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 الروضة البهية يف

 شرح اللمعة الدمشقية

 اجلزء التاسع

 )(زين الدين اجلبعي العاملي الشهيد الثاين 
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 هذا الكتاب
 نشر إليكرتونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للرتاث والفكر اإلسالمي) (شبكة اإلمامني احلسنني 
نصه وتقدميه بصورة أفضل يف فرصة أخرى قريبة إنشـاء هللا �نتظار أن يوفقنا هللا تعاىل لتصحيح 

 .تعاىل
__________________________________ 

 الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية

 اللمعة الدمشقية

 للشهيد السعيد

 ) الشهيد االول(دمحم بن مجال الدين مكى العاملى 
٧٣٤ - ٧٨٦ 

 اجلزء التاسع
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 للشهيد السعيد
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 االهداء
إن كان الناس يتقربـون إىل االكـابر بتقـدمي جمهـودا�م فلـيس لنـا أن نتقـرب إىل أحـد سـوى سـيد� 

فرجــه فاليــك � حــافظ الشــريعة عجــل هللا تعــاىل ) االمــام املنتظــر(ومــوال� إمــام زماننــا وحجــة عصــر� 
�لطافـك اخلفيـة، واليـك � صــاحب االمـر و�مـوس احلقيقـة أقــدم جمهـودي املتواضـع يف سـبيل إعــالء  
كلمـــة الـــدين وشـــريعة جـــدك املصـــطفى وبقيـــة آ�ر آ�ئـــك االجنبـــني دينـــا قيمـــا ال عـــوج فيـــه وال امتـــا 

 تورجائي القبول والشفاعة يف يوم الترجى إال شفاعتكم أهل البي
 عبدك الراجي
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كــان أملــي وطيــدا �لفــوز فيمــا اقــدمت عليــه مــن مشــروع يف ) عنــد الصــباح حيمــد القــوم الســرى(
فـــاردت اخلدمـــة �ـــذا الصـــدد ). الفقـــه االســـالمي الشـــامل(ســـبيل اهلـــدف االقصـــى للدراســـة الدينيـــة 

ول مـن هـذا الزيل بعض مشاكل الدراسة واآلن وقد حقق هللا عزوجل تلك االمنية �خـراج اجلـزء اال
ه بكـل  ا�الـت الطلبـة علـى اقتنـاء: فرأيت النجاح الباهر نصب عيين. الكتاب الضخم إىل االسواق

 .فله الشكر على ما انعم واحلمد على ما وفق. ولع واشتياق
بيــد أن االوضـــاع الراهنــة، ومـــا اكتســبته اال�م مـــن مشــاكل إجنـــازات العمــل وفـــق املــراد احـــرجتين 

بتلك الصورة املنقحة املزدانة �شكال توضيحية، ويف اسلوب شـيق كلفتـين  فان الطبعة. بعض الشئ
ت عبئـــه الثقيـــل، وال مـــن مـــؤازر أو  فـــوق مـــا كنـــت اتصـــوره مـــن حســـاب وارقـــام ممـــا جعلتـــين اء ن حتـــ

الـرتك حـىت يقضـي هللا امـرا كـان مفعـوال، أو االقـدام ا�هـد مهمـا  : فرأيت نفسـي بـني امـرين. مساعد
ت صــعو�ته يف ســبيل الــدين، واالشــادة . تكلــف االمــر مــن صــعو� فــاخرتت الطريــق الثــاين واحتملــ

صــلوات هللا وســالمه عليــه وعلــيهم ) أئمــة اهلــدى املعصــومني(، وإحيــاء آ�ر )ســيد املرســلني(بشــريعة 
 .امجعني

وكـل اعتمـادي . بعزم قوي، ونفس آمنة) �جلزء التاسع) (اجلزء الثامن(فاتبعت بعون هللا عزوجل 
ســبحانه وتعــاىل وتوســلي إىل صــاحب الشـــريعة الغــراء واهــل بيتــه االطهــار علــيهم صـــلوات علــى هللا 

عليـــه الصـــالة ) أمـــري املـــؤمنني(والســـيما وحنـــن يف جـــوار ســـيد� الكـــرمي مـــوىل الكـــونني . امللـــك العـــالم
ؤمن علينــا التبعــات إنــه ويل ذلــك . والســالم فيــك �مــوالي استشــفع إىل ريب ليســهل لنــا العقبــات ويــ
 .ر عليهوالقاد

 السيد دمحم كالنرت
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���﷽ 
شــرفنا �ـا مساحـة شــيخنا الوالـد آيــة هللا . ت مشـرفة تلقيناهــا بفخـار واكبـار تلـك كلمـة قيمــة جـاء

 .الشيخ مرتضى آل يس دام ظله
اثىن مساحته دام ظله فيها على ما قمنا به من خدمات وما وفقنـا هللا عليـه مـن أعمـال يف سـبيل 

ري. م فكانت مثبتة مشـجعة �عثـة علـى نشـاط اوفـراالسال واالب . وال غـرور فانـه العلـم العالمـة اخلبـ
 .ت أيضا مرشدة ومنبهة إىل نقاط هي من االمهية مبكان كما جاء. الروحي البار الكرمي

وحنن اذ نشـكر مساحتـه دام ظلـه علـى هـذا االفضـال وهـذا اللطـف اجلميـل ونقـدر هـذه االلتفاتـه 
 .وجعلها يف حمل التنفيذ املباشر. ره �ستعداد� للقيام بكل وصا�ه احلكيمةالكرمية نبش

ـــذلك فقـــد قـــرر� تـــدريس مباحـــث احلـــدود والقصـــاص والـــد�ت يف  ) جامعـــة النجـــف الدينيـــة(ول
وضــــرورة معرفــــة . الزاميــــا ملــــا ملســــناه مــــن أمهيتهــــا ومــــدخليتها يف صــــميم التشــــريع االســــالمي العــــريض

ب علــى دارس الفقــه ان يعيهــا الطالـب الــديين هــذه  املــواد إىل جنــب ســائر الضــرورات الدينيــة الــيت جيــ
 .برعاية �لغة بال مهل وال كسل

واخــــريا فأملنــــا الوطيــــد، ورجائنــــا االكيــــد مــــن مساحتــــه دام ظلــــه ان جيعلنــــا دومــــا حتــــت ارشــــاداته 
تـب الدراسـية كما كنا ازمعنا من ذي قبل علـى طبـع الك. واكرم به من اب رؤوف. ويتحفنا بوصياه

طبعة منقحة انيقـة مزدانـة بتعـاليق وفهـارس وحنـن بـني يـدي الشـروع ان ) الرسائل(وعلى رأسها كتا� 
 .شاء هللا تعاىل

 .ونستمد التوفيق من هللا عزوجل
 السيد دمحم كالنرت
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���﷽ 
ــزي العالمــة احلجــة الســيد دمحم كالنــرت دام �ييــده عليــك مــين ازكــى الت حيــآت مقرونــة �فضــل عزي

 الدعوات واطيب التمنيات
انكـــم علـــى وشـــك االنتهـــاء مـــن مهمـــتكم الكـــربى الـــيت منيـــتم  -و� احلمـــد  -وبعـــد فقـــد بلغـــين 

�جنازها طوال هذه االعوام االربعة دون أن يثنيكم عنها كلل او ملـل ال لشـئ سـوى ابتغـاء وجـه هللا 
ميــل ازاء مــا اجنزمتــوه بعــن هللا وحســن توفيقــه مــن جــل شــأنه فمــا أحــراكم �لشــكر اجلزيــل والثنــاء اجل

العمل املربور والسعي املشكور الذي سيظل شاهدا لكم ابدا على ما بذلتموه من اجلهـود اجلبـارة يف 
 .هذا السبيل

وإين إذ أهنــيكم �ــذا النجــاح البــاهر الــذي احرزمتــوه فيمــا علقتمــوه علــى هــذا الكتــاب اجلليــل اود 
ــذي تقــد مت بــه الــيكم قبــل اليــوم وهــو املضــي يف معاجلــة كتــب الدراســة مبثــل مــا ان اكــرر رجــائي ال

عاجلتم به هذا الكتاب ومبا أين من اولئـك املعجبـني جـدا بتعليقـاتكم الطيبـة والسـيما مـا يتعلـق منهـا 
�بـــواب املعـــامالت فـــاين أد� بكــــم عـــن التقـــاعس عــــن مثـــل هـــذا العمــــل االنســـاين يف الرائـــع الــــذي 

تعــاىل وخدمــة الخــوانكم طــالب العلــوم الدينيــة الــذين اصــبحوا يضــمرون لكــم يف تبنيتمــوه حســبة هللا 
انفسهم من الشكر والتقدير ما هللا به عليم وال شك يف انكم كلما ضاعفتم اجلهد يف هذا املضـمار 

 .ضاعف هللا لكم االجر والثواب وحسبكم ذلك اجرا وذخرا ليوم ال جيزي فيه انسان اال مبا سعى
اضــــم إىل رجــــائي الــــيكم رجــــاء آخــــر اتوجــــة بــــه إىل كــــل مشــــتغل بدراســــة الفقــــه  وختامــــا اود ان
 االسالمي يف اين
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وســــط كــــان مــــن هــــذه االوســــاط العلميــــة ان ال يهمــــل دراســــة احلــــدود والــــد�ت عنــــدما ينتهــــي 
بدراسته إىل هاتني املادتني احليويتني الن فيهما من التشريع السـماوي احلكـيم مـا يزيـد املسـلم بصـرية 

ظمــة االســالم هــذا الــدين االهلــي العظــيم الــذي مل يغــادر صــغرية وال كبــرية إال واخضــعها لقــانون يف ع
مـن قوانينــه القيمــة الـيت عجــزت عــن جمارا�ـا قــوانني البشــر رغـم كــل العقــول املتفتحـة الــيت ســامهت يف 

كـل مكـان   وضعها الجل إسعاد هذا العامل فلم جتن منهـا البشـرية حـىت اليـوم اال التعاسـة والشـقاء يف
ويف كـل زمــان لـذلك فــان مـن الضــروري لكـل طالــب ديـين اذا اراد ان يكــون حـامال لرســالة االســالم  
كاملــة غــري منقرضــه ان يوجــه عنايتــه بعــد انتهائــه مــن دراســة الفقــه يف ســائر مــواده إىل دراســة هــاتني 

لتـوفر علـى مثـل هـذه املادتني دراسة واعية وافية وان ال يتجاوزمها حىت يستوعبهما فهما وعلما فـان ا
الدراســـة هـــو بعـــض مـــا يلـــزم الطالـــب الـــذي يطلـــب العلـــم الـــديين الجـــل الـــدين وهـــذه نصـــيحيت اليـــه 
اضعها بني يديه راجيا ان ال يضرب عنها صفحا كما لو كانت كلمة عـابرة فـاين مل اقصـد مـن هـذه 

ــق واملعــني وصــ ن وراء القصــد وهــو املوف ــى دمحم النصــيحة اال صــالحه وجناحــه وهللا تعــاىل مــ لى هللا عل
 .وآله الطيبني الطاهرين
 مرتضى آل �سني
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 كتاب احلدود

 )وفيه فصول(

 )يف حد الز� - الفصل االول (
 �لقصر لغة حجازية، و�ملد متيمية

___________________________________ 
 .واالدغامعمل فيه ماعمل يف زميالته من االعالل ) مد ميد(وزان . مصدرحد حيد: مجع احلد) ١(

وردعـا . زجـرا وتنبيهـا لفاعلهـا. التأديب اخلاص ملن يرتكب اجلرائم، والفواحش احملرمة املذكورة يف هـذا البـاب: ومعناه شرعا
ىت التتكـرر �نيـة، ولـئال تشـاع الفاحشـة يف الـبالد كـي يكثـر الفسـاد يف العبـاد  ومنعـا ملـن يريـد ان يوجـدها، ويقـدم عليهـا حـ

 .ما يف عصر� احلاضر اعذ� هللا من شره وشرورهفيختل بسببها النظام ك
ولـذلك فـان الـز� . مبا أن التحفظ على االنساب من اهم ما يبالغ فيـه مـن الناحيـة التشـريعية وكـذا يف اعتبـار االعـراف) ٢(

خ العوائـل، وجيعـل مـن الرجـل مكتفيـا �: ومـن جهـة أخـرى. هـذا مـن جهـة. يضـيع �النسـاب ادراج الـر�ح يـة ان الـز� يفسـ
و�لنتيجـة ينهـار ا�تمـع الكبـري املتشـكل مـن . ومعه ال �عث على تشـكيل العائلـة واحتمـال عبئهـا الثقيـل. امرأة و�لعكس

 .ا�تمعات العائلية الصغرية
ز� إىل غريمهــا مــن اضــرار فادحــة ن اضــرار تفشــي فاحشــة الــ ) الشــارع املقــدس(وذلــك كلــه نــرى . هــا�ن �حيتــان خطــري�ن مــ

ض اال�ر . هتمامه يف املنـع مـن هـذه الفاحشـة الكـربىيهتم بكل ا وحنـن نقـدم اليـك أيهـا القـارئ الكـرمي، واملسـلم الغيـور بعـ
ين ال : قـال " أيب عبـدهللا " عـن . علـيهم الصـالة والسـالم �ـذا الصـدد) أئمة اهلدى اهل بيت الوحي(املروية عن  �بـ

 .تزن فان الطري لو ز� لتناثر ريشه
 .٥احلديث . ٢٣٢ص  ١٤اجلزء .  ه ١٣٨٤طبعة طهران سنة ) ئلالوسا(

ن  يب : " قــال ) أيب جعفــر(وعــ ويــنقص . ويــورث الفقــر. يــذهب مبــاء الوجــه. يف الــز� مخــس خصــال: قــال النــ
 .٦نفس املصدر احلديث ". وخيلد يف النار نعوذ �� من النار . ويسخط الرمحان. العمر
ت خصـال ثـالث يف الــدنيا: قــال ) أيب عبـدهللا(ن وعـ أمـا الـيت يف الــدنيا فيـذهب بنــور . وثـالث يف االخــرة. للـزاين ســ
وخلود يف النار نفس املصدر ص . وسؤ احلساب. وأما اليت يف االخرة فسخط الرب. ويعجل الفناء. ويورث الفقر. الوجه
 .٨احلديث . ٢٣٣

ن علــي بــن ســامل قــال ق الــرزق: ) ابــوابراهيم(قــال : وعــ ــق الــز� فانــه ميحــ . ٢٣٢نفــس املصــدر ص . ويبطــل الــدين. ات
 .٧احلديث 

ـــن روح االميــــان: قــــال ) أيب جعفــــر(وعــــن  ) رســــول هللا(وقــــال : قــــال. وان اســــتغفر عــــاد اليــــه. اذا زىن الــــزاين خــــرج مـ
، واليشـرب الشـارب حـني يشـرب وهـو مـؤمن، وال يسـرق السـارق حـني يسـرق ال يزين الزاين حني يزين وهو مـؤمن: 

زاين فارقــه روح االميــان: وكــان أيب يقــول: ) أبــوجعفر(قــال . وهــو مــؤمن ت. اذا زىن الــ وهــل يبقــى فيــه مــن االميــان : قلــ
  .١٠احلديث . ٢٣٣صدر ص نفس امل". ال بل فيه فاذا قام عاد اليه روح االميان : شئ، أو قد إخنلع منه أمجع؟ قال
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___________________________________ 
. ١١احلـديث . نفـس املصـدر. ويدع الد�ر بـال قـع. الز� يورث الفقر: قال رسول هللا : قال وعن أيب جعفر 
ن أيب جعفــر  كم، ومــن وطــأ فــراش امــرء مســلم وطــئ  تزنــوا فتــزين نســاءال : إن هللا أوحــى إىل موســى : قــال وعــ

 .٢٠احلديث . ٢٣٦نفس املصدر ص . فراشه كما تدين تدان
ن  ى : قــال ) أيب جعفــر(وعــ ب عنــك نــور وجهــي): ع(أوحــى هللا إىل موســ ــق ابــواب الســماوات . التــزن فأحجــ وتغل

 .٢١احلديث . نفس املصدر" دون دعائك 
وحـرم هللا الـز� ملـا فيـه مـن الفسـاد مـن قتـل : قـال . يف جواب سؤال مـن سـأله عـن علـة حتـرمي الـز� وعن الرضا 

ث. وتــرك الرتبيــة لالطفــال. الــنفس وذهــاب االنســاب . نفــس املصــدر". ومــا أشــبه ذلــك مــن وجــوه الفســاد . وفســاد املواريــ
 .١٥احلديث 

نفـس ". منهم املـرأة تـوطي فـراش زوجهـا .  يكلمهم هللا وال يزكيهم وهلم عذاب اليمثالثة ال: قال ) أيب عبدهللا(وعن 
 .١احلديث . ٢٣٧املصدر ص 

ى: قــالوا. أال أخــربكم �كــرب الــز�؟: ) أمــري املــؤمنني(قــال : قــال ) أيب عبــدهللا(وعــن  هــي امــرأة تــوطي : قــال. بلــ
يت اليكلمهـــا هللا، والينظــر اليهـــا يـــوم القيامـــة، وال يزكيهـــا وهلـــا . تلزمـــه زوجهـــاف. فــراش زوجهـــا فتـــأيت بولـــد مـــن غــريه فتلـــك الـــ

 .١احلديث . نفس املصدر. عذاب اليم
لن يعمل ابن آدم عمال اعظم عند هللا عزوجل من : قال النيب : عليهم السالم قال) دمحم بن على بن احلسني(وعن 

يت جعلهــا هللا قبلــة لعبــاده، او أفــرغ مــاءرجــل قتــل نبيــا، او  ص . نفــس املصــدر. ه يف امــرأة حرامــا امامــا، او هــدم الكعبــة الــ
 .احلديث. ٢٤٠
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بـل مطلـق انثـى قـبال او ). اي ادخـال الـذكر البـالغ العاقـل يف فـرج امـرأة) إيـالج(اي الـز� ) وهـو(
) وال شـــبهة(مـــن الفاعـــل للقابـــل  )٢()كوال ملـــ(نكـــاح بينهمـــا ) مـــن غـــري عقـــد( )١(عليـــه) حمرمـــة(دبــرا 
 موجبة

___________________________________ 
 ).وهو ايالج البالغ العاقل يف فرچ امرأة حمرمة: (للز� بقوله) املصنف(�جلر صفة إمرأة قي تعريف ) ١(
يف تعريـف الـز� ) حمرمـة(لفظـة  لينبـه علـى ان) مـن غـري عقـد: (�ذا القيـد، و�لقيـد االول وهـو قولـه) املصنف(امنا اتى ) ٢(

بـــل البـــد يف . واالحـــرام. والظهـــار وااليـــالء. التكفــي يف اخـــراج الزوجـــة واالمـــة احملـــرم وطؤمهـــا علـــى الــزوج لعـــارض كـــاحليض
النه لوال هذان القيدان لـزم ان يكـون وطـي مثـل هـذه الزوجـة وهـذه ) من غري عقد، والملك(اخراجهما من قيد آخر وهو 

فاتيـان هـذين . وان كـان وطؤمهـا حمرمـا موجبـا للكفـارة. مع انـه مل يقـل احـد بـذلك. االت ز� موجبا للحداالمة يف تلك احل
 .القيدين من الضروري
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ويتحقــق قـدرها �يالجهــا نفســها،  )٤(بـه )٣(املصــدر )٢(مفعـول املصــدر) قـدر احلشــفة( )١(العتقـاد احلــل
 او ايالج قدرها من مفطوعها وإن
___________________________________ 

ومثـل هـذه الشـبهة تسـمى �لشـبهة املوضـوعية، ال . كما لـو ظـن أن هـذه املـرأة زوجنـه، او امتـه فوطأهـا مث �ن خالفـه) ١(
 .احلكمية كما زعمها البعض

 .�لتشديد بصيغة اسم املفعول صفة للمصدر) ٣(
الـــذي صـــدر كـــالم ) ايـــالج(للمصـــدر وهـــو منصـــوبة بنـــاء علـــى أ�ـــا مفعـــول ) قـــدر(ان كلمـــة : فـــاملعىن. أي �ملصـــدر) ٤(
أي ) الــز� ايــالج البــالغ العاقــل يف فــرج امــرأة حمرمــة مــن غــري عقــد والملــك والشــبهة، قــدر احلشــفة: (بــه يف قولــه) املصــنف(

 .مقدار احلشفة يف فرجها
دخال مقدارها اذا  أي يتحقق ويصدق ادخال قدر احلشفة إما بتمامها يف فرج املرأة اذا كانت احلشفة موجودة، او �) ٥(

ت مقطوعـــة ــق ويصـــدق االدخـــال واليـــالج، ســـواء كـــان بتمامهـــا، أو مبقـــدارها. كانـــ ومرجـــع الضـــمري يف . فعلـــى كـــل يتحقـ
 ).احلشفة: (مقطوعها. قدرها. نفسها

    



١٦ 

). يف الفعـل) خمتـارا(�لتحـرمي ) عاملـا(يف حالـة كـون املـوجل . لـالول ال خيلـو مـن تكلـف )١(كان تناوهلا
 :فهنا قيود
 .فال يتحقق الز� بدونه كالتفخيذ وغريه، وإن كان حمرما يوجب التعزير. االيالج: دهااح

 .كونه من البالغ، فلو اوجل الصيب ادب خاصة: و�نيها
كونه عاقال فال حيد ا�نون علـى االقـوى الرتفـاع القلـم عنـه، ويسـتفاد مـن اطالقـه عـدم : و�لثها

 .وكيفيته )٢(رتقا يف كمية احلدالفرق بني احلر والعبد، وهو كذلك وإن اف
كــون االيــالج يف فرجهــا فــال عــربة �يالجــه يف غــريه مــن املنافــذ وإن حصــل بــه الشــهوة : ورابعهــا

علـى  )٣(واملراد �لفرج العورة كما نص عليه اجلوهري فيشمل القبل والدبر، وإن كان اطالقه. واالنزال
 .القبل اغلب
 )٤(ســنني، ال�ــا �نيــث املــرء وهــو الرجــل وال فــرق فيهــا كو�ــا امــرأة وهــي البالغــة تســع: وخامســها

ايالجـه  )٥(بني العاقلة وا�نونة واحلرة واالمة احلية وامليتة، وإن كان امليتة اغلظ كمـا سـيأيت، وخـرج �ـا
 يف دبر

___________________________________ 
ىن. بتمامهــانفــس احلشــفة : واملــراد مــن االول). احلشــفة: (مرجــع الضــمري) ١( ان تنــاول مقــدار احلشــفة الباقيــة لــنفس : واملعــ

 .احلشفة الخيلو من تكلف الن نفس الشئ غري ما يقدر به الشئ
 .أي اطالق الفرج) ٢(
 .أي يف املرأة) ٤(
 ).ايالج البالغ للعاقل يف فرج امرأة(وهو : للز� بقوله) املصنف(أي بقيد املرأة يف تعريف ) ٥(
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 .ز� وإن كان افحش واغلظ عقوبةالذكر فإنه اليعد 
ت احملرمـة . كو�ا حمرمة عليه: وسادسها فلو كانت حليلة بزوجية، او ملـك مل يتحقـق الـز�، ومشلـ

 )١(االجنبيـــة احملصـــنة واخلاليـــة مـــن بعـــل، وحمارمـــه وزوجتـــه احلـــائض واملظـــاهرة، واملـــوىل منهـــا، واحملرمـــة
 .وسيخرج بعض هذه احملرمات. )٥(ض وحنوهاواحلائ )٤(، واملعتدة)٣(وامته املزوجة )٢(وغريها

خيـرج وطء الزوجـة احملرمـة  )٦(كو�ا غري معقود عليها، وال مملوكـة، والمأتيـة بشـبهة، وبـه: وسابعها
 )٨(وكذا االمة. )٧(لعارض مما ذكر

___________________________________ 
 .رمة يف حالة االحرامالزوجة احمل: الز�) املصنف(يف تعريف ) احملرمة(أي ومشلت ) ١(
 .الزوجة الغري احملرمة كاملعتكفة، والصائمة: الز�) املصنف(يف تعريف ) احملرمة(أي ومشلت ) ٢(
 .ايضا امة الرجل الذي زوجها للغري) احملرمة(أي ومشلت ) ٣(
�ا ال حتل ملوالها وهـي ايضا امة الرجل الذي زوجها للغري مث طلقها ذلك الغري وهي يف العدة فا) احملرمة(أي ومشلت ) ٤(

 .يف العدة إال بعد انقضاء العدة
 .كالنفساء) ٥(
 .الز�) املصنف(يف تعريف ) من غري عقد، والملك، والشبهة(أي وبقيد الشرط السابع وهو ) ٦(
وجبـا فـان وطـأ الزوجـة يف هـذه احلـاالت وان كـان حرامـا، لكنـه اليكـون ز� م. واالحرام. واالبالء. كاحليض، والظهار) ٧(

 .للحد
الـز� وان ) املصـنف(عـن تعريـف  ٧أي وكذلك خرجت االمة احملرم وطؤها يف تلـك احلـاالت املـذكورة يف اهلـامش رقـم ) ٨(

الـــز� بـــذكر القيـــد ) املصـــنف(فالزوجـــة واالمـــة احملـــرم وطؤهـــا لعـــارض خرجتـــا عـــن تعريـــف . وطأهـــا اليكـــون ز� موجبـــا للحـــد
 ).، والشبهةمن غري عقد، والملك: (السابع وهو قوله
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لزم كونه ز� يوجب  )٤(وهلذا احتيج إىل ذكره بعد احملرمة، اذ لواله )٢(احلد وإن حرم )١(فال يرتتب عليه
 �لثاين )٥(احلد وإن كان

___________________________________ 
 .أي على هذا الزوج الذي وطأ زوجته، او امته يف تلك احلاالت احملرم وطؤها) ١(
 .١٧ص  ٧الزوجة واالمة يف تلك احلاالت املشار اليها يف اهلامش رقم  أي وطأ) ٢(
الز� بذكر القيد السابع املشـار ) املصنف(أي والجل خروج الزوجة واالمة احملرم وطؤمها يف تلك احلاالت عن تعريف ) ٣(

ىت ) حمرمـــة: (احتجاجـــا إىل ذكـــر القيـــد الســـابع بعـــد قولـــه ١٧ص  ٦اليـــه يف اهلـــامش رقـــم  التـــدخل الزوجـــة واالمـــة احملـــرم حـــ
 ).وهو ايالج للبالغ العاقل يف فرج امرأة حمرمة: (الز� بقوله) املصنف(وطؤمها للعارض املذكور يف تعريف 

لزم كون وطأ مثل هذه الزوجة، او االمـة احملـرم وطؤمهـا للعـارض  ١٧ص  ٦أي لوال القيد السابع املشار اليه يف اهلامش () 
 .للحد مع انه مل يقل احد بذلك وان كان الوطأ حمرما يف تلك احلالة موجبا للكفارة، ويكون الواطئ آمثااملذكور ز� موجبا 

هـذا ايـراد ). والملـك(اي وان كـان تعريـف الـز� �لقيـد الثـاين وهـو . الز�) املصنف(اسم كان مسترت يرجع إىل تعريف ) ٥(
مـن غــري (كـر القيــد الثـاين وان كـان مغنيـا عـن القيـد االول وهـو ان ذ : رمحهمـا هللا وخالصـته) املصـنف(علـى ) الشـارح(مـن 
فبأيهما حصلت اليكون الوطأ ز� موجبا للحد وان كان يف . ، الن ملكية البضع حتصل اما �لعقد، او مبلك اليمني)عقد

ن كــان االوىل ذكــر اذ. فــذكر القيــد االول يكــون زائــدا ولغــوا، لكــون البضــع ميلــك �لعقــد، و�لرقيــة. تلــك احلــاالت احملرمــة
 .ومبلك اليمني. ملكية البضع �لعقد: ومها. القيد الثاين الذي يستفاد منه امللكية العامة الشاملة للملكيتني املذكورين
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 ، لتحقق الفائدة)٢(أن بذلك ال يستدرك القيد )١(يستغىن عن االول إال
___________________________________ 

: وخالصة االستدراك. بقوله القيد الثاين مغن عن القيد االول) املصنف(عما اورده على ) ارحالش(هذا استدراك من ) ١(
ب ز�دة االوىل اذ مــامن قيــد الحــق يف التعــاريف . ان جمــرد كفايــة القيــود الالحقــة عــن القيــود الســابقة يف التعــاريف ال يوجــ

ب ذلك يف االغلــ ذا القــدر كــاف يف عــدم .  موضــعه علــى فائــدةفاالعتبــار امنــا هــو �شــتمال ذكــر كــل قيــد يف. إالوهــو كــ وهــ
 .ز�دة القيد االول
ف  ال حمالــة يكــون القيــد الثـاين مغنيــا عــن القيــد االول وهــو حيــوان، النــه مــا مــن ) االنســان �نــه حيــوان �طــق(مـثال يف تعريــ

ولكــن . ركا وزائــدا�طــق اال وهــو حيــوان، ومــع ذلــك ففــي ذكــر احليــوان فائــدة يف نفســه، ولــذلك لــو أيت بــه اليكــون مســتد
ن ان ) وال ملــك: (اليقصــد مــن قولــه يف التعريــف ) املصــنف(إن : االوىل يف الــدفاع ان يقــال ملــك البضــع لــريد عليــه مــ

مل ملكيـة البضــع �لعقــد، ومبلــك اليمـني بــل يقصــد مــن . ذكـر القيــد الثــاين كـان يغنينــا عــن ذكــر القيـد االول، النــه عــام يشــ
فملك البضع حيصـل بسـببني . فان ملكية الرقبة يلزمها ملكية البضع. فقط، من دون ملكية البضع ملكية الرقبة) والملك(

 .وملكية الرقبة. عقد النكاح
 .الز� وهو كو�ا غري معقود عليها) املصنف(وهو القيد االول يف تعريف ) ٢(
 ).من غري عقد(بعد اخلاص وهو ) والملك(وهو ذكر العام ) ٣(
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واملنفعـــــة   )٢(مـــــا يشـــــمل العـــــني: ، و�مللـــــك)١(مايشـــــمل الـــــدائم واملنقطـــــع: �لعقـــــد مـــــع ســـــبقه واملـــــراد
 )٥(ما اوجب ظن اال�حة، ال مالوال احملرمية حلللت: )٤(و�لشبهة )٣(كالتحليل

___________________________________ 
اجلـزء (راجـع . ان االجـل قلـيال أم كثـرياالـذي حيـدد فيـه مـدة الزوجيـة إىل اجـل معلـوم، سـواء كـ) نكاح املتعة(املراد منه ) ١(

 .٣٠٨إىل  ٢٤٥من طبعتنا احلديثة كتاب النكاح من ص ) اخلامس
 .ومبلكية العني ميلك البضع ايضا. كملكية االمة) ٢(
 .٣٣٤راجع نفس املصدر ص . و�لتحليل ميلك البضع فقط) ٣(
ن اال�حــة �ن ظــن ان املـرأة زوجتــه، او امتــه، او ماأوجــب ظـ -) والشـبهة): (املصــنف(أي واملـراد �لشــبهة وهـو قــول ) ٤(

ظــن ان العقــد عليهــا ســائغ حيللهــا كمــا لــو عقــد علــى حمــرم، او ذات بعــل، او ذات عــدة او علــى احملــارم الرضــاعية وهــو ال 
ــن ويصــــرن بــــذلك زوجــــة لــــه ــرم، بــــل يظــــن أن العقــــد حيللهــ ــمان. يعلــــم أن العقــــد علــــى هــــؤالء حمــ ــبهة قســ : والخيفــــى أن الشــ

 .فاملوضوعية كما لو ظن الرجل أن هذه املرأة زوجته، او امته فوطأها. وحكمية. موضوعية
ت كـذلك، لكو�ـا حمرمـة  -مـثال  -واحلكمية كما لو ظن ابواملرتضـع جـواز النكـاح يف أوالد صـاحب اللـنب  ويف الواقـع ليسـ

بـل املـراد ان الرجـل يظـن، او يعتقـد ان  عليه مث ليس املراد من هذا القسم من الشبهة احلكمية ا�ا لو مل تكن حمرما حللت،
 .العقد على هذه املرأة حيللها وجيعلها زوجة له فيعقد عليها

أي �ن هــذا العقــد لــو وقــع وأجــري علــى غــري احملــرم حللــل املــرأة فهــو مــع علمــه ��ــا حمــرم وال يصــح العقــد عليهــا، وال ) ٥(
 .تكون زوجة له يعقد عليها

    



٢١ 

 .)١(كما زعمه بعض العامة
___________________________________ 

واليـك . حيث ذهب إىل سقوط احلد عن الرجل الذي يعقد على احدى حمارمه قاصدا عاملا �حلرمـة) ابوحنيفة(وهو ) ١(
 ):الفقه على املذاهب االربعة(نص عبارة ما يف كتاب 

�لتحـرمي فانـه ال حيـد، الن العقـد احـدث عنـده شـبهة شبهة العقد فـاذا عقـد علـى حمـرم مـن حمارمـه وكـان غـري عـامل ) الثالثة(
ب، وال فـرق بـني ان تكـون مـن . احلل وأما اذا كان عاملـا �لتحـرمي فانـه حيـد عنـدمها العنـده، ولكـن مـع هـذا يثبـت �ـا النسـ

ا االقل فلو تزوج اخته من الرضاع ظا� حل ذلك ووطاها الحد ويثبت بوطأه النسب وهل. احملارم نسبا، ورضاعا أومصاهرة
ن املســـمى ومهـــر املثـــل كمـــا تقـــدم ــري . مـــ أمـــا إذاعقـــد علـــى مـــن الحتـــل لـــه بســـبب آخـــر ووطاهـــا كـــأن عقـــد علـــى معتـــدة للغـ

ووطأها، او وطأ من طلقها ثال� بدون حملل، اوتزوج مخسا يف عقد واحد فوطأهن، او مجـع بـني اختـني يف عقـد فوطأمهـا، 
فانه الحد يف كل ذلك �التفاق ولو كان . رية اليت يثبت بطالن عقدهااو عقد على اختني بعقدين متعاقبني مث وطأ االخ

 .عاملا �لتحرمي، ولكن يعاقب عقوبة شديدة
أهن فهمــا يقــوالن) ايب حنيفــة وصــاحبيه(فــاخلالف بــني  ــى احملــارم ووطــ وهــو . ان علــم �حلرمــة حــد، واال فــال: يف العقــد عل

) االمـام. (مدار اخلالف على أن احملارم تصلح ان تكـون حمـال للعقـد اوالو . الحيد مطلقا، الفرق بني احملارم وغريهن: يقول
إن املرأة يف ذا�ـا صـاحلة للعقـد عليهـا مـا دامـت حمـال قـابال للغـرض وهـو التناسـل والتـوارث بصـرف النظـر عـن عاقـد : يقول

 .ع احلاجة من كالمهخاص فان حترمي احملرم جاء من عارض آخر فاورث ذلك شبهة يف جواز العقد عليها، انتهى موض
ف عبــدالرمحان كتــاب  ١٣٥٧حمـرم  ١٣الطبعــة الثانيــة  ٤اجلــزء ) كتــاب الفقــه علــى املـذاهب االربعــة(راجـع  يف القــاهرة �ليــ

 .١٢٤ص ) النكاح(
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ـــز� كمـــا ال يتحقـــق . كـــون االيـــالج بقـــدر احلشـــفة فمـــازاد: و�منهـــا فلـــواوجل دون ذلـــك مل يتحقـــق ال
إن كانـــت احلشـــفة صـــحيحة اعتـــرب جمموعهـــا، وإن كانـــت مقطوعـــة او  )٢(هنـــا )١(الـــوطء، لتالزمهمـــا فـــ

 )٤(اظهـــر يف القدريـــة منهـــا )٣(بعضـــها اعتـــرب ايـــالج قـــدرها ولـــو ملفقـــا منهـــا ومـــن البـــاقي، وهـــذا الفـــرد
 .نفسها

فلــو جهــل التحــرمي ابتــداء لقــرب عهــده �لــدين، اولشــبهة  . كونــه عاملــا بتحــرمي الفعــل  )٥(:و�ســعها
 )٧(مل يكن زانيا، وميكـن الغـىن عـن هـذا القيـد )٦(كما لو احلته نفسها فتوهم احلل مع امكانه يف حقه

 )٨(مبا سبق
___________________________________ 

 .يف كل واحد منهما هو ايالج احلشفة فما زادأي لتالزم الوطء والز� يف كون املعترب ) ١(
 .أي يف �ب احلدود) ٢(
إنه ادخل قدر : وهي احلشفة املقطوعة كلها، او بعضها اظهر من ادخال احلشفة نفسها فال يقال ملن أدخل احلشفة) ٣(

 .إنه ادخل قدراحلشفة: خبالف مالو ادخل املقطوع كلها، او بعضها فانه يقال. احلشفة
 .احلشفة نفسها أي من) ٤(
 .أي �سع القيود) ٥(
 .�ن كان بدو�) ٦(
 .وهو العلم �حلرمة) ٧(
 ).وال شبهة): (املصنف(يف قول ) ٨(
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جتــامع  )٤(�ن الشــبهة الســابقة )٣(والفــرق )٢(وقــدم تقــدم اعتبــار نفيهــا. إىل طــروء شــبهة )١(الن مرجعــه
ها زوجتــه مــع علمــه بتحــرمي وطء االجنبيــة العلــم بتحــرمي الــز� كمــا لــو وجــد امــرأة علــى فراشــه فاعتقــد

علـى مـا  )٧(مـع امكـان اطـالق الشـبهة )٦(كاف يف اجلمـع بينهمـا  )٥(وهنا ال يعلم اصل حترمي الز�، غري
 .يعم اجلاهل �لتحرمي

فلــو اكــره علــى الــز� مل حيــد علــى اصــح القــولني يف الفاعــل وامجاعــا يف . كونــه خمتــارا: )٨(وعاشــرها
لو مل يفعل مبا يتضرر بـه يف نفسـه،  )٩(كراه بتوعد القادر املظنون فعل ما توعد بهويتحقق اال . القابل

 او من جيري
___________________________________ 

 .أي مرجع هذا القيد وهو كونه عاملا �لتحرمي) ١(
 ).وال شبهة): (املصنف(أي نفي الشبهة يف قول ) ٢(
 .تحرميأي الفرق بني الشبهة وعدم العلم �ل) ٣(
 .وال شبهة): املصنف(يف قول ) ٤(
 .والفرق): الشارح(�لرفع خرب للمبتدأ املقدم وهو قول ) ٥(
 .وال شبهة): املصنف(، وبني قول )كونه عاملا �لتحرمي(أي بني القيد التاسع وهو ) ٦(
 .واحلكمةفان املراد من الشبهة اعم من املوضوعية . وال شبهة): املصنف(أي الشبهة يف قول ) ٧(
 .أي عاشر القيود) ٨(
فـــالظن علـــى حصـــول الضـــرر مـــن املكـــره . أي يظـــن املكـــره �لفـــتح ان املكـــره �لكســـر يفعـــل مـــا توعـــد بـــه لـــو مل يفعلـــه) ٩(

مل يــذكر ثبــوت القــدرة  ) الشــارح(وال خيفــى ان . وإال فــال. فــاذا حصــل يصــدق االكــراه. �لكســر معتــرب للمكــره �لفــتح
فلو ظن املكره �لفـتح ان املكـره قـادر علـى فعـل مـا توعـد بـه كـاف . هل الثبوت حيصل �لعلم، او �لظن؟. للمكره �لفتح

 .يف صدق االكراه
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 .امور )٢(فهذه مجلة قيود التعريف ومع ذلك فريد عليه. )١(جمراه كما سبق حتقيقه يف �ب الطالق
مـع أن الـز�  )٤(ايـالج اخلنثـى قـدر حشـفته اخل )٣(انه مل يقيد املـوجل بكونـه ذكـرا فيـدخل فيـه: االول

 )٩(الغســـل، فالبـــد مـــن التقييـــد )٨(، كمـــا ال يتحقـــق بـــه)٧(، الحتمـــال ز�دتـــه)٦(بـــذلك )٥(ال يتحقـــق فيـــه
 .�لذكر ليخرج اخلنثى

___________________________________ 
ويتحقـــق االكــراه بتوعــده ممــا يكـــون : () الشــارح(عنــد قــول  ١٩مــن طبعتنـــا احلديثــة ص ) اجلــزء الســادس(راجــع ) ١(

 .٤وراجع ما علقنا على هذه العبارة يف تعليقة رقم ) مضرا به يف نفسه، او من جيرى جمراه
 .إىل آخره) وهو ايالج البالغ العاقل: (الز� بقوله). املصنف(أي على تعريف ) ٢(
 .املوجل ذكرا بناء على عدم تقييد تعريفه بكون). املصنف(أي يف تعريف ) ٣(
 ).عاملا خمتارا: (أي إىل قوله) ٤(
 .أي يف اخلنثى) ٥(
 .أي �دخال قدر احلشفة) ٦(
 .أي ز�دة هذا العضو يف اخلنثى) ٧(
 .أي �يالج العضو الزائد) ٨(
 .بلفظ الذكر كما قيده) املصنف(أي تقييد تعريف ) ٩(
او . االعرتاض املـذكور مبـين علـى ان اخلطـاب للخنثـى يكـون �لتـذكري ان: وال خيفى). الذكر البالغ: (بقوله ) الشارح(

 .جائز فيه التذكري والتأنيث
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خصوصــا العقــل،  )٢(، وأمــا يف ز� املــرأة فــال)١(اعتبــار بلوغــه وعقلــه امنــا يــتم يف حتقــق ز�الفاعــل: الثــاين
 )٤(جيب عليها احلد بوطئهما )٣(وهلذا

___________________________________ 
 :فصور املسألة اربعة. ان الفاعل ال يتحقق يف حقه الز� اال اذا كان �لغا عاقال: مبعىن) ١(
 .ان يكون الطرفان عاقلني): االوىل(
 .ان يكو� جمنونني، او صغريين): الثانية(
 .صغرياواملفعول جمنو� او . ان يكون الفاعل عاقال �لغا): الثالثة(
 .واملفعول عاقال �لغا. ان يكون الفاعل جمنو�، او صغريا): الرابعة(

كما انه ال اشكال يف حتققـه �لنسـبة اليهمـا اذا كـا� . وال اشكال يف عدم حتقق الز� اذا كان الطرفان جمنونني، او صغريين
. كما يف الصورة الثالثة. ز� �لنسبة اليه دون املرأةواما اذا كان الفاعل عاقال �لغا، دون املفعول فيتحقق ال. �لغني عاقلني

هـــذا كلـــه مـــع . كمـــا يف الصـــورة الرابعـــة. وأمــا اذا كـــان الفاعـــل جمنـــو� واملفعـــول فيتحقـــق الـــز� �لنســـبة إىل املـــرأة دون الرجـــل
 .استكمال بقية الشروط يف حتقق الز�

فان الفاعل لو دخل �ملرأة وجب احلد . ون الفاعل عاقال �لغاأي فال يعترب يف حتقق مفهوم الز� �لنسبة اليها ان يك) ٢(
 .على املرأة دونه ان مل يكن �لغا عاقال

 .أي والجل انه اليعترب يف ز� املرأة ان يكون الفاعل عاقال �لغا) ٣(
 .أي بوطء ا�نون والصغري للمرأة) ٤(

    



٢٦ 

يف اجلملـة بـل هـو احلـد املنصـوص  هلا وإن كان يف وطء الصيب جيب عليها اجللـد خاصـة، لكنـه حـد
 .)١(يف القرآن الكرمي

ث ث الرجــل: الثالــ رب يف حتقــق  )٢(وهــذا. اعتبــار كــون املوطوئــة امــرأة وهــي كمــا عرفــت مؤنــ امنــا يعتــ
ب بــه )٣(أمــا ز� الفاعــل فيتحقــق بــوطء الصــغرية كــالكبرية. ز�هــا . الــرجم لــو كــان حمصــنا )٤(وإن مل جيــ

 ال ينايف كونه ز� يوجب )٥(فإن ذلك
___________________________________ 

ا�زانية وا�زا� فاج�وا � واحد منهما مائة ج�ة وال تأخذ�م بهمـا رأفـة � ديـن اهللا ان كنـتم (: يف قوله تعـاىل) ١(
 .٢االية : النور. )تؤمنون باهللا وا�وم االخر

 .أي شرط كون املوطوئة امرأة) ٢(
وهنـا �يت . ن الز� يتحقق بـوطئ املـرأة الكبـرية �لنسـبة إىل الفاعـل كـذلك يتحقـق �لنسـبة إىل وطـئ الصـغريةأي كما ا) ٣(

كو�مــا ): الثانيــة(كــون الفاعــل واملفعــول �لغــني عــاقلني فــالز� متحقــق �لنســبة اليهمــا ): االوىل. (الصــور االربعــة املــذكورة
كون الفاعل كبريا واملفعول صغريا فالز� متحقق ): الثالثة(جيري احلد عليهما صغريين فالز� غري متحقق �لنسبة اليهما فال 
 .هذا كله مع استكمال بقية شروط احلد يف حتقق مفهوم الز� كما علمت. �لنسبة إىل املفعول فقط فيجرى عليه احلد

 .أي بوطي الصغرية) ٤(
 .أي وطي الصغرية مع استكمال �قي الشرائط) ٥(

    



٢٧ 

 .)١(قاحلد كالساب
ايــالج قــدر احلشــفة اعــم مــن كونــه مــن الــذكر وغــريه لتحقــق املقــدار فيهمــا، املقصــود هــو : الرابــع

: إال ان يـدعى )٤(قـدر احلشـفة مـن الـذكر، وحنـوه: �ن يقـول )٣(فالبد من ذكر مـا يـدل عليـه )٢(االول
 .)٦(وهو حمل نظر )٥(ان التبادر هو ذلك

 )٧(غري جيد يف التعريف اجلمع بني العلم، وانتفاء الشبهة: اخلامس
___________________________________ 

 .فانه جيب احلد على املفعول دون الفاعل، بل عليه التعزير. واملفعول كبريا. وهو كون الفاعل صغريا) ١(
 .وهو ايالج قدر احلشفة من الذكر) ٢(
 .، البغريه من االصابع وماشاكلهأي بناء على ان املراد من االيالج هو ادخال قدر احلشفة من الذكر) ٣(
 .أي وحنو هذا القول مما يدل على هذا املعىن) ٤(
 .وهو ايالج الذكر وادخاله يف فرج امرأة) ٥(
 .اما عند غريهم فال يتبادر. ان التبادر املذكور تبادر بدوي عند املتشرعة واملتدينني: وجه النظر) ٦(
ف ) ٧( ث مجــع . إىل آخــر قولــه) الــز� هــو ايــالج: (الــز� يف قولــه) املصــنف(أي يف تعريــ بــني اشــرتاط العلــم، وبــني  حيــ

ع بينهمــا غــري صــحيح، جلــواز االســتغناء عــن احــدمها �آلخــر، لرجوعهمــا إىل معــىن واحــد فــان . اشــرتاط عــدم الشــبهة واجلمــ
 .وطرو الشبهات من عدم العلم �حلكم، او املوضوع. عدم العلم �حلرمة موجب لطرو الشبهة

ت زوجتــه مادامــت اختهــا يف حبالتــه حمرمــة عليــه: أمــا االول او . كمــا اذا مل يعلــم ان ذات العــدة، او املطلقــة ثــال�، او اخــ
 .املرأة التعلم ام املطلق ثال� حيرم عليها قبل احمللل، او ال تعلم ام العقد عليها يف العدة حمرم عليها

 .او �ململوكة، او ان الرجل ال يدري ان زوجته مطلقة ثال�كما لو اشتبهت االجنبية �لزوجة، : واما الثاين

    



٢٨ 

 .)٢(إال ان خيصص العامل بفرد خاص كالقاصد، وحنوه )١(كما سبق
بغري العامل كما لو جلست على فراشه متعمدة قاصدة للـز� مـع  )٣(خيرج ز� املرأة العاملة: السادس

 .مالو اكرهته )٥(ومثله�حلال فإنه يتحقق من طرفها وإن انتفى عنه  )٤(جهله
___________________________________ 

أي قيـد شـرط العلـم �لتحـرمي ). وميكن الغنـاء عـن هـذا القيـد: (بقوله ) الشارح(أي كما سبق هذا االعرتاض من ) ١(
العاقل يف فرج إمـرأة حمرمـة مـن غـري  الز� هو ايالج البالغ: () املصنف(عند القيد التاسع من قيود تعريف الز� يف قول 

 .اذن فال معىن للجمع بني العلم �حلرمة، وانتفاء الشبهة). عقد، وال ملك وال شبهة قدر احلشفة عاملا �لتحرمي
 .كالعامد) ٢(
كانـت عاملـة   أي خيرج ز� املرأة العاملة �لتحرمي مع الرجل اجلاهل �لتحرمي عن تعريف املصنف الز�، ال هذه املـرأة وان) ٣(

لكنه ال يصرق عليها ا�ا زانية، الن املالك يف صـدق الـز� عنـد . حبرمة الرجل عليهات، وان فعلها هذا ومتكينها للرجل ز�
فيلـزم خـروج مثـل هـذا الفـرد عـن أفـراد الـز�، مـع انـه . عاملـا �لتحـرمي، ال علمهـا �ـا: علم الرجـل �حلرمـة كمـا قـال: املصنف

هـو العلـم �حلرمـة وهـو حاصـل هنـا، سـواء كـان مـن �حيـة الرجـل، ام مـن : ، الن املـالك يف صـدق الـز�داخل يف أفراد الز�
 .�حية املرأة

 .أي مع جهل الرجل) ٤(
ــة الــــز� عــــن تعريــــف ) ٥( ــرأة العاملــــة حبرمــ ــة للرجــــل �لــــز� عــــن تعريــــف ): املصــــنف(أي ومثــــل خــــروج املــ خــــروج املــــرأة املكرهــ
زان، النــه غــري ) خمتــارا: (يشــملها، الخــذ االختيــار يف التعريــف يف قولــه فــالتعريف ال. ايضــا) املصــنف( فالفاعــل �ــا لــيس بــ

وكـذلك . خمتار، مع ا�ا من افراد الزانيات، لوجود املالك فيها وهو االختيار سواء كان من طرف الرجل ام من طرف املرأة
فعلى التعريف ال يصيب املـرأة حـد، لعـدم مشـول .  فعلهاخيرج عن التعريف لو اكره الرجل �لث على الز�، واملرأة خمتارة يف

خمتـارة، مـع ا�ـا مـن افـراد الزانيـات، لوجـود املـالك فيهـا وهـو االختيـار، : خمتـارا ومل يقـل): املصنف(حيث قال . التعريف هلا
 .سواء كان يف الرجل ام املرأة

    



٢٩ 

ري ممـا ذكـر )١(إن التعريـف لـز� الفاعـل: ولو قيل االخـالل مبـا  )٣(لكـن يبقـي فيـه )٢(خاصـة سـلم مـن كثـ
 يتحقق به ز�ها

___________________________________ 
 .أي ز� املوجل) ١(
ث. أي سلم التعريف املذكور من االيـرادات واالشـكاالت الـواردة عليـه مـن االعـرتاض الثـاين) ٢( والسـادس يف قـول . والثالـ
 :) الشارح(
 .إىل آخره) امنا يتمالثاين اعتبار بلوغه وعقله (
 .إىل آخره) الثالث اعتبار كون املوطوأة امرأة وهي كما سبق(
 .إىل آخره) السادس خيرج ز� املرأة العاملة بغري العامل(
ز� الفاعــل: أي ولــو قلنــا) ٣( ذكورة. ان التعريــف لــ ن االيــرادات املــ لكــن مــع ذلــك يبقــى . فعليــه يســلم التعريــف عــن كثــري مــ

ز� يف املــرأة فـال بــد يف حتققـه يف املــرأة وتعريفــه فيهـا ان يقــال هكـذااشـكال آخــر يف كيفيـ ق مفهـوم الــ ز� املــرأة قبــول : (ة حتقــ
 ).خمتارة عاملة �حلرمة. والشبهة. البالغة العاقلة ادخال قدر حشفة الرجل يف فرجها من دون عقد النكاح، وال ملك ميني

    



٣٠ 

ــرب يف الــز� انتفــاء الشــبهة  بغــريه  )٣(املتزوجــة) احملصــنة( )٢(اي ام املتــزوج) )١(االمفلــو تــزوج (وحيــث اعت
يف �ديـة بعيـدة عـن احكـام  )٥(او سكناه )٤(لقرب عهده من ا�وسية، وحنوها من الكفر) ظا� احلل(

 .�لشبهات )٦(عليه للشبهة واحلدود تدرء) فال حد(الدين 
مــن غــري ان يظــن ) )٧(مبجــرده(علــى احملرمــة ) العقــد(يف حتقــق الشــبهة الدارئــة للحــد ) وال يكفــي(

علـى خـالف ايب حنيفـة حيـث اكتفـى  )١٠(ونبه بـذلك. )٩(حينئذ )٨(احلل امجاعا، النتفاء معىن الشهبة
 املوجب لتخصيصه البحث عن قيد الشبهة، )١٢(يف درء احلدود، وهو )١١(به

___________________________________ 
 .هامبعىن انه عق علي. أي تزوج الرجل امه) ١(
حيرم العقد على ام الزوجة، بل املراد ان : أي الرجل املتزوج امه، ال انه صفة للالم حىت يقال. صفة للرجل املتزوج امه) ٢(

 .الرجل يعقد على امه
 .أي عقد الرجل على املرأة املتزوجة اي كانت ذات بعل) ٣(
 .أي من الكفار الذين يستحلون نكاح احملارم) ٤(
يت ينشــر فيهـــا  أي اقــدام الرجــل) ٥( ــ علــى عقــد احــدى حمارمــه امنــا كــان الجــل انــه ســاكن يف الباديــة البعيــدة عــن املــدن ال

 .احكام الدين
 .أي تدفع وترفع �لشبهات) ٦(
 .أي مبجرد العقد على احملرمة من غري ظن احلل) ٧(
 .أي شبهة درء احلد) ٨(
 .أي مبجرد العقد من دون ظن احلل) ٩(
 .العقد على احدى احملارم من دون ظن احلليةأي بعدم كفاية جمرد ) ١٠(
ب اليـه ) ١١(  ١يف اهلـامش رقـم ) ابوحنيفـة(أي مبجرد العقد على احدى احملارم من دون ظن احللية وقـد اشـر� إىل مـا ذهـ

 .فراجع ٢١ص 
ب اليــه ) ١٢( الــذي مــن ســقوط احلــد عــن الرجــل الــذي يعقــد علــى احــدى حمارمــه عاملــا �لتحــرمي هــو ) ابوحنيفــة(أي ماذهــ

فلـو تـزوج االم، او احملصـنة ظـا� احلـل فـال : (البحث هنـا بقيـد الشـبهة، وفـرع عليهـا بقولـه) املصنف(صار سببا لتخصيص 
ذكورة يف تعريـــف الـــز�). حـــد ف الـــز� قيـــودا وبســـطها  ) املصـــنف(مـــع ان . ومل يفـــرع علـــى بقيـــة القيـــود املـــ ذكـــر يف تعريـــ

ففـي مجيـع . �سـعها. �منهـا. سـابعها. سادسها. خامسها. رابعها. �لثها. �نيها. يود احدهافهنا ق: بقوله ) الشارح(
ــى ) وال شــبهة(علــى احــد منهــا االعلــى قيــد ) املصــنف(هــذه القيــود مل يفــرع  ). ايب حنيفــة(والغــرض مــن ذلــك هــو الــرد عل

ب إىل ســقوط احلــد عــن الرجــل لــو عقــد علــى احــدى حمارمــه عاملــا �لتحــرمي ا ث ذهــ ي ولــو مل يكــن اقدامــه علــى العقــد حيــ
 .الجل ظن احللية

    



٣١ 

 .من قيود التعريف )١(دون غريها
 )٢(على اصح القولني) يف الرجل(على الز� ) ويتحقق االكراه(

___________________________________ 
ــنف الـــز� والـــيت بســـطها ) ١( ــذكورة يف تعريـــف املصـ كمـــا عرفـــت يف ) الشـــارح(أي دون غـــري الشـــبهة مـــن القيـــود االخـــر املـ

 .٣٠ص  ١٢اهلامش رقم 
ز� يف طــرف الرجــل، بــل هــو زان: والقـول الثــاين) ٢( ان هــذا الرجــل لــو مل يقصــد : ووجـه ذلــك. عــدم حتقــق االكــراه علـى الــ

ى. فاالنتشــار دليــل علــى ارادة الــوطي. الــوطي مل تنتشــر آلتــه ث ميكــن االنتشــار منــه . ان هــذا الوجــه غــري ســديد: والخيفــ حيــ
جـــان شـــهوته �ي حنـــو حصـــل، لكنـــه خيـــاف مـــن هللا القـــدير وال يفعـــل، وال يقـــدم ويكـــف زمـــام نفســـه عـــن هـــذا العمـــل هلي

وميكـن ان يكـره علـى . إنـه غـري مكـره النـه لـو كـان مكرهـا ملـا انتشـرت آلتـه: فاذا اكره على ذلك وفعل ال يقال لـه. الشنيع
 .االيالج من دون قيام وانتصاب للعضو

    



٣٢ 

املوجــب لرفــع  )٢(، الشــرتاكهما يف املعــىن)عــن املــرأة �الكــراه هلــا(يــدرء ) كمــا. )١(بــه فيــدرء احلــد عنــه(
يف حقــه بنــاء  )٥(ورمبــا قيــل بعــدم حتققــه. يف حقــه التكليــف مبــا ال يطــاق )٤(، والســتلزام عدمــه)٣(احلكــم

 .اخلوف مينع من انتشار العضو وانبعاث القوة )٧(غري مقدورة وأن )٦(على أن الشهوة
___________________________________ 

 .أي بسبب اكراه الرجل على الوطي) ١(
 .وهو االكراه، ال�ما فعال الفعل من غري اختيارمها) ٢(
 .اي االكراه املوجب لرفع احلد عن الرجل واملرأة. �جلر صفة للمعىن) املوجب(
 .وهو وجوب احلد) ٣(
أي والجــل اســتلزام عــدم حتقــق االكــراه يف هــذا الرجــل يف صــورة ) الرجــل: (ويف حقــه). حتقــق االكــراه(مرجــع الضــمري ) ٤(

االكراه على الز� لو قلنا �نه غري مكره التكليف مبا اليطاق مبعىن انـه يلـزم ان يكـون هـذا الرجـل مـأمورا مـن قبـل هللا تبـارك 
. فـع اليـد عنـه حـىت يفعلـه ويوجـدهوتعاىل برتك الفعل الذي اجرب على اجياده من قبل املكره �لكسر حبيث لو مل يفعلـه ملـا ر 

 .وهذا معىن التكليف مبا اليطاق يف هذه احلالة
 .أي بعدم حتقق االكراه يف حق هذا الرجل املكره على الفعل) ٥(
ين علــى ان انتشــار اآللــة يف حالــة االكــراه غــري مقــدور، الن االنتشــار حيتــاج إىل فــراغ البــال، ) ٦( ق االكــراه مبــ أي عــدم حتقــ

فكيـف ميكـن ذلـك مـع االكـراه، واخلـوف مـن املكـره املـانع مـن بـروز الشـهوة وانبعـاث القـوة . لفعـل وااللتـذاذ منـهوامليل إىل ا
 .حنو الفعل

 .٣١ص  ٢واملعىن كما عرفت يف اهلامش رقم . عطف تفسريي لعدم املقدرة على الشهوة وهو انتشار اآللة) ٧(

    



٣٣ 

كلـه غالبـا لـو سـلم   )٢(ري متوقـف علـى ذلـك�ن القدر املوجب للز� هـو تغيـب احلشـفة غـ )١(ويضعف
 .اخلوف منه )٤(على االختيار، ومنع )٣(توقفه
ببلوغـــه وعقلـــه ) �القـــرار بـــه اربـــع مـــرات مـــع كمـــال املقـــر(يف طـــرف الرجـــل واملـــرأة ) ويثبـــت الـــز�(

ن نفــوذه)٥(فيمــا اقــر بــه) واختيــاره وحريتــه، او تصــديق املــوىل لــه( حــق  كونــه اقــرارا يف  )٦(، الن املــانع مــ
 .)٨(انعتاقه، لزوال املانع من نفوذه )٧(ويف حكم تصديقه. املوىل

___________________________________ 
 .أي هذا التعليل) ١(
 .أي على الشهوة وانتشار العضو) ٢(
 .أي لو سلم توقف االنتشار) ٣(
 .العضوأي لو سلم كون اخلوف مانعا من انتشار ) لو سلم(�لرفع عطفا على مدخول ) ٤(
 .وهو الز�) ٥(
فيتلـف . أن اقراره موجب لتلف املـال علـى املـوىل او يلـزم نقصـانه لـو اجـري احلـد عليـه: أي املانع من نفوذ اقرار العبد) ٦(

 .فيحتاج النفوذ إىل تصديق املوىل ملا اقر به العبد. حق املوىل
فانــه لــو انعتــق . الســباب املوجبــة لــه كالتنكيــل وغــريهانعتاقــه �حــد ا -أي ويف حكــم تصــديق املــوىل العبــد فيمــا اقــر بــه ) ٧(

�حد االسباب املوجبة للعتق جيرى عليه احلد لو اقر حالة الرقية �ملعصية فيكون االنعتاق حبكـم تصـديق املـوىل للعبـد فيمـا 
 .اقربه

ق، الن العبـــد حـــني ان االنعتـــاق اليكـــون حبكـــم التصـــدي: والخيفـــى. أي مـــن نفـــوذ اقـــرار العبـــد بعـــد االنعتـــاق القهـــري) ٨(
فعبارتـه الغيـة، مـع أن احلريـة شـرط يف قبـول . فكيف يكـون �فـذ االقـرار. االقرار �جلناية واملعصية رق فهو مسلوب العبارة

 .اذن ال يكون االنعتاق مثل التصديق. االقرار حالة االقرار
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لكذبـه، او صـدور الفعـل نعـم يـؤدب . والفرق يف الصيب بني املراهق وغريه يف نفي احلـد عنـه �القـرار
ــق ومــن يعتــوره اجلنــون إدوارا اذا وقــع االقــرار  )٢(منهمــا وال يف ا�نــون )١(عنــه، المتنــاع خلــوه بــني املطب

وال فرق يف اململوك بني القن واملدبر، واملكاتـب . حال كماله حكم عليه )٣(نعم لو اقر. حالة اجلنون
بـني مـن أجلـئ  )٦(لولد، وكذا ال فرق يف غري املختاراملبعض وام ا )٥(وإن حترر بعضه، مطلق )٤(بقسميه

عـدم اشـرتاط : )٨(ومقتضـى اطـالق اشـرتاط ذلـك. )٧(اليه �لتوعد، وبني من ضرب حـىت ارتفـع قصـده
 تعدد جمالس االقرار

___________________________________ 
وإمـا  . فيـؤدب علـى صـدور الفعـل منـه أي خلو الصيب من الكذب، او صدور الفعـل عنـه وهـو الـز�، النـه إمـا صـادق) ١(

 .كاذب فيؤدب على صدور الكذب منه
 .أي وال فرق يف ا�نون أيضاً ) ٢(
 .أي من يعرتيه اجلنون أدوارا) ٣(
 .واملطلق. املشروط: ومها) ٤(
، ام أي والفرق بني مطلق املـبعض، وبـني ام الولـد، سـواء كـان تبعيضـه بسـبب الكتابـة. �جلر عطفا على مدخول بني) ٥(

 .بسبب العتق
 .وهو املكره يف االقرار) ٦(
ث العقـل �لضـرب حـىت زال عقلـه وارتفــع اثـر كالمـه) ٧( االقـرار �لـز� لفظــا، : وحيتمـل ان يكـون املـراد. �ن اختـل مـن حيـ

 .من دون قصد إىل املعىن، للخالص من الضرب
 .أي مقتضي اطالق عبارة املصنف يف اشرتاط االقرار أربع مرات) ٨(
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وال يـرجم : (يف خـرب مجيـل الصـادق  )٣(، وقـول)٢(وهـو اصـح القـولني، لالصـل. )١(سب تعـددهحب
ري شــرط التعــدد )٤(الــزاين حــىت يقــر اربــع مــرات يعتــرب  : وقيــل. )٦(فلــو اشــرتط لــزم �خــر البيــان. )٥(مــن غــ

يـه وآلـه يف كونه يف اربعـة جمـالس، لظـاهر خـرب مـاعز بـن مالـك االنصـاري حيـث اتـى النـيب صـلى عل
ت، او غمــــــزت، او نظــــــرت : يــــــردده ويوقــــــف عزمــــــه بقولــــــه اربعـــــة مواضــــــع والنــــــيب  لعلــــــك قبلــــــ

 .)٧(احلديث
___________________________________ 

 .أي حيسب تعدد االقرار) ١(
 .وهو عدم تعدد ا�الس يف االقرار فيما اذا شككنا يف اشرتاطه) ٢(
 .) االمام الصادق(أي ولقول ) الم اجلارة(�جلر عطفا مدخول ) ٣(
 .٢١احلديث  ٨ص  ١٠اجلزء  ١٣٨٢سنة ) النجف االشرف(الطبعة احلديثة ) التهذيب) (٤(
ث طــن االمــام . أي مــن غــري شــرط تعــدد ا�ــالس) ٥( ع بوقــوع كــل واحــد منهــا يف جملــ حيــ س مل يقيــد االقــرار �الربــ

 .مستقل
 .وهو قبيح، الن املوىل يف مقام البيان. أي فلو كان تعدد ا�الس معتربا يف االقرار لزم �خر البيان عن وقت احلاجة) ٦(
وقد اشر� . ١احلديث  ١٠٤ص  ٧اجلزء  ١٣٧١الطبعة الثانية سنة ) نيل االوطار(أي إىل آخر احلديث املذكور يف ) ٧(

ى. فراجـــع كـــي تســـتفيد ٩٢ص ) كتـــاب القضـــاء(طبعتنـــا احلديثـــة  مـــن ٣إىل هـــذا احلـــديث يف اجلـــزء  ان احلـــديث : والخيفـــ
  .إنه يدل على اربعة مواضع وان كانت هذه الداللة ممنوعة ايضا: وغاية ما ميكن ان يقال. اليدل على اربعة جمالس
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ل الرســـول االعظـــم فحو  اين زنيـــت: مـــن االمـــام وقـــال اتـــى النـــيب ) مـــاعز(أن : وكيفيـــة ذلـــك
إىل جهـة اليسـار مث  فجاء اليه منها واعرتف بذلك �نيا فاعرض عنـه . وجهه إىل اليمني 

فا�ه واعرتف رابعـا والميكـن . عنه إىل االمام او إىل اليمني جائه اليسار واعرتف �لثا فاعرض 
يف املـرة الثالثـة اعـرض عنـه مـن اليسـار إىل الـوراء ليتكـون عنـد�  وآله عليه اهللا صلىإنـه : ان يقـال

علــى أنـه اليلـزم ان حيصــل مـن ا�ــالس االربعـة يف موضـع واحــد �ن يقـر اوال مث خيــرج . اربعـة مواضـع
 .و�يت �نيا مث يقر
شـر� إىل هـذا وقـد ا. مث يفعل �لثا ورابعا فتحصل اربعة جمالس يف موضـع واحـد: فهذان جملسان

ــــا احلديثــــة  ــــث مــــن طبعتن ان : وال خيفــــى. فراجــــع ٩٢ص ) كتــــاب القضــــاء(احلــــديث يف اجلــــزء الثال
اربـــع  ) النــيب(احلــديث املــذكور ال يــدل علــى تعـــدد ا�ــالس، بــل يــدل علــى اقـــرار الرجــل عنــد 

رف واليسـاعده العقـالء ولكـن االحتمـال بعيـد جـدا اليقـره العـ. مرات ويف كـل مـرة حيـول وجهـه عنـه
نعم هنـاك خـربان مـرو�ن عـن طرقنـا يـدالن علـى تعـدد ا�ـالس نـذكرها بتمامهـا وخصوصـيتهما حـىت 

  .تعرف مقدار اهتمام الدين احلنيف االسالمي �حملافظة على أعراض الناس ونواميسهم
ن دابـر الفحشـاء ا: وقبل ان نذكر اخلربين نود ان نلفت القارئ الكرمي إىل دقيقة اشـر� اليهـاوهي

. حيـث إن الـنفس ميالـة إىل لذائـذ تسـمع ذكرهـا. ينقطع اذا اميت ذكرها ومل ختتلج ببـال النـاس ابـدا
ب مديــد، وال ترتكــب . وامــا الــيت مل تقــرع مسعهــافهي يف غفلــة عنهــا فقــد متضــي فــرتة طويلــة ورمبــا حقــ
إن القلــوب �ــوي : قــدميا وقــد قــالوا. معصــية خاصــة اذا غفــل النــاس عنهــا ومل خيطــر ببــاهلم ارتكا�ــا

ــــع مــــن اشــــاعتها  ــــذلك كلــــه اهــــتم الشــــارع املقــــدس �خفــــاء ذكــــر الفــــواحش واملن مارأتــــه االبصــــار ول
  .والتحدث عنها
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ان للمعاصــي يف انفســها هيبــة ونفــرة عموميــة يها�ــا افــراد : ومــن �حيــة اخــرى. هــذه مــن �حيــة
مادامــت قابعــة يف إطــار اخلمــود ولكــن . النــاس وخيافهــا كــل احــد، وال يقــدم شــخص علــى ارتكا�ــا

ت يف معــرض الوجــود، والســيما  امــا اذا بــرزت للظهــور وكســرت حــدودها وجــاء. وزوا� الغفلــة العامــة
ان كــل : والســر يف ذلــك. اذا اســرتذلت فريتكبهــا النــاس افواجــا افواجــا مــن غــري مهابــة، او احتشــام

او هــو مســتهجن قبــيح وســوف  احــد يشــعر يف قــرارة نفســه ان ارتكــاب معصــية مــا امــر غــري مقــدور،
 .يذمه العقالء والناس امجعون

ولكـــن اذا اسرتخصـــت . وهــذه وامثاهلـــا افكــار ختـــتلج اذهـــان كــل مـــن يهــم مبعصـــية مـــن املعاصــي
وبذلت وذهبت احلشمة واال�ة واصبحت من االمور املعتـادة حبيـث الخيافهـا النـاس وال حيتشـموها، 

ى ا رتكا�ــا حــىت الــذي مل يكــن لــه داع مــن ذي قبــل إىل وال يقبحو�ــا فعنــد ذلــك يقــدم كــل احــد علــ
والبـد مـن نيلهـا حيـث الرادع عمـومي، . ويعتربها متعـة مـن متـع احليـاة. اهلم �ا والتمتع بنوعية لذ�ا

يف ســبيل ) الشــارع املقــدس(والمــانع عقالئــي اذا متهــدت لــك هــا�ن املقــدمتان تعــرف مبلــغ جهــود 
  .نساين يف مجيع االدوار واالعصارقطع الفحشاء واملنكرات من ا�تمع اال
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ـــز� وقـــال ـــت وجودهـــا اال بشـــهود : ومـــن امثلـــة ذلـــك اهتمامـــه بشـــأن إخفـــاء فاحشـــة ال إنـــه اليثب
ـــف احـــدهم يف اداء كيفيـــة الشـــهادة  ـــث لـــو اختل يشـــهدون الشـــهادة الدقيقـــة كامليـــل يف املكحلـــة حبي

ــع مــرات، ومــا إىل ذلــك غــب والجيســر احــد علــى ارتكا�ــا، فــال ير . حــدوا مجيعــا، او �قــرار الــزاين ارب
ت علـى حشــمتها وهيبتهــا، وخفـاء ذكرهــا وهــذا مـن احســن االدلــة علـى اصــلحية القــانون . ال�ـا بقيــ

االسالمي لواقع البشرية على االطالق، واليدانيه اي قـانون مـن القـوانني الوضـعية البشـرية، اللهـم اال 
ومن يبتغ غري االسـالم دينـا فلـن يقبـل منـه (الد خبوعا واستسالما هلذا الدين االهلي العام الشامل اخل

 ).وهو يف اآلخرة من اخلاسرين
* * * 

 .وبعد فلليك اخلربين
عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن حمبوب عن علـي بـن ايب محـزة عـن ايب بصـري ) دمحم بن يعقوب(

. السـالم عليه) ملؤمننيامري ا( )١(*اتت امرأة جمح: او صاحل بن ميثم عن ابيه قال عن عمران بن ميثم،
ت ــ ــت فطهــرين طهــرك هللا فــان عــذاب الــدنيا ايســر مــن عــذاب اآلخــرة : فقال ؤمنني إين زني � امــري املــ

. او ذات بعل انت ام غـري ذلـك: فقال هلا. إين زنيت: فقالت. فقال هلا مما اطهرك. الذي الينقطع
ت ــ . فعلــت ام غائبــا كــان عنــكافحاضــرا كــان بعلــك اذ فعلــت مــا : فقــال هلــا. بــل ذات بعــل: فقال
فلمـا ولـت عنـه املــرأة . تيــين اطهـرك انطلقـي فضـعي مـا يف بطنـك مث إء: فقـال هلــا. بـل حاضـرا: قالـت

ــث ال تســمع كالمــه قــال ت. اللهــم ا�ــا شــهادة: فصــارت حي ــ ث ان أتتــه فقال ــ قــد وضــعت : فلــم تلب
أو : فقـال. زنيـت فطهـريناين : فقالـت. اطهـرك � امـة هللا ممـاذا: قال فتجاهـل عليهـا فقـال. فطهرين

ت ت مــا فعلــ ت اذ فعلــ ــ ت نعــم. ذات بعــل ان ــ ــت. وكــان زوجــك حاضــرا ام غائبــا: قــال. قال بــل : قال
فانصــرفت املــرأة فلمــا صــارت : قــال. فــانطلقي وارضــعيه حــولني كــاملني كمــا امــرك هللا: قــال. حاضــرا

ـــث ال تســـمع كالمـــه ـــت املـــرأة وملـــا مضـــى احلـــوالن: قـــال. اللهـــم ا�مـــا شـــهاد�ن: قـــال. مـــن حي . ات
اين : فقالـت. اطهـرك ممـاذا: قد ارضعته حولني فطهـرين �امـري املـؤمنني فتجاهـل عليهـا وقـال: فقالت

ــت فطهــرين ت مافعلــت: فقــال. زني ــ ــت اذ فعل ت. أوذات بعــل ان ــ او بعلــك غائــب : قــال. نعــم: فقال
  .عنك اذ فعلت مافعلت، اوحاضر

___________________________________ 
 .هي املرأة احلامل املقرب اليت قرب وضعها): ضرب يضرب(اجليم على احلاء من جح جيح وزان  بتقدمي) ١*(
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فـانطلقي فاكفليـه حـىت يعقـل ان �كـل ويشـرب وال يـرتدى مـن سـطح وال : قـال. بـل حاضـر: قالـت
اللهـم : قـال. فانصرفت وهـي تبكـي فلمـا ولـت فصـارت حيـث ال تسـمع كالمـه: قال. يتهور يف بئر
مـا يبكيـك �امـة هللا وقـد : فاستقبلها عمر بن حريث املخزومي فقال هلـا: قال. شهادات إ�ا ثالث

ؤمنني(اين اتيــت : فقالــت. رايتــك ختتلفــني إىل علــي تســألينه ان يطهــرك فاســألته  الســالم عليه) امــري املــ
اكفلي ولدك حىت يعقل ان �كل ويشـرب، وال يـرتدى مـن سـطح، وال يتهـور يف : فقال. ان يطهرين

. ارجعـي اليـه فـا� اكفلـه: فقال هلا عمرو بـن حريـث. ر وقد خفت ان �يت علي املوت ومل يطهرينبئ
: فقالـت. ومل يكفـل عمـرو ولـدك: وهو متجاهـل عليهـا السالم عليه) امري املؤمنني(فرجعت فاخربت 

ت فطهــرين . نعـــم: فقالــت. أو ذات بعــل انــت اذ فعلـــت مــا فعلـــت: فقـــال. � امــري املــؤمنني اين زنيـــ
ت ام حاضــرا: قــال ــت. افغائبــا كــان بعلــك اذ فعلــت مــا فعلــ ــع رأســه إىل : قــال. بــل حاضــرا: قال فرف

 وآله عليه هللا صــلىاللهـم انـه قــد ثبـت لـك عليهـا اربـع شــهادات وانـك قـد قلـت لنبيـك : السـماء وقـال
: �دمحم مـن عطـل حـدا مـن حـدودي فقـد عانـدين وطلـب بـذلك مضـاديت: فيما اخربته به من دينـك

ب مضــاداتك وال مضــيع الحكامــك، بــل مطيــع لــك ومتبــع  فــاين غــري اللهـم معطــل حــدودك، والطالــ
فنظر اليـه عمـر بـن حريـث وكامنـا الرمـان يفقـأ يف وجهـه فلمـا رأى : قال. وآله عليه هللا صلىسنة نبيك 
ؤمنني(� : قــال. ذلــك فامــا اذا كرهتــه . انــين امنــا اردت ان اكفلــه اذ ظننــت انــك حتــب ذلــك) امــري املــ
ت صـاغر: السالم عليه) امري املؤمنني(فقال . ين لست افعلفا . ابعد اربع شهادات ��؟ لتكفله وانـ

  .�قنرب �د يف الناس الصالة جامعة: املنرب فقال السالم عليه) امري املؤمنني(فصعد 
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صـلوات هللا عليـه ) امـري املـؤمنني(فنادى قنرب يف الناس فـاجتمعوا حـىت غـص املسـجد �هلـه وقـام 
ايهــا النــاس ان امــامكم خــارج �ــذه املــرأة إىل هــذا الظهــر ليقــيم عليهــا : فحمــد هللا واثــىن عليــه مث قــال
ؤمنني(احلد ان شاء هللا فعزم عليكم  اركم ال يتعـرف ملـا خـرجتم وانـتم متنكـرون ومعكـم احجـ) امـري املـ

مث نـزل فلمـا اصـبح : قـال. احد منكم إىل احد منكم إىل احد حىت تنصرفوا إىل منازلكم ان شاء هللا
الناس بكرة خرج �ملرأة وخرج الناس متنكـرين متلثمـني بعمـاميهم و�رديـتهم واحلجـارة يف ارديـتهم ويف 

حيفـر هلـا حفـرية مث دفنهـا فيهـا مث فـامر ان . اكمامهم حـىت انتهـى �ـا والنـاس معـه إىل الظهـر �لكوفـة
ركب بغلتـه واثبـت رجليـه يف غـرز الركـاب مث وضـع اصـبعيه السـبابتني يف اذنيـه مث �دى �علـى صـوته 

ال يقــيم " ايل �نــه  ) دمحم(عهــدا عهــده  �ايهــا النــاس ان هللا تبــارك وتعــاىل عهــد إىل نبيــه 
 ".ه حد مثل ما عليها فال يقيم عليها احلد احلد من � علي

احلــديث . ١٨٧ - ١٨٦ - ١٨٥ص  ٧اجلــزء  ١٣٧٩احلديثــة ســنة ) طهــران(طبعــة ) الكــايف(
  .االول
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) �لكوفـة(ا�ه رجـل : قـال. ) امـري املـؤمنني(عن امحد بن خالد رفعه إىل ) علي بن ابراهيم(
اتقـرأ مـن القـرآن : قـال. مـن مزينـة: قـال. ممـن انـت: قال. يناين زنيت فطهر ) امري املؤمنني(� : فقال

فاذهــب حــىت نســأل : قــال. ال: فقــال أبــك جنــة؟ قــال. فقــرأ فاجــاد. فــاقرأ: قــال. بلــى: شــيئا؟ قــال
الـــك : فقـــال. اين زنيـــت فطهـــرين) امـــري املـــؤمنني(� : فـــذهب الرجـــل مث رجـــع اليـــه بعـــد فقـــال. عنـــك
فـذهب  ) امـري املـؤمنني(فـامره : قـال. قـال نعـم. البلدفمقيمة معك يف : قال. بلى: قال. زوجة
ربه فقـالوا. حىت نسأل عنك: وقال صـحيح العقـل ) امـري املـؤمنني(� : فبعـث إىل قومـه فسـأل عـن خـ

اذهب حـىت نسـأل عنـك فرجـع اليـه الرابعـة فلمـا اقـر : فقال له. فرجع اليه الثالثة فقال له مثل مقالته
مـا اقـبح �لرجـل مـنكم ان �يت بعـض : احتفظ به مث غضب مث قـال: لقنرب  )امري املؤمنني(قال 

هـــذه الفـــواحش فيفضـــح نفســـه علـــى رؤس املـــال افـــال �ب يف بيتـــه فـــوهللا لتوبتـــه فيمـــا بينـــه وبـــني هللا 
مث اخرجـه و�دى يف النـاس �معشـر املسـلمني اخرجـوا ليقـام علـى هــذا . افضـل مـن اقـاميت عليـه احلـد

انظـرين اصـلي ) امـري املـؤمنني(� : فقـال). اجلبان(احلد وال يعرفن احدكم صاحبه فاخرجه إىل  الرجل
  .ركعتني مث وضعه يف حفرته واستقبل الناس بوجهه
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�معاشــر املســلمني، إن هــذا حــق مــن حقــوق هللا فمــن كــان يف عنقــه حــق فلينصــرف وال : فقــال
خـــذ حجـــرا فكـــرب ثـــالث تكبـــريات، مث رمـــاه فا. يقـــيم حـــدود هللا مـــن يف عنقـــه حـــد فانصـــرف النـــاس

امــــري (مبثــــل مارمــــاه  ) احلســــني(، مث رمــــاه ) امــــري املــــؤمنني(مبثــــل مــــارمى  ) احلســــن(
فـــامر فحفـــر لـــه وصـــلى عليـــه ودفنـــه  ) امـــري املـــؤمنني(فاخرجـــه . فمـــات الرجـــل ) املـــؤمنني
ؤمننيامـري ا(� : فقيـل قـد اغتسـل مبــا هـو طــاهر إىل يـوم القيامـة لقــد صـرب علــى : فقــال. االتغسـله) ملــ

 .امر عظيم
 .٢احلديث . ١٨٩ - ١٨٨نفس املصدر ص 
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 وفيه انه اليدل على االشرتاط وامنا وقعت ا�الس اتفاقا، والغرض
___________________________________ 

ــى االشــرتاط ) مــاعز بــن مالــك(أي ويف االســتدالل خبــرب ) ١( علــى لــزوم االقــرار يف اربعــة جمــالس اشــكال، لعــدم داللتــه عل
بعــد ) مـاعز(عـن  ) الرسـول االعظـم(ببيـان أن إعـراض . املـذكور، بـل وقـوع ا�ـالس متعـددا كـان علـى سـبيل االتفـاق

وجهه بعد اقراره الثاين، مث اعراضه عنه بتحول وجهه بعد اقراره الثالث وأن حتول ماعز  اقراره االول، مث اعراضه عنه بتحول
ــز�  يف كــل مــرة كــان حيــول  حنــو النــيب  صــار ســببا حلصــول تعــدد املواضــع، النــه  -وجهــه عنــه حــني اقــراره �ل

وال خيفى انه لو سلمنا . ال �شرتاط تعدده يف االقرار واالعرتاف �لز�حصل �ذا النحو من التحول تعدد ا�الس حىت يق
ع كمــا افــاده  ت. ) شــيخنا الشــهيد الثــاين(تعــدد املواضــ مث ان ســلمنا تعــدد . لكنــه ال يــدل علــى تعــدد ا�ــالس كمــا عرفــ

 .لكنه ال يدل على كو�ا اربعة، بل كانت ا�الس ثالثة كما عرفت مفصال. ا�الس
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 .اتيانه �لعدد املعترب )١(من �خريه
___________________________________ 

ن �خــري ) ١( عــن قبــول اقــراره امنــا كــان الجــل اســتكمال العــدد املعتــرب يف ) مــاعزا( ) الرســول االعظــم(أي الغــرض مــ
واعراضه عنه امنا كان الجل ) ماعزا( ) الرسول(والخيفى ان �خري . االقرار، ال لكون تعدد ا�الس شرطا يف االقرار

ريى  ــ ــن االقـــرار حـــىت الجيـــري عليـــه احلـــد وحيـــتفظ نفســـه لـــئال تزهـــق ويـــراق دمـــه، ويتـــوب بينـــه وبـــني هللا عزوجـــل، ولـ زجـــره عـ
ع البشــري عامــة احــرتام الــدم والــنفس، وانــه ال جيــ  وز اراقــة الــدماء والنفــوس اال�حلــق االمــة الســالمية خاصــة، وا�تمــ

ت. لعلــك غمــزت: يعلــل ويقــول لــه والعــدل، وهلــذا كــان  ت لعلــك قبلــ ىت  إىل آخــر ماعللــه . لعلــك المســ حــ
الصـالة والسـالم عليـه ) االمام امري املـؤمنني(ورايت يف احلديثني املذكورين يف اهلامش السابق كيفية �خري . يرجعه عن قوله

املقرر واملعرتف عن اجراء احلـد عليـه حـىت اليـراق دمـه، وحيـتفظ علـى نفسـه، ولـيعلم ا�تمـع االسـالمي علـى كيفيـة احملافظـة 
مـن قتـل نفسـا بغـ� نفـس او فسـاد � (: على دماء الناس ونفوسهم، وانه الجيوز اراقتها اال �حلق وقد قـال هللا تعـاىل

 .٣٢اآلية : املائدة )�يعا ومن احياها ف�نما احيا ا�اس �يعااالرض ف�نما قتل ا�اس 
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ريه) اشــارة االخــرس(يف االقــرار بــه ) ويكفــي( رب تعــددها )١(املفهمــة يقينــا كغــ اربعــا كــاللفظ  )٤(ويعتــ
، )٥(احلـاكم اعتـرب املـرتجم، ويكفـي اثنـان، ال�مـا شـاهدان علـى اقـرار )٤(، ولو مل يفهمهـا)٣(بطريق اوىل
املــرأة ) )٦(او نسـبته(زنيـت بفالنــة : معينـة كــأن يقـول) الــز� إىل امـرأة(املقـر ) ولــو نسـب(لـز� ال علـى ا
ملــن نســبه ) حــد القــذف(علــى املقــر ) وجــب(زنيــت بفــالن : معــني �ن تقــول) إىل رجــل( )٧(املقــرة بــه

 �ول(اليه 
___________________________________ 

 .واالقارير اليت تكفي فيها اشارة االخرس. عاتوااليقا. أي كغري الز� من العقود) ١(
 .أي تعدد االشارة من االخرس كما يعترب تعدد الشهادة اللفظية) ٢(
فـاذا شـككنا . ان القدر املتـيقن مـن التعـدد الـوارد امنـا هـو فـيمن يقـر بلسـانه، ال �الشـارة: دفع دخل، حاصل الدخل) ٣(

زوم اتيــان التعــدد يف االخــرس نفينــاه �ال انــه ال جمــال هنــا يف الشــك، : واجلــواب. صــل اذن اليعتــرب التعــدد يف االخــرسيف لــ
ملكـان االولويــة فيــه، الن اعتبــار التعـدد يف الــذي يفهــم منــه االقـرار �لســان اذا كــان شــرطا ففـي االخــرس الــذي اليفهــم منــه 

 .بطريق اوىل
 .أي االشارة من االخرس) ٤(
 .وهو الز� حىت حيتاج إىل اربعة شهود أي على اقرار االخرس، ال على اصل الفعل) ٥(
 .أي نسبت املرأة الز�) ٦(
 .إين زنيت لو نسبت الز� إىل رجل معني: ان املرأة املقرة �لز� يف قوهلا: واملعىن. أي �لز�) ٧(

    



٤٦ 

 .احلد ال يتوقف على تعدده )٢(، النه قذف صريح، واجيابه)١(مرة
ــز�) وال جيــب( ــى املقــر حــد ال ــذي ) عل ــع مــرات(اقربــه ال ، )٣(كمــا لــو مل ينســبه إىل معــني) إال �رب
فإنــه قـد رمـى احملصــنة اي  )٧(مـا ذكـر )٦(ووجـه ثبوتــه. )٥(موضـع وفـاق، وامنــا اخلـالف يف االول )٤(وهـذا

 :أنه امنا نسبه إىل نفسه بقوله )٩(املفروض، ومن )٨(غري املشهورة �لز�، النه
___________________________________ 

 .أي �قرار واحد وان مل يكمل االربعة) ١(
 .أي اجياب القذف احلد ال يتوقف على تعدد القذف، بل مبجرد االقرار الواحد يقام عليه احلد) ٢(
 .أي إىل شخص معني) ٣(
 .وهو عدم ثبوت حد الز� يف االقرار مرة واحدة موضع وفاق بني الفقهاء، والخالف بينهم) ٤(
. هاء يف االول وهو اقرار الرجـل �لـز� �مـرأة معينـة او اقـرار املـرأة �لـز� �لرجـل املعـني مـرة واحـدةأي وامنا خالف الفق) ٥(

 .يف أن املقر، او املقرة هل يستوجب حد القذف مبجرد االقرار مرة واحدة ام ال
 .أي دليل ثبوت حد القذف يف املقر، او املقرة �لز� مبجرد االقرار الواحد) ٦(
دليل لثبوت احلد على املقر، او املقرة �لز� ) النه قذف صريح(فهذه اجلملة . النه قذف صريح): الشارح( وهو قول) ٧(

 .مبجرد االقرار الواحد
 .أي عدم الشهوة �لز� هو املفروض يف املقام، ال�ا لو كانت مشهورة �لز� الحيد القاذف) ٨(
ت: (�ن قالأي ومن املقر، او املقرة نسب الز� إىل نفسه ) ٩( هـذا دليـل لعـدم ثبـوت احلـد علـى القـاذف مبجـرد ) إين زنيـ

 .قذف املرأة
ان املقر، او املقره امنا نسب الز� إىل نفسه ومل ينسبه إىل املرأة، او املرأة مل تنسبه إىل الرجل، وز�ه �ا، او ز�ها : وخالصته

ها على الز�، او كانت �ئمة فزىن �ا، او خدرت اعصـا�ا به اليستلزم ز� اآلخر �لزاين المكان ان يكون الرجل قد اكره
وكذلك املرأة اذا زنت �لرجل اليستلزم ز� الرجل �ا المكان ان تكون املرأة قـد اكرهـت الرجـل علـى الـز� �ـا، . مث زىن �ا

وكــذلك ز� املــرأة . ملــرأة بـهاو كـان الرجــل �ئمــا فزنـت بــه، او خــدرت اعصـابه فاحلاصــل ان ز� الرجــل �ملـرأة ال يســتلزم ز� ا
 .اذن ال يثبت حد القذف للقاذف. �لرجل اليستلزم ز� الرجل �ا

    



٤٧ 

كمـا حيتمـل املطاوعـة . اواالكـراه )٤(االشتباه عليها )٣(، جلواز)٢(ليس مستلزما لز�ها )١(وز�ه. زنيت
 .ال يستلزم اخلاص )٥(وعدم الشبهة، والعام

___________________________________ 
 .واملفعول وهي املرأة حمذوف. أي ز� الرجل �ملرأة من اضافة املصدر إىل الفاعل) ١(
ص  ٩تعليل لعدم املالزمة بني ز� الرجـل وز� املـرأة، او ز� املـرأة �لرجـل، وز� الرجـل �ـا كمـا علمـت يف اهلـامش رقـم ) ٣(
٤٦. 

