كتاب القصاص دروس البحث الخارج

الدرس []1
مقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قبل البدء بالمباحث الفقهيٌة نعرض لمطالب تتناسب كبداية الدركس الحوزكية.
كلٌما زادت أىمية الدين في العالم زادت أىمية الحوزات ،اليوـ يبذؿ المفكركف كالمختصوف في القضايا
االجتماعية كالسياسيوف ككثير من الناس اىتمامان كعناية أكثر تجاه الدين ،ىذا االىتماـ نشأ إثر الحادث
الذم حصل في العقدين األخيرين ،أم انتصار اإلسبلـ كتشكيل النظاـ اإلسبلمي؛ كلذلك ال نجد دراسات
بناء على ىذا األساس ،كما نشاىد في
للدين الحالي بمعزؿ عن جوانبو السياسية ،كجميع المواقف تتٌخذ ن

التخصصية كالعلمية لدراسة ىذه الظاىرة يكشف عن أىمية ىذه المسألة.
عالم اليوـ من إقامة المؤتمرات
ُّ

مركز ىذه االىتمامات ىو الدين اإلسبلمي كبخاصة الجمهورية اإلسبلمية ،كلذلك علينا بدء حركة جديدة
في سلوكنا العلمي ،اليوـ ليس باليوـ الذم يمكننا فيو النطق بكبلـ أك ترسيم ىدؼ ...ال يمكننا استخراجو

من المعارؼ اإلسبلمية.

مركز ىذه االىتمامات ىو الحوزات العلمية ،بالطبع ىذا ليس بمعنى لزكـ عدـ تفكير اآلخرين في القضايا

الدينية ،كأنٌو ال َّ
حق لهم في النقاش فيها ،بل المراد أنٌو ال توجد كسائل التحقيق كآلياتو في غير الحوزات
العلمية ،كالغور في ىذه القضايا بمستواىا االختصاصي خاص بالحوزات العلمية ،كما ىو حاؿ الذم يريد

أف يصبح طبيبان فعليو أف يدخل كلية الطب.

أىمية الحوزات ليس في تبليغ الدين فحسب ،رغم أف ىذا من كظائف الحوزة المهمة ،لكن األىم من
ذلك التعليم العلمي كالفني للمعارؼ اإلسبلمية.

ما ىي المباحث التي ينبغي ع ٌدىا أصبلن؟ الجذكر األساسية في الحوزات ىي :الفقو ،كالكبلـ ،كالفلسفة.
المهمة ،كالفلسفة من اللوازـ الحتمية.
الفقو ىو العمود الفقرم للحوزات ،كعلم الكبلـ من أعمدة الحوزة
ٌ

بالطبع ينبغي أف تكوف إلى جنب ىذه العلوـ علوـ أيخرل مثل التفسير كالحديث كالرجاؿ ،التي ىي

مقدمات فهم الكتاب كالسنة ،كعلم األيصوؿ إلى جنب الفقو ىو بمثابة المقدمة الحتمية كالبلزمة.

التعرؼ على فنوف تبليغ الدين ،فالتبليغ اليوـ يي ُّ
عد فرعان كاختصاصان ،كما لدينا من
مضافان إلى ذلك ،ينبغي ٌ
أساليب تقليدية للتبليغ غير كافية ،كعلى مخرجو الحوزة العلمية أف يخططوا إلدخاؿ بعض مباحث
التواصل في المناىج الدراسية.

تعلم اللغات األجنبية أمر ضركرم ،كعلى الطبلب أف يتعلٌموا لغة أجنبية كاحدة حيٌة على أقلٌ تقدير ،كمن

التعرؼ على األفكار الرائجة في العالم .فإذا أردنا ممارسة التبليغ بشكلو الصحيح ،كإذا
الضركرم كذلك ٌ

نتعرؼ على
أردنا أف نبيّْن النظريات الدينية كأف ندافع عن المعارؼ اإلسبلمية فمن المحتٌم علينا أف ٌ
مستحدثات األفكار كالنظريات الرائجة في عالم اليوـ.
بحث القداسة كالمعنوية بحث مهم ،كفرقنا مع اآلخرين من جملة الرسائل ىو أنٌا نؤمن بهدؼ مقدس ،نحن

مما يمكن أف توفٌقنا
نسعى العتبلء كلمة اهلل ،كمساعينا ينبغي أف
تصب في ىذا المجاؿ ،كىذه القضية َّ
ٌ
كتجعل من كبلمنا ج ٌذابان يستقطب القلوب.

كتاب القصاص
التعرض كاالعتداء الجسمي الظالم ،كبتعبير أدؽ :البحث في أحكاـ
البحث في كتاب القصاص عن جزاء ٌ
فمما ال ييبحث في كتاب القصاص.
التعرض المالي كالعرضي كالسرقة كالقذؼ ٌ
االعتداء ال الجزاء فقطٌ ،أما ٌ

للتعرض الجسمي أك الجسماني أحكاـ ،منها :القصاص ،أم العقاب المشابو الذم نبحثو فيما بعد،
ٌ
الحكم اآلخر للقصاص ىو إمكاف عفو المعتدل عليو مجانان أك مقابل دية.
في كتاب القصاص ال ييبحث عن القصاص فحسب ،بل عن الدية كالعفو كطرؽ إثبات الجريمة كذلك،
لكن باعتبار أف عمدة المباحث في ىذا الكتاب تدكر حوؿ القصاص ،كىو من األحكاـ المهمة جدان
بتشعبات كفركع كثيرة ،يس ٌمي ىذا الكتاب (القصاص).
كيحضى ٌ

سموا ىذا الكتاب بالقصاص ،لكن من المتقدّْمين من
غالب المتأخرين منذ عهد المحقق فما بعده ٌ
سماه بكتاب الجنايات أك كتاب الجراح ،كما أف المتعارؼ تسميتو عند العامة ىو كتاب
األصحاب ىمن َّ
الجنايات أك كتاب الجزاء أك كتاب الدماء أك كتاب الجراح.

كفي المقارنة بين محتول ىذا الكتاب في الفقو مع ما تعارؼ تسميتو بحقوؽ الجزاء يمكننا القوؿ إجماالن:
في حقوؽ الجزاء يوجد فصبلف أساسياف ،أحدىما :حقوؽ الجزاء العاـ ،كاآلخر :الجزاء الخاص.
درس في الجامعات ىي من قبيل معنى الجناية
المباحث الكلية المطركحة في حقوؽ الجزاء العاـ التي تي َّ
كمبلكها كمعنى الجزاء كشرائطو ،كفي الجزاء الخاص ييبحث عن خصائص الجريمة كمنها :الجزاء الخاص

للجريمة.

إذف ،النسبة بين كتاب القصاص كحقوؽ الجزاء الخاص ىو عموـ كخصوص من كجو ،فقد تيطرح مباحث
في كتاب القصاص ال تيطرح في الجزاء الخاص ،كقد تيطرح في الجزاء الخاص مباحث ال تيطرح في كتاب

القصاص ،على سبيل المثاؿ تيطرح الكثير من مباحث الجزاء العاـ في كتاب القصاص ،كما أف كثيران من
المباحث المطركحة في الجزاء الخاص غير مطركحة في كتاب القصاص ،لكنها مطركحة في كتاب الحدكد.
فالعقوبات المطركح بحثها في الجزاء الخاص ليست خاصة بعقوبات الجرائم التي ترتكب بحق األشخاص،

بل تشمل الجرائم التي ترتكب بحق المجتمع كذلك ،كاألخيرة تيطرح في كتاب الحدكد عندنا ،كما أ ٌف
ىناؾ بحوثان مشتركة.
تخص االعتداء الجسمي على الغير بشكل خاص ،كما تيطرح فيو
إذف ،في كتاب القصاص تيطرح مباحث
ُّ

بعض المباحث العامة من قبيل معنى قتل العمد كالقتل شبو العمد كغير ذلك ،مع أف ىذه المباحث غير

مطركحة في حقوؽ الجزاء الخاص.

لو كاف باإلمكاف دمج كتاب الحدكد ككتاب القصاص الذم ىو في العقوبات ككتاب الديات كتبويبها
بالنحو الدارج في حقوؽ الجزاء العاـ كالجزاء الخاص يع َّد عملنا تقدُّمان كبيران في مجاؿ التبويب كتقسيم
طرحت ىذا؛ ألف فيكم فضبلء قد يفكر بهذا الموضوع بمعزؿ
المباحث ،كىو عمل لم يحصل بعد .كقد
ي

عن الدركس الحوزكية.

بالطبع ،قاـ عبد القادر عودة بهذا العمل في كتابو( :التشريع الجنائي اإلسبلمي) ،لكن عملو غير و
خاؿ عن

العيوب ،من قبيل ٌأكالن :مؤلٌفو ليس فقيهان ،بل خبيران في الحقوؽ .ثانيان :لم يتعرض آلراء اإلمامية التي غالبان
ما تكوف ناضجة.
على أم حاؿ ،بحثنا في القصاص بالنحو كالترتيب الدارج في فقهنا ،كقد اتٌخذنا (الشرائع) للمحقق
الحلي ػ رضي اهلل عنو ػ منهجان لبحثنا ،لكونو أفضل ترتيبان كنظمان كمنهجية ،كرغم مضي ما يقرب من ثمانية

قركف على تأليفو نرل فيو منهجية أفضل من المنهجية التي اعتمدىا من لحقو مثل العبلمة في (القواعد)

كالشهيد في (اللمعة) ككذا اآلخرين.

كمبسطة كذات محتول عميق من قبيل
كالفائدة األيخرل النتخاب ىذا المنهج ىو كجود شركح مفيدة ٌ
(الجواىر) ،كىو في متناكؿ أيديكم كبإمكانكم مراجعتو ،كشركح أيخرل كذلك.
نتعرض لمقدمات مناسبة لبحثنا ثم ندخل في صلب الموضوع ،منها :معنى
كقبل الخوض بالبحث ٌ
القصاص كاالستعماالت الشرعية للمفردة كجذكرىا اللغوية ،فإف إدراكها مفيد لنا.

الدرس []2
تمهيد
بسم اهلل الرحمن الرحيم
نعرض لؤليمور التالية تمهيدان لبحث القصاص:
األكؿ :المعنى اللغوم كالشرعي للقصاص
األمر ٌ
القصاص في الشريعة عبارة عن مجازاة المعتدم على غيره في نفسو أك بدنو بمثل ما جنى بو عليو ،بالطبع
ىذا االعتداء ليس في الماؿ ،بل في النفس أك البدف أك بالقطع أك الجرح أك الضرب.
المراد من الغير ىنا ىو اإلنساف اآلخر ،كال يشمل االعتداء على غير اإلنساف ،فإذا قطع شخص رجل

حيواف أك قتلو فبل مجازاة في ذلك من حيث كوف المعتدل عليو حيوانان ،لكن ىناؾ مجازات مالية من

حيث كونو مملوكان ،كال يكوف مشموالن بالقصاص .كىذا ىو المعنى الشرعي للقصاص ،كىو معنى معركؼ
ككاضح.
ٌأما المعنى اللغوم فهو إذا فهمناه أمكننا حدس سبب تسمية مجازاة المعتدم بمثل ما جنى بو قصاصان،
كىو قد يكوف يمشتقان من أصلين.
 1ػ تتبٌع األثر ،كقد جاء القصاص بهذا المعنى في موردين من القرآف أحدىما :عندما يحكي القرآف قصة
ص ٍي ًو)[ ]1أم تتبعي أثره.
إلقاء موسى ػ عليو السبلـ ػ في البحر ،حيث قالت أ ُّيمو أليختو( :قي ّْ
ً
صصان) [ ،]2أم
كالمورد اآلخر :عند حكاية قصة موسى كالخضر حيث قاؿ تعالى( :فى ٍارتىدَّا ىعلىى آثىا ًرى ىما قى ى
تتبعا األثر كرجعا إلى حيث كانا.

كقص الظفر ،كقصاص الشعر يعني المواضع التي قطع منها شعر الرأس ،كىي من
كقص الشعر ٌ
 2ػ القطعٌ ،
نفس الباب ،كمنو كذلك :طائر مقصوص الجناح.

أم المعنيين ىو األصل؟
ُّ
اختلفت كلمات اللغويين في ىذا المجاؿ ،صاحب (معايير اللغة) ،أم ابن فارس يرجع المفردات إلى

أيصولها ،يعتبر التتبٌع ىو المعنى األصل لهذه المفردة ،لكن صاحب (لساف العرب) يعتبر القطع ىو
األصل .بالطبع في (معايير اللغة) يذكر كجهان ليس أصبلن لبلستناد.
كعلى أم حاؿ ،ال يمكننا القطع بأ ٌف أيٌهما ىو األصل كاآلخر مأخوذ منو.
األكؿ بأربعة كجوه
كبناء على كبل المعنيين يمكننا تبرير معنى القصاص الشرعي ،فيمكن تبريره على المعنى ٌ
ن
كمناسبات ،كعلى المعنى الثاني بوجهين ،كمن خبلؿ ىذه المناسبات كالوجوه يتٌضح مفهوـ القصاص
بناء على فرض أف الشارع قد اخترع اصطبلح القصاص.
كفلسفتو ،ىذا ن

األكؿ
كجوه المعنى ٌ
ىناؾ أربعة أكجو ،ذكر الشيخ صاحب (الجواىر) أثنين منها ،كىي:

األكؿ :استيفاء األثر الشرعي للجناية مندرج في القصاص ،مثل قطع اليد قباؿ قطع اليد ،إذف
الوجو ٌ
القصاص تتبع لؤلثر.
الوجو الثاني :القصاص :اتٌباع أثر الجاني ،أم تتبُّع أثر الجاني من خبلؿ عملية القصاص.
لؤلكؿ ،بينما
كاختبلؼ الوجهين كاضح رغم أف صاحب (الجواىر) بيٌنهما بنحو يوىم كوف الثاني تفسيران ٌ
األكؿ.
المعنى الثاني مستقل عن ٌ
الوجو الثالث :ىذا النحو من المجازاة ،أم القصاص تتبُّع حقيقي ألثر الجناية ،مع أنٌو باإلمكاف تتبع آثار

الجاني بالتحذير أك إلقائو في السجن كبمجازاة أيخرل ،لكنها جميعها ليست تتبعان حقيقيان ألثر الجاني،
كل نوع جزاء غير القصاص يي ُّ
عد
فعندما ييجازل الجاني بمثل جنايتو كاف الجزاء تتبٌعان حقيقيان للجناية ،ك ٌ

إىداران للجناية.

الوجو الرابع :المراد من الجناية ليس خصوص الجناية المقترفة ،بل مطلق الجناية ،فإذا حصلت العقوبة
بنحو القصاص كاف ذلك تتبُّعان لعموـ الجناية ،كإذا كاف القصاص بنح وو آخر غير المماثلة فإ ٌف الجناية
ستتكرر في المجتمع.
ٌ
بناء على المعنى الثاني (القطع):
كىناؾ احتماالف ن
قص جذكر
فس ٌمي القصاص قصاصان أل ٌف بو تي ُّ
االحتماؿ ٌ
األكؿ :قطع جذكر الجناية كالجريمة في المجتمع ،ي
الجرائم.

االحتماؿ الثاني :سلسلة الجنايات المتتابعة التي كانت متداكلة في زمن الجاىلية؛ ألنو في عصر الجاىلية
كقبل تشريع القصاص كانت تقع سلسلة جنايات كقتل إثر كقوع قتل و
كاحد ،فإذا قتل شخص آخر من قبيلة

ىمت قبيلة المقتوؿ بقتل شخصين من قبيلة القاتل انتقامان ،أك يقتلوف إنسانان شريفان قباؿ إنساف كضيع،
ٌ
كتتابع الجرائم من الجانب اآلخر كذلك فيقتلوف أفرادان أقل كأكثر ،كىكذا إلى أف تحصل معارؾ قبائلية،

كىذا يعني أ ٌف جريمة كاحدة تستتبع جرائم متع ٌددة؛ كذلك ألف العقوبة كالمجازاة لم تحصل بالشكل
الصحيح .كالشارع بتشريعو القصاص كأنٌو ينبغي قتل القاتل فقط دكف غيره قطع سلسلة الجرائم التي كانت
تيرتكب إثر الجريمة األيكلى.

األكؿ من المعنى الثاني ىو أنسب الوجوه المتق ٌدمة؛ كذلك ألجل أ ٌف حكمة كضع
يبدك لي أف الوجو ٌ
كقصها ،كأفضل عقاب ىو العقاب الذم ُّ
يحد من
القوانين الجزائية ىو الح ٌد من الجرائم كاجتثاث جذكرىا ٌ
الجرائم مع كونو عادالن.

متسوالن ال مأكل لو يح ًكم عليو بالسجن ألجل انتهاكو قانونان من القوانين االجتماعية أك
فلنفرض شخصان ٌ
اإللهية ،فسوؼ يستأنس بالسجن كال يكترث ببقائو فيو مدة أعواـ ،كىذا القانوف ال يي ُّ
عد متقنان؛ ألنو غير

مؤثر في مجاؿ الح ٌد من الجرائم كاجتثاث جذكرىا.

بالطبع ،ال ينبغي للعقاب أف يكوف ظالمان ،بأف يكوف الجزاء متناسبان كالجريمة ،كمع االلتفات إلى دقة
أحكاـ القصاص المنطقية جدان باإلمكاف إقامة أدلة عقبلئية كاعتبارية عليها رغم كونها تعبُّدية كمتطابقة
بفركعها مع األدلة القطعية.

إذف ،القصاص أفضل قانوف ّْ
للحد من الجرائم.
األمر الثاني :ضركرة حكم القصاص
حكم القصاص في الجملة من الواضحات كضركرات الشرع ،كال أحد من المسلمين يختلف فيو ،كإنكاره

إنكار لحكم ضركرم في اإلسبلـ.

بالطبع اختلف الفقهاء في حكم إنكار الضركرم ،فبعضهم قاؿ بأف اإلنكار يوجب االرتداد بشرط أف يرجع
اإلنكار إلى إنكار أصل الدين ،كالبعض اآلخر قاؿ :إنكار الضركرم يوجب االرتداد بحد ذاتو كلو لم ينتوً
إلى إنكار الرسالة ،كقالوا :إذا أرجعنا القضية إلى إنكار الرسالة كجعلنا ذلك مبلكان ،فاألمر سوؼ ال يختص

بالضركرم من األحكاـ ،كسوؼ يكوف شامبلن لجميع األحكاـ حتى غير الضركرية ،بل حتى المستحبات
التي ث بت كونها من الشرع ،كنافلة الليل إذا ثبتت من الشرع كأنكرىا شخص كإنكاره لها يرجع إلى إنكار
الرسالة كاف مرتدان.
على أم حاؿ ،بحثنا حاليان ليس في حكم منكر الضركرم ،لكن المسلَّم ىنا كالخالي من الشبهة كوف حكم

القصاص من ضركريات فقو اإلسبلـ.

الدرس []3
أدلٌة تشريع القصاص
بسم اهلل الرحمن الرحيم
تق ٌدـ أف حكم القصاص من ضركريات الفقو اإلسبلمي ،بل الشريعة المقدسة ،كلهذا ال يستدعي
االستدالؿ ،لكن رعاية لؤليسلوب المنطقي للبحث نشير إلى و
بعض من أدلتو من الكتاب كالسنة.

الكتاب
 1ػ (يا أىيُّػها الَّ ًذين آمنيوا يكتًب ىعلىي يكم ال ًٍقص ً
ٍح ّْر ىكال ىٍع ٍب يد بًال ىٍع ٍب ًد ىكاألينٍػثىى بًاألينٍػثىى)[.]3
ى ى
ٍح ُّر بًال ي
اص في الٍ ىق ٍتػلىى ال ي
ى ٍ ي ى ي
ى ى
تعرضت لقصاص النفس الذم ىو أىم
تتعرض لقضية قصاص ما دكف النفس إالٌ أنٌها ٌ
رغم أ ٌف ىذه اآلية لم ٌ
ٍح ّْر ىكال ىٍع ٍب يد بًال ىٍع ٍب ًد ىكاألينٍػثىى بًاألينٍػثىى) في مقاـ بياف
ٍح ُّر بًال ي
موارد القصاص بشكل عاـ ،الجمل البلحقة( :ال ي
قتص منهما ببل خبلؼ
بعض مصاديق القتلى ال جميعهم؛ ألف المرأة إذا قتلت رجبلن كالعبد إذا قتل حران يي ُّ
بين علماء اإلسبلـ ،رغم ذلك لم ييذكرا في اآلية ،لذلك ال يمكن ع ٌد ىذه الجمل بدالن أك بيانان للقتلى،

كنحصر بهذه الموارد حكم القصاص .فبل َّ
شك أنو توجد شقوؽ أكثر لم تيذكر في اآلية ،مثل :الحر بالعبد

كالعبد بالحر كالحر بالحرة كالحرة بالحر ...كىكذا.

رأم األيستاذ
يبدك لي أف ذكر ىذه الموارد الثبل ثة بعد الحكم الكلي لبياف الشموؿ بلساف آخر ،ألف موضوع ىذا
الحكم ٌإما أف يكوف الحر أك العبد أك األينثى ،كالواقع غير خارج عن ىذه الحاالت الثبلث .كبهذا تثبت

داللة اآلية دكف نقص ،كال كجو للشبهات المطركحة عليها.

ً ً َّ
س بًالنَّػ ٍف ً
س ىكال ىٍع ٍي ىن بًال ىٍع ٍي ًن) [.]4
 2ػ ( ىكىكتىٍبػنىا ىعلىٍيه ٍم ف ىيها أىف النَّػ ٍف ى

الخصوصية الزائدة لهذه اآلية قياسان لآلية السابقة ىي بيانها لحكم قصاص األعضاء كالجركح ،كذكرت

العين كاألنف كالسن كأمثلة ،كإالٌ حكم المماثلة صادؽ بالنسبة إلى اليد كالرجل ،كالموارد األيخرل كذلك
صرحت بها التوراة ،كىي من موارد القصاص المسلَّم بها.
ٌ

تقرير اإلشكاؿ كاإلجابة عليو
اإلشكاؿ المطركح ىنا ىو َّ
أف اآلية في مقاـ بياف حكم القصاص في شريعة موسى ،كأحكاـ الشريعة السابقة

ليست حجة علينا.

أيجيب على ىذا االشكاؿ بع ٌدة أجوبة نذكر أفضل اثنين منها:
ٍكتاب بًالٍح ّْق مصدّْقان لًما بػين ي ىدي ًو ًمن ال ً
األكؿ :من عبارة( :كأىنٍػزلٍنىا إًلىي ى ً
ٍكتى ً
اب) [ ]5التي جاءت في ذيل
ى ى ٍ
ٌ
ك ال ى ى ى ي ى ى ى ٍ ى ى ٍ ى
التأمل في اآليات
اح يك ٍم بىػ ٍيػنىػ يه ٍم بً ىما أىنٍػ ىز ىؿ اللَّوي) [ ]6ككذا من ُّ
بياف حكم القصاص ،ككذلك من عبارة( :فى ٍ
التي سبقتها كالتي تح ٌدثت عن نورانية كىداية التوراة كاإلنجيل ،كمن االنسجاـ كالترابط بين مضامين
اآليات يتضح بالكامل أف المصادقة كالتصديق ناظر إلى حكم القصاص ال إلى المعارؼ كاأليصوؿ الكلية،
كل شيء بحسبو ،فتصديق الكتب السابقة تأييدىا ،كتأييد األحكاـ حجيتها.
بالطبع تصديق ٌ
الثاني :رغم أف اآلية إخبار عن الماضي كاليهود ،لكن التدبٌر في اآلية يكشف أنٌها ليست في مقاـ بياف
الحكم المنسوخ ،كخاصة أنها تبيٌن الجزئيات .فرغم أف لساف اآلية إخبارم لكنو بمنزلة اإلنشاء .كإذا بينت

اآليات في بعض الموارد األحكاـ المنسوخة ألقواـ بادت أك لليهود فقط إالٌ أنو يمكن استفادة االختصاص
بتلك الموارد ،كذلك لقرائن من قبيل( :فبًظي و
اى ٍم
لم) في آية تحريم الطيبات[ ،]7أك من قبيل( :ذىلً ى
ك ىج ىزيٍػنى ي
بًبىػغٍيً ًه ٍم) في آية تحريم الشحوـ[ ،]8كمن الواضح في ىذه الموارد أف ىذه األحكاـ عقوبات لما صدر
عنهم من ظلم كبغي ،كىي غير جارية في حق األيمم التي لم ترتكب ىذه الذنوب.
كعلى فرض التشكيك في ظهور اآلية بح ٌد ذاتها ،فإف ظهورىا يتٌضح من خبلؿ آيات القصاص األيخرل.
 3ػ ( ىكإً ٍف ىعاقىػ ٍبتي ٍم فىػ ىعاقًبيوا بً ًمثٍ ًل ىما يعوقً ٍبتي ٍم بً ًو) [ ،]9كإطبلؽ ىذه اآلية يشمل موارد القصاص كذلك.

 4ػ (كالٍحرم ي ً
اص فى ىم ًن ا ٍعتى ىدل ىعلىٍي يك ٍم فىا ٍعتى يدكا ىعلىٍي ًو بً ًمثٍ ًل ىما ا ٍعتى ىدل ىعلىٍي يك ٍم) [ ،]10إطبلؽ ىذه
ص ه
ات ق ى
ى ي يى
اآلية جيد كذلك ،كرغم أنٌها جاءت بعد آيات الجهاد ،إالٌ أنها بيٌنت حكمان كليان كقالت :من اعتدل عليكم
فاعتدكا عليو بمثل ما اعتدل عليكم كبنفس الحجم كالمستول من االعتداء ،كاالعتداء ىنا ال يعني الظلم،

التعرض.
بل ٌ

ً ً
ص ً
اص
كانت تلك اآليات التي يستشهد بها في باب القصاص ،كلم نجعل اآلية الكريمة ( :ىكلى يك ٍم في الٍق ى
ىحيىاةه)[ ]11من األدلة؛ ألف لسانها بياف حكمة القصاص ال حكمو ،كسنبحث في ىذه اآلية بمناسبة
أيخرل.

السنة
ركايات القصاص متواترة ،رغم أنها جاءت في موارد جزئية كفرعية ،لكن جاء فيها كذلك الحكم الكلي
للقصاص ،سنذكر ركاياتو ضمن المباحث اآلتية ،كال نرل حاجة لذكرىا حاليان.

إشكاؿ على صاحب (الجواىر)
ذكر صاحب (الجواىر) اإلجماع من األدلة على القصاص ،مع أنو ال كجو لذكره فيما نحن فيو؛ ألنو إذا
كاف رأم المعصوـ في متناكؿ أيدينا فبل مجاؿ للتمسك باإلجماع؛ لكوف حجية اإلجماع مبنية على كشفو

عن رأم المعصوـ ،كىو طريق ليبٌي غير لفظي للكشف ،كمع كجود أدلة لفظية صريحة ال كجو للتمسك
باإلجماع ،كىذا ليس من باب أف اإلجماع ىنا إجماع مدركي.

الدرس []4
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نقلنا في المباحث المتق ٌدمة بعضان من أدلٌة القصاص كىي آيات كريمة ،كلم ً
نأت بالركايات ذات الصلة،
ألنا سنأتي بها كنبحثها مفصبلن في ضمن البحوث البلحقة.

مناقشة في داللة اآليات

ناقش البعض في داللة اآليات كقاؿ :ال عموـ زمني لهذه اآليات ،أم أف القصاص كاف من الشريعة يومان
ما ،كحاليان ليس من الشريعة.
كفي الجواب نقوؿ :ىذه المناقشة ليست علمية كتكشف عن الجهل كعدـ العلم بالمباني الفقهية
دكف المناقشة فيها ،نحن نقوـ
كاألحكاـ الدينية ،ككجهها غير كجيو ،لكن باعتبار أف البعض من المتقدمين ٌ

ىنا بدراستها علميان من خبلؿ المراحل التالية:

يختص بباب القصاص ،كىو سا ور في باب الصبلة كالزكاة كالحج كذلك ،كعليو
ٌأكالن :ىذا اإلشكاؿ ال
ُّ
ينبغي الخدش في أبدية جميع األحكاـ اإلسبلمية.
ثانيان :ال كجو للتشكيك في إطبلؽ الحكم سواء كاف إطبلقان أحواليان أك زمانيان أك أفراديان؛ أل ٌف المولى عندما
يأت و
موضوع ما كلم ً
بقيد علمنا أف ىذا الموضوع ىو تماـ
يكوف في مقاـ البياف كرتٌب حكمان على
و
و
عندئذ بإطبلقو ،إالَّ أف يأتي مقيد منفصل أك متٌصل يح ٌدد الحكم
كنتمسك
الموضوع في رأم المولى،
َّ
كيقيده ،على سبيل المثاؿ جاء الحكم في (أكرـ العلماء) دكف قيد ،كمنو ييعرؼ أف المراد اإلنساف العالم

دكف دخل للزماف كالمكاف كسائر الصفات األيخرل في الحكم.

يتأكد ىذا المطلب في الموارد التي يكوف حكم المولى فيها ذات طابع قانوني ،خبلفان لؤلكامر ذات الطابع

يتمسك باإلطبلؽ كذلكٌ ،أما القوانين كبالخصوص
الشخصي التي ييشك في استمراريتها ،رغم أ ٌف ىناؾ من ٌ
يأت الناسخ نحكم ببقائها ،فلو لم ً
القوانين الشرعية فذات طبيعة أبدية ،كما لم ً
يأت ناسخ لشريعة موسى
كعيسى لحكمنا بأبدية شريعتيهما.
إذف ،كوف المولى في مقاـ التشريع قرينة على االستمرار ،مضافان إلى إطبلؽ الحكم.
ً
ب) ،كقد جاءت في
ثالثان :في اآليات قرينة حاكية عن استمرارية الحكم على طوؿ الزماف ،كىي كلمة ( :يكت ى
ً
ً
اؿ)
ب ىعلىٍي يك يم ال ًٍقتى ي
ب عىلىٍي يك يم ّْ
الصيى ي
اـ)[ ]12ك ( يكت ى
كل مكاف يحتمل فيو المعصية كعدـ الطاعة ،مثل ( :يكت ى
[ ]13ك( يكتًب ىعلىي يكم ...الٍو ً
صيَّةي) [ ،]14اآليات في ىذه الموارد جاءت في مقاـ جعل الحكم ،كبما أنٌو
ى
ى ٍ ي
ً
ب) تبلفيان لهذا االحتماؿ.
حكم صعب كيحتمل فيو التخلٌف كالمعصية كردت كلمة ( يكت ى

يمكن أف يقاؿ :تأكيد الحكم ال يتنافى مع التوقيت ،مثل آية الوصية المنسوخة بآيات اإلرث كما نيًق ىل
ذلك.
ً
ب)
كييجاب على ذلك :في مثل ذلك إذا لم يثبت التوقيت يتٌضح أ ٌف المولى بتأكيده الحكم بواسطة ( يكت ى
في مقاـ بياف االستمرار.

رابعان :ىناؾ أدلة قوية على استمرار األحكاـ اإلسبلمية ،كاألدلة التالية:
ألف :أدلة خاتمية رسالة الرسوؿ صلٌى اهلل عليو كآلو كسلم ،التي ىي دليل على استمرار اإلسبلـ كأحكامو.
باء :العبارة المألوفة( :حبلؿ محمد حبلؿ إلى يوـ القيامة) كىذا التعبير لم يرد نصان في الركايات ،إالٌ أ ٌف
المرحوـ الكليني ذكره في مقدمة كتابو (الكافي) ،كىو مضموف كثي ور من الركايات[ ،]15منها :الركاية
التالية الواردة في (من ال يحضره الفقيو) :محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الحكم ،عن
أباف األحمر ،عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم ،عن أبي جعفر ػ عليو السبلـ ػ قاؿ في حديث(( :قاؿ

ادعى ذلك
نبي بعدم ،كال سنٌة بعد سنٌتي ،فمن ٌ
النبي ػ صلٌى اهلل عليو كآلو كسلم ػ :أيُّها الناس ،إنٌو ال َّ
فدعواه كبدعتو في النار فاقتلوه ،كمن تبعو فإنٌو في النار .أيُّها الناس ،أحيوا القصاص ،كأحيوا الح ٌق
م ىع ًز هيز)
ب اللَّوي ىألىغٍلًبى َّن أىنىا ىكير يسلًي إً َّف اللَّ ىو قى ًو ّّ
لصاحب الح ٌق كال تفرقوا ،كأسلموا كسلٌموا تسلموا ( ىكتى ى
[.]17[))]16
داللة الركاية من حيث النص قوية جدان ،كذات قرائن تدؿ على الصدؽ كمنطبقة على أحاديث كثيرةُّ ،
كتدؿ
بقوة على ديمومة ديننا كاستمرار أحكامو الشرعية.

على أم و
حاؿ ،كما قلنا سابقان فإف اإلشكاؿ ناشئ عن عدـ المعرفة بالمباني الدينية ،كال يصدر ىذا
ممن لو معرفة باإلطبلؽ كالتقييد كالعاـ كالخاص كطريقة التمسك باإلطبلؽ.
اإلشكاؿ ٌ
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تق ٌدـ كىن اإلشكاؿ على اإلطبلؽ الزماني ألدلَّة القصاص ،كذكرنا دالئل الوىن ،كقد ذيكر إشكاؿ آخر
على اإلطبلؽ الزماني للقصاص ،كىو أكىن من اإلشكاؿ المتق ٌدـ.

إشكاؿ
ً ً
ص ً
اص ىحيىاةه) [ ]18أ ٌف مبلؾ تشريع
بياف اإلشكاؿ بالنحو العلمي :يستفاد من اآلية الكريمة ( :ىكلى يك ٍم في الٍق ى
القصاص ىو الحياة ،كمن ذلك نستفيد النتيجتين التاليتين:

ألف :إذا كجدنا أيسلوبان آخر لعقاب الجاني يوجب الحياة لزـ ذلك األيسلوب ،كما لزـ القصاص ،فإذا
فرضنا أف إرغاـ القاتل على األعماؿ الشاقٌة يوجب حياة المجتمع ،كاف ىذا العمل الزمان.
باء :إذا عثرنا على أيسلوب استلزامو للحياة أقول من استلزاـ القصاص للحياة فالمفركض نسخ القصاص
كاعتبار األيسلوب اآلخر بديبلن عنو.
كبناء على النتيجة الثانية
بناء على النتيجة األيكلى نكوف مخيٌرين بين القصاص كاأليسلوب البديل ،ن
إذف ،ن
يكوف حكم القصاص منسوخان ببديلو.
ىذا ىو البياف العلمي لئلشكاؿ ،كبياف المستشكلين ليس بهذا النحو؛ كذلك باعتبار جهلهم بالمباني

العلمية.

الجواب
يمكن اإلجابة على ىذا اإلشكاؿ بنحوين :النحو اإلجمالي كالنحو التفصيلي.
تاـ
البياف اإلجمالي :قولكم باكتشاؼ كوف الحياة مبلؾ حكم القصاص ،لكن كيف تثبتوف أ ٌف ىذا المبلؾ ٌ
أك أنَّو تماـ المبلؾ؟
ادعاء من ىذا القبيل يي ُّ
ادعى فهو ٌإما أف
إ ٌف
ادعاء ،كإذا ٌ
التفوه بهكذا ٌ
يتجرأ ٌ
عد رجمان بالغيب ،كال أحد ٌ
ن
كإما أالٌ يكوف كرعان كال تقيٌان.
يكوف جاىبلن بالمسائل كاألحكاـ الشرعيةٌ ،

قسم إلى ثبلثة
مصرحان بها أك مستظهرة تي ٌ
البياف التفصيلي :األيمور التي تيطرح كمبلؾ لؤلحكاـ أعم من كونها ٌ

أقساـ:

 1ػ المبلؾ التاـ :بمعنى أنٌو لو لم يكن ىناؾ عامل آخر فالمبلؾ لوحده يوجب ثبوت الحكم.
 2ػ تماـ المبلؾ :كىو يعني أف المبلؾ تاـ مضافان إلى كونو تماـ المبلؾ ،أم أ ٌف ىذا المبلؾ ىو الوحيد
الذم لو دخل في صدكر الحكم ،فإذا كاف ثبت الحكم ،كإذا لم يكن انتفى الحكم.
األكؿ يوجب صدكر الحكم ،كإذا كجد ىذا المبلؾ في
االختبلؼ بين القسمين :في أ ٌف المبلؾ في القسم ٌ

أدل إلى سراية الحكم ،لكن الحكم ال ينتفي بانتفاء ىذا المبلؾ ،كىو من قبيل اإلسكار في
مورد آخر ٌ

حرمة الخمر ،الذم جاء في ركايات مثل الركاية التالية(( :كلٌ مسكر حراـ))[ ،]19فالمستفاد من ىذه
تامان للحرمة ،كلذلك تثبت الحرمة في النبيذ إذا كاف مسكران ،كإذا انتفى
الركاية كوف اإلسكار مبلكان ٌ
اإلسكار عن خمر بسبب الجو أك ظركؼ خاصة فالحرمة ال ترتفع.

األكؿ فيعبٌر عنو بػ(العلة) ،كىي تعني ثبوت الحكم أينما كانت ،كانتفاء الحكم أينما انتفى
ٌأما القسم ٌ
المبلؾ ،كتعارؼ القوؿ التالي ىنا :االنتفاء عند االنتفاء.
كال يوجد مورد من ىذا القبيل في الشارع كإذا كجد فهو نادر.
 3ػ جزء المبلؾ :أم أ ٌف للمبلؾ دخبلن في الحكم في الجملة ،من قبيل :الصحة في الصوـ ،التي يستفاد

تصحوا)) ،كتسلٌق الجباؿ يوجب الصحة
دخالتها إجماالن في كجوب الصوـ من خبلؿ الركاية(( :صوموا ٌ
كذلك فهل يجب؟

تعرضت إلى قضية علل كفلسفة األحكاـ مثل ركايات كتاب (علل الشرائع) ىي من ىذا
أكثر الركايات التي ٌ

القبيل.

نقوؿ :المستفاد من آية القصاص أف الحياة مبلؾ في الجملةٌ ،أما كوف غير الحياة من األيمور األيخرل ال
مما ال يمكن استفادتو من اآلية ،كما ال يستفاد منها كجوب
توجب صدكر الحكم في عالم الثبوت ،فهذا ٌ
كل شيء يستلزـ الحياة.
ٌ

فر القاتل كما أمكننا الوصوؿ إليو ،لكن أطفالو كانوا في متناكؿ أيدينا فنقتلهم أك
على سبيل المثاؿ إذا ٌ
نحرؽ بيتو كنصادر أموالو ،فهذا يوجب الح ٌد من ظاىرة القتل في المستقبل كيوجب الحياة ،كىل يمكن
تجويز ىذه األعماؿ للغرض المزبور؟ قطعان ال يمكن تجويز ذلك.
ػػػػػػػػػػ
[ ]1القصص.11 :
[ ]2الكهف.64 :
[ ]3البقرة.178 :
[ ]4المائدة.45 :
[ ]5المائدة.48 :
[ ]6المائدة.48 :
[ ]7النساء.160 :
[ ]8األنعاـ.146 :
[ ]9النحل.126 :
[ ]10البقرة.194 :
[ ]11البقرة.179 :
[ ]12البقرة.183 :
[ ]13البقرة.216 :
[ ]14البقرة.180 :
[ ]15مستدرؾ الوسائل  217 :12كتاب األمر بالمعركؼ ،ب  ،4ح (( ،2حبللي حبلؿ إلى يوـ القيامة)).

[ ]16المجادلة.21 :
[ ]17الوسائل  337 :28ػ  ،338أبواب حد المرت ٌد ،ب  ،7ح.3
[ ]18البقرة.179 :
[ ]19الوسائل  ،325 :25أبواب األشربة المحرمة ،ب  ،15ح .3

الدرس []6
القصاص في األدياف السابقة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

األمر الثالث:
رغم أ ٌف مباحث ىذا األمر ككذا األمر الرابع ال تدخل في مباحث الفقو االصطبلحي لكن طرحها كمقدمة

مفيد كضركرم.

المستفاد من ظاىر القرآف كوف حكم القصاص كاف قبل اإلسبلـ ،ككاف في األدياف الماضية ،كمنها شريعة

النبي موسى ػ عليو السبلـ ػ قطعان ،كعبارات التوراة نفس تعابير القرآف مع اختبلؼ طفيف.
جاء القصاص في بابين من أبواب التوراة[:]1
ألف ػ الباب  21من سفر الخركج ،اآلية  ]2[ 12ك  23ػ .]3[25
باء ػ الباب  35من سفر العدد ،اآلية  16ػ .]4[21
نشير ىنا إلى نكتتين ذات صلة بالموضوع:

النكتة األيكلى :حكم القصاص في المراجع اإلسبلمية يتطابق مع دليل عقبلئي قوم ،مثل اآلية الكريمة:
ً ً
ص ً
اص ىحيىاةه)[ ،]5فقد جعلت الحياة فلسفة للقصاص ،كىذا أمر مشهود في جميع فركع
( ىكلى يك ٍم في الٍق ى

مما أيثر من أحكاـ في مراجع اليهود ال تنسجم كالمنطق العقبلئي ،كالذم جاء في
القصاص ،لكن بعضان ٌ
الباب  21من التوراة ،كىو حكم رجم كحرمة لحم الثور الذم ينطح شخصان كيموت.
النكتة الثانية :جاء في بعض التفاسير :أ ٌف القصاص في اإلسبلـ ىو حكم كسط بين ما جاء في التوراة كما
جاء في اإلنجيل ،باعتبار أف القصاص متعين كحتمي في التوراة ،كال مجاؿ للعفو فيو ،عكس ما جاء في

كفوض أمر
اإلنجيل ،فالمبنى ىناؾ ىو العفو كالتسامح كعدـ القصاص ،بينما حكم اإلسبلـ بالقصاص َّ

العفو إلى كلي الدـ.

يبدك كجود إشكالين في ىذا المطلب:
ألف :ال يمكن فرض مخالفة أحكاـ التوراة لئلنجيل؛ ألف أحكاـ التوراة حجة على أىل اإلنجيل كذلك إالٌ
تلك األحكاـ التي نسخها اإلنجيل ،كمع ىذا ال يمكن فرض نسخ حكم القصاص في فترة ما بعد النبي
عيسى ػ عليو السبلـ ػ التي دامت ستمائة عاـ .كرغم أنو ال امتناع عقليان ىنا إالٌ أنو ممتنع عرفان كعقبلئيان.

باء :ما نيسب إلى التوراة من تعين حكم القصاص ليس صحيحان؛ ألنو جاء في ذيل آية القصاص( :فى ىم ٍن
َّؽ بً ًو فىػ يه ىو ىك َّف ىارةه لىوي)  ،كالظاىر أف ىذا تتمة لما كاف ينقلو القرآف عن التوراة في صدر اآلية حيث قاؿ:
صد ى
تى ى
ً ً َّ
س ،]6[)...ال أ ٌف العفو خاص باإلسبلـ.
( ىكىكتىٍبػنىا ىعلىٍيه ٍم ف ىيها أىف النَّػ ٍف ى
إذف ،ما شرع في اإلسبلـ كاف مشرعان في التوراة ،لكن ىل ذلك التشريع ال زاؿ موجودان في التوراة أـ ال؟

مما يحتاج إلى تتبع كدراسة.
فذلك ٌ

األمر الرابع:
طيرحت إشكاالت على القصاص ،إذا نظرنا إليها نظرة تفاؤلية كاف علينا القوؿ بأنها تبتني على الغفلة كعلى

االنخداع بالتضليل كاالدعاءات اإلعبلمية التي تطلقها ضدىا المذاىب المختلفة كبخاصة المادية منها،

كىي تبتني على مبدأ كوف الغربيين أشخاصان متمدنين كنزيهين ينفركف القتل كالجناية.

ممن اىتم بالدفاع عن اإلسبلـ كاإلجابة على الشبهات الواردة عليو تأثر بهذه
البلفت أف بعضان من العظاـ ٌ

االدعاءات كقاؿ :على فرض أف األيمم المتقدمة استطاعت التقليل من حاالت القتل بينها كزرع حالة التنفر

من الجناية عندىا إثر تربية دقيقة ،إالٌ أف ذلك العمومية فيو ،كال يمكن رفع القصاص ألجل ذلك،
فالقصاص عاـ كشامل لجميع األيمم كاألزماف.
نأسف على أف ىذا الدفاع ناشئ عن الغفلة كالجهل بأكضاع األيمم المتقدمة ،كقد ظن صاحب ىذا الدفاع

أنو ال أحد من األيمم المزبورة يرتكب القتل ،كجميع أفرادىا منزىوف .ىذا مع أف أكبر ضعف تعاني منو
تلك األيمم كالثقافة كالحضارة الغربية ىو عجزىا عن تأصيل المبادئ األخبلقية عند شعوبها ،فما استطاعوا

أف يسوقوا شعوبهم باتجاه اإلنسانية كالمعنوية ،رغم حصوؿ التق ٌدـ في المجاالت العلمية كاالقتصادية،
لكنهم متأخركف في المجاالت األخبلقية كالمعنوية ،فلم تقل الجناية كالعنف عندىم ،بل ىي آخذة

باالزدياد كبخاصة في حق األبرياء ،كما تكشف ذلك إحصائياتهم.

إذا اختلف رجاؿ األعماؿ كأصحاب الشركات الكبيرة مع أحد فسيهموف في تدميره بجميع قواىم ،رغم

رد فعل تجاىو في الظاىر.
أنهم ال يبدكف أم ٌ

إذا تحدثنا عن حكمة القصاص فبل يمكننا حصر البحث بالدكؿ اإلسبلمية ،كالغرب بحاجة أشد للقصاص،

أقركه قانونان في دكلهم انحلت الكثير من مشاكلهم.
كإذا ٌ

إشكاالت على القصاص
1ػ حكم القصاص عنيف و
كخاؿ من الرحمة.
الجواب :القصاص ثقيل على الجاني ،لكنو مفيد للمجتمع كسبب لحياتو .كإذا قبلنا بهذا اإلشكاؿ فعلينا
بالقوؿ بالترحم في جميع المجاالت ،فإذا خاف شخص مجتمعو أك سرؽ أك تآمر أك تجسس علينا
اإلغماض عنو كعدـ عقابو؛ ألف الجزاء و
قاس عمومان ،كىل يقبل شخص ىذا؟
كل رحمة فضيلة ،فاستعماؿ
كبلـ العبلٌمة الطباطبائي في ىذا المجاؿ جميل( :ليس ك ٌل رأفة بمحمودة ،كال ٌ
الرحمة في مورد الجاني القسي كالعاصي المتخلف المتمرد المتعدم على النفس كالعرض جفاء على صالح

األفراد) [.]7

2ػ الجناية تنشأ عن و
دكاء كشفاء
مرض ،كالجاني مريض ،كينبغي معالجتو ،كالقصاص كالجزاء ليس عبلجان أك ن

لو.

الجواب :على فرض كوف الجاني مريضان ،لكن ال يمكن معالجة جميع المرضى في المستشفيات ،كينبغي
عبلج بعض المرضى بالعنف كالقسوة ،فبل يمكن مداعبة كمبلطفة المريض الذم يسلب حياة اآلخرين أك

سبلمتهم أك يقطع عضوان منهم.
ىذا ،مضافان إلى أف الجنايات لم تنشأ جميعها عن مرض نفسي ،بل ىناؾ بواعث كحوافز متعددة للجناية،
فقد تكوف ناشئة عن غضب أك عن شهوة جنسية أك مسائل مادية كطمع ،كدكر القصاص ىنا في التحكم

في ىذه الدكافع كمنع اإلنساف من اقتراؼ الجريمة.

إذف ،نرفض بالكلية كوف الجاني مريضان ،كمن النادر أف يقتل إنساف آخر بسبب مرض نفسي يعاني منو.
كأما ما ذكركه من كوف جناية القتل من األمراض العقلية
للعبلٌمة الطباطبائي ػ قدس سره ػ كبلـ جميل ىناٌ ( :

التي يجب أف يعالج في المستشفيات فهو من األعذار (كنعم العذر) الموجبة لشيوع القتل كالفحشاء
كنماء الجناية في الجامعة اإلنسانية ،كأم إنساف منٌا يحب القتل كالفساد علم أف ذلك فيو مرض عقلي
كعذر مسموع يجب على الحكومة أف تعالجو بعناية كرأفة ،كأف القوة الحاكمة كالتنفيذية تعتقد فيو ذلك لم

كل يوـ على قتل) [.]8
يقدـ معو ٌ

 3ػ القصاص إضافة معدكـ إلى المعدكـ السابق ،فإذا قتل القاتل أصبح لدينا مقتوالف.
الجواب :ينبغي النظر إلى القضايا االجتماعية كآفاقها بمنظار كاسع ال ضيق ،فلو كانت القضية تنتهي

بالقاتل فقط لكاف اإلشكاؿ صحيحان ،لكن للقتل ػ كما تقدـ ػ دكافع عديدة ،كلو لم يعدـ القاتل لكاف
الطريق مفتوحان أماـ الجنايات البلحقة ،فرغم إضافة معدكـ آخر بالقصاص لكن ذلك يحد من حصوؿ

مئات ،بل آالؼ المعدكمين اآلخرين.
4ػ القصاص مخالف لحقوؽ البشر.

الجواب :اإلشكاؿ مصادرة على المطلوب؛ ألنٌا لو دققنا بفلسفة كحكمة القصاص لوجدنا:

ٌأكالن :عدـ القصاص مخالف لحقوؽ البشر؛ ألف القاتل قد يشملو العفو أك يفر أك يخرج بضماف ،كإذا لم
نقتص منو كحكمنا عليو بالسجن قد ييقدـ على القتل تارة أيخرل ،كىذا نوع تشجيع للقاتل.
ثانيان :إذا كاف القصاص مخالفان لحقوؽ البشر فبل ينبغي العمل باإلعداـ في جميع المجاالت ،مع أف
اإلعداـ يجرل في حق الجاسوس كالمتآمر كالخائن في بعض الدكؿ التي ترل القصاص مخالفان لحقوؽ
البشر.

ثالثان :إذا كاف القصاص مخالفان لحقوؽ البشر فيبدك أف بعض العقوبات األيخرل مخالفة لحقوؽ البشر
كذلك ،فالذم ييحكم عليو بالسجن مدة طويلة كيترؾ عائلتو تنجرؼ باالنحرافات دكف مرشد كقيم يعد
حكمان مخالفان لحقوؽ البشر كال يقل عن القصاص من ىذا الجانب .كإذا اعتبرنا ىذا مخالفان لحقوؽ البشر
ػ كفقان لتعريف ذىني خاطئ لحقوؽ اإلنساف ػ كاف ذلك يعني نفي الجزاء بالكلية.

خبلصة الكبلـ :القصاص اإلسبلمي حكم جامع ،فهو من جانب خطر كتحد جدم للذم يحمل ميوالن
للجناية طمعان أك غضبان أك ما شابو ذلك من الدكافع كالوساكس ،فالقصاص يحوؿ دكف تحقيق ىذه الميوؿ.
كمن جانب آخر ،منح اإلسبلـ الرخصة لولي الدـ في العفو ،كلم يحصر الطريق بالقصاص لكي يعفو الولي
عن القاتل في الحاالت االستثنائية ،كالذم يقتل أخيو ،فإف القصاص من األخ اآلخر يؤدم إلى فقداف

الوالد كلديو ،األمر الذم يزيده مشاكل.

العفو المزبور ال يوجب التغرير بالقاتل كال تشجيعو على ارتكاب القتل؛ كذلك ألنو من المحتمل أالٌ يعفو

كلي الدـ ،كالقاتل غير قاطع بالعفو كال مطمئن بحصولو ،كلذلك ىو يح ٌد من ارتكاب الجريمة ،فذلك من

حكم اهلل تعالى.

بالطبع ال نريد ادعاء كوف القصاص يحوؿ دكف ارتكاب الجريمة كيقطع دابرىا بنحو كلي ،بل الذم نقولو:
إنو يحد من ارتكاب الجريمة بشكل ملحوظ.
أنا أعتقد أف ىذا الحكم من شواىد حقانية الدين اإلسبلمي ،كإذا أيجرم كنفذ في المجتمعات اإلنسانية
أغلق باب الجرائم كالجنايات .إحصائيات الجرائم كأرقامها في أمريكا مرتفعة جدان إلى مستول أشعرت

مما أدل إلى التفكير بالسبل المانعة من ىذه الظاىرة ،كقد جربوا بعض تلك
مصلحيها كمفكريها بالخطرٌ ،
السبل ،إالٌ أنهم لم يحصلوا على النتائج المطلوبة .كعبلجهم الوحيد ىو تطبيق ىذا الحكم اإللهي ،لكن
بما أنهم سبق كإف شنوا حملة إعبلمية كبيرة ضد ىذا الحكم حيث اعتبركه من مظاىر التوحش كالبداءة؛

عما كصفوا بو ىذا الحكم ،كلم يتنازلوا تواضعان عند ىذه الحكمة
لذلك ىم غير مستعدين حاليان للتنازؿ ٌ
اإللهية.

الدرس []7
ماىية القصاص كتعريف الحكم كالحق
بسم اهلل الرحمن الرحيم

األمر الخامس:
القصاص حق أـ حكم؟ كما الفرؽ بينهما؟ كما يترتب على كلٌ منهما؟
ال شك في أف القصاص من الحقوؽ المجعولة شرعان ،كلذلك يعبر عنو أحيانان بحق القصاص ،لكن ىل
جميع اآلثار التي تترتب على جميع أك بعض الحقوؽ تترتب على القصاص كذلك أـ ال؟ ىذا ما سنبحثو

الحقان.

اآلثار التي تترتب على الحق عبارة عن:
1ػ يقبل اإلسقاط بعوض أك دكنو.
2ػ يقبل التوارث.
3ػ يقبل النقل االختيارم إلى الغير مجانان مثل الهبة ،أك بعوض مثل التصالح على الحق أك جعلو كثمن في

البيع.

ىذه اآلثار موجودة في الحقوؽ في الجملة ،عكس ما عليو الحكم .بالطبع ىذا ال يعني كجود ىذه اآلثار
جميعها في الحقوؽ جميعها ،بل إف بعضان من الحقوؽ تقبل التوريث كبعضها ال يقبل كبعضها مختلف فيو.

نريد اآلف معرفة ما إذا كانت ىذه اآلثار جميعها تترتب على القصاص أـ ال؟ بالطبع ال محل ىنا للبحث

التفصيلي عن جميع ىذه اآلثار ،بل ستطرح في البحوث المقبلة ،كما نبحثو ىنا كوف القصاص حقان أـ ال
في الجملة ،كفي البداية نهم بدراسة معنى الحكم كالحق.

أقواؿ الفقهاء في معنى الحكم كالحق
أكثر الفقهاء قالوا في تعريف الحكم :ما يكوف إثباتو كنفيو بيد الشارع ،كال خيار للمكلف فيو ،كالمكلف
يمكنو تغيير الموضوع ليتغير أثر ذلك الحكم ،مثل السفر الذم يرفع حكم الصوـٌ ،أما الحق فإعمالو
كإسقاطو بيد المكلف.

رأم السيد الخوئي كاإلشكاؿ عليو
أنكر آية اهلل السيد الخوئي أصل ىذا التقسيم ،كأدرج الحكم في تعريف الحق ككذا العكس ،كقاؿ :الحق
يعني الثبوت ،كاألحكاـ جميعها تعني ذلك ،كىي في النهاية حقوؽ؛ لكوف جميعها ثابتة ،كجميع الحقوؽ
أحكاـ؛ ألنها مجعولة شرعان ،كقد ذكر أمثلة إلثبات نظريتو ،ثم قاؿ :ىناؾ فركؽ اعتبارية بين االثنين ،لكنها
غير ذات أىمية؛ ألف حقيقتهما كماىيتهما كاحدة[.]9

ينبغي القوؿ بصحة ما حكم باعتبارية الحق كالحكم؛ ألف المجعوالت الشرعية ليست حقائق شرعية ،كقواـ

جميعها باالعتبار ،لكن كونها اعتبارية ال يسبب كوف فوارقهما اعتبارية كذلك ،فإذا كاف للشارع اعتباراف

يع ٌدا سنخين.

بناء على اصطبلح ػ يشمل جميع المجعوالت الشرعية ،كجميع المجعوالت الشرعية أحكاـ،
إذف ،الحكم ػ ن
كاألحكاـ الشرعية من مظاىر حكومة الشارع على المتشرعين ،كما ىو حاؿ القوانين جميعها ،فقوانين

المقنن دليل على حكومتو بالنسبة إلى اتباع تلك القوانين .كلهذه المجعوالت الشرعية أقساـ:

 1ػ قسم يحمل معنى التكليف أك الترخيص ،التكليف اللزكمي مثل الوجوب كالحرمة ،كالتكليف الترجيحي

مثل االستحباب كالكراىة كاإلباحة ،فهو ترخيص بالفعل كالترؾ ،كييطلق على ىذا القسم األحكاـ
التكليفية.
2ػ قسم يحمل معنى الوضع ،مثل النجاسة التي كضعها الشارع لبعض األعياف ،أك الزكجية التي كضعها
الشارع بواسطة النكاح ،كييطلق على ىذا القسم األحكاـ الوضعية.
لكل من ىذه األحكاـ الوضعية التي ىي مجعوالت شرعية آثار مستقلة قد ال تكوف في األحكاـ األيخرل،
ٌ
بل قد ال تكوف في األصناؼ األيخرل من نفس الحكم ،مثل الملكية التي لبعضها آثار خاصة غير اآلثار
التي تشترؾ بها جميع أصناؼ الملكية.

نفصل في ثبلثة أنواع من األحكاـ الوضعية.
كفيما يخص بحثنا ٌ
ألف :الملكية ،كىي عبلقة خاصة بين اإلنساف كشيء في الخارج أك في الذمة.
باء :السلطة ،كىي نوع آخر من العبلقة بين اإلنساف كشيء آخر ،كماىيتها تختلف عن ماىية الملكية ،رغم
كجود السلطة في الملكية ،كىي من قبيل تسلط الولي على أمواؿ المولٌى عليو الصغير ،أك تسلط الوصي
على ما فيو الوصية ،فالتسلط ىنا موجود دكف الملكية.

جيم :الحق ،كىو نوع عبلقة كارتباط بين اإلنساف كعمل أك شيء أك إنساف آخر ،غير الملكية كالسلطة،

من قبيل حق الرىانة ،فللمرتهن حق على الماؿ المرىوف ،رغم أنو ال مالكان لو كال مسلٌطان على التصرؼ
فيو ،بل لو حق يحد من تصرفات الراىن .قد تجتمع ىذه المفاىيم في مكاف كاحد ،لكنها غالبان ما تتخلف
كتفترؽ ،كىذا االفتراؽ كالتخلف يكشف عن عدـ اتحاد كتطابق ماىياتها.

قد يكوف ىناؾ حق لكن ال تكوف ملكية ،مثل حق التحجير كحق السبق في المشتركات ،كقد يكوف حق

كال تكوف سلطة ،مثل حق القصاص الذم ثبت للصغير لكن ال حق لو إلعمالو ،أك حق الرىانة ،كقد تكوف

سلطة كال تكوف ملكية ،مثل سلطة الولي على ماؿ المولٌى عليو ،فبل ملكية ىنا لكن توجد سلطة على
التصرؼ.

مما تقدـ أف الحق أمر مجعوؿ اعتبارم شرعي في قباؿ الحكم ،بالطبع أقواؿ
نتيجة البحث :المستفاد ٌ
الفقهاء مختلفة ىنا ،فاعتبر البعض الحق مرتبة ضعيفة للملك ،كبعضهم اعتبره ملكان غير ناضج ،لكن يبدك
أف ىذه التعابير غير صحيحة ،فالملك ماىية كالحق ماىية أيخرل ،كللتعمق األكثر راجعوا (كتاب البيع)

لئلماـ قدس سره[ ]10أك الخيارات .هلل الحمد ٌأكالن كآخران.

الدرس []8
دراسة إجمالية آلثار القصاص
بسم اهلل الرحمن الرحيم
تق ٌدـ البحث في معنى الحكم كالحق ،كقلنا ما ملخصو الحق إضافة اعتبارية كضعها الشارع بين اإلنساف
كعمل أك شيء أك إنساف آخر ،كىو ذك أطراؼ ثبلثة :ذك الحق ،كما فيو الح ٌق ،كمن عليو الحق[.]11

عكس ما عليو الملكية ،فإنٌها ذات طرفين :المسلط ،كالمسلط عليو.

كقبل البت بدراسة آثار الحق يبدك من الضركرم اإلشارة إلى نكتة ،كىي :كوف المستفاد من مجموع

كلمات الفقهاء في أبواب الفقو المختلفة أف قواـ الحق بقابليتو على اإلسقاط ،كىذا أبرز آثاره ،رغم كجود

كل حق يقبل اإلسقاط بالفعل ،بل قد يكوف لو شأنية اإلسقاط ،مثل حق
آثار أيخرل لو .بالطبع ال ييراد أ ٌف ٌ

القصاص كالشفعة الذم كضع للصغير كالمجنوف ،كال يمكن إسقاطو بالفعل؛ أل ٌف الصغر كالجنوف يمنعاف
من إعماؿ الحق.
و
كعندئذ تترتب
إذا ثبت ىذا األثر (قابلية اإلسقاط) من خبلؿ األدلة الشرعية أحرزنا كوف القصاص حقان،
عليو باقي اآلثار التي أشرنا إليها ،مثل قابلية النقل القهرم أك االختيارم أك غيره ،كىذا الترتب بنحو
االقتضاء ،أم أنها تجرم إذا لم يكن مانع ،كإذا كاف مانع فبل يتم إعمالها.
على سبيل المثاؿ القصاص كحق يقبل االنتقاؿ االختيارم في بادئ ذم بدء ،كلذلك يقبل الهبة كالصلح،
ٌأما في باب البيع فبل يقع مبيعان؛ ألنو ينبغي أف يكوف المبيع عينان ػ كفقان للتعريف الرائج ،كعلى فرض قبولنا
لهذا التعريف ػ كذلك يمنع من إعماؿ ىذا األثر.

على أم حاؿ ،المستفاد من المطالب المتقدمة كوف القصاص حقان؛ ألنٌو يقبل اإلسقاط ،كىذه القابلية
ً ً ً
ً
َّؽ بً ًو فىػ يه ىو ىك َّف ىارةه لىوي)
صد ى
نستفيدىا من لساف الدليل( :فى ىم ٍن يعف ىي لىوي م ٍن أىخيو ىش ٍيءه ، ]12[)...أك (فى ىم ٍن تى ى
[ ،]13كبعد إثبات كونو حقان تترتب عليو اآلثار التالية:
ألف :يقبل المعاكضة بالماؿ مع من عليو الحق (الجاني) ،فيمكنو األخذ منو بمقدار الدية أك اقل أك أكثر
منها.
باء :يقبل النقل بالصلح كالهبة للشخص الثالث إذا لم يكن مانع من ذلك في أدلة الهبة أك الصلح أك
القصاص ،كىذا ما سنعرض لو في الفركع القادمة إف شاء اهلل تعالى.

جيم :يقع ثمنان للبيع ،على فرض صدؽ عنواف الماؿ عليو ،كقبولو المبادلة بالماؿ ،كال يبعد أف يكوف
كذلك في بعض الموارد.
داؿ :يقبل االنتقاؿ إلى الوارث؛ ألف المستفاد من لساف الدليل ىو :ما ترؾ الميت من حق فهو للوارث،
كىو شامل للقصاص كذلك.

بالطبع ال ينتقل إلى الوارث إذا كاف أينثى ،على خبلؼ في المسألة.
كىناؾ فركع أيخرل ،مثل :إذا كاف للقصاص مالية ،فهل يوجب االستطاعة للحج؟ أك الدين ىل يعد خارجان
عن ضركريات المديوف لكي يعطى للدائن أـ ال؟ كىل يقبل اإليصاء أـ ال؟ كىل يقبل العفو قبل صيركرتو

حقان؟ كمثاؿ المورد األخير :أف ييعرؼ من القرائن كوف الجراحة المفركضة توجب موت المجركح ،فهل
يمكن إسقاط حق القصاص قبل الموت؟

ييعرؼ م ٌما تقدـ أف القصاص رغم كونو حقان غير مالي ،لكن ال يبعد أف يأتي يوـ يصبح قاببلن للمبادلة
بالماؿ ،بلحاظ ما راج في عالمنا اليوـ من معامبلت لم تكن من ذم قبل.
ندخل اليوـ بعوف اهلل في صلب البحث.

األكؿ :في
قاؿ المحقق ػ قدس سره ػ في (الشرائع) [( :]14كتاب القصاص ،كىو قسماف :القسم ٌ
األكؿ :في الموجب ،كىو إزىاؽ النفس المعصومة المكافئة
قصاص النفس ،كالنظر فيو يستدعي فصوالنٌ :
عمدان عدكانان).
األكؿ الذم يبحث فيو المحقق ػ قدس سره ػ ىو قصاص النفس ،كالقسم الثاني ىو قصاص
القسم ٌ
األطراؼ األعضاء كالجوارح[.]15
ٌأكؿ موضوع ييبحث في قصاص النفس ىو بياف موجبو ،كقد عبٌر عن الموجب بػ (ازىاؽ النفس) ،كال نعلم
لماذا لم يستخدـ تعبير القتل ،رغم ترادؼ التعبيرين ،كيبدك عدـ كجود خصوصية في تعبير إزىاؽ النفس،

كلم تيشر كتب اللغة إلى الفرؽ بين المفردتين[.]16

كعلى أم حاؿ ذكرت قيود احترازية أربعة للموجب نبحثها مستقببلن إف شاء اهلل تعالى.

الدرس []9
موجب القصاص كأدلٌة حرمة القتل
بسم اهلل الرحمن الرحيم
أشكل البعض على بحث قبوؿ حق القصاص باالنتقاؿ إلى الغير بأ ٌف ذلك بحاجة إلى دليل.
في الجواب على ذلك نقوؿ :ذلك رأينا كذلك ،فإذا كاف ىناؾ دليل قىبًل الح ٌق االنتقاؿ ،كال يحتاج إلى
دليل خاص ،فبل داعي لوجود ركاية ،مثبلن تقوؿ :يجوز ىبة حق القصاص ،بل يكفي إطبلقات كعمومات
البيع كالهبة ،فتكفي إذا لم يكن مانع من إجرائها ،كىو من قبيل القوؿ بالتوكيل في إجراء حكم القصاص

أك استيفائو ،فهذا مما يستفاد من إطبلقات كعمومات باب الوكالة.

قرأنا في الدرس السابق تعريف المحقق ػ رحمو اهلل ػ لموجب القصاص ،كىو( :إزىاؽ النفس المعصومة

المكافئة عمدان عدكانان)[.]17

سره ػ كذلك مع
كنقل الشهيد ػ قدس سره ػ في (اللمعة) [ ]18نفس العبارة ،كما نقلها العبلٌمة ػ ق ٌدس ٌ
اختبلؼ طفيف[.]19
تعريف المح ٌقق أشمل التعاريف كأفضلها ،كال تبلغ التعارؼ األيخرل ،مستول شموليتو ،مثل تعريف العبلٌمة
في (التحرير) كالشيخ في (النهاية) كاآلخرين سواء المتأخرين منهم أك المعاصرين.
كما تقدـ فإف المحقق ذكر أربعة قيود احترازية ،ىي:
ألف :المعصومة ،أم غير مهدكرة الدـ ،كيقابلها التي دمها مهدكر كغير محقوف ،مثل المحكوـ بالقتل دكف
ثبوت حق شخصي خاص ،مثل المرتد كالزاني المحصن.

لكل فرد في تشخيص موضوع
بالطبع ،ينبغي االلتفات إلى أنٌو ليس المراد من مهدكر الدـ ثبوت اإلمكانية ٌ

مهدكر الدـ كإمكانية المباشرة في قتلو ،بل المراد لزكـ ثبوت اإلىدار بالطرؽ الشرعية ،كالقدر المتيقن منو

ثبوتو عند حاكم الشرع ،كما أ ٌف القدر المتيقن من كسيلة إجراء الحكم ىو الوسيلة التي يختارىا القاضي،
كإجراء الحكم ينبغي أف يكوف بإذف الحاكم الشرعي كذلك[.]20

باء :المكافئة ،أم مكافئة في الدين كالحرية ،فإذا قتل مسلم كافران ال يثبت حق القصاص للكافر كلو كاف

ذميان.

جيم :العمد ،كىو من عمدة مباحث أكؿ كتاب القصاص ،التي سنبحثها إف شاء اهلل تعالى.
داؿ :العدكاف ،بأف يكوف القتل عن ظلم كاعتداء ،فالعدكاف ىنا ال يعني العداكة ،كبهذا القيد يخرج القتل

قصاصان؛ ألف الذم يحكم عليو بالقصاص فبل ييهدر دمو ،كقتلو بحاجة إلى إذف كلي الدـ ،كلذلك ييقتص
ادعي عدـ
من غير كلي الدـ الذم
اقتص من الذم يحكم عليو بالقصاص دكف إذف كلي الدـ ،كيبدك أنٌو ٌ
ٌ
الخبلؼ في ىذه المسألة.

على أم و
حاؿ بما أف عمدة مباحث كتاب القصاص تتعلٌق بقصاص النفس لذلك ذكر صاحب (الجواىر)
[ ]21كبعض آخر آيات كركايات قتل النفس في ٌأكؿ الباب ،كنحن كذلك قبل أف نبدأ بذكر أحكاـ
القصاص نذكر أدلٌة حرمة قتل النفس كعظمتو.

األكؿ :اآليات
الدليل ٌ
أىم ما كرد في ىذا الباب ىو اآلية الشريفة التالية:
ً
ً ً
س أ ٍىك فى ىس واد فًي ٍاأل ٍىر ً
ائيل أىنَّوي ىم ٍن قىػتى ىل نىػ ٍفسان بًغىٍي ًر نىػ ٍف و
َّاس
ىج ًل ىذلً ى
(م ٍن أ ٍ
ض فى ىكأىنَّ ىما قىػتى ىل الن ى
ك ىكتىٍبػنىا ىعلىى بىني إ ٍسر ى
اىا) [.]22
ىحيى ى
ىج ًميعان ىكىم ٍن أ ٍ
يخص بياف عظمة القتل كاالىتماـ بالنفس ،كقد اعتبرت قتل إنساف
نص كأكملو في اإلسبلـ فيما
ٌ
اآلية أبلغ ٌ

كاحد يعادؿ قتل الناس جميعان.

طيرحت تساؤالت في ىذا المجاؿ عن كيفية معادلة قتل إنساف و
كاحد لجميع البشر ،كأنٌو ىل تزداد العقوبة
فيما إذا قتل شخص إنسانين أك أكثر؟ كما شابو ذلك من التساؤالت.

في الجواب ينبغي القوؿ :الذين طرحوا ىذه اإلشكاالت كالتساؤالت الحظوا اآلية من كجهة نظر المنطق

الجزائي ،بينما اآلية في مقاـ بياف شخصية اإلنساف ككرامتو ،كاعتبرت الذم يقتل إنسانان معتديان على كرامة
اإلنسانية كحرمتها ،كمن ىذه الناحية ال فرؽ بين اإلنساف الواحد كاآلالؼ من الناس.

نعم ،إذا نظرنا إلى اآلية من كجهة نظر جزائية ،فالقتل كسائر الجنايات لو عقوبة خاصة بو كىي القصاص،
كاالعتداء على حرـ اإلنسانية كشأنها غير قتل شخص كاحد كسلبو حياتو ،كالذم يهين عالمان ،كإىانتو تع ٌد
بمثابة إىانة العلماء جميعهم؛ ألف إىانة عالم إىانة لشخص كإىانة لمقاـ العلم ،كال فرؽ من ىذه الناحية

بين عالم كاحد كمائة عالم.

الخبلصة :تيطرح مسألة قتل اإلنساف من حيثيتين كرؤيتين.
أحدىما :من حيث سلب حياة إنساف ،كفي ىذه الحيثية يحكم منطق الجزاء كأ ٌف النفس بالنفس.
كثانيهما :من حيث التعرض إلى مطلق اإلنسانية ،فقتل إنساف بمثابة قتل الناس .ككأف تعبير اآلية يشير إلى
ىذا المعنى ،كيستفاد ىذا المعنى من الركايات الواردة في ذيل اآلية كذلك.

القماط ،عن حمراف ،قاؿ :قلت
منها :عنو ،عن أبيو ،عن ابن أبي عمير ،عن علي بن عقبة ،عن أبي خالد ٌ
ً
ً ً
ائيل.)..
ىج ًل ذىلً ى
ألبي جعفر في معنى قوؿ اهلل عزكجل( :م ٍن أ ٍ
ك ىكتىٍبػنىا ىعلىى بىني إ ٍسر ى
قاؿ :قلت :كيف كأنما قتل الناس جميعان ،فربٌما قتل كاحدان؟ فقاؿ(( :يوضع في موضع من جهنم إليو
ينتهي ش ٌدة عذاب أىلها ،لو قتل الناس جميعان لكاف إنما يدخل ذلك المكاف)) .قلت :فإنو قتل آخر؟
قاؿ(( :يضاعف عليو)) [.]23

أم أنو إذا قتل نفرين فإف عذابو سييضاعف في كادم العذاب المزبور ،كإذا قتل مائة نفر فعذابو يتضاعف
مائة ضعف ،لكن باعتبار أف القتلة يشتركوف في شيء كاحد كىو التعرض لئلنسانية لذلك يوضعوف في و
كاد
كاحد ،كالفرؽ بينهم في أف قاتل االثنين لو ضعف عذاب قاتل الشخص الواحد.

الدليل الثاني :الركايات
من األدلة التي تشير إلى أىمية كعظمة قتل النفس ركايات متعددة غير اآلية الكريمة التي ىي أبلغ كأتم
دليل على أىمية كعظمة شاف القتل.
1ػ كعنو ،عن عبد اهلل بن محمد ،عن ابن أبي عمير ،عن ىشاـ بن سالم ،عن أبي عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ
و
قاؿ(( :ال يزاؿ المؤمن في
فسحة من دينو ما لم ييصب دمان حرامان)) ،قاؿ(( :كال يوفق قاتل المؤمن متعمدان
للتوبة)) [.]24

سند الركاية
سند الركاية المنقوؿ في (الكافي)[ ]25جيد ،كالمراد من (عنو) ىو الراكم األكؿ في الحديث السابق،
أم محمد بن يحيى ،أم العطار ،كىو من مشايخ الكليني كثقة جليل.
عبد اهلل بن محمد أخو أحمد بن محمد بن عيسى األشعرم ،كىو من الثقات األجبلء ،لكن عبد اهلل بن

محمد لم يوثق ،إالٌ أنو باعتبار مجيئو في أسناد (كامل الزيارات) [ ،]26فهو إذف مشموؿ بتوثيق ابن

قولويو ػ قدس سره ػ العاـ؛ ألف الجملة الواردة في المقدمة ،أم( :ما كقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا)

[ ]27ذات ظهور في جميع الركاة الذين نقل عنهم ال خصوص المشايخ ،كما ذىب إلى ذلك بعض من
الكبار.

بالطبع قيمة ىذا التوثيق العاـ ليس بنفس المستول مع التوثيق الخاص ،مثل توثيق النجاشي في حق رجل
ما ،لكنو و
كاؼ لصحة السند .لهذا إذا كرد طعن في أحد ركاة أسانيد (كامل الزيارات) خرج عن التوثيق
العاـٌ ،أما بالنسبة للذين نجهلهم فالتوثيق العاـ معتبر في حقهم ،بالخصوص فيما إذا كاف من المعركفين في
عالم الحديث.

ابن أبي عمير كىشاـ بن سالم كاضحة جبللة شأنهم ،ذكر ىذه الركاية الشيخ ػ رحمو اهلل ػ[ ]28كذلك،

كطريقو إليها من محمد بن يحيى فما بعده نفس طريق الكليني ،كنقلها الصدكؽ عن ىشاـ بن سالم بطريقو
الخاص إلى ىشاـ بن سالم[ .]29كلو طريقاف إلى ىشاـ بن سالم[ ،]30ككبلىما صحيحاف.
2ػ الركاية التي ينقلها صاحب (الوسائل) عن (عقاب األعماؿ) ،ينقلها الصدكؽ ػ قدس سره ػ بالنحو التالي:
عمو عبد اهلل بن
كبهذا اإلسناد عن جعفر بن محمد بن مسركر ،عن الحسين بن محمد بن عامر ،عن ٌ
عامر ،ع ن ابن أبي عمير ،عن حماد ،عن الحلبي ،عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ ،قاؿ(( :إ ٌف أعتى الناس
على اهلل من قتل غير قاتلو ،كمن ضرب من لم يضر بو)) [.]31

المراد من ((غير قاتلو)) الشخص الذم لم ييرد القتل كلم يقصده؛ أل ٌف الذم يقتل من ىاجمو دفاعان عن
نفسو قتل من أراد قتلو ،كال إشكاؿ في ذلك.

سند الركاية
رجاؿ سند ىذه الركاية موثقوف جميعهم إالٌ جعفر بن محمد بن مسركر ،لكن باعتباره من مشايخ الصدكؽ

فهو موثق؛ ألنا نرل شيخوخة اإلجازة مغنية عن التوثيق ،عكس ما يراه البعض ،أمثاؿ آية اهلل السيد الخوئي

قدس سره.

و
شخص ،كىذا ال يدؿ على كثاقة ذلك الشخص عند الصدكؽ ،لكنو قد ينقل
قد ينقل الصدكؽ ركاية عن
عن شخص مائة ركاية ،فذلك دليل على كثاقة الشخص عند الصدكؽ؛ كذلك باعتبار عظمة شخصيتو،

كىذا األمر يدؿ على الوثاقة قطعان ،كلو كاف شخصان غير ضابط كال يثق بو الصدكؽ من حيث الصدؽ
كالكذب لما نقل عنو ىذه الكمية من الركايات.
حسين بن محمد بن عامر ىو الذم جاء في أسانيد (الكافي) كثيران ،كىو من الثقات .كقد ضبط اسمو
البعض بحسين بن محمد بن عمراف؛ ألف عمراف جده كعامر أبوه .فالصحيح ىو :حسين بن محمد بن
عامر بن عمراف ،لكنو قد يينسب إلى أبيو فيقاؿ :حسين بن محمد بن عامر ،كقد ينسب إلى جده فيقاؿ:
محمد بن عمراف ،كىو المنقوؿ في أكثر الكتب الرجالية ،ككبل التعبيرين يحكياف عن شخص و
كاحد.
على أم حاؿ ،حسين بن محمد بن عامر األشعرم من مشايخ الكليني ،كمن األعاظم كالثقات[،]32

عمو عبد اهلل بن عامر ،كىو ثقة كذلك .كاألخير ينقل عن حماد ،كحماد الذم ينقل عن الحلبي
كينقل عن ٌ
ىو حماد بن عثماف ،كحماد الذم ينقل عن حريز ىو حماد بن عيسى ،ككبلىما ثقة.

كالمراد من الحلبي ىو عبيد اهلل بن علي الحلبي[ ،]33كىو ثقة.
3ػ عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،عن ابن أبي عمير ،عن منصور بن يونس ،عن أبي حمزة ،عن أحدىما
عليهما السبلـ ،قاؿ(( :أيكتي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو فقيل لو :يا رسوؿ اهلل ،قتيل في جهينة ،فقاـ
رسوؿ اهلل يمشي حتى انتهى إلى مسجدىم ،قاؿ :كتسامع الناس فأتوه ،فقاؿ :من قتل ذا؟ قالوا :يا رسوؿ

اهلل ،ما ندرم .فقاؿ :قتيل بين المسلمين ال يدرل من قتلو ،كالذم بعثني بالحق لو أ ٌف أىل السماء
كاألرض شركوا في دـ امرئ مسلم كرضوا بو ألكبٌهم اهلل على مناخرىم في النار أك قاؿ :على كجوىهم))

[.]34

المراد من (أبيو) ىو إبراىيم بن ىاشم ،كىو من األجبلء ،رغم عدـ بلوغنا توثيقان عنو ،لكن يكفي في توثيقو
نقل شخصية عنو مثل علي بن إبراىيم .كنقل الكليني ػ قدس سره ػ ركايات متعددة عنو في (الكافي).

منصور بن يونس[ ]35موثق رغم أنو رمي بالوقف ،كلهذا الركاية تكوف موثقة.
المراد من أبي حمزة ىو أبو حمزة الثمالي الذم نقل ركايات عن اإلماـ السجاد كالباقر كالصادؽ عليهم
السبلـ ،كىو ثقة.

نستفيد حرمة كعظمة دـ المسلم من خبلؿ ىذا الحديث ببساطة ككضوح.
كالحمد هلل ٌأكالن كآخران.

استدراؾ يخص الدرس الخامس
التعبير بالعلة ال ينحصر بصورة تماـ المبلؾ ،بل يصدؽ في صورة كوف المبلؾ تامان كذلكٌ ،أما كجو عدـ
ارتفاع الحكم بارتفاع المبلؾ ىو احتماؿ كجود مبلؾ آخر غير المبلؾ المذكور .فالحكم إذف يتحقق مع
كجود المبلؾ التاـ ،كلكنو ال يرتفع بانتفائو.

ٌأما فيما يخص تماـ المبلؾ فنعلم أ ٌف ىذا المبلؾ علة منحصرة للحكم ،كلذلك يرتفع الحكم بانتفائو.

الدرس []10
أقساـ القتل
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قاؿ المحقق ػ رحمو اهلل ػ( :كيتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبان ،كلو قصد القتل
بما يقتل نادران فاتٌفق القتل فاألشبو القصاص .كىل َّ
يتحقق مع القصد إلى الفعل الذم يحصل بو الموت
كإ ٍف لم يكن قاتبلن في الغالب إذا لم يقصد بو القتل ،كما لو ضربو بحصاة أك و
عود خفيف؟ فيو ركايتاف

أشهرىما أنَّو ليس و
بعمد يوجب القود)[.]36

بما َّ
أف عمدة مباحث قصاص النفس في العمد كشقوقو ،لذلك بدء المحقق ػ رحمو اهلل ػ بدراسة ىذا القيد
كترؾ البحث في العصمة كالكفاءة إلى ما بعد ذلك.

ذكر المحقق شقوقان لقتل العمد ،ىي:
و
كيوجو
ألف :أف يقصد العاقل البالغ قتل شخص كيعمل عمبلن قاتبلن في الغالب ،بأف يقصد قتل
شخص ٌ
األسلحة نحو صدره كيرمي بها.

قيد البلوغ كالعقل احترازم كألجل خركج الصغير كالمجنوفَّ ،
فإف قتلهما خطأ.
باء :أف يقصد القتل لكنو يقوـ بعمل غير قاتل غالبان ،بل نادران ،كما لو رمى باتجاه رجلو ،فإنو ال يقتل غالبان.
جيم :أالٌ يقصد القتل كيقوـ بعمل غير قاتل غالبان ،لكنو يقتل صدفة ،بأف يرمي باتجاه رجلو قاصدان التأديب
أك اإليذاء الشخصي فيموت ،أك ػ كما ذكر المحقق ػ يضربو بحصاة أك و
عود خفيف ،فذلك غير قاتل غالبان،
لكنو يقتل صدفة ،رغم أنو لم يقصد القتل .فهل يي ُّ
عد ىذا قتبلن عمدان؟

يقوؿ المحقق ػ رحمو اهلل ػ :في المجاؿ ركايتاف ،أشهرىما التي تعتبر ىذا القتل غير عمدم ،كأنٌو ال يوجب

القصاص .كبهذا يدرج شقين من الشقوؽ الثبلثة تحت القتل العمدم ،كيعتبر الثالث شبو عمد.

بحث في تقسيم القتل
المعركؼ كالمشهور بين األصحاب َّ
أف للقتل ثبلث أقساـ ىي :العمد ،كالخطأ شبو العمد ،كالخطأ
المحض .كيبدك أنو ال أحد من متقدمي الفقهاء قد رفض ىذا التقسيم إالَّ الصدكؽ ػ رحمو اهلل ػ في كتابيو:
قسم القتل إلى و
عمد كخطأ.
(المقنع) ك(الهداية) [ ،]37حيث َّ
بالطبعً ،ذ ٍكره للقسمين فقط ال ُّ
يدؿ على عدـ قبولو القسم الثالث ،كما يذىب إليو المالكية[ ،]38بل قد
يكوف ذلك بسبب عدـ ذكر شبو العمد في الركايات ،كقد جاء بنفس مضامين الركايات في كتابيو

المتقدمين.

البراج[ ]43كابن
َّأما باقي الفقهاء كالشيخ المفيد[ ]39كالشيخ[ ]40كالحلبي[ ]41كسبلٌر[ ]42كابن ٌ

حمزة[ ]44كابن إدريس[ ]45إلى عهد المحقق[ ]46فقد ذكركا ىذا التقسيم حسب تتبعنا ،كما ذكر
ىذا التقسيم كقبلو المتأخركف من يش َّراح كتب العبلمة[ ]47كالمحقق كغيرىم[.]48

تقسيم القتل عند العامة
فقهاء السنة[ ]49من الشافعية كالحنبلية ذكركا ىذا التقسيم ،لكن نيسب ألبي حنيفة تقسيمو القتل إلى
خمسة أقساـ.

علمان َّ
المفصلة في الفقو الحنفي ػ رفض نسبة
أف السرخسي صاحب (المبسوط) [ ]50ػ كىو من الكتب
ّْ
ممن تبنٌوا ىذا التقسيم.
التقسيم الخماسي إلى أبي حنيفة ،لكنو ذكر عدَّة من فقهاء الحنفية َّ

كالتقسيم الخماسي ىو :العمد ،كشبو العمد ،كالخطأ ،كالجارم مجرل الخطأ ،كالقتل بسبب.
لم يعتبر فقهاؤنا القتل بسبب نوعان خاصان أك قسمان مستقبلن ،بل أرجعوا بعض أصنافو إلى قتل العمد كبعضان
كيفصل فيها.
آخر إلى القتل شبو العمد ،كفي ىذا المجاؿ يذكر المحقق[ ]51ػ رحمو اهلل ػ فركعان ّْ
التقسيم الثالث للقتل لفقهاء المالكية عبارة عن :العمد ،كالخطأ .كيرفضوف شبو العمد ،بل يعتبركنو عمدان،
يخص ذلك سنقرأ ركايتين مقببلن.
فإذا صدؽ تعريف شبو العمد على مورد أكجب القصاص عندىم ،كفيما
ُّ
كمن تلك الركايات نفهم َّ
أف ىذا التقسيم ال يختص بمالك ،بل قاؿ بو فقهاء المدينة جميعهم ،باعتبار أف
أمثاؿ مالك كربيعة الرأم من فقهاء المدينة ككانوا معاصرين لئلمامين الباقر كالصادؽ عليهما السبلـ ،ككانوا

مختلفين دائمان مع فقهاء العراؽ مثل أبي حنيفة كأصحابو .كمحمد بن الحسن الشيباني كاف من تبلمذة أبي
الرد على فقهاء المدينة) ذكر فيو آراء فقهاء المدينة كنقدىا.
حنيفة المعركفين ،كلو كتاب ( ٌ

منشأ التقسيم
العامة ،لكن المتداكؿ بين أصحابنا ىو تقسيم القتل إلى ثبلثة ،كمنشأ
إذف ،ىناؾ ثبلثة تقسيمات بين َّ

التقسيم ىو الركايات ،فهناؾ الكثير من الركايات يستفاد منها ىذا التقسيم ،كيستفاد من بعضها

التقسيمات الثبلثة ،كمن بعضها اآلخر يستفاد بعض من تلك التقسيمات ،لكن المستفاد من مجموع

كلكل حكمو
الركايات ككلمات األئمة ػ عليهم السبلـ ػ األقساـ الثبلثة التي جاءت في كلمات العلماء،
ٌ
الخاص.
الركايات التي جاء فيها التقسيم الثبلثي استخدمت التعابير التالية :العمد كالخطأ كالخطأ الذم الشك فيو.

أم ذكر الخطأ مكاف الخطأ شبو العمد ،كمكاف الخطأ المحض ذكر :الخطأ الذم ال شك فيو .لكن المراد
ىو نفسو ،كتعريف الخطأ الذم جاء في الركايات ىو نفس التعريف الذم ذكره الفقهاء للخطأ شبو العمد،

كتعريف الخطأ الذم ال شك فيو ىو نفس تعريف الخطأ المحض الوارد تعريفو في كلمات الفقهاء.

بالطبع ،ال نقوؿ بأنٌو لم يرد تعبير خطأ شبو العمد ،بل إ ٌف ىذا التعبير لم يرد في الركايات التي ذكرت
األقساـ الثبلثة ،مع أنَّو كرد في ركايات أيخرل ،نذكر نماذج من تلك الركايات.

الركايات
تضمنت ذكر أقساـ القتل الثبلثة:
ندرس الركايات التي ٌ
الركاية األيكلى :كعنو ،عن أحمد كعن حميد بن زياد ،عن الحسن بن محمد بن سماعة ،جميعان عن أحمد
بن الحسن الميثمي ،عن أباف ،عن أبي العباس ،عن أبي عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ قاؿ :قلت لو :أرمي الرجل

بالشيء الذم ال يقتل مثلو ،قاؿ(( :ىذا خطأ)) ،ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ،قلت :أرمي الشاة

فأيصيب رجبلن ،قاؿ(( :ىذا الخطأ الذم ال َّ
شك فيو ،كالعمد الذم يضرب بالشيء الذم يقتل
مثلو))[.]52
التعرض لؤلحكاـ في المستقبل
ال ّْ
نفصل حاليان في سند الركايات؛ ألنَّا ال نريد حاليان االستدالؿ بها ،كعند ُّ

نفصل البحث في المجاؿ ،كنقوـ حاليان بدراسة الركاية إجماالن.

المراد من (عنو) محمد بن يحيى العطٌار ،كىو من أجلَّة مشايخ الكليني الثقات.
غالب المراد من أحمد بن محمد ىو أحمد بن محمد بن عيسى األشعرم ،كيركم عنو محمد بن يحيى،
كما يركم عنو أحمد بن محمد بن خالد البرقي ،لكن أينما ذكر بنح وو مطلق فالمراد ىو أحمد بن محمد

بن عيسى .بالطبع كبلىما ثقة.

كحميد بن
عن يحميد بن زياد ،ينبغي االلتفات إلى أنَّو ليس المراد كوف محمد بن يحيى نقل عن أحمد ي
زياد ،فهذا يرجع إلى ٌأكؿ السند ،بل يعني َّ
أف الكليني ينقل عن حميد بن زياد مضافان إلى أنَّو ينقل عن
محمد بن عيسى ،كيقاؿ لهذا( :حيلولة السند) أك (الحيلولة في السند) ،كيعني كجود و
سند آخر كسط سند
ي
األكؿ من الوسط فيكوف حائبلن .كللكليني سنداف لهذه الركاية ذكر كليهما.
الركاية ينفصل عن السند ٌ
حميد بن زياد من مشايخ الكليني الثقات ،لكنو كاقفي.

الحسن بن محمد بن سماعة كىو كاقفي كذلك.
(جميعان) تكشف عن تبلقي سندين ىنا ،أم َّ
أف أحمد ككذا حسن بن محمد بن سماعة كبلىما نقبل عن
أحمد بن الحسن الميثمي ،كىو ثقة كاقفي.
عن أباف ،كالمراد منو أباف بن عثماف ،كىو من الثقات األجلَّة.
عن أبي العباس ،كالمراد منو أبي العباس البقباؽ ،كىو من الثقات كمن أصحاب اإلماـ أبي عبد اهلل عليو
السبلـ.
إذف ،السند جيد ،كالركاية موثقة كفقان لبلصطبلح الرجالي؛ كذلك َّ
ألف بعض الركاة غير إماميين ،رغم كونهم

ثقات.

تبلحظوف ىنا أف الكليني يركم عن حميد بن زياد ،كىو من مشايخو ككاقفي ،كمن غير الصحيح كبلـ
الذين قالوا َّ
بأف كبارنا ال يرككف عن الواقفيين كمشيخة ،بل حتى مثل الكليني ينقل عن كاقفي معركؼ

كحميد بن زياد ،كإذا راجعتم (الكافي) كجدتم الكليني يركم ركايات عديدة عن حميد بن زياد.

الركاية الثانية :ب إسناده عن علي بن الحكم ،عن أباف بن عثماف ،عن أبي العباس كزرارة ،عن أبي عبد اهلل ػ
عليو السبلـ ػ قاؿَّ (( :
يتعمده كال يريد قتلو ،يقتلو بما
يتعمده فيقتلو بما يقتل مثلو ،كالخطأ أف َّ
إف العمد أف ٌ

يتعمد شيئان آخر فيصيبو)) [.]53
ال يقتل مثلو ،كالخطأ الذم ال شك فيو أف ٌ
جاء في ىذه الركاية ذات السند المعتبر ثبلثة أقساـ للقتل.

رجل رجبلن
الركاية الثالثة :عن يونس ،عن بعض أصحابو ،عن أبي عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ قاؿ(( :إ ٍف ضرب ه
بعصا أك بحجر فمات من ضربةو كاحدة قبل أف يتكلَّم ،فهو يشبو العمد ،فالدية على القاتل ،كإف عبله
كألح عليو بالعصا أك بالحجارة حتى يقتلو ،فهو عمد يقتل بو ،كإف ضربو ضربةن كاحدة فتكلَّم ثم مكث يومان
ٌ
أك أكثر من يوـ فهو شبو العمد)) [.]54

عن يونس ،أم عنو عن محمد بن عيسى ،عن يونس ،الذم جاء في الركاية الثالثة من نفس الباب ،كالمراد

من (عنو) ىو علي بن إبراىيم ،كالمراد من يونس ىو يونس بن عبد الرحمن.

يكرر السند في
من البلزـ ذكر نكتة ىنا كىي :عندما يذكركف ركايتين على التوالي يشتركاف في السند فبل َّ
الركاية الثانية ،بل ييبدأ بالسند حيث تفترؽ الركايتاف كينفصل السنداف ،كييطلق على ىذا في علم الحديث
التعليق ،أم َّ
األكؿ.
أف السند الثاني ييعلَّق على السند ٌ

قاؿ في الركاية األيكلى :محمد بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،ثم قاؿ :عنو ،عن أبيو ،عن ابن

أبي عمير ،ثم قاؿ :عنو ،عن محمد بن عيسى ،عن يونس ،ثم قاؿ بعد ذلك كلو :باإلسناد عن يونس.

كبهذا تكوف الركاية مسندة إلى يونس ،لكنو قاؿ بعد ذلك :عن بعض أصحابو ،فالحديث يصبح مرسبلن
بهذا ،إالٌ أنو باعتبار كوف يونس بن عبد الرحمن من أصحاب اإلجماع فتقبل ركايتو .كسنتحدَّث بالتفصيل

محل اختبلؼ اآلراء إف شاء اهلل تعالى.
في فرصة مناسبة عن أصحاب اإلجماع التي ىي ٌ

رأينا إجماالن ىو إذا كاف كاحد من أصحاب اإلجماع في سلسلة السند فإف ركاة السند مقبولوف مهما كانوا،

سواء كانوا مذكورين أـ لم يكونوا ،كسواء كانوا موثقين أك لم يكونوا ،كسواء كانوا مجركحين أـ لم يكونوا،
كلنا دليل على ىذا المعنى نبيٌنو في محلٌو ،كعلى أم و
حاؿ سند الركاية جيد.

صرحت ىذه الركاية بالقتل شبو العمد ،كفرض فيو عدـ قصد القتل؛ َّ
رجل رجبلن))
َّ
ألف الظاىر من ((ضرب ه
ثم يقوؿ(( :فالدية على القاتل))؛ كذلك باعتبار عدـ ثبوت
عدـ قصد القتل ،رغم كجود قصد الضربَّ ،
القصاص في شبو العمد كثبوت الدية فقط.

كألح عليو بالعصا أك بالحجارة حتى يقتلو فهو عمد)) كسيلة الفعل ىنا كاحدة ،أم العصا
((كإف عبله َّ
كالحجارة ،كال يمكن القوؿ ىنا بأف المنظور ىو الوسيلة ،بل الفعل ىو المنظور ،فالفعل ىناؾ كاف دفعيان،
أم حصل في دفعة كاحدة ،بينما ىنا حصل الفعل مراران ،فكاف فعبلن قاتبلن ،فالعصا ال تقتل بضربة كاحدة،

ألح)).
بل ضربات متع ٌددة ،كىو ما أشار إليو اإلماـ بقولوَّ (( :

((كإ ٍف ضربو ضربة كاحدة ثم تكلَّم ،ثم مكث يومان أك أكثر من يوـ ،فهو شبو العمد)) كىذه العبارة تكرار
للمطلب الذم سبق العمد ،أم شبو العمد.

األكؿ مباشرة دكف فاصل من
في الحديث مصداقاف للقتل شبو العمد ،كالفرؽ بينهما أنَّو مات في المورد ٌ
قبيل التكلُّم ،بينما مات في المورد الثاني بعد فاصل كحديث نطق بو تخلٌل بين الضربة كالموت،ككبل

الموردين شبو عمد .كييراد من المثالين بياف َّ
أف الفاصل ال يخرج القتل عن كونو شبو عمد كال يدرجو في
الخطأ المحض.

عرفو بو الفقهاء ،الذم
إذف ،جاء تعبير شبو العمد في الركايات ،كقد عي ّْرؼ فيها بنفس التعريف الذم َّ
سنفصل بيانو مقببلن ،إالٌ أنها قد تعبّْر عنو بشبو العمد كقد تعبّْر عنو بالخطأ ،كما أنَّها تعبّْر عن الخطأ
ّْ
المحض بالخطأ الذم ال شك فيو أحيانان.

قسمت الركايات القتل إلى ثبلثة أقساـ ،حسب كيفية القتل:
الحاصلَّ :
أحدىا :أف يقصد الفعل كالقتل معان.
ثانيها :أف يقصد الفعل كال يقصد القتل.
ثالثها :أالٌ يقصد الفعل كال يقصد القتل ،كأف يقصد صيد عصفوور فيرمي نحوه كيصيب الشخص
المفركض.
األكؿ ىو العمد ،كالثاني شبو العمد ،كالثالث الخطأ .كالموجود في عبارة المحقق ىو قسماف للعمد
القسم ٌ
كقسم لشبو العمد ،كصاحب (الجواىر) [ ]55يأتي في ذيل عبارة المحقق بقسم آخر لقتل العمد ،كبهذا

تكوف أقساـ قتل العمد ثبلثة ذكر اثنين منها المحقق ،كنبيٌن الثالث ىنا ،كاألقساـ ىي:
 1ػ أ ٍف يقصد القتل كأ ٍف يستخدـ فيو كسيلة تقتل غالبان.
 2ػ أ ٍف يقصد القتل كأ ٍف يستخدـ فيو كسيلة تقتل نادران.

 3ػ أالٌ يقصد القتل ،بل يقصد الضرب ،لكن يستخدـ كسيلة تقتل غالبان ،كىذا القسم محل اختبلؼ
نعرض لو مقببلن.
القسم الرابع ىو شبو العمد ،كفيو ال ييقصد القتل ،بل الضرب كييستخدـ فيو كسيلة ال تقتل غالبان.

كالحمد هلل ٌأكالن كآخران
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الدرس []11
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصورة األيكلى :أف يقصد القتل كيستخدـ كسيلة تقتل غالبان
حاصل ما تقدَّـ َّ
أف للقتل خمس صور من حيث التلبُّس بعنواف العمد أك الخطأ:
األكؿ :أف يقصد القتل كيستخدـ كسيلة تقتل غالبان.
الصورة ٌ

الصورة الثانية :أف يقصد القتل كيستخدـ كسيلة تقتل نادران.
الصورة الثالثة :أالٌ يقصد القتل ،بل يقصد فعبلن آخر من قبيل الضرب لكنَّو يستخدـ كسيلة تقتل غالبان.
الصورة الرابعة :أف ال يقصد القتل ،لكنو يستخدـ كسيلة تقتل نادران ،بأف يفعل بها فعبلن ما.
الصورة الخامسة :أف ال يقصد القتل كال يقوـ بفعل تجاىو ،كأف يريد الرمي بحصا باتجاه العصفور فتصيب

شخصان كتقتلو ،أك تكوف سببان لموتو.

مشهور الفقهاء اعتبر األقساـ الثبلثة األيكؿ عمدان ،كاختلفوا في القسم الرابع ،لكنهم اعتبركه شبو و
عمد
نوعان ما ،كنحن سنقوم ذلك إف شاء اهلل تعالى.
األكؿ.
عمدة مباحث كتاب القصاص تدكر حوؿ ىذه األقساـ كفركعها ،كنحن نبدأ بالقسم ٌ

تأسيس األصل
قبل الخوض في البحث كبياف أحكاـ الشقوؽ كاألقساـ المتقدّْمة علينا تأسيس أصل لموارد الشك أينما
عجزنا عن إدراج مورد ما في األقساـ المزبورة ،كلكي يكوف األصل َّ
محكمان ىناؾ .كنريد من األصل ليس
معناه االصطبلحي ،أم األصل العملي ،بل المراد القاعدة الكلية.

ُّم كدفع
توى ه
ً
ب ىعلىٍي يك يم
يقوؿ البعض :المرجع في موارد الشك ىو عموـ كلمة (قتلى) التي جاءت في اآلية الشريفة ( :يكت ى
ً
اص فًي الٍ ىق ٍتػلىى)[ ]1فنتمسك بعموـ اآلية أينما شككنا في شموؿ أدلة العمد لو ،كنحكم بالقصاص
الٍق ى
ص ي
فيو.
في الجواب على ىذه الشبهة نذكر في البداية بيانان إجماليان ،ثم بيانان تفصيليان.
البياف اإلجمالي :ينبغي االلتفات إلى َّ
أف الموضوع في اآلية الشريفة مضيَّق كمنحصر بموارد العمد ،كلهذا
ال يكوف المورد الذم لم نحرز العمد أك غير العمد فيو مشموالن لآلية الشريفة.

البياف التفصيلي :كىو يتوقَّف على بياف مطلب أيصولي رائج كشائع ،كىو :أف باب العاـ كالخاص كالمطلق
كالمقيد كالتخصيص كالتقييد دائر مدار كجود و
تناؼ بين دليلين ،أينما كاف تعدُّد في الحكم كال تنافي فبل
معنى كال مجاؿ للتخصيص ،إذا قاؿ المولى( :أكرـ العلماء) ثم قاؿ( :أكرـ الفقهاء) فبل مجاؿ
للتخصيص؛ لعدـ التنافي ،لكنا نقيد أحد الدليلين أك نخصص كاحدان منهما أينما كاف و
تناؼ كتكاذب،
كعلينا الجمع العرفي بينهما ،كذلك من قبيل( :أكرـ العلماء) ك(ال تكرـ الفساؽ من العلماء).

كبناء على ذلك اشتهرت القاعدة التالية بين األيصوليين( :ال تخصيص كال تقييد بين الدليلين المثبتين) ،إالٌ
ن
أف ىذه القاعدة صحيحة في الجملة ،لكنَّها غير كلية؛ ألنو قد يكوف و
أنٌو ينبغي االلتفات إلى َّ
تناؼ بين
دليلين مثبتين ،فيجرم التخصيص ،من قبيل استفادة كحدة الحكم من مجموع األدلَّة ،أم َّ
أف كبلن من
الدليل الخاص كالعاـ يريد إثبات الحكم .كرغم كونهما مثبتين ىنا إالَّ أف بينهما تنافيان ،كلذلك نخصص،
أم نحمل العاـ على الخاص كنقوؿ :المراد الجدم للمولى ىو الخاص.

ما نحن فيو من ىذا القبيل ،فرغم أف (قتلى) التي جاءت في اآلية الشريفة موضوع عاـ كيشمل جميع
موارد العمد كالخطأ كشبو العمد ،لكن المستفاد من مجموع األدلَّة كمن ضركرة الشرع كالفقو أف المراد ىو

تخصص عموـ اآلية ،كاآلية تكوف خاصة بالمقتولين عمدان.
قتل العمد .فاألدلة ٌ

كبعبارة أيخرل :رغم أف (قتلى) استعملت عامة في الظاىر ،لكن المراد الجدم للمولى ىو القتل العمدم،

كلذلك ال يمكن التمسك باآلية في مورد الشك بين العمد كغير العمد؛ ألف الموضوع لم ييحرز ،كال يجرم

الحكم في النتيجة.

إشكاؿ كجواب
المخصص
المخصصة في الموارد التي يكوف فيها
قد يقاؿ بإمكانية التمسك بالعاـ في الشبهات المفهومية
ٌ
ٌ

مجمبلن ،كاإل جماؿ ناشئ عن اإلجماؿ في المفهوـ ،كذلك عكس الشبهات المصداقية المخصصة التي ال
مجاؿ فيها للتمسك بالعاـ ،كقد ذكرنا الفرؽ بين ىذين بالتفصيل في مباحث الجهاد ،فبل نعرض لها ىنا.

بالجملة ،اتفق األيصوليوف ػ قد يكوف ىناؾ قوؿ مخالف ػ على أنَّو إذا كاف لنا دليل عاـ مثل( :أكرـ

الفساؽ منهم) ،كال نعلم بأف الفاسق يشمل مرتكب الصغيرة أـ ال،
العلماء) ،كدليل خاص مثل( :ال تكرـ َّ

فنتمسك بالعاـ؛ ألف األمر ىنا يدكر بين الحجة كالبلحجة ،كنحن نشك في شموؿ الخاص لمرتكب

الصغيرة ،كلذلك ال يكوف حجةٌ ،أما شموؿ العاـ لو فقطعي ،كالعاـ حجة كال إشكاؿ في التمسك بو.

ً
ً
اص فًي الٍ ىق ٍتػلىى)،
ب ىعلىٍي يك يم الٍق ى
ص ي
موضع بحثنا ىو من ىذا القبيل ،فالدليل العاـ ىو اآلية الشريفة ( :يكت ى
كالدليل الخاص ىو كجوب القصاص على متعمد القتل ،كعند الشك في الشبهة المفهومية المخصصة
نتمسك بالعاـ.
جوابو :ال شك في التمسك بالعاـ في الشبهات المفهومية المخصصة ،لكن ذلك فيما إذا لم يكن العاـ

مضيَّقان ،كفي ىذه الموارد الموضوع ػ كما قلنا ػ عاـ كمضيَّق كمنحصر بالعمد ،كلذلك ال يمكن التمسك ال
بالعاـ كال بالخاص.

كبعبارة أيخرل :دائرة موضوع العاـ تطابق دائرة موضوع الخاص .كفي النتيجة ال ييحرز عنواف العمد ،كال
يجرم الحكم إذا لم ييحرز الموضوع ،فالحكم دائمان يدكر مدار الموضوع ،كأينما جهلنا المورد ما إذا كاف
و
عندئذ الحكم بالقصاص .كىذه قاعدة كلية.
عمدان أـ ال ،فبل تشملو أدلَّة العمد ،كال يمكن

أقساـ القتل
نهم ببياف كدراسة أقساـ القتل:
بعد ما فرغنا من بياف القاعدة الكلية ُّ
الصورة األيكلى :ما إذا قصد القتل بفعل أك آلة تقتل غالبان.
في ىذه الصورة يقصد اإلنساف القتل بآلة أك و
فعل يقتل غالبان ،كىذا المورد ىو القدر المتيقن للقصاص،
كتشملو جميع أدلَّة القصاص ،لكن إذا أردنا ذكر األدلَّة بنح وو منتظم ينبغي ذكرىا بالنحو التالي:
 1ػ جميع عمومات القصاص ،سواء التي جاءت في القرآف أك السنة تشمل ىذا المورد.
 2ػ فحول األدلٌة التي ُّ
تدؿ على القصاص في الصورة الثانية كالثالثة.
علمان َّ
أف عمدة الركايات الواردة في باب القصاص ناظرة إلى الصورة الثانية كالثالثة ،كقلَّما تنقل ركاية ناظرة
إلى الصورة األيكلى ،كفحول ىذه الركايات ُّ
تدؿ على ىذا المورد.

صرحت بالمورد الذم يتزامن القتل فيو مع القصد كاستخداـ
 3ػ الركايات التي اختصت بتفسير العمد ،أم َّ
اآلالت القتَّالة أك الفعل الذم يوجب القتل غالبان ،كنذكر ىنا كاحدة منها.

كبإسناده عن علي بن الحكم ،عن أباف بن عثماف ،عن أبي العباس كزرارة ،عن أبي عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ
قاؿَّ (( :
يتعمده فيقتلو بما يقتل مثلو.]2[ ))...
إف العمد أف ٌ
سند ىذا الحديث معتبر؛ ألف للشيخ طرقان ثبلثة إلى علي بن الحكم ،اثناف منها صحيحاف ،كما أف باقي

رجاؿ السند موثقوف.

كمن حيث المضموف فهي ُّ
يتعمد) تعني يقصد كيخطو في سبيل تحقيق
تدؿ على المورد؛ ألف مفردة ( َّ
قصده ،كما أنو يستخدـ كسيلة تقتل غالبان.
تعمد) بمعنى آخر ،نقرؤىا :كعنهم ،عن أحمد بن محمد بن خالد ،عن
كىناؾ ركاية كردت فيها مفردة ( ٌ
عز كجلَّ ػ ( :ىكىمن
عثماف بن عيسى ،عن سماعة ،عن أبي عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ قاؿ :سألتو عن قوؿ اهلل ػ َّ
ً
عز
َّم)[ ،]3قاؿ(( :من قتل مؤمنان على دينو فذاؾ
المتعمد الذم قاؿ اهلل ػ ٌ
ٌ
يىػ ٍقتي ٍل يمؤمنان يمتىػ ىع ّْمدان فى ىج ىزا يؤهي ىج ىهن ي
ىع َّد لىوي ىع ىذابان ىع ًظ ٍيمان) [ ))]4قلت :فالرجل يقع بينو كبين الرجل شيء فيضربو بسيفو فيقتلو،
كجل ػ ( :ىكأ ى
ٌ
عز كجلَّ)) [.]5
فقاؿ(( :ليس ذاؾ
المتعمد الذم قاؿ اهلل ٌ
ٌ

دراسة السند
(عنهم) تعني عن ع ٌدة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمد بن خالد ،كىناؾ ثبلثة أصناؼ رائجة لمفردة
(عدَّة) الموجودة في (الكافي):
ألف :ع ٌدة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد.
باء :ع ٌدة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمد بن عيسى.
جيم :عدَّة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمد بن خالد.
محل بحثنا ىو الصنف األخير ،حيث في العدَّة يوجد أفراد موثٌقوف ،كلهذا تكوف العدَّة ىنا معتبرة.
ُّ

المراد من أحمد بن محمد بن خالد ىو البرقي الثقة.
عثماف بن عيسى كاقفي كمن رؤكسهم ،لكنو ثقة.
سماعة بن مهراف موثٌق كذلك.

إيضاح في مضموف الركاية
قد ييتوىَّم َّ
بأف المراد من العمد في الركاية كفي اصطبلح الكتاب كالسنة ىو أف ييقتل شخص ألجل دينو،
كىو غير العمد في اصطبلح الفقهاء كعرفهم ،فإنَّهم يريدكف منو القتل بالقصد بما يقتل غالبان.
تضمنت بياف نكتة ،ىي :أف العذاب المذكور في اآلية ػ أم
الجواب :ىذا التصور غير صحيح؛ ألف الركاية َّ
الخلود في النار ػ خاص بمورد العمد ،كىي ليست في مقاـ بياف معنى العمد على اإلطبلؽ.

كيؤيد ذلك ركاية أيخرل جاءت في نفس الباب ،كىي :محمد بن يعقوب ،عن عدَّة من أصحابنا ،عن سهل
بن زياد كعن محمد بن يحيى ،عن أحمد بن أحمد ،جميعان عن ابن محبوب ،عن عبد اهلل بن سناف كابن

بكير ،جميعان عن أبي عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ قاؿ :سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدان ،ىل لو توبة؟
و
لغضب أك لسبب من أمر الدنيا فإف توبتو أف يقاد
فقاؿ(( :إ ٍف كاف قتلو إليمانو فبل توبة لو ،كإف كاف قتلو

منو.]6[))...

ىناؾ اختبلؼ كبحث كأقواؿ في كثاقة سهل بن زياد ،لكن يبدك لنا أف الصحيح من األقواؿ ما ذىب إليو
العبلمة التسترم ػ رحمو اهلل ػ في (قاموس الرجاؿ) [ ،]7رغم أنَّو ال يمكن القوؿ بوثاقتو بنحو مطلق؛ َّ
ألف

لكن الركايات التي ينقلها الكليني في (الكافي) موثوؽ
لو ركايات ضعيفة ،كيغالي كمتهمان بالكذب كغيرهَّ ،
بها ،كنفس اىتماـ الكليني بها ككثرتها يحكي عن الوثوؽ ،مضافان إلى قرائن أيخرل ذكرىا.

ما قلناه في مشايخ الكليني كحميد بن زياد من توثيقو رغم كونو كاقفيان يصدؽ على سهل بن زياد كذلك،

كل من أيطلق عليو
بل ىذا األمر ال يصدؽ على مشايخ الكليني فحسب ،بل كذلك مشايخ الصدكؽ ،ك ٌ
(شيخ) كنيًقلت عنو ركايات كثيرة.

ىناؾ طريق آخر للكليني غير ىذا الطريق ،ىو :عن محمد بن يحيى ،عن أحمد بن محمد ػ أم ابن عيسى

ػ جميعان عن ابن محبوب ،عن عبد اهلل بن سناف كابن بكير.

األكؿ إمامي كالثاني فطحي ،كلهذا ال إشكاؿ في السند من كجهة نظرنا.
األخيراف ثقة ،لكن ٌ
لنوع و
خاص من العمد ،كقد في ّْسر بغير القتل العمدم بمعناه الكلي ،كلهذا ال يرد
نرل في ىذا الحديث بيانان و

إشكاؿ من ىذا الحديث على ما ذكرناه من مضموف.

سنبحث الصورة الثانية في الدرس البلحق إف شاء اهلل تعالى.
كالحمد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []12
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الصورة الثانية :أف يقصد القتل كيستخدـ كسيلة تقتل نادران
تحدَّثنا في الجلسة السابقة عن الصور الخمس للقتل ،كتقدَّـ بياف الصورة األيكلى التي كانت عبارة عن :إذا
قصد القتل بما يقتل غالبان ،كقلنا بأنها القدر المتيقن من أدلة القصاص ،كال شبهة في ىذا الحكم ،كذكرنا

ركاية لهذا الغرض.

نذكر بنكتتينَّ ،
قبل البدء ببياف الصورة الثانية ّْ
فإف االلتفات إليهما مفيد للبحوث البلحقة.
النكتة األيكلى :ما المراد من (ما) الموصولة في (بما يقتل غالبان)؟ فهل المراد اآللة أك فعل المكلَّف؟
كصرح بذلك صاحب (الجواىر) في مورد كقاؿ ...( :ىو قصد
ظاىر الركايات ككلمات الفقهاء ىو الثانيَّ ،
الفعل الذم يقتل مثلو) [ ،]8بالطبع قد يستخدـ المكلَّف اآللة ألداء الفعل.

النكتة الثانية :اتفق فقهاء اإلسبلـ من الشيعة كالسنة باستثناء فقيو كاحد على أنو ال يختلف الحكم في

اآللة إذا كانت تقتل غالبان بين ما إذا كانت محدَّدة مثل السيف كالحربة كالسكين التي تقطع أجزاء الجسم
كبين َّ
المثقلة التي تقتل بثقلها مثل الحجر أك الخشب المحكم.
المخالف الوحيد في المسألة ىو أبو حنيفة[ ]9على ما نقل عنو ،فهو يرل أف قتل العمد يصدؽ فيما إذا
كانت اآللة محدَّدةَّ ،أما إذا كانت مثقلة فبل يصدؽ قتل العمد.
ىذا التفصيل المعركؼ نسب إلى أبي حنيفة ،كيذكر الشعراني ػ رحمو اهلل ػ في ذيل الركاية الواردة في

(الوسائل) كالتي سنذكرىا الحقان نقاشان دار بين أبي حنيفة كشخص آخر ،قاؿ لو مستغربان :حتى لو ضربو
بحجر كمات ال ييعد قتل عمد! فقاؿ أبو حنيفة :كلو قتلو بأباقبيس[.]10
كيبدك أف ىذه الفتول ألبي حنيفة قد رفضها حتى تلميذاه المعركفاف ،أم أبو يوسف كمحمد بن الحسن

الشيبانيَّ ،أما فقهاء الحنفية فبنوا على ما ذىب إليو أبو حنيفة ،كفقان للمصدر الذم اعتمدناه ،كقد يرفض
ىناؾ رأم التلميذين المزبورين.
تم ىناؾ كننتقل إلى البحث في الصورة األخرل.
على أم حاؿ ،البحث في الصورة األيكلى َّ
الصورة الثانية :ما إذا قصد القتل و
بفعل أك آلة تقتل نادران ،مثل الذم يقصد قتل شخص فيهجم عليو بعصان
أك حصى صغيرة كيموت صدفة.
تشترؾ الصورة األيكلى مع الثانية في قصد القتل ،كيختلفاف مع الصورة الثالثة كالرابعة في أنَّو ال قصد للقتل
في األخيرين ،بل يقصد الفعل بهما ،كأف يقصد الضرب.
اآللة التي تيستخدـ في الصورة الثانية ال تقتل عادة ،مثل العصا أك اآلالت التي تقتل في موارد خاصة لكنها

مما ال يقتل عادة،
تستخدـ بالنحو الذم ال يقتل ،من قبيل إيجاد خدش في الرأس بواسطة السيف ،فهذا َّ

َّأما لو جاء بهذا العمل بقصد القتل ،كقد حصل القتل ،فما الحكم؟

المشهور بين الفقهاء اعتبار ىذه الصورة عمدان ،كالمستفاد من كبلـ المحقق ػ رحمو اهلل ػ أف قولين في
المسألة ،ىذا نص عبارتو( :كلو قصد القتل بما يقتل نادران فاتٌفق القتل فاألشبو القصاص) [،]11

ك(األشبو) تكشف عن كجود و
يرجح أحدىما ،ك(األشبو) تعني األقرب إلى القواعد كاأليصوؿ
قوؿ آخر ،كىو ٌ
الفقهية.

أحد القولين ىو القصاص ،كىو للمشهورَّ ،أما القوؿ اآلخر فيقوؿ فيو صاحب (الجواىر)[ ]12كقبلو

يتعرض
صاحب (الرياض) [ :]13لم نعثر عليو ،كلم نعرؼ قائلو .كراجعنا كلمات القدماء كجدنا البعض لم ٌ
للمسألة بالكلية ،كالبعض الذم تعرض لها قاؿ بالقصاص فحسب.

الشهيد[ ]14عندما يذكر المسألة ينسب القوؿ بالقصاص إلى القيل ،كىذا يكشف عن قوؿ أقول ال
يذىب إلى القصاص ،كىذا قد يؤثر في العمل بالركايات.

كاألعجب من ذلك كلو قوؿ الفاضل الهندمَّ ( :
إف القوؿ بعدـ كونها عمدان ظاىر األكثر) [ ،]15أم أنَّو

ينسب القوؿ إلى ظاىر أكثر كلمات الفقهاء ،كأنو ليس عمدان .بالطبع تختلف نسبة الفاضل الهندم عن
نسبة المحقق كالشهيد؛ َّ
ألف لؤلخيرين كانت إمكانية الوصوؿ إلى أقواؿ الفطاحل ،بينما الفاضل من
تعرضهم لهذه المسألة ،كعند
المتأخرين ،فمن أين جاء بهذا الكبلـ؟ من المحتمل أنو استفاده من عدـ ُّ
تعرضهم للمسألة السابقة قالوا :إذا كانت اآللة أك الفعل يقتل غالبان ففيو قصاص ،فأخذ بالمفهوـ المخالف
ُّ

لكبلمهم المتق ٌدـ كقاؿ( :ما ال يقتل غالبان فليس فيو قصاص) .فالمفركض أف يكوف منشأ كبلمو شيئان من
ىذا القبيل ،كإالَّ فبل ظهور لكبلـ و
كاحد من المتقدمين في ىذا المعنى فضبلن عن أكثرىم.
على أم حاؿ ،صاحب (الجواىر) كقبلو صاحب (الرياض) قاال :لم نعثر على قائل بهذا القوؿ .ككبلمهما
صحيح ،كنحن كذلك لم نعثر على و
صرح بهذا المعنى ،لكن من المعلوـ كجود قولين،
كاحد من الفقهاء َّ

كما توجد طائفتا ف من الركايات ،كفي البداية نتعرض لبياف القوؿ المشهور ،ثم ندرس ما يمكن االستناد
و
عليو للقوؿ الثاني (عدـ القصاص) ،كإذا كاف ىناؾ ركاية ُّ
عندئذ عبلج التعارض.
تدؿ عليو بوضوح فييطرح

أدلَّة قوؿ المشهور
الركاية األيكلى:

كعنو ،عن محمد بن عيسى ،عن يونس ،عن عبد اهلل بن مسكاف ،عن الحلبي قاؿ :قاؿ أبو عبد اهلل ػ عليو
كل ما اعتمد شيئان فأصابو بحديدة أك بحج ور أك بعصا أك بوكزة ،فهذا كلٌو عمد ،كالخطأ
السبلـ ػ(( :العمد ٌ

من اعتمد شيئان فأصاب غيره))[.]16

البحث في السند
المراد من (عنو) ىو علي بن إبراىيم ،علمان أنو ينقل عن محمد بن عيسى كما ينقل أبوه ػ أم إبراىيم بن

ىاشم ػ عنو.

محمد بن عيسى ىو محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطيني ،كما ييطلق عليو محمد بن عيسى العبيدم ككذا

بعض تبعان للشيخ الصدكؽ ،كاألخير كذلك تبعان
محمد بن عيسى اليقطيني ،كىو ثقة .لكن تردَّد فيو ه
لشيخو ،أم محمد بن الحسن بن الوليدٌ ،أما باقي الفطاحل فعدُّكه جليل القدر كعظيمان ،كما نوثٌقو نحن،

كنعتمد على ركاياتو.

عن يونس ،كجرل بحث ىنا عن كيفية ركاية محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن؛ َّ
ألف عمره ال
ضعف الشهيد الثاني ىذه الركاية في (المسالك)[ .]17لكن ىذا المطلب
يقتضي ذلك ،كلهذا السبب َّ
ليس قويان كمحكمان ،فركايات محمد بن عيسى عن يونس معتبرة كال إشكاؿ يعتريها.
عبد اهلل بن مسكاف من الثقات ،كلهذا يصبح سند الركاية جيدان.
وسى) [ ]18تعني ضربو بقبضة يده ،كما يعني الوكز مطلق
((ككزة)) تعني الضرب بقبضة اليد ،ك(فىػ ىوىك ىزهي يم ى
الضرب ،فيصدؽ الوكز حتى على الضرب بالحربة ،لكن غالبان تستعمل الوكزة للضربة بقبضة اليد.
ما المراد من ((كلٌ ما اعتمد شيئان))؟ فهل تعني الضرب المنتهي إلى القتل ،أك األعم من ذلك؟
كل ما اعتمد شيئان فأصابو ...
الظاىر ىو األعم من ذلك ،كالركاية في مقاـ بياف قاعدة كلية ،فقالتٌ (( :
الله َّم انٌي
فهذا كلٌو عمد)) ،ك((اعتمد)) تعني قصد ،كمن ىذا القبيل ما جاء في دعاء صباح الجمعة (( :ي

تعمدت إليك بحاجتي)) [.]19
ٌ

كعندما يصلو يضربو بحديدة أك بحجر أك بعصا أك بوكزة ،فهذا كلٌو عمد.
((اعتمد شيئان)) تشمل ما إذا كاف قاصدان القتل كتابعو كلحقو ،حتى لو كانت المتابعة كالمبلحقة ال توجب
القتل عادة ،افرضوا أنَّو ضربو بيده فمات .كىذا المطلب صريح في معناه كال شبهة تعترم الركاية.
تفسر الركاية الخطأ ،كىو المعنى الذم يقابل المعنى المتق ٌدـ ،أم العمد ،فتقوؿ(( :كالخطأ من اعتمد
ثم ٌ

قصدت شيئان كبلغت شيئان آخر فهو خطأ.
شيئان فأصاب غيره))؛ أم إذا
ي

يبدك لنا َّ
أف الركاية صحيحة من حيث السند ،كمضمونها جيد ،كلو لم يكن لنا ركاية غيرىا لكفت الفقيو

لئلفتاء بمضمونها ،لكن ىناؾ ركايات أيخرل غيرىا.

الركاية الثانية:
كعن محمد بن يحيى ،عن أحمد بن محمد ،عن علي بن حديد كابن أبي عمير ،جميعان عن جميل بن

كل ما عمد بو الضرب فعليو
َّ
دراج ،عن بعض أصحابنا ،عن أحدىما ػ عليهما السبلـ ػ قاؿ(( :قتل العمد ٌ
أقر على نفسو بالقتل قتل كإف لم يكن
القود ،كإنَّما الخطأ أف تريد الشيء فتصيب غيره)) ،كقاؿ(( :إذا َّ
عليو بيٌنة))[.]20

البحث في السند
محمد بن يحيى ىو محمد بن يحيى العطار األشعرم ،كىو ثقة.
أحمد بن محمد يحتمل قويان أف يكوف أحمد بن محمد بن عيسى ،كىو من الثقات رفيعي الشأف.
علي بن حديد لم يوثٌق ،لكن ىناؾ ما يبعث لبلعتماد عليو ،كىو كركد اسمو في أسانيد (كامل الزيارات)

[ ،]21كتقدَّـ منَّا القوؿ باالعتماد على جميع الركاة الذين جاءت أسماؤىم في (كامل الزيارات) ،رغم

ذلك يوجد كذلك ما يبعده إلى عدـ االعتماد عليو ،كىو تضعيفو من قبل الشيخ رحمو اهلل .كفي مقاـ
التعارض بين التوثيق العاـ كالجرح الخاص ال يمكن ترجيح التوثيق العاـ إالٌ َّ
أف كجوده في سند ىذه الركاية

يضر بها؛ لكوف الراكم الذم في عرضو ىو ابن أبي عمير الثقة.
ال ُّ

كضم الداؿ ،بينما
جميل بن َّ
دراج الذم اشتبو في تسميتو الساركم ػ رحمو اهلل ػ في (توضيح االشتباه) َّ
المعركؼ بالفتح ،كىو من أصحاب اإلجماع.
عن بعض أصحابنا ،من ىنا يبدأ اإلرساؿ في الركاية ،لكنو تقدَّـ منَّا َّ
أف أصحاب اإلجماع إذا كردكا في

السند نعمل بالركاية ،سواء كانت مرسلة أك مسندة ،كسواء كاف ركاتها ضعافان أك مهملين أك مجركحين أك

لم يكونوا .كلهذا يكوف سند الركاية عندنا صحيحان.

يقوؿ صاحب (الجواىر) في ىذه الركاية :مرسلة كالصحيحة ظاىران[]22؛ كذلك ألنو يعتمد على ركايات

تامة .بالطبع قد يستفاد منها لبلستدالؿ على الصورة الثالثة،
أصحاب اإلجماع كما أ ٌف داللة الركاية َّ
كسنبحث ذلك مستقببلن إف شاء اهلل تعالى ،كالمسلَّم ىنا داللتها على الصورة الثانية.

الركاية الثالثة:
كعنو ،عن أحمد ،عن علي بن الحكم ،عن علي بن أبي حمزة ،عن أبي بصير ،عن أبي عبد اهلل ػ عليو
السبلـ ػ قاؿ(( :لو َّ
أف رجبلن ضرب رجبلن بخزفة أك بآجرة أك بعود فمات كاف عمدان))[.]23

البحث في السند
(عنو) تعني عن محمد بن يحيى ،عن أحمد ،كىو أحمد بن محمد بن عيسى ،عن علي بن الحكم ،كىم
جميعان من الثقات.
المراد من علي بن حمزة ىو علي بن أبي حمزة البطائني .كعمومان أينما نقل علي بن أبي حمزة عن أبي

بصير كاف المراد علي بن أبي حمزة البطائني الذم كاف قائدان ألبي بصير ،كنقل عنو ركايات كثيرة .كالمراد
من أبي بصير ىو يحيى بن أبي القاسم[.]24

علي بن حمزة من رؤساء الواقفية ،كال يوجد توثيق لو ،كقد حصل إفراط كتفريط في ّْ
حقو إلى مستول أسرل

البعض جرحو إلى أبي بصير ،كطهَّره البعض كنفوا الضعف عنو .كأنا راغب كثيران للعثور على طريق لتوثيقو،
لكني لم أعثر على ما يدؿ على كثاقتو أك االطمئناف بو حتى ىذه الساعة .غاية األمر عندما نعثر على ركاية

علي بن أبي حمزة عن أبي بصير كراران في كتب الفطاحل يحصل لنا اطمئناف إجمالي بالركاية.

على أم و
حاؿ ،إذا كانت ىذه الركاية كحيدة فمن الصعب االعتماد عليها ،لكن بما َّ
أف ىناؾ مؤيدات كثيرة
تدعمها كانت من الركايات الجيدة.

إشكاؿ :ليس في الركاية إشارة إلى قصد القتل؛ لذلك ىي غير ظاىرة فيما نحن فيو.
الجواب :الركاية عامة كلذلك تشمل صورة القصد كعدـ القصد ،أم أنَّو ال يحتمل صدؽ العمد إذا ضرب

مما ال يقبل االفتراض.
دكف قصد ،كعدـ صدؽ العمد إذا ضرب مع قصد ،فهذا َّ

تامة ،كإذا أردنا البحث في صورة عدـ قصد القتل
إذف ،استفادتنا من ىذه الركاية لهذه الصورة استفادة َّ
ندرس ىذه الركاية لنعرؼ ما إذا كانت تفيدنا أـ ال.

كعلى أم حاؿ نستفيد منها فيما نحن فيو.
كىناؾ ركاية أيشير إليها فراجعوىا ،نقرأىا في الجلسة المقبلة إف شاء اهلل تعالى ،نقلها في الصورة الثانية كلّّ
من صاحب (الجواىر) كصاحب (الرياض) كآخركف ،كاستندكا إليها ،كىي صحيحة عبد الرحمن بن
الحجاج ،كيستفاد منها حكم القصاص للصورة الثانية .كأنا أخدش في داللتها على الصورة الثانية كعلى

المعنى المطلوب ،لكن فيها فوائد لذلك ننقلها.
كالحمد هلل رب العالمين

الدرس []13
بسم اهلل الرحمن الرحيم
يتضمن قصد القتل ،لكنو يستخدـ آلة أك
كاف الكبلـ في الصورة الثانية من أقساـ القتل ،أم المورد الذم َّ

يفعل فعبلن نادران ما يقتل ،كغالبو ال يقتل ،بأف يضرب شخصان بعصا أك حجر صغير فيموت صدف نة،
كالمشهور إدرجو في العمد ،كحكم بالقصاص فيو ،كادُّعي عدـ القصاص فيو ،كىو قوؿ غير مشهور.

األدلة التي أيقيمت للقوؿ المشهور عبارة عن ركايات كافية ككافية من حيث الداللة كالسند ،قرأنا بعضان من
تلك الركايات ،بقيت ركاية كاحد تركتها لهذه الجلسة عمدان لكي نبحثها بانفرادىا ،كىي صحيحة من حيث
َّ
استدؿ بها صاحب (الجواىر)[ ]25كقبلو صاحب
السند ،كراكيها عبد الرحمن بن الحجاج،

ثم ننقل كجوه استدالؿ
(الرياض)[ ]26كقبلو الفاضل الهندم صاحب (كشف اللثاـ) ،في البداية نقرأىا َّ
المتقدمين بها ،ثم نبيّْن رأينا.

الركاية
محمد بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،عن ابن أبي عمير كصفواف ،كعن أبي علي األشعرم ،عن
محمد بن عبد الجبار ،عن صفواف ،جميعان عن عبد الرحمن بن الحجاج ،قاؿ :قاؿ لي أبو عبد اهلل ػ عليو

مما اختلفوا فيو)) ،قلت:
السبلـ ػ(( :يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم)) ،قلت :نعم ،قاؿ(( :ىات شيئان َّ
فعض أحدىما صاحبو فعمد المعضوض إلى حجر فضرب بو رأس صاحبو الذم
اقتتل غبلماف في الرحبة ٌ
فكز فمات ،فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده ،فعظم ذلك على ػ [عند] ػ ابن أبي ليلى
فشجو َّ
ضو َّ
عٌ
كابن شبرمة ككثر فيو الكبلـ كقالوا :إنَّما ىذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من مالو ،قاؿ :فقاؿَّ (( :
إف من
عندنا ليقيدكف بالوكزة ،كإنَّما الخطأ أف يريد الشيء فيصيب غيره)) [.]27

البحث في السند كالداللة
للركاية طريقاف إلى صفواف كطريق إلى ابن أبي عمير ،ككبلىما ينقبلف عن عبد الرحمن بن الحجاج.
أبو علي األشعرم ىو أحمد بن إدريس ،كمن الثقات كالمشايخ جليلي الشأف.
عبد الرحمن بن الحجاج ثقة كمن أجلة أصحاب اإلماـ الصادؽ عليو السبلـ.
ىناؾ احتماالف في عبارة( :يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم) ،أحدىما :نصب يحيى ،كثانيهما :رفعو،
ككبلىما صحيحاف.

عما إذا
يحيى بن سعيد عالم معركؼ جاء من المدينة إلى ىاشمية الكوفة للقضاء ،كالسؤاؿ في الركاية َّ

كانت مخالفة بين قضاة أىل البيت كقضاء يحيى بن سعيد ،كذكر السائل نموذجان من المخالفة حيث
قضى يحيى قضية في الرحبة كىي محلة من الهاشمية فحكم يحيى بالقصاص في القضية.
محمد بن أبي ليلى كعبد اهلل بن شبرمة من قضاة الكوفة المعركفين في أكائل عهد بني العباس ،معظم قضاء
يحيى عليهما ،كقاال :إنَّما ىذا الخطأ ،فواده عيسى بن علي من مالو .كيبدك أف عيسى كاف كاليان على
و
عندئذ بيَّن اإلماـ رأيو قائبلن(( :إ ٌف من عندنا ليقيدكف
كعمان للمنصور ،فدفع الدية من مالو.
الهاشميةٌ ،
بالوكزة ،كإنَّما الخطأ أف يريد الشيء كيصيب غيره)).

تقرير االستدالؿ
كجو استدالؿ األصحاب بهذا الحديث بالنحو التالي :الحادث المعكوس في الركاية منطبق على الصورة
الثانية؛ ألف الضارب بالحجر كاف قد قصد القتل ٌأكالن ،كثانيان :استخدـ آلة ال تقتل غالبان .لكن كيف
استنتجوا قصد القتل؟
جاء في حكاية الحادث عبارة( :يقتتبلف) كىذا يعني قصد كل منهما قتل اآلخر ،كىذا يكشف عن التطابق
بين الحادث المحكي كالصورة الثانية ،لوجود قصد القتل كاآللة التي ال تقتل غالبان.

أقر حكمو باعتبار قولو(( :إف من عندنا ليقيدكف بالوكزة))
حكم يحيى بالقود ،كاإلماـ ػ عليو السبلـ ػ َّ
فباألكلوية يحكموف بالقود بالحجر.
المجلسي ػ رحمو اهلل ػ في (مرآة العقوؿ) [ ]28يلتفت إلى نكتة في ىذه الركاية كيقوؿ :ىذا التعبير ال

يستخدمو اإلماـ في األصحاب كأىل بيتو ،بل ىو نوع من التقية ،فما أراد اإلماـ التصريح بأف عقيدتنا ىي
ىذه ،فاستخدـ التقية.
بناء على ىذا التقرير ػ دليل على القوؿ المشهور ،أم الحكم بالقصاص في الصورة الثانية.
الركاية ػ ن

االستدالؿ بهذا الحديث يتوقف على مقدمتين ،أحدىما :التطابق بين الواقعة كالصورة الثانية ،أم كجود
قصد القتل ،ثانيهما :تقرير اإلماـ لحكم القود بنح وو من األنحاء .كىاتاف المقدمتاف شرطاف الزماف لصيركرة
االستدالؿ بالحديث تامان.

الرٌد على االستدالؿ
يبدك عدـ لحاظ كل من المقدمتين في الركايةٌ ،أما قصد القتل فبل ييعلم كجوده؛ ألف مفردة (يقتتبلف) ال
تدؿ على قصد القتل .ىناؾ ثبلث ىيئات مشتقة من مادة القتل تستعمل كثيران كلم يلحظ فيها القتل ىي:
اقتتل كقاتل كتقاتل.
عندما ييقاؿ( :قاتلو اهلل) فبل يعني أف اهلل قتلو حتمان ،فهذه الهيئة ال تعني اصطفاؼ فريقين أك شخصين
متقابلين كتنازعهما كقتل أحدىما اآلخر لكي تصدقا المقاتلة .كلهذا تينسب (قىاتى ىل) إلى الفرد كذلك من
قبيل( :كمن يػ ىقاتًل فًي سبً ً ً
يتوجو شخص إلى الحرب دكف أف يقصد
يل اهلل ،]29[)...كقد يحصل كثيران أف ٌ
ى
ىى ي ٍ
و
شخص أك أف ييقتل ،بل يقصد االشتراؾ في النزاع الجماعي.
قتل

إذف ،تستعمل ىذه الصيغ الثبلث كثيران دكف أف يلحظ فيها معنى القتل ،فهي ال تعني دائمان اقتراف الفعل
بنية القتل أك حقيقتو ،كالشاىد على ىذا المعنى اآلية الكريمة التالية التي كردت في موسى ػ عليو السبلـ ػ:
(ك ىد ىخل الٍم ًديػنىةى ...فىػوج ىد فًيػ ىها رجلىين يػ ٍقتىتى ً
بلف) [ ]30فاستخدـ القرآف كلمة (يقتتبلف) في الشخصين
ى ى ى ٍ
ى ى ٍ ىي ٍ ى
المتنازعين ،كلهذا قاؿ في (مجمع البياف) [ :]31كانا يختصماف ،كلم يكن كلُّ منهما قصد قتل اآلخر،
فقد كاف أحدىما قبطيان ظالمان كاآلخر مقهوران من بني إسرائيل.
ني ًسب االقتتاؿ إلى الطرفين مع أنو من البعيد ػ بحسب الظاىر ػ أف يقصد الشخص الذم من بني إسرائيل

قتل الطرؼ اآلخر.

إذف ،يقتتبلف ىنا بمعنى يختصماف .بالطبع ال نريد القوؿ َّ
بأف ىذه الصيغة ترد بهذا المعنى دائمان ،بل إنَّها
تستعمل في ىذا المعنى في موارد كثيرة ،كعليو فبل يي ُّ
عد مجيء يقتتبلف في الركاية قرينة على كجود قصد

القتل.

عض صاحبو)،
ىذا مضافان إلى كجود قرينة في نفس الركاية تدؿ على عدـ كجود قصد القتل ،كىيٌ ( :
كالذم يريد القتل يستخدـ كسيلة قتَّالة ال العض ،مع أف المعضوض لم يكن لو سبلح كذلك ،بل كانا
يتضارباف ،فوجد أحدىما حجران كرماىا باتٌجاه اآلخر.
كىناؾ قرينة أيخرل نذكرىا كمؤيد على أف قتل الشخص المفركض كاف غير متوق وع ،كىي جملة( :فضرب بو

فكز فمات بو) ،كىذا ىو مرض الكزاز الذم يدخل ميكركبو البدف من خبلؿ التراب
فشجو ٌ
رأس صاحبو ٌ
أك الحجر ،كتنقبض بسببو العضبلت ،كبعدىا تأخذ اإلنساف حالة الرجفة ثم يموت بعد فترة قصيرة .ككزاز

من نفس المادة ،كيبدك أف الحجر لو لم يكن فيو ميكركب الكزاز فمن المحتمل أالٌ يموت الشخص؛
لكوف الحجرة ال تقتل ،كما أنو لم يقصد القتل بفعلو ىذا.
إذف ،لم تحرز المقدمة األيكلى لبلستدالؿ على الصورة الثانية بهذه الركاية ،فالقاتل لم يقصد القتل ،أك إنا
لم نقصد ىذا على أقل تقدير ،فإنو ال يستفاد ذلك من الركاية.

المقدمة الثانية لبلستدالؿ مخدكش بها كذلك ،فاإلماـ ػ عليو السبلـ ػ قاؿَّ (( :
إف من عندنا ليقيدكف

بالوكزة)) ،فبل يستفاد التقرير من ىذا الكبلـ ،كليس المراد من ((عندنا)) األصحاب أك فقهاء أىل البيت.

كالتٌضاح معنى الحديث نتح ٌدث في البداية عن مبلبسات كزمن صدكره ،ثم نتعرض باختصار لجانب من

فقو الحديث لكي يتٌضح المراد من الحديث.

يحيى بن سعيد من فقهاء المدينة المعركفين كمقدَّـ على مالك بن أنس ،كمن المحتمل أف يكوف أيستاذه

العامة في المدينة .في عهد المنصور ككذا قبلو ،أم عهد السفاح كانت السلطة تسعى
كمن كبار علماء ٌ
الستقطاب العلماء المعركفين لكي يع ٌدكا جهازان يقابل األئمة ،فاستدعوا يحيى بن سعيد من المدينة لتنصيبو
قاضيان ،كبعد الموافقة رحل من المدينة إلى ىاشمية الكوفة.
الهاشمية كانت مركز الحكومة قبل أف يبني المنصور بغداد ،كيبدك أنَّها كانت بين الكوفة كالحيرة.
كاف ابن أبي ليلى كابن شبرمة من فقهاء الكوفة ككانا معاصرين ألبي حنيفة ،ككانت سنوات كفاتهم متقاربة
بين ( 140إلى 150ىػ .ؽ) ،كقد يكوف بعض آخر من فقهاء الكوفة يعمل بالرأم كالقياس.

فقهاء المدينة من قبيل مالك كيحيى بن سعيد كبعض آخر كانوا قلَّما يعملوف بالقياس كاالستحساف ،ككثيران
ما كانوا يتح ٌفظوف كيعملوف بالحديث ،ككانوا مختلفين في باب القصاص.
قسم فقهاء المدينة القتل إلى قسمين :العمد كالخطأ ،كال كجود لشبو الخطأ في تقسيمهم ،كمن الواضح
َّ

اء على رأيهم إدراج ىذا القسم في العمد ،كحكم القصاص فيو ،كما أفتى بذلك يحيى بن سعيد.
بن ن

ٌأما طبقان لفتول فقهاء الكوفة الذين قالوا بالتقسيم الخماسي ،فهذا القسم يندرج تحت أحد الثبلثة األقساـ

الخاصة بغير العمد ،كىي :الخطأ شبو العمد ،كالخطأ ،كما يجرم مجرل الخطأ.
تصور كوف ىذا القسم ليس من العمد من جهتين:
كيمكن ٌ

كإما من باب
َّإما من باب أنو لم يقصد العمد ،كلذلك ال يكوف عمدان ،كىذا يتطابق مع فتول الشيعةَّ ،
اشتراطهم كوف اآللة مح ٌددة لصدؽ العمد ،كىو ما ينسب ألبي حنيفة ،كمن المحتمل أف تكوف فتواىم
كذلك ،كما داـ أنها لم تكن محدَّدة فبل يصدؽ العمد.

كفي مثل ىذا الحاؿ حيث انقسم الفقهاء إلى طائفتين بمباني متخالفة في مسألة ما ،فيسأؿ اإلماـ من عبد
الرحمن :ىل اختلف الفقهاء؟ كيجيب عبد الرحمن بسرد الواقعة .كاإلماـ لم يكن في مقاـ تقرير كبلـ

شخص أك بياف رأيو الشخصي ،بل لم ييسأؿ من اإلماـ ذلك ،كلم تكن المسألة موضع ابتبلء عبد الرحمن

بن الحجاج ،فاألخير حكى حادثان ،كاإلماـ أبدل رأيان فيها ،أك أف الركاية حكاية لفتاكل طائفتين من فقهاء

العامة ،كاإلماـ لم يىػ ىر داعيان للتقرير أك إنشاء حكم.
َّ

لكن ما المراد من قوؿ اإلماـَّ (( :
إف من عندنا))؟ مراده الفقهاء المتواجدكف في المدينة ،فنسب اإلماـ
فقهاء المدينة إلى نفسو ،كما نسب قضاة الكوفة إلى عبد الرحمن ،مع َّ
أف األخير لم يكن تابعان لهؤالء
الفقهاء ،كنحن نستخدـ ىكذا اصطبلحات كىكذا نًسبة.
نوع من الطعن ،كتعني أنهم يحكموف بالقصاص بالوكزة
((يقيدكف بالوكزة)) قد ال تخلو ىذه العبارة من و
فضبلن عن الحجر ،كلذلك ال نعجب من يحيى بن سعيد إفتاءه ىذا.
ثم يقوؿ بعد ذلك(( :كإنَّما الخطأ ))...كفي ىذه العبارة احتماالف:

أحدىما :أنها طعن في قضاة الكوفة ،أم أنها تغليط لمن ييدرج ىذا القسم في الخطأ؛ ألف الخطأ أف تقصد
شيئان كتناؿ شيئان آخر ،كموردنا ليس من ىذا القبيل ،كالصحيح أف ىذا المورد خطأ شبو و
عمد كليس خطأن

محضان.

قسموا القتل إلى قسمين ،كلم يعتبركا الخطأ شبو العمد من
ثانيهما :أف تكوف طعنان لفقهاء المدينة ،حيث َّ
مما يغلٌطو أىل البيت.
خصوا الخطأ بما إذا أراد اإلنساف شيئان كأصاب غيره ،كىذا َّ
قتل الخطأ؛ بل ٌ

إذف ،الركاية برأينا ليس فيها داللة على ما نحن فيو ،كقد يستفاد منها للصور األيخرل ،لكن ال يمكن

االستفادة منها لبلستدالؿ على ىذه الصورة.

حاليان نعرض لركايات القوؿ اآلخر (عدـ القصاص) الذم أشار إليو الشهيد كالمحقق ،كقد ذكر لهذا القوؿ
عدَّة ركايات ككجهاف اعتبارياف.

تهموا بمراجعة الركايات انتهجنا في البداية دراسة سند الركايات التي تدؿ على عدـ القصاص،
كألجل أف ٌ

لنعرض عن الركايات الضعيفة كنتغاضى عن داللتهاَّ ،أما إذا كاف لها سند معتبر ،فيصل الدكر إلى الجمع
العرفي كالداللي ،كإذا لم نعثر على و
كجو للجمع نحل التعارض بمرجحات السند ،كإذا لم يكن مرجح في
عما تقتضيو الوظيفة التخيير أـ التساقط؟
السند نبحث َّ
كالحمد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []14
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الكبلـ في الصورة الثانية ،كنعرض في ىذه الجلسة للركايات التي استي َّ
دؿ بها إلثبات كوف الصورة الثانية
ليس من العمد.
المدَّعى كوف القتل بآلة غير قتَّالة ليس عمدان ،كقد قرأنا ركايات دلٌت على أنو عمد ،كىذا ىو المشهور،
دؿ بها أك يمكن أف يي َّ
لكن ىناؾ ركايات استي َّ
ستدؿ بها على أف المورد ليس من العمد.

في البداية نقرأ الركايات لنرل ما إذا دلَّت على المراد أـ ال؟ فإذا لم تدؿ فبل تعارضَّ ،أما إذا دلت على
و
المراد بنح وو ما فينبغي
عندئذ النظر في كيفية الجمع الداللي لهذه الركايات مع الركايات التي قرأناىا سابقان

أك عبلج سند .بالطبع استدلوا بوجهين اعتباريين غير الركايات.

الركاية األيكلى
كعنو ،عن أحمد ،كعن حميد بن زياد ،عن الحسن بن محمد بن سماعة ،جميعان عن أحمد بن الحسن
الميثمي ،عن أباف ،عن أبي العباس ،عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ ،قاؿ :قلت لو :أرمي الرجل بالشيء
الذم ال يقتل مثلو ،قاؿ(( :ىذا خطأ)) ،ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ،قلت :أرمي الشاة فأيصيب رجبلن،
قاؿ(( :ىذا الخطأ الذم ال شك فيو ،كالعمد الذم يضرب بالشيء الذم يقتل بمثلو))[.]32

البحث في السند
سبق كأف درسنا الحديث كقلنا َّ
بأف الركاية موثٌقة ،كييطلق ىذا االصطبلح على الركاية التي كثٌق جميع رجالها

كلو كانوا غير إماميين ،أغلب العلماء يأخذ بهكذا ركاية ،غاية األمر أنهم يق ٌدموف الصحيحة ػ أم التي
رجالها موثٌقوف كإماميوف ػ في مقاـ التعارض مع الموثقة.
ضبط اسمو ىكذا
المراد من أبي العباس ىو أبو العباس البقباؽ ،الذم اسمو الفضل بن عبد الملك ،كقد ي

في الكتب الرجالية.

تقريب االستدالؿ
مفردة (أرمي) الواردة في الركاية ذات ظهور في أنَّو قصد القتل لكنو استخدـ آلة ال تقتل غالبان ،كاإلماـ
قاؿ لو(( :ىذا خطأ)) ،فهو إذف من نوع القتل غير العمدم.
أك يقاؿ( :أرمي) غير ظاىرة في الرمي المقترف مع قصد القتل ،لكنها مطلقة ،كىي أعم من الرمي مع قصد
القتل أك دكنو ،كتشمل كبل الموردين ،كاإلماـ ترؾ االستفصاؿ فلم يسأؿ ما إذا كاف الرجل قد قصد القتل

أك لم يقصده ،كىذا يؤٌكد اإلطبلؽ.

من ىنا يتٌضح أف موضوع حكم اإلماـ عاـ كيشمل حالة قصد القتل كعدـ قصده ،فيثبت المقصود.
الفقرة التالية( :قلت :أرمي الشاة فأيصيب رجبلن ،قاؿ(( :ىذا الخطأ الذم ال َّ
شك فيو))) ليست موضع
استداللنا ،لكن الفقرة التالية ىي موضع استداللنا ،أم(( :كالعمد الذم يضرب بالشيء الذم يقتل بمثلو))،
تم القتل بآلة غير قتالة غالبان فبل يي ُّ
عد عمدان حتى لو لم يكن
فسر اإلماـ فيها معنى العمد .كعليها ،إذا َّ
فقد َّ
قاصدان القتل ،كىذه ىي الصورة الثانية.

الجواب على االستدالؿ
من البلزـ قبل المناقشة في االستدالؿ أف نذ ٌكر بنكتة ىي :أ ٌف صاحب (الجواىر) ذكر ركايات ىذا الباب
في مكاف كاحد ،ثم أجمل في مناقشتها في النهاية بذكر جواب مختصر عاـ ،كرغم أنو قد يكوف كافيان إالَّ

نفصل في بياف كيفية االستدالؿ ثم نذكر ما يبدك لنا
أف كيفية االستدالؿ بالركايات غير متَّحدة ،لذلك نحن ّْ
بناء على
من مناقشة فيها .كما أنَّا راجعنا (المدارؾ) كعثرنا على ركايتين كاف قد قرأىما خطأن كاستدؿ بهما ن
ذلك الخطأ.

يبدك َّ
أف االستدالؿ بالفقرة األيكلى غير صحيح ،فمن المشكل إثبات ظهور (أرمي بالشيء الذم ال يقتل
مثلو) في الرمي المقترف بقصد القتل ،كمن اإلنصاؼ َّ
ىراء مرفوضان.
أف ٌ
عاء من ىذا القبيل ييع ٌد ن
اد ن
َّأما القوؿ َّ
بأف (أرمي) مطلقة كتشمل مورد القصد كعدمو ،ففيو:
أكالن :نرفض اإلطبلؽ ،كنرل أنَّها ظاىرة في عدـ القصد ،فإف السائل إذا قاؿ لئلماـ :أرمي بالذم يقتل،
كاف ذلك ظاىران في عدـ قصده القتل ،كىل ييقبل فرض أف الشخص يقصد القتل لكنو يستعمل آلة غير
قاتلة؟ كىل أحد من العقبلء يعمل ىذا؟

إذف ،العبارة المتقدّْمة ّْ
بحد ذاتها قرينة على ظهور (أرمي) في عدـ القصد ،كىذا ىو ادعاؤنا ،كىو معقوؿ

كعرفي.

ثانيان :على فرض قبوؿ اإلطبلؽ فإنو ال يمكن األخذ بو ،فإنو ال قرينة على فرض قصد القتل ال في السؤاؿ
كال في جواب اإلماـ.

يتعمده]33[ ))...
من جانب آخر ،ىناؾ الكثير من الركايات احتوت على المضموف التالي(( :العمد أف َّ

كإذا كاف ىناؾ إطبلؽ فيتقيَّد بهذه الركايات ،لكن جلَّ تأكيدنا على كوف (أرمي) ظاىرة في عدـ االقتراف
بقصد القتل.

كاف ذلك في الفقرة األيكلىٌ ،أما الفقرة الثانية فينبغي القوؿ :رغم أف العمد يع ّْرؼ فيها بالذم يضرب
بالشيء الذم يقتل بمثلو ،لكن يمكن القوؿ بأف ىذا التعريف ذكر للمصداؽ البارز للعمد .كلو استخدـ

في كبلمو (إنٌما) كما كرد ذلك في تعريف الخطأ لقلنا بداللتو على الحصر ،لكنو لم يستخدمها ،فتعريفو ال
يدؿ على الحصر ،بل ذكر ذلك اإلماـ من باب كونو مصداقان بارزان كرائجان كشائعان للعمد.

لو أراد إنساف قتل آخر َّ
فبلبد لو من استخداـ آلة قتٌالة ال غير قتٌالة ،فهو ال يريد أداء عمل يخالف
قصده ،كلهذا ال تدؿ الفقرة الثانية على أنو ال عمد في غير ىذه الصورة ،كرغم أنَّها تدؿ على كوف ىذه

الصورة عمدان إالَّ أنها ال تفيد الحصر.

الركاية الثانية
كعن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،عن بعض أصحابو ،عن عبد اهلل بن سناف ،قاؿ :سمعت أبا عبد اهلل ػ عليو
السبلـ ػ يقوؿ(( :قاؿ أمير المؤمنين ػ عليو السبلـ ػ :في الخطأ شبو العمد أف تقتلو بالسوط أك بالعصا أك
بالحجارةَّ ،
إف دية ذلك تغلظ ،كىي مائةه من اإلبل))[.]34

البحث في السند
ال اعتبار بسند ىذه الركاية؛ ألنها مرسلة ،كلو كانت الوحيدة في الباب لما استطعنا االستدالؿ بها .نعم،

إذا أيٌدت ركايات أيخرل ىذا المضموف أمكن األخذ بمضموف ىذه الركاية ،رغم ذلك ندرس داللة الركاية
لكي نرل ما إذا كانت تدؿ على المطلوب أـ ال؟ فإذا كانت ُّ
تدؿ على المطلوب بحثنا عن مؤيٌد أك

مؤيدات لها.

تقريب االستدالؿ

عرؼ اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ في ىذه الركاية الخطأ شبو العمد كقاؿ(( :أف تقتلو بالسوط)) ،ككلمة ((تقتلو))
َّ
ظاىرة في قصد القتل؛ باعتبار أف القتل عندما يينسب إلى فاعلو فالظاىر صدكره منو مع اإلرادة ،كمنصرفة
عن حالة القتل دكف قصده أك القتل خطأن .كطريق االستدالؿ بهذه الركاية ىو المفردة المتق ٌدمة ،كبما َّ
أف
آلة القتل عصا أك حجر أك ما شابو ذلك ال يصدؽ العمد ،بل شبو العمد.

الجواب
نرفض ظهور ((تقتلو)) في قصد القتل؛ ألنو ال معنى ألف ييلحظ معنى القصد عند نسبة القتل إلى شخص،
فبل دليل لذلك اللحاظ .لو َّ
أف شخصان ضرب آخر قاصدان تأديبو فيقوؿ ثالث للضارب :قتلتو؛ فما معنى

ىذه الجملة؟ إنَّها تعني كوف عمل الضارب سينتهي إلى قتلو .أك أف شخصان يعطي آخر دكاءن لمعالجة
دكاء كقتلو ،فيينسب القتل إلى من
مرضو ،فيصدؼ موت المريض بعد استعمالو الدكاء ،فيقاؿ :أعطاه ن
أعطى الدكاء للمريض.

إذف ،في نسبة القتل إلى الشخص ال شيء أكثر من أف حصوؿ الحادث كاف إثر عمل الشخص ،كىذا

يعني انسجاـ نسبة القتل مع العمد كدكنو.

المصرح بو في اآلية الكريمة ( :ىكىمن قىػتى ىل يم ٍؤًمنان ىخطىأن) [ ]35ككجود
نسبة القتل إلى شخص في الخطأ
َّ
الخطأ في اآلية كقرينة ال ي عني كوف القتل بالمعنى المزبور ،كجود الخطأ يكشف عن صحة نسبة القتل إلى
من ارتكبو دكف قصد كعمد .كىذا أمر ممكن دكف شك.
الخبلصة :نسبة القتل ليس دليبلن على قصده ،كلذلك قد يينسب القتل إلى الجمادات ،فيقاؿ :آلة قتٌالة،
مع أف اآلالت ال تقصد كال تريد.
إذف ،ادّْعاء كوف ((تقتلو)) الواردة في الركاية بمعنى اقتراف القتل بالقصد ادّْعاء دكف دليل.

إشكاؿ
أال يمكن إثبات الدعول من خبلؿ إطبلؽ كلمة ((تقتلو))؟

الجواب
صرحت بأف
نعم ،باإلمكاف القوؿ بإطبلؽ ((تقتلو)) ،كال يمكن إنكار اإلطبلؽ ،لكنو يتقيٌد بالركاية التي َّ
القتل بالحجر كأمثالو دكف قصده خطأ ،كالركاية ىي :كعنو ،عن محمد بن عيسى ،عن يونس ،عن عبد اهلل
كل ما اعتمد شيئان فأصابو بحديدة
بن مسكاف ،عن الحلبي ،قاؿ :قاؿ أبو عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ(( :العمد ٌ

أك بحجر أك بعصا أك بوكزة ،فهذا كلٌو عمد ،كالخطأ من اعتمد شيئان فأصاب غيره)) [.]36

الحظوا بدقة النسبة في كبل الركايتين ،مرسلة عبد اهلل بن سناف تقوؿ :القتل بالعصا أك الحجر قتل شبو
و
عمد ،كىذا القتل أعم من كونو مقترنان مع قصد القتل أك دكنو ،فهو شامل لكبل الحالتين .صحيحة الحلبي

تقوؿ :إذا قتلت بعصا أك حج ور شخصان مع قصد القتل فهو قتل العمد.

الجمع العرفي بين الركايتين بالنحو التالي :الركاية الثانية تقيٌد الركاية األيكلى ،أم رغم أف إرادة االستعماؿ

في ((تقتلو)) تشمل صورتي القصد كعدمو إالٌ أنا نفهم من خبلؿ صحيحة الحلبي أف اإلرادة الجدية
منحصرة في صورة عدـ القصد؛ كلذلك ال يمكن االستدالؿ بهذه الركاية حتى عن طريق اإلطبلؽ.

الركاية الثالثة
كبإسناده عن علي بن الحكم ،عن أباف بن عثماف ،عن أبي العباس كزرارة ،عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ،
قاؿَّ (( :
يتعمده كال يريد قتلو ،يقتلو بما ال يقتل مثلو،
يتعمده فيقتلو بما يقتل مثلو ،كالخطأ أف َّ
إف العمد أف َّ

يتعمد شيئان آخر فيصيبو)) [.]37
كالخطأ الذم ال شك فيو أف َّ

البحث في السند
سند الركاية جيد جدان ،كقد قلنا سابقان :للشيخ ثبلثة طرؽ إلى علي بن الحكم ،إثناف منها جيداف ج ٌدان،
كاألخير محل بحث.
رغم كجود ابن أبي الجيد في أحد الطريقين ،لكنَّا نعتبره ثقة كفقان لمبنانا؛ ألنو من أكابر مشايخ الشيخ

كالنجاشي ،كقد كثقا بو؛ كلذلك يكوف طريق الشيخ صحيحان كخاليان من اإلشكاؿَّ ،أما إذا سلب شخص

الوثاقة عن ابن أبي الجيد فبل يخلو السند عن اإلشكاؿ .كما َّ
أف بعض الكتب تش ٌدد الياء في الجيد ،لكنو

خطأ.

تقريب االستدالؿ
يتعمده)) أم ال يقصد
محل االستدالؿ بهذه الركاية ىو الفقرة الثانية ،حيث يقوؿ اإلماـ(( :كالخطأ أف َّ
قتلو ،ثم يقوؿ(( :يقتلو بما ال يقتل مثلو)) ،لكن كيف استي َّ
صرح بعدـ قصد القتل؟
دؿ بها مع أنَّها تي ّْ
ينبغي القوؿ(( :ال يريد قتلو)) تعني عدـ قصده القتل ،لكن بما أنَّو قاؿ(( :يقتلو)) فيستفاد من ذلك تج ٌدد
قصد القتل لو ،كبذلك تكوف ((يقتلو)) ظاىرة في القتل عن قصد ،كتجمع مع جملة ((ال يريد قتلو))
المتقدّْمة بأنَّو لم ييرد القتل في البداية ثم تجدَّدت لو إرادة القتل.

الجواب
و
شخص ال تعني كجود
يبدك أف ىذا الكبلـ مرفوض ،فبل يمكن القوؿ بتجدُّد نية القتل ،فنسبة القتل إلى
و
و
شخص مع سلب إرادة القتل عنو ،كما تقدَّـ ذلك.
قصد للقتل ،فباإلمكاف نسبة القتل إلى
السبب في إدراج صاحب (الجواىر) [ ]38ىذه الركاية في الصورة الثانية رغم عدـ ارتباطها بها ىو ػ على

رجح ركايات
ما يبدك ػ قراءتو(( :ال يريد قتلو)) (يريد قتلو)؛ ألنو في نهاية البحث كعندما أراد االستنتاج ٌ
رد الركايات جملتين أك ثبلث كيقوؿ :رغم احتواء الركاية
الطائفة السابقة على ىذه الركايات ،كيذكر في ّْ
على (يريد قتلو) مع أنها غير موجودة في ىذه الركايات ،كالموجود ىو(( :ال يريد قتلو)) ،كلم ً
يأت (يريد
قتلو) في غير ىذه الركاية .كمن ىنا ييعرؼ أنو قرأ ((ال يريد)) دكف (ال) .كقد حصل لو ذات الخطأ في
ركاية أيخرل ،كىي ركاية العياشي التالية :كعن زرارة ،عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ ،قاؿَّ (( :
إف الخطأ أف
يعمده كال يريد قتلو بما ال يقتل مثلو)) [. ]39
ال ربط لهذه الركاية بالصورة الثانية ،فهي تبياف للصورة الثالثة ،لكنو ينقلها في (الجواىر) بالنحو التالي:

(أف يعمده كيريد قتلو بما ال يقتل مثلو) بحيث تكوف بيانان للصورة الثانية.

راجعنا (الوسائل) ككذا (تفسير العياشي) [ ]40الذم نيًقل عنو فوجدنا ((ال يريد قتلو)) ،كمن ىذا الخطأ
ينكشف أف الذم انتقش في ذىنو الشريف عن الركاية السابقة ىو (يريد قتلو) ،رغم أف الركاية جاءت منفية
في (الوسائل) ،أما لو كانت غير منفية لصلحت لبلستدالؿ بها على الصورة الثانية ،كإالٌ فبل كجو
لبلستدالؿ بها إالَّ من باب ما تقدَّـ ،أم تجدُّد القصد لو ،كىو كجو غير مقبوؿ عندنا ،فإنَّو من النادر جدان
يهم اإلماـ ببياف
يتحرؾ شخص باتٌجاه آخر ليضربو ،كعندما يصل إليو يقصد القتل ،كمن البعيد جدان أف َّ
أف َّ

حكم ىذا المورد النادر.
كالحد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []15
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الكبلـ في األدلة التي أيقيمت على القوؿ غير المشهور (عدـ القصاص) في الصورة الثانية ،كقد بحثنا في
و
بعض من الركايات الواردة ،كاآلف نبحث فيما تب ٌقى من ركايات.
الركاية األيكلى:
عن ابن أبي عمير ،عن بعض أصحابو ،عن أحدىما ػ عليهما السبلـ ػ(( :كلٌما أيريد بو ففيو القود ،كإنَّما

الخطأ أف تريد الشيء فتصيب غيره))[.]41

البحث في السند
الركاية مرسلة عن ابن أبي عمير ،كإرسالو ال يوجب إشكاالن؛ ألنا نعتبر مرسبلت ابن أبي عمير في حكم
كنصححها ،لكن ىناؾ إرساالن قبل ابن أبي عمير؛ َّ
ألف الركاية منقولة في (تفسير العياشي)[]42
مسنداتو
ٌ
مرسلة عن ابن أبي عمير.

البحث في الداللة

نقلت ىذه الركاية في (الجواىر)[ ]43كجاءت ىناؾ كلمة ((مهما)) بدالن عن ((كلٌما)) عكس ما جاء في

(الوسائل) ك(تفسير العياشي) حيث كرد كلمة ((كلٌما)).

َّ
استدؿ بها في
الوحيد الذم ذكر ىذه الركاية في ىذا المقاـ ىو صاحب (الجواىر) ،كلم يسبقو أحد
َّ
استدؿ بها صاحب (الرياض) [ ]44على القوؿ المشهور ،أم القود.
المقاـ ،بل
َّ
استدؿ صاحب (الجواىر) بفقرتين من ىذه الركاية ،كأنا لم أفهم كيفية استداللو بهما ،كال بأس أف تتأملوا
بعبارتو قد تفهموف شيئان.
الفقرة األيكلى :قولو(( :كلٌما أيريد بو ففيو القود)) نائب الفاعل ىنا ىو القتل ،كما يستفاد ذلك من قرينة
المقاـ كالسياؽ ،كىي تعني :كلٌما أيريد بو القتل من آلة أك فعل ففيو قصاص ،كالفرض ىنا كقوع القتل،

لقولو(( :ففيو القود)).

فسر صاحب (الجواىر) العبارة بما يلي( :المراد ما ييراد بو القتل عادةن) ،لكن ىذا االستظهار مستبعد ،فبل
ٌ

بالتأمل في نهاية كبلمو ،كىو ظاىر في
يفهم من العبارة األشياء التي ييراد بها القتل عادةن ،كلذلك أمر ُّ
ترديده.
األكؿ ،كيبدك أف مراده الحصر الوارد في العبارة
الفقرة الثانية :استداللو بالحصر ،كىو أعجب من استداللو ٌ
التالية(( :إنَّما الخطأ أف تريد شيئان فتصيب غيره)) ،مع َّ
أف ىذا الحصر ال ربط لو بما نحن فيو ،كىذه الفقرة

في صدد بياف أف الخطأ المحض منحصر في إرادة شيء كإصابة شيء آخر ،كإذا كاف ىذا الحصر حقيقيان
فالخطأ يعني ما ذكر كغيره عمد ،كسيكوف ما نحن فيو من العمد كذلك.

إذف ،جملة(( :إنٌما الخطأ أف تريد شيئان فتصيب غيره)) ال أنها غير ظاىرة في المطلب الذم أراد إثباتو
صاحب (الجواىر) فحسب ،بل ىي ظاىرة بعكس مطلبو؛ َّ
ألف الزـ حصر الخطأ بما تقدَّـ ىو( :إذا أردت
شيئان كأصبتو فهو ليس بخطأ) ،كذلك استدالؿ للصورة المعاكسة كما ذىب إلى ذلك صاحب (الرياض).

األكؿ ،أم القصاص في الصورة
يذكر صاحب (الرياض) طائفتين من الركايات ،أحدىما :كأدلَّة للقوؿ َّ
الثانية ،كثانيهما :كأدلة للقوؿ الثاني ،أم عدـ القصاص في الصورة الثانية ،كقد جعل ىذه الركاية في عداد
األكؿ.
األكؿ ،كىذا ىو الصحيح ،فهي من أدلة القوؿ ٌ
أدلة القوؿ ٌ
تصححو.
كأنا أعجب لكبلـ صاحب (الجواىر) رغم ُّ
تأملي الكثير فيو كرغم سعيي للعثور على نكتة فيو ٌ

كأنتم الحظوه كذلك ،فظاىر كبلمو ،بل صريحو استفادة عدـ القصاص في الصورة الثانية من ىذه الركاية،
ُّ
ستشف ذلك من ىذه الركاية إذا لم نقل :إف العكس
كأف الصورة الثانية ليست من صور العمد ،مع أنو ال يي

ُّ
ستشف منها.
الم
ىو ي

الركاية الثانية:
تعمده فتقتلو بما مثلو يقتل))[.]45
كعن زرارة ،عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ ،قاؿ(( :العمد أف ٌ
ىذه الركاية مرسلة منقولة عن (تفسير العياشي)[ ]46كيبدك أنَّها جزء من صحيحة أبي العباس كزرارة[]47
التي أكردناىا في البحث السابق.

بياف االستدالؿ
تعريف اإلماـ للعمد يعني عدـ صدؽ العمد في الموارد التي ال تندرج تحت ىذا التعريف.

جواب االستدالؿ
تقدَّـ أف الركاية بفقرتها ىذه تدؿ على العمد بوضوح ،لكنها ال تفيد الحصر ،كلو قاؿ( :إنما العمد كذا)،
َّ
لدؿ كبلمو على الحصر كألمكن االستدالؿ بها ،لكن كاقع الركاية الخلو من الحصر ،كىي بيٌنت أحد صور
العمد ،كىي أبرز صورة لو ((أف تقتلو بما يقتل مثلو)) ،كىذا ال ينفي كجود صورة أيخرل لو من قبيل(( :أف

تعمده فتقتلو بما ال يقتل مثلو)).
ىذا ،مضافان إلى أف النقل مرسل ،كلو أحرزنا كوف ىذه الركاية نفس ركاية أبي العباس ألمكن تصحيح
السند ،كإالَّ فبل يمكن االستدالؿ بها.

بالطبع العياشي نفسو من الثقات األجلَّة كقد كتب التفسير بإسناده ،كىو من التفاسير الجليلة جدان ،لكن

ممن جاء بعده اختصره كحذؼ أسانيده ،كبهذا أصبحت ركايات ىذا الكتاب مرسلة دكف سند ،فبل
البعض َّ
يمكن االستناد إليها.

الركاية الثالثة :كعن يونس ،عن بعض أصحابو ،عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ ،قاؿ(( :إ ٍف ضرب رجل رجبلن
بعصا أك بحجر فمات من و
كألح
ضربة كاحدةو قبل أف يتكلَّم فهو يشبو العمد ،فالدية على القاتل ،كإف عبله َّ
عليو بالعصا أك بالحجارة حتى يقتلو فهو عمد يقتل بو ،كإف ضربو ضربة كاحدة فتكلَّم ثم مكث يومان أك
أكثر من و
يوـ فهو شبو العمد)) [.]48

البحث في السند
كعن يونس عطف على اإلسناد السابق ،كتعني :عنو ،عن محمد بن عيسى ،عن يونس .كالمراد من (عنو)
عن علي بن إبراىيم.
نصحح
جميع ركاة الخبر ثقات ،لكنو مرسل ،إالَّ أف يونس بن عبد الرحمن من أصحاب اإلجماع ،كنحن ٌ

الركايات التي كرد في سندىا أحد أصحاب اإلجماع ،كسنعرض مقببلن إف شاء اهلل إلى عبارة الكشي[]49

يصح عنهم) كإلى ما كرد
في حق أصحاب اإلجماع[ ]50حيث قاؿ( :أجمعت العصابة على تصحيح ما ُّ

فيها من اختبلفات كثيرة.

بعض من أمثاؿ آية اهلل الخوئي ػ رحمو اهلل ػ يرل أف الجملة المتقدمة ال تفيد أكثر من كونهم ثقات ،كما أف
ىناؾ أقواالن أيخرل قيلت في ىذه العبارة ،كنحن نرل أف مفاد ىذه العبارة كوف ىؤالء الثمانية عشر الذين

نصححها سواء كاف راكيها مجهوالن أك مجركحان أك موثقان ،بل
اختلف في بعضهم[ ]51إذا نقلوا ركاية فنحن ٌ

حتى لو كاف مرسبلن ،كىذه عقيدتنا في باب أصحاب اإلجماع.

عما قالو الشيخ في ثبلثة من أصحاب اإلجماع ،أم ابن أبي عمير كصفواف كالبزنطي ،فقد
كىذا يختلف ٌ
سنتعرض لو في
عما تق ٌدـ أيموران لم تثبت ألم من أصحاب اإلجماع،
أثبت الشيخ في حق ىؤالء زائدان ٌ
ٌ
مجاؿ آخر إذا أيتيحت لنا الفرصة ككانت ىناؾ مناسبة إف شاء اهلل تعالى.

أم و
نصحح ركايات أصحاب اإلجماع ،رغم ذلك ال ييصطلح على الركاية صحيحة بناءن على
على ّْ
حاؿ نحن ٌ

اإلطبلؽ المألوؼ ،بل مرسلة لكنها معتبرة.

تقريب االستدالؿ
المكرر
يصرح بأف القتل بواسطة العصا كالحجر أك الضربة شبوي عمد ،بالطبع الضرب
ٌ
اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ ٌ
يخرجو عن كونو شبو عمد كيدخلو في العمد.

العصا كالحجر من اآلالت التي ال تقتل عادة ،كىذا يكشف عن كوف الصورة الثانية من موارد شبو العمد،

كفيها الدية دكف القصاص.

االستدالؿ بهذه الركاية استدالؿ معقوؿ ،كما ذكر ذلك صاحب (الجواىر) كصاحب (الرياض) كالفاضل
الهندم ،غاية األمر أف مبنى االستدالؿ ىو اعتبار جملة ((إف ضرب رجل رجبلن)) مطلقة كشاملة لصورة
ضرب رجل رجبلن آخر بقصد القتل أك بغير قصد القتل؛ ألنو إذا فرضنا كوف المراد ضرب رجل رجبلن آخر
دكف قصد القتل فبل تكوف شاملة لما نحن فيو؛ ألنٌو في ًرض قصد القتل فيما نحن فيو.

جواب االستدالؿ
في ىذا االستدالؿ إشكاالف:
األكؿ :كوف ذلك خبلؼ الظاىر ،فالذم يقصد قتل شخص يستخدـ عادة كسيلة تقتل عادة،
اإلشكاؿ ٌ
كمن النادر أف يستخدـ شخص يريد قتل آخر كسيلة ال تقتل عادة .كحمل الركاية على الصورة النادرة بعيد.
إذف ،الركاية ظاىرة في َّ
أف رجبلن ضرب رجبلن بعصا أك بحجارة كال يريد قتلو؛ لكوف الغالب أف الشخص إذا
استخدـ كسيلة ال تقتل عادة فهو ال يريد القتل.

اإلشكاؿ الثاني :إذا لم تقبل الجواب السابق كقلت َّ
بأف جملة ((ضرب رجله رجبلن)) مطلقة كشاملة لصورة
قصد القتل كلصورة عدـ قصد القتل قلنا :ىذا اإلطبلؽ يقيٌد بموارد قصد القتل بقرينة الركايات التي سبق

كأف قرأناىا ،فقد ذكرت ىذه الصورة مع قصد القتل ،ففي بعضها( :رجل يضرب رجبلن بحجر أك بعصا
قاصدان قتلو ،قاؿ(( :فيو القود))) .فاإلطبلؽ يقيد بتلك الركايات ،فبل إشكاؿ في البين.
ىذه جميع الركايات التي ادُّعي داللتها على عدـ القود في الصورة الثانية كأنها ال تي ُّ
عد من صور العمد ،كقد
الحظتم عدـ داللتها على المراد.

الدليل الثاني على القوؿ غير المشهور
مضافان إلى ما تقدَّـ من ركايات ىناؾ كجو اعتبارم عقلي ذكره صاحب (الجواىر) كقبلو صاحب (الرياض)
كقبلو الفاضل الهندم ،كىو :في الصورة الثانية حيث يستعمل القاتل آلة ال تقتل إالَّ نادران ال دخالة لقصد

القتل ،كاآللة ىنا ىي المعيار كالمقياس ،كالقصد ىنا من قبيل أف يقصد القتل كال يقدـ عليو ،كمج ٌرد
القصد ال يي ُّ
عد جريمة كما ىو كاضح ،كما نحن فيو من ىذا القبيل ،فإذا كانت اآللة تقتل نادران فمن المسلَّم

إدراج صورتو في شبو العمد ،فبل قصاص فيو ،كالذم يؤثر ىو اآللة كىي غير قتٌالة ىنا.

ذكر ىذا االستدالؿ األجلٌة الثبلثة المتقدّْـ ذكرىم لكن الفاضل الهندم لم ييجب عليو البتة ،ككأنو ليس
جديران باإلجابة ،كصاحب (الجواىر) قاؿ فيو( :ال حاصل لو)[ ،]52أم كبلـ ال عبلقة لو بموضوع
البحث ،كصاحب (الرياض) اعتبره بيّْن البطبلف كلم ييجب عليو ،كيبدك لنا كذلك؛ أل َّف القصد ال تأثير لو
مجردان عن العمل؛ ألنو لم تحصل جريمة بمجرد القصد ،أما إذا اقترف بالعمل فينبغي القوؿ :في
إذا كاف ٌ
األساس معيار الجريمة كصدقها ىو القصد ،فكيف تسلبوف تأثيره في الموضوع؟ فهل يتساكل ضربك

شخصان ضربات محكمة بين ما إذا كنت قاصدان للضرب كما إذا لم تكن قاصدان لو؟

القوانين العرفية كمن كضعوىا يتٌفقوف على أف القصد ىو الفاصل بين الجناية كعدمها ،مضافان إلى أف
األعماؿ بالنيٌات ،كالعمل يتحقق بالقصد كبالنية ،فأم عمل تقوموف بو إذا اقترف بالنية كالقصد ترتٌب عليو

ثواب أك عقاب ،كإذا لم يقترف بالنية كالقصد فبل يترتٌب عليو ثواب ،كعموـ التبعات سواء كانت دنيوية أك
أيخركية تترتٌب على القصد .كمع ىذا ،كيف نساكم بين الفعل و
بقصد كبدكنو؟
رغم عدـ ترتُّب آثار الجناية عند القصد غير المقترف بالفعل ،لكن ذلك ال يعني عدـ كجود آثار كتبعات

للقصد ،فهناؾ تبعات معنوية للقصد ،فبعض من أصحاب المقامات الرفيعة يعدكف قصد الذنب ذنبان

بالنسبة إليهم ،كىذا ىو كاقع األمر ،فإف قصد الذنب ُّ
يحط من مقاـ اإلنساف الركحي كالمعنوم حتى لو لم
يبلغ مستول العمل ،كتلك تأثيرات معنوية كاقعية ،كلهذا من الخطأ القوؿ بأف القصد ىنا كبل قصد ،ىذا

ٌأكالن.
تصرح بأنو إذا كاف قصد فيي ُّ
عد العمل جناية
كثانيان :ىذا الكبلـ اجتهاد في قباؿ ّْ
النص ،فكثير من الركايات ّْ
كعليو عقاب ،كإذا قلنا بعدـ تأثير القصد ىنا كاف اجتهادان مقابل النص.

الدليل الثالث على القوؿ غير المشهور
االحتياط ىنا في القوؿ بعدـ القصاص؛ َّ
ألف القصاص ّّ
حد كالحدكد تدرأ بالشبهات.

الجواب
أكالن :االحتياط ال يأتي فيما إذا كاف لئلنساف دليل أك حجة ،فمورد االحتياط ىو الشك دكف العلم بالدليل
أك بعدمو ،كنمتلك ىنا دليل فبل مجاؿ لبلحتياط.
ثانيان :االحتياط ىنا في القوؿ بالقصاص ،أم عكس ما يذىب إليو القوؿ غير المشهور؛ ألف االحتياط في
ً ً
ص ً
اص ىحيىاةه)[.]53
رعاية حق كلي الدـ المتطابق مع اآلية الكريمة ( :ىكلى يك ٍم في الٍق ى
يخص القوؿ بأف الحدكد تدرأ بالشبهات ففيو:
َّأما فيما
ُّ
ألف :لم يتٌضح كوف القصاص من الحدكد.
باء :إذا كاف من الحدكد فبل شبهة فيو ىنا ،فحكمو كاضح ىنا ،كعليو قامت الحجة الشرعية ،كلو لم يكن
لنا ىذه الركاية لكاف باإلمكاف القوؿ بوجود الشبهة .ىذا تماـ الكبلـ في الصورة الثانية.

الصورة الثالثة :أالٌ يقصد القتل كيستخدـ آلة قتٌالة

أالٌ يقصد القتل ،بل يقصد الضرب لكنو يستخدـ آلة قتٌالة ،كقد يحصل كثيران أف يستخدـ الشخص سبلحو

كىو في حالة عصبيٌة كيضرب اآلخر بو فيموت دكف أف يقصد قتلو ،أك يضرب اآلخر بعصا كراران فيموت

دكف أف يقصد قتلو ،كما قد يحصل ذلك بين المولى كغبلمو ،فهل ىذا يوجب القصاص كالقود؟
ىذه الصورة الثالثة نبحثها الحقان إف شاء اهلل تعالى.
كالحمد هلل ٌأكالن كآخران.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
كاف الكبلـ في أقساـ قتل العمد ،كقد بيٌنا صورتين منها ،كاليوـ نبيٌن الصورة الثالثة.
الصورة الثالثة :عبارة عن الضرب الذم ينتهي إلى القتل غالبان دكف أف يقصد القتل ،كما لو ضرب شخص
آخر عن عصبية أك ىزؿ بوسيلة قاتلة ،من قبيل إطبلؽ النار عليو بالبندقية.

