضوح ز، ومةكبعضاً فقط احل أو امالًكوحده 

 ان من الظهركن إ و،ومة والثلثانكفاحل، الظهر إىل ليمن بعض الل أو ،الظهر إىل لي من أول اللانكن إو

  . ومةكاحل ول فالثلثيللل اكو ليبعض اللإىل 

  .النهار وارتفاعه إىل لهك أو ليمة بعض الليم ضمكح عرفي كومن ذل

،  سنةكدام ذل إذا  نعم، النصراف النص عن مثله،ومةكفاحل ام فقطيأ أو وميان السلس يف كوإذا 

  . ات السنة اليت تقدمت مجلة منهاييف روا ة للمناطيفالظاهر الد

ل ربع ساعة كقطر بوله فإذا ،  مع الصدق عرفاًريثكل والي السلس القلنيال فرق ب أنه مث الظاهر

سبوع أأخذ ي بأن اًيان السلس دورك إذا أما و،م سواًءكان احلك، ل نصف ساعة قطرة مثالًك أو، قطرة

  . طيذا فالقاعدة التبسكوه سبوعأ دون نيسبوعأ أو ،نيسبوعأدون  أو سبوعأدون 

  .دلة األطالق إلى،اخلنث والرجل و سلس املرأةنيال فرق بو

  

  ))إذا سبب سلسل الغائط والريح((

  ن  أالظاهرو



١٤٣

  . يف الغائط بنظر العرف بل هو أوىل، كلوحدة املال، م سلس البولكم سلس الغائط حكح

 كمساإ أن  ومن،من عدم النص، احتماالن ،ةيمثلهما الد أو ،ومةكه احليفهل ف، حيا سلس الرأم

  .فزواهلا توجب دخوله يف القاعدة، ح قوة واحدةيالر

  

  ))فروع((

 ما و،ن مشوله ملثل املقامك ل،ذهاب العضوك شمل ذهاب املنفعةيات طالقبعض اإل أن قد عرفتو

  . حوط التصاحلفاأل، لكاختالج عضو منه مش  أووجب قررة بطنهيئاً يفعل شإذا 

  .ةيرأسه دائماً مل تبعد الد أو ل بدنهكلو فعل ما أوجب ارتعاش  نعم

  .ومةك فاحلكحنو ذل أو  شفتهكحتر أو نه لو فعل ما أوجب رمش جفنه أالظاهر أن ماك

سبب   أو،شهعط أو جوعه وأ ،خارجاًن طباً واقع كمم فإنه ،اًإطالقلو فعل ما أوجب ذهاب نومه و

ن إ فالنسبة، ذهاباً لبعض القوةإسبب  لو و،ة للقاعدةيه الديفف، كشبه ذلأأوما ، العطش الدائم وله اجلوع

  . واهللا العامل، ومةكفاحل وإالّ ،عرفت

رامة عن كنقله مفتاح ال وما يف اجلواهرك، ال خالف وإشكالبال ، املةكة الييف الصوت الدو

دل ي و،همريغ وبه الشرائع والقواعد أفىت و،جممع الربهان والروضة وحلواشيا واللمعة واإلرشاد وريالتحر

عليه (الرضا ى عل ونسيما عرضه يوف، فيتاب ظركواحد  نسانقاعدة ما يف اإل إىل ضافةه باإليعل

  . نارية ألف ديالبحح الد وله من الغننكويف الصوت : همايوف، )السالم

ن إ ،سبب اجلاين خشونة الصوت خارجاً عن املتعارفذا  إاملةكة اليون الدكت أن نبغييذا كو

  .ومةكفاحل خشناً يف اجلملة أو ومكاملزكصار صوته  إذا أما، سقط القوةأ أنه صدق عرفاً

  . ةمنه الغن و،نفلم من األكغنن التاملراد بالو

  .خفاتاًإون كيذهب جوهر صوته في أن ما البحح فهوأ

  سقط صوته عنأوإذا 



١٤٤

نه يف أ والغنن وححب من مناط ال،ه احتماالنيفف، جهراً إالّ لمكتي أن رقدي مل بأن  االخفات

 ،قربأ األول و،احتمال انصراف القوة الواحدة عن مثله و،ومن عدم القطع باملناط،  قوة واحدةنساناإل

  . ان التصاحل أحوطكن إو

 تان لويب دجيوهل ، املةكة ييف الصوت الد و:قال،  القواعدإشكاليف  شكالظهر اإليمما تقدم و

  . منفعة الصوت النطق أن ومن، ما منفعتانأنشأ من ي إشكال، ة اللسان مع بطالن الصوتكأبطل حر

ن  إذهاب العضوإة واحدة يف يانت دكوالنور  ل احلدقةيان العضو والقوة من قبك إذا نعم: قولأ

  . مما تقدم مجلة منه ك ذلريغ وقطع الفرج وركيف قطع الذو ك للمناط هناكذل و،ذهبت القوة تبعاً له

  



١٤٥

  

  فصل 

  يف الشجاج

  

ها رييف غى سمي و،الوجه ورح املختص بالرأسهي اجل و، بفتحهاة مجع شجنيسر الشكبالشجاج 

  .جرحاً

 ،املنقلة و،اهلامشة و،املوضحة و،السمحاق و، واملتالمحة،ةيالدام و، احلارصة:املشهور مثانى وهي عل

  .املأمومةو

رامة كمن راجع مفتاح الى على فخيما ال ك، ديزأ أو ةيا مثانأيف  و،هايض أسامقد اختلفوا يف بعو

نا ك تر،هايل الوارد فيمنا املهم الدلإ وهايسامأن املهم كين ملا مل كل، تب املفصلةكمها من الريغ وواجلواهر

  . امكحر األكذ إىل ليالتفص

  

  ))احلارصة وديتها((

 ألنه صيمنه احلر و،هي اليت تقشر اجللد وةريخاء األت الريمهال احلروف غإاحلارصة ب :)١ مسألة(

  .زهرياأل ما عنك ،قشر وجوه الناس مبسألتهميحبرصه 

قال  :أمسائها ووجدت خبط سعد بن عبد اهللا مثبتاً يف الشجاج( :خبارقال الصدوق يف معاين األ

  حرص القصار الثوب:ليمنه قو، تشققه أي ،وهي اليت حترص اجللد) احلارصة (أول الشجاج: صمعياأل

مل تبلغ  و،هي اليت أخذت اللحم و)املتالمحة (مث، وهي اليت تشقق اللحم بعد اجللد) ةالباضع ( مث،شقهإذا 

  ، السمحاق



١٤٦

ل يف السماء يمنه قو، فهي السمحاق، قةية رقري العظم قشنيب ونهايوهي اليت ب) السمحاق (مث

) اهلامشة (مث، وهي اليت تبدي وضح العظم) املوضحة (مث، ق من شحميالشاة مساحى عل وميق من غيمساح

العظم ى ون علكفراش قشرة ت ووهي اليت خترج منها فراش العظام) املنقلة (مث، وهي اليت شم العظم

وهي ، قلع أم الرأستوهي اليت ) ةماآل (مث، تبعها منه فراش احلواجبي :منها قول النابغةو، دون اللحم

   .ىانته )١() استواءريغى رب علجي أن العثم معىن و،الدماغى ون علكاجللدة اليت ت

ال جتري  ووهي اليت ختدش) احلارصة (ىأوهلا تسم( : اجلراحات والشجاجريين يف تفسيلكوقال ال

) املتالمحة (مث، تقطعه ووهي اليت تبضع اللحم) الباضعة (مث، ل منها الدميسيوهي اليت ) ةيالدام (مث، الدم

 مث، العظمى قة عليالسمحاق جلدة رق و،وهي اليت تبلغ العظم) السمحاق (مث،  اللحموهي اليت تبلغ يف

وهي اليت تنقل العظام ) املنقلة (مث، وهي اليت شم العظم) اهلامشة ( مث،وهي اليت توضح العظم) املوضحة(

 يف ريوهي اليت تص )اجلائفة (مث، وهي اليت تبلغ الدماغ) مومةأوامل مةاآل (مث، عن املوضع الذي خلقه اهللا

  ، )٢()غجوف الدما

  . قسام عشرةون األك تريهذا التفسى وعل

 ،ان هلا أفراد خمتلفةكن إو، دماءوهي اليت تقشر اجللد من دون اإل) احلارصة (ففي، انكف يكو

   نقل :ينيلكبل قال يف الوسائل بعد نقل عبارة ال، ينيلكهذا هو الظاهر من الوما قاله اجلواهر، ك

                                                

  .٣٢٩ص: معاين األخبار. ١ ح١ الباب ٤٠٣ ص١٨ ج:كاملستدر )١(

.٣٢٩ ص٧ج: الكايف. ١ ح١ الباب ٢٨٩ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



١٤٧

ة ي ولذا قال الغن،ةيواحد من املائة من الد أي )ريبع (:ذا الصدوقك و،صمعي حنوهعن األ خيالش

  .ةيشر الدشر عها عيفن إ :اجلامع وصباحواإل

 عن ،وقد عمل به املشهور، ونه معتمداًك يف كالذي ال ش ،ه خرب منصور بن حازميدل عليو

   .)١(رييف احلرصة شبه اخلدش بع :)عليه السالم(الصادق 

ما يف املختلف واملهذب كوهو املشهور ، ه عامة من تأخريعلن إ اضييف الر: رامةكقال يف مفتاح ال

 ايفكسعن اإل يك حكن مع ذلكل و،هي علمجاعويف االنتصار اإل، شف اللثامك وجممع الربهان والبارع

  . ريها نصف بعيفأن 

  . وهو مع شذوذه مل نعرف له مستنداً: قال يف اجلواهر

عن  ،)عليه السالم(ه يعن أب، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ،عل مستنده ما رواه الدعائمل: أقول

ة يهي الدام و،الدمعك رشح الدم منهاي و اجللدكحييف الدامغة وهي الشجة ى قض: )هم السالميعل(آبائه 

  . ثياحلد )٢(ريخبمسة دنانى الصغر

  . ف مع وجودهايكف، الشهرةة منصور مع الغض عن يصاحل ملعارضة روا رينه غكل

فقول ، اللحم إىل ال تصل أن هايمنا املهم فإال توجب و احلارصة قد توجب الدم وقد أن مث الظاهر

  .ه نظريدمائها فإه بعدم ريغ واجلواهر

ة يد أن وقد تقدم، دلةطالق األإل، املرأة ووالرجل، ريالصغ وريبك النيب، ريم بالبعكوال فرق يف احل

  . النصف إىل الثلث مث ترجع إىل الرجلك جراحات املرأة

   ركذ أن بعد و،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ليففي خرب العالء بن الفض

  

                                                

. ١٤ ح٢ الباب ٢٩٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٩ ح٢ الباب ٤٠٥ ص١٨ ج:كاملستدر )٢(



١٤٨

فإذا ، ةيتبلغ ثلث الد أن  إىلوجراحة املرأة والرجل سواء: )عليه السالم(قال ، هارياملوضحة وغ

  . )١(نياملرأة ضعفى ضعف علي فالرجل كجاز ذل

  .شاء اهللا نإ كالم يف ذلكالل يأيت تفصيوس

   .ى والفتاودلة األطالقإل، ةريقص أو لةيون احلارصة طوك نيال فرق بو

  

                                                

. ١٦ ح٢ الباب ٢٩٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(



١٤٩

  

  ))الدامية وديتها((

 ىاناً تسميأح و،ئاً ما يف اللحميالدخول ش و،ق اجللدية هي اليت توجب تشقيالدام :)٢ مسألة(

  .الشهرة مجاعة إىل نسبه ماى عل ، املشهورما عنك، انريها بعيوف، اللحم تقطعأي  ا تبضع أل،بالباضعة

يف  و،اًرين يف احلارصة بعإ :يف خرب منصور بن حازم املتقدم )عليه السالم(فقد قال الصادق 

   . )١(نيرية بعيالدام

 خبرب ك لذلنيمستدل) ة هي احلارصةيالدام( بأن قول مجاعة من الفقهاء أن ومما تقدم ظهر

  .)٢(اًرية بعييف الدامى قض )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)سالمعليه ال( عن الصادق ،وينكالس

   .)٣()عليه السالم(علي  عن، ومثله خرب مسمع

ة يأي من الدامـ  رب منهاكهي أ وىربكة الييف الدام :)عليه السالم(علي   عن،وخرب الدعائم

   .)٤(ريبعشرة دنان ل منها الدميسي  ـىالصغر

احلارصة املوجبة  أن رناه منكملا ذ، أيضاًة يون احلارصة دامكن كمن املم إذ ،رقاوم املشهويال 

ون مع كوقد ت، ون حارصة بال دمكفقد ت، ة واحلارصة عموم من وجهي الدامنيفب، لتشقق اجللد قد تدمي

ان ك راد ا ماياً رية بعييف الدام أن درو فما، ست حبارصةيفل خذة يف اللحمآة يون الدامكوقد ت، الدم

   . يف اللحم دون املتالمحةالًيراد ا ما دخل قلين يريها بعيف أن ما ورد و،شق اجللد فقط

                                                

. ١٤ ح٢ الباب ٢٩٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٨ ح٢ الباب ٢٨٢ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٦ ح٢ الباب ٢٩١ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٩ ح٢ الباب ٤٠٥ ص١٨ ج:كراملستد )٤(



١٥٠

  

  ))املتالمحة وديتها((

ت يمنا مسإ و،ن ال تبلغ السمحاقةكول، اًريثكهي اليت تدخل يف اللحم  و،املتالمحة :)٣ مسألة(

  .ها ثالثة أبعرةي ف،عاًيبأا تتالحم وتلتئم سر لؤا من باب التفاأل أو، اًريثكا تدخل اللحم أل، متالمحة

ال أجد : بل يف اجلواهر، هاريلة وغيالوس واملكالسرائر وال وة واخلالف واملبسوطيما عن النهاك

ولذا ، همسخ وةيشر عشر الداملراد بثالثة أبعرة ع و،هي علمجاعاالنتصار اإل ووعن اخلالف،ه خالفاًيف

  . اجلامع وصباحاإل وةيالغن وايفكي الك حمة املتالمحة يفي دكجعل ذل

  .)١(بعرةأ املتالمحة ثالثة يف:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، وينكالس واملسمع ه خربيدل عليو

يف الباضعة ثالث  :ح ابن سنانييف صح، )عليه السالم( قال الصادق، أيضاًة عبالباضى قد تسمو

  .)٢(بلمن األ

   .)٤(خرب زرارةو ،)٣(ح احلليبيذا يف صحكو

   .)٥(بليف الباضعة وهي دون السمحاق ثالث من األ: ويف خرب منصور

مقابل  هما تأخذ يف اللحميلتك أن واجلامع، ةيراد ا الدامين يريم يف الباضعة ببعكاحل أن علميومنه 

  . احلارصة

: )عليه السالم( نيناملؤم ريمأقال : قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،كفعن مسمع بن عبد املل

صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى قض( قال أن ىلإ :يف الباضعة  

                                                

. ٨ ح٢٩٢ص  و١٤ ح٢٩٣ ص١٩ ج:نظر الوسائل )١(

. ١ ح٢ الباب ٢٩٠ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٤ ح٢ الباب ٢٩٧ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ١١ ح٢ الباب ٢٩٢ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ١٤ ح٢ الباب ٢٩٣ ص١٩ ج:الوسائل )٥(



١٥١

  . )١(ويف املتالمحة ثالثة أبعرة، نيري بع

تبضع  وتقطع اجللداليت وهي ، يف الباضعةى قضنه إ :)عليه السالم(علي   عن،الدعائمى ذا روكو

 ني ثالث،هيتبلغ ف ووهي اليت ختالط اللحم ملتالمحةويف ا، ناراًين دي بعشر،ئاًيتقطع منه ش أي ،اللحم

   .)٢(ناراًيد

 كون بذلكال ت قد و،السمحاق إىل بدون الوصول، ون نافذة يف غور اللحمكاملتالمحة قد ت أن مث

  . دلةطالق األ إل،م واحدكل هلا حكوال، الغور

 ما: قال، )ليه السالمع(علي  عن، )عليه السالم(عن الصادق  ،اثيرواه غ ما أن ومبا تقدم ظهر

ة ي يف قضكان ذلك  أو،لزامقاعدة اإلى عل أو، ةيالتقى  حممول عل،)٣(بيدون السمحاق أجر الطب

  . اهللا العامل و،خاصة

  

                                                

. ٦ ح٢ الباب ٢٩١ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٩ ح٢ الباب ٤٠٥ ص١٨ ج:كاملستدر )٢(

. ١٧ ح٢ الباب ٢٩٤ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



١٥٢

  

  ))السمحاق وديتها((

 كر ذلكما ذك، العظمى ة عليهي جلدة مغش والسمحاق وهي اليت تبلغ السمحاقة :)٤ مسألة(

مسا خ أي ،ة أبعرةأربعها يف،  واحدرييف اجلواهر صرح به غ و،همريات وغيالناصر واخلالف واالنتصار

ي منه كبل احمل، هيه علي بقسممجاعيف اجلواهر اإل و،صباح واجلامعاإل وايفكال وةيما عن الغنك، ةيشر الدع

  . النصوصكض يمستف

عليه ( ني املؤمنري أمقال: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،كمسمع بن عبد املل ه خربيدل عليو

يف ى وقض، نيريويف الباضعة بع، اًرية بعي يف الدام)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى قض :)السالم

  . )١(بلة من اإلأربعيف السمحاق ى قض و،املتالمحة ثالثة أبعرة

 )لهصلى اهللا عليه وآ(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ،وينكة السيوحنوه روا

  . ثياحلد )٢(ىقض

 من أربعيف السمحاق و :قال، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، ريكعن ابن ب ،وعن زرارة

  . )٣(بلاإل

ويف ، رييف احلرصة شبه اخلدش بع:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وعن منصور بن حازم

ويف السمحاق وهي دون املوضحة ، بلإلدون السمحاق ثالث من ا يف الباضعة وهي ما و،انرية بعيالدام

  . )٤(بلويف املوضحة مخس من اإل، بل من اإلأربع

                                                

  . ٦ ح٢ الباب ٢٩١ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٨ ح٢ الباب ٢٩٢ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١١ ح٢ الباب ٢٩٢ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ١٤ ح٢ الباب ٢٩٣ ص١٩ ج:الوسائل )٤(



١٥٣

، بليف املوضحة مخس من اإل: قال، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ،ليوعن العالء بن الفض

  . )١(بل من اإلأربعوالسمحاق 

يف السمحاق ى قض: قال، )عليه السالم(علي  عن، )عليه السالم(عن الصادق  ،ويف خرب الدعائم

  .)٢(ناراًي دنيأربعالعظم بى جلد الرأس الذي عل إىل وتصل، لهكوهي اليت تقطع اجللد واللحم 

  . كذل ريغإىل 

جذعة وابنة  وها حقةيف أن من، )عليه السالم(علي  عن، علي بوأله ما أرسله ك كعارض ذليوال 

   .)٣(خماض

 يف السمحاق اليت هي دون املوضحة: قال، )ليه السالمع(  أيب عبد اهللاعن ،ريبص أبو رواه وما

  . )٤(نيقدر الشى ة عليان يف الوجه ضعف الدكوإذا ، مخسمائة درهم

  .)٥()عليه السالم( نياملؤمن ريمأ عن قضاء ،ورواه الصدوق يف املقنع

م كح أن وستعرف، ةيتق لزام أو صدوره من باب قاعدة اإل لضعف السند واحتمالكوذل

  .يف الوجه سواء و يف الرأسالشجاج

والثاين ، باملتالمحة حدمها جىنأ مثالً، تهيالثاين بقدر جناى فعل، ه اثنان مثالًيعل جىن إذا نه أمث الظاهر

 األولى عل بعرةأون ثالثة ك ىمقتض ألنه ،واحد ريالثاين بعى عل فإن ،السمحاقة إىل داً من اللحميشق مز

  . أيتي وذا يف ما سبقكوه

  

                                                

. ١٦ ح٢ الباب ٢٩٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٩ ح٢ الباب ٤٠٥ ص١٨ ج:كاملستدر )٢(

. ٣٢٦ ص٤٣ ج: واجلواهر،٣٣٥ ص٢ ج:شف اللثامك )٣(

. ٩ ح٢ الباب ٢٩٢ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ١٤ ح٢ الباب ٤٠٧ ص١٨ ج:كاملستدر )٥(



١٥٤

  

  ))وضحة وديتهاامل((

ال خالف يف : رامةكقال يف مفتاح ال، شف عن وجه العظمكوهي اليت ت، املوضحة :)٥ مسألة(

مخسة أبعرة ها يف ،هيخالف أجده فبال ويف اجلواهر، عما يف املهذب البارك، وضع هذا اللفظ هلذا املعىن

  .ةيالد شرها نصف عيفن إ ،اجلامع وايفكصباح والة واإليما عن الغنك، خالف بال

وأيب  ،ة بن وهبي ومعاو،زرارة و،ري وأيب بص، مسمعأخبار مثل ،اتيه متواتر الروايدل عليو

  .أيب محزةو ،العالء و،منصور بن حازم و،ميمر

   .)١(ناراًي العظم مخسون ديف مواضح :فيتاب ظركويف 

 املوضحة وهي يف: قال، )عليه السالم(علي  عن، )عليه السالم(عن الصادق  ،الدعائم ويف خرب

  . )٢(ناراًي دنياليت توضح العظم خبمس

 ردية مل يشر الدهنا نصف ع: قال أن  إىلذاكوه، ةيشر الدشر ع عاألوليف  من قال أن ىفخي مث ال

 فإن ، املرتلةكس بتليتها ليد إىل بالنسبة أنه مع، ةيففي املرأة نفس الد وإالّ ،ة الرجليد إىل النسبةإالّ 

ريف بعشر العشر نصع ،نصف وشر اثنانونصف الع .  

ومة كان احلكشقها  وت السمحاقةيبق فإن ،ان العظم قد خرج من بدنه بعمل جراحيكلو نه إ مث

الذي هو اجلانب  أخذ الشق يف البعد الثاين فإن ،ربع إىل ةين السمحاقة وصلت الدكن مل تإو، ةيالد

 إىل أوصل الشق من هذا اجلانب من الذراعذا فإ، ة ما هلذا الطرفيان له من الدك، خر من العظماآل

   كذل

                                                

. ٣٣٩ ص٧ ج:ايفك، وال١٨، ١٦، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٦ ح٢٩٤ ٢٩١ ص١٩ ج:نظر الوسائلا )١(

. ٩ ح٢ الباب ٤٠٥ ص١٨ ج:كاملستدر )٢(



١٥٥

  .أيضاًهذه النسبة ى وعل، نيانت السمحاقتان موجودتك إذا ،ه عشرة أبعرةيان فك، اجلانب منه

  . هم مع الصدق والوحدةي ال ةقسام اخلمس األكل تلكالعمق يف  والطول والعرضن إ مث

 ،لصدق االسم، يف الطول والعرض، هربك اجلروح بصغره وأرشتلف خيال (: قال يف اجلواهر

االسم  إىل خرج به عن االسم إذا ،تلف باختالفه يف الرتولخيمنا إو ى،الفتو وه يف النصيق عليوالتعل

   .ىانته )خراآل

لة يان لو أوضحه موضحة طوكن إو، بلل واحدة مخس من اإلكففي ، نيأوضحه اثنت إذا نعم

تعدد املسبب بتعدد ي نييف املوضحت ألن كوذل، ل فقطبه مخس من اإليان فكواحدة يف مرة واحدة 

  .إشكالال  وبل يف اجلواهر بال خالف، السبب

 ريللصغ د العريفيث تعذر التحديح بأنه دودمر، ريبكال وريالصغى تساويف يك بأنه شكالواإل

 ناريبع د سرقة ر مثالً،انكل مكما يف ك، ون واحداًكي أن ثرته اضطر القانونكوقلة العمق و، بريكالو

ساوي يخراج عشر مرات اإل والجيلة مبا حصل اإلي والزنا باملرأة اجلم،نار يف القطعيلف دأتساوي سرقة 

  .ذاك مرة واحدة وهدخاالًإحة برأس احلشفة ييف العقوبة الزنا بالقب

، كنهما بعد ذليأوصل ب إذا ديفيال  و،ةيل واحد الدكان يف ك، ني منفصلنيولو جرح اجلاين جرح

  . ة واحدةيد الّإه ين علكي مل نياً مث التحم وسطه مبا جعله جرحريبكس لو جرحه جرحاً ك يف العذاكو

ضحه  أوما لوك، نهما صارتا واحدةيلو وصل اجلاين ب( :اإلرشادتبعه  و،قول الشرائع أن علميومنه 

 الرباءةن استدل له بإو، ال وجه له ،ىانته )ة من فعلهيالسرا ألن ،نهمايسرتا فذهب ما ب ذا لوكو، ابتداًء

  وجب رفع مايال  صدق الوحدة متأخراً و،ة بعد صدق التعددءال جمال للربا أن :هيف إذ ،وبصدق الوحدة



١٥٦

  . ل سبب مسببكلن إ ثيح ، أوالً

جممع  واإليضاحوجزم ، خرصال أحدمها باآليإيف الوحدة يف صورة  ل العالمة يف القواعدكولذا أش

 ،نيموضحت يتيأصل بقاء الشغل بد و،ةيد اجلنالتعد( :ريخ قال يف األ،بالتعددتبعهما اجلواهر  و،الربهان

   .ىانته )ةيف تقلل الديكها فيذى ادة مضمونة علية زيالسرا وةياجلناو

م كذا احلكو، ديجرح جد ألنه ،ةيوجب بنفسه ديصال يان اإلك إذا ة ثالثةيوجوب د علميمنه و

ى فعل هيعل أما لو أوصلها اين، ة ملا عرفتدية جديه ديون علكي و،نهما جان ثانيأوصل ب إذا يف التعدد

  . الثالثة هدر وتانياجلاين د

ل واحد كى ث عليح، ا ثالثممث أوصله، مث جرحه آخر، إنسانلو جرحه  م ماكح علميومنه 

د اجلاين الواح أن ذا لوكو، ة ما اقترفهيل جان دكى فعل، هاريغ و املوضحةكل ذلكفرق يف يوال ، ةيد

 فإن ،ك ذلريغ إىل ،ة مثالًينهما بالدامي وأوصل ب،مثالً متالمحةى خرمها موضحة واألاحدإ، نيتيجنا جىن

  .تهية ديل جناكل

ة من يالسرا ألن ،شدة األياجلاين دى ان علك، ةيفصارت أشد بالسرا فةيجرحه جراحة خف ولو

  . فعله

ان اللحم ك إذا ماك ،اجلاينى ن علكمل ت، املتأخرةان حتت اجلرح ورم أوجب املرتبة ك أما لو

مل  ألنه ،ة خرق اجللديد الّإه ين علكي مل ،فلما خرق اجلاين اجللد ظهر العظم، اجللد والعظم إىل متشققاً

  .كذل الّإفعل ي

 ،ضربات أو بضربة واحدة، أزمنة أو، يف زمان واحد نة خمتلفةكيف أم ولو جرحه جراحات متعددة

 ك وقد صرح بذل،دلةطالق األإل، ة النفسيدى ع علين زادت اجلمإو، تهايل جراحة دكان يف ك

  . اجلواهر



١٥٧

، تملهحية اجلرح يدى ادة عليه زيفهل عل، ر مثالًكمثل الس، هيندمل اجلرح ملرض فيولو جرحه فلم 

  .تهيان يف أصل اجلرح دكن إو ومةكبقائها احلإ إىل نسبةلفاملرجع با،  عن بقاء اجلرحدلةالنصراف األ

 نيبل جرح: هيوقال اين عل، جرحت جرحاً واحداً: فقال اجلاين، هيتلف اجلاين واين علولو اخ

  . ةية الثانياجلناى ل عليدل ال ألنه ، مع اجلايناألصلف، نهماينا أوصلت بأ أو ،فسرتا

، ة اجلرح يف النفسيفتدخل د ةياجلاين موته بالسراى واختلفا فادع، ولو جرحه مث مات بعد مدة

تظهر  و، عدم الدخول يف النفساألصلف، بل مات حتف أنفه، ةيت بالسراميمل  أنه هياين عل ىوادع

وقد تقدم ، ه مثالًيه ورجليديان قطع كذا لو ك و،مة النفسيمة من قي قأكثران اجلراحات ك يف ما الثمرة

  .شبه هذه املسألة يف بعض املباحث السابقة

، أيضاًما اختاره اجلواهر ك، ثرة لبقاء األيد الديال تز أنه هرفالظا، أوضحه مبا بقي أثره الشائن ولو

جنباره ا نيه بيفرق فيالذي  سركالى ولعله للحمل عل، ادةيفقال بالز، ي قواعدهكخالفاً للعالمة يف حم

  . ما تقدمكب يالعى واجنباره عل، بيبدون ع

 ، درهمائة السمحاق مخسميف: قال، )عليه السالم(علي  عن، ده ما رواه الصدوق يف املقنعيؤيو

   .)١(نيقدر الشى ة عليفالد انت يف الوجهكفإن 

  .)٢( )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ،ريبص أيب ةيذا يف رواكو

ى ه عليعدم التنب ونيثرة بقاء الشك أن ضافي و،تهيعرفت عدم العمل بروا قد واسيقنه إ :هين فكل

  .رقعدم الفى ل عليات دلييف الروا ةيادة الديز

   نيلو أوضحه يف رأسه يف موضعو

                                                

. ١٤ ح٢ الباب ٤٠٧ ص١٨ ج:كاملستدر )١(

. ٩ ح٢ الباب ٢٩٢ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



١٥٨

 فالظاهر، ماًيوبقي ظاهر البشرة سل، تهيبسرا أو ما بفعلهإ نهما يف الباطن خاصةيفاخنرق ما ب، مثالً

 ،أوضح يف جراحة واحدةإمنا  ألنه ،ومةكح وة موضحةيبل د، دلةلعدم صدق األ، ني ملوضحتنيتيال دأنه 

  . املقدر إىل ضافةباإل ة املوضحةيفد وإالّ ،له مقدرن كيمل  إذا ومةكنقول يف الثاين باحلو

ة يه ديعل أن وعن القواعد من، من التردد ريالتحر و يف ما عن املبسوطشكالعرف اإليومنه 

  . نيموضحت

لعدم ، ل موضحة واحدةكفال، ها دون الوسطيضربه ضربة واحدة أوضحت العظم يف طرف ولو

، ة الوسط الذي هو أقل عمقاًيد ال، ة املوضحةيه ديوعل، أيضاً به اجلواهر ما أفىتك، صدق التعدد عرفاً

 كثرة األيداجلاين ى عل فإن ،طراف أعمقان بعض األكف، ر أطرافهايل ضربة اختلفت مقادكذا يف كو

  .به الشرائع واجلواهر ما أفىتك، عمقاً للصدق

بعضه  و يف الرأسان بعض الشجكأما لو ، ة واحدةيشجه يف رأسه وجبهته شجة واحدة فالد لوو

  . ة الرأس للصدقيه دي فعل،يف اجلسم

  



١٥٩

  

  ))اهلامشة وديتها((

فال عربة ، سور متعددةكن كن مل تإو، سركت أي وهي اليت شم العظم، يف اهلامشة :)٦ مسألة(

سر كقال لليفال ، سرهكانصرف منه تعدد  اًميل للنبات هشيق إذا ولذا، ملتعددةسور اكال إىل باالنصراف

نقله عن  ،ال خالف يف وضع لفظ اهلشم هلذا املعىن: رامةكوقد قال يف مفتاح ال، اً هشمهيد فالواح

 وعندنا ،شف اللثامكما عن ك باالتفاق و،ةيما عن الغنكخالف  بال، بلعشر من اإل، املهذب البارع

جلواهر وصدق عدم اخلالف ا، ما عن اخلالفكهم وال خمالف أخبار الفرقة وإمجاعب و،ما عن املبسوطك

  . رامةكومفتاح ال

يف اهلامشة بعشر من ى قض )عليه السالم( نياملؤمن ريمأن إ :قال، وينكه خرب السيدل عليو

   .)١(بلاإل

   .)٢(بليف اهلامشة عشر من اإلى قض: قال، )عليه السالم( إىل علي بسنده، اتيويف اجلعفر

م إ، )عليه السالم(والصادق ، )المعليه الس(والباقر ، )عليه السالم(علي  عن ، الدعائمىورو

  . )٣(وهي اليت شم عظم الرأس، نارييف اهلامشة مائة د: قالوا

  .ى املدعمجاعواإل الشهرة احملققة إىل ضافةباإل، دهيؤيه ريوغ، وين معتمدكوالس

ومحلها ، دلةطالق األ إل،أيتي ال يف ما تقدم أو و،بل خاصة يف املقام يف اإلأسنانال  أنه مث الظاهر

ة يما تقدم يف دك، أيضاًه يف ثابت ريه غياحملمول عل بأن لكشيه يل علياس ال دليق أنه النفس معى عل

  .النفس فراجع

  ولذا،  ظاهر الوجهري خاصة يف املقام غأسنانر كويف الشرائع من ذ، القواعد وفما عن املبسوط

                                                

. ١٥ ح٢ الباب ٢٩٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٢ الباب ٤٠٤ ص١٨ ج:كاملستدر )٢(

. ١٠ ح٢ الباب ٤٠٦ ص١٨ ج:كاملستدر )٣(



١٦٠

  . ه هنا باخلصوصينص على مل نقف عل:  قال يف اجلواهر

  .رين تغركيمل  إذا  القصاص يف العظمإمكان تاب القصاصك قد تقدم يف نهإ مث

ان مع اجلرح دخل اجلرح كولو ، لي الدلطالقإل ،ون اهلشم مع جرح أم الكي أن نيب وال فرق

 :ولذا قال يف الشرائع ى،الفتو وه النصيدل عل حسب ما، كثرل أقل حتت األكلقاعدة دخول ، هيف

  . )ن جرحكي مل نإ وسركم بالكتعلق احليو(

سور يف كغلب اليما ك، سورك أو سركون كي أن نيب ةينه ال فرق يف وحدة الد أمث الظاهر

يف عظم  وأ نيون اهلشم يف عظمك نيما ال فرق مع صدق وحدة اهلشم بك، ليب بالشيء الثقرالض

  . هاريرناه يف املوضحة وغكما ذك، ليطالق الدلإل، واحد

أحدث  إذا خبالف ما، بتعدد السبب  لتعدد املسبب،تانيه ديفعل جرحه مرة وهشمه مرة ولو

  . عرفت ماك، ة واحدة للهشميفالد، الضرب الواحد هشماً وجرحاً

 إالّ اللهم، نجرب أصالًيال   أو،بيعى عل أو، بي عريغى نجرب علي أن نيال فرق ب أنه قد تقدمنه إ مث

  . ومةكاحل وةيالده ي فف،دلةوجب انصراف األيث يان عدم االجنبار حبكإذا 

  



١٦١

  

  ))املنقلة وديتها((

وهي الضربة اليت توجب نقل العظم عن املوضع الذي خلقه اهللا ، غة الفاعليبصاملنقلة  :)٧ مسألة(

  . هريايف وغكما عن الك ،له

وهو املضبوط يف ، قي الفتح يف القافياشف الرموز عن اجلوالكى كح: رامةكقال يف مفتاح ال

ن املنصرف من النص ك ل،العظمة نقلت أن جلأنه ألكو، قال هلا املنقولةي و:هيفوقال ، عراب املبسوطإ

  . فة هلايلفاظ الرداأل نة سائريباسم الفاعل ولو بقرى والفتو

 باعتبار حصول ،هريغ إىل من موضعه نقل العظم إىل  مجلة من الفقهاء للمنقلة باليت جترحريأما تفس

  .ات حسب الفهم العريفيف ظاهر املتبادر من الروافهو خال، ريوحنو هذا التفس، هياهلشم ف

: قال أن  إىل،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ايفك املروي يف ال،ريبص أيب ولعلهم أخذوه من خرب

وهي اليت قد صارت قرحة تنقل منها العظام، بلويف املنقلة مخس عشرة من اإل)أنه  ن الظاهرك ل،)١

  . كذل ري تشمل غأيضاًبل فتواهم ، كذلكل منقلة كس يل ذإ،  لبعض موارد املنقلةريتفس

 اخلالف و عن املبسوطكوقد نقل عدم اخلالف يف ذل، اًريتها مخسة عشر بعيفد، انكف يكو

  . ةيشر الدة ونصف عيشر الدها عيف أن ففي اخلالف من، ةيالغنو

ها نفس ي فأيضاًانت املرأة كن إو، ة الرجليد إىل مرادهم بأمثال هذه العبارة بالنسبة أن وقد تقدم

  : اتيض الروايور مستفكم املذكاحلى دل عليو، بعرةعدد األ

                                                

  . ٩ ح٢ الباب ٢٩٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(



١٦٢

  . )١(بلواملنقلة مخس عشرة من اإل: )عليه السالم(عن الصادق  ،حة احلليبيصحك

  .  املتقدمريأيب بص وخرب

   .)٢(بلويف املنقلة مخس عشرة من اإل: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، خروخربه اآل

   .)٣(بلواملنقلة مخس عشرة من اإل: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، زرارة وخرب

   .)٤(واملنقلة مخسة عشر: )عليه السالم(وخرب عالء عنه 

والصادق ، )عليه السالم(والباقر ، )عليه السالم(علي  عن ،ة الدعائميرواك، اتيها من الرواريغ ىلإ

 ىتشظيرج مما خي أو ،وهي اليت تنقل منها العظام، ناراًيمخسون د ونقلة مائةويف امل: )عليه السالم(

  . )٥(ةريبك ة أوريصغ، ةريثك لة أوي قل،عظام أو سر منها عظمكنيو

خرب  إىل االستناد له و،ال مستند له ها مع ندرتهياً فرين بعياب عشرجيإب، احلسنى فتو أن ومنه علم

فخرج من ، منه شيءى تشظ إذا ل عظم يف اجلسدكيف نقل ى قضنه إ :)عليه السالم(علي  عن ،الدعائم

  ةي فد،نينقصم العظم باثنيأن  ريغ

                                                

. ٤ ح٢ الباب ٢٩١ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١٠ ح٢ الباب ٢٩٢ ص١٩ ج:وسائلال )٢(

. ١١ ح٢ الباب ٢٩٢ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ١٦ ح٢ الباب ٢٩٤ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ١٠ ح٢ الباب ٤٠٦ ص١٨ ج:كاملستدر )٥(



١٦٣

  . ما هو واضحك،  متعلق مبا قبله ال مبا بعده)نيباثن( إذ ،تامري غ)١(سرهكة نصف ي مثل دك ذل

  . رين تغركيمل  إذا ،قد تقدم جواز القصاص يف العظمنه إ مث

زاد  ة مايأخذ ديقتص يف قدر املوضحة وي أن هيللمجين عل وهايقصاص فال و( :قال يف الشرائع

  . )بلوهو عشر من اإل

،  املبسوطكذل إىل المه الثاين فقد سبقهكوأما ، هي فشكال فقد عرفت اإلاألولالمه كأما : أقول

  .نتفاء املانعواستدل له يف اجلواهر بوجود املقتضي وا، هو املذهبنه إ كويف املسال، هريغ ووحلقه القواعد

ما سبق يف ك، ضيلزام اجلاين بالتبعإى ن له حق علكين القصاص مل كأم أنه إذا ىفخين ال كل

  . مسألة القصاص وجهه

أخذ بقدر الباقي يو،  املوضحةريقتص بعض اجلرح غي أن هيأراد اين عل إذا م يف ماكاحل علميومنه 

  .ةيمن الد

 أيب ما رواه عني قال ف)هم السالميعل( أهله إىل فية ظريلزوم رد علم ما يف روايعرف ومبا تقدم 

 ويف ،بل من اإلأربعويف السمحاق دون املوضحة ، بليف املوضحة مخس من اإل: ما يف الوسائلك ،محزة

 إالّ ها قصاصيس فييف اجلائفة ما وقعت يف اجلوف ل و،شرشر ونصف عبل عاملنقلة مخس عشرة من اإل

 إالّ ها قصاصيس فياملأمومة ل و،ومةكاحل إالّ ها قصاصيس فيول منها العظامنقل ياملنقلة  و،ومةكاحل

  قطع العظم مقام يل شيء وكقطع يفاً فاا يان سكن إ املأمومة تقع ضربة يف الرأسن إ ،ومةكاحل

                                                

  . ١١ ح٢ الباب ٤٠٦ ص١٨ ج:كاملستدر )١(



١٦٤

ى عص أو ضرب بعمود فإن ،ورمبا اعتراه اختالط، ورمبا ثقل مسعه، ورمبا ثقل لسانه، املضروب

  . )١(سر منها القحف قحف الرأسكي، بلغ أشد من القطعا تإدة فيشد

  

                                                

  . ١٨ ح٢ الباب ٢٩٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(



١٦٥

  

  ))املأمومة وديتها((

م أهي اليت تبلغ ، م الرأسأذات  معىنى عل ،)دابة (وزنى عل) ةماآل (املأمومة وتسمي :)٨ مسألة(

  . طة اليت جتمع الدماغيوهي اخلر، الرأس

م أ ذات  مبعىن،ل مفعميوس ةية راضشيعك، ما يف الفائقكة ماملأمومة واآل: شف اللثامكقال يف 

ذا يف ك ،بصرةتال واإلرشاد وةيلة والغنيالوس وما عن املقنع واخلالف واملراسمك، ةيها ثلث الدي وف،الرأس

  .رامةكمفتاح ال

 من اقتصر ني وهم ب،اًري بعنيثالث ون مجع منهم املقنعة قالوا بثالثكل، هيال خالف فنه إ ةيعن الغنو

 ثالث، ةيها ثلث الديف: ي املقنعةكقال يف حم، هيال ثلث ف بأنه  من صرحنيوب، ري بعر ثلثكه بدون ذيعل

تحدد يف يال  و،ه الثلثيتحدد في كذل ألن ،السواءى الورق عل ونية من العيثلث الد أو، اًريثالثون بعو

ها ثلث يف ئالً قامجاعه اإلي علىبل ادع، ما عن السرائر و،اتيحنوه ما عن الناصر و،البقر والغنم وبلاإل

  .المهكآخر  إىل ،ال نقصان وادةيفحسب بال ز اًريثالثون بع وثالثة، ة النفسيد

  .اًريثالثون بع وة ثالثيها ثلث الدي ف:ما يف الشرائعكر ية والتحريوعن النها

الثلث الظاهر يف الثلث ى ات عليفقد تواترت الراوا، املكهو الثلث الاألقوى ان فكف يكو

  . املكال

: )عليه السالم( قال ،عن الشجة املأمومة )عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت:قال ،د الشحاميفعن ز

ةيها ثلث الديف)١( .  

