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   املس�ت�لص

ٕاهام�  �ري م�ارش ب�ٓخر بفع� �ٔو املسؤولیة املدنیة تعين �لزتام �لتعویض عن الرضر ا�ي ٔ�حلقه خشص ما �شلك م�ارش ٔ�و
من املسؤولیة. احلقوق إالسالم�ّة، ّمت اس�ت�دام لكمة الضامن بدًال  بعبارة ٔ�خرى، هو ضامن ىف ق�ا�. يف الفقه و و �رياملتعمد

لتحق�ق هذا الهدف يف صدر  ٕاقامة العدل إالساليم. و الضامن هو تعویض اخلسارة و الغرض الرئ�يس من �لق املسؤولیة و
مؤسسات ��خر بدفع ا��ت يف بعض احلاالت واملوارد، حىت ال�كون اجلاين ا�ي  إالسالم، �ٕالضافة ٕاىل اجلاين، تعهد ٔ�فراد و

�لطبع فٕاّن القا�دة أ�ولّیة وأ�ساس�یة يه ٔ�نّه ٕاذا �س�ّب الشخص يف رضر خشيص  �دًا بدفع ا�یّة. والرضر وح  یعوض خط�ٔه و
فقًا لٔ�صل أ�وىل ل�شخّص اجلرامئ و العقو�ت �ىل الفا�ل املبارش، فٕانّه هو نفسه املسؤول عن التعویض و  ومايل لشخص �ٓخر

املال املسلمني. ٕاّن  ب�ت ب دفع ا�یة من ِق�ل العاق� ٔ�وضامن اجلر�رة ٔ�ودفع ا�یة. لكن هذا أ�صل � اس�ت��ائات، م�ل وجو  و
  .ٔ�عضائه �كرمي ال�رش و دفع ا�یة من ِق�ل ٔ�فراد �ٔومؤسسات �ري اجلاين ی��ع من ٔ�مهیة إالسالم يف حامیة ا�م و

 العاق� من لكمة عقل تعين املنع و إال�رتاز مسؤولیتها يف دفع ا�یة. من القضا� املهمة يف الرشیعة إالسالم�ة قضیة ضامن العاق� و
هؤالء الناس مه ٔ�قر�ء ا��ور من الوا��ن، ٔ�وأ�ب  و ىف إالصطالح یطلق �ىل الناس ا��ن یضمنون دفع ا�یة بدًال من اجلاىن و

  .فقط يف �رت�ب طبقات إالرث حبیث لك من �رثه بعد املوت، �كونون مسؤولني �ل�ساوي عن دفع ا�یة

  . هذه ا�راسة ٕاىل مجع ا�ٓراء و �قوال اليت ٔ�ثريت حول هذا النوع من الضامن �شلك دق�ق �دف

 .اجلنایّة، ا�یة، �اق�، �سالم، الق�ل اخلط�ٔی اللكامت الرئ�س�ّیة:

.  
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 ا�ٓراء ا�تلفة حول ضامن العاق� يف إالسالم
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Differing opinions about the the Al-Aqila Foundation in Islam  

 

Abstract 

Civil liability means the obligation to compensate for the harm caused by one person 
directly or indirectly to another by his unintentional act or negligence, in other words, 
he is a guarantor against it. In Islamic jurisprudence and rights, the word guarantee is 
used instead of responsibility. The main purpose of creating liability and guarantee is to 
compensate the loss and establish Islamic justice. To achieve this goal in the early days 
of Islam, in addition to the offender, other individuals and institutions pledged to pay 
the blood money in some cases and resources, so that the offender who compensates 
for his mistake and damage is not the only one to pay the blood money. But this 
principle has exceptions, such as the obligation to pay the blood money by the wise 
ones, the guarantors of the debtor, or the money of the Muslims. The payment of blood 
money by individuals or institutions other than the offender stems from the importance 
of Islam in protecting blood and honoring human beings and its members. 

One of the important issues in Islamic law is the issue of ensuring the sane woman and 
her responsibility to pay the blood money. Aqila from the word ‘aql means prevention 
and precaution, and in the terminology it is called the people who guarantee the 
payment of blood money instead of the offender, and these people are male relatives of 
the parents, or only the father in the order of the layers of inheritance so that everyone 

who inherits it after death, are equally responsible for paying the blood money. 

This study aims to accurately collect the opinions and sayings that have been raised 
about this type of guarantee. 

Keywords: felony, blood money, Islam , Al-Aqila institution , manslaughter. 
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  اللكیات

 

، فدور العاق�. هذا توفرت رشوط معینةبعده ٕاذا  و كفل بدفعها هو الشخص اجلاىن نفسه، فٕاّن ٔ�ول من یتلو وج�ت ا�یّة
  النوع من الضامن یتوافق متامًا مع املبادئ الفقهّیة و القانونّیة إالسالم�ّة.

 : �لف�ّة البحث١- ٢

 رد ذ�رو  �ادة يف لك كتاب فقه�ي كتبو  نظر ف�ه فقهاء املذاهب فٕاّن موضوع دفع ا�یة لطاملا، نظرًا ٔ�مهیهتا يف الفقه إالساليم
 فاضلنيو  ا�ن زهرةو  ا�ن ٕادر�سو  مس�ٔ� دفع ا�یة و�یف�ة دفعها يف كتاب هللا تعاىل. د�ت. �ىل س��ل املثال: الش�یخ الطويس

  ... كتبوا العدید من املقاالت يف هذا الصدد. ) وصاحب جواهر (رمحهم هللا مجیعاً و  حمقق �ينو  شهید�نو 

حظیت مس�ٔ� �یف�ة دفع ا�یة يف إالسالم ، الرسائل احلوزویّة و ا�ٔاكدميیةمن بني أ�طرو�ات و املقاالت و ، من �ح�ة �ٔخرى
  س�نذ�ر بعضها :و  �ه�م ٔ�كرب يف الس�نوات أ��رية و ّمت مجع العدید من ا�ٓ�ر املک�وبة

 ١٢و  ١١شامره، ١٣٦٦پایزي و زمس�تان ، م�بع: حق(مطالعات حقوىق و قضاىي)، ضامن �اق�، ابوالقامس، گر�

 ١٣٨٤پایزي ، ٤٥شامره ، جم� فقه، �گاهی به مس�ئولیت �اق� در �رداخت  دیه، عباسعىل، ح�دری

 شامره اول، ١٣٩٣پایزي ، سال اول، فقه و حقوق اسالمی، جم� قر�ٓن، قر�ٓن و ضامن �اق�، امحد، �ا� ده �ٓ�دی

��س�تان ، سال نوزدمه، السالم) جم� فقه اهل ب�ت (�لهيم، ماهیت و احاكم هناد �اق�، س�ید جساد، موسوی �رما�شاهی
 ٧٤شامره، ١٣٩٢

سال ، �ژوهش�نامه حقوق اسالمی، �اق�، ضامن جر�ره و �ميه ج�ا�ت خطای حمض، امري، عبدالعىل / اع�دی، تو��ی
 ١شامره، ١٣٩٤هبار ، شا�زدمه

 مد�ریت، امللىل بنيدومني کنفرا�س ، �ررىس تطبیقی ضامن �اق� � �ميه مس�ئولیت، محیده، مرضیه / عبدا�له�ی، رسخ�ل
 ١٣٩٢، مق، اكر�ٓفریىن و توسعه اق�صادی

 ١٣٩١سال ، فصلنامه راهربد، �ررىس فقه�ی حقوىق موارد �رداخت دیه توسط ب�ت املال، دمحم و �ىل، صادىق

 ١٣٩١سال ، رانا� فصلنامه فقه و حقوق، م�اىن �رداخت دیه از ب�ت املال، حس��عىل، �ی

، �ررىس موارد �رداخت دیه از ب�ت املال در فقه مذاهب اسالمی، دمحم صادق، سوال میمحید / �ل ،ش�یخ �سالمی
 ١٣٩٣سال

  ١٣٨٨سال ، م�اىن فقه�ی و حقوىق �رداخت دیه از ب�ت املال، س�ید م�صور، �اىن دمحم / مري سعیدی

  فرضیه حتق�ق
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يف خمتلف أ�طرو�ات و  و ابواب احلدود و ا��تٔ�ثري موضوع دفع ا�یة ٕاىل �انب ، �شار ٕاىل ٔ�نّه يف الك�ب الفقهیة املذ�ورة
لكن يف هذه الرسا� حنن �ازمون �ىل ٕاجراء مس�تقّل و �دید و نفعل ذ�  و املقاالت ّمت تناول �انب وا�د فقط من املوضوع

  بطریقة خمتلفة و �دیدة متاماً.

