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اﳊمد رب العاﳌﲔ والصﻼة والسﻼم على أشرف اﻷنبياء واﳌرسلﲔ نبينا ﷴ وعلى آلﻪ
وﺻﺤبﻪ أﲨعﲔ أﻣا ﺑعد:
سنﺸرع ﲝﻮل ﷲ وﻗﻮﺗﻪ ﰲ كتاب اﳉنا ت ،وهﻮ الرﺑع اﻷخﲑ ﻣن أر ع الفقﻪ :اﳉنا ت
والد ت واﳊدود واﻷطعمة والقضاء والﺸهادات واﻹﻗرار ،وجل هذه اﻷﺑﻮاب ﺗتعلق
لقضاء يعﲏ ﺗتعلق لقاضي ،ﻗال اﳌصنف رﲪﻪ ﷲ:

كتاب اﳉنا ت

ﲨﻊ ﺟناﻳﺔ وﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟتﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺑﺪن أو ﻣال أو ﻋﺮض واﺻﻄﻼﺣا اﻟتﻌﺪي ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺪن ﲟا ﻳﻮﺟﺐ ﻗﺼاﺻا أو ﻣاﻻ يعﲏ التعدي على البدن ﺑقتل ﻓيﻮجﺐ القتل أو ﻗﻄع
ﻓيﻮجﺐ القﻄع أو يﻮجﺐ ﻣاﻻ وهي الدية ﺗسمى الدية ،ﻗال :وﻣﻦ ﻗتﻞ ﻣﺴﻠﻤا ﻋﻤﺪا
ﻋﺪوا فﺴق وأﻣﺮه إﱃ ﷲ يعﲏ اﳌقصﻮد انﻪ ليﺲ ﺑﻜاﻓر ﲟﺠرد ﻗتلﻪ للمسلﻢ عمدا ﻻ
يﻜفر وإﳕا هﻮ يفسق ،ﻗال :إن ﺷاء ﻋﺬﺑﻪ وإن ﺷاء ﻏﻔﺮ ﻟﻪ وﺗﻮﺑتﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وانﻪ يدخل ﰲ

ﻗﻮلﻪ ﺗعاﱃ }إن ﷲ ﻻ يﻐفر أن يﺸرك ﺑﻪ ويﻐفر ﻣا دون ذلﻚ ﳌن يﺸاء{ وأﻣا ﲣليده ﰲ
النار خالدا ﳐلدا ﻓيها أﺑدا ﻓاﳌقصﻮد ﺑﻪ يعﲏ طﻮل اﳌﻜﺚ أو النصﻮص الﱵ جاءت وﺗدل
على ان ﻗاﺗل النفﺲ ﳜلد ﰲ النار ﲢمل على طﻮل اﳌﻜﺚ أو ﲢمل على اﳌستﺤل ﳍذه

النفﺲ أو اﳌستﺤل ﻹزهاق الروح اﳌعصﻮﻣة ﻓإنﻪ يﻜفر ذا اﻻستﺤﻼل ،ﻗال ) :وﻫﻲ (
أي اﳉناﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﺮب الضرب اﻷول القتل العمد ) :ﻋﻤﺪ ﳜتﺺ اﻟﻘﻮد ﺑﻪ ( يعﲏ
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القصاص ﳜتص لعمد وليﺲ هناك ﻗصاص ﰲ شبﻪ العمد وﻻ ﰲ اﳋﻄﺄ ،ﻣا هﻮ العمد؟

واﻟﻘﻮد ﻗتﻞ اﻟﻘاﺗﻞ ﲟﻦ ﻗتﻠﻪ ) ﺑﺸﺮط اﻟﻘﺼﺪ ( أي ﻗﺼﺪ اﳉاﱐ اﳉناﻳﺔ هذا اﻷول،

والﺜاﱐ :ﻗال ) :و ( اﻟﻀﺮب اﻟﺜاﱐ ) ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ و ( اﻟﺜاﻟﺚ ) ﺧﻄﺄ ( روي ذﻟﻚ ﻋﻦ
ﻋﻤﺮ وﻋﻠﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋنﻬﻤا ختصار الفرق ﺑﲔ الﺜﻼثة هﻮ :العمد أن يقصد القتل ﲟا