يبدك أ ٌف فقهاء اإلمامية تسالموا على تصنيف ىذه الصورة في قسم القتل العمدم ،لكن لم ي ٌد ًع أحد
اإلجماع بصراحة إالٌ ما يستشف من ظاىر كبلـ ابن زىرة في (الغنية)[ ]1المنقوؿ في (الرياض)[.]2
بالطبع مبناه في نقل اإلجماع ىو التسامح؛ ألنٌو كثيران ما ينقل إجماعات لم ينقلها أحد ،بل قد يكوف عدـ

اإلجماع محرزان فيها.

ادعى عدـ الخبلؼ في (المسالك)[ ،]3كىو غير اإلجماع ،بل يكشف عن
سره ػ ٌ
الشهيد الثاني ػ ق ٌدس ٌ

تفحصا في
عدـ كجود مخالف ،كما ادعى صاحب (الرياض)[ ]4عدـ الخبلؼ ،كالب ٌد أ ٌف العلمين قد ٌ
كلمات العلماء.

كما أنٌا لم نعثر على مخالف حسب تتبعنا كمراجعاتنا ،كىذا يكشف عن أ ٌف الفقهاء متٌفقوف ػ على الظاىر ػ
في إدراج ىذه الصورة في أقساـ العمد[.]5

إشكاؿ :قبل الخوض في دراسة أدلة المسألة ػ أم الركايات ػ نعرض إلشكاؿ جدير بالمبلحظة ،كىو :كوف

قواـ قتل العمد بقصد القتل ،بل العمد على العموـ يعني القصد ،كالضرب العمدم ىو الذم يحصل مع

قصد القتل ،كالفرض ىنا عدـ قصد القتل بل قصد الضرب فقط ،فكيف يمكن اعتباره عمدان؟
أجاب فقهاؤنا على ىذا اإلشكاؿ ببيانين أك ثبلثة ،كقد يكوف مرادىم كاحدان كاختبلفهم في التعابير.
عبارة الشهيد الثاني في (المسالك) ىي( :القصد إلى الفعل ...كالقصد إلى القتل) [.]6

استحسن صاحب (الرياض)[ ]7ىذا التعبير ،كصاحب (الجواىر) [ ]8ذكر ذات االستدالؿ بذات

العبارة ،كىو يكشف عن ارتضائو لهذا التعبير .أم إنٌا لو ح ٌكمنا العرؼ ىنا فهو يعتبر قصد الضرب الذم

ينتهي إلى القتل عادة قصدان للقتل.

غيٌر الفاضل الهندم التعبير في (كشف اللثاـ) كقاؿ( :أل ٌف قصد السبب مع العلم بالسببية قصد
للمسبٌب) [ ،]9أم أ ٌف اإلنساف لو كاف عالمان بأ ٌف ىذا السبب سينتهي إلى المسبب فهو قصد المسبٌب
في الحقيقة ،كقصد الضرب يعني قصد القتل.

ىذا البياف يختلف عن البياف المتق ٌدـ ،فلم ي ٌد ًع الشهيد كتابعوه بأ ٌف قصد الضرب قصد القتل ػ باعتبار
كضوح كوف قصد الضرب ليس بقصد القتل ،بل فرض الصورة الثالثة ىو عدـ قصد القتل ،فكيف يمكن
ينزؿ قصد السبب منزلة قصد المسبٌب.
القوؿ بأف قصد السبب قصد للمسبٌب ػ بل كاف التعبير أ ٌف العرؼ ّْ
ٌأما بياف الفاضل الهندم ػ رحمو اهلل ػ حيث قاؿ :قصد السبب قصد للمسبٌب ،ففيو مسامحة كاضحة؛ ألف
قصد السبب ال يلزـ قصد المسبٌب بالضركرة ،بل فرضنا في المقاـ عدـ قصد المسبٌب ،على أ ٌف الظاىر

ينزؿ منزلة قصد المسبب عرفان ال أ ٌف
كوف مراده نفس مراد الشهيد ،فهو يريد القوؿ بأ ٌف قصد السبب َّ
قصد السبب قصد للمسبٌب ،كبذلك يرجع كبلمو إلى كبلـ صاحب (المسالك) كتابعيو.
غيٌر السيد الخوئي ػ رحمو اهلل ػ التعبير كقاؿ( :أل ٌف قصد الفعل مع االلتفات إلى ترتب القتل عليو عادة ال

ينفك عن قصد القتل تبعان)[ ،]10أم أ ٌف قصد الفعل يكوف قصدان أصليان كقصد القتل يكوف قصدان تبعيان.
كيبدك أ ٌف المسامحة ىنا موجودة بنفس نسبة المسامحة الموجودة في كبلـ صاحب (كشف اللثاـ) ،بل قد
يكوف التسامح ىنا أكضح؛ لؤلمور التالية:

األكؿ :يمكن تفكيك قصد السبب ػ مع علم اإلنساف بالسببية ػ عن قصد المسبٌب بالضركرة ،كبإمكاف
اإلنساف أف يقصد السبب دكف المسبٌب ،كالقصد يختلف عن العلم ،فالقصد عزـ كإرادة كنوع عقد في
القلب على أم ور ما كيتبعو حركة الجوارحٌ ،أما العلم بالمسبٌب ال يبلزـ قصده لزكمان.
الثاني :يبدك لنا كجود مسامحة في قولو بأ ٌف قصد المسبٌب تبعي ،فبل قصد تبعيان ىنا ،كالقصد التبعي
يصدؽ فيما إذا كاف ىناؾ قصد لكن ال أصالة لو ،بأف تقصد لقاء زيد ػ مثبلن ػ فتقصد منزلو ،كىذا القصد

تبعي ،فهو قصد كال يمكن نفي كونو قصدان ،غاية األمر أنٌو قصد تبعي كثانوم ،كلهذا إذا قيل لك :زيد غير

موجود في منزلة ،تركت السير باتجاه المنزؿ ،فهذا القصد تبعي لكنو عكس موضع بحثنا.

بناء تاريخيان ،كيعلم أ ٌف زيدان
المثاؿ الذم ىو موضع بحثنا عبارة عن قصد الشخص زيارة منزؿ زيد لكونو ن
في المنزؿ كسيلتقيو في المنزؿ قهران ،لكنو لم يقصد زيارتو بالذات[.]11
بناء على ىذا التبعية تصدؽ فيما إذا قصد المسبٌب أصالة كقصد المقدمة التي ىي في حكم السبب ػ
ن
قصدان تبعيان ،ال أنٌو قصد السبب كيكوف قصده للمسبٌب تبعيان ،كبهذا يكوف كبلمو ػ بأف قصد الفعل قصد
للقتل ػ غير مقبوؿ.
كرره صاحب (الجواىر)،
كاألكلى األخذ بكبلـ الشهيد ػ رحمو اهلل ػ الذم استحسنو صاحب (الرياض) ك ٌ
ينزؿ قصد السبب منزلة قصد المسبَّب ،رغم أ ٌف باإلمكاف فرض عدـ كجود ىذا التنزيل
حيث اعتبر العرؼ ّْ

العرفي في موارد خاصةٌ .أما في الموارد الخطرة فالعرؼ ال يقبل إدراج قصد اإلنساف الفعل ملتفتان إلى
انتهائو إلى المسبٌب في غير العمد ،بل يعتبره عمدان.
في ىذا الباب ركايات تدؿ في الجملة على ىذه الصورة دكف ترديد ،نقل بعضها صاحب (الجواىر)،
المتصورة في ىذه
نذكرىا كنذكر الركايات األخرل ،كقبل البدء بدراسة ىذه الركايات نشير إلى الشقوؽ
ٌ
الصورة ،ثم نبحث في شموؿ الركايات للشقوؽ جميعها أـ ال.

الشقوؽ المتصورة
 1ػ أف يقصد الفعل المنتهي إلى القتل كيعلم بالسببية لكنٌو لم يقصد القتل.
 2ػ أف يقصد الفعل المنتهي إلى القتل لكنٌو ال يعلم بالسببية كلم يقصد القتل.
أصر على عدـ قتل
 3ػ أف يقصد الفعل المنتهي إلى القتل لكنٌو ال يعلم بالسببية كقى ى
ص ىد عدـ القتل ،أم ٌ
الشخص المفركض ،بأف كاف من أصدقائو أك أقربائو أك ىناؾ أسباب أيخرل تدعو لعدـ القتل ،كما في زمن

ما قبل الثورة ،فإ ٌف السجانين كانوا يستعملوف شتى كسائل التعذيب كيسعوف ػ رغم ذلك ػ دكف موت
لكن السجين يتمنٌى الموت ،كقد يموت أحيانان ،ففي ىذه الصورة كاف القصد إلى عدـ القتل.
السجينٌ ،

 4ػ أف يقصد الفعل المنتهي إلى القتل ػ كيكوف الفعل سببان للقتل لكنٌو غافل عن السببية ال جاىل ،مع عدـ
القصد إلى القتل أك مع القصد إلى عدـ القتل ،كاإلنساف قد يجهل كوف ىذا الفعل يؤدم إلى القتل كقد

يغفل عن ذلك .فلنفرض أ ٌف شخصان أخذ بيده سبلحان كيعلم أ ٌف الطلقات لو كانت حقيقية قتلت كال تقتل
لو كانت خلٌبان ،فهو يجهل سببية ىذا السبب كإالٌ فهو يعلم بأ ٌف الطلقات تقتل إذا كانت حقيقية.

بالطبع قد يكوف بحثنا في صورة الجهل بالسببية ،كقد يكوف في صورة دعول الجهل بالسببية ،كصاحب

(الجواىر) كغيره ذكركا صورة دعول الجهل كلم يذكركا صورة الجهل بالسببية.

كنريد ىنا معرفة ما إذا كانت الركايات شاملة لهذه الشقوؽ أـ ال ،على أ ٌف السيد الخوئي اعتبر الصورة
مستحيلة االفتراض؛ ألف قصد السبب ال ينفك عن المسبٌب.
إشكاؿ :أال يمكن األخذ بما يذىب إليو العرؼ كالقوؿ بالقصاص أينما اعتبر القتل عمديان؟
قضاء كاضحان في جميع جزئيات القضاء ،كنعلم في الجملة أ ٌف المسبٌب
الجواب :كبل؛ ألنٌا ال نعلم للعرؼ ن
ال ينفك عن السبب أينما قيصد السبب كأحرز العرؼ قصد السبب كاعتبره من الموارد التي ال ينفك فيها
حل ىذه المسائل
قصد السبب عن المسبٌب كنسب إليو الفعل ،كعمدة أدلتنا الركايات ،كال يمكن ٌ
باستظهارات عرفية.

الركايات
حماد ،عن الحلبي كعن محمد بن يحيى ،عن أحمد بن محمد،
 1ػ كعنو ،عن أبيو ،عن ابن أبي عمير ،عن ٌ

عن محمد بن إسماعيل ،عن محمد بن الفضيل ،عن أبي الصباح الكناني جميعان ،عن أبي عبد اهلل عليو
السبلـ ،قاؿ :سألناه عن و
كلي المقتوؿ
رجل ضرب رجبلن بعصا فلم يقلع عنو الضرب حتى مات ،أييدفع إلى ٌ

فيقتلو؟ قاؿ(( :نعم ،كلكن ال ييترؾ يعبث بو كلكن يجيز عليو بالسيف))[.]12

دراسة السند
نتطرؽ لدراسة سند الحديث لكي يأنس
قبل البدء بدراسة رجاؿ السند ينبغي االلتفات إلى نكتة ،كىي أنٌا ٌ

كيتعرفوا على طبقات الركاة ،كأ ٌف أيٌان منهم ينقل عن أم ،كما أنٌو ال
األخوة بطرؽ األحاديث كأسماء الرجاؿ ٌ

مفر من استيعاب ىذا العلم لخوض عملية االستنباط ،كأنتم بحاجة إليو كلو لم تكونوا مجتهدين متبحرين؛
ٌ
ألنو في النهاية عليكم تحديد صحة أك سقم ىذا الطريق ،كال حجية لوصف صاحب (الجواىر) الركاية

بالصحيحة ،فقد يعتمد مبنى رجاليان مرفوضان عندكم ،أك أنٌو أخطأ في مورد؛ كلهذا أحاكؿ التقيٌد بدراسة
السند كعليكم االلتفات إلى رجالو كاإليضاحات التي نوردىا.
حماد بن عثماف الذم يركم عن الحلبي ،كالمراد من الحلبي ىو عبيد اهلل بن علي
حماد ىو ٌ
المراد من ٌ
الحلبي .كالسند و
خاؿ من اإلشكاؿ ،كبذلك تكوف الركاية صحيحة.
السند اآلخر عن محمد بن يحيى أم العطار ،كىو من الثقات األجلٌة كمن مشايخ الكليني .كالمراد من

أحمد بن محمد ىو ابن عيسى ،كىو من الكبار كاألجلٌة.

عن محمد بن إسماعيل ،علمان أ ٌف ىناؾ ع ٌدة أشخاص ييدعوف بهذا االسم ،كطريقة تحديدىم من خبلؿ
موقعهم في السند ،فإذا كقع في ٌأكؿ السند كاف غير محمد بن إسماعيل الذم ىنا ،حيث إنٌو ابن بزيع ىنا،
كىو من الثقات.
عن محمد بن الفضيل ،كىو غير معلوـ الوثاقة.
عن أبي الصباح الكناني ،كىو ثقة.
األكؿ.
اعتبار ىذا السند دكف مستول اعتبار السند ٌ
الخاص.
العاـ يختلف عن التوثيق
لكن التوثيق ٌ
ٌ
بالطبع ذيكرت لمحمد بن الفضيل بعض التوثيقات ٌ
العامةٌ ،
(جميعان) تعني النقل عن أبي الصباح الكناني كعن عبيد اهلل بن علي الحلبي ،كبذلك يثبت طريقاف للركاية
أحدىما صحيح كمعتبر.
كيفية االستدالؿ بهذه الركاية بالقوؿ بأنٌو يستفاد من عبارة( :ضرب رجبلن بعصا) كوف ىذا النوع من
الضرب ينتهي إلى القتل ،كاإلماـ حكم فيو بالقصاص.

ثم داللتها لمعرفة ما إذا كانت داللتها تشمل جميع الصور
في الباب ركايات أيخرل نقرأىا كندرس سندىا ٌ

أك بعضها.

كالحمد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []17
بسم اهلل الرحمن الرحيم
كاف الكبلـ في القسم الثالث من أقساـ قتل العمد ،كىو أف يقصد فعبلن ينتهي إلى القتل غالبان لكنو لم
يقصد القتل ،كتق ٌدـ ذكرنا لشقوؽ ىذه المسألة ،فشرعنا بدراسة الركايات ،كقبل ذكر باقي الركايات نذكر
بأ ٌف الفاعل في بعض الشقوؽ يكوف عالمان بالسببية ،أم يعلم بأ ٌف ىذا الفعل يقتل عادة ،كلهذه الصورة ع ٌدة
شقوؽ ،فقد ال يقصد القتل أك يقصد عدمو.

كفي بعض من ىذه الشقوؽ ال يكوف عالمان بالسببية ،أم قد يكوف جاىبلن بالسببية كقد يكوف غافبلن عنها،

كلهذه الصورة قد تفرض ع ٌدة شقوؽ؛ أل ٌف الفاعل قد ال يقصد القتل كقد يقصد عدمو ،كمثٌلنا لذلك بالذين
كانوا قد تولوا تعذيب السجناء عهد الطاغوت ،فكانوا قاصدين عدـ القتل لكن ضربهم يضع اإلنساف على

عتبة الموت ،لذلك توفي البعض من السجناء .بالطبع ال يمكن القوؿ بأنٌهم ال يعلموف بالسببية أبدان ،فقد

يعلموف بها أحيانان.

يهمنا في دراستنا للركايات ىو مسألة شموؿ أك عدـ شمولها لجميع الصور المذكورة حتى في حالة
كما ٌ
عدـ العلم بالسببية.
ثبلث من ىذه الركايات متشابهة تتصدر دراستنا ثم نعقبها بالركايات األيخرل ،ركاية الحلبي التالية كانت
ٌأكؿ الثبلث:
عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ ،قاؿ :سألناه عن رجل ضرب رجبلن بعصا فلم يقلع عنو الضرب حتى مات،

كلي المقتوؿ فيقتلو؟ قاؿ(( :نعم ،كلكن ال يترؾ يعبث بو كلكن يجيز عليو بالسيف))[.]13
أييدفع إلى ٌ

الركاية الثانية:
كباإلسناد ،عن ابن أبي نصر ،عن موسى بن بكر ،عن العبد الصالح ػ عليو السبلـ ػ في رجل ضرب رجبلن
بعصا فلم يرفع العصا حتى مات ،قاؿ(( :ييدفع إلى أكلياء المقتوؿ كلكن ال ييترؾ يتل ٌذذ بو ،كلكن يجاز

عليو بالسيف))[.]14

موضوع السؤاؿ في ىذه الركاية ىو عين موضوع السؤاؿ في الركاية المتق ٌدمة (ركاية الحلبي) ،كالجواب ىو
نفس الجواب ىناؾ تقريبان ،كمضمونو كوف ىذا القتل عمديان.

البحث في السند
سند الركاية جيد ،لكن ال يمكننا إطبلؽ الصحيحة عليها؛ أل ٌف موسى بن بكر الذم ركل عن اإلماـ مباشرة
لم يوثٌق في الكتب الرجالية ،لكنٌا نثق بركاياتو؛ أل ٌف أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي يركم عنو،
كاألخير من المشايخ الثبلثة الذين قاؿ فيهم الشيخ في (الع ٌدة) [ :]15نعمل بمراسيلهم كما نعمل

بموثقاتهم؛ ألنٌهم ال يرسلوف كال يسندكف إالٌ عن ثقة.

بناء على قوؿ قوم.
إذف نعمل بركاياتهم كنثٌق بالذم رككا عنو ن
في تعبير الشيخ( :إالٌ عن ثقة) احتماؿ ضعيف إذا غضضنا النظر عنو كانت العبارة تعني أف الذم يركم
عنو أحد الثبلثة (ابن أبي عمير ،كصفواف ،كالبزنطي) ثقة سواء كانت ركايتهم مسندة أـ مرسلة.
نحن نبني على ما بنى عليو الشيخ ،كنعتقد أ ٌف ركايتهم عن شخص توجب الوثوؽ بالشخص.
عما نيقل كقيل في أصحاب اإلجماع ،كرغم أ ٌف ثبلثتهم من أصحاب اإلجماع
بالطبع ىذا الموضوع يختلف ٌ

إالٌ أ ٌف الشخص ال يوثٌق بهم ،لكن الركاية توثٌق باعتبارىم.

على أف ىذه الركاية ليست مصيرية بالنسبة إلينا؛ أل ٌف ىناؾ ركايتين أيخريين ،فبل ندخل في ىذا البحث ،كلو

كانت لنا ركاية من ىذا القبيل يكوف االستدالؿ بها مصيريان نضطر للدخوؿ في الموضوع على نحو
التفصيل.

في سند ىذه الركاية يوجد سهل بن زياد ،كقد تق ٌدـ أنٌا نثق بركايات سهل بن زياد المنقولة في (الكافي)،
كقد نظرنا في كبلـ السيد آية اهلل الخوئي ككلمات بعض آخرين كاستنتاجات بعض من األصدقاء الذين

خريت ىذا الفن كمن أفضل
أرسلوىا لنا ،لكن ال نقبل ىذا الرأم بنحو مطلق ،فإ ٌف النجاشي الذم ىو ٌ
علماء الرجاؿ يقوؿ فيو :غير معتمد ،ضعيف الحديث ،كإ ٌف أحمد بن محمد بن عيسي رئيس األشعريين

في قم كاف يشهد عليو بالغلو كالكذب[.]16

القميين على أحد بالغلو؛ ألنٌهم كانوا يع ٌدكف غير الغلو غلوان ،لكنٌهم لم يشهدكا عليو
قد نخطٌئ شهادة ٌ
بالغلو فقط بل بالكذب كذلك؛ كلهذا نفوه من قم إلى الرم.
إذف ال يمكن الوثوؽ بجميع ركايات ىذا الرجل ،كإذا كثٌقنا ركاياتو في (الكافي) فؤلجل عظمة الكليني،
كاألخير كاف من الرم ككاف ينقل عن سهل بواسطة كاحدة ،كىي (ع ٌدة) منهم علي بن محمد عبلف

خريت علم
المرات ،كباعتبار أف الكليني ٌ
الكوفي ،كىو ثقة كجليل القدر ،كقد ركل عنو الكليني مئات ٌ
صراؼ كن ٌقاد للركايات يحدد الصحيح من السقيم من الركايات ،كلهذا
الحديث كقد سمع ما سمعناه ،كىو ٌ

نعمل بركاياتو عن سهل ،ككل ما نرل من ركايات في (الكافي) عن سهل ىي معموؿ بها كرائجة عند

األصحاب ،كقد ال تكوف ركاياتو األيخرل ىكذا ،كفي ما نقلو الكليني أمارات تدؿ على الوثاقة ،كىي كثوؽ
الفطاحل بها ،لكن جرح النجاشي فيو عجيب كقلٌما يجرح النجاشي شخصان بهذا النحو.

كالجمع في القوؿ بأ ٌف الكليني جمع من ركايات سهل ما يمكن الوثوؽ بو ألجل تدكين كتاب يبيٌن فيو
صرح بذلك في مقدمتو ،حيث قاؿ( :كقلت :إنٌك تحب أف يكوف عندؾ
الحبلؿ كالحراـ للناس ،كما ٌ
كتاب و
كاؼ يجمع فيو من جميع فنوف علم الدين ...كيأخذ منو من يريد علم الدين كالعمل بو باآلثار
الصحيحة عن الصادقين عليهما السبلـ[.]17

ىذا الرأم ليس من ابتكاراتي ،بل استحسن ىذا الرأم المرحوـ التسترم صاحب (قاموس الرجاؿ)[،]18

كيبدك لنا صحيحان؛ لذلك نثق بركاياتو في (الكافي).

بالطبع ال نقوؿ ىذا في ح ٌق جميع الذين نىػ ىقل عنهم الكليني ،فقد ينقل األخير ركاية أك ركايات عن رجل
كىذا ال يجلب لو الوثاقةٌ ،أما إذا نقل عن رجل خمسمائة ركاية فمن الطبيعي أف يجلب لو الوثاقة.

تكرر القوؿ منٌا بأنٌا نثق بمشايخ الحديث كاإلجازة؛ ألنٌا نرل كثوؽ مثل الكليني أك الصدكؽ أك النجاشي
في رجل كنقل مئات األحاديث الشرعية عنو ال تقل عن توثيقو لفظان كقولهم :إنٌو ثقة ،بل قد يكوف النقل

بالنحو المتقدّْـ أكثر قيمة من التصريح لفظان بكونو ثقة.

إذف سند الحديث جيد ،لكنٌا نعبٌر عنو بمعتبرة موسى بن بكر ،كال يمكننا التعبير عنها بالصحيحةٌ .أما
مضمونو فنفس مضموف الركاية السابقة.

الركاية الثالثة:
كبإسناده ،عن الحسين بن سعيد ،عن النضر بن سويد ،عن ىشاـ بن سالم كعلي بن النعماف ،عن ابن
مسكاف جميعان ،عن سليماف بن خالد ،قاؿ :سألت أبا عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ عن رجل ضرب رجبلن بعصا
فلم يرفع عنو حتى قتل ،أىييدفع إلى أكلياء المقتوؿ؟ قاؿ(( :نعم ،كلكن ال يترؾ يعبث بو كلكن يجاز
عليو))[.]19

البحث في السند
طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد طريق معتبر كصحيح.
النضر بن سويد كىشاـ بن سالم ثقتاف.
علي بن النعماف ليس عطفان على ىشاـ بن سالم ،بل على النظر بن سويد ،أم أ ٌف للحسين بن سعيد
طريقين ،أحدىما عن النظر بن سويد عن ىشاـ بن سالم ،كاآلخر عن علي بن النعماف عن ابن مسكاف.
كبذلك يكوف للركاية طريقاف كبلىما معتبراف ،كطريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد معتبر ،كاألخير من

الثقات كجليل القدر ،كالسند إلى ىنا يكوف عاليان.
سليماف بن خالد من الطبقة الرابعة كفقان لتقسيم السيد البركجردم رحمو اهلل ،كمن أصحاب اإلماـ الباقر
كاإلماـ أبي عبد اهلل عليهما السبلـ ،كىو من األجلٌة ،إالٌ أنٌو ذيكرت فيو أقواؿ مختلفة ،فقد اتٌهم بالزيدية
كأنٌو حارب إلى جنب زيد ،لكنٌا نعتبر ذلك من افتخاراتو ،إالٌ أنٌو يستعاب على ذلك باعتبار خوض الحرب

دكف إذف اإلماـ.

كعلى أم حاؿ ،سليماف بن خالد ثقة برأينا ،كبو يكوف السند جيدان.

تقرير االستدالؿ بالركايات
يمكن للشخص الذم يضرب آخر بعصا كما شابو أف يكوف قاصدان للقتل كأالٌ يكوف كذلك ،فالسؤاؿ
مطلق كشامل لكبل الحالتين كما ىو حاؿ الجواب ،كصورة عدـ قصد القتل في ىذه الحالة ليست صورة
نادرة لكي نستثنيها من السؤاؿ أك الجواب.

المسلٌم في ىذه الصورة أنٌو كاف يقصد الفعل لكنٌا نشك في قصده القتل ،كاإلماـ لم يسأؿ عن قصده
القتل أك عدـ قصده ،كىو يعني أنٌو قتل عمد ،كال كبلـ ىنا ،إنٌما الكبلـ في حالة الجهل بالسببية ،فهل
الركاية تكوف شاملة لهذه الحالة أـ ال؟
في النظرة البدكية تبدك الركاية شاملة لحالة العلم كالجهل بالسببية؛ لكونها مطلقة ،كاإلماـ أمر بتسليم

يفصل بين ما إذا كاف عالمان بالسببية أك جاىبلن بها.
القاتل بيد أكلياء المقتوؿ
ليقتصوا منو ،كلم ٌ
ٌ

لكن في الحقيقة ال إطبلؽ لهذه الركايات؛ أل ٌف السائل يسأؿ عن قضيٌة ما ،كمن غير المتعارؼ أف يبلحظ
السائل جميع الصور كيسأؿ عنها ،بل يلحظ أحد الشقوؽ كيسأؿ عنو ،فيسأؿ مثبلن عن حكم الشك بين

الثالثة كالرابعة ،كالب ٌد أ ٌف شكو ٌإما في حاؿ القعود أك القياـ أك السجود ،فإذا كاف الحكم كاحدان كاف
يفصل كذلك كيجيب على الفرد
الجواب مطلقان من غير تفصيل ،كإذا كاف فردان من أفراده بارزان فاإلماـ ال ٌ

البارز فقطٌ ،أما إذا كاف للمسألة شقوؽ كترؾ اإلماـ االستفصاؿ فبل يعني ذلك قصده اإلطبلؽ كالشموؿ
لجميع الشقوؽ ،بل من المحتمل قويان أف يقصد اإلماـ بياف الفرد البارز للمسألة إذا كاف لها فرد بارز
و
عندئذ أف يكوف الفرد النادر كذلك منظوران كملحوظان من قبل السائل.
كدارج ،كمن البعيد
رغم إمكانية احتماؿ جميع األفراد كالشقوؽ ،لكن الذىن عادة ينصرؼ إلى الفرد البارز ،كىذا ىو معنى

االنصراؼ ،كال ضركرة لبلستدالؿ على االنصراؼ ،فالذىن يلتفت إلى الفرد البارز في بادئ األمر ،كفي

خاصة.
ىذه الحاؿ ال يمكننا القوؿ باإلطبلؽ ،رغم أنٌو ال دليل لنا على كوف المراد ىو الفرد البارز ٌ

ما نحن فيو من ىذا القبيل ،فالذم يضرب آخر بعصا حتى الموت قد ال يقصد قتلو بل قد ال يحبٌذ قتلو،
لكن من البعيد أف يكوف جاىبلن بأ ٌف ىذا العمل سوؼ ال ينتهي إلى الموت فصورة الجهل بالسبب صورة

نادرة جدان ،فالجميع يعلم أ ٌف شخصان لو انهاؿ على آخر بالضرب بعصا مائة ضربة كاف عملو منتهيان إلى
القتل حتى لو لم يرغب في القتل أك عزـ على عدـ القتل.

إذف ال يمكن القوؿ بأ ٌف سؤاؿ السائل ناظر إلى الفرد النادر ،أم الجهل بأ ٌف ىذا الفعل سينتهي إلى الموت
ككوف اإلماـ فهم من السؤاؿ ىذا الفرد النادر فأجاب على ضوئو ،فذلك خبلؼ الظاىر.

كلهذا نقوؿ :القدر المتيقن من ىذه الركايات الثبلث ىو العلم بالسببية ،كال تشمل صورة الجهل بالسببية.

كلو كانت الركايات األدلة الوحيدة التي نملكها في ىذا الباب لم يكن لنا مشكلة؛ ألنٌها ناظرة إلى الفرد
البارز ،كىو العلم بالسببية ،كىي منصرفة عن شمولها لصورة الجهل بها.

لتم البحث ىنا كما فعل صاحب (الجواىر) [ ، ]20فقد اعتمد على
لو كانت لدينا ىذه الركايات فقط ٌ

ىذه الركايات فقط ،لكن سيأتي أ ٌف المستفاد من كلماتو أنٌو ال يعتبر صورة الجهل بالسببية مشمولة بهذا
الحكم ،كما يستفاد ذلك من كلمات بعض آخرين.
لكن لدينا ركايتين أك ثبلث أخرل تبدك مطلقة ،كاألخذ بإطبلقها يلزـ القوؿ بكوف الحكم شامبلن لصورة

الجهل بالسببية كذلك.
كالحمد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []18
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الكبلـ في الصورة الثالثة ،كقرأنا ثبلث ركايات كاستظهرنا منها أمران ما ،كمن البلزـ ىنا إيراد توضيح حوؿ
ىذا االستظهار لكي نرفع إبهامات المسألة ،فلو أ ٌف أساس االستدالؿ كاف متزلزالن فإ ٌف الفركع الكثيرة
مرددة ،كفي ىذا المجاؿ نلفت انتباىكم إلى مطلبين:
المترتبة عليو ستكوف ٌ

بمحل بحثنا؟
األكؿ :ىل ترتبط الركايات الثبلث
ّْ
المطلب ٌ
يبدك أنٌو ال شك في ظهور ىذه الركايات في المورد الذم نحن فيو؛ أل ٌف السائل يسأؿ عن حادثة كاحدة
نصان أك مضمونان ،كعلى ىذا ال يكوف إطبلؽ في المسألة؛ أل ٌف شمولية كبلـ اإلماـ ػ عليو
كاإلماـ يجيبو بنعم ٌ
السبلـ ػ تابعة لمقدار شمولية كبلـ السائل ،كاإلماـ لم يبيٌن الحكم بنحو ابتدائي كلٌي نستفيد منو اإلطبلؽ

كنعممو للموارد المشكوؾ بها كذلك ،بل اإلماـ كاف في مقاـ اإلجابة على سؤاؿ متٌحد في جميع الركايات
ٌ

الثبلث.

كالمسلٌم في ىذا السؤاؿ قصد الفعل ،كالذم لم ييحرز ىو قصد النتيجة ،كال ييفهم من السؤاؿ أكثر من

ذلك ،فبل نفهم أنٌو قصد النتيجة كما قصد الفعل ،كأقل ما يمكن قولو ىو أ ٌف السؤاؿ شامل لكبل
الصورتين.
إذا فرضنا فردان بارزان للسؤاؿ كىو قصد الفعل دكف قصد النتيجة كاف السؤاؿ منصرفان إلى ىذا الفرد .كال
يبعد في مسألتنا أف يكوف لها فرد بارز كشائع كىو الضرب لغرض التوبيخ أك إطفاء الغضب ،فيموت
المضركب تحت كطأة الضرب ،كما كاف ذلك دارجان في عهد الطواغيت ،فيضربوف الشخص حتى الموت

دكف أف يقصدكا قتلو .إذف ينصرؼ سؤاؿ الراكم إلى الفرد الشائع ،كىو قصد الفعل دكف قصد النتيجة،
كاإلماـ أجاب على ىذا الفرد .كبذلك تكوف الركايات منحصرة الفائدة في الصورة الثالثة.
كإذا قيل :ال يمكننا فرض الفرد الشائع؛ أل ٌف الشخص إذا ضرب آخر حتى الموت قد يكوف قاصدان القتل

منذ البداية كقد ال يكوف قاصدان القتل ،كبذلك تكوف الصورتاف شائعتين.

و
عندئذ تكوف الركاية بإطبلقها شاملة لما نحن فيو ،كبذلك ال يكوف مجاؿ للشك في شموؿ الركايات
قلنا:
الثبلث لما نحن فيو.

المطلب الثاني :على فرض استفادة الصورة الثالثة من الركايات الثبلث فهل ىي شاملة لجميع شقوقها

حتى حالة عدـ علم الضارب بالسببية ،أـ أنٌها تنصرؼ إلى غيرىا؟

نتمسك بو ،بل شمولية كبلـ اإلماـ في إطار سؤاؿ
تق ٌدـ القوؿ منٌا بأنٌو ال إطبلؽ في كبلـ اإلماـ لكي ٌ
السائل ،كلو كاف فرد بارز في كبلـ السائل انصرؼ كبلـ اإلماـ إليو ،كما علينا ىو معرفة ما ىو الفرد
الشائع.
يقوؿ السائل :ضرب شخص آخر بعصا حتى مات ،كىل من الممكن أالٌ يعلم شخص بأ ٌف مائة ضربة بعصا

سوؼ ال تنتهي إلى القتل؟ اإلنصاؼ في القوؿ بأنٌو يعلم بذلك نوعان ما ،كالجهل بالسببية ىنا ُّ
يعد نادران؛
كلهذا ينصرؼ كبلـ اإلماـ إلى الفرد الشائع.
إشكاؿ :يمكن القوؿ :كما أنٌو لم يقصد القتل كذلك العلم بو ،فهو لم يعلم بالقتل ،فلماذا كانت صورة
الجهل فردان نادران؟
الجواب :سبق كأف قلنا بأ ٌف العلم بالنتيجة يختلف عن قصد النتيجة ،فالقصد عقد في القلب ،كىو نوع

فتصور فقط ،كبذلك يثبت ندرة صورة عدـ علم الضارب بالسببية ،كصورة
حركة باتجاه الهدؼٌ ،أما العلم ٌ

علم الضارب بالسببية صورة شائعة ،كطبقان للقاعدة ال يكوف الجواب ناظران إلى الفرد النادر بل إلى الفرد
الشائع ،كإذا فرضنا عدـ إحرازنا لهذا كشككنا في كوف ىذه الصورة ىي الفرد الشائع ككوف اإلماـ ناظران

إليها ،كيكفي في عدـ الشموؿ عدـ علمنا بنظر اإلماـ إلى الفرد النادر ،فإنٌو ال إطبلؽ لكبلـ اإلماـ؛ لكوف
كبلمو غير ابتدائي ،كيتح ٌدد في إطار السؤاؿ كسعتو.

كبتعبير آخر :الجواب محدكد بما استفاده اإلماـ من سؤاؿ السائل ،فإذا فهم اإلماـ من سؤالو عن الصورة
الرائجة كاف جوابو ناظران إليها كذلك ،أم أ ٌف ىذا المقدار ييحرز ال أكثر ،كلهذا ال يمكن ع ٌد ىذه الركايات

دليبلن على صورة الجهل بالسببية.

نشك في شمولها
إذف ال غبار في داللة ىذه الركايات على الصورة الثالثة التي ىي موضع بحثنا ،لكنٌا ٌ
لبعض الشقوؽ ،رغم أ ٌف أدلتنا كبراىيننا ال تنحصر في ىذه الركايات ،فهناؾ ركايات أيخرل ينبغي معرفة ما
إذا كانت شاملة لما نحن فيو أك غير شاملة.

صاحب (الجواىر)[ ]21استدؿ بهذه الركايات الثبلث فقطٌ ،أما باقي الركايات فأشار لها إشارة فقط ،كال

مفر لنا إالٌ أف نبلحظ بعضان من ىذه الركايات لكي نعرؼ ما إذا كانت شاملة لهذه الشقوؽ أـ ال.
ٌ

منها :مرسلة جميل ،كقد قرأنا سندىا سابقان ،كجاء ما يلي في متنها(( :كل ما عمد بو الضرب فعليو
القود))[ ،]22كتعني كل ما قصد بو الضرب ،كىناؾ احتماالف في (ما) الموصولة.
األكؿ :أف تعني العمل ،أم كل فعل كعمل ينتهي إلى القتل.
االحتماؿ ٌ
االحتماؿ الثاني :أف تعني القتل ،بقرينة ما قبلها كما بعدىا.
أعم من كونو عمدان في القتل أـ ال
بناء على االحتماؿ ٌ
األكؿ ،أم أ ٌف كلٌ ضرب مقصود ػ ٌ
االستدالؿ كاضح ن

ػ يي ُّ
عد قتل عمد .كعلى ىذا تكوف داللة الحديث على ما نحن فيو باإلطبلؽ؛ ألنٌو ال بحث في القتل ىنا،
كالموضوع ىو تعمد الضرب كقصد العمل.

بناء على االحتماؿ الثاني ػ حيث كوف المراد قتل العمد بالضرب ػ فظاىر العبارة ال يصحح ىذا
ٌأما ن
نفسر (بو) بػ( :فيو) كنقوؿ:
االحتماؿ ،كنحن مرغموف لتأكيل العبارة
ُّ
تصحح ،أك ّْ
كالتصرؼ في معناىا لكي ٌ
و
عندئذ يكوف التعبير شامبلن لما نحن فيو.
(كل قتل عمد فيو الضرب)،
أك نقوؿ بأ ٌف المراد من القتل الذم كرد في (ما) الموصولة ىو الفعل الذم ينتهي إلى القتل ال نفس القتل.
على أم و
يصحح التعبير.
حاؿ ينبغي
التصرؼ في المعنى لكي ٌ
ٌ
داللة الركاية جيدة ،كإطبلقها يشمل مورد العلم بالسببية أك الجهل بها ،بل العلم بعدـ السببية كذلك،
فهذه الصور مشمولة للداللة حتى لو قلنا باستثناء الفقهاء ػ رضي اهلل عنهم ػ لصورة الجهل بالسببية من
و
عندئذ أف نعلم ما نفعل بإطبلؽ ىذه الركاية.
فتواىم كما ال يبعد ذلك .كعلينا
كمنها :موثقة أبي العباس ػ التي سبق أف قرأناىا ،كىي :عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ ،ػ قاؿ :قلت لو :أرمي
الرجل بالشيء الذم ال يقتل مثلو ،قاؿ(( :ىذا خطأ)) ،ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ،قلت :أرمي الشاة

فأصيب رجبلن ،قاؿ(( :ىذا الخطأ الذم ال شك فيو)) ،ثم يقوؿ في آخر الحديث(( :كالعمد الذم يضرب
بالشيء الذم يقتل بمثلو))[.]23

ما ىو موضوع الحكم ىنا؟

أعم من أف يكوف الضارب قاصدان للقتل أك غير قاصد،
موضوع الحكم ىنا الضرب بشيء يقتل غالبان ٌ
كبذلك يكوف شامبلن للصورة الثالثة ،كإطبلقها يشمل صورة العلم بالسببية كالجهل بها ،بل حتى العلم بعدـ
السببية (الجهل المركب).

كمنها :كىي ما استدؿ بها السيد الخوئي رحمو اهلل ،كاستداللو بها قوم ،كىي صحيحة أبي العباس كزرارة
يتعمده
يتعمده فيقتلو بما يقتل مثلو ،كالخطأ أف ٌ
التالية :عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ ،قاؿ(( :إ ٌف العمد أف ٌ
كال يريد قتلو يقتلو بما ال يقتل مثلو))[.]24

استدؿ بها السيد
ٌ
برأينا للركاية فقرتاف يمكن االستدالؿ بهما ،أحدىما ترتبط بالخطأ ،كىي الفقرة التي

الخوئي رحمو اهلل[ ،]25حيث جاء فيها(( :يقتلو بما ال يقتل مثلو)) ،كىي تكشف عن كوف عدـ اإلرادة ال
مجرد عدـ إرادة القتل أك إرادة عدـ القتل يكفي في تحقق الخطأ لما كانت
يكفي لتحقيق الخطأ ،كلو كاف ٌ

ىناؾ حاجة لقوؿ اإلماـ(( :يقتلو بما ال يقتل مثلو)).

يقوؿ اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ في بياف معنى الخطأ :ينبغي أالٌ يكوف الضارب مريدان للقتل كأالٌ يستخدـ آلة

تقتل ،فلو كانت قتٌالة ما صدؽ الخطأ على الضرب بها .كالسيد الخوئي يستدؿ بمفهوـ قوؿ اإلماـ في
قوم .كبذلك يثبت كوف صورة (ال يريد قتلو لكن قتلو بما يقتل مثلو) من صور
ىذه الفقرة ،كاستداللو برأينا ٌ
القتل العمدم.

التمسك بإطبلقها؛ ألنٌو يقوؿ فيها(( :إ ٌف العمد أف
كما يمكن االستدالؿ بالفقرة األكلى من الركاية ،كيمكن
ٌ

يتعمده فيقتلو بما يقتل مثلو)) ،أم أ ٌف العمد ىو أف يقصد المجني عليو كيقتلو بوسيلة تقتل مثلو ،كجملة
ٌ

يدؿ على كجود قصد
أعم من القتل مع القصد كمن دكف قصد ،كال يوجد في ىذه الجملة ما ٌ
(فيقتلو) ٌ
القتل ،كدليلو ىو الجملة البلحقة ،حيث قاؿ اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ(( :يقتلو بما ال يقتل مثلو)) ،مع أنٌو قاؿ
قبل ذلك(( :ال يريد قتلو)).
أعم من القتل مع القصد كدكنو ،كسواء كاف عالمان بالسببية ػ عند قصد عدـ القتل ػ أك لم
إذف نسبة القتل ٌ

يكن ،فالصور جميعها مشمولة.

ال بحث في داللة ىذه الركايات الثبلث ،كيمكن األخذ بإطبلقها ،كىي شاملة للعلم بالسببية كالجهل بها.

أما من حيث السند ،فقد قلنا في مرسلة جميل بن دراج أف جميل من أصحاب اإلجماع كنعتمد ركايتو
حتى لو أرسلها أك أسندىا إلى را وك ضعيف أك مجركح ،كبذلك تكوف الركاية معتبرة ،كالثانية موثقة ،كالثالثة
صحيحة.
سؤاؿ :ىل يمكن اإلفتاء كفقان لمضموف ىذه الركايات؟
الجواب :في ذلك اإلشكاالت التالية:
األكؿ :المستفاد من ظاىر كلمات الفقهاء مثل صاحب (الجواىر) [ ]26ك(كشف اللثاـ) [ ]27أنٌهما
ٌ
لم يع ٌدا صورة الجهل بالسببية من أقساـ العمد.
كالخوانسارم ػ رضي اهلل عنو ػ صاحب (جامع المدارؾ) [ ]28أخرج صورة الجهل بالسببية عن العمد

بصراحة .راجعوه ،أل ٌف لنا تعليقان على كبلمو
تضمن كبلمو نكتتين أىبلن
ٌ
يخص ىذا الموضوع ،فقد ٌ
للمبلحظة.
العرؼ يؤيد ما فهم الفقهاء من الركايات ،حيث لم يعتبركىا شاملة لصورة الجهل بالسببية ،فالعرؼ ال يعتبر
تتمة تأتي إف شاء اهلل.
ىذه الصورة من العمد .كللبحث ٌ
كالحمد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []19
بسم اهلل الرحمن الرحيم
كاف الكبلـ في الركايات التي تشمل الصورة الثالثة ،ىل تشمل حالة ما إذا كاف الجاني غير عالم بسببية

الفعل للقتل؟ كقد قلنا سابقان بأ ٌف إطبلؽ ركايات الطائفة الثانية شامل لهذه الصورة كذلك ،كىذا يعني أ ٌف
الجاني إذا لم يعلم بأ ٌف الضرب بهذه اآللة سينتهي إلى الموت فإ ٌف القتل يندرج في العمد.

لنفرض الفنوف القتالية ،فأحد المتسابقين يضرب اآلخر في رقبتو أك عموده الفقرم ،كلو مات المضركب

إثر ىذه الضربة كما كاف يعلم أ ٌف ىذه الضربة ستنتهي إلى القتل ،ككاف صدكرىا عن غضب أك ىزؿ،
فإطبلؽ الركايات يعتبر ىذا من القتل العمدم ،لكن الجزـ بهذا المعنى مشكل جدان.

إذف لدينا اإلطبلقات التي ال تقبل التشكيك من جانب ،كمن جانب آخر ظاىر كلمات الفقهاء الذين
توسعوا في ىذا البحث ىو كوف ىذه الصور ليست من صور قتل العمد.
ٌ
استدؿ صاحب (الجواىر) بالركايات كاستظهاره كوف الصورة الثالثة من صور العمد يقوؿ( :بل يكفي
ٌ
بعدما
ادعى الفاعل الجهل بو ،إذ لو يس ًم ىعت دعواه بطلت أكثر الدماء)[،]29
قصد ما سبٌبتو معلومة عادة كإف ٌ
ككبلمو ىذا يعني كونو متٌهمان باعتبار علمو بترتٌب القصاص على عملو ،كىذا االتهاـ يجعلنا نرفض دعواه
و
عندئذ عدـ العمد في قتلو.
بالجهل إالٌ أف نحرز جهلو فيثبت
جاء عين ىذا الكبلـ عن الفاضل األصفهاني في (كشف اللثاـ)[ .]30كالمستفاد من كبلـ الفاضلين أ ٌف
القصاص يرتفع إذا حصل علم بصدؽ دعواه.
كصرح بهذا المطلب الخوانسارم صاحب (جامع المدارؾ)[ ،]31لكنٌو غيٌر العنواف ىناؾ ،فهو ال يقبل
ٌ
مبلؾ ما يقتل غالبان ،كقاؿ :مبلؾ العمد في الصورة الثالثة ىو أف يجعل الفعل المضركب عرضة للقتل.
كسنتح ٌدث عن ىذا الموضوع كال نستبعد تقويتنا لو بنحو ما.

على أم حاؿ ،إنٌو يقوؿ :إذا لم يكن الضارب كالفاعل عالمان بالسببية فبل يجرم حكم العمد عليو.
كاإلنصاؼ ىو عدـ كضوح صدؽ العمد على ىذه الصورة.
التصور العرفي أـ ال؟
في البداية ندرس الصدؽ العرفي لنعرؼ قيمتو فقهيان ،كىل يمكن االعتماد على ىذا ٌ
اإلنصاؼ يقضي بأف نقوؿ كوف العمد ال يصدؽ عرفان في ىذا المورد ،أم إنٌا إذا لم نحرز بأ ٌف فبلنان كاف
عالمان بانتهاء ضربتو إلى القتل فبل يكوف عامدان عرفان ،فهو بمثابة المبلكم الذم يضرب منافسو ضربة في

حساس كال يعلم بأنٌها ستنتهي إلى قتلو.
مكاف ٌ

أكضح مثاؿ لعدـ العلم بالسببية ىو أالٌ يعلم الشخص بأ ٌف آلتو قتٌالة أك ال يعلم بأ ٌف في بندقيتو عتادان حيٌان
يؤدم إلى القتل ،فلو سألنا العرؼ :ىذا القتل عمدم أـ ال؟ أجاب بالنفي ،مع أ ٌف
مما ٌ
ال يخلٌبان فيرمي بها ٌ

ىذا الفاعل قصد الفعل المنتهي إلى القتل يقينان ،لكنٌو لم يقصد القتل ،كىذا التعريف يصدؽ بإطبلقو على
الصورة الثالثة ،رغم ذلك ال يعد العرؼ ىذا الحادث قتل عمد.

و
عندئذ محل البحث
شك بعدـ صدؽ قتل العمد عرفان عند الجهل بالسببية ،فيأتي
إذف يمكن اإلدعاء ببل ٌ

التالي :ما قيمة ىذا الصدؽ العرفي؟ كإلى أم مدل يمكننا االعتماد عليو؟

في الجواب نقوؿ :األمر يتوقف على جعل أك عدـ جعل الحقيقة الشرعية في باب العمد كالخطأ من قبل

كمؤ َّسس أـ أنٌو
الشارع المقدس ،ما ىو مفهوـ العمد كالخطأ عند الشارع؟ كىل مفهومو كمعناه مجعوؿ ى
إمضائي؟
يستفاد من مجموع الركايات أ ٌف معاني العمد كالخطأ في اصطبلح الشارع نفس معانيهما في العرؼ،
و
مقصود) ،كاستعمل الشارع ىذين
فالعمد عرفان ىو( :ما كقع مقصودان) ،كالخطأ ىو( :ما كقع غير
االصطبلحين بنفس المعنى المراد عرفان.
إشكاؿ :إذا تبنٌى الشارع رأم العرؼ فما سبب تقسيمو للقتل إلى عمد كخطأ كشبو عمد؟
الجواب :ىذا التقسيم ليس دليبلن على أ ٌف الشارع جاء باصطبلح جديد في باب القصاص ،بل قد ييرغم
بت
المقنٌن على تحديد مفهوـ عرفي كاسع؛ أل ٌف العرؼ كثيران ما يكوف تحديده غير كاضح كال دقيق ،لذلك ٌ
الشارع في البياف كالتحديد كرتٌب الحكم على ما ح ٌدده كبيٌنو ،رغم ذلك كاف معنى العمد كالخطأ في
خاصة لم تفرض أصنافهما بنحو كاحد ،من قبيل شبو
الشرع نفسو الذم عند العرؼ ،إالٌ أنٌو في موارد ٌ
فرقو في الحكم مع الخطأ المحض.
العمد الذم اعتبره الشارع من الخطأ كما اعتبره العرؼ كذلك ،لكنٌو ٌ

فرؽ بين االثنين.
كاإلنصاؼ في القوؿ بأ ٌف العرؼ كذلك ٌ

يؤسس اصطبلحان كمفهومان جديدان في باب العمد كالخطأ ،كيتضح ىذا
حاصل الكبلـ :أ ٌف الشارع لم ّْ
كل ما اعتمد شيئان
المطلب أكثر فيما إذا الحظنا ما كرد في بعض الركايات ،فقد جاء في بعضها(( :العمد ٌ

يتعمده))[ ،]33كىذا يكشف عن أ ٌف انعداـ القصد
فأصابو))[ ،]32كجاء في الخطأ(( :الخطأ الذم ال ٌ

ىو المبلؾ.

كجاء في ركاية أيخرل(( :كل ما أيريد بو ففيو القود)) [ ،]34كالمراد من أيريد بو ىو القصد كالعمد ،كبما
يتعمده فيقتلو بما يقتل مثلو))[.]35
يشبو ىذا التعبير جاء في ركاية أيخرل حيث كرد ىناؾ(( :العمد أف ٌ

يستفاد من مجموع ىذه الركايات أ ٌف مراد الشارع كالعرؼ في تعريف العمد كاحد ،كال شك في أ ٌف الشارع

لم يضع اصطبلحان جديدان .كبتعبير آخر :ال حقيقة شرعية في باب العمد كالخطأ .كبذلك نستنتج إمكانية
مما
اعتبار إدراؾ العرؼ كفهمو مبلكان في موارد من قبيل موردنا ،أم قصد الفعل كىو ال يعلم أ ٌف ىذا الفعل ٌ

يقتل غالبان ،فالعرؼ يعتقد فيو كونو ليس عمدان.

إذف صورة الجهل بالسببية غير مشمولة بإطبلؽ الركايات.

الشك
األصل في مقاـ
ٌ
كاستقر ترديدنا فالمرجع ىو
إذا لم نحرز من مجموع الركايات كفهم العرؼ كوف المورد من العمد أـ ال
ٌ
أسسناه في بداية البحث ،كىو كوف موضوع الحكم في باب قتل العمد ىو عنواف العمد ،كال
األصل الذم ٌ
ً ً
ص ً
اص ىحيىاةه) [ ]36أك
تجرم أحكاـ العمد عند الشك في صدؽ ىذا العنواف ،كما قلنا :كوف (لى يك ٍم في الٍق ى
( يكتًب ىعلىي يكم ال ًٍقص ً
فنتمسك بو ،كىذا العاـ الفوقاني
عاـ فوقاني أك عاـ أعلى
اص في الٍ ىق ٍتػلىى)[ٌ ]37
ى ٍ ي ى ي
ٌ
ً
ً
اص) ىو
ب ىعلىٍي يك يم الٍق ى
ص ي
مضيٌق منذ البداية ،كمفاده نفس مفاد أدلٌة العمد ،كالمراد الج ٌدم للشارع من ( يكت ى
كتب عليكم القصاص في قتل العمد.
الشك في صدؽ عنواف البيع على
مقتضى القاعدة عند الشك ىو عدـ جرياف أحكاـ العمد ،كذلك بمثابة
ٌ
و
عما لو
عندئذ
معاملة فبل يمكن
التمسك بػ(أ ى
ىحلٌ اهللي الٍبىػ ٍي ىع)[ ]38كإجراء أحكاـ البيع عليو ،كىو يختلف ٌ
ٌ
و
و
بالعاـ أك المطلق،
نتمسك ٌ
أحرزنا صدؽ عنواف البيع عليو كشككنا في لزكـ شرط ما أك عدـ لزكمو ،فحينئذ ٌ
بالعاـ أك المطلق.
ٌأما إذا شككنا في أصل صدؽ العنواف فبل يمكن
التمسك ٌ
ٌ

إشكاؿ :إذا أخرجنا صورة الجهل بالسببية عن العمد كاف بإمكاف الجاني أف ي ٌدعي جهلو بالسببية كانتهاء
ىذا الفعل إلى الموت ،كال طريق لنا إلحراز جهلو.

الجواب :نحن حاليان لسنا في مقاـ بحث االدعاء ،كسنبحث مقببلن موضوع قبوؿ أك عدـ قبوؿ ىذا
االدعاء ،كبحثنا حاليان عن الحكم فيما إذا كانت ىناؾ قرائن قطعية محرزة عن جهل الشخص.
اتٌضح حتى اآلف أ ٌف الشخص إذا كاف جاىبلن بالسببية ػ سببية ىذا الفعل للقتل ػ فبل يمكننا إدراج قتلو في
و
عندئذ تيطرح ع ٌدة بحوث ،منها :ىل تقبل دعول الجهل بالسببية أـ ال؟
العمد،
استدؿ صاحب (الجواىر) [ ]39على عدـ قبوؿ دعول الجاني بالجهل بأف القبوؿ يفتح الطريق أماـ
ا لجناة فتبطل أكثر الدماء ،لكن ىل ىذا االستدالؿ صحيح؟ قد يكوف ىناؾ سبب آخر لعدـ قبوؿ دعواه،
نبحثو الحقان إف شاء اهلل.

كالحمد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []20
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قلنا بأ ٌف القاتل في الصورة الثالثة إذا كاف عالمان بالسببية فقتلو يدخل في العمد كإالٌ فبل يكوف عمدان،
كالبحث في أ ٌف دعواه بعدـ العلم مقبولة أـ ال؟
كما قلنا بأ ٌف إطبلقات األدلة غير شاملة لصورة الجهل بالسببية ،لكن صاحب (الجواىر)[ ]40كقبلو
كاشف اللثاـ[ ]41قاال :ال تيقبل منو ىذه الدعول ،كاستدال على عدـ القبوؿ بأ ٌف القبوؿ يلزـ بطبلف أكثر
الدماء ،كيتسنٌى بذلك أف ي ٌدعي جميع الجناة الجهل بالسببية ،كحتى لو شككنا في دعول ىذا الشخص

كبأ ٌف ىذا المورد مندرج في الصورة الثالثة أـ ال فإنٌو ينبغي الحكم بعدـ كوف ىذه الصورة من العمد ،كالزمو
بطبلف أكثر الدماء.

كىذا االستدالؿ غير متين في النظرة األيكلى؛ ألنٌو لو فرضنا قبوؿ ىذه الدعول كاف المفركض العمل بها
كلو استلزـ بطبلف أكثر الدماء ،كىذا التالي ليس فاسدان لكي نرفع اليد عنو.
شك في النجاسة فيحكم بعدمها حتى لو كاف ش ٌكو بمعنى عدـ
كىناؾ نظائر لو في فقهنا ،فافرضوا شخصان ٌ
الظن بالنجاسة ،فلو قاؿ شخص :إ ٌف ىذا الحكم يوجب رفع النجاسة عن أكثر الموارد
علمو الذم يشمل ٌ
التي يبتلي بها اإلنساف ،نقوؿ :فليكن كذلك ما داـ الشارع المق ٌدس أراد ذلك بنفسو.

في يوـ قلت لئلماـ ػ رحمو اهلل ػ :لديك فتوتاف ،أحدىما :السفر في الببلد الكبيرة ػ مثل طهراف ػ تدرجونو

في عنواف السفر ،كالثاني :من عملو في السفر ال تع ٌدكنو من قبيل من عملو السفر ،كالزـ ىذا أالٌ يصوـ
محرمان.
أكثر أىالي طهراف شهر رمضاف ،فقاؿ :ال يصوموا صومان ٌ

صحة صومهم فبل ينبغي أف يصوموا ،كإذا كاف مقتضى الدليل الحكم
إذا فرضنا أ ٌف مقتضى الدليل عدـ ٌ
بالنجاسة فاستدالؿ المح ٌققين العظيمين يمكن تقريبو إلى الذىن بالنحو التالي :الجزاء الذم يج ًع ىل لقتل
مما ال يبالي بو أكثر الناس ،بل شأنو عظيم عند الناس ،إالٌ أكلئك الذين
العمد ػ كىو القصاص ػ ليس ٌ
يطمئنوف من عدـ قصاصهم بسبب قربهم للببلط الملكي مثبلن كما كاف في عهد الطاغوت ،فأكلئك ما كانوا

يهتموف بو.
يكترثوف من القتل كال ٌ

اىتم بشأف القتل كقاؿ ( :ىمن قىػتى ىل نىػ ٍفسان ...فى ىكأنَّ ىما قىػتى ىل
ذلك من جانب ،كمن جانب آخر فإ ٌف الشارع ٌ
ً
يفركف
َّاس ىجميعان) [ ]42كشرع جزاء القصاص على مرتكبو كاحتاط في الدماء ،كما أ ٌف الناس غالبان ما ٌ
الن ى

كادعاء عدـ قصد الفعل أك الجهل بالسببية.
من القتل فيزداد ػ ألجل ذلك ػ إنكاره ٌ

يشرع الشارع المقدس حكمان يلزـ نقض
ييستنتج من مجموع المطالب المتق ٌدمة أ ٌف مقتضى الحكمة أالٌ ٌ
الغرض ،أم إبطاؿ الدماء أك ما يصطلح عليو بدليل االقتضاء.
ك) [ ]43كمقتضى العقل كالمنطق أف نقوؿ :جاء أمر
اء ىربُّ ى
على سبيل المثاؿ :جاء في اآلية الشريفة ( :ىج ى
اسأ ًىؿ الٍ ىق ٍريىةى) [ ]44يحكم بأف نقوؿ:
ربك أك جاء حكم ربك ،كمقتضى العقل في اآلية الشريفة ( :ىك ٍ
المراد :كاسأؿ أىل القرية .ىذا ىو شأف ما نحن فيو كذلك ،فحكمة الشارع تقتضي أف نقوؿ :مع األخذ

بنظر االعتبار اىتماـ الشارع بمسألة الدماء كفقان لما كرد في اآليات كالركايات فبل ينبغي لو أف يفتح بابان
ينقض حكمو ببساطة ،كىذه داللة اقتضائية ،كىي نوع داللة عقلية.
معنى
توجد موارد أيخرل في فقهنا تشبو موردنا نتمسك بها لرفع االستبعاد من الذىن ،كال ينبغي ع ٌده ن
استحسانيان عقليان محضان ،نشير إلى نموذج كاحد من تلك الموارد.
و
خمس)) [ ،]45كىو يعني عدـ إعادة الصبلة ألم ور غير ىذه
جاء في الحديث(( :ال تعاد الصبلة إالٌ من
األيمور الخمسة ،كمقتضى إطبلؽ ىذا الحديث الشموؿ لجميع صور المسألة ،سواء كاف الخلل الواقع في
الصبلة عن نسياف أك جهل بموضوع أك بحكم ،عن اضطرار أك اختيار أك سهو أك عمد .كالموارد الخمسة

ىي :الطهارة ،كالوقت ،كالقبلة ،كالركوع ،كالسجود .كغيرىا من الخلل الواقع في السورة أك في سجدة
خص حكم عدـ اإلعادة بصوره النسياف ،كبعض آخر أضاؼ لها صورة
لكن البعض َّ
كاحدة فبل إعادة فيهاٌ .
الجهل بالموضوع ،لكن بعضان يعتقد أنٌها شاملة لجميع الصور إالٌ صورة العمد كالجهل عن تقصير الذم
ىو بمثابة العمد ،كىو رأينا كذلك ،فهو شامل لجميع الصور من االضطرار كالجهل عن قصور ،سواء كاف

جهبلن بالموضوع أك بالحكم ،كالنسياف كالسهوٌ ،أما صورة العمد فغير مشمولة ،كالدليل ىو إطبلؽ (ال
تعاد).
قد يقاؿ :إذا كانت (ال تيعاد) مطلقة فينبغي أف تكوف شاملة لصورة اإلطبلؽ كذلك ،فلماذا تخرج؟
نتمسك بداللة االقتضاء كنقوؿ :إذا شمل اإلطبلؽ صورة العمد كاف خبلؼ مقتضى الحكمة،
كالجوابٌ :
أم أنٌو لو قلنا :ال تلزـ اإلعادة إذا لم ً
يأت المصلٌي بجزء من الصبلة عمدان لزـ ذلك لغوية أدلٌة األجزاء

كالشرائط كعدـ كجود اإلرادة الج ٌدية في تلك األدلٌة ،كىذه ىي داللة االقتضاء ،أم العقل يحكم بأنٌو ال

يمكن للمولى أف يوجب بخطابو بعض األجزاء كيقوؿ :ينبغي اإلتياف بذلك البعض في الصبلة ،كيقوؿ في

خطاب آخر :يمكنك أف تترؾ ذلك البعض عمدان ،فهذا خبلؼ مقتضى الحكمة كخبلؼ مقتضى الج ٌد في
أدلٌة األجزاء كالشرائط.

كمن ىذا القبيل توجد موارد أيخرل ،افرضوا حكمنا بلزكـ تخصيص األكثر ،لماذا ال ينبغي تخصيص
األكثر؟ لفظ الدليل ال يقتضي ىكذا ،بل استفدناه من حكم العقل (الداللة االقتضائية) ،فإذا حكم الشارع

خصصو بدرجة ال يبقى إالٌ فرد أك فرداف من العاـ حكم العقل بكوف ذلك خبلؼ مقتضى الحكمة،
ثم ٌ
بعاـ ٌ

كاعتبره الفقهاء محذكران ال يفتوف طبقو؛ لكونو خبلؼ مقتضى الحكمة.

ىذا المعنى كاضح جدان في ما نحن فيو ،فالشارع المق ٌدس أ ٌكد على منع القتل بأدلة كثيرة كجعل جزاءه
مما ال ييقبل ،كبذلك
القصاص ،ثم فتح بابان يتسنٌى للقاتل من خبللو ادعاء الجهل بسببية فعلو للقتل ،فهذا ٌ

ال نقبل دعول الجهل بالسببية ،كىذا الدليل ىو الذم أشار إليو صاحب (الجواىر) ك(كشف اللثاـ)

بعبارة :لزـ منو بطبلف أكثر الدماء.

تعليق على نظرية صاحب (الجواىر)
ىل ما قالو صاحب (الجواىر) يكوف ىكذا دائمان حتى لو كانت ىناؾ قرائن قطعية أك كاف القاتل قادران على
إثبات م ٌدعاه بنح وو ما؟
مقتضى الدليل ىنا أ ٌف أكثر الدماء تبطل ،كال مانع من ذلك ،كفي الوىلة األكلى قد يتبلور ىكذا شيء في
الذىن.

ما يمكن قولو على نحو اليقين ىنا ىو :إذا عجز الجاني عن إثبات دعواه بالجهل بالسببية ،أك لم تكن

ىناؾ قرائن تجعل القاضي يطمئن أك يعلم بصدؽ دعواه فبل نقبل دعول الجاني ،عكس ما إذا كاف لدل
و
عندئذ بترتيب
الجاني أدلٌة أك كانت قرائن تثبت دعواه ،فإ ٌف عدـ قبوؿ دعواه مشكل ج ٌدان ،كنحن مرغموف

آثار على دعواه.

تم البحث في موضوع الجهل بالسببية ،كبقي ع ٌدة نكات نعرض لها جاءت لكي نخرج بها عن الصورة
ٌ
الثالثة إف شاء اهلل.
النكتة األكلى :ما المراد من جملة (ما يقتل بمثلو) أك (ما يقتل مثلو) التي جاءت في تعبيرات الركايات

كالفقهاء عليهم الرحمة ،ىل المراد أنو يقتل مثلو عند غالب الناس؟

و
عندئذ يجرم
حساسان في البدف ػ ككذا العصا ػ فإنٌها تنتهي إلى القتل غالبان،
افرضوا الطلقة إذا أصابت مكانان ٌ

حساس فإ ٌف الضرب ال
حكم القصاصٌ ،أما إذا ي
ضرب اإلنساف بحصان صغيرة أك عصان خفيفة في مكاف غير ٌ

لكن الشخص إذا كاف ضعيفان
ينتهي إلى القتل ،كاألخير ليس من الصورة الثالثة كال ييع ٌد من قتل العمدٌ ،
ج ٌدان كال يحتمل الضربة كلو كانت بسيطة فهل ُّ
يعد من قتل العمد؟
ىل المناط في الصورة الثالثة كوف اآللة م ٌما تقتل غالبان عند غالب الناس أك يكفي فيها أف تقتل كلو موردان
خاصان ليندرج القتل بها في القتل العمدم؟
ٌ
مقتضى األدلٌة ىو الثاني ،كمراد الركايات الوارد فيها العبارة المزبورة ىو حصوؿ ىذه الجناية في مورد ما أك
كوف ىذه الضربة قاتلة ،لنفرض أ ٌف مائة ضربة تكوف قاتلة لكن الخمسين ضربة فغير قاتلة عند أكثر الناس،

كلو كاف المضركب شيخان أك مبتلى بأمراض قلبية فإنٌو تكفيو خمسين ضربة لتميتو ،كقد تكوف الظركؼ
الحر أك البرد مؤثرة في القضية ،فإذا كاف الجاني عالمان بالسببية في ىذه الموارد كاف القتل
الجويٌة من ش ٌدة ٌ

عمدان.

مضرة بو باعتبار ابتبلئو بالس ٌكرم أك أمراض قلبية أيخرل ،فإذا
كمن ىذا القبيل أف ييح ىقن المريض بأدكية ٌ
صرح بعض الفقهاء بهذا المطلب في بعض
كاف الطبيب عالمان بالسببية كاف من القتل العمدم .كقد ٌ
صرحت الركاية السابعة كالثالثة عشرة من الباب الحادم
كلماتهم ،كما أنٌو مقتضى إطبلؽ األدلٌة ،فقد ٌ
مما يقتل بمثلو ،فذلك مطلق ،كيصدؽ على العمل الذم ارتكبو
عشر بهذا المطلب ،إذ كرد ىناؾ :عمل ٌ

الجاني في ح ٌق الضعيف.

إذف العبارة المزبورة ال تعني كوف مثلو يقتل عند غالب الناس ،بل يكفي كوف العمل قاتبلن لخصوصية من

الحر أك البرد أك الضعف أك الشيخوخة ،فإ ٌف العمدم صدؽ معها جميعها.
قبيل ش ٌدة ٌ

النكتة الثانية :ما أكرد الخوانسارم ػ رحمو اهلل ػ من شبهة على صدؽ قتل العمد في الصورة الثالثة،

كسنعرض لذلك إف شاء اهلل.
كالحمد هلل ٌأكالن كآخران
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الدرس []21
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قلنا ينبغي التذكير بع ٌدة نكات في نهاية البحث عن الصورة الثالثة ،بيٌنا كاحدة منها في الجلسة السابقة،
تخص ما أكرده السيد الخوانسارم ػ رضي اهلل عنو ػ في (جامع
كنبيٌن ما تبقى في ىذه الجلسة ،كىي أيمور
ٌ

كل ىم ٍن كتب بعد صاحب
المدارؾ)[ ،]1كسبب اىتمامنا بكلماتو في ىذا الموضوع ىو أنٌا كجدنا ٌ
تضمنت كلمات الشيخ صاحب (الجواىر) لكن السيد
(الجواىر) كانت كتابتو
تتضمن نفس ما ٌ
ٌ
الخوانسارم جاء بأفكار جديدة.
النكتة الثانية :استبعد القصاص في الصورة الثالثة كنفى أف تكوف ىذه الصورة من صور العمد؛ أل ٌف الزـ
الجراح الذم أجرل عملية لً ىم ٍن كانت حالتو خطرة كتنتهي إلى
الدرج في العمد لزكـ القصاص في ح ٌق ٌ

جر لو العملية ،رغم ذلك مات بعد العملية ،كما ىو شأنها في أغلب األحياف ،فإنٌو ال أحد
الموت إذا لم تي ى

من الفقهاء يلتزـ بهذا مع أ ٌف الصورة الثالثة تنطبق عليها .كلهذا نقوؿ :من البعيد أف توجب الصورة الثالثة
القود على اإلطبلؽ.

نقوؿ في اإلجابة عليو :ىناؾ مطلباف:

المطلب األكؿ:
الجراح الذم أقدـ على العملية التي انتهت إلى القتل دكف إذف المريض؟ كىل
ما اإلشكاؿ في قصاص ٌ
الجراح؟
ىناؾ منع صريح من الشارع في قصاص ىذا ٌ
إذف ال كجو للنقض الذم ذكره على الصورة الثالثة.

المطلب الثاني:
أكالن :ىناؾ فرؽ جوىرم بين المثاؿ الذم ذكره كما قلناه في ضابطة الصورة الثالثة؛ أل ٌف الجاني في الصورة
الثالثة يقصد عمبلن كضربان ينتهي إلى القتلٌ ،أما ىنا فيقصد إنقاذ المريض من الموت.

الجراح إنقاذ شخص من الموت المحتوـ ،مع أ ٌف ىذا المعنى غير موجود في الصورة الثالثة،
ثانيان :قصد ٌ
ففيها يفرض شخص عادم يقتل آخر بضربات العصا ،كالمورداف يختلفاف كثيران.
إذا كاف الشخص مبتلنى بغ ٌدة سرطانية في الدماغ ،كعملية اقتبلع الغ ٌدة من الدماغ تحتمل النجاح بنسبة
الجراح العملية كانتهت إلى موت المريض فإ ٌف العرؼ ال يع ٌد
 %30كالفشل بنسبة  ،%70فإذا أجرل ٌ
نتمسك
عملو قتل عمد ،رغم أنٌا قلنا في الصورة الثالثة :يعتبر العرؼ قصد السبب قصدان للمسبٌب ،كلهذا ٌ
الجراح ىنا إنقاذ المريض كما
بفهم العرؼ في الحكم بالقصاص ،كالعرؼ ىنا يحكم بالعكس كيقوؿ :أراد ٌ

استطاع ذلك.

حل القضية
الذكؽ الشرعي ينطوم على فهم العرؼ ،كىذه نكتة ٌ
مهمة ال يمكننا تجاىلها .نعم ،إذا أردنا ٌ

حل المسائل الرياضية كانت المسألتاف متحدتين من حيث الضابطة ،ففي كليهما قصد الجاني
على نحو ٌ
فعبلن كلم يقصد القتل كانتهى الفعل إلى الموت ،لكن المباحث الفقهية ليست كالمباحث الرياضية ،ففي
الحكم الفقهي تتدخل عوامل مختلفة ،كالدليل الشرعي على الحكم يستعين بهذه العوامل التي يي ُّ
عد الفهم
العرفي كاحدان منها.

سؤاؿ :ىل ييلحق بالمعالج الضارب الذم يقصد التأديب كيموت المضركب إثر ضربو.

الجواب :كبل ال يلحق ،كالمورداف متبايناف؛ ألنٌو ال حق و
ألحد أف يقتل آخر تأديبان لو ،كقصد الخير ال يمنع
ي

من شموؿ إطبلقات قتل العمد ،بل يترتٌب عليو حكم القصاص ،كشأنو يختلف عن الطبيب الذم يقصد
إحياء من سيؤكؿ أمره إلى الموت المحتوـ ،كإذا عرضنا ىذه الحالة على العرؼ أخرجها عن صورة العمد
بقوة ىنا :إ ٌف ىذا المورد غير مشموؿ بركايات الصورة الثالثة.
قطعان ،كباإلمكاف القوؿ ٌ

النكتة الثالثة :يقوؿ السيد الخوانسارم[ ]2ػ رضي اهلل عنو ػ :المستفاد من كلمات الفقهاء أ ٌف مناط العمد

في القسم الثالث ىو العمل الذم ينتهي إلى الموت غالبان ،مثل الضرب بما يقتل غالبان ،مع أ ٌف ىذا ليس
يعرض اإلنساف للموت ،أم يجعلو عرضة للموت كالهبلؾ.
مناط صدؽ العمد ،كالمناط ىو العمل الذم ٌ
الجواب :ينبغي القوؿ بأ ٌف كبلمو ىنا دقيق كيشبو المطلب الذم تق ٌدـ ذكره في الجلسة السابقة ،أم ال يراد

من (ما يقتل مثلو) ما يقتل بمثلو لدل غالب الناس ،بل يكفي أف يكوف العمل مؤديان للموت كلو لمورد
الحر أك البرد ييقتل فيو المجني عليو غالبان في ىكذا مورد ،كال يلزـ أف
ٌ
خاص من قبيل الضعف أك ش ٌدة ٌ
يعرض اإلنساف إلى الموت كإف
يكوف العمل قاتبلن ألغلب الناس ،فهو يقوؿ ُّ
بالتعرض ،أم كفاية كوف العمل ٌ

يعرض شخصان آخر للموت.
لم ٌ

إذف يصدؽ العمد فيما إذا كاف في العمل تعريض للموت ،كال يصدؽ فيما إذا لم يكن في العمل تعريض
للموت.
يبدك أ ٌف مراده إذا كاف ما بيٌناه فهو حسن؛ ألنٌو لم يرد في الركايات تعبير (بما يقتل غالبان) ،بل ىو
يعرض مثل
استنباط من الفقهاء ،كما جاء في الركايات ىو (بما يقتل بمثلو) ،كىو يعني الفعل الذم ٌ

المضركب للموت .كالذم استنبطو السيد الخوانسارم من ىذه العبارة ىو كوف النفس تكوف عرضة للموت
إثر فعل الجاني ،كىذا المقياس يكفي لصدؽ العمد ،كيكوف المورد مشموالن بأدلٌة النهي عن القتل.

كعرض
ثم يذكر نظيران لهذا المورد في باب الصوـ ،فإذا داعب اإلنساف بالحبلؿ في أحد أياـ شهر رمضاف ٌ
نفسو للجنابة كحصلت الجنابة فيحكم بالعمد كيبطل صومو رغم عدـ قصده إجناب النفس .كىذا يكشف
يتعمد تحصيل ىذا
عن أ ٌف اإلنساف أينما كضع نفسو عرضة لعنواف كترتٌب عليو العنواف يع َّد عامدان كلو لم ٌ

العنواف.

كبلمو استفادة عرفية كغير بعيدة ،كنحن نريد القوؿ بأ ٌف ىذا المعنى مستفاد من الركايات ،كىذا ىو المراد

من عبارة (ما يقتل بمثلو) .فإذا كاف مراده ىذا فهو كبلـ كجيو ،كإذا كاف مراده شيئان آخر من قبيل تعريض
شخص آخر للموت ،بأف يأخذه إلى شاىق كالجبل في يوـ عاصف فهو تعريض لو للسقوط كالموت ،كإذا
و
عندئذ معرفة ما إذا كاف ىذا النوع من التسبيب
سقط ذلك الشخص كمات كاف من قبيل التسبيب .كعلينا

موجبان لصدؽ عنواف قتل العمد أـ ال .كسيأتي بحث ذلك.

تم البحث في الصورة الثالثة ،فننتقل إلى الصورة الرابعة.
إلى ىنا ٌ
الصورة الرابعة أالٌ يقصد القتل كعملو ال يقتل غالبان بل يقتل نادران
قلنا بأف المحقق ػ رحمو اهلل ػ ذكر أربع صور للقتل ،بيٌنا ثبلث صور منها ،كقد أقررنا بكونها من العمد،
صرح بصورتين فقط بكونهما من العمد،
كبقيت الرابعة ،كال نعتبرىا من العمدٌ ،أما المحقق نفسو فقد ٌ

تعرض لها صاحب (الجواىر) ككذا غيره ،كبدكرنا
كيستنبط من كبلمو اعتباره كاحدة أيخرل من العمدٌ ،
نفصل فيها.
ٌ

الصورة الرابعة :ىي أالٌ يقصد القتل كعملو ال يقتل غالبان بل يقتل نادران ،كقد صدؼ أف قتل ،من قبيل كخز
اإلبرة في األجزاء غير الحساسة من الجسم ،فإنٌو غير قاتل غالبان ،لكن ىذا الشخص قتل على نحو
الصدفة ،فهل ىذا القتل عمد أـ ال؟

يبدك أ ٌف ما ذكر في الصورة الثالثة إللحاقها بقتل العمد يأتي ىنا كذلك ،كقد قلنا :قصد العلٌة يتلقاه العرؼ

قصدان للمعلوؿ؛ كلذلك إذا لم يقصد الشخص القتل لكنٌو قصد علٌة القتل عي َّد عامدان .كىذا االستدالؿ
لكن الفقهاء لم يعتبركا ىذه الصورة من العمد.
ذاتو يأتي ىنا ،كالفرؽ بين الصورتين غير فاحشٌ ،
يقوؿ المحقق ػ رضي اهلل عنو ػ في ىذه الصورة( :فيو ركايتاف ،أشهرىما أنٌو ليس بعمد يوجب القود)[،]3

كمراده من األشهر ٌإما الشهرة الفتوائية أك الشهرة العملية ،كالزـ األشهرية كوف الذم يقابلو من األقواؿ
مشهور كذلك ،كيبدك أنٌو على علم بكوف القوؿ بالقصاص كتحقق العمد في الصورة الرابعة قوؿ مشهور.

كقد ادعى ىذا بعينو الشهيد الثاني في (المسالك) ،حيث قاؿ( :الثاني كىو األشهر ،بل األظهر)[،]4

األكؿ قوالن مشهوران ،مع أنا ال نعرؼ قائبلن بو غير الشيخ ػ رحمو اهلل ػ في
كىذا يكشف عن ع ٌده القوؿ ٌ
(المبسوط) [.]5
أما غير المحقق كالشهيد من الفقهاء مثل صاحب (الرياض) ك(الجواىر) فقاال :لم نجد فيو خبلفان[،]6
لكن إجماعات
أم ال خبلؼ في عدـ القصاص ،بل نقل عن (الغنية) اإلجماع على عدـ القصاص[ٌ .]7
السيد أبي المكارـ ابن زىرة ػ رضي اهلل عنو ػ في (الغنية) ليست من اإلجماعات التي يمكن الوثوؽ

كاالطمئناف بها ،كيبدك كجود تعارض بينها نبحثها الحقان ،كما ندرس كجهين عقليين اعتباريين إف شاء اهلل.
كالحمد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []22
بسم اهلل الرحمن الرحيم
سماىا المشهور شبو عمد ،كما ذكرت بهذا العنواف في
الكبلـ في الصورة الرابعة من صور القتل التي ٌ
الركايات كذلك ،لكن قلنا بأ ٌف المستفاد من ظاىر كبلـ المحقق في (الشرائع)[ ]8كصريح كبلـ الشهيد
الثاني في (المسالك)[ ]9شهرة القوؿ المقابل ،لكنٌا ال نعرؼ لو قائبلن إالٌ الشيخ في (المبسوط)[.]10

كللعبلمة ػ رحمو اهلل ػ في (القواعد) عبارة توىم تقوية ىذا القوؿ أك أنٌها تحكي عن التفصيل في المسألة
على أقل تقدير ،إذ يقوؿ:
(كإف جرحو جرحان صغيران كشرطة الحجاـ ،أك غرزة بإبرة أك شوكة ،فإف كاف في مقتل كالعين كالفؤاد
كالخاصرة كالصدغ كأصل األذف فمات فهو عمد أيضان.
كإف كاف في غير مقتل فإف كاف قد بالغ في إدخالها فهو كالكبير؛ ألنٌو قد يشت ٌد ألمو كيفضي إلى القتل.
كإف كاف الغرز يسيران أك جرحو بالكبير جرحان يسيران ػ كشرطة الحجاـ ػ فإف بقي من ذلك ضمنان حتى مات،

أك حصل بسببو تشنٌج أك تآكل أك كرـ حتى مات فهو عمد.

كإف مات في الحاؿ بغير تج ٌدد شيء من ذلك فاألقرب كجوب الدية في مالو)[.]11
فهو اعتبر المورد عمدان حيث كانت الوسيلة ال يقتل بمثلو لكنٌها تب ٌدلت إلى ما يقتل بمثلو حتى لو لم يكن

قاصدان القتل .كبذلك ترجع ىذه الصورة إلى الصورة الثالثة ،كما أ ٌف رأم العبلمة ػ رضي اهلل عنو ػ في
(القواعد) نفس رأم المشهور.
على أم حاؿ ،ادُّعي اإلجماع على قوؿ المشهور ،كإذا لم نقبل ىذا االدعاء قلنا بعدـ كوف الصورة الرابعة
أقل تقدير ،بل ىي من شبو العمد ،كال خبلؼ بين الفقهاء في ىذا الموضوع.
من العمد على ٌ
لكن المسألة غير كاضحة بالكامل؛ لؤلسباب التالية:
أكالن :في الباب طائفتاف من الركايات ،علينا دراستها.
ثانيان :ىناؾ بعض الوجوه االعتبارية تثير
الشك كالترديد حتى عند صاحب (الجواىر)[ ]12المتمسك كثيران
ٌ
بالقوؿ المشهور ،كلهذا قاؿ :من غير المعلوـ أنا نفتي بكوف ىذه الصورة شبو عمد لو لم يكن بذلك قوؿ
مشهور.
مع غض النظر عن القوؿ المشهور ُّ
نبت بدراسة الركايات.

الركاية األكلى:
عنو ،عن محمد بن عيسى ،عن يونس ،عن بعض أصحابو ،عن أبي عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ قاؿ(( :إف
ضرب رجل رجبلن بعصا أك بحجر فمات من ضربة كاحدة قبل أف يتكلٌم فهو يشبو العمد فالدية على
كألح عليو بالعصا أك بالحجارة حتى يقتلو فهو عمد يقتل بو ،كإف ضربو ضربة كاحدة
القاتل ،كإ ٍف عبله ٌ
فتكلٌم ثم مكث يومان أك أكثر من يوـ فهو شبو العمد))[.]13

البحث في الداللة

يصور اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ في البداية شكل الحادث بأ ٌف
داللة الركاية على الصورة الرابعة كاضحة جدانٌ ،
كيصرح بكونو شبو عمد ،كينبغي دفع
رجبلن ضرب آخر بعصا فيموت بعد لحظات ،ثم يبيٌن حكم الحادث ٌ
الدية.

من المسلٌم بو أ ٌف ضربة كاحدة بالعصا أك رمي حجرة ال يقتل عادة ،أم أ ٌف شركط الصورة الرابعة متوافرة،

شك في داللة الركاية .كباعتبار أنٌا نريد تقييد بعض الركايات بهذه الركاية لذلك
كحكمها كاضح ،فبل يبقى ٌ
علينا تقوية سندىا.

البحث في السند
تأمل فيها بعض الفطاحل ،نوضحها ىنا.
برأينا سند الركاية تاـ كال إشكاؿ فيو ،لكن فيو نكات ثبلث ٌ
تضمنت تعبير( :عن بعض أصحابو) ،كقد يع َّد إشكاالن كاردان على
النكتة األكلى :اإلرساؿ في الركاية ،فقد ٌ
الركاية ،لكنٌا قلنا بأف إرساؿ و
كاحد من أصحاب اإلجماع بمثابة إسنادىم ،كمن الضركرم أف نورد اإليضاح

يخص أصحاب اإلجماع.
التالي فيما
ُّ

أصحاب اإلجماع ثمانية عشر رجبلن قاؿ فيهم الكشي[ :]14أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح
صح سند ركاية انتهت إليهم ُّ
فيعد السند فيما بعدىم صحيحان كذلك كال ننظر إليو ،سواء
عنهم .أم إذا ٌ
كاف من نقلوا عنو مجهوالن أك مهمبلن[ ، ]15بل حتى لو كاف مجركحان أك نقلوا بإرساؿ ،كسند الركاية معتبر
مما نستفيده من عبارتو.
في جميع ىذه الحاالت .كىذا ٌ
تدؿ
لكن ىناؾ استظهارات أيخرل نعرض لها مقببلن إف أتاحت لنا الفرصة ،منها قوؿ البعض بأ ٌف الجملة ٌ
على توثيق ىؤالء األفراد .كبعضهم اآلخر احتمل احتماالت أيخرل تبدك لنا مردكدة جميعها ،كالظاىر أ ٌف

كدؿ على ذلك دالئل كقرائن متع ٌددة ،فإ ٌف ىؤالء إذا نقلوا حديثان اعتبرناه؛
المراد من الجملة ما قلناهٌ ،
كذلك لما يتحلٌوف بو من قابلية فقهية كحديثية .كما يستفاد من الجملة أ ٌف الكشي قد الحظ في عبارتو

جانب الفقاىة التي كانوا يتحلٌوف بها ،أم أنٌهم يفهموف كبلـ اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ كيميٌزكنو عن غيره،
كلهذا تصح ركايتهم كلو كاف مجهوالن بالنسبة إلينا ،كإالٌ بالنسبة لهؤالء قد ال يكوف مجهوالن أك مجركحان في
السند ،كلو لم يكونوا مطمئنين بالسند لما نقلوه.

علمان أنٌو لم يصلنا الكتاب األصلي للكشي ،كما بلغنا ىو ما اختاره كى ٌذبو الشيخ الطوسي من كتاب
الكشي ،كما يفهم ضمنيان اعتناء الشيخ بهذا الكتاب ،لكن يكفينا عبارة الكشي رغم أنٌها لم تصدر عن
آخر غيره؛ أل ٌف المبلؾ في باب الرجاؿ حصوؿ الوثوؽ بالرجل ،كىو يحصل بنقل إجماع الكشي بأضعاؼ

تدكف خطأن في التوثيق ،من
مضاعفة من التوثيق الذم يصدر عن رجالي؛ ألنٌو قد تزيد كلمة أك تنقص أك ٌ
يضعف التوثيق.
مما ٌ
قبيل أف تسقط كلمة (غير) ،كقد تكوف احتماالت أخرل ٌ
ىناؾ فرؽ بين عبارة الكشي المزبورة مع ما كرد عن الشيخ في كتاب (الع ٌدة)[ ]16من كبلـ في ح ٌق
المشايخ الثبلثة (ابن أبي عمير ،كالبزنطي ،كصفواف) ،فعبارة الشيخ توثٌق الواسطة كذلك ،أم أ ٌف نقل ىؤالء

أعم من كوف
الثبلثة عن شخص توثيق لذلك الشخصٌ ،أما عبارة الكشي
ٌ
فتصحح الركاية ذاتها ،كىذا ٌ
صحة الركاية كقبولها عندنا .كبذلك يثبت عدـ
يهمنا ىو ٌ
الراكم ثقة أـ ال ،فذلك ليس مهمان لنا ،كالذم ٌ
ضرر اإلرساؿ الوارد عن يونس ابن عبد الرحمن.

النكتة الثانية كالثالثة :ىناؾ مطلب في سند ىذا الحديث بيٌنو المحقق األردبيلي ػ رحمو اهلل ػ في (شرح
يهتم بأكثر
اإلرشاد) [ ،]17كىو ػ مضافان إلى كونو محققان دقيقان ػ صاحب آراء في علم الرجاؿ؛ لهذا ٌ

كيرد الكثير من المعتبرات ،كقد نحى منحاه تبلمذتو
الركايات التي ينقلها كيحذر من المرسبلت كالضعاؼٌ ،

مثل صاحب (المدارؾ).

أشكل المحقق األردبيلي على مثل ىذا السند بإشكالين كلم يبيٌن ىذين اإلشكالين في ذيل ىذه الركاية،
بل في ذيل ركاية أيخرل كردت في ذات الباب متحدة السند مع ىذه الركاية.
اإلشكاؿ األكؿ( :عنو) في السند تعني عن علي بن إبراىيم ،عن محمد بن عيسى ،ككيف يمكن لعلي بن

إبراىيم أف ينقل عن محمد بن عيسى مع أ ٌف األخير ينقل عن الهادم عليو السبلـ؟ فمن البعيد أف ينقل
علي بن إبراىيم المتأ ٌخر زمانان عن محمد بن عيسى دكف كاسطة .ىذه الشبهة األكلى التي يطرحها ىنا رغم

أنٌو يتجاىلها فيما بعد.

الجواب:

أكالن :علي بن إبراىيم ينقل ما يقرب من األلفين ركاية عن كالده إبراىيم بن ىاشم ،كاألخير ينقل عن اإلماـ
الجواد عليو السبلـ ،كإذا قلنا باالستبعاد ىنا ينبغي القوؿ بو ىناؾ كذلك ،مع أنٌو ال مجاؿ لبلستبعاد قطعان.

ثانيان :لو كاف علي بن إبراىيم قد نقل ركاية كاحدة عن محمد بن عيسى أمكن القوؿ بسقوط الواسطة ،بأف
يقاؿ مثبلن :علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،عن محمد بن عيسى ،لكن الواقع ليس كذلك ،فلو ركايات كثيرة عن
محمد بن عيسى ،ككيف يمكن أف تكوف جميعها مع الواسطة مع كوف الواسطة ساقطة في جميع ىذه
الركايات؟
إذف االستبعاد ليس في محلٌو ،كالصحيح ما قلناه من أ ٌف علي بن إبراىيم ككذا أباه ينقبلف مباشرة عن
محمد بن عيسى ،كلهما ركايات كثيرة كردت في (الكافي).
تعرض لو
اإلشكاؿ الثاني :كىو مطلب مشهور ،كلم يكن المحقق األردبيلي الوحيد الذم طرحو ،بل ٌ
فطاحل آخركف ،كىو يتعلٌق بركاية محمد بن عيسى ،عن يونس بن عبد الرحمن ،فكيف أمكن لمحمد بن
السن.
مما ال ييقبل بلحاظ ٌ
عيسى أف يدرؾ يونس بن عبد الرحمن؟ إ ٌف ىذا ٌ
في البداية نورد إيضاحان حوؿ محمد بن عيسى ثم نجيب على الشبهة:
المراد من محمد بن عيسى ىو محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين ،كقد ييدعى أحيانان محمد بن عيسى

العبيدم أك محمد بن عيسى اليقطيني ،ككثاقتو محلٌ خبلؼ ،كالبعض مثل الصدكؽ[ ]18كالشيخ[ ]19ػ

لكن بعضان من األجلٌة مثل الشيخ النجاشي كأحمد بن نوح ػ (أستاذ الشيخ
رحمها اهلل ػ لم يعتبراه ثقةٌ ،
النجاشي كرجل جليل القدر كعارؼ بالرجاؿ كاألسانيد ػ كثٌقو بعبارة جيٌدة ج ٌدان ،حيث قاؿ فيو( :جليل من

أصحابنا ،ثقة ،عين)[.]20

ٌأما أحمد بن نوح فيقوؿ فيو( :كاف على ظاىر العدالة كالثقة)[.]21
كاألىم من ذلك كلٌو ىو الفضل بن شاذاف ػ فهو من المشايخ الكبار ػ كقد أدرؾ محمد بن عيسى ،كقاؿ

فيو( :ليس في أقرانو مثلو)[ ،]22كىي عبارة تكفي لتوثيق محمد بن عيسى كتجليل مقامو.
إذف ما منشأ تضعيفو من قبل الصدكؽ كالعبلمة؟

المنشأ ىو كبلـ محمد بن الحسن بن الوليد[ ]23ػ أستاذ الصدكؽ ػ ،حيث قاؿ :أثق بركايات (نوادر

الحكمة) [ ،]24إالٌ إذا كانت مركية عن ىؤالء األشخاص ،ثم ينقل ع ٌدة أسماء منهم :محمد بن عيسي.
كىذا الكبلـ يكشف عن ترديد محمد بن الحسن بن الوليد في ركايات (نوادر الحكمة) الواردة عن محمد

بن عيسى.

ىذا الكبلـ لمحمد بن الحسن لم يتل ٌقاه أحد بالقبوؿ غير الصدكؽ ،كأخذ الشيخ الطوسي كغيره ىذه
تعجب أبو العباس بن نوح من ترديد محمد بن الحسن بن الوليد في محمد بن
العبارة من الصدكؽ .كقد ٌ

عيسى.

قاؿ البعض :لم يتردد محمد بن الحسن بن الوليد في محمد بن عيسى ،بل في الركايات التي نقلها محمد

بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن ،أم أ ٌف المسألة ال تتعلٌق بوثاقة محمد بن عيسى بل بركاياتو عن
فتحمل حديثو موضع
يونس؛ أل ٌف محمد بن عيسى ال يمكن أف يدرؾ يونس بن عبد الرحمن في الكبرُّ ،

ترديد كشك.

الحظوا مدل الدقٌة؛ فإنٌهم يشككوف في مثل محمد بن عيسى رغم عظمتو كجبللتو ككثرة ركاياتو؛ ألنو قد
تحمل ىذه الركايات في صغره كىذا غير مقبوؿ؛ باعتبار أ ٌف المفركض في التحمل أف يكوف
يكوف ٌ
بالمفاىمة.

سن محمد بن عيسى في حياة يونس بن
الجواب :ىذا اإلشكاؿ غير صحيح كال دليل يحكي عن صغر ٌ
عبد الرحمن المتوفى  208ػ  109تقريبان.
محمد بن عيسى نقل ركايات عن اإلماـ الجواد عليو السبلـ ،كالذم كانت حقبتو من  203إلى ،220
كىذا يكشف عن كوف قضية عدـ إمكاف نقل محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن قضية غير

مسلٌمة ،كتوجد قرائن تخالفها ،ال مجاؿ لبحثها حاليان.
من أراد التحقيق في ىذا المجاؿ فإ ٌف رسالة السيد الشفتي األصفهاني ػ رضي اهلل عنو ػ أفضل ما كتب في
ىذا المجاؿ ،فهو ينفي بتحقيق كوف محمد بن عيسى يركم عن يونس بن عبد الرحمن في صغره ،كيقوؿ:

مجده مثل الشيخ النجاشي
كثاقة كجبللة محمد بن عيسى تمنع تحملو الركاية عن يونس في صغره ،كلهذا ٌ

شك في ركاياتو.
كابن نوح كالفضل بن شاذاف كآخركف ،كعلى ىذا فبل ٌ

الركاية الثانية:
كعنو ،عن أحمد كعن حميد بن زياد ،عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعان ،عن أحمد بن الحسن
الميثمي ،عن أباف ،عن أبي العباس ،عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ ،قاؿ :قلت لو :أرمي الرجل بالشيء

الذم ال يقتل مثلو ،قاؿ(( :ىذا خطأ)) ،ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ،قلت :أرمي الشاة فأصيب رجبلن،
قاؿ(( :ىذا الخطأ الذم ال شك فيو.]25[))...

البحث في السند
في السند أحمد بن الحسن الميثمي كحميد بن زياد ،كىما كاقفياف حسب الظاىر ،غاية األمر أ ٌف في طبقة
حميد بن زياد را وك آخر ال إشكاؿ فيو.
كالحسن بن محمد بن سماعة كاقفي كذلك ،كينتهي كبل الطريقين إلى الكليني.
بعض العلماء مثل صاحب (المدارؾ) تلميذ المحقق األردبيلي ال يعتمد على ركاية غير صحيحة ،كاشترط
العدالة في الراكم ،بينما اكتفى بعض آخر بالوثاقة ،كىذا ىو الصحيح .كالركاية سندان موثقة ،لكن البعض

اعتبرىا صحيحة كما ينقل ذلك المحقق األردبيلي[ .]26لكن من القائل بكوف ىذه الركاية صحيحة؟ ال

يعرؼ ذلك ،كما أ ٌف كجود محمد ابن الحسن الميثمي في الركاية ينفي كونها صحيحة.

كما ينقل عن النجاشي قولو( :كاف صحيح المذىب)[ ،]27بينما عبارة النجاشي ىي( :كاف صحيح

الحديث) ،كيبدك أف النسخة التي كانت في متناكؿ يديو نسخة مغلوطة.

البحث في الداللة
صرح بالحكم
داللة ىذه الركاية جيدة؛ أل ٌف اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ رمى بحصا صغيرة ال يقتل مثلو عادة ،ثم ٌ
بأ ٌف القتل إذا حصل إثر كسيلة من ىذا القبيل فهو ليس عمدان بل شبو و
عمد.

في الباب ركايات أيخرل نعرض لها مقببلن إف شاء اهلل.
كالحمد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []23
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الكبلـ في الصورة الرابعة من صور القتل حيث يقصد الضرب كال يقصد القتل ،كيستخدـ آلة ال تقتل

عادة ،بأف يستخدـ عصان خفيفة للضرب بقصد التأديب فيموت صدفة.

يخص ما
المشهور لم يدرجها في العمد بل أدرجها في الخطأ شبو العمد ،كفي بداية البحث نورد تذكيران
ٌ

تقدَّـ.

خالف الشيخ ػ رحمو اهلل ػ في (المبسوط)[ ]28المشهور ،كقد اعتمدنا في ىذه النسبة كلمات الكبار من

الفقهاء ،كبعد ما راجعنا (المبسوط) كجدنا اإلنصاؼ في القوؿ بأ ٌف العبارة ليست صريحة في ىذا المعنى،

كباإلمكاف تفسير العبارة بما يتطابق كرأم المشهور ،أم أنٌا ال نسلٌم مخالفتو للمشهور.

الدليل على كوف ىذه الصورة ليست من العمد طائفة من الركايات ،قرأنا ركايتين منها ،كرغم كفايتهما

لبلستدالؿ لكن باعتبار كجود ركايات مخالفة تدرج ىذه الصورة في العمد نذكر جميع ركايات الباب التي

ثم نقرأ الركايات التي تبدك مخالفة لهذا القوؿ ،ثم ُّ
نبت بعملية الجمع بين الطائفتين.
يعتمدىا المشهورٌ ،
كىناؾ كجوه اعتبارية نذكرىا فيما بعد.

في البداية نقرأ ما تبقى من الركايات:
الحديث الثالث:
الحصين ،عن
كعن ع ٌدة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد ،عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،عن داكد بن ي

أبي العباس ،عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ ،قاؿ :سألتو عن الخطأ الذم فيو الدية كالكفارة ،أىو أف يعتمد

ضرب رجل كال يعتمد قتلو؟ فقاؿ(( :نعم)) ،قلت :رمى شاة فأصاب إنسانان ،قاؿ(( :ذاؾ الخطأ الذم ال

شك فيو ،عليو الدية كالكفارة)) [.]29

البحث في السند
تق ٌدـ البحث في أنٌا نثق بسهل بن زياد كبالع ٌدة التي ينقل عنها ،فبل نكرر ذلك.
المراد من أحمد بن محمد بن أبي نصر ىو البزنطي ،كىو من أصحاب اإلجماع.
النجاشي كثٌق داكد بن حصين.
أبو العباس ىو أبو العباس البقباؽ الثقة.
إذف ال إشكاؿ في السند من كجهة نظرنا ،لكن ال يمكننا اعتبارىا صحيحة؛ لوقوع سهل بن زياد في
السند ،كىو لم يوثٌق؛ لذلك نعبٌر عنها بالمعتبرة.

البحث في الداللة
ييعرؼ من الفقرة األخيرة للركاية أ ٌف المراد من الخطأ في الفقرة األكلى ىو الخطأ شبو العمد الذم فيو دية

صرح في ىذه الركاية بكوف آلة القتل تقتل عادة أـ ال ،لكنٌها شاملة لصورة
كك ٌفارة ،كال قصاص فيو .كلم يي ٌ
ما ال يقتل عادة ،أم الصورة التي نحن فيها ،كعلى ىذا فبل إشكاؿ في داللة ىذه الركاية.

الحديث الرابع:
كباإلسناد عن يونس ،عن محمد بن سناف ،عن العبلء بن فيضيل ،عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ ،قاؿ:
يتعمده)) [.]30
((العمد الذم يضرب بالسبلح أك بالعصا ال يقلع عنو حتى يقتل ،كالخطأ الذم ال ٌ

البحث في السند
تق ٌدـ الحديث بالتفصيل عن ركاية علي بن إبراىيم عن محمد بن عيسى ،كركاية محمد ابن عيسى عن
يونس ،كنفينا كل إشكاؿ مطركح ىنا.

اختلًف في محمد بن سناف الذم ىو من الطبقة السادسة ،كاألستاذ السيد آية اهلل العظمى البركجردم ػ

خريت فن الرجاؿ لم يع ٌده ثقة( ،)3كذلك ىو المشهور ،كقد يرمي بالغلو كالكذب ،لكن
رضي اهلل عنو ػ ٌ
حاجة مبرمة.
يوجد قوؿ بوثاقتو ،كىو قوؿ غير بعيد برأينا .كسنبحث ىذا الموضوع فيما إذا احتجنا لتوثيقو ٌ
المراد من العبلء بن الفضيل ىو العبلء بن الفضيل بن يسار ،من ثقات أصحاب اإلماـ الصادؽ عليو

السبلـ .كقد ضبط اسمو بالعبلء بن الفضل في بعض الكتب مثل النسخة القديمة لرجاؿ الكشي ،كما كرد
كذلك في (معجم الثقات) [ ]31الذم كتبو بعض فضبلء قم مؤخران .لكن ىذا غير صحيح ،كاسمو
الصحيح العبلء بن الفضيل ،كقد ضبط اسمو النجاشي بصيغة التصغير (الفضيل) في ترجمة أخيو القاسم
بن الفضيل[ ]32كفي ترجمة محمد بن القاسم بن الفضيل[ ،]33كما كرد ذلك في الطبعة األخيرة

المصححة لكتاب النجاشي.
ٌ

عامة كشاملة لما نحن فيو.
ىذا الركاية كسابقتها ٌ

الحديث الخامس:
كبإسناده عن علي بن الحكم[ ، ]34عن أباف بن عثماف[ ، ]35عن أبي العباس كزرارة ،عن أبي عبد اهلل
يتعمده كال يريد قتلو يقتلو بما
يتعمده فيقتلو بما يقتل مثلو ،كالخطأ أف ٌ
عليو السبلـ ،قاؿ(( :إ ٌف العمد أف ٌ

يتعمد شيئان آخر فيصيبو))[.]36
ال يقتل مثلو ،كالخطأ الذم ال شك فيو أف ٌ

البحث في السند
سند الركاية جيد ،قرأناه سابقان كقلنا بأ ٌف طريق الشيخ إلى علي بن الحكم طريق صحيح ،كعلي بن الحكم
كأباف بن عثماف كبلىما ثقة ،كلهذا عبٌرنا عن الركاية بالصحيحة ،مع أ ٌف أباف بن عثماف لم يوثق في كبلـ
النجاشي ككبلـ الشيخ ،لكنٌو من أصحاب اإلجماع الذين نعتبرىم في أعلى درجة من االطمئناف كالوثاقة؛

أل ٌف مثل النجاشي إذا كثٌق شخصان كقاؿ :إنٌو ثقة ،احتملنا ع ٌدة احتماالت ،من قبيل سقط (ال) أك (غير)،
كرغم أنا ال نعتني بهذه االحتماالت إالٌ أنٌها غير موجودة في عبارة الكشي( :أجمعت العصابة على تصحيح

أقل ما يمكن استفادتو من العبارة ،كلهذا يبدك لنا التعبير عنها بالصحيحة ىو
ما يصح عنهم) ،فإ ٌف الوثاقة ٌ
التعبير الصحيح.

البحث في الداللة
قد تكوف ىذه الركاية إحدل أفضل ركايات الباب من حيث الداللة؛ ألنٌها تبيٌن المورد الذم نحن فيو،
حيث ال توجد إرادة القتل كآلة القتل غير قتٌالة ،كبيٌنت الحكم ،كىو كونو خطأن ،لكن كيف أمكن لنا القوؿ
شك فيو))...؟ إذف ىذه الصورة ّّ
حد
بأنٌو خطأ شبو عمد مع أنٌو كرد في الفقرة البلحقة(( :كالخطأ الذم ال ٌ
كسط بين الخطأ كالعمد ،فهي خطأ شبو عمد.

الحديث السادس:
كعن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،عن بعض أصحابو ،عن عبد اهلل بن سناف ،قاؿ :سمعت أبا عبد اهلل ػ عليو
السبلـ ػ يقوؿ(( :قاؿ أمير المؤمنين ػ عليو السبلـ ػ :في الخطأ شبو العمد أف تقتلو بالسوط أك بالعصا أك

بالحجارة إ ٌف دية ذلك تغلظ ،كىي مائة من اإلبل)) ...الحديث[.]37

كقع عبد اهلل بن سناف في سند ىذه الركاية ،كىو من األجلة كذك مقاـ رفيع ،لكن فيها إرساالن باعتبار أ ٌف
عبارة (عن بعض أصحابو) لو كانت الوحيدة في المقاـ ككاف لها معارض لما عملنا بها ،لكنٌا نأخذ بها
باعتبار كركد ركايات كثيرة بنفس المضموف.

أشارت الركاية إلى آالت غير قاتلة غالبان ،من قبيل السوط ،كلم يرد قصد القتل فيها ،كلهذا تكوف شاملة
لحالة قصد القتل كعدـ قصده.

الحديث السابع:
الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقوؿ) ،عن النبي ػ صلٌى اهلل عليو كآلو كسلم ػ أنٌو قاؿ في خطبة
الوداع(( :كالعمد قىػ ىو هد ،كشبو العمد ما قتل بالعصا كالحجر ،كفيو مائة بعير ،فمن زاد فهو من

الجاىلية))[.]38

أعم من صورة قصد القتل كعدـ قصده؛ كلهذا يكوف
ىذا الحديث مرسل سندان ،كمن حيث الداللة ىو ٌ
شامبلن لما نحن فيو.

الحديث الثامن:
كعن زرارة ،عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ ،قاؿ(( :إ ٌف الخطأ أف تعمده كال تريد قتلو بما ال يقتل مثلو،
كالخطأ ليس فيو شك أف تعمد شيئان آخر فتصيبو))[.]39
دكف
مضموف ىذه الركاية جيد جدان ،لكن سندىا مرسل كغير معتبر ،كقد سبق أف قلنا بأ ٌف العياشي ٌ
األحاديث مسندة لكن البعض أعاد كتابتها مع حذؼ أسانيدىا اختصاران ظنٌان منو أنٌو يقدّْـ خدمة من خبلؿ

ذلك.

الحديث التاسع:
كعن الفضل بن عبد الملك ،عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ ،قاؿ :سألتو عن الخطأ الذم فيو الدية
كالكفارة ،ىو الرجل يضرب الرجل كال يتعمد؟ قاؿ(( :نعم)) ،قلت :كإذا رمى شيئان فأصاب رجبلن ،قاؿ:
((ذلك الخطأ الذم ال شك فيو)) [.]40

استنتاج
كانت تلك الركايات التي ييستظهر منها عدـ كوف الصورة الرابعة عمدان ،كال مشكلة فيها من حيث الداللة
كما الحظنا ،غاية األمر أ ٌف بعضها ّّ
يدؿ على ما نحن فيو بالخصوص كالبعض اآلخر يدؿ عليو بالعموـ أك

اإلطبلؽ ،أك أنٌها تشمل الصورة الرابعة كالثانية أك الرابعة كالثالثة؛ لكوف بعضها تح ٌدد آلة القتل بأنٌها غير

قتٌالة لكنٌها ال تذكر عدـ العمد ،فتكوف شاملة للصورة الثالثة.

ٌأما من حيث السند فكاف بعضها صحاح كبعضها موثٌق كبعضها معتبر ،كما أ ٌف بعضها مرسل أك ضعيف.
لكن ال يبعد رجوع و
بعض من المرسبلت ػ من قبيل ركاية العياشي كركاية (تحف العقوؿ) ػ إلى ما تق ٌدـ من
الركايات المسندة.

على أم حاؿ ،إسناد كداللة ىذه الركايات كاضحة كال شك فيها ،كبها يتٌضح حكم الصورة الرابعة.
كتأملو في الركايات الشاملة للصورة الرابعة كلغيرىا ،كيورد
ييستشف من كلمات المحقق األردبيلي ترديده ٌ
شبهات عليها ،منها :كونها شاملة للصورة الرابعة كالثانية أك الثالثة ،ككأنٌو يعتبر شموؿ الركايات لغير ما

نحن فيو مانعان .فإذا كاف ىذا مراده فإ ٌف كبلمو بعيد عن التحقيق ،فبل إشكاؿ في شموؿ الركاية بعمومها أك
الخاص يكشف عن كوف المراد
إطبلقها لصورة خرجت من تحت العموـ أك اإلطبلؽ بدليل ،فإ ٌف الدليل
ٌ
الخاص ،كىذا ال يوجب إشكاالن في داللة
العاـ أك المطلق ىو غير الصورة التي خرجت بالدليل
الج ٌدم من ٌ
ٌ
الركاية.

الركايات المعارضة
توجد طوائف من الركايات تبدك معارضة للطائفة التي قرأناىا ،منها التي تدؿ على القصاص في الصورة
مما ال تقتل عادة ،فهي تشترؾ مع القسم الرابع في نوعية اآللة،
الثانية ،حيث يريد القتل لكن آلتو ٌ
كيفترقاف في قصد القتل ،من قبيل الركاية التالية:
كعنو ،عن محمد بن عيسى ،عن يونس ،عن عبد اهلل بن مسكاف ،عن الحلبي ،قاؿ :قاؿ أبو عبد اهلل ػ عليو

السبلـ ػ(( :العمد كل ما اعتمد شيئان فأصابو بحديدة أك بحجر أك بعصا أك بوكزة ،فهذا كلو عمد ،كالخطأ

من اعتمد شيئان فأصاب غيره)) [.]41

مما تقتل عادة.
مما ال تقتل عادة إالٌ الحديدة فهي ٌ
الوسائل التي كرد ذكرىا في ىذه الركاية ٌ
علينا معرفة المراد من (شيئان) الذم كرد ذكره في الركاية.
أعم من أف يكوف ضربان بحديدة أك ككزة أك عصا أك حجر ،كلذلك تكوف الركاية
قد يراد منو الضرب ،كىو ٌ

شاملة بإطبلقها الصورة الرابعة.

ما عبلج التعارض بينها كبين الركايات المتق ٌدمة؟

الجواب
تتخصص أك تتقيٌد ىذه الركايات بالركايات التي قرأناىا سابقان ،فإ ٌف مضموف التي قرأناىا ىو كوف اآللة
أكالن:
ٌ

مما ال تقتل عادة كلم يقصد القتل ،كالقتل مع ىذا غير عمد ،كخرج ما نحن فيو من ىذه الركايات ،لتكوف
ٌ
تعمد القتل.
الركاية األخيرة ٌ
خاصة بصورة ٌ

المتعمد
ثانيان :حتى لو قبلنا ىذه الركايات دكف تقييد أك تخصيص فإنٌو ال يكوف القتل الحاصل من الضرب
ٌ
إليو عمدان ،بل نفس الضرب يكوف عمدان دكف القتل.

إذف ال إطبلؽ للركاية ػ كفقان للجواب الثاني ػ لكي يشمل ما نحن فيو؛ ألنٌو كرد في آخر الركاية( :ىذا كلٌو

عمد) كلم يرد( :فهذا كلٌو قتل عمد) ،كعبارة الركاية أ ٌف الجاني إذا قصد القتل كأصابو كاف قتلو عمدان ،كإذا
قصد الضرب فأصابو كاف ضرب و
عمد .كىذا يعني كوف الركاية ال تدؿ على أف الصورة الرابعة من قتل
مخصص.
العمد ،فبل داعي إلخراجها بدليل ٌ

الطائفة األخرل:
كىي التي تشمل الصورة الثالثة بإطبلقها أك عمومها ،كقد تكوف شاملة لما نحن فيو .كالصورة الثالثة عبارة
عن أنٌو لم يقصد القتل لكنٌو يستخدـ آلة قتٌالة ،كىذه الطائفة التي تبيٌن حكم الذم لم يقصد القتل قد
تشمل ما نحن فيو ،من قبيل مرسلة جميل التالية:
دراج ،عن
عن محمد بن يحيى ،عن أحمد بن محمد ،عن علي بن حديد كابن أبي عمير ،عن جميل بن ٌ
كل ما عمد بو الضرب فعليو القود ،كإنٌما
بعض أصحابنا ،عن أحدىما عليهما السبلـ ،قاؿ(( :قتل العمد ٌ
الخطأ أف تريد الشيء فتصيب غيره))[.]42

تفسر معنى قتل العمد،
تق ٌدـ أ ٌف إرساؿ جميل بن ٌ
دراج ال يضر؛ ألنٌو من أصحاب اإلجماع ،كىي ركاية ٌ
كىو عبارة عن كوف الضرب عمديان كمقصودان كقد ترتٌب عليو القتل ،كمحلٌ الكبلـ حيث ترتٌب القتل على

الضرب ،كما نحن فيو قصد الضرب موجود لكنٌو يضرب بشيء ال يقتل عادة ،كبذلك تكوف الركاية
بعمومها شاملة للصورة الرابعة.
و
كعندئذ كيف يمكننا عبلج ىذا التعارض؟
توجد أحاديث ايخرل من قبيل ىذه الركاية،

الجواب:
الركايات تقوؿ :إذا قتل الشخص بآلة ال تقتل عادة لم يكن قتل عمد ،فتخصص عموـ ما عمد بو
الضرب ،كقد قرأنا الركايات ذات الصلة بالموضوع.

العاـ ،كبذلك يثبت عدـ إضرار الطائفة
إذف يخرج ىذا المورد بالخصوص بالدليل المخصص عن الدليل ٌ
الثانية من الركايات المعارضة باستداللنا.
الحمد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []24
بسم اهلل الرحمن الرحيم
تق ٌدـ أ ٌف مقتضى الركايات عدـ كوف الصورة الرابعة من صور العمد ،كالركايات الواردة ىنا كافية كذات
أسانيد جيٌدة ،كيقابلها طوائف من الركايات المعارضة في الظاىر ،طائفة منها عبارة عن ركايات تشمل
بعمومها الصورة الثانية مضافان إلى الرابعة قرأناىا سابقان كبقي كاحدة منها ،كىي ركاية أبي بصير التالية:

كعنو ،عن أحمد ،عن علي بن الحكم ،عن علي بن أبي حمزة ،عن أبي بصير ،عن أبي عبد اهلل عليو

السبلـ ،قاؿ(( :لو أ ٌف رجبلن ضرب رجبلن بخزفة أك بآجرة أك بعود فمات كاف عمدان))[.]43

البحث في السند
كعنو تعني عن محمد بن يحيى ،كأحمد يعني أحمد بن محمد بن عيسى ،ككبلىما ثقة.
محمد بن يحيى العطار ينقل عن أحمد بن محمد بن عيسى األشعرم كعن أحمد بن محمد بن خالد

البرقي ،لكن غالبان ييراد منو أحمد بن محمد بن عيسى ،إالٌ تكوف قرائن تثبت خبلؼ ذلك ،من قبيل قولو:
و
عندئذ أحمد بن محمد ابن خالد البرقي.
أحمد بن محمد ،عن أبيو ،فالمراد
علي بن الحكم ثقة .كالمراد من علي بن أبي حمزة الذم يركم عن أبي بصير ىو البطائني الذم كاف قائدان
ألبي بصير ،كىو مضافان إلى كونو لم يوثق كاف من رؤساء الواقفية كمن الذين خانوا اإلماـ موسى بن جعفر

بعد كفاتو ،فقد احتفظ باألمواؿ كادعى أ ٌف اإلماـ لم يمت ،كلم يؤمن بإمامة علي بن موسى الرضا ،كىذا
قدح كفسق كبير .رغم ذلك قبل ركاياتو الكثير من العلماء ،كنحن نترؾ قضية قبوؿ أك عدـ قبوؿ ركاياتو

إلى فرصة ايخرل.

إذف سند الركاية مخدكش فيو ،كعلى فرض قبولنا لركايات علي بن أبي حمزة فإ ٌف القدر المسلٌم من ذلك

عدـ كجود ركايات صحيحة معارضة ،كإالٌ ق ٌدمنا الصحيحة قطعان.

البحث في الداللة
أعم من كونو مع قصد القتل أك من
الوسائل التي كرد ذكرىا في ىذه الركاية ٌ
مما ال تقتل عادة كالضرب ٌ
دكنو ،كبذلك تكوف الركاية بعمومها أك إطبلقها شاملة لما نحن فيو (الصورة الرابعة).
يتم بنفس الكيفية التي سبق
كحل ىذا التعارض ٌ
ظاىر ىذه الركاية معارض للركايات التي سبق أف قرأناىاٌ ،
صرحت بعدـ كوف الصورة من العمد إذا كاف
ذكرىا في الجلسة السابقة ،فتقيٌد ىذه الركاية بالركاية التي ٌ
مما ال تقتل عادة ،كبذلك تخرج ىذه الصورة قهران.
الجاني ال يريد القتل ككانت اآللة ٌ

الطائفة الثالثة:
من الطوائف التي تبدك معارضة للقوؿ المشهور ىي الركايات التي تحصر الخطأ فيما لو أراد شيئان فأصاب

غيره ،حيث كرد فيها(( :إنٌما الخطأ أف تريد الشيء فتصيب غيره)) [ ،]44كمعنى الحصر صدؽ العمد
على كل صورة خرجت من تعريف الخطأ المزبور ،كبما أ ٌف الصورة ال تندرج في تعريف الخطأ فتكوف من
العمد.
قسمت الخطأ إلى قسمين :أحدىما
الجواب :ىذا الحصر ليس حقيقيان بل إضافيان ،بقرينة الركايات التي ٌ
شك فيو ،كاآلخر الخطأ شبيو العمد أك الخطأ الذم فيو الدية كالكفارة ،كىو الذم موضع
الخطأ الذم ال ٌ
بحثنا ،كبذلك تخرج ىذه الطائفة من الركايات عن كونها معارضة.

إذف ىناؾ ثبلث طوائف من الركايات ظاىرىا يعارض الركايات التي ال تع ٌد الصورة الرابعة من العمد ،كقد
جمعنا بين ىذه الركايات بالجمع العرفي المقبوؿ ،كال نرل إشكاالن في المسألة ،كبذلك ننهي الكبلـ عنها.

نقد كبلـ المحقق األردبيلي

جاء في كلمات المحقق األردبيلي ػ رحمو اهلل ػ كجماعة آخرين :إذا عجزنا عن إيجاد الجمع العرفي فإنٌا
نرجح ركايات الطائفة األكلى الدالة على عدـ كوف الصورة الرابعة من العمد على الركايات المعارضة؛ كذلك
ٌ
لموافقة المشهور لها.

كرجحنا الطائفة األكلى ،لكن من
نقوؿ :رغم أنٌو ال دكر لهذا الكبلـ في بحثنا؛ ألنٌا عالجنا التعارض ٌ
ضح قائلين :ال تفيد موافقة المشهور ىنا ،فإنٌا إذا
المحتمل أف يتكرر ىذا الكبلـ في موارد ايخرل؛ لهذا نو ٌ
عجزنا عن بلورة الجمع الداللي بين ركايات الطائفة األكلى كالركايات المعارضة لها فبل تأتي الشهرة ىنا؛

أل ٌف الشهرة التي ادعيت ىنا ال تخرج عن حالتينٌ :إما أف يراد منها الشهرة العملية ،أم عمل المشهور
و
كإما الشهرة الفتوائية ،أم إفتاء
مرجحان لهذه الطائفةٌ ،
بهذه الطائفة من الركايات ،كيكوف عملهم عندئذ ٌ
المشهور بأمر دكف أف يستندكا فيو إلى ركايات.
إذا كاف المراد ىو الشهرة العملية فهي غير مفيدة ىنا رغم أنٌا نقبلها في مقامها ،كال نعتقد كما يعتقد السيد

الخوئي من أ ٌف عمل المشهور ال يجبر ضعف الركاية ،بل نرل عمل مشهور القدماء المتق ٌدمين على الشيخ
جابران لضعف الركاية ،إالٌ أنٌو ىنا غير و
مجد.
قد يكوف عمل المشهور بالركاية ناشئان عن معالجتو التعارض بالنحو الذم كرد عنٌا ،أم أنٌهم جمعوا بينها
و
يرجح شخص الطائفة
بالجمع العرفي ،كأفتوا كفق ىذا الجمع ،كعندئذ عملهم ىذا غير مفيد لآلخرين ،فقد ٌ
حجة على
الثانية على األكلى كال يرل اعتباران للشهرة؛ أل ٌف فهم المشهور كاستنطاقو لركاية ال يكوف ٌ
اآلخرين ،كاالعتبار في الشهرة العملية لجبراف ضعف السند فقط ،فإذا كانت الركاية ذات سند ضعيف أك

مرسل كعمل المشهور بها كاف عمل المشهور جابران للضعف؛ أل ٌف عملهم يكشف عن كجود قرائن عثر
عليها المشهور تصحح الركاية ،كلم نعثر نحن على ىذه القرائن.
حجة على الفقيو كموردنا من ىذا
إذا فهم الفقيو معنى كالمشهور معنى آخر فبل يكوف فهم المشهور ٌ
مخصصة أك مقيٌدة للطائفة األكلى ،كأفتوا كفقان
القبيل ،فمن المحتمل قويان أ ٌف الفقهاء اعتبركا الطائفة الثانية ٌ
لذلك بعدـ كوف الصورة الرابعة من العمد ،كما قلنا نحن بهذا كذلك.

لكن شهرة من ىذا القبيل ال تفيدنا؛ ألنٌها ال تعني ترجيح سند ىذه الركايات ،مع أ ٌف سند ىذه الركايات ال

يحتاج إلى عمل المشهور؛ أل ٌف سند الكثير منها جيد.

كإذا كاف المراد الشهرة الفتوائية فإشكالها أكثر؛ لكوف الشهرة الفتوائية تعني إفتاء المشهور بأم ور لم يتٌضح
دليلو ،كنستظهر من ذلك كجود دليل كإالٌ لم يفتوا ،كما ىو الحاؿ في اإلجماع ،فإنٌا نثبت حجيتو من باب
الكشف الحدسي ،مع أ ٌف ذلك غير موجود فيما نحن فيو؛ لؤلمور التالية:
أكالن :الشهرة ليست للقدماء بل للمتأخرين؛ أل ٌف ىذه المسألة لم تيطرح في بحوث القدماء ،مضافان إلى
دعول المحقق الحلي ػ رضي اهلل عنو ػ بأ ٌف في المسألة قولين كبلىما مشهوراف ،لكن أحدىما أشهر من

اآلخر .كلو كاف الواقع كذلك ثبت خبلؼ المدعى كعكس المراد.

فنرجح الركايات على الشهرة،
ثانيان :إذا كانت الشهرة ثابتة ككانت لدينا ركايات معتبرة ككاضحة الداللة ٌ
كالقوؿ بترجيح الطائفة األكلى على الثانية ،لموافقة الشهرة لها ،بعيد عن التحقيق.
تق ٌدـ القوؿ بأ ٌف عمدة أدلة القسم الرابع ىو الركايات ،كنتيجتها كوف الرابعة ليست من العمد ،كىذه
مما ال تقتل غالبان ،كاالختبلؼ في أ ٌف الجاني
الصورة تشبو كثيران الصورة الثانية؛ أل ٌف كسيلة القتل في كليهما ٌ
قصد القتل بإبرة أك حجرة صغيرة ،كفي ىذه الصورة لم يقصد القتل ،كالقتل كقع في كبل الصورتين ،كىو

مما
يينسب إلى ىذا الضرب ككاف الجاني قاصدان الضرب مع القتل في الثانية كدكف القتل في الرابعة ،كىذا ٌ

يجعلهما صورتين متشابهتين.

صاحب (الجواىر) [ ]45يطرح إشكاالن ىنا كيقوؿ :حصر االختبلؼ بين الصورتين في قصد القتل بعيد؛
ألف نتيجتهما كاحدة كآلتهما كاحدة ،كال يمكن للقصد لوحده أف يكوف مؤثران بهذا المستول ،بحيث
يحكم بالقصاص في الثانية كال يحكم بو في الرابعة.
ثم نفسو يجيب على ىذا اإلشكاؿ بجوابين ،يقوؿ في أحدىما :رغم صدؽ القتل عرفان في كبل الصورتين

كرغم نسبة القتل إلى الجاني فيهما ،إالٌ أ ٌف القتل العمدم يصدؽ في الصورة الثانية كال يصدؽ في الصورة

الرابعة عرفان ،كىذا ىو الفرؽ بين الصورتين.

تفرؽ بينهما ،كنحن
كفي جوابو الثاني يقوؿ :على فرض عدـ تفريق العرؼ بين الصورتين فإ ٌف الركايات ٌ
نتعبٌد بها من حيث التفريق في الحكم بينهما.

جوابو الثاني ليس جوابان ػ في الحقيقة ػ بل نوع التزاـ باإلشكاؿ؛ أل ٌف المستشكل يقبل الركايات كيغض
النظر عن داللتها كيقوؿ :لماذا ىذا الفرؽ بين الصورتين في الركايات رغم التشابو بينهما؟
يفرؽ بينهما.
إذف جوابو األساس ىو األكؿ ،كىو صحيح إنصافان ،فالعرؼ ىو الذم ٌ
األكؿ كتركو دكف
نتعرض في الجلسة المقبلة إلى اإلشكاؿ الذم طرحو صاحب (الجواىر) على الجواب ٌ
رد.
كالحمد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []25
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قلنا :مقتضى الجمع بين ركايات الصورة الرابعة ػ كىي ما إذا كانت اآللة ال تقتل عادة كال ييقصد القتل فيها

ػ ىو كوف ىذه الصورة ليست من العمد بل من شبو العمد ،كىو ما راج من فتول فقهاء اإلمامية ككثير من

فقهاء غير اإلمامية.

الجواؿ كالثاقب إشكاالن ىنا ،كاستنتج في النهاية :حكمنا بكوف
طرح صاحب (الجواىر)[ ]46بفكره ٌ
الرابعة شبو عمد بمساعدة الشهرة كاإلجماع ،كلوالىما لحكمنا بكونها من العمد؛ أل ٌف الركايات بإطبلقها
كاستدؿ
ٌ
دلٌت على كوف القتل في الصورة الرابعة من العمد ،كال ينحصر قتل العمد بصورة قصد القتل.
على رأيو بأربع نكات تناثرت في مواضع مختلفة من كبلمو ،كيمكن استخراجها من كبلمو من خبلؿ

التدقيق فيو.

يفرؽ بين صورة قصد القتل بآلة غير قتالة مع عدـ قصده بنفس اآللة كيعتبر
النكتة األكلى :العرؼ ال ٌ
كجو شخص صفعة آلخر فانتهى عملو إلى القتل دكف قصده َّ
عد العرؼ الضارب قاتبلن،
كبلىما عمدان ،فإذا ٌ
رغم أ ٌف الصفعة ال تقتل عادة بل تقتل صدفة ،كما أ ٌف العرؼ حكم بالعمد في الصورة الثانية حيث قصد
الضارب القتل ،كىذا يعني عدـ اعتبار العرؼ القصد مؤثران في المسألة.

النكتة الثانية :مضافان إلى صدؽ العمد عرفان على الصورة الرابعة يصدؽ حقيقة كبالدقٌة كذلك؛ أل ٌف
االستدالؿ الذم بيٌناه للصورة الثالثة يصدؽ ىنا ،حيث قلنا ىناؾ :قصد السبب قصد للمسبب كقصد
الفعل المنتهي إلى القتل قصد في الحقيقة إلى القتل ،كلهذا ال نرل فرقان بين قصد قتل شخص كقصد
ضربو بسكين في نقطة حساسة من جسمو ،ككبلىما بمثابة أمر كاحد ،كاإلنساف الدقيق كالملم بجوانب

القضية يعتبر قصد السبب نفس قصد المسبٌب.

التعمد إلى القتل ،كما جاء في
النكتة الثالثة :المستفاد من األدلة أ ٌف مبلؾ العمد كالقصاص ىو القتل ال ُّ
ً
ً
اص فًي الٍ ىق ٍتػلىى) [.]47
ب ىعلىٍي يك يم الٍق ى
ص ي
اآلية الشريفة ( :يكت ى
األدلة ىو أف يقصد اإلنساف عمبلن
تعمد القتل ليس موضوع الحكم بل القتل ىو الموضوع ،كما في ٌ
إذف ٌ
ينتهي إلى القتل .كالقتل قد تحقق في الصورة الرابعة ،كما أ ٌف الفعل مقصود؛ كلهذا ينبغي االقتصاص من
الجاني ،كينتفي القصاص فيما إذا كاف ىناؾ خطأ كلم يقصد الجاني الفعل.
النكتة الرابعة :االرتكاز الفقهي يقوم كوف الصورة من صور العمد؛ أل ٌف الفقهاء حكموا بالعمد في أحد
فركع المسألة ،حيث ضرب الجاني شخصان بما ال يقتل عادة كجرحو ثم مات المضركب بسبب سراية

الجرح.

كسبب ىذه الفتول أ ٌف الفعل صدر عن قصد كأدل إلى الموت.
بعد ما يذكر صاحب (الجواىر) ىذه النكات األربع يقوؿ :رغم ذلك ال نجرم حكم العمد في الصورة
و
عندئذ نحمل الركايات التي
الرابعة؛ أل ٌف المشهور ػ بل اإلجماع ػ قاـ على إخراج ىذه الصورة من العمد،

شملت الصورة الرابعة بإطبلقها على صورة قصد القتل ،كىو و
منتف ىنا.

تعليق على كبلـ صاحب (الجواىر)
ما ذكره في النكتة األكلى من أ ٌف العرؼ ُّ
كجو
يعد ىذه الصورة من العمد إدعاء عليو إثباتو ،إنٌو يقوؿ :إذا ٌ
شخص آلخر صفعة مات إثرىا َّ
عد العرؼ ذلك القتل عمدان .لكن أم عرؼ ىو؟ كحتى لو فرضنا أ ٌف العرؼ

كجو الصفعة باتجاه
يحكم بالعمد فذلك ظنٌان منو أ ٌف الضارب قصد القتل ،كإالٌ لو فرضنا أ ٌف الضارب ٌ
صديقو مزاحان فبل ُّ
يعد العرؼ ىذا الموت قتل عمد ،كما ىو كاضح.

كما ذكره في النكتة الثانية من أ ٌف قصد السبب قصد للمسبب كاستنتاجو من ذلك كوف الصورة الرابعة من

صور العمد فهو كبلـ جيٌد ،كيأتي فيما إذا كاف السبب ينتهي إلى الموت عادةن ،من قبيل المثاؿ الذم
حساس من بدنو فيموت
ذكرناه ،أم ال يقصد الشخص قتل المضركب لكنٌو يضربو بسكين في مكاف ٌ

مما ال يسبب الموت
كينفي قصده القتل ،عندىا نقوؿ :قصد الضرب قصد للقتلٌ ،أما فيما إذا كاف السبب ٌ
عاد نة بل ندرة فالعمد ال يصدؽ كقتها ،كعلى ىذا يكوف قولو( :قصد الوسيلة قصد للنتيجة ،أك قصد
السبب قصد للمسبب) صادقان في األسباب الغالبة ال النادرة.

كما ذكره في النكتة الثالثة من أنٌو لم يرد في شيء من األدلة العمد إلى القتل ،فذلك صحيح في األدلة
ً ً
َّم) [،]48
القرآنية ،كجاء في آية كاحدة ىذا العنواف ،إذ قاؿ تعالى ( :ىمن يىػ ٍقت ٍل يم ٍؤمنان يمتىػ ىع ّْمدان فى ىج ىزا يؤهي ىج ىهن ي
كىي ليست من أدلة القصاص.
تعمد القتل أك قصد القتل ،كفي بعضها كردت جملة (يريد قتلو) أك (ال يريد
لكن جاء في الركايات تعبير ٌ

قتلو) ،كعندىا كيف يمكننا القوؿ بأ ٌف قصد القتل ليس مبلكان كال موضوعان للقتل؟

إنٌا استطعنا تقييد إطبلقات الركايات بقرينة ىذه الركايات كانتهينا إلى جمع عرفي كاضح بين الطائفتين
المتعارضتين.
كما ذكره في النكتة الرابعة من أ ٌف الفقهاء حكموا بكوف ىذه الصورة من صور العمد ،فسنبحث ذلك
مفصبلن في المستقبل إف شاء اهلل .كىنا نقوؿ إجماالن :باإلمكاف القوؿ بأ ٌف صورة المسألة تتغيٌر ىناؾ ،أم
ٌ
مما ال يقتل بمثلو لكنٌو ينقلب إلى ما يقتل بمثلو باعتبار السراية.
رغم أ ٌف الفعل ٌ

قد ال تكوف سراية لكن يوجد قتل ،من قبيل إيراد ضربة تؤدم إلى جرح بسيط أك ال تؤدم إلى أم جرح،

مما ال يقتل بمثلو .كقد تكوف سراية بأف تؤدم الضربة إلى جرح
رغم ذلك يموت المضركب ،فالضربة ىذه ٌ
و
عندئذ ال
مما يقتل عادة ،على فرض كوف التهاب الجرح ليس أمران نادران.
يلتهب تدريجيان ،فالضربة تكوف ٌ
نعلم علٌة حكم الفقهاء في ىذا الفرع ما إذا كاف نفس األمر الذم استنبطو صاحب (الجواىر) ػ أم ذكؽ
الفقهاء كاالرتكاز الفقهي ػ األمر الذم قلنا بو نحن أـ ال؟

مهمان.
ٌ
فتحصل من جميع ما ذكرنا كوف إشكاؿ صاحب (الجواىر) الذم أ ٌكد عليو كثيران ليس إشكاالن ٌ

كمن اإلنصاؼ القوؿ بأ ٌف بعضان من ركايات الصورة الرابعة من أكضح الركايات ،مثل الركاية القائلة(( :إ ٌف
الخطأ أف يعمده كال يريد قتلو بما ال يقتل مثلو))[.]49
فهو شبو عمد فيو دية ككفارة ،كبذلك ينتفي اإلشكاؿ عن الصورة الرابعة.
كنكرر ىنا أنٌا لو عجزنا عن الجمع العرفي بين ىذه الركايات كاحتملنا بقاء الصورة الرابعة في اإلطبلقات

تمسك صاحب (الجواىر) بهما؛ لقولو :الشهرة المحكية
فبل تفيدنا عندىا الشهرة كإجماع (الغنية) رغم ٌ
كالشهرة المحققةٌ ،أما الشهرة المحققة فشهرة المتأخرين ،أم الفقهاء الذين جاؤكا بعد الشيخ ،كال عبرة
بهذه الشهرة ،فلو أفتى ألف فقيو من ىؤالء بأمر فهموه من ركاية كأنت فهمت شيئان آخر كاف فهمهم غير

حجة بالنسبة إليك.
ٌ

ٌأما الشهرة المحكية عن القدماء فرغم كونها مفيدة إالٌ أ ٌف فائدتها في جبراف ضعف السند ال في فهم معنى

الركاية ،إالٌ في حاالت استثنائية بأف يفهم الفقهاء معنى خاصان من جملة معينة فيحتمل اإلنساف كجود عرؼ

مما يبعث إلى الوثوؽ كاالطمئناف ،كىذا خارج عن محل الكبلـ ،كإذا أراد اإلنساف تقوية معنى آخر
دارج ٌ
حجة.
كانت الشهرة غير ٌ

ٌأما اإلجماع فينبغي في البداية معرفة مراده منو .ادعى أبو المكارـ ابن زىرة ػ رحمو اهلل ػ اإلجماع في
مسائل عديدة من (الغنية) رغم كجود أقواؿ مخالفة فيها ،من ىنا حصل الشك في المراد من اإلجماع،
فهل ىو اإلجماع المصطلح أك الشهرة أك معنى آخر كاف في ذىنو الشريف؟

على أم حاؿ،ال يوجد إجماع ىنا؛ أل ٌف بعض الفقهاء لم ً
يفت كفق ىذا الرأم ،فكيف يمكن إدعاء
اإلجماع فيها؟!
إذف لوال الجمع العرفي لما أفادنا اإلجماع أك الشهرة.
مما ذكرنا ليس في الصورة الرابعة من قود بل فيها دية ككفارة ،كما قاؿ بذلك المشهور .كبذلك
ٌ
كتحصل ٌ
يتم بحث الصور األربع.

كإما بالتسبيب،
يدخل المحقق بعد ذلك في بحث جديد يتعلٌق بصور العمد الثبلث ،كيقوؿٌ :إما بالمباشرة ٌ
بت بشرحهما من خبلؿ إيراد بعض
كباعتبار عدـ اتضاح الفرؽ بين المباشرة كالتسبيب في كثير من الصور ٌ

قسم التسبيب إلى مراتب ،ذكر صوران لكل من ىذه المراتب ،كيبدك لنا
األمثلة ،نعرض لها إف شاء اهلل .ثم ٌ

أ ٌف بيانو للموضوع ىو األشمل من بين البيانات الواردة في الكتب الفقهية للقدماء ،كنستمر في الدراسة
كفق منهجو إف شاء اهلل.
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الدرس []26

تلخيص لما تق ٌدـ
بسم اهلل الرحمن الرحيم
عرفنا قتل العمد ،ثم ذكرنا أقسامو كأ ٌف لو ثبلثة أقساـ ،ىي:
في بداية المباحث المتق ٌدمة ٌ
أ :أف يقصد القتل كيستخدـ كسيلة قاتلة نوعيان.
ب :أف يقصد القتل كيستخدـ كسيلة غير قاتلة نوعيان.
ج :أف يقصد الضرب ال القتل كيستخدـ كسيلة قتالة نوعيان.
يجرم حكم القصاص في ىذه الصور الثبلث ،كىناؾ صورة كاحدة ىي شبو عمد ،حيث ال يقصد القتل

كال يستخدـ كسيلة قتٌالة غالبان ،كفيها دية مغلٌظة على الجاني ،يأتي الحديث في الفرؽ بينها كبين دية
الممحض.
الخطأ
ٌ

المباشرة كالتسبيب
بعد ما انتهى المحق ٌق من البحوث السابقة يدخل في بحث المباشرة كالتسبيب ،كيقوؿ( :ثم العمد قد
يحصل بالمباشرة كقد يحصل بالتسبيب) [.]1
سبب ىذا التقسيم ىو أ ٌف تحديد موارد القصاص يي ُّ
عد أمران خطران ،أم ينبغي تحديد ما إذا كاف القتل مسندان
إلى الجاني أك إلى آخر ،فإذا أيسند لشخص ينبغي االقتصاص منو ،كمن المفركض أف يكوف ىناؾ ما ييح ٌدد
بو القاتل يفتي على أساسو الفقيو كيحكم القاضي كفقو بالقصاص أك الدية.

ثم ُّ
نبت بتفصيلو.
في البداية نعرض إجماالن لتقسيم المحقق ٌ
كيقسم التسبيب إلى أربع مراتب:
يقسم المحقق قتل العمد إلى مباشرة كتسبيبّْ ،
ّْ
المرتبة األكلى :أف يحصل التسبيب بواسطة الجاني نفسو ،أم ينفرد الجاني بالتسبيب المتلف .ثم يذكر

ست صور لهذه المرتبة نعرض للفوارؽ بينها مقببلن.
ٌ

المرتبة الثانية :أف يشترؾ المجني عليو مع الجاني في التسبيب دكف أف يعلم بكونو شريكان ،بأف يضع
الجاني يس ٌمان في الطعاـ الذم يق ٌدمو للمجني عليو ،كاألخير يقوـ بتناكلو .كلهذه المرتبة ثبلث صور.
المرتبة الثالثة :أف يشترؾ موجود غير مريد أك غير عاقل ػ مثل حيواف ػ في التسبيب ،بأف يجعل شخص
آخر في قفص لحيواف مفترس أك يلقي بأفعى في فراشو ،كىنا يشترؾ حيواف مع الجاني في التسبيب.

كلهذه المرتبة خمس صور.

ست صور.
المرتبة الرابعة :أف يشترؾ مع الجاني عاقل أك مريد في التسبيب ،كلها ٌ
في كل من ىذه المراتب األربع يضعف إسناد القتل إلى الجاني قياسان للمرتبة التي تسبقها ،فإذا كاف ىو
مما لو كاف قد اشترؾ معو آخر ،كما ىو حاؿ المرتبة األكلى،
المسبّْب الوحيد كاف إسناد القتل إليو أقول ٌ

ككلٌما كاف الشريك عاقبلن ككاعيان كاف إسناد القتل إلى الجاني أضعف من جميع المراتب ،كما ىو الحاؿ
في المرتبة الرابعة.
رغم اختبلفنا مع المحقق ػ رحمو اهلل ػ في ىذا التقسيم بعض الشيء إالٌ أنٌنا نستمر بمنهجو في البحث.

فسر صاحب (الجواىر) كمن سبقو من الفقهاء ،الذين أثرنا لهم بحوثان في القصاص المباشرة كالتسبيب،
ٌ
كألجل اتضاح معناىما علينا تبيين العناصر الثبلثة المطركحة في باب القتل العمدم ،كىي :عنصر العلة،
كعنصر السبب ،كعنصر الشرط .كذلك من خبلؿ المثاؿ التالي:
تمزؽ القلب ،كالعلٌة ىي التي توجب زىوؽ
لنفرض شخصان ضرب آخر بسكين في قلبو ،فعلٌة الموت ىي ٌ

الركح ،كالشخص الذم حصلت العلة بيده يي ُّ
عد مباشران.

إذا ارتعشت يد الجاني قبل إدخاؿ السكين في صدر المجني عليو فجعل شخص يده على يد الجاني
ليدخل السكين في قلب المجني عليو ،فالذم كضع يده على يد الجاني يي ُّ
عد سببان في القتل ،كالسبب
يعني الدكر في القتل ،كىو لوحده ال ينتهي إلى القتل ،أم ال ي ً
وجد القتل ،فالضغط على يد الجاني ليس
ي
تمزؽ القلب الذم يحصل بواسطة الس ٌكين ،كالعلٌة قد أكجدىا المباشر.
علة القتل ،بل علتو ٌ

الشرط ىو أالٌ يكوف لو تأثير في إيجاد الجريمة ،بل العلٌة ىي المؤثرة ،لكن تأثير المؤثّْر يتوقٌف عليو ،فإذا
كانت السكين غير حادة كح ٌدىا شخص كأعطاىا للجاني كاف ُّ
الحد بمثابة الشرط للقتل.
ىذا المثاؿ كاضح ،كيتميٌز فيو ببساطة السبب كالعلٌة كالشرط ،لكن ىناؾ اختبلفان بين الفقهاء في اختيار
خاص .كقد نعثر على نظريتين
المثاؿ كمصاديق العلٌة كالسبب كالشرط ،ككلّّ منهم بيٌن الموضوع بنحو
ٌ

متباينتين لفقيو كاحد في مورد كاحد ،كذلك من قبيل العبلمة في (القواعد)[ ،]2حيث اعتبر الخنق باليد
مباشرة في موضع ،كبعد ع ٌدة أسطر أدرج الخنق كمثاؿ على التسبيب.
القمي في (جامع الشتات) :كلمات الفقهاء توقع المبتدئ
كمن أجل ذلك االختبلؼ قاؿ المحقق ٌ
كالمتوسط في حيرة .ثم قاؿ :كماذا يعمل المبتدئ مع كل ىذا االختبلؼ بين الفقهاء؟ كسنعرض لسبب
ىذا االختبلؼ الدائر بينهم إف شاء اهلل.

قسم صاحب (الجواىر) [ ]3السبب إلى ثبلثة أقساـ ،كالتقسيم كرد عن العبلمة في (القواعد) [ ،]4كمن
ٌ

المحتمل قويان أف صاحب (الجواىر) قد أخذه من العبلمة.
كاألقساـ الثبلثة ىي كالتالي:

القسم األكؿ :اإلكراه
اإلكراه يعني إجبار شخص آخر على ارتكاب الجناية ،بحيث لو لم يكن اإلكراه لما كقعت الجناية ،كالذم
كره ،كالذم أكره ييقاؿ لو :يمك ًره .كىذه المرتبة من التسبيب أكضح من غيرىا.
ارتكب الجناية يقاؿ لو يم ى

القسم الثاني :شهادة الزكر
شهادة الزكر ىي الشهادة الباطلة ،بأف يشهد شخص على آخر ارتكابو جريمة توجب اإلعداـ ،مثل زنا

المحصن أك قتل النفس ،فيحكم القاضي كفقها ،كييعدـ من قبل موظف الحكومة الذم يي ُّ
عد مباشران ىنا ،أ ٌما
السبب فهو الشخص الذم شهد زكران؛ أل ٌف ىذا الشخص لم ً
يوجد العلٌة ،بل كانت شهادتو مؤثرة في تحقق

القتل.

القسم الثالث :تقديم الطعاـ المسموـ للضيف

بالسم ،فيتناكؿ الطعاـ كيموت إثره.
أف يق ٌدـ الطعاـ المسموـ إلى الضيف الذم ال يعلم ُّ
ىذه األقساـ الثبلثة ذكرىا صاحب (الجواىر) للسبب ،كلم يذكر التفاصيل التي ذكرىا كاشف اللثاـ[]5
في ذيل كبلـ العبلمة ،كسنشير إلى و
بعض من تلك المطالب.
شراح
كتعرض لفركعهما فقط[ ،]6ككذلك بعض آخر مثل ٌ
لم يطرح السيد الخوئي بحث السبب كالمباشر ٌ

كبخاصة المتأخرين كمتأخرم
دكنوا كتبان في ىذا الموضوع
ٌ
(المختصر النافع) تبعان لمتن المحققٌ ،أما الذين ٌ
كشراح كتب العبلمة كالمحقق فغالبان ما طرحوا ىذا البحث .كنحن ال نرل ضركرة لطرح ىذا
المتأخرين ٌ
البحث في ىذا الباب.

على أم حاؿ ،ينبغي التذكير ىنا بنقطتين:
النقطة األكلى :قيل في المباشرة أنٌها عبارة عن إيجاد أقرب العلل ،كىذا ال يبدك صحيحان؛ ألنٌو إذا أيريد من
أقرب العلل العلٌة دكف كاسطة فإ ٌف المباشر في كثير من الموارد يكوف بواسطة أك كاسطتين رغم ذلك يعدُّه

كأدل نزيف الجرح إلى عدـ كصوؿ الدـ إلى
العرؼ مباشران ،فإذا ضرب شخص آخر ضربة جرحو بها ٌ
تؤدم إلى إيقاؼ عمل القلب كعدـ كصوؿ الدـ إلى الدماغ
الدماغ فتعطٌل كمات إثر ذلك ،أك أ ٌف الضربة ٌ

إثر ذلك ،أك يخنقو كيمنع كصوؿ األككسجين إلى الدماغ فيموت .كىذه جميعها إيجاد للعلل من كجهة

نظر عرفية ،كىي متباينة فيما بينها ،فلبعضها كاسطة كاحدة كلبعضها اآلخر كاسطتاف حتى نصل إلى العلة
الحقيقية.

إذف مبلؾ مباشرة القتل ليس في إيجاد أقرب العلل ،بل قد يكوف مبلكو عرفان انتهاء كاحدة من سلسلة
يفرؽ في ىذا أف تكوف أيٌان من العلل ،فلو فرضنا عشرة أيمور متوالية يكوف كلّّ
العلل المتوالية إلى القتل ،كال ٌ

منها علة لؤليخرل ككانت آخر كاحدة ىي علٌة الموت صدقت المباشرة في القتل حتى لو كانت قد أكجدتو
العلٌة الثالثة أك الخامسة.

تاـ؛ ألنٌو يبدك عدـ الفرؽ بين العلة كالسبب ،كلهذا لم
النقطة الثانية :قيل :السبب غير العلٌة ،كىذا غير ٌ
قوة تحقيقو كسعة معرفتو ،فقاؿ في محل :السبب
معنى كاضحان للسبب رغم ٌ
يطرح صاحب (الجواىر) ن

شيء بين الشرط كالعلٌة ،كقاؿ في محل آخر :السبب ال يتأثر بالعلٌة في إيجاد النتيجة ،لكن العلة تؤثر في
النتيجة ،كبعد ما يدرؾ أف ىذا التعريف ينطبق على الشرط يقوؿ :لكن ال بنحو الشرط.

كىذا يكشف عن عدـ كجود معنى كاضح للسبب ،ككما قلنا فإنٌو ال معنى للسبب غير المعنى الملحوظ

في العلٌة ،فالسبب يعني العلٌة الفاعلة.

التامة ،بل تعني العلٌة الناقصة أك غير
علمان أ ٌف مفردة العلٌة الواردة في تعابيرنا الدارجة ال تعني العلة ٌ
تامة في األيمور االعتبارية ٌأما في األيمور الخارجية فما نعبٌر عنها بالعلٌة ىي العلٌة
المستقلة .فقد تكوف علٌة ٌ
الناقصة ،كىي تعني السبب.

يستخدـ تعبير السبب في الفقو لئلشارة إلى العلٌة ،من قبيل :سبب منع اإلرث أك سبب اإلرث أك سبب

التحريم بالرضاع ،فهذه كلٌها علل ،كال يوجد مورد في الفقو نستخدـ فيو اصطبلحي العلٌة كالسبب كمعنيين

متقابلين ،فالسبب يعني العلة ،كالتسبيب يعني إيجاد العلة.

مراد المح ٌقق من تقسيم القتل إلى المباشرة كالتسبيب ىو أ ٌف اإلنساف قد يوجد األسباب القريبة فيكوف
مباشران ،كقد يوجد األسباب البعيدة كىو ما أطلق عليو مسببان.
تقديم الطعاـ المسموـ أك شهادة الزكر رغم عدـ كونهما من العلل التوليدية ػ أم ال تتولد منها النتائج ػ لكن
العرؼ ال يرل تباينان بينهما ،كلهذا يحكم العرؼ على شاىد الزكر بأنٌو قاتل ػ أم ينسبوف لو القتل ػ رغم
صدكر القتل من القاضي.
يوجد أسبابان قريبة كقد ً
إذف ما نفهمو من تقسيم القتل إلى المباشرة كالتسبيب ىو كوف اإلنساف قد ً
يوجد

أسبابان بعيدة ،فيطلق على الطائفة األكلى مباشرة كعلى الثانية تسبيب.
كالحمد هلل ٌأكالن كآخران
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تق ٌدـ الكبلـ عن التسبيب كالمباشرة في قتل العمد ،كصاحب (الجواىر) يعجب في كتاب القصاص ككذا

ىموا بتعريف عنواف العلٌة كالسبب كالمباشر ،مع أنٌو ال دليل من أدلة
كتاب الغصب من الفقهاء ،حيث ٌ
الضماف سواء في باب الغصب أك القصاص يشير إلى ىذه الكلمات.

التعجب ،لماذا كبار فقهائنا
يبدك لنا أ ٌف كبلـ صاحب (الجواىر) كبلـ كجيو ،كنشترؾ معو في إبداء ىذا ُّ
بحثوا بهذه الكمية في ىذه العناكين؟ كلو كانت مفردة العلة أك السبب قد جاءت في دليل اجتهادم لكاف

البحث فيها في محلٌو ،لكنٌهما لم ييذكرا في أم من األدلة.
رغم ذلك نحن مضطركف لمتابعة ما طرحو الفقهاء األعبلـ في ىذا البحث الذم سرده حتى صاحب
تعجب منو ،كما رتٌب فركعان عليو .كمن جانب آخر دخلت ىذه العناكين الكتب الحقوقية
(الجواىر) الذم ٌ
يخص مباحث القوانين؛ كذلك لغرض الوصوؿ إلى استنتاج مطلوب.
كما
ُّ

تعرض للشرط كذلك كبيٌن
يتعرض للشرط ،كبعض آخر ٌ
بعض من الفقهاء أشار إلى العلة كالسبب كلم ٌ
الفرؽ بين الثبلثة.
يستخلص من تعاريف ىذه العناكين الواردة في كلمات الفقهاء ما يلي:
عما يؤدم إلى زىوؽ الركح (النتيجة).
العلة :ما يتولَّد منو النتيجة ،كطبقان لهذا التعريف تكوف العلة عبارة ٌ
كبتعبير آخر :العلة ىي السبب الذم يولٌد زىوؽ الركح ،مثل قطع رأس الشخص أك تمزيق قلبو.
السبب :ما يتولَّد منو النتيجة بنح وو ما ،أم ىو الذم يؤثر في توليد النتيجة ،ففي باب القصاص السبب ىو
الذم يكوف لو دكر في توليد القتل ،كإذا كاف إلى جنب مؤثر أقول نيسب القتل إلى المؤثر األقول في
المرحلة األكلى .على سبيل المثاؿ :أراد شخص ذبح آخر فوضع السكين على رقبتو ،كفي ىذه األثناء جاء

آخر كضغط على يد صاحب السكين ،فالمؤثر األقول ىنا ىو صاحب السكين ،كيعد مؤثران أقول بالنظرة

العرفية ال الدقيقة.

الشرط :ىو الذم يؤثر في بركز األثر ،لكن ال تأثير لو في النتيجة أبدان ،كتأثيره الوحيد في أنٌو يوجب صدكر
األثر من المؤثر من قبيل المثاؿ المتقدّْـ ذكره ،حيث ُّ
يحد شخص السكين أك يصنع لها مقبضان ،فإنٌو لوال
الحد كلوال المقبض لما أمكن القتل بالسكين.

ال توجد ىذه التعاريف بهذا الوضوح في كلمات الفقهاء ،لكن باإلمكاف استفادة ذلك منهم ،فإنٌهم سعوا
لتدكين ضوابط تح ٌدد السبب كالشرط كالعلٌة ،ككاف سعيهم كافيان ،لكن من المؤسف أ ٌف مساعيهم ضلَّت

دكف نتيجة صحيحة ،كلهذا كردت عنهم تعابير متباينة في األبواب المختلفة ،كقد تصدر نظريات متباينة
لفقيو كاحد في مصداؽ أك مورد كاحد.

علمان أ ٌف الذين كانوا محيطين باألحاديث لم يغفلوا عن أ ٌف ىذه التعابير لم ترد في الركايات ،كسبب
مساعيهم في ىذا المجاؿ ىو أنٌهم كانوا يسعوف لتدكين ضابطة مح ٌددة بحيث يتٌضح فيها أنواع القتل؛ ألنٌو
من الصعب تحديد عامل القتل في بعض الموارد ،كذلك من قبيل أف يضرب صاحب سيارة آخر فيلقيو إلى

جانب ،كالثاني يضرب بجسمو تلقائيان طفبلن كيقتلو ،فمن ىو العامل األساسي في ىذه الجناية؟ ىذا
تأمبلن.
يستدعي ٌ

نقل كلمات الفقهاء
دكنها صاحب
ألجل ُّ
التعرؼ على بعض ما كرد من بياف كبار الفقهاء ننقل بعضان من العبارات التي ٌ
(الجواىر) في كتاب الغصب[.]7
في البداية ينقل كبلـ المحقق رحمو اهلل ،إذ قاؿ( :التسبيب :كىو كل و
فعل يحصل التلف بسببو كحفر البئر

في غير الملك ككطرح المعاثر في المسالك).

الحظوا مثاؿ حفر البئر ،فإذا سقط فيو شخص كمات إثر ضربة كاردة على الدماغ ػ كىي ُّ
تعد العامل
األساسي للموت ػ كلم ً
يوجدىا شخص مباشرة إالٌ سقوط الشخص في البئر بعد تعثٌره ،في ىذا المثاؿ يعتبر

يتعرض للمباشر.
المحقق حفر البئر سببان ،كال َّ

ثم ينقل صاحب (الجواىر) تعريف المحقق ػ رحمو اهلل ػ في كتاب الديات ،إذ يقوؿ[( :السبب] ما لواله
لما حصل التلف عنده ،لكن علة التلف غيره ،كحفر البئر ،كنصب السكين ،كإلقاء الحجر ،فإ ٌف التلف
عنده بسبب العثار)[ ،]8أم السبب ىو الذم لو لم يكن لم يحصل التلف ،بأف يحفر بئران فيقع شخص

فيو ،أك ينصب سكينان في الطريق فيصطدـ بها الشخص كيموت إثرىا ،كعلة التلف ىنا ليست حفر البئر أك

نصب السكين بل ىي السقوط في البئر أك االصطداـ بالسكين .كتعريف السبب ىذا ال يختلف عن

تعريف الشرط كما تبلحظوف.

كما ينقل صاحب (الجواىر)[ ]9عن العبلمة قولو في (القواعد)[( :]10كالسبب إيجاد ما يحصل التلف

مما يقصد لتوقٌع تلك العلٌة ،كالحافر كفاتح رأس الظرؼ) ،أم السبب ىو الذم ييقصد عند
إذا كاف السبب ٌ

اإلتياف بو شأنان لكي تترتب العلٌة عليو ،من قبيل حفر البئر ،حيث يمكن للحافر أف يقصد كقوع العلٌة من

إيجاد السبب ،أك من قبيل أف يقصد فاتح رأس الظرؼ الذم فيو دىن إىراؽ الدىن ،ففي ىذه األمثلة

يكوف من شأف السبب أف يقصد منو ترتٌب العلٌة.

كيقوؿ في كتاب القصاصٌ ( :أما السبب فهو ما لو أثر ما في التوليد للموت كما للعلٌة ،لكنٌو يشبو الشرط

بناء على ىذا ػ ذات أثر ضعيف في توليد النتيجة ،كما ىو حاؿ العلة ذات
من كجو)[ ،]11فالسبب ػ ن
األثر في توليد النتيجة (كىو نفس التعريف الذم ذكرناه للسبب) ،فهو من جهة يشبو الشرط من حيث
كونو مؤثران في توليد المعلوؿ كالنتيجة ،لكن تأثيره ليس بارزان ككاضحان.
كل ما يحصل التلف عنده بعلٌة غيره ،إالٌ أنٌو لواله لما حصل
كيقوؿ في كتاب الديات من (القواعد)( :ىو ٌ

يصرح بأ ٌف الذم يولد المعلوؿ شيء غير السبب ،لكن
من العلة تأثير ،كالحفر مع ٌ
التردم)[ ،]12كىو ٌ
كجود السبب أمر الزـ لكي تتولٌد النتيجة من العلٌة ،كلو لم يكن لن تتولٌد العلة .كىذا التعريف ىو نفسو
الذم ذكر للشرط .الحفر مع التردم (السقوط) ىو علة الموت ،مع أنٌو بالدقة علٌة لعلة الموت.

فسره الفقهاء ػ ىو
يقوؿ الشهيد في (غاية المراد)[ ]13كىو شرح (اإلرشاد) للعبلمة( :السبب ػ على ما ٌ

أعم من أف تتولد منو أك
إيجاد ملزكـ العلٌة قاصدان لتوقٌع تلك العلٌة) ،كىذا يعني كوف العلة الزمة للسبب ٌ
تقارنو ،كىذا تعريف جديد.

اشتراؾ األسباب
قد تشترؾ ع ٌدة أسباب لتوليد النتيجة دكف أف يكوف بينها سبب بارز ،كيقاؿ لهذا :االشتراؾ في األسباب.
لنفرض شخصان حفر بئران في طريق متركؾ ػ علمان أ ٌف حكم البئر في الطريق المتركؾ كغير المتركؾ ليس
كاحدان عند الفقهاء ػ كشخص آخر يسبب و
لفرد ما أف يغيٌر طريقو المألوؼ إلى الطريق المتركؾ ،كما يضع

شخص ثالث حجران قرب البئر ،كرابع يلفت نظر الفرد إلى مكاف آخر ،فيعثر الفرد بالحجر كيسقط في

البئر كيموت إثر ضربة في الدماغ ،فهؤالء األشخاص جميعهم بمثابة األسباب ليس كاحدان منهم بمثابة
العلة.
السبب ىو الذم يؤثر في توليد النتيجة ،كنسبة القتل إلى األسباب كاحدة ،كال سبب بارز ىنا.
كبخاصة العبلمة ػ رحمو
فصل في ىذا الباب ،كبعد تبرير تهافت كلمات الفقهاء
ٌ
القمي ػ رحمو اهلل ػ ٌ
المحقق ٌ
اهلل ػ يذكر ضابطة نغض النظر عنها؛ للحوؿ دكف اإلطالة.

كاف ذلك قسمان من كلمات الفقهاء ،كما ينبغي اإلشارة إليو ىنا ىو ضركرة اإلغماض عن عناكين المباشرة
كالتسبيب لكيبل نقع في شباؾ السبب كالعلة كالشرط .كما أنٌها لم ترد في أم من نصوصنا ،كما كرد من

تعابير في الركايات ىي من قبيل :قتل عمدان ،أك قصد القتل ،أك عمد إلى الضرب ،أك يريد قتلو ،أك ال يريد

قتلو؛ كلهذا نقوؿ :السبب ىو كل ما يؤثر في توليد القتل عرفان ،كيع ٌد موجبو شريكان في إيجاد القتل.

لنفرض شخصان أراد قتل آخر دكف أف تكوف لو أسلحة ،فيعطيو آخر أسلحة العتاد فيها ،كثالث يعطيو
شاجوران ،كرابع يمؤل الشاجور ،عندىا يرمي الشخص األكؿ كيقتل فردان ،كىؤالء األشخاص جميعهم أثركا

في توليد القتل قصدان كعمدان ،كيصدؽ على كل منهم عمد إلى القتل ،فالعرؼ بالنظرة غير المتسامح فيها
نسميو علة أك سببان ،كنحمل عليو أحكاـ القتل بالشركط التي تقدـ
يع ٌد الجميع شركاء في القتل ،كىو ما ٌ

بيانها ،كسنبيٌن الحقان حكم االشتراؾ في القتل.

خبلصة الكبلـ
ما يستنتج من كلمات الفقهاء ىو أ ٌف تعاريفهم للسبب أك الشرط أك العلة غير قاطعة؛ ألنٌا نشاىد خبلفها
في نفس الكتب المطركحة فيها أك في كتبهم األيخرل؛ كلهذا ال يمكن االستناد إلى تعريف العبلمة في

قصاص (القواعد) أك تعريف المحقق في (الشرائع) أك الشهيد في (الدركس)؛ ألنٌها متهافتة ،رغم أ ٌف
القمي ػ رحمو اهلل ػ سعى إليجاد محامل لهذا التهافت.
الميرزا ٌ
مما يمكن
على اإلجماؿ :ما يوجد في باب السبب كالعلة كالتسبيب كالمباشرة من بحوث الفقهاء ليس ٌ
إتمامو بالبرىاف كبلورتو كضابطة ،فنبقى نحن كركايات الباب كاألمثلة الكثيرة الواردة ىنا ،كما يمكن

كمما كرد في كلمات الفقهاء ىو :كل ما يكوف لو دخل في توليد القتل علة ،كإف شئت قل:
استنباطو منها ٌ
جزء علة ،كموجبو ُّ
يعد شريكان في القتل.
الحمد هلل ٌأكالن كآخران.
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حاصل الكبلـ في باب المباشرة كالتسبيب ىو ترجيحنا حذؼ عنواف المباشرة كالتسبيب كالعلة كالسبب
لنخصص محور البحث في ما كقع مبلكان في أدلة المسألة ،كسبق أف قلنا بأ ٌف المبلؾ
من مبلكات الحكم؛
ٌ
األساسي ىو قصد القتل ،كحتى في الشق الثالث من شقوؽ العمد ػ حيث ال يقصد القتل كلكن يضرب بما

يقتل بو عادة ػ رغم أنٌو ال كجود لقصد القتل في ىذا الشق إالٌ أنٌو يوجد قصد يتطابق مع قصد القتل.
إذا أردنا طرح معياران إجماليان لقتل العمد علينا القوؿ :إذا كقع الشخص ضمن سلسلة العلل كالمراتب أك
األسباب التوليدية كقصد القتل عرضان أك طوالن عي َّد القتل عمدان .كمثاؿ قصد القتل عرضان :أف يضع شخصاف

يجر كلّّ منهما الحبل من طرؼ فيموت .كمثاؿ القصد طوالن :أف يعطي شخص آخر
حببلن في عنق آخر ثم ُّ
سبلحان ،كآخر يمؤل لو الشاجور ثم يطلق النار كيقتل إنسانان.

لكن تأثيره ليس من باب العلة التوليدية فبل يع ٌد قتلو عمدان ،مثل :أف
ٌأما إذا كاف الشخص مؤثران في القتل ٌ

محل الحادثة كيحوؿ دكف كصوؿ شخص إليها ،فهو
يحمل شخص آخر إلى محل الجناية ،أك يرصد ّْ
بذلك يشترؾ في السبب لكنٌو ال يصنٌف في سلسلة العلل التوليدية ،بل يوجد الشرط كاألرضية كال يي ُّ
عد
مرتكبان للقتل عمدان.
ندكف ضابطة أك حكمان كليان كامبلن؛ ألنٌو من الصعب أف نحدد قاعدة كلية كاضحة
كما قلنا ،فإنٌا ال نريد أف ٌ
ال اشتباه فيها ،كىذا ىو سبب تهافت كلمات الفقهاء ىنا.

ثم إنٌو تيطرح إشكاالت ىنا علينا معرفة ما إذا كاف باإلمكاف حلٌها كالتأكيد على الضابطة المذكورة العتبارىا

عامة تستخدـ في كل مورد.
قاعدة ٌ

الشبهة األكلى:
قد يقاؿ بأ ٌف الركايات التي قرأناىا في العمد كشبو العمد ناظرة إلى المباشرة في القتل ،كىي ليست تسبيبان
أبدان ،رغم أنٌها معدكدة من التسبيب برأم بعض الفقهاء ،كىي من قبيل إيراد الضربات المتوالية بعصا حتى

تنتهي إلى الموت ،لكنٌها مباشرة عرفان ال تسبيبان.

إذف جميع الركايات المتق ٌدمة ناظرة إلى موارد المباشرة ،كلو كاف شخص سببان للقتل بواسطة أك كاسطتين

شك كترديد.
كاف شموؿ أدلة القتل إليو موضع ٌ

كفي مثاؿ آخر يبدك الترديد أكثر كضوحان ،حيث يضع شخص متفجرات تحت صخرة كيوصلها آخر
بسلك كثالث يضغط على زر االنفجار كتتفجر فترتفع الصخرة من مكانها كتسقط على شخص كتقتلو،
يخص الذم يقدـ مباشرة على قتل آخرٌ ،أما
فقد يقاؿ بأ ٌف أدلة القتل غير شاملة لهذا المورد؛ أل ٌف لسانها
ٌ
إذا كانت ىناؾ أربع أك ثبلث كسائط فشمولها باألدلة موضع شبهة.

ً
ًًً
ً
ً
اص فًي
ب ىعلىٍي يك يم الٍق ى
ص ي
إشكاؿ :ىل إطبلقات ( ىمن قيت ىل ىمظٍليوىمان فىػ ىق ٍد ىج ىعلٍنىا ل ىوليّْو يسلٍطىانان)[ ]14أك ( يكت ى
الٍ ىق ٍتػلىى) [ ]15تشمل التسبيب أـ ال؟
الجواب :كبل؛ أل ٌف ىذه اإلطبلقات ليست في مقاـ بياف ىذا المعنى ،كقد يقاؿ بأنٌو ال إطبلؽ لها فيما
يخص مورد القصاص ككيفيتو ،بل ىي في مقاـ تشريع أصل حكم القصاص.
ُّ
باإلجماؿ :قد يقاؿ بأ ٌف السياؽ الكلٌي للركايات سياؽ المباشرة رغم أنٌها شاملة لبعض من الصور التي ُّ
تعد
تسبيبان في اصطبلح الفقهاء؛ ألنها ُّ
تعد مباشرة عرفان ،كالعرؼ ال يرل فيها كاسطة.

الشبهة الثانية:
إذا جعلنا تحديد العرؼ مبلكان للمسألة تيطرح شبهة أيخرل ،كىي حالة ما إذا َّ
عد العرؼ الشخص قاتبلن
فيفر المراد قتلو كيمسكو آخر
كلم يع ٌده كذلك الشارع المق ٌدس ،من قبيل أف يقصد شخص قتل آخر ُّ

كيمنعو من الفرار كيسلٌمو إلى القاتل ،فالعرؼ يع ٌد الممسك قاتبلن كىو ليس كذلك شرعان.

كاألكضح من ذلك ىو الذم يمسك بالمجني عليو كيربط يديو كرجليو كي ً
قدـ اآلخر على قتلو ،فالعرؼ ال
ي

يشك ىنا في اشتراؾ ىذين الشخصين في عملية القتل مع أ ٌف الشرع ال يرل ذلك؛ ألنٌو جاء في بعض
ٌ
الركايات أ ٌف الممسك ييحكم بالسجن المؤبد ،كمفهوـ ىذا كوف الممسك ليس قاتبلن قتل عمد ،كإالٌ لحكم

عليو بالقصاص .كإذا قيل بأ ٌف ىذه الركايات استثناء من الحكم الكلي للقصاص ،قلنا :ىذا فرض بعيد
جدان؛ أل ٌف لساف الركايات ليس لساف استثناء.
إذف فهم العرؼ ليس مبلكان دائمان ،كعلينا البحث عن مبلؾ آخر.

الشبهة الثالثة:
في بعض موارد القتل يوجد فاصل زماني أك مكاني كبير بين منشأ القتل كأثره ،مثاؿ الفاصل المكاني ىو
كبخاصة في ما يتعلق
تفجير عبوة ناسفة عبر التح ٌكم بجهازىا من بعيد ،كأمثاؿ أيخرل يمكن اإلتياف بها
ٌ
بالتقنية المتط ٌورة لهذا العصر ،فقد تق ٌدـ فيو كل شيء ،كمنها :الوسائل ذات الصلة بالجرائم ،فقد ييػ ٍقتىل
شخص من بعيد من خبلؿ توجيو أشعة الليزر عليو ،كما يرد ذلك في أفبلـ الخياؿ العلمي .أك من قبيل أف
كيوجو من خبللو أشعة للمشاىدين.
يعمل شخص في مركز البث التلفزيوني ٌ
كمثاؿ الفاصل الزماني أف يعطي دكاءن لشخص يقتلو بعد عاـ من تناكلو.
العرؼ في جميع ىذه الموارد يعد القتل عمدان ،لكن ىل يستفاد ذلك من الركايات كذلك؟ موضوع أىل

للدراسة.

التحقيق في المسألة
يتعجب من الفقهاء بسبب تأكيدىم على دراسة عناكين السبب كالشرط كالعلة
صاحب (الجواىر) بعد ما ٌ

كالمباشرة ػ مع أنٌو ال كاحد من ىذه العناكين يي ُّ
عد مبلكان كقد ذكركا لبيانها كتمييزىا عن بعضها اآلخر كجوىان
ػ يطرح مسألة االشتراؾ كفركعها في مورد المباشرة؛ ألنٌو قد يشترؾ اثناف في مباشرة القتل ،بأف يأخذ اثناف

سكينة كاحدة كيقتبلف بها شخصان.

نقوؿ لصاحب (الجواىر) ىنا :ال يمكن لهذه المسألة أف تكوف سببان لفصل ىذين العنوانين ،فالمشاركة

موجودة في التسبيب كما ىي موجودة في المباشرة ،كمثاؿ المشاركة في التسبيب أف يلقي شخصاف حببلن
في عنق آخر كيجراف الحبل حتى يموت الشخص ،فهذا من أمثلة التسبيب كما قاؿ بذلك الفقهاء.
على أم حاؿ ،قضية القصاص ُّ
تعد مسألة مريبة كشابكة مع األخذ بنظر االعتبار فركعها كمصاديقها

كتحديدىا من حيث كونها عمدان أك شبو عمد كالحكم بالقصاص أك عدمو.

ما يبدك لنا ذكره كمبلؾ كضابطة لقتل العمد ىو كوف الذم يشترؾ في توليد القتل كإيجاد علتو يي ُّ
عد علة
كلو كاف الثاني أك الثالث في سلسلة العلل الطولية ،من قبيل مثاؿ تفجير العبوة من بعيد ،فإ ٌف توصيل
العبوة بالكهرباء سبب للتفجير ،كقد تق ٌدـ ىذا المثاؿ كقلنا بأ ٌف االنفجار ىو علٌة ارتفاع الصخرة كسقوطها
على شخص ،كىو علٌة الموت ،أما الذم أكجد االتصاؿ فيع ٌد علٌة علٌة العلة كيع ٌد قاتل و
عمد .كدكر للفاصل
ٌ
الزماني أك المكاني ىنا ليس مصيريان أك ال دكر لو إذا كاف القتل نتيجة علٌة توليدية.

ٌأما في غير ذلك فرغم تأثيره كدكره إالٌ أ ٌف القتل لم يتولد من فعلو ،من قبيل مسألة إمساؾ شخص آلخر
خاص.
كمجيء ثالث لقتل الممسوؾ بطلقة ،كالقتل ليس عمدان ىنا ،كلنا على ذلك دليل ٌ
كفي بعض الموارد ال يكوف التوليد كاضحان جدان ،كال ينسجم مع ىذا المبلؾ ،من قبيل المثاؿ الذم ذكرناه

سابقان (أراد شخص قتل آخر فيعطيو ثاف سبلحان كثالث طلقات ك ،)...ففي ىذا المثاؿ يكوف معطي
األسلحة كالطلقات ليس علة لتوليد القتل بل جزء للعلل المع ٌدة ال المولٌدة ،كالمولٌدة ىي الذم يطلق النار
في آخر المطاؼ كيقتل المجني عليو.

ىذا المبلؾ الكلي للمسألة ،نعرض لجزئياتو في الجلسات المقبلة إف شاء اهلل.
الحمد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []29
بسم اهلل الرحمن الرحيم

طاؿ البحث في المباشرة كالتسبيب ،كقد ال يكوف ذلك ضركريان ،لكن ىنا نكتتين نستفيدىا من مجموع ما
تقدَّـ من المباحث كقد تفيدنا في البحوث المقبلة.

النكتة األكلى:
الفرؽ بين المباشرة كالتسبيب في أ ٌف المباشرة عبارة عن العمل الذم ينتهي إلى الموت كيتٌصل مباشرة مع

جسم المجني عليو ،بأف يخنق الجاني المجني عليو أك يذبحو أك يجرحو جرحان قاتبلن.

إذف رغم كجود كاسطة أك أكثر حتى العلة األصلية للموت ػ من قبيل حقن السم في الجسم الذم ال يميت
اإلنساف حتى يصل إلى خبلياه الحساسة في الدماغ ػ إالٌ أنٌو يعد مباشران باعتبار عبلقتو المباشرة بجسم
المجني عليو.
كالتسبيب ىو أف يفصل شيء بين الجاني كالمجني عليو ،كالفاصل ىو السبب ،من قبيل أف يعلّْق شخص

آخر بحبل ثم يجر الحبل ليخنقو ،فعملو لم يرد على جسم المجني عليو مباشرة بل بواسطة الحبل ،إالٌ أنٌو
كجره فترتٌب على ذلك عمل كىو تماس الحبل برقبة المجني عليو كانتهاؤه إلى الموت.
سحبو ٌ

النكتة الثانية:
مبلؾ تحقق العمد في المباشرة كالتسبيب شيء كاحد ،كىو ٌإما قصد القتل أك قصد عمل يوجب القتل
عادة.

إيضاح كلمات المحقق
بعد ما ذكرنا النكتتين ُّ
يقسم القتل إلى مباشرة
نبت بشرح عبارات المحقق رحمو اهلل ،كىو بعد ما ٌ
كتسبيب ،يأتي بأمثلة للمباشرة كيقوؿٌ ( :أما المباشرة فكالذبح كالخنق كسقي السم القاتل كالضرب بالسيف

كالسكين كالمثقل)[.]16

تنوعت
يبدك أ ٌف المحقق استقصى أنواع القتل بالمباشرة التي كانت دارجة في ذلك الزماف ،كىي اليوـ ٌ
السامة أك األشعة النوكية ،كالمبلؾ للمباشرة في
أكثر ،مثل القتل بالصدمة الكهربائية أك بالليزر أك الغازات ٌ

القتل ىو أف يكوف الفعل قتٌاالن بالمباشرة كللجاني اتصاؿ بجسم المجني عليو كيؤدم إلى موتو ،سواء تزامن

ىذا العمل مع قصد القتل أك مع قصد العمل القاتل نوعيان دكف قصد القتل ،كال بحث لنا في ىذا المورد،
فهو أمر كاضح.

كل من المراتب يكوف
يقسمو إلى أربع مراتب في ّْ
ثم يشرع المحقق في بياف صور التسبيب[ ،]17حيث ٌ

انتساب القتل إلى المسبٌب أقول من المرتبة البلحقة.

المرتبة األكلى :كىي عبارة عن انفراد الجاني بالتسبيب المتلف ،أم الجاني لوحده يوجد سبب القتل كال
ست صور متباينة لهذه المرتبة.
يشترؾ معو أحد ،كيذكر ٌ
خاص
كما قلنا يستقصي المحقق ىنا جميع صور القتل
المتصورة في عهده ،كيذكرىا جميعان بنظم ككضوح ٌ
ٌ
مما ىو موجود في كتب العبلمة كمن لحقو.
نراه أفضل ٌ
ىذه الصور الست تشترؾ في جهة كاحدة ،كىي إيجادىا عامل القتل كسببو ،كرغم تباينها إالٌ أ ٌف ىذا
التباين ال يؤثر في حكمها ،كىي جميعان متٌحدة الحكم.
الصورة األكلى :السبب عمل دفعي كقطعي ،مثل إطبلؽ النار ،سواء كاف بشكلو القديم أك الحديث ،حيث

ال يعد قتبلن بالمباشرة؛ أل ٌف الذم ييطلق النار ببندقيتو ال يدخل الطلقة بنفسو في جسم المجني عليو ،كالذم

يفعلو الجاني ىو الضغط على الزناد ،ككذا في الماضي ،حيث كاف الجاني يم ٌد الوتر ػ الجزء المطاط من

القوس ػ لينطلق السهم ،كىذا تسبيب ،كىو ػ بالطبع ػ ال يتنافى مع كوف القتل عمدان.

إشكاؿ :قد يقاؿ بأ ٌف القتل بالمثقل الذم أدرجو المحقق في المباشر مثل إطبلؽ النار بالبندقية أك إطبلؽ
السهم ،كىل ىناؾ فرؽ بين الموردين؟

الجواب :القتل بالمثقل أك إلقاء الحجر على نوعين ،فقد يلقي بالحجر على شخص كيقتلو فيكوف مباشران،
و
عندئذ لم ً
يلق الحجر مباشرة بل بوسيلة ،كىي المنجنيق ،فيكوف عملو
كقد يلقي الحجر بالمنجنيق فهو
تسبيبان ،لكن الموردين قتل و
عمد على أم حاؿ.

الصورة الثانية :أف يكوف السبب عبارة عن مجموعة أيمور كلّّ منها ال يوجب القتل لوحده لكن مجموعها

توجب القتل ،كالضربات المتوالية بالعصا ،كالذم جاء في الركايات فرؽ ىذا القسم مع سابقو في أ ٌف كبلن
من الضربات المتوالية ال توجب ،لكن مجموعها يوجب القتل.

الصورة الثالثة :مجموع أيمور متوالية يصدر ٌأكلها من الفاعل ،مثل اإللقاء في النار ،فإ ٌف اإللقاء لوحده ال
يوجب القتل لكنٌو يبلزـ أيموران ايخرل ،أم االحتراؽ في اللحظة الثانية كاالحتراؽ في اللحظة الثالثة
كاالحتراؽ في اللحظة الرابعة ،كمجموعها يوجب الموت .لكن االحتراؽ المتوالي لم يحصل بفعل
المسبب ،كالذم قاـ بو المسبب ىو اإللقاء في النار فقط .كمن ذلك القبيل اإللقاء في النهر أك حوض

الماء حيث ال يستطيع السباحة.
الصورة الرابعة :أف يكوف سبب الموت مجموعة من األيمور يتولٌد من كل منها اآلخر .كفرقو مع الصورة

الثالثة في أ ٌف األيمور فيها متوالية لكن ال يتولد كلّّ منها من اآلخر ،بل كلّّ منها مبلزـ لآلخرٌ ،أما في الصورة

الرابعة فالمسبب عندما يوجد األمر األكؿ ترتبت باقي األيمور عليو قهران ،كإيجاد جراحة توجب السراية
توسع الجرح كتفاقمو.
كالموت في النهاية ،كالسراية في اصطبلح الفقهاء كالحقوقيين حاليان تعني ٌ
الصورة الخامسة :أف يسبب الجاني القتل بجسمو كيكوف عملو دفعيان ،بأف يلقي بنفسو من مرتفع على
المجني عليو .كعملو ىذا يختلف عن رمي السهم رغم كونهما دفعيين ،فبل كسيلة أك آلة تتوسط عمل

الجاني ىنا.

الصورة السادسة :أف ً
يوجد عامل الموت بواسطة الجاني كذلك العامل غير معركؼ ،مثل السحر ،كىذا

يتوقٌف على قدرة السحر على القتل ،بل على كوف السحر كاقعان ال خياالن.