وكذلك لو اشتبه على الرجـل . ئمة فال يصدق عليها ا�ا زانيةأي على املرأة كما لو اعتقدت انه زوجها، او كانت �) ٤(
 .لو زنت املرأة به فانه ميكن ان يعتقد ا�ا زوجته، او كرهته على الز�، او كان �ئما فزنت به

. االشــتباهوهــو االقــرار �لــز� مبعــني عــام يشــمل الــز� مبعينــة حالــة املطاوعــة، وعــدم الشــبهة، ويشــمل حالــة االكــراه، او ) ٥(
فالعـام هـذا ال يـدل . وكذلك ز� املرأة برجل معني يشمل حالة املطاوعة وعـدم الشـبهة، ويشـمل حالـة االكـراه، او االشـتباه

 .على اخلاص الذي هو احد الفردين اال �لقرينة وهي منتفية هنا

    



٤٨ 

مــا  )٣(ن يــدعياقــوى إال أ )٢(وهــو متجــه، إال أن االول. هوالــذي اختــاره املصــنف يف الشــرح )١(وهــذا
القـول يف املـرأة وقـد روي عـن علـي  )٥(ومثلـه. )٤(يوجب انتفائه عنها كـاالكراه والشـبهة عمـال �لعمـوم

حــدا للفجــور وحـــدا : فــالن جلــد�ا حــدين: اذا ســألت الفــاجرة مــن فجــر بــك فقالــت: قــال 
 �لبينة كما(كذا يثبت الز� ) و( )٦(لفريتها على الرجل املسلم

___________________________________ 
 .٤٧ص  ٤وهو عدم وجوب احلد على هذا النحو املذكور يف اهلامش رقم ) ١(
 .وهو وجوب حد القذف) ٢(
او تدعي املرأة ما يوجب انتفاء احلـد عـن الرجـل . أي يدعى املقر ما يوجب انتفاء احلد عن املرأة اليت نسب الز� اليه) ٣(

 .يهاالذي نسبت الز� ال
وا�ين ير�ون ا�حصنات ثم �م يأتوا بار�عة شهداء فاج�وهم ثمان� جـ�ة (: أي بعموم اآلية الكرمية يف قوله تعاىل) ٤(

 .٤اآلية : النور. )وال تقبلوا �م شهادة ابدا واو�ك هم الفاسقون
 .جل معنيأي ومثل ماقلنا يف الرجل يف القذف �يت �سره يف املرأة لو نسبت ز�ها إىل ر ) ٥(
ــألت املـــرأة بـــدل الفـــاجرة. ٢ - ٣احلـــديث . ٢٢٧ص  ٣ا�لـــد ) مســـتدرك الوســـائل) (٦( وال . ويف نفـــس املصـــدر اذا سـ

 ).وجوب حد القذف(وهو . ذكرها هذا احلديث �ييدا ملذهبه ان الشارح : خيفى

    



٤٩ 

 .)١(يف الشهادات من التفصيل) سلف
او رجـالن  )٥(، او ثالثة وامرأ�ن)٤(ولو اربعة رجال )٣( فيهاملعترب) قل من النصاب )٢(ولو شهد به(

ري )٦(واربــع نســوة ت �الخــ  )٨()للفريــة(اي مــن شــهد وإن كــان واحــدا ) حــدوا(اجللــد خاصــة  )٧(وإن ثبــ
 وهي الكذبة العظيمة، الن هللا تعاىل مسى من قذف ومل �ت بتمام الشهداء

___________________________________ 
فمنهـا مـا يثبـت �ربعـة ): (املصـنف(يف قـول ) اول الفصـل الثـاين(يف  ١٤٠من طبعتنـا احلديثـة ص ) اجلزء الثالث(يف ) ١(

 .إىل آخر ما ذكره هناك فراجع) رجال وهو الز� واللواط والسحق
 .أي �لز�) ٢(
 .أي يف ثبوت الز�) ٣(
تواال. وهــو مــا يوجــب حــد القتــل كــالز� �حملــارم النســبية كــاالم) ٤( . وبنــات االخــت. وبنــات االخ. واخلالــة. والعمــة. خــ

 .واجلدة
 .كما يف الز� املوجب للرجم) ٥(
 .كما يف الز� املوجب للجلد) ٦(
فـال يثبـت . أي ان شهادة رجلني واربع نسوة ال يثبت �ا شئ اال الز� املوجب للجلد فقـط. وهو رجالن واربع نسوة) ٧(

 .بشهاد�م الز� املوجب للرجم
ــنف(وامنـــا مســـي . والفريـــة هـــو القـــذف هنـــا. أي الجـــل القـــذف) ٨( مثـــل هـــذا القـــذف فريـــة، لعـــدم اســـتكمال  ) املصـ

 .وهي اربعة رجال. النصاب املطلوب يف الشهادات وهو متام الشهداء املعترب يف ثبوت الز�

    



٥٠ 

ري أن يكــون الشــهداء كــاملني وإن كــان صــادقا يف  )١(كــاذ� فيلزمــه كــذب مــن نســبه وجــزم بــه مــن غــ
 .واملراد أ�م حيدون للقذف. نفس االمر

فــال يكفــي  )٣()كامليــل يف املكحلــة(لاليــالج ) ذكــر املشـاهدة( )٢(يف قبــول الشــهادة بــه) ويشـرتط(
ري عــن ايب عبــدهللا )٥(وقــد تقــدم يف حــديث مــا عزمــا ينبــه عليــه )٤(الشــهادة �لــز� مطلقــا ، وروي ابوبصــ

 
___________________________________ 

 .�ذا احلد املسبب من الفرية والقذف) املصنف(أي وجزم ) ١(
 .أي �لز�) ٢(
هـي بضــم املـيم وسـكون الكــاف، . ونعيـده عليــك تسـهيال لالمـر. قـد مـر بنـا يف اجــزاء طبعتنـا هـذه شـرح هــذه الكلمـة) ٣(

فــتح املــيم واحلــاء فيهــا، ال�ــا اســم مكــان  : والقيــاس. وهــو ظــرف ملــا جيعــل فيــه الكحــل. اســم مكــان: حلــاء وفــتح االموضــم ا
مدهن لـال�ء الـذي جيعـل فيـه . ت على خالف القياس كزميال�ا لكنها جاء. ومضار�ا. مقعد. مضرب. مقتل: كنظائرها
 .ف الذي جيعل فيه االشنانوحمرمة للظر . ومسعط للظرف الذي جيعل فيه السعوط. الدهن

 .أي من دون ذكر املشاهدة كامليل يف املكحلة) ٤(
كامليــل يف املكحلــة وقــد تقــدمت االشــارة إىل حــديث مــاعز يف . الرؤيــة واملعاينــة: أي ينبــه علــى ان املعتــرب يف الشــهادة) ٥(

ن طبعتنــا احلديثــة كتــاب القضــاء ص  ذكور اليــدل علــى اعتبــار ذكــر ان احلــديث : وال خيفــى. فراجــع ٩٢اجلــزء الثالــث مــ املــ
اللهـم . يف الشـهادة علـى الـز�، الن احلـديث ورد يف االقـرار ال يف الشـهادة) كامليل يف املكحلـة(املشاهدة على هذا النحو 

ــواز القيــــاس الباطــــل عنــــد� ـــة . اال علــــى القــــول جبــ ــى اعتبــــار املشــــاهدة واملعاينــــة بروايـ ــتدالل علــ ــري (واالوىل يف االســ ايب بصــ
 .اآلتيتني) احلليب وصحيحة

    



٥١ 

ال يــرجم الرجــل واملــرأة حــىت يشــهد عليهمــا اربعــة شــهداء علــى اجلمــاع وااليــالج، واالدخــال  : (قــال
 )١().كامليل يف املكحلة

وكــذا ال  )٢()حــد الــرجم ان يشــهد اربعــة أ�ــم رأوه يــدخل وخيــرج: (ويف صــحيحة احللــيب عنــه قــال
ربمــ: يكفــي دعــوى املعاينــة حــىت يضــموا اليهــا قــوهلم نعــم . )٣(ن غــري عقــد، وال شــبهة إىل آخــر مــا يعتــ

يف ) فلــو مل يــذكروا( )٥(بنــاء علــى أصــالة عدمــه) مــن غــري علــم بســبب التحليــل( )٤(تكفــي شــهاد�م بــه
لـو شـهدوا  )٨(، وكـذا)٧(للقـذف، دون املشـهود عليـه) حـدوا( )٦(على الوجـه املتقـدم) املعاينة(شهاد�م 

 .سبب التحليل وحنوه وال نعلم: �ا ومل يكملوها بقوهلم
 من اتفاقهم على الفعل( )٩(مع ذلك) وال بد(

___________________________________ 
 .٤احلديث  ١٨٤ص  ٨اجلزء . ١٣٧٩الطبعة اجلديدة سنة ) الكايف) (١(
 .١احلديث . ١٨٣ص . نفس املصدر) ٢(
 .من القيود اليت وردت يف تعريف الز�) ٣(
 .أي �لز�) ٤(
 .م علم الشاهد بسبب حيلل وطي هذه املرأة هلذا الرجلأي عد) ٥(
 .أي كامليل يف املكحلة) ٦(
 .فانه الحيد) ٧(
 .النعلم سبب التحليل: أي وكذا حيد الشهود لو شهدوا �ملعاينة لكنهم مل يقولوا) ٨(
 .النعلم سبب التحليل: أي مع ادعائهم الرؤية واملشاهدة كامليل يف املكحلة، ومع قوهلم) ٩(

    



٥٢ 

�ن شـهد بعضـهم علـى وجـه  )٢(يف احـدها) يف الزمان الواحد واملكان الواحد، فلـو اختلفـوا )١(الواحد
ى غــريه، او شــهد بعضــهم �لــز� غــدوة واآلخــرون عشــية، او بعضــهم يف زاويــة  خمصــوص والبــاقون علــ

وظــاهر كــالم املصــنف وغــريه أنــه البــد مــن ). حــدوا للقــذف(خمصوصــة، او بيــت واآلخــرون يف غــريه 
حـــدوا، وإن مل يتحقـــق  )٦(، او بعضـــهم)٥(، فلـــو اطلقـــوا)٤(يف الشـــهادة واالتفـــاق عليهـــا )٣(ذكـــر الثالثـــة
 .)٨(وغريها )٧(مع احتمال االكتفاء �الطالق، الطالق االخبار السابقة. االختالف

___________________________________ 
فاذا شـهد الشـهود كلهـم �ـذه الكيفيـة يف الـوطي . او قائمني. أي الكيفية الواحدة �ن كا� مضطجعني، او جالسني) ١(

ت كيفيــــة شــــهاد�مواملقاربــــة حيــــد ا ــزاين، وان مل يشــــهدوا كــــذلك اختلفــــ ــال احــــدهم. لــ ــال: �ن قــ ــا، وقــ : إين رأيتــــه يــــزين �ئمــ
 .رأيناه مضطجعا حد اجلميع، وان اتفقوا يف الزمان واملكان: اآلخرون

 .والزمان الواحد. واملكان الواحد. وهو الفعل الواحد) ٢(
 .�ئما على صدرهاوهو الزمان، واملكان والكيفية اخلاصة ككونه ) ٣(
 .أي اتفاق الشهود على هذه االمور الثالثة بنحو واحد من دون أي اختالف فيها) ٤(
 .�ن مل يذكر الشهود هذه القيود الثالثة) ٥(
. يف الســـاعة الفالنيـــة، واملكـــان الفـــالين: رأيتـــه يـــزين مـــن دون ان يقـــول: أي اطلـــق بعضـــهم كيفيـــة الشـــهادة، �ن قـــال) ٦(

 . وبعضهم ذكر اخلصوصياتوالزمان الفالين
يب(و . ٥١ص  ١املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ) روايـة ايب بصـري(وهي ) ٧(  ٢املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ) صـحيحة احللـ

 .٥١ص 
ـــري روايــــة ) ٨( ـــيب(أي وغـ ــري، وصــــحيحة احللـ ــام) أيب بصــ ـــن االخبــــار الــــواردة يف هــــذا املقــ ــدر الســــابق . مـ راجــــع نفــــس املصــ

 .مطلقة تدل على كفاية الشهادة املطلقة حيث جتدها. االحاديث

    



٥٣ 

وكذا يشرتط اجتمـاعهم حـال اقامتهـا دفعـة . عدم االختالف حيث يقيدون �حد الثالثة )١(واشرتاط
 .دفعة وان كان جائزا )٢(مبعىن أن ال حيصل بني الشهادات تراخ عرفا، ال مبعىن تلفظهم �ا

وقـد . النـه ال �خـري يف حـد)  يرتقـب االمتـامولو اقام بعضهم الشهادة يف غيبـة البـاقي حـدوا ومل(
ــع فقــالوا: (يف ثالثــة شــهدوا علــى رجــل �لــز� فقــال علــي  روي عــن علــي  اآلن : ايــن الراب

وهــل يشـرتط حضــورهم يف جملــس . )٣()حـدوهم فلــيس يف احلــدود نظـر ســاعة: جيـئ فقــال علــي 
 احلكم دفعة قبل اجتماعهم

___________________________________ 
انـــه اذا : تقـــدير الــدخل. والــواو اســتئنافية وهـــو دفــع دخـــل مقــدر). حيــث يقيـــدون: (�لرفــع مبتــدأ خـــربه قــول الشـــارح) ١(

فمـا فائـدة ذكـر . واملكـان الواحـد. والزمـان الواحـد. جازت الشهادة مطلقة مـن دون ذكـر القيـود الثالثـة وهـو الفعـل الواحـد
ان اعتبـار اخـتالف الشـهود يف القيـود الثالثـة اذا : مبـا حاصـله) الشارح(اختالف الشهود يف القيود؟ فاجاب اشرتاط عدم 

 .ولوال هذا القيد مل يكن عدم اختالف الشهود معتربا. ذكرت امنا هو الجل تقييدهم الشهادة �حد القيود الثالثة
 .أي �لشهادة) ٢(
 .٨احلديث . ٣٧٢ص . ١٨جلزء ا. ١٣٨٨سنة ) طهران(طبعة ) الوسائل) (٣(

    



٥٤ 

وهـــو االجـــود، . يف التحريـــر )٣(العالمـــة يف القواعـــد، و�نيهمـــا )٢(قـــوالن اختـــار اوهلمـــا )١(علـــى االقامـــة
 )٧(دفعـة، والـنص )٦(مـع الشـك يف اشـرتاط احلضـور. )٥(، وعـدم ظهـور املنـايف)٤(لتحقق الشهادة املتفقـة

مـا لـو تالحقـوا واتصــلت  )٩(ويتفـرع عليهمـا. )٨(ال يـدل علـى ازيـد مـن اعتبـار عـدم تراخــي الشـهادات
 شهاد�م حبيث مل حيصل

___________________________________ 
 .أي قبل اقامة الشهود الشهادة) ١(
 .وهو حضور الشهود جمتمعني دفعة واحدة يف جملس احلكم قبل اداء الشهادة) ٢(
 .وهو عدم احلضور جمتمعني) ٣(
فـاذا حصـل االتفـاق حـني االداء فقـد . فان املطلوب هـو اجتمـاعهم حـني االداء، ال حـني احلكـم. حني اداء الشهادة) ٤(

 .حصل املطلوب
 .إنه البد من حضورهم جمتمعني يف جملس احلكم: اوغريمها حىت يقال. أي ما ينايف العدالة من ظهور فسق، او كفر) ٥(
 .ذلك فاالصل الربائة فاذا شككنا يف. أي حضور الشهود حالة احلكم دفعة واحدة) ٦(
 .٥٣ص  ٣وهو املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٧(
ث قــال ) ٨( هــذا ال يــدل علــى اكثــر مــن عــدم جــواز  فقولــه ). حــدودهم فلــيس يف احلــدود نظــر ســاعة: (حيــ

 .تراخي الشهادة
وعدم احلضور مجيعا يف جملـس حكـم . احلاكمحضور الشهود مجيعا يف جملس حكم : أي على القولني املذكورين ومها) ٩(

 .احلاكم

    



٥٥ 

إىل  )٤(نظــرا. حيتمــل القبـول وعدمـه )٣(، وعلـى الثـاين)٢(حيـدون هنــا بطريـق اوىل )١(فعلـى االول. التـأخري
�خـــري حـــد  )٦(العلـــة املوجبـــة لالجتمـــاع وهـــي )٥(فقـــد شـــرط االجتمـــاع حالـــة االقامـــة دفعـــة، وانتفـــاء

 وحيث حيد الشاهد اوال قبل حضور اصحابه اما. يتحقق هنا )٧(القاذف فانه مل
___________________________________ 

 .أي القول االول وهو احلضور مجيعا يف جملس احلكم) ١(
أن الشــهود اذا كــانوا جمتمعــني حالــة الشــهادة وادائهــا ومل يكونــوا جمتمعــني حالــة احلكــم فيحــدون، ففــي : وجــه االولويــة) ٢(

ب اآلخــر حالــة الشــهادة واداء حالــة عــدم اجتمــاعهم فــاذا كــان . هــا بطريــق اوىل وان كــان تالحقهــم واحــد بعــد واحــد وعقيــ
فعــدم الــدرء عــنهم اذا مل يكونــوا جمتمعــني . اجتمــاعهم حالــة الشــهادة اليــدرء احلــد عــنهم لكــو�م غــري جمتمعــني حالــة احلكــم

 .حالة االداء بطريق اوىل
فبنـاء . بـل اتفـاقهم علـى الشـهادة بـل يكفـي كـو�م جمتمعـني حـني الشـهادةوهو عدم اشرتاط حضورهم جملس احلكـم ق) ٣(

 .على هذا القول لو دخلوا متالحقني وشهدوا من دون �خري وفرتة وتراخ حيتمل القبول وعدمه
 .دليل لعدم القبول لو دخلوا متالحقني) ٤(
وذكـر وجـه القبـول . اء العلـة املوجبـة لالجتمـاعأي وحيتمل القبول نظـرا إىل انتفـ) إىل اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٥(

 .فان الدليل االول للثاين، والثاين لالول. وعدمه على هذا النحو من قبيل اللف والنشر الغري املرتب
 .تفسري للعلة) ٦(
 .فأي �خري حد القاذف مل حيصل هنا، الن شهاد�م اتصلت ومل يقع تراخ يف البني ليتحقق التأخري يف حد القاذ) ٧(

    



٥٦ 

 .، او مع الرتاخي)١(مطلقا
لفقـــــد شـــــرط القبـــــول يف املتـــــأخر  ) وشـــــهدوا حـــــدوا ايضـــــا( )٢(بعـــــد ذلـــــك) فـــــإن جـــــاء اآلخـــــرون(

 .)٣(كالسابق
يف بعـض االخبـار  )٥(لالصـل ومـا روي) يف صحة الشـهادة(املشهود به ) الز� )٤(وال يقدح تقادم(

 .من أنه مىت زاد عن ستة اشهر ال يسمع شاذ
أمـــــا مــــع التصـــــديق ) بتصــــديق الـــــزاين الشــــهود وال بتكــــذيبهم(د، والالشـــــهادة احلــــ) وال يســــقط(
 وأما مع التكذيب فالن تكذيب )٦(فظاهر

___________________________________ 
 .سواء حصل الرتاخي �لشهادة أم ال كما اذا تالحقوا يف شهادا�م وقد علمت سابقا) ١(
 .اصحابه أي بعد شهادة من شهد اوال وقبل حضور) ٢(
 .فالثاين ايضا فاقد هلذا الشرط. وهو الذي كان فاقدا للشرط وهي شهادته مع حضور اجلميع) ٣(
 .أي ال يضر تقدم الز� ومضي زمانه يف صحة الشهادة. مبعىن القدم وهو التقدم والسبق) ٤(
) مجيـل(نصـه عـن  اليـك. ١٦٦احلـديث  ٤٦ص  ١٠اجلـزء  ١٣٨٢سنة ) طبعة النجف االشرف) (التهذيب(راجع ) ٥(

اذا : فقال. يف رجل سرق، او شرب اخلمر، او زىن فلم يعلم ذلك منه، ومل يؤخذ حىت �ب وصلح) احدمها (عن 
لـو  : قـال. فـان كـان امـرا قريبـا مل يقـم عليـه احلـد: قلت: قال دمحم بن ايب عمري. صلح وعرف منه امر مجيل مل يقم عليه احلد

 .قل وقد ظهر منه امر مجيل مل تقم عليه احلدودكان مخسة اشهر، او ا
 .الن قول املشهود عليه مؤيد لقول الشهود) ٦(

    



٥٧ 

عنـه ) تسـقط احلـد(علـى الـزاين ) والتوبـة قبـل قيـام البينـة( )١(املشهود عليه لـو اثـر لـزم تعطيـل االحكـام
 )٣()بعــدها(�ب اذا ) ال(لالســقاط،  )٢(جلــدا كــان ام رمجــا علــى املشــهور، الشــرتاكهما يف املقتضــي

ت . يتخــري االمــام يف العفــو عنــه واالقامــة: وقيــل. )٤(فإنــه ال يســقط علــى املشــهور، لالصــل ــ ولــو كان
 .وسيأيت. يتخري االمام يف اقامته )٥(التوبة قبل االقرار فأوىل �لسقوط، وبعده

�جار�ــا ظننــت ا�ــا حلــت : �ن قــال) او الشــبهة(�لتحــرمي، ) بــدعوى اجلهالــة(احلــد ) ويســقط(
فلـو كـان ممـن ال  )٧()يف حقـه(اي اجلهالة والشـبهة ) مع امكا�ما( )٦(نفسها، او حتليلها، اوحنو ذلك

علــى الــزاين ) وجــب احلــد )٩(واذا ثبــت الــز� علــى الوجــه املــذكور(مل يســمع  )٨(حيتمــل جهلــه مبثــل ذلــك
 ).وهو اقسام مثانية(

___________________________________ 
 .امكان كل احد ان يدرأ احلد عن نفسه مبجرد تكذيبه للشود الن يف) ١(
 .وهي التوبة) ٢(
 .فانه اليسقط احلد عنه حينئذ. إي بعد قيام البينة) ٣(
 .وهو استصحاب بقاء وجوب احلد ولزوم نفوذه عليه عند الشك يف زواله �لتوبة املتأخرة) ٤(
 .أي والتوبة بعد االقرار) ٥(
 .نفسها له، فظن الرجل ا�ا حتل له بذلك �ن وهبت، او نذرت) ٦(
 .كما لو كان جديد العهد �السالم، او كان من اهل القرى والبوادي وكان بعيدا عن االحكام) ٧(
 .أي مبثل هذه االحكام الظاهرة لكل مسلم) ٨(
 .اما �لبينة، او �القرار مع اجتماع �قي الشرائط) ٩(

   



٥٨ 

 "أصالة قوانني االسالم " 
قاون العقوبة بصورة عامة ضرورة اجتماعية ال يعيش انسان بسـمة كونـه اجتماعيـا اال  الشك ان

ويف ظل جمموعة قوانني حتدد سلوك اولئك املنحرفني والشـاذين الـذين يعيشـون يف اوسـاط اجتماعيـة 
عقـــالء  -وقـــد اعـــرتف العقـــالء . لـــو اتـــيح هلـــم ا�ـــال لقلبـــوا ا�تمـــع االنســـاين اتـــو� حـــامي الـــوطيس

وان اختلفــوا يف تنظيمهــا، وختطــيط مناهجهــا حســب  -امجاليــا  -رية مجيعــا بقــانون العقــو�ت البشــ
 .البيئة واحمليط الذي يوجه �فكارهم إىل منعطفات قد مييل عنها غريهم ممن تقلهم ارض أخرى

* * * 
حيــث مل تتــدخل . ان قــانو� جــاء بــه خــالق الكــون جلــدير بــه ان يكــون اوىل مبصــلحة املخلــوقني

ك نزعـــات قوميـــة، او عنصـــرية، او تقاليـــد وراثيـــة، او رواســـب عقائديـــة، او عـــادات اقليميـــة، او هنـــا
ريات خارجيــة مل تــزل وال تــزال لعبــت وتلعــب ادوارا هامــة يف ســن .. ميــول سياســية إىل غريهــا مــن �ثــ

ب عقائديــة،  او القـوانني الوضــعية، ويف تعيــني اجتــاه التقنيــات البشــرية مهمـا زعمــت جتردهــا مــن رواســ
 .بعدت من �ثريات خارجية

* * * 
وقــد محلــت ا�س ال معرفــة هلــم بواقــع احليــاة ومصــاحلها احلقيقيــة علــى االســالم محلــة شــعواء فيمــا 

وقـد  -ان نوعية هذا اللـون مـن النـاس . خيص قانون عقو�ته الصارمة املتخذه بشان الغواة املنحرفني
ــى كــل  هــي الــيت جعلــتهم  -شــئ ميــت اليــه بصــلة اعتــادوا االعــرتاض واالستشــكال علــى الــدين وعل
  .يتكلمون من غري وعي وينطقون من غري رؤية وسابقة فكر
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الرســـول (ممـــن عاصـــر عهـــد  -إن االســـالم ديـــن ينســـجم وطبيعـــة العـــرب غـــري املتحضـــرين : قـــالوا
نــــة طبــــع وهــــذا اليتفــــق ومرو . حيــــث اخلشــــونة البالغــــة يف مجيــــع قوانينــــه ودســــاتريه - ) االعظــــم

 .االنسان املتحضر الذي يرى للعطوفة مكا�ا السامي
ـــع ) إن القتـــل �لقتـــل: (قـــالوا ملمـــا يســـتهجنه االنســـان، وينفـــر عنـــه طبعـــه العطـــوف، ويتنـــاىف وواق

وذلـك الن القتـل االول ان كـان إفتقـادا . مصلحته وهي احلفظ علـى نسـله، والبقـاء علـى افـراد نوعـه
 .فهو يزيد يف الطني بلة. إفتقاد آخرلفرد من االنسان فالقتل الثاين 

ــذهب عــن طبيعــة : قــالوا ــذي جيــب ان ت ب االنتقــام ال ان القتــل �لقصــاص �ش عــن القســوة وحــ
 .االنسان �لرتبية الصحيحة

. نعــم مــن املعقــول ان يؤخــذ القاتــل بعقوبــة الرتبيــة املســتدمية ويســجن مــع اعمــال شــاقة وماشــاكل
ث الميلــك االخــذ بزمــام نفســه، . ليفقــد عقلــه االنســاين -ام إن ا�ــرم عنــد ارتكابــه االجــر : قــالوا حيــ

فيجـــب استمراضـــه يف احـــدى املستشـــفيات الروحيـــة ليكتمـــل انســـا� . لفقـــده تربيـــة صـــحيحة كاملـــة
 .صحيحا ينتفع ا�تمع بوجوده

* * * 
وقــد اجـــاب االســـالم علـــى كـــل تلكـــم االعرتاضـــات اجابـــة صـــحيحة معقولـــة جتمعهـــا هـــذه اآليـــة 

ومـن أحياهـا . ن قتل نفسا بغ� نفس أو فساد � االرض فكأنما قتل ا�اس �يعام(. الكرميـة
ان القــوانني اجلاريــة بــني افــراد : توضــيح ذلــك. ٣٥اآليــة : املائــدة. )فكأنمــا أحيــا ا�ــاس �يعــا

االنسان ويف هـذا ا�تمـع البشـري وان كانـت وضـعية اعتباريـة فامنـا هـي تراعـي مصـاحل ا�تمـع العامـة 
أي ان املرعــي اساســا هــو ). الطبيعــة الكليــة االنســانية(العلــة العاملــة فيهــا يف االســاس فهــي وامــا  -

  .االنسان بوصفه انسا� مع قطع النظر عن خصوصيات االفراد ومسا�م الشخصية
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 -مـــن هـــذه اجلهـــة  -لـــه كرامتـــه واحتشـــامه ولـــيس بـــني الواحـــد  -بوصـــفه انســـا�  -فاالنســـان 
فالكــل انســان، واجلميــع واحــد وهــذا هــو ذاك، وحــدة يف . االفــراد فــرق فــارقوااللــوف اآلخــرين مــن 

وهــذه الطبيعــة الوجوديــة جتهــزت يف نفســها بقــوى . مجاعــة، ومجاعــة يف فــرد مــن حيــث أصــل الوجــود
فتطـــرد كـــل . لكو�ـــا فطـــرت علـــى حـــب الوجـــود -إطالقـــا  -وادوات تـــدفع �ـــا عـــن نفســـها العـــدم 
ــى التجــنح حنــو الكمــال املتصــاعد، والــتحفظ موجبــات احلــط او االزراء بكرامتهــا ، لكو�ــا جمبولــة عل

وهـو انسـان مثلـه فهـو قـد هتـك حرمـة  -فلـو تطـاول احـد يـدا ليقتـل اخـاه . علـى شخصـيتها البـارزة
االنسان بوصفه انسا�، ولذلك ال يفتأ فرد من افراد االنسـان يف هكـذا جمـال اال ويقضـي علـى هـذا 

 .سانية وجتاوزه على كرامة االنساناملتطاول، خلروجه عن حدود االن
ان االمـم �مجعهــا مل تــزل تـدافع عــن كرامــة اوطا�ـا، ورمبــا تقتــل كـل معتــد يريــد : خـذ لــذلك مثــاال

. ومل يزل العقالء يشرفون هذا املوقف مـن االمـم وميدحونـه. الطغيان، او السلطة اجلائرة على بالدهم
فقــس علــى ذلــك مــا اذا تطــاول احــد علــى . مــمولــيس ذلــك اال لكونــه دفاعــا عــن كرامــة امــة مــن اال

فلو �درا املعتدى عليه فقتل املعتدي مل يذمه احـد مـن العقـالء، بـل يباركونـه �لفـتح و�لقضـاء . غريه
اذن فالـذي يهـم قتـل فـرد مـن االنسـان فقـد خـرج علـى هتـك . على طاغ اراد البغي بكرامـة االنسـان
ب، بــل هــو متجاســر علــى البشــرية  ولــيس متجاســرا. حرمــة االنســانية وتطــاول عليهــا علــى فــرد فحســ

ث الــذي ال يلتــزم حبرمــة االنســانية وال يهمــه فــرد مــن افرادهــا فهــو خــارج علــى االنســانية . مجعــاء حيــ
وهــذه االمـم الراقيــة اطبقــت علــى لــزوم . فهــو موجــود فاســد متهتـك جيــب قطــع دابــره. علـى االطــالق

اللهم إال بعـض االمـم فقـد خرجـوا عـن . مجية الرعناءقتل القاتل ورأوا ذلك اجنع داء لسد املقاتل اهل
ولــذلك اصــبح القتــل بيــنهم رخيصــا تكثــر القتلــى يومــا فيــوم  . قــانون العــامل كلــه، وعــن قــانون االســالم

 .كاجلاهلية االوىل وال يرون لقتل االنسان أي قيمة، او هيبة
* * * 
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ن حــديث الرمحــة والرأفــة والرقــة والعاطفــة ان الرمحــة اذا اصــيبت يف غــري : ابــهفجو . وامــا ماقــالوه مــ
فالرتحم على اجلاين والقاسي والظامل واملتمرد واملعتدي على النفوس واالعراض . حملها تنقلب مظلمة

 .ومعاكسة مع املصلحة العامة، واختالل للنظام، وهالك لالنسان، وابطال للفضلية. جفاء ظاهر
* * * 

ن الظــامل عــني الشــفقة فجو . وامــا مــا قــالوه مــن القســوة وحــب االنتقــام ابــه ان االنتقــام للمظلــوم مــ
ب للحقيقــة. والرأفــة، وحــب للفظيلــة بــل يف ذلــك جمموعــة الرتبيــة العامــة، . وهــو عــدل وانصــاف وحــ
 .وسد البواب الفساد

* * * 
ن وجــوب تربيــة اجلنــاة وا�ــرمني يف مستشــفيات روحيــة خاصــة �ــم فهــو عــذر ال  وامــا مــا قــالوه مــ

فيلحقــون مرافــق صـــحية �وون . ك تشــجيعا للجنــاة علـــى ارتكــاب جنــايتهمطائــل حتتــه، الن يف ذلــ
واما اذا اذيقـوا العـذاب االلـيم فسـوف يتنبـه غـريهم ويكـون هـذا تربيـة عامـة للمجتمـع . اليها مر�حني

ب اخلــروج . مجيعــا ري حــ ؤالء فاســد جــدا، النــه المــرض يف هــؤالء اجلنــاة غــ مث إن ادعــاء اســتمراض هــ
ب افنــاؤهم عــن الوجــود رأســا كــي تنقطــع مــادة الفســاد، الا�ــم يبقــون   .علــى كرامــة االنســانية فالواجــ

ؤنتهم لــيال و�ــارا فيكــون هــذا ســببا الفســاد آخــرين وتقويــة لشــرور  كـال علــى عــاتق ا�تمــع وحيتمــل مــ
 .هؤالء الباقني
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) تكــاالم واالخــ(النســيب مــن النســاء ) وهــو للــزاين �حملــرم( )٢(وحنــوه) القتــل �لســيف: )١(احــدها(
والعمة واخلالة وبنت االخ واالخت اما غريه من احملارم �ملصاهرة كبنت الزوجـة وامهـا فكغـريهن مـن 

ن الفتــاوى، واالخبــار ــب علــى مــا يظهــر مــ  )٤(خاليــة مــن ختصــيص النســيب، بــل احلكــم فيهــا )٣(االجان
 .)٥(معلق على ذات احملرم مطلقا

___________________________________ 
 .اقسام احلدأي احد ) ١(
 .كاخلنجر والسكني الكبري) ٢(
عن مجيل بـن دراج . اليك نص بعضها. االحاديث ١٩٠ص . ٧اجلزء . ١٣٧٩سنة ) طهران(طبعة ) الكايف(راجع ) ٣(

ت : قــال يضــرب عنقــه، او : قــال. ايــن هــذه الضــربة؟. ايــن يضــرب الــذي �يت ذات حمــرم �لســيف ) اليب عبــدهللا(قلــ
. الرجل �يت ذات حمرم اين يضرب �لسيف؟ ) اليب عبدهللا(قلت : وعن مجيل قال. ٢احلديث . قبتهتضرب ر : قال
ن بكـــري عـــن ابيـــه قـــال. ٥احلـــديث . رقبتـــه: قــال ــ ن عبـــدهللا ب مـــن اتـــى ذات حمـــرم ضـــرب ضـــربة : قـــال ابوعبــدهللا : وعـــ

ث الثالثـ. )١(*�لسـيف اخـذت منـه مـا اخــذت ذات . ة مطلقــةفهـذه االحاديـ حيـث علـق القتـل فيهــا �لسـيف علـى الـزاين بــ
 .حمرم من دون التقييد فيها بكو�ا نسبية

 .٣أي يف هذه االخبار املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٤(
ت الزوجــة) ٥( يت حتصــل �ملصــاهرة كبنــ يب فهــي تشــمل احملــارم النســبية الــ وام الزوجــة . أي مــن دون تقييــد ذات احملــرم �لنســ

 .ة االبنوموطوأ
___________________________________ 

 .أي يكتفي مبا احدثته هذه الضربة يف الزاين وان مل تقض عليه) ١*(
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ويف . وبنتـــه وامـــه فـــال وان حـــرمن مؤبـــدا )٢(واخـــت املوقـــب )١(امـــا مـــن حرمـــت �ملالعنـــة والطـــالق
، لكـن مل نقـف علـى )٣(للخرب احلاق احملرم �لرضاع �لنسب وجه مأخذه احلاقه يف كثري من االحكام

ويف احلاق زوجة االب واالبن وموطؤة االب �مللـك �حملـرم النسـيب قـوالن؟ . قائل به واالخبار تتناوله
�حملـــرم، دون غـــريهن مـــن  )٦(وال خيفـــى ان احلـــاقهن. العـــدم )٥(دخـــوهلن يف ذات احملـــرم، واصـــالة )٤(مـــن

 على ثبوت )٨(لت النصوصد: نعم ميكن ان يقال. حتكم )٧(احملارم �ملصاهرة
___________________________________ 

 .أي �لطالق التاسع املوجب للحرمة االبدية على الرجل املطلق) ١(
ــى الـــواطئ �حلرمـــة االبديـــة لكنـــه لـــو وطـــأ . بصـــيغة اســـم املفعـــول املـــراد منـــه املوطـــوء) ٢( فـــان بنتـــه واختـــه وامـــه حمرمـــات علـ

 .وهو القتل �لسيف احداهن اليشمله احلكم املذكور
 ).حيرم من الرضاع ماحيرم من النسب: (وهو دقوله ) ٣(
 .دليل الحلاقهن بذوات النسب) ٤(
 .أي ومن أصالة عدم دخوهلن فهو دليل لعدم احلاقهن بذوات احملرم النسيب) من اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٥(
 .وطوأة االب �مللك �حملرم النسيبأي احلاق زوجة االب، واالبن، وم) ٦(
ان رخــول زوجــة االب واالبــن : خالصــة الكــالم. وهــي موطــوأة االبــن �مللــك، وربيبــة الرجــل الــداخل �مهــا وام الزوجــة) ٧(

 .وام الزوجة عن احلكم املذكور وهو القتل �لسيف حتكم وتعسف. وبنت الزوجة. وموطوأة االبن �مللك
 .٦٢ص  ٣يف اهلامش رقم  وهي االخبار املذكورة) ٨(
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بـدليل آخـر كاالمجـاع ال ينفـي احلكــم  )٤(وخـروج غــريهن )٣(فيتنـاوهلن )٢(يف ذات احملـرم مطلقـا )١(احلكـم
 .)٧(لكن يبقى الكالم يف حتقق االمجاع يف غريهن )٦(مع ثبوت اخلالف )٥(فيهن

___________________________________ 
 .جل �حدهنوهو القتل �لسيف لو زىن الر ) ١(
 .فان الزاين �حدى احملارم مطلقا يقتل �لسيف. سواء كانت احملرم نسبية ام سببية كاملصاهرة) ٢(
الدالة على قتل الزاين �حدى حمارمه مطلقا، سواء   ٦٢ص  ٣إي يتناول عموم تلك االخبار املذكورة يف اهلامش رقم ) ٣(

 .فالزاين �حملارم ولو �ملصاهرة يقتل �لسيف. فتلحق هذه احملارم بتلك احملارم �ملصاهرة -كانت نسبية ام سببية �لسيف 
ان خـروج هـذه احملـارم عـن تلـك االخبـار املـذكورة يف : وخالصـة الكـالم. وهي موطوأة االبن، وربيبة الرجل وام الزوجـة) ٤(

اذ لـواله لكـن داخـالت . مجـاععن احلكم املذكور وهو القتل �لسيف امنا كان بدليل آخـر وهـو اال ٦٢ص  ٣اهلامش رقم 
ن الـــدخول. فلـــو خلينـــا وانفســـنا حلكمنـــا بـــدخوهلن حتتهـــا. يف تلـــك االخبـــار فخـــروجهن عـــن تلـــك . لكـــن االمجـــاع مـــانع عـــ

 .االخبار ال ينبغي اثبات احلكم وهو القتل �لسيف فيهن
 .وام الزوجة. أي يف موطوأة االبن، وبنت الزوجة) ٥(
يب. واالبــن. االبأي مــع ثبــوت اخلــالف يف زوجــة ) ٦( اذن كيــف حيكــم . وموطــوأة االب �مللــك يف احلــاقهن �حملــرم النســ

 .وام الزوجة. وربيبة الرجل. بدخول هذه �حملرم النسيب، وخروج تلك وهي موطوأة االبن
ارم عـن وام الزوجة أي يبقى الكالم يف حتقـق االمجـاع املـدعى علـى خـروج هـذه احملـ. وربيبة الرجل. وهي موطوأة االبن) ٧(

ــم  ـــذكورة يف اهلــــامش رقــ ــول احلكــــم وهــــو القتــــل �لســــيف هلــــن لــــو زىن الرجــــل  ٦٢ص  ٣تلــــك االخبــــار املـ الدالــــة علــــى مشــ
 .�حداهن

    



٦٥ 

. عليهـا ام ال )٢(عاقـدا )١(مطاوعـة او مكرهـة) للـذمي اذا ز� مبسـلمة(كذا يثبت احلد �لقتل ) و(
احلـد يـدرء �لشـبهة  )٤(ل قبـول عـذره، النجلهله حبكـم االسـالم احتمـ )٣(نعم لو اعتقده حالال بذلك

 ، وال يسقط عنه القتل �سالمه)٦(للعموم )٥(وعدمه
___________________________________ 

 .بصيغة اسم املفعول كما وأن مطاوعة بصيغة اسم الفاعل أي سواء كانت املرأة مطاوعة للزاين ام مكرهة وجمبورة له) ١(
ب للحـد للـزاين . فلو عقدها كان العقد �طال. ى املسلمةلعدم جواز عقد الذمي عل) ٢( فتكون مواقعته هلا من الز� املوجـ

 .وعليها احلد ايضا اذا كانت مطاوعة له وكانت عاملة بعدم صحة جواز العقد عليها
 .إي لو اعتقد الذمي صحة وطئها بسبب العقد عليها) ٣(
 .تعليل لقبول عذره) ٤(
 .أي وحيتمل عدم قبول عذره لو ادعى جهله �حكام االسالم"  قبول" �لرفع عطف على ) ٥(
أي عدم قبول عذره امنا هو الجل الدليل العام الدال علـى وجـوب ضـرب الـذمي حـىت املـوت اذا زىن �ملـرأة املسـلمة، ) ٦(

 .من دون تقييد القتل بعدم اجلهل حىت يدرء عنه احلد �لشبهة يف صورة اجلهل
عن حنـان بـن سـدير . اليك نصهما ٢ - ١احلديث . ٤٠٧ص  ١٨اجلزء . ١٣٨٨طبعة طهران سنة " الوسائل " راجع 

قـدم : وعـن جعفـر بـن رزق هللا قـال. ١احلـديث . يقتـل: قـال. سألته عن يهودي فجر مبسلمة: قال عن ايب عبدهللا 
قـد هـدم اميانـه ": حيـىي بـن اكـتم " فقـال . ن يقـيم عليـه احلـد فاسـلمرجل نصـراين فجـر �مـرأة مسـلمة واراد ا" املتوكل " إىل 

ايب احلسـن " فـأمر املتوكـل �لكتـاب إىل . يفعـل كـذا وكـذا: وقال بعضهم. يضرب ثالثة حدود: وقال بعضهم. شركه وفعله
ث  ــب . وســؤاله عــن ذلــك " الثالــ ىت: " ابواحلســن " فلمــا قــدم الكتــاب كت ىي بــن . ميــوت يضــرب حــ فــانكر حيــ

. �أمـري املـؤمنني سـله عـن هـذا فانـه شـئ مل ينطـق بـه كتـاب هللا، ومل جتـئ بـه سـنة: وقـالوا. اكـتم وانكـر فقهـاء العسـكر ذلـك
ب ان فقهــاء املســلمني قــد انكــروا هــذا وقــالوا ت عليــه الضــرب . مل جتــئ بــه ســنة، ومل ينطــق بــه كتــاب: فكتــ فبــني لنــا مب اوجبــ

 .حىت ميوت
�� (فكتـب  فلما رأوا بأسنا قا�وا آمنا باهللا وحده و�فرنا بما كنا به ���� فلـم يـك يـنفعهم ﷽�ـ

فـأمر بـه : قـال. ٨٥ - ٨٤اآليـة : غـافر)ايمانهم �ا رأوا بأسنا سنة اهللا ال� قد خلت � عباده وخ�ـ هنا�ـك ا��فـرون
ديثان عامان يشمل عمومهما مالو كان ز� الـذمي �ملـرأة املسـلمة �لعقـد فهذان احل. ٢املتوكل فضرب حىت مات احلديث 

 .عليها ام ال، وسواء كان الذمي عاملا �حكام االسالم ام جاهال �ا، وسواء كانت املرأة املسلمة مطاوعة له ام مكرهة

    



٦٦ 

 والفتوى معلق )٢(واحلكم يف االخبار )١()والزاين مكرها للمرأة(
___________________________________ 

 .أي القتل �لسيف حد الزاين الذي يكره املرأة على الز� �ا) ١(
ث. ١٨٩ص  ٧اجلــزء . ١٣٧٩ســنة " طهــران " طبعــة " الكــايف " راجــع ) ٢( بريــد " عــن . اليــك نــص بعضــها. االحاديــ

" وعـن . صـنا كـان او غـري حمصـنيقتـل حم: قـال. عن رجل اغتصب امـرأة فرجهـا " ابوجعفر " سئل : قال" العجلي 
ب امــرأة فرجهــا قــال " ايب جعفــر " عــن " زرارة  ت منــه مابلغــت: قــال: يف رجــل غصــ . يضــرب ضــربة �لســيف بلغــ

فهذه االحاديث الثالث علقت القتل على الز� �ملرأة فهي التشمل الصغرية فاحلكم بقتل الزاين �ا حمل نظر . ٣احلديث 
 .و�مل

    



٦٧ 

فقد النص، وأصالة  )٢(�ا هنا نظر من )١(ففي احلاقها. املرأة وهي كما سلف ال تتناول الصغريةعلى 
 .ان الفعل افحش والتحرمي فيها اقوى )٣(العدم، ومن

بقتله، وكـذا ال فـرق بـني  )٦(ال طالق النصوص. )٥(يف املواضع الثالثة) )٤(وال يعترب االحصان هنا(
 الشيخ والشاب، وال بني املسلم

___________________________________ 
 .أي ففي احلاق الصغرية �ملرأة) ١(
 .دليل لعدم احلاق الصغرية �ملرأة) ٢(
 .دليل الحلاق الصغرية �ملرأة) ٣(
 .أي يف املوارد اليت يكون حد الز� فيها القتل �لسيف) ٤(
 .ملرأة مكرها هلاوز� الرجل �. وز� الذمي �ملسلمة. وهي الز� بذات احملرم) ٥(
اما اطـالق النصـوص الـواردة يف قتـل . أي الطالق النصوص الواردة يف قتل الزاين على احدى الصور الثالث املذكورة) ٦(

وأمـا إطـالق النصـوص الـواردة يف . ٦ - ٥ - ٢احلـديث . ٦٢ص  ٣الـزاين بـذات حمـرم فهـي املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم 
وأمــا اطــالق النصــوص . ٢ - ١احلــديث . ٦٥ص  ٦اخلربان املشــار اليهمــا يف اهلــامش رقــم قتــل الــذمي اذا زىن �ملســلمة فــ

 .٣ - ٢ - ١احلديث  ٦٦ص . ٢الواردة يف الزاين �ملرأة مكرها هلا فهي املشار اليها يف اهلامش رقم 

    



٦٨ 

 .)٣(مع احتماله )٢(وال تلحق به املرأة لو اكرهته، لالصل )١(والكافر، واحلر والعبد،
 بني اجللد، مث القتل( )٤(اي للزاين يف هذه الصور) وجيمع له(

___________________________________ 
ت اطالقهــا يف اهلــامش رقــم ) ١( ص  ٦إطــالق النصــوص الــواردة يف قتــل الــزاين �حــدى الصــور الــثالث املــذكورة كمــا عرفــ
 .سواء كان شيخا ام شا�وسواء كان حرا ام عبدا، و . سواء كان الزاين مسلما ام كافرا. ٦٧

وهو االصل العدمي، اي عدم وجوب اقامة احلد املذكور وهو القتل �لسيف على املرأة اليت اكرهت الرجل على الز� ) ٢(
فال تشمل املرأة املكرهة للرجل يف . وردت يف الرجل املكره للمرأة ٦٦ص  �٢ا، الن االخبار املشار اليها يف اهلامش رقم 

فال تقتل �لسيف لو اكرهت شخصا على الـز� . شككنا يف مشول احلكم وهو القتل �لسيف هلا ننفيه �الصلفاذا . الز�
أمــا الرجــل املكــره �لفــتح فــال حــد عليــه اصــال لــو كــان مكرهــااىل آخــر العمــل وحيتمــل ان يقــال بعــدم جــر�ن . بــل حتــد. �ــا

 .رأةاالصل هنا بعد ورود االخبار املذكورة يف الرجل املكره للم
ت الرجــل علــى الــز� �ــا فتقتــل يف هــذه الصــورة ) ٣( أي مــع احتمــال احلــاق املــرأة املكرهــة �لكســر �لرجــل املكــره لــو اكرهــ

مل يــذكر وجهــا هلــذا االحتمــال ولــيس لــه وجــه ظــاهر االعلــى رأي مــن يعمــل �لقيــاس  " الشــارح " وال خيفــى ان . أيضــا
 .الباطل

 .ز� الرجل �ملرأة مكرها هلا. ز� الذمي �ملرأة املسلمة. الرجل بذات حمرم ز�: وهي الصور الثالث) ٤(

    



٦٩ 

دلـت علـى  )٣(دلت على جلـد مطلـق الـزاين، والـروا�ت )٢(، فان اآلية)١(مجعا بني االدلة) على االقوى
 )٥(، وال منافاة بينهما)٤(قتل من ذكر

___________________________________ 
ا�زانية وا�ـزا� فـاج�وا � واحـد منهمـا مائـة جـ�ة وال ( :اما اآلية الشـريفة يف قولـه تعـاىل. خباروهي اآلية واال) ١(

اآليـة : النـور. )تأخذ�م بهما رأفة � دين اهللا ان كنتم تؤمنون باهللا وا�وم اآلخر ول�شهد عذابهما طائفة من ا�ـؤمن�
بذات حمرم ام بغريها، وسواء كان الزاين الرجل الذمي �ملسلمة  حيث إ�ا عامة تشمل كل زان وزانية، سواء كان الزاين. ٢

اما االخبار فهي املشار اليها يف اهلـامش . فالزاين جيلد الغري. وسواء كان الرجل �ملرأة يف حالة االكراه هلا ام ال. ام بغريها
فـــاجلمع بـــني اآليـــة . ٦٨ص  ٤م حيـــث إ�ـــا تصـــرح بقتـــل الـــزاين يف الصـــور الثالثـــة املـــذكورة يف اهلـــامش رقـــ ٦٢ص  ٣رقـــم 

ــى اجللـــد مث . ان جيلـــد قبــل القتـــل �لســـيف -الدالــة علـــى قتـــل لــزان هكـــذا صــفته  -واالخبــار املـــذكورة . الشــريفة الدالـــة عل
 .وحينئذ قد عملنا �آلية الكرمية، واالخبار املستفيضة. يقتل

 .١عرفت يف اهلامش رقم دالة على جلد مطلق الزاين كما  ١املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
ص  ٢ورقــم . ٢ - ١احلــديث . ٦٥ص  ٦ورقــم . ٦ - ٥ - ٢احلــديث  - ٦٢ص  ٣املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ٣(
 .٣ - ٢ - ١احلديث  - ٦٦

 .والرجل الزاين �ملرأة مكرها هلا. الذمي الزاين مبسلمة. وهو الزاين بذات حمرم) ٤(
. ع بينهمـا، الن اجللـد اليقضـي علـى الـزاين فـيمكن بعـد متـام اجللـد قتلـه �لســيفاذ ميكـن اجلمـ. أي بـني اجللـد والقتـل) ٥(

 .خبالف الرجم والقتل فان التنايف بينهما واضح، الن القضاء على احملدود حيصل بكل واحد منهما

    



٧٠ 

ري  )٢(ان هــؤالء: وقــال ابـن ادريــس. )١(فيجـب اجلمــع ان كـانوا حمصــنني جلــدوا، مث رمجـوا، وان كــانوا غــ
 .)٣(ني جلدوا، مث قتلوا بغري الرجم مجعا بني االدلةحمصن

___________________________________ 
 - ٦٥ - ٦٢وبني االخبار املشار اليها يف ص . ٦٩ص  ١أي اجلمع بني اآلية الشريفة املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١(
٦٦. 

 .رها هلاوالرجل �ملرأة مك. والذمي �ملسلمة. أي الزاين بذات حمرم) ٢(
وجه اجلمع . ٦٦ - ٦٥ - ٦٢واالخبار الواردة يف ص  - ٦٩ص  ١وهي اآلية الكرمية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٣(

ان اآلية املذكورة دلت على جلد مطلق الزاين من دون تفصيل بني الز�ة كما عرفت : " ابن ادريس " على ما اختاره 
 .٦٩ص  ١يف اهلامش رقم 
وجلـد غـريه فحينئـذ الـزاين علـى احـدى هـذه الصـور . ديث �يت االشارة اليها قريبا دلت على رجم الزاين احملصـنوهناك احا

ان كـــان حمصـــنا فيجلـــد، مث يـــرجم فيحصـــل برمجـــه القتـــل املطلـــوب يف االخبـــار  ٦٩ص  ٤الثالثـــة املـــذكورة يف اهلـــامش رقـــم 
 يجلد مث يقتل �ي حنو حصل القتل ماعدى الرجم؟وإما ان مل يكن حمصنا ف. ٦٦ - ٦٥ - ٦٢املشار اليها يف ص 

    



٧١ 

والـرجم يغـايره، . دلـت علـى قتلـه �لسـيف )٣(نظـر، الن النصـوص )٢(بـذلك مطلقـا )١(ويف حتقق اجلمع
ت االقــوى. هنــا يف الثالثــة افحــش )٥(والفعــل )٤(إن الــرجم اعظــم عقوبــة: اال ان يقــال للــزاين  )٦(فــاذا ثبــ

 )١٠(وما )٩(اوىل مع صدق اصل القتل به )٨(ففيه )٧(احملصن بغري من ذكره
___________________________________ 

ذكورة الدالـــة علـــى اجللـــد) ١( الدالـــة علـــى  ٦٦ - ٦٥ - ٦٢وبـــني االخبـــار املشـــار اليهـــا يف ص . أي اجلمــع بـــني اآليـــة املـــ
 ." ابن ادريس " القتل �ذا النحو من اجلمع الذي افاده 

 .ان القتل ولو مل يكن �لسيفأي �ي حنو ك) ٢(
 .٦٦ - ٦٥ - ٦٢أي النصوص املذكورة املشار اليها يف ص ) ٣(
 .من القتل �لسيف) ٤(
 .وهو ز� االصناف الثالثة) ٥(
 .وهو الرجم) ٦(
 .وز� الرجل �ملرأة مكرها هلا. وز� الذمي �ملرأة املسلمة. الزاين بذات حمرم: وهم) ٧(
اوىل مـن الـرجم يف حـق الـزاين احملصـن، الن  ٧ء االصناف الثالثة املشار اليهم يف اهلـامش رقـم أي الرجم يف حق هؤال) ٨(

 .فيكون هذا العقاب يف حقهم اوىل من ذاك. صدور الفعل من املذكورين اقبح وابشع من احملصن
إال اذا اريــد مـــن القتــل الـــوارد يف اليــتم  " ابــن ادريـــس " إن اجلمــع �ملعــىن الـــذي اختــاره : وهلــذا قلنـــا. أي �لــرجم) ٩(

 .القتل �ي حنو حصل -االخبار 
ت عليــه اآليــة الشــريفة) ١٠( ت عليــه االخبــار املشــر اليهــا يف ص . وهــو اجلمــع بــني اجللــد كمــا دلــ والقتــل �لســيف كمــا دلــ
 .ان االخبار املذكورة مقيدة �لقتل �لسيف، الكيفما حصل واتفق: وجه االوضحية. ٦٦ - ٦٥ - ٦٢

    



٧٢ 

 .)١(اختاره املصنف اوضح يف اجلمع
ن: )٢(و�نيهـا( . اذا ز� ببالغــة عاقلـة حــرة كانـت ام امــة( )٣(بفـتح الصـاد) الـرجم وجيــب علـى احملصــ

مملوكــا لـه �لعقــد الــدائم، او (اي قــبال ) واالحصـان أصــابة البــالغ العاقـل احلــر فرجـا(مسـلمة ام كــافرة 
ث ) الــرق ــ ــ )٤(يغــدو(متمكنــا بعــد ذلــك منــه حبي اول النهــار وآخــره  )٦(اي يــتمكن منــه )٥()ه ويــروحعلي

من ميلك الفرج علـى الوجـه ) فلو انكر(حبيث غابت احلشفة، او قدرها يف القبل  )٧()اصابة معلومة(
ري ميـني ) وطء زوجتــه صـدق( )٨(املـذكور وان كــان لـه منهــا ولـد الن الولــد قـد خيلــق مـن اسرتســال (بغــ

 :فهذه قيود مثانية. بغري وطء) املين
___________________________________ 

 .أي اجلمع بني اآلية واالخبار الواردة) ١(
 .أي �ين اقسام احلد) ٢(
 .وهي حمصنة بفتح الصاد يف كليهما. فهو حمصن. أي تزوج. احصن الرجل: يقال) ٣(
 .زوجته اول النهارأن الرجل يتمكن من وطئ : واملراد هنا. مبعىن الذهاب اول النهار: من غدا يغدو غدوا) ٤(
 .مبعىن ذهب عشيا أي مساء. من راح يروح رواحا) ٥(
 .من الفرج اململوك له) ٦(
 .أي إصابة حمققة صادرة على وجه اليقني) ٧(
فمـن ميلـك هكـذا فرجــا . أي مـن اول النهـار إىل آخــره. وهـو ملـك الفـرج �لعقـد الــدائم مـع الـتمكن منـه غــدوا ورواحـا) ٨(

 .وال جيرى عليه احلد الرجم بل عليه حد اجللد مث انكر الدخول يصدق،

    



٧٣ 

االصابة أي الوطء قبال على وجه يوجب الغسل فـال يكفـي جمـرد العقـد واخللـوة التامـة، وال : احدها
ب الغســل، وال يشــرتط االنــزال  إصــابة الــدبر، وال مــا بــني الفخــذين، وال يف القبــل علــى وجــه ال يوجــ

 .وان ساحق )١(وحنوه، ال من احملبوبوال سالمة اخلصيتني فيتحقق من اخلصي 
ــب مقــدار احلشــفة مل يكــن حمصــنا وان  : و�نيهــا ان يكــون الــواطئ �لغــا فلــو اوجل الصــيب حــىت غي
 .كان مراهقا
فلــو وطء جمنــو� وان عقــد عــاقال مل يتحقــق االحصــان ويتحقــق بوطئــه . ان يكــون عــاقال: و�لثهــا

 .عاقال وان جتدد جنونه
، )٣(مـا مل يطـأ بعـده )٢(ء العبد زوجته حرة، او امـة مل يكـن حمصـنا وان عتـقاحلرية فلو وط: ورابعها

 .)٧(، واملبعض)٦(واملكاتب بقسميه )٥(واملدبر )٤(وال فرق بني القن
ويف داللـة . )٨(ان يكون الوطء بفرج فال يكفي الدبر، وال التفخيذ، وحنوه كما سلف: وخامسها

 الفرج واالصابة على
___________________________________ 

 .وهو قطع ذكره كله) ١(
 .أي وان عتق العبد الواطئ بعد الوطئ) ٢(
 .أي بعد العتق) ٣(
 .وهو اململوك املمحض يف الرقية حبيث مل يتحرر منه شئ ومل يكن مدبرا وال مكاتبا) ٤(
 .وهو الذي يعتق بعد وفاة مواله) ٥(
 .واملطلق. املشروط: ومها) ٦(
 .احملرر منه بعضهوهو اململوك ) ٧(
 )والاصابة الدبر، والما بني الفخذين): (الشارح(قريبا عند قول ) ٨(

    



٧٤ 

ــــى مــــا يشــــمل الــــدبر وقــــد اطلقــــه عليــــه)٢(نظــــر )١(ذلــــك  )٣(، ملــــا تقــــدم مــــن ان الفــــرج يطلــــق لغــــة عل
ويف بعـض نسـخ الكتـاب ز�دة قولـه . هنا مع االطالق وان دل عليه العرف ليس جبيـد )٤(فتخصيصه
 تقييد )٥(قوله فرجا وهو قبال بعد

___________________________________ 
 .أي على هذا الشرط) ١(
لكـن الـوطئ . فـالوطئ حيصـل �مـا. والـدبر. ان الفرج موضوع لغة ملعىن عام وهي العورة وهلا فـردان القبـل: وجه النظر) ٢(

ىت جيــري حــد الــر " االحصــان " املعتــرب يف موضــوعنا وهــو  زىن، الــوطئ يف القبــل حــ جم اذا زىن مــع وجــود بقيــة الشــرائط يف الــ
ىت يف الــدبر ق الــوطئ حــ ــ " املصــنف االحصـــان " قيــد الفــرج وفســـره �لقبــل يف تعريــف  " الشــارح " ولـــذا تــرى . المطل

ق: واحلاصــل. أي قــبال" واالحصــان إصــابة البــالغ العاقــل احلــر فرجــا : " بقولــه ىت يتحقــ  انــه البــد مــن تقييــد الفــرج �لقبــل حــ
 .االحصان، واال مل يتحقق، الن الفرج كما علمت موضوع للمعىن االعم وهي العورة

ــق الفـــرج علــى مـــا " املصــنف " أي واحلــال ان ". الفـــرج : " ويف اطلقــه". مـــا يشــمل الـــدبر : " مرجــع الضــمري) ٣( قـــد اطل
 ".وهو ايالج البالغ يف فرج امرأة : " يشمل الدبر عند قوله يف اول كتاب احلدود

ــري " املصـــنف " أي ختصـــيص  )٤( الفـــرج هنـــا �لقبـــل مـــع تعميمـــه الفـــرج هنـــاك يف كتـــاب احلـــدود علـــى مايشـــمل الـــدبر غـ
 .مناسب وان كان العرف يرى اختصاص الفرج �لقبل

: تقييد لذلك املطلق الـذي افـاده يف كتـاب احلـدود عنـد قولـه" فرجا : " بعد قوله" قبال " أي هذه الز�دة وهي لفظة ) ٥(
 ".ايالج البالغ العاقل يف فرج امرأة وهو " 

    



٧٥ 

مملوكـا لـه �لعقـد الـدائم، او ملـك اليمـني  )٢(كونـه: وسادسـها. يوافق ما سـلف )١(ومعه. ملا اطلق منه
 .)٥(، وال املتعة)٤(بوطء الز�، والالشبهة وان كانت بعقد فاسد )٣(فال يتحقق

___________________________________ 
ع هــذه ) ١( ز�دة وهــي كلمــة أي ومــ مــن اطــالق الفــرج علــى مــا : يوافــق مــا ســلف يف قولــه" فرجــا " بعــد لفظــة " قــبال " الــ

 .يشمل الدبر فال يكون االختصاص غريمناسب لالطالق
 .أي الفرج يكون مملوكا للزاين) ٢(
 .أي االحصان ال يتحقق مبجرد الز� اذا مل يكن له فرج مملوك �لعقد الدائم، او مبلك اليمني) ٣(
كما لو عقد على ذات العدة وهو ال يعلم أ�ا فيها، او ال يعلـم حكـم العقـد يف العـدة مـن التحـرمي االبـدي، او عقـد ) ٤(

 .على احدى احملرمات االبدية، او البسبية أو الرضاعية وهو يظن حلية العقد عليهن، او كانت صيغة العقد غري صحيحة
وهنــاك روايتــان . ن لــه زوجــة �لعقــد االنقطــاعي ال يصــدق عليــه االحصــانفمــن كــا. أي ال يتحقــق االحصــان �ملتعــة) ٥(

ال امنـا ذاك علـى الشــئ : يف رجـل يتـزوج املتعــة احتصـنه؟ فقـال " ايب عبـدهللا " اليـك نصــهما عـن . تـدالن علـى ذلـك
 .الدائم عنده

 .٣احلديث . ٣٥٢ص . ١٨اجلزء . الطبعة اجلديدة" الوسائل " 
نعم امنا هو علـى : فقال: قال. الرجل تكون له اجلارية احتصنه؟ " اليب ابراهيم " قلت : عمار قالوعن اسحاق بن 
ت واملـرأة املتعــة: قـال. وجـه االســتغناء احلــديث . ٣٥٣نفـس املصــدر ص " ال امنـا ذاك علــى الشـئ الــدائم : فقــال: قـال. قلــ

٥. 
وحيتمـل ان يكـون عـدم صـدق . لزوجة املتمتع �ا �لعقـد االنقطـاعيفها�ن الروايتان مصرحتان بعدم صدق االحصان يف ا

يف هاتني الروايتني يستفاد منها قضاء الوطر  االحصان يف الرجل له متعة امنا هو الجل ان املتعة يف قول االمامني 
كانـت يف مـدة طويلـة كعشـر سـنوات، او   وأمـا اذا. ودفع الشهوة يف املدة القصرية القليلة كساعتني وساعة، او ليلتـني وليلـة

. فلـــو زىن يف هـــذه احلالـــة يصـــدق عليـــه انـــه زان حمصـــن فـــريجم. عشـــرين ســـنة مـــثال فـــال اشـــكال يف حتقـــق االحصـــان بـــذلك
امنـا : " ٥احلـديث  ٣٥٣يف املصـدر السـابق ص  " االمـام موسـى بـن جعفـر " والدليل على هذا االحتمال ماقاله 

يف  " االمـام الصـادق " وكذا قول . فاملتعة الوقتية القليلة املدة ليست على وجه االستغناء". ستغناء هوعلى وجه اال
 ".الذي يزين وعنده ما يغنيه : " اجلواب عن تفسري احملصن

 .٦احلديث . ١٧٨ص  ٧اجلزء . ١٣٧٩الطبعة اجلديدة سنة " الكايف " 
موجب  -اذا كان اجل طويل حبيث يتمكن االنسان من الدخول عليها مهما اراد "  زواج املتعة" فهذه الرواية تصرح �ن 

فـان وجـه االسـتغناء وان كـان مـن طريـق املتعـة يصـدق االحصـان كمـا . فاالحصان دائر مدار االستغناء وعدمه. لالحصان
 .لو كانت املتعة ذات امد طويل، وان مل يوجد مل يصدق االحصان كما يف املدة القليلة

    



٧٦ 

 ،)١(ويف احلاق التحليل مبلك اليمني وجه
___________________________________ 

 ".امنا هو على وجه االستغناء : " حلصول االستغناء به عن الز�، لقوله ) ١(
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. هنـا علـى شـئ )٣(لبطل احلصر املستفاد من اآلية ومل اقف فيه )٢(فيه من حيث احلل، واال )١(لدخوله
فيهمـا وان متكـن  )٥(فلـو كـان بعيـدا عنـه ال يـتمكن منـه. متمكنا منـه غـدوا ورواحـا )٤(كونه: اوسابعه
 مل يكن حمصنا )٧(دون االخر، او فيما بينهما، او حمبوسا ال يتمكن من الوصول اليه )٧(يف احدمها

___________________________________ 
 .لكن بشرط التمكن من الدخول عليها مهما اراد .أي لدخول التحليل يف ذلك من حيث حلية الوطئ) ١(
 :أي وان مل يكـن الــوطئ �لتحليــل داخــال يف ملــك اليمــني لبطــل حصـر النكــاح الــوارد يف اآليــة الشــريفة يف قولــه تعــاىل) ٢(
. ٥ - ٤اآليـة : املؤمنـون. )وا�ين هم لفروجهم حافظون إال � ازواجهم أو ما �لكت أيمانهم فـانهم غـ� �لـوم�(

ث إن اآليــة الكرميــة حصــرت النكــاح يف الــزواج وملــك اليمــني �لتحليــل داخــال يف ملــك اليمــني  -فلــو مل يكــن الــوطي . حيــ
فكيـف يهملـه القـرآن الكـرمي والتحليـل ملـك للبضـع . لبطل احلصر الذي جاء يف اآلية الشـريفة والتحليـل �بـت يف الشـروع

 .والفرج من قبل مالك االمة
انـه لـو : حليل من كلمات الفقهاء ما يدل على ان التحليل هل حيصل بـه االحصـان أوال؟ والخيفـىأي مل اقف يف الت) ٣(

 .حصل االستغناء به لصدق االحصان عن احلرام
 .أي الفرج) ٤(
 .أي من الفرج وهو االتيان اليها غدوا ورواحا مبعىن عدم املانع من الوطئ) ٥(
 .وهو الغدو، اوالرواح) ٦(
 .أي إىل الفرج) ٧(

    



٧٨ 

: و�منهــا. وال فــرق يف البعيــد بــني كونــه دون مســافة القصــر وازيــد. )١(وإن كــان قــد دخــل قبــل ذلــك
�ا او �لبينـة، ال �خللـوة، وال الولـد، ال�مـا اعـم كمـا  )٢(كون االصابة معلومة، ويتحقق العلم �قراره

تغيــب قــدر : فلــو قــال .كمــا ذكــر  )٥(، وكــذا الفــرج)٤(واعلــم أن االصــابة اعــم ممــا يعتــرب منهــا. )٣(ذكــر
صـغرية  )٦(ومشل اطالق إصابة الفرج مـا لـو كانـت. حشفة البالغ اخل يف قبل مملوك له اخل كان اوضح

 )٧(وكبرية عاقلة وجمنونة وليس
___________________________________ 

 .أي قبل عدم التمكن من الرواح والغدو،) ١(
 .ف هنا يكون على ضرره فيكون اقرارا فيجرى عليه احلدفال االعرتا. أي �قرار الزاين �الصابة) ٢(
 .المكان اخللوة معها بدون االصابة، والمكان أن يكون الولد بواسطة جذب الرحم املين اذا صب على الفرج) ٣(
ن املفهــوم منهــا . هــو ادخــال احلشــفة او قــدرها مــن مقطــوع احلشــفة يف الفــرج: الن االصــابة املعتــربه يف االحصــان) ٤( ولكــ

 .فا�ا تصدق وان مل يدخل يف الفرج قدر احلشفة كما وا�ا تصدق �الدخال يف الدبر. عرفا أعم من ذلك
 .٧٤ص  ٢أي وكذا الفرج اعم من القبل فانه يشمل الدبر ايضا كما ذكر يف تعليقة رقم ) ٥(
 .ة أي املوطوء) ٦(
 ".الصغرية " املصنف " الواو حالية أي واحلال ان االمر ليس كذلك حبيث يشمل تعريف ) ٧(
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 .)٣(فيهما بدونه )٢(وال يتحقق )١(كذلك، بل يعترب بلوغ املوطوئة كالواطئ
ريورة االمــة والصــغرية  )٥(ومقتضــى ذلــك. ايضــا) تصــري املــرأة حمصــنة( )٤(املــذكور كلــه) وبــذلك( صــ

عقــل واحلريــة  البلــوغ وال )٦(ولــيس كــذلك بــل يعتــرب فيهــا. حمصــنة، لتحقــق إصــابة البــالغ اخل فرجــا مملوكــا
 كالرجل

___________________________________ 
 .حيث يعترب ان يكون الواطئ �لغا، وكذلك يعترب يف املوطوئة ان تكون �لغة) ١(
 .أي االحصان يف الواطئ واملوطوئة) ٢(
 .أي بدون البلوغ) ٣(
جا مملوكا له �لعقـد الـدائم، او امللـك حبيـث اصابة العاقل البالغ احلر فر : احصان الرجل بقوله) املصنف(أي وبتعريف ) ٤(

فلـو زنـت . يتمكن من الغدو والرواح إصابة معلومة وبذلك تصري املرأة حمصـنة ايضـا، ال�ـا اصـيب فرجهـا علـى هـذا النحـو
 .وهي على هذه احلالة وواجدة لتلك الصفات استوجب حد الرجم كما يف الرجل

صــريورة االمــة والصــغرية حمصــنة، واحلــال ان االمــر لــيس  : جــل مبــا ذكــرهاحصــان الر " املصــنف " أي ومقتضــى تعريــف ) ٥(
: " عدم صريورة الصغرية حمصنة النـه قـال": املصنف " والخيفى ان مقتضى تعريف . كذلك، العتبار البلوغ يف االحصان

ىت تشــمل الصــغرية ايضــا" االنثــى : " ومل يقــل) وبــذلك تصــري املــرأة حمصــنة فــال . �ــذا القيــدفهــي خارجــة عــن التعريــف . حــ
 .نعم تبقى االمة يف التعريف، لكنها خترج بقيد احلرية يف االحصان. ترجم لو زنت، لعدم صدق االحصان عليها

فلـــو اصـــاب البـــالغ العاقـــل احلـــر صـــغرية، او جمنونـــة، او امـــة فـــال . أي يف احصـــان املـــرأة كمـــا يعتـــرب يف احصـــان الرجـــل) ٦(
نعــم تعــزر . شــرائط االحصــان وهــي البلــوغ والعقــل واحلريــة فــيهن فــال يــرمجنيصــدق االحصــان علــى احــداهن، لعــدم وجــود 

 .واما ا�نونة فال حد عليها ابدا. الصغرية، واالمة حتد نصف حد احلرة
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املصــابة حــرة �لغــة عاقلــة مــن زوج �لــغ دائــم يف : فاحملصــنة حينئــذ. )١(ويف الــواطء البلــوغ دون العقــل
ب الغســل اصــابة  ت احصــا�ا وان  )٣(فلــو. معلومــةالقبــل مبــا يوجــ انكــرت ذات الولــد منــه وطــأه مل يثبــ

 )٤(ادعاه
___________________________________ 

فلو اصا�ا جمنون صريها حمصـنة فعليهـا الـرجم خبـالف الصـغرية . أي التعترب يف احصان املرأة ان يكون املصيب عاقال) ١(
 .صابته هلافانه لو اصاب املرأة ال تصري املرأة حمصنة �

وخالصــة تعريــف املــرأة ". وبــذلك تصــري املــرأة حمصــنة : " املــرأة احملصــنة يف قولــه" املصــنف " الفــاء تفريــع علــى تعريــف ) ٢(
أنه اليشرتط يف احصان املرأة متكن الرجل من اتيا�ا غـدوا ورواحـا، والمتكنهـا كـذلك : " الشارح " احملصنة كما افاده 

هـي احلـرة البالغـة العاقلـة : " وميكـن ان يقـال يف تعريـف املـرأة احملصـنة هكـذا. على الـوطئ غـدوا ورواحـاحبيث حتمل زوجها 
فلـو  . من دون ان يكون الـزوج املصـيب عـاقال" املصابة مبا يوجب الغسل اصابة معلومة من زوج �لغ بعقد دائم يف القبل 

 .كان جمنو� عند اصابتها مل مينع يف احصا�ا
وطأه هلا  -أي لو انكرت املرأة اليت هلا ولد من الزوج . يف تعريف احصان املرأة" الشارح " فريع على ما ذكره الفاء ت) ٣(

 .فلو زنت وهذه صفا�ا ال ترجم، بل جتلد وان ادعى الزوج اصابته الوطئ هلا. ال يثبت احصا�ا
 .أي وان ادعى الزوج اصابة الوطئ يف حق الزوجة) ٤(
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خاصــة فالبــد مــن  )٣(وأمــا الــتمكن مــن الــوطء فامنــا يعتــرب يف حقــه. )٢(.كعكســه  .يف حقــه )١(ويثبــت
أن الشـروط املعتــربة : وبـذلك تصـري املـرأة حمصـنة: بقولــه )٥(وميكـن ان يريـد. يف تعريفهـا ايضـا )٤(مراعتـه
 )٦(فيه

___________________________________ 
 .فحينئذ لو زىن يف هذه احلالة يرجم أي ويثبت االحصان يف حق الزوج، الدعائه االصابة) ١(
ت االحصـان يف حـق الزوجـة، دون الـزوج فلـو زنـت ) ٢( وهو ادعاء الزوجة االصابة، وانكار الزوج االصابة فانه حينئذ يثبـ

 .املرأة وهذه صفا�ا ترجم والرجل لو زىن وهذه حالته اليرجم، بل جيلد
زوج فقــط، دون املــرأة فانــه ال يعتــرب) ٣( ــ ت يف تعريــف االحصــان يف  أي يف حــق ال ن الــوطئ كمــا عرفــ يف حقهــا متكنهــا مــ

 .املرأة
" الشارح " كما افاده : أي فالبد من مراعاة عدم اعتبار التمكن يف حق املرأة احملصنة يف تعريف االحصان يف حقها) ٤(
 ".مبا يوجب الغسل اصابة معلومة  فاحملصنة حينئذ املصابة حرة �لغة عاقلة من زوج �لغ دائم يف القبل: " يف قوله 

 .مل يقيد يف تعريف املرأة احملصنة التمكن من الوطئ، بل اطلقه من هذه احليثية " فالشارح " 
 ".املصنف " أي ميكن ان يقصد ) ٥(
صـان الرجــل ان الشـروط املعتـربة يف اح: وخالصـة الكـالم". املـرأة : " ومرجـع الضـمري يف فيهـا. أي يف احصـان الرجـل) ٦(

مـن البلــوغ والعقــل واحلريــة، وكــون الفــرج مملوكــا للمصــيب �لعقـد الــدائم، او الــرق، وكونــه متمكنــا مــن الــوطئ غــدوا ورواحــا، 
ببيـان ان املـرأة جتعـل يف تعريـف االحصـان . معتربة بتمامها يف احصـان املـرأة مـن دون فـرق بينهمـا -وكون االصابة معلومة 

اصـابة البالغـة العاقلـة احلـرة فرجـا مملوكـا : احصـان املـرأة: ر يف تعريف احصان الرجل فيقالبدل الرجل اي يؤنث ماهو مذك
 .هلا �لعقد الدائم يغدو عليها ويروح اصابة معلومة
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وان دخـــل  )٣(فتخـــرج الصـــغرية وا�نونـــة واالمـــة )٢(بدلـــه بنـــوع مـــن التكلـــف )١(تعتـــرب فيهـــا حبيـــث جتعـــل
 .)٤(حينئذ ما دخل يف تعريفه

 فيثبت يف حق الكافر والكافرة) يشرتط يف االحصان االسالموال (
___________________________________ 

ت يف اهلـامش ) ١( أي جتعل املـرأة يف تعريـف االحصـان يف حقهـا بـدال عـن الرجـل يف تعريـف االحصـان يف حقـه كمـا عرفـ
 .٨١ص  ٦رقم 

عل املرأة بدال عن الرجل يف التعريف كما علمت يف اهلامش أي اعتبار متام شروط احصان الرجل يف احصان املرأة جي) ٢(
ف ومشــقة ٨١ص  ٦رقـم  ف االحصــان يف : بيـان ذلــك. حيتــاج إىل نـوع تكلــ ن الرجـل يف تعريــ انــه لـو جلعنــاه املـرأة بــدال عــ

ف يلـــزم ان تكـــون اضـــافة املصـــدر وهـــو : احصـــان املـــرأة: حقهـــا وقلنـــا هكـــذا ــ إىل ) بةاصـــا(إصـــابة البالغـــة العاقلـــة إىل التعريـ
ــف احصــان الرجــل مضــافة إىل الفاعــل) البالغــة(املفعــول وهــي  ت يف تعري فالرجــل يف تعريــف احصــان الرجــل . مــع ا�ــا كانــ
، الن )مملوكا: (ويلزم هذا التكلف ايضا يف قوله. وهذا تكلف. واملرأة يف تعريف احصان املرأة تكون مصابة. يكون مصيبا

ون مالكا للفرج الذي يصيبه، ويف صدق االحصان على املـرأة البـد ان تكـون الرجل يف صدق االحصان عليه البد ان يك
 .مملوكة للفرج الذي اصا�ا

وأمـا الصـغرية . واما ا�نونة فالشرتاط العقل يف احصا�ا. اما خروج االمة عن تعريف االحصان فالشرتاط احلرية فيها) ٣(
 .فالشرتاط البلوغ يف احصا�ا

يف احصان الرجل واردة على تعريف االحصان يف حق املرأة ايضا ) املصنف(اردة على تعريف أي ان االشكاالت الو ) ٤(
وكــذلك يـرد علـى االصــابة . فيشــمل التعريـف ايضـا مــالو كـان املصـيب صـغريا. لـو جعلنـا املـرأة بــدال عـن الرجـل يف التعريـف

اي حـني ان جعلنـا املـرأة مكـان الرجـل يف  )حينئـذ(واملـراد مـن . من انه اعم مـن الـدخول قـبال، ومـن االدخـال قـدر احلشـفة
 .تعريف االحصان يف حقها
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وكـذا لــو وطء . )٣(فلـو وطء الـذمي زوجـة الدائمـة حتقـق االحصـان. )٢(اذا حصـلت الشـرائط )١(مطلقـا
 .)٤(املسلم زوجته الذمية حيث تكون دائمة

اذا (عاملة �لتحرمي، او زنت رمجت  )٧(، او تزوجت املطلقة)٦(فلو ز� املطلق) الطالق )٥(وال عدم(
 ، ال�ا)كانت العدة رجعية

___________________________________ 
ان الكافر اذا اصاب فرجـا مملوكـا لـه �لعقـد الـدائم يـتمكن مـن الغـدو عليـه : واملراد. سواء كان من اهل الكتاب ام ال) ١(

وكـذلك الكـافرة تـرجم لـو . فلو زىن يف هذه احلالة يـرجم. الحصانوالرواح اصابة معلومة وهو�لغ عاقل حر حتقق يف حقه ا
 .�ن اصابت فرجا مملوكا هلا �لعقد الدائم يغدو عليها ويروح اصابة معلومة وا�ا �لغة عاقلة. زنت وهذه حالتها

 .أي شرائط احصان الرجل واملرأة) ٢(
 .حقهما أي يف حق الزوج والزوجة اذا حتققت بقية شرائط االحصان يف) ٣(
 .فيتحقق االحصان يف حق الزوج املسلم، والزوجة الذمية بعد حتقق بقية شرائط االحصان يف حقهما) ٤(
 .أي واليشرتط يف االحصان عدم طالق الرجل زوجته اليت كانت شروط االحصان متوفرة لديها) ٥(
 ".رمجت ": "  الشارح" دل على هذا احلذف قول " رجم " حمذوف وهو " لو الشرطية " جواب ) ٦(
 .أي يف العدة) ٧(
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، )خبـالف البـائن( )١(يف حكم الزوجة وان مل تتمكن هـى مـن الرجعـة كمـا ال يعتـرب متكنهـا مـن الـوطء
 )٥(ســواء جتــدد الــدوام )٤(مــن وطء جديــد )٣(فالبــد يف حتقــق االحصــان بعــده )٢(ال نقطــاع العصــمة بــه

 .يف البذلحيث رجعت  )٨(يف الطالق )٧(ام برجوعه )٦(بعقد جديد
___________________________________ 

 .أي قبل الطالق) ١(
مـن طبعتنـا احلديثـة يف " اجلـزء السـادس " وقـد ذكـر� احكامهـا يف . أي �لطالق البائن كطالق اخللع، وطالق املبـاراة) ٢(

. جــة يف اخللــع واملبــاراةفــان العصــمة منقطعــة بــني الــزوج والزو . ١١١ص " كتــاب املبــاراة " و . ٨٧ص " كتــاب اخللــع " 
 .لكن العدة الزمة عليها يف املوردين

 .أي بعد الطالق البائن) ٣(
ن الــرواح . بشــرط كــون الــوطء جامعــا لشــرائط االحصــان) ٤( ككونــه �لغــا عــاقال حــرا، مــع دوام العقــد، وكونــه متمكنــا مــ

 .والغدو عليها
 .أي الدوام يف الزوجية) ٥(
ــى ) ٦( ــى املختلعــة نفســها اذا مل ترجــع �لبــذل، ورضــيت بعقــد جديـــد يف ســواء كــان العقــد اجلديــد عل غــري املختلعــة ام عل

 .العدة
 .أي برجوع الزوج) ٧(
زوج يف العــدة. العــدة: املــراد مــن الطــالق) ٨( وحيتمــل ان يكــون املــراد مــن رجوعــه يف الطــالق رفــع اليــد بعــد . أي برجــوع الــ

 .كمها حكم اخللعفان ح. وكذا الكالم يف املباراة. رجوعها عن البذل
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 .)٢(بعد عتقه وان كان مكاتبا )١(وكذايعترب وطء اململوك
 .)٤(، والرواية)٣(واالقرب اجلمع بني اجللد الرجم يف احملصن وان كان شا� مجيعا بني دليل اآلية(

___________________________________ 
ىن. مضـاف إىل الفاعـل" الوطـأ " فاملصـدر وهـو . اذا كـان متزوجـا) ١( ان العبـد املتـزوج يف حالـة كونـه عبـدا لـو وطــأ : واملعـ

فلـو وطـأ حـال الرقيـة مث اعتـق مل يكـن ذلـك الـوطئ كافيـا يف . زوجته مل يتحقـق االحصـان لـه، الشـرتاط احلريـة يف االحصـان
 .احصانه، بل البد يف صدق االحصان من وطئ جديد بعد االنعتاق

 .الفرق بني املشروط واملطلق سواء أدى بعض مال الكتابة ام الاطالق القول يف ي املكاتب يقتضي عدم ) ٢(
حيـث إ�ـا �مـر جبلـد الـزاين . ٢اآليـة : النـور)ا�زانية وا�زا� فاج�وا � واحد منهمـا مائـة جـ�ة (: يف قوله تعـاىل) ٣(

 .والزانية
راحـع ". فأمااحملصن واحملصنة فعليهمـا الـرجم . احلر واحلرة اذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة: " يف قوله ) ٤(

ث إن . فاحلــديث واآليــة الكرميــة متعارضــتان. ٢احلــديث  ١٧٧ص  ٧اجلــزء  - ١٣٧٩" طهــران " طبعــة " الكــايف "  حيـــ
بوجـــوب اجللــد والـــرجم معــا علـــى : فمقتضـــى اجلمــع بينهمــا هـــو القــول. اآليــة تــدل علـــى اجللــد واحلـــديث يــدل علـــى الــرجم

حيث إن اآلية الكرمية ال تنفي الرجم يف احملصن، واحلـديث الشـريف الينفـي . والمنافاة بني اجللد والرجم .احملصن واحملصنة
 .اجللد يف احملصن ايضا

. اليـك خـربين منهـا. والخيفى ان االخبـار الـواردة يف وجـوب الـرجم كثـرية جـدا واغلبهـا تـنص علـى اجلمـع بـني اجللـد والـرجم
أيب جعفـر " عـن " زرارة " وعـن . يف احملصن واحملصنة جلد مائـة، مث رجـم " جعفر أيب " عن " دمحم بن مسلم " عن 

 .جلد مائة مث رجم: يف احملصن واحملصنة " 
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يقتصــر فيــه علــى  )٣(شــيخا او شــيخة، وغريمهــا )٢(علــى احملصــن اذا كــان )١(امنــا جيمــع بينهمــا: وقيــل
 )٦(املصــنف، لداللــة االخبــار )٥(واالقــوى مااختــاره. مطلقــا )٤(مجــهورمبــا قيــل �القتصــار علــى ر . الــرجم

، جلـــد�ا بكتـــاب هللا، ورمجتهـــا )٧(حـــني مجـــع للمـــرأة بينهمـــا ويف كـــالم علـــي . الصـــحيحة عليـــه
 ومستند. )٨(بسنة رسول هللا 

___________________________________ 
 .أي بني اجللد والرجم) ١(
ـــزاين) ٢( ـــص احلـــديث. أي ال يف الشـــيخ والشـــيخة جلـــد مائـــة والـــرجم نفـــس املصـــدر  " أيب عبـــدهللا " عـــن . اليـــك ن

 .١٤احلديث 
 .أي وغري الشيخ والشيخة يقتصر فيه على الرجم فقط) ٣(
 .من دون اعتبار الشيخوخة. أي رجم احملصن مطلقا، سواء كان شيخا وشيخة، ام شا� وشابة) ٤(
 .وهو اجلمع بني اجللد والرجم يف احملصن مطلقا وان كان شا�) ٥(
احلــديث  ٨٥ص  ٤أي لداللــة االخبــار الصــحيحة الدالــة علــى اجلمــع بــني اجللــد والــرجم املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ٦(
 .وغريمها من االخبار املذكورة يف نفس املصدر. ١٢ - ١٣

 .أي بني اجللد والرجم) ٧(
 .احلديث. ٢٢٢ص  ٣ا�لد ". الوسائل ومستدرك ) " ٨(
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او ال وجــو� ) فيبــدأ �جللــد(وحيــث جيمــع بينهمــا . متنــا وســندا )٢(روايــة تقصــر عــن ذلــك )١(التفصــيل
 وان كان )٤(وال جيب الصرب به حىت يربأ جلده على االقوى، لالصل )٣(لتحقق فائدته

___________________________________ 
 .والرجم فقط يف الشاب والشابة. جللد والرجم يف الشيخ والشيخةوهو اجلمع بني ا) ١(
. ١٧احلـديث  ٥ص  ١٠اجلـزء . ١٣٨٢سـنة " النجـف االشـرف " طبعـة " التهذيب " راجع . أي التفصيل املذكور) ٢(

مـن ) ١*(واذا زىن نصـف . اذا زىن الشيخ والعجوز جلـدا مث رمجـا عقوبـة هلمـا: قال " ايب عبدهللا " عن . اليك نصه
ــنة مـــن مصــــره ــد اذا كـــان قــــد احصـــن ن، واذا زىن الشـــاب احلــــدث جلـــد ونفــــي سـ ــارح " افـــاد . الرجـــال رجـــم ومل جيلــ " الشــ

ث املـذكور ال يقصـر مـن حيـث وال خيفى ان احلـدي. عدم داللة هذا احلديث على التفصيل املذكور من حيث الداللة 
واذا زىن : حيث إ�ا تصرح �لتفصيل املذكور عند قوله . الداللة على التفصيل املذكور ان كان املراد من الرواية هذه

 .نصف من الرجال رجم ومل جيلد
 .قضى عليهأي فائدة اجلمع كي تناله العقوبتان، النه لو بدء �لرجم مل يبق جمال للجلد، النه ي) ٣(
 .وهو عدم وجوب الصرب حىت يربأ جلده) ٤(

___________________________________ 
ف " بفــتح النــون والصــاد مــن ) ١*( أي . رجــل نصــف: يقــال. مــن كــان متوســط العمــر مــن الرجــال والنســاء" نصــف ينصــ

 .متوسط العمر
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ــأخري اقــوى يف الزجــر . جلــد املــرأة يــوم اخلمــيس، ورمجهــا يــوم اجلمعــة ان عليــا  )١(وقــد روي. الت
وكـــذا القـــول يف كـــل حـــدين اجتمعـــا ويفـــوت احـــدمها �الخـــر فانـــه يبـــدأ مبـــا ميكـــن معـــه اجلمـــع، ولـــو 

 .ختري )٢(استو�
. ان ذلـك علـى وجـه الوجـوب: كغـريه  )٣(وظـاهره) مث تدفن املرأة إىل صدرها، والرجل إىل حقويـه(
علـى  )٧(فاالخبار مطلقة، وميكن جعـل ذلـك )٦(اما يف كيفيته )٥(ييف اصل الدفن حسن للتأس )٤(وهو

 وروى مساعة. وجه االستحباب، لتأذي الوظيفة املطلقة مبا هو اعم
___________________________________ 

 .٨٦ص  ٨املشار اليه يف اهلامش رقم ) ١(
 .أي احلدان كما لو كان عليه قذفان، او حد شرب اخلمر والقذف) ٢(
 ".حقويه " والرجل إىل . رضوان هللا عليهم ان دفن املرأة إىل صدرها" الفقهاء " كغريه من " املصنف " أي ظاهر ) ٣(
 .أي الوجوب املذكور يف اصل الدفن وهو دفن املرأة والرجل إىل حد ما) ٤(
 ." �لرسول " أي للتأسي ) ٥(
طبعة " الكايف " راجع . او إىل احلقو فاالخبار مطلقة ال اشارة فيها إىل الكيفيةأي كيفية الدفن هل هو إىل الصدر، ) ٦(

" قـــال : اليـــك نـــص بعضـــها عـــن أيب بصـــري قـــال. االخبـــار. ١٨٤ - ١٧٤ص  ٧اجلـــزء  ١٣٧٩احلديثـــة ســـنة " طهـــران " 
 .١احلديث . حجار صغارتدفن املرأة إىل وسطها اذا ارادوا ان يرمجوها، ويرمي االمام مث الناس بعد �": ابوعبدهللا 

 .أي كيفية الدفن املذكور إىل الصدر يف املرأة، واىل احلقو يف الرجل) ٧(
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ونفـي  )١()تدفن املرأة إىل وسطها، وال يدفن الرجل اذا رجـم اال إىل حقويـه: (قال عن الصادق 
ــأس عــن العمــل مبضــمو�ا ــف الب اســتحبا�  )٥(وجــو� و )٤(غيــايف امل )٣(ويف دخــول الغــايتني. )٢(يف املختل

ادخــال جــزء منهمــا  )٦(اقربــه العــدم فيخــرج الصــدر واحلقــوان عــن الــدفن، وينبغــي علــى الوجــوب. نظــر
 من احلفرية بعد وضعهما )٧()فان فرا(من �ب املقدمة 

___________________________________ 
 .٤نفس املصدر احلديث ) ١(
 ).١(اليها يف اهلامش رقمأي مبضمون هذه الرواية املشار ) ٢(
 .واحلقوان. الصدر: ومها) ٣(
ب ان يــدفنا علــى القــول �لوجــوب) ٤( ىن انــه جيــ او يســتحب . وهــو الــدفن أي ان الــدفن هــل يشــمل الصــدر واحلقــوين مبعــ

 .ال وجو� وال استحبا�، بل يبقيان خارج الدفن وخارج الرتاب. على القول �الستحباب ام ال يدخالن يف الدفن
 .الواو هنا مبعىن او أي او استحبا� )٥(
أي بناء على القول بوجوب الدفن إىل الصدر او احلقو، وبنـاء علـى عـدم دخـول الغايـة وهـو الصـدر واحلقـو يف املغـي ) ٦(

زء مــن الصـدر او احلــوقني يف الــدفن مـن �ب املقدمــة العلميــة حـىت حتصــل برائــة الذمـة -وهـو الــدفن  وكــذا علــى . يـدخل جــ
هـــذا بنــاء علـــى . ســتحباب ينبغـــي ان يــدفن ايضـــا جــزء مـــن الصــدر، او احلـــوقني، ليتحقــق موضـــوع االســتحبابالقــول �ال

 .القول بدخوهلا فيه فينبغي دفن الصدر، او احلوقني مع شئ من فوقها من �ب املقدمة
 .أي الزاين والزانية) ٧(
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الشـيخ وابـن الـرباج، ) علـى قـول )٣(بـد�ا) ، او مل تصـب احلجـارة)١(�لبينـة(الـز� ) اعيـد ان ثبـت(فيها 
 )٣(واخلالف يف الثاين

___________________________________ 
 .سواء اصابت احلجارة بد�ا ام مل تصب) ١(
أي يف صورة االقرار على نفسه �لز� لو فرا من احلفرية ومل تصب احلجارة بد�ا اعيدا إىل احلفرية ايضا، ومفهوم هـذا ) ٢(

 .ا إىل احلفرية لو اصابت احلجارة بد�االقول عدم ردمه
لكن املشهور ذهبوا . ذهبا إىل وجوب ردمها إىل احلفرية لو فرا منها يف صورة االقرار �لز� على نفسه) فالشيخ وابن الرباج(

ب، الن املشـهور مل يشـرتطوا االصـابة يف  إىل عدم ردمها إىل احلفرية بعد الفرار منها، سـواء اصـابت احلجـارة بـد�ا ام مل تصـ
 .واستدل املشهور على ذلك �مور ثالثة. عدم ردمها

ان  : قـال. عـن املرجـوم يفـر " االمام الصادق " سئل . اليك نصها. اطالق الرواية وعدم تقييدها �الصابة): االول(
ص . ١٨اجلـزء . ١٣٨٨ سـنة" طهـران " طبعـة ). الوسـائل. (كان اقر على نفسه فال يرد، وان كان شهد عليه شهود يـرد

 .فال يرد مطلق ليس فيه قيد االصابة وعدمها: فقوله  ٤احلديث . ٣٧٧
 .ان فرار املرجوم مبنزلة رجوعه عن اقراره على نفسه �لز�، النه اعلم بنفسه من اآلخرين): الثاين(
ثبـوت " الشـارع املقـدس " ا امكـن اليريـد فهمـ. ان احلدود مبنية على التخفيف حفظـا للـدماء، وصـيانة للنفـوس): الثالث(

مثل هذه املعاصي حىت اليراق الدماء ولذا اعترب يف مثل هـذه االمـور االقـرار مـن صـاحب املعصـية، او شـهادة اربعـة بنحـو 
فحينئـذ لـو فـروا مـن احلفـرية اليعـادان ليحـدا �نيـا، سـواء . حبيث لو اختلـف احـدهم حـدوا مجيعـا. واحد كامليل يف املكحلة

 .هذه هي االمور الثالثة اليت استدل �ا املشهور على عدم اشرتاط االصابة يف عدم ردمها. ابت احلجارة بد�ا ام الاص
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ن االقــرار وهــو  )٢(والن فــراره )١(خاصــة، واملشــهور عــدم إشــرتاط االصــابة، لالطــالق مبنزلــة الرجــوع عــ
 .)٥(نظر )٤(ويف هذه الوجوه. مبين على التخفيف )٣(اعلم بنفسه والن احلد

___________________________________ 
 .٩٠ص  ٣اطالق الرواية كما عرفتها يف اهلامش رقم : واملراد من االطالق. للمشهور" الدليل االول " هذا هو ) ١(
 .٩٠ص  ٣للمشهور كما علمت يف اهلامش رقم " الدليل الثاين " هذا هو ) ١(
 .٩٠ص  ٣ما علمت يف اهلامش رقم للمشهور ك" الدليل الثالث " هذا هو ) ٣(
 .٩٠ص  ٣وهي االمور الثالثة املذكورة يف اهلامش رقم ) ٤(
فانـه خمصـص بـروا�ت اخـرى يف  ٩٠ص  ٣اما يف االول وهو اطالق الرواية املشار اليهـا يف اهلـامش رقـم : وجه النظر) ٥(

 .اليك نص بعض تلك الروا�ت. رة بد�انفس املصدر تصرح �شرتاط االصابة يف عدم الرد، والرد لو مل تصب احلجا
 .٥احلديث . أنه ان كان أصابه أمل احلجارة فال يرد وان مل يكن اصابه أمل احلجارة رد ) ايب عبدهللا(عن 

ن الكـاظم(وعـن  ؤال عــن احملصـن اذا هــرب هــو مـن احلفــرية هــل يـرد حــىت يقــام عليـه احلــد؟ ) ايب احلســ : قــال. يف الســ
ان كان هو املقر على نفسه مث هرب من احلفرية بعد ما يصيبه شئ مـن احلجـارة : فقال. وكيف ذاك؟: فقلت. واليرد. ردي

 .١احلديث . ٣٧٦نفس املصدر ص . مل يرد
ا لـو قيد عدم الرد إىل احلفرية لو اصابته شئ مـن احلجـارة، والـرد اليهـ ان االمام : فموضع الشاهد يف هاتني الروايتني

ب احلجــارة بدنــه ت تلــك الروايــة املطلقــة يف اهلــامش رقــم . مل تصــ فــال جمــال للمستشــهد . �ــا الــروايتني ٩٠ص  ٣فخصصــ
ان الفرار مبنزلة الرجوع " وهو " الثاين " واما وجه النظر يف . ٩٠ص  ٣االستدالل �طالق الرواية املذكورة يف اهلامش رقم 

وأمـا . إنـه اعلـم بنفسـه فـال يعـاد ليحـد �نيـا: حلجـارة، النـه رجـوع عـن االقـرار حـىت يقـالفالنه امنا فـر مـن امل ا" عن االقرار 
فهو . فال يعاد حىت ال حيد كي خيفف عنه التعذيب وهو احلد �نيا" وهو بناء احلد على التخفيف " الثالث " وجه النظر 

ت الــز� �لشــهود، مـــع انــه مل يقــل احـــد بســقوط احلــد عــن  ــ ىت لـــو ثب ا�ـــرم لــو فــر مــن احلفـــرية لــو ثبــت الـــز� عــام يشــمل حــ
ت عليــه البينــة وهــو جيحــد، مث "  �لشــهود، بــل البــد مــن الرجــوع اليهــا ليحــد �نيــا كمــا قــال االمــام  وان كــان امنــا قامــ

 .١احلديث  ٣٧٦، نفس املصدر ص "هرب رد وهو صاغر حىت يقام عليه احلد 

    



