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الباب الثامن

«كتاب الوقف والقصاص»

يتضمن البــاب
كتاب الوقف :الفصــل األول :معنى الوقف وماهيته وفضله وصياغته
•املبحث األول :تعريف الوقف يف اللغة والرشع.

* املسألة األوىل :الوقف لغة.

* املسألة الثانية :معنى الوقف يف املذهب اإلمامي.

* املسألة الثالثة :معنى الوقف يف املذاهب األخرى.

* املسألة الرابعة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

•املبحث الثاين :ماهية الوقف وفضله.

* املسـألة االوىل :ماهية الوقف وفضله يف املذهب اإلمامية.

* املسألة الثانية :ماهية الوقف يف املذاهب االخرى.

* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

•املبحث الثالث :يف اشرتاط الصيغة والقبول والقربة.

* املسألة األوىل :املذهب اإلمامي.

* املسألة الثانية :أشرتاط الصيغة والقبول والقربة يف املذاهب االخرى.

* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

الفصـل الثــاين :رشائط الواقف ،واملوقوف ،واملوقوف عليه.

•املبحث األول :رشائط الواقف.

جو * املسألة األوىل :رشائط الواقف يف املذهب االمامي.

* املسألة الثانية :رشائط الواقف يف املذاهب االخرى.

* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

•املبحث الثاين :رشائط املوقوف.

* املسألة األوىل :رشائط املوقوف يف املذهب اإلمامي.

* املسألة الثانية :رشائط املوقوف يف املذاهب االخرى.

* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

•املبحث الثالث :رشائط املوقوف عليه.

* املسألة األوىل :رشائط املوقوف عليه يف املذهب اإلمامي.
* املسألة الثانية:رشائط املوقوف عليه يف املذاهب االخرى.

* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

•املبحث الرابع :يف الرشوط التي يضعها الواقف.

* املسألة األوىل :ما أورده السيد اليزدي (قدس رسه) يف املسألة.

* املسألة الثانية :قاعدة( :الوقوف عىل حسب ما يوقفها).

* املسألة الثالثة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

•املبحث اخلامس :أمهية الوصية وسبب صدورها.

* املسألة األوىل :سبب صدور الوصية يف أمواله عليه السالم.
* املسألة الثانية :زمان صدور الوصية ومكاهنا.

* املسألة الثالثة :صحيحة عبد الرمحن بن احلجاج التي تضمنت الوصية.

كتاب القصاص

الفصــل األول :معنى القصاص وأصل ترشيعه

•املبحث األول :معنى القصاص يف اللغة واصطالح املترشعة.

* املسألة األوىل :معنى القصاص لغة.

* املسألة الثانية :معنى القصاص يف اصطالح املترشعة.

* املسألة الثالثة :معنى اجلناية يف اللغة واصطالح املترشعة.

•املبحث الثاين :يف أصل ترشيعه وبيان حرمة دم املسلم.
* املسألة األوىل :أصل ترشيعه يف املذهب اإلمامي.
* املسألة الثانية :املذاهب اإلسالمية األخرى.

•املبحث الثالث :يف أصل ترشيعه وبيان حرمة دم املسلم.
* املسألة األوىل :املذهب اإلمامي.

* املسألة الثانية :أقسام القتل وما يتحقق به القصاص يف املذاهب األخرى.

* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أروده فقهاء املذاهب.

•املبحث الرابع :قوعد فقهية.

* املسألة األوىل :قاعدة( :ينقسم القتل بانقسام األحكام اخلمسة).
* املسألة الثانية :قاعدة( :ينقسم القتل باعتبار سببه إىل أقسام).

•املبحث اخلامس :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

* املسألة األوىل :ابن ميثم البحراين (679هـ).

* املسألة الثانية :ابن أيب احلديد املعتزيل (ت656 :هـ).

* املسألة الثالثة :السيد حبيب اهلل اخلوئي (ت1324 :هـ).

الفصـل الثــاين:استيفاء القصاص.
•املبحث األول :االقتصاص بغري السيف.
* املسألة األوىل :أقوال فقهاء املذهب اإلمامي يف حرمة اإلستيفاء بغري السيف.

* املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب األخرى يف استيفاء القصاص.

* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.
* املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

•املبحث الثاين :قواعد فقهية.
* املسألة األوىل قاعدة( :مانع السبب)

* املسألة الثانية :قاعدة :العلة ال بد فيها من املناسبة للححكم املرتب عليها.
* املسألة الثالثة :يعترب يف القصاص نفسا وطرفا املامثلة).

•املبحث الثالث :حرمة املثلة باجلاين.

* املسألة األوىل :بحث الشيخ اجلواهري النجفي (عليه الرمحة والرضوان) (1266هـ).

* املسألة الثانية :بحث الشيخ املريز اجواد التربيزي (عليه الرمحة والرضوان) (ت 1427هـ)

كتاب الوقف

توطئة

يــورد الرشيــف الــريض (عليــه الرمحــة والرضــوان) وصيــة أمــر املؤمنــن اإلمــام

عــي (عليــه الصــاة والســام) بــا يعمــل يف أموالــه ،فيقــول( ،عليــه الصــاة والســام):
ِِ
«هـ َـذا مــا َأمــر بِــه عبــدُ ال َّلــه علِــي بــن َأبِــي َطالِـ ٍ ِ
ـن  -فِــي َمالِــه
ـب َأميـ ُـر ا ْل ُم ْؤمنيـ َ
َ ُّ ْ ُ
َْ
َ َ َ َ
ِ
ـاء َو ْجــه ال َّلــه  -لِ ُيولِ َجــه بِــه ا ْل َجنَّـ َة((( و ُي ْعطِ َيــه بِــه َاأل َمنَـ َةِ :من َْهــا َفإِ َّنــه َي ُقــو ُم بِ َذلِـ َ
ـك
ا ْبت َغـ َ
وف  -وين ِْفـ ُـق ِم ْنــه بِا ْلمعــر ِ
ا ْلحســن بــن علِــي  -يـ ْـأك ُُل ِم ْنــه بِا ْلمعــر ِ
وف َ -فـإِ ْن َحدَ َ
ث
َ ْ ُ
ُ
َ ْ ُ
َ َ ُ ْ ُ َ ٍّ َ
ـي َ -قــا َم بِ َاأل ْمـ ِـر َب ْعــدَ ه َ
بِ َح َسـ ٍ
ـن َحــدَ ٌ
وأ ْصــدَ َره َم ْصــدَ َره  -وإِ َّن ِل ْبن َْي
ث((( ُ
وح َسـ ْي ٌن َحـ ٌّ
ِ
ِ ِ ِ
َفاطِمـ َة ِمــن صدَ َقـ ِـة علِـ ِ
ـت ا ْل ِق َيــا َم بِ َذلِـ َ
ـك
ـي  -وإِ ِّنــي إِن ََّمــا َج َع ْلـ ُ
ْ َ
ـي م ْثـ َـل ا َّلــذي ل َبنــي َعلـ ٍّ
َ ٍّ
َ
 إِ َلــى ا ْبنَــي َفاطِمـ َة ا ْبتِ َغــاء َو ْجــه ال َّلــه  -و ُقر َبـ ًة إِ َلــى رسـ ِـول ال َّلــه (صلــى اللــه عليــه
َ ُ
ْ
َ
ْ
َ
وآلــه)  -و َتك ِْريمـ ًا لِ ُح ْر َمتِــه وت َْشـ ِـريف ًا لِ ُو ْص َلتِــه(((  -و َي ْشـت َِر ُط((( َع َلــى ا َّلـ ِـذي َي ْج َع ُلــه
ِ
ـال ع َلــى ُأصولِــه  -وين ِْفـ َـق ِمــن َثمـ ِـره حيـ ُ ِ
ي
وهــد َ
ـث ُأمـ َـر بِــه ُ
ُ
إِ َل ْيــه َ -أ ْن َي ْتـ ُـر َك ا ْل َمـ َ َ
َْ
ْ َ
ُ
وأ َّل يبِيــع ِمــن َأو َل ِد ن ِ
َخيـ ِ
ـل َهـ ِـذه ا ْل ُقـ َـرى َو ِد َّيـ ًة((( َح َّتــى ت ُْشــكِ َل َأ ْر ُض َهــا ِغ َراسـ ًا
َلــه ْ ْ َ َ َ -
ِ
 ومــن ك َ ِـن إِ َمائِــي َّ
ـي َح ِامـ ٌـل -
اللتِــي َأ ُطـ ُ
ـوف َع َل ْي ِهـ َّ
َان مـ ْ
َ ْ
ـن َ -ل َهــا َو َلــدٌ َأ ْو هـ َ
ِ
وهـ ِ
ـك ع َلــى و َل ِدهــا ِ
ـي َعتِي َقـ ٌة
ـن َح ِّظــه َ -فـإِ ْن َمـ َ
ـي مـ ْ
َ َ
َفت ُْم َسـ ُ َ
ـي َح َّيـ ٌة َف ِهـ َ
ـات َو َلدُ َهــا وهـ َ
َ
((( يوجله :يدخله .واألمنة بالتحريك :األمن.

((( احلدث بالتحريك :احلادث أي املوت وأصدره أجراه كام كان جيري عىل يد احلسن.
((( الوصلة بالضم :الصلة وهي هنا القرابة.

((( ضمــر الفعــل إىل عــي أو احلســن .والــذي جيعلــه إليــه هــو مــن يتــوىل املــال بعــد عــي أو احلســن
بوصيتــه .وتــرك املــال عــى أصولــه أن ال يبــاع منــه شــئ وال يقطــع منــه غــرس.

((( الوديــة كهديــة :واحــدة الــودي أي صغــار النخــل وهــو هنــا الفســيل .والــر يف النهــي أن
النخلــة يف صغرهــا مل يســتحكم جذعهــا يف األرض فقلــع فســيلها يرضهبــا.
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وح َّر َر َهــا ا ْل ِع ْتـ ُـق»(((.
َ -قــدْ َأ ْفـ َـر َج َعن َْهــا الـ ِّـر ُّق َ

وقــد أشــتمل النــص الرشيــف عــى رشائــط الوقــف ،واملوقــوف ،واملوقــوف

عليــه ،والرشائــط التــي يضعهــا الواقــف ،ولكــن ال بــد اوال مــن تعريــف الوقــف

يف اللغــة وعنــد املترشعــة ،وماهيــة الوقــف ،وفضلــه ،وهــل يشــرط بــه الصيغــة
والقبــول والقربــة ،هــذا مــا ســنتناوله يف الفصــل االول ،وهــو كااليت:

((( هنج البالغة برشح حممد عبده :ج 3ص .23 – 22
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الفصل األول

«معنى الوقف وماهيته
وفضله وصياغته»

املبحث األول
تعريف الوقف يف اللغة والشرع
املسألة األوىل :الوقف لغة.

يســتعرض أهــل اللغــة معنــى مفــردة (الوقــف) فرتشــد كلامهتــم إىل معنيــن يف

مفهــوم واحــد ،ومهــا :املســك واحلبــس؛ فذهــب الفراهيــدي (ت 175هـــ) إىل ان

(الوقــف) ،هــو املســك ،فقــال:

(الوقــف :مصــدر قولــك :وقفــت الدابــة ووقفــت الكلمــة وقفـ ًا ،وهــذا جماوز؛

فــإذا كان الزمـ ًا قلــت :وقفــت وقوفـ ًا .والوقــف :املســك الــذي جيعل لأليــدي)(((.
وذهب ابن منظور (ت 711هـ) :إىل أهنا بمعنى :احلبس واملسك ايض ًا.

وقال اجلوهري (ت 393هـ):

(فكل يشء ُتسك عنه تقول :أوقفت)((( قال الطرماح:
َقـ َّـل يف شَـ ِّـط نَهْــروانَ ا ْغتِماضِ ــي

ـراض
ودَعانــي ه ـ َــوى العُ ـ ِ
ـيون املِـ ـ ِ

جامِـ ــح ًا يف َغ ـ ــوايَيت ،ثـ ــم َأو َق ْف ـتُ

بالت َقــى ،وذُ و البِ ـرِّ راضــي)(((.
ِرض ـ ًا ُّ

وأقلعت.
أمسكت
وهنا (أوقفت) بمعنى:
ُ
ُ
((( كتاب العني للفراهيدي :ج 5ص .323

((( الصحاح للجوهري :ج 4ص 1440هـ.

((( لسان العرب البن منظور :ج 9ص .358

17

الفصـل األول :معنى الوقف وماهيته وفضله وصياغته

ـت الدابـ َة ووقفــت الكلمــة وقفـ ًا،
قــال الليــث( :الوقــف :مصــدر قولــك :و َق ْفـ ُ

وهــذا جمــاوز فــإذا كان الزمـ ًا قلــت :وقوفـ ًا.

َ
الرجل عىل كلمة قلت :و َّق ْفتُه ت َْوقيف ًا.
وإذا و َّق ْفت

حبســها،
وو َقــف األَرض عــى املســاكني ،ويف الصحــاح للمســاكني ،و ْقفــ ًاَ :
رض َّ
وكل يشء)(((.
ووق ْف ُ
ــت الدابــ َة واألَ َ
18

املسألة الثانية :معنى الوقف يف املذهب اإلمامي.

ذهب فقهاء اإلمامية (أعىل اهلل شأهنم) إىل تعريف الوقف بـ:

(حتبيــس األصــل وتســبيل املنفعــة) وقــد نــص عليــه مجــع مــن الفقهــاء ،منهــم:

الشــيخ الطــويس((( ،وابــن محــزة الطــويس((( ،وابــن ادريس احلــي((( ،وقطــب الدين

البيهقــي الكيــدري((( ،واملحقــق احلــي((( ،وحييــى بــن ســعيد احلــي((( ،والفاضــل
اآليب((( ،والعالمــة احلــي((( ،وابــن العالمــة( ،((1والشــهيد األول(((1وغريهــم مــن

((( لسان العرب :ج 9ص .359

((( املبسوط ،كتاب الوقوف والصدقات :ج 3ص .286
((( الوسيلة ،كتاب الوقوف والصدقات :ص .369
((( الرسائر ،كتاب االيقاعات ج 3ص .152

((( أصباح الشيعة بمصباح الرشيعة :ص .345

((( املخترص النافع ،كتاب الوقوف والصدقات :ص 156؛ رشائع ٍاإلسالم :ج 2ص .442
((( اجلامع للرشايع :كتاب الوقف :ص .369

((( كشف الرموز :كتاب الوقوف والصدقات :ج 2ص .44

((( حترير االحكام :كتاب الوقف ،الفصل األول :ج 3ص .289
(((1
(((1

ايضاح الفوائد :ج 2ص .377

الدروس الرشعية :ج 2ص .263

املبحـث األول :تعريف الوقف يف اللغة والشرع

الفقهــاء (رضــوان اهلل تعــاىل عليهــم).

وقــد بســط القــول يف تعريفــه الشــيخ حممــد حســن اجلواهــري النجفــي وذلــك

يف بيــان قــول املحقــق احلــي (عليهــا الرمحــة والرضــوان) فقــال:
(الوقف عقد ثمرته حتبيس األصل وأطالق املنفعة):

(كــا يف القواعــد ،والتنقيــح ،وإيضــاح النافــع ،والكفايــة ،عــى مــا حكــي

عــن بعضهــا .بــل :ويف النافــع ،واللمعــة أيضــا ،لكــن تــرك ذكــر العقــد ،كــا هــو
املحكــي عــن املبســوط ،وفقــه القــرآن للراونــدي ،والوســيلة ،و،الرسائــر واجلامــع،

واملهــذب البــارع ،وجممــع الربهــان ،إال أنــه تبديــل االطــاق بالتســبيل كــا يف

النبــوي:

(((

«حبس األصل وسبل املنفعة».

إال أن املتأخريــن أبدلــوه باإلطــاق ،ملــا قيــل :مــن أنــه أظهــر يف املــراد مــن

التســبيل الــذي هــو إباحتهــا للجهــة املوقــوف عليهــا بحيــث يتــرف كيــف شــاء

كغــره مــن األمــاك ،لكــن يف الصحــاح سـ ّبل فــان ضيعتــه أي جعلهــا يف ســبيل
اهلل تعــاىل ،ومــن هنــا كان التعبــر بالتســبيل أوىل ،بنــاء عــى إرادة ذلك مــن االطالق
القابــل للتحبيــس كــا هــو مقتــى ابدالــه بذلــك يف املتــن وغــره ألشــعاره باعتبــار
القربــة حينئــذ وأنــه مــن الصدقــات ،كــا يف النهايــة وحمكــي املراســم أن الوقــف

والصدقــة يشء واحــد ،ولعلــه.

لــذا :عرفــه يف الــدروس بأنــه الصدقــة اجلاريــة ،بــل يف املســالك وحمكــي

التذكــرة واملهــذب البــارع والتنقيــح قــال العلــاء :املــراد بالصدقــة اجلاريــة الوقــف.
((( املستدرك :ج 2ص  511لكن فيه «وسبل الثمرة».
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وعــى كل حــال فقــد ذكرنــا غــر مــرة :أن املقصــود مــن أمثــال هــذه التعاريــف

التمييــز يف اجلملــة ،فــا ينبغــي نقــض تعريــف املصنــف بالســكنى وأختيهــا،
واحلبــس ،وتعريــف الــدروس بنــذر الصدقــة والوصيــة وال اجلــواب عــن األول

بــإرادة احلبــس عــى الــدوام.

وكان االختــاف يف ذكــر العقــد وعدمــه عــى نحــو مــا ســمعته يف البيــع ونحوه
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مــن أهنــا اســم للعقــود ،أو للمعنــى احلاصــل منهــا ،وإن مل نقــل بمرشوعيــة املعاطــاة
فيــه ،أو ملــا تســمعه مــن اخلــاف باعتبــار القبــول فيــه وعدمــه ،املقتــي لالختــاف

يف عقــد أوال كــا ستســمع)(((.

املسألة الثالثة :معنى الوقف يف املذاهب االخرى.

أوال :املذهب الزيدي.
عرفه إمام الزيدية أمحد املرتىض (ت 840هـ) بقوله:
ّ

(حبس خمصوص عىل وجه خمصوص بنية القربة)(((.

ثانيا :املذهب الشافعي.
عرفه الرشبيني (ت 977هـ):
ّ

(حبــس مــال يمكــن االنتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه بقطــع التــرف يف رقبتــه عــى

مــرف مبــاح موجــود)(((.

((( جواهر الكالم :ج 28ص .3 – 2
((( رشح االزهار :ج 3ص .458

((( االقناع اليب شجاع الرشبيني :ج 2ص .26

املبحـث األول :تعريف الوقف يف اللغة والشرع

ثالثا :املذهب املالكي.
عرفه احلطاب الرعيني (ت 954هـ):
ّ

(حبس عني ملن يستويف منافعها عىل التأبيد)(((.

رابعا :املذهب احلنفي.
عرفه إمام احلنفية أبو حنيفة النعامن ،بقوله:
ّ

(حبس العني عىل مالك الوقف ،والتضييق باملنفعة)(((.
خامسا :املذهب احلنبلي.
عرفه الشافعي الصغري (ت 1004هـ):
ّ

(حبــس مــال يمكــن االنتفــاع بــه ،مــع بقــاء عينــه ،بقطــع التــرف يف رقبتــه

عــى مــرف مبــاح موجــود)(((.

املسألة الرابعة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

1ـ مل يــورد فقهــاء املذاهــب (الشــافعي ،والزيــدي ،واملالكــي ،واحلنفــي،

واحلنبــي) التعريــف بلفــظ (العقــد).

عرفــوا الوقــف :بكونــه (عقــد) حيتــاج إىل القربــة
وانفــرد بذلــك اإلماميــة فقــد َّ

واللغــظ والقبــول ومــن ثــم فهــو مــن حيــث التقســيم يكــون مــن العبــادات لكونــه
((( مواهب اجلليل :ج 7ص .626

((( البحر الرائق البن نجم :ج 5ص .313
((( هناية املحتاج :ج 5ص .358
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مــن الصدقــات ،ومــن املعامــات لكونــه مــن العقــود وليــس االيقاعــات.

2ـ حــر الوقــف بحبــس املــال وهــو مــا ذهــب إليــه فقهــاء املذهــب (الشــافعي

واحلنبيل).

3ـ وحرصه فقهاء املذهب (املالكي واحلنفي) بحبس العني.

4ـ وكان التعريــف مبه ـ ًا عنــد فقهــاء الزيديــة فلــم يتــم حتديــد الــيء الــذي
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جيــري فيــه احلبــس.

5ـ كــا ذهــب إليــه املالكــي ،والشــافعي ،واحلنفــي ،واحلنبــي بـــ (العــن أو

املــال).

6ـ وذهــب اإلماميــة إىل قاعــدة (حتبيــس األصــل) ســواء كان مــاالً او غــره ممــا

يصــح فيــه احلبــس وتســبيل املنفعــة ،كــا ســيمر بيانــه يف رشوط الوقــف.

املبحث الثاني
ماهية الوقف وفضله
قال أمري الؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
ِِ
«هـ َـذا مــا َأمــر بِــه عبــدُ ال َّلــه علِــي بــن َأبِــي َطالِـ ٍ ِ
ـن  -فِــي َمالِــه
ـب َأميـ ُـر ا ْل ُم ْؤمنيـ َ
َ ُّ ْ ُ
َْ
َ َ َ َ
ِ
ـاء َو ْجــه ال َّلــه  -لِ ُيولِ َجــه بِــه ا ْل َجنَّ ـ َة و ُي ْعطِ َيــه بِــه األَ َمنَ ـ َةِ :من َْهــا»(((.
ا ْبت َغـ َ
تباينــت اقــوال فقهــاء املذاهــب اإلســامية يف ذكــر ماهيــة الوقــف وفضلــه

واشــراط صيغــة الوقــف وقبولــه يف املوقــوف عليــه ،وقصــد القربــة ؛ فمنهــم مــن

تعــرض هلــا ،ومنهــم مــن اعتمــد االقتصــار عــى بعضهــا ،وهــي كااليت:
املسألة األوىل :ماهية الوقف وفضله يف املذهب اإلمامي.

تنــاول الســيد حممــد كاظــم اليــزدي (عليــه الرمحــة والرضــوان) ماهيــة الوقــف،

وصيغتــه ،وقبولــه ،وقربتــه إىل اهلل تعــاىل ،قبــل رشوعــه يف بيــان رشوطــه ،فقــال يف

ماهيــة الوقــف:

(الوقــف ا ّلــذي هــو قســم مــن الصدقــات ،إذ الصدقــة قــد تطلــق و يــراد

بــه الوقــف بــل والغالــب يف األخبــار التعبــر عــن الوقــف بالصدقــة بــل بلفــظ

ـم منــه ومــن أخواتــه مــن التحبيــس والســكنى
الوقــف قليــل ،وقــد تطلــق عــى األعـ ّ
((( هنج البالغة ،حتقيق صبحي الصالح :ص ،379وصيته بأمواله.
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والعمــرى والرقبــى ،وقــد تطلــق عــى الصدقــة املصطلحــة ا ّلتــي هــي التمليــك

ربعـ ًا بقصــد القربــة ،وقــد تطلــق عــى الــزكاة بقســميها كــا يف قولــه تعــاىل:
للغــر ت ّ
﴿إَِّنمَا الصَّدَقَاتُ لِ ْل ُف َقرَاءِ﴾((( إىل آخره.

ـتمرة  -يف مقابــل املذكــورات ،فهــو
فالوقــف :هــو الصدقــة اجلاريــة  -أي املسـ ّ

ـوي (صــى اهلل عليــه وآلــه):
عبــارة عــن حتبيــس األصــل وإطــاق املنفعــة ،ففــي النبـ ّ
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«ح ّبــس األصــل وسـ ّبل الثمــرة»(((.

وقد ورد يف األخبار ّ
النبوي (صىل اهلل عليه وآله):
احلث عليه ،ففي
ّ

«إذا مــات املؤمــن انقطــع عملــه إالّ مــن ثالثــة :ولــد صالــح يدعــو لــه ،وعلــم

ينتفــع بــه بعــد موتــه ،وصدقــة جاريــة»(((.
ويف خرب هشام بن سامل:

«ليــس يتبــع الرجــل بعــد موتــه مــن األجــر إالّ ثــاث خصــال :صدقــة أجراهــا

يف حياتــه وهــي جتــري بعــد موتــه ،وسـنّة هــدى سـنّها فهــي يعمــل هبــا بعــد موتــه،

وولــد صالــح يدعــو لــه».

(((

وقريب منه مجلة ُأخرى ،ويف خرب أيب كهمس:

«سـتّة يلحــق املؤمــن بعــد وفاتــه :ولــد يســتغفر لــه ،ومصحــف خيلفــه ،وغــرس

يغرســه ،وقليــب حيفــره ،وصدقــة جيرهيــا ،وسـنّة يؤخــذ هبــا مــن بعــده»(((.
((( التوبة.60 :

((( عوايل الآللئ  ،260 :2ح .14
((( عوايل الآللئ  ،53 :2ح .139

((( الوسائل  ،292 :13الباب  1من أبواب الوقوف والصدقات ،ح .1
((( العروة الوثقى :ج 6ص .280 -279
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املسألة الثانية :ماهية الوقف يف املذاهب االخرى.

اوال :املذهب الزيدي.
يف بيان ماهية الوقف ،قال إمام الزيدية أمحد املرتىض (ت 840هـ):

(األصــل يف الس ـنّة واالمجــاع؛ أمــا الس ـنّة فــا روي أنــه (صــى اهلل عليــه وآلــه)

قــال لعمــر حــن قــال لــه :إين أصبــت مائــة ســهم وأنــا أريــد أن اتقــرب هبــا إىل اهلل

تعــاىل فقــال (صــى اهلل عليــه وآلــه):
«حبس األصل وسبل الثمرة».

وروي أن أكابــر الصحابــة وقفــوا؛ قــال يف االنتصــار :وقــف أمــر املؤمنــن عيل

(عليــه الصــاة والســام) وفاطمــة (عليهــا الســام) ،وابــو بكــر وعمــر وعثــان
وعبــد الرمحــن بــن عــوف وطلحــة؛ واالمجــاع ظاهــر إال روايــة أنــه ال يصــح حيكــم
بــه حاكــم أو يضيفــه إىل بعــد املــوت)(((.

ثانيا :املذهب الشافعي.
يف بيان ماهية الوقف قال النووي (ت 676هـ):

(قربــة منــدون إليهــا ملــا روى عبــد اهلل بــن عمــر أن عمــر أتــى النبــي – (صــى

اهلل عليــه وآلــه) – وكان قــد مالــك مائــة ســهم مــن خيــر ،فقــال:
«حبس األصل وسبل الثمرة»).

(((

((( رشح األزهار :ج 3ص .458
((( املجموع :ج 15ص .320
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(وهو مما أختص به املسلمون؛ قال الشافعي:

مل حيبــس أهــل اجلاهليــة فيــا علمتــه دار ًا وال أرضــ ًا تــرر ًا بحبســها ،وانــا

حبــس أهــل اإلســام)(((.
ثالثا :املذهب املالكي.

يف بيــان ماهيــة الوقــف عنــد فقهــاء املذهــب املالكــي تنــاول احلطــاب الرعينــي

26

مجلــة مــن اقــوال فقهــاء املذهــب ،فقــال:

(قــال ابــن عرفــة :الوقــف مصــدر ًا إعطــاء منفعــة يشء مــدة وجــوده الزمــ ًا

بقــاؤه يف ملــك معطيــه ولــو تقديــر ًا؛ فتخــرج عطيــة الــذوات والعاريــة والعمــري
والعبــد املخــدم حياتــه يمــوت قبــل مــوت ربــه لعــدم لــزوم بقائــه يف ملــك معطيــه
جلــواز بيعــه برضــاه مــع معطــاه.

وقــول ابــن عبــد الســام إعطــاء منافــع عــى ســبيل التأبيد يبطــل طــرده باملخدم

حياتــه .وال يــرد بــأن جــواز بيعــه ممنــوع اندراجــه حتــت التأبيــد الن التأبيــد إنــا هــو
يف االعطــاء وهــو صــادق عــى املخــدم املذكــور ال يف لــزوم بقائــه يف ملــك معطيــه.
وهــو اســا مــا أعطيــت منفعتــه مــدة إىل آخــره.

ورصح الباجــي ببقــاء ملــك املحبــس عــى حمبســه وهــو الزم تزكيــة حوائــط

األحبــاس عــى ملــك حمبســها .وقــول اللخمــي آخــر الشــفعة احلبــس يســقط ملــك

املحبــس غلــط انتهــى .وخيــرج مــن حــد ابــن عرفــة احلبــس غــر املؤبــد ،وقــد رصح

بجــوازه ابــن احلاجــب واملصنــف ثــم قــال ابــن عرفــة :وهــو منــدوب إليــه ألنــه مــن
((( مواهب اجلليل للحطاب الرعيني :ج 7ص .627
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الصدقــة ويتعــذر عــروض وجوبــه بخــاف الصدقــة انتهــى.

وقــال يف املقدمــات :واألحبــاس ســنة قائمــة عمــل هبــا رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) واملســلمون مــن بعــده انتهــى .وقــال يف اللبــاب :حكمــه اجلــواز خالفــا
أليب حنيفــة)(((.

رابعا :املذهب احلنفي.
يف ماهية الوقف يف املذهب احلنفي قال ابن نجم املرصي (ت 970هـ):

(مناســبته للرشكــة باعتبــار أن املقصــود بــكل منهــا االنتفــاع بــا يزيــد عــى

أصــل املــال)(((.

خامسا :املذهب احلنبلي.
يف بيــان ماهيــة الوقــف وأصــل ترشيعــه عنــد فقهــاء املذهــب احلنبــي قــال

الشــافعي الصغــر (ت 1004هـــ):
واألصل فيه قوله تعاىل:

﴿ َلنْ تَنَا ُلوا الْبِرَّ حََّتى ُتنْفِ ُقوا مِمَّا ُتحِبُّونَ﴾.

وملــا ســمعها أبــو طاحلــة بــادر إىل وقــف أحــب أموالــه بريحــا حديقــة مشــهورة

وقولــه :وَمَــا يَ ْفعَ ُلــوا مِـنْ خَيْـ ٍر َف َلـنْ ي ْ
ُك َفـرُوهُ.

وخــر مســلم «إذا مــات املســلم انقطــع عملــه إال مــن ثــاث صدقــة جاريــة أو

علــم ينتفــع بــه أو ولــد صالــح يدعــو لــه».
((( مواهب اجلليل :ج 7ص .626
((( البحر الرائق :ج 5ص .313
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ومحــل العلــاء الصدقــة اجلاريــة عــى الوقــف دون نحــو الوصيــة باملنافــع

املباحــة لندرهتــا ووقــف عمــر أرضــا أصاهبــا بخيــر بأمــره (صــى اهلل عليــه وآلــه)

ورشط فيهــا رشوطــا منهــا أنــه ال يبــاع أصلهــا وال يــورث وال يوهــب وأن مــن
وليهــا يــأكل منهــا باملعــروف أو يطعــم صديقــا غــر متمــول فيــه رواه الشــيخان

وهــو أول وقــف وقــف يف اإلســام وقيــل بــل وقفــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) أمــوال
28

خمرييــق التــي أوىص هبــا لــه يف الســنة الثالثــة وجــاء عــن جابــر مــا بقــي أحــد مــن

أصحــاب النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) لــه مقــدرة حتــى وقــف)(((.

املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

1ـ ذهــب فقهــاء اإلماميــة (اعــى اهلل شــأهنم) إىل أن ماهيــة الوقــف هــو:

(الصدقــة) إذ الغالــب يف االخبــار الــواردة عــن أئمــة العــرة النبويــة (عليهــم
الصــاة والســام) التعبــر عــن الوقــف بلفــظ( :الصدقــة).

فالوقــف :هــو الصدقــة اجلاريــة ،اي املســتمرة يف مقابــل املذكــورات ومــن

التحبيــس ،والســكن ،والعمــري ،والرقبــى ،والتمليــك للغــر تربعــا بقصــد

القربــة؛ وغريهــا.

فالوقف :عبارة عن جتيس األصل واطالق املنفعة.

2ـ وذهــب فقهــاء املذاهــب اإلســامية إىل أن ماهيــة الوقــف :هــو التحبيــس

واطــاق املنفعــة ،وقــد اعتمــدوا يف ذلــك عــى احلديــث النبــوي (صــى اهلل عليــه

وآله)البــن اخلطــاب« :حبــس األصــل وســبل الثمــرة».
((( هناية املحتاج إىل رشح املنهاج :ج 5ص .359 – 358

املبحث الثالث
يف اشرتاط الصيغة والقبول والقربة
يف اشــراط الصيغــة والقبــول والقربــة تفاوتــت اقــوال فقهــاء املذاهــب

اإلســامية بــن التعــرض هلــا ،وهــو مــا جــاء يف مصنفــات :اإلماميــة ،والزيديــة،

والشــافعية ،وبــن االعــراض عنهــا ،كــا يف املذهــب املالكــي ،واحلنفــي ،واحلنبــي،

فكانــت اقواهلــم يف بيــان الصيغــة الرشعيــة للوقــف فقــط ،دون ذكــر رشط القبــول،
والقربــة ،وهــي كااليت:

املسألة األوىل :املذهب اإلمامي.

أوال :يف اشرتاط الصيغة.
تنــاول مســألة أشــراط الصيغــة الســيد حممــد كاظــم اليــزدي (عليــه الرمحــة

ـن أن اشــراط الصيغــة يف الوقــف
والرضــوان) يف مقدمــة كتــاب الوقــف ،وقــد بـ ّ

ظاهــره االمجــاع عنــد علــاء الطائفــة ،وأن صحــة الوقــف متوقــف عليهــا ،وان لفــظ

(وقفــت) تتحقــق بــه الكفايــة.

لت ،وأبــدّ ُت،
وســ ّب ُ
بس ُ
وامــا االلفــاظ األخــرى ،مثــل :تَصدّ ْق ُ
ــتَ ،
ــتَ ،
وح ْ

فاألقــوى كفايتهــا مــع ضميمــة القرائــن ،كــا يف ســائر العقــود ،فقــال (رمحــه اهلل):
(ظاهــر العلــاء اإلمجــاع عــى اشــراط الصيغــة يف الوقــف ،وأنّــه بدوهنــا

غــر صحيــح ،وأطالــوا الــكالم يف كفايــة مــا عــدا لفــظ وقفــت  -مثــل تصدّ قــت،
29
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وح ّبســت ،وســ ّبلت ،وأ ّبــدت ،ونحوهــا  -وعــدم كفايتهــا.

كل مــا يـ ّ
واألقــوى كفايــة ّ
ـدل عــى املعنــى املذكــور ولــو بضميمــة القرائــن كــا

يف ســائر العقــود ،إذ ال دليــل عــى اعتبــار لفــظ خمصــوص يف املقــام .وال يعتــر
العرب ّيــة وال املاضو ّيــة ،بــل يكفــي اجلملــة االســم ّية كقولــه :هــذا وقــف .كــا يـ ّ
ـدل

عليــه قــول أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ّ -ملــا جــاءه البشــر بخــروج عــن ينبــع:
30

«هــي صدقــة ب ّت ـ ًا بتــا يف حجيــج بيــت اهلل ،وعابــري ســبيل اهلل ،ال تبــاع وال

توهــب وال تــورث».

(((

ويف احلدائــق :األحــوط التعبــر بوقفــت ،أو تصدّ قــت ،لذكرمهــا يف األخبــار

دون غريمهــا مــن األلفــاظ((( مــع ّ
النبــوي
أن لفــظ التحبيــس أيضــ ًا موجــود يف
ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه).
ومقتــى مــا ذكــروه مــن اشــراط الصيغــة عــدم كفايــة املعاطــاة مثل مــا إذا بنى

رصح بــه بعضهــم((( ال يصــر وقفـ ًا
مســجد ًا وأذن يف الصــاة فيــه مثــا ،فإ ّنــه كــا ّ

وال خيــرج عــن ملكــه ،وكــذا يف نحــوه .نعــم حكــي عــن ابــن إدريــس والشــهيد يف
الذكــرى((( كفايــة ذلــك يف املســجد ولــو مل جيــر الصيغــةّ ،
ألن معظــم املســاجد يف
اإلســام عــى هــذه الصــورة ،وهــذا هــو األقــوى.

بــل :األقــوى ذلــك يف غــر املســجد مثــل بنــاء القناطــر واخلانــات للمســافرين

((( الوسائل  ،303 :13الباب  6من أبواب الوقوف والصدقات ،ح .2
((( احلدائق .130 - 129 :22

ّ
والعالمــة يف القواعــد  ،388 :2والشــهيد الثــاين يف املســالك :5
((( كالشــيخ يف املبســوط ،300 :3
.374

((( الرسائر  ،280 :1الذكرى .133 :3
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وغــرس األشــجار النتفــاع النــاس بثمرهــا أو باالســتظالل هبــا وجعــل األرض

مقــرة ونحوهــا ،بــل ومثــل البــواري واحلصــر للمســاجد .وكــذا تعمــر املســاجد
اخلربــة بالنســبة إىل اآلالت املعمولــة فيهــا ،فـ ّ
ـإن الســرة عــى عــدم إجــراء صيغــة

الوقــف فيهــا.

ودعــوى :كوهنــا مــن بــاب اإلباحــة ،مدفوعــة بـ ّ
ـأن الــازم حينئــذ عــدم جــواز

ـرف بعــد موتــه لالنتقــال إىل وارثــه .ومــا قــد يدّ عــى :مــن ّ
أن جعــل احلصــر
التـ ّ

للمســجد مــن بــاب متليــك املســجد وليــس وقف ـ ًا.

وقــد ذكــر العالّمــة يف التذكــرة :أ ّنــه لــو قــال :جعلــت هــذا للمســجد ،فهــذا

متليــك ال وقــف وأ ّنــه مــن بــاب اهلبــة وحيتــاج إىل قبــول الناظــر وقبضــه ال جيــري
يف غــر احلــر والبــواري مــن املذكــورات((( مــع أ ّنــه غــر تــا ّم يف نفســه أيضـ ًا مــن
حيــث ّ
إن الســرة عــى عــدم القبــول والقبــض فيهــا مــن الناظــر ،وأيض ـ ًا الزمــه

جــواز أن يملــك املســجد ونحــوه دار ًا أو عقــار ًا بنحــو اهلبــة ،وهــو مشــكل،
فاألقــوى ّ
أن اجلميــع مــن بــاب الوقــف املعاطــايت)(((.

ثانيا :يف اشرتاط القبول.
بــن (قــدس رسه) أن علــاء املذهــب (عليهــم الرمحــة
ويف هــذا املطلــب َّ

والرضــوان) اختلفــوا يف اشــراط القبــول يف الوقــف عــى أقــوال ثالثــة ،أقواهــا

عــدم االشــراط ،وأحوطهــا القبــول مطلقــ ًا.
فقال يف املسألة الثانية من املقدمة:

((( التذكرة  427 :2س .43

((( العروة الوثقى :ج 6ص .280
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(اختلفــوا يف اشــراط القبــول يف الوقــف عــى أقــوال ،ثالثهــا التفصيــل بــن

االوقــاف اخلاصــة والعامــة مثــل الوقــف عــى الفقــراء أو الفقهــاء ونحوهــا،
واألقــوى عــدم االشــراط وإن كان األحــوط التفصيــل ،وأحــوط منــه القبــول
مطلقــ ًا ،وذلــك لألصــل بعــد شــمول العمومــات.

ودعــوى :معلوم ّيــة عــدم دخــول عــن أو منفعــة يف ملــك الغــر بســبب
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اختيــاري ابتــدا ًء مــن غــر قبــول ،كــا تــرى ،مصــادرة ،مــع أ ّنــه ال فــرق بــن الطبقــة

الســابقة والالحقــة يف ذلــك ،مــع أ ّنــه ال إشــكال يف عــدم اعتبــار قبــول الالحقــة،

األئمــة (عليهــم الســام) عــن ذكــر القبــول،
وخلـ ّـو األخبــار املشــتملة عــى أوقــاف ّ
فإنــا دا ّلــة عــى عــدم اعتبــاره ســواء جعلنــا مــا ذكــر فيهــا صيغــة للوقــف أو بيان ـ ًا
ّ
ـم عــى القــول باعتبــار القبــول يكفــي قبــول الناظــر أو احلاكــم الرشعي
ألحكامــه ،ثـ ّ

يف األوقــاف العا ّمــة ،وأ ّمــا مثــل الوقــف عــى األوالد فالــازم فيــه قبوهلــم ،وإن
كانــوا صغــار ًا فقبــول ول ّيهــم أو وكيلــه)(((.

ثالثا :يف اشرتاط القربة يف صحة الوقف.
يف اشــراط القربــة ذهــب علــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) إىل قولــن ومهــا

(مشــهور ،واقــوى) ،فــاألول :يشــرط القربــة ،واآلخــر ،أي االقــوى :عــدم
االشــراط ،وذلــك لإلطالقــات يف الروايــات ،ولصحــة الوقــف مــن الكافــر
واطــاق الصدقــة عليــه.

قــال الســيد اليــزدي (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف املســألة الثالثــة مــن مقدمــة

كتــاب الوقــف:

((( العروة الوثقى :ج 6ص .282 – 281
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صحــة الوقــف ،واألقــوى وفاق ـ ًا جلامعــة عــدم
(املشــهور اشــراط القربــة يف ّ

ولصحتــه مــن الكافــر ،وإطــاق الصدقــة عليــه إ ّنــا هــو
اشــراطه ،لإلطالقــات،
ّ
باعتبــار األفــراد ا ّلتــي يقصــد فيــه القربــة وال يلــزم أن يكــون مجيــع أفــراده كذلــك.
نعــم :تر ّتــب الثــواب موقــوف عــى قصــد القربــة ،مــع أ ّنــه يمكــن أن يقــال

برتتّبــه عــى األفعــال احلســنة وإن مل يقصــد هبــا وجــه اهلل ،فـ ّ
ـتحق
ـإن الفاعــل هلــا يسـ ّ
ـتحق
املــدح عنــد العقــاء وإن مل يقصــد بفعلــه التقـ ّـرب إىل اهلل ،فــا يبعــد أن يسـ ّ

التفضــل عليــه بالثــواب ،ويؤ ّيــده مــا يف األخبــار املر ّغبــة مــن انتفــاع
مــن اهلل تعــاىل
ّ

امل ّيــت بولــده الصالــح ،مــع أ ّنــه مل يقصــد القربــة يف طلبــه وإ ّنــا قصــد لـ ّـذة النفــس

باملقاربــة أو بتحصيــل األوالد)(((.

املسألة الثانية :أشرتاط الصيغة والقبول والقربة يف املذاهب االخرى.

أوال :املذهب الزيدي.
1ـ صيغة الوقف.

يف صيغــة الوقــف ولفظــه ذهــب فقهــاء الزيديــة إىل ثالثــة صيــغ للوقــف،

ســت،
وهــي( :رصحيــ ًا ،وكنايــة ،وخمتلــف) ففــي اللفــظ الرصيــح:
وقفــت وح َب ُ
ُ
ـت وهــو
ـت ،ويف اللفــظ املختلــفَ :جع ْلـ ُ
ـدت؛ ويف الكنايــة :تصدقـ ُ
وس ـ ّبلت ،وأ ْبـ ُ

رصيــح يف النــذر وكنايــة يف الوقــف.

قال إمام الزيدية أمحد املرتىض (ت 840هـ):

(يف ألفاظــه عــى ثالثــة أرضب :رصيــح قــوال واحــدا وهــي وقفــت وحبســت
((( العروة الوثقى :ج 6ص .282
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وسـ ّبلت وأ ْبــدت.

وكناية قوال واحدا وهي تصدقت.

حرمــت :ففيــه قــوالن أحدمهــا أنــه رصيــح واآلخــر أنــه
وخمتلــف فيــه وهــي ّ

ليــس برصيــح قــال أبــو (ط) جيــب أن يكــون مذهبنــا مثــل مــا قالــه (أصــش) يف
الرصيــح منهــا واملحتمــل وعنــد (م) بــاهلل ان لفظــت جعلــت رصيــح يف النــذر
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وكنايــة يف الوقــف.

قــال أبــو مــر لكــن هــذا إذا مل يكــن العــرف قائــا فامــا يف العــرف اآلن فقــد

صــار رصحيــا يف الوقــف يف ديارنــا هــذه قــال ولكــن خيتلــف ذلــك باختــاف
اإلضافــة فــان أضــاف جعلــت إىل املســاجد واملشــاهد والفقــراء ونحوهــا فإنــه يــراد

بــه الوقــف ألجــل العــرف وإن أضــاف إىل رجــل معــن فقــرا كان أو غنيــا فإنــه
يكــون نــذرا وجيــوز بيعــه الن العــرف هاهنــا للنــذر أظهــر مــن الوقــف إال أن يكــون

عــرف البلــد غــر هــذا وداللــة احلــال فإنــه يكــون عــى مــا عليــه العــرف وداللــة
احلــال)(((.

2ـ يف اشرتاط القربة.

ذهــب فقهــاء الزيديــة إىل اشــراط القربــة يف صحــة الوقــف ووجــوب النطــق

هبــا نحــو ان يقــول :جعلــت هــذا هلل ويلفــظ مــع الكنايــة ،وأمــا مــع الرصيــح فــا
حيتــاج إىل النطــق بــل القصــد كاف.
قال أمحد املرتىض:

(وســواء كان اللفــظ – يف الوقــف – رصحيـ ًا أم كنايــة فــا بــد مــع لفــظ الوقــف
((( رشح األزهار :ج 3ص .463 – 462

املبحـث الثالث :يف اشرتاط الصيغة والقبول والقربة

مــن قصــد القربــة فيــا ،وان مل يقصــد القربــة مل يصــح الوقــف وإذا كان ال بــد قصــد
القربــة وجــب أن (ينطــق هبــا نحــو أن يقــول جعلــت هــذا هلل تعــاىل أو ينطــق (بــا

يــدل عليهــا نحــو أن يقــول جعلــت هــذا للمســاجد أو للفقــراء أو للعلــاء أو صدقة
حمرمــة أو نحــو ذلــك وإنــا جيــب أن ينطــق هبــا أو بــا يــدل عليهــا (مــع الكنايــة)

وأمــا مــع الرصيــح فــا حيتــاج إىل النطــق بــل القصــد كاف نحــو أن يقــول وقفــت

أرض كــذا أو ســبلت أرض كــذا فــإن ذلــك كاف مــع قصــد القربــة)(((.
ثانيا :املذهب الشافعي.
1ـ صيغة الوقف.

ذهــب فقهــاء الشــافعية يف صيفــة الوقــف إىل ثالثــة مراتــب ،األوىل :اللفــظ

الرصيــح :كوقفــت أو حبســت أو ســ ّبلت.

حرمت أو أبدت.
والثاين :كناية ،كقولهّ :

والثالثــة :بحبــس مــا يقــرن باللفــظ ،كقولــه :صدقــة التبــاع وال توهــب ،فقــد

التحــق بالفــظ الرصيــح.

قال النووي( ،ت 676هـ):

(وألفــاظ الوقــف عــى مراتــب .إحداهــا :قولــه :وقفــت كــذا ،أو حبســت ،أو

ســبلت ،أو أريض موقوفــة ،أو حمبســة ،أو مســبلة ،فــكل لفــظ مــن هــذا رصيــح،
هــذا هــو الصحيــح الــذي قطــع بــه اجلمهــور .ويف وجــه :كل هــذا كنايــة ،ويف وجه:
الوقــف رصيــح ،والباقــي كنايــة ،ويف وجــه :التســبيل كنايــة والباقــي رصيــح.

((( رشح األزهار :جص .464 – 463
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الثانيــة :قولــه :حرمــت هــذه البقعــة للمســاكني أو أبدهتــا ،أو داري حمرمــة أو

مؤبــدة ،كنايــة عــى املذهــب ،ألهنــا ال تســتعمل إال مؤكــدة لــأوىل.

الثالثــة :تصدقــت هبــذه البقعــة ،ليــس برصيــح ،فــان زاد معــه شــيئا ،فالزيــادة

لفــظ أو نيــة ،فأمــا اللفــظ ،ففيــه أوجــه .أصحهــا :إن قــرن بــه بعــض األلفــاظ
الســابقة ،بــأن قــال :صدقــة حمرمــة ،أو حمبســة ،أو موقوفــة ،أو قــرن بــه حكــم
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الوقــف فقــال :صدقــة وال تبــاع وال توهــب ،التحــق بالرصيــح ،النرصافــه هبــذا
عــن التمليــك املحــض)(((.
2ـ يف اشرتاط القبول.

ذهــب الشــافعية إىل اشــراط القبــول يف الوقــف عــى شــخص أو مجاعــة معينني

وهــو املعتمــد عنــد إمــام املذهــب الشــافعي وآخريــن ،يف حــن ذهــب البعــض
اآلخــر إىل عــدم االشــراط.

(إذا كان الوقــف عــى جهــة كالفقــراء ،وعــى املســجد إذا كان الوقــف عــى

جهــة ،كالفقــراء ،وعــى املســجد والربــاط ،مل يشــرط القبــول .ولــو قــال :جعلــت
هــذا للمســجد ،فهــو متليــك ال وقــف ،فيشــرط قبــول القــي وقبضــه كــا لــو وهــب

شــيئا لصبــي .وإن كان الوقــف عــى شــخص أو مجاعــة معينــن ،فوجهــان .أصحهام
عنــد االمــام وآخريــن :اشــراط القبــول.

فعــى هــذا ،فليكــن متصــا باإلجيــاب كــا يف البيــع واهلبــة .والثــاين :ال يشــرط

كالعتــق ،وبــه قطــع البغــوي والرويــاين .قــال الرويــاين :ال حيتــاج لــزوم الوقــف إىل
القبــول ،لكــن ال يملــك عليــه إال باالختيــار ،ويكفــي االخــذ دليــا عــى االختيــار.
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وخــص املتــويل الوجهــن بقولنــا :ينتقــل امللــك يف املوقــوف إىل املوقــوف عليــه،

وإال ،فــا يشــرط قطعــا)(((.
ثالثا :املذهب املالكي.

ذهــب املالكيــة يف صيغــة الوقــف إىل اللفــظ الرصيــح بـــ (حبســت ووقفــت

أو تصدقــت إن قارنــه قيــد أو جهــة ال تنقطــع أو ملجهــول وإن حــر) وأن لفــظ

(وقفــت) يفيــد التأبيــد وهــو أرصح األلفــاظ ،وقيــل أن لفــظ (حبســت) ال خيتلــف
مــن حيــث الداللــة يف التأبيــد عــن لفــظ (وقفــت).

وذهــب اخــرون إىل احتياجــه إىل ضميمــة؛ وأمــا لفــظ (الصدقــة) فــا يفيــد

التأبيــد إال إذا قرانــه قيــد كقولــه :ال يبــاع وال يوهــب .أو جهــة ال تنقطــع كصدقــة

عــى الفقــراء واملســاكني.

قال احلطاب الرعيني (ت 954هـ) يف بيان صيغة الوقف:

بـــ (حبســت ،ووقفــت أو تصدقــت إن قرانــه قيــد أو جهــة ال تنقطــع أو ملجهول

وأن حــر) فقــال يف رشح العبارة:

(هــذا هــو الركــن الرابــع وهــو الصيغــة .قــال ابــن احلاجــب :أو مــا يقــوم

مقامهــا .ثــم بــن مــا يقــوم مقامهــا بقولــه :ولــو أن يف الصــاة مطلقــا ومل خيــص

شــخصا وال زمانــا فكالرصيــح انتهــى .وقولــه :فلــو أذن يف الصــاة مطلقــا أي
أذانــا مطلقــا أو يف الصــاة مطلقــا ومل خيــص بــه فرضــا وال نفــا.

وقــال يف املســائل امللقوطــة :ولــو بنــى مســجدا وأذن يف الصــاة فيــه فذلــك

((( روضة الطالبيني :ج 4ص .389
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كالرصيــح ألنــه وقــف وإن مل خيــص زمانــا وال شــخصا وال قيــد الصــاة فيــه
بفــرض وال نفــل فــا حيتــاج إىل يشء مــن ذلــك وحيكــم بوقفيتــه انتهــى.

وذكــره والــده يف البــاب الســبعني مــن تبرصتــه ثــم ذكــر اللفــظ ثــم قــال :ولفــظ

وقفــت يفيــد التأبيــد .وقــال ابــن عبــد الســام :يعنــي أهنــا أرصح ألفــاظ الفصــل

وألهنــا دالــة عــى التأبيــد بغــر ضميمــة .وعــزاه يف التوضيــح لعبــد الوهــاب وغــره
38

مــن العراقيــن قــال :وقــال صاحــب املقدمــات وان زرقــون :لفــظ الوقــف واحلبس

ســواء ويدخــل يف لفــظ وقفــت مــن اخلــاف مــا يدخــل يف حبســت انتهــى.

وهــذا الثــاين هــو الــذي مشــى عليــه املصنــف خالفــا البــن احلاجــب ألنــه قــدم

لفــظ احلبــس عــى لفــظ الوقــف ،وال بــد أن يكــون الــرط راجعــا إىل األلفــاظ
الثالثــة .ثــم قــال ابــن احلاجــب :وحبســت وتصدقــت إن اقــرن بــه مــا يــدل عــى
التأبيــد مــن قيــد أو جهــة ال تنقطــع تأبــد وإال فروايتــان.

قــال ابــن عبــد الســام :يعنــي أن لفظتــي حبســت وتصدقــت ال يــدالن عــى

التأبيــد بمجردمهــا بــل ال بــد مــع ذلــك مــن ضميمــة قيــد يف كالم كقولــه حبــس ال

يبــاع وال يوهــب وشــبه ذلــك مــن األلفــاظ ،أو اجلمــع بــن اللفظتــن معــا كــا وقــع

يف بعــض الروايــات إذا قــال حبســا صدقــة أو ذكــر لفــظ التأبيــد أو ضميمــة جهــة
يف احلبــس ال تنقطــع.

ومــراده عــدم انحصــار مــن يــرف إليــه احلبــس بأشــخاص معينــن كقولــه:

حبــس عــى املســاكني أو عــى املجاهديــن أو طلبــة العلــم فــإن انعدمــت هــذه

القيــود واجلهــات وشــبهها ففــي التأبيــد حينئــذ روايتــان ،وظاهــر كالم املؤلــف أنــه
ال خيتلــف يف التأبيــد إذا وجــدت هــذه القيــود أو اجلهــات وذلــك قريــب ممــا قــال يف
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املدونــة إذا قــال حبــس صدقــة أو حبــس ال يبــاع وال يوهــب.

أن قــول مالــك مل خيتلــف يف هــذا أنــه صدقــة حمرمــة ترجــع بمراجــع األحبــاس

وال ترجــع إىل املحبــس ملــكا .ومــع ذلــك فابــن عبــد احلكــم حكــى عــن مالــك

أهنــا ترجــع إليــه ملــكا بعــد مــوت املحبــس عليــه وإن قــال حبــس صدقــة .وكــذا
قــال ابــن وهــب إهنــا ترجــع ملــكا إذا حبــس عــى معينــن ،ولــو قــال ال يبــاع وال
يوهــب .نعــم يعــز وجــود اخلــاف بــل ينتفــي إذا اقــرن بــه يشء مــن اجلهــات غــر
املحصــورة ،واملرجــع يف ذلــك كلــه إىل مدلــول العــرف انتهــى.

والــذي يتحصــل مــن كالمــه يف التوضيــح أن الراجــح مــن املذهــب إن وقفــت

وحبســت يفيــدان التأبيــد ســواء أطلقــا أو قيــدا بجهــة ال تنحــر أو عــى معينــن

أو غــر ذلــك إال يف الصــورة اآلتيــة وهــي مــا إذا قــال وقــف أو حبــس عــى فــان
املعــن حياتــه أو عــى مجاعــة معينــن حياهتــم وقيــد ذلــك بقولــه :حياهتــم فإنــه
يرجــع بعــد موهتــم ملــكا للواقــف إن كان حيــا أو لورثتــه إن كان ميتــا.

وكذلــك إذا رضب لذلــك أجــا فقــال حبــس عــر ســنني أو مخســا أو نحــو

ذلــك كــا نــص عليــه اللخمــي واملتيطــي قــاال :وال خــاف يف هذيــن الوجهــن أي
إذا رضب للوقــف أجــا أو قيــده بحيــاة شــخص .وأمــا لفــظ الصدقــة فــا يفيــد

التأبيــد إال إذا قارنــه قيــد كقولــه :ال يبــاع وال يوهــب أو جهــة ال تنقطــع كصدقــة

عــى الفقــراء واملســاكني وطلبــة العلــم واملجاهديــن يســكنوهنا أو يســتغلوهنا أو عــى

جمهــول ولــو كان حمصــورا كعــى فــان وعقبــه ،وغــر املحصــور كعــى أهل املدرســة
الفالنيــة أو الربــاط الفــاين ،فــإن جتــرد عــن ذلــك فــا يفيــد الوقــف ،فــإن كان عــى
معــن كقولــه صدقــة عــى فــان فهــي لــه ملــك ،وإن كان لغــر معــن كالفقــراء
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فالناظــر يــرف ثمنهــا باجتهــاده عــى املســاكني يــوم احلكــم وال يلــزم التعميــم.

قــال يف املقدمــات :وللتحبيــس ثالثــة ألفــاظ :حبــس ووقــف وصدقــة .ثــم

قــال :وأمــا الصدقــة فــإن تصــدق بذلــك عــى معينــن وال حمصوريــن مثــل أن يقــول
هــذه الــدار صدقــة عــى فــان فهــذا ال اختــاف فيــه أهنــا لفــان ملــك يبيعهــا
وهيبهــا وتــورث عنــه.

40

وإن تصــدق هبــا عــى غــر معينــن وال حمصوريــن مثــل أن يقــول هــذه الــدار

صدقــة عــى املســاكني أو يف الســبيل أو عــى بنــي زهــرة أو بنــي متيــم ،فإهنــا تبــاع
ويتصــدق عــى املســاكني عــى قــدر االجتهــاد إال أن يقــول صدقــة عــى املســاكني
يســكنوهنا أو يســتغلوهنا فتكــون حبســا عــى املســاكني للســكنى واالغتــال وال

تبــاع ،وإن تصــدق بذلــك عــى غــر معينــن إال أهنــم حمصــورون مثل أن يقــول داري
صدقــة عــى فــان وعقبــه ،هــل ترجــع بعــد انقــراض العقــب مرجــع األحبــاس عــى

أقــرب النــاس باملحبــس أو تكــون آلخــر العقــب ملــكا مطلقــا عــى قولــن.

روى أشــهب عــن مالــك أهنــا تكــون آلخــر العقــب ملــكا مطلقــا ،وحكــى

ابــن عبــدوس أهنــا ترجــع مرجــع األحبــاس وهــو قــول مالــك وبعــض رجالــه يف
املدونــة .وقــد قيــل يف املســألة قــول ثالــث :إن ذلــك إعــار وترجــع بعــد انقــراض

العقــب إىل املصــدق ملــكا)(((.
رابعا :املذهب احلنفي.

أختلــف فقهــاء املذهــب احلنفــي يف أصــل جــواز الوقــف فــرى ذلــك إىل
((( مواهب اجلليل :ج 7ص .642 – 640
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الصيغــة ،فقــد قــال إمــام املذهــب :بعــدم اجلــواز وتبعــه يف ذلــك أبــو يوســف إىل
وقــت دخولــه املدينــة ومكــة حاجـ ًا فــرأى أوقــاف الصحابــة فعــاد وعــدل عــن رأي
ايب حنيفــة(((.

واختلفــوا :يف داللــة احلبــس ومقتــى بقــاء املحبــوس يف ملــك احلابــس أو

خروجــه عــن ملكــه.

فقال الرسخيس (ت 483هـ):

(ليــس مــن رضورة احلبــس عــن الدخــول يف ملــك الغــر أمتنــاع خروجــه عــن

ملكه) (((.

وانكروا الصيغ االتية يف الوقف ،وهي:

(تصدقــت بــاريض هــذه عــى الفقــراء واملســاكني ،أو وقفــت أريض هــذه أو

حبســتها ،أو حرمتهــا أو هــي موقوفــة أو حمبوســة أو حمرمــة) فهــذا باطــل عندهــم

وقــد اتفقــوا عليــه.