ىذه الصور ذكرىا المحقق للمرتبة األكلى من مراتب التسبيب ،أم كوف الجاني موجدان للسبب لوحده،
لكن ىل تنحصر المرتبة األكلى في ىذه الصور؟ كبل قطعان ،فإ ٌف ىذه الصور ُّ
تعد ما استقصاه المحقق في
عهده ،كبااللتفات إلى متغيرات عصرنا يمكن إدراؾ طرائق أيخرل ككسائل متباينة.

مبلؾ تحقق قتل العمد في ىذه الحاالت ىو قصد القتل أك قصد العمل الذم يقتل عادةن ،فإذا تحقق ىذا
المبلؾ حكمنا بالقصاص ،كإالٌ فالتسبيب كالمباشرة ليسا مبلكان لصدؽ قتل العمد .كلهذا إذا اجتمع
السبب كالمباشر فقد يينسب القتل إلى المباشر كقد ينسب إلى السبب كقد ينسب إلى كليهما.

نتردد في صورة من
علمان أ ٌف تفكيك الفقهاء ألجل تعريفنا بالصور المتنوعة كالمتباينة للقتل كلكي ال ٌ
الصور ،كىذا ىو السبب في تكثير الفقهاء لؤلمثلة ىنا ،األمر الذم ال نعثر عليو في األبواب األيخرل من
يلم بجزئيات المسألة لكي يتسنٌى لو
حساسة جدان ،كعلى الفقيو أك القاضي أف ٌ
الفقو ،فإ ٌف قضية القصاص ٌ
الحكم كاإلفتاء ،كىذا التفصيل كالتكثير في األمثلة نجده في الكتب الحقوقية كذلك.

ذكر المحقق أربعة أمثلة للصورة األكلى من مراتب التسبيب ،ىي:
المثاؿ األكؿ :أف يرمي بالسهم نحو شخص كيقتلو.
المثاؿ الثاني :أف يرمي بالحجر نحو شخص بواسطة المنجنيق.
كيجره حتى الموت ،كىو ما يصطلح عليو اليوـ باإلعداـ.
المثاؿ الثالث :أف يش ٌد رقبتو بحبل ٌ
المثاؿ الرابع :بعد ما يشد الحباؿ على رقبة المجني عليو يفتحو قبل الموت ،لكن إصابتو كانت بدرجة ال

ينفعها عبلج ،فيموت.

مما يقصد بو القتل غالبان) [،]18
عبارة المحقق في الصورة األكلى ىي( :لو رماه بسهم فقتلو قتل بو؛ ألنٌو ٌ

كفي ىذه العبارة احتماالف:

مما يقصد بو القتل غالبان فيتزامن مع قصد القتل ،كمن خبلؿ ىذا العمل
األكؿ :بما أ ٌف الرمي بالسهم ٌ
نكتشف قصد الجاني للقتل.
يبدك أ ٌف صاحب (الجواىر) [ ]19استفاد ىذا المعنى من عبارة المحقق؛ كلهذا أشكل عليو بأ ٌف قصد
القتل غير الزـ ،كإالٌ فما ضركرة اكتشاؼ قصد القتل في رامي السهم .كلو كاف مراد المحقق ىو ىذا كاف
مما يقتل بو
اإلشكاؿ كاردان؛ ألنٌا ال نحتاج إلى كجود القصد ألجل تحقق العمد ،بل يكفي أف يكوف العمل ٌ

غالبان.

االحتماؿ اآلخر :بما أ ٌف القتل يتحقق بالرمي عادة كبما أ ٌف الرمي يتزامن مع القتل عادة كاف مبلؾ العمد

متحققان ،ال أ ٌف القتل عمد باعتبار أ ٌف الرامي قاصد لو؛ أل ٌف القتل ىنا عمد حتى لو لم يكن قاصده.

األكؿ كاف إشكاؿ صاحب (الجواىر) كاردان دكف
يبدك أ ٌف مراد المحقق ىو ىذا ،كلو كاف المراد االحتماؿ ٌ

شك؛ ألنٌا ال نحتاج لقصد القتل لتحقق العمد ،بل يكفي استخداـ اآللة القتٌالة أك فعل ما يقتل غالبان كلو
لم يكن قصد للقتل.

ثم يذكر صاحب (الجواىر) [ ]20فرعان آخر ،كىو موضع إشكاؿ ،إذ يقوؿ :حتى لو فرضنا عدـ قصد
رامي السهم القتل كيرمى السهم قاصدان نقطة غير حساسة ،مثل قصد رجلو فيرمي قلبو خطأن كيموت،

فالقتل ُّ
يعد عمدان في ىذه الحالة كذلك؛ أل ٌف اآللة المستخدمة توجب القتل عادة.

ينبغي االلتفات إلى أنٌا ال نستطيع تصديق ىذا المطلب؛ ألنٌو يريد القوؿ :كما أنٌو ال يلزـ قصد القتل في

الرمي كذلك قصد عدـ القتل ،فهو غير مانع من صدؽ العمد ،كرغم قبولنا كوف عدـ قصد القتل غير مانع

مما تقتل ،لكن ىل عدـ قصد القتل يمنع من صدؽ
من صدؽ العمد؛ ألجل أ ٌف الوسيلة التي استخدمها ٌ
مما سنبحثو في الجلسة المقبلة إف شاء اهلل.
العمد أـ ال؟ ىذا ٌ
كالحمد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []30
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ست صور ،كالصورة األكلى كانت
الكبلـ في المرتبة األكلى من مراتب التسبيب التي ذكر لها المحقق كىي ٌ
عبارة عن صدكر عمل دفعي ،ينتهي إلى موت المجني عليو بواسطة أك كاسطتين ،مثل رمي السهم أك

نتعرض لهما:
الحجر الثقيل أك الخنق ،كىذه أمثلة كاضحة .كفي ىذه الصورة يوجد فرعاف ٌ

شك ،كإذا لم
األكؿ :ىذا الفرع يتعلٌق بمسألة الرمي ،فإذا كاف مقترنان مع قصد القتل فهو عمد دكف ٌ
الفرع ٌ
مما
يكن مقترنان مع قصد القتل بل قصد الضرب فقط كاف من مصاديق قتل العمد كذلك؛ أل ٌف ىذا العمل ٌ

يقتل بو .كىذا يعني كوف قصد القتل ليس المبلؾ الوحيد للصدؽ ،فإذا استهدؼ الرامي جزءان حساسان من

مما
بدنو ػ كقلبو ػ دكف أف يقصد قتلو كاف ذلك كافيان لصدؽ قتل العمد؛ لكوف الفعل أك اآللة المستخدمة ٌ

يقتل بو عادة.

محل إشكاؿ ىو قوؿ صاحب (الجواىر)[ ]21بأ ٌف
إلى ىنا ال إشكاؿ في المسألة ،كالفرع الذم يبدك ٌ
حساسة لكن السهم أصاب خطأن نقطة حساسة فقتلو كاف من قبيل قتل
الرامي إذا استهدؼ نقطة غير ٌ

العمد.

مما يقتل بو
كمما يمكن تبرير كبلـ صاحب (الجواىر) بو ىو القوؿ بأ ٌف السهم الذم انطلق من القوس ٌ
ٌ
عادة رغم أ ٌف القاتل لم يقصد القتل؛ أل ٌف الحكم بالعمد ال يشترط فيو قصد القتل.

نقد كبلـ صاحب (الجواىر)
مما يكثر االبتبلء بو ،فقد يحصل
ال يمكن قبوؿ كبلـ صاحب (الجواىر) ببساطة ،مع العلم بأ ٌف ىذا الفرع ٌ
كثيران ما أف يطارد الشرطي مجرمان كألجل إيقافو يستهدؼ رجلو لكن الطلقة تصيب كبده كتقتلو ،فإذا كاف

ىذا قتل عمدان كحكم على الشرطي بالقصاص كاف معنى ذلك عدـ السماح ألم شرطي أف يستهدؼ
مما يوجد إشكاالت كثيرة لقول األمن كالحكومة ،كما يوجب اختبلؿ النظم في المجتمع،
المجرـ ،كىو ٌ
كما علينا معرفتو ىنا ىو كجود أك عدـ كجود مبلؾ قتل العمد كضابطتو.

يبدك كجود فركض ثبلثة في ىذا النوع من الخطأ.
حساسة
الفرض األكؿ :أف يستهدؼ عضوان ال يقتل بو قطعان ،لكن يده ػ مثبلن ػ ترتعش كتصيب الطلقة نقطة ٌ
كالصدر فيموت.

الفرض الثاني :أف يستهدؼ الرامي نقطة مبهمة تبدك يدان أك رجبلن من بعيد ،كأف لبس ثوبان دكف أكماـ كقد
برز منو جزء يبدك رجبلن أك يدان كبعد ما استهدفو تبيٌن أنٌو كاف قلبو أك رأسو فيموت.

فرؽ ىذا الفرض مع سابقو في أ ٌف الطلقة في الفرض السابق تصيب نقطة لم يستهدفها ،كىنا يصيب نفس

تصور بأ ٌف النقطة التي استهدفها ال تقتل عادة ،لكن تبيٌن خبلفو في
النقطة التي استهدفها ،لكنٌو كاف قد ٌ
النتيجة.

تؤدم إلى الموت ،بأف
الفرض الثالث :أف يستهدؼ عضوان كيصيبو لكنٌو كاف يجهل كوف إصابة ىذا العضو ٌ
يتصور اإلصابة في الخاصرة توجب الشلل ككاف ذلك قصده ،لكن صدؼ الموت؛ لكونو يجهل في
كاف ٌ

حساسة توجب الموت.
الخاصرة أعصابان أك نقاطان ٌ

خاص ،كعلينا اآلف الحكم على
في ىذه الفركض الثبلثة أصاب نقاطان لم يستهدفها ،لكن كاف لكل شكل ٌ

كل من الفركض.

في الفرض األكؿ حيث يستهدؼ عضوان ال يقتل قطعان لكنٌو يصيب عضوان يقتل عادة ػ مثل الرأس أك الصدر
ػ كال كجو للحكم بكونو عمدان؛ أل ٌف ضابطة العمد ال تصدؽ فيو ،فالضابطة ىي قصد القتل ،كىو و
منتف

ىنا ،أك يضرب ضربان ينتهي إلى القتل عادة ػ كىو القسم الثالث من أقساـ القتل ػ كىو غير موجود ىنا؛ ألنٌو
قصد إصابة الرجل ،كىو ال ينتهي إلى القتل عادة .كبذلك يثبت ببل شك تطابق ىذه الصورة مع الخطأ
المحض؛ كذلك ألنٌو أراد شيئان كأصاب غيره.

ٌأما الفرض الثاني حيث يقصد الرامي إصابة نقطة ظنٌان منو أنٌها يد المجني عليو أك رجلو ثم يتبيٌن كونها رأسو

أك صدره ،كىذا الفرض مشكل إلى حد ما .في كتاب الديات طرح الفقهاء فرعان يشبو ىذا ،كىو( :لو رمى
بظن أنٌو حيواف فباف أنٌو إنساف) ففي موارد
بظن أنٌو مهدكر الدـ فباف أنٌو معصوـ) أك (لو رمى شخصان ٌ
أحدان ٌ

يظن أنٌو
من ىذا القبيل يحكم بكوف القتل شبيو عمد ،ككذلك ما نحن فيو ،فهناؾ يرل شبحان كسط الغابة ٌ
ظن كوف الشيء البارز
حيواف فيستهدفو كيصيبو كبعد اإلصابة يعلم أنٌو كاف إنسانان ،كذلك ما نحن فيو؛ ألنٌو ٌ
يده فتبيٌن بعد ذلك أنٌو رأسو.

ال يتطابق تعريف القتل شبيو العمد على موردنا مائة بالمائة؛ أل ٌف شبيو العمد يصدؽ فيما إذا لم يكن قاصدان
القتل لكنٌو يقصد فعبلن ال يقتل عادة ،كلهذا ألحق الفقهاء المورد المزبور بالخطأ شبيو العمد دكف التصريح
بأنٌو من مصاديق الخطأ شبيو العمد .كسبب عدـ إلحاقو بصورة العمد ىو عدـ تطابق العمد على ىذا
المورد؛ أل ٌف قواـ العمد بالقصد سواء قصد المسبب ػ أم القتل ػ أك قصد السبب الذم ال يقبل االنفكاؾ
عن قصد المسبب عرفان من قبيل القسم الثالث من أقساـ العمد ،حيث يقصد الجاني السبب الذم يؤدم

إلى الموت غالبان حاؿ كونو عالمان بالسببية ،كاألمر ىنا ليس كذلك ،فبل تنطبق ضابطة العمد على ما نحن

مفر إالٌ بإدراجو في شبيو العمد ،كما اعتبرنا نظائره كذلك.
فيو ،فبل ٌ

يظن أنٌو ال يقتل ثم
خاص ُّ
الفرض الثالث ىو األشكل من بين الفركض الثبلثة ،كىو أف يقصد إصابة عض وو ٌ

يتبيٌن أنو يقتل كما كاف يعلم ذلك ،فهل ىذا من صور العمد أـ ال؟

ُّ
الحق أنٌو ليس من صور العمد كال تنطبق ضابطة العمد عليو كما قلنا في القسم الرابع من صور العمد بأنٌو
قتص منو.
إذا قصد السبب كال يعلم بأ ٌف ىذا يوجب الموت فبل يصدؽ عليو عمد كال يي ُّ
كقد قاؿ بذلك صاحب (الجواىر) ،كقد قاؿ بالطبع :ادعاؤه الجهل غير مقبوؿ ،كلو قبلناه لبطل أكثر
الدماء[ ،]22كىذا يعني أنا لو علمنا بجهلو ح ٌقان فبل قصاص عليو .كىذا يأتي ىنا كذلك ،فإذا كاف جاىبلن
بأف ىذا الضرب أك اإلصابة توجب القتل فبلب ٌد كأنٌو لم يقصد القتل كلم يقصد سبب القتل.
إذف لم يتٌضح حكم العمد في ىذا الفرض ،كإذا شككنا فيو فمقتضى القاعدة الحكم بعدـ العمد.
كبتعبير آخر :سبق كإف أسسنا أصبلن ىنا كىو أصالة عدـ العمد ،كىو صادؽ حيث نشك في المورد.

الفرع الثاني:
كىو ما يتعلٌق بالخنق ،ففي ىذا الباب توجد عدَّة صور كاضحة ال شبهة في كونها عمدان ،منها :أف يلقي

الحبل في عنق المجني عليو كيش ٌده ش ٌدان محكمان بحيث ينقطع نفسو كيموت ،كمن الواضح كوف ىذا قتل

عمد.

كمنها :أف يشد الحبل بعنقو كال يموت رغم انقطاع نفسو ،ثم يفتح الحبل كبعد فاصل زمني يموت ،كىو
من قتل العمد كذلك كما ىو كاضح.
كمنها :أف يفتح الحبل كىو يتنفس ،لكن مضاعفات الخنق ستنتهي إلى الموت قطعان ،كىو ػ دكف شك ػ
مما يقتل بو ،أم مجموع قطع
مما يقتل بو إالٌ أنٌو مع مضاعفاتو ٌ
قتل عمد .كرغم أ ٌف ىذا العمل ليس ٌ
مما يقتل بو عادة ،كىو قتل عمد ،سواء قصد القتل أـ لم يقصده.
التنفس لفترة كمضاعفات ىذا العمل ٌ

كمنها :ما أشار إليو المحقق بقولو( :حبس نفسو يسيران)[ ،]23بأف يضع كسادة على كجهو فينقطع نفس
المجني عليو يسيران ال بالكلية ،أك يضع يده على فمو لدقائق ثم يرفعها ،فهذا العمل يؤدم إلى موت
الشخص في النهاية ،فهل ىذا من قتل العمد أـ ال؟

يقوؿ المحقق ػ رحمو اهلل ػ ىنا :صدؽ العمد على ىذا المورد موضع ترديد ،كاألشبو باألصوؿ كالقواعد ىو

القوؿ بأنٌو عمد إذا قصد القتل كإالٌ فبل .كىذا ىو الذم مضى في القسم الرابع ،أم الفرض في أ ٌف ىذا
المقدار اليسير من قطع النفس ال يوجب القتل عادة بالنسبة إلى اإلنساف العادم.

نعم ،لو كاف المجني عليو مريضان أك طفبلن صغيران بحيث يكوف قطع النفس بالنسبة إليو قاتبلن كلو كاف يسيران
فإ ٌف ىذا خارج عن محل الكبلـ كيدخل في الشقوؽ السابقة.
قوؿ المحقق بإدراج ىذا القتل في العمد إذا كاف قاصدان القتل يي ُّ
عد موافقان للقاعدة؛ ألنٌو قصد القتل رغم

استخدامو كسيلة ال يقتل بو عادةٌ ،أما إذا لم يقصد القتل كأراد إيذاء المجني عليو فقط فمات المجني
عليو صدفة فبل ُّ
يعد ىذا القتل عمدان.
الحمد هلل ٌأكالن كآخران.
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تلخيص لما تق ٌدـ
الكبلـ عن صورة القتل بالتسبيب ،كنطرح ىنا تلخيصان لما تق ٌدـ باعتبار حصوؿ فاصل بين الدرس السابق

كىذا الدرس.

قسم المحقق كغيره من العلماء القتل إلى التسبيب كالمباشرة ،كالقتل بالمباشرة عبارة عن العمل الذم
ٌ
يقوـ بو القاتل على جسم المقتوؿ بنحو مباشر كدكف كاسطة ،من قبيل ضربو بالسيف أك الخنجر أك شيء
من ىذا القبيل من اآلليات الموجودة في عصرنا الحاضر .كالقتل بالتسبيب ػ حسب ما يستفاد من كلمات

الفقهاء ػ عبارة عن كجود كاسطة أك أكثر بين عمل المرتكب ككقوع القتل ،كقد تق ٌدـ منا تكراران أ ٌف تقسيم

القتل إلى المباشرة كالتسبيب ال تأثير علميان أك علميان لو ،كىو لتفصيل صور ارتكاب قتل العمد ،كإالٌ
فالتسبيب كالمباشرة يي ُّ
عد قتل عمد في كثير من الموارد.
كل مرتبة ُّ
أشد كأظهر
ٌ
قسم المحقق ػ رحمو اهلل ػ التسبيب إلى ع ٌدة مراتب ،كاختبلؼ ىذه المراتب في أ ٌف ٌ
في صحة االنتساب من المرتبة البلحقة.

ً
يقسم
المرتبة األكلى :أف يوجد الجاني سببان كال شريك لو على اإلطبلؽ سواء من البشر أك من غيرىم ،كىو ٌ

ست صور متباينة فيما بينها ،كىناؾ ضابطة تحدد فوارقها ،كىي ليست من قبيل المثاؿ
ىذه المرتبة إلى ٌ
فقط ،كقد أشرنا إلى مجمل ىذه الصور.

الصور األكلى:
أف يقوـ الجاني بعمل دفعة كاحدة ال تدريجيان يوجب قتل المجني عليو ،بأف يرمي السهم أك الطلقة أك
يسبب
القذيفة من مدفع ،كفرض المطلب ىنا كاضح جدان ،كىي جميعها تسبيب؛ أل ٌف عمل الجاني لم
ٌ
الموت مباشرة بل بواسطة شيء ما من الطلقة أك السهم أك القذيفة ،فهو ضغط على الزناد فقط كلم يفعل

غير ذلك كلم يتماس جسمو بجسم المجني عليو ،كىذه من صور العمد كما يقوؿ بذلك المحقق ،كىو

الصحيح؛ أل ٌف ضابطة العمد تنطبق عليو.
المثاؿ اآلخر الذم ذكره ىنا ىو الخنق بالحبل ،من قبيل اإلعداـ المألوؼ في ىذا الوقت ،كىو يختلف

عن الخنق باليد؛ أل ٌف األخير مباشرة في القتل ،كالخنق بالحبل تسبيب ،كال تماس بين جسم الجاني
كالمجني عليو ،كىذا المثاؿ من موارد قتل العمد دكف شك كإف كاف من مراتب التسبيب.

الفرع اآلخر الذم يذكره المحقق في ذيل ىذه المسألة ىو إذا قطع شخص نفس آخر بيده م ٌدة قصيرة
كدقيقة أك دقيقتين بحيث ال يؤدم عملو إلى الموت ،لكن يصدؼ أف يموت من جرائو ،فمن أم صنف

يصنٌف ىذا الموت؟
يقوؿ المحقق :إذا تزامن مع عملو قصد العمد فهو من العمد؛ ألنٌا قلنا في القسم الثاني من أقساـ العمد
أ ٌف العمد يصدؽ بما ال يقتل غالبان إذا كاف الجاني قد قصد القتل ،كقد ذكرنا أدلٌة ذلك ،كال شبهة في ىذا

المجاؿ .كإذا لم يقصد العمد فهو شبو عمد؛ ألنٌو قتلو بما ال يقتل غالبان كبغير قصد القتل.

النقطة الموجودة ىنا كالتي قد تق ٌدـ ذكرىا ىي أ ٌف حبس النفس يسيران يختلف باختبلؼ األشخاص،
فالبعض يموت بالحبس م ٌدة دقيقة فقط ،كالبعض اآلخر ال يموت حتى لو حبس نفسو م ٌدة خمس دقائق،
فاألطفاؿ كالشيوخ قد يموتوف بالحبس مدة دقيقة فقط ،كالحبس في حق ىؤالء ُّ
يعد قتل عمد؛ أل ٌف ىذا

العمد ُّ
مما يستفاد من الركايات التي استخدمت تعبير ((ما يقتل مثلو)) أك ((ما
مما يقتل بو عادة ،كىو ٌ
يعد ٌ

مما يقتل مثلو ىو ما يقتل مثلو بمناسبة الحكم كالموضوع.
ال يقتل مثلو))[ ،]1فالمراد ٌ

كقد أشار إلى ىذه النقطة صاحب (الجواىر) [ ،]2كسبق أف أشرنا لها في بحوثنا السابقة كذلك.
ىناؾ أمثلة أيخرل لهذا الفرع ،حيث يكوف العمل غير قاتل عادة ،من قبيل ما جاء في بعض الكتب الفقهية
بأف يدكس شخص بطن آخر ،كىو ال يقتل عادة لكنٌو إذا صدر مع قصد القتل ككقع القتل يع َّد عمدان ،كإذا

صدر دكف القصد كاف شبو عمد .كمثاؿ آخر :أف يضرب شخص آخر بدراجتو الهوائية أك النارية أك

بسيارتو ،فهو غير الدىس كال يقتل عادة ،لكنٌو يي ُّ
عد عمدان إذا تزامن مع قصد القتل كيندرج تحت الصورة

الثانية من صور قتل العمد الثبلث؛ لكونو عمبلن غير قاتل لكنٌو تزامن مع قصد القتل ،كإذا لم يتزامن مع

قصد القتل كاف شبو عمد.

كاف ذلك تلخيصان لما تق ٌدـ من بحوث إضافة إلى بيانات مختصرة جديدة.

الصورة الثانية:
كىذه الصورة تش ٌكل بداية الدرس الجديد ،حيث يقوؿ المحقق( :الثانية :إذا ضربو بعصان مكرران ما ال

يحتملو مثلو بالنسبة إلى بدنو كزمانو فمات) [.]3

إذا ضرب شخص آخر بعصان كراران بمقدار ال يحتملو المضركب بسبب خصوصيات جسمية ػ مثل المرض
أك الشيخوخة ػ أك بيئية من قبيل شدة البركدة أك الحرارة أك بسبب الجوع أك العطش فيؤدم ذلك إلى

الموت ،فهو قتل عمدٌ ،أما إذا كاف مقدار الضرب ال يؤدم إلى الموت بل إلى المرض الذم يموت من
جرائو ،فهل ىو من العمد أـ ال؟
يقوؿ المحقق ىنا :ىذا الفرع كالفرع السابق ،كبذلك يثبت فرعاف للصورة الثانية.
الفرع األكؿ :أف يضربو بمقدار يوجب الموت ،فهو من العمد ح ٌقان.
كفرؽ ىذه الصورة عن سابقتها في أ ٌف السبب الذم ً
يوجد القتل في الصورة السابقة أمر دفعي ،من قبيل
الخنق بالحبل أك الرمي بالسهم ،فاألمر ىناؾ دفعيٌ ،أما السبب ىنا فليس دفعيان بل مجموعة من األيمور
التدريجية ،كال أحد من ىذه األمور لوحده يوجب القتل .إذف لماذا ذكر المحقق ػ كباقي الفقهاء ػ ىذه

يفرؽ بينها كبين تلك الصورة؟ كلماذا كردت أسئلة
الصورة بالخصوص مع أ ٌف العرؼ بنظرتو التسامحية ال ٌ
تخص ىذه الصورة؟
في الركايات
ٌ
مما قد
ىذا ألجل الحؤكؿ دكف إيجاد ٌ
توىم بأ ٌف كبلِّ من الضربات التي أكجدىا الجاني لم توجب القتل ٌ
التوىم يقولوف :رغم أ ٌف كبلِّ من
يوىم بأ ٌف العمل الذم صدر من الجاني ال يوجب القتل .كألجل دفع ىذا ٌ

ىذه األعماؿ كالضربات ال توجب الموت إالٌ أ ٌف مجموعها يوجب الموت.

توىم آخر ،فقد يقوؿ شخص :ينبغي العمل في قصاص ىذا القتل مثل ما عمل الجاني،
التوىم ٌ
كيقابل ىذا ٌ
ً ً
كفقان للعمومات كاإلطبلقات الواردة في مثل (كالٍجر ً
ص ً
اص ىحيىاةه)[،]5
اص) [ ]4أك ( ىكلى يك ٍم في الٍق ى
كح ق ى
ص ي
ى يي ى
فإذا كاف قد صدر منو ضربة كاحدة فييضرب كاحدة ،كإذا صدرت منو مائة ضربة فييضرب مائة ضربة حتى

يموت ،كإذا لم يمت ينبغي قتلو؛ باعتباره قتل شخصان.

ترد ىذا المعنى ،من قبيل الركاية التي قرأناىا سابقان ،حيث
التوىم بأ ٌف ىناؾ ركايات كردت ُّ
ييجاب على ىذا ي

ييسأؿ اإلماـ عن شخص ضرب آخر بعصا حتى مات ،فقاؿ اإلماـ باالقتصاص منو ،لكنٌو ال يترؾ إلى أكلياء

دـ المقتوؿ يعبثوف بو[ .]6كالشارع ال يريد العبث كالخركج عن القواعد ،فمقدار الضرب غير محدد
باعتباره ضرب المجني عليو حتى الموت دكف أف يكوف إحصاء لعدد الضربات ،كذلك أكلياء المقتوؿ

فسينهالوف عليو بالضرب دكف حساب كال قاعدة حتى يموت ،كال يعلم متى سيموت .مضافان إلى أ ٌف
الشارع منع من االنتقاـ كحالة التشفي النفسي ،كلهذا يقوؿ(( :يجيز عليو بالسيف)).
خاصة قرأناىا سابقان ،كنشير إلى بعضان في الجلسة المقبلة إف
على أم حاؿ ،إنٌو قتل عمد ،كدليلو ركايات ٌ

شاء اهلل.

ىذا مضافان إلى أف العرؼ ُّ
مما يقتل بو عادة،
يعد ىذا قتل عمد رغم أنٌو لم يقصد القتل؛ باعتبار أ ٌف ىذا ٌ
مما يقتل بو عادة حتى لو قصد عدـ
كقصد الضارب ليس شرطان في تحقق العمد بل يكفي علمو بأ ٌف ىذا ٌ

القتل.

كىذا الفرع ال بحث فيو ،كالبحث في الفرع الثاني ،فهو مشكل كبحاجة إلى بحث ،كعلى األخوة مراجعة

(الجواىر) ك(المسالك) لتسهيل ىضمو.
الحمد هلل أكالن كآخران

الدرس []32
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الفرع الثاني :أف يضرب شخص آخر ضربات ال تنتهي إلى الموت كعشر أك عشرين ضربة ،كىي ال تقتل

تؤدم إلى مضاعفات كأمراض لدل المضركب يموت إثرىا،
عادة ،كال تقتل ىذا الشخص بالذات ،لكنٌها ٌ

فما حكم ىذه المسألة؟

بدءان ينبغي القوؿ بوجود فرضين في ىذا الفرع:
الفرض األكؿ :أف يكوف الضارب قاصدان القتل منذ البداية ،أك أنٌو لم يقصد القتل لكنٌو يعلم بأ ٌف الضرب
ينتهي إلى المرض المميت.

حكم ىذا الفرض كاضح ،فهو قتل عمد؛ ألنٌا قلنا بأ ٌف ضابطة قتل العمد ىو استخداـ كسيلة مميتة أك
قصد القتل كلو بعمل ال يقتل عادة ،كىو صادؽ ىنا كال كبلـ فيو ،ككبلـ صاحب (الجواىر) كالشهيد
الثاني غير ناظر إلى ىذا الفرض.
الفرض الثاني :أالٌ يقصد الضارب القتل كال يعلم بأ ٌف ىذا الضرب ينتهي إلى الموت كلو بواسطة المرض.

كيبدك أ ٌف المحقق نظر في كبلمو إلى ىذا الفرض ،كما ىو المستفاد من كبلـ الشهيد الثاني في
(المسالك)[ ]7كصاحب (الجواىر) [ ،]8لكن ما حكمو؟

أقواؿ الفقهاء في المسألة
محل اختبلؼ بين الفقهاء ،كأقوالهم كالتالي:
المسألة ٌ
كصرح بو العبلمة
القوؿ األكؿ :ىذا القتل عمد كيوجب القصاص ،كىو ظاىر كبلـ المحقق رحمو اهلل[ٌ ،]9

في (القواعد) [ ،]10كفي (التحرير) [ :]11ػ على ما حكي عنو ػ كالفاضل الهندم في (كشف اللثاـ)

[ ]12اعتبر ىذا القوؿ مسلٌمان ،كذكر لو استدالالن مختصران ،كما ذكر الشهيد الثاني استدالالن لهذا القوؿ،
كعززه[.]14
ثم أشكل عليو[ ،]13كسننقل كبلمو ،كما قبل صاحب (الجواىر) ىذا القوؿ ٌ

القوؿ الثاني :ىذا القتل غير عمد ،اختار ذلك سيٌدنا األستاذ أعلى اهلل مقامو كرفع أعبلمو في (تحرير
الوسيلة) [ ،]15كما ىو ظاىر كبلـ السيد الخوئي رحمو اهلل[ ،]16كرغم أنٌو لم يطرح ىذه المسألة إالٌ
قول عدـ كوف ىذا عمدان في مسألة سراية الجرح ،كباعتبار أ ٌف المسألتين من باب كاحد كقاؿ ىناؾ
أنٌو ٌ
بعدـ كونو عمدان فبلب ٌد كأف يقوؿ ىكذا ىنا أيضان.

األدلة
ندخل في بحث أدلة المسألة ،كىناؾ استدالالف للقوؿ بكوف ىذا القتل عمدان.
االستدالؿ األكؿ :كىو للشهيد الثاني في (المسالك) [ ]17حيث قاؿ :بما أف ىذا الضرب ينتهي إلى
المرض ،كالمرض ينتهي إلى الموت ،كاف مجموع الضرب كالمرض يشكبلف سببان .كال يقاؿ عرفان :الضرب
لم يقتلو ،بل أكجد المرض كالمرض أكجب الموت.

و
مما
مما يقتل أك ليس ٌ
كقد يكوف األمر كذلك من كجهة نظر دقيقة ،كعندئذ نقوؿ :ىل ىذا السبب الواحد ٌ

يقتل؟

مما يقتل ،كبذلك تكوف المسألة أ ٌف الضارب كالجاني فعل ما يقتل عاد نة بغير قصد
الجواب كاضح ،فهو ٌ
القتل ،كىي الصورة الثالثة لقتل العمد ،كالتي كانت عبارة عن القياـ بعمل يوجب القتل عادة بغير قصد

القتل.

كقد شبٌو الشهيد الثاني ىذا المورد بمسألة سراية الجرح ،حيث يصيب الجاني المجني عليو كيجرحو جرحان
غير قاتل لكنٌو يسرم[ ]18ليتب ٌدؿ إلى جرح قاتل ،كفتول المشهور ىنا ىي ع ٌده قتل عمد ،كيندرج في
الصورة الثالثة من صور العمد ،فهو يقوـ بعمل يقتل عادة كلو بغير قصد القتل ،كىو ما قالو الشهيد.

بالطبع نفرض المسألة فيما إذا كاف الضارب غير عالم بانتهاء الضرب إلى المرض ،كلو كاف عالمان بالنتيجة

كاف عمدان ببل شك ،من قبيل أف يطلق شخص قذيفة مدفعية على جماعة لغرض تفريقهم ،فتنفجر بعد

كاسطة أك أكثر ،كيقتل االنفجار شخصان ،فهو قتل عمد رغم الوسائط؛ ألنٌو كاف يعلم بأ ٌف عملو يوجب
التمسك باستدالؿ الشهيد
الموت ،كال شبهة في ذلكٌ .أما إذا كاف جاىبلن بذلك فئلثبات كونو عمدان ينبغي
ٌ

الثاني كالقوؿ بأ ٌف السببين بحكم السبب الواحد ،كبما أنٌو يوجب القتل عادة كاف قتل عمد حتى لو لم
يقصد القتل.

اإلشكاؿ الذم يرد على استدالؿ الشهيد الثاني بادئ الرأم ىو أ ٌف فرض سببين سببان كاحدان يي ُّ
عد أمران غير

عرفي كال دقيق ،كلماذا نفرضهما كاحدان مع أ ٌف ظاىر الركايات غير ىذا؟

إذا علم الشخص أ ٌف عملو يوجب الموت كاف عملو عمدان ،كال يؤثر في الصدؽ قصده القتل أك عدـ
قصده كعلمو بحكم القصد ،كال يؤثر كذلك كجود كاسطة أك أكثر كمثاؿ قذيفة المدفعٌ .أما إذا كاف جاىبلن
بأف ضرباتو ستنتهي إلى مرض مميت فأنتم تقولوف :الضربات كالمرض سبب كاحد ،كيف يمكن إثبات

ذلك؟ كأم عرؼ كإدراؾ يثبتو؟ كىذا ٌأكؿ إشكاؿ يتبلور في الذىن على كبلـ الشهيد الثاني.

الشهيد الثاني ذاتو أشكل على ىذا االستدالؿ كقاؿ :العنصر األساس لقتل العمد مفقود ىنا ،فالعنصر
األساس للقتل العمد ىو أحد أمرينٌ ،إما قصد القتل أك كوف العمل قاتبلن غالبان بح ٌد ذاتو ،كال أحد من

كأما العمل فالمفركض كونو غير قاتل غالبان ،كالذم
األمرين موجود ىناٌ .أما قصد القتل فالمفركض عدموٌ ،
صدر منو لم يوجب الموت عادة من قبيل ضربو عشر أك خمس عشرة ضربة كىي غير قاتلة عادةٌ ،أما
المرض الذم يوجب القتل عادة فلم يصدر؛ ألف الجاني ضرب فحسب.

يبدك لنا أ ٌف ىذا اإلشكاؿ كارد ،كىو يتوقف على ما تق ٌدـ من الخدش كالشبهة في كحدة السبب ،فقد
و
عندئذ يكوف اإلشكاؿ كاردان؛ أل ٌف ما أكجب القتل لم
قلنا :لم يكن ىناؾ سبب كاحد بل سبباف متوالياف،
يصدر من الجاني كما صدر من الجاني لم يوجب القتل.

االستدالؿ الثاني :لصاحب (الجواىر)
كىو أكثر عمقان كدقة ،يتٌضح بالتدقيق في عبارة صاحب (الجواىر).
يقوؿ صاحب (الجواىر) [ :]19رغم أف الجاني لم يقصد القتل لكن قصد القتل ليس شرطان لصدؽ قتل

العمد ،فالمعيار ىنا الصدؽ العرفي ،فمتى ما صدؽ قتل العمد عرفان كاف ذلك كافيان ،كالصدؽ العرفي
موجود ىنا؛ أل ٌف العرؼ يع ٌد من ضرب آخر ثم مات بعد فاصل زمني كمرض قاتبلن.
قويٌناه كاستفدناه من الركايات،
ىذا مبنى صاحب (الجواىر) ،كىو في الحقيقة ال يقبل مبنى المشهور الذم ٌ
كىو القائل بضركرة كجود عنصر قصد القتل أك الفعل الذم يقتل عادة لصدؽ قتل العمد.

التعمد إلى القتل في الركايات ،كالموجود ىو عنواف قتل العمد،
دليلو على مبناه ىو عدـ كجود عنواف ٌ
التعمد إلى القتل يعني قصد القتل ،كمعنى ذلك عدـ كوف القتل عمدان إذا لم يقترف مع
كفرقهما في أ ٌف ُّ

القصدٌ ،أما إذا قلنا بأ ٌف العنواف المأخوذ لترتٌب حكم العمد ىو قتل العمد كاف ذلك عدـ الحاجة إلى قصد
و
كعندئذ العرؼ يكوف حاكمان ،كالحكم يدكر مدار رأم العرؼ ،كما ىو حاؿ باقي
القتل لترتٌب الحكم،
تصرؼ للشارع المقدس.
الموضوعات العرفية ،حيث ال رأم كال ٌ

كبتعبير آخر :الموضوع ليس شرعيان ،كفي موارد من ىذا القبيل تحقق الموضوع منوط برأم العرؼ.
كألجل ىذا االختبلؼ المبنائي بين المشهور كصاحب (الجواىر) حكم األخير في القسم الرابع من القتل

الذم عدَّه الفقهاء شبو عمد بقولو التالي :لوال اإلجماع كالشهرة انٌو عمد[.]20

القسم الرابع عبارة عن استخداـ الشخص آلة ال تقتل عادة كلم يقصد القتل لكن عملو ينتهي إلى القتل،

كصاحب (الجواىر) خدش ىنا في الركايات التي استفيد منها كوف ىذا القسم شبو عمد ،كقاؿ :ىذه
الركايات ال تقاكـ الركايات المخالفة ،سواء من حيث السند أك من حيث اللساف كالداللة ،كال فرؽ بين

ىذا القسم كالقسم الثاني ،كالقتل عمد في كليهما .لكنٌا نحكم بكونو شبو عمد في القسم الرابع باعتبار
اإلجماع كالشهرة الجابرة لضعف الركايات.

كذلك ىنا فإنٌو يقوؿ :ىذا المورد مثل القسم الرابع مع اختبلؼ ،كىو أ ٌف القتل في القسم الرابع حصل
دكف كاسطة  ،بينما توسطو فاصل زمني كمرض ىنا ،كبذلك يخرج موردنا عن موضوع اإلجماع كالشهرة
الوارداف في القسم الرابع ،كتجرم ىنا القاعدة األكلية ،أم عدـ لزكـ القصد لتحقق العمد ،فيحكم عليو

بالعمد ،كذلك الحكم في القسم الرابع مخالف للقاعدة ،كفي موارد من ىذا القبيل ينبغي التوقٌف على
دؿ على الضرب الذم ينتهي إلى القتل مباشرة
المقدار الذم يدؿ عليو الدليل المخالف للقاعدة ،كىو ىنا ٌ
و
عندئذ ال يخرج عن
كدكف فاصل ،كال يكوف شامبلن لما إذا توسط في البين مرض كفاصل زمني ،فهو

القاعدة األكلية (الصدؽ العرفي) ُّ
كيعد قتل عمد .ىذا ما ذىب إليو صاحب (الجواىر) فراجعوه.
الحمد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []33
بسم اهلل الرحمن الرحيم
تق ٌدـ أ ٌف صاحب (الجواىر) اعتبر مبلؾ قتل العمد الصدؽ العرفي؛ باعتبار أ ٌف ما كرد في الركايات
التعمد إلى القتل ،كرغم عظمة ىذا الفقيو الكبير إالٌ أنٌا نخدش في كبلمو
كموضوع للعمد ىو قتل العمد ال ٌ
ىنا ،كألجل ذلك نرجع إلى الركايات لنعرؼ الموضوع المأخوذ في حكم العمد.

في الركايات موارد كثيرة أيخذ في موضوع حكمها التعمد إلى القتل ،كىي جيدة من حيث السند كال شبهة
تعمد فيو ػ
التعمد موضوعان ػ تصريح بأ ٌف المورد الذم ال ٌ
في صحتها ،كفي بعضها اآلخر ػ مضافان إلى أخذ ٌ

كىو القسم الرابع تقريبان الذم قاؿ فيو :إنٌو ال دليل عليو ػ ليس بعمد ،كظاىر بعض آخر كوف الموضوع قتل
العمد كإف لم تحدده.

أخص من ركايات قتل العمد؛ أل ٌف الركايات
بالتعمد إلى القتل
ركايات الطائفة األكلى التي تقيٌد الموضوع
ٌ
ٌ
التي كاف الموضوع فيها قتل العمد تشمل ما إذا كاف عمد في البين كما إذا لم يكن عمدٌ ،أما الركايات
مخصصة.
التعمد كموضوع فنطاقها يكوف أضيق ،كتكوف ٌ
التي أخذت ٌ

كإذا قيل :الطائفتاف من الركايات مثبتة ،كال تعارض في المثبتين لكي نقوؿ بالتخصيص.
كالخاص ػ متعارضين ال نقوؿ
العاـ
قلنا :سبق كأف أجبنا على ىذا ،حيث قلنا :إذا لم يكن المثبتاف ػ ٌ
ٌ
و
عندئذ يكوف
الخاص بصدد تحديد الموضوع،
بالتخصيصٌ ،أما إذا كاف تعارض بينهما من قبيل أف يكوف
ٌ
العامتين
كيخصصو ،مثل الركايتين ػ النافية كالمثبتة ػ
للعاـ
ٌ
ٌ
معارضان ٌ
الخاصتين كالركايتين ػ النافية أك المثبتة ػ ٌ
تجرم فيهما عملية التخصيص.

التعمد إلى القتل لكي نعرؼ ما يمكن استفادتو منها.
نطرح ىنا ع ٌدة ركايات من ركايات ٌ
الركاية األكلى :كعنو ،عن محمد بن عيسى ،عن يونس ،عن عبد اهلل بن مسكاف ،عن الحلبي ،قاؿ :قاؿ
أبو عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ(( :العمد كل ما اعتمد شيئان فأصابو بحديدة أك بحجر أك بعصان أك بوكزة ،فهذا

كلٌو عمد ،كالخطأ من اعتمد شيئان فأصاب غيره))[.]21

عرفت معنى العمد،
تق ٌدـ الكبلـ عن سند الركاية ،كىو صحيح برأينا ،فبل نعيد البحث فيوٌ .أما داللتها فقد ٌ

حيث قالت(( :العمد كل ما اعتمد شيئان)) كاعتمد تفيد معنى العمد ،كيعني أداء العمل مع قصد ،فإذا قاـ
اإلنساف بعمل مع قصد كاف عمدان كلو كاف بعصان أك حديدة أك قبضة يده.

عاـ كذات
كيراد من الشيء في قولو(( :من اعتمد شيئان)) ىو القتل ،كىذا ليس
ادعاء؛ أل ٌف الشيء مفهوـ ٌ
ن
معنى كاسع ،فيشمل الضرب كالجرح كالقتل ،كالقصد ػ كفقان لهذه الركاية ػ شرط لصدؽ العمد.

الركاية الثانية :كباإلسناد عن يونس ،عن محمد بن سناف ،عن العبلء بن فضيل ،عن أبي عبد اهلل عليو
السبلـ ،قاؿ (( :العمد الذم يضرب بالسبلح أك بالعصا ال يقلع عنو حتى يقتل ،كالخطأ الذم ال

يتعمده))[.]22
ٌ

فن
الخريت في ٌ
صرح بعدـ كثاقتو آية اهلل البركجردم ٌ
كقع في السند محمد بن سناف ،ككثاقتو محلٌ كبلـٌ ،
خاصان فيو ،كلنفرضو غير ثقة،
الرجاؿ في حلقة درسو ،لكن البعض اآلخر كثٌقو ،كنحن إلى اآلف لم نبرز رأيان ٌ
يضر بصحة السند؛ أل ٌف يونس ابن عبد الرحمن من أصحاب اإلجماع كينقل عنو ،ككفقان لمبنانا
كذلك ال ٌ
و
عندئذ إلى باقي السند.
يكوف السند معتبران متى ما بلغ أحد أصحاب اإلجماع ،كال ننظر
شاىدنا ىو الفقرة التي في ذيل الركاية ،حيث جاء تعريف الخطأ ،كالمراد من الموصوؿ (الذم) ىو الضرب
بالعصا أك السبلح ،كالنتيجة ىي أ ٌف الضرب بالسبلح إذا لم يكن عن عمد كقصد كاف خطأن ،كىذا الذيل

من الركاية قرينة كاضحة على أ ٌف العمد الذم جاء في صدر الركاية ينبغي أف يقترف مع القصد.

الركاية الثالثة :كعن ع ٌدة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد ،عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،عن داكد بن

الحصين ،عن أبي العباس ،عن أبي عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ :سألتو عن الخطأ الذم فيو الدية كالكفارة ،أىو
أف يعتمد ضرب رجل كال يعتمد قتلو؟ فقاؿ(( :نعم)) ،قلت :رمى شاة فأصاب إنسانان ،قاؿ(( :ذاؾ الخطأ

الذم ال شك فيو عليو الدية كالكفارة)) [.]23

سند ىذه الركاية جيد برأينا ،كرغم كقوع سهل بن زياد الذم لم نوثقو في السند إالٌ أنٌا ػ كما قلنا ػ نعتبر
الركايات التي ركاىا عنو الشيخ الكليني في (الكافي) نقبلن عن (الع ٌدة).
تصرح بأف القتل غير عمد إذا كاف الجاني قاصدان
داللة ىذه الركاية أكضح من الركايات األخرل؛ ألنٌها ٌ
تخص قتل العمد شاملة بظاىرىا حالة ما إذا حصل
الضرب دكف القتل ،فإذا فرضنا عمومات أك إطبلقات
ٌ
فتخصصها ،كال كبلـ في ىذا المجاؿ؛ ألنٌهما غير مثبتين،
القتل دكف قصد كانت ىذه الركاية معارضة لها
ٌ

بل مثبت كنافي.

إذف مقتضى ىذه الركاية ىو :أينما كاف قصد القتل كاف عمدان ،كأينما لم يكن قصد فهو خطأ كليس بعمد.

يتعمد الضرب دكف القتل ،كىو نفس
مع العلم أ ٌف المورد الواضح لهذه الركاية ىو القسم الرابع ،كفرضو أف ٌ
المورد الذم خدش فيو صاحب (الجواىر) كنفى كجود ركاية فيو كأنٌو محكوـ بالعمد لوال الشهرة
كاإلجماع ،كىل ىناؾ ركاية أفضل من ىذه الركاية؟!

ىذه ركايات ثبلث ال إشكاؿ في سندىا ،كمن حيث الداللة كاضحة كبيٌنة ،كال نعرض للركايات األخرل لما
فيها من ترديد في السند أك الداللة ،ككما تبلحظوف فإ ٌف مضمونها يحكي عكس ما قاؿ بو صاحب
تعمد إلى القتل ال قتل العمد.
(الجواىر) ،فقد ت ٌ
ضمنت عنواف ٌ

صرح في أم من الركايات بعدـ لزكـ
مع األخذ بما تق ٌدـ ،فرغم عدـ ذكر ُّ
التعمد في بعض الركايات ػ فلم يي ٌ
تعمد؛ أل ٌف
التعمد ػ فأقصى ما يقاؿ :إنٌا نفيد قتل العمد من اإلطبلؽ ،فهو قتل عمد كإف لم يكن ىناؾ ُّ
ٌ
المبلؾ الصدؽ العرفي ،إالٌ أنٌا نقيٌده بهذه الركايات الثبلث.
إذا قيل :إ ٌف ىذه الركايات قد تكوف ناظرة إلى العمد العرفي.
قلنا :ليس كذلك ،كالواقع ىو العكس؛ ألنٌو في عناكين الموضوعات الشرعية إذا لم يتد ٌخل الشارع
المقدس في تعيين الموضوعات كاف العرؼ ىو المقياس في تحديد الموضوعات .على سبيل المثاؿ اآلية
ىحلَّ اهللي الٍبىػ ٍي ىع) [ ]24أك (إًالَّ أىف تى يكو ىف تً ىج ىارةن ىعن تىػ ىر و
اض) [ ]25فإنٌو ال تحديد للبيع كالتجارة،
الشريفة( :أ ى
لذلك نرجع إلى معانيها العرفيةٌ .أما في الموارد التي ح ٌدد فيها الشارع الموضوعات فبل ح ٌق لنا للتدخل في
عما ح ٌدده الشارع؛ أل ٌف الشارع ىو الذم قد ح ٌددىا ،فالصبلة في مثل
تحديد الموضوعات كالخركج ٌ
الصبلةى) [ ]26أك (الَّ ًذين ىم فًي صبلتً ًهم ىخ ً
ً
اش يعو ىف) [ ]27لو لم يحدد الشارع معناىا لرجعنا إلى
يموا َّ
ى ٍ
ى يٍ
(أىق ي
لكن الشارع ح ٌددىا كعلٌمنا أجزاءىا فنلتزـ بتعريف الشارع كتحديده كال نرجع إلى اللغة أك
معناىا اللغومٌ ،
العرؼ.

تصرؼ في المعنى العرفي للقتل بنفس النسبة التي
ما نحن فيو من ىذا القبيل ،كال نريد القوؿ بأ ٌف الشارع ٌ

تصرؼ في بعض موارد القتل رغم أنٌو ال حقيقة
تصرؼ بها في الصبلة ،إالٌ أنٌا نريد القوؿ بأ ٌف الشارع ٌ
ٌ
يأت بمعنى جديد للقتل ،كلهذا عي ٌدت بعض الموارد قتل و
شرعية كرغم أنٌو لم ً
عمد عرفان كلم تيع ٌد كذلك
شرعان ،كىذا يكشف عن تمايز في المعنى العرفي كالشرعي للقتل ،كفي موارد من ىذا القبيل ميٌز الشارع
نفسو عن العرؼ ،فبل ح ٌق لنا أف نحمل كبلـ الشارع على المعنى العرفي .كلو أ ٌف معنى العمد كاف في غنى

عن تد يخل الشارع لما سأؿ أحد ،كلو سأؿ أحد ألحاؿ اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ جوابو إلى العرؼ ،لكن الواقع

غير ذلك ،فالسائل سأؿ اإلماـ عن معنى العمد ،فح ٌدد اإلماـ معناه ،أك أنٌو عندما يسئل اإلماـ عن كوف ىذا

خاص
المورد من العمد أـ الخطأ يجيب اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ بأنٌو من صنف كذا ،كىذا يعني كجود رأم ٌ
للشارع المقدس.
حاصل ما تق ٌدـ اشتراط قصد القتل في تحقق العمد ،كال يصدؽ العمد دكف قصده.
يبقى مطلب كاحد في ما نحن فيو (الضربات التي توجب المرض كالمرض يوجب الموت) ،ىل فيو قصد
أـ ال؟ سنبحث ذلك في الدرس المقبل إف شاء اهلل.

الحمد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []34
بسم اهلل الرحمن الرحيم
كأدل مرضو إلى موتو ،ع ٌد بعض الفقهاء ىذا قتل
كأدل إلى مرضوٌ ،
البحث فيما إذا ضرب شخص آخر ٌ
عمد ،كقد ذكرنا استدالؿ الشهيد الثاني رحمو اهلل ،كما بيٌنا إشكالو على استداللو.
تعرضنا الستدالؿ صاحب (الجواىر) كما كرد فيو من خدش ،كمن أدلتو على كوف القتل عمدان ىو أ ٌف
كما ٌ
مقتضى الركايات اعتبار القتل عمدان كل ما اعتبره العرؼ عمدان ،حتى لو كاف الضارب غير قاصد

القتل[ ،]28غاية األمر أ ٌف الضارب لو لم يكن قاصدان القتل كاستخدـ آلة ال تقتل كمات المضركب
مباشرة كاف شبو عمد كيخرج عن اإلجماع كالشهرة ،كقد كردت ركايتاف أك ثبلث دلٌت على كونو شبو
عمد ،لكنٌها ضعيفة كال يمكن العمل بها ،كأدلتنا األساسية ىي اإلجماع كالشهرة ،كىي أدلٌة غير لفظية
لكي نقوؿ باإلطبلؽ فيها ،فهي أدلٌة لبٌية ،فينبغي األخذ بالقدر المتيقن منها ،كىو حالة ما إذا مات
فنشك في كوف الحالة شبو عمد أـ ال؟ فبل إطبلؽ ىنا
توسط موتو فاصل زمني
ٌ
المضركب مباشرةٌ ،إما إذا ٌ

نتمسك بو ،كمقتضى القاعدة كوف ىذا القتل عمدان؛ أل ٌف الشهرة المحققة كاإلجماع غير شاملين لهذا
لكي ٌ

المورد.

نقد كبلـ صاحب (الجواىر)

كمما يمكن أف ننهل من أمثاؿ ىذا الفطحل ،ىناؾ إشكاالت
مع غض النظر عن عظمة صاحب (الجواىر) ٌ

ترد على كبلمو ىنا:

األكؿ :قولو بانعداـ الدليل اللفظي المتين على الصورة الرابعة إالٌ ركايتين أك ثبلث ضعيفة ،كأساس أدلتنا
ىنا ىو الشهرة المح ٌققة كاإلجماع .كىذا غير صحيح ،فإ ٌف ىناؾ ركايات متع ٌددة تدؿ على كوف الصورة
الرابعة شبو عمد ،كأسانيدىا من ٌقحة كيمكن االعتماد عليها ،كداللتها جيٌدة ،من قبيل الركاية التي قرأناىا في
الدرس السابق ،ككاف مضمونها لزكـ القصد لتحقق العمد ،كال يصدؽ العمد مع انعداـ القصد.

بالطبع أكرد إشكاالت في أسانيد بعض الركايات ،كما يثير اإلعجاب ىنا أنٌو اعتمد على نفس الركايات في

موارد أيخرل.

إذف دليلنا على الصورة الرابعة ليس الشهرة كاإلجماع فحسب ،بل ىناؾ ركايات كذلك دلٌت عليها.
تمسك بهما نقوؿ:
الثاني :في ما
ٌ
يخص اإلجماع كالشهرة اللذين ٌ
مما اعتمدىا الفقهاء لفتواىم،
ىناؾ شهرة ال تتطابق مع ركاية أك تتطابق مع ركاية ضعيفة ،كنعلم أنٌها ليست ٌ
و
عندئذ نبحث في اعتبار أك عدـ اعتبار ىكذا شهرة.
كىي ما ييطلق عليها بالشهرة الفتوائية،
و
كقد يكوف إجماع في المسألة ليس عليو دليل لفظي كلو ركاية ضعيفة،
عندئذ نبحث في اإلجماع كأ ٌف أيٌان
حجة كفي ظل أم من الشركط كالمبلبسات؟
من أصنافو ٌ
حجة كانا دليلين لبٌيين ،كعلينا األخذ بالقدر المتيقن منهما .لكن قد
إذا انتهينا إلى كوف اإلجماع كالشهرة ٌ

تضم دليبلن لفظيان كلو ركاية ضعيفة ،فالظاىر ىنا كوف الشهرة تعني عمل
يكوف إجماع أك شهرة في مسألة ُّ
الفقهاء كفق ىذه الركاية الضعيفة ،كىذه ليست شهرة فتوائية بل ركائية أك عملية بتعبير آخر ،كسنعرض

لهذا البحث مقببلن.

على كل حاؿ ،إذا كانت ىناؾ ركاية ػ كلو ضعيفة ػ كاف عمل الفقهاء كفقها جابران لضعفها ،فإ ٌف عملهم
يكشف عن كجود قرائن دلت على صحة ىذه الركاية اعتمدىا الفقهاء لتوثيقها فأفتوا كفقها.
إذف في المجاؿ أمراف:

 1ػ ركاية ضعيفة.
 2ػ الشهرة المحققة.
لكن أيٌان منهما ىو المدرؾ الحقيقي للمسألة؟ من الواضح أف المدرؾ ىو الركاية ،كىي دليل لفظي ذات
إطبلؽ.
تقويها
على فرض كوف ركايات الباب ضعيفة ػ كما ذىب إلى ذلك صاحب (الجواىر) ػ فإ ٌف الشهرة ٌ
مما يمكن االعتماد عليو كدليل على الصورة الرابعة ،كبإطبلقها تكوف شاملة ال لحالة الموت بعد
كتجعلها ٌ
توسط المرض الموجب للموت.
الضرب مباشرة ،بل كذلك لصورة الموت بعد ٌ
نقرأ إحدل الركايات لنعرؼ ما إذا كانت تحضى بإطبلؽ أـ ال.
كبإسناده عن علي بن الحكم ،عن أباف بن عثماف ،عن أبي العباس كزرارة ،عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ،

يتعمده كال يريد قتلو بما ال يقتل مثلو ،كالخطأ
يتعمده فيقتلو بما يقتل مثلو ،كالخطأ أف ٌ
قاؿ(( :إ ٌف العمد أف ٌ
الذم ال شك فيو أف يتعمد شيئان آخر فيصيبو)) [.]29

سند الركاية جيد ،كنحن نعدىا بحكم الصحيحة ،كقد درسنا سندىا سابقان.
يتعمده) تعني يقصده دكف أف يقصد قتلو ،كىو فرض مسألتنا ،لكنٌو يقتلو بما ال يقتل مثلو ،كعبارة
(أف ٌ
مما ينشأ عن الضرب ،كما يشمل الفاصل الزمني القصير
(يقتلو) تشمل القتل كلو بواسطة أك أكثر ٌ
كالطويل ،كالمحسوس كغير المحسوس ،فللحديث إطبلؽ.

إذف كبلـ صاحب (الجواىر) ػ حيث أراد التفريق بين ما نحن فيو كبين القسم الرابع من أقساـ القتل

كاعتباره ما نحن فيو عمدان كالقسم الرابع شبو عمدا ػ غير صحيح.

كىناؾ ركايات عديدة تشبو ىذه الركاية سندان كداللة قرأنا بعضها في ما سبق.

كبلـ الشيخ الشوشترم

محمد تقي الشوشترم كتاب ييدعى (النجعة في شرح اللمعة) كىو كتاب مختصر يقتصر في
ٌ
للحاج الشيخ ٌ
كاستدؿ على كوف ىذه الصورة عمدان بركاية عبد
ٌ
استدالالتو غالبان على الركايات ،طرح ىذه المسألة ىناؾ

الرحمن بن الحجاج ،أم الحديث األكؿ من الباب الحادم عشر الذم تق ٌدـ ذكره ،كسبق أف قلنا :كوف
أم حكم في ىذا الباب رغم صحة سندىا.
ىذه الركاية ال تحمل ٌ

صب قاضيان للكوفة بأمر من
مضموف ىذه الركاية إجماالن أ ٌف يحيى بن سعيد ػ كىو من فقهاء العامة ػ ني ّْ
الخليفة العباسي ،كىو من فقهاء المدينة الذين ينكركف القتل شبو العمد كيدرجونو في العمد ،كال أقساـ

للقتل عندىم إالٌ العمد كالخطأٌ ،أما فقهاء الكوفة فيعتبركف القتل بالحجر شبو عمد ،كال يصدؽ العمد إالٌ
عند استخداـ آلة حادة كالحديد ،لهذا كاف الحديث بين الراكم كاإلماـ عليو السبلـ ،كننقلو ىنا:
عن عبد الرحمن بن الحجاج ،قاؿ :قاؿ لي أبو عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ(( :يخالف يحيى بن سعيد

فعض
مما اختلفوا فيو)) ،قلت :اقتتل غبلماف في الرحبة
َّ
قضاتكم))؟ قلت :نعم ،قاؿ(( :ىات شيئان ٌ
فكز فمات ،فرفع
أحدىما صاحبو ،فعمد المعضوض إلى حجر فضرب بو رأس صاحبو الذم ع ٌ
فشجو ٌ
ضو ٌ
ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده ،فعظم ذلك على ابن أبي ليلى كابن شبرمة ككثر فيو الكبلـ ،كقالوا :إنٌما
ىذا الخطأ ،فوداه عيسى بن علي من مالو .قاؿ :فقاؿ(( :إ ٌف من عندنا ليقيدكف بالوكزة ،كإنٌما الخطأ أف

يريد شيئان فيصيب غيره)) [.]30

كما نرل فبل حكم في ىذه الركاية يتعلٌق بشبو العمد كالعمد ،كاستدالؿ الشوشترم ىنا ىو أ ٌف موضوع
فكز فمات) تعني االبتبلء بمرض
القضية في ىذه الركاية ىو نفس موضوع ما نحن فيو ،باعتبار أ ٌف تعبير ( ٌ
الكزاز كالموت إثره ،كذلك ما نحن فيو فقد ضربو ضربة غير مميتة فيمرض كيموت.

ييجاب على ذلك بما يلي:
الكز بمعنى مرض الكزاز لكن اإلماـ لم يبيٌن حكمو ،كالركاية بيٌنت رأم ابن أبي ليلى
أكالن :إذا فرض كوف ٌ
تتضمن حكمان.
كيحيى بن سعيدٌ ،أما رأم اإلماـ فغير معلوـ ،كىذا يعني أ ٌف الركاية لم ٌ

الكز يعني االرتعاش ،كقد أيطلق الكزاز على المرض المعركؼ باعتبار تزامنو مع رعشة في الجسم،
ثانيانٌ :
كىذه الكلمة كردت في الركاية بنفس المعنى ،كمن غير المسلٌم كونها تعني مرض الكزاز ،كالمسلم فيها أ ٌف
رعشة حصلت للمضركب إثر الضربة ثم مات .كعلى ىذا يكوف شموؿ الحديث لما نحن فيو مشكوكان فيو.

إذف الركاية ليست دليبلن على كوف القتل عمدان ،كىناؾ ركاية قد تكوف دليبلن على الرأم المعاكس للفقهاء
كعلى كوف ىذا القتل غير عمدم ،نذكرىا في الجلسة المقبلة إف شاء اهلل.

كالحمد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []35
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ثم موتو،
المسألة التي نحن فيها ىي أف يضرب شخص آخر ضربات غير قاتلة لكنٌها تؤدم إلى مرضو ٌ
كحاصل البحث أ ٌف المورد يكوف قتل عمد إذا كاف قد قصد القتل أك كاف على علم بالسببية كلو لم يقصد

القتل؛ أل ٌف العلم بالسببية في حكم القصدٌ .أما إذا لم يكن عالمان كال قاصدان القتل فصاحب (الجواىر)
يعتبره عمدان كذلك ،كاستدؿ على رأيو بما ذكرناه بالتفصيل .كقد قلنا ىناؾ بأ ٌف ىذا ليس عمدان؛ ألنٌو ينبغي
مما يقتل مثلو عادة إذا كاف الفعل مقصودان ال
توافر عنصرين لتحقيق العمد ،ىما قصد القتل أك كوف العمل ٌ

النتيجة ،كال أحد من االثنين متحقق فيما نحن فيو؛ أل ٌف فرض ما نحن فيو أالٌ يقصد القتل ،كالضرب فيو لم
ً
ينتو إلى الموت.

ركاية ال يبعد إفادتها ىذا المعنى
نقرأ في ىذه الجلسة ركاية ال يبعد إفادتها ىذا المعنى ،كلو كانت االستفادة صحيحة كاف ذلك يعني أ ٌف
و
خاص للمسألة.
ىذه الصورة ليست عمدان طبقان للقاعدة ،كما أنٌو سيكوف عندئذ دليل اجتهادم ٌ
كعن يونس ،عن بعض أصحابو ،عن أبي عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ قاؿ(( :إف ضرب رجل رجبلن بعصا أك
كألح عليو
بحجر فمات من ضربة كاحدة قبل أف يتكلٌم فهو يشبو العمد فالدية على القاتل ،كإف عبله ٌ

بالعصا أك بالحجارة حتى يقتلو فهو عمد يقتل بو ،كإف ضربو ضربة كاحدة فتكلٌم ثم مكث يومان أك أكثر من
يوـ فهو شبو العمد))[.]31

الفقرة الثالثة من الحديث ىي الشاىد على بحثنا ،حيث يقوؿ(( :فإف ضربو ضربة كاحدة فتكلٌم)) أم

مما ال يقتل مثلها .كما أ ٌف الفقرة األكلى من الركاية تفيد ىذا المعنى ،كلهذا قاؿ(( :شبو
ضربو ضربة ٌ
العمد)) ،كالضربة الواحدة تعني الضربة غير القاتلة عادة؛ أل ٌف الموت إذا لم ينتسب إلى الضربة ال يكوف
شبو عمد كال ربط لو بذلك ،كإسناد الموت إلى ىذا الضرب يكشف عن أ ٌف المضركب لم يكن سالمان في
ىذا الفاصل الزمني ،كقد كاف مبتلى بأم ور ما لم نح ٌدده ،فقد ييضرب إنساف يتولٌد من ىذا الضرب مرض

خفي غير ظاىر ال يدركو اإلنساف إالٌ بعد فاصل زمني ،كيموت إثر ىذا المرض الذم ىو معلوؿ للضرب
أم أ ٌف مورد الركاية نفس المسألة التي ىي موضع بحثنا ،كطبقان لهذا الحديث إذا ضرب شخص بما ال
يقتل مثلو فمرض كمات إثر المرض كاف شبو عمد ،كرغم عدـ التصريح بالمرض في الحديث لكن من

الواضح أ ٌف اإلنساف إذا مات بعد أربعة أيٌاـ من الضربة الب ٌد كأف يكوف مريضان خبلؿ ىذه الفترة ،غاية األمر
كونو من المحتمل عدـ إدراكو للمرض خبلؿ ىذه الفترة[.]32

إذف داللة الركاية جيدة كال مانع من االستدالؿ بها؛ ألنٌها طرحت بدقة المسألة التي ىي موضع بحثنا،
كاإلماـ ػ عليو السبلـ ػ حكم بكوف المورد شبو عمد.

البحث في السند
يستدؿ بهذا الحديث ،كال يبعد ىذا الكبلـ؛
ٌ
قد نقوؿ خدش صاحب (الجواىر) في سند الركاية؛ كلهذا لم
أل ٌف ثبلثة مواقع من السند فيها كبلـ:
أ :محمد بن عيسى ،كىو ابن عبيد اليقطيني ،كقد ألقى البعض شبهة في كثاقتو.
ب :خدش البعض في أ ٌف محمد بن عيسى ال يمكنو أف يركم عن يونس بن عبد الرحمن؛ أل ٌف سنٌو ال
يساعده على ذلك.
ج :ينقل يونس مرسبلن عن بعض أصحابو ،أم ركايتو مرسلة.

طرحنا ىذه اإلشكاالت في البحوث المتق ٌدمة كأجبنا عليها كقلنا:
أكالن :محمد بن عيسى ثقة كمن األجبلء.
ثانيان :ال مانع من ركاية محمد بن عيسى عن يونس ،كجبللة محمد بن عيسى تمنع من احتماؿ عدـ إدراكو
يونس كركايتو عنو رغم ذلك.
ثالثان :يونس بن عبد الرحمن من أصحاب اإلجماع ،كنحن نرل اعتبار الركاية إذا ركاىا كاحد من أصحاب
اإلجماع سواء ركاىا مرسبلن أك مسندان ،كمرسلو بحكم مسنده.
تامة برأينا رغم خدش صاحب (الجواىر) فيها ،كلو كلمات تحكي عن عدـ قبولو ركايات محمد
إذف الركاية ٌ
بن عيسى عن يونس.

تم ،كحاصل المطلب فيها :أ ٌف شخصان لو ضرب آخر بما ال يوجب القتل عادة
البحث في ىذه المسألة ٌ
فمرض كمات إثر ىذا المرض يع َّد قتل و
عمد إذا كاف قاصدان القتل أك عالمان بالسببية ،كإالٌ يع َّد شبو عمد.
فرع آخر :قاؿ المحقق (كمثلو لو حبسو كمنعو الطعاـ كالشراب ،فإف كاف م ٌدة ال يحتمل مثلو البقاء فيها
فمات فهو عمد) [.]33

تحمل
من الطبيعي أف يختلف األمر بالنسبة إلى األطفاؿ كالشيوخ كالمرضى كالضعفاء الذين يعجزكف عن ُّ
العطش كالجوع .كعلى كل حاؿ ،إذا حبس شخص آخر كمنعو عن الطعاـ كالشراب م ٌدة بحيث يكوف
المنع قاتبلن يع ٌد قتل عمد كالمورد السابق ،كيي ُّ
عد من فركع تلك المسألة ،ككذلك الحاؿ بالنسبة لمن منع
آخر عن دكائو أك كضعو في ح ور شديد أك برد شديد ال يطيقو كيسبٌب موتو.
ال موضوعية للحبس في كبلـ المحقق؛ فقد يجعل شخص آخر في بيتو دكف أف يحبسو كيقوـ آخر بمنعو

من األكل كالشرب.

تم في كليهما بنحو تدريجي
علمان أ ٌف كجو الشبو في المسألتين اللتين ذكرىما المحقق بالتوالي ىو أ ٌف القتل ٌ

ال دفعي؛ ألنٌو ال كاحدة من اللحظات كاآلنات توجب القتل ،بل مجموعها يوجب القتل ،كما ىو الحاؿ
كل كاحدة من الضربات ال توجب الموت ،بل مجموعها يوجب الموت.
في الفرع السابق ،فإ ٌف ٌ

شبهة
قد يقاؿ بوجود فرؽ كاضح بين المسألتين ،ففي مسألة الضرب يصدر من الضارب فعل إيجابي ،كىو أمر
أدل إلى الموت في ىذه المسألة فهو الجوع كالعطش كالمنع عن
كجودم يوجب الموتٌ ،أما الذم ٌ
الدكاء ،كىي أيمور عدمية ،فكيف يمكن نسبة القتل ػ الذم ىو أمر كجودم ػ إلى المانع عن الطعاـ

كالشراب؟

األمر الوجودم ال يحصل من األمر العدمي ،فلنفرض مريضان مقعدان أك ملقى في مكاف ما ال يمكنو البحث

يلب ذلك الشخص طلبتو
كالسعي نحو تحصيل الطعاـ كالشراب ،فطلب طعامان أك شرابان من شخص كلم ّْ
يلب طلبة المريض؛ ألنٌو لم يرتكب
فمات ،كالمسلَّم بو أنٌو ال يمكن االقتصاص من الشخص الذم لم ّْ
قتبلن ،كلم ً
يفت أحد بالقصاص ىنا رغم أف ىذا الشخص سيؤاخذ عند اهلل لعدـ تلبيتو ىذه الطلبة.
ييجاب على ىذه الشبهة بأ ٌف الذم أكجب الموت ىنا أمر كجودم كإف كاف بالتسبيب ،كىو المنع ،فعدـ
إعطاء الطعاـ أك الشراب أك الدكاء ليس لوحده الذم أكجب الموت ،بل المنع ىو الذم أكجبو ،كال يمكن
قياسو بالملقى إلى جانب ككاف ىناؾ من ينظر لو كال يعطيو طعامان أك شرابان ،فالفعل الصادر ىنا كجودم،
كىو المنع كالص ٌد ،كعلى ىذا يينفى الفرؽ بين مسألة الضرب كالمنع عن الطعاـ كالشراب.
كانضم إليو في ذلك تلميذاه
علمان أ ٌف أبا حنيفة الوحيد من فقهاء اإلسبلـ الذم أفتى بعدـ القصاص ىنا،
ٌ

أبو يوسف كمحمد بن الحسن ،كاختلفا معو في أ ٌف أبا حنيفة ينفي الدية كذلك ،لكن التلميذين قاال
بالدية[.]34
استدؿ أبو حنيفة على رأيو بأ ٌف الموت حدث بالجوع كنحوه ال بالحبس ،كالجوع ليس من فعل الجاني،
ٌ
لكن تلميذيو اعتبرا ذلك خبلؼ المتفاىم العرفي كبعيدان جدان عن فهم
فبل يقتص منو كما ال دية عليوٌ ،
المتشرعين؛ لهذا ع ٌدا ىذا القتل شبو عمد كقاال بالدية فيو.

عما سبق ذكره من أ ٌف الفعل الصادر عن الجاني في قتل العمد إيجابي،
احتمل أ ٌف فتول الثبلثة نشأت ٌ
كالفعل المنسوب إلى الجاني ىنا عدمي ،كىذا ما يمكن أف يرجع إليو استدالؿ الثبلثة ،كإالٌ فاستداللهم

كاضح الضعف؛ ألنٌو يقاؿ في مسألة الضرب :لم يقتل المضركب بالضرب مباشرة بل بالمرض ،فبل ينبغي

الحكم بالقصاص فيو ،مع أ ٌف الجميع يقوؿ :إذا كاف مع قصد أكجب القصاص؛ أل ٌف القتل حصل
بالتسبيب.
يبدك أنٌو ال إشكاؿ في حكم ىذه المسألة ،سواء كاف العمل مقترنان مع القصد أك لم يكن؛ أل ٌف العمل ّْ
بحد

مما يوجب القتل عادة كلو بالتسبيب ،كذلك من مصاديق الصورة الثالثة لصور قتل العمد ،على أ ٌف
ذاتو ٌ
إلحاؽ ىذه الصورة بالعمد متوقٌف على العلم بالسببية كما قلنا ذلك سابقان.
إنٌما الكبلـ فيما إذا كانت م ٌدة الحبس ال توجب الموت عادة ،فيموت المحبوس إثر المرض ،كىذه
الصورة تلحق بالمسألة السابقة كما ىو حاؿ الفرع السابق ،فإذا كاف عالمان بأ ٌف ىذا المنع سيؤدم إلى

مرض مميت أك جهل ذلك لكنٌو قصد القتل كاف قتل عمد ،كتلحق األكلى بالصورة الثالثة ،كالثانية بالصورة
الثانية من صور العمدٌ ،أما إذا لم يقصد القتل كال علم لو بسببية المرض جاء االختبلؼ الذم كاف في
المسألة السابقة.

صاحب (الجواىر) يع ٌد ىذا قتل عمد؛ لصدؽ العمد عليو عرفان ،كالمبلؾ ىو الصدؽ العرفي ،كال لزكـ
يتعمد إلى القتل أك لم يعلم العلم الذم ىو بحكم القصد ،كذلك
ُّ
لتعمد القتل ،فهو قتل عمد كإف لم ٌ
لصدؽ قتل العمد عليو عرفان.

الرأم الذم يعاكسو ىو رأم األستاذ اإلماـ ػ رضي اهلل عنو ػ في (تحرير الوسيلة) ،الذم نقلناه ،كىو قوؿ
ح ٌق كلو دليلو ،كعبارة عن القوؿ بأ ٌف مقدار المنع إذا كاف ال يوجب الموت عادة كلم يقصد القتل فهو شبو
عمد؛ ألنٌو يخلو من العنصرين البلزمين لقتل العمد.
الحمد هلل أكالن كآخران
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[ ]17مسالك األفهاـ .70 :15
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[ ]28كىذا المطلب في الحقيقة لدفع إشكاؿ مق ٌدر ،كىو :كيف يمكن لكم القوؿ بكوف ىذا القتل عمدان مع أنٌكم
تقولوف بكوف القتل شبو عمد إذا مات المضركب مباشرة؟ فإذا مات مباشرة كاف شبو عمد كإذا مات بعد فاصل كمرض
كاف عمدان ،كيف يمكن ذلك؟
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[ ]32بالطبع يخرج المورد عن موضع بحثنا إذا كاف رأم الطبيب الحاذؽ أ ٌف الموت لم يكن بسبب الضربة بل ألسباب
أيخرل من قبيل السكتة الدماغية.

[ ]33شرائع اإلسبلـ .972 :4
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الدرس []36
بسم اهلل الرحمن الرحيم
تق ٌدـ أ ٌف القتل يي ُّ
عد عمدان إذا حبس شخص آخر دكف أف يوفٌر لو مستلزمات الحياة من الماء كالطعاـ كما
شابو ،سواء قصد القتل أـ لم يقصده .كإذا كاف قاصدان القتل أيدرج في الصورة األكلى من صور العمد
الثبلث؛ ألنٌو قيتل بفعل يوجب القتل ،كما أنٌو قاصد القتل ،كلو لم يكن قاصدان القتل أيدرج المورد في

الصورة الثالثة من صور قتل العمد ،كشرط جرياف حكم العمد فيو ىو كوف الفاعل عالمان بأ ٌف عملو يوجب

فصلناه فيما سبق.
القتل؛ ألنٌو إف لم يكن عالمان حدث إشكاؿ ٌ

الفرع اآلخر
ثم موتو ،فهل يي ُّ
عد
الذم ييطرح ىنا ىو :أ ٌف الم ٌدة لو لم تكن كافية للقتل لكنٌها ٌ
أدت إلى مرض الشخص ٌ
من العمد أـ ال؟
يأتي ىنا الخبلؼ الذم كاف في المسألة السابقة ،كمن األقواؿ الواردة ىنا قوؿ صاحب (الجواىر)[]1
كفطاحل آخرين ،حيث أدرجوه في قتل العمد ،سواء كاف قاصدان القتل أـ لم يقصده.
بالطبع ال كبلـ فيما إذا كاف قاصدان القتل ،إنٌما الكبلـ فيما إذا لم يقصد القتل كالم ٌدة ال يموت فيها
جراء ذلك كيموت إثر المرض ،كرأم صاحب
اإلنساف عادة من الجوع أك العطش أك البرد ،بل يمرض من ٌ

(الجواىر) ىنا ىو كوف القتل من العمد ،كدليلو نفس الدليل السابق ،حيث ال يعتبر القصد شرطان في تحقق

العمد ،كالمعتبر ىو الصدؽ العرفي ،كىو موجود ىنا .كألجل ذلك أدرج القسم الرابع ػ الذم يع ٌده الفقهاء

شبو عمد ػ في العمد لوال كجود اإلجماع كالشهرة ،فاألخيراف قويٌا الركايات التي تبدك ضعيفة من كجهة
نظره ،كحكم في النهاية بكونو شبو عمد[ ،]2لكنٌهما جارياف فيما إذا لم يفصل بين الفعل كالموت فاصل
يؤدم إلى عدـ جرياف االستدالؿ ىناُّ ،
فيعد قتل عمد.
مما ٌ
من قبيل المرضٌ ،
تق ٌدـ رأينا في عدـ اعتبار الصدؽ العرفي مبلكان لقتل العمد ،كالمبلؾ ػ كفقان لما ييفهم من لساف الركايات ػ

مما يقتل مثلو ،كال أحد من ىذين الشرطين متحقق
التعمد في القتل ،أك فعل ٌ
ىو تحقق شرطين في القتلٌ :

ىنا؛ أل ٌف الجوع م ٌدة يومين ال يقتل شخصان ،مع أ ٌف الفرض ىنا كونو لم يقصد القتل ،كلهذا كاف رأم اإلماـ
و
رجاء)
ػ رضواف اهلل تعالى عليو ػ ىو الصحيح ،أم يكوف قتل عمد إذا كاف قاصدان القتل ،كيضيف ىنا تعبير ( ن
[ ،]3كىو القصد ،كال ينفك الرجاء عن القصد ،أم ُّ
يعد عمدان كلو كاف الجاني غير متي ٌقن من حصوؿ
الموت ،لكنٌو قاـ بفعل ىذا مع القصدٌ .أما إذا لم يكن قاصدان فبل يدرج في العمد؛ أل ٌف فرض المسألة أ ٌف
مما ال يقتل بو عادة.
الفعل ٌ

في نهاية ىذه المسألة نذكر كبلمان للعبلمة نقلو صاحب (الجواىر) [ ]4كخدش فيو ،نعرض لو باختصار.

يقوؿ العبلمة في ذيل ىذه المسألة :إذا ألقى شخص آخر جائعان السجن مدة  24ساعة ػ مثبلن ػ كمنعو من
األكل ،ككاف من النوع الذم ال يحتمل الجوع أكثر من  24ساعة ،ففي القصاص في ىذا المورد

إشكاؿ[.]5
كتعمده،
بيٌن الفاضل الهندم كجو اإلشكاؿ بالقوؿ بأ ٌف دليل القصاص ىو تحقق القتل بما يقتل مثلو عادة ٌ

ظن كونو غير جائع ،كلذلك
ممن يقتلو جوع يومين ،باعتباره أنٌو ٌ
ككجو عدـ كجوب القصاص ىو الجهل بأنٌو ٌ
كاف حكم القصاص غير جا ور في ح ٌقو[.]6
ثم ينفي صاحب (كشف اللثاـ) الوجو
مما ٌ
إذف لكل من الطرفين تبرير ككجوٌ ،
أدل إلى إشكاؿ العبلمة فيوٌ ،
الثاني الذم يفيد رفع القصاص ،حيث قاؿ :كيرده ضابط الموجب للقصاص ،كالضابط ىو أف يقوـ الجاني

بعمل عمدان يوجب القتل ،ككاف عامدان كقاصدان ال ساىيان ،لذلك كجب عليو القصاص[.]7

نقل ىذا صاحب (الجواىر) ،كرفض الوجو الثاني ،كىو الصحيح؛ أل ٌف في بياف صاحب (كشف اللثاـ)
إشكاالن ،سنعرض لو مقببلن.
يقوؿ صاحب (الجواىر)( :ضركرة صدؽ العمد بالنسبة إلى فعل يترتٌب عليو الموت عادة) [ ،]8كيطرح

متعمد :ألنو جاىل بجوع
رأيو الدائمي في أ ٌف الصدؽ العرفي ىو المقياس ىنا ،كيقوؿ :رغم أ ٌف الجاني غير ٌ

المجني عليو ،إالٌ أ ٌف العرؼ ُّ
يعد ىذا قتل عمد ،كأ ٌف الجاني عامد في فعلو ،فتجرم أحكاـ القتل فيو.

تق ٌدـ كراران أ ٌف الصدؽ العرفي غير و
كاؼ لتحقق العمد؛ أل ٌف للشارع رأيان كحدكدان في عنواف القتل ،فإذا
تحققت الحدكد تحقق العمد ،كإالٌ فبل.

نقد كبلـ كاشف اللثاـ
كبلـ صاحب (كشف اللثاـ) في أ ٌف الضابط الموجب للقصاص غير موجود ىنا ،غير مقبوؿ ،كىو مخالف
لصريح كبلمو في الصورة الثالثة من أقساـ العمد.

الصورة الثالثة عبارة عن القياـ بعمل يوجب القتل عادة ،لكنٌو ال يقصد القتل ،كقد قلنا :إنٌها من صور
العمد.

كفي بادئ النظر يبدك في المسألة إشكاؿ كاضح ،كىو :كيف يمكن القوؿ بأنٌو قتل عمد (أم قصد القتل)

مع أنٌكم تقولوف :لم يقصد القتل في ىذه الصورة؟

خاص ،ذكر الشهيد الثاني في (المسالك) [ ]9كصاحب
بعض من العلماء أجاب على ىذا االشكاؿ بنح وو ٌ

(الرياض) [ ]10كصاحب (الجواىر) كآية اهلل الخوئي[ ]11ػ رضواف اهلل تعالى عليهم ػ بيانان خاصانٌ ،أما
كبلـ صاحب (كشف اللثاـ) ىناؾ فهو( :ألف قصد السبب مع العلم بالسببية قصد للمسبب) []12

كالعرؼ ُّ
يعد الذم قصد السبب قد قصد المسبٌب ،كىو الموت ،مع أنٌو عالم بالسببية .كعلى سبيل
كيفجره ،فيقاؿ لمثل
المثاؿ :شخص يعلم بأ ٌف قدحة الشخاطة قرب مخزف الوقود سيضرـ النار في المخزف ٌ

ىذا أنٌو ىو الذم أشعل النار في المخزف.

إذف يعتبر العلم بالسببية قواـ تحقق العمد في القسم الثالث ،لكن لماذا أدرج ما نحن فيو في العمد مع أ ٌف
الجاني لم يكن عالمان بالسببية ،كأم ضابط ىنا يصلح لتحقق العمد فيو؟
الرد ببياف صاحب (الجواىر).
رد كجو عدـ القصاص بهذا البياف ،كما أنٌو ال يقبل ٌ
ال يمكن ٌ
ىناؾ نقطة في كبلـ العبلمة ينبغي االلتفات إليها ،كىي قولو :إذا كاف الجاني جاىبلن بجوع المجني عليو ...
كالجوع ىنا ال خصوصية لو ،فاألمر صادؽ في المرض كفي األسباب األيخرل كذلك ،كالمبلؾ ىو جهل
الجاني بأ ٌف عملو يؤدم إلى القتل ،كأينما صدؽ ىذا المبلؾ صدؽ اشكاؿ العبلمة.
حكم ىذه المسألة ىو نفسو الذم ذكرناه للفرع السابق ،ففي قتل العمد ينبغي كجود العمد ،أم قصد
تعمد الفعل ،كباعتبار جهلو ىنا بانتهاء عملو إلى موت الشخص فبل كجو للحكم بالعمد فيو.
القتل ،أك ٌ
كالحمد هلل أكالن كآخران

الدرس []37
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ىلحق
نقلنا فيما تقدَّـ كبلمان للعبلمة ػ رحمو اهلل ػ عن مسألة حبس الطعاـ عن المجني عليو ،كعلٌقنا عليو ،ثم أ ى
التأمل فيو ،كىو أنٌو على فرض نفي القصاص كفرض الدية في الشخص
العبلمة كبلمان بكبلمو السابق ينبغي ُّ

الذم كاف جائعان ثم حبس عن الطعاـ كمات إثر ذلك ،فما مقدار الدية المفركض دفعها على الجاني؟ ىل

كل الدية ،أـ نصفها؟
عليو دؼٌ ،

إذا قلنا بلزكـ دفع نصف الدية عليو فباعتبار أ ٌف الموت مستند إلى جوعين ،نصف من موجبات الموت
أكجده الجاني ،كالنصف اآلخر كاف منذ قبل ،كلهذا تنتصف الدية.
بعد ما أبدع العبلمة ىذا االحتماؿ قاؿ :فيو إشكاؿ[ ،]13أم من المحتمل لزكـ دفع الدية كلها على
الجاني.
صاحب (كشف اللثاـ)[ ]14كصاحب (الجواىر) [ ]15أكردا نقضان على ىذا الكبلـ ،كقاال :إذا قلنا
بلزكـ دفع نصف الدية على الجاني كاف ذلك يعني دخالة الجوع السابق ػ الجوع غير المضموف ػ في نتيجة

العمل ،كبما أ ٌف الجوع السابق ليس من عمل الجاني فينبغي رفع ذلك المقدار من الدية ،كالزـ ذلك دخالة

الجوع السابق على فرض القصاص ،أم فرض القوؿ بالقصاص ،فالمفركض دفع المجني عليو نصف الدية

إلى أكلياء الجاني أك الجاني نفسو ،من قبيل بعض الموارد التي يجب فيها القصاص ،لكن ينبغي أخذ

المقتص منو أك أكليائو بعض الدية من المجني عليو قبل القصاص أك من كارثو بعد القصاص.

كيمكننا القوؿ بهذا ىنا كذلك ،فإذا قلنا بقصاص الجاني كاف المفركض دفع نصف الدية إليو؛ ألنٌو ال
دخل لو في الجوع السابق ،مع أنٌكم ال تقولوف بهذا ،كال أحد يقوؿ بهذا .كىذا ىو اإلشكاؿ النقضي
الذم أكرده المرحوـ صاحب (الجواىر) ك(كشف اللثاـ) على المرحوـ العبلمة.

لصاحب (الجواىر) جواب حلٌي كذلك ،حيث قاؿ( :للصدؽ مع عدـ دليل على التوزيع في مثلو) []16
أم من حيث الصدؽ العرفي لقتل العمد كعدـ الدليل على توزيع الدية في ىذه الصورة كأمثالها.

مناقشة كبلـ صاحب (الجواىر)
و
نحل الكثير من
خاصة ت ٌدؿ على توزيع الدية؛ ألنٌا ُّ
صح كبلـ العبلمة ػ رحمو اهلل ػ فبل حاجة عندئذ لركاية ٌ
إذا ٌ

الخاص ،كما
صح كبلـ العبلمة فبل يمنعو عدـ الدليل
ٌ
مسائل باب القصاص من خبلؿ القواعد الكلٌية ،كإذا ٌ
أنٌو ال يرد ىذا النقض؛ أل ٌف الجوع السابق إذا كاف مؤثّْران ح ٌقان في ضماف الدية جاء ذات الكبلـ في
و
يحل الجواب النقضي إشكاؿ العبلمة.
القصاص ،عندئذ ال ٌ

يبدك أ ٌف ىذه المسألة مع فركعها كنتائجها لم تبيٌن بالنحو الصحيح ،كحقيقة المسألة كوف الجوع قبل
الحبس مثل المرض قبل الضربة ،فإذا كاف شخص مريضان كضربتو ككانت الضربة تقتل المريض كال تقتل
شك في أ ٌف ضرب المريض ىنا يوجب القصاص ،كالتعبير الوارد في الركايات ىو ((يقتل
السليم ،فبل ٌ

مثلو))[ ،]17فإذا قلنا بأ ٌف الجوع السابق يوجب التوزيع فبلب ٌد من القوؿ بأ ٌف المرض يوجب التوزيع
كذلك.
لنفرض المجني عليو طفبلن يموت بضربة كاحدة ال يموت بها الكبير ،أك أنٌو يموت بجوع كعطش بسيط ال
يموت بهما الكبير ،فلنقل بالتوزيع ىنا في القصاص كالدية ،كما الفرؽ بين الجوع السابق كالطفولية أك

المرض؟ فإذا قيل بالتوزيع ىناؾ ينبغي القوؿ بو ىنا كذلك.
كالحق في القوؿ بأنٌو ال لشيء من األمور المتق ٌدمة عامل للموت ،بل ىي تش ٌكل األرضية للتأثير ،فعامل
تؤدم إلى الموت
موت الطفل مثبلن عشر ضربات بالعصا ،كىي ضربات ال تقتل الكبير ،كالطفولية أرضية ٌ
بعشر ضربات (العامل) ،كبذلك يكوف ىناؾ فرؽ بين أرضية الموت كعاملو ،كىكذا األمر في باب الضعف

كالشيخوخة كأمثالهما ،كالركايات ناظرة إلى ىذا المعنى ،كالمراد من (يقتل مثلو أك ما يقتل مثلو) ىو المورد

الخاص بنفسو.
ٌ

إذف ال يمكن ُّ
عد األرضية عامبلن للموت ،كإذا قبلنا ىذا الكبلـ كاف الحكم كاحدان في جميع الموارد ،كإالٌ
كاف اإلشكاؿ غير و
منتو ،لنفرض رجبلن ضخمان كقويان ال يموت إالٌ بخمسمائة ضربة ،كرجبلن أضعف يموت
بثبلثمائة ضربة ،كرجبلن أضعف يموت بمائة ضربة ،فبالنسبة إلى الذم يموت بثبلثمائة ضربة نقوؿ :عامل

الموت فيو  300ضربة مع مقدار من الضعف ،كنقوؿ في الذم يموت بمائة ضربة :نصف عامل الموت

فيو  100ضربة كالنصف اآلخر مقدار من الضعف .كىذا الكبلـ معقوؿ كمقبوؿ.

كىكذا بالنسبة إلى األضعف فاألضعف حتى يأتي الدكر إلى الطفل الذم يموت بعشر ضربات فنقوؿ فيو:

نصف موجب الموت يكمن في كونو طفبلن كالنصف اآلخر في عشر ضربات ،ككذلك بالنسبة إلى الجوع،

فإذا لم يكن الشخص جائعان قبل الحبس لم يمت إالٌ بعد عشرة أياـٌ ،أما إذا كاف جائعان فيموت بعد يومين،
كالجوع كاف أرضية لموتو ،فالقضية ىي كوف الجوع األكؿ ػ الجوع غير المضموف ػ غير موجب للقتل،

ردىا عند القصاص .ىذا تماـ الكبلـ في الصورة الثانية.
كلهذا ال يكوف تأثير لتنصيف الدية أك ٌ

قاؿ المحقق ػ رحمو اهلل ػ ( :الثالثة :لو طرحو في النار فمات قتل بو
كلو كاف قادران على الخركج؛ ألنٌو قد يش ٌده كأل ٌف النار قد تشنٌج األعصاب بالمبلقاة فبل يتيسر لو
الفرار)[.]18
يقسم التسبيب إلى أربع مراتب ،كذكر صوران لكل مرتبة ،قرأنا صورتين من صور المرتبة
تق ٌدـ أ ٌف المحقق ٌ
األكلى كندخل حاليان في الصورة الثالثة منها.
تأمل
بناء على خصوصية تحضى بها الصورة ،كترتيبو للصور ترتيب دقيق ُّ
كينم عن ٌ
ذكر المحقق صوران مرتٌبة ن
في التقسيم ،كرغم أ ٌف حكم جميع ىذه الصور كاحد ،إالٌ أ ٌف تمييزىا أمر يحضى بأىمية بالغة بالنسبة إلى

الفقيو كالقاضي.

االختبلؼ بين ىذه الصور في أ ٌف عامل الموت في الصورة األكلى عمل دفعي ،من قبيل الرمي بالسهم،
تم بأكملو بواسطة الجاني ،من قبيل أف يضرب الجاني المجني عليو
كالعامل في الصورة الثانية تدريجي ٌ
على التوالي أك يجيعو حتى الموت .كفي الصورة الثالثة أف يكوف أمران أك عدة أيمور تدريجية توجب الموت،

لكن صدر من الجاني القسم األكؿ فقط ،كاألقساـ الباقية صدرت من غيره ،من قبيل أف يلقي الجاني
الشخص في النار ،فالذم صدر من الجاني اإللقاء فقط ،كاإلحراؽ أمر تدريجي ال يوجده الجاني.

إذف العامل في الصورة األخيرة يوجد أيموران تدريجية أك متوالية .مع أنٌو ال خصوصية للنار ،كاألمر صادؽ
لكل ما يشبهو ،من قبيل أف يلقي شخص آخر ال يجيد السباحة في حوض عميق ،أك يعلٌق شخص آخر
ٌ
بحبل من فوؽ مرتفع أك بناية كيتركو حتى يموت ،كالحكم في جميع ىذه الصور ما سيأتي بيانو إف شاء

اهلل.

يذكر المحقق ثبلثة شقوؽ لهذه الصورة علينا دراستها[.]19
األكؿ :أف ييلقى الشخص في النار ،أك يضرـ النار في غرفة يسكن الشخص فيها بحيث ال يمكنو
الشق ٌ
الخركج منها من قبيل أف تكوف يداه كرجبله مشدكدتين ،أك من قبيل كونو طفبلن ضعيفان غير قادر على ضبط
نفسو ،أك أنٌو يضطرب في اللحظات األكلى فييغمى عليو كيموت.

الشق الثاني :أف يكوف كضع الشخص بنحو إذا أراد أمكنو التخلٌص ،بأف يكوف الحريق في محل مسطٌح ال
جدار فيو ،كلم تيقيٌد يدا الشخص كرجبله ،كال يكوف طفبلن ،مع ذلك ال يخلٌص نفسو ،كنحن نشك في أ ٌف
عدـ خركجو ػ عدـ تخليص نفسو ػ لعدـ القدرة أـ للعناد ،بأف يكوف راغبان في االنتحار.

الشق الثالث :أف نعلم بأنٌو ال يريد التخلُّص من النار لكي ييعاقب الجاني بسبب مقتلو.
ُّ
شك في كونها قتل
نبت حاليان ببياف أحكاـ الصور أك الشقوؽ الثبلثةٌ ،أما الصورة األكلى ػ كىي الغالبة ػ فبل ٌ
عمد ،كال اختبلؼ بين فقهاء الشيعة ػ بل السنة ػ في ذلك ،إذ أ ٌف أبا حنيفة كأصحابو ،حيث يشترطوف كوف

آلة القتل مح ٌددة كال يعتبركف القتل بالحجر عمدان يقولوف في اإلحراؽ بأنٌو قتل عمد.

تضمنت عنوانان يشمل (الحرؽ) ،رغم أ ٌف
كيمكننا االستدالؿ على ىذا بالركايات مضافان إلى اإلجماع؛ ألنٌها ٌ
ضمنت عنواف (الضرب) ك(السبلح) ك(العصا) ك(الحجر) ،كىي الركايات التي احتوت
أغلب الركايات ت ٌ
على تعبير ((بما يقتل مثلو)) مثل ركاية أبي العباس كزرارة[ ]20التي قرأناىا سابقان؛ ألنٌو كرد في ىذه
الركايات كوف العمد ما حصل بوسيلة تقتل عادة ،كبذلك يكوف شامبلن للحرؽ بالنار.

إذف ال شبهة في ىذه المسألة ،ككبلـ المحقق ناظر إلى ىذا الفرع؛ أل ٌف المراد من قولو( :كلو كاف قادران
على الخركج) ليس عدـ خركجو رغم إمكانو من الخركج ،بل المراد أ ٌف الوضع بنحو ال يكوف فيو مانع من
الخركج من الحريق ،بأالٌ يكوف في حفرة عميقة أك بناء مرتفع أك غرفة مغلقة.

يخص صورة إمكانيتو على التخلُّص كلم يتخلٌص أك تخاذلو عن إنقاذ نفسو ػ كما يعبر بذلك
ٌأما فيما
ٌ
مما سنبحثو
الفقهاء ػ كىي المسألة الثالثة ،أك شككنا في إمكانية خركجو ،كىي المسألة الثانية ،فذلك ٌ

الحقان إف شاء اهلل.

كصلٌى اهلل على محمد كآلو الطاىرين

الدرس []38
بسم اهلل الرحمن الرحيم
موضع بحثنا ما إذا كقع شخص في النار بسبب شخص آخر ،كفي المسألة شقوؽ ثبلثة:

األكؿ :أف نعلم بأ ٌف المقتوؿ ما كاف قادران على إنقاذ نفسو ،فهو قتل عمد مسلَّم ،كقد مضى بحثو.
نشك فيما إذا كاف المقتوؿ قادران على إنقاذ نفسو أك لم يكن  .كفرض المسألػة حالة ما إذا كاف
الثاني :أف ٌ

إنقاذ النفس أمران ممكنان حسب ظواىر األمر ،كقوؿ المح ٌقق( :كلو كاف قادران على الخركج)[ ]21يعني
إمكانية الخركج من كضعو حسب الظاىر ،من قبيل أف يكوف باب الغرفة مفتوحان أك كاف بإمكانو فتح الباب

كالخركج من الغرفة ،أك من قبيل أف يلقي على ثيابو نفطان كيشعل ناران ،فبإمكانو ىنا أف يخلع ثيابو ،لكنٌو لم

يخلع فاحترؽ كمات.

عبارة المح ٌقق المتق ٌدمة ال تعني اليقين بإمكانية إنقاذ نفسو لكنٌو تخاذؿ؛ كذلك ألنٌو يقوؿ كذلك( :ألنٌو قد

يشده)[ ]22أم يندىش ،كفرض المسألة أ ٌف إنقاذ نفسو من المهلكة غير محاؿ حسب الظركؼ العادية،
و
نشك في أ ٌف خركجو بسبب تخاذلو عن الخركج أـ أنَّو اندىش كما استطاع عمل شيء؟ في المجاؿ
كعندئذ ٌ
احتماالف.

يمكن استفادة أقواؿ أربعة في ىذه المسألة كذلك من خبلؿ استقراء كلمات الفقهاء فيها:
القػوؿ األكؿ :يع ٌد قتل و
عمد كفيو قصاص ،كالقائل بو المح ٌقق ػ رحمو اهلل ػ في العبارة التي تقدَّـ
ٌ
ذكرىا[ ،]23كالعبلمة في (اإلرشاد) [ ،]24كالشهيد الثاني في (المسالك) [ ]25كسننقل استداللو،
قواه دكف أف يذكر لو دليبلن كاضحان.
ككذلك المح ٌقق األردبيلي في (شرح اإلرشاد) [ ]26فقد ٌ
القوؿ الثاني :فيو دية دكف قصاص ،كىو ظاىر كبلـ العبلمة في (القواعد) [ ،]27لكن عبارتو ىنا غير
َّ
كاستدؿ
قواه كاشف اللثاـ في شرحو لػ(القواعد) []28
كاضحة كتحتمل ىذا المعنى كىي أظهر فيو ،كما ٌ
عليو.
القوؿ الثالث :ال قصاص فيو كال دية ،كىو مختار سيدنا األستاذ اإلماـ ػ رضواف اهلل تعالى عليو ػ في
يصرح بو لكنو
(تحرير الوسيلة) [ ،]29كما يستفاد ىذا القوؿ من كبلـ السيد الخوئي[ ،]30كرغم أنَّو لم ّْ

خص حكم القصاص في مسألة الحرؽ العمدم بما إذا لم يتم ٌكن من الخركج ،كما لم نحرز عدـ تم ٌكنو
َّ
من الخركج ال نحكم بالقصاص ،كما نحن فيو حالة عدـ إحراز عدـ تم ٌكنو من الخركج.

القوؿ الرابع :ما ذىب إليو صاحب (الجواىر) [ ]31من أ ٌف األمر متوقٌف على صدؽ العمد أك عدـ
صدقو .ففي موارد يحتمل قويان التخاذؿ كاإلىماؿ ،بحيث ال يع ٌد العرؼ المورد من العمد ،من قبيل أف

ظل فيها حتٌى احترؽ
لكن المقتوؿ َّ
يكوف في غرفة أيضرـ فيها النار كإحراقها بالكامل يستغرؽ نصف ساعة ٌ

كمات ،فالعرؼ ال يع ٌد المورد من موارد قتل العمد ،رغم عدـ يقيننا بالتخاذؿ كاإلىماؿ .كىناؾ موارد يشعر
يقصر كلم يتخاذؿ أك أ ٌف تخاذلو غير مؤثٌر في النتيجة.
فيها العرؼ بأ ٌف المقتوؿ لم ّْ

دراسة األقواؿ:
األكؿ الشهيد الثاني في (المسالك) [ ]32كقريب من استداللو ذكره كػاشف
ٌ
استدؿ على القوؿ ٌ
اللثاـ[ ]33في مسأ لة الغرؽ ،كمضموف الدليل كوف سبب القتل ىنا يقتضي الضماف ،فالقاتل أكجد
نشك فيما إذا حصل
ثم ٌ
السبب ،كىو الحريق ،كالسبب انتهى إلى الموت فيتح ٌقق بذلك موضوع الضمافٌ ،

مسقط لهذا الضماف ػ كالمسقط عبارة عن تخاذؿ المقتوؿ كاشتراكو في عملية قتل النفس من خبلؿ سوء
كالشك في المسقط ال يثبتو ،كىذا و
و
عندئذ إلى أصل عدـ التخاذؿ أك عدـ
كاؼ لنا كال حاجة
اختياره ػ
ٌ
االشتراؾ في القتل لكي يشكل في أ ٌف ىذا االستصحاب عدـ أزلي ككوف استصحاب السلب ال يجرم عند

كالشك في المسقط ،فيحكم بالضماف.
انتفاء الموضوع ،كيكفينا ىنا اليقين بالسبب
ٌ

أشكل صاحب (الجواىر) [ ]34على استدالؿ الشهيد الثاني كقاؿ :لم يتح ٌقق ىنا سبب الضماف؛ َّ
ألف
اإللقاء في النار ليس سببان للضماف كال دليل لنا عليو ،فقد ييلقى شخص في النار كال يموت ،بل يخرج من

النار حيان.

كإما اإللقاء في النار.
التعمد في القتل دكف أف يكوف شريك للقاتلَّ ،
كبتعبير آخر :سبب الضماف َّإما ٌ
كاألكؿ غير معلوـ ،كالثاني ليس سببان للضماف.
ٌ
ضح
رده بها صاحب (الجواىر) ،كسنو ٌ
رده بالبساطة التي ٌ
يبدك أ ٌف كبلـ الشهيد الثاني دقيق بدرجة ال يمكن ٌ

ذلك إف شاء اهلل.

بيَّن كاشف اللثاـ[ ]35كبلـ الشهيد الثاني في مسألة الغرؽ ال الحرؽ ،كاتٌخذ أسلوبان آخر في االستدالؿ
في قضية الحرؽ ،حيث قاؿ ىناؾ( :فإ ٌف السبب ىو اإللقاء في الماء المغرؽ فهلك كالدفع غير موثوؽ بو،
فربٌما ذىل أك ضعف عن السباحة إالَّ أف يعلم أنَّو تركها تخاذالن).
المبلحظ ىنا أ ٌف كاشف اللثاـ استخدـ تعبير السبب بينما الشهيد الثاني عبٌر بالمقتضي[ ،]36كلهذا قد
ييتوىَّم َّ
التمسك بقاعدة المقتضي كالمانع ،كقد ثبت في محلٌو عدـ
بأف مراد الشهيد الثاني من االستدالؿ
ٌ

حجيتها.
ٌ

قاعدة المقتضي كالمانع تعني علم الشخص بالمقتضي كش ٌكو في المانع ،كيحكم كفق ىذه القاعدة
حجيتها من أدلَّة االستصحاب؛
حجية ىذه القاعدة؛ ألنَّو ال يفهم ٌ
بحصوؿ المقتضي ،كاألكثر قالوا بعدـ ٌ

كالشك ،أم تكوف القضية المشكوؾ فيها ذاتها
لكوف ظاىر أدلٌة االستصحاب لزكـ اتٌحاد متعلٌق اليقين
ٌ
كالشك في عدالة زيد الذم كنٌا على يقين بها ،بينما مورد اليقين في القاعدة ليس عين مورد
المتي ٌقنة،
ٌ
الشك ،كمتعلٌق كل منهما يختلف عن متعلَّق اآلخر.
ٌ
على أية حاؿ قد يتوىَّم البعض بأ ٌف دليل الشهيد الثاني ينطوم تحت قاعدة المقتضي كالمانع ،أم أنَّا
أحرزنا اإللقاء في النار في زمن ما  ،فثبت المقتضي ػ كىو االحتراؽ ػ بسبب اإللقاء ،بأصالة عدـ المانع،
و
كالمانع اشتراؾ المقتوؿ في قتل نفسو ،كلو كاف قد اشترؾ في القتل فبل ُّ
عندئذ ػ مقتضى
يعد اإلحراؽ ػ

القتل .كبهذا البياف نثبت أ ٌف القتل ناشئ عن اإللقاء في النار ال إلقاء الجاني كإىماؿ المجني عليو.

التمسك بقاعدة المقتضي كالمانع لبلستدالؿ؛ ألنٌو استخدـ تعبير المسقط
ال يبدك أ ٌف الشهيد الثاني أراد
ٌ
ال المانع ،كالمسقط يصدؽ فيما إذا يسلّْم تح ٌقق شيء فيأتي آخر كيسقطو .الشهيد الثاني أراد القوؿ بأ ٌف
الضماف تح ٌقق من خبلؿ اإللقاء في النار الذم انتهى إلى الموت ،ككاقع األمر ىو كذلك ،فإ ٌف الجاني
صب الوقود على المجني عليو كأكقد ناران فاحترؽ المجني عليو كمات ،كسبب الضماف ىو اإليقاد
َّ
و
كعندئذ نحتمل اشتراؾ عامل آخر من قبيل تخاذؿ المجني عليو عن
كاإلحراؽ الذم انتهى إلى الموت،

الشك ،ال من باب أصل عدـ الشركة لكي يشكل على ذلك بأ ٌف ىذا األصل
إنقاذ نفسو ،فبل نعتني بهذا
ٌ
كة و
الشك في الشر و
كاؼ
حجة؛ كذلك أل ٌف إثبات عدـ الشركة غير ضركرم ،بل
ٌ
ال حالة سابقة لو ،فهو غير ٌ
في حكم الضماف.

مهمان ،كما أنَّو
قررنا جواب الشهيد الثاني بهذا النحو فليس من السهل اإلجابة عليو؛ لكونو استدالالن ٌ
إذا ٌ
أمر
يتطابق مع كاقع األمر ،فإ ٌف حادثة كقعت كدكر الجاني فيها مقطوع بو ،كما أف ترتٌب الموت عليها ه

مسلٌم بو ،كبذلك تجتمع أركاف القصاص ،كالجاني كاف قاصدان في عملو ،كقد أدَّل إلى الموت كالقتل.

مجرد االحتماؿ
إالَّ أنٌو يوجد احتماؿ كاحد كىو أ ٌف الشخص كاف بإمكانو خلع مبلبسو كلم يخلعها ،لكن ٌ
ال يخرج المورد عن كونو قتل عمد.

كرد صاحب (الجواىر) غير مقنع ،كنقوؿ لو :عدـ اعتبارؾ اإللقاء
إذف ظاىر استدالؿ الشهيد الثاني متقنٌ ،

سببان للضماف ال يبدك صحيحان؛ أل ٌف اإللقاء لوحده ال يوجب الضماف ،بل ىو مع اإلحراؽ المنتهي إلى
الموت ،كىذا ىو الواقع ،كرغم احتمالنا حصوؿ شيء في ضمن سلسلة العلل يسقط ضماف الجاني إالَّ أنٌو
بمجرد االحتماؿ.
ال يمكننا رفع اليد عن الضماف ٌ

الدرس []39
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البحث في شخص ألقى آخر في النار كنحتمل اشتراؾ المقتوؿ في قتل نفسو من حيث عدـ اعتنائو أك
إىمالو أك غركره ،فهل فيو قصاص؟ كإذا لم يكن فيو قصاص فهل فيو دية؟

األكؿ مع استدالؿ الشهيد الثاني عليو.
قلنا :في المسألة أربعة أقواؿ ،بيٌػنَّا القوؿ ٌ
القوؿ الثاني :القوؿ بعدـ القصاص ،لكن فيو دية ،كىو ظاىر كبلـ العبلمة في (القواعد)[ ]37لكن لم
يستدؿ عليو ،إالَّ أ ٌف كاشف اللثاـ[ ]38ػ أم شارح (القواعد) ػ ذكر دليبلن عليو ،كرغم أنَّو ليس كاضحان كال
ٌ

َّ
يستشف منو.
صريحان لكنَّا نبيّْن فيما يلي ما يمكن أف

يستدؿ كاشف اللثاـ على عدـ القصاص بأ ٌف ىناؾ شبهة في ثبوت قتل العمد ،كقد يكوف مراده من الشبهة
ٌ
عدـ إحراز قتل العمد ىنا؛ ألنٌو من المحتمل أف يكوف للمقتوؿ دكر في قتل نفسو .كقد يكوف كصاحب

(الجواىر) ناظران إلى قاعدة درء الشبهات ،أم كما أ ٌف الحدكد تدرأ بالشبهات كذلك القصاص فإنٌو يرتفع

يخص ىذه القاعدة إالَّ أنٌها مرسلة كردت عن الرسوؿ صلٌى
بالشبهة .ال يوجد لدينا ركاية بسند محكم فيما
ٌ
اهلل عليو كآلو كسلٌم ،جاء فيها(( :إدرؤكا الحدكد بالشبهات)) [.]39

أعم من الشبهة في
متق ٌدموا الفقهاء كمتأ ٌخركىم يسلٌموف بهذه القاعدة كيستدلٌوف بها ،كيعتبركف الشبهة ٌ
الموضوع أك في الحكم أك في حين ارتكاب العمل كحتٌى في اجتهاد المجتهد ،كإذا ألحقنا القصاص
بالحدكد سقط القصاص بأدنى شبهة.

إذا كاف ىذا ىو المراد فيمكن الخدش فيو ،فإ ٌف موضوع القاعدة الحدكد ،كىي ال عبلقة لها بالقصاص،
فالحدكد عقوبة إلهية كالقصاص من حقوؽ الناس ،كيتعلٌق بالمجني عليو ،ككيف يمكن قياس أحدىما على
اآلخر كالقوؿ :يسقط القصاص بالشبهة؟!
على أية حاؿ ،ينفي كاشف اللثاـ القصاص باستخداـ عبارة (الشبهة) ،لكن ما الدليل على ثبوت الدية؟
من مجموع كبلمو يمكن استفادة كوف الدية من باب االحتياط الواجب ،كيفتي بوجوب الدية ،كمنشأ ىذه
الفتول ىو االحتياط المزبور ،كاالحتياط قد ينشأ من إشكاالت يراىا المجتهد أك من قصور في األدلَّة،
كىو ما نشهده في الرسائل العملية ،لكن االحتياط ىنا ليس من ىذا القبيل ،كمنشأ فتواىم ىنا ىو

االحتياط في ثبوت الدية ،أم االحتياط في الدماء كالنفوس.

ثم يقوؿ[ :]40مبنى الوجهين اللذين أكجبا ترديد العبلمة في المسألة ىو كجود ظهورين كأصلين
ٌ
عما يلي:
متعارضين ،الظهوراف عبارة َّ
أحدىما :ظهور حاؿ اإلنساف في عدـ قتل نفسو ،ككيف يمكن لشخص أف يكوف لو دكر في قتل نفسو؟
تورط بحيث ال يمكنو التخلٌص منو ،كال َّ
بد أنٌو
ثانيهما :كضع النار كظاىره يقتضي القوؿ بأ ٌف المقتوؿ قد ٌ
يقصر كلم يتخاذؿ ىنا.
لم ّْ
عما يلي:
َّأما األصبلف فعبارة ٌ
ذمة الجاني بالضماف ،فبل نعلم ما إذا كانت
ذمة الجاني ،باعتبار أنَّا ٌ
نشك في انشغاؿ ٌ
األكؿ :أصل براءة ٌ
ٌ
ليقتص منو ،فنجرم أصل البراءة.
ذمتو مشغولة
ٌ
ٌ

فنشك في اشتراكو أك عدـ اشتراكو في الجناية،
الثاني :اصل عدـ اشتراؾ المجني عليو في الجناية،
ٌ
كاألصل العدـ.
في موارد من ىذا القبيل ،حيث تتعارض األيصوؿ كالظواىر تتساقط جميعها ،فيحكم باالحتياط في

المسألة.

ضح مراده من االحتياط ،إالَّ أنٌا سنبحث ذلك مقببلن إف شاء اهلل.
لكن صاحب (كشف اللثاـ) لم يو ٌ

إشكاؿ صاحب (الجواىر)
أشكل صاحب (الجواىر) على بياف صاحب (كشف اللثاـ) بقولو :لماذا ال نجرم االحتياط الذم تقوؿ بو
التمسك
ىنا في القصاص؟ فإذا كاف المقاـ مجرل لبلحتياط حكمنا بالقصاص ،كإذا لم يكن باإلمكاف
ٌ
محل شبهة كالقصاص ييدرأ بالشبهات ،كذلك حاؿ الدية ،فبل يمكن
باالحتياط إلثبات القصاص ،باعتباره ٌ

إثباتها؛ أل ٌف باب القصاص كالدية كاحد ،فإذا كاف المقاـ مجرل لبلحتياط حكمنا بالقصاص كإالٌ فبل يمكن

الحكم بالدية[.]41

قبل الدخوؿ في نقد كبلـ صاحب (الجواىر) نسعى لفهم مراد صاحب (كشف اللثاـ) من االحتياط في

المسألة ،فقد يتوىَّم أ ٌف المراد من االحتياط ىو أصالة االحتياط ،كىي من األصوؿ العملية ،لكن ال مورد
توجو خطاب
توجو خطاب الشارع إلى شخص ما ،بأف ٌ
نشك في ٌ
لهذه األصالة ىنا؛ ألنَّا إذا شككنا في ٌ
الشارع ،في دفع الدية ،إلى الجاني ،فإ ٌف مقتضى القاعدة ىو البراءة ال االحتياط؛ ألف الشك في التكليف،

كإذا كاف المراد االحتياط في الدماء ػ كما يبدك أ ٌف ذلك ما تل ٌقاه صاحب (الجواىر) من كبلمو ػ قلنا :معنى
و
جوزنا قتلو،
االحتياط في الدماء ىو أنَّا إذا شككنا في أحد كونو مهدكر الدـ أك محترـ الدـ احتطنا كما ٌ
كمن الواضح َّ
أف ما نحن فيو ليس من مصاديقو.
نقوؿ :ما قاؿ بو صاحب (كشف اللثاـ) من االحتياط ىو نفس االحتياط الوارد في باب الدماء ،إالَّ أنٌو في
يشك بأ ٌف الشارع
خاص بالمورد المذكور ،ككلٌ من راجع ركايات باب القصاص سوؼ ال ٌ
باب الدماء غير ٌ

التعرض إلى أركاح الناس كمن جميع النواحي ،ففي باب القسامة ػ
المق ٌدس قاؿ باالحتياط في جميع موارد ٌ
يدؿ على القتل ،كفقان للموازين المتعارفة في األبواب األخرل ،إالِّ أ ٌف الشارع فتح
مثبلن ػ رغم عدـ كجود ما ٌ

منفذان يحوؿ من خبللو دكف ىدر دـ مسلم ،كىو قسامة خمسين رجبلن .كفي ركايات عديدة نشير إلى
بعضها كردت عبارة ((ال يبطل دـ امر وئ مسلم)) ،بالطبع ىناؾ فرؽ بين موردىا كبين ما نحن فيو ،كىو كوف
تخص مورد ثبوت القتل يقينان ،أم نعلم بأ ٌف شخصان قتل آخر ،بينما موردنا لم يثبت قتل العمد
الركايات
ٌ
فيو ،لكن الكبرل التي كردت في ىذه الركايات ((ال يبطل دـ امرئ مسلم)) كلٌية كتشمل ما نحن فيو.
نقرأ ىنا الركايات الواردة في ىذا الباب:
محمد كعن علي ابن إبراىيم عن أبيو
محمد بن يحيى ،عن أحمد بن ٌ
محمد بن يعقوب ،عن ٌ
الركاية األكلىٌ :

جميعان ،عن ابن محبوب ،عن عبداهلل بن سناف كعبداهلل بن بكير جميعان ،عن أبي عبداهلل ػ عليو السبلـ ػ
قاؿ(( :قضى أميرالمؤمنين في رجل كجد مقتوالن ال يدرل من قتلو ،قاؿ :إف كاف عرؼ لو أكلياء يطلبوف ديتو
اعطوا ديتو من بيت ماؿ المسلمين كال يبطل دـ امر وئ مسلم)) [.]42
تضمنت الركاية الكلٌية الكبرل التي تح ٌدثنا عنها.
سند الركاية قوم جدان ،كمن حيث المضموف فقد ٌ
محمد ،عن علي ابن الحكم ،عن
محمد بن يحيى ،عن أحمد بن ٌ
محمد بن يعقوب ،عن ٌ
الركاية الثانيةٌ :
محمد بن مسلم ،عن أبي عبداهلل ػ عليو السبلـ ػ أنَّو قاؿ في رجل كاف جالسان مع قوـ فمات كىو
أباف ،عن ٌ
فادعي عليهم قاؿ(( :ليس عليهم شيء كال يبطل دمو))
معهم ،أك رجل كجد في قبيلة كعلى باب دار قوـ ٌ

[.]43

الركاية موثٌقة ،كمن حيث المضموف كرد فيها قتل لم يثبت صدكره عن فرد أك أفراد معينين ،كلهذا قاؿ
اإلماـ(( :ليس عليهم شيء)) ،كىذا مطابق للقواعد ،فإنٌو ال شاىد على القتل ،عكس ما عليو نحن في ىذا

الموضوع ،فإ ٌف الجاني سبَّب القتل قطعان كأضرـ النار كدكره محرز في القتل ،كلهذا اختلف مورد الركاية مع
المسألة التي نحن فيها ،لكن فيها الكبرل الكلٌية التي تحدَّثنا عنها.

محمد ،عن علي بن الحكم ،عن علي بن أبي حمزة،
محمد بن يحيى ،عن أحمد بن ٌ
الركاية الثالثة :كعن ٌ
عن أبي بصير ،عن أبي عبداهلل ػ عليو السبلـ ػ قاؿ(( :إف كجد قتيل بأرض فبلة أيدّْيت ديتو من بيت الماؿ،

فإ ٌف أميرالمؤمنين ػ عليو السبلـ ػ كاف يقوؿ :ال يبطل دـ امرئ مسلم))[.]44

محمد بن سهل ،عن بعض أشياخو ،عن أبي عبداهلل عليو السبلـَّ (( :
أف
الركاية الرابعة :كبإسناده عن ٌ
أميرالمؤمنين ػ عليو السبلـ ػ سسئيل عن رجل كاف جالسان مع قوـ ثقات فمات كنفر ىو معهم ،أك رجل كجد
في قبيلة أك على دار قوـ فأدَّعي عليهم ،قاؿ :ليس عليهم قود كال يبطل دمو عليهم الدية)) [.]45
محمد بن عبدالجبار ،عن صفواف بن يحيى ،عن ابن بكير،
الركاية الخامسة :عن أبي علي األشعرم ،عن ٌ

عن أبي بصير ،عن أبي عبداهلل ػ عليو السبلـ ػ قاؿ(( :إ ٌف اهلل حكم في دمائكم بغير ما حكم بو في
أموالكم ،حكم في أموالكم أ ٌف البيٌنة على الم ٌدعي كاليمين على الم ٌدعى عليو ،كحكم في دمائكم أ ٌف البيٌنة
على الم ٌدعى عليو كاليمين على الم ٌدعي لئبلٌ يبطل دـ امر وئ مسلم))[.]46
و
شرعت القسامة لئبلٌ يبطل دـ امر و
عندئذ أال يمكن القوؿ بأ ٌف المستفاد من مجموع ىذه
ئ مسلم،
إذفّْ ،
الركايات أ ٌف دـ المسلم محترـ بدرجة بحيث إذا حصل مورد من قبيل ما نحن فيو ػ حيث نقطع بتدخُّل

الجاني في القتل كتسبيبو ػ فإ ٌف الشارع يحكم بالدية على أقلٌ تقدير ،كعدـ ثبوت القصاص باعتبار احتماؿ
شراكة المجني عليو في القتل؟

كعليو ،مبنى كاشف اللثاـ ػ رحمو اهلل ػ االحتياط المستفاد من الركايات التي كردت في باب دـ المسلم.
كاف ذلك في القوؿ الثاني كاالستدالؿ عليو ،كيأتي الحديث عن القوؿ الثالث كالرابع إف شاء اهلل.

الدرس []40
بسم اهلل الرحمن الرحيم
يخص القوؿ الثاني ىناؾ مسامحة في تعبير كاشف اللثاـ ،حيث قاؿ :كمبنى الوجهين على تعارض
فيما
ٌ
ظاىرين كأصلين[.]47
فإ ٌف مقتضى التعارض التساقط ،كعند ذلك ال يبقى مبنى للوجهين .كيبدك أ ٌف مراده مبنى ترديد العبلمة في

كل طرؼ ظاىر كأصل ،فتتعارض ،كإذا عجزنا عن ترجيح أحد
المسألة كجود كجهين في طرفي القضية ،في ٌ
الظاىرين على اآلخر أك أحد األصلين على اآلخر ػ على فرض جريانهما ػ كاف مقتضى عدـ ترجيح أحد

الجانبين على اآلخر التساقط ،كالنتيجة الرجوع إلى االحتياط .كما قلنا بأنٌو قد ييتوىَّم ىنا عدـ المجاؿ

ألصالة االحتياط في الدماء ،كقد تقدَّـ جوابو بما كرد في الركايات من قاعدة ((ال يبطل دـ امرئ

مسلم))[ ]48كرغم عدـ ثبوت موجب القصاص حسب ىذه الركايات إالٌ أ ٌف الدية تثبت.

القوؿ الثالث :كىو لسيٌدنا األستاذ رضواف اهلل عليو[ ،]49كما ىو ظاىر عبارة الخوئي[ ،]50كرغم عدـ
تصريحو بالقوؿ إالَّ أنٌو يمكن استفادتو من كلماتو.
متوقف على ثبوت موجب
ىذا القوؿ يذىب إلى نفي القصاص كالدية ،ككجهو كاضح؛ أل ٌف الحكم بالعمد ٌ
العمد ،كالموجب ىو حصوؿ العمل الذم ينتهي إلى القتل مع القصد ،أم صدر القتل من الجاني ،أك أ ٌف
شك
عملو َّ
مما يقتل في الغالب كإف لم يقصد القتل ،كصدكر موجب من ىذا القبيل مشكوؾ فيو؛ ألنٌو ال ٌ

كالشك في أ ٌف الموت
شك كذلك في موت المجني عليو،
ٌ
في إلقاء الجاني المجني عليو في النار كال ٌ
حصل بسبب عدـ تم ٌكن المجني عليو من التخلُّص من النار ،أك أنٌوي تساىل كتخاذؿ في التخلُّص ،كعلى
و
كعندئذ نحكم بعدـ العمد ،فبل قصاص في النتيجة ،كما ال كجو
ىذا ال يكوف الموجب العمدم محرزان،
للدية؛ أل ٌف إسناد القتل إلى الجاني أمر مشكوؾ فيو ،كالواقع ىو كذلك حسب الظواىر الفقهية ،كما ال
يمكن اإلغفاؿ إنصافان عن ىذا الوجو ،كسنعرض لما يقتضيو التحقيق من األقواؿ.

القوؿ الرابع :ما ذىب إليو صاحب (الجواىر)[ ]51حيث قاؿ :ننظر إلى ظاىر الحاؿ كالصدؽ العرفي،
فإذا صدؽ العمد عرفان حكمنا بالعمد ،كإذا لم يصدؽ عرفان حكمنا بعدـ العمد ،كالمبلؾ ىنا ىو الصدؽ

العرفي .كىذا ىو مذىب صاحب (الجواىر) في موارد عديدة ،فيقاؿ ىنا :قتل العمد موضوع من
الموضوعات العرفية كسائر الموضوعات تعلَّق بو حكم شرعي ،كذلك من قبيل الحكم على السائل بكونو

مطهران فإنٌو
ماء ٌ
حرامان نجسان فإنٌو يتوقٌف على صدؽ الخمر عليو عرفان ،ككذلك الحكم على السائل بكونو ن
يتوقٌف على صدؽ الماء عليو عرفان.
بناء
بناء على ىذا القوؿ ػ إذا صدؽ العمد عرفان حكمنا بو ،أ َّما ن
فرؽ ىذا القوؿ عن القوؿ الثالث في أنٌو ػ ن
على القوؿ الثالث فبل نحكم بالعمد ما لم يثبت ،حتٌى لو كانت الظواىر تؤيٌد كونو عمدان ،فبل يثبت العمد
للقاضي أك كلي الميٌت ،لهذا ال يمكن الحكم بالقصاص ،كما ال يمكن لولي الدـ أف يطالب بو.
تقدَّـ لنا كبلـ في باب الصدؽ العرفي كنضيف عليو ىنا شيئان.

قلنا سابقان بأ ٌف الصدؽ العرفي مناط لتعلٌق الحكم في الموضوعات التي يخلو للشارع رأم فيها ،كلم يبرز

خاصة فبل يكفي الصدؽ
رأيو فيهاَّ ،أما إذا تد ٌخل الشارع أك َّ
تصرؼ في الموضوع كجعل لو حدكدان كقيودان ٌ
العرفي ،بل علينا البحث في صدؽ أك عدـ صدؽ الضوابط الشرعية ،كقضية قتل العمد من ىذا القبيل،
لكن للشارع المق ٌدس رأم كذلك ،كلهذا قد ُّ
يعد العرؼ القتل بما ال يقتل
شك ػ رأم فيوَّ ،
فللعرؼ ػ دكف ٌ
عادة دكف قى و
صد عمدان ،بينما ال يع ٌده كذلك الشارع المق ٌدس ،كما يستفاد ذلك من الركايات.

تصور الصدؽ العرفي بالنحوين التاليين:
ىذا ما تق ٌدـ منٌا ،كنضيف عليو ىنا بأنٌو يمكن ُّ
األكؿ :عندما يتسامح العرؼ كال يدقٌق في القضية ،كإذا كاف ىذا ىو مراد صاحب (الجواىر) فنقطع بعدـ
إمكانية اعتبار رأم العرؼ التسامحي مبلكان لصدؽ العمد؛ أل ٌف ىناؾ موارد من القتل يعتبرىا العرؼ من
العمد كال يعتبرىا الشارع كذلك ،من قبيل أف ينقل شخص خبران مؤلمان آلخر ،فيبتلي اآلخر بمرض يموت
لكن
إثره ،فالعرؼ يع ٌد الخبر قاتبلن مع أنٌو ليس كذلك شرعان ،كال تترتٌب على المخبر آثار قتل العمدٌ ،
العرؼ يحكم أحيانان بدقٌة في القضية.

َّأما فرض مسألتنا فهو إلقاء شخص آخر في النار كنحن نحتمل إمكانية تخلُّص المجني عليو من النار لكنٌو
نتصور عدَّة صور:
تخاذؿ ،كفي ىذا الفرض ٌ
منها :أف ييدعى المجني عليو للخركج من النار كىو يتوانى كيقوؿ( :سأخرج الحقان) ،أم كاف نبهان كعالمان
بالقضية ،فاحتماؿ التخاذؿ ىنا كثير.
كمنها :أف تكوف ىناؾ قرائن على عدـ التخاذؿ ،من قبيل أف يصرخ( :احترقت احترقت ،انقذكني) ،فذلك
قرينة على عدـ التخاذؿ.

كباعتبار اختبلؼ الموارد ينبغي القوؿ :إذا نظرنا في الحادث كاكتشفنا عدـ التخاذؿ حكمنا بكونو قتل
و
عندئد يكوف ضامنان.
عمد ،كالجاني
كقد تكوف الحادثة بنحو تختلف فيها آراء العرؼ ،فكلّّ من الناس يحكم بشكل مختلف ،من قبيل
الحوادث التي تحصل في اصطداـ السيٌارات في الطرؽ ،كرغم كجود أحكاـ كلٌية فيها إالٌ أ ٌف حوادث من
ىذا القبيل يختلف الناس في الحكم عليها.

توىم:
دفع ٌ
شك في تدخُّل أك عدـ تدخُّل
قد يقاؿ :إذا
َّ
اطمئن أفراد العرؼ جميعان بأحد طرفي القضية فبل يبقى ٌ
المحركؽ في قتل نفسو ،فإذا علموا بعدـ تخاذلو حكموا بالعمد ،كىكذا العكس ،كىذاف الفرضاف خارجاف
عن مورد المسألة التي نحن فيها.
يشك في كونو قتل عمد
جواب ىذا التوىُّم في أ ٌف
الشك قد يصدر من القاضي أك كلي الميٌت ،فالقاضي ٌ
ٌ
فيتردد في مطالبتو شرعان بالقصاص.
فيتردد في حكم القصاص ،ككلي الميٌت قد ٌ
يشك كذلك ٌ
أك ال ٌ

الشك قد ال يكوف ناشئان من آحاد العرؼ كأفراده ،بل األفراد قد يطمئنٌوف بأحد طرفي القضية ،كالمنشأ ىو
ٌ

غير األفراد.

إذا كاف ىذا ىو مراد صاحب (الجواىر) من الصدؽ العرفي فهو جيٌد ،كيمكن القوؿ :نعمل بنتيجة
اطمئناف العرؼ ،سواء كاف اطمئنانان بالتخاذؿ أك بعدمو ،كأينما حصل ترديد في الصدؽ عرفان أخرجنا العرؼ
أقره الشارع من موازين في قتل العمد ،فنقوؿ :ال نحكم ىنا بالعمد؛
من المقاييس ،كنرجع حينئ وذ إلى ما َّ

ألنٌا لم نحرزه ىنا.

خبلصة الكبلـ :إذا حصل اطمئناف عرفي بأحد طرفي القضية عملنا كفقو ،كليس المراد من االطمئناف

اطمئناف القاضي كال إقامة شاىد أك بيٌنة على أحد طرفي القضية ،بل المراد كوف الحادث بنحو إذا نظر
إليو شخص حكم بتد ٌخل أك عدـ تد ٌخل المجني عليو في عملية القتل ،كإذا فقدنا االطمئناف كمقياس
مصيرم رجعنا إلى الضوابط في باب القصاص ،كنحكم بعدـ العمد.
كبذلك يقول القوؿ الثالث الذم ال يثبت كفقو القصاص كال الدية .
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الدرس []41
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قاؿ المح ٌقق رحمو اهللَّ ( :أما لو علم أنٌو ترؾ الخركج تخاذالن فبل قود؛ ألنَّو أعاف على نفسو ،كينقدح أف ال

مستقل بإتبلؼ نفسو)[.]1
دية لو أيضان؛ ألنٌو
ٌ

ىذا الش ٌق الثالث من المسألة ،كىو أف نعلم بتخاذؿ المجني عليو في خركجو من النار ،كالعلم يحصل عن
ع ٌدة طرؽ ،من قبيل أف يغلق الباب على نفسو أك يلقي السلَّم لكيبل ينزؿ بواسطتو .كمن الواضح أف ال
كالمستقل لقتل نفسو فبل دية كذلك.
قصاص ىنا؛ ألنٌو قتل نفسو بسوء اختياره ،كبما أنٌو العامل الوحيد
ٌ

تبعا لهذه المسألة يذكر المح ٌقق فرعان آخر ،كىو :إذا خرج من النار ككاف بحاجة إلى مداكاة لكنٌو ترؾ
التداكم ،كىذا الفرض ليس كسابقو؛ أل ٌف السراية مع ترؾ المداكاة من الجرح المضموف ،فعدـ التداكم ال
يوجب خركج ىذا الجرح عن كونو مضمونان.

توىم:
دفع ٌ
قد يقاؿ :ما الفرؽ بين فرض خركج المجني عليو كعدـ تداكيو مع فرض عدـ خركجو ،فتحكموف بالقصاص
األكؿ كال تحكموف بو في الفرض الثاني؟ فإذا قلتم بكوف الجرح مضمونان في حالة ترؾ التداكم
في الفرض ٌ

َّ
البد كأف تحكموا كذلك في صورة التخاذؿ.

بمجرد اإللقاء ،بل باإلحراؽ المتج ٌدد
التوىم يقوؿ المح ٌقق( :كالتلف من النار ليس
في مقاـ دفع ىذا ٌ
ٌ
الذم لوال المكث لما حصل) [.]2
و
األكؿ ،بل إلى
أم أ ٌف عدـ القصاص في صورة التخاذؿ كاف بسبب كوف الموت غير مسند إلى اإلحراؽ ٌ
اإلحراقات البلحقة ،أم اإلحراقات الناشئة عن سوء االختيار ،كالعامل األخير يكوف مصيريان دائمان ،كىو من

األكؿ المجني عليو بالسكين كيأتي الثاني كيقطع رقبتو ،فالقاتل ىو الشخص
قبيل أف يضرب الشخص ٌ
األكؿ؛ أل ٌف السراية ىي نفس
األكؿ .كفي صورة ترؾ التداكم يكوف عامل الموت ىو اإلحراؽ ٌ
الثاني ال ٌ
الجرح الذم يقتلو في النهاية.
ضحو الحقان إف شاء اهلل.
كقواه صاحب (الجواىر) [ ]3كآخركف ،كسنو ٌ
ىذا كبلـ المح ٌققٌ ،
على أية حاؿ ،ينبغي البحث ىنا في مقامين:

األكؿ :سقوط القصاص ،فإذا علم بالتخاذؿ سقط القصاص قطعان ،لكن ينبغي االلتفات إلى نقطة
المقاـ ٌ
مهمة
ىنا ،كىي أ ٌف عدـ القصاص ٌ
األكؿ ،كىي نقطة ٌ
خاص بما إذا لم نعلم بأ ٌف الموت مسند إلى اإلحراؽ ٌ
األكؿ ،كال تأثير للبقاء في النار م ٌدة ساعة
ينبغي االلتفات إليها؛ ألنٌا إذا علمنا بأ ٌف علٌة الموت ىي اإلحراؽ ٌ
و
و
عندئذ تكوف المسألة صغرل لما
األكؿ،
أك ساعتين فإ ٌف الموت عندئذ ال ييسند إلى اللبث بل إلى اإلحراؽ ٌ
سيأتي بحثو من أ ٌف شخصان أكرد على آخر ضربة قاتلة فيموت ،فيأتي آخر يورد ضربة أيخرل ،كيأتي بياف

مما يستفاد من استدالؿ المرحوـ المحقق[ ]4كصاحب (الجواىر) إذ قاؿ:
ذلك .كىذا ٌ

(أعاف على نفسو بلبثو الذم ىو كوف غير كوف اإللقاء ليستند القتل إليو ال إلى الجاني)) [ ،]5أم أ ٌف عدـ
خاص فيما إذا أعاف المجني عليو نفسو على قتلها من خبلؿ لبثو في النار .من ىنا يستفاد أ ٌف
القصاص
ٌ
األكؿ فبل يكوف الحكم بعدـ القصاص قطعيان.
الموت إذا أيسند إلى اإللقاء ٌ

المقاـ الثاني :ال دية في المورد ،كىو ما أ ٌكده المحقق[ ]6كالشيخ في (الخبلؼ)[ ]7كالعبلمة []8

كشراح كتب المح ٌقق كالعبلمة ،مثل صاحب (الجواىر) [ ]9ككاشف اللثاـ[ .]10كاستقرائي لم يكشف
ٌ
عن قائل بالدية ىنا ،إالَّ أ ٌف الشيخ ذكر ىذا كأحد قولي الشافعي[ ،]11كما نسب القوؿ بالدية إلى
الحنابلة في (الفقو اإلسبلمي كأدلٌتو)[.]12

يقوم عدـ الدية لكنٌو يذكر استدالالن على ثبوت الدية كيقوؿ( :إ ٌف الملقي في النار ىو
رغم أ ٌف الشهيد ٌ
بمجرد اإللقاء
الجاني كترؾ التخلٌص مع القدرة ال يسقط الضماف)[ ،]13كالعبارة تعني حصوؿ الضماف ٌ
بمجرد قدرتو على التخلٌص كلم يخلٌص نفسو ،فتركو كعدـ فعلو أمر عدمي،
في النار كال يسقط الضماف ٌ
كال يمكنو أف يؤثٌر على الضماف كيسقطو ،كىذه المسألة من قبيل مسألة الخركج من النار كاحتياجو إلى
التداكم كالمعالجة كلم يعالج نفسو ،كالبقاء في النار يشبو ترؾ المداكاة كالمعالجة.

استداللو ليس صحيحان ،كسنبحث في قضية تشبيهو الصورة المطركحة ىنا بصورة ترؾ التداكمَّ .أما فيما
الشك في التخاذؿ ،كما مراده من حصوؿ
يخص قولو في الضماف فنقوؿ :كبلمو ىنا نفس كبلمو في قضية
ٌ
ٌ
بمجرد اإللقاء في النار؟ كما ىو الضماف المراد ىنا؟
الضماف ٌ

إذا كاف المراد مطلق الضماف ،أم ضماف النفس كاحتراؽ الجلد ،فهو صحيح كيحصل باإللقاء ،لكنٌو ال
يقتضي القصاص أك الدية.
كإذا كاف المراد ضماف النفس فبل نقبلو؛ َّ
ألف الضماف ال يحصل ما لم يحصل الموت إثر اإللقاء في النار.
قول بعد االستدالؿ القوؿ بعدـ الدية.
إذف ،القوؿ بضماف الدية ليس بوجيو ،كلهذا َّ
َّأما بالنسبة إلى ترؾ التداكم فنقوؿ :ىذا المطلب قد يوقع البعض في خطأ ،كلهذا تحتاج القضية إلى دقٌة
يؤدم إلى الموت ،لكن الواقع ليس كذلك ،كقد
ظن بأ ٌف ترؾ التداكم بمثابة التخاذؿ الذم ٌ
أكثر؛ ألنٌو قد يي ٌ

شراح كتبو ،كالظاىر
ٌ
ادعى السيٌد الخوئي[ ]14في المسألة عدـ الخبلؼ ،كما بيٌنها المحقق كغيره من ٌ
عدـ كجود خبلؼ في المسألة ،كالوجو فيها كوف الجاني عامل الموت؛ ألنَّو ىو الذم أحرؽ المجني عليو
كاإلحراؽ أدَّل إلى موت المجني عليو ال عدـ التداكم ،كلهذا يلزـ الجاني القصاص.

قد يقاؿ :لماذا لم يدا ًك نفسو لكيبل يقتل؟ ألم يرتكب ذنبان بسبب عدـ التداكم؟

الجواب :بحثنا ليس في ارتكابو أك عدـ ارتكابو ذنبان ،كرغم أ ٌف الظاىر حرمة ترؾ التداكم إالَّ أ ٌف البحث

في كوف ترؾ التداكم ال يوجب إسناد القتل إلى المجني عليو؛ أل ٌف الترؾ أمر عدمي ،كاألمر العدمي ال
يوجب إسناد فعل كجودم (القتل) كذلك من قبيل أف ترل شخصان مشرفان على الموت جوعان كأنت تمتنع
عن إطعامو ،فإ ٌف عدـ اإلطعاـ حراـ كيترتٌب عليو عقاب أيخركم ،لكن الممتنع ال ُّ
يعد قاتبلن.

سؤاؿ :أال يكوف ترؾ التداكم مصداقان لػ(أعاف على نفسو)؟
الجواب( :أعاف على نفسو) تعني عمل عمبلن أكجب موتو ،كالذم ترؾ التداكم عمل عمبلن أـ ترؾ عمبلن؟!
من المسلَّم أنَّو ترؾ عمبلن ال قاـ بعمل ،من قبيل الذم يهاجم آخر بالسبلح كاآلخر ال يدافع عن نفسو،
فمن القاتل .نفسو أـ المهاجم؟

الحصيلة :االستدالؿ على كوف ىذه الصورة من العمد استدالؿ كاضح؛ لكوف الموت مسندان إلى فعل
الجاني ال إلى ترؾ التداكم ،فاألخير ليس عامبلن للموت ،بل لم يوجد المانع عن الموت ،كىو التداكم،
كرغم احتماؿ كوف عدـ اإليجاد المزبور جريمة كذنبان يؤاخذ عليو عند اهلل إالَّ أنٌو ال يوجب انقبلب نسبة
الموت من الجاني إلى المجني عليو.

لكن األمر غير ذلك في اإلىماؿ كالتخاذؿ عن الخركج من الحريق ،كمثلو ػ كما يذكر الشهيد الثاني ػ مثل
ٌ

ثم يعود إليو باختياره ،كىذا التمثيل دقيق ككاضح؛ أل ٌف الفرض كوف الموت مسندان
الذم يخرج من الحريق ٌ
األكؿ.
إلى اإلحراؽ األخير كليس اإلحراؽ ٌ
كىذا المثاؿ مناسب لمقاـ الفرؽ بين إيجاد العامل كعدـ إيجاد المانع ،على سبيل المثاؿ يفتح شخص

كيؤدم إلى بعض الخسائر ،فالشخص ىنا أكجد
فيغرؽ المنزؿ ٌ
قناة من النهر ليهدم الماء إلى منزلكٌ ،
العاملَّ ،أما إذا ح صل سيل كساؿ الماء في منزلك كلكن الشخص المزبور لم يوجد موانع أمامو للحؤكؿ
دكف جرياف الماء في منزلك فهو لم يوجد المانع ،كىل ىذاف الفرضاف سيٌاف؟ كبلٌ قطعان ،كالفعل ييسند إلى
فاعلو إذا كاف قد أكجد العامل كال يسند إليو إذا لم يوجد المانع.

كالحمد هلل ٌأكالن كآخران.

الدرس []42

بسم اهلل الرحمن الرحيم
البحث في الذم خرج من النار كترؾ التداكم كأ ٌف الضماف على الجاني أـ ال؟
قوكا الضماف على الجاني ،كاستدلٌوا على ذلك
المح ٌقق[ ]15كصاحب (الجواىر) [ ]16كآخركف ٌ
باستدالؿ محكم تقدَّـ ذكره ،كفرقو مع التخاذؿ عن الخركج من النار في أ ٌف أحدىما أكجد الشرط كاآلخر
األكؿ أكجد المجني عليو الشرط المؤثٌر في المقتضي ،كفي المورد الثاني ترؾ
ترؾ المانع ،ففي الفرض ٌ
المانع.
يفرؽ بينهما؟
التامة ،فلماذا َّ
قد يتوىَّم بأ ٌف الشرط كعدـ المانع كبلىما من أجزاء العلٌة ٌ
كالجواب :الفرؽ بين إيجاد الشرط كترؾ المانع كالفرؽ بين الوجود كالعدـ ،كىل ىما سيَّاف؟ فاإليجاد أمر
كجودم كالترؾ عدمي ،كإسناد النتيجة ػ كىي االحتراؽ بالنار ػ إلى من أكجد الفعل يتٌفق كالقواعد ،لكن
إسنادىا إلى من لم يوجد الموانع غير صحيح؛ أل ٌف ترؾ التداكم رغم تأثيره في النتيجة إالَّ أ ٌف التأثير ليس
بدرجة تستدعي إسناد الفعل إلى المجني عليو ،كىما ليسا بدرجة كاحدة من التأثير.

مما يمكن إسناد النتيجة فيو إلى
التوىم ىو الخلط بين ترؾ المانع كرفعو ،فرفع المانع َّ
قد يكوف منشأ ىذا ٌ

لكن الترؾ ال يمكن إسناد النتيجة فيو إلى التارؾ ،افرضوا حمامة في قفص ،كأنت فتحت باب
الرافعٌ ،
القفص ،عملك من قبيل رفع المانع ،لكن أحيانان يترؾ صاحب القفص الباب مفتوحان كأنت لم توجد
فاألكؿ
يتوجو عليك الضماف ،بينما ال ٌ
األكؿ ٌ
يتوجو عليك الضماف في الفرض الثانيٌ ،
المانع ،ففي الفرض ٌ

يتوجو عليك الضماف في الفرض الثاني ،فبل تؤاخذ على عدـ إغبلقك باب
أمر إيجابي كالثاني سلبي ،فبل ٌ
مخولة إليك.
القفص إالَّ أف تكوف مسؤكلية حفظ الحمامة ٌ
حقيقة رفع المانع إيجا د الشرط ،ففتح القفص إيجاد لشرط الضياع كالتلف ،فشرط ىركب الحماـ ترؾ
باب القفص مفتوحان ،كليس الواقع كذلك في ترؾ المانع.
إذف ال مجاؿ فيما نحن فيو أف نساكم بين ترؾ المداكاة كموجد المانع ،نعم إذا كاف عملو رفع المانع فبل

يتوجو الضماف كالقصاص على الجاني ،من قبيل أف ييدىن جسم المحترؽ بمرىم ينقذه من الموت ،فيقوـ
َّ

المجني عليو برفع المرىم عن جسمو ،فبل يبعد ىنا رفع القصاص عن الجاني؛ أل ٌف المجني عليو أكجد
شرط الموت؛ لكوف رفع المانع بمثابة إيجاد الشرط.
خاصان بما إذا كانت اإلصابة الناشئة
كفي المجاؿ نقطة جديرة باالىتماـ ،كىي كوف الحكم بعدـ القصاص ٌ

عن االحتراؽ تقتل غالبان كعادة ،سواء قصد الجاني القتل أـ لم يقصده ،كعند قصد القتل يكوف من القسم

األكؿ ىو أف يقصد القتل
األكؿ ،كعند عدـ القصد يكوف من القسم الثالث من أقساـ قتل العمد ،كالقسم ٌ
ٌ
كيقوـ بعمل يقتل عادة ،كالقسم الثالث ىو أف يقوـ بعمل قاتل عادة دكف أف يقصد القتل.

ٌأما إذا كانت درجة االحتراؽ غير قاتلة عادة لكنَّها أكجبت الموت صدفة فؤلجل إلحاقها بالعمد ينبغي
تقييدىا بالقوؿ بأ ٌف الجاني إذا كاف قاصدان للقتل فهو عمدَّ ،أما القسم الثاني فهو من قتل العمد ،عكس
القسم الرابع ،حيث ال يقصد فيو القتل فبل يمكن الحكم بالعمد.
إذف ،إطبلؽ كبلـ المح ٌقق كصاحب (الجواىر) في الحكم بالقصاص غير مقبوؿ.
نعم ،إذا كاف يعلم بأ ٌف االحتراؽ سينتهي إلى الموت ػ من قبيل أف يكوف في صحراء أك في قرية نائية ػ
كيؤدم بحياتو رغم عدـ قصد القتل ،فيحكم بالعمد؛ ألنٌو سبق كأف قلنا بأ ٌف قصد السبب
فيسرم الجرح ٌ
مع العلم بالسببية في حكم قصد المسبَّب ،كلهذا إذا ضربت أحدان كلم تقصد قتلو لكنٌك على علم َّ
بأف
الضربة ستقتلو ،فإ ٌف علمك ىذا يكفي العتبار القتل من العمدَّ ،أما إذا كاف الجاني جاىبلن بالسببية كلم
و
عندئد.
مما ال يقتل بو عادة فبل يشملو حكم القصاص
يقصد القتل ككاف عملو َّ

ىناؾ فرع آخر يذكره العبلمة في (القواعد) [ ]17في ذيل مسألة االحتراؽ لم يطرحو المح ٌقق ،كىو :إذا
مفر لو من الحريق إالَّ إلقاء نفسو في نهر عميق فيغرؽ ،أك كاف في الطابق العاشر من
كجد المحترؽ ال َّ
و
عندئذ ىل يترتٌب القصاص على
مفران غير إلقاء نفسو من النافذة ،فينتهي األمر إلى موتو،
البناية كلم يجد لو ٌ
الجاني أـ ال؟
ثم قاؿ( :كلو لم يمكنو
يقوؿ العبلمة :فيو إشكاؿ ،أم يوجد إشكاؿ في طرفي القضية :القصاص كعدموٌ ،

األكؿ أـ ال؟
إالٌ بقتل نفسو) [ ،]18فهل نقوؿ ىنا بترتٌب القصاص على الجاني باعتباره العامل ٌ

باعتبار أ ٌف الجاني ىو الذم كفَّر األرضية ألف يقتل المجني عليو نفسو بالغرؽ أك بإلقاء نفسو من الطابق
كل حاؿ في المسألة كجهاف كلّّ
العلوم ،فالموت يسند في الحقيقة إلى العامل ٌ
األكؿ ،أم الجاني .كعلى ٌ

منهما جدير باالىتماـ.

مستقر
كقول القصاص؛ لكوف الجاني جعل المجني عليو في حكم غير
األكؿ ٌ
ماؿ العبلَّمة إلى الوجو ٌ
ٌ
الحياة ،كرغم أ ٌف المجني عليو قتل نفسو إالٌ أنٌو و
كقتئذ كاف قد فقد حياتو ،كفعل الغرؽ أك السقوط من
الشاىق ال يوجب القتل ،بل تسريعان لما سيحصل بعد لحظات قطعان.

ىذا ىو استدالؿ العبلمة ،كىو قريب من الذىنية العرفية ،كسنبحث رأم صاحب (الجواىر) كالنتيجة
النهائية في الباب إف شاء اهلل.
كالحمد هلل أكالن كآخران

الدرس []43
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الكبلـ في الفرع الذم طرحو صاحب (الجواىر)[ ]19تبعان للعبلمة ،كىو أ ٌف الذم يرل نفسو مشرفان على

الموت حرقان يلقي نفسو في النهر أك يلقي نفسو من شاىق أمبلن في النجاة فيموت ،فمن الضامن؟ بالطبع
يخرج عن موضوع بحثنا ما إذا ألقى نفسو دكف قصد أك إرادة.

ابتداء ،كإشكالها من حيث َّ
إف لكل من طرفي القضية كجو ،فقد نحكم
أشكل العبلمة[ ]20في المسألة
ن
بالقصاص باعتبار أ ٌف العامل في القتل ىو الذم ألقى في النار ،كما عمل المجني عليو إالَّ نتيجة اضطراره

كرجاء النجاة ،كما قد ال نحكم بالقصاص باعتبار أ ٌف الموجب للموت ليس النار الذم ألقاه فيو الجاني بل

ما قاـ بو المجني عليو.

كاستدؿ عليو بقولو:
ٌ
قول القوؿ بالقصاص في نهاية األمر كقاؿ( :كاألقرب الضماف) [،]21
إالَّ أ ٌف العبلمة ٌ
مستقر الحياة) [ ،]22أم أنٌو سيموت على كلٌ تقدير سواء ألقى نفسو في
(ألنَّو صيٌده في حكم غير
ٌ
النهر أـ لم ً
يلق نفسو.

عنواف استقرار الحياة كعدـ استقرارىا عنواف جديد كمهم ،فإذا استطعنا بياف كجو لو أفادنا في كثير من

مستقر الحياة رغم عمل قلبو ككليتيو؟
الموارد ،منها :موت الدماغ .فهل يمكن ع ٌد الذم مات دماغو غير
ٌ
كىل يمكن أخذ أعضائو لزرعها في جسم شخص آخر؟

طرح ىذا الموضوع (استقرار الحياة كعدـ استقرارىا) العبلمة[ ]23كنجلو فخر المحققين في (اإليضاح)

[ ]24كالفاضل الهندم في (كشف اللثاـ) [ ،]25كرفض ىذا العنواف كبار من قبيل صاحب (الجواىر)
[ ]26كمحققين كأساتذة كبار آخرين ،كالموضوع جدير بالدراسة.
مستقر الحياة ،ىما:
يمكن فرض معنيين لغير
ٌ
مستقر الحياة يعني الذم يترقٌب الموت بنحو قاطع ،كأنٌو سيموت بعد لحظات ببل
المعنى األكؿ :غير
ٌ
شك رغم إحساسو كشعوره كحركتو حاليان .كىذا المعنى يستفاد من استدالؿ المحق ٌق[]27؛ أل ٌف الذم
احترؽ سيموت بعد ساعة رغم ما يحضى بو حاليان من إحساس كشعور كغير ذلك من عبلئم الحياة ،أم أنٌو
و
كعندئذ تترتٌب عليو الكثير من المسائل ،من قبيل المبتلي بالسرطاف كيقطع األطباء بموتو
بحكم الميٌت،
دكاء مميتان؟
بعد يومين ،فهل يمكن للطبيب أف يزرقو ن
خاصة ،إالَّ
كىذا من ضمن المسائل المطركحة للبحث في ىذه األياـ ،كقد يمارسو البعض في مستشفيات ٌ

تنحل تلقائيان
كل معايبها تعتبر ىذا من القتل العمد ،كتعاقب فاعلو ،لكن المسألة ٌ
أ ٌف الحضارة المادية رغم ٌ
إذا قبلنا كبلـ العبلمة ىنا؛ أل ٌف شخصان من ىذا القبيل يترقٌب الموت القطعي ،كىو في حكم الميٌت.

كمن ذلك القبيل الشخص المحكوـ باإلعداـ قطعان ،كألجل أالٌ يراه الناس ييعدـ يقدـ شخص على قتلو قبل
جران.
حلوؿ موعد اإلعداـ ،كذلك من باب أنَّو غير
مستقر الحياةَّ ،
كىلم ٌ
ٌ
مستقر الحياة بحكم الميٌت ال مبنى لو غير التسامح
كيبدك أ ٌف قبوؿ ىذا المعنى مشكل ،فاعتبار غير
ٌ
العرفي.
و
عارض ،كقد ذكر ىذا
مستقر الحياة ىو الذم فقد عبلئم الحياة إثر
المعنى الثاني :أف يكوف المراد من غير
ٌ
المحل ،كما ذكره السيٌد الخوئي[ ]28في إحدل مسائل ىذا الباب ،كال يبعد
المعنى العبلمة في غير ىذا
ٌ

ىذا المعنى ،كيصدؽ في من أطلق النار على شخص فأيصيب برصاصة كنزؼ كأكشك على الموت قطعان،

بحيث ال يبدك أنَّو سيحافظ على حياتو ألكثر من لحظات ،فإذا قطع شخص رأس ىذا من يعتبر القاتل
األكؿ أـ الثاني؟ ىذا من مباحث التسبيب كاشتراؾ إنساف في القتل ،نتعرض لو مقببلن إف شاء اهلل.
ٌ

مستقر الحياة ىو الميٌت بالنظرة العادية كإف لم يكن كذلك بالنظرة الدقيقة ،بل سيموت
إذف ،معنى غير
ٌ
بعد لحظات بالنظرة الدقيقة ،كال جزء من بدنو يعمل إالَّ أنٌو يلفظ أنفاسو األخيرة .كالعرؼ يؤيٌد ىذا
المعنى ،كال يمكن العثور على سند لو غير العرؼ ،فمن غير البعيد أالٌ يحكم العرؼ بضماف الشخص

الحادم عشر الذم ضرب المجني عليو كمات بعدىا ،بعد ما كاف عشرة أشخاص قد انهالوا عليو

مستقر الحياة.
بالضرب ،فإ ٌف ضربة األخير كردت بعدما كاف غير
ٌ

نقد كبلـ العبلمة رحمو اهلل:
مستقر الحياة ،كيستنتج من ذلك أنَّو في حكم الميٌت ،كال
يعتبر العبلمة[ ]29ما نحن فيو من موارد غير
ٌ
األكؿ.
تأثير لعملو البلحق ،أم إلقاء نفسو في النهر ،فبل يرفع ذلك الضماف من الجاني ٌ

الزـ ىذا الكبلـ إذا أقدـ شخص على إلقاء المجني عليو في النهر أك قتلو مباشرة فبل شيء عليو؛ لكونو
مستقر الحياة كأنٌو بحكم الميٌت ،فإ ٌف ىذا الشخص كاف ميٌتان فقتل ،مع أ ٌف العبلمة كشارح كبلمو ػ أم
غير
ٌ

شكك في مسألة إلقاء المجني عليو المحاصر
كاشف اللثاـ[ ]30ػ ال يقببلف ىذا المعنى ،فالعبلمة[]31
ٌ

بالحريق نفسو في النهر كاحتمل طرفي القضية؟ كصاحب (كشف اللثاـ) قاؿ في ىذه المسألة :الضماف
و
مستقر
كعندئذ ينبغي سؤالو عن سبب قصاص الثاني مع أ ٌف المجني عليو غير
على الشخص الثاني.
ٌ
الحياة؟
بناء عليو ،كمقتضى القواعد ىنا ىو ما
كبلـ العبلمة يخالف المسلك الدارج ،كال يمكننا رفع الضماف ن
ذىب إليو صاحب (الجواىر) [ ]32كاختاره بعض كبار عصرنا ،كىو ضركرة النظر ألجل معرفة القاتل
بالفعل ،فهو يكوف الضامن كلو كاف قبلو عامبلن آخر ،بحيث لو لم يكن العامل الثاني لما حصل القتل.

كألجل اتٌضاح ىذا المطلب نذكر فرعان آخر كمثاؿ ال يرتبط بهذا الباب ،بل يرتبط بباب االشتراؾ في القتل

الذم سنبحثو الحقان ,كىو :أف يلقي شخص آخر من شاىق ،كارتفاعو بدرجة لو سقط الملقى على األرض

و
كعندئذ لو مات الملقى قبل أف يصل إلى األرض ،بأف أطلق آخر النار عليو كقتلو ،فيصل المجني
مات،
و
عندئذ؟
عليو األرض ميٌتان ،فمن القاتل
الجميع أفتى بأ ٌف الثاني ىو القاتل؛ كذلك أل ٌف الذم دفعو من شاىق لم ً
ينتو عملو إلى الموت بالفعل بل
تقديران يي ُّ
عد عامبلن لموتو ،أم لو لم يطلق الثاني النار عليو لسقط على األرض كمات ،كعليو فالضماف على

الثاني ال األكؿ.

كاألكؿ غير شريك في القتل؛ أل ٌف الرصاصة أطلقها الثاني لوحده ،أك ما
القتل ىنا حصل بنحو االستقبلؿٌ ،

يعبٌر عنو الفقهاء بأ ٌف الثاني ىو الذم قطع المجني عليو نصفين .كمقياس القصاص في جميع ىذه الموارد

ىو كوف القتل حصل بواسطة عاملو بالفعل ال تقديران.

كينبغي االلتفات إلى أ ٌف بحثنا ليس في ثبوت الجريمة ،كالذم ألقى آخر من شاىق يع ٌد مجرمان قطعان ،كلهذا

ييحاكم في بعض القوانين األكربية من باب ابتدائو القتل ،كىذا العنواف غير موجود في الفقو اإلسبلمي ،لكن

توجد عناكين أيخرل.

على أية حاؿ ،إذا ألقى شخص آخر في النار عوقب لكن عقابو ليس القصاص ،بل يختلف حسب
اختبلؼ األفراد كالمواردَّ ،
فإف ضابطة قتل العمد الموجب للقصاص ىي أف يوجد القتل فعبلن كعمدان ،كفي

موردنا لم يوجب الجاني القتل.

ثم نسأؿ ىل أذنب الذم احترؽ فألقى نفسو في النار أـ ال؟
ٌ
قد ننفي عنو كلٌ ذنب ،فإنٌو يرل نفسو محترقان فخاؼ كألقى نفسو ،ككذلك الحاؿ بالنسبة إلى الفرع اآلخر

األش ٌد إشكاالن كالذم ذكرناه في مضامين بحثنا المتقدّْـ ،كىو مورد ما إذا قتل الشخص نفسو بيده بعد ما

كجد نفسو محاصران بين ألسنة النار ،فهل ىو مجرـ ىنا؟

ال يمكن القطع بكونو مجرمان ،ككاف من البحوث المطركحة عهد الطاغوت إمكانية أك عدـ إمكانية انتحار

الذم يعتقل كيخضع لتعذيب الجبلٌدين .كال ح ٌد في البين بحيث نقوؿ :إذا بلغ اإلنساف ىذا الح ٌد ككجد
مضطران فيجوز لو القتل كيرتفع الحكم التكليفي ،لكن رفع الحرمة التكليفية ال يعني ترتٌب الضماف
نفسو
ٌ
على العامل األكؿ ،بل القاتل ىو نفسو رغم أنٌو لم يرتكب ذنبان ،ككذلك ما لو قتلو شخص و
ثاف.
ٌ

مما ذكرنا أ ٌف الفرع الذم ذكره العبلمة ػ أم إلقاء الشخص نفسو في النهر فغرؽ بعدما كجد نفسو
ٌ
فتحصل ٌ

محاصران بالنار ػ كحكمو فيو بكوف األقرب ترتٌب الضماف على الجاني ،غير مقبوؿ ،كاألقرب المنطبق على
القواعد ىو عدـ الضماف على الجاني ،فإذا كاف عامل القتل نفس المجني عليو فالضماف و
منتف ،كإذا كاف
القتل قد صدر من شخص و
ثاف فالضماف عليوَّ ،أما العامل الذم من شأنو أف يكوف عامبلن ػ أم تقديران ال
فعبلن ػ فبل ضماف عليو.

كالحمد هلل أكالن كآخران

الدرس []44
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اللجة ،كلو فصده فترؾ ش ٌده ،أك ألقاه في ماء فأمسك
قاؿ المح ٌقق رحمو اهلل( :ككذا البحث لو طرحو في ٌ
نفسو تحتو مع القدرة على الخركج فبل قصاص كال دية)[.]33

بعدما يبيٌن مسائل الصورة الثالثة من صور التسبيب

نذكر الفركع الثبلثة التالية:
فيؤدم إلى موتو.
لجة ػ أم مستنقع خطر كقاتل ػ ٌ
األكؿ :أف يلقي شخص آخر في ٌ
الفرع ٌ
يضمده فيموت إثر النزيف.
الفرع الثاني :أف يقطع شرياف أحد كال ٌ
الفرع الثالث :أف يلقي شخص آخر في الماء كرغم استطاعة الملقى على الخركج إالَّ أنٌو ال يخرج فيموت.
األكؿ كالثالث؛ أل ٌف مباحثهما كصورىما نفس صور كمباحث مسألة اإللقاء في النار
ال نبحث في الفرع ٌ
التي سبق بحثهاَّ ،أما الفرع الثاني فينبغي البحث فيو ،كسنقوـ بذلك إف شاء اهلل.
قبل الدخوؿ في بحث الفرع الثاني ينبغي االلتفات إلى سبب اعتبار المح ٌقق مسألة الفصد سواء مع مسألة
اإللقاء في النار كفي الماء ،فما ىو كجو النسبة بينهما؟

جواب السؤاؿ فيما تقدَّـ من قولنا بأ ٌف كبلِّ من الصور الست التي ذكرىا المح ٌقق في المرتبة األكلى تحضى
كخاصية الصورة الثالثة ىي حصوؿ الموت بمجموع أيمور متوالية ،رغم أنٌها بنظر العرؼ
بخصيصة تميٌزىا،
ٌ

تمت من خبلؿ لحظات
مستمر ،من قبيل أف يسقط شخص في النار فيموت ،كحقيقة موتو ىنا ٌ
أمر كاحد ٌ
متوالية من االحتراؽ ،إالَّ أ ٌف العرؼ يعدُّىا أمران كاحدان ،كىكذا الحاؿ في الفصد فالموت فيو يحلُّ بنفس
لكن
يحل في االحتراؽ؛ أل ٌف الموت ينشأ عن النزؼ
المتدرج الذم يبدك أمران
مستمران كاحدانٌ ،
ٌ
ٌ
الكيفية التي ٌ
األكؿ ،كما سبَّب االحتراؽ األكؿ ،كإالٌ فاإللقاء ّْ
بحد ذاتو غير قاتل،
العقل يراىا أيموران متوالية سبَّبها الجاني ٌ
كىذا ىو كجو التشابو بين البابين.

للمسألة قسماف:
القسم األكؿ :ذكر اإلماـ ػ رضواف اهلل عليو ػ[ ]34ىنا شيئان لم يذكره المح ٌقق ،كىو أ ٌف الجاني فصد كمنع

من ش ٌد الجرح ،فذلك يكوف من قبيل أف يضعو في غرفة كيضرـ النار فيها كيغلقها بحيث ال يمكنو
الخركج ،فإذا كاف قاصدان القتل فمن الواضح ترتٌب القصاص عليو ،فالمورد يندرج في الصورة األكلى من

صور العمد ،كإذا لم يقصد القتل يترتٌب عليو القصاص كذلك؛ أل ٌف عمل ىذا يوجب القتل عادة (الصورة

الثالثة).

القسم الثاني :كىو حالة ما إذا فصده كترؾ ش ٌده ،كفيو أربعة شقوؽ:
الش ٌق األكؿ :أف يقصد القتل من خبلؿ فصده كترؾ ش ٌده ،ككاف يعلم بأ ٌف المجني عليو غير قادر على
الش ٌد ،كما لو كاف طفبلن أك مشلوؿ اليد ،كال يوجد شخص آخر يعينو ،كمن الواضح اعتبار ىذا من قتل
العمد (الصورة األكلى من أقساـ العمد).

يظن بعدـ كجود شخص يعين المجني عليو على الش ٌد ،لكنٌو ال
الش ٌق الثاني :أف يقصد القتل كيحتمل أك ٌ

يعلم بعدـ الوجداف ،كذلك من قبيل أف يكوف في مدينة فيها مستوصف ،ففي ىذه الحالة ال يمكن القوؿ
مما يقتل عادة ،لكن باعتبار قصده القتل يندرج تحت الصورة الثانية من صور قتل العمد،
بأ ٌف الفصد َّ
كالصورة الثانية عبارة عن القياـ بعمل ال يقتل عادة لكن يتزامن مع قصد القتل.

الش ٌق الثالث :أالٌ يقصد القتل لكنٌو يعلم بعدـ اقتدار المجني عليو على ش ٌد الجرح ،كال يوجد من يعينو
على الش ٌد ،بأف يكوف في صحراء فيفصده لغرض غير القتل كيتركو ،فالموجود ىنا قصد السبب دكف
القتل ،أم أنٌو قصد شيئان يقتل عادة ،فيندرج في القسم الثالث من أقساـ العمد.

الش ٌق الرابع :أالٌ يقصد القتل كيحتمل كجداف أحد يش ٌد جرحو كينقذه ،لكنٌو يموت صدفة ،فهذا من القسم
الرابع كيع ٌد شبو عمد ،فبل قصاص فيو ،كتثبت الدية فقط.

الصورة المذكورة مطابقة للموازين كالضوابط كال مشكلة فيها ،لكن في بعض الصور مشاكل ،من قبيل أف
و
كعندئذ ال يفرؽ أمر الفاصد بين ما إذا كاف فصده عدكانيان أك من
يترؾ المفصود الش ٌد رغم قدرتو عليو،

كيقصر في عملو كيترؾ ش ٌده فينتهي إلى موت المفصود ،فما الحكم
غير عدكاني ،كالطبيب الذم يفصد ٌ
ىنا؟

في المسألة احتماالف:
األكؿ :أف يكوف المورد من قبيل أف يجرح شخص آخر جرحان مصيريان فيترؾ المجركح المعالجة
االحتماؿ ٌ
كيموت ،كقد قلنا في ىذا المورد أ ٌف الضماف ال يرتفع عن الجارح رغم ترؾ المجركح التداكم كلو بسوء
االختيار ،ككذلك الكبلـ ىنا.

االحتماؿ الثاني :أالٌ يكوف المورد من قبيل ترؾ التداكم بل من قبيل عدـ الخركج من النار ،كقد قلنا ىناؾ

أ ٌف المحركؽ إذا لم يخرج من النار تخاذالن ارتفع الضماف من الجاني ،كتخاذؿ المجني عليو في ش ٌد
الجرح يوجب رفع الضماف.

صاحب (الجواىر) [َّ ]35
األكؿ ،أم كونو من قبيل التخاذؿ
أكد على أ ٌف ما نحن فيو من النوع الثاني ال ٌ
تقر بو أذىاننا.
كعدـ الخركج من النار ،كىذا ىو الذم ٌ

توضيح المطلب :قلنا في باب الحرؽ َّ
أف عامل الموت عبارة عن أيمور متوالية ،أم إحراقات متتابعة،
كاحتراؽ اللحظة البلحقة غير ناشئ عن احتراؽ اللحظة السابقة ،كالفرض كوف االحتراؽ في اللحظة األكلى

ثم تنتهي إلى الموت ،كقد قلنا ىناؾ :إ ٌف عدـ
ليس علٌة ٌ
تامة للموت ،ىناؾ لحظات من االحتراؽ تتوالى ٌ

خركج المحركؽ من النار كبقاءه فيو يوجد مقتضي تأثير عامل الموت ،فإ ٌف البقاء في النار يقتضي تأثير
عامل الموت ،أم اللحظة األخيرة من االحتراؽ.
بالطبع االحتراؽ في اللحظات األكلى بمثابة األرضية ،فلو َّ
أف اإلحراؽ ال يؤثٌر في آناتو األكلى فإ ٌف اآلنات

األخيرة ال تقتل المجني عليو ،لكن ىذه كلٌها أرضية كمقتضي ،كعامل الموت ىو االحتراؽ المتأ ٌخر،

يتوجو إلى ىذا العامل ،كال دخل للجاني ىنا بل الدكر
كمقتضي ىذا التأثير أكجده المجني عليو ،فالقتل ٌ
لسوء اختيار المجني عليو ،كيمكن تكرار ذات الكبلـ في موردنا ىنا ،أم كوف النزؼ ّْ
بحد ذاتو ليس عامبلن
للموت بل النزؼ في لحظتو األخيرة ىو العامل ،كالنزؼ السابق بمثابة األرضية للحظة األخيرة ،كلو كاف
أدل إلى تأثير عامل الموت فيو،
مما ٌ
المجني عليو قد ش ٌد الجرح لما حصل ىذا ،بل تخاذؿ بسوء اختياره ٌ
فيرتفع الضماف عن الجاني.

شبهػػة:
قد يقاؿ :لماذا ال يكوف ىذا المورد من موارد ترؾ التداكم ،باعتبار أ ٌف استمرار الفصد يوجب الموت كما

يوجب الجرح الموت بانتشاره ،فالتداكم ىناؾ بإمكانو أف يكوف مانعان كما بإمكاف الش ٌد أف يكوف مانعان
كذلك ،فبل يوجب ترؾ الش ٌد رفع الضماف عن الجاني؟

الجواب
التشبيو غير صحيح ،كلهذا لم يقبلو صاحب (الجواىر) [ ،]36كالح ٌق معو ،كال يمكن مقارنة موردنا مع
مورد ترؾ التداكم؛ َّ
ألف العامل في باب الجرح ىو الجرح ذاتو ،رغم أ ٌف التهابو كتع ٌفنو أدَّل إلى الموت،
لكن ال يتبلور عامل جديدَّ ،أما ما نحن فيو فالفصد ليس جرحان بل خدشان يورده الفصاد على جسم
المفصود ،كالقاتل ىنا ىو النزؼ.

األكؿ
التدقيق في الموردين يكشف االختبلؼ بين الموردين ،كموردنا ىنا مثل الحرؽ ،الذم قلنا فيو بأ ٌف ٌ
غير مؤثٌر كاألخير ىو المؤثٌر كىو عامل الموت ،كذلك ىنا فإ ٌف النزؼ األخير ىو الذم يوجد الموت ،كإالَّ
فمجرد النزؼ ال يوجب الموت كلو كاف بمقدار ألتار من الدـ ،كلو لم يخرج منو المقدار األخير من الدـ
ٌ

لما مات.

إذف أينما ترؾ المجني عليو ش ٌد محلٌ الفصد عمدان كأىملو كنزؼ الدـ حتٌى مات خرج الضماف عن عهدة

الفصاد.
َّ

كالحمد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []45
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قاؿ المح ٌقق( :الرابعة :السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساكم ،فلو قطع يده عمدان فسرت
قتل الجارح ،ككذا لو قطع إصبعو عمدان بآلة تقتل غالبان فسرت)[.]37

يطرح المح ٌقق ىنا الصورة الرابعة من المرتبة األكلى للتسبيب ،كقد كانت المرتبة األكلى للتسبيب عبارة عن
كوف الجاني لوحده سببان للقتل ،كقد تقدَّـ ثبلث صور منها ،كنبحث ىنا الصورة الرابعة.

الصورة الرابعة :أف يوجد الجاني جرحان يسرم كيهلك .كالسراية تعني انتشار المرض كتع ٌفن الجرح ،كعليو

اقتص من الجاني ،ككذلك إذا قطع إصبعو.
إذا قطع شخص يد آخر كسرل الجرح فمات إثره َّ

ال كجو لقيد (بآلة تقتل غالبان)؛ أل ٌف مالو موضوعية ىنا ىو قطع اإلصبع ،كال خصوصية للوسيلة ،كقد تكوف
مصحفة ،بأف يكوف في النسخة األصلية عبارة( :بحيث ال يقتل غالبان) مثبلن.
عبارة المح ٌقق ٌ
قبل بياف شقوؽ الصورة الرابعة علينا معرفة فرؽ ىذه الصورة مع سابقتها.
تقدَّـ أ ٌف لكل من الصور الست التي ذكرىا المح ٌقق للمرتبة األكلى خصوصية تميٌزىا عن الباقي ،فالقاتل في
الصورة األكلى كاف عبارة عن أم ور دفعي ،مثل الخنق.
كآلة القتل في الصورة الثانية عبارة عن أيمور تدريجية مجموعها يقتل رغم أ ٌف كبلِّ منها ال يقتل ،كقد صدرت
جميعها من الجاني مباشرة ،مثل ضرب المجني عليو بعصا خمسين ضربة.

و
لكن الواقع كونها عبارة عن أيمور متوالية،
كآلة القتل في الصورة الثالثة عبارة عن أم ور كاحد حسب الظاىرٌ ،

األكؿ منها فحسب ،كال تأثير لو في المراتب البلحقة ،مثل الفصد كاإللقاء في النار.
الجاني سبَّب األمر ٌ

كآلة القتل في الصورة الرابعة عبارة عن أيمور متوالية ،كفرقها مع الصورة السابقة في كوف األمر المتأ ٌخر
يتولٌد من األمر المتق ٌدـ ،من قبيل الجرح الذم يسرم بسبب الجرح ذاتو.

متصورة في مسألة السراية:
ثبلثة فركض َّ
و
عندئذ ال فرؽ في ىذه الصورة بين ما إذا كاف
األكؿ :أف يقصد الجاني القتل فيجرح المجني عليو،
الفرض ٌ
الجرح من الجركح السارية كتوجب الموت عادة ،كبقر البطن ،أك لم تكن من تلك الجركح ،من قبيل قطع

اإلصبع ،كالحكم في ىذا الفرض القصاص دكف شك؛ لوجود قصد القتل من الجارح.

مما يوجب السراية ،كلذلك قد تكوف علل مختلفة ،فقد تكوف
الفرض الثاني :أالٌ يقصد القتل لكن الجرح َّ

صة علبلن للسراية ،فالجرح قد يكوف شديدان يوجب الموت
ش ٌدة الجرح أك مكانو أك زمانو أك شركط خا ٌ
الصحية للشخص موجبة للسراية كإف كاف الجرح
بح ٌد ذاتو ،كقد تكوف الظركؼ الزمانية أك المكانية أك
ٌ

بسيطان ،من قبيل الشخص المبتلى بالس ٌكرم أك كونو في مكاف ال تتوفٌر فيو الظركؼ الصحيٌة البلزمة من
كل حاؿ ،القتل في جميع ىذه الموارد عمد كمن القسم الثالث ،حيث
الضماد كالتطهير كما شابو .كعلى ٌ
ال يقصد الجاني القتل لكن يستخدـ ما يقتل عادة.

مما يسرم غالبان ،بأف يقطع رأس إصبعو أك شحمة األذف
الفرض الثالث :أالٌ يقصد القتل كلم يكن الجرح َّ
أك أم جرح آخر ال يوجب السراية كباإلمكاف عبلجو ،لكن تصدؼ السراية كيموت ،فما حكم ىذه

الصورة؟
الزـ كبلـ المحقق[ ]38المطلق كوف ىذه الصورة مشمولة بالقصاص ،كاألكضح من كبلمو كبلـ العبلمة في
(القواعد) ،حيث قاؿ( :لو سرت جناية العمد ثبت القصاص في النفس ،فلو قطع إصبعو عمدان ال بقصد
القتل فسرت إلى نفسو قيتل الجارح) [.]39

التمثيل باإلصبع للتصريح بمصداؽ لجرح بسيط ،كإالَّ فصدر العبارة (لو سرت )...شاملة لجميع أنواع
الجركح من البسيطة كغيرىا .كاألرفع من ذلك ما قالو صاحب (كشف اللثاـ) [ ،]40فبعد شرحو العبارة

ادعى كوف مطلبها أمران متٌفقان عليو.
ٌ

إذف ،المسألة َّإما اتٌفاقية أك مشهورة بين الفقهاء على أقلٌ تقدير ،كما ادَّعى فيها الشهرة السيٌد
الخوئي[َّ ،]41أما السيٌد األستاذ ػ رضواف اهلل عليو ػ [ ]42فيقوؿ فيها :األقرب ثبوت دية شبو العمد ال

القصاص ،كما بيَّن ذلك السيٌد الخوئي[.]43

في المسألة قوالف ،كعلينا معرفة دليل المشهور ،كالوجو الذم يذكره السيٌد الخوئي[ ]44للمشهور ىو
كل سراية ناشئة عن جرح عمدم ،ككما أ ٌف الجرح يوجب الضماف
كوف المشهور يوجب القصاص في ّْ
كذلك السراية.

كىذا الوجو ال يبدك صحيحان؛ أل ٌف الوجو المذكور عين المدَّعى كليس دليبلن عليو ،كيبقى مجاؿ للسؤاؿ
كل جرح عمد يوجب الضماف كلو لم يقترف مع قصد القتل؟ كمقتضى القواعد كوف القسم
التالي :لماذا ٌ

الرابع من أقساـ القتل شبو العمد ،فيحكم فيو بالدية ،كالمراد دية القتل؛ ألنٌو ال ينبغي تضييع دـ امرئ
مسلم.
استند السيٌد الخوئي[ ]45إلى ركاية نشير إليها ىنا:
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ،عن صالح بن رزين ،عن ذريح ،قاؿ :سلت أبا عبداهلل ػ
ٌ
كشجو آخر دامية في مقاـ كاحد فمات الرجل ،قاؿ(( :عليهما
عليو السبلـ ػ عن رجل َّ
شج رجبلن موضحةٌ ،
الدية في أموالهما نصفين))[.]46

البحث في السند:
طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب طريق صحيح ،كرغم أ ٌف صالح بن رزين لم يوثّّق إالَّ َّ
أف الراكم عنو ىو
الحسن بن محبوب ،كىو من أصحاب اإلجماع ،كالسند ألجل ذلك غير مخدكش فيوٌ .أما ذريح فثقة.

تاـ برأينا ،كرغم أ ٌف للسيٌد الخوئي مبنى آخر في أصحاب اإلجماع إالَّ أنَّو اعتمد عليو ،كال نعلم كجو
السند ٌ

ذلك.

البحث في الداللة:

الشجاج ىو الجرح الذم يصيب اإلنساف من الرقبة فما فوقها ،أم في الوجو كالرأسَّ ،أما الموضحة
فالجرح الذم يصل عمقو إلى العظاـ ،كالدامية ىو الذم يخرؽ الجلد كال يصل اللحم أك يبلغو لكن ال

ينفذ فيو.
داللة الركاية على ما نحن فيو جيٌدة؛ أل ٌف الموضحة كالدامية من طريق أكلى ال توجباف الموت ،كبما أنٌهما
أكجبا الموت صدفة حكم اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ بالدية ،كعليو ال يكوف قصاص في الفرض الثالث ،بل يع ٌد

من القتل شبو العمد.

كالحمد هلل ٌأكالن كآخران
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الدرس []46
بسم اهلل الرحمن الرحيم

مما يقتل غالبان فهلك
قاؿ المح ٌقق رحمو اهلل( :لو ألقى نفسو من عل وو على إنساف عمدان ،ككاف الوقوع َّ
األسفل ،فعلى الواقع القود ،كلو لم يكن يقتل غالبان ككاف خطأن شبيو العمد ،فيو الدية مغلٌظة ،كدـ الملقى

نفسو ىدر)[.]1

العلو كاسم مصدر تستعمل في االرتفاعات غير الجسمية ،كبالكسر تستعمل لبلرتفاعات الجسمية،
مفردة ي
مثل سطح المنزؿ ،كفي الصورة الخامسة يحكم المح ٌقق بالقصاص على الذم ألقى نفسو على من كاف

األكؿ من
ضعيفان أك صغيران فقتلو ،سواء كاف قاصدان القتل أـ لم يقصد ،فالحالة األكلى تندرج في القسم ٌ
أقساـ العمد ،كالحالة الثانية تندرج في القسم الثالث ،كال بحث في ىاتين الحالتين.
ثم يستدرؾ المح ٌقق كيقوؿ( :كلو لم يكن يقتل غالبان كاف خطأن شبيو العمد) ،كإطبلؽ كبلمو يشمل صورة
ٌ
قصد القتل كذلك ،كىو غير صحيح؛ أل ٌف القتل ُّ
يعد عمدان إذا قصده .من ىنا نعرؼ أ ٌف اإلطبلؽ غير مراد
خاص بما إذا لم يقصد القتل ،كالقتل في ىذا المورد يكوف شبو عمد ،كحكمو الدية
للمحقق قطعان ،ككبلمو ٌ
المغلَّظة ،كدـ الملقي ىدر؛ ألنٌو ىو ً
المقدـ.
إذف للمسألة صور كحاالت أربع:
مما يقتل غالبان.
الصورة األكلى :يلقي نفسو عمدان بقصد القتل ،كاإللقاء َّ
مما يقتل غالبان.
كلكن اإللقاء َّ
الصورة الثانية :يلقي نفسو عمدان ال بقصد القتلَّ ،
كلكن الملقي يريد بذلك قتل غيره ،كيموت
الصورة الثالثة :يلقي نفسو عمدان ،كاإللقاء ليس َّ
مما يقتل غالبان ٌ

المجني عليو صدفة.

