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حق �حليا- ��لتحديا* 
�لقائمة

%$ية قر"نية
� Oية �هللا سيد حيد� علوM جنا�* �
Pلقز9ي�د CD لسيد�تعريب:  � �

� �لبد&
حق �حلياD هو @حد حقو- �إلنسا� �ألساسية؛ بل هو �حلق �ألكثر @'ية على �إلطال-، 

ألنه @	 ما� �إلنسا� �حلقيقي، ���بة �لعظيمة �ل_ منحها �هللا له.

بتعريف �قيق  �ألحياp سجاًال ��سع& من @جل �خلر�±   pلفالسفة �علما�  Yقد خا�

للمشرعني  كا�  بينما   �هذ �sايتها،  لنشأִדا  كاملة   Dصو  pعطا= �كذلك   ،Dحليا�  iملفهو

�ملجا�. ��لقر�� �لكرمي @يض& كلمتهم ^ هذ gمفسر�

�إلنسا�، �حتد` عن بعدين �ذ¦ �حلياD؛ �لبعد  Dتني حليالقد سم �لقر�� �لكرمي صو

 �@ �ملقا�   �تأينا ^ هذ� �ملعنوg. �قد  �لبعد  �لثا�؛ هو:  �لبعد � .gملا�� �لبعد  �أل��؛ هو: 

�ملجا�، �كذلك �لقو�نني �ل_ شّرعها �لقر�� �لكرمي  �نتنا�� �لبعد �ملا�g �حق �إلنسا� ^ هذ

�حلق �إلنسا�، ��ل_ ُشّرعت على شكل عقوبا�  ��ل_ قد يتعرY �ا هذ ��للحّد من �لتهديد

�ملقا� عملية مقانة بني �لشر�ئع �لقر�نية �الئحة �إلعال� �لعاملي  ���عة. كما �@جريت ^ هذ

�لقو�نني  �ية � �إلجهاY؛  لعملية  @يض&  �لكرمي  �لقر��  �ية  تنا��  �مت  �إلنسا�.  حلقو- 

�ملوضو¨. �حتد` �ملقا� @يض& عن �لعقوبا� �جلز�ئية؛ كالقصا  �حكم  ��لوضعية كذلك �ذ

�لبحث �خلا± ^ مشهد. fين، @ستا� mعا *
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�لر/ية �لقر-نية لحق �لحيا* ��لتحديا' �لقائمة
 Dحليا��إلعد�i بالنسبة للمرتد ��حلر¿، على �عتبا @� هذ¦ �لتشريعا� تأÜ ^ =طا حق 

�إلنسانية، ��ل_ ��جهت �لة �نتقا��� �معاضة شديدD من �لبعض.

حق �حليا(
�لبشرية �ملختلفة يعتP حق   	�من بني �حلقو- �ل_ @قرִדا �أل�يا� ��ملذ�هب ��ملد

�لرئيس جلميع �حلقو-. �لوجو� -بالنسبة لإلنسا�- �ملصد� Dحليا�

�لو تنا�لنا @g حق من حقو- �إلنسا� @� نظرنا =y @ية حالة مثالية يسعى �إلنسا� 

 �@ ���إلنسا� ��جو�¦، فمن @ Dياv لوصو� =ليها؛ سنجدها مرتبطة بشكل مباشر� y=

يتسلق سلم �لكر�مة ��لكما� �إلنسا�، �يرتفع =y @على �جا� �لسمو ��لرفعة لزمه @� 

�لوجو� @�ًال، �من �لضر�g @� يكو� �إلنسا� على قيد �حلياD لكي يتمتع � Dيتمتع باحليا

 Dحليا��ألسا	 شّبه �لقر�� �لكرمي  ��إل�ي ^ �لكو�، �على هذ ¨�مبباهج �لطبيعة ��إلبد

بر@	 �ملا� �حلقيقي، ��عتP @� كل مكسب �خر بإ��f pلك هو كالصفقا� �لتجاية قد يكو� 

.���v& �قد يتعرY للخسر

 ،Dحليا��لوجو� بوضو¢ @كثر علينا @�ًال @� نقوi بتعريف � Dحليا��لكي نتحد` عن حق 

�لفالسفة �@با4 �ملنطق- جنس �فصل حµ ميكن �ضع  Eحسب تعب- Dللحيا Hفهل يا تر

�حلياD ال تدخل ^ =طا @g جنس (حسب تقسيم �ملناطقة)، �هي  �@ i@ ،حّد �تعريف �ا

فريدD من نوعها؟

�� @� يضع تعريف& للحياD حتد` عن معاملها، �للحظة هو @� كل من @ µما عرفنا¦ ح

 ���نتائجها، ��ثاها �ل_ تتركها. هذ�̂  حني صّر¢ �خر بأنه ال ميكن تعريف �حلياD، �بالذ

�لتعريف �ملنطقي �لذg يعتمد على تقسيما� �لنو¨ ��جلنس ��لفصل.

تعريف �حليا( لد/ علما& �ألحيا&
�ألحياp من =عطاp تعريٍف �قيٍق �كامٍل (جامع مانع) للحياD لكنهم  pيتمكن علما m

�ملجا� نذكر منها: ��p ^ هذخرجو� ببعض �آل

يعّر� (بيتشا) �حلياD فيقو�: >�حلياD هي منظومة قا�D على مقا�مة �ملو�<.

كا� �تطبيق  �ملحرِّ �ستقبا�  Hسو Dحليا��لصد�: >ليست   �بينما يقو� كابا� ^ هذ

�حلركا� �لناzة عنها<.

�حلياD بقوله: >تتلخص �حلياD بشكل عاi ^ حتّو� جسم �لكائن �حلي  �عّر� بكال

.>Dئد��لز ���ملو ±��لال�مة من �خلا± �إلخر ���لفترD معينة =y مركز الستقبا� �ملو

�حلية،  Dخلاصة باملا���حلياD قائًال: >�حلياD عباD عن تفاعل �لعناصر  Dصف ليتر��

 ،i��حلية ^ حالة تفاعل مستمر فإ� خصوصياִדا تبقى قائمة على �لد� Dملا���ما��� هذ¦ 
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�@هم تفاعل �ذ¦ �لعناصر هي حالة �لتغذية<.

(�يناميكية)  حركية  حالة  هي   Dحليا�< �لصد�:   �هذ  ^  (Eف�)  �ل�Pفيسو �يقو� 

 �تية �حلركة فال تصدf هي� ��لنشاd منذ سالف �لعصو �حµ يومنا هذ ��ستمر� على هذ

عن ظاهرD @خرH، �هي ترتبط بشكل خا  بالكائنا� �ل_ تستند =ليها، �تظهر بشكل مميز من 

.
(١)

ها<��ستمر� Dحليا� pبقا ^ Eلكب� خال� تناسق �ألنشطة �ملختلفة للخاليا ��ل_ �ا �لد�

�هذ¦ �لتعريفا� كما هو ��ضح ليست تعريفا� جامعة - مانعة، بل =sا m تتنا�� 

�حلقيقي للحياD، �=منا @شا� =y معاملها ��ثاها فحسب. iملفهو�

�لتعريف �لفلسفي للحيا(
 pلشي��حليو��- كو�  iفيما عندنا -من @قسا Dحليا�كتب �لعالمة �لطباطبائي يقو�: >

.
(٢)

vيث يدÂ �يفعل<

 Dحليا��لتعريف يتحد` عن �لكائن �حلّي @كثر مما يتحد` عن  ��كما هو ��ضح فإ� هذ

�حلياD ال =y طبيعة �حلياD �ماهيتها. mمعا y= نه ينظر@ y= ִדا، =ضافة�f

�للمحقق (�لقوشجي) تعريف مشابه للتعريف �لسابق يقو� فيه: >��ختلفو� ^ مع 

�ملتكلمني @نه صفة توجب صحة �لعلم ��لقدD. �قا� �حلكماp؛ �@بو  �حلياD، فقا� zهو

.
(٣)

>�حلسني �لبصرg، من �ملعتزلة: =sا كونه vيث يصّح @� يعلم �يقد

�لكائن �حلّي، =ال @نه @يض& حتد`  ��� Dحليا��لتعريف تنا��  ��على �لرغم من =� هذ

�حلياD ��ثاها �m يتنا�� حقيقة �حلياD �ماهيتها. mعن معا

فقا�:   -�@ بشكل  �ملوضو¨  عن   ���مليز  Eتفس  ^ �لطباطبائي حتد`  �لعالمة  لكن 

�ملوجو��� �جو�ها على قسمني: قسم منها ال ²تلف حاله عند �حلس ما ��i �جو�¦ <

ثابت& كاألحجا �سائر �جلما���، �قسم منها مبا تغ�E حاله �تعطلت قو�¦ �@فعاله مع 

�لنبا� � ���حليو iلك كاإلنسا� �سائر @قساf� ،حلس�بقاp �جو�ها على ما كا� عليه عند 

فإنا مبا جندها تعطلت قو�ها �مشاعرها �@فعا�ا £ يطر@ عليها �لفسا� تد³&، �بذلك 

�كا� �لعلمية �حلو�	 @مر9 �خر هو �ملبد@ لإلحساسا� ��إل� p�� Âإلنسا� بأ� هنا�@fعن 

��D �هو �ملسمى باحلياD �يسمى بطالنه باملو�، فاحلياÝ Dو �ألفعا� �ملبتنية على �لعلم ��إل�

�جو� يترشح عنه �لعلم ��لقدD. �قد fََكَر �هللا سبحانه هذ¦ �حلياD ^ كالمه fكر تقرير 

 Hنََّك َتَر@َ} :yقا� تعا� ،
(٤)

�َهللا ُيْحِي �َألْYَ َبْعَد َمْوِتَها} َّ�@َ ��ْعَلُمو} :yا، قا� تعا�

 ،
(٥)