٩٢ 

 احلسني بن خالد عن الكاظم  )٢(رواية )١(ومستند التفصيل
___________________________________ 

وهو اعادة املرجوم إىل احلفرية لو فر منها يف صورة االقـرار علـى نفسـه �لـز� لـو مل تصـبه احلجـارة، وعـدم رده اليهـا لـو ) ١(
 ".الشيخ وابن الدراج " كما ذهب إىل هذا القول . اصابته احلجارة

لـيس " الشـيخ وابـن الـدراج " ان مستند التفصيل الذي ذهب اليه : والخيفى. ٩١ص  ٥املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
عـــن االمـــام  ٩١ص  ٥جبهالـــة راويهـــا، بـــل هنــاك روايـــة أخـــرى كمـــا عرفتهـــا يف اهلـــامش رقـــم : هــذه الروايـــة فقـــط حـــىت يقـــال

 .الصادق 

    



٩٣ 

) ليعـادا( )٢(�لبينة، بل �قرارمها واصابتهما احلجارة على ذلك القـول )١(يكن ثبوته) وإال(وهو جمهول 
برمجـه هـرب مـن احلفـرية فرمـاه الـزبري بسـاق بعـري  انه ملا امر رسول هللا . ويف رواية ما عز. اتفاقا

ربوا رســول هللا  تركتمــوه اذ هــرب يــذهب فامنــا هــال : فقــال )٣(بــذلك فلحقــه القــوم فقتلــوه، مث اخــ
ــى نفســه ــذي اقــر عل رســول هللا  )٥(امــا لــو كــان علــي حاضــرا ملــا ضــللتم، ووداه ، وقــال )٤(هــو ال

 .)٦(من بيت املال
___________________________________ 

 .أي ثبوت الز�) ١(
فـان اصـابتهما فـال يعـادان إىل احلفـرية، وان مل . ة مشـروط �صـابتهما احلجـارةوهو القول �ن عدم اعاد�مـا إىل احلفـري ) ٢(

 .تصبهما أعيد اليها
 .وحلوق الناس به وقتلهم له. أي �لواقعة وهو فراره من احلفرية، ورمي الزبري له بساق بعري) ٣(
ذنب لــو كــان هــو املقــر علــى ن يشــري ) ٤( فســه �ملعصــية فــال يقتــل وال يعــاد إىل احلفــرية، إىل هــدف ســام وهــو ان املــ

هـال تركتمـوه اذ هـرب يـذهب فامنـا هـو : من بيت املال، النـه هـو املقـر علـى نفسـه كمـا قـال ولذا ملا قتل ماعز وداه 
 .الذي اقر على نفسه أما لو كان علي حاضرا ملا ضللتم

والديــة . عــوض عــن الــواو احملذوفــة كمــا يف عــدة" ديــة " والتــاء يف . دةوزان وعــد يعــد وعــدا وعــ. مــن ودى يــدي ود�) ٥(
 .اعطى دية ماعز املقتول من بيت املال واملراد ان رسول هللا . عبارة عن املال الذي يعطى بدل النفس القتيل

 .١احلديث . ٣٧٦ص . ١٨اجلزء . ١٣٨٨سنة " طهران " طبعة " الوسائل ) " ٦(

    



٩٤ 

، فـان قتــل )٢(بـذلك الـذنب )١(ر احلكـم بعـدم اعادتـه سـقوط احلـد عنـه فــال جيـوز قتلـه حينئـذوظـاه
مـن بيـت املـال  )٦(ه ولعـل ايـداء. ارشـاد اليـه )٥(ويف الروايـة. الديـة )٤(، وخطـأ)٣(عمدا اقـتص مـن القاتـل

 )٧(قد حكمهم فيه لوقوعه منهم خطأ مع كونه 
___________________________________ 

 .أي حني اذ هرب) ١(
 .وهو الز� الذي سبب رمجه) ٢(
 .أي قاتل املرجوم يقتل ان كان قتله عمدا بعد ان فر من احلفرية) ٣(
بعـد  ان القاتل ال يـدري ان املرجـوم: واملراد من قتل اخلطأ. أي تعطى دية املقتول املرجوم من بيت املال اذا قتل حطأ) ٤(

 .الفرار عن احلفرية ليس عليه شئ وانه يرتك، وال يعاد إىل احلفرية، النه جاهل �الحكام
ارشاد إىل هذا املعىن وهو ان املرجوم املقتول خطأ ديته من بيت  ٩٣ص  ٦أي يف الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٥(

ملا ضللتم دليـل علـى ان االصـحاب امنـا اقـدموا علـى قتـل مـاعز بعـد ان فـر أما لو كان علي حاضرا : املال فان قوله 
 .مع انه املقر، جلهلهم �حلكم وهو عدم شئ من احلدود على املرجوم لو فر من احلفرية

 .ماعزا من بيت املال الجل وقوع القتل من االصحاب خطأ أي ولعل ايداء الرسول ) ٦(
امـره هلـم برمجـه، : االصحاب من حتكيم الرسول  " الشارح " وحيتمل ان يكون مراد . مجوهأي يف ماعز لري ) ٧(

 .هو الذي حكم يف حقه وامر برمجه واالصاحب امتثلوا امره ال احلكم يف حق ماعز، النه 

    



٩٥ 

ريه  )١(فيكـون ث يثبــت الــز� �لبينــة ) و( )٣(ن اعيــد مطلقــامــن احملـدودي )٢(كخطــأ احلــاكم، ولــو فــر غــ حيــ
 .وجو�) الشهود(برمجه ) يبدأ(

علــى وجــه ) وينبغــي(ويكفــي يف البدائــة مســمى الضــرب ) االمــام (يبــدأ ) املقــر(رجــم ) ويف(
ربوا، وينزجـــر مـــن يشـــاهده ممـــن اتـــى مثـــل ) إعـــالم النـــاس(االســـتحباب  بوقـــت الـــرجم ليحضـــروا، ويعتـــ

 .لالصل )٦(وال جيب )٥()ول�شهد عذابهما طائفة من ا�ؤمن�(: ، ولقوله تعاىل)٤(يريدهذلك، او 
وهـو . )٧(عمـال بظـاهر االمـر) جيب حضـور طائفـة: (والقائل ابن ادريس والعالمة ومجاعة) وقيل(
 .االقوى
اختلــف يف اقــل عــدد الطائفــة الــيت جيــب حضــورها، او يســتحب فقــال العالمــة والشــيخ يف ) و(
 اقل الطائفة )٨(، النه)اقلها واحد: (ةالنهاي

___________________________________ 
ت الديـة علـى بيـت . أي يكون خطاء االصحاب كخطاء احلاكم) ١( فكما ان احلـاكم لـو خطـأ يف احلكـم وعمـل بـه وجبـ

 .كذلك االصحاب لو اخطأوا فدية املقتول خطأ يف بيت املال. املال
ــذي ثب) ٢( ــزاين ال ت اجلنايــة عليــه �قــراره، وســواء كــان هــذا الغــري زانيــا ام الطيــا ام ســارقا ام شــار� ام قــوادا ام أي غــري ال ــ ت

 .قاذفا
 .سواء كان ثبوت اجلناية �قرار منه ام �لبينة، وسواء كان احلد �لرجم ام �جللد ام بغريمها) ٣(
 .أي يقصد ان يفعل احملرم) ٤(
 .٢اآلية : النور) ٥(
 .م، لالصل وهو عدم الوجوبأي الجيب االعال) ٦(
 .)ول�شهد عذابهما طائفة من ا�ؤمن�(: وهو قوله تعاىل) ٧(
 .أي الواحد) ٨(

    



٩٦ 

 .لغة فيحمل االمر املطلق على اقله الصالة الربائة من الزائد
جئنـا يف طائفـة مــن : لداللــة العـرف عليـه فيمـا اذا قيـل) ثالثـة(اقلهـا : القائـل ابـن ادريـس) وقيـل(

فلو ال نفر من � فرقة منهم طائفة �تفقهـوا � ا�يـن و�نـذروا (: الناس، ولظاهر قوله تعـاىل
الشـيخ  والقائـل) وقيـل(فان اقـل اجلمـع فيمـا دل عليـه الضـمري ثالثـة وليتحقـق �ـم االنـذار  )قومهم

ري واضــح). عشــرة: (يف اخلــالف واالجــود الرجــوع إىل العــرف، ولعــل داللتــه علــى الثالثــة . ووجهــه غــ
 .فصاعدا اقوى

فـال . �لكبـار ولـيكن ممـا يطلـق عليـه اسـم احلجـر) وينبغي كون احلجارة صغارا، لئال يسـرع تلفـه(
 .يقتصر على احلصا، لئال يطول تعذيبه ايضا

 .، للنهي عنه)قبله حدال يرجم من � يف : وقيل(
___________________________________ 

 .أي على اقل مدلول االمر املطلق وهو الواحد) ١(
 .لكون االقل متيقن االرادة، والزائد مشكوك فيه فينتفي �الصل) ٢(
 .أي اقل الطائفة) ٣(
 .١٣٢اآلية : التوبة) ٤(
أن اقل الطائفة : ترجع إىل الطائفة املقصودة منها اجلماعة فيظهر حيث) �تفقهوا(: وهي واو اجلمع يف قوله تعاىل) ٥(

 .ثالثة
 .التعليل عليل، اذا االنذار يتحقق ايضا بواحد) ٦(
 ".الطائفة " أي لفظ ) ٧(
 .فاعل يسرع" تلفه " و . من سرع يسرع مبعىن يتعجل) ٨(
احلديث . ١٨٨ص  ٧اجلزء  ١٣٧٩سنة " ران طه" طبعة " الكايف " راجع . أي للنهي الوارد بشأن الذي عليه حد) ٩(
٣. 
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. ظــاهر النهــي عليــه )٢(أصــالة عــدم التحــرمي، وداللــة )١(وهــل هــو للتحــرمي، او الكراهــة؟ وجهــان؟ مــن
اذا ال يتجـه . قـوال مـؤذ� بتمريضـه )٤(كون القول احملكي على وجـه التحـرمي، حلكايتـه  )٣(وظاهر العبارة

؟ اطـالق )٧(�حلـد الـذي اقـيم علـى احملـدود، او مطلـق احلـد )٦(كموهل خيتص احل. يف الكراهة )٥(توقفه
برجـل  ايت امري املؤمنني : قال وحسنة زرارة عن احدمها . العبارة وغريها يدل على الثاين

اغدوا غدا علي متلثمني فغدوا عليـه : الصحابه قد اقر على نفسه �لفجور فقال امري املؤمنني 
، ويف خــرب آخــر )١٠(تــدل علــى االول )٩(مــن فعــل مثــل فعلــه فــال يرمجــه فلينصــرف: متلثمــني فقــال هلــم

  )١١(عنه
___________________________________ 

 .دليل لعدم كون النهي للتحرمي) ١(
 .فهو دليل للتحرمي. أي ومن داللة ظاهر النهي "من اجلارة " �جلر عطفا على مدخول ) ٢(
 ".اليرجم من � يف قلبه حد " وقيل : " حيث قال" املصنف " أي عبارة ) ٣(
 ".املصنف " أي حلكاية ) ٤(
 .يف الكراهة، بل امنا توقفه يف داللة النهي على احلرمة" املصنف " أي توقف ) ٥(
 .ه حدوهي حرمة الرجم، او كرهته ملن � علي) ٦(
 .سواء كان احلد حد الز� ام حد السرقة ام حد اللواط) ٧(
 ".وهو مطلق احلد " تدل على الثاين " املصنف " أي عبارة ) ٨(
 .نفس املصدر السابق) ٩(
 .وهو ان يكون الراجم قد فعل مثل فعل املرجوم) ١٠(
 ." امري املؤمنني " أي عن ) ١١(

    



٩٨ 

عــــــــال صــــــــوته �ايهــــــــا النــــــــاس ان هللا تبــــــــارك وتعــــــــاىل عهــــــــد إىل نبيــــــــه يف رجــــــــم امــــــــرأة انــــــــه �دى �
ايل �نــه اليقــيم احلــد مــن � عليــه حــد فمــن كــان � عليــه حــد مثـــل  عهــدا عهــده دمحم  

 هماحيتمل )٣(هذا اخلرب يدل �طالقه على الثاين وآخره )٢(وصدر )١(ماعليها فال يقيم عليها احلد
___________________________________ 

�فية واجلملة ". فاليقيم عليها احلد : " يف قوله " ال " ال خيفى ان . ١٨٧ - ١٨٥نفس املصدر السابق ص ) ١(
ىن ان النفـي اسـتعمل يف النهـي نشـاء  واسـتعمال اخلـرب يف اال". فـال يقـم عليهـا احلـد " أي . خربية استعملت يف االنشاء مبعـ

كفـر فكـل هـذه . اقـض. صـل. توضـأ. تطهـر. أي تـيمم. يكفـر. يقضي. يصلي. يتوضأ. يتطهر. يتيمم: كثري جدا كقوهلم
التقام . اليراق ماء الوضوء. ال يصلى �لنجاسة: وكذلك استعمال النفي مبعىن النهي كقوهلم. وما ضار�ا خرب مبعىن االمر

التصـم . ال تقـم الصـالة بغـري طهـارة. ال تـرق مـاء الوضـوء. ي ال تصل �لنجاسةأ. ال يصام بغري النية. الصالة بغري طهارة
إن هللا تبـارك وتعـاىل : " حكايـة ملـا يف قولـه " فـال يقـيم عليهـا احلـد : " فمـن اجلـائز ان يكـون قولـه . بغري النيـة

�فيـة، ال �هيـة حـىت " الء " فتكـون . إيل �نه اليقيم احلد من � عليـه احلـد عهدا عهده دمحم  عهد إىل نبيه 
 .عن الفعل املضارع االجوف" اسقاط الياء " ملاذا مل تعمل عملها اجلزمي وهو : يقال

يـدل علـى الثـاين " احلد �نه اليقيم من � عليه : " وهو قوله  ١أي واول هذا اخلرب املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٢(
 .سواء كان من نوع حد املرجوم ام من غريه" وهو مطلق احلد 

فمـن كـان عليـه حـد مثـل مـا عليهـا فـال يقـيم عليهـا : " وهـو قولـه  ١أي وآخر احلديث املذكور يف اهلـامش رقـم ) ٣(
ى عـدم داللــة قولـه . حيتمـل احلــد املطلـق واحلــد الـذي مثــل احلـد علــى املرجـوم" احلـد  فمــن كـان عليــه : " ولكـن الخيفــ

علـى املرجـوم  على االحتمالني املـذكورين، بـل هـو صـريح يف عـدم جـواز إجـراء احلـد" حد مثل ماعليها فاليقيم عليها احلد 
 .هذا على العرف حلكم مبثل ماقلناه فنحن اذا عرضنا قوله . لو كان حده مثل حده

    



٩٩ 

فـان . )٤(مع احتمال ارادة ما هو اعم. صنفا )٣(احتادمها )٢(على االول ادل، الن ظاهر املماثلة )١(وهو
 ، وغريه؟ ظاهر)٦(وهل يفرق بني ما حصلت التوبة منها. العقوبة )٥(مطلق احلدود متماثلة يف اصل

___________________________________ 
مـن : وهـذا �ييـد ملـا قلنـاه. ادل بل صريح فيه" وهو احلد مثل احلد على ا�روم " أي داللة اخر احلديث على االول ) ١(

 .ان العرف حيكم بداللته على ذلك
 ".فمن كان عليه حد مثل ماعليها : " يف قوله " مثل " وهو لفظ ) ٢(
ث النــوع والصــنف. أي احتــاد حــد الــراجم) ٣( فهــذا االحتــاد دل علــى ان الــراجم البــد ان ال يكــون . وحــد املرجــوم مــن حيــ

 .عليه حد مثل حد املرجوم
ق احلـــد) ٤( ت عـــدم داللـــة آخـــر احلـــديث علـــى مطلـــق احلـــد. وهـــو مطلـــ احلـــد الـــذي مثـــل حـــد  بـــل صـــريح علـــى. وقـــد عرفـــ

 .املرجوم
 .الن العقو�ت متحدة جنسا، وخمتلفة صنفا. أي يف مفهوم العقوبة العام) ٥(
. مبعىن انه ان حصلت التوبة من اسـباب احلـدود جـاز لـه إجـراء احلـد علـى مـن حكـم برمجـه. أي من موجبات احلدود) ٦(

ففرق بني من حصلت له التوبة، وبني من مل حتصل . راء احلدوأما اذا مل حيصل له التوبة من اسباب احلدود فال جيوز له إج
 .له
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ــى وجــوب قبــول. والفتــوى ذلــك، الن مــا �ب عنــه فاعلــه ســقط حــق هللا منــه )١(االخبــار  )٢(بنــاء عل
فانصـرف : يف آخـره )٤(عـدم الفـرق، النـه قـال )٣(ويظهـر مـن اخلـرب الثـاين. التوبة فلم يبـق � عليـه حـد

 ؤمنني احلسنني عليهم السالم، ومن البعيدالناس ما خال امري امل
___________________________________ 

ن كــان عليــه احلــد) ١( " راجــع . أي ظــاهر االخبــار يــدل علــى ذلــك وهــو حصــول التوبــة مــن اســباب احلــدود وموجبا�ــا ملــ
. ٣احلــديث  اليــك نــص. ٤ - ٣ - ٢احلــديث  ٣٢٨ - ٣٢٧ص  ١٨اجلــزء  ١٣٨٨ســنة " طهــران " طبعــة " الوســائل 

ىت �ب وصــلح. يف رجــل ســرق، او شــرب اخلمــر، اوزىن: احــدمها " عــن  : فقــال. فلــم يعلــم ذلــك منــه، ومل يؤخــذ حــ
إذا صــلح وعــرف إىل آخــره يــدل علــى ان حــق هللا قــد : فقولــه ". اذاصــلح وعــرف منــه، امــر مجيــل مل يقــم عليــه احلــد 

 .ر اجلميل منهسقط عنه بعد التوبة، وعرفان االم
عزوجـل توبـة عبـده اذا �ب ونـدم علـى مـا فعـل، وعـزم علـى عـدم االتيـان �نيـا كمـا قـال عـز مــن " البـاري " أي قبـول ) ٢(

: واملراد من وجوب قبول التوبة يف حقه تعاىل. ١٠٤اآلية : التوبة. )ا�م يعلموا أن اهللا هو يقبل ا�و�ة عن عباده(: قائل
النــه ال خيلــف : وهــو حمــال. توبــة مــن �ب، فانــه لــو مل يقبــل التوبــة مــن عبــاده لــزم خلــف الوعــدااليفــاء �لوعــد وهــو قبــول 

 .امليعاد
عدم الفرق بني حصول التوبة مـن موجبـات  - ٩٨ص  ١أي ويظهر من اخلرب الثاين وهو املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٣(

 .احلدود، وعدم احلصول
 .٩٨ص  ١ش رقم أي راوي احلديث املشار اليه يف اهلام) ٤(
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واذا (ضـعفا  )٢(اال ان يف طريـق اخلـرب )١(جداان يكون مجيع اصحابه مل يتوبـوا مـن ذنـو�م ذلـك الوقـت
 )٤(، او ميتا، او �لتفريـق)٣()دفن ان كان قد صلي عليه بعد غسله وتكفينه حيا(ملوته ) فرغ من رمجه

 )٥(والــــذي دلــــت عليــــه االخبــــار). مث دفــــن(�لغســــل والتكفــــني والصــــالة ) جهــــز(يكــــن ذلــــك ) واال(
والفتـــوى انـــه يـــؤمر حيـــا �الغتســـال والتكفـــني مث جيتـــزى بـــه بعـــده، أمـــا الصـــالة فبعـــد املـــوت، ولـــو مل 

 يغتسل غسل بعد الرجم، وكفن
___________________________________ 

 .لى املرأةوهو وقت إجراء احلد ع) ١(
 .٩٨ص  ١وهو املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٢(
" املصــنف " كمــا هــو الظــاهر مــن عبــارة . أي قبــل رمجــه �ن يغتســل، مث يلــبس الكفــن، مث يصــلى عليــه حيــا، مث حيــد) ٣(
 ".دفن ان كان قد صلي عليه : " يف قوله 

 .فهنا صور اربع. موته�ن كان الغسل والتكفني قبل الرجم، والصالة بعد ) ٤(
 ".املصنف " الغسل والتكفني والصالة قبل الرجم كما هو املستفاد من ظاهر عبارة ": االوىل " 
 .الغسل والتكفني والصالة بعد الرجم": الثانية " 
 .الغسل والتكفني قبل الرجم والصالة بعده": الثالثة " 
 .دهوالتكفني والصالة بع. الغسل قبل الرجم": الرابعة " 
" أيب عبدهللا " عن . اليك نصه - ١احلديث  ٧٠٣ص  ١٨اجلزء  ١٣٨٨سنة " طهران " طبعة " الوسائل " راجع ) ٥(
 .املرجوم واملرجومة يغسالن وحينطان، ويلبسان الكفن قبل ذلك، مث يرمجان ويصلى عليهما: قال 
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 )٢(.املقصود منهاقد توهم خالف ذلك، او تقصر عن  )١(وصلي عليه، والعبارة
او (مل تبلـغ التسـع، ) وهـو حـد البـالغ احملصـن اذا ز� بصـيبة(مائة سـوط ) اجللد خاصة )٣(و�لثها(
ولــو ز� (مل يبلــغ ) املــرأة اذا ز� �ــا طفــل )٤(وحــد(وان كانــت �لغــة شــا� كــان الــزاين ام شـيخا ) جمنونـة

برمجهـا  )٥(جللـد ان كانـت حمصـنة لتعليـق احلكـموهو الرجم بعد ا) فعليها احلد �ما(البالغ ) �ا ا�نون
 )٦(يف النصوص

___________________________________ 
ن الغســل والتكفــني والصــالة " دفــن ان كــان قــد صــلي عليــه : " يف قولــه " املصــنف " أي عبــارة ) ١( تفيــد ان كــال مــ

ت أن . لغسـل والتكفـني مث يصـلى عليـه، مث يـرجمجيوز ان جيري يف حق املرجوم قبل الشروع يف الرجم �ن يـؤمر � وقـد عرفـ
 .الصالة وقتهابعد املوت، لكنها قاصرة عن إفادة ذلك

 .أي �لث اقسام احلد) ٣(
 .أي وهو حد املرأة) ٤(
 .وهو وجوب رجم املرأة) ٥(
 .بعضهااليك نص . ١٠احلديث  ٢٠ص  ١٠اجلزء . ١٣٨٢سنة " النجف االشرف " طبعة " التهذيب " راجع ) ٦(

ان كـان زوجهـا : فقـال: قـال. سـألته عـن امـرأة تزوجـت رجـال وهلـا زوج: قـال " ايب عبدهللا " عن " ايب عبيدة " عن 
وان كــان زوجهــا . االول حيثمــا معهــا يف املصــر الــيت هــي فيــه تصــل اليــه، او يصــل اليهــا، فــان عليهــا مــا علــى الــزاين احملصــن

فان عليها ما على الزانيـة غـري احملصـنة إىل آخـر . ما معها يف املصراليصل اليها وال تصل اليهاالول غائبا عنها، او كان مقي
قــد علــق وجـــوب الــرجم عليهــا علـــى كــون الــزاين �ـــا رجــال مــن دون تقييـــد الرجــل بكونـــه "  االمـــام " فــان . احلــديث
ت : قــال" ايب بصــري " وعــن . عــاقال قضــى يف الرجــل تــزوج امــرأة هلــا زوج فــرجم املــرأة،  "عليــا " ان : يقــول" جعفــرا " مسعــ

ــى الرجـــل مــن غـــري تفصــيل بـــني  " االمــام " فـــان . ٧٦نفــس املصـــدر احلــديث . وضــرب الرجــل احلـــد علــق الـــرجم عل
ريه ن عشــر ســنني زىن �مــرأة " ايب عبــدهللا " وعــن . العاقــل وغــ غري مل يــدرك ابــ الم دون جيلــد الغــ: " قــال. يف غــالم صــ

التـرجم، الن الـذي نكحهـا لـيس مبـدرك، ولـو كـان مـدركا : قـال. فـان كانـت حمصـنة: قيـل. احلد، وجتلد املـرأة احلـد الكـامال
ث إن . فالشـاهد يف ذيــل الروايـة. ١احلـديث  ٣٦٢ص  ١٨اجلــزء . ١٣٨٨" طهـران " طبعــة " الوسـائل " " رمجـت  " حيــ
 .الزاين �ا مدركا علق رجم املرأة على كون " االمام 
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. فيشمل ا�نـون، والن الـز� �لنسـبة اليهـا �م، خبـالف ز� العاقـل ��نونـة )١(على وطء البالغ مطلقا
 ،)٢(فان املشهور عدم اجيابه الرجم

___________________________________ 
 .سواء كان الزاين عاقال ام جمنو�) ١(
 .وأما املرأة فال حد عليها اصال، ال�ا جمنونة رفع عنها القلم. �لنسبة إىل الرجل، بل جيلد) ٢(
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 .ة الرباء )٢(، وأصالة)١(للنص
___________________________________ 

ث قـال يف السـائر" صاحب الر�ض وابن ادريـس " ادعى على وجود هذا النص ايضا ) ١( وقـد روي أن : رمحهمـا هللا حيـ
لكننـــا مل نعثــر علـــى هـــذا الـــنص مـــع مـــا بـــذلنا مـــن اجلهـــد . هـــذا. الرجــل اذا زىن مبجنونـــة مل يكـــن عليـــه رجـــم اذا كـــان حمصـــنا

ب االربعـةواجهد� انفسنا وصـرفنا ا�مـا يف اسـتخراج مصـدر هلـذا  مـن ال . االستبصـار. التهـذيب. الكـايف. الـنص مـن الكتـ
املسـالك " يف  " الشـارح " ولـذا انكـر . والـوايف. ومستدرك الوسائل. ووسائل الشيعة. ومن حبار االنوار. حيضره الفقيه

مـع وجـود الفـارق مـع انـه  ومع ذلك النص على حكم ا�نونة، خبالف الصـبية فاحلاقهـا �ـا قيـاس،: " وجود النص وقال" 
ن االحصــان وغــريه  ب حالــه مــ ". قــد وردت روا�ت �طــالق احلــد للبــالغ منهمــا وهــو حممــول علــى احلــد املعقــود عليــه حبســ

 .انتهى كالمه رفع يف اخللد مقامه
علـى مـن وحيتمـل ان يقصـد بـذلك ان مـن ينفـي الـرجم . هنـا وجـود الـنص لعلـه اعتمـد علـى غـريه " الشـارح " فـدعوى 

ى مــن زىن ��نونــة: وميكــن ان يقــال. زىن ��نونــة يــدعي وجــود الــنص فــان . إن شــبهة وجــود الــنص تكفــي لــدرء الــرجم علــ
 .ومنها احتمال وجود النص كما زعم. احلدود تدرء �لشبهات

الة الربائـة مـع وجـود أي ومن أصالة عدم وجوب إقامة الرجم على الزاين ��نونة، والخيفـى انـه ال جمـال للتمسـك �صـ) ٢(
ىت يكـون كـل واحـد منهمـا دلـيال . النص املـدعى، الن االصـل امنـا يصـار اليـه حيـث ال نـص اذ مهـا طوليـان، ال عرضـيان حـ

إن املالك واملناط يف إجراء احلـد علـى املكلـف هـو : مستقال يصح التمسك بكل واحد منهما، مث ال خيفى ايضاانه لو قلنا
 .فال جمال للفرق بني ز� العاقل ��نونة، او �لعاقلة" �لشرائط العامة : " ملعرب عنهاالبلوغ والعقل واالختيار ا

بتوقـف احلـد علـى االلتـذاذ : اللهـم اال ان يقـال. فانه على كـل حـال جيـري عليـه الـرجم سـواء كـان املـزين �ـا عاقلـة ام جمنونـة
�ا لذة كاملة، بل يلتذ �قصة وهو دفع الـوطر والشـهوة كمـا يف الكامل وا�نونة الادراك هلا بلذة اجلماع حىت يستلذ الزاين 

ولعـل الـنص املـدعى . فالواطئ للمجنونة كواطئ احليوان. فان الواطئ للحيوان يعزر. وطئ احليوان، او ادخال آلته يف ثقب
 .يشري إىل هذا املعىن وهو ان وطئ ا�نونة من قبيل وطئ احليوان فيدرء عنه الرجم

    



١٠٥ 

 .وال جيب احلد على ا�نونة إمجاعا )٣(، واستناد العموم)٢(، اطراحا للرواية)١(�ملساواةورمبا قيل 
، النتفــاء التكليــف الــذي هــو منــاط العقوبــة الشــديده علــى )علــى ا�نــون )٤(واالقــرب عــدم ثبوتــه(

 .االشهر وهذا هو. )٧(بني املطبق وغريه اذا وقع الفعل منه حالته )٦(وال فرق فيه. )٥(احملرم، ولالصل
___________________________________ 

 .أي بتساوي الز� �لعاقلة و��نونة، يف ان الزاين يرجم اذا كان حمصنا) ١(
 .١٠٤ص  ١وهو النص املدعى الذي اشر� اليه يف اهلامش رقم ) ٢(
 .وهو عموم إجراء الرجم على احملصن) ٣(
 .أي ثبوت احلد) ٤(
 .وا�نونة. ن وجوب إقامة احلد على ا�نونوهي أصالة الربائة م) ٥(
 .أي يف ا�نون) ٦(
 ".ا�نون : " ومرجع الضمرييف منه. أي حالة اجلنون املتصيد من لفظة ا�نون) ٧(

    



١٠٦ 

كالعاقـل مـن رجـم وجلـد، لروايـة ا�ن   )١(وذهب الشيخان وتبعهما ابن الرباج إىل ثبوت احلد عليه
: قلـت. اذا ز� ا�نون او املعتوه جلد احلد، وان كان حمصنا رجـم: قال بن تغلب عن الصادق 

أملـرأة امن تـؤتى، والرجـل �يت، وامنـا �يت اذا : وما الفرق بني ا�نـون وا�نونـة، واملعتـوه واملعتوهـة؟ فقـال
الروايـة  وهـذه. )٢(عقل كيف �يت اللذة، وأن املرأة امنا تسـتكره ويفعـل �ـا وهـي ال تعقـل مـا يفعـل �ـا

إمـا لكـون اجلنـون يعرتيـه ادوارا، او . مع عدم سالمة سندها مشعرة بكون ا�نـون حالـة الفعـل عـاقال
 .)٥(فال يدل على مطلو�م )٤(كما يدل عليه التعليل  )٣(لغريه
 )٦(، وروي ضربه متوسطا)وال تأخذ�م بهما رأفة(: لقوله تعاىل) اشد اجللد(الزاين ) وجيلد(

___________________________________ 
 .أي على ا�نون) ١(
 .٥٦. احلديث ١٩ص  ١٠اجلزء . ١٣٨٢سنة " النجف االشرف " طبعة " التهذيب ) " ٢(
 .�ن مل يبلغ جنونه تلك املرتبة) ٣(
 ".وامنا �يت اذ اعقل كيف �يت اللذة : " وهو قوله ) ٤(
 .مطلق ا�نون، سواء كان مطبقا، او ادوار�وهو إجراء احلد على ) ٥(
" عــن . اليــك نــص احلــديث. ٦احلــديث . ٣٦٩ص . ١٨اجلــزء . ١٣٨٨ســنة " طهــران " طبعــة " الوســائل " راجــع ) ٦(

فالشـاهد يف قولـه ". يفرق احلد على اجلسد كلـه ويبقـى الفـرج والوجـه، ويضـرب بـني الضـربني : انه قال " ايب جعفر 
 .أي بني الضرب اخلفيف، والضرب الشديد". ويضرب بني الضربني : " 

    



١٠٧ 

قبلــه ودبــره، لروايــة زرارة عــن البــاقر ) وفرجــه. علــى جســده، ويتقــى رأســه ووجهــه(الضــرب ) ويفــرق(
يفـــرق احلــــد علــــى اجلســــد ويتقــــى الفــــرج : (قــــال وروي عنــــه  )١()يتقـــى الوجــــه واملــــذاكري: (
، وأمـا إتقـاء الـرأس فالنـه خمـوف علـى الـنفس والعـني، )٣(وقد تقدم اسـتعمال الفـرج فيهمـا. )٢()والوجه

 .)٥(، واقتصر مجاعة على الوجه والفرج تبعا، للنص)٤(والغرض من اجللد ليس هو إتالفه
لـــئال يبـــدو ) واملـــرأة قاعـــدة قـــد ربطـــت ثيا�ـــا عليهـــا(مســـتور العـــورة ) ولـــيكن الرجـــل قائمـــا جمـــردا(

ان وجــد . وروي ضــرب الــزاين علــى احلــال الــيت يوجــد عليهــا )٦(فانــه عــورة، خبــالف الرجــلجســدها 
، ســـواء يف ذلـــك الـــذكر واالنثـــى، )٧(عــر�� ضـــرب عـــر��، وان وجـــدو عليـــه ثيابـــه ضــرب وعليـــه ثيابـــه

 )٨(وعمل مبضمو�ا
___________________________________ 

يتقى ": الشارح " بدل قول " وترك الرأس واملذاكري : " وهي هكذا. �ملعىنوالرواية منقولة . ١نفس املصدر احلديث ) ١(
 .اآللة واخلصيتان: واملراد من املذاكري. الوجه واملذاكري

 .١وقد اشري إىل مصدر الرواية نفسها يف اهلامش رقم ) ٢(
 .أي يف القبل والدبر) ٣(
 .اذن الجيوز ضربه ضر� موجبا التالفه) ٤(
ــاء . ٦احلـــديث  - ١يف اهلـــامش رقــــم  املشـــار اليـــه) ٥( ــار اليهــــا يف " الــــرأس " والخيفـــى ورود اتقـ ــة زرارة املشـ ايضـــا يف روايـ

 .اضافة إىل املذاكري ٢اهلامش رقم 
 .فال حيرم على الرجال. فان بدنه ليس بعورة) ٦(
 .١٠٦احلديث . ٣٢ص  ١٠اجلزء . ١٣٨٢سنة " النجف االشرف " طبعة " التهذيب ) " ٧(
 .٧ضمون هذه الرواية املشار اليها يف اهلامش أي مب) ٨(

    



١٠٨ 

 .والرواية ضعيفة السند. )٢(ملا ذكر�ه من ان بد�ا عورة، خبالفه. )١(واالجود االول. الشيخ ومجاعة
علـى الـزاين الـذكر احلـر غـري احملصـن ( )٥(الثالثـة) والتغريب، وجيب(للرأس ) اجللد واجلز )٤(ورابعها(

، )٧(وهـو شـامل للقسـمني. علـى البكـر )٦(اي يتزوج من غري ان يدخل، الطالق احلكم) وان مل ميلك
واذا ز� (يف رواية عبدهللا بن طلحـة  على غري املتزوج اظهر، وال طالق قول الصادق  )٨(بل هو

 )١٠(وهـو عـام فـال يتخصـص، واال. )٩()نة مـن مصـرهالشاب احلدث السن جلد وحلق رأسـه ونفـي سـ
 .لزم �خري البيان

 )خيتص التغريب مبن املك: (والقائل الشيخ ومجاعة) وقيل(
___________________________________ 

 .وهو ضرب الرجل قائما جمردا عن ثيابه مستور العورة، وضرب املرأة قاعدة قد ربطت ثيا�ا عليها) ١(
 .فان بدنه ليس بعورة. الرجل أي خبالف) ٢(
 .١٠٧ص  ٧املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٣(
 .أي رابع االقسام الثمانية) ٤(
 .والتغريب. واجلز. اجللد) ٥(
 .والتغريب. واجلز. وهو وجوب اجللد) ٦(
 .او تزوج ومل يدخل. من مل يتزوج: ومها) ٧(
 .والتغريب. واجلز. أي احلكم املذكور وهو اجللد) ٨(
 .١٠احلديث  ٤ص  ١٠ج " التهذيب "  )٩(
 .أي وان كان قد خصص العام فالبد ان يكون قبل العمل به، لئال يلزم �خري البيان عن وقت احلاجة وهو قبيح) ١٠(

    



١٠٩ 

الـــذي جيلـــد مائـــة جلـــده وال ينفـــى، والـــذي قـــد : (قـــال ومل يـــدخل، لروايـــة زرارة عـــن ايب جعفـــر 
ن قــيس عنــه  )١()ة وينفــىاملــك ومل يــدخل �ــا جيلــد مئــ قضــى امــري املــؤمنني : (قــال وروايــة دمحم بــ

ومهــا اللــذان قــد املكــا ومل . يف البكــر، والبكــرة اذا زنيــا جلــد مائــة ونفــي ســنة يف غــري مصــرمها 
خـــالف  )٤(يشـــتمالن علـــى نفـــي املـــرأة وهـــو )٣(وهـــا�ن الروايتـــان مـــع ســـالمة ســـندمها. )٢()يـــدخال �ـــا

دمحم بـــن  )٦(موســـى بـــن بكـــري، ويف الثانيـــة )٥(كيـــف ويف طريـــق االوىل. مجــاع علـــى مـــا ادعـــاه الشـــيخاال
 قيس وهو مشرتك بني الثقة

___________________________________ 
 .٦احلديث  ١٧٧ص  ٧اجلزء  ١٣٧٩سنة " طهران " طبعة " الكايف ) " ١(
ومل يـدخال " بـدال عـن " ومل يدخل �ا " ملصادر من كتب احلديث وال خيفى ان يف بقية ا. ٧احلديث . نفس املصدر) ٢(

 .واذا قرء بصيغة املعلوم فهو قيد للزاين. بصيغة ا�هول فيكون قيدا للزانية" مل يدخل �ا " وجيوز ان يقرء ". �ا 
 .صوصيةراجع كتب الرجال يف هذه اخل: أي ومع التنازل لقبول سند احلديثني، اذ مل نسلم صحة سندمها) ٣(
 ".دفع الفاسد �الفسد " أي ومع التنازل لقبول سند احلديثني، اذ رمبا يلزم من نفيها فساد اكثر فيكون من قبيل ) ٤(
" وهـــو واقفـــي وقـــف علـــى امامـــة " موســـى ابـــن بكـــري " يف طريقهـــا  ١أي الروايـــة االوىل املشـــار اليهـــا يف اهلـــامش رقـــم ) ٥(

 ".موسى بن بكر " ان املذكور يف كتب الرجال : فىوالخي. " موسى بن جعفر 
 .يف طريقها إىل املعصوم  ٢أي الرواية الثانية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٦(

    



١١٠ 

ث بنـاء  )٢(اجود وان كان الثـاين )١(، فالقول االولوغريه، حيث يروي عن الباقر  احـوط مـن حيـ
 .)٣(احلد على التخفيف

وغـريه وان انتفـت الفائـدة  )٤(امجـع، دون غـريه كاللحيـة، سـواء يف ذلـك املـرىب) واجلز حلق الـرأس(
 .ظاهرا )٥(يف غريه

ب مــا يــراه  )٧(قريبــا كــان ام بعيــدا )٦()إىل آخــر(بــل مطلــق وطنــه ) والتغريــب نفيــه عــن مصــره( حبســ
 )١١(والبلــد )١٠(بلــد آخــر غــري وطنــه ، فــان كــان غريبــا غــرب إىل)٩(مــع صــدق اســم الغربــة )٨(االمــام 

 هالليا، فان رجع إىل ما غرب منه قبل اكماله اعيد) عاما(الذي غرب منه 
___________________________________ 

 .وهو عدم اختصاص التغريب مبن مل يعقد على املرأة) ١(
 .وهو اختصاص التغريب مبن املك) ٢(
 ".والن احلد مبين على التخفيف : " ف عند قول الشارحوقد مضى شرح بناء احلد على التخفي) ٣(
فـاجلز يف . وامـا غـري الـرىب فهـو الـذي طـال شـعره عفـوا اتفاقـا. وهو الشعر الذي يعتين به صاحبه. بصيغة اسم املفعول) ٤(

 .حق االخري ال يفيد، النه ايضا قد حيلق راسه
 .أي يف غري املرىب) ٥(
 .أي بلد آخر غري بلده) ٦(
 .البلد اآلخر قريبا كان ام بعيداأي ) ٧(
 .خصوصا، او عموما او النائب املنصوب من قبل االمام ) ٨(
 .أي اذا كان البلد قريبا فال بد من صدق اسم الغربة) ٩(
 .كما اذا كان مسافرا يف جتارة، او سياحة) ١٠(
ما اذا زىن يف البلد الـذي نفـي اليـه بعـد ان زىن يف اي وغري البلد الذي غرب منه ك" غري " �جلر عطفا على جمرور ) ١١(

 وطنه فانه ينفى منه إىل بلد آخر غري وطنه

    



١١١ 

 .�نيا على ماسبق وان طال الفصل )١(حىت يكمل
ب( ة، وادعــى الشـــيخ عليـــه  ، بــل جتلـــد مئــة ال غـــري، الصــالة الـــرباء)وال جــز علـــى املــرأة، وال تغريـــ

. )٢(قيـــل حيـــث اثبـــت التغريـــب عليهـــا، لالخبـــار الســـابقةاالمجـــاع وكأنـــه مل يعتـــد خبـــالف ابـــن ايب ع
 .ومنعها من االتيان مبثل ما فعلت. واملشهور اوىل حبال املرأة وصيانتها

وان كـا� متـزوجني، (البـالغني العـاقلني ) مخسون جلدة، وهي حد اململوك واململوكة )٣(وخامسها(
ت امــة احــدكم فليجلــدها: (امجاعــا، لقولــه عليــه الســال) وال جــز، وال تغريــب علــى احــدمها  )٤()اذا زنــ

 .)٦(وال قائل �لفرق. كل الواجب  )٥(وكان هذا
___________________________________ 

 .أي العام اهلاليل) ١(
ت اخلدشـــة فيهمـــا مـــن حيـــث . ١٠٩ص  ١املشـــار اليهـــا يف اهلـــامش رقـــم " ومنهـــا روايـــة موســـى بـــن بكـــر ) " ٢( وقـــد عرفـــ

 .مشرتك اذا روى عن االمام الباقر " دمحم بن قيس " اذ موسى بن بكر واقفي و . الراوي
 .اي وخامس االقسام الثمانية) ٣(
 .واحلديث منقول �ملعىن ٢٥٦٥ث احلدي. ٨٥٧ص  ٢ج " سنن ابن ماجة ) " ٤(
ب املتعــني يف حقهمــا فقــط) ٥( مــن دون ز�دة شــئ آخــر . أي اقامــة مخســني ســوطا علــى اململــوك، او اململوكــة هــو الواجــ

 .وهو التغريب واجلز كما كا� على احلر. عليهما
نصف حد احلـرة، كـذلك العبـد فكما ان االمة لو زنت كان عليها . أي الفرق بني العبد واالمة من حيث إجراء احلد) ٦(

 .اذا زىن كان عليه نصف حد احلر، فهما سيان يف كيفية إجراء احلد عليهما
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فعلــيهن نصــف مــا � (: علــى نفــي التغريــب علــى املــرأة، لقولــه تعـاىل )١(ورمبـا اســتدل بــذلك
 .فلو ثبت التغريب على احلرة لكان على االمة نصفها )ا�حصنات من العذاب

ن حــد االحــرارا )٢(وسادسـها( الــذي ال يبلــغ ) حلــد املــبعض وهــو حــد مــن حتــرر بعضــه فانــه حيــد مــ
فلــو كــان ). ومــن حــد العبيــد بقــدر العبوديــة(اي بنســبته إىل الرقيــة ) بقــدر مــا فيــه مــن احلريــة(القتــل 

مخســني لنصــيب احلريــة، ومخســا وعشــرين للرقيــة، ولــو : نصــفه حــرا حــد للــز� مخســا وســبعني جلــدة
جزء مـن سـوط كمـا لـو كـان ثلثـه رقـا فوجـب عليـه ثالثـة ومثـانون وثلـث قـبض  اشتمل التقسيط على

 على ثلثي السوط وضرب
___________________________________ 

ت امـة احــدكم : " يف قولـه  ١١١ص  ٤أي وميكـن االسـتدالل �ــذه الروايـة املشــار اليهـا يف اهلـامش رقــم ) ١( اذا زنــ
: النساء)فعليهن نصف ما � ا�حصنات من العذاب(: ريب عن املرأة احلرة ايضا لقوله تعاىلعلى نفي التغ" فليجلدها 

 .٢٥اآلية 
ب ايضـا عـن املـرأة احلـرة : حاصل االستدالل أن الرواية املذكورة دلت على نفي التغريب عن اململوكة فتدل على نفي التغريـ

وعلى االمة نصفها . ب على االمة مبعىن ان على احلرة مائة سوطببيان ان اآلية الشريفة تصرح �ن نصف العذا. �ملالزمة
ى اآليــة الكرميــة، ال�ــا تصــرح . وهــو مخســون ســوطا فلــو كــان هنــاك تغريــب علــى املــرأة احلــرة لكــان نصــفه علــى االمــة مبقتضــ
 .رة ايضا �ملالزمةوحيث إن الرواية املذكورة ليس فيها تغريب لالمة فنزل على نفي التغريب عن احل. �ملناصفة يف العذاب

 .أي سادس اقسام احلد) ٢(

    



١١٣ 

 .)١(وعلى هذا احلساب. بثلثه
مــن الشــي، واملــراد هنــا القــبض علــى جلمــة مــن  )٣(�لكســر واصــله احلزمــة) )٢(وســابعها الضــغث(

وضـربه بـه دفعـة واحـدة مؤملـة حبيـث ميسـه  )٥(املعتـرب يف احلـد) واملشتمل على العدد( )٤(العيدان وحنوها
 )٦(اجلميع

___________________________________ 
عبــد اعتــق منــه ربعــه وبقــي منــه ثالثــة ار�عــه رقــا فيضــرب مــن نصــيبه احلريــة مخســة وعشــرين ســوطا، . خــذ لــذلك مثــاال) ١(

وأما كيفية الضرب يف . فيصري ا�موع اثنني وستني سوطا ونصف السوط. وسبعة وثالثني سوطا، ونصفه من نصيبه الرقية
. فهو ان �خذ الضارب حني إجراء احلد من وسط السوط بعد ان جعله نصـفني فيضـربه بنصـفه، البتمامـه نصف السوط

 .وهكذا جيري احلد يف مجيع صور تبعبض الرقية واحلرية يف العبد
 .أي وسابع اقسام احلد) ٢(
مشـتق مـن حـزم . م واحـدجمموعة حطب مشدودة الوسط يف حـزا": غرفة " بضم احلاء وسكون الزاء وفتح امليم وزان ) ٣(
 .واحلزام شئ يشد به الوسط" ضرب يضرب " وزان . حيزم

 .كالقصب) ٤(
ب ضـرب �ــا ا�ـرم دفعــة واحـدة) ٥( . مــن دون تعـدد يف الضــرب. فلـو كـان ا�ــرم حـرا اخــذ جمـري احلــد مائـة عــود، او قصـ

وأمـا العبـد املـبعض الـذي . العبـد دفعـة واحـدةوأما اذا كان ا�رم عبدا فيأخذ جمري احلد مخسني عودا، او قصبا يضرب �ا 
 .١عتق منه بعضه فهو على حسبه يف الرقية واحلرية كما عرفت يف اهلامش رقم 

ب بــدن اجلــاين) ٦( الخيفــى ان الفــرض بعيــد جــدا اذا كــان املــراد مــن مجيــع العيــدان، او . أي ميــس مجيــع العيــدان، او القصــ
نعم قـوة الضـرب . اء، النه ال تصور وقوع مجيع احلزمة على البدن دفعة واحدةاحلزمة من هذه االشي: القصب، او اخليزران

 .تزداد بسبب جتمع العيدان، وضغط بعضها على بعض

    



١١٤ 

فصـاعدا  )٢(بعضها على بعض فيناله أملها، ولو مل تسع اليد العدد امجع ضرب به مرتني )١(او ينكبس
وهـــو حـــد املـــريض مـــع عـــدم ( )٣(بدنـــهإىل ان يكمـــل، وال يشـــرتط وصـــول كـــل واحـــد مـــن العـــدد إىل 

 .)٥(متتاليا وان احتمله يف اال�م متفرقا) الضرب املتكرر )٤(احتماله
 .)٦()واقتضاء املصلحة التعجيل(

___________________________________ 
ىن الضـغط الشــديد" ضـرب يضــرب " وزان . مـن كـبس يكــبس) ١( غط العـايل . والتـني. ومنـه كــبس التمـر. مبعـ علــى اي ضــ

 .�ن تفرق العيدان، او القصب، او اخليزران يف احزمة متعددة حبيث تسمع اليد كل واحد منها. السافل
 .اذا ضغط بعضها بعضا) ٣(
 .اي مع عدم حتمل املريض الضرب املتكرر لو ضرب �لعصى، او السوط مائة مرة متفرقة) ٤(
 .�ن يضرب يف كل يوم بعض العدد) ٥(
تكون يف جمري " و�لثة . " تكون لعموم ا�تمع" و�نية . " تكون للمريض اجلاين" مرة " للتعجيل  املصلحة املقتضية) ٦(

 .احلد
كما اذ كان املريض يريد السفر للعـالج، او خيـاف مـن هربـه، او عـروض حائـل بينـه وبـني اقامـة احلـد عليـه، " أما االوىل " 

 .او خياف من موته اذا أجل احلد عليه يف هذه الصور
 .فكما اذا كان العربة عند التعجيل للباقني من املسلمني اكثر" أما الثانية  "

كما اذا اراد جمري احلدان يسـافر، او خـاف ان ميـرض، او ميـوت مـثال فـال ميكـن اجـراء احلـد مـن قبلـه علـى " وأما الثالثة " 
 .وميكن املناقشة يف بعض هذه االمثلة. اجلاين

املصـنف " ومقتضـى كـالم .  مل يذكر انواع املصلحة، وال مقدارها، وال صاحب املصـلحةرمحهما هللا" واملصنف والشارح " 
 .انه ان مل يكن يف التعجيل مصلحة جيوز التأخري إىل وقت برئه من املرض ان كان يرجى له الشفاء": 

    



١١٥ 

ب اعادتـه )١(ولو احتمل هر والظـا. )٣(بعـد برئـه مطلقـا )٢(سـياطا خفافـا فهـي اوىل مـن الضـغث فـال جيـ
�حـاده،  )٥(مـع حصـول االمل بـه يف اجلملـة وان مل حيصـل )٤(االجتزاء يف الضغث مبسـمى املضـروب بـه

 فيه )٦(فعل ذلك يف مريض زان بعرجون وقد روي أن النيب 
___________________________________ 

 .أي يستطيع املريض ان يتحمل سياطا خفيفة) ١(
 .دأي اعادة احل) ٢(
 .سواء حد املريض �لسياط اخلفيفة ام �لضغث) ٣(
واحلاصل انه البـد مـن صـدق الضـغث، . وهو الضغث، سواء كان مكو� من العيدان ام من السياط، ام من القصب) ٤(

 .مع حصول االمل به، ال ما كان مكو� من احلشيش الذي اليؤمل به
 .االمل مبجموعها وال حيصل �حادها أي االمل �حاد الضغث كشماريخ التمر الذي حيصل) ٥(
ىن. زان �لتنوين اسم فاعـل مـن زىن يـزين". فعل "   اجلار وا�رور متعلق ب) ٦( اقـام احلـد علـى مـريض زان  انـه : واملعـ

ذيب طبعــة . فضــربه بعرجــون فيــه مائــة مشــراخ ضــربة واحــدة  ص ١٠اجلـــزء . ١٣٨٢ســنة " النجــف االشــرف " راجــع التهــ
 .١٠٧احلديث . ٣٢

    



١١٦ 

ــربأ مث يقــيم عليــه احلــد �مــا  )١(ولواقتضــت املصــلحة �خــريه. مئــة مشــراخ فضــربه ضــربة واحــدة إىل ان ي
 .)٢(حد مريض إىل ان يربأ وعليه حيمل ما روي من �خري امري املؤمنني . فعل
عقوبـــة زائـــدة وهـــو حـــد الـــزاين يف شـــهر رمضـــان لـــيال، او ( )٤(معـــه) و(املقـــدر ) اجللـــد )٣(و�منهـــا(
كيـــوم ) او غـــريه مـــن االزمنـــة الشـــريفة(وان كـــان النهـــار اغلـــظ حرمـــة واقـــوى يف ز�دة العقوبـــة ) �ـــارا

 )٥(او زىن مبيتــة(كاملســجد، واحلــرم، واملشــاهد املشــرفة ) او يف مكــان شــريف(اجلمعــة وعرفــة، والعيــد 
 )٦(الــــذي يقــــيم احلــــد، وال فــــرق بــــني ان يكــــون مــــع اجللــــد رجــــم) اكمويرجــــع يف الــــز�دة إىل رأي احلــــ

 احملرتم )٩(، ملكان)٨(ولو كان الز� ال جلد فيه، بل القتل عوقب قبله. )٧(وغريه
___________________________________ 

ص  ٦اليه هناك يف اهلامش الخيفى انه مل يذكر وجه املصلحة هنا كما مل يذكرها هناك وحنن قد اشر� . أي �خرياحلد) ١(
١١٤. 

 .٥احلديث  ٤٤ص  ٧اجلزء  ١٣٨٩سنة " طهران " طبعة " الكايف " راجع ) ٢(
 .اي و�من اقسام احلد اجللد املقدر وهي مائة سوط، بل كل حد مقرر، سواء كان رمجا، ام جلدا، ام قتال) ٣(
 .أي ومع اجللد املقدر) ٤(
 .أي �مرأة ميتة) ٥(
 .حملصنة، او احملصنكما يف ز� ا) ٦(
 .أي ال رجم فيه، بل اجللد خاصة) ٧(
 .أي عوقب ا�رم العقاب الزائد قبل ان يقتل) ٨(
 .أي لسبب املكان احملرتم ومنزلته، او لسبب الزمان احملرتم) ٩(

    



١١٧ 

 .ال يدخل يف العبارة )١(وهذا. ما يراه
اي ) لـز� قـبال فـاالقرب درء احلـد�لبكـارة بعـد شـهادة االربعـة �(نسـاء ) تتمة لـو شـهد هلـا اربـع(
املرأة والشـهود �لـز�، لتعـارض للشـهادات ظـاهرا فانـه كمـا ميكـن صـدق النسـاء ): عن اجلميع(دفعه 

وليس احدهم اوىل من اآلخر فتحصل الشبهة الدارئة للحـد . يف البكارة ميكن صدق الرجل يف الز�
. وللشـيخ قـول حبـد شـهود الـز� للفريـة. رةعن املشهود عليه، وكذا عن الشهود، والمكـان عـود البكـا

وهــو بعيــد، نعــم لــو شــهدن أن املــرأة رتقــاء، او ثبــت ان الرجــل جمبــوب حــد الشــهود، للقــذف، مــع 
) ويقــيم احلــاكم احلــد(فــال تعــارض  )٣(يف االول، للتعــارض، ولــو مل يقيــدوه �لقبــل )٢(احتمــال الســقوط

، لعمـــوم قولـــه )٤(وجبـــه يف زمـــن حكمـــه ام قبلـــه، ســـواء االمـــام و�ئبـــه، وســـواء علـــم مب)بعلمـــه(مطلقـــا 
 ا�زانية(:تعاىل

___________________________________ 
. فـال يـدخل فيـه القتـل املقـرر" اجللـد املقـرر : " النه قـال" املصنف " أي العقاب الزائد قبل القتل ال يدخل يف عبارة ) ١(

 .لدخل القتل والرجم ايضا" احلد املقرر : " فلو قال
أي سقوط احلد عن الشهود يف االول وهي شهادة النساء يف ا�ـا رتقـاء الجـل تعـارض شـهاد�ن مـع شـهادة الرجـال ) ٢(

 .��ا زنت
ت: أي لــو مل يقيــد الشــهود الــز� �لقبــل �ن يقولــوا) ٣( ففــي هذهالصــورة لــو شــهدت . جمــردا عــن القبــل او الــدبر. إ�ــا زنــ

الن شــهاد�م حتمــل علــى . ملشــهود عليــه، اذ ال تعــارض بــني شــهاد�م، وشــهاد�نالنســاء ��ــا رتقــاء، او ا�ــا �كــرة حــد ا
 .االيالج يف الدبر

 .وسواء كان احلد قتال ام رمجا ام جلدا) ٤(

    



١١٨ 

، والن العلـم اقـوى داللـة مـن )٢( )وا�سارق وا�سـارقة فـاقطعوا ايـديهما( .)١( )وا�زا� فاج�وا
ابـن  )٣(الظـن جـاز مـع العلـم بطريـق اوىل، وخـالف يف ذلـكالظن املستند البينـة، واذا جـاز احلكـم مـع 

 حكمه بعلمه )٧(�ن )٦(، مع ضعف متمسكه)٥(وحلقه )٤(اجلنيد وقد سبقه االمجاع
___________________________________ 

 .٢اآلية : النور) ١(
 .٤٠اآلية : املائدة) ٢(
 .أي يف جواز اقامة احلاكم احلد بعلمه) ٣(
ن اجلنيــد إىل ذلــكأي امجــاع ) ٤( فمخالفتــه ال . الطائفــة علــى جــواز اقامــة احلــاكم احلــد بعلمــه كــان منعقــدا قبــل ذهــاب ابــ

 .يعتىن به، النه خمالف لالمجاع
ب اليـه ابـن اجلنيـد مـن عـدم اجلـواز) ٥( . أي وإمجـاع الطائفـة علـى جـواز اقامـة احلـاكم احلـد بعلمـه منعقـد ايضـا بعـد مـا ذهـ

 .الف لالمجاع املتأخر عنه كما كان خمالفا لالمجاع املتقدم عليهفال يصار إىل قوله، النه خم
 ".ابن اجلنيد " بصيغة اسم املفعول أي مع ضعف ما متسك به ) ٦(
 .ودليله مركب من امرين. هذا دليل ابن اجلنيد القائل بعدم جواز اقامة احلاكم احلد بعلمه) ٧(

ى كونــه عــادال ورعــا أن جــواز اقامــة احلــاكم احلــد بعلمــه مســتل": االول "  زم لتزكيــة نفســه، الن تصــديه هلــذا املقــام دليــل علــ
فاذا كان االظهار قبيحا يلزم سقوطه عن العدالة املستلزم لعـدم اهليتـه . واظهار مثل هذه املعاين من املرء لنفسه قبيح. تقيا
 ".�ن حكمه بعلمه تزكية لنفسه : " وهذا مراد قوله. لذلك

إنـه أرشـي علـى ذلـك، او : مة احلاكم احلد بعلمه مستلزم لتعريض نفسه للتهمة، الحتمـال ان يقـالان جواز اقا": الثاين " 
فــال جيــوز لــه اقامــة احلــد بعلمــه فــال جيــوز ان يعــرض . انــه عــدو للمحكــوم عليــه، ومســتلزم للشــك فيــه فيســئ النــاس الظــن بــه

 .رمحهما هللا" ابن اجلنيد " خالصة دليل هذه . اذن ثبت عدم جواز اقامة احلاكم احلد بعلمه. نفسه لسوء الظن به
ب عظـــيم ال جيـــوز لكـــل احـــد التصـــدي لـــه، بـــل البـــد ان يكـــون املتصـــدي جامعـــا : وخالصـــته ــ ان احلكومـــة والقضـــاء منصـ

عليهم الصالة والسالم انه ال جيلسها إال نيب، او وصي، اوشقي " اهل البيت " لشرائط القضاء واالهلية له، ولذا ورد عن 
فعلى كل التصدي هلذا املقام الشامخ الرفيع دليل . ، او �ئبه اخلاص، او العامي حيكم بعلمه إما االمام فاحلاكم الذ

 ".فان التزكية حاصلة بتولية احلكم : " وهذا هو املراد بقوله. على اهليته له وتزكية لنفسه
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حاصـــلة بتوليـــة احلكـــم، والتهمـــة  )١(فـــان التزكيـــة. الظن بـــه تزكيـــة لنفســـه، وتعـــريض هلـــا للتهمـــة، وســـوء
 )٣(واالقرار )٢(حاصلة حكمه �لبينة

___________________________________ 
 ".ابن جنيد "   على الدليل االول ل" الشارح " وهذه اجلملة رد من ) ١(
ــن اجلنيـــد وهـــو" الشـــارح " رد مـــن ) ٢( علمـــه يف اقامـــة تعـــريض احلـــاكم نفســـه للتهمـــة لـــو حكـــم ب: علـــى الـــدليل الثـــاين البـ

 .ان حصول التهمة للحاكم من البينة موجودا ايضا كما كانت حاصلة يف احلكم بعلمه: وخالصة الرد. احلدود
 .ال ميكن فرض توجه التهمة إىل احلاكم اذا كان الز� �القرار وان امكن فرض توجيهها يف صورت ثبوت الز� �لبينة) ٣(
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يف حقــــوق (حيكـــم بعلمـــه ) وكــــذا(اليلتفـــت اليـــه  )٢(ومثــــل هـــذا. �لـــز�دة والنقصـــان )١(وان اختلفـــت
بــه كمــايف حكمــه هلــم �لبينــة ) بعــد مطــالبتهم )٥(اال انــه( )٤(، وعــدم الفــارق)٣(، لعــني مــا ذكــر)النــاس
ولـــو وجــــد مــــع (يف املقتضــــي  )٧(، الشـــرتاك اجلميــــع)اوتعزيــــرا(مـــايعلم بســــببه ) حــــدا كــــان( )٦(واالقـــرار

وان كــان اســتيفاء  )٨(بـذلك) وال امث عليــه(فيمــا بينــه وبـني هللا تعــاىل ) زوجتـه رجــال يـزىن �ــا فلــه قتلهـا
 )٩(احلد يف غريه

___________________________________ 
ول التهمـة يف صـورة مبعىن ان يف صورة حكم احلاكم بعلمه تكون التهمة اشد مـن حصـ. أي التهمة �لشدة والضعف) ١(

 .حكم احلاكم �لبينة
ال يعتىن  -أي ومثل هذا االختالف احلاصل يف التهمة من العلم لو حكم احلاكم بعلمه، او من التهمة لو حكم �ا ) ٢(

" ابــن اجلنيــد " ومثــل هــذا الوجــه الــذي ذكــره : " الشــارح " �ــا، حلصــول التهمــة علــى كلتــا احلــالتني وحيتمــل ان يريــد 
 .يف عدم جواز حكم احلاكم بعلمه اليلتف اليه 

الن العلــم اقــوى داللــة مــن الظــن املســتند إىل البينــة فــاذا جــاز احلكــم مــع الظــن جــاز احلكــم مــع ": الشــارح " يف قــول ) ٣(
 .العلم بطريق اوىل

 .جمال ليس هنا حمل ذكرهوللمناقشة يف عدم الفارق . أي لعدم الفارق بني حقوق هللا عزوجل، وحقوق الناس) ٤(
 .أي حكم احلاكم بعلمه يف حقوق الناس بعد مطالبة صاحب احلق من احلاكم إجراء احلكم) ٥(
 .أي كذا الحيكم احلاكم �لبينة، او االقرار ايضا إال بعد مطالبة صاحب احلق إجراء احلكم) ٦(
 .أي بقتلهما) ٨(لوهو احلد والتعزير يف املقتضي وهو وجوب إجراء أحكام هللا عزوج) ٧(
 .أي يف غري هذا املورد متوقفا على اذن احلاكم) ٩(
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مروي ايضـا، وال فـرق  )٢(وهو. هو املشهور بني االصحاب ال نعلم فيه خمالفا )١(هذا. منوطا �حلاكم
يف الزوجة بـني الـدائم، واملتمتـع �ـا، والبـني املـدخول �ـا وغريهـا، وال بـني احلـرة واالمـة، وال يف الـزاين 

علـــى حـــد  )٤(والظـــاهر اشـــرتاط املعاينـــة. املتنـــاول جلميـــع ذلـــك )٣(بـــني احملصـــن وغـــريه، الطـــالق االذن
 )٧(ا، اواقتصارا فيما خالف االصلوان رمح )٦(، وال يتعدى إىل غريها)٥(مايعتربىف غريه

___________________________________ 
 .أي جواز قتل الرجل زوجته ومن يزين �ا معا) ١(
طهـران " طبعـة " الوسـائل " روي أن من رأى زوجته تزين فله قتلهمـا : أي جواز قتلهما مروي ايضا اليك نص الرواية) ٢(

 .٢احلديث . ٤١٣ص  ١٨اجلزء . ١٣٨٨سنة " 
ت يف ) ٣( أي االذن الوارد يف القتل مطلق يشمل مجيع هذه املوارد من دون اختصاص القتل �مـرأة دون أخـرى كمـا علمـ

 .من غري تعليق القتل على الزوجة الدائمة، او املتمتع �ا، او االمة ٢الرواية املشار اليها رقم 
 .أي كامليل يف املكحلة) ٤(
 . هذا املوردأي كما يعترب املعاينة يف غري) ٥(
ت ابنـه، او ) ٦( أي ال جيوز الحد ان يقتل من رأى احدا يزين �حـدى حمارمـه كاختـه او ابنتـه، او عمتـه، او خالتـه، او بنـ

 .بنت اخته، او بنت بنته، او بنت عمته، او خالته
 .وهو عدم جواز القتل مطلقا) ٧(
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عليــــه ) جيــــب(يف الظــــاهر ) كــــنول(حبســــب الواقــــع كمــــاذكر  )٢(وهــــذا احلكــــم. )١(علــــى حمــــل الوفــــاق
مـن ) اوالتصـديق(علـى دعـواه ) البينـة( )٥(اقامتـه) اال مـع( )٤(مع اقراره بقتله، اوقيام البينة بـه )٣()القود(

سعد بـن عبـادة  )٨(ويف حديث. الفعل املدعى )٧(القتل، وعدم )٦(وىل املقتول، الصالة عدم استحقاقه
 لو وجدت: املشهور ملا قيل له

___________________________________ 
 .وهو كون الزين �ا زوجته، خلروجها عن ذلك االصل) ١(
 .وهو جواز قتل الرجل زوجته، ومن زىن �ا، وانه ال شئ عليه من االمث، ومن القود) ٢(
ىن القصــاص) ٣( لقتيــل أي قتلــه بــه أقــاد القاتــل �: يقــال. والفعــل منــه يســتعمل مــن �ب االفعــال. بفــتح القــاف والــواو مبعــ
 .أجار جيري. اجاب جييب. فهو وزان اقام يقيم. أي بدال منه. قودا

 .القاتل �لقتل) ٤(
 .من اضافة املصدر إىل فاعله. أي اقامة زوج املزين �االبنية) ٥(
ــزوج جــواز قتلــه، النــه يــ" الصــالة " واالم يف . الــزاين: مرجــع الضــمري) ٦( دعي وجــود تعليــل لعــدم جــواز قتــل مــن ادعــى ال

 .فاالصل عدم وجود هذا السبب ا�وز. سبب شرعي جموز لقتله وهو ز� الرجل �مرأته
 .أي والصالة عدم الفعل املدعى وهو ز� الرجل بزوجته". الم اجلارة " �جلر عطفا على مدخول ) ٧(
ولكن ليس  . وج زوجته والزاين �اوهو جواز قتل الز : ذكر هذا احلديث �ييدا للقول املشهور" الشارح " ان : الظاهر) ٨(

ن االســتدالل بــه لكــال االمــرين. وتفنيــدا هلــم. كــذلك اذ ميكــن ان يكــون ذكــره �كيــدا للقــول املشــهور أمــا . فاحلــديث ميكــ
 .أي قانو� ونظاما" إن هللا قد جعل لكل شئ حدا : " التأييد فالن قوله 

. فمـن تعــدى وزىن �ـا جعـل لــه حـد وهــو جـواز قتــل الـزوج زوجتــه ومـن زىن �ــا. غــريومـن تلـك احلــدود حرمـة الــز� بزوجـة ال
ت إال �لشــهود االربعــة" فكيــف �الربعــة الشــهود : " وأمــا التفنيــد فــان قولــه  ــ . ميكــن ان يســتفاد منــه أن الــز� اليثب
 .تظهار اليك نصه الكاملحيث إنه ينفي هذا االس. نص احلديث املذكور: والدليل على ما قلناه

يب : يقـــول مسعـــت ا� عبـــدهللا : عـــن داود بـــن فرقـــد قـــال أرأيـــت لـــو : قـــالوا لســـعد بـــن عبـــادة إن اصـــحاب النـــ
ت صــانعا بــه ن امرأتــك رجــال مـا كنــ ت اضـربه �لســيف: قــال. وجـدت علــى بطــ : فقــال فخــرج رســول هللا : قــال. كنــ

ت تصـنع بـه: قـالوا: قـال ســعد. ا �سـعد؟مـاذ ت. لـو وجـدت علــى بطـن امراتـك رجـال مــا كنـ : فقــال. اضـربه �لسـيف: فقلــ
اي وهللا بعـد رأي عينـك، : قـال. �رسول هللا بعد راي عيـين، وعلـم هللا انـه قـد فعـل: فقال. �سعد وكيف �الربعة الشهود

 .ء حدا، وجعل ملن تعدى ذلك احلد حدا وعلم هللا انه قد فعل، الن هللا عزوجل قد جعل لكل شي
 .١٢احلديث . ١٧٦ص  ٧اجلزء . ١٣٧٩سنة " طهران " طبعة " الكايف " 

ف �الربعــة الشــهود : " فــان قولــه  ن نفســه حــد القتــل" فكيــ ىت يرفــع عــ . يهــدف إىل اقامــة الــزوج هــؤالء الشــهود حــ
ولكــن ســـأله عــن كيفيــة درء احلــد عـــن . قــر ســـعدا علــى قتلــه الــزاين مبجـــرد علمــه ورؤيتــها " رســول هللا " وذلــك الن 

تعلـيال لوجـوب اقامـة الشـهود علـى الـز�، ولـوال " قـد جعـل هللا لكـل شـئ حـدا : " اخـريا نفسه، ولذلك يكـون قولـه 
فحفظا للنظام، ودفعا هلذه الفوضوية اوجب  .ذلك الستلزم الفوضى بقتل كل احد احدا بدعوى أن الرجل زىن مع زوجته

 .اقامة الشهود على الز� 
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ـــــيب : علـــــى بطـــــن امرأتـــــك رجـــــال مـــــا كنـــــت صـــــانعا بـــــه؟ قـــــال كنـــــت اضـــــربه �لســـــيف فقـــــال لـــــه الن
 فكيف �الربعة الشهود ان هللا تعاىل: 
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 .)١(حداجعل لكل شئ حدا، وجعل ملن تعدى ذلك احلد 
فعليه مثـن حـد (من احلرة واجاز�ا عقد ) على حرة مسلمة ووطأها قبل االذن )٢(ومن تزوج �مة(
ان يضــربه ضــر� : وقيــل. )٤(علــى نصــفه )٣(�ن يقــبض يف النصــف. اثنــا عشــر ســوطا ونصــف): الــزاين

 .بني ضربني
مهر السنة ان كانت  وان زاد عن) لزمه مهر نسائها(فازال بكار�ا  )٥()ومن افتض بكرا �صبعه(

ت امـــة فعليـــه عشـــر قيمتهـــا(حـــرة، صـــغرية كانـــت ام كبـــرية مســـلمة ام كـــافرة  ملوالهـــا علـــى ) ولـــو كانـــ
 )٦(وبه رواية. االشهر

___________________________________ 
 .١٢٢ص  ٨وقد اسند هذا احلديث يف اهلامش رقم ) ١(
 .الفصل الثالث املسألة الثانية ١٩٢من طبعتنا احلديثة ص " اجلزء اخلامس " راجع ) ٢(
 .أي يف نصف السوط) ٣(
 .أي على نصف السوط) ٤(
 .املهر. الفصل السادس. ٣٤١ص . راجع نفس اجلزء) ٥(
 .١٨٣احلديث . ٤٩ص  ١٠اجلزء . ١٣٨٢طبعة النجف االشرف سنة " التهذيب ) " ٦(
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 )٢(وهــو مــا بــني قيمتهــا بكــرا وثيبــا، النــه. قيــل بوجــوب االرش )١(يف طريقهــا طلحــة بــن زيــد، ومــن مث
فيــه احلكــم �لتعزيـــر  )٤(يف البــاب عرضــي، واملناســـب )٣(موجــب اجلنايــة علــى مـــال الغــري وهــذا احلكـــم

فاطلقـه مجاعـة، وجعلـه بعضـهم مـن ثالثـني إىل مثـانني،  )٥(وقد اختلف يف تقـديره. القدامه على احملرم
يف امـرأة افتضـت جاريــة  عني، ويف صــحيحة ابـن سـنان عـن الصــادق إىل تسـعة وتسـ )٦(وآخـرون
 قضى ويف صحيحته ايضا ان امري املؤمنني  )٧()قال عليها املهر وتضرب احلد(بيدها 

___________________________________ 
ن اجـل ان يف طريــق الروايـة املشــار اليهـا يف اهلــامش رقـم ) ١( فــال . وهـو غــري موثـق" طلحــة بـن زيــد "  ١٢٤ص  ٦أي ومـ

 .يكون القول بعشر القيمة مقبوال
 .كما وان اجلناية موجب االرش. واملوجب بفتح اجليم هو االرش. أي االرش موجب اجلناية) ٢(
. وهـو ذكـر االرش او عشـر القيمـة ملالــك االمـة يف كتـاب احلـدود عرضـي ذكــر للمناسـبة وهـي مناسـبة االرش مـع احلــد) ٣(
 .ان ذكر مهر نسائها يف كتاب احلدود ايضا عرضي: والخيفى. لوال هذه املناسبة لكان احلكم املناسب هنا التعزيرو 
 .أي يف هذا احلكم العرضي الذي هو االرش، او عشر القيمة) ٤(
الفقهـاء هـذا  أي وجعل اآلخرون مـن) ٦(أي يف تقدير هذا التعزير فأطلقه مجاعة من الفقهاء ومل يقيدوه مبقدار معني) ٥(

 .١احلديث . ٤٠٩ص  ١٨اجلزء . ١٣٨٨سنة " طهران " طبعة " الوسائل ) " ٧(التعزير من ثالثني إىل تسعة وتسعني
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 .)٢(جتلد مثانني: ، وقال)١(بذلك
واالصل فيـه روايـة دمحم بـن  )٤()، او يبلغ املئة)٣(ومن اقر حبد ومل يبينه ضرب حىت ينهى عن نفسه(

قضى يف رجل اقـر علـى نفسـه حبـد ومل يسـم اي حـد هـو  ان امرياملؤمنني  قيس عن الباقر 
عمـل الشـيخ ومجاعـة،  )٦(ومبضـمو�ا )٥(امر ان جيلد حىت يكون هو الذي ينهى عـن نفسـه احلـد: قال

ادريـس قيـدا وزاد ابـن . املصنف بكونه ال يتجاوز املئة، ال�ا اكرب احلـدود وهـو حـد الـز� )٧(وامنا قيده
 وهو انه ال ينقص عن مثانني نظرا )٨(آخر

___________________________________ 
 .ان على املرأة اليت افتضت جارية بيدها مهر نسائها أي �ن حكم ) ١(
 .٢احلديث . نفس املصدر) ٢(
": ومـن اقـر حبـد علـى نفسـه : " املصـنفيف قـول " حبـد " واملراد مـن . كفاين الضرب: أي بقول احملدود حني يضرب) ٣(

 .أي احلد املطلق. ما يشمل التعزير
 .أي يكتفي �ذا املقدار من الضرب وال يتجاوز عن املائة، بل يقف عليها) ٤(
 .١احلديث . ٢١٩ص  ٧اجلزء . ١٣٧٩سنة " طهران " طبعة " الكايف ) " ٥(
 .٥ أي ومبضمون هذه الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم) ٦(
ق " املصــنف " أي امنــا قيــد ) ٧( احلــد الــذي يــراد منــه التعزيــر بعــدم جتــاوزه املائــة الن املائــة اكــرب احلــدود وهــي جتــري يف حــ

 .الزاين
عـدم " وذلـك القيـد هـو ". عدم جتـاوز التعزيـر املـأة " زاد قيدا آخر عالوة على قيد املصنف وهو " ابن ادريس " أي ) ٨(

 ". نقصان التعزير عن الثمانني
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نظــر اذا حــد القــواد مخســة وســبعون، واملصــنف والعالمــة  )٢(وفيــه. )١(إىل ان اقــل احلــدود حــد الشــرب
التعزيـر وال تقـدير  )٥(يف الروايـة، جلـواز ان يريـد �حلـد )٤(يف جانـب القلـة كمـا اطلـق )٣(ومجاعة مل حيدوه

 .نظر )٨(يف كل واحد من االقوال )٧(قلة، ومع ضعف املستند )٦(له
___________________________________ 

 .فالتعزير ال بد ان ال ينقص عن ذلك. ان حد الشرب، او القذف مثانون سوطا) ١(
وقـد ذكـر . أي وفيما ذهب اليه ابن ادريـس مـن عـدم نقصـان التعزيـر عـن الثمـانني النـه حـد الشـرب او القـذف، نظـر) ٢(
 .وجه النظر 

 .الفقهاء مل حيدوا التعزير يف جانب القلة كما حدوه يف جانب الكثرة، بل جعلوه مطلقا أي العالمة ومجاعة من) ٣(
ــم ) ٤( ــا يف اهلــــامش رقــ ــة املشــــار اليهــ ــر ورد مطلقــــا يف الروايــ ــه التعزيــ ــد املــــراد منــ يف قولــــه  ١٢٦ص  ٥أي كمــــا ان لفــــظ احلــ
 .مقدار احلد، بل او كل امره إىل املقر حيث مل يقيد . ان جيلد حىت يكون هو الذي ينهي عن نفسه احلد: 

 .أي �حلد الذي ورد يف هذه الرواية) ٥(
 .التعزير: أي هلذا احلد الوارد يف هذه الرواية املراد منها) ٦(
ذه الروايـــة املشـــار اليهـــا اهلـــامش رقـــم ) ٧( ــ وهـــو " دمحم بـــن قـــيس " ، الن يف طريقهـــا ١٢٦ص  ٥أي ومـــع ضـــعف ســـند هـ

 .الثقة وا�هول اذا روى عن االمام الباقر مشرتك بني 
 .على االقوال املذكورة وهي ثالثة" الشارح " هذا اوان الشروع يف االشكال من ) ٨(

 .هو الضرب حىت ينهى عن نفسه وال يتجاوز املائة كما افاده املصنف": االول " 
 .الثمانني كما ذهب اليه ابن ادريسعدم نقصان هذا التعزير املراد من احلد عن ": الثاين " 
ث "  ــ ب القلــة كمــا ذهــب اليــه العالمــة ومجاعــة مــن الفقهــاء" الثال ــ وودت الروايــة . عــدم حتديــد التعزيــر بعــدد معــني يف جان

 .بذلك ١٢٦ص  ٥املذكورة يف اهلامش رقم 

    



١٢٨ 

م، ال للحــــاك )٢(علــــى التعزيــــر، اال ان تقــــديره )١(امــــا النقصــــان عــــن اقــــل احلــــدود فالنــــه وان محــــل
 ،)٤(فكيف يقتصر على ما يبينه )٣(للمعزر

___________________________________ 
 .ان محل على التعزير املطلق ا�رد عن التعيني ١٢٦ص  ٥أي احلد الوارد يف الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١(
 مقــداره ان محــل احلــد علــى التعزيــر املطلــق ا�ــرد فلـه التوقــف يف. أي تقـدير التعزيــر املــراد مــن احلــد منــوط بنظــر احلــاكم) ٢(

 .عن املقدار املعني
 .وهو املقر على نفسه �ملعصية) ٣(
: لكن ميكن ان يقال. أي فكيف يكتفي احلاكم على املقدار الذي يبينه املقر بعد ان كان تقدير التعزير بنظر احلاكم) ٤(

نظري . فلهذا خيفف عنه العقاب. وجتليله واحرتامه جزاء ملا اقر على نفسهإن إحالة تقدير التعزير إىل املقر من �ب تكرميه 
ــــــك ــــه: ذل ــــتويف منــ ـــا ويســـ ـــ ــــد �ني ـــــي حيـــ ــا كـ ــــاد اليهـــــ ـــا ال يعــ ــر عنهــــ ـــ ــــو فـ ـــه لـــ ــرية فانـــ ـــ ــــن احلفــ ـــــز� عــ ــــر �لــ ـــرار املقــ ـــــال . فــــ ــــذا قــ ولـــ
ن العـوام وا  هـال تركتمـوه يـذهب : " لنـاس فقتلـوهملافر ماعز بـن مالـك عـن احلفـرية بعـد ان رمـي احجـار وحلقـه زبـري بـ

ن اآلخــرين". فانــه هــو الــذي اقــر علــى نفســه �ملعصــية  خبــالف مــن ثبتــت . فــاملقر مبــا انــه مقــر لــه كرامتــه اخلاصــة وميــزة عــ
ن وامنـا يعـاد هـذا لـئال متـس كرامتـه البينـة فتهـا. فانـه لـو فـر مـن احلفـرية يعـاد اليهـا صـاغرا كمـا قـال . معصيته �لشهود

 .وال تقدم على الشهادة مرة �نية
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، مـــع ان )٤(علــى احـــد املقــدرات منـــه )٣(مبـــا لــو وقـــف )٢(علــى تعزيـــر مقــدر وجـــب تقييــده )١(ولــو محـــل
فلـــو  )٧(، ومـــع ذلـــك)٦(واللفـــظ امنـــا حيمـــل علـــى ظـــاهره )٥(اطـــالق احلـــد علـــى التعزيـــر خـــالف الظـــاهر

خـــالف  )١٠(منـــه، النـــه )٩(علـــى عـــدد ال يكـــون حـــدا كمـــا بـــني الثمـــانني املئمـــة اشـــكل قبولـــه )٨(وقـــف
 .املشروع

___________________________________ 
 .١٢٦ص  ٥أي لفظ احلد الوارد يف الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١(
االكتفاء مبـا يبينـه هـو، بـل االزم ان يقـف املقـر علـى  أي تقييد �ي املقر احلد عن نفسه بتعزير مقدار معني، وال جيوز) ٢(

 .احد املعزرات املعلومة يف الشرع بعد ان محلنا احلد الوارد يف الرواية على التعزير املقدر
 .أي املقر) ٣(
 .أي من التعزير) ٤(
 .عزير املطلقومعىن احلد هو احلد املقدر يف الشرع، ال الت. الن الظاهر من كل لفظ ان حيمل على معناه) ٥(
 .وهي ارادة ظاهر اللفظ، المحله على خالفه) ٦(
 .أي ومع هذا التصحيح الذي قلناه يف محل لفظ احلد الوارد يف الرواية) ٧(
 .أي املقر) ٨(
ف عليــه كمــا لــو وقــف علــى التســعني مــثال مشــكل، الن هــذا املقــدار مــن احلــد ) ٩( أي قبــول قــول املقــر يف احلــد الــذي يقــ

 .التسعني مثال مل يرد يف احلدود الشرعية وهو الوقوف على
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عـــدم جتـــاوز املئـــة فانــه ميكـــن ز�دة احلـــد عنهـــا �ن يكــون قـــد ز� يف مكـــان شـــريف او زمـــان  )١(وكــذا
 )٦(مث يشــكل بلــوغ. )٥(إىل احلــاكم، ال اليــه )٤(علــى هــذا التقــدير )٣(فتقــدير الــز�دة )٢(شــريف ومــع ذلــك

 .بلوغ املئة �ملرة واملرتني )٧(الثمانني �القرار مرة، لتوقف حد الثماىن على االقرار مرتني، واشكل منه
 )اربعا(االقرار ) امنا يصح اذا تكرر(وهو بلوغ املئة ) وهذا(

___________________________________ 
انــه ميكـن ان تكـون ز�دة احلــد : وجـه االشـكال. لــز�دةأي وكـذا يـرد االشــكال يف صـورة قيـد املائــة بعـدم جتاوزهـا إىل ا) ١(

 .عن املائة الجل خصوصية وهو كون املعصية يف مكان شريف، او زمان شريف
ذي قلنــا وهــو ) ٢( فيبقــى اشــكال ان تقــدير " امكــان كــون الــز�دة الجــل اخلصوصــية املــذكورة " أي ومـع هــذا التصــحيح الــ

 .الز�دة وعدمها إىل نظر احلاكم
 .الز�دة عن املائةأي ) ٣(
 .وهي اخلصوصية املذكورة من كون وقوع املعصية يف زمان شريف او مكان شريف) ٤(
 .أي ال إىل املقر) ٥(
 .أي بلوغ احلد إىل الثمانني لو اقر �ملعصية مرة واحدة مشكل) ٦(
ت �القـرار لـو اقـر مـرة، او مـرتني، الن املائـ. أي واشكل مـن هـذا االشـكال بلـوغ احلـد إىل املائـة) ٧( ة حـد الـز� فهـو اليثبـ

. إن البلــوغ إىل هـذا العـدد الجــل اخلصوصـية املــذكورة: اللهـم اال ان يقـال. مـرة او مـرتني، بــل ال بـد مـن االقــرار اربـع مــرات
 .اذن جتوز الز�دة
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فـــرض يـــتم  )٣(و�جلملــة فلـــيس يف املســـألة). فـــال يبلـــغ املئـــة )٢(واال(مقتضـــى االقـــرار �لــز�  )١(كمــا هـــو
ــــى مــــا يشــــمل التعزيــــر مل يتجــــه الرجــــوع اليــــه)٤(مطلقــــا يف املقــــدار، اال ان  )٥(، ال� ان محلنــــا احلــــد عل
 .)٨(وحينئذ. )٧(مبقدار تعزير من التعزيرات املقدرة )٦(خنصه

___________________________________ 
 .الز� فيضرب مائة جلدة فانه لو اقر اربع مرات يثبت عليه حد. أي االقرار اربع مرات مقتضى الز�) ١(
 .أي وان مل يقر اربع مرات مل جيلد مائة سوط) ٢(
 .وهي مسألة اقرار العاصي على نفسه �ستحقاقه احلد) ٣(
أي من دون اشـكال وايـراد، بـل االشـكال وارد علـى كـل حـال، سـواء محلنـا الـز�دة علـى تلـك اخلصوصـية املـذكورة ام ) ٤(
 .ال
يف املقــدار الــذي يعينــه هــو وينهــى عــن نفســه، الن احلــدود إمــا مقــدرة يف الشــرع فــال حيتــاج إىل أي إىل املقــر �ملعصــية ) ٥(

وإمـا لـيس هلـا مقـدر يف الشـرع وهـو املعـرب عنـه �لتعزيـر فيكـون تعيـني مقـداره إىل نظـر . نظر احلاكم، وال إىل �ي نفسه عنه
 .احلاكم، ال إىل املقر �ملعصية

 .أي خنض الرجوع إىل املقر) ٦(
ب اليـــه . كمـــا يف وطـــئ البهيمـــة) ٧( ، " الشـــيخ " بنـــاء علـــى القـــول بضـــرب الـــواطئ مخســـة وعشـــرين ســـوطا كمـــا ذهـــ

خبـــالف مـــا اذا طاوعتـــه فعليهـــا مخســـة . وكـــوطئ الرجـــل زوجتـــه يف شـــهر رمضـــان ومهـــا صـــائمان مكرهـــا هلـــا فعليـــه اخلمســـون
 .املقر فينهي احلد عن نفسه اذا بلغ إىل عدد خاص ففي هذه الصورة يصح الرجوع إىل. وعليه مخسة وعشرون. وعشرون

 .بكفاية النهي عن نفسه: أي وحني ان خصصنا الرجوع إىل املقر يف مقدار تعزير من التعزيرات املقدرة وقلنا) ٨(
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، وان اقــر )٣(، وان اقــر مــرتني مل يتجـاوز الثمــانني)٢(�ملـرة، وال يبلــغ اخلمســة والسـبعني )١(يتجـه ان يقبــل
 ،)٥(وامكن القول �لتجاوز )٤(جاز الوصول إىل املئةاربعا 

___________________________________ 
لــو لقــر مــرة " جــواز الرجــوع إىل املقــر يف مقــدار تعزيــر مــن التعزيــرات املقــدرة " أي يقبــل االقــرار يف هــذه احلالــة وهــو ) ١(

 .واحدة
واحـدة مشـروط بعـدم بلـوغ الضـرب مخسـة وسـبعني ســوطا، الن  أي قبـول االقـرار مـن املقـر يف تلـك احلالـة لـو اقـر مــرة) ٢(

فهو من احلدود املقدرة يف الشرع ال حيتاج إىل نظر احلاكم، وخارج عن التعزير فيجب يف اثباته إىل : هذا اعدد حد القيادة
ذكور وهــي مخســة وســبعون ســوطا وان  . االقــرار مــرتني كــان هــذا مــن لكنــه ميكــن أن يقــال جبــواز بلــوغ الضــرب إىل احلــد املــ

ت كــل معصــية تعزيــرا فبلــغ اجلميــع . احلـدود املقــدرة يف الشــرع ث اوجبــ ببيــان امكــان صــدور املعصــية مــن املعاصــي مكــررا حبيــ
أي ليس يف املسألة االقرار فرض يـتم ". ليس يف املسألة فرض يتم مطلقا ": " الشارح " وهلذا قال . هذا املقدار من العدد

 .هذا احلد ال ينايف كونه من احلدود املقدرة يف الشرعفبلوغه إىل . من مجيع اجلهات
وهـذا املقـدار حـد . أي لو اقر العاصي مرتني البد يف النهي عن نفسه ان ال يتجاوز الضرب الثمانني، بل يقف عليـه) ٣(

 .ربفلو اقر �ملعصية مرتني جلد حد القذف، او الش. فيجلد مثانني. القذف والشرب ومها يثبتان �القرار مرتني
 .الن البلوغ إىل هذا العدد دليل على انه مقر �لز�، الن املائة حد الز�) ٤(
أي يف صورة بلوغ الضرب إىل املائة كما علمت آنفا جاز التجاوز عن املائة، المكـان صـدور الفعـل عـن العاصـي يف ) ٥(

 .مكان شريف، او زمان شريف
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ميكـن محلـه علـى . علـى التأكيـد حلـد واحـد )٣(املكـرركمـا ميكـن محـل   )٢(، مع انه يف اجلميع)١(ملا ذكر
تعزيـــرات متعـــددة، او حـــدودا   )٧(، بـــل جيـــوز كونـــه)٦(حـــد ز�، او غـــريه )٥(فـــال يتعـــني كونـــه )٤(التأســـيس
 )٨(كذلك

___________________________________ 
ت كـرارا) ١( او عـن . ملائـة، او عـن الثمـاننيفـالز�دة عـن ا. وهو صدور املعصية يف زمان شريف او مكـان شـريف كمـا عرفـ

 .فكلما وجدت تلك اخلصوصية وجدت الز�دة. مخسة وسبعني الجل تلك اخلصوصية
 .أي �القرار مرة، او مرتني، او اربع مرات) ٢(
وهو االقرار �ملعصية الواحدة مرتني، او اربع مرات �كيدا حلـد واحـد فكمـا انـه ميكـن ان يكـون مجيـع هـذه االقـرارات ) ٣(
 .يدا حلد واحد فيضرب حدا واحدا�ك

ىن ان يكـون كـل اقـرار حلـد مسـتقل، مـن دون ان يكـون االقـرار ) ٤( أي كذلك ميكن ان تكون هذه االقـرارات �سيسـا مبعـ
 .الثاين �كيد االول، بل كل واحد منها جلرمية مستقلة

 .سيسا، واحدا مستقالأي فال يتعني االقرار االربع حد ز�، جلواز كون كل واحد من االقرارات �) ٥(
كما اذا كان االقـرار �ملعصـية مـرتني فـرياد مـن كـل واحـد منهمـا حـدا مسـتقال . أي تكون االقرارات املتعددة لغري الز�) ٦(

 ".بناء على ان التأسيس اوىل من التأكيد " غري مرتبط �آلخر 
بنــاء علــى ان التأســيس . " مــن كــل اقــرار تعزيــر مســتقلأي كــون االقــرارات املتعــددة واملكــرره للتعزيــرات املتعــددة فــرياد ) ٧(

 ".اوىل من التأكيد 
رياد مــن كــل اقــرار حــد مســتقل) ٨( ن االقــرارات املتعــددة للحــدود املتعــددة فــ فــال حيمــل االقــرار . أي جلــواز كــون املكــرر مــ

ع حـــ د القـــذف، ومـــن االقـــرارين االربـــع علـــى الـــز�، بـــل علـــى قســـمني مـــن املعصـــية �ن يـــراد مـــن االقـــرارين االولـــني مـــن االربـــ
بـل امـا . فليس كلما اقر اربع يراد منـه حـد الـز�. اآلخرين حد الشرب، فان حد القذف وحد الشرب يثبتان �القرار مرتني

 .يراد تعزيرات متعددة، او حدود متعددة
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ـــــاحلكم مطلقـــــا)١(مبهمـــــة، ومـــــن القواعـــــد املشـــــهورة ان التأســـــيس اوىل مـــــن التأكيـــــد مشـــــكل،  )٢(، ف
يف طـرف الـز�دة، ويف  )٤(ولـو قيـل �نـه مـع االقـرار مـرة ال يبلـغ اخلمسـة والسـبعن. ضـعيف )٣(ستندوامل

 يقتصر احلاكم على ما يراه )٥(طرف النقيصة
___________________________________ 

ف فــاذا محلنــا االقــرار املتعــدد علــى التأســيس فقــد خففنــا عــن املقــر ا) ١( حلــد وال جيلــد مائــة الن احلــدود مبنيــة علــى التخفيــ
 .سوط

ن دون تقييــده مبــا ال يتجــاوز احلــدود املقــررة شــرعا، مشــكل النــه اذا جتــاوز ) ٢( أي وان بلــغ الضــرب مــا بلــغ مــن العــدد مــ
 .ذلك فقد خرج عن كونه تعزيرا يرجع امره إىل احلاكم

وايـة املشـار اليهـا يف اهلـامش الر ": ان جيلد حىت يكـون هـو الـذي ينهـى عـن نفسـه احلـد " أي مستند هذا احلكم وهو ) ٣(
ايب " وهو مشرتك بني الثقة وا�هول اذا روى عن االمـام " دمحم بن قيس " وهي ضعيفة، الن يف طريقها  ١٢٦ص  ٥رقم 

 ." جعفر الباقر 
ىت يصــ) ٤( دق أي لــو قيــل بقبــول االقــرار مــن العاصــي مــرة فالبــد مــن القــول بعــدم وصــول الضــرب إىل مخســة وســبعني حــ

عـــدم " أي . هــذا. اذ هـــو حــد القيــادة. التعزيــر، النــه لــو بلــغ هـــذا املقــدار فقــد خــرج عنـــه ودخــل يف احلــدود املقــررة شــرعا
 .يف طرف الز�دة" الوصول إىل العدد املذكور 

يراه  أي وأما يف طرف النقيصة فعلى القول بقبول االقرار مرة البد من القول �يكال االمر إىل نظر احلاكم حسب ما) ٥(
 .من العدد قلة وكثرة
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 .حسنا )١(كان
، او حتـت )واحـد(اي ثوبـت ) يف ازار(اي نوم الرجل مـع املـرأة ) واملضاجعة(احملرم ) ويف التقبيل(

إىل  )٣(، النه فعل حمرم ال يبلغ حـد الـز�، واملرجـع يف كميـة التعزيـر)٢()حلاف واحد التعزير مبادون احلد
يف بعــض  )٦(حــد الــز�، كمــا ينبــه عليــه )٥(الــذي ال يبلغــه هنــا )٤(د �حلــدوالظــاهر ان املــرا. رأي احلــاكم
 .ا�ما يضر�ن مئة سوط غري سوط: االخبار

