ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﴩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ

ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ١٤٣٥ﻫـ ٢٠١٤ -

ﭿﮀﮁﮂ

				

الشع راء٢١٤ :

متهيد

واحلمد هلل رب العاملني والصالة عىل املبعوث

رمحة للعاملني وعىل آله الطيبني الطاه رين.

كانت ومازالت العشائر الع راقية متثل الركيزة

األساسية ومن أهم مك ونات الشعب الع راقي إذ كان

هلا الدور الكبري يف حفظ استق رار املجتمع وعىل أكثر
من حقبة زمنية تعاقبت عليه خصوص ًا يف مرحلة

ما بعد سقوط النظام السابق ويف ظل غياب سلطة
القانون ،وكانت السند القوي يف دعم املرجعية املباركة

يف النجف األرشف ويف الدفاع عن احلوزة العلمية
يف أكثر من مفصل تارخيي مهم ،و باألمس الق ريب

في الفصول العشائرية

الك ريمة قد تتعارض مع مبادئ الدين اإلسالمي

احلنيف واألحكام الرشعية.

ونغتنمها فرصة أن نعرض عىل جنابكم بعض

الفتاوى الصادرة من مكتب سامحة آية اهلل العظمى
السيد السيستاين  -مد ظله  -وكذلك ما ضمنه

املرجع الديني الكبري آية اهلل العظمى سامحة السيد
حممد سعيد احلكيم  -دام ظله  -يف رسالته العملية
ويف كتاب (فتاوى) فيام خيص عشائ رنا الك ريمة وعاداهتا

وتقاليدها وموروثها ورأي الرشع احلنيف حسب نظره
الرشيف وكذلك نعرض لكم إحصائية دقيقة بام

ورد إلينا من القضايا املختلفة عىل االمتداد اجلغ رايف
ملحافظات الع راق وخصوص ًا يف اجلنوب والف رات

األوسط خالل األع وام املنرصمة ،هذا ونسأل اهلل العيل

القدير أن جيعل أعاملنا خالص ًة لوجهه الك ريم.

9

مقدمة
يف
الفصول العشائرية

مقدمة يف الفصول العشائرية*
تعارف يف أوساط العشائر ـ خصوص ًا من أهل

األرياف والب وادي ـ إج راء عق وبات وضامنات حتل هبا
املشاكل النامجة عن تعدي بعضهم عىل بعض ،وهي

قد تبتني عىل أمور..

األول :حتكيم رؤساء العشرية أو من ي رتض ونه يف

حل النزاع .وهذا أمر ال حيل رشع ًا فإن احلكم يف ذلك
للحاكم الرشعي ،وهو الفقيه العادل املأمون عىل
الدنيا والدين ،والذي ال تأخذه يف اهلل لومة الئم .وعىل

ذلك حيرم منهم احلكم حتى لو كان عىل طبق احلكم

الرشعي ،وال ينفذ يف حق اآلخ رين ،فانه من حكم
* املصدر :نق ً
ال عن كتاب منهاج الصاحلني لسامحة السيد حممد
سعيد احلكيم دام ظله الرشيف.

االستفتاءات الشرعية

الطاغوت وقد قال تعاىل:
14

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
			
ﭮﭯ

النساء٦٠ :

نعم إذا مل يبتن الرجوع هلم عىل حتكيمهم ،بل

عىل جمرد استئامهنم عىل بيان احلكم الرشعي وتنفيذه
جاز ذلك .ولزمهم التحفظ يف أخذ احلكم بالرجوع
ملن جيب تقليده من العلامء ،عىل ما هو مذكور يف

حمله ،ووجب عىل اآلخ رين تنفيذه بعد التأكد من عدم

خطئهم يف معرفته.