صلى اهللا (رسول اهللا ى قض: )عليه السالم( ني املؤمنريمأقال ، )عليه السالم(عنه  ،وعن مسمع

  . )٢(ةييف املأمومة ثلث الد )عليه وآله

                                                

. ٥ ح٢ الباب ٢٩١ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٦ ح٢ الباب ٢٩١ ص١٩ ج:ئلالوسا )٢(



١٦٦

   .)١(ةيويف املأمومة ثلث الد :)عليه السالم(بد اهللا ع أيب عن، ريبص أيب وعن

   .)٢(ةيويف املأمومة ثلث الد: )عليه السالم(عنه  ى،خرته األيويف روا

ثلث : فقال ،عن الشجة املأمومة )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، ة بن وهبيوعن معاو

   .)٣(ةيالد

   .)٤(ةيواملأمومة ثلث الد :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن العالء

   .)٥(ةييف املأمومة ثلث الد: )عليه السالم(علي  عن، اتيوعن اجلعفر

 وهي اليت تؤم الدماغ ،ة النفسييف املأمومة بثلث دى قض: )عليه السالم(علي  عن، ويف الدعائم

   .)٦(هيلإسر العظم وتصل كت

   .)٧(ةيثلث الد أمومةويف امل: )عليه السالم(علي  عن، وعن الصدوق

واملأمومة ثالث وثالثون  :)عليه السالم(عن الصادق ، ة احلليبيالالزم محل مثل روا أن نيوذا تب

  .ر الثلثك بعدم ذرييف التعب التسامحى  عل،)٩(زرارة ومثله خرب، )٨(بلمن اإل

 أشهرة أربع أنه مع، أشهرة أربعون العدة كما وقع مثله يف مسألة ك ،ريثكالتسامح  ومثل هذا

  ويف البقر والغنم ، املكبل والبقر والغنم الثلث ال اإلرييف غ أن دهيؤيو، اميوعشرة أ

                                                

  . ٩ ح٢ الباب ٢٩٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١٠ ح٢ الباب ٢٩٢ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١٢ ح٢ الباب ٢٩٣ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ١٦ ح٢ الباب ٢٩٤ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ٢ ح٢ الباب ٤٠٤ ص١٨ ج:كاملستدر )٥(

. ١٢ ح٢ الباب ٤٠٦ ص١٨ ج:كاملستدر )٦(

. ١٤ ح٢ الباب ٤٠٧ ص١٨ج :كاملستدر )٧(

. ٤ ح٢ الباب ٢٩١ ص١٩ ج:الوسائل )٨(

. ١١ ح٢ الباب ٢٩٢ ص١٩ ج:الوسائل )٩(



١٦٧

  . قطعي ريغ وهو بلمناط اإل الإ املكنقص الثلث الى ل عليدل ال

ان ك، نيافؤ املرجحكسلم ت بل لو(: قال أن  إىل،حاًل جانب مرجكل جعل اجلواهر أن علميومنه 

  . واهللا العامل، ظاهر الوجه ريغ ،ىانته )لألصل ريلث البعث املتجه عدم اعتبار

  



١٦٨

  

  ))الدامغة وديتها((

 فهي بعد، ان الدماغكم الدماغ اليت هي مأق هي اليت تفت،  املعجمةنيبالغ، الدامغة :)٩ مسألة(

  . مهاريعن الصحاح ومغرب املعرب وغ ماك، املأمومة

الدامغة ن إ :طي واحملنيوعن الع،  تبلغ الدماغ اليتاإ :هل اللغةأقول  و معىنوه: قال يف اجلواهر

  .اغالدمى باطن القحف املشرف عل سركت

ة يد إىل ضافةه باإليت ففمين مل إو، القصاص ة أويدلمات فا فإن ،كل بذنسانوت اإلمي أن والغالب

 ووجهها، ارععة واملهذب البوالروضة واللم ريعن السرائر والتحر ماك، ومةكاملأمومة اليت هي الثلث احل

  .ومةكل احلي دلإطالقشمله يف، ومل تقدر يف الشرع املأمومةى ادة علي زك ذليفأن 

  أو،نسانروا سالمة اإليولعلهم مل ، لةياملبسوط والوسك، تهايتعرضوا لدين مجلة من الفقهاء مل كل

 ماك،  الثلث فقطأكثرعمق  إىل ن وصلتإيف املأمومة و أن فاملراد، املأمومةى ادة عليز النه إ م قالواأ

ة ي والغنة واملراسميواملقنعة والنهااملقنع  وايفكما عن الك، تعرضوا للدامغة أصالًيمجلة من الفقهاء مل أن 

  . هاري وغاإلرشادو

، كلذ ريغى ل عليال دل إذ ، املأمومةقيمن مصاد أو،  من أفراد اجلائفةا هي أن الظاهركهذا ول

ما  من الثلث يف أكثرى ل عليدل فال،  يف املأمومةكلذك ريثكل والي القلنيبفرق  ن يف امللتحمة ال أماكو

  . سببته ة ماياملة ودكة اليفالد الّإ و،وحنوه سبب شلالًيت ومل ميمل  ذاإ

  

  ))اجلائفة وديتها((

 ظهر بطن أو  رأس أو،انكاجلهات  أي اجلوف من إىل وهي اليت تصل، جلائفةفا، ل حالكى وعل

من الشجاج واجلراحات اجلائفة وهي اليت تبلغ : هيقال الفق ولذا، من ثغرة النحر ولوجنب  صدر أو أو

وجه  وال، ث خصصاه بالرأسيح ،ايف واملقنعك لظاهر الخالفاً، ويف الرأس الدماغ، يف اجلسد اجلوف

  ظاهر



١٦٩

ويف ، ةيها ثلث الديف:  فقال،ل عن الشجة املأمومةئث سيح ، )عليه السالم(قول الصادق  الّإ، له

، من باب املصداق إالّ سيل إالّ أنه ،كل ذريغ إىل )١(بلملوضحة مخس من اإلويف ا، ةياجلائفة ثلث الد

  . أيضاً الرأس ريجافة يف غوردت اإل ولذا

 وقد اعترف بعدم اخلالف اخلالف، خالف ال وإشكالة بال يففي اجلائفة ثلث الد، انكف يكو

 ،ميمر وأيب ،ابن وهب و،ريبص أيب أخبارك ،اتي متواتر الرواهيدل علي و،همريغ وةيالغن واملبسوطو

 حيا الصحهيف و،)٢(ات الشجاجييف أبواب د ئللها الوساكر كما ذك ،همريوغ، ديز و،املفضل و،العالءو

  . هاريغ واملعتمد واملوثقو

ثلث يف اجلائفة ى قض )عليه السالم(اً يعلن إ :)عليه السالم(عن الصادق  ،اتييف خرب اجلعفرو

  . )٣(ةيالد

مل  ووهي اليت قد نفذت العظم، ةيويف املأمومة ثلث الد :)عليه السالم(علي   يف قضاء،ويف املقنع

 إىل )٤(وهي اليت قد بلغت جوف الدماغ، ةياجلائفة ثلث الد ويف، نهمايما بيفهي ف، اجلوف إىل تصل

  . كذل ريغ

 ها ثالثيف: )عليه السالم(عن الصادق  ،احلليبرواه  مل ماحيه يعل و،املراد بالثلث ما تقدمن إ مث

  . )٥(بلثالثون من اإلو

                                                

. ١٢ ح٢ الباب ٢٩٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٥، ١٦، ١٣، ١٢، ٩ ح٢ الباب ٢٩٤ ـ ٢٩٢ ص١٩ ج:نظر الوسائلا )٢(

. ٢ ح٢ الباب ٤٠٤ ص١٨ ج:كاملستدر )٣(

. ١٤ ح٢ الباب ٤٠٧ ص١٨ ج:كاملستدر )٤(

. ٤ ح٢ الباب ٢٩١ ص١٩ ج:الوسائل )٥(



١٧٠

 ،)١(بلثالثون من اإل وثالث، ةييف اجلائفة ثلث الد:  قال،)عليه السالم(عنه  ،ريبص أيب وخرب

  . وقد تقدم وجه هذا احلمل يف املأمومة

فالالزم ، )٢(ومةكاحل إالّ ها قصاصيس فيل، ويف اجلائفة ما وقعت يف اجلوف :محزة أيب أما خرب

  . مام اليت هي الثلثومة اإلكاملراد ح أو ،)هم السالميعل(أهلها  إىل رد علمها

مما هو ، ما أشبه يف أغوار البدن رمح أو ف أويدخل سي أن فاملنصرف من اجلائفة، انكف يكو

ما نقله مفتاح ك، داخلبرة يف الإرز غشمل ي بأنه فالقول، بالمما قدر باآل، هاري من احلارصة وغأكثر

 نفذت من رمح إذا يف النافذةو :فيتاب ظركان يف كولعله لذا ، هيما فى فخيفال  ريرامة عن التحركال

 ره الرمح واخلنجركذ فإن ،نارية الرجل مائة ديشر دعتها يخنجر يف شيء من الرجل يف أطرافه فدأو 

شاء اهللا  نإ كق لذليد حتقيملسألة النافذة مزأيت ي وس،رناهكذ ماى ل عليدل، ة عشرة أبعرةيجعل الدو

   .تعاىل

 ،برة إلو بغرز و،اجلوف إىل تتحقق اجلائفة بالوصولو( : قال،ريعلم وجه النظر يف قول التحريومنه 

 ره فوصلكجرحه يف ذ لوو. الظاهركداخل الفم  ألن س جبائفةيباطن الفم فل إىل  فوصلةولو خرق شدق

  . )٣()س جبائفةيلف ركالبول من الذى جمرإىل 

:  قال،ره القواعد ال بأس بهكما ذ أن ماك، ن يف حملهيريخاألى ره عن عدم صدقهما علكذ نعم ما

  ،ة اجلائفةيه ديحلقه فعل إىل نفذهاألو جرح رقبته ف(

                                                

. ١٠ ح٢ الباب ٢٩٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١٨ ح٢ الباب ٢٩٤ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ط احلديثة٦١٩ ص٥ج: حترير األحكام الشرعية )٣(



١٧١

 ولعل وجه قول اجلواهر بعد ،رامةكنقله عنه مفتاح ال، )١()املثانة إىل ذا لو طعنه يف عانته فوصلكو

  . رناهكما ذك برةشمل مثل اإل يه حىتإطالقأراد ) لو من نظر يف اجلملةخي لعله ال (: القواعدالمكنقل 

  

  ))القصاص يف اجلائفة((

ظهر يان كن إو،  القصاصأدلةطالق إل ،رين تغركيمل  إذا صح القصاص يف اجلائفةي أنه مث الظاهر

 كاستدل لذل و،هيام االتفاق علشف اللثك وعن ،خالف أجده بل يف اجلواهر بال، من املشهور العدم

س يلاجلوف  يف ما وقعت اجلائفةيف و : قال،محزة أيب مبقطوع و،ىمن املدعر الذي هو أخص يبالتغر

قل به أحد من يما مل ى  اشتماله عل،ضعف سنده إىل ضافةباإل، هيرد عليومة الذي كاحل ال إها قصاصيف

 أن نكميف يكف، ه من وجوهريعن معارضة غ قاصرنه إ :بل قال اجلواهر،  بهكوهن التمسيمما  ومةكاحل

  . السنة الواردة يف باب القصاص وتابكات الإطالقعارض ي

س يل أنه مع، ةيسقطه عن احلجي بل ظاهره مما، حمتمل االستناد فرض وجوده فهو فإن أما االتفاق

ة يئل يف مسألة حجيف الرسا )رمحه اهللا(ى خ املرتضيره الشكذ ماى عل،  يف القوةى املدعمجاعاإلك

  . مجاعاإل

  

  ))فروع يف اجلائفة((

 بأن ما مثل له يف الشرائعك،  مع صدق التعددنيتيجاف فالظاهر لزوم الدأمث  اناًكلو جرح مو

 ،ما يف اجلواهرك بتعدد السبب لة تعدد املسببصا ألكذل و،فهيجياذي اجلنب مث  حيتف حىتكشق الي

  .اإلرشاد وريهما القواعد والتحريتبعه فو ،م واملثال املبسوطكاحل إىل قد سبقو

صح يف صورة صدق ي ال كذلن إ :هيف إالّ أن ،الرباءةده أصل يؤيو، قال بالوحدة ال التعدديرمبا و

  . ان واحداًكجافة إه يف فيمث أعمل الس جرح جنبه إذا ماكصدق الوحدة ن إ  نعم،التعدد

                                                

.٦٩٤ ص٣ج: قواعد األحكام )١(



١٧٢

إطالق ة يوقض(: رامةكقال يف مفتاح ال، لزائد من االرباءة األصل انك يف الوحدة والتعدد كش ولو

ن أك يف موضع واحد كفعل ذل أنه إذا  ـاإلرشادر ويأي املبسوط والشرائع والتحرـ  ةربعتب األكال

، تمل التداخلحي و املوضحةأرش ة اجلائفةي دع لزمه م،جافهأمث ضربه ف، جنبه فأوضحه مثالًى ضربه عل

  .)١()شف اللثامكما يف كعاً ان قطتيهما الديتعدد اجلاين فعل إذا ماأ

رق اجلاين خي أن ني للفرق ب،ة اجلائفةيعن د ة املوضحة مثالًيهل تنقص د أنه الم يفكالى بقي :قولأ

الظاهر  ،فيف اجلاين الثاين مبقدار ستر خفيجيمنا إ و،رق جان أغلب العمقخي أن نيوب، البطن إىل اجلنب

  . منصرف عن مثله رراًكرناها مكط اليت ذياعدة التبسنة قيل اجلائفة ولو بقري دلإطالقو، كذل

 ريه التعزي فعل،األولى زد عليومل ،  اجلرحك يف نفس ذلنه مثالًيكدخل الثاين سأجافه واحد و أولو

  .ومةكاحل ول اجلائفةيله مع عدم مشول دلي دلطالق إل،ان عامداًكن إ

ها يفف وإالّ ،ةيها الديخواا ففأ أو ارصةل احليه دليصدق عل فإن ،ظاهراً أو وسعها باطناًن إ ماأو

  .ما هو واضحك، صل أمثال احلارصةحيمل  إذا د به مايريومة ك الشرائع احلإطالقو، ومةكاحل

مل  بأنه الفرق و،األوىلا مثل ألى خرأفهل هي جائفة ، حد جوانبهاأ إىل ما لو شق نفس اجلائفةأ

ما لو ك ى،خرأالباطن فهي جائفة  ولو وسعها يف الظاهر: ولذا قال الشرائع،  فارقري غفه مثالًيدخل سي

، والظاهر الثاين لعدم صدق اجلائفة، احتماالن ،ومةكها احليمنا فإ وىخرأست جائفة يل أو ،انفردت

 عدم إطالقم يعدم تسل إىل ضافةباإل، مكط به احلينأالزم صدق االسم الذي يوعدم الفرق يف الواقع ال 

  .  توسعة الثقبريب غيالتثق إذ ،الفرق

  جافة إان ك فإن ،ظهر من اجلوف نه يف مايكلو أجافه فأدخل آخر سو

                                                

. ط القدمية٤٨٨ ص١٠ج: مفتاح الكرامة )١(
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 إىل الباطن ىل إمن الظاهر أو، الباطن إىل دخال من الظاهرال فرق يف اإل إذ ،ةية ثانيها دية ففيثان

 إالّ إذا ،ومةكهما فاحلينه فيكقلبه فأدخل الثاين س أو بدهك ظهر مثالً ،ةيجافة ثانإن كن مل تإ و،الظاهر

 كذلك و،نياالثن وملا تقدم من قاعدة الواحد، ة مع وحدايالد و،ةينية مع االثنيه نصف الديفف أسقط قوة

ة يف يلكال فإن ،ته فأسقطها عن العمليلك إىل نهيكأدخل س إذا ماك، جافة مسقطة لقوةانت اإلكإذا 

  .  اثنتاننساناإل

مخسة أسداس  أي ،تهيل دكل أو ،ة مخسمائة مثالًيدون الكت بأن ةيلكال ووهل تتداخل اجلائفة

الثاين  و،فالنصف ا املوضع هذريومن التداخل يف غ، سقاط قوةإجافة وإما اثنان أ من ،احتماالن ،ةيالد

  .بأقر

 ،ومةكفاحل وإالّ ،ديها ثلث جدية فيجافة ثانإمع صدق  أنه فالظاهر، مث عاد اجلاين فوسع ولو أجافه

  . فراجع، مهاريغ وشف اللثامك والم القواعدك يف لشكا ظهر اإلكوبذل

ان كت مين مل إو،  الثلثاألولى عل و،ةيه الديمات فعل فإن ،وأبرز الثاين حشوته، األولولو أجافه 

، علله يف اجلواهر بعدم السالمة معه غالباً و،الثاين قاتل أن أما ما يف الشرائع من، ومةكالثاين احلى عل

  . قتل بعمل الثاينين مل إ وجمرد الغلبةقتل ال  إذا فاملراد

ملا ، أكثرانت العلة يف أحدمها كن إ و،نيكيانا شركلو قتل بعملهما  أنه  يفشكالنبغي اإليال ، نعم

  . اتيال عدد اجلنا االعتبار بعدد اجلناة أن من تاب القصاصك تقدم يف

 إذ ،ن قصاصكيعدة العدل ومل لقا، ة بالتساوييهما الديفعل، همايأ إىل  يف استناد القتلكش ولو

  . تاب القصاصك ما سبق يفك، كقصاص يف مورد الش ال
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ن إو، ةيل واحد سدس الدكى فعل، جوفه إىل أدخال معاً الرمح بأن جافة اثنان يف اإلكاشتر ولو

  .ما سبقكاملناط عدد اجلناة  إذ ،أكثرنفاذه إان كمما ى ا أقوان أحدمهك

، ريه التعزيان علك، جافةإصل بالفتق حيمت فلم أن التكمل ت فإن ،طت اجلائفة ففتقها آخريولو خ

، رشه األيفعلى  أذكان مع ذلك ذاإو، ذنهإ ري بغريتصرف يف الغ أو الميإ ألنه ،الم أم اليإان كسواء 

ى ل عليال دل إذ ،اًياطته ثاني خرشاأل ورينفع يف رفع التعزيوال ، ريالتحر والقواعد وما يف الشرائعك

  . لقاعدة الضمان، اطةيمثن اخلى ذ األأرش إىل ضافةه باإليعل أن الظاهر و،بعد الثبوتالسقوط 

  .ىاطة مرة أخريوأجرة اخل، نقص منهان إ وطي اخلأرشه يعل: ولذا قال يف اجلواهر

س يل ألنه ،رشواحتمال األ، ةيه ثلث الدي فعلدةيفتق بعد االندمال فهي جائفة جدان الكولو 

 دهي بكبل تصدق لو فعل اجلاين ذل، لةاآل إىل جافة ال حتتاجاإلن إ :هيف، جافةإى سميالفتق ال  إذ جائفة

  .االنصراف البدوي إالّ لة ال توجبغلبة اآل و،رجلهأو 

  . طالقة الواحدة لإليقة يف الديعة أم ضيجافة وسون موضع اإلك نيوال فرق ب

 ة يف موضعهماريبكجافة إجافه أو ان لكن إو، ةيثلثا الد أي ،تاني فدنيأجافه يف موضع إذا أما

  . دون املوضع الواحدني لتعدد املسبب بتعدد السبب يف املوضعكوذل، ة واحدةيانت دك

واختاره ، ما عن املبسوطك، جافة واحدةإا أفالظاهر ، فخرج من ظهرهبطنه ولو طعن يف 

، ما يف الواقع اجافتانأل، ثنتانتبعه احملقق فا و،ي اخلالفكخالفاً حمل، راها واحدةيالعرف  ألن ،اجلواهر

ها ريغ أو انت احلارصةك إذا لنوقض مبا وإالّ ،ا واحدةأوقد عرفت ، االعتبار بالصدق عرفاًن إ :هيوف

   ،هايقوالن بالتعدد فيما ال أمع ، نيعة بقدر اثنتيوس
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  .علمائناى الوحدة فتو: قال أنه ديي عن الشهكان احملكولذا 

 ما تقدم يفك ،النصف إىل نقلبي فإنه الثلث إىل وصل إالّ إذا ،م الرجلكائفة حم املرأة يف اجلكوح

  . أيضاًأيت يوس تاب القصاصك

، اجلاين احللفى ان علكل ين دلكيمل  فإن ،بل أجافين: هيقال اين عل و، مل أجفه:ولو قال اجلاين

  .املقدار املعترف به عنده إىل نئذي حأربيو

، ما أشبه ه رمح أويبل لو أوقعه فدخل ف، ما أشبه مباشرة وخال الرمحدإجافة شترط يف اإلي الو

  . اتي يف سائر أقسام الدكذلكو، جافةان من اإلك

ان له ك ،جافهألبه فكبه ى أغر أو، كذلكاً مس اجلوف أو إىل جسمه مجراً فأحرقهى ولو وضع عل

  .فتأمل يف سائر أقسام اجلراح كذلك و،املناط أو طالقما لإلإ، مكنفس احل

، طرافالرجل من األ وديجافة مثل الإ أما ،البدن أو جافة الرأسإوهي ، الم يف اجلائفةكهذا متام ال

   .ةيه يف املسألة التاليالم فكأيت اليفس

  



١٧٦

  

  ))النافذة وديتها((

خ يالش إىل ك نسبه املسال،ناريه مائة ديفف، جلئاً يف أطراف الِريلو نفذ اجلاين ش :)١٠ مسألة(

  .خي للشكلمل جند ذ: رامةكن قال يف مفتاح الكول، خ ومجاعةيالش إىل ونسبه الروضة، تباعهأو

الشرائع  أن مع، كالشرائع قال بذل أن رامةكمفتاح ال ركذوقد ، خربة أكثرد يالشه أن ىفخي وال

  . ض القولي وهو مشعر بتمركلذى زد عليومل ، ليق: ث قاليح، ف التوقهظاهر

املسألة القواعد  يف ما توقفك، همري والتبصرة وغاإلرشادالنافع و كلفقد قال بذ، انكف يكو

  .همريغ واإليضاحر ويوالتحر

نفذت من  إذا ويف النافذة :هي قال ف،تهي حجف الذي قد عرفت سابقاًي خلرب ظراألولوالظاهر 

  . نارية الرجل مائة ديد عشر تهايفد، يف شيء من الرجل من أطرافه خنجر أو رمح

 ريأمى قض:  قال،املوثق أو حي يف الصح)عليه السالم(احلسن  أيب ىرضه ابن فضال علع وحنوه ما

 أو أنفذت من رمح إذا يف النافذة وأفىت: قال أن  إىل،عضاءة جراحة األي يف د)عليه السالم( نياملؤمن

  . )١(نارية الرجل مائة ديشر دتها عيه فدخنجر يف شيء من الرجل يف أطراف

عليه ( ني املؤمنريأمى قض:  قال،)عليه السالم(ق عن الصاد ، خرب مسمعكض ذلعاريرمبا  نعم

 ه النفوذ يف الفمير فكف الذي ذيخرب ظر و،)٢( العضوكة ذلي دون يف العضو ثلثك يف النافذة ت)السالم

  .وعدم العمل ما عراض املشهورصلحان معارضاً إليالمها ال ك و،كاحلنأو 

  ). النافذة (انكم) الناقلة (ففي بعضها، املسمع خمتلفةنسخ خرب  أن  إىلضافةباإل

  : لذا قال يف اجلواهر و،الرجل وديال أي طرافس يف األيف ليخرب ظرو

                                                

  . ٣ ح٢ الباب ٢٩٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١٥ ح٢٩٣ ص١٠ ج:بيالتهذ )٢(
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ح املعتضد بعمل من يصلح معارضاً للصحيفال ، وال جابر له فيخرب مسمع ضعن إ :قالي أن الإ

  .حيوجد خمالف هلم صريبل مل ، عرفت

، منلةاألكة الطرف تقصر من املائة يانت دكلو  أنه  وهو، آخرإشكالاملشهور بى ل علكورمبا أش

ون كي وال، لي خصص الدلكعلم ذلن إ :هيوف، تها بنفسهايدى ها علية النافذة فيد ديتز ال أنه لوضوح

  . إشكاالً كذل

قل به ين مل إ و،حنومها الثلث والرجل ودي مورد الريان يف غكل خبرب مسمع يق فإن ،انكف يكو

  . ومةكفاحل

ما  أي ،ليما خرج بالدليف إالّ كلقاعدة االشترا، م الرجلك حكم املرأة يف ذلكن ح أمث الظاهر

ومة كخالفاً ملن قال باحل، وتبعه آخرون، ديوهذا هو الذي اختاره الشه، ة الرجليثلث د إىل ان وصلك

جممع  والروضة إليه  ذهبماك، ومةك احلأدلة إطالقشملها يف، نيتييف الروا) الرجل (ها أخذاً بظاهريف

علم  إالّ إذا ك لالشتراطالقفالقاعدة اإل،  من مفهوم اللقبأكثرس بيل) الرجل (لفظن إ :هيوف، الربهان

   .س املقام من املستثىنيول، باخلروج

قال يف مفتاح  و،ليالق إىل فقد نسب، ناراًيمخسون د أي ،ها نصف الرجليف بأن أما القول

نصف  هلا بأن حيومة نقل عن بعضهم التصركرجح احل أن ن يف اجلواهر بعدكل، الًمل جند به قائ :رامةكال

  . ةيالد

ما  أو يف الشفة أو ما النافذة يف اجلفنأ، الم يف نافذماكنف الاأل وذناأل يقد تقدم يف حبثنه إ مث

  .عرفت ماى ومة علكاحل أو أشبه فالثلث

طراف جرح األ فإن الّإ و،ان نافذةك الداخل نفذ يف شيء من فإن ،لهيحلإ أو ولو أدخل يف دبره

فالظاهر ، حارقة أو خرقها مسمومة إىل ضافةباإل انت النافذةكن إ و،لعدم صدق النافذة ومةكه احليفف

  . النافذةى ادة عليهما زيف أن طالق أدلتها بعدإل، ومةكادة احليز
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  .ومةكة النافذة واحلي فد،أيضاًادة يفالظاهر الز،  فظهر اجلوفولو قطع قطعة من البطن مثالً

  .لي الدلطالقإل، ريبكال وري الصغنيورة بكام املذكحال فرق يف األو

  .وقد تقدم مقدارها يف باب القتل ة قتلهيافر بنسبة دكويف ال

 إىل ضافةومة باإلك احلاألولففي ، مات أو مرض ف الدم منه حىتيه نافذة فسبب نزيأنفذ ف ولو

لو  و،ا تشمل املتعارف النافذة ال تشمله ألأدلة و،ة حصلت بسبب اجلاينيانة ثيجنا ألنه ،ة النافذةيد

  . ة للنافذة ملا سبق من التداخل يف مثلهيد وال، املةكة الييف الثاين الد و،نة االنصرافيبقر

  



١٧٩

  

  ))إذا لطمه فامحر أو اخضر أو اسود((

ولو اسود فستة ، ريثالثة دنانلو أخضر ف و،نار ونصفيه دي فف،لو لطمه فامحر وجهه :)١١ مسألة(

  .ريدنان

ى  علمجاعاخلالف واملهذب البارع اإل ون االنتصارعبل ، خالف ال وإشكالن فبال األوالأما 

  . ضيي منهما مستفكبل احمل، هيه علي بقسممجاعيف اجلواهر اإل و،كذل

خ يبل عن الش، ربل املشهو، كثرما عن األك ري قائل بستة دناننيه بيفقد اختلفوا ف ما االسودادأ

 هو األولن كل، مجاعه اإليا عليبل ادع، نيديما عن السك، ري قائل بثالثة دناننيب و،هي علمجاعاإلى دعو

  . صحاأل

:  قال)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ،سحاق بن عمارإح يصح، ورةكام املذكحاألى دل عليو

ن مل تسود واخضرتإو، ريها ستة دنانأرشن  أسود أثرهاي يف اللطمة )عليه السالم( ني املؤمنريأمى قض 

  .)١(كويف البدن نصف ذل، نصف وناريها د فإن أرشامحرت ومل ختضر فإن ،ريها ثالثة دنانفإن أرش

  . )عليه السالم(علي  عن املقنع حنوه مرسالًى ورو

هم يعل(آبائه عن ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ما رواه الدعائم إىل دان فلعلهما استندايما السأ

 ناريه ديحمر موضع الضربة ففيضرب وجهه فييف الرجل ى قض: )عليه السالم(علي  عن، )السالم

، ريشرقت فثالثة دنان و فامحرتنيالعى انت الضربة علكن إ و،رين اخضر واسود فثالثة دنانإو، نصفو

  . )٢(كوما اخضر فبحساب ذل، رين اخضرت وما حوهلا فستة دنانإو

  .حةيخصوصاً يف قبال الصح صح مستنداًي م الن الدعائكل

  ويف االخضرار، ريسوداد ثالثة دنانيف اال أي ،النصفى ما يف البدن فعلأ و،هذا يف الوجه

                                                

  . ١ ح٤ الباب ٢٩٥ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٤ الباب ٤٠٨ ص١٨ ج:كاملستدر )٢(
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 مجاعاإلى  واحد دعوريبل عن غ، ما تقدمى نار عليويف االمحرار ثالثة أرباع الد، نار ونصفيد

  . هيعل

 طالق النص إل،جزاء الوجهأ نيفرق ب ما الك، هالكجزاء البدن أ نيال فرق ب أنه مث الظاهر

  .ل معتربيه دليدل علي مل نيطراف العأما يف خرب الدعائم من  وى،الفتوو

، أنه لالنصرافك ورشدم فاأليمل ن إ بأنه ليرمبا ق و،طالقمحر مدة لإلشترط بقاء مثل األيال و

  .طالقبل الالزم القول باإل ،يان فهو بدوكن إ نهكل

شمله الرأس ولو ييف مقابل البدن  ألنه ،دي بعريغ ،السرائر وا عن اخلالفمك، الوجهكوهل الرأس 

 رياس ال نقول به غيقنه إ  فقول اجلواهر،هيالم فكأيت اليما سك، ده مساواته له يف الشجاجيؤي و،باملناط

  .ظاهر

نصف  هلا بأن فالقول، أيتيما تقدم وك، الثلث إىل ثلتها لهقاعدة مماى الرجل عل يواملرأة تساو

 إىل بعد مساواا لهيفال ،  مطلقةكبذلى الفتاون إ ويف اجلواهر،  ظاهر الوجهريتها غيما يف دك الرجل

  . الثلث

 والصفرة يف ،دخال الزرقة يف السوادإ و،ومةكفالظاهر احل الصفرة أو  اللطمة الزرقةتولو سبب

  . خالف الظاهر، االمحرار

ن إنه إ  أي،ريان املرجع التقدكه يظهر أثرها عليأصفر مبا مل و  أأمحر أو ان املضروب أسودكلو و

  .هيانت اللطمة تؤثر فكف يكاً فيان عادك

، ذاك درهم وهني وستري ستة دناننياً بريون خمك ية حىتيال جبزء من الد، ريالعربة بالدنان أن الظاهرو

 عدم التعدي بعد عدم صالةة ألمنا قلنا ذه العربإو، عشرة آالف درهم أو، نارية ألف ديالدن إ ثيح

  .القطع باملناط فتأمل

  . ركما ذكة فيبالد يرض فإن ،طالق أدلتهإل، ه القصاصيان للمجين علكان اللطم عمداً كوإذا 

  قاعدةى عل، ةيه ثلث الديون فكي أن بعدي مل ان املضروب شلالًكولو 
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  .هنا باملناط إىل مكنسحب احليف، الشللى ة علية اجلناي د

  . ال يف الوجه فالظاهر دخوهلا يف البدن  الرقبةأما

  .يف الغمز  حىترش األدلة أل،ومةكانت احلكولو ضرب بدون امحرار 

 أدلةومة كحل، ةًيد اً والأرشوجب يب حسب املتعارف يف الطفل وحنوه ال يدالتأ أن الظاهرو

تاب ك  يفكالم يف ذلك الوقد تقدم، مورب ملثل هذه األي املقام بعد تالزم التأدأدلةى ب عليالتأد

  . القصاص

 وأف كال ظهر بالذراع أو املتفرقة أو أو د اتمعةي اللطمة بالنيورات بكات املذيوال فرق يف الد

  .للمناط ولي الدلطالقإل، هاريغ وأ صبعاإل

ة املقررة عن مثل يل الديالنصراف دل، ومةكادة احليفز االسوداد مثالًكلو بقي اللون احلادث و

   .يعن قدر الباقأي  ،كذل

ز والضرب كالرفس واللطم والركسر ك جرح وال ريغى ة عليولو اشتملت اجلنا: قال يف القواعد

، وتبعهما اجلواهر، ري لعدم التقد:رامةك وقال يف مفتاح ال،ومةكحدث انتفاخاً فاحلأف ى،عص بسوط أو

  . نيليومة للدلكاحل وريورات التقدكن يف بعض املذ أن الظاهركل

انت كمها أحدى ل الضرب علكان كن إو، تاني ضربه يف وجهه وجسده ضربة واحدة فله دولو

  . ة واحدةيه ديف

ها ية فيفالضربة الثان جسمه ولو تعدد ضربه يف وجهه أو، ومةكولو ضربه يف داخل فمه فاحل

والثاين   امحرارهاألولما لو سبب ك، ديأوجبت املزن إ أما، األولى داً عليمل توجب مزن إ ،ومةكاحل

ل يدل ألن ،ومةكللثاين احل وةيول الدون لألكي أو، تهيل دكل أو، ة ستة مثالًيتداخالن فالدياسوداده فهل 

  . بعد الثالثي ال،  بالضربان حممراً قبالًك إذا شمل ماياالسوداد ال 
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 دلةاف األرالنص، ومةكحنوه فاحل أو  ملرض متعارف يف امحرار جسده مثالًرياملضروب غان كولو 

  . عن مثله

ادة يز فالظاهر، الفم فخرج الدم أو ،نف فرعفاأل أو ، فامحرتنيالعى ولو وقع الضرب عل

  . ومةكل احليدل و،ةيل الديطالق دلإل، ومةكاحل

 ،ةيالد أو ومةك فهل احل،اسود مثالً أو مما أمحر، أشبه أو جسمه ماًء حاراً أو وجههى صب عل ولو

  . ذاءيإادة يز واللطمك ألنه ،ةي من الدأكثروا ك ب مالحظةجين كل، األولالظاهر 

  . مع املالحظة السابقة، ومةكاسود فاحل أو ناراً فامحر إليه قرب أو ان حاركولو جعله يف م

فلم أنفه ى عل أو ،فمه فذهب ذوقهى عل أو ى،نه فعميعى عل أو ،ذنه فأصابه الصممألو ضرب يف و

  .اً فماتإنسانا تقدم يف من جرح مل، تانيد فالظاهر التداخل ال، شم بعدي

به ى  ما لو أغركومثل ذل ،تاب القصاصك  يفكالم يف ذلكوقد تقدم ال، ومةكولو عضه فاحل

  . واهللا العامل، الم يف بعضهاكقد تقدم ال و،ك ذلريغ إىل ،جرحه أو لطمه أو حنوه فعضه لبه أوك
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  ))دية الشجاج يف الوجه والرأس((

 يف اجلواهر بال و، واحدريره غكما ذك، يف الرأس والوجه سواءج ة الشجايد :)١٢ مسألة(

ى هم علأخبار و الفرقةإمجاعرامة نقل عن اخلالف كويف مفتاح ال، فاضلما اعترف بعض األك، خالف

  . كذل

املوضحة ن إ :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا  ،وينكم خرب السكاحلى دل عليف، انكف يكو

  . مة عدم القول بالفصلي بضم،)١(اءالوجه سو ويف الرأس

سألته عن املوضحة يف الرأس :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وخرب احلسن بن صاحل الثوري

الوجه من الرأس  ألن ،ةياملوضحة والشجاج يف الوجه والرأس سواء يف الد: فقال ،ما هي يف الوجهك

  . )٢(ما هي يف الرأسك ست اجلراحات يف اجلسديول

املوضحة يف الرأس و :ثيقال يف حد، )عليه السالم( نياملؤمن ريعن أم ،سالموعن دعائم اإل

  . )٣(ها واحدأرشوالوجه 

 يف )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى قض:  قال،)عليه السالم(علي  عن ،اتيوعن اجلعفر

  . )٤(الوجه سواء واملوضحة يف الرأس

  . )هم السالميعل(أهلها  إىل ريبص أيب ةي روارد علمي أن قد تقدم لزومنه إ مث

  يف السمحاق وهي اليت دون:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ىفقد رو

                                                

  . ٢ ح٥ الباب ٢٩٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٥ الباب ٢٩٦ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح٥ الباب ٤٠٨ ص١٨ ج:كاملستدر )٣(

. ٢ ح٥ الباب ٤٠٨ ص١٨ ج:كاملستدر )٤(



١٨٤

  . )١(نيقدر الشى ة عليانت يف الوجه ضعف الدك إذا هايوف، املوضحة مخسمائة درهم

  

  ))دية شجاج سائر األعضاء((

، ومةك العضو مقدر فالظاهر احلكن لذلكيمل  فإن ،ان يف البدنك إذا أما مثل الشجاج املزبورة

  .ل خاص يف املقاميومة بعد عدم دلك احلأدلةطالق  إلكوذل، ره اجلواهركما ذك

به  ما أفىتك، ة الرأسيه من ديتفق فية العضو الذي يته بنسبة دي فدر العضو مقدكان لذلكوإذا 

ويف ، عن بعضهم يكما حك، هاريوغواللمعة القواعد  واإلرشادر ويالتحر والسرائر والشرائع والنافع

ى  علرامة عن اخلالفكمفتاح الى كبل ح، فاضلما اعترف به بعض األك، اجلواهر ال خالف أجده

  .همأخبار و الفرقةإمجاع كذل

 ،ةيجزء من الد ائيتجزء من م أو، ريمخسة دنان أو ،ري نصف بعد مثالًيهذا ففي حارصة الى وعل

  . وحنوه من باب املثالريالبع أن قد عرفت سابقاً إذ ،ةقسم من أقسامها الستأي 

سائر أقسام  إىل ذا بالنسبةك وه،نارينصف د أو، ريشر بعام نصف عاإل منليتأويف حارصة 

ست يل :يما تقدم يف خرب الثورك، النسبة املزبورةى  مقتضكذل ألن ،ذاكمثل مخسة دراهم وه، اتيالد

  . رأسما هي يف الك اجلراحات يف اجلسد

:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بيما يف التهذى عل، سحاق بن عمارإفسره ما رواه يو

أ إذا صابعيف األ، حور يف اجل)عليه السالم( ني املؤمنريأمى قضإذا صبعة اإليشر دوضح العظم نصف ع 

  . بعدم القول بالفصل صبع اإلريتم يف غي وهو ،)٢(قتصي أن رد اروحيمل 

   قد سقط منها لفظ ،)٣(صبعة اإليعشر د :هيالفق وايفكنسخة ال أن والظاهر

  

                                                

. ٩ ح٢ الباب ٢٩٢ ص١٩ ج:ائلالوس )١(

. ٦ ح٢٩٠ ص١٠ ج:بذيالته )٢(

  . ١١ ح١٣ ص٤ ج:هي، الفق٧ ح٣٢٧ ص٧ج: ايفكال )٣(
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ولو ، ادةيه الزيتمل فحي ما نيوب صةيه النقيتمل فحي ما نيالتعارض بى ما هو مقتضك ،)النصف(

  . خذ حسب نسختهمااف يف عدم األكعراض املشهور إفرض التعارض ف

فاملخالف ، ها موافقاًيف أن ماك، رناهكللضابط الذي ذها خمالفاً يف أن ىفخيفال  فية ظريأما روا

رها كوقد ذ، ما أشبه أو لزاممن باب اإل وأ ةي ولعله صدر تق،)هم السالميعل(أهله  إىل البد من رد علمه

فمن أراد ، همريشف اللثام وغك واجلواهر وكة والوسائل واملستدرربعتب األكال) عيبتقط (بطوهلا

  . تبك الكتل  إىلجعريها فلياالطالع عل

  

  ))دية املرأة يف األعضاء واجلراح((

بلغ الثلث فإذا ، ة الرجليتبلغ ثلث د عضاء واجلراح حىتات األيالرجل يف د ياملراة تساون إ مث

، مثائةويف قطع ثالث ثال، تانائ منيإصبعويف قطع ، ناري منها مائة دإصبعيف قطع  مثالً، النصف إىل ترجع

  .نيتائ مأربعع ويف قط

 يف ريبك والريلصغ انيما ال فرق بك ى،خنث أو امرأة أو ون اجلاين رجالًكي أن ني بكيف ذل ال فرقو

بفعل  كان إذا هذا، النصف إىل ثلث الرجل رجعت إىل وصلت إذا ويف اجلراح، هيعل اين واجلاين

  . واحد

، ةيالدى عطأو ةيلثانمث ا، ةيالدى عطأاً وإصبع قطع  مثالً،مهكل حكان بأفعال متعددة فلك إذا أما

  .ك ملثل ذلدلة لعدم مشول األكوذل، نارية ألف ديل الدكون هلا كي ف،العاشرة إىل ذاكوه

  .طالقلإل، أًخط شبه عمد أو أو ة عمداًي اجلنانيوال فرق ب

 رد رياجلراح من غ وعضاء يف األ،من الرجل للمرأة و،ةأللمرأة من املر و،قتص للرجل من الرجليو

  . لث مث تقتص مع الردتبلغ الث حىت

   مطالبة ريراد القصاص منها اقتص مثله من غأالرجل وى ولو جنت املرأة عل
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  . راركالت إىل فال داعي ،ىنصاً وفتو تاب القصاصك  يفكل ذلكث تقدم البحث يف يح و،هريغ

  .ة أعضاه الرجليعضاه املرأة نصف دأة يد أن أيضاً قد عرفت كنإمث 

  

  ))ضاء واجلراحدية الكافر يف األع((

تها ي دةافركال و،عضائهأة يون دكة قتله تيوحسب د، ة قتلهيالم يف دكافر فقد تقدم الكما الأ

  .افركة الينصف د

 حسب قانونم كحي أن  وله،سالمم اإلكم حسب حكحي أن فله، نيفار قاضي املسلمكولو راجع ال

  .هل ملتهمأ إىل رجعهمي أن وله ،)١()لزموهم مبا التزموا بهأ(

واهللا  ،قضاء واحلدود والقصاصال له يفك كالم يف ذلكوقد تقدم ال، رجع املخالفون إذا ذاكو

  . املستعان

  

                                                

  . ٥ ح٢٠ الباب ٣٢١ ص١٥ ج:الوسائل )١(
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  ))األرش يف غري املقدر من اجلراح((

، أيضاًومة كه احليطلق علي و،رشه األيحنوها فف وه مقدر من اجلراحير فكذيما مل  :)١٣ مسألة( 

  . جعله اجلواهر اصطالحاً هلم و،حدة معنامهامها بوريغ والقواعد وولذا قال الشرائع

نه إ :شف الرموز قالكن كل، هذا االصطالح طفحت به عبارام: رامةكوقال يف مفتاح ال

ستعلمونه يف املقدر ي ألنه ،ومةكعم من احلأ رشوعند باقي الفقهاء األ،  املواضعأكثرخنا يف ياصطالح ش

  .  املقدررييف غ إالّ ومة ال تستعملكواحل،  املقدرريوغ

 ال ،ما عرفتكهما يما االصطالح فهو تساوأ،  مبعناه اللغوي يف املقدررشستعمل األيقد : قولأ

  . سائر الفقهاء وخي الشني بكفرق يف ذل

  

  ))كيفية حتصيل األرش((

م قوين أب: ومةكاحل ورشلأل رواكظهر وجه ما ذيمل  أنه قد تقدم يف بعض املباحث السابقةنه إ مث

عرف ي واألوىلمة يالق إىل نسبيو ،ىخرأة يقوم مع اجلناي و،تارة اًكان مملوك لو حاًيحاروح ص

  .لي دلكذلى علدل يمل  إذ ،ة حبسابهيؤخذ من الديو، نهمايالتفاوت ب

، ةيجزاء جبزء من الدضمن األية فياجلملة مضمونة بالد بأن كوجه ذل(:  بقولهكره املسالكوما ذ

  ألن األصل،نظرنا يف النقصان وقدر اجتهدنا يف معرفتهيمل وإذا  ،ة اتبعناهيدقدر الشرع جزءاً من الفإذا 

ون اجلملة كية فيالد إىل عودي مث ،عرف قدر النقصاني لكذلكقدر ي فل،ة قدر النقصانيب باجلناجيأن 

 إىل مث نعود، بي العأرشنعرف  أن أردنا إذا مةينا ننظر يف نقصان القك إذا ماكوهذا . مضمونة ا

العبد ن إ :وقالوا، ر احلريتقد إىل ومةكولوقوع احلاجة يف معرفة احل، ع مضمون بالثمنيالب ألن ،لثمنا

  تقدري ات اليت اليأصل للحر يف اجلنا
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مته يعل جراح العبد من قجيث يح، هاأرشتقدر يات اليت يأصل للعبد يف اجلنا احلر أن ماك، هاأرش 

عترب ي فم النفس أوالًنا نقوأل، ة النفسيها يف النسبة ديلإرجع ييت ة الياملراد بالد و،تهيجراح احلر من دك

   .ىانته )تهايالنقصان من د

ه يفتشب،  يف السلعكذلكما هو ك، مة النفسيق إىل متها منسوبةيست قيجزاء يف احلر لاألن إ :هيوف

ل جزء من مائة كة ميانت قكمته مائة يرباس قكان كلو  مثالً، ظاهر الوجه ريغ  للنفس بالسلعةكاملسال

متها يون قك بل قد ت،لكمة اليق يجزاء تساواألمة يست قي فل،كذلكس يل نسانواإل، مجزء منه بدره

ولذا قلنا ، ةيمنا الضروري مالحظة املناسبات اخلصوصإو، هيفال وجه للتشب، لكمة الين أضعاف قيعشر

ث قد تقدم يوح، ةير الديلشارع مبقادم اكة املستفادة من حيات العرفيون حسب املناسكير يسابقاً التقد

  . رارهكت إىل فال داعي كالم يف ذلكل اليتفص

  

  ))روايات األرش((

  . ر بعضهاكوحنن نذ، ة جداًريثكومة فكاحل ورشات الواردة يف األيأما الروا

ما  و: قلتعندنا اجلامعةن إ :ث قالي يف حد)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ريبص أيب فعن

 ، يف اخلدشرشاأل الناس حىت إليه تاجحيل شيء كو، ل حالل وحرامكها يفة فيصح :قال ،اجلامعة

ده ي فغمزين ب، فاصنع ما شئتكنا لأ إمنا كجعلت فدا: قلت ،حممد أبا ايأتاذن : فقال  إيلدهيضرب بو

  . )١( هذاأرش حىت: وقال

ل كها يف، وهي سبعون ذراعاً، عةعندنا اجلام: )عليه السالم(جعفر  أبويل  قال ،ميمر أيب وعن

  . )٢( اخلدشأرش شيء حىت

                                                

. ١ ح٣٨٨ الباب ٢٧١ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٤٤ الباب ٣٨٤ ص١٨ ج:كاملستدر )٢(
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 أو وتريبمكل اليان من قبكتاب كال أن الظاهر و،ان طوماراًكتاب يف السابق كالن إ :أقول

صلى اهللا عليه (سراء الرسول إى واهللا سبحانه القادر عل، اًيعجازإة يلالعقول اآل أو ةيترونكلاحلاسبات اال

  . فال غرابة عند املؤمن، كذلى  جبسمه قادر عل)وآله

 إالّ ةيس من قضيول: حول اجلامعة قال، )عليه السالم(عن الصادق  ،رئاب علي بن ةيويف روا

  . )١( اخلدشأرش ها حىتيوهي ف

  . )٢(امهإى ده علي مث خط ب، اخلدشأرش حىت: هيوف، )عليه السالم(عن الباقر  ،لية فضيويف روا

ل شيء يف كون كتعجب عن ي ال ام حىته خطوط اإليري أن  أراد)معليه السال(مام لعل اإل

  . يف خرب عثمان أيتينه أراد ما  أأو، تاب واحدك

فه كظهر ى ه علإصبعب  فقال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ىدخلت عل : قال،اديوعن عثمان بن ز

  . )٣( هذا فما دونه،رشعندنا األن إ : مث قال،هيفمسحها عل

عندي اجلفر ن إ :قولي )عليه السالم(  أبا عبد اهللامسعت: قال ،العالء أيب  بننيوعن احلس

، ونصف اجللدة، ها اجللدةيف أن حىت: )عليه السالم(قال  أن  إىل،)٤()اجلفر جلد املعز: قولأ (ضيباأل

  . )٥( اخلدشأرش و،وربع اجللدة، وثلث اجللدة

  ما خلق اهللا : )ه السالمعلي(عن الصادق  ،كة حممد بن عبد املليويف روا

                                                

  . ٢ ح٤٤ الباب ٣٨٥ ص١٨ ج:كاملستدر )١(

. ٨ ح٤٤ الباب ٣٨٦ ص١٨ ج:كراملستد )٢(

. ١٠ ح٤٤ الباب ٣٨٧ ص١٨ ج:كاملستدر )٣(

صلى اهللا عليه (هو مسك ماعز ومسك ضأن مطبق أحدمها بصاحبه، فيه سالح رسول اهللا : قيل له وما اجلفر، فقال: يف حديث )٤(

. مادة جفر٢٤٨ ص٣ج: جممع البحرين). عليها السالم(والكتب ومصحف فاطمة ) وآله

. ١٢ ح٤٤ الباب ٣٨٧ ص١٨ ج:كستدرامل )٥(



١٩٠

  . )١(ذراعه فخط بهى ظفره علوقال ب،  اخلدشأرش ها حىتيوهو ف إالّ حرام ال ومن حالل

  .ىفخيما ال ك، ويف الفعل، ستعمل يف اللفظي )قال: (أقول

  . ةريثك الخبارها من األريغإىل 

عليه ( عن الصادق ،قنعسحاق الذي رواه املإمثل خرب ، أيضاًله مقدر  ستعمل يف ماي قد رشمث األ

 :قال ،تهيأخذ ديفمن : سحاقإفقال ، ةيه الديعل :قال ،تيسأله عن رجل قطع رأس امل ،)السالم

مام لإلرشه األيرحه فعلاشيء من جو نه أويمين قطعت إو، عز وجلهذا هللا  ،ماماإل)٢( .  