يقتل غالبا لة ﻗاﺗلة غالبا أو ﺑضرب أو عتداء يقتل ﰲ الﻐالﺐ ،وأﻣا شبﻪ العمد ﻓهﻮ أن
يقصد اﳉناية لﻜن ﲟا ﻻ يقتل ﰲ الﻐالﺐ ﻓيمﻮت ،وأﻣا اﳋﻄﺄ ﻓهﻮ أن ﻻ يقصد ﻗتلﻪ أﺻﻼ
ﻓيقتلﻪ كﺄن يقصد الصيد ﻓيصيﺐ آدﻣي أو يﻈنﻪ كاﻓر ﺣرﰊ ﻓيﻈهر انﻪ ﻣسلﻢ ﻓإذاً هﻮ ﱂ

يقصد اﳉناية على هذا اﳌسلﻢ ﺑعينﻪ ،ﻗال ) :فـ ( اﻟﻘتﻞ ) اﻟﻌﻤﺪ أن ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻤﻪ
آدﻣﻴا ﻣﻌﺼﻮﻣا فﻴﻘتﻠﻪ ﲟا ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﻪ ( هذا ﺗعريف القتل العمد ،إذاً يقصد
اﳉناية ويعلﻢ أنﻪ ﻣعصﻮم ويستعمل ﰲ ﻗتلﻪ طريقة ﺗقتلﻪ ﰲ الﻐالﺐ وليﺲ ﺑﺸرط آلة ﻓقد ﻻ

ﺗﻜﻮن آلة ﻓقد ﺗﻜﻮن الﻄريقة ﺗقتل ﰲ الﻐالﺐ كما لﻮ خنقﻪ ﺑيده ﻣﺜﻼ ،ﻗال :فﻼ
ﻗﺼاص إن ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﻗتﻠﻪ وﻻ إن ﻗﺼﺪه ﲟا ﻻ ﻳﻘتﻞ ﻏاﻟﺒا وﻟﻠﻌﻤﺪ ﺗﺴﻊ ﺻﻮر إﺣﺪاﻫا ﻣا
ذكﺮه ﺑﻘﻮﻟﻪ ) ﻣﺜﻞ أن ﳚﺮﺣﻪ ﲟا ﻟﻪ ﻣﻮر ( أي ﻧﻔﻮذ ) ﰲ اﻟﺒﺪن ( كﺴﻜﲔ وﺷﻮكﺔ وﻟﻮ
ﺑﻐﺮزة ﺑﺮة وﳓﻮﻫا ولﻮ كان هذه اﻵلة الﱵ ﲡرح ﺻﻐﲑة ﻣﺜل اﻹﺑرة لﻜن إذا ﺣصل ﻓيﻪ
نفﻮذ وجرح وﻣات ذه الﻄريقة ﻓهذا عمد ،وﻟﻮ ﱂ ﻳﺪاو ﳎﺮوح ﻗادر ﺟﺮﺣﻪ يعﲏ يعتﱪ
عمد ﺣﱴ لﻮ ﺗركﻪ ،لﻮ هﻮ ﻗصر ﰲ اﳌداواة لﻜن الﻄريقة الﱵ ﻗتل ا عمد ،اﻟﺜاﻧﻴﺔ أن
ﻳﻘتﻠﻪ ﲟﺜﻘﻞ كﻤا أﺷار إﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ) أو ﺑﻀﺮﺑﻪ ﲝﺠﺮ كﺒﲑ وﳓﻮه ( كﻠﺖ وﺳنﺪان هذه
آﻻت ﺣرب ثقيلة ،وهذه أﻣﺜلة ،أي آلة ثقيلة ضرﺑﻪ ا ﺗقتل ﰲ الﻐالﺐ ﻓمات ﺑذلﻚ هذه

ﻣن ﺻﻮر العمد ،ﻗال :وﻟﻮ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻘتﻞ فﺈن كان اﳊﺠﺮ ﺻﻐﲑا فﻠﻴﺲ ﺑﻌﻤﺪ ﳌاذا؟ ﻷنﻪ
ﻻ يقتل ﰲ الﻐالﺐ إﻻ إن كان ﰲ ﻣﻘتﻞ يعﲏ لﻮ ضرﺑﻪ ﲝﺠر ﺻﻐﲑ ﰲ ﻣﻜان ﳝﻮت ﻓيﻪ