  : تطبیق نتاجئ البحث١- ٣

ذ� من �الل رشح ٔ�ّمه القضا� املتعلقة بدفع  و املطالب برتت�ب م�طقي ن�ٔمل يف هذه ا�راسة ٔ�نّه من �الل تصنیف املواد و
لرفع مس�توى الوعي لطالب العلوم ا�ی��ّة و طالب ، ا�یة و حتدید نطاق رشائط و احاكم مجمو�ة العاق� و دفع الش�هبات حولها

  م�احث احلقوق�ّة املعارصة حول هذا املوضوع.

  . املفاهمي٢

  �لعاق�  : املفهوم ا�لغویّ ٢- ١

اليت تعين لكمة(العقل) يف ا�لغة العربیة، املنع و امحلایة و إال�الق  و لغة العاق� يه اللكمة املؤنثة �لفظ العاقل، من مادة (العقل)
عقل عنه: و  َعَقَل الق�یَل یعق� عقًال: وداهو  ا�یه» العقل«قال صاحب لسان العرب:  )٤٢٧،ص٥ش،ج١٣٦٢(طرحيی،و ا�یة.

ٔ�و امر�ٔة ، �س�ت�دم العاق� ٔ�یضًا يف ا�لغة ملعين املرشف و مقدم الر�ایة )٤٦٠،ص١١ق،ج١٤١٤(ا�ن م�ظور،»ج�ایته.ٔ�ّدى 
�ٔعطى العالمة الرشتوين ىف ٔ�قرب املوارد معىن �ٓخر �لعاق�   ش، ذیل لكمة �اق�)١٣٧٢(ده�دا،�هيا الك�ري من الفكر و الفهم.

  )٦٠٧،ص٣ش،ج١٣٨٥(رشتوىن،».م�ل ذا�رة ���ر؛ کرالعاق� تعين قوة العقل و التف« و هو: 

  : املفهوم إالصطالّ� �لعاق�٢- ٢ 

�کون دفع ا�یة عن ذ� الق�ل ٔ�و  و العاق� ىف إالصطالح الفقه�ی مه ٔ�قارب من ار�كب ج�ایّة ق�ل �ري معد و ٕاصابة �اصة
 ٤٣٠،ص٤٣ش،ج١٣٦٧جنفی،-٣٣١،ص٣ق،ج�١٤١٠ّىل،-٢٧٧،ص٥ق،ج١٤٠٧(طوىس،إالصابة�لهيم.

اخ�لفت لكامت ٔ�حصابنا ىف تعریف العاق� ٕاىل ٔ�قوال ثالثه، ٕاّال ٔ�ّن املعروف عندمه مه  )٤٨٧،ص٣ق،ج�١٤٣٠امىل،
  �ٔعامم اجلّد ؤ�بناؤمه. و إالخوة و ٔ�بناؤمه و أ�عامم و �ٔبناؤمه و ٔ�عامم أ�ب و �ٔبناؤمه ای العصبة،

مه إالخوه و ٔ�بناؤمه و أ�عامم و ٔ�بناؤمه و ٔ�عامم  و و املولود�نو العاق� ّلك عصبة خرجت عن الوا��ن « قال الش�یخ الطوىس: 
 )١٧١،ص٧(طوىس،ىب �،ج»اجلّد و ٔ�بناؤمه و �ٔعامم أ�ب و ٔ�بناؤمه.

  : و�ه �سمیّتها �لعاق�٢- ٣

ّرس هذا  و ف� یتعلّق مبفهوم العاق� ب�ّٔن ملاذا �ٔطلق �ىل �ٔقارب  الشخص اجلاىن العاق�، فقد ق�لت جوانب خمتلفة عنه
  :ابذ�ر ثالثة جوانب مهن هو (العقل). و �ك�في هنا و �خ�الف يف �خ�الف يف ٔ�صل املعىن لهذه اللكمة

مش�تقة من مادة (العقل) بضّم العني و تعىن إال�الق و الربط. �ا یُطلق �ىل احلبل املس�ت�دم �لربط، » العاق� « . لكمة ١
ا��ن اكنوا ی�ٔ�ذون إالبل (��یّة) ٕاىل مزنل ويل ا�ىن �لیه و ربط ، ىن �ٔیًضا �اق�عقل. و لهذا الس�ب یُطلق �ىل ٔ�قارب اجلا

كتب املرحوم الشهید �ين عن هذا البحث  )٤١٦،ص٤٢ش،ج١٣٦٧جنفی،-٤٢٧،ص٥ش،ج١٣٦٢(طرحيی،عنقه �لعقال.
هم ویُمنعون من ٔ�ي یطلق �لهيم العاق� ٔ�ّن دفع ا�یّة ٕالولیاء الضحیة تعقل ٔ�فواه «  يف كتابه رشح ا�لمعة:

 )٤٨٧،ص٣ق،ج١٤٣٠(�امىل،».اعتداء
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. العاق� م�ٔخوذة من (العقل) بف�ح العني و �کون مبعىن املنع و �افظة و مقدم ر�ایة. كتب الشهید �ين رمحه هللا يف التعبري ٢
ن الس�یف ملنع و حامیة القاتل من ٔ�نّه يف عهد اجلاهلّیة اكنت ق�ی� القاتل و ٔ�قاربه �س�تعملو« عن م�اس�بة هذا املعىن �لعاق�: 

ّمت �سمّیة أ�قارب ا��ن َم�عوا الرساع ، مث يف إالسالم حتقق هذا ا�هن�ي بدفع املال (ا�یة). لهذا الس�ب، عضة الوا��ن املق�ولني
 )٤٨٧،ص٣ق،ج١٤٣٠(�امىل، »بدفع ا�یّة �لعاق�.

  م الصادق (ع) بنفس املعىن:كام ورد يف �دیث إالما؛ مبعىن ا�یة اً . �س�ت�دم العقل ٔ�یض٣

ُکوِىنِّ ��ن� ��ِمَري الُْمْؤِمِ�َني ع َاكَن یَْقِىض ِىف ُلكِّ َمْفِصٍل ِمَن اْ��َصاِبعِ ِبثُلُِث عقِل ت«  �ُه َاكَن ِىف ِرَوایَِة الس� ن
�
ْهبَاَم فَا

�
ال� اْال

�
لَْک اْ��َصاِبعِ ا

 
�
  )١٥١،ص٤ق،ج١٤٠٤(ا�ن �بویه،.» ْهبَاِم ِ��ن� لَهَا َمْفِصلَْني یَْقِىض ِىف َمْفِصِلهَا ِبنِْصِف عقِل تلَْک اْال

العقل ىف �م العرب ا�یة مسیت عقًال ٔ�ن ا�یة اكنت عند العرب ىف اجلاهلیة « قال صاحب لسان العرب يف هذا الصدد: 
ف�اء ورثة املق�ول ف�عقلها �لعقل و �سلمها  ٕابًال ٔ�ّهنا اكنت امواهلم فسمیت ا�یة عقًال ٔ�ّن القاتل اكن �لكّف ٔ�ن �سوق ا�یة ٕاىل

(ا�ن .»�ب��ه ف�شد بهر ، عقًال) ت�ىن به ید البعري ٕاىل ٕاىل ٔ�ولیائه. و اصل العقل مصدر (عقلت البعري �لعقال، ٔ�عق�
هم العقل و هو ُمسّیت العاق� بذلک لتحملّ «کتب الشهید الثاىن ىف هذا املورد:  )٤٦٠،ص١٢ق،ج١٤١٤م�ظور،

  )٤٨٧،ص٣ق،ج١٤٣٠(�امىل،»ا�یّة.

 ا�ٓراء ا�تلفة حول ضامن العاق�

ميكن الوصول ٕاىل ٔ�ربع نظر�ت يه ، ، بناًء �ىل ت��ع �م العلامء من املتقدمني ٕاىل املت�ٔخر�ن و املعارص�نو يف هذا الصدد
 اكلتايل:

يه ٔ�نّه كام يف صدر إالسالم ، يه الرٔ�ي ا�ٔكرث شهرة بني الفقهاء املتقدمني و املت�ٔخر�ن و حىت املعارص�ن و . النظریة أ�وىل١
جيب ٔ�ن حنمل مسؤولیة دفع ا�یّة يف ق�ل اخلط�ٔ احملض �ىل �اتق العاق�. و من الفقهاء ا��ن �لّقوا �ىل مس�ئولیة العاق� يف الق�ل 

بل و ذ�ر جام�ة ٔ�نّه ال �الف يف هذا أ�مر، ميک�نا �سمّیة الش�یخ الصدوق(ره)، الش�یخ ، �ةا�ی قد ث�ت �لب�ّ  ، اخلط�ٔی احملض
ضًا �لامء ٔ�هل الس�نة ٔ�خ�اروا ای و قق احلّىل(ره)، احملقق أ�ردبیىل(ره)، صاحب اجلواهر(ره) و إالمام امخلیىن(ره)احمل الطوىس(ره)،

عیل �ن حيي �ن ٕاسامعیل املرصي و ا�ن قدامة و الاكساىن احلنفی و ابو�کر و الشافعّی و ٕاسام هذا الرٔ�ی قاطبة، مهنم ٔ�بو ح�یفة
  . ... الشالی و دمحم �ن عبدالرمحن ا�مشقی و ٕا�ن هامم و الننوی

  �لكامت من العلامء (املتقدمني، املت�ٔخر�ن و املعارص�ن) من أ�مة إالسالم�ّة ت�ٔییدًا لهذا القول:، �ىل س��ل املثال، و �س�شهد

يف اخلطٕا احملض ا�یة و يه مائة من إالبل مهنا ثالثون حقة و ثالثون ب�ت لبون و « الش�یخ املف�د (ٔ��ىل هللا مقامه): . قال ١
عرشون ب�ت خماض و عرشون ا�ن لبون ذ�ر و تؤ�ذ من �اق� القاتل و مه عصبته الر�ال دون 

  )٧٣٥ق،ص١٤١٢(بغدادی،»ال�ساء.