من أصاا ى عل إمنا ،هاية فيد  العقل الأضراس وسناناألات ييف د :)عليه السالم(ى ويف الرضو

   .مهاريغ إىل ،ثياحلد )٣(ناراًيل ضرس مخسة وعشرون دكل،  اخلدش حبساب حمسوبأرشك

عليه (عبد اهللا  أيب  عن،مثل ما رواه ابن سنان، اتي قد ورد يف بعض الروا)ومةكاحل(لفظ  أن ماك

: قال أن  إىل،بلصل مائة من اإلؤاست إذا نفة األي يف د)عليه السالم( نياملؤمن ريأمى قض:  قال)السالم

مام قالبه اإل عىني ،مكم به ذوا عدل منكحيل فكتن  من جروح أوكان من ذلك وما : م كحيومن مل

  . كذل ريغ إىل .)٥()٤(افرونك هم الكنزل اهللا فأولئأمبا 

ء م الفقهاكحيبته يويف حال غ، عمام حال وجوده هو املرجاإل أن وقد تقدم يف بعض املباحث

  ريات يف مقاديالعدول حسب املناسبات املستفادة من الروا

                                                

  . ١٣ ح٤٤ الباب ٣٨٧ ص١٨ ج:كاملستدر )١(

. ٣ ح٢٤ الباب ٢٤٨ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣ ح٣٥ الباب ٣٧٨ ص١٨ ج:كاملستدر )٣(

. ٤٤اآلية : سورة املائدة )٤(

. ١٤ ح١ الباب ٢١٧ ص١٩ ج:الوسائل )٥(
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م به ذوا عدل كحي: ث قال سبحانهيح، فارة احلجك يف باب كما ورد مثل ذلك، اتي الد

  . فارات احلج فراجعكوقد أوضحناه يف باب  ،)١(مكمن

ون يف كيولذا ، ةين نقص وال أذكيمل  بل ولو، ةيذاأل أو سا يف النقصيومة لك واحلرشاألن إ مث

   .ىه النص والفتويما دل علك، رشون يف الغمز األكيذا كو، ةيالد الزائدة صبعقطع اإل

 نيقطع ش أو ه جبماليعل ه نفع للمجينيمها مما فريغ ونفألل ايجتم ومثل قطع السلعة أن علميومنه 

  .أيضاً رشه األيف

س يف مثل قطع يول، ان عبداًك إذا مةي عبارة عن تفاوت القرشاأل أن رواكاملشهور ذن إ ثيوح

ة ينقص باجلنايولو مل (: قال العالمة يف القواعد مثالً، لمام هناك اضطربت ،مةيالسلعة تفاوت الق

 بأنه شف اللثامكوعلله ، )مةيستغرق القية ما مل ي اجلناني نقصه حأرش أخذ األقربف، قطع السلعةك

 لتحقق ك وذل،اًكفرض مملو وإالّ ،رشان ملواله األكاً كان مملوك فإن ،ةية يف معرض السراي اجلنانيح(

  . المهكآخر  إىل )٢()ة أوجبت نقصاً دائماً ولو وقتا مايجنا

ان ك إذا ليه دليدل عليمل  وإالّ ،مةيادة قيوجب نقصاً بل رمبا زية مل يوقت اجلنا أن هيرد عليو

خدره بالوسائل املعروفة من  إذا ماك، ون له أملكيال  أن نكمي أنه  إىلضافةباإل،  القيمةار تفاوتياملع

  .ميالقد

  

   ))فروع يف األرش((

 أو، رشؤخذ األياملقدر فهل ى ة علي اجلناأرشوزاد ، ان للعضو مقدر شرعاًكفلو ، انكف يكو

ولو  رشه ثبوت األإطالق بأن ما قاله اجلواهرك الشرائع إطالقظاهر  ،ؤخذ أقل منهي أو ،املقدر إىل ردي

ستغرق يمل   مارشاأل(: ث قاليح العالمة يف القواعد حيصر نكول، مطلق ،قدر ثبوتهد من امليان أزك

   )مةيالق

  

                                                

. ٩٥ ةياآل: سورة املائدة )١(

. باختالف يسري٤٤٥ ص١١ج: راجع كشف اللثام )٢(
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ة يساوي اجلنايئاً لئال ينقص منه شيل يولو ق: الثالث قال إىل  ذهبك واملسال،عدم ثبوته بقدرها

ون كت أن وزجي ة املقدرة لو فات فاليفالعضو مضمون بالد، ان وجهاًك العضو مع بقائه زواله رأساًى عل

  . ة مع بقائهيل الدكه مضمونة بية علياجلنا

  . رشل األي دلإطالق: األولوجه 

  . األصلى ادة الفرع عليلزم زيلئال : ووجه الثاين

 كيف عدم زواله عدم ذل أن ة العضويد ون املقدركالزم  إذ ،مران األىتساويلئال : ووجه الثالث

  .املقدر

ون التفاوت كيوقد ، ان عبداًك عندهم التفاوت لو رشاأل  أنقد عرفت إذ ، أقرباألولن كل

 نيان مقلوع العكنما لو يب، ناريمته مائة ديالعبد اجلاحظ ق  مثالً، من التفاوت بعدم العضوأكثر نيبش

 ما عرفتك ،نهيمة أقل من املقلوع عيه جعل القيث استلزم التشوي فاجلحوظ ح،مته مائة وعشرةيانت قك

ده يصارت  بأن هيعل جىن لو أنه ىريوالعرف ، حظة املناسبات عند عرف املتشرعة عندنا مالرشاألأن 

، وفقدان اجلمال د من باب ذهاب الفائدةين قطع ال أذإ ،دهيقطع  إذا  مماأكثراجلاين ى ان علكجمذومة 

 إىل ةيه خطر السراين فكين مل إو، قترب منهيمن  إىل ةين خطر السرايذ إىل ضافةه باإليفف ديأما جذام ال

  . مثلةاأل  منكذل ريغ إىل ،أعضائه فرضاً سائر

 أي ،ان الالزم أخذ النسبةكاختلفوا فإذا ، رشر األيان املرجع عرف املتشرعة يف تقدكنه إذا إ مث

يف اختالف  اسبكروا يف املكوملا ذ، قاعدة العدلى  ملقتضكوذل، ذاك وثلث الثالثة وه،نينصف االثن

  . نياملقوم

ار السنة ملا ياملع أن فالظاهر، مث ظهر االندمال، ندملياجلرح وحنوه ال  أن باعتبار رشولو أخذ األ

  عرفت يف بعض املسائل السابقة من فهم املناط من 
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  . السنةى م علكمما علق احل، اتيات الورادة يف خمتلف أبواب اجلنايمجلة من الروا

، اتيدة بأسباب خارجة عن العاديانت منحة جدك أو ،ظهر االندمال بعد السنة فإن ،هذاى وعل

  . رششيء من األ إىل رجع اجلاينيفال 

  . فقد عرفت وجهه: األولأما 

ما تقدم يف ك،  موجب للرجوعريدة غيات اليت جتعل اهلبة اجلديفللمناط يف بعض الروا: وأما الثاين

  . بعض املسائل السابقة

 ألنه ،للجاين حق الرجوع يف التفاوتف، اًيونه عادكظهر االندمال قبل السنة مع ظهور  إذا أما

  .ه هلذا املقداريظهر عدم استحقاق اين عل

ندمل مث ظهر ياجلرح  أن  باعتباررشلو أخذ األ أنه وهو، سهكم عكظهر حيم هذا الفرع كومن ح

بطله ي احلق ال و،أخذ أقل من حقه ألنه ،اجلاين بالتفاوت إىل رجعي أن هيللمجين عل فإن ،عدم اندماله

  . شتباهاال

 رشرجع األي أن ان لهك ،ة فظهر تعمدهيخطأ يف اجلناأاجلاين قد  أن  باعتباررشولو أخذ األ

  .دهارمن مو أنه فظهر، مورد القصاص سيل بأنه ذا لو زعمكو، قتص يف موارد القصاصيو

 ة ايني جناأرشأخذ ي أن للجاين أن  فالظاهر،اجلاين عامد مث ظهر خطأه أن ولو اقتص باعتبار

ون كيما قد ك، نهما تفاوتيان بك إذا  الذي أخذه منهرشه األياين على رد عليو، هيه ما عليعل

  . التفاوت يف الرجل واملرأة

م  فألرشرأي املشهور يف األى ما علأ، كالظاهر ذل ،شخاص بتفاوت األرشتفاوت األيمث هل 

  ومن ، ان عبداًك ذاإالناقص  واملك النيأخذون التفاوت بي
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مة يترتفع وتنخفض قمتهما يمبناسبة ق و،اتبكال ري من العبد غأكثرى سوياتب كالعبد ال أن املعلوم

  . جراحتهما

وحسب ، ة خمتلفةيمة اجلنايم عرف املتشرعة لقيين املناسبات املوجبة لتقما استظهرناه فألى وأما عل

  .ماً خمتلفةيقومون اجلروح قياختالفها 

القانون الذي البد كاملقدر  إذ ،له مقدر شخاص يف ماع اختالف األة مينايف وحدة الديوهذا ال 

  .هاير واحد فيال تقد إذ اتيميل القيان من قبكخبالف ما ، تالعب بهيع لئال يشمل اجلمي أن من

تمل الثالث حيال ، شيء أي من أو ،ة القتليمن الستة املقررة يف د أو ، من النقدرشون األكيوهل 

  . كذلى  علتصاحلا إالّ إذا لهال وجه  إذ ،اًإطالق

نة ثبوت أحد يلو بقر والظاهر إالّ أن ،النقد إىل فر املنصرش األإطالقده يؤيف: األولأما االحتمال 

، ان عامداًك ولو ،د اجلاينيالستة ب أي من أنه نيتعيه فيعل و، الثاين،يف اجلراحات املقدرة والستة يف القتل

  . للمناط ،ار اجلاينيباخت أنه  تقدم منماى عل ، يف باب القتلكذلكما هو ك

العمد وشبه العمد يف مدة الزمان  وحسب اخلطأ أو، ون فوراًكيه ءعطا أن الم يفكالى بقي نعم

ان كوإذا ، رفقاً باجلاين إالّ مل توضع املدة ألنه ،بعد الثاين للمناط يف القتليال ، هي فىعطي أن بجيالذي 

 إالّ ،راه العرف من املناطي ماى  الرفق علكبذل اجلاين يف اجلروح أوىلان كطالة املدة إ يقتضيالرفق به 

  .د التأمل والتتبعيمز إىل وباب اجلراحات حتتاج رشاملسألة يف باب األأن 

ا يف اجلروح أقد عرفت  و،مناطاً أو اًإطالقما إ،  تأيت مسألة القسامةأيضاً رشيف األ أن والظاهر

  . املاهللا سبحانه الع و،ستة أحالف

  



١٩٥

  

  ))ويل اين عليه((

مام ونائبه فاإل ،ويل جمنوناً بال أو اًريان صغك وهيجين عل أو سواء قتل، له ويل من ال :)١٤ مسألة(

  .هيجده فأويف اجلواهر بال خالف ، إشكال ال وبال خالف، دمه من بعده ويل

ن النيب أو، ةي الوالأدلةالق ط إلكوذل، ف فوت اجلاينيه وخيول أو هيعل ان غائباً اينك إذا ذاكو

ات الواردة يف يظهر من الروايما ك، ةيخرواأل وةيويمها ملصاحل الناس الدنإمنا ) عليهما السالم( مامواإل

 فال ،ف ساقط بعدم القدرةيلكفالت وإالّ ،ةي مع قدرته الظاهركذل أن ن من الواضحكل، مامون اإلؤش

من  مكد واحليالتقل تايبكمام يف ه النائب لإليون الفقؤض شرنا بعكوقد ذ، وسعها إالّ لف اهللا نفساًكي

  . الفقه فراجع

ى  عل،مسلم س له ويليل ويف مسلم قتل :)عليه السالم(عن الصادق  ،والد أيب حةيويف صح

ن إو، شاء قتل فإن ،القاتل إليه دفعيه يسلم فهو ولأفمن ، سالمهل اإلأقرابته من ى عرض علي أن ماماإل

خذ أن شاء إو، شاء قتل فإن ،أمره مام ويلان اإلكحد ألم سيمل  فإن ،ةي شاء أخذ الدنإو، ىشاء عف

مام ته إليون دك تكذلكف، ماماإلى انت علكة املقتول يجنا ألن ،نيت مال املسلميعلها يف بجية يالد

  . )١(نياملسلم

  . )عليه السالم (ماما لإلإث يح، تياملى ة علية اجلنايات الواردة يف ديده الروايؤيورمبا 

مام مطالبة اإلى وجب عل ،ن له ويلكيان قاصراً ومل كنه كل موجوداً ان الويلكفإذا ، انكف يكو

  .كذل ريغ إىل ،مكعوا حبضرتيضيوال : )عليه السالم( ني املؤمنريمأمام وقد قال اإل، حقه

  ما ك، مامة لإليانت الدك ن ويلكيمل وإذا 

                                                

  . ١ ح٦٠ الباب ٩٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(
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، دة مبا عرفتيحة املؤيوالصح،  العامةدلةمام حسب األلإلان القصاص كن يف مورد القصاص أ

ه يان علكن الغارم يدفع ديمل  أنه إذا  وورد،هيعل ن املعوزأالزائد له و أن ث ورديح، ات احلقوقيوبروا

  .ه الغرم فله الغنميعل أن منى دل عل مة مايبضم، مثهإ

  . قوالن ،ةيالد أو ونائبه العفو عن القصاص) عليه السالم(مام وهل لإل

  . اًإمجاعون كياد كبل ، صحاب األنيعدم العفو هو املشهور بن إ :كقال يف املسال

ما اعترف ك، اًإمجاعون كي ادكبل ، كثروفاقاً لأل) صح الاأل: (وقال يف اجلواهر عند قول احملقق

ه ريغك، ةيلدا وقال جبواز عفوه عن القصاص فإنه ،إدريسابن  إليه والقول الثاين ما ذهب، واحد ريبه غ

  . بالعفو وىلأبل هو ، اءياألولمن 

  . حوط أولذا جعل قول املشهور، مرتردد يف األ ن اجلواهرأكو، إدريسبعد قول ابن يال : قولأ

مام ونائبه يف هذا اإل أن ومن املعلوم،  عفو الويلأدلة إطالقجواز عفوه ى دل عليف، انكف يكو

عليهما ( النيبكمام ن اإلأو ،النيب أوىلل يبدل، ويلة الية من واليوالى بل هو أقو، احلال ويل

  .هيالراد علكنائبه ى ن الراد علأو ،)السالم

  . ريده ما ورد من جواز عفو ويل الصغيؤيو

، ري ابنه وهو صغنييف رجل فقأت عى قض :)عليه السالم( إىل علي بسنده ،اتيففي اجلعفر

  . )١( جائز:)عليه السالم(قال  ،نية العي ولده دني عفقئالذي ب فوهب األ

  

                                                

. ٢ ح٤٥ الباب ٣٨٩ ص١٨ ج:كاملستدر )١(
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صلى اهللا عليه ( رسول اهللا ما منك، أهل البصرةى مننت عل :)عليه السالم(علي  ثيويف حد

  .  لو ال العفونيان للمسلمكاملال  أن مع، )١(ةكأهل مى  عل)وآله

 ىدل علي مما ،ان له من حقكفارس بعتقه ما ى سارأ يف ني حق املسلم)عليه السالم(علي  ذهبأو

  . كله ذلأن 

ره كمام مع ذوالد عن عفو اإل أيب حةيصحوت كوهو س، ل املشهوريقاومه دلي مما ال ك ذلريغ ىلإ

مام مبحاباته يف تهم اإلي ال أن رهكولعل وجه عدم ذ، شعارإ من أكثرس يوهذا ل، ليالعفو يف ويل القت

  . واهللا العامل، نيحقوق املسلم

جعل ملصلحة  ألنه ،كالصالح يف ذلى رأن إ ،الصلح أو عفون له حق ال أفالظاهر ريأما ويل الصغ

وقد ،  له احلق يف العفوكذلك ،مورهأذا التصرف يف سائر كو، وز له زواجه مع املصلحةجيما كف، ريالصغ

 أن  يفث اختلف الفقهاءيح، عدم الفساد و،الفساد والصالحمسألة ) الفقه (رنا يف بعض مباحثكذ

  . ن فسادكيما مل يله حق التصرف ف و صالح أوهل حق التصرف الذي هللويل 

ما له التصرف  يف الّإ، ةيجازة شرعإبطال ما فعله الويل بإن له كيفاق انون مل أ وريولو بلغ الصغ

 مما هو من كذل ريغ إىل ،ةيرجاع الدإان له حق العفو وكرب كإذا  فإنه ةيأخذ الويل الد إذا ماك، نه اآليف

  . ليهذا القب

  

                                                

. ٣ ح٢٣ الباب ٥٧ ص١١ ج:كاملستدر )١(



١٩٨

  

  )) اجلننيدية((

 من نيفللجن وإالّ ،نساينواملراد به الروح اإل، مت خلقه ومل تلجه الروح إذا نية اجلنيد :)١٥ مسألة(

 املين فإن ،ةيم احلي وروح اجلراث،عضائهاأدها ورجلها وسائر يك ه ألنم روح األ،حال انعقاده روحان

  . ثييف العلم احلدما ثبت ك، ةية اهريم احلي من اجلراثينيت املالئاعبارة عن م

شر ع أي ،ناريمائة د، بدون عمد عمداً أو، هريغ ان أوك أماً ،إنسانقتله  إذا هيفف، انكف يكو

  .ما تقدم يف القتلك، اءية اليت هي عبارة عن ستة أشيالد

ة والسرائر ياخلالف والغن وبل عن املبسوط، ندر خالفهي هو املشهور الذي ك ذلنية اجلنيدون كو

  . ظاهراً اً أوحيه صري علمجاعاإل

فقال ، انمي القدكوقد خالف يف ذل،  ملا تسمعه من ندرة املخالف،كذلكبل لعله : قال يف اجلواهر

  .مةأ أو ه غرة عبديفن إ :يعل أبو وقال، املةكة اليه الديفن إ :احلسن

  : اتياملشهور متواتر الرواى دل عليو

ن إ : قاال،)عليه السالم(وأيب احلسن الرضا ، )معليه السال(عبد اهللا  أيب عن ،ح املروييمثل الصح

ناً مخسة يون جنكي أن  إىلالرجل وجعل مين، ناري مائة دنية اجلني جعل د)عليه السالم( نياملؤمن ريأم

وهي ،  من ساللةنسانخلق اإل اهللا تعاىلن إ كوذل، ناريتلجه الروح مائة د أن ناً قبليان جنكفإذا ، جزاءأ

ى سكيمث ، ة أجزاءأربعمث عظماً فهو ، مث مضغة فهو ثالثة أجزاء، نءافهو جز ةمث علق، ة فهذا جزءالنطف

 :مس املائة للنطقة خ،نار مخسة أجزاءي واملائة د،ناريملت له مخسة أجزاء مائة دكف، ناًينئذ مت جنيحلماً فح

وللعظم ، ناراًي دنيست :ةئاوللمضغة ثالثة أمخاس امل، ناراًي دنيأربع :وللعلقة مخسي املائة، ناراًين ديعشر

  ة أربع



١٩٩

، ه خلقاً آخري فئأنشفإذا ، املةكنار يانت له مائة دكاللحم  يسكفإذا ، ناراًي دني مثان:أمخاس املائة

ئة افخمسمى نثأان كن إ و،راًكان ذكن إ املةكة ينار ديلف دأه ينئذ نفس فيوهو الروح فهو ح

  . )١(ناريد

  .يف املراتب السابقةى نثاأل ورك الذنيت بال تفاو أنه ظهريث يل احلديومن ذ

عمال قاعدة العدل بثالثة أرباع إفالالزم  ىنث أر أوكذ أنه علمينه مل كل ولو بعد خلق الروح أسقطه

  . هيأيت النص عليما سك، ةيالد

مس للنطفة  خ، مخسة أجزاءنية اجلنيد:  قال،)عليه السالم(عن الصادق  ،انكة ابن مسيوروا

ان له ك نيمت اجلن ذاإف، ناراًيللمضغة ثالثة أمخاس ستون د و،ناراًيون دأربعوللعلقة مخسان ، اًناريعشرون د

 ىنثأان كن إو، راًكان ذكن إ عشرة آالف درهم أو، ناريته ألف ديه الروح فدي فئنشأُفإذا ، ناريمائة د

، ة الولد نصفانيفد ى،ثن أان ولدها أوكراً كذ أدريفلم ى حبلى ن قتلت املرأة وهإو، ناريفخمسمائة د

  .)٢(املةكتها يود ى،نثة األيونصف د ركة الذينصف د

ون أربع ويف العلقة ،ناراًييف النطفة عشرون د: )عليه السالم(عن الصادق  ،مان بن صاحليوخرب سل

 ائة حىتمث هي م، ناريسا اللحم فمائة دكفإذا  ،ناراًيويف العظم مثانون د، ناراًياملضغة ستون د ويف، ناراًيد

  . الصوت واملراد باالستهالل دخول الروح ال. )٣(املةكة ياستهل فالدفإذا ، ستهلي

وما ، ةيها من الديف عن النطفة ما )عليه السالم( سألت العبد الصاحل :قال ،ير القميوخرب ابن جر

  يف  قري وما، وما يف املخلقة، وما يف املضغة، يف العلقة

                                                

. ١ ح١٩ الباب ٢٣٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٢١ الباب ١٦٩ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣ ح١٩ الباب ٢٣٨ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٢٠٠

، وماًي نيأربعون نطفة كي، خلقاً من بعد خلق مهألق يف بطن خينه إ :)عليه السالم(قال  ،رحاماأل

ويف العلقة ستون ، ناراًيون دأربع ففي النطفة ،وماًي نيأربع ون مضغةًكيمث ، وماًي نيأربعون علقة كيمث 

مث أنشأناه : عز وجلقال اهللا ، ناريه مائة ديسا العظام حلماً ففكفإذا  ،ناراًيويف املضغة مثانون د، ناراًيد

  . )١(تهايها ديففى ان انثكن إو، ةيه الديراً ففكان ذك فإن ني اهللا أحسن اخلالقكخلقاً آخر فتبار

  . ثيقد سقط بعض احلد أنه والظاهر

 وجعل مين، ناري مائة دنية اجلنيوجعل د:  قال،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم ،فية ظريويف روا

 فجعل للنطفة ،ناريتلجه الروح مائة د أن ناً قبليان جنكفإذا  ،ة أجراءناً مخسيون جنكي أن  إىلالرجل

 ني املؤمنريها أميفجعل ف، كد ذليتر هي ال ونطفتهى فرغ عن عرسه فتلقيوهو الرجل ، ناراًين ديعشر

 أو  تطرقأيضاً للمرأة كوذل، ناراًي دنيأربع كمسي ذلخوللعلقة ، مس اخلُاًنارين دي عشر)عليه السالم(

طرحته  إذا ناراًي دنيمث للعظم مثان، ك يف مثل ذلأيضاًطرحته  إذا ناراًي دنيمث املضغة ست، هيرب فتلقتض

 كالنساء ذلى أوجب عل يف مثل هذا ،سقطن النساءأطرقهن عدو ف إذا ناري مائة دأيضاً ني مث اجلن،املرأة

 ناريهم ألف ديان ففيم فقتلوا الصبتوهياء فبكولد املولود واستهل وهو البفإذا ، كة مثل ذللقمن جهة املع

  . ناريئة دمثل هذا احلساب مخسماى على نثاأل و،ركللذ

 ،قبلها أو علم بعدها ماتيومل  ى،نثأ أو هو ركعلم ذيمل  وقتلت وهي حامل متم إذا وأما املرأة

  ة يود ى،نثة األيونصف د ركة الذيته نصفان نصف ديفد

  

                                                

. ٩ ح١٩ الباب ٢٤١ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢٠١

عزل عنها املاء ومل ترد يفرغ عن عرسه فيالرجل   يف مين)السالمعليه ( وأفىت، كاملة بعد ذلكاملرأة 

 وجعل يف قصاص ،ناراًيها عشرون دين افرغ فإ و،ريعشرة دنان نية اجلنيمس املائة من د نصف خكذل

 من حساب املائة ني يف جراح اجلن)عليه السالم(ى وقض، ناريوهي مائة د، تهيقدر دى معقلته عل وجراحه

  . )١(املةكجراح الرجل واملرأة ون من كيما ى عل

 ،)عليه السالم(عن الباقر  ،كما يف املستدرى عل، يف نوادرهى سيرواه أمحد بن حممد بن ع وأما ما

 ،ناراًيون دأربعه يانت علقة فعلك فإن ،ناراًيه عشرون دي عل،ضرب املرأة فتطرح النطفةييف الرجل : قال

 إىل ،ها سقطاًين ف أفالظاهر. )٢(ةيه الديانت عظاماً فعلك فإن ،ناراًيه ستون ديانت مضغة فعلكفإن 

  . اتيها من الرواريغ

عليه  (هيعن أب  أو)عليه السالم(عن الصادق ، دةيعب أيب حيفقد استدل ملذهبه بصح ،أما العماين

فقال  ،فألقت ولدها  زوجهاكعلم بذلييف امرأة شربت دواًء وهي حامل لتطرح ولدها ومل ، )السالم

 إىل ة تسلمهايها ديعل فإن ،البصر وه اللحم وشق له السمعيان له عظم قد نبت علكن إ :)ه السالمعلي(

 فهي ال: قلت، هيأب إىل غرة تسلمها أو ناراًي دنيأربعها يعل فإن ،مضغة أو ناً علقةيان جنكن إو، هيأب

  . )٣(ا قتلتهأل، ال: )عليه السالم(قال  ،تهيترث من ولدها من د

البصر ورتبت والسمع ان عظماً شق له كإذا  :)عليه السالم(عن الباقر  ، ابن مسلمحيوصح

  . )٤(املةكة يه الديف فإن كذلكان كفإذا ، جوارحه

                                                

. ١ ح١٩ الباب ٣٦٢ ص١٨ ج:كاملستدر )١(

  . ٥ ح١٩ الباب ٣٦٤ ص١٨ ج:كاملستدر )٢(

. ١ ح٢٠ الباب ٢٤٢ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ١٠ ح٣٤٥ ص٧ ج:ايفكال )٤(



٢٠٢

ى ن محلهما علكمي: ولذا قال يف اجلواهر، اتي الرواكمها بتلدييالبد من تق نيتي الروانين هاتكل

  . ما مطلقانأل، وجلته الروح إذا دمها مباييتق أو ،ناريد اليت هي املائة نياملة للجنكة اليرادة الدإ

ما نقله عنه ك، ةيشر الدمة الغرة بنصف عيوقدر ق، مةأ أو ته غرة عبديايف جعل دكساإلن إ مث

  . شف اللثام واجلواهرك

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى قض: حي يف الصح)عليه السالم(بقول الصادق ، واستدل للغرة

   .)١(مةأ أو  غرة عبد،فألقت ما يف بطنها ت باحلجريث رميح ةي اهلاللنييف جن

 ،تاًيفألقت ما يف بطنها مى ضرب رجل بطن امرأة حبلن إ :)عليه السالم(قال  ،ريبص أيب وخرب

  . )٢(هايلإدفعها يمة  أه غرة عبد أويعلفإن 

: عرايبفقال األ، ناًيفألقت جنعرايب قد أفزعها أى ت امرأة فاستعدت علءجا :وخرب داود بن فرقد

 غرة عبد كي عل،ت سجاعةكاس: )صلى اهللا عليه وآله(فقال النيب  ،صح ومثله بطليمل  وهليمل 

  . )٣(مةأ أو ف عبديووص

ى وقد ضرب امرأة حبل )صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل  جاءرجالًن إ :مان بن خالديوخرب سل

ما : فقال الضارب ،هيعلى ستعدا ف)صلى اهللا عليه وآله(النيب  إىل ةزوج املرأى فأت، تاًيفأسقطت سقطاً م

،  رجل سجاعةكنإ: )صلى اهللا عليه وآله( فقال النيب ،وال استبشر صاح وال وال استهل ل وال شربكأ

   .)٤(ه برقبةيفى فقض

  

                                                

. ٣ ح٢٠ الباب ٢٤٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح٢٠ الباب ٢٤٣ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ح٢٠  الباب٢٤٢ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٤ ح٢٠ الباب ٢٤٣ ص١٩ ج:الوسائل )٤(



٢٠٣

س الولد رأى ل عن رجل قتل امرأة خطأً وهي علئ س)عليه السالم(نه إ ،احلليب ودةيعب أيب حيوصح

 أو ،فةيوص ف أويص وة الذي يف بطنها غرةيه دي وعل،مخسة آالف درهم: )عليه السالم(قال  ،متخض

  . )١(ناراًيون دأربع

 برجل قد )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أيت: )عليه السالم(جعفر  أيب عن ،ميأيب مر وخرب

أخذوا ي أن هاءايولأ )صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللاريفخ،  بعمود الفسطاط فقتلهاضرب امرأة حامالً

اء الرجل مخسة آالف يولأ إىل دفعواي أو ،فة للذي يف بطنهايوص أو فية مخسة آالف وغرة وصيالد

  .)٢(قتلوهيو

  . ك ذلريغإىل 

، نيأربعمن  دة واحلليبيعب أيب ةيوما يف روا، ةيالد يساويمته يراد بالغرة ما قي أن نكن من املمكل

 وأات يمن طرح الرو وىلأنه كل  ظاهرريان غكن إوهذا و، ةان علقك بأن كذل يساوي الولد انكلعله 

  . ةيالتقى محلها عل

م قالوا يف إ، )هم السالميعل(يب عبد اهللا أو، يب جعفرأو، ني املؤمنريمأعن  ،ة الدعائميده روايؤيو

هم يعل(قالوا  أن ىل إناراًيون دها عشريان فك ريتغي أن ن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل ألو: ثيحد

املة كة يه الديه الروح ففينشأ ف فإن ،نار وهي الغرةيان خلقة فهو مائة دكحلماً و يسكفإذا  :السالم

  . )٣(ناريلف دأ

 ملا قالوا من ،ةيالتق أو لزاممن باب قاعدة اإل، نيأربع وأ د الغرة خبمسمائةيورد من حتد ولعل ما

  . جلمهورمجع ملذهب اأموافقتها 

                                                

. ٦ ح٢٠ الباب ٢٤٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح٣٣ الباب ٦٠ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٤ ح٢٠ الباب ٣٦٧ ص١٨ ج:كاملستدر )٣(



٢٠٤

نار وقد يون مبائة دكالغرة قد تن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  يبقلت أل، د بن زرارةيففي خرب عب

   .)١(نيخبمس: )عليه السالم(فقال  ،ريون بعشرة دنانكت

   .)٢(متها مخسمائة درهمين قكول، تنقص وديالغرة تز: )عليه السالم(عنه ، وينكوخرب الس

   .)٣(ه مخسمائة درهمين فكتنقص ول وديالغرة تز:  قال،)عليه السالم( علي  عن،اتيوعن اجلعفر

ون أربعمتها ين قكول، د وتنقصيالغرة تزن إ :)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن، سحاق إويف خرب

   .)٤(ناراًيد

 ني بيريات بالتخيا الرونين اجلمع بكمأ ،ممن عرفت إالّ نقل اخلالفيولوال ذهاب املشهور الذي مل 

 إالّ أن ،ليه نوع تسهيوف، مهاياء ختتلف قيشأ ستة نيب يرييف القتل خت أن ماك، ني ومخسنيأربعغرة و

  .قول املشهور إىل وجب الذهابأ للعامة كموافقة ذل إىل ضافةعراض باإلاإل

ما ك ،ةيمة الديون الغرة بقكرناه من ك ما ذني الطائفتني فهما يف اجلمع بكن الوسائل واملستدرأكو

 ه غرة عبدأجزأمضغة  أو  فطرحت علقةمن ضرب حامالً( :ولذا قاال يف عنوان الباب، ان يف الدعائمك

ما نسخ كد ي بعري غكوذل، ث النسخيحادواحتمل صاحب الوسائل يف بعض األ، )ةيمة الديمة بقأأو 

 ري مث غ،وقتان حسب مصلحة الكة يم ببعض املناسبات الزمنكاحل أن واملراد بالنسخ، هريم الزاين وغكح

  من  فهو، ةيبدأله  ماإىل 

  

                                                

. ٧ ح٢٠ الباب ٢٤٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٩ ح٢٠ الباب ٢٤٤ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ح٢٠ الباب ٣٦٦ ص١٨ ج:كاملستدر )٣(

. ٨ ح٢٠ الباب ٢٤٤ ص١٩ ج:الوسائل )٤(



٢٠٥

  . ال النسخ مبعناه املتبادر يم الثانوكل احليقب

ه ري وغ)آالء الرمحان( فراجع ،امكحاملتبادر يف األ  وجود النسخ باملعىننير مجع من احملققكنأوقد 

  . يف هذا الباب

 )رمحه اهللا (رواه الصدوق ما هو، نيم اجلنكح إىل ه من الطرافة تعرضيل ملا فيث مجيويف املقام حد

 خالد )صلى اهللا عليه وآله(بعث رسول اهللا :  قال،)عليه السالم( عن الباقر ،حممد بن مسلم إىل بسنده

أي ـ  حنةإ بين خمزوم نينه وبينهم وبيان بكو، ةميقال هلم بين املصطلق من بين جذيحي  إىل ديبن الول

 وأخذوا منه )صلى اهللا عليه وآله(طاعوا رسول اهللا أنوا قد اكهم يفلما ورد عل، ةييف اجلاهل  ـعداوة

ه يان صالة الفجر أمر منادكفلما ، وصلواى فصل، بالصالةى اً فناديهم خالد أمر مناديفلما ورد عل، تاباًك

تام فوجدوه فأتوا به النيب ك فطلبوا ،صابأهم الغارة فقتل ويل فشنوا فيمر اخلأوصلوا مث ى فصلى فناد

 مما كيلإ ؤبرأين إاللهم : فاستقبل القبلة مث قال، ديوحدثوه مبا صنع خالد بن الول )هللا عليه وآلهصلى ا(

صلى اهللا عليه (فقال ، ومتاع  بتر)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى مث قدم عل: قال، ديصنع خالد بن الول

ه يمث رفع قدم، ضهم مما صنع خالدة من بين املصطلق فأرميئت بين جذا على اي: )عليه السالم( لعلي )وآله

م كهم حيلإى فلما انته )عليه السالم(علي  فأتاهم، كية حتت قدمياجعل قضاء أهل اجلاهل ي علاي: فقال

ا رسول اهللا ي :فقال ،خربين مبا صنعتأ ي علاي:  قال)صلى اهللا عليه وآله( النىب إىل فلما رجع، م اهللاكحب

  عمدت



٢٠٦

هم ملبلغة تيلة فأعطيوفضلت معي فض، ل مال ماالًكول،  غرةنين جنكول، ةيل دم دكت ليعطأ ف

 وفضلت معي ،اميوفزع صب تهم لروعة نسائهميلة فأعطيوفضلت معي فض، لة رعاميالم وحك

، ا رسول اهللاي كضوا عنريتهم ليفأعط لةي وفضلت معي فض،علموني ال اعلمون ومليتهم ملا يلة فأعطيفض

   .)١(ىأنت مين مبرتلة هارون من موس إمنا ي علاي، كاهللا عن يوا عين رضضريتهم ليأعط ي علاي: فقال

ان كويف م، م رضوا باملالقتص من خالد ألي مل )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن الظاهر: أقول

ان ك )صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن  إىلضافةباإل، ظهر انزجاره منهأ )صلى اهللا عليه وآله(نه إ :آخر

  . هم واملهمقاعدة األ ظالحي

  

  ))فروع يف دية اجلنني((

أما ، دلة األطالقإل، املةكة الييف ما قبل الدى خنث وأى نثأ أو راًك ذنيون اجلنك نيال فرق بنه إ مث

  .ىرباع للخنثأوثالثة  ،ىنث والنصف لأل،ركاملة للذك ال،تهيل دكبعد ولوج الروح فل

من  روه هناكما ذي بل وبال خالف ف،كل ذلك يف شكالإتان بال يانت دك ني اثننيان اجلنكولو 

  .الفروع

  . املفصالت يف وركه مذيالم فك العبد فالني جنأما،  املسلم احلرنيم جنكمث هذا ح

ح يوصر بل عن ظاهر املبسوط، رواكما ذكه قبل ولوج الروح يبأة يشر دته عي الذمي فدنيوأما جن

  . هي علمجاعاخلالف اإل

  . دلة األطالقإل، هية أبيمنا نقول بعشر دإو ي،ة الذمية ديمك تاب القصاصك ولأرنا يف كوقد ذ

ة املسلم يف يلد ية الذميمن مساواة دى ستفاد من النص والفتويداً مبا عساه يمؤ: قال يف اجلواهر

  هذا ، حسب النسبةى ام ا علكحتعلق مثل هذه األ

                                                

  . ٣ ح٢٠ الباب ٣٦٦ ص١٨ ج:كاملستدر )١(



٢٠٧

 :)عليه السالم(علي  عن، )هما السالميلع(ه يبأ عن ،عن جعفر ،وينكة مسمع والسين يف رواكول

وسيالنصران وةيهودي النييف جنى قضنه إمهأة ية عشر دية وا)١(.   

ره كمبا ذ أن يف اخلالفى ث ادعيح، ل املشهوريمعارضتها ملراس إىل ضافةة باإلين هذه الرواكل

م موجود يف املقنعة ك احلن هذاأو، ةين به روايديالشه ي وحواشاإليضاحوعن ، همأخبار الفرقة وإمجاع

ل حجة لعمل يواملراس، اتيبالقطع إالّ عمليبه وهو ال  فىتأ إدريسن ابن أو، خبارة ومها متون األيوالنها

، ن هلما معارضكين مل إة ويسقطهما عن احلجأاعراض املشهور عنهما ن إ ،ثاًياً وحدمياملشهور ا قد

  . اضيشف اللثام والركن ع ماك، ان الالزم العمل ماكعراض لال اإلولو

:  فقد قال أوهلما،أيضاًة يلة الظاهر من الغنيل الوسيان الالزم تفصك لمجاعلو ال الشهرة واإلنه إ مث

ائة وهي مثامن، هل الذمةأة يد إىل  باحلسابكفاالعتبار يف ذل، ة وألقت ولدهاين ضرب بطن الذمإو(

ه حبساب يهل الذمة فف أوأ قيم الرقكان للحمل حكن إو(: همايوقال ثان، )مائة للحرةأربعو، درهم للحر

، ليهذا التفصى ة املتقدمة عليجممع الربهان محل الروا يكواحتمل يف حم، هي علمجاعاإلى وادع، )اميد

  . ملخالفة من قبله ومن بعده له، هنا غىن غينية ال ي الغنن إمجاعإ رامةكن يف مفتاح الكل

 ،باالختالف أو ينيجموس أو ينينصران أو ينيهوديولداً من ون متكي أن نيفال فرق ب، انكف يكو

 إطالقدة بيورة املؤكل املذيطالق املراسإل، رامةكده مفتاح اليوأ، بعضها اخلالفى ما نص علك

   .ىالفتاو

                                                

. ٢ ح٢٢ الباب ٢٤٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢٠٨

ه ي بقسممجاعبل يف اجلواهر اإل، ما هو املشهورك ،ه الروحيلج فيمل  إذا القاتلى علفارة كمث ال 

ت به يف مسألة ي شبه امل)عليه السالم(مام ن اإل وأل،القتل بعد فرض عدم ولوج الروحلعدم صدق ، هيعل

  .كمثال ذلأهما يف يتساوى دل عليمما ، تياملى االعتداء عل

 فال، ه الروحيوجل ف إذا مايف ىنثر ومخسمائة لألكللذ نارياملة ألف دكة اليث قد عرفت الديوح

 أدلةات إطالق إىل ضافةباإل ،ى النص والفتوطالقإل،  خارجهيف وت يف الرحم أومي أن ني بكفرق يف ذل

ى عل وأ، املثالى عل يوالرضو، حممول )١(مان بن خالديخرب سلكظهر منه اعتبار استهالله ي فما ،القتل

  . ن قبل ولوج الروحكيمل  بأن اًيونه حك

يف  أو خارج الرحم ريب  بأنفسديمل  إذا ماأ، فسد إذا هو إمنا ة قبل ولوج الروحيالد أن خيفىوال 

ن إ ريه تعزيان فكن إو، فارةكباملساحقة فال  أو ةيالرحم الثان إىل خرج بالوسائلأسواء  ى،خرأرحم 

  .  ملا تقدم من وجوده يف الغمز،ةيذأه يان فكن إ أرش و،وجه احلرامى  علكان ذلك

 فجعل يف النطفة: قال ،ةيله د )عليه السالم( يرج مع الطرح ففي الفقه الرضوخيما الدم الذي أ

، نيناري القطرة دكلقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلأ فإن ،ناراًين ديلقتها عشرأضرب الرجل املرأة وإذا 

  . كالم يف ذلكة اليأيت بقيوس، ثي احلد)٢(وهي العلقة، ناراًي دنيأربعمتام  إىل نارانيل قطرة دكمث ل

 ،رشاأل أو ،ما يف الرحمكه يفهل ف،  خارج الرحميف رىبيان كوها الذي حنفسد النطفة وأ إذا ماأ

  . ومةكه احليفف يل قطعيال دل أنه ومن، كمن وحدة املال، احتماالن

                                                

. ٤ ح٢٠ الباب ٢٤٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٣ ح١٩ الباب ٣٦٣ ص١٨ ج:كاملستدر )٢(



٢٠٩

  . دلة األطالقإل، ةيه الديانت فك صار ذا روح أنه إذا إشكالال ، نعم

  . ثانإنسانفسده أمث ريب خارج الرحم ف، وجب طرح املرأةأ إذا م ماكعلم حيومما تقدم 

بعد مدة ولو بعد  أو ،ماته بالضرب وحنوهسقط فور اإلي أن نيت للجنياملمى ة عليفرق يف الدوال 

ة يه ديس عليل أنه فالظاهر، ه مع بقائه يف الرحميان الضرب سبباً لعدم ولوج الروح فك إذا ماأ، شهر مثالً

  .  لهدلةوعدم مشول األ،  لعدم صدق القتل،ه الروح فقتلهيوجل ف ما

اة ية للحي بالعالئم العرفكفالظاهر التمس وإالّ ،ه فهوياملوت ف وأاة يف الطفل يقن احليلو تنه إ مث

فالظاهر  ن علمكيولو مل ، اة واملوتياحلى  علنيون الدالكالس وةكاحلرك ،هل اخلربةأعرفها يواملوت مما 

ح يصح أو ،مونيفاسد ال  أنه  يفكش إذا  به يف مورد ما قبل الروحكتمسيما ك،  بأصل الصحةكالتمس

 أنه ماكف، املضغة والعظام فتفسد ومراتب العلقة إىل وقد تصل، ن ال تنموكقد تعلق ول إذ ،ل منوهييف سب

حالة  إىل وصلت إذا كذلك، صحتها يف مراتب ما قبل الروحم بكحي ،هل فسد أم ال أنه  يفكشإذا 

  .ها أم اليعلم هل نفخ فيالروح ومل 

االستصحاب  فإن ، يف الروحكخبالف الش، ستصحاب الصحةيف ما قبل الروح ا بأن والفرق

ون يف كي قد كالش أن  إىلضافةباإل، مثبت فإنه س الوجه االستصحابيل إذ ،تامريغ، عدم الروحى قتضي

ة يبل وجه الد ،ي يف املقتضكيف الش يرجيال  أنه تباعهأو )رمحه اهللا(ى خ املرتضيوبناء الش ،ياملقتض

  . كذلى قالء علوبناء الع،  الصحةأصالة

 : يف خرب زرارة)عليه السالم(لقول الصادق ، م بالروحك يف احلأشهرة أربعة يفاكرمبا احتمل نه إ مث

 غسلأشهرة أربعمت له  ذاإالسقط )الغسل  أن مةيبضم. )١  

  

                                                

. ٤ ح١٢ الباب ٢٩٦ ص٢ ج:الوسائل )١(



٢١٠

  . حتقق العنوان يف املقام يقتضي ال كذل أن ره اجلواهر منكه ما ذيوف، ون قبل ولوج الروحكي ال

ربه خيباين وأبو عبد اهللا يونس الشيحضرت :  قال،تفاء باخلمسةكأيب شبل اال خرب ظاهر نعم

 فقد علقت :يل) عليه السالم(فقال : قال ،النطفة خرجت متخضخضة بالدم فإن :قلت:  قال،اتيبالد

ان من كما ه  ألن،ريالتعز إالّ هيان دماً أسود فال شيء علكن إو، ناراًيون دأربعها ياً ففيان دماً صافكن إ

ها يف العلقة صار فإن :شبل أبو قال،  من اجلوفكذل فإن ،ان من دم أسودكوما،  الولدكدم صاف فذل

 ،ةأربع نيأربععشر  فإن :قلت: قال، شرناراً العيون دأربعها اثنان ويف: قال ،شبه العروق من اللحم

ين إ ف:قال، نيتبلغ الست د حىتيت زلما زادكف، ذهب عشرهاإمنا  ألنه هو عشر املضغة إمنا ،ال: قال

 خبمسة ئبتدي العظم فئبتدي  أول ماكذلك ، عظمكفذل: قال، ابساًيشبه العقدة عظماً املضغة  يف تيرأ

العظم  يسك إذا كذلك و:قلت: قال، نيتم الثمان ية حىتأربعة أربعزاد فزد  فإن ،رية دنانأربعه ي ففأشهر

قال  ،م الأان كحي أدري يوال  زها فسقط الصيبكرفإذا :  قلت،كذلك: )عليه السالم(قال  ،حلماً

فقد استوجب ، اةيه احلي فقد صارت فأشهرمضت اخلمسة  إذا ،شبل أبا ايهات يه: )عليه السالم(

   .)١(ةيالد

عن ى كحيما  الّإ به جد عامالًأمل : ولذا قال يف اجلواهر، كة لذليلكال  أنه ن الظاهركل: أقول

  .الصدوق

فاملرجع  وإالّ ،ا علم باملرتبة فهوإذف،  العرفعرفهايمها ريغ وون النطفة مضغة وعلقةك أن لظاهرمث ا

  . صل املرتبة السابقةأ

                                                

. ٦ ح١٩ الباب ٢٣٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢١١

جعفر  أبا سألت :حيقال حممد بن مسلم يف الصح، غاليب أنه فالظاهر يتح اآلير يف الصحكذ ما ماأ

، ناراًيه عشرون ديعل: )عليه السالم(فقال  ،ضرب املرأة فتطرح النطفةيعن الرجل  )عليه السالم(

ه ستون يعل: قال ،ضرا فتطرح املضغةيف: قال، ناراًيون دأربعه يعل: قال ،ضرا فتطرح العلقةيف: قلت

 ريمأى وذا قض :قال، املةكة يه الديعل: فقال ،له عظم ضرا فتطرح وقد صاري: قلت، ناراًيد

ضاء مثل النخامة يون بكالنطفة ت: قال ،صفة النطفة اليت تعرف ا ماو: قلت، )عليه السالم( نياملؤمن

فما صفة خلقة العلقة : قلت، العلقة إىل ريمث تص، وماًي نيأربعه يصارت ف إذا حمث يف الركظة فتميالغل

ا لهيث يف الرحم بعد حتوك مت،علقة الدم احملجمة اجلامدةكهي علقة : )عليه السالم(قال  ،اليت تعرف ا

: )عليه السالم(قال  ،فما صفة خلقة املضغة اليت تعرف ا: قلت،  مضغةريمث تص وماًي نيأربععن النطفة 

عظم إىل ريمث تص ةكها عروق خضر مشبيهي مضغة حلم محراء ف .ان ك إذا فما صفة خلقته: قلت

 كذلكان كفإذا  ،حهرار ورتبت جوان عظماً شق له السمع والبصكإذا  :)عليه السالم(قال  ،عظماً

  . )١(املةكة يه الديففإن 

 كدان من تللل الواكأفإذا ، نعامله األكصبح نباتاً تأيه املاء فيسقيونه تراب ك قبل تنساناإل: قولأ

 أن ثةيتشافات احلدكاالى ولذا تر ،املين إىل تحوليوالدم ، صبحت دماًأاللحوم ومشتقاما  والنباتات

  . نساننها توجد يف اإلي هي بعالعناصر اليت توجد يف التربة

    مث جعلناه نطفةني من ساللة من طنسانلقد خلقنا اإل: وقد قال سبحانه

                                                

. ٤ ح١٩ الباب ٢٣٨ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢١٢

ة اليت تشابه العلقة يوانات اهريه من احليون فك يفراغ للمينل دفعة من اإلكو ،)١(نيكيف قرار م

يف املرأة  أن ماك، نيتشفكن امل مجلة مكذل إىل ما ذهبك، لفأون ومائة ومثانون يعشر مل مثائة واثىنثال

ضة يبو إىل ةيخصابوبعد املقاربة تصل مادة الرجل اإل، خصابضة قابلة لإليلف بأمثائة ضها ثالييف مب

  . ة رائعةييف عملى نثاأل

صبح الولد أضة يلقح البو إذا حدمهاأ ،ل منهما اسم يف الطبك ل،نيقسم إىل نقسميومين الرجل 

ما القسم الذي أ، قل عمراًأنه كلى قوأر كولد الذيوالقسم الذي  ،ىنثأصبح ألقحها  إذا خر واآل،راًكذ

 من نطفة  *ىنثر واألك الذنيخلق الزوجنه إ: ولعل قوله سبحانه، عمراً أكثرنه كل ضعفأى نثولد األي

  . هما من الرجليلكى نثر واألكالذ أن  إىلشارةإ )٢(ىنمتإذا 

 ون هوكي لنيحد القسمأة يراً بتقوكذ أو بنتاً نين زمام جعل اجلكبة لتملي حماوالت طكوهنا

د البشر ية بيونكمور الاهللا سبحانه وضع مفتاح بعض األ أن ان معناهكحصل هذا الشيء وإذا ، املخصب

  .كذل ريوب اهلواء وغكهم مفتاح ريديأما وضع بك، أيضاً

 نيمأان كم إىل تنتقل سبوع حىتأة املزدوجة يف فم الرحم مدة يت اخلليخصاب بقحصل اإل إذا مث

سبوع الثالث  ويف األ،)٣(نيكمث جعلناه نطفة يف قرار م: قال سبحانه ،نيون اجلنكجل تأل، يف الرحم

،  حببلني شيء مدور متصل بسرة اجلننيون يف جانب اجلنكتيمث ، ول ظواهر الرأس والقلبأون كتي

  أخذ عصارة الغذاء واملاء واهلواء ي الشيء هو الذي كوذل

                                                

  . ١٣ة ياآل: سورة املؤمنون )١(

. ٤٦ ـ ٤٥ة ياآل: سورة النجم )٢(

  . ١٣ة ياآل: سورة املؤمنون )٣(



٢١٣

ون حول كتيسبوع السادس ومن األ، نيها للجنيعطيو، جهزاأم بواسطة د منها األي تستفاليت

  . هاري ثالثة حجابات حلفظه عن اهلواء واملاء والنور وغنياجلن

تحول الطفل من يحوال ويف هذه األ، كذل إىل شارةإ )١(يف ظلمات ثالث: ولعل قوله سبحانه

وم ي إىل ةيالقاعدة النسو وم آخريول أمن  أن والغالب، ه الروحي فدخليمث ، املك املتنياجلن إىل املين

، محله وفصاله ثالثون شهراًن إ ثيوح، اميأ وعشرة أشهرتسعة  أي ،وماًي ني ومثاننيتائطول ميالوضع 

لما قلت كو، أشهرقل مدة احلمل ستة أانت ك ،ميكما يف القرآن احلك، نياملك نين مدة رضاعه حولأو

  . السابق النقص كتدار يام زادت مدت الرضاع حىتيأ وعشرة أشهرتسعة مدة احلمل عن 

 تسعة عشر نيومدة الرضاع ب، غلباألى  علأشهرعشرة  إىل  ستةنيان دوران احلمل بكولذا 

  .ن شهراًية وعشرأربع وأشهر

  . ثةيتشفات احلدكطباء حسب املره األكله ما ذكهذا 

  

                                                

. ٦ة ياآل: سورة الزمر )١(



٢١٤

  

  ))دية ما بني مراتب اجلنني((

ول أ نياجلن(:  قال،ك املراتب حبساب ذلنيما ب أن  إىلةيالنها يكيف حمخ يذهب الش :)١٦ مسألة(

مث ، كنهما حبساب ذليما بيوف، ناراًيون دأربعه ي علقة وفريصيمث ، ناراًيه عشرون ديوف، ون نطفةكي ما

 نيما بيوف، ناراًيه مثانون ديوف  عظماًريصيمث ،  حبسابهك ذلنيما بي وف،ناراًيها ستون دي وف مضغةًريصي

ه يوف، تلجه الروح أن نف قبلذن واأل واألنياً شق له العيه خلقاً سويسواً علك مريصيمث ،  حبسابهكذل