وقالــوا :ببطــان لفــظ القائــل إلنســان آخــر( :وقفتهــا لــك أو حبســتها لــك

أو قــال هــي لــك وقــف أو حبــس) وخالفهــم يف ذلــك أبــو يوســف ،فانــه يقــول:
يكــون متلكيــا منــه يتــم بالتســليم إليــه بقولــه :لــك وال يصــح عندهــم اال مــن قــال:

(داري أو أريض هــي صدقــة موقوفــة عــى الفقــراء واملســاكني؛ أخرجهــا مــن يــده
إىل يــد قيــم يقــوم هبــا وينفــق عليهــا يف حرمتهــا واصــاح جمارهيــا يزرعهــا ويرفــع

مــن غلتهــا مــا حيتــاج إليــه لنوائبهــا ويقســم الباقــي بعــد ذلــك يف كل ســنة عــى
((( املبسوط للرسخيس :ج 12ص .28
((( املبسوط :ج 12ص .29
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الفقــراء واملســاكني فهــذه صدقــة جائــزة وليــس لــه أن يرجــع فيهــا إلســتجامع

رشائــط الوقــف عــى قــول مــن يقــول بلــزوم الوقــف مــن القســمة والتســليم

واخــراج األصــل عــن ملكــة والتأبيــد يف جهــة رصف الغلــة مــا بقيــت الدنيــا)(((.
وذهب ابن عابدين إىل اشرتاط القربة يف وقف املسلم دون الذمي(((.

قال الرسخيس (ت 483هـ):
42

(ثــم ال خــاف أنــه لــو قــال تصدقــت بــأرىض هــذه عــى الفقــراء واملســاكني

انــه ال يكــون وقفــا بــل يكــون ذلــك نــذرا بالصدقــة إذا قصــد بــه االلــزام فــان عــن
إنســانا فهــو تصــدق عليــه بطريــق التمليــك وال يتــم اال بالتســليم ولــو قــال وقفــت

أرىض هــذه أو حبســتها أو حرمتهــا أو هــي موقوفــة أو حمبوســة أو حمرمــة فهــذا

باطــل باالتفــاق.

الن كالمــه حيتمــل فعــل مــراده وقفتهــا عــى ملكــي لتكــون مرصوفــة يف

حاجتــي أو عــى قضــاء ديــوين فــان قــال إلنســان بعينــه وقفتهــا لــك أو حبســتها

لــك أو قــال هــي لــك وقــف أو حبــس فهــو باطــل أيضــا اال عــى قــول أبــى يوســف
فإنــه يقــول يكــون متليــكا منــه يتــم بالتســليم إليــه بقولــه لــك.

وقــول وقــف أو حبــس باطــل .ووجــه ظاهــر الروايــة أن قولــه وقــف أو

حبــس تفســر لقولــه لــك فيمنــع ذلــك متليــك الغــر منــه والــكالم املبهــم إذا اقــرن

بــه تفســر كان احلكــم لذلــك التفســر كقولــه داري لــك ســكنى تكــون عاريــة
فــان قــال هــي صدقــة موقوفــة عــى الفقــراء واملســاكني أخرجهــا مــن يــده إىل يــد

((( املبسوط للرسخيس :ج 12ص .32
((( حشاية رد املختار :ج 4ص .536
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قيــم يقــوم هبــا وينفــق عليهــا يف مرمتهــا واصــاح جمارهيــا ويزرعهــا ويرفــع مــن
غلتهــا مــا حيتــاج إليــه لنوائبهــا ويقســم الباقــي بعــد ذلــك يف كل ســنة عــى الفقــراء
واملســاكني فهــذه صدقــة جائــزة.

وليــس لــه أن يرجــع فيهــا الســتجامع رشائــط الوقــف عــى قــول مــن يقــول

بلــزوم الوقــف مــن القســمة والتســليم واخــراج األصــل عــن ملكــه والتأييــد يف
جهــة رصف الغلــة مــا بقيــت الدنيــا وإنــا يبــدأ مــن غلتهــا بمرمتهــا واصــاح
جمارهيــا ألهنــا ال تبقــى منتفعــا هبــا اال بعــد ذلــك ومقصــود الواقــف أن تكــون

الصدقــة جاريــة لــه إىل يــوم القيامــة كــا قــال عليــه الصــاة والســام كل عمــل ابــن

آدم ينقطــع بموتــه اال ثالثــة علــم علمــه النــاس فهــم يعملــون بــه بعــد موتــه وولــد

صالــح يدعــو لــه وصدقــة جاريــة لــه إيل يــوم القيامــة.

وىف بعــض الروايــات قــال :اال ســبعا وذكــر مــن مجلــة ذلــك هنــرا أكــراه وخانــا

بنــاه ومصحفــا ســبله وإنــا يرفــع مــن غلتهــا مــا حيتــاج إليــه لنوائبهــا ألنــه ال يتمكــن
مــن الزراعــة اال بذلــك والن الغلــة ال تطيــب مــن األرايض اخلراجيــة اال بــأداء اخلراج

وإنــا قصــد الواقــف أن يكــون التصــدق عنــه بأطيــب املــال وذلــك عنــد أداء النوائب.
فلهــذا يرفــع الــوايل مــن غلتهــا مــا حيتــاج إليــه لنوائبهــا ويقســم الباقــي بعــد

ذلــك يف كل ســنة وليــس هــذا بتوقيــت الزم ولكــن يقســم عنــد حصــول الغلــة
ومــن األرايض مــا يغــل يف الســنة مرتــن ومنهــا مــا يغــل يف الســنة مرة فكــا حصلت

الغلــة ينبغــي لــه أن يقســم مــا حيصــل مــن النوائــب يف الفقــراء واملســاكني وال يؤخــر
ملــا يف التأخــر مــن اآلفــات وىف التعجيــل مــن القربــة حتصيــل مقصــود الواقــف)

(((

((( املبسوط للرسخيس :ج 12ص .32
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خامسا :املذهب احلنبلي.
ذهــب فقهــاء املذهــب احلنبــي إىل أن ألفــاظ الوقف تنقســم إىل قســمني :رصحية

وكنايــة .ويف كل قســم وردت ثالثــة الفــاظ ،فالرصيــح( :وقفــت ،وحبســت،

وس ـ ّبلت).

وأمــا الكنايــة فهــي( :تصدقــت ،وحرمــت ،وأبــدت) وذلــك ان لفــظ الصدقــة

44

والتحريــم مشــركة ،والتأبيــد حيتمــل التحريــم والوقــف؛ ولــذا حتتــاج إىل ضميمــة،

أو قرينــة دالــة عليــه.

قال ابن قدامة املقديس (ت 620هـ):

(وألفــاظ الوقــف ســتة ثالثــة رصحيــة وثالثــة كنايــة :فالرصحيــة وقفــت

وحبســت وســبلت متــى أتــى بواحــدة مــن هــذه الثــاث صــار وقفــا مــن غــر
انضــام أمــر زائــد ألن هــذه األلفــاظ ثبــت هلــا عــرف االســتعامل بــن النــاس

وانضــم إىل ذلــك عــرف الــرع بقــول النبــي (صــى اهلل عليــه وآله)لعمــر

«إن شــئت حبســت أصلهــا وســبلت ثمرهتــا» .فصــارت هــذه األلفــاظ يف

الوقــف كلفــظ التطليــق يف الطــاق.

وأمــا الكنايــة فهــي :تصدقــت وحرمــت وأبــدت فليســت رصحيــة ألن لفظــة

الصدقــة والتحريــم مشــركة فــإن الصدقــة تســتعمل يف الــزكاة واهلبــات ،والتحريم
يســتعمل يف الظهــار وااليــان ويكــون حتريــا عــى نفســه وعــى غــره والتأييــد

حيتمــل تأييــد التحريــم وتأييــد الوقــف ومل يثبــت هلــذه األلفــاظ عــرف االســتعامل
فــا حيصــل الوقــف بمجردهــا ككنايــات الطــاق فيــه فــإن انضــم إليهــا أحــد ثالثــة

أشــياء حصــل الوقــف هبــا أحدهــا أن ينضــم إليهــا لفظــة أخــرى ختلصهــا مــن
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األلفــاظ اخلمســة فيقــول صدقــة موقوفــة أو حمبســة أو مســبلة أو حمرمــة أو مؤبــدة
أو يقــول هــذه حمرمــة موقوفــة أو حمبســة أو مســبلة أو مؤبــدة.

(الثــاين) :أن يصفهــا بصفــات الوقــف فيقــول صدقــة ال تبــاع وال توهــب وال

تــورث ألن هــذه القرينــة تزيــل االشــراك.

(الثالــث) :أن ينــوي الوقــف فيكــون عــى مــا نــوى اال أن النيــة جتعلــه وقفــا يف

الباطــن دون الظاهــر لعــدم االطــاع عــى مــا يف الضامئــر فــإن اعــرف بــا نــواه لــزم

يف احلكــم لظهــوره وان قــال مــا أردت الوقــف فالقــول قولــه ألنــه أعلــم بــا نــوى.

(فصــل) :وظاهــر مذهــب أمحــد ان الوقــف حيصــل بالفعــل مــع القرائــن

الدالــة عليــه مثــل أن يبنــي مســجدا ويــأذن للنــاس يف الصــاة فيــه أو مقــرة ويــأذن

يف الدفــن فيهــا أو ســقاية ويــأذن يف دخوهلــا)(((.

املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

أوال :يف صيغة الوقف.
1ـ أنفرد اإلمامية باشرتاط الصيغة يف الوقف ،وأنه بدوهنا غري صحيح.

ــت
(ح َب ْس ُ
2ـ قــال اإلماميــة بتحقــق الكفايــة بلفــظ( :و َق ْف ُ
ــت)؛ وان لفــظ َ
ــت و َأ َبــدْ ُت) فاألقــوى :كفايتهــا بوجــود الضميمــة.
وســ ّب ْل ُت َوتَصدّ ْق ُ
 3ـ ذهــب الزيديــة والشــافعية إىل القــول :بــأن صيغــة الوقــف عــى ثالثــة

مراتــب (رصحيــة ،وكنايــة ،وبــن االثنــن ،وهــو مــا حيتــاج إىل قرينــة).

وس ـ ّب ْل ُت ،و َأ َبــدْ ُت)،
ـت ،و َح َب ْسـ ُ
فاللفــظ الرصيــح عنــد الزيديــة( :و َق ْفـ ُ
ـتَ ،

((( املغني :ج 6ص.191 – 190
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ــت).
(ج َع ْل ُ
ويف الكنايــة( :ت ََصدَ ْق ُ
ــت) ويف املختلــفَ :

ـت ،وسـ ّب ْل ُت) والكناية:
وح َب ْسـ ُ
4ـ واللفــظ الرصيــح عنــد الشــافعية( :وقفتَ ،

ـت ،وأ َبــدْ ُت) والثالثــة :بحســب مــا يقــرن باللفظ.
(حر ْمـ ُ
ّ

5ـ وقــال احلنابلــة :بانقســام الصيغــة إىل رصحيــة ،وكنايــة ،وتفــرع كل منهــا إىل

ثالثــة صيــغ.
46

ــت) يفيــد التأبيــد وهــو أرصح االلفــاظ،
(و َق ْف ُ
6ـ ويــرى املالكيــة :أن لفــظ َ

ـت) هــل يفيــد التأبيــد بــدون ضميمــة ،فقــال بعضهــم:
(ح َب ْسـ ُ
واختلفــوا يف لفــظ َ

ـت) ،وقــال آخــرون:
(و َق ْفـ ُ
انــه ال خيتلــف مــن حيــث الداللــة يف التأبيــد عــن لفــظ َ
باحتياجــه للضميمــة.

أمــا لفــظ (الصدقــة) فــا يفيــد التأبيــد إال إذا قارنــه قيــد كقولــه (ال يبــاع وال

يوهــب) أو جهــة ال تنقطــع كصدقــة عــى الفقــراء واملســاكني.

7ـ انفــرد احلنفيــة عــن بقيــة املذاهــب ،واختلفــوا فيــا بينهــم يف أصــل جــواز

الوقــف فــرى ذلــك إىل الصيغــة ،فقــد قــال إمــام املذهــب :بعــدم اجلــواز ،وتبعــه
يف ذلــك أبــو يوســف ،ثــم عــدَ ل عــن ذلــك وقــال :باجلــواز بعــد أن رأى أوقــاف

الصحابــة يف املدينــة.

ومل يثبــت عنــده مــن األلفــاظ يف صحــة الوقــف إال( :داري أو أريض :هــي

صدقــة موقوفــة عــى الفقــراء واملســاكني).

ــت أريض هــذه أو َح َب ْســتُها ،أو
ــت) أو ( َأ ْو َق ْف ُ
ــت ،و َأ ْو َق ْف ُ
أمــا لفــظ( :ت ََصدَ ْق ُ

َح ّر ْمتُهــا ،أو هــي موقوفــة ،أو حمبوســة ،أو حمرمــة) فهــي ألفــاظ غــر صحيحــة
وباطلــة ،وقــد أتفقــوا عــى ذلــك.

املبحـث الثالث :يف اشرتاط الصيغة والقبول والقربة

ثانيا :يف اشرتاط القبول.
1ـ أنفــرد املذهــب اإلمامــي ،والشــافعي ،بمدخيلــة القبــول يف صحــة الوقــف

عــن بقيــة املذاهــب االخــرى.

2ـ أختلــف االماميــة يف اشــراط القبــول إىل ثالثــة أقــوال ،وهــي (االشــراط،

وعــدم االشــراط ،والتفصيــل بــن االوقــاف اخلاصــة والعامــة :مثــل الوقــف عــى
الفقــراء أو الفقهــاء ونحوهــا).

وخلصــوا اىل :أن االقــوى عــدم االشــراط ،واألحــوط التفصيــل ،وأحــوط

مــن التفصيــل :القبــول مطلق ـ ًا.

3ـ وذهــب إمــام الشــافعية ،وتبعــه آخــرون اىل :اشــراط الوقــف عــى شــخص

أو مجاعــة معينــن؛ وقــال غريهــم مــن فقهــاء املذهــب :بعــدم االشــراط.
ثالثا :يف اشرتاط القربة.

1ـ قال اإلمامية والزيدية ،واحلنفية :بمدخلية القربة يف صحة الوقف.

2ـ ذهــب اإلماميــة اىل :أن القــول املشــهور بــن فقهــاء املذهــب اشــراط القربــة

يف صحــة الوقــف ،واالقــوى وفقـ ًا جلامعــة مــن الفقهــاء :عــدم االشــراط.

3ـ يــرى فقهــاء الزيديــة :اشــراط القربــة يف صحــة الوقــف ،ووجــوب النطــق

هبــا نحــو أن يقــول :جعلــت هــذا هلل؛ ويلفــظ مــع الكنايــة ،وأمــا مــع الرصيــح فــا
حيتــاج إىل النطــق ،بــل القصــد كاف.

4ـ ويــرى بعــض فقهــاء احلنفيــة :اشــراط قصــد القربــة يف وقــف املســلم فقــط؛

دون الذمي.
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املبحث األول
شرائط الواقف
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
ِِ
«ه َذا ما َأمر بِه عبدُ اللَّ ع ِل بن َأ ِب َطالِ ٍ ِ
ني ِ -ف َمالِه».
ب َأم ُري ا ُْل ْؤمن َ
َ ُّ ْ ُ
َ َ ََ َْ

ترشــد هــذه الفقــرة مــن وصيتــه (عليــه الصــا ة والســام) إىل حتديــد الواقــف

هلــذا املــال ،وهــو نفســه(عليه الســام).

ولقــد تنــاول فقهــاء املذاهــب اإلســامية هــذه املســألة ،أي :رشائــط الواقــف

يف مصنفاهتــم الفقهيــة ،وإن كان أغلــب الفقهــاء يبتدئــون برشائــط الوقــف ،إال اننــا

قدمنــا رشائــط الواقــف تبعــا ملــا ورد يف هــذه الوصيــة الرشيفــة ،والتــي ابتــدأت

بالواقــف (عليــه الســام)؛ وهــي كااليت:

املسألة األوىل :شرائط الواقف يف املذهب االمامي.

تنــاول فقهــاء اإلماميــة (اعــى اهلل شــأهنم) رشائــط الواقــف يف مصنفاهتــم

الفقهيــة ،فكانــت عــى النحــو االيت:

البلــوغ ،والعقــل ،واالختيــار ،واحلريــة ،وعــدم كونــه حمجــور ًا عليــه لفلــس أو

ســفه ،وأن يتجــاوز عمــره عــر ســنوات ،فــا يصــح مــن صبــي اقــل مــن عــر؛

وقالــوا :بصحــة الوقــف مــن الكافــر.
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وقــد تنــاول الســيد اليــزدي (عليــه الرمحــة والرضــوان) (ت 1337هـــ) بيــان

رشائــط الواقــف يف موســوعته الفقهيــة املباركــة ،جامعــا القــوال فقهــاء االماميــة

(رضــوان اهلل تعــاىل عليهــم) ومناقشــا هلــا ،فقــال:

واحلر ّيــة ،وعــدم كونــه حمجــور ًا
(يشــرط فيــه :البلــوغ ،والعقــل ،واالختيــار،
ّ

لفلــس أو ســفه.
52

صحــة وقــف مــن بلــغ عــر ســنني ،فاملشــهور عــى عــدم
نعــم :اختلفــوا يف ّ

صحتــه لعمــوم مــا ّ
ترصفــات غــر البالــغ ،وعــن املفيــد:
دل عــى عــدم ّ
ّ
صحــة ّ
صحــة وقــف مــن بلــغ عــر ًا((( ولع ّلــه لألخبــار الــواردة يف جــواز صدقتــه بنــا ًء
ّ
عــى ّ
أن املــراد منهــا مــا يشــمل الوقــف أيضــ ًا ،ففــي خــر زرارة عــن أيب جعفــر
(عليــه الســام):

«إذا أتــى عــى الغــام عــر ســنني فإ ّنــه جيــوز يف مالــه مــا أعتــق أو تصــدّ ق أو

أوىص عــى حــدّ معــروف وحـ ّـق فهــو جائــز»(((.

دراج عن أحدمها (عليهام السالم):
ويف مو ّثقة مجيل بن ّ

«جيوز طالق الغالم إذا كان قد عقل وصدقته ووص ّيته وإن مل حيتلم»(((.

وحممد بن مسلم عن أيب عبد اهلل (عليه السالم):
ويف مو ّثقة احللبي ّ

سئل عن صدقة الغالم ما مل حيتلم ،قال (عليه السالم):

((( املقنعة.668 :

((( الوسائل  ،321 :13الباب  15من أبواب الوقوف والصدقات ،ح .1
((( الوسائل  ،321 :13الباب  15من أبواب الوقوف والصدقات ،ح .2

املبحـث األول :شرائط الواقف

«نعم إذا وضعها يف موضع الصدقة».

(((

لكــن يمكــن أن يقــالّ :
إن املــراد مــن الصدقــة يف هــذه األخبــار الصدقــات

اجلزئ ّيــة الصــادرة منــه ال مثــل الوقــف ال أقـ ّـل مــن الشـ ّ
الصحــة.
ـك ،فاألقــوى عــدم
ّ
نعــم :حيــث ّ
صحــة وص ّيــة مــن بلــغ عــر ًا لألخبــار((( املعمــول
إن األقــوى ّ

ـويص.
هبــا ،فــإذا أوىص بالوقــف صـ ّ
ـح عنــه وقــف الـ ّ

ـح وقــف الكافــر
(مســألة  :)1ال يشــرط يف الواقــف أن يكــون مســل ًام ،فيصـ ّ

ـح مــن املســلم ،كــا إذا وقــف عــى أوالده أو عــى الفقــراء خصوص ـ ًا إذا
فيــا يصـ ّ
وقــف عــى فقــراء املســلمني باإلمجــاع .نعــم ر ّبــا يستشــكل فيــه بنــا ًء عــى اعتبــار

قصــد القربــة يف الوقــف لكنّــك عرفــت عــدم اعتبــاره ،وعــى فــرض اعتبــاره يمكن
حصولــه ممّــن يعــرف بــاهلل تعــاىل وال يلــزم حصــول القــرب بــل يكفــي قصــده.

ـح يف مذهبنــا  -مثــل
صحــة وقفــه عــى مــا ال يصـ ّ
بــل :ظاهرهــم اإلمجــاع عــى ّ

الوقــف عــى بيــوت النــران وعــى قرابــن الشــمس والكواكــب وكــذا وقــف
الصحــة هنــا ليســت واقع ّيــة.
اخلنزيــر ونحــوه  -لك ـ ّن
ّ

بــل :مــن بــاب إقرارهــم عــى دينهــم ،بخــاف اجلامــع للرشائــط عندنــا فـ ّ
ـإن

الصحــة فيــه واقع ّيــة ،بعــد كوهنــم مك ّلفــن بالفــروع وعــدم كــون الوقــف مــن
ّ
العبــادات ،وإن اعتربنــا فيــه قصــد القربــة فــا نســ ّلم بطــان ّ
كل مــا يعتــر فيــه
قصــد القربــة مــن الكافــر)(((.

((( الوسائل  ،321 :13الباب  15من أبواب الوقوف والصدقات ،ح .3

((( الوســائل  ،321 :13البــاب  15مــن أبــواب الوقــوف والصدقــات ،وص  ،428البــاب  44مــن
أبــواب الوصايــا.

((( العروة الوثقى :ج 6ص .314 – 312

53

الفصـل الثاني :شرائط الواقف واملوقوف واملوقوف عليه

املسالة الثانية :شرائط الواقف يف املذاهب االخرى.

أوال :املذهب الزيدي.
حــدد فقهــاء املذهــب الزيــدي رشوط الواقــف بخمســة رشوط ،فقــال امحــد

املرتــى (ت 840هـــ):
54

(وهــي التكليــف ،واإلســام ،واالختيــار ،وامللــك ،وإطــاق التــرف؛ فــا

يصــح مــن الصبــي وال مــن الكافــر وال مــن املكــرة وال مــن غــر املالــك)(((.
ثانيا :املذهب الشافعي.

ذهــب فقهــاء الشــافعية يف رشوط الواقــف إىل رشط واحــد :وهــو أهليــة

التــرع ،وحــددوا هلــذه االهليــة ضوابــط.
قال البكري الدمياطي (ت 1310هـ):

(ورشط الواقــف اهليــة التــرع ،فــا يصــح وقــف املجنــون ،والصبــي،

واملكــره ،واملحجــور عليــه ،واملكاتــب)(((.
ثالثا :املذهب املالكي.

حــدد فقهــاء املالكيــة رشوط الواقــف بأمريــن ،ومهــا( :ال مكرهــا أو مــوىل

عليــه)(((.

((( رشح األزهار :ج 3ص .459

((( اعانة الطالبيني :ج 3ص .186

((( الرشح الكبري اليب الربكات :ج 4ص .77

املبحـث األول :شرائط الواقف

رابعا :املذهب احلنفي.
ويرى فقهاء املذهب احلنفي :أن الذي يرجع إىل الواقف فأنواع ،و هي:

(العقــل ،والبلــوغ ،واحلريــة ،وان خيرجــه مــن يــده ،وان جيعلــه بجهــة ال تنقطع

أبد ًا ).

قال ابو بكر الكاشاين (ت 587هـ):

(أمــا الــذي يرجــع إىل الواقــف فأنــواع :منهــا العقــل ،ومنهــا البلــوغ فــا يصــح

الوقــف مــن الصبــي واملجنــون ،الن الوقــف مــن الترصفــات الضــارة لكونــه إزالــة
امللــك بغــر عــوض ،والصبــي واملجنــون ليســا مــن أهــل الترصفــات الضــارة،

وهلــذا ال تصــح منهــا اهلبــة ،والصدقــة ،واالعتــاق ،ونحــو ذلــك.

ومنهــا ،احلريــة فــا يملكــه العبــد ،ألنــه إزالــة امللــك ،والعبــد ليــس مــن أهــل

امللــك وســواء كان مأذونــا أو حمجــورا ،الن هــذا ليــس مــن بــاب التجــارة ،وال مــن
رضورات التجــارة ،فــا يملكــه املــأذون كــا ال يملــك الصدقــة واهلبــة واالعتــاق

ومنهــا ،أن خيرجــه الوقــف مــن يــده ،وجيعــل لــه قيــا ويســلمه إليــه عنــد أيب حنيفــة
وحممــد وعنــد أيب يوســف هــذا ليــس بــرط.

واحتــج بــا روى أن عمــر وقــف وكان يتــوىل أمــر وفقــه بنفســه وكان يف يــده

وروى عــن اإلمــام عــي (عليــه الســام) انــه كان يفعــل كذلــك والن هــذا إزالــة
امللــك ال إىل حــد فــا يشــرط فيــه التســليم كاالعتــاق وامهــا أن الوقــف اخــراج

املــال عــن امللــك عــى وجــه الصدقــة فــا يصــح بــدون التســليم كســائر الترصفات.
وأمــا وقــف عمــر واإلمــام عــي (عليــه الســام) فاحتمــل اهنــا أخرجــاه عــن

أيدهيــا وســلامه إىل املتــويل بعــد ذلــك فصــح كمــن وهــب مــن آخــر شــيئا أو تصــدق
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أومل يســلم إليــه وقــت الصدقــة واهلبــة ثــم ســلم صــح التســليم كذا هــذا ثم التســليم

يف الوقــف عندمهــا أن جيعــل لــه قيــا ويســلمه إليــه وىف املســجد أن يصــى فيــه مجاعــة
بــأذان وإقامــة باذنــه كــذا ذكــر القــايض يف رشح الطحــاوي وذكــر القــدوري يف
رشحــه إذا أذن للنــاس بالصــاة فيــه فصــى واحــد كان تســليام ويــزول ملكــه عنــد
أيب حنيفــة وحممــد.
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وهــل يشــرط أن ال يــرط الواقــف لنفســه مــن منافــع الوقــف شــيئا عنــد أيب

يوســف ليــس بــرط وعنــد حممــد رشط وجــه قــول حممــد أن هــذا اخــراج املــال
إىل اهلل تعــاىل وجعلــه خالصــا لــه ورشط االنتفــاع لنفســه يمنــع االخــاص فيمنــع

جــواز الوقــف كــا إذا جعــل أرضــه أو داره مســجدا ورشط مــن منافــع ذلك لنفســه

شــيئا وكــا لــو أعتــق عبــده ورشط خدمتــه لنفســه وأليب يوســف مــا روى عــن عمــر
انــه وقــف ورشط يف وقفــه ال جنــاح عــى مــن وليــه أن يــأكل منــه باملعــروف وكان
يــي أمــر وقفــه بنفســه.

وعــن أيب يوســف أن الواقــف إذا رشط لنفســه بيــع الوقــف ورصف ثمنــه إىل

مــا هــو أفضــل منــه جيــوز الن رشط البيــع رشط ال ينافيــه الوقــف أال تــرى انــه يبــاع

بــاب املســجد إذا خلــق وشــجر الوقــف إذا يبــس ومنهــا أن جيعــل آخــره بجهــة ال
تنقطــع أبــدا عنــد أيب حنيفــة وحممــد فــإن مل يذكــر ذلــك مل يصــح عندمهــا وعنــد أيب

يوســف ذكــر هــذا ليــس بــرط.

بــل :يصــح وان ســمى جهــة تنقطــع ويكــون بعدهــا للفقــراء وان مل يســمهم

وجــه قــول أبــى يوســف انــه ثبــت الوقــف عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)
وعــن الصحابــة ومل يثبــت عنهــم هــذا الــرط ذكــر أو تســمية والن قصــد الواقــف

املبحـث األول :شرائط الواقف

أن يكــون آخــره للفقــراء وان مل يســمهم هــو الظاهــر مــن حالــه فــكان تســمية هــذا
الــرط ثابتــا داللــة والثابــت داللــة كالثابــت نصــا وهلــا ان التأبيــد رشط جــواز

الوقــف ملــا نذكــر وتســمية جهــة تنقطــع توقيــت لــه معنــى فيمنــع اجلــواز)(((.
خامسا :املذهب احلنبلي.

وحــدد فقهــاء املذهــب احلنبــي رشوط الواقــف بصحــة عبارتــه ولــو كان

كافــر ًا ،وان ال يكــون صبيــ ًا او جمنونــا ،واهليــة التــرع يف احليــاة فــا يصــح مــن

حجــور وكــره ومكاتــب ،ومفلــس ،وويل.
قال الشافعي الصغري (1004هـ):

(رشط الواقــف صحــة عبارتــه ولــو كافــرا ملــا ال يعتقــده قربــة كمســجد فخــرج

الصبــي واملجنــون وأهليــة التــرع يف احليــاة كــا هــو املتبــادر وهــذا أخــص ممــا قبلــه

فجمعــه بينهــا لإليضــاح فــا يصــح مــن حمجــور عليــه بســفه وصحــة نحــو وصيتــه
ولــو بوقــف داره الرتفــاع احلجــر عنــه بموتــه ومكــره فــا يــرد عليــه ألنــه يف حالــة

اإلكــراه ليــس صحيــح العبــارة وال أهــا للتــرع وال لغــره إذ مــا يقولــه أو يفعلــه

ألجــل اإلكــراه لغــو منــه ومكاتــب ومفلــس وويل ويصــح مــن مبعــض وممــن مل يــر

وال خيــار لــه إذا رأى ومــن األعمــى قياســا عــى مــا قبلــه كــا هــو مقتــى كالمهــم
وإن مل أر الترصيــح بــه)(((.

((( بدائع الصنائع :ج 6ص .220 – 219

((( هناية املحتاج إىل رشح املنهاج:ج 5ص .359
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املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

تباينــت أقــوال فقهــاء املذاهــب اإلســامية يف رشائــط الواقــف فكانــت عــى

النحــو االيت:

أوال :يف عدد الشرائط.
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قــال اإلماميــة :ســتة؛ والزيديــة :مخســة؛ والشــافعية :واحــد؛ واملالكيــة :اثنــان؛

واحلنفيــة :مخســة؛ واحلنابلــة :ســتة؛ وهــي عــى النحــو اآليت:

1ـ ذهــب فقهــاء اإلماميــة :إىل ان الرشائــط الــازم توفرهــا يف الواقــف ســتة،

وهــي( :البلــوغ ،والعقــل ،واحلريــة ،واالختيــار وغــر حمجــور عليــه ،وان يتجــاوز

عمــره عــر ســنوات).

2ـ وقــال الزيديــة :باهنــا مخســة ولكــن ختتلــف يف نوعهــا عــن اإلماميــة ،وكــذا

بقيــة املذاهــب ،وهــي :التكليــف ،واإلســام ،واالختيــار ،وامللــك ،وأطــاق

التــرف.

3ـ وقال الشافعية :باهنا رشط واحد ،وهو :أهليته للتربع.

4ـ وقال املالكية :باهنا رشطان ،ومها :عدم االكراه ،أو موالً عليه.

5ـ وقــال احلنفيــة :باهنــا مخســة رشوط ،وهــي :العقــل ،والبلــوغ ،واحلريــة ،وأن

خيرجــه مــن يــده ،وأن جيعلــه بجهــة ال تنقطــع.

6ـ وقــال احلنابلــة :باهنــا ســتة رشوط ،وهــي :صحــة عبارتــه ،وغــر صبــي،

وال جمنــون ،وأهــل للتــرع يف احليــاة ،وغــر حمجــور عليــه ،وغــر مكــره.

املبحـث األول :شرائط الواقف

ثانيا :يف اشرتاط البلوغ.
وبه قال :اإلمامية ،واحلنفية ،والزيدية ،واحلنابلة.
ثالثا :يف اشرتاط احلرية.
وبــه قــال :اإلماميــة ،واملالكيــة ،واحلنفيــة ،والشــافعية ،فــا يصــح عندهــم

املكاتــب.

رابعا :يف اشرتاط العقل.
وبه قال :اإلمامية ،واحلنفية ،واحلنابلة.
ً
حمجورا عليه.
خامسا :أال يكون
وبه قال :اإلمامية ،واحلنابلة.
سادسا :يف وقف الكافر.
1ـ قال اإلمامية :يصح ،وبه قال احلنابلة ولكن قيدوه بصحة عبارته
2ـ وقال الزيدية :ال يصح وقف الكافر.
سابعا :يف وقف الصيب.
1ـ قال اإلمامية :يصح إذا جتاوز العرش سنوات.

2ـ وقال الزيدية :ال يصح منه .وبه قال :الشافعية ،واحلنابلة.
ثامنا :االختيار
وبه قال :اإلمامية والزيدية.
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ً
تاسعا :التكليف واالسالم وامللك.
وبه انفرد الزيدية.
ً
عاشرا :أهليته للتربع.
وبه قال الشافعية واحلنابلة.
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حادي عشر :عدم اإلكراه.
وبه قال املالكية واحلنابلة.
ثاني عشر :صحة عبارته.
وبه انفرد احلنابلة.
ثالث عشر :اطالق التصرف.
وبه انفرد الزيدية.
رابع عشر :ان خيرجه من يده وجيعله يف جهة ال تنقطع.
وبه انفرد احلنفية.

املبحث الثاني
شرائط املوقوف
ومما جاء يف وصيته (عليه الصالة والسالم):
ِ ِ
ِِ
«هـ َـذا مــا َأمــر بِــه عبــدُ اللَّ عـ ِـي بــن َأ ِب َطالِـ ٍ َ ِ
ـاء
ـر ا ُْل ْؤمنـ َ
َ ُّ ْ ُ
َْ
َ َ َ َ
ـن ِ -ف َمالــه ا ْبت َغـ َ
ـب أمـ ُ
َو ْجــه اهلل  -لِ ُي َِ
ولــه بِــه َْ
النَّ ـ َة و ُي ْعطِ َيــه بِــه األَ َمنَ ـ َة ِمن َْهــا.»...
يرشــد هــذا اجلــزء مــن الوصيــة إىل حتديــد املوقــوف ،اي :مالــه (عليــه الصــاة

والســام) .والقصــد يف الوقــف وهــو الدخــول إىل اجلنــة واألمــن يــوم القيامــة.
أما رشائط املوقوف فقد تناوهلا فقهاء املذاهب اإلسالمية وهي كااليت:

املسألة األوىل :شرائط املوقوف يف املذهب االمامي.

ذهــب فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) إىل القــول :بــان عــدد رشائــط

املوقــوف ســبعة ،وهــي كااليت:

1ـ أن يكون عين ًا ،فال يصح وقف املنافع.

2ـ أن يكون مملوك ًا ،فال يصح وقف ما ال يملكه املسلم كاخلنزير.

3ـ أن يمكــن اإلنتفــاع بــه مــع بقائــه ،فــا يصــح وقــف األطعمــة والفواكــه

ونحومهــا.

4ـ أن يكون مما يمكن اقباضه ،فال يصح وقف الطري يف اهلواء.
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5ـ أن يكون مما يبقى مدة معتد ًا هبا ،فيشكل وقف ورد ورحيان للشم.

6ـ أن تكــون املنفعــة املقصــودة مــن الوقــف حمللــة ،فــا يصــح وقــف الدابــة

حلمــل اخلمــر.

7ـ أن ال يكــون متعلقــ ًا حلــق الغــر املانــع مــن التــرف ،فــا يصــح وقــف

العــن املرهونــة قبــل فكهــا عــى االقــوى.
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وقــد تنــاول الســيد حممــد كاظــم اليزيــدي (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه) هــذه

الرشائــط وناقــش اقــوال فقهــاء املذهــب (رضــوان اهلل تعــاىل عليهــم) ،فقــال:
(يف رشائط املوقوف ،وهي أمور:

ـح وقــف املنافــع مثــا إذا اســتأجر دار ًا مــدّ ة
أحدهــا :أن يكــون عينـ ًا ،فــا يصـ ّ

عرشيــن ســنة ،وأراد أن جيعــل منفعتهــا وهــي الســكنى فيهــا وقفـ ًا ،مــع بقــاء العــن
ـحّ ،
ألن االنتفــاع هبــا إ ّنــا هــو بإتالفهــا فــا يتصـ ّـور
عــى ملــك مالكهــا طلقـ ًا مل يصـ ّ
ـح وقــف الديــن
فيهــا حتبيــس األصــل إذ األصــل حينئــذ هــي املنفعــة ،وكــذا ال يصـ ّ

ـح أن جيعلهــا وقفـ ًا قبــل قبضهــا
كــا إذا كان لــه عــى الغــر عــر شــياه مثــا ال يصـ ّ
مــن ذلــك الغــر.

يصــح أن يكــون ك ّليــ ًا يف ذ ّمــة الواقــف كأن يوقــف عــر شــياه يف
وكــذا ال
ّ

ذ ّمتــه .وذلــك لإلمجــاع عــى الظاهــر وانــراف األد ّلــة وعــدم معهود ّيتــه ،والعمــدة
تــم ،وإالّ فيشــكل الفــرق بــن الوقــف وبــن البيــع والصلــح واهلبــة
اإلمجــاع إن ّ

ـح أن يكــون متع ّلقهــا الديــن والـ ّ
ـكل يف الذ ّمــة .ومــا ذكــره
واإلجــارة حيــث يصـ ّ
يف اجلواهــر مــن وجــه املنــع يف الوقــف وبيــان الفــرق بينــه وبــن املذكــورات((( مــع

((( اجلواهر .16 - 14 :28
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عــدم متام ّيتــه ال خيــرج عــن املصــادرة كــا ال خيفــى عــى مــن راجــع.

ثــم التعيــن بالقرعــة كــا
(مســألة  :)1ال يبعــد جــواز وقــف أحــد العبديــن ّ

ـره اإلهبــام ،بــل لــو مل يكــن إمجــاع عــى املنــع يف البيــع
تصـ ّ
ـح الوص ّيــة بــه وال يـ ّ
جــاز فيــه أيض ـ ًا ،وكــذا ال يبعــد جــواز وقــف الـ ّ
ـكل اخلارجــي كوقــف مائــة ذراع

يصــح بيعــه ،والظاهــر عــدم شــمول
مثــا مــن القطعــة املع ّينــة مــن أرض كــا
ّ
اإلمجــاع عــى املنــع مــن وقــف الـ ّ
ـكل عــى فــرض حت ّققــه لذلــك ،بــل القــدر املتي ّقــن

هــو الـ ّ
ـكل يف الذ ّمــة ال يف املعـ ّـن.

يصــح وقــف املشــاع باإلمجــاع واألخبــار الدا ّلــة((( عــى جــواز
(مســألة :)2
ّ

التصــدّ ق باملشــاع الشــامل للوقــف.

يصــح وقــف املبهــم الــرف ،كــا إذا قــال :وقفــت بعــض
(مســألة  :)3ال
ّ

أمالكــي أو شــيئ ًا مــن مــايل.

يصح وقــف مــا ال يملكه املســلم كاخلنزير
الــرط الثــاين :أن يكــون مملــوك ًا ،فــا ّ

ـح للكافــر وقفــه عــى الكافــر ،وكــذا ال
ســواء وقفــه عــى مســلم أو كافــر ،نعــم يصـ ّ
احلــر وإن كان برضــاه وكان
يصــح وقــف كلــب اهلــراش ،وكــذا ال
ّ
ّ
يصــح وقــف ّ

ـح وقــف مــال الغــر ،ومــع إجازتــه فيــه قــوالن.
مالــك ًا ملنافعــه أبــد ًا ،وكــذا ال يصـ ّ

صحــة وقــف مــا ال يملكــه لكــن كان لــه حـ ّـق االختصــاص بــه
(مســألة  :)4يف ّ

ـرف وإن مل يكــن مالــك ًا للعــن ،فعــى
وجهــان ،أقوامهــا اجلــواز فيكفــي ملك ّيــة التـ ّ

هــذا جيــوز وقــف كلــب احلائــط والــزرع واملاشــية إذا قلنــا بعــدم كونــه مملوكــة،

ـح وقــف األرض ا ّلتــي
وأ ّمــا كلــب الصيــد فــا إشــكال فيــه أل ّنــه مملــوك ،وكــذا يصـ ّ
((( الوسائل  ،309 :13الباب  9من أبواب الوقوف والصدقات.
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حجرهــا إذا قلنــا بعــدم كفايــة التحجــر يف التم ّلــك.
ّ

ـح وقــف األطعمــة
الــرط الثالــث :أن يمكــن االنتفــاع بــه مــع بقائــه ،فــا يصـ ّ

والفواكــه ونحومهــا ممّــا يكــون االنتفــاع بــه إتالفــه.

يصح وقــف الطــر يف اهلواء
الــرط الرابــع :أن يكــون ممّــا يمكــن إقباضــه ،فــا ّ

ـح وقــف العبــد اآلبــق ولــو
وال الســمك يف املــاء وإن كان مالــك ًا هلــا ،وكــذا ال يصـ ّ
64

مــع الضميمــة مــع اليــأس عــن العثــور عليــه  -نعــم لــو كان املوقــوف عليــه قــادر ًا

ـح  -وكــذا العــن املغصوبــة ا ّلتــي ال يتم ّكــن مــن ر ّدهــا إذا مل يتم ّكــن
عــى قبضــه صـ ّ

املوقــوف عليــه أيضـ ًا.

الــرط اخلامــس :أن يكــون ممّــا يبقــى مــدّ ة معتــدّ ًا هبــا ،فيشــكل وقــف ورد أو

ـم ممّــا ال يبقــى إىل ســاعة أو أزيــد .الــرط الســادس :أن تكــون املنفعــة
رحيــان للشـ ّ
ـح وقــف الدا ّبــة حلمــل اخلمــر واخلنزيــر.
املقصــودة مــن الوقــف حم ّللــة ،فــا يصـ ّ

(مســألة  :)5األقــوى جــواز وقــف الدراهــم والدنانــر إلمــكان االنتفــاع هبــا

مــع بقــاء عينهــا بمثــل التزيــن وحفــظ االعتبــار; كــا جيــوز عاريتهــا كــا يظهــر مــن

بعــض األخبــار ،فالقــول بعــدم اجلــواز ضعيــف.

صحــة وقــف الثيــاب واألواين واألثــاث والعقارات
(مســألة  :)6ال إشــكال يف ّ

ـح االنتفــاع بــه مــع بقائــه منفعــة حم ّللــة وإن
والكتــب والســاح ونحوهــا ،ممّــا يصـ ّ

كان بقــاؤه يف مــدّ ة قليلــة ،وال ينــايف ذلــك اعتبــار التأبيــد يف الوقــف عــى القــول بــه
ّ
ألن املــراد منــه مــدّ ة عمــر الشــئ كــا هــو واضــح.

(مســألة  :)7ال يشــرط يف العــن املوقوفــة أن تكــون حمــ ّ
ا لالنتفــاع فعــا،

فيصــح وقــف مــا ال منفعــة لــه إالّ بعــد مــدّ ة كالعبــد الصغــر والدا ّبــة الصغــرة
ّ
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واألُصــول املغروســة ا ّلتــي ال تثمــر إالّ بعــد مخــس ســنني أو أزيــد.

يصح
ـرف ،فــا ّ
الــرط الســابع :أن ال يكــون متع ّلقـ ًا حلـ ّـق الغــر املانــع مــن التـ ّ
وقــف العــن املرهونــة قبــل فكّهــا عــى األقــوى ،وكــذا ال جيــوز وقــف ُأ ّم الولــد قبــل
مــوت ولدهــا ،وقــد يقــال بجــوازه فتبقــى وقف ـ ًا إىل مــوت س ـ ّيدها ،إذا مل نقــل بـ ّ
ـأن

الوقــف متليــك للموقــوف عليــه وإالّ فــا جيــوز لعــدم جــواز نقلهــا إىل الغــر وإن

كانــت مملوكــة ،وكــذا ال جيــوز وقــف املكاتــب بقســميه إالّ يف املــروط بعــد عجــزه
عــن أداء مــال الكتابــة ،وال مانــع مــن وقــف العبــد املد ّبــر فيبطــل تدبــره.

(مســألة  :)8األقــوى جــواز وقــف اململــوك عــى مــن ينعتــق عليــه ،أ ّمــا عــى

املختــار مــن ّ
أن الوقــف ليــس متليــك ًا فواضــح ،وأ ّمــا عــى القــول بكونــه متليــك ًا
فـ ّ
ـأن املوجــب لالنعتــاق امللك ّيــة التا ّمــة ال مثــل الوقــف فــا مانــع ويبقــى وقف ـ ًا،

صحتــه وانعتاقــه فبعيــد غايتــه ،مــع أ ّنــه يلــزم مــن وجــوده عدمــه)(((.
وأ ّمــا احتــال ّ
املسألة الثانية :شرائط املوقوف يف املذاهب االخرى.

ً
أوال :املذهب الزيدي.
يف رشائــط املوقــوف يــرى فقهــاء املذهــب الزيــدي اهنــا تكمــن يف مخســة رشائط

وهي كااليت:

1ـ صحة االنتفاع به.

2ـ بقاء العني ،فال يصح وقف الدراهم والدنانري والطعام.

3ـ اختلفوا يف صحة وقف املشاع فقيل :يصح ،وقيل بخالف ذلك.
((( العروة الوثقى :ج 6ص .312 – 306
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4ـ ان يعيني الوقف ،فال يصح تعليق تعينيه يف الذمة ،وقيل :يصح.

5ـ أن ال تلحقــة االجــازة ،،فلــو وقــف فضــويل مــال غــره واجــاز ذلــك الغــر

مل يصــح ذلــك الوقــف.

وقد تناول بيان هذه الرشائط إمام الزيدية أمحد املرتىض (ت 840هـ) فقال:

(صحــة االنتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه فلــو مل يمكــن إال باســتهالكه مل يصــح وقفــه
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كالدراهــم والدنانــر والطعــام ونحــو ذلــك (ولــو) كان (مشــاعا و) كان (ينقســم

أو ال فإنــه يصــح وقفــه عندنــا وهــو قــول (ك) و (ش) و (ف) وأحــد قــويل (م)
وقــال حممــد بــن احلســن واختــاره يف االنتصــار أنــه ال يصــح وقــف املشــاع مطلقــا

ســواء احتمــل القســمة أم ال.

وقــال (م) بــاهلل يف الظاهــر مــن قوليــه أنــه يصــح إن كان ال حيتمــل القســمة أو

كان الشــياع مقارنــا نحــو أن يقــف نصــف أرضــه أو طارئــا نحــو أن يقــف مجيــع مالــه
يف املــرض وال جييــز الورثــة أو كان الشــياع متقدمــا وأجــاز رشيكــه أو ريض وقــال

أبــو (ط) يصــح إذا كانــت األرض مســتوية االجــزاء وإن كانــت خمتلفــة مل يصــح.

(تنبيــه) اعلــم أنــه إذا ثبــت صحــة الوقــف مــع الشــياع فحكــى الفقيــه (ح) عن

الفقيــه (ى) أن للورثــة ( )8أن يميــزوا الوقــف كــا يميــزون الــزكاة الن اجلميــع
حــق هلل تعــاىل وكــذا عــن (م) بــاهلل ألنــه ذكــر فيمــن وقــف يف مرضــه كتبــا ال يملــك

غريهــا فإنــه يصــح ثلثهــا وللورثــة أن يميــزوا الثلــث وينتفعــوا بالباقــي وحكــى يف

رشح أيب مــر عــن املؤيــد بــاهلل أن مــن وقــف أرضــا عــى مجاعــة لالســتغالل ال
للســكنى مل يكــن لــه أن يقســمها وال هلــم ذلــك.

قــال :أبــو مــر وعنــد حييــى جيــوز ذلــك كــا يف وقــف املشــاع قــال وكذلــك
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جيــوز عــى أصــل (م) بــاهلل ألنــه إنــا منــع مــن وقــف املشــاع ألنــه يــؤدي إىل أن
يصــر امللــك وقفــا وعكســه وهــذا ليــس بحاصــل هــا هنــا (أو) قــال الواقــف

وقفــت (مجيــع مــايل وفيــه مــا يصــح) وقفــه (ومــا ال) يصــح وقفــه مل يمنــع ذلــك
مــن صحــة وقــف مــا يصــح وقفــه فالــذي ال يصــح وقفــه كأم الولــد فإنــه ال يصــح
وقفهــا و كذلــك (مــا منافعــه) مســتحقة للغــر أي لغــر مالــك الرقبــة بوصيــة

مؤبــدة أو نحوهــا و كذلــك مــا يف ذمــة الغــر مــن حيــوان أو غــره مــن مهــر أو
نــذر أو نحومهــا فإنــه ال يصــح وقفــه.

(و) مــن أحــكام املوقــوف أنــه (ال يصــح تعليــق تعيينــه يف الذمــة فلــو قــال

وقفــت أحــد هذيــن الشــيئني ومل ينــو أحدمهــا بعينــه مل يصــح الوقــف ذكــره األســتاذ
ومثلــه عــن الشــافعي واالمــام (ى) وذكــر (م) بــاهلل أنــه يصــح تعليــق الوقــف يف

الذمــة و مــن أحكامــه أيضــا أنــه (ال تلحقــه اإلجــازة فلــو وقــف فضــويل مــال غــره
وأجــاز ذلــك الغــر مل يصــح ذلــك الوقــف.

كالطــاق فإنــه لــو طلــق فضــويل امــرأة غــره وأجــاز مل تطلــق وإذا عــن العــن

املوقوفــة ثــم التبــس مــا قــد عــن يف النيــة بغــره فبــا تفريــط صــارا للمصالــح وبــه

قيمــة أحدمهــا فقــط فلــو وقــف واحــدا مــن شــيئني وعينــه يف نفســه ثــم التبــس مــا
قــد عــن فإنــه ينظــر هــل وقــع منــه تفريــط يف تــرك التعيــن حتــى التبــس أم ال فــإن
مل يقــع منــه تفريــط بطــل الوقــف وصــار الشــيئان مجيعــا للمصالــح وإن فــرط حتــى
التبــس عليــه أو مــات ومل يعــرف الورثــة وال شــهادة بطــل الوقــف أيضــا وصــار
ملــكا لــه أو هلــم ولزمــه للمصالــح قيمــة األقــل منهــا)(((.

((( رشح االزهار ألمحد املرتىض :ج 3ص .462 – 459
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ً
ثانيا :املذهب الشافعي.
يــرى فقهــاء املذهــب الشــافعي أن رشائــط املوقــوف تتحــدد يف ثامنيــة ،وهــي

كااليت:

1ـ أن يكون عين ًا.

2ـ أن يكون مملوك ًا.
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3ـ أن يكون معين ًا ،فال يصح وقف املبهم.

4ـ أن يكون يقبل النقل.

5ـ أن يفيد بفائدة ومنفعة.

6ـ أن يكون حاالً وماالً ،كثمرة بستانه ،وماالً كعبد وجحش صغريين.

7ـ أن يكــون ممــا يســتأجر لــه ،فــا يصــح اســتأجرا آلــة اللهــو ،والطعــام

والرياحــن املحصــورة ،وقيــل بصحــة املزروعــة.
8ـ أن يكون باقي ًا؛ فال يصح وقف الطعام.

وقد تناول هذه الرشائط البكري الدمياطي (ت 1310هـ) ،فقال:

(رشوع يف بيــان رشوط املوقــوف .فقولــه عــن ،احــرز بــه عــن املنفعــة ،وقولــه

معينــة ،احــرز بــه عــا يف الذمــة عــن املبهــم ،كواحــد مــن عبديــه .وقولــه مملوكــة،

احــرز بــه عــن الــذي ال يملــك ،كمكــري ،ومــوىص بمنفعتــه لــه ،وحــر ،وكلــب.
وقولــه :يقبــل النقــل أي مــن ملــك شــخص إىل ملــك شــخص آخــر ،واحــرز

بــه عــن أم ولــد ومكاتــب ألهنــا ال يقبــان النقــل ،ألهنــا قــد حلهــا حرمــة العتــق،
فالتحقــا باحلــر ،وقولــه :تفيــد فائــدة أي حيصــل منهــا فائــدة ،واحــرز بــه :عــا ال
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يفيــد ،كزمــن ال يرجــى زوال زمانتــه ،وقولــه :حــاال أي كثمــرة بســتانه احلاصلــة،

وقولــه :أو مــآال أي كعبــد وجحــش صغرييــن ،فيصــح وقفهــا ،وإن مل تكــن الفائدة

موجــودة يف احلــال.

وقولــه :أو منفعــة) بالنصــب ،عطــف عــى فائــدة ،مــن عطــف اخلــاص عــى

العــام إن أريــد بالفائــدة مــا يشــمل احلســية واملعنويــة .وإن خصــت باحلســية ،كان
مــن عطــف املغايــر .وقولــه :يســتأجر هلــا اجلــار واملجــرور نائــب فاعــل ،والتقديــر

أو منفعــة يســتأجر الشــخص العــن ألجلهــا .واحــرز بــه عــن ذي منفعــة ال
يســتأجر هلــا ،كآلــة هلــو ،وطعــام ،وقولــه :غالبــا قــال يف رشح الــروض احــرز بــه

عــن الرياحــن ونحوهــا فإنــه ال يصــح وقفهــا ،كــا ســيأيت مــع أهنــا تســتأجر ،الن
اســتئجارها نــادر ،ال غالــب.

وقولــه الرياحــن :أي املحصــودة ،ال املزروعــة ،كام ســيأيت  -واحــرز به أيضا

عــن فحــل الــراب ،فإنــه يصــح وقفــه لــه ،وإن مل جتــز إجارتــه لــه ،إذ يغتفــر يف

القربــة مــا ال يغتفــر يف املعاوضــة .وقولــه :وهــي باقيــة أي تفيــد مــا ذكــر ،واحلــال

أهنــا باقيــة ،واحــرز بــه عــا يفيــد ،لكــن باســتهالكه ،كاملطعومــات ،فجميــع هــذه
املحــرزات ال يصــح وقفهــا قولــه :ألنــه أي الوقــف ،وهــو علــة الشــراط كــون
العــن تفيــد فائــدة وهــي باقيــة ،أي وإنــا اشــرط ذلــك لكــون الوقــف إنــا رشع

ليكــون صدقــة جاريــة ،وال يكــون كذلــك إال إن حصــل االنتفــاع بالعــن مــع

بقائهــا.

قولــه :وذلــك اســم اإلشــارة حيتمــل عــوده عــى وقــف يف قولــه صــح وقــف،

أي وذلــك الوقــف الصحيــح بســبب اســتكامل القيــود كائــن كوقــف شــحر الــخ،
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وحيتمــل عــوده عــى العــن املســتكملة ملــا ذكــر وتذكــر اســم اإلشــارة عــى تأويلهــا

باملذكــور ،أي وذلــك املذكــور مــن العــن التــي يصــح وقفهــا كائــن كوقــف الــخ.

لكــن ال بــد عليــه مــن تأويــل وقــف بموقــوف ،وتكــون اإلضافــة مــن إضافــة

الصفــة للموصــوف ،أي كشــجر وقــف لريعــه الــخ .فتنبــه قولــه :لريعــه أي نامئــه
متعلــق بوقــف ،أي وقفــه ألجــل حتصيــل ريعــه قولــه :وحــي للبــس أي وكوقــف
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حــي للبســه قولــه :ونحــو مســك معطــوف عــى شــجر :أي وكوقــف نحــو مســك

كعنــر ألجــل شــمه ،وقولــه لشــم ،خــرج بــه مــا إذا كان لــاكل ،فــا يصــح وقفــه.
قــال يف رشح الــروض ،قــال اخلوارزمــي وابــن الصــاح يصــح وقــف املشــموم
الدائــم نفعــه ،كالعنــر واملســك.

(قولــه :ورحيــان مــزروع) معطــوف عــى نحــو مســك ،مــن عطــف اخلــاص

عــى العــام ،أي وكوقــف رحيــان مــزروع ألجــل شــمه ،فيصــح ،ألنــه يبقــى مــدة.
وفيــه أيضــا نفــع آخــر ،وهــو التنــزه ،وال بــد أن يكــون للشــم ،ال لــاكل ،وإال فــا

يصــح أيضــا .واحــرز باملــزروع ،عــن املحصــود ،فــا يصــح وقفــه ،لرسعــة فســاده

(قولــه :بخــاف عــود البخــور) أي فــا يصــح وقفــه.

(وقولــه :ألنــه الــخ) علــة ملقــدر ،أي وإنــا مل يصــح وقفــه ،ألنــه ال ينتفــع بــه

إال باســتهالكه ،أي بــزوال عينــه قولــه :واملطعــوم أي وبخــاف املطعــوم ،فهــو

معطــوف عــى عــود البخــور .وقولــه :الن نفعــه الــخ علــة ملقــدر أيضــا ،أي فــا
يصــح وقــف املطعــوم ،الن النفــع بــه إنــا يكــون يف إهالكــه .وهــذه العلــة عــن

العلــة املــارة ،فلــو حــذف تلــك ،وجعــل هــذه علــة للمعطــوف واملعطــوف عليــه،

لــكان أخــر (قولــه :وزعــم ابــن الصــاح الــخ) مبتــدأ.

املبحـث الثاني :شرائط املوقوف

وقولــه اختيــار لــه ،أي البــن الصــاح ،خــره :أي وإذا كان جمــرد اختيــار له فقط،

فــا يعــرض بــه عــى عــدم صحــة وقــف املطعــوم قولــه :ويصــح وقــف املغصــوب أي
ويصــح للاملــك أن يوقــف العــن التــي غصبــت عليــه ،ألهنــا ليــس فيهــا إال العجــز

عــن رصف منفعتهــا إىل جهــة الوقــف يف احلــال ،وذلــك ال يمنــع الصحــة.

قولــه :وإن عجــز أي الواقــف ،وقولــه :عــن ختليصــه أي املغصــوب مــن

الغاصــب قولــه :ووقــف العلــو أي ويصــح وقــف العلــو فقــط مــن دار أو نحوهــا،
دون ســفلها ،وقولــه :مســجدا عبــارة الفتــح :ولــو مســجدا .وهــي أوىل ،إلفادهتــا
التعميــم قولــه :واألوجــه صحــة وقــف املشــاع أي كجــزء مــن دار أو مــن أرض.
ويصــح وقفــه ،وإن جهــل قــدر حصتــه أو صفتهــا ،الن وقــف عمــر الســابق ،كان

مشــاعا ،وال يــري للباقــي ،ولــو كان الواقــف مــورسا ،بخــاف العتــق.

وقولــه :وإن قــل أي املشــاع املوقــوف مســجدا ،والغايــة للــرد ،كــا تفيــده عبارة

النهايــة ،ونصهــا ،وال فــرق فيــا مــر بــن أن يكــون املوقــوف مســجدا هــو األقــل أو

األكثــر ،خالفــا للزركــي ومــن تبعــه اهـ.

ولــو أخرهــا عــن قولــه وحيــرم املكث الــخ ،لــكان أوىل ،الن مــراد النهايــة بقوله

فيــا مــر ،حرمــة املكــث ،وقولــه :مســجدا مفعــول وقــف ،واألوىل أن يأخــذه غايــة،

بــأن يقــول :ولــو مســجدا ،كــا يفيــده إطــاق املنهــاج ،وعبارتــه :ويصــح وقــف

عقــار ومنقــول ومشــاع.

قــال يف النهايــة :وشــمل كالمــه مــا لــو وقــف املشــاع مســجدا .قولــه :وحيــرم

املكــث فيــه أي يف املشــاع املوقــوف مســجدا ،ويف رشح الــروض ،وأفتــى البــارزي

بجــواز املكــث فيــه ،مــا مل يقســم .اهـ.
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ويف النهايــة :وجتــب قســمته لتعينهــا طريقــا ،ومــا نــوزع بــه مــردود ،وجتويــز

الزركــي املهايــأة هنــا بعيــد ،إذ ال نظــر لكونــه مســجدا يف يــوم وغــر مســجد

يف آخــر .ويف البجريمــي :وتصــح فيــه التحيــة دون االعتــكاف ،الن االعتــكاف،
ال يصــح إال يف املســجد اخلالــص ،وال جيــوز فيــه التباعــد عــن االمــام أكثــر مــن

ثالثامئــة ذراع بــن املصلــن.
72

وقولــه :تغليبــا للمنــع أي منــع املكــث الــذي هــو مقتــى الوقــف بــه عــى

جــواز املكــث الــذي هــو مقتــى امللــك .ولــو قــال تغليبــا للوقــف عــى امللــك ،أي

للجــزء املوقــوف عــى اجلــزء اململــوك ،لــكان أوىل.

قــال يف املغنــي :فــإن قيــل ينبغــي عــدم حرمــة املكــث فيــا إذا كان املوقــوف

مســجدا أقــل ،كــا أنــه ال حيــرم محــل التفســر إذا كان القــرآن أقــل عــى املحــدث.
أجيــب بــأن املســجدية هنــا شــائعة يف مجيــع أجــزاء األرض ،غــر متميــزة يف

يشء منهــا ،فلــم يمكــن تبعيــة األقــل لألكثــر ،إذ ال تبعيــة إال مــع التمييــز ،بخــاف
القــرآن ،فإنــه متميــز عــن التفســر ،فاعتــر األكثــر ،ليكــون الباقــي تابعــا.