َبْت ِ=�َّ �لَِّذg َ@ْحَياَها َلُمْحِيي �ْلَمْوَتى}َ�َ �ْ �ْهَتزَّ pَْلَما�� َ@نَزْلَنا َعَلْيَها fََخاِشَعًة َفِإ Yَ�َألْ

، �قا� تعاy: {َ�َجَعْلَنا ِمْن �ْلَماpِ ُكلَّ 
(٦)

{�ُ��َألْحَياpُ َ�َال �َألْمَو gَ�َما َيْسَتِو} :yقا� تعا�

 .
(٨)

�لنبا�<� ���حلي من �إلنسا� ��حليو iقسا@ Dفهذ¦ تشمل حيا ،
(٧)

{ َشْيpٍ َحيٍّ

�لتعريف ��لتعريف �لذg جاp̂  كتاs 4اية �حلكمة؛ =ال @�  ��على �لرغم من �لتشابه بني هذ



٥١Yــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لر/ية �لقر-نية لحق �لحيا* ��لتحديا' �لقائمة
�ִדا f Dحليا�قوله: >فاحلياÝ Dو �جو� يترشح عنه �لعلم ��لقدD< يتمتع بدقة @كf= ،P مت تعريف 

�لتعريف كما هو ��ضح هو =نه يسعى من  ��ليس �لكائن �حلي، لكن �إلشكا� �لذg يعا� منه هذ

�لكائن  �@ Pيعت Hلنبا�، �لكنه من جهة @خر�� ���لكائن �حلي يشمل �حليو iجعل مفهو y= جهة

�لعلم ��لقدD من مظاهر �حلياD. �لو قبلنا جدًال �بلغة شاعرية  P، كما @نه يعت	حلي له =حسا�

بأ� للنبا� =حسا	؛ فكيف ميكننا @� نثبت @نه يتمتع بالعلم ��لقدD @يض&.

�لطباطبائي  �لعالمة  تعريف   ^ pجا  gلذ�) بالعلم  يقصد  كا�  لو  fلك   y= �=ضافة 

 Eملجانني كائنا� غ� �لفالسفة �آلخرين)، هو �ملعرفة �ل_ تقابل �جلهل، فإ�f ³ب �عتبا�

�ملجا�؛ فكيف باحليو�نا� ��لنباتا� �ل_ ال تتمتع بالعلم  �حية �ال تتمتع بأg حق ^ هذ

�حليو��، ففي هذ¦ �حلا� لو ìل �لتعريف  هي �ألخرH. @ما لو كا� �ملقصو� هو �لشعو

�لتعريف  ��حليو�نا�، فهناÂ شك @� يشمل �ملجانني @يض&، ^ حني ال Rا� للنبا� ^ هذ

.iبشكل عا ���حليو Dلتعريف هو حيا�مطلق&، =ال @� يكو� �ملقصو� من 

=�f، ³ب @� نعتر� @� �حلياD ليست قابلة للتعريف @بد9، بل ميكن �حلديث عنها من 

خال� �حلديث عن معاملها ��ثاها فحسب.

�باإلمكا� @� نذكر عد�9 من @هم عناصر �مستلزما� �حلياD؛ ��ل_ �tذ �لبعض منها 

�إلنسا�، ^ حني ìل �لبعض �آلخر منها نوع& � ���لصفة �لعمومية فشمل �لنبا� ��حليو

خاص& من �حليو�نا�، �هذ¦ �لعناصر هي:

١- عنصر �لتناسل، فتتكو� zيع �لكائنا� �حلية بو�سطة �لبيضة، @� �لنطفة �متتلك 

هذ¦ �لكائنا� ^ سّن معني �لقدD على =نتا± �لبويضة @� �لنطفة.

٢- عنصر �لغذ�p؛ فجميع �لكائنا� �حلية سو�p كا� نبات& @� حيو�ن& @� =نسان& يتنا�� 

 pملا��لغذ�p؛ فإنه ميو� ال �الة. ��لغذ�p هنا يشمل  �� m يصل =ليه هذf=� ،p�نوع& من �لغذ

�لضر�ية �ألخرH @يض&. ���ملو�

�لزمن فيبد@ كPعم @� صو  @�  ٣- عنصر �لنمو، فالكائن �حلي ينمو مع مر�

جنني لينمو �ينتهي به �ملطا� ليكو� نبات& @� حيو�ن& @� =نسان& بالغ&.

�حليو�نا�  من  �ملختلفة   ¨�لألنو مهم&  عنصر9  �لتنفس   Pفيعت �لتنفس،  عنصر   -٤

�كه =ال @نه باإلمكا� قياسه من خال� �لنباتا�. �تنفس �لنباتا� على �لرغم من صعوبة =��

�لعلمية �حلديثة. ��بعض �أل��

، ففي كثE من �ألحيا� �� تعرY جسم �لكائن �حلي =y @ضرfفإ ،Ü��لترميم �لذ -٥

 بشكل طبيعي، �هناÂ @نو�¨ من �حليو�نا� -^ حا� ��لكائن �حلي بترميم هذ¦ �ألضر iيقو

لو ُشطر� =y قسمني- بإمكا� كل قسم منها @� يرمم نفسه بنفسه.

�لصر�¨ من @جل �لبقاp، تسعى �لكائنا� �حلية =y �اية نفسها �حياִדا من zيع  -٦

�ملخاطر �ل_ قد حتد- ֲדا.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢Z

ـOــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�إلحسا	. -٧

�إلنسا� ميتلكا� هذ¦ � ���ألعما� �خلاصة، ��حليو� dلنشا��لقدD على مماسة  -٨

�إلمكانية.� D�لقد

�لعلم؛ ��لذg ²تص به �إلنسا� �حد¦. -٩

بد�ية حيا( �إلنسا6
�إلنسا� على قيد �حلياD؟ �مµ @صبح قتله حر�م&؟ �مµ شّر¨ �لقصا  � µمنذ م

لذلك؟ �هل =� �لدية �لكاملة لقتل �جلنني ترتبط بولو± �حلياD فيه؛ @i @� �ية �جلنني ال 

�ملوضو¨ @صًال؟ �ترتبط ֲדذ

�هو  �لر�¢  تلجه   �@ بعد   Dحليا� فيه  تد4ّ  �جلنني   �@ �لشريعة   pعلما  Hلد  �ملشهو

 ،Dحليا��لشهر �لر�بع، @ما ^ علم �لطب فإ� هنالك �ختال� ^ �للحظة �ل_ تبد@ فيها  ^

�جلنني تبد@ منذ �للحظة �ل_ تتم فيها عملية لقا¢ �لنطفة ��خل  Dفالبعض ير�� @� حيا

:iقسا@ Dعلى عد Dحليا��لبعض �آلخر @�  H@�لرحم، بينما 

�لنطفة. ^ Dخللية، �هي موجو�� D١- حيا

�لرحم،  ��ألنسجة؛ �هي �ل_ تتكو� مع تكاثر �خلاليا ��نقسامها ��خل جد D٢-حيا

�حلمل. Dلثا� عشر من فتر� عملية �النقساi هذ¦ �ل_ تبد@ منذ �ألسبو¨ ��ستمر�

�لنطفة ^ �لرحم بل من  ��ستقر Dال تبد@ من فتر Dحليا��يعتقد �لبعض �آلخر @� 

بعد  �لبويضة  هذ¦  �لتصا- � �لبويضة � �لنطفة  بني  �لتلقيح  عملية  فيها  تبد@  �ل_  �للحظة 

�لرحم. �تلقيحها Øد

 Dستة عشر y= خللية��ل_ تنقسم فيها  �للحظة  �لبعض: =� �حلياD تد4ّ من  �قا� 

 y= Dحد�خلية. �هذ¦ �لعملية تستغر- @بعة =á yسة @ياi >�بالتاÒ فإ� حتّو� �خللية �لو

.
(٩)

�حلمل ��ل_ هي مائتني �ثالثة �Ìانني يوم&< Dكل فتر y= ±ستة باليني خلية ®تا

لكن �لبعض �آلخر قا�: =� �ملشهو بل �ملحسو	 هو @� �حلياD على ثالثة @نو�¨ هي: 

�لنباتية. Dحليا� -١

�حليو�نية. Dحليا� -٢

�إلنسانية. Dحليا� -٣

 Pية تعت���للحظة �ل_ يد4ّ فيه �إلحسا	 ��حلركة �إل µجلنني منذ نشأته �ح� Dفحيا

 Dحليا�حياD نباتية، �بعد @� يبد@ �إلحسا	 �تد4ّ �حلركة يكو� �جلنني قد �صل =y مرحلة 

�إلنسانية، �بعد fلك ميّر �إلنسا�  Dحليا� y= يتحّو� µلر�¢ ح��حليو�نية، �ما @� جتله 

مبر�حل من حياته ®صل =ثرها على @نو�¨ @خرH من �حلياD كل ��حدD منها tتلف عن 

.
(١٠)

سابقتها
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�لر/ية �لقر-نية لحق �لحيا* ��لتحديا' �لقائمة
�إلنسانية؟ Dحليا�لكن مµ تلج �لر�¢ ^ جسم �إلنسا� �بالتاÒ تبد@ 

�للحظة �ل_ ترتبط فيها �لر�¢ باجلسد =ال ^  y= -لكرمي -كما يبد��m يشر �لقر�� 

مكا� ��حد �هو �آلية �لتالية: 

.
(١١)