   .ىانته )املةكة يه الديوف، مث تلجه الروح،  حبسابهك ذلنيما بيوف، ناريمائة د

ما بعد وضعها يف يوف، ون نطفةكيفأول ما ، دام يف البطن  مانياجلن(:  بقولهإدريسوقد فسره ابن 

ون أربع اًومي نيأربع ىل إناريوم ديل كوم لين يمث بعد العشر، ناراًيوماً عشرون دين يعشر إىل الرحم

   .ىانته )كنهما حبساب ذليما بيوف: قوهلم  وهذا معىن،ة العلقةيوهي د، ناراًيد

  . أيتيما سك، اًوميون أربعبل ظاهره ، وماًين ي عشرإدريسر ابن كذيمل : قولأ

، خيهذا هو ظاهر الش أن بعدي  بل ال،طيفهو الظاهر من قاعدة التبس، )ناريوم ديل كل(: ما قولهأ

ة يخ ما يف روايرادة الشإواحتمل ، كخ ذليالم الشك يف فهمه من إدريسابن ى ل احملقق علكن اشإو

  . باينيالش

ما تقدم يف ك، وماًي نيأربع:  حممد بن مسلمىفقد رو، امياأل إىل ما بالنسبةأ، انكف يكو

سألته عن رجل :  قال،)هما السالميعل( نياحلس علي بن عن ،بيد املسيما روي سعك، املسألة السابقة

   برجله فطرحت ضرب امرأة حامالً



٢١٥

فما هي : قلت، ناراًين ديه عشريعل فإن ان نطفةكن إ :)عليه السالم(فقال  ،تاًيما يف بطنها م

 يه: قال ،حد العلقة فما: قلت، وماًي نيأربعه ييف الرحم فاستقرت فهي اليت وقعت : قال ،النطفة

، ناراًي دنيه ستيف فإن طرحت وهي مضغة فإن :قال، وماًي نيه مثانيوقعت يف الرحم فاستقرت ف إذا اليت

ن يه مائة وعشريوقعت يف الرحم فاستقرت ف إذا هي اليت: )عليه السالم(قال  ،قلت فما حد املضغة

 فإن : قال،ه روح مايطرحته وهي نسمة خملقة له عظم وحلم مرتب اجلوارح قد نفخ ف فإن :قال، وماًي

: قال ، روحريم بغأ كبروح ذلأ، حال إىل ت حتوله يف بطنها من حاليأرأ: قلت له، املةكة يه ديعل

روح غذاء ه يان فك أنه ولوال، رحام النساءأو صالب الرجلأة املنقولة يف ميات القديبروح غذاء احل

  . )١( احلالكهو يف تل وةيقتله دى  علذاًإان كوما ، ات ما حتول من حال بعد حال يف الرحمياحل

وما يف العلقة وما ، ةيها من الديعن النطفة ما ف )عليه السالم( سألت العبد الصاحل ،ريوخرب ابن جر

ون نطفة كي ، بعد خلقمه خلقاًأن لق يف بطخينه إ :)عليه السالم(فقال  ،رحامقر يف األي يف املضغة وما

ويف العلقة ، ناراًيون دأربعففي النطفة ، وماًي نيأربعومضغة ، وماًي نيأربعون علقة كي مث ،وماًي نيأربع

مث  قال اهللا تعاىل، ناريه مائة ديالعظام حلماً ففى تسكافإذا ، ناراًيويف املضغة مثانون د، ناراًيستون د

   .)٢(،نياهللا أحسن اخلالق ك آخر فتبارانشأناه خلقاً

فقد ، خ بهيالم الشك إدريسابن   الذي فسر،ناراًي دنيوم يف البيل كل أن خيالش رادةإأما مسألة 

   ملنهأغلب يالذي : تهكن يكقال يف حم ،رده احملقق

                                                

  . ٣ ح٢٨١ ص١٠ ج:بيالتهذ )١(

. ٩ ح١٩ الباب ٢٤١ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٢١٦

خرجت  فإن :)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: قال ،باينيونس الشيرواه  د مايريبل ، اميرد األي 

ويف ، ناراًيها اثنان وعشرون ديف) خ ل ،عشر النطفة (ةيالد شر القطرة ع:قال ، النطفة قطرة دميف

ويف ، ناراًية وعشرون دي مثانربعويف األ، ناراًية وعشرون دتويف الثالث س، ناراًية وعشرون دأربع نيالقطرت

ها يان علقة ففكفإذا .  علقةريص ي حىتكالنصف فبحساب ذلى زاد عل وما، ناراًياخلمس ثالثون د

ناراً ي دنيأربع ونياثن: فقال، ها شبه العروق من حلميالعلقة صار ف فإن :شبل أبو فقال له، ناراًيون دأربع

شرالع ،ن إ قلتقال،ةأربع نيأربعشر ع :  نيبلغ الست يد حىتيلما زادت زك و،هو عشر املضغةإمنا ،

 ئبتديه العظم في فئبتدي عظم أول ما كفذا: قال ،ابساًي ت يف املضغة شبه العقدة عظماًيرأ فإن :قلت

 إذا كذلك و:قلت: قال، نيتتم الثمان ة حىتأربعة أربعزاد فزد  فإن ،رية دنانأربعه ي ففأشهرخبمسة 

  .)١(كذلك: )عليه السالم(قال  ،اللحم عظماًى سك

  . رهكس ما ذيخ ليمراد الش بأن إدريسر احملقق رد ابن كمث ذ

 )٢(قنعاملر مثلهما الصدوق يف ك وذ، بالقطراتريتعلق الدنانى الدال عل يوقد تقدم الرضو: قولأ

  .رواكما ذك ،اتيالذي هو متون الروا

ولذا قال مفتاح ، وماًيالفصل عشرون  أن  ال تعطيإدريسعبارة ابن  أن  قد عرفتكنإمث 

واملصنف يف ، شف الرموزكيف  يب اآلذهيوالشرائع وتلم ةيت النهاكاحملقق يف ن أن بيمن الغر(: رامةكال

فهموا من  يليردب موالنا املقدس األكذلكو، العباس وأبا  واملقداداإليضاحواملختلف وولده يف ، ريالتحر

   .ىانته )كخالف ذلى  تدل علخبارن األأو، وماًين ي النطفة والعلقة عشرنيجعل ب أنه عبارته

  

                                                

. ٧ ح٢٨٣ ص١٠ ج:بيالتهذ )١(

. ٦ ح١٩ الباب ٣٦٥ ص١٨ ج:كدراملست )٢(



٢١٧

ون كيدام يف البطن أول ما   الولد مانياجلن: يف السرائرقال  ألنه ،د العاملييهم السيمنا محل علإو

 إىل ناريوم ديل كن ليمث بعد العشر، ناراًيوماً عشرون دين يعشر إىل ها بعد وضعها يف الرحمي وف،نطفة

 مضغة ريصيمث ، كنهما حبساب ذليما بي وف:قوهلم فهذا معىن. ة العلقةيناراً وهي ديون دأربعوماً ي نيأربع

  .المهكآخر  إىل ) حبسابهك ذلنيما بيوف، ناراًي دها ستونيوف

قد  أنه د عن القطبياه الشهكولعل ما ح، اتيا ظاهرة يف الذي قاله املشهور والرواأى نت ترأو

الشروع يف املرتبة املتأخرة  أن راد بهي إذ ،نايف ما تقدميوماً ال ين يل مرتبة عشرك نيب أن تقرر يف الطب

  . يجيبل تدر اًيس فجائيمر لاأل أن من الواضح فإنه ،نيمن بعد العشر

  مانيوب، هو به فىتأام ويخ من اعتبار األيالم الشك من إدريس ما فهمه ابن نيمر باأل دارنه إذا إ مث

خ يره املشاكث ذيح، باينية خرب الشيحلج ح الثاينيبعد ترجي مل ،باين والرضوي واملقنعية الشيه روايدل عل

  . الثالثة

  .هماي لضمان صاحب،نفسهماأه حجة يف يايف والفقكما يف ال أن مرة ريوقد عرفت غ

  .ما يف اجلواهرك اضي العالمة واستحسنه الركبذلى وقد تبع الصدوق يف الفتو

  

  ))فروع يف اجلناية على اجلنني((

 ولو، قربأ والثالث ، احتماالت،ومةكاحل أو ،امياأل أو ،الرباءةفهل ، عرف عدد القطراتيمل  مث لو

   .باينية الشيط قد سقطت بروايقاعدة التبسألن 

 أن ماك، كه يف ذلياملة فكة اليلظهور الد، املك النسانسقاط اإلإيف  القصاص جار أن مث الظاهر

مل كن إو، ناراً مثالًيده مخسون دينار فليته مائة ديانت دك فإن ،تهي بنسبة دنيعضاء اجلنن أل أالظاهر

  املستفادنه  أل،ناريده مخسمائة ديخلقه فل



٢١٨

  . كذل ريغ إىل ،ةيها نصف الديد فيون الك من 

 أو املائة إىل فهل بنسبته، واكما لو سبب نقص القوة قبل تأ، ملك إذا م يف قواهك احلكذلكو

ون القوة بعد كمل تت ألنه ،األقرب والثاين هو ،ةيفهم العرف من قدر الديما ى  مقتضاألول ،ومةكاحل

  . فرضاً فتأمل

  .حق القصاص قطعاًن كي مل ، ذا روحنياجلنن كي ملوإذا 

  .نسانعضاء اإلأم شلل كان له حك نيجزاء اجلنأفرض شلل بعض  ولو

 أو واحد ،ىنثأ أو رك ذنيعرف اجلن فإن ،معها وأ، بعداً وأ، لو قتل املرأة فمات ولدها قبالًنه إ مث

، مها للمرأةاحدإ نيتي يف دإشكال فال ،النقص ومالكويف ال، هاريحالة من النطفة وغ أي ويف، أكثر

  .ني حسب حالة اجلننيللجنى خرألاو

ما هو ك، ناراًي دني سبعمائة ومخسنيتيله نصف الد يعطأ ،ىنثأ أو ركذ أنه نيعرف اجلنين مل إو

ورته ك اهول ذنيوجب يف اجلنأث يح ،يمن احلل إالّ ه خالفيعرف فيبل مل ، صحاب األنياملشهور ب

   .)١(لكمر مشأل كا لأل، نوثته القرعةأو

قاعدة  أن ما تقدم يف بعض املسائل السابقة من إىل ضافةباإل، وجه له بعد ورود النص النه إ هيوف

ون مبائة يمد أنه علمإذا  فإنه ،مهاري وغال ضرر وقاعدة ،ىتويال   لقاعدة،وفقأات يالعدل يف املال

ر كوقد ذ،  وال القرعةنيتائ ال خسارة م،نهمايائة بم امليالقاعدة تقس فإن ،لعمرو أو ديما لزإ ناريد

  . فراجع) الفقه ( يفكرناه حنن هناكوذ، تاب اخلمسكاجلواهر هذه املسألة يف 

عليه (علي عن  ،فيح ظريصحك ،اتيبعض الروا دل يف املورد باخلصوصيف، انكف يكو

  رك أذعلمي ومل ،سقط ولدهايفلم  ى،حبلى ن قتلت امرأة وهإو: هيوف، )السالم

                                                

  . ١١ ح٣ الباب ١٨٩ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٢١٩

 ،ىنثة األينصف د وركة الذي نصف د،نيته نصفيفد ،قبلها أو علم أبعد ماتيومل  ى،نثأ أو  هو

  . )١(نيجزاء من اجلنأ ستة كوذل، كاملة بعد ذلكة املرأة يود

،  ومثانون،وستون، ونأربعو، عشرون :اتي ست دنيللجن أن ،ةريخلعل املراد باجلملة األ: قولأ

  . وألف، ومائة

ى  املدعمجاعاإل وبالشهرة احملققة املنجرب ،)عليه السالم(عن الصادق  ،انكد اهللا بن مسوخرب عب

 نصف نيته للولد نصفيفد ى،نثأان ولدها أم كر كدر أذيفلم ى قتلت املرأة وهي حبلفإن  : قال،مهاريوغ

  . )٢(املةكتها يود ى،نثة األير ونصف دكة الذيد

  . ظار الوجهري غإدريس  البنكانتصار املسال أن  تعرفكومن ذل

الغالب  ألن ،ناً واحداًيونه جنك فالظاهر اعتبار ،أكثر أو ناً واحداًيان جنك أنه علميمل نه إذا إ مث

  .ادة الضمانيوعدم ز، ادتهي عدم زاألصل أن  مع،خالفه ندريالذي 

، ناقصاً و أامالًكان ك أنه علمين مل إو، األقل األصلان ك ،نيحاالت اجلنة يعلم يف أين مل إو

  . الصحة املعتمدة عند العقالءصالةوأل، الغالب ألنه ،لهماك األصلف

  .  عدم احلملاألصلف ، أم الانت حامالًكا أ يف كولو ش

 فإن ،ةيانت حربك بأن ،نها أم اليها هلا وجلنلة بقاتيتتعلق الد ة حىتملانت مسكا أ يف كولوش

 علميالذي مل ى ت امللقيط وامليروا يف مسألة اللقكما ذك، سالمها باإليم علك حسالمانت يف أرض اإلك

 نيانت بكن إو، فركومة بالكانت حمك كانت يف أرض الشركن إو. كذل ريغ إىل ،افرك أو مسلمأنه 

  .  يف تعلقها بذمة القاتلكة للشي عدم الداألصلف  مثالًنيالصف

                                                

  . ١ ح١٩ الباب ٢٣٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٢١ الباب ١٦٩ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٢٢٠

 أم ني سواء قتلت مع اجلن،نها هدرين جن أفالظاهر، اً مما أباح له الدفاعإنسانولو هامجت احلامل 

  . لي حسب التالزم املستفاد عرفاً من الدل،ةياهلدر يقتضيباحة الدفاع له إ إذ ، وحدهنيقتل اجلن

ان املهاجم كذا  إفحاهلا حال ما، من املباشرى ا أقو أل،املهامجةى ة عليون الدكبعد يال ، نعم

   .ظهره مما أصابه حال الدفاعى  عل طفالًحامالً

وجب يسقاطها إان عدم كث يح، سقاطجاز هلا اإل فإن ،باًيو تسبأولو ألقت املرأة محلها مباشرة 

ي  أذإ، حسب فهم املناط عرفاً، من باب الدفاع ألنه ،هاية عليد ال أنه فالظاهر، شبهأما  أو هلا املوت

ه يب املسبب ال شيء عليوالطب ، ببقائه يف بطنها قتلهانيسبب اجلني أو ، فتقتلهإنسانهامجها ي أن نيفرق ب

ة ما يها ديسقاط فعلز هلا اإلجين مل إو، ب للدواءي الطبإعطاءوز جيسقاط للمرأة جواز اإل ألن ،نئذيح

القاتل عمداً ال  إذ ،ةيب من الديان هلا النصك وإالّ ،مع العلم والعمد ةيب هلا من هذه الديوال نص، ألقته

  . أًرث ال القاتل خطي

)  مع العمدأيضاًرثها إبل ويف عدم ، هاية علي يف ثبوت الدإشكالبال خالف وال (: قال يف اجلواهر

   .ىانته

عن الصادق  ،دةيعب أيب حيصح ،اقتضاء القواعد له إىل ضافةباإل ،م يف اجلملةكاحلى دل عليو

ن إ :)عليه السالم(قال  ،يف امرأة شربت دواًء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها: )عليه السالم(

عليه (قال ، هيأب إىل ة تسلمهايها ديعل فإن ،شق له السمع والبصر وه اللحميان له عظم قد نبت علك

  ،هيأب إىل غرة تسلمها أو، ناراًي دنيأربعها يعل فإن ،مضغةً أو ناً علقةيان جنكن إو :)السالم



٢٢١

  .)١(تها قتلأل، ال: )عليه السالم(قال  ،تهيفهي ال ترث من ولدها من د:  قلت

  . كذل ريغإىل 

ان رمبا كن إو، ةيه من الديال شيء عل أنه ن الظاهركل، ريتعز ومثإه يللدواء عل يب املعطيالطبن إ مث

س يل و،ان يف القتلكي فهما شر،طرح الولدى عطائه الدواء هلا مل تقدر علإلوال  أنه  باعتباركتمل ذلحي

  .  فتأمل،ةيل الدكخر بتحمل من اآل حدمها أوىلأ

ر لفعلها يها التعزيعل وةمثآانت كن إو، هايه ال علية عليانت الدكبرة فطرحت الولد إلو ضرا  نعم

  .برةزرقها اإلي بأن بيمها نفسها للطبياحلرام بتسل

 فالدية نياجلنى عل أو ،هاي ضرراً علكأورث ذل وتميمل  فإن ،نيولو أفزع احلامل مفزع فألقت اجلن

 نيمات اجلن إذا أما،  عمدريان غكن إ بدونه و،ان عمداًكن  إري مع التعز،زعاملفى  علومةًكح أو ،مقدراً

ات طالق لإل،أيضاً إشكالخالف وال  بل يف اجلواهر بال،  واحدريره غكما ذك، املفزعى ة عليفالد

ت امرأة ءجا: )عليه السالم(عن الصادق  ،منها خرب داود بن فرقداليت و، تقدم بعضهااليت والنصوص 

 فقال النيب ،طليصح ومثله يمل  وهليمل  :عرايبال األفق، ناًيفزعها فألقت جنأعرايب قد أى ت علفاستعد

  . )٢(مة أ غرة عبد أوكي عل،ةت سجاعكاس: )صلى اهللا عليه وآله(

 )عليه السالم(مام اب اإلجيإ و،نيألقت اجلن ورسال عمر وراء حامل ففزعتإما قد تقدم قصة ك

  .)٣(ةيالد

   مثل خرب قتل خالد لبين ذا اخلربه أن خيفىوال 

                                                

  . ١ ح٢٠ الباب ٢٤٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٢ ح٢٠ الباب ٢٤٢ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح٢٣ الباب ٣٢٧ ص١٨ ج:كاملستدر )٣(



٢٢٢

 أن من تاب القصاصك رناه يفكوهذا ما ذ، السببى ة عليون الدكن اديؤي ما تقدمك )١(ةميجذ

ونوا باشروا قتل كين مل إو اد وعمر بن سعد وهارون ومأمون قتلةيد وابن زيزيولذا ف، مكالعرف هو احلا

  . )هم السالميعل(ئمة األ

اً كاً ماليان حك لو أنه فرضي ه فإن،رثحسب مراتب اإل، األقرب فاألقربرثها ي نية اجلنيدن إ مث

خالف  ويف اجلواهر بال، خارج البطن أو سواء مات يف البطن، رثه يف احلالي كرثه حال ذايمث مات فمن 

  . رثتاب اإلك  يفكوقد سبق حبث ذل، هي علمجاعح اخلالف اإليبل عن ظاهر املبسوط وصر، هيجده فأ

ا ورثته الطبقة ك ولو اشتر،بس ورثه األكولو انع، مب هو السبب للقتل ورثته األألان اكولو 

  .ك ذلريغ إىل ،ةيالثان

من القتل  أنه فالظاهر، كذل ناىفي فعملت ما نيجل حفظ اجلنة ألم الراحاألى ان الالزم علكولو  

سبب السفر سقط احلج بوت ميان ك بأن ني حفظ اجلنني احلج الواجب وبنيمر بدار األ إذا  ولذا،له

  . النفس احملترمةى ته عليمهأمل حترز  ل واجب آخرك يف ذاك و،عنها

ولد  أو ،من جانب أو نيونه ولد حالل من اجلانبك ني بنيال فرق يف وجوب حفظ اجلننه إ مث

  أباً،منا املذنب الزاينإو ذنبيمل  فإنه ،الحترام ولد الزنا يف نفسه و،دلة األطالقإل، ولد زنا أو ،شبهة

  . مها وأماً أ أو انك

 وإالّ ،ان له روحكن إ ة الولدي هي دنياجلنى جراحات وقو واءعضأة يد أن قد تقدمنه إ مث

  .  واحدريغ رهكما ذك إشكالال  وهيخالف ف ويف ما وجله الروح ال، تهيفبالنسبة من د

                                                

. ٣ ح٢٠ الباب ٣٦٦ ص١٨ ج:كاملستدر )١(



٢٢٣

ونس وابن فضال يضه ما عر ي،فهو بدو ياالنصراف لو ادع و،اتطالقاإل إىل ضافةه باإليدل عليو

:  قال)عليه السالم( ني املؤمنريا أميقضاى املشتمل عل، فيتاب ظرك من )عليه السالم(احلسن  أيب ىعل

الرجل واملراة ى ر واالنثكون من جراح الذكيما ى  من حساب املائة علنية جراح اجلنييف دى وقض

ومن افزع جمامعاً فعزل ، ناريئة دماى وه، تهيقدر دى معقلته عل وراحتهاملة وجعل له يف قصاص جك

  . رياملفزع عشرة دنانى فعل

  

  ))دية ضياع النطفة((

 مجاعة اإلياخلالف والغن وبل عن االنتصار، بال خالف أجده، اع النطفةية ضيد: قال يف اجلواهر

عليه (قال  ،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب ىونس عليف الذي عرضه ابن فضال ويتاب ظركويف ، هيعل

رد يفزع عن عرسه فعزل عنها املاء ومل ييف مين الرجل  )عليه السالم( ني املؤمنريمأ أي فىتأ: )السالم

  .)١(ناراًين ديه عشريفرغ فأن إو، ريمس املائة عشرة دنان نصف خكذل

صغرها قبل  أو املرأة أو ،ما من جهة عقم الرجلإ، انت النطفة ال ختصبك إذا كذلكم كوهل احل

 طالقاإل إذ ،دي بعري وهو غ،العدم) اع النطفةيض: (ث قاليح  ظاهر اجلواهر،أسيربها بعد الكو  أ،التسع

  .منصرف عن مثله

  .أيضاً لالنصراف ،فراغ خارج الرحم بنفسهد اإليريان الرجل ك إذا أيضاًة يال د أنه والظاهر

ن زوجة مل كلو مل ت  أنه)عن عرسه(ح قوله يبل صر، ةيد ال أنه فالظاهر، اًيان الرجل زانكولو 

  . كذلكم كن احلكي

فرغ يال  طفرت حىت بأن كفعلت املرأة ذل ولو، املتعة و والدوام،مة احلرة واألنيال فرق ب، نعم

  .الظاهر نعم للمناط ،كها ذليفهل عل، هايف

  ولو سبب 

                                                

  . ١ ح١٩ الباب ٢٣٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(
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 إىل ليدلالنصراف ال، ورةكة املذيفالظاهر عدم الد، خرفراغ بعض النطفة مبا علق بعضها اآلإالفزع 

  .ع الولديضيفراغ ما إ

نبغي ي وال، احتماالن ، أم ال،م احلاللكحب ألنه ،ان الوطي شبهةك إذا كذلكم كاحل أن وهل

وهو نوع دفاع عن ، صاحب احلق يف املرأة فإنه ،هيوال شيء عل الزوج له هذا احلق أن  يفشكالاإل

  .  خالف الظاهركلل املنع ملثل ذيبل مشول دل، قربائهاأقربائه وأذا كو، عرضه

  .قربائها الردعق إلحيث يح،  املزوجةريعلم يف غيومنه 

   .احكتاب النك فقد تقدمت يف، ما مسألة العزل عن الزوجةأ

  



٢٢٥

  

  ))السقطماهية شك يف أسقطها وإذا ((

، إنسان نشو أون الساقط مبدكالقوابل وأهل املعرفة ى لو خفي عل: قال يف القواعد :)١٧ مسألة(

  .مل بالضرباأل  باعتبار،ومةكم حلأل األقرب أنف

انت كمة لو يوجب نقصاً يف القي كها بذليد مع فرض حصول نقص فيج( بأنه ه اجلواهريوعلق عل

آخر  إىل ،)نية اجلنيقول ودى  القصاص علريب بضرب املرأة شيء غجي فال ،لألصل ،فال وإالّ ،مةأ

  . المهك

الغمز  أن  ومن املعلوم، الغمزأرشما تقدم يف ك ،ملأن كيان مل  و موجودرشاأل أن الظاهر: قولأ

 إىل جنيب بضمهاها األيضغط عل إذا ماك، مل موجباً للذاان األكبل لو ، ملاً عرفاًأى سميؤمل مبا يال 

  . ك بذلرشسقط األي مل ،نفسه

ر دويال  أنه رشفقد تقدم يف مسألة األ، مةيومة بدون نقص القكره اجلواهر من عدم احلكذ ما ماأ

  .اس احلر بالعبديقى ل عليدل دلينه مل أو، مدار النقص

  

  ))فروع يف جنني الكافرة((

 ،تاب القصاصك رناه يفكفاملسألة تابعة ملا ذ، نيمث ألقت اجلن ة احلامل فأسلمتيولو ضرب النصران

  .  مسلم مث أسلم ومات بأثر اجلراحرييف مسألة ما لو جرحه وهو غ

ة يجانبها وهي نصران إىل حجراًى رم أن مثل، هلذه املسألة ىخر تعرف الفروع األكومن هنا

  .كذل ريغ إىل ،وأسقطت فأسلمت قبل وصول احلجر

ة ياحلرب أن  مع فرق،ة فأسلمت وألقتيلو ضرب احلرب ما، امكحة يف الفروع واأليومثل النصران

  . ةيخبالف الذم ي الضرب والرمنيهدر ح

  .اة دويان الضرب جائزاً يف احلربكولذا 

ل ك ولـ مسلمريون غكيوقد ، افرةكن وضعه املسلم يف رحم الأك ون مسلماًكي قد نيمث اجلن

  .مهكح

 ،ةءخس للربالأل أو ،شرف حلرمته تابع لألنيفهل اجلن، اًيخر ذمواآل، اًين حربيبوحد األأان كولو 

   ك ومن ذل،لقاعدة العدل، بعد الثالثيال  ،ةيف الديتنصأو 



٢٢٦

  . صبهاين واجلواهر فراجعالم القواعد وشرحه لألكتعرف موقع النظر يف 

 إالّ إذا ،سقاطهإ أو هءذايإورث ي مما نية ذات اجلنيالحق للمسلم يف ضرب بطن احلرب أنه مث الظاهر

  .كذلى اجلهاد عل أو توقف الدفاع

نص يف ما يف الك، نهايجنى ل علين له سبكيها مل يل علي سبنسانان لإلك إذا نهفأل، منه أما املستثىن

  . شمل املقاميفعموم العلة ،  املقامريغ

ه يان علك كفعل ذل أنه إذا ن الظاهركل، املهمى هم علة املوجبة لتقدم األيمهفلأل وأما املستثىن

  . ةيه الدين علكين مل إو، ريالتعز

 عن ،حال االرتداد أو سالمسواء محلت حال اإل، انت حامالًك إذا ومبا تقدم ظهر حال املرتدة

استلزم حدها  إذا ما يف بطنهاى ل عليال سب إذ ،ال حتد باحلبس وحنوه حال احلمل فإنه ،مرتد وأ مسلم

طباء يف فعله األي ماك، ذاءيإنها خارج الرحم بدون ين حفظ جنكمي أنه يف قبال، ذاء ولدهايإ أو قتل

 دها بالنحو املقرر الة حيحل إذ ،نير مطلقاً هلا وللجنيه التعزيان علكسقطه شخص أوإذا ، احلال احلاضر

  .  احلدكذل ريها بغءذايإح يبي

نه فأل، حدمها مسلمأ أو بواهأما حال انعقاده وأ، ل حالكى ها علي فشكالاإل ينبغية فال يالد ماأ

ما حال أ و،ته للمسلم يف مسألة املرتديرت مسألة تبعكوقد ذ، ةي الدأدلة إطالقشمله يف، تابع للمسلم

ل يقوإذا ، احلبس واستحقاقهما القتلون يبوفر األكل لسقوط حرمته بينه ال دلألف، افركالمها كانعقاده و

مناطهما  أو هما إذ إطالق، اخلدشأرش وومةك احلدلة ألان مشموالًك عن مثله ني اجلنأدلةبانصراف 

  . ومةكفالالزم احل، شمل املقامي

 ارتدادمها فال ضماند ن جتدد احلمل بعإو(: ث قاليح، الم اجلواهرك تعرف النظر يف كومن ذل

  اًيذم أو اًيان حربكن إو، مسلماً ان اجلاينكن إ



٢٢٧

   .ىانته ) إليهحمقون الدم بالنسبة ألنه ، ضمن

ان ك ذاإو،  مطلقاًنيذاء اجلنيإوز جيال  أنه املفروض و، قدر احلدريذائها بغيإق للمسلم حينه ال إف

  . افر احملترمكذاء اليإ يف رش وجود األوقد تقدم، ون يف املقامكي أن به وىلأ يف الغمز فرشاأل

  

  ))فروع يف سقط اجلنني((

 ضمن ،كفاعترف اجلاين بذل، اًيان حك وقال الويل للدم نيفألقت اجلن،  خطأًضرب حامالً ولو

 إقرار ألنه ،اًإقرارالعاقلة ال تضمن  ألن ،زاد وضمن املعترف ما ي،س حبي الذي لنية اجلنيالعاقلة بقدر د

  .رييف حق الغ

  .نهيميان القول قوله بك، اتهيد حينة وحنوها تؤين بك ومل تةاير اجلاين احلكولو أن

  .كذلكوهو مها رير هذه الفروع الشرائع واجلواهر وغكذ

 :وقال اجلاين، ان الضرب يف الشهر الثامن هلاك ما لوك، اةي ادعاء اجلاين املوت بعد احلنيفرق بإذ 

وقد تقدم مثل هذه ، ون القول قول الويلكي أن يحة تقتض الصأصالةويف املقام ، مات قبل ضربه هلانه إ

، ك ذلريغ إىل ،تة قبل القدكمات بالس ان قدك أنه  فزعم،ني من حتت اللحاف نصفما لو قدياملسألة ف

  . مثبت ألن األصلس املقام من باب االستصحابيول

ان ك الرباءةو املوضوع يصلأى قدم علتي األصلث يح فإنه ،ةايتعلق به احليمل  أنه  ادعاء اجلايننيوب

  . الرباءةروه من كما ذك

  .هيصل عدم ولوج الروح فأ ألن ،ار اجلاينكنإيف صورة : ولذا قال يف اجلواهر

نة يهم قدمت برييف الشرائع واجلواهر وغ وفعن املبسوط والقواعد، نةيل واحد منهما بكقام أولو 

  . نةيه البيالذي عل يدعاملكفهو ، اةيادة احلي تتضمن زاأل، الويل

حق  نه ال أفالظاهر، نةيوأقاما الب، اتهياجلاين حى وادع، الويل موت الولدى ادع بأن سكانع ولو

  اجلاين ن إ ثيوح، أخذ التفاوتي أن للويل الوارث

  



٢٢٨

ل السالبة بانتفاء يبل هو من قب، سقط عن ذمته يسقط حقه حىتينه مل أو، الزائد حقه أن علمي

  . ورثته إىل ومن بعده، ة صورةيبأ إليه صالهيإه يزم علل ،املوضوع

نة ين قركمل تن إ ،نةيه البيان علكموته بسبب آخر ى اً وادعيانفصل ح بأنه اعترف اجلاين ولو

ون كي ف،األصلخالف ى املتعارف موت الولد الساقط مما خالفه عل ألن كوذل، توجب القطع بصدقه

  . فراجع تاب القصاصك وقد تقدم مثله يف، مات بسبب آخر  أنهى مث ادعهرماه يف مقتل إذا ماك

ة جان ي وأصل عدم جنا،اً قدم قول الوارث للظاهرريان الزمان قصكإن  أنه ره اجلواهر منكذ وما

  .ره مثبتك الذي ذاألصل أن ماكة لقصر الزمان يمدخل ان الكن إو، رناهكذ د مايؤيأنه كآخر 

، مات يف البطن من أثر الضرب بأن قبل سقوطه أو، ولو ضرا فألقته فمات عند سقوطه

ان ك ،قصد القتل أو ون العمل قاتالًك يف قتل العمد من نيزانيبوجود أحد امل ،ان عامداًكن إ فالضارب

  . رية والتعزيفالد وإالّ ،للويل حق القصاص مع توفر سائر شرائط القصاص

 حسب كل ذلك، ان خطأًكن إ لعاقلةضمنها اي و،ة يف مالهيفالد هاً بالعمديان شبك إذا أما

  .أيضاًم أفتوا به هنا أمع ، القواعد

وارثاً يف ان ك إذا رثه منهإم بعدم كاحل أن ماك، فاراتكروه يف باب الكما ذك فارةكلم باكواحل

  . رثروه يف باب اإلكما ذكالعمد 

، شبه عمد  أوخطأًو  أ عمداً، فالثاين قاتلةاته مستقريانت حك فإن ،اً فقتله آخريولو ألقته ح

، يف الغمز  واملناط يف وجوده حىت،رش األأدلةات طالقإل، ل حالكى ومة علكة حي الداألولى وعل

  . ر مع العمديوالتعز

  تالفه إلعدم ، األولى  والضمان عل:قول الشرائع واجلواهر أن علميومنه 



٢٢٩

  .ظاهر الوجه ريغ، ئاًيش

العرف ى ريقد إذ ،نيقسمى فهو عل، هي عللاألوة ياته مستقرة بسبب جناين حكن مل تإو

مل  فإنه ،ةميهما يف اجلركالعرف اشتراى ريث يح، اًيخر ثانواآل ،والًأضربه أحدمها  إذا ماك، هماكاشترا

 أن ىري  وقد،ه دفعة واحدةياين على ورد الضرب علي أن ةمية يف اجلركشترط أحد يف صورة الشري

ة يالد يعطي وعزريآمث  والثاىن،  قاتلاألول ويف الثاين، ك االشترامك هلما حاألولففي ، األولالقاتل 

  . ومة ملا تقدمكح

عدم  يف  ووجه النظر، هو القاتلاألولون ك الشرائع واجلواهر إطالقظهر وجه النظر يف ي كوبذل

  .القسم الثاين يف رشر األكذ

وقد ، ريفال تعز وإالّ ،ر مثالًيمثل التعز، ام العمدكانت له أحكحدمها عمداً أ أو ان عملهماكن إ مث

  . قتله إىل ضافةباإل هير عليقتل ال تعزيالقاتل عمداً الذي  أن تاب القصاصك رنا يفكذ

ة يتان ال جناي ومها جنا،م وضرب األنية قتل اجلنيجنا جىن ألنه ،ن قتلإو، ريالظاهر هنا التعز نعم

، ريالتعز و القصاصنيمع بجيفال  وإالّ ، ضربه هلام بضرا له يف قبالمل تقتص األ إذا رهين تعزكل، واحدة

  .رش القصاص واألنيمع بجيما ال ك

ما ك، ل منهماكسقط القود عن  ال وأاة يونه مستقر احلكعلم ي فلم ،ولو جهل حاله حال والدته

 الًونه قاتكعلم يمن الذي  الّإقتص يال  أنه تاب القصاصك قد تقدم يف إذ ،مهاريخ والعالمة وغيره الشكذ

قاعدة  إىل ضافة باإل، القصاص للمشتبهأدلةلعدم مشول ، مسقط قوة عمداً أو قاطع طرف أو ضارباًأو 

   .ىالقصاص حد نصاً وفتو ألن ،أيضاًشمل القصاص ي كذل أن وقد سبق،  بالشبهاتأون احلدود تدرك

  ى ه علريخ وغيفقول الش، نهما لقاعدة العدلية تنصف بيالد أن والظاهر



٢٣٠

ال يف سقوط ، الثاينى ة عليل الدكون كهو يف  إمنا ردد الشرائعولعل ت، إشكالة حمل يالدالثاين 

سقط ي: خيقال الش، ولو جهل حاله حال والدته( :قال احملقق، ال وجه لتردده يف سقوط القود إذ ،القود

   .ىانته )ةيه الديالقود لالحتمال وعل

حدمها أ أو ،المها شبهةك ا،ما وطئاه أل،الذمي أو ون من املسلمكي أن نيولو تردد الولد ب

، لكل أمر مشكا لأل، ني الواطئنيقرع بأ ،ةي فسقط الولد باجلنا،حلاق الولد ماإث صح يحب، احاًكن

ن كين مل إو، ةي الدني القصاص بشروطه وبني الويل بريان القتل عمداً ختكخرج الولد للمسلم وفإذا 

ما تقدم يف أول حبث ك، ة املقدرة للذمييانت الدك الولد للذمي ن خرجإو، ةيانت الدكالقتل عمداً 

  . اتيالد

، ان عمداًك إذا ريه التعزيان علكقتل يمل  أنه إذا ماك ،أيضاًفارة كه اليانت علكحلق باملسلم أوإذا 

ل كلتان فيجنا أنه ملا تقدم من، ان عمداًك إذا مر لأليه التعزيان علكد قتله قصاصاً عن الولد يرأوإذا 

  . مهكح

 إذا  بنسبة املائةةي والد،اتهيان بعد حكن إ  التامةةيه الديفعل، نيولو ضرا فألقت بعض أعضاء اجلن

  .ة القتلية العضو يف دي دخلت دك بسبب ذلنيولو مات اجلن، ان قبل ولوج الروحك

 وإالّ ،وحدمها فهأى ل عليان دلك فإن ،اةيد قبل احلي أو حي مثالً ديان كهل  أنه  يفكش ولو

  .ة بنسبة املائةيويف مثله الد، بعد يحيمل  أنه األصلف

سباب سائر األ أو شراب الدواءإ أو خافةاإل أو الضغط أو ونه بالضربك نيسقاط بوال فرق يف اإل

  . هيلإة ياملؤد

 ان خطأًكن إو،  أدلتهطالقون يف مال اجلاين إلكشبه عمد ت أو ان عمداًكن إ نية اجلنيدن إ مث

  . نييف ثالث سنى  وتستأد،لعاقلةاى فعل



٢٣١

ح يشف اللثام التصركبل يف ، ننايبال خالف أجده ب(: كالشرائع بذلى بعد فتو قال يف اجلواهر

أم جعلوا كو، هي ولوج الروح فني وب،ع مراتبهي قبل ولوج الروح جبمنية اجلني دني بكبعدم الفرق يف ذل

 إىل افاًمض، هيظاهرهم االتفاق عل و،زبورةام املكحاأل إىل ةم القتل بالنسبك مطلقاً حبنياجلنى ة علياجلنا

   .ىانته )ام املزبورةكحالنصوص يف بعض األ

  أنه إنسانهيصدق عليمل  فإن ،ما قد اتفق يف زمانناكدابة كبل ، إنسانكس ي لنيولو أسقطت اجلن

  أنه إنسانهيصدق عل إذا اأم، مة األيجل أذطالق أدلته ولو أل إل،ومةكه احليف أن فالظاهر، لكذا الش

  .ام السابقةكحانت األكل كذا الش

، ر وحنوهكم مبرض الس البتالء األ،سقاطسقط بنفسه لو ال اإلي أنه  املعلومنيولو أسقط اجلن

  .  فتأمل،دلتهما عن مثلهأالنصراف ، بعده  سواء قبل ولوج الروح أو،ومةكفاحل

واهللا ، تيم املكان حبك مستقرة رياة غي احلي حنينانت للجكإذا  بأنه تقدم من قوهلم ده مايؤيو

  . العامل

  



٢٣٢

  

  ))دية قطع رأس امليت((

ى ع أصنافها علية من مجيشر الدع أي ،ناريت املسلم احلر مائة دييف قطع رأس امل :)١٨ مسألة(

  .هي علمجاعة اإلياالنتصار والغن وبل عن اخلالف، املشهور

ته يه دياته فعليد قتله يف حيريان كت يقطع رأس من إ جلاينا أن ركث ذيح، هيخالفاً ملا عن الفق

أنه للجمع كو، ي املقنعةك عن حمكاجلواهر نقل ذل إالّ أن ،هيذا يف نسخة الفقك، ناريفمائة د وإالّ ،اًيح

   .أيتيما ك خبار األنيب

ما يف ك مان بن خالديحة سليصحك، ضةيات املستفياملشهور الرواى دل علي ف،انكف يكو

 ،)١(نيب عن احلسي فرواه التهذ،اه معاًيهما روولعل، ما يف اجلواهرك  بن خالدنيحس  أو،كالاملس

   .)٢(مانيد الثاين عن سليوالشه

ثاً ي حد)ه السالميلع(عبد اهللا  أيب نا عنينا روإ )عليه السالم(احلسن  باأسألت : قال، انكف يكو

 قال رسول :قال، تيل يف رجل قطع رأس مقا أنه بلغين: قلت ،وما هو: قال ،كعه منمسأ أن حبأ

ون يف كيت ما يفمن فعل مب، اًيتاً ما حرم منه حياهللا حرم من املسلم من إ :)صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

ذا قال رسول اهللا كه ،)عليه السالم( عبد اهللا أبو صدق:  فقالةيه الدياح نفس احلي فعلي اجتكذل

 الفعل كون يف ذلكيفعل به ما  أو شق بطنه أو تيطع رأس رجل ممن ق: قلت ،)صلى اهللا عليه وآله(

، ه اخلنصرإصبعب إليه مث أشار، ال: )عليه السالم(فقال ، املةكة النفس يه ديتاح النفس احلي فعلياج

، صدقت: قال، ال: قلت ،ة نفسيفتراه دأ: قال ى،بل: قلت ،ةيس هذه ديأل: )عليه السالم(فقال 

  ةيوما د: قلت

                                                

  . ١٨ ح٢٧٣ ص١٠ ج:بيالتهذ )١(

  . ٣٢ سطر ٥٠٩ ص٢ ج:كاملسال )٢(



٢٣٣

 كوذل، ه الروحينشأ في أن مه قبلأ يف بطن نية اجلنيته ديد: قال ،تيم قطع رأسه وهو إذا  هذه

: لتفق، كمل ال تستوف مسألت: )عليه السالم(فقال ، جابين بهأت وسرين ما كسف: قال. ناريمائة د

 إذا نية اجلنيد: )عليه السالم(فقال  ،عرفهأون شيء ال كي إالّ أن به جبتينأ مما أكثرها يما عندي ف

 قطع رأسه إذا هذاة يدن إو، وهي لورثته، ناريه الروح مائة ديشأ فنت أن مه فسقط من بطنها قبلأضربت 

ن إ :)عليه السالم(فقال  ،نهمايما الفرق ب و:قلت، هي له دون الورثة إمنا س هي لورثتهيشق بطنه فلأو 

 كته بتليفلما مثل به بعد موته صارت د، منفعتهفذهبت ى ن هذا قد مضإو،  مستقبل مرجو نفعهنياجلن

راد أ فإن :قلت، هاريغ أو  والرب من صدقةريبواب اخلأفعل ا من ي أو ج ا عنهحي، هريال لغ  لهةاملثل

ده ي ه فمالت مسحاته يفيدي نيفر بحيما ية فسدد الرجل فريغسله يف احلفيفر له بئراً لحي أن الرجل

فارة عتق ك الكيمنا علإف، ذا فهو خطأكان هكن إ :)عليه السالم(فقال  ،هيلفأصابت بطنه فشقته فما ع

  . ه وآلهياهللا على  مد مبد النيب صلنيكل مسكناً ليك مسنيصدقة ست وأ نين متتابعيام شهريص أو رقبة

 ىتأ: قال ،)عليه السالم( عن الصادق ،بيايف والتهذكومرسل حممد بن الصباح الذي رواه ال

 البارحة فقطع ك مات فالن موالني املؤمنريمأا ي: فقال، فة يف الطوافيجعفر املنصور وهو خل  أباعيالرب

 وعدة من القضاةى ليل أيب فقال البن شربمة وابن: قال، بفاستشاط وغض،  رأسه بعد موتهكفالن موال

  ول قيو، ردد املسألةي فجعل ،ما عندنا يف هذا شيء :ل قالكف ،ما تقولون يف هذا: هاءالفقو



٢٣٤

ان ك فإن ،قد قدم رجل الساعة: فقال له بعضهم: قال، ما عندنا يف هذا شيء: فقالوا ،م الأقتله أ

فقال  ى،وقد دخل املسع )هما السالميعل( وهو جعفر بن حممد ،حد شيء فعنده اجلواب يف هذاأعند 

، ذاكذا وكجبنا يف أن كولنا يتأت أن كه لسألناينت فألو ال معرفتنا بشغل ما : وقل له، هيلإاذهب : عيللرب

قد : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال، فأبلغه الرسالةاملروة ى عل )عليه السالم(ع وهو يأتاه الربف: قال

: قال ،ه شيءين عندهم فكيقد سأله فلم : قال،  الفقهاء والعلماء فاسأهلمكه وقبلينا فأشغل ما ى تر

  . س عند القوم يف هذا شيءيا فلأجبتن إالّ  باهللاكسألأ: فقال، هيلإفرده 

فلما فرغ فجلس يف جانب املسجد ، هينا فأفرغ مما أ حىت: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال له

ف صار يكله أفاس: فقالوا له، كبلغه ذلأف: قال، ناريه مائة ديعل: فقل له إليه اذهب: عيفقال للرب، احلرام

، ناراًيويف العلقة عشرون د، ناراًييف النطفة عشرون د: )يه السالمعل(  أبو عبد اهللافقال ،ناريه مائة ديعل

 .مث أنشأناه خلقاً آخر، ناراًيويف اللحم عشرون د، ناراًيويف العظم عشرون د، ناراًيويف املضغة عشرون د

فأخربه باجلواب  إليه فرجع:  قالناًيمه جنأه الروح يف بطن ينفخ في أن ت مبرتلته قبليوهذا هو م

: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال ،ال وأ ملن هي لورثته ريوسله الدنان إليه ارجع: فقالوا، كجبهم ذلعأف

ا عنهحي ،يف بدنه بعد موته إليه هذا شيء صار إمنا ،ها شيءيس لورثته فيل ا عنهي أو ج أو تصدق 

  . ثياحلد )١(ريل من سبل اخلي يف سبريصي

                                                

. ١٠ ح٢٧٠ ص١٠ ج:بيالتهذ )١(
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تاب مجال كعن ، كما يف املستدرك ليث طوي يف حد)عليه السالم(اظم كعن ال ،سابورييوعن الن

   : منها)عليه السالم( فأجابه ،سابوريمسائل سأل عنها أهل ن هيف ،نيالد

: )عليه السالم(اجلواب خبطه  ،هنفكخذ أت وييف رجل نبش قرباً وقطع رأس امل قول العامليما 

يف نيمبرتلة اجلن نا جعلناهأل، تينار القطع رأس امليدؤخذ منه مائة يو، فن من وراء احلرزكخذ القطع ألي 

ويف املضغة ، ناراًين ديويف العلقة عشر، ناراًين ديفجعلنا يف النطفة عشر، هيمه من قبل نفخ الروح فأبطن 

لزمناه ألف أه الروح يفلو نفخ ف، ناراًين ديويف متام اخللق عشر، ناراًين ديويف اللحم عشر، ناراًين ديعشر

ا أصابته يف جسمه ا ألى عزيج وحي أو ،تصدق ا عنهيو، ئاًيت منها شيأخذ ورثة امليال  أن ى علناريد

  . ثياحلد )١(بعد املوت

حرم من املسلم  :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا ، )عليه السالم(عن الصادق  ،وعن الدعائم

ان دون كوما ، ةيه الدي احلي فعلك الفعل هالكون يف ذلكيت ما يفمن فعل بامل، اًيتاً ما حرم منه حيم

ى فعل هؤعضاأه يب فيص أوما، ه الروحينشأ ف أن  قبلنية يف اجلنيالدكت ية يف امليوالد،  فبحسابهكذل

دون  ل لهي التمثكان الواجب يف ذلكفلما مثل به ، فعل به بعد موته ألنه ،تورث ستي ول،كحساب ذل

عل يف أبواب الرب جيتصدق ويو، عتقي و،ان صرورةكن إ ج عنهحي و،هيان علكن إ نيمنه دى قضي ،ورثته

  . )٢(عنه

  عن رجل، سحاق بن عمارإسأله ، )عليه السالم(عن الصادق  ،وعن املقنع

                                                

. ١ ح٢٣ الباب ٣٦٨ ص١٨ ج:كاملستدر )١(

  . ٢ ح٢٣ الباب ٣٦٩ ص١٨ ج:كاملستدر )٢(
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 ،مام اإل:قال ،تهيأخذ ديفمن : سحاقإقال ، ةيه الديعل: )عليه السالم(قال  ،تي قطع رأس امل

  . )١(مام لإلرشه األي فعلهء من جوارحنه وشييمين قطعت إو، هذا هللا عز وجل

خرب ك ،ةيالدى وما دل عل، ناريمائة دى  ما دل علنيل املتقدم اجلمع بيراد بالتفصأولعل الصدوق 

  . سحاق املتقدمإ

   .)٢(تهيه ديعل: انكويف خرب ابن مس

  .)٣(ةيه الديعل :بيويف خرب التهذ

ت يقطع رأس امل :ريعم أيب ثل ما عن نوادر ابنم، شد حرمة منهأ أو احليكت يامل أن ىوما دل عل