يه �ىل العاق� يف اخلط�ٔ احملض نصا و ٕاجام�ا بقسمیه، بل لع� من « هللا �لیه): . قال املرحوم صاحب اجلواهر(رضوان ٢
  )٤١٦،ص٤٣ش،ج١٣٦٧(جنفی،»قد س�بقهم إالجامع و حلقهم. و املسلمني ٕاال من أ�مص و اخلوارج

ع دیّة الق�ل �خلط�ٔ احملض، یتفق �ٓیة هللا ماكرم الشريازي (دامت �راكته) ٔ�یضًا مع النظریة أ�وىل. و قد َ�ّدد ٔ�ربع ِحَمك يف دف .٣
  يه تتلخص ف� یىل: و من ِق�ل العاق�
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. احلمكة أ�وىل هی كام ٔ�ّن فلسفة الت�ٔمني (البمية) يه مسؤولیة م�باد� و عبء املشالك و احلوادث هو مسؤولیة مجمو�ات ١
  العائيل.كذ� فلسفة العاق�؛ و هو یعترب ٔ�ّن ان�ء العاق� ا�یّة نوع من الت�ٔمني ، كثرية

خصوصًا ٔ�ّن بعض الروا�ت اس�تعملت لفظ الوارث بدًال من العاق�؛ ، . و احلمكة الثانیة ٔ�ّن هذا الضامن ىف مقابل املرياث٢
ا�ي یعتربه هذا الرسد من ضامن العاق� مصداقًا اىل  )٣٠٤،ص١٩(حر�امىل،ىب �،جم�ل روایة (ٕاّن ا�یّة �ىل ورثته)

  ٔ�ي ٔ�ّن املس�تف�د (إالرث) جيب �لیه ٔ�یضًا دفع اخلسارة (ا�یة).؛ غمن فعلیه الغرم)القا�دة املعروفة (من � ال

ٔ�نّه عندما یعمل أ�قارب ٔ�ّهنم مسؤولون عن دفع ا�یّة يف ج�ایّة ق�ل �ري ؛ . الثالثة ٔ�ّن دفع ا�یّة من ِق�ل العاق� � ٔ��ر رادع٣
 اط.فٕاّهنم یدعون بعضهم البعض لتو� احلذر و إالح�ی، العمد

ٔ�نّه ٕاذا مل �كن دفع ا�یة من ؛ ٔ�ّن دفع ا�یّة يف الق�ل اخلط�ٔی من ِق�ل العاق� حيفظ دم املسمل و حيرتمه . احلمكة أ��رية هی٤
ٔ�و قد هيرب و یتعذر الوصول ٕالیه و یضیع دم ، فقد ال �متكن اجلاين يف كثري من احلاالت من دفع ا�یة، مسؤولیة العاق�

   )٨/١٧جم� مک�ب إالسالم/مقا� احاكم و فلسفه د�ت در اسالم، رمق زی، (ماكرم شريااملسمل.

ماكرم الشريازي: و من هذه اِحلَمك، احلمكة الثانیة اليت اكنت تعترب ا�یّة مقاب� لٕالرث  مینقد اِحلَمك الواردة يف �م �ٓیة هللا العظ
املتقابل، ف�نبغي ٔ�ن یقال ٕاّن الضامن یتحقق يف الت�ٔمني ٕ�خ�یار الركنني ٔ�ما احلمكة أ�وىل و يه التضامن  �د�رة �اله�م و التو�ه.

ال یّمت م�ح م�ل هذا إاللزتام لبعضهام البعض من ، من أ�ساس، لکن هنا و أ�ساس�ی�ني و اخ�یارهام و هام املؤمن واملؤمن �لیه
یة العرف�ّة؛ يف �ني ٔ�ّن احلیاة أ�رسیة الیوم ال تق�ىض الت�ٔمني �ىل أ�رسة مطلوب ٕاذا اق�ضهتا تقالید احلیاة أ�رس  و ِق�ل الطرفني

حىت ، و ف� یتعلق حبمكة الردع(احلمكة الثالثة)، فال بد من القول ٕانّه ٕاذا �مل امجلیع ٔ�نّه يف �ا� ار�اكب اجلنایّة م�ل هذا اليشء.
�ایة جوانب إالح�یاط اکرث من ح�ث یضمن فٕاّهنم س���اوزون اجلوانب ��رتازیة و ر ، فعلهيم دفع خسارهتا، يف �ا� اخلط�ٔ 

و ٔ�ما احلمكة الرابعة اليت ق�لت �ىل ٔ�ّهنا ال تضیع  العاق� ذ�. و من َمث� فٕاّن ردع هذه احلا� هو ٔ�كرث من احلا� اليت قالها حرضته.
 و فلن یضیع دم املسمل، نفسه ف�نبغي ٔ�ن یقال ٕانّه حىت لو اكنت ا�یّة �ىل �اتق اجلاين، بدم املسمل ٕ�س��اد بعض من الروا�ت

فهو مد�ن ، ٕاذا مل �كن �یه مال و �ىل ٕافرتاض هروب اجلاين و تعذر الوصول الیه، ٕاذا اكن �یه ٔ�موال، یّمت دفع ا�یّة من ممتلاكته
  ٔ��ريًا ميكن ٔ�ن �كون هناك طریقة ٔ�خرى �فع دیّة م�ل هذا الشخص. و م�ل ا�یون أ�خرى، � بدفعها تدرجيیاً 

لكن يف الق�ل ش�به  و ة الوح�دة اليت تبدو ٔ��سب س�ب ٕالس�مترار ضامن العاق� يف لك عرص و زمان يه مقابلته لٕالرثاحلمك
العمد ال ميكن توثیق نفس الفلسفة لضامن العاق�؟ فك�ف مل یعتربوا العاق� ضام�ًا هناك؟ و كذ� يف ق�ل اخلط�ٔ هل یعترب مجیع 

ٔ�ّن العاق� �شمل الر�ال فقط. ملاذا ٕاذن ال تنطبق هذه املوا�ة �ىل ال�ساء الاليت �ر�ن من �لتا�ید ال؛ ؛ الورثة جزء العاق�
�اصة و ٔ�ّن أ�مر نفسه ینطبق �ىل الق�ل ا�ي یث�ت �ال�رتاف، فلامذا ال نعتقد �ّٔن العاق� مه الضام�ون هناك؟ و ، اجلاين

  ا�. س�نطرح البحث عن هذه أ�س�ئ� ىف املقصد أ��ري لهذه الرس

ميكن القول ب�ٔنّه ٕاذا اكن رٔ�ي من یعتربون ضامن العاق� مقابل إالرث ا�ی ی�ٔ�ذونه من اجلاىن ، فقًا �لنقاط اليت ٔ�ثريتو  ��
ٕاذا مات ، مفن املنطقي ٔ�ن �كون لك فرد من ٔ�فراد العاق� ضام�ًا مساوً� لنصیبه من املرياث؛ ٔ�ي، �ىل فرض موته، حصی�اً 

يف �ني ٔ�ّن هذا ؛ هنا ٔ�یضًا جيب ٔ�ن �كون ضام�ًا لسدس دیة اجلاىن، �ي �رث ُسدس أ�موال املرتوکةفٕاّن الشخص ا، اجلاىن
  ل�س هو الواقع ىف رٔ�هيم.