غالبا ،ضرﺑﻪ ﰲ ﻣﻜان خﻄﲑ ﻣﺜﻼ يضرﺑﻪ على ﻓﺆاده ،أو ﺣال ﺿﻌﻒ ﻗﻮة ﻣﻦ ﻣﺮض أو
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ﺻﻐﺮ أو كﱪ أو ﺣﺮ أو ﺑﺮد وﳓﻮه إذاً هذه اﳊالة الﺜانية إذاً نتﻜلﻢ اﻵن عن اﳊﺠر الصﻐﲑ
القتل ﳊﺠر الصﻐﲑ ليﺲ ﺑعمد إﻻ ﰲ ثﻼثة ﺻﻮر الصﻮرة اﻷوﱃ أن يضرﺑﻪ ذا اﳊﺠر

الصﻐﲑ ﰲ ﻣقتل والﺜاﱐ أن يضرﺑﻪ ﰲ ﺣال الضعف كما لﻮ ضرﺑﻪ وهﻮ ﻣريض ذا اﳊﺠر
الصﻐﲑ ﻓمات أو كان ﺻﻐﲑا ﻻ ﳛتمل اﳊﺠر الصﻐﲑ أو كان كبﲑا ﰲ السن طاعن أو كان

ﰲ شدة ﺣر أو ﺑرد ،أو ﻳﻌﻴﺪه ﺑﻪ هذه الصﻮرة الﺜالﺜة يعﲏ يضرﺑﻪ ﳊﺠر الصﻐﲑ ويﻜرر

الضرب ﳊﺠر الصﻐﲑ ﺣﱴ ﳝﻮت ﻓيصبﺢ هذا ﻗتل عمد ،ﻗال ) :أو ﻳﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺣاﺋﻄا (
أو ﺳﻘﻔا وﳓﻮﳘا ) أو ﻳﻠﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺷاﻫق ( فﻴﻤﻮت اﻟﺜاﻟﺜﺔ أن ﻳﻠﻘﻴﻪ ﲝﺠﺮ أﺳﺪ أو ﳓﻮه أو
ﻣﻜتﻮفا ﲝﻀﺮﺗﻪ أو ﰲ ﻣﻀﻴق ﲝﻀﺮة ﺣﻴﺔ أو ﻳنﻬﺸﻪ كﻠﺒا أو ﺣﻴﺔ أو ﻳﻠﺴﻌﻪ ﻋﻘﺮ ﻣﻦ
اﻟﻘﻮاﺗﻞ ﻏاﻟﺒا إذاً يعرضﻪ لﺸيء ﻣن هذا ﻓهذا يعتﱪ ﻗتل عمد ،اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣا أﺷار إﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
) أو ﻳﻠﻘﻴﻪ ﰲ ر أو ﻣاء ﻳﻐﺮﻗﻪ وﻻ ﳝﻜنﻪ اﻟتخﻠﺺ ﻣنﻬﻤا ( ﻟﻌﺠزه أو كﺜﺮ ﻤا فﺈن
أﻣﻜنﻪ ﻗﺪر اﳋاﻣﺴﺔ ﻣا ذكﺮﻫا ﺑﻘﻮﻟﻪ ) أو ﲞنﻘﻪ ( ﲝﺒﻞ أو ﻏﲑه أو ﻳﺴﺪ فﻤﻪ وأﻧﻔﻪ أو
ﻳﻌﺼﺮ ﺧﺼﻴتﻴﻪ زﻣنا ﳝﻮت ﰲ ﻣﺜﻠﻪ يعﲏ لﻮ عصر اﳋصية زﻣنا ﻗصﲑا ﻻ ﳝﻮت ﰲ ﻣﺜلﻪ
ﻓهذا شبﻪ عمد أﻣا إذا كان زﻣنا طﻮيﻼ ﳝﻮت ﰲ الﻐالﺐ ﻣع هذا العصر ﻓهذا عمد،

اﻟﺴادﺳﺔ أﺷار إﻟﻴﻬا ﺑﻘﻮﻟﻪ ) أو ﳛﺒﺴﻪ وﳝنﻊ ﻋنﻪ اﻟﻄﻌام أو اﻟﺸﺮاب فﻴﻤﻮت ﻣﻦ ذﻟﻚ
ﰲ ﻣﺪة ﳝﻮت فﻴﻬا ﻏاﻟﺒا ( ﺑﺸﺮط ﺗﻌﺬر اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ وإﻻ فﻬﺪر يقﻮل ﺑﺸرط ﺗعذر