  .)٤(أشد من قطع رأس احلي

  .)٥(اًيحرمته حكتاً يحرمته مألن  :)عليه السالم(وقوله 

  . ورة يف الوسائلك املذخبارها من األريغإىل 

ها ية فيوالد، ه قصاصين فكيولذا مل ، ةيتستلزم التساوي يف الد ة اليشداملماثلة واأل أن :هيوف

نهما يان بك أنه إذا وحىت، نهما عرفاًياجلمع بى مقتض ألنه ،ناريمائة د أي ،ورةكة املذيالدى حممولة عل

  . خراآلى  علاحدمهح أليان الالزم الترجكبل ، اًيور عرفكن اجلمع املذكيتصادم مل 

 فإن ،حال قطع جوارحه وشجاجه حور قبل ولوج النيت مرتلة اجلني املليعرف من ترتينه إ مث

  . واحد ريره غكما ذك ،ناريته اليت هي مائة ديد إىل هما بالنسبةيلكمر يف األ

                                                

  . ٤ ح٢٣ الباب ٣٦٩ ص١٨ ج:كاملستدر )١(

. ٦ ح٢٤ الباب ٢٤٩ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٧ ح٢٧٣ ص١٠ ج:بيالتهذ )٣(

. ١ ح٢٥ الباب ٢٤٩ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ٦ ح٢٤ الباب ٢٤٩ ص١٩ ج:الوسائل )٥(
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 أما ما، ةيالد إىل ها نسبةيالشجاج اليت ف إىل ذا بالنسبةك وه،ناراًيه مخسون ديان فكده يفلو قطع 

راد  املكوقد عرفت هنا، رشها األي فأيضاًفهنا  ي يف احلرشها األيان فكبل ، ةيالد إىل ه نسبةيس فيل

  . رشباأل

شيء  أو هنيمين قطعت إو: )عليه السالم(لصادق عن ا ،سحاق بن عمارإما يف خرب  أن علميومنه 

  .عم من املقدرراد به األي، )١(مام لإلرشه األيمن جوارحه فعل

فقال  ،تيسر عظم مكعن رجل  )عليه السالم(ث سأل الصادق يح ،ما يف خرب مسمع أن ماك

، ةيال يف قدر الد، ما أشبه مث أوراد به يف اإلي ،)٢( حيوه أعظم من حرمته وهحرمت: )عليه السالم(

  . هيما تقدم مثله يف جواب استدالل الفقك

ظن ي أن اهللا أىب :قالنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ،هوازية األيعرف وجه روايومنه 

  . )٣(اًيسره حككتاً يسر عظم املؤمن مكو، اًريخ الّإباملؤمن 

اً يان حكبرة لو إنه يما لو غرز يف عك، اً لذهبت قوة من قواهيان حكلو ت مباياملى على ولو تعد

  .  عن مثلهدلةالنصراف األ ،الثاين  الظاهر،رشاأل أو ،ناراًي دنيمخس أي فهل هو بالنسبة ى،لعم

  .ري تعزفال وإالّ ،ري التعزأدلة طالقإل، ةيالد إىل ضافةباإل ان اجلاين عامداً عزركولو

 العدم بعد صالةأل، تية امليد ساوي قدريولو مبا ، احلي إىل بالنسبةصح القصاص ينه ال  أوالظاهر

نامل من احلي اليت أه بعض يت اين عليقطع ويل املي أن صحيت مخسون فال يد املية ي دمثالً، ليعدم الدل

  . ناراًي دنيتعادل مخس

                                                

. ٣ ح٢٤ الباب ٢٤٨ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح٢٥ الباب ٢٥١ ص:الوسائل )٢(

. ١ ح٢٤ الباب ٣٧٠ ص١٨ ج:كستدرامل )٣(



٢٣٨

ق حيفهل ، ديفمات ز، تير املكد احلي رأس بيقطع زا  إذماك، ما القصاص من اجلاين بعد موتهأ

 إذ تشمله  املقام الأدلةو، ل االعتداءي دلإطالقمن ، احتماالن ،ناآل تيد امليقطع رأس زي أن ركب لويل

ت ياملى على اعتد إذا نهأخصوصاً و،  عدم جوازهاألصل أن نم و،ياحل يف مسألة االنتقام من اجلاينهي 

  . األقربوالثاين هو ، وجه له القصاص ال إىل ةيفانقالب الد، ة بذمتهيتعلقت الد

  

  ))فروع((

 إذا ماك، كقبل ذل أو، هيت بعد تفسخه وتالشياملى ة عليون اجلناك نيفرق ب ال أنه مث الظاهر

فجاء  د احلييان قد قطعت كذا لو كو، هإصبعوقطع  مث جاء اجلاين، تف عن جسدهك من الدهيانقطعت 

  .  فتأمل، للمناطكل ذلك ،د املقطوعةي الإصبعوقطع  اجلاين

 إذ ،ومةك باحلرشفاأل وإالّ ،ته بالنسبةيارة دكبازالة الب أو تة باجلماعياملى التعدي عل أن مث الظاهر

  . كذل ريس اليت عند العرف من مهر املثل وغيياومة تعرف باملقكواحل،  النسبة شاملة للمقامأدلة

خر  األخباراألى فالالزم محله عل، فارةكلد مما ظاهره عدم ال بن خانية حسيأما ما تقدم يف روا

ى ات عند عرضها علي الروانياجلمع بى  مقتضكذل ألن ،اخلصوص أو ة بالعموميفارة والدكالى الدالة عل

  . العرف

تلجه الروح  أن  قبلنياجلنكونه كخصوصاً بعد ما مسعته من ،  بهمل أجد عامالً(: قال يف اجلواهر

   .ىانته )سقاطهإفارة يف كعدم الالذي عرفت 

ال  أنه واملشهور، تيالزم عدمها يف املي نيفارة يف اجلنك وعدم ال،نيمراأل يقتضياجلمع ن إ :هيوف

عن اخلالف  يكان احملكولذا ، تقدم ه مايدل علي و،بل تصرف يف وجوه القرب، ئاًيرث الوارث منها شي

  خالفاً، هي علمجاعة اإليوالغن



٢٣٩

ات املتقدمة الدالة ي لبعض الرواكوذل، ت املاليون لبكي بأنه فقاال ،يد واحلليسعن ال يك للمح

ما ورد يف بعض ك، مرفله مثل هذا األ، تين امليه ديمام علاإل أن دهيؤيو، مامخذ له اإلاآل أن ىعل

  .  املقام ذا املضمونريات يف غيالروا

 أن  أو،يريمام التخعطائه لإلإ نيوب، لربوجوه ا يف صرفه  طائفيتنيب ن اجلمع العريف أن الظاهركل

أذهان العرف  إىل األقربوهذا هو ، موارد الرب يف  صرفه)عليه السالم(منا أجاز إو مامه لإلؤعطاإالالزم 

  .ني احلقنيمجع ب ألنه ،نائبه يف الصرف أو ذن االمامإحوط ان األكن إ و،ني الطائفتنيعند اجلمع ب

عليه (ن فهمه من قوله كميولعله ، القرضكللناس  أو ،اخلمسك هللانه يالظاهر وجوب صرفه يف دو

ال يف مقابل  رثات املتقدمة يف مقابل اإليوالروا، ضرت بالفرائضأ إذا ال قربة بالنوافل: )السالم

  . كتقدم صراحة خرب الدعائم يف ذل وقد، نيالد

، نهيطاب الوضع يف د ضرورة بقاء خ،ل حالكى ن منها عليق قضاء الديالتحق: قال يف اجلواهر

  . فيلكن سقط عنه خطاب التإو

 أو عن حالل، طفالً أو اًريبك، جمنوناً أو عاقالً، امرأةً أو ه رجالًيعل ون اينك نيمث ال فرق ب

 الذي قد عرفت نياملقام مع اجلن يالرجل واملرأة تساو إىل ده بالنسبةيؤيو ى، والفتودلة األطالقإل، حرام

  .ولوج الروحه قبل يعدم الفرق ف

وقد تقدم ، كلوحدة املال، رشبالنسبة واأل يافر احلكم قتل الكمه حك ح)١(افركالى واالعتداء عل

  . افرك النياجلنى م االعتداء علكح نيما تقدم يف مسألة اجلنك، افركيف مسألة القتل قتل ال

ى  علاألصل خالف افر اقتصاراً يف ماكقال بعدم وجوا يف اليقد (: قول اجلواهر أن علميومنه 

  . حمل منع ،ىانته )نياملتق

                                                

. امليتأي الكافر )١(



٢٤٠

ى  ملا مسعته من النص عل،أيضاً ناريفمائة د، عش مثلهياً مل يان حكلو  بل قطع ما نب الرأسيولو مل 

  .اً لقتلهيان حكلو  ل ما فعل به ماكاملائة يف ما 

ن قطعت إو :)عليه السالم(عن الصادق ، سحاق بن عمارإ ما تقدم يف خرب :ن مراده بالنصأكو

  . مام لإلرشه األيشيء من جوارحه فعل أو نهيمي

  .نيت مال املسلميونه لبكمام  لإل)١(ونهكاملراد ب أن ،ل السابقةرنا يف بعض املسائكنا قد ذإمث 

 وأ، ما عندهمك أو ،ما عندناكم هلم ك احلني اخترنا ب، وراجعوناكافر مبثله ذلكولو فعل ال

  . هريوغ تاب احلدودك  يفك فصلنا ذلماك، نهميهل دأ إىل رجاعهمإ

قطع  أنه إذا  والظاهر،دلتهأطالق إل، مكتلف احلخيت قبل ولوج الروح مل ي املنيولو فعل باجلن

، ةي الدكه تلين علكمل ت، كذل حنو أو فحمله فسقط رأسه اًيان متالشكبل ، ده ال بالقطعي أو رأسه

  . ل عن مثلهيالنصراف الدل

  .للمناط  ولورشه األيان علكان اعتداء ك إذا نعم

 إطالقمن ، احتماالن ،ة وحنوهايشف اجلناكجل ل به ألياضطر بالتمث إذا ةيم بالدكوهل احل

ان اعتداء ك ما لو إىل ك عن مثل ذلدلةومن انصراف األ، ةي الدني اجلواز شرعاً وبني بةمنافا وال، دلةاأل

  . أحوطاألولان كوان ، قربأالثاين  ،الرباءة األصلف

، ما أشبه أو انوا فقراءك إذا ماك، ق وجوه الربيانوا من مصادك إذا ةيوز لورثته التصرف يف الدجيو

  .ن الربيبل حسب مواز، رثم اإلي حسب تقسكنئذايون حكي ن الكل

 أوىل ألنه ، القطعكوز ذلجيفهل ، ع احملتاجيجل ترقتؤخذ بعض أعضائه ألنسان أن اإلى أوصوإذا 

 صالةأل، خرنفغ اآليبنفسه بعض ما  يعطي أن لذا جاز له و،ة عن مثلهيوالد املنع أدلةوالنصراف ، بنفسه

  وزجي ال أو ،احلل

                                                

  . أي ما يؤخذ بعنوان الدية أو احلكومة لللجناية على امليت )١(



٢٤١

رنا بعض أشباه هذه املسائل يف كوقد ذ، األولبعد ي ان الكن إو، احتماالن ، املنعأدلة طالق إل

  . اهللا سبحانه العامل و،)ثةيألف مسألة حد( و)املسائل املتجددة: (تابك

  



٢٤٢



٢٤٣

  

  فصل 

  وانياحلى علة ييف اجلنا

  

  ))حرمة إيذاء احليوان واجلناية عليه((

 ،ال أو والًكان مأكسواء ، شبهأما  أو سركال أو  بالذبح،هريوان غيحى  علنساناإل ينجي أن وزجيال 

، وزجيول ال ك مأريغ أو انك والًكوان مأيذاء احليإ أن  إىلضافةهذا باإل، ريمن التصرف يف مال الغألنه 

  . ورة يف حملهاكات املتعددة املذيها من الرواريغ إىل ،لت امرأة النار يف هرةوقد دخ

فال  شبه أما وسد والنمرمثل الذئب واأل، ريبكوان الي احلنيز يف أذهان املتشرعة الفرق بكاملرت، نعم

  .راهةكمع ال جوزي مثل النملة وحنوها فريوان الصغي احلنيوب، وزجي

، كشبه ذلأما  أو نهيقلع عي وأ دهيقطع يأن ك، هؤذايإه وقتله ال يز رماً جايذوان مؤيان احلكوإذا 

ونه تصرفاً يف كه حرم من جهة ريان لغكوإذا ، ةيذمباحاً حرم من جهة األ أو وان لنفسهيان احلكفإذا 

  . أيضاً ري الغكمل

اً يكاً وذيونه حك نيه التفاوت بيفهل عل، اهكذ بأن لكؤيه مما ريوان غيحى  علإنسان جىن إذا مث

ة ء براأصالةتالف مع لقاعدة اإل، كار املاليه مع اختيجده فأخالف  بل يف اجلواهر بال، ما هو املشهورك

   .يوان احلياحل ريوان املذبوح عرفاً غياحل ألن ،مةيه القيعل أو ،كذلى الذمة مما زاد عل

  ديوابين محزة وسع  وسالر والقاضينيخيعن الش يكان احملكولذا 



٢٤٤

م كنئذ حبيفهو ح، اةيتالف أهم منافعه الذي هو احلإ إىل مته نظراًي دفعه واملطالبة بقكالللم أن 

ات اليت ي وجمرد االختالف يف بعض اخلصوص،اً ماريثك ي مثلأيضاًوان ياحل ألن ،له أخذ البدل أو، التالف

 نيفرق بأي  إذ ،يثلس مبيل أنه ان املشهوركن إو، اًيونه مثلكوان عن يرج احلخي عتين ا العرف اليال 

 اًي مثلاألولعل  جيوان حىتي احلني وب، القدر من االختالفؤه ذاث ختتلف أجزايح كرباس احملوكال

، اتييف باب املثل اسبكتاب املك روه يفك ملا ذ، املثلالالزم أوالًاألقرب أن  و،احتماالت ،اًيميوالثاين ق

  . حدمها االمتناعق ألحي وال

اً ما ال مثل ريثك إذ ،وانيعدم املثل يف احلى ه علي ال داللة فمة بغليق: )عليه السالم(وقوله 

 ملا عرفت يف وجه القول ،مةيالق إىل تعذر املثل وصلت النوبةفإذا ، فهو من باب مفهوم اللقب، وانيللح

  . ت عرفاًيوان املي احلريغ يوان احلياحل إذ ،الثاين

بل قال ، ني املتعلق بالعك حلق املال،ذبوح مع التفاوت املإعطاءبعد لزوم قبول اجلاين يال  نعم

  .سورةك حلقه يف القطع امل،وزكصاحب ال إىل سور مع مثنهكوز املك اجلاين الإعطاءبعضهم بلزوم 

ويف اجلواهر ، مواله من األريغكتالفه إ مويمته ي لزمه قةاكول ال بالذكوان املايتلف اجلاين احلأولو 

نتفع به ي منه ما يبق لو نعم، قةيفهو تالف حق، نتفع به بعد تلفهي النه  أل،)إشكال ال وبال خالف(

 ملا تقدم ،كفهو باق للمال، تةيروا يف مسألة املكش والعظم وحنوها مما ذيالصوف والشعر والوبر والرك

  . متهيمة وضع من قيمور تفاوت القسبب أمثال هذه األفإذا ، أحق به أنه من

  ما هو احلال يف ك، الً أصامة هلي ال قةاكملذانت اك أنه إذا علميومنه 



٢٤٥

من مثل شعره ى شخي و،نتفع باللحومي ث اليح، ام الوباءيويف أ، احلال احلاضر يف ذبائح مىن

 الذبح وانتفع بلحمه ريأتلفه بغ أنه إذا ماك، ما تقدمكمة يالذابح املثل مث القى ان علك ،مثالً وصوفه

  . خذ التفاوتأان هلما التراضي بأخذه وكاجلوارح والسماد وحنوها  والبكلل

 ني وهو تفاوت برش األك فللمال،ئاً من عظامهيسر شك أو، وانيعضاء احلأقطع اجلاين بعض  ولو

مة يوربع الق، مجع إليه ما ذهبك، رشها األيف أن  فقد اختلفوا يفنيأما يف الع،  الدابةني عريه يف غيمتيق

  . حينص الصحللى قوأوالثاين ، آخرون هيلإما ذهب ك

 اله لقاعدة كفالالزم تدار، وانينه سبب نقص احلفأل، سركعضاء وال يف مطلق قطع األرشأما األ

  . مهاري وغد ما أخذتيالى علو،  مسلمئحق امرى توي

ل كر يف ي لقاعدة التعز،ان عامداًك إذا ريالتعز إالّ هي فال شيء علأرشسر وحنوه كن للكيمل  إذا نعم

  . حمرم

عبد اهللا  أيب  إىلتتبك ،ةنيذأح ابن يصح، مةي الدابة ربع القنييف ع أن ىدل عليف، انكف يكو

 ذات القوائم ني يف ع)عليه السالم(علي  ها عنيروية احلسن البصري يأسأله عن روا، )عليه السالم(

  . )١(ك ذل)عليه السالم(علي  قال، صدق احلسن :)عليه السالم(قال  ،ت ربع مثنهائقفُ إذا ربعاأل

  . )٢(ه ربع مثنهاي دابة فعلنيمن فقأ ع: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،العباس أيب وخرب

   ني املؤمنريأمى قض:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،سيح حممد بن قيوصح

                                                

  . ٢ ح٤٧ الباب ٢٧١ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٤٧ الباب ٢٧٠ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٢٤٦

  . )١(نهايوم فقأت عيت بربع مثنها ئق فرس فُني يف ع)عليه السالم(

  . )٢( دابة بربع الثمننييف عى  قض)عليه السالم( اًيعلن إ :)معليه السال(عنه ى خرأة يويف روا

  .ثارت به اآلءما جاى متها عليت ربع قئفق إذا مةي البهنيويف ع: ةيوقال يف النها

  وحنوهريأما الط، اتيا يف الروا ما عربكمة ي الدابة ذات القوائم البهنيالربع يف ع أن ن الظاهركل

  . الثايناألقربو، احتماالن ،لألصل رش األأم، ه الربع للمناطيفهل ف

  . رشاألى ففي العم ى،م الفقأ ال العمكن الربع ح أالظاهر أن ماك

ذا كو، متهاي الدابة نصف قنييف ع أن صحابعن األ يكح أنه من، أما ما عن املبسوط واخلالف

 الباطل نساناإل ىاس عليالقى مل نعرف مستنده سو: ففي اجلواهر، ان يف البدن منه اثنانكل ما ك

  . عندنا

قال :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وينكالسى ما يف قوك، مةي البهنيورد يف جن أما ما

عشر قيمتها خ  (.)٣(شر مثنهازلقت عأضربت ف إذا مةي البهنييف جن: )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  . ايفكذا يف الك) ل

ضربت فألقت عشر  إذا مةي البهنييف جن: )ى اهللا عليه وآلهصل(قال رسول اهللا  ،بيويف التهذ

  .)٤(مثنها

فمحل ، ك بذلخبار وتواتر األمجاعهما ادعاء اإليبل عن ثان، كوعن النافع والسرائر العمل بذل

  . تأمل

  . ك بذلرشاألى ما ساوى شر علن محل النص يف العكميو: قال يف اجلواهر

                                                

  . ٣ ح٤٧ الباب ٢٧١ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٤ ح٤٧ الباب ٢٧١ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٨ ح٣٦٨ ص٧ ج:ايفك عن ال٢ ح١٨ الباب ١٦٦ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

  . ٩ ح٣١٠ ص١٠ ج:بيالتهذ )٤(



٢٤٧

، رش باألميم أطلقوا التقوأل، ديبع ري غكوذل، عراضبت اإلث إذا ال إهو خالف الظاهر: أقول

مته يومن الواضح اختالف ق، ماتت إذا نيمة اجلنينقصت بالسقط وق إذا ممة األيمران قأالحظ يفنئذ يوح

  . أقل من زمان قرب الوالدة أنه ماك، مة من أوسطهيمر أقل ق أول األنياجلن فإن ،يف أزمنة احلمل

، مة عرفاًي قكان لذلك إذا وانيمراض يف احل يف خمتلف النقائص واألرشوم األظهر لزيومما تقدم 

  .بدونه ر مع العمد اليه التعزين فعلكمل ت إذا أما

والت عادة من كاملأ يف م ما تقدمكمها حكح، ل غالباًكؤيوال  لحي مما ريل والبغال واحلمياخلن إ مث

  . لي من الدلكرناه هناك ملا ذ،ر التفاوتبقد  أوالًكمة يفالق وإالّ ،نكأمن إ لزوم املثل

انت بغلة رسول ك :قولي )عليه السالم(جعفر  أبا مسعت: قال اجلارود أبو رواه مة مايد القيؤيو

رجل من بين مدجل وقد وقعت يف  فأتاها :قال، هيردوا عن شيء وقعت في ال )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

فودا : قال، هايتد واهللا ال تفارقين حىت:  له)صلى اهللا عليه وآله(فقال ،  فقتلهاقصب له ففوق هلا سهماً

  . ان مثنهاكن هذا  أالظاهرن إ ثيح، )١(ستمائة درهم

ن كيل مل ي القبكن الناقة من ذلكث مل تيوح، ا هدرأم الدابة الصائلة وكقد تقدم حنه إ مث

  .ن ضامناًاك فلما قتلها بدون سبب ،ه ردهايان علكبل ، عرايب قتلهالأل

 ،خرج ما الإ ،لهكاحملرم أ وان للذبح حىتيل حكة يقابل د والذباحةيتاب الصك ث قد تقدم يفيوح

 ،مراضاً لهإ و،تالفاً لبعض أعضائهإ و وقتالًةًيك تذ،احملللى ة علياحملرم حال اجلناى ة عليفحال اجلنا

  . نهيسقاطاً جلنإو

                                                

. ١ ح٢٧  الباب١٩٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢٤٨

  

  ))دية الكالب((

سر ك قتله أو بأن ،ه جانيعل جىن إذا مة عرفاًيلب ذي القكيف الون كي أن بعديال  :)١ مسألة(

 الضمان أدلة طالق إلكوذل، دلةامة العيالق: مة عرفاًيمما له ق  مثالًنيالعكقلع عضواً منه  أو، عظماً منه

  . ه جناستهينافيالذي ال 

 ني املؤمنريل أمقا: قال ،ديلب الصكيف ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وينكة السيده قويؤيو

 كذلكو، لب الغنمك كذلكو ي، البازكذلكو، قومهي: قال ،ديلب الصكمن قتل  يف )عليه السالم(

  . )١(لب احلائطك

، ةي عملوا ذه الرواشهر األريغ أن مراألى  منته، مبثله حجةىفك و،خيين والشيلكرواها ال وقد

ة يسقط الرواي  الكجمرد ذل أن  ومن املعلوم،ضاي قال الركذلكو، أشهره ريغن إ :ولذا قال يف الشرائع

تجاوز يال : قال أنه مع ي،عل أيب عنى كحيما ى به سو مل أجد من أفىت(: فقول اجلواهر، ةيعن احلج

الم كس نقضاً ليل ،ىانته )املختلف يك واستحسنه يف حم،خبار األنيأنه مجع به بكو،  درمهاًنيأربعمته يبق

املشهور  إالّ أن ،ان أجودك املطلق مطلقاً بوجوب ليق لو: قال ، إليهليمل اكبل ظاهر املسال، الشرائع

  . خالفه

مة حال يالقى ن حبمل هذه علكات املشهور ممية ورواي هذه الروانياجلمع ب أن ومن املعلوم

  : مورأده يؤيو، صدورها

  . أيتيما سك ى،خرأ نيأربعو، ن مرةي بعشر،ديلب الصكمة يات قي روامي تقونيالتخالف ب: األول

 أنه املنصرف منه فإن ،)٢(ةميلب بين خزك يف كبذل  أمر)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :الثاين

  . مر وقت األكان ذلكمة يون القكجل ان ألك

                                                

  . ٣ ح١٩ الباب ١٦٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح١٩ الباب ١٦٧ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٢٤٩

  .لب الغنم فتأملكاالختالف يف : الثالث

واملراسم ما قاله املقنع والسرائر ك،  درمهاًنيأربعد يالصلب كن يف  أورهفاملش، انكف يكو

ويف اجلواهر بل هو ، ي عن بعضهمكما حى هم علرياض واجلواهر وغيواجلامع والشرائع والنافع والر

  . مهاريالسرائر واملراسم وغكن ياً من آخرحيتصر و،ونه معلماً انصرافاً من بعضهمك وظاهرهم ،شهراأل

 نيخي مذهب الشاألولف، أيضاًه ريعم غي أو ،يهل هو خاص بالسلوق أنه  يفكعد ذلوقد اختلفوا ب

  :خبار املقام ثالث طوائف من األيفألن ، والظاهر هو الثاين، كثرألوالثاين مذهب ا، والقاضي وابن محزة

 نيوما مجع ب ،البه معلمةكواملفروض ، لب السلوقيكى دل علي وما، ديلب الصكى دل عليما 

رد يف  الواإطالقد يقيث ي حبسينه لأو، ة يف السلوقيياخلصوصى ري العرف الن إ ثيوح، نيمراأل

  . املثال على ان الالزم محلهك، ديالص

صلح يال نه إ ،د منهيلب الصكرادة مطلق إمع احتمال ، ه بالسلوقييما صرح ف(: ولذا قال اجلواهر

فهو موافق ، ديلب الصكأحد أفراد  ،ما هو الغالبك ود منهيرادة الصإونه بعد ك ضرورة ،هريداً لغيمق

   .ىانته )داًيون مقكيي ك، مناف م الكنئذ يف احليح

عليه (عبد اهللا  أيب عن، هأصحابعن بعض  ،م مرسل ابن فضالكاحلى دل عليف، انكف يكو

لب الذي كة اليود، ة عشرون درمهاًيلب املاشكة يود، ون درمهاًأربعد يلب الصكة يد:  قال)السالم

  . )١(قبلي أن صاحبهى وعل ،يعطي أن القاتلى ل من تراب عليد زنبيس للصيل

                                                

. ٤ ح١٩ الباب ١٦٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢٥٠

ولذا قال ، قال لفالن الترابيمثل ما ، هراشنه إ ثيح، مة لهيال ق أنه ة عنيناكأما هذا : أقول

  . األقرب وهذا هو ،ايف الغرامةكسالصدوق واإل ان ظاهركن إو، هية عن عدم شيء فيناكنه إ :اجلواهر

  . ريثك ما هوك،  بالترابريد التعميريملن ل ييف مورد نفع الزنب أنه ماأو

لب كة ي د)عليه السالم(علي  تابكيف :  قال،)عليه السالم(عن الصادق  ،ىعلوخرب عبد األ

  . )١(ون درمهاًأربعد يالص

 أمر، ون درمهاًأربعلب السلوقي كة اليد:  قال)عليه السالم(عن الصادق  ،حيد بن صبيوخرب الول

  . )٢(ةميه لبين خزيدي أن ك بذل)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

جعل ، ون درمهاًأربعلب السلوقي كة اليد:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ريبص أيب وخرب

، ب من بريلب الزرع جركة ي ود،بشكالغنم  لبكة يود، )صلى اهللا عليه وآله( له رسول اهللا كذل

  . )٣(هلهز من تراب أليهل قفلب األكة يود

ون أربعد السلوقي يلب الصكة يد:  قال)عليه السالم(هللا عبد ا أيب عن، حيد بن صبيوخرب الول

  . درمهاً

  . فهي املرسل، ن درمهاًيعشرى ات الدالة عليأما الروا

  وشروه : قوله تعاىلرييف تفس: )عليه السالم(عن الرضا  ،نيوخرب ابن حص

                                                

  . ٥ ح١٩ الباب ١٦٨ ص١٩ ج:الوسائل )١(

  . ٦ ح١٩ الباب ١٦٨ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

  . ٢ ح١٩ الباب ١٦٧ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٢٥١

  .)٢(اًن درمهيمته عشريانت قكقتل  إذا ديلب الصكمة يوهي ق، البخس النقص )١( بثمن خبس

عن  ،ينصر البزنط أيب أمحد بن حممد ابنالراوندي رواه عن  أن ماك ،)٣(هرياشي يف تفسيروامها الع

   .)٥(ميبراهإ علي بن ورواه ،)٤()عليه السالم(الرضا 

يف أعضائه  أن ماك، هري وغامالًكم املعلَّ و،ر واملؤنثك املذنيور بكم املذكال فرق يف احلنه إ مث

  . ك لفعله احلرام بذلأيضاًر يه التعزيان فكان القتل عمداً كوإذا ، رفاًمة عيوعظامه الق

  

  ))دية كلب الغنم((

  : ه قوالنيفف، لب الغنمكأما 

 ريبص أيب خلرب، كثراأل إىل همايبل نسبه ثان، همريغ ونيدي والشهنيما عن الفاضلك، بشك: األول

  . )٦(السابق

  . ما تقدم يف خرب ابن فضالك، شف اللثامكما يف ى  علفتاه املشهورأما ك، عشرون درمهاً: والثاين

نهما يبل رمبا مجع ب،  الوقتكمة له يف ذلير القكرادة ذإن بي اخلربنين اجلمع بكمي: قال يف اجلواهر

، هذا القول إىل مث مال اجلواهر، اإلرشادة الفاضل يف ريبل هو خ، رادة اجلمعإ بعد العلم بعدم يريبالتخ

ة الفاضل ريما هو خك ،وين السابقكخلرب الس، مةيرادة القإد من يلب الصكرناه يف كبعد ما ذي ن الكل

  . يف املختلف

  .نه خالف املشهوركل، هذا القول أقصدن إ :كوقال يف املسال

  ، مةيس املراد القيل أن ىعلنة يات قرية يف الروايورود لفظ الد بأن قاليقد نه إ مث

                                                

  . ٢٠ة ياآل: وسفيسورة  )١(

. ٨  ـ٧ ح١٩ الباب ١٦٨ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١٢ ح١٧٢ ص٢ ج:اشييالع )٣(

. ١ ح١٥ الباب ٣٠٦ ص١٨ ج:كاملستدر )٤(

. ٣٤١ ص١ ج: القميريتفس )٥(

  . ٢ ح١٩ الباب ١٦٧ ص١٩ ج:الوسائل )٦(



٢٥٢

عرايب الذي قتل ناقة ة األيما تقدم يف رواك، املقدرى ما تطلق علكمة يالقى طلق علتة يالدن إ :هيوف

   .)١()صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

م يف زمان يا القأ ال ،ةيات شرعيرات املزبورة دين التقد أالظاهر(: قول اجلواهر أن علميومنه 

  .حمل نظر ،ىانته )فينه ضعكل وان احتمل، خباراأل

ما ك، أيتيما سك مةيه القيان الالزم علك الب عند الغاصبكف هذه اللو تل رنا ماكد ما ذيؤيو

، وين يف البازيكث السيقد تقدم حد و،مةي القأيضاًها ية عليوانات يف اجلناييف سائر احل أن أيضاًده يؤي

  . مةيلب البستان القكيف  أن من نيقال به مجع من املتأخر أو ومال، ديره ابن سعك ما ذكذلكو

ال : ن الشرائع قالك ل،ن درمهاًيه عشريف أن  من،املشهور إىل بل رمبا نسب،  واحدرينعم ذهب غ

  . املستندى  ووافقه من تأخر يف عدم العثور عل،أعرف املستند

د يالم املفكل يبل ق، نايلإصل يه مل يوجود نص ف يقتضيث يحادة وهو متون األيره يف النهاكذ نعم

  .مة يف زمان ورود النصيالقى ه البد من محله علير وجود النص فيتقدى عل إالّ أنه ،كذل يقتضيوسالر 

ل ية زنبيللماش وال ديس للصيلب الذي لكة اليد أن ،أيضاًات يمتون الروا ن يف املقنع الذي هوكل

  .مة يف زمان ورود النصيالق رادةإد يؤي كوذل، من تراب

  

  ))دية كلب الزرع((

: ح قاليالتنق أن الشهرة حىت إىل بل نسب،  واحدريغره كما ذى  عل،من برز يلب الزرع قفكويف 

 فهم من الرب يف الشرائع كن املسال أوالظاهر، ديخالف ظاهر الصدوق واملف إالّ أنه ،هري بغمل أعرف قائالً

   واملرجع يف الطعام: ولذا قال، الطعام

                                                

  . ١ ح٢٧ب  البا١٩٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢٥٣

عدم  إىل عةوذهب مجا:  قال، وخصه مجاعة باحلنطة وهو أجود،ه امسه عرفاًيطلق عليما إىل 

   .ىانته ،هيقتضيل يلعدم دل، وجوب شيء لقتله

ما ك، ة أقفزةأربعب يواجلر ،ب من بريلب الزرع جركة يود: ريبص أيب ةيقد تقدم يف روا: أقول

ام مة وجود اإليغلبأل نيةراد به املدي أن بعديوال ، ما قالواى  علز تسعون رطالًيالقفن إ مث، زهرياأل عن

  . فتأمل ،نةي يف املد)معليه السال(الصادق 

 ما الذهابإفالالزم ، بعضها مع بعض زيب والقفية الرب والطعام واجلرربعمور األتنايف األى فخيوال 

والالزم ، ةيمن باب املثال يف زمن صدور الروا أنه ما اخترناه من إىل ماإو، ندر خالفهياملشهور الذي إىل 

  . مكرد الشهرة ال تصلح مستنداً للحوجم، ه القاعدةيوالثاين هو ما تقتض، مةيالق

  

  ))دية سائر الكالب((

ل من التراب يف يأنه فهم من زنبكو، هاريالب وغك من الكمة ملا عدا ذليوال ق: الشرائع قالن إ مث

  . هيالم فكوقد تقدم ال ،ة عن عدم شيءيناكال ، السابقةريبص أيب ةيالوارد يف روا هللب األك

، ها مقدريرد فيث ال يله ح يعدم املقتض، عيوجود شيء للجمووجه عدم : كقال يف املسال

 من الًيه زنبيف بأن ديبن اجلنار قول كمث ذ ،مة يف اجلملةينئذ قيهلا ح فإن ،ةكا مملوأالقول بى ل علكشيو

  .تراب

شمل ما يعم الذي األ أو ،جل الدار والفسطاط وحنومهاتخذ للحراسة أليهل ما لب األكواملراد ب

  . سنتخذ لألي

ملثل اجلرو الصائد  أن ماك ،جراموم اإليمة يف يلب القكون هلذا الكت أن رناهكما ذى مقتضن إ مث

  .  حسب ما عرفتكذلكمة ي ارم ولنحومها القنيعيجرام الذي لب اإلكم وليقبل التعل



٢٥٤

  

  ))دية غري الكالب((

، رياخلرت واحلشراتكه املسلم كلميوفسره اجلواهر مبا ال ، البك الريمة لغيال ق: الشرائع قالن إ مث

  .ن ضمانكيمل  اًكن ملكيث مل يح أنه ووجهه

راها العقالء يو، اً منها مورد الفوائد احملللةريثك أن مع،  واضحريله غي احلشرات دلكعدم ملإالّ أن 

 يفى قضنه إ :)عليه السالم(علي  عن ،رواه الدعائم  خصوص ماإطالقو، دلة األإطالقشملها يف، اًكمل

  . عيتاب البك  وموضع هذا البحث،)١( وأفسدكمة ما استهليغرم قيأن  :قال أن  إىل،من قتل دابة عبثاً

  

  ))فروع يف ضمان الكلب((

غصبه ن إ ةيمة السوقين من املقدر والقيمر األأكثر أو مةيلب بالقكأفتوا بالضمان لل املشهورن إ مث

ه يوب ففصرد يف املغيالب مل كل املتقدم يف اليالدلن  ألكوذل، هريقتله غ أو قتله أو  فمات عندهإنسان

الجتماع  ،غاصب ألنه حوالخذ بأشق األاأل أو ،مةيوهي الق ةياألولحسب القاعدة ى مر علون األكي

للمقدر حسب املفهوم باملناط من  يتالف املقتضواإل، مةيللق يالغصب املقتض أي ،جهيت الضمان

ن إ لهكهذا ، هما شاءيأ إىل  الرجوعكان للمالكأجنيب عند الغاصب انت املتلف كولو ، ريات التقديروا

  . لب للمسلمكان الك

م حسب كحن أن ني بيريفالظاهر التخ، نايلإما كخر وحتاآافر كوأتلفه  افركان للك إذا ماأ

 أو سواء طابق املقدر، هميأم حسب ركن حنأو، قضام إىل ن نرجعهماأو ،ما قاله املشهورك ،املقدرات

  . مور الثالثة األنينا بيريه من ختريوغ تاب احلدودك  ملا تقدم يفكوذل، طابقهمايمل  أو، مةيقال

  

  ))إذا أتلف خرتيراً((

مثل ، جل االستفادة يف احملللبل أل، ل واالستعمال احملرمكجل األال أل، حازه املسلم إذا ريأما اخلرت

   أو ،االستقاء به أو ،دهيالب صكطعام حلمه إ

                                                

. ٧ ح٣٤ الباب ٣٣٣ ص١٨ ج:كاملستدر )١(



٢٥٥

مة يال ق،  خسارة املسلمإعطاءه يتلفه وجب علأ أنه إذا بعديفال ، ع بشعره يف احلبل وحنوهاالنتفا

  .حق امرء مسلمى توي ال ألنه ،رياخلرت

الحظ قدر ذات يويف الثاين ، الحظ قدر االنتفاعي األوىليف  أن مةي اخلسارة والقنيوالفرق ب

 نمايب، ان هذا الواجب بذله لهكناراً يون انتفاعه به دكير مبا يستقي باخلرتيان املسلم ك إذا مثالً ،الشيء

  . مثلة من األك ذلريغ إىل ،نينارير ديمة اخلرتيون قكتأن ميكن 

  .مة االنتفاعي من قأكثرون دائماً كمة الذات تيق أن ومن الواضح

 أيضاًد يحملاافر اكال أن )الفقه (رناه يف بعض مباحثكملا ذ ، احلريبريافر غكال أو ه الذميكلميأما ما 

  . ات املطلقة واخلاصةيات والروايه اآليدل عليما ك، النفس وله احترام العرض واملال

م من كرجوخين ومل يم يف الدكقاتلوين مل يم اهللا عن الذكنهاي ال: قوله سبحانه: ومن اخلاصة

م شنآن قوم كمنرجيوال  :وقال سبحانه ،)١(نيب املقسطحياهللا ن إ هميلإتربوهم وتقسطوا  أن مكاريد

احترام الثالثة من القسط  أن  يفكش ال فإنه ،مهاريغإىل  ،)٢(ىاعدلوا هو أقرب للتقو التعدلوا أن ىعل

  . م خاصك بالعموم فله حكشمل ذليه ري وغأمر بالعدلياهللا ن إ عموم أن ماك، والعدل

  . هميان الالزم تعمكن إو ،يم الذمكالفقهاء يف املقام ح ركد ذفق، انكف يكو

  . هيمته عند مستحليضمن بقير فهو ياخلرتكه الذمي كلميأما ما : قال يف الشرائع

                                                

  . ٨ة ياآل: سورة املمتحنة )١(

. ٨ة ياآل: سورة املائدة )٢(



٢٥٦

ى ة عليويف اجلنا: مث قال مازجاً مع الشرائع، هيه فدبال خالف أج: وقال يف اجلواهر عند قول احملقق

  . أيضاً عندهم رشأطرافه وجراحاته األ

ن كين مل إو: ث قاليح، فال ضمان وإالّ ترشف اللثام عن القواعد من اعتبار التسكأما ما نقله 

رعاه يف صحراء ير يع خرتيان للذمي قطك أنه إذا ىل عليدل ال إذ ،ظهر وجههيفلم ، متستراً به فال شيء

  .موجباً هلدر ماله أو ، نقضاً للذمةكان ذلك ةيسالمالبالد اإل

والزنا العلين ، مر يف الشارعمثل شرب اخل،  الفاضحةريكراد به املناي. ريكظهار املناإعدم : وقوهلم

ون ما ال حكنيو، ربطون الزناريو ى،لقون اللححيو، لبسون الذهبيم أفمن الواضح  وإالّ ،وما أشبه

 إالّ ،مور خترجهم عن الذمةمثل هذه األ بأن قولوني فال كومع ذل ،ين اوسياحملارم يف د حىت،  لنالحي

: ولذا قال اجلواهر، مورهذه األ ي منع حىتسالمم اإلكاحلا ىمما أوجب عل آخر ي أمر ثانوكان هناكإذا 

 من شرائط كن ذلكيعدم التستر به فلم ى ه علءبنا أن ر النصرايني ضمان خرتإطالقولعل الوجه يف 

  . ه من اخلمر وحنوهريخبالف غ، هيالذمة عل

احترام ى دالة عل الدلةات األإطالق إىل ضافةه باإلأرشر ويمة اخلرتيضمان قى دل عليف، انكف يكو

  : مجلة من النصوص، مال الذمي وحنوه

عليه ( ني املؤمنريأمن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عن مسمع، خيين والشيلكمثل ما رواه ال

  . )١(سر بربطا فأبطلهكرجل  إليه ورفع، راً فضمنهيرجل قتل خرت إليه  رفع)السالم

  ن إ :ثي يف حد)عليه السالم(ه يبأعن ، )عليه السالم(عن جعفر  ،اثيوعن غ

  

                                                

. ١ ح٢٦ الباب ١٩٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢٥٧

  . خيذا رواه الشك، )١(ر النصرايني أصاب خرت ضمن رجالً)عليه السالم(اً يعل

   . )٢(متهيق :دةاية الصدوق زيويف روا

  . )٣(متهير الذمي فضمنه قي رجل قتل خرت)عليه السالم( إىل علي ورفع :وعن الصدوق يف املقنع

  رفع)عليه السالم(اً يعلن إ ):هم السالميعل(بائه آعن ، )عليه السالم (عن الصادق ،وعن الدعائم

  .)٤(بطلهأ فسر بربطاًكرجل إليه 

  . ات مثلهيوعن اجلعفر

 ،هيتجاهر الذمي بالضرب عليان ك ألنه  أو،ان ملسلمك ألنه الرببط لعله أبطله إىل بالنسبة: أقول

 ،ركمر باملعروف والنهي عن املنتاب األك رنا يفكوقد ذ،  املتجاهرريغ يالذم إىل  بالنسبةكبعد ذليفوإالّ 

نه إ )عليه السالم(جعفر  أيب عن ،اتيوملا رواه اجلعفر، ضمان للقاعدة وال، كل ذلكتالف إاحلق يف 

فقد أحسن ، مخر أو سركخرق زق م أو ،بعض املالهي أو ،)٥(لعبة من اللعبأو ، سر بربطاًكمن : قال

  . )٦(هيغرم عل وال

ان ك إذا وانيذائه احليعزر إلي إالّ أنه ،ه ضمانين علكير احلريب مل يخرتى املسلم على  تعدولو

ى ان علك ،وراجعونا ر حريب آخريخرتى  حريب علىأما لو تعد، وانيذاء احليإملا تقدم من حرمة ، عمداً

  .املتعدي الضمان

  ري لو أتلف املذبوح غذاكو، ه الضمانيان علك ر املذبوح للنصراينيلو أتلف اخلرتنه إ مث

                                                

  . ٢ ح٢٦ الباب ١٩٦ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. باب الضمان ١١ ح١٦٣ ص٣ ج:هيالفق )٢(

. ١ ح٢١ الباب ٣٢٦ ص١٨ ج:كرداملست )٣(

. ٢ ح٢١ الباب ٣٢٦ ص١٨ ج:كتدرسامل )٤(

.أي احملرمة منها، وكذلك من املالهي )٥(

. ٣ ح٢١ الباب ٣٢٧ ١٨ ج:كاملستدر )٦(



٢٥٨

 ، عند املخالفكذلكس يسر ما عندنا آلة هلو ولك إذا ذاكو،  عندنا واحمللل عند املخالفىكاملذ 

، هميشمل ما هلم وما علي أنه رنا يف بعض املباحث السابقةكوقد ذ، كلزامهم مبا التزموا به ذلإ معىنألن 

  . ان زواجهما حمرماً عندنا ال عندهمكإذا  ني الزوجنيلولة بي عدم جواز احلكذلى ترتب عليومما 

، آلة هلو أو ان مخراًك ولو، افر احملترم املالكوال، ته يف مذهبهيلفمال املسلم املعتقد ما، انكف يكو

  .ةيأخل بالشروط الشرع إالّ إذا ،حمترم

 أو، هكمبلقل يسواء مل ، افركال إىل ذا بالنسبةكو، ته يف مذهبهيمعتقد مال ريان املسلم غك إذا أما

 إذا ماك، فال احترام ملاله، وضرب اللهو ااهرة بشرب اخلمرك سالمنايف شرط اإلينه فعل ما كقال ل

  . واهللا العامل، ضربه جهراًيافر ك أو ،سر بربط مسلمك

  



٢٥٩

  

  فصل 

  ةية املاشييف جنا

  

  ))إذا جنت املاشية على الزرع((

ما عن ك، ضمنيان اراً مل ك ولو،  صاحبها ضمنالًيالزرع لى ة عليجنت املاش إذا :)١ مسألة(

  .هي علمجاعاإلى بل عن ابن زهرة دعو، املشهور

مل  فإن ،اراً أو انك الًيل، طيون الضمان مع التفركيإمنا  بأنه فقالوا،  املتأخرونكخالف يف ذلو

  .ن ضمانكيط مل ين تفركي

ان الغالب حفظ الدابة كملا بأنه ( :اً فقاليظة املراد لفيي غاكنهما يف حميد اخلالف بيوجعل الشه

القدماء اتبعوا  ألن ،ن رد لقول القدماءيس يف محل املتأخريول، هيم علكخرج احل  وحفظ الزرع اراًالًيل

وأما ، يف جمرد العبارة عن الضابط إالّ ون خالف هناكي أن نبغييوال ، طيواملراد هو التفر، عبارة النص

  ).هيفال خالف ف املعىن

  .ك عبارام تشعر بذلأكثر بأن وأضاف، شف اللثامكوتبعه 

 ليالتفصى مقتض ألن ،ين اخلالف معنو أوظاهر، س بواضحيهذا البحث ل(:  قائالًكورده املسال

 الزرع صاحبى عل ألن ،سواء فرط يف حفظها أم ال، ربااأى  مضمون علريما جنته البهائم اراً غأن 

ط يف يولو فرض عدم تفر،  البهائمكاحلفظ متعلق مبال ألن ،مطلقاً ضمون مالًيجنته ل ن ماأو، حفظه اراً

  ). مضمونةالًيتها ليجنا فإن ،حفظها

  : قال أن إىل



٢٦٠

  ).ظهرط وعدمه هو األيالتفر إىل فالرجوع(

ط ي للتفر مثاالًكون ذلكعرفت من  ماى ق محل النصوص عليالتحق( :ن قائالًيد اجلواهر املتأخريوأ

س ك وبالنهار بالع،طيعلم عدم التفر ي الضمان حىتالًيفسادها لإ يف األصلن إ :قالي رمبا نعم. وعدمه

   .ىانته )ىما ترك أيضاًان هو كن إو، طيعلم التفر يحىت

  .وينكة السيروا إىل ريالالزم املص: د القدماء فقالياض أين الركل

 يف النهار غالباً كالبهائم تتر فإن ،بل واالعتبار، دلةظاهر األ إىل قول القدماء أقرب أن ىفخيوال 

ن كيولذا مل ، مةيس شأنه رعي البهيل فليأما الل،  الزرع احلفظأصحابى فالالزم عل، للرعي وحنوها

  . ة ضامناًيان صاحب املاشك الًيأفسدت ل فإن ، الزرعأصحابلف باحلفظ كامل

ان ك إذا ال ما، الًي لة اراً وحفظهاي املاشكان متعارفاً ترك مبا نيمكص احليالالزم ختص نعم

ناقة النيب  أن كد ذليؤيو، كشبه ذلأما  أو دي حلر النهار الشدالًيلى ة ترعيانت املاشك إذا ماك، سكبالع

  . ما تقدم يف مسألة سابقةك، اراًى انت ترعك) صلى اهللا عليه وآله(

القاعدة  إىل جوعان الالزم الرك، خالف املتعارفى ان علكالرعي واحلفظ لو  أن علمي ومما تقدم

  . ط وعدمهية من التفرياألول

ته يوروا، وينك عن الس،مجاع اإلأصحاب الذي هو من ،ةرية ابن مغيقول املشهور رواى دل عليو

  :عرف له راداًأتباعه واملتأخرون وال أخ ويعمل به الش: شف الرموزكبل قال يف  ،ة يف نفسهايقو

ضمن ي ان الك:  قال،) السالمعليه(علي   عن،)معليه السال (هيبأ عن ،)عليه السالم(عن جعفر 