(قولــه :ويمتنــع اعتــكاف الــخ) عبــارة التحفــة ،ومــر يف مبحــث خيــار اإلجــارة

أنــه يتصــور لنــا مســجد متلــك منفعتــه ،ويمتنــع نحــو اعتــكاف وصــاة فيــه مــن
غــر إذن مالــك املنفعــة اه ـ( .وقولــه :ومــر الــخ) عبارتــه هنــاك ،وممــا يتخــر بــه
أيضــا مــا لــو اســتأجر حمــا لدوابــه فوقفــه املؤجــر مســجدا ،فيمتنــع عليــه تنجيســه

وكل مقــذر لــه مــن حينئــذ ،ويتخــر ،فــإن اختــار البقــاء ،انتفــع بــه إىل مــي املــدة،
وامتنــع عــى الواقــف وغــره الصــاة ونحوهــا فيــه بغــر إذن املســتأجر ،وحينئــذ،

يقــال لنــا مســجد منفعتــه مملوكــة)(((.
((( إعاثة الطالبيني :ج 3ص .189 – 188
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ً
ثالثا :املذهب املالكي.
يــرى أبــو الــركات املالكــي أن رشائــط املوقــوف تنحــر يف أمــر واحــد وهــو:

أن ال يتعلــق بــه حــق الغــر.

قــال أبــو الــركات( :أركان الوقــف أربعــة ،ركنــن األول بطريــق اللــزوم

وهــو الواقــف ،ورشطــه أهليــة التــرع ال مكرهــا أو عليــه والثــاين ترصحي ـ ًا وهــو

املوقــوف بقولــه :مملــوك ورشطــه أن ال يتعلــق بــه حــق الغــر فــا يصــح وقــف
مرهــون ومؤجــر وعبــد جــان حــال تعلــق حــق الغــر بــه)(((.

ً
رابعا :املذهب احلنفي.
حــدد فقهــاء املذهــب احلنفــي رشائــط املوقــوف بأمريــن ،ومهــا (أن يكــون ممــا

ال ينقــل وال حيــول كالعقــار ونحــوه).

والثــاين (أن يكــون املوقــوف مقســوم ًا) وقــد اختلفــوا فيــه فذهــب حممــد بعــدم

جــواز وقــف املشــاع وقــال أبــو يوســف هــذا ليــس بــرط فيجــوز مقســوم ًا كان أو
مشاع ًا .

قال أبو بكر الكاشاين (ت 587هـ) يف بيان رشائط املوقوف:

(أن يكــون ممــا ال ينقــل وال حيــول كالعقــار ونحــوه فــا جيــوز وقــف املنقــول

مقصــودا ملــا ذكرنــا ان التأبيــد رشط جــوازه ووقــف املنقــول ال يتأبــد لكونــه عــى

رشف اهلــاك فــا جيــوز وقفــه مقصــودا اال إذا كان تبعــا للعقــار بــأن وقــف ضيعــة
ببقرهــا وأكرهتــا وهــم عبيــدة فيجــوز.

((( الرشح الكبري :ج 4ص .77
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كــذا قالــه أبــو يوســف وجــوازه تبعــا لغــره ال يــدل عــى جــوازه مقصــودا كبيع

الــرب ومســيل املــاء والطريــق انــه ال جيــوز مقصــود أو جيــوز تبعــا لــأرض الــدار

وإن كان شــيئا جــرت العــادة بوقفــه كوقــف املــر والقــدوم حلفــر القبــور ووقــف
املرجــل لتســخني املــاء ووقــف اجلنــازة وثياهبــا.

ولــو وقــف أشــجارا قائمــة فالقيــاس أن ال جيــوز ألنــه وقــف املنقــول وىف
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االستحســان جيــوز لتعامــل النــاس ذلــك ومــا رآه املســلمون حســنا فهــو عنــد اهلل

حســن وال جيــوز وقــف الكــراع والســاح يف ســبيل اهلل تعــاىل عنــد أيب حنيفــة ألنــه

منقــول ومــا جــرت العــادة بــه وعنــد أيب يوســف وحممــد جيــوز وجيــوز عندمهــا بيــع
مــا هــرم منهــا أوصــار بحــال ال ينتفــع بــه فيبــاع ويــرد ثمنــه يف مثلــه كأهنــا تــركا

القيــاس يف الكــراع والســاح بالنــص وهــو مــا روى عــن النبــي (عليــه الصــاة
والســام) أنــه قــال:

«أما خالد فقد احتبس أكراعا وأفراسا يف سبيل اهلل تعاىل».

وال حجــة هلــا يف احلديــث ألنــه ليــس فيــه انــه وقــف ذلــك فاحتمــل قولــه

حبســه أي أمســكه للجهــاد ال للتجــارة وأمــا وقــف الكتــب فــا جيــوز عــى أصــل

أيب حنيفــة وأمــا عــى قوهلــا فقــد اختلــف املشــايخ فيــه وحكــى عــن نــر بــن حييــى

أنــه وقــف كتبــه عــى الفقهــاء مــن أصحــاب أيب حنيفــة.

ومنهــا أن يكــون املوقــوف مقســوما عنــد حممــد فــا جيــوز وقــف املشــاع وعنــد

أيب يوســف هــذا ليــس بــرط وجيــوز مقســوما كان أو مشــاعا الن التســليم رشط
اجلــواز عنــد حممــد والشــيوع خيــل بالقبــض والتســليم وعنــد أيب يوســف التســليم

ليــس بــرط أصــا فــا يكــون اخللــل فيــه مانعــا وقــد روى عــن عمــر انــه ملــك
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مائــة ســهم بخيــر فقــال لــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه):
«احبس أصلها».

فــدل عــى أن الشــيوع ال يمنــع صحــة الوقــف وجــواب حممــد حيتمــل انــه

وقــف مائــة ســهم قبــل القســمة وحيتمــل انــه بعدهــا فــا يكــون حجــة مــع الشــك
واالحتــال عــى أنــه ان ثبــت أن الوقــف كان قبــل القســمة فيحمــل انــه وفقهــا

شــائعا ثــم قســم وســلم وقــد روى أنــه فعــل كذلــك وذلــك جائــز كــا لــو وهــب
مشــاعا ثــم قســم وســلم)(((.

ً
خامسا :املذهب احلنبلي.
يرى فقهاء املذهب احلنبيل ان رشائط املوقوف أربعة ،وهي:
1ـ كونه عين ًا.
2ـ معين ًا.

3ـ مملوك ًا يقبل النقل.

4ـ ذو فائدة ومنفعة مع بقائه.

وقد تناول هذه الرشائط الشافعي الصغري ،فقال:

(و رشط املوقــوف كونــه عينــا معينــة مملوكــة ملــكا يقبــل النقــل حيصــل منهــا

مــع بقــاء عينهــا فائــدة أو منفعــة تصــح إجارهتــا كــا يشــر لذلــك كالمــه اآليت
بذكــره بعــض حمــرزات مــا ذكــر كاملنفعــة وإن ملكهــا مؤبــدا بالوصيــة وامللتــزم يف
الذمــة وأحــد عبديــه ومــا ال يملــك ككلــب.

((( بدائع الصنائع :ج 6ص .220
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نعــم يصــح وقــف اإلمــام نحــو أرايض بيــت املــال عــى جهــة ومعــن عــى

املنقــول املعمــول بــه بــرط ظهــور املصلحــة يف ذلــك إذ ترصفــه فيــه منــوط هبــا

كــويل اليتيــم ومــن ثــم لــو رأى متليــك ذلــك هلــم جــاز وأم ولــد ومكاتــب ومحــل
منفــرد وذي منفعــة ال يســتأجر هلــا كآلــة هلــو وطعــام أمــا لــو وقــف حامــا صــح
فيــه تبعــا ألمــه كــا رصح بــه الشــيخ.
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نعــم يصــح وقــف فحــل للــراب وإن مل جتــز إجارتــه ألنــه يغتفــر يف القربــة

مــا ال يغتفــر يف املعاوضــة و دوام االنتفــاع املذكــور بــه املقصــود بــأن حتصــل منــه
فائــدة مــع بقائــه مــدة كــا عــر عنــه بذلــك مجاعــة وضابــط املنفعــة املقصــودة مــا
يصــح اســتئجاره عــى رشط ثبــوت حــق امللــك يف الرقبــة وعلــم بذلــك أن مــا أفــاده

كالم القــايض أيب الطيــب مــن أنــه ال يكفــي بقــاؤه نحــو ثالثــة أيــام حممــول عــى مــا
ال تقصــد إجارتــه يف تلــك املــدة وشــمل كالم املصنــف وقــف املــوىص بعينــه مــدة
واملأجــور وإن طالــت مدهتــا ونحــو اجلحــش الصغــر والدراهــم لتصــاغ حليــا

فإنــه يصــح وإن مل تكــن لــه منفعــة حــاال كاملغصــوب ولــو مــن عاجــز عــن انتزاعــه

وكــذا وقــف املدبــر واملعلــق عتقــه بصفــة فإهنــا وإن عتقــا باملــوت ووجــود الصفــة
وبطــل الوقــف لكــن فيهــا دوام نســبي أخــذا ممــا مــر

ومــن ثــم صــح وقــف بنــاء وغــراس يف أرض مســتأجرة هلــا وإن اســتحقا

القلــع بعــد انقضــاء مــدة اإلجــارة وفــارق صحــة بيعهــا وعــدم عتقهــا مطلقــا بأنــه
هنــا اســتحق عليــه حقــان متجإنســان فقدمنــا أقوامهــا مــع ســبق مقتضيــة وبــه فــارق

مــا لــو أولــد الواقــف املوقوفــة حيــث مل تــر أم ولــد وخــرج مــا ال يقصــد كنقــد

للتزيــن بــه أو االجتــار فيــه ورصف ربحــه للفقــراء وكــذا الوصيــة بــه كــا يــأيت ومــا
ال يفيــد نفعــا كزمــن غــر مرجــو بــرؤه ال مطعــوم بالرفــع أي وقفــه إذ نفعــه بإهالكه
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ورحيــان حمصــود لرسعــة فســاده.

أمــا مــزروع فيصــح وقفــه للشــم لبقائــه مــدة كــا قالــه املصنــف وغــره

وفيــه نفــع آخــر وهــو التنــزه وهلــذا قــال اخلوارزمــي وابــن الصــاح يصــح وقــف

املشــموم الدائــم النفــع كالعنــر واملســك بخــاف عــود البخــور ألنــه ال ينتفــع به إال

باســتهالكه فإحلــاق مجــع العــود بالعنــر حممــول عــى عــود ينتفــع بــه بــدوام شــمه.
ويصــح وقــف عقــار باإلمجــاع ومنقــول للخــر الصحيــح فيــه ومشــاع وإن

جهــل قــدر حصتــه أو صفتهــا ألن وقــف عمــر الســابق كان مشــاعا وال يــري

للباقــي وشــمل كالمــه مــا لــو وقــف املشــاع مســجدا وهــو كذلــك كــا رصح بــه ابن
الصــاح قــال وحيــرم عــى اجلنــب املكــث فيــه وجتــب قســمته لتعينهــا طريقــا ومــا

نــوزع بــه مــردود وجتويــز الزركــي املهايــأة هنــا بعيــد إذ ال نظــر لكونــه مســجدا يف

يــوم وغــر مســجد يف آخــر وال فــرق فيــا مــر بــن أن يكــون املوقــوف مســجدا هــو
األقــل أو األكثــر خالفــا للزركــي ومــن تبعــه.

ويفــرق بينــه وبــن محــل تفســر فيــه قــرآن بــأن املســجدية هنــا شــائعة يف مجيــع

أجــزاء األرض غــر متميــزة يف يشء منهــا فلــم يمكــن تبعيــة األقــل لألكثــر إذ ال

تبعيــة إال مــع التمييــز بخــاف القــرآن فإنــه متميــز عــن التفســر فاعتــر األكثــر
ليكــون الباقــي تابعــا لــه أمــا جعــل املنقــول مســجدا كفــرش وثيــاب فموضــع
توقــف ألنــه مل ينقــل عــن الســلف مثلــه وكتــب األصحــاب ســاكتة عــن تنصيــص
بجــواز أو منــع وإن فهــم مــن إطالقهــم اجلــواز فاألحــوط املنــع كــا جــرى عليــه

بعــض رشاح احلــاوي ومــا نســب للشــيخ مــن إفتائــه باجلــواز فلــم يثبــت عنــه ال
وقــف عبــد وثــوب يف الذمــة ألن حقيقتــه إزالــة ملــك عــن عــن نعــم جيــوز التزامــه
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فيهــا بالنــذر وال وقــف حــر نفســه ألن رقبتــه غــر مملوكــة لــه وكــذا مســتولدة لعــدم

قبوهلــا للنقــل كاحلــر ومثلهــا املكاتــب أي كتابــة صحيحــة عــى األوجــه بخــاف
ذي الكتابــة الفاســدة.

إذ املغلــب فيــه التعليــق ومــر يف املعلــق صحــة وقفــه وكلــب معلــم أو غــر

معلــم ألنــه ال يملــك وتقييــده باملعلــم ألجــل اخلــاف وأحــد عبديــه يف األصــح
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كالبيــع ومقابــل األصــح فيــه يقيــس الوقــف عــى العتــق وفيــا قبلــه يقيــس وقفــه

عــى إجارتــه أي عــى وجــه ضعيــف فيهــا وفــارق العتــق بأنــه أقــوى وأنفــذ لرسايتــه

وقبولــه التعليــق ولــو وقــف بنــاء أو غراســا يف أرض مســتأجرة إجــارة صحيحــة
أو فاســدة أو مســتعارة مثــا هلــا ثنــاه مــع أن العطــف بــأو ألهنــا بــن ضديــن فــا

اعــراض عليــه فاألصــح جــوازه ألنــه مملــوك ينتفــع بــه يف اجلملــة مــع بقــاء عينــه.
والثــاين املنــع إذ ملالــك األرض قلعهــا فــا يــدوم االنتفــاع هبــا قلنــا يكفــي

دوامــه إىل القلــع بعــد مــدة اإلجــارة فلــو قلــع ذلــك وبقــي منتفعــا بــه فهــو وقــف

كــا كان وإن مل يبــق فهــو يصــر ملــكا للموقــوف عليــه أو يرجــع للواقــف وجهــان

أصحهــا أوهلــا وقــول اجلــال األســنوي إن الصحيــح غريمهــا وهــو رشاء عقــار أو
جــزء مــن عقــار وهــو قيــاس النظائــر يف آخــر البــاب ونقــل نحــوه األذرعــي فقــال
ويقــرب أن يقــال يبــاع ويشــرى بثمنــه مــن جنســه مــا يوقــف مكانــه حممــول عــى

إمــكان الــراء املذكــور.

وكالم الشــيخني األول حممــول عــى عدمــه ويلزمــه بالقلــع أرش نقصه يرصف

عــى احلكــم املذكــور وخــرج بنحــو املســتأجرة املغصوبــة فــا يصــح وقــف مــا فيهــا

لعــدم دوامــه مــع بقــاء عينــه وهــذا مســتحق اإلزالــة كــا أفتــى بذلــك الوالــد رمحــه

املبحـث الثاني :شرائط املوقوف

اهلل تعــاىل ال يقــال غايــة أمــره أن يكــون مقلوعــا وهــو يصــح وقفــه ألنــا نقــول وقفــه
يف أرض مغصوبــة مالحــظ فيــه كونــه غراســا قائــا بخــاف املقلــوع فغــر مالحــظ
فيــه ذلــك وإنــا هــو وقــف منقــول.

ويصــح رشط الواقــف رصف أجــرة األرض املســتأجرة هلــا مــن ريعهــا إن مل

تلــزم ذمتــه األجــرة بخــاف مــا لــزم ذلــك بعقــد إجــارة أو بدونــه فــا يصــح رشط
رصفــه منــه ألنــه ديــن عليــه وعــى هاتــن احلالتــن حيمــل الكالمــان املختلفــان فــإن

وقــف عــى جهــة فســيأيت أو عــى معــن واحــد أو مجــع هــو بمعنــى قــول أصلــه
مجاعــة وحصــول اجلامعــة باثنــن كــا مــر يف باهبــا اصطــاح خيــص ذلــك البــاب

لصحــة اخلــر بــه وحكــم االثنــن يعلــم مــن مقابلــة اجلمــع بالواحــد الصــادق جمــازا
بقرينــة املقابلــة باالثنــن اشــرط عــدم املعصيــة وتعيينــه كــا أفــاده قولــه معــن و
إمــكان متليكــه مــن الواقــف يف اخلــارج بــأن يوجــد خارجــا متأهــا للملــك ألن

الوقــف متليــك املنفعــة فــا يصــح الوقــف عــى معــدوم.

كعــى مســجد ســيبنى أو عــى ولــده وال ولــد لــه أو عــى فقــراء أوالده وليــس

فيهــم فقــر أو عــى القــراءة عــى رأس قــره أو قــر أبيــه احلــي فــإن كان لــه ولــد
وفيهــم فقــر صــح ورصف للحــادث وجــوده يف األوىل أو فقــره يف الثانيــة لصحتــه

عــى املعــدوم تبعــا كوقفتــه عــى ولــدي ثــم عــى ولــد ولــدي وال ولــد ولــد لــه كعــى
مســجد كــذا وكل مســجد ســيبنى يف تلــك املحلــة وســيذكر يف نحــو احلريب مــا يعلم

منــه أن الــرط بقــاؤه فــا يــرد عليــه هنــا إهيامــه الصحــة عليــه إلمــكان متليكــه وال

عــى أحــد هذيــن وال عــى عــارة املســجد إذا مل يبينــه بخــاف داري عــى مــن أراد

ســكناها مــن املســلمني وال عــى ميــت وال عــى جنــن.
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ألن الوقــف تســليط يف احلــال بخــاف الوصيــة وال يدخــل أيضــا يف الوقــف

عــى أوالده إذ ال يســمى ولــدا وإن كان تابعــا لغــره نعــم إن انفصــل اســتحق معهــم

قطعــا إال أن يكــون الواقــف قــد ســمى املوجوديــن أو ذكــر عددهــم فــا يدخــل كــا
أشــار إليــه األذرعــي وهــو ظاهــر ويدخــل احلمــل احلــادث علوقــه بعــد الوقــف
فــإذا انفصــل اســتحق مــن غلــة مــا بعــد انفصالــه كــا مــر.
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وأمــا إطــاق الســبكي بحثــا أنــه ال يدخــل فيــرف لغــره حتــى ينفصــل

فمعــرض بــأن املتبــادر أن الواقــع مــن الريــع يوقــف النفصالــه وبنــو زيــد ال يشــمل

بناتــه بخــاف بنــي متيــم ألنــه اســم للقبيلــة وال عــى العبــد ولــو مدبــرا أو أم ولــد
لنفســه ألنــه غــر أهــل للملــك نعــم إن وقــف عــى جهــة قربــة كخدمــة مســجد أو

ربــاط صــح الوقــف عليــه ألن القصــد تلــك اجلهــة أمــا املبعــض.

فالظاهــر كــا أفــاده الشــيخ أنــه إن كانــت مهايــأة وصــدر الوقــف عليــه

يــوم نوبتــه فكاحلــر أو يــوم نوبــة ســيده فكالعبــد وإن مل تكــن مهايــأة وزع عــى
الــرق واحلريــة وعــى هــذا حيمــل إطــاق ابــن خــران صحــة الوقــف عليــه قــال

الزركــي فلــو أراد مالــك البعــض أن يقــف نصفــه الرقيــق عــى نصفــه احلــر
فالظاهــر الصحــة كــا لــو أوىص بــه لنصفــه احلــر ويؤخــذ مــن العلــة أن األوجــه

صحتــه عــى مكاتــب غــره كتابــة صحيحــة ألنــه يملــك كــا نقلــه يف الروضــة
عــن املتــويل وإن نقــل خالفــه عــن الشــيخ أيب حامــد ثــم مل يقيــد بالكتابــة رصف

لــه بعــد العتــق أيضــا.

وإال فهــو منقطــع اآلخــر فيبطــل اســتحقاقه وينتقــل الوقــف إىل مــن بعــده

هــذا إن مل يعجــز وإال بــان بطالنــه لكونــه منقطــع األول فريجــع عليــه بــا أخــذه

املبحـث الثاني :شرائط املوقوف

مــن غلتــه أمــا مكاتــب نفســه فــا يصــح وقفــه عليــه كــا لــو وقــف عــى نفســه كــا
جــزم بــه املــاوردي وغــره وهــو نظــر مــا ســيأيت يف إعطــاء الــزكاة لــه فــإن أطلــق
الوقــف عليــه فهــو وقــف عــى ســيده كــا لــو وهــب منــه أو أوىص لــه ويقبــل هــو

إن رشطنــاه وهــو األصــح اآليت وإن هنــاه ســيده عنــه دون الســيد إن امتنــع كــا يــأيت

نظــره يف الوصيــة.

ولــو أطلــق الوقــف عــى هبيمــة مملوكــة لغــا الســتحالة ملكهــا وقيــل هــو وقف

عــى مالكهــا كالعبــد والفــرق أن العبــد قابــل ألن يملــك بخالفهــا وخــرج بأطلــق
الوقــف عــى علفهــا أو عليهــا بقصــد مالكهــا وباململوكــة املســبلة يف ثغــر أو نحــوه
فيصــح بخــاف غــر املســبلة.

ومــن ثــم نقــا عــن املتبــويل عــدم صحتــه عــى الوحــوش والطيــور املباحــة

ومــا نوزعــا بــه مســتدلني بــا يــأيت أن الــرط يف اجلهــة عــدم املعصيــة يــرد بــأن هــذه
اجلهــة ال يقصــد الوقــف عليهــا عرفــا ومــن ثــم ملــا قصــد محــام مكــة بالوقــف عليــه

عرفــا كان املعتمــد كــا قالــه الغــزايل صحتــه عليــه أمــا املباحــة املعينــة فــا يصــح
عليــه جزمــا عــى نــزاع فيــه)(((.

املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

تباينــت أقــوال فقهــاء املذاهــب اإلســامية يف عــدد رشائــط املوقــوف ومــا

تعلــق هبــا فكانــت كااليت:
ً
أوال ـ يف عدد الشرائط.

((( هناية املحتاج :ج 5ص .366 – 360
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 1ـ قال اإلمامية باهنا :سبعة رشائط.
 2ـ وقال الشافعية باهنا :ثامنية.

 3ـ قال الزيدية باهنا :مخسة.

 4ـ وقال املالكية برشط واحد.
 5ـ وقال احلنفية باهنا رشطان.
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 6ـ وقال احلنابلة باهنا :اربعة رشائط.
ً
ثانيا :أما ما تعلق بالشرائط والقول بها واعتمادها عند املذاهب فهو كاالتي:
1ـ أن يكون عين ًا فال يصح وقف املنافع.

وبه قالت :اإلمامية ،والزيدية ،والشافعية ،واحلنابلة.

2ـ أن يكون مملوك ًا ،فال يصح وقف ماال يملكه املسلم.
وبه قالت :اإلمامية ،والشافعية ،واحلنابلة.

3ـ يمكن االنتفاع به مع بقائه فال يصح وقف االطعمة وغريها.
وبه قالت :الزيدية ،والشافعية ،واحلنابلة.

4ـ أن يكون مما يمكن أقابضه ،فال يصح وقف الطري يف اهلواء.

وبه قالت اإلمامية.

5ـ أن يكون مما يبقى مدة مقيد ًا هبا ،فيشكل وقف ورد ورحيان للشم.

وبه قالت :اإلمامية ،واحلنابلة وقالت الشافعية بصحة املزروعة منها.

6ـ أن يكون حاالً وماالً ،كثمرة بستانه ،وكعبد وجحش صغريين.

املبحـث الثاني :شرائط املوقوف

وبه قالت الشافعية.

7ـ أن يكون مما يستأجر له فال يصح أستأجار آلة اللهو.

وبه قالت :الشافعية.

8ـ أن تكــون املنفعــة املقصــودة مــن الوقــف حمللــة فــا يصــح وقــف الدابــة

حلمــل اخلمــر.

وبه قالت :اإلمامية.

9ـ أن ال يكــون متعلقــ ًا حلــق الغــر املانــع مــن التــرف ،فــا يصــح وقــف

العــن املرهونــة.

وبه قالت :اإلمامية ،واملالكية.

10ـ أن ال حتلقه االجازة فال يصح وقف الفضويل.

وبه قالت الزيدية.

11ـ يف كونه مشاع ًا.

أـ اختلف فقهاء الزيدية ،فقيل :جيوز وقف املشاع ،وقيل :ال جيوز.

ب ـ اختلــف فقهــاء املذهــب احلنفــي ،فقــال حممــد بعــدم جــواز وقــف املشــاع،

وقــال ابــو يوســف :جيــوز وقــف املشــاع ســواء كان مقســوم ًا أو غــر مقســوم.
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املبحث الثالث
شرائط املوقوف عليه
تنــاول فقهــاء املذاهــب اإلســامية رشائــط املوقــوف عليــه ،فمنهــم مــن أقرهــا

ومنهــم مــن مل يقــر هبــا واعــرض عنهــا ،فضـ ً
ا عــن االختــاف يف العــدد والنــوع،

وهــي كااليت:

املسألة األوىل :شرائط املوقوف عليه يف املذهب اإلمامي.

ذهــب فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) إىل أن رشائــط املوقــوف عليــه ،مخســة

رشائــط ،وهي:

1ـ أن يكون موجود ًا.
2ـ التعيني.

3ـ اهلية التمليك.

4ـ ان ال يكون الوقف عليه اعانة له عىل املعصية.
5ـ أن ال يرصف يف املعصية.

جــاء ذلــك البيــان يف مبحــث الســيد اليــزدي (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف

رشائــط املوقــوف عليــه ،فقــال:

(يف رشائط املوقوف ،وهي أمور:

ـح الوقــف عــى املعــدوم ا ّلــذي ال يمكــن
أحدهــا :أن يكــون موجــود ًا ،فــا يصـ ّ
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وجــوده بعــد ذلــك أيضـ ًا كــا لــو وقــف دار ًا عــى زيــد لســكناه بتخ ّيــل أ ّنــه موجــود

فتبـ ّـن موتــه قبــل ذلــك.

وأ ّمــا إذا وقــف عــى مــن ســيوجد مــن أوالده فظاهرهــم اإلمجــاع عــى عــدم

جــوازه أيضــ ًا ،بــل ظاهرهــم اإلمجــاع عــى عــدم جــواز الوقــف عــى احلمــل،
ألن الوقــف متليــك وال يعقــل متليــك املعــدوم ،فـ ّ
قالــواّ :
ـإن امللك ّيــة صفــة وجود ّيــة
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تســتدعي حم ـ ّ
ـح الوص ّيــة للمعــدوم.
ا موجــود ًا ،وهلــذا ال تصـ ّ

ـم يف احلمــل فإ ّنــه موجــود ; ودعــوى:
وهــذا مــن الوهــن بمــكان إذ ّأوال :ال يتـ ّ

ـح الوص ّيــة لــه ،كــا تــرى ،إذ ال فــرق بــن احلمل
عــدم قابل ّيتــه للملك ّيــة ولــذا ال تصـ ّ
والرضيــع خصوصــ ًا مــع فصــل قليــل كــا إذا كان قبــل الوضــع بربــع ســاعة،
واشــراط إرثــه بتو ّلــده ح ّي ـ ًا ،ليــس لعــدم قابل ّيتــه للملك ّيــة.

يصــح القيــاس عليــه ،ولــذا استشــكلنا عــى
اخلــاص ،فــا
بــل :للدليــل
ّ
ّ

حكمهــم يف الوص ّيــة لــه باشــراط تو ّلــده ح ّيــا.

جيوزونــه  -كــا
فإنــم ّ
وثاني ـ ًا :يــرد عليهــم النقــض بــا إذا كان تبع ـ ًا ملوجــود ّ

إذا وقــف عــى أوالده املوجوديــن ومــن ســيوجد منهــم وكــا يف ســائر البطــون

الالحقــة  -فـ ّ
ـإن متليــك املعــدوم لــو كان غــر معقــول مل يكــن فــرق

بــن االســتقالل والتبع ّيــة ،ومــا يف اجلواهــر :مــن ّ
أن معنــى تبع ّيــة البطــن الثــاين

ـأول ّ
أن الشــارع جعــل عقــد الوقــف ســبب ًا مللــك املعــدوم بعــد وجــوده ،فالوجود
لـ ّ
حينئــذ كالقبــض أحــد أجــزاء الع ّلــة التا ّمــة يف ثبــوت امللــك لــه ال أ ّنــه مالــك حــال

عدمــه((( .فيــه :إ ّنــا نقــول بمثلــه يف املعــدوم ّأوال أيضـ ًا.
((( اجلواهر .363 :28
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وثالث ـ ًا :ال فــرق يف املعقول ّيــة وعدمهــا بــن كــون املالــك معدوم ـ ًا أو اململــوك،

مــع ّأنــم جيـ ّـوزون متليــك الـ ّ
ـكل يف الذ ّمــة ،مــع أ ّنــه ليــس شــيئ ًا موجــود ًا يف اخلــارج،
وجيــوزون
جيــوزون بيــع الثــار قبــل بروزهــا عامــن أو مــع الضميمــة،
ّ
وأيضــ ًا ّ
متليــك املنافــع وليســت موجــودة بــل يســتوىف شــيئ ًا فشــيئ ًا ،وجيـ ّـوزون الوص ّيــة بــا
حتملــه اجلاريــة أو الدا ّبــة ونحــو ذلــك ،ولــو كانــت امللك ّيــة حتتــاج إىل حمـ ّـل موجــود

مل يتفــاوت احلــال بــن كــون املالــك معدوم ـ ًا أو اململــوك.

وال وجــه وال طائــل فيــا ذكــره صاحــب اجلواهــر يف دفــع إشــكال متليــك

املعــدوم حيــث قــال - :يف مثــل بيــع الثــار  -يمكــن منــع حت ّقــق امللــك حقيقــة ،بــل

التأهــل للملــك واالســتعداد لــه عــى حســب ملــك النــاء ملالــك األصــل
أقصــاه ّ
وملــك املنفعــة ملالــك العــن ،فهــو مــن قبيــل ملــك أن يملــك ال أ ّنــه ملــك حقيقــة

اســتحق أن يملــك املعــدوم بعــد وجــوده ال أنّــه مالــك
املقــررة
بــل باألســباب
ّ
ّ
للمعــدوم حقيقــة((( .انتهــى .مــع أ ّنــه كيــف يتح ّقــق البيــع حينئــذ مــع كونــه متليــك ًا
حقيقــة.

أن التحقيــق ّ
ورابعــ ًاّ :
أن امللك ّيــة مــن األُمــور االعتبار ّيــة ،فوجودهــا عــن

االعتبــار العقالئــي ،وليســت كالســواد والبيــاض املحتاجــن إىل حمـ ّـل خارجــي،

ّ
املحــل االعتبــاري.
بــل يكفيهــا

بــل ،أقــولّ :
إن مجيــع األحــكام الرشع ّيــة مــن الوجــوب واحلرمــة ونحومهــا،

وكــذا ســائر الوضع ّيــات وأحــكام املــوايل بالنســبة إىل العبيــد والســاطني بالنســبة
إىل الرعايــا ،اعتبــارات عقالئ ّيــة حقيقتهــا عــن االعتبــار وال وجــود هلــا يف اخلــارج

((( انظر اجلواهر .364 :28
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غــر االعتبــار فيكفيهــا املحـ ّـل املوجــود يف اعتبــار العقــاء.

كيــف وإالّ لــزم عــدم تع ّلــق الوجــوب بالصــاة وال احلرمــة بالزنــا إالّ بعــد

احلــب والبغــض واإلرادة والكراهــة
وجودمهــا يف اخلــارج .نعــم مبانيهــا مــن
ّ

ويتفــرع عــى مــا ذكرنــا مــن التحقيــق مطالــب كثــرة.
أعــراض خارج ّيــة،
ّ

ـم الظاهــر عدم اإلشــكال يف
وخامسـ ًا :أن الوقــف ليــس متليــك ًا كــا مـ ّـر مــرار ًا ،ثـ ّ
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ـاج حــن الوقــف،
ـزوار مــع عــدم وجــود زائــر أو حـ ّ
احلجــاج والـ ّ
جــواز الوقــف عــى ّ
وكــذا الوقــف عــى طـاّب مدرســة مع ّينــة مــع عــدم وجودهــم فيهــا حاله.

وكــذا الوقــف عــى إمــام مســجد مــع عــدم إمــام لــه فعــا ،والوقــف عــى

فقــراء قريــة مــع عــدم وجــود فقــر فيهــا فعــا وهكــذا ،والــازم عــى قوهلــم بطــان

صحــة الوقــف
ـم اإلمجــاع عــى عــدم ّ
الوقــف يف املذكــورات ،فاإلنصــاف أ ّنــه إن تـ ّ

صحتــه ،وحت ّقــق اإلمجــاع الكاشــف
عــى املعــدوم ا ّلــذي ســيوجد ،وإالّ فاألقــوى ّ
ألنــم يع ّللــون هبــذا
عــن رأي املعصــوم (عليــه الســام) دونــه خــرط القتــادّ ،
التعليــل العليــل.

ودعــوىّ :
صحــة الوقــف
أن الوجــه يف عــدم
الصحــة اشــراط القبــض يف ّ
ّ

ومــع كــون املوقــوف عليــه معدومـ ًا ال يمكــن حت ّققــه ،مدفوعــة ّأوال ،بعــدم اشــراط
الفور ّيــة يف القبــض ،وثاني ـ ًا ،بإمــكان قبــض احلاكــم أو املتـ ّ
ـول.

(مســألة  :)1لــو وقــف عــى معــدوم وموجــود عــى القــول بعــدم جــواز الوقف

ـح
عــى املعــدوم مطلقـ ًا أو يف خصــوص ا ّلــذي قلنــا بعــدم جــواز الوقــف عليــه ،صـ ّ
حصــة املعــدوم.
حصتــه وبطــل بالنســبة إىل ّ
بالنســبة إىل املوجــود يف مقــدار ّ

ـم
وكــذا لــو وقــف عــى موجــود وبعــده عــى معــدوم .وأ ّمــا لــو بــدأ باملعــدوم ثـ ّ
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املوجــود فــا إشــكال يف بطالنــه بالنســبة إىل املعــدوم ،وأ ّمــا بالنســبة إىل املوجــود
صحتــه بالنســبة إليه
فاملشــهور بطالنــه أيضـ ًا ،وعــن الشــيخ يف خالفــه ومبســوطه ّ

(((

ـح الوقــف عليــه مــن
وتبعــه يف ذلــك بعــض((( وكــذا احلــال لــو بــدأ بمــن ال يصـ ّ
جهــة ُأخــرى ،مثــل الوقــف عــى نفســه أو عــى اململــوك أو عــى املجهــول ،فـ ّ
ـإن

ـح الوقــف عليــه أيض ـ ًا.
املشــهور عــى بطالنــه بالنســبة إىل مــن يصـ ّ

الصحــة والتبعيــض ،فـ ّ
ـإن الظاهــر
صحتــه يف ح ّقــه((( واألقــوى
ّ
وعــن الشــيخ ّ

أ ّنــه ال فــرق يف التبعيــض بــن كوهنــا يف العــرض أو يف الطــول ،كــا فيــا نحــن فيــه،
فـ ّ
ـإن املرتبــة ّ
املتأخــرة أيضـ ًا تتل ّقــى مــن الواقــف.

ومــا قــد يقــال :مــن ّ
أن مــراد الواقــف يف السلســلة الطول ّيــة املرتّــب بقيــد

بالصحــة يف البعــض دون البعــضّ ،
حمــل منــع ،إذ
الرتتيــب فــا يمكــن احلكــم
ّ
ال فــرق بــن الرتتيــب واجلمــع بينهــا يف التقييــد باملجمــوع وعدمــه ،إذ يف اجلمــع

أيض ـ ًا يمكــن أن يقــالّ :
بصحــة البعــض
إن مــراده املجمــوع فــا يمكــن احلكــم
ّ

دون البعــض.

نعــم :إذا علــم إرادة التقييــد فالــازم احلكــم بالبطــان ســواء يف الطــويل

والعــريض ،هــذا .واسـ ّ
ـتدل للمشــهور القائلــن بالبطــان بـ ّ
ـأن الــازم مــن احلكــم

بالصحــة أحــد املحاذيــر الثالثــة ،إ ّمــا الوقــف بــا موقــوف عليــه ،أو الوقــف
ّ
املــروط أي املع ّلــق ،أو كــون الوقــف عــى خــاف مــا قصــده الواقــف.

((( اخلالف  ،544 :3املسألة  ،10املبسوط .294 ،293 :3
((( منهم ابن سعيد يف اجلامع370 :
((( انظر املبسوط .294 ،293 :3
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األول،
إذ لــو قلنــا
بصحتــه مــن حــن وقوعــه مــع عــدم املوقــوف عليــه لــزم ّ
ّ

يصــح الوقــف عليــه بعــد
وإن قلنــا بكــون املوقــوف عليــه هــو املوجــود أو مــن
ّ

يصــح الوقــف عليــه لــزم الثــاين ،وإن قلنــاّ :
إن
انقضــاء مــدّ ة املعــدوم أو مــن ال
ّ

ـح مــن حــن وقــوع الوقــف لــزم الثالــث؟.
املوقــوف عليــه هــو املوجــود أو مــن يصـ ّ
واجلــواب :إ ّنــا نختــار الوجــه الثــاين وال حمــذور فيــه ،إذ التعليــق ّ
وتأخــر أثــر

90

ـر إذا كان اإلنشــاء كذلــك ،وأ ّمــا إذا لــزم ذلــك مــن جهــة بطــان
الســبب إ ّنــا يـ ّ

الوقــف بالنســبة إىل البعــض فــا مانــع منــه ،نظــر مــا يقولــونّ :
إن اجلهــل بمقــدار
ـر يف البيــع إذا كان حــن اإلنشــاء ،وأ ّمــا إذا لــزم ذلــك مــن
الثمــن أو املثمــن إ ّنــا يـ ّ
قبــل تب ّعــض الصفقــة فــا رضر فيــه.

وممّــا ب ّينّــا :ظهــر ّ
أن منافــع الوقــف قبــل انقضــاء مــدّ ة املعــدوم أو غــره ممّــن ال

ـح الوقــف عليــه باقيــة عــى ملــك الواقــف ،وأ ّنــه ال وجــه ملــا قــد يقــال :مــن
يصـ ّ
كوهنــا للفقــراء أو كوهنــا ملــن بعــده.

نعــم :يشــكل احلــال إذا مل يكــن للمعــدوم مــدّ ة معلومــة ،كــا إذا كان الوقــف

عــى جمهــول أو نحــوه ،إالّ أن يقــالّ :إنــا يف هــذه الصــورة ملــن بعــده ،وهــو أيض ـ ًا
مشــكل.

نعــم :لــو علــم مــن حــال الواقــف ّ
أن غرضــه الــرف عــى املذكوريــن وليــس

غرضــه الــرف عــى املعــدوم ونحــوه ّأوال ال حمالــة ،بــل يعلــم مــن حالــه ّ
أن مــراده
ـم مــا ذكــر.
أ ّنــه إذا مل يصـ ّ
ـح الوقــف عليــه أن يــرف فيمــن بعــده ،تـ ّ

مثــا إذا وقــف عــى أوالد زيــد وقــدّ م واحــد ًا بمالحظــة جهــة وتبـ ّـن عــدم

صحــة الوقــف عليــه وأ ّنــه لــو كان عاملـ ًا بذلــك جعــل الوقــف عــى مــن عــداه مــن
ّ
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أوالد زيــد ،فحينئــذ يــرف فيهــم مــن غــر انتظــار انقضــاء عمــر ذلــك الواحــد،

وال يبعــد استكشــاف ذلــك يف غالــب األوقــاف املرتّبــة ،ومعــه ال فــرق بــن مــن لــه

مــدّ ة معلومــة ومــن مل يكــن لــه يف الــرف عــى مــن بعــده مــن حــن الوقــف.

وظهــر ممّــا ذكرنــا أيض ـ ًا حــال الوقــف املنقطــع الوســط ،فـ ّ
ـإن حكــم مــا بعــده

األول.
األول يف املنقطــع ّ
حكــم مــا بعــد ّ

(مســألة  :)2إذا وقــف عــى أوالده املوجوديــن ومــن ســيوجد وكونــه بعــد

صحتــه وليس داخال يف مســألة اشــراط
وجــوده مقدّ مـ ًا عــى املوجوديــن ،فالظاهــر ّ

نقلــه إىل مــن ســيوجد كــا ال خيفــى.

الــرط الثــاين :أن يكــون لــه أهل ّيــة التم ّلــك ،فــا جيــوز الوقــف عــى اململــوك

بنــا ًء عــى عــدم مت ّلكــه كــا هــو املشــهور ،وكــذا ال جيــوز الوقــف عــى احلــريب عــى
مــا قــد يقــال بعــدم مت ّلكــه ملــا يف يــده حيــث ّ
إن مالــه يفء للمســلمني ،وال عــى املرتــدّ
الفطــري حيــث ّ
إن أموالــه لورثتــه وأ ّنــه ال يملــك مــاال.

لكــن ّ
كل هــذا مشــكل ،أ ّمــا اململــوك فاألقــوى أ ّنــه يملــك عــى مــا بـ ّـن يف حم ّلــه

خصوص ـ ًا املكاتــب ،وأ ّمــا املرتــدّ الفطــري فنمنــع عــدم مت ّلكــه للــال اجلديــد ،إذ

غايــة مــا ّ
دل الدليــل عليــه هــو ّ
أن أموالــه املوجــودة حــن االرتــداد تنتقــل إىل ورثته.
وأ ّمــا املتجــدّ د فــا دليــل عليــه ،وال يمكــن أن يقــال :إذا احتطــب أو احتـ ّ
ـش

ال يملــك بــل يبقــى عــى اإلباحــة ،وال دليــل عــى انتقالــه إىل ورثتــه بمجـ ّـرد مت ّلكــه،
وعــى فرضــه إنّــا ينتقــل مــا كان قابــا لالنتقــال ال مثــل الوقــف ا ّلــذي ليــس

كذلــك ،فــا وجــه للتعليــل بعــدم جــواز الوقــف عــى املذكوريــن بــا ذكــر.

هــذا ،مــع ّ
أن املكاتــب لــه االكتســاب ،والوقــف عليــه نــوع منــه ،وأيضـ ًا كــون
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الوقــف متليــك ًا ممنــوع كــا مـ ّـر مــرار ًا ،وعــى فرضــه فليــس منحــر ًا فيــه ،بــل يمكن

أن جيعــل اململــوك مرصفـ ًا للوقــف بــأن وقــف عــى أن يــرف منافعــه عــى العبيــد
ا ّلذيــن ال يقــدر مواليهــم عــى نفقتهــم أو يمتنــع مــن ذلــك أو للســعة عليهــم.

فاألقــوى جــواز الوقــف عليهــم نعــم املشــهور بــل قــد يدّ عــى اإلمجــاع عليــه:

عــدم جــواز الوص ّيــة ململــوك الغــر حتّــى يف املكاتــب  -ا ّلــذي  -ورد يف عــدم
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حممــد بــن قيــس((( لكــن ال جيــوز قيــاس الوقــف عليهــا.
جــواز الوص ّيــة لــه خــر ّ
الــرط الثالــث :التعـ ّـن ،فلــو وقــف عــى أحــد الشــخصني أو أحــد املســجدين

ـم
أو أحــد الطائفتــن مل يصـ ّ
ـح بــا خــاف ،بــل ر ّبــا يدّ عــى عليــه اإلمجــاع ،فــإن تـ ّ
وإالّ فــا دليــل عليــه ،إالّ دعــوى انــراف أد ّلــة الوقــف وعــدم املعهود ّيــة ،ولكـ ّن
االنــراف ممنــوع والعمومــات شــاملة.

وقــد يع ّلــل بعــدم معقول ّيــة متليــك أحــد الشــخصني عــى ســبيل اإلهبــام

ألن امللك ّيــة حتتــاج إىل ّ
والرتديــدّ ،
معــن كالســواد و البيــاض .نعــم لــو كان
حمــل ّ

املوقــوف عليــه مفهــوم أحدمهــا الصــادق عــى ّ
صــح لكونــه كســائر
كل منهــا
ّ

املفاهيــم الك ّليــة املالكــة واململوكــة.

وفيــه :أ ّنــه ال مانــع مــن تع ّلــق امللك ّيــة بأحــد املالكــن كــا ّأنــا تتع ّلــق بأحــد

الشــيئني اململوكــن كغريهــا مــن األحــكام الرشع ّيــة  -مــن الوجوب واالســتحباب

رصحــوا بجــواز الوص ّيــة بأحــد الشــيئني وليســت
 كــا يف جئنــي برجــل ،وقــد ّامللك ّيــة كالســواد والبيــاض ونحومهــا مــن األعــراض اخلارج ّيــة.

وأ ّمــا تع ّلقهــا بمفهــوم أحدمهــا فــا وجــه لــه ،إذ هــو ليــس كســائر املفاهيــم

((( الوسائل  ،466 :13الباب  78من أبواب الوصايا ،ح .1
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الك ّليــة ،أل ّنــه أمــر انتزاعــي ال يتع ّلــق بــه األغــراض ،فــإذا قــال :افعــل هــذا أو هــذا،

الواجــب أحــد املصداقــنّ ،
ألن املصلحــة إ ّنــا هــي فيهــا ال مفهــوم األحــد ،وهــذا

املتأصلــة
بخــاف مفهــوم الرجــل الصــادق عــى زيــد وعمــرو ،فإ ّنــه مــن املفاهيــم
ّ
ا ّلتــي فيهــا املصلحــة والفائــدة .فاألقــوى عــدم االشــراط إن مل يتح ّقــق اإلمجــاع

صحــة الوقــف لــرف منافعــه عــى
الكاشــف ،بــل الظاهــر عــدم اإلشــكال يف ّ
أحــد الشــخصني أو أحــد املســجدين ويكــون املتـ ّ
ـول خمـ ّـر ًا بينهــا حينئــذ.

الــرط الرابــع :أن ال يكــون الوقــف عليــه للــرف يف املعصيــة  -كمعونــة

املحرفــة مــن التــوراة واإلنجيــل وســائر
الزنــاة والشــاربني للخمــر ورشاء الكتــب ّ

كتــب الضــال و نســخها وتدريســها ورشاء آالت املالهــي ونحوهــا  -والظاهــر
فســاده مضاف ـ ًا إىل حرمتــه.

الــرط اخلامــس :أن ال يكــون الوقــف عليــه إعانــة لــه عــى املعصيــة ،كالوقــف

عــى مــن يعلــم أ ّنــه يــرف منافــع املوقوفــة يف الزنــا ورشب اخلمــر ،ومنــه الوقــف
عــى البيــع والكنائــس لكونــه إعانــة هلــم عــى مــا هــو حمـ ّـرم عليهــم مــن التع ّبــد فيهــا.
ويف فســاده وعدمــه وجهــان :مــن النهــي وانــراف األد ّلــة ،ومــن كــون النهــي
متع ّلقـ ًا بأمــر خــارج)(((.

املسألة الثانية :شرائط املوقوف عليه يف املذاهب االخرى.

((( العروة الوثقى :ج 6ص .320 – 314
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ً
أوال :املذهب الزيدي.
حــدد فقهــاء املذهــب الزيــدي رشائــط املوقــوف عليــه بأمريــن ،األول :القربــة،

واآلخــر :التعيــن ،جــاء ذلــك يف مبحــث إمــام الزيديــة أمحــد املرتــى ،فقــال:

(أمــا الــذي يشــرط يف املــرف فذلــك كونــه قربــة حتقيقــا أو تقديــرا فالتحقيق

نحــو أن يقفــه عــى فقــراء املســلمني أو عــى مســجد أو منهــل أو نحو ذلــك واملقدرة
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نحــو أن يقفــه عــى غنــي معــن أو ذمــي معــن ألنــه يقــدر حصوهلــا بموتــه وانتقــال
الوقــف إىل املصالــح وســواء كان املوقــوف عليــه موجــودا كأن يقــف عــى زيــد أو

معدومــا كأن يقــف عــى أوالده قبــل أن يوجــدوا)(((.
ً
ثانيا :املذهب الشافعي.

حدد فقهاء املذهب الشافعي رشوط املوقوف عليه بثالثة ،وهي:

1ـ أن يكون موجود ًا ،فال يصح املعدم.
2ـ التمليك.
3ـ التعيني.

4ـ عدم املعصية.

جــاء ذلــك يف بيــان البكــري الدمياطــي (ت 1310هـــ) يف مبحــث الوقــف،

فقــال:

(وإمــكان متليــك معطــوف عــى تأبيــد ،أي ورشط لــه إمــكان متليــك الواقــف

للموقــوف عليــه العــن املوقوفــة ،ففاعــل املصــدر حمــذوف ،والعــن مفعولــه.
((( رشح األزهار :ج 3ص .462

املبحـث الثالث :شرائط املوقوف عليه

واألوىل :وإمــكان متلكــه  -كــا عــر بــه يف املنهــج  -ورشط يف املوقــوف عليــه

عــدم املعصيــة ،فلــو قــال وقفــت عــى زيــد ليقتــل مــن حيــرم قتلــه أو عــى مرتــد أو
حــريب ،مل يصــح قولــه :إن وقــف عــى معــن قيــد يف هــذا الــرط ،وخــرج بــه ،مــا
إذا وقــف عــى جهــة فيصــح الوقــف بــدون هــذا الــرط ،أعنــي إمــكان متليكــه،

نعــم ،يشــرط فيهــا عــدم املعصيــة.

وعبــارة املنهــج مــع رشحــه ،ورشط يف املوقــوف عليــه إن مل يتعــن ،بــأن كان

جهــة عــدم كونــه معصيــة فيصــح الوقــف عــى فقــراء وعــى أغنيــاء ،وإن مل تظهــر
فيهــم قربــة ،نظــرا إىل أن الوقــف متليــك ،كالوصيــة ،ال عــى معصيــة ،كعــارة

كنيســة للتعبــد.

ورشط فيــه ،إن تعــن مــع مــا مــر ،إمــكان متلكــه للموقــوف عليــه مــن الواقف،

الن الوقــف متليــك للمنفعــة .قولــه :واحــد أو مجــع بــدل مــن معــن أو صفــة لــه

قولــه :بــأن يوجــد الــخ) تصويــر المــكان التمليــك.

أي أنــه مصــور بوجــود املوقــوف عليــه حــال الوقــف خارجــا متأهــا للملــك

قولــه :فــا يصــح الوقــف عــى معــدم أي لعــدم وجــوده خارجــا حــال الوقــف،
فهــو ال يمكــن متليكــه قولــه :كعــى مســجد ســيبني أي كأن يقــول :وقفــت هــذا عىل

مســجد ،وهــو معــدوم قولــه :أو عــى ولــده وال ولــد لــه أي أو قــال وقفــت هــذا

عــى أوالدي ،واحلــال أنــه ال أوالد لــه ،فــا يصــح)(((.
ً
ثالثا :املذهب املالكي.

((( اعانة الطالبيني :ج 3ص .193 – 192
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الفصـل الثاني :شرائط الواقف واملوقوف واملوقوف عليه

حدد فقهاء املذهب املالكي رشائط املوقوف عليه بثالثة رشائط ،وهي:

1ـ التمليك.
2ـ التعيني.

3ـ القبول ،وقد اختلفوا يف ،فقيل يشرتط ،وقيل :ال يشرتط.

جاء ذلك يف بيان اخلطاب الرعيني (ت 954هـ) ملبحث الوقف ،فقال:
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(عــى أهــل للتملــك هــذا الضابــط ليــس بشــامل خلــروج نحــو املســجد

والقنطــرة منــه ،والصــواب مــا قالــه ابــن عرفــة املحبــس عليــه مــا جــاز رصفــه

منفعــة احلبــس لــه أو فيــه وإن كان معينــا يصــح رده اعتــر قبولــه ابــن شــاس :ال
يشــرط يف صحــة املوقــوف عليــه قبولــه إال أن يكــون معينــا أهــا للــرد والقبــول،
ويف كــون قبولــه رشطــا يف اختصاصــه بــه أو يف أصــل الوقــف خــاف انتهــى.

كمــن ســيولد لــه تصــوره واضــح .وال معارضــة بينــه وبــن قولــه بعــد هــذا:

كعــى ولــدي وال ولــد لــه يف كونــه جعــل لــه بيعــه ألنــه هنــا تكلــم عــى صحــة
الوقــف وهنــاك عــى لزومــه ومهــا متغايــران.

قــال ابــن عرفــة املتيطــي :املشــهور املعمــول عليــه صحتــه عــى احلمــل .ابــن

اهلنــدي :زعــم بعضهــم أنــه ال جيــوز عــى احلمــل والروايــات واضحــة بصحتــه عــى

مــا ســيولد لــه وهبــا احتــج اجلمهــور عــى احلمــل.

ويف لزومــه بعقــده عــى مــن يولــد قبــل والدتــه قــوال ابــن القاســم ومالــك

لنقــل الشــيخ :روى حممــد بــن املــواز وابــن عبــدوس ملــن حبــس عــى ولــده وال
ولــد لــه بيــع مــا حبســه مــا مل يولــد لــه ،ومنعــه ابــن القاســم قائــا :لــو جــاز جلــاز

بعــد وجــود الولــد وموتــه .قلــت :يــرد بأنــه ملــا لــزم بوجــوده اســتمر ثبوتــه لوجــود

املبحـث الثالث :شرائط املوقوف عليه

متعلقــه وقبلــه ال وجــود ملتعلقــه حكــا.

واألوىل احتجــاج غــره بأنــه حبــس قــد صــار عــى جمهــول مــن يــأيت فصــار

موقوفــا أبــدا ومرجعــه ألوىل النــاس باملحبــس وهلــم فيــه متكلــم انتهــى .وهــو

قريــب مــن قــول ابــن املاجشــون .قــال ابــن احلاجــب :ولــو قــال :عــى أوالدي وال
ولــد لــه ففــي جــواز بيعــه قبــل إياســه قــوالن.

ابــن املاجشــون :حيكــم بحبســه وخيــرج إىل يــد ثقــة ليصــح احلــوز وتوقــف

ثمرتــه ،فــإن ولــد لــه فلهــم وإال فــا قــرب النــاس إليــه .قــال يف التوضيــح :قــول
ابــن املاجشــون ثالــث يــرى أن احلبــس قــد تــم وإن مل يولــد لــه رجــع إىل أقــرب

النــاس باملحبــس.

وقولــه :فــإن ولــد لــه فلهــم أي احلبــس والثمــرة وإذا بقــي وقفــا عليهــم رد إليــه

ألنــه يصــح حــوزه لولــده .قالــه الباجــي انتهــى .ومــن التوضيــح عــن ابــن القاســم

قــال :وإن مــات قبــل أن يولــد لــه صــار مرياثــا انتهــى.

مســألة :ســئلت عنهــا وهــي رجــل قــال يف كتــاب وقفــه أوقــف كاتبــه الــدار

الفالنيــة عــى ولــده فــان ثــم بعــده عــى أوالده الثالثــة فــان وفــان وفــان وعىل
مــن حيدثــه اهلل لــه مــن األوالد ،هــل الضمــر يف قولــه :لــه يرجــع إىل الواقــف أو

إىل الولــد؟

فأجبــت :إن الظاهــر عــوده عــى الولــد ألنــه األقــرب وهــو الــذي يــدل عليــه

الســياق .فقــال الســائل :إن الواقــف قــال يف وصيتــه إين أوقفــت الــدار عــى ولــدي

فــان وعــى مــن حيدثــه اهلل يل مــن األوالد فبــن مرجــع الضمــر .فأجبــت بأنــه يقبــل
قولــه فــإن ابــن رشــد قــال يف أجوبتــه :جيــب أن يتبــع قــول املحبــس يف وجــوه حتبيســه،
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الفصـل األول :معنى الوقف وماهيته وفضله وصياغته

فــا كان مــن نــص جــي لــو كان حيــا فقــال إنــه أراد مــا خيالفــه مل يلتفــت إىل قولــه

ووجــب أن حيكــم بــه وال خيالــف حــده فيــه إال أن يمنــع منــه مانــع مــن جهــة الــرع.
ومــا كان مــن كالم حمتمــل لوجهــن فأكثــر محــل عــى أظهــر حمتمالتــه إال أن

يعــارض أظهرمهــا أصــل فيحمــل عــى األظهــر مــن باقيهــا إذا كان املحبــس قــد
مــات ففــات أن يســأل عــا أراد بقولــه مــن حمتمالتــه ،فيصــدق فيــه إذ هــو أعــرف
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بــا أرادوا حــق ببيانــه مــن غــره انتهــى.

فعلــم منــه إذا كان حيــا وفــر اللفــظ بأحــد احتامالتــه قبــل تفســره ولــو كان

خــاف الظاهــر وال يقبــل قولــه يف الرصيــح إذا ادعــى أنــه أراد خــاف معنــاه واهلل

أعلــم .ثــم رأيــت يف مســائل احلبــس مــن الــرزيل :إذا قــال حبــس عــى فــان وكل
ولــد حيدثــه اهلل لــه فقــط ،فالضمــر عائــد عــى االبــن املحبــس عليــه لداللــة اللفــظ
عليــه الن الضمــر يعــود عــى األقــرب انتهــى.

فــرع :قريــب مــن هــذا املعنــى :قــال القــرايف يف الذخــرة يف بــاب احلبــس مــن

كتــاب الدعــوى :فــرع :وقــع فيــه النــزاع بــن فقهــاء العــر وهــو بعيــد ينبغــي

الوقــوف عليــه وهــو :إذا قــال الواقــف فمــن مــات منهــم فنصيبــه ألهــل طبقتــه
وقــد تقــدم قبــل هــذا الــرط ذكــر الواقــف فبقــي الضمــر دائــرا بــن طبقــة الواقف

واملوقــوف عليــه ،فينبغــي تعيــن املقصــود يف الكتابــة.

وإذا نــص عــى طبقــة املوقــوف عليــه فيميــز بــن األخ وابــن العــم مــع ابــن

عمــه اجلميــع أوالد عــم وهــو مــع أخيــه الــكل إخــوة فــكال اجلهتــن طبقــة واحــدة،
فينبغــي أن يبــن ذلــك فيقــول مــن إخوتــه أو يقــول األقــرب فاألقــرب فيتعــن
األخ ،فإنــه وإن كان يف الطبقــة وابــن العــم كذلــك إال أن األخ أقــرب.

املبحـث الثالث :يف اشرتاط الصيغة والقبول والقربة

فــإن قــال األقــرب فاألقــرب فأفتــوا بالتســوية يف الشــقيق واألخ لــأب ،فــإن

حجــب الشــقيق لــه ليــس بالقــرب بــل بالقرعــة ،فــإن قــال طبقتــه وســكت فأفتــى

بعضهــم بــاألخ دون ابــن العــم قــال :ألنــه محــل اللفــظ عــى أتــم مــراده.

وبعــض الفقهــاء يتوهــم أنــه إذا قيــل يف طبقتــه فــا احتــال فيــه وليــس كــا

قــال ملــا بينــت لــك انتهــى .وقولــه :فــا احتــال فيــه أنــه إذا قيــل يف طبقتــه فإنــا
يدخــل اإلخــوة فقــط دون بنــي عــم العــم مــن غــر احتــال .فحاصلــه أنــه إذا قيــل

رجــع نصيبــه ملــن يف طبقتــه ومل يــزد عــى ذلــك إنــا يتنــزل منزلتــه إخوتــه فقــط دون

بنــي عــم ،إمــا أصالــة كــا قــال بعضهــم ،أو حيمــل اللفــظ عــى أتــم مــراده كــا قالــه
القــرايف واهلل أعلــم)(((.