كام أنه لو كان الرجوع هلم من أجل الرضا بام

ينس ب ونه ويرجح ونه يف حل املشكلة من دون حكم
ّ
ينس بون ،حل الرجوع هلم وحل منهم
منهم وال إلزام بام ّ
ينس بونه يف
التدخل يف حل املشكلة .لكن ال ينفذ ما ّ

في الفصول العشائرية

حق كل أحد إال برضاه ،وال حيل ألحد أن جيربه عليه.
الثاني :البناء عىل أن بعض األمور جنايات

تستدعي الضامن والعق وبة مع أهنا ليست من

اجلنايات رشع ًا ،كتزوج الرجل امل رأة من غري رضا أهلها،
وعشريهتا ،وأخذها لبيته الذي هو إما باطل رشع ًا ـ كام

إذا كانت بك ر ًا وكان أبوها موجود ًا ـ من دون أن يكون
جناية يستحق هبا الضامن والعقاب ،أو صحيح حيرم
املنع من إيقاعه ،كام حيرم السعي لنقضه بعد إيقاعه،

فاحلكم بأن هذه ا ُالمور جنايات حكم بغري ما أنزل اهلل

تعاىل ،وقد قال عز اسمه:

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
املائدة47 :
			
ﭽﭾ
وقال سبحانه:
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
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ﯯﯰ
16

املائدة٤٥ :

وقال تعاىل:
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
			
ﮬﮭ

املائدة.٤٤ :

وقال عز وجل:
ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
			
ﰇ ﰈﰉ

املائدة٥٠ :

كام أن بعض ا ُالمور ج رائم وآثام إال أهنا ليست

من اجلنايات املضمونة باملال أو املعاقب عليها من

قبل الناس ،بل ال تقتيض إال الردع هني ًا عن املنكر،
كال زنا والعياذ باهلل ،فاحلكم فيها بالضامن حكم بغري

ما انزل اهلل أيض ًا.

في الفصول العشائرية

الثالث :إلزام عشرية اجلاين بجنايته وحتميلهم

دركها من ضامنات أو عق وبات ،وال يرشع من ذلك إال
محل العاقلة لدية اخلطأ املحض ،عىل ما تقدم تفصيله.

واحلكم بغري ذلك حكم بغري ما انزل اهلل ،وال ينبغي
للمؤمن انتهاك حرمة اهلل تعاىل فيه.

الرابع :جعل عق وبات وضامنات ما انزل اهلل تعاىل

هبا من سلطان عىل اجلاين أو عشريته والكالم فيه كام

سبق.

نعم إذا ابتنت هذه ا ُالمور الثالثة عىل التنسيب

حلل املشكلة من دون حكم وإلزام فال بأس به وال ينفذ

عىل أحد ،إال أن يرىض بالقيام به بطيب نفسه ،نظري ما

تقدم يف األمر األول .ونسأله سبحانه وتعاىل أن يسدد
املصلحنيوالساعنييفاخل ري،ويوفقاملؤمننيللتمسك

17
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بدينهم ،والتزام أحكامه وتعاليمه ،وعدم اخلروج عنها
إىل تعاليم اجلاهلية ،ونبذ احلمية والعصبية .انه املوفق

18

واملعني وهو حسبنا ونعم الوكيل.

بعض االستفتاءات
الواردة
من مكتب مساحة السيد السيستاني
دام ظله

بعض االستفتاءات
الواردة
من مكتب مساحة السيد السيستاني دام ظله
السؤال األول

نحنيفاملنطقةاجلن وبيةوتبع ًالألع رافالعشائ رية

السائدة حمكومون بعدة أمور قد تكون خمالفة للرشيعة
املقدسة ،نرج وا من سامحتكم بيان رأي الشارع فيها

ولكم منا خالص الدع وات.

من هذه األمور إنه إذا جنى شخص عىل آخر فإن

املجني عليه أو ذويه يتقاضون من اجلاين م رتني ،مرة

يف حماكم الدولة وأخرى يتقاضون منه عشائ ري ًا ،وعليه

االستفتاءات الشرعية

فإن عىل اجلاين دفع الدية م رتني ،والس ؤال هو:

1 .1يف بعض اجلنايات يوجد أتفاق ضمني بني

22

العشرية وكل فرد فيها مفاده :انه إذا وقعت جناية عىل
أحد أف رادها فأهنا تأخذ نصف ديته العشائ رية وتدفع له

النصف اآلخر فقط كام أهنا تتعهد بعمل نصف الدية
إذا حصلت جناية من أحد أف رادها ,فهل هذا االتفاق

صحيح وفق الض وابط الرشعية عل ًام بأن ورثة املجني

عليه يف بعض األحيان يك ونون من القارصين أو

نحوهم حيث ال يفهمون من هذا االتفاق يشء.