أ�فضل �عتقاد ب�ّٔن ُحمكه تعبدّى  و مع لك هذه التفاصیل ال ميكن رشح حمكة ضامن العاق� بیقني و بیان س�هبا �شلك قاطع
  و وجوب ٕاطاعته من ِق�ل الشارع �بت.
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ٔ�قول: ا�مل ٔ�نه قد ٔ�مجع ٔ�هل العمل �ىل ثبوت العقل كام حىك ذ� ا�ن جحر « . قال الشواكىن ٔ��د �لامء الس�نة ىف هذا الصدد: ٤
مرٔ�تني من هذیل اق�تلتا وللك وا�دة مهنام زوج يف ف�ح الباري و�لیه دلت أ��ادیث الصحی�ة كام يف الصحی�ني و�ريهام: ٔ�ن ا

ا�ر قال: فربٔ� الزوج والو� مث ماتت القات� جفعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص مريا�ا لب�هيا و العقل �ىل العصبة, و�ٔخرج مسمل و�ريه من �دیث �
وىل ر�ل مسمل بغري ٕاذنه, ؤ�خرج ٔ�محد يف املس�ند عن كتب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �ىل لك بطن عقو� مث كتب ٕانه ال جيل ٔ�ن یتوىل م

 و�, قال: عبادة: ٔ�ن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قىض يف اجلنني املق�ول بغرة عبد ٔ�و ٔ�مة, قال: فور�ا بعلها وبنوها واكن من امرٔ�تیه لكتهيام
وال رشب وال �ٔلك مفثل ذ� بطل؟ فقال رسول  فقال �ٔبو القات� املقيض �لیه: � رسول هللا �یف ٔ�غرم من ال صاح وال اس�هتل

  )٩١٠(شواكىن، ىب �،ص»هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "هذا من الكهان".

قد ٔ�مجعوا �ىل  و فدّل احلدیث �ىل ٔ�ّن دیة اخلط�ٔ �ىل العاق�« ضًا قال الشقاوی من  العلامء املعارص�ن من ٔ�بناء العاّمة: ای . و٥
اخلط�ٔ �كرث وقو�ه، ففي و  مل) ٔ�ن ٕاجياب ا�یة يف مال ا�طئ ف�ه رضر عظمي من �ري ذنب تعمدهاحلمكة يف ذ� (وهللا ٔ�� و ذ�

يف ٕاهدار دمه ٕارضار بورثته، ال س�� �ائلته،  و ال بد من ٕاجياب بدل �لمق�ول؛ ٔ�نه نفس حمرتمةو حتمی� ضامن خطئه ٕاحجاف مبا�
ٔ�ن العاق� و فاكك أ�سريو  ذ� ٕاكجياب النفقاتو  ه ٔ�ن یعینوه �ىل ذ�فالشارع احلكمي ٔ�وجب �ىل من �لیه مو�ة القاتل ونرصت

  )٢٣٩،ص١٢(شقاوی،ىب �،ج»�رثون املعقول عنه لو مات يف امجل�، فهم یتحملون عنه ج�ایة اخلط�ٔ من ق�ل الغمن �ملغرم.

صانعی، ردًا �ىل سؤال حول احلاالت اليت ٔ�ّن هذه النظرة تنفرد �ىل ما یبدو �ملرحوم �ٓیة هللا ال و الظاهر. النظریة الثانیة ٢
 ٔ�فاد �لتفصیل يف هذا الصدد قائًال:، �كون فهيا ا�یّة �ىل �اتق العاق�

ٕاّن ا�یّة املعینة �لعاق� �كون يف م�ل املورد ا�ي �ٔمهل ف�ه العاق� مسؤولیة حامیة ، بنظری ٔ�� القدر املتیقن من دیّة العاق�« 
ا�ي �كون العاق� مسؤوًال عن م�عه من الق�ل و الرضب  و م�ل الصغري ا�ي ال �کون ممزياً ؛ اجلرح و حفظ القاتل من الق�ل و

فٕاّن ضامن ج�ا�هتم من ح�ث قوة الس�ب و دال� الروا�ت �ىل العاق�. لكن احلمك ، يف م�ل هذه احلاالت، عقًال، ٔ�و مكجنون
 �بت من ح�ث أ�د� و لسان أ�خ�ار،  إالطالق ا�ي �کون ىف مقام بغّض النظر عن �ونه �ري، ��یّة يف مطلق الق�ل اخلط�ٔی

بیان عن هذا �جتاه من �ٔ�ل تث��ت ٕاطالق حمك العاق�  يف هذا الصدد ٕاما صعب حصو� ٔ�و ممنوع. و معوم�ّة ت� احلجج و 
هو خمالف  و )١٨(الفاطر،�ٓیةاِزَرٌة ِوْزَر ��ْخَرى)ٔ�نه یتعارض مع ا�ٓیة الكرمية: (َال �َِزُر وَ ، أ�د� املث��ة �ىل فرض ٕاثبات إالطالق

لكّها نفس موضوع حمك  و �لعقل و هو حمتوى حمك ا�ٓیة. �س�ب معارضة القر�ٓن و العقل و ٔ�صول الرشعّیة و العقالنیة الثابتة
ٔ�ّن لسان ا�ٓیة  و هيافه�ي(ٔ�د� ٕاثبات حمك العاق� �ىل إالطالق) ل�ست جحة و ال ميكن إالس�تدالل و إالح��اج �ل، كتاب هللا

  )٣٣٤ش،ص١٣٨٢(صانعی، ». �کون �ّل املعارضة مبس�ٔ� التخصیص �ري اكمل و �ري حصیح، من التخصیص ��ٔ ی

  هذه النظریة تندفع �ٔ�د� ا�تلفة، مهنا:

  مل یّمت ٕاثبات م�ل هذا القدر املتیقن املدعی من �انبه ٔ�ّي س�ب من أ�س�باب و الیدّل �لیه دلیل.، اوالً 

ا�نون مع لك العاق� ا��ن ميكن ٔ�ن نقول يف ، ٔ�و حىت �ىل �د قو�، هل مسؤولیة ٕابقاء و حفظ الصغري الغري املمزي، �نیاً 
  ضام�ون؟ فلامذا یدفع ا�ٓخرون مثن ٕاهامل ويل ٔ�مر الطفل ٔ�و ا�نون؟لكّهم ، موا�ة اح�ل إالهامل �ٔو املساحمة

ىل حفاظة ا�نون يف ٕابقائه و ار�كب ا�نون ج�ایّة حسب قو� �كون هو الضامن لقوة الس�ب. : ٕاذا تعلل الويل و القامئ ��لثاً 
  �س�ب هذا إالس�ناد �کون هو  الضامن ال من �ة �ونه �اق�. و ت�سب ٕاىل الويل ٔ�و مس�ئول احلفاظة، ٔ�ي ٔ�ّهنا نوع من اجلنایّة

�ث أ�د� و لسان أ�خ�ار ال تث�ت كذ�، ل�س بصحیح؛ ٔ�ّن قوهلم ٕاّن احلمك ��یّة مبطلق الق�ل اخلط�ٔی من ح ، رابعاً 
حىت لو کنّا شاكني يف  و الظاهر ٔ�ّن الشارع اكن يف موضع البیان و الروا�ت الواردة يف هذا الش�ٔن مطلقة من الو�ه ا�ی ذ�ره

  أ�صل �ونه يف موضع البیان.، ٔ�ّن الشارع �اء يف موضع البیان ٔ�م ال
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فٕاّن اس�تدال� ��ٓیة ، صانعی ال یعترب ا�یّة عقوبة و جمازاة، بل هی تعویض �لخسارة الواردة. و من مثَّ �امسًا: ٔ�ّن الش�یخ ال
ا�یّة اليت تعترب � ل�ست  و ٔ�ّن الق�ل اخلط�ٔی ال یعترب وزراً ؛ ال یبدو حصیح و اكمل، الكرمية: (َال �َِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ��ْخَرى)

  ��ٓیة املذ�ورة لنفي ضامن العاق�.حبیث ميكن �س�شهاد ، عقوبة

�� نعتقد ٔ�ّن خمالفة الروا�ت املتعلقة بضامن العاق� مع حمك العقل و القر�ٓن الكرمي و حىت �ٔصول املسلّمة الرشعّیة اليت ال 
 �بتة. حبسب رشوط و مق�ضیات ذ� الوقت حسب قو�، ل�ست و تق�ل اجلدل، ٕالثبات قا�دة ضامن العاق� يف بدایة إالسالم

ا�ي یعتقد بدفع ا�یّة من تلقاء نفس اجلاىن يف ، ٔ��د العلامء املعارص�ن، . و تتعلق النظریة الثالثة ب�ٓیة هللا دمحم صاديق طهراين٣
�ا� اخلط�ٔ ا�مبحض و ال یعترب العاق� هی الضام�ة و املسؤو� عن دفع دیّة ق�ل اخلط�ٔ احملض. كتب عن ذ� يف كتاب تبرصة 