___________________________________ 
 .إىل آخره" ولو قيل �نه مع االقرار مرة : " الشرطية يف قول الشارح" لو " جواب ) ١(
 .واملضاجعة مع املرأة ان ال يبلغ حد الز�. رمأي البد يف التعزير للتقبيل احمل) ٢(
 .واملضاجعة مع املرأة االجنبية. أي التعزير للتقبيل احملرم) ٣(
 ".مبا دون احلد : " أي احلد الوارد يف قول املصنف) ٤(
اي البـد يف التقبيـل  .ان املـراد مـن احلـد الـذي ال يبلغـه التعزيـر هـو حـد الـز�: فـاملعىن. املضـاجعة. أي يف التقبيل احملـرم) ٥(

 .واملضاجعة حني إجراء احلد عليها ان ال يصل التعزير إىل حد الز�
" راجع . حد الز�: مبا دون احلد: اي كما يشري بعض االخبار إىل هذا املعىن وهو ان املراد من احلد يف قول املصنف) ٦(

. ١٩اليــك نــص احلــديث . ٢٠ - ١٩ - ١٨احلــديث . ٣٦٧ص  ١٨اجلــزء . ١٣٨٨ســنة " طهــران " طبعــة " الوســائل 
وجـد امـرأة مـع رجـل يف حلـاف واحـد فجلـد كـل واحـد  ان عليـا  " ابوعبـدهللا " قال : عن ا�ن بن عثمان قال

فاالمــام عليــه الصــالة والســالم امــر بضــرب هــذا الرجــل املضــطجع مــع . أي إالســوطا واحــدا. منهمــا مائــة ســوط غــري ســوط
 .وهذا املقدار مل يبلغ حد الز�. نبية تسعة وتسعني سوطااملرأة االج
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غـــريه ايضـــا ا�مـــا جيلـــدان كـــل واحـــد  )٢(ورواه عـــن الصـــادق  )١(احللـــيب يف الصـــحيح) وروى(
بـني االخبـار  )٤(وقوع الفعـل، مجعـا )٤(على ما اذا اضاف إىل ذلك )٣(حد الزاين، ومحلت) مئة جلدة(
، الحتمـــال كـــون بوجـــه )مل حتـــد( )٧(ومل يعلـــم وجهـــه )٦(وال مـــوىل) هلـــا( بعـــل وال) املـــرأة(ولـــو محلـــت (

 اال ان تقر اربعا(حالل، او شبهة 
___________________________________ 

حد اجللد إن يوجـدا يف حلـاف : قال " ايب عبدهللا " اليك نصه عن . ١احلديث رقم . ١٨١ص  ٧الكايف ج ) ١(
 .واحد، فالرجالن جيلدان اذا وجدا يف حلاف واحد احلد، واملرأ�ن جتلدان اذا اخذ� يف حلاف واحد احلد

 .٤احلديث . ٣٦٤ص . أي وروى غري احلليب ايضا هذا املقدار وهي مائة سوط راجع نفس املصدر) ٢(
 .١ش رقم أي صحيحة احلليب املشار اليها يف اهلام) ٣(
 .أي إىل املضاجعة وقوع الفعل وهو الز� ز�دة على ذلك) ٤(
أي مجعا بني االخبار املتخالفة الدالة بعضها علـى جلـد تسـعة وتسـعني سـوطا كمـا يف الروايـة املشـار اليهـا يف اهلـامش ) ٥(

ط وهو احلد الكامل كمـا والدالة بعضها على جلد كل واحد منهما مائة سو . املروية عن ا�ن بن عثمان ١٣٥ص  ٦رقم 
فطريق اجلمع بـني هـذه  ٢، ورواية غري احلليب املشار اليها يف اهلامش رقم ١يف صحيحة احلليب املشار اليها يف اهلامش رقم 

 .االخبار ان حتمل صحيحة احلليب على اضافة املضاجعة إىل وقوع الفعل ايضا
 .كما اذا كانت املرأة امة) ٦(
 .إنه من احلالل، او الشبهة، او احلرام أي وجه احلمل من حيث) ٧(
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ؤخر(، ال للحمــل )١(فتحــد لــذلك) �لــز� وان كــان مــن الــز�، ) حــىت تضــع احلمــل(الزانيــة احلامــل ) وتــ
، و ترضــعه ان مل يوجــد لــه كافــل مث يقــيم عليهــا احلــد ان كــان رمجــا، ولــو كــان جلــدا )٢(وتســقيه اللبــاء

 )٥(فبعـــده ويكفـــي يف �خـــريه )٤(مرضـــع، واال )٣(و وجـــد لـــهفبعـــد ا�م النفـــاس ان امـــن عليهـــا التلـــف، ا
 .دعواها احلمل، ال جمرد االحتمال: عنها
 )٦()مث انكــر ســقط احلــد ان كــان ممــا يوجــب الــرجم وال يســقط غــريه(مبــا يوجــب احلــد ) ولــو اقــر(

ب الــرجم بينــه وبــني اجللــد، واال ففــي ســقوط  )٨(هــذا. )٧(وهــو اجللــد ومــا يلحقــه اذا مل جيمــع يف موجــ
 )١١(ما يوجب الرجم نظر، من اطالق )١٠(�نكاره )٩(احلد مطلقا

___________________________________ 
 .أي الجل االقرار) ١(
طبعتنا احلديثة كتاب النكـاح من " اجلزء اخلامس " وقد مضى شرح اللباء يف . وهو اول اللنب يف النتاج. بكسر الالم) ٢(

 .عن النظر الطبية احلديثة فراجع كي تستفيد ٤٥٤ص 
 .أي للمولود وان خيف على االم التلف) ٣(
 .أي ان مل يوجد له مرضع فبعد الرضاع) ٤(
 .ها احلمل أي يف �خري احلد عن الزانية الدعاء) ٥(
 .من اجللد) ٦(
 .من التشهري، واجلز، والتفسري) ٧(
 .قوط احلد فيما اذا كان رمجاأي س) ٨(
 .أي اجللد والرجم) ٩(
 .أي �نكار املقر) ١٠(
 .والرجم. اجللد: أي من اطالق دليل سقوط احلد الشامل لالمرين ومها. دليل لسقوط احلد) ١١(

    



١٣٨ 

، بـل )٣(فكـذا اذا انضـم )٢(ان اجلـد ال يسـقط �النكـار لـو انفـرد )١(سقوط احلد الشـامل للمـرين، ومـن
ـــذنب فـــال يناســـبها )٤(هنـــا ـــز�دة ال . يف االخـــف )٧(مـــع ثبـــوت مثلهـــا )٦(ســـقوط العقوبـــة مطلقـــا )٥(وىل ل

ــذات حمــرم، او كرهــا )٩(ويف احلــاق. )٨(واالقــوى ســقوط الــرجم دون غــريه  )١٠(مــا يوجــب القتــل كــالز� ب
 تشاركهما يف املقتضي وهو االنكار ملا بين )١٢(من: )١١(قوالن

___________________________________ 
 .دليل لعدم سقوط اجللد املصاحب للرجم بعد انكار املقر) ١(
 .لو كان االقرار يوجب اجللد فقط كما يف اقرار غري احملصن �لز�) ٢(
 .مع الرجم كما يف ز� احملصن) ٣(
جلـدا ورمجـا مـع . يناسـبه سـقوط العقوبـة مطلقـافـال . وهو ز� احملصن فانه اوىل مـن عـدم سـقوط اجللـد، لـز�دة الـذنب) ٤(

 .ثبوت مثل هذه العقوبة وهو اجللد الذي هو اخف منه يف غري احملصن
 .أي الذنب االشد وهو ز� احملصن) ٥(
 .أي حىت اجللد) ٦(
 .أي مثل هذه العقوبة وهو اجللد يف االخف وهو ز� غري احملصن) ٧(
 .االنكار بعد االقرار أي دون غري الرجم وهو اجللد يف صورة) ٨(
 .أي احلاق حد القتل �لرجم يف سقوط احلد عنه �النكار بعد االقرار) ٩(
 .أي اجبار الرجل املرأة على الز� كرها منها) ١٠(
 .أي اليوجب االنكار بعد االقرار سقوط احلد اذا كان االقرار مما يوجب القتل. وقول بعدمه. قول بسقوط احلد) ١١(
، البتنـاء احلـدود علـى "االنكـار " أي مـن تشـارك القتـل والـرجم يف املقتضـي وهـو . ط القتـل بعـد االنكـاردليل سـقو ) ١٢(

 .التخفيف

    



١٣٩ 

عـــدم الـــنص  )٢(ومـــن. فيـــه �الحتيـــاط )٢(الشـــارع إىل عصـــمة الـــدم، واخـــذه )١(علـــى التخفيـــف، ونظـــر
 .)٤(عليه، وبطالن القياس

ري االمـام يف اقامتـه عليــ( علــى ) او غـريه(احلـد ) رمجـا كــان(والعفـو عنـه ) هولـو اقـر حبـد مث �ب ختــ
، )٦(والن التوبــــــة اذا اســــــقطت حتــــــتم اشــــــد العقــــــوبتني )٥(املشــــــهور، ال شــــــرتاك اجلميــــــع يف املقتضــــــي

 بينهما على خالف ابن ادريس حيث )٩(اوىل، ونبه �لتسوية )٨(لتحتم االخرى )٧(فاسقاطها
___________________________________ 

 ".االنكار " وهذا وجه �ن الشرتاك القتل والرجم يف املقتضي وهو . عطفا على مدخول هو�لرفع ) ١(
: حاصـله". االنكـار " وهذا وجه �لث الشرتاك القتل والرجم يف املقتضي وهـو . �لرفع ايضا عطفا على مدخول هو) ٢(

اول مهمــا امكــن يف عــدم إراقتهــا ويســعى يف قــد اخــذ يف إراقــة الــدماء غايــة االحتيــاط التــام وانــه حيــ" الشــارع املقــدس " ان 
 .االحتفاظ عليها مهما بلغ االمر

 .أي ومن النص يف االخبار على السقوط. دليل لعدم سقوط القتل �النكار بعد االقرار) ٣(
أي ومن بطالن قياس ما يوجب القتل مبا يوجب الرجم هذا دليل �ن لعـدم " من اجلارة " �جلر عطفا على مدخول ) ٤(

 .سقوط القتل
 .وهي التوبة بعد االقرار) ٥(
 .وهو الرجم) ٦(
 .أي إسقاط التوبة) ٧(
 .وهو االخف الذي هو اجللد) ٨(
 ".رمجا كان او غريه : " يف قول املصنف) ٩(

    



١٤٠ 

البقـــاء،  )٣(لـــو كـــان جلـــدا حمتجـــا �صـــالة )٢(مبـــا اذا كـــان احلـــد رمجـــا، وحـــتم اقامتـــه )١(خـــص التخيـــري
ري تعطيــل احلــد املنهــي عنــه يف غــري موضــع الوفــاق )٤(واســتلزام ، وينبغــي علــى قــول ابــن ادريــس )٥(التخيــ

 .يوجب تلف النفس، خبالف اجللد )٧(�لرجم، لتعليله �نه )٦(احلاق ما يوجب القتل
___________________________________ 

 .يف العفو واالقامة أي ختيري االمام ) ١(
 .حلد لو كان جلداأي اقامة ا) ٢(
أي استصــحاب بقــاء وجــوب تنفيــذ احلــد عنــد الشــك يف زوالــه بعــد التوبــة " االستصــحاب : " املــراد مــن أصــالة البقــاء) ٣(

 .احلادثة بعد االقرار فيما اذا كان جلدا
ىت يف مــورد اجللـــد : وحاصــله. وجــه �ن لعــدم ســـقوط احلــد عــن ا�ـــرم بعــد التوبـــة احلادثــة) ٤( أن احلكـــم �خليــري مطلقــا حـــ

ع ورود النهــي عــن التعطيــل ن حــدودي فقــد : يف قولــه . مســتلزم لتعطيــل احلــد عــن ا�ــرم، مــ � دمحم مــن عطــل حــدا مــ
فـان هـذه  ٦احلـديث  ٣٠٩ص  ١٨اجلـزء . ١٣٨٨طبعـة طهـران سـنة  "الوسائل " راجع . عاندين وطلب بذلك مضاديت

نعـم فيمـا اتفـق االصـحاب علـى التخيـري فيـه كـالرجم حنكـم . اجلمالت تدل علـى النهـي اشـد ممـا تـدل االلفـاظ الناهيـة عليـه
د يرى املصلحة يف ذلـك ق أن احلكم �لتخيري غري مستلزم لتعطيل احلد مطلقا، الن االمام : وال خيفى. فيه �لتخيري
 .احيا�

 .وهو الرجم املتفق على التخيري فيه) ٥(
 .وز� الذمي �ملرأة املسلمة. والز� �ملرأة مكرها هلا. كالز� بذات احملرم) ٦(
 .فكل ماكان كذلك يكون موجبا للتخيري. أي الرجم موجب لتلف النفس) ٧(

   



١٤١ 

 )١)(يف اللواط -الفصل الثاين (
 واشتقاقه من فعل .وهو وطء الذكر

___________________________________ 
. جلدير ان مينع منـه منعـا �� مستأصـال. ان هذا العمل الشنيع املؤدي إىل ا�يار خلقي، وتفسخ يف الشعور االنساين) ١(

لــه جــاء ولــذلك ك. فكــم مــن اضــرار معنويــة تــؤدي بشــرف االنســانية، وادب الســلوك مضــافة إىل اضــرار صــحية واجتماعيــة
فعني يف حق الفاعـل واملفعـول احـدى . التشديد عليه يف التأديب ملرتكبه فاعال ومفعوال يف الشريعة االسالمية �لغا النهاية

او القـاء حـائط عـال . القائـه مـن شـاهق. او الـرجم. او االحـراق �لنـار. القتـل �لسـيف. عقو�ت مخس، او عقـوبتني منهـا
ويف . ان مييــل إىل االتيــان يف دبــره. بــره يبتلــى مبــرض الشــهوة لــو صــار هــذا العمــل عــادة لــهان املــأيت يف د: وقــد ثبــت. عليــه

ايب عبـدهللا " عـن . اليـك بعـض تلـك اآل�ر. ما يرشد إىل هـذا املعـىن: عليهم السالم" اهل البيت " االحاديث املروية عن 
 .ن نفسه طائعا يلعب به القى هللا عليه شهوة النساءمن امكن م " رسول هللا " قال : قال " 
 .٢احلديث . ٢٥٣ص . ١٤اجلزء . ١٣٨٤سنة " طهران " طبعة " الوسائل " 

 .كما يقوله االطباء. هذا احلديث يدل على االثر الوضعي من هذا الفعل الفضيع الشنيع
وان الرجـل ليـؤتى يف حقبـه فيجلسـه هللا  وآلـه عليه اهللا صلى" رسول هللا " قال : قال " ايب عبدهللا " وعن 

على جسر جهنم حىت يفرغ هللا من حسـاب اخلاليـق مث يـؤمر بـه إىل جهـنم فيعـذب بطبقا�ـا طبقـة طبقـة حـىت يـرد اسـفلها 
 .١احلديث . نفس املصدر. وال خيرج منها

: فقـال -إنـه يـؤيت يف دبـره : فقيـل لـه. فادع هللا يل إين قد ابتليت: جاء رجل إىل ايب فقال: قال ) ايب عبدهللا(وعن 
قال هللا عز وجل وعزيت وجاليل اليقعد على استربقها وحريرها من : ما ابلى هللا �ذا البالء احدا له فيه حاجة، مث قال ايب

 .فاليك اخباره. وأما الناكح وهو الالئط. هذا يف املنكوح الذي يؤتى يف دبره. ٣احلديث . نفس املصدر. يؤتى يف دبره
من جامع غالما جاء يوم القيامة جنبا : " رسول هللا " قال : قال " ايب عبدهللا " عن ايب بكر احلضرمي عن 

ب هللا عليــه ولعنــه واعــد لــه جهــنم وســاء ب الــذكر فيهتــز العــرش : مث قــال. ت مصــريا ال ينقيــه مــاء الــدنيا وغضــ ان الــذكر يركــ
 .١احلديث  ٢٤٩ص . نفس املصدر. لذلك
ت حــىت يــدعو الرجــال إىل نفســه  رســول هللا " قــال : قــال " ايب جعفــر " وعــن  مــن احل يف وطــي الرجــال مل ميــ

ــن . ٤احلـــديث . نفـــس املصـــدر ن جـــواب مســـائله " الرضـــا " وعـ ــ ، وعلـــة حتـــرمي الـــذكران للـــذكران: فيمـــا كتـــب اليـــه مـ
ن انقطــاع النســل ب يف اال�ث ومــاطبع عليــه الــذكران، وملــا يف اتيــان الــذكران، واال�ث لــال�ث مــ . واال�ث لــال�ث ملــا ركــ

 .٨احلديث . ٢٥١ص . وفساد التدبري، وخراب الدنيا نفس املصدر
مـن اجـل انـه لـو كـان اتيـان الغـالم حـالال : قـال. يف جواب سؤال الزنديق عن علة حتـرمي اللـواط " ابوعبدهللا " وقال 

ص . نفـس املصـدر. وكـان يف اجـازة ذلـك فسـاد كبـري. وتعطيـل الفـروج. الستغىن الرجال عن النساء وكان فيـه قطـع النسـل
 .١٢احلديث . ٢٥٣

    



١٤٢ 

   



١٤٣ 

وسيأيت أ�ا اجلمع بني فـاعلي ) والقيادة( وهو دلك فرج املرأة بفرج اخرى) والسحق( )١(قوم لوط
يف دبـره ولـو  )٥(ادخـال شـئ مـن الـذكر )٤(اي )٣()فمن اقـر �يقـاب ذكـر(اما االول . )٢(هذه الفواحش
يف حتـرمي امـه واختـه وبنتـه يف  )٦(وظاهرهم هنا االتفاق على ذلـك وان اكتفـوا ببعضـها. مقدار احلشفة

او شــهد عليــه (ولــو يف جملــس واحــد ) اربــع مــرات(االقــرار  غــري مكــره علــى) خمتــارا(حالــة كــون املقــر 
 )وكان( )٧(للفعل كالز�) �ملعاينة(عدول ) اربعة رجال

___________________________________ 
 .أي وجه تسمية هذا الفعل �للواط الجل ان اصله كان يف قوم لوط) ١(
 .والسحق. والز�. وهي اللواط) ٢(
 .مفعولهاضافة املصدر إىل ) ٣(
 .تفسري لاليقاب) ٤(
 ".اآللة " املراد منه ) ٥(
 .أي بعض احلشفة) ٦(
 .أي كامليل يف املكحلة) ٧(

    



١٤٤ 

واعتبار بلوغه عقله واضـح، اذ ال عـربة �قـرار ). حرا �لغا عاقال قتل(الفاعل املقر، او املشهود عليه 
اما احلريـة فامنـا تعتـرب يف قبـول . ليف، لعدم التك)١(الصيب وا�نون، وكذا اليقتالن لو شهد عليهما به

فــال يسـمع، خبــالف الشــهادة عليــه فانــه ال فــرق فيهــا  )٣(، الن اقــرار العبــد يتعلــق حبــق ســيده)٢(االقـرار
احلاكم، و�جلملة فحكمه حكـم احلـر، اال  )٥(حيث يقتل، وكذا لواطلع عليها )٤(بينه وبني احلر فيقتل

إمـا (وقتلـه ). اوال(كـان ) حمصـنا(ويقتـل الفاعـل . خـالف ذلـكتوهم  )٦(يف االقرار وان كانت العبارة
او (بصــفة الــزاين املســتحق للــرجم  )٧(�حلجــارة وان مل يكــن) �لســيف، او االحــراق �لنــار، او الــرجم
 .يقتل مثله. كجدار رفيع) �لقاء جدار عليه او�لقائه من شاهق

___________________________________ 
 .كان الصيب وا�نون فاعلني  أي �للواط لو) ١(
 .فان اقرار العبد �للواط غري مقبول) ٢(
 .فيكون اقرارا يف حق الغري) ٣(
 .أي العبد حيث يقتل احلر كما يف اللواط) ٤(
 .فان احلاكم لو رأى ا�ما الطا جيري عليهما احلد. أي على احلر والعبد) ٥(
فــال يقتــل اململــوك مطلقــا، ال . تــوهم ان الشــهادة عليــه ايضــا ال تقبــل" وكــان حــرا : " يف قولــه" املصــنف " أي عبــارة ) ٦(

 .�قراره، وال �لشهادة عليه
ن ادخالـه يف احلفــرية إىل احلقــو، او إىل الوسـط) ٧( بــل لـو ربــط الالئــط . أي وان مل يكـن رجــم الالئـط بصــفة رجــم الـزاين مــ

 .بشجرة، او خشبة، او عمود، وحنو ذلك أجزء يف رمجه 

    



١٤٥ 

، واآلخــر احــد )احــدمها احلريــق(اي مــن هــذه اخلمســة حبيــث يكــون ) اجلمــع بــني اثنــني منهــاوجيــوز (
 .مث حيرق ز�دة يف الردع )٢(، او عليه)١(االربعة �ن يقتل �لسيف، او الرجم او الرمي به

 .فاعال ومفعوال) ان كان �لغا عاقال خمتارا، ويعزر الصيب )٤(واملفعول به يقتل كذلك(
وان افرتقـــا مـــن حيـــث إن التعزيـــر  )٥(، والتأديـــب يف معـــىن التعزيـــر هنـــا)٤(كـــذلك) ا�نـــونويـــؤدب (

ب ريه، خبــالف التأديــ ان الفاعــل واملفعــول ان كــا� �لغــني  )٦(وقــد حتــرر مــن ذلــك. يتنــاول املكلــف وغــ
او مســـلمني كـــا� ام �لتفريـــق وان كـــا� صـــبيني او جمنـــونني، . قـــتال حـــرين كـــا� ام عبـــدين ام �لتفريـــق

 .�لتفريق أد�، وان كان احدمها مكلفا واالخر غري مكلف قتل املكلف وادب غريه
�القـــرار ولـــو مـــرة، وميكـــن اعتبـــار ) وغـــرر( )٨(كـــاالقرار �لـــز�) دون االربـــع مل حيـــد )٧(ولـــو اقـــر بـــه(
 .)٩(املرتني

___________________________________ 
 .أي القائه من شاهق) ١(
 .اجلدار عليهأي القاء ) ٢(
 .أي �حد الوجوه اخلمسة) ٣(
 .أي فاعال ومفعوال) ٤(
 .أي يف �ب اللواط، وان كان يف غري هذا املقام مبعىن آخر) ٥(
 .رمحهما هللا يف اللواط" املصنف والشارح " أي من قول ) ٦(
 .أي �للواط) ٧(
 .ز� يف احلد لو اقر اربع مراتفاللواط مثل ال. يف انه اذا اقر �لز� دون االربع فانه الحيد) ٨(
 .أي يف تعزير املقر �للواط حبيث لو اقر مرة مل يعزر) ٩(

    



١٤٦ 

 .)٤(ومل يذكره مث )٣(، وكذا الز�)٢(وسيأيت )١(كما يف موجب كل تعزير
 )٧(حــدوا للفريــة(وان كــانوا اربعــة  )٦(او اختــل بعــض الشــرائط) دون االربعــة( )٥(عليــه) ولــو شــهد(

يف الفاعــــل ) وال فــــرق( )٩(كغــــريه مــــن احلــــدود، النــــه اقــــوى مــــن البينــــة) بعلمــــه )٨(وحيكــــم احلــــاكم فيــــه
 )١٠(اي يف حالة علم احلاكم، وكذا ال فرق بينهما) بني العبد واحلر هنا(واملفعول 

___________________________________ 
 .من انه البد من االقرار مرتني حىت يستحق التعزير) ١(
 .يف ذكر املسائل عندما يذكر ثبوت حد القذف انشاء هللايف الفصل الثالث ) ٢(
 .يف انه لو اقر الزاين �لز� دون االربع عزر ومل حيد) ٣(
 .الز� فيما اذا كان االقرار به اقل من اربع مرات، ال يف �ب الز�، واليف �ب احلدود" املصنف " أي ومل يذكر ) ٤(
 .أي �للواط) ٥(
 .ادال، او مل يذكر املعاينة كامليل يف املكحلة او مل تطابق شهادته شهادة البقية�ن مل يكن احدهم ع) ٦(
 .أي حدوا مجيعا الجل الفرية والتهمة والقذف) ٧(
 .أي يف اللواط) ٨(
 .فحجية العلم. اذ البينة تفيد الظن وهي حجة اذا مل يكن هناك علم) ٩(
فكما انه يقام احلد . اقامة احلد عليهما لو شهدت البينة على العبدأي بني العبد واحلر يف قبول الشهادة عليهما، و ) ١٠(

 .على احلر عند قيام البينة، كذلك يقام على العبد عند قيام البينة

    



١٤٧ 

سابقا من تساوي االقرار والبينة يف اعتبار  )٣(منه مؤكد ملا افهمته عبارته )٢(، وهذا)١(مع البينة كما مر
 .احلرية

___________________________________ 
اما احلريـة فامنـا تعتـرب يف قبـول االقـرار، الن اقـرار العبـد يتعلـق ": " الشارح " يف اللواط عند قول " الفصل الثاين " يف ) ١(

 ".خبالف الشهادة عليه فانه الفرق فيها بينه وبني احلر فيقتل حيث يقتل . حبق سيده فال يسمع
بـني احلـر والعبـد يف علـم احلـاكم يف انـه حيكـم عليهمـا لـو علـم بصـدور الفعـل الشـنيع " املصـنف " ق مـن أي عدم الفـر ) ٢(

 .منهما
مل يعتـرب احلريـة يف علـم احلـاكم وافـاد انـه حيكـم بعلمـه مـىت علـم بصـدور الفعـل الشـنيع مـن  " املصـنف " أي عبارة ) ٣(

إشـرتاط احلريـة يف االقـرار والشـهادة وأنـه  لكنـه ". احلـاكم فيـه بعلمـه  وحيكـم: " فقـال. االنسان سواء كان حرا ام عبدا
ىت يسـمع اقـراره، او الشـهادة عليـه مـن دون فـرق بـني االقـرار والشـهادة : " فقـال. البد من احلرية يف املقر واملشهود عليـه حـ

 ".وكان حرا 
ن ذكــره هــذا الكــالم وهــو   التأكيــد ملــا افــاده ": دون فــرق بــني العبــد واحلــر  وحيكــم احلــاكم فيــه بعلمــه مــن" فــالغرض مــ

بيــان . ســابقا مــن اعتبــار احلريــة يف املقــر واملشــهود عليــه وانــه اراد ان يفهــم �ملالزمــة عــدم قبــول اقــرار العبــد والشــهادة عليــه
" رجـال �ملعاينـة وكـان حـرا  فمن اقر �يقاب ذكر خمتارا اربع مرات، او شهدت عليه اربعة: " ان قيد احلرية يف قوله: ذلك

فعــدم قبــول اقــرار العبــد، او . ان املقــر، او املشــهود عليــه لــو كــان عبــدا اليســمع اقــراره، وال الشــهادة عليــه: ذو مفهــوم وهــو
وحيكـم احلـاكم فيـه يعلمـه مـن دون فـرق بـني : " فقولـه هنـا. وكان حـرا: الشهادة عليه امنا هو �ملالزمة وان هذا مفهوم قوله

وان العبـد خـارج عـن هـذا االقـرار والشـهادة . �كيدا ملا افاده سابقا من اعتبـار احلريـة يف املقـر واملشـهود عليـه" واحلر العبد 
 .عليه �ملالزمة كما عرفت

ت هنـــاك ماافـــاده  وافـــاد ان احلريـــة التكـــون معتـــربة يف . يف ذلـــك " املصـــنف " مـــن مناقشـــة  " الشـــارح " وقـــد عرفـــ
أما احلرية فامنا تعترب يف قبول االقرار، الن اقرار العبد يتعلق حبق سيده فال : " ود عليه وا�ا معتربة يف املقر فقط بقولهاملشه

ث يقتـل احلـر لـو ". فانه ال فرق فيها بينـه وبـني احلـر فيقتـل حيـث يقتـل . يسمع، خبالف الشهادة عليه أي بقتـل العبـد حيـ
 .شهد الشهود عليه �لفعل الشنيع

    



١٤٨ 

علـى ذلـك،  )٣(، لقيـام القرينـة)٢(دون املـوىل) درء عنه احلد( )١(ولو ادعى العبد االكراه مواله عليه(
 )٥(شبهة حمتملة فيدرا احلد �ا، ولو ادعى االكراه من غري مواله فالظاهر انه كغريه )٤(والنه

___________________________________ 
 .أي على اللواط �ن اجربه على ذلك) ١(
 .هذا يف صورة علم احلاكم �للواط، او قيام البينة عليه) ٢(
 .وخوفه منه لو مل جيبه. وهو تسلط املوىل عليه) ٣(
ث انــه خيــاف مــن . أي وجــود احتمــال اكــراه املــوىل عبــده �للــواط شــبهة موجبــة لــدرء احلــد عنــه، الن الظــاهر معــه) ٤( حيــ

 .مواله فلو مل يفعل ما �مره لفعل ما توعد به
حيـث إن دعـوى . انـه فـرق بـني االكـراه يف الـز�، واالكـراه يف اللـواط: والخيفـى. يف انه حيد واليقبل منـه دعـواه االكـراه )٥(

ت االكــراه يف الـز� معهـا تصـدق والحتــد. االكـراه يف الـز� مـن املــرأة مسـموعة، الن الظـاهر معهـا، لكو�ــا ضـعيفة . فـاذا ادعـ
 .وقد ورد النص بذلك

ت ان عليـا : قــال " ايب جعفـر " ايب عبيــدة عـن عـن . اليـك احلـديث اســتكرهين هللا : أيت �مـرأة فجــر �ـا فقالـ
" راجـع . وقد وهللا فعله امـري املـؤمنني . ال تصدق: ولو سئل هؤالء عن ذلك لقالوا. فدرأ عنها احلد. �أمري املؤمنني

 .١احلديث . ٣٨٢ص  ١٨اجلزء . ١٣٨٨سنة " طهران " طبعة " الوسائل 
اال ان يكــون املــأيت بــه عبــدا فانــه لــو . خبــالف االكــراه يف اللــواط فانــه لــو ادعــى املــوتى بــه االكــراه يف ذلــك ال يصــدق وحيــد

فهـذا . فلـو مل يفعـل مـا امـره لفعـل بـه مـا توعـده عليـه. لكونه مملوكـا ملـواله. ادعى االكراه يف ذلك يصدق، الن الظاهر معه
 .له" الشارع املقدس " وشدة كراهة . لى فضاعة هذا العمل الشنيعدليل ع

    



١٤٩ 

، لشـــمول )بـــني املســـلم والكـــافر(كلـــه   )٢(يف ذلـــك) وال فـــرق(�طالقهـــا  )١(وان كانـــت العبـــارة تتناولـــه
 )الفعل) وان مل يكن(هلما  )٣(االدلة

___________________________________ 
ولـو ادعـى : " فـان قولـه. تشـمل املـوىل وغـريه لـو ادعـى العبـد االكـراه يف ذلـك " املصـنف " أي وان كانت عبـارة ) ١(

 .عام يشمل املوىل وغريه لكن خصص تصديق قوله يف االكراه �ملوىل فقط" العبد االكراه درء عنه احلد 
 مـــن تلـــك العقـــو�ت، وان أي يف االقـــرار، وقيـــام البينـــة، وانـــه يقتـــل �حـــدى الكيفيـــات اخلمـــس او اجلمـــع بـــني االثنـــني) ٢(

القاء جدار عـال عليـه، وان . االلقاء من شاهق. الرجم. االحراق. القتل. املفعول به يقتل ايضا �حدى العقو�ت اخلمس
 .فاملقر لو كان كافرا جتري عليه االحكام املذكورة حرفيا من دون فرق بينهما. االقرار �للواط دون االربع موجب للتعزير

. ١٣٨٨سـنة " طهـران " طبعـة " الوسـائل " راجـع . واملراد من االدلة هي االخبـار. االدلة للمسلم والكافرأي مشول ) ٣(
: قـال. يف الرجـل يفعـل �لرجـل " ايب عبـدهللا " عـن . اليك نص بعضها. االحاديث ٤٢٢إىل  ٤١٦ص  ١٨اجلزء 
احلـديث .  ضرب �لسيف ضـربة اخـذ السـيف منـه مـا اخـذان كان دون الثقب فاجللد، وان كان ثقب اقيم قائما مث: فقال
٢. 

ـــزاين احلـــديث : " ابوعبـــدهللا " وقـــال  ــن عثمـــان قـــال ٣حـــد الالطـــي مثـــل حـــد ال ن محـــاد بـ ــ اليب عبـــدهللا : قلـــت: وعـ
ت: قال. عليه ان كان حمصنا القتل، وان مل يكن حمصنا اجللد: قال. رجل أتى رجال  : قـال. فمـا علـى املـؤتى بـه: قلـ

ن فهـذه االخبــار وغريهـا املـذكورة يف البــاب نفـس املصــدر   ٤احلـديث . عليـه القتـل علــى كـل حـال حمصــنا كـان او غـري حمصــ
وان املؤتى بـه سـواء مسـلما ام كـافرا جتـري عليـه االحكـام املـذكورة، كلها صرحية يف ان الالئط، سواء كان مسلما ام كافرا، 

ــى غالمــا. مــن اوقــب غالمــا. الرجــل �يت الرجــل: وكلمــة مــن يف تلــك االخبــار كقولــه. لــورود لفــظ الرجــل مــن قبــل . مــن أت
شـــمول أي لل. فـــان االلــف والــالم وضـــعت للجــنس. وكلمــة مـــن تــدل علـــى العمــوم وضــعا. وااللـــف والــالم. غالمــا بشــهوة

 .ومن وضعت للعموم فال ختص فردا دون فرد. االفرادي

    



١٥٠ 

املثنـاتني مـن حتـت مـن دون  )١(بفـتح اهلمـزة، واليـائني) بـني االليـني(جعل الذكر ) ايقا� كالتفخيذ او(
) حــرا كــان( )٢(للفاعـل واملفعــول مــع البلـوغ والعقــل واالختيـار كمــا مـر) فحــده مئـة جلــدة(�ء بينهمـا 

 على االشهر،) حمصنا او غريه. مسلما او كافرا. ااو عبد(كل منهما، 
___________________________________ 

 .أي وبثبوت اليائني) ١(
 ".خمتارا �لغا عاقال قتل " " املصنف " يف قول . االختيار. العقل. البلوغ. ذكر القيود الثالثة) ٢(

    



١٥١ 

ان دون الثقـب فاحلـد، وان كـان ثقـب اقـيم ان كـ: (قـال لرواية سليمان بن هالل عـن الصـادق 
 .والظاهر ان املراد �حلد اجللد. )١()قائما مث ضرب �لسيف

ــن الفضــيل عــن الصــادق )٢(وقيــل يــرجم احملصــن( انــه  ، وجيلــد غــريه مجعــا بــني روايــة العــالء ب
 )٤(ب منهـا روايـةوقري )٣(ان كان قد احصن رجم، وإال جلد: وقال. حد اللوطي مثل حد الزاين: قال

 .من قتل الالئط مطلقا )٥(محاد ابن عثمان، وبني ما روي
___________________________________ 

ب اليـه املشــهور . ٢احلــديث . املصـدر الســابق) ١( وشــبهه جيلــد مائــة . مــن ان فاعــل التفخيــذ" فاحلــديث يــدل علــى ماذهــ
 ".لد ان كان دون الثقب فاجل: " يف قوله " سوط 

واملراد مـن احملصـن . هذا اخلالف يف التفخيذ وأمثاله، ال يف االيقاب فان ذلك موجب للقتل امجاعا من دون خالف) ٢(
 .احملصن يف الز�: هنا
ب يـــرجم ان كـــان . ١٤٩ص . ٣وقـــد اشـــري يف اهلـــامش رقـــم ) ٣( ب ام مل يوقـــ فاحلـــديث دال علـــى ان الالئـــط، ســـواء اوقـــ

 .صنا، سواء اوقب ام مل يوقبوجيلد ان مل يكن حم. حمصنا
رجل اتى رجـال حممـول علـى : يف قول الراوي" ايت " بناء على ان لفظ . ١٤٩ص . ٣قد يشري اليها يف اهلامش رقم ) ٤(

 .وغريه من التفخيذ وامثاله. املعىن االعم من االدخال
ب بغــالم بــني . طــهخب قــرأت خبــط رجــل اعرفــه إىل ايب احلســن : عــن احلســني بــن ســعيد قــال) ٥( ــى رجــل لعــ هــل عل

ب . فان بعض العصابة روى انه ال�س بلعب الرجـل �لغـالم بـني فخذيـه. فخذيه حد لعنـة هللا علـى مـن فعـل ذلـك " فكتـ
ب القتـل إىل . وكتب ايضا هذا الرجل ومل أر اجلواب".  ماحد رجلني نكح احدمها اآلخر طوعا بني فخذيه ما توبتـه؟ فكتـ

 .آخر احلديث
ق اجلمـع بـني هـذه االخبـار . يدل على قتل الالئط مطلقا سواء اوقب ام مل يوقب، وسواء كـان حمصـنا ام ال فاحلديث فطريـ

وعلى اجللد ان كان غري حمصن، سواء اوقب . الدالة بعضها على الرجم ان كان حمصنا سواء اوقب أم ال. املختلفة الظاهر
والدالـة بعضـها علـى القتـل مطلقـا سـواء اوقـب ام ال، . ١٥١ص  ٤ - ٣ام ال كما يف الرواية املشار اليهـا يف اهلـامش رقـم 

ان حنمـــل الفريـــق االول علـــى دون  - ١٥١ص  ٥وســـواء كـــان حمصـــنا ام ال كمـــا يف الروايـــة املشـــار اليهـــا يف اهلـــامش رقـــم 
 .االيقاب، والفريق الثاين على االيقاب
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 )٣(، واالخبار من الطرفني)٢(، ملا ذكر)١(يقتل مطلقا: وقيل
___________________________________ 

 .سواء اوقب ام ال) ١(
 .١٥١ص  ٥وقد اشري اليها يف اهلامش رقم . وهو ان قتل الالئط مطلقا الجل الرواية الواردة فيه) ٢(
وسـواء وجيلد ان كـان غـري حمصـن، . ان كان حمصنا، سواء اوقب ام ال. القائل �ن حد الالئط حد الزاين فريجم: ومها) ٣(

والقائل �ن الالئط يقتل مطلقا، سواء اوقب ام ال، وسواء كان حمصنا ام . ١٥١ص  ٤ - ٣كما يف الرواية . اوقب ام ال
 .فاالخبار املذكورة عن الطرفني غري نقية السند. ١٥١ص  ٥ال كما يف الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم 
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 .)٢(واالصل عدم امر آخر، )١(غري نقية السند، واملتيقن املشهور
عليــه �ن حــد ) مــرتني مــع تكــرار احلــد( )٣(الــذي ال يوجــب القتــل ابتــداء) ولــو تكــرر منــه الفعــل(

اذا اقيم علـيهم احلـد مـرتني قتلـوا يف  )٤(، النه كبرية واصحاب الكبائر مطلقا)قتل يف الثالثة(لكل مرة 
اصحاب الكبائر كلهـا اذا اقـيم علـيهم احلـد : (قال الثالثة، لرواية يونس عن ايب احلسن املاضي 

 .)٥()مرتني قتلوا يف الثالثة
قـال : قـال )٦(لروايـة ايب بصـري) يف الرابعـة(وهو الـذي اختـاره املصـنف يف الشـرح قتلـه ) واالحوط(

حتيـاط ، والن احلد مبين على التخفيـف، ولال)الزاين اذا جلد ثال� يقتل يف الرابعة: ابوعبدهللا (
 ،)٨(بذلك )٧(يف الدماء، وترجح هذه الرواية

___________________________________ 
 .وهو ضرب مائة سوط ملا هو دون الثقب) ١(
ب اليـــه املشـــهور) ٢( فـــاالخف وهـــو االقـــل هـــو املتـــيقن، واالشـــد وهـــو االكثـــر هـــو . أي عقوبـــة أخـــرى تكـــون اشـــد ممـــا ذهـــ

 .املشكوك فيه فينفي �الصل
 .وجب القتل بعد التكرار ثال�، او اربعاأي ي) ٣(
 .أي مجيع اقسام الكبائر) ٤(
 .١٨اجلزء  ٣احلديث . ٣٨٨ص . ١٣٨٨الطبعة اجلديدة سنة " الوسائل ) " ٥(
 .١احلديث . ٣٨٧نفس املصدر ص ) ٦(
 .١٥٣ص  ٦املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٧(
 .د على التخفيف واالحتياط يف اراقة الدماءمن بناء احل. أي ترجح هذه الرواية بسبب هذه الوجوه) ٨(
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وهــو االجــود  )٤(بتخصــيص العــام مبــا عــد اخلــاص )٣(فيجمــع بينهمــا. عامــة )٢(خاصــة، وتلــك )١(و��ــا
 .ولو مل يسبق حده مرتني مل جيب سوى اجللد مائة

 .)٥(على ما فصل) او رمجا او جلدا(كان احلد ) ولو �ب قبل قيام البينة سقط احلد عنه قتال(
قبـل ) لـو �ب مـع االقـرار ولكـن يتخـري االمـام يف املقـر )٧()مل يسقط احلد وكذا )٦(ولو �ب بعده(

 .بني العفو واالستيفاء كالز�(التوبة 
مبا يراه احلاكم، النه من مجلـة املعاصـي، بـل الكبـائر املتوعـد عليـه ) ويعزر من قبل غالما بشهوة(

 ان من قبل" خبصوصه �لنار، فقد روى 
___________________________________ 

 .أي وترجح هذه الرواية ايضا الجل ورودها يف الز� خاصة) ١(
ن ) ٢( ــري عـــ عامـــة  ١٥٣ص  ٥املشـــار اليهـــا يف اهلـــامش رقـــم  ) ايب احلســـن املاضـــي(أي الروايـــة الـــواردة عـــن ايب بصـ

د من الكبائر هناك ماعـدا الـز�، الن الـز� قـد اسـتثين يف روايـة إن املرا: فتخصص بغري الز� فيقال. وردت يف مطلق الكبائر
 .فلم يبق هلذا العام عموم. ١٥٣ص  ٦اخرى املشار اليها يف اهلامش رقم 

، وبني الرواية اخلاصة املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ١٥٣ص  ٥أي بني هذه الرواية العامة املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٣(
 .١٥٣ص  ٦
 .ملراد من الكبائر ماعدا الز�أي ا) ٤(
 "القتل ": احدمها " وجب احلد وهو اقسام مثانية ": املصنف " يف قول ) ٥(

 .الرجم": و�نيها 
 .اجللد": و�لثها " 
 .اجللد واجلز": ورابعها " 
 :مخسون جلدة" وخامسها " 
 .احلد املبعض وهو حد من حترر بعضه": وسادسها " 
 .الضغث": وسابعها " 
 .اجللد وعقوبة زائدة": و�منها " 
 .أي بعد قيام البينة) ٦(
 .أي وكذا مل يسقط احلد لو �ب مع االقرار) ٧(
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غالما بشهوة لعنته مالئكة السماء، ومالئكه االرضني، ومالئكة الرمحة، ومالئكة الغضب واعـد لـه 
يــوم القيامــة بلجــام  مــن قبــل غالمــا بشــهوة اجلمــه هللا" ويف حــديث آخــر  )١("ت مصــريا  جهــنم وســاء

 .)٢("من �ر 
مــن (اي قرابــة ) ا�تمعــان حتــت ازار واحــد جمــردين ولــيس بينهمــا رحــم )٣(الــذاكران(ويعــزر ) وكـذا(

ب الـز�دة) ثالثني سوطا إىل تسـعة وتسـعني بفعـل  )٥(فالنـه لـيس )٤(علـى املشـهور امـا حتديـده يف جانـ
 يف املرأتني تنامان ، ولقول الصادق )٦(فال يبلغ به. يوجب احلد كمال

___________________________________ 
 .٣احلديث  ٥٧٠كتاب النكاح ص . ٢ا�لد ". مستدرك الوسائل ) " ١(
 .٤احلديث . نفس املصدر) ٢(
 عـن ابـن ايب عمـري. اليـك نـص احلـديث" الرجـل " ولكن الوارد يف اخلـرب لفـظ . مثىن الذكر فيشمل االطفال والغلمان) ٣(

ت فـراش رجـل " امـري املـؤمنني " ايت : قـال " ايب عبدهللا " عن حفص بن البخرتي عن  فـأمر . برجـل وجـد حتـ
 .فلوث يف خمروة به امري املؤمنني 

 .اذن اليشمل احلكم غري البالغني ١احلديث . ٤٢٤ص . ١٨اجلزء . ١٣٨٨سنة " طهران " طبعة " الوسائل " 
لوضـوح احلكـم يف حقهـم وا�ـم اوىل . الذكور ا�تمعني حتت حلاف واحد، بل خص احلكـم �لـذكرين" املصنف " مل يذكر 
 .بذلك

 .وهي التسعة والتسعون) ٤(
 .أي نوم الذكرين حتت حلاف واحد ليس عمال يوجب احلد الكامل وهي مائة سوط، بل موجب للحد الناقص) ٥(
غ. لاحلــد الكامــ: مرجــع الضــمري) ٦( ىن. النــوم حتــت حلــاف واحــد: والفاعــل يف فــال يبلــ ت حلــاف واحــد : واملعــ ان النــوم حتــ

" والفـاء يف . بل إىل تسعة وتسعني. جمردين اذا مل يكن موجبا للحد الكامل فالبد من ان اليبلغ حده مقدار احلد الكامل
 .فالنه ليس بفعل يوجب احلد كمال: على قوله " الشارح " أي لتفريع ما أفاده . للتفريع" فاليبلغ 
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، وىف رواية ابن سـنان )٢(، وكذا قال يف الرجلني)١(ال: حدا قال: تضر�ن فقلت: يف ثوب واحد فقال
فلروايـــة ســـليمان بـــن  )٤(وامـــا يف جانـــب النقيصـــة. )٣("جيلـــدان حـــدا غـــري ســـوط واحـــد " ، عنـــه 

 .)٥(يضر�ن ثالثني سوطا: هالل عنه قال
___________________________________ 

 .١٦احلديث . ٣٦٧نفس املصدر السابق ص ) ١(
: قـال. قلـت احلـد؟: قـال. يضـر�ن: ؟ قـال.الـرجالن ينامـان يف ثـوب واحـد: قلـت: اليك بقية احلـديث. نفس املصدر) ٢(
 .ال
 .١٨احلديث . نفس املصدر السابق) ٣(
 .وهو ثالثون سوطا) ٤(
" أ� عبـدهللا " سـأل بعـض اصـحابنا : عن سليمان بـن هـالل قـال: اليك موضع احلاجة. ٢١ديث احل. نفس املصدر) ٥(
: قـال. مـن صـرورة: قـال. ال: فقـال. ذوا حمـرم؟: فقـال. الرجل ينام مع الرجل يف حلـاف واحـد: جعلت فداك: فقال 
 .يضر�ن ثالثني سوطا ثالثني سوطا: ال قال
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ذكــره  )٢(يمــا بــني احلــدين إىل رأي احلــاكم، والتقييــد بنفــى الــرحم بينهمــاالرجــوع ف )١(وطريــق اجلمــع
 ، فاالوىل ترك)٤(ويشكل �ن مطلق الرحم ال يوجب جتويز ذلك. )٣(تبعا للرواية. املصنف كغريه

___________________________________ 
املشـار " ابـن سـنان " والتسـعني كمـا يف روايـة أي طريق اجلمع بني هذه الروا�ت املختلفـة الدالـة بعضـها علـى التسـعة ) ١(

املشـار اليهـا يف " سـليمان بـن هـالل " والدالة بعضها على ثالثني سـوطا كمـا يف روايـة . ١٥٦ص  ٣اليها يف اهلامش رقم 
والثالثــون إىل رأي احلــاكم ونظــره فهــو . تســعة وتســعون: وهــو الرجــوع فيمــا بــني احلــدين ومهــا - ١٥٦ص  ٥اهلــامش رقــم 

 .ع يف حتديد احلد ملن ينام مع الرجل حتت حلاف واحداملرج
 .أي بني النائمني حتت حلاف واحد) ٢(
ن الفقهـــاء" ولـــيس بينهمــا رحـــم : " القيـــد" املصــنف " أي امنــا ذكـــر ) ٣( ملتابعتـــه للروايــة املقيـــدة �ـــذا . كمـــا ذكــره غـــريه مــ

ذواحمـرم : " واملـراد مـن احملرميـة يف قولـه . ١٥٦ص  ٥قـم ذوا حمرم وقـد اشـري اليـه يف اهلـامش ر : يف قوله . القيد
وجـــد . وعـــم وابـــن اخ. واب وابـــن. هـــي الرمحيـــة والقرابـــة مبعـــىن ان احـــد الـــذكرين لـــو كـــان انثـــى لكـــا� حمـــرمني كـــاالخوين": 

 .فان لكل واحد من هذه الفروض لو كان احدمها انثى لكانت حمرما لآلخر الذكر. وحفيد
ن لــه رمحيـة كاالمثلــة املـذكورة املتقدمــة وكمـا يف اوالد العــم، او اوالد اخلـال، ســواء كــانوا أي امل) ٤( ت حلـاف واحــد ملـ نـام حتــ

حيـث قيـد عـدم . علـى املصـنف رمحهمـا هللا" الشـارح " هذا اشـكال مـن . وكاوالد اخلالة والعمة مشكل. قريبني ام بعيدين
 .فمفهومه اجلواز اذا كان بينهما رمحية. مل يكن بينهما رحمجواز النوم للرجل مع اآلخر حتت حلاف واحد اذا 
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 .)٢(، اوالتقييد بكون الفعل حمرما)١(القيد
 )٤(عــدول، ال بشــهادة النســاء منفــردات، وال منضــمات) يثبــت بشــهادة اربعــة رجــال )٣(والســحق(

 ئة جلدة حرة كانتوحده م(كالز�   )٨(احلرة املختارة )٦(الرشيدة )٥(من البالغة) او االقرار اربعا(
___________________________________ 

عهدية حىت تكون مشارة ) واالوىل ترك القيد(وال تكون االلف والالم يف . اي االوىل االصح ان ال يذكر اي قيد هنا) ١(
 .كما يتوهم ذلك" املصنف وليس بينهما رحم " إىل القيد املذكور يف كالم 

اجتمـاع رجلـني حتـت حلـاف : " القيد يف عدم جواز النوم حتت حلاف واحد فليقيد هكـذا اي وان كان البد من ذكر) ٢(
امـا الضـرورة كمـا يف صـورة شـدة الـربد وعـدم . ال علـى وجـه الضـرورة، او االكـراه" واحد ال جيوز اذا كان على صورة حمرمة 

ت حلــاف  وامــا االكــراه فكمــا. وجــود حلــاف آخــر فانــه لــو مل جيتمعــا كــذلك لتعقبهمــا اهلــالك لــو اكرههمــا �لــث �لنــوم حتــ
 .واحد

 .واملراد منه هنا دلك امرأة فرجها بفرج امرأة اخرى) منع مينع(بفتح السني وسكون احلاء مصدر سحق يسحق وزان ) ٣(
 .أي وال منضمات إىل الرجال) ٤(
 .خرجت �ذا القيد الصغرية) ٥(
 .خرجت �ذا القيد ا�نونة) ٦(
 .اململوكةخرجت �ذا القيد ) ٧(
 .خرجت �ذا القيد املكرهة) ٨(
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 )٢(والينتصف )١(فاعلة او مفعولة. حمصنة او غري حمصنة. مسلمة أو كافرة. كل واحدة منهما او امة
فلـــو . مـــع بلوغهـــا وعقلهـــا )٣(ويقبـــل دعواهـــا اكـــراه موال�ـــا كالعبـــد، كـــل ذلـــك. هنـــا يف حـــق االمـــة

مـع  )٤(تـرجم: وقيـل. ساحقت ا�نونـة، او الصـغرية أدبتـا خاصـة، ولـو سـاحقتها �لغـة حـدت دو�مـا
�نـــه اعـــم مـــن الـــرجم فيحمـــل علـــى  )٦(ورد )٥()حـــدها حـــد الـــزاين: (االحصـــان، لقـــول الصـــادق 

 .)٧(اجللد مجعا
 وظاهرهم). ال�يف الرابعة لو تكرر احلد ث(املساحقة ) وتقتل(

___________________________________ 
 .٢احلديث . ٤٢٥ص . ١٣٨٨الطبعة اجلديدة سنة ) الوسائل) (١(
اي احلد اليكون نصفا يف حق االمة يف �ب السحق كما يكون نصفا يف �ب الز�، بل جيري عليها احلد متاما فهي  ) ٢(

 .كاحلرة
 .، او الشهود عليهااي اجراء احلد على املرأة املقرة) ٣(
 .اي املرأة املساحقة العاقلة البالغة احلرة املختارة) ٤(
 .١احلديث  ٢٠٢ص  ٧اجلزء . ١٣٧٩الطبعة اجلديدة سنة " الكايف ) " ٥(
 .اي هذا القول رد �ن حد الزاين ينطبق على الرجم واجللد فيحمل على اجللد) ٦(
وبــني . ١٥٩ص  ٥وقــد اشــري اليــه يف اهلــامش رقــم . أة املســاحقة جتلــدأي مجعــا بــني هــذا احلــديث الــدال علــى أن املــر ) ٧(

ت حــرة ام امــة، وســواء  ١٥٩ص  ١وقــد اشــري اليــه يف اهلــامش رقــم . اخلــرب الــدال علــى أن املــرأة املســاحقة جتلــد ، ســواء كانــ
ت مسـلمة ام كـافرة فيكــون . اجللـد حيمـل االول علـى. وســواء كانـت فاعلـة ام مفعولـة. وسـواء كانـت حمصـنة ام غريهـا. كانـ

 .اخلرب الثاين مفسرا لالول كما هي القاعدة يف �ب التعارض
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 .)١(هنا عدم اخلالف وان حكمنا بقتل الزاين والالئط يف الثالثة كما اتفق يف عبارة املصنف
ت قبــل البينــة ســقط احلــد( ــ ت بعــدها ) ولــو �ب ــ ت بعــد االقــرار(ال اذا �ب ــ ) ويتخــري االمــام لــو �ب

 .)٢(كالز� واللواط
ت ازار( فــان عــزر� مــع تكــرار الفعــل مــرتني ( )٣(مبــا ال يبلــغ احلــد) وتعــزر االجنبيتــان اذا جتــرد� حتــ

: وقيـــل. )٨(ابـــدا) وعلـــى هـــذا( )٧(مث حـــد� يف الثالثـــة )٦(عـــزر� مـــرتني )٥(فـــان عـــاد� )٤()حـــد� يف الثالثـــة
 .)٩(تقتالن يف الثالثة

___________________________________ 
 .�ب الز� يف) ١(
 .فيما اذا �ب الزاين، او الالئط بعد االقرار ختري االمام) ٢(
 .أي يضرب كل واحد منهما اقل من مائة سوط) ٣(
 .أي يضرب كل واحد منهما مائة سوط يف املرة الثالثة) ٤(
 .أي بعد ان عزر� مرتني) ٥(
 .أي لكل نومة من النومتني يف املرة الثانية) ٦(
 .النومة الثالثة من املرة الثانيةأي يف ) ٧(
وكـذا . هـذا يف املـرة الثالثـة. أي كل ماتكرر الفعل منهما تعزران يف النومة االوىل، مث الثانية، مث حتـدان يف النومـة الثالثـة) ٨(

 .الز�والسابعة مبعىن انه يف كل نومة تعزران فاذا بلغت الثالثة حتدان حد . والسادسة. واخلامسة. يف املرة الرابعة
 .والتحديدات ثالثة. فمجموع التعزيرات يف املرة الثالثة ستة. أي يف النومة الثالثة بعد ان عزر� مرتني) ٩(
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 .�الجنبيتني )٣(وجه التقييد: وقد تقدم )٢(واملستند ضعيف. )١(يف الرابعة: وقيل
مائـــه، وال النـــه خملـــوق مـــن ) ولـــو وطء زوجتـــه فســـاحقت بكـــرا فحملـــت البكـــر فالولـــد للرجـــل(

 )٦(قطعـا، وال �لبكــر )٥(ليســت فراشـا لـه، واليلحـق �لزوجـة )٤(موجـب النتفائـه عنـه، فـال يقـدح كو�ـا
 على االقوى

___________________________________ 
 .والتحديدات اربعة. فمجموع التعزيرات مثانية. أي تقتالن يف املرة الرابعة بعد ان عزر� مرتني) ١(
طبعـة " الكـايف " راجع . وهي االخبار الضعاف. القتل يف املرة الثالثة أو املرة الرابعة ضعيف: ومها. ذينأي مستند ه) ٢(

ث ٢٠٢ص  ٧اجلزء . ١٣٧٩سنة " طهران "  فـان وجـد� الثالثـة : " قـال . اليك موضـع احلاجـة مـن تلـك االحاديـ
 .٤ أي يف املرة الثالثة بعد ان عزر� مرتني احلديث" قتلتا 

" املصـنف " مـا أفـاده : أمـا وجـه تقييـدها بـذلك" وتعزر االجنبيتـان : املصنف" أي تقييد املرأتني �الجنبيتني يف قول ) ٣(
تبعا للرواية املقيدة بكون الذكرين ليسا بذي " وليس بينهما رحم : " يف الذكرين ا�تمعني حتت إزار واحد حيث قال 

 .�قشه يف ذلك كما عرفت " الشارح " ذوا حمرم؟ وان كان : رحم كما قال 
 .أي هذه املرأة الباكرة اليت ساحقت معها زوجة الرجل) ٤(
 .أي الولد ال يلحق بزوجة الرجل املساحقة مع املرأة الباكرة، الن الولد خيلق من ماء الرجل) ٥(
 .لوهي املرأة الباكرة اليت ساحقت معها زوجة الرج) ٦(
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 )٣(ة ويلزمهــا اي املوطــوء(بــني احملصــنة وغريهــا  )٢(، لعــدم الفــرق فيــه)١(املــرأ�ن حــد الســحق): وحتــدان(
ت كالزانيــة  )٤(ال�ــا ســبب يف إذهـاب عــذر�ا، وديتهــا) مهــر املثــل للكـرب(ضـمان  مهـر نســائها، وليســ
ـــت يف االفتضـــاض، خبـــالف هـــذه)٥(املطاوعـــة ة اســـتنادا إىل  وطـــوءتـــرجم امل: وقيـــل. )٦(، الن الزانيـــة اذن
. )٩(مــن االخبــار الصــحيحة )٨(ضــعيفة الســند خمالفــة ملــا دل علــى عــدم رجــم املســاحقة مطلقــا )٧(روايــة

 .)١٠(وابن ادريس نفى االحكام الثالثة
___________________________________ 

 .وهي مائة سوط) ١(
 .أي يف السحق) ٢(
 .وهي زوجة الرجل) ٣(
 .الباكرة املساحقة معها زوجة الرجل أي دية هذه املرأة) ٤(
 .فان افتضاض بكار�ا مسببة عنها فليست هلا دية. حيث الدية لبكارة هذه املرأة الزانية اليت طاوعت الرجل يف الز�) ٥(
لعـدم احتماهلـا احلمـل عـن هـذه . أي املرأة الباكرة اليت ساحقت معهـا زوجـة الرجـل فا�ـا مل �ذن يف افتضـاض بكار�ـا) ٦(

 .املرأة املوطوئة فاحلمل وقع صدفة
 .٤٢٧ - ٤٢٦ص  ١٨اجلزء " الوسائل ) " ٧(
 .سواء كانت حمصنة ام غريها) ٨(
 .٤٢٥املشار اليها يف املصدر السابق ص ) ٩(
" ابــن ادريــس " وجــوه انكــار  " الشــارح " وقــد ذكــر . وثبــوت املهــر للبــاكرة. واحلــاق الولــد �لرجــل. وهــي الــرجم) ١٠(

 .أما الرجم إىل آخره: الثالثة بقوله
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والولـد للفـراش، وامـا  )٢(، وأمـا احلـاق الولـد �لرجـل فلعـدم والدتـه علـى فراشـه)١(أما الرجم فلما ذكر�ه
 .)٤(وقد عرفت جوابه. )٣(املهر فالن البكر بغي �ملطاوعة فال مهر هلا

___________________________________ 
ابن ادريـس " هذا دليل . اليت كانت مدركا للقول �لرجم ١٦٢ص  ٧وهو ضعف الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١(

 .ة املساحقة مع الباكرة يف انكاره الرجم عن املرأة املوطوء" 
ن مســاحقة املـرأة املوطــو ) ٢( ة مــع البـاكرة علــى فـراش الرجــل الــواطئ زوجتـه املســاحقة مــع  ءأي لعـدم والدة الطفــل املتولـد مــ

ىت يلحـق . واحلال أن الولد امنا يلحق �لرجل اذا كان للفراش. املرأة الباكرة وهنا ليس فـراش للرجـل مـع البـاكرة املسـاحقة حـ
 .يف انكاره احلاق الولد �لرجل " ابن ادريس " هذا دليل . الولد به

ذه أي عــدم ثبــو ) ٣( ت املــرأة يف الســحق فهــي بغــي �ــ ت املهــر للبــاكرة املســاحقة مــع زوجــة الرجــل الجــل ان البــاكرة طاوعــ
 .النكاره املهر للباكرة " ابن ادريس " هذا دليل . املطاوعة فال مهر هلا

رد الشــارح . للبــاكرة الــرجم وعـدم احلــاق الولــد �لرجــل وعـدم مهــر: ابــن ادريــس يف انكـاره االمــور الثالثــة" أي جـواب ) ٤(
ث ذهـــب إىل عــدم رجـــم املــرأة املســـاحقة ن ادريــس رمحهمـــا هللا حيــ ت البـــاكرة . علــى ابـــ وعــدم احلـــاق الولــد �لرجـــل لــو محلـــ

 .وعدم مهر هلذه الباكرة، ال�ا بغي والبغي المهر هلا. بسبب السحق
الروايـــة : فقــون يف ذلـــك، الن مـــدرك الـــرجمفـــنحن وهـــو مت. ة املســـاحقة للبـــاكرة ان عـــدم رجـــم املـــرأة املوطــوء: وخالصــة الـــرد

ت ضـعفها ١٦٢ص  ٧املشار اليها يف اهلـامش رقـم  ونفـي املهـر عـن البـاكرة فـال . وامـا نفـي احلـاق الولـد �لرجـل. وقـد عرفـ
ــى فراشـــه. نوافقـــه يف ذلـــك ــن علـ ــن مائـــه وان مل يكـ ق �لرجـــل، النـــه خملـــوق مـ ــ ــه ملحـ ــرأة . أمـــا الولـــد فانـ والميكـــن احلاقـــه �ملـ

 .ة ءاملوطو 
ت كالزانيــة املطاوعــة  يت ســببت الزالــة بكــارة البــاكرة فهــي ليســ وأمــا ثبــوت املهــر للبــاكرة املســاحقة فــالن زوجــة الرجــل هــي الــ

يت اذنـت الرجـل يف ازالـة عـذر�ا وبكار�ـا، خبـالف هـذه : للرجل الزاين �ا لتكون بغيا فيقال المهر لبغي، فان الزانية هي الـ
ت عاملــة ��ــا حتمــل مــع املســاحقة مل تقــدم عليهــا. أة ازالــة بكار�ــافا�ــا مل �ذن للمــرأة املوطــو  ففــرق بــني هــذه . ولــذا لــو كانــ

 .ها وا�ا ليست بغيا و�ذا يثبت مهر نساء. الباكرة، وبني الزانية
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وتثبــت �القــرار مــرتني مــن (مــن الــز� واللــواط والســحق ) الفاحشــة )٢(اجلمــع بــني فــاعلي: )١(والقيــادة(
او بشــــهادة (غــــري املكــــره، ولــــو اقــــر مــــرة واحــــدة عــــزر ) املختــــار(لــــوغ والعقــــل واحلريــــة �لب) الكامــــل
. او عبـــدا(القائـــد ) مخـــس وســـبعون جلـــدة حـــرا كـــان(للقيـــادة ) واحلـــد(ذكـــرين عـــدلني  )٣()شـــاهدين
 ).او امرأة(كان ) رجال. او كافرا(كان ) مسلما
عنــه إىل ) وينفــى(يف البلــد  )حيلــق رأســه ويشــهر(يضــاف إىل جلــده ان : والقائــل الشــيخ) وقيــل(

 غريه من االمصار من غري حتديد
___________________________________ 

 .أي الفصل الثاين يف القيادة. الفصل الثاين يف اللواط": املصنف " �جلر عطفا على قول ) ١(
 ".فاعلني " اذ اصله . سقوط نون املثىن �الضافة) ٢(
 .اهدينأي تثبت القيادة بشهادة ش) ٣(
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املفيـد علـى ذلـك  )٣(ووافقـه )٢(، لروايـة عبـدهللا بـن سـنان عـن ايب عبـدهللا )١()�ول مـرة(ملدة نفيـه 
لالصـل، ومنافـاة النفـي ملـا ) وال جز علـى املـرأة، وال شـهرة، وال نفـي( )٤(اال انه جعل النفي يف الثانية

 .سرت املرأة )٥(جيب مراعاته من
وال �خـري (�ن يكفل ملن ثبت عليـه احلـد إىل وقـت متـأخر عـن وقـت ثبوتـه ) وال كفالة يف حد(
ت، ومــن مث)فيــه يف جملــس الشــهادة وان كــان  )٧(حــد شــهود الــز� قبــل كمــاهلم )٦(، بــل يســتوىف مــىت ثبــ

 )٩(املانع من اقامته) اال مع العذر( )٨(االنتظار يوجب كمال العدد
___________________________________ 

 .أي اذا حصلت القيادة من القواد يف املرة االوىل) ١(
 .١احلديث . ١٢٩ص  ١٨اجلزء ". الوسائل ) " ٢(
: واملـراد مـن موافقـة املفيـد للشـيخ مـع ان الشـيخ تلميـذ لـه ومتـأخر عنـه". املفيـد " يف هـذا القـول " الشيخ " أي وافق ) ٣(

 .ان املفيد ذهب إىل هذا املذهب
 .ينفى الرجل القواد يف املرتبة الثانية: فانه القائل به بل يقول. الشيخ يف النفي يف املرة االوىلأي ان املفيد خالف ) ٤(
ىت ال يصـدر الفعـل عنهــا مـرة أخـرى) ٥( فـاذا نفيـت حصــل . الن الغـرض االويل سـرت املـرأة عـن اشـاعة الفحشــاء فتسـرت حـ

 .نقض الغرض عن سرتها
 .وقت ثبوته أي ولكون استيفاء احلد جيب أن يكون يف) ٦(
 .أي قبل ان يكمل عددهم) ٧(
 .ولكن مع ذلك حيدون قبل االكمال. أي العدد املطلوب يف الشهادة) ٨(
 .أي اقامة احلد كما لو كان احملدود مريضا، او امرأة حاملة) ٩(
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وال شـــفاعة يف (فتشـــرع الكفالـــة والتـــأخري إىل وقـــت القـــدرة  )١()او توجـــه ضـــرر بـــه(يف ذلـــك الوقـــت 
ال  : قــال النــيب . وال شــفاعة يف اســقاط حــق هللا تعــاىل )٢(، النــه حــق هللا، او مشــرتك)اســقاطه

لــيس يف احلـــدود  وقـــال ) ال يشــفعن أحـــد يف حــد( وقـــال امــري املـــؤمنني  )٣(كفالــة يف حــد
 .)٤(نظرة ساعة

___________________________________ 
 .رر هحو احملدود كما لو كان مريضا فحد فطال مرضه أو مات مثالأي توجه ض) ١(
 .أي بني هللا وبني الناس كحد القذف فانه مشرتك بني هللا عزوجل وبني العباد) ٢(
 .١احلديث . ٣٣٣ص  ١٨اجلزء . الوسائل) ٣(
 .٣٣٦وص  ٣٣٣نفس املصدر ص ) ٤(

 )يف القذف - الفصل الثالث (
) او لطـت، او انـت زان او الئـط وشـبهه(�لفـتح ) زنيـت: مثـل قولـه وهو الرمي �لز�، اواللـواط(

�ي  )٥(مبوضــوع اللفــظ(اي معرفــة القــاذف ) مــع الصــراحة واملعرفــة(مــن االلفــاظ الدالــة علــى القــذف 
 معناه، ولو كان القائل جاهال مبدلوله فان )٦(وان مل يعرف املواجه) لغة كان

___________________________________ 
خص �ــذه االلفــاظ عارفــا مبوضــوعا�ا ) ٥( ىن ان يكــون القــاذف حينمــا يقــذف الشــ ت مبعــ ت �لفــتح، او لطــ أي لفــظ زنيــ

 .�ي لغة كان القذف
 .وهو املخاطب أي وان مل يعرف املخاطب معىن اللفظ الذي قذفه به) ٦(
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او ) لسـت ولـدي: اوقال لولده الذي اقر بـه( )٢(، واال فال)١(عرف انه يفيد فائدة يكربها املواجه عزر
لســـت البيـــك، او زنـــت بـــك امـــك، ولـــو مل يكـــن قـــد اقربـــه لكنـــه ال حـــق بـــه شـــرعا بـــدون االقـــرار 

) ولــو قــال آلخــر( )٥(دفــع احلــد �للعــان، خبــالف املقــر بــه فانــه ال ينتفــي مطلقــا )٤(لكــن لــه )٣(فكــذلك
ري ولــده ن الــزاين حــد: (غــ ــ قــذف لــه دون املواجــه،  )٧(خاصــة، النــه) البلــ )٦(ز� بــك ابــوك، او � اب
 .كما سيأيت، لتأذيه به  )٩(مل ينسب اليه فعال لكن يعزر له )٨(النه

ت بــك امــك، او � ابــن الزانيــة حــد لــالم، ولــو قــال � ابــن الــزانيني فلهمــا: ولــو قــال( ، ولــو )١٠(زنــ
ق )ولــدت مــن الــز� فالظــاهر القــذف لالبــوين: قــال إىل  )١٢(وقــد نســبه )١١(�مــا، الن تولــده امنــا يتحقــ

 الز� فيقوم
___________________________________ 

 .أي هذا القاذف اجلاهل) ١(
 .أي وان مل يعرف القاذف اجلاهل �للفظ انه يفيد فائدة يكرهها املخاطب فال يعزر حينئذ) ٢(
 .أي يكون هذا الرجل قاذفا ايضا فيجري عليه احلد) ٣(
 .بأي للقاذف وهو اال) ٤(
 .سواء ال عن القاذف يف دفع احلد عنه ام ال) ٥(
 .أي القاذف الجل قذفه اب هذا الولد الذي قذفه ونفى عنه ابوة ابيه) ٦(
 .أي الن هذا القذف الىب الولد، ال للولد وهو املخاطب) ٧(
 .أي الن القاذف مل ينسب إىل املواجه وهو الولد) ٨(
 .واجه، النه آذاهأي يعزر القاذف الجل الولد وهو امل) ٩(
 .أي حد القاذف الجل االب واالم، النه نسب الز� اليهما) ١٠(
 .أي من مين الرجل واملرأة) ١١(
 .فلذا حيد الجلهما. فمعناه ان الز� قائم �ما. أي نسب الولد إىل الز�) ١٢(
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م خاصـــــة، ويف مقابلـــــة الظـــــاهر كونـــــه قـــــذفا لـــــال. الظـــــاهر عرفـــــا )١(�مـــــا ويثبـــــت احلـــــد هلمـــــا، والنـــــه
اليهمــــا واحــــدة، واالحتمــــال قــــائم فيهمــــا  )٣(�ن نســــبته )٢(ويضــــعف. الختصاصــــها �لــــوالدة ظــــاهرا

�لنســبة إىل كــل  )٧(هلمــا، لقيــام االحتمــال )٦(ورمبــا قيــل �نتفائــه. )٥(فــال خيــتص احــدمها بــه )٤(�لشــبهة
او الشـــبهة يف احـــد  اال ان يـــدعي االكـــراه، )٨(واالقــوى االول. واحــد وهـــو دارء للحـــد اذا هـــو شـــبهة

 .)٩(اجلانبني فينتفي حده
ري املواجــه( فاحلــد للمنســوب اليــه ويعــزر للمواجــه ان (كاالمثلــة الســابقة ) ومــن نســب الــز� إىل غــ

 .كما هو الظاهر يف اجلميع) تضمن شتمه واذاه
___________________________________ 

 .واملرأة كليهما زانيتان فيحمل على الظاهرأي لفظ ولدت من الز� له ظهور عريف يف ان الرجل ) ١(
 .الذي كان يف قبال الظاهر العريف" قذف االم خاصة " أي هذا القول وهو ) ٢(
 .أي نسبة الز�) ٣(
 .أي بشبهة الز�) ٤(
 .أي �لز�) ٥(
اذن ينتفـي . الطـرفنيأي �نتفاء القذف هلما، الجل قيام احتمال الشبهة أي وطئ الشبهة �لنسبة إىل كل واحد مـن ) ٦(

 .احلد، للشبهة الدارئة للحد
 .فهذا االحتمال دارء للحد. وهو وطئ الشبهة) ٧(
 .وهو حصول القذف �لنسبة إىل الرجل واملرأة) ٨(
 .فيحد مثانني جلدة له. فيبقى حد واحد الحدمها) ٩(
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ري زان، وجمــــرد الن املكــــره غــــ) زنيــــت بــــك احتمــــل االكــــراه فــــال يكــــون قــــذفا هلــــا: ولــــو قــــال المــــرأة
 .كاف يف سقوط احلد، سواء ادعاه القاذف ام ال، النه شبهة يدرء �ا احلد  )١(االحتمال

ت الــز� يف حقــه( قــذفا، لداللــة  )٤(وحيتمــل كونــه. )٣(كمــا ســبق) اال �القــرار اربــع مــرات )٢(وال يثبــ
الـــز� فعـــل واحـــد يقـــع بـــني اثنـــني، ونســـبة احـــدمها اليـــه �لفاعليـــة، واآلخـــر  )٦(، والن)٥(الظـــاهر عليـــه
 .�ملفعولية

___________________________________ 
ذف عــن القـاذف الحتمــال انــه اكرههــا يف الـز� فلــيس قــذفا هلــا ) ١( أي احتمـال االكــراه يف الــز� كــاف يف سـقوط حــد القــ

 .بل يستحق حد الز� حىت يستحق القاذف حد القذف �ذا الكالم
 ".اين زنيت بك : " أي يف حق القاذف حني يقول للمرأة املعينة) ٢(
 ".وال جيب حد الز� اال�ربع مرات : املصنف" يف الفصل االول يف حد الز� عند قول ) ٣(
 ".اين زنيت بك : " أي كون القادف للمرأة) ٤(
 .أي لداللة ظاهر اللفظ على القذف عرفا) ٥(
ن القــاذف �ــذه الكيفيــة يعــد قــذفادليــ) ٦( ز� فعــل : وخالصــته. ل �ن لكــون اللفــظ الصــادر مــ ــ ان العمــل الصــادر وهــو ال

ث الفاعليـة واملفعوليـة فمـن حيـث صـدور الفعـل عـن الرجـل يسـمى . واحد �لنسبة اليهما وقائم �ما، لكنـه خمتلـف مـن حيـ
 .غاير يف معىن الز�، بل هو معىن واحد �لنسبة اليهماوهذا ال يوجب الت. فاعال، ومن حيث وقوعه على املرأة مفعولة
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قـذف  )٤(واالقوى انه. كونه هو الزاين  )٣(يوجب التغاير واملتحقق منه )٢(ان اختالف النسبة )١(وفيه
 والقر�ن قد تفيد )٧(والديوث والكشخان( دمحم بن مسلم عن الباقر  )٦(، ولرواية)٥(هلا، ملا ذكر

___________________________________ 
 .أي ويف هذا االحتمال وهو احتمال كون اللفظ الصادر من القاذف �ذه الكيفية يعد قذفا للمرأة) ١(
ىن الـــز�) ٢( ب التغـــاير يف معـــ ــ أي �رة يكـــون �لنســـبة إىل . أي نســـبة الفاعليـــة إىل الرجـــل، ونســـبة املفعوليـــة إىل املـــرأة توجـ

 .جل، وأخرى �لنسبة إىل املفعولية ال يكون ز�، ال�ا مكرهةاحدمها ز� كما يف طرف الر 
 .أي املتعني من هذا اللفظ قذفا للمرأة) ٣(
ايب جعفـر " عـن . اليك نصه. ١احلديث . ٤٤٧ - ٤٤٦ص  ١٨اجلزء . ١٣٨٨الطبعة اجلديدة سنة " الوسائل ) " ٦(
ت بـك فـال حـد : وأمـا قولـه. عليه حد واحد لقذفـه ا�هـا: � زانية ا� زنيت بك قال: يف رجل قال المرأته"   ا� زنيـ

 .فيه اال ان يشهد على نفسه اربع شهادات �لز� عند االمام
وخانـه فعـرب  . هذه اللفظة ليست يف لغـة العـرب وحيتمـل ان تكـون فارسـية االصـل وا�ـا معربـة مركبـة مـن كلمتـني كـج) ٧(

وأصـلها خانـه كـج قـدم املضـاف وهـو كـج علـى املضـاف . فصـار خـانكج فصار كش وحذفت اهلاء من آخر كلمة خانـه 
الدار املنحرفة عن الطريق املسـتقيم، : ومعناه. بناء على قاعدة الفرس من تقدمي املضاف اليه على املضاف. اليه وهو خانه

ن طريـق غـري مســتقيم، ومـن غـري ان يــراه النـ اس وحيتمــل ان الن الـذي يـدخل الرجــل علـى عورتـه و�موســه البـد ان يكـون مــ
ث إ�ــن منحرفــات. تكــون الــدار كنايــة عــن اهــل الــدار ونســائها الســاكنات فيهــا والقــر�ن بفــتح القــاف وســكون الــراء . حيــ

 .مبعىن الديوث
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مـن االفعـال، وهـو  )٣(مـدلول هـذه االلفـاظ )٢()فيجب احلد للمنسوب اليـه )١(القذف يف عرف القائل
لغـة غـري  )٧(نظرا إىل ا�ـا) يف عرفه(ذلك  )٦()وان مل تفد( )٥(مهاوغريها من ارحا )٤(انه قواد على زوجته
ال يبلـــغ حـــد النســـبة إىل مـــا ) وافـــادت شـــتما( )٩(، ومل يســـتعملها اهـــل العـــرف فيـــه)٨(موضـــوعة لـــذلك

 القائل كما يف كل) عزر(يوجب احلد 
___________________________________ 

 .اذا كان من سواد الناس) ١(
 .املقذوف أي وحيد القاذف هنا ملصلحة املقذوف: املراد منه) ٢(
 .وهو صدور فعل خاص. أي هذه االلفاظ حني االطالق تدل على معان فعلية. قر�ن. كشخان. ديوث: وهي) ٣(
 .كالديوث) ٤(
 .كالكشخان والقر�ن) ٥(
أي . القائـل: الضـمري يف عرفـهومرجـع ". القذف : " واملشار اليه يف ذلك. قر�ن. كشخان. أي هذه االلفاظ ديوث) ٦(

 .وان مل تفد هذه االلفاظ القذف يف عرف القائل عزر
 .أي هذه االلفاظ) ٧(
 .أي للقذف �ذه املعاين) ٨(
ى. أي للقــذف �ــذه املعــاين يف عــرف القائــل �ــذه االلفــاظ) ٩( . ان العــرف قــد خيتلــف �خــتالف الزمــان واملكــان: والخيفــ

 .كما وان املكان كذلك. قذفا، وآخر ال يراه فعرف زمان يرى مثل هذه االلفاظ
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رية لــه قالــه اجلــوهري. )١(شــامت مبحــرم . الــذي يــدخل الرجــال علــى امرأتــه: وقيــل. والــديوث الــذي ال غــ
ومعنـاه عنـد العامـة مثـل معـىن الـديوث او . والقـر�ن والكشـخان مل ارمهـا يف كـالم العـرب: قال تغلب
 .بناته، والكشخان من يدخل على اخواته القر�ن من يدخل على: وقيل. قريب منه

�ن مل يكــن مــن اهــل العــرف بوضــعها لشــئ مــن ذلــك، ) اصــال )٢(فائــد�ا(القائــل ) ولــو مل يعلــم(
يف كـل قـذف جـرى علــى لسـان مـن ال يعلــم (القــول ) فالشـئ عليـه وكـذا(والاطلـع علـى معناهـا لغــة 

اي  )٥()والتـــأذي( )٤(ف املقــول لــهلعــدم قصــد شــئ مــن القــذف وال االذى وان افــاد يف عــر  )٣()معنــاه
 قول ما يوجب اذى املقول له من االلفاظ املوجبة

___________________________________ 
 .كااللفاظ النابية مما يفيد توهني السامع) ١(
 .أي داللة هذه االلفاظ ديوث كشخان قر�ن على هذه املعاين النابية الركيكة) ٢(
 .أي املخاطب) ٣(
ــىال خي) ٥( ، ال التــــأذي، النــــه مصــــدر �ب التفعــــل وهــــو �يت للتــــأثر مــــن االذيــــة "وااليــــذاء : " ان الصــــحيح ان يقــــال: فــ

أي قـول مـا : " التأذي بقوله " الشارح " تفسري : والدليل على ماقلناه. واملطاوعة له، وااليذاء هو املراد واملطلوب هنا
 ".يوجب اذى املقول له 
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�لقـذف دون ) والتعـريض(مؤذيـة وليسـت موضـوعة للقـذف عرفـا وال وضـعا  )٢(كو�امع العلم ب )١(له
) هـو ولـد حـرام: مثـل قولـه(لعـدم القـذف الصـريح ) ال احلد(، النه حمرم )يوجب التعزير(التصريح به 

حمتمــل لغــريه  )٤(، النــه يوجــب االذى وفيــه تعــريض بكونــه ولــد ز�، لكنــه)٣(هــذا يصــلح مثــاال لالمــرين
 )٦(ومثلـه. )٥(ولد بفعل حمرم وان كان من ابويه �ن اسـتولده حالـة احلـيض أو االحـرام عاملـا �ن يكون

عرفا أنه ليس بطاهر االخالق، وال ويف �الما�ت والوعـود، وحنـو  )٧(لست بولد حالل، وقد يراد به
 .تعريضا �لقذف )٩(وقد يكون. ذلك فهو اذى على كل حال

) وال امــي زانيـــة(للتعــريض بكــون املقـــول لــه او املنبــه عليـــه زانيــا، هــذا مثـــال ) او ا� لســت بــزان(
 .تعريض بكون ام املعرض به زانية

___________________________________ 
 .أي للتأذي) ١(
 .�جاهل. �موهن. �حقري. �ذليل: أي بكون هذه االلفاظ موجبة لاليذاء كقولك) ٢(
 .والتعريض. االيذاء: ومها) ٣(
 .حمتمل لغري الز�" هو ولد حرام " لفظ أي ) ٤(
 ".أي عاملا �حليض واالحرام، او عاملا حبرمة الوطئ حالة احليض واالحرام ) ٥(
 ".هو ولد حرام " أي ومثل ) ٦(
 ".هو ولد حرام :: أي بقوله) ٧(
 .من االخالق السيئة) ٨(
 .التعريض �لقذف اذا كان قاصدا لهلست بولد حالل قد يدل على : وكذا قوله. هو ولد حرام: أي قوله) ٩(
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ـــت ) مل اجـــدك عـــذراء: او يقـــول لزوجتـــه( ـــت قبـــل تزوجيـــه وذهب اي بكـــرا فانـــه تعـــريض بكو�ـــا زن
فمــن مث . فـال يكــون حرامـا )٤(أو احلرقــوص )٣(غـريه �ن يكــون ذها�ـا �لنـزوة )٢(مـع احتمالــه )١(بكار�ـا
ـــــه فيمـــــا يوجـــــب التـــــأذي مطلقـــــا )٥(كـــــان وروي زرارة عـــــن ايب جعفـــــر  )٦(تعريضـــــا، بـــــل ميكـــــن دخول
لــــيس عليــــه شــــئ، الن العــــذرة تــــذهب بغــــري : (مل اجــــدك عــــذراء قــــال: يف رجــــل قــــال المرأتــــه 
 .)٩(يضرب: انه قال على ان املنفي احلد، لرواية ايب بصري عن الصادق  )٨(وحتمل )٧()مجاع
، بـــل املنســـوب اليـــه وان مل يكـــن حاضـــرا، الن )يكرهـــه املواجـــه(اى قـــول ) ا يعـــزر بكـــل مـــاوكـــذ(

 ضابط التعزير فعل احملرم وهو غري مشروط
___________________________________ 

 .أي �لز�) ١(
 ".مل اجدك عذراء : " أي مع احتمال قوله) ٢(
 .مبعىن الوثبة والطفرة) ٣(
وزان برغوث دويبة صغرية حنو الربغـوث منقطـة بـنقط محـراء، او : راء وضم القاف وسكون الواوبضم احلاء وسكون ال) ٤(

 .تدخل يف فروج الفتيات فتذهب ببكار�ا: وحنومها. والزنبور. هلا محة وهي االبرة اليت تلدغ �ا العقرب. صفراء
 .مل اجدك عذراء: أي قوله) ٥(
 .سواء قصد به التعريض ام ال) ٦(
واحلديث �ذا املضمون مروي عن زرارة عن . احلديث. ٦٠٩ص  ١٥اجلزء . ١٣٨٥طبعة طهران سنة " ائل الوس) " ٧(

 ". ايب عبدهللا " 
هــو " لــيس عليــه شــئ : علــى ان الشــئ املنفــي يف قولــه  ٧أي وجتمــل هــذه الروايــة املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ٨(

 ".احلد 
 .٢احلديث . نفس املصدر) ٩(
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بفسقه وشـربه فلوكـان متظـاهرا �لفسـق مل ) مثل الفاسق، وشارب اخلمر وهو مسترت(حبضور املشتوم 
 .)١(يكن له حرمة

والكفار واملرتد، وكل كلمة تفيـد االذى عرفـا، او وضـعا ) وكذا اخلنزير والكلب واحلقري والوضيع(
بـــه، لتظـــاهره ) ســـتحقا لالســـتخفافاال مـــع كـــون املخاطـــب م(مـــع علمـــه �ـــا فا�ـــا توجـــب التعزيـــر 

جعلـه  )٣(وهـل يشـرتط مـع ذلـك. )٢(�لفسق فيصح مواجهتـه مبـا تكـون نسـبته اليـه حقـا، ال �لكـذب
ـــق النهـــي ظـــاهر الـــنص والفتـــاوى  )٦(ام جيـــوز االســـتخفاف بـــه مطلقـــا )٥(فيشـــرتط شـــروطه )٤(علـــى طري

 .احوط )٨(واالول )٧(الثاين
ويــــؤدب (خاصــــة ) فيعــــزر الصــــيب(�لبلــــوغ والعقــــل ) لالكمــــا(الــــذي حيــــد ) ويعتــــرب يف القــــاذف(
 واالدب يف معىن. مبا يراه احلاكم فيهما) ا�نون

___________________________________ 
 .فتجوز غيبته) ١(
 .أي ال ينسب اليه شيئا ال يكون فيه) ٢(
 .أي مع كونه مستحقا ومتظاهرا �لفسق) ٣(
 .� فاسق � فاجر عبثا، بل يكون لردعه وزجره عن هذا العمل: قولهأي النهي عن املنكر، ال ان يكون ) ٤(
مــن " اجلــزء الثــاين " أي شــروط النهــي اذا كــان قولــه ردعــا عــن العمــل وقــد مضــى شــرح شــروط النهــي عــن املنكــر يف ) ٥(

 .فراجع، ٤٠٩طبعتنا احلديثة ص 
 .ام ال يكون كذلك�شارب على طريق النهي والردع . �فاجر. �فاسق: سواء كان قوله) ٦(
 .�فاسق ردعا ام ال، لظاهر النص املذكور: وهو جواز االستخفاف به مطلقا، سواء كان قوله) ٧(
 ردعا وزجرا: وهو عدم جواز االستخفاف �لفاسق اذا مل يكن قوله) ٨(
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االشـرتاط فيحـد العبـد واالمـة اربعـني، او عـدم ) ويف اشرتاط احلرية يف كمال احلد(التعزير كما سلف 
ولقـول  )٤()وا�ين ير�ون ا�حصنات(، لعمـوم )٣(اقوامهـا واشـهرمها الثـاين) قوالن(احلر  )٢(فيساو�ن
. )٦(وغريهـا مـن االخبـار )٥()اذا قـذف العبـد احلـر جلـد مثـانني جلـدة: يف حسنة احللـيب الصادق 

تعـــاىل  )٨(ة مـــن الزائـــد، وقولـــه اءعلـــى اململـــوك للشـــيخ يف املبســـوط، الصـــالة الـــرب  )٧(والقـــول �لتنصـــيف
ولرواية القسم بن سـليمان  )٩()فإن ات� بفاحشة فعليهن نصف ما � ا�حصنات من العذاب(
 ،)١٢(�ن االصل قد عدل عنه للدليل )١١(ويضعف. )١٠(عنه

___________________________________ 
 .يف معىن التعزير هنا والتأديب: يف الفصل الثاين يف اللواط عند قول الشارح) ١(
 .أي العبد واالمة يساو�ن احلر يف احلد) ٢(
 .٤اآلية : النور) ٤(
 .٤احلديث . ٤٣٥ص  ١٨اجلزء . الطبعة اجلديدة" الوسائل ) " ٥(
 .٥احلديث . نفس املصدر) ٦(
 .أي بتنصيف احلد) ٧(
 .أي ولقوله تعاىل" الم اجلارة " �جلر عطفا على مدخول ) ٨(
 .٢٤اآلية  :النساء) ٩(
 .١٥احلديث  ٤٣٧املصدر السابق ص  " االمام الصادق " أي عن ) ١٠(
 .أي ما ذهب اليه الشيخ من تنصيف احلد على العبد) ١١(
يب املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ١٢( وامــا بعــد . فاالصــل امنــا يصــار اليــه اذا مل يكــن الــدليل موجــودا. ٥وهــي حســنة احللــ

 .لالصل وجوده فال جمال
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مـــع  )٣(والروايـــة. مـــن اقـــرتا�ن �حملصـــنات )٢(الـــز�، كمـــا نقلـــه املفســـرون، ويظهـــر: )١(واملـــراد �لفاحشـــة
على ما ذكره املصـنف وغـريه،  )٥(الكثرية، بل االمجاع )٤(ضعف سندها وشذوذها ال تعارض االخبار

ومل  )٨(قــــولني )٧(تعجــــب مــــن احملقــــق والعالمــــة حيــــث نقــــال فيهــــا )٦(والعجــــب ان املصــــنف يف الشــــرح
 )١١(فان القول �الربعني. )١٠(مع ظهور الرتجيح )٩(يرجحها احدمها

___________________________________ 
 .ال مطلق فعل احلرام حىت يشمل القذف)فان ات� بفاحشة(: يف قوله تعاىل) ١(
ــق احلـــرام: ان الفاحشـــة: ره املفســـرون وهـــوأي املعـــىن الـــذي اخـــرت�ه واختـــا) ٢( يظهـــر مـــن اقـــرتان االمـــاء مـــع : الـــز� المطلـ

 .)فعليهن نصف ما � ا�حصنات من العذاب(:احملصنات يف قوله تعاىل
 .١٧٦ص  ١٠وهي رواية قاسم بن سليمان املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٣(
 .١٧٦ص  ٦ - ٥هلامش رقم اليت تصرح مبساوات العبد للحر وقد اشري اليها يف ا) ٤(
 .أي بل هناك امجاع على ان العبد مساو للحر يف احلد كما ذكره املصنف وغريه) ٥(
 .أي شرح االرشاد) ٦(
 .أي يف مسألة اشرتاط احلرية يف كمال احلد وهو مثانون جلدا) ٧(
 .ونصفه. متام احلد: ومها) ٨(
 .أي احد القولني املذكورين) ٩(
حلد على الناقص، لوجود الدليل على ذلك وهي رواية قاسم بن سليمان املشـار اليهـا يف اهلـامش أي ترجيح كمال ا) ١٠(
 .الز� كما فسرها به املفسرون: وان املراد من الفاحشة. ٣
 .وهو نصف احلد) ١١(
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 .)٢(على ما تعجب منه هنا )١(�در جدا مث تبعهم
وا�حصنات (: كما يف قولـه تعـاىل  )٣(وهو يطلق على التزويج) ويشرتط يف املقذوف االحصان(

ري مســافحات )٥(حمصــنات(و . )٤()مــن ال�ســاء فــاذا (قولــه تعــاىل، )٧(ومنــه. )٦(وعلــى االســالم) غــ
ومــن �ــم (: ومنــه قولــه تعــاىل )٩(وعلــى احلريــة. احصــا�ا اســالمها: ، قــال ابــن مســعود)٨()احصــن

وا�حصـنات مـن ا�ؤمنـات و (:وقولـه تعـاىل )١٠()�ستطع من�م طوال ان يـنكح ا�حصـنات
 ا�حصنات

___________________________________ 
أي املصــنف تبــع العالمــة واحملقــق رضــوان هللا علــيهم امجعــني يف ذكــر القــولني هنــا فقــط مــن دون تــرجيح احــدمها علــى ) ١(

 .تبعهما يف ذلك هنا -اآلخر 
 ".يف كمال احلد قوالن ويف اشرتاط احلرية : " حيث قال" كتاب اللمعة " أي يف ) ٢(
 .أي يطلق االحصان على التزويج وهو اختاذ الزوجة يف الرجل، واختاذ الزوج يف املرأة) ٣(
 .فان احملصنات هنا النساء املتزوجات) ٤(
ىن النســاء املتزوجــات)�صــنات غــ� �ســافحات(:أي وكمــا يف قولــه تعــاىل) ٥( واآليتــان مــذكور�ن يف ســورة . فا�ــا مبعــ

 .٢٥ - ٥٤ية اآل: النساء
 .أي ويطلق االحصان على االسالم ايضا) ٦(
 .أي ومن االحصان مبعىن االسالم) ٧(
 .٢٥اآلية : النساء. أي اسلمن) ٨(
 .أي ويطلق االحصان على احلرية أيضا) ٩(
 .٢٥اآلية : النساء. أي النساء احلرائر) ١٠(
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) واعـين: (الـيت نبـه عليهـا هنـا بقولـه )٢(، وعلـى اجتمـاع االمـور اخلمسـة)١()من ا�ين اوتو ا�كتـاب
هـــذه االوصـــاف ) والعفـــة فمـــن اجتمعـــت فيـــه. واالســـالم. واحلريـــة. البلـــوغ والعقـــل(�الحصـــان هنـــا 

 )٥(�ن فقدت مجع )٤(جتتمع) ، واال)٣(وجب احلد بقذفه(اخلمسة 
___________________________________ 

 .٥اآلية : اء احلرائر واآلية مذكورة يف سورة املائدةالنس: فان احملصنات يف املوردين اريد منها) ١(
 .أي ويطلق االحصان على اجتماع االمور اخلمسة املذكورة يف قول املصنف) ٢(
ـــول وهـــــو املقـــــذوف) ٣( ـــدر مضـــــاف إىل املفعــ ىن. والفاعـــــل حمـــــذوف وهـــــو القـــــاذف. املصــ ـــه : واملعـــــ ت فيــ ــ ـــذي اجتمعـــ ان الــ

 .والعفة لو قدفه شخص حيد. واالسالم. يةوالبلوغ واحلر . االوصاف املذكورة من العقل
وعدم اجتماع االوصاف املذكورة علـى . أي وان مل جتتمع االوصاف املذكورة يف املقذوف وجب التعزير على القاذف) ٤(