ال أثر لالتفاق املذكور نعم إذا دفع بعضهم

اىل البعض اآلخر شيئ ًا يستحق من الدية برشط أن
يفعل اآلخر كذلك إذا استحق الدية وجب العمل
به من قبله  .ولكن ال يصح ذلك يف شأن حصص
القارصين إال إذا أفرض إن مصلحتهم تقتيض ذلك.

في الفصول العشائرية

2 .2هل جيوز للمجني عليه أو ذويه أخذ الدية

م رتني كام بينت أعاله هذا ونسألكم الدعاء.

ال جيوز إلزام اجلاين أو عاقلته بدفع ما يزيد

عىل الدية الرشعية.

السؤال الثاني
1 .1هناك أحكام ف رائض حيكم هبا شيوخ

العشائر وفق ًا آلرائهم وهي بعيدة عن روح الرشيعة هل
هذا العمل جائز؟

اجل واب /بسمه تعاىل :هذا العمل غري جائز

وال نافذ رشع ًا.

2 .2جرت السنينة (القانون العشائري) بني

العشائر يف حتديد الفصل فيام بينهم ،وال جيوز زيادته

ونقصانه لكل األط راف حتى وأن مل يرض صاحب
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القضية أو املجني عليه هبذا املقدار املحدد فام هو رأي

الشارع املقدس يف ذلك؟
24

اجل واب /التحديد املذكور غري نافذ رشع ًا إال

مع رضا ويل املقتول أو املجني عليه.

3 .3هل جيوز للناس ت رتيب اآلثار عىل أحكام

شيخالعشرية؟

اجل واب /ال جيوز هلم ذلك.
4 .4جرى يف العرف العشائري عىل مضاعفة

الفصل أو الدية ضد حتقق فعل أو جناية تنقض

صلح ًا بني املجني عليه واجلاين ،هل يصح ذلك

رشع ًا؟ وما مقدار مضاعفة الدية إن صح ذلك؟
اجل واب /ال يصح ذلك رشع ًا.

في الفصول العشائرية

5 .5هل جيوز لشيخ العشرية أو الوجيه أن يقلل

أو يزيد من مقدار الفصل دون أذن الويل؟
اجل واب /ال جيوز له ذلك.

6 .6هل جيوز دفع امل رأة إىل ويل املقتول كدية

(فصل يف العرف العشائ رية).
اجل واب /ال جيوز ذلك.

السؤال الثالث

يرجى بيان موقف الشارع املقدس يف نظر

سامحة السيد  -مد ظله -من مسألة (النهوة) املعروفة
يف جمتمعنا ال سيام يف األوساط العشائ رية؟ وما هو
التكليف الرشعي للمؤمنني وخاصة من له كلمة
نافذة يف املجتمع من رجال العشائر جتاه ذلك ؟

			

مجع من املؤمنني
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بسمهتعاىل

النهوة ظلم حمرم رشعا وجتاوز عىل حدود اهلل

26

سبحانه وممارسها يتحمل آثارها يف الدنيا وتبعاهتا يف

اآلخرة وعىل القادرين عىل احليلولة دون ممارستها القيام

بوظيفتهم حسب رشائط األمر باملعروف والنهي عن
املنكر واهلل العاصم.

املسائل واإلستفتاءات
التي

أجاب عنها مساحة السيد حممد سعيد
احلكيم دام ظله

املسائل واإلستفتاءات
التي
أجاب عنها مساحة السيد حممد سعيد
احلكيم دام ظله
(مسألة) :إذا رىض املجني عليه أو وارثه بالدية

فليس هلام بعد ذلك حق الشكاية عىل اجلاين وطلب

عق وبته حسب الق وانني الوضعية .نعم ليس عليهام
السعي لرفع العق وبة عنه إذا كان اعتقاله بمقتىض

احلق العام تبع ًا للقانون الوضعي ،إال باتفاق خاص

زائد عىل دفع الدية.

(مسألة) :كثريًا ما تكون الدية املدفوعة أقل من

الدية الرشعية .وحينئذ ال تربأ ذمة اجلاين إال برضا

االستفتاءات الشرعية

املجني عليه أو وارثه وإب رائهام .وإذا كان املجني عليه

رص مل يكن لوليه اإلب راء عنه ،ألنه خمالف
أو وارثه قا ًا
30

ملصلحته ،بل تبقى حصته بتاممها يف ذمة اجلاين ال ت ربأ

ذمته إال من مقدار ما دفع.