  هو رشح ٔ�و ٔ�فضل  ب�ٔن نقول نقدًا لك�اب تبرصة املتعلمني �لعالمة احلّيل(رمحة هللا �لیه):الفقهاء و 

(مفن ق�ل مؤم�ًا خط�ٔ ف�حر�ر رق�ة) التعىن ٕاال �لیه نفسه دون من سواه ّمث (دیة مسلمة ٕاىل ٔ�ه�) و کذلک �مر، فلو « 
(هتراىن،ىب »ٔ�نّه �الف ضابطة العدا� و العقلیة السلميةاكنت ا�یة و حتر�ر رق�ة �ىل �ري القاتل لاكن الواجب ذ�ره 

و �لطبع يف هذا الرٔ�ي ميكن ٔ�ن �س�ٔ� السؤال بص�ة ٔ�نّه ال یو�د يف القر�ٓن الكرمي ٕاشارة ٕاىل ضامن العاق� يف  )٣٩٧،ص�٢،ج
لعثور �ىل ٕا�ابت هذا السوال يف ميكن ا  لكن ٔ�ل�س ذ� واردًا و حمددًا يف کثري من الروا�ت؟!، دفع ا�یّة عن الق�ل اخلط�ٔی

 ١»ىف دیّة العاق� روا�ت ضعیفة إالس�ناد و ا�ال� و املتون.«   نفس الك�اب ب�ّٔن:

لك�ّه ال حياول رشح اجلوانب املتعلقة بضعف الس�ند و دال� ، يف اس�مترار حبثه �شري ٕاىل روایتني مشهورتني يف هذا الصدد
هناك اخ�الفات �ىل ، تاخبه بطریقة قریبة من و�ة نظر �ٓیة هللا الصانعی. و مع ذ�الروایّة. و قد �ادل يف ماكن �ٓخر يف ک 

 أ�قل يف تعبري لكامهتام. هو �ك�ب:

یًا، ا�لهم ٕاال �ل�س�بة �لقاتل القارص ا�ى جيب �ىل ولّیه احلفاظ �لیه، فٕان قرص ف�ه ف�ٔخط�ٔ ىف ق�ل سواه فعلیه دیته ول « 
 املصدر) (نفس.»العصبة و دم املسمل الهيدر

)« مث ٔ�شار ٕاىل �ٓیتني من القر�ٓن قائًال:  ْد فَِصَیاُم َشهَْرْ�ِن ُم�ََتاِبَعْنيِ هل یقال ٕاّن  و )٩٤(ال�ساء،�ٓیةملا قال القر�ٓن: (فََمْن لَْم َجيِ
هل ميكن ٔ�ن نقول ٔ�ّن العاق� جيب �ٔن تتوب؟   (نفس املصدر)،الصوم من مسؤولیة العاق�؟ �ٔو عن هذه ا�ٓیة (توبٌة من ِهللا)

بعد ما رصح �ل�م السابق قال: ما مل �كن القاتل قادرًا �ىل ار�اكب ج�ایته لکونه قارصًا و اكن ولیه مسؤوًال عن حفظه و 
�لتايل  و ال ٔ�نّه عصبته ،�كون ا�یّة من ولیه من ح�ث ٔ�نّه ولیه، ففي هذه احلا� ٕاذا مل حيفظه و �راعیه و ق�ل خط�� �ٓخر، حامیته

  و ٔ��ريًا �ك�ب س�ب رفض ضامن العاق� �ىل النحو التايل: »فٕاّن دم املسمل ال یضیع.

ٔ�هنا �الف الک�اب والس�نة العاد� وال س�� ٕاذا اكن القاتل �بريًا مؤرسًا و العاق� معرسة �ام اكنت �لغة ومل �کن لها « 
 )٢،٣٩٧(هتراىن،ىب �،ج».  یؤدب بت�ٔدیة ا�یة و بتحر�ر رق�ة...مسؤولیة احلفاظ �ىل مر�کب اخلطیئة حىت

  و من ا�ٓ�ت اليت یبدو ٔ�هنا تتفق مع نظره و تتعارض مع ضامن العاق�:

ال� �َلَْهيَا َو َال �َِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ��ْخَرى« ٔ�. 
�
 )١٦٤(انعام،�ٓیة»َال �َْکِسُب ُلك� نَْفٍس ا

ُ « ب.  ُف ا�� ال� ُوْسَعهَا لَهَا َما کََس�َْت َو �َلَْهيَا َما اْک�ََس�َْت َال �َُلكِّ
�
 )٢٨٦(بقرة،�ٓیة»نَْفسًا ا

                                                                                 
١

  نفس المصدر.  
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  من سورة ال�ساء: ٩٢كام كتب يف �رمجة القر�ٓن الكرمي يف �اش�یة لرتمجة �ٓیة 

یلعب ٔ�بدًا دورًا يف دفع  العاق� كام یقول املثل املشهور ال و يف هذه ا�ٓیة ال یذ�ر ٕاال القاتل و املق�ول و ٔ�قارب املق�ول فقط« 
د والً �ىل س��ل املثال يف هنایة ا�ٓیة (توبة هللا) ما �القة العاق� ب�ّٔن اخلط�ٔ من القاتل و ل�س من ا�ٓخر؟ مع ٔ�ّن يف �؛ دیّة الق�ل

ا�ي ، )ٕاذا ار�كب الق�ل �س�ب ضعف  الوىل و �دم م�االة ويل الو� (ٔ�ي العاق�، الصغار ا��ن جيب حفظهم �ىل ٔ�ولیاءمه
و �ٔ�ن ؟ نا� العاق� كام یقول الفقهاء املشهورون �ٔبناء العم ؤ�بناء العم، ٔ��رياً  و فعلیه دفع ا�یّة، جيب ٔ�ن �كون ولیه �افظًا �

  )٩٣(هتراىن،ىب �،�اش�یة»الوالیة �ىل الطفل اجلاىن و يه مسؤولیة ولّیه الرشعی  و�دمه فقط؟

بحث ا�ی ٔ��د د�اة هذه النظریة هو �ٓیة هللا الس�ید دمحم حسن مرعيش شوشرتي . النظریة الرابعة و أ��رية ىف هذا ال ٤
  ا�ي �شري ٕاىل و�ة نظره هنا.

ٔ�شار يف ٕا�دى مقاالته بعنوان ضامن العاق� (مسؤولیة العاق� يف دفع ا��ت) ٕاىل ٔ�ّن ٔ��د انتقادات الفقهاء يف موضوع �جهتاد 
ِبغّض النظر عن رشائط الزمان و ، ال ینقص و ال �زید عن الروا�ت و املصادر الفقهیة هو: ٔ�ّن ٕاس�شهادمه ىف أ�حاكم الرشعّیة

كام ٔ�ّن مسائل ٔ�خرى كقضیة عتق رق�ة العبد حمك یتفق مع وجود املوضوع و ، فٕاّن مس�ٔ� دفع ا�یّة من ِق�ل العاق�، املاكن
، فٕاّن هذا احلمك م�ين �ىل وجود »�ىل کفارة إالفطارٔ�عتقوا العبد « ٔ�ي: �ىل س��ل املثال: عندما یقول الشارع: ؛ رشوطه

  فاحلمك يف عتق العبد �کون سالبة �نتفاء املوضوع.، موضوع و رشط معني. فٕاذا زال موضوع الرق الیوم

اق� فٕاّن قضیة الع، یعترب حمك ضامن العاق� كذ�؛ و ذ� ٔ�نّه نظرًا �لظروف �ج�عیة السائدة يف معظم ا�متعات ال�رشیّة
  ف�س��عد احلمك يف هذه املس�ٔ� ٔ�یضًا. ف�ك�ب عن هذا الصدد کام یىل:، مس��عدة و م�تف�ة من أ�ساس

، ح�ث ال یو�د م�ل هذا النظام و �زول التبعیة القانونیة، يف جممتعنا، تعود مسؤولیة العاق� ٕاىل جممتع حيمكه نظام ِق�َيل. ��« 
فع ا�یّة. ٕاذا اكنت �ینا شكوك حول املوضوع و ال نعرف ما ٕاذا اكن م�ل هذا احلمك ی�متي ال ميكن حتمیل ٔ�قارب اجلاىن مسؤولیة د

فٕاّن أ�صل �دم املسؤولیة يف �ا� الشك يف املسؤولیة هو �دم حتمل ٔ�ّي من ، ٕاىل نظام ِقَ�يل ٔ�م ال ملثل هذا النظام الفعىل
 )٢٢٢،ص٢ش،ج١٣٧٦شوشرتی،(مرعشی »ٔ�قارب اجلاين م�ل هذه املسؤولیة.