شك باندراج ىذه الصور الثبلث في قتل العمد ،كأدلٌة ذلك نفس األدلَّة المتقدّْمة.
ال ٌ
مما ال يقتل عادة ،كال يقصد القتل ،لكن عملو انتهى إلى القتل
الصورة الرابعة :كىي ما إذا كاف اإللقاء َّ
و
عندئذ يكوف القتل شبو عمد ،كحكمو كاضح.
صدفة،
يتعرض إلى صورة عدـ العمد ،لكن طرحها غيره من
يذكر المح ٌقق في عنواف المسألة كلمة العمد ،كلم َّ

الفقهاء ،من قبيل صاحب (الجواىر) [ ،]2كىي مثل الذم يمشي على مرتفع فيزلق كيسقط على آخر ،أك

يمشي فوؽ السطح في ليل مظلم فيسقط صدفة ،كال بحث في ىذه الموارد؛ كقد كرد فيها ركايات نعرض

لها مقببلن إف شاء اهلل.

إالٌ أنٌو توجد ىنا مسألة مشكل نسبيان علينا دراستها ،كىي حالة ما إذا مشى شخص كىو نائم فسقط ،أك

منومة فيقتل بسقوطو شخصان آخر ،فما
سقط من ارتفاع كىو سكراف أك مخدَّر ،أك كاف قد استعمل أقراصان ٌ
و
عندئذ؟ ىل يي ُّ
عد من موارد غير العمد التي ال قصاص فيها كال دية أـ أ ٌف فيها دية كاجبة؟
الحكم
محل كبلـ ،كإذا أردنا تحصيل حكم ىذه الموارد علينا معرفة حكم السقوط خطأن ،ككذلك
ىذه المسألة ٌ
نطاؽ دائرة الخطأ.
كفقان لقواعدنا في باب القصاص فإ ٌف الدية التي تثبت في شبو العمد ػ سواء كانت مغلٌظة أك غير مغلٌظة كما

في الخطأ المحض ػ عبارة عن عمل يصدر من الفاعل عن إرادة ،كالقصد موجود حتٌى في صورة قتل
الخطأ ،من قبيل قصده ضرب عصفور فضرب إنسانان ،ككلٌما لم يكن الفعل عن إرادة فبل تترتٌب عليو

اآلثار ،كال ضماف شرعان.

كعلى ىذا ينبغي القوؿ بأنٌو ال قصاص كال دية في ىذه الموارد ،ىذا مضافان إلى الركايات التي تثبت ذات

الحكم.

محمد بن الحسن ،بإسناده عن الحسن بن محبوب ،عن علي بن رئاب ،عن عبيد بن زرارة،
الركاية األكلىٌ :

قاؿ :سألت أبا عبداهلل ػ عليو السبلـ ػ عن رجل كقع على رجل فقتلو ،فقاؿ(( :ليس عليو شيء)) [.]3

سند ىذه الركاية جيد؛ أل ٌف للشيخ ع ٌدة طرؽ إلى الحسن بن محبوب ،منها طرؽ صحاح ،كما أ ٌف علي بن

رئاب كعبيد بن زرارة ثقتاف.

داللة الركاية جيدة كذلك؛ َّ
ألف الراكم يسأؿ من اإلماـ عن شخص كقع على آخر فقتلو ،كاإلماـ ينفي
القصاص كالدية.

و
تصور البعض َّ
لكن ىذا غير صحيح؛
َّ
أف عبارة (قتلو) تشعر بقتل العمد ،كىي حينئذ ال تشمل ما نحن فيوٌ ،

أل ٌف كلمة (قتلو) تعني أ ٌف نتيجة فعلو ىي موت الشخص اآلخر ،كمن ىنا يقاؿ( :قتلو خطأن) فنسب القتل
مادة القتل على القصد كالعمد.
لمن لم يقصده ،كىذا يعني عدـ داللة ٌ

محمد بن علي بن محبوب ،عن الحسين ،عن صفواف بن يحيى كفضالة ،عن
الركاية الثانية :كبإسناده عن ٌ

محمد بن مسلم ،عن أحدىما ػ عليهما السبلـ ػ قاؿ :في رجل يسقط على رجل كيقتلو ،قاؿ:
العبلء ،عن ٌ

((ال شيء عليو)) [.]4

البحث في السند
محمد بن علي بن محبوب ثبلثة طرؽ كأسانيد بعضها معتبر ،كمحمد بن علي بن محبوب من
للشيخ إلى ٌ

الثقات األجلٌة كمن األشعريين.

كالمراد من الحسين ىو الحسين بن سعيد األىوازم ،كىو مع صفواف بن يحيى كفضالة من الثقات،

محمد ابن مسلم من األجلٌة.
كالمراد من العبلء ىو العبلء بن رزين ،كىو من الثقات ،كما أ ٌف ٌ

نقطة رجالية
محمد بن
استبطن ىذا الحديث نقطة من المناسب بيانها ،كىي كوف الشيخ يركم ىذا الحديث بطريقو عن ٌ

فن
خريت ٌ
علي بن محبوب ،كىو ينقلو عن الحسين بن سعيدٌ ،
لكن أستاذنا آية اهلل البركجردم الذم كاف ٌ
محمد بن
محمد بن علي بن محبوب الحديث عن الحسين بن سعيد ،كقاؿٌ :
الرجاؿ يوجد شبهة في نقل ٌ

محمد بن يحيى العطٌار كأحمد بن إدريس من نفس طبقة
علي بن محبوب من الطبقة الثامنة ،أم مثل ٌ
مشايخ الكليني (رغم أ ٌف الكليني لم ينقل عنو ببل كاسطة)َّ ،أما الحسين بن سعيد فمن الطبقة السادسة،
فبل يمكن لمن كاف في الطبقة الثامنة أف ينقل عنو ،كمن المحتمل قويان سقوط كاسطة ،كالحديث مرسل.

محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد ،كال كجو الستبعاده ذلك؛ للوجوه
لكن ال تبعد ركاية ٌ
التالية:

محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد ركايات عديدة ،خمس أك ست ركايات كردت
ٌأكالن :ينقل ٌ
بهذا النحو في (التهذيب)[ ،]5كلو كانت ركاية كاحدة أمكن االستبعاد ،لكنٌها عديدة.

ثانيان :ال يستبعد نقل را وك من الطبقة الثامنة عن را وك من الطبقة السادسة ،كرغم أ ٌف المتعارؼ النقل بالترتيب
بين الطبقات إالَّ أنٌو ليس كذلك دائمان؛ َّ
المعمرين كالراكم قد بدأ بالنقل كىو
ألف المركم عنو قد يكوف من ٌ
تحمل الحديث كىو شبل مثبلن ،كلنا ركايات كثيرة من ىذا القبيل.
شاب ،أم أنٌو َّ

محمد بن علي بن محبوب من أكابر الطبقة الثامنة ،كذلك يعني كونو كبير
ىذا مضافان إلى التصريح بأ ٌف ٌ
المعمرين ،كفي قباؿ ىذا ىناؾ اصطبلح (األحداث) ،فيقاؿ في بعض الركاة أنَّهم كانوا من
السن كمن
ٌ
ٌ
أحداث أبي عبداهلل عليو السبلـ ،أم من أصحابو الشباب.

محمد بن علي بن محبوب عن من كاف في الطبقة السادسة.
كبذلك يرتفع ما يثير ٌ
التعجب بأف ينقل ٌ
يصرح في
ثالثان :من غير المعلوـ كوف الحسين بن سعيد من الطبقة السادسة؛ أل ٌف السيٌد البركجردم نفسو ٌ
مما يرفع االستبعاد كذلك.
موضع آخر بأنَّو من الطبقة السابعة ،كذلك َّ
محمد بن علي من الطبقة السابعة؛ أل ٌف بعض رجاؿ الطبقة
ىذا مضافان إلى كجود احتماؿ آخر ،كىو كوف ٌ
الثامنة المعركفين ،مثل أحمد بن إدريس كابن بطٌة ،اللذين ىم من القميٌين كالمح ٌدثين المعركفين ينقبلف
عنو.

تبرير كبلـ المح ٌقق البركجردم
تضمنت إضافة،
نحتمل كوف دليل استبعاده كجود نسخة ػ كفق نقل حاشية الوسائل[ ]6ػ لػ(االستبصار) َّ
محمد ،عن
محمد بن علي بن محبوب ،عن أحمد بن ٌ
محمد ،حيث جاء ىناؾ :عن ٌ
كىي أحمد بن ٌ

كبخاصة أ ٌف ىناؾ ركايات[ ]7نقلها
محمد من السند،
ٌ
الحسين بن سعيد ،أم بدا لو سقوط أحمد بن ٌ
محمد.
مح ٌمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن ٌ
أتصور كوف ىذا صالحان ألف يكوف دليبلن؛ أل ٌف ىناؾ موارد كثيرة نقل فيها الراكم عن آخر كينقلها
لكنٌي ٌ
الشيخ عن اآلخر ،كما أنٌا قلنا كراران َّ
محمد بن عيسى مع أف أباه
بأف علي بن إبراىيم ينقل في موارد عن ٌ

(إبراىيم بن ىاشم) ينقل عن ذات الراكم ،فمن الممكن أف ينقل الراكم كشيخو عن را وك كاحد ،كلهذا ال
محمد عن الحسين بن سعيد ،كلهذا ال يمكن
محمد بن علي بن محبوب ككذا أحمد بن ٌ
يبعد أف ينقل ٌ
كبخاصة أ ٌف داللتو جيٌدة.
طرح سند ىذه الركاية كاعتباره فاقدان القيمة،
ٌ
محمد ،عن أباف ابن عثماف ،عن
محمد ،عن معلَّى بن ٌ
محمد بن يعقوب ،عن الحسين بن ٌ
الركاية الثالثةٌ :
عبيد بن زرارة ،قاؿ :سألت أبا عبداهلل ػ عليو السبلـ ػ عن الرجل كقع على رجل من فوؽ البيت فمات

أحدىما ،قاؿ(( :ليس على األعلى شيء ،كال على األسفل شيء))[.]8

البحث في السند
محمد بن عمراف أك عامر األشعرم ،تقدَّمت ترجمتو بالتفصيل ،كىو من
محمد ىو الحسين بن ٌ
الحسين بن ٌ
فحسب بل قاؿ فيو النجاشي( :ىو مضطرب
محمد فليس أنَّو لم يوثَّق
ٍ
الثقات األجلٌةٌ ،أما المعلٌى بن ٌ

الحديث) [ ،]9لكنٌو جاء في أسانيد (كامل الزيارة)[ ]10البن قولويو ،كما جاء في (تفسير علي بن
إبراىيم) ،كنحن نعتمد عليهما .كعليو ال يكوف سند الركاية مه ٌذبان لكنٌو يصلح أف يكوف مؤيٌدان ،كاالستفادة

من ىذا الحديث كاضحة.

بعد ذلك علينا معرفة ما إذا كاف باإلمكاف استفادة حكم النائم كالسكراف كأمثالهما من ىذه الركايات.
كالحمد هلل أكالن كآخران

الدرس []47
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الكبلـ في َّ
تعمد على آخر كيقتلو ،فما الحكم؟
أف شخصان يسقط من ارتفاع دكف ٌ
قلنا بأ ٌف مقتضى القواعد الكلٌية كالركايات المعتبرة أف ال شيء عليو ،فبل دية كال قصاص.

محل شبهة ،كىي
بعض مصاديق الوقوع غير العمدم معلومة ،من قبيل انزالؽ الشخصٌ ،
لكن بعضان منها ٌ
حالة ما إذا كاف سكرانان أك نائمان ،كمنشأ الشبهة ىو البحث المطركح في باب الجرائم حوؿ الجاني إذا كاف
نائمان أك سكرانان كيرتكب الجريمة في ىذه األثناء ،فهل عليو القصاص أـ الدية؟

سنبحث ىذا الموضوع في شرائط القصاص بالتفصيل ،لكنَّا نقوؿ ىنا إجماالن :ىل يتساكل السكراف كالنائم
في الحكم إذا جنيا بغير عمد ،أك أ ٌف السكراف يؤخذ ّْ
أقل تقدير؟
بأشد األحواؿ فيثبت عليو القصاص على ٌ

كردت ركايتاف في باب السكراف
كرغم تعارضهما جزئيان في الظاىر إالَّ أ ٌف نتيجتهما كاحدة ،كىي أ ٌف جناية السكراف مضمونة.
لكن الظاىر عدـ كجود تعارض بينهما ،في البداية نقرأ الركايتين،
بعض الفقهاء اعتبر الركايتين متعارضتينٌ ،

ثم نبحث في نسبتهما إلى ركايات الوقوع لنعرؼ ما إذا كانت الطائفتاف متعارضتين أـ ال؟ كإذا كانتا كذلك
ٌ
فعلى أم أنواع التعارض يحمبلف؟

محمد بن يحيى ،عن أحمد بن
محمد بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،كعن ٌ
الركاية األكلىٌ :
محمد ابن قيس ،عن أبي جعفر ػ عليو السبلـ
محمد جميعان ،عن ابن أبي نجراف ،عن عاصم بن حميد ،عن ٌ
ٌ

ػ قاؿ(( :قضى أمير المؤمنين ػ عليو السبلـ ػ في أربعة شربوا مسكران فأخذ بعضهم على بعض السبلح
فاقتتلوا ،فقتل اثناف كجرح اثناف ،فأمر المجركحين فضرب كل و
كاحد منهما ثمانين جلدة ،كقضى بدية
ٌ
المقتولين على المجركحين ،كأمر أف تقاس جراحة المجركحين فترفع من الدية ،فإف مات المجركحاف
فليس على و
أحد من أكلياء المقتولين شيء))[.]11

البحث في السند:
محمد بن يحيى ،ككبلىما من مشايخو كمن الثقات
ينقل الكليني ىذه الركاية عن علي بن إبراىيم كعن ٌ
محمد بن عيسى
محمد ىو ابن عيسى،
كمحمد بن يحيى ككذا أحمد بن ٌ
ٌ
األجلٌة .كالمراد من أحمد بن ٌ
كمحمد بن قيس
القميين .كما أ ٌف ابن أبي نجراف كعاصم بن حميد
ٌ
كبلىما مكنياف بأبي جعفر كمن مشايخ ٌ

كمحمد بن قيس األسدم ،كالذم يركم عادة عن
محمد بن قبس البجلي
ٌ
من الثقات ،كاألخير مشترؾ بين ٌ
أبي جعفر ػ عليو السبلـ ػ ىو البجلي الثقة ،كىذه الركاية من ضمن ركاياتو.

توضيح الركاية:
سكر أربعة فتقاتلوا فقتل اثناف منهم كجرح آخراف ،فأمر اإلماـ بجلد كل من المجركحين ثمانين جلدة ،كما
أمر بأخذ الدية منهما ،إالَّ أنَّو قلَّل من مقدار الدية تقاصان للجركح بعدما أمر بحساب مقدار الجركح لتقليل
النسبة بالدقٌة ،كإذا مات ىذاف المجركحاف فبل شيء على أحد.

رض الضماف على السكرانين رغم سكرىما.
كداللة ىذه الركاية كاضحة من حيث أنَّو فى ى
الركاية الثانية :كبإسناده عن النوفلي ،عن السكوني ،عن أبي عبداهلل ػ عليو السبلـ ػ قاؿ(( :كاف قوـ
يشربوف فيسكركف فيتباعجوف بسكاكين كانت معهم ،فرفعوا إلى أميرالمؤمنين ػ عليو السبلـ ػ فسجنهم،

فمات منهم رجبلف كبقي رجبلف ،فقاؿ أىل المقتولين :يا أميرالمؤمنين ،أقدىما بصاحبينا ،فقاؿ للقوـ :ما
فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل و
كاحد
تركف؟ فقالوا :نرل أف تقيدىما ،فقاؿ علي ػ عليو السبلـ ػ للقوـَّ :
ٌ
منهما صاحبو ،قالوا :ال ندرم ،فقاؿ علي عليو السبلـ :بل أجعل دية المقتولين على قبائل األربعة ،كآخذ
دية جراحة الباقين من دية المقتولين))[.]12

إيضاح في السند( :كبإسناده) يعني إسناد الشيخ في (التهذيب)[ ،]13كالنوفلي ثقة؛ لكونو جاء في إسناد
عامي لكنٌو ثقة ظاىران ،رغم َّ
أف الشيخ في (الع ٌدة)[ ]15قاؿ فيو كفي
(كامل الزيارات) [ ،]14كالسكوني ٌ
أمثالو :نأخذ بركايتهم إف لم يكن لها معارض.

فقو الحديث:
قصة أربعة تنازعوا بعدما سكركا فجاء أمر اإلماـ
التباعج يعني ش ٌق البطن بمثل الس ٌكين ،كالحديث تناكؿ ٌ
بسجنهم فمات اثناف منهم في السجن ،فطلب أكلياء دمهما قصاص الحيَّين ،إالَّ َّ
أف اإلماـ رفض ذلك

كجعل الدية على القبائل األربعة ،أم العاقلة ،كيقلٌل دية الجراحات من دية المقتولين.

الحظتم أ ٌف الركاية األكلى َّ
صرحت بالدية ،لكن ىذه الركاية ظاىرة في القصاص؛ أل ٌف عبارة اإلماـ ((فلعلٌ
كل كاحد منهما صاحبو)) تفيد أنٌو لو ثبت مقتلهما بواسطة الحيين ثبت القصاص،
ذينك اللذين ماتا قتل ٌ
فرفع القصاص باالحتماؿ المزبور.

لكن المستفاد من مجموع الحديثين أ ٌف السكراف يضمن جنايتو
سنعرض لكيفية رفع التعارض في محلٌوٌ ،
سواء كانت بمستول قتل نفس أك كانت دكف ذلك.

الجمع بين الركايات:
السؤاؿ المطركح ىنا ىو في كيفية الجمع بين ىذه الطائفة من الركايات كبين الركايات التي ذكرت سابقان
في الذم يسقط على آخر فيقتلو ،حيث نفيت الدية ىناؾ؟

متصورة:
في الباب ع ٌدة كجوه ٌ
أعم من
الوجو ٌ
األكؿ :النسبة بين الطائفتين عموـ كخصوص مطلق ،فالركايات التي تقوؿ(( :ال شيء عليو)) ٌ

تدؿ على كوف الجناية الناشئة
كوف كقوع الجناية ناشئان عن العثرة أك النوـ أك السكر ،كركايات السكراف ٌ
العاـ.
أخص ،كينبغي حمل
الخاص على ٌ
ٌ
عن السكر مضمونة ،كىي ٌ

الوجو الثاني :كوف النسبة بين الطائفتين ىي عموـ كخصوص من كجو ،أم أدلٌة ضماف السكراف تفيد أ ٌف
الجناية الناشئة عن السكر مضمونة مهما كانت ،سواء كانت ناشئة عن نزاع أك عن كقوع من مرتفع.

المتعمد ،سواء كاف
تدؿ على عدـ ضماف الجناية الحاصلة من الوقوع غير
كركايات ((ال شيء عليو)) ٌ
َّ
كمادة االجتماع ىي ما إذا كاف الوقوع غير عمدم كعن سكر،
الوقوع ناشئان عن سكر أك عن غير سكر ٌ
و
و
كعندئذ نأخذ
مرجح تساقطا،
عندئذ نذىب إلى
المرجحات الواردة في باب التعارض ،كإذا لم يكن ىناؾ ٌ
ٌ
العاـ أك األصل العملي الذم تقتضيو القواعد.
بالدليل ٌ

الوجو الثالث :كىو أقرب من الوجهين السابقين ،كعبارة عن القوؿ بوجود التباين بين موضوعات الطائفتين،
كال عبلقة ألحدىما باآلخر ،فركايات السكر كردت في حالة صدكر عمل من اإلنساف عن إرادة كىو

سكراف ،كبالطبع َّ
البد كأف تكوف اإلرادة ناشئة عن سكر ال تع ٌقل ،فالسكر ال يسلب إرادة اإلنساف بل
توجهها ،كلهذا إذا سألتو ماذا تفعل أجاب :أريد أف أضرب كأقتل.
يسلب ٌ
َّأما ركايات الوقوع فتحكي حادثة حصلت دكف إرادة أصبلن ،كالكبلـ فيها ليس عن السكراف الذم كاف
يمشي على السطح فسقط ،بل الكبلـ في أ ٌف شخصان ما كاف يرل بسبب السكر أك أ ٌف رجلو زلقت فسقط
على آخر ،كبعبارة أيخرل :الكبلـ في ىذه الركايات عن الوقوع ال اإليقاع.

إذف ،ال تعارض بين ىاتين الطائفتين من الركايات؛ أل ٌف موضوعاتهما متباينة.
كالنتيجة :أ ٌف الذم يسقط من السطح بسبب السكر دكف أف يريد السقوط كأدَّل سقوطو إلى موت آخر
فبل شيء عليو من الدية كالقود.

رد الفقهاء
َّأما النائم فقضيٌتو أسهل؛ ألنَّو ال ركاية في باب النائم لكي نسعى لرفع التعارض معها ،كلهذا َّ
رد
الحكم بالقصاص فيو حتٌى أكلئك الذين حكموا بالقصاص أك الدية في السكراف ،بل بعض كبار زماننا َّ
الدية كذلك.
كفي باب النائم يوجد إجماع مرٌكب على ثبوت الدية ،باعتبار أ ٌف بعض العلماء جعل دية القتل الناشئة عن
النوـ بعهدة العاقلة ،كجعلها آخركف بعهدة النائم ذاتو ،كالنتيجة أ ٌف الجميع يقوؿ بالديةَّ ،أما قضية اعتبار

ىكذا إجماع فنبحثو في محلٌو إف شاء اهلل.

إذف ،ال دليل في قضية القتل الناشئ عن الوقوع إثر النوـ لكي نخرجو عن باقي أنواع غير العمد ،كلهذا
و
عندئذ كال دية.
نحكم على ىكذا حالة بإدراجها في صنف غير العمد ،فبل قصاص
محمد كآؿ محمد
اللهم ّْ
صل على ٌ

الدرس []48
بسم اهلل الرحمن الرحيم
تقدَّـ أ ٌف المحقق[ ]16طرح مسألة في الصورة الخامسة ،كىي :لو ألقى شخص نفسو من شاىق كسقط
لكن
على آخر كقتلو فعليو القصاص .كبمناسبة ىذه المسألة تيطرح قهران مسألتاف لم يذكرىما المح ٌقق ٌ

تعرض لهما.
صاحب (الجواىر)[َّ ]17

تعمد كإرادة من مرتفع على آخر كيقتلو ،كقد بيَّناىا.
المسألة ألكلى :أف يسقط الشخص دكف ٌ
المسألة الثانية :أف يدفع شخص آخر فيقع على ثالث كيقتلو أك يموت المندفع أك يموت كبلىما .كحكم
ىذه المسألة يتٌضح من خبلؿ الضابطة التي بيٌناىا سابقان ،كىي أ ٌف الفعل الصادر عن المسبَّب للقتل إذا

اقترف مع قصد القتل أك أ ٌف الفعل كاف يوجب الموت عادة ترتٌب عليو القصاص ،كإالَّ كاف شبو عمد
كترتٌبت عليو الدية.
كللمسألة شقوؽ نشير إلى بعض منها ىنا:
 1ػ أف يموت المدفوع أك الملقى فقط ،فإذا كاف الدافع قاصدان للقتل يع َّد قتل و
عمد ،سواء كاف اإللقاء
يوجب الموت عادة أك لم يوجبو ،ككذلك إذا كاف اإللقاء يوجب القتل عادة كلم يقصد الملقي القتل،
فالقصاص مفركض في كبل الفرضين.
 2ػ أف يموت الملقى عليو ،فإذا كاف قاصدان القتل أك كاف الفعل يوجب القتل عادة كلو لم يقصد القتل يع َّد
قتل عمد.
فيقتص ألجل
مما يقتل االثنين
 3ػ أف يموت الملقى كالملقى عليو ،فإذا لم يقصد قتل أحدىما ككاف العمل َّ
ٌ
قتلهما ،كبإمكاف األكلياء المطالبة بالقصاص ،كسيأتي بحث ذلك.

و
عندئذ ُّ
يعد العمل خطأن شبو عمد ،فإذا مات
 4ػ أالٌ يقصد قتل أم منهما ،كطبيعة الفعل ال تقتضي موتهما،
كبلىما كاف عليو ديتهما ،كإالَّ فدية الملقى أك الملقى عليو.
في ىذا الباب ركايتاف تنطبق إحداىما على قواعد الباب كاأليخرل غير منطبقة ظاىران ،في البداية نذكرىما

ثم نسعى في إيجاد تبرير لعدـ تطابق إحداىما مع القواعد.
ٌ

محمد بن يحيى ،عن أبي المغرا ،عن الحلبي ،عن أبي عبداهلل ػ
الحديث األكؿ :كبإسناده عن أحمد بن ٌ
عليو السبلـ ػ قاؿ :سألتو عن و
رجل ين ٌفر برجل فيعقره كتعقر دابتو رجبلن آخر ،قاؿ(( :ىو ضامن لما كاف من

شيء)) [.]18

دراسة السند:
محمد ابن
محمد ىو أحمد بن ٌ
المراد من (بإسناده) ىو إسناد الشيخ في (التهذيب) [ ،]19كأحمد بن ٌ
محمد بن يحيى
محمد بن يحيى ٌ
الخزاز أك ٌ
محمد بن يحيى ىو ٌ
عيسى ،كىو من أجلَّة الثقات ،كالمراد من ٌ
الخثعمي ،ككبلىما من الثقات.

أبو المغرا ىو حميد بن مثنٌى ،كقد أخطأ البعض فيو كقرأه :أبا المعزا ،كىو ثقة كذلك ،كبذلك يكوف سند

الركاية جيٌدان.

فقو الحديث:
ّْ
يشرده ،كالعقر يعني القتل أك الجرح ىنا.
ينفر برجل يعني ٌ
كالراكم يسأؿ اإلماـ ىنا عن رجل ين ٌفر آخر فيقتلو أك يجرحو ،كىكذا تفعل دابٌتو بشخص ثالث ،كاإلماـ
أدل عملو إلى القتل كيوجب الدية إذا لم يبلغ الجرح القتل
يجيبو بفرض الضماف عليو،
فيقتص منو إذا ٌ
ٌ
كالموت ،كىذا المضموف يتطابق مع قواعد الباب.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ،عن عبداهلل بن سناف ،عن أبي عبداهلل،
الحديث الثانيٌ :
ػ عليو السبلـ ػ في و
رجل دفع رجبلن على رجل فقتلو ،قاؿ(( :الدية على الذم دفع على الرجل فقتلو ألكلياء

المقتوؿ)) ،قاؿ(( :كيرجع المدفوع بالدية على الذم دفعو)) .قاؿ(( :كإف أصاب المدفوع شيء فهو على

الدافع أيضان))[.]20

ىذا الحديث معتبر السند ،كطريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب طريق صحيح ،كعبداهلل ابن سناف من
الثقات األجلَّة ،لكن مضمونو غير متطابق مع القواعد؛ أل ٌف اإلماـ فرض الدية على الملقى كفرض عليو
كذلك مراجعة الملقي ليأخذ منو الدية ،كىذا مخالف للقواعد؛ أل ٌف القواعد تقتضي أخذ الدية من الدافع

ال من الملقى الذم ال خيار لو ىنا.

كبلـ كاشف اللثاـ:
تعمده كال دفع
َّبرر الفاضل الهندم ىذا الحديث كقاؿ( :كىو محموؿ على أنَّو لم يعلم إالَّ كقوعو كلم يعلم ٌ

غيره لو) [.]21

أشكل صاحب (الجواىر) [ ]22على كبلـ الفاضل الهندم كإشكالو ح ٌق ،كقاؿ ما مضمونو:
أكالن :ىذا الحمل يخالف صريح الركاية؛ ألنٌو كرد في متن الحديث(( :رجل دفع رجبلن)) ،كىي صريحة
بمضمونها.

ثانيان :إذا لم نعلم بالعمد أك أ ٌف رجبلن دفعو فلماذا فرضت الدية؟
يحل كبلـ كاشف اللثاـ مشكلة كوف
فإذا احتملنا انزالقو كعدـ عمده ال تترتٌب حتٌى الدية ،كبذلك ال ٌ
التامة
الحديث مخالفان للقاعدةَّ .أما بالنسبة إلى الذم ال يشكل عليها كيأخذ بها بلحاظ سندىا كداللتها ٌ

عليو العمل كفقها ،رغم كونها خبلؼ القاعدة؛ أل ٌف ىذه القاعدة متقنة كغير مصنوعة في أذىاننا ،بل متٌخذة
من ركايات كثيرة كردت في باب الضماف.

كبعد إشكالو على صاحب (كشف اللثاـ) يقوؿ صاحب (الجواىر) [ :]23نحمل الركاية على التعبُّد كال

تبرير لو غير ذلك.

تعليق على كبلـ صاحب (الجواىر):
إذا أراد صاحب (الجواىر) حمل الركاية على التعبٌد فلماذا يحصرىا بمورد ما إذا لم يكن قاصدان القتل؟
فلم ً
نعمم متنها إلى حالة قصد الدافع قتل شخص ثالث كنقوؿ:
يأت عنواف الخطأ في متن الركاية ،كلً ىم ال ّْ
إذا كاف قاصدان قتل الثالث فعلى الملقى أف يدفع دية ،كلؤلخير الرجوع إلى الملقي لغرض أخذ ما دفعو
يحل
منو .ىذا مع أنَّو ال أحد من الفقهاء يقوؿ بذلك ،كلهذا ال يمكن لتبرير صاحب (الجواىر) أف ٌ
المشكلة.

يبدك لنا أ ٌف الركاية مخالفة للقاعدة فيما إذا استفدنا من جواب اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ إطبلؽ السؤاؿ،
يفصل في جوابو بل ترؾ االستفصاؿ ،كمن ىذا
فنقوؿ :سؤاؿ الراكم مطلق ،كاإلماـ ػ عليو السبلـ ػ لم ٌ
نستفيد شموؿ جواب اإلماـ لجميع الصور ،كفي ىذه الحالة تكوف الركاية مخالفة للقواعد.

خاصة ،كجواب اإلماـ ناظر إلى تلك الحالة
الخاصة ،كبذلك يمكنها أالٌ
ٌ
لكنَّا نحتمل كوف السؤاؿ عن حالة ٌ
تكوف مخالفة للقواعد.
لنفرض ثبلثة في غرفة ،تنازع أك تمازح اثناف منهم كالثالث نائم ،فدفع أحدىما اآلخر فسقط على النائم
مقصراف ،كلهذا تؤخذ الدية من
كمات النائم ،فمن
المقصر ىنا؟ ال ٌ
شك في أ ٌف الشخصين اليقظين ٌ
ٌ
المدفوع ،كإذا ثبت عدـ تقصيره أمكنو الرجوع إلى الدافع ألخذ ما دفعو منو.

رغم أ ٌف ىناؾ موارد نستفيد اإلطبلؽ فيها من ترؾ استفصاؿ اإلماـ ،لكن ذلك ليس دائمان ،فقد نحتمل
عامة ،كباحتمالنا تكوف الركاية مجملة ،كال
كجود قرائن تصرؼ السؤاؿ ككذا الجواب إلى موارد ٌ
خاصة غير ٌ
التمسك بها.
يمكننا
ٌ

حاصل الكبلـ ىنا أ ٌف حكم الركاية مخالف للقاعدة على فرض ثبوت إطبلقها ،كاإلطبلؽ لم يثبت فيها.
كالحمد هلل أكالن كآخران
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الصورة السادسة من المرتبة األكلى
قاؿ المحقق رحمو اهلل( :السادسة :قاؿ الشيخ[ :]24ال حقيقة للسحر ،كفي األخبار ما يدؿ على أ ٌف لو
حقيقة ،كلعلَّ ما ذكره الشيخ قريب ،غير أ ٌف البناء على االحتماؿ أقرب ،فلو سحره فمات لم يوجب
قصاصان كال دية على ما ذكره الشيخ.]25[)...
الصورة السادسة من صور المرتبة األيكلى من مراتب التسبيب ،حيث السبب قائم في الجاني فقط ،كىي
مسألة السحر ،فما حكم الذم يقتل آخر بواسطة السحر؟
ينقل المحقق عن الشيخ رأيو في أنو ال حقيقة للسحر ،كما نراه من آثار للسحر ىي ػ في الحقيقة ػ أكىاـ

كخياالت ،لكن المحقق يستدرؾ قائبلن بأ ٌف في الركايات ما يدؿ على كونو حقيقة لكنَّها ال تفيد ذلك على
ثم يبيٌن حكم السحر
كجو اليقين ،كلهذا فبل يبعد كبلـ الشيخ ،إالَّ أ ٌف احتماؿ كجود حقيقة للسحر أقربٌ ،
على مبنى الشيخ كعلى مبناه كذلك.

كالذم يقتل آخر بواسطة السحر ال شيء عليو من دية أك قصاص كفقان لمبنى الشيخ؛ ألنو ال حقيقة كال
أقر الساحر بأف القتل من سحره ،لكوف ىذا اإلقرار كاذبان.
كجود للسحر كحتى لو َّ

َّأما كفقان لمبنى المحقق ػ حيث يحتمل تأثير السحر ػ فمن المحتمل تطابق اإلقرار مع الواقع ،كإقرار العقبلء

على أنفسهم جائز.

كباإلمكاف مخاطبة الشيخ كالقوؿ لو :إذا لم تكن ىناؾ حقيقة للسحر فلماذا فرض القتل على الساحر في

الركايات[]26؟

أجاب الشيخ على ىذا السؤاؿ في (الخبلؼ) بقولو( :إف ىذا من الساحر إفساد في األرض كالسعي فيها
بو ،كألجل ذلك كجب فيو القتل)[.]27
و
األر ً
ض)[]28
كمن ىذا الجواب يستفاد ضمنيان أ ٌف الفساد الذم جاء في اآلية الكريمة( :أك فى ىساد فىي ٍ
شامل لمثل موردنا كذلك.

رأم الشهيد الثاني:
تتضمن عدَّة مطالب ،كانت محور نقاش بين صاحب
للشهيد الثاني في (المسالك) [ ]29عبارة
َّ
(الجواىر)[ ]30كآخرين.

تضمنت عبارتو النقاط التالية:
ٌ
أقر الساحر حكم عليو بالقصاص أك الدية ،كال
األيكلى :طريق ثبوت القتل بالسحر ينحصر باإلقرار ،فإذا َّ
يمكن إثبات ىذا بالبينة؛ ألف الشاىد ال يعرؼ قصد الساحر كال شاىد تأثير السحر.
كبناء على رأيو توجد ىنا مشكلتاف إلقامة البينة:
ن
إحداىما :تأثير السحر ليس ممكنان للمشاىدة كالرؤية ،فإنو ليس من قبيل الضرب بمثل السيف ،بحيث
يمكن اإلدالء بالشهادة عليو.

كثانيهما :ال يعلم بقصد الساحر ،مع أ ٌف القصد ضركرم في بعض الصور ،من قبيل أف يكوف السحر غير
قاتل عادة ،فالمدار في تحقق عنواف العمد ىنا ىو القصد ،كىو غير معلوـ ىنا كال يمكن معرفتو.

الثانية :إذا قلنا بما قاؿ بو الشيخ كاعتبرنا السحر أمران ذىنيان خياليان فبل يكوف إقرار الساحر نافذان؛ لعلمنا
بكذبو ،كإقراره كبل إقرار ،كىذه في الحقيقة تكرار لمطلب المحقق.
أقر بقولو( :قتلتو بسحرم) يؤخذ بإقراره
الثالثة :رأيو في باب اإلقرار مخالف لرأم المحقق ،كىو أ ٌف الذم َّ

كيحكم عليو بالقود أك الدية كفقان الختبلؼ الموارد أل ٌف السحر إذا كاف حقيقة كاقعة فأمره معلوـ كإذا لم

أقر بمطلبين أحدىما أصل القتل حيث قاؿ( :قتلتو) ،كثانيهما القتل بالسحر،
يكن كذلك فالساحر َّ
كبمقتضى قاعدة (إقرار العقبلء على أنفسهم جائز) نأخذ باإلقرار األكؿ كنلغي ما ينافي ىذا اإلقرار ،من
ثم ينطق بما ينافي إقراره ،فالكبلـ المتأخر غير مقبوؿ.
قبيل الموارد االيخرل ،حيث يقر الشخص َّ

إذان ،نقوؿ بالقود أك الدية حتى على فرض نفينا لحقيقة السحر.
أقر الساحر بالقتل بالسحر فنحتاج منو إلى إقرا ور آخر حتى يثبت كوف القتل عمديان أـ غير
الرابعة :إذا َّ
يتم اإلقرار فيو مرتين؛ لكي نعرؼ تحقق أك عدـ تحقق شرائط العمد في ىذا القتل.
عمدم ،كعليو ُّ
مما يوجب القتل عادة كلو لم يقترف بقصده،
فعلى ىذا فإف شرط العمد ىو أف يقصد القتل ،أك كوف العمل َّ

كبما أ ٌف الفرض انحصار الطريق باإلقرار فينبغي إقراره لنعرؼ ما إذا كاف قاصدان القتل أـ ال ،أك أ ٌف ىذا
مما يقتل عادة أـ ال؟
السحر َّ
الخامسة :إذا فهمنا من إقراره أ ٌف قتلو كاف خطأن محضان ،من قبيل قولو( :أردت سحر زيد فأخطأت
فسحرت عمران) فاإلقرار يترتٌب أثره على العاقلة كال ينفذ؛ أل ٌف دية الخطأ المحض على العاقلة ،رغم ذلك
تؤخذ الدية منو ،فبل ينبغي أف يهدر دـ امرئ .ىذا ما قاؿ بو الشهيد الثاني رحمو اهلل.
كأضاؼ عليو المحقق األردبيلي كبلمان قاؿ فيو :حتى لو نفينا الحقيقة كالواقع عن السحر ينبغي األخذ
بإقرار الساحر؛ ألنو قد يوجد في ذىن المسحور أكىامان كخياالت تؤدم إلى الخوؼ الشديد كالقتل في
النهاية.

إشكاؿ صاحب (الجواىر) على الشهيد الثاني:
ندرس إشكاالت صاحب (الجواىر) [ ]31على الشهيد الثاني باختزاؿ ،كىي كالتالي:

أكالن :ال يصح القوؿ بانحصار ثبوت القتل بالسحر باإلقرار فقط ،فرغم أ ٌف عواـ الناس ال يدركوف سلوؾ
الساحر كأفعالو إالَّ أ ٌف ىناؾ من يكوف عارفان بالسحر كيحمل شركط الشهادة مثل العدالة ،كعليو فيمكن أف
يشهد على جريمة الساحر ،كبذلك تثبت إمكانية إثبات السحر بالبينة.

محل البحث؛ فإف مقاـ البحث ليس
ثانيان :قولو بلزكـ االستفسار تارة ايخرل إلثبات العمد خارج عن ٌ
اإلثبات بل الثبوت ،كنريد معرفة ما إذا كاف القتل بالسحر كبقية األسباب يوجب القود أـ ال؟
كيستغرب صاحب (الجواىر) من كبلـ المحقق األردبيلي كيقوؿ( :كىو كما ترل كاضح الوىم) .لكن لم
يتٌضح كجو ضعفو لنا ،بل يبدك كجيهان ،كسنتحدث عنو الحقان.

كفي باب القتل بالسحر توجد نقاط سنتعرض لها:
األيكلى :ينبغي القوؿ بأف السحر حقيقة ككاقع ،كثبت ذلك بالوجداف كالتجربة ككذا بأخبار الذين يدَّعوف
الوجداف كالتجربة.
كللسحر أنواع مختلفة ،كليس جميعها يؤثٌر في الذىن كالخياؿ ،بل بعضها تؤثر في الواقع الخارجي ،كقد

ٌمو ىف
سعى البعض إلثبات تأثيره على الواقع الخارجي من خبلؿ آيات قرآنية ،من قبيل اآلية الكريمة (ييػ ىعل ي
كت كما يػعل ً ً
ًً
ىح ود ىحتٌى يىػ يقوالى إًنٌ ىما نى ٍح ين فً ٍتػنىةه
ار ى
ٌماف م ٍن أ ى
ار ى ى ى ي ى ى
كت ىكىم ي
الس ٍح ىر ىكىما أينٍ ًز ىؿ ىعلىى ال ىٍملى ىك ٍي ًن ببىاب ىل ىى ي
اس ٌ
النٌ ى
ٌمو ىف ًم ٍنػ يه ىما ىما ييػ ىف ٌرقيو ىف بً ًو بىػ ٍي ىن ال ىٍم ٍرًء ىكىزٍك ًج ًو) [ ،]32كالمستفاد من ىذه اآلية أ ٌف التفريق بين
فىبلى تى ٍك يف ٍر فىػيىتىػ ىعل ي
الزكجين من خبلؿ السحر أمر حقيقي ،كينسب اليهود ىذه العلوـ إلى ىاركت كماركت كالشياطين ،لكن
يبرئ ىاركت كماركت من ىذه التهمة كيدين اليهود كالشياطين.
القرآف ٌ

يبدك لنا أ ٌف اآلية ّْ
بحد ذاتها ال تدؿ على كاقعية السحر ،إالَّ أ ٌف ىناؾ ركايات كردت في ذيلها قد يمكن
الس ٍح ىر ىكىما أينٍ ًز ىؿ ىعلىى ال ىٍملى ىك ٍي ًن) فإذا اعتبرنا (ما)
االستدالؿ بها ،فورد في صدر اآلية (ييػ ىعل ي
اس ٌ
ٌمو ىف النٌ ى
و
عندئذ أنهم يعلٌموف الناس السحر كما اينزؿ على الملكين،
موصولة كانت عطفان على السحر ،كاآلية تعني
كالزـ العطف كوف ما اينزؿ على الملكين غير السحر.

ٌمو ىف ًم ٍنػ يه ىما ىما ييػ ىف ٌرقيو ىف بً ًو بىػ ٍي ىن ال ىٍم ٍرًء ىكىزٍك ًج ًو) كىذا ال يعني كوف التفريق من آثار
كفي عجز اآلية (فىػيىتىػ ىعل ي
السحر المتحققة في الخارج ،بل ىو من آثار العلوـ المأخوذة من ىاركت كماركت كىو غير السحر بقرينة
العطف.
كقد يكوف العطف من باب عطف العاـ على الخاص ،لكنَّو بحاجة إلى قرينة ،كدكنها العطف ظاىر في

التغاير بين المعطوؼ كالمعطوؼ عليو.

كحاصل الكبلـ أ ٌف اآلية ّْ
بحد ذاتها ال تدؿ على كاقعية السحر بل تدؿ على عكس ذلك ،أم إ ٌف ىذا األثر
لم يكن من آثار السحر ،ىذا مضافان إلى أ ٌف طرؽ إثبات كجود ايمور من قبيل السحر ال تنحصر في القرآف،

كنحن نعلم بكوف السحر حقيقة ككاقعان ،كالذم ينكر ذلك فإنكاره ناشئ عن عدـ علمو ،كىو ما َّ
أقره كلٌ
من كتب في السحر من قبيل الموسوعات ،رغم أنا ال نريد االستناد إلى كلماتهم.
إذان ،السحر من طرؽ التأثير في عالم الطبيعة ،كىو من قبيل القوانين الميكانيكية كالكيمياكية التي تؤثر في
الطبيعة ،فعالم الطبيعة محيط غير متناهو كمهما بلغت معلوماتنا فهي بمثابة القطرة في المحيط ،كإذا لم نعلم

بشيء ال يمكننا إنكاره.

يضر إنكار الفقهاء حقيقة السحر بل يكفينا احتمالو لتصحيح اإلقرار بو ،كإذا أردنا إلغاء ىذا النوع من
ال ُّ

أقر كقاؿ:
اإلقرار ،فينبغي حصوؿ اليقين لنا بعدـ كجود السحر ،كلم نحصل على ىذا اليقين ،كعليو فمن َّ

(قتلت فبلنان بالسحر) فعلينا األخذ بو.
محمد
محمد كآؿ ٌ
اللهم صلّْ على ٌ
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الصورة األكلى من المرتبة األكلى

تضمنو
الكبلـ في القتل بواسطة السحر ،ككاف للشهيد الثاني كبلـ في ىذا الباب ،كمن المطالب التي ٌ

كبلمو كوف اإلقرار ىو طريق إثبات الجريمة في باب السحر؛ أل ٌف الشاىد ال يشاىد تأثير السحر ،كما ال
يمكنو اكتشاؼ قصده ،كلهذا كاف اإلقرار ىو الطريق إلثبات الجريمة.

يبدك أ ٌف رأيو في باب البينة كوف المفركض في الشهادة أ ٌف تكوف عن و
حس ،رغم أ ٌف البعض يكتفي بكونها

ناشئة عن علم.

لكن تسبيب السحر في القتل ليس أمران محسوسان كال مشهودان ،كلهذا ال يمكن اإلتياف بالبينة عليو كإثباتو
من خبللها ،كرغم لزكـ استناد الشهادة إلى الحس إالَّ أ ٌف الشهادة المستندة في إلى أم ور قريب من الحس

معتبرة كذلك ،كمن ىذا القبيل القتل بواسطة أشعة الليزر في عصرنا الحاضر ،فإف القتل بها ال يمكن
لكل شخص بحواسو الظاىرية ،لكن يفهمو الخبير بالخبرة القريبة من الحس ،فتعتبر شهادتو.
إدراكو ّْ

إذان ،إذا كانت ىناؾ بينة تحمل الشركط المعتبرة كتعرؼ السحر كأنواعو كتأثيره فبل يمكن القوؿ بأ ٌف
شهادتها ليست عن و
حس ،كبذلك ال يكوف إثبات الجريمة بواسطة السحر منحصران باإلقرار ،بل إلمكاف

إقامة البينة ،فإذا فرضنا شاىدين عادلين شاىدا حركة خاصة من الساحر من قبيل رسم شكل أك قراءة

مما أدَّل إلى قتل المسحور فبإمكانهما الشهادة على ىذه الجريمة.
بعض األكراد ٌ

َّأما قولو بعدـ إمكاف تحديد قصد الساحر ،فرغم صحتو إالَّ أنٌو إشكاؿ مشترؾ الوركد؛ أل ٌف في كثير من
موارد الجريمة يصعب تحديد القصد كإحرازه ،كينبغي إحرازه عن طريق اإلقرار لكي يترتب الحكم عليها.
َّأما قوؿ الشهيد باألخذ بقوؿ الساحر إذا قاؿ( :قتلتو بسحرم)[ ]33حتى لو كنا غير معتقدين بحقيقة
السحر؛ أل ٌف الذم ال يرل حقيقة للسحر ال ينفي تأثيره بالكلية ،بل يقوؿ :ليس لو تأثير عيني كخارجي،
رحت
كإالَّ فبل يشك أحد في تأثير السحر كلو في َّ
القوة الواىمة للمسحور ،كلو لم يكن لو أثر أبدان لما طي ٍ

ىذه المباحث.

كأثر السحر َّإما أف يكوف خارجيان كعينيان أك كىميان كخياليان ،أم إ ٌف األثر يحصل في القوة الواىمة للمسحور،
كأما إقرار الساحر فنقبلو بمستول تأثيره
كعلى ىذا فبل إشكاؿ في قولنا بعدـ األثر للسحر في الخارجَّ ،
على القوة الوىمية.

إذان ،فكبلـ المحقق األردبيلي ،حيث قاؿ( :مع جواز القتل بعملو خوفان) [ ]34كبلـ متين ،رغم أف
صاحب (الجواىر)[ ]35عدَّه غريبان.
و
عندئذ ،كال تشملو
نعم ،إذا نفينا تأثير السحر كلو بذلك المقدار فبل يمكننا األخذ بإقراره؛ ألنٌو يكوف عبثان

قاعدة (إقرار العقبلء على أنفسهم جائز) ،فاإلقرار جائز إذا لم يكن عبثان .فلنفرض كقوع انفجار عظيم
ييقتل جراءه أفراد عديدكف ،فيأتي شخص ال حوؿ لو كال قوة كال إمكانيات كيدَّعي إيجاد االنفجار،
فالعقبلء ال يعتنوف بهذا اإلقرار كلو كاف المقر جادان في إقرارهَّ ،أما لو لم يكن جادان في إقراره فخارج عن

موضوع بحثنا ،كذلك أل ٌف عمدة دليل نفوذ اإلقرار ىو بناء العقبلء كالحديث النبوم الشريف(( :إقرار
العقبلء على أنفسهم جائز))[ ،]36كىنا و
منتف قطعان ،كإضافة العقبلء إلى اإلقرار في الحديث يشعر َّ
بأف
المفركض في اإلقرار أف يكوف عقبلئيان ،كال يترتب على اإلقرار العبثي أثر.

كل آثار السحر حتى الوىمية كإيجاد الخوؼ فبل نقبل إقرار الساحر ،لكن إقراره نافذ لو قلنا
إذان ،إذا نفينا ٌ

بتأثيره كلو بإيجاد الخوؼ ،حتى لو قلنا بأنو ليس للسحر حقيقة؛ كذلك أل ٌف معنى ىذا الكبلـ أنٌو ليس لو
حقيقة في الخارج كالواقع ال أنَّو ليس لو أثر مطلقان.
بعد ما فرغنا من كبلـ الشهيد الثاني علينا معرفة حكم القتل بالسحر.
مما يقتل عادة،
فمقتضى القواعد كوف القتل بالسحر عمدان فيو قصاص إذا كاف قاصدان القتل أك إ ٌف سحره َّ
كإالَّ كاف شبو العمد .كقد أفتى الفقهاء ىنا بما يتطابق مع ىذا المقتضى.
لكن في الباب شبهتين علينا معرفة ما إذا كاف باإلمكاف رفعهما للعمل طبق قواعد باب القصاص أـ ال،
ٌ
كىما كما يلي:
الشبهة األيكلى :كىي ما أشار إليها صاحب (الجواىر) من أ ٌف الدعاء كالحسد كحتى السحر ليست من
الوسائل االعتيادية كليست من أسباب الضماف المتعارفة ،كلهذا يستبعد حكم القصاص فيها[.]37
كما تبلحظوف ،فإنٌو ال يستفاد من كبلمو غير االستبعاد ،لكن يمكن تقريب كبلمو كالقوؿ بأف عمدة ركايات

باب القصاص كردت في القتل بالضرب كالرمي كالقطع كالد ٌؽ كايمور من ىذا القبيل ،كال يمكننا تعديتها

إلى مثل السحر كالمعاينة ،فإذا ألغينا الخصوصية عن العصا الواردة في الركايات ػ مثبلن ػ كانت الركايات

شاملة لمثل الحديد ال أنٌها شاملة لمثل السحر كالعين.

يتعمده فيقتلو بما يقتل مثلو))
كإذا قيل :توجد إطبلقات في الركايات ،مثل الركاية التي تقوؿ(( :العمد أف َّ

[ ]38فػ (ما) ىنا موصولة كىي تشمل جميع الوسائل كاآلليات القاتلة حتى مثل السحر ،كلهذا تمسك
الفقهاء بهذه الركايات في باب الحرؽ كالغرؽ.

قد ييجاب على ذلك بالقوؿ بأ ٌف األمثلة الواردة في الركايات االيخرل التي عيٌنت نوعية القتل توجب
انصراؼ إطبلؽ ىذه الركايات إلى األمثلة المذكورة ،من قبيل ضربو بحديد أك ضربو بعصا أك رماه .كبهذا
ال يمكن األخذ بإطبلقها.
كعليو فاستناد صاحب (الجواىر) إلى اتفاؽ العلماء ،حيث قاؿ( :ظاىرىم االتفاؽ على الضماف) [ ]39ال
يتعرض لهذه المسألة،
يحل المشكلة؛ ألنٌو إذا كاف مراده من االتفاؽ إجماع القدماء فإ ٌف كثيران منهم لم َّ
كإذا كاف مراده اتفاؽ المتأخرين فهو غير كاشف عن رأم المعصوـ عليو السبلـ.

مما يقتل مثلو.
ىذا إذا قبلنا االنصراؼَّ ،أما إذا لم نقبل فاإلطبلؽ سيشمل جميع الموارد َّ
الشبهة الثانية :كيفية تأثير السحر على نوعين ،أحدىما :أف يؤثر الساحر في المسحور مباشرة كبإرادتو،
كعمالو ،كفي الحقيقة أنٌهم
من قبيل تأثير الداعي أك صانع الطلسم .ثانيهما :أف يستفيد الساحر من مريديو ٌ
ىم المؤثركف في المسحور.
ككبل النوعين موجود في العلوـ الغريبة ،فالقسم األكؿ مثل التنويم المغناطيسي أك السيطرة من خبلؿ

الركح ،فالتأثير ىنا يصدر من عاملو مباشرة دكف تدخُّل كاسطة ،فيخرج ػ مثبلن ػ أمواجان من جسمو أك عينو
أك إصبعو كيؤثر في الطرؼ اآلخر ،كمن ىذا القبيل األكراد التي يقرؤىا السحرة كالمشعوذكف ليسيطركا بها

على األفاعي كالعقارب.
الجن أك
ٌأما في القسم الثاني فالعامل ال يؤثر مباشرة بل بواسطة كبإرادة منو ،مثل الشياطين أك فسقة ٌ
األركاح الشريرة ،فقد يتٌصل بها البعض كين ٌفذ بواسطتها بعض األعماؿ.

إذان ،يدكر أمر السحر مدار النوعين المتق ٌدمين ،فإذا سحر شخص آخر مستخدمان النوع األكؿ من السحر
حكم عليو بالقصاص أك الدية؛ أل ٌف الجريمة صدرت منو مباشرة كبإرادتوَّ .أما إذا استخدـ النوع الثاني
فالحكم بالقصاص مشكل؛ أل ٌف الساحر في ىذا النوع لم يقتل مباشرة ،كالقاتل ىو الجن أك الركح ،كعلى

أقل تقدير الحكم بالقصاص محل شبهة ،كالمورد يدخل في الشبهات المصداقية كعمومات باب

القصاص.

كحرض فيها الجن للقياـ بعمل يرغب فيو فبل يمكن القوؿ ىنا بأ ٌف
فإذا قاـ الساحر بحركة ػ بعزـ كإرادة ػ ٌ
السبب أقول من المباشر ،فهو من قبيل أف يأمر شخص آخر بقتل فبلف فيمتثل أمره ،فمن ييحكم
بالقصاص اآلمر أـ المباشر؟ من المسلَّم بو أ ٌف المباشر محكوـ بالقصاص إالَّ في الموارد التي يكوف

السبب فيها أقول من المباشر.

كخبلصة الكبلـ :أنَّا إذا ح ٌددنا تأثير الساحر بنحو كلٌي أك بنحو خاص أف لو دكران مباشران في القتل فبل

كبلـ في الحكم بقصاصوَّ ،أما إذا لم نحرز ذلك كاحتملنا األمرين فبل تجرم الضابطة الكلية في باب

كل حاؿ فالمسألة مشكل في باب السحر ،كاإلفتاء فيها ليس سهبلن.
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الصورة األكلى من المرتبة الثانية
ينضم إليو مباشرة المجني عليو ،كفيو صور :األيكلى :لو قدَّـ لو
قاؿ المحقق رحمو اهلل( :المرتبة الثانية :أف َّ

طعامان مسمومان فإف علم ككاف مميزان فبل قود كال دية ،كلو لم يعلم فأكل فمات فللولي القود؛ أل ٌف حكم
المباشرة سقط بالغركر)[.]1
ذكر المحقق ست صور للمرتبة األهكلى ،تقدَّـ الحديث عنها ،ككانت ضابطتها الكلية كوف الجاني منفردان
في تسبيب الجناية ،كضابطة المرتبة الثانية أف يساعد المجني عليو الجاني على جنايتو ،كلها ثبلث صور
كلّّ كاحدة منها تتميٌز عن األيخرل بشيء ما.

الصورة األيكلى :أف يسبب الجاني كيباشر المجني عليو باختياره ،من قبيل أف يجعل شخص طعامان مسمومان
أماـ آخر فيأكلو اآلخر دكف إكراه .كلهذه الصورة فركع:
الفرع األكؿ :أف يعلم المجني عليو بكوف الطعاـ مسمومان رغم ذلك يتناكلو ،كال يلزـ أف يكوف بالغان بل
يكفي فيو أف يكوف مميٌزان ،كفي ىذا الفرع ال يترتب القصاص ككذا الدية على مقدّْـ الطعاـ.
و
عندئذ القود .كإذا اعترض شخص على
الفرع الثاني :أالٌ يعلم المجني عليو بكوف الطعاـ مسمومان ،فللولي
قصاص مق ٌدـ الطعاـ قلنا لو :إ ٌف حكم المباشرة سقط بالغركر ػ أم سقط حكم المباشرة بسبب جهل
المباشر ػ فيحكم على المسبّْب بالقصاص.
الفرع الثالث :أالٌ يقدّْـ لو الطعاـ بل يضعو في المطبخ مثبلن ،فيأتي صاحب الدار كيأكل منو كيموت .قاؿ

الشيخ في (الخبلؼ) [ ]2ك(المبسوط) [ :]3عليو القود ،لكن المحقق أشكل فيو.
كىذا بياف إجمالي لفركع الصورة األيكلى من المرتبة الثانية.

الصورة الثانية :أف يسبب الجاني لكن مباشرة المجني عليو ليست عمدية ،مثل أف يحفر شخص بئران في

طريق آخر ،فيسقط فيو اآلخر ،كالسقوط ىنا يختلف عن أكل السم الوارد في الصورة األيكلى ،فإف األكل
يصدر عن إرادة ،بينما السقوط ليس كذلك ،فبل يضع المجني عليو رجلو في البئر عن إرادة.

الصورة الثالثة :أف يكوف للجاني كالمجني عليو معان دكر اختيارم في تسبيب الجناية ،مثل أف يجرح الجاني
دكاء مسمومان عليو.
المجني عليو ،فيضع األخير ن

فمناط الحكم في جميع ىذه الصور ىو الضابطة األساسية التي بيَّناىا سابقان ،كىي كوف مبلؾ قتل العمد

مما يقتل عادة ،كتشقيق الصور تم ألجل تدقيق الفقيو
إحدل خصوصيتينَّ ،إما قصد القتل أك كوف الفعل َّ

كل صورة كفرع.
ٌ
كتأملو فيها بحيث يكتسب قدرة على تحديد الحكم في ٌ

نرجع ىنا إلى الصورة األيكلى ،كىي أف يقدّْـ شخص الطعاـ المسموـ إلى آخر ،كاآلخر يأكلو باختياره كدكف
إكراه فيموت ،كالمسألة غير خاصة بالطعاـ المسموـ بل تشمل حالة ما إذا كاف الماء مضران بالمريض فيأتي

ماء فيشربو ،كحكم ىذا نفس حكم الطعاـ المسموـ .كمن ىذا القبيل الطفل المميٌز الذم
شخص كيقدـ لو ن
يضره أقل مقدار من الترياؽ ػ مثبلن ػ رغم أنٌو ال يضر اإلنساف البالغ ،فإذا أعطاه ىذا الطفل كأكلو األخير
ٌ

كمات كاف حكمو حكم ما تقدَّـ من الصور ،كالضابطة في جميع ىذه الصور كاحدة.

كمن البديهي كوف جرياف ضابطة قتل العمد في ىذه المسألة فرع اعتبار إطعاـ السم أم من أنواع القتل

المشموؿ بإطبلؽ أدلة باب القصاص ػ فإذا ذىبنا إلى ما ذىب إليو فقهاء الحنفية ،حيث اعتبركا قتل العمد
و
كعندئذ
خاصان بما إذا كاف بوسيلة حادة مثل السيف[ ،]4كلو لم تكن الوسيلة ىكذا ال يكوف القتل عمدان،
ال يجرم حكم القصاص ،كلهذا نفى فقهاء السنة في قضية القتل بالسم القصاص كالدية كقالوا :يلزـ

االستغفار كالحبس كالتعزير[.]5

كىذا ليس رأم الشافعي ،فقد قاؿ :إذا قي ٌدـ طعاـ مسموـ لشخص كأكلو الشخص دكف علمو بالسم كاف

القتل شبو عمد فبل قصاص فيو ،لكن فيو دية[ .]6أمَّا فقهاء المالكية[ ]7كالحنبلية[ ]8فذىبوا إلى ما
ذىب إليو فقهاء اإلمامية.

على أية حاؿ ،شرط المحقق في الفرع األكؿ من الصورة األيكلى ػ حيث يأكل المجني عليو الطعاـ

المسموـ باختياره كعلمو ػ شرطان كىو كوف المجني عليو مميزان.

كيبدك أف المميٌز المطركح ىنا يختلف عن المميز المبحوث عنو في باب النكاح ،فالمراد منو في باب
النكاح ىو الطفل الذم يحدد القضايا الجنسية في الجملة حتى لو كاف خاليان عن األحاسيس الجنسية
كالشهوانية ،كىذا النوع من التمييز ال ربط لو ببحثنا ىنا ،إذ المراد منو ىو الطفل الذم يدرؾ معنى السم

كمفهوـ القتل كال يعتبر الموت لعبان ،كمميٌز من ىذا القبيل إذا أكل الطعاـ المسموـ باختياره كعلمو فبل قود

كال دية فيو كما في البالغ.

كىنا ال ننكر أ ٌف مناكلة السم لمن كاف عرضة لبلنتحار جريمة كذنب ،لكن عملو ليس من مصاديق قتل
النفس ،كلهذا ال يحكم عليو بالقصاص أك الدية؛ أل ٌف المقتوؿ ىنا باشر قتل نفسو ،كالقتل منسوب إليو ال

إلى المسبب.

الفرع الثاني :أالٌ يعلم المجني عليو بأ ٌف الطعاـ مسموـ ،فيأكلو كيموت فعلى الجاني ىنا القصاص كالدية؛

أل ٌف جهل المجني عليو بأف ىذا سم أك ىذا قاتل يجعل من إرادتو كأف لم تكن ،فبل دكر لها في حصوؿ
الجريمة ،فتنتسب الجناية إلى المسبب ،كىو يؤخذ بأثرىا.

لكن ما أثر ىذه الجناية؟
الضابطة التي ذكرناىا سابقان تأتي ىنا ،كالقتل يكوف عمدان إذا كاف القاتل قاصدان للقتل ،سواء أكاف من
خبلؿ إطعامو الطعاـ المسموـ أـ الدكاء المضر كالقاتل عادة أـ أم شيء آخر.
كما أف القاتل إذا لم يكن قاصدان القتل لكن يعطيو ما يوجب القتل غالبان فيكوف قتلو و
عمد كذلكَّ ،أما إذا
لم يقصد القتل كأعطاه ما ال يوجب القتل غالبان فيكوف شبو و
عمد ،كفيو دية ،كسيأتي التحقيق في ىذا الباب

إف شاء اهلل.

حمد كآؿ محمد
اللهم صلّْ على م ٌ
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الكبلـ في تقديم الطعاـ المسموـ ،كفيو ثبلثة فركع ،كاف الفرع األكؿ في حالة ما إذا أكل المجني عليو
نفصل في ىذا الفرع
الطعاـ المسموـ عن علم كاختيار ،كالفرع الثاني فيما إذا تناكلو عن جهل ،كلم ٌ
فنتعمق بو ىنا.
ٌ
يثبت المحقق في ىذا الفرع القود كالقصاص ،كمراده الضماف ،أل ٌف في بعض الصور توجد دية كفي بعضها
اآلخرة يوجد قصاص ،كفي ذيل قولو( :ثبت القود)[ ]9يضيف صاحب (الجواىر)( :عندنا)[ ،]10كىو

و
عندئذ لبلستدالؿ كالدقة العقلية ،كال
يحكي اإلجماع ،فإذا كاف ىناؾ إجماع في المسألة فبل حاجة
للتمسك بالوجوه المذكورة.

لكن نقل ىذا اإلجماع يبدك عجيبان؛ لؤليمور التالية:
أكالن :لم ينقل اإلجماع غيره من المتقدمين كالمتأخرين.
ثانيان :الكثير من المتقدّْمين ػ الذين يعني اتفاقهم اإلجماع ػ لم يطرح المسألة أصبلن ،مضافان إلى أف كبلـ
الشيخ الطوسي رحمو اهلل ػ األعرؼ بآراء المتقدمين ػ صريح في كجود االختبلؼ ،فقد قاؿ في مسألة من

كأما إف لم يعلمو فق ٌدمو عليو أك ناكلو فأكل منو ،قاؿ قوـ :عليو القود كىو
قدَّـ طعامان ككضع فيو سمانٌ ( :
األقول عندم؛ ألنٌو لم يختر شرب ذلك ،بدليل أنَّو لو علم بو لم يأكلو .كقاؿ آخركف :ال قود عليو؛ ألنو
الذم أكل باختياره) [.]11

إذان ،ال إجماع في المسألة ،كقد يكوف مراد صاحب (الجواىر) من مفردة (عندنا) أ ٌف القاعدة األساسية
تكرر ذكرىا كثيران من أ ٌف القتل يكوف عمدان إذا
التي تبتني عليها جميع ىذه الصور مجمع عليها ،كىي ما َّ

قصد الجاني القتل أك استخدـ آلة قتٌالة غالبان كيترتب على فعلو القصاص ،كبما أ ٌف ىذه القاعدة منطبقة
على ىذا المورد ،كىي مجمع عليها فالمسألة مجمع عليها كذلك.

كبما أنٌو ال إجماع في المسألة فعلينا اللجوء إلى االستدالؿ ،كبما أنَّا نفقد األدلة اللفظية كاالجتهادية فعلينا
اللجوء إلى االعتبارات العقلية.

قلَّما طرح المتأخركف استدالالن كاضحان كمبسطان على ىذه المسألة ،كقد ذكرت استدالالت في كلمات
كإما أف يعتبركىا مفركغان عنها كال
فإما لم يطرحوا المسألة بتاتان َّ
الشيخ كالعبلمة كالمحققَّ ،أما اآلخركف َّ
تحتاج إلى استدالؿ ،لكن الواقع ليس كذلك فالمسألة بحاجة إلى إثبات ،فقد ييسأؿ :لماذا نعتبر مقدّْـ
الطعاـ ضامنان مع أنو غير مباشر للقتل كقد توسط بينو كبين القتل إرادة اآلكل؟ فإف الفرض كوف المسبب
لم يجبر اآلكل على األكل بل كضع طعامان عنده أك قدَّمو إليو فأكلو ،فما دليل ضماف مقدّْـ الطعاـ؟

استدالؿ الفقهاء على المسألة

يستدؿ المحقق ىنا بػ( :أ ٌف حكم المباشرة سقط بالغركر) [ ،]12أم أ ٌف الجهل كالغركر أسقطا حكم
المباشرة.
لكن العبلمة في (القواعد) غير التعبير كقاؿَّ ( :
إف المباشرة ضعفت بالغركر) [ ،]13كيبدك أ ٌف نظره كوف
جهل اآلكل موجبان لتقوية السبب ليصبح أقول من المباشر ،فإذا كاف ىذا ىو المراد من ضعف المباشر
َّ
معنى صحيحان لضعف المباشر؛ ألنَّو ال كجود للمباشرة القوية كالمباشرة
فهو معنى
َّ
محصل كإال فبل ن
الضعيفة.
َّ
كاستدؿ الشيخ بعبارتو( :ألنٌو لم يختر شرب ذلك) [ ]14أم أنٌو لم يجعل المدار على المباشرة ػ كما فعل

المكره ،كىو تعبير أفضل؛ أل ٌف
ذلك المحقق كالعبلمة ػ بل نفى االختيار كاعتبر اآلكل غير مختار بل بمثابة
ى
ىذا الشخص مباشر على كلٌ حاؿ ،كرغم إرادتو كاختياره الظاىرين إالَّ أنو لم يختر في حقيقة األمر.
يستفاد ما يقرب من ىذا االستدالؿ من كلمات فخر المحققين ،فقد ذكر استدالالن في ذيل عبارة كالده

في الفرع البلحق ،حيث يجعل شخص طعامان مسمومان في غرفة آخر فيتناكلو اآلخر جهبلن كيحتمل انتفاء
الضماف ،فقد قاؿ فخر المحققين ىناؾ( :ألنٌو لم يلجأه إلى األكل فلم يلزمو القصاص) [ ]15كيستفاد

من ىذا االستدالؿ بأنو يعتبر اآلكل فيما نحن فيو مجبوران بدليل فرض القصاص عليو.

المختار في المسألة
بعدما ذكرنا استدالالت األجلَّة نريد البحث عن كجو معقوؿ للمسألة ،ألنو قد يقاؿ :مقدـ الطعاـ لم يجعل
الطعاـ في حلق المجني عليو بالتهديد أك اإلجبار فلماذا يقتص منو؟
فينبغي القوؿ ىنا بأ ٌف في حدكث ىذه الواقعة يوجد فعبلف بانضماـ أحدىما لآلخر تحصل الجناية،
أحدىما :فعل المباشر ،حيث كضع الطعاـ المسموـ في فمو ،ثانيهما :فعل الغير الذم كاف سببان ،كقد قدَّـ
الطعاـ للمجني عليو .كالسؤاؿ ىو :كيف يتم تأثير الفعلين في تحقق الجناية إذا كاف الفعل األقرب إلى

القتل ػ أم األكل ػ اختياريان بالكلية؟ ألنٌو ال يصل الدكر في الضماف إلى الفعل اآلخر؛ ألنو إذا توالت
إرادتاف في باب الضماف تكوف اإلرادة األقرب إلى الجناية ىي المسؤكلة.

لكن عملو ناشئ عن الجهل
كبالتدقيق في المسألة :نستنتج :رغم أكل المجني عليو الطعاـ باختيارهٌ ،
بالحقيقة ،كىي بحكم عدـ اإلرادة كعدـ االختيار ،كلهذا ال يمكن القوؿ بأ ٌف ىذا القتل نتيجة فعل

اختيارم صدر من اآلكل .كمن البديهي أف يي ٌبرر الفعل بنتيجتو كىدفو المتوخى منو ،فإذا صدر فعل كترتبت
عليو النتيجة ككانت النتيجة مجهولة لدل الفاعل فبل يمكن القوؿ بصدكر الفعل منو عن اختيار.

فيصوب باتجاه تصوير،
يمرف نفسو على الرمي ٌ
كألجل اتضاح المطلب نذكر أمثلة .لنفرض أ ٌف شخصان كاف ٌ
كآخر يأتي بثالث يربطو خلف التصوير ،فالرامي رغم استهدافو التصوير بإرادة منو إالَّ أنٌو لم يعلم بالشخص
الذم خلفو فبل يعلم بأف نتيجة فعلو قتل ذلك الشخص.

فإذا قيل بأ ٌف القاتل لم يقتل عن اختيار كاف القوؿ صحيحان ،فرغم إرادتو كاختياره للفعل إالَّ أ ٌف اختياره
بلحاظ النتيجة التي كاف يتوخاىا ال النتيجة التي لم يكن على و
علم بها ،كالفرض أف جهلو بهذه النتيجة لم
يكن عن تقصير ،كعليو يكوف الذم جعل المجني عليو خلف التصوير ىو الضامن؛ ألنو ىو الذم كاف

موجبان ألف تكوف إرادة الرامي كبل إرادة.
مثاؿ آخر :شخص يصنع عبوة ناسفة كيجعلها في صندكؽ كيرسلها إلى شخص فيفتحها األخير كتنفجر إثر
فتحها كيموت ،فالظاىر في الحادث أف الذم فتح الصندكؽ ىو السبب في موت نفسو ،لكن ىل الواقع

كذلك؟ بل القاتل ىو الشخص الذم َّ
أعد العبوة كأرسلها للمجني عليو ،ألف إرادة الذم فتح الصندكؽ كبل

إرادة كاختياره بحكم عدـ االختيار.

المكره موجود ىنا كذلك ،كفي باب
كبتعبير آخر :المبلؾ الذم يؤدم إلى سقوط األثر كالضماف عن فعل
ى
اإلكراه تكوف إرادة المكره مغلوبة إلرادة المك ًره؛ كبالطبع يستثنى اإلكراه في القتل؛ ألنو ال حق و
ألحد أف
ي
ى
يقتل آخر عن إكراه .كسنبحث ىذا في محلو.
كىذا المبلؾ ّْ
بحد ذاتو موجود ىنا كذلك ،فإرادة المباشر مغلوبة إلرادة المسبب ،كذلك بسبب الجهل
المفركض على المباشر .كما نحن فيو يخفي المسبب ما كضعو في الطعاـ ،كعملو كاف موجبان للتمويو على

المجني عليو ،كفي الحقيقة يكوف الجاني عامبلن للجهل كالغفلة كغركر المباشر في النتيجة ،كاختيار
المجني عليو يكوف مغلوبان إلرادة كاختيار الجاني .كمن ىنا يمكن إدراؾ عدـ الفرؽ بين أف يق ٌدـ الجاني

طعامو أك طعاـ المجني عليو كما قاؿ بذلك صاحب (الجواىر) كغيره ،رغم أ ٌف ىذا التفصيل غير موجود

في كبلـ الشيخ رحمو اهلل.

إذان اتضح حكم المسألة ،سواء على تعبير المحقق ػ رحمو اهلل ػ حيث قاؿ( :سقط حكم المباشرة) ،أك على
تعبير العبلمة ػ رحمو اهلل ػ حيث قاؿ( :إ ٌف المباشرة ضعفت) ،أك على تعبير الشيخ رحمو اهلل ػ كىو األفضل

من الجميع ػ حيث قاؿ( :ألنو لم يختر شرب ذلك).

َّ
استدؿ بالصدؽ العرفي ،كنحن ال نرفض
كيبدك لنا أ ٌف ىذا االستدالؿ متين ،لكن السيٌد الخوئي[]16
الصدؽ العرفي كتطابقو مع الواقع في بعض الموارد ،من قبيل المسألة التي نحن فيهاَّ ،أما كوف الصدؽ

تامان للحكم بالضماف في جميع الموارد فبل يمكن تصديقو؛ أل ٌف ىناؾ موارد ينسب فيها
العرفي مناطان ٌ
العرؼ القتل إلى شخص لكن الشرع يرفض النسبةَّ ،
فإف العرؼ يتسامح في أحكامو كقضاياه .كلهذا ال

يمكن القوؿ بنحو كلي :كلما اعتبر العرؼ شخصان قاتبلن صدؽ قتل العمد ،لكن حكم العرؼ فيما نحن

فيو ػ حيث اعتبر مقدـ الطعاـ المسموـ قاتبلن ػ مقبوؿ.
كالحمد هلل أكالن كآخران

الدرس []53
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ذكرنا فيما تقدـ استدالالن مقنعان للفرع الثاني من المسألة كقلنا بأ ٌف مقدّْـ الطعاـ المسموـ أك الػدكاء
المسموـ ضامن ،كنحكم عليو بالقصاص كفق الضوابط الكلية لباب القصػاص ،فإذا كاف قاصدان القتل سواء
مما
مما يقتل عادة أـ لم يكن بل قتل صدفػة ،كإذا لم يقصػد القتل كلكػن السم أك الدكاء كػاف َّ
أكاف السم َّ

مما يقتل
يقتل عػادة ،فيحكػم عليو بالقصاص كػذلكَّ ،
كأما إذا لم يقصد القتل كلكن كاف الدكاء أك السم َّ

عادة فيحكم عليو بدفع الدية.

طرح العبلمة في (التحرير)[ ]17ككاشف اللثاـ[ ]18ككذا صاحب (الجواىر) [ ]19فرعان ىنا ،كباعتبار
كفرة احتماؿ كقوعو سنتعرض لو ،كىو :إذا ادَّعى مقدـ الدكاء أك الطعاـ المسموـ أنَّو لم يقدّْـ لو ذلك ،أك
أ ٌف ما أعطاه لم يكن ذلك الطعاـ المسموـ أك الدكاء المضر بل شيئان آخر ،أك أ ٌف المقدار الذم ق ٌدمو قليل

و
عندئذ؟
ككميتو غير قاتلة ،فما الحكم

ىناؾ صورتاف في ىذا الفرع:
و
فعندئد ال يكوف الحكم مشكبلن في ىذا الفرض؛
الصورة االيكلى :أالٌ يدَّعي كلي الميت على ىذا الشخص،
ألنَّا إذا قبلنا بكلية قاعدة الدعول غير المعارضة كأنها غير مختصة بااليمور المالية قبلنا بكبلمو ،كإذا

خدشنا في ىذه القاعدة كرفضناىا ،فمقتضى األصل عدـ الحكم بالقصاص أك الدية عند الشك ،فإذا مات

المضمد ىذا المعنى
دكاء مسمومان أك خطأن كأنكر الطبيب أك
ٌ
شخص في المستشفى كحصلت شبهة إعطائو ن
فبل دليل لنا على إثبات الضماف عليو ،فيحكم بعدـ الضماف.

الصورة الثانية :أف يدَّعي كلي الميت إعطاء الشخص للمجني عليو الدكاء الخاطئ أك الطعاـ المسموـ،
فقد قاؿ العبلمة كصاحب (الجواىر) كآخركف :عليو أف يثبت دعواه كفق قاعدة (البينة على المدعي)

[.]20

متوجهة إلى مق ٌدـ الطعاـ فبل حاجة لولي
لكن ما يختلج بالباؿ :ىو أنا لو فرضنا كجود لوث كأ ٌف التهمة ٌ
الميت أف يأتي بالبينة ،ففي باب اللوث إذا لم ً
يأت المدَّعي بالبيٌنة ينتهي األمر إلى القسامة ،كفي باب
ٌ
ٌ

اللوث لدينا عدَّة ركايات معتبرة من قبيل الركاية التالية:

محمد بن عبدالجبار ،عن صفػواف بن يحيى ،عن عبداهلل بػن بكير ،عن أبي
عن أبي علي األشعرم ،عن ٌ
بصير ،عن أبي عبداهلل عليو السبلـ ،قاؿ(( :إ ٌف اهلل حكػم في دمائكػم بغير ما حكم بو في أموالكم ،حكم
في أموالكم :أ ٌف البينة على المدعي كاليمين على المدَّعى عليو ،كحكم في دمائكم َّ
أف البينة على المدَّعى
ادعى)) [.]21
عليو كاليمنين على من ٌ

إذان إذا كانت المسألة من مصاديق اللوث كانت موردان للقسامة ،فإذا عجز المدعي عن إقامة البينة أمكنو
اإلتياف بالقسامة ،كإذا عجز عن ذلك كذلك كصل الدكر إلى المتَّهم ،فعليو اإلتياف بخمسين فردان يقسموف

على براءة ىذا الشخص.

كعلى ىذا فالقسامة من جانب المدعي تختلف بنظرنا مع القسامة من جانب المنكر ،فنعتبر التعدد في

القسمٌ ،أما قسامة المنكر فنجيز فيها توزيع القسم.
قسامة المدعي شرطان كال نجيز توزيع ى

كالمورد إذا لم يكن من موارد اللوث كلم تكن تهمة فالقضية تنتهي بقسم المنكر بل حتى بدكنو ،كفي

نجوزه في موارد
زماننا ىذا ال يصعب تشخيص سبب الموت؛ أل ٌف العلة تتٌضح بالتحليل كالتشريح الذم ٌ
من ىذا القبيل ،كنتيجتو حجة على الجميع ،كبإمكاف القاضي العمل كفقها.
الفرع اآلخر :أالٌ ينكر مقدّْـ الطعاـ المسموـ أك الدكاء المضر تقديمو الطعاـ أك الدكاء لكنو ينكر العلم

مقويان ،أك ما كنت أعلم أ ٌف ىذا
تصورت كونو ٌ
بهذا المعنى ،فيقوؿ مثبلن :ما كنت أعلم بأ ٌف الدكاء قاتل بل ٌ
و
عندئذ؟
المقدار قاتل ،فما الحكم
يذكر العبلمة في (التحرير) [ ]22احتمالين لهذا الفرع كما يذكر استدالالن لكل منهما.
االحتماؿ األكؿ :أف نقوؿ بالقصاص ،بدليل أ ٌف الشخص إذا علم بكوف المادة سامة فبل تقبل دعواه في
ثم يشبّْو العبلمة السم بالجرح كيقوؿ :إذا جرح شخص
عدـ علمو بكونها قاتلة؛ أل ٌف السم َّ
مما يقتل عادةٌ .
مما يقتل عادة،
ثم ادَّعى عدـ علمو بأ ٌف ىذا الجرح قاتل ال تقبل دعواه؛ أل ٌف عملو ىذا َّ
آخر جرحان قاتبلن ٌ

فيثبت القود.

االحتماؿ الثاني :أالٌ نقوؿ بالقود لكن نقوؿ بالدية؛ ألنٌو من المحتمل جهل الجاني بكوف الطعاـ أك الدكاء

قاتبلن؛ أل ٌف الطعاـ كالدكاء ليسا من قبيل السيف الذم يعلم الجميع بأنو قاتل ،فمن المحتمل أف يكوف
الجاني جاىبلن بنتيجة الطعاـ كالدكاء ،كىذه الشبهة تكفي لرفع القصاص.
كقول صاحب (كشف اللثاـ) [ ]23الشبهة ،لكن صاحب (الجواىر) [ ]24يقوؿ :فرضنا كوف ىذا
ٌ
العمل عمديان؛ ألنٌو لم يصدر سهوان أك نسيانان أك إكراىان ،كبما أنو أدَّل إلى القتل فتشملو عمومات
القصاص.

مما تقتل عادة ،بحثنا
في الشق الثالث من صور قتل العمد ،حيث ال يقصد الجاني القتل لكن الوسيلة َّ
مسألة ادعاء الجاني بعدـ علمو بكوف الوسيلة قاتلة كقلنا بعدـ إمكانية قبوؿ قولو ،كاستدؿ صاحب
(كشف اللثاـ) ك(الجواىر) على ذلك بأ ٌف ىذه الدعول يمكن أف ي ٌدعيها كل و
جاف ،كقبولها يبطل أكثر
ٌ
الدماء.

مما يخالف مقتضى الحكمة أف يهتم الشارع بقضية الدماء من خبلؿ آيات
كفي تبرير ىذا الكبلـ قلناَّ :
يفر من خبللو الجاني من القصاص ،الحكمة ُّ
يعد قاعدة كدليبلن عقليان استند
ثم يجعل طريقان ُّ
كركايات عديدة ٌ
إليو الفقهاء في موارد عديدة ،رغم ذلك ال نغض النظر عن االحتماؿ المزبور ،كقلنا بعدـ إمكاف قبوؿ ىذا
و
كعندئذ ال يمكن العمل بعمومات
الكبلـ على إطبلقو ،كقد تكوف موارد نقطع فيها جهل الجاني بالقضية،

المخصصة،
القصاص؛ أل ٌف دائرتها مضيٌقة بحالة العمد ،كىذا المورد ليس من قبيل الشبهات المفهومية
ٌ
جوز الفقهاء فيها التمسك بالعاـ ،كقد مضى بحث ذلك مفصبلن ،بل ىو من موارد الشبهات
حيث ٌ
المصداقية العامة؛ أل ٌف عمومات القصاص تشمل صورة العمد ،كىي ال تختلف عن التعمد في القتل ،كما
تعمد القتل؛ ألنَّا قد بيَّػنَّا
فرؽ ىكذا صاحب (الجواىر) [ ]25كقاؿ :موضوع الركايات ىو قتل العمد ال ُّ
ٌ
أ ٌف العمد في الركايات ىو نفس التعمد في القتل ،أم يلزـ فيو قصد القتل.

إذان ،في حالة عدـ إحراز القصد فبل يمكننا إجراء حكم القصاص ،كما نحن فيو من ىذا القبيل؛ أل ٌف علم
الجميع بكوف السم قاتبلن ال يكفي إلحراز قتل العمد ،كعند عدـ اإلحراز فمن المشكل الحكم بالقصاص.

كمحصل الكبلـ :إذا كانت قرائن تثبت عدـ صحة إدعائو الجهل بكوف السم قاتبلن ،من قبيل كونو طيبيان أك
و
عندئذَّ ،أما إذا كاف ايميان قركيان ال يعلم بالسموـ كاألدكية فتقبل دعواه بالجهل،
ممرضان ،فبل تقبل دعواه
و
عندئذ ال يجرم حكم القصاص بل تؤخذ الدية منو.

محمد كآؿ محمد
اللهم ّْ
صل على ٌ

الدرس []54
بسم اهلل الرحمن الرحيم
في الدركس السابقة بحثنا في فرعين ذكرىما صاحب (الجواىر) في ذيل الصورة االيكلى من المرتبة الثانية

من التسبيب ،نعرض حاليان للفرع الثالث.

سمان أك مادة قاتلة عرضة لبلستخداـ
الفرع الثالث :أف يجعل شخص ٌ

كفي متناكؿ يدم أحد ما ،بأف يجعل طعامان ملوثان بالسم في مكاف من المجني عليو فيؤدم إلى موتو ،فما

حكم ىذه المسألة؟

اختبلؼ ىذا الفرع مع سابقو في أ ٌف التسبيب في الفرع السابق أكضح منو في ىذا الفرع ،فهناؾ يقدّْـ
الجاني الطعاـ إلى المجني عليوَّ ،أما ىنا فبل يق ٌدمو لو بل يضعو في مكاف عادة ما يوضع فيو أطعمة
تستخدـ لؤلكل أك للدكاء ،مثبلن ألو كاف المجني عليو يستخدـ قرصان كدكاء ،كالجاني يصنع قرصان سامان
على غرار أقراص المجني عليو كيضعو في أسطوانة األقراص فيتناكلو كعادتو كيموت ،ليس بوضوح الفرع

السابق.

أقواؿ الفقهاء في المسألة:
اعتبر الشيخ في (المبسوط)[ ]26ىذا المورد من قتل العمد ،كأكجب فيو القصاص .كالمحقق بعد ما نقل
عبارة الشيخ في ىذا المجاؿ يقوؿ( :كفيو إشكاؿ)[.]27
ثم قاؿ( :فيو نظر)[ ،]28كىو قوؿ أكثر تأكيدان في نفي القود
كذكر العبلمة في (التحرير) القوؿ بالقود ٌ
من تعبير المحقق؛ لكنو في (القواعد) بعد ما ينقل القوؿ بالقود( :كيحتمل الدية[ ،]29لكنٌو لم يذكر
كجهان لهذا االحتماؿ.
كال أعرؼ أحدان من القدماء اختار القوؿ بالدية ،لكن يستفاد من كبلـ الشيخ في (المبسوط) أف القوؿ
بالدية لو قائل ،حيث قاؿ( :كقاؿ قوـ :ال قود ،كعليو الدية) [.]30
كمن الواضح أ ٌف القوـ ال تطلق على شخص أك شخصين بل على جماعة ،كالشيخ نفسو يختار القوؿ
بالقصاص كينسب القوؿ بعدـ القصاص كالدية إلى قوـ ،كمن المحتمل أنٌو نقل ىذا القوؿ الثالث عن غير
اإلمامية ،كما نقلنا ػ في بداية البحث ػ عن الشافعية كغيرىم.

يقوؿ الشهيد الثاني في (المسالك) [ :]31القوؿ بالقصاص أشهر .كيستفاد من ىذا التعبير أ ٌف القوؿ
بالدية مشهور ،كمن المحتمل أنٌو اعتمد في كبلمو على ما كرد عن الشيخ في (المبسوط) [.]32
كعلى ىذا ،فأقواؿ الفقهاء في المسألة مختلفة ،فجماعة مثل الشيخ يقولوف بالقصاص ،كفطاحل مثل

المحقق كالعبلمة يشكلوف في ذلك ،كجماعة ايخرل أفتوا بالدية ،كما ينقل الشيخ ،كالمسألة جديرة
بالتدقيق.
لم أجد استدالالن على ىذا القوؿ في كلمات المتقدمين إالٌ في كبلـ فخر المحققين ػ رحمو اهلل ػ فبعد ما
نقل احتماؿ الدية عن كالده يقوؿ( :ألنو لم يلجأه إلى األكل فلم يلزمو القصاص) [ ،]33أم إ ٌف الجاني
لم يجبر المجني عليو على األكل من الطعاـ المسموـ أك الدكاء المضر الذم كضعو في علبة الدكاء.

كقد أكضح المرحوـ المحقق األردبيلي في (مجمع الفائدة كالبرىاف) ىذا االستدالؿ باختصار فقاؿ( :ألنٌو
أكل بنفسو طعاـ نفسو فبل يلزـ على الغير ،إذ صدؽ القاتل عمدان عليو غير ظاىر)[ ،]34فالعرؼ ال يطلق

عليو قاتبلن.

كباإلمكاف اإلشكاؿ عليو كالقوؿ :إذا لم يرتكب الجاني قتبلن فلماذا فرضت عليو الدية؟
لما صار سببان للقتل في الجملة  ...لزـ الدية) [ ،]35أم إنو يعترؼ
يجيب المحقق األردبيلي( :كلكن َّ
بسببيٌتو للقتل لكنٌو يعلم بها في الجملة ،كألجل أالٌ يبطل دـ المسلم كجبت الدية.

كفي ىذا المجاؿ لو عبارة ايخرل ىي دليل ّْ
كلما لم يلزـ القود للشك في كونو
بحد ذاتها ،حيث قاؿَّ ( :
قاتبلن)[ ]36فبل قصاص.
كعلى ىذا يكوف االستدالؿ األكؿ عبارة عن :عدـ صدؽ القاتل عليو عرفان ،كاالستدالؿ الثاني :شككنا في

كونو قاتبلن ،فاألصل عدـ كونو قاتبلن؛ أل ٌف إحراز الموضوع في حكم القصاص الزـ ،كعند الشك ال يحرز

الموضوع ،فبل قصاص.

عودان على بدء علينا إيضاح محل الكبلـ في ىذا الفرع لكي نعرؼ جرياف أك عدـ جرياف القصاص فيو.
محل الكبلـ ىنا شخص أراد قتل آخر فوضع السم في الطعاـ كجعل الطعاـ في متناكؿ يديو ،أك أنٌو ال
يريد قتلو بل أراد تجربة السم أك الدكاء فأطعمو إيَّاه ،كىنا رغم أنٌو قصد الفعل (اإلطعاـ) إالَّ أنو لم يقصد
النتيجة (القتل) ،فهل يجرم حكم القصاص أـ ال؟

من المسلَّم بو أ ٌف العرؼ يعتبر ىذا الشخص قاتبلن ،لكنَّا ال نبحث عن الصدؽ العرفي؛ ألنَّا قلنا تكراران بأ ٌف

حكم العرؼ ال ييقبل دائمان؛ فإ ٌف فيو مسامحة كثيرة ،كلهذا ال نستخدـ الصدؽ العرفي دليبلن في باب
القصاص ،بل يأتي ىنا االستدالؿ الوارد في الفرع السابق ،كسبب الحكم بالقصاص ىو أ ٌف الجاني استغلَّ
جهل المجني عليو كجعل إرادتو كاختياره مقهورين إلرادة الجاني ،رغم أ ٌف الظاىر كوف المجني عليو أطعم
المكره
لكن اختياره مقهور إلرادة الجاني ،كما ىو الحاؿ في اإلكراه إالَّ أ ٌف اإلرادة في
نفسو بنفسوَّ ،
ى

مقهورة إلرادة المك ًره مباشرةَّ ،أما ىنا فالقهر بسبب الجهل الذم فرضو الجاني على المجني عليو ،كما

قلنا ذلك في الرامي ،حيث كضع شخص آخر خلف الصورة التي يستهدفها الرامي ،فينتفي الموضوع ىناؾ

إثر الرمي؛ ألف إرادة الرامي ىنا مقهورة إلرادة الذم كضع المجني عليو خلف الصورة .إذان المسبب ضامن

للعمل الذم صدر عن الجاني جهبلن.

كىذا االستدالؿ ذاتو يأتي في ىذا الفرع؛ أل ٌف الجاني في ىذا الفرع كضع الطعاـ المسموـ في الغرفة أك

الثبلجة أك أم مكاف كشيء يستخدمو المجني عليو ،فيأكلو المجني عليو ظنان منو أ ٌف كلَّ شيء في بيتو
طبيعي كعلى ما يراـ.
كفي الحقيقة استخدـ الجاني إرادة المجني عليو،كلهذا يحكم ىنا بالقصاص كما يحكم في الفرع السابق،
كما أفتى بذلك صاحب (الجواىر)[ ]37كاإلماـ الراحل[ ]38كبعض آخر من الفقهاء كعدُّكه قتل و
عمد.
كالحمد هلل أكالن كآخران

الدرس []55
بسم اهلل الرحمن الرحيم
البحث في مسألة إطعاـ آخر مادة قاتلة على نحو التسبيب ،بأف تق ٌدـ آلخر طعامان مسمومان أك تضعو في

بيتو فيأكلو بدعوة من الجاني.

الوجو المميٌز في ىذه الصورة بجميع فركعها ىو كوف مسبب القتل ال دكر لو في مباشرة القتل بل يوجد
السبب فقط ،كالمجني عليو يباشر عن جهل.
كرغم أنٌو يبدك عدـ صحة تعبير التسبيب في النظرة األيكلى؛ أل ٌف الجاني أكجد المقتضي كعلٌة القتل كباشر

بو المجني عليو ،لكن بالنظرة الدقيقة يتٌضح صدؽ التسبيب؛ ألف المجني عليو قاـ بالعمل عن جهل،
ك َّ
كأف موجد المقتضي ػ كىو الجاني ػ كظَّف إرادة المجني عليو لهذا العمل.
كل مورد يتحقق فيو مناط ىذه المسألة ،كىو أف يوجد
كبالطبع ال خصوصية للسم ،بل المسألة تشمل ٌ
الجاني المقتضي كيباشر المجني عليو بالعمل عن جهل ،كالجهل ىنا مفركض عليو من قبل الجاني .كاليوـ
توجد أمثلة كنماذج كثيرة لهذه المسألة ،من قبيل أف يوصل الجاني سلكان كهربائيان بالمكواة أك مقبض
الباب ،أك ينشر غازان مؤىبلن لبلنفجار في المطبخ بحيث يشتعل بمجرد إيقاد النار ىناؾ ،فهذه الفركع

جميعها من مصاديق ىذه الصورة.

أدل إلى توظيف إرادتو في خدمة الجاني ،فاألخير
فالمباشرة ىنا َّ
تمت بواسطة المجني عليو ،لكن جهلو ٌ
جعل من الشيء غير الخطر في الظاىر خطران ،مع جهل المجني عليو بباطن القضية ،فالذم جعل فرقان بين

الظاىر كالباطن ىو الجاني.

كبذلك تتٌضح كيفية التسبيب ،لكيبل تتبلور شبهة أ ٌف الموجود ىنا ىو إيجاد المقتضي ال التسبيب ،كما قاؿ
بذلك البعض.

كىناؾ فركع ايخرل لتلك الصورة لم ترد في كبلـ المحقق ػ رحمو اهلل ػ لكن طرحها العبلمة في
(التحرير)[ ]39ك(القواعد) [ ]40ككذا صاحب (الجواىر) [ ]41ككاشف اللثاـ[ ،]42كما كرد فرع في
(تحرير الوسيلة) [ ]43لسيدنا االيستاذ رضواف اهلل عليو ،كبعض من ىذه الفركع جدير بالدراسة كالبحث.

الفرع األكؿ :مثبلن لو أ ٌف شخصان كضع طعامان مسمومان في بيتو فجاء آخر كدخل بيتو من دكف إذنو كأكل
منو ،فتارة ال يقصد بذلك القتل باألكل ،أم ال علم لو بأ ٌف المجني عليو سيأتي كيأكل من ىذا الطعاـ
و
عندئذ ال ضماف؛ النعداـ مبلؾ الضماف ،فالمبلؾ ىو التسبيب بقصد القتل ،أك قصد الفعل بالنسبة إلى
المجني عليو ،كال كجود ألحد من االثنين ىنا ،فالمسبّْب لم يرد كلم يقصد القتل ،كما أنٌو ال يعلم علمان
يحل محل القصد.
ُّ
كما ال يدخل المورد في قتل الخطأ ،فالقتل كذلك يخلو من إرادة الضرب ،لكنٌو ال يخلو من إيجاد
الضرب ،كالفرؽ بين قتل الخطأ كقتل شبو العمد في أ ٌف الجاني يقصد الضرب في شبو العمد لكن ال

مما ال يقتل عادةَّ ،أما في قتل الخطأ فبل يقصد ضرب المجني عليو بل
يقصد القتل على أف يكوف الضرب َّ

ضرب آخر ،مثل أف يضرب عصفوران فيصيب المجني عليو .كما نحن فيو ال يوجد قصد ألصل صدكر
الفعل؛ ألنَّو ال يقصد إطعاـ و
أحد بهذا السم ،فبل ضماف يترتٌب عليو.
كتارة يقصد بذلك القتل باألكل أم يقصد القتل باألكل أك يعلم علمان يحل محل القصد ،كقد قلنا في
و
مباحث شبو العمد :إ ٌف اإلنساف قد ال يقصد لكنٌو يعلم َّ
عندئذ يبلزـ
بأف فعلو سينتهي إلى القتل ،فالعلم

قصد القتل؛ بأف كاف يعلم بأ ٌف فبلنان سيدخل بيتو دكف إذنو كسيأكل من الطعاـ المسموـ ،فهو ضامن
و
عندئذ كلو لم يقصد القتل من كضعو الطعاـ المسموـ في المكاف المفركض ،كأركاف التسبيب جميعها

موجودة ىنا ،فقد قاـ بعمل كظٌف من خبللو إرادة المجني عليو.
كقد يكوف قتل الشخص جائزان ،من قبيل أف يكوف الدفاع عن النفس متوقفان على قتل ىذا الشخص ،رغم
ذلك ينسب القتل إلى الجاني .كقد ال يكوف قتل الشخص جائزان بأالٌ يتوقف الدفاع عن النفس على قتل

ىذا الشخص ،بل يكفي ضربو بعصا أك تهديده ليهرب ،فالضماف ىنا يترتٌب عليو بالقوؿ بالقصاص أك
الدية.
أنكر بعض الكبار نسبة القتل إلى صاحب المنزؿ ،كذلك باعتبار أ ٌف المجني عليو دخل المنزؿ عاديان ،فبل

يكوف صاحب المنزؿ قاتبلن.

لكن ىذا الكبلـ ال يبدك صحيحان؛ ألنٌو أقصى ما يجيزه االعتداء ىو جواز القتل ،كفي بعض الموارد ال
يجوز قتلو رغم اعتدائو ،كذلك ال يمنع نسبة القتل إليو؛ أل ٌف الذم يضع طعامان مسمومان في متناكؿ يدم
آخر كيقصد قتلو ييسند عملو إليو سواء أكاف القتل جائزان أـ محرمان ،كإذا كاف محرمان قد يوجب القصاص

كل حاؿ ال ينبغي الترديد في نسبة القتل إليو.
كقد يوجب الدية ،كعلى ٌ
نقد كبلـ صاحب (الجواىر)

أراد صاحب (الجواىر) إثبات عدـ الضماف من خبلؿ األصل فقاؿ( :فبل ضماف بقصاص كال دية؛

لؤلصل)) [ ، ]44ففي حالة شكنا بحصوؿ موجب الضماف أك عدـ حصولو نبرئ الذمة بأصالة البراءة.

كفي مقاـ التعليل يقوؿ( :بعد أف كاف اآلكل متعديان بدخوؿ دار غيره كأكلو من طعامو)[ ،]45أم بما أ ٌف

المقتوؿ و
متعد فنشك في َّ
أف في ىذه الصورة ىل يوجد ضماف أـ ال؟ فنجرم أصل عدـ الضماف.
ىذا الكبلـ غير مفهوـ لنا ،فبل شك في أ ٌف الذم يدخل ملك آخر ُّ
محرمان كتترتٌب عليو
يعد معتديان كعملو ٌ
آثار حقوقية كأحكاـ كضعية كتكليفية لكن ال يوجب عدـ ضماف صاحب المنزؿ المسبب للقتل إالٌ في

حالة الدفاع الجائز ،كذلك بحث آخرَّ ،أما إذا كاف الدفاع غير مشركع أك ال يتوقف على القتل ،فبل كجو
لرفع الضماف.

يبدك أ ٌف كبلمو في الحكم بعدـ الضماف خاص بصورة عدـ قصد القتل ،لكنٌو يشمل حالة العلم ،كقد قلنا
بأ ٌف العلم في بعض الموارد بحكم القصد ،فإذا كاف الشخص يعلم بقدكـ فبلف كأكلو من ىذا الطعاـ كاف

علمو بمثابة قصد قتلو.

كال نستبعد َّ
أف رأيو الشريف ىنا يرجع إلى عدـ الصدؽ العرفي في القتل العمد ،فبالنسبة إلى الذم يضع

طعامان مسمومان في بيتو كيأتي آخر كيدخل بيتو كيأكل منو ال يع ٌد العرؼ ىذا القتل عمدان ،لكن ىذا
المطلب مخدكش فيو كبرل كصغرل.
َّأما من حيث الصغرل فؤلجل أنٌو في موارد من ىذه الصورة يصدؽ القتل العمدم عرفان ،من قبيل أف يعلم
و
عندئذ إنٌو قتلو؟ ال شك في
الجاني بأ ٌف الشخص سيأتي الدار كيأكل من الطعاـ المسموـ ،أال يقوؿ العرؼ

صدؽ قتل العمد ىنا.

كل ما ال يصدؽ عليو عرفان قتل العمد فهو غير عمد؛ ألنَّو
أما كبرل فؤلجل ما تقدَّـ ذكره تكراران بأنَّو ليس ٌ

قد ال يصدؽ عرفان قتل العمد في مورد لكنٌو شرعان قتل عمد ،من قبيل بعض من صور التسبيب ،كعكس
ذلك صادؽ كذلك ،كأحكامنا في قتل العمد ال تدكر مدار الصدؽ العرفي ،فإنٌو بدرجة بالغة من األىمية

كللشارع فيو رأم.

الفرع الثاني :أف يدخل شخص منزؿ آخر بإذنو لكنٌو يأكل طعامو دكف إذنو ،كاألكثر[ ]46ىنا نفوا
الضماف ،لكن يبدك أف التشقيق المذكور في الفرع السابق يأتي ىنا ،فإذا كضع صاحب الدار طعامان
مسمومان في متناكؿ يدم الذم يدخل الدار مأذكنان َّ
البد كأف يكوف قاصدان قتلو ،كال شك في ضمانوَّ ،أما إذا
لم يقصد قتلو كال يحمل علمان بمثابة القصد فبل ضماف قطعان.

كىنا صورة ايخرل ،كىي أف يقوؿ صاحب الدار للضيف :ال تأكل من ىذا الطعاـ ،لكن الضيف يأكلو ،فبل

يضعف التسبيب ،لكن
شك في عدـ ضمانو؛ أل ٌف صاحب الدار نهاه عن األكل رغم جهلو بالسم ،كالنهي ٌ
النهي قد يكوف بنحو يوجب ترغيبو لؤلكل كقد نهاه متعمدان ،من قبيل أف يكوف الداخل إنسانان ظالمان فيقوؿ

لو :ال تأكل كلكنو يريد حثٌو لؤلكل ،فيكوف صاحب الدار مسبّْبان كالقتل عمدان كمنسوبان إليو ،لكن ىل فيو
ضماف أـ ال؟ تختلف مراتب الضماف ،فإذا كاف الظالم يجوز قتلو فبل ضماف كإالَّ كجد الضماف؛ أل ٌف

يجوز قتلو.
محض كونو ظالمان ال ٌ

الفرع اآلخر :ما ذكره اإلماـ الراحل ػ رضواف اهلل عليو ػ في (تحرير الوسيلة) [ ،]47كىو أف يجعل شخص
طعامان مسمومان أماـ و
كلب آخر فيأتي اآلخر كيأكل طعاـ الكلب فيموت.
نفى اإلماـ ػ رضي اهلل عنو ػ القصاص في ىذا الفرع؛ َّ
المقوـ األساس لقتل العمد ػ كىو قصد القتل ػ
ألف ٌ
مفقود ىنا.
كفي المجاؿ نقطة ،كىي :جاء في الحقوؽ الجزائية ألكربا عنواف التقصير الجزائي ،كىو عنواف لم يرد في
قصر في أم ور ما كأدَّل تقصيره
فقهنا ،كمرادىم من ىذا العنواف ىو :إذا لم يقصد الشخص الجريمة لكنَّو َّ

إلى جريمة كاف تقصيره بمثابة القصد كيترتٌب عليو الجزاء .كمثاؿ ذلك أف يضع في متناكؿ يدم الطفل
طعامان خطران كال يقصد من ذلك إضراره ،ففي قوانين أكربا ُّ
يعد التقصير عنصران مؤثران في قتل العمد ،كىو
بمثابة قصده ،كرغم أنَّهم ال يساككف بين االثنين إالَّ أنٌهم كضعوا أحكامان خاصة لكل منهما.
ليس لدينا عنواف من ىذا القبيل في كتاب القصاص أك الغصب ،لكن ال يبعد أف نعثر بالتتبع كالتفحص

على موارد في الفقو ينطبق عليها ىذا العنواف .كما نحن فيو من ىذا القبيل ،فهي من مصاديق ىذا العنواف؛

قصر من خبلؿ كضعو طعامان مسمومان للكلب ،كلم ييعلم بذلك صاحب الدار كما لم يضع عبلمة مميٌزة
فهو َّ
لو ،لكن ىل ىذا التقصير يوجب إسناد القتل إليو أـ ال؟
ما استفدناه من مصادرنا الفقهية ىو َّ
أف مبلؾ نسبة القتلَّ :إما قصد الفعل أك العلم بأف ىذا العمل ينتهي
عادة إلى الموت ،كدكف ىذين العنصرين ال ينسب القتل إلى أحد .كال يوجد ىذاف العنصراف ىنا ،فبل

يكوف القتل عمدان ،لكن يكوف ضامنان في الجملة من باب ((ال يبطل دـ امرئ مسلم))[.]48

بذلك ينتهي البحث في الصورة األيكلى من المرتبة الثانية ،حيث يباشر المجني عليو كالجاني بسبب

الجريمة ،كسنبحث الحقان الصورة الثانية إف شاء اهلل.
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الصورة الثانية من المرتبة الثانية
قاؿ المحقق ،رحمو اهلل( :الثانية :لو حفر بئران بعيدة في الطريق كدعا غيره مع جهالتو فوقع فمات فعليو

مما يقصد بو القتل غالبان)[.]1
القود؛ ألنٌو َّ

إذا حفر شخص بئران عميقة في طريق يؤدم السقوط فيها إلى الموت كدعا غيره إلى ىذا الطريق فسقط
فيها ذلك الغير جهبلن بالبئر للظبلـ ،أك ألنٌو كاف قد غطٌاه بشيء فمات كاف قتل عمد.

استدؿ على القود ىنا بأ ٌف ىذا النوع من التسبيب يوجب الموت غالبان ،كضابطة ىذه الصورة :ىي أ ٌف
الجاني مسبّْب كال دكر للمجني عليو في التسبيب ،كاختبلفهػا مع الصػورة السابقة في أ ٌف الجاني ىناؾ كاف

مسببان كالمجنػي عليو مبػاشران؛ فإنو قػد تناكؿ الطعاـ المسموـ بيدهَّ ،أما ىنا فلم يوجد المجني عليو ػ كلو
عن جهػل ػ كسيلة القتل ،بل يوجد السبب فقط ،كىو عبارة عن المشي كالحركة في الطريق الػذم كقػع فيو.
كفي الحقيقة أ ٌف التسبيب الذم يوجب القتل مثل دائرة يرسم الجاني نصفها كيكملها المجني عليو،
كالعمبلف معان مؤثراف في كقوع الجريمة ،فكبل العملين تسبيب ،كال مباشرة في البين.
زج بشخص في منطقة ملغػومة دكف إكراه ،أك ييجعل
يمكن التمثيل لهذه الصورة بأمثلة ايخرل ،من قبيل أف يي َّ
تحت اختياره سيارة دكف مكابػح ليركبها باختيػاره فيسقط في و
كاد كيموت .كفي ىذه المػوارد اجتمع
يخرب
عامػبلف ،أحدىمػا :الجاني ،كاآلخػر :المجني عليو ،كلكل منهما دكر في حصوؿ الحادث ،فالجاني ٌ

السيارة كالمجني عليو يقودىا ،كالقسم األعظم كاألخير من الحادث سبٌبو المجني عليو لكن عن جهل ال

عن علم.

إذان ،ال مباشرة ىنا؛ أل ٌف المباشرة عبارة عن كضع الرجل على اللغم أك السقوط في الوادم ،كىي لم تصدر
عن علم كاختيار؛ لكن التسبيب يصدر عن اختيار.

كل الحادث،
كضابطة قتل العمد ىنا نفسها التي تقدَّـ ذكرىا ،أم كوف إرادة الجاني قاىرة كمفركضة على ٌ
كالقتل منسوب إليو حتى لو كاف دكر للمجني عليو في الحادث ،فإ ٌف مبلؾ النسبة غلبة إرادة المسبب
على إرادة المجني عليو ،كقد كظَّف طاقة المجني عليو كجهلو لتنفيذ مراده ،فيكوف ضامنان يقينان.

يبدك التذكير بالنقطتين التاليتين أمران الزمان:
األيكلى :ىل لعنواف (الطريق) الذم جاء في كبلـ المحقق ػ رحمو اهلل ػ خصوصية؟ فإذا حفر البئر في غير
الطريق ،أم في ملكو ػ مثبلن ػ كدعا شخصان إلى ملكو ،ىل يختلف الحكم؟

و
كعندئذ
برأينا ال يختلف الحكم ىنا؛ أل ٌف المسبب األساس لعبور المجني عليو من منطقة البئر ىو الجاني،
ال يفرؽ األمر بين ما إذا كاف البئر محفوران في الطريق أك في الدار ،بل حتى لو كاف في منزؿ المجني عليو،
فمبلؾ التسبيب موجود في جميع ىذه الصور ،كلهذا ال يكوف قيد (في الطريق) الزمان برأينا.

الثانية :قولو رحمو اهلل( :حفر بئران) ىل يعني تأثٌر الحكم فيما إذا كاف الجاني قد حفره بنفسو أك كضع
اللغم تحت التراب بنفسو ،أـ ال؟
طبيعي أالٌ يكوف ذلك مؤثران في الحكم؛ أل ٌف المبلؾ إيجاد السبب من قبل الجاني ،فقد يحفر البئر شخص

التاـ في
غير الجاني لكن الجاني دعا المجني عليو ،فالدعوة تسبيب ،كمبلؾ إسناد القتل ىو تأثير الجاني ٌ
التسبيب ،سواءان كاف الجاني ىو الحافر أـ أنَّو استخدـ بئران محفوران لغرضو.

َّأما حكم المسألة ،فإذا كانت البئر عميقة أك األلغػاـ المستػورة تحت األرض بنحػو تقتل عادة يع َّد القتل
عمدان ،فإذا اقترف مع القصد كاف من القسم األكؿ ،كإذا لم يقتػرف بقصد كاف من القسم الثالث .كإذا كاف
السقوط في البئر أك المشي علػى اللغم ال يقتل غالبان لكن الجاني قصد القتل كحصل القتل صدفة كػاف من

القسػم الثاني من أقساـ العمد.

َّأما إذا لم يوجب السقوط في البئر أك المشي على اللغم الموت غالبان كلم يقصد الجاني القتل بل اإليذاء
فقط كحصل الموت صدفة كاف شبو و
عمد.

يطرح صاحب (الجواىر) [ ]2فرعان ىنا ،كىو :إذا حفر شخص بئران كدعا المجني عليو لكن دعوتو ال

تقتضي العبور من الطريق الذم فيو البئر؛ لكنٌو اختار الطريق الذم فيو البئر كسقط فيها كمات ،فما
الحكم؟
كالعبػارة االيخرل للمسألػة :أ ٌف قسمان مػن التسبيب حصػل بواسطة الجاني باعتباره حافران للبئر كداعيان
للمجني عليو ,كالعادة تقتضي أالٌ يمر ىذا من الطريق الذم فيو البئر أك أ ٌف عبوره من ىذا الطػريق ال
يستلػزـ السقػوط في البئر ،كالداعي لم يقصد القتل ،لكن المجني عليو سقط في البئر صدفة كمات ،فما
الحكم؟

يقوؿ اإلماـ ػ رضي اهلل عنو ػ ىنا :ال قود عليو كال دية[ .]3كلهذا القوؿ كجو كاضح؛ ألنٌو لم يصدر تسبيب

من الداعي كلم يحصل إغرار بالجهل ،كما أدل إلى حكمنا بالعمد من مبلؾ غلبة كقهر إرادة الجاني إلرادة
المجني عليو كلم يحصل ىنا ،فبل نحكم بالقصاص أك الدية.

كيقوؿ صاحب (الجواىر) بالدية ىنا ،إذ يقوؿ( :كلو كاف دعاؤه إيَّاه ال على كجو يقتضي كقوعو فيو كال
يقصد ذلك ،إالَّ أنٌو اتفق مجيئو في طريق كقع فيو ببل شعور منو فالظاىر الدية) [.]4
و
عندئذ على العاقلػة ال على
يبدك أنٌو اعتبر المسألة من قبيل الخطأ المحض ،كال يبعد ذلك ،فالدية
الشخص ذاتو.
كتوضيح ذلك :رغم أ ٌف الجاني ىنا لم يقصد القتل كلم يقصد إيراد الفعل على المجني عليو إالَّ أنٌو كاف
عامبلن لحدكث ىذا الفعل ػ أم حفر البئر كدعوة المجني عليو ػ كىذا يعني في النهاية توظيف طاقة المدعو
كلو لم يقصد إسقاطو في البئر.

ما الفرؽ بين ىذه الصورة كصورة ما إذا لم يقصد من الرمي قتل و
أحد كلم يقصد التصويب تجاىو بل أراد
التصويب باتجاه صورة أك عصفوور لكن يده رجفت كأخطأ الهدؼ كأصاب الشخص؟
الفرض في قتل الخطأ المحض :ىو عدـ لزكـ قصد إيقاع الفعل على المجني عليو ،عكس ما عليو الخطأ

شبو العمد ،فالقصد شرط في تحققو ،كىذه الضابطة متحققة فيما نحن فيو ،فشخص دعا آخر كلم يقصد

إسقاطو في البئر لكنو يعلم بوجود بئ ور عميقة في طريقو ،فجاء الشخص كسقط في البئر ،فمن المسبّْب
لذلك؟
المباشر ىو حركة الشخص لكن مسبّْب الحركة ىو الداعي الذم نحكم بضمانو رغم أنَّا ال نستخدـ تعبير

الجاني في ح ٌقو؛ ألنٌو لم يقصد الجناية ،كعلػى ىذا ال يبعد كػبلـ صاحب (الجواىر) في اعتبار المورد من
و
عندئذ تترتب على العاقلة.
مصاديق الخطأ المحض ،كالدية
الحمد هلل أكالن كآخران

الدرس []57
بسم اهلل الرحمن الرحيم
كقويناه ،ككاف عبارة عن أ ٌف شخصان حفر بئران كدعا
في بحث األمس نقلنا مطلبان عن صاحب (الجواىر)[ٌ ]5
آخر للمجيء إلى داره ال ليسلك الطريق الذم فيو البئر ،لكن المدعو اختار الطريق الذم فيو البئر فسقط

فيو دكف أف يقصد قتلو ،فضماف الدية على الداعي.

كالذم يبدك في تبرير ىذا القوؿ :ىو كجود التسبيب ىنا ،كىو عبارة عن دعوتو التي أدَّت إلى حركتو في
الطريق الذم فيو البئر .أم َّ
إف فعبلن صدر من شخص لم يقصد قتل آخر بو كما لم يقصد العمل الذم
ينتهي إلى القتل ،لكنَّو يقصد عمبلن ال يعلم أنَّو ينتهي إلى قتل ىذا الشخص ،كىذا ىو قتل الخطأ ،من قبيل

الرامي الذم لم يقصد قتل المجني عليو كلم يقصد إيقاع الضرب المنتهي إلى القتل ،لكنٌو قصد الرمي
صوب غير المجني عليو.
ىذا غاية ما يمكن تبرير قوؿ صاحب (الجواىر) بو ،لكن اإلنصاؼ رغم كجود كل ما قيل إالَّ أ ٌف العنصر
فمقوـ قتل الخطأ ىو إمكانية إسناد القتل إليو ،كىذا اإلسناد غير متحقق
األساس للقتل الخطأ مفقود ىناٌ ،

فيما نحن فيو ،فلنفرض أ ٌف شخصان دعا آخر ،فالدعوة فعلو ،كحركة المدعو من داره معلوؿ لهذه الدعوة؛

مجرد الدعوة كحركة
تحرؾ من داره كلما سقط في البئر أثناء حركتو ،لكن ىل ٌ
ألنٌو لو لم يدعو لما ٌ
الشخص من داره توجب إسناد القتل إلى الداعي؟ كبل.

كالمثاؿ األكضح :أف يتحرؾ الشخص إثر دعوة الداعي فيحصل لو حادث اصطداـ في األثناء كيموت،
كمن المسلَّم بو عدـ إمكانية نسبة القتل ىنا إلى الداعي.
كببياف آخر :األفعاؿ نوعاف ،فقد يكوف الفعل بنح وو إذا صدر من فاعل نسبت نتيجتو إلى الفاعل ،لكن في

مجرد خركج الشخص
بعض الموارد ال يصح اإلسناد كالنسبة أصبلن ،كما نحن فيو من ىذا القبيل؛ أل ٌف ٌ
بدعوة من الداعي كحدكث حادث لو ال يصحح إسناد القتل كنسبتو إلى الداعي.

إذان الحكم بالدية ىنا مشكل ،كالحق مع سيٌدنا االيستاذ اإلماـ الراحل ػ رضي اهلل عنو ػ حيث نفى الدية
كالقود.

الصورة الثالثة من المرتبة الثانية
سمي فإف كاف يمج ًهزان فاألكؿ جارح كالقاتل
يقوؿ المحقق ،رحمو اهلل( :الثالثة :لو جرحو فداكل نفسو بدكاء ٌ

ىو المقتوؿ فبل قصاص كال دية لو) [.]6

الصورة الثالثة من المرتبة الثانية من التسبيب عبارة عن شخص يجرح آخر ،فيضع المجركح دكاءن مسمومان
مما يؤدم إلى موتو.
على جرحو َّ
فرؽ ىذه الصورة مع الصورتين السابقتين في أف الجارح ىنا أكجد أرضية القتل بالمباشرة ،كللمجركح دكر

في القتل بالمباشرة أك بالتسبيب القريب من المباشرةَّ ،أما في الصورة األيكلى فالغير ىو الذم يسبّْب
و
جهل كفي الصورة الثانية كبلىما يسبٌباف إالَّ أ ٌف تسبيب الجاني عن و
كالمجني عليو يباشر عن و
كعمد،
علم
كتسبيب المجني عليو عن غير و
عمد ،كبالطبع تسبيبو من نوع تسبيب الدكر كفي الصورة الثالثة كبلىما
السمي ،كإذا لم يباشر
يباشراف ،كمباشرة الجاني في إيقاع الجرح ،كمباشرة المجني عليو بوضع الدكاء ٌ
فيسبب تسبيبان قريبان من المباشرة على أقل تقدير ،كىو ال يفرؽ في الحكم.

كللمسألة فركع ذكرىا المحقق رحمو اهلل:

السمي قاتبلن ،فبل يكوف الجارح قاتبلن ،كالقاتل ىو الذم استعمل
الفرع األكؿ :أف يكوف مقدار الدكاء ٌ
و
عندئذ ،كما أنَّو غير ملزـ بأداء دية القتل ،إالَّ أنٌو جارح على كل
السمي ،فبل قصاص على الجارح
الدكاء ٌ

حاؿ ،فإذا كاف فيو قصاص فلولي الميٌت أف يقتص ،كإالَّ فأرش الجناية.

يمكن أف يقاؿ :إ ٌف خلفية استعماؿ الدكاء المسموـ الجرح المزبور ،كلو لم يكن الجرح لما استعمل
السمي كلما انتهى أمره إلى الموت ،أال يكفي ىذا في نسبة القتل إلى الجارح؟
المجركح الدكاء ٌ
تصحح نسبة القتل لموجدىا ،كعمل الجارح ىنا
الجواب :كبل ،فبل يمكن للخلفية أك إيجاد األرضية أف ٌ
إيجاد للمع ٌد ال للتسبيب ،كقد قلنا في السبب كالمباشر :السبب ىو الذم يكوف لو تأثير كجودم في
ُّ
تحقق النتيجةٌ ،أما المعد فهو الذم يوجد األرضية فقط لكي يكوف للمؤثر تأثير تاـ في أرضية التأثير ،لهذا
يكوف إسناد القتل إلى موجد األرضية غير صحيح ،كالنتيجة ال تكوف دية القتل على عهدة الجارح؛ أل ٌف
المقتوؿ كاف قد قتل نفسو ،كالجارح ضامن لجرحو فقط .كبذلك ال تكوف مشكلة في ىذا الفرع من

المسألة.
كالحمد هلل أكالن كآخران

الدرس []58
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الكبلـ في الصورة الثالثة من المرتبة الثانية من مراتب التسبيب ،ككانت عبارة المحقق فيها كالتالي:

سمي فإف كاف مجهزان فاألكؿ جارح كالقاتل ىو المقتوؿ ،كال دية لو
(الثالثة :لو جرحو فداكل نفسو بدكاء ٌ
كلوليٌو القصاص في الجرح إف كاف الجرح يوجب القصاص كإالٌ كاف لو أرش الجراحة)[.]7

يوجد عامبلف في الصورة الثالثة ،أحدىما :عامل الجرح ،كىو الشخص الجارح ،كاآلخر :التداكم بالدكاء

السمي الذم صدر من المجركح .كمن الطبيعي أف يكوف التداكم مثاالن ،كىناؾ أمثلة ايخرل لهذه المسألة،

بأف يجرح شخص آخر فيجعل اآلخر ترابان على جرحو كما كاف يفعل ذلك القدماء ،فيبتلي بالكزاز.

كقسم الفرع األكؿ إلى قسمين ،لكن الفركع أكثر من اثنين.
كفي المسألة تفريعات ذكر المحقق فرعينٌ ،

الصورة التي كرد ذكرىا في كبلـ المحقق ىي عبارة عن :إف كاف الدكاء مجهزان ػ أم يقتل بالفور ػ فاألكؿ
جارح ،كالقاتل ىو المقتوؿ فبل دية ،كالقصاص و
منتف من باب أكلى ،لكن للولي أف يقتص لهذا الجرح إف
مما يقبل القصاص ،كإالَّ فالدية إذا كاف من قبيل كسر العظاـ.
كاف َّ

صور المسألة:
كقررىا صاحب (الجواىر) [ ،]9ككانت
الصورة األيكلى :كىي ما بيٌنها الشهيد الثاني في (المسالك) [َّ ]8

عبارة عن كوف الجرح مستقبلن في إيجاد الهبلؾ ،بأف يكوف الجرح ّْ
بحد ذاتو قاتبلن ،كعندما يجد المجركح

سميان.
نفسو مشرفان على الهبلؾ يستخدـ دكاءن ٌ

حكم ىذه الصورة معلوـ ،فإ ٌف الجارح ىو القاتل كعليو القود أك الدية حسب المورد .لكن ىذه الصورة
خارجة عن فرض الكبلـ ،أم المرتبة الثانية؛ أل ٌف الفرض في المرتبة الثانية كوف العاملين شريكين في القتل،
دكاء سميان على جرحو إالَّ أ ٌف القتل ينسب قطعان
مع أنَّو ال شراكة في القتل ىنا ،فرغم كضع المجني عليو ن
إلى الجرح ال إلى الدكاء ،فلم تحصل شراكة في القتل ،كلهذا لم يذكر المحقق ىذا الفرع.

الصورة الثانية :أف يستقل الدكاء في إيجاد القتل ػ عكس الصورة األيكلى ػ لكوف الجرح بسيطان لكن
يؤدم إلى قتلو.
دكاء قاتبلن ما ٌ
المجركح يستخدـ ن

كيمكن فرض ىذه الصورة على ثبلثة كجوه:
و
عندئذ ال شيء على الجارح إالَّ ضماف
الوجو األكؿ :أالٌ يقصد الجارح القتل بل يقصد الجرح فقط،
الجرح ،كىو يختلف حسب اختبلؼ الموارد ،فقد يوجب الدية كقد يوجب القصاص.
بمجرده ال يوجب إسناد القتل إليو.
كالفرض ىنا أنو ال يقصد القتل لكنَّو كفَّر أرضية ،كىذا ٌ
ال إشكاؿ في ىذه الصورة ،كىو فرض يدخل في كبلـ المحقق ػ رحمو اهلل ػ لكنٌو كالفرض السابق خارج
عن المرتبة الثانية ،فإ ٌف الفرض فيها اشتراؾ الجاني كالمجني عليو في القتل ،كالفرض ىنا استقبلؿ المجني

عليو في ىبلؾ نفسو.

الوجو الثاني :في الفرع الذم كاف الدكاء مجهزان كيقصد الجارح القتل ،لكنٌو يخطأ كيوجد جرحان بسيطان ،من

قبيل أف يحمل على آخر بسكين ليقتلو فيضربو في يده أك في كتفو بدالن من أف يضربو في قلبو ،أك من
قبيل الذم يرمي آخر فتصيب إصبعو ،كفي ىذه الحاؿ يستخدـ المجني عليو دكاءن سميان كيموت.

ظاىر القضية أ ٌف األمر ال يوجب نسبة القتل إليو؛ أل ٌف مبلؾ العمد ليس قصد القتل فقط ،بل ىو مع كوف
مما يوجب القتل ،كىو لم يتحقق ىنا ،فالذم يقصد القتل كلم ً
ينتو فعلو إلى القتل ال يوجب قصده
الفعل َّ
القصاص .نعم ،إذا اجتمع عملو مع حدكث المقصود ػ أم الموت ػ كاف عليو الضماف.

إذان ،رغم قصد القتل في الوجو الثاني إالَّ أ ٌف القتل لم يحصل إثر عملو بل حصل بوسيلة أيخرل كىي الدكاء

السمي ،فبل يثبت ضماف النفس ،كالقاتل ىو المجني عليو .كإطبلؽ كبلـ المحقق ػ رحمو اهلل ػ يشمل ىذه
الصورة ،لكن إشكاؿ الخركج عن مفركض الكبلـ ػ أم في المرتبة الثانية ػ جا ور ىنا ،فالمفركض ىناؾ
االشتراؾ في القتل ،كىو و
منتف ىنا.
الوجو الثالث :أف يقصد الجاني القتل بفعلو ال بالجرح بل بوسيلة أيخرل ،كىي عبارة عن دكاء مجهز ،كىو

ما حصل في فرضنا ،فالجاني يعلم ػ مثبلن ػ أ ٌف فبلنان إذا جرح يستخدـ المرىم الفبلني الساـ ،لكن
المجركح ال يعلم بأ ٌف المرىم الفبلني ساـ .فقصد القتل موجود ىنا لكن ال بالجرح بل بالشيء الذم كقع
القتل بواسطتو ،كالقضية ىنا مشكل نسبيان.

يمكن أف يقاؿ :ضماف النفس على عهدة الجارح؛ ألنو سبب ،كالضماف دائر مدار صدؽ التسبيب ،فإذا
صدؽ ضمن كإالَّ فبل.
تقدَّـ الحديث بالتفصيل عن التسبيب كالمباشرة ،كنضيف إليو ىنا بأ ٌف إطبلؽ السبب يختلف معناه في
األبواب الفقهية المختلفة ،فقد يكوف مراد الفقهاء من السبب العلة ،كما في أبواب المعامبلت ،حيث
يقاؿ :صيغة البيع سبب النتقاؿ الماؿ من البائع إلى المشترم ،أك صيغة اإلجارة سبب النتقاؿ المنفعة من
المؤجر إلى المستأجر ،كالمراد من السبب في ىذه الموارد العلة؛ فصيغة البيع في عالم االعتبار توجد

الملكية.

أك على سبيل المثاؿ جاء في بحث الرضاع أ ٌف مقداران من اللبن إذا شربو الرضيع سبَّب نشر الحرمة في
عالم االعتبار ،أم إ ٌف ىذا المقدار من اللبن علة في الحرمة.
إذان فالسبب في أبواب المعامبلت كالنكاح كاإلرث كالرضاع يعني العلةَّ ،أما في باب العبادات فأحيانان يعني

اإلعداد ،من قبيل ما كرد في بحث تداخل األسباب كالمسببات ،ػ فالسبب أيطلق على شيء ال ينشأ منو

المسبب بل المعد فقط ػ من قبيل قولهم :النوـ سبب للوضوء ،أك الجنابة سبب للغسل ،كمن الواضح أ ٌف
النوـ ال يولٌد الوضوء كالجنابة ال تولٌد الغسل ،كمن الواضح أ ٌف السبب ىنا يعني الحالة التي فرض فيها
الشارع المقدس الوضوء أك الغسل.

كفي باب القصاص قد ييطلق السبب في موارد يصح فيها إسناد القتل إليو ،كىذا العنواف لم يرد في آية أك

عما يصح معو نسبة القتل إلى من يوجد القتل ،كال فرؽ في ذلك بين
ركاية بل ىو في باب القصاص عبارة ٌ

كوف األمر توليديان أك إعداديان.

ملوثان بميكركب الكزاز
دكاء سامان يؤدم إلى موتو أك ترابان ٌ
كفيما نحن فيو حيث يستعمل المجني عليو ن
فيستخدمو كيموت ،فإذا أخذنا السبب بمعنى ما يتولٌد منو القتل ،فبل سببية ىنا؛ ألنٌو ال يتولٌد من الجرح
إرادة استخداـ التراب كتأثير ميكركب الكزاز ،كالجارح ىنا يمعد فقط ،إالٌ أف نسبة القتل إليو صحيحة.

شبهػة
يقاؿ :في الشرط إعداد كذلك ،كقد قلنا بأف نسبة القتل إلى موجد الشرط نسبة غير صحيحة ،من قبيل

الذم ُّ
يحد السكين للقاتل ،فإف القتل ال ينسب إلى الحاد رغم إعداده السكين ،كما نحن فيو يشبو

الشرط ،فلماذا تعتبركنو قاتبلن؟

الجواب:
جواب الشبهة ىو نفس الجواب الذم كرد في تقديم الطعاـ المسموـ ،قد قلنا :إذا كضع شخص طعامان
سامان لدل آخر جاىل ،استخدـ في الحقيقة إرادة الجاىل كغلبها كقهرىا ألجل تنفيذ إرادتو ،كرغم أنَّو لم
يضع الطعاـ في فمو كلم يجبره على األكل ،لكن الفقهاء اتفقوا على أ ٌف القتل منسوب إلى مقدّْـ الطعاـ؛
ألنَّو كظَّف جهل المقتوؿ ،فلو لم يكن جاىبلن لما تق ٌدـ نحو ىذا الطعاـ.

كذلك الحاؿ في المسألة التي نحن فيها ،فإ ٌف الجارح أكرد الجرح ككظَّف جهل المجني عليو لتنفيذ إرادتو
كرغبتو ،فبل يبعد نسبة القتل إليو .كىذه الصورة خارجة عن كبلـ المحقق رحمو اهلل ػ حسب الظاىر ػ كغير

مشمولة بكبلمو ،حيث نفى فيو القصاص كالدية.
كللبحث تتمة تأتي في الجلسة المقبلة ،إف شاء اهلل.
كالحمد هلل أكالن كآخران

الدرس []59
بسم اهلل الرحمن الرحيم
في بحث األمس أكضحنا المسألة التي بيٌنها المحقق ػ رحمو اهلل ػ كقلناَّ :
إف ىناؾ ثبلثة كجوه متصورة ألحد

شقوؽ المسألة ،كنفينا القصاص كالدية عن الجارح في كجهين منها ،كىما حالة ما إذا لم يقصد الجارح
دكاء مجهزان فيموت إثره مباشرة ،كحالة ما إذا كاف الجارح قاصدان القتل إالَّ
القتل لكن المجركح يستخدـ ن

أ ٌف الجرح غير قاتل ،بأف ٌ
يصوب باتجاه صدر شخص فتصيب الطلقة يده أك كتفو فيستخدـ المجركح دكاءن
مجهزان كيموت إثره فوران ،فبل قصاص كال دية على الجارح ىنا.
كالشراح اآلخركف لكنَّو
يتعرض لو صاحب (الجواىر)
َّ
يصرح بو المحقق كلم َّ
َّأما الوجو الثالث ػ الذم لم ٌ
داخل في إطبلؽ كبلـ المحقق ػ كىو أف يقصد الجارح القتل ال بنفس الجرح بل بالمرىم أك التراب الذم
يعلم الجارح باستخداـ المجركح لهما بعد الجرح ،كىو يعلم بأ ٌف المرىم ساـ كفي التراب ميكركب الكزاز
فيعمل جرحان بسيطان لكي يستخدـ المجركح التراب أك المرىم ،فيتحقق مراد الجارح من خبلؿ ذلك ،فإذا
أخذنا بإطبلؽ كبلـ المحقق ىنا أدَّل إلى اإلغماض عن دكر الجارح في إيجاد القتل ،كإذا قلنا بضماف

الجارح فلقائل أف يقوؿ :لم يقم الجارح بعمل غير إيراد جرح بسيط ،كعامل القتل المجركح نفسو.

كمحصل الكبلـ :ال يشترط كوف السبب توليديان ،كإذا أردنا نسبة القتل إلى موجد السبب فبل يشترط فيو

أف يكوف من األسباب التوليدية بل نحكم بالضماف حتى لو كاف السبب من األسباب االعدادية إذا كاف
يصحح انتساب النتيجة إلى موجد
مبلؾ التسبيب موجودان فيها ،كمبلؾ التسبيب كوف السبب بنح وو
ّْ
السبب ،بحيث إذا تحقق السبب كاف باإلمكاف نسبة نتيجتو إلى المسبب عرفان.

كفرؽ ىذا النوع من السبب مع الشرط اإلعدادم في أ ٌف الشرط شرط فحسب كليس سببان ،لهذا ال يمكن
نسبة نتيجتو إلى موجده ،فبل يطلق اسم القاتل عرفان على الذم ُّ
يحد السكين ،رغم أنَّو باإلمكاف معاقبتو

بنحو كآخرَّ .أما فيما نحن فيو فاألمر مختلف ،فالذم أكجد السبب اإلعدادم كرسم خطة استطاع من
فتصح نسبة القتل إليو.
خبللها إغراء المجني عليو ػ الجاىل ػ بأداء عمل يؤدم إلى موتو
ُّ
كىذا المورد من قبيل الذم كضع طعامان مسمومان إلى شخص ،حيث اتفق الفقهاء ىناؾ على نسبة القتل
إليو رغم أنٌو لم يطعم المجني عليو مباشرة كلم يجبره على ذلك ،إالَّ أنٌو باعتبار جهلو كانت إرادتو مقهورة

إلرادة مقدّْـ الطعاـ ،فيصدؽ القاتل عليو.

كبعبارة موجزة :في األسباب اإلعدادية توجد سببية كيوجد إعداد ،كاإلعداد ال يوجب التغافل عن عنواف
السببية .كلهذا يبدك صحة نسبة الجناية إلى الجارح في الوجو الثالث .كىذا تماـ الكبلـ في ىذا الشق من
المسألة.

الفرع الثاني :كىو ما أشار إليو المحقق بقولو( :كإف لم يكن مجهزان ككاف الغالب فيو السبلمة فاتفق فيو
رد نصف الدية)[.]10
الموت سقط ما قابل فعل المجركح ،كىو نصف الدية ،كللولي قتل الجارح بعد ٌ
في ىذا الشق يشترؾ الجاني مع المجني عليو في عملية القتل ،كلهذا يسقط نصف الدية باعتبار تعلُّقو
كيقتص منو ،كىذا ىو حكم الشراكة في القتل،
بالمجني عليو ،كلولي األخير أف يطالب بنصف الدية
ٌ
كسيأتي الحديث عن ذلك كعن أ ٌف للولي أف يعطي كبلن من االثنين اللذين اشتركا في القتل نصف الدية

كيقتلهما ،كما بإمكانو أف يعفو عن أحدىما كإعطاء نصف الدية لآلخر كقتلو.

ثم يقوؿ المحقق( :ككذا لو كاف غير مجهز ككاف الغالب معو التلف) [ ،]11أم إ ٌف ىذا من االشتراؾ في
القتل كذلك ،لكن ينبغي االلتفات إلى عبارة (الغالب معو التلف) فهي ال تعني كوف الدكاء مجهزان؛ َّ
ألف
فرض المسألة عدـ اإلجهاز ،فهو غير قاتل فوران ،بحيث نكشف كونو عامل القتل بل ىو دكاء غالبان ما
يكوف متلفان كيؤدم إلى الموت بعد ايسبوع أك عشرة أياـ من استخدامو.

إذان ،يعتبر المحقق عدـ اإلجهاز دليبلن كإمارة على دخل عامل الجرح في القتل ،أم بما أ ٌف الدكاء غير
َّ
فبلبد كأالٌ يكوف للدكاء تأثير مستقل ،كالتأثير يرجع إلى كل من الجرح كالدكاء ،فيجرم حكم
مجهز
االشتراؾ في القتل ،كىذا ىو حاصل كبلـ المحقق ،رحمو اهلل.

كفي البحث نقطتاف جديرتاف باالنتباه:
النقطة األيكلى :استنباط المحقق من عدـ اإلجهاز خاص بزمانو ،فلم يكن آنذاؾ كسيلة ييحدَّد بها تأثير أحد
العاملين ،فإذا لم يكن الدكاء مجهزان يكتشف أ ٌف تأثير الجرح على الموت كلو بنجاح االشتراؾَّ ،أما اليوـ،

تطور علم الطب في مجاؿ التشريح كغيره ،كمن خبللو يمكن معرفة ما إذا كاف الدكاء سامان قاتبلن أـ
فقد ٌ

ال.

فاألمر يدكر مدار تأثير كاحد منهما أك كليهما ،أم الجرح أك ىو مع الدكاء ،إذا فهمنا أ ٌف الدكاء كاف مؤثران
و
عندئذ يكوف قاتبلن كال ترد عليو نصف
تامان كاف الجارح غير قاتل ،كإذا فهمنا أف ال تأثير للدكاء فالجارح
الدية ،كإذا فهمنا أ ٌف لكل منهما تأثيران َّ
فيحكم كبلـ المحقق.
ما قاؿ بو المحقق غير مستفاد من مضموف الركايات كال من االطبلقات الشرعية لكي نتعبٌد بو ،بل ىو
ناشئ عن حدس ،كفي زمانو إذا كاف الدكاء غير مجهزان استنتجوا تأثيرىما معان ،لكن ىذا غير جا ور في

زماننا.

النقطة الثانية :كىي أىم من األيكلى ،كعبارة عن أنا إذا أحرزنا تأثير العاملين فبل شبهة في المسألة كإذا لم
نحرز ذلك فهل يجرم ذات الحكم؟

لنفرض أ ٌف الدكاء الذم يستعملو المجركح غالبان ما يؤدم إلى الموت بعد مدَّة فيموت ،فمن الطبيعي أف
يحصل اطمئناف كعلم عادم بأف المؤثر ىو الدكاء كالجرح غير مؤثر فلماذا يحكم على الجارح بالقصاص
أك الدية؟ ككذا العكس أم كاف يستخدـ دكاءن الغالب فيو السبلمة لكن يتفق موتو بو ،فموتو بحسب العلم
العادم غير منسوب إلى الدكاء بل إلى الجرح ،فما الدليل على سقوط نصف دية الجناية؟ بل علينا اعتبار

الجارح ىنا قاتبلن باالستقبلؿ ،كينبغي قصاصو أك أخذ الدية الكاملة منو ،مع أ ٌف كبلـ المحقق مطلق كشامل

لموارد الشبهة.

تعليق على كبلـ صاحب (الجواىر):
في ذيل كبلـ المحقق( :فاتفق فيو الموت) [ ]12يقوؿ صاحب (الجواىر)( :بالجرح األكؿ) [ ]13أم
إذا ايحرز تدخُّل كبل العاملين كحصل علم بالشراكة فالفتول نفسها ،كغير ىذه الصورة يكوف محل كبلـ.
رغم أنَّو أضاؼ ىذا القيد إالَّ أ ٌف عبارنة عجيب نة كردت في آخر كبلمو ،حيث قاؿ( :أك عدـ العلم باستناده
و
حينئذ إلى الجميع عرفان النتفاء المرجح) [ ]14أم إ ٌف ىذا الحكم جا ور
بناء على استناده
إلى أحدىما ن
سواء علمنا بتدخُّل العاملين أـ لم نعلم كاحتملنا أك ظنٌنا؛ أل ٌف العرؼ في موارد من ىذا القبيل ػ حيث ال

مرجح ػ ينسب القتل إلى كبل العاملين ،كىذا يبدك لنا كبلمان عجيبان؛ ألنو ال معنى للرجوع إلى العرؼ في
ىذه الصورة.
كمن المناسب ىنا أف نبحث قضية الرجوع إلى العرؼ ثم المراد منو كأنو من أم أنواع العرؼ؟
أكالن :الرجوع إلى العرؼ خاص بموارد تحديد الموضوعات العرفية ،مثل تحديد الماء كالخمر كأ ٌف الماء
طهر أك الخمر حراـ ،كما يرجع إليو لتحديد مصاديق الموضوعات الشرعية ،فإف بعض الموضوعات لم
يي ٌ
فقصر[ ]15أك ((إذا كاف الماء
تؤخذ من العرؼ بل كضعها الشارع ،من قبيل :إذا سافرت بقدر المسافة ٌ

ينجسو شيء)) [ ،]16فإ ٌف عنواف المسافة كالكر موضوع شرعي ،كدكر العرؼ ىنا ىو تحديد
قدر كر ال ٌ
يحصل المسافة أك أف ىذا المقدار من
كوف ىذا من مصاديق ىذا العنواف ،أم يحدد بأف قطع ىذا الطريق ّْ

الماء عبارة عن  1200رطل عراقي ،كىو مقدار الكر.

إذان دكر العرؼ ىنا ىو تحديد مصاديق العناكين الكلية الشرعية التي يتعلٌق بها الحكم الشرعي.
ثانيان :المراد من العرؼ ،ىو الذم يمكنو القطع بحكمو كقضائو كيشهد عليو ال يحدس كال يظن بو ،كنسبة

القتل إلى شخص بحاجةن إلى دقة عرفية ،كبخاصة في الموارد المشتبو بها؛ أل ٌف المقاـ ليس أىبلن
للمسامحة العرفية ،كعلينا معرفة ما إذا كاف ىناؾ سببية أـ ال؟ كإذا لم يشهد العرؼ باالشتراؾ في القتل بل
يحدس أك يظن بتأثير كبل العاملين فذلك يعني انعداـ الحكم الواضح من العرؼ بل إنٌو ظن أك حدس ك( َّ
إف
ً ً
الح ًق ىشيئان) [ ،]17كال دليل لنا على اعتبار ىذا الظن.
الظىن ال ييػغٍني م ىن ى

محصل الكبلـ :إذا لم يكن الدكاء مجهزان كأحرزنا تأثير كبل العاملين ،سواء ثبت ذلك عن طريق
االختبارات العلمية أـ عن طرؽ أيخرل من قبيل البينة الخبيرة ،كاف الحكم ىو نفس الحكم الذم قاؿ بو
المحققٌ .أما إذا لم نحرز االشتراؾ فعلينا الحكم بالقدر المتيقن ،فإذا يكنٌا على يقين بأف الجرح قاتل
و
كعندئذ ال يكوف معنى للقوؿ بسقوط ما قابل فعل المجركحَّ ،أما
حكمنا بالقصاص أك الدية على الجارح،

إذا لم نكن على يقين بتدخُّل الجرح بل كنا على يقين بكوف الدكاء قاتبلن فبل ضماف على الجارح ،كفي
موارد الشك ػ حيث ال يقين بأم منهما ػ ينبغي الحكم كفق القاعدة ،أم رفع الضماف عن الجارح كدفع
الدية من بيت الماؿ ،كاهلل العالم.

كصلى اهلل على محمد كآلو الطاىرين

الدرس []60
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الكبلـ في الوجو الثالث من المسألة التي طرحها المحقق[ ،]18كقد قلنا بعدـ إمكانية الحكم جزمان
بالقصاص أك الدية على الجارح كفقان للقواعد إذا ما شككنا في تدخُّلو في القتل؛ أل ٌف الحكم بالقصاص أك
الدية خاص بما إذا ثبتت نسبة القتل إلى الجارح ،كلم تثبت شراكة الجارح في القتل؛ لكوف المفركض أ ٌف
مما يقتل عادة أـ أنٌو ينتهي عادة إلى
مضران ،سواء كاف الدكاء َّ
دكاء ٌ
الجارح أكجد جرحان كاستخدـ المجركح ن

التعافي ،كعلى كل حاؿ يحتمل اشتراكو في القتل.

و
عندئذ بعدـ اشتراؾ المجني عليو في القتل ،كإذا فرضنا الدكاء
إذا فرضنا الغالب في الدكاء السبلمة فنتي ٌقن
مما يغلب معو التلف فبل نتي ٌقن باشتراؾ الجارح في القتل ،كفي النتيجة ال تثبت نسبة الجناية إليو،
كونو َّ

كال يكوف كجو للحكم بالدية أك القود.

حاصل الكبلـ :إذا ثبتت الشراكة في القتل كاف الحكم ما ذكره المحقق ،أم نصف الدية ييردُّ إلى الجارح
كيقتص منوَّ ،أما إذا أردنا سراية الحكم إلى صورة ما إذا كنَّا غير عالمين بتدخُّل العاملىي ًن كاف خبلؼ

القواعد؛ ألنٌا لم نحرز الموضوع لجرياف الحكم الشرعي ،كيكوف من قبيل باقي الموارد التي ترتٌب فيها
الحكم على عنواف ،فما لم يحرز العنواف ال يكوف معنى لجرياف الحكم.

كفي البحث نقطتاف ينبغي االلتفات إليهما:
النقطة األيكلى :قلنا :إذا لم نحرز اشتراؾ الجارح في القتل فبل نحكم بالقصاص كالدية ،كىذا غير الفتول
المنقولة عن كاشف اللثاـ[ ]19عن بعض العامة ،فقد نقل قولين عنهم ،ىما:
األكؿ :نفي القصاص مطلقان ،أم سواء كاف الدكاء يغلب معو السبلمة أك يغلب معو التلف ،فالجارح ال
يقتص منو ،ككجو ىذا القوؿ :ىو أ ٌف إحدل الجنايتين غير مضمونة ،أم رغم اشتراؾ الجنايتين في تحقق
القتل إالٌ أ ٌف إحداىما غير مضمونة؛ أل ٌف فاعلها نفس المجني عليو ،فبل معنى للقوؿ بضمانو.

الثاني :نقل عن و
السم السبلمة فبل قصاص .كقد استدلوا
بعض آخر من علماء العامة أنَّو إذا كاف الغالب مع ٌ

على ذلك بوقوع جريمتين إحداىما عمد كاأليخرل شبو عمد ،كالعمد من فعل الجارح ،كالتي ىي شبو

العمد من فعل المجني عليو؛ ألنٌو كضع الدكاء الساـ على جرحو عن قصد ،لكنٌو ال يعلم بكونو موجبان
للموت ،كبذلك ال يكوف معنى للقصاص من حيث اشتراكو في الجريمة.
كالقولين مع مختارنا :ىو كوف مفركض الكبلـ في القولين ىو َّ
أف الشراكة توجب عدـ تمكن كلي المجني
عليو االقتصاص من أحد الشريكين أك من كبلىما ،كىو خبلؼ مبنى المشهور لدل الشيعة ،فمبناىم في

رد نصف الديٌة.
بحث االشتراؾ في الجريمة ىو تمكن كلي المجني عليو من االقتصاص مع ٌ

كسبب نفينا للقصاص فيما نحن فيو كوف أصل التدخل في القتل غير معلوـ ،فبل نعلم بأ ٌف للجرح دكران في
الموت أـ ال؟ كبما أ ٌف الشراكة غير ثابتة فبل نحكم بالقصاص.

النقطة الثانية :كاف بحثنا حتى اآلف عن الشخص الذم يجرح آخر كيستخدـ المجركح دكاءن مضرانَّ ،أما إذا

جرح شخص ككضع الدكاء شخص آخر غير المجركح فبل يجرم الحكم السابق في حقهما.

فأصل كقوع الجريمة على المجني عليو مسلَّم ىناَّ ،أما في الحالة السابقة فما كاف صدكر الجريمة من
و
عندئذ؟ ىل
الجاني معلومان؛ ألنٌو من الممكن أف يكوف المجني عليو شريكان في قتل نفسو ،فما الحكم
المورد من موارد اللوث كالقسامة أـ من موارد القرعة ،أك تقسيم الدية بين شخصين ،أك من موارد

الشراكة؟

ىذا ما سنبحثو الحقان إف شاء اهلل .كالمسلَّم ىنا أ ٌف ىذا المورد غير محكوـ بذات الحكم الوارد في صورة
تدخُّل المجني عليو في قتل نفسو.
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الدرس []61
بسم اهلل الرحمن الرحيم
دكاء غير مجهز ،أم ال يقتل فوران ،سواء
مسلة بحثنا ىي :أ ٌف شخصان يجرح آخر ،كالمجركح يستخدـ ن
و
كعندئذ يمكن
أكاف موجبان للسبلمة غالبان أـ موجبان للموت غالبان ،لكن المجركح يموت بعد استخدامو،
لوليٌو أف يأخذ نصف ديٌة القتل من الجارح كشريك في القتل ،كما يمكنو إعطاءه نصف الديٌة كاالقتصاص

منو .كقد خدشنا في ىذه المسألة كقلنا :يجرم حكم الشراكة في القتل فيما إذا أحرزنا الشراكة في
تسبيب القتل ،كىو غير محرز أحيانان ،كقد بحثنا ىذا مفصبل.

يذكر المحقق في ذيل ىذه المسألة مثاالن آخر ال يفرؽ حكمو ػ من كجهة نظره ػ مع الصورة السابقة،
كعبارتو ىي ( :ككذا البحث لو خاط جرحو في لحم حي فسرل منهما ،سقط ما قابل فعل المجركح ،ككاف
رد نصف الدية)[ ،]1أم بعد أف يجرح خاط جرحو مستخدمان جزءان آخر من
للولي قتل الجارح بعد ٌ
جسمو ،كحسب الظاىر كانوا يستخدموف اللحم المحيط بالجرح لمداكاة الجرح ،فإذا قاـ بهذا العمل
كسرل الجرح كمحل الخياط جرل حكم الشراكة.

رأينا في ىذه المسألة نفس رأينا في الفرع السابق ،فإذا أحرزنا كوف التع ٌفن ناشئان من الجرح ً
كالخياط جرل
حكم الشراكة في القتل كإالَّ فبل.
ٌأما لماذا قاؿ المحقق( :في لحم حي)؟ قاؿ بعض المحشين :إ ٌف اللحم الميٌت ال يوجب السراية.

المرتبة الثالثة:
ينضم إليو مباشرة حيواف ،كفيو صور :األيكلى :إذا ألقاه إلى البحر فالتقمو
قاؿ المحقق( :المرتبة الثالثة :أف َّ
الحوت قبل كصولو فعليو القود؛ ألف اإللقاء في البحر إتبلؼ بالعادة ،كقيل :ال قود) [.]2

ىذه المرتبة الثالثة من مراتب التسبيب ،ككانت المرتبة األيكلى :عبارة عن إيجاد الجاني السبب بنحو
مستقل ،كالمرتبة الثانية :أف يشترؾ المجني عليو مع الجاني في إيجاد السبب ،كالمرتبة الثالثة :أف يشترؾ
حيواف مع الجاني في إيجاد السبب ،كقد ذكر المحقق لهذه المرتبة خمس صور تختلف مع بعضها في
الموضوع ،نشير إلى خصائص كل منها في مايلي:

الصورة األيكلى :شخص ألقى آخر في البحر فالتقمو حوت أك قرش قبل أف يصل إلى سطح الماء .قاؿ
َّ
كاستدؿ عليو بأ ٌف اإللقاء بحد ذاتو متلف عادة ،ثم
المحقق بالقصاص في بداية حكمو في ىذه المسألة،
احتمل عدـ القصاص؛ ألنٌو (لم يقصد إتبلفو بهذا النوع) [ ]3أم إ ٌف القاتل ما أراد قتلو بهذا النحو بل
باإلغراؽ ،كعليو ما كقع لم يقصد كما قصد لم يقع ،كبذلك ال يكوف القتل عمدان بل قتل الخطأ ،فبل

قصاص فيو.

ثم يقوؿ المحقق( :كىو قوم) [ ، ]4لكن ما مراده من ىذه العبارة؟ ىل مراده كوف ىذا القوؿ أقول من
الشراح ،أك أ ٌف مراده كوف ىذا الوجو قويان رغم أ ٌف مختاره القوؿ األكؿ،
القوؿ األكؿ؟ كما فهم ذلك أغلب َّ

كأ ٌف كبل الوجهين محتمل؟

في البداية نبيٌن ضابطة ىذه الصورة ،كىي كوف الفعل الصادر من الجاني سببان تامان في القتل ،كال نقص فيو،
لكن قبل تحقق التلف من جراء ىذا الفعل يأتي عامل جديد غير متوقع َّ
كيتكفل بالقتل.
كالفرع الذم لم يذكره المحقق ىنا ىو :ما إذا ألقى شخص آخر في البحر كعند بلوغو سطح الماء يأتي
سمك قرش كيقتلو ،فما الحكم؟ ال شك أ ٌف الحكم ىنا ىو القود ،كلم يشك في ذلك أحد من القدماء

مثل العبلمة[ ،]5ككذلك من المتأخرين مثل اإلماـ الراحل رضواف اهلل عليو[ ،]6كقد أفتى اآلخركف ىنا
بالقود صراحة.

كفرؽ ىذا الفرع مع الصورة التي ىي موضع بحثنا في أ ٌف السببية المنظورة للجاني ىنا قد تحققت
كأصبحت فعلية ،فهو أراد إلقاء الشخص في البحر لكي يغرؽ فتحقق ىذا ،لكن بدالن عن الغرؽ قتل من

قبل القرش ،سواءان كاف الجاني قاصدان القتل باإللقاء أـ لم يقصد القتل لكنو قصد الفعل الذم عادة ما
يوجب القتل مع العلم بالسببية.

كعلى ىذا ،ال تكوف ىذه الصورة محل كبلـ؛ أل ٌف ما صدر عن الجاني كاف تاـ السببية للموت ،كقد تحقق

كصار فعليان ،كسبب عدـ ذكر المحقق ىذا الفرع ىو انعداـ الضابطة التي ذكرناىا للفرع ىنا ،فالضابطة
ىي :عدـ فعلية التسبيب المنظور للجاني بل يأتي عامل جديد كيؤدم إلى موت المجني عليو.

كىنا نبحث في الفرع الذم ذكره المحقق ،لكن قبل البدء في البحث ينبغي التذكير بأ ٌف كلمة (الحيواف)

التي كردت في كبلـ المحقق جاءت من باب المثاؿ الشائع في تلك األزمنة ،كليس لها خصوصية،

كحكمها مع السيارة كاحد؛ أل ٌف المناط كجود عامل ال إرادة إنسانية لو تتكفل بعملية القتل ،نفرض لو أ ٌف
شخصان يلقي آخر من و
بناء مرتفع فيموت إثر السقوط عادة ،لكن قبل كصولو سطح األرض يصطدـ بسيارة

كيموت .أك أ ٌف شخصان يلقي آخر من متن السفينة كقبل كصولو سطح الماء يصطدـ بمركحة طائرة كانت
مستقرة في الطابق األدنى من السفينة كيموت ،كباإلمكاف ذكر أمثلة أيخرل على ىذا الفرع ،كالمهم ىو

معرفة حكمو ،فما ىو حكمو؟

األكؿ :ظاىر كبلـ المحقق ػ بل صريحو ػ ىو القود ،ككذلك فتول الشيخ[ ،]7كىو ما
في الباب رأيافٌ :
يستظهر من كبلـ اإلماـ ػ رضي اهلل عنو ػ أيضان.
الثاني :القوؿ بعدـ القود ،كىو ما أشار إليو المحقق بقولو( :قيل) ،كقد قاؿ فيو صاحب (الجواىر)( :كإف
كنا لم نتحقق القائل منا قبل المصنف) [.]8
كقد أشكل العبلمة في بعض كتبو مثل (القواعد) [ ]9ك(اإلرشاد) [ ]10على الحكم بالقود ،كذكر كجو
اإلشكاؿ.
و
استدالؿ غير مخدكش فيو على القود ،كىو أ ٌف عمل الجاني صدر مع القصد ،كىو
كيبدك لي إمكاف إيراد
موجب لئلتبلؼ دكف شك ،فإ ٌف اإللقاء في البحر يوجب القتل عادة ،أم إنو صدر عن الجاني ما يوجب

اإلتبلؼ كعن قصد ،فإذا كاف قاصدان اندرج في الصورة األيكلى من صور العمد ،كإذا كاف قاصدان فعبلن قاتبلن
عادة اندرج في الصورة الثالثة من صور قتل العمد .كىذا ىو ضابطة قتل العمد ،فإ ٌف تحقق قتل العمد

يستدعي كجود ركنين ىما:

مما يوجب الموت عادة.
أكالن :كوف الفعل َّ

ثانيان :أف يصدر الفعل عن قصد ،أم يقصد القتل أك يقصد الفعل الذم ىو بحكم قصد القتل ،كالعامبلف
كبلىما متحققاف ىنا.
كرغم صحة القوؿ بأ ٌف ما كقع لم يقصد كما قصد لم يقع إالَّ أ ٌف التخلُّف عن القصد ال يوجب سلب عنواف

العمد ،فإ ٌف تحقق عنواف العمد ىو حصوؿ عمل يوجب الموت مع القصد ،كىذاف كبلىما كقعا ،كالذم
صدر كسبب للقتل تاـ ،كالنتيجة قد حصلت ،إالَّ أ ٌف كيفية الموت ليست ذاتها التي قصدىا الجاني ،فقد
كاف يظن موتو بالماء إالَّ أنَّو مات بواسطة سمك القرش ،كالتغيير في كيفية الموت ال ييوجب خركج القتل

عن كونو عمدان.

كنذكر أمثلة على أ ٌف عدـ تحقق نوع خاص من الموت المراد للجاني ال يوجب سلب عنواف العمد عنو.
افرضوا أ ٌف شخصان صوب طلقة تجاه قلب أك دماغ آخر فأصابت رئتو كمات ،فهل ىذا يخرج القتل عن
كونو عمدان؟ بالطبع ال ،فإ ٌف أركاف العمد جميعها موجودة ىنا ،فالفعل الصادر من الجاني تاـ من حيث

السببية كقد اقترف بالقصد ،كما أف ىدفو قد تحقق رغم أ ٌف المجني عليو مات بشكل آخر.

و
شخص آخر في بئر لكي
مثاؿ آخر :كىو ما ذكره صاحب (كشف اللثاـ) [ ]11كىو عبارة عن إلقاء
يموت في قعرىا من الجوع كالعطش أك لكي يموت بسبب سقوطو كاصطدامو بقعر البئر ،لكن يصدؼ أف

كانت سكينان أك حربة منصوبة يموت الساقط بسببها .أك أف يلقي شخص آخر من مرتفع فيقع في أثناء
الطريق على أسبلؾ الكهرباء كيموت بصدمة كهربائية ،كمن المسلَّم بو أ ٌف قتل العمد يصدؽ في جميع ىذه

الموارد ،كعبارة المحقق ،حيث قاؿ( :أل ٌف اإللقاء في البحر إتبلؼ بالعادة) [ ]12ناظرة إلى ىذا
المطلب ،كما قاؿ صاحب (المسالك) [ ]13كصاحب (الجواىر) تبعان لو( :القصد إلى السبب المعين
يستلزـ القصد إلى مطلق القتل) [ ]14أم رغم عدـ موتو بالنحو الذم كاف مرادان للجاني إالَّ أ ٌف الجاني

كاف قاصدان مطلق الموت كمنو الغرؽ ،فإ ٌف المقيد يستبطن المطلق ،كقصد نوع معيٌن من الموت قصدان
للموت ،كىذا كبلـ صحيح .فسبب الموت حاصل كما أ ٌف إيجاد السبب اقترف بالقتل كالقصد،

كسنستعرض الحقان الستدالؿ الرأم المخالف ىنا.
الحمد هلل أكالن كآخران

الدرس []62
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الصورة االيكلى من المرتبة الثالثة
حاصل االستدالؿ الذم بيٌناه للصورة األكلى من المرتبة الثالثة ىو عبارة عن أ ٌف أركاف العمد تامة ،كالشبهة
المتصورة ىنا ىي اختبلؼ كيفية الموت التي مات بها المجني عليو مع الكيفية التي كاف الجاني قد
ٌ
قصدىا ،كقد أجبنا على ىذه الشبهة َّ
بأف التخلُّف عن قصد الجاني ال ربط لو بعنواف العمد ،كالعمد ىو أف

يصدر فعل من اإلنساف تاـ في السببية للموت كيقترف مع قصد الموت ،كتحصل النتيجة ،كىي أيمور

حصلت في ىذا المورد ،فالموت كقع كالقصد كاف موجودان.
يبدك لنا صحة حكم المحقق[ ]15ىنا ككذا استداللو ،كاستدالؿ الشهيد الثاني[ ]16كصاحب
(الجواىر)[ ،]17كال يقببلف الخدش ،كسنبيٌن كجو القوؿ المخالف كاإلشكاؿ الذم طرحو العبلمة[]18
كنبحث فيو ،لكن قبل الدخوؿ في ذلك البحث نعرض لنقطة ىنا ،كىي:
إذا شككنا في العمد كفي تحقق عنوانو فهل يمكننا التمسك بالعمومات كإطبلقات أدلة القصاص؟ تمسك
بهما صاحب (الجواىر) كقاؿ( :ال يخفى عليك ما فيو ،بعد اإلحاطة بما ذكرناه من صدؽ القاتل عمدان
س بًالنَّػ ٍف ً
مما ال إشكاؿ في شمولو لمثل ذلك)
س) [ ]19كنحوه َّ
على مثلو فضبلن عن قولو تعالى( :النَّػ ٍف ي

[.]20

كجوابوَّ :
أف المورد ليس محبلن للتمسك بالعمومات ،كقد بحثنا في ىذا سابقان ،نعرض لو ىنا تارة أيخرل
ببياف أكضح كأكمل.
عملية التخصيص كالتقييد في العاـ كالخاص كالمطلق كالمقيد تجرم فيما إذا لم يكن الدليبلف مثبتين ،فإ ٌف
التخصيص كالتقييد يجرياف في مقاـ التعارض ،كالمثبتاف ال يتعارضاف.

لكن ىناؾ موارد من المثبتين تجرم فيهما عملية التقييد أك التخصيص ،من قبيل أف
ىذا الكبلـ صحيحَّ ،
نعلم بوحدة الحكم ،أم نعلم بأف اإلرادة الجدية للمولى في العاـ كالخاص كاحدة ،كموردنا من ىذا القبيل،

فيكوف أىبلن للتخصيص.
المخصصة في المثبتين نقوؿ :المعركؼ في موارد
كلتبيين كجو عدـ التمسك بالعاـ في الشبهات المفهومية
ٌ

المخصصة ىو جواز التمسك بالعاـ ،عكس ما عليو الشبهات المصداقية ،حيث ال
الشبهة المفهومية
ٌ
يمكن التمسك بالعاـ.
المخصصة فيما إذا كاف الدليبلف متخالفين
علمان أ ٌف ىناؾ فرقان بين التمسك بالعاـ في الشبهات المفهومية
ٌ

من حيث النفي كاإلثبات ،كفيما إذا كاف الدليبلف متحدين ،فإذا كانا متقابلين من قبيل( :أكرـ العلماء)

ك(ال تكرـ الفساؽ من العلماء) كشككنا في مرتكب الصغيرة فيما إذا كاف فاسقان أـ ال فإ ٌف التمسك بالعاـ
المخصصة جائز ،كالدليل الخاص ليس حجة بالنسبة إلى المشكوؾ بو ،لكن العنواف
في الشبهة المفهومية
ٌ

العاـ (العالم) يصدؽ عليو ،فيكوف حجة بالنسبة إلػى المشكوؾ بالفسق ،كىذا ىو الذم يصطلح عليو

األيصوليوف بدكراف األمر بين الحجة كالبلحجة.

َّأما إذا كاف الدليبلف إثباتيين بأف يقوؿ العاـ( :أكرـ العلماء) ،كالخاص يقوؿ( :إنَّما يكرـ العدكؿ من

العلماء) كشككنا في أف مرتكب الصغيرة عادؿ أـ ال ،فبل يمكننا التمسك بالدليل العاـ .كالفرؽ األساس

بين الموردين ىو أ ٌف المولى عندما يقوؿ( :ال تكرـ الفساؽ من العلماء) يعني أ ٌف جملة (أكرـ العلماء)
شاملة بحسب اإلرادة االستعمالية للعالم الفاسق كتكوف مضيٌقة بحسب اإلرادة الجدية.
كمن ىنا يعلم عدـ اندراج الفاسق في دليل (أكرـ العلماء) ،ككلَّما أحرزنا ىذا الوصف العنواني كػاف الدليل
العاـ غير شامػل لو ،مػن قبيل مػرتكب الكبيرة باعتباره محرز الفسق فبل شك في خركجو من دائرة العػاـ

بواسطة الدليل الخػاصَّ ،أما مػرتكب الصغيرة فغير خارج عن دائرة العاـ؛ لعدـ إحػراز اتصافو بالعنواف

الخاص ،فػبل يشملو دليل الخاص ،لكن يشملو دليل العاـ بالظهور اإلطبلقي إذا كاف مطلقان كبالظهور
اللفظي إذا كاف عامان ،فعنواف (العالم) يصدؽ عليو.
َّأما إذا كاف الدليبلف متحدين من حيث النفي كاإلثبات فبل يجوز التمسك بالعاـ ،فالعاـ يقوؿ( :أكرـ
العلماء) كالخاص يقوؿ( :إنَّما يكرـ العدكؿ من العلماء) فظهور الخاص في انحصار الحكم بعدكؿ العلماء

أقول من ظهور العاـ في العموـ،كعليو يكوف مراد المولى الجدم من عنواف العالم في الدليل العاـ ىو

التمسك بالعاـ ،فكما أف دخولو
العالم العادؿ ،كإذا شككنا بأ ٌف مرتكب الصغيرة عادؿ أـ ال فبل يمكن
ٌ
تحت الدليل الخاص مشكوؾ بو ،فكذلك دخولو تحت الدليل العػاـ ،فإ ٌف العنواف الخارج عن مفاد الدليل
الخػاص غير موجود فػي العاـ .كالمراد الجدم من العلماء في الدليل العػاـ منطبق على العدكؿ عػكس
المورد السابق ،حيث لم يتطابق فيو مفاد العاـ على مفػاد الخاص ،بل مفاد الخػاص خارج عن عنواف العاـ،

َّأما ىنا فاإلرادة الجدية في العاـ مضيٌقة بدائرة الخاص منػذ البداية.
إذان ،كل مورد لم نحرز فيو دخوؿ العنواف في الخاص ال يكوف داخبلن في العاـ كذلك؛ ألنٌا ال نعلم أ ٌف
مرتكب الصغيرة عادؿ أـ ال ،فبل يشملو عنواف الخاص ،كلهذا ال يمكن في مورده التمسك بالعاـ.
ً
صاص فًي ال ىق ٍتػلىى)[ ]21لكن المستفاد
ب ىعلىي يكم ال ىق ي
كفيما نحن فيو يوجد عنواف عاـ أك مطلق ،كىو( :كت ى
يخص قصاص العمد،
من مجموع ركايات باب القصاص أ ٌف مراد الشارع المقدس من القصاص ىو ما
ُّ
ً
صاص) إذا كاف القتل عمدان.
ب ىعلىي يكم ال ىق ي
كبذلك يكوف معنى اآلية( :كت ى

إذان ،كلما أحرزنا عنواف العمد فالدليل شامل لو ،ككلما لم نحرز عنواف العمد فالدليل غير شامل لو؛ أل ٌف
دائرتو مضيٌقة منذ البداية ،كفي مقاـ الشك في العمد كاف التمسك بعموـ كإطبلؽ أدلة القصاص غير

كجيو.

كينبغي التذكير بنقطة ىنا ،كىي :على فرض الشك كالقوؿ بعدـ إمكانية التمسك بالعاـ كالحكم بالقصاص
ىل يمكننا استفادة الحكم بالقصاص من خبلؿ عنواف الشركع في القتل؟
فينبغي االلتفات إلى أ ٌف الشركع بالجناية عنواف شائع كمتداكؿ في قوانين الجزاء األكربية ،فقد فرضوا
العقوبة على كثير من موارد الشركع بالجناية ،لكن ىذا العنواف مفقود في الفقو اإلسبلمي حسب استقرائي،
و
فعندئذ ُّ
يعد
إالَّ أنَّو يمكن فرض بعض العقوبات على الشركع بالجنابة إذا انطبق عليو أحد عناكين الجناية،

الشركع جناية ّْ
بحد ذاتوٌ ،أما عنواف القتل فبل ينطبق عليو قطعان.

الملقى مستول سطح البحر ابتلعو القرش
فإذا قاؿ قائل :لو ألقى شخص آخر في البحر كقبل أف يصل ي

فهل ينطبق عليو عنواف الشركع في القتل؟ فيكوف فيو القصاص رغم عدـ انطباؽ عنواف قتل العمد عليو،

كاف كبلمو غير صحيح؛ كذلك لؤليمور التالية:
أكالن :عنواف الشركع في القتل معدكـ في الفقو اإلسبلمي.
ثانيان :إذا استطعنا تطبيق بعض الموارد على عنواف الشركع في القتل كاعتبرناه جناية فإنٌو ليس عنواف قتل
العمد قطعان ،بل ىو جريمة أيخرل.
كصلى اهلل على محمد كآؿ محمد
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قويناه ،كحاليان ُّ
نبت ببحث دليل القائلين بعدـ
تق ٌدـ الحديث عن دليل القائلين بالقود في المسألة ،كنحن ٌ
قواه المحقق كماؿ إليو العبلمة في بعض كتبو ،فقد اعتبر الحكم بالقود على إشكاؿ.
القود الذم ٌ

دليل القائلين بعدـ القود
في مقاـ االستدالؿ على عدـ القود يقوؿ المحقق( :ألنٌو لم يقصد اتبلفو بهذا النوع)[ ،]22فقد مات
بكيفية غير مرادة للجاني ،كاألمر يدخل في باب ما كقع لم يقصد كما قصد لم يقع.
كقاؿ الشهيد الثاني في (المسالك) ػ بعدما نقل عبارة المحقق كأضاؼ ػ ( :فكاف كتلفو بغير قصد أصبلن)
و
عندئذ في قتل الخطأ.
[ ،]23فيدخل
الفاضل الهندم في (كشف اللثاـ) بعدما ينقل عبارة القواعد المتحدة المضموف مع عبارة المحقق
كالمتقاربة معها من حيث األلفاظ يقوؿ في شرحها( :كما لو رمى بو من شاىق فاستقبلو غيره بسيف فق ٌده)

[.]24

أم الفرض من قبيل أف شخصان يدفع آخر من شاىق كقبل أف يصل المدفوع سطح األرض يضربو آخر
بسيف كيق ٌده نصفين أك يصيبو بطلقة تقتلو قبل الوصوؿ إلى سطح األرض ،فمشهور الفقهاء ال يعتبركف
الدافع قاتبلن ،كسيأتي بحث ىذا الموضوع إف شاء اهلل ،كسنطرح رأينا فيو.

رغم أ ٌف الشهيد الثاني كالفاضل الهندم ػ رحمهما اهلل ػ بيٌنا ىذه األدلَّة إالَّ َّ
أف مختارىما ثبوت القود.
يقوؿ المحقق األردبيلي في (شرح اإلرشاد)( :كإنٌو قتل بغير ما قصد بل بغير فعلو فهو كالقتل بغير قصد
بل بغير فعلو فإنَّو قتل بالتقاـ الحوت) [ ]25أم إ ٌف القتل صدر من شخص آخر كما أنٌو حصل بغير قصد

أصبلن.

رٌد األدلٌة
ترد ىذه األدلة بما يلي:
ُّ
أكالن :صحيح أ ٌف الموت الواقع تخلَّف عن قصد الجاني إالَّ أ ٌف التخلٌف الواقع عن قصد الجاني في كيفية
يضر بصدؽ العمد ،فإ ٌف لقتل العمد ركنين:
الموت ال ُّ

األكؿ :أف يكوف الفعل الواقع سببان للموت.
ٌ
الثاني :أف يكوف ىناؾ قصد للقتل أك ما ىو بحكم قصد القتل.
كالركناف كبلىما موجوداف ىنا ،فإ ٌف اإللقاء من مبنى و
عاؿ يوجب الموت عادة ،كفرضنا أنو يريد قتلو من
يضر ذلك حصوؿ كيفية للموت غير الكيفية المنظورة للجاني ،كذلك من قبيل أف يقصد
خبلؿ إلقائو ،كال ُّ
شخص قتل آخر بإصابة طلقة في دماغو فتصيب رئتو كيموت.

ثانيان :ما قالو الشهيد الثاني من أنَّو لم يقصد ىذا النوع من الموت فكأنَّما لم يقصد التلف أصبلن ،جوابو
نفس ما ذكره نفسو كتبعو فيو صاحب (الجواىر) حيث قاؿ( :أل ٌف القصد إلى السبب المعين يستلزـ
القصد إلى مطلق القتل ضركرة كجود المطلق في المقيد ،كمطلق القتل صادؽ في المعين) [ ،]26أم رغم

قصد الجاني نوعان خاصان من الموت إالٌ أ ٌف قصده مستبطن لمطلق الموت كذلك ،فإ ٌف المقيد يستبطن
المطلق ،كقصد نوع خاص من الموت قصد للموت ،كىذا يكفي لتحقق العمد.

ثالثان :ما قاـ بو صاحب (كشف اللثاـ[ ]27من المقارنة ،حيث شبَّو ىذا المورد بما إذا قيتًل أثناء السقوط

بواسطة شخص آخر ،كىذا قياس مع الفارؽ؛ أل ٌف تبلور إرادة إنساف آخر في األثناء يؤدم إلى نسبة القتل
و
كعندئذ ال ينتهي عمل الدافع إلى الموت ،كعليو يكوف فرؽ بين ما إذا
إلى صاحب اإلرادة كيكوف مباشران،

حصل حادث مسند إلى إرادة إنسانية أثناء الطريق كتكوف سببان أقول ،كبين ما إذا كاف الحادث غير ناشئ

عن إالرادة.

إذان ال ينبغي قياس موارد من قبيل إلقاء المجني من شاىق كاصطدامو بسيارة أك أسبلؾ الكهرباء أك إلقائو
في البحر كابتبلعو من قبل الحوت بما إذا ألقى شخص آخر من ارتفاع كقبل كصوؿ الملقى إلى سطح

األرض يقوـ آخر بق ٌده نصفين ،فالمورد األخير توسطتو إرادة إنسانية عكس الموارد السابقة فبل إرادة
إنسانية تتوسط في البين.
نعم ،ما ذكره المحقق األردبيلي من إشكاؿ جدير باالىتماـ ،فهو يقوؿ :القتل لم يتحقق بفعل الملقي،
فإذا ثبت ىذا الكبلـ كلم ينسب القتل إلى الجاني كاف الحكم بعدـ القصاص صحيحان؛ لكن ال أساس
لهذا الكبلـ ،فلماذا لم ينسب ىذا الفعل إلى الجاني؟ بل العكس ىو الصحيح ،فعندما يلقي شخص آخر
من مرتفع كتتفق في األثناء أسباب متوالية غير ناشئة عن إرادة إنساف كاف منشؤىا المسبب األكؿ ،كرغم

حصوؿ التلف بواسطة الحوت أك سلك الكهرباء إالٌ أ ٌف ىذه غير منسوبة إلى إرادة إنسانية فبل يمكن نسبة

الحادث إليها ،بل جميعها يكوف ناشئان من فعل األكؿ ،كقد قلنا في بحث السبب كالمباشر :إ ٌف األسباب

إذا ترتبت فالفعل ينسب إلى الذم أكجد السبب األصلي ،كلهذا ال يبدك قوؿ األردبيلي (قتل بغير ما

قصد ،بل بغير فعلو) صحيحان.

فرع:
الفرع اآلخر طرحو صاحب (الجواىر) [ ،]28كىو عبارة عن :إذا ألقى شخص آخر في البحر كقبل
و
عندئذ؟
كصوؿ الملقى سطح الماء يأتي بازم كيختطفو ثم يقتلو ،فما الحكم
في البداية يحتمل كوف المورد ليس من موارد العمد ،فبل يثبت القصاص كيحكم بالدية.

كقد جاء ذات االحتماؿ بنحو آخر في كبلـ سيٌدنا األستاذ اإلماـ الراحل ػ رضي اهلل عنو ػ فقد قاؿ في
(تحرير الوسيلة) ( :كلو ألقاه في البحر كقبل كصولو إليو كقع على حجر كنحوه فقتل فعليو الدية) [،]29
أم إنٌو فرض الوقوع على الحجر بدالن عن فرض اختطاؼ الطير الذم ىو فرض نادر ،كأفتى بالدية قاطعان
عكس صاحب (الجواىر) حيث احتمل ترتب الدية على الجاني.
يبدك أ ٌف كجو ثبوت الدية ىو ما كرد في كبلـ صاحب (الجواىر) ،حيث اعتبر بلعو من قبل الحوت من
المحتمبلت العادية للسقوط في البحرَّ ،أما اختطافو من قبل الطير فليس من المحتمبلت العادية للسقوط

في البحر ،أم إ ٌف ما كقع لم يقصد من قبل الجاني مطلقان.

كاإلشكاؿ في ىذا القوؿ ىو ما أشار إليو صاحب (الجواىر) من أ ٌف الصادر من الجاني فعل قاتل عادة
كاقترف مع القصدَّ ،
كأف القتل لم يقع كفقان لمراد الجاني ،كىذا ال يعني سلب عنواف العمد عنو ،كىو يشبٌو

ىذا المورد بما إذا أسقط شخص آخر في بئر مستهدفان قتلو من خبلؿ اصطدامو بقعر البئر أك من خبلؿ

جوعو كعطشو ىناؾ ،لكن المجني عليو يقتل بواسطة سكين أك حربة كانت منصوبة صدفة في قعر البئر،
كلم ً
يفت أحد ىنا بعدـ العمد ،كما نحن فيو من ىذا القبيل.

كبرأينا :المسألة ال تختلف عن مسألة االبتبلع من قبل الحوت أك االصطداـ باألسبلؾ الكهربائية أك
السيارة.

فرع آخر
فرع يذكره المحقق ػ كىو فرع كاضح ػ عبارة عن أف يلقي شخص آخر في البحر قاصدان ابتبلعو من قبل

الحوت ،فيحصل ما يريد ،فيكوف عمدان فيو القصاص ،فقد قاؿ المحققَّ ( :أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمو
فعليو القودَّ ،
ألف الحوت ضار بالطبع ،فهو كاآللة) [ ]30كفعل الجاني عادة ما يوجب التلف ،فسمك
القرش عادة ما يقتل ،كلهذا ُّ
يعد قتل عمد كفيو قصاص ،كحكمو كاضح.

لكن ينبغي االلتفات إلى أ ٌف ىذا الفرع ليس من الصورة األيكلى بل ىو من حيث خصوصية الموضوع ُّ
يعد
من الصورة الثانية أك الثالثة اللتين سيأتي الحديث فيهما.

كالحمد هلل أكالن كآخران
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الصورة الثانية من المرتبة الثالثة
قاؿ المحقق رحمو اهلل( :الثانية :لو أغرل بو كلبان عقوران فقتلو فاألشبو القود؛ ألنٌو كاآللة ،ككذا لو ألقاه إلى
أسد بحيث ال يمكنو االعتصاـ فقتلو سواء كاف في مضيق أك بريٌة)[.]31

في البداية علينا معرفة خصوصية ىذه الصورة كفرقها عن الصورة السابقة ،كخصوصيتها ىي أ ٌف الفعل
الصادر من الجاني عبارة عن توظيف الحيواف الوحشي ،كاألخير ىو الذم يوجب الموت ،كعمل الجاني

بحد ذاتو ال يوجب القتلٌ ،أما في الصورة السابقة فعمل الجاني ػ كىو اإللقاء من شاىق ػ ّْ
ّْ
بحد ذاتو يوجب

الموت.

كالسؤاؿ ىنا ىو :ما دكر الحيواف الوحشي في ىذا الفرع؟
لم يرد ذكر للحيواف الوحشي في الركايات ،كىو ىنا عنصر قاتلُّ ،
يعد صدكر القتل منو أمران اعتياديان ،أم
إذا تواجو ىكذا حيواف مع اإلنساف فمن الطبيعي أف يخسر اإلنساف في المواجهة ،لهذا نفهم أ ٌف ذلك إذا
كاف ىو المبلؾ فبل خصوصية للحيواف.