الﻄلﺐ عليﻪ هﻮ ﺣبسﻪ وﻣنع عنﻪ الﻄعام ﻓلﻮ كان يستﻄيع هذا الرجل اﶈبﻮس أن يستﻐيﺚ

ﻣﺜﻼ لناس ﻓيﺄﰐ الناس ويﻄلقﻮه ﻓإن كان يستﻄيع ذلﻚ ﻓيصﲑ هدر ،وإن كان ﻻ
يستﻄيع وﺣبسﻪ ﰲ ﻣﻜان ﻣنقﻄع ليﺲ ﻓيﻪ أﺣد ﻓيﻜﻮن هذا ﻗتل عمد أﻣا إذا كان يستﻄيع

أن ينقذ نفسﻪ ﻓتﺄخر ﰲ ذلﻚ ﻓيصﲑ هﻮ اﳌتسبﺐ هﻮ اﳌقصر ،اﻟﺴاﺑﻌﺔ ﻣا أﺷار إﻟﻴﻬا
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ﺑﻘﻮﻟﻪ ) أو ﻳﻘتﻠﻪ ﺑﺴﺤﺮ ( ﻳﻘتﻞ ﻏاﻟﺒا يسﺤره ﻓيمﻮت ذا السﺤر ،اﻟﺜاﻣنﺔ اﳌﺬكﻮرة ﰲ
ﻗﻮﻟﻪ ) أو ( ﻳﻘتﻠﻪ ) ﺑﺴﻢ ( ن ﺳﻘاه ﲰا ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ يعﲏ ﻻ يعلﻢ أنﻪ سﻢ أﻣا لﻮ أعﻄاه
سﻢ وعلﻢ أن هذا سﻢ ﻓﺸرﺑﻪ أو أكلﻪ ﻓيﻜﻮن هﻮ القاﺗل لنفسﻪ ،أو ﳜﻠﻄﻪ ﺑﻄﻌام وﻳﻄﻌﻤﻪ
ﻟﻪ أو ﺑﻄﻌام أكﻠﻪ فﻴﺄكﻠﻪ ﺟﻬﻼ وﻣﱴ ادﻋﻰ ﻗاﺗﻞ ﺑﺴﻢ أو ﺳﺤﺮ ﻋﺪم ﻋﻠﻤﻪ أﻧﻪ ﻗاﺗﻞ ﱂ
ﻳﻘﺒﻞ إذا ﻗتل لسﻢ أو لسﺤر وادعى وﻗال أ ﻻ أعلﻢ أن هذا السﻢ ﻗاﺗل ﻓﻼ يقبل هذا
ﻣنﻪ ويعتﱪ ﻗاﺗل عمد ،اﻟتاﺳﻌﺔ اﳌﺸار إﻟﻴﻬا ﺑﻘﻮﻟﻪ ) أو ﺷﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴنﺔ ﲟا ﻳﻮﺟﺐ ﻗتﻠﻪ
( يعﲏ ﻗتلﻪ لﺸهادة عليﻪ ،يﺸهدون عليﻪ أنﻪ ﻗاﺗل ﻓيقتل ،أو يﺸهدون عليﻪ أنﻪ زاﱐ وهﻮ
ﳏصن ﻓﲑجﻢ ﻓيمﻮت ﻓيﻜﻮن هﻢ الذين ﻗتلﻮه ذه الﺸهادة اﳌﻜذوﺑة ،ﻗال :ﻣﻦ ز أو ردة
ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻌﻬا اﻟتﻮﺑﺔ يعﲏ شهدوا عليﻪ ﺑز وكان ﳏصن طبعا ﺣﱴ يرجع أﻣا لﻮ كان غﲑ
ﳏصن ﻓسيﺠلد ،أو شهدوا عليﻪ ﺑردة ﻓهل الﺸهادة عليﻪ لردة ﺗﻮجﺐ ﻗتلﻪ؟ اﳉﻮاب ﰲ
اﻷﺻل ﻻ ،ﻷ ﻢ إذا شهدوا عليﻪ أنﻪ ارﺗد ﻓما اﳊﻜﻢ؟ اﳊﻜﻢ انﻪ يستتاب ﻓإذا أستتيﺐ