ً
رابعا :املذهب احلنفي.
مل يضــع فقهــاء املذهــب احلنفــي رشائــط يف املوقــوف عليــه؛ بــل قــد رصحــوا

بعــدم اشــراط القبــول والتعيني،وهــم بذلــك خيالفــون مجيــع املذاهــب.
جاء ذلك يف بيان احلصفكي (ت 1088هـ) ملبحث الوقف ،فقال:

(صــح الوقــف قبــل وجــود املوقــوف عليــه ،فلــو وقــف عــى أوالد زيــد ،وال

ولــد لــه ،أو عــى هيــأه لبنــاء مســجد أو مدرســة صــح يف (األصــح) وتــرف الغلــة

للفقــراء إىل أن يولــد لزيــد أو يبنــي املســجد)(((.
ً
خامسا :املذهب احلنبلي.
((( مواهب اجلليل :ج 7ص .634 – 631
((( الدر املختار :ج 4ص .632
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حــدد فقهــاء املذهــب احلنبــي رشائــط املوقــوف عليــه بــرط واحــد وهــو:

القبــول ،وقــد اختلفــوا فيــه ،فمنهــم مــن عــده رشطــ ًا ومنهــم مــن مل يعــده.
جاء ذلك يف بيان ابن قدامة املقديس (ت 620هـ) ملبحث الوقف ،فقال:

(ال يفتقــر إىل القبــول مــن املوقــوف عليــه ذكــره القــايض ،وقــال أبــو اخلطــاب

إن كان الوقــف عــى غــر معــن كاملســاكني أو مــن ال يتصــور منــه القبول كاملســاجد
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والقناطــر مل يفتقــر إىل قبــول ،وإن كان عــى آدمــي معــن ففــي اشــراط القبــول

وجهــان أحدمهــا اشــراطه ألنــه تــرع آلدمــي معــن فــكان مــن رشطــه القبــول

كاهلبــة والوصيــة حيققــه أن الوصيــة إذا كانــت آلدمــي معــن وقفــت عــى قولــه وإذا

كانــت لغــر معــن أو ملســجد أو نحــوه مل تفتقــر إىل قبــول كــذا ههنــا)(((.

املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

تباينــت اقــوال فقهــاء املذاهــب اإلســامية يف عــدد رشائــط املوقــوف عليــه ويف

نوعهــا ،وهــي كااليت:

ً
أوال :يف عدد شرائط املوقوف عليه.
1ـ ذهب اإلمامية إىل اهنا مخسة رشائط.
2ـ وقال الزيدية :باهنا أمرين.

3ـ وقال الشافعية :أربعة رشائط.

4ـ وقال املالكية :ثالثة رشائط.

5ـ وقال احلنابلة :برشط واحد.

((( املغني :ج 6ص .189 – 188

املبحـث الثالث :يف اشرتاط الصيغة والقبول والقربة

ً
ثانيا :يف نوع الشروط.
1ـ ان يكون املوقوف عليه موجود ًا.
وبه قالت اإلمامية ،والشافعية.

2ـ التعيني.

وبه قالت :اإلمامية والزيدية ،والشافعية ،واملالكية.

3ـ أهلية التمليك.

وبه قالت اإلمامية ،والشافعية ،واملالكية.

4ـ أن ال يكون املوقف اعانة املوقوف عليه عىل املعصية.
وبه قالت :اإلمامية والشافعية.

5ـ إن ال يرصفه يف املعصية.
وبه قالت :اإلمامية فقط.

6ـ القبول.

وبه قالت :احلنابلة وقد اختلفوا فيه؛ وقالت احلنفية ال يشرتط.

7ـ القربة.

وبه قالت :الزيدية فقط.
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املبحث الرابع
يف الشروط اليت يضعها الواقف
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ َ
«و َي ْشـ َ ِ
ـر َك ا َْلـ َ
ـن
ـال َعـ َـى ُأ ُصولــه ،و ُينْفـ َـق مـ ْ
ـر ُط َعـ َـى ا َّلــذي َ ْ
ي َع ُل ـ ُه إ َل ْيــه ،أ ْن َيـ ْ ُ
وأ َّل يبِيــع ِمــن َأو َل ِد ن ِ
ِ
ِ
َثمـ ِـر ِه حيـ ُ ِ
َخيـ ِ
ـل َهـ ِـذ ِه ا ْل ُقـ َـرى َو ِد َّي ـ ًة،
ي َل ـ ُهْ ْ َ َ َ ،
وهــد َ
ـث ُأمـ َـر بِــه ُ
َْ
َ
َحتَّــى ت ُْشــكِ َل َأ ْر ُض َهــا ِغ َراســ ًا»(((.
ـن (عليــه الســام)
حيــدد النــص الرشيــف كيفيــة التعامــل مــع الوقــف وقــد بـ ّ

ثالثــة أمــور؛ وهــي :الــروط التــي حيددهــا الواقــف ،وهــو نفســه (عليــه الســام)
فكانــت كااليت:

1ـ أن يرتك املال عىل أصوله.

2ـ ينفق من ثمره حيث أمر به.

3ـ أال يبيع فصيل هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراس ًا.

ويف هــذا املبحــث نكتفــي بــا ورد عــن املذهــب اإلمامــي فقــط ،وذلــك لعــدم

تعــرض بقيــة فقهــاء املذاهــب االخــرى للمســالة؛ ثــم نــورد مــا أرتبــط بالفصــل مــن

قواعــد فقهيــة منزلــة بحســب عنوانــات املباحــث ،ونتبعهــا بــا ورد يف رشوح هنــج
البالغــة يف هــذه الوصيــة املباركــة.

((( هنج البالغة ،الوصية  24بتحقيق الشيخ قيس العطار ،ص ،575طبع العتبة العلوية املقدسة.
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وعليه :سيكون املبحث مقسم إىل بعض املسائل ،وهي كااليت:
املسألة األوىل :ما أورده السيد اليزدي (قدس سره) يف املسألة:

يســتحق املوقــوف عليــه مــع إطــاق الوقــف مجيــع املنافــع
(املســألة :)32
ّ

املتجــدّ دة بعــده للعــن املوقوفــة ولــو كانــت نــادرة ،فيدخــل يف منافــع العبــد مجيــع

مــا يكتســبه ح ّتــى بااللتقــاط واالصطيــاد الغــر املعتــاد لــه ،ويف منافــع اجلاريــة مجيــع
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مــا تكتســبه ح ّتــى املهــر وكــذا احلمــل املتجــدّ د إذا كان مملــوك ًا ،وكــذا يف الدا ّبــة بنــا ًء
عــى مــا هــو األقــوى مــن عــدم تبع ّيتــه هلــا يف الوقف ّيــة.
ويدخــل يف منافــع الشــجر والنخــل فروخهام والســعف واألغصــان واألوراق

اليابســات وغريهــا إذا قطعــت للتهذيــب أو انقطعت.

(مســألة  :)33الثمــر املوجــود حــال الوقــف عــى النخــل والشــجر ال يكــون

ـدو صالحــه ،بــل يكفــي يف
للموقــوف عليــه ،بــل هــو للواقــف ولــو كان قبــل بـ ّ
كونــه جمـ ّـرد ظهــوره ،مــن غــر فــرق بــن مــا قبــل التأبــر ومــا بعــده .نعــم ذكــر
مجاعــة((( ّ
أن الصــوف عــى الشــاة واللبــن يف رضعهــا املوجوديــن حــال الوقــف

للموقــوف عليــه ،وهــو مشــكل ،إذ ال فــرق بينهــا وبــن ثمــر النخــل والشــجر،
هــذا ويف احلاصــل بعــد إجــراء الصيغــة وقبــل اإلقبــاض إشــكال.

(مســألة  :)34إذا انقلعــت نخلــة مــن الوقــف ،فــإن كان وقفهــا لالنتفــاع

ـأي
بثمرهــا جــاز بيعهــا خلروجهــا عــن االنتفــاع بذلــك ،وإن كان لالنتفــاع هبــا بـ ّ
تعــن ،وإالّ
وجــه كان ،فــإن أمكــن االنتفــاع هبــا بالتســقيف ونحــوه مــع بقائهــا ّ
((( منهــم ّ
العالمــة يف القواعــد  ،394 :2والشــهيد يف الــدروس  ،277 :2والكركــي يف جامــع
املقاصــد .67 :9
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بيعــت ورصف ثمنهــا يف رشاء نخلــة ُأخــرى أو يف مصالــح البســتان املوقوفــة ا ّلتــي

هــي فيهــا.

(مســألة  :)35إذا آجــر املتـ ّ
ـول للوقــف ملصلحــة البطــون مــدّ ة تزيــد عــى عمــر

املوجوديــن نفــذت ،ومل يكــن للبطــون الالحقــة فســخها.

وأ ّمــا إذا آجــر البطــن املتقــدّ م إىل مــدّ ة ومــات يف أثنائهــا مل تنفــذ يف بق ّيــة املــدّ ة

لكــون ملك ّيتــه مو ّقتــة إىل حــن موتــه ،فــا ينقــل عــن بعــض :مــن نفوذهــا كــا يف
إجــارة غــر الوقــف إذا مــات املالــك يف أثنــاء املــدّ ة ال وجــه لــه ،إذ املالــك للعــن

ـرف فيهــا باإلجــارة ونحوهــا،
طلق ـ ًا مالــك جلميــع منافعهــا إىل األبــد ،فلــه التـ ّ
بخــاف الوقــف ،فإ ّنــه ال يملــك منافــع مــا بعــد موتــه.

ـح باإلجــازة مــن البطــن الالحــق أو ال ،بل تبطــل مطلقـ ًا؟ قوالن،
ـم هــل تصـ ّ
ثـ ّ

األول ،ألد ّلــة الفضــويل((( .وعــن مجاعــة :الثــاينّ ،
ألن اإلجــازة ال
رصيــح مجاعــةّ :

ـح إالّ إذا كان هنــاك جميــز يف حــال إجــراء الصيغــة((( ّإال أن يقــال :يكفــي وجــود
تصـ ّ
املتـ ّ
ـول أو احلاكــم ،وأيضـ ًا لعــدم كــون البطــن الالحــق مالــك ًا حينــه بل قــد ال يكون

موجــود ًا أيضـ ًا وإ ّنــا يملــك العــن أو منافعهــا حــن مــوت الســابقني ،فــا يمكــن

صحتهــا حــن وقوعهــا فهــي مــن قبيــل مســألة « مــن
كــون اإلجــازة كاشــفة عــن ّ
ـم ملــك ».
بــاع شــيئ ًا ثـ ّ

ـم عــى تقديــر البطــان أو عــدم اإلجــازة إن سـ ّلم املســتأجر ُاجــرة متــام املــدّ ة
ثـ ّ

يرجــع عــى تركــة املؤجــر بمقــدار مــا يقابــل بق ّيــة املــدّ ة ،وحيــث إ ّنــه قــد تكــون
((( انظر احلدائق  ،257 ،256 :22اجلواهر .114 ،113 :28
((( انظر احلدائق  ،257 ،256 :22اجلواهر .114 ،113 :28
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ُاجــرة املثــل للمــدّ ة الباقيــة أزيــد ،وقــد تكــون بالعكــس بحســب الســنني فطريــق

الرجــوع كــا يف املســالك أن تنســب ُاجــرة املثــل ملــا بقــي إىل ُاجــرة املثــل ملجمــوع
املــدّ ة وتؤخــذ بتلــك النســبة.

فــإذا أجــر ســنة بامئــة ومــات بعــد انقضــاء نصفهــا وكانــت ُاجــرة املثــل للنصف

ـتحق ثلثــي املائــة وبالعكــس بالعكس
الباقــي سـتّني وللنصــف املــايض ثالثــن يسـ ّ

(((
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واملــراد مالحظــة ُاجــرة مثلــه يف ضمــن املجمــوع ال منفــرد ًا إذ قــد ختتلــف ُاجــرة
ـا بالزيــادة والنقصــان ،واملفــروض ّ
مثلــه منفــرد ًا مــع ُاجــرة مثلــه منضـ ّ ً
أن املعاملــة

وقعــت عــى املجمــوع فالــازم مالحظتــه منضـ ّ ً
ـا.

لكنــه مشــكل ،مــن حيــث إ ّنــه إذا وقعــت اإلجــارة إىل مــدّ ة كعــر ســنني بامئــة

مثــا ،وكانــت ُاجــرة املثــل بالنســبة إىل الســنوات خمتلفــة بالزيــادة والنقصــان ،ال

ـوزع عــى
يالحــظ توزيــع مــال اإلجــارة عليهــا بالنســبة ،بــل يالحــظ املجمــوع ويـ ّ

الســنني بالتســاوي ،ففــي عــر ســنني بامئــة يالحــظ لـ ّ
ـكل ســنة عــرة.

فــإذا بطلــت اإلجــارة يف أثنــاء املــدّ ة كان الــازم اســرجاع مــا بقــي هبــذه

ـي النصــف يســرجع نصــف مــال اإلجــارة ملــا بقــي ،وليــس
املالحظــة فمــع مـ ّ

احلــال مثــل مــا إذا بــاع مالــه ومــال غــره صفقــة واحــدة بثمــن واحــد مــع اختــاف

ـوزع عليهــا بالنســبة .نعــم لــو لوحــظ املقــام أيض ـ ًا بالنســبة
قيمتهــا ،حيــث إ ّنــه يـ ّ
كان األمــر كــا ذكــره صاحــب املســالك).

(مســألة  :)36ال إشــكال يف عــدم جــواز بيــع الوقــف وعليــه اإلمجــاع ،بــل عدم

جــواز البيــع وســائر النواقــل ومــا يف معــرض النقــل كالرهــن داخــل يف حقيقتــه ،إذ
((( املسالك .401 :5
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هــو حتبيــس األصــل وتســبيل املنفعة.

ويسـ ّ
ـتدل عليــه أيضـ ًا بجملــة مــن األخبــار((( لكــن ال تزيــد عــى مــا هــو داخــل

يف حقيقتهــا بــل ال يســتفاد منهــا إالّ عــدم جــوازه يف اجلملــة فــا تنفــع يف مقامــات

الشـ ّ
ـك.

ومنها :قوله (عليه السالم):

«الوقوف عىل حسب ما يوقفها أهلها»

(((

ـي عــى أن يكــون املــراد الوقــوف جيــب إبقاؤهــا ،وليــس
(واالســتدالل بــه مبنـ ّ

كذلــك ،إذ مــن املحتمــل بــل الظاهــر أن يكــون املــراد ّ
أن الوقــف جيــب العمــل
هبــا عــى الكيف ّيــة ا ّلتــي ّقررهــا الواقــف مــن القيــود والــروط يف املوقــوف عليــه
والعــن املوقوفــة ورصف املنافــع ،بــل هــو يكــون دليــا عــى اجلــواز فيــا لــو رشط

مــا يوجــب ذلــك.

و منها :قوله (عليه السالم):

«ال جيوز رشاء الوقف و ال تدخل الغ ّلة يف ملكك»(((.

و هــذا ظاهــر يف عــدم جــواز الــراء عــى نحــو امللــك املطلــق وهــو مــن

الرضور ّيــات يف الوقــف.

ومنها :قوله (عليه السالم)  -يف مجلة من األخبار –:

((( الوسائل  ،303 :13الباب  6من أبواب الوقوف والصدقات.

((( الوسائل  ،295 :13الباب  2من أبواب الوقوف والصدقات ،ح  1و .2
((( الوسائل  ،303 :13الباب  6من أبواب الوقوف والصدقات ،ح .1
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«صدقة ال تباع وال توهب وال تورث».

(((

أن الظاهــر منهــا ّ
بدعــوىّ :
أن عــدم جــواز البيــع داخــل يف حقيقتــه فإ ّنــه وصــف

للنــوع ال للشــخص ،وفيــهّ :
أن املــراد مــن عــدم البيــع هــو بيعــه عــى نحــو ســائر
األمــاك فــا تـ ّ
ـدل عــى املنــع ك ّل ّيــة ويف مقامــات الشـ ّ
ـك ويف البيــع بــإرادة رشاء

ملــك آخــر بدلــه.
108

ّ
يســتدل ّ
حلــق البطــون ومــن هنــا قــد يقــال:
وقــد
بــأن البيــع ونحــوه منــاف ّ
ّ
إن املانــع مــن بيــع الوقــف ُأمــور ثالثــة :حـ ّـق الواقــف ،وحـ ّـق البطــون ،والتع ّبــد

الرشعــي .لكــن هــذا أيضــ ًا ال تفيــد الك ّل ّيــة.

فالعمــدة هــو مــا ذكرنــا مــن كونــه داخــا يف حقيقتــه بــل اإلمجــاع من حيــث إنّه

أن األصــل والقاعــدة عــدم جــوازه ّ
يظهــر مــن حــال املجمعــن ّ
وأن جــوازه حيتــاج

إىل دليــل ،وكيــف كان فالــازم التك ّلــم فيــا اســتثني وخــرج عــن القاعــدة)(((.
املسألة الثانية :قاعدة (الوقوف على حسب ما يوقفها).

هــذه القاعــدة أوردهــا الســيد البجنــوردي (رمحــه اهلل) (ت 1395هـــ) يف

قواعــده ،وتعــرض فيهــا جلهــات عــدة كمــدرك القاعــدة ،وبيــان املــراد منهــا ،يف
تطبيقهــا عــى مواردهــا ،وقــد أســهب (رمحــه اهلل) يف اجلهــة الثانيــة فــأورد مــا تناولــه
املحقــق احلــي (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف كتــاب الوقــف ومطالبــه.

وعليــه :نكتفــي بإيــراد مــدرك القاعــدة ،واملــراد منهــا دون اخلــوض يف مطالــب

الوقــف ،وذلــك إليرادهــا فيــا ســبق مــن مباحــث هــذا الفصــل.
((( الوسائل  ،303 :13الباب  6من أبواب الوقوف والصدقات ،ح .2
((( العروة الوثقى :ج 6ص .377 – 373
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ً
أوال :مبنى القاعدة ومدركها.
قال (عليه رمحه اهلل ورضوانه) يف بيان مبنى القاعدة ومدركها:

(روى الصــدوق عــن الصفــاره أنــه كتــب إىل ايب حممــد احلســن بــن عــي (عليــه

الســام) يف الوقــف ،ومــا روى فيــه عــن أبائــه (عليهــم الســام):

«الوقوف تكون عىل حسب ما يوقفها أهلها ،إن شاء الله»(((.
وروى الكليني قدس رسه عن حممد بن حييى قال:

كتــب بعــض أصحابنــا إىل أبــى حممــد عليــه الســام يف الوقــوف ومــا روى

فيهــا فوقــع (عليــه الســام):

«الوقوف عىل حسب ما يقفها أهلها إن شاء اهلل»(((.

والظاهــر أهنــا روايــة واحــدة ،ومــراد الكلينــي قــدس رسه مــن بعــض أصحابنــا

هــو حممــد بــن احلســن الصفــار أيضــا ،إال أن يف األوىل بزيــادة لفظــة تكــون قبــل

كلمــة عــى حســب.

وكلمــة يوقفهــا بصيغــة بــاب االفعــال ،ويف الثانيــة يقفهــا بصيغــة الثالثــي،

ولعــل الثانيــة أصــح ،ملــا ذكــره يف هنايــة ابــن أثــر :مــن أنــه يقــال وقفــت الشــئ اقفــه

((( مــن ال حيــره الفقيــه :ج 4ص  ،237حديــث 5567بــاب الوقــف والصدقــة والنحــل؛ وســائل
الشــيعة :ج 13ص  295يف احــكام الوقــوف والصدقــات ،بــاب 2 :حديــث.1 :

((( الــكايف :ج 7ص  37بــاب مــا جيــوز مــن الوقــف والصدقــة والنحــل ،...ح ( ،34وســائل
الشــيعة) ج13

ص  295يف أحكام الوقوف والصدقات باب  2ح .2
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وقفــا ،وال يقــال :أوقفــت إال عــى لغــة رديئــة((( ،وإن كان بصــورة بــاب االفعــال
يف الروايــات كثــرة .وال حجيــة ملــا يف النهايــة.

وروى الشــيخ بإســناده عــن حممــد بــن احلســن الصفــار قــال :كتبــت إىل أيب

حممــد (عليــه الســام) أســأله عــن الوقــف الــذي يصــح كيــف هــو؟ فقــد روى

أن الوقــف إذا كان غــر موقــت فهــو باطــل مــردود عــى الورثــة ،وإذا كان موقتــا
110

فهــو صحيــح ممــى ،قــال قــوم :إن املوقــت الــذي يذكــر فيــه أنــه وقــف عــى فــان
وعقبــه ،فــإذا انقرضــوا فهــو للفقــراء واملســاكني إىل أن يــرث اهلل األرض ومــن

عليهــا ،والــذي هــو غــر موقــت أن يقــول :هــذا وقــف ومل يذكــر أحــدا ،فــا الــذي
يصــح مــن ذلــك ،ومــا الــذي يبطــل؟ فوقــع عليــه الســام:
«الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء اهلل»

(((

ً
ثانيا :املراد من القاعدة.
قال (رمحه اهلل) يف بيان املراد من القاعدة:

(بعــد ثبوهتــا هبــذه الروايــات املعتــرة التــي يثــق اإلنســان بصدورهــا ،وإن

كانــت مكاتيــب ،ملــا ذكــره املشــايخ الثــاث يف جوامعهــم وصحــة ســندها واعتــاد
جــل األصحــاب يف فتاواهــم عليهــا واســتنادهم إليهــا.

فنقــول :الظاهــر أنــه عليــه الســام بعــد الســؤال عــن الوقــوف وأحكامــه

وكيفيتــه ومــا روي عنهــم (عليهــم الســام) فيــه جييــب بصــورة كــرى كليــة هلــذه

األســئلة ،فيكــون مفادهــا أن كل وقــف  -لعمــوم مجــع املعــروف باأللــف والــام
((( (النهاية) ج 5ص  216مادة (وقف).

((( القواعد الفقهية :ج 4ص .230 – 229
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 -جيــب أن يعامــل معــه بحســب مــا وقفــه الواقــف ،مــن الــروط واخلصوصيــات

والكيفيــات ،ومــا عينــه مــن الترصفــات فيــه ،ومــن عينــه الن يكــون ناظــرا عليــه.
ومعلــم أن مــراده (عليهــم الســام) عــن لــزوم العمــل مــع الوقــف عــى طبــق

جعــل الواقــف – ممــا ذكرنــاه  -فيــا إذا كان أصــل الوقــف ومجيــع خصوصياتــه
وكيفيتــه ورشائطــه املجهولــة مرشوعــة ومل تكــن ممــا منــع عنــه الشــارع ،مثــا:

الــرط الــذي رشطــه الواقــف يف ضمــن عقــد الوقــف يكــون واجــدا لرشائــط
صحــة الــروط .وهكــذا تــدل هــذه اجلملــة عــى أنــه ال جيــوز أن يعامــل مــع

الوقــف مــا ينــايف حقيقتــه وإن مل يشــرط فيــه رشط أصــا)(((.
املسألة الثالثة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة.

تنــاول رشاح النهــج هــذه الوصيــة املباركــة وبيــان معانيهــا ،ودالالهتــا،

ونكتهــا ،وقــد أورد ابــن ميثــم البحراين(رمحــه اهلل) الوصيــة بتاممهــا ،دون االشــارة
إىل مصادرهــا ،ثــم رشع ببيــان مطالبهــا ،وهــي كااليت:

ً
أوال :ما أورده ابن ميثم البحراني (رمحه اهلل).
قال (رمحه اهلل) يف بيان معان الوصية:

ِ
(قــال الــريض :قولــه (عليــه الســام) يف هــذه الوصيــة « َ
ـن َأ ْو َل ِد
وأ َّل َيبِيـ َـع مـ ْ
ن ِ
َخيـ ِ
ـل َهـ ِـذه ا ْل ُقـ َـرى َو ِد َّيـ ًة» :الوديــة :الفســيلة ،ومجعهــا ودي ،وقولــه (عليه الســام)
«ح َّتــى ت ُْشــكِ َل َأ ْر ُض َهــا ِغ َراسـ ًا».
َ
هــو مــن أفصــح الــكالم ،واملــراد بــه أن األرض يكثــر فيهــا غــراس النخــل

((( املصدر السابق.
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حتــى يراهــا الناظــر عــى غــر تلــك الصفــة التــي عرفهــا هبــا فيشــكل عليــه أمرهــا
وحيســبها غريهــا.
أقول:

رويــت هــذه الوص ّيــة بروايــات خمتلفــة بالزيــادة والنقصــان وقــد حــذف السـ ّيد

منهــا فصــوال ولنوردهــا بروايــة يغلــب عــى الظـ ّن صدقها:
112

احلجــاج قــال :بعــث إ ّيل هبــذه الوص ّيــة أبــو إبراهيــم عليــه
عــن عبــد الرمحــن بــن ّ

ـي ابتغــاء وجــه اهلل ليوجلنــي
ّ
الســام .هــذا مــا أوىص بــه وقــى يف مالــه عبــد اهلل عـ ّ

بــه اجلنّــة ويرصفنــي بــه عــن النــار يــوم تب ّيــض وجــوه وتسـ ّـود وجــوهّ .
إن مــا كان يل
بينبــع مــن مــال يعــرف يل فيهــا ومــا حوهلــا صدقــة ،ورقيقهــا غــر أيب ربــاح وأيب يــر
وعتقــاء ليــس ألحــد عليهــم ســبيل.

فهــم مــوايل يعملــون يف املــال مخــس حجــج وفيــه نفقتهــم ورزقهــم ورزق

أهاليهــم .ومــع ذلــك مــا كان بــوادي القــرى ك َّلــه مــال بنــي فاطمــة رقيقهــا صدقــة
ومــا كان يل لبنــى وأهلهــا صدقــة غــر ّ
أن رقيقهــا هلــم مثــل مــا كتبــت ألصحاهبــم،

ومــا كان يل بادنيــة وأهلهــا صدقــة ،والقصــد كــا قــد علمتــم صدقــة يف ســبيل اللَّ
ّ
وإن ا َّلــذي كتبــت ومــن أمــوايل هــذه صدقــة واجبــة بب َّكــة ح ّيــا أنــا كنــت أو م ّيتــا

ينفــق يف ّ
كل نفقــة أبتغــي هبــا وجــه اللَّ يف ســبيل اللَّ وجهــة ذوى الرحــم مــن بنــي

ـي يــأكل
هاشــم وبنــي امل َّطلــب والقريــب والبعيــد .وإ ّنــه يقــوم بذلــك احلســن بــن عـ ّ
منــه باملعــروف وينفقــه حيــث يريــد اللَّ يف ّ
كل حم َّلــل ال حــرج عليــه فيــه ،وإن أراد أن
يبيــع نصيبــا مــن املــال فيقــي بــه الديــن فليفعــل إن شــاء ال حــرج عليــه فيــه ،وإن

شــاء جعلــه مــن امللــكّ ،
ـي وإن كانــت دار
ـي أمواهلــم إىل احلســن بــن عـ ّ
وإن ولــد عـ ّ
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احلســن غــر دار الصدقــة فبــدا لــه أن يبيعهــا فليبعهــا إن شــاء ال حــرج عليــه فيــه.
فإن باع فإنّه يقسمها ثالثة أثالث:

فيجعل ثلثا يف سبيل اللَّ،

وجيعل ثلثا يف بنى هاشم وبنى امل َّطلب،

وجيعل الثلث يف آل أيب طالب وأنّه يضعهم حيث يريد اللَّ.

ـي فإ ّنــه إىل حســن
ـم يتّصــل بقولــه :وإن حــدث بحســن حــدث وحســن حـ ّ
ثـ ّ

ـي ّ
وإن حســينا يفعــل فيــه مثــل ا َّلــذي أمــرت بــه حســنا ،لــه مثــل ا َّلــذي كتبــت
بــن عـ ّ

للحســن وعليــه مثــل ا َّلــذي عــى احلســن.

ثم يتّصل بقولهّ :
وإن ا َّلذي لبني فاطمة .إىل قوله :وترشيفا لوصلته.
ّ

ثم يقول:
ّ

وإن حــدث بحســن وحســن حــدث فـ ّ
ـي
ـإن لآلخــر منهــا أن ينظــر يف بنــى عـ ّ
فــإن وجــد فيهــم مــن يــرىض هبديــه وإســامه وأمانتــه منهــم فإ ّنــه جيعلــه إليــه إن

شــاء وإن مل يــر فيهــم بعــض ا َّلــذي يريــد فإ ّنــه جيعلــه يف بنــي ابنــي فاطمــة وجيعلــه
إىل مــن يــرىض هبديــه وإســامه وأمانتــه منهــم.

وإنّــه رشط عــى ا َّلــذي جعلــه إليــه أن يــرك املــال عــى أصولــه وينفــق مــن

ثمــره حيــث أمــره اللَّ مــن ســبيل اللَّ ووجوهــه وذوي الرحــم مــن بنــي هاشــم
وبنــي امل َّطلــب والقريــب والبعيــد ،وأن ال يبيــع مــن أوالد نخيــل هــذه القــرى إىل

آخــره.

ثم يقول:
ّ

ـي أموالــه هــذه يــوم قــدم مســكن
ليــس ألحــد عليهــا ســبيل هــذا مــا قــى عـ ّ
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ابتغــاء وجــه اللَّ والــدار اآلخــرة ال يبــاع منــه يشء وال يوهــب وال يــورث واللَّ
املســتعان عــى ّ
كل حــال ،وال حيـ ّـل المــرئ مســلم يؤمــن بــاللَّ واليــوم اآلخــر أن

يغـ ّـر شــيئا ممّــا أوصيــت بــه يف مــال وال خيالــف فيــه أمــري مــن قريــب وال بعيــد.
وشــهد هــذا أبــو ســمر بــن أبرهــة وصعصعــة بــن صوحــان وســعيد بــن قيــس

ـي بــن أيب طالــب بيــده لعــر خلــون مــن مجــادى
وه ّيــاج بــن أيب اهل ّيــاج ،وكتــب عـ ّ
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حرة.
وحررها :جعلها ّ
يوجلني :يدخلني .واألمنة :األمنّ .

وأكثر هذه الوص ّية واضح عن الرشح غري ّ
أن فيها نكتا:

األوىل :جــواز الوص ّيــة والوقــف عــى هــذا الوجــه ،وتعليــم النــاس كيف ّيــة

ذلــك.

الثانيــة :قولــه :يــأكل منــه باملعــروف :أي عــى وجــه االقتصــاد ا َّلــذي حيـ ّـل لــه

مــن غــر إرساف وتبذيــر وال بخــل وتقتــر.

رب املتعارفة غري املنكرة يف الدين.
وينفق منه يف املعروف :أي يف وجوه ال ّ

الثالثــة :قولــه :فــإن حــدث بحســن حــدث .كنايــة عــن املــوت .واألمــر حيتمــل

أن يريــد بــه أمــره بــا أمــره بــه وقيامــه بــه تنفيــذه وإجــراؤه يف مــوارده ،وحيتمــل أن
ـرف فيهــا وهبــا.
يريــد بــه جنــس األمــور ا َّلتــي ُأمــر بالتـ ّ
الرابعــة :الضمــر يف قولــه :بعــده .للحســن .ويف أصــدره .لألمــر ا َّلــذي يقــوم

بــه .وأ ّمــا الضمــر ا َّلــذي يف مصــدره فيحتمــل وجهــن:

أحدمهــا :عــوده إىل احلســن ،وتقديــره وأصــدر احلســن األمــر كإصدار احلســن
ك ـمْ
لــه وقــى يف املــال كقضائــه .واملصــدر بمعنــى اإلصــدار كقولــه واهلل َأنْبَ َت ُ
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ْض نَبات ـ ًا (((أي إنباتــا ،وحيتمــل أن يكــون املصــدر ّ
حمــل اإلصــدار :أي
مِ ـنَ ا َألر ِ
وأصــدره يف حمـ ّـل إصــداره.

الســام ويكــون
الثــاين :وحيتمــل أن يعــود إىل األمــر ا َّلــذي
ويص بــه عليــه ّ
ّ

املعنــى ووضــع ّ
كل يشء موضعــه.

اخلامســة :قولــه :أن يــرك املــال عــى أصولــه .كنايــة عــن عــدم إخراجــه ببيــع

أو هبــة أو بوجــه مــن وجــوه التمليــكات.

السادســة :قولــه :وأن ال يبيــع مــن أوالد نخيــل هــذه القــرى و ّديــة حتّى يشــكل

أرضهــا غراســا .واحلكمــة يف ذلــك وجهان:

أحدمهــاّ :
أن األرض قبــل أن تشــكل غراســا ر ّبــا يمــوت فيهــا مــا حيتــاج إىل

أخــاف فينبغــي أن ال يبــاع مــن فســيلها يشء ح ّتــى تكمــل غراســا وثبــت بحيــث

ال حيتــاج إىل يشء.

الثــاينّ :
أن النخلــة قبــل أن يشــكل أرضهــا تكــون بعــد غــر مســتحكمة اجلــذع

وال مشــتدّ ة فلــو قلــع فســيلها مــن حتتهــا ضعــف جــدّ ا ح ّتــى ال تــكاد نتجــت فأ ّمــا
ـرة وذلــك حني يشــكل
إذا قويــت واشــتدّ ت مل يكــن عليهــا بقلــع فســيلها كثــر مـ ّ

ـره السـ ّيد  -رمحــه
أرضهــا ويتكامــل غراســها وتلتبــس عــى الناظــر حســب مــا فـ ّ

اللَّ .-

الســابعة :كنّــى بالطــواف عــى إمائــه عــن نكاحه ـ ّن وك ـ ّن يومئــذ ســبع عــرة
منهــ ّن ُأ ّمهــات األوالد أحيــاء معهــ ّن أوالدهــ ّن ،ومنهــ ّن حبــاىل ،ومنهــ ّن مــن ال

ولــد هلــا.

((( نوح.17 :
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فقــى فيهـ ّن إن حــدث بــه حــادث املــوت ّ
أن مــن كانــت منهـ ّن ليــس هلــا ولــد

وال حبــى فهــي عتيــق لوجــه اللَّ ال ســبيل ألحــد عليهــا ،ومــن كان منهـ ّن هلــا ولــدا

فتمســك عــى ولدهــا وهــى مــن ح َّظــه :أي تلزمــه.
وهــى حبــى ّ

حصتــه وتنعتــق عليــه فــإن مــات ولدهــا وهــي ح ّيــة فهــي
وحيســب ثمنهــا مــن ّ
احلي حمســوبة
الســام بكــون ُأ ّم الولد ّ
عتيــق ال ســبيل ألحــد عليهــا ،وقضــاؤه عليــه ّ
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مــن حـ َّ
ـظ ولدهــا وتعتــق مــن مــات ولدهــا مــن إمائــه بعــد موتــه بنــاء عــى مذهبــه
الســام يف بقــاء ُأ ّم الولــد عــى الـ ّ
ـح
ـرق بعــد مــوت س ـ ّيدها املســتولد ويصـ ّ
عليــه ّ
بيعهــا .وهــو مذهــب اإلمام ّيــة ،وقــول قديــم للشــافعي ،ويف اجلديــد ّأنــا تنعتــق

بمــوت س ـ ّيدها املســتولد وال جيــوز بيعهــا ،وعليــه اتّفــاق فقهــاء اجلمهــور ح ّتــى

بصحــة بيعهــا فاملختــار مــن مذهــب الشــافعي أ ّنــه ينقــض
لــو بيعــت وقــى قــاض
ّ
قضــاؤه .وبــاللَّ التوفيــق)(((.

ثانيا :ما أورده ابن ابي احلديد املعتزلي.
قال الشارح املعتزيل يف بيانه هلذه الوصية املباركة:

(جعــل للحســن ابنــه (عليــه الســام) واليــة صدقــات أموالــه ،وأذن لــه أن

يــأكل منــه ،باملعــروف ،أي ال يــرف ،وإنــا يتنــاول منــه مقــدار احلاجــة ،ومــا
جــرت بمثلــه عــادة مــن يتــوىل الصدقــات كــا قــال اهلل تعــاىل:
﴿وَالْعَامِلِنيَ عَ َليْهَا﴾(((.

ثــم قــال :فــإن مــات احلســن واحلســن بعــده حــي فالواليــة للحســن ،واهلــاء

((( رشح هنج البالغة البن ميثم :ج 4ص.409-405
((( التوبة .60
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يف مصــدره ترجــع إىل االمــر أي يرصفــه يف مصارفــه التــي كان احلســن يرصفــه

فيهــا .ثــم ذكــر أن هلذيــن الولديــن حصــة مــن صدقاتــه أســوة بســائر البنــن ،وإنــا

قــال ذلــك ألنــه قــد يتوهــم متوهــم أهنــا لكوهنــا قــد فــوض إليهــا النظــر يف هــذه
الصدقــات ،قــد منعــا أن يســهام فيهــا بــيء ،وإن الصدقــات إنــا يتناوهلــا غريمهــا

مــن بنــي عــي عليــه الســام ممــن ال واليــة لــه مــع وجودمهــا ،ثــم بــن ملــاذا خصهــا

بالواليــة؟

فقــال :إنــا فعلــت ذلــك لرشفهــا برســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،فتقربــت

إىل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) بــأن جعلــت لســبطيه هــذه الرياســة ،ويف هــذا

رمــز وإزراء بمــن رصف االمــر عــن أهــل بيــت رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)،
مــع وجــود مــن يصلــح لالمــر ،أي كان األليــق باملســلمني واألوىل أن جيعلــوا
الرياســة بعــده ألهلــه قربــة إىل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،وتكريــا حلرمتــه،

وطاعــة لــه ،وأنفــة لقــدره( ،صــى اهلل عليــه وآلــه) أن تكــون ورثتــه ســوقة ،يليهــم

األجانــب ،ومــن ليــس مــن شــجرته وأصلــه.

أال تــرى أن هيبــة الرســالة والنبــوة يف صــدور النــاس أعظــم إذا كان الســلطان

واحلاكــم يف اخللــق مــن بيــت النبــوة ،وليــس يوجــد مثــل هــذه اهليبــة واجلــال

يف نفــوس النــاس للنبــوة إذا كان الســلطان األعظــم بعيــد النســب مــن صاحــب
الدعــوة (عليــه الســام) ! ثــم اشــرط عــى مــن يــي هــذه األمــوال أيرتكهــا عــى

أصوهلــا ،وينفــق مــن ثمرهتــا ،أي ال يقطــع النخــل والثمــر ويبيعــه خشــبا وعيدانــا،
فيفــي االمــر إىل خــراب الضيــاع وعطلــة العقــار.

قولــه :وأال يبيــع مــن أوالد نخيــل هــذه القــرى أي مــن الفســان الصغــار،
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ســاها ،أوالدا ،وىف بعــض النســخ ليســت أوالد مذكــورة ،والوديــة :الفســيلة.
تشــكل أرضهــا :متتــي بالغــراس حتــى ال يبقــى فيــه طريقــة واضحــة.

قولــه :أطــوف عليهــن ،كنايــة لطيفــة عــن غشــيان النســاء ،أي مــن الــراري،

وكان عليــه الســام يذهــب إىل حــل بيــع أمهــات األوالد ،فقــال:

مــن كان مــن إمائــي هلــا ولــد منــى ،أو هــي حامــل منــى وقســمتم تركتــي فلتكن
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أم ذلــك الولــد مبيعــة عــى ذلــك الولــد ،وحياســب بالثمــن مــن حصتــه مــن الرتكــة،
فــإذا بيعــت عليــه عتقــت عليــه ،الن الولــد إذا اشــرى الوالــد عتــق الوالــد عنــه،

وهــذا معنــى ،قولــه فتمســك عــى ولدهــا ،أي تقــوم عليــه بقيمــة الوقــت احلــارض،
وهــي مــن حظــه أي مــن نصيبــه وقســطه مــن الرتكــة.

قــال :فــإن مــات ولدهــا وهــي حيــة بعــد أن تقــوم عليــه فــا جيــوز بيعهــا ألهنــا

خرجــت عــن الــرق بانتقاهلــا إىل ولدهــا ،فــا جيــوز بيعهــا .فــإن قلــت :فلــاذا قــال:
فــإن مــات ولدهــا وهــي حيــة؟ وهــا قــال :فــإذا قومــت عليــه عتقــت؟ قلــت :الن

موضــع االشــتباه هــو مــوت الولــد وهــي حيــة ،ألنــه قــد يظــن ظــان أنــه إنــا حــرم

بيعهــا ملــكان وجــود ولدهــا ،فــأراد عليــه الســام أن يبــن أهنــا قــد صــارت حــرة
مطلقــا ســواء كان ولدهــا حيــا أو ميتــا)(((.

((( رشح هنج البالغة البن ايب احلديد :ج 5ص  148ـ .150

املبحث اخلامس
أهمية الوصية وسبب صدورها
هــذه الوصيــة املباركــة التــي اشــتملت عــى الكثــر مــن املفاهيــم واملعــارف

واألحــكام يف األمــوال والوقــف ،والصدقــات والتوليــة والزراعــة وهتذيــب

النفــس واحلقــوق وغريهــا.

فض ـ ً
ا عــن ســبب صدورهــا وأثــر الزمــان واملــكان يف قصديــة منتــج النــص

(عليــه الصــاة والســام).

ولقــد كنــت بفضــل اهلل تعــاىل وســابق لطفــه وفضلــه وفضــل رســوله(صىل اهلل

عليــه والــه وســلم) قــد وفقــت لدراســة هــذا النــص الرشيــف دراســة لســانية يف
فقــه اللغــة وفلســفتها فــكان مــن املهــم ايــراد مــا تعلــق بتــام الوصيــة التــي أوردهــا

بعــض العلــاء فاختزهلــا الرشيــف الــريض (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه) وبيــان بعض

مطالبهــا ضمــن ســببية الصــدور وزمانــه ومكانــة.

امــا مــا تعلــق بمباحــث القصديــة واملقبوليــة فمــن احــب االطــاع عليهــا

فلريجــع إىل الكتــاب(((.

((( فاطمة يف هنج البالغة للمؤلف :ج 4ص  301 – 227و ج 5ص .138 – 5
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املسألة األوىل :سبب صدور الوصية يف أمواله (عليه السالم).

أهتــم اإلســام أهتاممـ ًا كبــر ًا باإلنفــاق باملــال وحــض عليــه ورغــب فيــه أشــد

الرتغيــب وذلــك ملــا حيدثــه مــن آثــار أجتامعيــة ونفســية وتنميــة لإلنســان واملجتمع.
ولــذا :مل يغــب عــن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذه اآلثــار لإلنفــاق بــل

كان (عليــه الســام) نعــم الدليــل واملرشــد واإلمــام العامــل يف تذويــب الطبقيــة
120

اإلجتامعيــة وحتقيــق العدالــة اإلجتامعيــة.
من هنا:

كان إهتــام العلــاء كذلــك يف أمــر اإلنفــاق وبيــان آثــاره العديــدة يف الدنيــا

واآلخــرة؛ ويف ذلــك يقــول ّ
العلمــة الطبطبائــي:

(اإلنفــاق مــن أعظــم مــا هيتــم بأمــره اإلســام يف أحــد ركنيــة وهــو حقــوق

النــاس ،وقــد توســل إليــه بأنحــاء التوســل اجيابــا وندبــا مــن طريــق الــزكاة واخلمس
والكفــارات املاليــة وأقســام الفديــة واإلنفاقــات الواجبــة والصدقــات املندوبــة،

ومــن طريــق الوقــف والســكنى والعمــري والوصايــا واهلبــة وغــر ذلــك.

وانــا يريــد بذلــك ارتفــاع ســطح معيشــة الطبقــة الســافلة التــي ال تســتطيع

رفــع حوائــج احليــاة مــن غــر إمــداد مــايل مــن غريهــم ،ليقــرب أفقهــم مــن أفــق

أهــل النعمــة والثــروة ،ومــن جانــب آخــر قــد منــع مــن تظاهــر أهــل الطبقــة العاليــة
باجلــال والزينــة يف مظاهــر احليــاة بــا ال يقــرب مــن املعــروف وال تنالــه أيــدي
النمــط األوســط مــن النــاس ،بالنهــي عــن االرساف والتبذيــر ونحــو ذلــك.

وكان الغــرض مــن ذلــك كلــه اجيــاد حيــاة نوعيــة متوســطة متقاربــة اال جــزاء

متشــاهبة االبعــاض ،حتيــى نامــوس الوحــدة واملعاضــدة ،ومتيــت اإلرادات املتضادة
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وأضغــان القلــوب ومنابــت األحقــاد ،فــإن القــرآن يــرى أن شــأن الديــن احلــق هــو

تنظيــم احليــاة بشــؤوهنا ،وترتيبهــا ترتيبــا يتضمــن ســعادة اإلنســان يف العاجــل
واألجــل ،ويعيــش بــه اإلنســان يف معــارف حقــة ،واخــاق فاضلــة ،وعيشــة طيبــة

يتنعــم فيهــا بــا أنعــم اهلل عليــه مــن النعــم يف الدنيــا ،ويدفــع هبــا عــن نفســه املــكاره
والنوائــب ونواقــص املــادة.

وال يتــم ذلــك إال باحليــاة الطيبــة النوعيــة املتشــاهبة يف طيبهــا وصفائهــا ،وال

يكــون ذلــك إال بإصــاح حــال النــوع برفــع حوائجهــا يف احليــاة ،وال يكمــل ذلــك

إال باجلهــات املاليــة والثــروة والقنيــة ،والطريــق إىل ذلــك انفــاق االفــراد ممــا اقتنــوه
بكــد اليمــن وعــرق اجلبــن ،فإنــا املؤمنــون إخــوة ،واألرض هلل ،واملــال مالــه.

وهــذه حقيقــة أثبتــت الســرة النبويــة عــى ســائرها أفضــل التحيــة صحتهــا

واســتقامتها يف القــرار والنــاء والنتيجــة يف برهــة مــن الزمــان وهــي زمــان حياتــه

عليــه الســام ونفــوذ امــره.

وهــي التــي يتأســف عليهــا ويشــكو انحــراف جمرهيــا أمــر املؤمنــن عــي عليــه

الســام إذ يقــول:

وقــد أصبحتــم يف زمــن ال يــزداد اخلــر فيــه إال إدبــارا ،والــر فيــه إال اقبــاال،

والشــيطان يف هــاك النــاس إال طمعــا ،فهــذا أو ان قويــت عدتــه وعمــت مكيدتــه
 -وأمكنــت فريســته ،ارضب بطرفــك حيــث شــئت هــل تبــر إال فقــرا يكابــد

فقــرا؟ أو غنيــا بــدل نعمــة اهلل كفــرا؟ أو بخيــا اختــذ البخــل بحــق اهلل وفــرا أو

متمــردا كأن بإذنــه عــن ســمع املواعــظ وقــرا؟ (هنــج البالغــة).

وقــد كشــف تــوايل األيــام عــن صــدق القــرآن يف نظريتــه هــذه  -وهــي تقريــب
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الطبقــات بإمــداد الدانيــة باإلنفــاق ومنــع العاليــة عــن االتــراف والتظاهــر باجلــال
 -حيــث إن النــاس بعــد ظهــور املدنيــة الغربيــة اسرتســلوا يف االخــاد إىل األرض،

واالفراط يف اســتقصاء املشــتهيات احليوانية واســتيفاء اهلوســات النفســانية ،وأعدوا
لــه مــا اســتطاعوا مــن قــوة ،فأوجــب ذلــك عكــوف الثــروة وصفــوة لذائــذ احليــاة
عــى أبــواب اويل القــوة والثــروة ،ومل يبــق بأيــدي النمــط األســفل اال احلرمــان ،ومل
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يــزل النمــط االعــى يــأكل بعضــه بعضــا حتــى تفــرد بســعادة احليــاة املاديــة نــزر قليــل
مــن النــاس وســلب حــق احليــاة مــن األكثرين وهــم ســواد النــاس ،وأثار ذلــك مجيع
الرذائــل اخللقيــة مــن الطرفــن ،كل يعمــل عــى شــاكلته ال يبقــي وال يــذر ،فأنتــج
ذلــك التقابــل بــن الطائفتــن ،واشــتباك النــزاع والنــزال بــن الفريقــن ،والتفــاين

بــن الغنــي والفقــر واملنعــم واملحــروم والواجــد والفاقــد ،ونشــبت احلــرب العامليــة
الكــرى ،وظهــرت الشــيوعية ،وهجــرت احلقيقــة والفضيلــة وارحتلــت الســكن

والطمأنينــة وطيــب احليــاة مــن بــن النــوع وهــذا مــا نشــاهده اليــوم مــن فســاد العــامل
اإلنســاين ،ومــا هيــدد النــوع بــا يســتقبله أعظــم وأفظــع.

ومــن أعظــم العوامــل يف هــذا الفســاد انســداد بــاب االنفــاق وانفتــاح أبــواب

الربــاء الــذي ســيرشح اهلل تعــاىل أمــره الفظيــع يف ســبع آيــات تاليــة هلــذه اآليــات
أعنــي آيــات االنفــاق ويذكــر ان يف رواجــه فســاد الدنيــا وهــو مــن مالحــم القــرآن

الكريــم ،وقــد كان جنينــا أيــام نــزول القــرآن فوضعتــه حامــل الدنيــا يف هــذه األيام.
وإن شــئت تصديــق مــا ذكرنــاه فتدبــر فيــا ذكــره ســبحانه يف ســورة الــروم إذ

قــال:

ـن حَنِي ًفــا ف ِْطـرَةَ َّ
ـق
﴿ف ََأقِـمْ وَجْهَـكَ لِلدِّيـ ِ
اللـهِ َّالتِــي ف ََطـرَ النَّــاسَ عَ َليْهَــا َل تَبْدِيــلَ ل َِخ ْلـ ِ
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َّ
اللـهِ َذلِـكَ الدِّيـنُ الْ َقيِّـمُ وَ َلكِـنَّ َأ ْ
ـاس َل يَعْ َلمُــونَ ( )30مُنِيبِـنَ إِ َليْـهِ و ََّات ُقــوهُ
ك َثـرَ النَّـ ِ
َكانُوا
وَ َأقِيمُــوا الصَّـاَةَ و ََل تَ ُ
كو ُنــوا مِـنَ الْمُشْـ ِركِنيَ ( )31مِـنَ َّالذِيـنَ َفرَّ ُقوا دِينَهُـمْ و َ
شِ ـيَعًا ُ
ْب بِمَــا َلدَيْ ِه ـمْ َف ِرحُــونَ ( )32وَإِذَا مَ ـسَّ النَّــاسَ ُض ـرٌّ دَعَ ـوْا رَبَّهُ ـمْ مُنِيبِ ـنَ
ك ُّل حِ ـز ٍ
كونَ ( )33لِي ْ
إِ َليْـهِ ُثـمَّ إِذَا َأذَا َقهُـمْ مِنْـهُ رَحْمَـ ًة إِذَا َف ِريـقٌ مِنْهُـمْ بِرَبِّ ِهـمْ يُشْـ ِر ُ
َك ُفـرُوا بِمَــا

آَتَيْنَاهُـمْ فَتَمَتَّعُــوا فَسَـوْفَ تَعْلَمُــونَ﴾ إىل أن قــالَ ﴿ :فـ َـآتِ ذَا الْ ُقرْبَــى حََّقـهُ وَالْمِسْـكِنيَ
يل َذلِـكَ خَيْـرٌ لَِّلذِيـنَ يُ ِريـدُونَ وَجْـهَ َّ
اللـهِ و َُأو َلئِـكَ هُـمُ الْمُ ْفلِحُــونَ ()38
وَابْـنَ السَّـ ِب ِ
ـاس َف ـاَ يَرْبُــو عِنْ ـدَ َّ
كاةٍ
الل ـهِ وَمَــا َآتَيْ ُت ـمْ مِ ـنْ َز َ
وَمَــا َآتَيْ ُت ـمْ مِ ـنْ ِربًــا لِيَرْبُ ـوَ فِــي َأمْ ـوَا ِل النَّـ ِ
ضعِفُــونَ﴾  -إىل أن قــال َ :-
تُرِيـدُونَ وَجْـهَ َّ
﴿ظهَـرَ الْ َفسَــادُ فِــي
اللـهِ َفأُو َلئِـكَ هُـمُ ا ْلمُ ْ
ـاس لِيُذِي َقهُـمْ بَعْـضَ َّالـذِي عَمِ ُلــوا َلعََّلهُـمْ يَر ِْجعُونَ
الْبَـرِّ وَالْبَحْـ ِر بِمَــا َ
كسَـبَتْ َأيْـدِي النَّـ ِ
(ُ )41قـ ْـل سِـرُوا فِــي ْ َ
كانَ
كانَ عَاقِبَـ ُـة َّالذِيـنَ مِـنْ َقبْـ ُـل َ
كيْـفَ َ
ْض فَان ُْظـرُوا َ
الر ِ
َأ ْ
ـن الْ َقيِّ ـ ِم مِ ـنْ َقبْـ ِـل َأنْ ي َْأتِ ـيَ يَ ـوْمٌ َل
ك َثرُهُ ـمْ مُشْ ـ ِركِنيَ ( )42ف ََأقِ ـمْ وَجْهَ ـكَ لِلدِّيـ ِ

مَـرَدَّ َلـهُ مِـنَ َّ
اللـهِ يَوْمَئِـذٍ يَصَّدَّعُــونَ﴾(((.

ولآليــات نظائــر يف ســور هــود ويونــس واالرساء واألنبيــاء وغريهــا تنبــئ عــن

هــذا الشــأن ،ســيأيت بياهنــا إنشــاء اهلل.

وباجلملــة هــذا هــو الســبب فيــا يرتائــى مــن هــذه اآليــات أعنــي آيــات االنفــاق

مــن احلــث الشــديد والتأكيــد البالــغ يف أمــره.

يل َّ
كمَ َثـ ِـل حَبَّ ـةٍ﴾
الل ـهِ َ
قولــه تعــاىل﴿ :مَ َثـ ُـل َّالذِي ـنَ يُنْفِ ُقــونَ َأمْوَا َلهُ ـمْ فِــي سَ ـبِ ِ

«الــخ» ،املــراد بســبيل اهلل كل أمــر ينتهــي إىل مرضاتــه ســبحانه لغــرض دينــي فعــل
الفعــل ألجلــه ،فــإن الكلمــة يف اآليــة مطلقــة ،وان كانــت اآليــة مســبوقة بآيــات

((( الروم43 -30 :؟
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ذكــر فيهــا القتــال يف ســبيل اهلل ،وكانــت كلمــة ،يف ســبيل اهلل ،مقارنــة للجهــاد يف
غــر واحــد مــن اآليــات ،فــإن ذلــك ال يوجــب التخصيــص وهــو ظاهــر.

﴿كمَ َثـ ِـل حَبَّـةٍ﴾ الــخ ،عــى تقديــر قولنــا كمثــل
وقــد ذكــروا أن قولــه تعــاىلَ :

مــن زرع حبــة أنبتــت «الــخ» فــإن احلبــة املنبتــة لســبع ســنابل مثــل املــال الــذي أنفــق
يف ســبيل اهلل ال مثــل مــن أنفــق وهــو ظاهــر.
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وهــذا الــكالم وإن كان وجيهــا يف نفســه لكــن التدبــر يعطــي خــاف ذلــك فــإن

جــل األمثــال املرضوبــة يف القــرآن حاهلــا هــذا احلــال فهــو صناعــة شــائعة يف القــرآن

كقولــه تعاىل:

كمَ َثـ ِـل َّالـذِي يَنْعِـقُ بِمَــا َل يَسْـمَعُ إَِّل دُعَــاءً وَنِـدَاءً﴾(((،
ك َفـرُوا َ
﴿وَمَ َثـ ُـل َّالذِيـنَ َ
فإنــه مثــل مــن يدعــو الكفــار ال مثــل الكفــار ،وقولــه تعــاىل﴿ :إَِّنمَــا مَ َثـ ُـل الْحَيَــاةِ الدُّنْيَــا
ـكاةٍ﴾((( ،وقولــه تعــاىل يف
كَمَــاءٍ أَنْزَلْنَــاهُ﴾((( ،وقولــه تعــاىل﴿ :مَ َثـ ُـل ُنــو ِرهِ َ
كمِشْـ َ

اآليــات التاليــة هلــذه اآليــة﴿ :فَمَثَلُـهُ كَمَثَـلِ صَفْـوَانٍ﴾ اآليــة :وقولــه تعــاىل﴿ :مَ َثـ ُـل
َّالذِيـنَ يُنْفِ ُقــونَ َأمْوَا َلهُـمُ ابْتِ َغــاءَ مَر َْضــاةِ َّ
كمَ َثـ ِـل جَنَّـةٍ بِرَبْـوَةٍ﴾
اللـهِ وَتَ ْثبِي ًتــا مِـنْ َأنْ ُفسِـ ِهمْ َ
إىل غــر ذلــك مــن املــوارد الكثــرة.

وهــذه األمثــال املضـــروبة يف اآليــات تشــرك مجيعــا يف أهنــا اقتــر فيهــا عــى

مــادة التمثيــل الــذي يتقــوم هبــا املثــل مــع االعــراض عــن باقــي أجــزاء الــكالم

لإلجيــاز.

((( البقرة.171 :
((( يونس.24 :
((( النور.35 :
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توضيحــه :أن املثــل يف احلقيقــة قصــة حمققــة أو مفروضــة مشــاهبة ألخــرى يف

جهاهتــا يــؤيت هبــا لينتقــل ذهــن املخاطــب مــن تصورهــا إىل كــال تصــور املمثــل

كقوهلــم :ال ناقــة يل وال مجــل ،وقوهلــم :يف الصيــف ضيعــت اللبــن مــن األمثــال
التــي هلــا قصــص حمققــة يقصــد بالتمثيــل تذكــر الســامع هلــا وتطبيقهــا ملــورد الــكالم

لالســتيضاح ،ولــذا قيــل :إن األمثــال ال تتغــر ،وكقولنــا :مثــل الذيــن ينفقــون
أمواهلــم يف ســبيل اهلل كمثــل مــن زرع حبــة أنبتــت ســبع ســنابل يف كل ســنبلة مائــة
حبــة ،وهــي قصــة مفروضــة خياليــة.

واملعنــى الــذي يشــتمل عليــه املثــل ويكــون هــو امليــزان الــذي يــوزن بــه حــال

كلِمَـةٍ
املمثــل ربــا كان متــام القصــة التــي هــي املثــل كــا يف قولــه تعــاىل﴿ :وَمَ َثـ ُـل َ

الت ـوْرَاةَ ُث ـمَّ َل ـمْ
خَبِيثَ ـةٍ كَشَ ـجَرَةٍ خَبِيثَ ـةٍ﴾((( ،وقولــه تعــاىل﴿ :مَ َثـ ُـل َّالذِي ـنَ حُمِّ ُلــوا َّ
كمَ َثـ ِـل الْحِمَــا ِر يَحْمِـ ُـل َأسْ ـفَارًا﴾((( ،وربــا كان بعــض القصــة ممــا يتقــوم
يَحْمِ ُلوهَــا َ
بــه غــرض التمثيــل وهــو الــذي نســميه مــادة التمثيــل ،وإنــا جــيء بالبعــض اآلخــر
لتتميــم القصــة كــا يف املثــال األخــر (مثــال االنفــاق واحلبــة) فــإن مــادة التمثيــل

إنــا هــي احلبــة املنبتــة لســبعامئة حبــة وإنــا ضممنــا إليهــا الــذي زرع لتتميــم القصــة.
ومــا كان مــن أمثــال القــرآن مــادة التمثيــل فيــه متــام املثــل فإنــه وضــع عــى مــا

هــو عليــه ،ومــا كان منهــا مــادة التمثيــل فيــه بعــض القصــة فإنــه اقتــر عــى مــادة

التمثيــل فوضعــت موضــع متــام القصــة الن الغــرض مــن التمثيــل حاصــل بذلــك،

عــى مــا فيــه مــن تنشــيط ذهــن الســامع بفقــده أمــرا ووجــد انــه أمــرا آخــر مقامــه
((( إبراهيم.26 :
((( اجلمعة.5 :
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يفــي بالغــرض منــه ،فهــو هــو بوجــه وليــس بــه بوجــه ،فهــذا مــن االجيــاز بالقلــب

عــى وجــه لطيــف يســتعمله القــرآن.

قولــه تعــاىل :أنبتــت ســبع ســنابل يف كل ســنبلة مائــة حبــة ،الســنبل معــروف

وهــو عــى فنعــل ،قيــل األصــل يف معنــى مادتــه الســر ســمي بــه ألنــه يســر احلبــات

التــي تشــتمل عليهــا يف األغلفــة.
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ومــن اســخف االشــكال مــا أورد عــى اآليــة أنــه متثيــل بــا ال حتقــق لــه يف

اخلــارج وهــو اشــتامل الســنبلة عــى مائــة حبــة ،وفيــه أن املثــل كــا عرفت ال يشــرط
فيــه حتقــق مضمونــة يف اخلــارج فاألمثــال التخيليــة أكثــر مــن أن تعــد وحتــى ،عــى

أن اشــتامل الســنبلة عــى مائــة حبــة وإنبــات احلبــة الواحــدة ســبعامئة حبــة ليــس
بعزيــز الوجــود.