كإذا فرضنا شيئان غير الحيواف اتخذ ذات الحكم ،من قبيل أف نفرض أ ٌف دفع الشخص نحو القطار من
مسافة قريبة ال يوجب الموت إالٌ أ ٌف اصطدامو بالقطار يوجب الموت ،فالقطار ىنا يكوف بمثابة الحيواف
عرض المجني عليو إلى ما ىو بمثابة الحيواف الوحشي القاتل طبيع نة ،أك من قبيل أف
الوحشي ،كالجاني ىنا ٌ
شخص آخر نحو منشار كهربائي ،فهذه جميعها من موارد قتل العمد.
يدفع
ه

إذان إذا صدر فعل من الجاني ال يوجب الموت ّْ
بحد ذاتو لكن يجعل المجني عليو من خبللو عرضة للقتل
بواسطة عامل ثالث يوجب القتل قهران أك غالبان كاف قتل و
عمد.
ى

كمن تعبير المحقق بػ(:األشبو) نعلم بوجود قوؿ بعدـ القود ،كما جاء ذلك في كلمات فقهاء العامة.
كأما آلة القتل فتختلف حسب الموارد ،فاستعماؿ العصا كآلة للقتل يتم من خبلؿ رفعها ثم ضرب المجني
ٌ

عليو بها بقوة ،إالٌ أ ٌف استعماؿ البندقية كآلة للقتل ال يستدعي ذلك ،بل يكفي فيها الضغط على الزناد،
كاستخداـ الكلب لهذا الغرض يستدعي فتح حزاـ ربطو كتحريكو نحو المراد قتلو ،كاستخداـ القطار
كالسيارة لهذا الغرض يستدعي دفع المجني عليو نحوىما في كقت ال يمكن فيو إيقافهما.

رغم أ ٌف عمل الجاني في ىذا الفرع يعد عمبلن بسيطان كال يوجب القتل في الحاالت االعتيادية إالٌ أنٌو ال
شبهة في أ ٌف القتل في الموارد المزبورة صدر من الجاني.
علمان أ ٌف قيد (كال يمكن االعتصاـ) قيد طبيعي في المسألة ،فلو كاف للمجني عليو المجاؿ للهركب
و
عندئذ نفس الحكم المتق ٌدـ في قضية الحريق.
فالحكم
فتحقق القتل ىنا مشركط بوجود ضابطة قتل العمد ،كىي أف يقصد الجاني القتل كلو كاف فعلو غير قاتل،

كأدل إلى قتلو يع َّد قتل
أك يقصد فعبلن يوجب التلف عادة .كلهذا إذا دفع شخص آخر نحو القطار للمزاح ٌ
عمد ،ككذلك إذا دفع شخص آخر نحو دراجة ىوائية قاصدان قتلو فمات صدفة يع َّد قتل عمد رغم أ ٌف اآللة

ىنا ال تقتل عادة.

مما اتفق عليو فقهاء الشيعة ،كلم يؤثر عنهم خبلؼ ،لكنَّا نرل فتاكل مختلفة
كيبدك أ ٌف الحكم بالقود ىنا َّ

العامة.
عن فتاكل الشيعة في كلمات فقهاء ٌ

أقواؿ فقهاء العامة
نقل عن فقهاء الحنفية حكمهم بعدـ الدية كالقصاص في مسألة إغراء الكلب أك اإللقاء إلى الحيواف
الضارم ،كإنَّما يعزر كيضرب كيحبس إلى أف يموت[ .]32لكن ما مدرؾ ىذه الفتول؟ كإذا كانوا يقولوف
بالقياس فأم قياس يحكمهم ىنا؟[ ]33لكن المركم عن أبي حنيفة حكمو بالدية[ ،]34كمدركو غير

معلوـ من حيث مبناه؛ فإنٌو يحصر قتل العمد باآلالت الحادة أك القاطعة كال يعد القتل عمدان في غيرىا،
كفيما نحن فيو ،حيث إ ٌف أسناف الحيواف حادة كقاطعة ،لماذا ال يحكم فيها بالقصاص؟

كنقل التفصيل عن الشافعية بين ما إذا كضع الشخص في قفص األسد أك مضيٌق ففيو القصاص ،كبين ما
و
عندئذ[.]35
إذا كتٌف الشخص ،أك ربطت يداه كرجبله بحباؿ كترؾ في بريٌة فيها ايسود فبل قصاص
ككبلـ المحقق حيث قاؿ( :سواء كاف في مضيٌق أك ٌبريٌة) ناظر إلى ىذا المعنى ،فإ ٌف أركاف قتل العمد إذا
َّ
يمر منها
كانت موجودة فبل فرؽ بين المكاف المضيٌق كبين البريٌة ،كلهذا إذا ترؾ
ه
شخص آخر في ٌبريٌة قلما ٌ
و
عندئذ قاـ بفعل
مر منها آنذاؾ صدفة كقتلو كاف القتل عمدان ،ككذلك إذا جعلو في متناكؿ ،فإنٌو
سبع ،لكن َّ
ينتهي إلى القتل عادة.

نيقل عن الحنابلة مطلب جدير باالنتباه ،فهم يعتقدكف َّ
أف شخصان إذا جعل آخر عرضة لؤلسد كجرحو
األخير جرحان قاتبلن كاف قتل و
عمدَّ ،أما إذا كاف الجرح غير قاتل ،بأف جرحو في كتفو مثبلن لكنٌو قتل صدفة
ى
فبل يحكم بالقصاص بل بالدية.

كىذه الفتول أطلقها العبلمة في (القواعد) ،كقد كاف العبلمة مأنوسان كثيران بكلمات ابن قدامة ،كأحيانان ينقل

نصان ،كىذه ىي عبارة العبلمة حيث قاؿ( :لو فعل بو األسد ما ال يقتل غالبان ضمن الدية ،كال
عبارتو ٌ
قصاص) [.]36
كيستدؿ الفاضل الهندم على العبارة بقولو( :لم يصدر منو مباشرة للقتل كال تيسبيب لما يقتل غالبان)
[ ]37كفي ىذه الحالة يكوف الجاني ضامنان للجرح دكف القتل.

كيمكن الرد على ىذا االستدالؿ بنحوين:
مما يقتل عادة ،فمن المحتمل أف تضرب
األكؿ :يقوؿ صاحب (الجواىر) [ ]38بأ ٌف اإللقاء لؤلسد ٌ
لكن ٌّ ىّق قصد فعبلن
مخالب األسد صدر المجني عليو فيموت ،كالجاني ىنا حتى لو لم يقصد القتل ٌ
يوجب القتل عادة ،فيكوف عمدان ،كىو من قبيل أف يريد قتلو بالسيف من خبلؿ ضربو في منطقة حساسة
و
كعندئذ ال يمكن القوؿ بأ ٌف القتل ىنا غير عمد؛ أل ٌف الضرب بالسيف
فيضرب منطقة غير حساسة فيموت.
تؤد الضربة إلى القتل كاف حكم العمد غير جا ور.
يوجب القتل عادة .نعم ،إذا لم ّْ

مما يوجب الموت
إذان ،سبب الموت فيما نحن فيو ىو فعل الجاني ،أم اإللقاء لؤلسد كفي قفصو ،فهو َّ
عادة ،كبما أنٌو قاـ بهذا الفعل و
بقصد كاف القتل عمدان.

الثانيَّ :
عد اإلماـ المورد من باب السراية ،أم ما حصل من فعل الجاني ىو الجرح الذم لوال السراية لم

يوجب الموت ،لكن سرت فأكجب الموت ،فكاف موجبان للضماف ،كعبارتو ىي( :لو ألقاه إلى السبع فعضو
بما ال يقتل بو لكن سرل فمات فهو عمد عليو القود) [.]39
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الصورة الثالثة من المرتبة الثالثة
قاؿ المحقق رحمو اهلل( :الثالثة :لو أنهشو حية قاتلة فمات قيتل بو ،كلو طرح عليو حية قاتلة فنهشتو
فهلك فاألشبو كجوب القود؛ ألنَّو مما جرت العادة بالتلف معو)[.]40
الصورة الثالثة :ىي أف يأتي شخص بحية كيضع ًر ٍج ىل المجني عليو أك يده في فمها فتنهشو فيموت،
فيحكم بقصاص الجاني ىنا؛ ألنَّو قىػتٍل ،على أف يكوف سم الحيٌة كاإلنهاش قاتبلن.
المثاؿ اآلخر لهذه الصورة ىو أف يلقي الحية عليو أك يلقيها في مبلبسو أك فراشو فتنهشو فيموت ،فاألشبو

ىنا ػ كما يقوؿ المحقق ػ كجوب القود؛ أل ٌف ىذا الفعل متلف عادة حتى لو لم يقترف مع قصد القتل،
كالقتل منسوب إلى الجاني رغم ذلك.
يقوؿ صاحب (الجواىر) [ :]41القتل بواسطة الحية يتم بالنحو الثانيَّ ،أما النحو األكؿ فقلَّما يقع.

ٌأما ىذه الصورة كفرقها عن الصورة السابقة بالرغم من التشابو الظاىرم بين الصورتين في استخداـ الحيواف
كآلة قتل إالٌ أ ٌف آلية الحيواف في ىذه الصورة أكضح؛ َّ
ألف عملين قد حصبل في الصورة السابقة ،أحدىما:

اإللقاء إلى األسد ،كاآلخر :قتلو بواسطة األسد ،كلهذا لم تكن نسبة القتل إلى الجاني كاضحة كثيرانٌ ،أما
نسبة القتل إلى الجاني في ىذه الصورة فواضحة ،كأكضح من الصورة السابقة ،كبذلك ال يكوف ىناؾ
اختبلؼ أساسي بين الصورتين.

ففي الفرض األكؿ ػ حيث يكوف إنهاشان ىح ىكم المحقق بالقود صراحة ،أل ٌف نسبة القتل إلى الجاني كاضحة

بالكامل .كلهذا قاؿ الشهيد الثاني في (المسالك) في ذيل عبارة المحقق( :فكاف مباشران لبلتبلؼ عمدان)

[ ،]42كال يبعد كبلمو؛ ألنٌو بعد كضع يد المجني عليو في فم الحية تغلق الحية فمها مباشرة كتفرغ السم
في يده ،كالتسبيب ىنا خفي بدرجة ال يتنافى مع نسبة القتل إلى الجاني بالمباشرة ،فهو من قبيل القتل

بالبندقية في ىذا اليوـ ،فالقاتل يضغط على الزناد فتنطلق الرصاصة بسرعة كتصيب المجني عليو ،كدكر

الجاني ىنا التسبيب .كمن قبيل الخنق باليد كذلك ،فهو ليس من موارد المباشرة ،لكن العرؼ يعده من

موارد المباشرة.

القصاص؛ أل ٌف نسبة القتل إلى الجاني مسلَّمة ،على أف
كسواء كاف من موارد المباشرة أـ التسبيب فعليو
ي
مما يوجب التلف عادة ،كما
تكوف شرائط قتل العمد متوفرة ،أم كوف الجاني قاصدان القتل أك كوف الفعل َّ

تقدَّـ.

َّأما في الصورة الثانية ،أم إلقاء الحية على المجني عليو فقاؿ المحقق( :فاألشبو كجوب القود) ،أم ينبغي
الحكم بالقصاص كفقان للقواعد ،كىذا صحيح ،فإ ٌف ما كقع في الخارج ىو حركة الحيواف ،كإرادتو غير
إنسانية ،كالمسبب الجاني؛ كلهذا ينسب القتل إليو كيعد من موارد التسبيب ،من قبيل تحريض الكلب

على آخر.

فرع
الفرع اآلخر الموجود ىنا كالذم لم يذكره المحقق ىو إذا جعل شخص آخر في مواجهة مع حية في مكاف
مضيٌق أك غرفة فما حكمو؟ فهل حكمو نفس الحكم الوارد في مواجهة اإلنساف مع الحيواف الضارم ػ كقد
قيل ىناؾ بنسبة القتل إلى الجاني ػ أـ ال؟

ىناؾ اختبلؼ بين فقهائنا كفقهاء الشافعية ،فقاؿ فقهاؤنا :المورد من موارد العمد؛ أل ٌف أركاف العمد ىنا
تامةَّ ،أما الشافعية فبل يع ٌدكف المورد من موارد العمد؛ أل ٌف طبيعة الحية مع طبيعة الحيواف المفترس
ٌ
مختلفة ،فإذا كضع الحيواف المفترس مع إنساف في مكاف ضيٌق ىجم على اإلنسافَّ ،أما طبيعة الحية
مما يقتل عادة .نعم ،إذا كاف
فليست كذلك؛ ألنٌها ال تهجم بطبيعتها ،كعلى ىذا ال يكوف فعل الجاني ىنا َّ
قاصدان القتل يع َّد عمدان كإالٌ فبل.

كصاحب (كشف اللثاـ) [ ]43نسب قوؿ الشافعية المزبور إلى ظاىر الشيخ في (المبسوط) []44

كاعتبره محتمبلن لدل العبلمة في (التحرير) [.]45

كيبدك أ ٌف االختبلؼ ىنا ليس في الحكم بل في الموضوع ،كإذا ما ثبت ىكذا حكم عن فقهائنا فينبغي
مما
القوؿ في تبريره بأ ٌف طبيعة الحية إذا كانت الهركب من اإلنساف كعدـ الهجوـ عليو فعمل الجاني ليس َّ
عد عمدان إذا اقترف مع الموت كقصد القتل ،كإالٌ ُّ
يوجب التلف عادة ،كلهذا يي ُّ
فيعد شبو عمد كيوجب الدية.
و
عندئذ ما قاؿ بو المحقق في
َّأما إذا فرضنا طبيعة الحية عند المواجهة مع اإلنساف ىي الهجوـ فالحكم

و
مما يوجب التلف
الفرع السابق كأ ٌكده الشهيد الثاني كصاحب (الجواىر)؛ أل ٌف المواجهة
عندئذ تكوف َّ
عادة .كبذلك يكوف االختبلؼ في الموضوع ،كعلى أىل الخبرة كالتحقيق أف يبدك آراءىم فيهاَّ ،أما الحكم

فواضح.

الصورة الرابعة من المرتبة الثالثة:
ضو األسد كسرتا لم يسقط القود ،كىل يرد فاضل الدية؟ األشبو نعم.
قاؿ المحقق( :الرابعة :لو جرحو ثم ع ٌ
ككذا لو شاركو أبوه أك اشترؾ عبد كحر في قتل عبد) [.]46

في المسألة مباحث كفركع كثيرة ينبغي تحصيل أحكامها ،كفي فرض ىذه المسألة أف يحدث الجاني جرحان
ثم يأتي حيواف مفترس كيحدث جرحان آخر ،فالجرح األكؿ مضموف كالثاني غير مضموف؛ لكوف الفرض أف

حرض الحيواف على إيجاد الجرح ،كلو فرضنا تحريضو اندرج المورد في الصورة السابقة ،ثم
الجاني لم ي ٌ
سرل كبل الجرحين كمات إثرىما ،فحكم المحقق ىنا بما يلي:
أكالن :القود لم يسقط عن الجاني رغم اشتراؾ عامل غير ضامن في عملية القتل.
ثانيان :إذا اقتص من الجاني فترد نصف الدية إلى كليٌو؛ لوجود شريك في القتل.

ثم يقوؿ المحقق :يترتٌب ذات الحكم إذا شارؾ الجاني أبو المقتوؿَّ ،
فإف األب ال يقتل بل تؤخذ منو
كحر في قتل و
عبدَّ ،
الحر ال يقتل بالعبد ،كالقصاص ىنا ال يرتفع
فإف َّ
الدية ،ككذلك الحاؿ إذا اشترؾ عب هد ّّ
من العبد اآلخر؛ لكن ينبغي إرجاع نصف الدية.

ابتداء ينبغي البحث في خصوصية ىذه المسألة ،كىي كوف عمل الجاني متداخبلن مع عمل الحيواف في
ن
بالقوة ،فلو أ ٌف
إيجاد القتل ،أم كبلىما سبب ،كرغم عدـ كونهما مستقلين بالفعل إالَّ أنٌهما مستقبلف ٌ

جريمة ىذا الشخص سرت كانت كافية ،ككذلك جناية الحيواف فإنٌها لوحدىا كافية كتامة لتحقق القتل ،ككلّّ
بالقوة إالَّ أنَّهما معان أكجبا القتل بالفعل.
منهما تاـ ٌ
كيؤيد ىذا المعنى قوؿ المحقق( :سرتا) ،فلو فرضنا عدـ تماميتهما بالقوة فبل يلزـ فرض سرايتهما ،فلو أ ٌف
كبلن منهما كاف مكمبلن لآلخر ما كاف يقاؿ( :سرتا) بل ال ينبغي لو ىذا التعبير.
أثر في القتل
كيبدك أ ٌف مراد المحقق من الصورة الرابعة كوف كل منهما سببان مستقبلن ٌ
بالقوة ،كبما أ ٌف كليهما ه
فلم يبلغ استقبللهما في السببية مستول الفعلية ،بل َّ
تكفل كلّّ منهما بمقدار من التسبيب.
إذا انقلب الفرض بأف كاف الجرح األكؿ غير مضموف ،كالثاني مضمونان فهل يبقى ذات الحكم أـ يختلف؟
الوارد في كلمات الفقهاء ىو كوف الجرح األكؿ مضمونان كالثاني غير مضموف ،كينبغي دراسة المورد لمعرفة

حكم عكسو.

كقبل معرفة مقتضى القواعد في ىذا الفرع نقدـ عدة مطالب:
المطلب األكؿ :محل الكبلـ ىو أف يكوف لكبل السببين تأثير في إيجاد التلف ،كلو فرضنا عدـ تأثير
أحدىما فعلينا الحكم كفق القواعد ،كىي تقتضي ىنا ترتيب أحكاـ القتل على السبب المؤثر فحسب،

فإذا ثبت بفضل ُّ
تقدـ كسائل االختبار حاليان أ ٌف جرح األسد أثٌر في موتو قبل أف يؤثر جرح الجاني على
المجني عليو فبل نحكم بالقود ،كتثبت دية الجرح فقط ،كىو من قبيل أف يقدـ الجاني على جرح المجني
عليو فتأتي صاعقة أك زلزاؿ كتميتو ،فاألخيراف سبٌبا موتو ال جرح الجاني ،كال يمكن القوؿ بضماف الجاني

نفس المجني عليو.

لو علمنا بأ ٌف جرح الحيواف أدَّل إلى موت المجني عليو كجرح الجاني كاف يؤدم إلى موتو لو ايمهل لكن

لم يمهل ،فهل كبلـ المحقق يشمل ىذا المورد أيضان؟ ذلك مشكل.

إذان ،ينبغي القوؿ بأ ٌف فرض كبلـ المحقق فيما إذا علمنا بتأثير السببين في إيجاد التلف أك أنا ال نعلم
باستقبلؿ أم منهما في إيجاد التلف على أقل تقدير ،كمقتضى القواعد ىو نفس ما جاء في كبلـ المحقق.
خبلصة المطلب األكؿ :ىي فرض عدـ العلم بإسناد التلف إلى إحدل الجنايتين ،كإالَّ فيشكل الحكم إذا

علمنا بإسناد التلف إلى إحدل الجنايتين ،كعلى القاعدة ينبغي القوؿ بأ ٌف اآلثار المترتبة على التلف مترتبة
على الجرح المستقل في التلف.

كللبحث تتمة تأتي في الجلسات المقبلة إف شاء اهلل.
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كاف الكبلـ في الصورة الرابعة ،أم اشتراؾ اإلنساف مع الحيواف في الجريمة ،كالبحث في مطالبها ،كقد

تقدَّـ األكؿ منها ،كىنا الباقي:

المطلب الثاني :بيٌن الفقهاء حكمين ىنا:
األكؿ :لزكـ القود على الجاني.
رد نصف الدية إليو.
الثاني :لزكـ ٌ
ينصب في لزكـ القود ،أم إثبات أ ٌف الحيواف إذا أكرد
جل اىتمامنا
ٌ
كنسعى للتدقيق في الحكمين ،لكن ٌ
جرحان بعد ما أكرد الجارح جرحان قبلو ،فإ ٌف جرح الحيواف كلحوؽ السبب الثاني ال يوجب زكاؿ األثر
الشرعي عن السبب األكؿ.

في البداية نبحث أنٌو لماذا فرض الفقهاء جرح الحيواف الحقان لجرح اإلنساف؟
يبدك أ ٌف ىذا الفرض لدفع توىم ،كىو إذا عرض السبب البلحق المستقل أزاؿ أثر السبب السابق؛ أل ٌف
موت المجني عليو حصل بعد السبب البلحق .كالحقيقة كوف ىذا السبب ىو عامل الموت ،كلهذا طرح
ضو األسد) ،أم اعتبركا جرح الحيواف الحقان ،كإذا
الفقهاء المسألة بالنحو التالي( :لو جرحو جارح ثم ع ٌ
فرضنا العكس انتفى ىذا التوىُّم؛ أل ٌف جرح األسد إذا حصل في البداية فبالرغم إمكانية فرض كوف السبب
الثاني (جرح اإلنساف) يوجب زكاؿ أثر األكؿ إالَّ أ ٌف الضماف ال ينتفي؛ أل ٌف الثاني جرح مضموف كاألكؿ

غير مضموف.

ىذا ىو السبب الذم جعل فقهاءنا أف يفرضوا المسألة بالنحو المزبور ،لكن فقهاء العامة طرحوا المسألة
بنحوين ،على أ ٌف التوىم بكوف السبب الثاني يزيل األثر الشرعي للسبب األكؿ غير صحيح كيفتقد المبنى
الشرعي ،بل ىو كىم يختلج الذىن العرفي.

المطلب الثالث :تأثير السببين يفرض على نحوين:
األكؿ :كبلىما سبب تاـ بالقوة ،أم إ ٌف كبلن منهما سبب كاؼ للقتل ،كالقدر المسلَّم من الصورة الرابعة ىو

ىذا الفرض.

الثاني :أف يكوف لكل منهما تأثير بنسبة خمسين بالمائة ،أم جرح الجارح ال يكفي إليجاد القتل
كبانضمامو إلى جرح الحيواف يتشكل السبب التاـ.

فبل في النحوين من حيث انضمامهما معان في إيجاد القتل ،كاالختبلؼ في أف كبلن من السببين في النحو
األكؿ و
كاؼ إليجاد القتل عكس ما عليهما في النحو الثاني ،فتأثير كل منهما بالفعل في الثاني خمسين

تامة.
األكؿ فمائة بالمائة بالقوة ،أم سببيتهما ٌ
بالمائةٌ ،أما تأثير كل منهما في النحو ٌ

كيبدك أ ٌف النحو الثاني مشموؿ بحكم النحو األكؿ؛ فهو مشموؿ بإطبلقات أدلة االشتراؾ في القتل.
الكبلـ في مسألة االشتراؾ في القتل كاسع كذك تشعبات نوكلها للمستقبل ،كلكن نشير ىنا إلى نقطة ،كىي
أنَّا إذا اعتمدنا في قضية االشتراؾ في القتل على الركايات التي تفرض القود على جميع الشركاء كاف
إطبلقها شامبلن إذا كاف العامل كافيان إليجاد التلف ،إذا كاف العامل غير و
كاؼ إليجاد التلف من قبيل أف

ينهاؿ أشخاص بالضرب على شخص بأ ٌف كبلن منهم يضربو عشرين ضربة ،فبل يمكن القوؿ بأ ٌف ضربات كل
منهم غير كافية لموتو ،فبل يمكن االقتصاص منو؛ كذلك َّ
ألف الركايات دلَّت على ترتب القود على فعل
الشريك ،كىي تشمل فعل كل و
كاحد غير تاـ كسبب للتلف.
ىذا مضافان إلى أنٌو ال يبعد القوؿ بأ ٌف إطبلقات كعمومات باب القصاص تشمل ىذا المورد ،من قبيل اآلية
الكريمة( :كتب عليكم القصاص في القتلى)[ ]1فإطبلقها يشمل العامل غير المستقل في القتل كما
يشمل العامل المستقل.

َّ
كاستدؿ بو ىنا ،لكنٌو لم يثبت
ادعى صاحب (الجواىر) [ ]2اإلجماع على الحكم بالقود
المطلب الرابعٌ :
ادعى اإلجماع في باب الشراكة في القتل ،لكن
لنا كال يمكننا القطع بوجوده ىنا .كصاحب (الغنية) [ٌ ]3
ىل ادعاء اإلجماع في باب االشتراؾ في القتل يعني ادعاء اإلجماع في ىذه المسألة كذلك؟

ىذا غير ثابت .مضافان إلى َّ
أف لدينا دليبلن لفظيان كاحتماؿ اعتماد المجمعين عليو احتماؿ كبير ،كبو يحتمل
أف يكوف اإلجماع مدركيان ،كبذلك يكوف مبنى الكبلـ عموـ أك إطبلؽ أدلة الشراكة.

كفي مسألة الشراكة توجد طائفتاف من الركايات ،انقسم على أساسهما الفقهاء إلى مبنيين:

يقتص منهم جميعان ،لكن عليو رد فاضل
األكؿ :إذا اشترؾ جماعة في القتل يتمكن كلي الدـ أف
َّ
المبنى ٌ
لكل و
كاحد حسب نسبتو كسهمو ،فإذا كانوا عشرة أمكنو االقتصاص منهم جميعان لكن عليو إرجاع
الدية ّْ
تسع ديات لهم ،كإذا كانوا اثنين أمكنو قتلهما كإرجاع دية كاملة إليهما ،كىذا ىو مبنى المشهور.

المبنى الثاني :يقتص كلي الدـ من و
كاحد منهم فقط كالباقي يرجع بفاضل الدية ،فإذا كانوا اثنين أرجع
مما يستفاد من بعض الركايات.
اآلخر نصف الدية ،كإذا كانوا ثبلثة أرجع اآلخراف ثلثي الدية .كىذا َّ

كالكبلـ في جواز القود في المسألة التي ىي موضع بحثنا سواء أذىبنا إلى القوؿ المشهور أـ القوؿ اآلخر
فالقصاص ثابت لولي الدـ على كل حاؿ ،كرغم أ ٌف االشتراؾ ىنا بين اإلنساف كالحيواف إالَّ أف ذلك ال
يوجب سقوط حق القصاص ،فإطبلؽ الركايات كعموماتها شامبلف لما نحن فيو.

العامة فتاكل مختلفة ىنا ،كما أشار إلى ذلك صاحب (الجواىر)[ ،]4ففقهاء
المطلب الخامس :لفقهاء ٌ
فصلوا بين ما إذا كاف الشريك سبعان أك كاف إنسانان غير ضامن مثل األب ،فإذا كاف سبعان فبل
المالكية ٌ

قصاص ،كإذا كاف إنسانان غير ضامن ففيو قصاص ،مع أ ٌف فقهاءنا قالوا بالقصاص حتى في حاؿ اشتراؾ
المجني عليو في قتل نفسو أك كاف الشريك مجنونان[.]5
كأما الحنفية نفوا القصاص ىنا كفرضوا الدية على الجاني ،كدليلهم ىو اعتبار مشاركة من ال يجب عليو
ٌ
القصاص شبهة ،كالحدكد تدرأ بالشبهات[.]6
كيرد ىذا االستدالؿ بما يلي:
ُّ
أكالنَّ :
أف القدر المتيقن من ىذه القاعدة ىو الحدكد ،فهي تدرأ بالشبهات ،كشمولها للقصاص محل كبلـ.

ثانيان :على فرض جرياف القاعدة في موارد الشبهة من باب القصاص فهي غير منطبقة على ما نحن فيو،
ففرضنا ىنا أف يكوف السبباف معان مؤثرين في إيجاد التلف ،كعليو فبل شبهة في استناد القتل إلى اإلنساف
الجارح رغم أ ٌف االستناد كالنسبة على نحو الشراكة.

نعم ،يصح االستدالؿ إذا كاف القتل مستندان إلى أحد العاملين كنحن نشك في تحديد ذلك العامل ،فاألمر

مشتبو لدينا ،لكن ىذا خارج عن فرضنا ،فإ ٌف الفرض ىنا اشتراؾ العاملين في عملية القتل بنحو السببية

التامة أك السببية الناقصة ،لكنَّا نعلم على كل حاؿ بأ ٌف السببين معان أكجبا بالفعل الموت ،كال مجاؿ
للشبهة.
كصل اللهم على محمد كآلو الطاىرين
ّْ
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في قضية اشتراؾ الجاني مع الحيواف في ارتكاب الجناية بيٌػنٌا خمسة مطالب.
رد نصف الدية إلى كلي المقتص
المطلب السادس :يقوؿ المحقق[ :]7إذا اختار كلي الدـ القصاص فعليو ٌ

تعرضوا لها ،كقد اختار ىذا القوؿ كلّّ من العبلمة في
منو ،كيبدك أ ٌف ىذه المسألة َّ
مما اتفق عليها الذين ٌ
بعض كتبو المختلفة[ ]8ككذلك شراح[ ]9كلمات المحقق كالعبلمة كاألعبلـ المعاصركف[ ]10كسيدنا
االيستاد رضي اهلل عنهم[.]11

كعلى ىذا ال تدؿ عبارة المحقق ،حيث قاؿ( :األشبو) ،على كجود قوؿ مخالف ،بل المراد كوف ىذا
الحكم يتطابق مع القواعد كااليصوؿ ،ككجهو َّ
بناء
أف السببين اشتركا في إيجاد الجناية فيتوزع الضماف ػ ن
على ذلك ػ بين السببين.

كمبنى ىذا التوزيع ركايات باب الشراكة في القتل ،كبإمكاننا استفادة ىذا المعنى منها بوضوح ،فمضمونها
يقوؿ :إذا كاف منشأ الجناية الموجب للضماف متعددان توزَّع الضماف على األسباب .كرغم تغاير أحكاـ
ركايات باب الضماف إالَّ أنٌها جميعان تثبت توزيع ا لضماف ،كالزـ التوزيع ما تقدَّـ ذكره ،كىو ثبوت حق
يرد نصف الدية.
القصاص لولي الدـ على أف َّ

توضيح المسألة :من جانب فإف أدلَّة القصاص مطلقة كشاملة للجرائم التي يستقل فيها الجاني كالجرائم
التي يشترؾ فيها أكثر من كاحد ،كمن جانب آخر فإ ٌف ركايات باب الشراكة تفيد توزيع الضماف ،كالجمع

رد كلي الدـ نصف
بين ىذين الطائفتين من الركايات ُّ
يتم من خبلؿ القوؿ بثبوت حق القصاص مع لزكـ ٌ
الدية إلى الجاني؛ ألنو لم يقم بالجناية بكاملها لوحده.

كالمراد من توزيع الضماف :ىو التوزيع التقديرم ال الفعلي ،كالتقديرم ىو أف يشترؾ اثناف في الجريمة فبل

يتحمل كلّّ منهما نسبة من الجزاء بمقدار اشتراكو فيها ،حتى لو كاف
حمل أحدىما آثار الجريمة كلها ،بل َّ
يي َّ
الشريك غير مؤىل للضماف بالفعل .كلو كاف المراد من التوزيع الفعلي منو لما أمكن فيما إذا كاف الشريك

غير مؤىل للضماف بأف كاف حيوانان أك مجنونان.

النقطة االيخرل المستبطنة في قضية التوزيع التقديرم ىي إذا اشترؾ شخص مع آخر في جناية فبل يضمن

تامان بالقوة في السببية ،مع أف قصده القتل
إالٌ بمقدار سهمو كنصيبو فيها ،كال نقوؿ بأ ٌف ما قاـ بو كاف ٌ
تكفل مقداران من الجناية َّ
فيتحمل تبعات القتل جميعها ،كالزـ الضماف التوزيعي أ ٌف الذم َّ
يتكفل بذلك
َّ
المقدار من الضماف ،سواء أكانت المقادير االيخرل تقبل ُّ
التكفل أـ ال تقبل.
إذان ما أحتملو صاحب (الجواىر) [ ]12كالشهيد الثاني[ ]13كصاحب (كشف اللثاـ) [ ]14من عدـ
رد نصف الدية؛ لعدـ أىلية الشريك للضماف ،ال كجو لو ،كقد ظهر ضعفو بالبياف الذم تقدَّـ.
لزكـ ٌ
كما قلناه في توزيع الضماف كاف تصويران ثبوتيان للمسألة يستفاد من جميع ركايات باب الشراكةٌ ،أما كيف
مما ينبغي بحثو.
يكوف التوزيع في عالم اإلثبات؟ ىذا َّ
كفيما سبق قلنا :إ ٌف ركايات باب الشراكة متعارضة ،فطائفة منها تقوؿ :لولي الدـ أف يقتص من جميع
يقتص من
الشركاء كيرد فضاؿ الدية إليهم ،كىو ما ذىب إليو المشهور .كطائفة ايخرل تقوؿ :لولي الدـ أف
َّ
و
كاحد من الشركاء فقط ،كيأخذ من الشركاء سهامهم من الدية ،كسنعرؼ ترجيح أم منهما على األيخرل في
مباحث الشراكة.
يقسم على العوامل ،فإذا اشترؾ إنساف كأسد كحصاف في
كنريد ىنا إثبات مطلب كاحد كىو أ ٌف الضماف َّ
القتل توزَّع الضماف على الثبلثة ،فإذا أراد كلي الدـ االقتصاص من الجاني فعليو رد ثلثي الدية إلى المقتص
منو ،كلو كانت األسباب أربعة بأف زاد على الثبلثة حية لدغت المجني عليو كأراد كلي الدـ االقتصاص

فعليو رد ثبلثة أرباع الدية إلى المقتص منو.

المطلب السابع :البحث حتى اآلف كاف في الجناية التي صدرت من سببين ،أحدىما كاف أىبلن للضماف

كاآلخر لم يكن أىبلن للضماف ،من قبيل اشتراؾ اإلنساف كالحيواف في الجريمةَّ ،أما إذا كاف مناط المسألة

موجودان في مورد آخر لكن السبب لم يكن حيوانان بل طفبلن غير مميٌز أك نفس المجني عليو باعتبار عدـ
و
عندئذ؟
أىليتهما للضماف فما حكم المسألة
حكم المسألة ىنا نفس حكمها المذكور سابقان؛ ألنٌو ال يمكن القوؿ بضماف غير المميٌز أك نفس المجني
تصور فيو
عليو رغم تعلق كزور ايخركم في حق األخير ،ككذلك فيما إذا كاف أصل الضماف موجودان ،لكن ال ي َّ
نوع خاص من الضماف كالقصاص ،كذلك من قبيل اشتراؾ األب مع الجاني في الجريمة ،فاألب ضامن

يقسم لكن ليس بمعنى إمكانية االقتصاص من كليهما ،بل بغير
لكن ضمانو ليس القصاص ،فالضماف ىنا َّ

القصاص.

أك من قبيل اقتراف جناية الجاني المتعمد مع و
جاف غير متع ٌمد ،بأف يطلق المتعمد رصاصة باتجاه شخص،
ٌ

المتعمد ،فالحكم ىنا ىو نفس
كيطلق اآلخر باتجاه حيواف فتصيب ذات الشخص الذم ايصيب برصاصة
ٌ
الحكم المتق ٌدـ ،لكن حق القصاص و
المتعمد؛ أل ٌف القتل بالنسبة إليو خطأ
منتف بالنسبة إلى الجاني غير
ٌ
كعلى العاقلة دفع سهمو من الدية.
يتوجو الضماف
إذان مبنى المسألة في جميع ىذه الموارد ىو توزيع الضماف بين أطراؼ الجناية حتى لو لم ٌ

الفعلي لطرؼ ما من قبيل كونو حيوانان أك مجنونان ،أك توجو نوع خاص من الضماف الفعلي في ح ٌقو.

يخص ما إذا كاف السبباف مؤثرين بالفعل في إيجاد التلف ،سواء أكاف
المطلب الثامن :بحثنا حتى اآلف
ُّ
بالقوة ،لكنهما تواردا فكاف تأثير كل منهما
تأثير كل منهما خمسين بالمائة أك كاف كلّّ منهما سببان تامان ٌ
بالفعل خمسين بالمائة.

كفي مورد التوارد المتق ٌدـ إذا لم يكن لدينا علم بتأثير السببين بالفعل فالمورد يفرض بنحوين:
األكؿ :إذا كردت ضربتاف على المجني عليو ،كنعلم بأ ٌف إحداىما سبب تاـ كااليخرل ليست سببان أصبلن؛
لكنَّا ال نعلم بأ ٌف الضربة التي سببت الموت صدرت من أم من المصدرين؟ فقد يكوف مكاف إحداىما
ال ًرجل كااليخرل البطن ،كقد صدرت إحداىما من حيواف كااليخرل من إنساف ،لكنٌا ال نعلم ما إذا كانت
ضربة البطن القاتلة قد صدرت من اإلنساف أـ ال؟

بالقوة ،بأف كانت إحدل الضربتين قد كردت في
الثاني :نعلم أ ٌف السببين تاماف في تأثيرىما في الموت ٌ
الرأس كااليخرل في البطن ،ككلّّ منهما توجب الموت فعبلن ،لكنَّا ال نعلم َّ
بأف أيٌان من السببين أكرد القاتلة؟
فلو قاؿ الطبيب :إ ٌف الضربة التي كردت على رأسو ىي سبب موتو ،فنعلم من خبلؿ كبلمو أ ٌف الضربة التي

كردت على بطنو لم تمتو رغم أنٌها قاتلة بالقوة ،فبل ضماف فيها؛ أل ٌف المجني عليو كاف قد مات قبل تأثيرىا

على الموت ،كقد قلنا سابقان :إ ٌف الضربة التي ال توجب الموت بالفعل كذلك ال توجب ضماف جريمة القتل
رغم أنٌها توجب ضماف الجرح ،كنحن ىنا ال نعلم بأ ٌف الضربة القاتلة قد أكردىا الجاني أـ الحيواف؟

فما حكم ىذين الفرضين؟ كىل يمكن التمسك بإطبلقات أدلة القصاص أـ ال؟ كإذا لم نتمسك
و
عندئذ؟ ىذا ما سنبحثو الحقان إف شاء اهلل.
باإلطبلقات فأم أصل عملي يجرم
كالحمد هلل أكالن كآخران
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تقدَّـ في المطلب الثامن أ ٌف السببين إذا لم يكونا مؤثرين بالفعل في إيجاد التلف من قبيل أف يورد الحيواف

ضربة كيورد الجاني ضربة ،كإحداىما قاتلة كاأليخرل غير قاتلة ،لكنَّا نجهل المصدر الذم صدرت منو
الضربة القاتلة فما الحكم؟

ألجل ايضاح حكم المسألة نقوؿ :يوجد في المسألة علم تفصيلي كعلم إجمالي ،فالتفصيلي :ىو علمنا

بعدـ دخل السببين (الحيواف كاإلنساف) في الموت ،فبل تجرم األحكاـ التي ذكرناىا للصورة الرابعة ىنا،

كرد نصف الدية؛ أل ٌف فرض موضوع ذلك الحكم ىو اشتراؾ السببين بالفعل في الموت.
كىي لزكـ القود ٌ
فيقرر بنحوين ،أحدىما نبيٌنو نحن ،كاآلخر بيٌنو أحد المعاصرين[ ،]15سنعرض لو كما
َّأما العلم اإلجمالي ٌ

يرد عليو من خدش.

نقوؿ :نعلم أ ٌف الفعل الصادر من الجاني َّإما موجب لقصاص النفس أك لقصاص الجرح أك الدية على
اختبلؼ في الحاالت ،فقد يوجب الضرب القصاص أحيانان كقد يوجب الدية أحيانان ايخرل.

كمقتضى القاعدة عدـ ترتب قصاص النفس كال قصاص الضرب كال دية القتل ،كتثبت دية الضرب فقط.

عدـ ثبوت القصاص باعتبار أ ٌف حكم قصاص النفس متعلٌق بموضوع قتل النفس ،كقصاص الضرب متعلق

بالضرب غير المستحق ،كال أحد من الموضوعين محرز ىنا ،مع أ ٌف علينا إحراز الموضوع بالعلم أك ما يقوـ

مقاـ العلم ثم يترتب الحكم عليو شأنو شأف باقي أحكاـ الشارع المقدَّس ،كنحن ىنا لم نحرز ما إذا كاف

لكن
الشخص قاتبلن للنفس أك ضاربان بغير استحقاؽ ،كالزـ عدـ اإلحراز عدـ ترتب القصاصين المزبورينٌ ،
الدية تثبت باعتبار صدكر الجناية قطعان.
كالجناية يدكر أمرىا بين الدية كالقصاص ،فإذا لم يثبت القصاص ثبتت الدية ،كيدكر أمر الدية بين دية
النفس كدية الضرب ،كالمقدار المسلَّم الذم أحرزناه تفصيبلن ىو المقدار األقل ،كالقضية ال عبلقة لها

بباب دكراف األمر بين األقل كاألكثر في باب العلم اإلجمالي ،ففي ذلك الباب نأخذ باألقل كنترؾ األكثر؛
أل ٌف العلم ىناؾ بالتكليف كالشك في المكلٌف بو ،كالمكلَّف بو دائر أمره بين األقل كاألكثر ،كينبغي
األخذ باألقل كفقان لمشهور االيصوليين.

لكن ما نحن فيو ليس من ىذا الباب ،فبل بحث لنا ىنا في التكليف كال في دكراف األمر بين األقل كاألكثر
في المكلَّف بو ،بل من باب أنا نعلم بأ ٌف الضارب مديوف ألكلياء الدـ ،كعند إحراز ىذا الموضوع نطبٌق
و
كعندئذ يصبح لرد ماؿ الغير موضوع ،كعلى أساسو نحكم
أدلة كجوب أداء الدين على ىذا الموضوع،

بأداء الدية األقل.

إذان؛ بالتقرير المزبور للعلم اإلجمالي في المثاؿ المتقدـ نحكم بعدـ قصاص النفس كال قصاص الضرب؛
أل ٌف القصاص ال يثبت لموضوع لم ييحرزَّ ،أما أصل الدية فواجبة؛ ألنَّا نعلم بارتكاب ىذا الشخص جناية
كأمرىا يدكر بين القصاص كالدية ،فإذا لم يثبت القصاص ثبتت الدية .كاألخيرة دائرة بين األقل كاألكثر،

كبما أ ٌف موضوع األكثر غير محرز فيثبت حكم األقل فقط.
التقرير الثاني للعلم اإلجمالي :ىو أ ٌف محوره الضرب المتلف ،ككاف محور تقريرنا الجاني نفسو إالٌ أنَّو ىنا

الضرب المتلف ،ببياف أ ٌف أمره دائر بين صدكره من الجاني كبين صدكره من الحيواف .

إذان ،لدينا علم إجمالي كليس لو أثر شرعي لو من جانب الحيواف رغم كجود أثر عقلي لو ،كىو أنَّو لو لم

يصدر من الحيواف فبل ب ٌد من صدكره من اإلنساف ،كمثبتات االيصوؿ ليست حجة ،كاألصل من جانب

الحيواف ال يجرم ،كإذا كاف أثر لطرفي العلم اإلجمالي فإجراؤه فيهما غير ممكن؛ أل ٌف الزمو ترؾ الطرفين

كتركهما يعني المخالفة مع العلم اإلجماليَّ ،أما إذا لم يكن أثر شرعي في أحد الطرفين فبل يجرم األصل
في الطرؼ اآلخر كيجرم في الطرؼ المقابل فقط ،كذلك األصل ىو أصالة عدـ القود كالدية .ىذا ما كرد

عنو.

بالطبع يمكن إحبلؿ األصل الموضوعي مكاف األصل الحكمي كالقوؿ بأ ٌف األصل عدـ صدكر الفعل
المميت ،النعداـ األثر الشرعي في الطرؼ المقابل ،كبذلك يكوف األصل جاريان ببل معارض ىنا فبل قود

عليو كال دية.

االشكاؿ الوارد على ىذا التقرير ىو أنَّو إذا كاف المورد في شقوؽ ىذه المسألة يكوف لطرفيو أثر شرعي

كلوال التعارض لكاف األصل جاريان فيهما لكنٌهما يتعارضاف فيتساقطاف ،كذلك من قبيل أف يكوف الطرفاف
و
عندئذ يجرم األصل في الطرفين لوجود األثر في كليهما فيتعارضاف كيتساقطافٌ ،أما
عبارة عن أب كمخطئ
أصالة عدـ القصاص فبل تجرم في الطرفين لكن يجرم أصل عدـ دية القتل.

كبما أ ٌف األصلين يتساقطاف كعندنا علم إجمالي كاف الزمو أخذ الدية من الطرفين ،دية كاملة من األجنبي
كدية كاملة من األب المخطئ ،كىذا لم يؤثر عن أحد ،فإ ٌف الحاصل قتل كاحد فكيف نأخذ عليو ديتين؟

نعم ،تؤخذ دية الضرب من كليهما ،لجرياف أصالة عدـ دية الضرب في كليهما فيتساقطافَّ ،أما أصالة عدـ
و
كعندئذ ال يصل
كإما مخطئان،
القصاص فتجرم في طرؼ كاحد فقط؛ أل ٌف الطرؼ اآلخر َّإما أف يكوف أبان ٌ
الدكر إلى ىذه األصالة؛ لكونهما ليسا محبلن للقصاص قطعان ،فيجرم األصل في الطرؼ األجنبي أك غير
المخطئ ببل معارض.

إذان أساس ىذا التصوير خطأ ،كمنشؤه ما أشرنا إليو ،فإنٌو قارف العلم اإلجمالي المتعلق بموضوع خارجي
الذم ال حكم فيو للمكلَّف بالعلم اإلجمالي بالتكليف الذم ال يجرم األصل في طرفيو؛ أل ٌف الزمو
المخالفة القطعية إالَّ أ ٌف المكلٌف ىنا ػ أم كلي الدـ كذك الحق مثبلن ػ يفقد العلم اإلجمالي باألطراؼ
التنجيزية؛ أل ٌف تنجيز العلم اإلجمالي كعدـ جرياف االيصوؿ في أطراؼ العلم اإلجمالي يتعلَّق بقضية توجو
الحكم الشرعي إلى المكلَّف ،كما نحن فيو ليس من ىذا الباب أصبلن ،كال مجاؿ لمثل ىذه األبحاث ىنا.

يوجو الحكم إلى ىذه الواقعة؛ َّ
ألف لكل من
يوجد ىنا علم إجمالي بواقعة ،كىذا العلم ال يمكنو أف ٌ
أم من
األحكاـ الشرعية موضوعان ينبغي إحرازه بنحو تفصيلي ال إجمالي ،كفيما نحن فيو لم يثبت ّّ

موضوعات الطرفين ،لكن لنا علم تفصيلي ،كىو في المثاؿ عبارة عن علمنا بأنو مديوف للمجني كعليو كذا

مقدار من الدينار ،أك من باب أنٌو ضارب أك قاتل ،كدية الضرب داخلة في دية القتل ،فإذا كاف أحد
الطرفين عامدان كاآلخر مخطئان يثبت المقدار المتيقن من كبل الطرفين كىو دية الضرب ،فإ ٌف المسلَّم بو

كون هما مديونين دية الضرب على أقل تقدير ،فأحدىما أكجد الضرب فعليو ديتو كاآلخر أكجد القتل كدية
الضرب داخلة في دية القتل ،فنأخذ دية الضرب من كليهما ،كذات الحكم يجرم إذا ما كاف الجاني أبان.

إذان إذا كاف أحد الطرفين حيوانان كاف على الجاني دفع دية الضرب ،كإذا كاف الطرفاف إنسانين فنأخذ دية

الضرب من كليهما؛ ألنٌها القدر المتيقن.

الصورة الخامسة من المرتبة الثالثة
و
مسبعة) [.]16
قاؿ المحقق( :الخامسة :لو كتٌفو كألقاه في أرض
يمر منها السباع ،كذلك ال يعني كجود سباع في تلك األرض قطعان.
األرض المسبعة :ىي األرض التي ُّ
كفرؽ ىذا المورد مع سابقو في أ ٌف الجاني ىناؾ يلقي المجني عليو أماـ السبع ،سواء في قفص كاحد أـ
يمر منها السباع عادة ،كفي أرض من ىذا
يمر منها السبعَّ ،
كأما موردنا ىنا فيلقيو في أرض ُّ
في صحراء ُّ
القبيل ال يكوف االفتراس أمران محتومان ،بل يمر سبع صدفة كيأكلو ،كفي ىذا المورد ال قصاص بل دية

مما يقتل ،فينبغي فرض
فقط؛ أل ٌف الصورة المنظورة للمحقق لم يقصد فيها الجاني القتل كالفعل لم يكن َّ
َّ
معنى لكبلمو.
كبلـ المحقق في مثل ىذه الخلفية ،كإال ال يكوف ن
ككذا يستفاد عدـ قصد القتل ىنا من استدالالت الشهيد الثاني في (المسالك) ككاشف اللثاـ في ذيل ىذه

مما يقتل غالبان) []18
المسألة من قواعد[ ]17العبلمة ،فقد قاؿ الشهيد الثاني( :فليس اإللقاء في أرضو َّ

فإذا كاف مع قصد القتل كاف عمدان كذلك ،فبل َّ
بد كأ ٌف عملو لم يقترف مع قصد القتل.

مما يغلب أداؤه إلى االفتراس) [ ]19كنفس
كيقوؿ صاحب (كشف اللثاـ)( :فإ ٌف اإللقاء المذكور ليس ٌ
المطلب المتق ٌدـ يجرم ىنا كذلك.

مما
كقد خدش صاحب (الجواىر) [ ]20في ىذه البيانات كلم يقبل كبلـ المحقق كاعتبر األرض المسبعة ٌ
يقتل غالبان ،ففي اإللقاء فيها قصاص سواء قصد القتل أـ لم يقصد.

كعلى ىذا يكوف االختبلؼ في الموضوع ال في الحكم ،كإذا رفضنا كبلـ صاحب (الجواىر) كقلنا بأف

مما يقتل غالبان بل نادران فبل نحكم بالقصاص ،كيبدك أ ٌف الواقع كذلك،
اإللقاء في األرض المسبعة ليس َّ
فليس من المحتوـ عبور الحيوانات الوحشية في األرض المفركضة كقتلها من كاف من الناس كإالَّ لما عبر
منها الناس أبدان.
الخبلصة :إذا قصد القتل أك تمنٌاه من خبلؿ اإللقاء في األرض المسبعة يع َّد عمدان ،كإذا لم يقصد القتل
كغفل عن كوف األرض مسبعة فليس بقتل و
عمد حسب الظاىر؛ أل ٌف ىذا الفعل بحد ذاتو ليس من االيمور
مما يقتل عادة .بذلك
الموجبة للقتل .نعم ،لو كانت األرض بنحو ُّ
يمر منها السباع كل ساعة كاف عملو ٌ
يتضح حكم المسألة.

كاف ىذا خبلصة الكبلـ في المرتبة الثالثة حيث يشترؾ الجاني مع حيوافٌ ،أما المرتبة الرابعة كالتي يشترؾ
فيها الجاني مع إنساف آخر أك أكثر من إنساف فنعرض لها في الجلسة المقبلة.

اللهم صلّْ على محمد كآؿ محمد كعجل فرجهم

الدرس []69
بسم اهلل الرحمن الرحيم
تخص الحوزات كطبلبها ،كفيو إشارة إلى ضركرة التخطيط كالبرمجة
تضمن الدرس مبلحظات كمطالب
ٌ
طويلة األمد للحوزة كإعداد علماء ذكم اختصاصات متنوعة تتناسب كمقتضيات العصر ،كما أشار سماحتو
فيو إلى ضركرة تدكين األفكار اإلسبلمية الخالصة كملء الفراغ الذم تعانيو في ىذا المضمار.

الدرس []70
بسم اهلل الرحمن الرحيم

المرتبة الرابعة
ينضم إليو مباشرة إنساف آخر)[.]21
قاؿ المحقق رضواف اهلل عليو( :المرتبة الرابعة :أف ٌ
الكبلـ في المرتبة الرابعة من مراتب التسبيب ،كقد تقدـ في الجلسات الماضية أ ٌف المحقق ذكر أربع
مراتب للتسبيب ،ىي:
يستقل الجاني في القتل.
1ػ أف
ٌ
المجني عليو مع القاتل في القتل نوعان ما.
2ػ أف يشترؾ
ٌ
3ػ أف يشترؾ حيواف مع الجاني في القتل.
 4ػ أف يشترؾ إنساف آخر مع الجاني ،كىي المسألة المعركفة في قضية االشتراؾ في القتل.
في البداية نذكر أ ٌف مطلبين جاءا متقاربين في الكتب الحقوقية ،أحدىما :االشتراؾ في القتل ،كاآلخر:
اإلعانة على القتل ،لكنٌا ػ حسب تتبعنا ػ لم نعثر على االصطبلح األخير في ضمن المصطلحات الفقهية
المستقلٌة ,بل كجدناه غير منفصل عن اصطبلح االشتراؾ في القتل ،كاألخير لم ً
يأت في الركايات بل
استخدمو الفقهاء ،كبعض الفركع المدرجة تحت ىذا العنواف تع ٌد مصاديقان لئلعانة على القتل في الحقوؽ

العرفية.

كثير من الصور التي يذكرىا المحقق الحلٌي في ذيل المرتبة الرابعة ػ أم اشتراؾ إنساف آخر في القتل ػ ىي
ليست من موارد االشتراؾ في القتل ،من قبيل الصورة األكلى ،كىي ما إذا حفر شخص بئران كألقى آخر

المجني عليو في البئر ,فالقاتل الثاني .أك من قبيل شهادة أربعة شهود على شخص بجريمة توجب القتل

جراء الشهادة ،كالمسؤكؿ على قتلو ىنا ىو الشهود ال
من قبيل الزنا بالمحارـ ,فيعدـ المشهود عليو من ٌ
مقصر ،كموارد أخرل كذلك.
القاضي ،فهو غير ٌ
من الواضح أ ٌف ىذه الفركع ليست من مصاديق االشتراؾ في القتل ،كرغم أنٌا سنبحث الصور ,لكن المهم
أف نقوـ في البداية بتحديد ما إذا كاف المورد من قبيل االشتراؾ في القتل أـ ال ,كىذا ما لم يقم بو

المحقق في بداية بحثو ,بل ذكره في آخر الفصل ،مع أ ٌف الترتيب الطبيعي لو أف يتقدـ في البداية ،كرغم

أنٌو تقدـ منٌا القوؿ بكوف ترتيب المحقق للبحوث ىو األفضل ,إالٌ أنٌا نعتبره غير صحيح في ىذا المورد.

ثم دخل في البحثين
ذكر العبلٌمة في (القواعد) [ ]22مسألة االشترؾ تحت عنواف المطلب الرابعٌ ,
التاليين:
تعرض لها المحقق.
ألف :اجتماع السبب كالمباشر كالفركع التي ٌ
باء :طرك المباشرة على مثلها.
كيبدك لنا أ ٌف ترتيب العبلٌمة ىنا أفضل من ترتيب المحقق ،كلهذا نبدأ بالبحث في أصل مسألة االشتراؾ
ثم نشرع في الفركع التي ق ٌدمها
التي جاءت في (الشرائع) تحت عنواف (مسائل من االشتراؾ) [ٌ ،]23
المحقق على أصل مسألة االشتراؾ.

مسائل من االشتراؾ
يرد عليهم ما
(األكلى :إذا اشترؾ جماعة في قتل كاحد قيتلوا بو،
كالولي بالخيار بين قتل الجميع بعد أف ٌ
ٌ
كيرد الباقوف
فضل عن دية المقتوؿ ،فيأخذ كل كاحد منهم ما فضل من ديتو عن جنايتو ،كبين قتل البعض ٌ
دية جنايتهم ،فإف فضل للمقتولين فضل قاـ بو الولي).

في حالة االشتراؾ في القتل يختار كلي الدـ كاحدان من األمرين التاليين:
يرد الفرؽ بين دية المقتوؿ كدية الجماعة ،فإذا كانوا شخصين
1ػ يقتل جميع الذين اشتركوا ،لكن عليو أف ٌ

يقتص منهما؛ أل ٌف دية المقتوؿ ألف دينار ،كدية القاتلين
يرد خمسمائة دينار لكل منهما قبل أف
عليو أف ٌ
ٌ

فيقسم بين القاتلين .كما يمكنو االقتصاص من عشرة إذا كاف
ألفي دينار ،كالتفاضل بين الديتين ألف دينار ٌ

جميعهم قد اشترؾ في عملية القتل ,لكن عليو دفع تسعة آالؼ دينار للقاتلين قبل االقتصاص منهم،

بحيث يصل تسعمائة دينار لكلٌ منهم.

كلي الدـ من بعض من القتلة كيعفو عن اآلخرين ،كعلى المعفو عنهم أف يدفعوا أسهمهم من
2ػ
ٌ
يقتص ٌ
الدية ،فإذا كاف الجناة شخصين يعفو كلي الدـ عن و
كاحد منهما فيدفع المعفو عنو خمسمائة دينار ،كإذا
ٌ
كل من المعفو عنهم أف يدفع مائة دينار.
كاف الجناة عشرة كيقتل كاحدان منهم فعلى ٌ
كلي الدـ أف يجبر النقص،
كإذا كاف المقدار المدفوع من الجناة ال يبلغ مستول دية
ٌ
المقتص منو .فعلى ٌ
فإذا كاف الجناة ثبلثة كيعفو كلي الدـ عن كاحد منهم ،فعلى المعفو عنو دفع ثلث الدية ( 333ديناران),
كىذا سهم و
كاحد من المقتولين ,فعليو دفع سهم اآلخر من عنده.
نتيجة البحث :أ ٌف لولي الدـ أف يقتل جميع الذين اشتركوا في القتل.
كمما يبتلى بها ،لذلك علينا دراستها من جوانب ع ٌدة.
كىذه المسألة من أىم مسائل االشتراؾٌ ،
عما يلي:
كالمطالب التي يفترض بنا دراستها عبارة ٌ
أكالن :أصل المسألة ،أم ىل يجوز قتل الجماعة بالواحد أـ ال؟ كما الدليل عليو؟
ثانيان :على فرض الجواز ،ىل ينبغي أف تكوف جريمتهم عن اتفاؽ مسبق أـ يكفي اشتراكهم عن صدفة لكي
ثم جاء آخر كفعل كذلك بعد فترة
مرات كتركوٌ ,
يشملهم الحكم؟ فإذا ضرب أحد المجني عليو بعصا ع ٌدة ٌ
فمات المجني عليو ,ىل يكوف ىذا المورد من فركع مسألة االشتراؾ أـ ال؟

يصوبا بأسلحتهما نقطة خاصة من جسم
ثالثان :لبلشتراؾ صور مختلفة ،فقد يقوـ شخصاف بعملين ،بأف ٌ
المجني عليو كيقتبلنو ،كقد يشترؾ شخصاف في عمل كاحد بأف يأخذ أحدىما يده كاآلخر رجلو كيلقيانو
ٌ
كل منها ال يقتل بل مجموعها يقتل ،من قبيل أف
من شاىق فيموت ،كقد يقوـ خمسوف شخصان بأعماؿ ٌ
المجني عليو بعصا ،فمجموع الضربات تقتل ككل منها ال يقتل.
كل منهم
يضرب ٌ
ٌ

و
عندئذ؟
كالسؤاؿ ىو :ىل أدلٌة االشتراؾ تشمل جميع ىذه الموارد أـ ال؟ كإذا لم تشملها فما الحكم
رابعان :ىل مفهوـ الجماعة يشمل الجماعة الكثيرة أـ ال؟ فإذا اشترؾ مائة شخص في القتل فهل يكوف
المورد مشموالن بأدلة االشتراؾ أـ ال؟

يتعرض لها األصحاب.
كما أ ٌف ىناؾ مطالب أخرل ينبغي دراستها لم ٌ

قتل الجماعة بالواحد
كىي ٌأكؿ مسألة نبحثها ىنا ،كفيها ثبلثة أقواؿ ،اثناف منها مهجوراف ،كالثالث ىو المشهور بين الشيعة
كالمذاىب األربعة ,كىو جواز قتل الجماعة بالواحد ،كتع ٌد مسأل نة مجمعان عليها في الجملة ،كاالختبلؼ في
بعض فركعها.
نقل الشيخ الطوسي في (الخبلؼ) إجماع العامة ،كمراجعتنا لكتب المذاىب األربعة أفادت ىذا المعنى
برد الدية ،بل ىذا من منفردات اإلمامية.
كذلك ،علمان أنٌهم ال يقولوف ٌ
ادعى اإلجماع ىنا ،كمن بين المتقدمين ادعاه الشيخ الطوسي في (الخبلؼ)
العديد من فقهاء اإلمامية ٌ

ادعاه الشهيد الثاني[ ]26كنسب المسألة إلى مذىب
[( ]24كالمبسوط) [ ،]25كمن بين المتأخرين ٌ
األصحاب ،كقد نقل اإلجماع بصراحة صاحب (كشف اللثاـ) [.]27
مما يقبل
محصل كمنقوؿ .لكن نقل اإلجماع
ٌ
صاحب (الجواىر) [ ]28يقوؿ :اإلجماع ىنا ٌ
المحصل عنو ٌ

النقاش؛ ألنٌو إذا كاف يريد من تحصيل اإلجماع ما عثر عليو من إجماع المتقدمين من الشيخ كمن سبقو
فذلك يحظى بقيمة لديناٌ ,أما إذا كاف مراده ما كجده في كلمات الشهيد كالعبلمة كالمحقق كأمثالهم

فإجماعهم غير معتبر؛ ألنٌو ال يكشف عن الحجية.

تقدـ عليو.
نعم ,إذا نقل اإلجماع عن الشيخ فهو معتبر؛ أل ٌف الشيخ ىنا نقل اإلجماع كحكى فيو آراء من ٌ
كفي مقاـ اإلثبات كأدلة ىذا الحكم يقوؿ المقدس األردبيلي[ :]29كأنٌو اإلجماع ,كاآليات ,كالركايات.
كىذا التعبير يتطابق مع منهجو كديدنو في االحتياط في نقل األدلة.
إذان تعدد نقل اإلجماع لدل المتأخرين ،كنقلو في (الخبلؼ) كاضح ،حيث يقوؿ :دليلنا إجماع
الفرقة[ .]30كنحن ال نعتبر إجماعات الشيخ دائمان ،أم أنٌا ال ندرؾ مراده من اإلجماع ،فقد ي ٌدعي
اإلجماع في مورد كيخالفو في موضع آخر ،لكن اإلجماع ىنا غير خاص بػ( :الخبلؼ) ,بل نقل في

(المبسوط) كذلك ،كالشيخ ينسب ىذا القوؿ إلى بعض الصحابة مثل أمير المؤمنين كبعض التابعين
كذلك.

لكن ىناؾ قولين آخرين ،ىما:
الخبلصة :أصل المسألة متفق عليها في الجملة َّ
يقتص من كاحد فقط كيأخذ من البقية الدية ،كنقل ىذا القوؿ عن بعض العامة من
األكؿ :لولي الدـ أف
ٌ
غير فقهاء المذاىب األربعة.
يخص مورد ما إذا كاف الجاني شخصان كاحدان ،كىذا القوؿ منقوؿ عن
الثاني :ال قصاص ىنا ،كالقصاص
ٌ
داكد الظاىرم[.]31
األكؿ.
ككما تق ٌدـ فإ ٌف ىذين القولين مترككاف ،كالمشهور ىو ٌ
ػػػػػػػػػ
[ ]1البقرة.178 :
[ ]2انظر :جواىر الكبلـ .44 :42
[ ]3غنيٌة النزكع .404 :1
[ ]4انظر :جواىر الكبلـ .44 :42
[ ]5الفقو اإلسبلمي كأدلٌتو .251 :6
اإلسبلمي كأدلٌتو .249 :6
[ ]6الفقو
ٌ
[ ]7شرائع اإلسبلـ .974 :4
[ ]8قواعد األحكاـ  .586 :3تحرير األحكاـ الشرعية .428 :5
[ ]9مسالك األفهاـ .82 :15
[ ]10انظر :تكملة منهاج الصالحين .13 / 10 :2

[ ]11تحرير الوسيلة .30 / 462 :2
[ ]12جواىر الكبلـ .44 :42
[ ]13مسالك األفهاـ .83 :15
[ ]14كشف اللثاـ ( 442 :2حجرم).
[ ]15تكملة منهاج الصالحين .13 / 10 :2
[ ]16شرائع اإلسبلـ .975 :4
[ ]17قواعد األحكاـ .586 :3
[ ]18مسالك األفهاـ .83 :15
[ ]19كشف اللثاـ ( 442 :2حجرم).
[ ]20جواىر الكبلـ .45 :42
[ ]21شرائع اإلسبلـ .975 :4
[ ]22قواعد األحكاـ .588 :3
[ ]23شرائع اإلسبلـ 977 :4ػ .979
[ ]24الخبلؼ  /345 :2مسألة .14
[ ]25المبسوط  ،13 :7كفيو نقطة ينبغي دراستها.
[ ]26المسالك 99 :15ػ .100
[ ]27كشف اللثاـ ( 442 :3الطبعة الحجرية).
[ ]28جواىر الكبلـ .67 :42
[ ]29مجمع الفائدة كالبرىاف .448 :13

[ ]30الخبلؼ  ،345 :2مسألة .14
[ ]31الخبلؼ  /345 :2مسألة .14

الدرس []71
بسم اهلل الرحمن الرحيم
مما اشتهر بين الفريقين ،كقد نقل الشيخ الطوسي في
تق ٌدـ القوؿ بأ ٌف أصل جواز قتل الجماعة بالواحد ٌ
كادعاؤه
ادعاه في (المبسوط)[ٌ ،]2
(الخبلؼ)[ ]1اإلجماع على ذلك ،كىذا االدعاء كاضح ،كما ٌ
اإلجماع ىنا يستبطن نقطة بحاجة إلى إيضاح؛ ألنٌو بعد ما ذكر حكم قصاص الجماعة بواحد قاؿ( :غير
أ ٌف عندنا أنٌهم متى قتلوا الجماعة ردكا فاضل الدية ,كبعد بيانو إحدل صور االشتراؾ في الصفحة البلحقة

يقوؿ( :غير أ ٌف عندنا أنٌو محتاج أف يرد فاضل الدية) كرغم أنٌو يقيٌد العبارتين بعندنا (كىي عبارة يقصد بها

مما أجمع عليو الفريقاف ،لكن اإلمامية
اإلجماع عند اإلمامية) إالٌ أ ٌف السياؽ يكشف عن كوف المسألة ٌ
برد فاضل الدية.
اختلفوا مع البقية في القوؿ ٌ

كل من السيد المرتضى ػ المتقدـ على الشيخ ػ في (االنتصار)[,]3
مضافان إلى الشيخ ,فقد ٌ
ادعى اإلجماع ٌ
كالراكندم في (فقو القرآف) [ ،]4كابن زىرة في (الغنية) [ ,]5كابن إدريس في (السرائر)[.]6

يقوؿ ابن إدريس في (السرائر)( :عليها إجماع أىل البيت) [ ,]7كىذا التعبير يكشف عن كوف المسألة

من الواضحات من كجهة نظر أىل البيت كفقو اإلمامية.

رغم أ ٌف بعضان من المتقدمين لم ي ٌدع اإلجماع على ىذا الحكم لكنهم أفتوا ًكف ىقوي ،من قبيل أبي الصبلح
البراج في (المه ٌذب) [ ,]10كابن حمزة في
الحلبي في (الكافي) [ ,]8كسبلٌر في (المراسم) [ ,]9كابن ٌ

(الوسيلة)[ ,]11كالصهرشتي في (اإلصباح)[.]12

المحصل،
فادعى اإلجماع
َّ
كمن المحتمل أ ٌف صاحب (الجواىر)[ ]13نظر إلى كلمات ىؤالء الفطاحل ٌ
أقركا بهذا الحكم؛ أل ٌف مثل
كبذلك يمكن نفي أيٌة شبهة في ادعاء اإلجماع ،كفقهاء اإلمامية جميعهم ٌ
فادعاه.
ادعى اإلجماع فبلب ٌد كأف يكوف قد رأل فتاكل من سبقو من الغيبة الكبرل ٌ
السيد المرتضى إذا ٌ

ثبوت اإلجماع يحظى بأىمية بالغة ،من حيث إنٌا إذا كاجهنا مشكلة أك محذكران في األدلٌة اللفظية أمكننا

الرجوع إلى اإلجماع.

األدلٌة اللفظية:
تنقسم األدلٌة اللفظية ىنا إلى القسمين التاليين:
1ػ األدلة العامة الواردة في باب القصاص ،مثل اآليات.
2ػ األدلٌة الخاصة (الركايات).
رغم أ ٌف أساس استدالالتنا ىو الركايات ,لكن باعتبارىا منقسمة إلى طائفتين نذكر اآليات الواردة ىنا،
استدؿ بها ,فيكوف ذكرىا غير و
خاؿ
ٌ
كبعدىا نذكر الركايات المخالفة ،ىذا مضافان إلى أ ٌف الشيخ الطوسي

من الوجو.

األدلٌة العامة التي استدؿ بها عبارة عن أربع آيات ،لكن أىمها آيتاف:
ً
اص ىحيىاةه يىا أيكلًى األىلبى ً
ص ً
اب)[.]14
ألف( :كلى يكم في الق ى
استدؿ الشيخ في (الخبلؼ)[ ]15بهذه اآلية بالتقريب التالي :أنٌو إذا علم أنٌو إذا قىػتى ىل قيتً ىل ال يقتل ,فتبقى

كل من أراد قتل غيره شاركو
الحياة ،فلو كانت الشركة تسقط القصاص لبطل حفظ الدـ بالقصاص؛ أل ٌف ٌ
آخر في قتلو .أم أ ٌف فلسفة القصاص ىي بقاء الحياة كأنٌو ييقتىل إذا قىػتى ىل ،فلو كانت الشراكة تسقط
قتص منو.
كل ىمن أراد القتل يأتي بشريك معو لكيبل ال يي ٌ
القصاص لبطلت الدماء جميعها ،فإ ٌف ٌ

ً
ومان فىػ ىقد ىج ىعلنىا لًىولًيّْ ًو يسلطىانىان فىبلى ييس ًرؼ فًي ال ىق ً
تل)[.]16
كمن قيت ىل ىمظلي ى
باء ( :ى
يقوؿ الشيخ( :إنٌو من قتلو ألف أك كاحد فقتل مظلومان كجب أف يكوف لوليٌو سلطاف في القود بو)[.]17
صاحب (الجواىر) بعدما يذكر اآلية كيع ٌد االستدالؿ بها كجيهان يضيف الجملة التالية( :إنٌو يصدؽ كوف
المجموع قاتبلن)[.]18

مناقشة االستدالؿ
يدؿ بنحو قطعي على الحكم الفقهي ،فبالنسبة إلى اآلية األكلى
يبدك أنٌو ال شيء من ىذه االستدالالت ٌ
شرع لم تيضمن الحياة في المجتمع ،لكن السؤاؿ ىنا ىو :ىل ينبغي أف
من الواضح أ ٌف القصاص لو لم يي َّ

تعرضت فيو الحياة إلى
تكوف حياة في كل مورد فيو قصاص ,أك ينبغي أف يكوف القصاص في كل مورد ٌ
خطر؟
من المسلٌم كونو ليس كذلك ،فإذا دفع شخص آخر إلى القتل ،كقاـ اآلخر بالقتل ,فهل ينبغي قتل الدافع
كالمحرض على القتل ألجل حفظ حياة المجتمع؟
ٌ
ال فقيو يفتي بذلك ،كالمستفاد من اآلية ػ كما تق ٌدـ أكائل البحث ػ ىو حكمة تشريع القصاص ال علٌتو ،فإ ٌف
لكل تشريع حكمة ،كحكمة إجراء القصاص ىي ضماف حياة المجتمع.
ٌ
يفر القاتل مثبلن ،فهل ذلك يعني انتفاء
لكن
ٌ
أخطاء قد تحصل في إجراء ىذا الحكم تصدر من القاضي أك ٌ
ن

فائدة القصاص كحكمتو؟ بالطبع ال.

جراء القتل بالباطل تنتفي بالقصاص ال أ ٌف جذكرىا تجتث
إذان اآلية في صدد بياف أ ٌف الكارثة التي تحصل ٌ

بالكليٌة ،سواء قلنا بالقصاص للجماعة أـ لم نقل.

رغم أ ٌف القصاص يضمن الحياة في المجتمع إالٌ أ ٌف كبلـ الشيخ في نفي قتل الجماعة بالواحد يوجب سعي
القتلة الختيار شريك للقياـ بهذا العمل غير صحيح؛ أل ٌف اشتراؾ جماعة في قتل كاحد أمر نادر ،فكيف
يمكن للقاتل أف يعثر على خمسة شركاء لعملية القتل؟ فالناس ال يرتضوف القتل ،مضافان إلى أ ٌف القتلة غير

متوافرين في كل مكاف كزماف ،كأكثر جرائم القتل تحصل بانفراد لغضب أك غركر أك جهل.

كإذا أردنا الحكم كفق منهج الشيخ في القوؿ بأ ٌف عدـ قتل الجماعة بالواحد يوجب إبطاؿ فلسفة
القصاص (أم الحياة)  ،فعلينا التفريق بين اشتراؾ شخصين أك ثبلثة ػ الكثير التحقق ػ كبين خمسة أك عشرة
تتعرض حياة المجتمع إلى خطر ,فبل نجرم القصاص ،مع
أشخاص النادر الحصوؿ ،كفي الش ٌق النادر ال ٌ
أ ٌف الشيخ ال يقوؿ بهذا التفصيل قطعان ،كبذلك يكوف أصل االستدالؿ غير تاـ.

نعم ,إذا قلنا بحجيٌة س ٌد الذرائع ػ كما ذىب إلى ذلك بعض علماء العامة ػ ثبت ىذا المطلب.
كل ما يمكن أف يكوف كسيلة لفعل الحراـ ،كإذا قلنا بهذا
س ٌد الذرائع يبتني على أساس أ ٌف الشارع ٌ
حرـ ٌ
المبنى فعلينا تصحيح كبلـ الشيخ؛ أل ٌف االشتراؾ قد يصبح كسيلة لفعل الحراـ ،كالشارع ال يريد حصوؿ
القتل في المجتمع؛ َّ
فسد طرقو كذرائعو .لكن ىذا المبنى ضعيف كال نقوؿ بو.
ٌأما بالنسبة إلى اآلية الثانية فبل شك في أ ٌف المراد من السلطاف ىو السلطة على القصاص ،لكن اآلية ال

تعني إمكانية االقتصاص من جميع المشتركين في عملية القتل ،بل قد تعني التمكن من القصاص من

شخص كاحد ،كما يؤيد ذلك ركاية.

كما ذكره صاحب (الجواىر) ػ من صدؽ عنواف القتل على الجميع ػ فهو كبلـ غير متقن ،كال يفيد

صب على القاتل لقيل :كل قاتل يقتص منو ،كيكوف
لبلستدالؿ بهذه اآلية؛ أل ٌف الحكم إذا كاف قد ٌ
يقتص
لولي الدـ أف
االستدالؿ صحيحان ،لكن موضوع الحكم في اآلية ىو المقتوؿَّ ،
ٌ
كأقرت اآلية أ ٌف الحق ٌ
من القاتل دكف أف تحدد أك تتعرض لما إذا كاف القاتل كاحدان أك مجموعة.
سعى البعض ألف يستفيدكا عكس ىذا المعنى من نفس اآلية ،حيث كرد فيها( :فىبلى ييس ًرؼ فًي
تل)[ ،]19كالعبارة األخيرة تعني سلطتو على قتل و
ال ىق ً
كاحد فقط ،كما كردت ركاية حملت ذات المضموف
نبحثها الحقان.

نقوؿ :ال يمكن استفادة ىذا المعنى من اآلية ،فاإلسراؼ في القتل غير صريح في قتل جماعة ألجل
تهب
كاحد ،كقد يكوف مراد اآلية اإلشارة إلى ما كاف دارجان في عهد الجاىلية حيث كانت طائفة المقتوؿ ٌ
ال لقتل القاتل فحسب بل كحتى أبيو كأخيو كبعض من أقاربو اآلخرين ،أك أنٌهم إذا لم يعثركا على القاتل

قتلوا كاحدان من طائفتو ،نهى القرآف المسلمين عن ذلك.

مع ىذا االحتماؿ غير الضعيف يكوف االستدالؿ باآلية مخدكشان ،كال تكوف اآلية دليبلن على موضوع بحثنا

ال إثباتان كال نفيان.

كبلـ صاحب (الجواىر)

يقوؿ صاحب (الجواىر)[ :]20قد يكوف المراد من اإلسراؼ في اآلية الشريفة ىو أف يقتل كلي الدـ

يرد إلى ذكيهم فاضل الدية .كىذا كبلـ غريب منو؛ أل ٌف اآلية ناظرة إلى اإلسراؼ
الشركاء في القتل دكف أف ٌ
كلي الدـ أالٌ يسرؼ في القتل ذاتو ،كال عبلقة لذلك بفاضل الدية.
في القتل ،كعلى ٌ

كانت تلك األدلٌة العامة ،كسنبحث في الجلسة المقبلة األدلٌة الخاصة ىنا ،كىي ركايات كردت في ىذا

الباب.

الدرس []72
بسم اهلل الرحمن الرحيم
تقدـ أ ٌف المشهور بين الفريقين ثبوت ح ٌق القصاص لولي الدـ على جميع المشتركين في القتل ،كقد أقيمت

ثبلثة أدلٌة على ذلك:

األكؿ :اإلجماع ,كتق ٌدـ شرحو.
انصب اىتمامنا ىنا في األدلٌة القرآنية ،كاألصحاب اىتموا باآليات فقط ،كسبق
الثاني :األدلة العامة ،كقد
ٌ

منا القوؿ بأ ٌف االستدالؿ بها غير متقن ،كال تستفاد ىذه المسألة منها.
الثالث :األدلٌة الخاصة ،أك الركايات الواردة في ىذا الباب.

ً
ومان.]21[)...
كمن قيت ىل ىمظلي ى
كقبل البدء بدراستها نذكر نقطة في ذيل اآلية الكريمة ( :ى
ادعى صاحب (الجواىر) [ ]22صدؽ عنواف القاتل على جميع المشتركين في عملية القتل،
كالنقطة ىيٌ :

كقد خطٌأناه على ذلك؛ أل ٌف الحكم الذم احتوت عليو اآلية لم ينصب على عنواف القاتل ,بل على عنواف
المقتوؿ ،كلهذا يكوف كبلـ صاحب (الجواىر) فاقدان للعبلقة باآلية.

يخص كاحدة من الركايات المطلقة الواردة في باب القصاص ،كىي ركاية عبد اهلل
نعم ,كبلمة متين في ما
ٌ
متعمدان قًيد منو)) [،]23
بن سناف ،قاؿ :سمعت أبا عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ يقوؿ(( :من قتل مؤمنان ٌ

موضوع الحكم في مثل ىذه الركاية ىو القاتل ،كىو عنواف شامل لما إذا كاف فردان كاحدان أك أفرادان
متعددين ،فإذا كاف ىذا ىو مراد صاحب (الجواىر) فصحيح.
ينصب على الركايات الخاصة،
على أيٌة حاؿ ،عمدة بحثنا في مسألة االقتصاص من الشركاء في القتل
ٌ
كينبغي دراستها بدقٌة رغم اتفاؽ العامة كالخاصة في حكمها ،كذلك لؤلمرين التاليين.
األكؿ :ىذا الحكم لم يقع موضع قبوؿ لدل المجاميع الدكلية ،كعلينا تقوية أسسو كأدلٌتو لكيبل يخدش فيو
المخالف من خبلؿ التمسك بركاية ضعيفة ,كلكيبل يقاؿ لم يعكس ىذا الحكم رأم اإلسبلـ.
الثاني :مسألة جواز قتل الجماعة بواحد تح ٌفها مبلبسات كأسئلة ينبغي اإلجابة عليها ،كىي من قبيل :ىل
قصد االشتراؾ شرط ىنا أـ ال؟

كىل الجماعات الكث يرة مشمولة بهذا الحكم أـ ال؟ كألجل تنقيح المسألة بنحو شامل ينبغي دراسة
الركايات المزبورة بالدقة.

ركايات الباب
ركايات الباب على أربعة طوائف:
تدؿ على جواز قصاص الجماعة.
الطائفة األكلى :الركايات التي ٌ
تقل عن األكلى كميٌة ،كفي البداية ينبغي دراستها
الطائفة الثانية :الركايات التي تعارض الطائفة األكلى ،كال ٌ
من حيث السند ،فإذا تكافآ ينبغي التفكير في كيفية الجمع بينهما.

المرددة بين الطائفتين ،كقد ع ٌدىا كبار فقهائنا في زمرة الطائفة األكلى ،كىذا غير
الطائفة الثالثة :الركايات ٌ

كاضح لدينا ,فقد تصنٌف في الطائفة الثانية.

الطائفة الرابعة :الركايات التي دلت على عدـ القصاص كأثبتت الدية على الشركاء.
بعد ىذا الموجز ندرس ركايات كل طائفة على حدة.

الطائفة األكلى
1ػ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ,عن داكد بن سرحاف ،عن أبي عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ في رجلين
يؤدكا دية كيقتلوىما جميعان قتلوىما))[.]24
قتبل رجبلن ،قاؿ(( :إف شاء أكلياء المقتوؿ أف ٌ
ىذه الركاية صحيحة؛ أل ٌف طريق محمد بن علي بن الحسين ػ أم الصدكؽ ػ إلى داكد بن سرحاف صحيح،

كفقان لما كرد في مشيخة (من ال يحضره الفقيو) [ ,]25كما أ ٌف داكد بن سرحاف ثقة.

يرد
كلي الدـ من الشركاء في القتل ,على أف ٌ
كما أ ٌف الحديث كاضح الداللة ،فقد ٌ
أقر بإمكانية اقتصاص ٌ
إليهم فاضل الدية.
2ػ كعنو ،عن محمد بن عيسى ،عن يونس ،عن عبد اهلل بن مسكاف ،عن أبي عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ في
أدكا دية كاملة كقتلوىما ،كتكوف الدية بين أكلياء
رجلين قتبل رجبلن ,قاؿ(( :إف أراد أكلياء المقتوؿ قتلهما ٌ
كأدل المتركؾ نصف الدية إلى أىل المقتوؿ.]26[ ))...
المقتولين ،فإف أرادكا قتل أحدىما ,قتلوه ٌ

دراسة السند
علي بن إبراىيم؛ أل ٌف الكليني نقل عنو في الركاية السابقة ,كمحمد ابن عيسى ىو
المراد من (عنو) ىو ٌ
محمد بن عيسى العبيدم الذم ينقل عنو علي بن إبراىيم ,ككذلك أبوه ،كىو ثقة.
المراد من يونس ىو يونس بن عبد الرحمن ،كىو كعبد اهلل بن مسكاف موثقاف ،كبذلك تكوف الركاية

صحيحة؛ أل ٌف ركاتها جميعهم إماميوف موثقوف.

لكن خدش بعض األعاظم في ركاية محمد بن عيسى عن يونس ،كقاؿ بعدـ إمكاف نقل محمد بن عيسى

عن يونس ،كقد بحثنا ىذا الموضوع سابقان كقلنا بأ ٌف ىذه الشبهة غير كجيهة.

داللة الحديث كداللة سابقو كاضحة كصريحة في جواز قتل الشركاء جميعهم.
 3ػ كعن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،عن أحمد بن الحسن الميثمي ،عن أباف ،عن الفضيل بن يسار ،قاؿ:

قلت ألبي جعفر عليو السبلـ :عشرة قتلوا رجبلن ،قاؿ(( :إف شاء أكلياؤه قتلوىم جميعان كغرموا تسع ديات،

كأدل التسعة الباقوف إلى أىل المقتوؿ األخير يعشر الدية ،كل رجل منهم))،
كإف شاؤكا تخيٌركا رجبلن فقتلوه ٌ

ثم الوالي بع يد يلي أدبهم كحبسهم)).
قاؿٌ (( :

ركاه الصدكؽ بإ سناده عن القاسم بن محمد ،عن أباف ،كركاه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراىيم

مثلو[.]27

دراسة السند
ىذه الركاية غير صحيحة بل موثٌقة؛ أل ٌف أحمد بن الحسن الميثمي كاقفي رغم أنٌو موثٌق ،كقد قلنا :إذا كاف
لكن كاحدان منهم غير إمامي كاف التعبير الرائج فيها عهد العبلمة ىو الموثٌقة.
رجاؿ السند موثقين ٌ

المراد من أباف ىو أباف بن عثماف ،كسبق أف قلنا إنٌو لم يوثٌق بشكل خاص ،لكنٌو من أصحاب اإلجماع،

كقد كثٌقهم الكشي.

الفضيل بن يسار من األجلٌة كالثقات.
كىذه الركاية كذلك صريحة في داللتها على جواز قتل الشركاء الذين فرضوا عشرة فيها ،كعليو دفع تسع
كل من التسعة اآلخرين حصتهم،
كلي الدـ االقتصاص من كاحد منهم على أف يدفع ٌ
ديات ،كما م ٌكنت ٌ
كيؤدبهم.
كىي مائة دينار ،كما أ ٌف على الوالي أف يحبسهم ٌ
4ػ كبإسناده عن الح سن ابن بنت إلياس ،عن داكد بن سرحاف ،عن أبي عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ في رجلين
قتبل رجبلن ,قاؿ (( :يقتبلف إف شاء أىل المقتوؿ كيرد على أىلهما دية كاحدة)) [.]28
ىذه الركاية ػ في الحقيقة ػ ىي ذات ركاية داكد بن سرحاف التي تق ٌدـ ذكرىا مع اختبلؼ طفيف في
المضامين.
خزاز كذلك.
الحسن ابن بنت إلياس ىو الحسن بن علي بن الو ٌشاء ،كيدعى الحسن بن علي بن ٌ

 5ػ كبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،عن محمد بن الحسين ،عن محمد أبي عبد اهلل ،عن العبلء،
عن محمد بن مسلم ،قاؿ :سألت أبا جعفر ػ عليو السبلـ ػ عن امرأتين قتلتا رجبلن عمدان ،قاؿ(( :تقتبلف بو،

ما يختلف في ىذا أحد)) [.]29

دراسة السند
المراد من (إسناده) ىو إسناد الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى ,كىو طريق معتبر ،كمحمد بن أحمد

موثق كمن األجلٌة.

محمد بن الحسين ىو محمد بن الحسين بن أبي الخطٌاب ،من كبار األشعريين كمن أجلٌة الثقات القميين.
دعياف محمد بن عبد اهلل ،أحدىما
محمد بن عبد اهلل مشترؾ بين ع ٌدة ،لكن في ىذه الطبقة يوجد اثناف يي ى
محمد بن عبد اهلل بن زرارة ،كاآلخر محمد بن عبد اهلل بن ىبلؿ .كمحمد بن الحسين بن أبي الخطاب
ينقل عن كليهما ،لكن محمد بن عبد اهلل الذم يكوف بين محمد بن الحسين كالعبلء بن رزين ىو محمد

بن عبد اهلل بن ىبلؿ ،كلو كاف ابن زرارة ما كانت ىناؾ مشكلة في السند؛ ألنٌو موثٌق ،كابن ىبلؿ غير موثٌق
بنحو خاص إالٌ أنٌو كرد في أسانيد (كامل الزيارات) فهو موثٌق بنحو عاـ؛ أل ٌف ابن قولويو أكرد في مقدمة
كتابو أنٌو ال ينقل إالٌ عن الثقات.

قاؿ البعض :مراده من العبارة ىو المشايخ الذين ينقل عنهم ببل كاسطة ،لكن ىذا خبلؼ الظاىر ،ألنٌو
األكؿ ،كذلك ال يثبت كثاقة
استهدؼ بعبارتو بياف مستول اعتبار الكتاب ،كىذا ال يحصل بتوثيق الراكم ٌ

يتم االعتبار كيكمل من خبلؿ القوؿ بوثاقة جميع رجاؿ السند ،كىذا ىو ظاىر
باقي رجاؿ السند ،بل ٌ
كبلمو.
السيد الخوئي كاف قد اعتمد ىذا المنهج في البداية ،ككاف يفتي ًكف ىقو ،لكنٌو انصرؼ عن ىذا في آخر
عمره ،كاعتبر الموثٌقين من رجاؿ (كامل الزيارات) ىم مشايخ ابن قولويو فقط ،كإثر ذلك تغيٌرت بعض

فتاكاه بالتبع.

لكن مبنانا كثاقة جميع رجاؿ (كامل الزيارات) ,إالٌ أنٌا ال نطلق على ركاياتو صحيحة؛ أل ٌف ىذا المصطلح

ال يستخدـ إالٌ إذا كاف كلٌ من رجاؿ السند موثقين بنحو خاص .كمن جانب آخر إذا كرد قدح في أحد

الرجاؿ من قبل النجاشي أك الشيخ ق ٌدمناه على توثيق ابن قولويو ،فتوثيقات األخير معتبرة ما داـ لم يصدر

قدح فيها.

ملخص الكبلـ :الركايات المتقدمة جيدة من حيث السند كتامة من حيث الداللة ،كقلٌما نعثر في الفقو
على مسألة تتمتع بهذا الحجم من الركايات التامة الداللة كالصحيحة سندان ،كللبحث تتمة.

الدرس []73
بسم اهلل الرحمن الرحيم
تق ٌدـ القوؿ بوجود أربع طوائف من ركايات باب االشتراؾ في القتل ،ذكرنا الطائفة األكلى التي كانت تامة
من حيث السند كالداللة ،ككاف فيها ركايات لم نعتمدىا لذلك لم نذكرىا.

رد تفاضل الدية ،كىو ما ذىب إليو المشهور
مضموف الركايات المت ٌقدمة ىو :أف يقتل الجماعة بالواحد مع ٌ
من الفريقين.

الطائفة الثانية :كىي التي تبدك داللتها في قتل و
كاحد من الشركاء كأخذ الدية من البقة.
نهم بدراسة سندىا ،فإذا كانت أسانيدىا ضعيفة طرحناىا كإالٌ ىممنا بمعالجة تعارضها مع
في البداية ٌ
الطائفة األكلى.
مردد بين طائفتين،
الطائفة الثالثة :كىي التي سنعرض لها الحقان ،كىي تزيد في صعوباتها؛ أل ٌف مضمونها ٌ
فإذا حملناىا على الطائفة الثانية كاف الجمع بينها كعبلجها أشكل.
إذان علينا دراسة ىذه الركايات بدقٌة لكي نخرج من ىذه المسألة بمباني مستحكمة.

ركايات الطائفة الثانية
1ػ كعنو ،عن أبيو ،عن ابن أبي عمير ،عن القاسم بن عركة بن أبي العبٌاس كغيره ،عن أبي عبد اهلل عليو
السبلـ ,قاؿ(( :إذا اجتمع الع ٌدة على قتل رجل كاحد حكم الوالي أف يقتل أيٌهم شاؤكا ،كليس لهم أف

كجل يقوؿ ( ىكىمن قيتً ىل يمظٍليومان فىػ ىق ٍد ىج ىعلٍنىا لًىولًيٌ ًو
يقتلوا أكثر من كاحد ،إ ٌف اهلل ٌ
عز ٌ
الٍ ىق ٍت ًل)))[.]31[ ]30

يسلٍطىانان فىبل يي ٍس ًرؼ فًي

ىذا النص بعد كل ما نقلو الشيخ الكليني ،إالٌ أفٌ الشيخ في (التهذيب) ك(االستبصار) ذكر لها ذيبلن ،نقرأ

ما كرد ىناؾ:

الحسين بن سعيد ،عن ابن أبي عمير ،عن القاسم بن عركة ،عن أبي العبٌاس كغيره ،عن أبي عبد اهلل عليو

أم الثبلثة شاء أف يقتل ،كيضمن
السبلـ ،قاؿ(( :إذا اجتمع الع ٌدة ...كإذا قتل ثبلثة كاحدان خيٌر الوالي ٌ
اآلخراف ثلثي الدية لورثة المقتوؿ)) [.]32

طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد طريق جيٌد ،كاختبلؼ السند مع طريق (الكافي) إلى ابن أبي عمير ،كما
بعده مشترؾ.

ينقل صاحب (مستدرؾ تفسير العياشي) عن صاحب التفسير[ ]33عبارة (خيٌر الولي) بدالن عن (خيٌر
الوالي) ،كبهذا تكوف العبارة أفضل كأسهل ،كتعني لولي الدـ الخيار في انتخاب أم من الشركاء

كاالقتصاص منو.

كشك ،كلو لم ينقل العياشي
ما ينبغي ذكره في ىذه الركاية ىو أ ٌف التتمة التي نقلها الشيخ ىي موضع ترديد ٌ
ثم
الركاية لكنٌا مطمئنين بأ ٌف ىذه التتمة ركاية مستقلة بح ٌد ذاتها ضبطت في بعض حواشي (التهذيب) ٌ
كردت في الطبعات البلحقة من (التهذيب) في ذيل الركاية المزبورة.

كاألمراف التالياف يؤيداف ىذا المطلب:
كلي الدـ غير
ىم الشيخ بذكر عبلج لها كقاؿ :ىذا الحديث
ٌ
ٌ
األكؿ :بعد ذكر الركاية ٌ
يخص ما إذا كاف ٌ
كلي الدـ دفع تفاضل الدية .لكن
مريد لدفع تفاضل الدية ،كركايات الطائفة األكلى
ٌ
تخص مورد ما إذا أراد ٌ
برد فاضل الدية.
تبرير الشيخ ال ينسجم مع ذيل الركاية ،حيث كرد التصريح فيو ٌ

الثاني :كرد في صدر الركاية مفردة (الع ٌدة) ,كىو عنواف يشمل الثبلثة كاألربعة كاألكثر ،كبذلك ال تكوف
يتقول احتماؿ كوف التتمة حديثان مستقبلن ،لكن
تتمة الركاية ،كبذلك ٌ
خصوصية لعنواف الثبلثة المذكور في ٌ

باعتبار أ ٌف العياشي المتق ٌدـ على الشيخ بطبقتين كالمعاصر لمشايخ الكليني نقل الركاية مع تتمتها،
التتمة ضعيف .كالواقع مهما كاف ال يؤثٌر في نتيجة البحث.
فاحتماؿ استقبللية ٌ
ثم نرجع لبحث ىذه الركاية التي تحتمل البحث كالدراسة التفصيلية.
حاليٌان نقرأ باقي ركايات ىذه الطائفةٌ ،
2ػ (الجعفريات) :أخبرنا عبد اهلل ،أخبرنا محمد ،حدثني موسى ،قاؿ :حدثنا أبي ،عن أبيو ،عن ج ٌده ،عن

ج ٌده جعفر بن محمد ،عن أبيو ،عن ج ٌده علي بن الحسين ،عن أبيو ،عن علي عليو السبلـ ،قاؿ(( :قاؿ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو :ال يقتل اثناف بواحد)) [.]34

دراسة السند
صاحب (المستدرؾ) [ ]35ينقل ىذه الركاية عن كتاب (الجعفريات) ،كنرل من الضركرم إيراد بعض
اإليضاحات حوؿ ىذا الكتاب.
الكتاب يحتوم على ألف ركاية ،كىو من كتب الشيعة القديمة ،ككاف معركفان بين القدماء كالمح ٌدثين ،إالٌ
أنٌو لم يكن في متناكؿ أيدم صاحب (الوسائل) ك(البحار) ،لكن الحاج النورم صاحب (المستدرؾ) عثر
على ىذا الكتاب ضمن مجموعة ،كقد أ ٌكد في خاتمة (المستدرؾ) على اعتبار ىذا الكتاب.

ينقل ركايات ىذا الكتاب محمد بن محمد بن األشعث ػ كىو ثقة ػ عن و
كاحد من أحفاد اإلماـ الكاظم عليو
السبلـ ،كىو موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليو السبلـ ،كىذا ىو سبب تسمية الكتاب بػ:

(األشعثيات) ،كركاياتو ينقلها اإلماـ الكاظم عن آبائو عن الرسوؿ عليهم السبلـ.
أسانيد ىذا الكتاب من موسى بن جعفر ػ عليو السبلـ ػ فما بعده مشعشع كذىبي ،لكن ترد اإلشكاالت
التالية على الكتاب:
األكؿ :لم تثبت كثاقة عبد اهلل بن محمد ػ من علماء مصر ػ الذم نقل ركايات ىذا الكتاب عن محمد بن
محمد بن األشعث ،كالنسخة التي كانت في متناكؿ يد الحاج النورم ىي التي نقلها عبد اهلل بن محمد.

كىناؾ رجاؿ كثقات آخركف نقلوا ىذا الكتاب إالٌ أ ٌف نسخهم لم تصل إلينا ،كالتي في متناكؿ أيدينا ىي
التي كردت عن عبد اهلل بن محمد ،كمن غير الواضح لدينا التطابق بين النسخة كبين النسخ األخرل التي
لم تصل إلينا.
ككبلـ الحاج النورم في تأكيده على صحة كاعتبار ىذا الكتاب مخدكش بالنسبة إلينا.
الثاني :جاء في صدر السند( :أخبرنا عبد اهلل) كنحن ال نعلم من الناقل ،كلمن ىذه الجملة ،كبذلك يكوف
الراكم عن عبد اهلل بن محمد مجهوالن.
الثالث :لم يوثٌق موسى بن إسماعيل بن موسى الذم ركل ركايات الكتاب جميعها ،رغم كونو من أحفاد
اإلماـ الكاظم عليو السبلـ.
الرابع :إسماعيل بن موسى الذم كاف يسكن مصر لم يوثٌق كذلك ،نعم كردت ركاية حكت تنصيبو من قبل

اإلماـ الكاظم ػ عليو السبلـ ػ كاليان على الوقف ،كىذا ال يع ٌد دليبلن على الوثاقة كما يرل ذلك بعض العظاـ،

ىذا مع أنٌو كقع في أسانيد (كامل الزيارات) [ ،]36كعلى أية حاؿ ال يرتفع ضعف السند بهذا النحو.

دراسة الداللة
تامة ،كباإلمكاف جمعو مع ركايات الطائفة األكلى ،لكوف جملة ((ال
داللة الحديث على ما نحن فيو غير ٌ
يقتل اثناف بواحد)) مطلقة ،كتشمل حالة عدـ اشتراؾ شخصين في القتل ،كالطائفة األكلى تكوف مقيٌدة
لهذا الحديث.

ىذا مضافان إلى احتماؿ كونها ناظرة إلى طقوس كتقاليد عهد الجاىلية ،حيث كاف ذكك المقتوؿ يقدموف
على قتل ذكم القاتل مضافان إلى القاتل نفسو غضبان كانتقامان ،رغم عدـ اشتراكهم في القتل ،كىذه الركاية
تنهى عن ىذا العمل.

3ػ (دعائم اإلسبلـ) :عن أمير المؤمنين كأبي جعفر كأبي عبد اهلل عليهم السبلـ ،أنٌهم قالوا(( :إذا قتل
ض ً
رب أيّْهم ماتّْ ،
كلي الدـ يتخيٌر كاحدان
الواح ىد جماعةه ضربوه كلٌهم ،كلم يعلم ىمن ى
متعمدين لذلك ،فإ ٌف ٌ

منهم يقتلو بوليٌو ،كيكوف على الباقين ألكلياء المقتوؿ بالقود حساب ذلك من الدية ،إف كانوا ثبلثة فقتل

رد االثناف الباقياف على أكليائو ثلثي الدية ،كيوجعاف عقوبة ،كعلى ىذا الحساب في األقلّْ
أحدىم بالقودٌ ،
كاألكثر)) ،كقالوا عليهم السبلـ(( :ال يقتل اثناف بواحد)) [.]37
كتاب (دعائم اإلسبلـ) للقاضي أبي حنيفة نعماف المصرم ،يشبو أبا حنيفة (إماـ الحنفيٌة) في االسم
ثم اختار مذىب التشيٌع ،كبما أنٌو عاش عهد الدكلة اإلسماعيلية فما نقل
كالكنية ،كاف مالكيٌان في البداية ٌ
من ركايات عن الصادؽ ػ عليو السبلـ ػ كمن بعده ،لكن المشهور بين األصحاب كونو شيعيان اثنا عشريان
حتى مات ،كىو من األجلٌة.
القمة من
إشكاؿ ىذا الكتاب كإشكاؿ (تفسير العيٌاشي) كوف ركاياتو مرسلة ،رغم أ ٌف العيٌاشي نفسو في َّ
حيث الوثاقة كرغم أ ٌف كتابو من أقدـ الكتب الشيعية ،لكن ركاياتو فاقدة االعتبار بسبب اإلرساؿ.
ٌأما من حيث الداللة فيمكن القوؿ بأ ٌف مضمونة خارج عن محل كبلمنا؛ فرغم أ ٌف صدر الركاية نسب القتل

أدت إلى
إلى جماعة لكن الفقرات البلحقة تكشف عن عدـ كوف الجميع قتلة ،بل ضربة كاحد منهم ٌ

القتل ،كالقاتل مجهوؿ ،كفي فرض من ىذا القبيل ال مجاؿ للقصاص ،بل يأتي دكر القسامة.
ىذه الركايات تع ٌد من الركايات التي تخالف فتول مشهور الشيعة في ىذا الكتاب.

 4ػ كعن محمد بن يحيى ،عن بعض أصحابو ،عن يحيى بن المبارؾ ،عن عبد اهلل ابن جبلة ،عن إسحاؽ بن
الحر ،كإف شاء قتل العبد ،فإف اختار
ٌ
عمار ،عن أبي عبد اهلل في عبد كحر قتبل رجبلن ،قاؿ(( :إف شاء قتل ٌ
الحر ضرب جنبي العبد)) [.]38
قتل ٌ

عمار فموثقاف.
الركاية مرسلة ،كما أ ٌف يحيى بن المبارؾ لم يوثٌقٌ ،أما عبد اهلل بن جبلة كإسحاؽ بن ٌ
كرغم أ ٌف يحيى بن المبارؾ لم يوثٌق بشكل خاص لكنٌو كقع في أسانيد ركايات (تفسير علي بن إبراىيم)
[ ،]39كشأف ىذا الكتاب شأف (كامل الزيارات) حيث نعتبر الرجاؿ الذين كردكا في أسانيده ،لكن بما أنٌو
من غير المسلَّم كوف ركاياتو جميعها من (تفسير علي بن إبراىيم) بل يحتمل خلطها بركايات أخرل ،لذلك
تامة.
ال نحرز التوثيق العاـ لرجاؿ ىذا التفسير .ىذا مع أ ٌف داللة الركاية ٌ

كاف ذلك ركايات الطائفة الثانية التي كاف مخدكشان فيها سندان أك سندان كداللة ،كيبقى بحث الركاية األكلى،

ضعف سندىا السيد الخوئي ،كنحن ال نرل كجهان لتضعيفو ،مع أ ٌف داللتها تامة فينبغي قياسها بباقي
التي ٌ
الركايات كرفع التعارض معها.

الدرس []74
بسم اهلل الرحمن الرحيم
تامة ،إالٌ الركاية
تقدـ ذكر ركايات الطائفة الثانية ،كقد قلنا فيها :إنٌها مخدكشة السند أك داللتها غير ٌ
األكلى ،فينبغي دراستها كالبحث في عبلج تعارضها مع ركايات الطائفة األكلى.
كفي البداية نقرؤىا :كعنو ،عن أبيو ،عن ابن أبي عمير ،عن القاسم بن عركة ،عن أبي العبٌاس كغيره ،عن

أبي عبد اهلل عليو السبلـ ،قاؿ(( :إذا اجتمع الع ٌدة على قتل رجل كاحد ،حكم الوالي أف يقتل أيٌهم شاؤكان،
عز كجلٌ يقوؿ ( :ىكىمن قيتً ىل يمظٍليومان فىػ ىق ٍد ىج ىعلٍنىا لًىولًيٌ ًو يسلٍطىانان فىبل
كليس لهم أف يقتلوا أكثر من كاحد ،إ ٌف اهلل ٌ
يي ٍس ًرؼ فًي الٍ ىقتٍ ًل)))[.]41[ ]40

دراسة السند كالداللة
رجاؿ الحديث ػ باستثناء قاسم بن عركة الذم سيأتي الحديث عنو ػ ثقات ،كالمراد من أبي العبٌاس ىو
الفضل بن عبد الملك المعركؼ بأبي العبٌاس البقباؽ ،كىو ثقة.
مضموف ىذه الركاية يعارض مضموف ركايات الطائفة األكلى بالكليٌة؛ ألنٌها اعتبرت الحكم بقصاص الشركاء

كلي
مردكدان ،كقالت بلزكـ حكم الوالي االقتصاص من كاحد ،فإ ٌف اهلل ٌ
صرح في القرآف بلزكـ عدـ إسراؼ ٌ
الدـ بالقتل.

كجوه عبلج التعارض
في مقاـ عبلج ىذا التعارض ذكرت كجوه ع ٌدة:

الوجو األكؿ

الخدش في السند ،فقد خدش في سندىا السيد الخوئي بسبب قاسم بن عركة ،فإنٌو لم يوثٌق ،فتضعف
الحجية ،كتبقى ركايات الطائفة األكلى دكف معارض.
الركاية كتفقد ّْ

مناقشة الوجو
رغم صحة كبلمو في عدـ توثيق قاسم بن عركة لكن الذم ركل عنو ىو ابن أبي عمير ،كنىقل األخير عن

حجة ،كىذا
شخص يع ٌد توثيقان لذلك الشخص ،كما أنٌا نحكم بكوف مرسبلت ابن أبي عمير كمسنداتو ٌ
بحث رجالي مبنائي تترتٌب عليو ثمرات فقهية ،كباعتبار كجود المخالف في ىذا الرأم كاف علينا البسط في

ىذا البحث.

مرسبلت ابن أبي عمير
ىناؾ مبنياف في قضية العمل بمرسبلت ابن أبي عمير كفيما إذا كاف الراكم عنو مجهوالن ،أم لم يرد لو ذكر
من توثيق كعدمو في الكتب الرجالية.

األكؿ :مبنى المشهور ىو اعتبار ركايات كمرسبلت ابن أبي عمير ،كبالنسبة إلى صاحب (الجواىر) []42

كالشهيد الثاني[ ]43اللذين طرحا ىذه الركاية لم يخدشا بها من حيث السند ،فهي معتبرة لديهما من ىذه
الحيثية.
يفرؽ بين ركايات ابن أبي عمير كركايات غيره ،كركاية ابن أبي عمير
الثاني :مبنى غير المشهور ،كىو لم ٌ
عن رجل ال يع ٌد توثيقان لو ،كىو ما ذىب إليو السيد الخوئي.

سوت الطائفة بين ما يركيو محمد بن
مبنى المشهور ىو كبلـ الشيخ في (الع ٌدة) ،حيث قاؿ( :كألجل ذلك ٌ
أبي عمير ،كصفواف بن يحيى ،كأحمد بن محمد بن أبي نصر ،كغيرىم من الثقات الذين عرفوا بأنٌهم ال
عمن يوثق بو ،كبين ما أسنده غيرىم ،كلذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردكا عن ركاية
يرككف كال يرسلوف إالٌ ٌ

غيرىم) [.]44

سبب إرساؿ مثل ابن أبي عمير ىو أنٌو كاف يعيش عهد ىاركف ،كقد طلبت منو السلطة آنذاؾ تعريف
كتحمل ألجل ذلك أربع سنوات من السجن ،كخوفان
يعرفهمٌ ،
أصحاب اإلماـ الكاظم ػ عليو السبلـ ػ فلم ٌ

بناء
من السلطة أقدمت أختو على دفن كتبو كىو في السجن ،كعندما خرج من السجن كاف ينقل الركايات ن
على ما تب ٌقى في ذاكرتو ،ككانت ركاياتو موضع قبوؿ اآلخرين رغم أنٌو كاف يرسلها ،كرغم األىميٌة التي كاف
يوليها الناس للركاية ،كىذا يكشف عن كماؿ كثوؽ األصحاب بابن أبي عمير.
تخص ابن أبي عمير ،إذ قاؿ( :فلهذا أصحابنا
ما يقرب من عبارة الشيخ كردت عبارة عن النجاشي ،لكنٌها
ٌ
يسكنوف إلى مراسيلو) [.]45

تخص المراسيل كال تشمل المسندات .لكن ال كجو
كقد كردت شبهة في كبلـ النجاشي حيث قاؿ :إنٌها
ٌ

لهذه الشبهة؛ أل ٌف المستفاد من العبارة أ ٌف األصحاب كانوا يعلموف بأنٌو ما كاف ينقل عن أحد إالٌ بعد إحراز

كثاقتو ،كما لم يحرز الوثاقة ،ال يرسل كال يركم أصبلن .كعلى ىذا تكوف علة سكوف األصحاب التزامو
بالنقل عن الثقة ،كال فرؽ في ذلك بين المرسل كالمسند.
خريتي الفن ػ أم شيخ الطائفة كالشيخ النجاشي ،كاألخير
على أية حاؿ ،إذا شهد في ح ٌقو اثناف من ّْ

صاحب ثبلثة كتب رجالية من بين أربعة ،بل كصاحب رابعها حتى ػ فبل ينبغي رفض ىذه الشهادة ببساطة،

كاإلشكاالت التي ذكرىا السيد الخوئي في مقدّْمة كتاب (معجم رجاؿ الحديث) [ ]46من قبيل :من أين

كاف األصحاب على علم بأنٌو ال ينقل إالٌ عن ثقة؟ تع ٌد إشكاالت غير متقنة ،فهي استبعادات ال تستقيم
خريت فن الرجاؿ.
أماـ شهادة الشيخ في (الع ٌدة) كشهادة النجاشي الذم ىو ّْ

شبهتاف
األكلى :قد يقاؿ بأ ٌف شهادة الشيخ حدس ،كفي باب الشهادات ال تعتبر إالٌ الشهادة الحسيٌة.
جوابها :الشيخ يخبر عن عمل األصحاب ،كىي شهادة عن حس ال عن حدس.
الثانية :كيف يمكننا االعتماد على شهادة الشيخ مع أ ٌف ابن أبي عمير ينقل عن رجاؿ ال يعدىم الشيخ
ثقة ،مثل كىب بن كىب كغيره؟
جوابها :عبارة (ال يرسل إالٌ عن ثقة) تعني عن ثقة عنده كمن كجهة نظره ال من كجهة نظر الناس ،فابن أبي
عمير ال ينقل عن من ال يثق بو ،كىذا يعني إمكانية كوف الرجل ثقة من كجهة نظره ال من كجهة نظر الناس،

عمن ال يثق بو ،كىذا يعني إمكانية كوف الرجل ثقة من كجهة نظر ابن أبي عمير،
فابن أبي عمير ال ينقل ٌ
كىو غير ثقة من كجهة نظر الشيخ ،كال منافاة بين االثنين.
ىذا مضافان إلى أ ٌف ابن أبي عمير نقل عن أكثر من أربعمائة را وك ،بينهم ركاة ال يعدكف ثقة من كجهة نظر
الشيخ ،كىم ستة فقط ،كىذه النسبة بمثابة الصفر ،كبذلك تصدؽ العبارة :ابن أبي عمير ال يرسل كال
يركم إالٌ عن ثقة.

خبلصة البحث
حجة ،مع أنٌو إذا كرد قدح في أحد الرجاؿ الذين ركل عنهم ابن أبي عمير ق ٌدـ
كوف ركايات ابن أبي عمير ٌ

القدح.

كىذا مبنانا في األجلٌة الثبلثة ،كفي أصحاب اإلجماع كرجاؿ (كامل الزيارات) كرجاؿ (تفسير علي بن
إبراىيم) كذلك .على أ ٌف بحث أصحاب اإلجماع يختلف قليبلن مع شهادة الشيخ في األجلٌة الثبلثة ،كمن

مسامحات السيد الخوئي (رحمو اهلل) قولو بأ ٌف منشأ شهادة الشيخ في ح ٌق الثبلثة ىو كبلـ الكشي في
صحة
باب أصحاب اإلجماع ،مع أ ٌف المطلبين مختلفاف ،فكبلـ الكشي في أصحاب اإلجماع يدكر حوؿ ٌ

الركاية ال كثاقة المركم عنو ،أم الركاية التي ينقلها أصحاب اإلجماع صحيحة ،مع أ ٌف شهادة الشيخ ناظرة

المركم عنو.
إلى كثاقة
ٌ

ٌأما بالنسبة إلى رجاؿ (تفسير علي بن إبراىيم) فهو تفسير (مختلط) مع (تفسير أبي الجاركد) كال يقين لنا

كل ركاية منو ىي من (تفسير علي بن إبراىيم) لكي تكوف مشمولة بالتوثيق العاـ ،كأينما تيقنٌا من كونو
بأ ٌف ٌ

من (تفسير علي بن إبراىيم) حكمنا بوثاقتو.

يفسر كبلـ الشيخ ،كىو كوف (ثقة) تعني اسم المصدر ،أم عن كثوؽ ،كال يراد بها
ىناؾ احتماؿ آخر ٌ
المعنى الوصفي ،أم عن موثق ،كعلى ىذا يكوف معنى الجملة كالتالي :ال يرسلوف ىؤالء الثبلثة إالٌ عن
شي في أصحاب
بصحة الركاية .كبذلك يكوف مضموف الجملة متٌحدان مع مضموف كبلـ الك ٌ
كثوؽ منهم ٌ
و
عندئذ ػ احتماؿ التنافي ،من كوف الذم ركل عنو ابن أبي
اإلجماع ،أم أنٌهم كاثقوف بما ينقلونو ،كينتفي ػ
عمير غير موثق لكن الركاية معتبرة.

إذا قبلنا ىذا االحتماؿ فبل تثبت كثاقة قاسم بن عركة ،رغم ذلك تثبت كثاقة الركاية كاعتبارىا .كال ثمرة في
ىذا النزاع في ما نحن فيو ،ألننا بصدد إثبات اعتبار الركاية فحسب ،كلو كقع قاسم بن عركة في ركاية

أخرل لم يكن في سندىا كاحد من أصحاب اإلجماع كانت الركاية غير معتبرة.

الوجو الثاني
تدؿ على الندب كركايات الطائفة األكلى
الجمع الداللي بين الطائفتين من خبلؿ القوؿ بأ ٌف ىذه الركاية ٌ
تدؿ على اإللزاـ.

إشكاالت ىذا الوجو
ألف :ال يمكن قبوؿ ىذا الجمع؛ أل ٌف الجمع الداللي صادؽ في العاـ كالخاص ،كالمطلق كالمقيٌد ،كىو
تبرعيان ال
جمع عرفي ،كفي غيرىما ال يجوز إالٌ إذا كانت ىناؾ قرائن ٌ
تدؿ عليو ،كلو لم تكن قرائن كاف ٌ
مما يحتاج إلى قرينة كدليل ،كال
يمكن قبولو ،فإ ٌف معنى الجمع الداللي ىو صرؼ الركاية عن ظاىرىا ،كىو ٌ

تدؿ على اإللزاـ ،كعلى الطرفين
تدؿ على العكس ،فإ ٌف عبارة ((حكم الوالي)) ٌ
قرينة ىنا ،بل ىناؾ قرينة ٌ
العمل كفقو ،كال معنى لبلستحباب في حكم القاضي .مضافان إلى أ ٌف عبارة ((ليس لهم)) أم ليس ألكلياء
الدـ قصاص من جميع الشركاء ،كىذا المعنى ال يتناسب مع االستحباب.

باء :كرد في الركاية االستدالؿ باآلية (فىبل ييس ًرؼ فًي ال ىق ً
تل) [ ]47كالمنع من اإلسراؼ يع ٌد إلزاميان.
إذان ال كجو للحمل على الندب.
كىناؾ كجوه أخرل كردت ىنا نعرض لها مقببلن إف شاء اهلل.

الدرس []75
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الكبلـ في عبلج التعارض بين ركايات الطائفة األكلى كالطائفة الثانية من ركايات الباب ،تق ٌدـ عبلجاف
كنبت بالثالث.
ٌ

الوجو الثالث
أف نحمل ركايات الطائفة الثانية على التقيٌة ،كقد قاؿ بهذا الوجو شيخ الطائفة[ ،]48كصاحب (الجواىر)

[ ،]49كآخركف نقلوا عنو[.]50

كىذا العبلج ال يبدك صحيحان؛ أل ٌف مضموف ركايات الطائفة الثانية غير مخالف لفتول جمهور فقهاء زماف

معاصرين لئلماـ الصادؽ عليو
صدكرىا ،فإ ٌف اثنين من أئمة المذاىب األربعة كىما(أبو حنيفة كمالك) كانا
ى
السبلـ ،كيعقداف باالقتصاص من جميع الشركاء ،ككذلك حاؿ باقي الفقهاء كعدد من الصحابة كالتابعين،

مما ال يمكن قبولو.
فكيف يمكن حمل ىذه الركايات على التقيٌة؟! فذلك ٌ

الوجو الرابع
كىو ما بيٌنو الشيخ كقاؿ :المراد من ركاية أبي العبٌاس البقباؽ التي كرد فيها(( :ليس لهم أف يقتلوا أكثر من
و
فعندئذ ال
رد فاضل الدية،
كاحد)) ىو :ال ح ٌق ألكلياء الدـ االقتصاص من أكثر من كاحد إذا لم يقصدكا ٌ

ح ٌق لهم إالٌ االقتصاص من كاحد فقط .كمراد ركايات الطائفة األكلى ىو أ ٌف حق القصاص من جميع
رد فاضل الدية.
الشركاء ثابت لمن قصد ٌ
كىذا البياف بالنحو المتق ٌدـ غير كجيو ،كيبدك تبرعيان ،لكن السيد الخوئي[ ]51بيٌنو في إطار صناعة علم
األصوؿ كقاؿ :ركايات الطائفة الثانية مطلقة ،أم مضموف عبارة ((ليس لهم أف يقتلوأ أكثر من كاحد)) ىو

رد فاضل الدية أـ لم يريدكاٌ .أما
أالٌ يكوف ح ٌق ألكلياء الدـ في أف يقتصوا من أكثر من كاحد ،سواء أرادكا ٌ
ركايات الطائفة األكلى مثل ركاية داكد بن سرحاف حيث كرد فيها(( :إف شاء أكلياء المقتوؿ أف يؤدكا دية

كيقتلوىما جميعان)) [ ]52مقيٌدة ،كالنتيجة ىي تقييد ركاية أبي العبٌاس ليكوف معناىا ما يلي :ليس لهم أف
يردكا فاضل الدية.
يقتلوا أكثر من كاحد إذا لم ٌ

نقد الوجو
بياف آية اهلل الخوئي معقوؿ كصحيح ،لكن قد يبدك فيو استبعاد من حيث عدـ إمكانية تقييد أك تخصيص
المطلقات كالعمومات دائمان؛ أل ٌف سبب تقديم الخاص أك المقيٌد ىو كونهما أقول ظهوران من العاـ
و
عندئذ تقييدىما أك تخصيصهما.
كالمطلق ،فإذا كاف األخيراف أقول ظهوران في مورد ما فبل يمكن

كلهذا قد يقاؿ بأ ٌف ىذا العموـ يأبى عن التخصيص ،فاإلماـ يقوؿ قاطعان(( :ليس لهم أف يقتلوا)) أم ال ح ٌق
لهم أف يقتلوا أكثر من كاحد ،مضافان إلى أنٌو يستدؿ باآلية الكريمة( :فىبل ييس ًرؼ فًي ال ىق ً
تل) [ ،]53فكيف
يمكن تقييد ىذا المطلق؟!
ألجل رفع ىذا االستبعاد نقوؿ :ينبغي التدقيق في مبلبسات السؤاؿ كالجواب ،فإ ٌف إمامين من أئمة
رد فاضل
المذاىب األربعة ،ككذا فقهاء المدينة كالكوفة كانوا باإلجماع يقولوف بإمكانية قتل الشركاء دكف ٌ

الدية ،كفي مثل ىذا الظرؼ يسأؿ أبو العبٌاس اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ عن حكم الشركاء في القتل ،فكاف
اإلماـ في مقاـ نفي الفتول الدارجة في ذلك الزماف ،كما كاف اإلماـ في صدد بياف رأيو بل في صدد نفي

العامة ،فاستشهد باآلية الشريفة ،كذلك يحكي عن نظر اإلماـ إلى القوؿ المشهور كالدارج
فتول فقهاء ٌ
آنذاؾ.
رغم أ ٌف ركاية أبي العباس صريحة كقاطعة في عدـ جواز االقتصاص من أكثر من كاحد لكن بما أنٌها ناظرة

لرد ىذا
العامة ،كال كجو ٌ
إلى الفتول الدارجة آنذاؾ فبلب ٌد من حملها على كوف اإلماـ في مقاـ ٌ
رد قوؿ ٌ
االستبعاد.
علمان أ ٌف الفتول الدارجة آنذاؾ كانت تعتمد ركاية منقولة عن عمر كابن عباس كالمغيرة بن شعبة ،كالتي
تضمنت التعبير التالي( :لو تماأل عليو أىل صنعاء لقتلتهم جميعان) [.]54
نقلت عن عمر ٌ

الوجو الخامس
كوف موضوع الحكم في ركاية أبي العبٌاس ىو (إذا اجتمع الع ٌدة على قتل رجل كاحد) كالع ٌدة تصدؽ على

الثبلثة فما فوؽ ،كلم تشر كتب اللغة إلى العدد بالضبط بل تحكي أ ٌف ىذه المفردة شاملة لؤلفراد القليلين

كالكثيرين.

موضوع ركايات الطائفة األكلى ليس الع ٌدة ،بل الفردين أك الثبلثة أك العشرة كأقصى حد ،كركايات الطائفة
األكلى تقيٌد ركايات الطائفة الثانية المطلقة ،كالنتيجة تكوف كالتالي :إذا كاف الشركاء في القتل أقل من
رد فاضل الدية ،كإذا كانوا أكثر من عشرة ما كاف
عشرة كاف بإمكاف كلي الدـ االقتصاص من الجميع مع ٌ
لولي الدـ ػ كفقان لركاية أبي العباس ػ االقتصاص من أكثر من كاحد.

كشاىد كمؤيٌد لهذا الجمع يمكن القوؿ :يستفاد من مذاؽ الشارع كبيانات األئمة أ ٌف كثرة إراقة الدماء
ليس أمران مطلوبان ،كاآلية الكريمة (فٌبل ييس ًرؼ فًي ال ىق ً
تل) ناظرة إلى ىذا المعنى ،على أ ٌف ىذا الشاىد

استحساني كذكقي.

استنتاج
كأكؿ مرجح ىنا ىو
إذا خدشنا في جميع الوجوه المتق ٌدمة كطرحناىا إلى جانب ،يأتي دكر
ٌ
المرجحاتٌ ،
((خذ بما اشتهر بين أصحابك كدع الشاذ النادر)) [ ،]55كركايات الطائفة الثانية شاذٌة كنادرة ،كركايات
الطائفة األكلى مشهورة لدل المتقدمين كالمتأ ٌخرين ،فتق ٌدـ عند التعارض.

مضافان إلى أنٌها أقول من حيث السند ،فالركاة في ركايتي ابن مسكاف كابن سرحاف موثقوف ،عكس حاؿ
ركايات الطائفة الثانية.
كرغم أنٌا كثٌقنا قاسم بن عركة إالٌ أ ٌف مستول اعتبار ىذه الركاية ال يبلغ مستول اعتبار ركايات الطائفة
مرجح كالشهرة الركائية أك في السند ال يصل الدكر إلى مرجح من حيث الجهة
األكلى ،كما لم يكن ىناؾ ٌ

(أم موافقة العامة كمخالفتهم) .مع ٌأنو قيل بأ ٌف ركايات الطائفتين مخالفة لفتول العامة من جهة ما تق ٌدـ
ذكره.
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الدرس []76
بسم اهلل الرحمن الرحيم
عما
تعرضنا لطائفتين من ركايات باب الشركاء في القتلٌ ،أما الطائفة الثالثة فهي ذات مضموف غير مختلف ٌ
ٌ

تق ٌدـ من طوائف ،بل أمرىا دائر بين أف تدرج في الطائفة األكلى أك الطائفة الثانية ،كألجل ىذا الترديد
أدرجناىا في طائفة مستقلة ،كإالٌ كاقعها ٌإما أف تكوف مندرجة في األكلى أك في الثانية.
في ىذه الطائفة ركايتاف ،أحدىما مستقلة كاألخرل كردت في ذيل ركاية الشيخ ،كقد سبق أف نقلناىا.
الركاية األكلى :محمد بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،كعن محمد بن يحيى ،عن أحمد بن
حماد ،عن الحلبي ،عن أبي عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ في عشرة
محمد جميعان ،عن ابن أبي عمير ،عن ٌ

اشتركوا في قتل رجل ،قاؿ(( :يخيَّر أىل المقتوؿ فأيٌهم شاؤكا قتلوا ،كيرجع أكلياؤه على الباقين بتسعة
أعشار الدية))[.]1

دراسة السند
ركل الكليني ىذه الركاية بطريقين :عن علي بن إبراىيم عن أبيو ،كركاىا كذلك عن محمد بن يحيى ،كىو
محمد بن يحيى العطٌار.
كالمراد من أحمد بن محمد ىو أحمد بن محمد بن عيسى األشعرم ،ككبلىما ثقة.
حماد بن عثماف الذم عادة ما ينقل عن الحلبي ،كالمراد من
كالمراد من حماد الذم ينقل عن الحلبي ،ىو ٌ
الحلبي ىو عبيد اهلل بن علي الحلبي ،الذم يعبر عنو النجاشي بشيخ الحليين ،لكن حماد الذم ينقل عن

حريز بن عبد اهلل السجستاني ىو حماد بن عيسى ،ككبلىما ثقة جليل ،كبذلك يكوف السند في غاية

الوثوؽ كاالعتبار.

دراسة الداللة
أم من العشرة
مضموف الركاية ىو :إذا اشترؾ عشرة في قتل شخص كاف أكلياء الدـ مخيرين في قتل ٌ
((أيهم شاؤكا قتلوا)) ،لكن ما المراد من ىذه العبارة؟ ىل المراد منها جواز قتلهم ،أم عدد من العشرة أـ
أنهم مخيركف في قتل و
كاحد فحسب؟
ٌ
األكؿ ىو الم راد ألحقت بالطائفة األكلى ،كإذا كاف الفرض الثاني ىو المراد ألحقت
إذا كاف الفرض ٌ
أم).
بالطائفة الثانية .منشأ ىذين االحتمالين ىو مفردة ( ٌ
كقد أدرجها الشهيد الثاني في (المسالك) [ ،]2كصاحب (الجواىر) [ ]3في الطائفة األكلى ،كباعتبار أ ٌف
كليهما عربياف فيمكن أف تكوف استنباطاتهما مؤيٌدان لهذا الفرض ،لكن في ذيل الركاية قرينة تتنافى مع ىذا

المقتص منو ،حيث جاء(( :كيرجع أكلياؤه على
الفرض ،كىي كوف الضمير مفردان ،فالضمير يعود إلى
ٌ
المقتص منو كاحدان.
الباقين)) كالضمير في (أكلياؤه) يدؿ على ضركرة كوف
ٌ

أم)
بحث حوؿ مفردة ( ٌ

ألجل اتضاح المطلب علينا دراسة مفردة (أم) كمعرفة ما ىو المستعمل فيو من ىذه المفردة ،ىل ىو

حجة كنحن
أم من المعنيين ينبغي حملو عليو ،فالظواىر ٌ
كاحد أك أكثر من كاحد؟ فإذا كانت ظاىرة في ٌ
نتٌبع الظواىر ،كإذا كانت غير ظاىرة في أحد المعنيين نأخذ بالمعنى اآلخر من خبلؿ االستعانة بالقرائن،
كإذا عجزنا عن ىذا كذلك كانت الركاية مجملة كال يمكننا االستدالؿ بها.

تستعمل (أم) في خمسة موارد:
1ػ لبلستفهاـ ،مثل( :أىيُّ يكم يأتًينًي بًع ً
رش ىها) [.]4
ى
ى
الحسنىى) [.]5
2ػ للشرط ،مثل ( :أىيٌان ٌما تى ي
دعوا فىػلىوي
األسماءي ي
ى
للتعجب ،مثل( :مررت برجلٌ أم رجل!).
3ػ ٌ
4ػ للوصل إلى النداء ،مثل (يا أيٌها الرجل).
لننزعن من كلٌ شيعة أيٌهم أش ٌد على الرحمن عتيان) [.]6
ثم
ٌ
5ػ ٌ
أم الموصولة ،مثلٌ ( :
أم) الموصولة ،كىي من الموصوالت المشتركة حسب ما يعبر عنها النحاة ،إذ تستعمل
بحثنا ىنا حوؿ ( ٌ
للمفرد كالمثنى كالجمع.
يتزكج ىذه
قد يحتوم الكبلـ على قرينة كنعلم من خبللها أ ٌف (أيٌان) استخدمت للمفرد ،من قبيل (أيٌكم ٌ
المتزكج من الواحدة المنظورة في الكبلـ كاحد كليس أكثر ،كقد تكوف
الجارية فلو كذا) ،كمن الواضح أ ٌف
ٌ
في الكبلـ قرينة تكشف عن إرادة أكثر من و
كاحد مثل( :أيٌكم يصوـ ٌأكؿ رجب أعطاه اهلل كذا ككذا).
و
كعندئذ يفرض الفرضاف التالياف:
ٌأما إذا كنٌا نفقد القرينة على تحديد المعنى المراد فيكوف الكبلـ مجمبلن،
و
كعندئذ إذا لم تكن
مرة أخرل لؤلكثر،
مرة للواحد ككضع ٌ
ألف :أف نقوؿ بأ ٌف (أيٌان) مشترؾ لفظي كضع ٌ
أم معنى ،شأنو شأف أم مشترؾ لفظي لم يقترف بقرينة.
قرينة نتوقٌف كال ٌ
نرجح ٌ
و
عندئذ إذا لم تكن قرينة في
باء :القوؿ بأنٌها مشترؾ معنوم كضعت للمعنى الجامع بين الواحد كاألكثر،
الكبلـ على إرادة الواحد أك األكثر نحملها على المعنى الجامع الشامل لؤلكثر من الواحد ،إالٌ أف تكوف

و
عندئذ ال يكوف
استعماالت العرب في القرآف كفي كلمات األصحاب خاصة بإرادة الواحد دكف قرينة،
مأ و
وت)[ ،]7كمن
فس بًأ ىىّ ّْ
ىرض تى يم ي
الموضوع لو القدر الجامع ،كذلك من قبيل اآلية الكريمة ( :ىكىما تىد ًرم نى ه
الواضح أ ٌف اإلنساف ال يموت في أكثر من و
نت لىدي ًهم إًذ ييل يقو ىف
بلد كاحد ،أك من قبيل اآلية الكريمة ( :ىكىما يك ى

أىقبلى ىم يهم أىيػُّ يهم يىك يفلي ىمريى ىم) [ ،]8كمن الواضح ىنا كذلك أ ٌف كاحدان منهم أراد أف يكفل مريم ،أك من قبيل
البيت التالي:

أتيت بني مالك
إذا ما ٌ

ضلي[]9
فسلّْم على أيَّهم أف ى

ككاضح أ ٌف أفضل القوـ شخص كاحد ال أكثر.
ككذلك موارد أيخرل غير ىذه الموارد ،كألجل ىذا قد ي ٌدعى بأ ٌف الموضوع لو في (أم) ليس القدر الجامع،
بل الواحد أك كونها مشتركان لفظيٌان بين الواحد كاألكثر من كاحد.

نتيجة البحث
مضموف الركاية ال يمكن أف يكوف مؤيدان للمشهور رغم أ ٌف صاحب (الجواىر) كالشهيد الثاني استفادا
األكثر من كاحد ،مضافان إلى قرينة استبطنتها الركاية تكشف عن أف المراد من (أم) كاحد ال أكثر.
ٌأما الركاية الثانية التي جاء بها الشيخ في ذيل ركاية أبي العبٌاس البقباؽ فتندرج في الطائفة الثالثة ،إذا
اعتبرناىا مستقلةٌ ،أما إذا لم نقل باستقبللها فمضمونها ػ بقرينة صدر الركاية ػ ىو نفس مضموف الركاية،
كىو عدـ جواز قتل أكثر من كاحد ،فتلحق بالطائفة الثانية.

مرجحات السند،
كعلى أيٌة حاؿ ،إذا قبلنا أحد كجوه الجمع الداللي تنحل المشكلة ،كإالٌ فيأتي دكر ٌ
و
كعندئذ ال يمكننا تقديم الطائفة األكلى؛ أل ٌف ركايات الطائفة الثانية ػ كركايات الطائفة األكلى ػ في غاية
الوثاقة كاالعتبار ،كعلينا البحث عن حل آخر ،يأتي إف شاء اهلل.

الدرس []77
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كاف الكبلـ في الطائفة الثالثة من الركايات ،كقد قلنا :إ ٌف عبارة ((أيٌهم شاؤكا قتلوا)) [ ]10الواردة في
معنى
صحيحة حماد بن عيسى ال ظهور لها في أم من االحتمالين ،فبل يمكن القطع بكونها مستعملة في ن

مما يمكن استعمالها في كليهما ،فقد تستعمل للفرد الواحد كقد
كاحد أك أكثر من كاحد ،فإ ٌف مفردة (أم) ٌ
تقوم أحد المعنيين.
تستعمل ألكثر من ذلك ،كعلينا البحث عن قرائن ٌ

من خبلؿ دراسة الركاية يمكننا القوؿ بوجود قرينتين يدالف على استعمالها في الواحد.
القرينة األكلى :ىي التي بيٌناىا في الجلسة السابقة ،كىي الضمير المفرد في عبارة(( :يرجع أكلياؤه))،
كتعني أكلياء المقتوؿ ،فلم يقل( :أكلياؤىم) أم أكلياء المقتولين .كمن ىنا يعرؼ أ ٌف المقتص منو كاحد.
القرينة الثانية :قوؿ اإلماـ في ذات الحديث(( :يرجع أكلياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية))[ ،]11فإذا

كلي الدـ اقتص من كاحد ،كباعتباره
كاف المراد من أم كاحدان فالعبارة كاملة ،كالحكم بكاملو قد تبيٌن ،فإ ٌف ٌ

كاحدان من العشرة كسهمو العشر فقط ،فيكوف كلي الدـ مديونان بمقدار تسعة أعشار الدية يأخذىا من باقي

الشركاء.

كلي الدـ اختيار أم عدد شاء لبلقتصاص منهم،
ٌأما إذا كاف المراد من (أم) أكثر من كاحد ،كأ ٌف بإمكاف ٌ

اقتص من خمسة أشخاص ػ مثبلن ػ يبقى
فذلك ال ينسجم مع تعبير (( يرجع أكلياؤه على الباقين)) ،فإنٌو إذا ٌ

لكل
خمسة آخركف يدفع كلٌ منهم مائة دينار ،كالمجموع ىو خمسمائة دينار ،مع أ ٌف على الولي أف يدفع ٌ
و
عندئذ يبلغ  4000دينار على كلي المقتوؿ أف يدفعها .كمع أ ٌف
اقتص منو  900دينار ،كالتفاضل
من
ٌ
كتعرض لبياف الشق األكؿ كترؾ بياف الشق الثاني (االقتصاص من أكثر من
اإلماـ في مقاـ بياف تماـ الحكم ٌ
كاحد) فبلب ٌد كأالٌ يكوف للولي حق قصاص أكثر من كاحد.

علمان أ ٌف ىذه الركاية مختلفة مع ركاية أبي العباس البقباؽ ،فإف اإلماـ في تلك الركاية لم يكن في مقاـ بياف

رد الرأم المخالف باألدلة التالية:
رأيو في المسألة ،بل كاف في مقاـ ٌ
رد تفاضل الدية.
أكالن :لم يشر أصبلن إلى لزكـ ٌ

رد فاضل الديٌة) من خبلؿ العبارة(( :ليس
العامة (القصاص دكف ٌ
تعرض بصراحة إلى فتول فقهاء ٌ
ثانيانٌ :
لهم)).

استدؿ باآلية الشريفة ،مع أنٌو قلٌما نشهد لئلماـ االستشهاد بآية إذا كاف في مقاـ بياف حكم ،كبذلك
ٌ
ثالثان:
نستنتج أ ٌف اإلماـ في ركاية أبي العباس لم يكن في مقاـ بياف الحكم الشرعي لبلشتراؾ بالقتل بالكامل.

ٌأما في ىذه الركاية فبل شيء من ىذه القرائن موجود ،بل سأؿ حماد ػ الذم كاف من أصحاب اإلماـ
المقربين ػ عن االشتراؾ في القتل ،كاإلماـ بيٌن رأيو ،كلو كاف رأيو ىنا ىو نفس الذم كرد في الطائفة األكلى
كاف عليو القوؿ بأ ٌف ألكلياء الدـ قتل أكثر من و
كاحد كدفع فاضل دية المقتولين ألكليائهم.
إذف جزء من الحكم ػ الذم ىو الزـ االقتصاص من أكثر من كاحد ،لم يذكر في الركاية ،كنكتشف أنٌا ال
يمكننا االقتصاص من أكثر من و
فرد كاحد ،كىذه القرينة جيدة ك تع ٌد استظهاران صحيحان.
كبذلك يقف ظاىر ىذه الركاية أماـ ركايات الطائفة األكلى كتكوف معارضة لها.

عبلج التعارض
في مقاـ العبلج قد يقاؿ بأ ٌف ىذه الركاية مطلقة ،سواء دفع كلي الدـ فاضل دية األكثر من كاحد أـ لم
يدفع ،كىو على كل حاؿ ال يمكنو أف يقتص من أكثر من و
كاحد ،لكن ركايات الطائفة األكلى مقيٌدة ،أم
ٌ
جواز االقتصاص من أكثر من و
كاحد مقيٌد بأداء فاضل الدية.
كعليو يمكن الجمع الداللي ىنا ػ كما ىو الحاؿ في ركاية أبي العباس ػ كنحمل المطلق على المقيٌد.
لكن كجو الجمع ىذا ال يتأتٌى ىنا ،كقد تق ٌدـ الفرؽ بين ىذه الركاية كركاية أبي العباس ،كعليو يكوف
التمسك بالجمع الداللي مشكبلن ،كيبقى التعارض دكف عبلج ،فيأتي دكر المرجحات.
إذا أردنا التمسك بالترجيح من حيث السند فبل كجو فيو؛ أل ٌف سند ىذه الركاية صحيح ،كرجالو من كبار
الركاة ،كنقطة الضعف الموجودة في سند ركاية أبي العباس غير موجودة ىنا.
المسألة الوحيدة ىنا ىي إعراض المشهور من الوجهين التاليين:
كنرجح ما اشتهر من
األكؿ :الطائفة األكلى تتمتع بشهرة ركائية ،بينما ركايات الطائفة الثانية شاذةٌ ،
الطائفتين كفقان لػ ((خذ ما اشتهر بين أصحابك)) [.]12

إ ٌف الشهرة في النقل توجب الوثوؽ بصحة الركاية كاالطمئناف العرفي بها ،كلهذا قاؿ اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ
في ركاية أخرل(( :فإ ٌف المجمع عليو ال ريب فيو)) [ .]13كمن البديهي أ ٌف المراد من اإلجماع ليس

المصطلح في علم األصوؿ ،حيث سعى البعض إلرجاع الشهرة إليو؛ كذلك أل ٌف من المسلٌم بو كوف الشهرة
الركائية خالية من اإلجماع ،فإ ٌف ىناؾ قوالن مخالفان ،بل المراد األكثرية المتاخمة لبلتفاؽ الكامل.

الثاني :الشهرة الفتوائية متطابقة مع ركايات الطائفة األكلى ،فإ ٌف فقهاءنا منذ القدـ ػ حسب ما كردنا عنهم ػ
أفتوا كفق الطائفة األكلى ،كال مخالف في ىذه المسألة.

خبلصة البحث
خلوىا من اإلشكاؿ في السند
كوف ركايات الطائفة األكلى ذات شهرة ركائية كفتوائية ،كيقابلها ركاية رغم ٌ

لكن فيها اإلشكالين التاليين:

األكؿ :مضمونها غير صريح ،كرغم إمكانية استفادة حكمها من قرائن ،إالٌ أ ٌف القرائن غير قطعية.
الثاني :مخالفتها للمشهور.
كالنتيجة :تق ٌدـ ركايات الطائفة األكلى دكف شبهة.

الطائفة الرابعة
تتعرض لحكم القصاص أبدان ،رغم أنٌو ال فتول تتفق مع ىذه
كىي التي تحكم بلزكـ دفع الدية فقط كلم ٌ
الركاية ،كألجل إكماؿ البحث نقرؤىا:
كبإسناده عن محمد بن أحمد في كتابو ،عن إبراىيم بن ىاشم برفعو إلى أبي عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ أنٌو
أدل نصف مكاتبتو ،قاؿ(( :عليهم الدية،
سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجبلن ،مملوؾ كحر كحرة كمكاتب قد ٌ

أدل عنو كإف شاء
الحرة ربع الدية ،كعلى المملوؾ أف يخيٌر مواله ،فإف شاء ٌ
على الحر ربع الدية ،كعلى ٌ
دفعو برمتو ال يغرـ أىلو شيئان ،كعلى المكاتب في مالو نصف الربع ،كعلى الذين كاتبوه نصف الربع ،فذلك
الربع ألنٌو قد عتق نصفو)) [.]14

دراسة السند
بإسناده :تعني إسناد محمد بن علي بن الحسين ،أم الشيخ الصدكؽ ،كالمراد من محمد بن أحمد :ىو
محمد بن أحمد بن يحيى العطار ،صاحب كتاب (نوادر الحكمة) .كالمراد من (في كتابو) :ىو ذات
الكتاب حسب الظاىر.
كطريق الصدكؽ إلى محمد بن أحمد بن يحيى طريق صحيح كمعتبر ،كبو يكوف السند إلى إبراىيم بن ىاشم

جيد ،لكن الركاية ترفع من بعد األخير؛ كألجل ذلك ال يمكن االستناد إليها.

لكن صاحب (الوسائل) [ ]15نقل ىذه الركاية في الباب العاشر من أبواب ديات النفس بسند آخر عن
الشيخ الطوسي ،عن محمد بن أحمد بن يحيى ،كطريق الشيخ في (التهذيب) إلى محمد بن أحمد بن

يحيى طريق صحيح ،ينقلو عن إبراىيم بن ىاشم ،عن أبي جعفر ،عن أبي بصير.
ال إشكاؿ في السند إلى إبراىيم بن ىاشم ،لكن اإلشكاؿ في الراكم الذم يركم عنو إبراىيم بن ىاشم،،
كىو أبو جعفر المتردد بين أحمد بن محمد بن عيسى ،أك أحمد بن محمد بن خالد البرقي ،إذ ال أحد من

االثنين يمكنو النقل عن أبي بصير ببل كاسطة؛ ألنٌو من الطبقة الرابعة ،كاالثنين اللذين نقبل عنو من الطبقة

السابعة ،كبذلك يكوف السند مرسبلن.

لكن يحتمل أ ٌف المراد من أبي جعفر ىو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ،كنقل األخير عن أبي بصير
محتمل؛ لكوف البزنطي من الطبقة السادسة ،ك أبي بصير من الطبقة الرابعة ،كمن المحتمل ركاية شاب من

الطبقة السادسة عن شيخ كبير من الطبقة الرابعة.

يقوؿ السيد الخوئي في البزنطي :نقل ركايتين عن أبي بصير ،كمن المحتمل أ ٌف ىذه الركاية إحدل االثنتين،

لكن احتماؿ اإلرساؿ ال زاؿ باقيان؛ أل ٌف ركاية محمد بن أحمد
كباإلمكاف تصحيح السند من خبلؿ ذلكٌ ،
بن يحيى عن أحمد بن أبي نصر دكف كاسطة مستبعدة ،كلهذا ال يمكننا الوثوؽ بسندىا.

دراسة الداللة

مضموف الركاية يخص ما إذا كاف الشركاء عبارة عن رجل كامرأة كعبد مملوؾ كعبد مكاتب ،كعلى كل دفع
ربع الدية ،كال قصاص في البين.

كجو جمع ىذه الركاية مع ركايات الطائفة األكلى ىو القوؿ بأ ٌف الركاية في مقاـ بياف كيفية دفع الدية ،ففي

الفرض المذكور إذا أراد كلي الدـ القصاص كاف الحكم كاضحان ،لكن في حالة إرادة الدية يطرح السؤاؿ
التالي :كيف تكوف الدية حيث يختلف الشركاء من حيث الجنس ،كمن حيث الحرية كالعبودية؟

فأجاب اإلماـ عن ىذا السؤاؿ بفرض ربع الدية على كل منهم رغم اختبلفهم في األمور السالفة ،كبالنسبة
حصتو أك يهب المملوؾ ذاتو إلى أكلياء المقتوؿٌ ،أما المكاتب فعليو دفع
للمملوؾ على المالك أف يدفع ٌ

نصف الربع كعلى مواله النصف اآلخر.

بهذا ال يحصل و
تناؼ بين ركاية الطائفة الرابعة مع ركايات الطائفة األكلى ،كفي الجلسة المقبلة سنبحث ما

إذا كاف التواطؤ بين الشركاء شرطان أـ ال؟

الدرس []78
بسم اهلل الرحمن الرحيم
تمت في الجلسة السابقة مسألة قتل الجماعة بالواحد ،كنتيجة البحث ىي جواز قتل الجماعة بالواحد مع
ٌ

رد فاضل الدية ،كقد كعدنا طرح مسألة التواطؤ في القتل ،لكن ىناؾ مسائل نراىا مقدمة على بحث
ٌ
التواطؤ نذكرىا قبل بحث التواطؤ.
المسألة األكلى :ىل يشمل جواز قتل الجماعة بالواحد الجماعات الهائلة أـ ال؟
لم يطرح فقهاؤنا العظاـ ىذه المسألة في كتبهم ،لكنٌها موضع ابتبلء في عهدنا ،كذلك من قبيل أف يقدـ
عشركف شخصان على إطبلؽ النار على فرد في مكاف حساس من بدنو فيردكنو قتيبلن.

الذم بيػيٌن في الركايات كيع ٌد حكمو مسلٌمان ىو الفرداف أك الثبلثة حتى العشرة ،لكن ىل يمكن إلغاء
الخصوصية عن ىذا العدد ليشمل أكثر من ذلك؟

ال شك أ ٌف الفقهاء ألغوا الخصوصية عن الموضوع في موارد ،من قبيل أف يسأؿ أحدىم اإلماـ :أصاب
ثوبي دـ رعاؼ ،كيجيب اإلماـ عليو السبلـ( :اغسل ثوبك) ،كالفقهاء ألغوا خصوصية الرعاؼ كعمموا
الحكم إلى أم دـ ،فهل يمكن تحقيق ىذا في مورد بحثنا ،بحيث يشمل الحكم لشركاء يبلغ عددىم

الخمسين أك المائة؟

بالطبع الٌ ،أما إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى ما دكف العشرة فأمر كاضح ،كفقان لبلرتكاز الفطرم؛ أل ٌف
الشارع إذا أجاز االقتصاص من عشرة أشخاص فنكتشف تجويزه لبلقتصاص من ثمانية ،عكس ما عليو

األمر إذا تجاكز العدد عشرة ،فإنٌو قد يكوف لدينا ارتكاز فطرم معاكس ،أم عدـ جواز االقتصاص من
أكثر من عشرة ،فبل يكوف مجاؿ إللغاء الخصوصية.

كعليو إذا كاف لدينا عموـ يقضي بجواز أك عدـ جواز االقتصاص من الجميع فنأخذ بوٌ ،أما إذا لم يكن
لدينا عموـ فنأخذ بمقتضى القاعدة ،كىو ال حق للولي في االقتصاص من أكثر من عشرة أشخاص ،كفي
البداية علينا معرفة ما إذا كاف لدينا عموـ أك إطبلؽ أـ ال؟
ما يمكن أف يتمسك بو كدليل على جواز االقتصاص من أكثر من عشرة عبارة عن ثبلثة أمور ،ىي:
ً
ً
ب ىعلىٍي يك يم
األكؿ :إطبلؽ اآليات ،من قبيل ( :ىكىمن يىػ ٍقتي ٍل يم ٍؤمنان يمتىػ ىع ٌمدان فى ىج ىزا يؤهي ىج ىهنٌ يم) [ ،]16أك ( يكت ى
ً
اص فًي الٍ ىق ٍتػلىى.]17[ )...
الٍق ى
ص ي
الثاني :معاقد اإلجماعات.
الثالث :إطبلؽ الركايات الواردة في الباب.

دراسة إطبلؽ كعموـ األدلة
مما يقبل المناقشة كالخدشٌ ،أما بالنسبة إلى اآليات فقد تق ٌدـ
إثبات العموـ أك اإلطبلؽ من األدلة المزبورة ٌ
بأنٌها في مقاـ بياف أصل التشريع كحكم القصاص ،كال يمكننا استفادة حكم االشتراؾ كخصوصياتو منها.

كبالنسبة إلى معاقد اإلجماعات فمن المعلوـ كوف اإلجماع دليبلن لبيٌان ،كال يمكن استفادة العموـ أك
اإلطبلؽ منو؛ أل ٌف ىذه االستفادة من شؤكف األلفاظ كخصوصياتو ،عكس ما لو كانت ىناؾ جملة ي ٌدعى
فيها اإلجماع فباإلمكاف استشعار رأم المجمعين من خبلؿ إطبلقها.
كفي البداية نذكر بعضان من معاقد اإلجماع التي جاءت في كلمات الفقهاء لكي نبحث ما إذا كاف باإلمكاف
استفادة اإلطبلؽ منها أـ ال؟

مما انفردت بو اإلمامية القوؿ بأ ٌف االثنين كما زاد عليهما من
أكالن :كبلـ السيد المرتضى في (االنتصار)ٌ ( :
العدد إذا قتلوا كاحدان فإ ٌف أكلياء الدـ مخيٌركف بين أمور ثبلثة :أحدىا أف يقتلوا القاتلين كلهم كيؤدكا فضل

ما بين دياتهم.]18[ )...

ثانيان :كبلـ المرحوـ الراكندم في (فقو القرآف)( :كيجوز قتل الجماعة بواحد إجماعان) [.]19
ثالثان :كبلـ ابن زىرة في (الغنيمة)( :كتقتل الجماعة بالواحد بشرط أف يؤدم ...كيدؿ على إجماع الطائفة)

[.]20

الملحوظ ىنا إطبلؽ معاقد اإلجماع ،فإ ٌف مفردة (الجماعة) ذات مفهوـ مطلق تشمل العشرة كأكثر.

مناقشة اإلجماعات
مما يقبل النقاش كالخدش؛ أل ٌف معاقد اإلجماعات ليست كالركايات،
استفادة اإلطبلؽ من اإلجماعات ٌ
فاستفادة اإلطبلؽ من األخيرات أمر ممكن كمعقوؿ ،ألنٌو ال مجاؿ للسهو كالخطأ في حق المعصوـ ،فإذا
أحرزنا كوف المعصوـ في مقاـ البياف كلم ً
يأت بقيد كاف القوؿ باإلطبلؽ صحيحان ،كال مجاؿ لهذا الكبلـ
بالنسبة إلى كلمات الفقهاء؛ ألنٌا ال نعلم ما إذا كانوا ملتفتين إلى العدد أـ ال ،كال نعلم ما إذا كانوا في مقاـ

بياف حكم ما زاد على العشرة أـ أنٌهم في مقاـ بياف ما درج في الخارج ،كىو اشتراؾ فردين أك ثبلثة؟

نعم ,إذا جزمنا بكونهم في مقاـ بياف حكم األكثر من عشرة كاف باإلمكاف التمسك باإلطبلؽ ،لكن كيف
يمكن الجزـ بهذا؟ فقد يكونوف غير ملتفتين إلى قضية الجماعة الكبيرة ،كلهذا قد يفاجأكا إذا ما سئلوا عن

جماعة تق ٌدر بمائة نفر.

إذف ال يمكن الوثوؽ بإطبلؽ معاقد اإلجماع ،كىذه المناقشة تجرم فيما إذا لم نخدش بأصل اإلجماع،
ٌأما إذا خدشنا في أصل اإلجماع كقلنا إنٌو مدركي فبل يأتي الدكر لهذه المناقشات.

يبدك لنا كوف اإلجماع مدركيان ىنا موضع إشكاؿ؛ كذلك الختبلؼ مضموف الركايات كطوائفها من جهة,
كاتفاؽ جميع الفقهاء على جواز االقتصاص من الشركاء جميعهم من جهة أخرل ،ككفقان لمبنى الحدس في

كجو حجية اإلجماع نستفيد أنٌو كاف لهم دليل على جواز االقتصاص.

إذف إطبلؽ اآليات كمعاقد اإلجماع موضع خدش ،كجل اعتمادنا على الركايات ،كاستفادة الحكم منها

يتوقف على صدؽ عنواف القاتل على كل من الشركاء مهما بلغوا ،كألجل ذلك نقرأ الركايات الموثوؽ بها
في البداية لكي ندرس إمكانية استفادة ما تق ٌدـ منها.
الركاية األكلى :محمد بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن محمد بن عيسى ،عن يونس ،عن بعض

أصحابنا ،عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ قاؿ(( :من قتل مؤمناى نّ متعمدان فإنٌو يقاد بو)) [.]21
رغم اإلرساؿ في الركاية إالٌ أ ٌف كوف يونس من أصحاب اإلجماع يجعلها موضع قبوؿ.

كألح عليو
الركاية الثانية :كبهذا اإلسناد عن أبي عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ في حديث ،قاؿ(( :كإف عبله ٌ
بالعصا أك بالحجارة حتى يقتلو فهو عمد يقاد بو)) [.]22
الركاية الثالثة صحيحة عبد اهلل بن سناف :محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ،عن ابن أبي

عمير ،عن حماد ،عن الحلبي ،كعن عبد اهلل بن المغيرة كالنضر بن سويد جميعان ،عن عبد اهلل بن سناف،

قاؿ :سمعت أبا عبد اهلل يقوؿ(( :من قتل مؤمنان متعمدان قيد منو)) [.]23

ضاؿ ،عن بعض أصحابو ،عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ قاؿ(( :كل من
الركاية الرابعة :كبإسناده عن ابن ف ٌ

يتعمد فعليو القود)) [.]24
قتل شيئان صغيران أك كبيران بعد أف ٌ

دراسة السند
ضاؿ من الطبقة الثالثة كمن أصحاب اإلجماع،
الركاية مرسلة ،إالٌ أ ٌف بعض الرجاليين اعتبر الحسن بن ف ٌ
كأصحاب اإلجماع على ثبلث طبقات:

األكلى :أصحاب اإلمامين الباقر كالصادؽ عليهما السبلـ ،كزرارة كمحمد بن مسلم من ىذه الطبقة.
دراج كعبد اهلل بن مسكاف من ىذه الطبقة.
الثانية :أحداث أصحاب أبي عبد اهلل عليو السبلـ ،كجميل بن ٌ
الثالثة :أصحاب اإلماـ أبي الحسن كعلي بن موسى الرضا عليهما السبلـ ،كىم ستة رجاؿ ،خمسة منهم

ضالة ابن أيوب .كبهذا الترديد ال يمكن
ضاؿ أك ف ٌ
متفق عليهم كالسادس مختلف فيو ،كىو الحسن بن ف ٌ
الوثوؽ بالحديث.

دراسة الداللة
االستدالؿ بهذه الركايات يبتني على استفادة اإلطبلؽ منها ،أم أ ٌف حكم القصاص كالقود مترتب على
عنواف القاتل ،فإ ٌف صدكر القتل من الجاني يع ٌد تماـ الموضوع للحكم ،كبو يتحقق الموضوع سواء كاف
القاتل فردان أك أفرادان.

مناقشة الداللة
استفادة اإلطبلؽ من ىذه الركايات يتوقٌف على صدؽ القاتل عرفان على جميع الشركاء ،مع أ ٌف صدؽ ىذا

اىتم بها الشارع ال يمكن قتل مائة
العنواف على الجميع غير كاضح ،كفي مسألة مهمة من ىذا القبيل التي ٌ

بناء على ىذا االستظهار .كىل يمكن إطبلؽ القاتل على المائة دكف شبهة؟
فرد ن

مما ال يحتمل ،كال فقيو يجزـ بو بمثل ما يجزـ بصدؽ القاتل على شخص أك شخصين ،كجرياف
ىذا ٌ
الحكم مع الترديد في صدؽ الموضوع أمر غير ممكن .مضافان إلى أ ٌف اآلية الكريمة (فىبل يي ٍس ًرؼ فًي الٍ ىق ٍت ًل)

[ ]25يمكنها أف تكوف مؤيدان لهذا المطلب.

كفي باب اإلسراؼ في القتل يوجد االحتماالف التالياف:
األكؿ :أف يقدـ كلي الدـ على تعذيب القاتل كقتلو بالمثلة كما شابو.
الثاني :أف يقدـ كلي الدـ على قتل غير القاتل مضافان إلى القاتل نفسو ،كما كاف يحصل في عهد الجاىلية،
حيث يقتل الكثير ألجل مقتل شخص كاحد.

لكل ما يمكن إطبلؽ اإلسراؼ
لكن مفهوـ اإلسراؼ في القتل ال ينحصر في ىذه المصاديق ،بل ىو شامل ٌ

في القتل عليو عرفان ،كال يبعد صدقو في مورد قتل مائة شخص ألجل فرد كاحد ،كمع ىذا االحتماؿ
يخدش بحكم جواز قتل الجماعة بالواحد ،كحتى في مورد العشرة إذا لم يكن دليل خاص فيها ،فمن
الممكن اعتبارىا من مصاديق اإلسراؼ في القتل ،لكن كجود الركايات فيها يخرجها عن كونها من مصاديق

اإلسراؼ في القتل.

تخصص كتقيٌد اآلية ,فنحكم بصحة
الخبلصة :أ ٌف في قتل العشرة إسرافان ،لكن الركايات الواردة فيها ٌ
القصاص فيهاٌ ،أما في األكثر من عشرة فبل ،كذلك لؤلمور التالية:
أكالن :ال دليل لنا يدؿ صراحة أك ظهوران على جوازه.
بناء على
ثانيان :خدشنا في إطبلؽ كعموـ اآليات كالركايات ،كقلنا بعدـ إمكاف التمسك بها ،فنقوؿ ػ ن
االحتياط الواجب ػ بعدـ جواز االقتصاص من أكثر من عشرة ،كعلى الباقي دفع ما عليو من الدية حسب
سهمو.
كصلى اهلل على محمد كآلو الطيبين.

الدرس []79
بسم اهلل الرحمن الرحيم
تفحصنا األخير عثرنا في (جامع المدارؾ)
يتعرضوا لقتل الجماعة الكبيرة ،لكن خبلؿ ٌ
قلنا :الفقهاء لم ٌ
تعرض لهذه المسألة ،كمضموف كبلمو في المسألة ىو كما يلي:
[ ]26على ىذه المسألة ،فصاحبو قد ٌ
الظاىر من كلمات الفقهاء أ ٌف المراد من الجماعة في مسألة قتل الجماعة بالواحد أعم من الجماعة الكثيرة

س
كغير الكثيرة ،لكن حكم قصاص الجماعة الكثيرة محل إشكاؿ ،مضافان إلى أ ٌف اآلية الكريمة (النٌػ ٍف ى
بًالنٌػ ٍف ً
س ىكال ىٍع ٍي ىن بًال ىٍع ٍي ًن)[ ]27تؤيٌد ىذا المعنى.

كإذا قيل بتخصيص اآلية قلنا :لساف اآلية و
آب عن التخصيص ،مضافان إلى أ ٌف معتبرة ابن أبي عمير[]28
تدؿ على عدـ جواز قصاص الجماعة الكثيرة بالواحد.

نقد كبلـ المحقق الخوانسارم
كبلـ المحقق صحيح جزئيان ال كليان ،فإ ٌف قولو :يستفاد من ظاىر كلمات الفقهاء أ ٌف مرادىم يشمل
الجماعات الكبيرة كذلك ،محل بحث ،فكيف أمكنو استفادة ىذا المعنى؟
بعض المعاصرين مثل السيد الخوئي ذكر مسألة اشتراؾ نفرين فقط ال أكثر.
ٌأما قولو بأ ٌف ىذا الحكم ال يخلو من إشكاؿ فصحيح ،كمن المحتمل كونو ناظران إلى ما ذكرناه في الجلسة

السابقة من عدـ كضوح عنواف القاتل على الجماعة الهائلة ،كال يجزـ الفقيو بذلك ،لكن المؤيد الذم جاء
بو لكبلمو محل خدش لؤلمور التالية:
س بًالنٌػ ٍف ً
س) تعنى إمكانية االقتصاص لولي الدـ من القاتل ،كىي ال تعني قطع اليد
أكالن :اآلية الكريمة (النٌػ ٍف ى
أك سمل العين.

كبعبارة أخرل :اآلية في مقاـ بياف حكم قصاص العضو بما يقابلو من عضو ،كليست في صدد بياف التع ٌدد
أك الوحدة.

ً
نخصص اآليات
ثانيان :على فرض كوف اآلية ناظرة إلى العدد ،فىل ىم ال يمكن القوؿ بإمكانية تخصيصها؟ ألم ٌ
المذكورة بآيات الدية ،أك ركايات جواز قتل ثبلثة كعشرة في قضية االشتراؾ في القتل؟

ٌأما في ما يخص معتبرة ابن أبي عمير ػ أم ركاية أبي العباس البقباؽ ػ فقد قلنا بأ ٌف الركاية ناظرة إلى فتول

رد فاضل الدية ،كاإلماـ ػ عليو السبلـ ػ ىنا ليس في
العامة ،حيث ذىبوا إلى جواز قصاص الشركاء دكف ٌ
ٌ
صدد بياف الحكم بتماـ جزئياتو ،كلهذا قلنا ػ في مقاـ جمعها مع ركايات الطائفة األكلى جمعان دالليان ػ بأ ٌف
الركايات المطلقة تقيٌد بركايات الطائفة األكلى ،كإذا رفضنا الجمع الداللي يأتي دكر الترجيح بالسند،
و
عندئذ.
كركايات الطائفة األكلى ىي الراجحة
إذف ما جاء بو المحقق الخوانسارم من مؤيدات إلثبات مسألة عدـ جواز قصاص الجماعة الكثيرة ،ال
يبدك صحيحان ،رغم صحة أصل استشكالو في المسألة ،كالذم يحكي عن بصيرة ىذا الفقيو الجليل.
كبذلك ينتهي البحث في المسألة األكلى.

المسألة الثانية :بماذا تتحقق الشراكة؟
ىذه المسألة مهمة كعلينا بحثها ،كىي عبارة عن كيفية تحقق القتل شراكة.
كل منهم ما يقتل لو انفرد ،أك ما يكوف لو شركة في
يقوؿ المحقق الحلي( :كتتحقق الشركة بأف يفعل ٌ
السراية مع القصد إلى الجناية) [.]29
يطرح المحقق ىنا فرضين:
األكؿ :أف يكوف فعل الشركاء بنحو لو كاف مستقبلن ككحيدان لقتل.
كل منهم جرحان ،كباجتماع الجركح كسرايتها يحصل القتل.
الثاني :أف يكوف فعل الشركاء بنحو حيث يوجد ٌ
كل من الشركاء في الفرض األكؿ يقتل عادةٌ ،أما
فرؽ القسمين اللذين جاءا في كبلـ المحقق ىو أ ٌف فعل ٌ
في الفرض الثاني فبل يقتل عادة ،بل بانضماـ أفعاؿ اآلخرين.

المحقق بعد ذكر الفرضين جاء بقيد ،كىو( :مع القصد إلى الجناية) ،كالكبلـ في أ ٌف ىذا القيد خاص
بالفرض الثاني فقط ،أـ يشمل األكؿ كذلك؟
صاحب (الجواىر) [ ]30اعتبر القيد شامبلن لكبل الفرضين ،كىو غير صحيح؛ أل ٌف المراد من الجناية ىو
و
مما يقتل عادة صدؽ قتل العمد
القتل ،كعندئذ ال ربط لو بالشق األكؿ ،فقد قلنا سابقان بأ ٌف الفعل إذا كاف ٌ
حتى لو لم يقصد الجاني القتل ،إالٌ أف يكوف المراد من قصد القتل قصد الفعل ،كىذا القيد إلخراج قتل
محل الكبلـ.
الخطأ .لكن ىذا ال يبدك صحيحان؛ أل ٌف قتل الخطأ خارج عن القصاص كعن ٌ
كل يوجب القتل في ح ٌد ذاتو كاف الجميع شركاء في القتل ،سواء قصد القتل أـ لم
إذف إذا كاف فعل ٌ
كل منهم غير موجب للقتل بل يؤثٌر في إيجاد السراية (التعفن) كالسراية ىي
يقصده ،لكن إذا كاف فعل ٌ
و
فعندئذ على كل أف يكوف قاصدان القتل لكي يصدؽ قتل العمد كلكي يترتٌب عليو حكم
الموجبة للقتل،
القصاص.

العبلمة في (التحرير) [ ]31ك(اإلرشاد) [ ]32جاء بهذين الفرضين كذلك ،لكنٌو أضاؼ ثالثان في
(القواعد) [ ،]33كىو أف يقدـ جماعة على ضرب آخر كيقتلونو على أف تكوف مجموعة الضربات ىي
كل ضربة ،كما ال يكوف القتل ناشئان عن السراية ،كال السراية ناشئة عن تع ٌدد الضربات.
الموجبة للقتل ال ٌ
كل منها.
كألجل اتضاح المسألة نذكر الصور المختلفة لبلشتراؾ ،ثم نبحث في ٌ
الصورة األكلى :الشركة قد تكوف بمعنى اشتراؾ مجموعة في فعل كاحد يوجب القتل ،من قبيل أف يربط
مجموعة يدم كرجلي شخص كيلقوف بو من شاىق فيموت ،كما أكجب القتل ىنا عمل كاحد قاـ بو

مجموعة.

الصورة الثانية :أف تكوف الشركة بمعنى اشتراؾ مجموعة في أعماؿ متع ٌددة ،كلٌ منها من شأنو أف يوجب

القتل ،من قبيل أف يطلق النار شخصاف على مواضع حساسة ،ػ مثل القلب ػ على شخص كيرديانو قتيبلن،
كىنا األفعاؿ المتعددة أكجبت القتل ال كل فعل على حده ،رغم أ ٌف كبلن منها يوجب القتل عادة.
يتصور
كل منها الموت لوحده ،كىذا الفرض ٌ
الصورة الثالثة :أف يقدـ مجموعة على أفعاؿ متعددة ال يوجب ٌ

على نحوين:

األكؿ :ينسب القتل إلى أفراد المجموعة بنح وو متسا وك كال ينسب إلى فرد خاص ،بل أسهم الجميع في
القتل بنحو متسا وك ،كىذا من قبيل المثاؿ الذم نقلناه عن (القواعد) حيث ينهاؿ مجموعة على شخص
بالضرب كيقتلونو.

الثاني :أف يقوـ كلٌ كاحد من المجموعة بفعل ال يقتل ،لكن الفعل األخير أك الضربة األخيرة توجب
ابتداء في كونو من مصاديق الشركة،
الموت ،كىذا ىو الذم اعتبره صاحب (الجواىر) فرضان رابعان ،كشكك
ن
ثم جزـ في عدـ صدؽ الشركة عليو.
حاليان نبحث في ىذه الصور لتحديد ما يجرم فيو القصاص منها:
إذا كاف مناط القصاص تحقق عنواف الشركة ،فإ ٌف ىذا العنواف غير موجود في الركايات لكي نحكم
بالقصاص أينما تحقق ىذا العنواف.

كإذا كاف المناط ترتٌب القصاص فإف صدؽ بنسبة القتل العمدم على األشخاص المتعددين يولٌد مشكلة

أخرل ،كىي أ ٌف االنتساب يحصل عرفان لكن ال يحكم بالقصاص شرعان رغم ذلك ،من قبيل أف يقدـ كلٌ
كل منها القتل ،لكن ىذه الضربات
كاحد من المجموعة على ضرب المجني عليو بسكين أك خنجر توجب ٌ
كل من الضربات قاتلة.
ال تؤثر في زمن كاحد ،بل ضربة األكؿ توجب الموت كلوالىا لكاف ٌ

كمن الناحية الفقهية فإ ٌف القتل ينسب إلى الفرد األكؿ ،من قبيل المثاؿ الذم تق ٌدـ ذكره ،حيث يلقي
شخص آخر من شاىق كقبل السقوط على األرض يأتي شخص كيقطعو بالسيف إلى نصفين ،كالفقهاء
جميعهم أفتوا ىنا بأ ٌف الضارب بالسيف ىو القاتل ،كالقتل ينسب إليو ،فإ ٌف عمل األكؿ لم ً
ينتو إلى القتل،
فبل يترتٌب عليو حكم القصاص.

و
عندئذ معرفة مبلؾ الحكم بالقصاص في موارد االشتراؾ ،كسيأتي الحقان إف شاء اهلل.
كعلينا

الدرس []80
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الكبلـ في معنى االشتراؾ كتعريفو ،كبما أ ٌف ىذا البحث دقيق كموضع ابتبلء في عصرنا الحاضر ،كألجل
إيضاح المطلب بالكامل نق ٌدـ ع ٌدة أمور.

األمر األكؿ :بياف صور االشتراؾ
 1ػ فعل كاحد يوجب القتل يصدر من جماعة ،بحيث ال ي ٌدعي أحد من الشركاء االستقبلؿ في إيجاد
القتل ،بل لكلٌ منهم سهم في حصوؿ القتل ،كما لو قيٌد جماعة يدم كرجلي شخص كألقوه من شاىق ،أك
سمان في طعامو كقتلوه.
قيدكه بحبل كسحبوا الحبل فمات من جراء ذلك ،أك ألقوا ٌ

 2ػ أف تصدر أفعاؿ متعدّْدة مجموعها قاتل ،كما لو ىاجم جماعة شخصان كتناكلوه بالضرب فمات من
ضرباتهم ،سواء كانت كسيلة ضربهم متٌحدة بأف يستخدـ الجميع سكينان أك مختلفة بأف أحدىم يضرب
بالسكين كاآلخر بعصا كالثالث بقبضتو ،فالعمل الواحد ىنا لم يوجب القتل ،بل مجموع األفعاؿ التي

صدرت من أفراد متع ٌددين أثٌرت في إيجاد القتل.

 3ػ أف تصدر ع ٌدة أفعاؿ من ع ٌدة أشخاص يكفي كلُّ من األفعاؿ إلزىاؽ الركح ،كما لو أطلق شخصاف

فكل من العملين يكفي بنحو االستقبلؿ لقتل
النار باتٌجاه شخص فأصاب أحدىما قلبو كاآلخر رئتوٌ ،
كل عمل ىنا يقتل على نحو االستقبلؿ.
الشخص .كتفترؽ ىذه الصورة عن سابقتها بأ ٌف ٌ
 4ػ أف ترد أفعاؿ على شخص مترتٌب بعضها على اآلخر ،بأف يتناكؿ جماعة شخصان بالضرب ،فيضربو
األكؿ بعصا كالثاني كذلك كىكذا فيموت الشخص بالضربة األخيرة.
فرؽ ىذه الصورة مع الثانية في أ ٌف الضربات تتقارف في الصورة الثانية بينما ىي ىنا متوالية.
كىذه الصورة ىي التي ش ٌكك فيها صاحب (الجواىر) [ ]34من حيث كونها من مصاديق االشتراؾ في

القتل أـ ال؟ كسبب التشكيك في أ ٌف الظاىر كوف الضربة األخيرة ىي القاتلة ،كما سبقها كاف األرضية
للقتل ،لذلك قيل :إنٌها ليست من مصاديق االشتراؾ في القتل ،بل الشخص األخير ىو القاتل.

 5ػ أف ترد ضربات مترتبة من أشخاص متعددين على شخص كاحد لكنٌها غير متوالية كيقع بينها فاصل،
بأف يضرب شخص رأس آخر فيجرحو ،كبعد خمسة أياـ كقبل أف يلتئم جرحو يأتي الثاني كيضربو ،كبعد
فاصل آخر يأتي الثالث فيضربو فيموت الشخص.

إذف يمكن تصوير االشتراؾ في القتل بخمس صور ،كىي أقساـ تقبل التفكيك موضوعانٌ ،أما كوف ىذه
مما ينبغي بحثو.
األحكاـ كالصور مختلفة أـ ال فهذا ٌ

األمر الثاني :مناط القصاص في موارد الشركة
ما ىو مناط القصاص في موارد الشركة في القتل؟
في المجاؿ احتماالف:
صحة نسبة القتل إلى كل من الشركاء ،فنقوؿ :زيد قاتل ،كعمرك قاتل ،كبكر
األكؿ :القوؿ بأ ٌف المناط ىو ٌ
قاتل ،كإذا لم تصح النسبة في مورد ال نحكم بالشركة.

كيستفاد ىذا المناط من أكثر ركايات الطائفة األكلى ،مثل ركاية داكد بن سرحاف ،فقد كرد ىناؾ( :في

رجلين قتبل رجبلن) [ ]35فالمتبادر من ىذه الجملة أ ٌف ىذا قاتل كذاؾ قاتل.

الثاني :االحتماؿ اآلخر كوف المبلؾ صدؽ عنواف (االشتراؾ أك االجتماع) الذم جاء في بعض الركايات،
كرغم أ ٌف ىذا العنواف (االشتراؾ أك االجتماع) لم ً
يأت في طائفة الركايات التي استندنا إليها في الحكم
لكن ىناؾ ركايات لم نستند إليها ػ بسبب كآخر ػ جاء فيها ىذا العنواف ،كىي من قبيل الركايات التالية:

 1ػ صحيحة الحلبي التي ذكرناىا سابقان كالتي كرد فيها( :في عشرة اشتركوا في قتل و
رجل) [ ،]36كقد
أدرجناىا في الطائفة الثالثة ،أ م في الركايات التي يتطابق مضمونها مع مضموف الطائفة األكلى أك الثانية.
 2ػ معتبرة أبي العباس البقباؽ التي كرد فيها( :إذا اجتمع الع ٌدة على قتل و
رجل كاحد) [ ،]37فقد كرد فيها
التعبير باالجتماع كىو يعني يتٌحد مع معنى الشركة.

 3ػ ركاية علي بن جعفر :كعنو ،عن بناف بن محمد :سألتو عن قوـ مماليك اجتمعوا على قتل حر...
[.]38
كالمراد من بناف بن محمد ىو بناف بن محمد بن عيسى أخو أحمد بن محمد بن عيسى ،كاسمو عبد اهلل،

مل ٌقب ببناف ،كلم يوثٌق ،لكن باعتبار أنٌا ال نريد االستدالؿ بهذه الركاية لذلك ال نبحث في سندىا.

كما شاىدنا فإ ٌف مفردة االجتماع أك الشركة قد استخدمت في ىذه الركايات الثبلث ،كلهذا يمكن القوؿ

بأ ٌف مناط القصاص ػ استنادان إلى ىذه الركايات ػ ىو صدؽ االشتراؾ كاالجتماع.

شبهة
قد يقاؿ بأنكم في مسألة جواز القصاص كعدمو في األكثر من كاحد (الشركة) لم تستدلٌوا بهذه الطائفة من
الركايات ،فكيف يمكن لكم أف تستفيدكا مناط القصاص منها؟

الجواب

نرد ىذه الركايات ،كألسباب لم نستدؿ بها .أما بالنسبة إلى ركاية الحلبي فقد قلنا بأ ٌف فيها احتمالين،
لم ٌ
كال ظهور داللي لها على الحكم ،كالمسلٌم فيها حكايتها لحادث كسؤاؿ الراكم عن حكم الحادث ،كىو
أم)
نفس الحادث الذم يسئل عن حكمو في الطائفة األكلى ،كنحن ال نعلم بمراد اإلماـ من استخدامو ( ٌ

يخص ىذا التعبير الواحد ،أـ إنٌو يشمل األكثر من الواحد؟
فهل
ُّ

العامة الذين عاصركه،
كبالنسبة إلى ركاية أبي العباس البقباؽ فاإلماـ ىناؾ في مقاـ اإلجابة على فقهاء ٌ
كليس في صدد بياف رأيو ،كلهذا لم نعتمدىا في االستدالؿ ،لكن الواقعة التي يسئل عنها في ىذه الركاية

كأفتى في ح ٌقها الفقهاء المعاصركف لئلماـ ػ عليو السبلـ ػ ىي نفس الواقعة التي حكتها ركايات الطائفة

األكلى.

حران ،فرغم كوف القاتل كالمقتوؿ ليسا
كبالنسبة إلى ركاية علي بن جعفر التي حكت قتل ع ٌدة من المملوكين ٌ

حرين إالٌ أ ٌف مسألة االجتماع كالشركة في الركاية ىي
موضع بحثنا؛ أل ٌف مورد بحثنا كوف القاتل كالمقتوؿ ٌ
نفسها المعكوسة في باقي الركايات .كلذلك يمكن القوؿ بأنٌهما ليسا قضيتين ،فالسؤاؿ في كبل الطائفتين
عن االشتراؾ في القتل ،كتعبير (اجتمعوا) ك(اشتركوا) الذم جاء في ىذه الركايات يعكس بوضوح الموضوع
كالعنواف الذم ترتٌب عليو الحكم.

الخبلصة :يوجد في الركايات عنواناف:
ألف :عنواف االشتراؾ كاالجتماع.
باء :العنواف الذم جاء في أكثر ركايات الطائفة األكلى من قبيل( :في رجلين قتبل رجبلن) [ ،]39أك (عشرة
قتلوا كاحدان) [.]40

علينا معرفة العنواف الحقيقي ،فما ىو؟
يمكن القوؿ بأ ٌف التعبيرين بياف لمطلب كاحد بعبارات شتٌى ،من قبيل ما قيل في ح ٌد الترخُّص( :إذا خفي

فقصر) [ ،]41فهل خفاء الجدراف كخفاء األذاف موضوعاف للقصر أـ
فقصر) ك(إذا خفي الجدراف ٌ
األذاف ٌ

إنٌو ال شيء منهما موضوع للقصر ،كالموضوع ىو المسافة التي ييعبٌر عنها بخفاء الجدراف أك خفاء األذاف؟
كألجل ذلك إذا لم يؤذَّف في مدينة أك كاف ىناؾ مانع من رؤية جدراف المدينة كاف ح ٌد التر ٌخص المسافة

التي لو قيطعت اختفى األذاف كالجدراف ،أم أ ٌف المبلؾ الحقيقي لحكم القصر ليس خفاء الجدراف أك
األذاف ،بل ىما أمارتاف للح ٌد الحقيقي.
كما نحن فيو من ىذا القبيل ،فالمفهوـ المستفاد من تعبيرم (اجتمعوا) ك(اشتركوا) ىو نفس التعبير

كل كاحد على نحو
المستفاد من (رجلين قتبل رجبلن) .كلذلك ال ينبغي البحث عن عنواف نسبة القتل إلى ٌ

االستقبلؿ ،بل ينبغي معرفة ما إذا كاف ىذاف قتبل ذاؾ أـ ىؤالء الثبلثة قتلوا ذاؾ ،أم معرفة صدؽ أك عدـ
صدؽ مفهوـ االشتراؾ.
كبعبارة أيخرل :أحيانان ييقاؿ( :زيد قتل فبلنان) ،كأحيانان ييقاؿ( :زيد كعمرك قتبل رجبلن) ،كعندما ينسب العرؼ
القتل إلى نفرين الب ٌد أنٌو يرل اشتراكهما في عملية القتل.

إذف يستفاد مطلب كاحد من كبل الطائفتين ،كىو لزكـ صدؽ صدكر القتل منهم على نحو االشتراؾ ،كال

لصحة نسبة القتل لكل منهم.
ضركرة ٌ

األمر الثالث
عرفنا الصور المختلفة للشركة (األمر األكؿ) كالمناط في حكم القصاص ىو تحقق عنواف الشركة
كاالشتراؾ (األمر الثاني) ،كاآلف نريد معرفة كوف االشتراؾ ذا مفهوـ عرفي كاضح لكي يترتٌب عليو
بمجرد ُّ
تحققو أـ ال؟
القصاص ٌ
الخاص ال يرل معننى مسلٌمان كمحققان للشركة ،سواء في
العاـ أك
إنصافان إ ٌف اإلنساف عندما ينظر إلى العرؼ ٌ
ٌ

يعرفا االشتراؾ بنحو كاحد.
الفن أك في العرؼ ٌ
عرؼ الحقوقيين العلماء كأصحاب ٌ
العاـ ،فلم ٌ

عرؼ قانوف العقوبات البريطاني االشتراؾ بنحو يشمل حتى الموارد التي ال ُّ
تعد من
على سبيل المثاؿٌ :
المم ًسك ،أم
موارد االشتراؾ في عرؼ فقهائنا كلم يفتوا بها على أساس أنٌها من االشتراؾ ،كىي من قبيل ي
الذم يمسك شخصان كيقوـ آخر بقتلو.

كالقانوف الفرنسي اعتبر االشتراؾ صادقان في الموارد التي يشترؾ جماعة في تشكيل العنصر المادم للقتل،

ٌأما العناصر غير المادية من قبيل الترغيب إلى القتل فاعتبرىا عونان كتعاكنان على القتل ،رغم ذلك يعدُّه
بحكم االشتراؾ ،كيعتبر المتعاكف كالشريك في الحكم ،كيصدر لو نفس الحكم.
كىكذا باقي أعراؼ حقوقيي العالم ،فاالختبلؼ موجود بينهم.
العاـ فيضع مفهومان أكسع لبلشتراؾ في القتل ،فيقوؿ مثبلن( :اللهم العن قتلة سيد الشهداء)،
ٌأما العرؼ ٌ
كالمراد من القتلة ىنا جميع األشخاص الذين كانوا متواجدين في ميداف كرببلء حتى لو لم يشتركوا في

القتاؿ مباشرة ،بل حتى أكلئك الذين لم يتواجدكا في ساحة الحرب لكنٌهم كانوا راضين بقتل الحسين عليو

السبلـ .كالعرؼ ينسب القتل إلى جميعهم.

الخاص للحصوؿ على معننى دقيق لبلشتراؾ؛ لذلك ينبغي القوؿ :يجرم
العاـ أك
إذف ال يفيدنا العرؼ ٌ
ٌ
القصاص أينما أيحرز عنواف االشتراؾ ،أم نسبة القتل إلى مجموع األفراد ،كال يجرم القصاص عندما ال
نشك في صدقو.
يصدؽ ىذا العنواف أك ٌ
حاليان علينا معرفة أم من الصور الخمس المتقدّْمة ّْ
تشكل القدر المتي ٌقن من االشتراؾ؟
ينبغي القوؿ بأ ٌف العرؼ يرل جميع الصور المتقدّْمة مصداقان للشركة إالٌ الصورة الخامسة ،باعتبار أ ٌف فيها
يفرؽ العرؼ ىنا بين كوف الفعل الموجب للقتل كاحدان أك متعددان أك أ ٌف الشخص قيتًل
بحثان ككبلمان ،كال ٌ
يتردد فيها ىي الثالثة؛ ألنٌو يمكن لكل من العملين أف
بضربات متوالية .كالصورة الوحيدة التي يمكن أف ٌ
و
شخص ما
يكوف قاتبلن على نحو االستقبلؿ ،فهي من قبيل إطبلؽ شخصين النار باتجاه منطقة حساسة من
فيموت الشخص ،فإذا نظرنا للقضية نظرة عقلية دقيقة كاف علينا القوؿ بأف اإلطبلقين لم يتٌحدا زمانان،
كعادة ما يكوف اختبلؼ زمني بينهما ،فإذا كانت الطلقة األكلى قاتلة فبل تأثير للطلقة الثانية.
لكن ينبغي القوؿ بأ ٌف االشتراؾ صادؽ ىنا؛ أل ٌف العرؼ يرل الشخصين قاتلين.
نعم ،ىناؾ شبهة في الصورة الخامسة ،أم عندما تترتٌب الضربات كتتبلحق لكنٌها ال تتوالى ،كقد ذكرنا
الظن بانسجاـ ذكؽ الشارع مع العرؼ ىنا ،أم أ ٌف القتل حصل بضربات ىؤالء؛ لكوف
مثاالن لها ،فرغم ٌ

الضربة األكلى بمثابة األرضية للضربة الثانية كالثانية بمثابة األرضية للثالثة ،لكن من المحتمل أف نقوؿ ىنا:

شرط صدؽ االشتراؾ االتفاؽ المسبق لؤلفراد ،كعند تواطئهم كاتفاقهم سيكوف حكم االشتراؾ أكضح.
كللبحث تتمة تأتي في الجلسة البلحقة إف شاء اهلل.
كالحمد هلل ٌأكالن كآخران
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قلنا بأ ٌف لبلشتراؾ في القتل صوران تصدؽ الشركة كاالشتراؾ في أربعة منهاٌ ،أما الصورة الخامسة كىي :أف
يضرب شخص آخر كيجرحو كبعد خمسة أياـ كقبل أف يلتئم جرحو يأتي الثاني كيضربو ثم يأتي الثالث بعد

أياـ ليضربو كذلك ،فالضربات ىنا متبلحقة كمترتبة لكنٌها غير متوالية ،فهل يصدؽ االشتراؾ فيها؟

تق ٌدـ أنٌو لو كاف تواطؤ كاتفاؽ مسبق بين األفراد في ىذه الصورة كاف االشتراؾ صادقان ،كإالٌ فبل يصدؽ.
كقد كعدنا مسبقان بالبحث عن التواطئ كىا نحن نبحثو.

معنى التواطئ كثمرتو
يلق عنواف التواطئ في كتبنا الفقهية البحث المطلوب ،لكنٌو بيحث في كتب أىل السنة بالتفصيل ،كقد
لم ى

رتٌبوا عليو فركعان كشقوقان ،كألجل اتضاح المطلب نقدّْـ مقدمات.

المقدمة األكلى

يختص بالصورة الخامسة ،كال مجاؿ لهذا البحث في باقي
ينبغي االلتفات إلى أ ٌف محلَّ بحثنا في التواطئ
ٌ

الصور على ما يبدك لنا؛ أل ٌف االشتراؾ يصدؽ في باقي الصور سواء كاف تواطؤ أك لم يكن ،كىو أمر
كاضح.
على سبيل المثاؿ :في الصورة الثانية حيث ينهاؿ جماعة على شخص بالضرب بالسكين كالعصا
كالقبضات فيموت من جراء ذلك ،أك في الصورة الرابعة حيث يتوالى جماعة في إيراد ضربات على شخص

أدل إلى إزىاؽ ركح المجني عليو،
فيموت ،فهؤالء مشتركوف في القتل؛ ألنٌهم أنجزكا عمبلن باالشتراؾ ٌ
شك ػ يعتبرىم شركاء في القتل.
كالعرؼ ػ دكف ٌ
إذف تختلف صياغة بحثنا في التواطئ مع صياغة نفس البحث عند أىل السنة؛ أل ٌف المستفاد من ظاىر
كلماتهم تعميم البحث إلى جميع الصور.

المقدمة الثانية
الكبلـ في اعتبار التواطئ يتعلٌق بما إذا كانت شركط القتل مح ٌققة .كمن شركط القتل العمدم ػ كما تق ٌدـ
في أكائل مباحث القصاص ػ أف يكوف الجاني قاصدان أك يقوـ و
بعمل عادةن يكوف قاتبلن ،كما نحن فيو إذا
أدَّت ضربة الثالث إلى الموت فهو قاتل قطعانٌ ،أما األشخاص الذين تق ٌدموا عليو فإذا كانوا قاصدين القتل

جرل حكم االشتراؾ في ح ٌقهمٌ ،أما إذا لم يقصدكا القتل فبل ييحكم عليهم بالقصاص؛ أل ٌف الفعل الذم
قاموا بو لم يقتل عادةن؛ لكوف المفركض في الكبلـ أ ٌف ضربة كلٌ منهم لوحدىا ال توجب القتل ،كفي ىذه
الصورة يي ُّ
عد الضارب األخير ىو القاتل ،كفي النتيجة ال يكوف تبرير إلشراؾ الذين تقدَّموا على األخير إذا
لم يقصدكا القتل.

المقدمة الثالثة
اعتمد أىل السنة في بحث التواطئ ركاية منقولة عن عمر ،ىي:
عن سعيد بن المسيب :أ ٌف عمر بن الخطٌاب قتل نفران خمسة أك سبعة برجل قتلوه قتل غيلة ،كقاؿ :لو
تماأل عليو أىل صنعاء لقتلتهم بو جميعان[.]1

كبناء على ىذه الركاية اعتبركا التواطئ شرطان ،باعتبار أ ٌف التمالئ نفس التواطئ ،لكنٌهم اختلفوا في معناه.
ن
ٌأما نحن فلم نستند إلى الركايات في ىذه المسألة؛ ألنٌو لم يرد ىذا التعبير في ركاياتنا ،كالذم جاء في
ُّ
ستشف منها عنواف
بعضها ىو عنواف (االشتراؾ كاالجتماع) ،كفي بعضها اآلخر جاءت عبارات يي

(االشتراؾ) من قبيل( :رجلين قتبل رجبلن) [ ،]2كما علينا ىو إحراز موارد صدؽ عنواف االشتراؾ كموارد
عدـ صدقو.
إذف نحن في صدد معرفة موارد دخل التواطئ في صدؽ االشتراؾ كموارد عدـ دخلو ،كذلك لكي نحكم

على أساس ذلك بالقصاص على الشركاء.

نتيجة البحث
بعد ىذه المق ٌدمات يبدك أ ٌف عنواف االشتراؾ غير كاضح الصدؽ في الصورة الخامسة إذا لم يكن تواطؤ
بين الشركاء ،فإذا أكرد جماعة ضربات على شخص دكف اتفاؽ كتواطئ مسبق بينهم كاف كلّّ منهم مسؤكالن

األكؿ أك ييرغم على الدية حسب نوعية ضربتو ،ككذا حاؿ الثاني ...لكن الرابع
عن ضربتو ،فيي ُّ
قتص من ٌ
أدت ضربتو إلى الموت فيستحق القصاص في النفس.
إذف ال يوجد عنواف (االشتراؾ) ىنا ،كال يمكننا اعتبار الذين تقدَّموا على األخير شركاء في عملو.

كبعبارة أيخرل :ال ييحرز االشتراؾ دكف التواطئ كاالتفاؽ المسبق ،كالنتيجة ىي ذاتها إذا شككنا في األمر؛
كذلك ضركرة إحراز موضوع القصاص.

أما إذا كاف تواطؤ مسبق ،بأف يتٌفق جماعة على إيراد ضربات على شخص بفواصل زمانية لكي يموت في
النهاية فالعرؼ ُّ
يعد المورد من مصاديق االشتراؾ قطعان ،كال شك في ذلك.

كالنتيجة :إذا لم يكن تواطؤ في الصورة الخامسة فالعرؼ ال يقوؿ باالشتراؾ ،أك نشك في صدؽ االشتراؾ
على أقل تقدير ،كالنتيجة نفسهاٌ .أما عند التواطئ فبل شك في صدؽ االشتراؾ كلزكـ االقتصاص من
الشركاء.

كالحمد هلل ٌأكالن كآخران
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المسألة الرابعة
من المسائل المطركحة في باب االشتراؾ في القتل ىي :ىل ينبغي أف يكوف تأثير عمل كل من الشركاء
األكؿ بنفس نسبة تأثير ضربة الثاني بحيث يوجب
بنسبة كاحدة؟ كىل ينبغي أف يكوف تأثير ضربة ٌ
مجموعهما القتل ،أـ أنٌو ال يشترط التساكم في نسبة التأثير كيكفي صدؽ االشتراؾ إلجراء حكم
القصاص؟
أفتى الفقهاء بعدـ اشتراط التسوية بين الضربات ،كالمستفاد من كبلـ المح ٌقق األردبيلي عدـ كجود
االختبلؼ في المسألة[.]3
ثم سرل الجميع
قاؿ المحقق( :ال يعتبر التساكم في الجناية ،بل لو جرحو كاحد جرحان كاآلخر مائة جرح ٌ

يقتص
فالجناية عليهما بالسوية .كلو طلب الدية كانت عليهما نصفين) ،أم أنٌو بإمكاف كلي دـ المقتوؿ أف
َّ
كيرد فاضل الدية على أكليائهما ،أك يأخذ الدية منهما على كل منهما نصف الدية ،كال يمكنو
من كليهما ٌ
أخذ مبلغ أكثر من نصف من الشخص الذم جرحو مائة جرح.

يقوؿ صاحب (الجواىر) في ذيل ىذه العبارة( :ككذا ال يعتبر التساكم في جنس الجناية ،فلو جرحو

أحدىما جائفة كآخر أ َّىمو ،بل لو جرحو أحدىما كضربو اآلخر فمات كاف الحكم كذلك)[.]4

اآلمة الجرح الذم يتجاكز
المراد من الجائفة الجرح الذم يتجاكز الجلد كاللحم كالعظاـ ،كالمراد من ٌ
عظاـ الجمجمة ليصل إلى المخ.
إذف ال يختلف الحكم باختبلؼ نوع الجناية كجنسها سواء ارتكبت على التوالي أك مع فواصل ،كال ييوجد
ذلك اختبلفان في المسألة ،كالمهم ىو صدؽ الشركة في القتل.

دليل المسألة

دليل ىذا الحكم ىو إطبلؽ األدلٌة ،كمعنى اإلطبلؽ أف يكوف المولى في مقاـ البياف كأالٌ يأتي بقيد
لموضوع الحكم بحيث نستكشف أ ٌف الموضوع ىو تماـ الموضوع للحكم.
على سبيل المثاؿ :أف يقوؿ المولى( :أكرـ العالم) كلم يقيٌد أمره ،ككاف في مقاـ البياف ،فنفهم جرياف حكم
اإلكراـ أينما تح ٌقق عنواف (العالم) سواء كاف عالم نح وو أك و
فقو ،كسواء كاف عادالن أك فاسقان.
صرحت بتعبير (اشتركوا) [ ]5أك (اجتمعوا)
ما نحن فيو من ىذا القبيل ،فالمستفاد من الركايات التي ٌ
تضمنت عنواف (رجلين قتبل رجبلن) [ ]7كوف موضوع حكم القصاص االشتراؾ كاالجتماع،
[ ،]6كالتي ٌ
كبما أنٌو لم يقيد الموضوع ككاف في مقاـ البياف فنستفيد كوف الشركة كاالشتراؾ تماـ الموضوع للحكم.
إذف إذا اشترؾ شخصاف في قتل آخر كأحدىما جرحو بمائة جرح كاآلخر بجرح و
كاحد فيترتٌب عليهما
حكم االشتراؾ في القتل .كرغم أ ٌف تأثير المائة أكثر من تأثير الواحد إالٌ أ ٌف ىذه الكثرة غير مؤثرة في ترتٌب
الحكم على الموضوع؛ لكوف موضوع الحكم مطلقان.

إذا خدش شخص في اإلطبلؽ أك مقدماتو فيأتي الدكر إلى األصل ،كىو عدـ اعتبار التساكم عند الشك،

كنتيجتو نفس نتيجة اإلطبلؽ.

إذف حكم المسألة كاضح كال ترديد فيو.

نكتة
كل ذا تأثير على موت
ىنا نكتة ينبغي االلتفات إليها ،كىي أ ٌف موضوع الكبلـ يأتي فيما إذا كاف عمل ٌ
المقتوؿٌ ،أما إذا كاف عمل أحدىم غير مؤثر في موت المقتوؿ فاألمر يختلف .كىو من قبيل أف يضرب
شخصاف آخر بقصد القتل فيأتي ثالث كيصفع كجهو كيقوؿ األطباء كالخبراء بعدـ دخالة ضربة الثالث في

موت المقتوؿ ،فبل يترتٌب حكم االشتراؾ على الثالث.

مهمة ُّ
كتعد من
إذف شرط التساكم في الجزاء أف يكوف عمل كلٌ ذا تأثير في عملية القتل ،كىذه نكتة ٌ
كجوه الفرؽ بين الحقوؽ اإلسبلمية كالحقوؽ األكربية؛ أل ٌف الغربيين يع ٌدكف كل ىم ٍن صدر منو عمل في ىذا

المجاؿ شريكان كإف كاف دكره الترغيب في القتل فقط .فقد جاء في قوانين العقوبات البريطاني :إذا أمر
شخص آخر بقتل فبلف فاآلمر يي ُّ
عد شريكان في القتل كلو لم يكن لو تأثير مباشر على القتل.
فهم يعدُّكف الترغيب كاألمر بالقتل من مصاديق االشتراؾ في القتل.
لكن الترغيب في قوانين الجزاء الفرنسية يع َّد إعانة على القتل ،كيحكم على المتعاكف بنفس حكم المباشر.
خص الشركة في اشتراؾ الشركاء في العنصر المادم للقتل المؤثر في القتل.
بينما الفقو اإلسبلمي َّ

المسألة الخامسة
المسألة الخامسة في باب االشتراؾ في القتل ىي عنواف التعاكف أك اإلعانة على القتل الذم جاء في قوانين
الجزاء كالعقوبات.
موحد لو في األعراؼ الحقوقية في العالم ،فجاء تعريفو في القانوف البريطاني بأنٌو
بالطبع لم ييػتٌفق على معنى ٌ
محل اختفاء المقتوؿ أك كضع
الذم يعين المباشر على عملية القتل ،سواء رغٌب القاتل أك أرشده إلى ٌ
سبلحان في متناكؿ أيديو.
في القانوف الفرنسي اعتبر الذم يرصد للقاتل كيراقب دكف أف يطٌلع شخص على الجريمة ،بل حتى الذم
يوجد ضوضاء من قبيل رفع صوت الراديو لكي يحوؿ دكف سماع شخص صوت المجني عليو ػ كىو يطلب

العوف ػ من المتعاكنين على القتل.

إذف عنواف المتعاكف في ىذه األعراؼ ذات معنى عاـ يشمل جميع أقساـ المساعدة كالعوف للقاتل.
ال يوجد في فقهنا عنواف (المتعاكف) ،لكن جاء في الكتاب كالسنة عنواف (التعاكف) ،من قبيل ( :ىكال تىػ ىع ىاكنيوا
على ا ًإلثٍ ًم كالٍع ٍدك ً
اف) [ ،]8أك (( ىمن أعاف ظالمان فلو كذا ،]9[ ))...كجاء في الركاية المنقولة عن (من ال
ى ي ى

يحضره الفقيو)(( :إذا أكل اإلنساف ماؿ اليتيم ظلمان فقد أعاف على قتلو))[ ،]10إالٌ أنٌو لم ييح ٌدد معنى

خاص للتعاكف .كالمسلٌم في ىذا المجاؿ األمراف التالياف:
( )1التعاكف على الذنب ػ كمنو القتل ػ ذنب.

( )2يح ٌدد جزاء معين لبعض مصاديق التعاكف ،من قبيل الجزاء المح ٌدد للممسك الذم سيأتي بحثو ،لكن
ىذه العقوبات ليست نفس عقوبات مباشر القتل ،كال تترتب عليها األحكاـ الخاصة بالشركة من القصاص

كالدية.
الخبلصة :ىناؾ فركع في الفقو تحت عنواف (بيع السبلح إلى الكفار) ،ك(الربيئة) كىو الذم يرصد للقاتل،

كغيرىا من العناكين ،لكنٌها ليست تحت عنواف المتعاكف أك التعاكف ،بل تحت عناكين أيخرل من قبيل( :بيع
السبلح للكفار) ،ك(كوف الشخص عينان لهم) ،أك (الربيئة) ،أك (الممسك) ،كألجل ذلك ال تبحث تحت

عنواف التعاكف بإسهاب.
كالحمد هلل ٌأكالن كآخران
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البحث في مسألة االشتراؾ في القتل ،كقلنا :يجب في البداية تحديد مفهوـ الشركة كحكمها الكلي لكي
نعرؼ ػ بعد تبيين الموضوع ػ محاؿ أين يترتب القصاص أك عدمو في الفركع التي جاءت في (الشرائع)،

ككانت نتيجة البحث تح ٌقق مفهوـ الشركة فيما إذا باشر ع ٌدة أشخاص في عملية القتل ،بحيث كاف عمل
كل منهم مؤثران في إيجاد العنصر المادم للقتل.

كحاليان نرجع إلى ترتيب المحقق كتفريعاتو في المسألة لكي نعرؼ في أم من الفركع تصدؽ الشركة كفي

أم منها ال تصدؽ.

قاؿ المحقق( :المرتبة الرابعة :أف ينضم إليو مباشرة إنساف آخر،
كفيو صور :االيكلى :لو حفر كاحد بئران فوقع آخر بدفع ثالث ،فالقاتل الدافع دكف الحافر ،ككذا لو ألقاه

من شاىق فاعترضو آخر فانقدَّه نصفين قبل كصولو األرض ،فالقاتل ىو المعترض) [.]11
بعد ما بيٌن الصورة الرابعة ذكر فركعان لها كذيٌل كلٌ صورة بفركع نبيٌنها مرتبة كالتالي:

ألف :يحفر شخص بئران بهدؼ سقوط شخص آخر فيو ،فيأتي ثالث كيدفع الشخص األخير فيقع في البئر
كيموت ،القاتل ىنا الدافع كليس حافر البئر.

باء :يلقي شخص آخر من شاىق يموت من يسقط منو ،لكنو قبل أف يصل إلى األرض يق ٌده آخر بسيفو
القاد ال الدافع من شاىق.
نصفين ،فالقاتل ىنا ٌ
قبل الخوض في البحث ّْ
نذكر بأف المثالين المتقدّْمين ككذا بعض األمثلة التي ذكرىا المحقق ُّ
تعد من
مصاديق اجتماع السبب كالمباشر كال عبلقة لها بمسألة االشتراؾ.

بحث في المباشرة كالتسبيب
تق ٌد ـ بعض المطالب عن مسألة المباشرة كالتسبيب ،كقلنا بأف ىناؾ ثبلثة عناكين ،ىي:
 1ػ المباشرة.
 2ػ التسبيب.
 3ػ إيجاد الشرط.
كقلنا بأنو ال يوجد تعريف ّّ
كحد معين لهذه العناكين ،كلذلك اختلف الفقهاء في مصاديقها.
على سبيل المثاؿ اختلف الفقهاء في المسألة التي نحن فيها َّ
فعد المح ٌقق حفر البئر من قبيل التسبيب،
مع أف العبلمة الحلي ع ٌده في (اإلرشاد)[ ]12من مصاديق إيجاد الشرطٌ ،أما المحقق األردبيلي فرغم
تقريره كتأييده رأم العبلمة في (شرح اإلرشاد) [ ]13إالٌ أنٌو عبٌر عنو بالسبب في ثنايا البحث ،كاعتبره
صاحب (الجواىر) [ ]14سببان شبيهان للشرط.
المستفاد من كلمات الفقهاء حسب استعمالها في الموارد المختلفة أف المباشرة تعني العامل الذم يحصل

بو الموت مباشرة ،كالسبب ىو الذم يوجب الموت بواسطة أك كسائط غير مريدة أك يوظٌف صاحب إرادة

غير اختيارية (مثل الطفل أك النائم) لقتل شخص.

أدل عملو ىذا من خبلؿ كسائط أك كظٌف ألجل
إذف ،إذا أصاب شخص آخر بطلقة يع َّد مباشران ،كإذا ٌ
منومان تنويمان مغناطيسيان كاف سببان ،كإذا كفٌر أرضية القتل بأف حفر بئران مثبلن
ذلك إرادة طفل أك شخص ٌ
كستره فيقع فيو شخص كاف من قبيل إيجاد الشرط.
البحث في ىذه التعاريف ليس مهمان كثيران ،كالمهم ىو :إذا اجتمع عامبلف سواء كانا سببين أك سببان كمباشران
أك مباشران كشرطان أك شرطان كسببان فؤلم منهما ننسب القتل؟ كىذا بحث مهم جدان ،كما ذكره المحقق ػ

رحمو اهلل ػ من أمثلة ىي لتبيين ىذا المقاـ.

في صور اجتماع عوامل ع ٌدة قد يكوف المباشر أقول من السبب ،كالمراد من السبب ىنا أعم من الشرط،
كقد يكوف السبب أقول من المباشر ،كقد يتساكل من حيث القوة السبب كالمباشر.

يتدرب على إطبلؽ
مثاؿ كوف السبب أقول من المباشر :أف يضع شخص آخر خلف ستار كيأمر ثالثان أف ٌ
المتدرب بوجود شخص خلف الستار.
النار باتجاه الستار ،دكف أف يعلم
ّْ

يشجع شخص آخر على قتل ثالث فيقتلو ،فالمباشر ىنا أقول من السبب.
كمثاؿ كوف المباشر أقول :أف ٌ
المحقق ككذا باقي الفقهاء يقولوف :إذا كاف المباشر أقول من السبب بحيث ينسب القتل إليو ع ٌد قاتبلن
كينبغي االقتصاص منو ،كلذلك الدافع في مسألة حفر البئر أقول من الحافر رغم أنو يحتمل سقوط الغافل
في البئر حتى مع عدـ الدفع ،لكن بما أف ىذه الصورة لم تقع كالمباشر في صورة الدفع أقول كينسب إليو

القتل لذلك ينبغي االقتصاص منو طبقان ألدلة الحكم.

فيفر إلى محل كيختفي فيو،
المثاؿ اآلخر لهذا المورد :أف يقصد شخص قتل آخر بإطبلؽ النار عليو ٌ
األكؿ كيطلق النار عليو كيقتلو ،فبل شك في أف
فيهاجمو آخر بسكين فيخرج من المحل ىاربان فيلقاه ٌ

القاتل ىنا ىو الذم أطلق النار ،رغم أف الذم ىاجمو بالسكين سبٌب خركجو من المحل الذم اختفى فيو
كلوال ىجومو لما خرج من المحل كلما استطاع اآلخر إطبلؽ النار عليو ،لكن العرؼ ينسب القتل إلى من

أدل إلى موت المقتوؿ.
أطلق النار ،أل ٌف عملو ىو الذم ٌ

أدل عملو
بالطبع ،الجميع ىنا مذنبوف سواء حافر البئر بقصد سقوط العابر أك المهاجم بالسكين الذم ٌ
إلى خركج المجني عليو من محل اختفائو ،كأعمالهم تستوجب العقوبة االيخركية ،كمضافان إليو قد يجرم
الحاكم الشرعي تعزيرات في حقهمٌ ،أما القتل فبل ينسب إليهم كال يجرم في حقهم القصاص.

المثاؿ اآلخر الذم ذكره المحقق[ ]15ىو أف يلقي شخص آخر من شاىق كقبل أف يصل األرض يقده

يؤدم إلى الموت عادة حتى لو لم
ثالث نصفين بسيف ،فالقاتل ىنا صاحب السيف رغم أ ٌف ذات السقوط ٌ
يقده ،لكن القتل ىنا لم يكن بسبب اإللقاء ،بل بسبب القد بالسيف ،كلهذا يحكم بالقصاص على

صاحب السيف دكف الملقي.

تقدَّـ في الجلسة السابقة أف عرؼ الحقوقيين في بعض الدكؿ ُّ
يعد حافر البئر أك الملقي من شاىق متعاكنان
لكن األمر مختلف في فقهنا ،رغم ذلك فرض الشارع عقوبات
أك شريكان في القتل كيحكم عليو بالقتلٌ ،
يعزركف كفقان لما يراه
على بعض مصاديق المتعاكنين كعقوبة الحبس للممسك الذم سيأتي بحثو ،أك قد ٌ
الحاكم الشرعي ،لكنهم ال ييعدَّكف قتلة على أم و
حاؿ كال يترتٌب على أعمالهم عقوبة قتل النفس.

كالحمد هلل أكالن كآخران
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يخص مورد ما إذا أكجد الجاني سبب القتل كقبل أف تحصل نتيجة السبب يأتي شخص كيسبٌب
البحث
ُّ
القتل ،كىو من قبيل المثاؿ الذم ذكره المحقق ،أم يلقي شخص آخر من شاىق كقبل أف يصل األرض
ييطلق آخر النار عليو كيقتلو ،كقد قاؿ فيو باالقتصاص من المعترض كمطلق النار؛ ألنٌو ىو القاتل.
صحة كاتقاف ىذا المطلب؛ ألف القتل ينسب إلى المباشر عقبلن كعرفان رغم أف فعلو
ال شك كال ترديد في ٌ

تامة ،كال فرؽ ىنا بين علم
األكؿ (اإللقاء من شاىق) ،فأركاف العمد ىنا ٌ
لو لم يصدر كاف القتل حادثان بفعل ٌ

الملقي بأف الشخص الثاني سييطلق النار أـ ال؛ أل ٌف مناط الحكم موجود في كبل الصورتين (العلم
كالجهل) ،كىو إسناد كنسبة القتل عرفان كحقيقة إلى الثاني.

كبلـ صاحب (الجواىر)
استثنى صاحب (الجواىر) موردان في ىذه المسألة ،حيث قاؿ( :إذا قصد اعتراضو بالسيف ككاف المعترض
مجنونان مثبلن ،فإ ٌف القود و
حينئذ عليو ،إذ ىو كإلقائو إلى السبع)[ ]16أم القود على الملقي ال المجنوف.
تقرير كبلمو :المجنوف غير مسؤكؿ على فعل نفسو ،كفعلو كبل فعل ،كذلك رغم أف فعل األكؿ لم ينتو إلى

نتيجة ،كالقتل حصل بفعل الثاني (المجنوف) ،لكن قصد األخير في حكم عدـ القصد ،كلذلك ييسند القتل

األكؿ كيينسب إليو.
إلى ٌ

األكؿ المجني عليو بقصد قتلو من قبل المجنوف؛ لذلك يندرج عمل المجنوف في
كيمكن أف يقاؿ :ألقى ٌ

األكؿ ،كالنتيجة تينسب إليو.
سلسلة األسباب التي سبٌبها ٌ

بالطبع نفس علم الملقي يبلزـ قصده مبلزمة خارجية ،كما ذكر ذلك في أكائل مباحث القصاص ،كىو من

قبيل إلقاء شخص آخر إلى سبع أك حيواف مفترس فيأكلو الحيواف ،كالقاتل ىنا ىو الملقي ،كرغم أف القتل

صدر من الحيواف المفترس لكن العرؼ ينسب القتل إلى الملقي كال ينسبو إلى الحيواف الذم ىو عامل
غير مريد ،فبل يقاؿ( :الحيواف قاتل) إالٌ مجازان كتسامحان.
يتم ىذا اإلسناد إالٌ إذا كاف الملقي عالمان بالقضيةٌ ،أما إذا كاف جاىبلن كال يعلم أف مجنونان يقف
بالطبع ،ال ٌ

قتص منو كفقان لمبنى صاحب
الملقى بسبلحو فالقاتل ىنا ليس الملقي كال يي ُّ
تحت الشاىق كيقصد قتل ي
(الجواىر).

مناقشة كبلـ صاحب (الجواىر)
في ىذه الموارد ال ينفك العلم عن القصد عادةن ،كيمكن أف يقاؿ بأف كبلـ صاحب (الجواىر) صحيح
كمسلٌم في حالة علم كقصد الملقي ،ككبلمو يقبل المناقشة في حالة الجهل؛ ألف المسألة تشبو أحد فركع
مسألة اشتراؾ اإلنساف كالحيواف في القتل ،كقد حكمنا ىناؾ بالقصاص ،ككاف مثالها :يلقي شخص آخر

األكؿ لم يصل إلى نتيجتو؛ لكوف قصد
في البحر لكي يغرؽ فيبتلعو الحوت قبل كصولو الماء ،فتسبيب ٌ
الملقي اإلغراؽ في البحر .كأكثر الفقهاء من قبيل المحقق[ ]17كالعبلمة[ ]18كفخر المحققين[]19

قول عدـ القصاص كأثبت الدية،
أفتوا بضماف الملقي كينبغي االقتصاص منو ،لكن المحقق في نهاية كبلمو ٌ

يتردد في ىذا المجاؿ ،كما بيٌنا ع ٌدة أمثلة ترتبط بالمسألة ،منها:
كل حاؿ كلم ٌ
إالٌ أنٌو قبل الضماف على ٌ
يلقي شخص آخر من شاىق فيسقط على األرض لكن قبل سقوطو يصطدـ بأسبلؾ الكهرباء من نوع
الضغط العالي ،فالهبلؾ ىنا لم يحصل بالشكل الذم كاف يقصده الجاني رغم ذلك يي ُّ
عد الملقي قاتبلن دكف

يقتص منو.
شك ،لذلك ُّ

خالف بعض الفقهاء في ىذه المسألة كقالوا بعدـ القصاص ىنا ،بل ينبغي دفع دية ،رغم ذلك لم ينفوا
إسناد الفعل كنسبتو إلى الملقي ،لكنهم أنكركا ترتٌب القصاص عليو ،كقد ذكركا أدلٌة إلثبات رأيهم ،منها:
و
حينئذ كتلفو بغير قصد أصبلن ،كقد خدشنا ىناؾ
لم يقصد الملقي اإلتبلؼ بهذا النوع ،كمنها :أ ٌف تلفو

بأدلتهم كقلنا :حصل تخلٌف عن نوع التلف المقصود للجاني ،كىذا ال يؤثر في صدؽ عنواف العمد؛ ألف ػ
جراء ذلك
كما تقدَّـ ػ مبلؾ قتل العمد ىو صدكر فعل من الجاني بقصد القتل كيموت الشخص من ٌ
جراء ذلك الفعل.
الفعل ،أك يقصد فعبلن قاتبلن عادةن كيترتٌب موت المجني عليو من ٌ

حصوؿ القتل بالنحو الذم قصده الجاني أك توقٌعو ليس من عناصر القتل المادية ،كلذلك إذا ألقى الجاني

جراء سكتة
شخصان من شاىق كتبلشى عند اصطدامو باألرض ،لكن موتو كاف قد حصل قبل ذلك من ٌ
أصابتو قبل ذلك ،فالملقي ىو سبب القتل دكف شك كال شبهة.

يتحمل المسؤكلية ،كعملو بمثابة الحوت التي تلتقم،
كذلك حاؿ المسألة التي نحن فيها ،فالمجنوف ال ٌ
كالجاني ىو الذم أكجد سلسلة أسباب القتل كقد أثر سببو كأنتج ما كاف يبغيو ،كلهذا ينبغي االقتصاص
منو.

جواب الشبهة
ىذه المسألة تختلف عن مسألة بلع الحوت المجني عليو ،كىذه النكتة يمكن أف نستشفها من كبلـ
المحقق األردبيلي من خبلؿ التدقيق في كبلمو ،فقد أنكر صدؽ عنواف القاتل على الملقي في مسألة
ابتبلع الحوت ،معلٌبلن ذلك بقولو( :ألف القتل كقع بغير قصده ،بل بغير فعلو)[ ]20أم أف القتل لم
يحصل بقصد الملقي كما لم يحصل بفعلو ،كلذلك ال يي ُّ
عد قاتبلن.

رفضنا ىذا الكبلـ ىناؾ كقلنا :أكجد الملقي السبب ،كالحيواف ليس فاعبلن مريدان ،كالقتل في الحقيقة
حصل بفعل الملقي.
لكن ىذا الكبلـ صحيح ىنا رغم أف الملقي ىو الذم سبٌب كانتهى تسبيبو إلى عمل المجنوف ،كالمجنوف
ٌ

ليس في حكم العاقل ،لكن يمكن نسبة الفعل إلى المجنوف عكس ما عليو الحاؿ في الحيواف ،فاألخير

مثل الجماد ،فكما ال يمكن نسبة القتل إلى أسبلؾ الكهرباء كذلك ال يمكن نسبتو إلى الحوت إالٌ مجازان
أك مسامحة .إالٌ أنٌو يمكن نسبة الفعل إلى المجنوف كاعتباره قاتبلن رغم ارتفاع األحكاـ التكليفية كالوضعية
عنو ،فيصدؽ عليو (قاتل)ٌ ،أما الدية فعلى العاقلة.

نتيجة البحث :يوجد ىنا عامل مريد؛ لذلك يمكن نسبة القتل إليو رغم أف إرادتو غير ناشئة عن تع ٌقل ،كال

األكؿ (الملقي) ،كما أنٌو ال يجرم حكم القصاص في ح ٌقو.
ينسب إلى المسبٌب ٌ

سؤاؿ كجواب
قد يقاؿ :إذا أمكن نسبة القتل إلى المجنوف فما الفرؽ بين صورتي علم كجهل الملقي؟ كلماذا ال يينسب
القتل إلى المجنوف في صورة علم الملقي؟
كبعبارة ايخرل :المجنوف قاتل حتى في صورة علم الملقي.
جوابو :ىناؾ فرؽ بين صورتي علم كجهل الملقي ،كيمكن القوؿ :في صورة العلم كظٌف الملقي المجنوف
لنفسو كجعل إرادة المجنوف مقهورة إلرادتو ،مثل ما تق ٌدـ في مسألة الطفل.
كإذا لم نحرز صدؽ عنواف القاتل على الملقي بأم دليل كشككنا في ذلك الصدؽ نرجع إلى األصل الذم
أسسناه في ٌأكؿ كتاب القصاص كىو أصالة العدـ ،كبناءن عليو ال يمكن إجراء القصاص في حقو.
ٌ
تم البحث في ىذه المسألة ،كفي الجلسة المقبلة سيأتي البحث في فرع آخر ،كىو حكم ثبلثة تعاكنوا
ٌ
كلكل منهم حكم خاص بو ينبغي
على قتل شخص أحدىم أمسكو كاآلخر نظر كرصد كالثالث قتلو،
ٌ

البحث فيو.

كالحمد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []85
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قاؿ المحقق( :كلو أمسك كاحد كقتل اآلخر فالقود على القاتل دكف الممسك،
لكن الممسك يحبس أبدان ،كلو نظر لهما ثالث لم يضمن ،لكن تسمل عيناه أم تفقأ)[.]21
ٌ
المسألة من أظهر أنواع التعاكف حيث يقيد شخص المجني عليو أك يمسكو كيأتي اآلخر كيقتلو ،كتق ٌدـ أنٌو
ال يوجد عنواف المتعاكف في األدلٌة الشرعية ،كلذلك ال يمكن ترتيب جزاء خاص على ىذا العنواف ،لكن
كرد عنواف الممسك في الركايات.
ثم ُّ
نبت بدراسة سندىا كداللتها ككذلك جهة صدكرىا،
طريقة بحثنا ىنا ىي ذكر ركايات الباب في البداية ٌ
فهل صدرت عن تقية أـ ال؟ كألجل فهم ىذا المعنى علينا دراسة أقواؿ الفقهاء المعاصرين لصدكر

تامة من حيث السند كالداللة فالحكم كاضح ،كإذا خدشنا فيها من حيث
الركايات ،كإذا كانت الركايات ٌ
السند أك الداللة رجعنا إلى اإلجماع ،فإذا كاف ىناؾ إجماع أك شهرة علينا معرفة ما إذا أمكن العمل بهما
أـ ال ،كإذا لم يكن إجماع معتبر رجعنا إلى مقتضى القواعد.

الركاية األكلى
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ،عن الحلبي ،عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ ،قاؿ(( :قضى

علي ػ عليو السبلـ ػ في رجلين أمسك أحدىما كقتل اآلخر ،قاؿ :يقتل القاتل كيحبس اآلخر حتى يموت
ّّ

غمان كما حبسو حتى مات غمان.]22[))...
ٌ

دراسة السند
الركاية منقولة عن طريقين :أحدىما عن طريق المرحوـ الصدكؽ ،كإسناده إلى حماد إسناد صحيح.
المراد من الحلبي ىو عبيد اهلل بن علي الحلبي رئيس الحلبيين ،كجميع الحلبيين ثقات ،كالحلبي المطلق
منصرؼ إليو ،كحماد الذم ينقل عنو ىو حماد بن عثماف؛ ألف حماد بن عيسى ينقل عنو.

كل و
حاؿ صحيحة.
كالطريق اآلخر ىو طريق المرحوـ الكليني كسنده جيد ،كالركاية على ّْ
مضموف الركاية كاضح ،فقد حكم اإلماـ علي ػ عليو السبلـ ػ على القاتل بالقصاص كعلى الممسك
بالحبس حتى يموت غمان.
الركاية تحكي جانبان من قضاء اإلماـ علي ػ عليو السبلـ ػ كفيها نكتة نعرض لها مقببلن.

الركاية الثانية
كعنو ،عن محمد بن عيسى ،عن يونس ،عن زرعة ،عن سماعة ،قاؿ :قضى أمير المؤمنين ػ عليو السبلـ ػ
في رجل ش ٌد على و
فار منو فاستقبلو رجل آخر فأمسكو عليو حتى جاء الرجل فقتلو،
رجل ليقتلو كالرجل ّّ
فقتل الرجل الذم قتلو ،كقضى على اآلخر الذم أمسكو عليو أف يطرح في السجن أبدان حتى يموت فيو؛

ألنٌو أمسكو على الموت[.]23

دراسة السند
كثيران ما ينقل صاحب (الوسائل) حديثان عن طرؽ مختلفة كيرجع سند الحديث البلحق إليو باإلتياف بكلمة

(كعنو) ،كالمراد من ىذه المفردة مختلف حسب موارد استخدامها كيتح ٌدد الضمير فيها بواسطة تحديد
الراكم كالمركم عنو.
قد يكوف المراد من (عنو) ىنا ىو علي بن إبراىيم ،كقد يكوف محمد بن يحيى ،ككبلىما موجود في السند

األكؿ أقول رغم عدـ الفرؽ باعتبار أف كليهما ثقة ،كيتٌضح
السابق عن كبل الطريقين ،لكن احتماؿ ٌ
المطلب من خبلؿ الرجوع إلى (الكافي) [.]24
المراد من محمد بن عيسى ىو محمد بن عيسى العبيدم ،كىو ثقة ،كتقدـ في البحوث السابقة تقويتنا

إلمكاف نقلو عن يونس.
يونس من أجلٌة الثقات ،كزرعة كاقفي لكنو ثقة ،كيركم كثيران عن سماعة بن مهراف ،كاألخير معركؼ
كل حاؿ.
بالوقف ،رغم خدش بعض األكابر في كاقفيتو ،كيبدك لنا صحة خدشهم ،لكنو ثقة على ٌ

إذف ،الركاية من حيث السند موثقة كمعتبرة ،لكن ال يمكن االستناد إلى ىذه الركاية؛ باعتبار أف سماعة لم

ينقل عن المعصوـ ،بل ىو أخبر كحكى جانبان من قضاء اإلماـ علي عليو السبلـ.

الركاية الثالثة
كعنو ،عن أبيو ،عن النوفلي ،عن السكوني ،عن أبي عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ(( :أف ثبلثة نفر رفعوا إلى أمير
المؤمنين ػ عليو السبلـ ػ كاحد منهم أمسك رجبلن ،كأقبل اآلخر فقتلو ،كاآلخر يراىم ،فقضى في الرؤية أف
تسمل عيناه ،كفي الذم أمسك أف يسجن حتى يموت كما أمسكو ،كقضى في الذم قتل أف يقتل))

[.]25
النوفلي إمامي كالسكوني عامي ،كلم يوثٌقا ،كلذلك كانت ركايتهما محل كبلـ عند األكابر ،أما نحن فنحكم

باعتبارىا؛ باعتبار كقوعهما في طريق ركاية كردت في كتاب ابن قولويو ،كالنوفلي من مشايخ صفواف ،ىذا

بالطبع إذا لم يكن ىناؾ ركايات معارضة كلم تكن مخالفة للمشهور.

أرسل الصدكؽ[ ]26ىذه الركاية كأسندىا إلى قضايا أمير المؤمنينٌ ،أما الشيخ[ ]27فنقلها ككذا الركاية
السابقة بإسناده عن علي بن إبراىيم.

تضمنت نكتة جديدة كىي حكم الرائي ،فينبغي
مضموف ىذه الركاية نفس مضموف الركاية المتق ٌدمة لكنها ٌ
سمل عينيو ،أم فقأىما.

جاء تعبير ((يراىم)) في الركايةٌ ،أما في (الوسائل) فاستخدـ تعبير النظر ،كقاؿ( :باب حكم من أمسك
عما كرد في كبلـ المحقق حيث استخدـ تعبير
رجبلن فقتلو آخر كآخر ينظر إليهم) [ ،]28كىو يختلف ٌ
النظر ،كيعني الرصد كالمراقبة ،كسيأتي بحثو.

الركاية الرابعة
محمد بن يعقوب ،عن محمد بن يحيى ،عن أحمد بن محمد بن عيسى ،عن بعض أصحابو ،عن محمد بن
الفضيل ،عن عمرك بن أبي المقداـ :أ ٌف رجبلن قاؿ ألبي جعفر المنصور كىو يطوؼ :يا أمير المؤمنين ،إف

ىذين الرجلين طرقا أخي ليبلن فأخرجاه من منزلو فلم يرجع إلي ،ككاهلل ما أدرم ما صنعا بو؟ فقاؿ لهما :ما

صنعتما بو؟ فقاال :يا أمير المؤمنين ،كلٌمناه ثم رجع إلى منزلو ػ إلى أف قاؿ ػ :فقاؿ ألبي عبد اهلل جعفر بن
محمد ػ عليو السبلـ ػً :
اقض بينهما....
فأمر أخاه فضرب عنقو ثم أمر باآلخر ػ الذم أمسكو ػ فضرب جنبيو كحبسو في السجن ككقع على رأسو

كل سنة خمسين جلدة.
يحبس عمره كيضرب في ٌ

كركاه الصدكؽ[ ]29بإسناده عن عمرك بن أبي المقداـ مثلو ،محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ،عن محمد بن الفضيل مثلو[.]30
محمد بن يحيى ىو محمد بن يحيى العطار ،كىو من مشايخ الكليني كصاحب مقاـ و
عاؿ.
أحمد بن محمد بن عيسى األشعرم شخصية معركفة كرئيس القميين.
محمد بن الفضيل متع ٌدد في كتب الرجاليين ،أحدىم ثقة ،كاآلخر ىو محمد بن الفضيل األزدم ،كىو
مضعف .كمن المحتمل أف يكوف المراد في ىذه الركاية محمد بن الفضيل األزدم غير الموثٌق ،كبو يسقط
ٌ
السند عن اعتباره.

عمرك بن أبي المقداـ من أصحاب اإلمامين السجاد كالصادؽ األجلٌة ،ككاف شجاعان إلى درجة ينقل عن
الكشي أنو في أثناء حكومة األمويين كاف يمشي في أزقة الكوفة كيصرخ :كفرنا بكم كبدت العداكة
كالبغضاء بيننا كبينكم.
الظاىر أف ىذه الركاية مرسلة؛ ألف أحمد بن محمد بن عيسى نقل عن بعض األصحاب ،لكن باإلمكاف
تصحيح ىذه الركاية كاعتبارىا بحكم المسندة؛ ألف أحمد بن محمد بن عيسى كاف حساسان تجاه النقل عن
الضعفاء ،كلذلك يينقل عنو إخراجو أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم بسبب نقلو األحاديث عن
الضعفاء ،كمن المستبعد أف ينقل مثل ىذا عن ضعفاء.
لكن السند مخدكش بو من حيث كركد محمد بن الفضيل فيو ،رغم أف آية اهلل الخوئي عبٌر عنها بالمعتبرة،

كقد يكوف السبب ىو نقلها من قبل الصدكؽ بسنده عن عمرك بن أبي المقداـ ،كطريق الصدكؽ إليو

صحيح برأم آية اهلل الخوئي.

دراسة الداللة
مفصل نسبيان ،كمحتواىا :شخصاف يستدعياف آخر ليبلن كيقتبلنو ،كبعد ما عرضت الدعول
مضموف الركاية ٌ

خولها األخير إلى اإلماـ الصادؽ ػ عليو السبلـ ػ فاستطاع اإلماـ بلطائف الحيل أف يحملهما
على المنصور ٌ

إقراران ثم حكم بالقصاص على القاتل كالحبس المؤبٌد على الممسك مضافان إلى خمسين جلدة كلٌ عاـ
كتعزير.
خصوصية ىذه الركاية حكايتها لرأم اإلماـ الصادؽ عليو السبلـ ،عكس ما عليو الركايات السابقة التي
حكت قضاء اإلماـ علي عليو السبلـ؛ ألنٌو قد يخدش أح هد في السابقات كيقوؿ :حكم اإلماـ صدر في
ظركؼ مكانية كزمانية خاصة ،كقد يختلف حكم القاضي حسب اختبلؼ الظركؼ ،كما نقل ذلك في فتى
سرؽ فسألو اإلماـ :ىل تعلم شيئان من القرآف؟ قاؿ :أحفظ سورة البقرة ،فقاؿ اإلماـ :كىبت يدؾ بسورة
البقرة[.]31
لكن سنده غير معتبر.
إذف ،الحديث ذك داللة جيدة َّ
مضافان إلى ما تق ٌدـ من ركايات ىناؾ أربع ركايات كردت في (مستدرؾ الوسائل)[ ]32بنفس المضموف،
اثناف منهما من كتاب (الجعفريات) أك (األشعثيات) ،كقد قلنا :إ ٌف ركاياتو مخدكش بها من ع ٌدة جهات،
ىي:
ألف :الركايات منقولة عن عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل المعركؼ بابن السقا ،كىو نقلها عن محمد بن
أشعث؛ كلذلك يقاؿ لها( :األشعثيات) ،كرغم أ ٌف محمد بن أشعث رجل معركؼ كثقة لكن الراكم عنو ػ أم
عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل ػ لم ييوثٌق.

باء :كقع موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر في سند ىذه الركايات ،كرغم أف إسماعيل بن موسى

ممدكح إالٌ أ ٌف موسى بن إسماعيل ،أم حفيد موسى بن جعفر ػ عليو السبلـ ػ لم يوثٌق.

جيم :راكم الكتاب الذم يقوؿ في بدايتو( :أخبرنا عبد اهلل) مجهوؿ ،كال نعرؼ ىويتو.

داؿ :الكتاب من الكتب القديمة يرجع تاريخو إلى ما قبل عشرة قركف ،كصلت نسخة منو بيد المرحوـ
الحاج نورم ،كال يمكن االعتماد عليو؛ ألف ركاياتو لم ترد من طرؽ معتبرة ،كال يعرؼ ما إذا كاف فيها سقط

تحملو الركايات ىو ما ييصطلح عليو بالوجادة،
أك تحريف أك تبلعب .كالطريق الذم اعتمده الكتاب في ٌ
كىو غير معتبر ،عكس ما عليو الجوامع الركائية المعركفة من قبيل كتب الكليني كالصدكؽ؛ كذلك ألف

أصر على صحتو كجاء بأدلٌة
األخيرات كانت تيقرأ كتيعرض على مشايخ كأساتذة ،رغم أ ٌف المرحوـ النورم ٌ
على ذلك.

الركاية الثالثة منقولة عن (دعائم اإلسبلـ) كركايات ىذا الكتاب خالية من السند رغم أف مؤلفو القاضي
النعماف رجل موثٌق ،لكن اإلشكاؿ في إرساؿ ركاياتو.
الركاية الرابعة من كتاب درست بن أبي منصور ،كال شك أ ٌف لدرست بن أبي منصور كتابان ذكره
ادعى أف نسخة من ىذا الكتاب كانت بيد
الشيخ[ ]33كالنجاشي[ ]34في ترجمتو ،كالحاج النورم ٌ
المجلسي ،لكن الفاصل الزمني بين درست كالمجلسي ألف عاـ تقريبان ،ككيف يمكن لنا معرفة أف النسخة
التي كانت بيد المجلسي ىي نفس كتاب درست بن أبي المنصور كلم يحصل فيها سقط كال تحريف؟

نعم ،لو ثبت أف الشيخ المجلسي كاف قد قرأىا على شيخو ،كشيخو على شيخو  ...كىكذا كانت معتبرة،
لكن ىذا لم يثبت ،كنحن ال نستند إلى ركايات ىكذا كتب حتى في باب الطهارة كالنجاسة فضبلن عن باب

القصاص الذم ىو باب النفوس كالدماء.

إذف ،تسقط ىذه الركايات األربع التي كردت في (المستدرؾ) ،كيبقى أربع ركايات كردت في (الوسائل).
عبٌر صاحب (الجواىر)[ ]35عن ركايات الباب بالمستفيضة ،كلو كاف إسناد ىذه الركايات جميعها
صحيحان ألمكن القوؿ بأنٌها مستفيضة ،لكن إسناد بعضها غير معتبر ،لذلك ال يمكن ع ٌدىا مستفيضة.
نعم ،يمكن ُّ
عد قضية قضاء علي ػ عليو السبلـ ػ مستفيضة؛ ألف المستفاد من ىذه الركايات كوف قضية
قضاء اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ قضية معركفة رغم أف إسنادىا ضعيف.

مضافان إلى الركايات المتق ٌدمة ىناؾ ركايات كردت في الجوامع الحديثية ألىل السنة منها الركاية التالية:
(إذا أمسك الرجل الرجل حتى جاء آخر فقتلو قتل القاتل كحبس الممسك)[.]36

كىذه الركاية أفضل الركايات من حيث الداللة؛ ألنٌها تبيٌن حكمان كليان ،لكن سندىا غير معتبر .كسيأتي باقي
البحث في الجلسة المقبلة إف شاء اهلل.

كصلٌى اهلل على محمد كآلو الطاىرين.
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الدرس []86
بسم اهلل الرحمن الرحيم
البحث في مسألة الممسك كأ ٌف حكمو الحبس المؤبٌد ،كفي الناظر أك الراصد للقاتل كحكمو سمل عينيو
كما قاؿ المحقق[ ،]1كتق ٌدمت ركايات المسألة في الجلسة السابقة.

من الركايات ركاية عمر بن أبي المقداـ ،كسندىا المنقوؿ في (الكافي) [ ]2ضعيف؛ ألنها مرسلة كما كقع
في سندىا محمد بن الفضيل ،كىو ضعيف ،لكن الصدكؽ نقلها عن عمرك بن أبي المقداـ كسنده إليو

جيد ،كىو في مشيخة (من ال يحضره الفقيو) [ ]3كالتالي :محمد بن الحسن بن الوليد ،عن محمد بن
الحسن الصفار كالحسن بن مثيل ،جميعان عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،عن الحكم بن
مسكين ،عن عمرك بن أبي المقداـ.

عمرك بن أبي المقداـ كباقي رجاؿ السند ثقات أجلَّة إالٌ الحكم بن مسكين ،فهو لم يوثٌق في كلمات
الرجاليين ،لكنا نعتمد عليو باعتبار أف ابن أبي عمير كصفواف نقبل عنو ،كفقان لمبنانا.
رغم أف آية اهلل الخوئي يرفض ىذا المبنى لكنو عبٌر عنها بالمعتبرة ،كسبب ذلك كركد الحكم بن مسكين

في إسناد (كامل الزيارات) [ ،]4كمبناه السابق ىنا االعتماد على جميع الرجاؿ الذين كردت أسماؤىم في
(كامل الزيارات) ،لكنو عدؿ عن ىذا المبنى في أكاخر عمره كقاؿ :نرفض جميع رجاؿ ابن قولويو إالٌ
الذين نقل عنهم ابن قولويو مباشرة كدكف كاسطة ،كالحكم بن مسكين ليس من المشايخ المباشرين البن
قولويو .كبذلك ال يكوف طريق الصدكؽ معتبران طبقان لمبنى آية اهلل الخوئي ،كبهذا ال يصح تعبيره عنها
بالمعتبرةٌ ،أما على مبنانا فالركاية معتبرة.
كخبلصة البحث أف ىناؾ ركايتين أك ثبلث ُّ
تدؿ على أف عقوبة الممسك الحبس المؤبٌد ،كال مشكلة ىنا.

إشكاؿ

اإلشكاؿ الذم يتبلور ىنا ىو :تق ٌدمت الركايات التي حكت قضاء اإلماـ علي ػ عليو السبلـ ػ بالحبس

المؤبٌد في حق الممسك ،كيبدك أنها تحكي عن قضية كاحدة ال ع ٌدة قضايا ،لكنها ال تصلح دليبلن على
تعميم الحكم؛ ألنٌو قد تكوف جهات كمبلبسات تكتنف المجرـ جعلت اإلماـ يحكم بالحبس المؤبٌد،
فكيف يمكن التعميم؟

الجواب
يمكن اإلجابة على اإلشكاؿ بالنحو التالي :ما ينقلو األئمة ػ عليهم السبلـ ػ من مسائل القضاء فللتمسك
كالعمل بها ال للحكاية فقط.
كيمكن الخدش في ىذا الجواب بأف ىناؾ فرقان بين المسائل التي كاف العمل بها في متناكؿ أيدم األئمة ػ
عليهم السبلـ ػ من قبيل مسائل النكاح كالتجارة كبين ما لم يكن العمل بها في متناكؿ أيدم األئمة ػ عليهم

السبلـ ػ من قبيل القصاص كإجراء الحدكد ،فما كاف الخلفاء يسمحوف لهم بالتص ٌدم في ىذه القضايا.

إذف ،حكاية األئمة مسألة قضاء اإلماـ علي ػ عليو السبلـ ػ يختلف عن حكايتهم للمسائل االيخرل ،رغم
ذلك فإف ىذا القضاء المحكي غير و
خاؿ عن الحكم؛ لبليمور التالية:
ٌأكالن :القدر المسلم ىنا كوف ىذا القضاء كالحكم من فركع القضاء في ىذه المسألة؛ ألف األمير ػ عليو
السبلـ ػ ىكذا عمل كال دليل لنا على جواز العمل بنح وو آخر.
ثانيان :قد يكوف نقل ىذا القضاء لغرض التعريض بقضاة ذلك الزماف كبياف الحكم الحقيقي للمسألة.
ثالثان :تكفي ركاية ابن أبي المقداـ للتمسك؛ ألنٌها ال تحكي قضاء اإلماـ علي ػ عليو السبلـ ػ بل عمل
خوؿ المنصور القضاء في المسألة إلى اإلماـ الصادؽ عليو السبلـ.
اإلماـ الصادؽ عليو السبلـ ،حيث ٌ
كىذا يحكي عن أف قضاء اإلماـ علي ػ عليو السبلـ ػ لم يختص بزم ون ما ،بل باإلمكاف العمل كفقو دائمان.
لكن اإلشكاؿ في المسألة البلحقة حيث قاؿ المحقق( :كلو نظر لهما ثالث لم يضمن لكن تيسمل عيناه)،

فحكم عدـ ضماف الناظر كاضح باعتباره لم يتد ٌخل في القتل ،لكن ما الدليل على سمل عينيو؟

يستدؿ صاحب (الجواىر) [ ]5على ىذا الحكم باإلجماع المحكي عن (الخبلؼ) [ ]6ثم يتمسك

بخبر السكوني ،كاستدؿ كلّّ من صاحب (الرياض) [ ]7ك(كشف اللثاـ) كالشهيد الثاني في
(المسالك)[ ]8بما يقرب من كبلـ صاحب (الجواىر) ،لكن في كبلـ ىؤالء الفطاحل ترديدان نتعرض لو
مقببلن ،كالوحيد الذم قطع في ىذا المجاؿ ىو صاحب (الجواىر) حيث استدؿ باإلجماع كالركاية دكف
ترديد فيهما.
في البداية نعرض للركاية ثم نبحث في اإلجماع.
كعنو ،عن أبيو ،عن النوفلي ،عن السكوني ،عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ(( :أ ٌف ثبلثة نفر رفعوا إلى أمير
المؤمنين ػ عليو السبلـ ػ كاحد منهم أمسك رجبلن ،كأقبل اآلخر فقتلو ،كاآلخر يراىم ،فقضى في الرؤية أف
تسمل عيناه ،كفي الذم أمسك أف يسجن حتى يموت كما أمسكو ،كقضى في الذم قتل أف يقتل)) [.]9

النوفلي ىو الحسين بن يزيد النوفلي كاف إماميان لكن لم ييذكر لو مدح في الكتب الرجالية المعتبرة ،كلم
يوثٌق.
السكوني ىو إسماعيل بن أبي زياد السكوني ،لم يوثٌق بشكل خاص إالٌ أف الشيخ في (الع ٌدة) قاؿ فيو كفي

العامة :عمل األصحاب بركاياتهم بشرط أالٌ يكوف في ركاياتنا ما يعارض ركاياتهم.
ع ٌدة من علماء ٌ
إذف ،العمل بركايات السكوني موضع إجماع حسب ما ينقل الشيخ.

الحسين بن يزيد النوفلي كاف تلميذان للسكوني ،كعادة ما ينقل ركاياتو ،كرغم أنٌو غير موثٌق إالٌ أف نقل
صفواف عنو يكفي لتوثيقو ،مضافان إلى أنٌو جاء في (كامل الزيارات) [ ،]10كلذلك نعتمد على ىذا السند.
تضعف كثوؽ اإلنساف بهذه الركاية لؤلسباب التالية:
لكن ىنا نكتة ٌ
ٌأكالن :جاءت مسألة اإلمساؾ في ع ٌدة ركايات مثل صحيحة الحلبي كموثقة السكوني ك(الجعفريات) ،كىي
حكت قضاء أمير المؤمنين ػ عليو السبلـ ػ في ىذه المسألة ،لكن لم ً
يأت في أم منها مسألة النظر .ىذه
الركاية تقوؿ :مسببو ىذه الجريمة ثبلثة أشخاص ،بينما في الركايات االيخرل يع َّد شخصاف مسبباف

كسئل األئمة ػ عليهم السبلـ ػ عنها إالٌ أنٌو
للجريمة ،كىما القاتل كالممسك ،كرغم أف المسألة موضع ابتبلء ي
لم ً
يأت عنواف النظر فيها .كىذا يسبب تضعيف الوثوؽ بها.
ثانيان :ما العبلقة بين العقوبة كقضية الرؤية كالنظر التي جاءت في الركاية؟ فقد جاء في الركاية(( :كاآلخر
يراىم)) كلم ً
يأت :يرل لهم أك كاف شريكان لهم ،بل يراىم فقط ،فلماذا ينبغي سمل عينيو؟ فهل ىذا
قصاص أـ حد؟ كما الذنب الذم ارتكبو الرائي؟ الذنب الوحيد المحتمل ىنا ىو عدـ منعو القتل ،لكن

ذلك قد يكوف بسبب عدـ استطاعتو عن الحيلولة.
إذف ،كيف يمكن التمسك بإطبلؽ الركاية الشاملة لجميع ىذه الموارد كالحكم بسمل عين الناظر؟
لو كاف الراكم لهذه أمثاؿ زرارة أمكننا القوؿ بأف عقلنا ال يدرؾ حكمة ىذا الحكم ،كدين اهلل ال ييصاب
بالعقوؿ ،لكن الراكم لهذه الركاية ليس بمستول زرارة بل عامي ،مضافان إلى أف ىذا الحكم لم ً
يأت في

ركاية ايخرل ،فكيف يمكن اإلفتاء كفقها؟

غض النظر عن تطابقو مع فتول المرحوـ كعدـ
الخبلصة :مضموف ىذه الركاية ليس جديران باالعتماد مع ٌ
تطابقو ،كال يمكن اإلفتاء كفقو.

نقد استدالؿ صاحب (الجواىر)
عما أفتى بو المحقق؛ ألنو يقوؿ
النكتة االيخرل التي ىي أىل لئلشارة كوف مضموف ركاية السكوني يختلف ٌ

في فتواه( :كلو نظر لهما ثالث) أم إذا رصد لهما ثالث كراقب لكي ال يصل أحد كيحوؿ دكف القتل ،أم
أنٌو شريك للقاتل رغم أنٌو لم يشترؾ في القتل مباشرنة ،كحكم ىذا سمل عينيو .كىذا يختلف عن مضموف
الركاية ،لماذا استدؿ صاحب (الجواىر) بركاية السكوني على فتول المحقق ،مع أف ىذه الركاية ال تتطابق

مع محتول كبلـ المحقق كما ال يمكن االستناد إليها ّْ
بحد ذاتها؟

قد يقاؿ :عمل قدماء األصحاب بهذه الركاية كاإلفتاء كفقها يجبر ضعفها من حيث السند.
كييجاب على ذلك :يمكن القوؿ بجرأة :إ ٌف ما أفتى بو الفقهاء ليس عمبلن بالركاية؛ ألف التعبير الذم جاء

في الفتاكل ىو( :عين) ك(رقيب) ك(ردء) ك(ربيئة) ك(نظر لهما) ،بينما جاء في الركاية تعبير الرؤية كحكمها

يتعلٌق بالركاية ال بما كرد في كبلـ الفقهاء ،كلذلك ال يمكنها أف تكوف مدركان لفتول المشهور ،كلهذا يسقط
أحد الدليلين اللذين استدؿ بهما صاحب (الجواىر) كىو ركاية السكوني.

ٌأما الدليل الثاني ،كىو اإلجماع ،فسيأتي البحث فيو في الجلسة المقبلة إف شاء اهلل.
كالحمد هلل ٌأكالن كآخران.

الدرس []87
بسم اهلل الرحمن الرحيم
تقدَّـ أف المدرؾ على سمل عيني الناظر ىو ركاية السكوني كاإلجماع المنقوؿ ،كأفتى بذلك المتق ٌدموف

كماؿ إليو المتأخركف ،كمن المعاصرين آية اهلل الخوئي حيث أفتى بذلك .كفتواه ىنا تختلف عن مبانيو في

ركاية السكوني؛ ألنٌو ال يعتبر عمل األصحاب بركاية السكوني (بشهادة الشيخ) دليبلن على التوثيق.
ٌأما بالنسبة إلى النوفلي الذم كقع في أسانيد (كامل الزيارات) [ ]11كالذم كاف يعتمد عليو في السابق

كرجع عنو الحقان حيث قاؿ بتوثيق مشايخ ابن قولويو المباشرين فحسب ،كبذلك ال يمكن االعتماد على

بناء على رأيو.
النوفلي كال على السكوني ن

إذف ال يوجد مدرؾ كدليل صحيح على فتواه ،كإذا قيل بأف فتواه اعتمدت عمل المشهور فييقاؿ :على
فرض أ ٌف المشهور عمل بهذه الركاية فإنٌو ال يرل عمل المشهور جابران لضعف سند الركاية ،فبل كجو إذف

في الركاية يعتمده.

نصحح ىذا السند (سند علي بن إبراىيم عن أبيو عن النوفلي عن السكوني) الذم جاء في (الكافي)
لكنٌا ّْ

[ ]12كثيران؛ كذلك ألف األصحاب ػ كما ينقل الشيخ ػ يعملوف بركاية السكوني إذا لم يكن لها معارض،
كما أ ٌف النوفلي موضع اعتمادنا لؤلمرين التاليين:

ٌأكالن :ينقل صفواف بن يحيى عنو ،كصفواف من الثبلثة الذين إذا نقلوا عن أحد كاف نقلهم كاشفان عن كثاقة
المنقوؿ عنو.

ثانيان :جاء في أسانيد ابن قولويو.
إذف ،الركاية معتبرة من حيث السند ،لكن ال يمكن االعتماد عليها في مقاـ اإلفتاء لؤلسباب التالية:
ألف :انفردت الركاية عن باقي الركايات التي حكت مضموف قضاء اإلماـ علي ػ عليو السبلـ ػ من حيث

تاـ السند لكنٌها ػ في الجملة ػ تحكي قضية قضاء
إنها احتوت على حكم الناظر ،كرغم أ ٌف بعضها غير ٌ
اإلماـ علي ػ عليو السبلـ ػ في القاتل كالممسك ،كنقلها بلغ مستول االستفاضة ،أما حكم الناظر فلم ً
يأت
ٌ
يضعف االعتماد عليها ،كلو كاف ىذا الحكم صادران من اإلماـ علي ػ عليو
مما ٌ
إالٌ في ىذه الركاية ،كىو ٌ
السبلـ ػ ال نعكس في باقي الركايات ،مع أ ٌف الظاىر كوف الواقعة كاحدة في جميع ىذه الركايات.

باء :سند الركاية ليس معتبران كال متقنان ،كلذلك ال يمكن االستناد إليها في سمل عيني إنساف ،كلو كاف
السند بدرجة ال يمكن الخدش فيو ألمكن الحكم كفقها ،لكن السند ليس بتلك الدرجة من االعتبار.
مما يسلب كثوقنا بالركاية ىو عدـ إفتاء أم من القدماء بمضموف ىذه الركاية ،فتعبيراتهم جاءت
جيمٌ :
بعنواف (رقيب) ك(عين) ك(ربيئة) ك(ردء) ك(نظر لهم) ،بينما التعبير الذم جاء في الركاية ىو(( :يراىم))،
البراج[ ]13المعاصر للشيخ كتلميذه،
كالفقيو الوحيد الذم أفتى بما يتطابق مع الركاية ىو القاضي ابن ٌ
كعدـ إفتاء األكابر طبقها رغم علمهم بها يوجب الوىن بها.

إشكاؿ
قد يقاؿ :استفاد الفقهاء معنى الربيئة من عبارة (يراىم) ،كذلك بقرينة تناسب الحكم كالموضوع؛ أل ٌف
مجرد الرؤية ال توجب ىكذا عقوبة صعبة ،فبلب ٌد كأف يكوف الشخص الرائي راصدان كمراقبان خوؼ قدكـ
ٌ

أحد.

الجواب
قد يحمل الفقهاء الكلمة على معنى يخالف الظاىر ،لكن ال يمكن اعتبار قضية تناسب الحكم كالموضوع
دخيلة في حكم الفقهاء؛ ألنٌو إذا أردنا إعماؿ مسألة تناسب الحكم كالموضوع ىنا كاف علينا القوؿ بأ ٌف
(يراىم) أعم من كوف الناظر ماران كصادؼ عملية القتل كمن كونو شريكان في عملية القتل ،كيختلف عن

االثنين أنهما اشتركا في العملية بنسبة أكبر كفعالية أكثر ،بينما الرائي ىنا يرصد كيراقب فقط ،فنصرؼ
اإلطبلؽ إلى المورد الثاني بقرينة تناسب الحكم كالموضوع ،كما استفاد ذلك آية اهلل الخوئي من الركاية.

ٌأما إذا أردنا استعماؿ الركاية في معنى لم تستخدـ فيو أبدان بحجة تناسب الحكم كالموضوع فذلك غير
صحيح.
مما ينبغي االلتفات إليو ىنا ىو اختبلؼ النسخ التي نقلت الركاية ،فجاء في (الكافي)(( :فقضى في
داؿٌ :
الرؤية أف تسمل عيناه))[ ،]14بينما جاء في (من ال يحضره الفقيو)(( :فقضى في صاحب

الرؤية ،]15[))...كجاء في بعض نسخ (التهذيب)(( :فقضى في الربيئة.]16[ ))...

إذا اعتمدنا نسخة الشيخ فالمسألة محلولة؛ ألف كلمة ((ربيئة)) التي جاءت في ذيل الركاية تصبح قرينة
و
كعندئذ تحلُّ قضية
على أف المراد من ((يراىم)) التي جاءت في صدر الركاية المعنى المتطابق مع الربيئة،
السند بعمل قدماء األصحاب الجابر لضعف السند.

لكن اإلشكاؿ في أف نسخة الشيخ ليست الوحيدة ،بل ىناؾ نسخة في (الكافي) ك(الصدكؽ) ،كعند
دكراف األمر بين نسخة الكليني كنسخة الشيخ تيق ٌدـ نسخة الكليني على رأينا؛ كذلك لوجوه أربعة:

األكؿ :أساسان ُّ
تعد ركايات (الكافي) أكثر اعتباران من باقي الركايات لبليمور التالية:
الوجو ٌ
ألف :ركاياتو أتقن كأضبط.
باء :طرقو أقرب إلى األئمة عليهم السبلـ؛ ألف الكليني ينقل عن اإلماـ الصادؽ ػ عليو السبلـ ػ بثبلث أك
أربع كسائط ،بينما الشيخ ينقل عن الكليني بثبلث كسائط.
تامة،
الوجو الثاني :عبارة الصدكؽ ىي(( :صاحب الرؤية)) كلو لم تكن مفردة ((صاحب)) لكانت العبارة ٌ

كفي النتيجة متطابقة مع (الكافي) بالكامل ،كإذا لم نعلم بأف ىذه الكلمة مضافة في نسخة الصدكؽ أك
و
فعندئذ يقدـ كبار فقهائنا أصالة عدـ الزيادة على أصالة عدـ النقيصة؛ ألف
ساقطة من نسخة الكليني
احتماؿ إضافة كلمة من قبل الراكم أضعف من احتماؿ سقطها .كرغم أف ىذه المسألة ليست أمارة لكنها

توجب كثوؽ اإلنساف.

كبناء على ىذا األصل نحكم بعدـ إضافة كلمة ((صاحب)) في نسخة الصدكؽ ،بل إنٌها ساقطة من نسخة
ن
الكليني ،كالمتعين ىو إثبات ((صاحب الرؤية)) ال (صاحب الربيئة)؛ ألف العبارة األخيرة ال معنى لها.

الوجو الثالث :من المحتمل أف تكوف كلمة ((ربيئة)) التي جاءت في نسخة الشيخ تصحيحان قياسيان ،أم أنو
كاف يبدك لكاتب النسخة أف ثبوت ىذا الحكم للرائي أمر عجيب لذلك صححها ككتب مكانها كلمة

(ربيئة).

الوجو الرابع :لم تتٌحد نسخ (التهذيب) ،فجاء في بعضها كلمة (رؤية) كفي بعضها اآلخر كلمة (ربيئة)،
تضمنت مفردة (ربيئة)ٌ ،أما في الطبعات
كصاحب (الوسائل) نقل في الهامش أف نسخة من (التهذيب) ٌ

تضمنت
ٌ
المصححة لهذا الكتاب فجاءت مفردة (الرؤية)؛ كلذلك ال يمكن االعتماد على النسخة التي ٌ
(الربيئة).

تضمنت (الرؤية) ال تتطابق مع فتول المشهور؛ أل ٌف في فتاكيهم تعابير من
لكن النسخة المعتمدة التي ٌ
قبيل( :ردء) ك(ربيئة) كىي ال تتطابق مع (يراىم) مطلقان ،كمن ىنا ييعرؼ أف المشهور أعرض عن ىذه
الركاية.

كملخص الكبلـ أف ىذه الركاية ليست أىبلن لبلعتماد من حيث السند كالمتن كالمشهور قد أعرض عنها.

شهرة القدماء في ىذه المسألة
ىل يمكن االعتماد على ما اشتهر بين القدماء في ىذه المسألة؟
نعتمد على ما اشتهر بين المتقدمين في المسألة التي نعتقد فيها الدليل اللفظي ،كبرأينا كوف مبلؾ االعتبار
ىنا ىو نفس مبلؾ اعتبار اإلجماع؛ ألنٌو لو لم يكن دليل أك مدرؾ لما أفتوا ،أما فيما نحن فيو فيوجد
مانعاف يحوالف دكف االعتماد على الشهرة.
مهم ة ،فهي من مسائل القضاء كفيها سمل العينين ،كال يمكن االعتماد في مسألة
األكؿ :ىذه المسألة ٌ
ٌ
خطيرة كهذه على فتول عدد قليل من الفقهاء كاإلفتاء كفقهم.

الثاني :من المحتمل أف دليل شهرة المتق ٌدمين ىو الركاية المتقدّْمة ،كقد فهموا منها مفهوـ الربيئة كالعين.
و
كعندئذ نقوؿ :فهمهم ليس حجة علينا ،كال يمكننا اتباع ذىنيتهم في داللة األلفاظ؛ ألف شهرة المتق ٌدمين
قوة
تجبر ضعف السند فقط إذا كانت الركاية ضعيفة السند؛ ألف عملهم بها يكشف عن اكتشافهم آثار ٌ

كصحة الركايةٌ ،أما فهمهم للركاية فليس معتبران عندنا.
ٌ

تم البحث في الركاية فندخل في
في بداية البحث قلنا بأ ٌف دليل حكم الناظر ىو الركاية كاإلجماع ،كقد ٌ
بحث اإلجماع ،كالوحيداف اللذاف نقبل ىذا اإلجماع ىما الشيخ في (الخبلؼ) [ ]17كالسيد أبو المكارـ

ابن زىرة في (الغنية) [ ،]18كالذين تعاملوا مع كلمات ىذين العلمين يعلموف بأنٌو ال اعتبار في نقل ىؤالء
اإلجماع؛ ألنهما كثيران ما ينقبلف اإلجماع مع كجود أقواؿ مخالفة في المسألة ،كقد يكوف مرادىم من
اإلجماع في موارد من ىذا القبيل غير المعنى المصطلح.

نتيجة البحث
لم يقم دليل لفظي كال لبي محكم على سمل العين ،كال يمكن لئلنساف أف يجزـ بهذا الحكم ،كإذا شككنا
في المسألة نجرم أصل العدـ.
كالحمد هلل أكالن كآخران

الدرس []88
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الكبلـ في الممسك كالناظر ،فحكم الممسك الحبس المؤبٌد ،أما الناظر أك الربيئة فبل تيفقأ عيناه برأينا،
مكملة للبحث:
كىنا نأتي بع ٌدة نكات ٌ
االيكلى :عدـ فقأ عين الناظر ال يعني عدـ ترتٌب عقوبة على عملو ،بل لحاكم الشرع أف يعاقبو بعقوبة ما
سواء كاف راصدان للقتلة أك أنٌو كاف ناظران محضان لعملية القتل ،باعتباره لم يساعد المقتوؿ أك أنٌو لم يطلب
النجدة كالمساعدة من اآلخرين كلم يمنع من حصوؿ قتل المظلوـ ،أم أف ىناؾ تعزيران يتناسب مع نوعية

الجريمة كشخصية الناظر.

يخص الممسك الذم قصد قتل المجني عليو أك علم بإرادة قتلو ،أـ
الثانية :ما المراد من الممسك؟ ىل
ُّ
أنو شامل للموارد التي تخلو من العلم كالقصد؟

الفار
قد يرل شخص آخر فاران فيمسكو مزاحان فيأتي القاتل كيقتلو ،أك يقوؿ شخص آلخر :أمسك ذلك ٌ
للفار فيمسكو كيأتي القاتل كيقتلو ،كغير ذلك من
فيظن الذم يريد اإلمساؾ أف اآلمر يريد منح ماؿ ٌ
األمثاؿ ،فهل الحكم شامل لهذه الموارد؟

يبدك أ ٌف المراد من الممسك في الركايات ىو الذم قصد االشتراؾ في الجريمة أك أنو علم بوقوع الجريمة

على أقل تقدير ،كالعلم في ىذه الموارد ال ينفك نوعان ما عن القصد.

إذا قيل :جاء عنواف اإلمساؾ في الركايات مطلقان كىو شامل لجميع أنواع اإلمساؾ.
قلنا :تناسب الحكم كالموضوع يضيٌق دائرة الموضوع كيوجب انصراؼ اللفظ إلى النوع المنظور من
االدعاء بأف موضوع ىذا الحكم مطلق اإلمساؾ.
اإلمساؾ ،كلهذا ال يمكن ٌ
ىذا مضافان إلى أنٌو ال يبعد القوؿ بكوف سياؽ بعض الركايات مشعران بهذا المعنى ،أم كجود تعاكف بين
القاتل كالممسك ،فالمستفاد من الركاية التالية(( :كاحد منهم أمسك رجبلن كأقبل اآلخر فقتلو)) [ ]19أ ٌف
اإلمساؾ كاف لغرض اإلعداد كتهيئة األرضية للقتل.
الثالثة :ىل اإلمساؾ الذم عقوبتو الحبس المؤبٌد إمساؾ جسماني بأف يقيٌد شخص آخر بحبل أك أم شيء
من ىذا القبيل ،أك أنو أعم من ذلك كيشمل تهديد شخص آخر لكي يتوقف كال يستمر بفراره فيقدـ

الفار على طريق مسدكد عمدان فيقع في النهاية بيد القاتل ،فهل اإلمساؾ يشمل ىذه
القاتل كيقتلو ،أك ٌ
يدؿ ٌ

الحاالت؟

يبدك أف الحكم عاـ كشامل للموارد المتق ٌدمة لؤلسباب التالية:
ٌأكالن :على فرض قبولنا كوف ظاىر كلمة اإلمساؾ التي جاءت في الركايات تعني اإلمساؾ الجسماني ،فإنٌا
نلغي الخصوصية؛ ألنا نعلم أ ٌف اإلمساؾ باليد ال خصوصية لو ،كالمناط ىو السيطرة على المجني عليو

كاالحتفاظ بو حتى يقبل القاتل كيقتلو ،كاألمر مشركط بعدـ كجود إرادة للمجني عليو كال دكر لسوء اختياره

في كقوع القتل.

ثانيان :ال يمكن القوؿ بأف التعبير باإلمساؾ ظاىر في اإلمساؾ باليد ،فقد جاءت في اللغة كاستعماالت
ك) [ ]20يعني
الفصحاء في غير اإلمساؾ الجسماني ،كاإلمساؾ في اآلية الكريمة( :أ ٍىم ًس ٍ
ك ىزٍك ىج ى
ك ىعلىٍي ى
عدـ طبلؽ الزكجة ،كال يعني تقييدىا أك حبسها في المنزؿ.
الرابعة :القصاص كما قالو صاحب (الجواىر) [ ]21في أكؿ كتاب القصاص كأشار لو صاحب (الرياض)

[ ]22ىو عبارة عن (استيفاء أثر الجناية بالجزاء المماثل) ،كيستفاد ىذا المعنى من اآلية الكريمة:
س بًالنَّػ ٍف ً
س ىكال ىٍع ٍي ين بًال ىٍع ٍي ًن)[ ،]23كبهذا ال يكوف سمل العينين للناظر أك الربيئة قصاصان؛ ألنٌو ال
(النَّػ ٍف ي
يتناسب مع جريمتهما ،بل ىو من الحدكد ،رغم أف الفقهاء لم يشيركا لو في كتاب الحدكد.

كعلى ىذا ،تدخل العقوبتاف في الحدكد ،كمن اآلثار التي تترتٌب على الحدكد ىي أنٌها تيدرأ بالشبهات،
نتردد فيها في باب الحدكد كنجرم حكم
كرغم أنٌا ترددنا في الشبهة الدارئة في باب القصاص إالٌ أنٌا ال ٌ

الدرء فيو ،سواء كاف منشأ الشبهة االشتباه في الحكم أك في المفهوـ أك في المصداؽ.

كمن آثار الحدكد أف رضى المجني عليو ال يؤثر بالكامل دائمان ،عكس ما عليو القصاص ،ففيو :إذا عفى

كلي الدـ عن القاتل سقط القصاص عنوٌ ،أما في باب الحدكد فبل يرتفع ح ٌد السرقة مثبلن حتى لو عفى
صاحب الماؿ عن السارؽ.
تم البحث في الممسك كالناظر ،كسيأتي إف شاء اهلل في الجلسة المقبلة البحث عن اإلكراه في القتل،
ىنا ٌ

مهمة.
كىي مسألة ٌ

كالحمد هلل ٌأكالن كآخران
الدرس []89
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قاؿ المحقق( :الثانية :إذا أكرىو على القتل فالقصاص على المباشر دكف اآلمر،

كال يتح ٌقق اإلكراه في القتل كيتحقق في ما عداه) [.]24
قتص من المباشر؛ أل ٌف اإلكراه في القتل ال يتحقق لكنٌو يتحقق
المك ًره في ىذه المسألة ،بل يي ُّ
ال يي ُّ
قتص من ي
فيما عدا القتل.

اإلكراه
مسألة اإلكراه في القتل من حيث التنقيح ذات جوانب كشقوؽ ،كىي مسألة مهمة ،كالبحث فيو ذات صور

متعددة.

يجوز القتل؟ فإذا ىدَّد شخص آخر بأنك إذا لم تقتل فبلنان قتلتك أك سلبت
االيكلى :ىل اإلكراه عمومان ٌ
تجوز القتل أـ ال؟
أموالك أك حرقت بيتك فهل ىذه التهديدات ٌ
توصلنا إلى نتيجة أ ٌف اإلكراه ال يرفع الحرمة التكليفية للقتل ،فهل يرتفع بو األثر الوضعي لقتل
الثانية :إذا ٌ
العمد ،أم قصاص مباشر القتل أـ ال؟

الثالثة :على القوؿ بأف القصاص على المباشر فحسب ،فهل ىناؾ عقوبة على المك ًره أـ ال؟

أنواع اإلكراه كأحكامها
متصورة:
بالنسبة إلى الصورة االيكلى ينبغي القوؿ بأ ٌف لئلكراه ثبلثة أنواع ٌ
ألف :اإلكراه بما دكف القتل بأف يه ٌدده بسلب أموالو أك قطع يده إذا لم يقتل المفركض.
باء :اإلكراه بالقتل بأف يه ٌدده بالقتل إذا لم يقتل فبلنان.
حي أك قتل أطفالو قبل قتلو.
جيم :اإلكراه بما فوؽ القتل بأف يهدده بالحرؽ أك تقطيع بدنو إربان إربان كىو ّّ
األكؿ فبل شك في أ ٌف الحرمة ال ترتفع بو؛ ألنٌو ال يصدؽ ىنا معنى اإلكراه المستفاد من
بالنسبة إلى القسم ٌ

مما ايمر بو ،مع أنٌو ال شيء أسوأ
حديث الرفع ،فالمستفاد من عنواف اإلكراه ىناؾ ىو التهديد بشيء أسوأ ٌ
كأخطر لئلنساف من القتل ،فالقتل أرفع حرمات اهلل ككبائره.

إذف ،ال يمكن ارتكاب القتل ألجل عمل ىو أدكف منو.
كبالنسبة إلى الصورة الثانية فالمشهور بين الفقهاء عدـ جواز قتل المكره كذلك ،كأقاموا عليو أدلة ،ىي:
ادعاء الشهرة.
ألفٌ :
كالمحصل ىنا.
ادعى اإلجماع المنقوؿ
ادعاء اإلجماع ،كصاحب (الجواىر) [ٌ ]25
باءٌ :
ٌ
جيم :ركاية علي بن رئاب التي سنذكرىا الحقان إف شاء اهلل.
داؿ :االستدالؿ الذم جاء في كبلـ المحقق ،حيث قاؿ( :ال يتحقق اإلكراه في القتل) [.]26
يمكن تفسير عبارة المحقق بأنحاء ثبلثة:
األكؿ :بما أ ٌف القاتل المكره يستحق القصاص شرعان لذلك ال يمكنو دفع شيء عن نفسو بأداء العمل الذم
ٌ
ايجبر عليو.

توضيح ذلك :اإلكراه الذم يوجب رفع الحرمة ىو اإلكراه الذم يوجب تنفيذه انتفاء التهديد ،فعندما يقوؿ
ً
المهدَّد على القتل ،كبذلك يحافظ على أموالو ،لكن
شخص آلخر :اقتل فبلنان كإالٌ
ي
حرقت بيتك ،ييقدـ ي
الشارع حكم باالقتصاص من مباشر القتل ،كبهذا الحكم ال يكوف المباشر قد دفع شيئان عن نفسو بإقدامو
على قتل فبلف.
الثاني :حديث الرفع[ ]27في مقاـ االمتناف على االيَّمة؛ أل ٌف مضمونو عدـ ترتٌب الحرمة امتنانان على االيٌمة
إذا ما ارتكب أفرادىا عمبلن محرمان عن إكراه أك جهل أك نسياف أك ترؾ كاجبان .كلو كاف مباشرة القتل لحفظ

النفس جائزان فبل يي ُّ
عد ذلك امتنانان على االيٌمة ،كقد يكوف رفع الحرمة امتنانان بالنسبة إلى الشخص المباشر

المكره) ،لكنو ليس امتنانان بالنسبة إلى مجموع أفراد المجتمع.
( ى

الثالث :حكم اإلكراه ال يجرم في القتل؛ لوجود أدلٌة لفظية دلٌت على عدـ كجود اإلكراه في القتل ،من
كتضمنت ما يلي(( :إنٌما جعلت التقية ليحقن بو الدـ ،فإذا
قبيل الركايات التي جاءت في باب التقية،
ٌ
بلغت التقية الدـ فبل تقية)) [.]28

إذف ،رأم المشهور بالنسبة إلى اإلكراه في القتل ىو عدـ الجواز ،لكن آية اهلل الخوئي أفتى بالجواز خبلفان
للمشهور ،كيبدك أنٌو منفرد في ىذه المسألة ،كدليلو ما يلي:
المورد يدخل في باب التزاحم ،كأمر المكره دائر ىنا بين ارتكاب عمل و
محرـ
محرـ ىو قتل إنساف كبين َّ
ي ى

آخر ىو تعريض النفس للهبلؾ ،كىو من قبيل علمو بأف الحركة بهذا االتجاه سيؤدم بو إلى السقوط
كالموت ،كرغم أ ٌف السقوط ىنا ليس بيده لكنو يي ُّ
عد قاتل نفسو بحكم قاعدة (االمتناع باالختيار ال ينافي

عرض نفسو للقتل ،كلهذا ال يمكن القوؿ ببقاء
االختيار)،
كالمكره ىنا إذا لم يقتل الشخص المفركض ٌ
ى
الحرمة التكليفية ،فالمكلٌف يصبح بين حرمتين ،كىو مخيٌر في ارتكاب أحدىما ،أم يمكنو حفظ نفسو
بقتل آخر.
تظهر لنا مناقشات في أدلٌة المشهور كفي استدالؿ آية اهلل الخوئي نعرض لها في الجلسة البلحقة إف شاء

اهلل.

كصلٌى اهلل على محمد كآلو الطاىرين.

الدرس []90
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الكبلـ في اإلكراه في القتل ،كقلنا بأ ٌف مشهور الفقهاء ،بل إجماعهم على عدـ الجواز ،كتقدَّـ البحث
كنفصل ىنا.
باختصارّْ ،
مقتضى العمومات كاإلطبلقات حرمة القتل كتشديد عقوبتو ،كىي تشمل صور اإلكراه كذلك ،كىو يجرم

ادعاؤه ىنا ىو ايمور تيخرًج موردنا من اإلكراه.
فيما نحن فيو في النهاية .الشيء الوحيد الذم يمكن ٌ
األكؿ :حديث الرفع يرفع مورد اإلكراه عن حكمو التكليفي كالوضعي.
ٌ
الثاني :مسألة التزاحم التي تمسك بها آية اهلل الخوئي.

المكره (المباشر) ،ككلٌما كاف
الثالث :السبب أقول من المباشر ،أم نعتبر المك ًره (السبب) أقول من
ى
ً
كسلب عن المباشر ،كال حرمة تكليفية على المباشر ،كما تزكؿ
السبب أقول من المباشر نيسب الفعل إليو ي
عنو اآلثار الوضعية للقتل.

الرابع :ما ذكره المؤيٌدكف لجواز القتل في صورة اإلكراه من كجوه اعتبارية كعقبلئية التي جاءت في بعض
كتب الحقوؽ كالجزاء المتعلٌقة ببعض من الدكؿ االيكربية.

األكؿ لكونو أقل مؤكنة.
بدءان ذم بدء نعرض للوجو ٌ

استدالؿ آية اهلل الخوئي
محرـ كىو قتل النفس المحترمة كبين ترؾ كاجب كىو حفظ نفسو ...كحيث ال
(األمر يدكر بين ارتكاب ٌ
ترجيح في البين فبل مناص من االلتزاـ بالتخيير ،كعليو فالقتل يكوف سائغان.]29[)...

المكره دائر بين ارتكاب قتل النفس المحترمة كبين ترؾ
كىو يشير بعبارتو إلى مسألة التزاحم؛ ألف أمر
ى
محرماف ،كإذا عجز المكلٌف عن الجمع بينهما في مقاـ
حفظ النفس كجعلها عرضة للهبلؾ ،ككبلىما َّ
للمكره ،كال
يترجح أحدىما على اآلخر جرل حكم التخيير .كلهذا جاز القتل
االمتثاؿ ككانا فعليين كلم ٌ
ى
قصاص عليو ،لكن عليو الدية؛ أل ٌف دـ امرئ مسلم ال يذىب ىدران.

مناقشة االستدالؿ
1ػ مبنى كبلمو عدـ كجود ترجيح في ىذا التزاحم؛ ألنٌو من المسلَّم بو في باب التزاحم ال مجاؿ للتخيير

مع كجود األىم ،كمع كجوده نقدّْمو على المهم ،كمن موارد أىمية طرؼ دكف آخر أف نكتشف من الدليل

أك من مجموع مذاؽ الشرع كوف أحد الطرفين أىم من اآلخر ،كذلك من قبيل التزاحم بين إصبلح ذات

البين كحرمة الكذب ،فؤلجل كوف مبلؾ إصبلح ذات البين أىم نرفع اليد عن حرمة الكذب.
كفيما نحن فيو حرمة قتل المؤمن أىم من كجوب حفظ النفس للدليل التالي:
كوف ذلك ىو المستفاد من سياؽ أدلة حرمة قتل المؤمن ظلمان كعدكانان إذا ما قسناىا إلى أدلة كجوب
حفظ النفس ،كاألدلٌة من قبيل اآليات التالية:

ً
َّم) [.]30
( ىكىم ٍن يىػ ٍقتي يل يم ٍؤمنان يمتىػ ىع ّْمدان فى ىج ىزاؤهي ىج ىهن ى
( ىمن قىػتى ىل نىػ ٍفسان بًغىٍي ًر نىػ ٍف و
َّاس ىج ًميعان) [.]31
س ...فى ىكأنَّ ىما قىػتى ىل الن ى
كمن قبيل الركايات التالية:
قاؿ رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليو كآلو كسلم(( :كالذم بعثني بالحق ،لو أ ٌف أىل السماء كاألرض شركوا في دـ
امرئ مسلم كرضوا بو ألكبٌهم اهلل على مناخرىم في النار)) [.]32

كقاؿ اإلماـ الصادؽ عليو السبلـ(( :إ ٌف أعتى الناس على اهلل من قتل غير قاتلو ،كمن ضرب من لم
يضربو)) [.]33
إذف ،جعل الشارع المقدس عذابان شديدان للقاتل ،كقد تأ ٌكدت ىذه الش ٌدة ،كمن الواضح أف لساف األدلة ال

تعني قتل النفس (االنتحار) ،بل قتل الغير.

َّهلي ىك ًة) [ ،]34كرغم أف
تمسك باآلية التالية ( :ىكال تيػلٍ يقوا بًأىيٍ ًديٍ يكم إلىى التػ ٍ
ٌأما بالنسبة إلى حفظ النفس فقد يي ٌ
لساف اآلية لساف نهي إالٌ أ ٌف لحنها يختلف غلظة من لحن آيات النهي عن قتل النفس.

ىذا على فرض كوف المراد من التهلكة ىو التهلكة المادية ،لكن طبقان لما كرد في ركاية أبي أيوب
األنصارم[ ]35في تفسير اآلية ،فقد فسرت الركاية اآلية بنح وو يؤيٌده صدر اآلية ،كىو :إذا لم تنفقوا

أموالكم في سبيل الحرب ضد أعداء اهلل سوؼ تذلٌوا كيتسلٌط عليكم األعداء .كعلى ىذا ال يكوف معنى
محل البحث.
التهلكة الهبلؾ المادم ،كتخرج بو اآلية عن ّْ

عندما ننظر إلى األدلٌة اللفظية لكبل الخطابين نجزـ بكوف أىمية حرمة قتل المؤمن أكثر من أىمية كجوب

حفظ النفس ،كإذا لم نجزـ نحتمل األىمية على أقل تقدير ،كطبقان لقاعدة باب التزاحم نق ٌدـ المجزكـ
بأىميتو أك محتمل األىمية ،كال يأتي الدكر إلى التخيير.

2ػ ينبغي كجود تكافؤ بين الطرفين كتسا وك بينهما بالرتبة في باب التزاحم ،لكن ىذا غير حاصل في باب
المكره إذا اختار القتل باشر في قتل آخرٌ ،أما إذا اختار عدـ القتل فلم يباشر في قتل
اإلكراه بالقتل؛ أل ٌف
ى
نفسو ،بل أكجد الشرط كىيٌأ األرضية لقتل المك ًره ،كقد تقدَّـ أف إسناد القتل إلى المباشر كالسبب صحيح

لكنو بالنسبة إلى موجد الشرط كمع ٌده غير صحيح ،فبل يمكن نسبة القتل إلى حافر البئر إذا ايسقط شخص

ثالث فيو.

إذف ،طرفا المسألة غير متكافئين ،كإذا لم يكونا متكافئين سقط التخيير .نعم ،المكلٌف يتخيٌر عند التكافؤ
و
لواحد
كعندما يكوف الطرفاف في رتبة كاحدة ،كما لو كانا في صحراء كبلغا محل فيو ماء ال يكفي إالٌ

منهما ،فإذا لم يشرب الماء كيعطيو لآلخر كاف قد أكجد الشرط لقتل نفسو ،كإذا شربو بنفسو كاف قد

أكجد الشرط لقتل اآلخر ،كفي ىذه الصورة يكوف المكلٌف مخيٌران.
3ػ إذا كاف دليل أحد المتزاحمين مطلقان كغير مقيٌد بالقدرة الشرعية كاف مق ٌدمان على دليل الحكم اآلخر
المقيٌد بالقدرة الشرعية ،من قبيل اجتماع خطاب الحج المقيٌد باالستطاعة مع النذر المطلق ،فخطاب
محل للخطاب المقيٌد بالقدرة الشرعية في أرضية الخطاب المطلق؛ ألف
النذر ىنا ىو المقدَّـ؛ ألنٌو ال َّ
القدرة الشرعية ال تتحقق في حاؿ كجود المزاحم.

الخطاب الذم نحن فيو ،أم (ال تقتل غيرؾ) مستفاد من إطبلقات متع ٌددة كال قيد فيو كال شرط إالٌ القدرة

العقلية التي ىي ليست موضع بحثناٌ ،أما خطاب (احفظ نفسك) فهو ليس مدلوالن لدليل مطلق أك عاـ ػ
تفحصنا كتتبعنا ػ بل ىو مضموف أدلٌة متع ٌددة جاءت في موارد كأبواب فقهية مختلفة ،يستفاد من
حسب ٌ

مجموعها كجوب حفظ النفس ،أم أف أدلتو بحكم األدلٌة اللبيٌة ،كرغم أ ٌف دليلو غير لبٌي ،لكن باعتبار
انعداـ اإلطبلؽ فيكوف بحكم اللبٌي ،فبل يمكن التمسك بأصالة اإلطبلؽ لنفي القيد المحتمل؛ ألنو في
األدلٌة اللبيٌة نأخذ بالقدر المتيقن.

إذف ،إطبلقات كعمومات قتل النفس تثبت حرمة قتل النفسٌ ،أما في باب كجوب حفظ النفس فباعتبار
انعداـ اإلطبلؽ نحتمل تقيٌد خطاب (احفظ نفسك) بما إذا لم يتوقف حفظ النفس على قتل الغير.
الخبلصة :إذا كاف أحد المتزاحمين مطلقان كاآلخر مشركطان بالقدرة الشرعية أك بعدـ كاجب آخر أك نحتمل

يخص اإلكراه في
اشتراطو كما كاف بإمكاننا التمسك بأصالة اإلطبلؽ كاف الواجب المطلق مق ٌدمان ،كفيما
ُّ
القتل فأدلٌة حرمتو مطلقةٌ ،أما كجوب حفظ النفس و
فخاؿ من ىكذا إطبلؽ ،لذلك نحكم بوجوب حفظ
ينجز إلى مستول قتل الغير ،أم تيق ٌدـ حرمة قتل النفس.
النفس ما داـ لم ٌ

ىذا فيما إذا لم يكن إطبلؽ ُّ
يدؿ على كجوب حفظ النفس ،كاآلية الكريمة ( :ىكال تيػلٍ يقوا بًأىيٍ ًديٍ يك ٍم إلىى
َّهلي ىك ًة) ال ُّ
تدؿ على المطلوب ،كأ ٌف اآلية الكريمة( :ال تىػ ٍقتيػليوا أىنٍػ يف ىس يك ٍم) تتعلٌق بقتل الغير ،كما جاء ذلك
التػ ٍ
في تفسيرىا.

نتابع ىذا الموضوع في الجلسة المقبلة إف شاء اهلل.
كالحمد هلل ٌأكالن كآخران.
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الدرس []91
بسم اهلل الرحمن الرحيم
كاف الكبلـ في مناقشات كردت على كبلـ آية اهلل الخوئي ،كقد ذكرنا ثبلث مناقشات في الجلسة

السابقة ،كحاليان ُّ
نبت بذكر باقي المناقشات.

 4ػ يقوؿ في بيانو لبلستدالؿ :تزاحم تكليفاف في اإلكراه في القتل ،كالمكلٌف في مقاـ االمتثاؿ يتخيٌر بين

المحرـ (قتل النفس المحترمة) كترؾ الواجب (حفظ النفس) ،لهذا يجوز القتل كال يكوف ظلمان كال
عمل
ٌ
عدكانان.
المحرمين أك ترؾ أحد
الحاصل من باب التزاحم ػ على الظاىر ػ كوف المكلٌف مخيٌران بين ارتكاب أحد
ٌ
الواجبين ،لكن ىذا التخيير في االمتثاؿ ال يوجب زكاؿ العنواف الذم ترتب خارجان كحقيقة على ىذا

العمل.

غاية ما يمكن إثباتو فيما نحن فيو ىو جواز قتل الغير عند اإلكراه؛ ألنو أحد طرفي التخيير ،لكن ارتكاب

ىذا العمل ال يخرجو عن كونو عدكانان كظلمان؛ ألف القتل عن ظلم ىو القتل الذم يحصل عن غير
استحقاؽ ،كالقتل الذم حصل من جراء اإلكراه لم يحصل عن استحقاؽ قطعان.
كإذا صدؽ عنواف الظلم على ىذا القتل كاف الطرفاف غير متكافئين؛ ألنٌو ترتٌب عنواف الظلم على طرؼ
كلم يترتٌب ىذا العنواف على الطرؼ اآلخر ،كىذا كاحد من المرجحات في القضية ،كال يبقى عند و
ئذ مورد

للتخيير.

 5ػ إذا كاف استداللو على جواز قتل الغير في صورة اإلكراه صحيحان كاف المفركض جرياف استداللو في
صورة العكس مع حفظ أركاف المسألة (الوعيد بالقتل كاإلكراه فيو) ،مع أ ٌف األمر ليس كذلك ،فلو قاؿ

عرض زيدان للقتل ،كىو حراـ كحرمة
ظالم آلخر :اقتل نفسك كإالٌ ي
قتلت زيدان ،ي
فالمك ىره إذا لم يقتل نفسو ٌ
ثالث؟
تعريض النفس للقتل ،فهل يلتزـ السيد بالتخيير ىنا؟ كىل يجوز قتل النفس لكي ال ييقتل
شخص ه
ه

الخبلصة :ال يمكن قبوؿ استدالؿ آية اهلل الخوئي[ ]1على جواز قتل الغير في صورة اإلكراه.
تقدَّـ في الجلسة السابقة أ ٌف ىناؾ عدَّة ايمور يمكنها أف تيخرج القتل عن إكراه من تحت إطبلقات
كعمومات حرمة القتل ،أحدىا :مسألة التزاحم ،كااليخرل :حديث الرفعُّ ،
فنبت ىنا بدراسة الحديث.

حديث الرفع كمفهومو
بيحث في علم االيصوؿ حديث الرفع بإسهاب ،كبحوثو انصبٌت في أ ٌف المرفوع من خبلؿ الحديث ىل ىو
المؤاخذة ،أك مطلق األحكاـ؟ كما ينبغي تقديره ىنا؟

المرفوع في ىذا الحديث ػ برأينا ػ ىو ذات عنواف ((ما ال يعلموف كما ،استكرىوا عليو ك ]2[ ))...كمعنى

األكلي الذاتي من قبيل رفع عنواف القتل نفسو ،فهذا العنواف لم
رفع الموضوع ليس الموضوع بالحمل ٌ
يضعو الشارع لكي يرفعو ،بل الحديث يفيد رفع ما كضعو الشارع ،كىو اآلثار المترتٌبة على عنواف العمل

المحرـ التي تيحمل على الفعل بالحمل الشائع الصناعي.
ٌ

كعلى ىذا ،ال لزكـ لتقدير شيء ،كالرفع مفهوـ عرفي رائج ،فعندما يقاؿ :يرفعت الضرائب ،كاف ذلك يعني
ال لزكـ لدفعها ،كال عقوبة على الذم لم يدفعها.

يخص القتل من الحرمة التكليفية
إذف ،مراد الحديث فيما نحن فيو ىو رفع ما كضعو الشارع المقدس فيما
ُّ

كالكفارة كالقصاص كالدية ،كال فرؽ بين ىذه االيمور ،خبلفان لما عليو آية اهلل الخوئي حيث قاؿ بارتفاع
القصاص فقطٌ ،أما الدية فثابتة ،كقضية عدـ ىدر دـ امرئ مسلم تنحلُّ بدفع الدية.
كعليو ،فهل يجرم حديث الرفع في مسألة اإلكراه في القتل؟
قيل بعدـ جرياف حديث الرفع ىنا ،كأقاموا لذلك ع ٌدة أدلٌة ،ىي:
األكؿ :ما ذكره المحقق بقولو(( :ال يتحقق اإلكراه في القتل))[.]3
ٌ

الثاني :الركايات الواردة في الباب تمنع من إجراء حكم االستكراه ،كىي من قبيل ركايات التقية[،]4
كصحيحة علي بن رئاب[.]5
الثالث :قاعدة ال ضرر.

بحث في كبلـ المحقق
عما قالو صاحب (الجواىر) [ ]6كغيره ىو أ ٌف
يبدك أ ٌف مراد المحقق من كبلمو المتقدّْـ مع ّْ
غض النظر َّ
مما ايك ًره
اإلكراه ال يصدؽ حقيقة في باب القتل؛ أل ٌف مفهوـ اإلكراه ىو التهديد بما ىو أسوأ كأش ٌد كأخطر ٌ
المكره عليو أقل أك مساكيان فبل يصدؽ اإلكراه.
عليوٌ ،أما إذا كاف
ى

على سبيل المثاؿ :يهدّْد شخص آخر بأف يأخذ من أموالو ما يعادؿ ( )500إف لم يعطو ألفان ،فإذا أعطى
المكره ألفاى نّ للظالم بحجة التهديد كاف عذره غير مقبوؿ عند العرؼ ،ككذا الحاؿ لو ىدَّده بأخذ ما يعادؿ
ى

ألفان من أموالو فاإلكراه ال يصدؽ كذلك.

المكره يىدّْد بعمل سييبتلى بو حتى لو قاـ بالعمل الذم ايكره
كذا الحاؿ في مسألة اإلكراه في القتل؛ ألف
ى
عليو كىو القتل عن قصاص.
أضاؼ صاحب (الجواىر) كلمة (شرعان) كقيد لكبلـ المحقق ،كال يريد من إضافة ىذا القيد كوف اإلكراه
ذا حقيقة شرعية .بل الظاىر كوف الشارع المقدس أخرج القتل عن إكراه من مصاديق اإلكراه في حديث
المكره بعد ارتكابو القتل مستحقان للقصاص.
الرفع؛ ألف الشارع يعتبر
ى
كبعبارة ايخرل :خرج ىذا القتل عن دائرة اإلكراه كمصاديقو من كجهة نظر الشارع فحسب ال حقيقة

ككاقعان.

على كل و
حاؿ ،ىذا االستدال ؿ صحيح فيما إذا كاف لدينا دليل يدؿ على أف القتل عن إكراه يوجب

القصاص ،كبذلك ال يكوف حديث الرفع شامبلن لما نحن فيو ،كتبقى حرمة القتل عن إكراه على ما كانت
عليو.
ما الدليل على ىذه المسألة؟

الدليل عليها ػ كما قلنا سابقان ػ ىو صحيحة علي بن رئاب :محمد بن يعقوب ،عن محمد بن يحيى ،عن

أحمد بن محمد ،كعن ع ٌدة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد ،جميعان عن ابن محبوب ،عن ابن رئاب ،عن

زرارة ،عن أبي جعفر ػ عليو السبلـ ػ في رجل أمر رجبلن بقتل رجل [فقتلو] فقاؿ(( :يقتل بو الذم قتلو،
كيحبس اآلمر بقتلو في الحبس حتى يموت))[.]7

دراسة السند
نقل الكليني ىذه الركاية عن طريقين ،أحدىما :طريق أحمد بن محمد ،كاآلخر :عن عدَّة من أصحابنا ،عن
سهل بن زياد[.]8
كالطريق األكؿ أتقن من الطريق الثاني ،رغم أنٌا قلنا بأف الركايات التي ينقلها الكليني عن سهل موضع
اعتماد.
السراد ثقات ،ككذا علي بن رئاب ،كلذلك كاف
أحمد بن محمد كابن محبوب كىو الحسن بن محبوب ٌ
سند الركاية معتبران ،أما داللتها فيأتي بحثها في الجلسة المقبلة.
كصلٌى اهلل على سيدنا محمد كآلو الطاىرين.

الدرس []92
بسم اهلل الرحمن الرحيم
توىم خركج اإلكراه على القتل عن عمومات
تق ٌدـ في الجلسة السابقة أف من األدلٌة التي يمكن أف توجب ٌ

كإطبلقات حرمة قتل النفس ىو حديث الرفع[ ،]9كما تقدـ أ ٌف ىناؾ ع ٌدة ايمور قد تمنع من جرياف
الحديث في ىذا المورد ،منها :ما كرد في كبلـ المحقق حيث قاؿ( :ال يتحقق اإلكراه في القتل)[]10

بضم صحيحة[ ]12علي بن رئاب إليو،
كتبعو صاحب (الجواىر)[ ،]11كقلنا بأف ىذا االستدالؿ يتم ٌ
فنقلنا الركاية كقلنا بأنها معتبرة السند ،كحاليان نبدأ ببحث داللتها.
المكره على القتل ،أم أف ما
أساس االستدالؿ بهذه الصحيحة ىو ثبوت القصاص ػ كفقان لمضمونها ػ على
ى

توعد بو ليس أش ٌد من نتيجة ما ييكره عليو ،كلذلك ال يصدؽ اإلكراه من األساس.
يي ٌ

إذف ،إذا لم نستشف جواز القصاص في صورة اإلكراه من الصحيحة كأكجدنا شبهة في داللتها ضعف

استدالؿ صاحب (الجواىر) بها.

دراسة الداللة
ال تكفي ىذه الركاية إلثبات الم ٌدعى؛ ألنٌها ظاىرة في األمر ال في اإلكراه ،كإذا قيل :إطبلؽ الركاية يشمل

اإلكراه من ناحيتين:

االيكلى :كلمة ( ىأم ىر) أعم من اإلكراه أك بدكنو.
الثانية :جملة ((يقتل بو الذم قتلو)) مطلقة كتشمل القتل عن إكراه كدكنو.
ىمر) التي كردت في صدر الركاية كال من جملة ((يقتل بو الذم قتلو)).
قلنا :ال يستفاد اإلطبلؽ من كلمة (أ ى
ٌأما الجملة فبل يمكن األخذ بإطبلقها؛ ألف الواقع ليس كلٌ من تولٌى القتل ييقتل ،بل ىناؾ موارد ال ييقتل
فيها المباشر يقينان ،كىذه الجملة ليست جوابان للسؤاؿ الذم كرد أم (الذم أمر بالقتل).
المستفاد من سياؽ الجملة أف عبارة( :يقتل بو الذم أ ًيم ىر بالقتل فىػ يولًى قتلو) تعني مباشر القتل الذم أطاع

بعد ما ايمر بو ،كإطبلؽ ىذه الجملة يدكر مدار إطبلؽ كلمة ( ىأم ىر) التي جاءت في صدر الركاية ،كعلينا
معرفة ما إذا كانت مطلقة أك ال.

كلكل منهما عنواف كمفهوـ يغاير اآلخر عرفان ،العرؼ
ٌأكالن :ال شبهة في أف عنواف األمر غير عنواف اإلكراه،
ٌ
ال يستعمل مادة األمر لئلشارة إلى اإلكراه كالجبر ،بل األمر ظاىر في الطلب عن استعبلء دكف النظر إلى

جانب اإلجبار كاإلكراه كدكف االقتراف بالتهديد بالقتل ،كاإلكراه في القتل ذك عنواف مستقل ،رغم أنٌو غالبان
يجوز القوؿ بشموؿ الركاية لصورة
يقترف باألمر ،لكنهما موضوعاف ،كمجرد اقترانهما (األمر كاإلكراه) ال ٌ
اإلكراه ،بل تعبير األمر يوجب االنصراؼ عن صورة اإلكراه .الركاية تقوؿ :ييقتل الذم قتل آخر لمج ٌرد أمر
آمر؛ لكسب منفعة أك دفع ضرر ،كدكف أف يقترف بالتهديد بالقتل ،كلهذا كانت الركاية منصرفة عن صورة

اإلكراه.

كأصر على اإلطبلؽ نقوؿ لو :حديث الرفع مق ٌدـ على الصحيحة؛ ألنٌو دليل
ثانيان :إذا رفض أحد االنصراؼ ٌ
حاكم ،كالحاكم يحكم على األحكاـ األكلية للشارع المق ٌدس.

ليختص باألمر غير المقترف
إذف على فرض شموؿ مفردة ( ىأم ىر) لئلكراه فإ ٌف دليل الرفع يضيٌق دائرتو
ٌ
باإلكراه.
نعم ،على فرض أف حديث الرفع غير حاكم على صحيحة علي بن رئاب ،كقلنا بعدـ حكومة ىذا الحديث
و
عندئذ يحصل تعارض بين الصحيحة كالحديث ،كبينهما عموـ
على األحكاـ الخطرة كالمهمة لئلسبلـ

مكره عليو سواء كاف قتبلن أك غير قتل ،كمقتضى
كخصوص من كجو؛ ألف مقتضى حديث الرفع رفع كلٌ أمر ى
مكره ،كمحل اجتماعهما ىو القتل عن
مكرىان أك غير ى
الركاية ىو قتل المأمور المباشر في القتل سواء كاف ى
إكراه ،كيتعارضاف في محل االجتماع فيتساقطاف ،كمقتضى القاعدة الرجوع إلى العمومات كاإلطبلقات

الواردة في باب القصاص.

المكره من صحيحة علي بن رئاب إالٌ أف يقاؿ :المراد من األمر ىنا
النتيجة :ال يمكن إثبات جواز قصاص
ى
اإلكراه ،كىو خبلؼ الظاىر.

يبدك أف ذلك ىو سبب تفصيل آية اهلل الخوئي بين األمر كاإلكراه[ ،]13كفتواه في األمر بالقتل ىي
االقتصاص من المباشرٌ ،أما في اإلكراه فقاؿ بالتخيير .كىذا االختبلؼ في الفتول يكشف عن كونو ال يرل

الصحيحة تتعلٌق باإلكراه ،كييفهم ذلك من كبلـ المحقق كذلك[]14؛ ألنٌو لم يورد الركاية في مسألة
اإلكراه في القتل ،بل يأتي بها في الحبس المؤبٌد لآلمر كيستند إليها ىناؾ .بالطبع إذا يحبس اآلمر مؤبٌدان
ألمره بالقتل فالمك ًره ييحبس مؤبٌدان من باب أكلى ،لكن ال يستفاد منها كوف المأمور المباشر للقتل إذا يح ًكم
فالمكره ييحكم عليو بالقصاص كذلك.
عليو بالقصاص
ى

إذف ،الصحيحة ال يمكنها أف تمنع داللة الحديث على رفع القصاص في اإلكراه في القتل.
المكره
تق ٌدـ في المباحث السابقة أف ىناؾ ع ٌدة ايمور تمنع من داللة حديث الرفع على القصاص في القتل
ى
عليو:
منضمان إلى صحيحة علي بن رئاب ،كقد مضى بحث ذلك.
منها :كبلـ المحقق
ٌ

ادعي من داللة ركايات التقية على ذلك ،كقد كردت ركايتاف في كتاب الجهاد من (الوسائل):
كمنها :ما ٌ
أحدىما :محمد بن يعقوب ،عن أبي علي األشعرم ،عن محمد بن عبد الجبار ،عن صفواف ،عن شعيب
الحداد ،عن محمد بن مسلم ،عن أبي جعفر ػ عليو السبلـ ػ قاؿ(( :إنٌما جعلت التقية ليحقن بها الدـ،
فإذا بلغ الدـ فليس تقية))[.]15

دراسة السند
أبو علي األشعرم ىو أحمد بن إدريس كمن الثقات ذكم الشأف الجليل كمن كبار القميين.
محمد بن عبد الجبار كصفواف كشعيب الحداد الكوفي من الثقات كذلك ،كلهذا الركاية صحيحة.
ثانيهما :محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،عن يعقوب ػ أم ابن يزيد ػ عن
ضاؿ ،عن شعيب العقرقوفي ،عن أبي حمزة الثمالي ،قاؿ :قاؿ أبو عبد اهلل عليو
الحسن بن علي بن ف ٌ
تبق األرض إالٌ كفيها منٌا عالم يعرؼ الحق من الباطل)) كقاؿ(( :إنٌما جعلت التقية ليحقن بها
السبلـ(( :لم ى
الدـ ،فإذا بلغت التقية الدـ فبل تقية .كأيم اهلل ،لو دعيتم لتنصركنا لقلتم :ال نفعل إنٌما نتقي ،كلكانت
التقية أحب إليكم من آبائكم كايمهاتكم ،كلو قد قاـ القائم ما احتاج إلى مسائلتكم عن ذلك ،كألقاـ في

كثير منكم من أىل النفاؽ ح ٌد اهلل))[.]16

دراسة السند
طريق الشيخ إلى الصفار طريق معتبر ،كيعقوب بن يزيد ثقة ،كالحسن بن علي بن فضاؿ ثقة لكنو معركؼ
بالفطحية ،لكني ال أعتقد أنو مع ابنو علي بن الحسن بن علي بن فضاؿ من الفطحية؛ ألف ما نيًقل عن

سيرتهم ككونهم من أىل الورع كالعبادة يحكي عن عدـ انحرافهم عن خط أىل البيت ،كييع ٌدكف من
الفطحيين باعتبارىم كانوا من الطائفة الفطحية.
كالفطحية طائفة قالوا بإمامة عبد اهلل األفطح نجل اإلماـ الصادؽ ػ عليو السبلـ ػ الذم لم تدـ حياتو بعد

كفاة اإلماـ الصادؽ ػ عليو السبلـ ػ إالٌ أشهران ،كبعد كفاتو رجع أتباع ىذه الطائفة إلى طريق اإلمامة
الصحيح.

شعيب العقرقوفي ىو شعيب بن يعقوب ،كىو ثقة ،كىو غير شعيب الحداد الذم جاء في سند الحديث

األكؿ ،كيختلفاف في الطبقة ،فهو شعيب بن أعين.
ٌ

كعليو ،ىل ىذه الركايات تمنع من جرياف حديث الرفع في القتل اإلكراىي أـ ال؟ ىذا ما سنبحثو مقببلن إف

شاء اهلل.

كالحمد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []93
بسم اهلل الرحمن الرحيم
المكره في صورة القتل عند التوعٌد بقتلو إذا لم يقتل
الكبلـ في أف حديث الرفع[ ]17يرفع الحرمة عن
ى
الشخص المفركض لكي ييباح لو القتل أك ال ييباح؟

تقدَّـ أف ىناؾ ع ٌدة بيانات لمنع شموؿ حديث الرفع لهذا المورد.
أحدىا :عدـ صدؽ اإلكراه في مورد من ىذا القبيل ،كال يتحقق موضوع اإلكراه ىنا لكي يشملو حديث
الرفع ،كىو بياف صاحب (الجواىر)[ ،]18كقد كانت شبهات في ىذا البياف.
ثانيها :الركايات التي كردت في باب التقية ،كقد قرأنا ركايتين ،أحدىما صحيحة كااليخرل موثقة ،ككاف
مضمونهما كوف التقية يش ّْرعت لحقن الدماء كحفظ النفس ،فإذا بلغت مستول القتل فبل يبقى مجاؿ للتقية؛

ألف القتل عكس ما يش ّْرعت ألجلو التقية.

جاء في الركاية االيكلى(( :إنٌما جعلت التقية ليحقن بها الدـ ،فإذا بلغ الدـ فليس تقية))[ .]19كجاء في
الركاية الثانية (الموثقة)(( :إنٌما جعلت التقية ليحقن بها الدـ ،فإذا بلغت التقية الدـ فبل تقية))[.]20

ىناؾ كجهاف يمكن اإلتياف بهما لتقريب االستدالؿ بالركايتين.
اىتم بو الشارع إلى مستول قاؿ فيو(( :ال دين لمن ال تقية
التقريب ٌ
األكؿ :رغم أ ٌف التقية حكم إلهي مهم ٌ

لو))[ ،]21إالٌ أنها ترتفع إذا بلغت مستول الدـ ،أم مع أ ٌف في الظاىر دليل التقية حاكم على أدلٌة

األحكاـ األكلية كبإمكاننا عدـ اإلتياف بالصبلة كالصياـ كباقي العبادات على كجهها الصحيح عند تحقق

شركط التقية إالٌ أنٌو إذا بلغت مستول إىراؽ الدـ ارتفعت .كمن ىنا نستكشف كوف مسألة الدـ مهمة من
كجهة نظر الشارع إلى مستول تقيد من حكومة األدلٌة الثانوية على األدلٌة األكلية ،كعندما ترتفع التقية في

لميان (العلم بالمعلوؿ عن طريق العلة) أف حديث الرفع غير شامل لمسألة الدـ،
الدـ نستكشف استكشافان ٌ
أم ال قابلية للحديث في شموؿ مسألة القتل اإلكراىي ،لذلك ال يمكن االستدالؿ بو.

كالمكره يحفظ نفسو
التقريب الثاني :اإلكراه على القتل من مصاديق التقية؛ ألف التقية تعني حفظ النفس،
ى
المكره الشخص الثالث
المكره بالقتل إذا لم يقتل شخصان ثالثان ،فبقتل
بقتلو آخر ،أم أف المك ًره إذ يهدد
ى
ى
المكره عليو عمبلن غير القتل فبل إشكاؿ في أدائو ألجل حفظ
يحفظ نفسو كيقيها من القتل ،فإذا كاف
ى
المكره عليو قتبلن ػ أم يتقي إراقة دمو بإراقة دـ ثالث ػ كاف غير جائز طبقان لهذه
النفسٌ ،أما إذا كاف العمل
ى

الركايات.

مناقشة التقريبين
يبدك أ ٌف التقريب الثاني موضع إشكاؿ؛ ألف تص ٌفح ركايات التقية يفيدنا أ ٌف معناىا عبارة عن( :إخفاء شيء
بما يستلزمو ىذا اإلخفاء ليحفظ كيصوف أك يكسب شيئان) ،أم أنٌها نوع كتماف ،كالكتماف قد يستلزـ إظهار

شيء عكس الواقع أك اإلتياف بعمل أك عبادة تخالف الوظيفة ،كما أ ٌف المراد الذم يحصل بها قد يكوف
حفظ النفس كقد يكوف حفظ نفوس الناس كقد يكوف كسب نفع آخر.
إذف ،التقية تستبطن معنى الكتماف ،كلذلك جعلت بعض الركايات التقية في قباؿ اإلفشاء.

كالحاصل من دراسة ىذه الركايات أف الذم ييكتم غالبان ىو أمر الدين مثل موارد التقية التي كردت في
األئمة ػ عليهم السبلـ ػ كأصحابهم حيث كانوا يكتموف نشاطاتهم كمناىجهم الدينية ،كما أنها تعلٌقت في

بعض الركايات بغير حفظ الدين ،مثل الركايات التي اعتبرت قوؿ يوسف ػ عليو السبلـ ػ تقية كتورية ،حيث
ىسا ًرقيو ىف) [ ،]22فقد احتفظ بأخيو ككتم بعض المبلبسات للوصوؿ إلى مراده.
قاؿ إلخوتو( :إنَّ يكم ل ى

خبلصة البحث

عد تقية ،فلو جاء شخص و
كل ما يعملو اإلنساف لبلتقاء من الخطر يي ُّ
بعمل لكي ال ييساء الظن إليو فبل
ليس ٌ
يصدؽ عليو عنواف التقية ،بل شرط تحقق ىذا العنواف ىو أف ييكتم شيءه للحصوؿ على المطلوب أك لدفع

خطر ،كما نحن فيو ليس من ىذا القبيل ،كليس من مصاديق التقية أف يقوؿ شخص آلخر :اقتل فبلنان كإالٌ
المكره فبلنان لحفظ نفسو.
قتلتك ،فيقتل
ى
ٌأما التقريب األكؿ الذم قاؿ :إذا بلغت التقية مستول النفس ترتفع ،أم نرفع اليد عن الدليل الحاكم
(ركايات التقية) ألجل أىمية قضية الدـ ،كذلك في حديث الرفع ،كىذا االستدالؿ صحيح في ح ٌد ذاتو،
و
عندئذ ،لكن توجد
أدت التقية إلى إراقة دـ الغير فبل تجوز التقية
لكنٌو يبتني على أف معنى الركاية ىو :إذا ٌ
احتماالت ايخرل غير المتقدّْـ نذكر اثنين منها:

األكؿ :الهدؼ من التقية حفظ النفسٌ ،أما إذا كانت الظركؼ بنح وو استحاؿ فيو حفظ النفس فبل تقية
ٌ
و
عندئذ ،فعلى سبيل المثاؿ علينا باستخداـ التقية قباؿ الظالم فنكتم ديننا لكي ال يقتلناٌ ،أما إذا علمنا بأف
كل حاؿ فتنتفي التقية كعلينا اإلعبلف عن الحقائق ال كتمانها ،إذف لم تيطرح قضية
الظالم سيقتلنا على ٌ
القتل ىنا ،بل موردىا حفظ النفس بواسطة التقية.

الثاني :المراد من تعبير(( :فبل تقية)) نفيها في غير زمن الهدنة كالصلح ،أم أنٌا إذا لم نعش ظرؼ حرب
الظالم كمواجهتو فينبغي التقية ،من قبيل عهد اإلماـ الباقر ػ عليو السبلـ ػ كأكائل عهد اإلماـ الصادؽ ػ عليو
السبلـ ػ حيث ما كاف عهدىما عهد قياـ؛ لعدـ توافر العدة كالعدد ،لذلك ما كانا يسمحاف لزيد بن علي

بن الحسين في القياـ؛ ألنهم كانوا يعلموف بعدـ جدكل قيامو ،كفي ظرؼ من ىذا القبيل ينبغي استخداـ

التقية.

ٌأما إذا كانت أرضية القياـ موجودة ككاف الظرؼ ظرؼ نزاع كمواجهة كحرب ،سواء قامت السلطة بقتل
و
فعندئذ ال تقية ،كلهذا قالت الركاية الثانية(( :فإذا بلغت التقية
الشيعة أك الشيعة أنفسهم بتٌوا بالمواجهة،
أحب إليكم من آبائكم
الدـ فبل تقية ،كأيم اهلل لو دعيتم لتنصركنا لقلتم :ال نفعل إنٌما نتٌقي ،كلكانت التقية ٌ

كايٌمهاتكم)).

كمضمونها يؤيد االحتماؿ الثاني؛ ألف مضمونها إيجاب التقية في عهد الهدنة بين الشيعة كالحكاـ في ذلك

الزمافٌ ،أما إذا تهيأة أرضية كمقدمات المواجهة فبل ينبغي التقية ،كلهذا يقوؿ اإلماـ عليو السبلـ توبيخان:

((كأيم اهلل لو يدعيتم لتنصركنا لقلتم :ال نفعل إنما نتقي ،كلكانت التقية أحب إليكم من آبائكم كايمهاتكم،
كلو قد قاـ القائم ما احتاج إلى مساءلتكم من ذلك ،كال قاـ في كثير منكم من أىل النفاؽ ح ٌد
اهلل))[.]23

بالطبع ليس المراد من مفردة القائم التي كردت في الركايات ىو المهدم ػ عليو السبلـ ػ دائمان ،بل قد ييراد
منها باقي األئمة عليهم السبلـ؛ ألف المستفاد من األحاديث كوف المفركض حصوؿ القياـ في القركف
أدل إلى تأخر أمر القياـ.
مما ٌ
بداء حصل هلل بسبب بعض القضايا ٌ
االيكلى لئلسبلـٌ ،
لكن ن
على أم حاؿ ،باعتبار كجود احتمالين في معنى الركاية فبل يمكن االستدالؿ بالمعنى المطلوب ،كمن
و
كعندئذ ال تي ُّ
عد ركايات التقية
اللمي نحكم بسراية حديث الرفع،
خبلؿ مبلؾ المسألة المكتشف بالطريق ٌ
مانعان أماـ صدؽ كجرياف حديث الرفع.
تأتي تتمة البحث في الجلسة المقبلة إف شاء اهلل.
كالحمد هلل أكالن كآخران

الدرس []94
بسم اهلل الرحمن الرحيم
يجوز
الكبلـ في سبب عدـ شموؿ حديث الرفع لصورة اإلكراه على القتل ،كالم ٌدعى ىنا :أف اإلكراه ال ٌ

المكره عليو ،كالسؤاؿ ىو :لماذا لم يشمل حديث الرفع صورة
القتل ،كال يرفع الحرمة التكليفية من العمل
ى
اإلكراه على القتل؟ كما ىي االيمور التي تمنع جريانو في ىذه المسألة؟

تقدَّـ كجهاف ،كقد خدشنا فيهما ،كىنا ُّ
نبت بذكر الوجو الثالث الذم يبدك لنا مقبوالن.

الوجو الثالث :كىو للسيد الخوئي[]24
شرعها اهلل
فقد قاؿ في سبب عدـ الشموؿ :حديث الرفع يحتوم على حكم امتناني ،كاألحكاـ االمتنانية ٌ

لرفع المشاكل كالمضايقات عن الناس عند امتثاؿ األحكاـ الشرعية ،كمن نماذج تلك األحكاـ ىو ما

تضمنو حديث الرفع ،كمن نماذجها كذلك حديث ((ال ضرر)) .كىذه األحكاـ غالبان ما تكوف حاكمة على
ٌ
األحكاـ األكلية؛ ألنَّها كضعت لرفع الضيق لكي يكوف للمكلفين مخرج عند مواجهة صعوبة.
على سبيل المثاؿ أكل الميتة حراـ ،كحديث الرفع يرفع ىذه الحرمة بالنسبة إلى الجائع الذم أشرؼ على

الموت ،أك ىدَّد شخص آخر بالقتل إذا لم يبرـ المعاملة ،فيمضي المعاملة عن إكراه ،فإذا قلنا بترتٌب
اآلثار الوضعية على ىذه المعاملة استلزـ ذلك حرجان كضيقان للمكلٌف؛ لذلك رفعو اهلل منٌةن منو حيث جاء

في الحديث(( :رفع ما استكرىوا عليو))[.]25

ثم يأتي دكر السؤاؿ التالي :حديث الرفع امتناف ،لكنو بالنسبة إلى أم من الناس؟
ال َّ
شك أنو امتناف للمكلٌف الذم تلبٌس بعنواف اإلكراه أك العسر أك ما شابهو بالدرجة االيكلى ،لكن االمتناف

إذا كاف لرفع الضيق كالحرج لشخص بوضعو على شخص آخر ،فإف ايسس االمتناف تضعف؛ ألف منشأ
حل المشكلة إلى كضعها على
حل مشاكل الناس ،فإذا ٌ
أدل ٌ
االمتناف إذا كاف الحكمة اإللهية كأف اهلل يريد ٌ

آخر ،فذلك خبلؼ الحكمة اإللهية ،كسوؼ ال يكوف امتنانان.

كاضطر شخص كىو جائع في الصحراء ألكل لحم إنساف،
اضطركا إليو))
لنفرض كركد ((رفع عن ايمتي ما
َّ
ٌ
فاالمتناف اإللهي يقتضي أف يكوف مجازان في قتل شخص ألكل لحمو لكي يرتفع بذلك االضطرار ،فهذا ال

أنو غير امتناف فحسب ،بل ىو عكس االمتناف بالضركرة ،كرغم أف لهذا الفرد امتنانان إالٌ أف ىذا االمتناف

ليس مقتضى الحكمة.

الخبلصة :إذا كاف الحكم االمتناني مستلزمان إليجاد عسر كحرج لمكلٌف آخر غير المخاطب بالحكم كاف

ىذا ليس من مقتضيات الحكمة.

إشكاؿ
قد يقاؿ :ىناؾ فرؽ بين االضطرار كاإلكراه؛ َّ
ظالم كعدكاني
عمل ه
ألف القتل في باب االضطرار الذم ىو ه
كره؛ لكوف السبب في
يينسب إلى مرتكبو ،عكس ما عليو باب اإلكراه حيث ال يينسب القتل إلى ي
الم ى
للمكره ،لكونو منسوبان إلى المك ًره ،عكس ما عليو االضطرار
اإلكراه أقول من المباشر ،كلهذا يجوز القتل
ى

المضطر إرادة شخص آخر ،فبل يجوز القتل لو.
حيث ال تحكم
ٌ

الجواب
ٌأكالن :ىذا االختبلؼ غير صحيح ّْ
بحد ذاتو ،كسيأتي بحث أف السبب في اإلكراه ليس بأقول من المباشر.
ثانيان :على فرض كوف الكبلـ المتقدّْـ صحيحان فإنو و
خاؿ من الثمرة فيما نحن فيو؛ َّ
ألف القتل للمضطر إذا
لم يكن جائزان ،باعتبار أف ا لحكم بجواز قتل الغير يتنافى مع االمتناف ،فعين ىذه المسألة موجودة في باب
اإلكراه ،فإذا فرضنا أف حديث الرفع لبلمتناف على الشخص دكف النظر إلى اآلخرين فينبغي االلتزاـ بنفس

الكبلـ في باب المضطر ،مع أنو ال أحد يلتزـ بهذا الكبلـ في باب المضطر.

إذف ،ما َّ
تقدـ ال يصلح فارقان بين االضطرار كاإلكراه ،كعليو ال يكوف معنى الحديث كجود االمتناف بالنسبة
إلى المكلَّف الذم تلبٌس بعنواف اإلكراه حتى لو نتج عنو عكس االمتناف بالنسبة إلى اآلخرين .نعم ،لو لم

يكن طرؼ آخر مبتلى بهذا األمر كاف رفع الحكم امتنانان خاصان بالذم ابتلي بو فقطٌ ،أما إذا كاف ىناؾ
و
عندئذ ال يتطابق مع الحكمة اإللهية.
طرؼ آخر يقع من ىذا الرفع في ضيق فاالمتناف

الوجو الرابع :ىو قاعدة (ال ضرر كال ضرار)
مفصلة في ىذه القاعدة،
كىي من القواعد الكلية التي يقبل الجميع مفادىا في الجملة ،كقد جرت بحوث ٌ

منها :في حاؿ التعارض بينها كبين حديث الرفع أيُّهما ييقدَّـ؟

يقوؿ االيستاذ الجليل السيد اإلماـ ػ رضواف اهلل عليو ػ ،في باب التعارض بين قاعدة (ال ضرر) كحديث
الرفع :ييقدَّـ حديث الرفع .لكن الذم يظهر لنا ىو تقدُّـ قاعدة (ال ضرر) على حديث الرفع.

بحث في قاعدة (ال ضرر)
قبل الخوض في أصل البحث نذكر نكتتين كمقدمة في باب قاعدة (ال ضرر) المهمة جدان.
يتكوف من جملتين مستقلتين ،ىما( :ال ضرر) ك(ال ضرار) ،كليسا تكراران لمعنى
النكتة االيكلى :الحديث ٌ
كاحد؛ َّ
ألف (ال ضرر) تعني رفع الضرر عن النفس ،أم ليس في اإلسبلـ حكم ضررمٌ ،أما (ال ضرار) فتعني
رفع الضرر عن الغير.

كالضرر اسم مصدر كمعناه ضد معنى النفع ،كمفاد الحديث :ال كجود للحكم الذم يستلزـ ضرران على

النفس أك على الغير في الشارع المق ٌدس ،لكنٌا نستفيد معنى آخر من مجموع الحديث كمن تقارف
الجملتين ،كىو :رغم أف الحكم الضررم مرفوع عند الشارع المقدس إالٌ أنو إذا استلزـ اإلضرار باآلخرين
فػ (ال ضرار) تقيٌد نطاؽ (ال ضرر)؛ ألف ُّ
تعقب جملة (ال ضرر) بػ(:ال ضرار) يعني أف رفع الحكم الضررم
إذا استلزـ ضراران فبل يرتفع ،بل الضرر عن و
يضره بإلقائو على آخر،
دئذ يرد على الشخص الذم يريد رفع ما ُّ
كالذم كرد في قضية سمرة بن جندب ىو ىذا ،فقد كاف سمرة يدخل منزؿ األنصارم للمركر بالنخلة.

في القضية شيئاف:
أحدىما :ضرر ،كاآلخر :ضرار ،الضرر ىو أف نقوؿ لسمرة بن جندب :ال حق لك للوصوؿ إلى ملكك،
أم النخلة ،كىذا يعني عدـ تم ٌكنو من زيارة النخلة كجني ثمارىا ،كىو حكم ضررم ،كىذا الحكم الضررم

مرفوع ،طبقان لما أفادتو قاعدة (ال ضرر).

ىناؾ عدَّة فركض لرفع الضرر عنو :أحدىما :أالٌ يستلزـ اإلضرار بالغير ،بأف يستأذف من صاحب المنزؿ
ليمر على نخلتو.
في البداية ثم يدخل ٌ

ثانيها :أف يدخل منزؿ األنصارم فجأة ،كىو نفس العمل الذم كاف يقوـ بو سمرة ،كرغم أ ٌف ىذا العمل
يرفع الضرر عن سمرة لكنو إضرار باألنصارم ،كألجل أف يرفع الرسوؿ ػ صلٌى اهلل عليو كآلو كسلم ػ الضرر
كالضرار قاؿ لسمرة(( :استأذف)) ،لكنو رفض ،فطلب منو بيعها فرفض كذلك ،فعرض عليو قبالها عشر

استمر بعناده كإصراره إلى مستول
نخبلت فرفض كذلك ،ثم اقترح عليو مبادلتها بنخلة في الجنة لكنو
َّ
يتحقق (ال ضرار) مع (ال ضرر)[ ،]26أم يكوف في الواقع (ال ضرر) دكف (ال ضرار).

و
عندئذ قاؿ الرسوؿ ػ صلٌى اهلل عليو كآلو كسلم ػ لسمرة :لك الحق في المركر على نخلتك لكن ال حق لك
في إضرار اآلخرين ،لذلك أمر األنصارم بقلع النخلة ،كىذا حكم كالئي ،أم أف الرسوؿ ػ صلٌى اهلل عليو
كآلو كسلم ػ سلب عن سمرة ملكيتو أك حق اختصاصو بتلك القطعة من األرض حيث توجد النخلة.
إذف ،نفهم معنى ثالثان من تقارف الجملتين في الحديث ،أم أف (ال ضرار) تقيٌد الجملة التي سبقتها ،أم (ال
ضرر) ،كىي من قبيل قولو تعالى ( :ىكيكليوا ىكا ٍش ىربيوا ىكال تي ٍس ًرفيوا) [ ]27فإف جملة (ال تي ٍس ًرفيوا) تقيٌد الجملة

التي سبقتها ،كاآلية تعني في النهاية :أف األكل كالشرب جائز ما لم يبلغ مستول اإلسراؼ ،فإذا بلغ

مستول اإلسراؼ ينتفي جواز الشرب كاألكل.

إذف ،معنى (ال ضرار) التي جاءت بعد (ال ضرر) ىو انتفاء البل ضرر إذا انتهى إلى اإلضرار باآلخرين،
لكن اقترانهما يوجب تضييق دائرة البلضرر ببل ضرار.
لكل جملة معنى مستقبلن ٌ
فرغم أف ٌ

النكتة الثانية :المطلب األساسي في قاعدة (ال ضرر) ىو جملة (ال ضرار) ،فرغم كجود جملتين في
القاعدة إالٌ أف قضية سمرة بن جندب اعتمدت أساسان جملة (ال ضرار)؛ ألنو يقوؿ في عبارتو السابقة:
((انك رجل مضار ،كال ضرر كال ً
ض ًّرار))[ ،]28ك(مضار) اسم فاعل من ضرار ،أم القائم بالضرار،
لكن االعتماد األساس على (ال ضرار) ،كقرينة
فرغم كجود حكم (ال ضرر) في ىذا الحديث الشريفٌ ،
ذلك كجود عبارة ((إنك رجل مضار)) في الركايتين المنقولتين عن و
طرؽ ثبلثة على ما يبدك.
كمع األخذ بنظر االعتبار النكتتين السابقتين نخوض في بحث ما نحن فيو ،كلنفرض ىنا أف حديث الرفع
لكن المسلٌم أف األصل في الشارع المقدس ىو لزكـ عدـ إضرار
يقوؿ :يمكنك تنفيذ ما ايكرىت عليوَّ ،
الغير ،أم أف قاعدة (ال ضرر) تضيٌق من دائرة حديث الرفع ،فاألخير يرفع األحكاـ التي فيها ضيق على
المكلَّف إلى مستول لم يبلغ اإلضرار باآلخرين ،فالذم يمكنو رفع حكم الضرر ىو اإلضرار بالغير ،أم أف
طبيعة الحكم تحكي عن رفع ما استكره أك ايجبر عليو أك نساه المكلف ما لم يبلغ مستول اإلضرار
باآلخرين.
كبعبارة ايخرل :جملة (ال ضرار) تعمل بجملة (ال ضرر) نفس العمل الذم يعملو الدليل الحاكم على الدليل
المحكوـ ،كذلك ألجل األىمية التي تحضى بها مسألة الضرار في ىذه القاعدة.

إذف ،تيقدَّـ ػ برأينا ػ قاعدة (ال ضرر) على دليل الرفع بالبياف المتقدّْـ ،كإذا فرضنا تعارضان بين القاعدة
و
عندئذ يسقط دليل اإلكراه كقاعدة (ال ضرر)
كالحديث كانت النسبة بينهما نسبة عموـ كخصوص من كجو،
في محل االجتماع ،كعندىا نرجع إلى عمومات كإطبلقات القصاص.

كالحمد هلل ٌأكالن كآخران

الدرس []95

بسم اهلل الرحمن الرحيم
البحث في أ ٌف حديث الرفع[ ]29يشمل اإلكراه على القتل ،لكن باعتبار الوجو الرابع (قاعدة ال ضرر كال

ضرار) [ ]30ال يمكننا القوؿ بشمولو لهذا المورد.

حاصل البحث في قاعدة ال ضرار كجود نقطتين مهمتين:
النقطة األكلى :رغم أ ٌف كبلن من (ال ضرر كال ضرار) يبيٌن حكمان مستقبلن إالٌ أف تقارف الجملتين كالواقعة التي
صدر في ظلها ىذا األمر من الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو كآلو ػ يفيد أمران ثالثان غير نفي الضرر كالضرار ،كىو:

أدل نفي الضرر عن النفس إلى إضرار اآلخر كاف نفي الضرار مقدمان ،أم بإيجاد الضرر على اآلخر ال
إذا ٌ

يرتفع رفع الضرر عن النفس.

ىذا ما حدث في قضية سمرة بن جندب[ ،]31ففيها ضرر كضرار ،كالضرر عبارة عن منع سمرة من
الوصوؿ إلى ملكو ،كرفع ىذا الضرر يتم عن طريقين:

األكؿ :كصولو إلى نخلتو بحيث ال يستلزـ اإلضرار باآلخرين ،بأف يستأذف سمرة من مالك البستاف عندما
يريد الوصوؿ إلى نخلتو.

الثاني :أف ينفى الضرر عن النفس ىنا بنحو يستلزـ اإلضرار باآلخرين ،أم يقترف نفي الضرر باإلضرار
باآلخرين ،كىو نفس العمل الذم كاف يقوـ بو سمرة ،حيث كاف يدخل دكف استئذاف من األنصارم عندما

يريد الدخوؿ إلى منزلو.

لو كاف الرسوؿ قد أراد نفي الضرر كالضرار من البداية كاف عليو أف يأمره باالستئذاف أك يأمره ببيع الشجرة
أك يبدلها بنخلة أك عشر نخبلت أك بنخلة في الجنٌة ،كفي ىذه الحاالت ال يترتٌب ضرر كال ضرار.

األمر و
حينئذ دائر بين نفي الضرر عن سمرة أك نفي اإلضرار باألنصارم ،فقاؿ الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو كآلو
ػ لسمرة(( :إنٌك رجل مضار)) [ ،]32كأمر األنصارم بقلع نخلتو ليغرسها أينما أراد ،أم نفي الضرار مقدـ
على نفي الضرر ،فإذا كاف المنفي الضرار فقط دكف الضرر كاف على الرسوؿ القوؿ في البداية :ال يحق لك

أف تأتي لنخلتك ،كمن جانب آخر لو كاف الضرار غير منفي كاف على الرسوؿ أف يقوؿ لؤلنصارم :سمرة

تحمل ذلك ،لكنٌو لم يقل ىذا كذلك.
مالك للنخلة كيريد التردد عليها كعليك ٌ

إذف نفي الضرار أصل كذلك ،كنفي الضرر ال يعني انتفاء نفي الضرار ،كالرسوؿ سعى لبلحتفاظ بكبل

تمرد سمرة جعلو يق ٌدـ نفي الضرار على نفي الضرر ،ثم أصدر حكمان حكوميان بقلع
األصلين ،لكن ٌ
الشجرة.
كمن تقارف الجملتين نفهم أ ٌف الجملة الثانية ناظرة إلى األكلى ،أم تعمل الثانية باألكلى كما يعمل الدليل
يخصاف الدليلين المستقلين كىنا دليل كاحد
الحاكم بالمحكوـ ػ رغم أف اصطبلحي الحاكم كالمحكوـ ٌ
كبياف كاحد ػ كذلك من قبيل جملة ( ىكيكليوا ىكا ٍش ىربيوا)[ ]33كجملة ( ىكالى تي ٍس ًرفيوا)[ ،]34فكلٌ منهما يعكس

حكمان مستقبلن ،لكنهما عندما يقترناف يمنحاف الكبلـ معنى كاحدان ،كىو جواز األكل كالشرب ما لم يصل

مستول اإلسراؼ .أك من قبيل أف يقاؿ :ال تحتمل الجوع كال تم ٌد يدؾ على أمواؿ الناس ،كمعنى العبارتين
لتحمل الجوع ،بل عليو السعي لتحصيل لقمة العيش ،كإذا استلزـ حصولو على
أ ٌف اإلنساف غير موظف ٌ
لقمة العيش م ٌد يده على أمواؿ اآلخرين ،فيكوف ممنوعان من ذلك.

النقطة الثانية :صدكر الحديث في األساس ألجل الجملة الثانية (ال ضرار) بقرينة العبارة التي سبقت ،كىي:
((إنك رجل مضار)) [ ]35أك ((ما أراؾ ...إالٌ مضاران)) [ ]36كفقان لركاية أخرل ،كىذه الفقرة تفيد كوف
عمدة النظر إلى نفي الضرار.

و
كعندئذ ال يصير محكومان ألم دليل ،كلساف
إذا كرد دليل بهذا اللساف فيعد حاكمان من كجهة نظر تقنينية،

الدليل الذم يقوؿ :ال ينبغي أف يكوف نفي الضيق عنك مستلزمان لفرضو على آخرين ،نسبة إلى الدليل
الذم يقوؿ :رفع ما اضطركا إليو أك ما استكرىوا عليو ،أك قاعدة الحرج أك أم دليل آخر نسبة حكومة
اضطر
المحرـ إذا ما
كأكضح مصاديق ذلك ىو (ما اضطركا إليو)؛ أل ٌف ىذه العبارة تقوؿ :باإلمكاف ارتكاب
ٌ
ٌ
يؤد إلى
اإلنساف إلى ارتكابو لرفع االضطرار عن النفس ،كدليل ال ضرر يقوؿ :يجوز رفع االضطرار ما لم ٌ
اإلضرار باآلخرين ،كىذا ىو لساف الحكومة.
كالنتيجة كوف حديث ال ضرر حاكمان على دليل الرفع.

الموضوع اآلخر الذم ينبغي االلتفات إليو ىو أ ٌف أساس تق ٌدـ دليل نفي الضرار على حديث الرفع كباقي
كمما يمكن إدراكو.
القواعد أمر عقبلئي ٌ
كبعبارة أخرل :ىذا المطلب ليس كالحكم كاألسرار العبادية التي ال يمكن اكتشافها ،بل ىو ػ كأكثر مسائل
أبواب غير العبادات ػ أمر يمكن إدراكو كفهمو ،كلهذا أكثر فقهائنا ينظٌموف مسائل ىذه األبواب على

أساس اعتبارات عقبلئية كعقبلنية.

أدل إلى إضرار اآلخرين ،لكن
فالنتيجة التي كصلنا إليها حتى اآلف ىي أ ٌف الضرر ال يجوز دفعو إذا ٌ
المرتكزات الشرعية تضيف أمران إلى ىذا ،كىو ينبغي كجود تناسب بين ما يستكره عليو أك ما يضطر إليو
كبين ما يوجب اإلضرار على الغير ،فإذا كاف رفع االضطرار من النفس أكلى من الضرر الذم يلحق اآلخرين

مما يفهمو العرؼ من مذاؽ الشارع.
ق ٌدـ رفع االضطرار ،كىذا ٌ

كعليو إذا أراد جائع دفع االضطرار عن نفسو من خبلؿ قتل آخر ،كاف عملو غير جائز ،فبل يمكنو حفظ
نفسو بقتل آخرٌ .أما إذا كاف دفع االضطرار ال يستلزـ قتل آخر بل بإتبلؼ مالو فبل تناسب ،كال يمكن ىنا
القوؿ بترجيح جانب اإلضرار بالغير.

كىذا المعنى كاضح في باب االضطرار ،كيعد من المرتكزات الشرعية ،كيمكن سحبو إلى باب اإلكراه،
افرضوا قولو :إذا لم تجلد ىذا عشر جلدات سأقتلك ،كمن الواضح ىنا عدـ كجود تناسب بين ألم عشر
جلدات كبين إزىاؽ النفس ،كال يمكن القوؿ بأف نفي الضرار مقدـ على رفع ما استكرىوا عليو ،كىذا
الحكم يجرم في كل مورد إكراه لم يبلغ مستول النفس ،لكن أىميتو لئلنساف أكبر من النفس ،كذلك من

قبيل العينين اللتين ىما أثمن من النفس لدل البعض .كنحن حاليان ال نريد البحث في ىذه الموارد المشتبو

بها.

خبلصة البحث ينصب في مطلبين:
األكؿ :تق ٌدـ قا عدة نفي الضرر ػ بالبياف الذم ذكرناه ػ على حديث الرفع كقاعدة نفي الحرج كباقي القواعد

اضطر إليو،
التي ىي من ىذا القبيل ،فإ ٌف دليل الرفع ال يفيد أكثر من تجويز اإلنساف عمبلن محظوران إذا ما
ٌ

ٌأما قاعدة ال ضرر فتفيد عدـ جواز اإلضرار باآلخرين إذا أردت رفع الضرر عن نفسك ،كلسانها لساف
حاكم.
الثاني :تق ٌدـ قاعدة ال ضرر ليس مطلقان كدائميان بل يتبع المناسبات ،أم أنٌو يجرم فيما إذا كاف الضرر
يتوجو إلى الغير أك أقل منوٌ ،أما إذا كاف الضرر المتوجو إلى
المتوجو إلى النفس مساكيان مع الضرار الذم ٌ

النفس ثقيبلن كأثقل من الضرار المتوجو إلى الغير ،بأف يكوف الضرر في النفس كالضرار بما دكنها أك في
األمواؿ ،فإ ٌف دفع الضرار ىنا غير مق ٌدـ على دفع الضرر .كىذا من مرتكزات المتشرعة ،فإ ٌف أصل القضية
مما (ال ينالها األفهاـ البشرية).
ناشئ عن الحكمة اإللهية ،كىي ىنا ليست ٌ

االستدالؿ بالوجوه االعتبارية على نفي قصاص المكره
مضافان إلى األدلة اللفظية المتق ٌدمة ىناؾ كجوه اعتبارية مدعاة لرفع القصاص عن المكر ،نذكر بعضها ىنا:
الوجو األكؿ :كلٌما كاف السبب أقول من المباشر كانت الجناية متوجه نة إلى السبب كلو لم يكن مباشران
يتوجو إليو ،كباب اإلكراه من ىذا القبيل ،فافرضوا شخصان ى ٌدد
للقتل ،لكن الجناية تنسب إليو ،فالعقاب ٌ
المكره الشخص المزبور فالقاتل في الحقيقة ليس
آخر بالسبلح كقاؿ لو :اقتل فبلنان كإالٌ قتلتك ،فإذا قتل
ى
المكره ،ألنو ليس مختاران ،بل المك ًره ى و القاتل ،فهو أقول من المباشر ،فينبغي القوؿ برفع القصاص عن
ى

المكره.
ى

جوابو
يبدك أ ٌف ىذا الوجو مردكد ،فإ ٌف موردنا ليس من موارد أقوائية السبب من المباشر ،فاألقوائية غير متحققة

كشراح كتبو كالشيخ كاشف اللثاـ[ ]38كالمحقق
ىنا ،فإ ٌف دراسة كلمات فقهاء مثل العبلمة[ٌ ]37
ممن تعرضوا لموضوع السبب كالمباشرة تكشف عن أ ٌف أقوائية السبب من
األردبيلي[ ]39كآخرين[ٌ ]40
المباشرة تطرح في صورتين:
ينوـ مغناطيسيان كيؤمر بقتل فبلف
ألف :فيما إذا كاف المباشر غير مختار ،أم أنٌو بنفسو ال يتٌخذ القرار ،بأف ٌ

فيفعل ذلك.

يقرر المباشر كعملو يكوف عن اختيار ،لكن قراره صدر عن جهل أكجده السبب لديو ،بحيث
باء :حيث ٌ

تكوف إرادتو مقهورة إلرادة السبب .لنفرض شهادة شخصين لدل القاضي على قتل ،فيحكم القاضي

بالقصاص ،كيأتي المأمور كين ٌفذ حكم القصاص ،فالقاضي أصدر الحكم بإرادتو ،كما كاف عمل المأمور
باختياره لكنٌو ناشئ عن جهل ،كعامل ىذا األمر شاىداف أكجدا األرضية الفكرية البلزمة إلصدار ىذا

الحكم.

كىذا من قبيل المباحث المتق ٌدمة حيث يق ٌدـ شخص طعامان مسمومان إلى آخر فيأكلو ،كرغم كوف األخير
مباشران إالٌ أ ٌف إرادتو كانت مغلوبة إلرادة كاختيار شخص آخر.
مبلؾ أقوائية السبب من المباشر ىو أالٌ تكوف إرادة عن شعور تتوسط بين قرار الشخص ككقوع الحادثة،
يصوب
كىذا المبلؾ غير صادؽ في اإلكراه ،فإرادة
المكره ليست بخدمة إرادة المك ًره في اإلكراه ،بل ٌ
ى

السبلح باتجاه المجني عليو كيقتلو ،كالدافع لذلك حفظ نفسو فحسب ،كمن الطبيعي أف يحكم على
المكره
المك ًره ىنا بالسجن المؤبد ،كسيبتلى في اآلخرة بعذاب أليم .لكن ىذا ال يوجب القوؿ بأ ٌف إرادة
ى

المكره ىنا قاـ بالعمل بإرادتو كألجل حفظ نفسو ،كىو من قبيل ما يفعلو البعض
مغلوبة إلرادة المك ًره ،فإ ٌف
ى
المكره دفع الضرر عن نفسو.
من جرائم قتل ألجل حطاـ الدنيا كبدافع المصالح المادية ،كالدافع لدل
ى

خبلصة البحث
المكره من ساحة التأثير قوؿ ناشئ عن البساطة في التفكير،
القوؿ بأف إرادة المك ًره توجب خركج إرادة
ى
كال يمكن قبولو بأم كجو.
لكن ىناؾ ركايتين ظاىرىما يخالف الكبلـ المتق ٌدـ ،في البداية نذكرىما ثم نعرض للجمع بينهما كبين ما

تق ٌدـ ذكره.

1ػ محمد بن يعقوب ،عن محمد بن يحيى ،عن أحمد بن محمد ،كعن علي بن إبراىيم ،عن أبيو جميعان،
عن ابن محبوب ،عن إسحاؽ بن عمار ،عن أبي عبداهلل ػ عليو السبلـ ػ في رجل أمر عبده أف يقتل رجبلن

فقتلو ،قاؿ(( :يقتل السيد بو))[.]41

دراسة السند

ينقل الكليني (رحمو اهلل) ىذه الركاية عن الطريقين التاليين:
ألف :عن محمد بن يحيى ،عن أحمد بن محمد.
باء :عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو إبراىيم بن ىاشم.
عمار.
كىما (أحمد بن محمد كإبراىيم بن ىاشم) عن ابن محبوب ،عن إسحاؽ بن ٌ
ىذه الركاية صحيحة برأينا ،أل ٌف إسحاؽ بن عمار من الثقات األجلٌة كمن أصحاب أبي عبد اهلل عليو
السبلـ.
يستخدـ البعض تعبير الموثقة في بعض الركايات الواردة عن إسحاؽ بن عمار ،كذلك كاف يظن أ ٌف إسحاؽ

بن عمار فطحي ،مع أنٌو ليس كذلك .كظن البعض أ ٌف ىناؾ شخصين بهذا االسم ،أحدىما إسحاؽ بن
عمار بن حياف ،كىو غير فطحي ،كاآلخر إسحاؽ بن عمار بن موسى ،كعمار بن موسى ىو الساباطي
ظن البعض أنٌو فطحي ،مع أنٌو ليس كذلك ،فهو إسحاؽ بن عمار بن حياف كليس
الفطحي ،كألجل ذلك ٌ

بن موسى.

منشأ الخلط ىو كبلـ الشيخ في (الفهرست) [ ،]42فإنٌو بعدما ذكر اسم إسحاؽ بن عمار أضاؼ كلمة
الساباطي بسبب سهو القلم ،أك أ ٌف شخصان أضافها في االستنساخات البلحقة لهذا الكتاب ،فإ ٌف الكتٌاب
صحتو على الكتاب.
آنذاؾ قد يضيفوف ما يبدك لهم ٌ

كعليو فهذا الشخص ىو إسحاؽ بن عمار بن حياف الذم كثٌقة النجاشي[ ]43كالشيخ نفسو في
رجالو[ ]44كلم يشر إلى كونو فطحيان ،كال يوجد أكثر من كاحد يدعى إسحاؽ بن عمار ،كىو ابن حياف
الثقة اإلمامي ،كبذلك يكوف السند صحيحان.

دراسة الداللة
في الركاية يأمر رجل عبده بقتل شخص ما ،كالعبد يمتثل أمره ،كاإلماـ ػ عليو السبلـ ػ يأمر باالقتصاص من
السيد دكف العبد .كسنبحث في الجلسة المقبلة مدلولها المتنافي مع ما قرأناه حتى اآلف.
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الدرس []96
بسم اهلل الرحمن الرحيم
محرـ تكليفان ،كال يترتٌب عليو حكمو
كاف الكبلـ في الوجوه االعتبارية كالعقبلئية على أف قتل اإلكراه غير ٌ

الوضعي أم القصاص.

أحد ىذه الوجوه كوف السبب أقول من المباشر ،كأينما كاف السبب أقول من المباشر فبل يع ٌد المباشر
و
عندئذ أحكاـ القاتل من الحرمة التكليفية كالقصاص.
قاتبلن ،كترتفع
كقد قلنا :إ ٌف ألقوائية السبب من المباشر صورتين:
ينوـ مغناطيسيان كيوعز
الصورة األكلى :أالٌ يكوف المباشر مختاران كإرادتو مقهورة للسبب ،كذلك من قبيل أف ٌ
المنوـ ،كالمباشر غير قاتل.
المنوـ ىنا تكوف حاكمة ،كالقتل في الحقيقة صدر من ّْ
إليو بالقتل ،كإرادة ّْ

الصورة الثانية :أالٌ يسلب االختيار عن المباشر إالٌ أف عملو ػ القتل ػ صدر عن جهل بالحقيقة ،كمنشأ
الجهل ىو السبب ،كأف يحكم القاضي بالقصاص على شخص بسبب شهادة شخصين زكران ،كين ٌفذ المأمور

حكم القصاص بالشخص ،فرغم صدكر الحكم من القاضي بإرادة منو ،كرغم تنفيذ الحكم من قبل المأمور

بإرادة منو ،لكن حقيقة إرادتهما كانت متأثرة بالجهل الذم سبٌبو الشاىداف.

إذان في ىذين الموردين السبب أقول من المباشر ،كال أحد من ىذين الموردين يتحقق في باب اإلكراه؛

المكره يعلم بأ ٌف المجني عليو غير مستحق للقتل ،كىو مختار كيمكنو أف يقتل كأالٌ يقتل ،كعلى ىذا
أل ٌف
ى

ال تكوف إرادتو مقهورة إلرادة السبب ،لكنٌو ارتكب القتل ألجل حفظ نفسو عالمان كعامدان ،كرغم أف ىذه
المصلحة كبيرة في ح ٌد ذاتها لكنها ال توجب سلب إرادة القاتل كاختياره ،فما قيل من أ ٌف السبب أقول من

المباشر في باب اإلكراه يع ٌد غير صحيح.

األمر الوحيد الذم يذكر ىنا ىو كجود ركايتين تتنافياف في ظاىرىما مع المطلب السابق.
إحدل الركايتين ىي صحيحة إسحاؽ بن عمار[ ]1التي نقلناىا سابقان ،كدرسنا سندىا ،كحاليان نقرأ الركاية

نبت بدراسة داللتهما كما يمكن القوؿ في رفع التنافي المزبور.
األخرل ثم ٌ

2ػ عن علي ،عن أبيو ،عن النوفلي ،عن السكوني ،عن أبي عبداهلل ػ عليو السبلـ ػ قاؿ :فقاؿ أمير المؤمنين
ػ عليو السبلـ ػ في رجل أمر عبده أف يقتل رجبلن فقتلو ،فقاؿ أمير المؤمنين عليو السبلـ(( :كىل عبد الرجل

إالٌ كسوطو أك كسيفو ،ييقتل السيد ،كييستودع العبد السجن)) [.]2

الصدكؽ نقل ذات الركاية بسند آخر ،لكن لم ً
يأت حكم السجن المؤبٌد للعبد بالتعبير المذكور ىنا ،بل
جاء بنحو آخر كىو(( :ييستودع العبد في السجن حتى يموت)) [.]3

دراسة السند
طريق الركاية من الطرؽ الرائجة لدل (الكافي) ،كقد تبلغ الركايات المنقولة عن ىذا الطريق إلى أكثر من
ألف ركاية.
المراد من علي ىو علي بن إبراىيم ،ينقل عن أبيو إبراىيم بن ىاشم.
النوفلي إمامي كلم يوثٌق لكنٌو مدح ،كالسكوني غير إمامي كما أنٌو لم يوثٌق ،إالٌ أ ٌف الشيخ في (الع ٌدة) []4

يقوؿ ( :ىع ىم ىل األصحاب بركايات السكوني) ،مضافان إلى أ ٌف ىذين االثنين كردا في أسانيد (كامل الزيارات)

ك(تفسير علي بن إبراىيم).

كبذلك يكوف السند موثوقان بو ،كنحن نعمل بو عادةن إذا لم يكن معارضان مع ركاية و
بسند أقول ،أك لم يكن

مضموف الركاية مخالفان للقواعد المسلٌمة في الفقو.

دراسة الداللة
مضموف الحديث أ ٌف أمير المؤمنين ػ عليو السبلـ ػ أمر بحبس العبد الذم أمره مواله أف يقتل شخصان ،كما

أمر باالقتصاص من المولى ،كفي مقاـ تعليل الحكم قاؿ اإلماـ(( :كىل عبد الرجل إالٌ كسوطو أك

كسيفو)) ،كيريد أف العبد مسلوب اإلرادة ،كىو بمثابة السيف كالسوط للمولى.

الركايتاف جاءتا في المولى كالعبد ،كىذا الفرض غير موجود حاليان ،لكنٌا نطرح موردىما ىنا باعتبار أنٌو إذا

ثبت قصاص المولى دكف العبد ىنا أثبتنا ذات الحكم في كل مورد فيو قاىرية من ىذا القبيل ،كىو مثل
بناء على الركايتين ػ ال يع ٌد قاتبلن ،كال ينبغي
اإلكراه ،فالمك ًره بمثابة السيد
مكره ػ ن
كالمكره بمثابة العبد ،فال ى
ى
المكره .كألجل رفع التنافي كعبلجو ذكرت ع ٌدة
االقتصاص منو ،كىذا يخالف فتول المشهور في قصاص
ى

طرؽ نعرض الثنين منها كلما يمكن الخدش بهما:

األكؿ :كبلـ صاحب (الرياض)
الطريق ٌ
كادعى عدـ العمل بهما لقصور
في مقاـ عبلج التعارض خدش صاحب (الرياض)[ ]5بسند الركايتينٌ ،
سندىما ،رغم أنٌو عبٌر عنهما في البداية بالمعتبرتين ،كيبدك أف خدشو يرجع إلى ما ذكرناه في الجلسة
تردد في إسحاؽ بن عمار من أنٌو إمامي أك فطحي ،ثم يقوؿ :بما أف ىاتين
السابقة ،من أ ٌف البعض ٌ
الركايتين تتعارضاف مع ركاية علي بن رئاب (صحيحة زرارة) فينبغي طرحهما.

نقد كبلمو
يبدك لي الخدش في كبلمو من جهتين:
األكلى :تق ٌدـ أف إسحاؽ بن عمار ىو إسحاؽ بن عمار بن حيٌاف ،كىو إمامي كمن الثقات األجلٌة ،كقد
تق ٌدـ البحث فيو ،كال إشكاؿ في السند من ناحيتو.

الثانية :ال تتعارض الركايتاف مع ركاية علي بن رئاب ،فاألخيرة في مطلق اآلمر ،كالركايتاف في اآلمر الذم

ىو سيٌد ،كباإلمكاف الجمع العرفي بين الموردين بحمل المطلق على المقيٌد ،فالركايتاف تقيداف صحيحة
علي بن رئاب ،كحكم حبس اآلمر يقيد بما إذا لم تكن العبلقة بين اآلمر كالمأمور عبلقة مولى كعبده ،فبل
يبقى شيء من المعارضة.

الطريق الثاني :كبلـ الشيخ الطوسي
يقوؿ الشيخ في (الخبلؼ) [ ]6فيما يخص موضوع األمر بالقتل من قبل المولى :في المجاؿ طائفتاف من
الركايات ،أحدىما تقوؿ( :يقاد من السيد) ،كاألخرل تقوؿ( :يقاد من العبد) ،كنتيجة كبلمو تعارض

الطائفتين كتساقطهما.

لم نعثر على ركاية كرد فيها (يقاد من العبد) ،كإذا كاف ىناؾ ركاية فالمفركض كجودىا في (التهذيب)

ك(االستبصار) ،كاألخير اختص بالركايات المعارضة ،مع أنو لم ينقلها في ىذا الكتاب ،كعلى ىذا فالمسألة
ال تخرج عن حالتينٌ ،إما مراده من الركاية األخرل ىو صحيحة علي بن رئاب ،كىي ليست في باب العبد

كالسيد بل ىي مطلقة ،أك أنٌو كقع سهوان منو ،كبذلك ال يمكننا االعتداد بهذا العبلج.
يبدك لنا أف اإلشكاؿ الناشئ من االستدالؿ بهاتين الركايتين يقوـ على أمور متعددة:

األكؿ :مقتضى القواعد الكلية المستوحاة من الكتاب كالسنة ىو أف كبلن مسؤكؿ عن عملو الذاتي ،كبذلك
ٌ
تقع مسؤكلية كل جريمة على عاتق المباشر ،كإلقاء مسؤكلية عملو على عاتق آخر باعتبار كونو آمران يعد

أمران مخالفان للقاعدة.

نص ،حكمنا
كإذا كانت لدينا قاعدة كلية مستوحاة من عمومات أك إطبلقات أك ارتكازات شرعية ،كخالفها ٌ
كفق ىذا النص في مورده فحسب؛ اقتصاران لما خالف األصل أك ما خالف القاعدة على مورد النص ،كعلى

فرض قبوؿ الركايتين فإ ٌف حكمهما مخالف للقاعدة كنقتصر فيو على مورد ما إذا كاف ىناؾ مولى كعبد،
كمخالفتهما للقاعدة باعتبار أ ٌف مسؤكلية كل جناية تلقى على عاتق فاعلها المباشر ،كسلب المسؤكلية عنو

كإلقاؤىا على غيره مخالف للقاعدة ،كقد تأ ٌكدت المخالفة في الركاية الثانية؛ ألنٌها أمرت بحبس العبد
مؤبدان مضافان إلى رفع القصاص عنو ،من ىنا كانت مخالفة للقاعدة من جهتين:

الجهة األكلى :ترفع مسؤكلية الجريمة عن عاتق المباشر.
الجهة الثانية :تفرض السجن المؤبٌد على العبد ،كىو ال كجو لػو إذا كانت إرادتو مقهورة إلرادة مواله.
إذف ،مختصر الجواب األكؿ :أنٌا نعمل كفق الركايتين في موردىما فقط ،كال نع ٌدم الحكم إلى غير العبد
كمواله ،كبذلك ال يكوناف شاملين لموردنا أم اإلكراه.

الثاني :في الركاية الثانية ػ ركاية السكوني ػ يوجد تعليل ،فاإلماـ يستفهم(( :كىل عبد الرجل إالٌ كسيفو

كسوطو؟))  ،كىذا االستفهاـ يراد بو ػ في مقاـ التعليل ػ أف المسؤكلية مرفوعة عن عاتق العبد ،كىو بمثابة
السيف كالسوط ،كىذا ال يجرم في حق جميع العبيد ،فإف بعضهم صغير أك حديث العهد باإلسبلـ ،كال

يعلم بأحكاـ الدين ،كيظن لزكـ امتثاؿ أكامر المولى مهما كانت ،فهؤالء بمثابة السيف كالسوط ،لكن بعض
العبيد بدرجة من الثقافة كالمعرفة تؤىلهم لبلمتناع عن امتثاؿ األكامر التي تخالف الشرع ،لكونها غير نافذة

في ح ٌقهم ،كمثل ىؤالء ليسوا بمثابة السوط أك السيف ،كال يجرم ىذا الكبلـ في ح ٌقهم.

المكره من قبيل التنويم
كذلك الحاؿ في موضوع اإلكراه ،فإذا كاف بدرجة انسلبت فيها إرادة
ى
المكره بمثابة السيف كالسوط،
المغناطيسي ،أك رسمت لو صورة مغلوطة من خبلؿ شهادة الزكر ،كاف
ى

كيجرم الحكم السابق في ح ٌقو ،كال يجرم في موارد أخرل.

إذف ،التعليل الوارد في الركاية يضيٌق من دائرة الحكم ،بحيث ال يشمل اإلكراه ،كلهذا ينقل الشيخ في
(المبسوط) [ ]7عن الفقهاء ػ كيبدك أف مراده فقهاء العامة ػ التفصيل بين (كوف العبد عارفان بعدـ الجواز،
فعليو القود كبين صغره أك كونو أعجميان) ،فإذا كاف يعلم بحرمة قتل البرمء ترتٌب عليو القصاص ،كإالٌ فبل،
كيبدك أ ٌف ىذا التفصيل ناظر إلى ىذا المعنى.

الثالث :يبدك أ ٌف ركايات العبد كالسيد كانت موضع إعراض عاد نة كغير معموؿ بها ،كالشيخ نفسو الذم
فصل في الحكم في (الخبلؼ) [ ]8كقاؿ( :إذا
نقل الركاية لم يعمل بها؛ ألنٌو ينقلها في (التهذيب) لكنٌو ٌ
كاف العبد عالمان أك متمكنان من تحصيل العلم ترتٌب عليو القصاص) .كىذا يعني عدـ عملو بهاتين
الركايتينٌ ،أما إذا كاف العبد صغيران أك مجنونان فالقصاص غير مترتٌب عليو كال على مواله ،بل على األخير

دفع دية.

ىذا مضافان إلى أنو بعدما ينقل الركايتين في (التهذيب) [ ]9يقوؿ :ال يمكن العمل بهاتين الركايتين؛
س بًالنٌػ ٍف ً
يؤكلهما قائبلن( :قد تكوف
مما جعلو أف ٌ
س)[ٌ ،]10
لكونهما مخالفتين للقرآف كاآلية الكريمة (النٌػ ٍف ى
و
كعندئذ الحكم بقتل السيد ليس من باب
الركايتاف كردتا في مورد حيث اعتاد المولى اإليعاز لعبده بالقتل،
القصاص ،بل من باب كونو مفسدان في األرض).

يخرج الشيخ مضموف الركايتين عن الموضوع الذم نحن فيو ،فهو ٌإما ترؾ العمل بهما ،أك ٌأكلهما
كبذلك ٌ

بنحو ال يشمل مسألة اإلكراه .كلهذا ال يمكن العمل بهما حتى في موردىما ،أم العبد كالسيد.

حاصل البحث :اعتمد القوؿ بأقوائية السبب على المباشر في باب اإلكراه على القتل على ىاتين
الركايتين ،كال أساس مستحكم لهما ،كالوجو االعتبارم المزبور ال يمكنو أف ينفي المسؤكلية عن المباشر
المكره ليثبتها للمك ًره.
ى

الدرس []97
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الكبلـ في اإلكراه على القتل كقد قلنا :إ ٌف مقتضى األدلة اللفظية عدـ ارتفاع الحرمة التكليفية عن المباشر

تعرضنا لما يمكن أف يكوف دليبلن على ىذا الرفع كما استفدنا منو الرفع المزعوـ .كعليو ال
المكره ،كقد ٌ
ى
يوجد دليل لفظي يدؿ على رفع الحرمة التكليفية في مورد اإلكراه.

تعرضنا للوجوه االعتبارية التي ذكرت لرفع الحرمة التكليفية عن حالة اإلكراه،
بعد الفراغ من األدلة اللفظية ٌ
كاف أحدىا كوف السبب أقول من المباشر ،كقد رفضنا ذلك ،كثانيها نبحثو اليوـ كنتم البحث في ىذا

الموضوع.
عما ذكره حقوقيوف بريطانيوف من انتقادات على قانوف الحقوؽ الجزائية الدارجة في
الوجو الثاني :عبارة ٌ
مجوزان للقتل ،كقد استدلوا
بريطانيا ،فإ ٌف الدارج في أكثر قوانين الدكؿ التي اطلعنا عليها ال يع ٌد اإلكراه ٌ
على ذلك بأدلة خاصة ،كفي مقاـ رد االستدالؿ قاؿ بعض الحقوقيين البريطانيين:

تعرض شخص لئلكراه كلم يستسلم لو كاف عملو إيثاران ،كال يمكن للقانوف أف يلزـ الناس باإليثار ،فإنٌو
إذا ٌ
ليس حكمان عقبلئيان كمنطقيان ،رغم أنٌو أمر أخبلقي راجح ،فلو دار أمر شخص بين أف يفدم نفسو أك يفدم
آخر كاف باإلمكاف أمره بإفداء نفسو أخبلقيان ال قانونيان.

المكره ألكامر المك ًره يع ٌد إيثاران ،كال ينبغي للقانوف أف يلزـ الناس باإليثار.
إذف عدـ لزكـ استسبلـ
ى
الجواب :االستدالؿ المتقدـ يعتمد فكرة عدـ إمكانية ىسن اإليثار كحكم قانوني كإلزامي ،كىذه الفكرة
مقبولة في حد ذاتها كال ننكرىا ،لكن الكبلـ في أ ٌف عدـ قتل شخص من باب اإلكراه يع ٌد إيثاران أـ ال؟
كىل ىو من مصاديق اإليثار؟
عدـ تلطيخ اليد بدماء األبرياء ليس إيثاران ،كاإليثار يصدؽ فيما إذا كاف عامل القتل متوجهان إلى زيد مثبلن
كأنت تضع نفسك أماـ العامل لكيبل يصيب زيدان ،كىكذا الحاؿ بالنسبة لما ذكره الفقهاء في باب األضرار
كيدمره ،كىذا
المالية ،فالسيل يتجو نحو المنازؿ فتفتح قناة نحو منزلك لكيبل يتجو السيل نحو منزؿ زيد ٌ

أدل إلى اتجاه السيل
من اإليثار غير الواجب ،كعليو إذا لم تفتح قناة أك كضعت حوائل أماـ منزلك ما ٌ
نحو منزؿ زيد كتدميره ،ككنت غير ضامن للدمار الذم لحق بمنزؿ زيد ،كذلك ألجل قاعدة (ال ضرر)
تحمل الضرر الذم
مما قد يعملو صاحب المنزؿ لحفظ منزلو ،كليس من البلزـ على اإلنساف ٌ
فإنٌها ال تمنع ٌ

يتٌجو نحو الغير ،بأف تقف حائبلن بين الطلقة كزيد ،فذلك غير كاجب؛ ألنٌو إيثار.

كىذا يختلف عن اإلكراه على القتل ،فهو ليس محبلن لئليثار ،كلم يكن ىناؾ عامل أجنبي يتٌجو نحو
المكره يريد قتل مظلوـ ،كالخطر ػ
المكره نفسو حائبلن بينو كبين البرمء ،بل
الشخص البرمء لكي يجعل
ى
ى

المكره ،كألجل رفع ىذا الخطر يقدـ على قتل برمء ،كلو لم يلطخ يده بدـ
في الحقيقة ػ متوجو نحو
ى
مجرد أنٌو لم يدفع عن نفسو الخطر .كمن المنطقي أف يوآخذ على القتل إذا أقدـ عليو
البرمء لم يؤثر ،بل ٌ

لمجرد دفع الخطر عن نفسو ،كألجل ذلك لم يقع االستدالؿ المزبور موضع قبوؿ ،كلم يحكم قوانين
ٌ
يجوز القتل.
الدكؿ المذكورة بأ ٌف اإلكراه ٌ
إذف الوجو الثاني مردكد .كىناؾ كجوه اعتبارية أخرل ذكرت أك يمكن أف تذكر نعرض عنها حاليان.
قسمنا القتل اإلكراىي كقلنا بإمكانية تصور ثبلثة أنواع لو:
في بداية البحث ٌ

األكؿ :أف يه ٌدد المك ًره بشيء دكف القتل ،من قبيل أف يقوؿ( :اقتل ىذا كإالٌ أخذت أموالك أك
النوع ٌ
جرحتك).
النوع الثاني :أف يتساكل الذم يه ٌدد بو مع الذم يأمر بو ،بأف يأمره بقتل فبلف كإالٌ قتلو ،كقد بحثنا ىذا
للمكره.
يجوز القتل
النوع ٌ
مفصبلن ،كقلنا بأ ٌف اإلكراه ىنا ال ٌ
ى
مما يكرىو عليو ،بأف يقوؿ لو :اقتل فبلنان كإالٌ قتلت المعصوـ عليو السبلـ،
النوع الثالث :ما ٌ
يتوعد بو أشد ٌ

عامة في المدينة ،كىذه من األمثلة الواضحة ،كىناؾ أمثلة مشتبو بها ،كىذا النوع محل
أك أقوـ بمجزرة ٌ
بحث.
كعلى فرض كعيده بارتكاب مجزرة شاملة في المدينة كعلى فرض العلم بأنٌو سين ٌفذ تهديده ،سيكوف األمر

يجوز القتل أـ ال؟
دائران بين أمرينٌ ،إما قتل فبلف أك قتل المدينة كلٌها ،فهل اإلكراه ٌ

الذم يتبادر إليو الذىن في الوىلة األكلى ىو شموؿ العمومات كاإلطبلقات الواردة في حرمة قتل النفس
لهذا النوع ،كال دليل لنا يستثني ىذا النوع من العمومات كاإلطبلقات ،فإ ٌف ارتكاب المه ٌدد حرامان أعظم ال

يبرر ارتكاب اإلنساف قتل النفس.
ٌ

لكن ىنا مطلبان آخر ،كىو كجود تكليفين متوجهين إلى المكلٌف ،ىما( :ال تقتل أحدان) ،ك(امنع عن قتل
ٌ

عامة الناس).
المعصوـ أك عن قتل ٌ

كألجل ىذا أراد السيد الخوئي[ ]11إثبات التخيير عند اإلكراه من باب التزاحم بين التكليفين ،كقد قلنا
أىمية حرمة قتل الغير على حفظ النفس.
ىناؾ إ ٌف التزاحم إذا حصل فيوجد مهم كأىم ،كقد أثبتنا ٌ
كاألىمية ىنا في الجانب اآلخر ،فمن الواضح يقينان لكل مسلم أف يرل الدفاع كاجبان إذا كاف عدد غفير من

أىمية أركاح الجمع الغفير كالمعصوـ أكثر من قتل
الناس أك المعصوـ عرضة للقتل ،كمن الواضح أ ٌف ٌ
شخص كاحد.
متوجهاف للمكلف ىنا ،ىما( :ال تقتل) ،ك(امنع من كقوع ىذه الكارثة) ،كالمنع من كقوع الكارثة
خطاباف ٌ
يستلزـ ارتكاب القتل ،كلو لم يرتكبو لحصلت الكارثة.

يمكن القوؿ ىنا :يوجد تزاحم بين التكليفين كأحدىما أىم ػ ببل شك ػ فيتقدـ على المهم .كعليو إذا كاف

يتوعد بالتعذيب ثم
مبلؾ الترجيح ىو األىمية فبل يجرم الحكم في بعض مصاديق ىذا الفرع ،من قبيل أف ٌ

مما يكرىو عليو ،إالٌ أ ٌف الحكم غير متحقق؛ ففي
القتل إذا لم يقتل فبلنان ،فرغم أف ما ٌ
يتوعد بو ىنا أعظم ٌ
مقاـ التزاحم بين الخطابين ال يمكن لخطاب (احفظ نفسك) أف يتكافأ مع (ال تقتل غيرؾ) ،كال فرؽ في

ذلك بين أف يكوف كعيد بالتعذيب أك لم يكن.

لكن أىمية كجوب دفع القتل عن المعصوـ أك عن عامة الناس في المدينة بدرجة تدعو اإلنساف للحيلولة

أىمية الواجب أكضح من أىمية الحراـ ىنا.
دكف كقوعو مهما كلٌف األمر ،أم ٌ

مما يكرىو عليو كأ ٌف األىمية محرزة ،كالكبلـ حاليان فيما إذا لم تحرز
فرض مسألتنا أف ما ٌ
يتوعد بو أىم ٌ
و
عندئذ ،كعندىا نفهم أ ٌف المه ٌدد لو قاؿ( :اقتل فبلنان كإالٌ قتلتك مع ابنك أك
األىمية فبل يجرم االستدالؿ

قتلتك بعد تعذيبك) فمن غير الواضح كوف ىذا أىم من قتل فبلف.

بالطبع يكفي ىنا احتماؿ األىمية ،لكن أحيانان يبدك أ ٌف األىمية غير منظورة في الخطاب الشرعي
كالملحوظ ىو األشديٌة ،كىي ليست مبلكان كما ذكرنا سابقان.
تق ٌدـ أ ٌف ىناؾ مقامات ثبلثة في مسألة اإلكراه.
المكره أـ ال؟ كقد انتهى البحث فيو.
المقاـ األكؿ :ىل توجد حرمة تكليفية على
ى
المقاـ الثاني :على فرض كجود حرمة تكليفية ىل يترتب الحكم الوضعي (القصاص) أـ ال؟
بعدما ثبت أ ٌف اإلكراه ال يمكنو أف يرفع حرمة القتل ،كذلك لشموؿ اإلطبلقات كالعمومات لػو ،كىي من
قبيل(( :من قتل مؤمنان متعمدان فإنٌو يقاد بو))[ ،]12أك(( :من قتل مؤمنان متعمدان قيد منو))[ ،]13كغير
س بًالنٌػ ٍف ً
س ]14[)...مع أ ٌف حديث رفع ما استكرىوا عليو
ذلك من الركايات الصريحة كاآليات مثل( :النٌػ ٍف ى
كأمثالو ال يمكنو أف يرفع ىذا الحكم.

المقاـ الثالث :ىل تترتٌب على المك ًره عقوبة أـ ال؟

ال دليل لنا يثبت العقاب على المك ًره إالٌ ركاية كاحدة كردت في حق اآلمر دكف المك ًره ،كىي صحيحة

زرارة التي قرأناىا سابقان.

محمد بن يعقوب ،عن محمد بن يحيى ،عن أحمد بن محمد ،كعن ع ٌدة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد
جميعان ،عن ابن محبوب ،عن ابن رئاب ،عن زرارة ،عن أبي جعفر ػ عليو السبلـ ػ في رجل أمر رجبلن بقتل

رجل ،فقاؿ(( :يقتل بو الذم قتلو ،كيحبس اآلمر بقتلو في الحبس حتى يموت)) [.]15

المكره مخدكش فيها كما سبق أف قلنا ذلك ،فإ ٌف
الركاية كاردة في حق اآلمر كداللتها على ثبوت قصاص
ى
المكره ،كقد بيٌػنٌا ذلك ،فبل تكفي إلثبات
داللتها على قصاص المأمور ال يعني داللتها على قصاص
ى

المكره.
القصاص على
ى

ٌأما فيما يخص اآلمر ،حيث حكم عليو بالحبس في الركاية ،فتكفي الركاية إلثبات عقوبة السجن للمك ًره،
كذلك لؤلكلوية المقطوع بها ،فإ ٌف اآلمر الذم ىو أب أك رئيس أك أخ أكبر أمر المأمور بالقتل ،كامتثل
المأمور كحكم عليو بالحبس رغم عدـ اإلكراه كالضغط ،فبلبد كأف يحكم على المك ًره بالحبس كذلك؛

المكره على القتل كضغط عليو كى ٌدده.
ألنٌو أكره
ى

كالمكره كرغم أنٌا لم نتمكن من تعدية حكم المأمور
تخص اآلمر كالمأمور ال المك ًره
إذف رغم أ ٌف الركاية
ٌ
ى
المكره إالٌ أنٌو يمكن تعدية حكم اآلمر فيها إلى المك ًره من باب األكلوية القطعية ،كبذلك نحكم
فيها إلى
ى
على المك ًره بالسجن المؤبٌد ،كىذه ىي الفتول ،كاهلل العالم.
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قاؿ المح ٌقق( :ىذا إذا كاف المقهور بالغان عاقبلن ،كلو كاف غير مميٌز كالطفل كالمجنوف فالقصاص على
المك ًره؛ ألنٌو بالنسبة إليو كاآللة ،كيستوم في ذلك الحر كالعبد ،كلو كاف مميٌزان عارفان غير بالغ كىو حر فبل
قود  ،كالدية على عاقلة المباشر) [.]16

المكره ،فللقتل حرمة تكليفية كحكم كضعي
نتيجة البحوث السابقة ىي عدـ ارتفاع آثار القتل عن
ى
(القصاص).
المكره بالغان كعاقبلنٌ ،أما إذا كاف طفبلن غير مميٌز أك مجنونان غير مميٌز فيحكم على المك ًره
ىذا كلٌو إذا كاف
ى
بالقصاص؛ أل ٌف الطفل أك المجنوف ىنا بمثابة اآللة ،كال فرؽ ىنا في كوف غير المميٌز عبدان أك حران.

حران كمميٌزان لكن غير بالغ (كطفل في العاشرة أك الثانية عشرة من عمره) فبل قصاص
ٌأما إذا كاف
المكره ٌ
ى
و
المكره ،لكن ديتو على عاقلة الطفل.
عندئذ ال على المك ًره كال على
ى
في المسألة فرعاف كلياف ندرسهما:
المكره غير مميٌز.
الفرع األكؿ :أف يكوف
ى
الفرع الثاني :أف يكوف مميٌزان غير بالغ.
كاستدؿ على ذلك بأف غير المميٌز
ٌ
يقوؿ المحقق في باب غير المميٌز :القصاص على المك ًره كاآلمر،
بحكم اآللة كالوسيلة التي بيد المك ًره ،كالقاتل ىو اآللة ،كىذه من جزئيات مسألة كوف السبب أقول من
المباشر التي بحثناىا مجمبلن في السابق ،كقد قلنا ىناؾ :أ ٌف مبلؾ األقوائية أحد أمرين :أف يكوف المباشر

مسلوب اإلرادة ،أك تكوف لو إرادة لكنٌها غير ناشئة عن علم كمعرفة ،من قبيل القاضي كالمأمور الذم ن ٌفذ
حكمو ،فعمل األخير صدر بإرادة منو ،لكن إرادتو ناشئة عن جهل.

نحن ال نمتلك آية أك ركاية على قضية أقوائية السبب من المباشر ،كىذا العنواف مستوحى كمتل ٌقى من
األصوؿ كالقواعد العامة الواردة في بحث الفعل االختيارم من باب القصاص.
فإما أف يكوف مسلوب اإلرادة ،أك أ ٌف إرادتو مقهورة للجهل
ىكذا الحاؿ بالنسبة إلى الطفل غير المميٌزٌ ،
الذم أكجده السبب ،كالعامل األساس ىو السبب في الحقيقة ،كىو من قبيل ما تق ٌدـ في موضوع تقديم
المضمد الذم يعطي الدكاء للمريض يوميان فيطمئن لو ،لكنو في يوـ
بس ٌمو أك
ّْ
الطعاـ المسموـ إلى الجاىل ي

من األياـ يعطيو يسمان ،فرغم أ ٌف المريض تناكؿ السم بإرادة منو كباشر في التناكؿ لكن ال أحد يعتبره قاتبلن
لنفسو ،فإ ٌف إرادتو ىنا بحكم عدـ اإلرادة.

كعليو يبدك أف استدالؿ المحقق استدالؿ معقوؿ ،كاآلخركف أقركا ىذا االستدالؿ كقالوا بأ ٌف العرؼ ال
يعتبر الطفل عامل القتل رغم أنٌو مباشر ،كالدليل على كوف الطفل غير المميٌز بمثابة الوسيلة ىو أنٌو فاقد

لئلرادة كالعلم ،كىذا المورد من مصاديق مسألة كوف السبب أقول من المباشر ،فالعرؼ ينظر بدقة ىنا
كيعتبر المك ًره ىو عامل القتل ،كال دكر للطفل ىنا.
كىذا الحكم ال يختص بو الطفل غير المميٌز ،بل يشمل المجنوف كذلك ،على أف يكوف المجنوف غير
مميٌز كذلك ،أم يحتمل إحدل الخصوصيتين المزبورتين ،أم كونو مسلوب اإلرادة ،أك كونو مقهوران للجهل
الذم أكجبو المك ًره.
الخبلصة :استدالؿ المحقق جيٌد في ح ٌد ذاتو ،كحكمو ال يختص بالعبد رغم أ ٌف مورده في الركايات ىو
العبد ،كرغم أ ٌف الفقهاء اتبعوا الركايات ىنا في اعتبار العبد موردان لو ،فالحكم كارد في غير المميٌز سواء
حران بل في كونو غير مميز.
كاف حران أك عبدان ،لكوف المبلؾ ليس في كونو ٌ
مطالب ألجل اتضاح القضية نذكر ع ٌدة نقاط تبيٌن مبلبساتها.
النقطة األكلى :إذا كاف مبلؾ حكم القصاص أك عدمو ىو ما استفدناه من كبلـ المحقق ،فبل يكوف الحكم
و
عندئذ ػ خاصان بالطفل غير المميٌز كالمجنوف ،بل شامبلن لكلٌ غير مميز كلو كاف غير طفل كغير مجنوف،
ػ
كغره بأ ٌف ىناؾ غزالة
فلو أعطى البندقية بيد أعمى كطلب إطبلؽ النار كفقان لئلحداثيات التي ح ٌددىاٌ ،
فأصابت إنسانان ،كاف ىذا الفرض مشموالن للحكم ،فإ ٌف األعمى ىنا غير مميٌز كذلك رغم أ ٌف إطبلقو كاف
عن إرادة .كألجل ذلك أضاؼ العبلٌمة في (القواعد) [ ]17مورد الجاىل إلى المجنوف كغير المميٌز ،كمن
ذلك أف يدعو شخص آخر للتصويب باتجاه و
ىدؼ ما كيعلم أ ٌف خلفو إنسانان ما لكن مطلق النار جاىل.
إذف ،القاعدة ىنا :كلٌما كاف المباشر بحكم اآللة كما كاف لو شعور أك معرفة كاف حكم الضماف مترتبان على

السبب.

الموارد التي ذكرىا المحقق ىي غير المميٌز كالمجنوف ،كأضاؼ عليها العبلٌمة الجاىل ،كقد يضاؼ إليها
موارد أخرل في زمننا ،كالحكم فيها جميعان كاحد؛ أل ٌف المبلؾ كوف إرادة المباشر موظفة في خدمة

المسبّْب كإرادتو ،أك ال تكوف للمباشر إرادة ناشئة عن علم .كقد أفتى الفقهاء كفق ىذه القاعدة في باب

الشاىد ،فإذا شهد الشهود بأ ٌف فبلنان قاتل أك أنٌو يستحق الح ٌد الشرعي ،كحكم القاضي بالقصاص أك الحد
الشرعي كأجرم الحكم ثم تبيٌن زكر الشهود حكم عليهم بالقصاص.

خبلصة النقطة األكلى :أف الحكم غير مختص بالطفل غير المميٌز أك المجنوف غير المميٌز ،بل شامل لكل
الحاالت المشابهة.

النقطة الثانية :قوؿ المحقق :ىذا إذا كاف المقهور ...أم جعل موضوع الحكم اإلكراه كالقهر ،كنقوؿ ىنا:
ال خصوصية لئلكراه ،كموضوع الحكم اإلجبار على القتل سواء كاف مقترنان بالقهر كاإلكراه أك لم يكن ،فإذا

يش ٌجع الطفل غير المميٌز على إطبلؽ النار دكف تهديد كال إكراه كاف الحكم المتقدـ جاريان كذلك .فاإلكراه

ليس موضوعان للحكم ،كما ينبغي لنا ىو أف نبحث عن صدؽ عنواف اإلكراه ،بل المناط ىو إرادة المباشر

ٌإما أف تكوف مسلوبة بالكلية أك مقهورة للجهل الذم فرضو السبب على المباشر.

خبلصة المسألة :كوف موضوع الحكم إرغاـ غير المميٌز على القتل ،كذلك يتم عن طريق اإلكراه أحيانان،
كبالتشجيع أحيانان أخرل ،أك بأساليب أخرل.
النقطة الثالثة :إذا كاف مبلؾ الحكم أف تكوف إرادة اإلنساف مقهورة لشخص بنحو تنسلب منو القدرة ،كاف
الحكم غير خاص بالموارد التي ذكرناىا ،بل الحكم يجرم أينما حصل ىذا المعنى ،من قبيل أف ّْ
يسكر
شخص آخر دكف أف يلتفت اآلخر إلى ذلك ،كمن شدة السكر يقدـ على قتل ثالث ،فبل يقتص من
السكراف ىنا ،كسيأتي أف السكر االختيارم ال يمنع من القصاص.

يحرض شخص آخر على قتل ثالث من خبلؿ إغضابو أك القوؿ بأنٌو سيقتلك إف لم
كىل من ذلك أف ٌ
المحرض؟
تقتلو؟ كىل يرتفع القصاص عن المباشر ىنا؟ كىل ينتقل القصاص من المباشر إلى
ٌ

كعليو فالحديث يتل ٌخص في مطلبين:
األكؿ :أف نقوؿ بأ ٌف جزاء القتل (القصاص) مرفوع من الشخص الذم صدر عنو ىذا العمل من
المطلب ٌ
غير اختيار ،كىذه مسألة مهمة؛ أل ٌف ىناؾ موارد كثيرة من ىذا القبيل ،حيث يغضب شخص كيقدـ على

قتل آخر ،فنقوؿ :إ ٌف جزاء قتل العمد مرفوع عن ىذا الشخص ،كىو يبدك أمران معقوالن كمنطبقان على

القواعد ،فإرادة الشخص ىنا مقهورة لعامل آخر مثل الجهل أك الغضب ،أم تحقق مبلؾ غير المميٌز من
العمى كالجهل ،كالعامل الذم منع من تحقيق القصاص في حق المباشر صادؽ ىنا كذلك.

كعلى المجرـ ىنا أف يثبت أمرين عند القاضي:
أحدىما :أف يثبت كونو مسلوب العلم أك اإلرادة عند القتل ،كعلى القاضي إحراز ذلك من خبلؿ الطرؽ
المقررة.
ٌ

مقصران كلم يكن مؤثران في إيجاد ىذه الحالة.
ثانيهما :أف يثبت عدـ كونو ٌ
فإذا استطاع إثبات ىذين األمرين كأحرزىما القاضي تعبٌدان أك علم بهما كجدانان ػ على أف يكوف العلم حسيان
و
عندئذ جزاء القصاص كفقان للقاعدة.
ال حدسيان؛ أل ٌف األخير غير معتبر في القضاء من كجهة نظرنا ػ يرتفع
المطلب الثاني :فيما إذا سلبنا جزاء القصاص عن المباشر فهل ينتقل إلى المسبٌب كالعامل؟
مقتضى كبلـ المحقق االنتقاؿ؛ أل ٌف المباشر كاف بمثابة اآللة كالوسيلة ،كذلك من قبيل أف يق ٌدـ لو خمران
خل جيد للمرض الفبلني ،فشربو كسكر ،ثم قاؿ لو :إ ٌف فبلنان تجاكز
دكف أف يصرح لو بها ،بل قاؿ :ىذا ٌ
على عرضك ،أك جاء ليهاجمك ...فاستفاد منو كوسيلة كآلة ،كال فرؽ ىنا بينو كبين الطفل غير المميٌز.
المكره غير مسلوب اإلرادة بل اتخذ القرار بنفسو لكن داعيو حفظ
لكن فرؽ المسبّْب مع المك ًره في أف
ى

يبرر القتل كما تق ٌدـ ذكرهٌ ،أما ىنا فبل إرادة كال شعور تتوسط عمل القتل المسبٌب
نفسو ،كىو ال ٌ
كالمحرض عليو ،كالمباشر ىنا بمثابة الكلب المعلٌم ،كالمسبٌب بمثابة مالك الكلب.
كال تبعد صحة توسيع نطاؽ الحكم ،كلذلك مثيل في القوانين الجزائية لبعض الدكؿ مع اختبلؼ من حيث

المبلؾ ،كمبلكنا تق ٌدـ الحديث عنو ،كقد يختلف عن مبلكات باقي الدكؿ.

أشكل الشيخ في (المبسوط) [ ]18على مسألة انتقاؿ حكم القصاص من غير المميٌز إلى القاىر ،نعرض

لئلشكاؿ كنجيب عليو مقببلن إف شاء اهلل.

الدرس []99

بسم اهلل الرحمن الرحيم
البحث في إكراه الطفل على القتل ،كقد قلنا يوجد فرعاف ىنا:
األكؿ :أف يكوف الطفل غير مميّْز ،كقد بيٌنا حكمو ،كقلنا بأ ٌف الطفل ىنا بمثابة الوسيلة كاآللة،
الفرع ٌ
كالقاتل ىو اآلمر ،فيكوف القود عليو ال على الطفل.
الفرع الثاني :أف يكوف الطفل مميّْزان لكنٌو غير بالغ
كىنا احتماالت أك أقواؿ ثبلثة ،كيبدك أف بعضها ال قائل بو:
األكؿ :للمحقق[ ]19كالعبلٌمة[ ]20كىو مشهور حسب الظاىر ،كىو عدـ ترتٌب القود على
القوؿ ٌ
الصبي كال على اآلمر ،كارتفاعو عن الصبي باعتبار أ ٌف عمده في حكم الخطأ ،كارتفاعو عن اآلمر ،باعتبار

كونو غير مباشر للقتل ،كبما أ ٌف الصبي مميّْز كيفهم األمور فبل يمكن القوؿ بأنٌو بحكم الوسيلة كاآللة،
يتحوؿ القصاص إلى دية قتل الخطأ ال شبو العمد ،كعلى العاقلة التكفل بها.
كلهذا ٌ

كفسر صاحب (الجواىر) [ ]21البعض
القوؿ الثاني :كىو الذم نسبو المحقق إلى بعض األصحابٌ ،
البراج في (جواىر الفقو) [ ،]22كىو يقضي بأ ٌف الطفل إذا كاف
بالشيخ في (المبسوط) ك(النهاية) كابن ٌ
اقتص منو ،كإذا كاف أصغر من عشرة أعواـ يرفع عنو القصاص .يقوؿ الشيخ( :كإذا
في العاشرة من عمره
ٌ

قتل الصبي رجبلن متعمدان كاف عمده كخطؤه كاحدان ،فأنٌو يجب فيو الدية على عاقلتو إلى أف يبلغ عشر
التامة) [.]23
سنين أك خمسة أشبار ،فإذا بلغ ذلك اقتص منو كأقيمت عليو الحدكد ٌ
تعرض ىناؾ إلى بحث المراىق ،كىو الذم في الثالثة
كلم أجد نفس الشيء في (المبسوط) [ ]24فقد ٌ
عشرة أك الرابعة عشرة من عمره ،كلم أجده يحكم في ح ٌقو بالقصاص ،بل قاؿ برفع القصاص عن اآلمر

كخ ٌفف الحكم إلى الدية ،أم دية قتل الخطأ.

كصاحب (الجواىر) لم ينقل القوؿ عن (المبسوط) مباشرةن ،بل قاؿ :في محكي (المبسوط) ،كىذا يكشف
شخص كنقلو صاحب (الجواىر) عنو.
عن أنٌو لم يراجع الكتاب بنفسو ،بل نقل القوؿ
ه

كىناؾ احتماؿ ثالث يستفاد من كبلـ صاحب (الجواىر) ،كىو أ ٌف اآلمر لو لم ييك ًره كاف الحكم ما ذىب

إليو المشهور ،أم ال قود على أحدٌ ،أما إذا كاف اآلمر قد أكره المراىق ترتٌب على اآلمر القصاص ،كرغم
المكره بالغان لكن يحكم بالقصاص ىنا ،كذلك باعتبار أ ٌف
أ ٌف مشهور الفقهاء لم يقل بالقصاص فيما إذا كاف
ى
مما يترتب
اإلكراه غير جا ور في القتل ،فبل معنى لئلكراه في القتل ،فإ ٌف معنى اإلكراه كوف ما يتوعد بو أشد ٌ

على اإلكراه ،افرضوا رجبلن يهدد آخر بالقتل إذا لم يفعل الفعل الفبلني ،فإذا ن ٌفذ ما أكرىو عليو من القتل،
توعده ،فبل معنى لئلكراه ىنا.
ترتٌب عليو القصاص ،كإذا لم ينفذه يقتلو الذم ٌ

يتصور اإلكراه على القتل.
كبهذا البياف قلنا :ال ٌ
لكن ىذا االستدالؿ ال يجرم في حق غير البالغ ،فإ ٌف غير البالغ إذا أجبر على القتل كقاـ بالقتل فبل
مما يترتب على ما أكره عليو ،فبل يصدؽ اإلكراه ،كالنتيجة
ٌ
يقتص منو؛ أل ٌف عمده خطأ ،فما يتوعد بو أشد ٌ
و
عندئذ يكوف السبب أقول من المباشر،
صيركرة الطفل غير البالغ مكرىان فجاز لو فعل ما أكره عليو،
فينسب القتل إلى األقول كيقاد بو.

يصرح صاحب (الجواىر) بهذا االحتماؿ كلم يختره بل يحتملو فحسب .كبذلك يصبح للمسألة ثبلثة
لم ٌ
أقواؿ أك احتماالت.

دراسة األقواؿ
ع ٌدة أمور ذكرت كقرائن كأدلة على القوؿ الثاني:
 1ػ عمومات كإطبلقات أدلة القصاص التي تقضي باالقتصاص من القاتل المطلق ال البالغ ،كىو ما يجعلها
تصدؽ على األشباؿ كذلك.
كيرد ىذا االستدالؿ بأنٌو جيد لو لم يكن ىناؾ دليل (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) ،كالعمومات
ٌ
صصة بو.
كاإلطبلقات محكومة بدليل الرفع أك أنٌها مخ ٌ
 2ػ ركايات تدؿ على جواز عتق الصبي كجواز صدقتو كطبلقو ككصيتو ،كالجواز ىنا يعني النفوذ كصحة
أعماؿ الصبي في المجاالت المزبورة ،فلماذا يرتفع القصاص عندما تبلغ أعمالو مستول القتل؟

كيرد ىذا االستدالؿ بأنٌو ال مبلزمة بين جواز األمور السالفة كترتٌب القصاص عليو ،فإنٌها ال تحظى بمناط

مشترؾ ،ففي باب العتق كالصدقة أجاز المولى صدكر ىذه األمور من غير البالغ فيما يتعلٌق بو ،فقد يوصي
باألمور المالية كقد يعتق كقد يطلٌق كما شابو ،كىذا ال عبلقة لو فيما لو قلنا برفع قلم الحكم التكليفي

كالوضعي المتعلٌق بالقصاص.

في الموارد المزبورة منح حق للصبي في ممارستها ،كفي موردنا رفع حكم كضعي كتكليفي عليو ،كال ارتباط
بين االثنين ،كال اشتراط في المناط بينهما ،فاالستدالؿ غير صحيح.
3ػ ركاية السكوني التي ركاىا الشيخ كالصدكؽ ،كىي:
محمد بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،عن النوفلي ،عن السكوني ،عن أبي عبد اهلل عليو

السبلـ :قاؿ أمير المؤمنين ػ عليو السبلـ ػ في رجل كغبلـ اشتركا في قتل رجل فقتبله ،فقاؿ أمير المؤمنين
عليو السبلـ(( :إذا بلغ الغبلـ خمسة أشبار قضى بالدية))[.]25

دراسة السند
أم من النوفلي كالسكوني في كتب الرجاؿ ،النوفلي إمامي كالسكوني غير إمامي ،لكن
قلنا لم يوثٌق ٌ
النوفلي كرد في أسانيد (كامل الزيارات) ،كبالنسبة إلى السكوني يقوؿ الشيخ( :عمل األصحاب بركاياتو)

ألمر شاذ مخالف لرأم فقهاء الشيعة،
[ ،]26كلهذا نثق بالسند ىنا إالٌ أف يكوف مضموف الحديث حامبلن ٌ
و
عندئذ.
أك يعارض ركاية أقول سندان ،فبل نعمل بو

دراسة الداللة
االستدالؿ بهذه الركاية على القوؿ الثاني ػ الذم لو معارض ػ مخدكش من جهتين:
األكلى :الكبلـ في الحديث ليس عن عشر سنوات بل عن خمسة أشبار ،كال يمكن لهذا أف يكوف مقياسان
في المسألة؛ أل ٌف أمره مختلف حسب األماكن كالمواقع ،فقد يكوف الطفل خمسة أشبار كىو في العاشرة،
كقد يكوف في الرابعة عشرة من عمره كيكوف الطفل مبتلى بأمراض أك سوء تغذية تمنع من نمو جسمو

بنحو طبيعي.

الثانية :ال أحد من الفقهاء أفتى كفق ىذه الركاية ،كيكفي إعراض الفقهاء عنها لطرحها كعدـ العمل بها،
كلهذا لم يشر إليها المحقق ،بل نفى أم دليل على ىذا القوؿ ،كىذا ىو الواقع.

نقد كبلـ صاحب (الجواىر)
االحتماؿ الثالث الذم احتملو صاحب (الجواىر) [ ]27يقضي بالقود على آمر المراىق إذا اقترف أمره
و
عندئذ أقول من المباشر.
باإلكراه ،فالسبب
كيرد بما يلي:
ٌ
أكالن :صدؽ اإلكراه ىنا موضع نقاش ،كقد تق ٌدـ بحثو.
مجرد اإلكراه يوجب كوف
ثانيان :على فرض صدؽ اإلكراه ال نقبل كوف السبب أقول من المباشر ،كىل ٌ
السبب أقول من المباشر؟ كقد تق ٌدمت موارد يكوف السبب فيها أقول من المباشر ،يعني تأثير السبب في
تكرر ،أم تقديم الطعاـ المسموـ دكف إخبار
الحادث أقول من تأثير المباشر من قبيل المثاؿ الذم ٌ
المجني عليو ما يؤدم إلى مقتلو ،فالسبب ىنا أقول من المباشر؛ أل ٌف إرادة اآلكل كانت موظٌفة في خدمة

مق ٌدـ الطعاـ ،كىذا ليس من قبيل ما نحن فيو ،فالفرض ىنا كوف الطفل مميٌزان كيعلم أ ٌف عملو جريمة قتل

كاع أخرل ،كعليو يكوف عملو باختياره،
كىو غير جائز ،لكن يرتكبو خوفان من الضرب أك الموت أك لد و
كالسبب ليس أقول من المباشر.
يبدك أ ٌف القوؿ المشهور ػ أم يرفع القود عن المباشر كالسبب ػ ىو األقول ،كرفع القصاص عن المباشر

باعتبار ما كرد في الركايات من أ ٌف غير البالغ عمده كخطؤه كاحد ،التي تكشف عن رفع قلم التكليف عنو،
فمن غير المعلوـ شموؿ أدلة القصاص لو رغم ذلك.

ٌأما رفع القصاص عن اآلمر ػ سواء كاف مكرىان أـ ال ػ فباعتبار أنٌو لم يقم بعملية القتل فبل قصاص عليو.
لكن الدية تبقى؛ أل ٌف دـ المؤمن ال يذىب ىدران ،كىي على عاقلة الطفل ،كالقتل صدر منو ،كعمده بحكم
خطئو المحض ،فتقع الدية على العاقلة ،كيحكم على اآلمر أك المك ًره بالسجن المؤبٌد ،بدليل الركاية التي

قرأناىا سابقان التي احتوت على المضموف التالي( :يحبس مؤبدان الذم أمر بالقتل ،أك أكره آخر عليو) ،كفي
بعض الركايات لم يرد الحبس المؤبد بل الحبس فقط.

كبذلك ت تم المسألة فنصل إلى الفركع التي أكردىا المحقق في ذيل ىذه المسألة إف شاء اهلل.

الدرس []100
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قاؿ المحقق رحمو اهلل( :لو قاؿ اقتلني ،أك ألقتلنٌك ،لم يسغ القتل؛ أل ٌف اإلذف ال يرفع الحرمة ،كلو باشر

لم يجب القصاص؛ ألنٌو أسقط ح ٌقو باإلذف فبل يتسلٌط الوارث) [.]28

المكره القتل فبل يجب
إذا أكره شخص آخر ألف يقتلو كإالٌ قتلو كاف القتل غير جائز ،كإذا ارتكب
ى
االقتصاص منو؛ أل ٌف المقتوؿ أسقط ح ٌقو بإصدار اإلذف في قتلو ،فبل ح ٌق لوارثو.
ىذه المسألة من القضايا المطركحة على مستول عالمي ،فهناؾ الكثير من المرضى أك العجزة الذين

يطالبوف بقتل أنفسهم كإراحتهم.

المحقق الحلي ذكر صورة اإلكراه ،كسيأتي بياف كوف اإلكراه فاقدان للدكر األساسي ىنا ،كالبحث فيما لو
مجوزان للقتل أـ ال؟
أذف المريض أك المدين أك ما شابو بقتل نفسو ،فهل يكوف ىذا ٌ

طرحت ىذه القضية في المجامع الحقوقية ككذا لدل المسيحيين ،كانقسموا فيها بين موافق كمعارض ،كمع
مهمة ينبغي دراستها كدراسة شقوقها ،كقبل البدء بذلك نذكر النقطة
غض النظر عن ذلك فإنٌها قضية ٌ
التالية:
رغم أ ٌف المحقق ذكر ىذه المسألة في فركع مسألة اإلكراه إالٌ أنٌها في حقيقتها ليست من مسائل ىذا
شراح كبلـ
الباب؛ أل ٌف االستدالؿ الذم جاء بو المحقق في ذيل ش ٌقيها ،ككذا االستدالالت الواردة عن ٌ

المحقق ػ مثل صاحب (الجواىر)[ ]29كالشهيد الثاني[ ]30ػ ال ربط لها بقضية اإلكراه ،فبل يقاؿ ىناؾ
يجوز القتل أـ ال ،لكن بما
مجوز للقتل ،بل البحث يدكر حوؿ محور اإلذف ،كأ ٌف اإلذف ٌ
بأ ٌف اإلكراه غير ٌ

أ ٌف المحقق ذكر ىذه المسألة في باب اإلكراه نحن نأتي بها في ذات الباب كذلك.

في ىذه المسألة فركع أربعة:
األكؿ :ىل اإلذف لقتل النفس ػ سواء كاف عن إكراه أك لم يكن ػ يرفع الحرمة الشرعية؟
الفرع ٌ
الفرع الثاني :على فرض عدـ الجواز ىل القاتل يستحق القصاص أـ ال؟
الفرع الثالث :على فرض عدـ تعلق القصاص فهل القاتل ملزـ بدفع الدية أـ ال؟ كىذا الفرع لم يذكره
المحقق ،لكن ذكره صاحب (الجواىر) [ ]31كغيره[.]32

للمكره أف يدافع
المكره عن القتل ،فهجم عليو المك ًره كأراد قتلو ،فهل يجوز
الفرع الرابع :إذا استنكف
ى
ى
عن نفسو كلو بقتل المك ًره؟
كقد طرح ىذا الفرع اإلماـ ػ رضواف اهلل عليو ػ في (تحرير الوسيلة) [ ]33كصاحب (الجواىر) []34

كآخركف.

دراسة الفركع تفصيبلن
األكؿ
الفرع ٌ
يستفاد من فتاكل الفقهاء في الفرع األكؿ أ ٌف الحرمة التكليفية ال ترتفع ،أل ٌف في قتل النفس حكمين:
أحدىما حق اهلل ،كىو حكم تكليفي (أم الحرمة) ،كالحكم اآلخر عبارة عن حق القصاص ،الذم قد يقاؿ

بأنٌو ح ٌق بشرم كيتعلٌق بالمقتوؿ أك كليٌو ،كقد يقاؿ بأنٌو حق مشترؾ بين اهلل كالبشر ،مثل قطع يد السارؽ
فهو حق يتعلق بو حق اهلل كحق البشر.

بالنسبة إلى الفرع األكؿ كالحكم فيو ػ أم الحرمة ػ فهو أمر إلهي كيتعلق بالذات المقدسة ،كالحراـ ال

يتحوؿ إلى حبلؿ بإذف شخص ،فهو من قبيل الزنا الذم ال ترتفع حرمتو برضا المزني بها ،ككذلك الزنا
ٌ
بالعنف ،فإ ٌف رضاىا البلحق ال يحلل الزنا ،كعليو فبل ترتفع حرمة القتل برضا المقتوؿ.

س الٌتًي ىح ٌرىـ اللٌوي إًٌال
إذا أردنا االستدالؿ بدليل منقوؿ ىنا نأتي باآلية الشريفة التالية ( :ىكالى تىػ ٍقتيػليوا النٌػ ٍف ى
س أ ٍىك فى ىس واد فًي ٍاأل ٍىر ً
ٍح ٌق) [ ]35أك اآلية التالية ( :ىمن قىػتى ىل نىػ ٍفسان بًغىٍي ًر نىػ ٍف و
ض)[ ،]36كىي مطلقة كتشمل
بًال ى
و
عندئذ ،كال نقاش في الموضوع.
صورة اإلذف كعدمو ،فبل ترتفع الحرمة

الفرع الثاني
المكره أك المأذكف لو ارتكب القتل فهل يترتٌب عليو
عمدة البحث في الفرع الثاني ينصب في أ ٌف
ى
القصاص أـ ال؟

أقواؿ الفقهاء
ىذه المسألة محل اختبلؼ بين الفقهاء ،كقد نفى المحقق ىنا القصاص جازمان ،كاختار ىذا الرأم العبلٌمة
تردد في ثبوت القصاص في (القواعد) [ ،]38كيستنبط من
في بعض كتبو مثل (اإلرشاد) [ ،]37لكنٌو ٌ
كلمات صاحب (الجواىر)[ ]39أ ٌف المسألة غير كاضحة لديو كفيها ترديد ،كما تردد في ذلك المحقق

األردبيلي في (شرح اإلرشاد)[ ]40بل ماؿ إلى ثبوت القصاص ،كىو كطبيعتو ال يجزـ ببساطة بأحد طرفي
المسألة.

يصرح جازمان
كقد انعكس ىذا الترديد في كلمات اإلماـ ػ رحمو اهلل ػ في (تحرير الوسيلة) [ ]41فهو ال ٌ
يرجح عدـ القصاص كعدـ الدية.
بانتفاء القصاص بل يقوؿ :في المسألة إشكاؿ ،رغم أنٌو في النهاية ٌ
مبنى القوؿ بعدـ القصاص ىو كوف القصاص حقان يتعلٌق بالمقتوؿ فينتقل إلى الوارث ،كبإذف المقتوؿ يسقط
الح ٌق ،فهو من قبيل الذم قطعت يده أك رجلو كعفا عن فاعل ىذا األمر ،كفيما نحن فيو حيث قتل ينتقل
حق القصاص إلى الوارث كباقي التركة ،كذكر ما يلي كشاىد على القوؿ :إذا تب ٌدؿ القصاص إلى دية ،كىي

أديت ديونو منها ،كىذا
ماؿ ،فتندرج في باقي األمواؿ ،فإذا أكصى بها نفذت كصيٌتو فيها ،فإذا كاف مديونان ٌ
يكشف عن اعتبارىا من أموالو ،كلو كانت للورثة منذ البداية ما كاف للميت فيها ح ٌق أبدان ،كما كاف ينبغي

دفع ديونو منها.

إذف ،حق القصاص متعلٌق بالمقتوؿ أكالن ثم ينتقل منو إلى كارثو ،كعندما يقوؿ الشخص :اقتلني ،أسقط ػ
في الحقيقة ػ ح ٌقو ،حتى لو كاف غرضو إيقاع القاتل في فخ ،فذلك من قبيل أف يقوؿ الشخص :خذ الشيء

الفبلني من منزلي ،حتى لو كاف قصده من ذلك إخبار الشرطة كإيقاع اآلخذ في فخ ،ففي الواقع كعند اهلل

قد أسقط ىذا ح ٌقو ،كال يكوف اآلخذ مديونان بذلك الماؿ.

كال يصح القوؿ بأنٌو لم يسقط ح ٌقو ىنا لكونو قصد إيقاعو بالفخ ،فإ ٌف إذنو يكفي في ذلك ،كذلك عند
إذنو بقتل نفسو ،فقد أسقط ح ٌقو من خبلؿ إذنو .كىذا ىو حاصل االستدالؿ الذم ذكره المحقق
كآخركف.
كفي بيانو لهذا المطلب يقوؿ صاحب (الجواىر) [( :]42بدليل نفوذ كصاياه كقضاء ديونو منها) ،كىو

يشير بذلك إلى ذات المعنى.

إشكاؿ كجواب
بالمورث ،كتنتقل بعد الموت إلى الوارث؛ أل ٌف الدية لم
قد يشكل ىنا بإشكاؿ ثبوتي كيقاؿ :الدية تتعلٌق
ٌ
المورث ،فكيف لها أف تثبت للمقتوؿ؟
ٌ
تتنجز كلم تثبت قبل موت ٌ
ذمة القاتل بعد عملية القتل ،كقبل الموت ال يمكنو أف يكوف
بعبارة أخرل :دية قتل النفس ماؿ يلقى على ٌ
و
مهم.
مالكان لشيء ،فقبل الموت ال دية أصبلن ،كىذا إشكاؿ ثبوتي ٌ
في مقاـ دفع ىذا اإلشكاؿ يقوؿ صاحب (الجواىر) [ :]43تتعلٌق الدية بالمقتوؿ في آخر لحظة كاف
يعيش فيها ،بحيث ال يكوف بحكم الحي ،كبعد ذلك تنتقل إلى الورثة.

و
لمورد ما إذا
االستدالؿ اآلخر ىنا ىو :نشك في شموؿ إطبلقات كعمومات القصاص على قتل النفس
أذف المقتوؿ بقتل نفسو ،فإف ظاىر إطبلقات القصاص يتعلٌق بما إذا لم يكن ىناؾ إذف ،كنحن نشك فيما
إذا كاف شامبلن لمورد اإلذف أـ ال ،فشكنا في أصل اإلطبلقات ،كسندرس صحة أك سقم ىذا االستدالؿ.
األكؿ ،أم كوف
رأم المحقق الذم قبلو األغلب يقضي بعدـ القصاص كيبتني في األساس على االستدالؿ ٌ

بالمورث ،كبما أنٌو أذف في القتل فيسقط ح ٌقو ،فيكوف من قبيل إذنو في أخذ مالو ،فبل
القصاص حقان يتعلٌق
ٌ
و
عندئذ النتقاؿ ح ٌقو إلى آخرين ،فهو و
منتف بانتفاء الموضوع ،فبل ح ٌق قد بقي ليكوف تركو .كىذا
معنى
األكؿ ،كالثاني يبتني على التشكيك في شموؿ إطبلقات كعمومات القصاص لما نحن فيو.
عمدة الدليل ٌ

األكؿ
نقد الدليل ٌ
قولهم بأ ٌف حق القصاص يتعل ٌق أكالن بالمقتوؿ ،ما ىو الدليل على ذلك؟
نعم ،ىذا ىو الواقع في قصاص الطرؼ (قطع العضو أك الجرح)؛ أل ٌف ىناؾ إنسانان يمكنو أف يكوف محوران
للحقوؽ كاألمواؿ التي باإلمكاف تملٌكها ،كقد جعل الشارع المقدس ىذا الحق من حقوقو كمتعلٌقاتو ،كقاؿ

بإمكانية القصاص أك الدية أك العفوٌ ،أما إذا كاف الشخص غير موجود كمقتوؿ فما الدليل على كوف حق
القصاص متعلٌقان بو؟ كما الدليل على ذلك؟ كىل ىناؾ آية أك ركاية أك دليل عقلي يدؿ على ذلك؟
كدينو،
بحث الدية بمعزؿ عن بحثنا ،كسنذكر ذلك الحقان ،فلنفرض أ ٌف الدية تقع متعلقان في كصية المقتوؿ ى

كىذا الحكم مسلٌم ،لكن تبريره ال ينحصر في كوف الماؿ للميت باألصالة كانتقل إرثان إلى غيره ،بل قد

يكوف ىذا حكمان شرعيان ،من قبيل عدـ تعلٌق الدية بالزكج أك الزكجة أك إخوة ٌأـ المقتوؿ ،كما ذىب إلى
ذلك بعض الفقهاء ،كىذا ال يعني بالضركرة أف حق القصاص متعلٌق بالمقتوؿ ،مع أ ٌف اآلية الكريمة تخالف
ىذا بصراحة ،أك بظهور تاـ على أقل تقدير ،إذ تقوؿ ( :ىكىمن قيتً ىل يمظٍليومان فىػ ىق ٍد ىج ىعلٍنىا لًىولًيٌ ًو يسلٍطىانان) [،]44
أم أنٌها تثبت السلطاف لوليو ال نفسو فلم تقل( :فقد جعلنا لو سلطانان).

إذف جعل القصاص للولي أكالن كباألصالة ال للمقتوؿ عدكانان ،كال دليل لدينا يثبت القصاص للمقتوؿ ،أم
عكس ما كرد في اآلية.
ابتداء كأصالةن بالولي.
ما يمكن أف يجزـ بو في باب قصاص النفس ىو تعلٌق القصاص
ن
إف قلت :القصاص جبراف لما سلب عنو المجني عليو ،فينبغي أف يتعلٌق بو ال بغيره.
قلت :إذا قبلنا بأ ٌف القصاص حكم جبراني ،فبل يبقى موضوع لهذا الحكم بعد ممات المقتوؿٌ ،أما إذا قلنا
و
عندئذ إلى
بتعلٌقو بالولي فبل يطرح ىذا اإلشكاؿ ،كالولي موجود حتى مع انعداـ المقتوؿ ،كالتشفي يرجع

الولي.

ىذا مع أ ٌف الفرض كوف حق القصاص ال يتحقق إالٌ بعد مقتل المجني عليو ،كأف حكمة القصاص أمر كلي
ً ً
ص ً
اص ىحيىاةه ،]45[ )...كبذلك يمكن القوؿ بأ ٌف الدية
يتعلٌق بالنظم كاألمور االجتماعية ( ىكلى يك ٍم في الٍق ى
ليست من التركة.

كعلى فرض ما قيل من جواز أداء الدين من الدية كنفوذ الوصية فيها (كسنبحث ذلك الحقان) فإنٌو حكم من

األحكاـ الشرعية التي كضعها الشارع ،ال من باب كوف الدية من أمواؿ الميٌت ،كال يصلح ألف يكوف دليبلن
على أ ٌف الدية من أمواؿ الميت ،فيمكن أف يكوف معلوالن لعلٌة أخرل كلو دليل خاص.
إذف ال يمكن القوؿ بتعلق الدية بالمقتوؿ من خبلؿ ما اعتمده أمثاؿ صاحب (الجواىر) ،فبل يمكن الجزـ
بذلك ،بل يمكن الجزـ بخبلفو ،لما كرد في اآلية الكريمة من جعل السلطاف للولي ال للمقتوؿ ،كما طرح

شان في األصل كاألساس.
من دليل على عكس ذلك يع ٌد ى ٌ
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الدرس []101
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الكبلـ في شخص يطلب من آخر أف يقتلو ،كيقترف ىذا الطلب باإلكراه كالتهديد باألسلحة كيقوؿ لو:
و
مستعص كيعاني من
يترجاه ،كما لو كاف مريضان بمرض
أزرقني
بالسم كإالٌ قتلتك ،أك بدكف إكراه ،مثل أف ٌ
ٌ
آالـ شديدة ،أك يطلب الطبيب منو اإلذف لكي يقتلو بإبرة مسمومة ،فما حكم ىذا القتل؟

من حيث الحكم التكليفي ال شك في أنٌو قتل كباقي أصناؼ القتل ،كيع ٌد من الكبائرٌ ،أما من حيث الحكم
كنبسط الحديث فيها اآلف:
الوضعي (القصاص) فقد ذكرنا ثبلثة أقواؿ ٌ

األكؿ :سقوط القصاص ،كىو مختار المحقق في (الشرائع)[ ،]1كالعبلٌمة[ ]2في بعض كتبو تبعان
القوؿ ٌ
كرجحو سيدنا األستاذ ػ رضواف اهلل عليو ػ في (تحرير الوسيلة) [.]3
للمحقق ،كمن المعاصرين قاؿ بو ٌ
القوؿ الثاني :كىو ليس قوالن في الحقيقة بل توقٌف صدر عن العبلٌمة في (القواعد) [ ]4فلم ً
يفت ىناؾ،
كىكذا فعل الشهيد الثاني في (المسالك)[ ،]5كبعض آخر من الفقهاء لم يفتوا.

رجحو المحقق األردبيلي[ ]6بعد البحث كالدراسة ،كاختاره صاحب
القوؿ الثالث :ثبوت القصاصٌ ،
(الجواىر)[ ،]7كمن كبار المعاصرين السيد الخوئي[ ]8قاؿ بثبوت القصاص إالٌ في حالة اإلكراه ،فقد
اعتبر القتل عن إكراه مندرجان في باب تزاحم حرمتين ،كقد تعرضنا لكبلمو كإشكالو ىنا.

مباني األقواؿ كنقدىا
ظاىر العمومات كاإلطبلقات تثبت القصاصٌ ،أما ىذه األقواؿ تنفيو ،فما مبانيها كأدلتها؟
ذكر دليبلف على سقوط القصاص:
عما ذكره المحقق في (الشرائع) [ ]9كخبلصتو :كوف حق القصاص
األكؿ :كىو العمدة ىنا ،عبارة ٌ
الدليل ٌ

متعلقان باألصالة بالمجني عليو ،فإذا كاف ىو الذم أذف بالقتل فذلك يعني أنٌو أسقط ح ٌقو ،كىو من قبيل أف
يضرب شخص آخر بسكين كقبل أف يموت المجني عليو يعفو عن الجاني كيطلب من أكليائو عدـ قتلو.

الخدش الوارد على ىذا االستدالؿ ىو انعداـ الدليل الداؿ على تعلٌق حق القصاص بالمجني عليو ،فبل
حي ،كالمجني عليو في مورد
يمكن قياس قصاص النفس بقصاص األطراؼ ،فصاحب الحق في األخير ٌ
تخص األحياء فقط ،كفي حالة انعداـ المجني عليو الب ٌد كأف يكوف الحق
بحثنا ميت ،كالقوانين الموضوعة
ٌ

متعلقان بوليٌو ،كال دليل لدينا يدؿ على انتقاؿ ىذا الحق من المقتوؿ إلى كارثو ،بل اآلية الشريفة ( :ىكىمن قيتً ىل
يمظٍليومان فىػ ىق ٍد ىج ىعلٍنىا لًىولًيٌ ًو يسلٍطىانان) [ ]10صريحة أك ذات ظهور تاـ في أ ٌف القصاص يتعلق منذ البداية
المورث إلى الوارث ألجل أدلٌة اإلرث ،لكن
كباألصالة بالولي ،كال يمكن قياسو باإلرث ،كانتقاؿ أمواؿ ٌ
ظاىر دليل القصاص جعل الحق للولي كالوارث ،كليس من قبيل اإلرث الذم يتقاسمو الورثة جميعهم،

كسنبحث الحقان في األفراد الذين يتعلٌق بهم ىذا الحق.

الذين قالوا بانتقاؿ الحق إلى الورثة اعتمدكا استحسانات إلثبات رأيهم ،فقاسوا المورد بالدية ػ مثبلن ػ
المورث،
كيؤدل منها دين الميت ،كىو يكشف عن كوف الدية من تركة
كقالوا :الدية تنفذ فيها الوصية ٌ
ٌ
فكذلك القصاص.

كنحن ش ٌككنا في أصل القضية ،فإذا كانت القضية مسلٌمة فبل تعني لزكـ كوف الدية من أمواؿ الميت
كتنتقل إلى الوارث ،بل قد تكوف من أحكاـ الدية الخاصة ،من قبيل فتول البعض بحرماف المتقربين إلى
األـ من اإلرث من الدية.
كقد تق ٌدـ البحث بالنسبة إلى الزكج كالزكجة في أنٌو ال ح ٌق لهما في القصاص ،كقد ال يكوف األمر كذلك

بالنسبة إلى الدية.

الدليل الثاني :ىو الشك في عمومات أك إطبلقات القصاص في أنٌها شاملة لموردنا أـ ال ،أم الشموؿ
مشكوؾ ،فبل يمكن التمسك بها.
كلهذا االستدالؿ تقريراف:
األكؿ :أف نشك في شموؿ اإلطبلقات كالعمومات لموردنا.
التقرير ٌ
التقرير الثاني :ىذه اإلطبلقات ال تشمل موردنا أصبلن ،ألنٌا نشك ىنا في أ ٌف اإلطبلقات تتحقق في مورد
القتل الذم يحصل برضا المقتوؿ كإذنو أـ ال؟ اإلطبلؽ كالعموـ يكوف شامبلن لموردنا فيما إذا أحرزنا

العاـ أك المطلق في المورد ،كعند الشك ال يكوف شامبلن ،من قبيل( :أكرـ العلماء) ،أك(:أكرـ
موضوع ٌ
العالم) ،فعند الشك في كوف زيد عالمان ال يحصل إحراز لموضوع اإلكراـ في مورد زيد ،فبل يشملو
اإلطبلؽ .كىذا االستدالؿ مأثور عن و
بعض من العلماء المعاصرين.

نقوؿ :من غير الصحيح التشكيك في أصل تحقق موضوع القصاص في موردنا ،فإ ٌف موضوع القصاص
تح ٌقق ىنا ،كىو ليس أمران مبهمان نشك فيو ،فهو عبارة عن قتل العمد ،كال قيد فيو ،كما أ ٌف معنى العمد
تق ٌدـ ،كىو يصدؽ مع كوف اآللة قتٌالة حتى لو لم يكن ىناؾ قصد للقتل ،كيصدؽ كذلك مع قصد القتل

كلو لم يقترف باستخداـ آلة قتٌالة ،كما يصدؽ مع اجتماعهما (القصد كاآللة القتٌالة) ،كفي موردنا اجتمع
المورداف ،فهو قد قصد القتل كاستخدـ آلة قتٌالة ،كنحن ال نشك ىنا في تحقق الموضوع ،فيشملو إطبلؽ
األدلة كعمومها.

األكؿ من االستدالؿ ػ من أنٌا نشك في شموؿ اإلطبلؽ لهذا المصداؽ الخاص ػ ففيو
ٌأما بالنسبة إلى الجزء ٌ

مناقشتاف:

المناقشة األكلى :لماذا الشك كالترديد في شموؿ اإلطبلؽ لهذا الموضوع؟ ىل اإلذف ىو الذم زرع

محرـ ،كال حق لو في ىذا اإلذف،
الشك؟ ال اعتبار لهذا اإلذف ،كىو ساقط عن االعتبار ،فهو إذف في أمر ٌ

من قبيل أف يقوؿ( :أجزت لك أف تبني بيتان مكاف المسجد) ،فهو غير مأذكف ىنا بإصدار ىذا اإلذف ،كىو

ساقط ىنا ،فبل ح ٌق لو بهذا العمل كما ال حق لو بإزىاؽ نفسو إالٌ أف يكوف مالكان لها ،كلو كاف مالكان لها
ألمكنو قتل نفسو ،مع أ ٌف ىذا العمل غير جائز ،كإذنو ىنا ال يوجب التردد في كوف القتل عمدان أك في كوف

المورد مشموالن باإلطبلؽ.

المناقشة الثانية :أصالة اإلطبلؽ
تخص الموارد التي نشك في شموؿ اإلطبلؽ لها ،كموردنا ليس محبلن
ٌ
ألصالة البراءة لكي نجريها.
مجرل أصالة اإلطبلؽ ما إذا قاؿ المولى( :أكرـ العالم) كاحتملنا كوف المراد من العالم ىو عالم البلد,
فنشك في شموؿ اإلطبلؽ لو ،فنجرم أصالة اإلطبلؽ؛ أل ٌف األصل كوف مراده كل عالم ال مع قيد كونو من

ىذا البلد أك من ذاؾ ،أم أ ٌف تماـ الموضوع ىو الذم جعل متعلٌقان لؤلمر كاإلنشاء ،كال دخل لقيد كونو من

ىذا البلد أك كوف عمره كذا في تحقق الموضوع ،فإذا شككنا في شموؿ (أكرـ العالم) للعالم الطفل أجرينا
أصالة اإلطبلؽ ،كأينما شككنا في الشموؿ من حيث إحدل خصوصيات الموضوع أجرينا أصالة اإلطبلؽ

أك العموـ ،كال مجاؿ إلجراء أصالة البراءة ،كالنتيجة لزكـ القوؿ بالقصاص كفقان للدليل.

إف قلت :موضوع القصاص القتل العمدم كالعدكاني ،كبما أ ٌف القتل ىنا صدر بإذف المقتوؿ فبلب ٌد كأالٌ
يكوف عدكانيان.
قلت :عنواف العدكاف غير موجود في أم من الركايات ،فبل كجود لو في أدلة القصاص ،كالعدكاف موجود
في كلمات الفقهاء فقط ،كقد فسركا ىذا العنواف بأنٌو القتل بغير نفس ،أم القتل دكف استحقاؽ ،كالعدكاف

ىنا يعني االعتداء ال العداكة ،كىذا ىو الذم عكستو الركايات ،كلهذا يحكم بالقتل كونو عمدان إذا قتل
شخص آخر عن مزاح ،فالذم تفرضو الصناعة ىنا ىو القوؿ بالعمد ،كما قاؿ بذلك صاحب

(الجواىر)[ ]11كآخركف.

مع ذلك توجد موارد في المسألة ال يمكن لئلنساف أف يتجاكزىا كيفتي فيها ببساطة ،فلو طلب المريض من

شخص أف يقتلو كيخلٌصو من المرض ،فيقدـ الشخص على قتلو ترحمان بو ،فالحكم بالقصاص ىنا مشكل
مجوز للقتل ،على أنٌا
إلى حد ما ،كخاصةن بالنسبة إلى الجاىل بحكم ىذا العمل كإلى الذم يظن أ ٌف اإلذف ٌ
إذا حكمنا بالقصاص فينبغي تعم يم الحكم إلى جميع الموارد ،لكن بالنسبة إلى بعض الموارد يبقى في
النفس شيء ،السيٌما فيما إذا كاف داعي القاتل الرحمة على المريض الذم يعاني األذل كاأللم الشديدين،

مما يعانيو.
فيريد بإجابة طلب المريض تسريع موتو كإراحتو ٌ

كعليو فاألحوط في ىذه الصورة ػ بل في جميع صور المسألة ػ التصالح بالدية ،كنرل االحتياط ىنا في

محلٌو رغم أ ٌف الصناعة تقتضي القصاص ،لكن عمومو مشكل ،فنقوؿ باالحتياط الواجب كالدية كالتصالح
في بعض موارده.

الفرع الثالث :ىل ىناؾ دية أـ ال؟
جميع الذين حكموا بسقوط القصاص قالوا بسقوط الدية كذلك ،فإ ٌف االستدالؿ الوارد في القصاص يرد
بعينو في الدية كذلك ،كإذا قبلنا االستدالؿ إلسقاط القصاص علينا قبولػو إلسقاط الدية كذلك .لكنٌا
بناء عليو ،كما ال يمكننا رفض القصاص كذلك.
رفضنا االستدالؿ المتقدـ كال يمكننا نفي الدية ن

إذف تتعيٌن الدية لكن ذلك بالتصالح ،كذلك بلحاظ ما كرد في ركايات عديدة من أ ٌف دـ المؤمن ال يذىب

ىدران[.]12

المكره عن
الفرع الرابع :كىي المسألة األخيرة ،كعبارة عن :المك ًره إذا أمر بقتل نفسو كإالٌ قتلو كاستنكف
ى
المكره دفاعان عن نفسو كاف دفاعو
المكره ،فقاؿ المحقق[ :]13إذا قتلو
القتل فهاجم المك ًره ليقتل
ى
ى
قانونيان كمشركعان ال ذنبان ،كال قصاص فيو كال دية ،بل من الواجب على اإلنساف أف يدافع عن نفسو.

كال بحث في ىذه المسألة كالجميع أفتى طبقها ،كما يوجد ىنا ىو قوؿ المحقق األردبيلي[ ]14بأ ٌف
المكره القاتل إذا كاف ناكيان الدفاع عن نفسو فبل إثم عليو كال قصاص كال دية ،كإذا كاف ناكيان إجابة طلب
ى
المكره القصاص كالدية مضافان إلى اإلثم.
المك ًره فيترتب على
ى

نقد كبلـ المحقق األردبيلي
ما يرد على كبلـ المحقق ىو أ ٌف قتلو بنية إجابة طلبو يعد دفاعان عن النفس كذلك ،فإ ٌف اإلجابة لم تصدر
سامة فرفض زيد فأراد المك ًره
إالٌ بعد التهديد ،فافرضوا شخصان طلب من زيد أف يزرقو بإبرة ىواء أك مواد ٌ
أف يقتلو ،كبعد أف شاىد زيد اإلصرار من المك ًره أقدـ على زرقو بإبرة ىواء ،كىل ىذا إالٌ دفاع عن النفس؟

إنٌو دفاع قطعان ،فالدفاع على نحوين :فقد يدافع اإلنساف عن نفسو من خبلؿ العراؾ ،كقد يدافع عن نفسو
من خبلؿ قتل آخر حفاظان على نفسو من القتل ،كال يمكن مقارنة ىذا المورد مع حالة ما إذا طلب المك ًره

المكره قتل فبلف.
من
ى

كعليو فبل كجو لتدقيق المحقق األردبيلي ،فإ ٌف القتل صدر دفاعان عن النفس بأم نية اقترف ،مع أ ٌف الفرض
ثم أقدـ على قتلو بعدما كاجو تحديات منو حفظان لنفسو،
كوف
المكره رفض إجابة المك ًره في البداية ٌ
ى
كذلك من مصاديق الدفاع عن النفس.

الدرس []102
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قاؿ المحقق ( :الثاني :لو قاؿ :اقتل نفسك ،فإف كاف مميٌزان فبل شيء عليو على الملزـ كإالٌ فعلى الملزـ
القود ،كفي تحقق إكراه العاقل ىنا إشكاؿ) [.]15

الفرع الثاني من الفركع الواردة في ذيل مسألة اإلكراه ىو أف يأمر شخص آخر بأف يقتل نفسو ،سواء صدر

قوة أك محبٌة أك نصيحة ،فإذا كاف المخاطىب بالغان أك مميٌزان فبل قصاص على اآلمر ،كإذا
األمر من موقف ٌ
كاف غير مميّْز فيترتب على اآلمر القصاصٌ ،أما إذا أكره عاقبلن بأف يقتل نفسو كإالٌ قتلو فهل يتحقق
اإلكراه لكي ترتفع الحرمة كالقصاص؟ يقوؿ المحقق :في صدؽ اإلكراه ىنا إشكاؿ.

كل منها على حدة.
الفرع الذم ذكره المحقق ىنا يستبطن أربعة شقوؽ ،علينا دراسة ٌ
الشق األكؿ :أف يكوف المأمور المخاطىب طفبلن غير مميٌز ،كيبدك ال شبهة ىنا في قصاص اآلمر ،باعتبار
يتردد أحد فيو ،كال فرؽ بين كوف طلبو صدر بنحو إلزامي ك
استخدامو الطفل كوسيلة لقتل النفس ،كلم ٌ
الجنة حاليان ،كأنت
بنحو ترج أك ترغيب ،بأف يقوؿ للطفل الذم مات صديقو مؤخران :صديقك يعيش في ٌ
يصور قتل النفس نوع شجاعة
إذا قتلت نفسك ستعيش إلى جنبو في ٌ
الجنة ،فيخدعو بهذا الكبلـ ،أك ٌ

كبطولة.

حكم ىذه الصور المختلفة كاحد ،ككجو ذلك كوف السبب في جميع ىذه الموارد أقول من المباشر.

فيتوجو القصاص إليو.
كالمباشر الذم ىو طفل غير مميٌز بمثابة اآللة كالوسيلة ،فالقتل ينسب إلى السببٌ ،

عما جاء في أبواب الفقو األخرل ،ففي أبواب النكاح كحرمة النظر لغير
كعنواف عدـ التمييز ىنا يختلف ٌ
المحرـ جاء غير المميّْز بمعنى الذم ال ييدرؾ الفرؽ بين الرجل كالمرأة كالمسائل الجنسية ،كىو الطفل
ى

الذم ال يتجاكز يع يمره الستةٌ ،أما غير المميٌز ىنا فيعني الذم ال ييدرؾ معنى الموت كالقتل ،أم قد يكوف
في الثامنة أك التاسعة أك العاشرة ،كاألمر مختلف حسب اختبلؼ البيئة كالمحيط الذم يعيش فيو ،أم أ ٌف
بمن تراكح عمره بين الرابعة كالخامسة ،بل يشمل األطفاؿ األكبر سنان ،كالمبلؾ ىنا كوف
الحكم ال يختص ى
السبب أقول من المباشر ،كىذا يصدؽ فيما إذا كاف المباشر غير عالم أك ال يفهم كال يميٌز.

عنواف كوف السبب أقول من المباشر لم يرد في الركايات ،كىو من باب كوف األقوائية توجب نسبة القتل،

األكؿ حيث المباشر يكوف طفبلن غير
أك نتيجة الفعل إلى السبب ال المباشر .كعليو فبل كبلـ في الشق ٌ
مميّْز.

لكن ىناؾ شبهة في المجنوف غير المميز ،كلم ً
يأت في كبلـ المحقق ػ رحمو اهلل ػ عنواف الطفل أك
ٌ
المجنوف غير المميٌز ،بل قاؿ( :فإف كاف مميّْزان) ،كقاؿ في الشق الذم لحقو( :كإالٌ) يعني إف لم يكن
السن ال من حيث الجنوف كالعقل ،كباعتبار أ ٌف
مميّْزان .قد يقاؿ بأ ٌف ظاىر الكبلـ من المميّْز من حيث ٌ
و
عندئذ
المجنوف على قسمين :قسم يدرؾ الموت كالقتل ،كاآلخر ال يدرؾ ىذين المعنيين ،فهل الحكم
شامل للمجنوف بمعناه األخير؟ المورد محل إشكاؿ ،كالسبب كجود ركاية فرضت الدية على قاتل المجنوف

كلم تفرض القصاص ،كىي صحيحة نقرأىا في محلٌها الحقان كنبحث في سندىا كداللتها ،كنذكر ىنا الفقرة

ذات الصلة بموضوع بحثنا.

سألت أبا جعفر ػ عليو السبلـ ػ عن رجل قتل رجبلن مجنونان ...قاؿ(( :كإف كاف قتلو من غير أف يكوف
المجنوف أراده فبل قود لمن ال يقاد منو ،كأرل أ ٌف على قاتلو الدية في مالو))[.]16
إذا عملنا بهذه الركاية كرفضنا االقتصاص من قاتل المجنوف فمن باب أكلى أالٌ نحكم في القصاص بالنسبة

إلى الذم لم يباشر في قتل المجنوف بل سبٌب في قتلو.

الشق الثاني :أف يكوف المأمور بقتل نفسو بالغان أك طفبلن مميٌزان ،أم يدرؾ مفهوـ القتل ،كال إكراه في البين،

بل اآلمر يرغٌبو في القياـ بهذا العمل ،كالمسلٌم بو كوف اآلمر ىنا غير قاتل ،كالقاتل ىو المباشر رغم أ ٌف
اآلمر رغٌبو في ذلك ،كرغم أ ٌف الفقهاء عبٌركا عن اآلمر بالسبب إالٌ أنٌو ال يمكن نسبة القتل إليو ،بل ىناؾ
شك في صدؽ السبب على موردنا حيث تكوف كاسطة بين أمر اآلمر ػ الذم كاف منشأن للقتل ػ كبين قتل
النفس ،كالواسطة ىي إرادة إنساف ،كعلى فرض صدؽ السبب عليو فإ ٌف المباشر ىنا أقول ،فالمباشر أراد

قتل نفسو حتى لو كاف اآلمر قد ىيٌأ مقدمات القتل.

إذف ليس على اآلمر قصاص ،كالسبب عدـ صحة نسبة القتل إليو ،فبل يقاؿ :إنٌو قاتل ،بل القاتل ىو
المباشر ،كال يبعد القوؿ ىنا بكوف اآلمر مشموالن بالركاية التي نقلناىا سابقان في الذم أمر آخر بأف يقتل

ثالثان ،فيحبس اآلمر حتى الموت .نقرأ الركاية :عن زرارة ،عن أبي جعفر ػ عليو السبلـ ػ في رجل أمر رجبلن
بقتل رجل ،فقاؿ(( :يقتل بو الذم قتلو ،كيحبس اآلمر بقتلو في الحبس حتى يموت))[.]17

يدر الحديث عن اإلكراه بل عن اآلمر فقط ،كظاىر الركاية فرض ثبلثة عناصر :اآلمر
في ىذه الركاية لم ٍ
بالقت ل ،كالمأمور أك المباشر ،كالمقتوؿ ،كفيما نحن فيو يوجد عنصراف فقط ،ىما :اآلمر ،كالمباشر الذم
قتل نفسو ،فهل يكوف مشموالن بالركاية أـ ال؟
يبدك أنٌو ال فرؽ بين ما إذا أمر اآلمر بقتل ثالث أك أمر بقتل نفسو؛ فإ ٌف المتبادر من الحكم كوف اآلمر
موجبان للقتل أك مع ٌدان لػو فيستحق الحبس المؤبٌد ،كىذا المعنى موجود في الحالتين ،أم حالة توافر
عنصرين أك ثبلثة عناصر ،ففي كليهما كاف أمره موجبان لوقوع القتل.
إذف يمكن الحكم بالسجن المؤبٌد لآلمر ىنا ،على أ ٌف موضوع الكبلـ كوف التسبيب لم يحصل عن إكراه،

مستعل) بل بالبرىاف كاالستدالؿ ،بأف يقوؿ
بل باألمر فقط ،كقد ال يحصل باألمر (أم ال يصدر من موقف
ٌ
للشيخ الكبير :أنت مقبل على مرحلة تعيسة كمؤلمة فاألفضل أف تقتل نفسك ،فهل ىذا المورد يكوف

مشموالن للركاية؟ محل ترديد ،كال يمكن لئلنساف الجزـ ىنا بالشموؿ ،ففي الحديث جاء عنواف األمر ،كقد
تكوف لؤلمر خصوصية غير موجودة في الترغيب كاالستدالؿ ،فالشموؿ موضع ترديد.

توجو القصاص كباقي أحكامو على اآلمر دكف شك ،فبل قصاص عليو
حاصل الكبلـ في الشق الثاني عدـ ٌ

كال دية ،كما أ ٌف ذنب قتل النفس غير ملقى على عاتقو ،كلكن ال يبعد صدؽ عنواف اآلمر الوارد في
صحيحة زرارة عليوٌ ،أما في الحاالت األخرل حيث يرغٌب اآلمر أك يبرىن على لزكـ قتل النفس فصدؽ

اآلمر عليو محل ترديد ،إالٌ أنٌو ال يبعد القوؿ بصدؽ اإلعانة على اإلثم عليو في جميع ىذه الحاالت ٌأكالن،
كثانيان يمكن للحاكم الشرعي تعزيره.
كىذا المورد يندرج في القوانين األكربية ضمن موارد االنتحار ،كتع ٌد اإلعانة على إيجاد الجريمة ػ كفقان لتلك
القوانين ػ جريمة بح ٌد ذاتها ،كيترتب عليها عقوبة ،كفي بعض القوانين األكربية يع ٌد االنتحار جريمة كاإلعانة

عليو إعانة على الجريمة ،كفي بعضها اآلخر ال ييع ٌد االنتحار جريمة ،ككذلك اإلعانة عليو ،كقد ذكرنا سابقان
أنٌو ال يوجد عنواف اإلعانة على الجريمة أك اإلعانة على القتل في الركايات إالٌ عنواف اإلعانة على اإلثم،

كعليو تعزير أحيانان.

الشق الثالث :أف يقترف أمر اآلمر باإلكراه ،فيجبره على قتل نفسو كإف لم يقتلها قتلو اآلمر ،فما حكم ىذا

المورد؟

و
عندئذ البحث التالي :ىل يتحقق اإلكراه ىنا؟
يطرح
قاؿ المحقق[ ]18في بداية المسألة :اإلكراه ال يتحقق في باب القتل كيتحقق فيما دكف النفس فقط،
عما يترتب على ما أكره عليو ،من قبيل أف يأمره ببيع بيتو
فاإلكراه يصدؽ فيما إذا كاف ما ٌ
يتوعد بو أش ٌد ٌ

إلى فبلف أك بسعر كذا كإالٌ أحرؽ جميع أموالو ،فإ ٌف بيع البيت أقل خسارنة من حرؽ جميع األمواؿ
عما يترتب عليو فبل يصدؽ اإلكراه ،بأف يقاؿ( :بع بيتك
كالممتلكاتٌ .أما إذا لم يكن ما ٌ
يتوعد بو أشد ٌ
كإالٌ سيطرت على مزرعتك) ،مع أ ٌف سعر المزرعة أقل من سعر البيت ،فبل يصدؽ اإلكراه ،كإذا باع البيت
فبل يعد بيعو عن إكراه.

يتوعد بو ،أم أنٌو ال
يقوؿ المحقق[ ]19في باب قتل النفس :ما يترتب على القتل ػ أم القصاص ػ مثل ما ٌ
يتحقق اإلكراه في قتل النفس ،كقد خدشنا في ىذه المسألة سابقان ،كإذا قبلنا ىذا الكبلـ فمن باب أكلى

ال يصدؽ اإلكراه ىنا ،فقد قيل ىناؾ :اقتل فبلنان كإالٌ قتلتك ،فما يتوعٌد بو ىو القتل كما يترتب على الفعل
يفر كال تنالو أيدم
المكره عليو ىو القصاص ،كالقاتل ىنا قد يقتص منو فوران كقد يقتص منو بعد سنة كقد ٌ
ى

يتوعد بو ػ كىو (أقتلك) ػ كما يترتب عليو ىو القتل
الحاكم ،فقد قيل ىناؾ بعدـ صدؽ اإلكراهٌ ،أما ىنا فما ٌ

عما يترتب عليو ،أل ٌف ما يترتب عليو عبارة
في ذات الوقت ،فمن باب أكلى أالٌ يكوف ما يتوعٌد عليو أشد ٌ

عن موت قريب كأقرب من المورد السابق ،فمن باب أكلى أالٌ يصدؽ اإلكراه.

إذف ،لماذا يقوؿ المحقق( :في تحقق اإلكراه ىنا إشكاؿ) []20؟ فالمورد ليس موضع إشكاؿ كتوقٌف،
فإذا لم يكن إكراه ىناؾ لم يكن إكراه ىنا من باب أكلى .كالكبلـ في حكم ىذا المك ًره ،كىو ما سيأتي

الحقان.

الدرس []103
بسم اهلل الرحمن الرحيم
المكره
البحث في تهديد شخص آخر بأف يقتلو كإالٌ أقدـ على قتلو ،كالسؤاؿ :ىل حرمة القتل تسقط عن
ى
يتوجو إلى المك ًره أـ ال؟
بسبب التهديد؟ كىل القصاص ٌ
قلنا :في المسألة أربعة شقوؽ ،تق ٌدـ شقاف ،نذكر الثالث ىنا:

الشق الثالث :أف يكوف األمر مقترنان باإلجبار كاإلكراه ،كلهذا الشق صورتاف ،عنونٌا أحدىما بالشق الثالث

كاآلخر بالشق الرابع.

في الشق الثالث يقترف األمر باإلكراه كالتهديد بالموت أك ما دكف الموت ،بأف يقاؿ( :اقتل نفسك كإالٌ
قتلتك) كذلك تهديد بالموت.
أك يقاؿ( :اقتل نفسك كإالٌ سلبتك مالك) كىو تهديد بما دكف الموت.
الشق الرابع :أف يهدد بما ىو أشد من القتل ،بأف يقوؿ( :إذا لم تقتل نفسك أحرقتك ،أك ع ٌذبتك حتى
الموت) كالقتل بهذا النحو أشد من القتل السريع.
لكن لئلكراه آثاران شرعية
فيما يخص الشق الثالث قلنا بعدـ صدؽ اإلكراه فيو ،رغم أ ٌف اآلمر ألجأ المأمورٌ ،
ترتفع من خبللو آثار الحكم التكليفي كالوضعي ،كىو ال يصدؽ ىنا ،كالسبب ىو كوف اإلكراه يصدؽ فيما

إلي كإالٌ
إذا كاف المتوعد عليو أش ٌد من المكره عليو ،بأف يقوؿ( :بع ىذا البيت بأدنى من سعره أك ىبو ٌ
مما يكرىو عليو ،فإذا كىبو البيت أك باعو كاف عملو
أحرقت جميع أموالك) فالتهديد ىنا بما ىو أشد ٌ
إكراىيان كال اعتبار فيو.

و
عندئذ ،بأف يقوؿ لو( :بع ىذا البيت كإالٌ أخذت منك عشرة آالؼ
ٌأما إذا ى ٌدده بأمر أخف فبل يعد إكراىان

توماف) ،فإذا كاف سعر البيت يقدر بالمبليين كباعو ألجل ىذا التهديد كاف بيعو غير إكراىي ،كال يمكن
الحكم ببطبلنو.

إذف ال يصدؽ اإلكراه في الشق الثالث ،كدليل ذلك أ ٌف ما أكره عليو (االنتحار) يتساكل مع ما ى ٌدد بو،

كرغم كجود اإلجبار ىنا إالٌ أنٌو ال يع ٌد إكراىان شرعان ،كإذا انتحر المه ٌدد ىنا كاف ذنبو عليو أكالن ،كثانيان :ال
يترتب القود كالقصاص على اآلمر؛ لكوف الفعل ىنا منسوبان إلى المباشر ال إلى اآلمر كالملجئ ،فبل قصاص
عليو ،لكن ىل تترتب عليو عقوبة أخرل؟

ظاىر كبلـ سي ٌدنا األستاذ ػ رحمو اهلل ػ في (تحرير الوسيلة) [ ]21عدـ ترتب أية عقوبة أخرل عليو؛ ألنٌو
في الشق البلحق حيث التهديد بأشد ،يقوؿ :يحتمل الحبس ،كىذا يكشف عن عدـ احتمالو الحبس في
الشق الذم يسبقو كيجزـ بعدـ ترتب عقوبة عليو.

لكن من المحتمل ترتب الحبس عليو ،ألنٌو جاء في الركاية الصحيحة التي نقلناىا سابقان :في رجل أمر رجبلن
بقتل رجل فقاؿ(( :يقتل بو الذم قتلو ،كيحبس اآلمر بقتلو في الحبس حتى يموت)) [ ]22كالتعبير ىنا
(اآلمر) ال المك ًره ،كحتى لو قلنا بعدـ صدؽ اإلكراه الشرعي إالٌ أ ٌف اآلمر يصدؽ ،فبل كجو للترديد في
الحبس فيو ،إالٌ أف يقاؿ بأ ٌف جزمو بعدـ الحبس لم ينشأ عن عدـ صدؽ اإلكراه ،بل باعتبار أ ٌف مورد
المكره ،كالمقتوؿ ،مع أ ٌف
الركاية يتحقق فيما إذا كاف ىناؾ ثبلثة عناصر ،ىي :القاتل ،كالمأمور بالقتل أك
ى
العناصر الموجودة فيما نحن فيو اثناف :أحدىما القاتل ،كاآلخر المأمور بقتل نفسو.

إذا كاف ىذا ىو مبناه النظرم فيمكن مناقشتو من جهتين:
الجهة األكلى :ىذا االحتماؿ كارد في الشق الرابع كذلك ،فلماذا احتمل الحبس ىناؾ كلم يحتملو ىنا؟
الجهة الثانية :تق ٌدـ سابقان أ ٌف المستفاد من ظاىر الركايات كوف حبس اآلمر ألجل أ ٌف أمره أكجب قتل
شخص ،كىذا المبلؾ موجود سواء كاف المقتوؿ نفس المباشر أك شخصان آخر ،فبل فرؽ بين أف يأمر اآلمر
بقتل زيد أك بقتل نفسو ،فبل يبعد القوؿ بالحبس باعتبار أ ٌف أمر اآلمر لم يقترف باإلجبار كاإللزاـ ،بل يبدك

إمكانية الجزـ بهذا المعنى.

بناء على أحد معانيو ػ أشكل من البقية ،كعبارة عن أف يأمره اآلمر بقتل نفسو كإالٌ فعل
الشق الرابع :كىو ػ ن

بو ما ىو أشد من القتل ،من قبيل إحراقو أك قطع يده أك رجلو أك سمل عينو أك قتل أطفالو أمامو ثم قتلو،
و
كعندئذ ىل يحق للشخص أف يقتل نفسو جراء ىذا التهديد؟ كىل
كىذه التهديدات أش ٌد كأشق من القتل،

تبقى الحرمة التكليفية ىنا مثل ما بقيت في الشقوؽ السابقة؟

كسواء قلنا بالحرمة التكليفية أك لم نقل فهل ىناؾ قصاص يترتٌب على المك ًره أـ ال؟
مما يترتب على فعلو ،كعبارة المحقق حيث
ال شك في صدؽ اإلكراه شرعان ىنا؛ أل ٌف ما ٌ
يتوعد عليو أشد ٌ

قاؿ( :فيو إشكاؿ) [ ]23ال تشمل ىذا الش ٌق قطعان ،رغم أنٌها شاملة للشق الثالث؛ ألنٌو ال إشكاؿ في
صدؽ اإلكراه ىنا.

دراسة كلمات الفقهاء

صاحب (المسالك) اعتبر القوؿ برفع الحرمة كإثبات القصاص على المك ًره كجيهان ،إذ قاؿ( :لو كاف
و
مما يقتل بو المكره نفسو و
الته ٌدد و
المكره
حينئذ؛ أل ٌف
كقتل فيو تعذيب ،اتٌجو تحقق اإلكراه
بقتل أشد ٌ
ى
عما ىو أشد عليو ،كىو نوع القتل األسهل من النوع األشق ،فيجب القصاص) [.]24
يتخلٌص بما أمر بو ٌ
دليلو على الم ٌدعى كونو خلٌص نفسو بانتحاره من القتل األشد الذم ى ٌدد بو المك ًره ،فيجوز لو قتل نفسو،
كإذا ارتفعت الحرمة التكليفية عنو فيجب القصاص على المك ًره؛ أل ٌف الجناية تنتقل إليو مثل باقي موارد
اإلكراه.

يصرح الفاضل الهندم في (كشف اللثاـ) اختياره لهذا القوؿ ،لكن العبلٌمة لم يجزـ بالطرفين كيقوؿ:
لم ٌ

(فيو إشكاؿ) ،فيعلٌق الفاضل الهندم على عبارتو بقولو( :من أنٌو ال معنى لبلضطرار إلى قتل نفسو خوفان من
بنوع من القتل أصعب من قتل نفسو فيدفعو بو فيقاد من اآلمر) [.]25
قتلو فبل قود ،كمن أنٌو ربٌما يخ ّْوؼ و

أم أنٌو ال يجزـ بالقصاص بل ذكره كاحتماؿ.

كبلـ لصاحب (الجواىر)
نسب صاحب (الجواىر) القوؿ بجواز قصاص المك ًره إلى (المسالك) ك(كشف اللثاـ) كيأتي بعبارة ال ىي
من (المسالك) كال من (كشف اللثاـ) ،بل تصوراتو عنهما على ما يبدك ،إذ يقوؿ( :لكن في (المسالك)

ك(كشف اللثاـ) :نعم لو كاف التخويف بنوع من القتل أصعب من النوع الذم قتل بو نفسو فدفعو بو اتٌجو
و
حينئذ تحقق اإلكراه).
كمن الواضح أنٌها ال من (المسالك) كال من (كشف اللثاـ) ،كعلى أية حاؿ يناقش في العبارة المزبورة
بقولو:

و
كحينئذ يكوف
(كقد يناقش بأ ٌف ذلك ال يقتضي جواز قتلو لنفسو المنهي عنو ،فبل حكم إلكراىو المزبور،
المتوعد بو و
المباشر أقول من السبب ،كاحتماؿ الجواز باعتبار ش ٌدة األمر
مناؼ إلطبلؽ دليل المنع ،كإالٌ
ٌ
فتأمل جيدان) [.]26
لجاز للعالم بأنٌو يموت عطشان مثبلن أف يقتل نفسو باألسهل من ذلكٌ ،

كيمكن بلورة مناقشة صاحب (الجواىر) للشهيد الثاني في ثبلث جهات:

الجهة األكلى :القوؿ بأنٌو من خبلؿ االنتحار يخلٌص نفسو من الموت األشد ،يعني تبرير االنتحار أينما كاف
موت أشد ينتظر الشخص ،بينما أدلة االنتحار مطلقة كتقتضي التعميم متى ما شككنا في جواز االنتحار أك
في مصداؽ من المصاديق ،كأصالة اإلطبلؽ تجرم ىنا .كعلى ىذا يكوف كبلمو في التشكيك في شموؿ

اإلطبلقات للمورد غير صحيح ،فذلك من قبيل ما تقدـ من مثاؿ ،إذ يقاؿ( :أكرـ العالم) كشككنا في أ ٌف
المراد من العالم الذم ىو في ىذا البلد أك يشمل كل عالم في كل بلد ،كاف اإلطبلؽ ىنا يعني الشموؿ
لكل عالم ،فالظاىر منو كوف تماـ الموضوع لهذا الحكم ال جزء الموضوع ،أم كوف (من ىذا البلد) ليس

جزءان آخر في الموضوع ،فإ ٌف عنواف العالم يصدؽ حتى على العالم الذم ليس من أىل البلد ،كىذا يعني

جرياف الدليل المطلق.

إذف ،حرمة قتل النفس (االنتحار) تشمل ما نحن فيو ،حيث يريد المنتحر إنقاذ نفسو من القتل األشد.
و
كعندئذ فالمباشر أقول من
الجهة الثانية :ال حكم لهذا اإلكراه ،أم ال يؤثر في رفع الحكم التكليفي،
السبب ،فينسب القتل إلى المباشر ،كنتيجة المسالة ستكوف ما يلي:
ألف :كقوع الحرمة التكليفية على عاتقو.
باء :يرتفع القصاص عن السبب باعتباره أضعف من المباشر.
الجهة الثالثة :كونو استدالالن نقضيان ،فإذا قلنا بجواز قتل النفس للتخلٌص من الموت األشد كاف علينا
القوؿ بجوازه حيث ال يوجد إكراه بل يوجد اضطرار ،من قبيل أف يعلم بأنٌو إف لم يقتل نفسو فسيموت

عطشان في الصحراء ،مع أنٌا ال نقوؿ بهذا ،كعليو سوؼ ال يكوف التخلٌص من الموت األشد دليبلن على
جواز القتل.

تعليق على كبلـ صاحب (الجواىر)
مناقشات صاحب (الجواىر) غير كاردة على كبلـ الشهيد الثاني.
في مناقشتو األكلى يشكل على صاحب (المسالك) قائبلن :ذىابو إلى إمكانية التخلٌص باالنتحار من القتل
األشد ،كىذا الكبلـ ال يوجب رفع الحرمة التكليفية .ككبلـ صاحب (الجواىر) ىنا متين كصحيح في ح ٌد

ذا تو؛ باعتبار إطبلؽ دليل حرمة قتل النفس كشمولو لجميع الموارد التي يصدؽ فيها قتل النفس ،كال فرؽ
ىنا بين كوف قتل النفس فراران من القتل األشد أك خوفان من بعض األمور أك ألغراض أخرل .كال نبحث في
ىذا ،كما يمكن البحث فيو كإثباتو ىو شموؿ إطبلؽ الدليل ،كال يمكن نفي دليل حاكم يرفع الحرمة ،فقد

يكوف دليل نفي الحرج أك العسر شامبلن للمورد.

بمجرد احتماؿ خركج الموضوع من المطلق أك العاـ ،لكن من المحتمل أ ٌف فتول
نعم ،ال يتضيٌق الدليل ٌ
بمجرد االحتماؿ ،بل نشأت عن دليل حاكم
الشهيد الثاني لم تنشأ عن احتماؿ ذىابو إلى تضيٌق الدليل ٌ
من قبيل ( :رفع ما ال يعلموف)( ،رفع ما استكرىوا عليو) [ ،]27أك دليل نفي العسر كالحرج مثل( :يي ًري يد
اللٌوي بً يك يم الٍيي ٍس ىر ىكالى يي ًري يد بً يك يم ال يٍع ٍس ىر) [ ( ،]28ىكىما ىج ىع ىل ىعلىٍي يك ٍم فًي ال ٌدي ًن ًم ٍن ىح ىر وج) [.]29
فإنٌو لم يذكر الدليل على قولو بل أفتى فقط ،كالفتول تتناسب مع الذىاب إلى أدلة حاكمة ىنا ،كسنبحث

الحقان شموؿ أك عدـ شموؿ األدلٌة الحاكمة لموردنا.

ٌأما مناقشتو الثانية بأنٌو ال حكم لئلكراه ىنا فبل ترتفع الحرمة التكليفية ،كالمباشر أقول من السبب ،كيبدك
أ ٌف مناط األقوائية في ذىنو الشريف ىو الحكم التكليفي ،فإذا كانت حرمة تكليفية كاف المباشر أقول من
السبب ،كإذا ارتفعت الحرمة التكليفية فبل يكوف المباشر أقول من السبب ,بل السبب ىو األقول.

ىذا مع أ ٌف القضية ليست قضية سبب كمباشر ،فهي ػ األقوائية ػ ليست أمران انتزاعيان ننتزعو من الحكم
التكليفي أك من عدمو ،بل ىو أمر حقيقي كعرفي يترتٌب عليو الحكم التكليفي ال ناشئان عنو.
أقوائية السبب تعني تأثير السبب في إيجاد النتيجة أكثر من تأثير المباشر ،من قبيل أف يسلب السبب

دكاء ،كرغم أ ٌف المباشر ابتلع الدكاء لكن عملو لم يكن عن
تأثير المباشر بالكلية ،بأف ٌ
ينومو كيلقي في فمو ن
صور لو
اختيار كإرادة ،أك من قبيل أف يقوـ المباشر بهذا العمل باختياره كإرادتو لكن السبب كاف قد ٌ
الواقع بنحو يجعل إرادة المباشر تحت اختياره كإرادتو ،بأف يأتي السبب بالدكاء كيستعملو المباشر عن

جهل ،فرغم أ ٌف عملو صدر باختياره إالٌ أنٌو كاف ناشئان عن جهل فرضو السبب عليو.

إذف السبب في ىذه الموارد أقول من المباشر ،كقد يكوف المباشر أقول من السبب ،كما لو قاـ المباشر
بعمل باختياره كبإرادة منو ال يتنافى مع إكراه الغير كإجباره ،بأف قاؿ المك ًره( :اقتل فبلنان كإالٌ قتلتك) فيقوـ
المكره كيقتل فبلنان باختياره؛ ألنٌو ال يريد أف ييقتل ،كالمباشر ىنا أقول من السبب.
ى

لكل من نسب إليو العمل ،كليس المناط في األقوائية الحكم التكليفي،
الحكم التكليفي كالوضعي ٌ
يتوجو ٌ

بل العكس ىو الصحيح.

يبدك أنٌو يريد :بما أ ٌف الحرمة التكليفية موجودة ىنا فالمباشر أقول ،أم أقوائية المباشر معلوؿ كنتيجة
للحكم التكليفي ،أك أنٌو يريد المبلزـ لو ،كال أحد من الموردين صحيح ،ال أقوائية المباشر كنتيجة كمعلوؿ
للحكم التكليفي ،كال كونو مبلزمان لو دائمان.

كقد يكوف المباشر أقول من السبب مع أنٌو ال كجود للحكم التكليفي ػ كما ىو حاؿ ما نحن فيو
بناء على الدليل ،كعليو ال مبلزمة بين كوف المباشر
كسنتحدث عن ذلك الحقان ػ كالحكم التكليفي مرتفع ن
أقول من السبب كالحرمة التكليفية.

كالجهة الثالثة التي قاؿ بها ىي قولو :إذ ا قلتم بجواز القتل في ىذا المورد الشديد فينبغي القوؿ بو في

باب االضطرار كذلك ،مع أنٌو ال أحد يقوؿ بهذا.

نقوؿ :القضية ليست بهذا المستول من الوضوح ،بحيث نقوؿ بعدـ جواز القتل في باب االضطرار،

كتصويره لبلضطرار يبعد جواز القتل من ذىن اإلنساف ،فقد مثٌل للمورد بما إذا علم بأنٌو سيموت غدان
عطشان في الصحراء فيقتل نفسو ،كمن المستبعد جواز قتل النفس ىنا.

صورنا االضطرار بنحو آخر فقد يختلف حكمنا تجاىو ,فلنفرض تورط الشخص كسط الغابة
لكن إذا ٌ
المحترقة كيعلم أنٌو سيموت احتراقان بعد ساعة ،كىو موت صعب كبإمكانو أف يخلٌص نفسو من ىذا الموت
من خبلؿ إطبلقو رصاصة على نفسو ،فهل نسلٌم بحرمة االنتحار ىنا؟ كمثاؿ آخر :تحاصر شخص كسط
مجموعة من الذئاب ،كيعلم بعدـ إمكانية إنقاذ نفسو كبإمكانو أف يقتل نفسو باألسلحة المتوفرة لديو ،فهل

نسلٌم بحرمة قتل النفس ىنا؟

لماذا ال تشمل األدلة الحاكمة ػ مثل دليل الرفع كالنفي ػ موردنا؟

ال يمكن في ىذه الموارد ػ حيث يحل االضطرار ػ القطع ببساطة بعدـ جواز قتل النفس ،كفي باب اإلكراه

يحتمل جواز ارتكاب القتل األسهل للتخلص من القتل األشد ،كال فرؽ ىنا بين رفع االضطرار كرفع

اإلكراه ،ككل ما قلناه ىناؾ نقولو ىنا ،كال نسلٌم بعدـ جواز قتل النفس لرفع االضطرار ،فالمورد محل كبلـ

نبحثو الحقان.

الدرس []104
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الكبلـ في الشق الرابع من شقوؽ اإلكراه كقلنا :إذا أمر شخص آخر بقتل نفسو كى ٌدده بالقتل األشد
و
كعندئذ تطرح البحوث التالية:
اإلكراه الشرعي ،فآثار اإلكراه ترتفع،
أكالن :ىل يجوز قتل نفسو أـ ال؟
ثانيان :في صورة كقوع القتل ىل يكوف على المك ًره قصاص أـ ال؟
المكره كثبوت القصاص على
نقلنا كبلـ صاحب (المسالك) [ ]30في رفع اإلثم كالحرمة التكليفية عن
ى
المك ًره كاستداللو على ىذا الرأم ،كقد ناقش صاحب (الجواىر) [ ]31ىذا الكبلـ بثبلث مناقشات،
كنحن خدشنا بهذه المناقشات ،كحاليان ندخل في بحث آخر ذات صلة بموضوع بحثنا.

بحث في األدلٌة الحاكمة
المكره إذا ما ى ٌدد بالقتل األشد؟
ىل ىناؾ حرمة تكليفية على
ى
يبدك عدـ كجود مانع من إجراء حديث الرفع في موضع بحثنا ،كما أنٌو قد ال يكوف مانع من إجراء دليل

(ما جعل اهلل عليكم في الدين من حرج) [ ،]32كدليل نفي الضرر ،كحديث الرفع أسهل في اإلجراء من
غيره؛ أل ٌف ظاىر ((رفع ما استكرىوا عليو)) [ ]33رفع حكم شرعي كاف موجودان بسبب اإلكراه.

معنى كاضحان
يبدك أ ٌف البعض ق ٌدر الموآخذة كأمثالها في حديث الرفع ،كىو غير عرفي؛ أل ٌف للوضع كالرفع ن
في باب التقنين ،فإذا قاؿ الحاكم( :رفعت الضرائب) كاف كبلمو يعني أنٌو ال يريد ضرائب من الناس ،كالزـ

ذلك نفي الموآخذة.

كرأم الشيخ ػ رحمو اهلل ػ كاآلخوند ػ رحمو اهلل ػ كآخرين مختلف ىنا ،كال نريد الدخوؿ في بحث ال يفيد

موضوعنا على أقل تقدير ،كباإلجماؿ نقوؿ :حديث رفع االستكراه يعني :في حالة االستكراه يرفع الشارع
محرـ يرتفع باإلكراه ،على فرض كجود اإلكراه في مورد بحثنا.
ما كاف قد كضعو .كقتل النفس ٌ
إذف ال توجد مشكلة في جرياف حديث الرفع ،لكن ىناؾ إشكاالن في باب قاعدة الحرج ،كىو كوف القاعدة

مستفادة من اآلية الشريفة (ما جعل اهلل عليكم في الدين من حرج) [ ،]34أم أ ٌف اهلل لم يجعل حكمان
حرجيان في الدين ،كال حكم في االحتراؽ بالنار لكي يرفعو اهلل بقاعدة الحرج .نعم ،تصدؽ القاعدة فيما
إذا كاف الوضوء بالماء البارد مضران ،فترفع القاعدة كجوب الوضوء ،كالحرج الذم نحن فيو عبارة عن
تحملو أمران محرجان ،لكن ليس فيو حكم شرعي لكي يرتفع بقاعدة الحرج ،فتتبلور
االحتراؽ في النار كيع ٌد ٌ

شبهة كوف المقاـ ليس مقاـ إجراء القاعدة.

إالٌ أ ٌف الظاىر من القاعدة ليس رفعها للحكم الحرجي فحسب ،بل ىي ترفع كل عمل إذا كاف مقدمة قريبة

ألمر حرجي ،فإذا كاف لديك مقدار قليل من الماء ،كعلمت أنٌك ستواجو حرجان يوـ غد إذا توضأت بو
بناء على القاعدة المزبورة رغم أ ٌف الوضوء ليس حكمان حرجيان إالٌ أنٌو
اليوـ ،ارتفع عنك كجوب الوضوء ن
ينتهي إلى ما فيو الحرج فترفعو القاعدة.
التورط بين ذئاب مقدمة للدخوؿ في الحرج الذم ال
ككذلك ما نحن فيو ،فنقوؿ :أ ٌف االحتراؽ بالنار أك ٌ
يمكن احتمالو ،كحرمة قتل النفس بمثابة المقدمة القريبة للوقوع في الحرج ،فترتفع بواسطة القاعدة حتى
لو كاف متعلق الحرمة غير حرجي ،كبذلك يثبت خلو قتل النفس (االنتحار) من الحرمة التكليفية فيو.
يبدك أ ٌف قاعدة (ال حرج) تشمل ىذا المورد كذلك ،كإذا جرت ىذه القاعدة ىنا جرت قواعد أخرل كذلك
مثل قاعدة (ال ضرر) ك(رفع العسر) ،بل يمكن القوؿ بأ ٌف لساف اآلية (يي ًري يد اللٌوي بً يك يم الٍيي ٍس ىر ىكالى يي ًري يد بً يك يم
التعرض للعسر
ال يٍع ٍس ىر) [ ]35أفضل ،فأنها تفيد كوف اهلل ال يريد العسر ،على أ ٌف رفع العسر ال يعني عدـ ٌ
توجو العسر الحاصل من العمل باألحكاـ الشرعية كأ ٌف اهلل ال يريد
بنحو طبيعي في الحياة ،بل يعني عدـ ٌ

تحمل ىذا العسر .كفيما نحن فيو اهلل ال يريد االلتزاـ بحرمة قتل النفس كتحمل االحتراؽ ،كعليو ال مانع
ٌ

تردد أحد في شموؿ ىذه القواعد
من القوؿ بشموؿ قاعدة نفي العسر كالحرج كالضرر لما نحن فيو ،كإذا ٌ
كلم يجزـ في جريانها فإنٌو ال شك كال ترديد في جرياف حديث الرفع.

حكم قصاص المك ًره
بعد ما رفعنا الحرمة التكليفية عن الشخص كقلنا بجواز قتل نفسو ىل يثبت القصاص على المك ًره ،أـ ال؟
ادعاه الشهيد الثاني كأنكره صاحب (الجواىر) ،كما أنكر ارتفاع الحرمة ،ككل ىمن قاؿ بارتفاع
ىذا ما ٌ
الحرمة قاؿ بقصاص المك ًره إالٌ بعض األعاظم[ ]36في زماننا حيث فكك بين األمرين.
يبدك أنٌو ال كجو إلثبات القصاص على المك ًره ،كىل ارتكب قتبلن لكي تشملو أدلة القصاص؟ لم يقتل
كالمكره ػ ألجل التخلٌص من القتل األشد ػ أقدـ على قتل نفسو ،كرغم أنٌو لوال
المكره بل ى ٌدده فحسب،
ى
ى
اإلكراه لما كقع القتل ،لكن ىمن الذم ن ٌفذ القتل؟

المكره ذاتو ،فبل قصاص على المك ًره ،كال دليل على ثبوت القصاص عليو.
عامل القتل
ى
نعم ،يحبس المكره مؤبدان كفقان لركاية زرارة[ ]37التي تق ٌدمتٌ ،أما القصاص فبل ،كالركاية كردت في اآلمر
كتصدؽ في المك ًره من باب أكلى.
خبلصة الكبلـ ىنا :ال يقتص من المك ًره على أالٌ يبلغ اإلكراه مستول تسلب من خبللو إرادة الشخص
المكره نفسو دكف إرادة كاختيار فبل يجرم الحكم المتق ٌدـ ،من قبيل أف تلتف
كاختيارهٌ ،أما إذا قتل
ى
مجموعة حوؿ شخص كيصرخوف جميعهم بوجهو كيطلبوف منو إلقاء نفسو من الشاىق كيكرركف ىذا

المطلب كيفتعلوف ضجة بحيث يدىش كيضطرب فيلقي نفسو كيموت دكف أف يكوف ذلك باختيار منو،
و
عندئذ أقول من المباشر ،فإ ٌف مبلؾ كوف المباشر أقول من السبب ػ كما تق ٌدـ ػ كوف فعل المباشر
كالسبب

صدر عن اختيار كإرادة حتى لو كاف اختياره ناشئان عن إكراه كتهديد.

المكره لضعف شخصيتو ينفعل كيصدر منو فعل دكف اختياره
ٌأما إذا كاف ضغط اآلمر كإكراىو بنحو يجعل
ى
و
عندئذ ػ يكوف أقول من المباشر ،كىذا ال يختص بالمك ًره بل يتصور في اآلمر كذلك ،فإذا
فالسبب ػ

أدل إلى ارتكاب المباشر الجريمة كاف
فرضنا انعداـ اإلكراه بل غضب اآلمر كصراخو في كجو المأمور ٌ
السبب أقول من المباشر.
إذف ،ما قلناه في باب اآلمر كباب اإلكراه بالمساكم أك باألشد ،من أنٌها ال تسقط المباشر عن صدؽ كونو

مباشران كال تخرج نسبة القتل منو إلى غيره يخص ما إذا لم تطرأ الحالة المتق ٌدـ ذكرىا ،فلو طرأت حالة
و
عندئذ من المباشر إلى اآلمر
الدىشة كاالنفعاؿ كثبت شرعان عدـ اختياره في ارتكاب القتل ،تنتقل النسبة
أك المك ًره الذم ىو أقول من المباشر ،كاهلل العالم.

الدرس []105
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قاؿ المحقق رحمو اهلل( :يصح اإلكراه فيما دكف النفس ،فلو قاؿ :اقطع يد ىذا أك ىذا كإالٌ قتلتك،

تردد ،منشؤه أ ٌف التعيين عرم عن اإلكراه ،كاألشبو القصاص على
فاختار
المكره أحدىما ،ففي القصاص ٌ
ى
اآلمر؛ أل ٌف اإلكراه تحقق ،كالتخلص غير ممكن إالٌ بأحدىما) [.]38
قاؿ المحقق في الفرع السابق لهذا الفرع( :ال يصدؽ اإلكراه في باب قتل النفس) إالٌ أنٌو يقوؿ ىنا:
يتحقق اإلكراه فيما دكف النفس ،فإذا أكره شخص آخر بقطع يد ثالث أك رجلو كإالٌ قتلو تحقق اإلكراه،
و
كعندئذ يتحقق أمراف:
األكؿ :يرتفع الحكم التكليفي.
ٌ
المكره.
الثاني :ال يثبت القصاص كالدية على
ى
كىذا ىو الذم يدكر في ذىنو في ىذا الفرع ،كمن خبلؿ ذكره للفرع البلحق نستفيد كونو ملتزمان بمطلب
آخر ،كىو :ارتفاع القصاص عن المباشر الذم قطع اليد ،ال يعني ارتفاعو بالكلية بل ينتقل إلى المك ًره،
لكنٌو لم يذكر أيٌان من المطلبين المتق ٌدمين ،كيبدك أ ٌف عدـ ذكرىما ألجل كضوحهما؛ أل ٌف اإلكراه إذا صدؽ
المكره ،كرجوع ىذه األحكاـ إلى المك ًره.
لزـ ارتفاع الحرمة التكليفية كالقصاص كالدية عن
ى

ثم يدخل في الفرع البلحق قائبلن :إذا خيٌر المك ًره شخصان بين جريمتين بأف قاؿ لو :اقطع يد عمرك أك زيد
ٌ

المكره أحد الشخصين كيقطع يده ،فهل يرتفع القصاص عن المباشر ىنا؟ في المسألة
كإالٌ قتلتك ،فيختار
ى
ترديد ،منشؤه كوف اإلكراه كاف منصبان على و
كاحد ال بعينو ،كلم يكن إكراه خاص تجاه الشخص الذم
ٌ
اختاره.
كبعدما يذكر منشأ الترديد يقوؿ :األشبو ػ أم األقرب إلى القواعد ػ عدـ االقتصاص من المباشر كينبغي
االقتصاص من اآلمر ،كدليل ذلك كقوع اإلكراه على كل حاؿ رغم عدـ تعيٌنو ،كال يمكن التخلٌص من ىذا

تم بإرادة المباشر ،فبل يترتٌب حكم
اإلكراه إالٌ بقطع يد أحد الشخصين ،رغم أ ٌف انتخاب أحد الفردين ٌ
المكره ،كينتقل القصاص إلى اآلمر.
على
ى
ىناؾ ع ٌدة مطالب تخص الفرع األكؿ ،أم اإلكراه على قطع اليد مع التهديد بالقتل:
األكؿ :ىل يترتب الحكم التكليفي (الحرمة) كالوضعي (القصاص أك الدية) على المباشر؟
ٌ
الثاني :على فرض سقوط الحكم الوضعي عن المباشر ىل يترتب على اآلمر؟
ٌأما بالنسبة إلى المطلب األكؿ فحكمو كاضح؛ أل ٌف الفرض كوف اإلكراه متحققان ،كيجرم حديث الرفع
المكره،
بمجرد إحراز موضوع اإلكراه ،كىذا الدليل يرفع الحرمة التكليفية كما يرفع القصاص كالدية عن
ٌ
ى

غنى عن دليل آخر .مضافان إلى أ ٌف التزاحم صادؽ ىنا ،فاألمر دائر بين حفظ
كمع ىذا الدليل نكوف في ن
النفس الواجب كبين حرمة قطع يد الغير ،كالترجيح ىنا لؤلىم ،كعلينا معرفة األىم ىنا ،كيبدك أنٌو ال ترديد
في أ ٌف حفظ النفس أىم من حرمة قطع يد الغير.
كعليو يجرم ىنا حديث الرفع كقاعدة التزاحم التي قاؿ بها السيد الخوئي[ ]39في أصل مسألة اإلكراه

على قتل النفس ،كالتي قد خدشنا في جريانها ىناؾ ،لكن ال نقاش في جريانها ىنا.
كبلـ السيد الخوئي كنقده

استدؿ السيد الخوئي على عدـ االقتصاص من المباشر بدليل آخر ،إذ قاؿ( :القصاص خاص بالجريمة
ٌ

الصادرة ظلمان كعدكانان ،كال كجود للظلم كالعدكاف ىنا ،فيرتفع عن المباشر الحكم التكليفي كالقصاص)
[.]40
كالظاىر أ ٌف الذم يدكر في ذىنو الشريف كوف العدكاف بمعنى العداكة ،كبما أ ٌف المباشر ىنا لم يقم بعملو

عن عداء فبل يكوف عملو موضوعان للقصاص.

لكن علينا القوؿ بأ ٌف العدكاف في باب القصاص يعني االعتداء كالظلم ،كال شك في أ ٌف عملو ىنا صدر
لكن عنواف الظلم ال
مفر لو ىناٌ ،
ظلمان حتى لو كاف بسبب اإلكراه ،غاية األمر أ ٌف ظلمو ىنا مجاز ،فإنٌو ال ٌ
يرتفع بسبب اإلكراه ،فإذا فرضنا شخصان قاـ بجريمة باختياره دكف إكراه كال عداكة ،بل عن مزاح ،كما كاف
يفعل المترفوف في العهود السابقة بغلمانهم فيلقونهم في البحر مربطين أيديهم كأرجلهم مثبلن ،أك من قبيل

فيجربو على إنساف ،فاألعماؿ في الموارد المتقدمة لم تصدر عن عداكة لكنٌها عن
اكتشاؼ عالم لغاز ساـ ٌ

كاعتداء.
عدكاف كظلم ،فإ ٌف األخيرين ال يعنياف العداكة بل يكفي في صدقهما صدكر الفعل تجاكزان
ن

لكن عملو ال يخرج عن كونو ظلمان،
نعم ،ال يوآخذ ألجل ىذا الظلم إذا كاف عن إكراه؛ ألنٌو كاف مجبورانٌ ،
كما ىو حاؿ الغصب ،فبل يرتفع ىذا العنواف باإلكراه ،فإذا دخلت منزؿ الغير خوفان من حيواف مفترس كاف

كاعتداء ،لكنٌو مجاز ،كال يتوقف صدؽ عنواف الغصب على كوف الفعل صادران عن اختيار،
دخولك غصبان
ن
غاية األمر انتفاء الحكم التكليفي (الحرمة) رغم صدؽ الموضوع.

صرح بو صاحب (الجواىر)
كفيما يخص المطلب الثاني ػ أم انتقاؿ القصاص إلى اآلمر المك ًره ػ فقد ٌ
[ ،]41كالمحقق األردبيلي[ ،]42كبعض آخر[ ]43من الفطاحل ،إالٌ أ ٌف الشهيد الثاني[ ]44اكتفى
بالقوؿ بأ ٌف اإلكراه يتحقق بما دكف النفس ،كعلى فرض ثبوت اإلكراه فهل القصاص ينتقل إلى اآلمر
كالمك ًره؟

لم يصرح بهذا المعنى ،رغم أ ٌف مراده ػ على ما يبدك ػ نفس ما ذىب إليو المحقق من اعتبار المسألة
كاضحة ال تستدعي الذكر ،لكن لنرل حاليان ما إذا كاف ىناؾ كجو لهذا أـ ال؟
ال كجو النتقاؿ القصاص إلى المك ًره؛ كذلك لؤلمور التالية:

أكالن :لم يباشر قطع اليد.
ثانيان :لم ينسب قطع اليد إليو؛ ألنٌو ال ينسب الفعل إليو إالٌ إذا كانت الواسطة بمثابة اآللة كالوسيلة ،كبتعبير

آخر :ينسب إليو فيما إذا كاف السبب أقول من المباشر ،كقد قلنا سابقان بأف أقوائية السبب من المباشر ال
تحصل إالٌ في صورتين:

ينوـ مغناطيسيان ،أك كونو طفبلن غير مميٌز ،أك يحاصر
إحداىما :أف يكوف المباشر غير مختار بالكلية ،بأف ٌ

من قبل البعض كيوجدكف ضجيجان كضوضاء بحيث يضطرب كيلقي نفسو من شاىق.

ثانيتهما :أف يصدر فعل المباشر عن اختيار ،لكن اختياره نشأ عن جهل فرضو الغير عليو ،مثل حكم
القاضي الذم اعتمد شهادة زكر ػ كسيأتي بحثو ػ فإ ٌف السبب ىنا أقول.
تردد العبلٌمة في مسألة انتقاؿ حكم القصاص من
كال يكوف السبب أقول في غير ىاتين الصورتين ،كلهذا ٌ
المكره إلى المك ًره ،على أنٌو ذكر بيانين لهذا األمر في (القواعد) ،حيث قاؿ في مكاف( :يسقط القصاص
ى
عن المباشر ،كفي كجوبو على اآلمر إشكاؿ) [ ،]45كنفس ىذا نقلو عنو صاحب (الجواىر) [ ]46لكنٌو
صرح في مكاف آخر بالقصاص على المك ًره.
ٌ
كعلى أية حاؿ المسألة غير كاضحة كال دليل على انتقاؿ القصاص إلى المك ًره.
لكن ىل يترتٌب على المك ًره شيء؟ قد يقاؿ بالتعزير مضافان إلى اإلثم ،كيمكن للحاكم الشرعي في ىذه
المكره ارتفعت
يعزر المك ًره ،لكن ىل ىناؾ دية عليو؟ قاؿ البعض :إذا ارتفع القصاص عن
الموارد أف ٌ
ى
المكره.
الدية كذلك ككضعت على المك ًره ،كبعض آخر لم يسقط الدية عن
ى
رأم العبلٌمة كإشكاؿ صاحب (الجواىر)
يصرح بهذا المعنى ،بل في ذيل كبلمو( :كفي كجوبو على
أثبت العبلٌمة الدية على المك ًره ،رغم أنٌو لم ٌ
اآلمر إشكاؿ) قاؿ( :يضمن اآلمر فيما يتحقق فيو اإلكراه) [ .]47كالزـ ىذا الكبلـ ثبوت الدية على
المك ًره.

كقد استفاد صاحب (الجواىر) ذات المعنى من كبلمو؛ أل ٌف الزـ كبلمو في نفي القصاص كإثبات الضماف
ىو كوف الدية على عهدة المك ًره اآلمر.
كفي مقاـ اإلشكاؿ على العبلٌمة يقوؿ صاحب (الجواىر) [ :]48إذا رفع القصاص عن المك ًره فلماذا
ثبتت الدية؟ كىو إشكاؿ كارد؛ لكوف الدية لم ترد في الشرع بنحو مستقل ،بل جعلت عوضان عن
القصاص ،كإذا قيل بارتفاع القصاص عن المك ًره ألجل عدـ إسناد الفعل (قطع اليد) إليو فما الدليل على
إثبات الدية؟
رأم السيد الخوئي كالخدش فيو
المكره ،كاستدؿ على ذلك بأ ٌف دـ المؤمن ال يذىب
يقوؿ السيد الخوئي[ ]49بثبوت الدية على المباشر
ى

كالمكره أىل ألف تؤخذ منو الدية.
ىدران،
ى

يخدش في كبلمو من حيث إنٌو إذا رفعنا القصاص عنو باعتبار كوف قطع اليد لم يصدر عن عدكاف فلماذا

نثبت الدية؟ كبأم دليل يمكننا إثبات الدية على الشخص الذم لم يصدر فعلو عن عدكاف كظلم ،مع أ ٌف
المكره،
الدية عوض عن القصاص؟ كما أ ٌف قاعدة (ال يذىب دـ المؤمن ىدران) ال تستلزـ أخذ الدية من
ى
كلماذا ال تكوف الدية بعهدة بيت الماؿ أك المك ًره؟ كما سبب الترجيح ىنا؟ إذف رأم السيد الخوئي غير

صائب.
ثم نسأؿ :ىل يمكن القوؿ بأ ٌف دليل الرفع يرفع كل ما كضعو الشارع المقدس ككاف مشموالن ألحد العناكين
ٌ
المزبورة؟

جملة (ما استكرىوا عليو) ترفع ما أصبح موضع إكراه ،كىي ترفع الحرمة التكليفية لقطع اليد جزمان ،كما
أ ٌف القصاص يرتفع بحديث الرفع ،لكن ىل ترتفع الدية بحديث الرفع؟ نقوؿ :كبل ،فالدية أمر إذا ألزـ
المكره المباشر بأدائها كاف ىناؾ طريق للجبراف ،كىو إمكانية رجوعو إلى المك ًره ألخذ الدية منو.
ى

المكره عليو على
علينا القوؿ :بما أ ٌف دليل الرفع امتناني فهو يرفع مقداران ال يستلزـ إيراد خسارة العمل
ى
المكره ،فإ ٌف الزـ االمتناف كوف الدليل يرفع شيئان إذا ثبت كاف مخالفان لبلمتناف ،كالشيء ىو الحرمة
ى

مما يقبل الجبراف،
كالقصاص ،كىما ال يقببلف الجبرافٌ ،أما الدية كلزكمها فبل يتنافى مع االمتناف؛ ألنٌها ٌ

كذلك يتم من خبلؿ الرجوع إلى المك ًره ،كىذا الحكم ينسجم مع القواعد كاألصوؿ الكليٌة التي تفرض
الغرامة كالجبراف على من فرض الخسارة كاألضرار المالية على أحد.
إذف الدية على المباشر ،كىو يرجع إلى المك ًره الذم أجبره على ذلك.
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الكبلـ في أ ٌف شخصان أكره آخر على قطع يد ثالث كى ٌدده بالقتل إف لم يفعل ذلك ،كفي ىذه الصورة
ينقلب فعلو جائزان كيرتفع عنو الذنب األخركم ،ككذلك القصاص بحديث الرفع ،لكن الفقهاء اختلفوا في

ثبوت الدية.

كقد تق ٌدمت آراء بعض الفقهاء كاإلشكاالت الواردة عليها ،كذكرنا نحن بإيجاز احتماالن نعرض لو حاليان
بالتفصيل.
المكره ،كيمكنو مطالبة المك ًره بها بعد ذلك ،كىذا يستلزـ القوؿ
يمكن أف يقاؿ بأ ٌف الدية على المباشر
ى
بما يلي:
ٌأكالن :الدية لم ترفع عنو؛ أل ٌف حديث الرفع يرفع ما يكوف ثقبلن ككزران على المكلف ،كالقصاص كزر كثقل؛
ألنٌو ال يقبل الجبرافٌ ،أما الدية فتقبل الجبراف ،كبإمكاف المباشر أف يسترجعها من المك ًره اآلمر ،فبل يكوف
إثباتها كزران كثقبلن.

المكره الدية.
ثانيان :علٌة الرجوع إلى اآلمر المك ًره ىو كوف األخير سببان لدفع
ى

كبلـ عن حديث الرفع
كمتمم لهذا البحث بنح وو مجمل دكف الدخوؿ في التفاصيل:
لمزيد من اإليضاح نقدـ بعض األمور ٌ
األمر األكؿ :حديث الرفع في مقاـ إنشاء الحكم كليس في مقاـ اإلخبار ،كرفع الحكم ػ كإثباتو ػ إنشاء
مولوم ،كما أ ٌف المولى بإيجابو الحكم ييثبت شيئان نّ اعتباران كذلك برفعو ،فهو بذلك يرفع شيئان اعتباران ،أم

إ ٌف اإلثبات كالرفع أمراف اعتبارياف ،كال فرؽ بينهما ،كالصيغة التي تستعمل إلثبات الحكم ىي ( يكتب،
ً
ً
ً
اـ)
ب ىعلىٍي يك يم ٌ
الصيى ي
ب عىلىٍي يك يم الٍق ى
ص ي
ي
كجعل ي
اص)[ ]1ك( يكت ى
ككضع) عادةن ،من قبيل ما كرد في الكتاب ( :يكت ى
[ ،]2كرغم أ ٌف الصيغة المستعملة ىنا إخبارية صورةن إالٌ أ ٌف حقيقتها اإلنشاء.
المشرع ىو اهلل،
ال ينبغي الخدش من حيث إنٌو كيف يمكن أف يكوف حديث الرفع في مقاـ اإلنشاء مع أ ٌف
ٌ
المشرع األصلي
مشرعان ،فإنٌو ال إشكاؿ في إنشاء الرسوؿ ،فرغم أ ٌف
ٌ
كالرسوؿ ػ صلٌى اهلل عليو كآلو ػ ليس ٌ

النبي ينشئ عنو نيابةن ،فقد يقوؿ(( :صلٌوا كما رأيتموني أصلٌي)) [ ،]3كما قد ينشئ حديث
ىو اهلل إالٌ أ ٌف ٌ

الرفع ،فبل لزكـ لتقدير شيء ما فيو ،فقد قيل :لم يرفع النسياف أك الخطأ في الواقع ،كألجل صوف كبلـ

الحكيم من الكذب علينا تقدير مثل كلمة( :الموآخذة) ،أك (جميع اآلثار) ،أك (أظهر اآلثار) ،فإنٌا نتل ٌقى
الجملة إخبارية فيما إذا كاف ظاىر الكبلـ خبلؼ الواقع ،كبما أ ٌف عناكين مثل( :الخطأ) ك(النسياف) حاصلة
في عالم الواقع فبلبد من تقدير لو.

أما إذا قلنا بأ ٌف الحديث في صدد اإلنشاء كلو بصيغة إخبارية فبل لزكـ لتقدير و
شيء ما ،فاألمر يصبح من
ٌ

قبيل قوؿ الحاكم( :رفعت الضرائب عنكم) ،كىو تعبير إنشائي رائج كال يحتاج إلى تقدير مثل (الموآخذة)

ك(جميع اآلثار) كنحوىما من األمور التي تستلزـ إشكاالت أحيانان.

إذف ال مانع من القوؿ بأ ٌف ىذه العناكين رفعت في مقاـ اإلثبات كداللة اللفظ ،كالزـ ذلك رفع جميع اآلثار

كاألثر الخاص كذلك ،أم إ ٌف لفظ إثباتان يقبل الحمل على االثنين ،كبالطبع أ ٌف قضية ماىية المرفوع ثبوتان
تعد أمران آخر يمكننا استظهاره من خبلؿ ظاىر الكبلـ كالقرائنٌ ،أما إثباتان كفي مقاـ داللة اللفظ فبل حاجة

لتقدير (الموآخذة) أك (جميع اآلثار) أك (األثر البارز).

معنى رفع الخطأ ىو أ ٌف الفعل الصادر خطأن كبل فعل ،أم كأنٌو لم يصدر أبدان ،لكن علينا معرفة من أيٌة
ناحية كونو كبل فعل؟ الذم ينشئ الرفع يمكنو أف يريد رفع المطلق ،كيمكنو أف يريد الرفع الخاص أك الرفع
من جهة خاصة ...كتحد يد نطاؽ الرفع يتم من خبلؿ قرائن أخرل خارجة عن موضوع البحث ىنا نعرض
لها مقببلن ػ إف شاء اهلل ػ في األمر الثاني أك المقدمة الثانية.

المكره دكف الدية أمر ممكن؛ أل ٌف إنشاء الرفع
كيكفينا الكبلـ في المقدمة األكلى عن أ ٌف رفع القصاص عن
ى

يمكنو أف يخص أثران دكف آخر ،على أف تكوف ىناؾ قرينة أك شاىد لتعيين مراد الشارع ثبوتان.

األمر الثاني :حديث الرفع في مقاـ االمتناف ،كمعنى االمتناف كوف الرفع منو في مقاـ رفع الضيق كالحرج
عن المكلٌفين ،كىذا يعني أنٌو ال يرفع ما خلى عن الضيق كالحرج ،فإذا اضطر اإلنساف ألكل طعاـ نجس

تحمل الجوع أك ارتكاب المعصية ،كىذا الحديث يرفع حرمة األكل
مفر إالٌ ٌ
كلم يكن حديث الرفع ال ٌ
لكنٌو ال يرفع باقي اآلثار مثل لزكـ تطهير اليد كالفم المتنجسين جراء أكل الطعاـ النجس؛ لكوف ىذه

األمور ليست ثقبلن كال حرج فيها ،كالثقل ينحصر في تحمل الجوع.

ق ٌدر بعض العلماء (جميع اآلثار) في ىذا الحديث لكنٌهم كاجهوا مشكلة الطهارة كالنجاسة في المثاؿ
أدل بهم إلى التكلٌف ،فقالوا :ىذه اآلثار غير شرعية بل
السابق ،ككذلك في مسألة اإلجناب اإلكراىي ،ما ٌ

طبيعية كشفها الشارع.

كىذا تكلٌف برأينا؛ أل ٌف الطهارة كالنجاسة ككجوب الغيسل أحكاـ شرعية كال يمكن إثبات عبلقة طبيعية بين
الجنابة ككجوب الغيسل مثبلن ،كسبب عدـ رفع كجوب الغيسل في اإلجناب اإلكراىي كوف الغيسل غير ثقيل

كال محرج بالنسبة إلى المكلٌف ،بالطبع قد ينتفي كجوب الغيسل بدليل آخر من قبيل دليل رفع العسر
كالضرر إذا استلزـ الغيسل بالماء البارد ضرران أك عسران ،كقد يرتفع متعلٌق الحديث ذاتو ،كىذا ال عبلقة لو

ببحثنا.

نستنتج في باب قطع اليد عن إكراه أف الثقل فيو يرتفع ،كىو االمتناع عن قطع اليد الذم يؤدم إلى القتل
بيد اآلمر المك ًره ،كيرتفع كذلك القصاص؛ لعدـ إمكاف جبرانوٌ ،أما الدية فبل ترتفع إلمكانية جبرانها ،لكنٌها
ترتفع كذلك إذا استحاؿ جبرانها ككانت غير مؤىلة للجبراف.

إشكاؿ
إذا قلنا بعدـ ارتفاع ما يقبل الجبراف لكونو ليس ثقبلن لزـ القوؿ بعدـ بطبلف البيع اإلكراىي ،مع أ ٌف البائع

المكره يستلم عوض المبيع ،أم إ ٌف أخذ الثمن جبراف للمبيع الذم فقد في البيع عن إكراه ،فبل ينبغي
ى
لمثل ىذا البيع أف يكوف باطبلن.

الرد
بطبلف البيع اإلكراىي؛ ألجل فقداف الرضا المفركض تحققو في المعاملة ،فإنٌو ال يحل ماؿ امرئ مسلم إالٌ
عن طيب نفسو[ ،]4كتبطل المعاملة إذا انعدـ الرضا ،كلهذا يصح البيع عن اضطرار ،مع أ ٌف المفركض
بطبلنو كفق حديث الرفع ،كالسبب ىو كجود الرضا في البيع االضطرارم ،فإ ٌف الذم يبيع بيتو برغم اعتزازه

بو ألجل معالجة ابنو الب ٌد كأف يكوف راضيان بالبيع ،فالمعاملة صحيحة.

إذف أينما كاف ثقل يقبل الجبراف ال يرتفع بحديث الرفع ،كالدية فيما نحن فيو من ىذا القبيل ،كإذا فرضنا
المكره يمكنو استرجاع الدية من المك ًره فبل يكوف دفع الدية ثقبلن ،كإذا لم تكن ثقبلن فبل يرفعها حديث
أ ٌف
ى

الرفع.

محم ود كآلو الطاىرين.
كصلٌى اهلل على ٌ

الدرس []107
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الكبلـ في اإلكراه بما دكف النفس ،كقد ارتأينا ذكر مقدمات أك أكامر لمزيد من اإليضاح ،كتق ٌدـ أمراف،
كىنا الثالث:
المكره
للمكره أف يسترجع ما دفعو كدية من المك ًره ،كدليل ىذا كوف الدية التي ألزـ
األمر الثالث :يمكن
ى
ى
بالمكره ألف يدفع الدية ،أم أنٌا لم نقل في مسألة قطع
أدل
بدفعها كانت مسبٌبة عن المك ًره ،فهو الذم ٌ
ى
المكره ،بل قلنا بضماف الماؿ ،كىناؾ فرؽ بين ضماف النفس أك قطع اليد كضماف الماؿ،
اليد بضماف
ى
ففي ضماف النفس أك العضو يضمن المباشر القتل أك قطع العضو ،أك يضمن السبب إذا كاف أقول من

المباشر ،كقد بيٌنا الموارد التي يكوف فيها السبب أقول.
كالموجود ىنا حالتاف:
األكلى :المك ًره ليس مباشران للقطع.

الثانية :ال نق وؿ بكوف السبب أقول في باب اإلكراه ،أم ضماف اليد ال يتحقق في مورده ،بخبلؼ ضماف
و
مما فيو ضماف ،كىناؾ موارد في أبواب مختلفة توجب
الماؿ ،فعندئذ الحاصل ليس إتبلفان فقط بل ٌ
الضماف ،ذكرىا الفقهاء ،كنحن نعرض لبعض منها:
ألف :الغصب ،إذ قالوا :إذا غصب شخص ماالن كتلف الماؿ بسبب قهرم كصاعقة ،كاف الغاصب ضامنان
رغم أنٌو لم يتلف الماؿ ،كىذا يعني كوف الغصب بح ٌد ذاتو يوجب الضماف.

كقواه اإلماـ الخميني[ ،]6كىو :إذا منع شخص من عقل دابة آخر،
باء :مورد قاؿ بو كثير من كبارنا[ٌ ]5

ففرت في مسبعة كتلفت ،كاف الشخص ضامنان رغم أنٌو ليس غاصبان كال متلفان ،بل كاف عملو بمثابة اإلعداد
ٌ

كاألرضية لئلتبلؼ.

ادعى
جيم :مورد آخر ،كىو :إذا أكره شخص آخر على كسر إنائو فكسره ،كاف المك ًره ضامنان ،كقد ٌ
صاحب (الجواىر) [ ]7اإلجماع فيو.
كىناؾ موارد أخرل من ىذا القبيل.

نتيجة البحث
في باب التسبيب أنٌو ال ضماف في قتل النفس كقطع اليد ػ مثبلن ػ إالٌ إذا كاف الفعل مسندان إلى الجاني،
كالفعل ىنا غير مسند إلى المك ًرهٌ ،أما في باب ضماف الماؿ فموجب الضماف ال ينحصر بما إذا كاف
اإلتبلؼ مسندان إلى الشخص ،بل ىناؾ موارد كثيرة تق ٌدـ ذكرىا يضمن فيها رغم كونو غير متلف ،بل ىو
مؤثر في اإلتبلؼ فقط ،كعليو فبل إشكاؿ في القوؿ بالضماف ىنا رغم عدـ قولنا بضماف النفس كاليد

المقطوعة.
يمكن تقرير ىذه المسألة ببياف آخر ،كذلك من خبلؿ القوؿ بأ ٌف السبب ىنا أقول من المباشر ،فإذا فرضنا

ابتداء ،فهو ملزـ شرعان بدفعها ،فإف حكم الحاكم ملزـ لو ،كاإللزاـ الشرعي
المكره
لزكـ دفع الدية على
ن
ى
للمكره في دفع
بمثابة اإللزاـ العقلي ،أم اإلنساف مجبور على امتثاؿ أحكاـ الحاكم الشرعي ،كال خيار
ى
المكره ماالن دكف خيار،
الماؿ ،كالسبب في الدفع ىو المك ًره ،أم أ ٌف المك ًره قاـ بعمل أكجب دفع
ى
و
عندئذ يكوف أقول من المباشر.
فالسبب
كىذا المورد من قبيل أف يأخذ شخص بيد آخر بيده زىرية فيسقطها كيكسرىا ،كالمباشر ىنا غير مختار،

توجو التلف كالضماف على السبب.
كالسبب أقول ،كالنتيجة ٌ

كىذاف المورداف ال يختلف أحدىما عن اآلخر ،كىذا البياف مقبوؿ برأينا ،ككجو قولنا بكوف السبب أقول

من المباشر في مورد اإلكراه ىو أ ٌف المباشر ال يمكنو أف يتخلٌف عن أداء الدية ،رغم كونو ملجأن كال خيار
لديو ،كلم تتوسط بينو كبين المك ًره إرادة مختار ،فيتحقق مبلؾ أقوائية السبب.

المكره الدية ثم استرجاعها من المك ًره ،كال يمكن للحاكم أف يرغم المك ًره على
النتيجة ىي كجوب دفع
ى
المكره الدية.
الدفع مباشرةن ،فإنٌو لم يتلف ماالن بعد ،عكس ما إذا دفع
ى

شبهة
قد يشكل بأنٌا قلنا في األبحاث المتقدمة بكوف الدية غير موضوعة بنحو مستقل ،بل كعوض عن
القصاص ،فإذا ارتفع القصاص ىنا بدليل الرفع الب ٌد كأف يرتفع عوضو ،أم الدية ،فلماذا نثبت الدية؟

الرد
الدية غالبان ما تكوف عوضان عن القصاص ،لكن ىناؾ موارد كثيرة كضعت فيها الدية بنحو مستقل ،نذكر

بعضان من تلك الموارد:

 1ػ إذا قطع مقطوع اليدين يد شخص ،فقد قاؿ البعض بقطع رجلو[ ،]8كقاؿ بعض آخر[ ]9بلزكـ دفع
الدية ،باعتبار انتفاء موضوع القصاص ،لكونو مقطوع اليدين.
2ػ إذا قتل المسلم ذميان فبل قصاص بل دية؛ النتفاء أحد شركط القصاص ،كىو التساكم في الدّْين ،كقد
و
عندئذ ػ ح ٌدان ال قصاصان.
يقتل المسلم في ىكذا حالة إذا كاف مدمنان على قتل الذميين ،كقد يكوف قتلو ػ
يقتص منو.
3ػ إذا قطع غير البالغ يد بالغ فتؤخذ منو دية بعد البلوغ كال ٌ
4ػ إذا كاف القاتل كالدان فعليو الدية كال قصاص عليو.
كىذا يكشف أ ٌف الدية ليست عوضان عن القصاص دائمان ،فإ ٌف ىناؾ موارد تثبت فيها الدية دكف القصاص،

كلكل مورد دليلو الخاص ،كيكفي لموردنا األمراف أك المقدمتاف األكلتاف اللتاف مضى ذكرىما كدليل على
ٌ

ما نحن فيو.

المسألة األخرل التي ذكرىا المحقق ىي :إذا أكره شخص آخر على قطع يد زيد أك عمرك ،فهل يصدؽ
و
عندئذ أـ ال؟
اإلكراه

تردد المحقق[ ]10في البداية ،كبما أنٌو قاؿ في الفرع السابق بانتقاؿ القصاص إلى اآلمر المك ًره ماؿ في
ٌ

ىذا الفرع إ لى ما قاؿ بو ىناؾ ،كنحن رفضنا حكمو في الفرع السابق كقلنا بالدية فيو ،كعلى ىذا تكوف
المسألة أىبلن للنقاش.

مردد بين متعددين ،بأف قاؿ :اقطع يد و
أحد من ىؤالء
حاصل الكبلـ :إذا أكره شخص آخر على أم ور كلٌي ٌ
تردد المحقق في البداية باعتبار عدـ تعيين
الجماعة كإالٌ قتلتك ،كلم يعيٌن فردان ،فهل يصدؽ اإلكراه ىنا؟ ٌ

الفرد ،ككوف المباشر حران في تعيين الفرد ،لكنو قاؿ[ ]11في نهاية المسألة :األشبو بالقواعد صدؽ
اإلكراه ىنا.

كىذا ىو الحق؛ أل ٌف في العاـ االستغراقي كالمطلق الشمولي يكوف جميع األفراد متعلقين للحكم العاـ أك
المطلق ،ككذلك الحاؿ بالنسبة إلى المطلق البدلي ،إالٌ أ ٌف التعلٌق فيو على نحو البدلية ،كلهذا ال يكوف
فرؽ من ىذه الناحية بين العاـ البدلي كالعاـ االستغراقي أك المطلق البدلي كالمطلق الشمولي ،فكما أ ٌف

متعلق الوجوب جميع األفراد في مثل (أكرـ العلماء) أك (أكرـ جميع العلماء) كتسرم إرادة اهلل في جميع

العلماء كذلك في العاـ البدلي ،حيث يقاؿ( :أكرـ أيٌان شئت من العلماء) فاإلرادة سارية على الجميع،
ككجوب اإلكراـ متعلٌق بكل فرد ،إالٌ أنٌو على نحو البدلية؛ أل ٌف المطلوب الحقيقي الوجود الصرؼ ،فإذا
أكرـ أحد العلماء فبل يجب إكراـ الباقين .كىكذا الحكم يجرم في المطلق البدلي كالشمولي( :أكرـ

العالم) مطلق شمولي كيعني لزكـ اإلكراـ أينما صدؽ عنواف العالم ،ك(أكرـ عالمان) مطلق بدلي ،كيعني أ ٌف
المولى يريد إكراـ عالم كاحد فقط ،فإذا أكرـ مصداقان كاحدان فبل تكوف باقي المصاديق متعلقان لئلرادة،
كعلى ىذا تكوف اإلرادة المولوية عامة لجميع األفراد في اإلطبلؽ الشمولي كالبدلي ،كالفرؽ في أ ٌف المولى
أم من
يريد الجميع في اإلطبلؽ االستغراقي ،كفي البدلي يريد موردان كاحدان ،يمكن أف يكوف أك يتحقق في ٌ

األفراد؛ أل ٌف تحقق الكلي في الواقع يتم من خبلؿ تحقق األفراد.

إذف إذا طلب المك ًره قطع و
المكره يد أحد فبل يكوف
يد فإ ٌف إرادتو تتحقق في جميع األيادم ،فإذا قطع
ى
يد أخرل ،كما ىو الحاؿ في (أكرـ عالمان) فإ ٌف إكراـ عالم و
إكراه في قطع و
كاحد ينفي إرادة المولى في
إكراـ عالم آخر .كعلى ىذا تجرم جميع أحكاـ باب اإلكراه على فرد معيٌن في باب اإلكراه على فرد غير

معيٌن.

الدرس []108
بسم اهلل الرحمن الرحيم
بعد ما ذكر صاحب (الجواىر) [ ]12الفركع الثبلثة المتقدمة ذكر فرعان رابعان تبعان للعبلٌمة[ ،]13كىذا
الفرع لم يذكر في (الشرائع) ،كنقلو صاحب (الجواىر) عن محكي (التحرير) [ ]14كلم ينقلو عن

تعرض لهذا الفرع المحقق األردبيلي[ ]16كأعبلـ
(اإلرشاد) [ ]15مع أنٌو جاء ىناؾ ،كما ٌ
معاصركف[.]17
الفرع ىو :إذا أكره شخص آخر على تسلٌق جبل أك شجرة عالية أك العبور من جدار مرتفع فتسلٌق كانزلق

كمات ،فما حكمو؟

الكبلـ ليس في اإلكراه على القتل ،بل على و
أدل إلى القتل ،كصاحب (الجواىر) [ ]18يذكر ثبلث
عمل ٌ
صور للمورد نعرض لكبلمو مع ذكر مبلحظاتنا عليو:

الصورة األكلى :أالٌ يوجب صعود الجبل أك الشجرة أك الجدار السقوط المهلك غالبان ،كال يقصد المك ًره
و
عندئذ يسقط القصاص؛ أل ٌف الموت
القتل ،أم السبب غير مهلك غالبان مع أ ٌف المك ًره غير قاصد القتل،
لم يقع عن عمد ،فالعمد ال يتحقق إالٌ في حالتين :أف يكوف العمل مؤديان إلى القتل عاد نة حتى لو لم يقصد
الفاعل ،أك أ ٌف الفاعل قاصد الموت كإف كاف العمل غير مؤد إلى القتل لكنٌو قتل صدفة ،ىذا مع أ ٌف
الصورة األكلى ال تحمل أيٌة من الحالتين ،فبل يجرم فيها حكم قتل العمد.
الصورة الثانية :أف يقصد المك ًره القتل حتى لو لم يكن التسلق موجبان للسقوط المهلك عادةٌ لكنٌو أكجب

ذلك صدفةن ،كصاحب (الجواىر) قاؿ بالقصاص ىنا.

الصورة الثالثة :عكس الصورة الثانية ،أم يستلزـ الصعود السقوط المهلك غالبان ،كقد شبٌهها صاحب
(الجواىر) بحالة اإلكراه على تناكؿ السم الذم يؤدم إلى القتل غالبان ،كعلى ىذا تندرج ىذه الصورة في
باب قتل العمد ،سواء قصد القتل أـ لم يقصده.

في الصورة الثانية اختار صاحب (الجواىر) القصاص في البداية ،لكنٌو احتمل عدـ القصاص كذلك ،من
حيث كجود فرؽ بين الفعل الذم يقوـ بو السبب بالمباشرة كرمي حجرة صغيرة ال تقتل عادةن مع قصد
القتل ،فيقاؿ بالقصاص (كما ىو مختار المحقق في الصورة الثانية من صور قتل العمد ،كمختارنا بنح وو
قاطع ،لكن صاحب (الجواىر) تردد فيو) كبين ما إذا لم يباشر السبب بالفعل كلم يوجده بل يك ًره المباشر
على إيجاده ،كما نحن فيو من ىذا القبيل.

ىذه الصور بيٌنها صاحب (الجواىر) لنرل حاليان حكم كل منها.
بالنسبة إلى الصورة األكلى ،حيث الفعل ال يوجب القتل عادةن ،من قبيل أمره بتسلق الشجرة التي ال يوجب

مما يوجب
تسلقها السقوط كالموت عادةن ،فمن الواضح كونها ليست من قتل العمد؛ أل ٌف الفعل ليس ٌ
القتل عاد نة ،كما أ ٌف المك ًره غير قاصد القتل ،فبل يع ٌد القتل عمدان.
ٌأما الصورة الثانية ،حيث الفعل ال يوجب القتل في نفسو كالمك ًره قصد القتل ،بأف يجبره على النزكؿ في

مما ال يوجب القتل عادةن ،لكنٌو أكجب القتل صدفةن مع أنٌو
البئر كالعمل فيو ،فيموت رغم أ ٌف النزكؿ فيو ٌ
قاصد القتل ،فما حكمو؟
لكن ىناؾ كجهان كاحتماالن للقوؿ بعدـ القصاص .كجو
اختار صاحب (الجواىر) القصاص في البدايةٌ ،
المكره لم يقدـ على القتل بل أقدـ على عمل ال ينتهي إلى
القصاص كوف السبب أقول من المباشر ،فإ ٌف
ى

القتل عاد نة ،كالفرض كوف الفعل ال ينتهي إلى القتل عاد نة ،كىو غير عالم بأ ٌف الفعل سينتهي إلى الموت،
فبل يمكن نسبة القتل إليو ،فالمباشر ػ إذف ػ أضعف من المك ًره.
كبتعبير آخر :يصدؽ كوف السبب البعيد أقول من السبب القريب ،فإ ٌف القتل ينسب ىنا إلى المك ًره،
فينبغي االقتصاص منو ،كحتى لو لم يكن إكراه لكنٌو أمر تترتٌب عليو اآلثار ،كىو من قبيل األكامر من
الجهات العليا ،فرغم أ ٌف المأمور ال يرل إكراىان في البين إالٌ أنٌو ين ٌفذىا عادةن.

كيمكن ذكر ىذا البياف كتبرير لحكم القصاص الذم قاؿ بو صاحب (الجواىر).
ٌأما كجو االحتماؿ الثاني ػ أم القوؿ بعدـ القصاص ػ فهو :رغم أ ٌف السبب أقول من المباشر لكن ما الدليل
على كوف األقوائية توجب إدراج القتل في العمد؟ قتل العمد عنواف استفدناه من الشارع ،كقد بيٌن الشارع

حدكده ،كنحكم بكوف القتل عمدان أينما تحققت ىذه الحدكد قهران ،من قبيل أف يقتل شخص آخر بآلة ال

تقتل عادةن مع أنٌو كاف قاصدان القتل ،فالقتل عم يد شرعان ،كلو لم يكن ىناؾ دليل شرعي لما أمكننا الحكم

بكونو قتل عمد.

إذف قتل العمد موضوع تد ٌخل الشارع في تبيين حدكده ،كعلينا الرجوع إلى الشارع لتحديد نطاقو ،كنحن

تابعوف للشارع في ىذا المجاؿ.

كنحن ىنا نحتمل أالٌ تكوف الصورة الثانية مشمولة باألدلة كالركايات ،كلهذا علينا دراسة الركايات التي
بيٌنت صور قتل العمد ما إذا كانت شاملة لصورة اإلكراه أـ ال؟ كقد بحثنا ىذه الركايات تفصيبلن في بداية
القصاص ،كنعرض ىنا إلى بعض منها:

محمد بن عيسى ،عن يونس ،عن عبد اهلل بن مسكاف ،عن الحلبي ،قاؿ :قاؿ أبو عبد اهلل
1ػ كعنو ،عن ٌ

عليو السبلـ(( :العمد كل ما اعتمد شيئان فأصابو بحديدة أك بحجر أك بعصا أك بوكزة ،فهذا كلٌو عمد))

[.]19

الركاية صحيحة السند ،كتقوؿ :العمد عبارة عن كل ما اعتمد شيئان فأصابو ،كىذا التعبير شامل لما نحن
لكن األمثلة التي جاءت في ذيل الركاية ،كالتي تبدك
فيو؛ أل ٌف المك ًره ىنا قصد القتل ،كحصل القتل عمليانٌ ،

بيانان كإيضاحان لتعريف العمد ،قرينة على لزكـ القوؿ بأ ٌف قتل العمد خاص بما إذا كاف قاصدان القتل كقاـ
أدل إلى الموت فبل تكوف الركاية شاملة لو.
بالعمل بنفسو مباشرنةٌ ،أما إذا أكرىو على القياـ بعمل ٌ
2ػ عن محمد بن يحيى ،عن أحمد بن محمد ،عن علي بن حديد ،كابن أبي عمير جميعان ،عن جميل بن

دراج ،عن بعض أصحابنا ،عن أحدىما عليهما السبلـ ،قاؿ(( :قتل العمد كل ما عمد بو الضرب فعليو
ٌ
القود)) [.]20
ىذه الركاية مرسلة لكن جميل من أصحاب اإلجماع ،كنحن نعمل حتى بمراسيلهم ،كبذلك يرتفع إشكاؿ

السند.

و
عندئذ عمدان ،من
ظاىر الركاية كونها كاردة في ما ال يقتل عاد نة على أف يقترف الفعل بالقصد ،فيع ٌد القتل
قبيل أف يرمي الشخص حجران فتصيب الصدغ صدفةن فيموت ،مع أ ٌف الضارب قاصد القتل.

ال يمكن معالجة موردنا من خبلؿ ىذه الركاية ،كذلك لؤلمور التالية:
أكالن :عنواف (عمد بو الضرب) مستبطن في الضرب عن مباشرة ،فبل يشمل الضرب عن إكراه.
ثانيان :ال ضرب فيما نحن فيو ،كمن البعيد أف نقوؿ بأ ٌف عنواف الضرب جاء كمثاؿ ،كال دخل لو في تحقيق

مفهوـ قتل العمد.

إذف كوف السبب أقول ال يوجب أف يكوف ىذا الصنف من القتل مندرجان في عنواف العمد؛ ألف األدلة ال
تشملو ،كإذا ترددنا في الشموؿ كاإلطبلؽ نحكم ػ في مقاـ الشك كعدـ الجزـ ػ بعدـ القصاص كعدـ
العمد ،كقد بحثنا فيما يخص القاعدة األكلية عند الشك بالتفصيل ،كلهذا احتمل صاحب (الجواىر) عدـ

القصاص بعد ما حكم بالقصاص في البداية ،كاالحتماؿ المزبور يبدك أقول لدينا.
ٌأما الصورة الثالثة ،حيث يكرىو على القياـ بعمل يوجب القتل عاد نة سواء قصد القتل أـ لم يقصده ،فبل
المكره جاىبلن بأ ٌف العمل سينتهي إلى موتوٌ ،أما إذا كاف عالمان بذلك فبل
شبهة في كوف القتل عمدان إذا كاف
ى

يكوف القتل عمدان جزمان ،كال قصاص فيو ،فإ ٌف علمو بالنتيجة يعني مباشرتو بها ،كىذه الصورة ليست أسوء
مما لو أمره بالمك ًره بأف يقتل نفسو فيقتل نفسو ،كقد قلنا ىناؾ بعدـ ترتب القصاص على اآلمر ،كىذا
ٌ
المكره جاىبلن.
عكس ما لو كاف
ى

الدرس []109
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الكبلـ في اإلكراه على مثل الصعود على شجرة ،ككاف لو صور ثبلث تق ٌدـ الحديث عنها ،إالٌ أ ٌف في
الصورة الثالثة حيث الصعود يوجب السقوط المهلك عادةن كال يقصد المك ًره القتل ،يوجد فرضاف:
المكره عالمان بأ ٌف الصعود يوجب السقوط ،رغم ذلك يتقبٌل اإلكراه كيصعد ،فبل قصاص
األكؿ :أف يكوف
ٌ
ى
على المك ًره؛ ألنٌو ليس أسوء من اإلكراه على قتل نفسو الذم لم نحكم فيو بالقصاص على المك ًره،
كموردنا مثل ذلك المورد في الحكم بعدـ القصاص أك أكلى منو.

المكره جاىبلن بكوف الصعود موجبان للسقوط المهلك ،كالظاىر كوف السبب ىنا أقول من
الثاني :أف يكوف
ى
المباشر ،على أف يكوف المك ًره على علم بأ ٌف الصعود يوجب الموت عادةن ،بأف يجبره على تسلق جدار من
و
عندئذ على
المكره ال يعلم ذلك ،فالقصاص
جليد زلق كيعلم بأ ٌف تسلٌقو يوجب السقوط المهلك ،لكن
ى
المك ًره؛ أل ٌف السبب أقول من المباشر ،كال شبهة ىنا على الظاىر.
يقوؿ المحقق( :الصورة الثالثة :لو شهد اثناف بما يوجب قتبلن كالقصاص ،أك شهد أربعة بما يوجب رجمان
كالزنا ،كثبت أنٌهم شهدكا زكران بعد االستيفاء ،لم يضمن الحاكم كال الح ٌداد ،ككاف القود على الشهود؛ ألنٌو
تسبيب متلف بعادة الشرع) [.]21

إذا اشترؾ مع المسبب شخص آخر في القتل ،كىنا صور مختلفة كما تقدـ ،الصورة الثانية ىي صورة
اإلكراه تق ٌدـ ذكرىا بالتفصيل ،كالصورة الثالثة أف يشهد من ظاىرىما العدالة في المحكمة بأ ٌف فبلنان عمل

ما يوجب القتل ،بأف يقوال مثبلن :ىذا قتل فبلنان ،أك يشهد أربعة بأ ٌف فبلنان المحصن أك فبلنة المحصنة زنت
و
عندئذ ال القاضي يكوف ضامنان كال الح ٌداد ػ أم
ثم يتبيٌن زكر الشهادة،
فيجرم الرجم على المشهود عليو ٌ
مقيم الحد ػ رغم أ ٌف األخير مباشر كالقاضي سبب قريب ،لكن القصاص يترتب على ىمن شهد زكران ،فإ ٌف
الشهادة عن كذب نوع تسبيب موجب للتلف كفقان للموازين الشرعية ،فالشارع عندما اعتبر الشهادة جعلها

مسببان للتلف.

ىذا ىو أصل المسألة ،ثم رتٌب عليها فرعان بقولو:
( نعم لو علم الولي كباشر القصاص كاف القصاص عليو دكف الشهود؛ لقصده إلى القتل للعدكاف من غير
غركر) [.]22

مغرران بل كاف على علم ،فهو
عدـ ترتٌب القصاص على الشهود ،بل على الولي فقط؛ باعتبار أنٌو لم يكن ٌ
المسبٌب للقتل ،لهذا ينبغي االقتصاص منو.

إذف نبحث ىنا مسألتين:
األكلى :أف يكوف مقيم الحد جاىبلن بكوف الشهادة كاذبة ككذلك القاضي.

الثانية :أف يكوف القاضي كمقيم الحد أك أحدىما عالمان بالكذب ،كالمحقق ذكر حالة علم المباشر فقط،
يختص بما إذا كاف كليان ،فإذا فرضنا علم مجرم الح ٌد ػ الح ٌداد ػ أك القاضي أك لم يحرز عدالة
كاألمر ال
ٌ

الشهود كحكم رغم ذلك ،فإ ٌف حكمو نفس الحكم .ىذه الصور المختلفة للمسألة الثانيةٌ ،أما أصل
المسألة فعبارة عن انتقاؿ الضماف في القتل لشاىد زكر.
كىذه المسألة من القضايا المطركحة للبحث في قوانين الجزاء األكربية ،لكن بحث الشهادة غير مطركح
فمن المسؤكؿ؟
ىناؾ بل أمر اآلمر القانوني ،أم إذا ارتكب المأمور جريمة تنفيذان ألمر أمر بو ى
ما يمكن قولو كوف انتقاؿ القصاص في شاىد الزكر مطابقان للقاعدة ،أم إذا لم يكن لدينا دليل لفظي ىنا

(مع أنٌا نمتلك الدليل) فالقصاص ينتقل دكف شك ػ كفقان للقواعد المتخذة من الركايات الواردة في باب
القصاص ػ إلى الشهود الكاذبين؛ أل ٌف ذلك مصداؽ تاـ لكوف السبب أقول من المباشر ،فإ ٌف المباشر ػ
كىو مجرم الح ٌد كالقاضي ػ من األسباب القريبة ،كىما ألجئا إلى إنشاء الحكم أك تنفيذه ،فإ ٌف كظيفتهما
الشرعية ىي إصدار الحكم كتنفيذه كفقان إلفادة الشهود الذين فرضوا عليهما الجهل ،فكانت إرادتهما
مفر لو من إصدار الحكم كفق شهادتهم ،كما أ ٌف
مغلوبة إلرادة الشهود ،فالقاضي يرل عدالة الشهود كال ٌ
على مجرم الحد أف يجريو شرعان ،كىذا اإللجاء الشرعي كاإللجاء العقلي ،كعملهما موافق للموازين

يخص باب الشهادة كالبيٌنة ،كعليو السبب أقول من المباشر ،كالسبب ىو الذم يستحق
الشرعية فيما
ٌ
القصاص كالعقوبة.
مضافان إلى أ ٌف المسألة كاضحة من حيث القواعد ،كركايات الباب بعضها كاضحة جدان كبعضها اآلخر
دراج ،سندىا معتبر
بحاجة إلى بياف ،كأسانيد الركايات الواضحة أسانيد جيدة ،منها مرسلة جميل بن ٌ
باعتبار كوف جميل من أصحاب اإلجماع ،نقرؤىا:

عمن أخبره ،عن
دراجٌ ،
محمد بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،عن ابن أبي عمير ،عن جميل بن ٌ

أحدىما ػ عليهما السبلـ ػ قاؿ :في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم كقد قضى على الرجل(( :ضمنوا ما

شهدكا بو كغرموا ،كإف لم يكن قضي طرحت شهادتهم كلم يغرموا الشهود شيئان)) [.]23

و
عندئذ يضمن الشهود النفس أك الماؿ حسب المقاـ ،كلم ً
يأت
تعبير (كقد قضى) يعني أجرم عليو الحد،
ذكر للقتل ،فلم تعرض الركاية لما نحن فيو مباشرة ،لكنها مطلقة ،كعبارة ((ضمنوا ما شهدكا بو)) تشمل

لما نحن فيو (ضماف النفس) ،ىذا مضافان إلى أ ٌف عبارة (قضى على الرجل) ال تعني حكم على الرجل،
فالمعنى األخير يستخدـ فيو تعبير (حكم عليو بشيء) في الركايات ،ما يكشف عن كوف المراد من (قضى)
ىو الموت.
عبلكةن على ذلك كردت مفردة (قضى) بمعنى مات في القرآف الكريم ،كما في قضية موسى عليو السبلـ:
ضى ىعلىٍي ًو) [ ،]24فبل يبعد استفادة القتل من تعبير (قضى عليو) فإنٌو أعم من القتل
وسى فىػ ىق ى
(فىػ ىوىك ىزهي يم ى
كغيره ،فيقاؿ مثبلن( :ارت ٌد فقضي عليو)...
الركاية األخرل ىي مرسلة ابن محبوب ،لكنٌها معتبرة باعتبار كوف ابن محبوب من أصحاب اإلجماع،
كالركاية كما يلي:
محمد بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،عن ابن محبوب ،عن بعض أصحابو ،عن أبي عبد اهلل ػ
ثم رجع أحدىم بعدما قتل الرجل ،قاؿ(( :إف قاؿ
عليو السبلـ ػ في أربعة شهدكا على رجل محصن بالزناٌ ،

تعمدت قتل))[.]25
الرابع (الراجع) :أكىمت ،ي
ضرب الحد كأغرـ الدية ،كإف قاؿٌ :

ال بأس بهذه الركاية من حيث الداللة ،إالٌ أ ٌف فيها رجوع شاىد كاحد ككذبو لوحده فقط ال أربعتهم ،كىذا
ال يؤثر في القضية ،فإ ٌف ضماف القتل ينتقل إلى السبب األقول سواء كانت القوة بسبب رجوع شاىد كاحد

أك أربعة.

على أية حاؿ داللة الركاية جيدة رغم أ ٌف المورد الذم بيٌنو المحقق ىو رجوع الشهود أربعتهم أك تبيٌن كذب
أربعتهم ،كالوارد في الركاية رجوع كاحد منهم.

الركاية الثالثة معتبرة ابن محبوب التالية:
كعنو ،عن أبيو ،عن ابن محبوب ،عن إبراىيم بن نعيم األزدم ،قاؿ :سألت أبا عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ عن
فلما قيتل رجع أحدىم عن شهادتو ،قاؿ :فقاؿ(( :ييقتل الرابع (الراجع)
أربعة شهدكا على رجل بالزناٌ ،
كيؤدم الثبلثة إلى أىلو ثبلثة أرباع الدية)) [.]26

سند الركاية إلى إبراىيم بن نعيم األزدم جيد لكنٌو مجهوؿ كلم يوثٌق ،كىو غير إبراىيم بن نعيم العبدم (أم

أبو الصباح الكناني) المعركؼ كمن الثقات األجلٌة ،رغم ذلك السند معتبر مع أنٌو غير صحيح ،أل ٌف ابن
محبوب نقل عنو ،كىو من أصحاب اإلجماع.
الركاية الرابعة :محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين ،عن أبي عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ في

أربعة شهدكا على رجل بالزنا فرجم ،ثم رجع أحدىم فقاؿ :شككت في شهادتي ،قاؿ(( :عليو الدية))،

متعمدان ،قاؿ(( :يقتل))[.]27
قاؿ :قلت :فإنٌو قاؿ :شهدت عليو ٌ
كيخص ما إذا رجع كاحد من الشهود.
مضموف جميع الركايات متحد،
ٌ
توجد ركاية أخرل في الباب  14من أبواب الشهادات ،كموردىا نفس المورد الذم ىو موضع بحثنا،

مما نعتمده غالبان إذا لم يكن ىناؾ معارض لو.
كسندىا ٌ

بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،أم بإسناد الشيخ الطوسي ػ رحمو اهلل ػ عن محمد بن علي بن
محبوب ،عن أحمد بن محمد ،عن البرقي ،عن النوفلي ،عن السكوني ،عن جعفر عليو السبلـ ،عن

أبيو.]28[...

طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح كفقان لما جاء في مشيخة (التهذيب)[ ،]29كالسند

تأمل ،كالرجاؿ السابقوف لهما موثقوف جميعهم بل من األجلة ،كرغم
محل ٌ
ىذا باعتبار النوفلي كالسكوني ٌ
عامي لكن الشيخ قاؿ فيو( :عمل األصحاب
أ ٌف النوفلي لم يوثٌق لكنٌو كرد في (كامل الزيارة) ،كالسكوني ٌ
بركاياتو)[ ]30رغم أنٌو غير موثٌق ،كالنتيجة :إذا لم يكن معارض أقول للركاية عملنا بها.

مفصلة حتى تصل إلى (كإف رجع كلهم كقالوا يشبٌو علينا) عندىا قاؿ اإلماـ(( :غرـ الدية))؛ ألنٌو غير
الركاية ٌ

متعمد ،ثم قاؿ(( :فإف قالوا شهدنا بزكر قيتلوا جميعان))[ .]31داللة الركاية كاضحة كسندىا معتبر.
ٌ

كىناؾ ركايتاف أك ثبلث أخرل في الباب الرابع كالستين من أبواب قصاص النفس ،كأسانيدىا ليست جيدة

جدان:

شموف ،عن عبد
1ػ محمد بن يعقوب ،عن ع ٌدة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد ،عن محمد بن الحسن بن ٌ
اهلل بن عبد الرحمن ،عن مسمع ،عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ(( :إ ٌف أمير المؤمنين ػ عليو السبلـ ػ قضى

ثم يرجع كاحد منهم ،قاؿ :يغرـ ربع الدية إذا
في أربعة شهدكا على رجل أنٌهم رأكه مع امرأة يجامعها فيرجم ٌ

علي ،فإف رجع اثناف كقاال :يشبٌو علينا ،غرما نصف الدية ،كإف رجعوا كقالوا :يشبٌو علينا ،غرموا
قاؿ :يشبٌو َّ
الدية ،كإف قالوا :شهدنا بالزكر ،قتلوا جميعان))[.]32
شموف ضعيف؛ ألنٌو كاقفي و
كضعفو الشيخ النجاشي[ ]33كعبد اهلل بن عبد
كمغاؿٌ ،
محمد بن الحسن بن ٌ
الرحمن لم يوثٌق[.]34

الركاية جيدة من حيث الداللة لكن سندىا غير جيٌد.
 2ػ كعن علي بن إبراىيم ،عن المختار بن محمد بن المختار ،كعن محمد بن الحسن ،عن عبد اهلل بن
الحسن العلوم جميعان ،عن الفتح بن يزيد الجرجاني ،عن أبي الحسن عليو السبلـ :في أربعة شهدكا على

أم األربعة شاء
تعمدنا ،قىػتىل َّ
ثم رجعوا كقالوا :قد كىمنا ،يلزموف الدية ،كإف قالوا :إنٌما ٌ
رجل أنٌو زنى فرجم ٌ
كرد الثبلثة ثبلثة أرباع الدية إلى أكلياء المقتوؿ الثاني ،كيجلد الثبلثة كل و
كاحد منهم ثمانين
كلي المقتوؿ ٌ
ُّ
ٌ
كل
جلدة ،كإف شاء كلي المقتوؿ أف يقتلهم َّ
رد ثبلث ديات على أكلياء الشهود األربعة كيجلدكف ثمانين ٌ
و
كاحد منهم ،ثم يقتلهم اإلماـ))[.]35
الكليني ينقل ىذه الركاية عن طريقين :أحدىما عن علي بن إبراىيم عن مختار بن محمد ،كالثاني عن
محمد بن الحسن أم الصفار ،كىو من الثقات األجلٌة كمن مشايخ الكليني ،كىو عن عبد اهلل بن الحسن

العلوم ،ككبل الطريقين ضعيفاف؛ أل ٌف الذم يركم عنو علي بن إبراىيم كالذم يركم عنو محمد بن الحسن

الصفار ضعيفاف.

خبلصة الكبلـ :رغم أ ٌف بعض ىذه الركايات ضعيف ،كفي داللة بعضها نقص ،لكن نستفيد من مجموعها
ما يكسبنا الوثوؽ كاالطمئناف فيما نحن فيو من أ ٌف الضماف ينتقل إلى المسبٌب ،مضافان إلى أ ٌف الحكم
سيكوف ذاتو لو لم تكن لدينا ىذه الركايات كاعتمدنا القواعد فقط.

الدرس []110

بسم اهلل الرحمن الرحيم
توجد مسألتاف في كبلـ المحقق[ :]36إحداىما :شهادة الشهود زكران ككذبان ،كحكم القاضي كفقها كإجراء
الح ٌداد الح ٌد كفق حكم القاضي ،كقد بيٌنا حكمها.

ثانيهما :كوف مجرم القصاص كلي الدـ كيعلم بكذب الشهود ،فقد ألقى المحقق المسؤكلية ىنا على كلي
الدـ ،كال دكر للشهود.

كلي الدـ ،فلنفرض علم مجرم الحد بكذب الشهود ،فهو ىنا مثل كلي
كىذا الفرع يجرم حتٌى في غير ٌ
الدـ ،كال يختلف معو من ىذه الناحية ،كإذا أجراه كاف مسؤكالن ،كىذا ال يرفع األحكاـ المترتبة على شهود
الزكر فهم فاسقوف ،كال تقبل شهادتهم فيما بعد ،لكن مسؤكليتهم تجاه ىذا الدـ منتفية.

فنبرئ جميع ىمن سبقو من
تكرر منٌا ذكر كجو ىذه المسألة من أ ٌف المباشر للقتل إذا قاـ بو عن إرادة كعلم ٌ
ٌ

المع ٌدين كاألسباب؛ أل ٌف المباشر ىنا أقول من جميع األسباب ،كقد يقاؿ :إطبلؽ السبب على الشهود ىنا

شخص آخر
إطبلؽ غير صحيح ،فإنٌهم لم يسببوا بل أكجدكا الشرط كأع ٌدكا لذلك ،من قبيل أف يستضيف
ه
يتوجو القود إليو.
كيقوـ ثالث بقتل الضيف ،فالداعي ليس سببان للقتل ،بل مع ٌدان لو كموجدان للشرط ،فبل ٌ

ىناؾ مسألة أخرل في ذيل ىذه المسألة لم يذكرىا المحقق ،لكن طرحها العبلٌمة[ ]37كتبعو في ذلك
صاحب (الجواىر)[ ،]38كىي :إذا كاف كلي الدـ يعلم بكذب الشهود كلم يباشر القتل ،بل يطالب

ادعى كوف عمرك قتل كالده كجاء بشاىدين كاذبين ،كطالب الحاكم بإصدار القصاص
بالقصاص فقط ،بأف ٌ

فمن المسؤكؿ ىنا مع علم الشهود ككلي الدـ ببراءة عمرك؟
في ح ٌق عمرك كلم يباشر قتلو ،ى

خاصة ،ثم قاؿ :على إشكاؿ ،ككجو اإلشكاؿ ػ برأيو ػ
العبلٌمة حكم في البداية بالقصاص على الشهود ٌ
احتماؿ إسناد قتل عمرك إلى شهادة الشهود كإلى طلب كلي الدـ ،ككبلىما شريكاف في إيجاد القتل .كىذا
ىو رأيو في (القواعد).
كفي (كشف اللثاـ) في مقاـ شرحو لوجو اإلشكاؿ يقوؿ الفاضل األصفهاني( :ينشأ من استناد القتل إلى

الشهادة كالطلب جميعان ،فالولي كالشهود شركاء في الدـ ،كمن أ ٌف الشهادة أقرب كأقول من المباشرة،
فمن الطلب أكلى ،كألنٌها السبب في سببية الطلب) [.]39

صاحب (الجواىر) ماؿ في البداية ػ كالعبلٌمة ػ إلى ترتب القصاص على الشهود ثم قاؿ( :على إشكاؿ
فيو)[ ،]40ثم ذكر نص عبارة العبلٌمة ،كفي بياف كجو اإلشكاؿ يأتي بعبارة كاشف اللثاـ ،ثم يبدع احتماالن

آخر ،كىو كوف الشهود غير مسؤكلين ،كالمسؤكؿ ىو كلي الدـ الذم طلب القصاص ،فإ ٌف طلبو أقول
كسبب ،كالشهادة من قبيل الشرط لتأثير ىذا السبب ،كقد قلنا في معنى الشرط كالسبب بأ ٌف األخير ىو ما
يوجد الشيء أك يسببو ،كالشرط ىو الذم يجعل التسبيب أمران ممكنان أك سهبلن ،كبذلك ال تكوف شهادة
الشهود تسبيبان أصبلن بل شرط لتسبيب الطلب ،فالولي ىو المسؤكؿ ،أك كبلىما مسؤكالف كشريكاف على
أقل تقدير ،كال يمكن إلقاء المسؤكلية على عاتق الشهود فقط.

القوؿ باالقتصاص من كليهما (الشهود ككلي الدـ) أصعب من جميع األقواؿ األخرل ،أل ٌف المفركض تعلٌق

حكم القصاص بموضوع ،كىو قتل العمد ،كالمفركض كذلك إحراز ىذا العنواف ،كال يمكن إحرازه بالوجوه

االحتمالية المختلفة ،كال يمكن تعليق الحكم الشرعي عليو ،بل ينبغي إحراز الموضوع شرعان ،كذلك
يحصل ٌإما باليقين أك بما يحل محل اليقين شرعان ،كىذا جا ور في جميع األحكاـ ،كىو أكد في باب

القصاص؛ ألنٌو باب الدماء ،كإذا أردنا االقتصاص من شخص فعلينا إحراز موضوعو بطريق معتبر شرعان،
كموردنا ذات كجوه كاحتماالت ال يمكن من خبللها إحراز كوف فبلف قاتبلن عمدان ،كالجزـ بشراكة الشهود
كالولي بالقتل يعد في غاية اإلشكاؿ ،كىذه المسألة ليست من قبيل المسائل المالية حيث يمكن الحكم

بالتنصيف عند الشبهة كالترديد ،بل المسألة مسألة نفوس.

كإذا كاف مراد صاحب (الجواىر) من االشتراط التنصيف كالتقسيم الوارد في باب الدية فلو كجو ،لكن يرد
عليو ما يلي:

أكالن :ظاىر كبلمو عدـ االختصاص بالدية ،بل يشمل القصاص كذلك.
ثانيان :ال كجو لبلنتقاؿ إلى الدية؛ ألنٌو سبب القتل عن علم ،فبلب ٌد كأف يكوف القتل عن و
عمد ،فلماذا نقوؿ
ٌ
بتب ٌدؿ القصاص إلى دية؟
نقد كبلـ كاشف اللثاـ
ىل يكفي ما ذكره كاشف اللثاـ من شواىد لؤلقوائية أـ ال؟

ذكر لؤلقوائية كجهين:
أحدىما :كوف الشهادة عن كذب أقول من المباشر فضبلن عن الطلب ،أم إذا قاـ الولي بالقتل مباشرنة
فإنٌكم اعتبرتم الشهود أقولٌ ،أما إذا طلب الولي كلم يباشر فبلب ٌد من كوف الشهود أقول ىنا باألكلوية.
كفي ىذا الكبلـ مسامحة كاضحة ،فإنٌا نعتبر الشهادة أقول من المباشر فيما إذا كاف المباشر جاىبلن
بالحاؿ ،كإذا كاف عالمان فبل نقوؿ بكوف الشهادة أقول ،فلم يقل أحد بأقوائية الشهود إذا أجرل كلي الدـ
حكم القصاص مع علمو بكوف الحكم ظالمان ،كليس من استحقاقات المحكوـ عليو ،فطلب الولي لم يكن
عن جهل بالحاؿ ،بل عن علم بكذب الشهود ككوف حكم المحكمة خطأن ،فبل تكوف الشهادة أقول.

ثانيهما :كوف الشهادة سببان في سببية الطلب ،أم لو لم تكن شهادة الشهود لما أمكن كلي الدـ أف يطرح

أدل إلى قتل المتهم ،كلهذا تكوف الشهادة أقول من الطلب.
طلبو الذم ٌ

كىذا الكبلـ ليس متقنان؛ أل ٌف إيجاد سببية السبب ال يوجب األقوائية ،كلجميع المع ٌدات دخل في إيجاد
سببية السبب ،كلم يقل أحد باشتراكها في القصاص .نعم ،إذا كاف السبب األخير غير ذات إرادة تنتقل
المسؤكلية إلى السبب أك المعد الذم سبٌبو ،من قبيل كضع شخص عرض نة لحمبلت السباع ،لكن السبب

األخير ىنا عالم كمريد ،فبل كجو النتقاؿ المسؤكلية إلى السبب أك المسبٌب السابق ،إذف الشهادة شرط
كمعد لتحقق الطلب أك تحقق سببية الطلب.

أم من الوجهين متقنان إلثبات كوف الشهود أقول ،كالمسؤكلية تتوجو إليهم.
كبذلك ال يبدك ٌ
توسط عامل ذك إرادة بين السبب كالنتيجة فيكوف تسبيب
حاصل الكبلـ :قلنا في باب التسبيب إذا ٌ
السبب كبل تسبيب ،أم ال تنسب النتيجة إلى السبب إالٌ إذا كاف العامل الوسيط غير ذم إرادة كال

مستقبلن ،كالواسطة ىنا عبارة عن طلب الولي ،كبما أ ٌف الواقع بين الشهادة (إذا اعتبرناىا سببان ال شرطان)
كالنتيجة (أم القتل) عامل ذك إرادة كاختيار إنساني مسبٌب (أم الطلب) فتضعف نسبة النتيجة إلى العامل
يتحمل المسؤكلية.
السابق ،كىذا العامل المريد ىو الذم ٌ

يبدكا أ ٌف األقرب ىو الذم ذىب إليو صاحب (الجواىر) ،فقبل ذكر احتماؿ التشريك اعتبر المسؤكلية
وجهة إلى الولي ،أل ٌف للطب دكران أساسيان ،فقد اتٌهم شخصان كتش ٌكلت المحكمة كشهد الشهود كحكم
مت ٌ

القاضي كفقان للشهادة ،فإذا كاف الولي غائبان ،أك لم يطلب القصاص ،أك عفى مجانان أك قباؿ عوض ،فبل
يقتص من المتٌهم ،كىذا يكشف عن الدكر المصيرم لولي الدـ ،كما قبلو بمثابة األرضية إلجراء إرادتو
كقراره ،كىو المؤثر التاـ ،كاآلية الكريمة ( :ىكىمن قيتً ىل يمظٍليومان فىػ ىق ٍد ىج ىعلٍنىا لًىولًيٌ ًو يسلٍطىانان)[ ]41ناظرة إلى ىذا
المعنى ،كال يتحقق ىذا السلطاف إالٌ إذا تشكلت المحكمة كشهد الشهود كقد أحرز كل شيء ،كبعد ىذه

المقدمات يكوف السلطاف لولي الدـ.

إذف طلب الولي سبب أقرب ،كبما أنٌو يعلم ببراءة المتٌهم فالقصاص يتوجو إليو ،كإذا شككنا في اشتراؾ
الشهود في القضية فالقاعدة تقتضي عدـ االقتصاص منهم ،كقد بيٌنا مقتضى القاعدة األكلية عند الشك

فيما تق ٌدـ ،كقلنا بعدـ جرياف الحكم إذا شككنا في كوف القتل عمدان.

النتيجة :إذا اتٌهم برمء كشهد الشهود عليو ،كحكم القاضي كفق شهادتهم كعلم كلي الدـ بكذب الشهادة
أك أ ٌف الحكم ظالم ،رغم ذلك طالب بالقصاص ،كانكشف الواقع بعد إجراء القصاص ،فإ ٌف الذم ينبغي
االقتصاص منو ىو كلي الدـ الذم طالب بالقصاص رغم علمو بعدـ استحقاقو ،كىو األقرب كالقدر

يحمل الولي مسؤكلية في النتيجة ،كالحكم يكوف أكضح
المتيقن في المسألة؛ أل ٌف الذم يقبل بالشراكة ٌ
فيما إذا لم يباشر الولي عملية القصاص بل باشر بها ككيلو أك نائبو .كاهلل العالم.
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الدرس []111
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قول تحميل الشهود المسؤكلية كذكر لذلك استداللين ،ابتنى
قلنا في البحث المتقدـ إ ٌف كاشف اللثاـ[ٌ ]1

استداللو الثاني على أ ٌف دكر الشهود ىنا أقول من كلي الدـ ،أل ٌف شهادتهم مسبب لسببية الطلب ،كلو لم

يشهد الشهود لما كاف أثر لطلب كلي الدـ ،كالموجود ىنا سبباف :أحدىما متقدـ ،كاآلخر مترتب عليو،

كالمتقدـ أقول؛ ألنٌو مسبب للسبب البلحق.

قلنا بأ ٌف التسبيب ال يوجب األقوائية ،فإ ٌف أقوائية السبب بمعنى كوف نسبة القتل إليو حقيق نة كعرفان أكضح،

كالقتل فيما نحن فيو منسوب إلى طلب الولي ،فرغم توفر المقدمات قبلو من قبيل الشهود كحكم
القاضي ،لكن الذم أكجد القتل في نهاية المطاؼ ىو الولي ،كلو لم يكن لما حصل القتل ،كيجرم ىذا

شجع زيد عمران
الحكم في جميع المعدات كالشركط ذات التأثير في إيجاد سببية السبب القريب ،افرضوا ٌ
و
شخص ما ،فأقدـ عمرك على قتل الشخص ،فالقتل ينسب إلى عمرك ،أم السبب القريب؛ ال إلى زيد
لقتل
مشجعو كأكجد األرضية للقتل.
رغم أنٌو ٌ
إذف إذا لم تثبت أقوائية الشهود الكاذبين كلم نحرز االشتراؾ بالنحو الذم تق ٌدـ بيانو فبل احتماؿ أنسب

مفر من ىذا القوؿ كفقان للصناعة الفقهية.
من اعتبار الولي الكاذب مقصران ،كال ٌ

تتبلور ىنا شبهة في الذىن ،كىي أ ٌف دكر الشهود في المسألة بارز ،كال يمكن اإلغماض عنو ،رغم أنٌو ال
يمكن اعتبارىم دخيلين في الجريمة كال يمكن االقتصاص منهم ألجل ذلك ،لكن ذلك يوجب القوؿ بأ ٌف
االحتياط يلزـ كلي دـ المقتص منو (المتهم البرمء) أف يبدؿ القصاص إلى دية يأخذىا من كلي الدـ

تقسم مبالغها بينهم ،كطريقة تقسيمها خارج عن محل بحثنا ،فقد يقاؿ بالتنصيف كقد
الكاذب كالشهود ٌ
يقاؿ بابتنائو على الرؤكس.
ثم الفاضل األصفهاني في شرحو أم (كشف
يوجد فرع آخر ىنا ذكره
ابتداء العبلٌمة في (القواعد) [ٌ ]2
ن

ثم صاحب (الجواىر)[ ]4بالتبع ،لكن عبارتو ليست بليغة ،عبارة العبلٌمة أبلغ كأشمل كأعم،
اللثاـ)[ٌ ،]3

كىي ( :كلو أمره كاجب الطاعة بقتل كىو يعلم فسق الشهود عليو ،فهو شبهة من حيث إف مخالفة
السلطاف تثير فتنة ،كمن كوف القتل ظلمان).

لكن صاحب (الجواىر) جعل عنواف البحث نائب اإلماـ المعصوـ ،سواء كاف خاصان أك عامان ،حيث يأمر
آخرٌ ،أما تعبير العبلٌمة (كاجب الطاعة) كىو أعم من تعبير صاحب (الجواىر) إذ يشمل كل آم ور تجب
طاعتو ،من قبيل مسؤكؿ السلطة القضائية في الحكومة اإلسبلمية يأمر ىمن يرأسهم ،فيندرج أمره في ىذه
المسألة.

المهمة كالدارج بحثها حتى في القوانين الجزائية األكربية ،فإذا أمر الرئيس
ىذه المسألة من المسائل
ٌ
بارتكاب جريمة كلم تبدك مخالفة للقوانين بصراحة ،بل كانت ذات صبغة قانونية ،فإ ٌف المأمور لم يرتكب
ذنبان كسوؼ ال تدينو المحكمة ألجل عملو ،فلم ينظر في ىذه القوانين إلى كظيفة المأمور الشخصية ،كال
يسأؿ ما إذا كاف عالمان بأ ٌف عملو ظلم أـ ال؟ كمخالف للقانوف أـ ال؟ فوظيفتو الشخصية غير مطركحة
للنقاش ،كىذا عكس ما عليو فقهنا ،فإف الوظيفة الشرعية كالشخصية مطركحة فيو.

كعليو في المسألة أمراف:
األمر األكؿ :ما ىي الوظيفة الشرعية للمأمور؟ كىل يجوز لو أداء عملو رغم علمو بكونو جريمة؟
األمر الثاني :إذا ارتكب القتل ثم انكشف كونو ظلمان كمخالفان للحق فهل ينبغي االقتصاص منو؟
عبارة العبلٌمة ىنا ىي( :كىو شبهة) كال نعلم ما إذا كاف مراده بياف كظيفة المأمور أك بياف حكم جواز
القصاص كعدمو على فرض كقوع القتل؟
إذا كاف المراد الصورة األكلى فينبغي القوؿ بأ ٌف الشبهة ال يمكنها أف تكشف عن الحكم التكليفي إالٌ أف

تجوز
نقوؿ بأ ٌف المراد إذا كاف اإلنساف مترددان في جواز القتل فعليو أالٌ يرتكبو ،كىذا يعني أ ٌف الشبهة ال ٌ
القتل ،كالحكم التكليفي ىو حرمة القتل.
كما أنٌو إذا ارتكب القتل خبلفان للشرع فبل يمكنو عند المحاكمة القوؿ بأنٌو كاف لديو شبهة في ارتكابو،
كالشبهة دارئة كىي ترفع الحد أك القصاص ،كالعبلٌمة يقوؿ عند بيانو للشبهة :مخالفة أكامر السلطاف أك
اإلماـ أك القرارات الحكومية (بالتعبير الدارج اليوـ) يثير فتنة ،فيذكر كجو جواز القتل.

كالذم يبدك من ظاىر كبلمو أنٌو أراد بياف كجو جواز القتل تكليفان ،كىو غير صحيح؛ ألنٌو يعلم كوف القتل
و
تجوز القتل مهما كاف معناىا إالٌ أف
ظلمان ،كعندئذ كيف يمكن تجويز القتل إليو؟ كالفتنة التي يذكرىا ال ٌ
يكوف المراد منها كقوع حادث حرمتو ػ تكليفان ػ أىم من حرمة قتل المؤمن ،كىذا يستبعد كونو مرادان لو،
كالظاىر أ ٌف مراده من الفتنة الفوضى ،فإذا أراد المأموركف العمل كفق علمهم ال كفق أكامر ما فوقهم لزـ
الفوضى ،سواء كاف ذلك في الصلح أك الحرب.

كالمعركؼ أ ٌف العبلٌمة كاف يعيش في زمن الجايلتو ػ محمد خدابنده ػ الذم كاف حديث العهد بالتشيٌع,
المقربين لهذا السلطاف ،كمن علماء ببلطو يرافقو في سفره كحضره ،كمن المحتمل قويان أنٌو كتب
ككاف من ٌ

(القواعد) في ذلك الزماف ،كعندىا كاف ملتفتان إلى أىمية النظاـ كرعايتو كما يستلزـ التخلف عنو من فوضى
تعم البلد.
كفتنة ٌ

كاشف اللثاـ استفاد ذات المعنى في ذيل عبارة العبلٌمة( :تثير فتنة) ككصفها بالعظيمة ،كىو طبيعي ،ألنٌو
كاف يعيش في عهد الصفوية ،حيث كاف جهاز القضاء بيد العلماء حسب الظاىر ،كالملوؾ آنذاؾ شيعة

في عقائدىم ،كما كانت لديهم تقول من حيث العمل ،كقوؿ كاشف اللثاـ بأنٌها (فتنة عظيمة) يحتمل أ ٌف
المأمورين لو تخلفوا عن االنصياع لؤلكامر في جهاز الحكومة الجائرة لزـ الفوضى كالفتنة.

كىذا يكشف عن أ ٌف كبلـ العبلٌمة كاشف اللثاـ مشعر ببيانهما الحكم التكليفي ،فأنٌهما ذكرا كجهين
للشبهة ،أحدىما :إثارة الفتنة ،كثانيهما :كوف القتل ظلمان ،ككونو ظلمان كجو لحرمتو ،كىذا يقابل كجو
الجواز ،ما يكشف عن كونهما في صدد بياف الحكم التكليفي ،كيكوف المراد :إذا امتنع المأمور عن القتل

مجوز شرعي ،ما يعني جواز ارتكاب القتل.
تحصل فتنة ،كذلك ٌ

ثم يقوؿ صاحب (كشف اللثاـ)( :فلو اعترؼ بعلمو فعليو القصاص) ،كتحديده االعتراؼ باعتبار عدـ
ٌ
إمكاف االطبلع كالمعرفة بعلمو إالٌ عن طريق االعتراؼ كما يرل ذلك ،لكن يمكن تصور طرؽ أخرل

ثم يشهد
علي أف أقتل فبلنان مع أنٌو ال يستحق القتل ،كىو غير مجرـٌ ،
للعلم ،مثل قولو لدل بعض العدكؿٌ :

العدكؿ على مقولتو المتقدمة حتى لو أنكر مقولتو ،كىذا يعني كجود طريق آخر غير االعتراؼ.

ثم يقوؿ( :إالٌ أف يعتذر بتلك الشبهة) بأف يقوؿ مثبلن :تصورت أنٌي إذا لم أقتلو فستحصل فتنة ،كعند
ثبوت الشبهة يندرج المورد في قاعدة الشبهة الدارئة.
صاحب (الجواىر) يرد احتماؿ الجواز ،ما يكشف عن بعده عن قضايا النظاـ كالمسائل الحكومية ،فقد
تجوز القتل ،كيمكن للمأمور أف يخبر السلطاف بأ ٌف فبلنان برمء ،مع أ ٌف إخبار السلطاف ليس
قاؿ :الفتنة ال ٌ

أمران بسيطان ،فليس من السهل على الجميع لقاء السلطاف في أم كقت شاؤكا ،كىذا كاضح كبخاصة في
معممة على الدكائر ،كإذا أراد شخص إثبات براءة آخر فعليو طي
زماننا الفعلي ،فإ ٌف ىناؾ قرارات كقوانين ٌ
مراحل طويلة من المراسلة كتقديم العرائض كما شابو ،كالتخلف عن ذلك يوجب الفوضى.

على أية حاؿ يبدك لنا كضوح الحكم التكليفي للمسألة ،فإ ٌف الذم يعلم بالبراءة كبظلم الحكم أك كذب
الشهود أك فسق القاضي يحرـ عليو تنفيذ الحكم ،كال يلزـ ذلك فوضى كفتنة ،فإ ٌف الفتنة تحصل فيما إذا

كاف المأمور غير عالم بصحة أك سقم اآلمر كأراد ػ رغم ذلك ػ عصيانوٌ ،أما إذا كاف عالمان بكونو مخالفان
للشرع جزمان فبل مبرر الرتكاب القتل شرعان ،كإذا قلنا ػ فرضان ػ بجوازه فبل نقوؿ بذلك في باب الدماء ،كال
يمكن منح ىكذا إجازة في ىذا الباب ،فإذا كاف المأمور إنسانان ملتزمان كعلم بأ ٌف القتل ظلم كامتنع عن
إجرائو كعمل بعلمو فبل يوجد فتنة ،بل قد يحوؿ دكف حصوؿ فتنة.
كفي ىذا المورد إذا ارتكب القتل فهل عليو قصاص؟

إذا كاف ما يذكر كشبهة ػ شبهة حقان ػ فيجوز درء القصاص عنو على أف تكوف الشبهة الدارئة غير خاصة
بالحد ،كنريد حاليان الدخوؿ في ىذا البحث ،كنقوؿ إجماالن:
القاعدة تعتمد المرسلة التي تقوؿ(( :إنٌما تدرأ الحدكد بالشبهات))[ ]5كباعتبار تمسك متقدمي كمتأخرم

الفقهاء ب ها فضعف سندىا مجبور ،كالقدر المتيقن من ىذه القاعدة ىو الحدكد ،كتجاكز الحدكد للقوؿ
بشمولها القصاص بحاجة إلى مؤنة زائدة ،لؤلسباب التالية:

ألف :عمل الفقهاء بها في باب الحدكد فقط.
ٍك
باء :عبارة المرسلة ال تشمل القصاص؛ ألنٌو ليس من الحدكد ،رغم أ ٌف الحدكد في اآلية الكريمة (تًل ى
كد الل ًٌو) تشمل جميع الواجبات كالمحرمات كالقوانين كالضوابط الشرعية ،لكن الحدكد بمعناىا
يح يد ي
االصطبلحي تختص بمثل حد الزنا كشرب الخمر كال تشمل القصاص.