�ُهللا َ@ْحَسُن �ْلَخاِلِقَني} Âَ{ُثمَّ َ@نَشْأَناُ¦ َخْلًقا �َخَر َفَتَباَ

�لر�¢  dتبا�لعل �ملقصو� من قوله تعاy: {َخْلًقا �َخَر} ^ هذ¦ �آلية هو حلظة 

�لر�¢  dتبا� Eموضو¨ �خر غ y= آلخر) ال ميكن @� تنسب�باجلسد، أل� صفة (�خللق 

�ْلَخاِلِقنيَ} هو �ليل �خر على  �ُهللا َ@ْحَسُن  Âَ�آلية بالقو�: {َفَتَباَ pنتها��جلنني، � �ֲדذ

�ملع، �هناÂ بعض �لر��يا� �لصحيحة �ل_ تدعم هي �ألخرH هذ¦ �لر�ية، لكن غم  �هذ

fلك ال ميكن من خال� هذ¦ �آلية معرفة �للحظة �ل_ ترتبط فيها �لر�¢ باجلسد، =ال @� 

�ملستفا� منها هو @� �لو± �لر�¢ ^ �جلسد ال يكو� =ال بعد @� ينبت �للحم �ينمو �لعظم، 

�لدقيقة �ل_ ينبت فيها �للحم على �لعظم  Dلفتر��حµ لو متكن �لعلم �حلديث من حتديد 

فإ� fلك ال يع\ @نه متكن من حتديد �للحظة �ل_ تدخل فيها �لر�¢ �جلسد، أل� �آلية ال 

تقو� =� �خو� �لر�¢ ^ �جلسد يتم فو @� يكسو �للحم �لعظم، بل =� ظاهر قوله: {ُثمَّ 

َ@نَشْأَناُ¦} @� هناÂ فاصلة �منية بني �حلا�ثني.

�m يتم @يض& ^ �لر��يا� حتديد �للحظة �ل_ تلج فيها �لر�¢ �جلسد، فهل ®د` fلك 

 �@ i@ -&حد �عشرين يوم�-على سبيل �ملثا�- مع بد�ية �لشهر �خلامس -@g بعد مئة ��

.
(١٢)

�ملمكن @� ®د` بعد fلك<

�لعل هذ� هو �لسبب �لذg �فع بصاحب �جلو�هر ليقو� ^ با4 �لدّيا�:

�عتبا مضي �ألبعة @شهر ^ �حلكم vياته على �جه يترتب  iألصحا4 عد�>ظاهر 

� مت له @بعة @شهر غسل< f= لسقط�< :
(١٣)

D�� Pخ ^ F -لصا��عليه �لدية، �=� قا� 

.
(١٤)

>iملقا� ^ ���@فµ مبضمونه �ألصحا4 =ال @� fلك ال يقتضي حتقق �لعنو

حق �حليا( � �لقر"6 �لكريم
�ملا�ية،   Dحليا� هي   :yأل�� �إلنسانية؛   Dحليا� من  نوعني  عن  �لكرمي  �لقر��  حتد` 

�ملا�ية فقط. Dحليا��ملقا� هو  ��ملعنوية ��لر�حية؛ لكن ما يبحثه هذ Dحليا��لثانية: هي �

تنا�� �لقر�� �لكرمي حق �حلياD بصوD جدية، حµ =نه m ®َظ @g حق من �حلقو- 

.iهتما��لقر�� �لكرمي مبثل ما حظي به حق �حلياD من  ^ Hألخر�

�حليا� �عظم موهبة �kية لإلنسا2:
 yتعا �هللا  منحها  �ل_  �ألساسية  �ملو�هب  من   Dحليا�  Pتعت �لقر�نية  �ملفاهيم   ^

لإلنسا�.
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يقو� تعاy: {َكْيَف َتْكُفُر�َ� ِباِهللا َ�ُكنُتْم َ@ْمَو�ًتا َفَأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم ُثمَّ 

.
(١٥)

ِ=َلْيِه ُتْرَجُعوَ�}

�آلخرين،  p��حلق بشكل صحيح vيث ال يتعرY العتد ��لكي تتم �ملحافظة على هذ

:yلعقوبا�، فيقو� تعا� ¨�شّر¨ �لقر�� �لكرمي ملن يتعرY حلق �لنا	 ^ �حلياD؛ @شد @نو

 .
(١٦)

{ �ُهللا ِ=الَّ ِباْلَحقِّ iَ �لنَّْفَس �لَِّتي َحرَّ �{َ�َال َتْقُتُلو

َتُكوَ�   �ْ@َ ِباْلَباِطِل ِ=الَّ  َبْيَنُكْم  َ@ْمَو�َلُكْم   �َتْأُكُلو �لَِّذيَن �َمُنو� َال  َ@يَُّها  �يقو� @يض&: {َيا 

.
(١٧)

ِتَجاَDً َعْن َتَر�Yٍ ِمْنُكْم َ�َال َتْقُتُلو� َ@نُفَسُكْم ِ=�َّ �َهللا َكاَ� ِبُكْم َِحيًما}

به  تسبقه   m مفهوم&  يطر¢   Dحليا� على  �ملحافظة  @'ية  على  �لقر��  يؤكد  �لكي 

�لقو�نني �ألخرH، فهو يعتP @� =حياp نفس =نسا� ��حد هو مبÅلة =حياz pيع � Eلدسات�

:yفيقو� تعا 	لنا��لنا	، �@� قتل شخص ��حد هو مبثابة قتل zيع 

{ِمْن َ@ْجِل fَِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِ=ْسَر�ِئيَل َ@نَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َ@ْ� َفَساٍ� ِفي 

 .
(١٨)

�َألْYِ َفَكَأنََّما َقَتَل �لنَّاَ	 َجِميًعا َ�َمْن َ@ْحَياَها َفَكَأنََّما َ@ْحَيا �لنَّاَ	 َجِميًعا...}

% حيا� �آلخرين: عقوبة من يهدِّ
�ُهللا ِ=الَّ ِباْلَحقِّ َ�َمْن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد  iَ �لنَّْفَس �لَِّتي َحرَّ �يقو� �هللا تعاy: {َ�َال َتْقُتُلو

.
(١٩)

{�َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه ُسْلَطاًنا َفَال ُيْسِرْ� ِفي �ْلَقْتِل ِ=نَُّه َكاَ� َمنُصوً

.
(٢٠)

�يقو� @يض&: {َ�َلُكْم ِفي �ْلِقَصاِ  َحَياDٌ َيا ُ@ْ�ِلي �َألْلَبا4ِ َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَ�}

^ هاتني �آليتني يتحد` �لقر�� �لكرمي عن عقا4 �لقتل �ملتعمد �هو �لقصا  بينما 

�ملتعمد. E9 �عقاب& للقتل غEلدية تكف�يتحد` ^ �آليا� �لالحقة عن �فع 

حكم �لقتل غJ �ملتعمد:
يقو� �هللا تعاy: {َ�َما َكاَ� ِلُمْؤِمٍن َ@ْ� َيْقُتَل ُمْؤِمًنا ِ=الَّ َخَطًأ َ�َمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطًأ 

ُقو� َفِإْ� َكاَ� ِمْن َقْوiٍ َعُد�ٍّ َلُكْم َ�ُهَو  دَّ َفَتْحِريُر ََقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َ�ِ�َيٌة ُمَسلََّمٌة ِ=َلى َ@ْهِلِه ِ=الَّ َ@ْ� َيصَّ

ُمْؤِمٌن َفَتْحِريُر ََقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َ�ِ=ْ� َكاَ� ِمْن َقْوiٍ َبْيَنُكْم َ�َبْيَنُهْم ِميَثاٌ- َفِدَيٌة ُمَسلََّمٌة ِ=َلى َ@ْهِلِه 

َ�َتْحِريُر ََقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياiُ َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَبًة ِمْن �ِهللا َ�َكاَ� �ُهللا َعِليًما 

ًد� َفَجَز�ُ�ُ¦ َجَهنَُّم َخاِلًد� ِفيَها َ�َغِضَب �ُهللا َعَلْيِه َ�َلَعَنُه َ�َ@َعدَّ  َحِكيًما * َ�َمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ

.
(٢١)

َلُه َعَذ�ًبا َعِظيًما}

حق �حليا� � �لوثيقة �إلسالمية حلقوq �إلنسا2:
مت تنا�� حق �حلياD �مستلزماִדا ^ �لوثيقة �إلسالمية حلقو- �إلنسا� �ل_ كتبتها 

�صا�قت عليها �لد�� �إلسالمية عP منظمة �ملؤمتر �إلسالمي، �قد مت �ضع Rموعة من 
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�لر/ية �لقر-نية لحق �لحيا* ��لتحديا' �لقائمة
�ألبع �لتالية:  ���حلق؛ ميكن مالحظتها من خال� �ملو ��لضو�بط من @جل �حلفاâ على هذ

�ملا%� �لثانية:
�ملجتمعا� ��لد�� �اية � ��@ ـ �حلياD هبة �هللا �هي مكفولة لكل =نسا�، �على �ألفر

�حلق من كل �عتد�p عليه، �ال ³و� =�ها- �¢ ��� مقتضى شرعي. �هذ

�لنو¨ �لبشرg كلي& @� جزئي&. pفنا= y= سائل تفضي� y= pللجو� i4 ـ ®ر

�هللا ��جب شرعي، سو�p كانت  pما شا y= لبشرية� Dحليا� �± ـ �ملحافظة على �ستمر

 p��لفر� على نفسه كاالنتحا مثًال، @� �العتد p��آلخرين، @� �عتد p��عتد iملحافظة @ما�هذ¦ 

�آلخرين. Dعلى حيا

� - ال ³و� �إلجهاY ��� ضر�D شرعية.

�ملا%� �لسابعة عشر�:
@ ـ لكل =نسا� على Rتمعه ���لته حق �لرعاية �لصحية ��الجتماعية، �ִדيئة zيع 

�ملر�فق �لعامة �ل_ ®تا± =ليها ^ حد�� �إلمكانا� �ملتاحة.