ٔ�ّن لكمة "العاق�" تظهر يف املعىن و احلا� وقت ٕاصدار الروا�ت املرتبطة ، يف اس�مترار هذا البحث، و یعتقد �ٓیة هللا مرعيش
، ٔ�ّن هناك ارتباطات ق�لیة بني أ�فراد يف دفع ا��ت. حىت ٔ�نّه یعتقد ٔ�نّه ٕاذا اكن هناك ٔ�ّي شك يف م�ل هذا الظهور و �لبحث

جر�ن ٔ�صل  و مع ٕاجامل املوضوع من الرضوري �كتفاء �لقدر املتیقن يف احلمك ا�الف لٔ�صل و فٕاّن لكمة العاق� تصبح مجم�
 الرباءة يف �ا� �دم الیقني و الشک.

احلاالت ال ٕاجامع أ�حصاب يف م�ل هذه  و ال یو�د س�ب وج�ه ملسؤولیة العاق� يف جممتعنا، �ىل لك �ال« و �ٔ��ري كتب: 
 (نفس املصدر)»ٔ�ّن هذا إالجامع هو ٕاجامع مدرّىك و ل�س حب�ة.؛ یصحّ 

ٕاال ٔ�ّن �خ�الف بني هذ�ن ، �لرمغ من ٔ�ّن الن���ة العملیة �لنظریتني الثالثة و الرابعة يه �دم ضامن العاق� يف دفع ا�یّة
ال�رشیع ا�ي تضمن العاق� يف دفع دیّة الق�ل اخلط�ٔی. و  الرٔ�یني هو ٔ�ّن �ٓیة هللا مرعيش و من تبعه ىف الرٔ�ی ال �رفضون ٔ�صل

  �لتايل مل یّمت حتمیلهم مسؤولیة دفع ا�یّة. و یعتقدون ب�ّٔن موضوع العاق� م�تفی قطعاً ، لکن وفقًا لرشوط و مق�ضیات الزمان

، ىل روا�ت الباب و الس�نّة القطعّیةيف ٕاشارة ٕاىل �ٓ�ت القر�ٓن و �ىل ما یبدو دون النظر إ ، فٕاّن �ٓیة هللا طهراين، و مع ذ�
یبدو ٔ�نّه یعترب ضامن العاق�  خمالف �لعدا� و �ري رشعّي ىف  و قد رفض ٔ�ساس ال�رشیع اخلاص بقا�دة ضامن العاق� يف دفع ا�یّة

  ماكن و زمان.
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الزمانّیة هو القول الرابع. �ىل و �ىل ما ق�ل؛ یرتاىئ ٔ�ّن القول ا�ي یبدو ٔ�كرث ق�وًال و اس�تدالًال مع الظروف و املق�ضیات 
الظاهر القول ا�ی یقابل قول الرابع ىف قوة إالس�تدالل هو القول أ�ول؛ دلیل القول أ�ول ٔ�ّن ٔ�حاكم الرشیعة �شمل معوماً 

ة �اّصة. و هذا �لتايل فٕاّن حمك ضامن العاق� ال ینطبق �ىل ٔ�زم�ة ٔ�و ق�ائل و شعوب معین و ا�متعات و أ�ما�ن و أ�زم�ة ا�تلفة
فٕاّن هذا �عتقاد ، بل و یقول ٕانّنا ٕاذا كنّا نؤمن �لتخصیص اىل زمٍن �اص ٔ�و ماكٍن �اص، الرٔ�ي یفرض ٔ�ّن العاق� هی الضام�ة

  یتعارض مع �امتّیة إالسالم و �لود ا��ن، ٔ�ّن (�الل دمحم �الل ٕاىل یوم الق�امة و حرامه حرام ٕاىل یوم الق�امة).

هؤالء الناس عن احلالل ا�ي حترم ٕ��اكر مس�ئولیة العاق� يف دفع ا�یّة؟ و هل ٕا�اكر ضامن العاق� ��یّة یلزم  البد السؤال من
ني ٕانتفاء دفع ا�یّة �لّلك، حىت یقولون ٕاّن ذ� یؤدي ٕاىل إالبطال و الهدر �م املسمل؟ بل ال�م هو ٔ�ّن إاللزتام ا�ي اكن قامئًا ب

�ري موجود يف ، ا�ي بناًء �لیه یعترب أ�قارب ٔ�نفسهم مسؤولني عن جرامئ بعضهم البعض و �لیة و الطائف�ّةأ�قارب يف احلیاة الق 
  النظام �ج�عي و احلیاة أ�رسیة الیوم.

، فٕاّن معظم الق�ائل ال تعترب نفسها مسؤو� عن جرامئ بعضها البعض. هل �امتّیة و �لود د�ن إالسالم ٔ�ّن مجیع قوا�ده، ��
ف�ٔ�ن دور الزمان و املاكن يف ، تظل دون تغیري؟ ٕاذا اكن أ�مر كذ�، ىت ت� اليت تتعلق بظروف و مق�ضیات وقت معنيح

  إالجهتاد املت�دد و الفقه؟

رمغ وجود روا�ت عن الفرق بني دیته و دیة ، و ملاذا حيمك كثري من هؤالء العلامء �ىل املساواة يف ٔ�حاكم م�ل دیّة الاكفر ا�يمّ 
لكن طریقة ا�فع وحساب مقدار ا�یّة ختتلف ٕ�خ�الف ظروف لك عرص. يف العرف �ج�عي ، املسمل؟ حمك دفع ا�یّة �بت

قد �كون احلمك قابًال �لتنف�ذ و مرغوً�. لهذا الس�ب �رى ٔ�نّه عندما ی�ٔمر ، م�ل ت� اليت اكنت موجودة يف أ��م أ�وىل لٕالسالم
لكن الظروف املع�ش�یة يف معظم ا�متعات ؛ فال یو�د رّد فعل سليب �شري ٕاىل �دم ق�و�، ل العاق�احلامك بدفع ا�یة من ِق�َ 

ٔ�ن ، كام قال البعض، حىت لو ٔ�راد الشارع إالساليمّ ، ال�رشیة يف العرص احلايل يه �ر�ة ٔ�ّن العادات ال تق�ل م�ل هذا احلمك
للك من أ�قارب ٔ�ن یعتربوا ٔ�نفسهم مسؤولني ٔ�مام أ�قارب  و ه احلمك املذ�وریفرض ثقافة التعاون و إالحتاد يف ا�متعات ٕ�صدار 

لكن هنا نوع من تعز�ز ثقافة التعاون  و رمغ ٔ�ّن احلركة الثقاف�ة �لشارع املقدس یتطلب م�ل هذا اليشء، ا�ٓخر�ن؛ ی��غي ٔ�ن یقال
ٕاذا اكن الوضع   و اكن ب�هنم و بني إالسالم ٔ�یضًا ٔ�كّد ذ�اليت اكنت موجودة م�ذ زمن العرب اجلاهلني و احلیاة الق�لیة يف هناك 

ال ، �لطبع فٕاّن الشارع إالسالّيم �لت�ٔ�ید ٔ�كّد ذ�.، احلايل هو ما جعل الناس یتحملون املسؤولیة عن الق�ل اخلط�ٔی ٔ�قارهبم
 و ج�عیة ال تتطلب م�ل هذا احلمك�لكن ال�م لكّه �ّٔن ظروف احلیاة ؛ ٔ��د ینكر ٔ�ّن التعاون مطلوب ىف ٔ��الق إالج�عی

هذا ال یعين تعطیل حمك من ٔ�حاكم الرشیعة السامویة، بل هناك طرق ٔ�خرى لها �انب دامع و تعاوين و تفضلها الظروف 
  مهنا الت�ٔمني و تقویته و ان�شاره حبیث ال یضیع دماء ٔ�ّي مسمل بعد ا�ٓن.، یة السائدة�ج�ع 

من ٔ�ّمهها موا�ة هذا الضامن  و بفلسفات لضامن العاق� يف دفع ا�یّة، مه ا�ٔكرثیة و الفقهاءو ق�ل ٔ�یضا ٔ�ّن هذه الف�ة من 
حياولون الق�ام بذ� بیان ٔ�ّن هذا احلمك �ارج عن الزمان و املاكن لالس�مترار يف ضامن العاق� يف الق�ل اخلط�ٔی ، مبوضوع املرياث
یعترب ٔ�ّن موضوع هذا ، مع ق�ول ٔ�صل ال�رشیع ا�ي یضمن العاق�، كن الرٔ�ي الرابعل ميكن �ادة ا�هتاك هذه اِحلَمك.، احملض. �لطبع

یّمت انتفاء ، یعتقد ٔ�نّه نظرًا لعدم وجود هذه الرشوط �الیاً ، احلمك حمقق وفق رشوط و مق�ضیات احلیاة الق�لیة و الطائف�ة. ��
من �الل الرّد �ىل انتقادات املعارضة بعدم وجود نص �ش�ٔن ختصیص موضوع هذا احلمك و �لتايل س�ّمت انتفاء نفس احلمك. و رّدوا 