إذا اعتبرنا الشبهة الدارئة شاملة للقصاص كأحرزت الشبهة في حق المأمور حقيقةن ،بأف كاف إجراء األمر
و
عندئذ ،كعليو دفع الدية.
مخالفان للواجب الشرعي كالتخلف عنو مخالفان للقانوف يرفع القصاص عنو
لكن لنا نقاشان في كبل المقدمتين؛ كذلك ألمرين:
و
و
مسألة كاضحة بهذا المستول.
لشخص في
ألف :من المستبعد أف تحصل شبهة
باء :تعميم الشبهة الدارئة إلى القصاص غير محرز لدينا.

الدرس []112
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قاؿ المحقق( :الرابعة :لو جنى عليو فصيٌره في حكم المذبوح،
مستقرة ،كذبحو آخر ،فعلى األكؿ القود ،كعلى الثاني دية الميت ،كلو كانت حياتو
كىو أالٌ تبقى حياتو
ٌ
مما يقضى معها بالموت غالبان كشق الجوؼ كاآلمة،
مستقرة فاألكؿ جارح كالثاني قاتل ،سواء كانت جنايتو ٌ
أك ال يقضى بو كقطع األنملة)[.]6
يطرح المحقق مسألتين في الصورة الرابعة من صور االشتراؾ في القتل ،كقد قلنا سابقان إ ٌف الصور التي
ذكرىا المحقق في ىذه المرتبة ليست صوران لبلشتراؾ في القتل ،بل القتل في جميعها منسوب إلى عنصر
كاحد ،كالعنصر اآلخر متعاكف أك آمر أك مك ًره.
المسألة األكلى :أف يجعل الجاني المجني عليو بحكم المذبوح ،بحيث ال تكوف فيو حياة مستقرة ،كيأتي
و
عندئذ على األكؿ ،كعلى الثاني دفع الدية ،كسيأتي في باب الديات كمية
آخر يذبحو بالكامل ،فالقصاص
ىذه الدية ككيفية دفعها.
المسألة الثانية :كىي عكس المسألة األكلى ،بأف ال يصيٌر جرح األكؿ المجني عليو بحكم المذبوح ،بل
مستقرة فيأتي الثاني كيقتلو ،فاألكؿ غير قاتل كال قود عليو بل يع ٌد جارحان فقط عليو قصاص أك
تبقى حياتو
ٌ
و
مما يؤدم إلى الموت أك لم
دية الجرح ،أما الثاني فيعد قاتبلن ،كعندئذ ال فرؽ بين أف يكوف جرح األكؿ ٌ
يكن كذلك .كمثاؿ األكؿ أف يصيب بخنجره القلب كيمزقو أك تكوف ضربتو بشدة توجب تمزيق غشاء

الدماغ ،كمثاؿ الثاني أف يقطع أنملة من أصابعو ،فإ ٌف األخير ال يؤدم إلى الموت عكس الذم قبلو ،حيث

ينتهي إلى الموت عادةن.

مضافان إلى المسألتين المتقدمتين ذكر العبلٌمة[ ]7فرعان آخر جاء بو صاحب (الجواىر)[ ]8مع رأم
شخص مريضان مشرفان على الموت فهل
عما يلي :إذا قتل
ه
شارح[( ]9القواعد) ثم أبرز رأيو فيو ،كىو عبارة ٌ
يكوف بحكم الصورة األكلى أـ ال؟

إذف في الباب ثبلث مسائل في األكليين يوجد جانياف كجريمتاف ،أحدىما قتل شرعان كاألخرل ما دكف
القتل ،أما في المسألة الثالثة فالموجود جريمة كاحدة و
كجاف كاحد.
ٌ
تخص الفرع أك المسألة األخيرة لكن يمكن استفادة حكمها من خبلؿ القواعد الكلية
ال توجد ركاية
ٌ
الواردة في باب القصاص.
الفرض في المسألة األكلى أف يصيٌر المجني عليو بحكم المذبوح أك الميت ،كىذا ال يعني أ ٌف موتو أصبح

عما إذا كاف ىذا الشخص ميتان حقيق نة؟
قريبان كمقطوعان بو ،بل المراد أ ٌف العرؼ يراه بمثابة الميت ،كإذا سئل ٌ

ألجيب بالنفي .أما إذا سئل ىل ىو بحكم الميت؟ ألجيب باإليجاب.

كعلى أية حاؿ الجاني األكؿ صيٌر المجني عليو في حكم الميت بغير ح ٌق فتشملو أدلة قتل النفس ،لكوف

الفرض أ ٌف ىذا الشخص بحكم المقتوؿ لدل العرؼ فتشملو اإلطبلقات ،كالعرؼ ال يرل الثاني الذم قطع

رأس المجركح قاتبلن ،كال يصدؽ عنواف القاتل عليو.

تصور بنفس النحو ،فالجاني األكؿ غير قاتل رغم أنٌو
كىكذا حاؿ المسألة الثانية في تصويرىا الكلي فإنٌها ٌ
يعد قاتبلن لو لم يحل بينو كبين المقتوؿ أحد ينهي الجرح ليبلغ الموت ،على أف الثاني ىو الذم قطع رأسو

كأنهى حياتو فيعد قاتبلن ال األكؿ ،كمثالو صادؽ في حق الشهيد المدرس (نائب المجلس في عهد الشاه)

سممو الجبلٌد في البداية ،لكن سمو لم يؤثر مباشرةن فأقدـ آخر على خنقو بعمامتو ،فالجريمة األكلى
حيث ٌ
ما دكف القتل كالثانية قتل ،فإذا كاف مرتكب الجريمتين شخصاف فأدلة القصاص كإطبلقها تشمل الثاني

فقط ،كعلى ىذا ال يكوف تصوير المسألة مشكبلن ذىنيان.
إنٌما الكبلـ في التطبيق الحقيقي للموضوع ،فما ح ٌد أك تعريف الذم يكوف بحكم الميت؟ كذلك أل ٌف ىناؾ

ىمن جرح كيتوقع موتو في النهاية لكنٌو ال يعد مقتوالن ،كقد يكوف الجرح بمستول يعد المجركح فيو بحكم
الميت ،كعلى ىذا ينبغي تحديد العنواف لكي تكوف لنا صورة كاضحة عنو.

لكن جسمو ال زاؿ
يقوؿ المحقق األردبيلي في تعريف ىمن بحكم الميت :ىو الذم زىقت ركحو عن بدنو ٌ

متحركان ،من قبيل الخركؼ الذم فريت أكداجو[.]10

كال يمكن تأييد ىذا التعريف ،فالذم زىقت ركحو عن بدنو ميت حقان ،كعليو ال يتطابق ىمن زىقت ركحو مع

من بحكم الميت.

صاحب (الجواىر) يقوؿ في تعريف ىمن بحكم الميت :أالٌ يكوف لو إدراؾ كنطق كحركة اختيارية[.]11
كىذا التعريف يقابل تعريف المحقق األردبيلي ،رغم ذلك ال يمكن للعبلئم التي يذكرىا أف تكوف مبلكان لما
نحن فيو ،فقد يكوف اإلنساف غير قادر على اإلدراؾ كالنطق كليس بحكم الميت في ذات الوقت ،كىذا

يحصل لدل البعض الذين يتعرضوف لئلغماء كالتخدير طويل األمد ،كيسترجعوف حاالتهم الطبيعية بعدما

يرتفع أثر الدكاء أك عامل اإلغماء.

يتصور أ ٌف الذم يواجو ىكذا مشكلة يعد بحكم
كباعتبار أ ٌف الطب ككسائلو لم تتطور في عهده كاف ٌ
الميت ،مضافان إلى أنٌو ال يمكن معرفة انعداـ إدراكو ،فقد يكوف بعض المشلولين ذكم أسماع ،كيمكن
ثم
تحديد ىذا اليوـ من خبلؿ أجهزة الطب الحديثة ،كغالبان ما يسمع المريض أكالن عندما يرتفع عنو البنج ٌ
يتمكن من الكبلـ كالنظر ،كبذلك ال يكوف تعريف صاحب (الجواىر) مبلكان مقبوالن.

كالملفت أ ٌف الفقهاء لم يعتبركا أيان من ضربات القلب أك التنفس مبلكان ،مع أ ٌف الضربات الضعيفة كالتنفس
الخفيف يمكن أف يكونا عبلمة على الحياة بالفعل ،كلم يعتبركىما منافيان لكوف اإلنساف في حكم الميت.

يبدك أف عنواف ( ىمن بحكم الميت) ليس ذا كضع ثابت كمحدد ،كيختلف شأنو باختبلؼ الزماف كتقدـ علم

الطب ،كقد يقاؿ بأ ٌف موت الدماغ حاليان من ىذا القبيل ،فإ ٌف القلب معو يبقى عامبلن ،فبل عبلقة بين
العضوين ،كجهاز التنفس يعمل كفق عمل القلب ،ىذا كلو رغم موت الدماغ ،كاألخير يختلف عن اإلغماء
و
عندئذ
كالتخدير ،فالدماغ عند موتو يتب ٌدؿ إلى جماد ،كيعبٌر عن ىذه الحالة بالحياة النباتية ،كاإلنساف
بحكم الميت كليس ميتان بالفعل.
كالمثاؿ اآلخر أف يجعل شخص ىدفان إلطبلقات رصاص فيهلك بحيث ال يبقى لديو إال تنفس ضعيف ،فبل

شك في أنٌو سوؼ ال يبقى حيان ،فيأتي آخر كيطلق رصاصة الرحمة عليو.

و
عندئذ ال يكوف شخص مثل ىذا
كفي المستقبل قد يتمكن األطباء من معالجة الذم يواجو موتان في دماغو،

بحكم الميت.

إذف ،يختلف مفهوـ (بحكم الميت) في األزمنة المختلفة ،كليس لو مفهوـ محدد دائمي ،كالمبلؾ ىو أف

يحكم العرؼ المطٌلع على الشخص بكونو بحكم الميت.

كذلك حاؿ المسألة الثانية ،حيث الجناية األكلى لم تجعل المجني عليو بحكم الميت رغم اليقين بأنٌو
سيموت ،فلو ارتكبت الجناية الثانية منعت من تأثير الجناية األكلى ،فالقاتل ىنا ىو الجاني الثاني ،أك من

قبيل ما ذكرنا سابقان من صورة إلقاء شخص من شاىق كقبل أف يصل إلى األرض يقوـ آخر بقتلو برصاصة،
كلو لم يصبو بالرصاصة لسقط على األرض كمات ،لكن توسط عمل األكؿ عمل الثاني ما أدل إلى القوؿ

بشموؿ أدلة القصاص للثاني دكف األكؿ.

المسألة الثالثة التي يذكرىا العبلمة[ ،]12ىي :إذا قتل شخص مريضان يحتضر كمشرفان على الموت ػ
كبتعبير آخر :بحكم الميت ػ بأف يقطع رأسو ،فهل يع ٌد قاتبلن أـ ال؟
يذىب العبلٌمة كالشيخ كاشف اللثاـ[ ]13إلى اعتباره قاتبلن ،كما علينا ىو معرفة ما إذا كانت ىذه الجناية

كاردة على حي أـ ميت؟

يقوؿ كاشف اللثاـ :يعد قاتبلن؛ الختبلؼ ىذه الصورة مع الصورة السابقة حيث بلغ مستواه الفعلي بسبب

جناية شخص آخر ،فبل يع ٌد الثاني فيها قاتبلنٌ ،أما ما نحن فيو فقد بلغ المريض مستول ع ٌد فيو بحكم
الميت ،كلم يسبب ىذا شخص ثالث ،فيعد الجاني قاتبلن ،كسبب ىذا ليس تحسن حاؿ كثير من المرضى،

فإ ٌف ىذا االحتماؿ كارد في المجركح كذلك ،كاالختبلؼ ليس من ىذه الجهة بل من جهة أ ٌف الموجود ىنا

جناية كاحدة ،كىناؾ جنايتاف مضمونتاف ،إحداىما قتل كاألخرل غير ذلك ،كفي المسألة الثانية جناية

كاحدة مضمونة.

كإذا قيل :ىذا الشخص لم يقتل ،فبل قاتل لهذا المريض ،كاف كبلمان غير صحيح ،فإ ٌف المسلٌم بو كقوع
الجناية.
بما أ ٌف موتان حصل في المسألة الثالثة كحصلت جناية ،فينبغي نسبة الموت إلى مرتكب الجناية ،كىذا كبلـ

صاحب (كشف اللثاـ).

أشكل صاحب (الجواىر) على كاشف اللثاـ إشكاالن صحيحان ،إذ قاؿ :إذا فرضنا الشخص بحكم الميت
فبل فرؽ و
حينئذ بين كوف الجناية مسبوقة بجناية مضمونة أخرل أك غير مسبوقة؛ أل ٌف معنى بحكم الميٌت أ ٌف
شخصان إذا ارتكب جناية في ح ٌقو فبل يكوف قاتبلن ،كال معنى للقتل في ح ٌقو فإنٌو ميٌت ،رغم أنٌو ميٌت حقان
ككاقعان لكنو ميت شأنان كحكمان ،فبل تأثير للجريمة في ح ٌقو ،كال فرؽ فيما إذا سبق ذلك جناية مضمونة أك
لم يسبقو جناية مضمونة.

يبدك لنا أ ٌف كبلمو صحيح؛ كذلك أل ٌف العلٌة التي أدت إلى عدـ اعتبار الثاني قاتبلن موجودة ىنا كذلك،
فالذم يقضي على المبتلى بموت الدماغ ال يعد قاتبلن ،على فرض اعتبار موت الدماغ بحكم الموت.
كبعبارة أخرل :مناط الحكم مشترؾ في المسألتين ،على أ ٌف ذلك يتوقف على تحديد العرؼ المطٌلع أك
المختصين بأ ٌف ميت الدماغ بحكم الميت ،كالجناية عليو ال تكوف قتبلن كال تكوف جناية على حي بل على
ميٌت ،كال تكوف ىناؾ دية فيما إذا أخذت ػ مع اإلذف الشرعي ػ كليتو أك قلبو أك ما شابو ذلك ،كاهلل العالم.

الدرس []113
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الصورة الخامسة
قاؿ المحقق( :لو قطع كاحد يده كآخر رجلو فاندملت إحداىما ثم ىلك،
رد دية الجرح المندمل)[.]14
فمن اندمل جرحو فهو جارح ،كاآلخر قاتل يقتل بعد ٌ
الصورة الخامسة التي يذكرىا المحقق في باب االشتراؾ في القتل عبارة عن قياـ شخصين بجرح المجني
عليو بجرحين أحدىما يقطع يده كاآلخر يقطع رجلو ،كيندمل أحد الجرحين ػ أم يجتاز مرحلة الخطورة ػ

كاآلخر ال يندمل فيموت ألجلو؛ فالذم يندمل جرحو يع ٌد جارحان عليو دية أك قصاص الجرح كالذم ال
يندمل جرحو يعد قاتبلن ييقتل أك يدفع دية.

كفي ىذا الباب أطلق المحقق فتول ىي موضع بحثنا اليوـ ،كىي عبارة عن لزكـ أخذ أكلياء المجني عليو
الدية من الجارح قبل أف يقتل القاتل ،فترد دية الجرح إلى المجني عليو أك كرثتو ،لكن ما كجو المسألة؟

يبرر صاحب (الجواىر)[ ]15كجو ىذه المسألة بقولو :أل ٌف المجني عليو مات ناقصان بسبب جرح المقتص
ٌ

منو ،فإذا أريد االقتصاص الذم قاتل من قطعت يده ينبغي دفع دية النقص أكالن ثم االقتصاص؛ لكوف
المفركض في المقتص ألجلو أف يكوف كامل الخلقة.
كال يبدك ىذا الوجو قويان كمتينان ،كلذلك يستدرؾ الحقان بأنٌا إذا أردنا االقتصاص من كامل ألجل قتلو ناقصان
كاف علينا جبراف النقص بالدية ،كال توجد قاعدة تنسجم مع ىذا المعنى في كتاب القصاص ،فإذا قتل
الكامل فاقد يد أك يدين فبل توجد قاعدة تقوؿ بلزكـ دفع دية اليد أك اليدين إلى القاتل ثم قتلو ،كلو كاف

الواقع ىكذا لزـ القوؿ بأف شخصان إذا قتل مقطوع اليدين كاف على كرثة األخير أف يدفعوا دية إنساف كامل
للقاتل ثم االقتصاص منو ،كىذا كبلـ غير متقن.

بعدما ينقل العبلمة فتول المحقق ىنا يقوؿ( :على إشكاؿ)[ ،]16كصاحب (الجواىر) يذكر كجو

اإلشكاؿ كيقوؿ :منشأ إشكاؿ العبلٌمة كوف المجني عليو كامبلن ليس شرطان في القصاص ،فالمجني عليو
إنساف مهما كاف ،كالمطركح في البحث ىنا قيمة النفس ال األعضاء بمجموعها ،فبل دخل لكوف األعضاء
كاملة أك ناقصة.
ثم يذكر صاحب (الجواىر) تبريران لكبلـ المحقق ػ كىو استحساني ػ لذلك يرده الحقان بنحو ما ،لكنٌو دقيق
كجدير باالىتماـ ،إذ قاؿ :إذا كردت جنايتاف على المجني عليو ،بأف قطع األكؿ يده كاألخر رجلو ،فسرتا
كأدتا إلى الموت فبل شك بنسبة الموت إلى كليهما ،كباعتبارىما ضامنين كاف بإمكاف الورثة أف يعفوا عن
أحدىما كيقتصوا من اآلخر ،كمقتضى القاعدة ىنا أف يأخذكا نصف الدية من الذم عفوا عنو ليعطوه إلى

الذم يراد االقتصاص منو ،كنصف الدية دية يد كاحدة في الحقيقة .كىكذا فيما نحن فيو ،فإذا أدل جرح

أحدىما إلى الموت عن طريق الصدفة فمن المنطقي أف نقوؿ بلزكـ دفع نصف الدية (كىي دية يد كاحدة)

إلى المقتص منو ثم يقتص منو.

ىذا الوجو ذكره صاحب (الجواىر) لتقريب فتول المحقق ،كإشكالو ما تق ٌدـ ذكره من أ ٌف قضية النفس
تختلف عن قضية األعضاء ،كينبغي االقتصاص من القاتل حتى لو كاف المقتوؿ ناقص الخلقة ببل يد أك
رجل أك تالف الكبد ،كالقوؿ بدفع الدية لم يقل بو أحد من الفقهاء.
مضافان إلى االستدالؿ االعتبارم المتقدـ توجد ركاية لم يذكرىا صاحب (الجواىر) كال صاحب (كشف
اللثاـ) كذكرىا السيد الخوئي[ ،]17كنحن إف لم نخدش بسند ىذه الركاية فإ ٌف داللتها تشبو كبلـ المحقق

ىنا ،كمن المحتمل أ ٌف المحقق اعتمدىا في فتواه ،كىي كما يلي:

محمد بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،كعن محمد بن يحيى ،عن أحمد ابن محمد ،عن بن
محبوب ،عن ىشاـ بن سالم ،عن سورة بن كليب ،عن أبي عبد اهلل (عليو السبلـ) قاؿ :سئل عن رجل قتل

رجبلن عمدان ككاف المقتوؿ أقطع اليد اليمنى ،فقاؿ(( :إف كانت قطعت يده في جناية جناىا على نفسو ،أك

أدكا إلى أكلياء قاتلو دية الذم
كاف قطع فأخذ دية يده من الذم قطعها ،فإف أراد أكلياؤه أف يقتلوا قاتلو ٌ
قًيد منها إف كاف أخذ دية يده كيقتلوه ،كإف شاؤكا طرحوا عنو دية يد كأخذكا الباقي)) .قاؿ(( :كإف كانت

يده قطعت في غير جناية جناىا على نفسو كال أخذ لها دية قتلوا قاتلو كال يغرـ شيئان ،كإف شاؤكا أخذكا دية

كاملة)) .قاؿ(( :كىكذا كجدناه في كتاب علي عليو السبلـ))[.]18
كركاه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد[.]19

الركاية تتصل بابن محبوب عن طريقين :أحدىما عن الكليني ،عن محمد بن يحيى العطار كعن أحمد بن
محمد (أم أحمد بن محمد بن عيسى) ،عن ابن محبوب .كاآلخر عن الكليني عن علي بن إبراىيم بن

ىاشم ،عن أبيو ػ أم إبراىيم ػ عن ابن محبوب عن ىشاـ بن سالم .كجميع الركاة المتقدـ ذكرىم من

األجلة ،لكن سورة بن كليب لم يوثٌق ،إالٌ أ ٌف داللة الركاية جيدة.

ذكرت في ىذه الركاية ثبلث صور لقصاص الكامل الذم قتل أقطع اليمين ،ىي:
الصورة األكلى :أف يكوف المجني عليو قد قطع يده بنفسو ،أك أنٌو كاف قد قطع يده آخر فقطعت يده

قصاصان.

الصورة الثانية :أف تكوف يده قد قطعت بجريمة ارتكبت في ح ٌقو ،كقد أخذ دية يده.

في ىاتين الصورتين ال استحقاؽ ألقطع اليمين على أحد ،كإذا أراد أكلياؤه االقتصاص من القاتل فعليهم

دفع دية اليد ثم يقتصوف من الجاني.

و
عندئذ من
الصورة الثالثة :أالٌ تكوف يده قد قطعت إثر جناية أكردىا على نفسو كلم يأخذ ديتها ،فيقتص
رد دية يد.
القاتل دكف إرجاع دية اليد ،كإذا أرادكا دية فيأخذكف دية إنساف كامل دكف ٌ
كيبدك أ ٌف األساس الذم اعتمدتو الركاية كوف فقداف يد المجني عليو إذا كاف بسبب تقصيره أك أخذ عليو

رد ديتها إلى المقتص منو،
دية فبل يملك عوضها كال حق لو فيها ،كإذا أريد االقتصاص من الجاني فينبغي ٌ
ٌأما إذا لم يأخذ المجني عليو شيئان عوضان عن ىذه اليد فبل يعد فقدانها نقصان ،ككأنٌو في عالم الشأف
كالتقدير صاحب اليد كمالكها ،كإذا قتل فينبغي دفع دية كاملة لو .كىذا كجو اعتبارم محض يبلوره الذىن
من مضموف الركاية ،كلو لم نشكك في السند لقبلنا ىذا المضموف.

على أ ٌف الحسن بن محبوب من أصحاب اإلجماع ،كنحن نعتقد في مثلو صحة ركاياتو حتى لو توسط
مجهوؿ بينو كبين اإلماـ ،كمن ىذا الباب نرل الركاية مقبولة ،لكنٌا إذا تجاكزنا قضية السند فإ ٌف مضمونها
لم ً
يفت أحد كفقو إالٌ المحقق حيث تتطابق فتواه معها ،كفيو:
مما نحن فيو.
أعم ٌ
أكالن :مضموف الركاية ٌ
ثانيان :من غير الواضح أ ٌف المحقق عمل كفق ىذه الركاية ،فمن المحتمل أ ٌف عملو كاف مستندان إلى الوجو
االعتبارم الماضي ذكره عن صاحب (الجواىر).

كما أنٌو لم يعمل كفقها أحد في غير المورد الذم نحن فيو ،فلم يقل أحد بأ ٌف المجني عليو إذا كاف فاقدان
لليد أك الرجل فينبغي التفحص لمعرفة ما إذا كاف لو حق في يده أـ لم يكن لو حق فيها ،أك كاف مقصران في

فقدانها أك لم يكن.

إذف إذا قبلنا بسند الركاية باعتبار الحسن بن محبوب فإ ٌف إعراض المشهور عنها يسقطها عن االعتبار،
كالذم يبدك لنا صحتو ىنا ىو ما ذىب إليو كبار معاصرينا كاإلماـ ػ رضواف اهلل عليو ػ كالسيد الخوئي ،كىو:
الذم اندمل جرحو يع ٌد جارحان تؤخذ منو الدية أك يقتص منو قصاص الجرح على اختبلؼ الموارد ،كالذم

رد الدية ،كاهلل العالم.
انجر جرحو إلى الموت يقتص منو دكف ٌ
ٌ

الدرس []114
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قاؿ المحقق( :لو جرحو اثناف كل كاحد منهما جرحان فمات،
فادعى أحدىما اندماؿ جرحو كص ٌدقو الولي لم ينفذ تصديقو على اآلخر؛ ألنٌو قد يحاكؿ أخذ دية الجرح
ٌ

من الجارح كالدية من اآلخر ،فهو متٌهم في تصديقو؛ كأل ٌف المنكر م ٌد وع لؤلصل فيكوف القوؿ قولو مع
يمينو)[.]20
بقي مطلب من الدرس السابق نعرض لو في البداية ثم نشرع بالفرع البلحق ،فقد قلنا في سند الركاية

المذكورة في ذلك الدرس :إ ٌف سورة بن كليب لم يوثٌق ،لكنٌا نقبل الركاية باعتبار أ ٌف الحسن بن محبوب
الذم ينقل عنو من أصحاب اإلجماع ،كىذا الكبلـ صحيح في حق أصحاب اإلجماع ،إالٌ أ ٌف من غير

المسلٌم بو كوف الحسن بن محبوب من أصحاب اإلجماع ،فإ ٌف الكشي يقوؿ في الطبقة الثالثة من أصحاب
ضاؿ عوضان عن الحسن بن
اإلجماع كالتي منها يونس بن عبد الرحمن :ذكر البعض الحسن بن علي بن ف ٌ

محبوب ،كبعض آخر ذكر فضالة بن أيوب عوضان عنو ،كذكر آخر عثماف بن عيسى عوضان عن فىضالة.

كعلى ىذا يكوف السادس مرددان بين أربعة أشخاص ،كجميعهم من الثقات.

ضاؿ بكونو فطحيان ،كذلك غير كاضح لدينا،
كعرؼ الحسن بن علي بن ف ٌ
لكن عثماف بن عيسى كاقفيٌ ،
ضاؿ ػ أنٌو رجع عن الفطحية ،كنحن نحتمل قويان
ألنٌو نيقل عن كلده ػ أم علي بن الحسن بن علي بن ف ٌ
و
لؤلئمة ،ككانا في خدمتهم ،كمن المستبعد بقاؤىما على مذىب
رجوعو ،كقد كانا منذ أمد بعيد من المحبين ٌ
الفطحية .كعلى أية حاؿ لم يثبت ما قلناه في أصحاب اإلجماع بحق الحسن بن محبوب.
في ذيل الصورة الخامسة يطرح المحقق فرعان ،كىو :أف يجرحو اثناف كيموت إثر جرحهما كي ٌدعي أحدىما
ً
كلي الميت في ذلك ،فتصديق كلي المقتوؿ غير نافذ في حق
أف جرحو اندمل كلم يؤد إلى موتو كص ٌدقو ٌ
بناء على دعوة
الجارح اآلخر ،بل في حق المدعي فقط ،كعليو فبل يجوز للولي االقتصاص من اآلخر ن
اآلخر كتصديقو إيٌاه ،فإ ٌف اإلقرار ىنا ينفذ في حق المدعي من لزكـ دفعو الدية كال ينفذ في حق اآلخر من
لزكـ االقتصاص منو ،ىذا مع أ ٌف كبل الجارحين إذا ع ٌدا شريكين في القتل أمكنو أخذ دية نفس كاحدة ال

أكثر ،كما أ ٌف المتٌهم بالقتل منكر ككبلمو متطابق مع األصل ،من عدـ االندماؿ حتى الموت ،ككبلـ شريكو

غير تطابق مع األصل .كفي القضاء إذا عجز المدعي من اإلتياف بالبينة كفى المنكر أف يقسم على إنكاره.

شقوؽ الفرع
ألجل تنقيح موضوع البحث بنحو صحيح نذكر شقوقو المختلفة لكي يتبيٌن الشق الذم نظر إليو المحقق.
الشق األكؿ :أف يجرحا جرحين ،بأف يقطع أحدىما يد المجني عليو كاآلخر رجلو ،ككبل الجرحين يسبباف
الموت ،كحكم ىذا الشق كاضح ،فإنو يندرج في باب االشتراؾ في القتل ،فتجرم أحكاـ ذلك الباب ىنا.

الشق الثاني :أف نكوف على يقين بأ ٌف أحد الجرحين التئم ،بأف كاف أحد الجرحين في البطن كاآلخر في
الصدر ،كعلمنا بأ ٌف الجرح في الصدر قد التئم كالجرح الوارد في البطن أدٌل إلى الموت ،كاختلف
مردد كغير معلوـ ،كىذا الشق خارج فعبلن عن
كل منهما ي ٌدعي أ ٌف جرح الصدر لو ،كالقاتل ىنا ٌ
الجارحافٌ ،

محل بحثنا.

الشق الثالث :نعلم في الجملة بأ ٌف أحد الجرحين قد التئم كاآلخر سرل ،كال نعلم أيٌهما السارم كأيٌهما
المندمل ،كىذا الشق عكس الشق السابق ،كأحدىما ىنا ي ٌدعي بأف جرح الصدر الذم صدر مني التئم
كالذم قتلو ىو جرح البطن الذم صدر من اآلخر ،كاآلخر يقوؿ :إ ٌف جرح البطن الذم صدر مني التئم
كالذم قتل ىو جرح الصدر ،كالقاتل ىنا مجهوؿ ،كحكمو حكم الموارد التي جهل فيها القاتل.

الشق الرابع :ال نعلم بأ ٌف أحد الجرحين قد التئم أـ ال؟ كمقتضى االستصحاب ىنا القوؿ بأنٌو ال أحد من

الجرحين قد التئم قبل الموت ،فتاريخ الموت معلوـ ،كتاريخ االلتئاـ ػ إذا كاف الجرح قد اندمل ػ مجهوؿ،

كمن غير المعلوـ أ ٌف الجرح قد التئم قبل الموت ،كاالستصحاب يقتضي القوؿ بعدـ التئاـ الجرح قبل
الموت ،كعليو يكوف الجارحاف شريكين في القتل.
الصورة الخامسة ػ موضع البحث ػ ىي نفس الشق الرابع ،كالفرؽ في أ ٌف أحد الجارحين ي ٌدعي التئاـ جرحو

قبل موت المجني عليو ،كىذا االدعاء ال يقبل بح ٌد ذاتو إالٌ أف يقيم المدعي البينة عليو ،كفرضنا أنٌو لم
يتعرض المحقق إلى فرض ما إذا كاف ىذا اإلدعاء مقبوالن أـ ال؟ لكن الواضح أ ٌف االدعاء
يقم البينة ،كلم ٌ

بح ٌد ذاتو غير مقبوؿ ،فإذا ص ٌدقو كلي الدـ علينا معرفة ما إذا كاف التصديق مؤثران أـ ال؟

في الباب ػ أم االشتراؾ في القتل ػ أربع جهات ينبغي مبلحظتها كااللتفات إليها:
المتوجهة إليو ػ حجة في نفسو أـ ال؟
الجهة األكلى :قولو كشاىد ػ مع غض النظر عن التهمة
ٌ
علينا القوؿ بأ ٌف ىذه الشهادة ليست حجة في باب القتل ،كشهادة كلي الدـ ػ مع غض النظر عن لوازـ
اإلقرار ػ ال تختلف عن شهادة اآلخرين.
نعم ،إذا كاف عادالن كلم يكن متهمان كانضمت إلى شهادتو شهادة آخر كاف مجموع ذلك كافيان ،لكن األمر

حجة من حيث نفس الخبر.
ليس كذلك ،فكبلمو ليس ٌ

الجهة الثانية :باعتباره يسلب ح ٌقو من أحد الشريكين بإقراره كتصديقو ىل يعد إقراره حجة أـ ال؟
ينبغي القوؿ بأ ٌف إقراره معتبر في حق نفسو فقط ،كال ينفذ في حق اآلخر ،كتوضيح ذلك :عندما ي ٌدعي
الولي بأ ٌف جرح فبلف قد اندمل قبل موت كالده ،كاف ذلك يعني أنٌو ليس قاتل أبيو ،كال حق لو من حيث

مقتل أبيو(( ،كإقرار العقبلء على أنفسهم جائز))[ ،]21فبل يمكنو اعتباره قاتبلن ،كال اعتبار باإلقرار من
حيث ثبوت القتل على الطرؼ اآلخر كلزكـ االقتصاص منو أك دفعو الدية.
الجهة الثالثة :ىذا الشخص متٌهم في إقراره بالنحو الذم بيٌنو المحقق ،فقد يكوف قاصدان أخذ دية الجرح

كدية النفس ،كمن ىذه الحيثية يكوف متهمان ،فإقراره كتصديقو غير مقبوؿ ،كىذا الكبلـ صحيح.

الجهة الرابعة :تصديق الولي نوع ادعاء ،كعليو اإلتياف بالبينة عليو ،كقد قيل في كتاب القضاء :مخالفة

كبلـ الم ٌدعي لؤلصل كمطابقة كبلـ المنكر لػو من عبلئم تمييز المدعي عن المنكر ،كاألصل ىنا عدـ
االندماؿ ،ككبلـ الولي الذم يقوؿ باالندماؿ يخالف األصل فبلب ٌد من إتيانو بالبينة ،كال يقبل كبلمو إذا لم
ً
يأت ببينة.

من مجموع الجهات األربع نستفيد بأف تصديق الولي لمدعي االندماؿ ال يمكنو إثبات تهمة استقبلؿ
رد نصف الدية أك أخذ دية كاملة منو.
اآلخر بالقتل ،كعليو ال يمكن القوؿ باالقتصاص منو دكف ٌ

إشكاؿ صاحب (الجواىر) على المحقق

يشكل صاحب (الجواىر)[ ]22على المحقق فيما يخص التهمة كيقوؿ :التهمة التي طرحها المحقق ىناؾ
تتطابق مع فتواه في المسألة السابقة ،كمثاؿ المسألة السابقة :أف يقطع شخص يد المجني عليو كيأتي آخر

كيقطع يده األخرل ،كالجريمة الثانية تؤدم إلى الموت ،كفتواه ىناؾ :لزكـ دفع كلي القتيل دية اليد

المقطوعة ثم االقتصاص من الجاني الثاني .كقد رفض صاحب (الجواىر) ىذه الفتول كنحن كافقناه كقوينا

رفضو.

كبناء على فتول المحقق ال يمكن طرح احتماؿ التهمة ىنا؛ لكوف الفرض أ ٌف على الولي أف يدفع دية
ن
تتوجو إليو؛ ألنٌو ال يعود شيء إليو ،لكن صاحب
الجرح المندمل إلى الذم يريد قصاصو ،فبل تهمة ٌ

(الجواىر) يعتبر المورد من موارد التهمة.

إذف االستدالؿ بالتهمة الواردة في كبلمو غير تاـ ،على أ ٌف ىذا اإلشكاؿ ال يؤثر في نتيجة بحثنا؛ أل ٌف
بناء عليها ال يمكن قبوؿ تصديق كبلـ
القضية ىنا ال تنحصر بالتهمة فحسب ،بل ىناؾ جهات ثبلث أخر ن

الولي بالنسبة إلى الشريك اآلخر ،كاهلل العالم.

الدرس []115
بسم اهلل الرحمن الرحيم
لدينا استدراؾ على المسألة المتقدمة ،كقد كانت المسألة عبارة عن إصابة شخص بجرحين من قبل فردين،
كأدل إلى موت المجني عليو ،فيقتص من الذم
كل منهما يدان كالتئم أحد الجرحين ،كسرل اآلخر ٌ
بأف قطع ٌ

رد دية اليد المقطوعة قبل االقتصاص منو.
سرل جرحو ،لكن المحقق فرض ٌ

كقد ذكر صاحب (الجواىر) استدالالن لرأم المحقق ،ثم نقل إشكاالن عليو عن العبلمة كما بيٌن كجهو،
يصرح
كالظاىر من مجموع كبلمو أنٌو يميل إلى عدـ ٌ
رد دية اليد المقطوعة إلى المقتص منو رغم أنٌو لم ٌ
بذلك ،كقد قوينا ىذا نحن كذلك.

رد دية اليد إذا كاف المقتوؿ مقطوع اليد
علمان أ ٌف ىذا الحكم خاص بالجركح المضمونة ،كالواقع ال يفرض ٌ

يخص ما إذا كاف قطع اليد ناشئان عن جرح مضموف.
دائمان كعلى كل حاؿ ،بل ذلك
ٌ

كما احتملنا أ ٌف المحقق لم يعتمد في فتواه الركاية الواردة في ىذا الباب؛ ألنٌو لم يشر إليها كما فعل ذلك

محل آخر ،حيث طرح ذات الفرع،
صاحب (الجواىر) ،لكنٌو اعتبر المحقق معتمدان على ىذه الركاية في ٌ
كما ماؿ إلى فتول المحقق ىناؾ بل أ ٌكد عليها ،كلهذا كاف علينا دراسة رأم صاحب (الجواىر) لنخرج
بنتيجة ،كفي البداية ننقل الركاية:
محمد بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،كعن محمد بن يحيى ،عن أحمد ابن محمد ،عن ابن
محبوب ،عن ىشاـ بن سالم ،عن سورة بن كليب ،عن أبي عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ قاؿ :سئل عن رجل

قتل رجبلن عمدان ككاف المقتوؿ أقطع اليد اليمنى ،قاؿ(( :إف كانت قطعت يده في جناية جناىا على نفسو

أك كاف قطع فأخذ دية يده من الذم قطعها ،فإف أراد أكلياؤه أف يقتلوا قاتلو أدكا إلى أكلياء قاتلو دية الذم
قًيد منها إف كاف أخذ دية يده كيقتلوه ،كإف شاؤكا طرحوا عنو دية يد كأخذكا الباقي)) ،قاؿ(( :كإف كانت

يده قطعت في غير جناية جناىا على نفسو كال أخذ لها دية قتلوا قاتلو كال يغرـ شيئان ،كإف شاؤكا أخذكا دية

كاملة)) ،قاؿ(( :كىكذا كجدناه في كتاب علي عليو السبلـ))[.]23
كركاه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد[.]24

دراسة السند
السند إلى سورة بن كليب جيدٌ ،أما نفس سورة فلم يوثٌق ،كبو يصبح السند ضعيفان ،كمع أ ٌف الحسن بن
محبوب ينقل عنو إالٌ أ ٌف من غير المسلٌم بو كونو من أصحاب اإلجماع ،كلذلك ال يمكن االعتماد عليو.

دراسة الداللة
رد دية اليد إذا ما أريد االقتصاص من صاحب الجرح الذم
مضموف الركاية كاضح ،فقد فرضت الركاية ٌ
سرل إذا لم يكن القطع عن تقصير نفس المجني عليو.
في بحثو عن المرتبة الخامسة من مراتب التسبيب أيٌد صاحب (الجواىر) ىذا الحكم ػ كما يبدك ذلك من

كبلمو ػ كقد بيٌن ذ ات الحكم كفتول المحقق في بحث استيفاء القصاص ،ثم ذكر ركاية سورة بن كليب
كدليل كسعى لتصحيح سندىا ،ثم ذكر ركاية أخرل كمؤيد ،كسندىا ضعيف كذلك ،لكن موضوعها

يختلف عن موضوع بحثنا ،كباعتباره في صدد إثبات الموضوع بحث الركاية بتفصيل ،كاستنتج في النهاية

رد الدية من خبلؿ ىاتين الركايتين ،كفي البداية نذكر كبلمو مجمبلن ،ثم نعرض
إمكانية إثبات مسألة ٌ
لمبلحظاتنا عليو.

كبلـ صاحب (الجواىر) كنقده
الوجوه التي يذكرىا صاحب (الجواىر) [ ]25إلنكار أك تبرير ضعف السند عبارة عما يلي:
1ػ يظهر من كبلـ الشيخ الكشي في رجالو[ ]26حسن حاؿ سورة بن كليب ،فإنٌو ينقل ركاية يقوؿ فيها
سورة :ناظرت زيد بن علي كغلبتو ،كدافعت عن األئمة .كيستفاد من ىذه الركاية حسن حاؿ سورة.
 2ػ ينقل الحسن بن محبوب عن ىشاـ بن سالم عن سورة بن كليب ركاية في باب طهارة عرؽ
الحائض[ ،]27كنقل الحسن بن محبوب دليل على كوف سورة ممدكحان ،كإالٌ فبل ينقل عنو.

3ػ الشهيد الثاني اعتبر الركاية حسنة في (المسالك) [.]28
4ػ عمل ابن إدريس[ ]29بهذه الركاية رغم أنٌو ال يعمل إالٌ بالركايات المقطوع بها ،كأفتى كفقها ،كما أنٌا
يرد ىذه الركاية بصراحة إالٌ الشيخ الطوسي[ ]30كفخر المحققين[.]31
لم نعثر على فقيو ٌ
أم من االستدالالت متقنان ،بحيث يمكنها تعديل سند الركاية ،كبالنسبة إلى قولو بأنٌو يظهر من
كال يبدك ٌ
كبلـ الكشي حسن حاؿ سورة بن كليب ،ففيو ما يلي:
أكالن :على فرض ثبوت ىذا األمر فإ ٌف حسن حالو أعم من كثاقتو ،فقد يكوف المرء جيدان كحسن الحاؿ
لكن كبلمو ليس موضع ثقة ،فقد ال يكذب لكنٌو غير دقيق في كبلمو ،كتوثيق شخص ما يعني كوف كبلمو

كأما كوف الشخص جيدان فبل يستلزـ الوثوؽ بكبلمو ،بل على الشخص أف يكوف غير
مما يعتمد عليوٌ ،
ٌ
كاذب كدقيقان في النقل لكي يكوف ثقة.

ثانيان :حسن الحاؿ المستفاد من ىذه الركاية يعني أنٌو من أتباع األئمة عليهم السبلـ ،مع أ ٌف التبعية كالتأييد
ال يعني حسن الحاؿ ،فقد يكوف اإلنساف من أتباع األئمة كمحبيهم إالٌ أنٌو غير عامل بالفرائض ،بل يمارس

المحرمات .كىناؾ شخصيات معركفة كانت من شيعة أىل البيت عليهم السبلـ ،إالٌ أنٌهم كانوا يعيشوا في
ظل الحكومات الجائرة ،كلهذا نقوؿ :ال تكفي التبعية كالحب إلثبات حسن الحاؿ.

ثالثان :الركاية التي ينقلها الكشي إلثبات حسن حاؿ سورة ضعيفة؛ أل ٌف في طريقها محمد بن إسماعيل
الميثمي ،كىو مجهوؿ ،كليس لو أثر كذكر في الكتب الرجالية ،رغم أ ٌف الرجاؿ الذين سبقوه ثقة جميعهم.
رابعان :الراكم في ىذه الركاية ينقل عن سورة بن كليب بأنٌو ناظر زيد بن علي ،كمن غير المعلوـ كونو صادقان
في كبلمو ،فإثبات حسن الحاؿ بها يتوقف على صدؽ سورة ،مع أ ٌف الكبلـ في إثبات صدؽ ككثوؽ سورة،
كالركاية ال تصلح إلثبات ىذا الموضوع إالٌ إذا كاف سندىا بالكامل صحيحان ال إلى سورة فحسب.

خامسان :على فرض قبولنا إدعاء صاحب (الجواىر) من حسن حاؿ المذكور فإ ٌف الركاية تكوف حسنة ،كما
نقل ىذا عن الشهيد الثاني ،كالحسنة بمفردىا غير معتبرة ،فهي التي كاف ركاتها جميعان إماميين كقع بينهم

إمامي لم يوثٌق ،كما نحتاجو العتبار الركاية ىو الوثوؽ .فقد يكوف في السند عامي أك كاقفي مثل عثماف بن
عيسى ،لكنٌو موضع كثوؽ فنعتبر الركاية رغم ذلكٌ ،أما إذا كاف الركاة إماميين غير موثقين فبل نعتبرىا.

عمل ابن إدريس بالركاية يحكي عن امتبلكو قرائن أدت إلى القطع بمضمونها ،كىذا القطع حجة عليو فقط
ال علينا.
الركاية التالية ذكرت كمؤيد:
محمد بن يعقوب ،عن عدة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد ،عن الحسن بن العباس بن الحريش ،عن أبي
جعفر الثاني عليو السبلـ ،قاؿ (( :قاؿ أبو جعفر األكؿ ػ عليو السبلـ ػ لعبد اهلل بن عباس :يا بن عباس،

أنشدؾ اهلل ىل في حكم اهلل اختبلؼ))؟ ،قاؿ(( :فقاؿ :ال ،قاؿ :فما تقوؿ في رجل قطع رجل أصابعو
بالسيف حتى سقطت فذىب ،كأتى رجل آخر فأطار كف يده فأتى بو إليك ،كأنت و
قاض كيف أنت صانع؟
قاؿ :أقوؿ لهذا القاطعً :
أعطو دية ك ٌفو ،كأقوؿ لهذا المقطوع :صالحو على ما شئت ،كأبعث إليهما ذكم

عدؿ ،فقاؿ لو :قد جاء االختبلؼ في حكم اهلل كنقضت القوؿ األكؿ ،أبى اهلل أف يحدث في خلقو شيئان
من الحدكد ،كليس تفسيره في األرض ،اقطع يد قاطع الكف أصبلن ثم ً
أعطو دية األصابع ،ىذا حكم

اهلل))[.]32

دراسة السند

رغم ما تق ٌدـ من أنٌا ال نوثٌق التضعيفات الواردة في حق سهل بن زياد ،كرغم قبولنا الركايات التي نقلها
الكليني عنو إذا لم يكن لها معارض إالٌ أ ٌف الحسن بن العباس بن الحريش لم يوثٌق أصبلن بل جرح،

كسنبحث في جرحو الحقان.

دراسة الداللة
يقوؿ صاحب (الجواىر) [ :]33قد يكوف المراد من االختبلؼ أ ٌف اآلية الكريمة (الجر ً
اص)[]34
ص ه
كح ق ى
يي ى
ً
الس ٌن)[ ]35التي تعني التطابق كالمماثلة في باب القصاص تختلف مع األدلة األخرل الواردة
الس ٌن ب ٌ
أك ( ٌ
في ىذا الباب مثل (ال ضرر)[ ،]36كقد يكوف المراد :يا ابن عباس لم تحكم بشكل متٌحد كبنحو كاحد
فقد حكمت على الجارح بدفع الدية ،كعلى المجركح بالمصالحة ،كبذلك نقضت كبلمك من عدـ كجود
اختبلؼ في حكم اهلل ،كال يمكن أف يعيٌن اهلل حدكدان ال يوجد تفسيرىا على كجو األرض ،أم لكل حادث

حكم.

رد إليو دية أصابعو ،ألنٌها كانت مقطوعة قبل قطع اليد ،كىذا ىو
ثم قاؿ اإلماـ :اقطع يد الجارح لكن ٌ
حكم اهلل.
شخص آخر كبما أ ٌف
تخص مسألة أخرل ،كنحن نبحث فيما إذا قتل
كالركاية لم ترد فيما نحن فيو ،بل
ه
ٌ
رد دية يده قبل االقتصاص من القاتل ،على أ ٌف ىناؾ كجو شبو
المقتوؿ كاف أقطع اليد فينبغي أك ال ينبغي ٌ
بين موردنا كمورد الركاية.

اعتبرىا صاحب (الجواىر)[ ]37مؤيدان للبحث الذم نحن فيو لما تحمل من دالالت تنفع بحثنا ،كقاؿ:

عمل بهذه الركاية كلٌ من المحقق كالشيخ بل قاؿ في (المبسوط)( :ركاه أصحابنا)[ ،]38كما قاؿ فيها
الشهيد األكؿ في (غاية المراد)[ ]39الذم ىو شرح لنكت (اإلرشاد) كالشهيد الثاني في (المسالك):

ادعى على ذلك اإلجماع الشيخ في (الخبلؼ)[ ،]41ك(المبسوط)[،]42
(عمل بو األكثر)[ ،]40بل ٌ
لكن ليس في ىذه المسألة كإنٌما في مسألة شبيهة لها ،كىي :إذا قطع يدان من الذراع ككانت مقطوعة
الكف ،كقد نسب حكمها في (الخبلؼ)[ ]43إلى أخبار الفرقة .كادعى اإلجماع عليها كذلك السيد ابن

زىرة في (الغنية)[ ]44في مسألة شبيهة لها ،فإنو قاؿ ىناؾ :لدينا أصل يقضي بعدـ قطع الكامل قباؿ
الناقص ،كبما أ ٌف ىذه اليد كاملة فبل تقطع قباؿ اليد الناقصة.

مبنى فاسدان.
يقوؿ صاحب (الجواىر)[ :]45ال اعتبار في مخالفة ابن إدريس ،ألنٌها تعتمد ن
توقٌف العبلمة في (النهاية)[ ،]46أم لم ً
يفت كفق الركاية .فإذا فرضنا كوف الركاية ضعيفة فإنها منجبرة بما
عرفت ،أم عمل األصحاب.

نقد كبلـ صاحب (الجواىر)
ترد اإلشكاالت التالية على كبلـ صاحب (الجواىر):
ركاية الحسن بن العباس بن الحريش من أضعف الركايات ،كتردد صاحب (الجواىر)[ ]47في ضعفها في
غير محلٌو ،فإ ٌف ضعفها من المسلٌمات ،فقد قاؿ النجاشي في الحسن بن العباس بن الحريش( :إنٌو ضعيف

دكف كتابان في شأف نزكؿ (إنا أنزلناه) كىو كتاب ردمء
جدان)[ ]48أم ال يمكن الوثوؽ بو أبدان ،ثم يقوؿٌ :
الحديث ،كينقل النقاش الوارد بين اإلماـ الباقر ػ عليو السبلـ ػ كابن عباس بطريق آخر ،بنحو ال يتناسب

كشأف اإلماـ ،فإ ٌف الكيفية المذكورة ال تنسجم مع شأف اإلماـ.

المهم أ ٌف النجاشي يعتبره ردمء الحديث كمضطرب األلفاظ ،كلم يشر أم من الكتب الرجالية إلى كثاقتو

أبدان ،إالٌ أنٌو جاء في أسانيد (تفسير علي بن إبراىيم)[ ،]49لكنٌا ال نحكم على الرجل بالوثاقة بمجرد
خريت في فن
كونو كاردان في إسناد التفسير المزبور ،أك (كامل الزيارة) إالٌ إذا لم يكن مجركحان من قبل ٌ
الرجاؿ كالنجاشي ،فإذا كاف مجركحان أسقطناه عن االعتبار.
ىذا مضافان إلى أف (تفسير علي بن إبراىيم) على قسمين ،أحدىما يتعلق بعلي بن إبراىيم ،كاآلخر بجامع
الكتاب ،كيقاؿ :إ ٌف القسم الثاني ىو (تفسير أبي الجاركد) ،كالراكم المزبور في القسم الثاني من الكتاب

ال في القسم األكؿ.

ٌأما قوؿ صاحب (الجواىر) [ ]50بأ ٌف الشيخ كالمحقق عمبل بهذه الركاية ،ففيو:
أكالن :ال صراحة في كبلمهما على ىذا الموضوع ،فقد يكوف عملها مستندان إلى قرائن أخرل.

ثانيان :عملهما ال يجبر ضعف الركاية ،كمن خبلؿ كبلـ الشهيد األكؿ كالثاني بأ ٌف األكثر عمل بها نستفيد
كوف كثير من الفقهاء لم يعمل بها ،كىذه الكثرة كافية لعدـ انعقاد الشهرة ،كبذلك تكوف الشهرة بين
القدماء منتفية.
كحسب تتبعي ػ مضافان إلى ابن إدريس الذم خالفها ػ لم ً
يفت السيد قطب الدين الراكندم كفقها في (فقو

القرآف) ،كقد قبلها بعض من القدماء ،كما أ ٌف الكثير لم يتعرض لها أبدان ،كبهذا ال تثبت شهرة يمكنها
جبراف الضعف بها.
ىذا مع أ ٌف الركاية لو كانت معتبرة ال يمكن استفادة قاعدة كلية منها ،فهي قد بينت موردان خاصان ،فبل
يمكن بلورة قاعدة كلية من ركاية بهذا المستول من الضعف كبخاصة فيما إذا كاف بابها بدرجة كبيرة من
األىمية مثل باب القصاص.

كإذا قبلنا اإلجماع الذم ادعاه ابن زىرة كالشيخ كلم نقل باعتماد اإلجماع الركاية المزبورة ػ كإالٌ كاف

مدركيان ػ فبل يمكننا تسرية معقد اإلجماع إلى محاؿ أخرل ،كبخاصة أ ٌف ما نحن فيو ليس معقدان لئلجماع.

حاصل الكبلـ :إذا قتل شخص أقطع اليد في جناية جناىا بنفسو على نفسو أك كاف قد أخذ ديتها كأريد

االقتصاص من القاتل ،فبل ينبغي رد دية اليد إليو قبل قتلو ،كال دليل لدينا على الرد ،رغم أ ٌف االحتياط ىنا
الرد ،كاألقرب إلى االحتياط ىو الرد أك المصالحة ،لكن ال
مستحسن؛ الحتماؿ توقف القصاص على ٌ
يمكننا اإلفتاء بذلك ،كاهلل العالم.
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الدرس []116
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الصورة السادسة
قاؿ المحقق( :السادسة :لو قطع يده من الكوع ،كآخر من ذراعو ،فهلك قتبلن بو؛ أل ٌف سراية األكؿ لم
تنقطع بالثاني؛ لشياع ألمو قبل الثانية .كليس كذلك لو قطع كاحد يده كقتلو اآلخر؛ أل ٌف السراية انقطعت

بالتعجيل ،كفي األكلى إشكاؿ)[.]1

الصورة السادسة :ىي من قبيل أف يقطع األكؿ يده من الكوع كالثاني يقطعها من الذراع فيهلك المجني

عليو كيموت ،فيقتل الجانياف الشتراكهما في عملية القتل ،فإ ٌف سراية الجرح األكؿ لم تنقطع بالجرح
الثاني ،بل انضم الثاني لؤلكؿ كأديا معان إلى الموت ،كلهذا ينبغي االقتصاص من كليهما.
ٌأما إذا قطع شخص يده كجاء اآلخر كقتلو قبل أف ينتهي جرح األكؿ إلى الموت ،فليس المورد من باب

االشتراؾ في القتل ،كإنٌما الثاني ىو القاتل ،فإ ٌف جناية الثاني منعت من تأثير جناية األكؿ في مقتلو.

بعد ما يذكر الفرعين في المسالة يقوؿ المحقق :في المسألة األكلى إشكاؿ ،أم في اعتبار كليهما قاتلين
إشكاؿ.

إذف في الباب مسألتاف ينبغي تحديد حكمهما ،كالثانية كاضحة ،كفرضها أف يقطع األكؿ يده ،كلو ترؾ

المجني كحالو لمات إثر ىذا القطع (كما ىو الحاؿ في زمن المحقق ،حيث لم يتق ٌدـ الطب آنذاؾ كثيران،
دكاء سامان أك يحقنو بميكركب خطر يؤدم إلى موتو لكن قبل أف يموت يأتي
كأمثلتو األخرل أف يطعمو ن

آخر كيقتلو ،فالثاني ىو القاتل ال األكؿ ،كرغم أ ٌف عمل األكؿ أكجب موتو بالقوة لكن لم يوجبو بالفعل،
كالموت ىنا يسند إلى الثاني دكف األكؿ ،كاألخير يضمن بمقدار جنايتو فحسب ،كالحكم كاضح ىنا.
ٌأما المسألة األكلى فليست كاضحة ،فبل يمكن نسبة القتل ببساطة إلى الجاني الثاني ،لكن يمكن فرض
صور لها يبدك حكمها كاضحان كالمسألة الثانية.
سمها في الجسم ،كيثبت الفحص
ألف :أف تكوف آلة األكؿ الذم قطع بها اليد من الكوع سامة ،فيسرم ٌ
الطبي أ ٌف الموت كاف بسبب السم ،فمن الواضح ىنا أ ٌف القاتل ىو األكؿ؛ إلسناد الموت إلى السم،
كالثاني يضمن بمقدار جنايتو فقط.

باء :أف تكوف كسيلة الثاني ػ الذم قطع من الذراع ػ سامة فيسرم السم كيقتلو ،كيثبت ذلك من خبلؿ
الفحص الطبي ،كحكم ىذه الصورة كاضح كذلك.

جيم :أف يكوف الجرحاف متواليين ،كيكوف كلٌ منهما كافيان لحصوؿ القتل أك يكونا معان كباالنضماـ كافيين
لحصوؿ القتل ،بأف يوردا عشر ضربات متوالية بعصان مجموعها توجب الموت بالفعل ،كىذه الصورة من
كل منهما إالٌ أ ٌف التأثير صدر من كليهما.
فركع االشتراؾ بالقتل ،ككبلىما قاتبلف .كرغم كفاية ضربات ٌ
الضابطة العامة في جميع الصور :ىي أنٌا إذا ح ٌددنا علة زىاؽ الركح بإحدل الجراحتين اعتبرنا العامل
يتوجو إلى كليهما .كإذا
قاتبلن ،كإذا تح ٌدد أ ٌف كليهما مؤثراف في القتل اعتبرناىما شريكين فيو ،كالقصاص ٌ

صعب علينا تحديد أم من العاملين كمؤثر في القتل فهل يمكن اعتبار العاملين مؤثرين في القتل كنقتص
منهما؟
ينصب
كقد ينتفي ىذا األمر في الوقت الحاضر ،كذلك لتقدـ الوسائل كالتقنية في ىذا المجاؿ .كالحديث
ٌ
فيما إذا استحاؿ أك صعب تحديد عامل القتل فهل يمكن اعتبار األكؿ قاتبلن باعتبار سراية جرحو؟ كىل

يمكن األخذ بالقوؿ اآلخر الذم ذىب إليو صاحب (الجواىر)[ ]2من أ ٌف الجرح الثاني ىو المؤثر؛ ألنٌو
كحل محلو؟
قطع تأثير الجرح األكؿ ٌ
صب البحث في البداية على
ىذا المورد من الموارد التي يكوف المهم فيها تحديد الموضوع ،فعلينا ٌ
تحديد الموضوع كمعرفتو بالضبط ،كال يمكن الحكم دكف تحديد الموضوع بدقة ،كذلك من قبيل الدرىم

كالدينا ر اللذين تترتب عليهما أحكاـ كثيرة في أبواب مختلفة من الفقو ،من الدية كالمضاربة كالزكاة كما
شابو ،فقد أفتى البعض بعدـ جرياف المضاربة في النقد الدارج حاليان ،كبعض أقدـ على ضرب سكك ألجل

دفعها دية .كىذه كلها ناشئة عن معرفة كتحديد الموضوع (الدرىم كالدينار) بنحو دقيق ،كالذم يبدك لنا أ ٌف
الدرىم كالدينار نفس النقد الدارج حاليان.
استدالؿ المحقق[ ]3بأ ٌف سراية الجرح األكؿ توقفت إثر الجرح الثاني ،كاستدالؿ فقيو كبير آخر بأ ٌف
األكؿ سرل كانتشر قبل الثاني ،تع ٌد استدالالت غير متقنة ،كال نعلم المراد من االنتشار كالسراية الوارد في
كبلمهما ،فإذا كاف االنتشار ألمان ،فنقوؿ :األلم ال يقتل اإلنساف دائمان ،فكثيران ما يواجو اإلنساف آالمان في
العمليات الجراحية ىي أش ٌد من اآلالـ التي يواجهها جراء قطع يده ،رغم ذلك ال توجب موتو.

ففي باب القصاص علينا تنقيح الموضوع ،كالموضوع ىنا ىو قتل العمد ،فيثبت حكمو أينما ثبت ،كباقي
القضايا الحقيقية ،كال يجرم القصاص أينما شككنا كلو جزئيان في إحراز الموضوع.
كفيما نحن فيو ػ حيث يرد جرحاف متوالياف كمثٌل لهما المحقق بقطع اليد من الكوع كمن الذراع ػ يتوقف
على تحديد ما إذا كاف الجرح األكؿ أك الثاني لوحده مؤثران في الموت ،فإذا حددنا أحدىما حكمنا بكوف

فاعلو قاتبلن فينبغي االقتصاص أك أخذ الدية منو ،كإذا حددنا اشتراكهما في التأثير كاستناد القتل إليهما كاف

الجارحاف قاتلين فيجرم حكم القصاص في حقهماٌ .أما إذا احتملنا أحدىما قاتبلن أك كليهما فمقتضى
و
عندئذ ،ككيفية تقسيمها يع ٌد بحثان آخر.
القاعدة ارتفاع حكم القصاص ،كينبغي دفع الدية
كقد مضت مسألة شبيهة لهذه المسألة كقلنا فيها :إذا جهلنا القاتل بكونو زيدان أك عمران أـ كليهما ال يمكننا

االقتصاص منهما .كلهذا ال يبدك صحة الوجو الذم ذكره المحقق ،ككذا صاحب (الجواىر) كال يمكننا
االعتماد عليهما ،كالصحيح ما ذىب إليو المحقق األردبيلي إذ قاؿ( :إف علم ىذا فهو جيد ،كلكن العلم

بو مشكل)[ ، ]4كلم يتعرض لحكم المسألة ،كإحراز عامل القتل أمر سهل اليوـ كأسهل من زمن المحقق،
باعتبار تقدـ كسائل الطب كأجهزتو.

كخبلصة الكبلـ :إف أحرزنا أ ٌف الجرح األكؿ ىو المؤثر يكوف جارحو ىو القاتل ،ككذا الحكم في الجرح
الثاني ،كإف لم يمكن اإلحراز فتثبت الدية ،ككفقان لتقريرنا لصورة المسألة ال يفرؽ في الجركح بين كونها

كاردة على عضو كاحد أك على عضوين ،كاهلل العالم.

الدرس []117
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قاؿ المحقق( :كلو كاف الجاني كاحدان دخلت دية الطرؼ في دية النفس ،إجماعان منٌا ،كىل يدخل قصاص

فرؽ ذلك،
الطرؼ في قصاص النفس؟ اضطربت فتول األصحاب فيو ،ففي (النهاية)[ ]5يقتص منو إف ٌ
كإف ضربو ضربة كاحدة لم يكن عليو أكثر من القتل ،كىي ركاية محمد بن قيس[ ]6عن أحدىما.
كفي (المبسوط) [ ]7ك(الخبلؼ)[ :]8يدخل قصاص الطرؼ في قصاص النفس ،كىي ركاية أبي
عبيدة[ ]9عن أبي جعفر عليو السبلـ ،كفي موضع آخر من الكتابين[ :]10لو قطع يد رجل ثم قتلو قطع

ثم قتل.

فاألقرب ما تضمنتو (النهاية)[]11؛ لثبوت القصاص بالجناية األكلى ،كال كذا لو كانت الضربة كاحدة،
ككذا لو كاف بسرايتو كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسو ،فالقصاص في النفس ال في الطرؼ)[.]12
بحثنا اليوـ فيما إذا كاف الجرحاف قد صدرا من كاحد ال من اثنين كما ىو في البحث السابق ،بأف يقطع
الشخص اليد من الكوع في البداية ثم يقطعها من الذراع فينتهي األمر إلى موت المجني عليو ،كفي ىذا

الفرض يقوؿ المحقق :تدخل دية الطرؼ في دية النفس إذا كانت الجناية الثانية جناية نفس ،أم تؤخذ منو

دية نفس كاحدة ال أكثر ،كىذا الحكم إجماعي.

كإذا كاف المورد من موارد القصاص فهل يدخل قصاص الطرؼ في قصاص النفس ،بأف يقتل مباشرة أك

تقطع يده في البداية ثم يقتل؟

اإلفتاء ىنا مشكل ،كفتاكل الفقهاء مضطربة ،فبل إجماع ىنا.
الشيخ في كتاب (النهاية) ػ الذم يضم فتاكيو كغالبان ما يكوف متخذان من مضامين الركايات ػ قاؿ :إذا
لكل منهما ،بأف قطع يده في اليوـ األكؿ كقتلو في اليوـ
انفصلت الجنايتاف عن بعضهما اآلخر فيقتص منو ٌ
الثانيٌ ،أما إذا كانت الجناية كاحدة كانتهت إلى الموت ،بأف قطع يده كىذا القطع أدل إلى الموت،
فيقتص منو قصاص نفس فقط كال تقطع يده قبل القتل .كمثالو الواضح :أف يطلق النار على عينو فتعمى ثم
يموت إثر ذلك ،فبل تفقأ عين الجاني في البداية ثم يقتل ،بل يقتل مباشرة.
ثم يقوؿ الشيخ :ىذا الحكم متطابق مع ركاية محمد بن قيس .كىذا كبلمو في (النهاية) ،أما في
مفصل ػ ذكر أقواؿ العامة فيو ،كال يمكن استفادة رأم الشيخ منو
(المبسوط) ػ الذم ىو كتاب استداللي ٌ
دائمان ،كىكذا الحاؿ بالنسبة إلى (الخبلؼ) الذم يصب في الفقو المقارف.
كعلى أية حاؿ لم يذكر ىنا التفصيل الذم ذكره في (النهاية).
ثم قاؿ المحقق[ :]13ىذا الحكم يتطابق مع ركاية أبي عبيدة الحذاء.
ثم قاؿ :كفي موضع آخر من الكتابين بيٌن الشيخ رأيان آخر يخالف الرأم الثاني ،كىو :لو قطع يد رجل ثم
قتلو قطع ثم قتل[.]14

يقرب القوؿ األخير في (النهاية) كيختاره كيذكر لو استدالالن،
بعدما ينقل المحقق األقواؿ الثبلثة عن الشيخ ٌ
كىو :إذا ثبت قصاص قطع اليد فبل يرتفع إالٌ بدليل ،كال دليل لنا ،فعلينا إجراء القصاص[ ،]15كىذا
دليل كاضح ،كإذا كانت الضربة أك الجرح كاحدان فقصاص الطرؼ غير ثابت ،فإف القتل حصل بمجرد
حصوؿ الجريمة حتى لو كانت يده قد قطعت أثناء عملية القتل ،ككذلك الحاؿ لو حصل الموت إثر سراية

الجرح األكؿ ،بأف قطع يده كإثر القطع مات ،فبل يثبت قصاصاف.

المطركح ىنا مسألتاف ،إحداىما الدية ،كاألخرل القصاص .كفي باب الدية يقوؿ المحقق بتداخل دية

يفصل بين الصور المختلفة ىنا،
الطرؼ في دية النفس ،أم ال تثبت أكثر من دية كاحدة على الجاني ،كال ٌ

مع أنٌو توجد صورة مختلفة ،فالدية التي تؤخذ من الجاني قد تكوف أصلية ،أم ثابتة باألصالة ،كقد تكوف
ثابتة إثر مصالحة بين الطرفين ،كالجركح على نوعين ،فبعضها لم يرد فيو حكم القصاص ،بل كرد فيو حكم

الدية في األصل من قبيل الشجاج ػ كسر عظم الجمجمة ػ كفي بعضها كرد حكم القصاص ،مثل قطع اليد

أك الرجل ،كباإلمكاف المصالحة في ىذا الصنف من الجركح لتحل الدية محل القصاص ،كقد اتٌحد كبلـ

المحقق في كبل النوعين من الجركح ،كىل يمكن القوؿ بالتداخل في الدية الثابتة بالمصالحة مع أنٌها
عوضان عن القصاص كبدالن عنو ،كال تداخل في القصاص من كجهة نظر المحقق؟
تأمل ،على أ ٌف لكبلمو كجهان فيما إذا كانت الدية
إذف حكم المحقق بالتداخل في الدية بنحو مطلق محل ٌ
أصلية ،كليس كذلك فيما إذا كانت ثابتة بالصلح ،فإ ٌف الفرع دائمان يتبع األصل ،كىو لم يقل بالتداخل في

األصل ،أم في القصاص.

المطلب اآلخر كوف كبلـ المحقق شامبلن لما إذا كاف الجارح قد أكرد ضربة كاحدة قطع بها اليد كمات
إثرىا المجني عليو ،كشامبلن كذلك لما إذا كاف قد أكرد ضربتين ،بأف قطع يده في البداية ثم رأسو ،فهل
تتداخل الدية في الموردين أـ التداخل يخص حالة ما إذا كاف الجارح قد أكرد ضربة كاحدة؟

كبلـ المحقق مطلق ىنا كيشمل الموردين ،كعلينا معرفة دليلو.
المطلب الثالث ىو أ ٌف الضربات التي تنتهي إلى الموت تنقسم إلى قسمين :فقد تكوف متوالية ،بأف يطلق

عليو خمس رصاصات كبلن منها تصيب عضوان خاصان كاألخيرة تقتلو ،كرغم ىذا التعدد إالٌ أ ٌف القتل تم في

يوجو البندقية عليو كيطلق عشرين رصاصة كيقتلو بها ،كقد يكوف الواقع أ ٌف
دفعة كاحدة .مثالو الواضح :أف ٌ
كبلن من الرصاصات قد أصابت عضوان كجرحت مكانان ما ،كاألخيرة ىي التي قتلتو.
كقد تكوف الضربات غير متوالية ،بأف فقأ عينو في يوـ كقطع يده في يوـ آخر كيقتلو برصاص في يوـ ثالث،

فهل الحكم في جميعها كاحد؟

المستفاد من عبارة المحقق( :دخلت دية الطرؼ في دية النفس)[ ]16أ ٌف الحكم شامل للصورة األخيرة
كذلك ،لكن ما الدليل على ذلك؟

اإلجماع ىو أحد األدلٌة ،كقد خدش السيد الخوئي في ىذا الدليل[ ،]17كذىب إلى عدـ اعتبار اإلجماع
الذم ادعاه المحقق كصاحب (الجواىر)[ ،]18كنحن كذلك لم نستطع تحصيل ىذا اإلجماع ،كسبب

تعرض الكثير من العلماء لهذه المسألة.
عدـ اعتباره ىو عدـ ٌ

نقد كبلـ السيد الخوئي
رغم أنٌا نخدش في كثير من اإلجماعات باعتبار عدـ تعرض بعض الفقهاء للمسألة ذات الصلة ،لكن نقلة
يكرر عبارتو (دليلنا إجماع
اإلجماع يختلفوف فيما بينهم ،فالناقل قد يكوف الشيخ في (كتاب الخبلؼ) إذ ٌ

الفرقة) في أغلب المسائل ،كدراسة المسائل تكشف عن عدـ كجود ىكذا إجماع ،بل نفسو قد يخالف
ذات اإلجماع في كتاب آخر ،كقد يكوف ناقل اإلجماع السيد ابن زىرة ،حيث ادعى اإلجماع في كثير من

مسائل (الغنية) مع أنٌها ليست مسائل إجماعية كفيها مخالف ،كإجماعات من ىذا القبيل ال يمكنها كسب
ثقة اإلنساف فيها.

مما
كقد يكوف الناقل مثل المحقق ،حيث ي ٌدعي اإلجماع نادران ،كادعاؤه اإلجماع في تلك الموارد القليلة ٌ

ال يمكن غض البصر عنو ،كفي زمانو كانت في متناكؿ يديو كتب القدماء حتى من تق ٌدـ على الشيخ
الطوسي كالمفيد مثل كتاب ابن أبي عقيل كابن الجنيد ،كمن المحتمل أنٌو كجد إجماعان في ىذه المسألة
لدل من تقدـ على الشيخ الطوسي ،كالكتب المزبورة فقدناىا بعد حملة المغوؿ ،كىذا يعني عدـ إمكانية

ادعاه المحقق ببساطة.
رفع اليد عن اإلجماع الذم ٌ
ككذلك الحاؿ بالنسبة لئلجماعات التي ي ٌدعيها الشيخ في (النهاية) الذم ىو كتابو اإلفتائي ،حتى لو لم
نجد اإلجماع في كتب الفقهاء ،فإ ٌف مبنى الشيخ في ىذا الكتاب ليس نقل اإلجماع في كل مسألة.
يبدك أ ٌف اإلجماع الذم نقلو المحقق ناشئ عن حس ،أم أنٌو تتبع كلمات الفقهاء كتوصل إلى ىذه النتيجة؛
كذلك ألنو يقوؿ( :إجماعان منا) كىي عبارة تشير إلى عموـ الشيعة ،كلهذا ال يمكن الخدش بهذا اإلجماع.

إنٌما الكبلـ في أ ٌف اإلجماع دليل لبي ،كينبغي األخذ بالقدر المتيقن منو ،كال تدخل فيو جميع الصور التي

ذكرناىا .ففي األدلة اللفظية نأخذ باإلطبلؽٌ ،أما الدليل اللبٌي فيفقد اللساف كال يمكن األخذ بإطبلقو ،بل
القدر المتيقن منو ىو الحجة ،كالقدر المتيقن ىنا ىو أف تكوف الدية باألصالة ال عن مصالحة ،كأف تكوف

الضربة كاحدة.

قد يخدش شخص كيظن أف يكوف مراد المحقق اإلجماع في جميع الموارد المتقدمة ،كىذا أمر ممكن

لكنٌا نفتقد اليقين فيو ،كال يمكن االكتفاء باالحتماؿ ،كالقدر المتيقن ىو أف يضربو بضربة كاحدة كيقطع
عضوان بها كينتهي األمر إلى الموت.
كباستثناء اإلجماع ىناؾ دليل آخر على المورد لفظي ،كىو صحيحة أبي عبيدة الحذاء التالية:
محمد بن يعقوب ،عن محمد بن يحيى ،عن أحمد بن محمد كعن علي بن إبراىيم ،عن أبيو جميعان ،عن
ابن محبوب ،عن جميل بن صالح ،عن أبي عبيدة الحذاء ،قاؿ :سألت أبا جعفر ػ عليو السبلـ ػ عن رجل

ضرب رجبلن بعمود فسطاط على رأسو ضربة كاحدة فأجافو حتى كصلت الضربة إلى الدماغ فذىب عقلو،

قاؿ(( :إف كاف المضركب ال يعقل منها أكقات الصبلة ،كال يعقل ما قاؿ كال ما قيل لو ،فإنٌو ينتظر بو سنة،
فإف مات فيما بينو كبين السنة أقيد بو ضاربو ،كإف لم يمت فيما بينو كبين السنة كلم يرجع إليو عقلو أغرـ

ضاربو الدية في مالو لذىاب عقلو)) .قلت :فما ترل عليو في الشجة شيئان؟ قاؿ(( :ال ،ألنٌو إنٌما ضرب
ضربة كاحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمتو أغلظ الجنايتين كىي الدية ،كلو كاف ضربو ضربتين فجنت

الضربتاف جنايتين أللزمتو جناية ما جنتا كائنان ما كاف ،إالٌ أف يكوف فيهما الموت بواحدة ،كتطرح األخرل
فيقاد بو ضاربو ،فإف ضربو ثبلث ضربات كاحدة بعد كاحدة فجنين ثبلث جنايات ألزمتو جناية ما جنت
الثبلث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد بو ضاربو)) .قاؿ(( :فإف ضربو عشر ضربات

فجنين جناية كاحدة ألزمتو تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات))[.]19

دراسة السند
ينقل الكليني[ ]20الحديث عن طريقين:
الطريق األكؿ عن محمد بن يحيى ،عن أحمد بن محمد.
كالطريق الثاني عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو.
جميعان (أم إبراىيم بن ىاشم كأحمد بن محمد) كيظهر أ ٌف أحمد بن محمد ىو أحمد بن محمد بن عيسى،
ككبلىما ينقبلف عن الحسن بن محبوب ،عن جميل بن صالح ػ كىو ثقة ػ عن أبي عبيدة الحذاء ،كىو ثقة

كذلك.

ينقل أبو عبيدة الحذاء عن الباقر ػ عليو السبلـ ػ عن رجل ضرب آخر بعمود الخيمة فأجافو ػ أم شق رأسو
كتجاكز عظامو ػ بحيث أفقده عقلو ،كاإلماـ ػ عليو السبلـ ػ ىنا يقوؿ :يقتص من الضارب إذا مات المجني

عما إذا لم يترتب شيء على الضارب بسبب ذات
عليو قبل مضي عاـ من الجرح ،لكن الراكم يسأؿ ٌ
الجرح ،فأجاب اإلماـ(( :ال ،ألنٌو إنٌما ضرب ضربة كاحدة فجنت جنايتين  ...كلو كاف ضربو ضربتين

فجنت الضربتاف جنايتين أللزمتو جناية ما جنتا كائنان ما كاف إالٌ أف يكوف فيهما الموت بواحدة ...فإف ضربو
ثبلث ضربات كاحدة بعد كاحدة فجنين ثبلث جنايات ألزمتو جناية ما جنت الثبلث ضربات كائنان ما كانت

ما لم يكن فيها الموت فيقاد بو ضاربو)).

مما تقبل التأمل في موارد يأتي ذكرىا الحقان.
كلهذه الركاية ظهور جيد في تداخل الدية ،لكنها ٌ

الدرس []118
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الكبلـ في شخص يجرح آخر كيقتلو ،فإذا حصل الجرح كالقتل بضربة كاحدة فهل مقتضى الدليل كونهما
جرحين كجنايتين كلهما جزاآف أـ أنٌهما جناية كاحدة ؟
الذم يبدك من أدلة باب القصاص ػ مع غض النظر عن األدلة الخاصة ػ أ ٌف لكل جناية عقابها الخاص ،فإذا
قطع يده في البداية ثم قتلو فقد ارتكب جريمتين ،فالمفركض ترتب عقابين عليو ،سواء كانت دية أـ

قصاصان .كينصرؼ عن ىذا الحكم حالة ما إذا كانت الضربة الواحدة أكجبت جرح العضو كالقتل معان؛ أل ٌف
أدلة القصاص منصرفة عن ىذه الصورة ،كال فرؽ في ذلك بين كوف الجناية على الطرؼ أك على المنفعة،
كإذا حصل القتل ترتب عليو القصاص كذلك ،كىذا ىو مقتضى عمومات باب القصاص.
إال أ ٌف في الباب ركايات يختلف مقتضاىا مع مقتضى العمومات كاإلطبلقات ،كلهذا علينا مبلحظة
مقتضاىا كالحكم كفقو ،كبما أ ٌف المحقق بحث موضوع الدية بمعزؿ عن موضوع القصاص نعرض في
البداية لمسألة الدية.

حكم المحقق في باب الدية بتداخل دية الطرؼ في دية النفس بنحو مطلق ،كلم يفصل بين الضربة

كادعى اإلجماع[ ،]21كقلنا :ال يمكننا
كالضربتين كالتوالي كعدمو ،ككوف الدية أصيلة أك عن مصالحةٌ ،

رفض اإلجماع الوارد عن المحقق ،فإ ٌف إجماعاتو ليست كإجماع الشيخ في (الخبلؼ) كالسيد كابن زىرة

في (الغنية) ،كإجماع المحقق صدر عن حساب ككاقع ،كبخصوص في موردنا؛ إذ قاؿ( :إجماعان منٌا)[]22

فإنٌو تعبير يكشف عن كجود خبلؼ لدل غير اإلمامية ،كال يمكن القوؿ بأ ٌف ىذا اإلجماع غير متحقق؛ أل ٌف
ىذه الفتول لم تذكر في كلمات الفقهاء؛ كذلك ألجل أ ٌف الكتب التي لدينا كالتي يتحقق بها اإلجماع

ممن كاف في طبقة الشيخ أك قبلو
محدكدة ،كىي كتب الشيخ كالسيد المرتضى ،كمن كاف من قبيلهم ٌ
كالشيخ المفيد ،مع أ ٌف علماء تلك العهود لم ينحصركا في ىؤالء القليلين ،كمن المؤكد كجود كتب فتوائية
أك حديثية تحكي عن فتاكل لم تصل إلينا .كالكتب التي لدينا عن العلماء الذين لحقوا الشيخ حتى
المحقق ليست بذات األىمية التي يحظى بها علماء قبل الشيخ الطوسي أك الذين عاصركه ،كىذا يكشف

عن عدـ إمكاف تخطئة المحقق بمجرد عدـ العثور على ىذه الفتول في الكتب التي في متناكؿ أيدينا.

لكل الحاالت كالصورة ،كعلينا األخذ
إنٌما الكبلـ في كوف اإلجماع دليبلن لبيان ،كال يمكننا ادعاء شمولو ٌ
بالقدر المتيقن منو ،كىو يخص ما إذا كاف منشأ الجريمتين ضربة كاحدة .لكن يبدك أ ٌف القدر المتيقن أكثر

من ىذا المقدار ،فمن المستبعد أف يكوف القدر المتيقن الضربة الواحدة فقط ،فالدارج أ ٌف ضربات متعددة
توجب الموت كتقترف مع جركح ،كلهذا ينبغي توسيع رقعة مورد اإلجماع كالقوؿ بشمولو لمورد ما إذا كاف

الجاني لم يورد ضربتين متواليتين بل ضربة كاحدة قطعت عضوان مات المجني عليو بعدىا إثر السراية أك

النزيف.

فعلينا أف ندرج في اإلجماع الدية الثابتة باألصالة فقط دكف الثابتة بالمصالحة ،فإ ٌف األخيرة بدؿ عن
القصاص ،كنحن مضطركف إلخراج حالة كركد ضربات كثيرة توسطها فواصل زمنية طويلة عن معقد
اإلجماع ،كبذلك ال يمكننا قبوؿ كبلـ المحقق في إطبلؽ الحكم بتداخل الديتين.

ٌأما ركاية أبي عبيدة الحذاء[ ]23التي نقلناىا مفصبلن في الدرس السابق ،فقد كرد فيها سؤاؿ الراكم من

اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ حوؿ شخص أدت ضربتو إلى ذىاب عقل المضركب ،كال كبلـ فيها عن الموت،

يفصل في الجواب كيذكر ع ٌدة صور للمسألة ،فإذا مات المضركب خبلؿ عاـ اقتص من الضارب،
كاإلماـ ٌ
كال ذكر للدية في ىذا الشق من المسألة ،كإذا لم يمت كلم تعد إليو قواه العقلية فيحكم على الضارب

بدفع دية ذىاب العقل ،كىي دية نفس.

الراكم يسأؿ عن دية كسر الجمجمة (كديتو ثلث الدية الكاملة) فأجاب اإلماـ بالسلب ،فإنٌو أكرد ضربة

كاحدة أنتجت جنايتين ،أحدىما كسر الجمجمة ،كاألخرل ذىاب العقل ،كتلزمو أغلظ الجنايتين ،أم دية

نفس كاملة .كىذا الجزء ىو الذم ينفعنا كشاىد على بحثنا.
موضوع ىذه المسألة ليس ىو ذاتو موضوع مسألتنا ،فإ ٌف مسألتنا تخص ما إذا جنى على عضو كتنتهي
الجناية إلى الموت؟ كموضوع الركاية ما إذا لم ً
تنتو الضربة إلى الموت ،بل إلى ذىاب العقل؟ فاختلف مورد
المسألتين.
في الفقرة األكلى يستدؿ اإلماـ بالعبارة التالية(( :ألنٌو إنٌما ضرب ضربة كاحدة فجنت الضربة جنايتين))...

كىذا االستدالؿ يستبطن قاعدة كلية ىي المرادة في بحثنا ،كىي :إذا جنت الضربة جنايتين إحداىما أغلظ
من األخرل لزـ الجاني الدية األغلظ ،فإذا طابقنا ىذه القاعدة الكلية على ما نحن فيو لزـ القوؿ بتداخل

الدية األقل في الدية األكثر أك األغلظ ،أم تلزمو دية الموت ،كىذا البحث يخص موضوع الدية ،كالتجاكز
إلى القصاص محل ترديد.
إذف يدخل في القاعدة الدية الثابتة باألصالة كحصلت الجنايتاف بضربة كاحدة ،كال تدخل في القاعدة الدية

الحاصلة بالتصالح ،فالمورد يبقى محل كبلـ؛ أل ٌف مورد الركاية الدية األصيلة ،إالٌ أ ٌف يقاؿ بأ ٌف الركاية ال
تفرؽ بين النوعين المزبورين من الدية.
في الفقرات البلحقة كرد :إذا انتهى األمر إلى الموت حكم بالقصاص ال الدية ،كإذا لم ً
ينتو إلى الموت فبل
يحكم بالتداخل ،كتبعات الجنايتين تلحق الجاني سواء كانت قصاصان أـ دية ،كسواء كانت إحداىما أخف

أـ أغلظ.

كفي فقرة أخرل كرد :إذا حصلت ثبلث جنايات بثبلث ضربات يجرم ذات الحكم ،فيتحمل الجاني
تبعاتها جميعان ،سواء استلزمت قصاصان أـ دية ،كال تتداخل فيما بينها ما لم ً
تنتو إلى الموت ،فإذا انتهت
إلى الموت حكم بالقصاص.

كفي فقرة الحقة كرد :إذا حصلت عشر ضربات كلم يحصل إثرىا إالٌ جناية كاحدة فتلزمو دية الجناية
الواقعة ،ففي ىذه الركاية قاعدة كلية ،ىي :إذا حصلت جنايتاف بضربة كاحدة تداخلت الدية الخفيفة في

الدية الغليظة ،كالمورد ليس مورد بحث القصاص ،فالموضوع الديةٌ ،أما إذا كانت الضربات متعددة كلم
ً
تنتو إلى الموت فلكل ضربة أثرىا الخاص ،سواء كاف قصاصان أـ دية ،كإذا انتهت إلى الموت فبل يبقى

تتعرض لهذا.
مجاؿ لبحث الدية ،بل القصاص فقط ،كإذا أراد أخذ دية أمكنو أخذ ع ٌدة ديات ،كالركاية لم ٌ

مما يستفاد من ركاية أبي عبيدة الح ٌذاء ذات السند الصحيح ،كخبلصتها :إذا كانت الضربة كاحدة
ىذا ٌ
تدؿ على
تداخلت الدية األخف في الدية األغلظ ،كإذا كانت ضربتاف فبل شيء من فقرات الركاية ٌ
حكمهما ،فالفقرة األكلى تعرضت للضربة الواحدة ،كالفقرات البلحقة تعرضت لصورة ما إذا لم ً
ينتو األمر
ٌ
ٌ
تعرضت الركاية لحالة القصاص فقط كلم تبيٌن حكم الدية ،كلم تتعرض
إلى الموت ،كإذا انتهى إلى الموت ٌ
الركاية لمسألة تداخل الدية فيما إذا تعددت الضربات ،كعلينا ىنا الحكم كفق مقتضى القاعدة األكلية في
باب القصاص.

نتيجة البحث عدـ إمكانية قبوؿ قوؿ المحقق[ ]24في التداخل مطلقان كالذم أيٌده صاحب
(الجواىر)[ ]25ال على أساس الركاية كال على أساس اإلجماع ،فالركاية تشير إلى التداخل فيما إذا كانت
ً
محل
الضربة كاحدة ،كإذا كانت متعددة كلم تنتو إلى الموت فبل تذىب إلى التداخل ،كىو خارج عن ٌ
بحثنا ،كإذا انتهت إلى الموت تذىب إلى التداخل في باب القصاص ال الدية ،كىو خارج عن محل بحثنا
كذلك ،أم أنٌا نفقد في باب تعدد الضربات اإلجماع كالركاية ،فنعمل كفق مقتضى العمومات كاإلطبلقات

الواردة في باب القصاص.

ٌأما مسألة التداخل في باب القصاص فيقوؿ المحقق( :اضطربت فتول األصحاب) كقد ذكر كبلـ
الشيخ[ ]26فقط ،كنحن ال نعرض لقضية عدد األقواؿ الواردة في ىذا الباب ،كالمسلم أ ٌف الموجود أكثر

من قوؿ كاحد ،كمنشأ االختبلؼ بين األصحاب ىو اختبلؼ الركايات ،فالوارد ىنا ثبلث ركايات ،إحداىا

ركاية أبي عبيدة المتقدمة.
الركاية الثانية :محمد يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،عن ابن أبي عمير ،عن محمد بن أبي حمزة،
عيني رجل كقطع أذنيو ثم قتلو ،فقاؿ(( :إف
عن محمد بن قيس ،عن أحدىما ػ عليو السبلـ ػ في رجل فقأ ٌ
فرؽ ذلك اقتص منو ثم يقتل ،كإف كاف ضربو ضربة كاحدة ضربت عنقو كلم يقتص منو))[.]27
كاف ٌ

دراسة السند

المراد من محمد بن أبي ح مزة ىو محمد بن أبي حمزة الثمالي الثقة ،كمحمد بن قيس مردد بين عدة

أشخاص ،منهم محمد بن قيس البجلي ،منهم محمد بن قيس األسدم ،ككبلىما ثقة ،األكؿ من أصحاب

اإلماـ الباقر عليو السبلـ ،كالثاني من أصحاب اإلماـ الصادؽ عليو السبلـ ،ككبلىما ينقل عن اإلمامين،

كىناؾ آخركف يدعوف محمد بن قيس ليسوا ثقات ،كإذا ذكر محمد بن قيس مطلقان انصرؼ إلى الثقتين
المتقدمين ،كلهذا يع ٌد ىذا الرجل ثقة في الركاية المزبورة.

دراسة الداللة
عيني آخر كقطع أدنيو ثم قتلو ،فيجيب اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ بلزكـ
السؤاؿ في الركاية عن شخص فقأ ٌ
فرؽ بين جناياتو ،كالمتبادر من ذلك أف التفريق كاف في الزمافٌ ،أما
لكل جناية إذا كاف قد ٌ
االقتصاص منو ٌ
إذا ارتكبت الجناية بضربة كاحدة فيقتل فقط.
الصدكؽ ينقل ذات الركاية كيضيف فيها عبارة أخرل ىي(( :كقطع أنفو))[ ،]28كعلى ىذا إذا أريد أخذ

لكل من العينين كاألذنين كاألنف كالنفس دية كاملة.
دية من الجاني فتؤخذ أربع ديات ،فإ ٌف ٌ

الركاية الثالثة :كبإسناده عن الصفار ،عن إبراىيم بن ىاشم ،عن محمد بن أبي عمير ،عن حفص بن

البخترم ،قاؿ :سألت أبا عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ عن رجل ضرب على رأسو فذىب سمعو كبصره كاعتقل
لسانو ثم مات ،فقاؿ (( :إف كاف ضربو ضربة بعد ضربة اقتص منو ثم قتل ،كإف كاف أصابو ىذا من ضربة

كاحدة قتل كلم يقتص منو))[.]29
ىذه صحيحة؛ أل ٌف ركاتها جميعهم من الثقات ،كقد كردت في شخص ضرب على رأسو فذىب بذلك
لكل منها ثم يقتل ،كإف كاف
سمعو كبصره كاعتقل لسانو فاإلماـ يجيب :إذا ضربو بع ٌدة ضربات يقتص منو ٌ
ضربو ضربة كاحدة اقتص منو قصاص النفس فقط.

اتفقت الركايتاف األخيرتاف في حكم الضربة الواحدة ،كالحكم ىو قصاص النفس فقط ،كاختلفتا في القسم
فرؽ بين الضربات ػ التفريق الزماني كما ىو ظاىر الركاية ػ ترتٌب القصاص
اآلخر ،حيث قالت األكلى :إذا ٌ

على كلٌ من المنافع كاألطراؼ .كالركاية الثانية قالت(( :إف كاف ضربو ضربة بعد ضربة)) كىي صريحة في
تتطرؽ للتفريق.
أ ٌف الجناية بعدة ضربات ،كلم ٌ

الدرس []119
بسم اهلل الرحمن الرحيم
البحث في شخص يجرح آخر ثم يقتلو كنريد معرفة ما إذا تتداخل قصاص الجركح في قصاص القتل أـ ال
؟ يقوؿ المحقق ىنا( :فيو إشكاؿ)[ ،]30كاإلماـ رحمو اهلل في (تحرير الوسيلة) بعد ما يذكر شقوؽ
المسألة المختلفة يقوؿ( :كالمسألة بىع يد مشكلة)[.]31

قلنا :في الباب ثبلث ركايات ىي سبب االختبلؼ كاإلشكاؿ ،فإ ٌف مضامينها متغايرة في النظرة األكلى ،إذ
ركاية أبي عبيدة حكمت بالتداخل سواء مات المجني عليو إثر ضربة كاحدة أك ضربات متعددة كيقتص من

الجاني قصاص النفس فقط ،كركاية محمد بن قيس قالت :إذا حصل تفريق في الضربات اقتص منو
قصاص الجركح كقصاص النفس ،كإذا كانت ضربة كاحدة فيتداخل قصاص الطرؼ في قصاص النفس.

كركاية حفص بن البخترم الصحيحة تقوؿ :إذا تعاقبت الضربات فبل تداخلٌ ،أما إذا كانت ضربة كاحدة
فتتداخل.
ظاىر ىذه الركايات متغاير كلنرل ما إذا كاف كاقعها كذلك أـ ال؟
لكبار ػ مثل صاحب (الجواىر) كالسيد الخوئي ػ إشارات قيٌمة لو أردنا الدخوؿ فيها لطاؿ علينا البحث،
كنعرض لما يبدك لنا في باب ىذه الركايات الثبلث ،كرأينا ىنا يختلف مع آراء العلىمين المزبورين ،كألجل
فهم الركايات بنحو أفضل ندقٌق في تعابير الركايات لكي نعرؼ حدكد تعارضها من باب فقو الحديث.
تقدـ الحديث عن أسانيد ىذه الركايات كقد قلنا باعتبارىا كبخاصة ركاية أبي عبيدة كحفص بن البخترم،
كال إشكاؿ فيها من ىذه الناحية.
ٌأما من حيث الداللة فركاية أبي عبيدة ظاىرة ػ بل صريحة ػ في تداخل قصاص الطرؼ كالجرح في قصاص

تكرر ىذا المطلب في ثبلثة
النفس على اإلطبلؽ ،أم سواء تعددت الضربات أـ كانت كاحدة ،كقد ٌ
محاؿ:

ألف(( :فإف مات فيما بينو كبين السنة أقيد ضاربو)) ،كمورد الركاية أف يضرب شخص آخر بعمود فسطاط

كشجو كأزاؿ عقلو ،كدية الجناية األكلى ثلث دية النفس ،كدية الجناية الثانية بمقدار دية نفس
على رأسو ٌ
كاملة إذا لم ً
تنتو إلى الموت ،كيمكن االقتصاص أينما كاف ممكنان ،كاإلماـ ػ عليو السبلـ ػ يقوؿ :ىنا إذا
مات المجركح قبل مضي عاـ على الجناية اقتص من الضارب ،كالركاية ظاىرة في قصاص النفس ال في

كبل الجنايتين ،أم أ ٌف ىذه الجملة ظاىرة في تعين قصاص النفس إذا حصلت الجنايتاف بضربة كاحدة.

كل منهما تبعتها
باء(( :إالٌ أف يكوف فيهما الموت فيقاد بو ضاربو)) ،فإذا أكرد الجارح ضربتين ترتٌب على ٌ
الخاصة بها ،سواءه كانت قصاصان أـ دية ،إالٌ أف ينتهي األمر إلى الموت فيقتل الضارب ،كتتداخل
الجنايتاف.

جيم(( :فإف ضربو ثبلث ضربات ...ألزمتو جناية ما جنت ...ما لم يكن فيها الموت فيقاد بو ضاربو)) ،أم
لكل من الضربات تبعاتها الخاصة من القصاص أك الدية ،ما لم ً
تنتو إلى الموت ،فإذا انتهت إلى الموت
ٌ
اقتص منو.
إذف ركاية أبي عبيدة في فقراتها الثبلث المتقدمة ظاىرة في التداخل ،كال بحث في ذلك ،على أ ٌف ىذه
الركاية لم ترد في موضوع السراية ،لكن يستفاد منها حكم السراية من باب أكلى؛ أل ٌف الجارح إذا ضربو

بضربتين كاف عليو القصاص ،فإذا ضربو بضربة كاحدة سرت ،فبلبد كأف يترتب عليو قصاص كاحد من باب

أكلى.

من ىنا نفهم أ ٌف الركاية قالت بقصاص كاحد في الضربة الواحدة التي أكجبت جرحينٌ ،أما في الضربتين
كالضربات فالظاىر كونها متوالية ،كذلك ينسجم مع سؤاؿ الراكم؛ إذ اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ يجيبو بأف

الجناية إذا حصلت بضربة كاحدة فحكمها كذا ،كإف حصلت بضربتين أك ثبلث فحكمها كذا ،كالمستفاد

كبناء
من ىذا كمن سياؽ الكبلـ كوف الضربات متوالية ،ال أنٌو ضربو األكلى كبعد شهر أك سنة ضربو الثانية ،ن
على كبل الصورتين يحكم بتداخل القصاص إذا انتهى األمر إلى الموت ،كىي فتول الشيخ في

(المبسوط)[ ]32ك(الخبلؼ)[ ]33معتمدان في ذلك ذات الركاية.

ٌأما ركاية محمد بن قيس فهي تبين صورتين:

الصورة األكلى :صورة الضربة الواحدة ،كحكمت مثل ما حكمت ركاية أبي عبيدة.
أضر بحاسة النظر كالسمع لشخص آخر ثم
الصورة الثانية :الضربات المتفرقة ،كمضمونها كرد في الذم ٌ
قتلو ،كاإلماـ ػ عليو السبلـ ػ يقوؿ ىنا :إذا كانت الضربات متفرقة يقتص منو في البداية قصاص األطراؼ

أم من الصورتين
ثم يقتل ،كإذا كانت ضربة كاحدة يقتص منو قصاص النفس فقط ،كالمفركض ىنا معرفة ٌ
الواردتين في الركاية ينطبق على ركاية أبي عبيدة كأم منهما يتغاير؟

كلمة (ثم) الواردة في كبلـ السائل ظاىرة في أف جناية القتل تمت بضربة أخرل غير الضربة التي فقأت
العين كقطعت األذف ،كقد قاؿ اإلماـ ىنا(( :إف كاف ضربو ضربة كاحدة.))...

كفي ىذا الجواب احتماالف:
األكؿ :جواب اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ يخص مورد السؤاؿ ،بأف كانت الجنايات التي سبقت القتل حصلت
بضربة كاحدة ثم جنى جناية القتل ...كىذا االحتماؿ غير بعيد.

كالنتيجة :أنٌو إذا كاف قد ضربو ضربتين جرحو بإحداىما كقتلو باألخرل يقاد بقصاص النفس ،كىذا الجواب
و
عندئذ يتطابق مع الفقرة التي تك ٌفلت بياف حالة تعدد الضربات.
الثاني :من المحتمل أ ٌف عبارة(( :إف كاف ضربو ضربة كاحدة ضربت عنقو كلم يقتص منو)) تريد بياف حالة

الضربة الواحدة التي أدت إلى قطع العضو كالقتل معان ،كرغم أ ٌف ىذا البياف ال يتطابق مع السؤاؿ إالٌ أ ٌف
ذلك غير مضر ،فإ ٌف السائل قد يسأؿ عن موضوع كاحد لكن المجيب يجيب بما يشمل مورد السؤاؿ
كغيره من الموارد ،كال يلزمنا القوؿ بأ ٌف الجارم اإلجابة على ذات الموضوع المسؤكؿ عنو بالمطابقة،
فالمورد من قبيل أف يسأؿ شخص :إذا غصب أحد سيارة كسافر بها فما حكم صبلتو؟ فتجيب :إذا علم
قصر صبلتو؛
بالغصب يتم صبلتو؛ أل ٌف سفره حراـٌ ،أما إذا كانت السيارة لصديقو كيعلم برضاه بالسفر بها ٌ

أل ٌف سفره غير محرـ.

ىذا مع أنٌو لم يسأؿ عن الشق الثاني ،لكن من الدارج إضافة ىكذا إيضاحات في األجوبة.

إذف يمكن القوؿ بأ ٌف السائل أراد أنٌو ضربو ضربتين إحداىما جرحو بها كباألخرل قتلو ،كقد كاف بينهما
فاصل ،كذلك بمقتضى كلمة (ثم) ،إالٌ أ ٌف جواب اإلماـ كاف أكثر شموالن.
كفقان لبلحتماؿ الثاني تتطابق ىذه الفقرة من ركاية محمد بن قيس مع الفقرة األكلى من ركاية أبي عبيدة
الحذاء؛ ألنٌو قد حكم بالتداخل في كبل الركايتين في مورد الضربة الواحدة.
ٌأما الفقرة األخرل ،إذ قاؿ فيها(( :إف كاف فرؽ ذلك اقتص منو)) ،فقد قاؿ فيها بعض األعبلـ :ىذه الفقرة
تتعارض مع ركاية أبي عبيدة الحذاء.

كيقوؿ السيد الخوئي[ :]34التفريق يعني تعدد الضربات ال افتراقها زمانان ،ألنٌها جعلت مقابلة للضربة
الواحدة ،كالمراد من ((إف كاف ضربو ضربة كاحدة)) أ ٌف الضربة الواحدة أدت إلى جنايتين ،كعليو يكوف

المراد من ((إف كاف فرؽ في ذلك)) كقوع الجناية بضربتين أك ثبلث ،أنٌها تبيٌن حكم تعدد الضربات،
بقرينة المقابلة بين الفقرتين ،ىذا ما كرد عن السيد الخوئي.

كل منها بمعزؿ عن األخرل من حيث
أقوؿ :كبلمو يخالف الظاىر ،فالظاىر كوف الضربات جاءت متفرقة ك ٌ

الزمن (ساعات أك أياـ) كالحكم الذم في ىذه الفقرة لم يعد إلى تعدد الضربات ،كلو كانت متوالية فإ ٌف
و
يتعرض لو اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ ظاىر في التفريق الزماني بين
التفريق ػ عندئذ ػ ال يصدؽ ،التفريق الذم ٌ
الضربات ،كبهذا يثبت أ ٌف ىذه الفقرة ال تبيٌن حكم تعدد الضربات بنحو مطلق ،بل تبيٌن حكم الضربات
المتعددة إذا كانت متفرقة.

إذا قيل :لماذا بيٌن اإلماـ حكم الضربة الواحدة كالضربات المتعددة المتفرقة ،كلم يبيٌن حكم الضربات
المتعددة المتوالية كغير المتفرقة؟
قلنا :أجوبة من ىذا القبيل نجدىا كثيران في الركايات ،كقد بيػيٌن ىنا حكم شقين من المسألة ،كال يلزـ بياف
جميع شقوؽ المسألة ،كالضربات إذا كانت غير متفرقة كاف المورد بمثابة منطقة فراغ في الركاية لم يذكر

فيها حكم ،كإذا فرضنا أ ٌف االحتماؿ األكؿ في جملة ((ضربو ضربة كاحدة)) موضع تأييد ،فالجواب ناظر
إلى السؤاؿ ،أم بضربة كاحدة أفقده السمع كالبصر ،كبضربة أخرل قتلو ،فإذا كاف ىذا ىو المراد فاألمر

كاضح.

إذف نسبة ىذه الركاية إلى ركاية أبي عبيدة الحذاء تغاير في الموضوع ،كال تعارض بينهما باعتبار التغاير في

تفرؽ الضربات المتعددة كموضوع ركاية أبي عبيدة ػ كما ىو
الموضوع ،فالموضوع في ىذه الركاية ىو صورة ٌ

ظاىر ػ الضربات المتوالية ،كفي األخيرة ال تداخل.

كإذا قلنا بأ ٌف ركاية أبي عبيدة غير ظاىرة في صورة التوالي فهي أعم من صورة التوالي كعدمو على أقل
تقدير ،كعلى ىذا ال يثبت التعارض بين الركايتين في ىذا القسم ،فإ ٌف ىذه تقيٌد تلك .كالركايتاف متحدتاف
في صورة اتحاد الضربة.

منضمان بعضها إلى البعض ثبلثة مطالب:
كحاصل الجمع بين الركايتين
ٌ
المطلب األكؿ :الضربة الواحدة إذا كانت موجبة لجنايتين إحداىما جارحة كالثانية قاتلة يترتب على

الضارب قصاص النفس فقط ،كمن باب أكلى أف يكوف الحكم شامبلن لحالة ما إذا صدرت ضربة جارحة
كاحدة من الجاني أكجبت السراية ثم القتل.

المطلب الثاني :الضربات المتعددة إف كانت متوالية فالقصاص كاحد ،كىو مضموف ركاية أبي عبيدة،

ككذلك ركاية محمد بن قيس كفقان لبلحتماؿ األكؿ لفقرة الضربة الواحدة ،كفقان لهذا االحتماؿ كانت
للضارب ضربة أدت إلى إذىاب السمع كالبصر كضربة أخرل أكدت بالحياة كالمجموع ضربتاف ،كبذلك
يستفاد التداخل من كبل الركايتين.
المطلب الثالث :إف كانت الضربات متفرقة فالثابت قصاص النفس بعد قصاص الطرؼ ،فبل تداخل ،كىذا
مما يفهم من ركاية محمد بن قيس.
ٌ
يقرب ىذا المعنى بعبارة ما ،يقوؿ( :لكنو غير منضبط) أم أ ٌف التقارب الزماني
كصاحب (الجواىر) بعدما ٌ
التفرؽ كأين يصدؽ االجتماع؟
كعدمو غير منضبط ،كمن غير المعلوـ متى يصدؽ ٌ

تفرقها ،فإذا ضربو كأذىب
أقوؿ :فهم العرؼ ىنا ىو المبلؾ ،فالعرؼ ىو الذم يحدد توالي الضربات أك ٌ

التفرؽ ،كال داعي ألف تكوف م ٌدة الفاصل أسبوعان كامبلن،
بصره ثم استراح ،ثم ضربو كأذىب سمعو صدؽ ٌ
كأحيانان يلكمو بخمس أك ست ضربات في مجلس كاحد يذىب بها سمعو كبصره ،فتعد الضربات متوالية،
مما يدركو العرؼ كيحكم بو.
كىذا ٌ

إذف الركايتاف منسجمتاف ،أما ركاية حفص بن البخترم فيأتي الحديث عنها.

الدرس []120
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الكبلـ في شخص ضرب آخر ضربة جارحة كأخرل قاتلة،
أك ضربة كاحدة جارحة كقاتلة معان ،فما الحكم؟
اختبلؼ كجهات النظر ىنا كبير ،كالمسألة ػ كما يقوؿ األعبلـ ػ مشكل ،كمنشأ اإلشكاؿ ثبلث ركايات
تتعارض مع بعضها اآلخر حسب الظاىر ،مع أنٌا قلنا بأ ٌف مضامينها غير متعارضة .جمعنا بين ركايتين منها،
أم ركاية أبي عبيدة الحذاء[ ]35كمحمد بن قيس[ ،]36كنتيجة البحث السابق ىي :إذا كانت الضربة
كاحدة حكمنا بتداخل القصاص ،ككبل الركايتين يشعراف بهذا المعنى ،كإذا كانت الضربتاف متواليتين

فيتداخل القصاص ػ كفق ركاية أبي عبيدة ػ كإذا لم يكونا متواليتين بل متفرقتين ال يتداخل القصاص ،كفقان
لركاية محمد بن قيس.
إنٌما الكبلـ في ركاية حفص بن البخترم ،كفي البداية نقرؤىا:
كبصره كاعتقل لسانيو ثم
قاؿ :سألت أبا عبد اهلل ػ عليو السبلـ ػ عن رجل ي
ضرب على رأسو فذىب ي
سمعو ي

مات ،فقاؿ (( :إف كاف ضربو ضربة بعد ضربة اقتص منو ثم قتل ،كإف كاف أصابو ىذا من ضربة كاحدة قتل
كلم يقتص منو))[.]37

كالركاية صريحة في عدـ التداخل عند تعدد الضربات ،كفي الفقرة األخيرة يقوؿ اإلماـ عليو السبلـ(( :كإف
كاف أصابو ىذا من ضربة كاحدة قتل كلم يقتص منو)) ،كىذه الفقرة تتحد مضمونان مع ركاية محمد بن
قيس كأبي عبيدة في تداخل القصاص عند اتحاد الضربة ،كال تعارض بينها ىنا ،كالكبلـ في الضربات

المتعددة ،فما نسبة ىذه الركاية إلى األخريين؟

نسبة ىذه الركاية مع ركاية محمد بن قيس نسبة التغاير في الموضوع ،لكن الحكم متحد في كبل

تفرؽ الضربتين ،كفي ىذه الركاية كرد حكم توالي
الموضوعين ،ففي ركاية محمد بن قيس كرد حكم ٌ

الضربتين ،كفي األكلى تصريح بأ ٌف الضربتين إذا كانتا متفرقتين ال يتداخل القصاص ,كفي الثانية ظهور بأف
المراد توالي الضربتين ((ضربة بعد ضربة)) ،أم إذا توالت الضربات ال تداخل في القصاص ،كباعتبار تغاير
الموضوع ال تعارض بينهما رغم اتحاد الحكم ،لكنٌهما متعارضتاف مع ركاية أبي عبيدة التي ظاىرىا في تعدد

الضربات كتواليها ،رغم ذلك ال تحكم بتعدد القصاص ،كالموضوع فيها متحد مع ركايتنا األخيرة الظاىرة

في توالي الضربات ،فتكوناف متعارضتين؛ الختبلؼ الحكم كاتحاد الموضوع.
كلنرل ىنا ما إذا أمكن عبلج التعارض أـ ال؟

قد يقاؿ :ركاية أبي عبيدة كردت في السراية ،كىذه الركاية لم ترد في السراية ،بل في الضربة القاتلة،
و
كعندئذ ال يبقى مجاؿ للتعارض.
بياف ذلك :قالت ركاية أبي عبيدة :إذا ضربو بضربات متعددة انتهت إلى قتلو ،كظاىر ىذا أ ٌف الضربات غير
قاتلة بل أدت إلى السراية ثم الموتٌ ،أما ىذه الركاية فوردت في الضربة القاتلة في ح ٌد ذاتها ،فيختلف
بذلك موضوع الركايتين .صاحب (الجواىر) يشير إلى ىذا الجمع ،كيرده بعبارتو( :كقد يناقش)[.]38

ىل ىذا الجمع الداللي صحيح أـ ال؟
يبدك عدـ صحة ىذا الجمع؛ أل ٌف السؤاؿ في ركاية أبي عبيدة عن الضربة الجارحة كالقاتلة ،فقد سئل فيها

عن الضربة التي توجب الشج ،كالشج قد يحصل بالسراية لكن الشج لم يكن كحيدان بل كانت ضربة
و
عندئذ يقوؿ اإلماـ عليو السبلـ:
تجاكزت العظم لتبلغ الدماغ ،كضربة من ىذا القبيل الب ٌد أف تكوف قاتلة،
إذا حصل ذلك بضربتين تداخل القصاص ،كىذا يعني فرض كجود ضربة قاتلة.

ركاية محمد بن قيس ظاىرة في الجرح القاتل ال في الجرح الذم أدل إلى السراية ثم الموت ،أم البحث

ليس في السراية ،كال يمكن رفع التعارض من ىذا الطريق.

مهما تأملت لم أجد طريقان للجمع الداللي العرفي بين ىاتين الركايتين في قضية تعدد الضربات ،كال قيمة

لما كرد في بعض الكلمات من جموع تبرعية تفتقد الشواىد .كعلينا الرجوع إلى المرجحات ،كأكؿ مبلؾ
للترجيح في باب التعارض ىو الترجيح من حيث السند ،فإذا كاف سند إحدل الركايتين موضع شك أصبح

أصل صدكر الركاية موضع كبلـ؛ كذلك لدكراف األمر بين معلوـ الحجيٌة كمشكوكها ،كالمورد يخرج عن

بحث التعارض أصبلنٌ .أما إذا كاف سندا الركايتين صحيحين تكافأتا ،لكن المستفاد من تعابير صاحب
(الجواىر)[ ]39حيث نعت ركاية حفص بن البخترم بالحسنة كأنٌو يخدش في سندىا ،كبذلك تكوف
إحدل الركايتين صحيحة كاألخرل حسنة ،كالحسنة ىي التي يكوف ركاتها جميعهم إماميين ،لكن بعضهم
صرح
لم يؤثٌق في الكتب الرجالية رغم أنٌو ممدكح ،كالصحيحة ىي التي يكوف ركاتها جميعان إماميين ٌ
بوثاقتهم.
كمن المسلم بو أ ٌف الصحيحة تق ٌدـ على الحسنة عند التعارض ،لكن ىل حقان كوف ركاية ابن البخترم حسنة

؟

صاحب (الجواىر) يعتبرىا حسنة ألجل إبراىيم بن ىاشم ،فإنٌو لم يوثٌق بصراحة في كلمات أئمة علم
الرجاؿ مثل النجاشي[ ]40كالشيخ[ ،]41كلهذا تعارؼ بين العلماء المتقدمين مثل ػ صاحب (الجواىر) ػ
اعتبار ركايات إبراىيم بن ىاشم حسنة.

ىذا مع أنٌا قلنا كراران بأ ٌف إبراىيم بن ىاشم شخص نقل عنو الكليني كعلي بن إبراىيم أكثر من ثبلثة آالؼ

ركاية ،كما ينقل عنو فطاحل ػ مثل الصفار ػ ركايات كثيرة ،كمجموع الركايات المنقولة عنو تتجاكز الستة

آالؼ ،كىو أكؿ من جاء بأحاديث الكوفة إلى قم ،بل ىو صاحب الحديث في قم ،ككاف القميٌوف
متح ٌفظين في نقل الحديث ،ككانوا ينفوف عن قم من ينقل عن الضعفاء ،ككانوا ػ رغم ذلك ػ ينقلوف عن
إبراىيم بن ىاشم بلهف كشوؽ ،كمع ىذا ىل يحتاج مثلو إلى توثيق؟

ال توثيق أفضل من نقل الكليني ثبلثة آالؼ ركاية عنو ،فذلك أفضل من التوثيق اللفظي ،كىو أمارة على

كثاقتو أقول من التوثيق اللفظي .كبذلك تثبت صحة الركاية كال ترجيح لؤلخرل عليها ،كالركايتاف متكافئتاف

من حيث السند ،كال يوجد لهما جمع داللي ،كالشهرة ال تؤيد أيٌة منهما ،كإالٌ أخذنا بالمشهورة كأعرضنا
عن األخرل ،كىذه الشهرة غير الشهرة في الفتول ،فشهرة الركاية يؤيدىا حديث ((خذ بما اشتهر بين

أصحابك كدع الشاذ النادر))[.]42

خلوه من نقاط
فإذا تداكؿ أىل الحديث حديثان ككلمة ألحد األئمة كتل ٌقوه بالقبوؿ كاف ذلك دليبلن على ٌ
الضعف ،كبذلك تصبح الركاية مشهورة ،كنفس ىؤالء إذا أعرضوا عن ركاية أصبحت شاذة كنادرة حتى لو
كانت صحيحة ،فإ ٌف إعراضهم ػ باعتبارىم ذكم خبرة ػ يكشف عن كجود ضعف في الركاية أفهمهم عدـ

صدكر الحديث من اإلماـ .كمن ذلك القبيل أف ينسب كبلـ في ىذه األكقات إلى شخص ما كأصحاب
الخبرة يعرضوف عنو كال يتهمونو بو ،كذلك لوجود ضعف فيو.

إذف إذا كاف لدينا حديثاف أحدىما مشهور كاآلخر شاذ كنادر فمن البديهي أف نقدـ المشهور ،كفيما يخص

موضوع بحثنا فإنٌو ال كاحدة من الركايتين ذات شهرة ،كحتى مثل الشيخ عمل بإحدل الركايتين في محل،
كعمل باألخرل في محل آخر.

كفي مقاـ العبلج نذىب إلى نفس ما ذىب إليو األعبلـ كصاحب (الجواىر) كىو :إحدل الركايتين تتطابق

مع عمومات كإطبلقات باب القصاص ،كىي ركاية حفص بن البخترم؛ أل ٌف مقتضاىا تعدد القصاص،
ً ً
ص ً
اص ىحيىاةه)[ ]43ك(فى ىم ًن ا ٍعتى ىدل ىعلىٍي يك ٍم فىا ٍعتى يدكا
كتعدده من لوازـ عمومات الكتاب في مثل ( ىكلى يك ٍم في الٍق ى
ىعلىٍي ًو بً ًمثٍ ًل ىما ا ٍعتى ىدل ىعلىٍي يك ٍم)[ ،]44كالزـ عمومات باب القصاص في القرآف كاألحاديث المسلٌمة ىو
إمكاف مقابلة الجناية بمثلها بالقصاص أك الدية ،كباإلمكاف العفو كذلك.
لكل جناية ،كىذه قاعدة كلية تتطابق مع ركاية حفص بن البخترم التي
أصل القصاص يعني كجود العوض ٌ

ذىبت إلى تعدد القصاص كعدـ تداخلوٌ .أما ركاية أبي عبيدة فتخالف ذلك ،كنعمل بها لو لم يكن لها
معارض ،فهي تخصص عمومات الكتاب كإطبلقاتو ،ففي الضربة الواحدة قلنا :إذا حصل جرحاف بضربة
كاحدة ثم انتهى األمر إلى الموت فالقصاص كاحد ،كذلك تخصيص لعمومات الكتاب بالسنة المتقنة ،كىو

أمر موضع قبوؿٌ ،أما في باب تعدد الضربات فيوجد تعارض فبل نأخذ إالٌ بالركاية التي تتطابق مع عمومات
الكتاب ،كلهذا نعمل بمضموف ركاية حفص بن البخترم التي حكمت بتعدد القصاص في مورد تعدد

تفرقها.
الضربات كتواليها كعدـ ٌ

حاصل المباحث السابقة كجود الصور التالية في المسألة:
الصورة األكلى :إذا حصل الجرح كالقتل إثر ضربة كاحدة فبل يوجد أكثر من قصاص كاحد ،سواءن كاف
الموت بالسراية أـ بالضربة القاتلة.

الصورة الثانية :إذا حصل الجرح كالقتل بضربتين متفرقتين زمانان فبل شبهة في ترتب قصاصين على الجاني
كعدـ تداخلهما ،كىو مضموف ركاية محمد بن قيس ،كنفتي طبقها.

الصورة الثالثة :أف تكوف الضربات متعددة كمتوالية ػ كالركايتاف متعارضتاف ىنا ػ رغم ذلك نحكم بتعدد

القصاص؛ ترجيحان لركاية حفص بن البخترم ،فهي متطابقة مع عمومات الكتاب .على أ ٌف الموت ىنا إذا
حصل بالسراية خرج عن موضوع بحث ىذه الصورة ،كذلك من قبيل أف نفرض أف ال أحد من الجرحين

قاتل لكنهما أك أحدىما سرل كأدل إلى القتل ،كالقصاص ىنا يتداخل ،فإف فرض الصورة الثالثة كجود

ضربة قاتلة قطعيان ،بأف تكوف ضربة قاتلة كضربة جارحة ،كقد حكمنا ػ كما تق ٌدـ ػ بتعدد القصاص.
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الدرس []121
بسم اهلل الرحمن الرحيم

المسألة الثانية
مسائل في االشتراؾ
يقتص من الجماعة في األطراؼ كما يقتص في النفس ،فلو اجتمع جماعة على
قاؿ المحقق( :الثانية:
ٌ
قطع.]1[)...
البحث في الشراكة في القتل ،كقد بيٌػنٌا أصل مسألة االشتراؾ كفركعو في المسألة األكلى ،كفي المسألة
تعرض المحقق إلى مجاؿ آخر من ذات الموضوع.
الثانية ٌ

تقدـ أنٌو لو اشترؾ أكثر من شخص في عملية القتل كاف باإلمكاف االقتصاص من جميع المشتركين.
كالنتيجة التي توصلنا إليها في البحث السابق ىي إمكانية االقتصاص من الجميع إذا كانوا عشرةن أك أقل،

كال يجوز ذلك إذا كانوا أكثر من عشرة.

ككذلك الحاؿ بالنسبة إلى األطراؼ ،أم إذا اشترؾ جماعة في قطع عضو أمكن للمجني عليو أف يقتص

من جميعهم بعد ما يرد إليهم فاضل الدية ،فإذا اشترؾ اثناف في قطع يد شخص فعلى المجني عليو أف
لكل
لكل منهما نصف دية اليد ثم يقطع يديهما ،كإذا كاف الشركاء ثبلثة فعلى المجني عليو أف يدفع ٌ
يدفع ٌ
منهم ثلثي دية اليد ثم يقطع أيديهم ،كإذا كاف الشركاء عشرة دفع المجني عليو لكل منهم تسعة أعشار
رد فاضل الدية.
الدية ثم قطع أيديهم ،كىذا ىو المراد من ٌ
مما يأخذه كدية ،عليو أف يدفع الباقي من عنده ،فلو
كإذا كاف الذم ينبغي على المجني عليو دفعو أكثر ٌ
اشترؾ ثبلثة في قطع يده كأراد االقتصاص من اثنين فقط ،فعلى الثالث دفع ثلث الدية ،كعلى المجني

عليو أف يدفع لكلٌ من االثنين اآلخرين ثلثي الدية ،أم يدفع من عنده ثبلثة أثبلث الدية ،كىذه ىي
القاعدة .كما علينا ىو معرفة الدليل الذم يدؿ عليها.
كتكرر منٌا أ ٌف ادعاء نفي الخبلؼ يختلف
الدليل األكؿ :ادعى صاحب (الجواىر)[ ]2نفي الخبلؼ ىناٌ ،
عن ادعاء اإلجماع ،كال يمكن استفادة اإلجماع من عدـ الخبلؼ ،كال إجماع لنا ىنا؛ أل ٌف المسألة لم
تطرح في كلمات القدماء ،كمعنى عدـ الخبلؼ كوف الفقهاء ػ حتى عهد صاحب (الجواىر) من الذين

تعرضوا لهذه المسألة ػ لم يفتوا بغير ىذه الفتول ،كىذا أعم من اإلجماع.
ٌ
الدليل الثاني :ما جاء في (الجواىر)[ ]3ك(الرياض)[ ،]4كىو االستدالؿ بفحول ما يدؿ على ذلك في

النفس ،فقد قيل في باب قتل النفس :إذا اشترؾ ع ٌدة أشخاص في القتل تم ٌكن كلي الدـ من االقتصاص

يرد فاضل الدية إلى المشتركين قبل االقتصاص منهم
من جميع المشتركين في القتل ،على أ ٌف عليو أف ٌ
بالنحو الذم تق ٌدـ ذكره ،كإذا قلنا بالقصاص في قتل النفس فبلبد من القوؿ بو في قطع اليد أك الرجل أك
قلع العين.

بياف الفحول :إذا أمكن قتل عشرة رجاؿ بسبب جريمة قتل كاحدة ،فمن باب أكلى أف تقطع أيدم العشرة
إذا قطعوا يد شخص كاحد ،لكن ىل ىذه األكلوية صحيحة؟ كىل يصح قياس مسألة القتل على مسألة

قطع اليد؟
شرع ذلك للعقوبات
لو أخذنا بنظر االعتبار جزأين للجناية الواحدة كانت األكلوية صحيحة ،كلقلنا :إذا ٌ
لكن الجنايتين ىنا مختلفتاف ،فإحداىما جريمة قتل
الثقيلة فبلب ٌد من تشريعو كجوازه في العقوبات الخفيفةٌ ،

كاألخرل قطع يد ،كباإلمكاف إنكار األكلوية ىنا جزمان ،فباإلمكاف القوؿ في القتل :الجريمة عظيمة جدان
باإلمكاف معاقبة كقتل عشرة أشخاص ألجلها ،كفي المورد الثاني الجريمة ليست عظيمة جدان بحيث
تستدعي معاقبة العشرة جميعهم بقطع أيديهم ،فقتل النفس جريمة حيث قاؿ فيها اهلل تعالى ( :ىمن قىػتى ىل
س أ ٍىك فى ىس واد فًي األ ٍىر ً
نىػ ٍفسان بًغىٍي ًر نىػ ٍف و
اس ىج ًميعان)[ ]5كلم يقل في قطع اليد :من قطع يد
ض فى ىكأىنٌ ىما قىػتى ىل النٌ ى
و
أحد فكأنٌما قطع أيدم الناس جميعان ،كما قاؿ ( :ىمن يىػ ٍقتي ٍل يم ٍؤًمنان يمتىػ ىع ٌمدان فى ىج ىزا يؤهي ىج ىهنٌ يم ىخالًدان فً ىيها)[.]6

كلهذا نحن نرفض بش ٌدة ىذه الفحول ،كىي غير محرزة لدينا ،فإنٌو ال يمكن العثور على مبلؾ قطعي
مشترؾ بين الحكمين ،لكن يمكن قياس ىذا على ذاؾ كفقان لمبنى أبي حنيفة كآخرين من العامة ،لكن
مذىبنا و
خاؿ عن القياس.
الدليل الثالث :التمسك بصحيحة أبي مريم األنصارم ،كعلينا معرفة نطاؽ داللتها باعتبار أ ٌف فتول المحقق
عامة كليست خاصة باليد كال بالفردين ،كىذه الركاية كاردة في باب اليد كباب اشتراؾ فردين في الجناية.

كفي الباب ركايتاف ذكر صاحب (الجواىر)[ ]7إحداىما ،كىي جيدة من حيث الداللة كالسند ،نقرؤىا:
محمد بن يعقوب ،عن محمد بن يحيى ،عن أحمد بن محمد بن عيسى ،عن الحسن بن محبوب ،عن

ىشاـ بن سالم ،عن أبي مريم األنصارم ،عن أبي جعفر ػ عليو السبلـ ػ في رجلين اجتمعا على قطع يد

ب أخذ منهما دية
أح َّ
ىح َّ
ب أف يقطعهما أدل إليهما دية يد فاقتسماىا ثم يقطعهما ،كإف ى
رجل ،قاؿ(( :إف أ ى
رد الذم لم تقطع يده على الذم قطعت يده ربع الدية))[.]8
يد)) ،قاؿ(( :كإف قطع يد أحدىما ٌ

ب أخذ منهما دية يد))[،]9
أح َّ
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ،كزاد(( :كإف ى
كركاه الصدكؽ بإسناده عن الحسن بن محبوب[.]10

صاحب (الوسائل)[ ]11يذكر للركاية ثبلثة طرؽ :األكؿ عن الكافي ،كالثاني عن طريق الشيخ ،كالثالث
عن طريق الصدكؽ .كجميع ىذه الطرؽ صحيحة.

أبو مريم األنصارم موثٌق ،كما قبلو جميعهم من المح ٌدثين األجلٌة.
الركاية تبيٌن ثبلثة شقوؽ:
تقسم بينهما.
الشق األكؿ :إذا أراد قطع يدم االثنين عليو ٌ
رد دية يد كاملة ٌ
الشق الثاني :إذا أراد أخذ دية منهما أخذ من كل منهما نصف الدية.
الشق الثالث :إذا أراد قطع يد أحدىما فعلى اآلخر أف يدفع لمن يراد قطع يده ربع الدية ،أم ربع دية
إنساف كامل ،كىي عبارة أخرل عن نصف دية قطع اليد.
الركاية جيدة سندان كداللة ،كقد كردت ف ي قطع اليد ،لكن ىل يمكن تعديتها إلى قطع الرجل؟ كما ىو
الدليل؟ كإذا اشترؾ في الجريمة أكثر من اثنين فهل تشملهم الركاية؟
ليس في الباب مجاؿ لتنقيح المناط ،فالركاية تقوؿ :شخصاف قطعا يد شخص ،كنحن نسلٌم لمضموف

الركاية في موردىا ،كىو عبارة عن اشتراؾ اثنين في الجريمة ،كال يمكننا استفادة شيء أكثر من ىذا.

كالركاية األخرل :محمد بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن المختار بن محمد بن المختار كعن محمد
بن الحسن ،عن عبد اهلل بن الحسن العلوم جميعان ،عن الفتح بن يزيد الجرجاني ،عن أبي الحسن عليو
السبلـ ...(( :في رجلين شهدا على رجل أنٌو سرؽ فقطع ،ثم رجع كاحد منهما كقاؿ :كىمت في ىذا،
كلكن كاف غيره ،يلزـ نصف دية اليد كال تقبل شهادتو في اآلخر ،فإف رجعا جميعان كقاال :كىمنا بل كاف

السارؽ فبلنان ألزما دية اليد ،كال تقبل شهادتهما في اآلخر ،كإف قاال :أنٌا تعمدنا قطع يد أحدىما بيد
المقطوع ،كيؤدم الذم لم يقطع ربع دية الرجل على أكلياء المقطوع اليد ،فإف قاؿ المقطوع األكؿ :ال

رد دية يد فتقسم بينهما كتقطع أيديهما))[.]12
أرضى أك تقطع أيديهما معانٌ ،
كركاه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراىيم كبإسناده عن محمد بن الحسن[.]13

ينقل محمد بن يعقوب الركاية عن طريقين :أحدىما عن علي بن إبراىيم عن المختار بن محمد بن
المختار .كثانيهما عن محمد بن الحسن ػ أم محمد بن الحسن الصفار ػ عن عبد اهلل بن الحسن العلوم
جميعان ،أم عبد اهلل بن الحسن كالمختار بن محمد بن المختار كبلىما يركياف عن الفتح بن يزيد
الجرجاني.
صور ،كمحل شاىدنا حيث
مضموف الركاية :شخصاف شهدا على أحد بالسرقة فقطع القاضي يده ،كلذلك ه
يقوؿ الشاىداف :شهدنا زكران ككذبان ،فيقوؿ اإلماـ ىنا :تقطع يد أحدىما كتؤخذ من اآلخر ربع دية إنساف
رد دية كاملة إليهما،
كامل ،أم نصف دية اليد ،كإذا أراد مقطوع اليد أف يقطع يدم الشاىدين كاف عليو ٌ

لكل منهما النصف.

داللة الحديث جيدة لكن سنده غير جيد ،فإ ٌف الفتح بن يزيد الجرجاني ػ الراكم المباشر عن اإلماـ ػ
ككذلك المختار بن محمد بن المختار ػ الذم كاف في طريق الكليني األكؿ ػ كبلىما غير موثقين ،كىكذا
حا ؿ عبد اهلل بن الحسن العلوم الذم كرد في طريق الكليني الثاني كلهذا ال يمكن االعتماد على ىذا
السند.

القاعدة األكلية ال تقتضي عموـ الحكم ،فالركاية تثبت الحكم لمورد خاص ،كال يمكننا تعميمو إلى ما عدا
موردىا ،بل تتوقف في ما عدا اشتراؾ شخصين في الجريمة ،كال يمكننا إلغاء خصوصية االثنين للتعميم
إلى الثبلثة إالٌ أف نكوف على يقين بعدـ دخل الخصوصية في الحكم ،كىو أمر و
منتف ىنا ،فبل أحد يقطع

يتجرأ بالقوؿ بانتفاء الخصوصية ىنا ،كلم يقل أحد بعدـ دخل خصوصية اليد أك عدد الشركاء.
أك ٌ

ىل في المسألة عمومات يمكن استفادة الحكم منها؟ فإ ٌف لعمومات كإطبلقات باب القصاص أنواع،
بعضها كرد في الركايات كبعضها اآلخر في اآليات ،كبعض الوارد في اآليات و
خاؿ من الداللة ،من قبيل
قولو تعالى( :فى ىم ًن ا ٍعتى ىدل ىعلىٍي يك ٍم فىا ٍعتى يدكا ىعلىٍي ًو بً ًمثٍ ًل ىما ا ٍعتى ىدل ىعلىٍي يك ٍم)[ ،]14اآلية تريد القوؿ بمماثلة
الرد على االعتداء بحيث ال يزيد عليو ،كال ربط لها بمحل بحثنا.
ً ً
س بًالنٌػ ٍف ً
س ىكال ىٍع ٍي ىن
كاآلية التي يمكن االعتماد عليها في موضع بحثنا ،ىي ( :ىكىكتىٍبػنىا ىعلىٍيه ٍم ف ىيها أى ٌف النٌػ ٍف ى
ف كاأليذي ىف بًاأليذي ًف كالسن بًالسن كالجر ً
بًال ىٍع ٍي ًن كاألىنٍ ى ً ً
اص)[ ]15رغم عدـ ذكر اليد كالرجل في
ص ه
كح ق ى
ى ٌ ٌ ٌ ٌ ى يي ى
ف باألىنٍ ى
ى

اآلية إالٌ أنٌو يمكن القوؿ بأ ٌف الموارد المذكورة كردت كأمثلة ال لتحديد موارد المماثلة ،مضافان إلى عبارة:

(كالجركح قصاص) الشاملة لليد كالرجل كذلك ،كالقصاص يجرم سواءن كاف مرتكب الجريمة كاحدان أـ
مما قد يستفاد من اآلية ،لكنٌو أمر مشكل جدان لؤلمور التالية:
اثنين أـ ثبلثة أـ أكثر .ىذا ٌ
األكؿ :اآلية في مقاـ تشريع أصل الحكم ،كليست في مقاـ بياف الحدكد كالجزئيات لكي نأخذ بإطبلقها،
ٌ
فقد كاف متعارفان لدل المجتمعات البشرية أف ينتقم من الجاني كيسرؼ في االنتقاـ ،كلهذا قد يمثٌل
بالجاني كيع ٌذب كال يكتفى بالمماثلة في االعتداء ،كقد يقتل عشرة أشخاص عوضان عن شخص كاحد ،أك

يقتل غير القاتل عوضان عن القاتل نفسو ،كاآلية حددت القصاص بالمماثلة (األنف باألنف) كال يجوز
التجاكز عن ذلك إلى اليد أك الرجل مثبلن ...كىذا ىو مقاـ بياف اآلية ،كال شأف لها بأكثر من بياف أصل
التشريع ،كلهذا ال يستفاد اإلطبلؽ منها كال تجرم فيها مقدمات الحكمة.

الثاني :حتى لو قلنا بأ ٌف اآلية في مقاـ البياف فإنٌها منصرفة عن الشموؿ إلى عشرة أنفس قباؿ نفس كاحدة،
كال تشمل عيوف عشرة أشخاص قباؿ عين شخص كاحد.

كاألقول عندنا كوف اآلية في مقاـ بياف أصل التشريع ،كإذا قلنا :كونها في مقاـ بياف الجزئيات كذلك فهي

منصرفة عن الشموؿ إالٌ لحاالت من قبيل النفس قباؿ النفس كالعين قباؿ العين ،فهي الموارد الغالبة،
كبذلك ال يكوف ىناؾ إطبلؽ أك عموـ قرآني يمكننا األخذ بإطبلقوٌ ،أما من الركايات فيأتي الحديث عنو.

الدرس []122
بسم اهلل الرحمن الرحيم
رد فاضل
الكبلـ في اشتراؾ عدد في الجناية على شخص ،كالسؤاؿ :ىل يجوز االقتصاص من الجميع مع ٌ

الدية إليهم؟

استدؿ صاحب (الجواىر)[ ]16كغيره من األعبلـ بالفحول إلثبات المعنى المتقدـ ،كقالوا :يمكن
االقتصاص بقصاص النفس فيمن اشتركوا بالقتل ،فمن باب أكلى يجوز ذلك في قصاص األطراؼ ،كنحن

رفضنا ىذه الفحول بش ٌدة.

االستدالؿ اآلخر ىو التمسك بركاية أبي مريم الصحيحة[ ،]17كداللتها جيٌدة إالٌ أ ٌف نطاؽ داللتها ضيٌق،
خصت حالة ما إذا كاف ىناؾ شريكاف في الجريمة ال أكثر ،كتعميمها لؤلكثر من ذلك بحاجة إلى
كىي ٌ

دليل.

لساف عمومات باب القصاص ليس من قبيل (من قطع يد و
أحد مثبلن فعليو القصاص) بحيث يمكن تعميمو

كصدقو على كل كاحد منهم أنٌو قطع يده لكن بالشراكة ،كىذا عكس ما كرد في باب قتل النفس ،فإ ٌف
لدينا دليبلن من قبيل الدليل التالي(( :من قتل مؤمنان متعمدان قيد منو)) [ ،]18فقاتل المؤمن عنواف شامل
لما إذا كاف كاحدان أك أكثر من كاحد.

ً ً
س
اآلية الوحيدة التي يمكن أف يستفاد منها العموـ في باب القصاص ىي ( :ىكىكتىٍبػنىا ىعلىٍيه ٍم ف ىيها أى ٌف النٌػ ٍف ى
ف بًاألىنٍ ً
بًالنٌػ ٍف ً
ف ]19[)...لكنٌها ػ كباقي آيات القصاص ػ في مقاـ تشريع حكم
س ىكال ىٍع ٍي ىن بًال ىٍع ٍي ًن ىكاألىنٍ ى
ً
الصبلىةى) التي ال يمكن استفادة حكم
يموا ٌ
القصاص كليست في مقاـ بياف تماـ المراد ،كىي من قبيل (أىق ي
فاقد الطهورين أك عند الغرؽ منها ،فهي في مقاـ بياف أصل التشريع.
إذا قلنا بأ ٌف اآلية في مقاـ بياف حكم آخر ػ أم المماثلة في القصاص ػ فهي تفقد اإلطبلؽ كذلك ،كحتى لو

كانت في مقاـ البياف فإنٌها منصرفة عن الشموؿ لحالة االشتراؾ ،فإف شرط اإلطبلؽ أالٌ يكوف الكبلـ
منصرفان إلى مورد خاص ،كإالٌ فبل يصلح اإلطبلؽ للتمسك.
نقوؿ اليوـ :ال يمكننا االعتماد على ىذا الكبلـ ،أم ال يمكننا إثبات االنصراؼ عن مورد الشراكة ،فإذا
و
عندئذ :اآلية في مقاـ تشريع
كانت اآلية في مقاـ بياف تماـ المراد أمكن األخذ بإطبلقها ،كعلينا القوؿ

أصل القصاص أك في مقاـ بياف حكم آخر ،أم في مقاـ بياف المماثلة ،كليست ناظرة إلى كوف النفس قباؿ

النفس كالعين قباؿ العين في جميع الحاالت كالموارد .كبتعبير آخر :اآلية ال تريد القوؿ بأ ٌف ىذا ىو تماـ

الموضوع ،بل تريد بياف المماثلة فقط.

ال يمكننا الحصوؿ على عموـ أك إطبلؽ من القرآف يشمل موارد االشتراؾ ،كما ال يمكننا استفادة حكم
االشتراؾ في القتل من العمومات القرآنية ،لكن كاف لدينا ىناؾ ركاية مثل ((من قتل مؤمنان متعمدان قًيد

منو)) كإطبلقها جيد شامل لمورد االشتراؾ كغيرهٌ ،أما في باب قصاص الطرؼ فهل لدينا ركاية من ىذا
القبيل؟

قرأنا سابقان ركاية[ ]20ترتبط بقضية عبد اهلل بن عباس ينقلها العباس بن حريش ،حيث يذكر اإلماـ الباقر ػ
يخص الذم قطع إصبع أحد ثم
عليو السبلـ ػ أك الصادؽ ػ عليو السبلـ ػ نقاشو مع عبد اهلل بن عباس فيما
ٌ
يأتي آخر كيقطع كفو ،كاإلماـ يسأؿ ابن عباس عن كيفية الحكم ىنا ،فيجيب ابن عباس بجواب يخطئو

اإلماـ كيأتي بحكم المورد بقولو(( :اقطع يد قاطع الكف أصبلن ،ثم أعطي دية األصابع ،ىذا حكم اهلل)).

خص القصاص بقاطع الكف ،كالذم نفهمو من ىذا أنٌا نقتص من الذم قطع كف آخر ،لكن لو
فاإلماـ ٌ
كل منهما كونو قاطعان للكف؟ كىل يقتص من كليهما؟
كاف القاطع شخصين فهل يصدؽ على ٌ
أقوؿ :الركاية ضعيفة السند جدان ،كقد بحثنا في سندىا فيما تقدـ ،مضافان إلى أ ٌف متن الركاية مما ال يمكنو
كسب اطمئناننا ،فقد نسب لئلماـ أمران ليس من شأف اإلماـ ،كبذلك تفقد الركاية اعتبارىا سندان كمتنان.

كما أ ٌف الركاية تفقد اإلطبلؽ ،فإنٌها مسوقة لبياف حكم آخر ،فالركاية تريد القوؿ بعدـ ارتفاع القصاص عن

قاطع الكف إذا كانت األصابع مقطوعة من ذم قبل ،كاإلماـ أراد بياف ىذا ،كىو نفس البحث المطركح

في شرائط اإلطبلؽ في أصوؿ الفقو من لزكـ أالٌ يكوف المتكلم في مقاـ بياف حكم آخر غير مورد
اإلطبلؽ ،كإالٌ فبل يمكن األخذ بإطبلؽ كبلمو ،مثالو الواضح( :فى يكليوا ًم ٌما أ ٍىم ىس ٍك ىن)[ ]21فهل يشمل
ذلك موضع كآثار فم الكلب بحيث يجوز أكلو دكف تطهير أـ ال؟ كىل يمكن رفع الشك في طهارة محل
فم الكلب من خبلؿ اآلية المتقدمة ،باعتبار إطبلقها؟
ال يمكن األخذ بهكذا إطبلؽ؛ أل ٌف المولى ليس في مقاـ بياف ىذه الجهة ،بل في مقاـ بياف أ ٌف الكلب إذا

صاد حيوانان فيحل أكل ىذا الحيواف.

ككذلك ما نحن فيو ،فاإلماـ في مقاـ بياف ىذا المعنى :يقتص من قاطع الكف إذا كانت أصابعو مقطوعة،

كقطع األصابع ال يوجب سقوط القصاص عنو ،كليس في مقاـ بياف أ ٌف القاطع مفردان أك مشتركان مع الغير،
فبل يمكن األخذ بإطبلؽ ىذا الكبلـ إلثبات المعنى األخير ،فالكبلـ منصرؼ عن ىذا المعنى.

الركاية األخرل ركاية حبيب السجستاني:
كعن محمد بن يحيى ،عن أحمد بن محمد ،عن ابن محبوب ،عن ىشاـ بن سالم ،عن حبيب

السجستاني ،قاؿ :سألت أبا جعفر ػ عليو السبلـ ػ عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ،قاؿ :فقاؿ(( :يا

حبيب تقطع يمينو للذم قطع يمينو أكالن ،كتقطع يساره للرجل الذم قطع يمينو أخيران؛ ألنٌو إنٌما قطع يد
الرجل األخير كيمينو قصاص للرجل األكؿ)) ،قاؿ :فقلت :إ ٌف عليان ػ عليو السبلـ ػ إنٌما كاف يقطع اليد
اليمنى كال ًرجل اليسرل ،فقاؿ(( :إنٌما كاف يفعل ذلك فيما يجب من حقوؽ اهلل ،فأما ػ يا حبيب ػ حقوؽ
المسلمين فإنٌو تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص ،اليد باليد إذا كانت للقاطع يد كالرجل باليد إذا لم يكن

للقاطع يد)) ،فقلت لو :أك ما تجب عليو الدية كتترؾ لػو رجلو؟ فقاؿ(( :إنٌما تجب عليو الدية إذا قطع يد

يقاص منها))[.]22
رجل كليس للقاطع يداف كال رجبلف ،فثم تجب عليو الدية ،ألنٌو ليس لػو جارحة ٌ
كركاه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ،عن الحسن بن محبوب[.]23

مفصلة كشاىدنا فيها الجملة التالية(( :فأما ػ يا حبيب ػ حقوؽ المسلمين فإنٌو تؤخذ لهم حقوقهم في
الركاية ٌ

فرؽ بين قطع
القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد كالرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد)) .كىذا المقطع ٌ

اليد في مقاـ الحد كقطعها في مقاـ القصاص ،كقاؿ :إذا كاف المورد من حقوؽ اهلل ػ الحد الشرعي ػ ككانت
لػو يد كاحدة فقط فبل تقطع يده ،كإذا كاف المورد من موارد حقوؽ الناس كالقصاص فتقطع يده كلو كانت

كحيدة ،كإذا لم تكن لو يد قطعت رجلو ،أم ال يسقط حق القصاص.

كجو االستدالؿ بهذا الحديث يتم من خبلؿ القوؿ بأ ٌف العبارة(( :تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد
باليد)) شاملة ،كال يفرؽ فيها بين أف يكوف القاطع قد قطع اليد لوحده أك بمعية شخص أك شخصين أك
ثبلثة ،فهي عبارة مطلقة.

نقوؿ :سند الركاية غير معتبر ،فإ ٌف حبيب السجستاني لم يوثٌق بأم نحو من األنحاء ،رغم ما نقل عن
المجلسي قولو بأنٌو ثقة ،لكن توثيقو استنباط ،كحجيتو خاصة بو دكف غيره ،كالمفركض في التوثيق أف يكوف

مذكوران في األصوؿ الرجالية ،كقد راجعنا حتى (كامل الزيارات) ك(تفسير علي بن إبراىيم) فلم نعثر على

اسمو .كالمشايخ الثبلثة األجلٌة الذم نعتبر كل من نقلوا عنو لم ينقلوا كلم يرككا عنو شيئان ،ككذلك أصحاب
اإلجماع .كعلى ىذا ال طريق لتوثيق حبيب السجستاني.

مضافان إلى ضعف السند فإف الركاية في مقاـ بياف حكم آخر ،فاإلماـ يريد التفريق بين حالة القصاص
كالحد ،فعند الح ٌد ال تقطع يد الجاني إف لم تكن لػو يد أخرل ،بينما عند القصاص تقطع يده حتى لو لم

يكن لو يد أخرل ،كالركاية ليست في مقاـ بياف تماـ المراد في جميع الموارد لكي نأخذ بإطبلقها ،كبذلك

ال تكوف الركاية كافية لموردنا.

الركاية األخرل ألبي بصير:
كعن محمد بن يحيى ،عن أحمد بن محمد ،عن الحسين بن سعيد ،عن النضر بن سويد ،عن عاصم بن
حميد ،عن أبي بصير ،عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ ،قاؿ :سألتو عن السن كالذراع يكسراف عمدان ،ألهما

أرش أك قود؟ فقاؿ(( :قود)) ،قاؿ :قلت :فإف أضعفوا الدية؟ قاؿ(( :إف أرضوه بما شاء فهو لو))[.]24

رجاؿ الركاية من الثقات األجلة ،كعاصم بن حميد ثقة كذلك ،كبو تكوف الركاية ذات سند جيد ،لكن في

حاشية (الوسائل)[ ]25كرد أنو أضيف في (التهذيب)[ ]26محمد بن قيس بين عاصم بن حميد كأبي
بصير ،كىو مشترؾ بين عدة رجاؿ ،كالغالب فيهم اثناف ،أحدىما ينقل عن أبي جعفر كاآلخر ينقل عن أبي

عبد اهلل ،ككبلىما ينقبلف قضايا أمير المؤمنين ،كما أنٌهما ثقتاف.

الراكم ىنا يسأؿ اإلماـ عن الذم يكسر السن أك الذراع عامدان ،ىل عليو أرش أـ قصاص؟ كاإلماـ ػ عليو

يفرؽ
السبلـ ػ يجيب أ ٌف عليو قودان .كقد يستفاد اإلطبلؽ من ىذا الكبلـ ،أم أ ٌف اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ ال ٌ
في فرض القود على الجاني بين كونو كحيدان أك مشتركان مع آخرين ،فالكبلـ شامل لحالة االشتراؾ كذلك.
لكن يبدك أ ٌف ىذه الركاية تفتقد اإلطبلؽ ،كىي في مقاـ بياف أمر آخر ،كىو أ ٌف السائل احتمل انتفاء القود

في باب كسر السن أك الذراع كالثابت األرش فقط ،كما ىو الحاؿ في كسر العظاـ كموارد أخرل من
الجركح ،كسبب ذلك عدـ إمكانية تعيين و
حد خاص فينبغي تحديد األرش ،كألجل نفي ىذا االحتماؿ قاؿ
اإلماـ بترتب القود على الجاني ىنا ،كىو لم يكن في مقاـ بياف عدد المشتركين في الجريمة ،فبل يمكن

األخذ بإطبلؽ الركاية.

الركاية األخرل إلسحاؽ بن عمار:
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ،عن إسحاؽ بن عمار ،عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ،
قاؿ (( :قضى أمير المؤمنين ػ عليو السبلـ ػ في اللطمة ))...إلى أف قاؿ(( :كأما ما كاف من جراحات في
القصاص ،أك يقبل المجركح دية الجراحة فيعطاىا)[.]27
الجسد فإ ٌف فيها
ى

طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب معتبر ،كالحسن بن محبوب كإسحاؽ بن عمار من الثقات األجلٌة.
يقوؿ اإلماـ ػ عليو السبلـ ػ في الركاية(( :ما كاف من جراحات في الجسد فإ ٌف فيها القصاص)) ،كىو كبلـ

مطلق يشمل ما إذا كاف الجاني كاحدان أك أكثر.

يبدك لي أ ٌف اإلشكاالت الواردة على الركايات المتقدمة كاردة بعينها على ىذه الركاية ،كالحديث يعكس
نفس مضموف اآلية الكريمة( :كالجر ً
اص)[ ]28على فرض شموؿ مفردة الجركح لحالة قطع
ص ه
كح ق ى
ى يي ى
الطرؼ ،فمن المحتمل اختصاصها بالجركح فقط ،كالحديث في مقاـ بياف ىذا األمر فحسب.
إذف ال يمكننا الحصوؿ على إطبلؽ يفيدنا على غرار اإلطبلؽ الذم كاف لدينا في باب القتل ،كالنتيجة
عدـ كجوب دليل نعتمده في باب الشراكة في الجناية على الطرؼ ،فبل يوجد ىنا إجماع كال أكلوية كال

ركاية مثل صحيحة أبي مريم كال عموـ أك إطبلؽ قرآني أك حديثي.

عمدة الموجود ىنا صحيحة أبي مريم ذات السند كالداللة الجيدين لكنٌها كردت في مورد خاص ،كىو ما
إذا اشترؾ اثناف في الجريمة ،كال يمكننا توسيع داللتها إلى غير موردىا ،كال يمكننا اصطياد قاعدة كلية

منها .نعم لو كاف العنواف المأخوذ منها ىو عنواف الشراكة كاف أمران مستحسنان ،لكن ىذا غير كارد ،كال
يمكن تعدية حكم االثنين إلى الثبلثة بأم كجو من الوجوه فضبلن عن تعديتو إلى عشرة أشخاص أك أكثر.
كقد يبدك للذىن عدـ الفرؽ بين الرجل كالعين كباقي األعضاء ،لكن ىذا غير متيقن ،كالمفركض في ىذه

الموارد كجود اليقين.

الركايات ال ظهور لها في ىذا الحكم ،كأكثر الفقهاء تمسك بفحول أدلة باب القتل ،فإنهم يعتقدكف بأ ٌف
القتل يوجب القصاص كائنان ما كاف ،كىكذا الحاؿ فيما نحن فيو ،كىذا ما ذىب إليو معاصركف مثل السيد

الخوئي[ ،]29كصاحب (الجواىر)[ ]30كآخركف ،كنحن أنكرنا أصل الفحول كاألكلوية.

إذف نحن كركاية أبي مريم األنصارم كال غير ،كال يمكن استفادة ما تقدـ منها ،كال دليل لدينا غيرىا،
كلذلك نحكم بالقصاص في باب قطع اليد من قبل شخصين ،كالقصاص فيما عدا ذلك مشكل .كىذا ما

اختاره الخوانسارم ،فبعد ذكر ركاية أبي مريم قاؿ( :كالتعدم عن مورد الركاية مشكل)[ ،]31كىو مشكل
حقان.

ما يمكن قولو ىنا :ىو إذا اشترؾ في قطع اليد أكثر من شخصين فينبغي التراضي بالدية؛ كذلك ألجل
اليقين بأ ٌف الجناية على المؤمن ال تذىب ىدران ،كاهلل العالم.

الدرس []123
بسم اهلل الرحمن الرحيم
قاؿ المحقق( :كتتحقق الشركة في ذلك بأف يحصل االشتراؾ في الفعل الواحد .فلو انفرد كل كاحد بقطع
جزء من يده لم يقطع يد أحدىما ،ككذا لو جعل أحدىما آلتو فوؽ يده كاآلخر تحت يده كاعتمدا حتى

التقتا ،فبل قطع في اليد على أحدىما؛ أل ٌف كبلن منهما منفرد بجنايتو لم يشاركو اآلخر فيها ،فعليو القصاص

في جنايتو حسب)[.]32

عرفنا في الجملة أ ٌف ا الشتراؾ في الجناية على الطرؼ توجب ترتب القصاص على الشركاء ،كقد أطلق ىذا

الحكم المحقق كأكثر األعبلـ دكف تحديد عدد الشركاء ،كنحن قلنا بأ ٌف القدر المتيقن كوف الشركاء اثنين

فقط ،كالجناية على اليد ،كال يمكننا تعدية الحكم إلى موارد أخرل ،كعلى أية حاؿ ينبغي معرفة ما تحصل

بو الشراكة كما ىو المبلؾ فيها؟
يقوؿ المحقق :مبلؾ الشراكة أف يصدر فعل كاحد من مجموع الشخصين ،كإذا صدر من كل منهما فعل
كانت نتيجتهما قطع اليد ،فبل يع ٌد المورد من مصاديق الشراكة ،فإذا قطع أحدىما جزءان من اليد ،كاآلخر

قطع جزءان آخر ،أك قطع أحدىما الجهة اليمنى من اليد كاآلخر الجهة اليسرل ككبلىما ضغطا على
سكينتيهما ليلتقيا كيقطعا اليد فإ ٌف ذلك ال يعد من الشراكة ،كال يحكم على و
أحد منهما بالقصاص .كيبرىن
المحقق على ىذا الحكم بأ ٌف كبلن منهما قاـ بجريمة خاصة ،كال أحد منهما قطع اليد لوحده ،بل مجموع

ىذه الجنايات انتجت قطع اليد ،ككلٌ يوآخذ بجنايتو التي ارتكبها.

يمثل صاحب (الجواىر)[ ]33لصور االشتراؾ بعدة أمثلة ،أحدىا :أف يشهد اثناف على شخص بالسرقة،
فيقطع القاضي يد المشهود عليو ،ثم يرجعاف عن شهادتهما ،فالشركة ىنا حاصلة.
مثاؿ و
ثاف :أف يرفع اثناف صخرة كيسقطانها على يد أحد لتقطع يده ،فالشراكة ىنا حاصلة.

كمثاؿ ثالث :أك أف توضع سكين على يده كيضغط كبلىما على السكين لتقطع يده ...كالمبلؾ ىو صدكر

عمل كاحد منهما بنحو مشترؾ يوجب القطع ،كما ىو حاصل في مثاؿ شهادة الزكر ،فكبلىما سبٌبا ما
يوجب قطع اليد بواسطة مجرم الحد ،ككذلك بالنسبة إلى مثاؿ كضع سكين على يده كصدكر الضغط

عليها من قبلهما ،فإ ٌف حركتهما كاحدة أكجبت القطع.

فتأمل)[ ،]34كالمثاؿ :أف تصدر
يضيف العبلٌمة مثاالن آخر ،كصاحب (الجواىر) بعدما ينقلو يقوؿٌ ( :
ضربتاف من و
كل منهما يوجباف االلتهاب كالتعفن كقطع اليد في النهاية ،أم السراية توجب التع ٌفن ،كالسراية
عمل كاحد صدر من اثنين تسبيبان أك مباشرة.
في كبلـ المحقق نقاط مسلٌمة كنقاط مشكوؾ بها ،من النقاط المسلٌم بها أف يصدر فعل من شخصين

على ن حو االشتراؾ يوجب قطع اليد ،كما مر ذلك في األمثلة المتقدمة ،كالشك في ذلك ،كال مناقشة في
كونها من موارد االشتراؾ.

كمن النقاط المسلم بها كذلك إذا صدر من كل منهما عمل نتيجة العملين قطع اليد ،فليس ذلك من

االشتراؾ ،كىو من قبيل أف يقطع أحدىما جزءان من الكف كيقطع اآلخر الجزء اآلخر من الكف ،فهذا
ليس من االشتراؾ في قطع اليد ،بل صدر من كل منهما جناية خاصة ،كيؤاخذ كل منهما على جنايتو
الخاصة ،فبل تقطع يديهما ألجل ذلك ،كىو كبلـ مقبوؿ.
لكن بعض الصور مشكوكة كمحل شبهة ،رغم أ ٌف صاحب (الجواىر) دقٌق فيها كن ٌقحها إالٌ أنٌها ال زالت
غير كاضحة لدينا ،كىي حالة كضع اآللة القاطعة في جهة من اليد ككضع آلة أخرل في الجهة األخرل،
كتقطع اليد من خبلؿ ضغطهما على طرفي اليد ،فاعتبرىا صاحب (الجواىر)[ ]35ليست من موارد

االشتراؾ ،كالمبلؾ الذم يذكره لعدـ االشتراؾ عبارة عن أ ٌف كبلن من اآللتين يضغط عليها كاحد من
فكل منهما يقوـ بعمل خاص فواحدة منها تقطع مقدار سبعة سنتمترات كاآلخر ستة سنتمترات
الجانيينٌ ،

مثبلن ،فإذا كاف ىذا المقدار أىبلن للقصاص اقتص منهما ،كإالٌ فيؤخذ األرش منهما ،كال يجوز قطع يديهما؛

أل ٌف كبلن منهما منفرد في جنايتو.

يدقق صاحب (الجواىر) ىنا كيقوؿ :موردنا ىذا يختلف عن باب االشتراؾ في القتل ،فالموت كزىاؽ

الركح ىناؾ عبارة عن شيء كاحد مترتب على عملين ،من قبيل أف يصاب برصاصتين من طرفين انطلقتا من

قبل شخصين ،فالصادر ىنا عمبلف ترتب عليهما أمر كاحد كىو الموت ،كالموت غير العمل الذم حصل
بالسكين أك بالرصاصة النافذة في الجسم ،فالعمبلف انتهيا إلى أمر ثالث ،فالموت معلوؿ لعمل فردين،

كىذا يعني كونهما شريكين ،فنحكم ىنا بالشراكة.
ٌأما ما نحن فيو ليس من ىذا القبيل ،فبل يوجد أمر ثالث مترتب على الجنايتين ،كالموجود ىو ذاتو فعل
نفس العمل
الفردين الجانيين ،أحدىما يقطع اليد إلى عمق معيٌن كاآلخر إلى عمق آخر ،أم أ ٌف قطع اليد ي
الذم صدر منهما ،كليس أمران آخر غير مجموع الجنايتين ،فنصفو صدر من زيد كنصفو اآلخر صدر من
عمرك ،كال ينبغي مؤاخذتهما بعمل لم يصدر منهما ،بأف يؤاخذ عمرك بعملو كعمل زيد ،أك يؤاخذ زيد بعملو

كل يؤاخذ بعملو فقط.
كبالعمل الذم صدر من عمرك ،بل ٌ
كيضيف صاحب (الجواىر) :حتى عملية التقاء السكينتين ال يعد عمبلن مشتركان لهما ،بل نصفو لزيد
كالنصف اآلخر لعمرك ،كلم يحصل عمل مشترؾ ىنا.
تدقيقو جيٌد كصحيح ،لكن ىل الدقة العقلية ىي المبلؾ ىنا؟ كلو كاف ىذا التدقيق ىو مصدر الحكم
لواجهنا مشاكل ،ففي باب االشتراؾ في القتل إذا اشترؾ خمسة أفراد في ضرب المجني عليو ضربة كل

كاحد متهم تكفي لموتو ،فهل ىذا من باب االشتراؾ في القتل ،أـ ال؟ صاحب الجواىر كجميع الفقهاء

أدرجوه في باب االشتراؾ في القتل مع أنٌا إذا أردنا إعماؿ الدقة التي أعملها صاحب (الجواىر) كاف علينا

القوؿ بأنٌو ليس من موارد االشتراؾ في القتل؛ ألنٌو ال ينبغي القوؿ باالشتراؾ إالٌ إذا أحرزنا بأ ٌف جرح كلٌ
و
مما ال يمكن إحرازه ،فمن المحتمل أ ٌف الجركح الخمسة أثرت في
من الخمسة كاؼ في إيجاد القتل ،كىو ٌ
و
آف كاحد كلم يسبق تأثير أحدىما تأثير اآلخر ،بل أماتت المجني عليو في آف كاحد ،كىذا االحتماؿ
ضعيف جدان .كاالحتماؿ الرائج كالغالب ىو أ ٌف بعض الجركح أثر قبل البعض اآلخر ،لكن أيان من الجركح
كاف قاتبلن؟ ىذا ما ال نعلمو ،كعند الجهل فمقتضى القاعدة أالٌ نقتص من أم منهم ،فلو أ ٌف األكؿ جرحو
جرحان قاتبلن كاآلخر جرحو كذلك كأدل إلى قتلو قبل تأثير األكؿ ،فمن الواضح كالمسلم أ ٌف الجارح األكؿ

ال يضمن ،ككذلك فيما نحن فيو فإ ٌف أحد الخمسة أثر كقتل فبل يضمن األربعة اآلخركف ،فبل يندرج المورد
في باب االشتراؾ.

كلو أردنا إثبات األحكاـ من خبلؿ ىذا التدقيق فسنواجو مشاكل ىنا ،مع أنٌو ال أحد قاؿ بكوف المورد
ليس من موارد االشتراؾ ،كسبب ذلك أ ٌف التعبير الذم ىو موضوع الحكم كالوارد في الدليل ىو (اجتمع)

كما شابهو[ ،]36كىو صادؽ عرفان ىنا ،ككذلك ما نحن فيو ،فإ ٌف لساف الدليل ىو (في رجلين اجتمعا على
قطع يد رجل) فهل يصدؽ (اجتمعا) ىنا؟ من المسلٌم صدقو.

إذف ال يمكننا اعتماد الدقة العقلية في األحكاـ ،كال يمكننا القوؿ بانتفاء قصاص اليد ىنا؛ أل ٌف الدليل ىنا

ىو ركاية أبي مريم األنصارم ،حيث يسأؿ السائل :في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ،كاإلماـ ػ عليو

أحب أف يقطعهما أدٌل إليهما دية يد))[.]37
السبلـ ػ أجاب(( :إف ٌ

معنى عرفي شامل لهذه الصورة كللصور التي أشار إليها صاحب (الجواىر) ،كاإلماـ لم
إذف (اجتمعا) ذات ن

يقل :ىل كاف عملهما عمبلن كاحدان أك عمبلن مركبان من عملين؟

كما يمكن قولو ىنا :نحن نتبع صدؽ عنواف موضوع الحكم الوارد في الدليل لترتيب حكم القصاص ،كىو
االجتماع على قطع يد ىرجل ،كال شك في صدؽ االجتماع ،كال ترديد في ذلك.
أحد الشرطين لصدؽ عنواف االجتماع بحيث يكوف على نحو مانعة الخلو ىو تقارف العملين ،كالشرط

الثاني ىو اتفاقهما المسبق ،كإذا انتفى الشرطاف فمن الصعب الحكم باالجتماع ،فلو قطع أحدىما جزءان
من اليد ،كبعد شهر قطع اآلخر الجزء المتبقي ال يصدؽ االجتماع ىنا ،كيصدؽ االجتماع لو انتفى أحد

الشرطين كصدؽ اآلخر ،فلو اقترف عملهما دكف أف يتفقا مسبقان أك اتفقا كلم يتزامن عملها يصدؽ
االجتماع.

إذف إفتاء أكثر الفقهاء ػ مثل المحقق كصاحب (الجواىر) ػ بعدـ كوف المورد من موارد االشتراؾ مطلقان
مشكل .كقد أشكل السيد الخوئي[ ]38كقاؿ :من المشكل إخراج ىذه الصورة عن صور االشتراؾ ،كال
يمكن عدـ اعتبارىا من صور االشتراؾ ،بل نحن جازموف على أ ٌف (اجتمعا) تصدؽ على ىذه الصورة،
كالحق معو.

ىناؾ صور كموارد مشتبو بها كمشكوؾ فيها ينبغي دراستها لمعرفة ما إذا كاف االشتراؾ يحصل فيها أـ ال؟

كتأمل فيها صاحب (الجواىر) ،كىي :إذا تعرض لعدة جركح جميعها انتهت إلى
أحدىا ما ذكره العبلمة ٌ
االلتهاب كقطع اليد ،فهل تصدؽ الشراكة؟[]39
ال يبعد القوؿ بالشراكة ىنا حتى على مبنى صاحب (الجواىر) .رغم أ ٌف البعض قد يخدش في ذلك،
كيقوؿ :قد يكوف تأثير بعض الجركح من خبلؿ السراية متق ٌدمان على تأثير البعض اآلخر ،فصدؽ الشراكة
يكوف موضع ترديد ،لكن ال يعتنى بهذا الخدش.

المثاؿ اآلخر :ىو أف يورد اثناف جرحين يلتهباف بعد ذلك كال يوجباف القطع بحد ذاتهما بل يوجباف مرضان
خطران من قبيل (الغنغرينا) بحيث يوجب قطع اليد فيراجع الطبيب ليقطع يده؛ لعلمو بأنٌو إف لم يقطعها
سيسرم المرض ،كصدؽ الشراكة ىنا ليس كاضحان ،إالٌ أف يقاؿ بأ ٌف التسبيب ىنا مثل المباشرة ،كما قلنا
في باب الشهادة :من أ ٌف الشاىدين لم يباشرا قطع اليد بل كانا مسببين .رغم ذلك ال يمكن الجزـ بأ ٌف
الشخصين قاطعاف لليد.
إذف ىناؾ موارد مشتبو بها ،كأينما أحرزنا االشتراؾ أك االجتماع على قطع اليد فهو ،كإذا لم نحرز فاألصل

عدـ تحقق الشركة ،فبل يجرم القصاص ،ككلّّ مسؤكؿ عن جرحو...

الدرس []124
مسائل في االشتراؾ
بسم اهلل الرحمن الرحيم

المسألة الثالثة
كن أكثر كاف
المسألة الثالثة( :لو اشترؾ في قتلو امرأتاف قتلتا بو كال ٌ
رد؛ إذ ال فاضل لهما عن ديتو ،كلو ٌ

كن متساكيات في الدية ،كإالٌ أكمل لكل كاحدة ديتها بعد
رد فاضل
للولي
َّ
قتلهن بعد ٌ
ديتهن بالسوية إف ٌ
ٌ
كضع أرش جنايتها)[.]40

المسألة الثالثة من مسائل االشتراؾ :ىي اشتراؾ امرأتين في قتل و
يرد لهما شيء؛
رجل ،فيقتص منهما كال ٌ

أل ٌف مجموع دية امرأتين يعادؿ دية رجل كاحد ،عكس ما لو اشترؾ رجبلف في قتل رجل ،فإذا اقتص منهما
منهن ثلث نصف
منهن ٌ
رد إلى كل ٌ
أرجع إليهما دية كاملة .كإذا اشترؾ ثبلث نساء في قتل رجل كاقتص ٌ
منهن من
كن مختلفات بأف كانت كاحدة أك اثنتين ٌ
كن متساكيات في الحرية ،كلو ٌ
الدية الكاملة ،ىذا إذا ٌ

الرد ،كيرد لكل كاحدة بنسبة ح ٌقها .كالزائد على دية الرجل يدفعو كلي الدـ.
اإلماء ستختلف نسبة ٌ

للمسألة صور مختلفة ،كالضابطة ىنا كاضحة ،كىي ما ذكرناه سابقان في باب اشتراؾ رجلين أك امرأتين في

قتل رجل أك امرأة ،كمنشأ الحكم في ىذه المسألة ىو العموـ الوارد في باب القصاص من أ ٌف دية المرأة

نصف دية الرجل ،فدية الرجل ألف دينار كدية المرأة خمسمائة دينار ،كىذه من القضايا المثيرة للجدؿ
ي
منذ أف أصبحت البحوث كاألفكار اإلسبلمية عرضة لنقد المخالفين ،كنسعى لدراستها ىنا شيئان ما.
في البداية نريد معرفة ما إذا كاف حكم كوف دية المرأة نصف دية الرجل موضع خدش أـ ال؟
يبدك أنٌو ال مجاؿ للشبهة كالخدش ،كالمسألة مجمع عليها من قبل علماء اإلسبلـ ،أم أ ٌف األمر ال يختص

بالشيعة ،كقد ادعي إجماع المذاىب األربعة كذلك في كتبهم ،كىو رأم حتى المذاىب المهجورة .إالٌ أ ٌف
ىناؾ كتابان راجعناه ينقل مخالفة اثنين غير معركفين من متقدمي علماء السنة[ ،]41كمخالفتهما ال تعد

مخالفة لئلجماع .ىذا مضافان إلى الركايات المستفيضة الواردة في ىذا الباب[ ،]42كعليو فاألصل كوف
المسألة من مسلٌمات الفقو اإلسبلمي التي تتفق فيها المذاىب اإلسبلمية.

لكن ىل ىذا التنصيف ناشئ عن رجحاف شأف الرجل على المرأة في اإلسبلـ؟ كىل يريد اإلسبلـ تحقير

المرأة بذلك؟ كىل كجود الجنسين يعني كجود مرتبتين كدرجتين من اإلنسانية كما يبلٌغ أعداء اإلسبلـ؟

أقر بهذه
المسألة ترجع إلى حكمة كمعرفة عظيمة ككاسعة ،فإذا بلغ اإلنساف بعض مستويات تلك المعرفة ٌ
المسألة ،كنحن ىنا ال نريد التعرض إلى الحكمة اإللهية لكن نشير إلهيا بنظرة خاطفة.

هم كقد استغلٌها المخالفوف للطعن في اإلسبلـ ،ككما ىي طبيعة األعداء يستغلوف
المسألة من المسائل الم ٌ

أدنى المنافذ لتحطيم عقائد المسلمين.

كجود أمثاؿ ىذا الحكم في الفقو اإلسبلمي ال يعني أ ٌف الفقو اإلسبلمي موضوع للرجاؿ ،أك أ ٌف النساء
عنهن في ىذا الفقو ،إذ يمكن النظر إلى الفقو من زاكيتين:
مغفوؿ ٌ
إحداىما :أصل اإلنسانية كجوىرىا كحقيقتها كما يترتب على تلك الحقيقة ،سواءه في نفس اإلنساف ،أك في

مصيرىا كالطرؽ المؤدية إلى ذلك المصير كإلى الدرجات العالية كالرفيعة ،ككذلك الحقوؽ األساسية

لئلنساف من قبيل ح ٌق الحرية كح ٌق التع ٌقل كح ٌق تكليفو (التكليف حق على أحد معانيو) كحق اختياره
كمالكيتو ،فهذه الحقوؽ جميعها مترتبة على جوىر اإلنسانية كترتبط بأصل اإلنسانية ،فقد ينظر اإلسبلـ
إلى الجنسين من ىذه الزاكية.

ثانيتها :نظرة من زاكية بعض العوارض كاللواحق كالظركؼ الخاصة بالحياة ،أم يبلحظ في النظر الجانب
الجسماني كالطبيعي من حيث العقود كااللتزامات االجتماعية.

يفرؽ اإلسبلـ بين الرجل كالمرأة ،كال يرل اختبلفان في جوىرىما ،كال دكر للجنس في ىذه
بالنظرة األكلى ال ٌ

مكلفاف كيمكنهما بلوغ الدرجات اإلنسانية كالعلمية
حراف كصاحبا حق االختيار ،ككبلىما ٌ
القضية ،ككبلىما ٌ
العليا ،كعلى عاتقها حقوؽ كتكاليف ثقيلة كالجهاد في سبيل اهلل ،كىو ليس الضرب بالسيف فقط ،بل
بعض من أصنافو أصعب من القتاؿ في الجبهات بكثير ،كالتكاليف اإللهية كاجبة على كليهما ،فهي فرص

التعالي كالعركج ،كىي طرؽ مفسوحة لكبل الجنسين من البشر على التساكم.
ال يرل اإلسبلـ اختبلفان بين الجنسين كال في مصيرىما كتكاليفهما كحقوقهما من كجهة النظر األكلى،
ًً
ً ً
ًً
ين
ين ىكال يٍم ٍسل ىمات ىكال يٍم ٍؤمن ى
كلهذا أردؼ الرجل بالمرأة في كثير من اآليات مثل اآلية التالية( :إً ٌف ال يٍم ٍسلم ى
ً
ًً
اشع ً
ات كالصابً ًرين ك ً ً
ات كالص ًادقًين ك ً ً
ً ً
ًً
ً ً
ات
الصادقى ى ٌ ى ى ٌ
ين ىكالٍ ىقانتى ى ٌ ى ى ٌ
ين ىكالٍ ىخ ى
الصاب ىرات ىكالٍ ىخاشع ى
ىكال يٍم ٍؤمنىات ىكالٍ ىقانت ى
ً
كالٍمت ً
ات كالٍحافً ًظين فيػركج يهم كال ً ً
ات كالصائً ًمين ك ً ً
ً
ين الل ىٌو ىكثًيران
ص ٌدقى ى ٌ ى ى ٌ
ين ىكال يٍمتى ى
ى يى ى
الصائ ىم ى ى ى ي ى ٍ ى ى
ٍحافظىات ىكال ٌذاك ًر ى
ص ٌدق ى
ً
كال ٌذاكًر ً
ىجران ىع ًظيمان)[.]43
ات أ ى
ىع ٌد اللٌوي ل يىهم ٌمغٍف ىرةن ىكأ ٍ
ى ى
فقد ذكرت ىنا عشر خصائص يشترؾ فيها الرجل كالمرأة ،كأحيانان ىّ يختار اهلل من النساء نموذجان للناس
ًً
آمنيوا
كيعمم شأنو إلى جميع الناس دكف تفريق بين الذكر كاألنثى ،حيث يقوؿ ( :ىك ى
ض ىر ى
ين ى
ب اللٌوي ىمثىبلن للٌذ ى
ب ابٍ ًن لًي
ٍام ىرأىةى فً ٍر ىع ٍو ىف)[ ]44رغم أ ٌف بإمكاف اهلل أف يضرب بموسى مثبلن .كيقوؿ كذلك( :إً ٍذ قىال ٍ
ىت ىر ٌ
ً
ً
ٍجنٌ ًة)[.]45
عن ىد ىؾ بىػ ٍيتان في ال ى

وح كامرأىةى ل و
ًً
يوط)
كما يضرب مثبلن في الجوانب السلبية للكفار ،قائبلن ( :ى
ض ىر ى
ب اللٌوي ىمثىبلن للٌذ ى
ين ىك ىف يركا ٍام ىرأىةى ني و ى ٍ ى

[ ]46أم أنٌو ال فرؽ بين الجنسين في الميادين اإلنسانية ،ميادين التكامل كالتعالي كالعركج كالسقوط
كالتكاليف كالحقوؽ.
ٌأما من كجهة النظر الثانية ،كىي النظرة إلى كاقعيات الجنسين ،الواقعيات كالحقائق المودعة في طبيعة كل

ملقى على عاتق المرأة ،كال يمكن للرجل أف يرضع طفلو ،أك
منهما ،فالرضاع ػ مثبلن ػ تكليف طبيعي ن
الحضانة ػ التي ىي تكليف كحق بناء على معنى من معانيو ػ ترتبط بالمرأة ،كبعض من الحقائق خاضعة
قى على عاتق الرجل ،كال يرتفع
لبعض العقود كالتوافقات االجتماعية ،فاكتساب الماؿ للمعيشة تكليف مل ن

ىذا التكليف عن الرجل حتى لو امتلكت المرأة ثركة الدنيا كلها .كىذه األمور ناشئة عن كاقعيات يعيشها

الجنساف ،فاهلل خلق الجنسين بطبيعتين مختلفتين جسميان كعاطفيان؛ ألجل مصالح ذات الجنسين ،كألجل
بقاء نسلهما كإعمار العالم كإداراتو بنحو صحيح ،كالوظائف المزبورة نشأت عن الحقائق التي يتصف بها
كل جنس ،فهي تؤثر على كظائفهما كحقوقهما ػ مثل حق النفقة كالكسوة ػ كفقان لتركيبتهما كالمصالح
كالحكم اإللهية.
على سبيل المثاؿ ينبغي لكبل الجنسين أف يراعيا الحجاب كالستر ،لكن الحجاب المفركض على المرأة
تلوثو
أكثر صرامة ،كذلك للطافة جنسها كمظهرىا الجميل .كالصرامة ىنا تحافظ على المجتمع دكف ٌ
بالمفاسد ،كىذا مما يقتضيو الوضع الطبيعي كالضركرات التي تفرضها إدارة العالم من كجهة النظر اإللهية.

كمن عوامل االختبلؼ بين الجنسين ىي القضية المالية كاالقتصادية ،فإنها تؤثر في بعض المواضع.
كبناء على ذلك نقوؿ في المقاـ :للقصاص بعداف:
ن
أحدىما البعد اإلنساني ،من حيث إ ٌف النفس بالنفس ،كىذا البعد ال يختلف فيو الجنساف ،فيمكن
االقتصاص لكل منهما مهما كاف القاتل رجبلن أـ امرأة ،كأىمية القضية انعكست في اآلية ( ىمن قىػتى ىل نىػ ٍفسان
س أ ٍىك فى ىس واد فًي األ ٍىر ً
بًغىٍي ًر نىػ ٍف و
اس ىج ًميعان)[.]47
ض فى ىكأىنٌ ىما قىػتى ىل النٌ ى
كثانيهما :البعد المالي كاالقتصادم ،فهناؾ امتيازات مالية للرجل ال توجد للمرأة ،كىذا االمتياز المالي
الموضوع لو يقابل ما فرض عليو من تكليف ككظيفة ليس تجاه العائلة فقط ،بل باعتباره من آليات اإلنتاج

كتحريك عجلة اقتصاد المجتمع ،كىذه المهمة ال تنهض بها المرأة دائمان رغم أ ٌف لها الحق في الدخوؿ في

ىذه الميادين ،فإ ٌف ظرافتها الجسمانية كالعاطفية تمنع من ذلك ،فالحمل كالوالدة كالحضانة تمنع من ذلك
قطعان ،كالرجل و
خاؿ من ىذه القيود ،كلهذا منح الرجل ىذا االمتياز المالي كلم تمنح المرأة ىذا االمتياز.

كاألحكاـ في موارد من ىذا القبيل مبنية على الغالب ،كالغالب في الرجل كونو مصدران لكسب الثركة
كالماؿ إالٌ في موارد استثنائية ،كال توضع األحكاـ على أساس الموارد النادرة ،كألجل ىذا كاف الحكم برد
النصف إذا اقتيص من الرجل ألجل قتلو المرأة كليس كذلك العكس.

على أ ٌف بعض القضايا التي تع ٌد من مسلٌمات الفقو في ىذا المجاؿ يمكن الخدش فيها ،من قبيل اإلفتاء

كالقضاء ،كال يمكننا الجزـ بأ ٌف الرجولة شرط اإلفتاء ،كىذا البحث موكوؿ إلى محلو ،فهناؾ قضايا ال
يمكن ألمثالنا فهمها حتى الموت؛ كلهذا يلزـ على بعض النساء اإلفتاء.
على أيٌة حاؿ ال نريد ىنا فرض موارد االختبلؼ بين الرجل كالمرأة مسلمةن ،مثل موارد الدية ،فإ ٌف بعضها

غير مسلٌم حقان كيمكن النظر فيو ،حتى مسألة إمامة الجماعة ،حيث ال يرل البعض حقان للمرأة في إمامة
الجماعة.
الركايات الواردة في تنصيف دية المرأة كثيرة ،كلهذا ال نعتمد على اإلجماع في االستدالؿ على التنصيف،
فالركايات مستفيضة بأسانيد جيدة جدان ال نقاش فيها ،أما أىل السنة فذكركا اإلجماع ىنا؛ كذلك لكونو

دليبلن مستقبلن من كجهة نظرىم ،بينما نحن ال نراه كذلك ،بل نعتبره دليبلن باعتبار رجوعو إلى السنة.

أصل تنصيف الدية مسلٌم من الناحية الفقهية كاالعتبارية كالمنطقية ،كبذلك تتضح المسألة التي طرحها

مر من مسألة نظيرة لها كىي اشتراؾ
المحقق حتى لو لم يكن لدينا مدرؾ عليها ،كذلك من خبلؿ ما ٌ
رد في الدية ،أل ٌف ديتهما تعادؿ دية رجل كاحد ،لكن إذا
رجلين ،فإذا اشترؾ امرأتاف في قتل رجل فبل ٌ

رد لفاضل الدية ،كركاية ىذا الباب ىي ركاية محمد بن مسلم
اشترؾ أكثر من امرأتين في القتل ففيو ٌ
التالية:
كبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،عن محمد بن الحسين ،عن محمد بن عبد اهلل ،عن العبلء ،عن
محمد بن مسلم ،قاؿ :سألت أبا جعفر ػ عليو السبلـ ػ عن امرأتين قتلتا رجبلن عمدان ،قاؿ(( :تقتبلف بو ،ما
يختلف في ىذا أحد))[.]48

بإسناده يعني إسناد الشيخ في (التهذيب) عن محمد بن أحمد بن يحيى ،كطريق الشيخ إلى األخير طريق

صحيح كمعتبر .كىو صاحب كتاب (نوادر الحكمة) ،ككاف كتابان شامبلن كجامعان جدان ،كصاحبو من كبار
القميين ،كمن كبار الطبقة الثامنة أك صغار الطبقة السابعة[.]49
المراد من محمد بن الحسين ىو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،من كبار األشعريين كالمحدثين

القميين كمن الطبقة السابعة[.]50

محمد بن عبد اهلل مشترؾ بين جماعة بعضهم ثقة كآخركف غير ثقة ،لكنو ىنا ػ حسب الظاىر كالقرائن

الحافة بالركاية ػ ىو محمد بن عبد اهلل بن ىبلؿ ،الذم ينقل عنو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب في
(الكافي)[ ]51ك(التهذيب)[ ]52مراران ،كىو ينقل عن العبلء بن رزين .على أنٌو لم يوثٌق بصراحة ،لكنٌو
جاء في طرؽ رجاؿ (كامل الزيارات)[ ]53البن قولويو ،كىذا يكفي إلثبات كثاقتو.
عبلء بن رزين من كبار األصحاب ،كما أ ٌف جبللة شأف محمد بن مسلم كاضحة.
برد نصف الدية لكل
أمر
رد للدية ىنا ،مع أنٌهما لو كانا رجلين ألمر ٌ
اإلماـ بقصاص كبل المرأتين ،كال ٌ
ي
منهما ،لكن لماذا قاؿ اإلماـ :قاؿ ((ال يختلف في ىذا أحد))؟ فقد يكوف مراده بأ ٌف القضية إجماعية ،أم

أنٌا لسنا كحيدين في ىذه الفتول ،كىو نوع تأكيد للحكم.
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