قولــه تعــاىل﴿ :وَاهلل ي َُضاعِ ـفُ لِمَ ـنْ يَشَــاءُ و َّ
َالل ـهُ وَاسِ ـعٌ عَلِي ـمٌ﴾ ،أي يزيــد عــى

ســبعامئة ملــن يشــاء فهــو الواســع ال مانــع مــن جــوده وال حمــدد لفضلــه كــا قــال
تعــاىل﴿ :مَ ـنْ ذَا َّال ـذِي يُ ْق ـ ِرضُ َّ
كثِ ـرَةً﴾(((،
الل ـهَ َقر ًْضــا حَسَ ـنًا َفي َُضاعِ َف ـهُ َل ـهُ َأ ْضعَا ًفــا َ
فأطلــق الكثــرة ومل يقيدهــا بعــدد معــن.

وقيــل :إن معنــاه أن اهلل يضاعــف هــذه املضاعفــة ملــن يشــاء فاملضاعفــة إىل

ســبعامئة ضعــف غايــة مــا تــدل عليــه اآليــة ،وفيــه ان اجلملــة عــى هــذا يقــع موقــع
التعليــل ،وحــق الــكالم فيــه حينئــذ ان يصــدر بــان كقولــه تعــاىلَّ :
﴿الل ـهُ َّال ـذِي

ـكنُوا فِيـهِ وَالنَّهَــارَ مُبْصِـرًا إِنَّ َّ
َكـمُ َّ
ـاس﴾(((،
الليْــلَ لِ َتسْـ ُ
جَعَــلَ ل ُ
اللـهَ َلـ ُـذو ف َْضـ ٍل عَ َلــى النَّـ ِ
((( البقرة.245 :
((( املؤمن.61 :
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وأمثــال ذلــك.

ومل يقيــد مــا رضبــه اهلل مــن املثــل باآلخــرة بــل الــكالم مطلــق يشــمل الدنيــا

كاآلخــرة وهــو كذلــك واالعتبــار يســاعده ،فاملنفــق بــيء مــن مالــه وإن كان
خيطــر ببالــه ابتــدا ًء أن املــال قــد فــات عنــه ومل خيلــف بــدال ،لكنــه لــو تأمــل قليــا
وجــد أن املجتمــع اإلنســاين بمنزلــة شــخص واحــد ذو أعضــاء خمتلفــة بحســب

األســاء واالشــكال لكنهــا مجيعــا متحــدة يف غــرض احليــاة ،مرتبطــة مــن حيــث
األثــر والفائــدة ،فــإذا فقــد واحــد منهــا نعمــة الصحــة واالســتقامة ،وعــى يف فعلــه

أوجــب ذلــك كالل اجلميــع يف فعلهــا ،وخرساهنــا يف أغراضهــا فالعــن واليــد وإن

كانــا عضويــن اثنــن مــن حيــث االســم والفعــل ظاهــرا ،لكــن اخللقــة إنــا جهــز
اإلنســان بالبــر ليميــز بــه األشــياء ضــو ًء ولونــا وقربــا وبعــدا فتتنــاول اليــد مــا

جيــب أن جيلبــه اإلنســان لنفســه ،وتدفــع مــا جيــب أن يدفعــه عــن نفســه ،فــإذا

ســقطت اليــد عــن التأثــر وجــب أن يتــدارك اإلنســان مــا يفوتــه مــن عامــة فوائدهــا
بســائر أعضائــه فيقــايس أوال كــدا وتعبــا ال يتحمــل عــادة ،وينقــص مــن أفعــال

ســائر األعضــاء بمقــدار مــا يســتعملها يف موضــع العضــو الســاقط عــن التأثــر،
وأمــا لــو أصلــح حــال يــده الفاســدة بفضــل مــا ا َّدخــره لبعــض األعضــاء االخــر

كان يف ذلــك إصــاح حــال اجلميــع ،وعــاد إليــه مــن الفائــدة احلقيقيــة أضعــاف
مــا فاتــه مــن الفضــل املفيــد أضعافــا ربــا زاد عــى املــآت واأللــوف بــا يــورث

مــن إصــاح حــال الغــر ،ودفــع الرذائــل التــي يمكنهــا الفقــر واحلاجــة يف نفســه،
وإجيــاد املحبــة يف قلبــه ،وحســن الذكــر يف لســانه ،والنشــاط يف عملــه ،واملجتمــع

يربــط مجيــع ذلــك ويرجعــه إىل املنفــق ال حمالــة ،وال ســيام إذا كان االنفــاق لدفــع
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احلوائــج النوعيــة كالتعليــم والرتبيــة ونحــو ذلــك ،فهــذا حــال االنفــاق)(((.

وعليــه :يتضــح لــدى القــارئ االمهيــة البالغــة التــي ترتتب عــى مســألة االنفاق

وآثــاره الكبــرة يف املجتمــع فضـ ً
ا عــن كاشــفيتها عــن شــخصية املنفــق وايامنــه يف

إســتثامر املــال لغــرض عوائــده االخرويــة وهــذا مــن بــن أهــم اآلمــور التــي يمكــن
فهمهــا ومعرفتهــا مــن خــال وصيــة منتــج النــص (عليــه أفضــل الصالة والســام)
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يف أموالــه ،ويف أبنــي فاطمــة (عليهــم الســام)

املسألة الثانية :زمان صدور الوصية ومكانها.

اوال :مكان صدور الوصية.
ترشــد املصــادر التــي اخرجــت الوصيــة إىل أن اإلمــام أمــر املؤمنــن (عليــه

الســام) كان قــد كتبهــا بعــد منرصفــه مــن صفــن ،وعنــون هلــا الرشيــف الــريض

(رمحــه اهلل) يف النهــج(((.

وقــد أخــرج الكلينــي والشــيخ الطــويس (رمحــة اهلل عليهــا) الوصيــة وقــد جــاء

فيهــا قــول اإلمــام عــي (عليــه الســام):

ِ
مسكن»(((.
«هذا ما قىض به عيل يف ماله ،الغد من يوم قدم
ومسـ ِ
ـكن ،بكــر الــكاف موضــع بالكوفــة عــى شــاطئ الفــرات ،وهــو يرشــد

ايضـ ًا كــا عنــون الرشيــف الــريض (رمحــه اهلل) إىل صــدور النــص بعــد رجوعــه مــن
((( تفسري امليزان ،ج 2ص.388-383

((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح :ص.379

((( هتذيب االحكام :ج 9ص148؛ الكايف :ج 7ص.50
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صفــن الســيام وأن الوصيــة قــد محلــت تاريــخ كتابتهــا بخــط يــده (عليــه الســام)؛

كــا ســيمر يف ثانيـ ًا.

ثانيا :زمان صدور الوصية.
لقــد أشــارت املصــادر التــي أخرجــت النــص الرشيــف إىل أن اإلمــام عــي

(عليــه الســام) قــد كتــب الوصيــة يف اليــوم العــارش مــن مجــادي االوىل ســنة ســبع
وثالثــن ،كــا جــاء بقولــه (عليــه الســام):

«وكتــب عــي بــن أيب طالــب بيــده لعــر خلــون مــن مجــادي االوىل ســنة ســبع

وثالثــن»(((.

يف حــن كان النــص الــذي أخرجــه احلــر العامــي (رمحــه اهلل) يف الوســائل

يرشــد إىل عــام تســع وثالثــن مــع عــدم االختــاف يف اليــوم والشــهر(((.

والظاهــر أن التاريــخ الــذي ورد يف الــكايف والتهذيــب وغريمهــا هــو األقــرب

إىل صحــة التاريــخ الــذي كتــب فيــه اإلمــام وصيتــه (عليــه الســام) وذلــك لوقــوع

معركــة صفــن يف عــام ســبع وثالثــن للهجــرة((( ،ووقــوع معركــة النهــروان يف
نفــس الســنة.

أمــا مــا يرشــد إليــه هــذا التوقيــت يف كتابتــه (عليــه الســام) للوصيــة فهــو

يرجــع إىل بعــض األمــور ،منهــا:

 -1يقينــه بــا أخــره رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن خــروج الناكثــن

((( املصدر السابق.

((( وسائل الشيعة :ج 19ص.201
((( تاريخ الطربي :ج 4ص.52
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والقاســطني واملارقــن وقــد وقعــت هــذه احلــروب الثالثــة ومــن ثــم فهــو (عليــه
الســام) ينتظــر مــا وعــده اهلل بــه ،أي الشــهادة يف ســبيله عــى يــد أحــد رشار خلقــه،
وكــا أخــره بذلــك رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه).
ولذا :لطاملا كان يقول (عليه السالم):

«حتــى يبعــث أشــقاها فيغضــب هــذه مــن هــذه» وكان يشــر بيــده إىل رأســه
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وحليتــه املقدســة.

 -2ظــروف املرحلــة التــي يمــر هبــا مــع وجــود كل هــذه املتغــرات يف الثوابــت

العقديــة وااليامنيــة وهــو املوقــن أيضــا بــا كشــف لــه حبيبــه رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) عــن حــال األمــة ومــا جيــري فيهــا مــن بعــده؛ الســيام تكالــب املنافقــن
عليــه وعــى اهــل بيتــه (عليهــم الســام).

وإن هــذه املتغــرات يف الــرؤى واملعطيــات الثقافيــة والفكريــة ســترسي إىل

النخبــة الذيــن كان يقاتــل هبــم عــدو اهلل ورســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) وعدوهــم،

ولعــل موقــف بعــض هــؤالء النخبــة مــن تأثــره عليه الســام واظهــار حزنه الشــديد
عــى مقتــل حممــد بــن ايب بكــر يرشــد إىل أهنــم تأثــروا هبــذه االحــداث واملتغــرات
الفكريــة(((.
ولذا:

نالحــظ -كــا ســيمر يف النــص -تشــديده عــى اختيــار مــن خيلــف االمــام

احلســن (عليــه الســام) يف التوليــة عــى الوقــف؛ كقولــه (عليــه الصالة والســام):
«وأن حــدث بحســن وحســن حــدث فــإن االخــر منهــا ينظــر يف بنــي عــي فــإن

((( ملزيد من االطالع ينظر كتاب األمن الفكري يف هنج البالغة للمؤلف.
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وجــد فيهــم مــن يــرىض هبــداه وأســامه وأمانتــه فإنــه جيعلــه إليــه إن شــاء اهلل ،وأن

مل يــر فيهــم بعــض الــذي يريــده فإنــه جيعلــه يف رجــل مــن آل أيب طالــب يــرىض بــه،

فــإن وجــد آل أيب طالــب قــد ذهــب كرباؤهــم وذوو آرائهــم فأنــه جيعلــه إىل رجــل
يرضــاه مــن بنــي هاشــم ،وأنــه يشــرط عــى الــذي جيعلــه إليــه أن يــرك املــال عــى

اصولــه.(((»....

ّ -3
إن املعركــة منــذ أن قبــض رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) تــدور رحاهــا

حــول احلفــاظ عــى عــرة املصطفــى (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،وذلــك أن حفظهــم

هــو حفــظ للقــرآن واألمــة واإلســام؛ فــإن ضيعهــم النــاس فقــد ضيعــوا القــرآن
وتفرقــوا يف دينهــم وكانــوا شــيع ًا وفرقـ ًا يك ّفــر بعضهــم بعــض حتــى يقبلــوا عــى اهلل

عــز وجــل ليوردهــم النــار وبئــس الــورد املــورد.
وعليه:

مثلــا عمــل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) عــى تبليــغ رســالة ربــه وصــدع

بــا أمــر بــه بالنــذارة والبشــارة فــأوىص بالتمســك بالثقلــن كتــاب اهلل وعرتتــه أهــل
بيتــه (عليهــم الســام) كذلــك كان عمــل اإلمــام عــي (عليــه الســام) ومنهجــه

حتــى القــى ربــه شــهيد ًا خمضبـ ًا بدمائــه.
ولذا:

كتــب هــذه الوصيــة بيــده واستشــهد عليهــا الشــهود يف هــذا الوقــت كــا أراد

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) أن يكتــب هلــم كتاب ـ ًا يف أيــام مرضــه فواجهــه
عمــر بــن اخلطــاب بتهمــة اهلجــر.
((( الكايف :ج 7ص.50
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رضورات املرحلــة أســتلزمت أن يكتــب هــذه الوصيــة بيــده ،وسيشــهد عليهــا

بعــض الشــهود وأن األصــل فيهــا أمــران:

االول -إستخدام املال إلستحصال رضا اهلل عز وجل.

الثــاين -إســتحفاظ حرمــة فاطمــة وحرمــة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآله) يف

حفــظ حرمــة ولدهيــا اإلمــام احلســن واحلســن (عليهــا الســام) ،وتعظيــم شــأهنام
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أبتغــاء وجــه اهلل تعــاىل ،وصون ـ ًا لــرع اهلل يف حرمــة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه
وآلــه) وحرمــة فاطمــة (عليهــا الســام)؛ كــا ســيمر خــال مباحــث الفصــل إن

شــاء اهلل تعــاىل.

املسألة الثالثة :صحيحة عبد الرمحن بن احلجاج((( اليت تضمنت الوصية.

ورد النــص الرشيــف املتضمــن لوصيــة االمــام عــي (عليــه الســام) يف أموالــه

يف الكتــب احلديثــة ملدرســة العــرة النبويــة (عليهــم الســام) ،يف:

((( ابــو عــي عبــد الرمحــن بــن احلجــاج البجــي ،موالهــم ،كــويف ،بيــاع الســابري ،ســكن بغــداد،
ترجــم لــه الســيد اخلوئــي (قــدس رسه) يف معجــم رجــال احلديــث ونقــل عــن الكــي قولــه:
(وكان ثقــة ،ثقــة ،ثبت ـ ًا ،وجه ـ ًا ،عابــد ًا ،لــه كتــب يروهيــا عنــه مجاعــات مــن أصحابنــا).

وعــده الشــيخ الطــويس (رمحــه اهلل) يف أصحــاب الصــادق (عليــه الســام) ،قائـاً( :موالهــم ،كــويف،
بيــاع الســابري ،اســتاذ صفــوان ،وعــده كــذاك مــن أصحــاب اإلمــام الكاظــم (عليــه الســام)،
وذكــره الكــي ،بقولــه( :عــن أيب القاســم نــر بــن الصبــاح ،قــال :عبــد الرمحــن احلجــاج شــهد

لــه أبــو احلســن (عليــه الســام) باجلنــة؛ وكان أبــو عبــد اهلل (عليــه الســام) يقــول لعبــد الرمحــن:
«يــا عبــد الرمحــن كلــم أهــل املدينــة فــإين أحــب أن يــرى يف رجــال الشــيعة مثلــك».

وعــده الشــيخ املفيــد (رمحــه اهلل) مــن شــيوخ أصحــاب أيب عبــد اهلل (عليــه الســام) وخاصتــه وبطانتــه
وثقاتــه الفقهــاء الصاحلــن؛ للمزيــد ينظــر :معجــم رجــال احلديــث :ج 10ص.350-342
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 -1الكايف للشيخ الكليني (رمحه اهلل) (ت 329هـ).

 -2دعائم اإلسالم للقايض النعامن املغريب (رمحه اهلل) (ت 363هـ).
 -3التذهيب للشيخ الطويس (رمحه اهلل) (ت 460هـ).

 -4هنج البالغة مجعه الرشيف الريض (رمحه اهلل) (ت 436هـ).
 -5وسائل الشيعة للحر العاميل (رمحه اهلل) (ت 1140هـ).
وورد النص أيض ًا يف الكتب التارخيية ،ومنها:

تاريخ املدينة ألبن شبة النمريي (ت 262هـ).

والــذي هيمنــا يف النــص الرشيــف مــا تعلــق بــأوالد فاطمــة (عليهــم الســام)

ولكــن البــد مــن ذكــر النــص كامــا ومــن مصدرين مــن حيث القــدم ومهــا كااليت:
أوال :ما رواه الشيخ الكليين (عليه رمحة اهلل ورضوانه) (ت 329هـ).
أخــرج الشــيخ الكلينــي (رمحــه اهلل) عــن صفــوان بــن حييــى ،عــم عبــد الرمحــن

بــن احلجــاج ،قــال:

بعــث يل أبــو احلســن موســى (عليــه الســام) بوصيــة أمــر املؤمنــن (عليــه

الســام) وهــي:

«بســم اهلل الرمحــن الرحيــم ،هــذا مــا أوىص بــه وقــى بــه يف مالــه عبــد اهلل عــي

ابتغــاء وجــه اهلل ،ليوجلنــي بــه اجلنــة ،ويرصفنــي بــه عــن النــار ،ويــرف النــار عنــي

يــوم تبيــض وجــوه وتســود وجــوه؛ أن مــا كان يل مــن مــال بينبــع يعــرف يل فيهــا،
ومــا حوهلــا صدقــة ورقيقهــا غــر أن رباحــا وأبــا نيــزر وجبــرا عتقــاء ليــس ألحــد

عليهــم ســبيل ،فهــم مــوايل يعملــون يف املــال مخــس حجــج وفيــه نفقتهــم ورزقهــم
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وأرزاق أهاليهــم ،ومــع ذلــك مــا كان يل بــوادي القــرى كلــه مــن مــال لبنــى فاطمــة

ورقيقهــا صدقــة ،ومــا كان يل بديمــة وأهلهــا صدقــة غــر أن زريقــا لــه مثــل مــا

كتبــت ألصحابــه((( ،ومــا كان يل بأذينــة وأهلهــا صدقــة والفقرييــن كــا قــد علمتــم
صدقــة يف ســبيل اهلل ،وان الــذي كتبــت مــن أمــوايل هــذه صدقــة واجبــة بتلــة((( حيــا
أنــا أو ميتــا ،ينفــق يف كل نفقــة يبتغــى هبــا وجــه اهلل ويف ســبيل اهلل ووجهــه ،وذوي
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الرحــم مــن بنــي هاشــم وبنــي املطلــب والقريــب والبعيــد ،فإنــه يقــوم عــى ذلــك

احلســن بــن عــي يــأكل منــه باملعــروف وينفقــه حيــث يــراه اهلل عــز وجــل يف حــل
حملــل ال حــرج عليــه فيــه ،فــان أراد أن يبيــع نصيبــا مــن املــال فيقــى بــه الديــن

فليفعــل إن شــاء وال حــرج عليــه فيــه ،وإن شــاء جعلــه رسى امللــك((( وإن ولــد

عــي ومواليهــم وأمواهلــم إىل احلســن بــن عــي ،وإن كانــت دار احلســن بــن عــي غــر
دار الصدقــة فبــدا لــه أن يبيعهــا فليبــع إن شــاء ال حــرج عليــه فيــه ،وإن بــاع فإنــه

يقســم ثمنهــا ثالثــة أثــاث فيجعــل ثلثــا يف ســبيل اهلل ،وثلثــا يف بنــي هاشــم وبنــي
املطلــب ،وجيعــل الثلــث يف آل أيب طالــب ،وإنــه يضعــه فيهــم حيــث يــراه اهلل ،وإن

حــدث بحســن حــدث وحســن حــي فإنــه إىل احلســن بــن عــي ،وإن حســينا يفعــل

فيــه مثــل الــذي أمــرت بــه حســنا لــه مثــل الــذي كتبــت للحســن ،وعليــه مثــل الــذي
عــى احلســن ،وإن لبنــى [ابنــي] فاطمــة مــن صدقــة عــي مثــل الــذي لبنــى عــي،

وأين إنــا جعلــت الــذي جعلــت البنــي فاطمــة ابتغــاء وجــه اهلل عــز وجــل وتكريــم

حرمــة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وتعظيمهــا وترشيفهــا ورضامهــا.
((( يف التهذيب (غري أن رقيقها هلم مثل ما كتبت ألصحاهبم).
((( صدقة بتلة أي منقطعة عن صاحبها.

((( الرسى :الرشيف والنفيس .ويف الوايف (رشاء امللك).
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وإن حــدث بحســن وحســن حــدث فــإن اآلخــر منهــا ينظــر يف بنــي عــي،

فــان وجــد فيهــم مــن يــرىض هبــداه وإســامه وأمانتــه ،فإنــه جيعلــه إليــه إن شــاء،
وإن مل يــر فيهــم بعــض الــذي يريــده فإنــه جيعلــه إىل رجــل مــن آل أيب طالــب يــرىض

بــه ،فــان وجــد آل أيب طالــب قــد ذهــب كرباؤهــم وذووا آرائهــم فإنــه جيعلــه إىل
رجــل يرضــاه مــن بنــي هاشــم وأنــه يشــرط عــى الــذي جيعلــه إليــه أن يــرك املــال

عــى أصولــه وينفــق ثمــره حيــث أمرتــه بــه مــن ســبيل اهلل ووجهــه وذوي الرحــم
مــن بنــي هاشــم وبنــي املطلــب والقريــب والبعيــد ال يبــاع منــه يشء وال يوهــب
وال يــورث وإن مــال حممــد بــن عــي عــى ناحيتــه وهــو إىل ابنــي فاطمــة وأن رقيقــي
الذيــن يف صحيفــة صغــرة التــي كتبــت يل عتقــاء(((.

هــذا مــا قــى بــه عــي بــن أيب طالــب يف أموالــه هــذه الغــد مــن يــوم قــدم

مســكن((( أبتغــاء وجــه اهلل والــدار اآلخــرة ،واهلل املســتعان عــى كل حــال ،وال حيــل

المــرئ مســلم يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر أن يقــول يف يشء قضيتــه مــن مــايل ،وال

خيالــف فيــه أمــري مــن قريــب أو بعيــد.

أمــا بعــد فــان والئــدي الالئــي أطــوف عليهــن الســبعة عــر منهــن أمهــات

أوالد معهــن أوالدهــن ومنهــن حبــاىل ومنهــن مــن ال ولــد لــه فقضــاي فيهــن إن

حــدث يب حــدث أنــه مــن كان منهــن ليــس هلــا ولــد وليســت بحبــى فهــي عتيــق

لوجــه اهلل عــز وجــل ليــس ألحــد عليهــن ســبيل ومــن كان منهــن هلــا ولــد أو حبــى
فتمســك عــى ولدهــا وهــي مــن حظــه((( فــان مــات ولدهــا وهــي حيــة فهــي عتيــق

((( (يل) ليست يف التهذيب.

((( مسكن  -بكرس الكاف  :-موضع بالكوفة عىل شاطئ الفرات.
((( يف بعض النسخ (يف حصته).
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ليــس ألحــد عليهــا ســبيل ،هــذا مــا قــى بــه عــي يف مالــه الغــد مــن يــوم قــدم
مســكن شــهد أبــو ســمر بــن برهــة وصعصعــة بــن صوحــان ويزيــد بــن قيــس
وهيــاج بــن أيب هيــاج وكتــب عــي بــن أيب طالــب بيــده لعــر خلــون مــن مجــادى

األوىل ســنة ســبع وثالثــن)(((.

ثانيا :ما رواه ابن شبة النمريي (ت 262هـ).
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وروى الوصية ابن شبة النمريي بدون سند ،فقال:

(قال أبو غسان:

وهــذه نســخة كتــاب صدقــة عــي بــن ايب طالــب (-عليــه الصــاة والســام)-

حرف ـ ًا بحــرف نســختها عــى نقصــان هجائهــا ،وصــورة كتاهبــا ،أخذهتــا مــن أيب،
أخذهــا مــن حســن بــن زيــد.

بســم اهلل الرمحــن الرحيــم هــذا مــا أمــر بــه وقــى بــه يف مالــه عبــد اهلل عــي أمــر

املؤمنــن ،ابتغــاء وجــه اهلل ليوجلنــي اهلل بــه اجلنــة ،ويرصفنــي عــن النــار ويــرف

النــار عنــي يــوم تبيــض وجــوه وتســود وجــوه؛ أن مــا كان يل بينبــع مــن مــاء يعــرف
يل فيهــا ومــا حولــه صدقــة ورقيقهــا غــر أن رباحــا وأبــا نيــزر وجبــر أعتقناهــم(((،

ليــس ألحــد عليــم ســبيل ،وهــم مــوايل يعملــون يف املــاء مخــس حجــج ،وفيــه نفقتهــم

ورزقهــم ورزق أهليهــم؛ ومــع ذلــك ما كان بــوادي القــرى ،ثلثه مال ابنــي قطيعة(((،
((( الكايف :ج 7ص.51-49

((( يف األصــل «أن رباحــا وأبــا نزيــر وجبــرا عتقــاء» ومــا أثبتنــاه عــن وفــاء الوفــا  349 :2ط.
اآلداب.

((( قطيعة :أي إقطاع وهبة .عىل سبيل الوقف أو غريه.
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ورقيقهــا صدقــة ،ومــا كان يل (بــواد)((( ترعــة((( وأهلهــا صدقــة ،غــر أي زريقــا لــه
مثــل مــا كتبــت ألصحابــه ،ومــا كان يل بإذنيــة وأهلهــا صدقــة ،والفقــر يل كــا قــد
علمتــم صدقــة يف ســبيل اهلل ،وأن الــذي كتبــت مــن أمــوايل هــذه صدقــة وجــب
فعلــه حيــا أنــا أو ميتــا ينفــق يف كل نفقــة ابتغــى بــه وجــه اهلل مــن ســبيل (اهلل)

(((

ووجهــه وذوي الرحــم مــن بنــي هاشــم ،وبنــي املطلــب والقريــب والبعيــد ،وأنــه

يقــوم عــى ذلــك حســن بــن عــي ،يــأكل منــه باملعــروف وينفــق حيــث يريــه اهلل
يف حــل حملــل ال حــرج عليــه فيــه ،وإن أراد أن يندمــل((( مــن الصدقــة مــكان مــا

فاتــه يفعــل إن شــاء اهلل ال حــرج عليــه فيــه ،وإن أراد أن يبيــع مــن املــاء فيقــي
بــه الديــن فليفعــل إن شــاء ال حــرج عليــه فيــه ،وإن شــاء جعلــه يســر إىل ملــك،
وإن ولــد عــي ومــا هلــم إىل حســن بــن عــي ،وإن كان دار حســن غــر دار الصدقــة

فبــدا لــه أن يبيعهــا ،فإنــه يبيــع إن شــاء ال حــرج عليــه فيــه ،فــإن يبــع فإنــه يقســم
منهــا ثالثــة أثــاث ،فيجعــل ثلثــه يف ســبيل اهلل ،وجيعــل ثلثــه يف بنــي هاشــم وبنــي
املطلــب ،وجيعــل ثلثــه يف آل أيب طالــب ،وأنــه يضعــه منهــم حيــث يريــه اهلل ،وإن

حــدث بحســن حــدث وحســن حــي ،فإنــه إىل حســن بــن عــي ،وأن حســن بــن

عــي يفعــل فيــه مثــل الــذي أمــرت بــه حســنا ،لــه منهــا مثــل الــذي كتبــت حلســن
منهــا ،وعليــه فيهــا مثــل الــذي عــى حســن ،وإن لبنــي فاطمــة مــن صدقــة عــي مثــل

((( اللفظ حمرف يف األصل ،والتصويب عن وفاء الوفا .349 :2

((( ترعــة :واد يلقــى أضــم مــن القبلــة ،ويف ترعــة يقــول بــر الســلمي :أرى إبــي أمســت حتــن
لقاحهــا * برتعــة ترجــو أن أحــل هبــا إبــا واإلضافــة للتوضيــح (وفــاء الوفــا .)270 :2

((( إضافة عىل األصل.

((( يندمل :أي يصلح من الصدقة (أقرب املوارد).
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الــذي لبنــي عــي ،وإين إنــا جعلــت الــذي جعلــت إىل ابنــي فاطمــة ابتغــاء وجــه
اهلل وتكريــم حرمــة حممــد وتعظيــا وترشيفــا ورجــاء هبــا ،فــإن حــدث حلســن أو

حســن حــدث ،فــإن اآلخــر منهــا ينظــر يف بنــي عــي ،فــإن وجــد فيهــم مــن يــرىض
هبديــه وإســامه وأمانتــه فإنــه جيعلــه إن شــاء ،وإن مل يــر فيهــم بعــض الــذي يريــد،
فإنــه جيعلــه إىل رجــل مــن ولــد أيب طالــب يرضــاه ،فــإن وجــد آل أيب طالــب يومئــذ
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قــد ذهــب كبريهــم وذوو رأهيــم وذوو أمرهــم ،فإنــه جيعلــه إىل رجــل يرضــاه مــن
بنــي هاشــم ،وإنــه يشــرط عــى الــذي جيعلــه إليــه أن ينــزل املــاء عــى أصولــه ،ينفــق

متــره حيــث أمــر بــه مــن ســبيل اهلل ووجهــه ،وذوي الرحــم مــن بنــي هاشــم ،وبنــي
املطلــب ،والقريــب والبعيــد ال يبــع منــه يشء وال يوهــب وال يــورث ،وإن مــال

حممــد عــى ناحيــة ،ومــال ابنــي فاطمــة ومــال فاطمــة إىل ابنــي فاطمــة.

وإن رقيقــي الذيــن يف صحيفــة محــزة الــذي كتــب يل عتقــاء :فهــذا مــا قــى عبد

اهلل عــي أمــر املؤمنــن يف أموالــه هــذه الغــد مــن يــوم قــدم مكــر((( ابتغــي وجــه اهلل

والــدار اآلخــرة ،واهلل املســتعان عــى كل حــال ،وال حيــل المــرئ مســلم يؤمــن بــاهلل
واليــوم اآلخــر أن يقــول يف شــئ قبضتــه يف مــال ،وال خيالــف فيــه عــن أمــري الــذي

أمــرت بــه عــن قريــب وال بعيــد؛ أمــا بعــدي (فــإن)((( والئــدي الــايت أطــوف
عليهــن الســبع عــرة منهــن أمهــات أوالد أحيــاء معهــن ومنهــن مــن ال ولــد هلــا،
فقضائــي فيهــن إن حــدث يل حــدث :أن مــن كان منهــن ليــس هلــا ولــد ،وليســت

بحبــى ،فهــي عتيقــة لوجــه اهلل ،ليــس ألحــد عليهــا ســبيل ،ومــن كان منهــن ليــس

هلــا ولــد وهــي حبــى فتمســك عــى ولدهــا وهــي مــن حظــه ،وأن مــن مــات ولدهــا
((( مكر :بمعنى اختضب ،ولعله من يوم قدم خمتضب الدماء( .تاج العروس).
((( إضافة يقتضيها السياق.
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وهــي حيــة فهــي عتيقــة ،ليــس ألحــد عليهــا ســبيل ،فهــذا مــا قــى بــه عبــد اهلل عــي

أمــر املؤمنــن مــن مــال الغــد مــن يــوم مكــر.

شــهد أبــو شــمر بــن أبرهــة ،وصعصعــة بــن صوحــان ،ويزيــد بــن قيــس،

وهيــاج بــن أيب هيــاج ،وكتــب عبــد اهلل عــي أمــر املؤمنــن بيــده لعــرة خلــون مــن

مجــادى األوىل ســنة تســع وثالثــن هـــ)(((.

أمــا النــص املخصــوص املشــتمل عــى جعــل التوليــة للحســن واحلســن

(عليهــا الســام) وأنــا املوقــوف عليهــا فقــد أورده الرشيــف الــريض (رمحــه اهلل)

يف هنــج البالغــة بلفــظ تفــاوت مــع بعــض املصــادر األخــرى يف بعــض الــدالالت

الكاشــفة عــن شــأنيتهام عنــد اهلل تعــاىل ورســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) وأمهــا
فاطمــة (صلــوات اهلل عليهــا) ومــا هلــذه الشــأنية واحلرمــة والصلــة والرشافــة

حركــت وجــدان رشاح هنــج البالغــة كابــن أيب
جمتمعــة مــن آثــار معرفيــة وعقديــة ّ
احلديــد املعتــزيل ،فــكان اللفــظ الــذي أورده الرشيــف الــريض:

«وإن إلبنَــي فاطمــة مــن صدقــة عــي مثــل الــذي لبنــي عــي ،وإين أنــا جعلــت
َّ

القيــام بذلــك إىل ابنَــي فاطمــة أبتغــاء وجــه اهلل ،وقربــة إىل رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) ،وتكريــا حلرمتــه ،وترشيف ـ ًا لوصلتــه»(((.

وعنــد الرجــوع إىل املصــادر التــي تقدمــت عــى كتــاب هنــج البالغــة نجــد هــذا

النــص الرشيــف ورد بالصيــغ األتيــة:

 -1أخرجه الشيخ الكليني (رمحه اهلل) بلفظ:

((( تاريخ املدينة :ج 1ص.228-225

((( هنج البالغة بتحقيق صبحي الصالح :ص.379
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ّ
«وإن لبنــي [ابنــي] فاطمــة مــن صدقــة عــي مثــل الــذي لبنــي عــي وإين أنــا

جعلــت الــذي ألبنــي فاطمــة أبتغــاء وجــه اهلل عــز وجــل ،وتكريــم حرمــة رســول

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وتعظيمهــا وترشيفهــا ورضامهــا»(((.
 -2رواه القايض النعامن املغريب (ت 363هـ) بلفظ:

« وإن الــذي لبنــي فاطمــة مــن صدقــة عــي (عليــه الســام) مثــل الــذي لبنــي
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عــي ،واين انــا جعلــت الــذي جعلــت إىل بنــي فاطمــة ابتغــاء وجــه اهلل ،ثــم تكريــم
حرمــة حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،وتعظيــا وترشيف ـ ًا ورضــا هبــا»(((.
 -3وأورده الشيخ الطويس (رمحه اهلل) بلفظ:

«وإن الــذي لبنــي فاطمــة مــن صدقــة عــي مثــل الــذي جعــل لبنــي عــي ،واين

انــا جعلــت ألبنــي فاطمــة مــن ابتغــاء وجــه اهلل وتكريــم حرمــة رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه وآلــه) ،وتعظيمهــا وترشيفهــا ،ورضاهــا هبــا»(((.

 -4وأورده احلر العاميل (رمحه اهلل) (ت 1140هـ) بلفظ:

َّ
«وإن الــذي لبنــي ،ابنــي ،فاطمــة مــن صدقــة عــي مثــل الــذي لبنــي عــي ،واين

انــا جعلــت الــذي جعلــت ألبنــي ابتغــاء وجــه اهلل وتكريــم حرمــة رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه وآلــه)؛ وتعظيمهــا وترشيفهــا ،ورضاهــا هبــا».

فهــذه جمموعــة مــن املصــادر التــي اخرجــت هــذه الوصيــة وهبــذه االلفــاظ

التــي يمكــن توليفهــا ضمــن النــص اآليت:
((( الكايف :ج 7ص.50

((( دعائم اإلسالم لقايض النعامن املغريب :ج 2ص.342
((( هتذيب االحكام :ج 9ص.147
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َّ
«وإن لبنــي [ابنــي] فاطمــة مــن صدقــة عــي مثــل الــذي لبنــي عــي وإين

أنــا جعلــت [القيــام] الــذي جعلــت البنــي [اىل بنــي] فاطمــة [بــذاك إىل ابنــي

فاطمــة] أبتغــاء وجــه اهلل عــز وجــل؛ (وتكريــم حرمــة رســول اهلل) حممــد (صــى
اهلل عليــه وآلــه)( ،وقربــة إىل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه)( ،وتكريـ ًا حلرمتــه)،

(وتعظيمهــا وترشيفهــا ورضامهــا)( ،ورضامهــا هبــا)( ،وترشيف ـ ًا ورجــا ًء هبــا)،
(وتعظيمهــا وترشيفهــا ورضاهــا هبــا) ».

ونالحــظ هنــاّ :
إن اإلختــاف وقــع يف شــأن احلســن واحلســن وشــأن فاطمــة

واتصاهلــم برســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)(((.

تــم الكتــاب بحمــد اهلل تعــاىل ،وســابق لطفــه ،وفضلــه وفضــل رســوله (صــى

اهلل عليــه والــه وســلم).

((( فاطمة يف هنج البالغة للمؤلف ج234–227 4
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كتاب القصاص

1ـ قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
الدُ ِ
«وا ْل ِقصاص ح ْقن ًا لِلدِّ م ِ
ود إِ ْع َظام ًا لِ ْل َم َح ِ
اء ،وإِ َق َام َة ُْ
ارمِ»(((.
َ َ َ
َ
2ـ وقال (عليه الصالة والسالم) ،يف عهده ملالك االشرت (رضوان اهلل عليه):
ـاك والدِّ مــاء وسـ ْفكَها بِ َغـ ِ ِ
ش ٌء َأ ْد َعــى لِن ِ ْق َمـ ٍـة َ
«إِ َّيـ َ
ـم
َ َ َ َ
ـر ح ِّل َهــاَ ،فإِ َّنــه َل ْيـ َ
ول َأ ْع َظـ َ
ْ
ـس َ ْ
ك الدِّ مـ ِ
ال نِعمـ ٍـة وان ِْق َطــا ِع مــدَّ ٍةِ ،مــن س ـ ْف ِ
ِ
ـاء بِ َغـ ْ ِ
لِ َتبِ َعـ ٍـةَ ،
ـر َح ِّق َهــا،
َ
ْ َ
ُ
ول َأ ْحـ َـرى بِ ـز ََو ْ َ
ـاد ،فِيــا تَســا َفكُوا ِمــن الدِّ مـ ِ
ال ْكـ ِم بــن ا ْل ِعبـ ِ
واللَّ ُسـ ْب َحانَه ُم ْب َتـ ِـدئٌ بِ ُْ
ـاء َيـ ْـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة،
َ َْ َ
َ َ
َ َ
ـك ِمَّــا ي ْض ِع ُفــه وي ِ
َك بِس ـ ْف ِ
ك َد ٍم َحـ َـرامٍَ ،ف ـإِ َّن َذلِـ َ
وه ُنــه َبـ ْـل ُي ِزي ُلــه
َفـ َـا ُت َق ِّو َيـ َّ
ُ
ُ
ـن ُس ـ ْل َطان َ َ
ول ِعنْـ ِـدي ِف َق ْتـ ِ
ـك ِعنْــدَ اللَّ َ
و َينْ ُق ُلــهَ ،
ول ُعـ ْـذ َر َلـ َ
ـل ا ْل َع ْمـ ِـد ،ألَ َّن فِيــه َقـ َـو َد ا ْل َبــدَ ِن»(((.
اشــتمل النــص الرشيــف عــى بيــان حرمــة ســفك الدمــاء بغــر مــا أحلــه اهلل
ـذر (عليــه الصــاة والســام) واليــه عــى مــر بنحــو خــاص ملــا يتوافــر
تعــاىل ،وحـ ّ

لديــه مــن ســلطنة مــن الوقــوع يف القتــل العمــد حتذيــر ًا شــديد ًا ،الن فيــه قــود البدن.
أي :أستيفاء القصاص من اجلاين.

ولقــد تباينــت أقــوال الفقهــاء يف املذاهــب اإلســامية بــن االختــاف

واالئتــاف يف االحــكام ،بــل :مل يتفقــوا حتــى يف عنــوان املوضــوع ،فمنهــم مــن

أســاه بكتــاب القصــاص كبعــض فقهــاء اإلماميــة ،ومنهــم مــن أســاه باجلنايــات
كاحلنفــي واملالكــي والشــافعي والزيــدي وذهــب إليــه ابــن محــزة الطــويس،
والعالمــة احلــي وغريهــم مــن فقهــاء اإلماميــة ،ومنهــم مــن أســاه بكتــاب :اجلــراح

كفقهــاء احلنابلــة؛ وللوقــوف عــى معرفــة أقواهلــم يف القصــاص بــا اكتنــزه النــص
الرشيــف مــورد الدراســة ،فــا بــد مــن البحــث يف املقدمــات أوالً.

((( هنج البالغة ،خطب اإلمام عيل (عليه السالم) ص  513حتقيق صبحي الصالح.
((( هنج البالغة ،برشح حممد عبده ،ج 3ص ( 108عهده ملالك االشرت رمحه اهلل).
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وأقسام القتل

املبحث األول
معنى القصاص يف اللغة واصطالح املتشرعة
املسألة األوىل :معنى القصاص لغة.

تنــاول اللغويــون مفــردة القصــاص ،وبينــوا أن معناهــا :الفعــل باملثــل ،وهــو

يشء بــيء وأصلــه :قصــص؛ وأصــل القــص :القطــع.

(قــص الشــعر والصــوف والظفــر يقصــه قصــ ًا ،وقصصــه ،وقصــاه عــى

التحويــل :قطعــه.

وقــال أبــو منصــور :القصــاص يف اجلــراح مأخــوذ مــن هــذا ،إذا أقتــص إذا

ـص لــه منــه جيرحــه مثــل جرحــه ايــاه أو قتلــه بــه.
أقتـ ُ
ِ
ـص
ـاص يف اجلراحــات يش ٌء بــيء ،وقــد ا ْق َتـ َّ
ـاص والتَّقـ ُّ
وقــال الليــث :القصـ ُ
مــن فــان ،وقــد َأ ْق َص ْصــت فالنـ ًا مــن فــان َأ ِق ّصــه إِ ْقصاصـ ًا ،و َأ ْم َث ْلــت منــه إِ ْمثـ ً
ـال
ـص منــه وا ْم َت َثــل.
فاق َتـ َّ

يقصــه ،إذا مكنّــه مــن اخــذ القصــاص ،وهــو أن يفعــل بــه
يقــال :أقصــه احلاكــم ّ

مثــل فعلــه مــن قتــل أو قطــع أو رضب أو جــرح ،والقصــاص :االســم)(((.

((( لسان العرب البن منظور :ج 7ص .73
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املسألة الثانية :معنى القصاص يف اصطالح املتشرعة

عرفــه فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) يف مصنفاهتــم الفقهيــة ،منهــا مــا
ّ

أورده الشــيخ حممــد حســن اجلواهــري النجفــي (رضــوان اهلل تعــاىل عليــه) فقــال:
(اســتيفاء أثــر اجلنايــة مــن قتــل أو قطــع أو رضب أو جــرح فــكان املقتــص يتبــع

أثــر اجلــاين فيفعــل مثــل فعلــه ،ويقــال :أقتــص األمــر فالن ـ ًا مــن فــان إذا أقتــص

150

لــه منــه)(((.

وقــد أنفــرد بعــض فقهــاء اإلماميــة يف عنو ّنــة الكتــاب بـــ (القصاص) مســتندين

يف ذلــك إىل مــا ورد يف الكتــاب العزيــز يف آيــات كثــرة كــا ســيمر بيانــه يف أصــل
وجوبــه.

وذهــب إىل بيانــه مــن فقهــاء املالكيــة ،احلطــاب الرعينــي (ت 954هـــ) يف بــاب

َك ـمْ فِــي
الدمــاء ،وهــو أحــد معنييــه ،فقــال( :املعنــى الثــاين :قولــه تعــاىل :وَل ُ
ـاص حَيَــاةٌ.
الْقِصَـ ِ

قيــل :اخلطــاب للورثــة ،الهنــم إذا اقتصــوا فقــد ســلموا ،وحيــوا بدفــع رش هــذا

القاتــل عنهــم الــذي صــار عدوهم.

وقــال بعضهــم :اخلطــاب للقاتلــن النــه إذا أقتــص فقــد حمــى أثمــه فيحــي حياة

معنويــة ،وعــى القولــن فــا إضــار؛ وقيــل اخلطــاب للنــاس والتقديــر :ولكــم يف
مرشوعيــة القصــاص حيــاة ،الن الشــخص إذا علــم أنــه يقتــص منــه يكــف عــن

القتــل ،وحيتمــل أن ال يكــون يف اآليــة تقديــر أيضـ ًا ،ويكــون القصــاص نفســه فيــه
((( جواهر الكالم :ج 42ص .7

املبحـث األول :معنى القصاص يف اللغة واصطالح املتشرعة

احليــاة ،أمــا لغــر اجلــاين فالنكفافــه ،وامــا للجــاين فلســامته مــن االثــم(((.

أمــا بقيــة املذاهــب كالزيــدي ،واملالكــي ،والشــافعي ،واحلنفــي ،فقــد عنــون

الفقهــاء الكتــاب بـــ (اجلنايــات) .وهــو مــا ســنتناوله يف املســألة القادمــة:
املسألة الثالثة :معنى اجلناية يف اللغة واصطالح املتشرعة.

أوال :املذهب الشافعي
تنــاول احلافــظ النــووي (ت 676هـــ) معنــى اجلنايــة يف اللغــة واالصطــاح

واالســتعامل ،فقــال:

(اجلنايــات مجــع جنايــة .ويف القامــوس :جنــى الذنــب عليــه جينيــه جنايــة جــره

طلبــه إليــه ،والثمــرة اجتناهــا كتجناهــا وهــو جــان واجلمــع جنــاة وجنتــاه وأجنــاء

نــادر اه .ويف اللســان قــال أبــو حيــة النمــري:
وان دمــا لــو تعلمــن جنيتــه

علــى احلــي جانــي مثلــه غــر ســامل

فأمــا قوهلــم يف املثــل (أبناؤهــا أجناؤهــا) فزعــم أبــو عبيــد أن أبنــاء مجــع بــان

وأجنــاء مجــع جــان كشــاهد وأشــهاد وصاحــب وأصحــاب .قــال ابــن ســيده يف

املخصــص وأراهــم مل يكــروا بانيــا عــى أبنــاء وال جانيــا عــى أجنــاء اال يف هــذا املثل،
املعنــى أن الــذي جنــى وهــدم الــدار هــده هــو الــذي بناهــا .قــال اجلوهــري وأنــا أظــن

أن املثــل جناهنــا بناهتــا ،الن فاعــل ال جتمــع عــى أفعــال ،ثــم أســتطرد خطــأ فقــال:

إن اشــهادا وأصحابــا مجــع شــهد ،وصحــب ،وهــو خطــأ فــإن فعــل ال جتمــع

عــى أفعــال اال إذا كانــت عينهــا واو أو يــاء ،كقــول وشــيخ ،جتمــع عــى أقــوال
((( مواهب اجلليل :ج 8ص .292
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وأشــياخ اال مجعــا شــاذا ،وقــد رأيتهــم يف كتــب الفقــه واحلديــث والتفســر واللغــة

جيمعــون بحــث عــى أبحــاث فــإذا جــاز فهــو شــاذ وصوابــه بحــوث .وهــذا املثــل

يــرب ملــن عمــل شــيئا بغــر رويــة فأخطــأ فيــه ثــم اســتدركه فنقبــض مــا عملــه.
وأصلــه أن بعــض ملــوك اليمــن غــزا واســتخلف ابنتــه فبنــت بمشــورة قــوم

بنيانــا كرهــة أبوهــا ،فلــا قــدم أمــر املشــرين ببنائــه أن هيدمــوه ،واملعنــى أن الذيــن
152

جنــوا عليــه هــذه الــدار باهلــدم هــم الذيــن بنوهــا ،واملدينــة التــي هدمــت اســمها

براقــش ،ومــن ثــم قيل:عــى نفســها جنــت براقــش ويف احلديــث ال جينــى جــان
اال عــى نفســه ،واجلنايــة الذنــب واجلــرم ،ومــا يفعلــه اإلنســان ممــا يوجــب عليــه

العقــاب أو القصــاص يف الدنيــا واآلخــرة.

واملعنــى :أنــه ال يطالــب بجنايــة غــره مــن أقاربــه وأباعــده ،فــإذا جنــى أحدهم
جنايــة ال يطالــب هبــا االخر لقولــه تعــاىل :و ََل تَـ ِزرُ وَا ِزرَةٌ ِو ْزرَ ُأخْـرَى.(((
وجنــى فــان عــى نفســه إذا جــر جريــرة جيــئ جنايــة عــى قومــه ،وجتنــى فــان

عــى فــان ذنبــا إذا تقولــه عليــه وهــو بــرئ ،وجتنــى عليــه وجانــى ادعــى جنايــة.

قــال شــمر :حنيــت لــك وعليــك ومنــه قولــه:
جانيــك مــن جينــى عليــك وقــد

تعــدى الصحــاح  -فتجــرب  -اجلــرب

وجنيــت الثمــرة أجنيهــا جنــى ،واجتنيتهــا بمعنــى .قــال ابــن ســيده :جنــى

الثمــرة ونحوهــا

وجتناها كل ذلك تناوهلا من شجرهتا .قال الشاعر

إذا دعيــت مبــا يف البيــت قالــت
((( األنعام164 :

جتــن مــن اجلــذال ومــا جنيــت

املبحـث األول :معنى القصاص يف اللغة واصطالح املتشرعة

قــال أبــو حنيفــة :هــذا شــاعر نــزل بقــوم فقــرؤه صمغــا ومل يأتــوه بــه ولكــن

دلــوه عــى موضعــه وقالــوا اذهــب فاجنــه ،فقــال هــذا البيــت يــذم بــه أم مثــواه

واســتعاره أبــو ذؤيــب للــرف فقــال:
وكالمها قد عاش عيشة ماجد

وجنى العالء لو أن شيئا ينفع

ويف احلديــث إن أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) دخــل بيــت

املــال فقال:

«يا محراء ويا بيضاء امحري وابييض وغري غريي:

هذا جناي وخياره فيه

إذ كل جان يده إىل فيه».

وأراد عــى أن يتمثــل هبــذا البيــت الــذي قالــه يف اجلاهليــة عمــرو بــن عــدي

اللحمــي ابــن أخــت جذيمــة .أي أنــه مل يتلطــخ بشــئ مــن فــئ املســلمني بــل وضعــه

مواضعــه .واجلنــى الثمــر املجتنــى مــا دام طريــا ،ويف التنزيــل العزيــز:
ُ تسَاق ِْط عَ َليْكِ ر َُطبًا جَنِ ًيّا.

وقــال القائــل :إنــك ال جتنــى مــن الشــوك العنــب ويف حديــث أيب بكــر أنــه

رأى أبــا ذر ريض اهلل عنــه فدعــاه فجنــى عليــه فســاره .جنــى عليــه أكــب عليــه
واألصــل فيــه مــن جنــأ جينــا إذا مــال عليــه وعطــف)(((.

ً
ثانيا :املذهب احلنفي.
تناول الرسخيس (ت 483هـ) ،معنى اجلناية ،فقال:

(اجلنايــة :اســم لفعــل حمــرم رشع ـ ًا ســواء حــل بــال أو نفــس ،لكــن يف لســان

((( املجموع للنووي :ج 18ص .344 – 343
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الفقهــاء يــراد بأطــاق أســم اجلنايــة الفعــل يف النفــوس واألطــراف فاهنــم خصــوا
الفعــل يف املــال باســم وهــو الغصــب ،والعــرف غــره يف ســائر األســامي)(((.

ً
ثالثا :املذهب احلنبلي.
ذهــب ابــن قدامــة املقــديس (ت 620هـــ) إىل عنونّــة كتــاب القصــاص ،أو

ر عنهــا باجلــراح لغلبــة وقوعهــا بــه).
اجلنايــات إىل (اجلــراح) ،فقــال( :وانــا ع ـ ّ
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إال أنــه اســتدرك ذلــك فعــرف اجلنايــة موضح ـ ًا أن يف اجلــراح هــو اجلنايــات،

فعــرف اجلنايــة قائــاً( :كل فعــل عــدوان عــى نفــس أو مــال لكنهــا يف العــرف

خمصوصــة بــا حيصــل فيــه التعــدي عــى األبــدان ،وســموا اجلنايــات عــى األمــوال

غصبــا وهنبــا ورسقــة وخيانــة وإتالفــا)(((.

أمــا مــا يتعلــق بأصــل الترشيــع وبيــان حرمــة الدمــاء ،فهــو مــا ســنتناوله يف

املبحــث القــادم.

((( املبسوط :ج 27ص .84
((( املغني :ج 9ص .318

املبحث الثاني
يف أصل تشريعه وبيان حرمة دم املسلم
املسألة األوىل :أصل تشريعه ي املذهب اإلمامي.

يف بيــان أصــل ترشيــع القصــاص يف اإلســام قــال الشــيخ حممــد حســن

اجلواهــري النجفــي (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه):

(واألصل فيه قبل االمجاع والسنة املتواترة ،قوله تعاىل:
َاص حَيَاةٌ يَا ُأولِي ْ َ
وَل ُ
َاب.(((
َكمْ فِي الْقِص ِ
اللْب ِ

ك َتبْنَــا عَ َلــى بَنِــي إِسْ ـرَائِيلَ َأَّن ـهُ مَ ـنْ
وقولــه عــز وجــل :مِ ـنْ َأجْـ ِـل َذلِ ـكَ َ
ـس َأوْ َفسَــادٍ فِــي ْ َ
َك َأَّنمَــا َق َتــلَ النَّــاسَ جَمِيعًــا وَمَ ـنْ َأحْيَاهَــا
ْض ف َ
َق َتــلَ نَ ْفسًــا بِ َغيْ ـ ِر نَ ْفـ ٍ
الر ِ
َك َأَّنمَــا َأحْيَــا النَّــاسَ جَمِيعًــا.(((
ف َ
ْك ـمُ الْقِصَــاصُ فِــي الْ َق ْت َلــى الْحُ ـرُّ بِالْحُ ـرِّ وَالْعَبْ ـدُ بِالْعَبْ ـدِ و ْ ُ
ُ
َالنْ َثــى
كتِ ـبَ عَ َلي ُ
بِ ْ ُ
ـان َذلِـكَ
النْ َثــى َفمَـنْ عُفِـيَ َلـهُ مِـنْ َأخِيـهِ شَـيْءٌ ف َِّاتبَــاعٌ بِالْمَعْـرُوفِ وَ َأدَاءٌ إِ َليْـهِ بِ ِإحْسَـ ٍ

ـن اعْ َت ـدَى بَعْ ـدَ َذلِ ـكَ َف َل ـهُ عَـ َـذابٌ َألِي ـمٌ.(((
تَخْ فِي ـفٌ مِ ـنْ رَب ُ
ِّك ـمْ وَرَحْمَـ ٌـة َفمَـ ِ
((( البقرة.179 :
((( املائدة.32 :

((( البقرة.178 :
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و ََل تَ ْق ُت ُلوا النَّ ْفسَ َّالتِي حَرَّمَ َّ
اللهُ إَِّل بِالْحَقِّ.(((

كانَ
وَمَـنْ ُقتِــلَ م َْظ ُلومًــا َف َقـدْ جَعَ ْلنَــا لِوَلِيِّـهِ سُـ ْل َطا ًنا َفـاَ يُسْـ ِرفْ فِــي الْ َق ْتـ ِـل إَِّنـهُ َ

مَنْصُــورًا.(((

النْفِ و ْ ُ
َالنْفَ بِ ْ َ
ـن و ْ َ
َال ُذنَ
و َ
َك َتبْنَــا عَ َليْ ِهـمْ فِيهَــا َأنَّ النَّ ْفـسَ بِالنَّ ْفـ ِ
ـس وَالْعَيْنَ بِالْعَيْـ ِ
بِـ ْ ُ
كَّفــارَةٌ َلهُ.(((
َّق بِهِ َفهُوَ َ
ُن وَالسِّـنَّ بِالسِّـنِّ وَالْجُـرُوحَ قِصَــاصٌ َفمَـنْ تَصَـد َ
ـالذ ِ
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إىل غــر ذلــك مــن اآليــات الدالــة عــى املطلــوب ولــو بالعمــوم ،نحــو قولــه
تعــاىل :وملــن انْ َتصَ ـرَ بَعْ ـدَ ُظ ْلمِ ـهِ ف َُأو َلئِ ـكَ مَــا عَ َليْ ِه ـمْ مِ ـنْ سَ ـبِي ٍل.(((
وَجَ ـزَاءُ سَ ـيِّ َئةٍ سَ ـيِّ َئ ٌة مِ ْث ُلهَــا َفمَ ـنْ عَ َفــا وَ َأصْ َل ـحَ ف ََأجْ ـرُهُ عَ َلــى َّ
الل ـهِ إَِّن ـهُ َل يُحِ ـبُّ

َّ
الظا لِمِ ـنَ.((( 

وَإِنْ عَا َقبْ ُتمْ َفعَاقِبُوا بِمِث ِْل مَا عُوقِبْ ُتمْ بِهِ وَ َلئِنْ صَبَرْ ُتمْ َلهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِ ِرينَ.(((
وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ.(((

وعىل كل حال فالقتل للمؤمن ظلام من أعظم الكبائر ،قال اهلل تعاىل:
وَمَنْ يَ ْق ُت ْل مُؤْمِنًا.(((

((( األنعام.151 :
((( اإلرساء.33 :
((( املائدة.45 :

((( الشورى.41 :
((( الشورى40 :

((( النحل.126 :
((( البقرة194 :
((( النساء.93 :

املبحـث الثاني :يف أصل تشريعه وبيان حرمة الدم املسلم

ويف خــر جابــر بــن يزيد(((عــن أيب جعفــر (عليــه الســام) عــن النبــي (صــى

اهلل عليــه وآلــه):

«أول مــا حيكــم اهلل عــز وجــل فيــه يــوم القيامــة الدمــاء ،فيوقــف ابنــي آدم

فيفصــل بينهــا ثــم الذيــن يلوهنــا مــن أصحــاب الدمــاء حتــى ال يبقــى أحــد مــن

النــاس بعــد ذلــك حتــى يــأيت املقتــول بقاتلــه يشــخب دمــه يف وجهــه ،فيقــول :أنــت
قتلتــه فــا يســتطيع أن يكتــم اهلل حديثــا».

ومر النبي (صىل اهلل عليه وآله)((( بقتيل فقال:

«من هلذا؟ فلم يذكر له أحد»؟ فغضب ثم قال:

«والذي نفيس بيده لو اشرتك فيه أهل السامء واألرض ألكبهم اهلل يف النار».

وعنه (صىل اهلل عليه وآله وسلم) أيضا:

«لو اجتمعت ربيعة ومرض عىل قتل امرئ مسلم قيدوا به»(((.

وعن الصادق (عليه السالم):

«أنــه وجــد يف ذؤابــة ســيف رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) صحيفــة ،فــإذا

فيهــا مكتــوب بســم اهلل الرمحــن الرحيــم إن أعتــى النــاس عــى اهلل يــوم القيامــة مــن

قتــل غــر قاتلــه ورضب غــر ضاربــه»(((.
وعنه (عليه السالم) أيضا:

((( الوسائل الباب  1من أبواب القصاص يف النفس احلديث .6

((( املستدرك الباب  2من أبواب القصاص يف النفس احلديث .3 - 5
((( املستدرك الباب  2من أبواب القصاص يف النفس احلديث .3 - 5
((( الوسائل الباب  8من أبواب القصاص يف النفس احلديث .4
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«يف رجــل قتــل رجــا مؤمنــا قــال :يقــال لــه :مــت أي ميتــة شــئت :إن شــئت

هيوديــا وإن شــئت نرصانيــا وإن شــئت جموســيا»(((.
وعنه (عليه السالم) أيضا:

«ال يدخل اجلنة سافك دم وال شارب مخر وال مشاء بنميم»(((.

و«ال يــزال املؤمــن يف فســحة مــن ذنبــه مــا مل يصــب دمــا حرامــا ،قــال :وال يوفــق
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قاتــل املؤمن عمــدا للتوبــة»(((.

وعــن ابــن مســلم ((ســألت أبــا جعفــر (عليــه الســام) عــن قــول اهلل عــز

ـس اآليــة فقــال« :لــه مقعــد لــو قتــل النــاس
وجــل :مَ ـنْ َق َتــلَ نَ ْفسًــا بِ َغيْ ـ ِر نَ ْفـ ٍ

مجيعــا مل يــرد إال ذلــك املقعــد»

(((

ويف آخر عنه (عليه السالم) أيضا قلت له:

َك َأَّنمَا َق َتلَ النَّاسَ جَمِيعًا وإنام قتل واحدا؟ فقال:
كيف :ف َ

«يوضــع يف موضــع مــن جهنــم إليــه ينتهــي شــدة عــذاب أهلهــا ،لــو قتــل الناس

مجيعــا لــكان إنــا يدخــل ذلــك املــكان» ،قلــت :فإنــه قتــل آخــر ،قــال« :يضاعــف

عليــه»(((.

ونحــوه خــر حنــان بــن ســدير عــن الصــادق (عليــه الســام) يف تفســرها

((( الوسائل الباب  3من أبواب القصاص يف النفس احلديث .1

((( الوسائل الباب  1من أبواب القصاص يف النفس احلديث  8 - 9ويف الثاين يف فسحة من دينه.
((( الوسائل الباب  1من أبواب القصاص يف النفس احلديث  8 - 9ويف الثاين يف فسحة من دينه.

((( الوسائل الباب  10من أبواب القصاص يف النفس احلديث .10 - 2 - 1
((( الوسائل الباب  10من أبواب القصاص يف النفس احلديث .10 - 2 - 1
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أيضــا قــال« :هــو واد يف جهنــم لــو قتــل النــاس مجيعــا كان فيــه ،ولــو قتــل نفســا

واحــدة كان فيــه»(((.

