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المتصل سیاقه وفي ، - األرض في الفساد - مفھوم عن الكالم              والزال

الفعلنقول  :   يتحدث  المنطق  األرسطي  عن  وجوب  التمییز   بین

 ،واألمر   به  ،  أي إن التمییز  يجري  في الحكم  كما يجري في  الموضوع

فعل من بین المساواة تصح ال أبداً : إنه القول يمكننا ھذا على               وبناءاً

بذاته، المستقل المعین حكمه منھما لكل إذ ، به أمر من وبین              الفساد

والقتل شيء المادي القتل موضوعة بأن لإليمان اإلستنتاج ھذا           ويدفعنا

 . المعنوي شیئ  أخر

 ،-  تحديد العناوين   - طبعاً  ھذا يقودنا  لإلعتراف  بصحة موضوعة

علینا يسھل وكذلك ، األولويات وإدراك فھم علینا سیسھل           فالتحديد

األحكام من الصحیحة المواقف معرفة علینا ويسھل ، المعرفة           طرق

من بنمط والتاريخ األحداث تذكرنا الصدد ھذا وفي ، والقضايا األشیاء             في

أو الوصف حدود جرائمھم فاقت الذين والدكتاتورين المستبدين          الحكام

إلىالحدود  الممكنة  للعقوباتمتعلقات اإلحالة تبدو ولذلك ،       الدنیوية

، الدنیوي للعذاب مضافاً و مساعدا نفسیاً عامال األخروي           العذاب

 ديستوفیسكيوجدلیة   الجريمة  والعقاب   جدلیة   موضوعیة  تحدث عنھا

اإلحالةذات  مرة بروايته الشھیرة  ولكن من وجھة  نظر مغايرة لكن ،   

، األبدي المستقر وبانه اآلخر بالیوم اإليمان ضابطھا األخروي           للعذاب

األمرواإليمان بذلك  من لوازم   و عناصر القوة لدى المؤمنین أن وبما ،    

المستبدين األشخاص وبإن : إذن معنوية ثقة فھناك باإليمان           يتعلق

حكماً نسقھا العريضة اآلمال وھذه ، سود نھايات من لھم بد ال              الظلمه

األموي الوالي منھم ، والحديث القديم التاريخ في طغاة مستبدين            على

المغول ملك و ھتلر أدولف النازي الزعیم و الثقفي يوسف بن             الحجاج

بل المئات قتل في تسببوا تاريخیا وھؤالء ، ُتبع وأخرين            جنكیزخان



بأن المؤمنین من وأمل ورجاء توكید لھم والموت ، األبرياء من             األلوف

شديد أخروي عذاب وھو ، به هللا توعدھم الذين العظیم العذاب             ينالھم

،وطويل  وخالد ( عظیم عذاب اآلخرة في ولھم ) : تعالى قال ،            

بمحدودية لنا يوحي بالعظیم العذاب وصف في اللفظي          واإلستغراق

اإلدعاءنعم  ال يجب  التقلیل من أھمیة ذلكالعذاب الدنیوي  ، وال ،   

البعض بعضھما يكمالن معاً ھما بل ، الدنیا في العدل إقامة ھو المھم               بإن

بیانات األخر صیغة في األمثلة من مجموعة هللا لنا قدم ولقد ،           

 توضیحیة على  ذلك  .

 وللتذكیر:

التناسب مبدأ إن - : ونقول المقدمة تلك بعد الموضوع لصلب             وسنعود

وھذا ، - الحاالت كل في ضرورياً والعقاب الجريمة بین الحكم             في

أحدھم التوكید   العملي  يوجھنا  للتساؤل  الشفوي أرعب لو ماذا :     

تكون فھل ، ؟ ممتلكاتھم يسلب أو يقتلھم ان دون ولكن الناس              وأخاف

يظلالعقوبة األخرويةعقوبته الدنیوية  كافیة  في رفع إنه أم ،      ؟

ھذه وفي ، ؟ ( عظیم عذاب األخرة في ولھم ) : تعالى بقوله                مشموالً

:  إن  - آية المحارب   -بالذات يلزمنا   المراجعة  والتثبت   لما قلناه   عن

لھذاوحكمھا ومفھومھا أو اإلطالق لھذا ھل ولكن ، عامین          مطلقین

 التصريحات العموم  أثرا  على الحكم   في األخرة بعد عقوبة   الدنیا ؟  ،

-في الكتاب المجید  تقول  : ھو إبقائھا أو العقوبة رفع في المالك          إن

فيبالتوبة  -  ،  والتوبة للعقوبة رافعة التصريحات تلك بحسب        الخالصة

في الدنیا واألخرة ، العقوبة رفع في الموضوعي الشرط أنھا         أي

موجبات،الدنیا وكذلك  في األخرة من والرحمة التوبة بین       والتالزم

بعد األخطاء عن التجاوز الرحمة متطلبات ومن ، اإليجابیة هللا            صفات

- عذابه سبقت مغفرته إن - األثر في شاع وقد ، منھا والتبرؤ بھا                اإلعتراف

 وعلى ھذا أكد  النص التالي :   (  إن هللا يغفر الذنوب جمیعاً )  .

 قاعدة التعارض  :



ھو بل وقیل المخالفة وھو ، معارضة تعارضاً عرض من            التعارض

التعارضالتناقض  و التقابل  إن كان ذلك   مصدرا   ، يكون وال :      قیل

والتي مفاعلة وزن على معارضة و ، حجیتین بین أو دلیلین بین              إالَّ

مسألتناأو  الخاصةتكون  في المواقف   العامة في التعارض وعن ،     

 إلیكم  المثال  التالي  :

ذلك 1 - - : قال ، العقوبات تطبیق كیفیة عن الصادق اإلمام             سُئل

- قتل شاء وإن ، صلب شاء وإن ، نفى شاء وإن ، قطع شاء إن اإلمام                   إلى

العقوبة نوع يختار من ھو االمام ان أي ، 533 ص ج18 الشیعة               وسائل

 ومن دون النظر الى نوع الجريمة  !!  .

شرط2 - عن الصادق اإلمام سُئل لما إنه ُعبیدة عن أخر خبر             وفي

ولكنه ، صنع شيء أي لیس - : قال ، والعقاب الجريمة بین               التناسب

أخذيصنع  بھم على قدر جناياتھم  ،   فمن قطع  الطريق ومن ،     قتل

المال يأخذ ولم فقتل الطريق قطع ومن ، وُصلب ورجله يده ُقطعت              المال

ومن ، ورجله يده قطعت يقتل ولم المال فأخذ الطريق قطع ومن ،               ُقتل

ج الشیعة وسائل - األرض من ُنفي يقتل ولم ماالً يأخذ فلم الطريق              قطع

العقوبات وإنما ، العقوبات في مخیراً لیس االمام ان يعني ، 534 ص 18              

 تجري وفقاً   لنظام التناسب  بین الجريمة والعقاب   .