4 ـ تكفل �لد�لة لكل =نسا� حقه ^ عيش كرمي ®قق له متاi كفايته �كفاية من 

يعوله، �يشمل fلك �ملأكل ��مللبس ��ملسكن ��لتعليم ��لعال± �سائر �حلاجا� �ألساسية.

��ته ^ مالحظة: ®صل على �لرعاية �الجتماعية ��لعيش �لكرمي، من m يتسبب بإ

سلب هذ¦ �لرعاية منه.

�ملا%� �لثالثة:
�ملنا�عا� �ملسلحة ال ³و� قتل من ال مشاكة �م   �@ Dلقو� @ ـ ^ حالة �ستعما� 

 Hُيطَعم �ُيؤ� �@ Eلألس� ،H���لطفل. �للجريح �حلق ^ @� ُيد� D@ملر��لقتا� كالشيخ � ^

�لتمثيل بالقتلى. �³و� ـ من حيث �ملبد@ ـ تبا�� �ألسرH �تالقي ��جتما¨  iُيكسى. �®ّر�

�ُألَسر �ل_ فرقتها ظر�� �لقتا�.

�لضر¨، �ال ُتخّر4 �ملبا� ��ملنشآ� للعد� � ¨4 ـ ال ³و� قطع �لشجر �ال ُيتَلف �لز

بقصف @� نسف @� غf Eلك =ّال لضر�D شرعية مقتضية.

�ملا%� �لعشر�2:
ال ³و� �لقبض على =نسا� @� تقييد حريته @� نفيه @� عقابه بغE موجب شرعي 

�ال ³و� تعريضه للتعذيب �لبد� @� �لنفسي، @� @g نو¨ من �ملعامال� �ملذلة @� �لقاسية 

�لطبية @� �لعلمية =ال  4�ملنافية للكر�مة �إلنسانية. كما ال ³و� =خضا¨ @g فر� للتجا �@
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برضا¦ �بشرd عدi تعرY صحته �حياته للضر، كما ال ³و� سن �لقو�نني �الستثنائية 

�ل_ tو� fلك للسلطا� �لتنفيذية.

�لتاÒ: >لكل شخص �حلق ^  pإلنسا� جا��لثالثة من �لالئحة �لعاملية حلقو-  Dملا�� ^�

�حلرية ��ألمن<.� ،Dحليا�

حق �حليا� �قتل �لذ�ية:
�لتايخ ��لذg ال يز�� -�لألسف- منتشر9 حµ يومنا  Pظهر ع gلذ��لقتل  ¨�@حد @نو

هذ� -مع بعض �الختال�- هو قتل �لذية، �هي �جلرمية �ل_ كانت -�ال تز��- حتد` 

�لقر�� �لكرمي ملحابة هذ¦  Hلعو�، �قد تصد��لفقر � �لعا @� vجة  يعة غسل f حتت

�لظاهرD �منعها بشكل كامل حيث قا�: 

َ�َال  ِ=ْحَساًنا  َ�ِباْلَو�ِلَدْيِن  َشْيًئا  ِبِه   �ُتْشِرُكو َ@الَّ  َعَلْيُكْم  بُُّكْم َ  iَ َما َحرَّ َ@ْتُل   �َتَعاَلْو {ُقْل 

�ْلَفَو�ِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َ�َما َبَطَن  �َتْقُتُلو� َ@ْ�َالَ�ُكْم ِمْن ِ=ْمَالٍ- َنْحُن َنْرُ�ُقُكْم َ�ِ=يَّاُهْم َ�َال َتْقَرُبو

.
(٢٢)

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَ�} �ُهللا ِ=الَّ ِباْلَحقِّ fَِلُكْم َ�صَّ iَ �لنَّْفَس �لَِّتي َحرَّ �َ�َال َتْقُتُلو

لقد حتدثت �آلية -بعد @� بّينت �ملحرما� �إل�ية �sت عن �لشرÂ �@مر� باإلحسا�- 

عن قتل �أل�ال� ��لذية �@كد� على حرمته، �جعلت مسألة قتل �لنفس مسا�ية لقتل �أل�ال� 

�لذية، �يبد� @� @حد �لعو�مل �ألساسية لقتل �لذية -^ �لسابق �كما هو �حلا� �ليوi- هو �

�خلو� من �لفقر ��لعو�، �يبد� @يض& من هذ¦ �آلية @� قتل �لذية m يكن �د��9 بو@� 

 gلذ�) �لبنا� أل� �@� �لبنا� m يأِ� ^ �لو�قع بسبب �لفقر ��لعو� بل من @جل غسل �لعا

�- بالبنت)! ��ذ� ميكن �لقو�: =sم كانو� يقتلو� �لذكو @يض&  gلذ�كا� ®س به �أل4 

.Hألسبا4 @خر

 -yأل��لكن هناÂ نقطة @ساسية كانت �لسبب ^ حصر @مر �لقتل ��لو@� - بالدجة 

�لذكو طاقة قتالية �=نتاجية، بينما m تكن �لبنا� كذلك؛  ��Pيعت �بالبنا�، �هي؛ @sم كانو

 Hلز�±- سو�بل �ُكنَّ عالة على �آلخرين، �m تكن �لفتاD -سو�p ^ بيت �أل4 @� ^ بيت 

بينما كانت -^ �عتقا� عر4 �جلاهلية-  مصد لالستهالÂ ��طة للمزيد من �إلنفا-، 

�ملفسرين بأ� قصد  Hالعتقا� لد�تعتP مصد9 للعا �سبب& للفقر ��لعو�، �ألمر �لذg @�جد 

.
(٢٣)

�آلية هو �@� �لبنا� بالذ�� ��� غEهن

ُمو� َما ََ�َقُهْم �ُهللا  يقو� تعاy: {َقْد َخِسَر �لَِّذيَن َقَتُلو� َ@ْ�َالَ�ُهْم َسَفًها ِبَغْيِر ِعْلٍم َ�َحرَّ

.
(٢٤)

�ْفِتَر�pً َعَلى �ِهللا َقْد َضلُّو� َ�َما َكاُنو� ُمْهَتِديَن}

�لقر��  �جلاهلي �قد حتد`  �لعهد  �لد�ئم ^   للعا ُكنَّ مظهر9   ���ملو��� �لبنا�   �=

�لعقوبا� �ألخر�ية �ل_ تنتظر من يقوi بذلك  y= �لكرمي عن fلك vما	 شديد، �@شا

�ملتحجرD بأسلو4 عاطفي �fلك �ا�لة منه الجتثا`  pهؤال Dلقيامة، �خاطب فطر� iيو ^
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�لر/ية �لقر-نية لحق �لحيا* ��لتحديا' �لقائمة
 :yملجتمع فيقو� تعا��لال =نسانية من  Dلظاهر�هذ¦ 

.
(٢٥)

�ْلَمْوDُ�َ�pُ ُسِئَلْت * ِبَأfَ ِّgْنٍب ُقِتَلْت} �fَ=ِ�َ}

بعد  �لقتل  فبخصو   بعدها،   �@ �لطفل   Dال�� قبل  حتد`  قد  �لذية  قتل  �عملية 

�لوال�D؛ فإ� عهد �جلاهلية m يشهد ضو�بط قانونية �@خالقية متنع fلك، �على �لعكس؛ 

فقد كا� �أل4 يعتP هو �ملالك �لوحيد لولد¦ �هو =نسا� كامل يعيش بني �لنا	، فكيف هو 

.Eحلا� بالنسبة للجنني �=جهاضه، حيث =� قتله �=جهاضه قد يكو� @سهل بكث�

�لد�� -من خال� قو�نينها �خلاصة �كذلك �لقانو�  �Pعت��لوقت �حلاضر فقد  ^�

�لد�Ò- @� قتل �لذية هو قتل يوجب عقوبا� ملرتكبه.

�إلجها¨:
 Yإلجها�لكن �لقضية �ملطر�حة حالي& ��ل_ تعتP شكًال �خر9 لقتل �لذية هي عملية 

�آل� قو�نني ملنعها @� حتد� عقوبا� تتناسب مع حجمها. µتشّر¨ ح m _ل��

 pر� شيR نه@ i@ لكلمة؟��جلنني كائن& حي& �بالتاÒ هو =نسا� مبع  Pفهل يعت

فاقد لإلنسانية �جزp من ممتلكا� @بويه @� @حد'ا؟.

�ل_ تدفع �لنا	 =y مماسة عملية �إلجهاY هي على قسمني ئيسني: �ألمو

�ل_ قد يشكلها  D�لقسم �أل�:: �لد��فع �لقانونية ��لشرعية؛ �fلك نتيجة للخطو
�ألi، @� على صحتها.. @� �لصعوبة �لبالغة (ما ُيسمى ^ �لفقه  Dحلمل على حيا� ��ستمر

� ما بقي �جلنني ^ @حشائها.. @� مو� �جلنني.. f= ملستقبل� ^ iأل�باحلر±) �ل_ قد تو�جه 

@� �جو� عيو4 كبDE فيه.. @� =صابته مبرY عضا�.. @� كو� �جلنني هو نتيجة لعملية 

جنسية غE شرعية سو�p كانت عن ضا @� �غتصا4.