إىل غــر ذلــك مــن النصــوص املشــتملة عــى املبالغــة يف أمــر القتــل ،بــل وعــى

تفســر اآليــة املزبــورة بــا عرفــت ،ولعلــه أوجــه مــن مجيــع مــا قيــل فيهــا مــن
الوجــوه يف التشــبيه املعلــوم عــدم إرادة حقيقتــه ،رضورة منافاتــه احلــس والعقــل
والعــدل ،وحاصلــه املبالغــة يف شــأن القتــل واالحيــاء ،وال ينــايف ذلــك زيــادة

العقــاب والثــواب عــى مــن فعــل املتعــدد منهــا كــا أشــار (عليــه الســام) إليــه

بقولــه« :يضاعــف عليــه» وإن احتــدوا مجيعــا يف واد واحــد ويف مقعــد كذلــك)(((.
املسألة الثانية :أصل تشريعه املذاهب األخرى:

ً
أول :املذهب الزيدي.
قال إمام الزيدية أمحد املرتىض(ت 840هـ).

(االصل يف أحكامها قوله تعاىل :و ََل تَ ْق ُت ُلوا النَّ ْفسَ َّالتِي حَرَّمَ َّ
اللهُ إَِّل بِالْحَقِّ.
َاص حَيَاةٌ.
وقول تعاىل :وَل ُ
َكمْ فِي الْقِص ِ

وقوله عز و جل:وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ.((()
ً
ثانيا :املذهب الشافعي.

قال احلافظ النووي يف بيان أصل أحكامه وترشيعه:
((( الوسائل الباب  10من أبواب القصاص يف النفس احلديث .10 - 2 - 1
((( جواهر الكالم :ج ،42ص .10- 7
((( رشح األزهار :ج 4ص .384
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عــز
(القتــل يغــر حــق حــرام وهــو مــن الكبائــر العظــام ،والدليــل عليــه قولــه ّ
وجــل :وَمَـنْ يَ ْق ُتـ ْـل مُؤْمِنًــا مُ َتعَمِّـدًا َفجَـزَاؤُهُ جَهَنَّـمُ خَالِـدًا فِيهَــا وَ َغضِـبَ َّ
اللـهُ عَ َليْـهِ وَ َلعَنَـهُ

وَ َأعَ ـدَّ َل ـهُ ع ََذابًــا عَظِيمًــا.(((

وروى أبو هريرة :أن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قال:

«لتقل مؤمن اعظم عند اهلل من زوال الدنيا».
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وروى ابن عباس :أن النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) قال:

«لــو أن أهــل الســاوات واألرض اشــركوا يف قتــل مؤمــن لعذهبــم اهلل عــز

وجــل اال أن يشــاء ذلــك».
(الرشح) قوله تعاىل:

وَمَنْ يَ ْق ُت ْل مُؤْمِنًا مُ َتعَمِّدًا َفجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
اآليــة .يف صحيــح البخــاري عــن ابــن جبــر قــال ،اختلــف فيهــا أهــل الكوفــة

فرحلــت إىل ابــن عبــاس فســألته عنهــا فقــال نزلــت هــذه اآليــة:
وَمَنْ يَ ْق ُت ْل مُؤْمِنًا مُ َتعَمِّدًا َفجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ.

هــي آخــر مــا نــزل ومــا نســخها يشء ،وكــذا رواه مســلم والنســائي مــن طــرق

عــن شــبعة بــه ورواه أبــو داود عــن أمحــد بــن حنبــل بســنده عــن ســعيد بــن جبــر

عــن ابــن عبــاس يف اآليــة فقــال مــا نســخها يشء وقــال ابــن جريــر بإســناده عــن
حييــى اجلابــري عــن ســامل بــن أيب اجلعــد قــال( :كنــا عنــد ابــن عبــاس بعــد مــا كــف

بــره فأتــاه رجــل فنــاداه يــا عبــد اهلل مــا تــرى يف رجــل قتــل مؤمنــا متعمــدا؟ فقــال:

((( النساء.93 : ،
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َ فجَـزَاؤُهُ جَهَنَّـمُ خَالِـدًا فِيهَــا الــخ آخــر اآليــة ،قــال :أفرأيــت إن تــاب وعمــل

صاحلــا ثــم اهتــدى؟ قــال ابــن عبــاس ثكلتــه أمــه ،وأنــى لــه التوبــة واهلــدى؟

والــذي نفــي بيــده لقــد ســمعت نبيكــم (صــى اهلل عليه-والــه -وســلم)

يقــول:

«ثكلتــه أمــه قاتــل مؤمــن متعمــدا جــاء يــوم القيامــة أخــذه بيمينــه أو بشــاله،

تشــخب أوداجــه مــن قبــل عــرش الرمحــن ،يلــزم قاتلــه بشــاله ،وبيــده األخــرى

رأســه ،يقــول :يــا رب ســل هــذا فيــم قتلنــي»؟

وأيــم الــذي نفــس عبــد اهلل بيــده ،لقــد أنزلــت هــذه اآليــة فــا نســخها مــن آيــة

حتــى قبــض نبيكــم (صــى اهلل عليــه  -وآلــه  -وســلم) ومــا نــزل بعدهــا مــن برهان.
وقد رواه أمحد يف مسنده .أما حديث:

«لزوال الدنيا أهون عىل اهلل من قتل رجل مسلم».

فــإين مل أعثــر عليــه مــن حديــث أيب هريــرة ،وال اهتــم املصنــف باخلطــأ يف عــزوه

إليــه فلســت أهــا لــذاك ،وإنــا وجــدت احلديــث يف ســنن النســائي مــن حديــث
بريــدة ريض اهلل عنــه.

وعنده أيضا من حديث ابن عمر ولفظه:

«لقتل مؤمن أعظم عند اهلل من زوال الدنيا».

وكذلــك الرتمــذي وعنــد ابــن ماجــة مــن حديــث الــراء .أمــا حديــث ابــن

عبــاس فقــد أخرجــه الرتمــذي مــن حديــث أيب ســعيد وأيب هريــرة بلفــظ
«لو أن أهل السامء واألرض اشرتكوا يف دم مؤمن لكبهم اهلل يف النار».
يف الديات.
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أمــا األحــكام فــإن القتــل بغــر حــق حــرام ،واألصــل فيــه الكتــاب والســنة
واالمجــاع أمــا الكتــاب فقولــه تعــاىل :و ََل تَ ْق ُت ُلــوا النَّ ْفـسَ َّالتِــي حَـرَّمَ َّ
اللـهُ إَِّل بِالْحَـقِّ

وقولــه تعــاىل:

ـن َأنْ يَ ْق ُتــلَ مُؤْمِنًــا إَِّل خ ََطـ ًـأ فأخــر أنــه ليــس للمؤمــن
وَمَــا َ
كانَ لِمُؤْمِـ ٍ

أن يقتــل مؤمنــا إال خطــأ ،ومل يــرد بقولــه (اال خطــأ) أن قتلــه خطــأ جيــوز ،وإنــا أراد
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لكــن إذا قتلــه خطــأ فعليــه الديــة والكفــارة.

وقولــه وَمَ ـنْ يَ ْق ُتـ ْـل مُؤْمِنًــا مُ َتعَمِّ ـدًا َفجَ ـزَاؤُهُ جَهَنَّ ـمُ اآليــة ،أمــا الســنة فعــى

مــا مــى مــن األحاديــث ،ومــا ســيأيت بــا جيــاوز احلــر .وأمــا االمجــاع فإنــه ال
خــاف بــن األمــة يف حتريــم القتــل بغــر حــق.

إذا ثبــت هــذا فمــن قتــل مؤمنــا متعمــدا بغــر حــق فســق واســتوجب النــار ،اال

أن يتــوب.

وحكى عن ابن عباس قوله (ال تقبل توبة القاتل) .ودليلنا قوله تعاىل:

الل ـهِ إِ َلهًــا َآخَ ـرَ و ََل يَ ْق ُت ُلــونَ النَّ ْف ـسَ َّالتِــي حَ ـرَّمَ َّ
و ََّالذِي ـنَ َل يَدْعُــونَ مَ ـعَ َّ
الل ـهُ إَِّل
بِالْحَ ـقِّ  -إىل قولــه تعــاىل  -إَِّل مَ ـنْ تَــابَ اآليــة ولقولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه):
«التوبــة حتــت مــا قبلهــا والن التوبــة إذا صحــت مــن الكفــر فــان تصــح مــن

القتــل أوىل»(((.

ثالثا :املذهب احلنفي.
تناول الرسخيس (ت483هـ) أصل أحكام القصاص وترشيعه ،فقال:
((( املجموع :ج 18ص .345
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أن (اجلنايــة عــى النفــوس هنايتهــا مــا يكــون عمــدا حمضــا فإهنــا مــن أعظــم

املحرمــات بعــد االرشاك بــاهلل تعــاىل قــال اهلل تعــاىل مــن أجــل ذلــك كتبتــا عــى بنــي
إرسائيــل انــه مــن قتــل نفســا بغــر نفــس أو فســاد يف األرض فكأنــا قتــل النــاس

مجيعــا فقــد جعــل قــل؟ نفــس واحــدة كتخريــب العــامل ان لــو كان ذلــك يف وســع

البــر وإنــا جعلــه كذلــك الن الواحــدة يقــوم مقــام اجلامعــة يف الدعــاء إىل الديــن

ويف اإلعانــة لــكل مــن ســتعان بــه فــان التعــاون بــن النــاس ظاهــر فالــذي يقتــل
الواحــد يكــون قاطعــا هلــذه املنفعــة وأيــد هــذا قــول النبــي – (صــى اهلل عليــه والــه):
«لزوال الدنيا أهون عىل اهلل تعاىل من قتل امرئ مسلم».
وقال( :صىل اهلل عليه واله وسلم):

«سيات املؤمن فسق وقتاله كفر».

وهــذا وإن كان تأويلــه قتالــه اليامنــه فظاهــره يــدل عــى عظــم اجلنايــة يف قتــل

املســلم وهلــذا كان ابــن عبــاس ال يــرى التوبــة القاتــل العمــد ومل يؤخــذ بقولــه حتــى

روى أن رجــا ســأله فقــال :مــا تقــول يف مــن يقتــل مؤمنــا متعمــدا؟ فقــال:

«جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهلل عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيام».
فقال« :اال من تاب وعمل صاحلا ثم اهتدى»؟

فقــال :وأنــى يكــون لــه اهلــدى ،ســمعت رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه

وســلم) يقــول:

«يؤتــى بقاتــل العمــد يــوم القيامــة عنــد عــرش الرمحــن واملقتــول متعلــق بــه

ويقــول يــا رب ســل هــذا فيــم قتلنــي ويف ذلــك نــزل قولــه تعــاىل ومــن يقتــل مؤمنــا
متعمــدا ومــا نســخها يشء بعــد نبيكــم».
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ولعظــم اجلنايــة يف قتــل العمــد مل يــر علامؤنــا الكفــارة عــى قاتــل العمــد الن

الوعيــد املنصــوص عليــه ال يرتفــع بالكفــارة والذنــب فيــه أعظــم مــن أن ترفعــه
الكفــارة ويســتوي فيــه أن كان عمــدا جيــب فيــه القصــاص أوال جيــب كاألب إذا قتل
ابنــه عمــدا والرجــل إذا قتــل مــن أســلم يف دار احلــرب ومل هياجــر الينــا عمــدا)(((.

رابعا :املذهب املالكي.
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تنــاول احلطــاب الرعينــي (ت 954هـــ) بيان أصــل أحكام القصــاص ،وحرمة

قتــل املؤمــن ،إال أنــه أظهــر مــن خــال حديثــه أن فقهــاء املذهــب املالكــي مل هيتمــوا

هبــذا البــاب اهتامم ـ ًا يســتحقه مــع عظــم موضوعــه ،وخطــورة مســائله ،الرتباطــه
بحفــظ النفــس املحرتمــة ،واثــار دفــع اجلنايــات بالقصــاص ،فيقــول:
(باب :يف بيان الدماء والقصاص ما يتعلق بذلك.

هذا باب يذكر فيه املصنف أحكام الدماء ،وأحكام القصاص ،قال البساطي:

وهــو بــاب متســع مــروك ينبغــي االلتفــات إليــه ،وال شــك أن حفــظ النفــوس

جممــع عليــه بــل هــو مــن اخلمــس املجمــع عليهــا يف كل ملــة.

قــال ابــن عرفــة :ونقــل األصوليــون إمجــاع امللــل عــى حفــظ األديــان

والنفــوس والعقــول واالعــراض واألمــوال .وذكــر بعضهــم األنســاب عــوض
األمــوال ،ونقلــه يف التوضيــح وال شــك أن قتــل املســلم عمــدا عدوانــا كبــرة

ليــس بعــد الــرك أعظــم منهــا ،ويف قبــول توبتــه وإنفــاذ الوعيــد فيــه خــاف بــن
الصحابــة ومــن بعدهــم .وأخــذ ملالــك القــوالن ،فأخــذ مــن قولــه ال جتــوز إمامتــه

((( املبسوط :ج 27ص .84
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عــدم القبــول ،وأخــذ مــن قولــه ليكثــر مــن العمــل الصالــح والصدقــة واجلهــاد
واحلــج القبــول .واختلــف يف ختليــده ،الصحيــح عــدم ختليــده.

ورد ابــن عرفــة االخــذ األول بــأن التوبــة أمــر باطنــي ،وموجب نصــب اإلمامة

أمــر ظاهــري ،فــا يلــزم مــن منــع اإلمامــة عــدم قبــول التوبــة .ونــص كالمــه :قــال
ابــن رشــد :قتــل املســلم عمــدا عدوانــا كبــرة ليــس بعــد الــرك أعظــم منــه ،ويف

قبــول التوبــة منــه وإنفــاذ وعيــده مذهبــا الصحابــة وإىل إنفــاذ وعيــده ذهــب مالــك

لقولــه ال جتــوز إمامتــه.

قلــت :ال يلــزم منــه عــدم قبــول توبتــه لعــدم رفــع ســابق حرمتــه ،وقبــول

التوبــة أمــر باطنــي وموجــب نصــب اإلمامــة أمــر ظاهــر .وقــال يف ســاع عيســى:

قــول مالــك ليكثــر العمــل الصالــح والصدقــة واحلــج واجلهــاد ويلــزم الثغــور مــن
تعــذر منــه القــود دليــل عــى الرجــاء عنــده يف قبــول توبتــه خــاف قولــه ال جتــوز
إمامتــه قــال :والقــول بتخليــده خــاف الســنة ،ومــن توبتــه عــرض نفســه عــى ويل
املقتــول قــودا وديــة.

وقــال يف الذخــرة عــن ابــن رشــد أيضــا يف التعليــل لعــدم قبــول توبتــه :الن

مــن رشوط التوبــة رد التبعــات ورد احليــاة عــى املقتــول متعــذر إال أن حيللــه املقتــول

قبــل موتــه بطيــب نفســه .وقــال فيهــا أيضــا :وقــال ابــن شــهاب :إذا ســئل عــن توبتــه
ســأل هــل قتــل أم ال ويطاولــه يف ذلــك ،فــإن تبــن لــه أنــه مل يقتــل قــال ال توبــة وإال
قــال لــه التوبــة وهــو حســن يف الفتــوى انتهــى .وانظــر الــكالم عــى حديــث أســامة
واملقــداد يف أوائــل كتــاب االيــان مــن رشح مســلم لــآيب وعيــاض والقرطبــي.

فــرع :قــال يف الذخــرة :فــإن قتــل القاتــل قصاصــا قيــل ذلــك كفــارة لــه لقولــه
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(عليــه الصــاة والســام) احلــدود كفــارات ألهلهــا .وقيــل :ليــس بكفــارات الن
املقتــول ال منفعــة لــه يف القصــاص بــل منفعتــه لالحيــاء زجــرا أو تشــفيا ،واملــراد
باحلديــث حقــوق اهلل تعــاىل املحضــة.

ك َتبْنَــا عَ َلــى بَنِــي إِسْ ـرَائِيلَ
فائدتــان :األوىل :قولــه تعــاىل مِ ـنْ َأجْـ ِـل َذلِ ـكَ َ

ـس اآليــة.
َأَّنـهُ مَـنْ َق َتــلَ نَ ْفسًــا بِ َغيْـ ِر نَ ْفـ ٍ
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فيهــا ســؤال وهــو وجــه تشــبيه قتــل النفــس الواحــدة بقتــل مجيــع النــاس

وإحيائهــا بإحيــاء مجيــع النــاس .والتشــبيه يف لســان العــرب إنــا يكــون بــن

املتقاربــن جــدا ،وقتــل مجيــع النــاس بعيــد مــن قتــل النفــس الواحــدة بعــدا شــديدا

وكذلــك إحياؤهــا.

قــال القــرايف يف اجلــواب :قــال بعــض العلــاء :إن املــراد بالنفــس إمــام مقســط

أو حاكــم عــدل أو ويل ترجتــى بركتــه العامــة ،فلعمــوم منفعتــه كأنــه قتــل مــن كان
ينتفــع بــه وهــم املــراد بالنــاس وإال فالتشــبيه مشــكل .وقــال جماهــد :ملــا كان قتــل

مجيــع النــاس ال يزيــد يف العقوبــة عــى عقوبــة قاتــل النفــس الواحــدة شــبهه بــه.

قــال :وهــو مشــكل الن قاعــدة الــرع تفــاوت العقوبــات بتفــاوت اجلنايــات،

ولــذا توعــد اهلل قاتــل الواحــد بعــذاب عظيــم وعيــده اعتقدنــا مضاعفتــه يف حــق
االثنــن فكيــف بجميــع النــاس)(((.

ً
خامسا :املذهب احلنبلي.
قــال ابــن قدامــة املقــديس (ت 620هـــ) يف بيانــه ألصــل أحــكام القصــاص
((( مواهب اجلليل :ج 8ص .291 – 289

املبحـث الثاني :يف أصل تشريعه وبيان حرمة الدم املسلم

وحرمــة الدمــاء:

(وأمجــع املســلمون عــى حتريــم القتــل بغــر حــق واألصــل فيــه الكتــاب

َ
ـاىل:ول تَ ْق ُت ُلــوا النَّ ْفـسَ َّالتِــي حَـرَّمَ َّ
اللـهُ
والســنة واالمجــاع ،أمــا الكتــاب فقــول اهلل تعـ
إَِّل بِالْحَ ـقِّ وَمَ ـنْ ُقتِــلَ م َْظ ُلومًــا َف َق ـدْ جَعَ ْلنَــا لِوَلِيِّ ـهِ سُ ـ ْل َطا ًنا.
ن َأنْ يَقْتُ ـلَ مُؤْمِنًــا إِلَّ خَطَ ـأً وقــال وَمَ ـنْ
وقــال تعــاىل :وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِ ـ ٍ

يَ ْق ُتـ ْـل مُؤْمِنًــا مُ َتعَمِّـدًا َفجَـزَاؤُهُ جَهَنَّمُاآليــة.

وأمــا الســنة فــروى عبــد اهلل بــن مســعود قــال :قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه

وآله وســلم):

«ال حيــل دم امــرئ مســلم يشــهد ان ال إلــه إال اهلل واين رســول اهلل إال بإحــدى

ثــاث :الثيــب ،الــزاين ،والنفــس بالنفــس ،والتــارك لدينــه املفــارق للجامعــة».

متفــق عليــه ،وروى عثــان وعائشــة عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)

مثلــه يف آي وأخبــار ســوى هــذه كثــرة ،وال خــاف بــن األمــة يف حتريمــه فــإن

فعلــه إنســان متعمــدا فســق وأمــره إىل اهلل إن شــاء عذبــه وإن شــاء غفــر لــه وتوبتــه

مقبولــة يف قــول أكثــر أهــل العلــم وقــال ابــن عبــاس ان توبتــه ال تقبــل لآليــة التــي

ذكرناهــا وهــي مــن آخــر مــا نــزل.

قــال ابــن عبــاس :ومل ينســخها يشء والن لفــظ اآليــة لفــظ اخلــر واالخبــار

ال يدخلهــا نســخ وال تغيــر ألن خــر اهلل تعــاىل ال يكــون إال صدقــا ولنــا قــول اهلل
تعــاىل :إِنَّ َّ
اللـهَ َل يَ ْغفِـرُ َأنْ يُشْـر َ
َك بِـهِ وَيَ ْغفِـرُ مَــا دُونَ َذلِـكَ (((فجعلــه داخــا
اللـهَ يَ ْغفِـرُ ُّ
يف املشــيئة .وقــال تعــاىل :إِنَّ َّ
الذ ُنــوبَ جَمِيعًــا.

((( النساء.48 :
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ويف احلديث عن النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم):

«ان رجــا قتــل مائــة رجــل ظلــا ثــم ســأل هــل لــه مــن توبــة؟ فــدل عــى عــامل

فســأله فقــال ومــن حيــول بينــك وبني التوبــة ولكن اخــرج من قريــة الســوء إىل القرية

الصاحلــة فاعبــد اهلل فيهــا فخــرج تائبــا فأدركــه املــوت يف الطريــق فاختصمــت فيــه
مالئكــة الرمحــة ومالئكــة العــذاب فبعــث اهلل إليهــم فقــال قيســوا مــا بــن القريتــن
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فــإىل اهيــا كان اقــرب فاجعلــوه مــن اهلهــا فوجــدوه اقــرب إىل القريــة الصاحلــة
فجعلــوه مــن اهلهــا».

والن التوبــة تصــح مــن الكفــر فمــن القتــل أوىل ،واآليــة حممولــة عــى مــن

مل يتــب أو عــى أن هــذا جــزاؤه إن جــازاه ولــه العفــو إذا شــاء .وقولــه ال يدخلهــا
النســخ قلنــا لكــن يدخلهــا التخصيــص والتأويــل)(((.

سادسا :املذهب اإلباضي.
مل يتعــرض حممــد أطفيــش (1332هـــ) ألصــل القصــاص إال يف بيــان حرمة دم

املســلم فقال:

(دليل حرمة دم املسلم ،قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم):

وإن رســول اللّ إالّ بإحــدى
«ال حيـ ّـل دم امــرئ مســلم يشــهد أن ال إلــه إالّ اللّ ّ

ثــاث :الثيــب الــزاين ،والنفــس بالنفــس ،والتــارك لدينــه املفــارق للجامعــة»(((.

((( املغني :ج 9ص .320 – 318

((( رشح كتاب النيل وشفاء العليل :ج 14ص .265

املبحث الثالث
ما يتحقق به العمد وأقسام القتل
قال أمري املؤمنني االمام عيل (عليه الصالة والسالم):

«وإن ابتليــت بخطــأ ،وأفــرط عليــك ســوطك أو يــدك بالعقوبــة ،فــإن يف

الوكــزة فــا فوقهــا مقتلــة ،فــا تطمحــن بــك نخــوة ســلطانك عــن أن تــؤدى إىل

أوليــاء املقتــول حقهــم»(((.

تنــاول فقهــاء املذاهــب اإلســامية مــا يتحقــق بــه القتــل العمــد وكيفيــة التفريق

بينــه وبــن القتــل اخلطــأ أو شــبيه العمــد وباهيــم يثبــت القــود؟ ال ســيام وان النــص

الرشيــف حيــدد هــذه األقســام الثالثــة ،فكيــف كان احلكــم لــدى فقهــاء املذاهــب؟،
وهــو كااليت:

املسألة األوىل :ما يتحقق به قتل العمد واخلطأ وشبه العمد املذهب اإلمامي

تنــاول فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) منــذ القــرن الرابــع اهلجــري بســط

البحــث والتحقيــق يف املســألة ال ســيام يف موســوعاهتم الفقهيــة :مــا يتحقــق بــه قتــل
العمــد واقســام القتــل الثالثــة ،كــا ورد يف املقنعــة للشــيخ املفيــد (رضــوان اهلل

تعــاىل عليــه) ،فقــال:

(والقتــل عــى ثالثــة أرضب :فــرب منــه العمــد املحــض ،وهــو :الــذي فيــه

((( هنج البالغة ،عهد إىل مالك األشرت :ج 3ص  108برشح حممد عبده.
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القــود والــرب الثــاين :اخلطــأ املحــض؛ وفيــه الديــة ،وليــس فيــه قــود؛ قــال اهلل

عـ ّـز وجــل:

ِن َأنْ يَ ْق ُتلَ مُؤْمِنًا إَِّل خ ََط ًأ وَمَنْ َق َتلَ مُؤْمِنًا خ ََط ًأ َف َتحْ ِريرُ
وَمَا َ
كانَ لِمُؤْم ٍ
رَ َقبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِي ٌَة مُسََّلم ٌَة إِلَى َأهْلِهِ إَِّل َأنْ يَصَّدَّ ُقوا.
والــرب الثالــث :خطــأ شــبيه العمــد ،وفيــه ديــة مغلظــة ،وليــس فيــه قــود
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أيضــ ًا)(((.

وتعــرض لبيانــه أبــو الصــاح احللبــي  ،والشــيخ محــزة الديلمــي  ،والشــيخ
(((

(((

الطــويس يف اخلــاف((( ،واملبســوط((( ،واىل صاحــب اجلواهــر (رضــوان اهلل تعــاىل
عليهــم امجعــن) إذ يطــول ذكرهــم.

ً
أوال :الشيخ اجلواهري النجفي.
فــكان ممــا حققــه اجلواهــري يف بيــان قتــل العمــد ،وتفســره ،وتقســيم انــواع

القتــل ،أن قــال:

(فــا أشــكال وال خــاف يف أنــه (يتحقــق قتــل العمــد بقصــد البالــغ العاقــل

إىل القتــل) ظل ـ ًا ربــا يقتــل غالب ـ ًا.

بــل :وبقصــده الــرب بــا يقتــل غالبــا عاملــا بــه وإن مل يقصــد القتــل ،ألن

((( املقنعة :ص .735

((( الكايف يف الفقه :ص .388 – 382

((( املراسم العلوية يف األحكام النبوية :ص .342 -236
((( اخلالف :ج 5ص .226 -217
((( املبسوط :ج 7ص .20 -16
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القصــد إىل الفعــل املزبــور كالقصــد إىل القتــل ،قيــل يفهــم مــن الغنيــة االمجــاع
عليــه ،ولعلــه كذلــك ،بــل :يعضــده املعتــرة املســتفيضة.

كالصحيــح((( عــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام) ســألناه عــن رجــل رضب

رجــا بعصــا فلــم يرفــع عنــه الــرب حتــى مــات أيدفــع إىل أوليــاء املقتــول؟ قــال:
«نعم ،ولكن ال يرتك يعبث به ،ولكن جيهز عليه بالسيف».

ونحــوه خــر ســليامن بــن خالــد((( وخــر موســى بــن بكــر (((وغريمهــا مــن

النصــوص الشــاملة باطالقهــا ملــن قصــد القتــل باملفــروض الــذي هــو ممــا يقتــل
مثلــه غالبــا وعدمــه ولكــن قصــد الفعــل.

بــل يكفــي قصــد مــا ســببيته معلومــة عــادة وإن ادعــى الفاعــل اجلهــل بــه ،إذ

لــو ســمعت دعــواه بطلــت أكثــر الدمــاء ،كــا هــو واضــح.

بــل :الظاهــر عــدم حتقــق العمــد الــذي هــو عنــوان القصــاص إال مــع مجــع

القيــود املزبــورة عــدا األخــر ،رضورة كــون عمــد الصبــي واملجنــون خطــأ رشعــا
وكــذا لــو قتلــه بعنــوان أنــه حيــوان أو مجــاد أو نحــو ذلــك.

نعــم( :لــو قصــد القتــل بــا يقتــل نــادرا فاتفــق القتــل) بــه (ف ـ) – إن فيــه عــى

مــا قيــل قولــن ،ولكــن (األشــبه) بأصــول املذهــب وقواعــده التــي منهــا صــدق

إطــاق األدلــة أن عليــه (القصــاص) بــل األشــهر ،بــل لعــل عليــه عامــة املتأخريــن

كــا اعــرف بــه يف الريــاض ،بــل مل أجــد فيــه خالفــا وإن أرســل ،بــل يف كشــف
((( الوسائل الباب  11من أبواب القصاص يف النفس احلديث 10 - 12 - 2
((( الوسائل الباب  11من أبواب القصاص يف النفس احلديث 10 - 12 - 2
((( الوسائل الباب  11من أبواب القصاص يف النفس احلديث 10 - 12 - 2
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اللثــام نســبته إىل ظاهــر األكثــر ،ولكــن مل نتحققــه.

نعــم :يظهــر مــن اللمعــة نــوع تــردد فيــه ،ولعلــه ممــا عرفــت وقــول الصــادق

(عليــه الســام) يف صحيــح احللبــي:

(((

«العمــد كل مــا اعتمــد شــيئا فأصابــه بحديــدة أو بحجــر أو بعصــا أو بوكــزة

فهــذا كلــه عمــد ،واخلطــأ مــن اعتمــد شــيئا فأصــاب غــره».
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وصحيح عبد الرمحان بن احلجاج ،قال يل أبو عبد اهلل (عليه السالم):
«خيالف حييى بن سعيد قضاتكم»؟

قلت :نعم ،قال« :هات شيئا مما اختلفوا فيه».

قلــت :أقتتــل غالمــان يف الرحبــة فعــض أحدمهــا صاحبــه ،فعمــد املعضــوض

إىل حجــر فــرب بــه رأس الــذي عضــه فشــجه فكــر فــات ،فرفــع ذلــك إىل

حييــى بــن ســعيد فأقــاده ،فعظــم ذلــك عــى ابــن أيب ليــى ،وابــن شــرمة ،وكثــر فيــه

الــكالم ،وقالــوا :إنــا هــذا اخلطــأ فــوداه عيســى بــن عــي مــن مالــه ،قــال :فقــال:
«إن مــن عندنــا ليقيــدون بالوكــزة ،وإنــا اخلطــأ أن يريــد الــيء فيصيــب

غــره»(((.

ويف صحيحه اآلخر((( عنه (عليه السالم) أيضا:

«إنــا اخلطــأ أن تريــد شــيئا فتصيــب غــره ،فأمــا كل يشء قصــدت إليــه فأصبتــه

((( الوسائل الباب  11من أبواب القصاص يف النفس احلديث .1 - 3
((( الوسائل الباب  11من أبواب القصاص يف النفس احلديث .1 - 3
((( الوسائل الباب  11من أبواب القصاص يف النفس احلديث .1 - 3
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فهــو العمــد» .ويف خــره املــروي عــن تفســر العيــايش ((( عــن أيب عبــد اهلل (عليــه

الســام):

«إنــا اخلطــأ أن تريــد شــيئا فتصيــب غــره ،فأمــا كل يشء قصــدت إليــه فأصبته

فهــو العمد».

وقول أحدمها (عليهام السالم) يف املرسل ((( كالصحيح:

«قتــل العمــد كل مــا عمــد بــه الــرب فعليــه القــود ،وإنــا اخلطــأ أن تريــد

الــيء فتصيــب غــره» .وقــول الصــادق (عليــه الســام) يف خــر أيب بصــر(((:

«لــو أن رجــا رضب رجــا بخزفــة أو بآجــرة أو بعــود فــات كان عمــدا».

مؤيــدا ذلــك كلــه بعــدم مدخليــة اآللــة لغــة وعرفــا يف الصــدق.
ومن قول الصادق (عليه السالم) يف خرب أيب العباس:

(قلت له :أرمي الرجل بالشئ الذي ال يقتل مثله؟ قال« :هذا خطأ».

ثم أخذ حصاة صغرية فرمى هبا ،قلت :أرمي الشاة فأصيب رجال،قال:

«هذا اخلطأ الذي ال شك فيه ،والعمد الذي يرضب باليشء يقتل بمثله».

واملرسل عن ابن سنان((((:سمعت أبا عبد اهلل (عليه السالم) يقول:

«قــال أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف اخلطــأ شــبه العمــد :أن يقتلــه بالســوط

أو بالعصــا أو باحلجــارة :إن ديــة ذلــك تغلــظ ،وهــي مــاءة مــن اإلبــل».

((( الوسائل الباب  11من أبواب القصاص يف النفس احلديث .13 - 11 - 7 - 8 - 6 - 18 -
((( الوسائل الباب  11من أبواب القصاص يف النفس احلديث .13 - 11 - 7 - 8 - 6 - 18 -
((( الوسائل الباب  11من أبواب القصاص يف النفس احلديث .13 - 11 - 7 - 8 - 6 - 18 -
((( الوسائل الباب  11من أبواب القصاص يف النفس احلديث .13 - 11 - 7 - 8 - 6 - 18 -
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وخرب زرارة وأيب العباس (((عنه (عليه السالم) أيضا قال:

«إن العمــد أن يتعمــده فيقتلــه بــا يقتــل مثلــه ،واخلطــأ أن يتعمــده وال يريــد أن

يقتلــه فقتلــه بــا ال يقتــل مثلــه ،واخلطــأ الــذي ال شــك فيــه أن يتعمــد شــيئا آخــر
فيصيبــه».

ومرســل ابــن أيب عمري(((املــروي عــن تفســر العيــايش عــن أحدمهــا (عليهــا

174

الســام):

«مهام أريد تعني القود،وإنام اخلطأ أن تريد الشئ فتصيب غريه».

فــإن احلــر املزبــور ظاهــر يف املطلــوب ،بــل قولــه (عليــه الســام)« :مهــا»

إىل آخــره كذلــك أيضــا بنــاء عــى أن املــراد مــا يــراد بــه القتــل عــادة منــه فتأمــل.
وخرب زرارة((( املروي فيه أيضا عن أيب عبد اهلل (عليه السالم):

«اخلطــأ أن تعمــده وتريــد قتلــه بــا ال يقتــل مثلــه ،واخلطــأ ليــس فيــه شــك أن

تعمــد شــيئا آخــر فتصيبــه».

وخربه اآلخر((( عنه (عليه السالم) أيضا:
«العمد أن تعمده فقتله بام مثله يقتل».

((( الوسائل الباب  11من أبواب القصاص يف النفس احلديث .13 - 11 - 7 - 8 - 6 - 18 -

((( الوســائل البــاب  11مــن أبــواب القصــاص يف النفــس احلديــث  16وفيــه « كلــا أريــد بــه ففيــه
القــود « ...كــا يف البحــار ج 104ص  95وتفســر العيــايش ج 1ص .264

((( الوســائل البــاب  11مــن أبــواب القصــاص يف النفــس احلديــث  17وفيــه « إن اخلطــأ أن يعمــده

وال يريــد قتلــه « ...كــا يف املســتدرك البــاب  11مــن تلــك األبــواب احلديــث  5والبحــار ج104

ص  395وتفســر العيــايش ج 1ص .264

((( الوسائل الباب  11من أبواب القصاص يف النفس احلديث 5 - 20
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ومرسل يونس((( عن أيب عبد اهلل (عليه السالم):

«إن رضب رجــل رجــا بعصــا أو بحجــر فــات مــن رضبــة واحــدة قبــل أن

يتكلــم فهــو شــبيه العمــد ،فالديــة عــى القاتــل ،وإن عــاه وألــح عليــه بالعصــا أو
باحلجــارة حتــى يقتلــه فهــو عمــد يقتــل بــه ،وإن رضبــه رضبــة واحــدة فتكلــم ثــم

مكــث يومــا أو أكثــر مــن يــوم فهــو شــبيه العمــد».

مؤيــدا ذلــك كلــه باالحتيــاط ،وبــأن اآللــة ملــا كانــت ممــا ال تقتــل عــادة

فمجامعــة القصــد معهــا كعدمــه ،بــل هــو كالقصــد بــا رضب ،وبامــكان محــل
العمــد يف النصــوص املتقدمــة عــى شــبيه العمــد ،ملقابلتــه باخلطــأ املحــض.

لكــي ال خيفــى عليــك أن االحتيــاط ال جيــب مراعاتــه بعــد ظهور األدلــة ،وربام

كان معارضــا حلــق الغــر ،والتعليــل املزبــور ال حاصــل لــه ،وأن اجلمــع املزبــور
منــاف ملــا تضمنــه بعضهــا مــن الترصيــح بالقــود يف العمــد ،وأنــه ليــس بــأوىل مــن
محــل هــذه النصــوص عــى صــورة عــدم القصــد إىل القتــل ،مــا هــو الغالــب يف
الــرب بــا ال يقتــل إال نــادرا وإن كان يف بعضهــا يريــد قتلــه بــل هــذا أوىل مــن

وجــوه ال ختفــى عليــك بعــد اإلحاطــة بــا ذكرنــاه ،وبعــد ضعــف مجلــة منهــا وال

جابــر ،ومعتــر الســند منهــا غــر مقــاوم لتلــك مــن وجــوه أيضــا.

وقــد بــان لــك مــن ذلــك كلــه أن العمــد يتحقــق بــه كســابقه .وهــل يتحقــق

أيضــا مــع القصــد إىل الفعــل الــذي حيصــل بــه املــوت وإن مل يكــن قاتــا يف الغالــب
إذا مل يقصــد بــه القتــل أو قصــد العــدم كــا لــو رضبــه بحصــاة أو عــود خفيــف؟ فيــه

((( الوسائل الباب  11من أبواب القصاص يف النفس احلديث 5 - 20
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روايتــان((( أشــهرمها عمــا كــا يف النافــع واملســالك:
«أنه ليس بعمد يوجب القود».

بــل :ال أجــد فيــه خالفــا بــن املتأخريــن ،بــل :عــن الغنيــة االمجــاع عليــه،

للنصــوص الســابقة((( املنجــرة واملعتضــدة هنــا بــا ســمعت مضافــا إىل ظهورهــا

يف مــا نحــن فيــه ولــو مــن الغلبــة التــي ذكرناهــا ،فترتجــح حينئــذ بذلــك كلــه عــى
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إطــاق النصــوص األولــة املقابلــة هلــا أو عمومهــا ،فتقيــد أو ختصــص هبــا.

خالفــا للمحكــي عــن املبســوط مــن أنــه عمــد أيضــا كالســابق ،إمــا مطلقــا

كــا حــكاه عنــه بعــض ،ألطــاق النصــوص الســابقة املعــارض ألطــاق األخــرى
املرجــح عليــه هنــا باالعتضــاد بالشــهرة واالمجــاع املحكــي ،وإمــا يف األشــياء
املحــددة خاصــة ،كــا هــو مقتــى عبارتــه املحكيــة عــن مبســوطه يف كشــف اللثــام

عــى طوهلــا ،فــإن حمصلهــا كــا اعــرف هــو بــه الفــرق بــن املحــدد وغــره ،فــا
يعتــر يف عمــد األول القصــد بخــاف الثــاين.

وهــو يشء غريــب إن أراد بــه مــن حيــث العــرف ،وإن أراد مــن حيــث الرشع فلم

نجــد مــا يشــهد له ســوى خــر عبــد اهلل بــن زرارة((( عن الصــادق (عليه الســام):
«إذا رضب الرجل بحديدة فذلك العمد».

الــذي ال يصلــح بــه نفســه اخلــروج عــا عرفــت مــن وجــوه مــع احتاملــه القصد
((( الوسائل الباب  11من أبواب القصاص يف النفس.
((( الوسائل الباب  11من أبواب القصاص يف النفس.

((( الوســائل البــاب  11مــن أبــواب القصــاص يف النفــس احلديــث  9وهــو خــر الفضــل ابــن عبــد
امللــك بســند الصــدوق (قــده) كــا يف الفقيــه ج 4ص  77الرقــم .239
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إىل القتــل بذلــك أيضــا ،وأمــا بعــض النصــوص الســابقة املطلقــة فــا إشــارة يف

يشء منهــا إىل التفصيــل املزبــور .ومــن ذلــك يعلــم االتفــاق عــى عــدم العمــل بــه،
فــا بــد مــن تقييــده بذلــك أو بــا عليــه األصحــاب مــن احلمــل عــى صــورة القصــد
إىل القتــل ،ولعــل الثــاين أوىل ملــا عرفتــه مــن الوجــوه الســابقة.

ولكــن االنصــاف مــع ذلــك كلــه عــدم خلــو الفــرق بــن الصورتــن بالقصــد

وعدمــه مــن االشــكال بعــدم مدخليــة القصــد يف صــدق القتــل عرفــا .اللهــم إال

أن يقــال هــو كذلــك يف صــدق القتــل بخــاف العمــد إىل القتــل ،فإنــه مــع عــدم
القصــد إليــه وال إىل فعــل مــا حيصــل بــه القتــل غالبــا ال يصــدق العمــد إليــه ،بــل ال
يقــال قتلــه متعمــدا أي إىل قتلــه.

أو يقــال :إنــه ال فــرق بينهــا يف الصــدق العــريف ،ولكــن األدلــة الرشعيــة تكفي

يف الفــرق بينهــا يف األحــكام ،فأجــرت عــى األخــر حكــم اخلطــأ شــبه العمــد
بخــاف األول .والعمــدة يف تنزيــل إطــاق النصــوص املزبــورة عــى ذلــك الشــهرة
املحققــة واملحكيــة واالمجــاع املحكــي ،ولــوال ذلــك لــكان املتجــه فيــه القصــاص،

لصــدق القتــل عمــدا عــى معنــى حصولــه عــى جهــة القصــد إىل الفعــل عدوانــا
الــذي حصــل بــه القتــل وإن كان ممــا يقتــل نــادرا ،إذ ليــس يف شــئ مــن األدلــة

العمــد إىل القتــل.

بــل :وال العــرف يســاعد عليــه ،فإنــه ال ريــب يف صــدق القتــل عمــدا عــى من

رضب رجــا عاديــا غــر قاصــد للقتــل أو قاصــدا عدمــه فاتفــق ترتــب القتــل عــى
رضبــه العــادي منــه املتعمــد لــه .وربــا يشــهد لذلــك مــا تســمعه منهــم مــن إجــراء
حكــم العمــد عــى الــرب باآللــة التــي ال يقتــل مثلهــا ولكــن اتفــق رسايتهــا حتــى
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قتلــت ،وليــس ذلــك إال للصــدق املزبــور وليــس يف األدلــة مــا خيرجــه كــا ستســمع
حتريره.

وقد حتصل من ذلك أن األقسام ثالثة:

عمــد حمــض :وهــو قصــد الفعــل الــذي يقتــل مثلــه ،ســواء قصــد القتــل مــع

ذلــك أو ال ،وقصــد القتــل بــا يقتــل نــادرا.
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وشبه العمد :قصد الفعل الذي ال يقتل مثله جمردا عن قصد القتل.

واخلطأ :أن ال يقصد الفعل وال القتل أو يقصده بيشء فيصيب غريه) (((.

ً
ثانيا :السيد اخلوئي (عليه الرمحة و الرضوان) (ت 1413هـ).
تنــاو ل الســيد اخلوئــي (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف كتــاب القصــاص :مــا

يثبــت بــه القصــاص وبــا يتحقــق القتــل العمــدي فقــال:

(يثبــت القصــاص بقتــل النفــس املحرتمــة املكافئــة عمــدا وعدوانــا ويتحقــق

العمــد بقصــد البالــغ العاقــل القتــل ،ولــو بــا ال يكــون قاتــا غالبــا فيــا إذا ترتــب

القتــل عليــه بــل األظهــر حتقــق العمــد بقصــد مــا يكــون قاتــا عــادة ،وإن مل يكــن

قاصــدا القتــل ابتــداءا وأمــا إذا مل يكــن قاصــدا القتــل ومل يكــن الفعــل قاتــا عــادة

كــا إذا رضبــه بعــود خفيــف أو رمــاه بحصــاة فاتفــق موتــه مل يتحقــق بــه موجــب
القصــاص.

كــا يتحقــق القتــل العمــدي فيــا إذا كان فعــل املكلــف علــة تامــة للقتــل أو

جــزءا أخــرا للعلــة بحيــث ال ينفــك املــوت عــن فعــل الفاعــل زمانــا ،كذلــك
((( جواهر الكالم :ج 42ص .18 – 12
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يتحقــق فيــا إذا ترتــب القتــل عليــه مــن دون أن يتوســطه فعــل اختيــاري مــن

شــخص آخــر ،كــا إذا رمــى ســهام نحــو مــن أراد قتلــه فأصابــه فــات بذلــك بعــد
مــدة مــن الزمــن ومــن هــذا القبيــل مــا إذا خنقــه بحبــل ومل يرخــه عنــه حتــى مــات
أو حبســه يف مــكان ومنــع عنــه الطعــام والــراب حتــى مــات أو نحــو ذلــك ،فهــذه
املــوارد وأشــباهها داخلــة يف القتــل العمــدي.((().

املسألة الثانية :أقسام القتل وما يتحقق به القصاص يف املذاهب االخرى.

ً
أوال :املذهب الزيدي
ذهــب فقهــاء الزيديــة إىل حتديــد وجــوب القصــاص يف مواضــع وفيــا عداهــا

ال جيــب ،وهــي:

1ـ أن يكون يف جناية مكلف.
2ـ أن تقع اجلناية من عامد.

3ـ ان تكــون تلــك اجلنايــة عــى نفــس أوذي مفصــل أو موضحــة .واضيــف هلــا

رشط رابــع :معلــوم القــدر مأمــون التعــدي جــاء ذلــك يف بيــان أمحــد املرتــى (ت
840هـــ) فيــا يوجــب القصــاص مــن كتــاب اجلنايــات ،فقال:
(أنام جيب القصاص برشوط:

األول :أن يكــون يف جنايــة مكلــف فــا قصــاص فيــا جنــاه الصبــي واملجنــون

واملغمــى عليــه والنائــم وكــذا الســكران عنــد أيب ع وأيب ط وعــن النــارص وم بــاهلل

انــه يقتــص منــه الــرط الثــاين :ان تقــع اجلنايــة مــن عامــد فــا قصــاص يف جنايــة
((( تكملة منهاج الصاحلني :ص .59
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اخلطــأ الــرط الثالــث :أن تكــون تلــك اجلنايــة عــى نفــس أو ذي مفصــل أو

موضحــة قــدرت طــوال وعرضــا فالنفــس واضــح واملفصــل كمفاصــل األصابــع
ومفصــل الكــف ومفصــل املرفــق وكذلــك يف الرجــل.

وامــا املوضحــة فهــي التــي توضــح العظــم فــإذا علــم قدرهــا طــوال وعرضــا

لــزم القصــاص فيهــا أو مل تكــن اجلنايــة عــى ذي مفصــل وال موضحــة لكنهــا عــى
180

يشء معلــوم القــدر مأمــون التعــدي يف الغالــب مــن األحــوال كاألنــف إذا قطعــت
مــن املــارن وهــو الغــروف املتصــل بعظــم قصبتهــا فــإذا قطعــت مــن املــارن فهــو

معلــوم القــدر مأمــون التعــدي يف الغالــب فيجــب القصــاص حينئــذ وكذلــك

يؤخــذ املنخــر باملنخــر والروثــة بالروثــة وهــو مــا جيمــع املنخريــن مــن طــرف

الغــروف ومــن قطــع املــارن والقصبــة قطــع مارنــه وســلم أرش القصبــة ومــن

قطــع بعــض مــارن غــره قــدر وقطــع بقــدره مــن نصــف أو ثلــث أو ربــع وال يقــدر
باملســاحة وال عــرة بالطــول والعــرض و كذلــك االذن هــي وان مل تكــن ذات
مفصــل فهــي معلومــة القــدر مأمونــة التعــدي يف الغالــب فيؤخــذ االذن بــاألذن

وان اختلفــا صغــرا وكــرا وصحــة وصمــا إذا كان الســمع ال ينقــص بالقطــع
واملثقوبــة بالصحيحــة والعكــس فــان اخــذ بعضهــا اخــذ مثلــه مقــدرا كــا مــر يف

االنــف قيــل واللســان والذكــر مــن األصــل حكمهــا حكــم االنــف واالذن يف
وجــوب القصــاص ذكــره الفقيــه س يف تذكرتــه واالمــام ى للمذهــب.

قــال االمــام ى وكــذا يقتــص ببعــض اللســان والذكــر ومذهــب ش أيضــا

ثبــوت القصــاص يف الذكــر ويف بعضــه ذكــره يف املهــذب وكــذا اللســان وقــال

أبــوح وك ال قصــاص يف اللســان إذ ال يمكــن قطعــه اال مــع قطــع غــره قــال موالنا
(عليــه الســام) وهــو األقــرب للمذهــب النتشــاره تــارة وتقبضــه أخــرى فتتعــذر
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معرفــة القــدر قــال ويف اخــذ الذكــر بالذكــر نظــر إذ ال يؤمــن عــى النفــس إذا قطــع
مــن أصلــه بخــاف اليــد ونحوهــا وهلــذا أرشنــا إىل ضعــف جعــل اللســان والذكــر

كاألذن بقولنــا قيــل و ال جيــب القصــاص فيــا عــدا ذلــك أي فيــا عــدا النفــس
واملوضحــة ومعلــوم القــدر مأمــون التعــدي اال اللطمــة والرضبــة بالســوط ونحــوه

كالعــود والــدرة عنــد حييــى عليــه الســام وقــال زيــد بــن عــي والنــارص واالمــام ي
والفريقــان ال قصــاص يف ذلــك إذ ال يمكــن الوقــوف عــى قدرهــا وهــو رشط يف

القصــاص امجاعــا)(((.

ويف انــواع القتــل فقــد قــال( :أن جنايــة اخلطــأ هــي مــا وقــع عــى أحــد وجــوه

أربعــة األول مــا وقــع بســبب ولــو تعمــد فعــل الســبب وســيأيت تفســر مــا هــو
ســبب يف الفصــل الثالــث إن شــاء اهلل تعــاىل الوجــه الثــاين قولــه أو تقــع اجلنايــة مــن
آدمــي غــر مكلــف وســواء كان عامــدا أم خاطئــا مبــارشا أم مســببا الوجــه الثالــث

قولــه أو يقــع مــن غــر قاصــد للمقتــول ونحــوه.

بــل قصــد غــره فأصابــه مــن غــر قصــد وســواء وقعــت مــن مكلــف أم مــن

غــره مبــارشة أو تســبيبا وأراد عليلــم بنحــو املقتــول كل جنايــة توجــب القصــاص
الوجــه الرابــع قولــه أو تقــع اجلنايــة مــن شــخص غــر قاصــد للقتــل بــل قصــد
إيالمــه فقــط وكانــت اجلنايــة بــا مثلــه ال يقتــل يف العــادة نحــو ان يرضبــه بنعلــه أو

طــرف ثوبــه أو نحــو ذلــك فيمــوت مــن ذلــك فقتلــه عــى هــذا الوجــه خطــأ)(((.

((( رشح االزهار :ج 4ص .387- 385
((( رشح االزهار :ج 4ص .411
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ً
ثانيا :املذهب الشافعي.
قســم املذهــب الشــافعي القتــل إىل ثالثــة اقســام (قتــل العمــد ،وقتــل اخلطــأ،

وقتــل عمــد خطــأ).

وأن املناط بقتل العمد قصد الفعل.

قال الرشبيني (ت 977هـ) يف رشح كتاب اإلقناع:
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(قولــه( :القتــل عــى ثالثــة أرضب عمــد حمــض وخطــأ حمــض وعمــد خطــأ)

وجــه احلــر يف ذلــك أن اجلــاين إن مل يقصــد عــن املجنــي عليــه فهــو اخلطــأ.

وإن قصدهــا فــإن كان بــا يقتــل غالبــا فهــو العمــد وإال فشــبه عمــد كــا تؤخــذ

هــذه الثالثــة مــن قولــه :فالعمــد املحــض أي اخلالــص هــو أن يعمــد بكــر امليــم
أي يقصــد إىل رضبــه أي الشــخص املقصــود باجلنايــة.

بــا يقتــل غالبــا كجــارح ومثقــل وســحر .ويقصــد بفعلــه قتلــه بذلــك عدوانــا

مــن حيــث كونــه مزهقــا للــروح كــا يف الروضــة فخــرج بقيــد قصــد الفعــل مــا لــو

تزلقــت رجلــه فوقــع عــى غــره فــات فهــو خطــأ وبقيــد الشــخص املقصــود مــا لــو
رمــى زيــدا فأصــاب عمــرا فهــو خطــأ .وبقيــد الغالــب النــادر كــا لــو غــرز إبــرة يف

غــر مقتــل ومل يعقبهــا ورم ومــات ،فــا قصــاص فيــه.

وإن كان عدوانــا وبقيــد العــدوان القتــل اجلائــز وبقيــد حيثيــة االزهــاق للــروح

مــا إذا اســتحق حــز رقبتــه قصاصــا فقــده نصفــن فــا قصــاص فيــه وإن كان عدوانا

قــال يف الروضــة ألنــه ليــس عدوانــا مــن حيــث كونــه مزهقــا وإنــا هــو عــدوان مــن
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حيــث إنه عــدل عــن الطريــق)

(((

وفيــا جيــب بــه القصــاص مــن اجلنايــات فيتحقــق بــه القــود ،قــال النــووي(ت

676هـ):

(إذا جرحــه بــا يقطــع اجللــد واللحــم كالســيف والســكني والســنان ،أو بــا

حــدد مــن اخلشــب واحلجــر والزجــاج وغريهــا أو بــا لــه مــور وبعــد غــور كاملســلة
والنشــاب ومــا حــدد مــن اخلشــب والقصــب ومــات منــه وجــب عليــه القــود ،ألنه

قتلــه بــا يقتــل غالبــا ،وإن غــرز فيــه إبــرة  -فــإن كان يف مقتــل كالصــدر واخلــارصة
والعــن وأصــول االذن فــات منــه  -وجــب عليــه القــود ،الن اإلصابــة هبــا يف
املقتــل ،كاإلصابــة بالســكني واملســلة يف اخلــوف عليــه ،وإن كان يف غــر مقتــل

كاألليــة والفخــذ نظــرت  -فــإن بقــي منــه ضمنــا إىل أن مــات  -وجــب عليــه القود.
ألن الظاهــر أنــه مــات منــه وان مــات يف احلــال ففيــه وجهــان أحدمهــا وهــو

قــول أيب إســحاق أنــه جيــب عليــه القــود الن لــه غــورا ورسايــة يف البــدن .ويف
البــدن مقاتــل خفيــة والثــاين وهــو قــول أبــى العبــاس وأيب ســعيد اإلصطخــري

أنــه ال جيــب ألنــه ال يقتــل يف الغالــب فــا جيــب بــه القــود ،كــا لــو رضبــه بمثقــل
صغــر ،والن يف املثقــل فرقــا بــن الصغــر والكبــر ،فكذلــك يف املحــدد الــرح
اللغــات :املــور املــوج واالضطــراب واجلريــان ،ومــار الــدم يمــور مــورا جــرى،
وأمــاره أســأله ،ومــار الســنان يف املطعــون إذا قطعــه ودخــل فيــه.
قال الشاعر:

وأنتم أناس تغمضون من القنا
((( اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع :ج 2ص .152

إذا مار يف أكتافكم وتأطرا
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ويقولــون :فــان ال يــدرى مــا ســائر مــن مائــر ،فاملائــر الســيف القاطــع الــذي

يمــور يف الرضبيــة مــورا ،والســائر بيــت الشــعر املــروى املشــهور .أمــا الغــور فهــو

قعــر كل يشء وقولــه « ضمنــا « هــو الــذي بــه الزمانــة يف جســده مــن بــاء أو كــر
أو غــره.

أمــا األحــكام فإنــه إذا جــرح رجــل رجــا بــا جيــرح بحده كالســيف والســكني
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أو بــا حــده مــن الرصــاص والقصــب والذهــب واخلشــب أو بالليطــة وهــي

القصبــة املشــقوقة أو بــا لــه مــور يف البــدن كالســنان والســهم واملغــراز الــذي يثقــب

بــه اإلســكايف النعــل واملســلة  -وهــي املخيــط  -فــات منهــا  -وجــب عــى اجلــارح
القــود ،ســواء كان اجلــراح صغــرا أو كبــرا أو ســواء مــات يف احلــال أو بقــي متأملــا
إىل أن مــات ،وســواء كان يف مقتــل أو يف غــر مقتــل ،الن مجيــع ذلــك يشــق اللحــم
ويبضعــه ويقتــل غالبــا وأمــا إذا غــرز فيــه إبــرة فــات نظــرت  -فــإن غرزهــا يف مقتل

مثــل أصــول االذنــن والعــن والقلــب واألنثيــن وجــب عليــه القــود ألهنــا تقتــل

غالبــا إذا غــرزت يف هــذه املواضــع ،وان غــرزت يف غــر مقتــل كاألليــة والفخــذ.

قــال ابــن الصبــاغ :فــإن بالــغ يف ادخاهلــا فيهــا وجــب عليــه القــود ،وان مل

يبالــغ يف ادخاهلــا بــل غرزهــا فاختلــف أصحابنــا فيــه فقــال الشــيخان أبــو حامــد
األســفراييني وأبــو إســحاق املــروزي :ان بقــي مــن ذلــك متأملــا إىل أن مــات فعليــه
القــود ،ألن الظاهــر أنــه مــات منــه وان مــات يف احلــال ففيــه وجهــان .قــال أبــو

إســحاق جيــب عليــه القــود الن الشــافعي قــال ســواء صغــر اجلــرح أو كــر فــات
املجــروح فــإن القــود جيــب فيــه.

وألنــه جرحــه بحديــدة هلــا مــورة يف البــدن فوجــب فيهــا القــود كاملســلة وقــال
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أبــو العبــاس بــن رسيــج وأبــو ســعيد اإلصطخــري :ال جيــب بــه القــود الن الغالــب
أن اإلنســان ال يمــوت مــن غــرز أبــرة ،فــإذا مــات علمنــا أن موتــه وافــق غرزهــا

فهــو كــا لــو رمــاه ببعــرة أو ثــوب فــات ،كالــذي يمــوت بالســكتة القلبيــة يف
اللحظــة التــي يرضبــه آخــر بعصــا ال يمــوت مــن مثلهــا ،وقــد دخــل علــم الطــب
الرشعــي والترشيــح الــدارس ألســباب اجلنايــة يف مثــل احلــاالت فحــدد أســباب

الوفــاة بطريــق قطعيــة أو شــبيهة بالقطعيــة هــي أقــرب الوســائل للوصــول إىل مــا
هــو احلــق ،إذا تــوىل ذلــك اثنــان مــن األطبــاء الرشعيــن الثقــات العــدول.

ألنــا نقــول فيهــا ما ســبق أن قلنــاه يف القافــة يف اتفاقهــا واختالفهــا وتطابقهام

وتناقضهــا واعــرض ابــن الصبــاغ عــى هــذا فقــال :ال وجــه هلــذا التفصيــل عندي،
ألنــه إذا كانــت العلــة ال تقتــل غالبــا فــا وصــل بــن أن يبقــى ضمنــا منــه أو يمــوت
يف احلــال ،فــإن قيــل ألنــه إذا مل يــزل ضمنــا منــه فقــد مــات منــه ،وإذا مــات يف
احلــال فــا يعلــم أنــه مــات منــه.

قــال :فــكان ينبغــي أن يكــون الوجهــان يف وجــوب الضــان دون القــود

فرياعــى يف الفعــل أن يكــون بحيــث يقتــل يف الغالــب ،أال تــرى أن النــاس

حيتجمــون ويقتصــدون؟ أفــرى ذلــك يقتــل يف الغالــب وهــم يقدمــون عليــه؟

وقــال املســعودي :هــل جيــب عليــه القــود؟ فيــه وجهــان مــن غــر تفصيــل)(((.
وقال يف بيان العمدية من اخلطأ:

(ومتييــز العمــد مــن اخلطــأ وشــبه العمــد ،فــإذا صــدر منــه فعــل قتــل غــره،

نظــر ،إن مل يقصــد أصــل الفعــل بــأن زلــق ،فســقط عــى غــره ،فــات بــه ،أو تولــد
((( املجموع للنووي :ج ،18ص .375 -373
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اهلــاك مــن اضطــراب يــد املرتعــش ،أو مل يقصــد الشــخص وإن قصــد الفعــل،

بــأن رمــى صيــدا ،فأصــاب رجــا ،أو قصــد رجــا ،فأصــاب غــره ،فهــذا خطــأ
حمــض ال يتعلــق بــه قصــاص ،وإن قصــد الفعــل والشــخص معــا ،فهــذا قــد يكــون

عمــدا حمضــا ،وقــد يكــون شــبه عمــد ،ويف التمييــز بينهــا عبــارات لألصحــاب

جيمعهــا أربعــة أوجــه.
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أحدهــا :أنــه إذا وجــد القصــدان وعلمنــا حصــول املــوت بفعلــه ،فهــو عمــد

حمــض ،ســواء قصــد االهــاك ،أم ال ،وســواء كان الفعــل مهلــكا غالبــا ،أم نــادرا،

كقطــع األنملــة ،وإن شــككنا يف حصــول املــوت بــه ،فهــو شــبه عمــد.

