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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 النميمة

(23) 
 فاعتدوا... حدود ومصاديق آية  بحث عن

اجلقواهر والفقققه إن  امجلقة نقن الفقرول القت اسقتند صيهقا  قاحب ال بقد نقن اارقارة إن عنقاوين لتحقيق  احلقال يف آيقة االعتقدا 
 إضاصة إن صرول أخرى أضفناها: آية االعتدا  أو ترددا أو ناقشا صيها

 فروع في )الفقه(
 .(1)صقد صرل السيد الوالد يف )الفقه( مجلة نن الفرول على قاعدة االعتدا  أو احتمله

ََْيـه....جقوا  اسقتمالأ أوققال الق نيني إذا  قاروا حقربيني، اسقتنادا   يقة : ذكر (2)صفي كتاب )الوقف( نق   َفاْعتَـدووا َع
 نن ان املقابلة باملثل قد تكون رخصية وقد تكون نوعية.اخر نا صصله يف نوض  

املوجق  جلقوا  إيق ا ها )صقان  دون نقا لقو آذاهقا صهذتقه ذكر انه جيو  له إخراجهقا نقن القدار لقو آذتقه (3):)الوقف(ويف كتاب 
يف اايقق ا  بققان كانققل تقابلققه باملثققل وإال ذ يشققملها دليققل ااخققرا  قققال سققبحانه  إمنققا هققو صيمققا إذا ذ تكققن ذا  حقق إخراجهققا 
ََْيكومْ  وتعان:  ْثل. َما اْعَتَدى َع ََْيه. ب.م. ََْيكوْم َفاْعَتدووا َع  .(َفَمْن اْعَتَدى َع

هلم أخ ه إذا كان ننق وره رخصقيا  أو التققاذ إذا ذ  كقن أخق ه جا  هلم نن وره  ذ يعطهمانه لو  :(4))الن ر(ويف كتاب 
 صانه يعود إن احلاكم الشرعي. واستدل على بعض نا سب  بهية االعتدا .دون النوعي  ،بعينه

ى )عقن رجلقني اصق ى  الروايقة القت تقنل علق احلكم اجملم  عليه الق    قرحل بقه الروايقا  وننهقا : بىن على(5))احلدود(ويف 
ولكنقه ققال )لقوال القنل  : يدرأ عنها احلد ويعزران( ودرأ احلد ألنه قابله باملثل صتهاتراكل واحد ننهما على  احبه؟ قال 

 لكان احتمال عدم تعزير الثاين قويا  الطالق "صمن اعتدى" وانا بعد النل صال(.

                                                             

 أ  التفرل. (1)
 .50ذ 06الفقه الوقف   (2)
 .252ذ 06الفقه الطالق   (3)
 .165ذ 05الفقه الن ر   (4)
 .321-326ذ 20الفقه احلدود   (5)
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 .(1)باملثل لآلية الكر ة انه جيو  لو داس بطنه أو ظهره ان يقابلهكما ذه  إن: 
ََْيه....انه جيو  اهتام اجلائر، نن باب : (2)ويف كتاب )احلكم يف ااسالم( وال يعتق   ،ولقانون األهقم واملهقم َفاْعَتدووا َع

 يف التقابل التقابل الشخصي .
 صراج  متام كالنه. ب به احتماالن   : هل جيو  تع ي  املع ِّب مبثل نا ع  (3)(احلكم يف ااسالم)ويف كتاب 
 .إن جوا  التجسس على الكفار  ية االعتدا  والتزم –يف كتاب آخر  –كما ذه  
كتققاب القصقاذ بعققدم جقوا  ااحقراق واابققراق ورقبهها للروايققا  املخصصقة لقدليل االعتققدا  وققال )إذا قتلققه كمقا التقزم يف  

 (4)خنقا  أو إبراقا  أو رنيا نن راه  ذ يقتل إال بالسيف(
 (5)املخصصة لدليل االعتدا  وبعدم جوا  املثلة للروايا 

 إن بري ذلك
 فروع في )الجواهر(

 وانا اجلواهر صقد ذكر صروعا  أقل:
 .اال ضرر مث ناقشه وإنيف القول بضمان أجرة الصان  إذا حبسه، إن آية االعتدا  : االستناد وننها
صضال عن بري الصان  بقال خقالل أجقده صيقه، بقل يف الكفايقة  -به لو حبس  انعا ذ يضمن أجرته نا ذ ينتف   -قال: )

 يف التق كرة بلفقل األققوى نشقعرا باحتمقال الضقمان صيقه، بقل يف نمق  ال هقان ققوة هو نقطول به يف كالم األ حاب، وإن ع   
ا عَيــه بمثــل مــا فمــن اعتــدى عَــيكم فاعتــدو ذلققك، لقاعققدة نفققي الضققرر نقق  كونققه ظاملققا وعاديققا، صينققدر  يف قولققه تعققان: 

وبريمهققا  ققا دل علقى املقا ققة والعقققاب مبثققل نقا عوققق  صالضققمان حين قق  لقق لك ال  جــءاء ســيية ســييةو اعتـدى عَــيكم
للغصقق  القق   ال يقتضققيه، باعتبققار عققدم كققون املغصققوب نققاال تتبعققه نناصعققه ولققو رققرعا يف الققدخول  ققل اليققد واسققم الغصقق  

 .وبريمها
 :نة يف حواريه عليه، حي  قالوحكاه يف الرياض عن خاله العال

 ." إن ثبل إمجال على نا ذكره األ حاب وإال صاألنر كما ذكره الشارح "
 .ونال إليه يف الرياض حي  يكون احلابس سببا نفوتا ملناص  احملبوس

                                                             

 .15ذ 11صراج  كتاب الديا    (1)
 .100ذ 11الفقه احلكم يف ااسالم   (2)
 .214ذ 11الفقه احلكم يف ااسالم   (3)
 .336ذ 21الفقه القصاذ   (4)
 .420ذ 21الفقه القصاذ   (5)
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رمبققا حيتمققل قويققا اختصققاذ نققا ذكقره األ ققحاب بصققورة عققدم اسققتلزام احلققبس التفويقل كمققا صرضققناه بققل الفققوا ، و )مث ققال: 
يستفاد ذلك نن الت كرة حي  إنه ن  تصرحيه مبا ذكقره األ قحاب ققال يف عنقوان البحق : ننفعقة بقدن احلقر تضقمن بالتفويقل 

  (3)(ال بالفوا 
مث ققال )كمقا أن قاعقدة نفقي الضقرر والضقرار وبريهقا  قا ذكقره نقن ا يقا  لقو اقتضقل الضقمان  ،يف ذلك اجلواهر مث ناقش

صقهققا جديققدا، ضققرورة اقتضققائها الضققمان بققاملن  عققن العمققل أو االنتفققال مبالققه وبققري ذلققك  ققا  ألثبتققلعلققى وجققه تشققمل الفققرض 
عرصققل عققدم القققول بققه نققن العانققة القق ين نبققىن صقههققم علققى القيققاس واالستحسققان صضققال عققن اانانيققة القق ين نبققىن صقههققم علققى 

الفقرض كمقا قطق  بقه األ قحاب )ألن( احلقر ال يقدخل ، صقال وجقه للضقمان يف  القواعد املقررة الثابتة عن أهل بيل العصمة
 ل اليد على وجه تدخل نناصعه نعه كاملال ولو ررعا. بل )نناصعه يف قبضته( كثيابه باقية على أ الة عقدم الضقمان )و( إن 

 .(2)ظلم وأمث حببسه أو ننعه عن العمل(
الشقريفة ان ا يقة يف نوضق  آخقر وذكقر  اسقتنادا   يقة االعتقدا  كمقا كما ذكر انه لو قط  يقده مث قتلقه كقان للقول نثقل ذلقك

 تفيد القصاذ ال الدية.
)لققو قطقق  يققد رجققل مث قتلققه قطقق  مث قتققل( بققل قيققل: هققو خققرية السققرائر ونكققل النهايققة، وإليققه نققال ابققن  هققرة، ل  ققل قققال: 

 ا اعتدى عَيكمفمن اعتدى عَيكم فاعتدوا عَيه بمثل موالعمونا  الت ننها قوله تعان: 
واألقرب( عند املصنف يف الكتقاب وإن توققف يف النقاص  كقاملختلف وظقاهر القواعقد وإن نفقى البقلس يف األول عمقا  عتقه (

)نققا عرصتققه نققن )ثبققو  القصققاذ باجلنايققة األون( واأل ققل عققدم التققداخل )وال كقق ا لققو    نققن ابققن إدريققس )نققا تضققمنته النهايققة ل
 كانل الضربة واحدة(.

 ؟(3)حب  عن انه هل تفيد ا ية ضمان املثليكما 
 فروع فقهية أخرى
نقا هققو خقار  بققال  اه يف آيققة االعتقدا  وننهققدخول ق ، وهققي علقى طوائققف صمنهقا نققا هقو واضقق   األخقرى ولنضقف بعقض الفققرول

الفققرول إن سققبعة طوائققف هسققة ننهققا  –بققنذن اهلل تعققان  –نققا هققو حمققل تققردد، مث اننققا بعققد ذكققر الفققرول سنصققنف  ارققك وننهقق
 :(4)األ ل صيها عدم االعتدا  باملثل واثنتان األ ل صيها االعتدا  باملثل. وه ه بعض الفرول

 قابلة باملثل هنا.لو أوقعه يف احلرام صهل له ان يوقعه صيه أيضا ؟ ال رك يف انه ال جتو  امل -

                                                             

 .31ذ 30جواهر الكالم:   (1)
 .41-46ذ 30جواهر الكالم:   (2)
 .20ذ 30   (3)
 وجلها لوال كلها  ا ال جيو  صيه املقابلة باملثل. (4)
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 لو ضرب أخاه أو أبنه ذ جيز له ان يضرب أخاه أو ابنه بدعوى آية االعتدا . -
 .أيضا   لو ق صه ملا جا  له ق صه، وقد نضل الرواية الدالة على ذلك وهناأ روايا  أخرى -
َهـهو اْلَجْهـَر ب.الس ـوء. لو اهتمه صهل له بدل القتظلم اسقتنادا  إن  - ـب  ال ِوَ.ـمَ  ال يوح. ـْن اْلَقـْو . ال.اله َمـْن  ان يتهمقه وإن   (1)م.
 بري نورد الق ل؟ يف كان
 ققالته أو سققائر عباداتققه؟ ال رققك يف عققدم  –باملثققل  ة  نقابلقق –لققو ابطققل  ققالته أو حجققه أو  ققيانه صهققل لققه ان يبطققل  -

 مشول آية االعتدا  ل لك.
 .ندلول ا ية ظاهرا  لو رهد بالباطل عليه صهل له ان يشهد عليه بالباطل؟ ذلك خار  عن  -
 الربا وإن جا  له التقاذ. –عندنا احتاجه الحقا   – ننه لو أخ  ننه الربا ذ جيز له ان يلخ  -
ا   يقة االعتقدا  )بعقد لو نقض أحد احلاكمني حكقم احلقاكم ا خقر عقدوانا ذ جيقز لآلخقر ان يقنقض حكقم األول اسقتناد -
 عدالته بالتوبة(. عودصرض 
 لو نظر إن نا حيرم ننها ذ جيز هلا ان تنظر إن نا حيرم ننه. -
 لو قال له لسل نسلما  ذ جيز له نقابلته باملثل. -
 لو أضله عن اهلدى ذ جيز له ان يضله كما أضله. -
 لو اطل  على داره ذ جيز له ان يطل  على داره. -

 وهناأ صرول كثرية أخرى سنستعرض بعضها مث ننتقل لتصنيفها إن الطوائف السب  بنذن اهلل تعان.
 وصَى اهلل عَى محمد واله الطاهرين

 

  :)الحكمة(
ــم  اْلَقا .ــلو  : نققن و ققايا اانققام نوسققى الكققاظم ــَها َلــيهنا َوف.ــي َجْوف.َهــا السه َيا َمَثــلو اْلَحيهــة. َمس  َـْ َه َمَثــَل الــد  ِو ال. َاــا يَــا ه.

ْم  َو ب.أَْيد.يه. َيا َها الصهبـْ  َيْحَذروَها الرهَجا و َذووو اْلعوقوو . َويـَْهو.ي ال.َليـْ
َهه. َواْصب.ْر َعْن َمعَ  ِو اْصب.ْر َعََى طَاَعة. ال َاا ـدو لَـهو سوـروورا  َواَل يَا ه. َهـا فَـََـْيَت َ ج. نـْ َيا َساَعةا َفَما َمَضـى م. َـْ َهَما الد  َهه. َفإ. ي ال اص.

ََْت ف.يَها َفَكَأَهَك َقد.  ََْيَت  َـْعر.فوهو َفاْصب.ْر َعََى  .ََْك السهاَعة. الهت.ي َأ َها فَـ نـْ َْْتَبْطَت  حوْءَا  َوَما َلْم يَْأت. م.   ا
ِو َمثَ  َاا ََهو يَا ه. َو اْزَداَد َعَطاا  َحتهى يـَْقتـو ْنهو اْلَعْطَاا َهَما َشر.َب م. َيا َمَثلو َماء. اْلَبْحر. كو َـْ  لو الد 

ـْن ك.ْبـْر اْلك.  ثْـَقـا و َحبهـْة م. َْب.ـه. م. ََ ف.ـي قَـ َههو اَل َيْدخولو اْلَجنهَة َمْن َكـا َر َفإ. ِو ال.يهاَك َواْلك.بـْ َاا َهـه. يَا ه. ـرو ر.َداءو ال َفَمـْن ََاَزَعـهو ر.َداَء و بـْ
ه َههو ف.ي النهار. َعََى َوْجه.  ( ف العقول عن آل الرسول )  َأَكبههو ال

                                                             

 .142النسا :  (1)