بین تعارض ثمة ھناك إن األولى للوھلة فیظن المرء يتوھم قد             ولكن

وإنماالخبرين   ،  ولكن   مع   التدقیق يتبین أن لیس بینھما  أية  تعارض ،  

الباب ھذا وفي ، بعض على األخبار لبعض المقام في ترجیح             ھناك

عبدهللاُبريد  بن معاوية  حیث  يقولتطالعنا   صحیحة أبا سألت - :     

: قال ، ( .. ورسوله هللا يحاربون الذين جزاء إنما ) عزوجل هللا قول                 عن

، ال : قال ، ؟ إلیه ذلك فموفض : قلت ، شاء ما يفعل اإلمام إلى                   ذلك

ھناكولكن  نحو الجناية   -   الوسائل  ج  18  ص  533 الخبر ھذا وفي ،     

 أحتمالین  متغايرين  :



أحكام تطبیق في اإلختیار صاحب ھو القاضي أو اإلمام ان يقول :              األول

 العقوبات   .

أحكام تطبیق في اإلختیار صاحب ھو لیس اإلمام ان يقول :             والثاني

العقوبة نوع باختیار مكلف إنه بل ، مطلق نحو على و             العقوبات

شارحاً يكون الثاني المفھوم ان يعني وھذا ، الجريمة لنوع            المناسبة

المفھومین بین بالتعارض للقول معنى وال ، األول للمفھوم           ومقیداً

حال وفي ، األول بالمفھوم المتصلة و الدالة القرينة وجود بسبب             وذلك

للتعارض الحاجة أنتفت المفھومین ھذين بین ( المتصلة القرينة )            وجدت

اآلتي بالقول ُيشبھھا أو األصولي علیھا يطلق الحالة وھذه ، رأس             من

، - والخصوص العموم بین كالتعارض ھو الذي األبتدائي بالتعارض - :            

 وال  ُيعد  التعارض  األبتدائي  تعارضاً في األصل  .

الترجیحبین  األخبار   فالزم  ذلكوإذا  ثبت   التعارض بمبدأ    العمل

ترجیحبینھما  لرفع  ذلك التعارض فیجب ، بد وال ذلك كان وان ،         

تقول ال التي تلك على والعقاب الجريمة بین التناسب على الدالة             األخبار

 بذلك  ،  ودلیلنا  على   ذلك   مايلي :

أكثرأ  - والعقاب الجريمة بین التناسب على الدالة األخبار نسبة           إن

التناسبعدداً  وأقوى حجة تشترط ال التي األخبار تلك عكس على ،         

 ومن،بین الجريمة والعقاب   والتي  ھي   أقل عددا  وأضعف حجة

داوودبین   أخبار  التناسب وخبر عبیدة وخبر معاوية بن ُبريد خبر لدينا           ھذه

بالتناسب تقول ال التي األخبار وأما ، الخاقاني فضل بن أحمد وخبر              الطائي

 في الحكم  بین الجريمة والعقاب  فھي  :

  لم تنف  التناسب  في األصل    .أوالً  :

  إنھا لم توضح معنى اإلختیار  على نحو  دقیق  ،  بل جعلته  مبھماً . وثانیاً :

والعقاب الجريمة بین الحكم في التناسب مبدأ يرجح و كذلك -             ب

-العدل و  مقتضاه   ،  الوارد  في  قوله   تعالى بالعدل يأمر هللا إن - :       

لمالنحل 90 ،  على سبیل الندب واإلحاطة  واألستحباب  ، ان    فالجرائم



وتطبق علیھا العقوبات  وبشكل  صارم   بتناسب فیھا العقوبة    بین

المجتمعات تتعرض ، والطبیعة والكیفیة والنوع الحجم حیث من           الجريمة

وعلى المجرمین قبل من عمدية وصريحة متعمدة تجاوزات إلى           واألمم

فالعقوبةنطاق واسع ، ( األدب أساء العقوبة أمن من ) : قیل وقديماً ،             

العقوبة من المجرمین خوف و ، للمجتمع وحماية صیانة وفیھا            رادعة

 ضمانة أكیدة لحماية المجتمع وحقوقه   .

فيج  - كذلك التناسب السلیم الطبیعي الفطري العقل لوازم         ومن

بأنهالحكم  بین الجريمة والعقاب : السلیم الفطري العقل ُعرف وقد ،        

من ھو وكذا ، به والعمل الصالح للفعل يستجیب الذي العقل             ذلك

يستمعون الذين عبادي فبشر - : تعالى قال ، الحسن للقول             يستمع

 القول فیتبعون أحسنه -  الزمر  18  .

والعقابد  - الجريمة بین الحكم في التناسب إعتبار عدم          إن

مع تمشیاً التابعین بعض يد على جرت سلبیة عملیة ، تبنیه و              وترجیحه

، ثور أبي : ھؤالء بین ومن ، آنئذاك سائدة كانت التي السیاسة               روح

، البصري والحسن ، ومجاھد ، رباح أبي بن وعطاء ، المسیب بن               وسعید

305 ص 10 ج ُقدامه ألبن المغني - وداوود الزناد وابوا والنخعي              والضحاك

في،  وتبعھم  على ذلك  نفر من الفقھاء  منھم الصدوق الشیخ :    

المقنعة في المفید والشیخ ، 62 ص الفقھیة الجوامع - والھداية             المقنع

ج السرائر في أدريس وأبن ، المراسم في العزيز عبد وساالر ، 129               ص

الحلي والعالمة ، 356 ص الشرائع في الحلي والمحقق ، 507 ص 3             

الحكمفي المختلف ص  779  ،   و ھؤالء  جمیعاً في بالتناسب يلتزموا      لم

 بین الجريمة والعقاب  ،   وھم في ذلك قد خالفوا صريح الكتاب والعقل  .

فھو والعقاب الجريمة بین الحكم في بالتناسب اإللتزام على دلیلنا            وأما

 مايلي :

بن وأحمد الطائي وداوود ُعبیدة و معاوية بن ُبريد صحیح في ورد ما - 1               

، بالتناسب قالوا و اإلختیار صراحة نفوا ممن ، وغیرھم الخاقاني             فضل



يقفوا لم إنھم أو ، ركیك ودلیله ضعیفه حجته اإلختیار أن على يدل               وھذا

 عند ھذه األخبار ويدققوا في معناھا ، ولم يؤلوھا  كثیر أھتمام  .

اإلختیار ينفي ذلك في وھو ، بالتناسب يحكم الفطري والعقل - 2            

وفقاًاالذي تترك فیه األحكام  تبعاً لرأي القاضي و يشاء ما بھه       يفعل

 للمؤثرات  الخارجیة والثانوية .

المجتمع حماية أجل من ھو العقوبات تشريع من األولي األصل إن ثم - 3              

إيجاب صفة والعدل ، وقیمھا للعدالة بالنسبة األولوية ھي وتلك ،             والنظام

 دعانا هللا للتمسك بھا حیث قال :  -  إن هللا يأمر بالعدل  -  .