والثــاين :إن رضبــه بجــارح ،فاحلكــم عــى مــا ذكرنــا ،وإن رضبــه بمثقــل،

اعتــر مــع ذلــك يف كونــه عمــدا أن يكــون مهلــكا غالبــا ،فــإن مل يكــن مهلــكا غالبــا،

فهــو شــبه عمــد ،واعــرض الغــزايل عــى األول ،بأنــه لــو رضب كوعــه بعصــا،
فتــورم املوضــع ،ودام األمل حتــى مــات ،فقــد علمنــا حصــول املــوت بــه وال

قصــاص فيــه ،بــل جتــب الديــة ،وعــى الثــاين بــأن العمديــة أمــر حــي ال خيتلــف

باجلــارح واملثقــل ،وكــا يؤثــر اجلــارح يف الظاهــر بالشــق يؤثــر املثقــل يف الباطــن
بالرتضيــض ،ويف كالم االمــام نحــو هــذا.

والوجــه الثالــث واختــاره الغــزايل :أن الفضــاء الفعــل إىل اهلــاك ثــاث

مراتــب :غالــب وكثــر ونــادر ،والكثــر :هــو املتوســط بــن الغالــب والنــادر،

ومثالــه ،الصحــة واملــرض واجلــذام ،فالصحــة هــي الغالبــة يف النــاس ،واملــرض

كثــر ليــس بغالــب ،واجلــذام نــادر ،فــإن رضبــه بــا يقتــل غالبــا ،جارحــا كان أو
مثقــا ،فعمــد ،وإن كان يقتــل كثــرا فهــو عمــد إن كان جارحــا كالســكني الصغــر،
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وإن كان مثقــا ،كالســوط والعصــا ،فشــبه عمــد ،وإن كان يقتــل نــادرا ،فــا

قصــاص ،مثقــا كان أو جارحــا ،كغــرز إبــرة ال يعقبــه أمل وال ورم ،والفــرق بــن
اجلــارح واملثقــل عــى هــذا الوجــه أن اجلراحــة هلــا أثــر يف الباطــن قــد خيفــى ،والن

اجلــرح وهــو طريــق االهــاك غالبــا بخــاف املثقــل ،والوجــه الرابــع وهــو الــذي

اقتــر عليــه اجلمهــور ،أنــه إن رضبــه بــا يقتــل غالبــا ،فعمــد حمــض ،وإن مل يقتــل

غالبــا ،فشــبه عمــد ،فهــذه عبــارات األصحــاب يف التمييــز ،والقصــاص خمتــص

بالعمــد املحــض دون اخلطــأ وشــبه العمــد)(((.
ً
ثالثا :املذهب املالكي.

غايــر فقهــاء املذهــب املالكــي يف اقســام القتــل كــا غايــروا يف اللفــظ ،فإمــا

اقســام القتــل فهــي أثنــان :قتــل العمــد ،وقتــل اخلطــأ ،وأمــا اللفــظ فقــد اطلقــوا

عــى قتــل العمــد بقتــل الغيلــة واحلقــوا بــه الغيلــة يف االطــراف.

قــال احلطــاب الرعينــي (ت 954هـــ) يف بــاب الدمــاء؛ إذ يعــد هــذا العنــوان

مــن أقــل العناويــن كتابــة بــن املذاهــب ،وكــا أرشنــا إىل انــه مــن االبــواب املهملــة

رصحــوا بذلــك.
عنــد املالكيــة ،وقــد ّ
وعليه:

فـــ (القصــاص بالنفــس ولــه ثالثــة أركان :القاتــل ،واملقتــول ،والقتــل ،فبــدأ

املصنــف بالــكالم عــى القاتــل ،فقــال :إن اتلــف مكلــف الــخ ،وانــا قــال أتلــف ومل

يقــل قتــل الن االتــاف يشــمل املبــارشة والتســبب ،والقتــل إنــا يتبــادر للمبــارشة،
((( روضه الطالبيني :ج 7ص .6-5
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وذكــر أنــه يشــرط يف وجــوب القصــاص عــى القاتــل ثالثــة رشوط.

األول أن يكــون مكلفــا وهــو العاقــل البالــغ فــا قصــاص عــى صبــي وال

جمنــون وعمدمهــا كاخلطــأ لقولــه (-صــى اهلل عليــه والــه وســلم):

«رفــع القلــم عــن ثــاث ،عــن النائــم حتــى يســتيقظ ،وعــن الغــام حتــى

حيتلــم ،وعــن املجنــون حتــى يفيــق».
188

رواه أبــو داود وغــره بروايــات متعــددة ذكرهتــا يف حاشــية األحاديــث

املشــتهرة.

تنبيــه :املرفــوع يف احلديــث إنــا هــو االثــم وهــو مــن بــاب خطــاب التكليــف،

وأمــا الضــان فهــو مــن بــاب خطــاب الوضــع .وخطــاب التكليــف هــي األحــكام

اخلمســة الوجــوب ورشط فيــه علــم املكلــف وقدرتــه ،وخطــاب الوضــع هــو
اخلطــاب بكثــر األســباب والــروط واملوانــع وال يشــرط فيهــا علــم املكلــف وال

قدرتــه وال كونــه مــن كســبه ،فيضمــن النائــم مــا أتلفــه يف حــال نومــه من األمــوال يف
مالــه ،وكذلــك مــا أتلفــه مــن الدمــاء غــر أنــه إن كان دون ثلــث الديــة فعليــه الديــة،
وإن بلــغ ثلــث الديــة فأكثــر فهــو عــى عاقلتــه ،وليــس هــذا بمعــارض للحديــث

املذكــور ملــا قدمنــاه مــن كونــه مــن بــاب خطــاب الوضــع الــذي معنــاه أن اهلل تبــارك
وتعــاىل قــال :إذا وقــع هــذا يف الوجــود فاعلمــوا أين حكمــت بكــذا واهلل أعلــم.

فــرع :فــإن قتــل املجنــون يف حــال إفاقتــه اقتــص منــه .قالــه يف املدونــة وغريهــا.

قــال يف التوضيــح :ويقتــص منــه يف حــال إفاقتــه ابــن املــواز :فــإن أيــس مــن إفاقتــه

كانــت الديــة عليــه يف مالــه ،وقــال املغــرة :يســلم إىل أوليــاء املقتــول يقتلونــه إن
شــاؤوا.
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قــال :ولــو ارتــد ثــم جــن مل أقتلــه حتــى يصــح ألين أدرأ احلــدود بالشــبهات

وال أقــول هــذا يف حقــوق النــاس .ورد اللخمــي أن يكــون اخليــار ألوليــاء املقتــول

فــإن شــاؤوا قتلــوا هــذا املجنــون وإن شــاؤوا أخــذوا الديــة إن كان لــه مــال وإال

اتبعــوه هبــا انتهــى.

وقــال يف الشــامل :فــإن أيــس مــن إفاقتــه ،فهــل يســلم للقتــل أو تؤخــذ الديــة

مــن مالــه؟ قــوالن :وقــال اللخمــي :خيــر الــويل يف أهيــا شــاء انتهــى .فســاووا بــن
القولــن مــع أن الثــاين البــن املــواز .فــرع :فلــو أشــكل عــى البينــة أقتــل يف حــال

عقلــه أو جنونــه قــال ابــن ناجــي يف رشح الرســالة :فقــال بعــض مــن لقينــاه مــن
القرويــن :ال يلزمــه شــئ وهــو الصــواب.

وقالــه شــيخنا أبــو مهــدي معلــا بأنــه شــك يف املقــى عليــه الن القــايض ال

حيكــم عليــه إال بعــد أن تشــهد عنــده البينــة أنــه قتــل يف حــال كونــه يف عقلــه انتهــى.
ودخــل يف كالمــه الســكران وهــو كذلــك والرقيــق وهلــذا بالــغ بــه فقــال وإن رق.

ثــم أشــار إىل الــرط الثــاين بقولــه غــر حــريب يعنــي أن احلــريب ال يقتــص منــه إذا

قتــل يف حــال حرابتــه.

ثــم أشــار إىل الــرط الثالــث بقولــه وال زائــد حريــة أو إســام يعنــي فــا يقتــل

احلــر بالعبــد إال أن يكــون احلــر كافــرا والعبــد مســلام ،فيقتــل احلــر الكافــر بالعبــد
املســلم عــى املشــهور خالفــا لســحنون وهــو أحــد قــويل ابــن القاســم .وقولــه أو

إســام أي فــا يقتــل املســلم بالكافــر ولــو كان املســلم عبــدا والكافــر حــرا .قــال

يف البيــان :اتفاقــا.

وقولــه حــن القتــل يعنــي أن املعتــر يف التكافــؤ حــن القتــل ،فلــو أســلم الكافر
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بعــد أن قتــل كافــرا قتــل بــه ،وكذلــك لــو عتــق العبــد بعــد قتلــه عبــدا فإنــه يقتــل بــه.

فــرع :قــال يف املجموعــة يف نــراين قتــل نرصانيــا عمــدا وال ويل لــه إال

املســلمون ثــم أســلم قــال :العفــو عنــه أحــب إيل إذا صــار االمــر لالمــام الن حرمتــه

اآلن أعظــم مــن املقتــول ،ولــو كان للمقتــول ولــد كان القــود هلــم .وقولــه إال لغيلــة

قــال يف التوضيــح يف بــاب احلرابــة :الغيلــة أن خيــدع غــره ليدخلــه موضعــا ويأخــذ
190

مالــه انتهــى.

وقــال ابــن عرفــة :الباجــي عــن ابــن القاســم :قتــل الغيلــة حرابــة وهــو قتــل

الرجــل خفيــة الخــذ مالــه انتهــى .وقــال الفاكهــاين يف رشح الرســالة :قــال أهــل
اللغــة :قتــل الغيلــة هــو أن خيدعــه فيذهــب بــه إىل موضــع خفيــة فــإذا صــار فيــه

قتلــه ،فهــذا يقتــل بــه وال عفــو فيــه .قــال :ونقــل عــن أصحابنــا وأظنــه البــوين

أنــه اشــرط يف ذلــك أن يكــون القتــل عــى مــال .قــال :وأمــا النائــرة بينهــا وهــي
العــداوة فيجــوز العفــو عنــه.

قــال ابــن ناجــي :مــا ظنــه عــن البــوين مثلــه نقــل الباجــي عــن العتبيــة واملوازيــة

وذكــر لفظــه املتقــدم .قــال ابــن ناجــي :قــال الباجــي :ومــن أصحابنــا من يقــول :هو
القتــل عــى وجــه القصــد الــذي ال جيــوز عليــه اخلطــأ .وقبلــه ابــن زرقــون انتهــى.

وقــال عيــاض :يعنــي اغتالــه الخــذ مالــه ولــو كان لنائــرة ففيــه القصــاص

والعفــو فيــه جائــز .قالــه ابــن أيب زمنــن وهــو صحيــح جــار عــى األصــول الن

هــذا غــر حمــارب ،وإنــا يكــون لــه حكــم املحــارب إذا أخــذ املــال أو فعــل ذلــك

ألجــل املــال اه ـ .ونقلــه أبــو احلســن الصغــر .وكذلــك قــال ابــن رشــد يف رســم

مــرض ولــه أم ولــد مــن ســاع ابــن القاســم مــن كتــاب املحاربــن أن قتــل الغيلــة
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هــو القتــل عــى مــال انتهــى.

فــرع :والغيلــة يف األطــراف كالغيلــة يف النفــس .قــال يف أثنــاء كتــاب الديــات

مــن املدونــة :ومــن قطــع يــد رجــل أو فقــأ عينــه عــى وجــه الغيلــة فــا قصــاص لــه
واحلكــم لإلمــام إال أن يتــوب قبــل أن يقــدر عليــه فيكــون فيــه القصــاص)(((.

ً
رابعا :املذهب احلنفي.
ذهب فقهاء احلنفي إىل أن القتل عىل أربعة:
1ـ عمد حمض.
2ـ شبه العمد.

3ـ خطأ حمض.
4ـ شبه اخلطأ.

قال أبو بكر الكاشاين:

(القتــل أربعــة أنــواع قتــل هــو عمــد حمــض ليــس فيــه شــبهة العــدم وقتــل عمــد

فيــه شــبهة العــدم وهــو املســمى بشــبه العمــد وقتــل هــو خطــأ حمــض ليــس فيــه

شــبهة العــدم وقتــل هــو يف معنــى القتــل اخلطــأ امــا الــذي هــو عمــد حمــض فهــو
ان يقصــد القتــل بحديــد لــه حــدا وطعــن كالســيف والســكني والرمــح واالشــفاء

واإلبــرة ومــا أشــبه ذلــك.

أو مــا يعمــل عمــل هــذه األشــياء يف اجلــرح والطعــن كالنــار والزجــاج وليطــة

القصــب واملــروة والرمــح الــذي الســنان لــه ونحــو ذلــك اال آلــة املتخــذة مــن
((( مواهب اجلليل :ج 8ص .293 -292
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النحــاس وكذلــك القتــل بحديــد الحــد لــه كالعمــود وصنجــة امليــزان وظهــر
الفــأس واملــرو ونحــو ذلــك عمــد يف ظاهــر الروايــة وروى الطحــاوي عــن أيب

حنيفــة انــه ليــس بعمــد فعــى ظاهــر الروايــة العــرة للحديــد نفســه ســواء جــرح أو

ال وعــى روايــة الطحــاوي العــرة للجــرح نفســه حديــدا كان أو غــره وكذلــك إذا

كان يف معنــى احلديــد كالصفــر والنحــاس واآلنــك والرصــاص والذهــب والفضــة
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فحكمــه حكــم احلديــد.

وأمــا شــبه العمــد ،فثالثــة أنــواع :بعضهــا متفــق عــى كونه شــبه عمــد وبعضها

خمتلــف فيــه أمــا املتفــق عليــه فهــو ان يقصــد القتــل بعصــا صغــرة أو بحجــر صغــر

أو لطمــة ونحــو ذلــك ممــا ال يكــون الغالــب فيــه اهلــاك كالســوط ونحــو إذا رضب

رضبــة أو رضبتــن ومل يــوال يف الرضبــات وأمــا املختلــف فيــه فهــو ان يــرب
بالســوط الصغــر ويــوايل يف الرضبــات إىل أن يمــوت وهــذا شــبه عمــد بــا خــاف

بــن أصحابنــا.

وعنــد الشــافعي :هــو عمــد وان قصــد قتلــه بــا يغلــب فيــه اهلــاك ممــا ليــس

بجــارح وال طاعــن كمدقــة القصاريــن واحلجــر الكبــر والعصــا الكبــرة ونحوهــا
فهــو شــبه عمــد عنــد أيب حنيفــة عنــد وعندمهــا والشــافعي هــو عمــد وال يكــون فيــا
دون النفــس شــبه عمــد فــا كان شــبه عمــد يف النفــس فهــو عمــد فيــا دون النفــس

الن مــا دون النفــس ال يقصــد اتالفــه بآلــة دون آلــة عــادة فاســتوت اآلالت كلهــا يف
الداللــة عــى القصــد فــكان الفعــل عمــدا حمضــا فينظــر ان أمكــن اجيــاب القصــاص

جيــب القصــاص وان مل يمكــن جيــب األرش.

وأمــا القتــل اخلطــأ فاخلطــأ قــد يكــون يف نفــس الفعــل وقــد يكــون يف ظــن
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الفاعــل أمــا األول فنحــو ان يقصــد صــرا فيصيــب آدميــا وان يقصــد رجــا
فيصيــب غــره فــان قصــد عضــوا مــن رجــل فأصــاب عضــوا آخــر منــه فهــذا عمــد

وليــس بخطــأ وأمــا الثــاين فنحــو ان يرمــى إىل إنســان عــى ظــن أنــه حــريب أو مرتــد
فــإذا هــو مســلم)(((.

ً
خامسا :املذهب احلنبلي.
ذهــب فقهــاء املذهــب احلنبــي إىل ان القتــل عــى ثالثــة أوجــه (عمــد ،وشــبه

العمــد ،وخطــأ) ،قــال ابــن قدامــة املقــديس:

(والقتــل عــى ثالثــة أوجــه عمــد وشــبه العمــد وخطــأ أكثــر أهــل العلــم يــرون

القتــل منقســا إىل هــذه األقســام الثالثــة روي ذلــك عــن عمــر وعــي وبــه قــال
الشــعبي والنخعــي وقتــادة ومحــاد وأهــل العــراق والثــوري والشــافعي وأصحــاب

الــرأي وأنكــر مالــك شــبه العمــد وقــال ليــس يف كتــاب اهلل اال العمــد واخلطــأ فأمــا

شــبه العمــد فــا يعمــل بــه عندنــا وجعلــه مــن قســم العمــد وحكــي عنــه مثــل قــول
اجلامعــة وهــو الصــواب ملــا روى عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص أن رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه –وآلــه -وســلم) قــال:

«أال إن ديــة اخلطــأ شــبه العمــد مــا كان بالســوط والعصــا مائــة مــن اإلبــل منهــا

أربعــون يف بطوهنــا أوالدهــا».

رواه أبــو داود ويف لفــظ « قتيــل خطــأ العمــد « وهــذا نــص يقــدم عــى مــا

ذكــره وقســمه أبــو اخلطــاب أربعــة أقســام فــزاد قســا رابعــا مــا أجــري جمــرى اخلطــأ
((( بدائع الصنائع اليب بكر الكاشاين :ج 7ص .234-233
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نحــو أن ينقلــب نائــم عــى شــخص فيقتلــه أو يقــع عليــه مــن علــو والقتــل بالســبب
كحفــر البئــر ونصــل الســكني وقتــل غــر املكلــف أجــري اخلطــأ وإن كان عمــدا

وهــذه الصــورة التــي ذكرهــا عنــد األكثريــن مــن قســم اخلطــأ فــإن صاحبهــا مل يعمــد
الفعــل أو عمــده وليــس هــو مــن أهــل القصــد الصحيــح فســموه خطــأ فاعطــوه
حكمــه وقــد رصح اخلرقــي بذلــك فقــال يف الصبــي واملجنــون عمدمهــا خطــأ.
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مســألة :قــال (فالعمــد مــا رضبــه بحديــدة أو خشــبة كبــرة فــوق عمــود

الفســطاط أو حجــر كبــر الغالــب أن يقتــل مثلــه أو أعــاد الــرب بخشــبة صغــرة
أو فــل بــه فعــا الغالــب مــن ذلــك الفعــل أنــه يتلــف ومجلــة ذلــك أن العمــد نوعان:

أحدمهــا أن يرضبــه بمحــدد وهــو مــا يقطــع ويدخــل يف البــدن كالســيف والســكني
والســنان ومــا يف معنــاه ممــا حيــدد فيجــرح مــن احلديــد والنحــاس والرصــاص
والذهــب والفضــة والزجــاج واحلجــر والقصــب واخلشــب فهــذا كلــه إذا جــرح

بــه جرحــا كبــرا فــات فهــو قتــل عمــد ال خــاف فيــه بــن العلــاء فيــا علمنــاه.

فامــا ان جرحــه جرحــا صغــرا كرشطــة احلجــام أو غــرزة بإبــرة أو شــوكة

نظــرت ،فــإن كان يف مقتــل كالعــن والفــؤاد واخلــارصة والصــدغ وأصــل االذن
فــات فهــو عمــد أيضــا ألن اإلصابــة بذلــك يف املقتــل كاجلــرح بالســكني يف غــر
املقتــل وإن كان يف غــر مقتــل نظــرت فــإن كان قــد بالــغ يف إدخاهلــا يف البــدن فهــو

كاجلــرح الكبــر ألن هــذا يشــتد أملــه ويفــي إىل القتــل كالكبــر ،وإن كان الغــور
يســرا أو جرحــه بالكبــر جرحــا لطيفــا كرشطــة احلجــام فــا دوهنــا.

فقــال أصحابنــا :ان بقــي مــن ذلــك ضمنــا حتــى مــات ففيــه القــود ألن

الظاهــر أنــه مــات منــه وان مــات يف احلــال ففيــه وجهــان (أحدمهــا) ال قصــاص
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فيــه قالــه ابــن حامــد ألن الظاهــر أنــه مل يمــت منــه وألنــه ال يقتــل غالبــا فأشــبه

العصــا والســوط ،والتعليــل األول أجــود ألنــه ملــا احتمــل حصــول املــوت بغــره

ظاهــرا كان ذلــك شــبهة يف درء القصــاص ولــو كانــت العلــة كونــه ال حيصــل بــه
القتــل غالبــا مل يفــرق احلــال بــن موتــه يف احلــال وموتــه مرتاخيــا عنــه كســائر مــا ال

جيــب بــه القصــاص.

والثــاين :فيــه القصــاص ألن املحــدد ال يعتــر فيــه غلبــة الظــن يف حصــول

القتــل بــه بدليــل مــا لــو قطــع شــحمة اذنــه ،أو قطــع أنملتــه ،وألنــه ملــا مل يمكــن
إدارة احلكــم وضبطــه بغلبــة الظــن وجــب ربطــه بكونــه حمــددا وال يعتــر ظهــور

احلكــم يف آحــاد صــور املظنــة بــل يكفــي احتــال احلكمــة ولذلــك ثبــت احلكــم

بــه فيــا إذا بقــي ضمنــا مــع أن العمــد ال خيتلــف مــع احتــاد اآللــة والفعــل برسعــة
االفضــاء وابطائــه.

والن يف البــدن مقاتــل خفيــة وهــذا لــه رسايــة مــور فأشــبه اجلــرح الكبــر

وهــذا ظاهــر كالم اخلرقــي فإنــه مل يفــرق بــن الصغــر والكبــر وهــو مذهــب

أيب حنيفــة وللشــافعي مــن التفصيــل ممــا ذكرنــا النــوع الثــاين القتــل بغــر املحــدد

ممــا يغلــب عــى الظــن حصــول الزهــوق بــه عنــد اســتعامله فهــذا عمــد موجــب
للقصــاص أيضــا ،وبــه قــال النخعــي والزهــري وابــن ســرين ومحــاد وعمــرو بــن

دينــار وابــن أيب ليــى ومالــك والشــافعي وإســحاق وأبــو يوســف وحممــد وقــال

احلســن ال قــود يف ذلــك.

وروي ذلــك عــن الشــعبي وقــال ابــن املســيب وعطــاء وطــاوس العمــد مــا

كان بالســاح وقــال أبــو حنيفــة ال قــود يف ذلــك اال أن يكــون قتلــه بالنــار وعنــه يف
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مثقــل احلديــد روايتــان ،واحتــج بقــول النبــي (صــى اهلل عليــه –وآلــه -وســلم):
«اال إن يف قتيل عمد اخلطأ قتيل السوط والعصا واحلجر مائة من اإلبل».

فســاه عمــد اخلطــأ وأوجــب فيــه الديــة دون القصــاص والن العمــد ال يمكــن

اعتبــاره بنفســه فيجــب ضبطــه بمظنتــه وال يمكــن ضبطــه بــا يقتــل غالبــا حلصــول

العمــد بدونــه يف اجلــرح الصغــر فوجــب ضبطــه باجلــرح ولنــا قــول اهلل تعــاىل:
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وَمَنْ ُقتِلَ م َْظ ُلومًا َف َقدْ جَعَ ْلنَا لِوَلِيِّهِ سُ ْل َطانا
وهذا مقتول ظلام ،وقال اهلل تعاىل:

ُ
ْكمُ الْقِصَاصُ فِي الْ َق ْت َلى.
كتِبَ عَ َلي ُ

وروى أنــس ان هيوديــا قتــل جاريــة عــى أوضــاح هلــا بحجــر فقتلــه رســول اهلل

(صــى اهلل عليه-والــه )-وســلم بــن حجريــن .متفــق عليــه وروى أبــو هريــرة قــال

قــام رســول اهلل صــى اهلل عليه-والــه -وســلم فقــال:

«ومن قتل له قتيل فهو بخري النظرين اما يودى واما أن يقاد».

متفــق عليــه ،وألنــه يقتــل غالبــا فأشــبه املحــدد ،وأمــا احلديــث فمحمــول عــى

املثقــل الصغــر ألنــه ذكــر العصــا والســوط وقــرن بــه احلجــر فــدل عــى أنــه أراد

مــا يشــبههام ،وقوهلــم ال يمكــن ضبطــه ممنــوع فإننــا نوجــب القصــاص بــا نتيقــن
حصــول الغلبــة بــه فــإذا شــككنا مل نوجبــه مــع الشــك وصغــر اجلــرح قــد ســبق
القــول فيــه وألنــه ال يصــح ضبطــه باجلــرح بدليــل مــا لــو قتلــه بالنــار أو بمثقــل
احلديــد)

(((

((( املغني البن قدامة :ج 9ص .323 – 320
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املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب.

ً
أوال :أنواع القتل.
1ـ أمجع فقهاء اإلمامية (أعىل اهلل شأهنم) عىل أن أنواع القتل هي ثالثة:

أـ عمد حمض.

ب ـ خطأ حمض.

ج ـ وشبه العمد.

2ـ وقال الزيدية :مها أثنان ،ومل يصح عندهم غري ذلك.

أ ـ قتل العمد.

ب ـ قتل اخلطأ.

3ـ وقال الشافعية :باهنام ثالثة أنواع:

أ ـ عمد حمض.

ب ـ خطأ حمض.
ج ـ عمد خطأ.

4ـ وقال احلنفية :أن أنواع القتل أربعة:
أ ـ عمد حمض.

ب ـ شبه العمد.
ج ـ خطأ حمض.

د ـ شبه اخلطأ.
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5ـ وقال احلنابلة :إن انواع القتل ثالثة:

أ ـ قتل العمد.

ب ـ قتل اخلطأ.
ج ـ شبه العمد.

ثانيا :ما يثبت به قتل العمد وحتقق احملضية.
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1ـ قال اإلمامية:

1ـ يتحقــق العمــد بقصــد البالــغ العاقــل إىل القتــل بــا يقتــل غالب ـ ًا ،اي قصــد

الفعــل الــذي يقتــل مثلــه ،ســواء قصــد القتــل بــا يقتــل نــادر ًا.
2ـ أن يكون بقصد العاقل املكلف.

وقــد حــددوا أربعــة أوجــه لقتــل اخلطــأ ،ســيمر بياهنــا الحق ـ ًا ،قالــوا :يكــون

العمــد بخالفهــا.

3ـ قال الشافعية:

إذا صــدر منــه فعــل قتــل غــره فقصــد الفعــل والشــخص مع ـ ًا فهــذا يكــون

عمــد حمــض.

4ـ قال املالكية:

وهــو مــا جــاء مــن إمــام املذهــب :قتــل العمــد عندنــا أن يعمــد الرجــل إىل

الرجــل فيرضبــه حتــى تفيــض نفســه.
5ـ قال احلنفية:

(أمــا الــذي هــو عمــد حمــض ،فهــو أن يقصــد القتــل بحديــد لــه حــد ًا ،والطعــن

املبحـث الثالث :ما يتحقق به العمد وأقسام القتل

بالســيف ،والســكني والرمــح ،واإلشــفاء ،واإلبــرة ،ومــا شــباه ذلــك).
6ـ قال احلنابلة:

(فالعمــد مــا رضبــه بحديــدة أو خشــبة كبــرة فــوق عمــود الفســطاط ،أو حجــر

كبــر الغالــب أن يقتــل مثلــه أو أعــاد الــرب بخشــبه أو قـ َّـل بــه فعــا الغالــب مــن

ذلــك الفعــل أنــه يتلــف).

ً
ثالثا :حقيقة قتل اخلطأ احملض.
1ـ قال اإلمامية:

قال اإلمام الصادق (عليه السالم):

«إنام اخلطأ :ان تريد شيئ ًا فتصيب غريه».

وبــه قــال :قتــادة ،والنخعــي ،والزهــري ،وابــن شــرمة ،والثــوري ،ومالــك،

والشــافعي ،وأصحــاب الــرأي.

وعليه ارتكز فقهاء اإلمامية ،فقالوا:

(اخلطأ أن ال يقصد الفعل ،وال القتل أو يقصد ه بيشء فيصيب غريه).

2ـ قال الزيدية:

يقع قتل اخلطأ عىل أحد وجوه أربعة:

أ ـ ما وقع بسبب.

ب ـ ما وقع من آدمي غري مكلف.

ج ـ ما وقع من غري قصد للمقتول بل قصد غريه فأصابه.

د ـ ما وقع من غري قصد للقتل بل قصد ايالمه فقط.
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وبخالف هذه األوجه يكون قتل العمد.
3ـ قال الشافعية:

إن يصــدر منــه مــا مل يقصــد أصــل الفعــل بــأن زلــق فســقط عــى غــره فــات بــه

أو تولــد اهلــاك مــن اضطــراب يــد املرتعــش وغــر ذلــك ،فهــذا خطــأ.
4ـ قال املالكية:
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إذا مل يعهــد للقتــل وال للــرب ،مثــل أن يرمــي الــيء فيصيــب بــه إنســان

فيقتلــه ،أو يقتــل املســلم يف حــرب العــدو وهــو يــرى أنــه كافــر ،ومــا أشــبه ذلــك،

فهــذا هــو قتــل اخلطــأ بأمجــاع ال جيــب فيــه القصــاص.
5ـ قال احلنفية:

قتــل اخلطــأ قــد يكــون يف نفــس الفعــل نحــو أن يقصــد صــر ًا فيصيــب آدميـ ًا،

وقــد يكــون يف ظــن الفاعــل نحــو أن يرمــي إىل إنســان عــى ظــن أنــه حــريب أو مرتــد
فــإذا هــو مســلم.

6ـ قال احلنابلة:

إن اخلطــأ أن يفعــل فعــا ال يريــد بــه أصابــه املقتــول فيصيبــه ويقتلــه مثــل أن

يرمــي صيــد ًا أو هدف ـ ًا فيصيــب إنســان ًا فيقتلــه.
ً
رابعا :حقيقة :شبه العمد.
1ـ قال اإلمامية:

(وشبه العمد :قصد الفعل الذي ال يقتل مثله جمرد ًا عن قصد القتل).

2ـ قال الزيدية:

املبحـث الثالث :ما يتحقق به العمد وأقسام القتل

ليــس بــن اخلطــأ والعمــد منــزل ،وإنــا القتــل كلــه خطــأ أو عمــد؛ ويف ذلــك

مــا جعــل اهلل يف مــن قــود أو ديــة ،وقــد قــال غرينــا ان شــبه العمــد منزلــة ليســت

بالعمــد وال اخلطــأ ،الديــة فهــي مغلظــة ،وذكــر عــن عــي (عليــه الســام) ،أنــه قال:
«شبه العمد ما كان بالعصا ،والقذفة باحلجر العظيم».
وليس ذلك يصح عندنا.

3ـ قال الشافعية:

إن قصــد الفعــل والشــخص معـ ًا ،فهــذا قــد يكــون عمــد ًا حمضـ ًا ،وقــد يكــون

شــبه عمــد.

4ـ قال املالكية:

قــال مالــك :شــبه العمــد باطــل ،وإنــا هــو عمــد او خطــأ وال أعــرف شــبه

العمــد ،وجعــل الديــة واملغلظــة يف قتــل الوالــد ولــده.
وقال احلطاب الرعيني:

تكــون الديــة املغلظــة يف شــبه العمــد ،وهــو :رضب الــزوج ،واملــؤدب ،واألب

يف ولــده ،واألم ،واالجــداد ،وفعــل الطبيــب ،واخلاتــن ،وهــو كل مــن جــاز فعلــه

رشع ـ ًا ،وقيــل :اللطمــة ،والوكــزة ،والرميــة باحلجــر ،والــرب بعصــاة متعمــد ًا،
فهــذا شــبه العمــد ال يقتــص منــه وتكــون فيــه مغلظــة.
5ـ قال احلنفية:

وأمــا شــبه العمــد فثالثــة أنــواع بعضهــا متفــق عــى كونــه شــبه عمــد وبعضهــا

خمتلــف فيــه:

فأمــا املتفــق عليــه فهــو أن يقصــد القتــل بعصــا صغــرة أو بحجــر صغــر ونحــو
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ذلــك ممــا ال يكــون فيــه اهلــاك كالســوط ونحــوه.

وأمــا املختلــف فيــه فهــو :أن يــرب بالســوط الصغــر ويــوايل يف الرضبــات

إىل أن يمــوت وهــذا شــبه عمــد بــا خــاف.
6ـ قال احلنابلة.

شــبه العمــد ،هــو أحــد أقســام القتــل ،وهــو أن يقصــد رضبــه بــا ال يقتــل
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غالب ـ ًا إمــا لقصــد العــدوان عليــه أو تقصــد التأديــب لــه فيــرف فيــه؛ كالــرب
بالســوط ،والعصــا ،واحلجــر الصغــر ،والوكــز ،واليــد ،وســائر مــا ال يقتــل غالبـ ًا ؛
إذ قتــل فهــو شــبه عمــد ،ألنــه قصــد الــرب دون القتــل وخطــأ العمــد :الجتــاع
العمــد واخلطــأ فيــه ،فإنــه عمــد الفعــل وأخطــأ يف القتــل فهــذا ال قــود فيــه ،والديــة

عــى العاقلــة يف قــول اكثــر أهــل العلــم.

املبحث الرابع
قواعد فقهية
املسألة األوىل :قاعدة :ينقسم القتل بانقسام األحكام اخلمسة.

تنــاول الشــهيد األول أيب عبــد اهلل حممــد بــن مكــي العامــي (عليــه رمحــة اهلل

ورضوانــه) (املتــويف ســنة786هـ) القواعــد املتعلقــة بكتــاب اجلنايــات وهــي تســع،

نأخــذ منهــا األوىل والثانيــة إللتحاقهــا بمطالــب النــص الرشيــف – مــورد البحــث
والدراســة  ،-فقــال يف القاعــدة األوىل:

(ينقسم القتل بانقسام األحكام اخلمسة:

فالواجــب :قتــل احلــريب إذا مل يســلم ،والذمــي إذا مل يلتــزم ومل يســلم ،واملرتــد

عــن فطــرة مطلقــا ،وعــن غريهــا إذا أرص ،واحلــارب إذا مل يتــب قبــل القــدرة عليــه
 -ويف اشــراط قتلــه الغــر خــاف((( -والــزاين املحصــن ،والــزاين باالكــراه،

وباملحــارم ،والالئــط ،وأصحــاب الكبائــر بعــد التعزيــرات ،والــرس إذا مل يمكــن

الفتــح إال بقتلــه ،وإن كانــوا غــر مســتحقني لــواله.

((( مل أعثــر عــى مــن يقــول بوجــوب قتــل املحــارب إن مل يقتــل ،وإنــا هنــاك مــن يذهــب إىل أن االمــام
خمــر فيــه بــن القتــل والصلــب والقطع

والنفــي .انظــر :الشــيخ الطــويس  /اخلــاف !  ،188 / 2والعالمــة حلــي  /خمتلــف الشــيعة/ 5 :
 ،227 - 226وقواعــد األحــكام ،251 :وابــن جــزي  /قوانــن األحــكام الرشعيــة ! .392
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واحلــرام :قتــل املســلم بغــر حــق ،والذمــي ،واملعاهــد ،واملســتأمن ،ونســاء

أهــل احلــرب وصبياهنــم إال مــع الــرورة ،وقتــل األســر املأخــوذ بعــد انقضــاء

احلــرب.

واملكروه :قتل الغازي أباه.

واملســتحب :قتــل الصائــل إذا كان الدفــع أوىل مــن االستســام عندهــم(((.
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واألقــرب وجوبــه عندنــا .ولــو كان الدفــاع عــن بضــع حمــرم ،أو عــن قتــل مؤمــن

ظلــا ،فهــو واجــب.

واملبــاح :القتــل قصاصــا .ولــو خيــف مــن اســتبقائه أذى أمكن جعله مســتحبا.

ومــن املبــاح :مــن مــات باحلــد أو بالقصــاص يف الطرف.

أما قتل اخلطأ ،فال يوصف بيشء من األحكام ،ألنه ليس بمقصود(((.

وأمــا شــبه العمــد ،فقــد يوصــف باحلرمــة فيــا إذا رضبــه عدوانــا ،ال بقصــد

القتــل وال بــا يقتــل غالبــا ،وقــد ال يوصــف ،كالــرب للتأديب .عــى أن الضارب

عدوانــا الوصــف يف احلقيقــة لرضبــه ال للقتــل املتولــد عنــه)(((.

املسألة الثانية :قاعدة :ينقسم القتل باعتبار سببه إىل أقسام.

ويف القاعــدة الثانيــة قســم الشــهيد األول (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه) القتــل

باعتبــار ســببه إىل ســتة أقســام ،فقــال:

األول :مــا ال يوجــب قصاصــا وال ديــة وال كفــارة وال إثــا ،وهــو القتــل

((( أي عند العامة .انظر :السيوطي  /األشباه والنظائر.446 :

((( انظر يف هذه االقسام :السيوطي  /األشباه والنظائر.447 - 446:
((( القواعد والفوائد :ج 2ص .8 – 7

املبحـث الرابع :قواعد فقهية

الواجــب واملبــاح ،إال قتــل املســلم حــن الــرس ،فإنــه جيــب بــه الكفــارة.

الثــاين :مــا ال يوجــب الثالثــة األول ولكنــه يأثــم ،وهــو قتــل األســر إذا عجــز

عــن املــي ،وقتــل الــزاين املحصــن وشــبهه بغــر إذا االمــام.

الثالــث :مــا يوجــب القصــاص والكفــارة ،وهــو قتــل املكافــئ مــن املســلمني

عمــدا عدوانــا:

الرابــع :مــا يوجــب الديــة والكفــارة ،وهــو شــبه العمــد ،واخلطــأ ،وقتــل الوالــد

ولده.

اخلامس :ما يوجب الدية وال يوجب الكفارة ،وهو قتل الذمي.

الســادس :مــا يوجــب الكفــارة ال الديــة ،وهــو قتــل عبــد نفســه إذا كان مســلام،

وقتــل اإلنســان نفســه .أمــا قتــل الذمــي املرتــد ،فاألقــرب أنــه يوجــب القصــاص
وحــده ،ألنــه معصــوم الــدم بالنســبة إليــه)(((.

((( القواعد والفوائد :ج 2ص .8 – 7
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نتنــاول يف هــذا املبحــث ثالثــة شــورح وهــي البــن ميثــم ،وابــن ايب احلديــد،

والســيد حبيــب اهلل اخلوئــي وذلــك ألمهيــة املوضــوع ال ســيام فيــا يرتبــط بمهــام

احلاكــم ومســؤولياته.

فقــد أوضــح النــص الرشيــف وحــدد هــذه املهــام واملســؤوليات ،ومــا يتعلــق

هبــا مــن تبعــات واثــار دنيويــة وأخرويــة موضحــ ًا وحمــذر ًا احلكــم مــن خطــورة
التجــرء عــى انتهــاك حرمــة اهلل يف ســفك الدمــاء بغــر حــق ،إىل احلــد الــذي حـ ّـذر
فيــه مــن الوكــزة ،وهــو أمـ ٍـر ينفــرد فيــه إمــام الرشيعــة بعــد رســول اهلل (صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم).

بــل :مل اعثــر فيــا توفــر لــدي مــن مصــادر يف فقــه املذاهــب والتــي ّمــر ذكرهــا يف

املقدمــة العلميــة أن فقيهـ ًا مــن الفقهــاء قــد أصـ ّـل هلــذه املهــام املنوطــة بمســؤوليات

احلاكم.

ولعــل مــرد ذلــك إىل أصــول العقيــدة التــي دأبــت عليهــا األمــة يف منــح احلاكــم

ـرع للنــاس.
صفــة ويل األمــر واملـ ّ

بــل :كانــت وظيفــة كثــر مــن الفقهــاء صناعــة احلكــم الرشعــي عــى مقاســات

احلاكــم مــن اهــواء ،ورغبــات ،وميــوالت ،واستحســانات ،واســتقباحات.
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ولذا:

مل تــزل األمــة يف تفــكك وتراجــع منــذ أن تركــت التمســك بكتــاب اهلل وعــرة

نبيــه (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) فكيــف ســتهتدي الطريــق ،وبامذا ســرد احلوض

عــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)؟!!.

املسألة األوىل :ابن ميثم البحراني (ت 679هـ).
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قــال (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه) يف بيــان دالالت العهــد الرشيــف وبيــان

مطالبــه ومعارفــه وقــد قســمه إىل مقاطــع ،فقــال:

(هنــاه أن يقـ ّـوى ســلطانه ودولتــه بســفك الــدم احلــرام ،ون ّفــر عنــه بقولــه :فـ ّ
ـإن

ذلــك .إىل قولــه :وينقلــه .وهــي صغــرى ضمــر بياهنــا مــا ســبق فـ ّ
ـإن ســفك الــدم

احلــرام ّملــا اســتلزم األمــور الثالثــة املذكــورة كان ذلــك مضعفــا للســلطان ومزيــا

لــه ،وتقديــر الكــرى :وك َّلــا كان كذلــك وجــب اجتنابــه.

وهنــاه عــن قتــل العمــد حرامــا ،ون ّفــر عنــه بأمريــن :أحدمهــا :أنّــه ال عــذر

فيــه عنــد اللَّ وال عنــده .الثــاينّ :
أن فيــه قــود البــدن .ومهــا صغريــا ضمــر تقديــر

الكــرى فيهــاّ :
وكل مــا كان كذلــك وجــب اجتنابــه.

وهنــاه أن يرتكــب رذيلــة الكــر عنــد أن يبتــى بقتــل خطــاء أو إفــراط ســوطه

أو يــده عليــه يف عقوبــة فيأخــذه عـ ّـزة امللــك والكــر عــى أوليــاء املقتــول فــا يــؤ ّدى
ـإن .إىل قولــه :مقتلــة .عــى ّ
إليهــم ح ّقهــم ،ون ّبــه بقولــه :فـ ّ
أن الــرب باليــد املسـ ّـمى

وكــزا قــد يكــون فيــه القتــل وهــو مظنّــة لــه)(((.
((( رشح هنج البالغة :ج 5ص .184 -183
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املسألة الثانية :ابن ابي احلديد املعتزلي (ت 656هـ).

يبتــدأ الشــارح املعتــزيل قولــه بذكــر االشــارة إىل وصيــة قيــس بــن زهــر التــي

اســتعرضها آنفــا يف رشحــه للنهــج ،والتــي ترتكــز عــى النهــي عــن االرساف يف
الدمــاء يف رشيعــة اجلاهليــة مــع محيتهــا وانتهاكهــا عــى القتــل والقتــال ،أمــا وصيــة

أمــر املؤمنــن (عليــه الصــاة والســام) ،فهــي:

(مبنيــة عــى الرشيعــة اإلســامية ،والنهــى عــن القتــل والعــدوان الــذي ال

يســيغه الديــن ،وقــد ورد يف اخلــر املرفــوع:

«إن أول ما يقىض اهلل به يوم القيامة بني العباد أمر الدماء «.

قــال :إنــه ليــس شــئ أدعــى إىل حلــول النقــم ،وزوال النعــم ،وانتقــال الــدول،

مــن ســفك الــدم احلــرام ،وإنــك إن ظننــت أنــك تقــوى ســلطانك بذلــك ،فليــس
االمــر كــا ظننــت ،بــل تضعفــه ،بــل تعدمــه بالكليــة.
ثم عرفه أن قتل العمد يوجب القود وقال له:

«قــود البــدن» أي جيــب عليــك هــدم صورتــك كــا هدمــت صــورة املقتــول،

واملــراد إرهابــه هبــذه اللفظــة أهنــا أبلــغ مــن أن يقــول لــه« :فــإن فيــه القــود».((().
املسألة الثالثة :السيد حبيب اهلل اخلوئي (ت 1324هـ).

يبــدأ الســيد حبيــب اهلل مــن بيــان املعنــى اللغــوي للمفــردات الــواردة يف العهــد

الرشيــف ،فيقــول( :القــود) بالتحريــك :القصــاص ،يقــال :أقــدت القاتــل بالقتيل:
قتلتــه بــه وبابــه.

((( رشح هنج البالغة – املعتزيل :ج 17ص .113 -111
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قال (الوكزة):

وكــزه :رضبــه ودفعــه ،ويقــال :وكــزه أي رضبــه بجمــع يــده عــى ذقنــه،

وأصابــه بوكــزة أي بطعنــة ورضبــة( ،نخــوة) :يف احلديــث ّ
إن اللَّ أذهــب باإلســام

فالســكون أي افتخارهــا وتع َّظمهــا.
نخــوة اجلاهل ّيــة بالفتــح ّ

(الفرصــة) :النوبــة ،واملمكــن مــن األمــر( ،يمحــق) يقــال :حمقــه حمقــا مــن
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بــاب نفعــه :نقصــه وأذهــب منــه الربكــة ،وقيــل :املحــق ذهــاب الــيء ك َّلــه ح ّتــى
ال يــرى لــه أثــر.

(التز ّيــد) :تف ّعــل مــن الزيــادة أي احتســاب العمــل أزيــد ممــا يكــون( ،املقــت):

ـج) يف األمــر جلاجــة إذا الزم الــيء وواظبــه مــن بــاب رضب.
البغــض( ،لـ ّ

الرجــل :ســطوته وحــدّ ة
(األســوة) :املســاواة( ،التغــايب) :التغافــل( ،ســورة) ّ

بأســه.

السطوة والعقوبة.
(غرب) اللسان :حدّ ته( ،البادرة) :رسعة ّ
االعراب:

إ ّيــاك منصــوب عــى التحذيــر ،والدّ مــاء منصــوب عــى التحذيــر والتقديــر

ا ّتــق نفســك واحــذر الدّ مــاء وســفكها ،ممّــا يضعفــه :مــن للتبعيــض ،ال عــذر لنفــى
اجلنــس واخلــر حمــذوف ،يف نفســه جــار وجمــرور متعلــق بقولــه :أوثــق ،مقتــا:

منصــوب عــى التميــز ،بــا النــاس ،مــا موصولــة أو موصوفــة ،واجلملــة بعدهــا
بكــف البــادرة مصــدر مضــاف إىل
صفــة أو صلــة ،وفيــه متع َّلــق بقولــه أســوة،
ّ

املفعــول مــن املبنــى للمفعــول.

الســام يف هــذا الفصــل للتّوصيــات األخالق ّيــة
تعــرض عليــه ّ
املعنى:قــد ّ

املبحـث اخلامس :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة

فتوجــه
الرع ّيــة نتيجتــاّ ،
لعملــه ّأوال ولكا ّفــة ّ
بالنّســبة إىل الــوايل نفســه ليكــون أســوة ّ
إىل التّعليــم األخالقــي كطبيــب روحــاين مــا أشــدّ ه يف حذقــه ومهارتــه فا ّنــه عليــه

الســام وضــع إصبعــه عــى أصعــب األمــراض األخالق ّيــة واجلنائيــة ا َّلتــي ابتلــت
ّ

هبــا اال ّمــة العرب ّيــة يف اجلاهل ّيــة العميــاء ا َّلتــي ظ َّلــت عليهــا قرونــا وســعت يف
مضارهــا كــدواء ناجــع ناجــح يف معاجلتهــا فــرع
معاجلتهــا والتحذيــر عنهــا وبيــان
ّ
الســام.
يف ذلــك الفصــل بقولــه عليــه ّ

(إ ّيــاك والدّ مــاء وســفكها) كانــت العــرب يف اجلاهل ّيــة غريقــة يف احلــروب

واملشــاحنات ،وعريقــة يف ســفك الدّ مــاء الربيئــات ،فكانــت حتمــل ســاحها

أى دا ّبــة تلقاهــا وحشــ ّية كانــت أم أهل ّيــة
للصيــد فيهــدف ّ
وختــرج مــن كمينهــا ّ

بالصيــد وتشــبع منهــا وتســدّ جوعتهــا ،وإذا
هبيمــة كانــت أم نســمة ،تعيــش ّ
كان صيدهــا إنســانا يزيــده شــعفا ورسورا ،ألنــه ينــال بســلبه ومتاعــه فانقلبــت

إىل ا ّمــة س ـ ّفاكة تلـ ّـذ مــن قتــل النّفــوس ويزيدهــا نشــاطا إذا كان املقتــول رجــا

الرائقــة امله ّيجــة
رشيفــا وبطــا فارســا فتفتخــر بســفك دمــه وتنظــم عليــه األشــعار ّ
وترنّمهــا وتغنّــي هبــا يف حفالهتــا.

مبــرا بشــعار اإليــان واألمــن ولكــن مــا لبــث أن ابتــى
وجــاء اإلســام ّ

باهلجومــات احلــا ّدة ا َّلتــي أجلــأه إىل ترشيــع اجلهــاد ،فاشــتغل العرب املســلمون بقتل
النفــوس يف مياديــن اجلهــاد ح ّقــا يف اجلهــاد املــروع وباطــا يف ش ـتّى املناضــات
ا َّلتــي أثارهــا املنافقــون فيــا بينهــم بعــض مــع بعــض أو مــع الفئــة احل ّقــة ح ّتــى ظهــر
يف اإلســام حــروب دمو ّيــة هائلــة تعــدّ القتــى فيهــا بعــرات األلــوف كحــرب

مجــل وص ّفــن.
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الســادة يف اجلزيــرة ومــا فتحــوه مــن البــاد الواســعة
فــزاد املســلمون العــرب ّ

األلفــة بمــص الدّ مــاء وســفكها ح ّتــى ســقط حرمــة اإلنســان يف نظرهــم وســهل

يفرقــون بــن ذبــح شــاة وبــن ذبــح إنســان.
عليهــم أمــر ســفك الدّ مــاء ال ّ

مهمــة للتعليــات اإلســام ّية مــن الوجهــة األخالق ّيــة
وهــذا الــدّ اء العضــال ّ

ـي صـ َّـى اللَّ عليــه وآلــه.
منــذ بعثــة النبـ ّ
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فنزلــت يف القــرآن الرشيــف آيــات حمكمــة صارمــة يف حتريــم ســفك الدّ مــاء

فبـ ّـن االعــراض عليــه مــن لســان املالئكــة العظــام حــن إعــام خلــق آدم فقــال

عـ ّـز مــن قائــل:

ْض خَلِي َفـ ًة قا ُلــوا َأتَجْعَـ ُـل فِيهــا مَـنْ
وَإِ ْذ قــالَ رَبُّـكَ لِ ْلمَالئ َ
ِكـةِ إِِّنــي جاعِـ ٌـل فِــي ا َألر ِ

يُ ْفسِـدُ فِيهــا وَيَسْـفِكُ الدِّماءَ.(((

قصــة ابنــي آدم ا َّلــذي قتــل أحدمهــا االخــر فأبلــغ يف تشــنيع
وتالهــا بنقــل ّ

رصح باملنــع يف قولــه تعــاىل:
ارتــكاب القتــل إىل حــدّ االعجــازّ ،
ثــم ّ
ِن َأنْ يَ ْق ُتلَ مُؤْمِنًا إَِّل خ ََط ًأ
وَمَا َ
كانَ لِمُؤْم ٍ

وفرض يف ارتكاب قتل اخلطاء ك ّفارة عظيمة ،فقال تعاىل:

ـم قـ ّـرر
وَمَ ـنْ َق َتــلَ مُؤْمِنًــا خ ََطـ ًـأ َف َتحْ ِري ـرُ رَ َقبَ ـةٍ مُؤْمِنَ ـةٍ وَدِيَـ ٌـة مُسَـَّـلم ٌَة إِ َلــى َأهْلِ ـهِ ثـ ّ
تتحمــل يف قتــل املؤمــن عمــدا فقــال تعــاىل:
عقوبــة ال
ّ
ُ
وَمَـنْ يَ ْق ُتـ ْـل مُؤْمِنـ ًا مُ َتعَمِّــد ًا َفجَــزاؤُه ُ جَهَنَّـمُ خالِــد ًا فِيهــا وَ َغضِـبَ ا هلل عَ َليْــه ِ وَ َلعَنَــه ُ
ً (((
وَ َأعَـدَّ َلــه ُ عَذابـ ًا عَظِيمـا

((( البقرة.30 :

((( النساء.94 ،

املبحـث اخلامس :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة

ـي يف املنــع عــن قتــل اخلطــا باشــراك العاقلــة يف هــذا اجلريمــة املعفـ ّـوة
وأ َّكــد النبـ ّ

فحملهــم الديــة
عــن العقوبــة األخرويــة لكوهنــا غــر اختياريــة مــن حيــث الن ّيــة ّ
أن حرمــة املؤمــن كحرمــة الكعبــة باعتبــار ّ
وأعلــن ّ
أن حرمــة الكعبــة راســخة يف

قلــوب العــرب وعقيدهتــم إىل النهايــة.

السالم) إىل تبعات سفك الدم بام ييل:
وقد ن ّبه (عليه ّ

( - 1فا ّنــه ليــس يشء أدعــى لنقمــة) يف نظــر أوليــاء املقتــول وعا ّمــة النــاس

وعنــد اللَّ.

( - 2وال أعظــم لتبعــة) يف الدنيــا باالنتقــام مــن ذوي أرحــام املقتــول وأح ّبائــه

وبالقصــاص املقـ ّـرر يف اإلســام.

مههــا زوال الطمأنينــة عــن وجــدان القاتــل
( - 3وال أحــرى بــزوال نعمــة) وأ ّ

وابتالئــه باالضطــراب الفكــري وعــذاب الوجــدان.

( - 4وانقطــاع مــدّ ة) ســواء كان مــدّ ة الشــباب فيــرع املشــيب إىل القاتــل أو

الرتبــة االجتامع ّيــة واملدن ّيــة فتســقط عنــد النــاس وعنــد االمــراء ،أو العمــر فيقــر

عمــر القاتــل.

 - 5أنّه ّأول ما يقيض اللَّ به يوم القيامةّ ،
فتحل ّأول عقوبة اآلخرة بالقاتل.

 - 6انتاجــه عكــس مــا يــروم القاتــل مــن ارتكابــه ،فيضعــف ســلطنته ويوهنهــا

إن قصــد بــه تقويــة ســلطانه بــل يزيلهــا وينقلهــا.

 - 7إنّه ال يقبل االعتذار واخلالص من عقوبته إن كان عمدا.
 - 8ا ّدائه إىل القود املفني للبدن واملزيل للحياة.

الســام أ ّنــه إن كان خطــأ فــا بــدّ مــن االنقيــاد ألوليــاء املقتــول
ـم بـ ّـن عليــه ّ
ثـ ّ
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بــأداء الديــة مــن دون مســاحمة واعتــزاز بمقــام الواليــة ،ون ّبــه إىل االحتيــاط يف

الــرب وااليــام وإىل كظــم الغيــظ عنــد املــكاره فا ّنــه ربــا يصــر الوكــزة باليــد
ســببا للقتــل)(((.
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((( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة :ج 20ص .312 – 308

الفصل الثاني

استيفاء القصاص

املبحث األول
االقتصاص بغري السيف
قــال أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه الصــاة والســام) يف وصيتــه للحســن

واحلســن (عليهــم الســام) بعــد أن رضبــه أشــقى األشــقياء عــدوا الرمحــن ابــن

ملجــم:

ِِ
وضـ َ ِ
ِ
« َيــا َبنِــي َع ْبـ ِـد ا ُْل َّطلِـ ِ
ـم َ ُت ُ
ـون
ني َخ ْوض ـ ًا َت ُقو ُلـ َ
ـاء ا ُْل ْســلم َ
ـب َل ُأ ْلف َينَّ ُكـ ْ
ـون د َمـ َ
ُقتِـ َـل َأ ِمــر ا ُْل ْؤ ِمنِــنَ ،أ َل َل َت ْق ُت ُلــن ِب إِ َّل َقاتِـ ِـي ،ا ْن ُظــروا إِ َذا َأ َنــا ِمـ ُّ ِ
ض َبتِــه َهـ ِـذه،
َ
ـت مـ ْ
َّ
ُ
ـن َ ْ
ُ
ِ
ٍ
َف ْ ِ
الر ُجـ ِ
ض َبــةَ ،
ت َر ُسـ َ
ـول اللَّ (صــى اهلل
ـلَ ،فـإِ ِّن َســم ْع ُ
ول ُت َ ِّث ُلــوا بِ َّ
ض َبـ ًة بِ َ ْ
اض ُبــوه َ ْ
ـم وا ُْل ْث َلـ َة و َلـ ْـو بِا ْل َك ْلـ ِ
عليــه وآلــه وســلم) َي ُقـ ُ
ـب ا ْل َع ُقــور»(((.
ـول إِ َّيا ُكـ ْ
تنــاول فقهــاء املذهــب اإلمامــي والشــافعي واحلنبــي واإلبــايض واحلنفــي

مســألة كيفيــة اســتيفاء القصــاص مــن اجلــاين.

أمــا املذهــب الزيــدي فلــم يتعرضــوا للمســألة – فيــا تــورف لــدي مــن مصــادر

– فكانــت أقــوال فقهــاء املذاهــب كااليت:
املسألة األوىل :املذهب اإلمامي.

ذهــب فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنم) إىل حرمــة اإلســتيفاء باآللــة الكالــة

جتنب ـ ًا للتعذيــب واىل عــدم جــواز اإلقتصــاص بغــر الســيف.
((( هنج البالغة برشح حممد عبده :ج 3ص .78
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ً
أوال :الشيخ اجلواهري النجفي (رمحه اهلل) (ت 1266هـ).
وقــد بحــث الشــيخ اجلواهــري النجفــي (عليــه الرمحــة والرضــوان) املســألة

مســتعرض ًا ألقــوال الفقهــاء الذيــن ســبقوه (رضــوان اهلل تعــاىل عليهــم) ومبانيهــم
يف احلكــم ،فقــال يف بيــان قــول املحقــق احلــي (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه):

(ويمنــع مــن االســتيفاء باآللــة الكالــة جتنبــ ًا للتعذيــب) ،فأعقبــه اجلواهــري
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(رمحــة اهلل) ،بقولــه:

بــا خــاف أجــده للنبــوي إذا قتلتــم فأحســنوا القتلــة ولألمــر باراحــة
(((

الذبيحــة وحتديــد الشــفرة للذبــح((( ففــي اآلدميــن أوىل و لكــن لــو فعــل أســاء

وعــزر وال يشء عليــه مــن ديــة ونحوهــا ،وظاهــر األصحــاب أو رصحيهــم عــدم

الفــرق يف ذلــك بــن مــن قــد قتــل بالــكال أو ال ،ولكــن يف املســالك بعــد اعرتافــه

بــأن األصحــاب عــى مــا ســمعت احتمــل جــواز قتله بالــكال حينئــذ ،لعمــوم األمر

بالعقوبــة املامثلــة التــي ســتعرف احلــال يف نظائرهــا .وال يقتــص إال بالســيف)(((.

ً

ثانيا :السيد عبد األعلى السبزواري (رمحه اهلل) (ت 1414هـ).
تنــاول الســيد عبــد األعــى الســبزواري (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه) حكــم

االقتصــاص بغــر الســيف ،فقــال:

(ال يقتــص إال بالســيف وإن كانــت اجلنايــة بغــره كاحلــرق والغــرق والرضــخ

((( سنن البيهقي ج 8ص .60
((( سنن البيهقي ج 8ص .60

((( جواهر الكالم :ج 42ص .296

املبحـث األول :االقتصاص بغري السيف

باحلجــارة ،وقولــه تعــاىل :وإِنْ عا َقبْ ُتـمْ فَعاقِبُــوا بِمِ ْثـ ِـل مــا عُوقِبْ ُتـمْ بِـهِ و َلئِـنْ صَبَرْ ُتـمْ َلهُـوَ

خَيْـرٌ لِلصَّابِ ِريـنَ.(((

ومن السنة إطالق قول نبينا األعظم َّ
(صل اللَّ عليه وآله وسلم):
«إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»((( ،الشامل للمقام باألوىل.
ومن اإلمجاع :إمجاع املسلمني.

ومن العقل :حكمه البتي بقبح ذلك ،ألنه ظلم يستقل العقل بقبحه.

ألصالــة االحــرام يف الدمــاء والنفــوس ،إال مــا خــرج بدليــل خمصــوص،

مضافــا إىل ظهــور اإلمجــاع.