  صاحبى عل: قوليو، فسدت البهائم اراًأما 



٢٦١

   .)١(الًيفسدت البهائم لأضمن ما يان ك و، الزرع حفظ زرعه

  :  أخرأخبارد هذا اخلرب مجلة من يؤيو

ون يف كبل تاإلعن البقر والغنم و )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال ،مثل خرب هارون بن محزة

ه أصحاب أن ها ضمان من أجليس عليفسدت اراً فلأن إ :فقال ،ه ضماني هل عل،ئاًي فتفسد شىاملرع

  .)٢(ها ضمانيعل فإن الًين افسدت لإو، فظونهحي

ناقة الرباء بن عازب دخلت حائطاً ن إ :ةيوالنبوي الذي رواه مجاعة منهم ابن زهرة يف الغن

أهل املواشي ى وعل، موال حفظها اراًهل األأى علن إ :)ى اهللا عليه وآلهصل(النيب ى فقض، فأفسدته

  . ليهلها الضمان يف اللأى ن علأو، الًيحفظها ل

   .)٣(أيضاً )صلى اهللا عليه وآله( عن النيب ،ديعن الشه ذا رواه الغوايلكو

ورد  )عليه السالم(داود ن إ :ثي يف حد)عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ،بن عمارة يوخرب معاو

هم ذه نمى  فمن قضكمجع ولدأ أن داود إىل اهللا تعاىلى فأوح، رمكتصمان يف الغنم والخيه رجالن يعل

ا صاحب ي: مانيقصر اخلصمان قال سل أن  فجمع ولده فلما،كبعد من كية فأصاب فهو وصيالقض

ا صاحب ي كيت عليضقد ق: قال، الًيدخلت ل: قال ،كرمكى دخلت غنم هذا الرجل عل رم مىتكال

  علماء بينكوقد قوم ذل برقاب الغنمف مل تقض يك: قال ، هذاكعام يف صوافهاأ وكوالد غنمأبالغنم 

منا إو، صلهأتث من جيرم مل كالن إ :)عليه السالم(مان يفقال سل ،مة الغنميرم قكان مثن الكو، ليسرائإ

  ل محله وهوكأ

                                                

  . ١ ح٤٠ الباب ٢٠٨ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٣ ح٤٠ الباب ٢٠٩ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

  . ١ ح٢٩ الباب ٣٣٠ ص١٨ ج:كستدرامل )٣(



٢٦٢

عليه (مان يبه سلى ما قض ةيالقضاء يف هذه القضن إ :داود إىل اهللا تعاىلى فأوح ،عائد يف قابل 

  . )١()السالم

 إذ مانيوداود وسل عز وجل عن قول اهللا )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال ،ريبص أيب وخرب

صاحب ى وعل، ليبالل إالّ ونكي النفش ال: )عليه السالم(قال ، ةيآخر اآل إىل )٢(مان يف احلرثكحي

رزاقها أبالنهار ورعيها   إمنا،ة حفظها بالنهاريصاحب املاشى س عليول، ظ احلرث بالنهارفحي أن احلرث

 صاب زرعهأم للذي ك ح)عليه السالم(ن داود إو، فقد ضمنوا وهو النفش، ليس بالليفسدت فلأفما 

  . ثياحلد )٣(مانيم سلكبرقاب الغنم فح

 إىل مانيوداود وسل: جلهللا عزوول اقن إ :قلت له ،)عليه السالم( عنه ،خرويف خربه اآل

 ينيالنب إىل عز وجلاهللا ى ان أوحك: فقال ،ة واحدةيانت قضكما يف احلرث ك حنيح: قلت، آخرها

فلصاحب احلرث رقاب  غنم نفشت يف احلرث  أي:)عليه السالم(بعث اهللا داود  أن  إىل،قبل داود

هل الغنم حفظ أى وعل، ه بالنهارظفحي أن عصاحب الزرى عل فإن ،ليبالل إالّ ون النفشكيوال ، الغنم

غنم  أي :مانيسل إىل اهللاى  وأوح،اء من قبلهينبمت به األك مبا ح)عليه السالم(م داود ك فح،ليالغنم بالل

وهو ، مانيذا جرت السنة بعد سلكو، خرج من بطوا ما إالّ س لصاحب الزرعيفل نفشت يف زرع

  . )٤(عز وجلم اهللا كل واحد منهما حبكم ك فحوعلماًماً كنا حيتآ الًكو: عز وجلقول اهللا 

                                                

. ٢ ح٤٠ الباب ٢٠٨ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٧٨ة ياآل: اءيورة األنبس )٢(

. ٤ ح٤٠ الباب ٢٠٩ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٥ ح٤٠ الباب ٢٠٩ ص١٩ ج:الوسائل )٤(



٢٦٣

 البضائع نيانت املبادالت بكمنا إو،  الوقت واسطة املبادالتكن النقد يف ذلكيمل  أنه الظاهر: أقول

  . توابعها أو ةيان بدل الزرع املاشكولذا ، نفسهاأ

ة الناس يمن جهة بدائان ك) عليهم السالم(مان يم سلكداود وح إىل اءينبم األكولعل اختالف ح

 ومن جهة التزامهم بالضوابط، بي أصل الغنم نوعاً من التأدإعطاءان كو، بيدالتأ إىل تاجونحي ثيح

رم كغنام يف قبال فروع ال األأصولتذهب  أن  ال، الفروع يف قبال الفروع إالّ إعطاءنكيفلم ، نياملوازو

  . واهللا العامل، مكختالف احلال ال جل اختالف املوضوعان ألك إمنا فاالختالف، وحنوه

املستفاد  ألنه ،ان الضمان بالنقدك  عند قوم يف احلال احلاضران النقد متداوالًك أنه إذا مث الظاهر

ى  علمجاعبعد اإل،  وما أشبهوم خالفيمة بغل يق: )عليه السالم( واليت منها قوله ، الضمانأدلةمن 

مه كم هو ما حكاحل أن فالظاهر ن النقد متداوالًكيمل وإذا  ،فقسام التلف واملتلأ نيدم الفرق بع

القماش كمن جنس آخر  ال، بقدر التلف ةيون البدل من فروع املاشكمن لزوم ) عليه السالم(مان يسل

ما ياستصحاب الشرائع ف إىل ضافةباإل، ل الضمانيشمله دليف، أقرب بنظر العرف ألنه ،شبه أما ووالفحم

  . علم نسخهايمل 

  



٢٦٤

  

  ))عة قتلوا بعرياًأرب((

 ريأمى قض: قالنه إ ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن ،حيس يف الصحي حممد بن قىرو :)٢ مسألة(

ى فبعث بعقاله فترد، ري فعقله أحدهم فانطلق البعرياء يف بعكة أنفس شرأربعيف  )عليه السالم (نياملؤمن

 أن نهمي ب)عليه السالم( ني املؤمنريأمى فقض: قال ،ناريغرم لنا بعأه للذي عقله أصحاب: فقال ،سركفان

  . )١(أوثق حظه فذهب حظهم حبظه أنه غرموا له حظه من أجلي

 ني وب،ة واقعةيها قض جاعلنيوب، الشرائعك هيت علك ساني بصحابة األيوقد نقل هذه الروا

 ختالف ا خاصة بالصورة اليت الإ :قالياألقرب أن و، )عليهم السالم (هلهاأ إىل مهال رد علكمستش

   :يف املسألة ثالث صور فإن ،القواعد العامة

مر يف فرق األيوقد ال ، ون السبب عدم العقال منهمكيوقد ، ون سبباً للتلفكيالعقال منه قد ألن 

  .  العقال وعدمهنيتلفه ب

عدم العلم ال  إذ ،أم ال ك سواء علم بذل،تلفالسبب  ألنه ،العاقل الغرامةى لزم علي: األولففي 

  .  الضمانرفعي

  . كذلى ة علي وحتمل الروا،م سببوا التلفأل،  العاقل الغرامةريغى لزم علي: ويف الثاين

  .ال ضمان من أحد: ويف الثالث

ختالف بعض الصور املطابقة   هلا والإطالقفال ، قةيالواقعة جمهولة احلق ألن هذا إىل منا نذهبإو

  .أهلها إىل ما ال داعي لرد علمهاك،  املتوهمطالقوجه للعمل حسب اإل فال، للقاعدة

نه حفظ أل: (راد به ما قاله احملققيلعله ، ق حظه فذهب حظهم حبظهأوثأنه  :)عليه السالم(وقوله 

  ويف ، )عليه السالم(علي  ث رواه عنيح، خيالشة يولعله أخذه من ا ،)ع الباقونيوض

                                                

  . ١ ح٣٩ الباب ٢٠٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢٦٥

  . اهيإ عقاهلم كه الباقون بتريلعه عيحفظ وض ألنه ،متهيغرموا له الربع من قيأن  :هريخأ

 ما الك، مهاريوالدواب وغ ريه من الطري وغريعب النيور بكم املذكفال فرق يف احل، رناكما ذى وعل

  .أكثر أو نياء اثنكون الشركي أن نيفرق ب

  .خر عدم ضمان أحدمها لآلاألصلف، الصور الثالثة أي احلادث من أن علميولو مل 

ه يعمل في و،فاحللف وإالّ ،فهو أشبه ما أو نةيانت بك فإن خرب اآلل جانب اجلانكام  ولو

   .ىحسب قواعد الدعو

ما و حمسن ألنه ،سركان هو سبب الكن إو ان حمسناًك إذا ل يف ضمان العاقلكستشيرمبا نه إ مث

  . ربع الدابة له ألن نه تصرف يف حصتهوأل، )١(لي من سبنياحملسنى عل

مها رجل ان فأخذري شرد له بعرجالًن إ :)هما السالميعل(ه يعن أب، عن جعفر ،وينكة السيولروا

أراد  إمنا :وقال، ضمنهي فلم )عليه السالم( إىل علي كفرفع ذل، فقرما يف حبل فاختنق أحدمها ومات

  . )٢(حاألصال

 العقاب ي املنف)ليالسب( و،هريب وغيضمن الطبيولذا ، نايف الضمانيحسان ال اإل أن هيعلرد يو

قاعدة ن إ :ولذا قال اجلواهر، ليما خرج بالدل إالّ ، مطلقاًديالى عل ال الضمان الذي هو ،وحنوه

  . حسان ال ترفع الضماناإل

 ديص العاقل خيفال ، ل جزئهك يف ك مشتركاملال املشتر أن هيد علري ف،ون التصرف يف حقهكأما 

، قرما لتلفا معاًيمل ن إ لعله إذ ،هايال داللة فة ية خارجيا قضإث ية فحيما الرواأو، ريرجل من البعأو 

  نقاذ بعض إفهو أصلح ب

                                                

  .٩١اآلية : سورة التوبة )١(

. ١ ح٣٥ الباب ٢٠٦ ص١٩ ج:الوسائل )٢(



٢٦٦

الغرق ى نة مشرفة عليانت السفك إذا ماك،  النصرافها عنهك الضمان ال تشمل مثل ذلأدلةو، ماله

 ريغ إىل ،لك لعدم غرق الكتدار ألنه ،هيضمان ف لقاء الان اإلك، لقاء بعض متاعها يف البحرإها ينجيا مم

  . مثلة من األكلذ

عمداً  اًكتر  أومن أتلف فعالًى ان علك، ان عن عمدكن إ ه الضمانياملورد الذي ف أن ىفخيمث ال 

 ملا تقدم يف ،جاز م الشرعي حبسه أدباًكاحلاى رأ لو أنه ماك، ريفال تعز وإالّ ،فعل حراماً ألنه ،ريالتعز

  . بعض املباحث السابقة

 أو ،قطع شجراً أو، من قتل دابة عبثاً يفى قضنه إ :)يه السالمعل(علي  عن ،ة الدعائميويف روا

، االًكوضرب جلدات ن،  وأفسدكمة ما استهليغرم قي أن ،راً أو أوعور بئراً، تاًيهدم ب أو ،أفسد زرعاً

ه ما نقص من يمة فعليوما أصاب من ، ه وال أدبي وال حبس عل،ه الغرمي فعلكتعمد ذلين أخطأ ومل إو

  .)١(مثنها

 ، معهاألصلف وإالّ ،د العلم فهويقرائن تف أو نةيانت بك فإن ،ل بل تعمدتي وق،أخطأت: ولو قال

  . دب وحنومها من آثار العمداأل و عدم احلبسأصالة إىل ضافةباإل، من قبله إالّ عرفيال ألنه 

  

                                                

  . ٧ ح٣٤ الباب ٣٣٣ ص١٨ ج:كاملستدر )١(



٢٦٧

  

  فصل 

  فارة القتلكيف 

  

  ))كفارة قتل العمد((

طعام إو، نين متتابعيام شهري وص، عتق رقبة:بقتل العمدفارة اجلمع ك وال خالف يف إشكالال 

ن من البعض كتميمل  فإن ،لكن من الكمت إذا ماي فكوذل، مجاع دعاوي اإلكذلى بل عل، ناًيك مسنيست

  . لألصلل سقط كمن ال أو العتق يف احلال احلاضرك

  : ه مجلة من النصوصيدل عليف، فارة اجلمع بقتل العمدكأما وجوب 

قتل املؤمن يل عن املؤمن ئس، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،عاًي مجريكوابن ب،  سنانح ابنيصحك

سبب من  ان قتله لغضب أوكن إو، انه فال توبة لهميان قتله إلكن إ :)عليه السالم(فقال  ،عمداً له توبة

فأقر عندهم بقتل  ولاء املقتيأول إىل ن علم به انطلقكين مل إ و،قاد منهي أن توبته فإن ،ايأسباب الدن

 نيوأطعم ست نين متتابعي وأعتق نسمة وصام شهر،ةيقتلوه أعطاهم الديومل  عفوا عنه فإن ،صاحبهم

  . )١(اهللا عزو جل إىل توبة، ناًيكمس

ن إ:  قوله سبحانهإطالقف وإالّ ،ا ال توبة هلاأك حىت ةي شدة املعص)ال توبة له(ـ املراد ب: أقول

  هاريوغ ،)٢(شاءي ملن كغفر ما دون ذليو  بهكشرين  أغفرياهللا ال 

                                                

. ١ ح٩باب  ال١٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١١٦ة ياآل: سورة النساء )٢(



٢٦٨

 حضر أحدهم املوت إذا ئات حىتيعملون السين يست التوبة للذيول: وقد قال سبحانه، شملهي 

   .)١(فاركوتون وهم مين ين وال الذين تبت اآلإ قال

 خرةيف اآلاً يتحن ثانميذ اجلاهل ـ إ نيفار املعاندكعدم غفران ال أن رنا يف بعض املباحثكوقد ذ

ل املروي عن يمكويف دعاء ال، ةيمذهب العدلى ن علي الدأصولما قرر يف ك، ن العدليحسب مواز

م منا ألإو، يف جانبه سبحانه س خبالًيلـ  )٢(نيها املعانديختلد فأن  :)عليه السالم( ني املؤمنريمام أماإل

مثل استحالة ، ال الفاعل ص يف جانب القابلفالنق،  للرمحةنيسوا قابليث ليحب مرتبة من الظلمة إىل وصلوا

  . نيضين ورفع النقيمجع الضد

 إىل ف نفسهيالقاتل تعرى ب علجيهل  أنه مسألة فقد تقدم يف بعض املباحث السابقة، انكف يكو

  . اء املقتول أم اليأول

ل الرجل قت إذا فارة الدمك: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ح عبد اهللا بن سنانيويف صح

ان كما ى ان نادماً علك إذا هيما على فقد أد قتلوه فإن ،ائهين نفسه من أولكّمي أن هياملؤمن متعمداً فعل

 نيطعم ستي ونين متتابعيصوم شهريو عتق رقبةي أن هين عفوا عنه فعلإو،  العودكترى  عازماً عل،منه

 )٣(ي أبداً ما بقعز وجلستغفر اهللا ي ول، العودكترى عتزم عليو، ان منهكما ى ندم عليوأن ، ناًيكمس

  . ثياحلد

   رجل قتل رجالً: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: قال ،ة احلضرمييوروا

                                                

  . ١٨ة ياآل: سورة النساء )١(

.  دعاء كميل:ح اجلنانيمفات )٢(

  . ٢ ح٢٨ الباب ٥٧٩ ص١٥ ج:الوسائل )٣(



٢٦٩

ن يصوم شهرينعم : قال ،قلت هل له توبة: قال، ه جهنمؤجزا: )عليه السالم(قال  ،متعمداً

عليه (قال  ،ةيون منه الدلبقيال : لت لهقال ق، تهيدؤدي يو عتق رقبةيو ناًيك مسنيطعم ستيو نيمتتابع

عليه (قال  ،زوجونهيقبلون منه وال يقلت ال : قال ،صلهم اي علها صلةجيهم مث يلإتزوج ي: )السالم

  .)١(رمي ا يف دارهميصره صرراً ي: )السالم

جعل ا: )هما السالميعل( نياحلس علي بن ث قال لهيح، ة الزهرييوقد تقدم روا، كذل ريغإىل 

  . ة صرراًيالد

  

  ))سقوط الكفارة مع العجز((

عليه (عبد اهللا  أيب  عن،ريبص ه ما رواه أبويدل عليف، فارة مع العجزكرناه من سقوط الكوأما ما ذ

 نذر أو أو نيميصدقة يف  عتق أو أو  من صوم،هيفارة اليت جتب علكل من عجز عن الك: قال ،)السالم

 )٢( الظهارنيمي فارة ما خالكفاالستغفار له ، فارةكه الياحبه فصى ب علجي مما ك ذلريغ أو قتل

  . ثياحلد

فارة كاالستغفار توبة ون إ :ث قالييف حد، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وعن داود بن فرقد

  . )٣(الًيفارة سبكشيء من ال إىل دجيل من مل كل

 إذا أما، فارةكتسع وقته لل أن قتل قبل إذا شمل مايها ريات وغيات هذه الروا أن إطالقىفخي وال

  .ضةيمن فاتته فر لقاعدة هفالظاهر القضاء عن وسع زمانه ووسع ماله

ما يف جالد ك، فارةك يف عدم الإشكالما للمستحق فال أ ، املستحقريله يف قتل العمد لغكهذا 

لعدم مشول ، كذل ريغ إىل ،رافكقتل املسلم املتترس به اليمثل املدافع والذي ، م واملقتص وحنومهاكاحلا

  . واملناط يف خمتلف املوارد  القطعيمجاعبل ولإل،  لهدلةاأل

                                                

. ٤ ح٢٨ الباب ٥٨٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٦ الباب ٥٥٤ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣ ح٦ الباب ٥٥٥ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٢٧٠

  

  ))كفارة قتل اخلطأ وشبه العمد((

، ه مجاعة من الفقهاءيجه فارما صرح باندك، لذي منه شبه العمدوا، أًان قتل املسلم خطك إذا أما

من سالر وابن زهرة  إالّ خالفاًه يأجد ف اهر البل يف اجلو، ك يف ذلشكالنبغي اإلي ال ،فارة مرتبةكفال

  . بيالترتى والسنة دال عل، رهكذ ما إىل تاب بالنسبةكح اليصرن إ هيوف، اهريفخ

وما كَانَ ِلمؤِمٍن أَنْ يقْتلَ مؤِمناً إالَّ خطَأً ومن قَتلَ مؤِمناً خطَأً فَتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة : قال سبحانه

ِإنْ كَانَ وٍة وِمنؤٍة مقَبر ِريرحفَت ِمنؤم وهو لَكُم ودٍم عقَو قُوا فَِإنْ كَانَ ِمندصِلِه إالَّ أَنْ يةٌ ِإلَى أَهلَّمسةٌ مِدي

بٍة مؤِمنٍة فَمن لَم يِجد فَِصيام شهريِن ِمن قَوٍم بينكُم وبينهم ِميثَاق فَِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى أَهِلِه وتحِرير رقَ

   .)١(متتاِبعيِن توبةً ِمن اِهللا وكَانَ اُهللا عِليماً حِكيماً

: قال ،ث يف قتل الرجل مؤمناً متعمداًييف حد، )عليه السالم(عن الصادق  ،حة ابن سنانيويف صح

 ستطع يمل  فإن ،نين متتابعيد صام شهرجيمل  فإن ، أعتق رقبةمث، ائهيأول إىل تهيدى  أدأًقتل خطوإذا

  ربهنينه وبيما بيه فيفارة علكفال، ة املقتوليوهبت له د إذا كذلكو، ناً مداً مداًيك مسنيطعم ستأ

  . )٢(الزمة

ضطراري م االكاحلكون كيف، ال بدل ابتدائي، بدل البدل ألنه ،تابكطعام يف الر اإلكولعل عدم ذ

  . اضطراراً إليه منا ذهبإو، هكدل يف مالبيالذي 

  

  ))فروع يف كفارة القتل((

 كواملسال نيدان يف اللمعتيوالشه ،والقواعد ريوالتحر والنافع ن يف الشرائعر الفاضالكقد ذنه إ مث

ال ، ان القتل باملباشرةك إذا هي إمنا أواخلط فارة يف قتلي العمدكال أن ،ي عن بعضهمكما حك، همريوغ

  ب يسبمع الت

                                                

  . ٩٢ة ياآل: سورة النساء )١(

. ١ ح١٠ الباب ٥٥٩ ص١٥ ج:الوسائل )٢(



٢٧١

 ضمن ، اكر عاثر فهلثفع، هك ملريناً يف غيكنصب س أو، حفر بئراً أو ،فلو طرح حجراً: قالوا 

  . أًخط أو ب عمداًيان التسبكسواء ، فارةكة دون اليالد

 إىل وعدم تبادره، األصلل من يعدا ما ق،  صاحلاًالًي دلكذلى ومل أجد هلم عل(: اضيقال يف الر

فالعمدة هو عدم ، انكف يكو(: قال أن  إىل،)ه نظر ملنع التبادريوف،  يف النصوصالفهم من القتل الوارد

  . آخره إىل )هي علمجاعه باإلريوغ، كبل رمبا أشعر عبارة املسال، مكاخلالف يف احل

ه يثبت الضمان فيمنا إو، بييف قتل التسب ولعله من جهة عدم صدق نسبة القتل: وقال يف اجلواهر

  . مجاعللنصوص واإل

ما ك  احملتملمجاع واإل،كذل إالّ ل هلميوال دل، التبادر ممنوع إذ ،فارةكبعد وجوب الي ال: أقول

بل هنا ظاهرهم ، ان حمتمل االستنادك إذا س حبجة خصوصاًي املنقول لمجاع واإلكظهر من املسالي

  .وركالتبادر املذ إىل االستناد

فأي ، عرفاً وشرعاً وب قتل عقالًيالتسب نإ :هي ف،مجاعاإل والضمان للنصوص بأن :وقول اجلواهر

ان فاعل خمتار كن إو أنه بل قد سبق، كذل ريغ إىل ،هيلإ طعام مسموم ميتقد وأ، نيك قتله بالسنيفرق ب

وجعل ، )عليه السالم( نيد قاتل احلسيزين إو، السوطكالعبد ن إ ثيحلد، السبب قاتالًى سمييف الوسط 

 ريغ إىل ،ث ارتاعت من رسول عمريح نييف سقوط احلامل اجلن مرعى ة علي الد)عليه السالم(مام اإل

  .  فتأملكذل

  

  ))الكفارة يف قتل املسلم دون الكافر((

 ان املقتولكراً كذ،  جتب بقتل املسلمأ،طاخلواملرتبة يف  ،فارة اجلمع يف العمدكف، ل حالكى وعل

، ولد زنا أو انك حالالً، هماإسالمم بكحي يف ما ،جمنوناً أو عاقالً، بالغاً أو اًيصب، عبداً أو حراً ى،أنثأو 

  . هي علمجاعاإلى بل يف مجلة منها دعو، دلة األطالق إلكل ذلك



٢٧٢

 إذ ،لزمه الشرع ايفارة كال  افر املسلمكلو قتل ال أنه ماك، فارةكافر فال كقتل املسلم ال إذا أما

 رنا يف بعض أبوابكن ذإو،  منهىتأتي م الايالص أن  إىلضافةباإل، لزام مبا التزم بهاإل :شمله قانوني

، املشهور إىل خالفاً ملا نسب، منه القربة أيتياملوحد منهم  ألن ،قصد به القربةيأيت منه ما ي أنه )الفقه(

  . من شرح العروة) تاب احلجك الفقه(فراجع 

  .ب عما قبلهجي سالماإل ألن ،هيافر ال جتب علكأسلم الوإذا 

قتل  وعزر أو، مثاًآان الفاعل كن إو، فارة يف قتلهك  الاًيان ذمكو افر ولك فال،انكف يكو

ما يف ك، هي بال خالف أجده فكوذل، افر يف بعض املواردكما تقدم يف قتل املسلم قصاصاً بالك، قصاصاً

ما يف ك ،ةياألصل الرباءة إىل فارة استناداًك منا الإو، ل عندنايبل ق: إضافةب، اضيذا يف الركو اجلواهر

  .  لهدلةلشرائع بعد عدم مشول األا

  

  ))هل يف قتل اجلنني كفارة((

بعدم صدق القتل  ه اجلواهريل علكوأش، نيفارة بقتل اجلنكأوجب ال، ي عنهكر يف احمليالتحرن إ مث

  . وجلته الروح وجبت لصدق عنوانه نعم لو، يف حقه

رواه   ماإطالقستدل بي أن ريللتحر إالّ أن ،ارةفكوجه لوجوب ال صدق القتل فاليمل فإذا : أقول

ى يف أمرأة حبل، )عليه السالم(ه يعن أب، )عليه السالم( عن جعفر بن حممد ،ديعن طلحة بن ز، الصدوق

  . )١(عنه فركت :قال ،سقطتأشربت دواًء ف

عدم ن إ( :اضي مث قال الر،ة قبل ولوج الروحيتبه خالف الدكالعالمة يف بعض ن إ :اضيويف الر

  ه يف بعض العبارات يعل أن بل قد عرفت ى،قوة هو األيالد

  

                                                

. ١ ح١١ الباب ٥٦٠ ص١٥ ج:الوسائل )١(



٢٧٣

 ) فلم أعرف له مستنداًكومع ذل، عنه يكالشافعي يف ما ح إالّ ين مل أجد له موافقاًأمع ، ناإمجاع

   .ىانته

م كقتضي احلياط يفاالحت وإالّ ،ة فهويعن الروا عراض املشهور املوجب إلمجاعمت اإل أن :أقول

  .  فتأمل،فارةكبال

  

  )) مسلماً يف دار احلربإذا قتل((

، فارةك واله القودي فعل،ه وال ضرورةإسالمقتل املسلم مسلماً يف دار احلرب عمداً مع العلم ب ولو

  . العامةدلة لألكوذل ،)عندنا: (وقال اجلواهر، ره الشرائعكذا ذك

  .فارة دون القودكة واليانت الدك أًان خطك أنه إذا ماك

، افرك أنه بزعم ن املسلم املقتول هاجم القاتلأل أو، فار تترسوا بهكال ألن قتله إىل اضطر إذا أما

، فارةك ة واليد ال أنه الظاهر أن ماك، قود قطعاً فال، دافع عن نفسه مبا قتل املهاجمي أن فاضطر القاتل

ت يبى فعل، األول يف  مسلمئطل دم امري ال ألنه ةيل بالديق ولو، نيالنصراف أدلتهما عن املورد

ان دفاعه بزعم كوأن ، هدر أنه وقد تقدم يف مسألة الدفاع،  الدفاع تشملهأدلةف أما املهاجم، لاملا

  . أدلتهطالقإل، اجلواز

، كثراأل ة عنديد وال، فال قود اتفاقاً، افرك أنه بزعم يف حالة اجلهاد مثالً ولو قتل املسلم املسلم

ره اجلواهر كذا ذك،  خالف أجده يف وجوافارة بالكه الين علكول، ةيفأوجب الد إدريسخالفاً البن 

  .  مع الشرائعمازجاً

  .نصرف عن املقامييف قتل العمد الذي  أنه فلوضوح، ما عدم القودأ: أقول

م وهو كان من قوم عدو لكفإن : ةميركة اليفقد استدلوا له باآل، كثرة عند األيما عدم الدأو

  يف  ان مؤمناًكنه  أاملرادن إ ثيح ،)١(ر رقبة مؤمنةيمؤمن فتحر

  

                                                

. ٩٢ة ياآل: سورة النساء )١(



٢٧٤

 املسلم ك أقرباء ذلمن هيفار الذكة لليالدى ال تعط إذ ،ةيد ال فإنه فقتله املسلم اشتباهاًقوم أعداء 

 ئطل دم امريلئال (: ة قائالًيالد إىل  ذهبإدريسوابن  ،ة سبحانه وتعاىلير الدكذيولذا مل ، املقتول

فقد علمناها ، ةير يف اآلكن مل تذإة ويوالد: قال، بلإليف النفس مائة من ا: )عليه السالم(وقوله ، مسلم

 )١()كالف أحد منهم يف ذلخيومل  كذلى نا منعقد علأصحاب إمجاع فأيضاًو(: قال أن  إىل،)ل آخريبدل

   .ىانته

  : اذ ى،فخيه ما ال يوف

ست يا لأى ل علي دل، السابقة والالحقةنيرها يف اجلملتكة هنا مع ذييف اآل ةير الدكعدم ذ: أوالً

  .  ال يف ما قبلها وال يف ما بعدهاكت هنا ومل تتركذا ترفلما وإالّ ،واجبة

: اضي ولذا قال يف الر،ةيبل الفقهاء قبله وبعده قالوا بعدم الد،  يف املسألة قطعاًإمجاع ال: اًيوثان

ى  االتفاق علظاهر املبسوطن إ هري وغكبل قال املسال، موافق له ظاهرى ه لعدم الوقوف علإمجاعووهن 

  . ةيعدم الد

 مجاعباإلد ية املؤيصه بظاهر اآليب ختصجي ليمما أستدل به احل هري وغطلي الل يدل أن علميومنه 

  . ة مفصالًيلم حول اآلكوسنت، والشهرة احملققةى املدع

ر رقبة يفتحر: ث قال سبحانهيح ،ةميركة اليوخصوص اآل، دلةطالقات األفارة فإلكما الأو

  .)٢(مؤمنة

  . هيما حنن فيف، امكثالثة أحى ة اشتملت علميركة الياآلن إ مث

  طأ يف خي إالّ أن  أيأًخط إالّ قتل مؤمناًي أن ان ملؤمنكوما ): األول(

  

                                                

  .٣٢١ ـ ٣٢٠ ص٣ج: السرائر احلاوي لتحرير الفتاوي )١(

. ٩٢ ةي اآل:سورة النساء )٢(



٢٧٥

ه ي فعلهلهأ إىل ة مسلمةير رقبة مؤمنة وديومن قتل مؤمناً خطأً فتحر فاالستثناء منقطع، قتله

  . أً خطة من القاتل قتالًيأخذون الديفال  اء املقتوليولأتصدق يي  أصدقوايإالّ أن ة يفارة والدكال

، فاركل قومه كو فاركحد الأسلم أن أك م وهو مؤمنكان من قوم عدو لكفإن ): الثاين(

ن ة فأليوأما عدم الد، فارةكف  أما الرقبة،ةي وال در رقبة مؤمنةيفتحر، أًفقتل مسلم هذا املؤمن خط

  .رث املسلميافر ال كر والفاكقومه  أن املفروض

عطي ي عداء الواأل، قتل بعضهم من بعضيو، فارك والني املسلمنيام العداوة بي املفروض قأيضاًو

  .بعض إىل ةيبعضهم الد

ما أل، مامالرسول واإل إىل ةي القاتل الدإعطاءالقاعدة ى ان مقتضكل ولو ال هذا النص القرآين

  . هريوغ رثب اإلتاك ما قرر يفك، وارث من ال وارث له

نهم كفار لكان املقتول من قوم ك بأن ثاقينهم ميم وبكنيان من قوم بكن إو): الثالث(

  . ر رقبة مؤمنةيوحترثاق يان املك ملأهله إىل ة مسلمةيفد نيمعاهدون مع املسلم

تول املق أن هل املراد أنه ثيجممل من ح ةميركة اليهذا القسم الثالث من اآل أن ىفخين ال كل

 مقدرة يف وهو مؤمنون مجلة كت  حىتمكان من قوم عدو لكإن ى ان عطفاً علك بأن ،مؤمن

ان كن إو(: ذاكقال ه، د به املقتول املؤمنيأرن إ ألنه ،مؤمن رياملقتول غ أن املراد أو ،أيضاًالقسم الثالث 

  املراد   أو، يف القسم الثاينكذلكما قال ك )ثاق وهو مؤمنينهم ميم وبكنيمن قوم ب



٢٧٦

  . واهللا العامل ،د العموميفيوحذف املتعلق ، طلق هناأسبحانه  ألنه ، املؤمنريوغ عم من املؤمناأل

سواء ، افركفارة يف قتل الكعدم وجوب ال  الفقهاءنياملشهور ب أن  قد عرفت يف ما سبقكنأ الّإ

 كرسل املسالأو، كده يف ذلجأال خالف نه إ اض واجلواهريبل قد قال الر، أًخط أو قتله املسلم عمداً

قتضي يها إطالق أو ةيمجال اآلإان كف وإالّ ، فهومجاعثبت اإل فإن ،ماترسال املسلّإفارة كعدم ال

  . فتأمل ،ان املعاهدةكولعلها مل فارةكال

ان اهللا كو توبة من اهللا نين متتابعيام شهريد فصجيفمن مل : ةميركة الية اآليفبق، انكف يكو

  .)١(ماًيكماً حيعل

  . اًرين املقتول أسكيمل  إذا هذا

ة يخ بوجوب الديفقد قال الش، اًريسأون املقتول كيإالّ أن ( :كفقد قال املسال، اًريان أسك إذا أما

وهذا  ،)٢(ر رقبة مؤمنةيهله وحترأ إىل مةة مسلّي فدأًومن قتل مؤمناً خط: فارة حمتجاً بعموم قولهكالك

يف النفس املؤمنة مائة من  :)صلى اهللا عليه وآله(وقوله ، ةيبظاهر الد جبان معاً بقتله عمالًيمؤمن ف

، هريخبالف غ،  منهري فال تقصكونه هناكخمتار يف  ري غريساأل بأن وزاد يف املبسوط االستدالل، )٣(بلاإل

 )كلافر خوفاً من ذكرغب املسلم عن قتل الي لئال، ت املالية يف بيون الدكت أن نبغييو، ةيفتجب له الد

   .ىانته

  ان من كفإن : قوله سبحانه أي ،م الثاينكهذا استثناء عن احل أن ىفخي وال

                                                

  .٩٢اآلية : سورة النساء )١(

 .٩٢اآلية : سورة النساء )٢(

  . ٣ ح١ الباب ٢٩٦ ص١٨ ج:كراملستد )٣(



٢٧٧

 اخلالف يك يف حمكبذل فىتأخ الذي ي وقد تبع الش،ر رقبة مؤمنةيم وهو مؤمن فتحركقوم عدو ل

فارة كلعدم ا إىل ومال، ه تردداًيفن إ :ث قاليح، خالفاً للشرائع، مهاريوغ يمرياملبسوط الفاضل والصو

 :مث قال، ذا قاله اجلواهرك، الرباءةوأصل  ى، الفتوإطالقة السابقة املعتضد بي اآلإطالق ووجهه ،اضيالر

  . عما عرفت صلح للخروجي الى تر ماكله ك كذلإالّ أن 

  .خيالش يرأ ىريفاجلواهر ، هذاى وعل

، ةيفال د وإالّ ،ةيلدان الالزم اك ريسة عن األيل بانصراف اآليقن إ أنه ه القاعدةيوالذي تقتض

،  وحنوهريبعد قتل االس ةين العرفيعداء عن املوازرج األخياً ما ريثكيف حالة العداء  إذ ،لكواالنصراف مش

ولذا ، عرف سوابقهين الذي أسره ال أو، فرهكى اً عليفظنه باق اً رآه املسلمري خطريسان هذا األكفرمبا 

  . ك ذلريغ إىل ،سرنه آمن بعد األ أأو، ان اشتباهاًكأسره ن أو  شره فظهر مؤمناًنيح املسلميريقتله ل

قرباء لأل أو ،ما تقدمك ت املاليا من بإ: كوقد قال يف املسال، ت املاليهل لب، ةي الدىمث ملن تعط

فإن ، ةي اآلإطالقرناه من كمنا العمدة ما ذإو، س العمدةيوهذا ل، رث املسلمي افر الكوال، فار لهكال

  . ةي اآلمكدو لان من قوم عك

، هماية فيان بعض االنصرافات البدائي جرإمكان مطلقان مع أيضاًوالثالث  األولم كاحل أن دهيؤيو

  . هرياض وغيهر ما قال به الرظفاأل

  

  ))كفارة املشتركني يف القتل((

 بل يف اجلواهر بال ،ما هو املشهورك، فارةكل واحد كى فهل عل،  مجاعة يف قتل واحدكولو اشتر

 إىل صدق القتل بالنسبةى بناًء عل، عموم النص إىل مضافاً، هيه علي بقسممجاعبل اإل، هيف أجده فخال

  أو، ل واحد منهمك



٢٧٨

ع يام بالتوزيالص أو ناًيك مسنيطعام ست إأو وا يف عتق رقبةكشترين أك، فارة واحدةكع ياجلمى عل

،  مثالًنيأومن زوجت، نين توأميولدك ،انوا متعدداًك إذا تيصوم امل إىل بالنسبة ما يف الويلك، هميعل

 أيضاًة واحدة يالد أن ماك، األصلفالتعدد خالف ، الواجب مسبب واحد لسبب واحد ألن كوذل

سائر  يفكية ما يرد من الدي أن هيان علك عاًيقتلهم مج أنه إذا  والقصاص واحد حىت،هميموزعة عل

   .ذاك وه،نيتيدى قتل ثالثة أعطوإذا ، ةيدى أعط  يف قبال مقتولهنيثناقتل فإذا  ى،القتل

،  وهو حمتمل االستنادى املدعمجاعاإل إالّ املشهورس يف طرف يل ألنه ،والثاين أقرب، احتماالن

ما  أن ركذ أن بعد فإنه ، نوع تردد يف املسألةكظهر من املساليبل رمبا ، د عن القاعدةيرفع اليومبثله ال 

 ومع ،هيت علكوس فارةكب الشافعي الذي قال بوحدة الر مذهكذ، صحابقاله الشرائع مذهب األ

  . التتبع والتأمل إىل  فاملسألة حباجةكذل

  

  ))فروع أخرى يف كفارة القتل((

ون املورد ما ك و،والقصاص وعدمه، ة وعدمهاي الدإعطاء نيفارة بكال فرق يف وجوب النه إ مث

  . قتل ولده إىل ب بالنسبةاألك، هريغ أو هيقتص في

عنها ى عف أو  صلحاًأكثر أو أقل أو ،ةيقبل من العامد الدوإذا : اجلواهر مازجاً الشرائعقال يف 

  . خرالزم أحدمها اآليال ، مانكما حأ لوضوح كوذل، هياً بقسمإمجاعفارة قطعاً وكوجبت ال

عتق يومال ومل ، صميان له وقت ومل كن إو، فارة عنهكفالظاهر سقوط ال، ولو قتل القاتل قوداً

 ةكة املبارين ظاهر اآلوأل، ما يف النبويك ،فارةكالقتل : )صلى اهللا عليه وآله( لقوله كوذل، طعمي ومل

  . فال تشمل صورة القود، ما أشبه أو صلحاً  أوإعطاًءة يفارة يف صورة الدكالأن 

  



٢٧٩

متعمداً مؤمناً  قتل الرجل إذا فارة الدمك: )عليه السالم(عن الصادق  ،ويف خرب عبد اهللا بن سنان

ى ان منه عازماً علكما ى ان نادماً علك إذا هيما على قتلوه فقد أد فإن ،ائهين نفسه من أولكمي أن هيفعل

ندم يوأن ، ناًيك مسنيطعم ستيو نين متتابعيصوم شهريعتق رقبة وي أن هيعنه فعل ين عفإو،  العودكتر

   .)١(ياً ما بقأبد اهللا تعاىل ستغفريو،  العودكترى عزم عليان منه وكما ى عل

   .)٢(باً منهيواملناقب البن شهر اشوب قر ى،سيمحد بن حممد بن عالنوادر ألى ورو

، عنهم يكما حى عل، همريلة والسرائر وغيوهذا هو الذي اختاره املبسوط واملقنعة واملهذب والوس

، ة سبباًيون اجلناك من أنشي إشكاله يف: ث قاليح، وتبعه الشرائع، بالوجوب اخلالف فأفىت يكخالفاً حمل

واستدلوا ،  واجلواهركوتبعهم املسال، عن بعضهمى كح ماى عل، ريواختاره العالمة يف املختلف والتحر

  . همأخبارو  الفرقةإمجاعخ يف اخلالف من يومبا ادعاه الش، دلة األإطالقوب، ستصحاب الوجوبا بكلذل

بل ،  هلاإطالق ال دلةواأل، ليالدلمع وجود  االستصحاب ال موقع له إذ ى،فخي ال ل ماكويف ال

بالقرائن  أو ولو انصرافاً كها ظاهرة يف ذلريوغ، ةي الدإعطاءة يف صورة حية صريها الذي هو اآلي فاألصل

 اتطالقهم اإلأخبارولعله أراد ب، خ يف املبسوطيفقد عرفت خمالفة الش، وجود له  المجاعواإل، ةياخلارج

وتارة هو ، تارة وحده حة رواها ابن سنانيوخرب ابن سنان صح، كذلى دل عليظفر خبرب خاص يمل إذ 

  . د عنهي فال وجه لرفع الريكوابن ب

  

                                                

. ٢ ح٢٨ الباب ٥٧٩ ص١٥ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٢٢ الباب ٤٢٥ ص١٥ ج:كاملستدر )٢(
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بل ، وعتقاً طعاماًإعن ماله ى عطي أن فالظاهر وجوب، ةيالد يعطي أن مات القاتل قبل إذا أما

ه يفهل عل، تلهوم من قيمات بعد  إذا ماكن له وقت كين مل إو، اميان له وقت بقدر الصكن إ اماًيوص

ف يف وقت ال يلكعقل التيال  إذ ،امهيلف يف صكيمل  ألنه ، أم ال،ن يف مالهكالقضاء مم ألن ،اميقضاء الص

  . عنه يقضيه ليول أو له عدم تعلقه مبااألصلو ،سعهي

  .ه القاعدةيام هو ما تقتضيطعام والعتق دون الصوجوب اإل أي وهذا

 خص ببعض الثمن أرعه واشتراء عبدين بكمي ث اليحب  مثالًعبد واحد إالّ ن لهكيمل  أنه إذا ماك

  . تالزم اخلصال الثالثى ل عليال دل إذ ،شيء أعتق عنه وال، اميام والصطعخر لإل بعضه اآلإعطاءو

  .ثناءمات يف األ إذا م يف ماكعلم احليومما تقدم 

شيء  ما الك،  والعقلهما بعد البلوغيفالظاهر عدم شيء عل، جمنوناً أو اًيان القاتل صبكولو 

 لألصل ،عن بعضهم يكهم يف ما حريخمتار السرائر والعالمة واجلواهر وغوهذا هو ، يف ماهلماهما يعل

خراج إوجبا أث يح، كاملبسوط واملسال يكخالفاً حمل، العاقل البالغ إىل دلةالنصراف األ، ليبعد عدم الدل

 قد عرفت عدم كنإ: هيوف،  النصطالق إل،قوقمها عن احلريرج غخيما ك، طعام من ماهلماالعتق واإل

  . هإطالق

ـ  عدمه أو ،ان استصحاب عدم البلوغ والعقلك ،قتل حال البلوغ والعقل أم ال أنه  يفكش ولو

  . ما هو واضحك وحنوه الرباءةصل  ومعه ال جمال أل،ماًكحم  ـان سابقاًكهما يأ

عمدمها  ألن ،أفارة خطكوا ك فاملتجه ، البالغ وانونريغى فارة علكر ثبوت اليتقدى مث عل

  . انيما حقان مالطعام ألاإل والعتق إالّ س يف ماهلمايبل ل، أخط
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  . تعلق باملال وال بالبدنيوهو ال  ام فأمر بدينيما الصأ

  . اًيس حقاً ماليل أنه فلما عرفت من: األولأما 

ما قال ك، مالك بعد الالرباءة صلاألو، فهما حال عدم البلوغ والعقليلكفلعدم ت: وأما الثاين

عدم  فإن ،ض وحنوه حال القتليعدم البلوغ والعقل حال القتل حاله حال احلن إ قالين رمبا كل ،اجلواهر

  . بلغ ظهراً مثالً وقتل صباحاً إذا  خصوصاً،فيلكنايف التي ملانع ال ف حاالًيلكالت

 ، قصر الزمان وطولهنيوال فرق ب ي،تضما من باب عدم املقإ ف،ض مانع خبالفهماياحلن إ :هيوف

خالف  أنه قتال صباحاً وبلغا ظهراً مع إذا ال العاقلةة يحتملهما الد إىل  بالنسبةكذلكم كان احلكلوإالّ 

  . أل عمدمها خطيدل ظاهر

ان كوما :ةيبل يف اآل،  عن مثلهدلةالنصراف األ، فارةكه اليافراً مل جتب علكان القاتل كوإذا 

مل ن إ فإنه كومع ذل، أيضاًم كيف هذا احل يفكيافر بالفروع كف اليلكت بأن :قالي إالّ أن لهمال ،ملؤمن

  . انميشرط صحة العبادة اإل ألن ،قبل منه الصوميسلم مل ي

 وعدم القبول ، منه قصد القربةىتأتيافر الذي كعدم قبوهلما من الى ل عليطعام والعتق فال دلاإلأما 

  . حما هو واضك البطالن ريغ

 ألنه ،افر بالعباداتكف اليلكعقل تيال  أنه إشكالرنا يف شرح العروة يف باب احلج جواب كوقد ذ

الم الراجع ببحث كرنا بعض الكما ذك،  عما قبلهسالمسلم جب اإلأوإذا  ،قبل منهيفره ال كحال 

  .  فراجعكفار هناكعمال الأ

 ،وعن القواعد الوجوب لعموم النص، هيفارة علكر عدم وجوب الي فعن التحر،أما القاتل نفسه

ن من كيحتقق مل وإذا  ،تحقق املوتيمل  ا ال جتب ما وأل،اق مثله من النصوصيورده اجلواهر بعدم انس

  . فيلكأهل الت
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  .هيوهو وج: أقول

ان يف كن إو، مسلم بأنه مك حسالمان يف أرض اإلك فإن ،افرك وأمسلم  أنه علميولو قتل من ال 

  . ت اهول حالهير وجهه يف مسألة املكما ذك، افركبأنه  مكفر حكأرض ال

  .فارةك عدم الاألصلف  وحنوهني الصفنيان بك إذا أما

  .ة لهيخصوص ها الرية وغي يف اآلريكوالتذ،  الرجل واملرأةنيوال فرق يف القاتل واملقتول ب

 يف عدم إشكالفال أباحه له مثل املهاجم والزاين بزوجته  فإن ،ولو قتل من أباح الشرع قتله

  . ل له قطعاًيلعدم مشول الدل، لمامكمن  ظهريما ك هي علمجاعبل اإل، فارةكال

راً كد بيما لو قتل زك ،فارةكه اليح قصاصاً فعليبأ من نيل بي فالظاهر التفص،هريأباحه لغ إذا أما

رجه خي ما الك ،فارةك وجوب الأدلةرجه عن خيجمرد جواز قصاصه ال  إذ ،س بويليجنيب الذي لفقتله األ

فارة ك ح لزنا حمصن وحنوه فهل الي من أبنيوب ،جنيبقتل األي أن ق لويل القاتلحيولذا ،  القصاصأدلةعن 

 ،يف قتلهمأذون  ريغ ألنه ،فارة مطلقاًكال أو ،احملترم إىل فارة منصرفةك الأدلةو، حمترم ريغ ألنه ،مطلقاً

 هذا ريلغ أو ،فارةكان استحقاقه هلذا النوع من القتل فال كو ل  مانيل بيالتفص أو ، تشملهدلةطالق األإف

  .  احتماالت،فارةكفال، استحق الرجم مثالً أنه ضرب رقبته مع إذا ماك، النوع

مث واإل(: قال ،أصل مسألة قتل من أباح الشرع قتله فارة يفك عدم الإطالقوعن القواعد وشرحها 

 طالق إله جماالًيللنظر ف بأن ه اجلواهريل علكشأ و،)فارةكجب الوي مام الذن اإلإس له لعدم يه ملا ليبتصد

  . دلةاأل

 نيه بيأما القسم الثالث الذي ترددنا ف، األولل يرناه من التفصك ما ذاألقربلعل : أقول

  كالقاعدة يف صورة الشى مقتض أن فالظاهر، االحتماالت الثالث
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  .هاإطالق أصالة بكفارة التمسك يف ال

ا قتلت أل، فارة ونصفاًكل واحدة كى عل أن  فالظاهر،هماينيمع جن تتاحلامالن فماادمت اولو تص

 يف القتل كاالشترا أن عرفت من ماى  بناًء عل، نفسهانيونصف جن نهايونصف جن خراحلامل اآلنصف 

  . هيفارة فكقتل النفس ال  أن وما عرفت من، فارة بالنسبةكال إالّ وجبيال 

 أو ،فارة نفسهاكباستثاء  فاراتكثالث  وأ، فاراتك أربعل واحدة كى عل أن ه فاحتماليوعل

  . حمل منع ،نيما مل تلج الروح اجلنيف نيفارتك

ما تقدم ى عل إالّ ،نياجلن إىل فارة بالنسبةكهما فال يلكيف  أو نينيحد اجلنألج الروح يف يمل  إذا نعم

  . مطلقاًنيفارة للجنكره من وجود اليمن العالمة يف حتر

، فارةكنصف  أو، فارة واحدةك أو ،فارة ونصفكما إ ل منهماكى ن علوكرناه فتكما ذى لوع

  . واهللا العامل

  . فاراتكتاب الك إىل ولةكة مسائل هذا الباب فمويأما بق
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  فصل 

  يف العاقلة

  

  ))العاقلة لغة واصطالحاً((

ما مسي عقال ك،  عن القبائحاننسنع اإلمي ألنه ومسي العقل عقالً، املنع مبعىن، من العقلة العاقل

  . واهلروب نعه عن املفرمي ألنه  عقاالًريالبع

 لعقلها أو ،ة بفناء ويل الدميبل اليت هي الدلعقلها اإلـ  كيف املقام بذلـ  تيمس(: قال يف اجلواهر

   .ىانته )ة عنهيالد أي حتملهم العقل أي لعقلهم أو ،منعها القاتل من القتلأي 

م أعرفوا  إذا اءاألقرب فإن ،ما يف الصيب وانونك، وقاتقل للمنع يف بعض األتع إمنا والعاقلة

فعل ي مل ئاملخط فإن ،يف بعض آخر يافل االجتماعكوللت، ةيتهما منعومها عن اجلناية جنايلفون بدكم

وجب ي الذي يافل االجتماعك فمن الت،ةريثكة وهي يدفع الدى قدر علي اً ما الريثك و،القتل وحنوه عمداً

ة من يتؤخذ الد أن ،نيبعد الزوج حية يف بناء االجتماع الصحيوهي اللبنة الثان، شد روابط العائلة

: قاليفال  ،ن له مالكيمل ن إ ت املاليبى ان علك ،عرفوايمل  أو قرباءأن له كمل ت أنه إذا ماك ،عياجلم

   .ىخرأف تزر وازرة وزر يك

روي عن   ما،ني املسلمإمجاعالعاقلة قبل ى  علأل اخلطة قتي يف وجوب داألصل(: كقال يف املسال

ة يساألقخارج عن   اجلاينري غمي وتغر):رمحهم اهللا(ماء  قال العل،ك بذل)آله وهياهللا على صل(م النيب كح

  ة يالقبائل يف اجلاهل إالّ أن الظاهرة
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أخذوا من يم ووا بثأرهكدري أن من لياء القتيولأنعون ميمنهم و قومون بنصرة من جىنيانوا ك

 ورمبا شبه ،ون اجلاين متعمداً آمثاًكيث ال ي النصرة بذل املال حكفجعل الشرع بدل تل، اجلاين حقهم

اة ك بصرف سهم من الزنيصالح ذات البن غرموا إليجانب الذعانة األأة بيقارب بتحمل الدعانة األإ

   .ىانته )١()هؤداأهم يشق عليجل فال دة األتحملوا يف ميتحملوا ما يالعاقلة نظراً هلم لى لت علج وأُ،هميلإ

وبعد املعتق ضامن ، ن له عصبة حتملها املعتقكمل ت فإن ،املشهورى ة هم العصبة عليحمل الدن إ مث

   .شاء اهللا تعاىل نإما ستعرف ك ،رثب يف اإليمام حسب الترتوبعده اإل، رةياجلر

  

  ))من هم العصبة((

  : اتيملتواتر الروا، ما هو املشهورك ،تحملون العقلين يلذأيت املراد ا هم ايما سكوالعصبة 

يف امرأة ى قض) عليه السالم( ني املؤمنريمأن إ :)عليه السالم(عن جعفر  ،سيح حممد بن قيصحك

  . )٢(عقلون عنها دون ولدهاين يه بعصبتها الذءحلق والأ ف، وهلا ابن،هء واشترطت والعتقت رجالًأ

  فتويف،هء فاشترط واليف رجل حرر رجالًى قضنه إ :أيضاً ) السالمعليه( عنه ،خرحه اآليوصح

عقلون ين ياثه للعصبة الذريمبى فقض: قال،  ماالًكوتر املوىل  مث توىف،البنات إالّ س له ولديعتق ولأالذي 

  .ذا يف اجلواهرك )٣(ه عقليون فكيحدث حدثاً أ إذا عنه

   .)٤( )اتالبنإالّ ( انكم، ال النساءإ: ويف الوسائل

                                                

  .٥٠٨ ص١٥ج: مسالك األفهام )١(

. ١ ح٣٩ الباب ١٥٢ ص١٦ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح٤٠ الباب ١٥٣ ص١٦ ج:الوسائل )٣(

. ٤١٥ ص٤٣ ج:اجلواهر )٤(
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ى فقض، ةيسقطت مث ماتت الرامأ فحامالًى خرأامرأة رمت ن إ :شف اللثامكواملرسل الذي رواه 

ى  والعقل عل،ها وزوجهاياثها لبنريم بأن ىوقض، ها بالغرةي عل)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  . )١(عصبتها

 ،ن نزلواإو والدهمأة وخواإلكب تقرب باأليم من أ فاملشهور ،م اختلفوا يف العصبةإمث 

وهذا هو الذي صرح به ، رث يف احلالوم من أهل اإلكشترط يوال ، ن نزلواإو والدهمأوالعمومة و

  . همرين وغيدي والشهني والقاضي والفاضلنيخيالشكواحد  ريغ

  .املشهور هذا هون إ :واجلواهر كوقال يف املسال

 ،ة القاتل لو قتليرثون دين يالعصبة هم الذ أن  منصباحة واإلية والغني ما عن النهاكويف قبال ذل

، ناث والزوج والزوجةور واإلكرثها الذية يالد فإن ، وهمطالقيف هذا اإل( :قال بأن وردهم الشرائع

 كذلكس يول، موالما تورث األك، األقرب فاألقربتص ا خي و،نيحد القولأى م علتقرب باأليومن 

   .ىانته )م ودون الزوج والزوجةتقرب باأليالعصبة دون من ور من كتص به الذخي فإنه ،العقل

 إذ ، ظاهرةريالثالثة غ إىل ن نسبة هذا القولك ل،همإطالق إىل وتبع العالمة احملقق يف نسبة الوهم

   .ديم أرادوا التحدأ ال ، يف اجلملةريم أرادوا التفسأالظاهر 

م منا مسوا عصبة ألإو، هيبل بنوه وقرابته أل عصبة الرج:فعن الصحاح ،مر يف اللغة جند األكذلكو

  . خ جانبواأل  والعم جانب،واالبن طرف ب طرففاأل، أحاطوا أي ،به عصبوا

  . هيبعصبة الرجل بنوه وقرابته ألن إ :نيوعن جممع البحر

   ريغ إىل ،بقارب من جهة األالعصبة األ: ةيريثة األيوعن خمتصر النها

                                                

. ٣٤٦ ص٢ ج:شف اللثامك )١(
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  .كذل

  .ةيرث بالتسمي ممن األقرب فاألقربتحملون العقل هم ين يالعصبة الذ  أنوهو،  قول آخركوهنا

 متعمداً مث  عن رجل قتل رجالً)عليه السالم(  أبا عبد اهللاسألت: قال، ريبص أيب واستدلوا له خبرب

، األقربف األقربفمن  وإالّ ،ة من مالهيان له مال أخذت الدكن إ :قال ،هيقدر عليهرب القاتل فلم 

   .)١( مسلمئبطل دم امريال فإنه مامن له قرابة أداه اإلكين مل إو

ه يقدر عليفلم   عمداً مث فريف رجل قتل رجالً، )عليه السالم(جعفر  أيب عن ،ومبا رواه البزنطي

  . )٢(األقرب فاألقربأخذ من  وإالّ ،ان له مال أخذ منهكن إ : قال،مات حىت

  فمات قبل،أً خطقتل رجالً إذا يف الرجل: قالنه إ ،)هما السالميعل(حدمها أعن  ،ونسيومبرسل 

ت يالوايل من بى ن له عاقلة فعلكيمل  فإن ورثتهى ة عليالدن إ ،ةياء املقتول من الديأول إىل رجخيأن 

  . )٣(املال

   .يعل أيب  إىل هلذا القول الذي نسبهالًيشف اللثام دلكر كذا ذكه

  . ديابن اجلن إىل  نسبهكويف املسال، ا القولقال هذ يعل أبو ونكي أن ركن اجلواهر أنكل

ة يروا إىل  استناداً،العصبة هم الوارث بأن القولن إ :هري فقد قال يف الشرائع وغ،انكف يكو

  :  قال،بيه والتهذيايف والفقكاملروي يف ال ليهكسلمة بن 

                                                

  . ١ ح٤ الباب ٣٠٢ ص١٩ ج:وسائلال )١(

. ٣ ح٤ الباب ٣٠٣ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح٦ الباب ٣٠٤ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٢٨٩

من : )عليه السالم( ني املؤمنريفقال أم، أً خطبرجل قد قتل رجالً )عليه السالم( ني املؤمنريمأى أت

أنا : فقال ،نتأأهل البلدان  أي فمن: قال، ة وال قرابةريذه البلدة عش ما يل: فقال ،ك وقرابتكتريعش

 )عليه السالم( ني املؤمنريفسأل عنه أم: قال، تيا قرابة وأهل ب رجل من أهل املوصل ولدت ا ويل

  : صلاملوى عامله علإىل  تبكف: قال ،ةريوفة قرابة وال عشكد له بالجيفلم 

من نه رجل أرك وذ،أً خطنيم من املسل قتل رجالً،ذاكذا وك تهيلفالن بن فالن وح فإن أما بعد 

ذا كته يلوح، فالن بن فالن  مع رسويلكيلإ وقد بعثت به، تيهل بأ ون له ا قرابةأو، أهل املوصل

 فإن ،ني واسأل عن قرابته من املسلم،همرأتايب فافحص عن كشاء اهللا وقرأت  نإ كيورد علفإذا ، ذاكو

ان منهم كن إ مث انظر، كيلإ فامجعهم نيصبت له قرابة من املسلمأهل املوصل ممن ولد ا وأان من ك

ة وخذه ا جنوماً يف ثالث يلزمه الدأ ف،حد من قرابتهأاثه ريجبه من محيتاب ال كرثه له سهم يف اليرجل 

ان له قرابة من ك و،ان قرابته سواء يف النسبكتاب وك سهم يف الن من قرابته من لهكين مل إو. نيسن

مه من الرجال أه وقرابته من قبل يبأقرابته من قبل ى ة علي ففض الد،مه يف النسب سواءأه ويقبل أب

قرابته من قبل أمه ثلث ى واجعل عل، ةيالد يه ثلثيقرابته من قبل أبى مث اجعل عل ،ني املسلمنيكاملدر

 نيكقرابته من قبل أمه من الرجال املدرى ة عليه ففض الدين له قرابة من قبل أبكي ن ملإو، ةيالد

وال قرابة من  ن له قرابة من قبل أمهكيمل  فإن ،نية يف ثالث سنيمث خذهم ا واستأدهم الد، نياملسلم

مث ، بلدهم من أهل اليهم فريوال تدخلن غ، أا ونش أهل املوصل ممن ولدى ة عليففض الد، هيقبل أب

    حىتل سنة جنماًكيف ، ني منهم يف ثالث سنكاستاء ذل



٢٩٠

، ون من أهلهاكين لفالن بن فالن قرابة من أهل املوصل وال كين مل إو ،شاء اهللا تعاىل نإه يتستوف

 ئبطل دم امري  وال،عنه يه واملؤدي فأنا ول،شاء اهللا نإمع رسويل فالن بن فالن   إيلّ فردهان مبطالًكو

  .)١(مسلم

   .)٢(ريسيورواه الدعائم باختالف 

  .)٣(مذمومبتري  ألنه : واجلواهركويف املسال، ة ضعفيويف الروا: قال يف الشرائع

 رراً منكرناه مكملا ذ ،ضائر ريه غيايف والفقكضعفه سنداً بعد وجوده يف مثل ال أن ىفخين ال كل

  . ةياف يف احلجكما أصحاضمان أن 

 ،عقلونين ممن يبوخوة من األن اإلأو، خر مثل غرامة أهل البلدأرادات يإة بيالرواى أورد علنه إ مث

ن مل إو تابكاهللا يف الى ل من مسكرادة إولذا احتمل بعضهم  ،تاب اهللا تعاىلكيف ى سهم هلم مسم وال

عراض املشهور إالعمدة  إالّ أن ،كذل ريغ إىل ،نيبولأل أو بخوة لألبناء واإلشمل األي ف،فرض له سهمي

 نيباملؤمن وىلأ  فالنيب،ةية واليفيكمر ذه الأ )عليه السالم(مام ولعل اإل، ان الالزم العمل اكل وإالّ ،عنها

   .ف بأمواهلميكنفسهم فأمن 

خرب باملوضوعات أان موضوعاً وهم كث يح نه أوالظاهر،  للمشهورالًيجد دلأفلم ، انكف يكو

 ال ينياللغو أن فقد عرفت وإالّ ،هل اخلربةأ باب لزم اتباعهم منيها يام علكحاليت جعل الشارع األ

  . دهمية حجة حتدد العصبة مبثل حتديال روا أنه ماك، قولون طبق ما قاله الفقهاء يف العصبةي

وهو احلجة املتعضدة ( :املراد بالعصبة مبا تقدمى  علمجاعنقل عن السرائر اإل أن بعد اضيقال يف الر

 ،ا هلذا القول ث استنديح، ستفاد من املختلفيما رمبا ك، اًإمجاعوا كملة ة احملتيكاحملققة واحمل بالشهرة

  الشهرة باملعىن أن واحلال

                                                

 ١٠ ج:بيالتهذ. ١ ح٣٣ ب١٠٥ ص٤ ج:هيالفق. ٢ ح٣٦٤ ص٧ ج:ايفكعن ال ،١ ح٢ الباب ٣٠٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١٥ ح١٧١ص

. ٢ ح٢ الباب ٤١٣ ص١٨ ج:كاملستدر )٢(

  .٤١٩ ص٤٣ج:  ط احلديثة، وجواهر الكالم٥١٠ ص١٥ج: ممسالك األفها )٣(



٢٩١

 كاشف عن بلوغها تلك فاستناده ا لعله ،مجاعمل تبلغ درجة اإل س عنده حبجة ماياملصطلح ل 

   .ىانته )الدرجة

ورة كات املذياستدالله بالروان إ هيفف ،ىخرأد يابن اجلن ىلإو، تارة يعل أيب  إىلما القول املنسوبأ

ما ك، حتمل العمد ا الأى  علدلةوقد وردت األ، جعل العاقلة يف العمد أن  صاحلة لالستناد بعدريوهي غ

 ،هاؤداأستحب هلم ينه إ  أي،ستحبابات صدرت من جهة االي الرواكعل تل فل،ستأيت مجلة منها

ال تزر وازرة وزر : ل العاقلة العمد مع قوله سبحانهة لتحميات النافيخصوصاً بعد موافقة الروا

 أدلة إىل تاج اخلروج منهاحي تبعة عمله مما إنسانل كمحل ى  الدالة علدلةها من األريوغ ،)١(ىأخر

  . ةيقو

م وجدوا أى عراض عل لداللة اإل،ةيسقطها عن احلجيعراض املشهور عنها مما إ إىل ضافةهذا باإل

  .ن العمل اكوجب عدم متيها ما يف

عراض ن العمل مبستندمها بعد اإلكمين مها يف قبال قول املشهور ال ي الذنيالقولن إ :واحلاصل

  . تب املعتمدةكمنهم ويف الى انت يف مرأكتهما يروا أن  مع،احملقق

  

  ))هل اآلباء واألبناء يف العقل((

د يايف واملفكس منهم اإل،ال به مجعما قك، ن نزلوا يف العقلإبناء ون علوا واألإو باءدخل اآليمث هل 

د يف يوالشه يمريصن وال العباس والفاضالود وأبي سعبنىي حيات واحللي وية واحلائريخ يف النهايوالش

 مجاعوعن احللي اإل، هي نقل الشهرة علاإليضاح بل عن ،عن بعضهم يكما حكح ياللمعة وظاهر التنق

  وقد صرح ،أي العصبة وضوعتحقق املي ك وبذل،ح أهل اللغةي بل هو صر،هيعل

                                                

  . ١٨ة ياآل: سورة فاطر )١(



٢٩٢

  .العصبة تعقل أن ات املتقدمةي يف مجلة من الروا

بل نسبه ثاين ، لةياملبسوط واخلالف والوسك ،ما قال به آخرونك، بناءباء واألعقل اآلي ال أو

  .هي علمجاعاإلى  بل عن اخلالف دعو،املشهور إىل نيديالشه

  .  أقرب ملا عرفتاألولان كن إ و،النااحتم

  : مورأفقد استدل له ب ،الثاينما أو

  . األصل: األول

  . واملرسل يف عدم عقل الولد سييت حممد بن قيظهور روا: الثاين

ال : )صلى اهللا عليه وآله(قال ، كشف اللثام واملسالكاه يف كما حى النبوي العامي عل: الثالث

  .رة ابنهيه وال جبريبأرة يؤخذ الرجل جبري

ل كان لكو ى،خرحدامها األإل قتلت ي من هذني يف امرأت:نيتابك الور يفكخر املذوالنبوي اآل

   .)١(العاقلةى ة علي الزوج والولد وجعل الد)صلى اهللا عليه وآله( النيب أ فرب،منهما زوج وولد

  .)٢(بيد بن املسيعن سع ،ورواه الغوايل

ن االعتماد كميال ان يوالنبو، ما عرفتك العصبة إطالق مرفوع باألصل إذ ،ىفخيل ما ال كويف ال

  . همايعل

حنو ى خراج الولد من العصبة علإرادة إ الحتمال ،فهي جمملة من هذه اجلهة سية ابن قيأما روا

د يؤيو ،ره اجلواهركما ذك دخول الولد ال خروجهى  علون داالًكي ف،ونه منهاكل يجهة االستثناء املقتض

عراض املشهور عن بعض إو، ا حجةأ وقد عرفت، ة سلمةيه ما تقدم من روايدل عليبل  الدخول

  . هيوجب سقوطها يف ما حنن فيامها ال كأح

                                                

. ٢٠ سطر ٣٤٧ ص٢ ج:شف اللثامك، و٦ سطر ٥١٢ ص٢ ج:كاملسال )١(

. ٣ ح١٠ الباب ٤١٩ ص١٨ ج:كاملستدر )٢(



٢٩٣

  

  ))فروع يف العقل((

النسل منقطع  ألن ،ب واالبنقرباء هذا األأ وال ،دخالن يف العقليب الزاين ال ولد الزنا واألن إ مث

ن إ قالي ألن جمال  فال،دخوهلمااف يف عدم كاحلالل  إىل بل لعل االنصراف، ليشملها الدليبالزنا فال 

وقد ، رث ال مطلقاًانقطاع اإلى دل عل إمنا ليوالدل، وز للصدق عرفاًجي ال ة والزواج مماياملقام مثل احملرم

  . فراجع ،احكتاب النك  يفكالم يف ذلكل اليرنا تفصكذ

ل كله  أن ماك، ليشمله الدليف، ولد حالل ألنه ، يف دخول ولد الشبهةشكالنبغي اإلي ال نعم

  .أيضاً كرناه هناكما ذك، ام الولد احلاللكحأ

ه يبل عل، جدهأخالف  اض باليويف الر، إشكال يف الضمان بال خالف وال كشتري والقاتل ال

ون كة يمعلوم إىل مضافاً:  قال،هيه علي بقسممجاعويف اجلواهر اإل، جلةيف ظاهر عبارة بعض األ مجاعاإل

  . فةيحن أبو ن خالفإن ويالد داًء من املذهب أوأو  أالعاقلة ضماناًى  علأة يف اخلطيالد

  .هارية سلمة وغي من رواكستفاد ذليو: أقول

بل ، اض واجلواهري املبسوط والركما صرح بذلك،  والخالف عندهمإشكالوال تعقل املرأة بال 

 ،لنساءمشوهلا اا هم بدون أروا ك ذئالفقها أن ماك ،العصبة هم الرجال أن ظاهر الفقه أن عرفتقد 

  . نيك املدرنيمن الرجال املسلم :ة سلمةيوقد تقدم يف روا، الًي دلكبذل يفكيو

، اض واجلواهريماصرح به املبسوط والرك، عقل الصيب وانون بال خالف عندهمي ال كذلكو

  .نيكسا مدريالصيب وانون ل فإن ،ة سلمةيروا ىلإ و،االنصراف إىل ضافةباإل، الًيبه دلى فكو

فال  والرجال شامل للشاب،  وال خمرج لهدلة األطالقإل، خذها من الشابأ يف شكالنبغي اإليوال 

  . ة سلمة خمرج لهيروان إ :قالي



٢٩٤

وقد تقدم يف ، تمعونجيتمل عدم حتملهم الم ال حيفقد  ى،وخ واملرضي والشما الضعفاء والزمىنأ

 م أل،هل العقلأخ صرح بأم من يالش أن  إالّ،االنصراف إىل ضافةباإل ،كيلإفأمجعهم  :ة سلمةيروا

  . اشف اللثامكذا يف ك ،ة بالرأي واملشورةريف فلهم بصين هلم نصرة بالسكمل تن إ

  .  وعرفاًالعمدة دخوهلم حتت العصبة لغةً: وقال، ال بأس به: وقال يف اجلواهر

ما مها الشمول أل، وظاهرضاي والركتعرض هلذه املسألة املسالي ومل ،ه جماالًيللتأمل ف أن ىفخي وال

  .ايستثنياء ومل األقربطلقا أ

  

  ))هل يتحمل الفقري((

 ،تحمليال  وأ ،املناط يف القدرة وعدمها ألنه ،داءاً حال األريان فقكالذي ، ريتحمل الفقيوهل 

: )صلى اهللا عليه وآله( وللمناط يف قوله ، عن مثلهدلةتحمل النصراف األيال  بأنه قال مجع، احتماالن

مكم وأضع يف فقرائكائيآخذ من أغن أن مرتأ . ة من أصل يواحد املفروغ ريظهر من غيبل يف اجلواهر

  . دلة األإطالقه بإشكالن كمأ وإالّ ،كه فذليص علان هلم نك أو ،كذلى اً علإمجاعمت  فإن ،مكاحل

 إذ ،وقت الوضعداء ال ار وقت األياملع أن ظهريومنه ، األقربوهذا هو ، الوجه االنصراف: أقول

 ان ضامناًكتظاهر بالفقر وهو غين فإذا  ف مايليلكنه ت أوالظاهر، داء يف وقت األرياالنصراف عن الفق

  . صتهحهم بقدر يلإؤدي ي أن ان الالزمكه ريداه غأفإذا ، باطناً

  

  ))ممن ال عقل عليه((

 ،در هلم رزقاً سواء للجهاديوهم ءمساأن دويمام ونائبه للجهاد ورتبهم اإلين يوان الذيهل الدأن إ مث

  . فال وإالّ ،هميانوا من العصبة وجبت علك فإن ،ة هلم يف العقليال خصوص

  ن مل إو، تحمل بعضهم عن بعضي أنه فةيحن أيب وعند(: كقال يف املسال



٢٩٥

   .ىانته ) اتباعاً ملا ورد من قضاء عمر،قارباألى تقدمون علينهم قرابة وين بكي

  . ة لسائر موظفي الدولةي ال خصوصكذلكوان اجلهاد يهل دة أليخصوصما ال ك أنه ىفخيوال 

ما هو ك، كحنو ذل وأة كالشركة ي يف وحدة مالنيكة لسائر املشتريال خصوص أنه علميرنا كومما ذ

  . واضح

ه فال يوعل، همريغى عل العصبة الى ون العقل علكى دال على النص والفتو أن  قد عرفتكنإمث 

  . ن للقاتل عصبةكين مل إو هل البلدأى عقل عل

دخل يال : بل قال يف اجلواهر، لزام اهل البلد مطروحةإى ة سلمة الدالة عليوروا: قال يف الشرائع

 كة يف هذه اجلهة املساليف الرواذا ضعكو، ة سلمةي برواومل جند عامالً، هل البلدأيف العقل عندنا 

بل ، ةحلاملصى رأ إذا كمام ذللإل فإن ،ته العامةيال حسب وكبذل مرأ )عليه السالم(مام ولعل اإل، هريوغ

  . سكعل احلر عبداً وبالعجين أك كفوق ذل

علي عهد ى م علكمد الفرات عند: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ريبص أبو ىوقد رو

يف الفرات  ألن ، حنن خناف الغرق)عليه السالم( ني املؤمنريأم اي: فقالوا، الناس إليه  فأقبل)عليه السالم(

 والناس )عليه السالم( ني املؤمنريمأب كفر، ت جنباه فاهللا اهللاوقد امتأل، ر مثلهيقد جاء من املاء ما مل 

: )عليه السالم(فقال ، مغضباً إليه لتفتاف بعض شبام فغمزه، في فمر مبسجد ثقاً ومشاالًنيميمعه وحوله 

 ريمأا ي: هم فقالوا لهخيمشا إليه فقام ،عبداأل مين هؤالءشتري ية مثود من يصعار اخلدود لئام اجلدود بق

  عقلون مايهؤالء شبان ال ن إ )عليه السالم( نياملؤمن



٢٩٦

 فاعف عنا ،المكهذا الى رضيحد أوما منا ، نيارهكنا هلذا لكن إ  فواهللا،ه فال تؤاخذنا مي هم ف

، مكدموا جملس رجع حىتأال  أن ىلع إالّ مكعفو عنألست : فقال، ياأنه استحك ف: قال،كاهللا عنى عف

، كحنن نفعل ذل: فقالوا ،نيللمسلمى ذأهذا  فإن ،نيق املسلميطر إىل زاب وبالوعةيوة ومكل كو

  . ثياحلد )١(الفرات إىل ىانته مر به حىتأع ما يسروا جملسهم ومجك ف،همكوترى فمض

 ن وصلتإو، هذا احلد إىل هيلفقابة ايتصل ن ال أنه ،مكواحل واحلدود ديالتقل تابكرنا يف كذ نعم

  .  وما أشبه،كذل إىل اضطرن إ وأخذ املال الزائد، ام مبطلق املصاحل من السلم واحلربيحد القإىل 

  

  ))بني قرابة األبوين وقرابة األب يف العقل((

لو (: ريولذا قال يف التحر، عيب يف التوزن وأقرباء األيبواألفالظاهر تساوي أقرباء ، انكف يكو

  .اجلواهر إليه ومال .ىانته )ة هلا يف العقليمدخل م القرابة األ ألن ،ان وجهاًك مي بعدم التقدليق

 ،بمن انفرد باألى ن عليبوتقرب باأليقدم من يو: ره الشرائع قالكن املشهور ما ذ أن الظاهركل

ات يروا طالق إلكوذل، د العالمة واجلواهريؤي كر ذلكذي من مل إطالقن ك ل،كه املساليت علكوس

 ويلأة يمة آيبضم، بن أقرب من قرابة األيبوقرابة األ بأن  ما استدل للمشهورالّ إهايرد عليالعصبة اليت ال

ب ث جعل لقرابة األيوسلمة ح،  قاتل هرب فمات يفريوأيب بص ي البزنطأخبارومبا تقدم من ، رحاماأل

 أكثررث ان اإلكث ي يف مقابل الغنم فحوبأن الغرم، رناه باملناطكفهم منه ما ذيف، م من قرابة األأكثر

  .أكثرة يانت الدك

 إطالقة القرابة ال تقف أمام يأقرب فإن ،شعاراًإونه كى د عليا ال تزإف ،لكما يف الى فخين ال كل

وخرب سلمة ال  ،قولون بهيما يف مورد العمد الذي ال أعمل ما ملا تقدم من يمل ن اواخلرب ،اتيالروا

  ةيه ثلثا الدي من علنيب يالتساوه إطالقبل ظاهر ، اًإطالقربط له 

                                                

  . ٨ ح٢٣٧ وص ٢٣٦ ص٤١ ج:البحار )١(
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  . ةيه ثلث الدي من علني وب

 أكثررثاً إ أكثرل كلعون لجيهم ال  إذ ،املشهور قول به حىتيون الغرم يف مقابل الغنم فال كأما 

  .يحوط التراض فاألكومع ذل، ةيد

  

  ))ضمان املعتق وضامن اجلريرة واإلمام((

رة يضمان ضامن اجلر أن ماك، نيس املتقدمتيحممد بن ق حيتير يف صحكاملعتق قد ذضمان ن إ مث

ته يقوم فأقر بوال إىل أمن جل: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،رواه حممد بن مسلم ه مايدل علي

  . )١(هم معقلتهياثه وعلريان هلم مك

قتل  إذا يف الرجل: قال نهإ ،)هما السالميعل(حدمها أروي عن  ه مايدل عليمام فأما ضمان اإل

الوايل ى ن له عاقلة فعلكيمل  فإن ،ورثتهى ة عليالد أن اء املقتوليأول إىل رجخي أن  فمات قبلأً خطرجالً

  .رثتاب اإلك  يفكالم يف ذلكقد تقدم بعض ال و،ك ذلريغ إىل .)٢(ت املاليمن ب

  . ن من أدائهكمجع عنده املال ومت إذا ونكي إمنا ماممث ضمان اإل

  .ف ساقطاًيلكان التكة وحنوها ين من أدائه لتقكتميمل  أو ،معجيمل  إذا أما

ان ك إذا أما، كمام يف ذلم اإلكمهما حكه العادل ونائبه حيالفقكمام ن نائب اإل أالظاهر أن ماك

اناً عند بعض يحأتفق يما ك،  أشبهارث من ال وارث له ومإاة وكعطونه الزي ان السنة الكو، عةيه الشيفق

مام يف قبال اإلى وضع احلق عل أن اتياملستفاد من بعض الروا ألن ،هيال حق عل أنه فالظاهر، نياملتطرف

ن تعارضت كل مام ونائبه املالان لإلكوإذا ، ؤخذ منه احلقيعط له احلق مل يمل فإذا ،  احلق لهإعطاء

  إعطاءدارة الطالب وإك،املصارف

                                                

. ١ ح من أبواب العاقلة٧ الباب ٣٠٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٦ الباب ٣٠٤ ص١٩ ج:الوسائل )٢(
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ل ك، ريع ختين التوزكمين مل إو، ل بقدركهما نيع املال بة وزيمهاألى ومع تساو، همة قدم األي الد

  . حسب القواعد العامةكذل

ر يف كملا ذ، عطائهاإأخذ احلقوق و، نيمر باألنيمام ونائبه قام عدول املؤمننه مع عدم اإل أوالظاهر

  . ة من تعدد املطلوبيمور احلسبمسألة األ

وات واخلراج كمخاس والزه األيمع فجيال الذي ت امليعطي من بينه  أفالظاهر، نائبه وأمام ما اإلأ

موارده  وت املاليون بؤمن الفقه ش تاب االقتصادك وقد فصلنا يف، ق فررية واملقامسة من غيواجلز

  . ل املصارف منهكصرف يو هيل فكمنا جتمع الإو، قسام احلقوقأ ني بكوعدم الفرق يف ذل، ومصارفه

 ،م الشرعيكجازة احلاإفالالزم ، هذه املصلحة إىل ن احلقوقداء مرادوا األأفإذا ، حاد الناسآأما 

راد احتسابه حقوقاً مل أداه تربعاً مث أ إذا أما، م جازكجازة احلاإولو أداه قرضاً مث احتسبه ب، هو الويلألنه 

  . الم يف املقامكة اليبق أيتيوس، ما هو واضحك يال للمؤدونه ماكخرج عن  ىاملؤد ألن ،زجي

  

  ))دية املوضحة فما زادالعاقلة و((

وقال يف ، قطعاً: قال يف الشرائع، ة املوضحة فما زادي والخالف يف حتمل العاقلة دإشكالال نه إ مث

  . دلةه لعموم األياً بقسمإمجاعبل : اجلواهر

  .أيضاًة يتات اآليبل وخلصوص بعض الروا: أقول

وعن ، أيضاًتحمل ي أنه ف والسرائرفعن املبسوط واخلال، هينقص من املوضحة فقد اختلفوا ف ما ماأ

ختلف امل إليه وذهب، هيلإل يوظاهر الشرائع امل، امل العدمكلة واليصباح والوسة واإليايف والغنكة واليالنها

ما ك، نه املشهور أوالظاهر: قال ،اضيما يف الرك نيهم من املتأخرريوغ يمري واملقداد والصاإليضاحو

ه يهو الذي تقتضو، لعل هذا أجود: كوقال يف املسال ى،قوألر والروضة وهو ايصرح به يف التحر

  .  آخرإنسانة ي جناإنسان عدم ضمان صالةالقاعدة أل

  



٢٩٩

ل كفلو وجب ، من الناسأً ة خطريبكات اليالغالب حصول اجلنا أن ىعل (:ده اجلواهر بقولهيأو

ات يساهل الناس يف اجلنات إىل كذلى بل رمبا أد، العاقلة لزم حصول املشقة هلمى ثر علك أو جرح قل

 يف تناول كبل رمبا ش، خالفهى ل عصر ومصر علكيف  نية املسلمريبل لعل س، النتفاء الضمان عنهم

 واملوثق مجاعوضمان املوضحة فصاعداً لإل، صةة النفس خايا يف دأعها ويات للجراحات مجطالقاإل

   .ىانته ) عدم الضمانأصالةى ه علريغى بقياملزبور ف

 الذي ادعاه كذلى  علمجاعوباإل،  ضمان العاقلةأخبارخ بعموم ياستدل لقول الش، ناكف يكو

  .السرائر

  .  قطعاًإمجاعما ال ك، بل قد عرفت االنصراف، ال نسلم العموم إذ ،همايلكما يف ى فخيوال 

ى قض: قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن ،ميمر أيب عن، ينيلكأما املشهور فقد استدلوا مبا رواه ال

ب يجر الطبأدون السمحاق  وما، املوضحة فصاعداً إالّ ال حتمل العاقلة أنه )عليه السالم( نياملؤمن ريأم

  .)١(ةيالدى سو

ه ريف الشرائع وغيأما تضع، عمل املشهور ا إىل ضافةباإل، ايف حجةكوا يف الكة باعتبار يوالروا

ما قرر يف ك، اتهيؤخذ برواي نيالثقة من املنحرف أن هيد علريفي، ة باعتبار ابن فضال الذي هو فطحيالروا

 خذوا ما: مثله يف )عليه السالم(وقد قال ، من راجع الرجالى على فخيما ال كة موثقة يوالروا، حمله

   .)٢(رووا وذروا ما رأوا

 إمنا كذلن إ هيفف، حاًينئذ صحيون حكية عند موته فيرجع عن الفطح أنه ره اجلواهر منكأما ما ذ

ال كو، ة بعد الرجوعي هذه الرواىرو أنه  أو،اته السابقة بعد رجوعهيره لروايثبت تقر إذا صححي

  .ثباتاإل إىل ن حباجةيمراأل

  ويف

                                                

. ١ ح٥ الباب ٣٠٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١٣ ح١١ الباب ١٠٣ ص١٨ ج:الوسائل )٢(
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وما ، املوضحة فما فوقها إالّ حتمل العاقلة ال: قال، )عليه السالم(علي  عن ،اتية اجلعفري روا

  .)١(ون يف مال اجلارحكي فإنه كان دون ذلك

 ىؤديال : قال أنه )عليه السالم(علي  عن ىفقد رو، ة الدعائمي يف رواأيضاً كذل إىل أشارولعله 

ان دونه ففي مال اجلاين خاصة دون كوما ، ة فصاعداًيه الثلث من الديما ف إالّ العاقلة من اجلراحى عل

  . )٢(ائهيأول

ون اموع كيث يحب تعددةانت اجلراحات مكفإذا ، متهاياالعتبار باملوضحة دون ق أن مث الظاهر

شف اللثام كوهذا هو الذي اختاره ، دون عاقلته نفس اجلاينى انت علك أكثر أو ضحةبقدر املو

وخلرب ابن ، مة وحدة املناطي بضمرشأنه للتساوي يف األكو، إشكاله يف: قال ن القواعدكل، واجلواهر

 أكثران كلما كشمل ي) صاعداً( فإن ،املوضحة فصاعداًإالّ  :ث قاليح، كفضال املتقدم الظاهر يف ذل

املوضحة ال كان كما   )صاعداً(واملنصرف من  ،قطع باملناط ال إذ ،هما نظريلكويف  ، املوضحةأرشمن 

  . ها جمتمعاًأرش

  . ةيالدى ما دون السمحاق سويب فياجلاين أجر الطبى علن إ :ابن فضال قد تقدم يف خربنه إ مث

ما : )عليه السالم(علي  قال، )عليه السالم(ه يعن أب، )عليه السالم( عن جعفر ،اثية غيويف روا

  . )٣(بيجر الطبأدون السمحاق 

ات ي خالف الرواكفذل وإالّ ،ةي من باب الوالةي ملصلحة وقتكفعل ذل )عليه السالم(مام ولعل اإل

  . أيضاًما اعترف به يف اجلواهر ك ،ومل جند به عامالً، خراأل

                                                

  . ١ ح٤ الباب ٤١٦ ص١٨ ج:كاملستدر )١(

. ٢ ح٤ الباب ٣٠٤ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

  . ٢ ح٥ الباب ٣٠٤ ص١٩ ج:الوسائل )٣(
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  .)دون السمحاق م ماكح: (ما عربا بلفظ أل،هي نوع تردد فكسائل واملستدرظهر من الوي نعم

  

  ))العاقلة ال تضمن إال اخلطأ((

  . ما ال تضمن شبه العمدك، اًإمجاعوالعاقلة ال تضمن العمد قطعاً و

، عن احلليب منا يك وح،العاقلةى وعن العامة قول بأا عل، ة من ماله عندنايفالد(: قال يف اجلواهر

بل لعله ، هياً بقسمإمجاع احملض نصاً وأالعاقلة يف اخلطى نعم هي عل، خالفهى على ن النص والفتوكول

   .ىانته )١() وحلقهممجاعوقد سبقهم اإل، اخلوارج وصممن األ إالّ نيمن املسلم

 اً والإقرارتضمن العاقلة عمداً وال  ال: قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن ،ريبص أيب حةيويف صح

  . )٢(صلحاً

العاقلة :  قال)عليه السالم( ني املؤمنريأمن إ :)هما السالميعل(ه يعن أب، عن جعفر ،وينكوعن الس

  . )٣(اً وال صلحاًإقرارال تضمن عمداً وال 

هم يعل إمنا ة العمديالعاقلة دى س عليل: قوليان كنه إ ،)عليه السالم(علي  عن ،اتيوعن اجلعفر

  . )٤(أة اخلطيد

  . )٥(العاقلى س عليل: هايفأن  إالّ ،مثلهى خرأة يوروا

مثل اجلائفة واملأمومة ، ب اجلراحة عمداًيصييف الرجل  :)عليه السالم(علي  عن ،ىخرآة يويف روا

  . )٦(العاقل منه شيءى س عليله يف ماله خاصة لك كذلن إ ،سر العظمكواملنقلة و

  

                                                

  .٤١٥ ص٤٣ج: جواهر الكالم )١(

. ١ ح٣ الباب ٣٠٢ص ١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ح٣ الباب ٣٠٢ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ١ ح٣ الباب ٤١٥ ص١٨ ج:كاملستدر )٤(

.١حذيل  ٣ الباب ٤١٥ ص١٨ ج:كاملستدر )٥(

. ٢ ح٣ الباب ٤١٥ ص١٨ ج:كاملستدر )٦(
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منا إو، ة العمديالعاقلة دى س عليل: قالنه إ ،)ه السالمعلي( ني املؤمنريعن أم ،سالموعن دعائم اإل

  . )١(أة اخلطيهم ديعل

  . )٢(فاًاصلحاً وال اعتر ال تعقل العاقلة عمداً وال عبداً وال: قال ،)عليه السالم(وعنه 

  . )٣(ال تعقل العاقلة عمداً:  قال)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب  ،وعن الغوايل

  

  ))عاقلة للديةكيفية أداء ال((

 إالّ مة األإمجاعه يبل يف اجلواهر عل، املشهورى ة علي قمرنية يف ثالث سنيالد يالعاقلة تؤدن إ مث

  . عةيمن رب

: قولي )عليه السالم(علي  انك: )عليه السالم( عبد اهللا قال أبو ،والد أيب حيه صحيدل عليو

  . )٤(سنةة العمد يف يدى  وتستأد،ني يف ثالث سنأة اخلطيدى تستأد

عليه ( ني املؤمنريأمن إ :)هم السالميعل(عن آبائه ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،وعن الدعائم

ل سنة ك يف نييف ثالث سنى ؤدي: )عليه السالم(وقال ، العاقلةى ة علي بالدأيف قتل اخلطى  قض)السالم

  . )٥(ثلث

 نية يف ثالث سنيالدى وتؤد: ثيل يف حدقا، )عليه السالم( إىل علي سنادهإب ،اتيوعن اجلعفر

  . )٦(ل سنة ثلثكيف 

 طالق إل،جلهةا ه من هذهري وغنيجلنا و،رجل واملرأة وال،افركة املسلم والي دنيفرق ب النه إ مث

   .ىالنص والفتو

                                                

. ٣ ح٣ الباب ٤١٥ ص١٨ ج:كاملستدر )١(

. ٤ ح٣ الباب ٤١٥ ص١٨ ج:كاملستدر )٢(

. ٦ ح٣ الباب ٤١٦ ص١٨ ج:كاملستدر )٣(

. ١ ح٤ الباب ١٥٠ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ١ ح٤ الباب ٣٠٠ ص١٨ ج:كاملستدر )٥(

  . ٢ ح٤ الباب ٣٠٠ ص١٨ ج:كاملستدر )٦(
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ل سنة عند كنئذ ويل الدم يأخذ حي املوت فنيها من حؤومبد(: قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع

  . )ة الذميية املرأة وديدكناقصة  أو ةيانت الدك تامة ،ها ثلثاًانسالخ

أعط : قالفإذا ، ل سنة ثلثاًكيف  أن املنصرف من ألنه ، عند االنسالخكذلن إ منا قالواإو: أقول

  .وميه ولو يف آخر الءعطاإان املنصرف منه ك ،وميد يف هذا اليناراً لزيد

لزوم ى ل عليدل ال ألنه ،األول الظاهر ،احتماالن ،اع أم الفهل له االمتن، ه يف أولهءعطاإولو أراد 

  . هي عدم الوجوب علاألصلف، القبض قبل آخر الوقت

داعه عند يإب أو لقائه عندهإما بإ تخلص من املالي أن ونيان للمدكامتنع آخر الوقت  إذا نعم

  . نيروا يف مطلق الدك مما ذك ذلريغ أو مكاحلا

  

  ))اخلطأكيفية أداء أرش جناية ((

  . هريوالد وغ أيب حي صحطالق إلك وذل،ني يف ثالث سنأيضاً أ يف اخلطرشن األ أمث الظاهر

ل يان تأجكته يجل دؤان تك إذا شدالقتل األ فإن ،ان جمال املناطكة القتل يد إىل ل بانصرافهيولو ق

ن أ ةيواألولف، قلأ القتل رية غيد أن ةيولوأى ة مقدمة عرفاً عليواألولوهذه  ،وىلأق يخف منه بطره األريغ

ة الدعائم يف مسألة عدم حتمل يمن روا أيتيده ما سيؤيهذا و، قل من ثالث سنواتأها يف ؤداأون كي

  . وتبعه العالمة يف القواعد، ليالتفص إىل خ ذهب يف املبسوطين الشكول، قرارالعاقلة بسبب اإل

 إذا  عند انسالخها واحدةيف سنةى ستأدي: فقد قال يف املبسوط، رشوأما األ(: قال يف الشرائع

ل يص التأجي من احتمال ختصأنشي إشكاله يوف، العاقلة ال تعقل حاالً ألن ،ة فما دونيان ثلث الدك

  نيان دون الثلثكولو ، رشة ال باأليبالد



٣٠٤

ة ي من الدأكثران ك ولو.  والباقي عند انسالخ الثايناألول عند انسالخ احلول األولحل الثلث 

ان لواحد كن إو، ةيلث الدثل واحد عند انسالخ احلول ك حل لنيان الثنك ونينين وقلع عيديقطع الك

   .ىانته )األول شكالاإل لهكويف هذا ، ةية سدس الديل جناكحل له ثلث ل

ل هلذا يدل ال إذ ،قاًان الالزم القول باحلول مطلك رشمل نقل بالثالث يف األ إذا حىت: أقول

  . )١() واضحشكاليف اإلوعذره (:  فقالكوقرره املسال،   احملققهيل علكشأولذا ، ليالتفص

 أصالةى  علرشة األية القتل وبقاء ديوالد بد أيب نصاف اختصاص خربفاإل(: وقال يف اجلواهر

   .ىانته )أكثر أو احللول قل

  . ره واضح الضعفكل ما ذكى دل عليوالد  أيب خرب بأن خياشف اللثام للشكواستدالل 

  .العاقلةى  الذي علرش ملطلق األخبارأواملناط يف األ، طالقرناه من اإلكما ذاألقوى ف، انكف يكو

ون كينار يان ربع دكولو  رش فاألأ،عمده خطن إ ثيح ،ما يف الصيبك الًي قلرشان األك إذا أما

 صالةأل، السنة إىل  ال االنتظار،شهر يقبل مض ة حىتية العرفيفالظاهر الفور، ذا انونكو، عاقلتهى عل

املال ن إ ثيح إذ ،ليما خرج بالدل الّإن حال يل دك أن عن فهم العرفى خرأاحللول اليت هي عبارة 

  .ة صاحب املالي بدون رضاكعند ذاى بقيفلماذا ، هلذا

  

  ))فروع يف حتمل العاقلة للدية((

 نقل اخلالفيبل مل ، راملشهوى اجلاين مبا أداه عل إىل ترجع ه الياين عل إىل العاقلة املالى أعطوإذا 

  . بل وال موافقاً، هاًمل نعرف له وج: ويف اجلواهر، الرد وسيعن املفإالّ 

                                                

  .٥١٤ ص١٥ج: مسالك األفهام )١(



٣٠٥

  . كح يف ذليالصركات املتقدمة يبل بعض الروا، دلةأما املشهور فقد استدلوا بظاهر األ

 ية تعطالعاقل بأن ،ل العاقلةيودل، تزر الل ي دلنيستدل به هلما فهو اجلمع بي أن نكميوأما ما 

ن الظهور كل، هاري وغتزر الو ىتوي الو، ضرر اللقاعدة ، مث تأخذ ماهلا، اجلاينى فاً عليابتداًء ختف

  . العاقلة متنع عن هذا اجلمعأدلةور يف كاملذ

  .العاقلةى ة عليون علة جلعل الدكت أن نكميرنا يف أول املسألة بعض ما كوقد ذ

 غجمنوناً مث بل أو ك بالغ وقت ذاريان غكفإذا ، ةي وقوع اجلنانيحاالعتبار يف العاقلة  أن والظاهر

ا تعلقت أ دلةالظاهر من األ ألن ،هيان علكة مث جن ي وقت اجلناان عاقالًكوإذا ، هين علكوعقل مل ت

  .ك ذلريغ إىل مث جن رشوجب األيجرح ما  إذا سائر الضماناتك ،رفعها اجلنونيبرقبته فال 

 إقرار فإن ،يف حق املقر إالّ ثبتي  القراراإل إذ ،ة العمدياً وال صلحاً عن دارإقروال تعقل العاقلة 

  . همريغى ال عل، نفسهم جائزأى العقالء عل

 نةيزان البيق ممت يف املصد إالّ إذا ،ةيه مبقدار حقه ال مطلق الديصدقه بعض العاقلة ثبت عل لو نعم

  .اعيالشأو 

 ،ان صلحاً بعد ثبوت العمدكسواء ، تحقق موضوع العاقلةي لأًعل العمد خطجيالصلح ال  أن ماك

