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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

(43) 
 مقارنة بين كالم )الجواهر( و)العناوين(

حفال سفائر األةلفة فقفد ي فون  مث ان كون املسألة من صغريات قانون االعتداء حىت فيما التزم بشموله له، يتوقف  علفى يقيف 
أو قفد ي فون  فل  لف  ففال بفد مفن سفك أ فوار كفل مسفألة مسفألة مقيسفه إ  ةليفل  (1)منها ما هو أسب  رتبة فال تصل النوبفة إليفه

 االعتداء وإ  سائر األةلة.
 ف  مفا  هفه إليفه املتعفدةة، بشفدة وقفد  هفه فيفه صفاحه )العنفاوين( إ  ع بفروعفهولنضرب لفلل  مفًالف فقهيفاف مبتلفى بفه، 

 األصحاب عن عموم اآلية )آية االعتداء(. فلة  (2)صاحه اجلواهر، استناةاف إ  )قاعدة االعتداء( وبدعواه
 التقابل بين التمكين والمهر

 ن املتزوجة زوجها من نفسها قبل استالمها املهر إ :   مسألة وجوب ان تُ صور ان املشهور  هبوا يف  :واملسألة هي
صفففداع معاوضفففة بفففني املهفففر لفففو كفففان املهفففر حفففاالف، فلهفففا ان تتنفففم مفففن التم فففني حفففىت يسفففلمها املهفففر ألن الن فففا  مفففم اإ -1

 والتم ني.
 ولو كان املهر كله مؤجالف فلي  هلا االمتناع من التم ني لًبوت حقه عليها حاالف. -2
 ا االمتناع اآلن ألن كليهما )املهر والتسفليم( حفال  لو كان مؤجالف فامتنعت من التم ني وعصت، مث حّل األجل فهل هلو  -3

 أو ال الستقرار وجوب تسليم نفسها عليها قبل حلول األجل فيستصحه ولغل  ل . ،اآلن ولقانون االعتداء
 ما قاله العناوين مث ما قاله اجلواهر: -يف الفرع الًالث  –فالحظ هنا 

بعفد ان عفدها مفن املسفلمات:  (3)كفل جانفه علفى القفب  مفن االخفر(  توق  وجوب القفب  مفنقال يف العناوين يف مسألة )
حينئففل أيضففا وإن عصففى  (4)مففن االعتففداء مًففل مففا اعتففدت ينبغففي التوقفف  )نعففم، لففو قلنففا بففأن التقففاب  للقاعففدة الفف   كرناهففا كليففةف 

قبففل احللففول، ولعففل ح ففم الفقهففاء بعففدم جففواز امتنففاع الزوجففة عففن التم ففني وتسففليم نفسففها للففزو  إ ا كففان الصففداع  الف املمتنففم أوّ 

                                                             

 قانون االعتداء. (1)
 صاحه العناوين. (2)
 .262ص 2العناوين الفقهية   (3)
 أي على القب . (4)
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ففمففؤجال وإن عصففت و  تُ  يرشففد إ  األول،  -مففم أنففه كففان هلففا االمتنففاع لففو كففان الصففداع حففاال ابتففداء  -ن إ  أن حففل األجففل   
  (1)بصر(وعدم االلتفات إ  ما  كرناه من عموم االية، فت

)ومن  ل  يعرف احلال فيما لو كان املهر كله مؤجال فإنه لي  هلا االمتناع قطعا، لًبوت حقه عليها  :والحظ كالم اجلواهر
حاال، فإن امتنعت وحل املهر   ي ن هلا االمتناع أيضا وفاقا ملا عن األكًر، الستقرار وجوب التسليم عليها قبل احللول، 

وتراضيا على أن ال يق  تسليم أحد العوضني على تسليم اآلخر، فبناء املعاوضة حينئل على سقوط فيستصحه، وألهنما عقدا 
 ح  االمتناع بالنسبة إليها.

، وألن األصفل ل ن ومم  ل  قد احتمل جفواز االمتنفاع هلفا، بفل رمفا ح في عفن إهفالع النهايفة، ملسفاواته بعفد احللفول للحفالّ 
جففواز االمتنففاع مففن التسففليم قبففل التسففلم، وإعففا يتجلفف  ملففانم مففن تأجيففل أحففد ا ةون اآلخففر، فالزمففان قبففل احللففول  يف املتعاوضففني

مانم من االمتناع، فإ ا حل ارتفم املانم، وفيه أن األصل استحقاع التسلم بالتسليم، واسفتحقاع كفل منهمفا علفى اآلخفر التسفليم 
 .(2)ملة عدم االمتناع(ال االمتناع، وأيضا قد عرفت اقتضاء املعا

 دليل التقابل في المعاوضة سابق رتبة على دليل االعتداء
ولي  املقام مقام التفصفيل ومناقشفة األةلفة واماكمفة بينهفا، بفل مفوهن الشفاهد هفو أمفر واحفد وهفو: ضفرورة التفدقي  يف  فول 