ولیس ، فیھا الغالبة الحجة ھو األحكام تطبیق في المعیارية والقیمة - 4             

، مقام كل وفي ھنا عال مھما األكثرية قول ولیس الثانوي المؤثر              ھو

وما ، ( كارھون للحق وأكثرھم ) باألكثرية التمسك نبذ في تعالى              قال

للكتاب الموافق الثابت المحكم الدلیل ھو الشأن ھذا في علیه            يعول

 والعقل  .

  مالحظة

إفتراضیة كیفیات عن للقول ، تبريرا البعض يذھب التعارض باب            في

اإلختیارلرفعه ُيترك حین األدلة بین التعارض يرفع إنما : كقولھم ،           

فيللقاضي المناسبة الحجة أو الدلیل أو الخبر إختیار شرط مع ،           

إنتخاب في القاضي رأي على اإلعتماد يعني وھذا ، .. الحكم             تطبیق

شرعي مجوز غیر من حجة القاضي رأي إعتبار ولكن ، المناسب             الحكم

إلختیاراتوعقلي  ُيعد مخاطرة تابعاً لیس األحكام في األصل إن ذلك ،         

علىالقاضي قائم األصل في الحكم كون في ھو علیه المعول بل ،            

المبني أو المجرد الرأي ولیس الحجة ھو والدلیل ، المحكم الثابت             الدلیل

) : ھو ھذ التعارض أصل في الكالم وخالصة ، الوقتیة الرغبة              على

دون للحكم كنوع القاضي اختیار اعتماد في باإلطالق القول صحة            عدم

اإلعتماد ان كما الصحیحة لألخبار مخالفاً ذلك وألن ، الجريمة لنوع             مراعاة

بال ترجیح ، الثاني الطرف اإلعتبار بعین األخذ دون األخبار من طرفاً              على



: والنظر وبالتدقیق ، العقل وصريح الكتاب لصريح مخالفة وھو            مرجح

، التقیة باب من أو الخشیة و الخوف ظل في ُكتبت األخبار بعض إن                يظھر

 )  .وفي  ھذه الحالة   تسقط من اإلعتبار والحجیة

 تنبیه  :

النصوص تحمیل ولندع ، جانبأ المراوحة لندع إذن الحالة ھذه            وفي

حیثإفرازات الزمان والمكان  غیر المنطقیة من الخبر في ولندقق ،      

تبعاً ولیس ، المقررة والضوابط للمعايیر وفقا علیه نحكم ثم ،             الصدور

اإلختالف إرادة أصالة على التنويه ويجب ، !!! للطرف أوغضاً الحال             لواقع

أن ذلك ، الممنوع في الدخول ذلك كلف وإن الفقھیة المسائل             في

، والفھم الدلیل خالف ما إالَّ الفقھیة القضايا بناء في أساسي             اإلختالف

، هللا مرضاة و الصواب الفقیه يريد طالما ضرار وال ذلك في ضرر ال                و

في فیھا المختلف القضیة ھي : المبدأ حیث من المختلفة            والقضیة

 المعظم  العلوم  و الفقه  خارجا  عن  تلك القاعدة   ،  وھذه  القاعدة طبیعیة

نجد واألحكام الفتاوى تاريخ في وبالتتبع ، والمناكفة والفزع الفتنة            تثیر

فتاوى في  قراءتنا مع تختلف أنھا حنیفه أبي اإلمام فتاوى من           لكثیر

مع للشافعي بالنسبة الحال وھكذا ، الواحدة المسألة في           الشافعي

الضبط مجال وفي ، ر ضر وال ذلك في ضیر ال حنبل أبن ومع                المالكي

 -والتوكید  ورد مرويا عن االمام الصادق   قوله   -  خذ  بما وافق الكتاب

 ،  وھو في ذلك  إنما يريد تحقیق الصحة والموافقة التامة للدلیل .

 التوبة  :

تصح وال والذنب الخطأ عن وأناب رجع إذا تاب فعل من :              التوبة

وعن إدراك وعن وعي عن إالَّ التوبة تصح وال اإلعتراف، غیر من              التوبة

أم ،عقل العقوبات أحكام الخطأ عن التائب على تترتب ھل           ولكن

فیھا؟ ال إذ ، التوبة قضیة أعني جدلیة القضیة ھذه ،          

،تتداخل   المواضیع  من جھة (   الحقوق  العامة والحقوق الخاصة (  



فھناك ، تجاوزھا أو علیھا القفز يمكن ال متعلقات الحقوق ھذه من              ولكل

 مثالً  :

النحوالمتعلق األول  : ھذا وعلى إنكاري سؤال بصیغة ُيطرح         والذي

التالي  :   ھل   التوبة   ُتقبل  من قبل التمكن  من المجرم   واإلمساك به

ثاني،؟أم ال ُتقبل نحو على طرحه يمكننا السؤال ھذا         ولكن

ھي: ھل ، ؟ التوبة عند عنھا العفو يتم التي الجرائم ھي              ما

الخاص بالحق تتعلق التي تلك أم العام بالحق تتعلق التي الجرائم             تلك

الممنوعات ويبیع ويخیفھم الناس يروع الذي المجرم فمثالً ،           ؟

انوالمخدرات  على  الناس   ،  فھل   التوبة   تقبل  منه   مثال مع ،     ؟

-الكتاب المجید  يعتبر  ھذا الشخص لمعنى العام العنوان في       داخالً

أعتبر نفسه الوقت في المجید الكتاب ولكن ، - األرض في             المفسدون

والقدرةالتوبة تخصیصاً  للعموم   : منه التمكن قبل تاب من - :          فقال

الذي الموضوعي األثر عن ماذا ولكن ، !! - علیه يتوب هللا فإن               علیه

 ُيحدثه  الفساد   في المجتمع  ؟

أجلبحسب المنطق الطبیعي من ضرورة والقانون األحكام تطبیق        يعتبر

القانون حماية المجتمع   ھذا  أوالً   ،  وثانیاً تطبیق إلى ينظر ان       يجب

ذلك في ألیس ولكن ، العقاب من اإلفالت يحاول لمن وكعبرة وكفاصل              كحد

فالتوبة ، ؟ القانون تطبیق عن مجزية تكون التي التوبة لمھمة             توھینا

إلى والرجوع لإلسراع والمترددين األخرين المجرمین لتشجیع عملي          إجراء

النظرالمجتمع   واإلنصھار فیه  من جديد في ھو عندي الراجح والرأي ،       

األصل ذلك ألن ، للمجتمع العامة والفائدة المصلحة يحقق لما            بعمق

 :األولي  في تأسیس القانون والعقوبات والجزاءات

تاب شخصاً أن لو ماذا : أفتراضي سؤال بصیغة ورد : الثاني              المتعلق

، !! ؟ الخاص والحق العام الحق بذمته ثبت ولكن علیه يقدروا ان قبل                من