�لو�هية �ل_ يتمسك ֲדا �لبعض؛ كاحلفاâ على �لصحة �لنفسية  ��لقسم �لثا�: �ألعذ
�ألسرD، �هذ� @مر غريب ألنه كيف ميكن سلب �حلياD من شخص ما من @جل  pلبقية @عضا

�ل_ تفصل بني  Dلفتر� 4تأمني �لر�حة لغE¦.. @� بسبب ���يا� عد� �أل�ال�.. @� بسبب تقا

�حلمل..  pلسن.. @� إلخفا� Pكصغر سّنها @� ك ،iأل� Hلسن لد��حلملني.. @� بسبب عامل 

�لرغبة ^ �حلصو� على �لذية.. @� حد�` �حلمل خالف& للتوقع سو�p من قبل  iعد �@

.¦Eلز�± @� غ�

 ���جلنسي ^ بعض �لبلد 4ما ®د` ^ �لوقت �حلاضر، �من @جل تسهيل عملية �لتقا

�ل_ �  Dملوجو�� �لقانونية  �لتسهيال�  �لسبيل -هذ� =y جانب   ��ملو�نع ^ هذ فع zيع �

�ئع |تلفة كتعزيز �حلرية �لفر�ية �غEها- فإ� zيع �لوسائل �ملتبعة ملنع f منحت حتت

 �لها @� جترg عملية ��حلمل @خذ� طابع& قانوني&، �@صبح بإمكا� من ال ترغب̂  �ستمر

�إلجهاg@ ��� Y �ذ� قانو� @� ���¨ @خالقي.
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�لقانونية �ل_  ���لكثE من �لبلد�� من �ملو ^ Pكرها تعتf نا على�ل_ مر �ألمو�

يسمح �لقانو� باإلجهاY بسببها. بينما Rر� طلب �ألi -^ ��� @خرH كPيطانيا مثًال- 

9 قانوني& كافي& للطبيب كي ³رg عملية �إلجهاY �ا، �قد @ثا� هذ¦ �لقضية Pيعد م

�لكثE من �لنا	 عن سخطهم ��عتر�ضهم  Pيطانية �عPل� iإلعال�ضجة كبDE ^ �سائل 

�لبلد. �بوجه �ملجلس �لتشريعي ^ هذ

نتائج تشريع �إلجها¨:
�لشرعية على �إلجهاY ^ @� ينتهي٢٥٪ =y ٤٠٪ من حاال� �حلمل  pتسبب =ضفا

 Y١٩٨٣ سجلت ٢٥ مليو� حالة =جها iعا ^� Dملتحد��لعهدg، ففي �لواليا�  Yإلجها� y=

.
(٢٦)

بعني مليو� حالة@ y= ١٩٨٤ g@ ¦تال gلذ� iلعا��لعد� ^  �متعمد؛ بينما �صل هذ

 Y��إلجهاy= Y مو� �ألi، @� @صابتها ببعض �ألمر gألحيا� يؤ���لكثE من  ^�

 Yإلجها��لسيئة �ل_ يتركها  �لعاها� �ملستدمية؛ كالعقم �لد�ئم مثًال، هذ� =y جانب �آلثا�

^ كثE من �لبال�.

�لذg يشر¨ بسبب �خلو� من �لنمو �لسكا� @� �لفقر @� غf Eلك من  Yفاإلجها

�ئع �ملشاֲדة �خصوص& عندما ال تكو� هنا @سبا4 طبية �قانونية ��قعية فإنه بال شك �لذ

يكو� @حد مظاهر قتل �لذية.

فاإلجهاY �تشريعه بالشكل �لقائم حالي& ترÂ عالمة سؤ�� كبDE على �حلجة �ل_ 

يتذ¨ ֲדا �لبعض من تشريع هكذ� قو�نني كالقو� مثًال؛ @sا جا�p من @جل �لقيم �إلنسانية 

 iإلسال�  iحّر �قت   ^  �هذ �لغربية.   Dللحضا كريهة   D@عطت صو �لو�قع-   ^- لكنها 

�لو�هية،  �ئع �لذ من  �غEها  �لفقر  يعة f يتم حتت  عندما  �خصوص&   Dبشد  Yإلجها�

@حكامه،  عليه   gجتر� �حلّي  �إلنسا�  مبÅلة  هو  @مه  بطن   ^ �حلّي  �جلنني   �@  Pيعت�

�ألمر يشمل @يض& �جلنني �لذg ميّر ^ مر�حل  ��=جهاضه مبثابة قتل �لنفس �ملحترمة. �هذ

.
(٢٧)

تشكله �أل�y حيث =� =جهاضه �ّرi �يستوجب �فع �لدية @يض&

�النتحا�:
 gلذ�� ،�جلانب �آلخر من �لقتل هو قتل �إلنسا� نفسه، @� ما يعP عنه باالنتحا�

�ملجا�:  �قبحه �لقر�� �لكرمي �حّرمه بشدD. يقو� تعاy ^ هذ

ُيِحبُّ  �َهللا   َّ�=ِ  �َ�َ@ْحِسُنو �لتَّْهُلَكِة  ِ=َلى  ِبَأْيِديُكْم   �ُتْلُقو َ�َال  �ِهللا  َسِبيِل  ِفي   �{َ�َ@نِفُقو

� فسرنا عباD {َ�َال ُتْلُقو� ِبَأْيِديُكْم ِ=َلى �لتَّْهُلَكِة} مبعناها f= بالطبع �. هذ
(٢٨)

�ْلُمْحِسِنَني}

..gلظاهر�

لكن �لقر�� �لكرمي m يتوقف ^ �فاعه عن حق �حلياD عند حد�� حترمي �لقتل فقط، 
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�لر/ية �لقر-نية لحق �لحيا* ��لتحديا' �لقائمة
بل =نه شر¨ عقوبة شديدD للقتل �هي �لقصا ، فالقصا  -باإلضافة =y @نه منع من 

�ندال¨ �القتتا� بني �ألسر ��لقبائل- متكن من جعل عملية �لقتل عمًال مكر�ه& � pلدما� هد

^ ثقافة �ملجتمع �ملسلم.

�متكن �لقر�� �لكرمي من خال� تشريع عقا4 شديد ملن يرتكب قتًال متعمد9 @� يوجد 

 Dحليا��ملتمثلة̂  حق  p��حلمر dخلطو���عة vيث مينع �ألشخا  من �القتر�Ý 4و حالة 

 Òلقصا ؛ �بالتا��لذg يرفض  Ò�Pللي�لآلخرين، �هذ� على نقيض ما fهب =ليه �لفكر 

 Eلكث��لتما�g ^ @فعا�م �تعريض  y= ملجرمني يشعر�� باألما� بل ��فعهم�جعل �لقتلة �

�¢ ستكو� ^ ��لعمل بالقصا  فإ� �لكثE من �أل Hللخطر، ^ حني لو جر ¢��من �أل

�ملجا�:  �مأمن من �لقتلة ��ملجرمني. يقو� �هللا تعاy ^ هذ

.
(٢٩)

{َ�َلُكْم ِفي �ْلِقَصاِ  َحَياDٌ َيا ُ@ْ�ِلي �َألْلَبا4ِ َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَ�}

�لتحديا> �ل; تو�جه حق �حليا(
�إلنسا�  حقو-  ^ Rا�  �لغربية  بالنظريا�  �ملتأثرين � للدين  �ملخالفني  بعض   iقا

 ���ملو بعض  للقتل ^  �لقر��  تشريع   �@  pعى هؤال��� �لكرمي،  للقر��   ���نتقا� بتوجيه 

يتناقض مع مبد@ حق �حلياD لإلنسا�.

 i��ل_ قيل =sا تتناقض مع مبد@ حق �حلياD هو تشريع �لقصا ، �=عد ���من �ملو

.
(٣٠)

�ملحا4 هللا �للرسو� i��لشخص �ملرتد، �كذلك =عد

�لبعض @� ��د� من �لقصا  هو غسل �لدi بالدi �يقو�: =� �لدi ال ميكن  Hير

�ملفر�Y @� تشر¨ عقوبة @خرH للقتل بد� �لقصا .� iلد�@� يغسل 

لكن �لو�قع @� �لقصا  مينع �لنا	 من �لتفكE بالقتل، فالذm g ®ترi حق �آلخرين 

�ملجتمع zيع&  ���¢ @فر��لو�قع- بتعريض @ ^- iملتعمد قا�تكب جرمية �لقتل �� Dحليا� ^

 gلذ��حلق �لثمني �بالتاÒ شّر¨ قانو� �لقتل ��خل �ملجتمع، � �للخطر، فهو m ®ترi هذ

�حدD ال ُيضمن @� ال يعيد �لكرD مرD @خرH �يقوi بعملية قتل ثانية � Dلقتل ملر�قاi بعملية 

�ثالثة.. على �خلصو  عندما ال ُير�¨ بعقوبة تتناسب مع حجم جرميته.

�عندما تتم عملية كتابة تشريع �لقو�نني على @يدg خاقي �لقانو� فإ� هؤالp سو� 

فر   من  �لتقليل � �لقانو�   �هذ  ^ �ملفر�ضة  �لعقوبا�   Dحد من  �لتخفيف   y= يسعو� 

�لعمل ֲדا �تنفيذها، ��ذ� فإ� �ألشخا  �لذين يتباكو� لتنفيذ حكم �لقصا  vق �لقتلة 

�ملجا� هم̂  �لو�قع قلقو� على @نفسهم ال على  ��ملجرمني �يسكبو� �مو¨ �لتماسيح̂  هذ�

 µم pلسياسية ألمثا� هؤال��ملجتمع �إلنسا�، �fلك أل� �ملصا� �القتصا�ية � ^ Dحليا�حق 

 pلنسا��جلماعية vق �ألطفا� � ما تعرضت للخطر فإsم ال يتوعو� من �لقياi باملجا�

�لعز� £ يقومو� بالتغطية على كل ما فعلو¦.
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�ملجا�، �'ا: ��هنا نقطتا� تستحقا� �اللتفا� =ليهما ^ هذ

 m لة ما��أل�ª: ال ميكن ألg تشريع @� يدير شؤ�� �ملجتمع �إلنسا� �يطبق �لعد
ينص على عقوبا� مناسبة للجر�ئم.

ما  �ملحكوi حق&  تسلب من   Dلشد� �هذ¦  �ִדا، f �لعقوبة شديدD ^ حد   �= �لثانية: 
�يكو� حا�ا بذلك حا� �لسجن ��لغر�مة �ملالية �ل_ تشكل نوع& من �لضغط على �ملجرمني، 

�لعقوبة جا�p من @جل �حلّد من �جلرمية، ليس �جلرمية �ل_ �قترفت، بل �حلد من  Dشد�

�جلر�ئم �ل_ قد حتد` ^ �ملستقبل.

�لفكر �لذg تركت  ��لفكر �لشيوعي -هذ y= ملنتمني��لتعجب هو =� بعض  Eما يث�

جر�ئمه �لبشعة �ثاها �لد�ئمة على �لتايخ؛ بعد @� حكم على عد� كبE من �لنا	 باملو� 

�حتت حجج ��هية- يقو��� �لة �نتقا��� ظاملة، ضد حكم �لقصا ̂  �إلسالi �يصفونه 

باحلكم �إلسالمي �ملتوحش.

�لسلبية �ملسبقة  iألحكا��لكر�هية �� p��لعد ¢��سة �لقصا  بعيد9 عن �لو متت �

�لر�¨ =y جانب  �عى مسألة �لقصا    �@ للعيا�  لكا� ��ضح&   gبأسلو4 علمي حيا��

�لقصا  ^ كل �حلاال�، بل  p�عايته للعو�طف �إلنسانية، أل� �إلسالi ال يصر على =جر

ُيعفى  �لعفو  �لعفو، فمع  �� @خرH �على @سها �لقصا  عدD خيا =نه �ضع =y جانب 

�لقاتل من كل �لعقوبا�، هذ� =y جانب @� عملية �لقصا  ال ُتنفذ بالقاتل =ال مع توفر 

عدD شر�d هي:

- سالمة �لقاتل �لعقلية.

.Dجلرمية متعمد�- @� تكو� 

�ملقتو� للدية. pقبو� @�ليا iعد -

�ملقتو�. pلقاتل من قبل @�ليا�- عدi عفو 

� كا� �لقاتل Rنون& @� يعا� من بعض �الختالال� �لعقلية، fفإ 	ألسا� ��على هذ

�ملقتو� بأخذ �لدية، @� �لعفو عن �لقاتل، فال يقتص  pضي @�ليا@� حد` �لقتل خطًأ، @� 

 Eلقصا ، �لكن ما يث� Eغ Hخر@ ��من �لقاتل @بدg@ ،9 =� ^ حكم �لقتل �ملتعمد خيا

�سة كل نظرية �إلسالi بشأ� � pعنا ��لدين m يتحملو iضني ألحكا�لدهشة هو @� �ملعا

 :yتعا� Â�لقصا ، حيث يقو� �هللا تبا

ِباْلَعْبِد  َ��ْلَعْبُد  ِباْلُحرِّ  �ْلُحرُّ  �ْلَقْتَلى  ِفي  �ْلِقَصاُ   َعَلْيُكْم  ُكِتَب   ��َمُنو �لَِّذيَن  َ@يَُّها  {َيا 

fَِلَك  ِبِإْحَساٍ�  ِ=َلْيِه   pٌ��َ@َ�َ ِباْلَمْعُر�ِ�   ٌ̈ َفاتَِّبا  pٌَشْي َ@ِخيِه  ِمْن  َلُه  ُعِفَي  َفَمْن  ِباُألنَثى  َ��ُألنَثى 

 Dٌْلِقَصاِ  َحَيا�َتْخِفيٌف ِمْن َبُِّكْم َ�َْحَمٌة َفَمْن �ْعَتَدH َبْعَد fَِلَك َفَلُه َعَذ�4ٌ َ@ِليٌم * َ�َلُكْم ِفي 

.
(٣١)

َيا ُ@ْ�ِلي �َألْلَبا4ِ َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَ�}

�ل_  �لر�¨  حالة   y= -=ضافة   iإلسال� �لقصا  ^  فإ� حكم  �ألسا	   �هذ �على 
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�لر/ية �لقر-نية لحق �لحيا* ��لتحديا' �لقائمة
�لذg يأÜ بعد �لقتل سو�p على �لصعيد  iباالنتقا Eلتفك� i4 @ما�يوجدها- فإنه يغلق �ألبو

�لغابرD، فبسبب مقتل شخص ��حد  ���لقومي @� �لعنصرg، �هو ما شهدنا¦ ^ بعض �لعا�

كانت @عد�� كبDE من �جلانب �آلخر تتعرY للقتل ��إلبا�D، �هذ� ما قد تفعله �لشعو4 �ل_ 

�لغر¿ ��لكيا� �لصهيو� بشكل خا   mلعا� iبعض حكا iلتحضر @يض&؛ حيث يقو�تدعي 

�ִדم �لعسكرية مبا هو @سوp من fلك.�باالعتما� على قد

�جلاهلية �ل_ سبقت �إلسالi قد �ّلت �سو� لن  ���لعا� �@ =�f فيجب @الَّ نتصو

�حتر��ية لذلك. ��p�تعو� مرD @خرH �بالتاÒ نعتقد @نه ال حاجة =y =جر

 �@ للدين  �ملخالفة  �جلها�   Eتأث لوقوعهم حتت  �نتيجة  �آلخر  �لبعض  حا��  �قد 

�لقصا  بشكل �خر �fلك بزعمهم @� عهد �لقصا  قد �نتهى �fهب مع �ملاضي،  �®ابو

�لقصا  حياf� Dلك لكو� �لقصا  كا� يع\  �@ Hلقر�� ير��ملجا�: >=�  ��قالو� ^ هذ

�إلسالi �حكم بأ� يقتص من �لقاتل فقط ال  pجا Òألشخا ، �بالتا��جلاهلية قتل مئا�  ^

 @ما ^ �لوقت �حلاضر 
(٣٢)

�النتقامي gغE، فأنقذ بذلك �ملئا� من �ألشخا  من �ملو� �لثأ

�ألبد فإ� �لقصا  ليس حياD بل هو مما�<.  y= لسجن��لقاتل ^  حيث باإلمكا� �± 

فالر�¢ �ل_ تتمتع ֲדا �لقو�نني �لقر�نية ال تو� @� يتعرY شخٌص ما للقتل ��ذ� فلو @مكن 

�إلعد�i فإ� �لقر�� سيباf Âلك قطع&. Eغ Hخر@ D@� يعاقب �لقاتل بصو

�لقر��   ^ معمقة  �سة �  y= �ملجا� ال ®تا±   �هذ @g صائب ^   y= �لتوصل   �=

�لدينية ��لتشريعية، �Ýن  �سة متعمقة @يض& ^ zيع �ملصا�� y= ±فحسب، بل ®تا

@ننا نشy= E @مر مهم �هو @�  �سة ^ هذ¦ �ملحا�لة، =ال � �ال نّدعي �خلوY ^ هكذ

�هتماv iقو- �إلنسا� �سالمة �ملجتمع يستحق كل �لتقدير، لكن ³ب @الَّ نغفل عن  g@

�آل� بأ� �لكثE من  µلبشرية @ثبتت ح�@مر مهم �خر �هو @� ضحالة �ملعرفة ��لتجربة 

�لبشرية حلماية حقو- �إلنسا� قد �صلت =y طريق مسد��، �با�p بالفشل،  ��p��إلجر

 Eغ ��pستثنا��لنظر ^ كثE من هذ¦ �لقو�نني @� مت �ضع  Dلزمن مت =عا�� �مع مر�

منطقية �ا.

�ضما�  �إلنسا�  �ملجتمع  سالمة  حلماية  �ملتبعة   ��p��إلجر فشل  على  �ليل   Pك@�

�جلر�ئم  Hحو� مستو �لنا	 �@مو��م هو �إلحصائيا� �لعجيبة �ل_ تصد ¢���ألمن أل

�ل_ تدعي مر�عاִדا حلقو- �إلنسا� ��متالكها  ���لغربية ��أل��بية �هي �لبلد ���لبلد ^

� الحظنا �جو� نسبة صغDE من تلك �جلر�ئم f= �لقو�نني على �إلطال-. �Ýن  ألفضل 

�لتطبيق �لصحيح  iحد من @مرين؛ =ما بسبب عد��إلسالمية، فإ� fلك بسبب � ���لبلد ^

�لية Pللي� �لثقافة  تركته   gلذ�  Eلتأث� بسبب  �=ما  �إلسالمية،  �لقو�نني � للحد��  �لدقيق �

�لعقائد �لضاّلة عP �سائل � على �لعاm، ففي ظل �حلرية �إلعالمية �نشر |تلف �ألفكا

�جلر�ئم �@�f Hلك =y تعريض  �نتشا� �لفضائيا� @عد� �ألضية �لال�مة لظهو� iإلعال�
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�ألfها� ��ألفكا ملختلف �لسلوكيا� ��لتصرفا� �لسلبية.

حكم �حملا%? للـه 
للرسو=
�لو�قع =� �ابة �هللا ��لرسو� ليست Rر� مسألة عقائدية فكرية فحسب بل هي  ^

 gلذ��إلسالمي،  iلنظا�عملية tند- �=عال� �حلر4 بصوD عملية ��لسعي من @جل قلب 

�إلسالمية. iألحكا�®كمه قائد يسعى =y تطبيق 

تكب � �حلكم ^ حا�  �باإلعد�i فو9 بل يصد vقه هذ �ملحا4 ال ®كم عليه �

�آلخرين �قاi بقتل  ��جرمية قتل، �لو m يفعل @جريت عليه @حكاi @خرH، فلو sب @مو

 -� sب ما� @حٍد ما �m يقتل @حد9 فيجرg عليه حكم �لساf=� ،شخص ما فحينها يصلب

�تقطع يد¦ �جله من خال�، �^ حا� شهر �لسال¢ �m يقم بالقتل @� �لنهب فال يقتل �ال 

.
(٣٣)

تقطع يد¦ @� جله بل ُينفى من �لبلد

�لقو�نني �حلالية للد�� يتم �لتعامل مع �لشخص �ملعاY للحكومة ��لذg يرتكب  ^

تكب جرمية �لقتل ألسبا4 شخصية فاأل�� � gلذ�جرمية قتل بشكل |تلف عن �لشخص 

.Dكثر قسو@ iألحكا Yيتعر

�من هنا فإ� حكم �ملحا4 ليس منفصًال عن حكم �لقصا  �³ب @� يبحث ^ 

.�إلطا �هذ

من �أل'ية مبكا� �اللتفا� =y قضية مهمة �هي @� �لد�� �ل_ @علنت عن =لغائها 

��� من خال� fلك -كما �عمت- @� حتترi حق �إلنسا� ^ @� i�حلكم �لقصا  ��إلعد

 Eلبا4 مفتوح& للكث��حلق بشكل مطلق، بل تركت  ��حلياD بصوD @كP، فإsا m حتترi هذ

�الستثنائية. ��من �ملو

فقد ال يصد حكم �إلعد�i ^ مثل هذ¦ �لبلد�� بتات& =ال @� @g قاYٍ فيها ال ميلك 

�جلر@D على منع =سا� �جلنو� =y ساحة �حلر4 �ل_ تشنها سو�p كانت هذ¦ �حلر4 عد��نية 

�لقيم @� �ملصا� �لوطنية. �@ Yضد شعو4 @خرi@ H حر4 �فا¨ عن �أل

�� شخص ما -^ هذ¦ �لبلد��- @� يهاجم شخص& �خر ֲדد� قتله فإ� بإمكا� �لو @

�لشخص �لثا� @� يد�فع عن نفسه بأية �سيلة حf H�@ �=� µلك =y قتل �ملهاجم، �من 

�آلخرين للخطر. Dحيا Yفيه @الَّ يعر dيشتر Dحليا�هنا فإ� حق 

فإ�  �إلنسا�،  @سا	 zيع حقو-   Dحليا� فيه حق   Pيعت @يض&، حيث   iإلسال�  ^�

�لنا	  قتل  فكأمنا  �عد��ن&  �خر ظلم&  بقتل شخص  ما  قاi شخص  لو  @نه  �لقاعدD هي 

تكب �لقتل �ملتعمد، @ما �لذين �zيع&، �كذلك �حلا� لو سعى ^ �ألY فسا�9 �خر�ب& �

 ��خلطر عندما خانو� حق �هللا �سوله فإsم قد نقضو y= إلسالمي�عّرضو� @من �لبلد 

�ملجا�:  �حقهم ^ �حلياD، يقو� �هللا تعاy ^ هذ
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�لر/ية �لقر-نية لحق �لحيا* ��لتحديا' �لقائمة
{َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َ@ْ� َفَساٍ� ِفي �َألْYِ َفَكَأنََّما َقَتَل �لنَّاَ	 َجِميًعا َ�َمْن َ@ْحَياَها 

 .
(٣٤)

َفَكَأنََّما َ@ْحَيا �لنَّاَ	 َجِميًعا}

فقتل �لنفس �@عما� �لتخريب 'ا عامال� ®د��� حق �حلياD لإلنسا�، فالذg يستحق 

@� يتمتع vق �حلياD هو �لذg ®ترi حق �آلخرين ^ هذ¦ �حلياD �ال يسعى =y حرماsم 

�ألY �=شاعة �لفسا� فيها، لكنه عندما يرتكب  4��حلق �كذلك ال يسعى =y خر �من هذ

.Dحليا�هذ¦ �ألمو فإ� من حق �حلكومة �إلسالمية @� تسلب منه حقه ^ 

�ملو�جهة،  Hلقتل لد��ملحابو� هللا �لرسوله @يض& يستحقو� �ملو� ألsم يرتكبو� �

تكب جرمية �لقتل �=ال ��ملحا4 =منا ُيحكم عليه باإلعد�i لو  �@ y= &لكننا @شرنا @يض

�لصد�:  �فتشمله عقوبا� @خرH، يقو� �هللا تعاy ^ هذ

 �ْ@َ  �ُيَقتَُّلو  �ْ@َ  �َ�َيْسَعْوَ� ِفي �َألْYِ َفَساً� ُيَحاُِبوَ� �َهللا َ�َُسوَلُه  �لَِّذيَن   pُ�{ِ=نََّما َجَز

.
(٣٥)

{Yَِع َ@ْيِديِهْم َ�َ@ُْجُلُهْم ِمْن ِخَالٍ� َ@ْ� ُينَفْو� ِمْن �َألْ ُيَصلَُّبو� َ@ْ� ُتَقطَّ

 Òبالتا� Dحليا�فاملحا4 @فسد حياته بيد¦، ألنه سعى =y سلب �آلخرين حقهم ^ 

�ملو� لنفسه. عليه @� يعر� @نه �ختا

�حلق  ��إلنسا� ��ضعت �ذ Dضح عن حق حيا�فاآليا� �لقر�نية حتدثت بأسلو4 �

�حتر�i هذ¦ �حلقو- لدz Hيع �لبشر. Yشر�ط& �@طر9 �حد��9 �هي تفر

 .
(٣٦)

{ �ُهللا ِ=الَّ ِباْلَحقِّ iَ �لنَّْفَس �لَِّتي َحرَّ �يقو� �هللا تعاy: {َ�َال َتْقُتُلو

.
(٣٧)

�ُهللا ِ=الَّ ِباْلَحقِّ َ�َال َيْزُنوَ�} iَ �يقو� @يض&: {َ�َال َيْقُتُلوَ� �لنَّْفَس �لَِّتي َحرَّ

�إلنسا6 
حقه � حياته
�آل� هو ما ميت vق �حلياD لآلخرين، لكن ^ �لقو�نني  µلتحد` عنه ح�=� ما مت 

�لدينية هنالك موضو¨ حظي بأ'ية كبm� ،DE يتم طرحه ^ �لقو�نني ��ألنظمة  iألحكا��

�حلقوقية �لوضعية، �هذ� هو ^ �لو�قع �متيا� للقو�نني �لدينية.

 iملز Eلكنه غ Dحليا�فعلى �إلنسا� ^ �لقو�نني �لوضعية @� ير�عي حقو- �آلخرين ^ 

�لنظرية �لدينية من �أل'ية vيث ليس فقط  ^ Dحياته هو، ^ حني @� للحيا p��= pشي gبأ

 �آلخرين للخطر، بل �ال ®ق له @يض& @� يلحق �لضر Dحيا Yال ®ق لإلنسا� @� يعر

vياته هو @يض&.

�لسؤ��: >هل بإمكا� �إلنسا� @� يتخلى عن حقه  ��ألسا	 فلو ُطِر¢ هذ ��على هذ

�لقو�نني �إل�ية tتلف متام& عن �لقو�نني �لوضعية.  Hإلجابة لد��حلياi@ D ال؟< فستجد  ^

 ،���لسؤ ��الختال� علينا @�ًال @� نعر� مµ �كيف يتم طر¢ مثل هذ ��قبل @� نتنا�� هذ

فظر�فه �@سبابه قد tتلف �بالتاÒ سيختلف @يض& �حلكم بشأsا.

فالذg يريد @� يتخلى عن حقه ^ �حلياD، هو على =حدH صوتني: �أل�y هي باملع 
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�لبسيط للكلمة، �هو @� يطلب شخص ما من شخص �خر @� يقوi بقتله على @� يعفيه 

من عو�قب فعلته �fلك vجة @� �ملقتو� tلى عن حياته طو�عية.

�لشخص على @مر �هو على �عي تاÕ iطوته �@نه  iلثانية هي @� يقد� D�لصو�

سيؤ�g حتم& =y موته @� يعتقد @� �حتما� �ملو� فيه يتجا�� �لـ ٥٠٪، كالدخو� ^ حر4 

�لصديقة ^ بعض  ���لقو iلطريق @ما��مية مثًال @� �لسE ^ منطقة �أللغاf� iلك لفتح �

.�حاال� �الضطر

 Dحليا� �لتخلي عن  كما �@� مصطلح  بالطبع،  نقصد¦  ما  �لثانية هي   D�لصو ليست 

�ل_ قد يتكر حد�ثها هنا  yأل�� D�ملع ^ �لو�قع، �ما نعنيه هو �لصو �ال يشمل هذ

 Dيئن حتت �طأ gلذ��هناÂ؛ كرصاصة �لر�ة �ل_ تطلق على �جلريح �مليؤ�	 منه @� 

�لذg هو قريب من �لعد�، �كذلك حقنة �ملو� �ل_ ®قن ֲדا �ملرضى �لذين يعانو�  �@ mأل�

�ل_ حتد`  من @مر�Y مستعصية �يعانو� من �أل�جا¨، �ال @مل ^ شفائهم، �هي �ألمو

.�باستمر

�لذg جا�p به �آليا� �لقر�نية هو @نه ليس لإلنسا� �حلق  Òأل��� gلظاهر�فاحلكم 

بأ� يعرY نفسه للمو� ��لفناp �هو ما صرحت به هذ¦ �آلية �لكرمية:

ُيِحبُّ  �َهللا   َّ�=ِ  �َ�َ@ْحِسُنو �لتَّْهُلَكِة  ِ=َلى  ِبَأْيِديُكْم   �ُتْلُقو َ�َال  �ِهللا  َسِبيِل  ِفي   �{َ�َ@نِفُقو

.
(٣٨)

�ْلُمْحِسِنَني}

فاحلياD ليست حق& قابًال للتخلي عنه @� منحه للغE؛ كي يكو� بإمكا� �لشخص @� 

يتخلى عنه ساعة شاp @� يسمح لغE¦ @� يقوi بقتله.