يف وجفه وللعنفاوين يف وجفه  انتصفاراف للوفواهر –د يقفال ةليل االعتداء باملًل للمقام وهل يوجد ةليفل أسفب  منفه رتبفة يف املقفام إ  قف
فانفه لففو قيفل بففان الن ففا   (5)موضففوع (4)ضففة وفدوةها مقففدم علفى ةليففل االعتفداء رتبففة فففال يبقفى لففه معفهو بففان ةليفل املعا – (3)آخفر
يقفال: مقتضفى املعاوضفة ان فانفه حينئفل   –كمفا ةلفت عليفه الروايفات   –ضة بني البضم واملهر أو بفني تسفليمها نفسفها واملهفر و معا

االمتنفاع مفن تسفليم نفسفها  اسفتناةاف ملقتضفى ةليفل املعاوضفة هلا التسليم عند قب  املهر ففا ا امتنفم مفن تسفليم املهفر احلفاّل كفان هلفا
 من  ل ان تصل النوبة لقانون االعتداء باملًل.

من العقوة املعاوضية كالبيم و له حيث انه ثبفت هنفاا ان  ان الن ا  امللكور فيه املهر: )الًاين: (6)قال السيد الوالد يف الفقه
ل ل من البيعني االمتناع من تسليم ما عنده حىت يقب  العوض، ألن  ل  هفو معفا الوففاء بالعقفد الفالزم و فم العفرف والشفرع 

لففى املباةلففة املاليففة بففني أن يعطففي كففل واحففد منهمففا مففا عنففده يف قبففال أن يأخففل مففا عنففد صففاحبه فاهنمففا التزمففا وتعهففدا يف العقففد ع
العوضففني وتسففلي  كففل منهمففا صففاحبه علففى مففا عنففده مففن أحففد العوضففني يف قبففال تسففلي  االخففر ايففاه علففى مففا عنففده مففن العففوض 

                                                             

 .261ص 2العناوين الفقهية   (1)
 .43ص 31جواهر ال الم:   (2)
 كما سيأيت بعد قليل.  (3)
 أي لدليل االعتداء باملًل مم ةليل املعاوضة. (4)
 أي على بع  فروض املسألة، كما سيأيت. (5)
 .284ص 66الفقه: كتاب الن ا    (6)
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 ..(.(1)اآلخر، وقد ورة يف باب الن ا  انه )يشرتيها بأ لى مثن(
ت املهر برضا ا و  تؤجل التسليم ففال رفري لأجّ  لو كان املهر مؤجالف كان مقتضى العقد واملقابلة هو تسليم نفسها اآلن إ و 

 .إ  ال موضوع لقانون االعتداء إ  ال اعتداء مم رضا ا املبين عليه العقد قانون االعتداء أيضاف لوجوة املقدم عليه رتبة
نفسفها مفن تسفليمها  –حسه ارت از العقالء واملتشفرعة  –ولو عصت فحّل األجل فان قلنا بان مقتضى العقد مهر مؤجل 

لزم التسليم عند احللول وإن   تسلم من قبله كما قال اجلواهر )وألهنما عقدا وتراضيا علفى أن ال يقف  تسفليم  مطلقاف  حني العقد
فففال يبقففى ا ن موضففوع  (2)(أحففد العوضففني علففى تسففليم اآلخففر، فبنففاء املعاوضففة حينئففل علففى سففقوط حفف  االمتنففاع بالنسففبة إليهففا

 لقاعدة االعتداء.
قلنا بان مقتضاه تسليمها نفسها إليه معلقاف على التزامه بإعطاء املهر يف تارخيه فلهفا املقابلفة باملًفل لقفانون االعتفداء إ ا   وان 

وعفدم اعتدائفه عليهفا  مفن جهفة هفلا التفاري  يسلم يف تارخيه وإعا وجه عليها التسليم حني العقد لفرض إهفالع تسفليمها نفسفها
َفَمـن  اع تَـَدع َعلَـي ك م  َفاع تَـد وا َعَلي ـِم ِبِمث ـِل َمـا حفّل األجفل فلفم يف د فقفد اعتفدت عليهفا فتحقف  موضفوع  وقفد أَمالتقابله باملًل 
  اع َتَدع َعَلي ك م  

هفو اهنفا لفو م نتفه مفن نفسفها فحفّل األجفل ففامتنم عفن املهفر جفاز هلفا االمتنفاع  -لو التفزم بفه  – و ل خفي ان مقتضى  ل 
إال ان يفدعى االنصفراف  (3)عن التم ني القتضاء املقابلة بني املهر وجمموع التم ني  ل ، كمفا  هفه إليفه السفيد الوالفد يف الفقفه

 أو  له، فتأمل
 تطبيق قانون االعتداء بالمثل على النميمة

ديث ال ففكوي ال بفد ان نعطف  العنفان لبيففان حفال صفغرت مسفألتنا وهففي انفه لفو ّا عليفه فهففل لفه ان يفنم عليففه مث بعفد هفلا احلف
 لقانون االعتداء باملًل؟

إ  هففلا اعتففداء علففى الغففل الففرّة واملقابلففة رففه ان نفففرض املسففألة فيمففا لففو   ي ففن يف البففني حفف  شففج  ثالففث وإال فلففي  لففه 
ــَدع  يف االعتففداء عليففه  –كمففا سففب    –ولففي  علففى املعتففدي واآليففة نفف   ــا اع َت ــِم ِبِمث ــِل َم ــد وا َعَلي  ــي ك م  َفاع َت ــَدع َعَل َفَمــن  اع َت

 َعَلي ك م  
نهمفا )بفني عمفرو وب فر( فيما لو ّا عمرو وب ر على زيد فهل لفه ان يفنم عليهمفا بينهمفا بفان يوقفم بيهو فمفروض املسألة إ اف 

 ؟ألن كليهما معتد  عليه بالنميمة وعيمته ال تعدو ا
 أدلة عدم جواز االعتداء بالمثل في النميمة

                                                             

 .55ص 14وسائل الشيعة:   (1)
 .43ص 31الم:  جواهر ال  (2)
 .256ص 66الفقه   (3)
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 قد يقال بعدم اجلواز، لوجوه: فنقول:
االعففراض مففن السففمعة كمففا سففب ، وقففد سففب  ان األصففل يف االعففراض عففدم  ان النميمففة مففن ةائففرة األعففراض  ألعميففةاألول: 

 .فيها فان الًابت يف اخلرو  من ةائرة امرمات استناةاف إ  قانون االعتداء،  لها صحة املقابلة باملًل
أال تفرت قولفه عليففه ا، مفا علفي  مسفّو ة لنميمفف  عليهمفان النميمفة افا علفم مففن الشفرع كراهفة وقوعهفا فففال ت فون عيمتهالثـاني: 

ــي َن الناــاسالسففالم  ْ ــَراِء بـَ َِ ِفــي ا  ِ ــي ِ  َِب ِل ــرِي َِ ــاِهد  ز وَر َو  َِ ــاَم  ــِننا الناما وهففل يصفف  ان يشففهد الففزور ويشففارا إبلففي  يف  (1) َف
 اإ راء متعلالف بان  ل  االخر قد فعل؟

  (2)الضاِغيَنَة َوتـ بَـعِّد  َعِن اللاِم َوالنااسَِيااَك َوالناِميَمَة َفِننـاَها تَـز رََع كلل  احلال يف و 
باملًففل  الشفارع مقابلفةف قطفم اليففد والقتفل أيضفاف اففا علفم كراهفة الشففارع وقوعفه يف اخلفار  ومففم  لف  جفّوزه )القصففاص( ال يقـال: 

 ؟والنميمة ليست بأشد من  ل 
بل ي في كونفه  –رف املقابلة باملًل، فانه احدت احلدَ م ال أكًر، بل عمدة وجه تشريعه صد تشريم القصاص لي  لد َذ يقال: 
إ  فيفه الفرةع األكفك عفن االعتفداء علفى نففو  النفا  وابفداهنم،  (3)َوَلك ـم  ِفـي ال ِقَاـاِح َحيَـا   ما قالفه تعفا :  –أحد الوجوه 

باملًل راةع إ اف، و ل  على ع   النميمة فان الرة على النميمة بالنميمة وعلى الغيبة بالغيبة وعلى التهمفة بالتهمفة ال يزيفد  فالرةّ 
 والنار إال اشتعاالف والفتنة إال شدةف فلي  انه لي  براةع فق  بل انه سبه زياةة الفنت وامن. الطني إال بلةف 

 وشففبه  لفف  اففا اف يففه الففلهن والتأييففد، وامففا املرجففم فهففو )األةلففة( عمومففاف وإهالقففا وانصففرافو ففل خفففي ان املففلكور إعففا هففو لتقر 
 سيأيت.مضى و 

ان )النميمفة( تفسفد امتمفم بإثارافا الففنت فيفه فههنفا حف  الغفل )وهفو امتمفم( فلفو ففرض اهنمفا عّفا عليفه فلفي  لفه ان الثالث: 
حلف  اآلخفرين، وقفد سفب  ان األصفل عفدم االعتفداء باملًفل يف مفا كفان مفن ةائفرة  ينم عليها ال حلقهما عليفه بفل ألن النميمفة تضفييم

 ح  اآلخرين.
 ول ن فيما سب  نقاش وتأمل سيأيت الحقا بإ ن اهلل تعا .

 وصلى اهلل على محمد والم الطاهرين
   

  :)الحكمة(
َفاف  ِبال َوَقاِر َوه َو ال َفق ر   : زين العابدينقال اإمام  ِتخ  َهَبة  ِلل َحَياِء َواس   طََلب  ال َحَواِئِج ََِلى النااِس َمَذلاة  ِلل َحَياِ  َوَمذ 

 (ي  العقول عن آل الرسول )  ال َحاِضر  َوِقلاة  طََلِب ال َحَواِئِج ِمَن النااِس ه َو ال ِغَنى ال َحاِضر  
                                                             

 .613األمايل للصدوع ص (1)
 .56عيون احل م واملواعظ ص (2)
 .175البقرة:  (3)