 .صور مخس
 .فقدان مجيعها كما اذا كان املقذوف صبيا جمنو� مملوكا كافرا غري عفيف": االوىل " 
 .منها مع وجود واحد منهافقدان اربعة " الثانية " 
 .فقدان اثنني منها مع وجود ثالثة منها" الثالثة " 
 .فقدان ثالثة منها مع وجود اثنني منها" الرابعة " 
 .فقدان واحدة منها مع وجود اربعة منها": اخلامسة " 
 .لالوصاف اخلمسة املذكورةومجع بضم اجليم وفتح امليم مؤنث امجع �كيد . أي مجيع االوصاف اخلمسة املذكورة) ٥(
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ــز� )٥(، او كــافرا)٤(، او مملوكــا)٣(، اوجمنــو�)٢(�ن قــذف صــبيا )١(او احــدها ب ( )٦(او متظــاهرا �ل فالواجــ
 )١٠(ووجهه. )٩(املصنف واجلماعة غري فارقني بني املتظاهر �لز� وغريه )٨(كذا اطلقه  )٧()التعزير

___________________________________ 
 .أي فقد احد االوصاف اخلمسة املذكورة )١(
 .لكنه عاقل حر مسلم عفيف) ٢(
 .لكنه �لغ حر مسلم عفيف) ٣(
 .لكنه �لغ عاقل مسلم عفيف) ٤(
 .لكنه �لغ عاقل حر عفيف) ٥(
ذه االوصــاف اخلمســة املــذكورة بتمامهــا، او فاقــدا لبعضــها ومنهــا ) ٦( ــى مــن قــذف شخصــا فاقــدا هلــ ب التعزيــر عل أي جيــ
 .ةالعف

فالفاقد . أي اطلق املصنف ومجاعة من الفقهاء التعزير على من قذف الفاقد لالوصاف، او بعضها الذي منها العفة) ٨(
ومبوجب هذا االطالق مـن املصـنف واجلماعـة ال فـرق بـني املتظـاهر وغـريه يف ان القـاذف ملثـل . هو املتظاهر للفسق: للعفة

 .هذا االنسان الفاقد للعفة يستحق التعزير
 .أي وغري الز� من املعاصي االخر اليت مل يكن متظاهرا �ا) ٩(
 .عموم ادلة التعزير على القاذف -أي وجه عدم الفرق بني الذنب املتظاهر به، وغري املتظاهر به ) ١٠(

 .٥احلديث  ٤٤٠ص  ١٨اجلزء . ١٣٨٨الطبعة اجلديدة سنة " الوسائل " راجع . مرسلة يونس": منها " 
إن هللا عزوجــل جعــل لكــل شــئ حــدا، وجعــل علــى مــن : قــال رســول هللا : قــال عــن أيب عبــدهللا ": ومنهــا " 

بنـاء علـى ان املـراد مـن . حدا، وجعل ما دون االربعة الشهداء مستورا على املسلمني -تعدى حدا من حدود هللا عزوجل 
 .معناه االعم وهو مطلق العقوبة الشامل للتعزير أيضا: حدا: اجلد الثاين يف قوله 
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ريه مــن انــواع االذى كمــا  )٢(القــذف مطلقــا، خبــالف )١(وقــبح. عمــوم االدلــة مواجهــة املتظــاهر بــه بغــ
ويظهــــر منــــه امليــــل إىل . )٤(وتــــردد املصــــنف يف بعــــض حتقيقاتــــه يف التعزيــــر بقــــذف املتظــــاهر بــــه )٣(مــــر
اذا جـاهر الفاسـق بفسـقه : (اسـتنادا إىل روايـة الربقـي عـن ايب عبـدهللا  )٦(�حتهحمتجا � )٥(عدمه

ولــو ). يف اهـل الريـب )٨(مـن متـام العبــادة الوقيعـة(ويف مرفــوع دمحم بـن بزيـع . )٧()فـال حرمـه لـه وال غيبـة
 .لكان حسنا )٩(قيل �ذا

 ،)١٠()� ابن الزانية فاحلد هلا: ولو قال لكفار امه مسلمة(
___________________________________ 

سـواء كـان القـذف يف الـذنب املتظـاهر بـه ام  . أي وعموم قبح القذف مطلقا. �جلر عطفا على مدخول عموم االدلة) ١(
 .كان يف غريه كما لو قذفه بشرب اخلمر، او �لقيادة، او �للواط

ــن ) ٢( ــذا رد مــ ـــارح " هــ ــى " الشـ ــان  رمحهمــــا هللا" املصــــنف " علــ ــذف وان كــ ـــى القــ ث ذهــــب إىل وجــــوب التعزيــــر علـ ــ حيــ
 .املقذوف متظاهرا �لفسق

 .١٧٣ - ١٧٢يف صفحة ) ٣(
 .أي �لز�) ٤(
 .أي إىل عدم التعزير) ٥(
 .أي ��حة قذف املتظاهر �لز�) ٦(
 .٤احلديث . ٦٠٥ - ٦٠٤ص . ٨اجلزء . الطبعة اجلديدة" الوسائل ) " ٧(
 .أي إ�امهم) ٨(
 .قيل بعدم التعزير يف قذف من يتظاهر �لفسقأي ولو ) ٩(
 .أي الم الكافر املسلمة، ال للكافر) ١٠(
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ـــت) فلـــو(الســـتجماعها لشـــرائط وجوبـــه، دون املواجـــه  ـــت ميتـــة )١(مات ورثهـــا الكـــافر فـــال (و  )٢(اوكان
ويتصــور ارث الكــافر للمســلم علــى . )٤(فكــذا �الرث )٣(، الن املســلم ال حيــد للكــافر �الصــالة)حــد

، أمــا عنــد املصــنف فغــري واضــح وقــد )٥(تقــدير مــوت املســلم مرتــدا عنــد الصــدوق وبعــض االصــحاب
 .كذلك يف القواعد، لكن بعبارة اقبل من هذه للتأويل  )٦(فرض املسألة

___________________________________ 
اصل �لبلوغ والعقل واالسـالم وهو االحصان احل. أي الستجماع االم املسلمة لشرائط وجوب التعزير بسبب القذف) ١(

 .واحلرية والعفة
 .قبل ان تطالب �حلد وترفع امرها إىل احلاكم) ٢(
 .�بن الزانية: أي كانت االم املسلمة ميتة حينما قال املسلم للكافر) ٣(
 .من امه املسلمةفكيف حيد املسلم بسبب ارث الكافر احلد . �بن الزانية الحيد: أي ان املسلم لو قال ابتداء للكافر) ٤(
 .فانه يرى جواز ارث الكافر من املرتد) ٥(
فكيــف ميكــن القــول . أن ارث الكــافر مــن املســلم ممتنــع فــال يــرث مــن املســلم املــال، وال احلقــوق: خالصــة هــذا الكــالم) ٦(

االم حـني  �ن كانـت. فـرض املسـألة هكـذا " شـيخنا الصـدوق " فاجـاب �ن . �رثه منـه احلـد الـذي هـو مـن احلقـوق
�بن الزانية، مسلمة ال يرثها ابنها احلد لو ماتت وهي مسلمة، لكنها ماتت وهي : أن قذف املسلم ولدها الكافر وقال له

 .بناء على القول �رثه. مرتدة اذن يرثها احلد
ن عبارتـــه يف لكـــ. رضـــوان هللا عليهمـــا" الصـــدوق " فـــرض املســـألة مثـــل مــا فرضـــها " القواعـــد " أي املصــنف يف كتابـــه ) ٧(

يف هـــامش بعـــض النســـخ " الشـــارح " كمـــا ذكرهـــا : اذ عبارتـــه هنـــاك هكـــذا. القواعـــد تقبـــل التأويـــل اكثـــر مـــن عبارتـــه هنـــا
ت ميتـة وال وارث هلـا سـوى الكـافر مل : ولـو قـال لكـافر امـه مسـلمة: فانه قـال: ١٢٧٦املطبوعة سنة  � ابـن الزانيـة وان كانـ

أي ال وارث هلــا علــى اخلصــوص " وال وارث هلــا ســوى الكــافر : " وحيمــل قولــه. كــافروهــذه العبــارة ال تقتضــي ارث ال. حيـد
ن ال وارث لــه ". فــال يصــدق انــه الوارث هلــا غــري الكــافر، وال يســتلزم كونــه وار� . �ن يكــون وارثهــا االمــام، فانــه وارث مــ

هنا ايضـا قابلـة للتأويـل " املصنف " ن عبارة ا: وال خيفى. انتهى ما افاده الشارح كما يف اهلامش املذكور يف الطبعة القدمية
 .الوارث اخلصوصي: وهو ان املراد من الوارث" الشارح " املذكور عن 
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وال حد عن احـدمها، لصـحيحة ايب والد عـن ايب ) عزرا(مبا يوجب احلد ) ولو تقاذف احملصنان(
ـــز� يف بدنـــه بـــرجلني قـــذف كـــ أيت امرياملـــؤمنني : قـــال عبـــدهللا  ل واحـــد منهمـــا صـــاحبه �ل

 .)١(يدرء عنهما احلد وعزرمها: فقال
ســبب �م  )٣(، الن كــل واحــد)تعــدد احلـد، ســواء احتــد القــاذف، او تعـدد )٢(ولـو تعــدد املقــذوف(

 .)٤(يف وجوب احلد فيتعدد املسبب
 انتم: �ن قال) مجاعة بلفظ واحد(الواحد ) نعم لو قذف(

___________________________________ 
ان القاذف مل يذكر املزين �ا : واملراد من الز� يف بدنه. ٢احلديث  ٤٥١ص  ١٨اجلزء . الطبعة اجلديدة" الوسائل ) " ١(

 ".فدرء عنهما احلد : " اصل احلديث هكذا. واحلديث منقول بتصرف غري خمل �ملقصود
 .انت زان: لكل واحد منهموتعدد القذف كما لو قذف شخص اشخاصا متعددين �ن قال ) ٢(
 .من املقذوفني) ٣(
 .وهو احلد) ٤(
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، )فلكـل واحـد حـد(فحد واحد، وان افرتقوا يف املطالبـة (له �حلد ) واجتمعوا يف املطالبة(ز�ة وحنوه 
إن اتــوا بــه جمتمعــني : (يف رجــل افــرتى علــى قــوم مجاعــة قــال لصــحيحة مجيــل عــن ايب عبــدهللا 

علـى مـا لـو   )٢(وامنـا محلنـاه. )١()، وان اتوا به متفرقني ضرب لكل واحـد مـنهم حـداضرب حدا واحدا
يف  ، وبــني صــحيحة احلســن العطــار عنــه )٤(اعــم مجعــا بينــه )٣(كــان القــذف بلفــظ واحــد مــن انــه

يضــرب حــدا واحــدا فــان فــرق : نعــم قــال: بكلمــة واحــدة؟ قلــت: رجــل قــذف قومــا مجيعــا قــال 
علـــى مـــالو كـــان القـــذف بلفـــظ  )٦(حيمـــل االوىل )٥(م يف القـــذف ضـــرب لكـــل واحـــد مـــنهم حـــدابيـــنه

 .على ما لو جاؤا به جمتمعني )٧(واحد، والثانية
___________________________________ 

. فـرداراد من اتيا�م �لقاذف متفـرقني اعـم مـن أن يكـون االتيـان فـردا . وال. ١احلديث  ٤٤٤ص  ١٨السائل اجلزء ) ١(
 .او مجاعة مجاعة فيكون لكل مجاعة حد

 .أي حديث مجيل بن دراج) ٢(
انــتم الــز�ة، او خيــص كــل واحــد مــنهم : أي مــع ان قــذف اجلماعــة اعــم مــن ان يكــون بلفــظ واحــد �ن يقــول القــاذف) ٣(

 .وهكذا. � شارب، وللثالث، �الطئ: �زاين، ولآلخر: بلفظ واحد �ن يقول الحدهم
 .١يث مجيل بن دراج املشار اليه يف اهلامش رقم أي بني حد) ٤(
 .٢احلديث . نفس املصدر) ٥(
 .١وهي صحيحة مجيل بن دراج املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٦(
هذا هـو الطريـق للجمـع بـني هـاتني . على مالو جاؤا �لقاذف ٥وحبمل الصحيحة الثانية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٧(

 .الصحيحتني
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 )٢(، وبلفظ متعـدد)١(عكس فجعل القذف بلفظ واحد موجبا الحتاد احلد مطلقا وابن اجلنيد 
يف املختلــف البــأس  )٥(ان جــاؤا متفــرقني، ونفــي عنــه )٤(ان جــاؤا جمتمعــني، وللتعــدد )٣(موجبــا لالحتــاد

رب االول شــامل  )٩(االول نظــر، الن تفصــيل )٨(وفيــه. اوضــح طريقــا )٧(وهــو. عليــه )٦(حمتجــا بداللــة اخلــ
 للقذف املتحد واملتعدد

___________________________________ 
 .سواء جاؤا �لقاذف جمتمعني ام متفرقني) ١(
 .�الطئ: �شارب، وللثالث: �زاين، ولآلخر: �ن قال القاذف الحدهم) ٢(
 .أي الحتاد احلد) ٣(
 .أي موجبا لتعدد احلد ان جاؤا �لقاذف متفرقني) ٤(
 .ل تبم اجلنيد. أي هم ق) ٥(
حيث أن . على ما ذهب اليه ابن جنيد ١٨٤ص  ١أي بداللة صحيحة مجيل بن دراج املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٦(

 .قول السائل يف رجل افرتى على قوم مجاعة اعم من ان يفرتي عليهم بلفظ واحد، ام �لفاظ متعددة
اوضح من حيـث الطريـق مـن الصـحيحة الثانيـة املشـار اليهـا  ١٨٤ص  ١رقم أي اخلرب االول املشار اليها يف اهلامش ) ٧(

 .١٨٤ص  ٥يف اهلامش رقم 
ب اليــه ) ٨( علــى ان . ١٨٤ص  ١مــن داللــة الصــحيحة االوىل املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم " ابــن اجلنيــد " أي فيمــا ذهــ

ن ان يكـــون القــــدف بلفـــظ واحــــد، ام �لفـــاظ متعـــددة ــ ــذف اعـــم مــ ــوا بــــه : وهــــو. صـــحيحة االوىلأي تفصــــيل ال. القـ إن أتـ
 .جمتمعني ضرب حدا واحدا، وإن اتوا به متفرقني ضرب لكل واحد منهم حدا

    



١٨٦ 

اقـرب  )٤(للقـوم، النـه )٣(صـفة) مجاعـة: (فيـه )٢(والظـاهر ان قولـه. يوجب التفصيل فيهمـا )١(فالعمل به
�لفعـل،  )٧(ملـدلول عليـهصـفة للقـذف ا )٦(لـو جعـل )٥(وانسب �جلماعة، ال للقـذف، وامنـا يتجـه قولـه

 .وهو بعيد جدا. واريد �جلماعة القذف املتعدد
 بلفظ متعدد )٨(فيعزر قاذف اجلماعة مبا يوجبه) وكذا الكالم يف التعزير(

___________________________________ 
 - ١يهمـا يف اهلـامش رقـم أي العمل �ذا التفصيل املذكور يف الصحيحة االوىل موجب للتفصيل يف اخلربين املشار ال) ١(
 .١٨٤ص  ٥
 .اخلرب االول: ومرجع الضمري يف فيه. ١٨٤ص  ١أي قول السائل يف اخلرب االول املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٢(
 ".ابن اجلنيد " والصفة اعم من النعت، فال يكون صفة للقذف كما تومهه . أي حال للقوم) ٣(
 .الن القوم يصريون مجاعة، الالقذف" مجاعة " وانسب إىل لفظ يف السائل اقرب " قوم " أي الن لفظ ) ٤(
 .أي قول ابن اجلنيد وهو جعل القذف بلفظ واحد موجبا الحتاد القذف مطلقا، سواء جاؤا به جمتمعني ام متفرقني) ٥(
 .أي لفظ مجاعة) ٦(
ــى قــوم مجاعــة : " يف قــول الســائل" افــرتى " فــان . أي علــى القــذف) ٧( فالفعــل وهــو افــرتى . ه القــذفمعنــا": افــرتى عل

 .الذي مبعىن القذف يدل على مصدره وهو القذف �ملالزمة العقلية
 .أي مبا يوجب التعزير) ٨(

    



١٨٧ 

 )٥(ان جـاؤا بـه جمتمعـني، وال نـص فيـه )٤(ان جـاؤا بـه متفـرقني، ومتحـدا )٣(، ومبتحـد)٢(مطلقـا )١(متعددا
قيـاس  )٧(حمتجـا �نـه )٦(على اخلصوص، ومن مث انكـره ابـن ادريـس واوجـب التعزيـر لكـل واحـد مطلقـا

 )٩(قياس مقبول، الن تداخل االقوى )٨(وحنن نقول مبوجبه، النه
___________________________________ 

 .أي يعزر القاذف تعزيرا متعددا) ١(
 .نيأي سواء جاؤا �لقاذف متعددين ام متفرق) ٢(
فان يف هذه الصورة حيد القاذف متعـددا . �ز�ة: أي قذف بلفظ واحد يعين قذف اجلماعة بلفظ واحد �ن قال هلم) ٣(

 .لو جاؤا �لقاذف متفرقني
ان القـاذف لـو قـذف مجاعـة بلفـظ متعـدد كمـا لـو قـال : فاحلاصـل. أي احلد يكون واحدا لو جـاؤا �لقـاذف جمتمعـني) ٤(

وكـذا يعـزر متعـددا . �الئط حد متعددا، سواء جاؤا به جمتمعـني ام متفـرقني: �شارب، وللثالث: خر�زاين، ولآل: الحدهم
وأما لو قذف اجلماعة بلفظ واحد واتوا به جمتمعني فانه يعزر متحدا أي . لو قذف اجلماعة بلفظ واحد لو اتوا به متفرقني

 .هذه خالصة هذه العبارة الغامضة. مرة واحدة
 .التعزير، اذ النص وارد يف احلد أي النص يف) ٥(
 .سواء جاؤا به متفرقني ام جمتمعني، وسواء قذفهم بلفظ واحد ام بلفظ متعدد) ٦(
أي �ن التعزيــر �ــذا التفصــيل املــذكور وهــو انــه لــو قــذف بلفــظ واحــد وجــاؤا بــه متفــرقني فيتعــدد احلــد، ولــو جــاؤا بــه ) ٧(

 .جمتمعني يتحد احلد، قياسا له �حلد
 ".اال انه قياس : " بعض النسخويف ) ٨(
 .وهو احلد) ٩(

    



١٨٨ 

ب تــداخل االضــعف وبقــي يف هــذا . فقــول ابــن ادريــس ال �س بــه )٢(بطريــق اوىل، ومــع ذلــك )١(يوجــ
 الفصل

 )مسائل(
ــو�(:امجاعــا، ولقولــه تعــاىل) حــد القــذف مثــانون جلــدة( ــون ا�حصــنات إ� ق ــن ير� : وا�ي

لقــاذف بــني احلــر العبــد علــى اصــح القــولني، ومــن مث ، وال فــرق يف ا)٣()فــاج�وهم ثمــان� جــ�ة
ــزاين، وال يضــرب ضــر� شــديدا، بــل ) بثيابــه(القــاذف ) وجيلــد( )٤(اطلــق املعتــادة، والجيــرد كمــا جيــرد ال

 ).ليسجتنب شهادته(القاذف  )٥()حدا متوسطا، دون ضرب الز�، ويشهر(
دات، وال منضـــمات وان  ذكـــرين، ال بشـــهادة النســـاء منفـــر ) بشـــهادة عـــدلني(القـــذف ) ويثبـــت(

، )٦(فـال عـربة �قـرار الصـيب، وا�نـون، واململـوك مطلقـا). واالقرار مرتني مـن مكلـف حـر خمتـار(كثرن 
 .)٧(ولو انتفت البينة واالقرار فال حد وال ميني على املنكر. واملكره عليه

لـــف احلـــر اليثبـــت اال بشـــاهدين ذكـــرين عـــدلني، او االقـــرار مـــن املك) وكـــذا مـــا يوجـــب التعزيـــر(
 .)٨(املختار

___________________________________ 
 .وهو التعزير) ١(
 .أي ومع ان هذا القياس مقبول) ٢(
 .٤اآلية : النور) ٣(
 .أي املصنف اطلق ومل يفرق بني كون القاذف حرا ام عبدا) ٤(
 .شهره أي فضحه :مبعىن فضحه يقال. من �ب التفعيل من شهر يشهر، المن �ب االفعال كما توهم) ٥(
 .سواء كان قنا ام مبعضا) ٦(
 .كما يف بقية الدعاوي) ٧(
 .كما هي احلال يف احلدود) ٨(

    



١٨٩ 

بتعزيـر املقـر  )٤(مـع انـه تقـدم حكمـه )٣(وكذا اطلق غـريه. مرتني مطلقا )٢(اعتباره )١(ومقتضى العبارة
نسـب ) الشـرائع(ويف . اعداعلـى املـرتني فصـ )٥(�للواط دون االربع الشامل للمرة، اال ان حيمل ذلـك

 .)٧(مرتني إىل قول مشعرا بتمريضه ومل نقف على مستند هذا القول )٦(اعتبار االقرار به
مــن ذكـر وانثـى لــو مـات املقـذوف قبــل : لكـل مــن يـرث املـال) مـوروث(اي حـد القــذف ) وهـو(

 احد منهم املطالبةفلكل و ) ، واذا كان الوارث مجاعة)٩(اال للزوج والزوجة(عنه  )٨(استيفائه والعفو
___________________________________ 

 ".واالقرار مرتني : " يف قوله": املصنف " أي عبارة ) ١(
 .أي اعتبار االقرار مرتني مطلقا، سواء كان القذف يف الز� ام يف اللواط ام يف الشرب) ٢(
 .كاناعتبار االقرار مرتني يف أي قذف  " املصنف " أي وكذا اطلق غري ) ٣(
ان املقـر لـو  ": ولـو اقـر بـه دون االربـع مل حيـد وعـزر : " يف �ب اللـواط عنـد قولـه" املصـنف " أي مع انه تقدم حكم ) ٤(

 .وقوله هذا يشمل االقرار مرة واحدة. كان اقراره اقل من اربع مرات يعزر
 .حيمل على مرتني فصاعدا" دون االربع : " يف �ب اللواط" املصنف " وهو قول ) ٥(
 .أي �لقذف) ٦(
 .كما نسبه يف الشرايع إىل قول" اعتبار االقرار مرتني " وهو ) ٧(
 .أي وقبل العفو عن القاذف" قبل " �جلر عطف على مدخول ) ٨(
ت . فلـو مـات الـزوج وكـان لـه حـد القـذف فـال ترثـه زوجتـه. فان احـدمها ال يـرث حـد القـذف مـن اآلخـر) ٩( وكـذا لـو ماتـ

 .ف فال يرثها زوجهاالزوجة وهلا حد القذ

    



١٩٠ 

مل (فــــان اتفقــــوا علـــى اســــتيفائه فلهــــم حـــد واحــــد، وان تفرقــــوا يف املطالبـــة ولــــو عفــــى بعضــــهم . )١(بـــه
 .على املشهور )٢(، بل للباقني استيفائه كامال)بعفو البعض(عنه شئ ) يسقط
ض وال اعــــرتا )٣()بعــــد الثبــــوت كمــــا جيــــوز قبلــــه(مــــن املســــتحق الواحــــد واملتعــــدد ) وجيــــوز العفــــو(

بـني قـذف  )٤(للحاكم، النه حق آدمي تتوقف اقامته على مطالبته ويسقط بعفـوه، وال فـرق يف ذلـك
 .وهو شاذ. )٥(ه الزوج لزوجته، وغريه، خالفا للصدوق حيث حتم عليها استيفاء

علـــى املشـــهور، خالفـــا البـــن ادريـــس حيـــث ) يف الرابعـــة لـــو تكـــرر احلـــد ثـــال�(القـــاذف ) ويقتـــل(
، والفـــرق بـــني احتـــاد )٦(لثـــة كغـــريه مـــن اصـــحاب الكبـــائر، وقـــد تقـــدم الكـــالم فيـــهحكـــم بقتلـــه يف الثا

 ولو تعدد املقذوف) قبل احلد فواحد(لواحد ) ولو تكرر القذف(املقذوف، وتعدده هنا 
___________________________________ 

 .أي حبد القذف) ١(
متام حد القذف من دون ان يسقط منه مقدار حصة من أي للباقني استيفاء حد القذف بكماله ومتامه من القاذف ) ٢(

 .عفى عن القذف
 .أي جيوز العفو قبل الثبوت) ٣(
 .أي يف سقوط حد القذف �لعفو) ٤(
 .أي أوجب على الزوجة استيفاء حد القذف اذا كان القاذف الزوج وال يقبل من الزوجة العفو يف حق الزوج) ٥(
واصـحاب الكبـائر مطلقـا اذا اقـيم علـيهم احلـد قتلـوا يف ": " الشـارح " اط عند قول يف �ب اللو " الفصل الثاين " يف ) ٦(

 .إىل آخر ما قاله " الثالثة، لرواية يونس 

    



١٩١ 

 .)٣(اال مع احتاد الصيغة كما مر )٢(مطلقا )١(تعدد احلد
ب للحــد ) ويســقط احلــد بتصــديق املقــذوف( علــى وقوعــه  )٤()والبينــة(علــى منســبه اليــه مــن املوجــ
وســقوط احلــد يف . لــو كــان القــذف هلــا )٦()وبلعــان الزوجــة(اي عفــو املقــذوف عنــه،  )٥()والعفــو(منــه 
، الن )٩(التعزيـر؟ حيتملـه، خصوصـا يف االخـريين )٨(الكـالم فيـه، لكـن هـل يسـقط مـع ذلـك )٧(االربعة

الن  )١١( االولـني، وحيتمل ثبوت التعزير يف)١٠(الواجب هو احلد وقد سقط واالصل عدم وجوب غريه
 قيام البينة واالقرار

___________________________________ 
 .�لنسبة إىل القاذف) ١(
 .وهكذا يف الثالث، والرابع واخلامس. سواء حد القاذف قبل قذف الثاين ام ال) ٢(
احلـد، سـواء احتـد القـاذف ولو تعدد املقفذوف تعدد ": " املصنف " يف حد القذف عند قول " الفصل الثالث " يف ) ٣(

 ".ام تعدد 
 .أي ويسقط احلد عن القاذف ايضا بعفو املقذوف) ٤(
 .من �ب اضافة املصدر إىل املفعول. أي ويسقط احلد عن القاذف ايضا بلعان الزوج الزوجة) ٦(
عــن القــاذف،  وهــو تصــديق املقــذوف القــاذف، واقامــة القــاذف البينــة علــى مــا ادعــاه علــى املقــذوف، وعفــو املقــذوف) ٧(

 .ولعان الزوج الزوجة
 .أي مع سقوط احلد) ٨(
 .العفو واللعان: ومها) ٩(
 .وهو التعزير) ١٠(
 .وقيام البينة من القاذف. تصديق املقذوف: ومها) ١١(

    



١٩٢ 

للمتظـاهر �لـز� فـاذا  )٣(، وثبـوت التعزيـر بـه)٢(مـن حترميـه مطلقـا )١(�ملوجب ال جيوز القـذف، ملـا تقـدم
، الن العفــو عـن احلــد ال يســتلزم العفــو عــن )٥(ويف اجلميــع )٤(التعزيــر علـى فعــل احملــرم سـقط احلــد بقــي

لـــه، ال  )٨(ولـــو قــذف اململــوك فــالتعزير(، النــه مبنزلـــة اقامــة البينــة علــى الــز� )٧(، وكــذا اللعــان)٦(التعزيــر
يـرث املـوىل (كـن ل) و(فان عفى مل يكن ملواله املطالبة كما انه لو طالب فليس ملواله العفـو ) للموىل

من ان احلـد يـورث، واملـوىل وارث  )١٠(، ملا تقدم)٩()بعد قذفه(املقذوف ) لو مات(وامته ) تعزير عبده
 .مملوكه
ـــــو تنـــــابزوا �اللقـــــاب( ـــــذم ) وال يعـــــزر الكفـــــار ل ـــــداعوا �لقـــــاب ال او عـــــري بعضـــــهم بعضـــــا (اي ت

 من العور والسرج وغريمها،) �المراض
___________________________________ 

 .وكذا يعزر بكل ما يكرهه املواجه": املصنف والشارح " يف �ب القذف عند قول " الفصل الثاين " يف ) ١(
 .سواء كان القاذف صادقا ام كاذ�، إال يف املتظاهر فانه ال تعزير فيه) ٢(
 .أي �لقذف) ٣(
 .وهو القذف) ٤(
 .اللعان. العفو. البينة. التصديق. احلد وهي االربعة املذكورةأي وحيتمل ثبوت التعزير يف اجلميع بعد سقوط ) ٥(
 .فيثبت التعزير يف اجلميع) ٦(
ز�،  . أي وكـذا �للعــان اليســقط التعزيــر، النــه مبنزلــة اقامــة البينــة علــى الــز�) ٧( فكمــا ان التعزيــر ال يســقط عــن القــاذف �لــ

 .كذلك ال يسقط �للعان
 .أي حق التعزير) ٨(
 .أي بعد قذف القاذف العبد، او االمة. املصدر إىل املفعولمن اضافة ) ٩(
 وهو موروث لكل من يرث املال": املصنف " عند قول  ١٨٩يف ص ) ١٠(

    



١٩٣ 

 )٢(بـــرتك تعزيـــرهم علـــى ذلـــك) الفتنـــة(وقـــوع ) اال مـــع خــوف( )١(وان كــان املســـلم يســـتحق �ـــا التعزيـــر
 .مبا يراه احلاكم )٣(فيعزرون حسما هلا

ــب الصــيب علــى عشــرة اســواط، وكــذا اململــوكوال يــزاد يف �( ــب لقــذف ام )دي ، ســواء كــان التأدي
وهــل النهــي عــن الزائــد علــى وجــه التحــرمي ام الكراهــة؟ ظــاهره االول واالقــوى الثــاين، لالصــل، . غــريه

 .والن تقدير التعزير إىل ما يراه احلاكم
 )٤(حلــاكم، ففــي احلــر ال يبلــغمبــا يــراه ا(قبـل ان يتــوب ) ويعـزر كــل مــن تــرك واجبــا، او فعــل حمرمــا(
نعـــم لـــو كـــان احملـــرم مـــن جـــنس مـــا . اقلـــه وهـــو مخســـة وســـبعون )٥(فـــال يبلـــغ. اي مطلـــق حـــده) حـــده

وكالقـــذف مبـــا ال يوجـــب احلـــد . حـــد الـــز� )٧(فـــاملعترب فيـــه )٦(يوجـــب حـــدا خمصوصـــا كمقـــدمات الـــز�
 العبد ال يبلغ(تعزير ) ويف( )٨(فاملعترب فيه حد القذف
___________________________________ 

 .اذا عري مسلما) ١(
 .أي على التنابز، والتعيري) ٢(
 .أي قطعا ملادة الفتنة) ٣(
. أي ال يبلغ التعزير احلد الكامل للحر، بل يصل إىل االقل من اقل احلر مثال احلد االقل للحر مخسة وسبعون سوطا) ٤(

 ".عة وسبعون سوطا ارب" وهي . فالتعزير البد ان يبلغ إىل االقل من هذا
 .أي التعزير اقل حد احلر كما عرفت آنفا) ٥(
 .واملالعبة. واللمس. مثل التقبيل) ٦(
 .املعترب يف جنس ما يوجب حدا خمصوصا كمقدمات الز� حد الز� وهي مائة جلدة) ٧(
 .أي حد القذف وهو التعزير يضربه تسعة وسبعني سوطا) ٨(

    



١٩٤ 

 .كما ذكر�ه  )١(حده
ولـو (وجيـوز قتلـه لكـل مـن اطلـع عليـه ) ، او احد االئمة عليهم السـالم يقتـل وساب النيب(

نفسـا او ) علـى نفسـه، او مالـه، او علـى مـؤمن(القاتل ) ما مل خيف(او احلاكم ) من غري اذن االمام
النــاس يف : قــال اخــربين ايب ان رســول هللا  ، قــال الصــادق )٢(مــاال فينتفــي اجلــواز، للضــرر

اسوة سواء من مسع احدا يـذكرين بسـوء فالواجـب عليـه ان يقتـل مـن شـتمين وال يرفـع إىل السـلطان، 
عـن مـن مسـع يشـتم عليـا  وسـئل . )٣(والواجب على السلطان اذا رفع اليـه ان يقتـل مـن �ل مـين

. )٤(ومــا الــف رجــل مــنهم برجــل مــنكم دعــه. ل الــدمهــو وهللا حــال: فقــال يل: وبــرء منــه قــال 
ويف احلــاق االنبيــاء علــيهم الســالم بــذلك وجــه . اشــارة إىل خــوف الضــرر علــى بعــض املــؤمنني )٥(وهـو

ق يف التحريــر . فســبهم ارتــداد. قــوى، الن تعظــيمهم وكمــاهلم قــد علــم مــن ديــن االســالم ضــرورة واحلــ
وميكــن اختصــاص احلكــم �ــا . امــه وبنتــه مــن غــري ختصــيص بفاطمــة صــلوات هللا عليهــا �لنــيب 

 عليها السالم، لالمجاع على طهار�ا
___________________________________ 

فكمـا ان التعزيـر يف احلـر البـد ان . أي احلد الكامل للعبـد، بـل البـد مـن وصـوله إىل احلـد النـاقص كمـا ذكـر� يف احلـر) ١(
 .ل إىل احلد الكامل، كذلك التعيزر يف العبد البد ان اليصل إىل احلد الكاملاليص

 ".الضرر والضرار يف االسالم : " املنفي يف قوله ) ٢(
 .٢احلديث . ٤٥٩ص  ١٨اجلزء . الطبعة اجلديدة" الوسائل ) " ٣(
 .٤٣احلديث . ٢٦٩ص  ٧اجلزء . الطبعة اجلديدة" الكايف ) " ٤(
 .يف قوله " دعه " وهي كلمة ) ٥(
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فـال مينـع القليـل اجلـواز وان امكـن . وينبغي تقييد اخلوف على املال �لكثري املضر فواته. �ية التطهري
 )١(وينبغي احلاق اخلـوف علـى العـرض �لشـتم وحنـوه علـى وجـه اليتحمـل عـادة �ملـال. منعه الوجوب
 .�حلفظ )٢(بل هو اوىل

، لثبــوت ختمــه لالنبيــاء مــن الــدين ضــرورة فيكــون دعوامهــا  بعــد نبينــا ) دعي النبــوةويقتــل مــ(
 .كفرا
احـرتز ) اذا كان على ظاهر االسالم(او يف صدقه ) الشاك يف نبوة نبينا دمحم (يقتل ) وكذا(
تلـــون بـــذلك، وكـــذا غـــريهم مـــن فـــرق كـــاليهود والنصـــارى فـــا�م ال يق  )٤(عـــن انكـــار الكفـــار هلـــا )٣(بـــه

 .)٦(وان جاز قتلهم �مر آخر )٥(الكفار
السـاحر ) ان كـان مسـلما ويعـزر(وهو من يعمل �لسحر وان مل يكن مستحال ) ويقتل الساحر(

� رسـول هللا ومل : قيـل) سـاحر املسـلمني يقتـل، وسـاحر الكفـار ال يقتـل: (قال النيب ) الكافر(
 الن الكفر اعظم من السحر، والن: فقال. ل ساحر الكفارال يقت

___________________________________ 
 .أي وينبغي احلاق اخلوف على العرض على هذا النحو �ملال. احلاق اخلوف: اجلار وا�رور متعلق بقوله) ١(
كــل مالديــه يف ســبيله للــتحفظ عليــه،   ان االنســان الشــريف االصــيل امنــا يصــون عرضــه �ملــال ويفــدي: وجــه االولويــة) ٢(

 .كما هو ديدن االسقاط واالرذال من البشر الوحشي. واليفدي عرضه للمال
 .اذا كان على ظاهر االسالم" املصنف " أي بقول ) ٣(
 .يقتلونال اذا كانوا يف ذمة االسالم وانكروا نبوة نبينا . فان اليهود والنصارى وا�وس. أي النبوة) ٤(
 .كالوثنيني، او الكفار احلربيني) ٥(
 ؤ. كما اذا كانوا حماربني) ٦(
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ولـــو �ب الســـاحر قبـــل ان يقـــام عليـــه احلـــد ســـقط عنـــه القتـــل، لروايـــة . )١(الســـحر والشـــرك مقـــرو�ن
مــن تعلــم شــيئا مــن الســحر كــان : كــان يقــول  ان عليــا ( اســحاق بــن عمــار عــن الصــادق 

وقــد تقــدم يف كتــاب البيــع حتقيــق معــىن الســحر ومــا ) وحــده القتــل اال ان يتــوب. )٢(عهــده بربــهآخــر 
 .)٣(حيرم منه

عـن (ارتـداده ) اذا كـان(توبتـه ) ولـو �ب مل تقبـل(ان مل يتب ) مرتد يقتل وقاذف ام النيب (
ولــو  . وان مل يســقط عنــه القتــل )٥(واالقــوى قبوهلــا. علــى املشــهور )٤(كمــا التقبــل توبتــه يف غــريه) فطــرة

والفتـــوى  )٦(فــان ظـــاهر الــنص وهـــذا خبــالف ســاب النـــيب . كــان ارتــداده عـــن ملــة قبـــل امجاعــا
 .)٨(هنا خاصة، وظاهرهم ان ساب االمام كذلك )٧(ومن مث قيده. وجوب قتله وان �ب

___________________________________ 
 .١احلديث . ٥٧٦ص  ١٨اجلزء . الطبعة اجلديدة" الوسائل ) " ١(
 .كونه بريئا من هللا": آخر عهده بربه " واملراد من . ٢احلديث . ٥٧٧نفس املصدر ص ) ٢(
 ".وتعلم السحر " " املصنف " عند قول  ٢١٤من طبعتنا احلديثة ص " اجلزء الثالث " يف ) ٣(
 .لنيب أي يف غري قذف ام ا) ٤(
 .أي قبول توبة املرتد عن فطرة سواء كان يف هذا املورد ام يف غريها) ٥(
 .احلديث. ٤٥٩ص . ١٨اجلزء . الطبعة اجلديدة" الوسائل ) " ٦(
 .بكونه عن فطرة، او ملة ومل يقيده يف سب النيب . القتل هنا بكون االرتداد عن فطرة" املصنف " أي قيد ) ٧(
 .أي جيب قتله، سواء كان السب عن الفطرة ام ملة) ٨(

   



١٩٧ 

 )يف الشرب - الفصل الرابع (
اي شـــرب املســـكر، وال خيـــتص عنـــد� �خلمـــر، بـــل حيـــرم جـــنس كـــل مســـكر وال خيـــتص التحـــرمي 

س ال اي كان الغالب فيـه االسـكار وان مل يسـكر بعـض النـا) فما اسكر جنسه(�لقدر املسكر منه 
فمــا ) القطــرة منــه) (تنــاول ) حيــرم(دمانــه او قلــة مــا تنــاول منــه، او خــروج مزاجــه عــن حــد االعتــدال 

 .فوقها
وان مل يســـكر، النـــه عنـــد� مبنزلـــة اخلمـــر، ويف بعـــض االخبـــار هـــو مخـــر  )١()الفقـــاع(حيـــرم ) وكـــذا(
ولـو (فا، بـل حيرمـان وال خيـتص التحـرمي بتناوهلمـا صـر  )٣(ويف آخر هـو مخـر استصـغره النـاس. )٢(جمهول

 .وان استهلكا �ملزج) مزجا بغريمها
ـــيب ) العصـــري(حيـــرم عنـــدا ) وكـــذا( �ن اخـــذ يف ) واشـــتد(اســـفله اعـــاله ) �ن صـــار) اذا غـــال(العن

وفتـــــوى  )٤(واعلـــــم أن النصـــــوص. القـــــوام وان قـــــل، ويتحقـــــق ذلـــــك مبســـــمى الغليـــــان اذا كـــــان �لنـــــار
 االصحاب ومنهم املصنف يف غري هذه

___________________________________ 
 .مشروب يتخذ من الشعري" رمان " بضم الفاء وفتح القاف مع التشديد وزان ) ١(
 .٢٧٤احلديث . ١٢٤ص . ٩اجلزء . الطبعة احلديثة" التهذيب ) " ٢(
 ".مخرية " ويف املصدر . ٢٧٥احلديث . ١٢٥ص . نفس املصدر) ٣(
ث ٣١٤ - ٣١٣البــاب الثالــث ص . �٣لــد ا. الطبعــة القدميــة" الوســائل " راجــع ) ٤( ــ ويف نفــس املصــدر ص . االحادي

تشري : قال. سألته عن شرب العصري: قال " ايب عبدهللا " عن محاد بن عثمان عن : ماهذا لفظه ٣احلديث  ٣١٤
ت. فــاذا غــال فــال تشــربه. تشــربه مــامل يغــل: قــال. بــه ب: قــال. أي شــئ الغليــان: قلــ ب الظــاهر أن. القلــ مــا : املــراد مــن القلــ

 .واعاله اسفله بسبب الغليان املسبب من النار. يصري اسفله اعاله
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نعــم مــن حكــم . العبــارة مصــرحة �ن حتــرمي العصــري معلــق علــى غليانــه مــن غــري اشــرتاط اشــتداده
، ولعلــه )٢(واملصــنف هنــا جعــل التحــرمي مشــروطا �مــا. )١(بنجاســتة جعــل النجاســة مشــروط �المــرين

ــذكرى مــن تــالزم الوصــفنيبنــاء  : ، وان االشــتداد مســبب عــن مســمى الغليــان)٣(علــى مــا ادعــاه يف ال
واحلق ان تالزمهما مشـروط بكـون الغليـان �لنـار كمـا . )٤(وفيه نظر. فيكون قيد االشتداد هنا مؤكدا

 .، اما لو غال وانقلب بنفسه فاشتداده بذلك غري واضح)٥(ذكر�ه
___________________________________ 

 .واالشتداد حىت يذهب ثلثاه. القلب: ومها) ١(
 ".اذا غال واشتد : " النه قال) ٢(
 .واالشتداد. الغليان) ٣(
 .أي يف تالزم االشتداد مبجرد الغليان نظر، الن االشتداد حمتاج إىل مقدار من الزمن حىت حيصل القوام) ٤(
ى ان هــذه احلا. اذا كــان �لنــار: يف قولــه) ٥( اذ ميكــن ذهــاب الثلثــني �لشــمس، او بســبب . لــة التتحقــق إال�لنــاروالخيفــ

 .حرارة اهلواء من دون هذه الصفة وهو الغليان �ن تتبخر
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، ملــا ذكــر�ه مــن اطــالق النصــوص بتعليقــه )١(وكيــف كــان فــال وجــه الشــرتاط االشــتداد يف التحــرمي
وميكـــن ان تكـــون . ال دخـــل لـــه يف ســـببية التحـــرمي )٣(، واالشـــتداد وان ســـلم مالزمتـــه)٢(علـــى الغليـــان

علــى اشــرتاطه فيهــا، مــع انــه ال دليــل ظــاهرا  )٥(اتفــاق القائــل بنجاســته )٤(النكتــة يف ذكــر املصــنف لــه
ري هــذا الكتــاب، إال ان جيعلــوا احلكــم بتحرميــه )٦(علــى ذلــك  )٧(مطلقــا كمــا اعــرتف بــه املصــنف يف غــ

فتكـــون جناســـته مـــع مـــع  )٨(وحينئـــذ. ا صـــار مخـــرا وحـــرمكمـــا يـــنجس العصـــري ملـــ. دلـــيال علـــى جناســـته
 )٩(االشتداد مقتضى

___________________________________ 
 .بل يكفي يف التحرمي جمرد الغليان) ١(
ــامش رقـــم ) ٢( ــار يف البـــاب مطلقـــة. ١٩٧ص  ٤وقـــد اشـــري اليهــــا يف اهلـ ب : " حيــــث إن قولـــه . فاالخبــ ــ يف " القلــ

التحـرمي علـى نفـس الغليـان فقــط  مطلـق لـيس فيـه ذكـر مـن االشـتداد، بـل علـق " اي شـئ الغليـان " جـواب السـائل 
 .من دون اعتبار امر آخر

 .أي وان سلم مالزمة االشتداد للغليان، لكنه الدخل له يف حترمي العصري) ٣(
 .أي لالشتداد) ٤(
 .جاسةأي بنجاسة العصري بناء على اشرتاط االشتداد يف الن) ٥(
 .أي على النجاسة مطلقا، ال قبل االشتداد وال بعده) ٦(
فيكون هذا التحرمي دليال علـى جناسـته، الن مقتضـى تشـبيه العصـري �خلمـر يف . أي بتحرمي تناول العصري بعد الغليان) ٧(

 .ان يكون جنسا حينما حيرم) العصري مخر استصغره الناس: (قوله 
 .صري بعد الغليان، او االشتدادأي حني حيرم الع) ٨(
والصـحيح بصـيغة املفعـول كمـا . بصـيغة املضـارع" تقتضـي " يف اغلب النسخ املطبوعة واخلطيـة املوجـودة عنـد� كلمـة ) ٩(

ان " ولـذا تــرى . الن احلرمـة هـي الـيت تسـبب النجاســة للعصـري كمـا هـو املـدعى، ال ان النجاســة تكـون سـببا حلرمتـه. اثبتـاه
خة . أي النجاســة مرتتبــة علــى التحــرمي". ال�ــا مرتبــة عليــه : " بقولــه: افــاد مبثــل ماقلنــاه " الشــارح  وقــد عثــر� علــى نســ

 ".مقتضى " خطية موجودة عند� بلفظة 
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وحيث صرحوا �عتبـار االشـتداد يف النجاسـة واطلقـوا القـول . ، ال�ا مرتبة عليه)١(احلكم بتحرميه معه
، او القـول )٢(إمـا القـول بعـدم ترتـب النجاسـة علـى التحـرمي: ن لـزم احـد االمـرين�لتحرمي مبجـرد الغليـا

ن كونــه)٣(بــتالزم االشــتداد والغليــان ب لظــ   )٤(، لكــن ملــا مل يظهــر للنجاســة دليــل ســوى التحــرمي املوجــ
املسـكرات لـزم اشـرتاك التحـرمي والنجاسـة يف معـىن واحـد وهـو الغليــان  )٥(كـاخلمر وغـريه مـن الربـو�ت
 التحرمي على الغليان )٨(مل يناف تعليق )٧(متالزمني كما ادعاه )٦(مع االشتداد، وملا كا�

___________________________________ 
 .أي بتحرمي العصري مع االشتداد) ١(
 .بل للنجاسة سبب آخر) ٢(
 .افاد عدم التالزم بني الغليان واالشتداد " الشارح " ان : ١٩٨ص  ٤ اهلامش رقم وقد عرفت يف) ٣(
" راجـع ". �نـه مخـر استصـغره النـاس " حيث عرب عنه يف بعض االخبار . أي العصري مثل اخلمر يف احلرمة والنجاسة) ٤(

 .٢٧٥احلديث . ١٢٥ص . ٩اجلزء . ١٣٨٢الطبعة اجلديدة سنة " التهذيب 
 .بضم الراء مجع الرب بضم الراء ايضا املراد منها املايعات املتخثرة) ٥(
 .أي الغليان واالشتداد) ٦(
 ".املصنف " أي ) ٧(
ــى " العصـــري اذا غـــال واشـــتد : " احلرمـــة علـــى الغليـــان يف قولـــه" املصـــنف " أي تعليـــق ) ٨( غـــري منـــاف، لتعليقـــه احلرمـــة علـ

فاحلرمــة حتصـل بكليهمـا، ال ا�مـا طوليــان . مـان علــى مذهبـه فهمـا يف عـرض واحـداالشـتداد، الن الغليـان واالشـتداد متالز 
 .إن تعليق احلرمة على الغليان مناف لتعليقه على االشتداد: حىت يرتتب االشتداد على الغليان فيقال
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 ،)٣(عليهمــا تنبيــه علــى مأخــذ احلكــم )٢(علــى االشــتداد، للــتال زم، لكــن يف التصــريح بتعليقــه )١(تعليقــه
 )٥(يف التحرمي، وقيدوه )٤(ومجع بني ما اطلقوه

___________________________________ 
ق . واملصـــدر مضـــاف إىل املفعـــول" التحـــرمي : " مرجـــع الضـــمري) ١( ــ ــري منـــاف لتعليـ ق احلرمـــة علـــى االشـــتداد غـ ــ " أي تعليـ

 .٢٠٠ص  ٨احلرمة على الغليان كما عرفت يف اهلامش رقم " املصنف 
وخالصـــة . احلرمـــة علـــى الغليـــان واالشـــتداد تنبيـــه علـــى مأخـــذ احلكـــم وهـــي جناســـة العصـــري" املصـــنف " يـــق أي يف تعل) ٢(

امنا قيد احلكم يف احلرمة على الغليان واالشتداد واشرتاطهما يف حرمة العصـري لينبـه علـى " املصنف " ان : الكالم يف املقام
. نحصـــر يف احلرمـــة، الن احلرمـــة هـــي الـــيت تســـبب النجاســـةوان الـــدليل علـــى النجاســـة م. مأخـــذ احلكـــم يف جناســـة العصـــري

 .فاالشتداد الزم للغليان احلاصل منه التحرمي حىت حتصل التجاسة
وهي ان التعليق املذكور يكون موجبا للجميع بني  . احلرمة على الغليان واالشتداد نكته أخرى" املصنف " مث ان يف تعليق 

ــم �حلر  ــات االصــــحاب حيــــث اطلقــــوا احلكــ ــر وهــــو االشــــتداد، وقيــــدوا النجاســــة كلمــ ن دون قيــــد آخــ ــ مــــة مبجــــرد الغليــــان مــ
 .ومنه يعلم تالزم االشتداد للغليان. امنا علق احلرمة على الغليان واالشتداد هلاتني النكتتني" فاملصنف " �الشتداد 

 .وهي جناسة العصري) ٣(
 .املراد منها الفتوى" ما املوصولة : " مرجع الضمري) ٤(
ص  ٢املراد منها ايضا الفتوى وقد عرفت شرح هذا االطالق والتقييد يف اهلامش رقم " ما املوصولة : " الضمريمرجع ) ٥(

٢٠١. 
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ولكـــن . اظهـــر )٢(حســـن لـــو كـــان صـــاحلا لـــدليل النجاســـة، إال ان عـــدم داللتـــه )١(وهـــذا. يف النجاســـة
 )٤(اسـة املسـكر وإن مل يكـنإال مـا دل علـى جن )٣(املصنف يف البيان اعرتف �نه ال دليل على جناسـته

 .)٥(مسكرا فرتب حبثه عليه
فمـىت حتقـق احـدمها حـل ) مل يذهب ثلثاه بـه، وال انقلـب خـال(امنا حيرم العصري �لغليان اذا ) و(

فلالنقالب إىل حقيقة اخـرى  )٧(واما الثاين. فهو منطوق النصوص )٦(اما االول. وتبعته الطهارة ايضا
 .وهي مطهرة

___________________________________ 
 .وهو استنباط النجاسة من احلرمة لو كان التحرمي صاحلا لدليل النجاسة) ١(
 .أي عدم داللة التحرمي على النجاسة اظهر) ٢(
 .أي جناسة العصري) ٣(
 .أي وان مل يكن املسكر �لفعل لقتله، او االعتياد الشارب، او مزج مبا مينع اسكاره) ٤(
 .إن العصري لو كان مسكرا لكان جنسا: العصري على اسكاره �ن يقالأي رتب حبث ) ٥(
. البـــاب الثـــاين ٣١٣ص  ٣ا�لـــد . الطبعـــة القدميـــة" الوســـائل " راجـــع . وهـــو ذهـــاب الثلثـــني فهـــو منطـــوق النصـــوص) ٦(

فمنطـوق . هب ثلثـاهكل عصري اصابته النار فهـو حـرام حـىت يـذ: قال " ايب عبدهللا " عن . االحاديث اليك بعضها
 .هذا احلديث يدل على حلية العصري بذهاب ثلثيه

 .وهو انقالب العصري خال) ٧(

    



٢٠٣ 

�الضـافة إىل العصـري، ولـو صـار دبسـا قبـل ذهـاب  )١(كمالو انقلـب اخلمـر خـال مـع قـوة جناسـته
ك مـع الشـ )٣(عمال �الستصحاب. فرض �در )٢(اجودمها العدم، مع انه. الثلثني ففي طهره وجهان
اي تنــاول شــئ ممــا ذكــر مــن املســكر ) وجيــب احلــد مثــانون جلــدة بتناولــه. يف كــون مثــل ذلــك مطهــرا

ـــاره،  )٤(ويف إحلـــاق احلشيشـــة �ـــا. والفقـــاع والعصـــري قـــول حســـن، مـــع بلـــوغ املتنـــاول، وعقلـــه، واختي
هــا، او امــا لــو اســترت، او كــان صــبيا، او جمنــو�، او مكر ) كــافرا اذا تظــاهر بــه  )٦(وان كــان( )٥(وعلمــه

 فال حد )٨(، او حترميه)٧(مضطرا حلفظ الرمق، او جاهال جبنسه
___________________________________ 

أي جناسة اخلمر فاذا صار اخلمر �النقالب خال وطهـر بـه مـع ان جناسـته اقـوى مـن جناسـة العصـري فالعصـري أوىل يف ) ١(
 .طهارته منه �النقالب، النه اضعف جناسة من اخلمر

 .أي مع ان صريورة العصري دبسا) ٢(
أي استصحاب النجاسة يف العصري الذي صار دبسا، النه قبل صريورته دبسـا كـان جنسـا فبصـريورته دبسـا يشـك يف ) ٣(

فحينئــذ . إن هــذا �النقــالب: ولكــن ميكــن ان يقــال. زوال النجاســة فتستصــحب، للشــك يف كــون الــدبس يطهــر العصــري
 . اخلمر لو انقلب خاليكون طاهرا كما هو احلال يف

 .أي �ذه الثالثة) ٤(
ـــئ حشيشـــــا ومســـــكرا) ٥( ــم بكـــــون الشــ ــيش، او يعلـــ ـــئ حشـــ ــة مســـــكرة، او بعلمـــــه �ن هـــــذا الشــ ـــه �ن احلشيشـــ . أي علمــ

 .ولكناليعلم حرمة شر�ا
 .أي الشارب) ٦(
 .كما يف اجلهل �ملوضوع) ٧(
 .كما يف اجلهل �حلكم) ٨(
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وال فـرق يف وجـوب الثمـانني بـني احلـر والعبـد علـى االشـهر، لروايـة  .وسيأيت التنبيه على بعض القيود
 .)١(اىب بصري، وبريد بن معاوية، وزرارة عن الصادق 

وقــواه . جلــدة نصــف احلــر، ونفــي عنــه يف املختلــف البــأس) �ربعــني(للصــدوق ) ويف العبــد قــول(
. يف مملــوك قــذف حــرا عبــدهللا املصــنف يف بعــض حتقيقاتــه، لروايــة ايب بكــر احلضــرمي عــن ايب 

هذا من حقوق املسلمني، فأما ما كان من حقوق هللا عزوجل فانه يضرب نصـف . حيد مثانني: قال
اذا زىن، او شــرب اخلمــر فهــذا مــن احلقــوق الــيت : قــال. الــذي مــن حقــوق هللا مــا هــو: قلــت. احلــد

حـــد : حيـــىي بــن ايب العــال عنــه  ، ومحلـــه الشــيخ علــى التقيــة، وروي)٢(يضــرب فيهــا نصــف احلــد
والتحقيــق ان االحاديــث مـــن . حبــد الــز� )٥(وخصــه. )٤(مــن غــري تفصـــيل )٣(اململــوك نصــف حــد احلــر

 )٦(الطرفني غري نفية االسناد وأن خرب التنصيف
___________________________________ 

يف روايـة بريـد  ٤٦٨وص . يف روايـة ايب بصـري ٤٧٢ص  ١٨اجلـزء . ١٣٨٨الطبعـة اجلديـدة سـنة " الوسائل " راجع ) ١(
 .يف رواية زرارة ٤٧١وص . بن معاوية

 .٧احلديث . نفس املصدر) ٢(
 .٩احلديث . ٤٨٣نفس املصدر ص ) ٣(
 .بني حدود هللا، وحدود الناس) ٤(
 .نصف احلد حبد الز� " الشيخ " أي خص ) ٥(
 ٣املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٦(
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 .اشهر )١(اوضح، وأخبار املساواة
وسـائر جسـده ) وكتفيـه )٣(على ظهـره(مستور العورة ) عار�( )٢(ومن يف معناه) ويضرب الشارب(

ولو تكرر احلـد قتـل ( )٥(غري ما ذكر) ويفرق الضرب على جسده. )٤(ويتقى وجهه، وفرجه، ومقاتله(
تـــل يف الرابعـــة، والن الـــز� اعظـــم منـــه ذنبـــا، الصـــدوق يف الفقيـــه مرســـال انـــه يق )٦(، ملـــا رواه)يف الرابعـــة

وذهـب االكثـر إىل قتلـه يف الثالثـة، لالخبـار الكثـرية . اوىل )٧(فهنـا. وفاعله يقتل يف الرابعة كما مضـى
اصـــحاب (يقتـــل  )٩(الصـــرحية يف ذلـــك خبصوصــه، وصـــحيحة يـــونس عــن الكـــاظم  )٨(الصــحيحة

 م احلدالكبائر كلهم يف الثالثة اذا أقيم عليه
___________________________________ 

. وهي رواية ايب بصـري ٢٠٤ص  ١وقد اشري اليه يف اهلامش رقم . أي مساواة العبد مع احلر يف احلد اذا شرب اخلمر) ١(
 .ورواية زرارة. ورواية بريد بن معاوية

 .ومتناول احلشيش. كشارب الفقاع والعصري) ٢(
 .أي يضرب على ظهره وكتفيه. ويضرب": املصنف " بقول اجلار وا�رور متعلق ) ٣(
 .مجع مقتل وهو املكان الذي بسببه ميوت االنسان كقلبه ودماغه) ٤(
 .والفرج واملقاتل. وهي الوجه) ٥(
 .٢٩احلديث  ٤٧٧ص  ١٨اجلزء . ١٣٨٨الطبعة اجلديدة سنة " الوسائل " راجع ) ٦(
 .الثالثةاي شرب اخلمر اوىل ان اليقتل يف املرة ) ٧(
 .االحاديث ٤٧٩ - ٤٧٨ - ٤٧٧ - ٤٧٦نفس الصدر ص ) ٨(
 .واحلديث منقول �ملعىن. ٢احلديث  ٤٧٦نفس املصدر ص ) ٩(

    



٢٠٦ 

ومينـع قتـل الـزاين  )٣(غري مقبول مطلقا خصوصا مع معارضة الصحيح )١(واملرسل. وهذا اقوى). مرتني
ويقتـل مسـتحل (كغـريه ممـا يوجـب احلـد   )٥()فواحـد(ومل حيـد ) ولو شرب مرارا( )٤(يف الرابعة وقد تقدم

ــن االســالم  )٦(وال يســتتاب، النــه) اخلمــر اذا كــان عــن فطــرة ــث انكــاره مــا علــم مــن دي مرتــد مــن حي
 .ضرورة
. واالقـوى االول. فـان �ب، وإال قتـل. شـار�ا عـن فطـرة) يسـتتاب: (والقائل الشيخان): وقيل(

 .)٨(فان �ب، وإال قتل، وتستتاب املرأة مطلقا )٧(هنعم لو كان عن ملة استتيب قطعا كاالرتداد بغري 
___________________________________ 

 .٢٠٥ص  ٦وهي مرسلة الصدوق املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١(
 .سواء حصل معارض له ام ال) ٢(
ىل فاعلـه واملفعـول للمرسل فاملصدر مضـاف إ ٢٠٥ص  ٩أي مع معارضة اخلرب الصحيح املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٣(

 .حمذوف
انه لو تكرر منه الفعل مرتني مع تكرر احلد قتـل يف ": " املصنف " يف �ب اللواط يف قول " يف الفصل الثاين " أي ) ٤(

هـو و : يف هذا املقام أيد املصنف يف القتل يف املرة الرابعـة وقـال " الشارح " والخيفى ام ". واالحوط يف الرابعة . الثالثة
 .فكيف يقول هنا �لقتل يف املرة الثالثة. اجود، ملا ذكره من الوجوه هناك فراجع

 .أي حد واحد) ٥(
 .تعليل لوجوب القتل يف املستحل) ٦(
 .أي بغري استحالل اخلمر) ٧(
 .فطرية كانت ام ملية) ٨(

    



٢٠٧ 

املصـنف مـن كـذا اطلقـه ) قتـل(مـن التوبـة ) لو استحل بيعهـا فـان امتنـع(الرجل ) وكذا يستتاب(
 .غري فرق بني الفطري وامللي، ولو �عها غري مستحل عزر

. للخـالف فيـه بـني املسـلمني. اي غـري اخلمـر مـن املسـكرات) غريها(شرب ) وال يقتل مستحل(
�خلمـر وهـو �در،  )٣(ورمبـا قيـل �حلاقـه. على حترميه )٢(كاف يف عدم كفر مستحله وان امجعنا  )١(وهو

 .بيعه مستحل )٤(واوىل �لعدم
احلــد لــو  ) وال يســقط(عنــه ) ســقط احلــد(عليــه ) قبــل قيــام البينــة(للمســكر ) ولــو �ب الشــارب(

 .)٦(وقد تقدم مثله. )٥(اي بعد قيام البينة، الصالة البقاء) بعدها(كانت توبته 
 بني اقامته عليه، والعفو،) يتخري االمام(�لشرب ) بعد اقراره(لو �ب ) و(

___________________________________ 
 .أي االختالف بني املسلمني يف حليته وحرمته) ١(
 .أي حنن االمامية على حترمي مطلق املسكرات) ٢(
 .أي غري اخلمر من املسكرات) ٣(
 .أي بعدم كفره) ٤(
 .والشك يف زواله �لتوبة فيستصحب. وهو استصحاب بقاء احلد بقيام البينة) ٥(
 ".ولو �ب قبل البينة سقط عنه احلد ": " املصنف " يف اللواط عند قول " الفصل الثاين " يف ) ٦(
 .أي اقامة احلد على التائب بعد ثبوت الشرب �لبينة، الجل االستصحاب املذكور) ٧(

    



٢٠٨ 

خيـتص : وقيـل. الد�مهـا اوىل )٢(اقـوى العقـوبتني وهـو القتـل فاسـقاطها )١(الن التوبة اذا اسقطت حتـتم
 .اشهر )٧(واالول. )٦(عمال �الصل )٥(استيفاؤه )٤(مبا يوجب القتل، ويتحتم هنا )٣(كماحل

مـــع بلــوغ املقـــر، وعقلــه، واختيـــاره، ) بشـــهادة عــدلني، او االقـــرار مــرتني( )٨(هـــذا الفعــل) ويثبــت(
يف حـــق ) حيـــد ملـــا روي عـــن علـــي : ولـــو شـــهد احـــدمها �لشـــرب، واالخـــر �لقـــئ قيـــل(وحريتـــه 

 .)٩()ها اال وقد شر�ا ما قاء: (ليد ملا شهد عيه واحد بشر�ا، وآخر بقيئها فقال علي الو 
___________________________________ 

 .أي اذا اسقطت التوبة حتتم اقوى العقوبتني وهو القتل. اسقطت: �لنصب مفعول لقوله) ١(
 .أي اسقاط التوبة الدىن العقوبتني وهو احلد) ٢(
 .وهو سقوط احلد �لتوبة) ٣(
 .أي سقوط احلد فيما ال يوجب القتل) ٤(
 .أي استيفاء احلد) ٥(
 .وهو استصحاب بقاء احلد وعدم زواله �لتوبة فعند الشك يستصحب البقاء) ٦(
ت التوبـة قبـل قيـام البينـة فيسـقط احلـد) ٧( ت التوبـة بعـد قيـام . وهو التفصيل بـني مـالو كانـ البينـة فاليسـقط وبـني مـالو كانـ

 .احلد، لالستصحاب املذكور
 .وهو شرب اخلمر) ٨(
 .٣احلديث  ٢٦ص . ٣اجلزء . ١٣٧٨الطبعة اجلديدة سنة " من الحيضره الفقيه ) " ٩(

هـا  ومـا قاء" ونـص احلـديث هكـذا ". الوليـد " بدل " عثمان بن مظغون " ان احلديث يف املصدر وارد يف حق : وال خيفى
 ".حىت يشر�ا 

    



٢٠٩ 

علــى خمــالف، لكــن العالمــة  )٢(عليهــا فتــوى االصــحاب ومل اقــف فيــه: )١(قــال املصــنف يف الشــرح
ــف. )٣(ال اضــمن درك طريقــه: مجــال الــدين بــن طــاوس قــال يف املــالذ ، وكــذلك )٤(وهــو مشــعر �لتوق

العالمـــة استشـــكل احلكـــم يف القواعـــد مـــن حيـــث إن القـــئ وان مل حيتمـــل اال الشـــرب، اال أن مطلـــق 
 )٦(�ن االكراه خالف االصل، والنه لو كان كـذلك )٥(ويندفع. وجب احلد، جلواز االكراهالشرب الي

 الدعاه، ويلزم من قبول الشهادة
___________________________________ 

يـه واملـنت لفق. " الشهيد االول " وهو لشيخنا الفقيه االعظم ". غاية املراد يف شرح نكت االرشاد " وهو كتاب ) ١(
" االمــام امــري املــؤمنني " ان ": الشــهيد " وهنــاك ذكــر . عطــر هللا مرقــده" العالمــة احللــي " الطائفــة علــى االطــالق آيــة هللا 

ــى الوليـــد بشـــهادة احـــد الشـــاهدين علـــى الشـــرب، واآلخـــر علـــى القـــئ ويوجـــد يف . عليـــه الصـــالة والســـالم اجـــرى احلـــد علـ
خ" جامعــة النجــف الدينيــة " مكتبــة : مكتبتنــا ن الكتــاب خطيــة نفيســة جــدا �خلــط نســ نســخ " املســمى " الفارســي " ة مــ
 .�١٠٤٧ريخ كتابتها سنة " نستعليق " خمففة " تعليق 

 .واآلخر �لقئ. أي يف هذا احلكم وهو وجوب احلد على من شهد الشاهدين حبقه احدمها بشرب اخلمر) ٢(
 .أي ال أضمن صحة احلديث) ٣(
 ".شرح االرشاد " يف  " يد االول شيخنا الشه" إىل هنا كالم ) ٤(
 .أي اشكال العالمة) ٥(
 .أي لو كان الشارب مكرها الدعى االكراه وقبلت دعواه) ٦(

    



٢١٠ 

�ن العمـدة  )٣(وقـد يشـكل ذلـك. )٢(نظـارا إىل التعليـل املـذكور. قبوهلا لو شـهدا معـا �لقـئ )١(كذلك
واحتمـال االكـراه يوجـب الشـبهة  )٥(ي يف الثـاينوهـو منفـ. االمجاع كما ادعاه ابـن ادريـس )٤(يف االول

يعتـرب امكـان جمامعـة القـئ للشـرب املشـهود بـه، فلـو شـهد  )٧(نعم. )٦(وهي تدرء احلد وقد علم ما فيه
 )٨(هـا قبـل ذلـك، او بعـده ��م مل حيـد، الخـتالف الفعـل احدمها انه شر�ا يوم اجلمعة، وآخر انه قاء

 ، الحتماله فيدرء)ولو ادعى االكراه قبل( )٩(ومل يقم على كل فعل شاهدان
___________________________________ 

 .واآلخر �لقئ. احد الشاهدين شهد �لشرب) ١(
 ".ها حىت شر�ا  وما قاء: " عليه الصالة والسالم" االمام امري املؤمنني " وهو قول ) ٢(
 .وهو قبول شهادة الشاهدين على القئ) ٣(
 .مها على الشرب، واآلخر على القئوهي شهادة احد) ٤(
 .فاالمجاع منفي فيه. وهي شهادة الشاهدين على القئ) ٥(
أي يف احتمال االكراه، النه خالف االصل االويل يف االنسان، اذ االصل يقتضي عـدم كـون الشـخص مكرهـا علـى ) ٦(

 .ه دليل على عدمه دم ادعاءفع. انه لو كان كذلك الدعاه حىت ال جيرى عليه احلد: الشرب، والدليل على ذلك
انـه ال بـد يف مثـل هـذه الشـهادة ان تكـون يف وقـت : حاصـلة. استدراك عن اصـل قبـول شـهادة الشـاهدين يف املسـألة) ٧(

ــد �ن يقــــول احــــدمها ــوم اخلمــــيس ايضــــا حــــىت تقبــــل : رأيــــت زيــــدا يشــــرب يــــوم اخلمــــيس، واآلخــــر يقــــول: واحــ ئ يــ ــ رأيتــــه يقــ
 .يف الكتاب" الشارح " أفاده خبالف مالو اختلف كما . شهاد�ما

 .وهو الشرب والقئ يف كل من الشهادتني) ٨(
والقئ اذ احدمها يشعذ بللشرب يف يئن اجلمعة، واآلخر يشهد �لقـئ يف يـوم . يشرب: ومها. لبعد الزمان بني الفعلني) ٩(

 .فال ميكن اجلمع بينهما. اخلميس فتخالفت الشهاد�ن

    



٢١١ 

�ن شــهد ابتــداء بكونــه خمتــارا، او اطلــق الشــهادة ) مل يكذبــه الشــاهداذا (عنــه احلــد، لقيــام الشــبهة 
 .�لشرب، القئ مث أكذبه يف االكراه ملا ادعاه

وال يعـذر يف الشـبهة �لنسـبة إىل احلـد وان ) اذا شربه(املتخذ من التمر ) وحيد معتقد حل النبيذ(
 )٢(، واوىل �حلـد لـو شـربه حمرمـا لـه، حبد شاربه كـاخلمر)١(افادته درء القتل، الطالق النصوص الكثرية

، لقـرب )٤(او بتحرميـه(فـاتفق مسـكرا ) وال حيـد اجلاهـل جبـنس املشـروب( )٣(وال يقتل ايضا كاملسـتحل
ه يف بــالد بعيــدة عــن املســلمني يســتحل اهلهــا اخلمــر فلــم يعلــم حترميــه، والضــابط  او نشــوء) اســالمه
 .يف حقه )٥(امكانه
 اساغة اللقمة(ضطر إىل ا) او )٦(وال من اضطره العطش(

___________________________________ 
" أيب عبـــدهللا " عـــن . اليـــك نصـــه. ٤احلـــديث . ٢١٤ص  ٧اجلــزء . ١٣٧٩الطبعـــة اجلديـــدة ســـنة " الكـــايف " راجــع ) ١(
 .يضرب شارب اخلمر مثانني، وشارب النبيذ مثانني"  علي " يف كتاب : انه قال 

 .ي يعتقد أنه حرامأ) ٢(
 .أي كما ال يقتل مستحل الشراب، كذلك ال يقتل) ٣(
 .أي جاهل بتحرمي املسكر) ٤(
 .أي امكان عدم علم الشارب حبرمة املسكر) ٥(
 .حفظا لنفسه، وخوفا من التلف. أي وال حيد من اضطره العطش فاقدم على شرب املسكر) ٦(

    



٢١٢ 

 .)١(حبيث خاف التلف بدونه) �خلمر
مـــن املســـلمني حبيـــث علـــم حترميهـــا مـــن الـــدين ) تحل شـــيئا مـــن احملرمـــات ا�مـــع عليهـــاومـــن اســـ(

، واملطلقـة )٣(واملعتـدة )٢(ونكـاح احملـارم، وا�حـة اخلامسـة) كامليتة، والـدم، والـر�، وحلـم اخلنزيـر(ضرورة 
كل ذلـك   فان �ب، واال قتل،. وان كان مليا استتيب. النه مرتد) قتل ان ولد على الفطرة( )٤(ثال�

كـاف يف   )٦(ويفهـم مـن املصـنف وغـريه أن االمجـاع. قبـل منـه )٥(اذا مل يدع شـبهة ممكنـة يف حقـه، واال
ري مـن  )٨(وهـو. وان مل يكـن معلومـا ضـرورة )٧(ارتداد معتقد خالفه يشـكل يف كثـري مـن أفـراده علـى كثـ

 .الناس
___________________________________ 

 .أي بدون الشرب) ١(
 .الزوجة اخلامسة �لعقد الدائمأي ) ٢(
أي ا�حة العقد على املطلقـة ثـال� مـن دون ان ينكحهـا زوج آخـر �لعقـد الـدائم، مث يطاؤهـا قـبال، مث يطلقهـا خمتـارا، ) ٣(

 .مث تعتد، مث ينكحها الزوج االول �لعقد اجلديد
 .أي وان ادعى شبهة ممكنة يف حقه قبلت دعواه ومل يقتل) ٥(
 .مبا هو امجاع من دون ان يبلغ حد الضرورة من الدين أي االمجاع) ٦(
ئ وان مل يبلـــغ حـــد الضـــروري مـــن الـــدين) ٧( فمـــن اعتقـــد خـــالف مثـــل هـــذا . أي خـــالف االمجـــاع القـــائم علـــى حتـــرمي الشـــ

 ".املصنف " هذا ما يفهم من ظاهر عبارة . االمجاع يقتل
لف االمجاع وان مل يبلغ حد الضروري من الدين يقتل، من ان خما": املصنف " أي ويشكل ما يفهم من ظاهر عبارة ) ٨(

فـاذا مل تصـل افـراد االمجـاع إىل كثـري مـن النـاس  . اللهـم أال القليـل مـنهم. الن اكثر أفراد االمجاع مل يصل إىل كثري من النـاس
يـاط التـام كيف ميكـن احلكـم علـى مـن اعتقـد خـالف مثـل هـذا االمجـاع الـذي مل يبلـغ حـد الضـروري مـن الـدين، مـع االحت

 .االكيد يف حفظ النفوس، وعدم اراقة دمائهم

    



٢١٣ 

دخــل التعزيــر  )٤(، واال)٣(احلــد كــالز� واخلمــر )٢(ان مل جيــب) عــزر(غــري مســتحل هلــا  )١(ومــن ارتكبهــا(
 ولو انفذ احلاكم(مفتقرا اليه  )٦(وان كان العموم )٥(وامثلة املصنف مستغنية عن القيد. فيه

___________________________________ 
 .أي احملرمات اليت قام االمجاع على حرمتها) ١(
ب مــا ارتكبـه احلــد) ٢( ب احلـد اليعــزر. أي ان مل يوجـ . بـل حيــد كــالز� وشـرب اخلمــر، فا�مـا موجبــان للحــد. فانـه لــو اوجــ

 .االول مائة سوط، والثاين مثانني سوطا
 .بان للحد كما عرفت آنفاحيث أ�ما موج. مثاالن للمنفي) ٣(
ىن ان املرتكـب حينئـذ حيـد، ال انـه يعـزر. أي وان اوجب ما ارتكبـه احلـد دخـل التعزيـر يف احلـد) ٤( فـال جيمـع يف حـق . مبعـ

ب بــني احلــد والتعزيــر خص. املرتكــ يت نســب : كمــا انــه جيمــع بينهمــا يف حــق القائــل لشــ أمــك زانيــة، الن احلــد الجــل االم الــ
 .ير الجل الرجلوالتعز . الز� اليها

أي وان كــان عمــوم قــول املصــنف حمتاجــا إىل القيــد الــذي . ومــن ارتكبهــا غــري مســتحل عــزر": املصــنف " وهــو قــول ) ٥(
وأما اذا ارجعنـاه إىل االمثلـة . هذا اذا ارجعنا الضمري يف ومن ارتكبها إىل احملرمات". ان مل جيب احلد " ذكره الشارح وهو 
فال عموم يف املقام حىت حنتاج إىل القيد املـذكور وهـو ان مل جيـب " تة، والدم، والر�، وحلم اخلنزير كاملي: " املذكورة يف قوله

 احلد

    



٢١٤ 

يف بيـــت (اي ديـــة اجلنـــني ) اي اســـقطت محلهـــا خوفـــا فديتـــه )١()إىل حامـــل القامـــة حـــد فاجهضـــت
) ضــة خوفهــا عمـــريف جمه وقضــى علــي (حملــه  )٢(، النــه خطــأ احلكــام يف االحكــام وهــو)املــال

 اي عاقلة عمر، )٣()على عاقلته(ان دية جنينها : حيث ارسل اليها ليقيم عليها احلد
___________________________________ 

 .أي اسقطت اجلنني قبل أجراء احلد عليها) ١(
 .أي بيت املال حمل لتدارك اخطاء احلكام) ٢(
 .اليك نص احلديث. ٤٨٣ص . ٩ا�لد  ١٣٠٢سنة " لكمباين طبعة ا. " الطبعة القدمية" حبار االنوار ) " ٣(

ت معهـم فاملصـت ووقـع إىل . وروي أنه استدعا امرأة كان يتحدث عندها الرجال ت وار�عـت وخرجـ ففاجأها رسـله ففزعـ
فقالوا . كوسأهلم عن احلكم يف ذل فجمع اصحاب رسول هللا " عمر " مث مات فبلغ ذلك . االرض ولدها يستهل

مــا ": عمــر " فقــال لــه . وامــري املــؤمنني جــالس ال يــتكلم. نــراك مــؤد� ومل تــرد إال خــريا وال شــئ عليــك يف ذلــك: �مجعهــم
ت: قـال. لقـد مسعـت ماقـالوا: فقـال". ا� احلسن " عندك يف هذا �  ت: قـال. فمـا عنـدك انـ : قـال. قـد قـال القـوم مـا مسعـ

كان القوم قاربوك فقد غشوك، وان كانوا ار�ؤا فقد قصروا الدية على عاقلتـك،   ان: قال. اقسمت عليك لتقولن ما عندك
ين عـدي: فقال. الن قتل الصيب خطأ تعلق بك ففعـل . انت وهللا نصحتين من بينهم وهللا التربح حـىت جتـري الديـة علـى بـ

. وان كانوا ار�ؤا: قوله. غاه وداراه بكالم حسن�: القت املرأة ولدها ميتا، وقاربه" بيان . " " امري املؤمنني " ذلك 
 .أي قالوا ذلك برأيهم، وظنوا انه حق فقد قصروا يف حتصيل الراي، وبيان احلكم

ب االكثـر إىل . ابـن ادريـس ومجاعـة مـن اصـحابنا" وهـو كـون الديـة علـى عاقلتـه " ذهب إىل ما دل عليـه اخلـرب : اقول وذهـ
ت املــال وجــوب الغــرم علــى املــام اذا كــان كمــا : إىل ذلــك يف االحيــاء عنــد قولــه" الغــزايل " ر وقــد اشــا. وجــوب الديــة يف بيــ

 .قدس هللا نفسه" صاحب البحار " انتهى كالم ". عمر " نقل من اجهاض املرأة جنينها خوفا من 

    



٢١٥ 

ت املـــــال،  )١(بكـــــون صـــــدوره) وال تنـــــايف بـــــني الفتـــــوى(ال يف بيـــــت املـــــال  عـــــن انفـــــاذ احلـــــاكم يف بيـــــ
، الن عمــر مل يكــن حاكمــا شــرعيا وقــد تســبب �لقتــل خطــأ فتكــون الديــة علــى عاقتلــه، )٢()والروايــة(
 اوىل بفعل علي  )٤(ولعل هذا. الن عمر مل يرسل اليها بعد ثبوت ما ذكر عنها )٣(او

___________________________________ 
ففتــوى االصــحاب تصــرح بكــون ديــة . مــن فعــل املــرأةبعــد ان بلغــه القــوم " عمــر " أي صــدور االجهــاض كــان حبكــم ) ١(

 ".بيت املال " اجلنني يف 
ث إ�ــا تصــرح بكــون الديــة علــى العاقلــة أي عاقلــة . ٢١٤ص  ٣أي وبــني الروايــة املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ٢( " حيــ

 .فكيف اجلمع بينهما؟. فيحصل التنايف بني فتوى االصحاب، وبني الرواية" عمر 
مل يرســل خلــف املــرأة الفــاجرة بعــد ان " عمــر " أن : وحاصــله. لعــدم املنافــاة بــني فتــوى االصــحاب، والروايــةوجــه �ن ) ٣(

اذن يرتفـع التنـايف بـني " ببيـت املـال " فيكون هو السبب يف إجهاضها خطاء فال تتعلق الديـة . ثبت عليها ما نسب اليها
 .الفتوى، والرواية على الوجهني

ب اليهـا اوىل وانسـب بفعـل االمـام " هو عدم ارسال عمر خلف املرأة و " أي الوجه الثاين ) ٤( امـري " بعد ان ثبت ما نسـ
ت املــال، الن " املــؤمنني  ث حكــم بكــون الديــة علــى العاقلــة، ال يف بيــ هــو املســبب يف " عمــر " عليــه الصــالة والســالم حيــ

 .االجهاض خطاء فال تكون الدية يف بيت املال

    



٢١٦ 

خصوصا بعد فتوى مجاعة . منه )٣(، والكان يقبل ذلك)٢(يتجاهر مبعىن االولما كان يف وقته  )١(النه
 )٥(ونسبته: )٤(من الصحابة خبالف قوله 

___________________________________ 
ث مــا كــان متمكنــا يف عهــد خالفــة ) ١( ب حبكــم االمــام عليــه الصــالة والســالم حيــ  "تعليــل لكونــه الوجــه الثــاين اوىل وانســ

ان يتجار بعدم شرعية حكومته، النه كان يف تقية وال ميكنه إبداء ذلك، النه تقـوم قيامـة القـوم ولرمبـا قتـل صـلوات " عمر 
 .هللا وسالمه عليه لو اظهر ذلك

: أي ال يقبل من االمام امري املؤمنني عليه الصالة والسالم". عمر " أي مبعىن الوجه االول وهو عدم شرعية حكومة ) ٢(
 .هذا �ييد لكنون الوجه الثاين اوىل وانسب من الوجه االول. مل تكن شرعية" عمر " كومة ان ح

ىت يــه االمــام عليــه الصــالة والســالم حــني ان قــال) ٤( ىت مجاعــة مــن الصــحابة خبــالف مــا افــ ان ديــة جنينهــا علــى : " أي افــ
ت يف الروايــة املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم " عاقلتــه  نــراك مــؤد� ومل تــرد إال : " قــوهلم �مجعهــمعنــد  ٢١٤ص  ٣كمــا عرفــ

اذن  . والديـة مـن بيـت املـال. أي نـرى حنـن الصـحابة ان تـؤد الديـة بـدل هـذه االجهـاض". خريا، وال شئ عليـك يف ذلـك 
 .ان يتجاهر بعدم شرعية حكومة عمر كيف ميكن لالمام 

والغـش وعـدم النصـح . اجلهـل إىل الصـحابة مـام أي خصوصـا بعـد نسـبة اال" بعد " �جلر عطفا على مدخول ) ٥(
فهذا املعىن �ييد آخـر للوجـه الثـاين وانـه أوىل وانسـب مـن ". عمر " فكيف ميكنه اظهار عدم مشروعية حكومة . للخليفة

 .منصوبة على املفعولية" ا�هم " وكلمة . الوجه االول

    



٢١٧ 

 .قتله خطأ بكونه قد )١(ا�هم إىل اجلهل، اوالغش، وتعليله
�لســكون اي ال عـــوض لنفســـه، ســـواء كـــان � ام آلدمـــي، ) ومــن قتلـــه احلـــد، او التعزيـــر فهـــدر(
اميــا رجــل قتلــه احلــد، او  فعــل ســائغ فــال يتعقبــه الضــمان، وحلســنة احللــيب عــن الصــادق  )٢(النــه

 االصوليني،عند بعض  )٥()احلد(من صيغ العموم، وكذا  )٤()اي(، و )٣(القصاص فالدية له
___________________________________ 

بكـون : أي خصوصا بعد تعليل االمام عليه الصـالة والسـالم ان ديتـه علـى عاقلتـه" بعد " �جلر عطفا على مدخول ) ١(
يب خطــأ تعلــق بــك : " قــد قتــل الولــد خطــأ بقولــه" عمــر "  وهــذا �ييــد آخــر علــى انســبية الوجــه الثــاين مــن ". الن قتــل الصــ

ال يصـلح ان يكـون تعلـيال " عـدم شـرعية حكومـة عمـر " ان الوجه االول وهو : فتحصل من جمموع ما ذكر. الوجه االول
 ".اجلنني " ومن قد قتله " عمر : " ومرجع الضمري من بكونه. لكون الدية على عاقلته

 ".البارى عزوجل " أي الن إجراء احلدود فعل جائز شرعه ) ٢(
احلــديث . ٢٧٩ - ٢٧٨ص . مــن القســم الثــاين ٣اجلــزء . ١٣٧٦ســنة " النجــف االشــرف " عــة طب" االستبصــار ) " ٣(
١. 
 ".اميا رجل قتله احلد والقصاص فال دية له : " أي كلمة أي يف قوله ) ٤(
ا حمــالة �اللــف تفيــد العمــوم عنــد بعــض االصــوليني، ال�ــ" اميــا رجــل قتلــه احلــد : " يف قولــه " احلــد " أي كلمـة ) ٥(

 .والالم

    



٢١٨ 

فـان املفيــد . جممــل قـائال، وحمـال، ومضـمو� فيـه )١(وهـذا القـول). يف بيـت املـال(يضـمن ): وقيـل(
مــن ضــربناه حــدا مــن : كــان يقــول  يضــمن االمــام ديــة احملــدود للنــاس، ملــا روي أن عليــا : قــال

مــن حقــوق النــاس فمــات فــان ديتــه  حــدود هللا فمــات فــال ديــة لــه علينــا، ومــن ضــربناه حــدا يف شــئ
ت مـال االمـام، ال  )٣(وهذا القـول. )٢(علينا يـدل علـى ان اخلـالف يف حـد النـاس، وان الضـمان يف بيـ

 )٤(الدية يف بيت املال: بيت مال املسلمني ويف االستبصار
___________________________________ 

وجممـل مـن حيـث احملـل، النـه مل . لقائـل، النـه مل يعـرف القائـل بـهأي القول �ن الدية يف بيت املال جممل من حيـث ا) ١(
ث املضـمون فيـه، النـه مل يعـرف يعرف حمل الضمان هل هو يف بيت املال ام يف بيت مال االمام  ؟، وجممـل مـن حيـ

 .ان املضمون فيه من حقوق هللا ام من حقوق الناس
 .٣احلديث . ٢٧٩راجع نفس املصدر السابق ص ) ٢(
يـدل علـى ان اخـتالف الفقهـاء امنـا " يضمن االمام دية احملـدود للنـاس : " رضوان هللا عليه" شيخنا املفيد " أي قول ) ٣(

فهنـا اختلفـوا يف أن ديـة املقتـول هـل هـو يف . هو يف احلد الذي جيـرى يف حقـوق النـاس كالقصـاص اذا مـات احملـدود بسـببه
وأما حقوق هللا فان الفقهـاء مل خيتلفـوا فيهـا، بـل هـم متفقـون علـى ان احملـدود . بيت مال املسلمني ام يف بيت مال االمام؟

 .اذا مات حبقوق هللا ليس له دية، ال يف بيت مال املسلمني، وال يف بيت مال االمام
املشـار " حسـنة احللـيب " يف املصـدر بعـد ذكـره " الشـيخ " اليك نص مـا قالـه . ٢٧٩راجع نفس املصدر السابق ص ) ٤(
وبعـد ايـراده روايـة اخـرى " اميـا رجـل قتلـه احلـد والقصـاص فـال ديـة لـه : " يف قولـه  ٢١٧ص  ٣يها يف اهلامش رقم ال

. لـو كـان ذلـك: سألت ا� عبدهللا عن رجل قتله القصاص هل لـه ديـة؟ فقـال: قال". زيد الشحام " مبضمون احلسنة عن 
اذا قتله حد مـن : وينبغي ان خنضهما �ن نقول. وهذان اخلربان وردا عامني .ومن قتله احلد فال دية له. مل يقتص من احد

 .واما اذا مات يف شئ من حدود اآلدميني كانت ديته يف بيت املال. حدود هللا فال دية له من بيت املال
ــى ذلــــك ن بــــن حمبــــوب عــــن احلســــن بــــن صــــاحل الثــــوري عــــن ايب عبــــدهللا : يــــدل علــ ــ ــا رواه احلســ ــال مــ كــــان علــــي : قــ
من ضربناه حدا من حدود هللا فمات فال دية له علينا، ومن ضـربناه حـدا يف شـئ مـن حقـوق النـاس فمـات : يقول 

 .فان ديته علينا
وقــد ذكــر�ه بتمامــه لــيعلم القــارئ الكــرمي كثــرة حدصــنا، وولعنــا، وشــوقنا االكيــد بتفســري وتوضــيح ". انتهــى كــالم الشــيخ " 

 .اليت منها هذه اجلمالتعبارات الكتاب 
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 بني االحاديث، )١(مجعا
___________________________________ 

�خلـرب الـدال علـى  ٢١٨ص  ٤أي الشئ الذي محل الشيخ على ختصيص اخلربين العـامني املـذكورين يف اهلـامش رقـم ) ١(
ــثالث : التفصــيل املــذكور يف نفــس اهلــامش ايضــا ث ال املــذكورة كلهــا يف نفــس اهلــامش الــدال هــو اجلمــع بــني هــذه االحاديــ

حسنة : بعضها على عدم الدية للمحدود املقتول مطلقا، سواء كان يف حقوق هللا ام يف حقوق اآلدميني كاخلربين العامني
يب والـدال بعضــها علـى الديــة للمقتـول ان كــان يف حقـوق اآلدميــني، وعـدم الديــة لـه ان مــات يف . وروايــة زيـد الشــحام. احللـ

: فـاملراد مـن اجلمـع املـذكور يف قـول الشـارح. ٢١٨ص  ٤كخرب احلسن بن حمبوب املشار اليه يف اهلامش رقـم . حقوق هللا
ث يب وروايــة زيــد الشــحام: مجعــا بــني االحاديــ ــذي هــي حســنة احللــ ن بــن . هــو محــل العــام ال ــى اخلــاص وهــي روايــة احلســ عل

 .٢١٨ص  ٤وقد اشري إىل الكل يف اهلامش رقم . حمبوب
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بنــاء علــى أن احلــد مقــدر، والتعزيــر . يف التعزيــر، وصــرح بــه غــريه )١(ان اخلــالف: ن املبســوطويظهــر مــ
نظــر، الن التعزيــر رمبــا كــان مــن امــام معصــوم ال يفعــل �الجتهــاد الــذي جيــوز فيــه  )٢(وفيــه. اجتهــادي

اوجـــه، لضـــعف مستمســـك  )٤(معـــا، وأن عـــدم الضـــمان مطلقـــا )٣(واحلـــق أن اخلـــالف فيهمـــا. اخلطـــأ
 .)٥(الضمان

مـال املسـلمني، ديـة ): بعد القتـل ففـي بيـت املـال(بفعل يوجب القتل ) ولو �ن فسوق الشهود(
 .وال ضمان على احلاكم، وال على عاقلته) من خطأ احلاكم )٦(النه(املقتول 

___________________________________ 
ت مـال املسـلمني ام أي ان اختالف الفقهاء يف ضمان دية املقتول وعدم الضمان، امنا ) ١( هو يف التعزير هـل ديتـه يف بيـ

ت مــال االمــام؟ ت لــه ديــة مطلقــا، ســواء كــان املــوت يف حقــوق هللا ام يف . يف بيــ اليف حــد، فــان احملــدود لــو مــات بــه ليســ
 .حقوق اآلدميني

 .أي يف اثبات الدية على املقتول �لتعزير) ٢(
 .وسواء كان حدا ام تعزيرا سواء كان احلد يف حقوق هللا ام يف حقوق الناس،) ٤(
، الن يف ٢١٨ص  ٤عليــه الصـــالة والســـالم املشــار اليهـــا يف اهلـــامش رقـــم " امـــري املـــؤمنني " وهــي الروايـــة املرويـــة عــن ) ٥(

 .وهو غري امامي ومرتوك العمل فيما خيتص بروايته" احلسن بن صاحل الثوري " طريقها 
 .أي قتل احملدود) ٦(
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 )رقةيف الس -الفصل اخلامس (
 )٢(وازالتـه) بعد هتكـه )١(من احلرز(املختار ) بسرقة البالغ العاقل(وهو هنا القطع ) ويتعلق احلكم(

 )٥(، كمـا ادعـى السـارق ملكـه مـع علمـه)٤(، او للحـاكم)٣(مومهـة للملـك عارضـه للسـارق) بال شـبهة(
ــع دينــار(�طنــا �نــه لــيس ملكــه    )٦()قيمتــه(مقــدار ) او(ذهــب خــالص مضــروب بســكة املعاملــة ) رب

اي ولــد ) مــن غــري مــال ولــده(مــع كــون املــال املســروق  )٨(مــن غــري شــعور املالــك بــه) ســرا( )٧(كــذلك
 )٩(السارق

___________________________________ 
 .أي املكان الذي حيفظ فيه املال الغايل الثمني من صندوق وغريه من اماكن احلرز. املوضع احلصني: �لكسر) ١(
 .زالته عن املكان احلصنيأي بعد ا) ٢(
كمــا لــو شـــبهة امللكيــة تكــون عارضـــة للحــاكم �ن يعتقـــد املســروق مــال الســـارق ففــي هــاتني الصـــورتني ال تقطــع يـــد ) ٣(

 .السارق
ت للحــــاكم �ــــذه الــــدعوى) ٥( ن الشــــبهة عرضــــ ــ ع، ولكــ ــ ــدود تــــدرء . أي مــــع علــــم الســــارق �ن املــــدعى خــــالف الواقــ واحلــ

 .�لشبهات
 .ملال املسروق مقدار ربع دينار من الذهب اخلالصأي تكون قيمة ا) ٦(
ب البــد ان تكــون مــن احلــرز وبعــد هتكــه، وان ال تكــون الســرقة لشــبهة مومهــة ) ٧( أي ســرقة املــال املســاوي لربــع دينــار ذهــ

 .٤ - ٣عارضة للسارق، او احلاكم كما عرفت يف اهلامش رقم 
 .أي �لسارق) ٨(
 .حتت تصرف الولد سواء كان مال الولد حتت تصرفه ام) ٩(
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�لتــاء املمــدودة وهــو اجلــدب وا�اعــة،  )٢()غــري مــأكول يف عــام ســنت(، وكونــه )١()ســيده(مــال ) وال(
فــال قطــع علــى : (قــد اشــار إىل تفصــيلها بقولــه. فهــذه عشــرة قيــود )٣(اســنت القــوم اذا اجــدبوا: يقــال

رت منهمــا الســرقة، ال شــرتاط خاصــة وإن تكــر ) بــل التأديــب( )٥(اذا ســرقا كــذلك )٤()الصــيب وا�نــون
ت : وقيــل. )٦(احلــد �لتكليــف يعفــى عــن الصــيب اول مــرة، فــإن ســرق �نيــا ادب، فــإن عــاد �لثــا حكــ

. كمــا يقطــع البــالغ  )٧(ا�ملــه حــىت تــدمي، فــإن ســرق رابعــا قطعــت أ�ملــه، فــإن ســرق خامســا قطــع
 وعليه االكثر، )٩(اخبار كثرية صحيحة )٨(ومستند هذا القول

___________________________________ 
 .�ن يكون السارق مملوكا يسرق مال مواله) ١(
 .أي عام قحط وجدب. عام سنت. يقال. بفتح السني وكسر النون من اسنت يسنت) ٢(
 .اجدب املكان أي يبست االرض من عدم املطر: يقال. من اجلدب وهو القطع) ٣(
 .نون خارج �لقيد الثاين وهو العقلوا�. فالصيب خارج �لقيد االول وهو البلوغ) ٤(
 .أي من مكان حمرز من دونه شبهة مومهة للملك) ٥(
 .فال حد على الصيب وا�نون) ٦(
 .أي الصيب) ٧(
 .وهو التفصيل بني سرقة الصيب يف املراحل املذكورة) ٨(
. ٦ليــك نـص احلــديث ا. االحاديـث. ٢٣٣ - ٢٣٢ص  ٧اجلـزء . ١٣٧٩ســنة " طهـران " طبعــة " الكـايف " راجـع ) ٩(