  .ىسقاط الدعوصلحاً إل أو

  .هيالم فكفقد تقدم ال موته وأأما مع هربه ، ة العمد مع وجود القاتليما ال تثبت العاقلة يف جناك

ب قتل األك، ةيالد وأ القصاص ون الثابت أوالًكي أن أ اخلطريوال فرق يف عدم حتمل العاقلة غ

  . همايث قالوا بعدم القصاص فيح، املشهورى  واهلامشة واملأمومة عل، واملسلم الذمي،هولد

 بل يف اجلواهر بال خالف ،إشكالبال  ، ...اًإقرارتعقل العاقلة  ال: رناهكل ما ذكان فكف يكو

  . هي علمجاعشف اللثام اإلك بل يف ،كبه أجده يف شيء من ذل معتد



٣٠٦

  استناداً،العاقلةى  يف محله علأ احملض وعمد اخلطأ اخلطنيفرقوا بي مل والعامة(:  قالكيف املسال نعم

 وهو ،العاقلةى حبمله عل )صلى اهللا عليه وآله( مهك وح،ان سببه العمدكن فعلهما أو نيث املرأتيحدإىل 

   .ىانته ) خالفهشهرن األك ل،ناأصحابقول بعض 

ات يرنا بعض الرواكمل العاقلة ما ذعدم حتى دل عليو،  فراجعنيث املرأتيقد تقدم حد: قولأ

 )صلى اهللا عليه وآله(والنبوي  ،)١(ىخرأتزر وازرة وزر  ال: قوله سبحانه إىل ضافة باإل،السابقة

   .)٢(ال حتمل العاقلة عمداً وال اعترافاً: كاملروي يف املسال

ما قامت  الّإ العاقلة ال تعقل: قال، )هم السالميعل(عن آبائه  ، )عليه السالم(بن علي د يوخرب ز

  . )٣(ئاًيالعاقلة شى عل علجيتاه رجل فاعترف عنده فجعله يف ماله خاصة ومل أو:  قالنةيه البيعل

   .)٤()عليه السالم( ني املؤمنريمأ عن ،هيورواه يف الفق

راحة  وجأالرجل بقتل خط أقرإذا  :قالنه إ ،)عليه السالم( نياملؤمن ريمأ إىل سنادهإعن الدعائم بو

وال ، عاقلتهى ة علي والد، فقد صدقوهأقتله خط أن شهد شهود فإن ،نية من ماله ثالث سنيه الديفعل

  . )٥(بصلحه باعتراف القاتل والى بشهادة عدول ال تؤد إالّ عاقلتهى  علأون اخلطكي

  

  ))إذا اختلف اجلاين والعاقلة((

 وإالّ قولهى نة قدم عليحد الب إىل وصلت فإن ،أ بل خط: وقالت العاقلة،عمد: ولو قال اجلاين

 ،قرارهمالعاقلة إلى عل وأ، هقراره إلية عليالدفهل  وإالّ ،ةيان للدكبق مياقتص منه مل فإذا ، فالقول قوله

 أنه ل واحدك اعترف اثنان إذا مثل ما، ان الثالث أقربكن إ و، احتماالت،لقاعدة العدل فيبالتنصأو 

  . قتله مستقالً

  

                                                

. ١٨ة ياآل: سورة فاطر )١(

.ط القدمية ٢٤ سطر ٥١٢ ص٢ ج:كاملسال )٢(

. ١ ح٩ الباب ٣٠٥ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٤ ح يف العاقلة٣٣ الباب ١٠٧ ص٤ ج:هيالفق )٤(

. ١ ح٦ الباب ٤١٧ ص١٨ ج:كاملستدر )٥(



٣٠٧

نة يالب إىل وصلوا فإن ،رت العاقلةكنأ وأالقاتل اخلطى  فادع،نة وحنوهايالقتل بالبصل أولو ثبت 

 أوعدم ثبوت اخلط، ون قصاصك يلعدم ثبوت قتل العمد حىت، ةيه الديفالالزم عل وإالّ ،هايم علكفاحل

موضوع تحقق يمل  إذ ،وال جمال لقاعدة العدل،  مسلمئطل دم امري ال و،العاقلةى ة عليون الدكت حىت

   .س املقام من املستثىنيول، ما علم خروجه إالّ اجلاينى ون علكت أن ةي يف اجلنااألصل إذ ،العاقلة

  

  ))فروع أخرى((

ما   حد القتل أو،جمنوناً أو  عاقالً،اًريصغ أو اًريبك ،أًخط أو نفسه عمداًى  علنساناإل ولو جىن

 يف بعض مجاعاإل أو عدم اخلالفى ضهم ادعبل بع، لي بعد عدم الدللألصله ريغى شيء عل  فال،دونه

 إطالقوا بكولعلهم متس، ويف الطرف، وما عن بعض العامة من ضماا يف النفس لورثته، ةفروع املسأل

  .  منصرف عنه قطعاًطالقاإل إذ ،حيصحري غ)طلي ال(

مدخنة نفسه يف ى ن ألقأك ،مامقتل نفسه بأمر اإل إذا ت املالية من بيون الدكت أن نبغيي نعم

ن إو، ت املاليته من بيون دكت أن تملحي فإنه ،ما أشبه أو ،نام أمام الدبابة لعطبها أو ،غراقهاالباخرة إل

نار املدخنة وعجلة  أو افركقتله الي أن نيوأي فرق ب، نوع من اجلهاد ألنه ،ةيبعد عدم الدي ان الك

  . الدبابة

 أو ،همي أوحسب رأ،ناينهم حسب رأيم بكحن أن ان لناك، املخالف وراجعونا أو افركال جىنوإذا 

، رراً يف بعض أبواب الفقهكرناه مك ملا ذكوذل، رونيا موا مبكحيف، مذهبهم أو نهميأهل د إىل لهميحتو

 أن ان عندنا صحكن عندهم عقل وكيمل وإذا ، خذ من العاقلةان عندهم عقل ال عندنا صح األكفإذا 

  . نأخذ من العاقلة

 ناإ أي ،األويلم ك فاملراد به احل، يف مال اجلاين ال عاقلتهأة اخلطيد أن منى فتويف النص وال أما ما

املنصرف من النص الذي  ألنه ،اجلاينى ة عليانت الدك، رون العاقلةيما ال  مهم يفكجراء حإردنا أإذا 

   .ىتبعته الفتو

  



٣٠٨

ما   الذمة معاقلة يف أهلنيس بيل: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،والد أيب حيففي صح

مام إى ة علين له مال وجبت اجلناكيمل  فإن ، من أمواهلمكؤخذ ذلي إمنا ،جراحة نون من قتل أوجي

مام فمن  لإلكيوهم ممال: قال، دهيس إىل بةيالعبد الضرى ؤديما كة ياجلز إليه ؤدونيم  أل،نياملسلم

  . )١(أسلم منهم فهو حر

 إذا م أأو، عهم مطلقاًيمام بلإل أن ة مبعىني والشأن،قةيسلم حترر حقأ فإذا، ينأ شكياملراد ممال: أقول

ان له كمن  بأن بيان الواقع والتقريب ـ حسب الظاهر ـ هيواملراد بالتشب، مام استعبدهمضد اإل ثاروا

  . ه الغرميه العقل من باب من له الغنم فعلية فعلياجلز

، ه أحدمهايواين عل، ما مسلمإو، ما ذميإاين اجل ألن :ن صور املسألة ثالثة أظهر ومما تقدم

ان اجلاين مسلماً أعطت عاقلته كفإذا ، ت الصور الثالثي بق،خارجةاملسلم ى ة املسلم عليجنان إ ثيوح

  . ةيالد

املة كة اليه مسلماً أعطت عاقلة الذمي الديان اين علكوإذا ، ة الذمييالم يف قدر دكوقد تقدم ال

ان كوإذا  ،)٢(الًي سبنياملؤمنى ن عليافركعل اهللا للجيلن  ألنه ،امهمكح إىل  هنارجعي  وال،للمسلم

 إىل رجاعاإل أو ،امهمكبأح أو، امناكم هلم بأحك احل،مور الثالثة األنينا برياً وراجعونا ختيالمها ذمك

  . امهمكح

تاب كل الأه ري ولو من غسالمان يف ظل اإلكل من ك أن )الفقه (رنا يف بعض مباحثكوقد ذ

أو احملاربني إذا راجعونا كان حكمهم  نيدياحملا أو نيفار املعاهدكال أن ماك، كذلكمه كون حكي

  .كذلك

ان ك إالّ إذا عقل املضمون الضامنيال  و،عقل يف مرتبتهيما كمث إن ضامن اجلريرة يرث يف مرتبته، 

  ،خالف  والإشكال لها بالكام الثالثة كحواأل، خرل واحد اآلكضمن  بأن أيضاً،ضامناً 

                                                

  . ١ ح١ الباب ٣٠٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١٤١ة ياآل: سورة النساء )٢(



٣٠٩

  . يف اجلملةاً حيه دعواه صرريويف اجلواهر وغ، لمامكظهر من يما ك هاي علمجاعبل اإل

عقلون ي فنيمام مترتبن املعتق والضامن واإلأو، كالم يف ذلكل اليتفص ثيتاب املوارك وقد تقدم يف

  .كذلك

سحاق إما رواه  إىل ضافةإل با، للقاعدةكل ذلك ،فسخاه إالّ إذا ،رة داميحصل ضمان اجلروإذا 

 نعم: فقال يل: قال ،جىن إذا مهيؤخذ الرجل حبميهل  :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: قال ،بن عمار

  .)١(اثهريرته ومي من جرأنادي قومه فترب إىل ون أخرجهكيإالّ أن 

  . اتي بعض الروا،مجاعاإل إىل ضافةب باإليالترتى دل عليو

رته يقد ضمن جر عتاقه أو س له وارث من قرابته وال موىليمن مات ول :حيمثل ما يف الصح

  .)٢(نفالفماله من األ

  . رثما ال جتتمعان يف اإلك، ولذا ال جتمع مرتبتان يف الضمان، بيللترت) وأ(و

من  الوايلى ن له عاقلة فعلكمل يفإن  :)عليهما السالم(حدمها أعن  ،رواية يونس يف وعليه فما

الغالب من عدم ى حممول عل أنه  أو،ضامن اجلزيرة واملعتق ولقرابةعم من ا يراد بالعاقلة األ،)٣( املالبيت

  . يرةضامن اجلر ووجود املعتق

، إدريسعن ابن  يك خالفاً للمح،مامذمة اإلى  ال علنيت مال املسلميبى ة علين الد أمث املشهور

 إذ ،ما فيهخيفى  ن الكول، هيلإل يملختلف املوعن ا، هي علمجاعاإلى وادع، مامذمة اإلى ث جعلها عليح

  . ونس السابقيخرب كاملشهور ى ل عليانصرافاً دل أو ات صراحةيالرو

  

                                                

. ١ ح١٤ الباب ٣٠٩ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٣ الباب ٥٤٧ ص١٧ ج:الوسائل )٢(

  . ١ ح٦ الباب ٣٠٤ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٣١٠

  . )١(تهيذا دكه فيته عليجنا ألن ،نيت مال املسلميوجعلها يف ب :والد أيب وخرب

  . )٢(ةي الدأخذي أو قتلي أن ماماإلى منا علإو، نيع املسلميهو حق جلمإمنا  :خروخربه اآل

 ؤدونيم أل، نيمام املسلمإى ة علين له مال رجعت اجلناكيمل فإن  :حه السابق نقلهيويف صح

   .)٣(ةياجلزإليه 

  . كذل ريغإىل 

 أنه بل ظاهر، ةيالشخصى ه عليفال داللة ف، عنه يه واملؤديولنا أف :ةة سلميأما ما تقدم يف روا

  . ن جهة الشخصم ة اليداء من جهة الوالون األكويل 

ا ي: ث قالييف حد ،)عليه السالم(جعفر  أيب  عن،بةيم بن عتكعن احل، حيما يف الصحن إ مث

ائه يأولى  علأمن اخلط ة ما جىنياً فديان بدوكو،  من اجلارحأاخلط أو ، من القاتلأان اخلطك إذا مكح

ائه من يأولى  علأن اخلطم جىن ة مايد فإن ،اًياجلارح قرو أو ان القاتلكوإذا :  قال،ينيالبدو

 ،يف الصحراء يون أقرباء البدوكي أن الغالب ألن ،حتقق املوضوعى مل علحي أن نكمي، )٤(ينيالقرو

  . هماية عليقسم شيء من الدي ان آخر الكم يف حدمها اقرباءألان ك أنه إذا  ال،نةييف املد يوأقرباء القرو

لعدم ) عليهم السالم(هله أ إىل لزم رد علمه وإالّ ،كمل عنوان الباب يف الوسائل واملستدرحيه يوعل

  .ىات النصوص والفتاوطالقمقاومته إل

  ان القاتل ولد زنا مل كوإذا 

                                                

. ١ ح٦٠ الباب ٩٣ ص١٩ ج:ئلالوسا )١(

. ٢ ح٦٠ الباب ٩٣ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح١ الباب ٣٠٠ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ١ ح٨ الباب ٣٠٥ ص١٩ ج:الوسائل )٤(



٣١١

أخذ يان املقتول ولد زنا مل ك أنه إذا ماك ، جهة أوالده احلالل بالعقلريه من غؤقرباألف كي

  . هيناقش به في أن نكمي وما كذلالم يف كوقد تقدم ال، ةيوالده احلالل الدأجهة  ريه من غؤقرباأ

، هيبأأخذ العقل من جهة ي أن قدري مل ،ان من الزناكاملقتول  أن خذ للعقلب اآليالقرى ولو ادع

 محل فعل صالة أل،ثبتيمل  إذا ق له االمتناعحيالقاتل ولد زنا مل  أن للعقل ياملعطى ادع أنه إذا ماك

  .الصحةى املسلم عل

هما يلكن يخوأانا ك إذا ماك، خر مما توجب العقل ثبت النسبة باآل، زنانيان من أحد الطرفكوإذا 

 خر يفحدمها عقل اآلأ يعطي ف،تصح النسبة من طرفه دون طرفهاث يح، ب مثالًم واجنبار األمن زنا األ

  . واهللا العامل، خر مقتوالًان اآلك إذا ما أخذ عقله يفيما ك ،خر قاتالًان اآلك إذا ما

  



٣١٢

  

  ))ط الدية على العاقلةكيفية تقسي((

  : العاقلة ثالثة أقوالى ة عليط الدية تقسيفيكيف  :)١ مسألة(

  .نارياملتوسط ربع دى وعل، ناريالغين نصف دى علن إ :األول

وقد اعترف مجلة ، اإلرشادعن موضع من املبسوط واخلالف والقاضي والقواعد و يكوهذا ما ح

  . نيالقدر املتقى  اقتصاراً عل:ائع بقولهوعلله الشر، هيل عليال دل بأنه من الفقهاء

 إنسانون له أقرباء فوق ألفي كي أن كذل معىنن إ ثيح، بعده إىل ضافةه باإليداللة ف النه إ :هيوف

  . بار منهمكال ريائر غشعال يف ندر حىتيوهذا ما ، بالغ عاقل

 وال ،مجاع ال أقل لإل،هماياملراد لزومها عل أن عن موضع من اخلالف واملبسوط: قال ويف اجلواهر

  . لي مع عدم الدللألصل أكثر

ولذا خالفه نفس ، مقطوع العدمى  املدعمجاعاإل أن ىضعف هذا االستدالل على وأنت تر: أقول

  . ان آخركخ يف ميالش

  .حوال العاقلةأحبسب راه يما ى  عل،العام أو نائبه اخلاص أو ،مامقسطها اإلية يالدن إ :الثاين

ن موضع آخر من اخلالف واملبسوط والسرائر والنافع واجلامع واملختلف ع يكوهذا هو احمل

  .نهميهور بولعله املش: اضي قال يف الر،ص والتبصرةير والتلخيوالتحر

عليه (مام اإل أن مةيبضم، ة لقدر خاصي فال خصوص،العاقلةى ا علأ إطالقواستدل هلذا القول ب

  . رينظره مناطاً يف املقادون كي أن يقتضيالعام مما  هو الويل) السالم

ى سائر الضمانات علكدلة أنه بل ظاهر األ، هيل عليمام ال دلنظر اإل إىل كحالة ذلإن إ :هيوف

  . ونياملد

  نائبه  أو مامع اإلياعتبار توزى ل عليدل ال(:  قال،ره اجلواهركما ذ :الثالث



٣١٣

، اًيناً شرعيهم ديونه علك يضالعاقلة املقتى الضمان علدلة أن  األإطالق بعد نيأوعدول املؤمن

أونائبه يف قطع اخلصومات  ماماإل إىل رجعيان قد كن إو(: قال أن ىلإ )نهمي عدم التفاوت باألصلو

 يم شرعكحنه إ ثيال من ح، اسات ودفع اخلصومات واملناظراتيوالتنازع مع فرضها من باب الس

   .ىانته )هيل عليخبصوصه لعدم الدل

 فالظاهر يره من لزوم التساوكذما  أما ،مام تاماإل إىل رجاعدم لزوم اإلره من جهة عكما ذن إ مث

 فال نية الباقي برضاصالًأعط يبعضهم مل  أن  ولو،ر خمتلفةينهم ولو مبقاديما بيتلفوا ومجعوا فخيمل ن إأنه 

ى ب علث جتيفراد حاألى ون العبادة علك مثل كس ذليفل، هم يف اجلملةيا علأى ل دل عليالدل إذ ،بأس

  . رناكما ذكل يف اجلملة ياملنصرف من الدل إذ ،عياجلم

 أو يما بالتساوإ، عهميمجى الظاهر وجوا عل ألن ي،حق لبعضهم يف التخل وقع التشاح فال إذا أما

 من أكثرالغين ى ان الالزم علك ريهم غين وفقيان فكفإذا ،  حبسب حالهالًك أن فاملنصرف، االختالف

ى ة اليت توضع علياملال مورل األكهو املنصرف يف  إذ ،)١(املقتر قدرهى ع قدره وعلاملوسى عل ،ريالفق

 إىل انصرف، نةينارمن هذه املديخذوا ألف د: قال إذا س الدولةيفرئ، ل فرد فردك ال ،اجلماعة جمموعاً

  . مثلة من األكذل ريغ إىل ،وتوسطاً فراد غىنالتفاوت حسب تفاوت حال األ

  

  ))ن العاقلةليس القاتل م((

تربع  إالّ إذا ،ه بالنص عدمهي الشبدلةبل ظاهر األ، خالف  والإشكالس من العاقلة بال يمث القاتل ل

   كذلكبل ، خذ منهعدم األى ل عليدل ال ألنه ،هو بنفسه

                                                

  . ٢٣٦ة ياآل: سورة البقرة )١(



٣١٤

 يهما تقتضيته عليوال فإن ، بعضها من مال الصيب وانونإعطاءالويل الصالح يف ى رأ إذا مكاحل

  . يف أمواهلما الح حىتالعمل بالص

  

  ))التوزيعكيفية ((

ب ي القرني فرق بري من غ،لهمكالعاقلة ى ة توزع عليالد أن هريوغخ يما عن الشكمث الظاهر 

شبه عند خالفاً لأل، واحد ريغ إليه ما ذهبك ،ة منهميخذ الدأ الوارث سواء يف ري فالوارث وغ،ديوالبع

ما يف ك بل هو املشهور ني القولأشهر و،اضيما يف الرك كثر واأل،كما يف املسالك ني احملققأكثر و،احملقق

، هريبعد من غفمن األ عجز وأن كيمل  فإن األقربؤخذ من ي ف،عيب يف التوزيفقالوا بالترت، اجلواهر

  .رثب اإليحسب ترتى ذا علكوه

بل لعله ، عيماجل بعد تناول العاقلة ،العاقلةى وا علكاملنصرف عن  ألنه ،األولمنا اخترنا القول إو

ان من أهل املوصل ممن ولد ا وأصبت له كفإن  :)عليه السالم(ث قال يح ،ةملة سيالظاهر من روا

جبه من حي ال :ك بعد ذل)عليه السالم(قوله ن إ :قالي إالّ أن ،)١(كيلإ فأمجعهم نيقرابة من املسلم

مع  ،ك وقرابتكتريمن عش :) السالمعليه(بل وقوله ، وركدفع الظاهر املذي اثه أحد من قرابتهريم

  . بعد منهماأل واألقرب مالحظة ريباعد من غاأل ة تشملريالعش أن العلم

الغين ى م علي بالتقسده قول مجاعةيؤيما ك، هميلإن ومن ايرناه خروج النساء والصبكد ما ذيؤيو

ون كي أن باركئر اليف العشا ل حىتيمن شبه املستح أن  مع،نارياملتوسط ربع دى  وعل،نارينصف د

  . داتي من املؤك ذلريغ إىل ،أكثر أو  ألفا وارثنسانإل

                                                

  . ١ ح٢ الباب ٣٠٠ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٣١٥

 :ونسيومبرسل ، ه الغرميمن له الغنم فعلوبأن ، رحاماأل ة أويليفقد استدل له بآ: أما القول الثاين

ت املاليالوايل من بى ن له عاقلة فعلكيمل  فإن ،ورثتهى ة عليالدن إ)يب أو )٢(البزنطي يوخبرب، )١

فمن  وإالّ ،ة من مالهيأخذت الد: )عليه السالم(قال ، ن مها يف القاتل عمداً مث هربيالذ ،)٣(ريبص

  . ان للجاين مال وقد ماتك الوارث الفعلي لو رية غء براأصالةوب، األقرب فاألقرب

وارث يف  الحتمال ال،هايداللة ف  واملرسلة ال،رحام جمملةاأل ة أويليآ إذ ى،فخيال  ل ماكويف ال

 ،ن له عاقلةكيمل فإن  :ك بعد ذل)عليه السالم(مجاهلا قوله إد يزي  ومما،مطلقاً أو الطبقة املتقدمة

 ال جمال له بعد الظهور يف األصلو،  قد عرفت عدم العمل ماكنأتان يف القاتل عمداً مع يوالروا

  .ات العاقلةإطالق

ان ك إالّ إذا ،عمالظاهر األ ،اءاألقربث من ري من ال شمل حىتت أو رثيوهل العاقلة خاصة مبن 

  .  فتأملألزموهم مبا التزموا بهومشله ، ن بالعقليدياً ال يونه ذمكك حمذور خارجي كهنا

  

  ))إذا زادت الدية على العاقلة فلم يتمكنوا منها((

ما لو ك، ريبدون التقد أو ر بالنصف والربعيمجع مع اعتبار التقدأالعاقلة ى ة عليزادت الد مث لو

وقال ، مامؤخذ الزائد من اإلي: خ ومجاعةيقال الش، ةيل الدكهم دفع يصعب علي ونيليه قلؤقرباأان ك

  . ةيعجزهم عن الد أو  العاقلةممام مشروط بعدضمان اإل ألن ،ؤخذ منهي ال :اخلالف يكتبعاً حمل احملقق

: الم املصنفكث قال عند يح، هو تبع للجواهر إمنا خيالم الشك ريرناه يف تفسكذ ما أن ىفخيوال 

  مع اعتبار ) مجعأالعاقلة ى ة عليولو زادت الد(

  

                                                

. ١ ح٦ الباب ٣٠٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح٤ب  البا٣٠٢ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ٣ ح٤ الباب ٣٠٣ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٣١٦

ى ة عليل الدكمن جهة صعوبة  ونكن تأالبد و، ريادة مع عدم التقديالز إذ ،ر وعدمهيالتقد

ى ط علير التقسيتقدى مبين علنه إ :ر قاليخ بصورة اعتبار التقديالم الشك خص كن املسالكل، العاقلة

  . خلإ )خيالش يرأ

 أو بعضاً من العاقلة النتفاء املوضوع أو الًكة يخذ الدأن كميلما مل ك أنه  فالظاهر،انكف يكو

ال  (هو املستفاد من إذ ،مامالقدر الناقص من اإل أو ةيل الدك أخذت ،كذل ريغ أو اايعص أو فقرها

   . )١(هم معقلتهياثه وعلريهلم م :ح ابن مسلمي العلة يف صحومن، هارية سلمة وغيما يف رواك) طلي

مام إ إىل ةين له مال رجعت اجلناكين مل فإ :ية الذميوالد يف جنا أيب حي يف صحومن العلة

   . )٢(ةياجلز إليه ؤدونيم  ألنياملسلم

ن له قرابة أداه كين مل إف: )عليه السالم(ث قال يمن قتل وهرب حي ف،ريبص أيب ومن العلة يف خرب

  . كذل ريغ إىل ،)٣( مسلمئبطل دم امري ال فإنه ،ماماإل

مام سترجع اإليو الويلإىل  أو ماماإل إىل ؤدهي مل ، منهمرين الفقكمام مث متأداه اإلفإذا ، انكف يكو

فال ى عطأظهر و أو طاعأمث ، هايعدم اطالعهم عل أو ان العاقلةيمام لعصأداه اإل إذا أما، لألصلما أداه 

تأخر رتبة ى  الدالة علدلةستفاد من األي ا مل،لولةيل بدل احليمن قب ألنه ،هداأمام ما بعد استرجاع اإلي

  . مام عن رتبة العاقلةاإل

   ،ل فردكى ة عليد قدر الديما يف مورد حتدك، ةيزادت العاقلة عن الد ولو

                                                

  . ١ ح٧ الباب ٣٠٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح١ الباب ٣٠٠ ص١٩ ج:الوسائل )٢(

. ١ ح٤ الباب ٣٠٢ ص١٩ ج:الوسائل )٣(
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ما ك، طيفالظاهر التقس، ةيزاد اموع عن الد ل فرد ماكى أعط أنه  أو،ك املسالكصرح بذل ماك

مام بالعقل من ص اإلخي: ث قالياملبسوط ح يكخالفاً حمل، األولبه اخلالف والقواعد يف الفرض  أفىت

ط يالتقس: ولذا قال الشرائع، بعضهم دون بعضى ادة اجلعل عليوجه لز الاألول أنه ى دل عليو، شاء

  . صيلتخصل ليع بعد عدم الدلي تعلقها باجلمإطالقأوفق بنه إ :وقال اجلواهر، النسب بالعدلى عل

، ةيلكست ياملشقة ل إذ ،هيف ماى فخي  فال،شقيع باحلصص يالتوز بأن أما ما استدل به للمبسوط

  . رهكا ال توجب ما ذأ إىل ضافةباإل

ون كي أن بعدي مل ،ه بسببهاياحلصول على رجيبته ال يانت غك فإن ،غاب بعض العاقلة لونه إ مث

، نيل العاقلة احلاضريشمل دليف، املعدومكان كخذ منه ن األكميملا مل  ألنه ،ن فقطياحلاضرى م عليالتقس

، لمامكظهر من يما كخالف  بل وال إشكالة احلاضر بال يص بالدخي مل كذلكبته ال يانت غكأما لو 

 وقد تقدم ما ، الشامل للحاضر والغائبدلة األطالق إلكوذل، بعض العامة إىل ث نسبوا اخلالفيح

  .  العامةكان قول أولئكة مليالتقى تمل محلها علحيما ك، بةيم بن عتكة حيراد برواي أن تملحي

  .هذا اخلرب مع ضعفه وعدم تعرضه للحاضر والغائب مل أجد به عامالًن إ :ويف اجلواهر

  

  ))ابتداء زمن األجل((

املنصرف من  ألنه ، املوت وسقوط الطرفنيجل يف النفس والطرف من حابتداء زمان األن إ مث

ه إصبعقطع  لو أنه ماك، ان االبتداء من بعد ساعةكن ومات بعد ساعة رماه اآلفإذا ، ني سن ثالثأدلة

  . إشكالال  وكخالف يف ذل بل يف اجلواهر ال، جل وقت ابتداء األكان ذلكبعد ساعة 

  من   املوت النيان االبتداء من حك ،فمات بعد شهرى فه فسركقطع وإذا 



٣١٨

  .دخل يف املوتي املوت ريغن إ ثيح، ما تقدمك للتداخل ، القطعنيح

موجبها ال  ألن ة من وقت االندماليسرال يف اليابتداء زمان التأج أن منره الشرائع كذ أما ما

 إالّ علم االستقراري نئذ واليشف اللثام علله باختالف وقيت الوجوب واالستقرار حك ويف ،ستقر بدواي

   .ىانته ،ه هو وقت االستقراريب فن وقت الوجوإف سريمل  إذا خبالف ما، باالندمال

  . ةيبل وال للسرا، ة لالندماليمدخل ال  إذ،هيما فخيفى فال 

، ول شوالأن االندمال حصل يف كل، ول رمضانأقطت يف فه فسك إىل ىه فسرإصبعقطع فإذا 

ل اعتبار كشي(:  ولذا قال يف اجلواهر،ون يف أول رمضانكيأن  مطلقاً قاعدة الضمانى ان مقتضك

   .ىانته )اعتبارهى ل عليبعدم دل ،املشهورنه إ ليوان ق ،ندمالاال

  . ره الشرائعك ما ذشهراأل أن  منكره املسالكذ ما إىل أنه أشاركو

ل يدل يبأ إذ ،ظاهر ريالوجوب واالستقرار غ وقيتشف اللثام من اختالف كل يفدل، انكف يكو

تبع املوضوع ال يم كحلا  إذ،ة هلمايلوالعلم واجلهل ال مدخ ،ون وقت االستقرار حال االندمالكي

  . ما هو واضحكونه معلوماً كد ياملوضوع بق

 طالق إل،تهكمات بعد احلول ثبت يف تر ولو، املوسر أخذت حصته منهى ولو حال احلول عل

 وظهور لألصلننا يه بيخالف أجده ف بال( ويف اجلواهر ،ةيسقط الدياملوت  أن ىل علي بعد عدم دلدلةاأل

   .ىانته )نيالدك كون ذلكيوجه ى ه حبول احلول علييف استقرار الوجوب على فتوالنص وال

سائر ك أنه ىل عليدل  وال،فيلكت ألنه سقطي أو ،نيد ألنه هيافتقر بعد احلول فهل عل إذا ماأ

  . بعد الثايني ان الكن إو، ون احتماالنيالد



٣١٩

ما قسط سقط نه إ :هري يف القواعد وغولذا قال، مات يف أثناء احلول إذا ما الم يفكعرف اليومنه 

قبل حول احلول  أنه  إىلضافةهذا باإل، كة من ذليبل يف اجلواهر ظاهرهم املفروغ، هريه وأخذ من غيعل

  .  ما لو افتقر أثناء السنةكمن ذل وأوىل، هيستقر القسط عليمل 

ن هلم مال كيمل   فإن،مواهلمأ من كؤخذ ذليإمنا  :ح ابن حمبوب السابقي صحإطالق كد ذليؤيو

 ىل إنصف احلول أو إىل انكن إو، خذ ال مال له عند األريالفق فإن ،نيمام املسلمإى ة عليرجعت اجلنا

  . خذ منه ذا مالما بعد احلول قبل األ

 ،مات بعد السنة وله مال إذا ماأ، خذمال له عند األ ال فإنه ،مات يف أثناء السنة إذا ذاكو

  . أكثرتأمل  إىل واملسألة حباجة، ل العاقلةي دلإطالقشمله يف، ح منصرف عن مثلهيفالصح

، دلةطالق األ إل،بلد آخر أو بلد القاتل أو ون يف بلد القتلكي أن نيخذ من العاقلة بفرق يف األ وال

   .يوالبدو ية القرويوقد سبق وجه النظر يف روا، ة سلمة املتقدمةيوخصوص روا

  

  ))إذا مل تكن للقاتل عاقلة((

ة من يفهل تؤخذ الد، داءانت عاجزة عن األك أو ن للقاتل عاقلةكتمل  أنه إذا م اختلفوا يفإمث 

  .ان اجلاين قادراًكولو ، مام رأساًاإلى ون علكة تيالد أن  أو،ماممث من اإل اجلاين مع قدرته

  .رائع وهو ظاهرالش،عنهم يكما حك، ةيصباح والغنة والقواعد واملقنعة واإلي النهااألول إىل ذهب

  .عن بعضهم يكما حك كالثاين املبسوط والسرائر واملهذب واملسال إىل وذهب

 عن ، عمن رواه،ونس بن عبد الرمحانيومبا رواه ، ةي الذي ادعاه الغنمجاع باإل:ولاستدل لأل

  نأ فمات قبل أً خطقتل رجالً إذا يف الرجل: قالنه إ ،)هما السالميعل(حدمها أ
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ت يمن ب الوايلى ن له عاقلة فعلكيمل  فإن ،ورثتهى ة عليالدن إ ،ةيول من الداء املقتيأول إىل رجخي 

  . )١(املال

ى قود عل ال أنه ،وقام املضروب فقتل ضاربه، ناهيه فسالت عريمن ضرب غ يف :ح احلليبيوصح

   .)٢(نيثالث سن إىل ن له عاقلة ففي مالهكيمل  فإن ،عاقلتهى ة عليالضارب والد

 كة ذليد فإن ن له مالكيمل  فإن ،ة يف مالهيه الدي هذا فأ،مثل اخلطى عممد األعن إ :واملوثق

   .)٣(ماماإلى عل

 أن أهو، فارةكة واليه الدي الذي فأسألته عن اخلط، )عليه السالم(  أيب عبد اهللاعن ،وخرب البقباق

 أ اخلطكذل: قال ،اًإنسان شاة فأصاب ىرم: تلق، نعم: قال ،تعمد قتلهيرجل وال تعمد ضرب ي

  .)٤(فارةكوال ةيه الدي عل،هي فكالذي ال ش

   .)٥(خروحنوه خربه اآل

  .األولاض واجلواهر للقول ي والركات املسالياستدل ذه الروا

 ،لينة الذياملراد بالورثة العاقلة بقر أن بل ظاهره، هيداللة ف  واملرسل ال،حمقق ري غمجاعن اإلكل

وال  ى،فخي ما الكجممل ) ةيه الديعل (ولفظ، سقط االستدالل بهياً مما إطالقلعاقلة ا ركذيواملوثق مل 

   .ح احلليبيصح الإى بقي  فال،اًإطالقر العاقلة كذيولذا مل ، هيما علأى فارة للداللة علكة لردفه بالينيقر

ن له كيمل فإن  :هي وف،وخبرب سلمة،  الذي ادعاه السرائرمجاع باإل:فقد استدل له، أما القول الثاين

   ان مبطالًكن من أهلها وكيهل املوصل ومل أقرابة من 

                                                

  . ١ ح٦ الباب ٣٠٤ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ١ ح١٠ الباب ٣٠٦ ص١٩ ج:انظر الوسائل )٢(

. ١ ح٣٥ ج:ايفك ال،٦٥ ص١٩ ج:الوسائل )٣(

. ٩ ح١١ الباب ٢٦ ص١٩ ج:الوسائل )٤(

. ٧ ح١١ الباب ٢٥ ص١٩ ج:الوسائل )٥(
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   .)١( مسلمئبطل دم امري وال، ه واملؤدي عنهيفأنا ول  إيلفرده مع رسويل

 أن  إىلمضافاً ،ح احلليبية سلمة أضعف من صحيوروا، هية فيحج  السرائر ال أن إمجاعىفخي وال

انت كخرج منها ما علم خروجه مما  ،تزر ال: دةلقاع، نفسهى  علإنسانل كة يون جناكت أن األصل

ى انت علكن كتميمل فإذا ، نفسهى ة عليون الدكالقاعدة ى ان مقتضكن كمل تفإذا ، له عاقلة قادرة

  .  أظهراألولفالقول ، ماماإل

 هذا الزمان الذي ال إىل مثرة هلذا االختالف بالنسبة قال الي أن نكمي( أنه ره اجلواهر منكأما ما ذ

معلوم  ري غنياملسلم أو ماماإل إىل رجعي مما كداء ذلأبة بيف نائب الغيلكوت (:قال أن ىلإ) مامه لإليد في

   .ىانته )بل معلوم عدمه، هينفي صولواأل

خصوصاً ، منه واملقام من املستثىن، ليما خرج بالدل إالّ ل شيءكه يف يابة الفقينالظاهر ن إ :هيفف

  . ةيالد يعطي أن أخذها فالالزميه ي والفق،هرية وغيالد يعطية يأخذ اجلزيمن  أن وقد تقدم

 أيضاًقدر هو يمل  فإن ،ة بنفسهيالبق ى أعط،ةيل الدكى مل تقدر العاقلة عل أنه إذا رناه ظهركومبا ذ

الباقي وهو  فإن ،وهو من ربعها، ةينت العاقلة من ثلث الدكمت مثالً ،ماماألى انت علكة يل البقكى عل

  . ماماإلى ون علكيالسدس الثلث ونصف 

 أو ان القاتل جمنوناًك إذا نهأ و،اجلاين نفسهى  شبه العمد علأة العمد واخلطيد أن  قد عرفتكنإمث 

  . همإمجاعه يات وعليما يف الرواك أ،مها خطعمد ألن ،يف عمدمها عاقلته حىتى ة عليانت الدكاً يصب

                                                

. ١ ح٤ الباب ٣٠٢ ص١٩ ج:الوسائل )١(
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انت ك أً خط،عاقلتهى ة املعتوه عليعل جناجي )معليه السال( نياملؤمن ريمأان ك: ة الصدوقيويف روا

   .)١(عمداً أو تهيحنا

عقله والصيب ى ما قتل انون املغلوب عل: قالنه إ ،)عليه السالم(عنه  ،ة الدعائميويف روا

  .)٢(عاقلتهماى  علأفعمدمها خط

، اجلنون فنون فإن ،ندواري حال افاقته والعته نوع من اجلنو إالّ د املغلوب الخراج اجلنونيولعل ق

  . رانكالم يف السكل اليوقد سبق تفص

قتل رجل ى يف رجل اجتمع هو وغالم على  قض)عليه السالم(اً يعلن إ :اتيرواه اجلعفر ما ماأ

فقاسوا ، شبار بشرب نفسه اقتص منه واقتص لهأبلغ الغالم مخسة  إذا :)عليه السالم(علي  فقال، فقتاله

 ،)٤(لزامجل قاعدة اإلأل فلعله ،)٣(ةي بالد)عليه السالم(علي ى فقض، شبارأ ن بلغ مخسةكيالغالم فلم 

 الغالب يف بلوغ كان ذلك أو، ةيمن جهة التق أو ،ورة يف البحارك يف قصة مذكأمر بذل عمرن إ ثيح

  .  الزمانكقاعدة عامة لذل) عليه السالم(مام  فجعله اإل، الوقتكبناء ذلأ

 مات أو الم يف مسألة ما لوكما تقدم الك ،تاب القصاصك ة يفيواالم يف هذه الركوقد تقدم ال

  . هرب

  .مه للقاعدةكل حكفل ئ،خر خمطحدمها عامد واآلأ ، اثنان يف قتلهكاشترا ولو

العاقلة نصف  يعطيث يح، مهكل حكخر ال عاقلة له فلان املخطئان أحدمها له عاقلة واآلكولو

  .دلةات األطالق إل،ماماإلى فعل وإالّ ،ان له مالكن إ نفس القاتلى خر علوالنصف اآل، ةيالد

أو ال، ، هيلإ زهوق الروح مستنداً أكثرون كي بأن  جرحاً لهأكثرحدمها أون كي أن فرق يف وال

  . واهللا العامل، اتيالعربة بعدد اجلناة ال بعدد اجلنا أن  منكرناه يف مسألة االشتراك ملا ذكوذل

  

                                                

. ١ ح١١ الباب ٣٠٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(

. ٤ ح٨ الباب ٤١٨ ص١٨ ج:كاملستدر )٢(

. ٣ ح٨ الباب ٤١٨ ص١٨ ج:كاملستدر )٣(

. ٦ ح٣٢١ ص١٥ ج:الوسائل )٤(
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  ))يف العاقلة(( فروع

  

  )) من معرفة االنتساب ولو إمجاالًالبد((

  . لةيونه من القبكفي كي فال ،القاتل بالعصبة إىل عرف انتساب العاقلي أن بجي يف العقل): األول(

لزم من ي لة أعم من العصبة فاليوالقب، النسب إىل العاقلة خمتصة بالعصبة بالنسبة: كقال يف املسال

  . خصعم وجود األوجود األ

 إىل لهم منتسبونكفالناس  وإالّ ،أب من عصبته إىل حدأل انتساب مع كس يل :وقال يف اجلواهر

  . )عليه السالم(آدم 

  . رهاكخالف عند من ذ ها والي فإشكالفاملسألة ال ، انكف يكو

  . في العلم باالنتساب املوجب للعقلكيبل ، أخ فالن أو عم فالن بأنه لييلزم العلم التفصينعم ال 

 إىل يف االنتساب كروا مثله يف الشكما ذك،  عدم العقلاألصلف ،ال قل أوعيهل  أنه  يفكولو ش

  . كذل ريغ إىل ،خذ اخلمسأمن جهة  أو ،أسيمن جهة ال أو ش من جهة العادةيالقر

نهما يقسم بيالعقل فى عطي أن فالالزم، حدمهاأ إىل د مثالًيعلم بانتساب زي قاتالن كان هناكولو

  .بالتناصف لقاعدة العدل

   نيلتيالقاتل من احد القب أن علمولو 
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القاتل أحد  أن علمي أن فهو مثل، ورةكا جمموعاً العقل للقاعدة املذيتعط أن فالظاهر لزوم

ة ي مع لزوم الد،ة للحدث تقدم عدم القود للشبهة الدارئيح، منهما قتلهاً يأ أن علميومل  نيالشخص

  . همايبالتناصف عل

  

  ))إذا أقر بنسب طفل((

 ،اخلالفى نة عليقامت الب إالّ إذا ، ثبت النسب،ابين هو: وقال ريبنسب طفل صغ قرألو ): الثاين( 

   .ابن من أم ال أنه نةينت البيسواء ع

  . قرارفلقاعدة اإل: األولما أ

  .قراراإلى نة مقدمة علين البفأل: ما الثاينأو

  . األولبوة يف األ ية ملدعي الدإعطاءعاقلته ى قتل القاتل الطفل وجب علفإذا هذا ى وعل

ما تقدم ك ،ه الغرم فله الغنميعل ألن ،ت املاليان لبك وإالّ ،فهو ثبت له أب آخرن إ :ويف الثاين

  .هيعلى داللة النص والفتو

ب األ ألن ،ةيه الديمنا علإو، قتل بهين له معارض هذا الطفل مل كيالذي مل  يب املدعقتل األ ولو

 ،عاقلتهى  الطفل علأعاقلته وخط ألنه ةيالد يه املدعيأبى ان علكاً سانإنولو قتل الطفل ، قتل بالولديال 

قتل الوالد  إالّ رج منهاخيات اليت مل طالق لإل،قتل بالوالديالولد  ألن قتل به يرب الطفل وقتل املدعكولو 

  . للولد

  

  ))ب إذا قتل خطأً أو عمداًاأل((

ات إطالق فإن ،نيل يف املقامي للدل،رثهيد قتله مل ن تعمإ و، ورثهأًقتله خطن إ ب القاتلاأل): الثالث(

  .شمل الثاينيرث يف القاتل عمداً عدم اإل أن ماك ،األولرث تشمل  اإلأدلة

 ألنه ،ئاًيب شأخذ منها األي وال ،ة فهي لورثة املقتوليشبه عمد الد أو ب القاتل عمداًولو دفع األ

 أًولو قتله خط:  قال يف الشرائع،دلة األطالقمام إلإلع الطبقات فهي لين له وارث يف مجكي ولو مل ،قاتل

  . ب هنا قوالنث األيويف تور، رثها الوارثيالعاقلة وى ة عليفالد

  .رث اإلأدلة طالق إل،هارية وغيرث من الدي أنه الظاهر: قولأ

   :والقول الثاين
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شمل ي ة فاليالدوجب احلرمان من يقتل العمد  أن ىل دل عليالدلن إ :هيوف، قاتل ألنه رثي ال

  .املقام

  . هارية فقط ال من غيرث من الدي بأنه : ثالثاً نقل قوالًكويف املسال

  .عرف قائله وال وجهاً معتداً بهأن مل كل: قال يف اجلواهر

 إطالق ووجهه ،كمن سائر ما تررث ينما ي ب،ةيرثه من الدإ وهو عدم :رابعورمبا احتمل وجه 

ه رية لقتله من غيأخذ الديون قد قتل هو وكين  أرثها الستبعادية فال يا الدمأ، كتر ما إىل  بالنسبةدلةاأل

  . وهم العاقلة

  . لهطالقون مانعاً عن مشول اإلكينه ال ك ل،االستبعاد موجود: أقول

  .هميلإة منهم يخلروج الد معىن ال إذ ،ةيد ان عاقلة املقتول هم وراثه فالكولو 

  . بدون حمذوردلة األطالقة إلي لزمت الد،ةيخذهم للدأوقدر ، ةي الدإعطاءاختلفوا يف قدر  إذا ماأ

ون كيف صورة  ماملإلى تعط أو تيات املرية واجبة فتصرف يف خيون الدكت أن ما احتمالأ

ث ين له وارث حكيمل  إذا مبا أو ،تياس املقام جبرح املي وق،لي لعدم الدل،وجه له فال ،الوارث هم العاقلة

  . تامريغ، ماموارثه اإل

  

  ))على األموال والبهائمناية اجلالعاقلة و((

ه يتها مضمونة عليانت جناكن إو، إنسانى مة له علية ي جنانسانعقل العاقلة إلي ال): الرابعة( 

 ،هيبل هو مضمون عل، حدأ مال نسان اإلكتالف ذلإذا ال تعقل كو، طه يف حفظهاير تفريتقدى عل

اض مازجاً مع املختصر ي الركر ذلك ذ،فحسب يدماآلى ل عنه علممن تعق ةي باجلناتص ضمان العاقلةخيو

 وزر إنسان عدم حتمل أصالة وهو ، ووجهه واضح،جدهأ كخالف يف شيء من ذل النه إ وقال، النافع

   .س املقام من املستثىنيول، ما خرج الّإ ى آخر نصاً وفتوإنسان

  

  ))ة وجناية الطفلالعاقل((

 ى،ه النص والفتوي ودل عل،ما تقدمكملها العاقلة حية الطفل يناج أن  يفإشكالال): اخلامسة( 

ه يشب فإنه ،طفل فقتلهى  علهانقلب يف منام إذا ماك ،اريبدون اخت أو أًأوخط ته عمداًيانت جناكسواء 

  .هيالم فكما تقدم الكبانقالب الظئر 

   ،ة الطفليمن جنا ألنه ،م موت األنيسبب اجلن إذا  يف ماكقال بذلين هل كل
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 ال إذ ، الالزم الثاين، عنهدلةالنصراف األ ،م الأ ،تهي جناكذلكة يه توجب الدية علياجلنا أن ماكف

  . وقد سبق مسائل تشبه مسألة انقالب الظئر، حدأقل به يمل  أنه بل الظاهر، ولوجه لأل

امداً فقتلها أحبلها واحلال هذه عفإذا ، حبالز اإلجيهما مل يحبال الزوج للزوجة خطراً علإان ك ولو

ن كمل تتم إذا ما قتل غالباً يفيان الفعل مما ك أو ،ونه قاصداً قتلهاكه من يحد شرطأ فهو عمد مع نياجلن

  . قاتالًون املقدم كيال  ثيح، ارهيه فشربه باختريغ إىل ل من قدم مساًيان من قبك وإالّ ،سقاطاملرأة من اإل

  .عاقلتهى ة عليه الديون فك الذي تأ القتل اخلطمن أنه فالظاهر، أحبلها بدون علم فقتلهاوإذا 

 من القتل كعد ذليمرضه هو فهل  وت يف الرحم ملرض املرأة أوميالولد  أن علم الزوج إذا أما

  .ك عن ذلدلةبعد انصراف األي ان الكن إو، احتماالن ،نيللجن

، ةيه الدياً هل علرج مشوهخيالولد  بأن ب مسألة ما لو علم األ)الفقه(وقد تقدم يف بعض مباحث 

 أو ىعمأصار  إذا ماك، ونهك بعد تنيه اجلني أوجب تشومها عمالًريغ أو ماأل أو بفعل األ لو ومسألة ما

   .هية بعد ولوج الروح فيانت اجلناك إذا مايالقصاص ف وأة ياجلاين الدى  فهل عل،كحنو ذل

نفع به يتقبله بفضله وي أن ولؤواهللا سبحانه املس، تابكراده يف هذا اليإردنا أوهذا آخر ما 

  . نياملؤمن

اهللا ى وصل، نيواحلمد هللا رب العامل، نياملرسلى وسالم عل، صفوني رب العزة عما كسبحان رب

  . نيحممد وآله الطاهرى عل

  قم املقدسة 

  ١٤٠٠ / ذي القعدة / ١٥

   يازريالش ينياحلس يحممد بن املهد
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