أمــا اإلثــم ،فلمخالفــة التكليــف ،ومنــه يعلــم وجــه التعزيــر ،وأمــا انــه ال يشء

عليهــا ،فلألصــل بعــد عــدم دليــل عليــه .لظهــور اإلمجــاع ،ومعتــرة ابــن بكــر عــن

الســام)( :يف رجــل رضب رجــا بعصــا فلــم يرفــع العصــا
العبــد الصالــح (عليــه ّ
الســام) :يدفــع إىل أوليــاء املقتــول ،ولكــن ال يــرك
عنــه حتــى مــات ،قــال (عليــه ّ
ّ
يتلــذذ بــه ،ولكــن جيــاز عليــه بالســيف)((( ،ويف صحيــح الكنــاين عــن الصــادق

الســام) :عــن رجــل رضب رجــا بعصــا فلــم يقلــع عنــه الــرب)(((،
(عليــه ّ
حتــى مــات أيدفــع إىل ويل املقتــول فيقتلــه؟ قــال :نعــم ،لكــن ال يــرك يعبــث بــه،

((( النحل.126 : ،

((( السنن الكربى للبيهقي ج 8 :صفحة.60 :

((( الوسائل :باب  62من أبواب القصاص يف النفس احلديث.3 :
((( مهذب األحكام :ج 28ص .289 – 288
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ولكــن جييــز عليــه الســيف)(((.
املسألة الثانية :أقوال فقهاء املذاهب األخرى يف استيفاء القصاص.

ً
أوال :املذهب احلنفي.
ذهــب فقهــاء احلنفيــة إىل أن االســتيفاء يكــون بالســيف وال جيــوز بغــره ،جــاء
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ذلــك يف بيــان أيب بكــر الكاشــاين (ت 587هـــ) فقــد قــال:

(وأمــا بيــان مــا يســتويف بــه القصــاص ،وكيفيــة االســتيفاء ،فالقصــاص ال

يســتويف إال بالســيف عندنــا وان أراد الــويل أن يقتــل بغــر الســيف ال يمكــن ولــو
فعــل يعــذر ،لكــن ال ضــان عليــه ،ويصــر مســتوفي ًا بــاي طريــق قتلــه بالعــى او
باحلجــر أو القــاء مــن الســطح أو القــاء يف البئــر أو ســاق عليــه دابــة حتــى مــات،

ونحــو ذلــك الن القتــل حقــه ،فــإذا قتلــه فقــد اســتوىف حقــه بــاي طريــق كان اال انــه
يأثــم باالســتيفاء ال بطريــق مــروع ملجاوزتــه حــد الــرع)(((.

ً
ثانيا :املذهب الشافعي.
1ـ يــرى إمــام املذهــب الشــافعي :إن االســتيفاء يف القصــاص مــن اجلــاين يكون

بنفــس الوســيلة التــي قتــل هبــا املجنــي عليه.

أي( :يفعــل بــه مثــل مــا فعــل ،فــإن مــات واال حتــز رقبتــه حتــى لــو قطــع يــد

رجــل عمــد ًا فــات مــن ذلــك ،فــإن الــويل يقتلــه فتقطــع يــده فــإن مــات يف املــدة

((( الوسائل :باب  62من ابواب القصاص يف النفس ،احلديث 3و .1
((( بدائع الصنائع :ج 7ص .245
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التــي مــات األول فيهــا ،وإال حتــز رقبتــه)(((.

2ـ وقال النووي (ت 676هـ) يف كيفية املامثلة يف استيفاء القصاص:

وهــي مشــرطة يف اســتيفاء القصــاص ،فــإذا قتلــه قتــا موحيا بمحدد ،كســيف

وغــره ،أو بمثقــل ،أو خنقــه ،أو غرقــه يف مــاء ،أو ألقــاه يف نــار ،أو جوعــه حتــى
مــات ،أو رمــاه مــن شــاهق ،فللــويل أن يقتلــه بمثــل مــا قتــل بــه ،ويســتثنى عــن هــذه

القاعــدة ثــاث صــور ،إحداهــا :إذا قتلــه بســحر ،اقتــص منــه بالســيف ،ألن عمــل
الســحر حــرام وال ينضبــط ،الثانيــة :إذا قتلــه باللــواط ،وهــو ممــا يقتــل غالبــا ،بــأن

الط بصغــر ،فالصحيــح أنــه يقتــل بالســيف كمســألة الســحر.

والثــاين :تــدس يف دبــره خشــبة قريبــة مــن آلتــه ويقتــل هبــا ،قالــه أبــو إســحاق

واالصطخــري ،قــال املتــويل :هــذا إن توقــع موتــه باخلشــبة ،وإال فالســيف.

والثالــث :ال جيــب بــه القصــاص ،ألنــه ال يقصــد بــه االهــاك ،فيكــون القتــل

بــه خطــأ ،أو شــبه عمــد ،وهــو غريــب ضعيــف ،الثالثــة :إذا أوجــره مخــرا حتــى
مــات ،فثالثــة أوجــه ،الصحيــح :أنــه يقتــل بالســيف ،والثــاين :يوجــر مائعــا ،كخــل
أو مــاء أو يشء مــر ،والثالــث :ال قصــاص ،ألنــه ال يقصــد بــه القتــل وهــو غريــب

ضعيــف.

ولــو ســقاه بــوال ،فكاخلمــر ،وقيــل :يســقى بــوال ،ألنــه يبــاح عنــد الــرورة

بخــاف اخلمــر ،ولــو أوجــره مــاء نجســا ،أو جــر مــاء طاهــرا .فــرع كــا ترعــى
املامثلــة يف طريــق القتــل ،ترعــى يف الكيفيــة واملقــدار ،ففــي التجويــع حيبــس مثــل

تلــك املــدة ويمنــع الطعــام ،ويف االلقــاء يف املــاء والنــار يلقــى يف مــاء ونــار مثلهــا،
((( بدائع الصنائع اليب بكر الكاشاين :ج 7ص .245
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ويــرك تلــك املــدة ،وتشــد قوائمــه عنــد االلقــاء يف املــاء إن كان حيســن الســباحة.
ويف التخنيــق خينــق بمثــل مــا خنــق مثــل تلــك املــدة ،ويف االلقــاء مــن الشــاهق

يلقــى مــن مثلــه وتراعــى صالبــة املوضــع ،ويف الــرب باملثقــل يراعــى احلجــم

وعــدد الرضبــات ،وإذا تعــذر الوقــوف عــى قــدر احلجــر ،أو قــدر النــار ،أو عــدد
الرضبــات فعــن القفــال أنــه يقتــل بالســيف ،وعــن بعضهــم يؤخــذ باليقــن.
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قلــت :هــذا الثــاين أصــح .واهلل أعلــم .فــرع متــى عــدل املســتحق مــن غــر

الســيف إىل الســيف ،مكــن منــه ،ألنــه أوحــى وأســهل ،قــال البغــوي :وهــو األوىل،
وأشــار االمــام إىل وجــه أنــه ال يعــدل مــن اخلنــق إىل الســيف ،واملذهــب :األول.

فــرع إذا جــوع اجلــاين مــدة جتويعــه ،أو ألقــي يف النــار مثــل مدتــه ،أو رضب

بالســوط واحلجــر كرضبــه ،فلــم يمــت ،فقــوالن ،أحدمهــا :يــزاد يف ذلــك اجلنــس
حتــى يمــوت ،والثــاين :يقتــل بالســيف ،وفــرق مجاعــة فقالــوا :يفعــل األهــون

منهــا ،وهــذا أقــرب ،واألول :أظهــر عنــد البغــوي ،وقيــل :يعــدل يف الســوط
واحلجــر إىل الســيف ،قــال االمــام :ولــو قتــل نحيفــا برضبــات تقتــل مثلــه غالبــا،

وعلمنــا أو ظننــا طنــا مؤكــدا أن اجلــاين ال يمــوت بتلــك الرضبــات لقــوة جثتــه،

فالوجــه القطــع بأنــه ال يــرب ،ثــم قــال :وفيــه احتــال.

فــرع هــذا الــذي ذكرنــاه يف االقتصــاص بالقتــل املوحــي ،فأمــا غــر املوحــي من

القتــل ،كاجلــروح وقطــع األطــراف إذا رست إىل النفــس ،فلــه حــاالن ،أحدمهــا:

أن تكــون اجلراحــة بحيــث يقتــص فيهــا لــو وقفــت ،كاملوضحــة وقطــع الكــف،
فللمســتحق أن حيــز رقبتــه ،ولــه أن يوضحــه أو يقطــع كفــه ،ثــم إن شــاء حــز رقبتــه
يف احلــال.
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وليــس للجــاين أن يقــول :أمهلــوين مــدة بقــاء املجنــي عليــه بعــد جنايتــي ،ألن

القصــاص ثابــت يف احلــال ،وعــن ابــن القطــان أن لــه ذلــك ،والصحيــح األول،
وإن شــاء أمهلــه إىل الرسايــة كــا ســبق ،وليــس للجــاين أن يقــول :أرحيــوين بالقتــل

أو العفــو ،بــل اخلــرة للمســتحق ،وإذا اقتــص يف موضحــة اجلنايــة ،أو قطــع العضو
املقطــوع مثلــه ،مل يكــن لــه أن يوضــح موضعــا آخــر ،وال أن يقطــع عضــوا آخــر بــا

خــاف ،بــل ليــس لــه إال حــز الرقبــة.

احلــال الثــاين :أن تكــون اجلراحــة بحيــث ال يقتــص فيهــا لــو وقفــت،

كاجلائفــة وقطــع اليــد مــن نصــف الســاعد ،فهــل جيــوز اســتيفاء القصــاص هبــذا

الطريــق حتقيقــا للمامثلــة ،أم جيــب العــدول إىل حــز الرقبــة؟ قــوالن ،أظهرمهــا
عنــد األكثريــن :األول ،فعــى هــذا لــو أجافــه كجائفتــه ،فلــم يمــت ،فهــل يــزاد يف
اجلوائــف ،وجهــان ،أصحهــا :ال.

قــال البغــوي :وإذا قلنــا :جيــوز االقتصــاص بطريــق اجلائفــة ،فقــال :أجيفــه،

ثــم أعفــو قــال :ولــو أجافــه ثــم عفــا عنــه ،عــزر عــى مــا فعــل ،ومل جيــر عــى قتلــه،
فــإن مــات ،بــان بطــان العفــو ،والقــوالن يف أنــه هــل يســتوىف القصــاص باجلائفــة

ونحوهــا؟ جيريــان فيــا قطــع يــدا شــاء ،ويــد القاطــع صحيحــة ،أو ســاعدا ممــن ال

كــف لــه ،والقاطــع ســليم ،هــل يســتوىف القصــاص بقطــع اليــد والســاعد؟

فــرع املامثلــة مرعيــة يف قصــاص الطــرف ،كــا هــي مرعيــة يف قصــاص النفــس

بــرط إمــكان رعايتهــا ،فلــو أبــان طرفــا من أطرافــه بمثقــل ،مل يقتص إال بالســيف،
ولــو أوضــح رأســه بالســيف ،مل يوضــح بالســيف ،بــل يوضــح بحديــدة خفيفــة،
فــإن كان الطريــق موثوقــا بــه مضبوطــا ،قوبــل بمثلــه ،كفــقء العــن باإلصبــع.
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فــرع قطعــه رجــل مــن الكــوع ،ثــم قطــع آخــر ســاعده مــن املرفــق قبــل اندمــال

القطــع األول ،فــات بالرسايــة ،فالقصــاص عليهــا ،وطريــق اســتيفائه مــن األول

أن تقطــع يــده مــن الكــوع ،فــإن مل يمــت ،حــزت رقبتــه ،وأمــا الثــاين ،فــإن كان لــه

ســاعد بــا كــف ،اقتــص منــه بقطــع مرفقــه ،ثــم يقتــل ،وإن كانــت يــده ســليمة،
فهــل تقطــع مــن املرفــق ثــم حتــز رقبتــه ،أم يقتــر عــى احلــز؟
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قــوالن ،ويقــال :وجهــان ،أظهرمهــا :األول ،وهــو نصــه يف املختــر لــرد

احلديــدة عــى موردهــا يف اجلنايــة ،وال عــرة بزيــادة الكــف اهلالكــة هبــاك النفــس،

ولــو أراد الــويل العفــو عــن األول بعــد أن أقطعــه مــن الكــوع ،قــال األصحــاب :ال

جيــوز أن يعفــو عــى مــال ،ألن الواجــب عليــه نصــف الديــة ،فإنــه أحــد القاتلــن،

وقــد اســتوىف النصــف باليــد التــي قطعهــا ،وإن أراد أن يعفــو عــن الثــاين عــى مــال،
فلــه نصــف الديــة إال قــدر أرش الســاعد ،فإنــه مل يســتوف منــه إال الســاعد.

فــرع إذا اقتــص مــن قاطــع اليــد ،ثــم مــات املجنــي عليــه بالرسايــة ،فللــويل أن

حيــز رقبتــه ،ولــه أن يعفــو ويأخــذ نصــف الديــة ،واليــد املســتوفاة مقابلــة بالنصــف،
فــإن مــات اجلــاين ،أو قتــل ظلــا ،أو يف قصــاص آخــر ،تعــن أخــذ نصــف الديــة مــن

تركتــه ،ولــو قطــع يــدي رجــل ،فقطعــت يــداه قصاصــا ،ثــم مــات املجنــي عليــه
بالرسايــة.

فللــويل حــز رقبــة اجلــاين ،فلــو عفــا ،فــا مــال لــه ،ألنــه اســتوىف مــا يقابــل

الديــة ،وهــذه صــورة يســتحق فيهــا القصــاص وال تســتحق الديــة بالعفــو عليهــا،
ولــو اقتــص مــن قاطــع اليــد ،فــات بالرسايــة ،فــا شــئ عــى املقتــص ،ولــو ماتــا

مجيعــا بالرسايــة بعــد االقتصــاص يف اليــد ،نظــر ،إن مات املجنــي عليــه أوال ،أو ماتا
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معــا ،فوجهــان ،الصحيــح الــذي عليــه اجلمهــور :أنــه ال شــئ عــى اجلــاين ،والثــاين:

أن يف تركتــه نصــف الديــة ،نقلــه ابــن كــج عــن عامــة األصحــاب ،وإن مــات اجلــاين
أوال ،فهــل جيــب يف تركتــه نصــف الديــة ،أم ال يشء؟ وجهــان ،أصحهــا :األول،
فلــو كان ذلــك يف املوضحــة ،وجــب تســعة أعشــار الديــة ونصــف عرشهــا ،وقــد

أخــذ بقصــاص املوضحــة نصــف العــر.

فــرع قطعــه ،فحــز املقطــوع رقبــة اجلــاين ،فــإن مــات املقطــوع بالرسايــة ،صــار

قصاصــا ،وإن اندمــل ،قتــل قصاصــا ،ويف تركــة اجلــاين نصــف الديــة لقطعــه اليــد،
هكــذا ذكــره البغــوي.

فــرع قطــع يــد رجــل وقتــل آخــر ثــم مــات املقطــوع بالرسايــة فقــد قتــل

شــخصني ،نقــل صاحــب الشــامل عــن األصحــاب أنــه يقتــل باملقتــول دون
املقطــوع ،ألن قصــاص املقطــوع وجــب بالرسايــة وهــي متأخــرة عــن وجوبــه

للمقتــول ،لكــن لــويل املقطــوع أن يقطــع يــده ،فــإذا قتلــه اآلخــر ،أخــذ نصــف
الديــة مــن تركتــه ،وتوقــف يف ختصيــص االقتصــاص يف النفــس باملقتــول ،ولــو أنــه

بعــد مــا قطــع واحــدا ،وقتــل آخــر قطعــت يــده قصاصــا ،ومــات بالرسايــة ،فلــويل
املقتــول الديــة يف تركتــه ،وإن قطــع قصاصــا ثــم قتــل قصاصــا ،ثــم مــات املقطــوع
األول ،فلوليــه نصــف الديــة يف تركــة اجلــاين.

فصــل ســبق أنــه ال تقطــع يمــن بيســار وال عكســه ،ولــو وجــب القصــاص

يف يمــن واتفقــا عــى قطــع يســار بدهلــا ،مل يكــن بــدال ،كــا لــو قتــل غــر القاتــل
برضــاه بــدال ،ال يقــع بــدال ،ولكــن ال قصــاص يف اليســار لشــبهة البــذل وجتــب
ديتهــا ،ومــن علــم منهــا فســاد هــذه املصاحلــة ،أثــم بقطــع اليســار ،وهــل يســقط
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قصــاص اليمــن بــا جــرى؟ وجهــان ،أصحهــا :نعــم ،ولــو قــال مســتحق قصــاص
اليمــن للجــاين :أخــرج يمينــك ،فأخــرج يســاره ،فقطعهــا املســتحق ،فللمخــرج

أحــوال ،أحدمهــا :أن يعلــم أن اليســار ال جتــزئ عــن اليمــن ،وأنــه خيــرج اليســار
ويقصــد بإخراجهــا اإلباحــة للمقتــص ،فــا قصــاص يف اليســار وال ديــة ،نــص

عليــه الشــافعي ،واتفــق عليــه األصحــاب ،وقالــوا :قــد بذهلــا صاحبهــا جمانــا،
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وإن مل يتلفــظ بإباحــة قالــوا :والفعــل بعــد الســؤال كاالذن يف املســؤول ،حتــى لــو

قــال ألجنبــي :أخــرج يــدك ألقطعهــا ،أو قــال :ملكنــي قطعهــا ،فأخرجهــا ،كان
ذلــك إباحــة ،ولــو قــال :ناولنــي متاعــك أللقيــه يف البحــر ،فناولــه كان كــا لــو

نطــق بــاالذن فيــه ،فــا جيــب ضامنــه إذا ألقــاه يف البحــر ،ولــو قــدم طعامــا إىل مــن
اســتدعاه ،كان كــا لــو قــال لــه :كل ،وحكــى ابــن القطــان وجهــا أنــه جيــب ضــان

اليســار إذا مل يتلفــظ املخــرج بــاالذن يف القطــع.

ومحــل نــص الشــافعي عــى مــا إذا أذن لفظــا ،والصحيــح األول ،وبــه قطــع

األصحــاب ،وســواء علــم القاطــع أهنــا اليســار ،وأهنــا ال جتــزئ أم ال ،لكــن إذا

علــم ،عــزر ،وعــن ابــن ســلمة احتــال يف وجــوب القصــاص إذا كان عاملــا ،ولــو

قصــد شــخص قطــع يــد رجــل ظلــا ،فلــم يدفعــه املقصــود وســكت حتــى قطــع،
فهــل يكــون ســكوته إهــدارا؟

وجهــان ،الصحيــح :ال ،ألنــه مل يوجــد منــه لفــظ وال فعــل ،فصــار كســكوته

عــن إتــاف مالــه ،والثــاين :نعــم ،ألنــه ســكوت حمــرم ،فــدل عــى الــرىض ،ولــو

رسى قطــع اليســار إىل نفــس املخــرج ،ففــي وجــوب الديــة اخلــاف الســابق فيــا
إذا قــال :اقتلنــي ،فقتلــه ،وبنــي وجــوب الكفــارة عــى املقطــوع يســاره عــى اخلالف

يف أن قاتــل نفســه هــل تلزمــه الكفــارة؟
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هــذا حكــم قطــع اليســار يف هــذه احلالــة ،وأمــا قصــاص اليمــن ،فيبقــى كــا

كان ،لكــن إذا رسى قطــع اليســار إىل النفــس ،فــات القصــاص ،فيعــدل إىل ديــة

اليــد ،فلــو قــال القاطــع :قطعــت اليســار عــى ظــن أهنــا جتــزئ عــن اليمــن فوجهان،
أحدمهــا :ال يســقط قصاصــه يف اليمــن ،ألنــه مل يســقطه وال اعتــاض عنــه.

وأصحهــا وبــه قطــع البغــوي واختــاره الشــيخ أبــو حامــد والقــايض حســن:

يســقط ،ألنــه ريض بســقوطه اكتفــاء باليســار ،فعــى هــذا يعــدل إىل ديــة اليمــن،

ألن اليســار وقعــت هــدرا ،وطــرد الوجهــان فيــا لــو جــاء اجلــاين بالديــة وطلــب

مــن مســتحق القطــع مترضعــا إليــه أن يأخذهــا ويــرك القصــاص ،فأخذهــا ،فهــل

جيعــل االخــذ عفــوا ،ولــو قــال القاطــع :علمــت أن اليســار ال جتــزئ عــن اليمــن

رشعــا ،لكــن جعلتهــا عوضــا عنهــا ،اطــرد اخلــاف ،وجعــل االمــام هــذه الصــورة
أوىل بالســقوط.

احلــال الثــاين :أن يقــول :قصــدت بإخــراج اليســار إيقاعهــا عــن اليمــن

لظنــي أهنــا تقــوم مقامهــا ،فنســأل املقتــص مل قطــع؟ ولــه يف جوابــه ألفــاظ أحدهــا
أن يقــول :ظننــت أنــه أباحهــا باالخــراج ،فــا قصــاص عليــه يف اليســار ،وفيــه
احتــال لالمــام ،ويبقــى قصــاص اليمــن كــا كان قطعــا ،الثــاين :أن يقــول :علمــت

أهنــا اليســار ،وأهنــا ال جتــزئ وال جتعــل بــدال ،ففــي وجــوب القصــاص وجهــان،
أصحهــا :ال جيــب ،لكــن جتــب الديــة ،وعــى الوجهــن يبقــى قصــاص اليمــن،
الثالــث :أن يقــول :قطعتهــا عوضــا عــن اليمــن ،وظننتهــا جتــزئ كــا ظنــه املخــرج،

فالصحيــح أنــه ال قصــاص يف اليســار ،وأنــه يســقط قصــاص اليمــن ،ولــكل واحــد

منهــا ديــة مــا قطعــه اآلخــر.
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الرابــع :أن يقــول :ظننــت املخرجــة اليمــن ،فــا قصــاص يف اليســار عــى

املذهــب ،ويف التهذيــب فيــه وجهــان ،كــا لــو قتــل رجــا وقــال :ظننتــه قاتــل أيب

فلــم يكــن ،فــإن مل نوجــب القصــاص ،وجبــت الديــة عــي األصــح ،ألنــه مل يبذهلــا

جمانــا ويبقــى قصــاص اليمــن عــى املذهــب ،وجيــئ فيــه اخلــاف الســابق.

احلــال الثالــث :أن يقــول املخــرج :دهشــت فأخرجــت اليســار ،وظنــي أين
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أخــرج اليمــن ،فيســأل املقتــص عــن قصــده يف قطعــه اليســار ،ولــه يف جوابــه
صيــغ ،إحداهــا :أن يقــول :ظننــت أن املخــرج قصــد اإلباحــة ،فقيــاس مثلــه يف
احلــال الثــاين أن ال جيــب القصــاص يف اليســار ،والــذي ذكــره البغــوي أنــه جيــب

القصــاص كمــن قتــل رجــا وقــال :ظننــت أنــه أذن يل يف القتــل ،وهــذا يوافــق
االحتــال املذكــور هنــاك وهــو املتوجــه يف املوضعــن.

الثانيــة :أن يقــول :علمــت أهنــا اليســار وأهنــا ال جتــزئ ،قــال األصحــاب:

ال قصــاص فيــه ،وفيــه احتــال لالمــام .الرابعــة :أن يقــول :ظننتهــا اليمــن ،فــا
قصــاص عــى املذهــب ،ويف مجيــع هــذه الصيــغ يبقــى قصــاص اليمــن إال إذا

قــال :ظننــت أن اليســار جتــزئ ،فــإن األصــح ســقوطه ،وإذا ســقط القصــاص
مــن الطرفــن ،فلــكل واحــد منهــا الديــة عــى اآلخــر ،ولــو قــال القاطــع :دهشــت
فلــم أدر مــا قطعــت ،قــال االمــام :ال يقبــل منــه ويلزمــه القصــاص يف اليســار ،ألن

الدهشــة ال تليــق بحــال القاطــع ،ويف كتــب األصحــاب ال ســيام العراقيــن ،أن
املخــرج لــو قــال :مل أســمع مــن املقتــص :أخــرج يمينــك ،وإنــا وقــع يف ســمعي:

أخــرج يســارك ،فأخرجتهــا.

فاحلكــم فيــه كقولــه :دهشــت ،فأخرجــت وأنــا أظنهــا اليمــن .فــرع مجيــع
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مــا ذكرنــاه يف القصــاص ،فأمــا إذا وجــب قطــع يمينــه يف الرسقــة ،فقــال اجلــاد

للســارق :أخــرج يمينــك ،فأخــرج يســاره ،فقطعهــا ،فقــوالن ،أحدمهــا ويقــال :إنــه
قديــم ،ويقــال :خمــرج :إن احلكــم كــا ذكرنــا يف القصــاص.

والثــاين وهــو املشــهور :أنــه يقــع قطــع اليســار عــن احلــد ،فيســقط قطــع

اليمــن ،ألن املقصــود التنكيــل وقــد حصــل ،والن احلــد مبنــي عــى التخفيــف،

واســتدرك القــايض حســن ،فحمــل مــا أطلقــه األصحــاب عــى احلالــن األخرييــن

مــن األحــوال الثالثــة ،وقــال يف احلــال األول وهــو االخــراج بقصــد اإلباحــة:
ينبغــي أن ال يســقط قطــع اليمــن ،كــا لــو قطــع الســارق يســار نفســه ،أو قطعهــا

غــره بعــد وجــوب قطــع اليمــن.

فــرع لــو كان املقتــص منــه جمنونــا ،فهــو كــا لــو أخــرج اليســار مدهوشــا ،وال

يتحقــق منــه البــدل ،ولــو كان املقتــص منــه عاقــا ،واملســتحق جمنونــا ،فقطــع يمــن
املقتــص منــه مكرهــا لــه ،فهــل يكــون مســتوفيا حلقــه؟

فيــه خــاف ســبق ،فــإن قلنــا :ال يصــر مســتوفيا وهــو الصحيــح ،انتقــل حقــه

إىل الديــة ،وجيــب للجــاين ديــة يــده ،فــإن جعلنــا عمــده عمــدا ،فالديــة يف مالــه،
والصــورة مــن صــور التقــاص ،وإن جعلنــاه خطــأ ،فديــة اليســار عــى عاقلتــه

وال تقــاص ،ولــو قــال ملــن عليــه القصــاص :أخــرج يمينــك ،فأخرجهــا ،فقطعهــا
املجنــون ،قــال األصحــاب :ال يصــح اســتيفاؤه ،وينتقــل حقــه إىل الديــة ،وال

ضــان عليــه ،ألنــه أتلفهــا ببذلــه وتســليطه ،وإن أخــرج يســاره ،فقطعهــا ،فهــي

مهــدرة ويبقــى حقــه يف قصــاص اليمــن.

فــرع حيــث أوجبنــا ديــة اليســار يف الصــور الســابقة ،فهــي يف مالــه ،ألنــه قطــع
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متعمــدا ،وعــن نصــه يف االم أهنــا جتــب عــى العاقلــة.

فــرع حيــث قلنــا :يبقــى القصــاص يف اليمــن ،ال يســتوىف حتــى يندمــل قطــع

اليســار ملــا يف تــوايل القطعــن مــن خطــر اهلــاك ،نــص عليــه ،ولــو قطــع طــريف

رجــل معــا ،اقتــص فيهــا معــا ،وال يلزمــه التفريــق ،نــص عليــه ،فقيــل :فيهــا

قــوالن ،واملذهــب تقريــر النصــن ،والفــرق أن خطــر املــواالة يف الصــورة األوىل
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حيصــل مــن قطــع مســتحق وغــر مســتحق.

فــرع قــال املخــرج :قصــدت باالخــراج إيقاعهــا عــن اليمــن ،وقــال القاطــع:

أخرجتهــا بقصــد اإلباحــة ،فاملصــدق املخــرج ألنــه أعــرف بقصــده.

فــرع ثبــت لــه القصــاص يف أنملــة ،فقطــع مــن اجلــاين أنملتــن ،ســئل ،فــإن

اعــرف بالتعمــد ،قطعــت منــه األنملــة الثانيــة ،وإن قــال :أخطــأت وتومهــت أين

أقطــع أنملــة واحــدة ،صــدق بيمينــه ،ووجــب أرش األنملــة الزائــدة ،وهــل هــي يف
مالــه أم عــى عاقلتــه؟ قــوالن ،أو وجهــان ،أصحهــا :يف مالــه)(((.

ً
ثالثا :املذهب احلنبلي.
ذهــب إمــام املذهــب احلنبــي إىل القــول يف اســتيفاء القصــاص باملثــل؛ أمــا

الســيف فيكــون فيــا لــو قتــل املجنــي عليــه بالســيف.

قــال ابــن قدامــة املقــديس (ت 620هـــ) يف بيــان قــو ّيل امحــد بــن حنبــل :يف

رجــل جنــى عــى آخــر فـ(قطــع يديــه ورجليــه ثــم عــاد فــرب عنقــه قبــل أن

تندمــل جراحــه) فقصاصــه عــى رأي إمــام املذهــب( :قتــل ومل تقطــع يــده وال
((( روضه الطالبني :ج 7ص .103 – 96
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رجــاه) والــرأي اآلخــر( :أنــه لألهــل أن يفعــل بــه كــا فعــل فــإن عفــا عنــه الــويل
فعليــه ديــة واحــدة).

وقد ّرجح النووي القول الثاين ،فقال:

(ومجلــة ذلــك أن الرجــل إذا جــرح رجــا ثــم رضب عنقــه قبــل اندمــال اجلــرح

فالــكالم يف املســألة يف حالــن (أحدمهــا) أن خيتــار الــويل القصــاص فاختلــف
الروايــة عــن أمحــد يف كيفيــة االســتيفاء فــروي عنــه ال يســتوىف اال بالســيف يف العنــق
وبــه قــال عطــاء والثــوري وأبــو يوســف وحممــد ملــا روي عــن النبــي (صــى اهلل

عليــه وآلــه وســلم) أنــه قــال:
«ال قود اال بالسيف».

رواه ابــن ماجــة والن القصــاص أحــد بــديل النفــس فدخــل الطــرف يف حكــم

اجلملــة كالديــة فإنــه لــو صــار االمــر إىل الديــة مل جتــب اال ديــة النفــس والن القصــد

مــن القصــاص يف النفــس تعطيــل الــكل واتــاف اجلملــة وقــد أمكــن هــذا بــرب
العنــق فــا جيــوز تعديتــه باتــاف أطرافــه كــا لــو قتلــه بســيف كال فإنــه ال يقتــل

بمثلــه.

والروايــة الثانيــة عــن أمحــد قــال إنــه ال هــل أن يفعــل بــه كــا فعــل يعنــي أن

للمســتويف أن يقطــع أطرافــه ثــم يقتلــه وهــذا مذهــب عمــر بــن عبــد العزيــز ومالــك
والشــافعي وأيب حنيفــة وأيب ثــور لقــول اهلل تعــاىل:

ـن اعْ َت ـدَى
إِنْ عَا َقبْ ُت ـمْ َفعَاقِبُــوا بِمِ ْثـ ِـل مَــا عُوقِبْ ُت ـمْ بِ ـهِ وقولــه ســبحانه َ فمَـ ِ

ْك ـمْ  والن النبــي (صــى اهلل عليــه
ْك ـمْ فَاعْ َت ـدُوا عَ َليْ ـهِ بِمِ ْثـ ِـل مَــا اعْ َت ـدَى عَ َلي ُ
عَ َلي ُ
وآلــه وســلم) رض رأس هيــودي لرضــه رأس جاريــة مــن األنصــار بــن حجريــن،
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والن اهلل تعــاىل قــال:

(والعــن بالعــن) .وهــذا قــد قلــع عينــه فيجــب أن تقلــع عينــه لآليــة وروي

عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) أنــه قــال:

«مــن حــرق حرقنــاه ومــن غــرق غرقنــاه» والن القصــاص موضــوع عــى

املامثلــة ولفظــه مشــعر بــه فوجــب أن يســتويف منــه مثــل مــا فعــل كــا لــو رضب
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العنــق آخــر غــره ،فأمــا حديــث« :ال قــود اال بالســيف» فقــال أمحــد ليــس اســناده
بجيــد)(((.

ً
رابعا :املذهب املالكي.
مل خيتلــف إمــام املالكــي يف كيفيــة اســتيفاء القصــاص إىل القــول :بــان يفعــل بــه

باملثل (((.

ً
خامسا :املذهب اإلباضي.
ذهــب اإلباضيــة إىل اباحــة مــا يســتويف بــه الــويل مــن اجلــاين مــن قتلــه برمــح

أو ســهم وخشــبة فيهــا حديــد ،ولكــن يأثــم ان عذبــه يف القتــل ،واألوىل أن يقتلــه
بالســيف احلــاد أو الســكني احلــادة وعــى اجلــاين أن يمنــع نفســه ان اراد ويل القتيــل
قتلــه بغــر ســاح كألقائــه يف البئــر.

قال حممد أطفيش (ت 1332هـ) يف رشحه لكتاب النيل:

(وال يأثــم قاتــل جــان) بقتــل وليــه إن قتلــه ســاح كرمــح وســهم وخشــبة
((( املغني :ج 9ص .387 – 386
((( املغني :ج 9ص .386
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فيهــا حديــد ،ويأثــم بتعذيــب إن ّ
عذبــه يف القتــل لقولــه (صــى اهلل عليــه –وآلــه-

وســلم):

«إذا قتلتم فأحسنوا القتلة».

ال يــرب بســيف أو ذبــح بســكني أو شــفرة وال ســيام إن قتلــه بحــاد أو ســيف

أو ســكني أو شــفرة فإنــه ال يأثــم بــاألول ،فــإن األوىل القتــل بالســيف احلــاد أو
الســكني احلــادة أو الشــفرة احلــادة (ويمنعــه اإلمــام أو القــايض أو اجلامعــة) أو

الســلطان أو مــن لــه كالم مــن قتــل اجلــاين بغــر الســاح بــا قتــال لــه عــى ذلــك؛
وقيــل :بــه ،لتعديــه)(((.

املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

ً
ً
حصرا ،وعدم اجلواز بغريه.
أوال :االستيفاء بالسيف
1ـ قال اإلمامية:

أ ـ بحرمة االستيفاء باآللة الكالة جتنب ًا للتعذيب

ب ـ بعــدم جــواز االقتصــاص بغــر الســيف وان كانــت اجلنايــة بغــره كاحلرق،

والغــرق ،والرضــخ باحلجــارة ،وغــر ذلك.
2ـ قال احلنفية.

ال جيــوز االســتيفاء بغــر الســيف ،وإذا فعــل الــويل بغــره يعــزر ،ولكــن ال

ضــان عليــه ،ويصــر مســتوفي ًا بــاي طريــق قتلــه ســواء قتلــه بالعــى أو باحلجــر

أو ألقــاه مــن الســطح أو ألقــاء يف البئــر وغــر ذلــك
((( رشح كتاب النيل وشفاء العليل :ج 14ص .753 – 752
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3ـ وخالــف املذهــب الشــافعي واملالكــي واإلبــايض املذهــب اإلمامــي واحلنفــي

يف حــر االســتيفاء بالســيف.
ً
ثانيا :االستيفاء باملثل.

وهو أن يقوم الويل بقتل اجلاين بمثل ما قتل به املجني عليه ،وبه قال:
1ـ املذهب املالكي:
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فقد ذهب إىل أن االستيفاء يكون باملثل.

2ـ قال الشافعية:

إن االستيفاء يكون باملثل ،وهي مشرتطة يف استيفاء القصاص.

3ـ وقال احلنابلة:

إن لألهل أن يفعل به كام فعل اجلاين.
ً
ثالثا :اجلمع بني االستيفاء بالسيف أو غريه.
وبه قالت اإلباضية:

أ ـ ال يأثم قاتل جان برمح أو سهم أو خشبة فيها حديد.

ب ـ األول أن يكــون القتــل بالســيف احلــاد أو الســكني احلــادة أو الشــفرة

احلــادة.

ج ـ ويمنع الويل من قتل اجلاين بغري سالح.

املسألة الرابعة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة.

تنــاول رشاح هنــج البالغــة هــذه الوصيــة وتدارســوا مــا ورد فيهــا مــن نظــام
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للحيــاة ال ســيام وان الوصيــة مقســمة إىل مــا خيــص احلســن واحلســن واخوهتــم،
والثانيــة مــا خيــص عامــة املســلمني ،والثالثــة مــا خيــص بنــي عبــد املطلــب لوقــوع

جنايــة قتلــه بيــد عــدوا الرمحــن (عليــه لعائــن اهلل) ومــن ثــم مــا حيلــق اســتيفاء

القصــاص.

وقــد ركــز (عليــه الصــاة والســام) عــى عــدم اعتــاد الثــأر العقــدي يف قتــل

ابــن ملجــم (لعنــه اهلل) ومــن يشــايعه ويتابعــه فتقــع الفتنــة يف األمــه.

فن ّبــه وحـ ّـذر يف أن الفاعــل واحــد ،واجلــاين ابــن ملجــم (لعنــه اهلل) فيســتويف

منــه قصاصـ ًا ،وهــو أمــر يف غايــة األمهيــة يف حفــظ الرشيعــة املحمديــة التــي حــرص
عليهــا أمــر املؤمنــن (صلــوات اهلل وســامه عليــه) منــذ أن بعــث النبــي (صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم) واىل هــذه اللحظــات التــي يتجهــز فيهــا للقــاء ربــه ،وجيــاور
أخيــه وابــن عمــه (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم).
وعليه:

الرشاح وبينوا أقسامها ،فكان منهم ما ييل:
فقد تناوهلا ّ

ً
أوال :ابن ميثم البحراني (679هـ).

قــال (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه) يف بيــان هــذا اجلــزء مــن الوصيــة ،اي قولــه

(عليــه الصــاة والســام):
ِِ
وضـ َ ِ
ِ
« َيــا َبنِــي َع ْبـ ِـد ا ُْل َّطلِـ ِ
ـم َ ُت ُ
ـون
ني َخ ْوض ـ ًا َت ُقو ُلـ َ
ـاء ا ُْل ْســلم َ
ـب َل ُأ ْلف َينَّ ُكـ ْ
ـون د َمـ َ
ُقتِـ َـل َأ ِمــر ا ُْل ْؤ ِمنِــنَ ،أ َل َل َت ْق ُت ُلــن ِب إِ َّل َقاتِـ ِـي ،ا ْن ُظــروا إِ َذا َأ َنــا ِمـ ُّ ِ
ض َبتِــه َهـ ِـذه،
َ
ـت مـ ْ
َّ
ُ
ـن َ ْ
ُ
َف ْ ِ
ض َبـ ٍـة.»...
ض َبـ ًة بِ َ ْ
اض ُبــوه َ ْ
(أحدها :هناهم عن كثرة الفتنة بسبب قتله ،فقال:
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«ال أجدكم ختوضون دماء املسلمني خوض ًا».

وكنى :عن كثرة القتل.

وقولــه :تقولــون :قتــل أمــر املؤمنــن .حكايــة مــا جــرت بــه العــادة أن يقولــه

طالــب الثارحــن هياجــه إظهــارا لعــذره والســبب احلامــل لــه عــى إثــارة الفتنــة.
الثاين :هناهم أن يقتلوا َّإل قاتله .إذ ذلك هو مقتىض العدل.
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بمجرد
الثالــث :ن ّبههــم بقولــه :انظــروا .إىل قولــه :هــذه .عــى أ ّنــه ال جيــوز قتلــه
ّ

رضبتــه إن لــو حصــل املــوت بســبب غريهــا َّإل أن يعلــم ّ
أن موته كان بســبها.

الرابــع :أمرهــم أن يرضبــوه رضبــة برضبــة ،وذلــك مقتــى عدلــه (عليــه

الســام) أيضــا.
ّ

اخلــام :هنــى عــن املثلــة بــه مع َّلــا بــا رواه ســاعا عــن رســول اللَّ َّ
صــى اللَّ

عليــه وآلــه وذلــك ملــا يف املثلــة مــن تعــدّ ي الواجــب وقســوة القلــب وشــفاء الغيــظ

ّ
وكل ذلــك رذائــل جيــب االنتهــاء عنهــا ،وهــو يف قـ ّـوة صغــرى ضمــر تقديــر كــراه:

ّ
وكل مــا هنــى رســول اللَّ (صـ َّـى اللَّ عليــه وآلــه وســلم) عنــه فوجــب أن ال يفعــل.
وبــاللَّ التوفيــق)(((.

ً
ثانيا :الشيخ حممد جواد مغنية (ت 1400هـ).
تنــاول الشــيخ القــايض حممــد جــواد مغنيــة (عليــه الرمحــة والرضــوان) هــذا

اجلــزء مــن وصيتــه (عليــه الصــاة والســام) فــأورد أقــوال بعــض الكتــاب،
والباحثــن ،و املفكريــن يف قولــه (عليــه الســام):

((( رشح هنج البالغة :ج 5ص .124 – 123

املبحـث األول :االقتصاص بغري السيف

«ال تقتلن يب إال قاتيل» وهو احلاكم واخلليفة ،فقال:

( -1قال عبد الكريم اخلطيب يف آخر كتابه ((عيل بن أيب طالب)):

((ســئل اإلمــام يف أمــر ابــن ملجــم فقــال :ان اعــش فاألمــر إيل ،وان أصــب

فاألمــر لكــم ،فــإن آثرتــم أن تقتصــوا فرضبــة برضبــة ،وان تعفــوا أقــرب للتقوى...

أطيبــوا طعامــه ،وألينــوا فراشــه».

 -2وقــال جــورج جــرداق« :ملــا قــال لــه طبيبــه اعهــد يــا أمــر املؤمنــن فــإن

الرضبــة قــد بلغــت أم الــرأس  -مل يتأفــف ومل يتشــكك ،بــل أســلم أمــره إىل اهلل ،ثــم

أمــى عــى احلســنني :ال تثــار فتنــة بســبب قتــي ،وال هيــرق دم ،وان تعفــوا أقــرب
للتقــوى».

ومــات يف األرض عظيــم ،وقــام يف النــاس مــن تعاظمــوا .فــإذا هنــا إنســان

يمــوت فيعلــو ،وإذا هنــاك أنــاس يعيشــون فيصغــرون.

 -3أمــا العقــاد فقــال يف كتــاب «عبقريــة اإلمــام»« :ولــد يف الكعبــة ،ورضب يف

املســجد ،فأيــة بدايــة وهنايــة أشــبه باحليــاة بينهــا مــن تلــك البدايــة ،وتلــك النهايــة» يريد
ان حيــاة اإلمــام منــذ النفــس األول حتــى النفــس األخــر هــي للَّ ويف اللَّ وحــده)(((.

((( يف ظالل هنج البالغة :ج 4ص .29
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املسألة األوىل :قاعدة :مانع السبب.

ً
أول :إنشاء الشهيد األول (رمحه اهلل) للقاعدة.

وقــد أوردهــا الشــهيد األول حممــد مكــي العامــي (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه)

يف قواعــده فقــال:

قاعــدة (مانــع الســبب :كل وصــف وجــودي ظاهــر منضبــط خيــل وجــوده

بحكمــة الســبب ،كاألبــوة العامــة مــن القصــاص يف موضعــه الن احلكمــة التــي
اشــتملت األبــوة عليهــا هــي كــون الوالــد ســببا لوجــود الولــد ،وذلــك يقتــي

عــدم القصــاص لئــا يصــر الولــد ســبب ًا لعدمــه)(((.
ّ
ً
السيوري للقاعدة.
ثانيا :استدراك املقداد

الســيوري (رمحــه اهلل) (ت 826هـــ) فقــال ضمــن
وقــد أســتدركها املقــداد
ّ

املبحــث الرابــع يف تعريــف املانــع وتقســيمة:

(املانــع :وهــو مــا يلــزم مــن وجــوده العــدم ،وال يلــزم مــن عدمــه الوجــود ،وال

العــدم لذاته.

فبــاألول خــرج الســبب ،وبالثــاين خــرج الــرط ،وبالثالــث احــراز مــن

((( القواعد والفوائد :ج 1ص .66
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مقارنــة عدمــه لعــدم الــرط فيلــزم العــدم أو وجــود الســبب فيلــزم الوجــود ،بــل

بالنظــر إىل ذاتــه ال يلــزم يشء مــن ذلــك .فظهــر أن املعتــر مــن املانــع وجــوده ومــن

الــرط عدمــه ومــن الســبب وجــوده وعدمــه .وقــد اجتمعــت الثالثــة يف الصــاة،
فــان الدلــوك ســبب يف الوجــوب ،والبلــوغ رشط ،واحليــض مانــع .ويف الــزكاة

النصــاب ســبب ،واحلــول رشط ،واملنــع مــن التــرف مانــع.
240

تقسيم:

املانــع امــا للســبب أو للحكــم ،فــاألول كل وصــف وجــودي ظاهــر منضبــط

مســتلزم حلكمــة مقتضاهــا يقتــي حكمــة الســبب مــع بقــاء حكمــة الســبب،

كاألبــوة املانعــة مــن القصــاص يف موضعــه .واحلكمــة التــي اشــتملت األبــوة عليهــا
هــي كــون الوالــد ســببا لوجــود الولــد ،وذلــك يقتــي عــدم القصــاص لئــا يصــر

الولــد ســببا لعدمــه .والثــاين فهــو كل وصــف وجــودي حيــل وجــوده بحكمــة
الســبب ،كالديــن بالنســبة إىل مخــس املكاســب ،فإنــه مانــع مــن وجوبــه فيهــا)(((.

املسألة الثانية :قاعدة( :العلة ال بد فيها من املناسبة للحكم املرتب عليها).

ـيوري (عليــه الرمحــة والرضــوان) يف تقســيم الســبب
وقــد تناوهلــا املقــداد السـ ّ

معنــوي ووقتــي ،فخــرج بقاعــدة:

العلــة البــد فيهــا مــن املناســبة للحكــم املرتــب عليهــا ،ســواء جعلناهــا باعثــة

أو معرفــة للحكــم .والســبب أعــم مــن ذلــك ،إذ مــن األســباب مــا ال يظهــر فيــه
املناســبة .فالعلــة أقســام:

((( نضد القواعد الفقهية :ص .55 – 54

املبحـث الثاني :قواعد فقهية

األول  -النجاســة يف وجــوب الغســل ،فإهنــا مســتقذرة طبعــا ،فناســب ذلــك

وجــوب اإلزالــة بالغســل وشــبهه.

الثــاين  -الزنــا يف وجــوب احلــد ،ألنــه مــؤد إىل اختــاط األنســاب ،فيقــع

التقاطــع والتدابــر ،فناســب وجــوب احلــد الــرادع عنــه.

الثالــث  -القتــل عمــدا للمــكايف يف وجــوب القصــاص ،فإنــه ســبب يف زهــاق

األنفــس املطلــوب بقاؤهــا للقيــام بعبــادة اهلل ،فجعــل الــرادع عنــه القتــل ليكــون

ســببا يف بقــاء احليــاة ،كــا أشــار إليــه ســبحانه بقولــه:
َاص حَيَاةٌ.((()
وَل ُ
َكمْ فِي الْقِص ِ

ً
ً
وطرفا املماثلة).
نفسا
املسألة الثالثة :قاعدة( :يعترب يف القصاص

وهــذه القاعــدة :انشــئها الشــهيد األول (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه) فقــال يف

القواعــد التســعة مــن كتــاب القصــاص:

نفســا وطرفــا املامثلــة ،ال مــن كل وجــه ،بــل يف :اإلســام ،واحلريــة ،والكفــر،

والرقيــة ،ويف العقــل ،واعتبــار احلرمــة ويمنــع منــه األبــوة(((.

وال يعتــر التســاوي يف األوصــاف العرضيــة ،كالعلــم ،واجلهــل ،والقــوة،

والضعــف ،والســمن ،واهلــزال ،ونحوهــا ،وإال ال نســد بــاب القصــاص ،ومــن ثــم

قتــل اجلامعــة بالواحــد ،واقتــص مــن أطرافهــم مــع الــرد ،عندنــا ،حســا لتواطــئ
اجلامعــة عــى قتــل واحــد أو قطــع يعتــر يف القصــاص طرفــه)(((.

((( نضد القواعد :ص .30 – 29

((( انظر رشوط القصاص يف  /قواعد األحكام ،للعالمة احليل.255 :
((( القواعد والفوائد :ج 2ص .9
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حرمة املثلة يف اجلاني
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
ـلَ ،ف ـإِن سـ ِ
الر ُجـ ِ
َ
ت َر ُسـ َ
ـول اللَّ (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
ـم ْع ُ
ِّ َ
«ول ُت َ ِّث ُلــوا بِ َّ
َي ُقـ ُ
ـول:
ب ا ْل َع ُق ِ
«إِ َّياك ُْم وا ُْل ْث َل َة و َل ْو بِا ْل َك ْل ِ
ور»(((.

ينفــرد فقهــاء املذهــب اإلمامــي عــن املذاهــب االخــرى يف العمــل هبــذا العنوان

الــذي س ـنّه إمــام الرشيعــة بعــد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) فعنهــا
أخــذوه وعليــه ســاروا ،وفيــه كتبــوا (رضــوان اهلل تعــاىل عليهــم) منــذ الشــيخ

الطويس(((وابــن إدريــس((( (عليهــم الرمحــة والرضــوان) واملحقــق((( ،والشــهيد
األول((( ،والشــهيد الثــاين((( واىل شــيخ الفقهــاء اجلواهــري النجفــي ثــم الشــيخ

املــرزا جــواد التربيــزي (عليهــا رمحــة اهلل ورضوانــه).
((( هنج البالغة ،برشح حممد عبدة :ج 3ص .77
((( املبسوط :ج 7ص .22

((( الرسائر :ج 3ص .326

((( رشائع اإلسالم :ج 4ص .1002
((( اللمعة الدمشقية :ص .255

((( الروضة البهية :ج 10ص .92
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أمــا املذاهــب االخــرى فلــم يتعرضــوا حلرمــة املثلــة إال يف كتــاب اجلهــاد يف

مورديــن:

األول :يف قتال البغاة.

الثاين :التعامل مع االسري.
ينظر يف ذلك:

244

1ـ املذهب الزيدي :األحكام ليحيى بن احلسني ،كتاب السري.

(((

2ـ املذهــب الشــافعي :املجمــوع للنــووي ،بــاب :إذا اظهــر قــوم راي

اخلــوارج.

(((

3ـ املذهب املالكي :املوطأ ،باب :ما جاء يف الوفاء باألمان.

(((

4ـ املذهب احلنفي :املبسوط للرسخيس ،كتاب السري.

(((

5ـ املذهب احلنبيل :كشاف القناع للبهويت :باب قتل آهل البغي(((.

وقــد أســتدل بقــول أمــر املؤمنــن (عليــه الصــاة والســام) «وان مــت فأقتلــوه

وال متثلــوا» عــى حرمــة التمثيــل باهــل البغي واخلــوارج.
وعليه:

ســنورد مــا جــاء عــن املذهــب اإلمامــي يف حرمــة املثلــة يف اســتيفاء القصــاص

((( ج 2ص .495

((( ج 19ص .216
((( ج 2ص .448
((( ج 10ص .5

((( ج 6ص 212
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والتــي اشــبعها شــيخ الفقهــاء اجلواهــري بحث ـ ًا ونقاش ـ ًا ثــم نعـ ّـرج عــى مــا أورده
الشــيخ املــرزا جــواد التربيــزي (رمحهــا اهلل) ومهــا كااليت:

املسألة األوىل :حبث الشيخ اجلواهري النجفي (1266هـ).

قال يف بيان قول املصنف (املحقق احليل) (عليهام رمحة اهلل ورضوانه):
(وال جيوز التمثيل به) بل:

(يقتــر عــى رضب عنقــه ،ولــو كانــت جنايتــه بالتغريــق أو بالتحريــق أو

باملثقــل أو بالرضــخ) وفاقــا لألكثــر كــا يف املســالك ،بــل املشــهور كــا يف غريهــا،

بــل عــن املبســوط (عندنــا تــارة (ومذهبــا) أخــرى ،بــل عــن الغنيــة (ال يســتقاد إال
بــرب العنــق ،وال جيــوز القتــل بغــر احلديــد وإن فعــل ذلــك بــا خــاف) بــل يف
التنقيــح والروضــة االمجــاع عليــه ،بــل يف حمكــي اخلــاف إمجــاع الفرقــة وأخبارهــم

عــى أنــه إذا قتــل غــره بــا فيــه القــود مــن الســيف واحلــرق والغــرق واخلنــق أو منــع
مــن الطعــام والــراب أو غــر ذلــك فإنــه ال يســتقاد منــه إال بحديــدة ،وال يقتــل

مثــل مــا قتلــه .وهــو احلجــة بعــد النهــي يف أخبــار كثــرة عــن املثلــة بــه((( وأهنــا ال

جتــوز يف الكلــب العقــور((( وأهنــا مــن االرساف يف القتــل املنهــي عنــه(((.

وخــر موســى بــن بكــر((( عــن الكاظــم (عليــه الســام)( :يف رجــل رضب

رجــا بعصــا فلــم يرفــع العصــا حتــى مــات ،قــال:

(يدفع إىل أولياء املقتول ،لكن ال يرتك يتلذذ به ،ولكن جياز عليه بالسيف).

((( وهو وجه قريب

((( الوسائل  -الباب  62 -من أبواب القصاص يف النفس واملستدرك الباب  51منها
((( الوسائل الباب  62من أبواب القصاص يف النفس.

((( الوسائل  -الباب  11من أبواب القصاص يف النفس احلديث .12 - 10
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ونحــوه حســن احللبــي

(((

وصحيــح الكنــاين((( (ســأل الصــادق (عليــه

الســام) عــن رجــل رضب رجــا بعصــا فلــم يقلــع عنــه حتــى مــات أيدفــع إىل ويل
املقتــول فيقتلــه؟ قــال:

«نعم ،وال يرتك يعبث به ،ولكن جييز عليه».

ومثله من دون تفاوت صحيح سليامن بن خالد((( إىل غري ذلك من النصوص.
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ومل نجــد خالفــا يف ذلــك إال مــا حيكــى عــن أيب عــي مــن جــواز قتلــه بمثــل مــا قتــل

مطلقــا يف روايــة ،وإن وثــق بأنــه ال يتعــدى يف أخــرى ،وربــا حكــي عــن ابــن أيب عقيــل

أيضــا ،وعــن اجلامــع أنــه يقتــص بالعصــا ممــن رضب هبــا ،كل ذلــك لآليــة والنبــوي(((:

(مــن حــرق حرقنــاه ومــن غــرق غرقنــاه) ويف آخــر((( (أن هيوديــا رضــخ رأس

جاريــة باحلجــارة فأمــر (صــى اهلل عليــه وآلــه) فرضــخ رأســه باحلجــارة).

نعــم يف املختلــف بعــد االســتدالل لــه باآليــة (وهــو وجــه قريــب) ويف املســالك

(ال بــأس بــه) ويف جممــع الربهــان (الظاهــر اجلــواز إن مل يكــن إمجــاع ،والظاهــر
عدمــه كــا يفهــم مــن رشح الرشائــع) مــع أنــه قــال يف الروضــة( :هــو متجــه لــوال

االتفــاق عــى خالفــه) قلــت:

بــل :ومــع عدمــه رضورة عــدم اجلابــر للنبــوي األول((( املعــارض بغــره مــن

((( الوسائل الباب  - 11من أبواب القصاص يف النفس احلديث .2
((( الوسائل الباب  - 11من أبواب القصاص يف النفس احلديث .2

((( الوسائل  -الباب  11من أبواب القصاص يف النفس احلديث .12 - 10
((( سنن البيهقي ج 8ص .43
((( سنن البيهقي ج 8ص .42
((( سنن البيهقي ج 8ص .43
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النصــوص((( التــي فيهــا النبــوي وغــره ،واآلخــر((( قضيــة يف واقعــة يف اليهــودي،
واآليــة بعــد خــروج كثــر مــن أفــراد االعتــداء منهــا ومــا ســمعته مــن النصــوص

وغريهــا جيــب محلهــا عــى إرادة املامثلــة يف أصــل االعتــداء يف القتــل ،فــا ريــب يف

ضعــف القــول املزبــور ،وإن جنــح إليــه مــن عرفــت.

بــل :الظاهــر االقتصــار يف الكيفيــة املزبــورة عــى رضب الرقبــة ،كــا هــو

املوجــود يف عبــارات األصحــاب مــن املقنعــة إىل الريــاض ،فــإن رضب بالســيف ال

عليهــا فــإن كان عــن عمــد عــزر ،ولكــن ال يمنــع بعــد مــن االســتيفاء إن أحســنه،
وإن ادعــى اخلطــأ صــدق بيمينــه إن كان قــد وقــع يف مــا خيطــئ بمثلــه ،كــا إذا وقــع

عــى الكتــف ونحــوه ،وإن كان بموضــع ال يقــع اخلطــأ بمثلــه كأن وقــع بوســطه أو
رجلــه مل يســمع وعــزر ،ولكــن عــى كل حــال ال يمنــع مــن االســتيفاء إن أحســنه،
خالفــا ملــا عــن بعــض العامــة فمنعــه ،وال ريــب يف ضعفــه.

وعــى كل حــال فــاألوىل مراعــاة الرقبــة ،بــل األوىل كونــه بالســيف كــا يف أكثــر

العبــارات وإن زيــد يف النافــع وحمكــي املبســوط (ومــا جــرى جمــراه) وعــر يف حمكــي

النهايــة واخلــاف والغنيــة باحلديــد ،بــل ظاهــر األصحاب اعتبــار الــرب دون النحر

والذبــح ،نعــم يف الروضــة تقييــده بــا إذا كان اجلــاين أبانــه ،وإال ففــي جــوازه نظــر مــن

ـس (((ومــن بقــاء حرمــة اآلدمــي ،قلــت :لعــل األقــوى
صــدق اســتيفاء النَّ ْفـسَ بِالنَّ ْفـ ِ
األول ،هــذا وليعلــم أنــه لــو خالــف مل يرتتــب عليــه غــر التعزيــر يف مجيــع ذلــك)(((.

((( الوسائل الباب  62من أبواب القصاص يف النفس وسنن البيهقي ج 8ص .63
((( سنن البيهقي ج 8ص .42
((( املائدة.45 :

((( جواهر الكالم :ج 42ص .299 – 296
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املسألة الثانية :حبث الشيخ املريز اجواد التربيزي (ت 1427هـ)

ـص إالّ بالســيف وال جيــوز التمثيــل
قــال (عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه) :وال يقتـ ّ

بــه بــل يقتــر عــى رضب عنقــه ،ولــو كانــت اجلنايــة بالتغريــق أو بالتحريــق أو
باملثقــل أو بالرضــخ.

حيــث ْ
إن املثلــة حــرام وقــد ورد النهــى عنــه ح ّتــى باإلضافــة إىل البغــاة عــى
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اإلمــام (عليــه الســام) ،ويـ ّ
ـدل عليــه أيض ـ ًا مجلــة مــن الروايــات:

منهــا صحيحــة احللبــي وروايــة أيب الصبــاح الكنــاين ،مجيع ـ ًا عــن أيب عبــد ا ّ
لل

(عليــه الســام) قــاال« :ســألناه عــن رجــل رضب رجــ ً
ا بعصــا فلــم يقلــع عنــه

ويل املقتــول فيقتلــه؟ قــال :نعــم ،ولكــن ال يــرك
الــرب ح ّتــى مــات ،أيدفــع إىل ّ
يعبــث بــه ولكــن جييــز عليــه بالســيف»(((.

إن اللّ يقول
وروايــة إســحاق بــن عـ ّـار قال« :قلــت أليب عبد اللّ (عليــه الســام)ّ :

يف كتابــه (ومــن قتــل مظلوم ـ ًا فقــد جعلنــا لول ّيــه ســلطان ًا فــا يــرف يف القتــل) مــا

هــذا اإلرساف الــذي هنــى عنــه؟ قــال :هنــى أن يقتــل غــر قاتلــه أو يم ّثــل بالقاتــل»(((.
وال خيفــى ْ
إن مقتضامهــا عــدم جــواز القصــاص باآللــة أيضـ ًا .فــإن القصــاص

بــه نــوع عبــث باجلــاين وإرساف يف قتلــه)(((.

تــم بحمــد اهلل تعــاىل وســابق لطفــه ،وفضلــه ،وفضــل رســوله (صــى اهلل عليــه

وآلــه وســلم).

((( الوسائل :ج ،19الباب  62من أبواب القصاص يف النفس ،احلديث .95 :1
((( الوسائل :ج ،19الباب  62من أبواب القصاص يف النفس ،احلديث .95 :1
((( تنقيح مباين األحكام (القصاص) :ص .240
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املبحث الرابع :يف الرشوط التي يضعها الواقف103........................................
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