وقطع والنھب والسلب والقتل اإلرھاب مارس قد الشخص ھذا أن            يعني

وماھو ، ؟ بذمته معلقاً يظل أم العام الحق عنه يسقط فھل ،               الطرقات



علیھم تقدروا أن قبل من تابوا الذين إالَّ - : تعالى قوله من               الموقف

اإلعتبار بعین أخذ قد النص ھذا إن فھل ، - رحیم غفور هللا إن                فاعلموا

مما التوبة مع الذمة لبراءة العقوبة أسقط ذلك ومع ، ؟ العام              الحق

اإلدعاء ممثل يعتبر المدني القانون في ، !! ذنب أو جرم من بھا               علق

المرافعة في عنه الولي ھي بإعتبارھا الشعب عن نیابة الحكومة            ھو

الحق سقط التوبة مع العقوبة سقطت واذا ، العام الحق عن             والدفاع

أو بالھبة أو بالتنازل الخاص الحق سقوط فرض مع ھذا طبعاً ، كذلك               العام

مع ، أصالً عقوبة ال أي رأس من العقوبة تسقط الحالة ھذه وفي ،                بالدية

، الجرم بحقھم أرتكب لمن المجرم جھة من الذمة في ما إرجاع على               التأكید

الدية فتكون بالقصاص يطبق لم إن والقتل ، ما بطريق إعادته يجب              فالمال

 عوضاً لذلك وھكذا  .

والجريمة ، منه التمكن قبل المجرم توبة عدم حال في : الثالث              المتعلق

ھذهال تتعلق بالحق  الخاص  وإنما تتعلق بالحق العام  ، في يجب     فھل

إنه الدارج بالقول التمسك يجب وھل ، ؟ ال أم العقوبات تطبیق              الحالة

والعقوبات األحكام تطبیق يجب فال الخاص بالحق تتعلق ال الجريمة            مادامت

وھذا ، !! الرحمة وأحكام العدالة بروح التمسك من ھذا في منطلقین ،               ؟

إن : ونقول ، منه والتمكن به اإلمساك بعد تمت التوبة أن أفترضنا كما                كله

من لھا قیمة ال األصل في وإنھا ، شیئا الحكم من تغیر ال الالحقة                التوبة

العامة المصلحة رعاية إن : نقول ذلك ومع ، والشرعیة القانونیة             الناحیة

أثار من علیه يترتب وما الواقع يحدده لذلك والنظر ، حال كل في               مھمة

 ونتائج .

به اإلمساك قبل المجرم توبة عدم حال في كذلك وھو : الرابع              المتعلق

العامة الناحیتین من أثراً لھا بھا قام التي الجريمة ولكن ، منه              والتمكن

ونقول ، العقوبة تطبیق بوجوب كذلك نقول الحالة ھذه وفي ،             والخاصة

أكانت وسواء الخاص الحق على العقوبة تطبیق في لھا أثر ال التوبة :               أيضاً

الجريمة كانت إن : قلنا وقد ، منه التمكن بعد أو المجرم من التمكن                قبل



الجريمة كانت وإن ، لمستحقیھا الحقوق أرجاع فیجب والغصب بالمال            تتعلق

 ھي القتل فالقصاص أو الدية ھي التي تسقط الحق الشخصي ..

 مثال :

، علي اإلمام زمن في عاش - زيد بن الحارثة - أسمه شخصاً أن                ُيحكى

، - األرض في المفسدون - معنى علیه يصدق ممن الشخص ھذا              وكان

التوسط طالباً الحسن باإلمام مر إنه ويروى ، وفعله إالَّ قبیحاً عمالً يترك               فلم

ولكن ، القديمة أفعاله من والبراءة توبته أعلن أن بعد علي اإلمام لدى               منه

الرجل ھذا ولكن ، المؤمنین أمیر أبیه لدى فیه التوسط رفض الحسن              اإلمام

رجال كبار من كان ) الھمداني قیس بن سعید عند فذھب يمل ولم يكل                لم

آواه الذي ، ( وصفین الجمل معركتي في ھمدان رآية وصاحب             التابعین

سعید فذھب ، المؤمنین أمیر عند إلیه التوسط وعزم ، مقالته منه              وسمع

 بن قیس  عند أمیر المؤمنین  وسأله :

 يا أمیر المؤمنین  :  ما حكم من حارب هللا ورسوله  ؟  .

هللا يحاربون الذين جزاء إنما ) : تعالى هللا قول ، حكمه إنما اإلمام                فقال

- : تعالى قوله إلى وصل أن إلى ... فسادا األرض في ويسعون ،                ورسوله

 إالَّ الذين تابوا من قبل ان تقدروا علیھم فاعلموا ان هللا غفور رحیم  )  .

 فقال سعید  :  وھل يشمل ذلك  أيضاً  الحارثة بن زيد  ؟

 فقال اإلمام  :  نعم  حتى الحارثة بن زيد  إن تاب توبة نصوحا .

 فقال سعید  :  فھل توبة  الحارثة من قبل التمكن منه  دافعة للعقوبة  ؟

 قال اإلمام :  نعم ھي كذلك  .

المؤمنین امیر عند به وأتى ، زيد بن الحارثة إلى قیس بن سعید               فذھب

-.. والعفو األمان فیه عھداً اإلمام له وكتب ، والطاعة السمع على              فبايعه

 تفسیر الطبري ج6  ص  221  .

اإلعتباروھنا  نسأل  :  ھل  عھد أمیرالمؤمنین للحارثة ھذا بعین أخذ     قد

العقوبة من للذمة براءة األمان عھد ألن ، ؟ ال أم الخاص الشخصي               الحق



النظر دون من عھد ھكذا مثل إعطاء يصح وال ، الجناية من للمجرم               وتنزيه

 في الحقوق الخاصة  ،  وھذا األمر فیه إحتمالین :

 إما  ان ال يكون الحارثة قد أرتكب شیئا من الجرائم الخاصة مطلقاً  .األول  :

عن تنازلوا قد الشخصي الخاص الحق أصحاب يكون إن وإما :             والثاني

التي الحقوق متعلق عنه رفع قد يكون مما ، بغیره أو بالصلح              حقھم

 في  ذمته  .

بإعتباره لإلمام فیه يحق الذي العام الحق ھو المتبقي يكون الحالة ھذه              وفي

 الحاكم أن يعفو طالما يجد في ذلك مصلحة وضرورة عامة .