(مسألة) :املال املدفوع إن مل يكن بعن وان الدية مل

يرشع جعله وال أخذه ،إال إذا كان بعن وان التنسيب
ودفع برضا صاحبه ،كام سبق .وكذا إن كان بعن وان

الدية ألمر ليس هو جناية رشعية يستحق هبا الدية.

وان كان بعن وان الدية جلناية هلا دية رشع ًا بحيث كان
مستحق ًا رشع ًا فهو يعود للمجني عليه أو ل وارثه كام

تقدم ،وال جيوز لغريمها من أف راد العشرية أخذه ،وال
أخذ يشء منه إال برضاه ،وإذا مل يدفع للمجني عليه

وال ل وارثه ،بل دفع ل رئيس العشرية ـ مث ً
ال ـ فال ت ربأ ذمة
اجلاين إال بعد وصوله هلام .نعم إذا كان املجني عليه أو

في الفصول العشائرية

وارثه قد وكل رئيس العشرية أو غريه يف القبض عنه
ب رئت ذمة اجلاين بالدفع للشخص الذي وكله ،وكان

عىل ذلك الشخص إيصال املال للمجني عليه أو

ل وارثه أو ملن يرىض بإيصاله له.

(مسألة) :ال جيوز االشرتاك يف (املشية) التي

هي مقدمة للحكم بالفصل إذا ابتنى عىل اخلروج
عن املي زان الرشعي حسبام بني فيام سبق .نعم إذا

كان الغرض من (املشية) الشفاعة من أجل العفو أو

التخفيف ممن بيده رشع ًا ذلك فال بأس باالش رتاك
فيها .وكذا إذا كان الغرض منها التوسط لإلصالح
ووقف الفتنة من دون نظر لكيفية احلل ،وال إعداد له،

وال اشرتاك فيه ،حلث الشارع األقدس عىل إصالح ذات

البني ،بل قد جيب ذلك عىل من يستطيعه وحيسنه،
كام إذا خيف من تركه تفاقم الفتنة وما يستتبع ذلك
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من انتشار الفساد وإراقة الدماء وانتهاك احلرمات.
سؤال ()*1155

32

انترشت يف هذه االيام بعض التقاليد واالع راف

العشائ رية ومن ذلك أن كل عشرية تنقسم إىل أفخاذ

متفرقة وكل فخذ حيوي عىل جمموعة من الناس وتنعقد

بني األفخاذ (سانية) وهي تعني التعاهد والتعاقد عىل
ُأمور ومنها أن كل قتل حيدث يف فخذ من االفخاذ
تتحمله باقي االفخاذ وهذا االمر فيه إل زام بحيث يلزم

كل شخص املشاركة يف هذا الفصل س واء كان غني ًا
ام فقريًا وإذا كان الشخص فقريًا ال يمكنه أن حيصل
عىل نعمة العيش له والطفاله يفرض عليه االق رتاض

أويبيع بعض أثاث بيته .فام هو رأي الرشع املقدس هبذا

العرفالعشائري؟

ج -ال جيب عىل أف راد العشرية حتمل جناية

* الرتقيم بني اهلاللني حسب كتاب (فتاوى) لسامحة السيد
احلكيم (مد ظله).

في الفصول العشائرية

بعضها إال يف القتل اخلطئي املحض ،فإنه جيب عىل
أوالد القاتل وأبيه وأخوته وأعاممه وأوالدهم حتمل

الدية برشوط منها أن يكون الشخص مكلف ًا بالبلوغ

والعقل ،ومنها أن يكون قادر ًا عىل املشاركة ودفع قسطه
من الدية ومنها غري ذلك مما يذكر يف حمله ،وال جيب

يف غري ذلك وحيرم الزامه بدفع يشء يف غري ذلك إال
برضاه.

سؤال ()1156

جرت العادة يف هذه االيام يف الفصل بني

العشائر أو بني االرس املتخاصمة يقوم وسطاء حلل
الن زاع واخلصومة وهو ما يصطلح عليه باملشية وعادة

ما يقع احلل وفق بعض السنن التي يصطلح عليها
(السانية) أي سنة جرت وأقرها الناس برضاهم وغالب ًا

ما تكون م واد هذه الس واين املتداولة بني العشائر عىل
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خالف احلكم الرشعي كام أن بعض من يشرتك باملشية
اليعلممدىمطابقةعملهمللحكمالرشعيإجياب ًاأو

34

سلب ًا فإذا أمكن أن تتفضل وا ببعض التوجيهات التي
تروهنامناسبة يف هذا املجال .كام نرج وا من سامحتكم

اإلجابة عىل األسئلة الالحقة مع يشء من التوضيح.

أ ـ هل جيوز االشرتاك باملشية إذا كان يعلم أن

احلل الذي سيطرح من قبل األط راف غري مطابق

للحكمالرشعي؟

ج -ال جيوز االشرتاك يف املشية التي هي مقدمة

للفصل بني األط راف إذا ابتنى االش رتاك فيها عىل

السعي الق رار حكم غري رشعي فقد قال سبحانه
وتعاىل( :ومن مل حيكم بام أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون)

وقال تعاىل( :أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من

اهلل حك ًام لقوم يوقنون) .نعم إذا كان الغرض من املشية

في الفصول العشائرية

الشفاعة من أجل العفو أو التخفيف ممن بيده رشع ًا

ذلك فال بأس باالشرتاك فيها .وكذا إذا كان الغرض

منها التوسط لإلصالح ووقف الفتنة من دون نظر
لكيفية احلل وال اعداد له واالشرتاك فيه ،حلث الشارع
األقدس عىل إصالح ذات البني ،بل قد جيب ذلك عىل
من يستطيع القيام بذلك وحيسنه كام إذا خيف من

تركه تفاقم الفتنة وما يستتبع ذلك من انتشار الفساد

وإراقة الدماء وانتهاك احلرمات.

سؤال ()1162

أ-هل جيوز حضور املجالس بام تسمى (الفصل

العشائري) إذا كان هذا املجلس فيه كذب ونفاق

بحيث يكون الفصل أو اعطاء الدية عىل خالف

املقاييسالرشعية؟

ج-إذاكانتاملشاركةيفجملسالفصلالعشائري
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التي تكون فيه أحكام عىل غري أحكام الرشيعة تعني
املساعدة عىل ج ريان احلكم املذكور فهي ح رام بل من
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أكرب املحرمات قال تعاىل( :أفحكم اجلاهلية يبغون

ومن أحسن من اهلل حك ًام لقوم يوقنون).

وأما إذا كانت املشاركة ملجرد اصالح ذات البني

من دون تبني حكم عىل خالف حكم الرشع فهي
جائزة.

بـ ـ كثريًا ما حيصل أن يقدم رجل عىل خطف

ام رأة باإلك راه وقد تكون باك ر ًا أو متزوجة ثم يزين هبا
وهنا حيكم القضاء العشائري بقتل امل رأة املخطوفة

فهل جيوز ذلك؟

ج -ال جيوز قتل امل رأة املذكورة وحيرم اإلعانة

والتشجيع عليه .بل هي مظلومة ب ريئة إذا كانت
مكرهة وقد قال تعاىل( :ومن قتل مؤمن ًا متعمد ًا فج زاؤه

في الفصول العشائرية

جهنم خالد ًا) .أما إذا مل تكن مكرهة فإهنا وإن كانت
عاصية وعليها احلد إال أنه حيرم إقامة احلد عليها من

قبل العشرية أو رئيسها.

سؤال ()1157

اصطالح (النهوة) معروف يف أوساط الناس

والعرف العشائري يوليها أمهية خاصة وهي حمرمة كام

نعلم يف الرشع والعامة يضعون هلا س واين وق واعد ولكن
إذا تقدم شخص وهنى لكون اخلاطب جمنون ًا سفيه ًا

معوق ًا مدمن ًا عىل رشب اخلمر وما إىل ذلك من أسباب
فهل عمله ذلك جائز رشع ًا وهل يقع عقد الزواج إذا

كانت الفتاة مكرهه عىل ذلك لكون اخلاطب غني ًا أو

ذا جاه أو غري ذلك؟

ج -الزواج مع اإلك راه باطل وح رام والنكاح بسببه

زنى أو سفاح أما مع عدم اإلك راه فالزواج صحيح يف
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مجيع احلاالت املذكورة وال أثر للنهوة ،بل هي حمرمة

رشع ًا .نعم يف احلالة املذكورة إذا كانت الفتاة قد تقدم
38

إليها من هي مكرهة عىل الزواج منه جيوز للق ريب أن
يتقدم خلطبة ق ريبته فإذا رضيت به صح زواجهام وإن مل
ترض به انسحب من خطبته وترك األمر هلا وألبيها يف
اختيار الزوج وليس هذا من النهوة يف يشء.
سؤال ()1165

بعض العشائر جتمع من أف رادها مبالغ من املال

تسمى (صندوق العشرية) لغرض رصفها يف امل آتم
عند موت أحد أف رادها أو تدفع تعويض ًا إىل عشرية

أخرى عند حدوث نزاع بينهام (فصل) فام هو حكم
تلك املبالغ لو مرت عليها يف هذا الصندوق مدة أكثر

من عام؟

ج -إذا اتفق أف راد العشرية بينهم عن ت راض منهم

في الفصول العشائرية

بدفع املال وتعيينه ملشاكل العشرية وح وائجها الطارئة

نفذ ذلك ومل جيب اخلمس يف املال.
سؤال ()1167

بعض العشائر تفض نزاعاهتا مع العشائر

االخرى ب واسطة التحاكم لدى رئيس عشرية أخرى

حمايدة ،فهل يمكن أن نطلق عىل هذا صفة قاض

حسب الرشيعة االسالمية املقدسة؟

ج -ليس القايض رشع ًا إال احلاكم الرشعي وهو

الذي ينفذ حكمه قه ر ًا عىل االط راف وأما غريه فال
ينفذ حكمه إال برضا االط راف والتصالح بينهم عن

طيب نفس بنفوذ حكمه.

سؤال ()1168

بعض العشائر تستعمل العنف بقصد إجبار

اخلصوم عىل الرضوخ واملجىء إليها حلسم الن زاعات
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ويسمى يف العرف َ
(الدكة) وهي إطالق النار يف منازل
تلك العشرية لتخويفها وباالعالن بأهنم يستطيعون
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الوصول إىل اخلصوم وأخذ بعضهم فام حكم ذلك؟

ج -إذا كان هلم عىل العشرية املذكورة حق رشعي

وامتنعت تلك العشرية من أدائه ،كان هلم احلق يف
ختويف من عليه احلق من تلك العشرية دون بقية أف راد

العشرية .أما إذا مل يكن احلق رشعي ًا بل عشائري فال
جيوز ختويف أحد من العشرية حتى الشخص الذي

عليه احلق.

سؤال ()1158

عند حدوث خصام بني قبيلتني يتطور أحيان ًا

ويسقط عدد من القتىل من الطرفني وبعد أن يتدخل

ذوي الشأن واجلاه وإيقاف النزاع املسلح يقررون حسبام

ينص العرف العشائري عىل أم رين:

في الفصول العشائرية

 1ـ يقوم املحكمون باملصاهرة بني القبيلتني

ليجعلوه عام ً
ال مه ًام يف إصالح ذات البني وال تؤدي

أية قبيلة دية قتىل الطرف اآلخر؟

ج 1 -ـ ال بأس باملصاهرة إذا كانت برضا البنت

ووليها الرشعي ،أما إذا كان قه ر ًا عىل أحدمها فهي
حمرمة والنكاح باطل.

 2ـ يقوم املحكمون بإحصاء قتىل كل قبيلة

والقبيلة التي هلا عدد من القتىل أقل تدفع دية ما
زاد عن عدد قتالها من القبيلة الثانية .ما هو احلكم

الرشعي يف هذه احلالة؟

ج 2ـ التصالح عىل إسقاط الدية باملصاهرة أو

بتكافؤ القتىل ال يسقط الدية إال إذا كان برضا أولياء

املقتولني وهم الورثة ،وإذا كان فيهم قارص فال يكفي

رضاه يف سقوط الدية.
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سؤال ()1159
42

املشهور يف األوساط العشائ رية أن امل رأة املتزوجة

من رجل غ ريب عن عشريهتا لو أهنا قتلت ولدها

يتوجب عليها دفع ديته إىل أهل زوجها .ما هو احلكم

الرشعي يف هذه احلالة؟

ج -الذي يرث الدية هو ورثة الطفل املقتول،

وهم أبوه وأوالده ،ومع فقدهم فال وارث للدية هو

الطبقة الثانية للورثة ،وهم أجداده من الطرفني

وإخوته ،وأوالدهم ،ومع فقدهم فال وارث هو الطبقة
الثالثة وهم األعامم واألخ وال وهكذا حسبام هو مذكور
يف كتب الفقه ،وال خيتص بذلك عشرية األب.
سؤال ()1160

لو أن رج ً
ال قتل ابنه أو بنته فهل تستحق األم (أم

املقتول) من الدية شيئ ًا ،أو ال تدفع ديته عىل اإلطالق

في الفصول العشائرية

لكون الولد جزء ًا من أبيه .ما هو احلكم الرشعي يف
احلالة املذكورة؟

ج -ال أصل لذلك ،بل تستحق األم الدية ،فإن

مل تكن موجودة فالدية لبقية طبقات امل واريث عىل ما

تقدم يف الس ؤال السابق.

سؤال ()1161

من املعروف أن الفصل العشائري يف دية النفس

له أصل رشعي حيث أن من املعلوم أن املقتول له دية

رشع ًا يف بعض احلاالت ولكن من يستحق الدية وملن
تعطى وهل جيوز إعطاء بعضها إىل أف راد العشرية أو
إعطاء قسم منها للفاحتة وإذا وصل لبعض أف راد
العشرية حصة منها فهل جيوز له أخذها خاصة فيام

إذا كان بعض أوالد امليت قارصين؟

ج -الدية لورثة امليت عدا اإلخوة لالم فقط فإهنم
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ال ي رثون من الدية .وحينئذ ال جيوز ألف راد العشرية أخذ

يشء من الدية بدون رضا الورثة املذكورين ،وإذا كان
44

فيهم قارص فال يكفي رضاه ،بل البد من عزل حصته

له بتاممها ،وجيوز األخذ من حصة غريه برضاه.

واالمل باملؤمنني االلتزام بأحكام اهلل تعاىل وعدم

اخلروج عنها الحكام اجلاهلية اجلهالء ،فقد قال عز

من قائل( :أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من

اهلل حك ًام لقوم يوقنون) .وقال تعاىل( :ومن مل حيكم بام
أنزل اهلل فأولئك هم الفاسقون) .وقال سبحانه( :ومن

مل حيكم بام أنزل اهلل فأولئك هم الظاملون) .وقال عز
وجل( :ومن مل حيكم بام أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون).
وقال جلت آالؤه( :فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم).

وكفى بتهديد اهلل تعاىل رادع ًا للمؤمنني فإن اهلل

في الفصول العشائرية

ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم (وإذا أراد اهلل

بقوم سوء ًا فال مرد له وما هلم من دونه من وال) .ونسأله
سبحانه التوفيق ملا حيب ويرىض وهو أرحم ال رامحني.
سؤال ()1163

وجد قانون يف العشائر بام خيص (الفصل

العشائري) أنه إذا أحد أف راد العشرية قتل أو دهس

فالن من عشرية أخرى فعىل أف راد عشرية القاتل مجع
دية املقتول وإعطاؤها كفصل إىل عشرية املقتول هل

جائز ذلك رشع ًا؟

ج -جيب إعطاء الدية إىل ورثة املقتول ،وإذا كان

القتل خطأ كانت الدية عىل عشرية القاتل.
سؤال ()1164

يوجد قانون يف العشائر إذا أعطيت الدية إىل ويل
املقتول فإن بعض العشائر تأخذ نسبة من الدية مث ً
ال
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الثلثأوالثلثنيوتوزعهاعىلأف رادالعشرية،هلجيوزأخذ

هذه األم وال من ويل املقتول .إذا كنت أحد أف راد العشرية؟
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ج -إذا مل يكن برضا ورثة املقتول فهو ح رام

وخاصة إذا كان فيهم قارصون إذ هو من أكل أم وال
اليتامى قال تعاىل( :والذين يأكلون أم وال اليتامى ظل ًام

إنام يأكلون يف بطوهنم نار ًا وسيصلون سع ريًا).
سؤال ()1166

بعض النزاعات العشائ رية ال حتسم إال بدفع

عدد من النساء إىل العشرية األخرى ،فهل تقر الرشيعة
املقدسة هذا احلل .عل ًام أن بعض النساء تكون راضية

بذلك ،والبعض تكون جمربة؟

ج -ال جيوز ذلك يف حق املجربة وجيوز يف حق

ال راضية.

في الفصول العشائرية

سؤال ()1169

بينام كان أحد أبنائي يلعب مع أق رانه دفعه

أحدهم فوقع عىل يده فانكرست وبعد دورات من

العالج وإج راء عمليتني ج راحيتني انتهى األمر إىل
إصابة اليد بالعوق وكام تعلمون أن مسألة الفصل

العشائري جارية بني أوساط جمتمعنا وقد كانت نيتي
يف بادئ األمر أن أعفو إال أن أيب مل ي وافقني ال رأي وأخ ريًا
استقر ال رأي عىل أن يكون الفصل مائتان ومخسون

ألف دينار ..الس ؤال اآلن هل أن استالمي هلذا املبلغ
جائز رشع ًا ثم ماذا يرتتب عىل املبلغ من حقوق رشعية
يف حالة جلبه إلينا عل ًام بأن (الفصل) كام هو معروف

جيمع من أف راد العشرية ال من الفاعل وحده؟

ج -دية كرس اليد أكثر من ذلك وهي ملك

للطفل املكسور فال بأس بأخذ املقدار املذكور له

وليس عليه حق.
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سؤال (1170 )1

لو وجد رجل بعض أرحامه يف حالة زنى ،فهل

جيوز له قتلها بدون إذن احلاكم الرشعي؟

ج -ال جيوز ،وال يأذن به احلاكم الرشعي.
سؤال (1171 )2

العرف السائد (عىل املدعي البينة وعىل املنكر

اليمني) .فإذا كان الشخص املتهم بج ريمة منك ر ًا

ارتكاهبا فعليه حسب الق واعد اليمني ولكن إذا كان
املتهم :صغري السن غري ثقة أت راه هنا يطلب املدعي

اليمني من شخص ثقة غري املتهم ليسد مسد يمني

االستفتاءات الشرعية

املنكر ـ املتهم ـ فهل هذا جائز رشع ًا وإذا كان الشخص

الثالث متيقن ًا من كالم املتهم الذي طعن فيه وقام
52

باليمني بد ً
ال عنه ثم تبني بعد مدة كذب املتهم فهل
عىل الشخص احلالف كفارة وما هو احلكم الرشعي

يف احلالة هذه؟

ج -طلب اليمني من املنكر من شؤون احلاكم

الرشعي وال حيق ألحد القيام به إذا كان املقصود منه

فصل اخلصومة .نعم جيوز للمدعي طلب اليمني من
املنكر من باب التوثق وجيوز للمنكر إجابته لذلك

لكن ال جتب عليه ،وعليه فال جيوز للمدعي يف احلالة
املذكورة املطالبة باليمني إال من باب التوثق وال جتب
إجابته عىل ذلك بل جتوز .كام أن احلالف ال جيوز له
اليمني إال مع التأكد واليقني وإال كان عاصي ًا .ولكن

ال كفارة عىل اليمني املذكورة.

االستفتاءات الشرعية

دية الرضر املذكور.
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سؤال (1173 )5

من املعلوم أن الدعوى بالدين عىل امليت حتتاج

إىل بينة وضم اليمني االستظهاري ،فهل هي كذلك
عىل احلي أم ال حاجة لضم اليمني مع البينة وهل

يكفي ضم اليمني إىل شاهد واحد ويف حالة عدم

وجود شاهد فهل يكفي اليمني وحده إذا كان موجب ًا

لالطمئنان؟

ج -يثبت الدين عىل احلي بالبينة وحدها بال

حاجة إىل اليمني ،كام يثبت بشاهد ويمني وبشهادة

رجل وام رأتني بال حاجة إىل اليمني أيض ًا.
سؤال (1174 )6

هل يوجد يف الرشيعة اإلسالمية حد أو تعزير

للم رأة املمتنعة عن ارتداء احلجاب الرشعي؟

في الفصول العشائرية

ج -مل يرد حتديد لذلك بخصوصه ،بل تابع لنظر

من له تويل هذه األمور.
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