 و هو حمك عتق الرق�ة و فقد وضعوا حكامً مماثًال يف هذا الش�ٔن، ضامن العاق� لظروف مع�ش�یة ق�لیة معینة. ٕاضافة ٕاىل ذ�
لكن من املؤكّد ٔ�ّن هذا  و ددةیقولون بص�ة �دم وجود ق�د يف احلمك �ىل معارضة اخلصوم لتخصیصها �ٔ�وقات و الرشوط احمل

يه �دم وجود ، اكلعدید من ا�متعات يف عرص�، احلمك م�اسب لزمٍن تو�د ف�ه الرق�ة يف أ�ساس. فٕاذا اكنت رضورة العرص
: ٔ�نّه حبسب قول �ٓیة هللا مرعيش؛ هذا القول ال یتعارض مع (�الل دمحم �الل حىت یوم الق�امة) و ف�بطل حمكه �لت�ٔ�ید، الرق�ة

  »لك حمك �بع لوجود موضو�ه يف اخلارج.« 
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بناًء �ىل ما س�یجئ من بیان دفع  و هذا و لکّن بناء �ىل أ�د� املث��ة �لقول أ�ول من الروا�ت و إالجام�ات اليت وردت ٕالینا
  ول املشهور.یلزم العمل �ىل طبق ق و الش�هبات ىف املقصد أ��ري، ميکن القول ب�ّٔن ختصیص حمك ضامن العاق� �ري حصیح

  �ٔد� مرشوعیّة ضامن العاق� 
  أ�د� و الرباهني اليت قدمت ٕالثبات ضامن العاق� يه:

قد ورد ذ�ر بعض  و ٔ�) هناك العدید من الروا�ت اليت تعترب مرشوعّیة العاق� و حتملهم مسؤولیة دفع ا�یّة لق�ل اخلط�ٔ احملض
  ميكن لنا ٔ�ن نّدعي توا�رها املعنوی. و هنا �شري ٕا�هيا تفصیًال: و لعاق�هذه الروا�ت ٔ�ثناء املناقشات السابقة املتعلقة �

  تنقسم هذه الروا�ت ٕاىل قسمني:

الطائفة أ�وىل: الروا�ت اليت تعترب رصا�ة دیة ق�ل اخلط�ٔ من مسؤولیة العاق�. الطائفة الثانیة: الروا�ت اليت تدل �ىل حبثنا 
  مخس روا�ت فقط: �شلك �ري مس�تقمي. نذ�ر من لك مجمو�ة

  الطائفة أ�وىل:

  . سلمة �ن �هیل، من احصاب ٔ�مرياملؤم�ني �ىل(�لیه السالم)، یقول:١

ُجُبُه َعْن مري ُاِىت َاَمُري املُؤِم�ُني(�لیه السالم) ِ�َرُ�ل قَْد قَ�ََل َرُ�ال َخَط��... فَِاْن اكَن َرُ�ٌل ِمْهنُْم �َرِثُُه َ�ُ َسهٌْم «  اثِِه ِىف اْلک�اِب الَحيْ
نَني... یََة َو ُ�ْذُه ِهبا ُجنُومًا ىف ثَالَث س�ِ   )٣٩٢،ص٢٩(حر�امىل،ىب �،ج»َاَ�ٌد ِمْن قَرابَتِِه فََالْزِْمُه اِ�ّ

یَُة... َوِاذا اكَن خطًا ُجِعلَِت «  ینقل هکذا من ٔ�مري املؤم�ني �ىل(�لیه السالم):» جعفر�ت«صاحب کتاب  .٢ ِىف الن�ْفِس اِ�ّ
یَُة..   )٢٩٧،ص١٨نوری، ىب �،ج-١٢٩(�وىف،ىب �،ص». �ََىل الْعاِقَ�ِ اِ�ّ

  ینقل عن أ�مام الصادق(�لیه السالم) و إالمام ینقل عن �ٓ�ئه ب�ٔن:» د�امئ �سالم«صاحب کتاب  .٣

ننيَ «   یَِة �ََىل الْعاِقَ�ِ َو قاَل: تَُؤّدى ىف ثَالَث س�ِ نَِة ِاّن َامَري َالُْمْوِم�َني(�لیه السالم) قَىض ىف قَْ�ِل الَْخَط�ٔ ِ�ِ�ّ ّ س�َ ، ىف ُلكِ
  )٣٠٠،ص١٨(نوری،ىب �،ج»ثُلٌْث.

ْم ِدیَُة  لَ�َْس «ؤ�یضًا ینقل نفس الشخص عن  امرياملؤم�ني �ىل (�لیه السالم) ٔ�نّه یقول:  .٤ �ام �َلَْهيِ �ََىل الْعاِقَ�ِ ِدیَُة الَْعْمِد َو ِان
  (نفس املصدر).»الَْخَط�ٔ 

َان� َرُسوَل «  یقول الشافعي و هو ٔ��د أ�مئة أ�ربعة ٔ�هل الس�نة: و�دت روایة یق�لها مجیع العلامء ٔ�ّن روایة هی هکذا: .٥
  )١٠٩،ص٨(�هيقی،ىب �،ج»ُحِرّ الُْمْسِملِ �ََىل الُْحِرّ َخَط�� ِبِمَائة ِمْن �ِبِل �َىل �اِقِ� الْ�اين...ِهللا(�) قَىض ىف ِج�ایَِة الْ 

اليت يه جزء من روا�ت هذه الطائفة، جعلت رصا�ة دیة  و الن���ة ٔ�ّن الروا�ت امخلس املذ�ورة ٔ��اله
  اخلط�ٔ احملض واج�ة �ىل العاق�.

  الطائفةالثانیة:

  بصري، �ٔ�د ٔ�حصاب إالمام الباقر(�لیه السالم) ینقل عنه ب�ٔن:ابو  .١
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دًا َو ال ِاْقرارًا َو ال ُصلْ�ًا.«   )٣٩٤،ص٢٩(حر�امىل،ىب �،ج»ال تَْضُمُن الْعاِقَ�ُ َمعْ

  ابو مرمي �روی عن إالمام الباقر(�لیه السالم) هکذا: .٢

َمَل «  َة فَصاِ�دًا.قَىض َامُري الُْمؤِم�َني(�لیه السالم) َاْن ال ُحيْ   )٣٩٦(نفس املصدر،ص»�ََىل الْعاِقَ�ِ ِاّال الُْموِحضَ

  زید�ن �ّىل �ن احلسني(�لهيم السالم) ینقل عن ا�داده ب�ٔن قالوا: .٣

  )٣٩٩(نفس املصدر،ص»ال تَْعِقُل الْعاِقَ�ُ ِاّال ما قاَمْت �َلَْیِه الَْبِ�ّ�َُة.«

  نقلها صاحب د�امي �سالم من حرضت ٔ�مرياملؤم�ني �ىل(�لیه السالم) ٔ�ّن إالمام قال:  .ىف روایة٤

نَني، فَِاْن َشهَِد ُشُهوٌد َان� « یُة ِمْن ماِ�ِ ىف ثَالَث س�ِ ُ�ُل ِبَقْ�ِل َخَط�ٔ َوَجراَ�ة فََعلَْیِه اِ�ّ یَُة  ِاذا َاقَر� الر� قُوُه َو اِ�ّ قَْ�َ�ُ َخَط�ٔ فََقْد َصد�
  )٤١٧،ص١٨(نوری،ىب �،ج» �اِقلَتِِه...�َىل

  محمّد�ن مسمل عن إالمام الباقر(�لیه السالم)، قال:  .روی٥

دًا.« َعُل ِج�ایَة الَْمْعُتِه �َىل �اِقلَتِِه َخَط�� اكَن َاْو َمعْ   )٤٠٠،ص٢٩(حر�امىل،ىب �،ج»اكَن َامُري الُْمؤم�َني(�لیه السالم) َجيْ

س السابقة (اليت اكنت منوذ�ًا �لطائفة الثانیة) �س�تفاد مهنا يف ٔ�ّن ٔ�صل ضامن العاق� واحض و �بت، و الن���ة فٕاّن الروا�ت امخل
كام ٔ�ّن جواب أ�مئة. حول هذه القضا� (أ�حاكم و ، ف�س�ٔل ٔ�حصاب أ�مئة (�لهيم السالم) عن فروعها و تفاصیلها و ٔ�حاك�ا

  التفاصیل).