 في ظالل  أخبار  آية المحارب :

مروي بخبر ، التھذيب في والطوسي ، الكافي في الُكلیني            ُيطالعنا

محمد عن محمد بن أحمد عن يحیى بن محمد عن - : النحو ھذا                على

: قال زيد بن طلحة عن ، المغیرة بن عبدهللا عن التھذيب وفي يحیى                بن

حكمین للحرب إن - : يقول أبي كان ) : يقول الصادق عبدهللا أبا                سمعت

: 

أسیر فكل ، أھلھا ُيثخن ولم أوزارھا تضع لم قائمة الحرب كانت إذا :                األول

شاء وإّن ، عنقه ضرب شاء ّ إن بالخیار فیه اإلمام فإن ، الحال تلك في                  أخذ

دمه في يتشحط وتركه ، ( قطع ) حسم بغیر خالف من ورجله يده                قطع

هللا يحاربون الذين جزاء إنما )) : وجل عز هللا قول وھو ، يموت                حتى

أيديھم تقطع أو يصلبوا أو ُيقتلوا أن ، فساداً األرض في ويسعون ،               ورسوله

في ولھم الدنیا في خزي لھم ذلك ، األرض من ينفوا أو خالف من                وأرجلھم

اإلمام هللا خیر الذي الُمخیر إن ترى أالَّ ، 33 المائدة (( عظیم عذاب                اآلخرة

فقلت ، مختلفة أشیاء على ھو ولیس ، القتل وھو واحد شيء              على

ذلك : قال ، - األرض من ينفوا أو - : وجّل عَز هللا قول : عبدهللا                   ألبي

ببعض علیه حكم الخیل أخذته فإن ، يھرب حتى الخیل تطلبه ان ،               الطلب

 األحكام التي وصفت لك  )  .



في أخذ أسیر فكل أھلھا وأثخن أوزارھا الحرب وضعت إذا ) :              والثاني

علیھم منَّ شاء إن ، بالخیار فیه فاإلمام أيديھم في فكان ، الحال               تلك

عبیداً فصاروا ، أستعبدھم شاء وإن ، أنفسھم فاداھم شاء وإن ،              فارسلھم

 )  -  الكافي  ج5 ص32  ، والتھذيب ج 6 ص 143  ..

كالمه وظاھر ، المعركة ساحة في كمقاتل المحارب عن يتحدث الخبر             ھذا

واضح بشكل الكفار يذكر لم الخبر إن مع ، وكفار مسلمین بین قتال               إنه

، وتبعات أثار علیه ورتبوا الخبر من الفقھاء فھمه ما ھذا ولكن ،               وصريح

في الحلي أدريس وأبن ، ص20 ج2 المبسوط في الطوسي الشیخ             منھم

على وبناءا ، 90 ص الشرائع في الحلي والمحقق ، 158 ص              السرائر

التقسیم ان أعتبروا فقد ، واحكامھم األسرى حول وأفتوا كتبوا            ذلك

( حكمین للحرب إن ) قوله عن ناتج نوعین إلى األسرى ألحكام              األولي

كان األولى الحالة ففي ، ذلك بعد ومن أوزارھا الحرب تضع أن قبل               من

أوزارھا الحرب تضع أن بعد وأما ، جمیعاً األسرى قتل ھو عندھم              الحكم

حول اإلستدراك ومع ، الخبر في علیھا مررنا التطبیقات من سلة             فھناك

فیھم يرى ثم بالخیل اإلمام يطاردھم قال ، ( األرض من ينفوا أو )                معنى

 رأيه !! .

 مالحظة

صحة من التحقق الفقھي الحكم إثبات عملیة في األولیة المبادئ            من

فیه النظر ويمكن مقبوالً الخبر يكون حتى ، الشوائب من وخلوه             السند

  واإلستئناس به  ، وبحسب معلوماتنا في علم الرجال  يظھر أن  :

 1 -  الراوي األول للخبر   :  -  محمد بن يحیى العطار القمي  كان  ثقة  - .

كان القمي األشعري عیسى بن محمد بن أحمد - : للخبر الثاني الراوي - 2               

 ثقة  كذلك - .

أو الخثعمي يحیى بن محمد بین مشترك - : للخبر الثالث الراوي – 3              

 محمد بن يحیى الخزاز  وكالھما  كانا  من الثقات  - .



وھو المغیرة بن عبدهللا ھو الطوسي رواية بحسب للخبر الرابع االراوي – 4             

 من أصحاب اإلجماع  كان ثقة معتبرا .

وعنه فیه قال الذي الشامي النھدي زيد بن طلحة عن رووا ھؤالء              كل

 أصحاب التراجم والرجال مايلي  :

ضعیف إنه - : والتعديل الجرح كتابه في حاتم أبي أبن عنه قال -                أ

 الحديث منكر القول  -  الجرح والتعديل ج 4 ص 480 .

 ب – وقال عنه  ابن حبان  في المجروحین   : -  منكر الحديث ال يحتج  به  -  .

الكبیر التاريخ - الحديث منكر - : البخاري اسماعیل بن محمد عنه وقال -                ج

 ج4 ص351 البخاري - .

التھذيب تھذيب - ضعیف إنه - : السنن صاحب الدارقطني عنه وقال -               د

 للعسقالني ج5 ص 16 - .

التھذيب تھذيب - علیه يعتمد ال - : السنن صاحب النسائي عنه وقال -                ه

 ج5 ص 16 - .

16 ص 5 ج التھذيب تھذيب - به يعتد ال - : حنبل بن أحمد عنه وقال –                    و

. - 

أو بالرفض أو بالتشیع أتھمه قد أحداً نعلم فیما نجد لم التھم ھذه كل                ومع

منشأھا التھم ھذه كل إن الظان يظن بحیث ، ... أو الغنوصیة أو               بالباطنیة

الفھرست في النجاشي ذكره كتاباً زيد بن ولطلحة ، مثالً الرجل             تشیع

إن الكتاب عن وقیل ، 112 ص الفھرست في الطوسي وكذا ، 155               ص

،فیه أخبارا مروية عن ثقات  ، ثقة كان زيد بن طلحة إن يقولوا لم           ولكن

ھو يكون ان وبین الصحیحة األخبار من فیه كتابه يكون ان بین كبیر               والفرق

إن : يعني الصحیحة األخبار من فیه لفظ ان يعني وال ، !! الثقاة من                 نفسه

الكتاب كل لیس أن أعني ، !! علیه اإلعتماد ويمكن صحیحا فیه ما               كل

- : قال إنه الصدوق للشیخ كالم من ذلك ونفھم ، وإعتماد قبول               موضع

الكتب بعض في وجدتھا ، زيد بن طلحة كتاب عن أخذتھا التي              الروايات

، زيد بن طلحة كتاب من اخذتھا رواية او خبر كل ان ھذا يعني و ،                  المعتبرة



شأنھا في اإلختصاص ذات المعتبرة الكتب في ونظرت فیھا دققت            إنما

ال األخبار بعض يعني القول ھذا وطبعاً ، للقبول قابل منھا بعضاً              فوجدت

كل لیس أن : القول أولى باب ومن ، زيد بن طلحة كتاب في ورد من                  جمیع

المعتبر والكتاب ، وروايته علیه اإلعتماد يصح زيد بن طلحة كتاب في              ما

زيد بن طلحة وكتاب ، حال كل في إلیه الرجوع يصح الذي الكتاب ذلك                يعني

كان فما ويحقق فیه ُينظر وإنما ، حال كل في المعتبرة الكتب من               لیس

بن طلحة كتاب أن تعلموا أن ولكم ، رددناه ذلك غیر كان وما أعتبرناه                صحیحاً

عن يروي فتارًة ، أعتمدھا التي المصادر جھة من فیه مختلف             زيد

 األوزاعي  وھشام بن عروة   ،   وتارًة أخرى يروي  عن اإلمام الصادق   .