ﳚﺐ عليﻪ أن يتﻮب ﺣﱴ ﻻ يقتل ،ﻗال اﳌصنف :ﻣﻦ ز أو ردة ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻌﻬا اﻟتﻮﺑﺔ

اكتبﻮا عندها كمن سﺐ ﷲ ورسﻮلﻪ يعﲏ إذا شهدوا عليﻪ انﻪ سﺐ ﷲ ورسﻮلﻪ أو استهزئ
وﺑرسﻮلﻪ أو استخف ﺑرسﻮل ﷲ ﷺ ﻓهذه ﻻ ﺗقبل ﻣعها ﺗﻮﺑة ،ﻓإذا شهدوا عليﻪ ﺑذلﻚ
سيقام عليﻪ اﳊد ،ﺣد الردة ويقتل ،ويﻜﻮنﻮا هﻢ السبﺐ ،أو ﻗتﻞ ﻋﻤﺪ أو شهدوا عليﻪ أنﻪ

هﻮ ﻗتل ﻓﻼن عمدا يعﲏ ﻣعناه انﻪ ﻓيﻪ ﻣقتﻮل ﻓيبﺤﺚ عن ﻗاﺗل ﻓﺸهدوا أن ﻓﻼن هﻮ

الذي ﻗتلﻪ عمدا ) ،ﰒ رﺟﻌﻮا ( أي اﻟﺸﻬﻮد ﺑﻌﺪ ﻗتﻠﻪ ) وﻗاﻟﻮا ﻋﻤﺪ ﻗتﻠﻪ ( فﻴﻘاد ﺬا
كﻠﻪ ) وﳓﻮ ذﻟﻚ ( ﻷ ﻢ ﺗﻮﺻﻠﻮا إﱃ ﻗتﻠﻪ ﲟا ﻳﻘتﻞ ﻏاﻟﺒا اﻵن نﺸرع ﲟسﺄلة جديدة،
اﻵن نتﻜلﻢ عن ﻣن ﺗسبﺐ ﻣن هﺆﻻء ﻣﺜﻼ ﺑقتل ﻓمن الذي يقتل ،ﻗال :وﳜتﺺ
ﻟﻘﺼاص ﻣﺒاﺷﺮ ﻟﻠﻘتﻞ ﻋاﱂ ﻧﻪ ظﻠﻢ" ،"١ﰒ وﱄ ﻋاﱂ ﺑﺬﻟﻚ أي أنﻪ ﻇلﻢ ،فﺒﻴنﺔ وﺣاكﻢ
ﻋﻠﻤﻮا ذﻟﻚ هذا الﺜالﺚ ،انتبهﻮا اﻵن شهدوا على واﺣد أنﻪ ﻗاﺗل عمد أو سﺐ ﷲ
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ورسﻮلﻪ ﻓﺤﻜﻢ عليﻪ لقتل ﻓالﺸهﻮد كاذﺑﲔ ،والذي نفذ القصاص يعلﻢ أ ﻢ كاذﺑﲔ،
لنفرض ،والقاضي يعلﻢ أ ﻢ كاذﺑﲔ ،ووﱄ الدم يعﲏ وﱄ اﳌقتﻮل اﻷول الذي ﻻ نعرف

ﻗاﺗلﻪ والذي شهد على هذا اﳌﻈلﻮم نﻪ هﻮ القاﺗل نسميﻪ وﱄ الدم يعلﻢ أ ﻢ كاذﺑﲔ،
ﻓسنمﺸي لتدرج اﻵن ﻓلﻮ كان الذي شر القتل ونفذ اﳊﻜﻢ يعﲏ ﻗص يعلﻢ ﻢ
كاذﺑﲔ وأن هذا ﻣقتﻮل ﻇلما ﻓإذاً هﻮ الذي يقتص ﻣنﻪ ،أﻣا لﻮ كان الذي شر القصاص

ﻻ يدري ،ووﱄ الدم الذي طالﺐ يعلﻢ أن هذا ليﺲ ﺑقاﺗل وﺗﻮاطﺄ ﻣﺜﻼ ﻣع الﺸهﻮد ﻓيصﲑ
وﱄ الدم لﻮ كان الذي شر القصاص ﻻ يعلﻢ ﻓيصﲑ وﱄ الدم ،وإذا كان وﱄ الدم ﻻ يعلﻢ
والﺸهﻮد ﻓقﻂ هