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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

(19) 
 فروع أخرى لقاعدة االعتداء

 تبديل الوصية
 قام بتبديل الوصية فانه ليس له أن يقابله باملثل فيبدل وصيته. لو -أ

َلُه بـَْعَدَما َسِمَعُه َفِإنََّما ِإْثُمُه َعلَـ  الَـِّييَن يـَُبُدُلونَـهُ قال تعاىل:  عكن ثثكل ذلك  وإال   آيكة االعتكدا وذلك  النصكرا   َفَمْن َبدَّ
 فان لسانه الناظرية كك)ال ضرر( وثطلق العناوين الثانوية. حاكماً على آية التبديل دليل االعتدا  كان
ــرا  اْلَوِصــيَُّة قككال سككب:انه: الوالككد يف الفقككه اترثككا  ) السككيد قككال  ــَرَل َخْي َُ ِإْ  تَـ ــْو ــْيُكْم ِإَحا َحَ ــَر َأَحــدَُكْم اْلَم ــَب َعَل ُكِت

لَـُه بـَْعـَدَما َسـِمَعُه َفِإنََّمـا إِ  َعلَـ  الَـِّييَن يـَُبُدُلونَـُه ِإ َّ اللَّـَه َسـِمي    ْثُمـهُ ِلْلَواِلَدْيِن َواأَلقْـَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحّقـا  َعلَـ  اْلُمتَِّقـيَن َ َفَمـْن َبدَّ
نَـُهْم َفال ِإْثَم َعَلْيِه ِإ َّ اللََّه َغُفور  َرِحي  .(1)م  َعِليم  َ َفَمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجَنفا  َأْو ِإْثما  َفَأْصَلَح بـَيـْ

فكان الوصككية إذا كانككو ث ككروعة ال يككو  تبككديلها حككإ إىل األحسكن، فكك ذا أوصككى ثككثاًل أن يعطككى للفقكك  الطعككام واألحسككن أن 
ان نبدلككه إىل املسككود، واملفككرومل ان املسككود أكثككر  وأثوككننعطيككه الوسككوة   يككا هككيا التبككديل، وهوككيا إذا أوصككى ببنككا  حسككينية 

ورد يف صك:ي  حممكد بكن ثسكلم عنكه عليكه الصكالة والسكالم، يف رمبكل أوصكى لالكه يف سكبيل ثوابًا ثكن احلسكينية   يكا ذلك ، ولكيا 
لَـُه بـَْعـَدَما َسـِمَعُه َفِإنََّمـا ِإْثُمـُه َعلَـ  اهلل؟ فقال: أعطه ملن أوصى به له وإن كان يهودياً أو نصرانيًا، ان اهلل تعكاىل يقكول:  َفَمـْن َبدَّ

 .الَِّييَن يـَُبُدُلوَنهُ 
لام صرفها يف ارتوا ه، كما إذا أوصى للونيسة لوونه يف  ،وصى باحلرام مباهاًل وعلمنا ارتوا ه العام لاعمه انه حاللاثا إذا أ
ثكن بكاب  (الونيسكة)ياعم انه حالل يف ال كريعة اسسكالثية وعلمنكا ارتوكا ه يف صكرفه يف حمكل العبكادة وإ كا قكال: هو بالد الوفار و 

 .(3)وتفصيل الوالم يف ذل  يف )كتاب الوصية( (2)يا ثن تبديل الوصية كما هو واض املصداق صرفناه يف املسود وليس ه
 التشبيب

 وكيا لو شبب هبا أو شببو به. َفَمْن اْعَتَدى باثرأة فانه ليس هلا أن ت بب هبا ثن باب لو شببت  -ب
 .(ذكر حماسن املرأة أو الغالم بال عر أو النثر أو غ مها: )هو والت بيب

حمرم على امل هور بني الفقها ، فك ن ذلك  ف:ك   ،الت بيب باملرأة والغالم وهو ذكر حماسنهماالوالد يف اترثا  ) السيد قال

                                                             

 .182-181البقرة:  (1)
 إذ هو ثن حتديد ثصداقها حسب ثرتواه. (2)
 .54ص 33الفقه: اترثا  ج (3)
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ب بكبع  النسكا  وتفصكيله ثكيكور يف ثن شب   د رسول اهلل وإغرا  بالقبي  وتوهني وإييا  وتنقيص وهت  وغ  ذل ، وقد بع  
 وعلى هيا فهو أعم ثن تعريف ال يخ للت بيب يف املواسب. (1)املواسب(

وهكو كمكا يف مبكاثمل املقاصكد ذككر حماسكنها وإظهكار شكد ة حب هكا  (2)الت كبيب بكاملرأة املعروفكة املةثنكة ات ثكة،قال يف املواسكب )
لكاوم تفيكي:ها وهتك  حرثتهكا حرام على ثا عن املبسكو  ومجاعكة كالفاضكلني وال كهيدين واتقكق الثكات، واسكتدل عليكه ب ،بال عر

وإييائها وإغرا  الفس اق هبا وإدخال النقص عليها وعلى أهلها...(
  -وقال: )وأثا الت بيب بالغالم، فهو حمرم علكى ككل حكال  (3)

وعككن املفككاتي : أن يف  ، ألنككه ف:كك  حمكك ، في ككتمل علككى اسغككرا  بككالقبي .-كمككا عككن ال ككهيدين واتقككق الثككات وكاشككف اللثككام 
 .(5)احلوم نظرا، واهلل العا (إطالق 
 لو حر ش بني هبائمه لا آذاها فانه حينئٍي حرام فليس له املقابلة باملثل بان حير ش بني هبائمه كيل . -ج

 السحر واإلكراه عل  الحرام والتكبر
لكو وقكمل سك:ره ثقدثكة لوهكم وحينئكٍي فلكيس  إال فانكه لكيس لكه ان يسك:ره بكل لكه ان يفك  السك:ر ويبطلكه فقك لو َسـَحره  -د
 ثن باب املقدثية واألهم واملهم. انه ثن باب )االعتدا ( بلذل  
أو فعككل ثككا اضككطر بسككببه إىل ذلكك  فلككيس لككه املقابلككة باملثككل  عليككه علككى شككرب اأمككر أو أكككل امليتككة أو أمبكك ه لــو أكرهــه -هـــ 

 استناداً إىل )مباا  سيئة سيئة ثثلها(.
 .؟له ان يتو  عليه استناداً لآلية الورمية فهللو تو  عليه  -و 

 فروع أخرى: -
 قط  الرحم وإحاعة السر والفاحشة

، إال إذا ككان إذالاًل (4)العكدم –اليي احتكا  بكه ومبوبيكاً أو أفكإ بكه الكبع   –الظاهر  رمحه فهل له قطمل رمحه؟لو قط   –ز 
 له.

 اللَُّه ِبِه َأْ  ُيوَصلَ  َويـَْقَطُعوَ  َما َأَمرَ قال تعاىل: 
 سره فهل له إذاعة سره؟لو أحاع  –ح 
 عليه فاح ته فهل له املقابلة باملثل؟ الظاهر العدم.لو أحاع  –ط 

ِإ َّ الَـِّييَن ُيِحبوـوَ  َأْ  َتِشـيَ  اْلَفاِحَشـُة ِفـذ الَـِّييَن اَمنُـوا َلُهـْم َعـَياب   قكال سكب:انه: قال السيد الوالد يف الفقه اترثكا  )
من أحاع الفاحشـة كـا  كمبتـد ها ومـن عيّـر م منـا   :: قال رسول اهلل ويف رواية ابن حا م، قال أبو عبد اهلل  أَِليم  

                                                             

 .212ص 33الفقه: اترثا  ج (1)
 على انه سيصرح ب مول الت بيب للغالم. ،فهيه قيود ثالثة )ثرأة( )ثعروفة( )ثةثنة( ولعل )حم ثة( ثتيمن يف ثةثنة وإال فقيد رابمل (2)
 .25ص 1املواسب ج (3)
 .181ص 1املواسب ج (5)
 باملثل. عدم مبوا  قطمل رمحهم ثقابلةً  (4)
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 .(1)بشذء ال يمَو حت  يركبه
والظاهر ان إذاعة الفاح ة إ ا حترم بالنسكبة إىل املكةثن علكى ككل حكال إال يف ثقكام ال كهادة وثكا أشكبه وعلكى الوكافر فيمكا إذا  

الوكافر حمفكوا العكرمل كالكيثي، أثكا إذا   يوكن ككيل  فلكيس  ككانكان سببًا لتوري الناس على الفاح ة أو ثا أشبه ذل ، أو  
 .(2)ذل  ثن إذاعة الفاح ة(

 والرشوة والوشاية والهجرا النجش 
 .؟لو جن  عليه فهل له ان ينو  عليه -ي 

  (3)(ب ر  املواطاة ثمل البائمل أو ال ب رطه والنو  هو )ان يايد يف الثمن ليايد غ ه فيه وهو غ  قاصد ال را  حقيقة
 الظاهر العدم وإن كانو له املقاصة. لو أخي ثنه الرشوة على أثر فهل له املقابلة باملثل؟ -ل 
 الظاهر كيل  العدم. لو وشى به عند احلاكم فهل له ان ي ي به لديه؟ -ل 

قكال يف الفقككه اترثكا  )حتككرم الوشكاية بككال إشككوال وهكي عبككارة عكن إيصككال خكك  إنسكان إىل ظككا ، أو إىل إنسكان تومبككب تلكك  
وكلتامهككا حمرثكة أل مككا إفسككاد وإلقككا  الفتنكة وتقويككة للظككا  وإيككيا  للمظلككوم  (5)الوشكاية تعوكك  الصككفو بينهمككا فهكي أعككم ثككن النميمككة
 .(4)بل رلا ال تسمى وشاية أييًا(يف الغيبة فليس ثن الوشاية اترثة  املستثىنوغ  ذل ، أثا إذا كان ثن نوع نص  املست   

 نوع وصله إذالاًل.لو هوره، فليس له ان يهوره، للروايا ، إال ان يوون يف وصله أو  –م 
بالكدليل، وال يكري يف سكبعة خكرج ان املستظهر ان األصنا  سبعة، يري يف اثنني ثنها قكانون االعتكدا  كلصكل وثكا خكرج  ثم

 خرج شي  خرج بالدليل: ولوثنها قانون االعتدا  
 :طا فتا  األصل فيهما جواز االعتداء بالمثل

 األموال واألبدا 
لكو   ينفكق ككيل  باب األثوال، فلو غصب ثنه ثااًل مبا  لكه التقكاص ثكمل إذن احلكاكم ال كرعي أو بدونكه، و الطا فة األول : 

نعكم لكو أحكرق ثالكه أو أتلفكه   يوكن لكه ان حيكرق أثوالكه أو يتلفهكا فانكه إسكرا  وهكو  ،عليها كان هلا األخي ثن أثواله خفيةالاوج 
 ، بل له ان يلخي ثنه ثا يعادله.(2)ثن الوبائر

وهنكا   وقكد سكبقو بعك  املسكتثنيا  ،باب القصاص فلو مبرحه أو قطمل عيوا ثنه مبا  القصاص بيوابطهالطا فة الثانية: 
 .غ ها وهي تابعة ألدلتها

 األصل فيها عدم جواز االعتداءطوا ف 
                                                             

 .218ص 8الوسائل: ج (1)
 .142ص 33الفقه: اترثا  ج (2)
 كما فسر النو  )بان ميدح السلعة يف البيمل لينفقها ويرومبها، ب ر  املواطاة أو ال ثعها( وقد فصلنا يف ثب:ث النو  الوالم عن ذل .  (3)
 بناً  على ختصيص النميمة لا أوقمل بينهما الفتنة. (5)
 .382ص 33الفقه: اترثا  ج (4)
 فوونه إسرافاً هو دليل االستثنا . (2)
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 عراضاأل
أثثلة ليل  وثنها الت بيب،  ، وقد سبقو (1)باب األعرامل: فانه لو هت  عرضه   يا له ان يهت  عرضهالطا فة األول : 

 والعرمل أعم ثن السمعة. ،كما انه لو اف ى عليه فانه ال يو  له ان يف ي عليه
، والككتظلم عنككوان خككاص دلككو عليككه األدلككة وهككو غكك  عنككوان وإن أراق ثككا  ومبهككه بككيل  ثنككه منعككم لككو ظلمككه مبككا  لككه ان يككتظل  

 .االعتدا  باملثل
 العباداَ

  ، فلو أبطل عبادته   جتا له املقابلة باملثل.العباداالطا فة الثانية: 
 حق الغير

أو لكو سكرق ثكن أثكوال ابنكه أو ابيكه   يكا  ثا تيمن حق الغ ، وليا لو ضرب ابنكه   يكا لكه ان ييكرب ابنكهالطا فة الثالثة: 
 له املقاصة ثن أثوال ابنه أو أبيه.

 ما علم من الشرع كراهة وقوعه
وقوعه خارمباً وإن   يون ثن األصنا  الثالثة السابقة، كما سبق ثن ثثكال ثكا  (2)ثن ال رع كراهةثا علم الطا فة الرابعة: 

 ره.:  لو أكرهه على شرب اأمر أو أكل حلم اأناير، أو س  
إذ قككال تعككاىل:  وثسككتثىن ثنككه: ثككن حوككم الطوائككف السككتة ثسككتثىنً  التككدبر يف آيككة االعتككدا  يرشككد إىل أغلككب ثككا سككبق ولعلــل

 ْاْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعتَـَدى َعلَـْيُكمْ  َفَمن  فكان التكدبر يف )علكيوم( و)عليكه( يرشكد إىل صك:ة التقكاص يف
هلل فاالعتككدا  عليككه اعتككدا  علككى  يف العبككادا  فا ككا (5)كمككا يرشككد إىل عككدم صكك:ته  (3)فا مككا ثنهمككا األثككوال والقصككاص يف األبككدان

، فانكه اعتكدا  علكى الغك  ولكيس )عليكه( يرشد إىل عدم صك:ته فيمكا تيكمن حكق الغك ًا، كما رفحق اهلل وليس على حق الطر  ص  
ال ككرع ثنوطككاً لككق الطككر  كككي يسككق  بفعلككه بككل أراد  هثككا علككم ثككن ال ككرع كراهتككه، إذ   يعلكك يرشككد إىل عككدم صكك:ته يف وأييككاً 
 عدم حتققه خارمباً بتاتًا. ال ارع

 وصل  اهلل عل  محمد واله الطاهرين
   

  :)الحكمة(
ِفذ نـَْعِت اْلُمْ ِمِنيَن َوَتاَرة  يـَْنظُُر ِفذ َوْصِف ِإ َّ اْلُمْ ِمَن اتََّخَي اللََّه ِعْصَمَتُه َوقَـْوَلُه ِمْراَتُه َفَمرَّة  يـَْنظُُر  :قال اسثام احلسني 

    َتْمِكينٍ اْلُمَتَجُبرِيَن فَـُهَو ِمْنُه ِفذ َلطَاِ َف َوِمْن نـَْفِسِه ِفذ تَـَعاُرٍف َوِمْن ِفْطَنِتِه ِفذ َيِقيٍن َوِمْن ُقْدِسِه َعلَ 
 (حتف العقول عن آل الرسول )

                                                             

 سها أو قب لها أو غ  ذل  فليس هلا ان تقابله باملثل ثن باب قانون االعتدا .كما لو مل  (1)
 املراد ثن الوراهة: انه أراد عدم وقوعه مباثا، وليس الوراهة املصطل:ة. (2)
 أي ثن )عليوم( و)عليه( يف اآلية الورمية. (3)
 آية االعتدا  باملثل. (5)