وثق قد السنة أو الشیعة من الرجال علماء من أحدا أن أعلم فیما أجد                ولم

يضع كذاب إنه - : تقول فیه أقوالھم صريح أن بل ، ذلك إلى أشار أو                  الرجل

عام وصف من مر ما على وبناءاً ، - منكر الرواية فاسد أو               الحديث

علیھا يعتمد وال فیھا يعتد ال لألخبار روايته إن : نقول زيد بن طلحة                لشخصیة

التأسیس أو الفقھیة األحكام أستنباط في مروياته إعتماد يصح ال ولھذا ،            

 علیھا في المسائل المعتبرة  ..

حان واآلن ، السند جھة من زيد بن طلحة خبر لحال عاماً وصفاً كان                ھذا

، والعقل للكتاب وموافقته صحته ومدى وداللته الخبر متن لنناقش            الوقت

  ونقول  :

من األول ] ، - حكمین - المعركة في لألسرى أن طلحة خبر يزعم :                 أوالً

من والثاني ، القتل الحالة ھذه في وحكمھم اوزارھا الحرب تضع ان              قبل

، !! [ رأيه اإلمام فیه يرى الذي التخییر وھو أوزارھا الحرب تضع ان                بعد

لسیرة صريحة مخالفة مخالفا ُيعد المجال ھذا في تبناه الذي            والحكم

من أحداً النبي يقتل فلم ، االسرى في العام وحكمه المعارك في              النبي

معركة ذلك على وشاھدنا ، بعدھا من وال المعركة نھاية قبل من ال               األسرى

سراح أطلق وقد ، المشركین من رجالً 80 المسلمون فیھا أسر التي              بدر

،أكثرھم  إالَّ  8  بفدية أسرى بإعتبارھم ال قصاصاً أثنین منھم قتل و ،          



جبجثث المسلمین  والتمثیل بھاوإنما بسبب ما فعلوه الیعقوبي تاريخ -    

( المريسع ) المصطلق بني معركة في ُيقال الشيء ونفس ، - 37 ص 2               

يقتل ولم ، المشركین أسرى من الكثیر أخذ من المسلمون فیھا تمكن              التي

44 ص 2 ج الیعقوبي تاريخ - جمیعاً سراحھم أطلق بل منھم واحداً               النبي

جمیع النبي أطلق حیث ( ھوازن ) حنین معركة في أيضاً ھذا وحدث ، -               

على تدل الشواھد وھذه ، - 53 ص 2 ج الیعقوبي تاريخ - منھم                األسرى

الصحیحة السیرة علیه لما مخالفاً بل صحیحاً لیس زيد بن طلحة ذكره ما               أن

 للنبي في المعارك .

معارك شأن في نزلت المحارب آية أن : زيد بن طلحة يزعم :               الثاني

علیه يجب كان انه مع ، بذلك ترتبط إنھا أو والمشركین الكفار مع               المسلمین

ومفھوم ، - يقاتلون - عن بدالً - يحاربون - قوله يقرأ وھو               التمھل

ساحته وإنما ، خاص نحو على المعركة في القتال ساحة عن بعید              يحاربون

- تقول التي الجملة ھو يحاربون بلفظ والمتعلق ، الحیاة مفردات             جمیع

، قتاال األرض في يسعون بالذي ولیس ، - فسادا األرض في              ويسعون

، الناس بین إشاعته وفي الحیاة في المتنوع الفساد بھذا ھو             المتعلق

الناس بین والعدل القانون لتطبیق الدعوة ھي المحارب آية في            واألصل

يدل ما النص في ولیس ، والجرائم التعديات من المجتمع حقوق             وحماية

في المقاتلین أو المعارك أسرى مالحقة تعني المحارب آية أن            على

شأن من جعل الذي الطبري عند أثراً زيد بن طلحة لرواية كان نعم ،                المعركة

206 ص 6 ج الطبري تفسیر - المقاتلین من بالمشركین مرتبطاً اآلية              نزول

الحرب تضع لم إن القتل حكمھم بان : قال حیث ذلك في تابعه ولھذا ، -                

لكنه ، الطبري عن صدر قد يكون حین كثیرا ھذا يثیرنا ال ربما ،                أوزارھا

ذلك من الُمراد نعلم نحن طبعاً ، الصادق لالمام ذلك ينسب حین جداً               يثیرنا

 والغاية فھي لیست حسنة في كل حال  ..

يتشحط تركه أو - حسم بغیر - لفظ زيد بن طلحة خبر في ورد :                 الثالث

تتنافى سیئة معاني يحمل الجملة ھذه في اللفظ ھذا ، يموت حتى              بدمه



واسعة مساحة تعطي التي ، المجید الكتاب ومبادئ االسالم روح مع             اصال

هللا دين في وتدخلھم ، محبتھم فتنتزع الناس قلوب إلى تتسلل كي              للرحمة

له نجد ولم ، الخبر ھذا في ھنا فقط نجده لم الغريب اللفظ ھذا ،                 أفواجا

الوحشیة ھذه يذكر لم كما ، فقھائھم وعامة المسلمین فرق لدى مؤيد              من

في ونجده ، ھنا ھذا وجدنا نعم ، السماوية األديان من أياً              والسادية

ھذه االسالمي العالم في تنشط التي االرھابیة المنظمات          تعلیمات

من أيديھم بین يقع من تعذيب كیفیة في عندھم نجده ،             السنوات

تاريخ في وجود لھا الفاسدة السیئة النسخة ھذه إن والظاھر ،             المخالفین

اللفظ ھذا وشواھد ، يخالفھم من ضد المتعجرفة وثقافتھم المسلمین            أدب

صور ذلك على تدل كثیر وھم - صبرا ُقتل - من معنى في نجده                وفضاضته

جئناكم بند تحت وردت وقد ، استحیاء دون الناس على تعرض             ومشاھد

 بالذبح  !!! .

من لكل الید قطع مفھوم ، المسلمین عند الفقھي المذھب يتبنى ]            

المجتمع في والالنظام الفوضى أشاع من لكل الرجل قطع ومفھوم ،             سرق

معانات من المجرم يسببه ما كان إن معاً اآلن في العقوبتین إجتماع ويمكن ،              

مضمار في تدخل الجريمة تلك مع العقوبة ھذه ، ذلك إلى داعیة              للمجتمع

في بالقتال تتعلق وال ، - فسادا األرض في السعي - معنى              وحدود

الذي فالتصور ھنا ومن ، بھم ترتبط وال والكفار المسلمین بین             المعركة

 ذھب إلیه طلحة بن زيد تنقصه المقاربة الصحیحة  ]   .