�ا�ن: أ�ول: العاق� هی الضام�ة �یّة الق�ل اخلط�ٔ احملض. و الثاين ٔ�ّن ضامن العاق� � ف�ث�ت من الروا�ت املذ�ورة ٔ��اله  ش� 
  مه �ري ملزمني بدفع ا�یة لق�ل اخلط�ٔ احملض يف لك ماكن. و رشوط �اصة (کام یىل حبث الرشائط)

  ��یّة ىف الق�ل اخلط�ٔی.  ال ميكن ٕاحلاق ٔ�ي �دشة بضام�ا، ب) ضامن العاق� ٔ�مجع �لیه مجیع فقهاء الفریقني؛ ��

: �ٔنه ٢دیة ق�ل اخلط�ٔ �ىل العاق� و به قال مجیع الفقهاء و قال أ�مص «قال: » رضوان هللا تعاىل �لیه«املرحوم الش�یخ الطوىس 
ن العاّمة و دلیلنا: ٕاجامع الفرقة و ٔ�خ�ارمه. و ٔ�یضا ٕاجامع أ�مة(م. یلزم القاتل دون العاق�. قال ا�ن املنذر: و به قالت اخلوارج

  )٢٧٥،ص٥ق،ج١٤٠٧(طوىس،»أ�مص ال یعتد به، مع ان �الفه قد انقرض. و اخلاصة)

يه(ٔ�ی ا�یّة) �ىل العاق� يف اخلط�ٔ احملض نصًا و ٕاجام�ًا بقسمیه، بل لع� « قال املرحوم صاحب اجلواهر(ا�ىل هللا مقامه): 
   )٤١٦،ص٤٣ش،ج١٣٦٧(جنفی،»حلقهم.قد س�بقهم إالجامع و  و من املسلمني ٕاال من أ�مص و اخلوارج

و ال �رى �الفًا بني « هو من ٔ�كرث كتب فقه العاّمة تفصیًال:  و يف كتابه املغين، �ٔ�د ٔ�شهر فقهاء الس�نة، یقول ا�ن قدامة
(�ن مث نقل من ا�ن م�ذر إالجامع يف هذا الصدد.» العلامء يف ٔ�ّن دیّة الق�ل اخلط�ٔ احملض من العاق�.

  )٥١٥،ص٩ق،ج١٤٠٣قدامة،

  ).ومن العجیب ٔ�ّن ا�ن قدامة مل ینقل نظریة معارضة من ٔ��د (و ال حىت یذ�ر امس أ�مص و اخلوارج 

                                                                                 
.صادق(علیه السالم)المام لإلمعاصرین علی هذا کان من ال ؛هـ ق 200 ۀحدود سن مات فیعقبۀ بن عبداهللا و  اسمه  .2  
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و من لك ما ورد عن �لامء الش�یعة و الس�نة �ٔ�اله �س�ت��ج ٔ�ّن: هذه املس�ٔ� ٕاجامعّیة بني مجیع �لامء إالسالم و ل�س من فقهاء 
ا��ن معارضهتم ال هتّم �حلمك)؛ و مل یعارضوا هذا احلمك إالساليم. و �لیه فٕاّن هذا ( شاّذ من الناسالش�یعة و الس�نة ٕاال النادر ال 

  احلمك عند الفقهاء ال ٕاشاكل ف�ه.

ٔ�ّن ا�یّة ل�ست عقوبة تتعارض مع ٔ�صل خشصیة العقوبة ، ج) من یعترب ضامن العاق� معارض ٔ�صل ا�ازات الشخصیة خمطئ
، بل يه نوع من اخلسارة ٔ�و �ىل أ�قل يه ميكن القول ٔ�ّن ا�یّة �ىل افرتاض ٔ�ّهنا عقوبة �لقاتل ٔ�و اجلاىن، ر�نٕاذا تعلقت �ىل ا�ٓخ

  فلن �كون عقوبة �لعاق�. کام س�یجئ البحث عنه.

�ایّة جيب ٔ�ن تُدفع ا�یّة ٔ�ولیائه؛ �ىل طبق قا�دة (الیبطل دم امری مسمل). ٔ�نّه ٕاذا ار�كب خشص ج ، د) عندما یُق�ل خشص
القاتل و العاق� �هام ، كام ٔ�ّن ا�نب و التقصري ل�سا م�و�ان �لعالقة. هبذا املعىن، فل�س ذنب یتو�ه �، ق�ل عن طریق اخلط�ٔ 

فس�یكون ، �ريء. ا�ٓن �لینا ٔ�ن �رى ٔ�ّهيام ٔ�قرب ٕاىل العدا� ٕاذا دفع ا�یّة؟ من الطبیعي ٔ�نّه ٕاذا قامت مجمو�ة من ٔ�قاربه بذ�
  ة ٔ�سهل �ك�ري مما لو دفع خشص وا�د ا�یّة.حتمل املشق

ٕاال فل�س من العدل حتمیل ا�ٓخر�ن عبء املسؤولیة  و �لطبع ميكن ترب�ر هذا القول عندما �كون القاتل نفسه من دافعي ا�یّة
كون هناك ٕاال فس�ت و و جتاهل عبء املسؤولیة عن القاتل. هذا إالس�تدالل حصیح ٕاذا �كون العاق� هناك ٔ�كرث من خشص وا�د

  صعوبة ٕالثبات الضامن ٕاذا اكنت العاق� مقصورة �ىل خشص وا�د.

هـ) القاتل ا�ي ال ذنب �  ىف الق�ل اخلط�ٔی، یُعذب مبا ف�ه الكفایة �لضمري و الكرب النفيس �س�ب الق�ل ا�ي ار�ك�ه و    
  ٕاّن دفع ا�یّة من ِق�ل �اقلته سريحيه قلیًال.ف، اخلسارة  الروح�ّة، �� ال جيوز � حتمل ا�یّة كذ�. �ٕالضافة ٕاىل ذ�

حتمل ا�یّة من ِق�ل  و التعاون ٔ�صل حسن ٔ�كدبه إالسالم و و) املسلمني هلم ذمة وا�دة و ال یرتك ٔ��دمه ا�ٓخر و ش�ٔنه   
�� و سّمل:  اهلم ب�هنم حرام و مه ید امو  و املسلمون تتاكفؤ دماءومه« العاق� م�ال �ىل التعاون. قال رسول هللا صىل هللا �لیه و �

ال یق�ل ذو عهد ىف عهده و ال یق�ل مسمل �اكفر و ال �رث الاكفر  و �رد �لهيم اقصامه و �سعی بذمهتم اد�مه، �ىل من سوامه
  )٤٤٠،ص٢ق،ج١٣٨٣(مغرىب،»املسمل و ال املسمل الاكفر.

ٔ�ي مسا�دة أ�قارب ، مبا ٔ�ّن هذه العادة و الناسبل يه �ادة عرف�ّة موجودة بني ، ز) العاق� ل�ست �س�س رشیعة إالسالم   
  ج�دة فقد ٔ�قرها و ٔ�مضاها إالسالم.، �ىل بعضهم البعض

بل تتوافق ٔ�یضًا مع العدا�، ٔ�ّن العاق� جيب �ٔن �شرتك يف ، ح) مسؤولیة العاق� يف دفع ا�یّة ل�ست ضد العدا� ٔ�صالً    
العاق� ٔ�موال الوریث وقت وفاته ا�ي ٕاجهتد يف حتصی� طی� ح�اته و مل یلز�م النفع و الرضر، فك�ف �كون العدل ٕاذا اق�نت 

  شئ يف �زلته و شدته؟ إالسالم د�ن اكمل ی�ٔ�ذ بعني إالعتبار مجیع اجلوانب و قد فعل اليشء نفسه هنا.

ون معیبة و خمدوشة. فٕاّن العمدة ىف رمغ ٔ�ّن اِحلَمك املعلنة �البًا ما �ك، فٕاّن ٔ�صل الضامن �بت، و حبسب هذه أ�د� و اِحلَمك 
  هذا �كفي ٕالثبات الضامن. و الباب يه نفس الروا�ت و إالجام�ات

 �س�ت��اج

ٕاّن ا�یة يف اجلنا�ت العمدیة يف �ا� فقدان رشائط القصاص �ٔو االتفاق(صلح) �ىل دفع ا�یّة و �ٔیضًا يف اجلنایة ش�به العمد 
 مسؤولیة العاق�.يه مسؤولیة اجلاىن و يف اخلط�ٔ احملض 
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يف موضوع ضامن العاق� ٔ�ربعة ٔ�قوال �ى العلامء من املتقدمني و املت�ٔخر�ن و املعارص�ن. النظریة أ�وىل يه ٔ�شهر ما ذهب ٕالیه 
 الفقهاء من ٔ�ّن العاق� م�ل بدایة إالسالم �كون يف ق�ل اخلط�ٔ احملض هی املس�ئو� عن دفع ا�یة يف مجیع أ�عصار و أ�زم�ه و ال

  حتدد بصدر إالسالم.
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