�ألm بالنفس ��ل_ تنا�لتها � �النتحا �=حلا- �لضر iسعة عن @حكا��هناÂ تفاصيل �

� 
(٣٩)

�لفقهية �الجتها�ية �لر��يا� ��لفقه �إلسالمي، �ميكن �حلصو� عليها ^ �ملصا�

��و�مش:
كتا4   ^ �لتعريفا�  هذ¦  على   �لعثو ميكن   (١)

�فE) �هو ) �لغايا�) لل�Pفيسو� Dحليا�)

 pلطب �@حد @عضا�@ستاf علم �لتشريح ^ كلية 

�ملجمع �للغوg ^ بايس.

(٢) sاية �حلكمة للعالمة �لطباطبائي،  ٣٧.

�لقوشجي،  للمحقق  �العتقا�،  جتريد  شر¢   (٣)

.٣١٤ 

�حلديد، �آلية ١٧. D(٤) سو

(٥) سوD فصلت، �آلية ٣٩.

(٦) سوD فاطر، �آلية ٢٢.

�آلية ٣٠. ،pألنبيا� D(٧) سو

�لقر�� للعالمة �لطباطبائي،  Eتفس ^ ���مليز (٨)

.٢،  ٣٢٩±

�لفقه ��ملسائل �لطبية ملحمد �صف �س\،  (٩)

.٢٨-٣٦ 

.٣٦  ،�ملصد (١٠)

�ملؤمنو�، �آلية ١٤. D(١١) سو

 ٢٨٥   ،١٠± للطوسي،   iألحكا� ִדذيب   (١٢)

�كذلك �لكا^ للكلي\، ±٧،  ٣٤٥.

�لكا^ ±٣،  ٢٠٦. (١٣)

.٤٢،  ٣٦٥± ،iلكال�(١٤) جو�هر 

�آلية ٢٨. ،Dلبقر� D(١٥) سو



٦٥Yــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لر/ية �لقر-نية لحق �لحيا* ��لتحديا' �لقائمة
�آلية ٣٣. ،p��إلسر D(١٦) سو

�آلية ٢٩. ،pلنسا� D(١٧) سو

�آلية ٣٢. ،Dملائد� D(١٨) سو

�آلية ٣٣. ،p��إلسر D(١٩) سو

�آلية ١٧٩. ،Dلبقر� D(٢٠) سو

�آلية ٩٢- ٩٣. ،pلنسا� D(٢١) سو

�آلية ١٥١. ،iألنعا� D(٢٢) سو

(٢٣) يقو� �لبيضا�ĝ  تفسE¦ �ذ¦ �آلية: {َ�َال 

َتْقُتُلوْ� َ@ْ�الَ�ُكْم َخْشَيَة =ْمالٍ-}، |افة �لفاقة 

|افة  بناִדم  �@�هم  هو  @�ال�هم  �قتلهم 

�قه، فقا�: ��لفقر، فنهاهم عنه �ضمن �م @

ِخْطًئا  َكاَ�  َقْتَلُهْم   َّ�= َ�ِ=يَّاُكم  َنْرُ�ُقُهْم  {نَّْحُن 

�}، fنب& كب9E ملا فيه من قطع �لتناسل Eًَكِب

 ٣،  ٤٤٣± ،gلبيضا�� Eلنو¨< تفس��نقطا¨ �

فيقو�:  �آلية   ��f عن  �آللوسي  �يتحد` 

بالو�لدين  �ملتعلق  �لتكليف  سبحانه  >�عقب 

بالتكليف �ملتعلق باأل�ال� لكما� �ملناسبة، فقا� 

ْن  سبحانه: {َ�َال َتْقُتُلوْ� َ@ْ�الَ�ُكْم} بالو@� {مِّ

كما  خشيته،  من   �@ فقر  @جل  من  =ْمَالٍ-} 

 ^ �خلطا4  �قيل  سبحانه {=مال-}،  قوله 

كل �ية لصنف �ليس خطاب& ��حد9؛ فاملخاطب 

�بتلي  من  =ْمَالٍ-}،  ْن  {مِّ سبحانه  بقوله 

بالفقر، �بقوله تعاy: {َخْشَيَة ِ=ْمالٍ-}، من 

�ملستقبل،  �لكن ²شى �قوعه ^  له  فقر  ال 

�جل:  عز  قوله  هاهنا ^  �قهم   iقد  ���ذ

{نَّْحُن َنْرُ�ُقُكْم َ�ِ=يَّاُهْم}، �قد �- @�ال�هم 

�=ياكم  نر�قهم  Ýن  فقيل  �خلشية   iمقا  ^

 :æ��هو كالi حسن، �@ي& ما كا� فجملة Ýن 

�لنهي، �=بطا� سببية  لتعليل  �ستئنا� مسو- 

�ملنهي عنه، �ضما�  Dذ�¦ سبب& ملباشرt�ما 

�قهم، @Ý gن نر�- �لفريقني �منه تعاy أل

ال @نتم، فال تقدمو� على ما sيتم عنه لذلك.. 

@نه قا�   iلسال�� Dلصال��قد �g عنه عليه 

�ملعا�،   ¢� خفي<   �@� fلك  �لعز�:  حق   ^

.٨،  ٥٤±

�آلية ١٤٠. ،iألنعا� D(٢٤) سو

�لتكوير، �آلية ٨-٩. D(٢٥) سو

�السالi،  ٢١٠، مع بعض  pإلجنا4 ^ ضو� (٢٦)

�لتصر�.

�لفقه < كتا4  �جع  �إليضا¢  من  للمزيد   (٢٧)

�س\،  �صف  ملحمد  �لطبية<  �ملسائل �

.٥٩ 

�آلية ١٩٥. ،Dلبقر� D(٢٨) سو

�آلية ١٧٩. ،Dلبقر� D(٢٩) سو

 ��تد�< مقا�:  �جع  �لتفاصيل  من  للمزيد   (٣٠)

(بالفاسية)  قر��<  نگا¦   �� عقيد¦   H�����

�ية  خال�  من   Dلعقيد� �حرية   ���التد<

نشرته   gلذ��  صد موسى  للسيد  قر�نية< 

Rلة >vو` قر�نية< �لفصلية ^ �لعد� ٣٤.

�آلية ١٧٨- ١٧٩. ،Dلبقر� D(٣١) سو

� قتل f= �جلاهلية  ^ ��بن عطية: كانو (٣٢) >قا� 

�لرجل �آلخر �ى �لقبيال� �تقاتلو� �كا� ^ 

fلك مو� �لعد� �لكثE، فلما شر¨ �هللا �لقصا  

ِفي  تعاy: {َ�َلُكْم  قوله  فذلك  به  �لكل  قنع 

�ألسبا4،  بيا�   ^ �لعجا4   {Dٌَحَيا �ْلِقَصاِ  

لشها4 �لدين @¿ �لفضل @�د بن علي، ±١، 

.٤٢٨ 

�لرضا F شر¢ فيها حد��  iية لإلما��  ̂(٣٣)

>عن   :Òكالتا هي  �لر��ية  �هذ¦   .4�ملحا

عمر� بن عثما�، عن عبيد �هللا �ملد�ي\، عن 

�حلسن �لرضا F، قا�: سئل عن قو�  ¿@

ُيَحاُِبوَ�  �لَِّذيَن   p�َجَز {ِ=نََّما  �جل:  عز  �هللا 

 {�َفَساً�  Yِ�َألْ ِفي  َ�َيْسَعْوَ�  ُسوَلُه َ�َ �هللاَّ 

�ستوجب ��حدD من  فعله   �f=  gلذ� �آلية، فما 

سوله � �هللا   4حا  �f= فقا�:  �ألبع؟  هذ¦ 

 �=� به،  ُقِتَل  َفَقَتل  فسا�9   Y�أل  ^ �سعى 

�ملا�  @خذ   �=� �ُصِلب،  ُقِتل  �ملا�  �@خذ  َقَتل 

َيْقتل ُقِطَعت يد¦ �جله من خال�، �=�   m�

�سعى ^  سوله � �هللا   4�حا �لسيف  َشَهر 

ُنفي  �ملا�  يأخذ   m� َيْقتل   m� فسا�9   Y�أل

بإسنا�¦  �لشيخ   ¦��� �حلديث.   ..Y�أل من 

 ¦���لذg قبله. � �عن علي بن =بر�هيم، �كذ

@يض& بإسنا�¦ عن �مد بن علي بن �بو4، 

�مد  بن  جعفر  عن  �مد،  بن  @�د  عن 

بن عبد �هللا، عن �مد بن سليما� �لديلمي، 

 F هللا�عن عبيد �هللا �ملد�ي\ عن @¿ عبد 

Ýو¦. �عن علي بن =بر�هيم، عن �مد بن 

عيسى، عن يونس بن �مد بن سليما�، عن 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٦Z

ـOــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�مد بن =سحا-، عن @¿ �حلسن F مثله. 

�لشيخ بإسنا�¦ عن يونس مثله. �سائل  ¦���

�لشيعة، ±٢٨،  ٣٠٩.

�آلية ٣٢. ،Dملائد� D(٣٤) سو

�آلية ٣٣. ،Dملائد� D(٣٥) سو

�آلية ١٥١ ،iألنعا� D(٣٦) سو

�لفرقا�، �آلية ٦٨. D(٣٧) سو

�آلية ١٩٥. ،Dلبقر� D(٣٨) سو

كتا4  مر�جعة  ميكن  �لتفاصيل  من  للمزيد   (٣٩)

�لفقه �إلسالمي)   ^ pألعضا� ¨�لترقيع ��)

لسعيد نظرg توكلي.