تطلبه ان الطلب ذلك - : تقول جملة زيد بن طلحة خبر في ورد :                 الرابع

التي األحكام ببعض علیه حكم الخیل أخذته فإن ، يھرب حتى             الخیل

وال ، - األرض من ينفوا أو - لمعنى بیان ھي الجملة ھذه ، - لك                  وصفت

ولھذا ، يھربوا أنھم على - ينفوا - معنى زيد بن طلحة فھم كیف                ندري

الفعل من المفھوم ان مع ، بھم واالمساك طلبھم في الخیل             اشترط

ارتكب من على االمام يصدرھا التي االحكام من جزء كونه ينفوا             المضارع

لحكم تنفیذا ھو ھنا النفي ، المعركة من فر من ولیس ، االرض في                فسادا



، به واللحاق بالخیل طلبه يتم حتى ، المحارب من ذاتیة إرادة ولیس               اإلمام

لحكم تنفیذاً ھو بل المجرم قبل من ذاتیة إرادة على يدل ال الفعل مفھوم                إذن

 يجريه اإلمام على المفسد في األرض ..

من الفقھاء عامة يرآه ما عكس على ذھب زيد بن طلحة أن يظھر :                الخامس

ال القتال وأسیر بالمقاتل اآلية ربط إذ ، المحارب آية شأن في              المسلمین

، صريح نحو على الكفار مع القتال يذكر ال طلحة خبر أن ثم ، علیه                 دلیل

يصح فھل ؟ بینھم فیما المؤمنون تقاتل لو ماذا : القول لنا يحق               وھنا

إن أم ، ؟ طرف كل لدى المؤمنین األسرى جمیع بقتل الحكم              تطبیق

لماذا ثم ، ؟ سراحھم يطلق ثم أوزارھا الحرب تضع حتى علیھم              التحفظ

من وعودتھم سراحھم اطالق من الخوف بسبب ھل ؟ قتلھم على             االصرار

ورعاية وحماية جھدا المقاتلین يكلف علیھم التحفظ إن أم ؟ للقتال             جديد

طبعاً ، ؟ ماذا أم قتلھم يجب ذلك أجل من فھل ؟ مكلفة غذائیة                ومواد

خذ ومبدأ والتسامح الرحمة جانب اإلعتبار بعین تأخذ لم التساؤالت            ھذه

، عنه التوبة وإمكانیة الخطأ بمبدأ واإليمان ، الجاھلین عن وأعرض             العفو

وحمايته اإلنسان وحقوق اإللھي العدل مفھوم االعتبار بعین تأخذ لم            كذلك

 وقت المعارك   واألزمات  ..

( يصلبوا أو ) لفظ منھا سقط زيد بن طلحة رواية ان المالحظ :                السادس

بداعي سقط إنه أم ، ؟ سھواً وقع قد منه السقوط ذلك إن فھل ،               

فیماإعتبارات ثانوية أخرى  ؟   ،  وال نعلم بالضبط   ماھي نجد لم لذلك ،     

من - يصلبوا أو - لفظ وحذف إسقاط تم لماذا تدلنا مصادر من أيدينا                بین

بن طلحة علیھا عمل مجازفة ثمة ھناك أن نفھمه الذي ولكن ، األحكام               بین

الحالة ھذه وفي ، وتزيیفھا لألخبار وضعه وحي من قرأتھا ويمكننا ،              زيد

طبیعة عن أو حول لما النظر دون من الھفوات وتقع ، السقط يقع               حتماً

ولھذا روايته من يتثبت لم زيد بن طلحة ان يبدو حال كل وعلى ،                األحكام

 أفتى وأسقط من دون رعاية للموضوعیة   وللدقة .

 تنبیه :



وبین المعركة نھاية مفھوم بین هللا أھل يمیز المعرفي السجال            في

تضع - حین اللفظ لھذا الصحیحة والصیغة ، أوزارھا الحرب            وضعت

الحرب وضعت أو المعركة نھاية جملة تعنیة الذي فما ، - أوزارھا              الحرب

إنتھاءأوزارھا  ؟ على دالة الجملة تكون ان التبادر من المفروض ،          

عامة لكن ،، الدائمة أو المؤقتة للھدنة أو للسلم والجنوح            المعارك

الھدنة من فترات فیھا تجري ، منھا الكبیرة وخاصة العالم في             الحروب

المؤقتة لعدد من األسباب   ،   لكن  ھل يصح قتل األسرى وقت المعركة

نعم : الجواب زيد بن طلحة خبر بحسب ؟ المتقطعة النھايات ھذه              وقبل

النھايات ھذه إلى ينظر وال المعركة دوران فلك في يدور األسرى             قتل

خبر تبناھا التي السمجة الفكرة ھذه إن ، !! الدائمة أو             المتقطعة

يكون ان لنبي كان ما ) : تعالى لقوله خاطئ فھم سببھا زيد بن                طلحة

 ،(  ما   )  أداة   نفيله أسرى  حتى ُيثخن  في األرض  )   ،  أي  إنه  أعتبر

طبعاً ، !! المعركة في مشغول وھو أسرى للنبي يكون ال ان              أي

في وھیمنة إستقرار إنھا على اإلثخان فكرة تسويق ذلك إلى            مضافاً

مجمل على اإلنفتاح ينقصه النص فھم في التركیب وھذا ،            المعركة

ولكنه حكماً يرتب ال النص ھذا إن بدلیل ، المجید الكتاب في األسر               قضیة

وإدارتھا المعركة في اإلنشغال أھمیة وھي ، ثانیة موضوعة عن            يتحدث

لھذا يتوجه عملي المعلن والنھي ، فیھا الفوز تحقیق يمكنه فیما             والتركیز

كل بقتل للنبي وتوجیه مبادرة أو حكم ھو ولیس ، ذكرناه الذي              المعنى

غیر أفتراضي بمعنى النص مفھوم فحصر إذن ، !! يديه بین يقع              أسیر

به األخذ وال أعتماده يجب ال زيد بن طلحة خبر بأن وُيضیف لنا يؤكد ،                 صحیح

ضعفه بنا مر وقد والتفصیل الجملة في مردود وھو ، مسوغ أي              تحت

 وتھالك سنده ولھذا  فما يؤوسسه ساقط من اإلعتبار أكیداً  .

 تنويه  :

المذكور الخبر على اإلعتماد يصح ھل ، ذكرناه الذي ھذا بعد             ومن

من مجموعة إن القول من بد ال : الجواب وفي ، ؟ علیه               والتأسیس



زيد بن طلحة خبر فتاواھم في وتبنوا أعتمدوا ، بھم يستھان ال ممن               الفقھاء

 ،  من دون مراجعة أو نظر وتحقیق تامین  ،  ومن بین ھؤالء :

يؤسر ضرب ، ضربین على األسیر - : قال حیث الطوسي الشیخ - 1              

أو يقتله ان إما ، شیئین بین مخیر فاإلمام ، أوزارھا الحرب تضع ان                قبل

تضع ان بعد يؤخذ وأسیر ، ( يموت حتى ) ينزف ويتركه ورجلیه يديه                يقطع

، واإلسترقاق ، ألمّن - : أشیاء ثالثة بین مخیر فھو أوزارھا              الحرب

وألمن القتل ، أشیاء أربعة بین مخیر ھو - : الشافعي وقال ، -                والمفاداة

بین مخیر ھو - : حنیفة أبو وقال ، ( يّفصل ولم ) واإلسترقاق                والمفاداة

دلیلنا وأما - : الطوسي قال ، .. والمفاداة ألمن دون واإلسترقاق              القتل

تھذيب يعني ) الكبیر الكتاب في ذكرناھا وقد ، وأخبارھم الفرقة             إجماع

وفي ، 20 ص 2 ج المبسوط وفي ، 332 ص ج2 الخالف - (                 التھذيب

315 ص اإلقتصاد وفي ، 158 ص والعقود الجمل وفي ، 296 ص               النھاية

.. 

ما أحدھما ، ضربین على األسارى - : قال حیث البراج أبن والقاضي - 2               

أخذ أسیر كل ھو ُيستبقى ال والذي .. ُيستبقى ال واآلخر ، أستبقائه               يجوز

 قبل تقضي الحرب والفراغ  منھا .. -  المھذب  ج 1 ص 316 .

إنقضاء قبل أسر إما ، ضربان الرجل - : الوسیلة في حمزة أبن وقال - 3                

قتله شیئین بین مخیراً اإلمام كان ُيسلم لم إن : فاألول ، بعده أو                القتال

 وقطع يديه ورجلیه  وتركه حتى ينزف .... -  الجوامع الفقھیة  ص  695  .

علیھم أستولى فإن العاقلون البالغون أما - : الغطاء كاشف وقال - 4             

 والحرب  قائمة  قتلوا .. -   كشف الغطاء ص  406  .

إن ، القتل علیھم يتعین البالغون الذكور - : الجواھر صاحب وقال - 5              

122 ص 21 ج الجواھر - .. أوزارھا تضع ولم قائمة الحرب كانت وقد                ُأسروا

. 

، األول القسم في بیننا خالف ال - : المعظم المنتظري أستاذنا وقال - 6               

 في تعین القتل وحرمة اإلبقاء  .. -  الحكومة اإلسالمیة  ج 3  ص 263 .



ھذه في ورأيھم والمتأخرين المتقدمین من لمجموعة منتخبة أقوال           ھذه

كبار علماء ھناك أن يخفى وال ، زيد بن طلحة خبر على المعتمد               المسألة

 ممن سبقوا ھؤالء  قالوا  بعدم قتل األسرى  ،  ومن بین ھؤالء  :

المشركین على المؤمنون ظھر إذا - : قال الذي الُعماني عقیل أبي              أبن

أسترقھم شاء إن بالخیاران البالغین رجالھم في فاإلمام ،           فاستأسروھم

الذين لقیتم فإذا ) : تعالى قال .. علیھم َمّن شاء وإن ، فاداھم شاء                 وإن

وإما بعد مناً فإما ، الوثاق فشدوا أثخنتموھم غذا حتى الرقاب فضرب              كفروا

قاله فیما نجد ولم ، 331 ص المختلف - ( أوزارھا الحرب تضع حتى                فداء

منأبن أبي عقیل وال أوزارھا الحرب تضع ان قبل من ال لألسرى قتل             عن

اإلسكافي الجنید أبن عن نقالً الجواھر صاحب ذلك ذكر وقد ، ذلك              بعد

- اإلجماع - ھو بالقتل القائلین حجة إن جدالً أفترضنا ولو ، 122 ص 21                 ج

نرفض نفسه الوقت في لكننا ، المعظم وأستاذنا الطوسي ذكره            الذي

الطوسي لدى اإلجماع مستند كان طالما ، األصل من ھنا اإلجماع             فكرة

، نعید فال حاله في فصلنا وقد بنا مر الذي زيد بن طلحة خبر ھو تبعه                  ومن

على لإلعتماد أحیاناً يذھب الفقھاء من كغیره الطوسي إن الغالب            والظن

السنن أدلة في معتبرة تكون ربما ، ھنا تصح ال فكرة إنھا مع ،                التسامح

،واألخالق قطعاً والكالمیة الفقھیة المسائل في البتة تصح ال ولكنھا ،           

وھاكم ، كثیراً التسامح إلى يمیل انه عوائده من الطوسي الشیخ ان              ثم

المتھمون يرويه ما - : يقول حیث األصول عدة كتابه في كالمه إلى               أنظروا

العمل وجب صحتھا على ويدل روايتھم يعضد ما ھناك كان إن ،              والمضعفون

أخبارھم في التوقف وجب بالصحة لروايتھم يشھد ما ھناك يكن لم وإن ،               به

، به وتمسكنا ھذا الطوسي قاله ما أعتبرنا وإن ، 382 ص األصول عدة -               

لضعفھا ، علیھا البناء أو زيد بن طلحة برواية األخذ عدم علیه بناءاً               فیلزم

مع حتى وال الصحیح الفطري والعقل المجید للكتاب ومخالفتھا           وتھالكھا

أول الطوسي يكون ان أولى باب من وھذا ، الصحیحة المعتبرة             السنن

 الرادين على طلحة بن زيد بدل ان يتبنى  إنعقاد اإلجماع على خبره  الفاسد  .



يديه يقطع ) قال الخالف في ذكره ما وبحسب الطوسي الشیخ إن              ثم

تقطع أن ذلك ومعنى ( .. خالف من يقطع ) يقول النص إن مع (                 ورجلیه

نوع ذلك ألن ، معاً والرجلین الیدين كال ال ، الیسرى الرجل مع الیمنى                الید

القتل - الكتابة أدب في تسمى والتي ، المستقبحة والغلظة التشفي             من

يأت لم القتل إن ثم ، والعجماوات البھائم في حتى ممنوع وھذا ، -                صبرا

 على نحو الزم وتعبدي   حتى ال يجوز الفرار منه إلى غیره من األحكام  .

، شاقة مسألة علیھا والتأسیس النصوص فھم عملیة تبدو :            وبالختام

ولیس ، المسؤولیة بروح والتحلي النفس وضبط التأني من للكثیر            وتحتاج

دلیل غیر من التسامح أو التساھل او األخذ تبیح نعلم فیما إجازة ثمة               ھناك

نََزَل فھم من أصابھا ما أصابھا غیرھا كما الُمحارب وآية ، ورصین محكم               ثابت

ولعلنا ، المطلوب المعنى ھو لیس معنى في وحصرھا وحددھا قیمتھا             من

في ، واألخالقیة الدينیة مسؤولیتنا من جزءا نعتبره بما قمنا ھذا بحثنا              في

نرجوا كما ، هللا رضا بعد مطلبنا ھي التي الفائدة راجین والتحقیق              البحث

 ان نجد فیما كتبنا ودونا  آذان واعیه وعقول تستمع القول فتتبع أحسنه  ..

  

 