يب يســرق قــال عــن ايب عبــدهللا  ىت تــدمى، وان عــاد : يف الصــ ت حــ يعفــى عنــه مــرة، وان عــاد قطعــت ا�ملــه، او حكــ
 .قطعت اصابعه، فان عاد قطعت اسفل من ذلك
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ب، لكونــه لطفــا وإن شــارك خطــاب التكليــف يف  )١(والبعــد يف تعيــني الشــارع نوعــا خاصــا مــن التأديــ
واحــــرتز� . ولــــو ســــرق ا�نــــون حــــال افاقتــــه مل يســــقط عنــــه احلــــد بعــــروض اجلنــــون. )٢(دهبعــــض افــــرا
الـذكر واالنثـى، احلـر  )٤(ومشـل اطـالق الشـرطني. عما لو اكره علـى السـرقة فانـه ال يقطـع )٣(�الختيار

حمرتمـا اذا كـان مالـه  )٦(، والبصري واالعمى، واملسلم والكافر، ملسلم وكافر)٥(والعبد إال على وجه �يت
ـــق والرحـــا) علـــى مـــن ســـرق مـــن غـــري حـــرز(قطـــع ) وال( واحلمـــام، واملســـاجد،  )٧(كالصـــحراء، والطري

 )٨(وحنوها من املواضع املنتابة
___________________________________ 

 .أي تعيني النوع اخلاص) ١(
مان املتلفــات حــني التلــف قبــل البلــوغ وقصــاص اجلنــا�) ٢( ف لضــ ــ فــان الصــيب هنــا يشــارك . تأي يف بعــض افــراد التكلي

 .البالغ يف الضمان، لكن االداء يكون بعد البلوغ، خبالف البالغ فإن االداء وقت االتالف
 .خمتارا: فان قيد االختيار كان من الشارح حيث قال) ٣(
 .والعقل. البلوغ: ومها) ٤(
 .كما لو سرق من مال الغنيمة) ٥(
 .كافرأي سواء كان املال املسروق ملسلم ام ل) ٦(
 .بيت الرحاء النفسها وان مل يكن قطع لسرقتها ايضا: واملراد منها هنا. مؤنثة وهي الطاحونة) ٧(
ىن الرجـــوع مـــرة بعـــد اخـــرى) ٨( : واملـــراد مـــن املواضـــع املنتابـــة هنـــا. �ب اليـــه أي رجـــع مـــرة بعـــد مـــرة: يقـــال. مـــن نـــوب مبعـــ

 .والنوادي. واملعامل. الكثري كاحلسينياتاالماكن العامة املفتوحة لكافة الناس واملهيأة للرتدد 
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ريه(يف االصل ) وال من حرز( )٢(مع عدم مراعاة املالك ملاله )١(واملأذون يف غشيا�ا ) بعد ان هتكه غـ
مل  )٣(فانـــه ال قطـــع علــى احـــدمها، الن املهتـــك. �ن فــتح قفلـــه، او �بـــه، او نقــب جـــداره فأخـــذ هــو

فــأخرج (�ن نقبــاه ولــو �لتنــاوب عليــه ) ولــو تشــاركا يف اهلتــك(يســرق والســارق مل �خــذ مــن احلــرز 
كمـا . )٥(وسرقته منه، دون مـن شـاركه يف اهلتـك )٤(، لصدق هتكه احلرز)احدمها املال املخرج خاصة

نصـــيبه  اذا بلـــغ نصـــيب كـــل واحـــد نصـــا�، وإال فمـــن بلـــغ) ولـــو اخرجـــاه معـــا قطعـــا( )٦(لـــو انفـــرد بـــه
 )٦(النصاب

___________________________________ 
 .االتيان إىل املكان والدخول فيه: املراد منه هنا) ١(
 .أي اذا مل يكن املال حتت نظر املالك وحراسته او من نصبه املالك. القيد راجع إىل اجلميع) ٢(
. مطهـــر. وزان مقســـم. م فاعـــل مـــن �ب التفعيـــلمل نعثـــر علـــى اتيـــان هـــذه املـــادة مـــن �ب التفعيـــل فالكلمـــة هنـــا اســـ) ٣(

 .مكذب
 .وان كان اهلتك بنحو الشركة) ٤(
 .فانه ال يصدق عليه انه سرق من احلرز، وان صدق عليه انه هتك احلرز) ٥(
 .أي كما لو انفرد السارق �هلتك والسرقة فهو مثال ملن اشرتك �هلتك واستقل �لسرقة) ٦(
 .او قيمته وهو ربع دينار ذهب خالص،) ٧(
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نصــا� يف قطــع  )٣(يكفــي بلــوغ ا�مــوع: وقيــل. )٢(علــى االقــوى )١(وإن بلــغ ا�مــوع نصــابني فصــاعدا
ولـــو . وهــو ضـــعيف. اجلميــع، لتحقـــق ســرقة النصـــاب وقـــد صــدر عـــن اجلميـــع فيثبــت علـــيهم القطـــع

، دون )٤(اشــرتكا يف اهلتــك مث اخــرج احــدمها املــال إىل قــرب البــاب فأدخــل اآلخــر يــده واخرجــه قطــع
ولــــو وضــــعه يف وســــط . لــــو اخرجــــه االول إىل خارجــــه فــــأمره فحملــــه اآلخــــر )٦(، و�لعكــــس)٥(االول

، النتفـاء )٧(اجودمهـا الثـاين. ففي قطعهما، اوعدمه عنهما؟ وجهـان. النقب، او الباب فأخذه اآلخر
 )٩(حتققه )٨(ووجه االول. االخراج من احلرز فيهما

___________________________________ 
والثــاين نصــف نصــاب فحينئــذ تقطــع يــد صــاحب النصــاب ونصــف . �ن اخــذ احــد الســارقني نصــا� ونصــف نصــاب) ١(

 .نصاب، دون السارق لنصف نصاب
 .دليل على ان هناك قوال آخر وهو قطع يد كل واحد منهما بعض النصاب فبلغ ا�موع نصا� واحدا) ٢(
 .أي االخري وهو الذي ادخل يده) ٤(
 .الذي اخرجه إىل قرب الباب وهو) ٥(
 .فهنا تقطع يد االول، دون اآلخر. أي وقطع يد االول لو اخرج املال إىل خارج الباب فسرقه اآلخر) ٦(
 .أي عدم القطع) ٧(
 .وهو قطع يد كل واحد من السارقني) ٨(
ك احـدمها يف اهلتــك فلـيس عليــه وامــا اذا مل يشـرت . هـذا اذا اشــرتكا يف اهلتـك. أي حتقـق االخـراج مــن احلـرز مــن كليهمـا) ٩(

 .القطع

    



٢٢٦ 

اواحلـل فظهـر غـري ملـك وغـري حـالل كمـا ) وال مـع تـوهم امللـك( )١(منهما �لشركة كتحقق اهلتك �ـا
مالــه معتقــدا ا�حــة االســتقالل  )٢(لـو تومهــه مالــه فظهــر غــريه، او ســرق مــن مــال املــديون البــاذل بقــدر

 .ال بنه )٥(او احدمها )٤(و�ما، او ك)٣(وكذا لو توهم ملكه للحرز. �ملقاصة
ن املــال املشــرتك مــا يظنــه قــدر نصــيبه( ــزاد(بنفســه  )٦(، وجــواز مباشــرته القســمة)ولــو ســرق مــ  )٧(ف

 )٩(كتوهم امللك فظهر عدمه فيه  )٨(للشبهة) نصا� فال قطع
___________________________________ 

 .أي �لشركة مبعىن ا�ما يكو�ن شريكني يف اهلتك) ١(
 .أي سرق بقدر طلبه من الدين الباذل دينه للدائن". او سرق : " اجلار وا�رور متعلق بقوله) ٢(
�ن اعتقـــد شـــخص ان احلـــرز ملـــك لـــه فجـــاء وهتـــك احلـــرز واخـــرج املـــال منـــه فهنـــا ال تقطـــع يـــده، النـــه يظـــن ان لـــه ) ٣(

 .التصرف يف حنو هذا املال وان كان التصرف موجبا للضمان
 .املالأي احلرز و ) ٤(
 .أي احلرز فقط، او املال فقط) ٥(
ن غــري مراجعــة الشــريك، او طلــب رضــاه) ٦( مة املــال املشــرتك بينهمــا بنفســه مــ أي يتــوهم . أي صــحة مباشــرة الســارق قســ

 ١١٣من طبعتنا احلديثة كتاب القضاء ص " اجلزء الثالث " راجع كيفية القسمة واحكامها . جواز مباشرة القسمة بنفسه
 .القول يف القسمة": املصنف " عند قول 

 .أي ما اخذه زاد عن نصيبه مبقدار النصاب املقرر يف القطع) ٧(
 .أي لشبهة احلل فيما �خذه وان زاد ما اخذه عن مقدار نصيبه مع ظنه انه مقدار نصيبه) ٨(
 .فال قطع هنا، كما ال قطع هناك. أي فيما اخذه) ٩(

    



٢٢٧ 

 )٣(قطــع ان بلــغ نصــيب الشــريك )٢(از تــويل القســمة كــذلكولــو علــم عــدم جــو . اوىل )١(امجــع، بــل هنــا
 .القسمة وعدمه على االقوى )٤(نصا�، وال فرق بني قبوله

) نظـر( )٥(حيـث يكـون لـه نصـيب منهـا) مـن مـال الغنيمـة(اي سرقة بعض الغامنني ) ويف السرقة(
عليـه الصـالة والسـالم يف عن علـي  دمحم بن قيس عن الباقر  )٦(فروى. منشؤه اختالف الروا�ت

 رجل
___________________________________ 

ان السارق الشريك حيث �خذ الزائد عن مقدار نصـيبه امنـا : وجه االولوية. أي يف صورة اشرتاك السارق مع شريكه) ١(
 انــه لــيس لــه، إمــا هــو الجــل اعتقــاده ان بعــض مــا اخــذه لــه، فــيظن ان املقــدار الزائــد حــني االخــذ كــان مــن مالــه، مث تبــني

لظهــور ذلــك لــه، او الثبــات البينــة علــى ذلــك مــن شــريكه فللســارق الشــريك مــع شــريكه ملــك مــا، خبــالف الصــورة االوىل 
، لكـن للمناقشـة فيهـا "الشـارح " هـذه االوليـة تظهـر مـن كلمـات . وهي لو سرق بظن انه ماله فظهر انـه لـيس لـه اي مـال

 .جمال
 .أي �لسرقة) ٢(
وكـذا لــو مل يبلــغ نصـيبه النصــاب فســرق مبقـدار النصــاب ظنـا منــه ان هــذا املقـدار نصــيبه فتقطــع . ك الســارقأي الشـري) ٣(

 .يده كالسابق
أي قبــول املــال املســروق املشــرتك بينهمــا القســمة، وبــني عــدم قبــول املــال املشــرتك القســمة كمصــراعي البــاب، وكفــردي ) ٤(

 .احلذاء، وكمجدات الكتب
 ٤٠٠ص " كتـــاب اجلهـــاد " مـــن طبعتنـــا احلديثـــة " اجلـــزء الثـــاين " راجـــع تفصـــيل ذلـــك يف . ةأي نصـــيب مـــن الغنيمـــ) ٥(

 .الفصل الثالث يف الغنيمة
 .٧احلديث . ٢٢٣ص . ٧اجلزء . ١٣٧٩طبعة طهران سنة " الكايف ) " ٦(

    



٢٢٨ 

 .اين مل اقطع احدا له فيما اخذ شرك: اخذ بيضة من املغنم فقال
ان امـــري املـــؤمنني عليـــه الصـــالة والســـالم  عبـــدالرمحن ابـــن ايب عبـــدهللا عـــن الصـــادق  )١(وروى

 .قطع يف البيضة اليت سرقها رجل من املغنم
ينظر كم الذي نصيبه؟ فاذا كان الذي اخـذ اقـل مـن : انه قال وروي عبدهللا بن سنان عنه 

، وإن كـان اخـذ )٢(الذي اخذ مثل الذي له فال شـئ عليـه نصيبه عزر ودفع اليه متاما ماله، وإن كان
 ، واوفق)٥(اوضح سندا من االولني )٤(، وهذه الرواية)٣(فضال بقدر ربع دينار قطع

___________________________________ 
وهــي  واملــراد مــن البيضــة هنــا اخلــوذة. ٣احلــديث  ٥١٨ص . ١٨اجلــزء . ١٣٨٨ســنة " طهــران " طبعــة " الوســائل ) " ١(

 .آلة من آالت احلرب تقي الراس يف احلرب
وال يصح ان يكون قوله  ال شئ عليه أي ال قطع عليه بقرينة ما �يت بعده يف كالمه  ال خيفى ان مراده ) ٢(
 .ال شئ عليه شامال للتعزير، كيف ويف االقل جيب التعزير: 

هذه هي القرينة اليت اشـر� اليهـا يف اهلـامش . أي اذا اخذ ازيد من مقدار نصيبه وكان الزائد يبلغ النصاب فتقطع يده) ٣(
اجلـزء  ١٣٨٢طبعة النجف االشرف سـنة " التهذيب " والرواية مذكورة يف  بقرينة ما �يت يف كالمه : بقولنا. ٢رقم 
 .٢٧احلديث . ١٠٦ص  ١٠

 .٣رواية عبدهللا بن سنان املشار اليها يف اهلامش رقم وهي ) ٤(
ورواية عبدالرمحان بـن ايب عبـدهللا املشـار اليهـا . ٢٢٧ص  ٦املشار اليها يف اهلامش رقم " دمحم بن قيس " رواية : ومها) ٥(

 .١يف اهلامش رقم 

    



٢٢٩ 

ويلحقــه مــا تقــدم مــن فيكــون شــريكا  )٣(ميلــك نصــيبه �حليــازة )٢(فــان االقــوى أن الغــامن. )١(�الصــول
فلـو قلنـا . بكـون الزائـد بقـدر النصـاب )٥(، وعدمـه وتقييـد القطـع)٤(حكم الشريك يف تومهه حل ذلك

�ن القســمة كاشــفة عــن ملكــه �حليــازة فكـــذلك، ولــو قلنــا �ن امللــك ال حيصــل إال �لقســمة اجتـــه 
 )٧(القطع مطلقا

___________________________________ 
اوفـق " عبدهللا بن سنان " إىل جهة كون رواية  " الشارح " وقد اشار . الفقهية املقررة عند االمامية أي �لقواعد) ١(

 .فان االقوى ان الغامن ميلك نصيبه: �لقواعد الفقهية بقوله
سـتويل علـى شـئ مـن ولـيس املـراد منـه امل. احد افراد جيش املسلمني الذين حضروا القتال وغنموا: املراد من الغامن هنا) ٢(

 .الغنائم
وال خيفـى ان . سواء كان الفرد من اجليش استوىل بنفسه على شئ ام ال، بل غريه من افراد اجليش كان مستوليا عليـه) ٣(

ــذي يظهــر مــن عبــارة  ن الغنيمــة اذا كــان بنفســه : " الشــارح " ال ان الفــرد مــن جــيش املســلمني امنــا يكــون ذا حصــة مــ
ولكن ليس كذلك، بل هو اعـم مـن ذلـك كمـا ذكـر�ه آنفـا وقـد مـرت االشـارة إىل ذلـك يف اهلـامش . نيمةمستوليا على الغ

 .٢رقم 
 .إىل آخره وما علق الشارح على كالمه" ولو سرق من مال الشريك : " " املصنف " قول ) ٤(
 .أي قطع يد السارق الشريك) ٥(
 .مةأي ال تقطع يد مثل هذا السارق من الغني) ٦(
أي من غري اعتبار التفصيل السابق وهو ان كان املسروق بقدر حصته او اقل فال تقطـع يـده، وامـا اذا كـان ازيـد مـن ) ٧(

 .حصته وبلغ قدر النصاب تقطع، بل تقطع يده اذا بلغ مما سرقه نصا�

    



٢٣٠ 

فيـه حـق كبيـت مـا للسـارق  )٢(ويف احلـاق. تصـلح شـاهدا لـه )١(مع بلوغ ا�موع نصا� والرواية الثانيـة
وال فيمــا نقــص عــن ربــع ( )٥(نظــر ، واســتقرب العالمــة عــدم القطــع )٤(واخلمــس. ومــال الزكــاة. )٣(املــال

 .بسكة املعاملة عينا، اوقيمة على االصح) دينار، ذهبا خالصا مسكوكا
___________________________________ 

. ٢٢٨ص  ١املشــار اليهـا يف اهلـامش رقــم  " الصـادق  ايب عبـدهللا" وهـي روايـة عبــدالرمحن بـن ايب عبـدهللا عــن ) ١(
امر االمـام : والدليل على ذلك. تصلح شاهدا هلذا املعىن وهو عدم متلك الغنيمة �حليازة، بل البد من القسمة يف التملك

المـام يـد السـارق البيضـة ان قطـع ا: والخيفـى. عليـه الصـالة والسـالم بقطـع يـد سـارق البيضـة مـن الغنيمـة" امـري املـؤمنني " 
ن نصــيبه وكــان مبقــدار النصــاب، الســيما بعــد مالحظــة الروايــة االوىل وهــي روايــة دمحم بــن  حيتمــل ان يكــون مــا ســرقه اكثــر مــ

ث إن لــه شـركة. الدالــة علــى عــدم قطـع يــد الســارق مـن الغنيمــة " االمــام البـاقر " قـيس عــن  وقــد اشــري اليهــا يف . حيــ
وهــذا اجلمــع موافــق . فــاجلمع بــني هــاتني الــروايتني يقضــي كــون ماســرقه ازيــد مــن حــد النصــاب. ٢٢٧ ص ٦اهلــامش رقــم 

وان كان اخذ فضـال : " يف قوله  ٢٢٨ص  ٣للرواية الثالثة وهي رواية عبدهللا بن سنان املشار اليها يف اهلامش رقم 
 ".بقدر ربع دينار قطع 

 .رق حق فيه �لغنيمةأي ويف احلاق املال الذي للسا) ٢(
 .وهو الذي جتتمع فيه مجيع احلقوق الشرعية من الزكوات واجلبا�ت والغنائم) ٣(
 .لو سرقهما من مالكهما، او اجلايب) ٤(
 .أي قطع اليد) ٥(

    



٢٣١ 

ـــت . )٤(ودرمهـــني. )٣(ومخســـه. )٢(اعتبـــار دينـــار: اقـــوال �درة )١(ويف املســـألة واالخبـــار الصـــحيحة دل
 .)٥(على االول

___________________________________ 
 .أي يف مسألة قطع يد السارق) ١(
 .هذا من االقوال النادرة) ٢(
 .وهذا ايضا من االقوال النادرة. أي اذا بلغ املسروق مخس الدينار) ٣(
طبعـة " الوسـائل " راجـع . و�ـذه االقـوال وردت روا�ت. وهـذا ايضـا مـن االقـوال النـادرة. أي اذا بلغ املسروق درمهـني) ٤(

ث ٤٨٦ - ٤٨٣ص  ١٨اجلــزء . ١٣٨٨طهــران ســنة  ن العمــل . فبنــاء علــى هــذه االقــوال تقطــع يــد الســارق. االحاديــ لكــ
 .�ملشهور وهو بلوغ مال السارقة ربع دينار، او قيمته

ــع دينـــار ذهـــب خـــالص مســـكوك راجـــع نفـــس املصـــدر ص ) ٥( إىل ص  ٤٨٢وهـــو قطـــع يـــد الســـارق اذا بلـــغ مســـروقة ربـ
. يف ربع دينار: يف كم يقطع السارق؟ قال " اليب عبدهللا " قلت : اليك نص بعضها عن دمحم بن مسلم قال. ٤٨٧
قلت له ارأيت من سرق اقل من ربع دينار هل يقع : قال. يف ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ: قال. قلت له يف درمهني: قال

كـل مـن سـرق مـن مسـلم شـيئا قـد حـواه واحـرزه فهـو يقـع : فقـال. سـارق عليه حني سرق اسم السـارق، وهـل هـو عنـد هللا
فلـو قطعـت ايـدي السـراق فيمـا اقـل هـو . عليه اسم السارق فهو عند هللا سارق، ولكن اليقطع أال يف ربـع دينـار، او اكثـر

 .١احلديث . من ربع دينار اللفيت عامة الناس مقطعني
 ١٦واحلـديث . ٤٨٥واحلديث الثـامن والتاسـع ص . ٤٨٤ - ٤٨٣ص  ٦ - ٥ - ٤ - ٢راجع نفس املصدر احلديث 

 .٤٨٦ص 

    



٢٣٢ 

فلــو بلــغ العــني ربــع دينــار وز� غــري مضــروب ومل تبلــغ . )٢(بــني عــني الــذهب، وغــريه )١(والفــرق فيــه
مصـوغ قيمتـه ربـع دينـار قطـع  )٣(قيمته قيمة املضروب فـال قطـع، ولـو انعكـس �ن كـان سـدس دينـار

املســروق فلســا  )٦(، فلــو ظــن)٥(بقيمتــه، او شخصــه، وعدمــه )٤( علمــهوكــذا ال فــرق بــني. علــى االقــوى
قطـع  )٩(ولو معـه )٨(قيمته اقل من النصاب فظهر مشتمال على ما يبلغه )٧(فظهر دينارا، او سرق ثو�

 )١١(، وال يقدح الشرط، عدم القصد اليه)١٠(على االقوى، لتحقق الشرط
___________________________________ 

 .ي يف القطعأ) ١(
ب خـــالص . أي غــري عــني الــذهب) ٢( ــع دينــار ذهــ كمــا اذا كــان املســروق مــن العــروض فانــه حينئــذ يعتــرب بلــوغ قيمتــه رب

 .مسكوك
 .لكن بلغت قيمته ربع دينار. أي كان وزن املسروق سدس دينار) ٣(
 .أي علم السارق بقيمة املسروق، او بشخصه) ٤(
 .اوبقيمته أي عدم علم السارق بشخص املسروق،) ٥(
 .أي السارق ظن �ن ما سرقه فلس) ٦(
 .أي ظن السارق ان ما سرق ثوب) ٧(
 .كما اذا كان املسروق مطرزا من االبريسم. أي ظهر ان ماسرقه تبلغ قيمته ربع دينار خالص) ٨(
 .أي ولو مع الثوب اي يبلغ جمموع مايشتمله الثوب والثوب نفسه ربع دينار) ٩(
 .يساوي ربع دينار ذهب من مكان حمرزوهو اخذ شئ ) ١٠(
 .أي إىل سرقة مايساوي ربع دينار) ١١(

    



٢٣٣ 

ومشــل اطــالق : لقصــده )٣(كــاف، ولشــهادة احلــال �نــه لــو علمــه  )٢(وهــو. يف الســرقة امجــاال )١(لتحققــه
حبيــث ال يعــد . وهــو كــذلك اال مــع تراخــي الــدفعات. )٦(ومتعــددا: )٥(اخــراج النصــاب دفعــة )٤(العبــارة
قـوال مـؤذ�  )٨(فينفصل ما بعده، وسيأيت حكايته هلذا املفهـوم )٧(واحدة، اواطالع املالك بينهماسرقة 

 فلو اخرج) ويعترب احتاد احلرز(بعدم اختياره 
___________________________________ 

 .لوغه ربع دينارأي واقعا ويف نفس االمر وان مل يعلم السارق ب. أي لتحقق ربع دينار يف هذه السرقة امجاال) ١(
 .أي التحقق االمجايل) ٢(
 .أي لو علم السارق بلوغ املسروق ربع دينار لقصد سرقته) ٣(
ويتعلق احلكم بسرقة البالغ العاقل مـن احلـرز بعـد هتكـه إىل : يف أول الفصل اخلامس عند قوله" املصنف " أي عبارة ) ٤(

 .ام دفعات متعددة آخره مطلقة تشمل مالو اخرج السارق النصاب دفعة واحدة،
 .أي دفعة واحدة سرق املال الذي بلغ النصاب) ٥(
ت . أي دفعات متعددة سرق املال، لكن الدفعات كانت يف عملية واحدة اليف اوقات متعـددة) ٦( فـان الـدفعات لـو كانـ

 .لصيف اوقات متعددة تعد سرقات متعددة كل واحدة موجبة اذا بلغت النصاب املعني وهو ربع دينار ذهب خا
ىن ان الســـارق اكمـــل الربـــع بعـــد ان اطلـــع املالـــك علـــى الســـرقة. أي بـــني الـــدفعات املتعـــددة) ٧( فحينئـــذ ينفصـــل هـــذا . مبعـــ

فال تقطع يده ولو بلغ ا�موع ربع دينار، بل البـد مـن بلـوغ كـل سـرقة . املسروق االخري عن السرقة االوىل، وال تنظم اليها
 .حد النصاب

او دفعــات متعــددة مــن غــري فصــل وتــراخ بــني الــدفعات كمــا يفهــم مــن . احلــرز دفعــة واحــدةوهــو اخــراج النصــاب مــن ) ٨(
 .فان اطالقها يشمل هذا املفهوم. ٤املشار اليها يف اهلامش رقم " املصنف " عبارة 

    



٢٣٤ 

ال عـربة : وقيـل. فيكـو�ن يف حكـم الواحـد )١()اال ان يشـملهما �لـث(النصاب مـن حـرزين مل يقطـع 
اي هتكا ظاهرا، النه ال يعد سـارفا، بـل غاصـبا، ) قهرا(للحرز ) وال يف اهلاتك( )٣(، للعموم)٢(بذلك

 .)٤(او مستلبا
، لعــدم حتقــق )لــو خــان مل يقطــع(، وغريهــا )٧(، والضــيافة)٦(، واالعــارة)٥(�اليــداع) وكــذا املســتأمن(

 وهو ما لو سرق الولد مال )٩(و�لعكس(وان نزل ) وال من سرق من مال ولده(اهلتك 
___________________________________ 
 .كبري" صندوق " �ن يكون احلرزان يف حرز كبري كالصندوق يف ) ١(
 .فان سرق من حرزين وبلغ النصاب قطعت يده. أي �حتاد احلرز) ٢(
 واهللا وا�سارق وا�سارقة فاقطوا ايديهما جزاء بما كسـبا ن�ـاال مـن اهللا( :أي لعموم اآليـة الشـريفة يف قولـه تعـاىل) ٣(

 .٣٨اآلية : املائدة)عز�ز حكيم
ىن االخــتالس. مــن اســتلب يســتلب مــن �ب االفتعــال) ٤( " ولكـــن . اخــذ الشــئ خفيــة مــن غــري حــرز: واالخـــتالس. مبعــ

 .أي اخذ الشئ من مالكه قهرا وجربا عليه. استعمل االستالب مبعىن السلب والنزع " الشارح 
 .أي الذي يودع عنده الشئ) ٥(
 .وهو الذي يستعري شيئا ليستفيد منه) ٦(
 .أي الضعيف الذي يستأمن على الفراش واال�ث اليت حتت تصرفه وحيتاج إىل اشغاهلا) ٧(
 .كاملستأجر واالجري الذي يستأجر للخياطة والنجارة مثال) ٨(
 .الواو استئنافية وليست بعاطفة على ما قبلها) ٩(

    



٢٣٥ 

خــرج منــه الوالــد  )١(كــل منهمــا، لعمــوم اآليــة) يقطــع(ولــدها  مــال) او ســرقت االم(والــده وان عــال 
ال تقطــــع االم بســـرقة مــــال ولــــدها كـــاالب، ال�ــــا احــــد : )٣(وقـــال ابوالصــــالح . )٢(فيبقـــى البــــاقي

 )٤(ونفـــى عنـــه يف املختلـــف البـــأس، واالصـــح املشـــهور. الوالـــدين، وال شـــرتاكهما يف وجـــوب االعظـــام
 .)٥(واجلد لالم كاالم

___________________________________ 
 .٢٣٤ص  ٣اليت ذكرت يف اهلامش رقم ) ١(
فــان االم لــو ســرقت مــن مــال ولــدها، واالبــن لــو ســرق مــن مــال والــده قطعــت يــداها، لعمــوم اآليــة . اي االم والوالــد) ٢(

ومفخرة . من اعالم الشيعةعلم . هو الشيخ اجلليل الشيخ تقي احلليب) ٣(٢٣٤ص  ٣الكرمية املشار اليها يف اهلامش رقم 
السـيد " وقـرأ عليـه وعلـى " لشـيخ الطائفـة " كـان معاصـرا . حمـدث. فقيـه. جليل القدر. عظيم الشأن. من مفاخر الطائفة

خليفـة . الشـيخ الفقيـه السـعيد: يف حقـه " الشـهيد الثـاين " قـال . يـروي عنـه ابـن الـرباج. قدس هللا اسـرارهم" املرتضى 
نقـل . والربهـان علـى ثبـوت االميـان. والكايف يف الفقه. شرح الذخرية. البداية. له تقريب املعارف. بالد احللبيةاملرتضى يف ال

 .قدس هللا نفسه يف شرح االرشاد يف حبث قضاء الفائتة عنه، ونسب اليه القول �ملضايقة" الشهيد االول " 
 .وهو قطع يداها لو سرقت من مال ولدها) ٤(
 .لو سرق مال ولد بنتهأي قطع يده ) ٥(

    



٢٣٦ 

 )٢()الشـرائط(�قـي ) وان اسـتوىف(يف عـام ا�اعـة  )١()من سـرق املـأكول املـذكور(ال يقطع ) وكذا(
يعين يف عام جماعة، ويف خرب آخر كان امري  )٣(ال يقطع السارق يف عام سنت( لقول الصادق 

ال يقطــع الســـارق يف : قـــال وعـــن الصــادق . )٤(ةال يقطــع الســـارق يف ا�م ا�اعــ املــؤمنني 
 )٦(واملطلق يف االولني. )٥(سنة احملل يف كل شئ يؤكل مثل اخلبز، واللحم، واشباه ذلك

___________________________________ 
 .وغري مأكول يف عام سنت: " املصنف " يف اول الفصل عند قول ) ١(
 .ق من حرز وبلغ حد النصابوان كان املسرو ) ٢(
 .٢احلديث  ٢٣١ص . ٧اجلزء . ١٣٧٩طبعة طهران سنة " الكايف ) " ٣(
 .٣احلديث . نفس املصدر) ٤(
ويـــبس االرض مـــن . الشـــدة واجلـــدب وانقطـــاع املطـــر: واحملـــل بفـــتح املـــيم وســـكون احلـــاء. ١احلـــديث . نفـــس املصـــدر) ٥(

 .الكالء
ـــا) ٦( ـــه يف : ومهــ ـــم اخلـــــرب االول املشـــــار اليــ ـــم . ٣اهلـــــامش رقــ ـــامش رقــ ـــه يف اهلــ ـــه . ٤واخلـــــرب الثـــــاين املشـــــار اليــ ث ان قولــ ــ حيـــ
ان عليــا عليــه الصــالة والســالم كــان ال يقطــع : وكــذا قولــه . ال يقطــع الســارق يف عــام ســنت: يف اخلــرب االول 

 ٥لكنهمـا يقيـدان �خلـرب الثالـث املشـار اليـه يف اهلـامش رقـم . مطلقـان يشـمالن االغذيـة وغيـدها -السارق يف ا�م ا�اعـة 
ث إنــه قيـد جــواز اال . اليقطـع الســارق يف سـنة احملــل يف شـئ يؤكـل مثــل اخلبـز واللحــم اشـباهه: يف قولـه  كـل مبثــل حيـ

ــى هــذا املقيــد فيقــال. اخلبــز واللحــم واشــباهه ن جــواز االكــل: فيحمــل ذلــك املطلقــان عل هــو االكــل مــن اخلبــز : ان املــراد مــ
 .واللحم واشباهها، المطلق االكل حىت يشمل غري االغذية

احملرتمة، ال الجل التفكه مث الخيفى انه جيب تقييد اخلرب الثالث الدال على جواز االكل مبا اذا كانت السرقة حلفظ النفس 
 .و�يت االشارة إىل ما قلناه من الشارح بعيد هذا. والتشهي

    



٢٣٧ 

واطلـــق . مشـــهور والراد لـــه )٣(لكـــن العمـــل بـــه. )٢(، ويف الطريـــق ضـــعف وارســـال)١(مقيـــد �ـــذا اخلـــرب
ري تقييـــد بكـــون الســـارق مضـــطرا اليـــه، وعدمـــه تبعـــا، الطـــالق  املصـــنف وغـــريه احلكـــم كـــذلك مـــن غـــ

وال . بعضهم بكونه مضطرا واال قطـع، اذا ال دخـل للجماعـة مـع غنـا السـارق )٥(ورمبا قيده .)٤(النص
 )٧(عمال �لعموم. اجته عدم القطع ايضا )٦(�س به نعم لو اشتبه حاله

___________________________________ 
 .٢٣٦ص  ٥وهو اخلرب املشار اليه يف اهلامش رقم ) ١(
ث إن بعضـها مرسـل اليـروى عـن . ٢٣٦ص  ٥ - ٤ - ٣ثالثـة املـذكورة يف اهلـامش رقـم أي يف طريق االخبـار ال) ٢( حيـ

 .وبعضها ضعيف -االمام مباشرة، بل يروي عن اصحابنا 
 .أي �ذا احلكم وهو عدم قطع يد السارق يف سنة ا�اعة) ٣(
 .٢٣٦ص  ٥ - ٤ - ٣وهي االخبار الثالثة املذكورة يف اهلامش رقم ) ٤(
 .ع يد السارقاي عدم قط) ٥(
ىت التقطــع يــده) ٦( ام كــان غنيــا عــن ذلــك . اي حــال الســارق يف عــام ا�اعــة �ن اليعلــم انــه كــان مضــطرا حــني ســرق حــ

 .اجته عدم القطع ايضا: عدم القطع واحلاقه �ملضطر يف قوله " الشارح " اختار . فتقطع
ريه . ٢٣٦ص  ٥ - ٤ - ٣اي بعمــوم االخبــار الثالثــة املــذكورة يف اهلــامش رقــم ) ٧( ث إ�ــا عامــة تشــمل املضــطر وغــ حيــ

 .ومشتبه احلال يف عدم القطع

    



٢٣٨ 

 )٢(ان املضطر جيوز له اخذه قهرا يف عام ا�اعة وغريه، الن: يندفع ما قيل )١(و�ذا
___________________________________ 

انـه ال فائـدة يف : خالصـة مـا قيـل. ده ينـدفع مـا قيـلاي و�حلاق مشتبه احلال �ملضطر يف عام ا�اعة يف عدم قطع يـ) ١(
اذ املضطر التقطع يده للسرقة مطلقا، سواء كانت يف عـام ا�اعـة ام . قيد االضطرار يف احلكم بعدم القطع يف عام ا�اعة

ن القيــد فيكــو . فتخصــيص العمــوم وهــو االخــذ �ملضــطر يف عــام ا�اعــة غــري جيــد. النــه جيــوز لــه الســرقة مطلقــا. يف غريهــا
 :إن يف ذكر القيد هنا فائد�ن: " الشارح " فاجاب . لغوا

ريه يلحــق بغــري املضــطر فيقطــع. فــال تقطــع يــده. ان املشــتبه حالــه يلحــق �ملضــطر املعلــوم يف عــام ا�اعــة): االوىل( . ويف غــ
ع الســارق يف عــام ا�اعــة ص  ٥ - ٤ - ٣ة يف اهلــامش رقــم كمــا يف االخبــار الثالثــة املــذكور . وذلــك للعمــل بعمــوم اليقطــ

، الن الشـك يف التخصـيص يف كــل "والسـارق والسـارقة فــاقطعوا ايـديهما : " أمـا يف غـري عـام ا�اعـة فيعمــل بعمـوم. ٢٣٦
 .�ب يوجب الرجوع إىل عموم ذلك الباب

. صـاحب الطعـام وعدمـهان احلكم بعدم القطع يف عام ا�اعة مطلق من حيث امكان السارق ارضـاء ": الفائدة الثانية " 
 .النه لو امكن االرضاء ومل يفعل فسرق قطعت يده. أما يف غري عام ا�اعة فجواز السرقة معلق على عدم امكان ارضائه

 .١يف الرد على ماقيل فهو اشارة إىل الفائدة االوىل املذكورة يف اهلامش رقم  " الشارح " تعليل من ) ٢(

    



٢٣٩ 

، بـل مـع )٣(مـن جـواز اخـذ املضـطر لـه قهـرا مطلقـا )٢(مـع ا� مننـع )١(يف احلكـم املشـتبه حالـه ال يـدخل
ت احلكــم بكونــه ال قطــع اذا كــان )٦(وهنــا )٥(كمــا ســبق  )٤(عــدم امكــان ارضــاء مالكــه بعوضــه ــ  )٧(الثاب

 )٩(.وان حرم عليه اخذه، فالفرق واضح )٨(مضطرا مطلقا
___________________________________ 

ع يــده، لعمــوم قولــه تعــاىلوهــو عــدم ) ١( ــاقطعوا (:قطــع يــد الســارق يف غــري عــام ا�اعــة، بــل تقطــ ــارقة ف ــارق وا�س ا�س
 .)ايديهما

وهو ان احلكم جبواز السرقة، وعدم القطع يف غري عام : ٢٣٨ص  ١اشارة إىل الفائدة الثانية املذكورة يف اهلامش رقم ) ٢(
ع يــده لــو فعــل امــا مــن. ا�اعــة خمــتص مبــن مل ميكنــه ارضــاء املالــك وهــذا خبــالف . ميكنــه االرضــاء فــال جتــوز لــه الســرقة فتقطــ

 .فان املضطر التقطع يده مطلقا، سواء امكنه أرضاء املالك ام ال. ا�اعة
 .مع االرضاء وعدمه) ٣(
 .أي القول �جلواز مشروط بعدم امكان ارضاء املالك بعوض ولو اضعافا سواء كان العوض عينا ام منفعة) ٤(
ولـــو وجــد ميتـــة، : عنــد قـــول املصــنف ٣٥٤كتــاب االطعمـــة واالشــربة ص . مـــن طبعتنــا احلديثـــة" اجلــزء الســابع " يف ) ٥(

 .فطعام الغري أوىل من امليتة ان بذله بغري عوض، او بعوض هو قادر عليه. وطعاما للغري
 .أي يف عام ا�اعة) ٦(
 .أي السارق) ٧(
 .وان حرم اخذ الطعام من دون ارضائه سواء امكن للمضطر ارضاء املالك ام ال،) ٨(
أي الفـــرق بـــني عـــام ا�اعـــة، والرفـــاه واضـــح �ن عـــام ا�اعـــة مســـقط للحـــد مطلقـــا، ســـواء امكنـــه ارضـــاء املالـــك ام ال ) ٩(

 .خبالف غري عام ا�اعة فان جواز االخذ منحصر يف الياس عن إمكان ارضاء املالك

    



٢٤٠ 

) وكـذا( )٤(كمـا ينبـه عليـه املثـال يف اخلـرب  )٣(او فعـال )٢(لقـوةمطلق املـأكول � )١(واملراد �ملأكول هنا
، بـل يـؤدب، أمـا لـو سـرق مـال غـريه )٥(لو سرق مال سيده وان انتفت عنـه الشـبهة) العبد(ال يقطع 
نعـم يـؤدب مبـا . ز�دة اضـرار )٧(، الن فيـه)ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها مل يقطع( )٦(فكاحلر
 .جرأته )٨(حيسم

 ) سائلم(
مث ) املتـاع بنفسـه او بسـببه مثـل ان يشـده حببـل(السـارق ) هنا مسائل االوىل ال فرق بني اخـراج(

 او يضعه(جير به من خارج احلرز 
___________________________________ 

ول مـأكوال أي يف �ب جواز اخذ املضطر الطعام يف عام ا�اعة فان جواز االخذ منحصر املأكول، سـواء كـان املـأك) ١(
 .�لفعل ام �لقوة

 .كما يف اللحم قبل طبخه، او احلنطة قبل طبخها وعجنها وطبخها) ٢(
 .كما يف اخلبز) ٣(
 ".يف شئ يؤكل مثل اخلبز واللحم واشباهه : " يف قوله  ٢٣٦ص  ٥املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٤(
ىن وهـذا القيـد �كيـد او توضـيح مـن الشـارح . هأي شبهة احلـل مـع علمـه �ن املـال املسـروق لـيس لـ) ٥( ، وكـان يف غـ

 .عنه، الن صاحب الشبهة التقطع يده عبدا كان ام حرا
 .يف انه تقطع يده اليمىن يف السرقة االوىل) ٦(
 .فقطع يده اضرار �م ايضا. فان سرقة العبد اضرار �م. أي يف قطع يد العبد ز�دة إضرار على الغائمني) ٧(
 .أي التأديب لقطع جرأة العبد، لئال يقدم على السرقة �نيا) ٨(

    



٢٤١ 

ري مميــز( )١(يف احلــرز وخيرجهــا بــه) علــى دابــة فــان القطــع ) �خراجــه(مــن صــيب، او جمنــون ) او �مــر غــ
 .ال�ما كاآللة له )٢(يتوجه على اآلمر، ال على الصيب وا�نون لضعف املباشر يف جنب السبب

اي ) مـع االحـراز مـن دونـه(واملسـتأجر  )٣(اذا سـرقا مـال املضـيف) واالجري الثانية يقطع الضيف(
 استنادا إىل اخبار ظاهرة يف كون املال )٥(ال يقطعان مطلقا: وقيل. على االشهر )٤(دون كل منهما

___________________________________ 
 ".املتاع " مري يف به ومرجع الض. فالباء يف به مبعىن مع. أي وخيرج الدابة مع املتاع) ١(
هـذا مـا يرجــع إىل . وهـو املخـرج الـذي �شـر اخــراج املتـاع وكـان صـبيا، او جمنــو�، الن ا�نـون والصـيب حبكـم اآللــة هنـا) ٢(

 .فصور املسألة من حيث التسبيب واملباشرة اربع. وأما هتك احلرز فكذلك يقع مباشرة وتسبيبا. االخراج
 .اهلاتك واملخرج ان يكون السارق هو": االوىل " 
 .ان يكون اهلتك واالخراج �لسبب": الثانية " 
 .ان يكون اهلتك �ملباشرة، واالخراج �لتسبيب": الثالثة " 
 .�لعكس أي يكون اهلتك �لتسبيب، واالخراج �ملباشرة": الرابعة " 
 .بصيغة اسم الفاعل من �ب االفعال وهو صاحب الدار الذي نزل عليه الضيف) ٣(
 .أي اقفل املضيف املخزن عن الضيف واالجري) ٤(
 .سواء أقفل عنهما ام مل يقفل) ٥(

    



٢٤٢ 

نعـــم لــو اضـــاف الضــيف ضــيفا بغـــري اذن صــاحب املنـــزل . حســن )٢(فالتفصــيل. عنهمـــا )١(غــري حمــرز
اي كــل منهمــا بســرقة مــال اآلخــر ) الزوجــان(يقطــع ) وكــذا(مبنزلــة اخلــارج  )٣(فســرق الثــاين قطــع، النــه

 .فال )٤(عنه، واال) مع االحراز(
حلـــف املالـــك وال  )٥(او امللـــك(مـــن املالـــك يف االخـــذ ) ولـــو ادعـــى الســـارق اهلبـــة، او االذن لـــه(
 )٧(على احلاكم وان انتفت )٦(، لتحقق الشبهة بذلك)قطع

___________________________________ 
ثاالح ٢٠٦ص  ١٨اجلــزء . ١٣٨٨ســنة " طهــران " طبعــة " الوســائل " راجــع ) ١( ايب " عــن . اليــك نــص بعضــها. اديــ

سـألته عـن رجـل : وعـن مساعـة قـال. ٥احلـديث . ال يقطـع االجـري والضـيف اذا سـرقا ال�مـا مؤمتنـان: قال " عبدهللا 
ؤمتن، مث قــال: اسـتأجر اجــريا فأخــذ االجــري متاعــه فسـرقه فقــال  االجــري والضـيف أمنــاء لــيس يقــع علــيهم حــد : هــو مــ

 .٤احلديث . قةالسر 
 .بني كون املال املسروق حمرزا عنهما فيقطعان، وبني عدم كونه حمرزا فال يقطعان) ٢(
 .أي الن ضيف الضيف مبنزلة السارق الذي �يت من اخلارج، ال نفس الضيف حىت ال تقطع يده) ٣(
 .أي وان مل حيرز كل واحد منهما ماله عن اآلخر فسرقه احدمها فال قطع) ٤(
 .دعى السارق ملك املسروقأي ا) ٥(
 .أي �دعاء السارق اهلبة، او االذن من املالك، او ملكه له) ٦(
ن مشـــتبها عليـــه بـــل يعلـــم �نـــه يســـرق مـــاال حرامـــا عقوبتـــه ) ٧( ن الســـارق، النـــه مل يكـــ أي وان انتفــت الشـــبهة يف الواقـــع عـــ

 .وإال فيعمل بعلمه. �لواقعالقطع، لكن الدعوى تثبت شبهة عند احلاكم هذا اذا مل يكن احلاكم عاملا 

    



٢٤٣ 

 .عن السارق يف نفس االمر
) بغلق او قفـل )١(ما كان ممنوعا(ال حتديد له شرعا فريجع فيه إىل العرف وضابطه ) الثالثة احلرز(

ــى قــول(�لنظــر ) مراعــى )٣(او دفــن يف العمــران او كــان( )٢(ومــا يف معنــاه ، لقضــاء العــادة �حــراز  )عل
ــذلك ري مــن االمــوال ب مجاعــة، لقــول علــي  )٦(قــوال يشــعر بتمريضــه كمــا ذهــب اليــه )٥(وحكايتــه. )٤(كثــ

ال يتحقـق : ويف طريقه ضـعف، وميكـن ان يقـال. )٧(ال يقطع اال من نقب بيتا، او كسر قفال: 
 )٨(احلرز �ملراعاة اال مع النظر اليه

___________________________________ 
 .عن الغري أي يكون احلرز ممنوعا) ١(
 .كالبناء املخفي، او يكون املال حمرزا بني السقفني) ٢(
�ن كان املال موضوعا يف رف حبيث ميكن ان يطلع عليه كل احـد ويراقبـه اهـل الـدار متنـاوبني فمثـل هـذا يكـون مـن ) ٣(

 .فالسارق ملثل هذا املال تقطع يده. مجلة افراد احلرز
 .عهم يف اخلا�ت �ذه الطريقةأي �لنظر كما جيعلون امتعتهم وسل) ٤(
 .حرزية املراعى بنحو القول مشعر بتمرضه هلذا احلكم" املصنف " أي نقل ) ٥(
 .مجاعة -وهي الرعاية �لنظر  -أي ذهب إىل عدم حرزية مثل هذا ) ٦(
 .٤٠احلديث  ١٠٩ص  ١٠اجلزء . ١٣٨٢سنة " النجف االشرف " طبعة " التهذيب ) " ٧(
 .تاأي دائما ال موق) ٨(

    



٢٤٤ 

عنـه ولـو �درا ال  )٣(ال تكـون اال سـرا ومـع غفلتـه )٢(ال تتحقق السـرقة، ملـا تقـدم مـن ا�ـا )١(ومع ذلك
. فظهــر ان الســرقة تتحقــق مــع املراعــاة وان جعلناهــا حــرزا )٤(يكــون مراعيــا لــه فــال يتحقــق احــرازه �ــا

 )٥( �ذنـــه، وينـــتقضوللشـــيخ قـــول �ن احلـــر كـــل موضـــع مل يكـــن لغـــري املتصـــرف فيـــه الـــدخول اليـــه إال
مـا يكـون سـارقه علـى خطـر خوفـا : وقيل. )٦(�لدار املفتحة االبواب يف العمران وصاحبها ليس فيها

 .)١٠(.دون الثاين )٩(خترج املراعاة )٨(وعلى االول. بذلك ايضا )٧(من االطالع عليه، وينتقض
___________________________________ 

 .دائماأي ومع النظر إىل املال ) ١(
 ".املصنف " أي من ان السرقة التكون اال سرا كما يف قول ) ٢(
 .أي �ملراعاة) ٤(أي ومع غفلة املالك عن املال وان كانت قليلة اليكون مراعيا للمال) ٣(
 .�ن احلرز كل موضع مل يكن لغري املتصرف" الشيخ " ما افاده ) ٥(
 .ول �ا، اال �ذن صاحبهافان مثل هذه ليست حرزا، مع انه الجيوز الدخ) ٦(
�لـدار املفتوحـة االبـواب فـان  -ما يكون سارقه علـى خطـر خوفـا مـن االطـالع عليـه : أي وينتقض تعريف احلرز �نه) ٧(

 .السارق منها يكون على خطر ايضا
 .ان احلرز كل موضع مل يكن لغري املتصرف الدخول اليه: وهو قول الشيخ) ٨(
 ".الشيخ " بناء على قول . اة خترج عن تعريف احلرزفاملراع. أي عن احلرزية) ٩(
ف احلــرز) ١٠( فكــل مــا  . خوفــا مــن االطــالع عليــه. إن احلــرز مــا يكــون ســارقه علــى خطــر: أي دون القــول الثــاين يف تعريــ

 .كان كذلك ينطبق عليه هذا التعريف

    



٢٤٥ 

واجلـــــواهر  )٣(خيتلـــــف �خـــــتالف االمـــــوال فحـــــرز الثمـــــان )٢(إىل العـــــرف، وهـــــو )١(واالوىل الرجـــــوع فيـــــه
واآلت  )٥(وحــــرز الثيــــاب ومـــا خــــف مــــن املتــــاع. الوثيقـــة يف العمــــران )٤(الصـــناديق املقفلــــة، واالغــــالق

ت هــي )٧(والبيــوت املقفلــة يف العمــران، او خزانتهــا )٦(الــدكاكني: النحــاس . مفتوحــة )٨(املقفلــة وان كانــ
 )١٠(ومثلــه. )٩(، وحـرز املاشــية يف املرعـى عـني الراعــي علـى مــا تقـررواالصـطبل حـرز الــدواب مـع الغلــق

متاع البائع يف االسواق والطرقات، واحرتز �لدفن يف العمران عما لو وقع خارجه فانـه ال يعـد حـرزا 
 وان كان يف داخل بيت مغلق، لعدم اخلطر على سارقه، وعدم قضاء

___________________________________ 
 . مفهوم احلرزأي يف) ١(
 .أي احلرز خيتلف عرفا �ختالف االموال) ٢(
 .اي الدراهم والد�نري الشاملة للعملة الورقية. النقود: املراد منها) ٣(
وهــو يكــون �بتــا يف البــاب مـــن . واملــدن والقــالع. مجــع الغلــق وهــو الــذي حيكــم بــه االبــواب العظيمــة كــابواب الــدور) ٤(

 .دميةكما يف االبواب الق. الداخل
 .كأ�ث البيت) ٥(
 .والبيوت. أي ما خف من هذه االشياء فحرزه الدكاكني" وما خف " �لرفع خرب للمبتدأ وهو ) ٦(
 .أي خزائن الدور والدكاكني. مجع اخلزانة واخلزينة وهي ما ختزن فيها االشياء الغالية والثمينة) ٧(
 .أي الدور والدكاكني) ٨(
 ".او كان مراعى �لنظر على قول ": " املصنف والشارح " يف قول ) ٩(
 .أي ومثل كون حرز املاشية عني البايع) ١٠(

    



٢٤٦ 

 .)١(العرف به
مـــا كـــان يف ظـــاهر : واملـــراد �جليـــب الظـــاهر) الباطنـــان حـــرز، ال الظـــاهران )٢(، والكـــم)٢(واجليـــب(

لكـــم الظـــاهر امـــا ا. )٧(مطلقـــا )٦(مـــا كـــان يف �طنـــه، او يف ثـــوب داخـــل )٥(، والبـــاطن)٤(الثـــوب االعلـــى
 ،)٨(املراد به ما كان معقودا يف خارجه: فقيل

___________________________________ 
 .أي بكونه حرزا) ١(
وهــو كــيس خيــاط يف طــريف الثــوب، او يف طــرف . مجعــه جيــوب وزان ســيف ســيوف. بفــتح اجلــيم وســكون اليــاء مفــرد) ٢(

 .واحد وله فم من اخلارج جيعل الالبس فيه بعض ماحيتاجه
وقــد . يكــون اصــله عنــد الكتــف، وطرفــه عنــد الكــف. مايــدخل فيــه اليــدان مــن كــل ملبــوس: بضــم الكــاف والتشــديد) ٣(

ت االردان عنـد العـرب، وبعــض االقـوام اآلخــر : يطلـق علـى طرفــه الواسـع عنـد الكــف الـردن بضـم الــراء وسـكون الـدال وكانــ
ــدا ض االقـــوام حمـــ. ســـابقا واىل االمـــس القريـــب واســـعة جـ ــ ــى االكمـــام الوســـيعة يف مالبســـهم الشـــعبيةوال زال بعـ . افظني علـ

ــى جعـــل دراهـــم يف االكمـــام، للمبالغـــة يف حفظهمـــا كمـــا وان اليـــوم جتعـــل الـــدراهم والـــد�نري يف . والعـــادة كانـــت قاضـــية علـ
 .اجليوب

الظـاهرة  كمـا يف اجليـوب. فاذا كان اجليب يف طرفه اخلارجي فهو من اجليـب الظـاهر. وهو الذي يلبس فوق املالبس) ٤(
 .وكما يف اجليوب اليت يف السرتة والبانطلون. يف القباء من اليمني واليسار يف املالبس الشعبية

 .ماكان يف طرفه الداخلي: أي املراد من اجليب الباطن) ٥(
 .أي ثوب كان فوقه ثوب آخر واحدا كان ام اكثر) ٦(
 .سواء كان اجليب من طرفه الداخل ام من طرفه اخلارج) ٧(
فتكــون هــذه مــن الكــم . �ن جتعــل الــدراهم والــد�نري مــن داخــل الكــم مث تصــر وتعقــد مــن اخلــارج. أي يف خــارج الكــم )٨(

 .الظاهر

    



٢٤٧ 

ت آخــر )١(لسـهولة قطــع الســارق لــه مــا كــان معقــودا  )٣(، و�لبــاطن)٢(فيســقط مــا يف داخلــه ولــو يف وقــ
املـراد : وقال الشـيخ يف اخلـالف. )٦(مطلقا )٥(، او يف الثوب الذي حتته)٤(من داخل كم الثوب االعلى

يف الكـم منـت داخـل، ام مـن  )٨(سواء شده )٧(ما كان فوقه قميص آخر، وكذا الكم: �جليب الباطن
 ، فنقل عن قوم)١٠(اختار يف الكم عكس ما ذكر�ه: ويف املبسوط. )٩(خارج

___________________________________ 
 .أي الكم املعقود، او خرق الكم) ١(
 .أي بعد خرق السارق للكم) ٢(
 .�ن جتعل الدراهم والد�نري من خارج الكم، مث تصر وتعقد من اخلارج) ٤:(أي واملراد �لكم الباطن) ٣(
 .أي حتت الثوب االعلى بثوب، او ثوبني، او �كثر) ٥(
 .سواء عقد من داخل الكم ام من خارجه) ٦(
 .أي الكم الباطن ماكان فوقه قميص آخر) ٧(
 .أي شد املتاع) ٨(
 .فعلى هذا ما كان يف االعلى يكون من الظاهر، سواء شد من الداخل ام من اخلارج) ٩(
ويف تعريـف الكـم . جعـل املتـاع مـن الـداخل، والشـد مـن اخلـارج. يف تعريـف الكـم الظـاهر " الشـارح " ما ذكـره ) ١٠(

جعل املتاع من اخلـارج، والشـد : هذا يف تعريف الكم الظاهر وعكس. والشد من الداخل. جعل املتاع من اخلارج: الباطن
 .جعل املتاع من الداخل والشد من اخلارج: من الداخل، والباطن

    



٢٤٨ 

مــن خــارج وشــدها  )٢(يف جــوف الكــم وشــدها مــن خــارج فعليــه القطــع، وان جعلهــا )١(انــه ان جعلهــا
 .)٤(واالخبار. وهو الذي يقتضيه مذهبنا: )٣(من داخل فال قطع، قال

___________________________________ 
: هذا تعريف الباطن الذي قال الشـارح. أي الدراهم والد�نري ان جعلها االنسان يف جوف الكم، وشدها من اخلارج) ١(

 .إنه تعريف للكم الظاهر
ذي هـذا تعريــف لل. أي الـدراهم والــد�نري ان جعلهـا االنســان يف خــارج الكـم، وشــدها مـن داخــل الكــم) ٢( كـم الظــاهر الــ

 .إنه تعريف للكم الظاهر: قال الشارح
 .هذا هو الذي يقضيه مذهبنا: بعد ان نقل املراد من الكم الظاهر والباطن عن القوم قال أي الشيخ ) ٣(
عريف الكم وهي اعرتاض على ت " الشيخ " وليس من كالم  " الشهيد " هذه اجلملة من كالم . الواو حالية) ٤(

أي واحلـال ان االخبـار مـن جهـة اعتبـار ظهـور العقـدة والشـدة مطلقـة، التعـرض فيهـا . الظاهر والباطن يف االقـوال املـذكورة
ى ام اســفل. لــذلك ســنة " طهــران " طبعــة " الوســائل " راجــع . بــل املــدار يف االخبــار امنــا هــو علــى نفــس كــون الثــوب اعلــ
ــن . يـــك نصـــهال. ٢احلـــديث . ٥٠٥ص  ١٨اجلـــزء . ١٣٨٨ ــؤمنني " ايت : قـــال " ايب عبـــدهللا " عـ ــري املـ  " امـ

ن قميصـه الــداخل : قـال. بطـرار قـد طــر دراهـم مـن كــم رجـل ان كــان طـر مـن قميصــه االعلـى مل اقطعـه، وان كــان قـد طـر مــ
هر الثوب ام يف داخله فال تعرض اما كون الشدة والعقدة يف ظا. فاحلديث امنا اعترب كون القميص اعلى او اسفل. قطعته

 .فيه بتا�

    



٢٤٩ 

 )٤(، وهــــو)٣(، دون االول)٢(مطلقــــة يف اعتبــــار الثــــوب االعلــــى واالســــفل فيقطــــع يف الثــــاين )١(يف ذلــــك
اما يف اجليب فـال . يف الكم حسن )٦(يف املختلف وجعله املشهور، وهو )٥(موافق للخالف ومال اليه

ومبــا كــان يف �طــن الثــوب االعلــى   )٧(ينحصــر البــاطن منــه فيمــا كــان فوقــه ثــوب آخــر، بــل يصــدق بــه
 .كما قلناه

، ال طـالق النصـوص )٨(وان كـان حمـرزا حبـائط وغلـق) الرابعة ال قطع يف سرقة الثمـر علـى شـجرة(
 )٩(الكثرية بعدم القطع بسرقته

___________________________________ 
 .أي يف جهة الشدة والعقدة كما عرفت آنفا) ١(
 .وهو الثوب الداخل املراد منه االسفل) ٢(
 .وهو الثوب االعلى، سواء كان شد الداخل واخلارج من داخل الثوب أم من خارجه) ٣(
ب اليـه  ٢٤٨ص  ٤أي اطالق االخبار املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ) ٤( يف اخلـالف وهـو  " لشـيخ ا" موافـق ملـا ذهـ

 .وقال الشيخ يف اخلالف إىل آخره: ماذكره الشارح آنفا بقوله
 ".الشيخ " قدس هللا نفسه إىل ما ذهب اليه " العالمة " أي ) ٥(
 .واعتبار الثوب االسفل للباطن. أي اطالق ما يف االخبار من اعتبار الثوب االعلى للظاهر) ٦(
 .آخر أي مبا كان فوقه ثوب) ٧(
 .أي �ب فيه غلق. بفتح الغني والالم) ٨(
اذا : قـال " ايب عبـدهللا " عـن . اليـك نـص بعضـها. االخبـار ٥١٧نفـس املصـدر السـابق ص . أي بسرقة الثمر) ٩(

. ٤احلــديث " اخـذ الرجــل مــن النخــل والــزرع قبــل ان يصــرم فلــيس عليــه قطـع، فــاذا صــرم النخــل وحصــد الــزرع فاخــذ قطــع 
واالخري مجار النخل " ال تقطع يف مثر وال كثر : قال رسول هللا : قال " ايب عبدهللا " عن " السكوين "  وعن

 .فاحلديثان املذكوران مطلقان ال تقييد فيهما من حيث احلرز وعدمه". او طلعها 

    



٢٥٠ 

ان كانـت : (وتبعه ولده فخر احملققـني اهللا رحمه) ابن املطهر(مجال الدين ) وقال العالمة( )١(مطلقا
الدالـة علـى قطـع مـن سـرق مـن حـرز  )٢(لعموم االدلـة) الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قطع

ري حــرز )٣(فتخــتص روا�ت بنــاء علــى الغالــب مــن كــون االشــجار يف غــري . الثمــرة مبــا كــان منهــا يف غــ
 قدحوهذا حسن مع أنه ميكن ال. حرز كالبساتني والصحارى

___________________________________ 
 .سواء كان حمرزا ام ال) ١(
ــارقة ( :أمــا اآليــة فقولــه تعــاىل. واالخبــار. وهــي اآليــة الكرميــة. أي لعمــوم أدلــة مــن ســرق مــن حــرز) ٢( ــارق وا�س وا�س

ــديهما ــاقطعوا اي ت الســرقة مــن حــرز ام مــن غــريه)ف وأمــا االخبــار فراجــع نفــس . فهــي عامــة تــدل علــى القطــع، ســواء كانــ
يب قــال. ٤٩٨املصــدر الســابق ص  ألت : اليــك نــص بعضــها عــن احللــ ب بيتــا فأخــذ  " ا� عبــدهللا " ســ عــن رجــل نقــ

ب: قــال. قبــل ان يصــل إىل شــئ ث فا. فــان اخــذ وقــد اخــرج متاعــا فعليــه القطــع. يعاقــ حلــديث مطلــق ال تقييــد فيــه مــن حيــ
 .احلرز وعدمه

ــامش رقــــم ) ٣( ـــا يف اهلــ ـــي اآل�ت  ٢٤٩ص  ٩املشــــار اليهـ ـــذكورة وهـ ــة املـ ـــة بعمــــوم االدلــ ـــرة تكــــون خمصصـ ـــار الثمـ أي اخبـ
 . ٢٥٠ص  ٢واالخبار املشار اليها يف اهلامش رقم 

    



٢٥١ 

ريةخــ )٢(الدالــة علــى عــدم القطــع بســرقة الثمــر، اذا لــيس فيهــا )١(يف االخبــار  )٣(رب صــحيح، لكنهــا كثــ
فضــال عـــن  )٦(غــري كـــاف يف ختصــيص مـــا عليــه االمجـــاع )٥(فهـــو )٤(والعمــل �ـــا مشــهور، وكيـــف كــان
 .�حلرز )٩(مراعاة بنظر املالك فكاحملرزة ان احلقناه )٨(ولو كانت )٧(النصوص الصرحية الصحيحة

والقائـــل ) ان �عـــه قيـــلفـــ(، النـــه ال يعـــد مـــاال )اخلامســـة ال يقطـــع ســـارق احلـــر وان كـــان صـــغريا(
لفســاده يف (كمــا يقطـع الســارق، لكــن ال مـن حيــث إنــه سـارق، بــل ) قطــع: (الشـيخ وتبعــه العالمـة

 .)١٠(وجزاء املفسد القطع). االرض
___________________________________ 

ص  ٩يف اهلـامش رقـم  وقـد اشـري اليهـا. وهي االخبار الدالة على عدم قطع يد السـارق لـو سـرق الثمـرة علـى الشـجرة) ١(
٢٤٩. 

 .أي يف هذه االخبار الدالة على عدم قطع اليد لو سرق الثمرة على الشجرة) ٢(
 .بل ا�ا مستفيضة وان مل تصل إىل حد التواتر) ٣(
 .أي سواء كانت هذه االخبار كثرية ام قليلة) ٤(
 .أي شهرة عمل االصحاب �ذه االخبار غري كافية) ٥(
 .٢٥٠ص  ٢لالمجاع واآلية الكرمية املشار اليها يف اهلامش رقم . ق لو سرقوهو قطع يد السار ) ٦(
 .٢٥٠ص  ٢اليت مرت االشارة اليها يف اهلامش رقم ) ٧(
 .أي االشجار) ٨(
 .إن النظر كاحلرز: أي النظر �حلرزان قلنا) ٩(
زاء الـذين حيــاربون هللا : " كمــا قـال عـزمن قائــل. أي التقطـع يـده الجــل احلـد، بــل الجـل صـدور الفســاد منـه) ١٠( إمنـا جــ

ورسوله ويسعون يف االرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خالف او ينفوا مـن االرض ذلـك هلـم 
 .٣٣اآلية : املائدة" خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم 

    



٢٥٢ 

ختري احلاكم بني قلته، وقطع يـده  �نه ان كان مفسدا فالالزم )٢(ويشكل. بسبب السرقة )١()ال حدا(
مـــن ان : ومـــا قيـــل. )٥(ال تعيـــني القطـــع خاصـــة )٤(إىل غـــري ذلـــك مـــن احكامـــه )٣(ورجلـــه مـــن خـــالف

اوىل ال  )٨(فوجوب القطـع فيـه )٧(وحراسة النفس اوىل )٦(وجوب القطع يف سرقة املال امنا جاء حلراسته
 ايضا، الن )٩(يتم

___________________________________ 
 .أي التقطع يده للسرقة الجل احلد، بل الجل صدور الفساد منه كمايف اآلية) ١(
 .أي قول الشيخ والعالمة �لقطع) ٢(
 .�ن تقطع يده اليمىن، ورجله اليسرى دفعة واحدة) ٣(
 .وسيأيت حكم احملارب قريبا) ٤(
 .ما" الشيخ والعالمة " كما افاده ) ٥(
 .أي الجل حراسة املال) ٦(
 .فلما وجب القطع الجل حراسة املال ومل جيب الجل حراسة النفس. من ان حترس) ٧(
 .أي يف سرقة احلر) ٨(
 .أي وما قيل ال يتم". وما قيل : " مرفوع حمال خرب للمبتدء املقدم وهو قوله) ٩(
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ومطلـــق . ال يـــتم يف احلـــر )٤(ومثلـــه: )٣(يســـرق علـــى وجـــه خـــاص )٢(معلـــق علـــى مـــال خـــاص )١(احلكـــم
مطلقا ال يتم،  )٧(، ومحل النفس عليه)٦(غري مقصودة يف هذا الباب كما يظهر من الشرائط )٥(صيانته
 )١٠(وبيعه )٩(ال تنتظم يف خصوصية سرقة الصغري )٨(وشرائطه

___________________________________ 
 .وهو قطع اليد) ١(
 .ب خالص من احلرزوهو ربع دينار ذه) ٢(
 .وهو السر واخلفية، ال العان) ٣(
 .أي ومن كونه ماال خاصا على وجه خاص ال ميكن اتيانه يف احلر) ٤(
أي مطلــق صـــيانة املـــال يف �ب الســـرقة غـــري مقصــود، بـــل املقصـــود صـــيانة املـــال اخلــاص وهـــو ربـــع دينـــار علـــى الوجـــه ) ٥(

 .وهو يف السر واخلفية. اخلاص
ب،  أي كما يظهر) ٦( ان الصيانة املطلقة غري مقصود من الشرائط املذكورة يف وجـوب القطـع ككـون املـال ربـع دينـار ذهـ

امـا االمـوال غـري املسـتوفات للشـرائط فصـيانتها بطـرق اخـر يتبـع فيهــا . او مايسـاويه قيمـة مـن حـرز علـى وجـه اخلفيـة والسـر
 .نظر احلاكم فلتكن صيانة احلر كذلك

ــى املــ) ٧( ال مطلقــا مــن دون جــر�ن شــرائط القطــع �ن يوجــب القطــع لســرقتها ال يــتم، لعــدم تقومــه أي ومحــل الــنفس عل
 .�ملال كما عرفت

 .أي احلر الصغري) ٩(
 .أي وخصوصية بيع الصغري دون غريه. �جلر عطفا على مدخول وخصوصية سرقة الصغري) ١٠(
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ريه  )٦(غــري جيــد، ومــن مث )٥(ثــل ذلــكمب )٤(فاثبــات احلكــم. )٣(، وإذهــاب أجزائــه)٢(مــن تفويتــه )١(دون غــ
لـــو مل يبعـــه مل يقطـــع، وان كـــان عليـــه ثيـــاب او حلـــي تبلـــغ  )٧(وعلـــى القـــولني. حكـــاه املصـــنف قـــوال
نعـم لـو كـان صـغريا علـى وجـه ال تتحقـق لـه . )٩(فلم تتحقـق سـرقتهما. عليها )٨(النصاب، لثبوت يده

ســـرقة الكبــري مبتاعـــه وهـــو �ئــم، او ســـكران، اومغمـــى عليـــه، او  )١١(ومثلـــه )١٠(اليــد اجتـــه القطـــع �ملــال
 .)١٢(جمنون
 )١٣(اذابلغت قيمته النصاب، وامنا اطلقه) ويقطع سارق اململوك الصغري حدا(

___________________________________ 
 .كقتله) ٢(البيع أي دون غري بيع الصغري احلر من بقية االفعال به: مرجع الضمري) ١(
 .كقطع يده، او رجله، او احدى اصابع يديه ورجليه، او فقأ عينيه) ٣(
 .وهو قطع اليد) ٤(
 .٢٥٣ص  ٦وهي االولوية املذكورة املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٥(
 .أي ومن اجل ان إثبات القطع �الولوية املذكورة مل يثبت) ٦(
 .وعدمه. القطع: ومها) ٧(
 .واحللي أي لثبوت يد املسروق على الثياب) ٨(
 .أي سرقة الثياب واحللي حىت تقطع يد السارق) ٩(
 .لتحقق شرائط سرقة املال حينئذ) ١٠(
 .اي ومثل الصغري احلر) ١١(
 .او خدر اما بنحو التطعيم، او السقي) ١٢(
 .أي اطلق املصنف القطع من دون ان يقيده ببلوغ قيمة اململوك حد النصاب) ١٣(
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واحــرتز �لصــغري عمــا لــو كــان كبــريا مميــزا فانــه ال يقطــع بســرقته، اال ان  )٢(بنــاء علــى الغالــب )١(كغــريه
وال فـرق . اليعرف سـيده مـن غـريه، النـه حينئـذ كالصـغري )٤(او اعجميا )٣(يكون �ئما، او يف حكمه

فيتجـــه  )٧(، الن ملكـــه غـــري �م، اال ان يكـــون مشـــروطا)٦(بـــني القـــن واملـــدبر وام الولـــد دون املكاتـــب
ايضـا اذا بقـي منـه مـا يسـاوي النصـاب النـه يف حكـم اململـوك  )٨(لقـن، بـل حيتمـل يف املطلـقاحلاقـه �

 .يف كثري من االحكام
لقــــول امــــري املـــــؤمنني  )٩(ومنـــــه القــــرب �لنســــبة اليــــه) السادســــة يقطــــع ســــارق الكفــــن مــــن احلــــرز(
 كما يقطع سارق  )١٠(يقطع سارق املوتى: 

___________________________________ 
 .اي كغري املصنف من الفقهاء رضوان هللا عليهم حيث مل يقيدوا سرقة اململوك الصغري ببلوغ قيمته حد النصاب) ١(
 .بلوغ قيمته حد النصاب: من كون الغالب يف اململوك الصغري) ٢(
 .كمالو كان مغمى عليه، او خدر �لتطعيم، او السقي) ٣(
خص مـواله وصـاحبه، ومل يعـرف انـه يف حصـة مـن أي غري عريب مبعىن ان يكون اج) ٤( نبيا وقـد اسـر جديـدا حبيـث مل يشـ

 .وقع
 .كما ان الصغري لو سرق تقطع يد سارقه. يف ان السارق تقطع يده) ٥(
 .أي املكاتب املطلق الذي دفع شيئا من مال الكتابة) ٦(
 .مبعىن ان حرية مثل هذا العبد ال تتم اال بعد دفع متام مال الكتابة) ٧(
 .أي يف املكاتب املطلق الذي دفع شيئا وبقي عليه مقدار النصاب فانه اذا سرق تقطع يد سارقه) ٨(
 .أي إىل الكفن) ٩(
 .هي االكفان: واملسروق من املوتى. أي السارق منهم) ١٠(
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وهـل . )٢(حـد النبـاش حـد السـارق ، ويف صحيحة حفـص بـن البحـرتي عـن الصـادق )١(االحياء
 )٤(مأخذها اطالق )٣(يعترب بلوغ قيمة الكفن النصاب؟ قوالن

___________________________________ 
 .٤احلديث  ٢٢٩ص . ٧اجلزء . ١٣٧٩سنة " طهران " الكايف طبعة ) ١(
 .١احلديث . ٢٢٨نفس املصدر السابق ص ) ٢(
 .وقول بعدم بلوغها. قول ببلوغ السرقة حد النصاب) ٣(
ان االخبار الـواردة يف سـرقة االكفـان  : القول االول وهو اشرتاط بلوغ سرقة االكفان حد النصاب وخالصةهذا دليل ) ٤(

مطلقان حيث إ�ما مل يذكرا بلوغ الكفن حـد النصـاب يف قطـع . ٢ - ١كاخلربين السابقني املشار اليهما يف اهلامش رقم 
ت يف االكفـــان ام غريهـــا يقيـــد هـــذين لكـــن اشـــرتاط بلـــوغ املســـروق حـــد النصـــاب يف مطلــق الســـ. يــد ســـارقه رقة، ســـواء كانـــ
 .٤٨٢ص  ١٨اجلزء . ١٣٨٨سنة " طهران " طبعة " الوسائل " راجع االخبار املقيدة . اخلربين

ربان املطلقــان علــى االخبــار املقيــدة البــد يف قطــع يــد ســارق الكفــن مــن بلوغــه حــد النصــاب وهــو ربــع : فيقــال. فيحمــل اخلــ
يقطـع سـارق املـوتى كمـا يقطـع : امكان املناقشة يف اطالق هذين اخلربين، الن قوله  وال خيفى. دينار ذهب خالص

 .حىت تقطع يده. ينبغي ان يكون التشبيه فيه من متام اجلهات" حد النباش حد السارق : " سارق االحياء وقوله 
حــد : يف املشــبه بــه وهــو الســارق يف قولــه  ومــن مجلــة تلــك اجلهــات بلــوغ املســروق حــد النصــاب كمــا هــو املفــروض

فالبــد يف . يقطـع ســارق املـوتى كمــا يقطـع ســارق االحيـاء: النبـاش حـد الســارق وكمـا يقطــع سـارق االحيــاء يف قولـه 
ىت يصــح التشــبيه، الســيما واملقــام يقتضــي ذلــك، الن  املشــبه وهــو النبــاش وســارق املــوتى مــن بلــوغ ســرقته حــد النصــاب حــ

ــى التخفيــــف ــة علــ ــع ان احلــــدود مبنيــ ــع االنســــاين مــ ــع موجــــب للــــنقص واذالل االنســــان واهانتــــه يف ا�تمــ ــا تــــدرء . القطــ وا�ــ
. حيـث ان االكفـان كانـت تبلـغ قيمتهـا اكثـر مـن حـد النصـاب بكثـري. واطالق اخلربين امنا جـاء جمـرى الغالـب. �لشبهات

 .دمهفاالطالق من هذه الناحية، ال من حيث البلوغ وع
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 )٤(عليه او حيمل )٢(فيحمل هذا املطلق. مقدار النصاب يف مطلق السرقة )١(االخبار هنا، واشرتاط
___________________________________ 

ــع) ١( ب للقطـــ ـــ ـــوغ الكفـــــن حــــد النصـــــاب الشــــرعي املوجــ ــرتاط بلــ ــه دليـــــل القــــول االول وهـــــو اشــ ـــن تكملـــ ـــارة مـ ــذه العبــ . هــ
وان كانت مطلقة كاخلربين املـذكورين لكـن اشـرتاط بلـوغ النصـاب يف مطلـق السـرقات،  ان اخبار سرقة الكفن: وخالصتها

 .تقيد هذا االطالق -سواء كانت اكفا� ام غريها 
 .٢٥٦ص  ٢ - ١كاخلربين املذكورين يف اهلامش رقم ) ٢(
حـد : ن النبـاش يف قولـهإن املراد مـ: فيقال. أي على هذا املقيد وهو بلوغ املسروق حد النصاب حيمل ذلك االطالق) ٣(

ن سـارق املــوتى  . النبـاش الـذي ســرق الكفـن البــالغ قيمتـه حـد النصــاب، المطلـق النبــاش. النبـاش حـد الســارق وكـذا املـراد مــ
 .السارق الذي يسرق الكفن البالغ حد النصاب: كسارق االحياء

ن كــاخلربين ا: وخالصــته. هــذا دليــل القــول الثــاين وهــو عــدم اشــرتاط بلــوغ الكفــن حــد النصــاب) ٤( ن اخبــار ســرقة الكفــ
لشــناعة العمــل . املـذكورين مطلقــة �قيــة علــى اطالقهــا مـن دون ان تقيــد �خبــار اشــرتاط بلــوغ النصـاب يف مطلــق الســرقات

 .القبيح اخلارج عن االنسانية فيغلظ على مرتكبه فتقطع يده وان مل يبلغ حد النصاب

    



٢٥٨ 

يــدل علــى ) واالوىل اشــرتاط بلــوغ النصــاب: (وقولــه. فعلــه )٢(، لشــناعة)١(علــى اطالقهــا تغليضــا عليــه
فانـــه جعـــل حـــده حـــد  )٥(، ولظـــاهر اخلـــرب الصـــحيح املتقـــدم)٤(ملـــا ذكـــر�ه )٣(ميلـــه إىل عـــدم االشـــرتاط

 )٦(السارق وهو
___________________________________ 

 .أي على سارق الكفن) ١(
 .تغليظا عليه": ارح الش" تعليل لتغليظ العمل يف حق سارق الكفن يف قول ) ٢(
 .وجيب: ومل يقل. واالوىل: فانه قال. أي عدم اشرتاط بلوغ الكفن حد النصاب) ٣(
ــدم ذهــــاب . وهــــي شــــناعة هــــذا العمــــل القبــــيح) ٤( ــنف " أي عــ ــرتاط، دليــــل علــــى ماقلنــــاه وهــــي " املصــ إىل وجــــوب االشــ

 .الشناعة
ص بــن البحــرتي عــن الصــادق ) ٥( ث إ�ــا . ٢٥٦ص  ٢اشــري اليهــا يف اهلــامش رقــم وقــد . وهــي صــحيحة حفــ حيــ

فـيحكم بوجـوب قطـع يـد سـارق الكفـن وان مل . فيؤخذ �طالقها ويعمل �ـا. مطلقة ومل تقيد املسروق ببلوغه حد النصاب
 .يبلغ هذا النصاب

ل هـذه فتقطـع يـده علـى كـل حـال، الجـ. أي حد النباش اعم من حد السارق، سـواء بلـغ الكفـن حـد النصـاب ام ال) ٦(
ــذكور خبـــالف ســـارق غـــري الكفـــن فانـــه التقطـــع يـــده، اال اذا بلـــغ املســـروق حـــد النصـــاب . الصـــحيحة، ولشـــناعة العمـــل املـ

الشــهيد " ان : وعــدم اشــرتاطه. اشــرتاط بلــوغ الكفــن حــد النصــاب: فتحصــل مــن جممــوع مــاذكر يف القــولني املــذكورين ومهــا
ــت االولويــة دلــيال علــى عــدم " واالوىل اشــرتاط البلــوغ : " المل يــذهب إىل وجــوب االشــرتاط، بــل قــ " االول  وان كان

ذهـب إىل االشـرتاط كمـا �يت االشـارة  " الشهيد الثاين " وان . االشرتاط، للصحيحة املذكورة، ولشناعة العمل القبيح
 .الغامضة جدا" الشارح "  فا�ا فسرت عبارات ٢٥٨ص  ٦إىل  ٢٥٦ص  ٤اليه قريبا فتدبر يف هذه التعليقات من رقم 
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. انــه خمصـــوص �الخــذ امجاعـــا )٢(مـــن عــدم اخــذه شـــيئا إال )١(اعــم مــن اخـــذه النصــاب وعدمـــه، بــل
 .على العموم )٣(فيبقى الباقي

___________________________________ 
. هذا بيان يف توسيع دائرة العموم املستفاد من الصحيحة. أي بل حد النباش اعم من كونه اخذ شيئا من القرب ام ال) ١(

. حد النباش حد السارق عام يدل على القطـع مطلقـا، سـواء اخـذ النبـاش شـيئا مـن القـرب ام ال: أن قوله : خالصته
 .فهو عام من هذه اجلهة

ان العمـوم الثـاين : وخالصـته. ء من العموم الثاين الدال على القطع مطلقا، سواء اخذ شيئا من القرب ام الهذا استثنا) ٢(
سـارق اال بعـد ان اخـذ شـيئا وان  : مبعىن ان االخذ مأخوذ يف مفهوم السرقة فال يقال للسارق. قد خصص �الخذ امجاعا

باش من حيث إنه نباش القطع ليده، اذن ال عموم حىت يتمسـك السارق فالن: كان قليال فما دام مل �خذ شيئا اليقال له
 .به
ن قولــه ) ٣( ى القطــع مطلقــا، ســواء " حــد النبــاش حــد الســارق : " وهــو العمــوم االول املســتفاد مــ فانــه عــام يــدل علــ

يتمسك بـه فتقطـع يـد بلغ املسروق حد النصاب ام ال فهذا العموم بعد ختصيص العام الثاين �ق على سالمته وعموميته ف
 .النباش لو سرق الكفن وان مل يبلغ املسروق حد النصاب
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 للجمع يقتضي )٣(بذلك مراعاة )٢(نظر، الن ختصيصه )١(وفيه
___________________________________ 

ام الثــاين بعــد ختصــيص العــ" ســواء بلــغ املســروق حــد النصــاب ام ال " أي يف بقــاء العمــوم االول وهــو القطــع مطلقــا، ) ١(
حـــد النبـــاش حـــد الســـارق : ان لقولـــه : وجـــه النظــر. �الخـــذ نظـــر" ســـواء اخـــذ النبـــاش مـــن القــرب شـــيئا ام ال " وهــو 
لكـن العمـوم . وهـذا هـو املعـرب عنـه �لعمـوم الثـاين. سواء بلغ املسـروق حـد النصـاب ام ال. عموم قطع يد النباش: عمومني

فــاذا خصـص هـذا العمــوم . مـا افــاده القائـل، �ن أخـذ الشـئ مــأخوذ يف مفهـوم السـرقةالثـاين قـد خصـص �الخــذ امجاعـا ك
�الخـذ فقـد خصـص العمـوم الثــاين امنـا صـار اليـه للجمـع بــني االخبـار اي حلمـل العـام وهـو قطــع يـد النبـاش مطلقـا، ســواء 

العـام الثـاين الجـل اجلمـع وهـو  فـاذا كـان ختصـيص. اخذ من القرب شيئا ام ال على اخلاص وهو اخذ النبـاش مـن القـرب شـيئا
ان العمـوم االول وهـو قطـع يـد النبـاش مطلقـا، سـواء : فيقـال. محل العـام علـى اخلـاص فـال حمالـة خيصـص العـام االول ايضـا

: يف كم يقطع السارق: يف جواب السائل عنه بلغ املسروق حد النصاب ام ال قد خصص �خبار النصاب يف قوله 
 .فاملسروق اذا بلغ هذا املقدار من النصاب تقطع يد النباش، واال فال". ر يف ربع دينا" 
 .أي ختصيص العام الثاين بذلك اي �الخذ كما علمت آنفا) ٢(
 .١أي الجل اجلمع وهو محل العام على اخلاص كما علمت يف اهلامش رقم ) ٣(
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ســارقا  )٤(طعــه كقطعــه، وجعلــهجعــل ق )٣(اوضــح داللــة، النــه )٢(واخلــرب االول. �لنصــاب )١(ختصيصــه
 .)٥(ا� لنقطع المواتنا كما نقطع الحيائنا: وكذا قول علي عليه الصالة والسالم. فيعترب فيه شروط

___________________________________ 
 .٢٦٠ص  ١أي ختصيص العام االول �لنصاب كما علمت يف اهلامش رقم ) ١(
يف قولـــه  ٢٥٦ص  ١ملــوتى كمـــا يقطـــع ســارق االحيـــاء املشــار اليـــه يف اهلــامش رقـــم يقطــع ســـارق ا: وهــو قولـــه ) ٢(
جعل قطع يد النباش الذي يسرق املـوتى كقطـع السـارق الـذي يسـرق  حد النباش حد السارق، الن االمام : 

االحياء فكما ان سارق االحيـاء اذا سـرق فـال بـد مـن بلـوغ مسـروقه حـد النصـاب، كـذلك سـارق االمـوات فالبـد يف بلـوغ 
ا اخلـرب فهـذ. مسروقه منهم حـد النصـاب فجميـع مايشـرتط يف سـرقة االحيـاء، يشـرتط يف سـرقة املـوتى مـن دون فـرق بينهمـا

ب اليــه  مــن انــه البــد مــن ختصــيص العــام االول بعــد  " الشــارح " اوضــح داللــة مــن الصــحيحة املشــار اليهــا علــى ماذهــ
 .ختصيص العام الثاين، لتالزم التخصيص كما عرفت

 .٢كما عرفت يف اهلامش رقم   ٢٥٦ص  ١أي اخلرب االول املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٣(
فكـل مـا يعتـرب . يقطع سارق املـوتى كمـا يقطـع سـارق االحيـاء: النباش سارقا يف قوله  ام أي وجعل االم) ٤(

 .يف سارق االحياء يعترب يف سارق املوتى
"  ٢٤احلـديث . ٤٧ص . ٤اجلـزء . ١٣٧٨سـنة " النجـف االشـرف " الطبعة الرابعة طبعـة ": من الحيضره الفقيه ) " ٥(

وقد فاتنا ذكر حياة هذا الرجل العظيم عند مـا ذكـر امسـه الشـريف يف تضـاعيف الكتـاب ال سـيما يف . "لشيخنا الصدوق 
ث . ان صــدق التعبــري -واآلن نســتدرك مــا فاتنــا "  -  -جممــل حيــاة الصــدوق ". " كتــاب احلــدود والقصــاص "  ــ حي

. رئـــيس احملـــدثني. آيـــة مــن آ�ت رب العـــاملني. علـــم مـــن اعــالم املســـلمني. هــو ركـــن مـــن اركــان الـــدين. ا�ــال واســـع واليـــك
  .شيخ الفقهاء على االطالق. يف اآلفاق" الصدوق "   املشتهر ب
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. رضـوان هللا علـيهم امجعـني" ابو جعفر دمحم بـن علـي بـن احلسـني بـن موسـى بـن �بويـه القمـي " 
ــف ال يكــون كــذلك وقــد ولــد و . وحســنة مــن حســنات العصــر. مفخــرة مــن مفــاخر الــدهر اخــوه كي

فعمـت بركتـه . فنال بذلك عظيم الفضـل والفخـر. عجل هللا تعاىل له الفرج" احلجة املنتظر " بدعاء 
وكفـاه فخـرا ماقالـه صـلوات هللا وسـالمه عليـه يف وصـفه . وبقيت آ�ره ومصـنفاته لـدى اال�م. اال�م

ين ذكـــرين قـــد دعــو� لـــك بــذلك وســـرتزق ولــد: " ووصــف اخيـــه يف قولــه عجـــل هللا تعــاىل لـــه الفــرج
اجل إ�ا عظيمة جدا، ال�ا تـدل علـى جاللـة مقامـه ورفيـع منزلتـه . ما اعظم هذه الكلمة". خريين 

 .وانه مورد عناية هللا اخلاصة
 .٣٠٦او  ٣٠٥ولد يف سنة " ميالده " 
يف حجـــر والـــده العظـــيم الشـــيخ اجلليـــل الـــذي مجـــع بـــني  -عطـــر هللا مرقـــده  -نشـــأ " نشـــأته " 

وحـــوى ســـعاديت الـــدين والـــدنيا وكـــان شـــيخ القميـــني وفقـــيههم املشـــار اليـــه . مـــلفضـــيليت العلـــم والع
. ومـــع ذلـــك مل مينعـــه مـــن اختـــاذ وســـيلة ملعاشـــه. والتقـــوى. والـــورع. ولـــه مقـــام ســـام يف العلـــم. �لبنـــان

كانت له جتارة يديرها غلمانه، ويشرف عليهم بنفسه، ويعتاش مما يرزقه هللا من فضله ترفعا عمـا يف 
  .س، وخوفا من ان يعيش على حساب الغري او يكون متكال يف رزقه على الناسايدي النا
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فـريب شـيخنا املـرتجم . نعم هذا الشأن رجال هللا االحرار يف الدنيا وهلم نظائر يف االنبياء والعلماء
قدس هللا نفسه حتت رعاية هذا الوالد احلنني العظيم حنو عشـرين سـنة اكتسـب خالهلـا مـن اخالقـه، 

. وعلومـه مـا عـال بـه علـى اقرانـه وللرتبيـة الصـاحلة اثـر كبـري يف حسـن النشـأة والتوجيـه. وآرائه ومعارفه
وكانـت . البلد املقدس الـذي حـف �ملواهـب، وخـص �لفضـائل" قم " فنشأ نشأته االوىل يف مدينة 

. يف دورهـــا" اجلامعـــة الكـــربى " احـــدى املراكـــز العلميـــة االســـالمية الدينيـــة يـــوم ذاك وكانـــت " قـــم " 
سـجل التـاريخ . وقد اجنبـت علمـاء افاضـل، وفقهـاء اماجـد. ومعهدا من املعاهد العظمى يف عصرها

وللرتبيـة والبيئـة واملنـاخ اثرهـا اخلـاص يف شـؤون الطفـل . فشـيخنا املـرتجم خـريج هـذه اجلامعـة. امسائهم
شـبابه آيـة يف الـذكاء، فلم متض برهة من الزمن حـىت اصـبح هـذا الشـاب الكامـل يف عنفـوان . وتربيته

ري بكتبــه وحفظهــا. وشــعلة يف احلفــظ فاخــذ يــرتدد وحيضــر جمــالس . لــه رغبــة شــديدة �لعلــم، وولــع كثــ
ولـيس هـذا . الشيوخ والعلماء، ويسمع منهم ويـروي عـنهم حـىت اشـري اليـه �لبنـان وهـو حـدث السـن

 .عجل هللا تعاىل له الفرج" احلجة املنتظر " بعجيب منه وقد ولد بدعاء 
. بصــريا �لرجــال. حافظــا لالحاديــث. كــان جلــيال" شــيخ الطائفــة " قــال " مــا قيــل يف حقــه " 

شــيخنا وفقيهنــا " النجاشــي " وقــال . مل يــر يف القميــني مثلــه يف حفظــه، وكثــرة علمــه. �قــدا لالخبــار
. ومســع منــه الشــيوخ ورجــال الطائفــة وهــو حــدث الســن ٣٥٥ســنة " بغــداد " ووجــه الطائفــة، وورد 

الشيخ ابوجعفر دمحم بن علي ابن �بويه املتفـق علـى علمـه ": السيد رضي الدين بن طاووس " وقال 
ن مــن ": العالمـة الطباطبــائي " وقــال . وعدالتـه، وهــو الثقـة يف املقــال شـيخ مــن مشــايخ الشـيعة، وركــ

  .رئيس احملدثني. اركان الشريعة
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، و�ل " صــاحب االمــر " ء فيمــا يرويــه عــن االئمــة علــيهم الســالم ولــد بــدعا" الصــدوق " 
�نــه : يف التوقيــع اخلــارج مــن �حيتــه املقدســة"  االمــام " وصــفه . بــذلك عظــيم الفضــل والفخــر
ــع واالحاديــث ": الســيد االجــل الطباطبــائي " مث قــال . فقيــه خــري مبــارك ينفــع هللا بــه إن هــذا التوقي

فـان تولــده مقــار� . ، وكونــه احـد دالئــل االمــام"الصــدوق " الـواردة يف والدتــه تـدل علــى عظــم منزلـة 
مــن معجزاتــه صــلوات هللا عليــه، ووصــفه �لفقاهــة والنفــع : لــدعوة االمــام، وتوصــيفه �لنعــت والصــفة

الن االنتفاع احلاصل منه رواية وفتوى ال يتم إال �لعدالة اليت هـي . والربكة دليل على عدالته وو�قته
 .صلوات هللا عليه وكفى به حجة على ذلك" االمام احلجة " له من وهذا توثيق . شرط فيها

، ومجاعـــة آخـــرون مـــن عمائنـــا "ابـــن ادريـــس والعالمـــة الشـــهيد " وممـــن صـــرح ونـــص علـــى و�قتـــه 
أمر جلي معلوم كو�قـة أيب ذر وسـلمان اليـك نـص عبـارة  " شيخنا الصدوق " فو�قة . االعالم

بصـري . ثقة جليل القدر" شيخنا ابوجعفر دمحم ابن علي بن �بويه " قدس هللا نفسه " ابن ادريس " 
 ".دمحم بن دمحم بن النعمان " عامل �لرجال وهو استاد الفقيه . �قد لآل�ر. �الخبار
شـيخ الطائفـة وفقـيههم، جليـل ": شـعب املقـال " طاب ثـراه يف " املريزا ابوالقاسم الزاقي " وقال 

مل يــر يف القميــني . �قــد االخبــار. بصــري �لرجــال. حــافظ اال�ر. البنيــانرفيــع . القــدر وعظــيم الشــان
ــــم واحلفــــظ وقــــال  ": " مقــــابس االنــــوار " يف  " الشــــيخ اســــد هللا التســــرتي " مثلــــه يف كثــــرة العل

املولـود هـو واخـوه . احلـاوي ا�ـامع الفضـائل واملكـارم. وحمـي معـامل الـدين. رئيس احملـدثني" الصدوق 
ووجـه الطائفــة . واحلجـة املنتظـر صـلوات هللا وسـالمه عليهمـا شـيخ احلفظـة. المـام العسـكريبـدعاء ا

وكفــاه شــأ� . املســتحفظة عمــاد الــدين ابــوجعفر القمــي الــرازي طيــب هللا ثــراه ورفــع يف اجلنــان مثــواه
  .انه احد ائمة احلديث: " وعظمة ما قيل فيه
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مللــوك آل بويــه الــذين خــدموا الــدين والعلــم  معاصــروه مــن امللــوك كــان شــيخنا املــرتجم معاصــرا" 
. واحلكـام والقضـاة. والكتاب. وكان بالطهم عامرا �لعلماء واالد�ء. والعلماء والبالد احسن خدمة

وآ�رهـم �قيـة إىل . وكان عصرهم من احسـن عصـور امللـوك االسـالمية" أمثال الصاحب بن عباد " 
كان حمبا للعلماء ومالزما هلم وكان " ركن الدولة البويهي " االن ويف الرعيل االول من هؤالء امللوك 

بالطـــه حمـــط العلمــــاء واالد�ء والشـــعراء وجيــــري هلـــم الرواتـــب وقــــد حظـــى بصــــحبتهم، واســـتفاد مــــن 
" من شـيخنا املعظـم الرحيـل إىل " الري " واستدعى هذا االمري مع اهايل بلده . مالزمتهم دنيا ودينا

مـن اخـذه علـى العلمـاء ان "  -مـا اوجبـه هللا عليـه . ب دعوته مـؤد�فاستجا. والسكىن فيها" الري 
واقـــام رحلـــه هنـــاك " الـــري " ال يقـــاروا علـــى كظـــة ظـــامل وال ســـغب مظلـــوم ســـافر شـــيخنا املعظـــم إىل 

فاجتمع حوله سكان اهلها �خذون عنه االحكام والتف حولـه اهـل الفضـل والكمـال فافـادهم مـن 
ن معارفــه مـ ويف احلـال نفســها مل يفتــه الــرتدد علــى . ا تــركهم عكوفــا علــى �بــهعلومـه وافــاض علــيهم مــ

ــن  ــن علــي ب ــن امحــد ب ــى رأســهم ايب احلســن دمحم ب الشــيوخ والعلمــاء فاســتفاد مــنهم، وروى عــنهم وعل
وامحــد بــن دمحم بــن احلســن القطــان املعــروف �بــن علــي . اســد االســدي املعــروف �بــن جــرارة الربدعــي

 .بن عبد ربه الرازي
اليــك . كــان لشــيخنا املعظــم رحــالت عديــدة مــن الــري إىل بقيــة البلــدان االســالمية"  رحالتــه" 

" قاصـــدا ز�رة  ٣٥٢يف شـــهر رجـــب ســـنة " خراســـان " ســـافر شـــيخنا املعظـــم إىل . خمتصـــر رحالتـــه
يقـول شـيخنا . واجازته له �لـذهاب" ركن الدولة " بعد ان استجار من االمري  " االمام الرضا 

هــذا مشــهد مبــارك قــد : " بعــد ان اجــازين االمــري واخــذت يف الســفر دعــاين االمــري فقــال يل: ماملعظــ
زرته وسألت هللا تعاىل حـوائج كانـت يف نفسـي فقضـاها يل فـال تقصـر يف الـدعاء يل هنـاك، والـز�رة 

فضمنت ذلك له ووفيت بـه فلمـا عـدت مـن : يقول شيخنا املعظم" عين فان الدعاء فيه مستجاب 
ــت عليــه املشــهد : فقلــت. هــل دعــوت لنــا وزرت عنــا: قــال يل. علــى ســاكنه التحيــة والســالم ودخل
  .قد احسنت قد صح يل ان الدعاء يف ذلك املشهد مستجاب: فقال يل. نعم

   



٢٦٦ 

قــدس هللا نفســه إىل اســرتا�د وجرجــان الجــل مســاع " شــيخنا املعظــم " ســافر ": الرحلــة الثانيــة " 
. ينه يوم كانـت تلـك الـبالد حمـط رجـال الفقـه واحلـديث واالدباحلديث من شيوخ تلك البالد وتدو 

واحملـدثني ازدان . واملـؤرخني والفقهـاء. واملفسـرين. وقد اجنبـت هـذه املـدن علمـاء افاضـل، مـن االد�ء
الـــدهر �ـــم، وازدهـــر التـــاريخ بعلـــومهم، وصـــار حثيثـــا حنـــو التقـــدم �عمـــاهلم وصـــعد عاليـــا إىل مراقـــى 

أيب احلســن " ومســع احلــديث مـن الشــيخ " جرجـان " جم قــدس هللا نفســه دخــل شــيخنا املـرت . النجـاح
 .بسامراء، مث رجع من جرجان إىل الري " دمحم بن القاسم 

" نيشابور " نور هللا مضجعه إىل " شيخنا املعظم " سافر ". خراسان " بالد ": الرحلة الثالثة " 
ت مــن امهــات البلــدان االســالمية، ومــن اعظــم مــدن خراســان، وتعــد �نيــة العواصــم العلميــة  الــيت كانــ
لعنـة هللا وضـاعف عليـه العـذاب " جنكيز التتاري " االسالمية يف دورها قبل قضاء الكافر الوحشي 

نيشــابور يف " شــيخنا املعظــم " ورد ". نيشــابور " علــى هــذه الــبالد وبقيــة املــدن االســالمية والســيما 
وكانت عندهم بلبلة يف . هلها عليه للسؤال منه، واالخذ عنهاجتمع ا. واقام فيها مدة ٣٥٢شعبان 

امر الغيبة كما يقول هو قدس هللا نفسه يف مقدمة كتابه اكمال الدين وامتام النعمة عن حري�م فيها 
فقد اجتهد وبذل يف ردهم إىل احلق والصـواب فنـال ووفـق بـذلك مسـع مـن مشـاخينا املشـهورين كـايب 

امحد بن ابراهيم ابن بكـر اخلـوزي، وايب سـعيد دمحم بـن الفضـل بـن دمحم بـن علي العطار، وايب منصور 
وابـن سـعيد . وايب الطيـب احلسـني بـن امحـد بـن دمحم الـرازي". �ملعلم " اسحاق النيشابوري املعروف 

اخذ من هؤالء الرجال االفاضل احلـديث ودونـه . دمحم بن احلسن بن دمحم بن علي بن الصلت القمي
  .االخري ثناء كثريا يف مقدمة كتابه اكمال الدين وامتام النعمةوقد اثىن على 

   



٢٦٧ 

وهــي مــن " مروالــرود " عطــر هللا مرقــده " شــيخنا املعظــم " ورد ". مروالــرود ": " الرحلــة الرابعــة " 
ن ايب يوســف رافـع بــن عبـدهللا بــن عبـدامللك ومــن ايب احلســن . مـدن خراســان ايضـا ومســع احلـديث مــ

 .فقيهي املروزيدمحم بن علي بن شاه ال
الـيت " سرخس " قدس هللا نفسه إىل " شيخنا املرتجم " سافر " سرخس ": " الرحلة اخلامسة " 

مسـع احلـديث مـن ايب نصـر دمحم بـن . هي مدينـة قدميـة مـن مـدن خراسـان الواقعـة بـني نيشـابور، ومـرو
 .امحد بن ابراهيم بن متيم السرخسي الفقيه

" مسرقنــد " برمحتــه الواســعة إىل  " شــيخنا املعظــم " ســافر  ".مسرقنــد ": " الرحلــة السادســة " 
ومســع احلــديث عــن ايب اســد  ٣٦٨وردهــا ســنة . مــن بــالد ايــران القدميــة ومــن اهــم مــدن مــاوراء النهــر

 .وعن عبدوس بن علي اجلرجاين. عبدالصمد بن عبد الشهيد
إىل بلخ اليت كانت مـن : هللا مرقدهعطر " شيخنا املرتجم " سافر ". بلخ ": " الرحلة السابعة " 

. بينهـا وبــني مسرقنـد اثنـان وسـبعون كيلـو مــرتا. امهـات مـدن خراسـان، ومـن اعظــم بـالد ايـران القدميـة
. مســع احلــديث عــن ايب علــي احلســن بــن علــي بــن دمحم بــن علــي ابــن عمــر العطــار ٣٦٨دخلهـا ســنة 

ن ايب عبــدهللا احلســني بــن علــي االشــناين الــرازي ن احل. وعــ ن امحــد االســرتا�ديوعــ ن ايب . ســني ابــ وعــ
. وعـــن احلــاكم ايب حامــد امحــد بـــن احلســني بــن علـــي. احلســن دمحم بــن ســعيد بـــن عزيــز الســمرقندي

واجــازه ايضــا فيهــا ابواحلســن . وأجــاز شــيخنا املــرتجم ابوالقاســم عبيــد هللا بــن امحــد الفقيــه يف مسرقنــد
  .طاهر بن دمحم بن يونس الفقيه

   



٢٦٨ 

من كور مـاوراء ومـن " ايالق " إىل  " شيخنا املعظم " سافر ". ايالق : " "الرحلة الثامنة " 
ومســع احلــديث مــن ايب نصــر دمحم بــن احلســن ابــن ابــراهيم الكرخــي  ٣٦٨حملقــات مسرقنــد وردهــا ســنة 

 .وعن ايب احلسن دمحم بن عمر بن علي بن عبدهللا البصري. الكاتب
" مــن مــدن " فرغانــة " مــن الــري إىل " شــيخنا املعظــم " ســافر ". فرغانــة ": " الرحلــة التاســعة " 
ن امساعيــل بــن منصــور بــن . مســع احلــديث عــن ايب امحــد دمحم بــن جعفــر البنــدار الشــافعي" بلــخ  وعــ

 .وعن متيم بن عبدهللا بن متيم القرشي. امحد القضاء
ت " مهــدان " مــن الــري إىل " شــيخنا املعظــم " ســافر ". مهــدان ": " الرحلــة العاشــرة "  ــ ــيت كان ال

بيــت " عنــد تشــرفه إىل  ٣٥٤ســنة " مهــدان " ورد . مــن معظــم البلــدان االيرانيــة قبــل االســالم وبعــده
ــن امحــد بــن عبدويــه الســراج اهلمــداين" هللا احلــرام  . مســع احلــديث �ــا عــن ايب امحــد القاســم بــن دمحم ب

أجـاز شـيخنا . مـداينودمحم بن الفضل بن زيدويـه اجلـالب اهلمـداين وعـن امحـد بـن ز�د بـن جعفـر اهل
 .املعظم ابوالعباس الفضل بن الفضل بن العباس اهلمداين

. إىل بغـداد عاصـمة االسـالم " شيخنا املعظم " سافر ". بغداد ": " الرحلة احلادية عشره " 
عاصـمة . عاصـمة الثقافـة". املدينـة املنـورة " الزاهـر بعـد . اوىل العواصم العلمية االسالمية يف عصرها

 .ورد �ا مرتني. عاصمة كل شئ. احلضارة
 .فحدث فيها ومسع عنه الشيوخ ومسع عنهم وافاد واستفاد ٣٥٢سنة ": االوىل " 
بعد منصـرفه مـن احلـج مسـع احلـديث مـن الشـيخ ايب دمحم احلسـن بـن حيـىي  ٣٥٥سنة ": الثانية " 

ومسـع . ا يف السـفرة االوىلوكان مساعه عـن هـذ. احلسيين العلوي وايب احلسن علي بن �بت الدوالييب
  .وابراهيم بن هارون اهليبسيت. عن دمحم بن عمر بن احلافظ

   



٢٦٩ 

" الكوفـــة " عطـــر هللا مضـــجعه إىل " شـــيخنا املعظـــم " ســـافر . الكوفـــة": الرحلـــة الثانيـــة عشـــر " 
عاصـمة . عاصمة نبـوغ العلـوم". العلويني " عليه الصالة والسالم عاصمة " امري املؤمنني " عاصمة 

. عاصـــمة الكـــالم. عاصـــمة التفســـري. عاصـــمة الفقـــه. عاصـــمة احلـــديث. عاصـــمة فصـــاحة. بالغـــةال
ــت هللا احلــرام " عنــد تشــرفه إىل  ٣٥٤وردهــا ســنة . عاصــمة اجلــدل مســع احلــديث يف مســجدها " بي

وامحد بن ابراهيم بن هـارون الفـامي واحلسـن بـن دمحم . وهم دمحم بن بكران النقاش. اجلامع من كثريين
" ومسـع مـن دمحم بـن علـي الكـويف يف مشـهد . وايب احلسن علي بـن عيسـى ا�ـاور. د اهلامشيبن سعي

ؤمنني  ــن يعقــوب بــن " امــري املــ ن شــقر ب ــ عليــه الصــالة والســالم وعــن ايب احلســن علــي بــن احلســني ب
 .احلرث بن ابراهيم اهلمداين يف منزله �لكوفة

املنــورة تشــرف شــيخنا املــرتجم رضــوان هللا عليــه واملدينــة . املكــة املكرمــة": الرحلــة الثالثــة عشــرة " 
ت هللا احلــرام رب . بــز�رة بيــ ت " وقبــور  " الرســول االعظــم " وقــ صــلوات هللا وســالمه " اهــل البيــ

ــذكر التــاريخ اجتمــاع شــيخنا املعظــم يف تلــك املــدينتني املقدســتني مــع رجــال . ٣٥٤علــيهم ســنة  مل ي
نهم واخذه عنهم لكنه من البعيد جدا ان ال جيتمـع مـع احـد مـن شـيوخ ومساعه م. احلديث وشيوخه

احلـــديث ورجالـــه ومل يســـمع مـــنهم ومل يـــرو عـــنهم ومل �خـــذوا عنـــه مـــع كثـــرة الـــواردين فيهمـــا مـــن كـــل 
مـن شـيخنا املعظـم يف مسـاع للحـديث واخـذه مـن اهلـه مـع . حدب وصوب ومع كثـرة الولـع الشـديد

  .واحلديث والتفسري. لفقهوا. ا�ما كانتا حمط رجال العلم
   



٢٧٠ 

بليــدة يف : والكوفــة وقيــل. وزان قيــل موضــع بــني املكــة املكرمــة" فيــد ": " الرحلــة الرابعــة عشــرة "
احلجاز على طريـق الـذاهب مـن العـراق إىل مكـة املكرمـة ورد شـيخنا املعظـم هـذه البليـدة بعـد قضـاء 

ايب علــي امحــد بــن ايب جعفــر البيهقــي احلــج وانصــرافه منــه إىل ايــران مســع احلــديث فيهــا عــن الشــيخ 
هــذه جمموعــة اســفار شــيخنا املعظــم قــدس هللا نفســه وقــد مســع احلــديث فيهــا عــن الشــيوخ املــذكورين 

واجــازوا لــه يف نقــل احلــديث عــنهم لكــن شــيخنا املعظــم عطــر هللا مرقــده مل . وروى عــنهم واخــذوا منــه
واجازه مجاعـة . ذ عنهم، واخذوا منهبل له شيوخ آخرون مسع منهم احلديث واخ. يكتف �ؤالء قط

من فطاحل علماء السنة بنقل احلديث عنهم إن لشيخنا املعظم قدس هللا نسه شيوخا آخ ريـن غـري 
 .الذين اشر� اليهم يف رحالته تركنا ذكرهم خوفا من االطالة

وخروجــــا عــــن موضــــوع الكتــــاب ولــــه تالمــــذة جتــــاوزوا املئــــات لــــو ارد� احصــــائهم واستقصــــائهم 
 "جنا إىل موسوعة كبرية التقل عن هذا اجلزء الذي �يدينا الحت

آ�ر علمية نفيسة ذكرها كلها علماء الرجال وقد جتـاوز " لشيخنا املعظم " " مؤلفاته ومصنفاته 
  ".من ال حيضره الفقيه : " وله هذا الكتاب الشريف. عددها املئات ليس هنا حمل ذكرها
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قـــدس هللا نفســـه مشـــحونة " شـــيخنا املعظـــم " ان حيـــاة . عـــاش ســـعيدا ومـــات محيـــدا" وفاتـــه " 
ومــا . واذاعــة كلمــة االســالم. �ملكــارم مليئــة �لفضــائل افــىن عمــره الشــريف يف ســبيل نشــر احلــق وبثــه

وركــوب االهــوال لقطــع . اوقــف عزمــه شــئ عــن ذلــك طيلــة حياتــه مــع ماالقــاه مــن جتشــم املصــاعب
ورحالتــه إىل تلكــم " شــيخنا العظــيم " رمي يف اســفار فلــو امعــن النظــر القــارئ الكــ. املســافات البعيــدة

الـــبالد النائيـــة اجلبليـــة مـــع وعـــورة الطريـــق يـــوم ذاك وعـــدم �يـــأة االســـباب الذعـــن واقـــر انـــه كـــان مـــن 
اذ لـــوال هـــذا التاييـــد اآلهلـــي والتوفيـــق . املؤيـــدين ومـــن الـــذين اختـــارهم هللا لـــرتويج دينـــه واعـــالء كلمتـــه

ذلك الزمان مع تلك الظروف اخلطرة الـيت ال �مـن االنسـان علـى نفسـه يف  -الر�ين ملا امكن لبشر 
آخــر صــفحة مــن حياتــه ا�يــدة، وخــتم " شــيخنا الراحــل " طــوى . هــذه االســفار وهــذه املوفقيــة -

" فلـىب نــداء ربـه اجلليـل واجابـه يف مدينــة . صـحيفة اعمالـه �كبـار وتقـدير عنــدما دعـاه مـواله الكـرمي
  .وابقى لنا آ�ره اخلالدة مع ما امهله التاريخ. مجيل الذكرفخلف . ٣٨١سنة " الري 
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يف بقعــة عاليــة شــرفت بــه وقــربه " الــري " قــدس هللا نفســه يف " شــيخنا املعظــم " دفــن " مدفنــه " 
" وقد زرت قربه الشريف عند اسـفاري إىل . وملجأ العوام يتربكون بدفن مو�هم عنده. مزار اخلواص

 .لكرميةمتربكا برتبته ا" ايران 
* * * 

ــب االكــابر مــذكورة حصــل انشــقاق وكســر يف : وهــي. كرامــة علــى الســن النــاس مشــهورة ويف كت
اخـذ املعمـار يف الكشـف عـن اسـاس . بقعته املباركة عزم رجال اخلري واالحسـان علـى جتديـد عمارتـه

امنـــا البقعـــة فبلـــغ الســـرداب الـــذي فيـــه جثتـــه الشـــريفة واذا �ـــا مطروحـــة علـــى االرض طريـــة جديـــدة ك
وعلــى اصــابعه وحليتــه الكرميــة . جمــردة عــن الكفــن، اال ا�ــا ليســت مكشــوفة العــورة. اقــربت يف يومهــا
السـلطان فـتح " حـىت بلـغ إىل عاهـل اململكـة " طهران " اشيع اخلرب يف الري ومدينة . آ�ر اخلضاب

طـه واركـان فجـاء مـع حاشـية بال. القاجاري فقصد ز�رته، ولالطالع على حقيقة االمر" علي شاه 
دولتــه فــدخل الــوزراء واركــان الدولــة مــع الشخصــيات البــارزة الســرداب وهــو مشــرف عليــه فــرأوا اجلثــة  

وتـزيني القبـة واحلـرم . فامر السلطان بتكفني اجلثة الطـاهرة مـن جديـد وجتديـد العمـارة. كما وصفوها
 .الشريف على احسن طراز على ماهي عليه اآلن
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ـــــرب النصـــــاب يف املـــــر : وقيـــــل واال ظهـــــر اشـــــرتاطه . مفســـــد )٢(خاصـــــة، النـــــه بعـــــدها )١(ة االوىليعت
 .)٣(مطلقا
 ام مل �خذ، النه فعل مرمحا )٤(سواء اخذ) ويعزر النباش(

___________________________________ 
 .أي يف سرقة الكفن يف املرة االوىل يعترب القطع اذا بلغ املسروق حد النصاب) ١(
 .٢٩٠ص  ٣و  ٢٥١ص  ١٠فسد فتشمله اآلية الكرمية املشار اليها يف اهلامش رقم أي بعد املرة االوىل م) ٢(
 .أي اشرتاط بلوغ املسروق حد النصاب مطلقا، سواء كان يف املرة االوىل، ام فيما بعدها) ٣(
 .وكان املأخوذ اقل من النصاب) ٤(
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ملــن قــدر عليــه مــن حيــث ) جــاز قتلــه )٢(وفــات احلــاكم(النــبش ) ولــو تكــرر منــه( )١(فيســتحق التعزيــر
، ولــو )٣(وقــد روي ان عليهــا عليــه الصــالة والســالم أمــر بــوطء النبــاش �الرجــل حــىت مــات. إفســاده

سرق من القرب غري الكفن فال قطـع، النـه لـيس حبـرز لـه، والعامـة مـن مجلـة الكفـن املسـتحب فتعتـرب 
اســـتنادا إىل مـــاورد يف بعـــض  )٦(العالمـــة كمـــا ذهـــب اليـــه  )٥(علـــى االقـــوى، ال كغـــريه )٤(معـــه يف القيمـــة

 ،)٧(االخبار من ا�ا ليست من الكفن
___________________________________ 

اي احملرمـات ا�مـع علـى حترميهـا اذا مل يكـن " ومـن ارتكبهـا غـري مسـتحل هلـا عـزر ": " املصـنف " كما مر عند قول ) ١(
 .قدر هلا حد تعزير

 .اي تعزيره) ٢(
 .فتعترب العمامة مع الكفن جمموعا يف بلوغ قيمتهما حد النصاب اذن تقطع يد السارقاي ) ٣(
 .اي ال كغري الكفن من االموال اليت توجد يف القرب فا�ا التوجب القطع لو سرقت ال�ا ليست حمرزه) ٥(
ــع عل. مـــن ان العمامـــة ليســـت مـــن الكفـــن) ٦( ن يف بلـــوغ النصـــاب فلـــو ســـرقت القطـ ــ ت فـــال تضـــم إىل الكفـ يهـــا وان بلغـــ

 .النصاب
إن رجال كـان يغسـل  " جعفر بن دمحم " اليك نصه عن  ٢٣٢ - ٢٣١ص  ١طبعة مصر ج . دعائم االسالم) ٧(

ت التعممـه عمـة االعـرايب، ولكـن خـذ العمامـة مـن وسـطها مث انشـرها علـى راسـه وردهـا : قـال. املوتى سأله كيف يعمم امليـ
ا مع صدره، واشدد على حقويه خرقة كاالزار وانعـم شـدها، وافـرش القطـن حتـت مقعدتـه من حتت حليته، وعمه وأرخ ذيله

وليست العمامة : " فان قوله . لئال خيرج منه شئ، وليست العمامة واخلرقة من الكفن وامنا الكفن ماكفن فيه البدن
العالمــة قـدس هللا نفسـه قــد اسـتفاد ان العمامــة  فـان. ظـاهر يف ا�ـا مــن االجـزاء املسـتحبة مــن الكفـن" واخلرقـة مـن الكفــن 

فان سرقت القطع وان بلغـت حـد النصـاب، . ليست من الكفن اصال، ال من االجزاء املستحبة، وال من االجزاء االصيلة
 .والتضم ايضا إىل الكفن
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مـــع ، )٣(الظـــاهر انـــه يريـــد ا�ـــا ليســـت مـــن الكفـــن الواجـــب بقرينـــة ذكـــر اخلرقـــة اخلامســـة معهـــا )١(الن
. ان كـان منـه )٦(إن كـان الكفـن منـه، واالجنـيب )٥(الـوارث: مث اخلصم للنباش. منه )٤(االمجاع على ا�ا

 )٧(ولو كان من بيت املال فخصمه احلاكم، ومن مث
___________________________________ 

ث ذهـب إىل ا�ـا ليسـت مـن ورد ايضـا علـى ال" والعمامـة مـن الكفـن : " لقوله " الشارح " تعليل من ) ١( عالمـة حيـ
 .الكفن اصال، البنحو االستحباب، والبنحو الوجوب

 .اي االمام ) ٢(
 .واخلرقة: اي مع العمامة يف قوله ) ٣(
وهذه قرينة على ان العمامة ليست مـن اجـزاء الكفـن الواجبـة، بـل هـي مـن . أي على أن اخلرقة من الكفن املستحب) ٤(
 .الجزاء املستحبة كما علمتا
 .اي هو الذي �خذه إىل احلاكم يف إجراء احلد عليه ان كان الكفن من الوارث) ٥(
 .اي اخلصم للنباش هو االجنيب ان كان الكفن منه) ٦(
 .اي ومن اجل ان خصم النباش الوارث لو كان الكفن منه، واالجنيب ان كان منه، واحلاكم ان كان من بيت املال) ٧(
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 .)٢(وبقي الكفن رجع إىل اصله )١(لو ذهب امليت بسيل وحنوه
، )٤(مفصـلني هلــا بـذكر مــا يعتـرب يف القطــع مـن الشــرائط) بشـهادة عــدلني )٣(السـبعة تثبـت الســرقة(

�لبلــــوغ، والعقــــل، ورفــــع احلجــــر �لســــفه �لنســــبة إىل ثبــــوت ) مــــع كمــــال املقــــر )٥(او االقــــرار مــــرتني(
 فال ينفذ اقرار) وحريته، واختياره(�لنسبة إىل تنجيزه  )٧(، والفلس)٦(املال

___________________________________ 
 .كما لو اكل امليت ذئب، او اسد، او ضبع) ١(
 .واحلاكم ان كان من بيت املال. واالجنيب ان كان منه. وهو الوارث ان كان الكفن منه) ٢(
 .املوجبة للقطع) ٣(
ت الســرقة ســرا. �لغــا حــد النصــاب�ن كــان املســروق ) ٤( وكــان الســارق �لغــا عــاقال مــن . وكــان يف حــرز وقــد هتكــه وكانــ

 .دون شبهة امللكية
 .وينبغي تقييده مبا قيد به الشهادة من كو�ا مفصلة للسرقة مبا يعترب يف القطع من الشرائط) ٥(
خبالف القطع فانه يثبت لو اقـر �ن الشـئ . معنيفان املال اليثبت لو اعرتف السفيه بسرقة مال . مطلقا فعال وبعدا) ٦(

فــان املــال . املعــني قــد ســرقته مــن فــالن مــثال، وفصــل جبميــع مــا يعتــرب يف القطــع ومــع كــل مــا يعتــرب يف االقــرار مــن الشــرائط
 .ولكن القطع يثبت على املقر. اليثبت للمقر له

السارق �لفلس مبعىن انه يعتـرب يف تنجيـز املـال املقـر اي ومع رفع احلجر عن " �ء اجلارة " �جلر عطفا على مدخول ) ٧(
من طبعتنا " اجلزء الرابع " راجع . فاذا رفع احلجر عنه بعد ذلك يثبت عليه املال املقر به. به رفع احلجر �لفلس عن املقر

 .كي تستفيد هناك  ١٠١ص . كتاب احلجر. احلديثة
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 )٤(ولكن يقطع، وكذا املفلـس. )٣(وال السفيه يف املال ،)٢(وإن كان مراهقا، وال اجلنون مطلقا )١(الصيب
مبـــال الغـــري، أمـــا لـــو  )٦(�ملـــال بعـــد زوال احلجـــر، ال العبـــد بـــدون موافقـــة املـــوىل، لتعلقـــه )٥(لكـــن يتبـــع
 .)٩(يتبع �ملال اذا اعتق وايسر، وال املكره فيهما )٨(فاالقرب القطع وثبوت املال، وبدونه )٧(صدقه
علـى االقـوى، الن وجـود العـني يف يـده ال ) السـرقة بعينهـا مل يقطـع(ى االقـرار عل) ولو رد املكره(

يقطـع، الن ردهــا قريبـة الســرقة كداللــة : وقيــل. واالقــرار وقـع كرهــا فـال يعتــدى بـه. يـدل علــى السـرقة
 فئ اخلمر على شر�ا

___________________________________ 
 .يف القطع واملال) ١(
 .مطبقا، او ادوار� يف حالة جنونه فان االقرار من ا�نون الينفذ، ال يف املال، وال يف القطعسواء كان اجلنون ) ٢(
 .اي الينفذ اقرار املفلس �لنسبة إىل املال املقر به يف حال احلجر، لكن تقطع يده) ٣(
ب فـان امل. أي يتبع املفلس �خذ املال منه وبعد زوال احلجر عنـه، وتقسـيم اموالـه للغرمـاء) ٥( قـر لـه �يت بعـد ذلـك ويطالـ

 .املفلس �ملال املقر به
 .فان العبد مال للموىل فاقراره الينفذ فال تقطع يده. أي يتعلق اقرار العبد مبال املوىل) ٦(
 .أي لو صدق املوىل العبد يف السرقة) ٧(
 .موسرا يؤخذ منه املالأي وبدون تصديق املوىل القرار العبد �لسرقة يتبع العبد �ملال فاذا عتق وكان ) ٨(
 .أي وال ينفذ اقراره املكره، ال يف املال وال يف القطع) ٩(
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عنهـا فضـرب فجـاء �ـا  )١(يف رجـل سـرق سـرقه فكـابر وحلسنة سليمان بن خالد عـن الصـادق 
نعــم، ولكـــن لــو اعـــرتف ومل جيــئ �لســرقة مل تقطـــع يــده، النـــه : بعينهــا هــل جيـــب عليــه القطـــع؟ قــال

بني القئ وا�ـئ  )٤(والفرق. يف هذا الباب )٣(وال خيفى ضعف العمل �لقرينة. )٢(ف على العذاباعرت 
فظـاهر الداللـة،  )٦(واما اخلـرب. فانه اعم منه )٥(�لسرقة، فإن القئ يستلزم الشرب، خبالف املتنازع فيه

 .جمردا مشكل )٧(إال ان اثبات احلكم به
 بعد االقرار مرتني( )٨(اختياراعن االقرار �لسرقة ) ولو رجع(

___________________________________ 
 .اي امتنع عن اتيان السرقة) ١(
 .٩احلديث . ٢٢٤ - ٢٢٣ص . ٧٦اجلزء . ١٣٧٩طبعة طهران سنة " الكايف ) " ٢(
مبنيـة علـى التخفيـف  وهو رد العني فان هذه القرينة ال تكفي يف �ب احلدود، بـل املفيـد هـو العلـم الغـري، اذ احلـدود) ٣(

 .فالجيوز قطع اليد مبجرد رد العني
 .فان االول مستلزم للشرب، خبالف الثاين. اي والخيفى ايضا وضوح الفرق بني القئ اخلمر، وبني رد العني) ٤(
 .وهو رد العني) ٥(
 .ن االقرار �لكرهظاهر الداللة على قطع يد السارق اذا رد العني وان كا ٢وهو املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٦(
جمـردا عـن �ييـده �خبـار أخـر مشـكل جـدا، النـه لـيس مـن االخبـار احلسـان،  ٢اي �ذا اخلرب املشار اليـه يف اهلـامش ) ٧(

 .بل من الضعاف
 .اي كان االقرار يف حال االختيار) ٨(
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 .، لثبوته �القرار السابق فال يقدح فيه االنكار كغريه من احلدود)مل يسقط احلد
واحـدة، النـه اقـرار حبـق مـايل فـال يشـرتط فيـه ) االقرار بـه مـرة(للمال املسروق ) كفي يف الغرموي(

وامنا خرج احلد بدليل خـارج كقـول الصـادق  )١(تعدد االقرار، لعموم اقرار العقالء على انفسهم جائز
 .)٢(اليقطع السارق حىت يقر �لسرقة مرتني: يف رواية مجيل 
ان  ) او رد مثلهـــا(مـــع وجودهـــا، وامكـــان اعاد�ـــا ) اعـــادة العـــني(علـــى الســـارق ) الثامنـــة جيـــب(

ت ضــمن ارشــها، )مـع تلفهــا(ان كانــت قيميــة ) او قيمتهـا(كانـت مثليــة،  ، او تعـذر ردهــا، ولــو عابـ
ـــت ذات اجـــرة لزمـــه مـــع ذلـــك ، ال�مـــا حكمـــا )عـــن اعاد�ـــا )٤(وال يغـــين القطـــع(اجر�ـــا  )٣(ولـــو كان

 .والقطع حد عقوبة على الذنب. الخذ مال الغري عدوا�االعادة : متغايران
ت(من احلـاكم  )٥(وطلب ذلك) إال مبرافعة الغرمي له(على السارق ) التاسعة ال قطع( ) )٦(ولـو قامـ
 �لسرقة او اقر) البينة(عليه 

___________________________________ 
 .٢احلديث . ١٣٣ص  ١٦اجلزء . طبعة طهران) الوسائل) (١(
 .احلديث. ٣٨٧ص  ١٨اجلزء . ١٣٨٨سنة " طهران " طبعة . الوسائل) ٢(
 .أي مع العني مثال او قيمة) ٣(
 .أي قطع يد السارق ال يغين عن اعادة املال) ٤(
 .أي القطع) ٥(
ب الغـــرمي. هنــا وصـــيلة" لـــو " و . أي قبــل املرافعــة) ٦( ــ ــى ســرقته مـــا مل يطال  اي ال تقطــع يــد الســـارق وان قامــت البينـــة عل

 .القطع
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 )٢(ولــيس لــه(قبــل حتتمــه  )١(القطــع، لســقوط موجبــه) او وهبــه املــال ســقط(املالــك ) فلــو تركــه(مــرتني 
لصـفوان بـن اميـة  وان كـان قبـل حكـم احلـاكم بـه، لقـول النـيب ) بعد املرافعة(عن القطع ) العفو

أال كـــان ذلـــك قبـــل ان : (مث وهبـــه ه فقـــبض علـــى الســـارق وقدمـــه إىل النـــيب  حـــني ســـرق رداء
: امنــا اهلبــة قبــل ان يرفــع إىل االمــام، وذلــك قــول هللا عزوجــل: وقــال الصــادق . )٣()تنتهــي بــه إيل

) وكــذا لــو ملــك(، )٥(، فــاذا انتهــى إىل االمــام فلــيس الحــد ان يرتكــه)٤( )وا�ــافظون �ــدود اهللا(
 .)٧(ملا ذكر )٦()قبله(له ) ويسقط مبلكه(القطع ) املرافعة مل يسقطبعد (املسروق ) املال(السارق 

___________________________________ 
 .أي موجب القطع وهو مطالبة الغرمي قبل حتتم القطع) ١(
 .أي ليس للغرمي التنازل عن دعواه بعد طلبه القطع من احلاكم وان مل حيكم احلاكم بعد) ٢(
امــا . وال خيفــى ان احلــديث خمــدوش ســندا وداللــة. ٣٣البــاب . ٧احلــديث . ٢٤٠ص  ٣اجلــزء ) مســتدرك الوســائل) (٣(

 .لعدم وجود حرز ردائه" لصفوان ابن امية " وأما الداللة فلعدم وجود البينة . السند فلكونه مرسال
 .١١٢اآلية : التوبة) ٤(
 .٣احلديث . ٣٣٠ص . ١٨اجلزء . ١٣٨٨سنة " طهران " طبعة ) الوسائل) (٥(
 .أي قبل املرافعة) ٦(
 ".ولو تركه، او وهبه املال سقط القطع : املصنف" يف قول ) ٧(

    



٢٨١ 

عـــن ) مـــا يـــنقص قيمتـــه(مـــن احلـــرز ) يف النصـــاب قبـــل االخـــراج(الســـارق ) العاشـــرة لـــو احـــدث(
، لعـدم حتقـق الشـرط وهـو اخـراج النصـاب مـن )فـال قطـع(النصاب �ن خرق الثوب، او ذبح الشـاة 

 .قبل املرافعة )٢(لو نقصت قيمته بعد االخراج وان كان )١(احلرز، وال كذا
، النــــه  )قبــــل اخلــــروج فــــان تعـــذر اخراجــــه فــــال حــــد(كالــــدينار واللؤلـــؤة ) )٣(ولـــو ابتلــــع النصــــاب(

جيـري جمـرى ايداعـه  )٥(وان مل يتعذر خروجه عـادة قطـع، النـه )٤(كالتالف وان اتفق خروجه بعد ذلك
 .)٧(، وارش النقصان)٦(ينيف وعاء ويضمن املال على التقدير 

�ن اخـــرج كـــل مـــرة دون النصـــاب ) مـــن احلـــرز الواحـــد مـــرارا(اي اخـــرج النصـــاب ) ولـــو اخرجـــه(
ذهـب إىل ذلـك القاضـي ابـن الـرباج، والعالمـة يف ) وجـب القطـع: قيـل(واجتمع مـن اجلميـع نصـاب 

 االرشاد، لصدق
___________________________________ 

ت قيمــة املســروق عــن النصــاب بعــد االخــراج مــن احلــرز كمــا لــو ذبــح الشــاة، او خــرق أي ال يســقط القطــع لــ) ١( و نقصــ
 .الثوب، سواء كان النقص بفعل اختياري ام اضطراري

 .أي النقص بعد االخراج) ٢(
 .قبل خروجه �لسرقة) ٣(
 .أي بعد االبتالع كما لو ثقب بطنه �لسيف مثال، او احتاج إىل عملية جراحية) ٤(
كمـا ان االيـداع يف الوعـاء ال يسـقط القطـع، كـذلك االبـتالع ال . بتالع هذا الشئ مبنزلة ايداعه يف وعـاء مقفـلأي ا) ٥(

 .يسقط القطع
 .وعدم تعذره. تعذر خروج الدينار من اجلوف: ومها) ٦(
" مـدخول  منصوبة على املفعولية عطف على" ارش " أي ويضمن املبتلع ارش نقصان املبتلع ان خرج �قصا فكلمة ) ٧(

 ".املال " وهو " ويضمن 
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مـــن ســـرق ربـــع دينـــار فعليـــه  ، ولقولـــه )١(ســـرقة النصـــاب مـــن احلـــرز فيتناولـــه عمـــوم ادلـــة القطـــع
ة، والنـه ملـا  مـا مل يتحـد االخـذ، الصـالة الـرباء )٤(ال قطـع مطلقـا: وقيل. متحقق هنا )٣(وهو. )٢(القطع

  )٥(هتك احلرز واخرج اقل مـن النصـاب مل يثبـت عليـه القطـع، فلمـا عـاد �نيـا مل خيـرج مـن حـرز، النـه
معـا نصـاب ام كـان الثـاين وحـده نصـاب مـن غـري  )٦(كان منبوذا قبله فال قطع، سـواء اجتمـع منهمـا

 .)٧(ضميمة
___________________________________ 

وأمـا االخبـار فقولـه . )ا�سارق وا�سـارقة فـاقطعوا ايـديهما(:أما اآل�ت فقوله تعـاىل. واالخبار. وهي اآلية الكرمية) ١(
 .فان اخذ وقد اخرج متاعا فعليه القطع. يعاقب: 

 .ة هناكوبقية االحاديث مذكور  ١احلديث . ٤٩٨ص  ١٨اجلزء . ١٣٨٨سنة " طهران " طبعة ) الوسائل(
ــزء . يف القـــاهرة ١٣٧١الطبعـــة الثانيـــة ســـنة . طبعـــة مصـــطفى البـــايب). نيـــل االوطـــار) (٢( . ٢احلـــديث . ١٣١ص . ٧اجلـ

 .واحلديث منقول �ملعىن
 .أي سرقة ربع دينار متحقق هنا ولو كانت السرقة بدفعات متعددة) ٣(
 .اآليتسواء كانت الدفعات متقاربة ام متباعدة يف مقابل التفصيل ) ٤(
 .وهو هتك احلرز. فال يتحقق احد شروط القطع. أي احلرز كان منبوذا قبل اخراج الدفعة الثانية) ٥(
 .أي من الدفعتني) ٦(
 .أي من غري ان تنضم السرقة الثانية إىل االوىل، بل هي بنفسها مستقلة يف النصاب) ٧(
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مبنزلــة املتحــد، دون  )٣(فجعــل االول )٢(، وعدمــه)١(وفــرق العالمــة يف القواعــد بــني قصــر زمــان العــود
وفصل يف التحرير فأوجب احلد إن مل يتخلل اطالع املالك ومل يطل الزمان حبيث اليسـمى . )٤(الثاين

ــى احتــاد الســرقة مــع فقــد الشــرطني وإن تعــدد . )٥(ســرقة واحــدة عرفــا وهــذا اقــوى، لداللــة العــرف عل
 .�حدمها )٧(وتعددها. االخراج

مـن (وهـي مـا عـدا اال�ـام ) قطع االصابع االربـع(يف هذا احلد اول مرة ) باحلادية عشرة الواج(
امـا لـو كانـت �قصـة اقتصـر علـى . اليد اليمين ويرتك له الراحة واال�ام هذا اذا كان له مخـس اصـابع

ت واحــدة عــدا اال�ــام : قــال ، لصــحيحة احللــيب عــن الصــادق )٨(املوجــود مــن االصــابع وان كانــ
 ،)٩(من هاهنا: من اين جيب القطع؟ فبسط اصابعه وقال :قلت له

___________________________________ 
 .فجعل ذلك موجبا للقطع ان كانت السرقة الثانية �نضمامها إىل االوىل نصا�) ١(
 .أي وعدم قصر الزمان حبيث تعد الدفعتان سرقتني عرفا) ٢(
 .وهو قصر الزمان) ٣(
 .بني الدفعتني غري قصري وهو ماكان الفاصل) ٤(
ــع يـــد الســـارق ان بلــــغ املســـروق حـــد النصـــاب يف الــــدفعتني او ) ٥( ــال الزمـــان ال تقطـ أمـــا اذا ختلـــل اطـــالع املالـــك، او طــ

 .الدفعات
 .وعدم قصر الزمان. اطالع املالك: ومها) ٦(
: ومهــا. ا اي �حــد االمــريناي ولداللــة العــرف علــى تعــدد الســرقة �حــدمه" علــى اجلــارة " �جلــر عطفــا علــى مــدخول ) ٧(

 .اطالع املالك يف االثناء وعدم قصر الزمان
 .فا�ا ال تقطع وان كانت وحدها يف اليد) ٨(
 .١احلديث . ٤٨٩ص  ١٨اجلزء . الطبعة اجلديدة) الوسائل) (٩(
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، )٢(القطـع مـن وسـط الكـف وال يقطـع اال�ـام: وقولـه يف روايـة ايب بصـري. )١(يعين من مفصـل الكـف
محــال علــى . ولــو كــان لــه اصــبع زائــدة مل جيــز قطعهــا )٣(فــرق بــني كــون املفقــود خلقــة، او بعــارضوال 
ولـو كـان علـى املعصـم كفـان قطـع . )٦(علـى ابقـاء اصـبع اخـرى وجـب )٥(فلـو توقـف تركهـا. )٤(املعهود

 .اصابع االصلية ان متيزت، وإال فاشكال
يعتمـد ) فصـل القـدم، وتـرك العقـبقطعـت رجلـه اليسـرى مـن م(بعد قطع يـده ) ولو سرق �نيا(

تقطـع يـد السـارق، ويـرتك ا�امـه، وصـدر راحتـه، : عليه حالة املشـي، والصـالة، لقـول الكـاظم 
، الن )٨(والظــاهر انــه ال التفــات إىل ز�دة االصــبع هنــا. )٧(وتقطــع رجلــه ويــرتك لــه عقبــه ميشــي عليهــا

 احلكم مطلق
___________________________________ 

هـو : واملـراد مـن املفصـل. من هنا: بني حكم القطع وقال حيتمل ان تكون هذه اجلملة من الراوي، الن االمام ) ١(
 .الفاصل بني االصابع والكف

 .٢احلديث . نفس املصدر السابق) ٢(
 .�ن قطعت احدى اصابعه �لة، او بفعل غري اختياري) ٣(
 .سبابة. وسطى. بنصر. املعهودة بني الناس واملعرب عنها خنصروهو قطع االصابع االربعة ) ٤(
 .اي ترك هذه االصبع الزائدة �ن كانت �بتة على احدى االصابع، او كانت يف جنبها فال تقطع) ٥(
 .اي االبقاء على االصلي مقدمة لعدم قطع الزائدة) ٦(
 .٤احلديث . ٤٩٠نفس املصدر السابق ص ) ٧(
 .اي يف قطع الرجل) ٨(
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، ولــو كــان لــه قــدمان علــى ســاق )١(يف القطــع مــن املفصــل مــن غــري نظــر إىل االصــابع، مــع احتمالــه
 .)٢(واحد فكالكف

إىل ان ميـــوت وال يقطـــع مـــن �قـــي ) حيـــبس ابـــدا(بعـــد قطـــع اليـــد والرجـــل ) الثالثـــة(الســـرقة ) ويف(
 .اعضائه

 ).يقتل(ة، او هرب به �ن سرق من احلبس، او من خارجه لو اتفق خروجه حلاج) ويف الرابعة(
بقطـع اليمـني وقـد فاتـت، امـا  )٤(، لتعلـق احلكـم)بعـد السـرقة مل يقطـع اليسـار )٣(ولو ذهبت ميينـه(

ت اليمــني قبــل الســرقة بغريهــا ولــو مل يكــن لــه . قــوالن )٦(ففــي قطــع اليــد اليســرى، او الرجــل )٥(لــو ذهبــ
ت رجلــه اليســرى . ه لــو مل يكــن لــه رجــل حــبسكمــا انــ. قطــع بــه العالمــة وقبلــه الشــيخ. يســار قطعــ

 وقوفا يف التجري )٨(مرتبا )٧(وحيتمل سقوط قطع غري املنصوص
___________________________________ 

 .أي مع احتمال ترك االصبع الزائدة يف الرجل ايضا ولو استلزم ابقاء االصبع الزائدة ترك بعض ما جيب قطعه) ١(
 .فيأيت االشكالأي تقطع االصلية ان ميزت، واال ) ٢(
 .أي لعارض) ٣(
 .وهو وجوب القطع على اليمني وقد فقدت) ٤(
 .أي بغري السرقة) ٥(
 .أي الرجل اليسرى) ٦(
 .وهي اليد اليسرى) ٧(
 .والرجل اليسرى. وهي اليد اليسرى) ٧(
ع يـده اليمـىن ان تقطـ: وكيفيـة الرتتيـب كمـا علمـت. أي املنصوص الذي جـاء مرتبـا: منصوب على احلالية للمنصوص) ٨(

 .يف املرة االوىل فان فقدت اليمىن تقطع الرجل اليسرى يف املرة الثانية
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حتنط عن موضع الـنص مـن غـري دليـل، ولظـاهر قـول  )٢(، والنه)١(على الدم احملرتم على موضع اليقني
اين الســتحي مــن ريب ان ال ادع لــه ابــدا يســتنجي بــه، او رجــال ميشــي : علــي عليــه الصــالة الســالم

مـا : عن علة قطع يده اليمين ورجله اليسـرى فقـال وسأل عبدهللا بن هالل ا� عبدهللا  )٣(عليها
، ورجلــه اليمــين ســقط علــى جانبــه االيســر ومل يقــدر علــى احســن مــا ســألت اذا قطعــت يــده اليمــين

 .)٤(فاذا قطعت يده اليمين، ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما. القيام
 )٦(ابقاء له) �لزيت املغلي )٥(حسمه(بعد قطعه ) ويستحب(

___________________________________ 
ىن ســقط احلــد يف . وهــو قطــع املنصــوص) ١( الســرقة االوىل واذا فقــدت اليســرى يف الســرقة الثانيــة ســقط فــاذا فقــدت اليمــ

 .احلد ايضا
وهـو . أي والن قطع اليد اليسرى، او الرجل اليسرى بدل اليمىن عند فقدها يف السرقة االوىل ختط عـن موضـع الـنص) ٢(

ىن يف الســرقة االوىل ىن بــدل اليســرى ان فقــدت اليســرى يف امل. قطــع اليــد اليمــ رتبــة الثانيــة ختــط عــن وهكــذا جعــل اجلــل اليمــ
 .وال دليل على ذلك. النص ايضا

 .احلديث. ٤٩٤ص  ٩احلديث . ٤٩٥ص  ١٨اجلزء . ١٣٨٨سنة " طهران " طبعة ) الوسائل) (٣(
 .نفس املصدر) ٤(
ىن املــداواة يقـال) ٥( ت املغلــي حـىت ينقطــع الــدم، : مبعـ ىن كــي املقطـوع �لزيــ ىت بـرء، او مبعــ حســم الــداء أي عاجلـه �لكــي حــ
 .ال يسيللئ
حيـث إن سـيالن الـدم لـو مل يتـدارك �لكـي . أي حسم اليد املقطوعة �لزيت املغلي الجل االبقاء على حيـاة السـارق) ٦(

 .�لزيت املغلي يسبب اتالفه
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 .احلاكم من بيت املال )٣(عليه ان مل يتربع به احد او خيرجه )٢(ومؤنته. )١(وليس بواجب، لالصل
، النـه حـد فتتـداخل اسـبابه لـو )فـالقطع واحـد(ومل يرافـع بينهـا ) السـرقةالثانية عشرة لو تكررت (

فيمــا لــو  )٥(وتظهــر الفائــدة. �الوىل، او االخــرية؟ قــوالن )٤(اجتمعــت كــالز�، وشــرب اخلمــر وهــل هــو
 واحلق. )٦(عفى من حكم �لقطع له

___________________________________ 
 .وهي أصالة عدم الوجوب) ١(
 .ؤنة كي اليد املقطوعة �لزيت املغلي على السارقأي وم) ٢(
 .وهي مؤنئة لكنه يؤول �ملصرف" املؤنة " وبه إىل . الظاهر رجوع ضمري عليه) ٣(
 .أي القطع �لسرقة االوىل، او �الخرية) ٤(
املــراد منهــا " ولة مــن املوصــ" وعفــى بصــيغة املعلــوم فاعلــه . املــراد منــه املســروق منــه" مــن املوصــولة : " مرجــع الضــمري) ٦(

 .أي لو عفى املسروق منه الذي حكم احلاكم له. وحكم بصيغة ا�هول. املسروق منها ايضا
انه لو فرضنا السرقة من اثنني فبناء على كون القطع للمرة االوىل، ال الثانيـة فلـو عفـى مـن سـرق منـه : حاصل هذه الفائدة

إن القطـع للثانيـة فعفـى الثـاين دون االول : وكـذا لـو قلنـا. حد القطـع اوال سقط احلد عن السارق وليس ملن سرق منه �نيا
وامـا لـو . وأما لو عفى الثاين ومل يعف االول مل يسقط احلد فتقطع يده، الن القطع للمرة االوىل، ال الثانية. فال قطع ايضا

واما لو عفى الثاين ومل يعـف . تقطع يدهفلو عفى االول ومل يعف الثاين مل يسقط احلد، بل . إن القطع للسرقة الثانية: قلنا
 .االول سقط احلد، الن القطع للثانية
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 )٥(هــذا اذا اقــر �ــا. )٤(، و�لعكــس)٣(قطــع �لثــاين )٢(حــىت لــو عفــى االول )١(انــه يقطــع علــى كــل حــال
 .كذلك  )٦(دفعة، اوشهدت البينات �ا

ــــه بســــرقة، مث شــــهدا عليــــه �خــــرى قبــــل القطــــع فــــاالقرب( ) عــــدم تعــــدد القطــــع ولــــو شــــهدا علي
يف الوجـــه وهـــو كونـــه حـــدا فـــال يتكـــرر بتكـــرر ســـببه إىل ان يســـرق بعـــد  )٨(، الشـــرتاكهما)٧(كالســـابق
تقطــــع يــــده ورجلــــه، الن كــــل واحــــدة توجــــب القطــــع فتقطــــع اليــــد لــــالوىل، والرجــــل : وقيــــل. القطــــع
 هدت ففيولو امسكت البينة الثانية حىت قطعت يده، مث ش. واالصل عدم التداخل. )٩(للثانية

___________________________________ 
 .ان القطع لالوىل، ام للثانية: سواء قلنا) ١(
 .أي املسروق منه االول) ٢(
 .والالزم اتيا�ا مؤنثة. أن الثاين صفة للسرقة الثانية: الظاهر) ٣(
 .للسرقة االوىل، او الثانية وهو عفو الثاين دون االول فانه تقطع يد السارق، النه سارق ال الجل كون القطع) ٤(
 .أي �لسرقة املتعددة) ٥(
 .أي شهدت البينات �لسرقات املتعددة دفعة واحدة) ٦(
 .كما اذا شهدت البينات �لسرقات دفعة، او اقر السارق �ا دفعة) ٧(
�ن شــهدا . ة �لتتــابعثبــوت الســرقات دفعــة امــا �لبينــات، او �القــرار وقيــام البينــات علــى الســرق: أي الصــورتني ومهــا) ٨(

 .فيما اذا تتابعت البينتان) ٩(عليه بسرقة، مث شهدا عليه �خرى
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، )٤(، ملا ذكر)٣(واالقوى عدم القطع ايضا. مث )٢(لو قيل به )١(قطع رجله قوالن ايضا واوىل �لقطع هنا
كـري بـن اعـني عـن البـاقر روايـة ب )٧(ومستند القطع. الشبهة املوجبة لدرء احلد )٦(ة وقيام الرباء )٥(واصالة
 .)٩(ويف الطريق ضعف )٨(

___________________________________ 
انـــه لـــو قلنـــا يف الصـــورة االوىل وهـــي مـــا اذا قامـــت البينتـــان علـــى الســـرقتني قبـــل أجـــراء احلـــد عليـــه وهـــو : وجـــه االولويـــة) ١(
هـي مـا اذا قامـت البينـة الثانيـة بعـد قطـع اليـد اليمـىن يكـون ففـي الصـورة الثانيـة و ) وجوب قطـع يـده اليمـىن ورجلـه اليسـرى(

 .قطع الرجل اليسرى اوىل، لتخلل احلد بني البينتني
 .أي قطع الرجل اليسرى مث أي يف الصورة االوىل) ٢(
 .أي يف كلتا الصورتني) ٣(
 .من تداخل احلدود) ٤(
 .وجوب القطع أي والصالة الربائة عن) الم اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٥(
حيـث إنـه غـري صـاحل الثبـات . أي ولقيام الشبهة يف دليل وجوب القطع) الم اجلارة(�جلر ايضا عطفا على مدخول ) ٦(

 .قريبا" املصنف " مثل هذا احلكم، اذ دليله الرواية الضعيفة اآلتية اليت يشري اليها 
 .على السرقة الثانية بعد القطع يف السرقة االوىل أي قطع اليد يف الصورة الثانية وهي شهادة البينة الثانية) ٧(
 .١٢احلديث . ٢٢٤ص  ٧اجلزء . ١٣٧٩سنة " طهران " طبعة " الكايف ) " ٨(
اجلـزء االول حـرف . راجـع جـامع الـرواة. وهو ضعيف نص على ضـعفه" سهل بن ز�د " اذ يف طريق الرواية املذكورة ) ٩(

 .٣٩٣السني ص 
   



٢٩٠ 

 )احملاربةيف  -الفصل السادس (
وهي جتريد السالح برا او حبرا، ليال او �ارا، ال خافة الناس يف مصر وغريه، من ذكر او انثـى، (

 )٣(على اصح االقوال، لعموم اآلية) ٢(قصد االخافة ام ال. من اهل الريبة ام ال )١()قوي او ضعيف
___________________________________ 

كلهـا مـن " قصـد االخافـة ام ال . من اهـل الريبـة ام ال": " الشارح " ر بعدها يف قول هذه االوصاف االربعة وما ذك) ١(
قصد إخافـة النـاس . ذكرا ام انثى من اهل الريبة ام ال. أي احملارب اعم من ان يكون قو� او ضعيفا". احملاربة " متعلقات 
 .شقياء ام الأي سواء كان احملارب من اال. االشقياء: واملراد من اهل الريبة. ام ال

ث إن اهــل الريبــة ممــن خيــاف منــه النــاس، ســواء قصــد . ال خيفــى ان قصــد االخافــة وعدمــه امنــا هــو يف اهــل الريبــة) ٢( ــ حي
ــة ام ال ن اهــــل الريبـــة بشـــرط تشــــهري . عمــــم قصـــد االخافـــة وعدمـــه " الشـــارح " لكـــن . االخافـ ــ ىت فـــيمن مل يكـــن مـ ــ حــ

 .السالح
اء ا�ين �ار�ون اهللا ورسو� و�سـعون � االرض فسـادا ان يقتلـوا او يصـلبوا او تقطـع انما جز(:وهـو قولـه تعـاىل) ٣(

اآليـة : املائـدة. )ايديهم وارجلهم من خالف او ينفوا من االرض ذ�ك �م خزي � ا�نيا و�م � اآلخـرة عـذاب عظـيم
واملراد من . قاصد االخافة وغريه. ب وغريهاملري. القوي والضعيف. الرجل واملرأة: فاآلية الكرمية تشمل مجيع من ذكر. ٣٣

 .من حارب املسلمني واخافهم: احملارب
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يف  )٢(�لرجــال بنــاء علــى أن الضــمري )١(وخــالف ابــن اجلنيــد فخــص احلكــم. املتنــاول جلميــع مــن ذكــر
ان يف صــحيحة دمحم بــن مســـلم  )٥(مــع تســليمه )٤(وفيـــه. )٣(ودخــول اال�ث فــيهم جمــاز. اآليــة للــذكور

 )٩(حيـث شـرطا كونـه )٨(والشـيخان. عامـة حقيقـة للـذكور واال�ث )٧()من(، و )٦()ر السالحمن شه(
 )١١(يدفعه، واخذ )١٠(وعموم النص. من اهل الريبة

___________________________________ 
 .وهو وجوب القتل، او الصلب، او النفي، او قطع االيدي واالرجل) ١(
. وضمري اجلمع الغائب يف ايديهم. يسعون والواو يف يقتلوا او يصلبوا او ينفوا من االرضو . يف حياربون" الواو " وهو ) ٢(

 .وهلم. وارجلهم
 .وغريه جماز. فاالصل فيما ذهب اليه ابن اجلنيد من اختصاص اآلية الكرمية �لذكور وانه املعىن احلقيقي لللفظ) ٣(
 .ل الضماير يف الذكور حقيقة ويف اال�ث جمازأي ومع تسليم ما استدل به ابن اجلنيد من أن استعما) ٥(
 .١٢احلديث . ٢٤٨ص  ٧اجلزء . ١٣٧٩سنة " طهران " طبعة ) الكايف) (٦(
 .يف احلديث املذكور من االلفاظ العامة اليت تدل على العموم وضعا فتشمل الذكور واال�ث" من " أي كلمة ) ٧(
 .أي وخالف الشيخان) ٨(
 .أي كون احملارب) ٩(
 .من االلفاظ الدالة على العموم وضعا" من " حيث ان كلمة . ٦وهي الصحيحة املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١٠(
تبعـا للخـرب املشـار اليـه " وهـي جتريـد السـالح : " أي اخذ املصـنف يف تعريـف احملـارب كلمـة جتريـد السـالح يف قولـه) ١١(

ث إن االمــام . ٦يف اهلـامش رقــم  ىن". شــهر السـالح مــن : " قــال حيــ ىن شــهر واملعــ ان املصــنف امنــا ذكــر : وجــرد مبعــ
مطلقة ولـيس فيهـا هـذا القيـد، لوجـود اخلـرب املشـار  ٢٩٠ص  ٣هذا القيد مع ان اآلية الكرمية املشار اليها يف اهلامش رقم 

 .٢٩١ص  ٦اليه يف اهلامش 
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. والعصـــا. اقتصـــر علــى احلجـــر فلـــو. فــاالجود عـــدم اعتبــاره )١(تبــع فيـــه اخلـــرب، وإال) جتريــد الســـالح(
ري، لعمـوم االدلـة  )٣(، ومشـل اطالقـه)٢(واالخذ �لقوة فهو حمارب، لعمـوم اآليـة . )٤(كغـريه الصـغري والكبـ

البلـوغ  )٦(فإن احلد مشروط �لتكليف خصوصا القتـل، وشـرط ابـن اجلنيـد فيـه. يف الصغري )٥(ويشكل
 .وهو حسن. ورجحه املصنف يف الشرح

للمحارب وهو الذي يرقب له من مير �لطريق فيعلمه بـه، او يرقـب لـه مـن خيـاف  )٧()ال الطليع(
بكسر الراء فسكون الدال فاهلمز وهو املعني لـه يف مـا حيتـاج اليـه مـن ) والردء(عليه منه فيحذره منه 

 غري ان يباشر
___________________________________ 

 .أي ولوال ذكر هذا القيد يف االخبار) ١(
 .٢٩٠ص  ٣املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
 .حيث إنه مل يعترب البلوغ. أي اطالق قول املصنف يف تعريف احملارب) ٣(
ذكورة) ٤( ث أ�مــا مل يقيــدا احملــارب �لكبــري، او . ٢٩١ص  ٦واالخبــار املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم . وهــي اآليــة املــ ــ حي

 .الصغري
 .او قطع االيدي واالرجل. او النفي. و الصلبا. أي مشول احلكم املذكور من القتل) ٥(
 .أي يف احملارب) ٦(
 .فانه لو اخرب املطلع احملارب على جمي القافلة ال تشمله االحكام املذكورة للمحارب) ٧(

    



٢٩٣ 

 .كان حمار�  )١(متعلق احملاربة فيما فيه اذى الناس، وإال
 .)٢(ال اخذ شئ، للعموم، وال احلرز، و )اخذ النصاب(يف حتقق احملاربة ) وال يشرتط(
واحـدة، لعمـوم اقـرار العقـالء ) ولـو مـرة(�ـا ) بشهادة ذكـرين عـدلني، و�القـرار(احملاربة ) وتثبت(

مـع (على العمـوم  )٤(بدليل خارج، فيبقى غريه )٣(على انفسهم جائز، خرج منه ما اشرتط فيه التكرار
 .واختياره. وحريته) كمال املقر

نعم لـو شـهد اثنـان علـى بعـض اللصـوص . )٥()خوذين لبعض، للتهمةوال تقبل شهادة بعض املأ(
 وشهد )٦(ا�م اخذوا مال غريمها

___________________________________ 
 .أي وان �شر الردء احملاربة فيما فيه اذى الناس فهو حمارب ايضا) ١(
 .٢٩١ص  ٦ليها يف اهلامش رقم واالختيار املشار ا. ٢٩٠ص  ٣أي عموم اآلية املذكورة يف اهلامش رقم ) ٢(
 .والز� حيث يثبت �القرار اربعا. والسرقة البد منهما من االقرار مرتني. كالقذف، وشرب اخلمر) ٣(
 .كاحملاربة) ٤(
 ١٣٣ص " كتــاب الشــهادات " مــن طبعتنــا احلديثــة " اجلــزء الثالــث " مــرت االشــارة إىل هــذه الشــهادة وكيفيتهــا يف ) ٥(

أي " وكــذا شــهادة رفقــاء القافلــة علــى اللصــوص اذا مل يكونــوا مــأخوذين ويتعرضــوا لــذكر مــا أخــذ هلــم  : "عنــد قــول الشــارح
 .راجعهما فا�ما مفيدان جدا فال تغفل ٢ - ١ولنا هناك تعليقتان يف اهلامش رقم . وكذا تقبل شهادة مثل هؤالء

 .اخذ اللصوص منا: ومل يشهدا النفسهما، �ن مل يقولوا) ٦(
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، لعـــــدم )٥(حكــــم �جلميــــع )٤(الشــــاهدين )٣(انــــه اخـــــذ )٢(، غــــرياالول)١( علــــى بعـــــض آخــــرذلــــك الغــــري
 .)٧(، وكذا لو قال الشاهدان عرضوا لنا مجيعا واخذوا هؤالء خاصة)٦(التهمة
 القتل، او الصلب، او قطع يده اليمىن(للمحارب ) واحلد(

___________________________________ 
 .اآلخرين غري اللصوص االولنيأي على بعض اللصوص ) ١(
 .أي غري البعض االول من اللصوص) ٢(
 .أي بعض اللصوص اآلخرين) ٣(
ان بعض اللصوص اآلخرين غـري اللصـوص االولـني : انه لو شهد الغري وهو املشهود عليه: فاملعىن. أي من الشاهدين) ٤(

 .سرقوا من هذين الشاهدين الذين شهدا لنا
 .لني املشهود فيهما بثبوت السرقة، ووجوب رد املال إىل املسروق منه االول والثاينأي حكم احلاكم �ملا) ٥(
ى ان نفــي التهمــة يف هــذا القســم مشــكل، . فتقبــل شــهادة هــؤالء ايضــا فــيحكم احلــاكم هلــم وللشــهود االولــني) ٦( والخيفــ

عم ميكن ان يقـال بـدفع التهمـة كمـا لـو ن. املشهود هلما: المكان التواطئ بني الشاهدين االولني، والشاهدين االخرين ومها
ت شــهادة هــذين  ق رفقتهمــا، ســواء كانــ جــاء شــهود غــري املشــهود هلــم فشــهدوا بســرقة امــوال الشــاهدين الــذين شــهدا يف حــ

 .الشاهدين على اللصوص املشهود عليهم ام على لصوص آخرين
اخـذوا : اخـذ اللصـوص منـا، بـل قـالوا: يقولـوا�ن مل . أي تقبل شـهادة هـؤالء يف حـق رفقـتهم اذا مل يتعرضـوا النفسـهم) ٧(

ىن هـذا يف املصـدر السـابق. من هـؤالء خاصـة ت االشـارة إىل معـ ضـرب " هنـا مـن �ب " عرضـوا " والخيفـى ان . وقـد مضـ
 .مبعىن تعرضوا لنا او ظهروا علينا" يضرب 

    



٢٩٥ 

يف ) او(ي صـحيحا ان رو  )٣(ملا )٢(وان احتملت غريه )١(لآلية الدالة �و على التخيري) ورجله اليسرى
: حيـث سـأله عـن قولـه تعـاىل القرآن للتخيري حيث وقع، وحلسنة مجيل بـن دراج عـن الصـادق 

اي شئ عليه من هذه احلدود اليت مسـى هللا : وقال )ا�ين �ار بون اهللا ورسو� اآلية انما جزاء(
ء صلب، وان شـاء نفـى، وان شـاء قتـل، ذاك إىل االمام ان شاء قطع، وان شا: عزوجل؟ قال 

ــن؟ قــال : قلــت نفــى رجلــني مــن  ان عليــا : ينفــى مــن مصــر إىل آخــر وقــال: ينفــى إىل اي
 )٦(ومل يـذكر املصـنف هنـا النفـي. )٥(ومثلـه حسـنة بريـد، او صـحيحته عنـه . )٤(الكوفة إىل البصـرة

قــول �لـــث  )٩(ولــيس يف املســألة )٨(والروايــة )٧(اجــب املخــري يف اآليــة،وال بــد منــه، النــه احــد افــراد الو 
 يشتمل

___________________________________ 
 .٢٩٠ص  ٣مرت االشارة إىل اآلية الكرمية يف اهلامش رقم ) ١(
 .أي غري التخبري) ٢(
. ٥٦٢ص . ١٥اجلـــزء ". طهـــران " طبعـــة " الوســـائل " راجـــع . التخيـــري حيـــث تســـتعمل" او " تعليـــل الفـــادة كلمـــة ) ٣(

 .٧احلديث 
 .٣احلديث . ٥٣٣ص  ١٨اجلزء . نفس املصدر) ٤(
 .٢احلديث . نفس املصدر) ٥(
 .أي النفي الوارد يف اآلية الكرمية، بل اكتفى على القتل والصلب والقطع) ٦(
 .)انما جزاء ا�ين �ار�ون ا�ين �ار�ون اهللا ورسو�(أي آية ) ٧(
 .٤مجيل بن دراج املشار اليها يف اهلامش رقم وهي حسنة ) ٨(
 .إن املصنف امنا ترك النفي النه ذهب إىل القول الثالث: أي مسألة حد احملارب حىت يقال) ٩(
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، سـواء قتـل )١(ولعل تركه سهو نعم لو قتل احملارب تعني قتلـه ومل يكتـف بغـريه مـن احلـدود. على تركه
 )٤(ويف بعـض افـراده. على ما ذكره مجاعة من االصحاب. الويل ام ال، وسواء عفى )٣(ام ال )٢(مكافئا
 .نظر

ان  )٦()يقتـل ان قتـل قـودا(ال علـى جهـة التخيـري، بـل  )٥(إن ذلك: والقائل الشيخ ومجاعة) وقيل(
 وان قتل واخذ املال قطع(، )٩(ان عفى عنه، او مل يطلب )٨()اوحدا( )٧(طلب الويل قتله

___________________________________ 
 .أي ومل يكتف بغري القتل من افراد التخيري يف احلد) ١(
فـان االب . أي احملارب قتل مكافئا يف دمه او غري مكافئ كاالب قتل ابنه او املسلم قتـل الكـافر او املـوىل قتـل عبـده) ٢(

 .ة، ويف احملاربة يقتل كل هؤالءواملوىل العبد اليقتص منهم يف غري حال احملارب. لو قتل ابنه، او املسلم قتل الكافر
 .او املوىل العبد. كقتل املسلم الكافر) ٣(
. أي ويف بعض افراد القتل نظر يف انه يوجب القتل على كل حال كما اذا مل يقتـل مكافئـا، او عفـى الـويل عـن القتـل) ٤(

ى الــويل جــاز قتلــه علــى  فانــه مل يقتــل مكافئــا، او قتــل. فــان تعــني القتــل يف هــاتني الصــورتني مشــكل ومنظــور فيــه ولكــن عفــ
 .وجه التخيري بني الصلب، والقطع، والنفي

 .وهو القتل والصلب والقطع والنفي) ٥(
 .منصوب على املفعول الجله أي يقتل احملارب قصاصا) ٦(
 .وذلك الن القصاص ال جيري اال اذا طلب الويل) ٧(
 .على املفعول الجله "حدا " ونصب . أي يقتل احملارب حدا ان عفى الويل عنه) ٨(
 .أي اذا مل يطلب الويل القتل فيقتل احملارب ايضا حدا) ٩(
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 .مقتوال) ، مث قتل وصلب)١(خمالفا
 .وال يقتل) قطع خمالفا ونفي(قليال كان ام كثريا من حرز وغريه ) وان اخذ املال ال غري(
 ).ونفي(مبقدار اجلرح ) اقتص منه(وال قتل نفسا ولو بسراية جراحته ) ولو جرح ومل �خذ ماال(
). نفــى ال غـــري(فلـــم �خــذ مــاال ومل يقتـــل ومل جيــرح ) ولــو اقتصــر علــى شـــهر الســالح واالخافــة(

روا�ت ال ختلــو مــن ضــعف يف ســند، وجهالــة، واخــتالف يف مــنت تقصــر  )٢(ومســتند هــذا التفصــيل
ــع مــا ذكــر  )٤(ومــع ذلــك )٣(بســببه عــن افــادة مايوجــب االعتمــاد عليــه مــن االحكــام يف مل جيتمــع مجي

 )٧(من اجلميع )٦(وامنا يتلفق كثري منه )٥(رواية منها
___________________________________ 

 .أي يده اليمىن ورجله اليسرى) ١(
، الن مستنده االخبار املشار اليها يف اهلامش " الشيخ " عن " املصنف " أي مستند هذا التفصيل الذي ذكره ) ٢(

 .وخمتلفة يف املنت. وجمهولة. ضعيفةوهي  ٢رقم 
 .٢أي ومع هذه الروا�ت الضعيفة الواردة يف التفصيل املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٤(
 .أي من مجيع ما ذكر وهو التفصيل املذكور) ٦(
 .أي من مجيع الروا�ت الواردة يف التفصيل) ٧(
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ايضـا ففـي النهايـة ذكـر  اختلـف كـالم الشـيخ  )٢(مل نقـف عليـه يف روايـة، وبسـبب ذلـك )١(وبعضه
قريبــا ممــا ذكــر هنــا، ويف اخلــالف اســقط القطــع علــى تقــدير قتلــه واخــذه املــال ومل يــذكر حكــم مــا لــو 

ن اســتفادة حكمــه فاحملــارب  )٤(فــان اجلــارح عمــدا يقــتص منــه مطلقــا. مــن خــارج )٣(جــرح، ولكــن ميكــ
ليس حدا فال  )٧(ان القصاص حينئذ )٦(لكن فيه. )٥(اصلة معهاوىل، وجمرد احملاربة جيوز النفي وهي ح

انه يؤخذ منـه عينـه، : لقيل مع اخذه املال )٩(يف �به، ولو لوحظ مجيع ما جيب عليه )٨(وجه الدخاله
 )١١(وهو )١٠(او مثله، او قيمته مضافا إىل ما جيب عليه

___________________________________ 
 ." الشيخ " يل املذكور عن أي وبعض هذا التفص) ١(
 .أي وبسبب اختالف الروا�ت، وعدم وجود بعض مراتب التفصيل فيها) ٢(
 .أي حكم اجلرح من اخلارج وهو �ب القصاص) ٣(
 .سواء كان حمار� ام ال) ٤(
 .أي مع اجلرح) ٥(
 .ولكن ميكن استفادة حكمه من خارج": الشارح " أي يف االستدراك وهو قول ) ٦(
 .فكيف ميكن جعل قصاص اجلرح من احلدود. أي حني ان استفد� القصاص من اخلارج، ال من االخبار) ٧(
 .أي الدخال اجلرح يف �ب القصاص) ٨(
 .القطع والنفي. أي ولو اعترب مجيع ما جيب على احملارب من القتل، والصلب) ٩(
 .او قطع. او قتل. من جرح) ١٠(
وهو اخذ . خروج عن الفرض. واال مثله ان كان مثليا، وقيمته ان كان قيميا. ت موجودةأي اخذ عني املال ان كان) ١١(

الذي مر آنفا حكم املال الذي  " الشيخ " املال، سواء كان معه قتل ام ال، النه مل يبني يف هذا التقسيم وهو تقسيم 
اما املال املأخوذ فليس فيه حكمه من اسـرتجاع عينـه  .اذا اخذ املال ومل يقتل مل يقتل فيقطع فقط: اخذه احملارب، بل قال

 .اذا كانت موجودة او مثله ان كان مثليا، او قيمة ان كان قيميا

    



٢٩٩ 

جتـــاوز ملـــا يوجـــد يف  )٢(ويف هـــذا التقســـيم مـــع ذلـــك. )١(خـــروج عـــن الفـــرض، او قصـــور يف االســـتيفاء
فيقتــل وجيــرح آخــر،  )٦(مــور كلهــاان جيمــع بــني اال )٥(حباصــر لالقســام، فــان منهــا )٤(ولــيس )٣(الــروا�ت

 )٩(مضافا إىل ما سبق )٨(وحكمه. )٧(و�خذ املال
___________________________________ 

 .أي اذا عملنا الشيخ من خالف الفرض، او قصور يف االستيفاء) ١(
 .أي يف روا�ت التقسيم، الن الشيخ ذكر فروضا مل نقف عليها يف تلك الروا�ت) ٣(
 .ليس تقسيم الشيخ حباصر جلميع الفروض وأقسامهاأي ) ٤(
 .أي من اقسام هذا التفصيل مما مل يذكره الشيخ) ٥(
 .�ن يرتكب تلك االمور مجيعا) ٦(
 .ومع ذلك يشهر السالح واالخافة. او اجلريح، او من غريمها. عن القتيل) ٧(
 .أي حكم هذا احملارب الذي مجع بني تلك االمور) ٨(
 .او قيمة. أو مثال. ال من احملارب عينامن اخذ امل) ٩(

    



٣٠٠ 

مـا لـو  )٣(يف اليد، او الرجل فقبل القطـع ايضـا، ومنهـا )٢(، ولو كان)١(ان يقتص منه للجرح قبل القتل
والقطـع يف  )٤(اخذ املال وجرح، ومنها ما لو قتل وجرح ومل �خذ املال وحكمهما االقتصاص للجرح

 .)٦(والقتل يف الثانية )٥(االوىل
دون حـــق (والنفـــي . مـــن القتـــل والقطـــع) عليـــه ســـقط احلـــد )٧(قبـــل القـــدرة(احملـــارب ) ولـــو �ب(
الاثـر هلــا (اي ظفـر احلــاكم بـه ) وتوبتــه بعـد الظفـر(واجلـرح واملـال . مـن القصـاص يف الــنفس) اآلدمـي

 ،)٩(ملال) او غرم )٨(يف إسقاط حد
___________________________________ 

 .مث يقتل) ١(
 .يف العضو الذي يراد قطعه. هذا اجلرح يقتص من احملارب قبل القطع أي) ٢(
 .االقسام: ومرجع الضمري يف ومنها. أي ومن االقسام اليت مل يذكرها الشيخ وليست واردة يف الروا�ت) ٣(
 .لو اخذ املال وجرح او قتل وجرح من دون اخذ املال: ومها. أي يف املوردين) ٤(
 .ل وجرح ومل يقتل مع اخذ املال من احملارب عينا او بدالوهو ما لو اخذ املا) ٥(
 .وهو مالو قتل وجرح ومل �خذ املال) ٦(
 .أي قبل القاء القبض عليه) ٧(
 .او النفي. او القطع. وهو القتل) ٨(
 .فانه جيب ارجاع املال لصاحبه على كل حال، سواء �ب ام مل يتب) ٩(

    



٣٠١ 

 .جرح، بل يستوىف منه مجيع ما تقرراو  )٢(، او طرف)١(يف نفس) او قصاص(
او مقتـوال علـى اخـتالف  )٥(حيا(يف حالة كونه  )٤(، او وجود مرتبته)٣(وصلبه على تقدير اختياره(
 .الثاين )٧(، االول، وعلى الثاين)٦(فعلى االول) القولني
مـن حـني صـلبه ) ازيـد مـن ثالثـة ا�م( )١٠(، او �لتفريـق)٩(، او ميتـا)٨(على خشـبته حيـا) وال يرتك(

 نعم تدخل الليلتان املتوسطتان تبعا. والظاهر ان الليايل غري معتربة. )١١(ولو ملفقة
___________________________________ 

ان حـدا . فكما أن القصاص ال يسقط �لتوبـة قبـل فعـدم سـقوطه �لظفـر بـه لـوىل، النـه واجـب القتـل علـى كـل حـال) ١(
 .وان قصاصا فقصاصفحد، 

 .اوشفة. او يد. كقطع اصبع، اورجل) ٢(
 .أي اختيار احلاكم بناء على التخيري) ٣(
 .بناء على كون االحكام املذكورة على الرتتيب كما ذهب اليه الشيخ ومجاعة) ٤(
 .أي يصلب يف حالة كونه حيا، او بعد قتله) ٥(
 .فيصلب حياوهو القول �لصلب حيا أي فعلى القول االول ) ٦(
 .وهو القول �لصلب ميتا أي فعلى القول الثاين يصلب ميتا بعد القتل) ٧(
 .لو قلنا �ن يصلب حيا) ٨(
 .لو قلنا �نه يصلب بعد القتل) ٩(
 .�ن يصلب حيا على القول به، مث ميوت يف اثناء ثالثة ا�م فتكمل الثالثة بعد موته) ١٠(
فتكون املدة يومني  . ر اليوم االول فينزل يف الوقت الذي صلب فيه من اليوم الرابعكما لو كان الصلب يف اثناء �ا) ١١(

 .كاملني، ويوما ملفقا من نصف ونصف

    



٣٠٢ 

مــع احتمـــال اعتبـــار  )١(لــال�م، لتوقفهـــا عليهمــا، فلـــو صــلب اول النهـــار وجــب انزالـــه عشــية الثالـــث
 .يف مفهومها )٢(ثالث ليال مع اال�م بناء على دخوهلا

�لغسل، واحلنوط، والتكفني، ان صلب ميتا او اتفق موتـه ) وجيهز(بعد الثالثة او قبلها  )وينزل(
 .عليه قبل جتهيزه )٣(يف الثالثة، واال جهز

 ).ودفن(بعد انزاله ) صلي عليه(وحنوطه قبل موته ) ولو تقدم غسله وكفنه(
ي هـــو �ـــا إىل غريهـــا الـــذ) عـــن بلـــده( )٥(، او وجـــود مرتبتـــه)٤(علـــى تقـــدير اختيـــار نفيـــه) وينفـــى(

وغريهـا مـن املعـامالت إىل ) ويكتب إىل كـل بلـد يصـل اليـه �ملنـع مـن جمالسـته، ومؤاكلتـه، ومبايعتـه(
ب اســتمر النفــي إىل ان ميــوت  ــ مــن ) ومينــع مــن دخــول بــالد الشــرك فــان مكنــوه(ان يتــوب فــان مل يت

 .وان كانوا اهل ذمة او صلح) قوتلوا حىت خيرجوه(الدخول 
ولـــو مل ينـــدفع اال (ولـــو �لقتـــال ) جيـــوز دفعـــه(مبعـــىن انـــه حبكـــم احملـــارب يف انـــه ) بواللـــص حمـــار (

 أما لو متكن) هدرا(دمه ) �لقتل كان
___________________________________ 

 .وال يستمر مصلو� يف الليلة الثالثة) ١(
وعلـى كـل . م عبـارة عـن اربعـة وعشـرين سـاعةحيث إن اليوم ال يصـدق اال بليلـه اذا اليـو . أي دخول الليايل يف اال�م) ٢(

 .فال بد من اكمال ثالث ليال. حال اذا صلب اول الليل
 .وامت قتله. أي قضى عليه. وزان منع مينع مبعىن اجهز عليه. بصيغة املاضي ا�هول الالزم الثالثي ا�رد) ٣(
 .أي اختيار احلاكم بناء على ان االحكام املذكورة على وجه التخيري) ٤(
 .أي وجود مرتبة النفي بناء على القول �لرتتيب كما ذهب اليه الشيخ ومجاعة) ٥(

    



٣٠٣ 

. )٢(وامنــا اطلــق عليــه اســم احملــارب تبعــا الطــالق النصــوص )١(احلــاكم منــه مل حيــده حــد احملــارب مطلقــا
 .وهو حسن. قيده املصنف يف الدروس )٥(وبذلك )٤(فهو حمارب مطلقا )٣(نعم لو تظاهر بذلك

مقتصـرا فيمـا ينـدفع ) دفعـه ان امكـن(على املطلوب نفسه ) وجب )٦(النفس(اللص ) لبولو ط(
، النـه )وجـب اهلـرب(ميكـن دفعـه ) واال( )٧(به على االسهل فاالسهل، فان مل ينـدفع اال بقتلـه فهـدر

 )٩(الـنفس طلبـه الفسـاد �حلـرمي )٨(ويف حكم طلبه. احد أفراد ما يدفع به عن النفس الواجب حفظها
 يف وجوب دفعه

___________________________________ 
 .وال النفي. ال القتل، وال الصلب، وال القطع) ١(
ــري النصــوص الــواردة يف االخبــار عــن الســارق �حملــارب راجــع ) ٢( اجلــزء . ١٣٨٨طبعــة طهــران ســنة " الوســائل " أي لتعب
اللص حمارب � ولرسوله فـاقتلوه : قال ) أيب عبدهللا(االحاديث اليك نص بعضها عن منصور عن  ٥٤٣ص . ١٨

 .فما دخل عليك فعلي
 .وقسرا أي يدخل البيت علنا قهرا) ٣(
 .سواء اراد السرقة ام ال) ٤(
 .أي و�لتظاهر) ٥(
 .أي اراد قتل انسان) ٦(
 .اهدر دمه أي ا�حه: يقال. أي دمه مهدور) ٧(
 .أي طلب اللص) ٨(
ويف بعـض . او مـا حيـرم علـى غـري صـاحبه التصـرف فيـه كمـا اذا اراد التعـرض بنـاموس الرجـل. هو احلرام الذي ال ميـس) ٩(

 .واملراد واحد) التحرمي: (عند� النسخ املطبوعة

    



٣٠٤ 

البحـث  )٢(وسـيأيت. ويفهم منه انه لو اقتصر على طلب املـال مل جيـب دفعـه ان جـاز. )١(مع االمكان
 .يف ذلك كله

وهـــو الـــذي ) وال املســـلب(وهـــو الـــذي �خـــذ املـــال خفيـــة مـــن غـــري احلـــرز ) وال يقطـــع املخـــتلس(
) الكاذبــة )٣(االمــوال �لرســائل(اخــذ ) تــال علــىوال احمل(�خــذه جهــرا ويهــرب مــع كونــه غــري حمــارب 

. )٥(، النـه فعـل حمـرم مل يـنص الشـارع علـى حــده)بـل يعـزر كـل واحـد مـنهم مبـا يــراه احلـاكم( )٤(وحنوهـا
ؤمنني  وقــد روى ابوبصــري عــن احــدمها  ري املــ املعلنــة  )٦(ال اقطــع يف الــدغارة: قــال قــال امــ

 )٨(قطع ويف حسنة احلليب عن ايب عبدهللا  )٧(عزرهوهي اخللسة ولكن ا
___________________________________ 

 .فاذا مل ميكن دفعه �لقتل وامكن منه اهلربوجب) ١(
 .يف مبحث الدفاع عن النفس يف آخر الفصل السابع اآليت) ٢(
ن لســان . يرســل ارســاال والرســالة اســم مصــدر مــن ارســل. مجــع رســالة بفــتح الــراء وكســرها) ٣( خض عــ واملــراد هنــا تزويــر شــ

 .إن فال� ارسلين �خذ نقود منك فيعطيه: شخص على شخص آخر ويقول
زور ذلــك ) ٤( خص آخــر �ن يــدفع إىل فــالن مبلغــا، مث يرســل املــ خص إىل شــ ن لســان شــ ب عــ كــالتزوير �لكتابــة �ن يكتــ

 .الكتاب إىل املزور عليه
 .اهلجوم على الرجل علنا ليأخذ ما عنده: واملراد هنا. مبعىن املهامجة. نع مينع منعاوزان م. أي دغر يدغر دغرا) ٥(
 .١احلديث . ٢٢٥ص . ٧اجلزء . ١٣٧٩سنة " طهران " طبعة " الكايف ) " ٧(
 .�لرفع مبتداء مؤخر خربه ويف حسنة احلليب) ٨(

    



٣٠٥ 

حـدا، ال  )٣(الشـيخ علـى قطعـه )٢(ومحلهـا )١("من اخذ املال �لرسائل الكاذبة وان محلته عليه احلاجـة 
ريه(صـــرحية يف قطعـــه للســـرقة  )٥(، ال النـــه ســـارق، مـــع ان الروايـــة)٤(فســـاده اي اطعمـــه ) ولـــو بـــنج غـــ
شـيئا ( )١٠(علـى املتنـاول بسـببه )٩(مرقدا وجىن )٨(او سقى(او لغرض  )٧(حىت ذهب عقله، عبثا )٦(البنج
 )١٢(على فعله احملرم) وعزر( )١١(ما جناه) ضمن

___________________________________ 
 .١احلديث . ٢٢٧املصدر السابق ص ) ١(
 .أي احلسنة املذكورة) ٢(
 .أي قطع يد من اخذ املال �لرسالة الكاذبة) ٣(
ــن (:أي قطــع يــد مــن اخــذ املــال �لرســائل الكاذبــة الجــل إفســاده يف االرض فتشــمله اآليــة الكرميــة) ٤( ــا جــزاء ا�ي انم

 .)�ار�ون اهللا
 .١وهي حسنة احلليب املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٥(
 .نبات يذهب �حلس) ٦(
أي ســـواء كـــان التبنـــيج لغـــري غـــرض عقالئـــي كاللعـــب ام لغـــرض عقالئـــي  . منصـــوب علـــى انـــه مفعـــول الجلـــه للتبنـــيج) ٧(

 .كالدواء وعدم شعور �المل فيما اذا اصيب جبراح، ام بكسر
 .عقار يوجب النوم: بصيغة اسم الفاعل من ارقد يرقد ارقاداواملرقد . أي سقى غريه مرقدا) ٨(
 .أي جىن الساقي على الراقد الذي تناول املرقد) ٩(
 .أي بسبب الرقاد وهو سقي املرقد) ١٠(
 .من جرح، او سرقة) ١١(
 .تعزيروال. الضمان: وفيما اذا جىن على الراقد جيتمع االمران. وهو سقيه املرقد وان مل جين على الراقد) ١٢(

    



٣٠٦ 

، )٣(عليـــه، ملكـــان الضـــرر )٢(فانـــه جـــائز حيـــث يتوقـــف. مـــا لـــو اســـتعلمه للـــدواء )١(ويســـتثىن مـــن ذلـــك
 .قدرا اليضر �ملزاج )٤(اويكون

___________________________________ 
 .أي من حترمي تناول البنج مالو استعمله لنفسه، او للغري) ١(
 .أي الشفاء على استعمال البنج) ٢(
 .وهو املرض. ي عدم استعمال البنج يكون مستلزما للضررأ) ٣(
او ان " �لصحة " أي يكون البنج مقدرا ال يضر �ملزاج وهي السالمة العامة يف البدن املعرب عنها يف عصر� احلاضر ) ٤(

 .املستعمل لو تناول هذا املقدار من البنج اليضره

 )يف عقو�ت متفرقة -الفصل السابع (
هـــي ذات : وقـــال الزجـــاج. وهـــي ذات االربـــع مـــن حيـــوان الـــرب والبحـــر) )٥(البهيمـــة فمنهـــا إتيـــان(

ــيت ال متيــز مسيــت بــذلك ــى االول )٧(لــذلك )٦(الــروح ال ــق احلكــم  )٩(فــاحلكم خمــتص �ــا )٨(وعل فــال يتعل
 �لطري

___________________________________ 
 .أي عقوبة اتيان البهيمة) ٥(
 .أي �لبهيمة) ٦(
 .فعلى ما أفاده الزجاج يف تعريف البهيمة تكون احلشرات داخلة فيها. الجل ا�ا �قصة الفهم المتيزأي ) ٧(
 .أي التعريف االول وهو كون البهيمة من ذوات االربع من احليوان الرب والبحر) ٨(
يـة خمـتص �لبهيمـة مبـا ا�ـا واملعىن ان حكم اتيـان البهيمـة مـن العقوبـة ومايرتتـب عليهـا مـن االحكـام اآلت. أي �لبهيمة) ٩(

 .من ذوات االربع
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يقتضـي االقتصـار علـى مـا  )٤(واالصـل. يـدخل )٣(، وعلـى الثـاين)٢(وان حرم الفعل )١(والسمك وحنومها
 .)٦(والعرف يشهد له. )٥(حتقق دخوله خاصة

ملكـا  وهو قيمتها حني الوطء ملالكهـا ان مل تكـن) اذا وطء البالغ العاقل �يمة عزر واغرم مثنها(
ت مأكولــة(للفاعــل  ــ ) ونســلها( )٧(الثالثــة) كــالنعم(اي مقصــودة �الكــل عــادة ) وحــرم اكلهــا ان كان

 .، ال املوجود حالته وان كان محال على االقوى)٨(املتجدد بعد الوطء
___________________________________ 

 .كالدجاجة والبط) ١(
 .وال حيرم حلم املوطؤ وان وجب تعزير الفاعل) ٢(
ــز: وهـــو تعريـــف الزجـــاج) ٣( ــروح الـــيت المتيـ مك يف . ان البهيمـــة مـــن ذوات الـ ــ ف يـــدخل الطـــري والسـ ــ أي علـــى هـــذا التعريـ

 .التعريف
فالقــدر املتــيقن هــي البهيمــة مــن ذوات . لغــري ذوات االربــع مــن حيــوان الــرب والبحــر" البهيمــة " وهــو عــدم مشــول لفــظ ) ٤(

 .االربع
 .فغريها من الطري السمك خارج عنها موضوعا، ال�ا ليست �يمة .وهي البهيمة من ذوات االربع) ٥(
 .أي هلذا االقتصار على ماحتقق دخوله يف تعريف البهيمة) ٦(
 .الغنم. البقر. االبل) ٧(
مـا يتعلـق مبوطـوء االنسـان ونسـله مـن الـذبح واالحـراق �لنـار  ٢٩٤من طبعتنـا احلديثـة ص " اجلزء السابع " تقدم يف ) ٨(

ان احلكــم وهــي حرمــة اكــل النســل املتجــدد خمــتص : ويظهــر مــن العبــارة. ح وحرمــة اكــل حلمــه وشــرب لبنــه فراجــعبعــد الــذب
 .�النثى دون الذكر
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، ال )٢()ووجـب ذحبهـا واحراقهـا(ما يتجدد من الشعر، والصوف، واللـنب، والبـيض  )١(ويف حكمه
ـــب، او مبالغـــة يف اخفا)٤(، بـــل إمـــا حلكمـــة خفيـــة)٣(لكونـــه عقوبـــة هلـــا اذ حيتمـــل اشـــتباه  )٥(ئهـــا لتجتن

 .)٦(حلمها بغريه لوال االحراق فيحل على بعض الوجوه
. والبغــال. واخليــل. كالفيــل  )٨(، او عــادة والغــرض االهــم غــريه)٧(اصــال) وان كانــت غــري مأكولــة(

ري  إىل غــريه قريبــا كــان ام ) بــل ختــرج مــن بلــد الواقعــة(وان حــرم حلمهــا علــى االقــوى ) مل تــذبح(واحلمــ
 يشرتط بعد البلد حبيث ال يظهر فيه خربها عادة، وظاهر: وقيل. يدا على الفوربع

___________________________________ 
فهــذه االشــياء ايضــا حيــرم . الشــعر والصــوف واللــنب والبــيض: أي ويف حكــم النســل املتجــدد مــن حيــث حرمــة اللحــم) ١(

 .استعماهلا فيما اذا جتددت
 .أي بعد الذبح) ٢(
 .حيث إ�ا غري مكلفة. ال�ا الجترى عليها العقوبة) ٣(
 .ال يعلمها إال هللا عزوجل) ٤(
 .وشعرها. ووبرها. ة من حلمها أي لتجنب مجيع استعماالت البهيمة املوطوء) ٥(
 .بناء على عدم وجوب االجتناب عن الشبهة غري احملصورة. ة بشبهة غري حمصورة كما اذا اشتبهت املوطوء) ٦(
 .لب واخلنزير والسباع الضاريةكالك) ٧(
وجـر العـر�ت . ومحـل االثقـال عليهـا. والفيـل ركو�ـا. واحلمـري. والبغـال. فـان الغايـة املرتتبـة علـى اخليـل. أي غري االكل) ٨(
 .وسحب املياه من اال�ر واآل�ر لسقي الدور والبساتني. �ا
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 )٢(ل مل جيــب اخراجهـا، لتحقــق االمتثــاليــدل عليـه، ولــو عــادت بعـد االخــراج إىل بلـد الفعــ )١(التعليـل
، او )٥(، اولـــئال يعـــري فاعلهـــا �ـــا)٤(الفوريـــة إمـــا تعبـــدا )٣(بعـــد إخراجهـــا، او قبلـــه ان مل ينـــاف) وتبـــاع(

 .مالكها
ــع، عــن املالــك ان كــان هــو  )٧(اي �لــثمن الــذي بيعــت بــه، املــدلول عليــه) ويف الصــدقة بــه( �لبي

، او )٩(وهــــو املالــــك، لكونــــه غارمــــا للبهيمــــة) دتــــه علــــى الغــــارماو اعا( )٨(الفاعــــل، واال عــــن الفاعــــل
 الفاعل، لكونه

___________________________________ 
 .يدل على لزوم بعد البلدة حبيث ال يظهر فيها خربها: لئال يعري فاعلها": الشارح " وهو قول ) ١(
ى . وقــد حتقــق يف املــرة االوىل وال حيتــاج إىل التعــدد. اطاعــة االمــر الــوارد يف االخــراج: املــراد مــن حتقــق االمتثــال) ٢( والخيفــ

فا�ـا . لـئال يعـري فاعلهـا": الشـارح " عدم حتقق االمتثال �ذا النحو من اخلروج واالعادة مبقتضى التعليل املـذكور يف كـالم 
 .لو عادت إىل بلد الوطي ء وقلنا بعدم اخراجها �نيا يصدق التعليل املذكور

 .يناف فورية اخراج البهيمة أي البيع مل) ٣(
 .أي االخراج إما تعبدي) ٤(
 .هذه هي البهيمة اليت وطأها فالن: أي �لبهيمة �ن يقال) ٥(
 .ة هلذا الرجل اذا مل يكن هو وطأها هذه البهيمة املوطوء: أي يعري مالكها �ن يقال) ٦(
 .وتباع": املصنف " أي الثمن الذي دل عليه لفظ البيع يف قول ) ٧(
 .حيث إن الفاعل يغرم قيمة املوطوء للمالك فتباع حينئذ عن الفاعل ويتصدق بثمنها عن الفاعل) ٨(
 .النه وطأها فغرمها أي خسرها فحينئذ تباع ويعطى مثنها للمالك) ٩(
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عقوبـة علـى اجلنايـة فلـو اعيـد اليـه  )٤(كون ذلك  )٣(ووجه االول )٢(، بل قوالن)وجهان( )١(غارما للثمن
ــذلك )٦(وفيــه. )٥(الــثمن مل حتصــل العقوبــة، ولتكــون الصــدقة مكفــرة لذنبــه غــري  )٧(نظــر، الن العقوبــة ب

 )٩(لتعليل بيعها يف االخبار يف بلد ال تعرف فيه كي ال يعري�ا )٨(متحققة، بل الظاهر خالفها
___________________________________ 

 .ن الفاعل يغرم بثمن البهيمة بعد وطئها للمالكأي ال) ١(
 .وقول �عادته على املالك، اوالفاعل. قول �لتصرق إما عن املالك لو كان هو الواطي، او عن الفاعل) ٢(
 .وهو التصدق �لقيمة) ٣(
 .أي بيع البهيمة) ٤(
 .وجه �ن للقول االول) ٥(
 .أي يف الوجه االول والثاين للقول االول) ٦(
 .أي �لبيع) ٧(
 .أي الظاهر من االخبار خالف العقوبة، بل البيع لصاحل املالك او الفاعل) ٨(
عـــن . اليـــك نصــه. - ٤احلــديث . ٥٧١ص  ١٨اجلــزء . ١٣٨٨احلديثــة ســـنة " طهــران " طبعـــة " الوســائل " راجــع ) ٩(

جيلد دون احلد، ويغـرم قيمـة البهيمـة لصـاحبها، النـه افسـدها : يف الرجل �يت البهيمة قال " أيب جعفر " سدير عن 
ن  ب ظهــره غــرم قيمتهــا، وجلــد دون احلــد، واخرجهــا مــ ت ممــا يركــ ت ممــا يؤكــل حلمــه، وان كانــ ذبح، وحتــرق ان كانــ عليــه، وتــ

ث التعـرف فيبيعهـا فيهـا لكـي الي فاحلـديث يـدل علـى ان بيـع . عـري �ـا صـاحبهااملدينة اليت فعل �ا فيها إىل بالد أخـر حيـ
 .البهيمة امنا هو لصاحل مالكها، وليس عقوبة
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 )١(وعقوبـــة الفاعـــل حالصـــلة �لتعزيـــر، وتكفـــري الـــذنب متوقـــف علـــى التوبـــة وهـــي كافيـــة ووجـــه الثـــاين
ع واالخبـار خاليـة عـن تعيـني مـا يصـن. ة مـن وجـوب الصـدقة ، والـرباء)٢(اصالة بقاء امللك على مالكه

يف حملـه، وان كـان  )٤(مث ان كان الفاعل هو املالك فاالصل. ، وكذا عبارة مجاعة من االصحاب)٣(به
غريه فالظـاهر ان تغرميـه القيمـة يوجـب ملكـه هلـا، واال لبقـي امللـك بغـري مالـك، او مجـع للمالـك بـني 

 عوض )٨(وهو )٧(كما عرب املصنف  )٦()مثنها(ويف بعض الروا�ت . وهو غري جائز )٥(العوض واملعوض
___________________________________ 

 .وهي اعادة الثمن على املالك، او الفاعل) ١(
 .فيجب ارجاع الثمن إىل مالكه) ٢(
 .ويف نفس املصدر احاديث اخر. ٣١٠ص  ٩راجع نفس احلديث املذكور يف اهلامش رقم . أي �لثمن) ٣(
فانـه يشـك يف ان البهيمـة بعـد هـذا العمـل الشـنيع هـل . صـل االستصـحابواملـراد مـن اال. وهوبقاء امللك على مالكـه) ٤(

 .خرجت عن ملك املالك ام ال فتستصحب امللكية السابقة
ع العــوض ) ٥( ن قبــل الفاعــل وردت البهيمــة لــه اذا مل تنتقــل إىل ملــك الفاعــل فيجمــ ت القيمــة إىل املالــك مــ فيمــا اذا أعطيــ

 .وهو الثمن واملعوض وهي البهيمة للمالك
ن خــرج منــه الــثمن. أي يغــرم الفاعــل مثنهــا للمالــك) ٦( ثمن ينتقــل إىل مــ بنــاء . وهــذا دليــل علــى ان املــثمن هــي البهيمــة واملــ

ص . راجـــع نفـــس املصـــدر. علــى القاعـــدة املعروفـــة املشـــهورة مــن ان املـــثمن البـــد ان يـــدخل يف ملــك مـــن خـــرج عنـــه الــثمن
 .١احلديث . ٥٧٠

 .واغرم مثنها: يف قوله) ٧(
ت املعاوضــة. ي الــثمنأ) ٨( ــثمن واملــثمن ثبتــ ت ال ــثمن واملــثمن عــن ملــك . فــاذا ثبــ ت اال خــروج كــل مــن ال واملعاوضــة ليســ

 .مالكه
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ويف بعــــض . )٢(الســــر يف ختصــــيص املصــــنف هلــــذه العبــــارة )١(املــــثمن املقتضــــي لثبــــوت معاوضــــة، وهــــو
مبقـدار مـا غرمـه للمالـك  )٥(مث ان كـان. هـو االجـود )٤(وهـذا. وهـي ايضـا عـوض )٣()قيمتهـا(الروا�ت 

 )٦(او أنقص فاحلكم واضح
___________________________________ 

 .أي كون غرامة الفاعل للمالك معاوضة) ١(
 .اغرم مثنها: وهو قوله) ٢(
حيـث إن فيهـا كلمـة . ٣١٠ص  ٩راجع احلـديث املشـار اليـه يف اهلـامش رقـم . أي يغرم الفاعل للمالك قيمة البهيمة) ٣(
اذن ميلـك الفاعـل البهيمـة فـان �عهـا . فالقيمة تدل على ان اعطاء الفاعل الثمن للمالـك معاملـة ومعاوضـة). قيمتهاغرم (

انه لو سلمنا داللة لفظ الثمن على كون : وال خيفى. النه البد من دخول الثمن يف مكان خرج منه املثمن. يرجع مثنها له
ذا معاوضــة ومعاملــة لكنــه ال نســلم داللــة   كلمــة قيمتهــا يف الروايــة علــى كونــه معاوضــة، الن لكــل شــئ قيمــة يف حــد مثــل هــ

 .نفسه حىت اللؤلؤة يف البحر خبالف الثمن فانه يدل على املعاوضة، لكونه مالزما للمثمن
 .أي كون البهيمة ملكا للفاعل بعد دفع مثنها للمالك، ورجوع الثمن بعد بيع البهيمة للفاعل اجود) ٤(
 .اليت بيعت أي مثن البهيمة) ٥(
 .أي يرجع إىل الفاعل من دون اشكال) ٦(
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انتقــال امللــك إىل الغــارم كمــا يكــون  )٢(الســتلزامها )١(ولــو كــان ازيــد فمقتضــى املعاوضــة ان الــز�دة لــه
وامنا اعطـي عوضـه للحيلولـة فـاذا  )٥(إىل املالك، الن احليوان ملكه )٤(، وحيتمل دفعها)٣(النقصان عليه

زادت قيمتــه كانــت لــه لعــدم حتقــق الناقــل للملــك، والن اثبــات الــز�دة للفاعــل اكــرام ونفــع اليليقــان 
يف االصـــل،  )٨(عمـــا غـــرم وان مل نوجبهـــا )٧(ويف املســـألة احتمـــال �لـــث وهـــو الصـــدقة �لزائـــد. )٦(حبالـــه
 عن ملك املالك �خذ العوض، )٩(النتقاهلا

___________________________________ 
 .أي للفاعل) ١(
 .أي الستلزام املعاوضة انتقال احليوان إىل الغارم، مث استلزم انتقال مثنه ايضا اليه) ٢(
 .فانه لو �ع البهيمة املوطؤة �قل من قيمتها احلقيقية فالناقص عليه وجيب تداركه. أي على الغارم الذي هو الفاعل) ٣(
 .بناء على عدم انتقال البهيمة إىل الفاعل. �دةأي دفع الز ) ٤(
. فان اخذه العـوض الجـل ان الـوطي سـبب احليلولـة بـني البهيمـة وصـاحبها. أي ملك املالكوان كان قد اخذ العوض) ٥(

 .فالعوض بدل احليلولة، النه مثن شراء
 .من حيث فعله الشنيع الفظيع) ٦(
 .بيعت البهيمة �كثر مما غرمه الفاعل ودفعه إىل املالك أي �لزائد عما غرمه الفاعل للمالك �ن) ٧(
وهـــو مايســـاوى ماغرمـــه، بـــل قلنـــا بوجـــوب دفعـــه إىل . أي وان مل نقـــل بوجـــوب الصـــدقة يف اصـــل مثـــن البهيمـــة املبيعـــة) ٨(

 .الفاعل
 .ل الثمنهذا تعليل لعدم وجوب الصدقة �ص. أي خلروج البهيمة عن ملك املالك بسبب اخذه العوض من الفاعل) ٩(

    



٣١٤ 

مــا غــرم اليــه ال يقتضــي  )٣(، ورد)٢(إىل ملــك الفاعــل، لعــدم وجــوب ســبب االنتقــال )١(وعــدم انتقاهلــا
 )٥(ويضـعف. عـدم اعتبـار اذ�مـا يف البيـع )٤(ويـدل علـى عـدم ملكهمـا. فتتعني الصدقة. ملك الز�دة
 بقاء امللك بال مالك، )٦(�ستلزامه

___________________________________ 
 .أي البهيمة) ١(
ع هنــا، والتــراض يف البــني) ٢( ت البهيمــة مــن ملــك املالــك رغمــا وقهــرا عليــه. لعــدم وجــود صــيغة للبيــ كمــا وان . وامنــا خرجــ

وال خيفـى عـدم احنصـار اسـباب االنتقـال مبـاذكر، بـل هنـاك انـتقالت . خروج الثمن عن ملك الفاعـل كـان قهـرا وجـربا عليـه
 .قهرية

اذ كيــف ميكــن القــول . انــه بنــاء علــى دفــع اصــل الــثمن إىل الفاعــل البــد مــن دفــع الزائــد اليــه: مدفــع وهــم حاصــل الــوه) ٣(
ع اصــل الــثمن اليــه، وعــدم دفــع الزائــد اليــه ان دفــع اصــل الــثمن إىل الفاعــل اليقتضــي ملكيــة : وحاصــل الــدفع. بوجــوب دفــ

ك، مث رد قيمة البهيمة املبيعة إىل الفاعل ال يدل علـى فرد الفاعل قيمة البهيمة إىل املال. الفاعل للزائد لعدم املالزمة بينهما
 .رد ز�دة القيمة إىل الفاعل لو بيعت �كثر مما غرمه للمالك

 .أي املالك والفاعل) ٤(
 .التصديق �لزائد: أي االحتمال الثالث يف مسألة بيع احليوان املوطوء وهو) ٥(
 : موردينأي �ستلزام هذا االحتمال بقاء امللك بال ملك يف) ٦(
. فا�ــا ختــرج عــن ملــك املالــك، لكنهــا ال تــدخل يف ملــك الفاعــل. يف البهيمــة بعــد غرامــة الفاعــل قيمتهــا للمالــك) االول(

 .فتبقى بال مالك لو مل تدفع إىل الفاعل
 .ايضا فانه لو بيعت البهيمة �زيد مما غرمه الفاعل للمالك وقلنا بعدم رده اليه بقي بال مالك. يف الزائد) الثاين(

    



٣١٥ 

حبكـــم الشـــارع ال  )٣(، وعـــدم اســـتأذا�ا)٢(عـــدم انتقالـــه بعـــد حتققـــه يف اجلملـــة وان مل يتعـــني )١(وأصـــالة
إىل الفاعـل ففـي  )٥(وعلـى تقـدير انتقاهلـا. )٤(ينايف امللك كما يف كثري مـن مـوارد املعاوضـات االجباريـة

 .وقت االنتقال وجهان
___________________________________ 

ث ايضــا �ســتلزامه ) ١( ب عطفــا علــى مفعــول املصــدر وهــو �ســتلزامه بقــاء امللــك أي ويضــعف هــذا االحتمــال الثالــ �لنصــ
ان القـول بعـدم ملـك الفاعـل واملالـك للزائـد مسـتلزم : بيان ذلـك. إجراء االصل يف اطراف الشبهة احملصورة مع عدم جوازه
ق الفاعـــل ايضـــا، مـــع العلـــم حبصـــول و . الجـــراء أصـــالة عـــدم االنتقـــال إىل ملـــك املالـــك االصـــلي ــ كـــذا يســـتلزم إجـــراؤه يف حـ
ان االصــل يف اطــراف العلــم االمجــايل غــري جــار : ومعلــوم ايضــا. االنتقــال إىل احــدمها قطعــا، لعــدم امكــان امللــك بــال مالــك

 .واصل عدم وجوب دفعه إىل الفاعل. اصل عدم انتقال الزائد إىل املالك: ومها. البتة، لتعارض االصلني
 .أي وان مل يثبت امللك للفاعل، النه بيع احليوان رغما عليه )٢(
ــع) ٣( ن املالـــك والفاعـــل يف البيـــع امنـــا كـــان الجـــل اذن الشـــارع يف البيـ ــ ــذا رد علـــى االحتمـــال . أي وعـــدم اخـــذ االذن مـ هـ

 .الثالث القائل �عطاء الزائد صدقة، لعدم ملكها للزائد لعدم اذن املالك والفاعل يف البيع
هو الذي " الشارع " حيث إن البايع ال حيتاج إىل اذن املالك، الن . وبيع املقاص مال املدين. يف اموال املفلسكما ) ٤(

 .قد اذن يف بيع امواهلما
 .أي البهيمة) ٥(

    



٣١٦ 

قيمتهـا  )٣(فيكـون هـو الناقـل، والعتبـار )٢(، النـه السـبب التـام يف الغـرم)١(انه مبجرد الفعل: احدمها
ت دفـع العـوض ليتحقـق بـه )٤(كونـه: والثـاين. عنده فيمـا  )٦(وتظهـر الفائـدة. املعاوضـة االجباريـة )٥(وقـ

 .من مال املالك )٨(يكون من مال الفاعل، وعلى الثاين )٧(فعلى االول. لو تلفت قبل دفع العوض
___________________________________ 

 .ظيع وقبل الغرامة للمالكأي مبجرد ذلك العمل الشنيع الف) ١(
أي الفعل الشنيع هو السبب التـام يف غرامـة الفاعـل بـدل احليلولـة للمالـك فيكـون هـذا الفعـل الشـنيع هـو الناقـل هلـذه ) ٢(

 .البهيمة من املالك إىل الفاعل
: دل احليلولة إىل املالـكة ودفع ب أن قيمة البهيمة املوطوء: حاصلة. دليل �ن النتقال البهيمة إىل الفاعل مبجرد الفعل) ٣(

 .وقت الفعل الشنيع وهو جمرد االدخال فعند ذلك تكون ذمة الفاعل مشغولة �لعوض للمالك
 .أي كون انتقال البهيمة إىل الفاعل وقت دفع العوض من الفاعل إىل املالك) ٤(
 .أي بدفع العوض إىل املالك، وانتقال البهيمة إىل الفاعل) ٥(
 .القولني املذكورينأي الفائدة بني ) ٦(
احدمها وهو انتقال البهيمة إىل الفاعل مبجرد الفعل الشنيع يكـون التلـف مـن : أي فعلى القول االول يف قول الشارح) ٧(

 .مال الفاعل
ومـن املؤسـف . أي فعلى القول الثاين وهو انتقال البهيمة إىل الفاعل وقت دفع العوض يكون التلف مـن مـال املالـك) ٨(

تب مثرة على هذه الفائدة، لوجوب ذبح البهيمة واحراق حلمها فور ان كانت مأكولة اللحم، او اخراجها من جدا عدم تر 
ت البهيمـة قبـل دفـع العــوض مـن الفاعـل إىل املالــك، : البلـد وبيعهـا فـورا ايضــا نعـم ترتتـب فائـدة علــى القـولني هكـذا لـو بيعــ

وهـو متلـك البهيمـة " القـول الثـاين " وعلـى . للفاعـل -جـرد الـوطي وهـو متلـك البهيمـة مب" القـول االول " فثمن املبيع على 
 .عند العوض للمالك يكون الثمن للمالك، لعدم دفع الفاعل العوض

    



٣١٧ 

وامــا مؤنتهــا . )٤(للفاعــل علــى االول، وللمالــك علــى الثــاين )٢(فــاالرش. جــين عليهــا قبلــه )١(وفيمــا
ان قلنـا مبلكـه بـدفع العـوض،  )٥(ومناؤها فللفاعلبعد دفع العوض إىل زمن البيع يف غري البلد وارشها 

واحـرتز �لبـالغ العاقـل عـن الطفـل وا�نـون فــال . علـى كــل حـال )٧(فانـه عليـه )٦(وكـذا تلفهـا قبـل البيـع
 يتعلق �ما مجيع هذه

___________________________________ 
 .يمةأي وتظهر فائدة القولني املذكورين ايضا فيما لو جين على البه) ١(
مـن طبعتنـا اجلديـدة كتـاب " اجلـزء الثالـث " راجـع . االرش عبارة عن دفع مابني القيمتني أي قيمة الصـحيح والفاسـد) ٢(

حيث اشبعنا الكالم حبمد هللا حول االرش فال تغفل عن املراجعة فان التعـاليق القيمـة . ٤٩٤إىل ص  ٤٧٤البيع من ص 
 .شاكرين النعم هللاهناك تفيدك جدا وطالعها �معان وكن من ال

 .أي على القول االول) ٣(
 .أي على القول الثاين) ٤(
يت صــرفها علــى البهيمــة، والنمــاآت احلاصــلة منهــا) ٥( ن املصــاريف الــ . وللفاعــل. فعلــى الفاعــل. أي مجيــع هــذه االشــياء مــ

 .فالالم يف وللفاعل استعملت جمازا لالعم من الضرر والنفع وان كان وضعها االصلي للنفع
 .وبعد دفع العوض) ٦(
 .أي سواء قلنا �نتقال البهيمة إىل الفاعل عند الوطئ، او عند دفع العوض. أي على الفاعل على كل حال) ٧(

    



٣١٨ 

وامــا . )٣(فالظــاهر تعلقــه مبطلــق الــذكر كمــا ســلف )٢(امــا التحــرمي. وان تعلــق �مــا بعضــها )١(االحكــام
وجوب اتالفهـا، لـئال تشـتبه كمـا هـو : )٥(حترميها وان ادب، ويلزم من )٤(احلد فينتفي عن غري املكلف

منفـي يف فعـل  )٨(واخراجـه وهـو )٧(وبقـي مـا ال يقصـد حلمـه. )٦(احلكمة فيه فيستوى فيه اجلميـع أيضـا
 ، وظاهر)١٠(معلق يف النصوص على فعل الرجل )٩(الصغري، الن احلكم

___________________________________ 
 .فان بعض االحكام يرتتب على الصيب وا�نون. عموم النفي من �ب نفي العموم، ال) ١(
 .أي حترمي البهيمة من حرمة حلمها وشعرها ووبرها وصوفها من املوجود واملتجدد) ٢(
 .راجع ٢٩٨إىل ص  ٢٩٤من طبعتنا اجلديدة كتاب االطعمة واالشربة ص " اجلزء السابع " يف ) ٣(
 .وهو الطفل وا�نون) ٤(
 . البهيمة اذا وطأها الطفل وا�نونأي من حترمي) ٥(
 .وا�نون. والعاقل. والكبري. الصغري) ٦(
 .بل قصد ظهره) ٧(
 .أي البيع واالخراج يف هذا احليوان الذي قصد ظهره) ٨(
 .وهو بيع احليوان الذي ال يقصد حلمه اوال و�لذات، بل يقصد ظهره) ٩(
عن اسحاق . اليك نص بعضها. االحاديث ٥٧٠ص  ١٨اجلزء  ١٣٨٨سنة " طهران " طبعة " الوسائل " راجع ) ١٠(

ن  ن عمــار عــ ت فــاذا ماتــت : يف الرجــل �يت البهيمــة فقــال " ايب ابــراهيم موســى " بــ ت البهيمــة للفاعــل ذحبــ ان كانــ
ت �لنــار، ومل ينتفــع �ــا وضــرب هــو مخســة وعشــرين ســوط ت، واخــذت . ا ربــع حــد الــزايناحرقــ ن البهيمــة لــه قومــ وان مل تكــ

ت �لنــار، ومل ينتفــع �ــا، وضــرب مخســة وعشــرين ســوطا ت واحرقــ ت. مثنهــا منــه، ودفــع إىل صــاحبها وذحبــ ب : فقلــ ــ ومــا ذن
ن رســول هللا : فقــال. البهيمــة ب هلــا، ولكــ . وينقطــع النســل فعــل هــذا وامــر بــه لكــي ال جيــرتئ النــاس �لبهــائم، ال ذنــ

 .اي سئل الراوي عن الرجل. فان احلديث وارد يف الرجل. ١احلديث 

    



٣١٩ 

ولعــل اقــرتان . �لبــالغ العاقــل خيرجــه )٣(يتناولــه، والتقييــد )٢(وامــا ا�نــون فــان الرجــل. )١(الفتــوى يوافقــه
 يف النصوص املعرب فيها �لرجل �حلد )٤(احلكم

___________________________________ 
 .اي يوافق تعليق احلكم يف النصوص على الرجل) ١(
، وغـريه ٣١٨ص  ١٠أي لفظ الرجل الوارد يف النصوص املذكورة كمـا يف احلـديث االول املشـار اليـه يف اهلـامش رقـم ) ٢(

فيكون حكمه حكم العاقل يف االخراج والبيع فيما يقصد ظهره . من االحاديث االخر نفس املصدر يشمل الرجل ا�نون
 .وراف
ــم املــــذكور" املصــــنف " أي تقييــــد ) ٣( ــن احلكــ ــول الــــنص . احلكــــم �لعاقــــل البــــالغ خيــــرج ا�نــــون عــ ــن مشــ هــــذا اســــتدراك عــ

 .للمجنون
وهـو البيــع واالخــراج يف احليــوان الــذي يقصـد ظهــره اي ولعــل اقــرتان هــذا احلكـم يف النصــوص املشــار اليهــا يف اهلــامش ) ٤(

يف قول  ٣١٨ص  ١٠راد من الرجل املذكور �لنص املشار اليه يف اهلامش رقم دليل على أن امل: �حلد ٣١٨ص  ١٠رقم 
 .الرجل العاقل، ال الرجل ا�نون -الرجل �يت البهيمة : السائل

    



٣٢٠ 

ــــون، وهــــذا ــــف فيخــــرج ا�ن االصــــل علــــى موضــــع  )٢(وقوفــــا فيمــــا خــــالف. اجــــود )١(قرينــــه ارادة املكل
ـــري املصـــنف فيمـــا ســـبق احلكـــم امـــا وطء اخلنثـــى فـــال يتعلـــق بـــه حكـــ. )٣(اليقـــني م وهـــو وارد علـــى تعب

. بني الـذكر واالنثـى وال بـني وطـئ القبـل والـدبر )٥(والفرق يف املوطوء. )٤(�لتحرمي على وطء االنسان
، )٧(وال غــــريه مــــن االحكــــام )٦(ولــــو انعكــــس احلكــــم �ن كــــان اآلدمــــي هواملوطــــوء فــــال حتــــرمي للفاعــــل

 قيمته )٩(لطفل وا�نون يلزمهماا )٨(وحيث حيكم بتحرمي موطوء. لالصل
___________________________________ 

ذكورة يف قــول ) ١( ب االحكــام املــ ــى  ٣١٨ص  ١٠الــواردة يف الــنص املشــار اليــه يف اهلــامش رقــم " املصــنف " أي ترتــ عل
 .الرجل العاقل هو االجود واالحسن

واالحـراق واالخـراج مـن البلـد، والبيـع خمـالف لالصـل لـوال . فـان الـذبح. وهو إتـالف مـال الغـري خمـالف لالصـل االويل) ٢(
 .الدليل فيقتصر على موضع اليقني وهو العاقل

 .وهو ترتب االحكام املذكورة على الرجل العاقل) ٣(
وحيــرم موطــوء : " يف قــول املصــنف ٢٩٤كتــاب االطعمــة واالشــربة ص . مــن طبعتنــا احلديثــة" اجلــزء الســابع " راجــع ) ٤(

لكن الواجب إخراجـه عـن هـذا الشـمول، . أي تعبري املصنف هناك مبا ذكره آنفا يشمل اخلنثى. شمل اخلنثىفي" االنسان 
 .لالتفاق على عدم ترتب االحكام املذكورة على وطئ اخلنثى، الحتمال كون اآللة اليت وطأ �ا زائدة

 .وهو احليوان) ٥(
 .وهو احليوان الواطئ اذا كان مأكول اللحم) ٦(
 .والبيع. واالخراج. واالحراق. بحمن الذ) ٧(
 .أي احليوان الذي وطأه الطفل وا�نون) ٨(
 .أي الطفل وا�نون) ٩(

    



٣٢١ 

ري خمــتص �ملكلــف فــان كــان هلمــا مــال )٢(مبنزلــة االتــالف، وحكمــه )١(النــه بعــد  )٤(، وإال اتبعــا بــه)٣(غــ
لتحرمي حلمـه، . الظهر فال شئ عليهما، إال أن يوجب نقص القيمة )٥(ولو كان املقصود منه. اليسار
ري العــامل �حلـال فعلــم احتمــل . فيلزمهــا االرش )٦(او لغـريه ري البلـد لغــ ولـو كــان الــواطء �لغـا وبيــع يف غــ

 .قو� جواز الفسخ مع استلزامه نقص القيمة �لنسبة إىل العامل، النه حينئذ عيب
كمــا يف كــل   )٧(او مــن قــام مقامــه) موكــول إىل نظــر االمــام (عــل الثابــت علــى الفا) والتعزيــر(

 وقد. تعزير ال تقدير له شرعا
___________________________________ 

 .أي هذا الوطء، النه سبب االتالف) ١(
 .أي وحكم الضمان يف االتالف الخيص البالغ العاقل، بل يشمل الطفل وا�نون) ٢(
 .للطفل وا�نون مال فيؤخذ منه، ويدفع إىل صاحب البهيمةأي ان كان ) ٣(
 .مبعىن ا�ما اليطالبان يف حالة االعسار، بل يف حالة اليسار. أي يطالبان �ملال) ٤(
 .أي من احليوان الذي وطأه ا�نون والطفل الظهر فال شئ عليهما من الغرامة) ٥(
 .هذا احليوان موطوء: يوانكالوهن الذي يصيب املشرتي حيث يقال يف حق احل) ٦(
ب مــن قبلــه ) ٧( ــق اجلــامع للشــرائط املبســوط اليــد يف زمــن الغيبــة. يف زمــن حضــوره وهــو الــوايل النائــ . وا�تهــد املطل

ث " راجــع  ويف الغيبــة ينفــذ قضــاء الفقيــه ": املصــنف " عنــد قــول  ٦٢ص . مــن طبعتنــا احلديثــة كتــاب القضــاء" اجلــزء الثالــ
 .رائط االفتاءاجلامع لش
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 .مطلقا يف كثري من االخبار )١(ورد
عبـدهللا بـن سـنان عـن ايب  )٣(حلسـنة) مخسـة وعشـرون سـوطا( )٢(إن قـدره: والقائل الشـيخ) وقيل(

عــــن الرضــــا  )٥(، واحلســــن بــــن خالـــداســــحاق بـــن عمــــار عــــن الكـــاظم  )٤(، وروايــــةعبـــدهللا 
. 
ري عـن ايب عبـدهللا ) ال احلدكم(حيد ): وقيل( يف  مائة جلدة حد الزاين، لصحيحة ايب بصـ

 :رجل اتى �يمة فأوجل قال
___________________________________ 

ص  ١٨اجلـــزء . ١٣٨٨ســـنة " طهـــران " طبعـــة " الوســـائل " راجـــع . التعزيـــر ورد مطلقـــا مـــن دون تقـــدير يف االخبـــار) ١(
دون : فقـال. لـه كـم التعزيـر: قلـت: قـال"  " ايب عبـدهللا " اليك نصه عن محـاد بـن عثمـان عـن . ٣احلديث . ٥٨٤
ت: قــال. احلــد ن دون ار : قــال. دون مثــانني: قلــ ت. بعــني فا�ــا حــد اململــوكال ولكــ علــى قــدر مــا يــراه : قــال. وكــم ذاك: قلــ

علـى قـدر : حيث قـال . فان التعزير يف هذا احلديث ورد مطلقا من دون تقدير". الوايل من ذنب الرجل وقوة بدنه 
 .ما يراه الوايل

 .أي التعزير) ٢(
 .١احلديث . ٥٧٠ص . نفس املصدر السابق) ٣(
 .نفس املصدر) ٤(
 .نفس املصدر) ٥(
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 ).حد الزاين( )٢(، ويف اخرى))١(عليه احلد(
. )٣(يقتـل: يف رجـل اتـى �يمـة قـال لصحيحة مجيل بن دراج عن ايب عبدهللا ) القتل: وقيل(

علــــى مــــا اذا كــــان الفعــــل دون  )٥(حبمــــل التعزيــــر )٤(ومجــــع الشــــيخ يف االستبصــــار بــــني هــــذه االخبــــار
 اذا اوجل حد الزاين )٦(االيالج، واحلد

___________________________________ 
 .٨احلديث . ٥٧٢ص . نفس املصدر) ١(
 .راجع نفس املصدر. أي ويف صحيحة أخرى) ٢(
 .٦احلديث . نفس املصدر) ٣(
. ٣٢٣ص  ٣ - ٢ - ١وقـم  ٣٢٢ص  ٥ - ٤ - ٣أي هذه االخبار املتخالفـة وهـي املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ) ٤(
والدالــة . ٣٢٣ص  ٢ - ١والدالــة بعضــها علــى احلــد كــاخلرب . ٣٢٢ص  ٥ - ٤ - ٣لــة بعضــها علــى التعزيــر كــاخلرب الدا

 .٣٢٣ص  ٣بعضها على القتل كاخلرب 
 .٣٢٢ص  ٥ - ٤ - ٣كاخلرب ) ٥(
لثــاين القســم ا. ٣اجلــزء . ١٣٧٦ســنة " النجــف االشــرف " طبعــة " االستبصــار " يف  " الشــيخ " اليــك ماافــاده ) ٦(

ان حنملهمـا علـى انـه اذا كــان الفعـل دون االيـالج كــان : احــدمها. فالوجـه يف هـذه االخبــار احـد الشـيئني: قـال. ٢٢٤ص 
. او القتل حسب ما يراه االمام اصلح يف احلال. واذا كان ذلك كان عليه حد الزين ان كان حمصنا إما الرجم. عليه التعزير

ت خمـرج التقيـةوميكن هذا . واجللد ان مل يكن حمصنا الن ذلـك مـذهب . الوجه ان كان مرادا �ذه االخبـار ان تكـون خرجـ
 .ايالج فرج يف فرج، وال يفرقون بني االنسان وغريه من البهائم: العامة، ال�م يراعون يف كون االنسان زانيا
ن تكــرر منــه ا. الفــرق: وال يظهــر مــن مــذهب الطائفــة احملقــة ــى مــ لفعــل واقــيم عليــه احلــد وميكــن ان حنمــل هــذه االخبــار عل

مث . قــدس هللا نفســه" الشــيخ " إىل هنــا كــالم . فانــه اذا صــار كــذلك ثــالث دفعــات قتــل يف الرابعــة. �لتعزيــر يف كــل دفعــة
. " ايب احلسـن املاضـي " يـدل علـى ذلـك مـا رواه يـونس بـن عبـدالرمحان عـن : فقـال. اشار إىل حديث اهل الكبـائر

 .كلها اذا اقيم عليهم احلد مرتني قتلوا يف الثالثةاصحاب الكبائر  : قال
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ن حمصــنا، وحبمــل اخبــار القتــل علــى مــا اذا  )١(وهــو الــرجم او القتــل إن كــان حمصــنا، واجللــد اذا مل يكــ
اذا اقـيم عليهمـا  )٢(تكرر منـه الفعـل ثـال� مـع ختلـل التعزيـر ملـا روي مـن قتـل اصـحاب الكبـائر مطلقـا

مبــا  )٧(منافيــا للتعزيــر )٦(خــرب احلــد )٥(لكــن يبقــى علــى الثــاين. )٤(طلــق عليــه احلــدوالتعزيــر ي )٣(احلــد مــرتني
 .دونه

___________________________________ 
 .٣٢٣ص  ٣وهي صحيحة مجيل بن دراج املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١(
 .حلد ام الوسواء كانت مما يوجب ا. أي اية كبرية كانت، سواء كانت اتيان البائم ام غريه) ٢(
" يف خــرب يـونس بــن عبــدالرمحان عــن . ٣٢٣ص  ٦يف اهلـامش رقــم " الشــيخ " قـد اشــري إىل هــذا اخلـرب آنفــا يف كــالم ) ٣(

 ." ايب احلسن املاضي 
 .فاذا عزر مرتني يقتل يف الثالثة بناء على هذا االطالق. فان للحد اطالقني اطالقا على التعزير. اي احلد الناقص) ٤(
 .اخبار القتل على ختلل التعزير مرتني" الشيخ " وهو محل ) ٥(
 .٣٢٣ص  ٢ - ١وهواملشار اليه يف اهلامش رقم ) ٦(
ذي افــاده ) ٧( " فــان التعزيــر مــرتني علــى ذلــك يســبب القتــل يف الثالثــة، خبــالف احلــد فانــه اليســبب القتــل علــى اجلمــع الــ

 ." الشيخ 
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ــع االحكــام) عــدلني، و�القــرار مــرة بشــهادة( )١(هــذا الفعــل) ويثبــت( إن كانــت الدابــة ( )٢(يف مجي
بنص خـاص فيبقـى  )٥(ما افتقر إىل التعدد )٤(خرج منه )٣(، لعموم اقرار العقالء على انفسهم جائز)له

خاصـة دون غـريه مـن االحكـام ) التعزيـر( )٧(الثابت �القرار مطلقـا)  ف(تكن الدابة له ) وإال(، )٦(غريه
فتثبــت �قــي االحكــام، ) إال أن يصــدقه املالــك(اقــرار يف حــق الغــري فــال يســمع  )٩(، النــه)٨(املــذكورة

 )١١(اما يف نفس االمر. حبسب الظاهر )١٠(هذا. لزوال املانع من نفوذه حينئذ
___________________________________ 

 .اي اتيان البهيمة) ١(
 .واالخراج. والبيع. واحلرق. من الذبح) ٢(
 .٢احلديث . ٢١٦ص . ٣ا�لد . الطبعة القدمية" الوسائل ) " ٣(
 .اي من عموم اقرار العقالء) ٤(
 .أي تعدد االقرار اما مرتني كما يف الشرب والقذف، او اربع مرات كالز� واللواط) ٥(
 .وهو اتيان البهيمة وغريه داخل يف العموم املذكور) ٦(
 .مل يصدقه يف دعواهسواء صدقة املالك يف انه وطء دابته ام ) ٧(
 .فان هذه منوطة ومتوقفة بتصديق املالك على الفعل. والبيع. واالخراج. واحلرق. من الذبح) ٨(
 .الن هذا االقرار يف اتيان �يمة الغري) ٩(
 .اي ترتب هذه االحكام املذكورة من التعزير والذبح واالحراق يف االقرار والشهادة) ١٠(
 .ت وعدمه يف الظاهر، بل كان العمل بينه وبني هللامع قطع النظر عن الثبو ) ١١(
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ــذبح واالحــراق؟ )١(فــان كانــت لــه، هــل جيــب عليــه ، لقــوهلم )٣(الظــاهر ذلــك: )٢(فعــل مــا ذكــر مــن ال
فـاذا ماتـت أحرقـت �لنـار ومل . ان كانت البهيمة للفاعـل ذحبـت: )٤(عليهم السالم يف الرواية السابقة

اجودمهـا العـدم، لالصـل، . خـارج البلـد وجهـان )٥(فـي وجـوب بيعهـاولو مل تكـن مأكولـة ف. ينتفع �ا
ولـو  . )٨(وهـو خمفـي هنـا. �ن بيعهـا خارجـة ليخفـى خربهـا )٧(، وللتعليـل)٦(وعدم داللة النصوص عليه

ت لغـــريه فهـــل يثبـــت عليـــه الغـــرم وجيـــب عليـــه التوصـــل إىل إتـــالف املأكولـــة �ذن املالـــك ولـــو  )٩(كانـــ
وجــــب عليـــه اتــــالف  )١١(نعـــم لــــو صـــارت ملكـــه بوجــــه مـــن الوجـــوه )١٠(مالظــــاهر العـــد: �لشـــراء منـــه

 .املأكولة، لتحرميها يف نفس االمر
___________________________________ 

 .أي على الفاعل) ١(
 .اذا كان مأكول اللحم) ٢(
 .أي وجوب الذبح واالحراق) ٣(
 .٣٢٢ص  ٣املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٤(
 .االمر والواقعأي حبسب نفس ) ٥(
تــدل علــى اخــراج البهيمــة  ٣٢٢ص  ٥ - ٤ - ٣فــان النصــوص املــذكورة يف اهلــامش رقــم . أي علــى البيــع واالخــراج) ٦(

ولـيس فيهـا داللـة علـى ان الفعـل لـو وقـع سـرا جيـب عليـه االحكـام . من البلد وبيعها اذا عرف العمل �قرار منه، او �لبينـة
 .املذكورة

 .لئال يعري: بقوله ) ٧(
 .لكون العمل وقع سرا) ٨(
 .أي لغري الفاعل) ٩(
 .أي عدم وجوب دفع العوض للمالك، وعدم ذبح املأكولة) ١٠(
 .كاهلبة واالرث واالنتقال �مللك) ١١(

    



٣٢٧ 

�لذبح مث االحراق وجه قوي، ولو مل تنتقل إىل ملكـه ذحبهـا املالـك، او غـريه  )١(ويف وجوب كونه
 .)٣(، وحنوه)٢(وكذا القول يف نسلها، ولبنها. مل حيل للفاعل االكل من حلمها لعلمه بتحرميه

يزيــد ) و( )٦(والشــرائط )٥(يف احلــد) وحكمــه حكــم االحيــاء(ز� ولواطــا ) وطء االمــوات )٤(ومنهــا(
 )٧(، او امتــه احملللــة لــه)زوجتــه(املوطــوأة ) إال ان تكــون(مبــا يــراه احلــاكم ) ظ عليــه العقوبــةتغلــ(هنــا انــه 

جـاز لـه  )٩(خاصة، لتحرمي وطئها، وال حيد لعدم الز� اذ مل خترج �ملوت عـن الزوجيـة ومـن مث) فيعزر(
 .تغسيلها

 )على االقوى(شهود ذكور ) �ربعة(هذا الفعل ) ويثبت(
___________________________________ 

 .أي هذا االتالف الواجب) ١(
 .واستعمال شعره. وشرب لبنه. أي الحيل للفاعل حلم نسل احليوان املوطوء) ٢(
 .من ما يتجدد من شعره ووبره وبيضته) ٣(
 .هذه �نية العقو�ت. أي من العقو�ت املتفرقة) ٤(
ن حمصــنا فاجللــد. اذا كــان حمصــنا فــالرجم) ٥( ت فحكمــه إمــا . ا اذا زىن �مــرأة ميتــةهــذ. وان مل يكــ ــذكر ميــ وأمــا اذا الط ب

 .واجلمع بني احلكمني منها. او القاء جدار عال عليه. او االحراق او القائه من شاهق. أو الرجم. القتل �لسيف
 .واالختيار. والعقل. كالبلوغ) ٦(
 .العدة وماتت �ن مل تكن زوجة الغري، ومل تكن يف العدة �ن طلقها الغري وهي يف) ٧(
 .واالمة احملللة له بعد املوت. أي وطء زوجته) ٨(
 .أي ومن اجل ا�ا زوجته وامته جيوز للرجل او املوىل تغسيل هذه الزوجة واالمة) ٩(

    



٣٢٨ 

ثبوتـــه علـــى  )٢(، بـــل افحـــش فيتناولـــه عمـــوم ادلـــة توقـــف)١(كـــالز� واللـــواط، النـــه ز� ولـــواط يف اجلملـــة
ة عـــدلني، النـــه شـــهادة علـــى فعـــل واجـــد يوجـــب حـــدا واحـــدا كـــوطء يثبـــت بشـــهاد: وقيـــل. االربعـــة
شـهادة علـى  )٥(فاعترب فيه االربعـة، ال�ـا )٤(، خبالف الز� واللواط �حلي فانه يوجب حدين)٣(البهيمة
 )٧(نظر، النتقاضه �لوطء االكراهي والز� ��نونة فانه كذلك )٦(وفيه. اثنني

___________________________________ 
ومـع ذلـك ال خيـرج هـذا العمـل عـن صـدق . يف اجلملة، الن الز� واللواط غالبا علـى االحيـاء، دون االمـوات: امنا قال) ١(

 .الز� واللواط
ت اال ان االدلـــة املـــذكورة يف �ب الـــز� واللـــواط متنـــع ثبـــوت الـــز� واللـــ: ومعنـــاه. قرائتـــه بصـــيغة �ب التفعـــل) ٢( ــ واط يف امليـ

 .�الربعة
 .فان العقوبة فيها من طرف واحد فال حيتاج إىل اربعة رجال فيكتفى فيها بشهادة عدلني) ٣(
 .للفاعل واملفعول) ٤(
 .اي االربعة شهادة على االثنني فاحتيج لكل واحد اثنان) ٥(
 .واحدمن انه يثبت بشهادة عدلني النه شهادة على فعل : أي يف تعليل ماقيل) ٦(
أي الز� واللواط من طرف واحد يوجب حدا واحدا حيث إن املكره �لفتح زانيـا كـان ام مزنيـا، الئطـا كـان ام ملوطـا ) ٧(

. وكـذلك الـز� �لشـبهة اذا كـان احـد الفـاعلني مشـتبها. وكذلك مـن زىن �ـا جمنـون فاحلـد علـى املـزىن �ـا فقـط. الحد عليه
 فان احلد على غري املشتبه

    



٣٢٩ 

اعتبار االربعة من غري تعليل، بل يف كثـري النصـوص مـا ينـايف  )١(واملتحقق. اط االربعة امجاعامع اشرت 
اعظــم، دليــل علــى بطــالن  )٤(توقــف الــز� علــى االربعــة، والقتــل علــى االثنــني مــع انــه )٣(، وأن)٢(تعليلــه
 .)٥(القياس

___________________________________ 
ت يف االخ) ١( ــ ــذا حنتــاج إىل أي املتحقــق الثاب ب حــدين فل بــار والفتــاوي اعتبــار اربعــة شــهود، ومل تعلــل االربعــة ��ــا توجــ

 .اربعة شهود
ــذا القـــول) ٢( ــع : أي تعليـــل هـ ب حـــدين راجـ ــ ســـنة " طهـــران " طبعـــة " الوســـائل " وهـــو وجـــوب اربعـــة رجـــال، ال�ـــا توجـ

 .٣اليك نص احلديث . ٥ - ٤ - ٣ - ٢ - ١احلديث . ٣٧١ص  ١٨اجلزء . ١٣٨٨
وجه منافاة هذه االخبار مع ). ال جيب الرجم حىت يشهد الشهود االربع أ�م رأوه جيامعها: (قال ) عن ايب عبدهللا(

ب حــدين ذه الروايــة ومــا يف مضــمو�ا علــى طــرف : التعليــل املــذكور وهــو وجــوب اربعــة رجــال ال�ــا توجــ أن الشــهود يف هــ
 .ا مكرهة، او مشتبهةواحد وهو الزاين، جلواز ان تكون املزين �

ن النصــوص ماينــايف تعليلــه: يف قولــه" مــا املوصــولة " عطــف علــى ) ٣( ىن. بــل يف كثــري مــ أن يف كثــري مــن النصــوص : واملعــ
 .والقتل على اثنني. توقف حد الز� على شهود اربعة

 .ويل املقتول القصاص فيحكم بقتل القاتل ان اراد. لكنه يثبت بشهادة عدلني. أي مع أن القتل اعظم من الز�) ٤(
ت بشـــهادة عـــدلني: حيـــث قـــال. وهـــو قيـــاس وطـــأ االمـــوات علـــى وطـــئ البهيمـــة) ٥( ب حلـــد واحـــد فيثبـــ . ان وطأهـــا موجـــ

 .حيث ان وطأ االموات موجب حلد واحد. كذلك ما حنن فيه

    



٣٣٠ 

رب� االربعـــة. االقـــرار فـــرع الشـــهادة ـــ ـــت )١(فحيـــث اعت ـــع مـــرات(�ـــا  )٢(يثب بشـــرائطها ) او اقـــراره ارب
فمـا يثبـت  )٥(وحيث احلقنـا امليـت �حلـي. )٤(ومن اكتفى �لشهادين اكتفى �القرار مرتني. )٣(السابقة

لقيام الشـبهة  )٨(مع احتمال العدم )٧(على االقوى، للعموم )٦(بشهادة النساء يف الز� �حلية يثبت هنا
 .الدارئة للحد، وما تقدم

يوجــب (حــرام ) وهــو(اي يــد املســتمين ) �ليــد( وهــو اســتدعاء اخــراج املــين) االســتمناء )٩(ومنهــا(
 مبا يراه احلاكم لقوله) التعزير

___________________________________ 
 .أي يف الشهادة) ١(
 .أي يثبت االقرار �الربعة ايضا، النه فرع الشهادة) ٢(
 .وحريته. واختياره. من كمال املقر) ٣(
 .ة عدلني، ال�ا شهادة على فعل واحد فيوجب حدا واحدايثبت بشهاد: وقيل: مر يف قول القائل) ٤(
 .يف اعتبار اربعة شهود اذا شهدوا، واالقرار اربعة لو اقر) ٥(
 .١٤٠ص ". كتاب الشهادات " من طبعتنا احلديثة " اجلزء الثالث " راجع . وهو وطأ االموات ز� ولواطا) ٦(
 .املوجب للرجم، او للجلد كما هو املذكور يف نفس املصدرأي للعموم الوارد يف شهادة النساء يف الز� ) ٧(
 .فاذا قامت الشبهة درء احلد، اذ احلدود تدفع �لشبهات. أي عدم قبول شهادة النساء يف وطئ االموات) ٨(
 .هذه �لثة العقو�ت. أي ومن العقو�ت املتفرقة) ٩(
 .الينسجم مع االستدعاءخروج املين، بدل االخراج، الن االخراج : الظاهر) ١٠(

    



٣٣١ 

فمـن ابـت� وراء ذ�ـك (: إىل قولـه )وا�ين هم لفروجهم حافظون إال � ازواجهـم(: تعاىل
ويف . )٣(انه لعن الناكح كفـه مما وراء ذلك، وعن النيب  )٢(وهذا الفعل )١()فأو�ك هم العادون

ويف حترميــه بيــد زوجتــه . ا عــدا الزوجــة، واململوكــةممــ )٤(وغريهــا. معــىن اليــد اخراجــه بغريهــا مــن جوارحــه
ري اجلمـاع )٦(وجـود املقتضـي للتحـرمي وهـو اخـراج املـين، وتضـييعه )٥(ومملوكته احملللـة لـه وجهـان مـن . بغـ

تنـاول اآليـة واخلـرب لـه،  )٩(منع كون ذلـك هـو املقتضـي، وعـدم )٨(ومن. قطع العالمة يف التذكرة )٧(وبه
 حفظ )١٠(اذا مل ختص

___________________________________ 
 .٧اآلية : املؤمنون) ١(
 .وهو االستمناء) ٢(
 .٩٩ص . ٢٣اجلزء . الطبعة القدمية طبعة املرحوم احلاج دمحم حسني امني الضرب" حبار االنوار ) " ٣(
 .أي غري جوارحه من جوارح شخص آخر، او من جوارح حيوان اومجاد) ٤(
 .دليل للتحرمي) ٥(
 .تضييع املين بيد الزوجة واململوكةأي و ) ٦(
 .أي و�لتحرمي) ٧(
 .أي ومن منع كون تضييع املين هو املقتضي للتحرمي. دليل جلواز هذا االستمناء) ٨(
، ٣٣١ص  ١اي ومن عدم تناول اآلية الكرمية املشار اليها يف اهلامش رقم ". من اجلارة " �جلر عطفا على مدخول ) ٩(

 .ملثل هذا االستمناء ٣ اهلامش رقم واخلرب املشار اليه يف
مـا : اخلطيـة واملطبوعـة بصـيغة املضـارع ا�هـول والصـحيح: ويف مجيـع النسـخ املوجـودة عنـد�. بصيغة املضارع املعلـوم) ١٠(

ص اآليــة الشــريفة. اثبتنــاه ت . حفــظ الفــرج يف الزوجــة، وملــك اليمــني �جلمــاع فقــط)إال � ازواجهــم(: أي مل ختــ بــل نفــ
 ".الكف : " فعليه جيوز للرجل االستمناء بفرجه يف سائر اعضائهن ومنها. حفظ الفرج عنهنوجوب 

    



٣٣٢ 

إىل غـري ايـديهما  )٢(ويف تعـدي التحـرمي )١(.الفرج يف الزوجة، وملك اليمني �جلماع فيتناول حمل النزاع
 )٥(مـن االسـتمتاع، النـه ضـرب )٤(لـو قيـل بـه مث )٣(واوىل �جلـواز هنـا. من بد�ما غـري اجلمـاع احتمـال

اي يـد رجـل ) ضـرب يـده ان عليـا ( بسند ضعيف عـن ايب جعفـر وايب عبـدهللا ) وروي(
وزوجـه مـن (يده مـن الضـرب ) حىت امحرت(عبث بذكره إىل ان انزل  )٧(، ويف االخرى)٦(استمى بيده
 حكم يف واقعة خمصوصة )٨(وهو مع ما يف سنده) بيت املال
___________________________________ 

 .وهو االستمناء �لكف) ١(
 .بناء على القول �لتحرمي) ٢(
 .يف سائر البدن غري الكفني) ٣(
 .أي لو قيل �جلواز يف الكفني) ٤(
 .�لزوجة واململوكة احملللة) ٥(
 .١احلديث . ٥٧٤ص . ١٨اجلزء . ١٣٨٨سنة " طهران " طبعة " الوسائل ) " ٦(
 .٢احلديث . ٥٧٤راجع نفس املصدر ص . رواية أخرى أي ويف) ٧(
 .أي مع ما يف سند هذا احلديث من الضعف) ٨(

    



٣٣٣ 

 .تعزيره مطلقا )١(مبا رآه، ال ان ذلك
اال مـا اخرجـه الـدليل مـن  )٣(واحـدة، لعمـوم اخلـرب) بشهادة عدلني واالقرار مرة( )٢(ذلك) ويثبت(

 )٦(دريس يثبت �القرار مرتني وظاهره انه ال يثبت بدونهوقال ابن ا. هنا منفي )٥(وهو )٤(اعتبار العدد
 .)٨(فهو ضعيف، ملا ذكر�ه )٧(فان اراد ذلك

والكفـر يكـون بنيـة، ) االد�ن )١٠(وهو الكفر بعد االسالم اعـاذ� هللا ممـا يوبـق. االرتداد )٩(ومنها(
 )١١(وبقول كفر، وفعل مكفر

___________________________________ 
 .أي تعزير املعني هو هذا. الضرب حىت حتمر يده تعزير املستمين مطلقا يف مجيع احلاالتأي ) ١(
 .أي االستمناء) ٢(
 ".اقرار العقالء على انفسهم جائز " وهو ) ٣(
 .والقذف. والشرب. واللواط. وهو الز�) ٤(
 .أي الدليل على اعتبار العدد) ٥(
 .أي بدون مرتني) ٦(
 .ماهو ظاهر كالمه من عدم ثبوت االستمناء اال �القرار مرتني فهو قول ضعيف ) يسابن ادر (أي ان اراد ) ٧(
 .وهو اقرار العقالء على انفسهم جائز. وهو منافاة هذا القول لعموم اخلرب املذكور) ٨(
 .أي ومن العقو�ت املتفرقة هذه رابعة العقو�ت) ٩(
ــق يبـــق وبقــا) ١٠( ن وب ىن االهــالك. بــق مـــن �ب االفعــالويو . الثالثـــي ا�ــرد. مــ أي . واملــراد هنـــا االفســاد واالذهـــاب. مبعـــ

 .يفسد الدين ويذهبه
 .مبعىن ان الفاعل الصادر من الشخص يكون سببا لكفره. اسم فاعل من �ب التفعيل) ١١(

    



٣٣٤ 

ع كنفـي الصـان  )٣(والثـاين. الـرتدد فيـه )٢(ويف حكمـه. العـزم علـى الكفـر ولـو يف وقـت مرتقـب )١(فاالول
كالنكـاح، ونفـي وجـوب   )٤(لفظا، او الرسل، وتكذيب رسول، وحتليل حمرم �المجاع كالز�، وعكسه

والضــابط . )٧(كوجــوب صــالة سادســة يوميــة  )٦(كركعــة مــن الصــلوات اخلمــس، وعكســه  )٥(جممــع عليــه
ء عنــادا، او اعتقـــادا، او اســـتهزا )٨(وال فــرق يف القـــول بــني وقوعـــه. انكــار مـــا علــم مـــن الــدين ضـــرورة

 .)١١(إىل االول )١٠(على الظاهر وميكن رد هذه االمثلة )٩(محال
___________________________________ 

 .وهو كفاية �لنية) ١(
 .فان الرتدد يف الكفر كفر. الرتدد يف الكفر: أي ويف حكم العزم على الكفر) ٢(
 .وهو الكفر �لقول) ٣(
 .أي حترمي النكاح الثابت حتليله) ٤(
 .قام االمجاع على ثبوته فينفيه أي) ٥(
 .أي اثبات ما قام االمجاع على نفيه) ٦(
 .او ز�دة ركعة عالوة على املقرر يف الشرع) ٧(
 .أي االنكار) ٨(
 .أي حيمل االستهزاء على الظاهر أن مل ميكن محله على املزاح. قيد االستهزاء) ٩(
ونفـي . وحترمي حالل الثابتني �المجاع. وحتليل حرام. واحدا وتكذيب رسول ولو كان. او الرسل. وهو نفي الصانع) ١٠(

 .وجوب ما امجع عليه وعكسه
 .وهو الكفر بنية) ١١(

    



٣٣٥ 

  )٤(صـرحيا �لـدين، او جحـودا لـه )٣(مـا تعمـده اسـتهزاء )٢(والثالـث. من غري لفظ )١(حيث يعتقدها
: ويعتـــرب فيمـــا خـــالف االمجـــاع. قصـــدا، او ســـجود لصـــنم )٥(كالقـــاء مصـــحف، او بعضـــه يف قـــاذوره

ـــن االســـالم ضـــرورة كمـــا ذكـــر ـــات علـــى  )٦(كونـــه ممـــا يثبـــت حكمـــه يف دي خلفـــاء كثـــري مـــن االمجاعي
 )٨(، وكون االمجاع من اهل احلل والعقد من املسلمني فال يكفر املخالف يف مسألة خالفيـة)٧(اآلحاد

ريهم يف هــذا الشــرطوقــد اختلفــت عبــارات االصــح. وان كــان �درا فاقتصــر بعضــهم علــى  )٩(اب وغــ
 )١١(، وآخرون على اضافة ما ذكر�ه)١٠(اعتبار مطلق االمجاع

___________________________________ 
 .أي هذه االمثلة املذكورة) ١(
 .وهو الكفر بصدور فعل مكفر) ٢(
 .أعم من أن يكون �للفظ، او بعمل من اجلوارح) ٣(
 .أي للدين) ٤(
 .بل حيصل ولو برميه، او سحقه، او جعل شئ قذر عليه. ه يف القاذورة ال اختصاص هلتك القرآن الشريف �لقاء) ٥(
 .انكار ماعلم من الدين ضرورة: " الشارح " يف القول ) ٦(
 .أي افراد املسلمني) ٧(
 .املسلمني البائدة بني فرق املسألة وان كان اخلالف �درا كبعض الفرق املعتزلة، او فرق) ٨(
 .وهو كون املسألة ضرورية أي يعلم ضروريتها يف دين االسالم) ٩(
 .مابلغ حد الضرورة، او مطلق االمجاع وان مل يبلغ هذا احلد: أي مل يقيد االمجاع بكونه) ١٠(
 .وهو ما علم من الدين ضرورة) ١١(

    



٣٣٦ 

 )١(احلكم بكفر مستحل ما خالف امجاعنا خاصة كما تقدم نقلـه وهواالجود، وقد يتفق للشيخ 
فلـــو  . )٣(�در ويف حكـــم الصـــنم مـــا يقصـــد بـــه العبـــادة للمســـجود لـــه )٢(وهـــو. عنـــه يف �ب االطعمـــة

للعبـادة مل يكـن كفـرا، بـل بدعـة قبيحـة وان اسـتحق  )٥(جمرد التعظيم مع اعتقاد عدم اسـتحقاه )٤(كان
 .هللا تعاىل مل ينصب السجود تعظيما لغريه )٧(الن ،)٦(التعظيم بغري هذا النوع

___________________________________ 
كتــاب (مــن طبعتنــا احلديثــة ) اجلــزء الســابع(راجــع ). الشــيخ(أي نقــل احلكــم بكفــر مســتحل مــا خلــف امجاعنــا عــن ) ١(

عــن ) الشــيخ(عنــد ذكــر كــالم والزهــو . واملــار مــاهي. حــول حرمــة اجلــري ٢٦٥إىل ص  ٢٦٢مــن ص ) االطعمــة واالشــربة
وميكـن محـل النهـي علـى الكراهـة كمـا فعـل الشـيخ يف موضـع مـن النهايـة اال انـه رجـع ): الشـارح(واليك نص كالم . النهاية

ن احلكـــم �لقتـــل اال بعـــد . اي رجـــع الشـــيخ عـــن الكراهـــة وحكـــم �حلرمـــة) يف موضـــع آخـــر وحكـــم بقتـــل مســـتحلها والميكـــ
 .ارتداده

 .ستحل ماخالف امجاعنا �در مل يقل به احد سوى الشيخ يف هذا املوردأي احلكم بكفر م) ٢(
 .كما لو سجد للشئ بقصد العبادة له فانه كفر) ٣(
 .أي السجود) ٤(
 .وهو السجود) ٦(على نبينا و" آدم " أي املسجود له كسجود املالئكة البينا ) ٥(
 .ة بدعة قبيحةتعليل لكون السجود تعظيما ولغري قصد العباد) ٧(

    



٣٣٧ 

 )٢()مـن بـدل دينـه فـاقتلوه: (االسـالم لقولـه  )١()عـن فطـرة) (ان كان ارتـداده(املرتد ) ويقتل(
عــــن االســــالم وكفــــر مبــــا انــــزل علــــى دمحم  )٣(مــــن رغـــب( وصـــحيحة دمحم ابــــن مســــلم عــــن البــــاقر 

 )٤()بعـد اسـالمه فـال توبــة لـه، وقـد وجـب قتلــه، و�نـت منـه امرأتـه، ويقســم مـا تركـه علـى ولــده 
كـــل مســـلم بـــني مســـلمني ارتـــد عـــن االســـالم وجحـــد دمحما : (قـــال وروى عمـــار عـــن الصـــادق 

تــد فــال تقربــه، نبوتــه وكذبــه فــان دمــه مبــاح لكــل مــن مســع ذلــك منــه، وامرأتــه �ئنــة منــه يــوم ار  
 )٥()ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عـدة املتـوىف عنهـا زوجهـا، وعلـى االمـام ان يقتلـه وال يسـتتيبه

. ويف قبلوهـا �طنـا قـول قـوي. )٨(فيتعـني قتلـه مطلقـا )٧(، ولالمجاع)٦(ظاهرا ملا ذكر�ه) وال تقبل توبته(
 ما دام )٩(خروجه عن التكليف حذرا من تكليف ما اليطاق لو كان مكلفا �السالم، او
___________________________________ 

 .�ن كان احد ابويه مسلما) ١(
 .٢احلديث . ٢٤٢ص . ٣ا�لد ". مستدرك الوسائل ) " ٢(
 .أي اعرض) ٣(
 .٢احلديث  ٥٤٤ص . ١٨اجلزء . ١٣٨٨سنة " طهران " طبعة " الوسائل ) " ٤(
 .١١احلديث  ٢٥٧ص . ٧اجلزء . ١٣٧٩ة سن" طهران " طبعة " الكايف ) " ٥(
 .٣٣٧ص  ٥و  ٤و . ١وقد اشري اليها يف اهلامش رقم . من االخبار الواردة يف ذلك) ٦(
 .يف ان توبته ال تقبل) ٧(
 .سواء �ب مل مل يتب) ٨(
 .أي تكليف االسالم) ٩(

    



٣٣٨ 

، )٣(او مل يقدر على قتلـه، )٢(فلو مل يطلع احد عليه )١(وحينئذ. وهو �طل �المجاع. حيا كامل العقل
و�ب قبلـــت توبتـــه فيمـــا بينـــه وبـــني هللا تعـــاىل، وصـــحت عباداتـــه ومعامالتـــه،  )٤(او �خـــر قتلـــه بوجـــه

، ولكــن يصــح لــه جتديــد )٦(عمــال �الستصــحاب )٥(وطهــر بدنــه، وال يعــود مالــه وزوجتــه اليــه بــذلك
. العقــد علــى املعتــدة عنــه �ئنـــافيهــا وجــه، كمــا جيــوز للـــزوج  )٧(العقــد عليهــا بعــد العــدة، ويف جـــوازه

 )٩(يف االحكام )٨(و�جلملة فيقصر
___________________________________ 

 .اي حني ان �ب وقلنا بقبول توبته �طنا) ١(
 .أي على كفره وارتداده) ٢(
 .ككونه مقتدرا، او يف مكان الميكن الوصول اليه) ٣(
 .أي لعلة) ٤(
لـه ان يقـارب زوجتـه وان مل يطلـع علـى ارتـداده احـد، وكـذلك الجيـوز للزوجـة التمكـني لـه اذا أي �ذه التوبة فال جيـوز ) ٥(

 .ه اطلعت على ارتداء
 .فنشك يف رجوع الزوجة بعد التوبة فنستصحب العدم. وهو بقاء البينونة �رتداده) ٦(

 .وكذا يف رجوع املال اليه بعد انتقاله إىل الورثة فنتصحب بقاء املكية هلم" 
 .أي يف جواز جتديد العقد وهي العدة )٧(
إمـا لفـراره مـن القتـل . أي يقتصر يف حق هذا املرتد الذي كان ارتداده بينه وبني هللا ومل يقتـل. بصيغة املضارع ا�هول) ٨(

 .إىل صقع آخر، وإما لعدم العلم �رتداده، أولعدم القدرة على قتله
ت . وتـورث اموالـه. وتعتد عدة الوفاة .تبني منه زوجته: املذكورة يف قول املصنف) ٩( ين علـى أن زوجتـه قـد �نـ أمـا هـو فيبـ

وأمـا . منه �رتداده فال جيوز له مقاربتها، واملضاجعة معها، اال بعقد جديد بعـد العـدة، اويف اثنائهـا علـى اخلـالف يف ذلـك
ممـن علـم �رتـداده وتوبتـه فيبـين علـى بينونـة وأمـا �لنسـبة إىل غـريه . �لنسبة إىل اموالـه يف للـوارث وال جيـوز لـه التصـرف فيهـا

ين ايضــا علــى االمــوال إىل ورثتــه، وانــه جيــوز لــه املعاملــة مــع املرتــد يف . الزوجــة فيجــوز لــه العقــد عليهــا بعــد انقضــاء العــدة ويبــ
 .هذه االموال

    



٣٣٩ 

 .�طنا )٣(امر آخر وراء القبول )٢(يف حقه، وحق غريه وهذا )١(بعد توبته على االمور الثالثة
) وتـــورث اموالـــه( )٥(وان مل يـــدخل علـــى االصـــح ملـــا تقـــدم) زوجتـــه، وتعتـــد للوفـــاة )٤(وتبـــني منـــه(

 ، النه يف حكم امليت)٧(وان كان حيا �قيا( )٦(السابقة عليها) بعد قضاء ديونه(املوجودة حال الردة 
___________________________________ 

 .٣٣٨ص  ٩كما عرفت يف اهلامش رقم ) ١(
 .وحق غريه. وهو ترتب هذه االحكام يف حقه) ٢(
ب االحكـــام املـــذكورة يف اهلـــامش رقـــم . أي قبـــول توبتـــه) ٣( ، وبـــني قبـــول توبتـــه يف الواقـــع ٣٣٨ص  ٩فـــال منافـــاة بـــني ترتـــ

 .ونفس االمر، الن ترتب تلك االحكام عقوبة له
 .أي من املرتد، �ب ام مل يتب) ٤(
ص  ٥ورواية عمار املشار اليها يف اهلـامش رقـم . ٣٣٧ص  ٤ها يف اهلامش رقم يف صحيحة دمحم بن مسلم املشار الي) ٥(

٣٣٧. 
 .أي على الردة) ٦(
 .٣٣٨ص  ٨ومل يقتل بعد لسبب من االسباب املذكورة يف اهلامش رقم ) ٧(

    



٣٤٠ 

من انفاذ وصـا�ه السـابقة علـى الـردة، وعـدم قبولـه التملـك  )٢(وهل يلحقه �قي احكامه. )١(يف ذلك
ت يف مجلـة مـن  )٥(مسـاواته لـه يف االحكـام، وكونـه )٤(نظر من )٣(بعدها حيـا وال يلـزم مـن مسـاواته امليـ

، )٧(ولــو ادخلنــا املتجــدد يف ملكــه كاالحتطــاب واالحتشــاش صــار ار�. )٦(االحكــام احلاقــة بــه مطلقــا
 )٩(وهو بعيد. ال ينقطع ارثه مادام حيا )٨(وعلى هذا

___________________________________ 
 .وتقسيم امواله. وهي بينونة الزوجة واعتداد املرأة عدة الوفاة. أي يف هذه االحكام) ١(
 .أي من احكام امليت) ٢(
 .أي بعد الردة) ٣(
 .أي من مساواة املرتد مع امليت يف تلك االحكام املذكورة. دليل الحلاق املرتد �مليت) ٤(
 .أي ومن كون املرتد حيا وليس مبيت. دم احلاق املرتد �مليتدليل لع" من اجلارة " �جلر عطفا على مدخول ) ٥(
 .أي يف مجيع احكام امليت حىت يف عدم التملك وانفاذ وصا�ه) ٦(
وأمـا . اليكـون املـال ار� هلـم. وأمـا علـى القـول بعدمـه. هذا على القـول �ن املرتـد يتملـك. أي لورثته حال حياة املرتد) ٧(

 .لى القول بعدم متلكه هلا يصح له التصرف فيهافع. لو وهب شخص للمرتد شيئا
 .أي على القول �نه كلما دخل يف ملكه صار ار� وان املوجود عنده للورثة) ٨(
فانـه اذا صـح متلكـه لزمـه اسـتقرار امللـك فهـو ينـايف خــروج . وخـروج امللـك منـه قهـرا. وهـو عـدم اجتمـاع القـول بتملكـه) ٩(

 .امللك منه قهرا

    



٣٤١ 

ويعتــــرب يف حتقــــق  )٤(وجهــــان )٣(او عنــــد التكســــب )٢(ففــــي اختصــــاص وارثــــه عنــــد ارتــــداده بــــه )١(ومعـــه
 .واالختيار. والعقل. االرتداد البلوغ

والســكران يف حكــم ا�نــون . لكــن يــؤدب االوالن) واملكــره. وا�نــون. وال حكــم الرتــداد الصــيب(
ا ال حيكـم �سـالمه بكلمـة االسـالم مـا يوجبـه، كمـ )٥(فال يرتـد بتلفظـه حالتـه بكلمـة الكفـر، او فعلـه

 �لصاحي يف وجوب قضاء العبادات اليوجب احلاقه به )٦(لو كان كافرا واحلاقه
___________________________________ 

 .أي ومع القول �نه كلما يتملكه صار ار�) ١(
ذلك يتملكــون منــه مــاهو املتجــدد بعـــد أي مبــا يتجــدد مبعــىن ان الورثــة كمــا يرثــون مــن املرتــد مــاهو املوجــود عنــده، كــ) ٢(

 .االرتداد
 .مبعىن عدم متلك الورثة للمال املتجدد اال عند التكسب) ٣(
كـون سـبب : وعند التكسب. استحقاق الوارث للمال عند االرتداد: يف منشأ القولني ومها " الشارح " قد افاد ) ٤(

وان التكســب متـام سـبب امللـك فيعتــرب ". هـذا هـو الوجـه االول . " عنــدهفيكــون املعتـرب هـو الـوارث . االنتقـال هـو االرتـداد
وتظهر الفائدة فيما لو كان للمرتد ولدان عند االرتداد ومـات احـدمها عـن ولـد قبـل " هذا هو الوجه الثاين " الوارث عنده 

نه الوارث حينئذ كما لو ارتد وعلى الثاين خيتص به العم، ال. فعلى االول يكون املال املكتسب بني الولد وعمه. التكسب
 .عن ولد وحفيد

 .أي فعل السكران) ٥(
 .أي واحلاق السكران بغريه يف وجوب قضاء العبادات الفائتة منه حالة السكر) ٦(

    



٣٤٢ 

ـــع للخطـــاب . والســـاهي. والغافـــل. وكـــذا الحكـــم لـــردة الغـــالط. مطلقـــا مـــع العلـــم بـــزوال عقلـــه الراف
ويف . ، وكـذا االكـراه مـع القرينـة كاالسـر)٢(دعـوى ذلـك كلـهومن رفـع الغضـب قصـده وتقبـل . والنائم

الشــبهة الدارئــة للحــد،  )٣(قبــول دعــوى عــدم القصــد إىل مــدلول اللفــظ مــع حتقــق الكمــال نظــر مــن
 .خالف الظاهر )٤(وكونه
فــان �ب، وإال قتــل، ومــدة االســتتابة (اصــلي ) عــن كفــر(ارتــداده ) ان كــان(املرتــد ) ويســتتاب(

. عـوده )٦(واالقوى حتديدها مبا يؤمل معـه. بطريق ضعيف عن الصادق  )٥()رويثالثة ا�م يف امل
ومحـال . ولعـل الصـرب عليـه ثالثـة ا�م اوىل رجـاء لعودتـه. وان كان من سـاعته )٧(ويقتل بعد اليأس منه

 )٨(للخرب
___________________________________ 

 .يف كفره وسالمه أي اليوجب احلاقه �لصاحي مطلقا حىت) ١(
 .او غافل. او غضبان. اين سكران: �ن قال) ٢(
 .دليل لقبول دعواه) ٣(
. حيث إن عقله كامل، وشعوره عنده. أي ومن كون دعواه خالف الظاهر". من اجلارة " �جلر عطفا على مدخول ) ٤(

 .فال يكون تكلمه �الرتداد من غري قصد وارادة
 .٥احلديث . ٥٤٨ص  ١٨اجلزء . ١٣٨٨سنة " طهران " طبعه " الوسائل ) " ٥(
 .املراد منها املدة" ما املوصولة : " مرجع الضمري) ٦(
 .أي من العود) ٧(
اخلــرب املــذكور، لكنــه اســتدل بــه هنــا علــى االســتحباب " الشــارح " وقــد ضــعف . ٥وهــو املشــار اليــه يف اهلــامش رقــم ) ٨(

 .للتسامح يف ادلة السنن

    



٣٤٣ 

ولــو بقتلــه لكــن حيجــر ) ال يــزول ملكــه عــن اموالــه اال مبوتــه(رتــد عــن ملــة امل) و. (علــى االســتحباب
 )١(عليه بنفس الردة عن التصرف فيها فيدخل يف ملكه ما يتجـدد ويتعلـق بـه احلجـر وينفـق عليـه منـه

الـــيت ) عصـــمة نكاحـــه إال ببقائـــه علـــى الكفـــر بعـــد خـــروج العـــدة(تـــزول ) ال(كـــذا ) و(مـــا دام حيـــا 
وتـؤدى نفقـة (فإن خرجت وملا يرجع �نت منـه  )٢()وهي عدة الطالق(ردته  تعتدها زوجته من حني

اي ) ووارثهمــــا(إىل ان ميـــوت ) مـــن مالـــه(عليـــه مــــن والـــد، وولـــد، وزوجـــة، ومملــــوك ) واجـــب النفقـــة
 )٤(هلمـــا) ولــو مل يكــن( )٣(عنــد�، ملــا تقــدم) املســلمون، ال بيــت املـــال(املرتــدين فطــر� ومليــا ورثتهمــا 

 .ودون املسلم )٦(، ال�ما مرتبة فوق الكافر)٥(وال يرثهما الكافر مطلقا) فاالمام(مسلم ) وارث(
 عن فطرة، بل حتبس(رد�ا ) واملرأة التقتل وان كانت(

___________________________________ 
 .أي من ماله) ١(
واملرتد عن فطرة إىل قول ": املصنف " اء من قوله ابتد ٣٠من طبعتنا احلديثة ص " اجلزء الثامن . " يف كتاب االرث) ٣(

 .اشارة إىل هذا الكالم" وسيأيت : " وقوله هناك. وسيأيت بقية حكمه ان شاء هللا تعاىل يف كتاب احلدود: الشارح
 .أي للمرتد الفطري وامللي) ٤(
 .سواء كان له وارث مسلم ام ال) ٥(
 .م من الكافر االصلي فال ميكن للكافر ارثه منهماأي املرتد الفطري وامللي اقرب إىل االسال) ٦(

    



٣٤٤ 

ب مــــــايراه احلــــــاكم ) دائمــــــا، وتضــــــرب اوقــــــات الصــــــلوات يف أســــــوأ (يف احلــــــبس ) وتســــــتعمل(حبســــــ
ب الطعــام(املتخــذة لللــبس عــادة ) ، وتلــبس اخشــن الثيــاب)١(االعمــال وهــو مــا غلــظ ) وتطعــم اجشــ
ب حقيقــة يف عاد�ــا صــاحلا،  )٣(قالــه ابــن االثــري، ويعتــرب فيــه )٢(وخشــن. منــه عاد�ــا فقــد يكــون اجلشــ

 لصــحيحة احللــيب عــن ايب عبــدهللا ) إىل ان تتــوب، او متــوت(يفعــل �ــا ذلــك كلــه  )٤(و�لعكــس
ال تقتــل، وتســتخدم خدمــة شــديدة، ومتنــع عــن الطعــام : (وغريهــا يف املرتــدة عــن االســالم قــال 

ويف خــرب آخــر ) )٥(وتلــبس اخشــن الثيــاب، وتضــرب علــى الصــلواتوالشــراب إالمــا ميســك نفســها، 
بـــني  )٧(وال فـــرق فيهـــا)) )٦(املـــرأة تســـتتاب فـــإن �بـــت، وإال حبســـت يف الســـجن واضـــر�ا( عنـــه 
 الفطرية

___________________________________ 
. شاقة حبسب االشخاص من حيث الصحة واملرضان االعمال ال: والخيفى". �العمال الشاقة " واملعرب عنها اليوم ) ١(

 .واالعتياد وعدمه. والرفعة والضعة. والقوة والضعف. والشباب والشيخوخة
 .كاخلبز اليابس) ٢(
 .أي يف الطعام اجلشب) ٣(
 .وهو كون الطعام الصاحل جشبا عندها حسب اقتضاء بيئتها) ٤(
 .١ذيل احلديث  .٥٤٩ص  ١٨ج  ١٣٨٨سنة " طهران " طبعة " الوسائل ) " ٥(
 .٤احلديث . ٥٥٠نفس املصدر ص ) ٦(
 .أي املرتدة) ٧(

    



٣٤٥ 

 .)٢(وأن االظهر احلاقة �ملرأة )١(ويف احلاق اخلنثى �لرجل، او�ملرأة وجهان تقدما يف االرث. واملليلة
، )٣(، او الثالثـــة علــى اخلــالف الســـابق)قتــل يف الرابعــة(واالســتتابة مـــن امللــي ) ولــوتكرر االرتــداد(
ــص )٤(ن الكفــر �� تعــاىل اكــرب الكبــائر وقــد عرفــت ان اصــحاب الكبــائر يقتلــون يف الثالثــةال ، وال ن

 .هنا �خلصوص واالحتياط يف الدماء يقتضي قتله يف الرابعة
فان كان االنكار �، وللرسول فاسالمه �لشهادتني وال يشـرتط التـربي ) وتوبته االقرار مبا انكره(

مل تكـف الشـهاد�ن،  ن آكـد، وان كـان مقـرا �مـا منكـرا عمـوم نبوتـه من غري االسـالم وان كـا
 وان كان جبحد فريضة علم ثبو�ا من الدين ضرورة فتوبته )٥(بل البد من االقرار بعمومها

___________________________________ 
 .وكذا اخلنثى": املصنف  "عند قول  ٣٠ص . من طبعتنا احلديثة" اجلزء الثامن " راجع ) ١(
 .للشك يف ذكوريته املسلطة على قتله": الشارح " نفس املصدر عند قول ) ٢(
ولو تكـرر ": املصنف " مرت االشارة إىل اخلالف يف الفصل الثاين يف اللواط يف من ارتكب دون االيقاب عند قول ) ٣(

 .الرابعةواالحوط يف . منه الفعل مرتني مع تكرار احلد قتل يف الثالثة
 .إىل آخره. واصحاب الكبائر مطلقا اذا اقيم عليهم احلد مرتني": الشارح " نفس املوضوع عند قول ) ٤(
ومـا ارسـلناك إال كافـة : " على البشر مجيعا من دون اختصاص بطائفـة كمـا قـال عـز مـن قـال أي بعموم نبوته ) ٥(

 ".للناس 

    



٣٤٦ 

ان كــان  )٤(مــع اظهــاره )٣(�ســتحالل حمــرم فاعتقــاد حترميــه )٢(، ولــو كــان)١(االقــرار بثبو�ــا علــى وجههــا
وان كان جيحدها، الن  )٦(يف اسالم الكافر مطلقا) وال تكفي الصالة( )٥(وهكذا. اظهر االستحالل

فعلهـا اعـم مـن اعتقـاد وجو�ــا فـال يـدل عليـه وان كـان كفــره جبحـد االهليـة، او الرسـالة ومسـع تشــهده 
 فكذا. ال توجبه )١٠(مث لالسالم، بل ليكون جزء من الصالة وهي )٩(نه مل يوضع شرعا، ال)٨(فيها

___________________________________ 
 .ند�. وجو�. كما ورد يف الشرع) ١(
 .أي ارتداده) ٢(
 .أي توبته اعتقاد حترميه) ٣(
 .أي مع اظهار اعتقاد التحرمي يف اخلارج) ٤(
اعتقــاد حليتــه واظهــار ذلــك ان كــان قــد : فــالالزم عليــه يف التوبــة. يثبــت يف الشــرع حليتــه ضــرورة�ن يعتقــد حرمــة مــا ) ٥(

 .اظهر خالفه
 .مرتدا كان ام اصليا) ٦(
 .أي على االعتقاد �لوجوب) ٧(
 .أي يف الصالة ومع ذلك فال تدل صالته على اسالمه) ٨(
وال خيفى ان احلكم بذلك وهو عدم . ا مل يدل على اسالمهفلو قاله فيه. أي التشهد يف الصالة مل يوضع من الشارع) ٩(

مشكل جدا كما أن التشهد يف غري الصالة ايضا ال يدل علـى االسـالم، المكـان وقوعـه حلقـن : قبول الشهادة يف الصالة
 .دمه

 .أي الصالة ال توجب االسالم) ١٠(

    



٣٤٧ 

 .موضوعة شرعا له )٣(منفردة، ال�ا )٢(، خبالف قوهلا)١(جزؤها
مادام جمنو�، الن قتلـه مشـروط �متناعـه مـن التوبـة وال ) مل يقتل(عن ملة ) بعد ردته )٤(و جنول(
 .)٦(المتناع ا�نون، أما لو كان عن فطرة قتل مطلقا )٥(حكم
ــزويج ابنتــه( فــال . النــه حمجــور عليــه يف نفســه )٨(املــوىل عليهــا، بــل مطلــق ولــده )٧()وال يصــح لــه ت

 .)٩(نه كافر ووالية الكافر مسلوبة عن املسلمتثبت واليته على غريه، وال
 مسلمة كانت االمة ام كافرة، ملا ذكر) وال امته: قيل(

___________________________________ 
 .فاذا كان الكل اليدل على االسالم فاجلزء بطريق أوىل. أي جزء الصالة وهو التشهد) ١(
 .الصالةأي قول الشهادة منفردة من دون اتيا�ا يف ) ٢(
 .والنسلم هذه الدعوى على االطالق. أي الن الشهادة وضعت شرعا لالسالم فمن اقر �ا حيكم �سالمه) ٣(
 .أي املرتد عن ملة) ٤(
 .أي اليرتتب على امتناع ا�نون قتل) ٥(
 .أي لو كان االرتداد عن فطرة يقتل مطلقا، سواء جن ام ال) ٦(
 .لعدم واليته عليها حينئد) ٧(
 .سواء كانوا صليبيني ام احفادا واوالد احفاد) ٨(
 .)لن �عل اهللا �ل�فر�ن � ا�ؤمن� س�يال( :لقوله تعاىل) ٩(
 .أي وال يصح تزويج امته ايضا) ١٠(

    



٣٤٨ 

. كالولـد  )٣(مـع جزمـه يف القواعـد بزواهلـا )٢(، واستقرب يف التحرير بقاء واليته عليها مطلقا)١(يف البنت
، وقـوة الواليـة املالكيـة مـع الشـك يف املزيـل، )٥(نظـرا إىل االصـل. يشـعر بتمريضـههنا قـوال  )٤(وحكايته
 .احلجر يرفع ذلك كله )٦(وثبوت
ب) الدفاع عن النفس واملال واحلرمي )٧(ومنها( وواجـب . وهو جائز يف اجلميع مع عـدم ظـن العطـ

ب القـدرة(يف االول واالخـري  ا الـدفاع عــن املــال جيـب اهلــرب مـع االمكمــان، امــ )٨(ومــع العجــز) حبســ
 فال جيب

___________________________________ 
وأما املرتد الفطري فال اشكال يف . هذا يف املرتد امللي: من أن املرتد حمجور عليه يف نفسه فال تثبت واليته على غريه) ١(

 .انتقال امواله كلها إىل وارثه، وليس له تزويج امته قطعا
 .ة ام كافرةسواء كانت االمة مسلم) ٢(
 .أي بزوال الوالية من املوىل املرتد امللي عن االمة) ٣(
 .أي وحكاية املصنف زوال الوالية عن االمة بنسبته إىل القيل) ٤(
 .وهو استصحاب بقاء الوالية قبل الردة فنشك يف زواهلا �لردة فنستصحب الوالية) ٥(
ــى ا�ــا مبتــدأ ) ٦( ــى املصــنف" يرفــع ذلــك كلــه : " وخربهــاهــذه اجلملــة مســتأنفة ومرفوعــة بنــاء عل أي ثبــوت . وهــو رد عل

ــر امــــوال املرتــــد امللــــي يرفــــع قــــوة الواليــــة املالكيــــة ت القــــوة املالكيــــة فــــال جمــــال جلــــر�ن االصــــل املــــذكور وهــــو . حجــ ــ فــــاذا رفعــ
 .االستصحاب

 .أي ومن العقو�ت املتفرقة) ٧(
 .أي ومع العجز عن الدفاع جيب الفرار �لنفس فقط) ٨(
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مـــع القـــدرة، واالقــرب وجوبـــه مـــع  )٢(و كــذا جيـــوز الـــدفع عــن غـــري مـــن ذكــر. )١( مــع اضـــطراره اليـــهإال
ـــدفاع مطلقـــا) معتمـــدا(الضـــرورة، و ظـــن الســـالمة  فاالســـهل كالصـــياح، مث ) علـــى االســـهل( )٣(يف ال

 .)٥(، مث التدفيف)٤(اخلصام، مث الضرب، مث اجلرح، مث التعطيل
اذا مل ميكـــن  )٦(الـــدفاع علـــى قتلـــه، وكـــذا مـــا يتلـــف مـــن مالـــه) ودم املـــدفوع هـــدر حيـــث يتوقـــف(
 .بدونه
يف االجـــر، أمـــا يف �قـــي االحكـــام مـــن التغســـيل والتكفـــني ) كـــان كالشـــهيد(الـــدافع ) ولـــو قتـــل(

 )إال مع العلم )٨(وال يبدأ( )٧(فكغريه
___________________________________ 

النعرف معىن لوجود االضطرار هنا، الن املهاجم ان كـان يريـد نفسـه اضـافة علـى . أي الدفاع كما لو كان املال لغريه) ١(
 .وان اراد املال فقط من دون تعرض للنفس فال ضرورة يف دفعه فيجوز له التخلي عن املال. املال فالدفاع واجب

 .واحلرمي. واملال. وهي النفس) ٢(
 .ام املال ام احلرميسواء كان خيصه ام خيص الغري، وسواء كان عن النفس، ) ٣(
 .�ن يشل حركة املهاجم بضربه يف مكان معطل) ٤(
واملـراد هنـا قتـل املهـاجم . دف عليـه أي امتـه واراحـه: يقـال. وزان مد ميـد مبعـىن االجهـاز علـى املـريض. من دف يدف) ٥(

 .والقضاء عليه
 .أي مال املهاجم) ٦(
 .أي البد من غسله وتكفينه) ٧(
 .أي املدافع) ٨(
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ورجلــه مــدبرا ضــمن  )١(فــان عــاد عــاد، فلــو قطــع يــده مقــبال. ولــو كــف كــف عنــه) بقصــده(الظــن او 
 ،)٤(قصاصا، او دية )٣(ضمن النصف )٢(فان سر�. الرجل

___________________________________ 
وعـة وان سـرت اجلراحـة أي لو قطع املدافع يد املهاجم حني اقباله على املدافع مل يكن املـدافع ضـامنا لتلـك اليـد املقط) ١(

. خبـالف الرجـل فا�ـا لـو قطعهـا املـدافع ضـمنها، الن املهـاجم يف مقـام االد�ر عـن املـدافع. إىل سائر بدنـه فسـببت هالكـه
 .وكذا يضمن سرايتها لو سببت هالك املهاجم

م، الن أي ضمن نصف دية املهاج. أي ضمن النصف، الن نصف السبب كان مباحا، ونصفه اآلخر غري مضمون) ٣(
 .وهو قطع الرجل حالكون املهاجم مدبرا غري مباح. نصف السبب وهو قطع اليد مقبال كان مباحا، والنصف اآلخر

هـو قتـل املـدافع قصاصـا، واخـذ نصـف الديـة مـن ويل املهـاجم الـذي مـات بسـبب سـراية : واملراد مـن النصـف يف القصـاص
�ن كـان  . ذا اذا كان سبب هالك املهاجم متساو� بـني الرجـل واليـده. جرح يده ورجله، واعطائها إىل ويل املدافع املقتول

. واما اذا اختلف سبب اهلالك نقيصة وز�دة بني الرجل واليد فيختلف الضمان ايضا. كل واحد منهما مساو� يف هالكه
 .�دةكما لو كانت اليد ثلثي السبب يف هالكه، والرجل ثلث والسبب، او �لعكس فيختلف الضمان نقيصة وز 

ن نصـــف الديــة، ونصـــفها االخــر كـــان ) ٤( �ن إنصــراف ويل املهــاجم املقتـــول مــن القصـــاص واراد الديــة فلـــيس لــه اكثـــر مــ
 .وكذلك يف �قي الفروض. مباحا للمدافع
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 .ولو اقبل بعد ذلك فقطع عضوا �لثا رجع الضمان إىل الثلث
مبـا يرجـو ) ال دون اجلماع فله دفعهمن ين(او ولده ) ولو وجد مع زوجته، او مملوكته، او غالمه(

ــى الــدفع عليــه، وافضــى إىل قتلــه(معــه االنــدفاع كمــا مــر  فهــو (حيــث مل ميكــن دفعــه بدونــه ) فــإن ات
 )٣(او ما جيـوز مدافعتـه عنـه) نفسه، او ماله) (املقتول) ارادة(القاتل ) هدر، ولو قتله يف منزله فادعى

 )٥()مشهور مقبال علـى رب املنـزل )٤(الداخل كان معه سيففعليه البينة أن (وانه مل يندفع إال �لقتل 
 )٨(فيكتفى بذلك )٧(بقصده القتل، لتعذر العلم به )٦(وان مل تشهد

___________________________________ 
ث الديــة اذا اشــرتك ) ١( أي بعــد ان قطــع يــده مقــبال، ورجلــه مــدبرا، مث قطــع عضــوا آخــر يف حالــة اقبــال املهــاجم ضــمن ثلــ
اليـد والعضـو : الن املـدافع كـان مـاذو� يف الـدفاع عـن نفسـه يف الثلثـني ومهـا. �ن سـرت جراحتـه. ضو الثالث يف هالكـهالع

وأما الرجل فلم يكن للمدافع اذن يف قطعنا، الن املهاجم كان مدبرا عـن اهلجـوم . الثالث اللذان قطعهما يف اقبال املهاجم
 .فعليه ديتها

 .معتمدا على االسهل فاالسهل": املصنف " آنفا يف قول ) ٢(
 .كاحلرمي) ٣(
 .والقنبلة. والرشاش. والبندقية. او غريه كاملسدس) ٤(
 .أوماجيب الدفاع عنه كاحلرمي، او من جيوز الدفاع عنه كالضيف مثال) ٥(
 .أي البينة) ٦(
 .أي �لقصد) ٧(
 .أي �قباله على رب املنزل مع محله السالح) ٨(
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 .عليه املرجحة لصدق املدعيلداللة القرائن 
ــع ) ولــو اطلــع علــى عــورة قــوم( ) فلهــم زجــره، فــان امتنــع(ولــو إىل وجــه امــرأة لــيس مبحــرم للمطل

) فرموه حبصاة وحنوها فجين عليه كان هدرا(وأصر على النظر جاز هلم رميه مبا يندفع به، فإن فعلوا 
إال  )٥(يزجـر ال غـري(علـيهم  )٤(مطلـعالـذي جيـوز نظـره لل) والـرحم(مـن غـري زجـر ضـمنوه  )٣(ولـو بـدروه
لــه يف حتــرمي نظــر  )٧(كــاالجنيب، ملســاواته) فيجــوز رميــه بعــد زجــره )٦(جمــردة(املنظــور امــرأة ) ان يكــون
مـن االسـهل إىل االقـوى علـى وجـه ينزجـر بـه، فـان مل ينـدفع إال  )٨(وجيب التدرج يف املرمي به. العورة

 وال فرق. برميه مبا يقتله فهدر
___________________________________ 

 .أي على قصد القتل) ١(
 .أي مل يرتدع عن هذا العمل) ٢(
 .ان القوم لو سبقوا الناظر �لرمي دون الزجر ضمنوه بكل ما تلف منه: واملعىن. من بدر مبعىن املبادرة وهي املعاجلة) ٣(
 .بصيغة اسم املفعول) ٤(
 .أي بال ز�دة) ٥(
 .سأي عارية عن املالب) ٦(
 .أي املساواة الرجل احملرم مع االجنيب يف عدم جواز النظر إىل عور�ا حينئذ) ٧(
ان هذه االشياء البد ان تستعمل مرتبة االخف : فاملعىن. او احلصاة، او العصا. وهي االحجار اليت ترمى حنو الناظر) ٨(

 .وهكذا. كربمنها، مث �الكرب فاالكربفاالشد �ن يرمى الناظر �حلجارة، او احلصاة، او العصا الصغرية، مث �
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ريه مل  )٢(حــىت الطريــق، وملــك النــاظر، ولــو كــان املنظــور يف الطريــق )١(بـني املطلــع مــن ملــك املنظــور وغــ
وجيـــوز دفـــع الدابـــة ( )٤(نعـــم لـــه زجـــره، لتحـــرمي نظـــره مطلقـــا )٣(يكـــن لـــه رمـــي مـــن ينظـــر اليـــه، لتفريطـــه

ف عليــه ح) عــن نفســه، فلــو تلفــت �لــدفع )٥(الصــائلة ث يتوقــ ولــو مل تنــدفع اال�لقتــل ) فــال ضــمان(يــ
وليــه، او الزوجــة (بــل مطلــق الولــد الصــغري ). ولــو ادب الصــيب(جــاز قتلهــا ابتــداء، وال ضــمان عليــه 

. جــزم بــه يف الــدروس، الشــرتاط التأديــب �لســالمة) زوجهــا فمــا� ضــمن ديتهمــا يف مالــه علــى قــول
ب احلــاكم  )٧(تعقبــه ضــمان حيــث ال تفــريطفــال ي )٦(وحيتمــل عــدم الضــمان، لــالذن فيــه وكــذا  )٨(كتأديــ

 )١٠(ولو عض على يد غريه فانتزعها( )٩(معلم الصبية
___________________________________ 

 .أي وغري ملك املنظور كما لو نظر من داره املشرفة على دار املنظور) ١(
وال خيفـى ان كـل مـا قيـل يف هـذه املـوارد هـو .  من شرهنكالنساء السافرات الكاشفات يف عصر� احلاضر اعاذ� هللا) ٢(

 .وهو غري التعزير الشرعي الثابت على الناظر. �لنسبة إىل املنظور اليهم من جواز الدفاع هلم
 .أي لتفرط املنظور اليه املوجب للنظر) ٣(
 .سواء كان يف الطريق ام يف غريه) ٤(
 .مبعىن الوثوب وهو اهلجوم. وزان قال يقول. من صال يصول صوال) ٥(
 ".الشارع " من قبل ) ٦(
 .فانه الشك حينئذ يف الضمان. وهو املفروض هنا، خبالف مالو فرط واكثر من الالزم) ٧(
 .حيث إنه اليضمن لو مل يفرط) ٨(
 .أي وكذا اليضمن معلم االطفال. مثلثة الصاد مجع الصيب) ٩(
ــزع) ١٠( ىن ان املع. املعضـــوض: فاعـــل انتـ ــن فـــم العـــاض فســـقطت اســـنان العـــاض ال يكـــون واملعـــ ضـــوض لـــو اخـــرج يـــده مـ

 .املعضوض ضامنا
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منــــــه ) الــــــتخلص(اي للمعضــــــوض ) ولــــــه(لتعديــــــه ) فهــــــدر(�لنــــــون اي ســــــقطت ) فنــــــدرت اســــــنانه
فــــان ). إىل االيســــر( )٣(يف دفعــــه) متــــدرجا( )٢(وحنوهــــا) واخلنجــــر. مث الســــكني. واجلــــرح. )١(�للكــــم(

 .إىل الصعب مع امكان مادونه ضمن، ولو مل يندفع إال �لقتل فعل، وال ضمان )٤(انتقل
___________________________________ 

 .هو ضرب العاض �ليد) ١(
 .كالسيف واملسدس) ٢(
 ".املعضوض : " أي يف دفع العاض من �ب اضافة املصدر إىل املفعول والفاعل) ٣(
 .أي املعضوض) ٤(
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���﷽ 
مـــع الفهـــارس ) كتـــاب الـــد�ت(ويليـــه اجلـــزء العاشـــر انشـــاء هللا تعـــاىل أولـــه . انتهــى اجلـــزء التاســـع

ت بعــون هللا عزوجــل مقابلــة الكتــاب. العامــة ومواضــيع الكتــاب ومســائله وســتخراج . وتصــحيحه. متــ
االول سـنة  والتعيلق عليه بقدر الوسع واالمكان يف اليوم االحد اخلـامس مـن شـهر مجـادي. احاديثه
عجـل هللا تعـاىل ) احلجـة البالغـة(العمـرة حـىت ظهـور ) جامعة النجـف الدينيـة(يف �و مكتبة  ١٣٨٩
علـى ) العلـوي(ولعمر احلق الارى ذلك اال افاضـة مـن بركـات صـاحب هـذا القـرب املقـدس . له الفرج

وفيـق المتـام ونسـألك الت. فشـكرا لـك �هلـي علـى نعمـك وآالئـك. مـن حـل فيـه آالف التحيـة والثنـاء
والقــادر . انــك ويل ذلــك. وبقيــة املشــروعات الدينيــة النافعــة. اجلــزء االخــري مــن هــذا املشــروع الــديين

 .عليه
 جامعة النجف الدينية
 السيد دمحم كالنرت
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  الفهرس
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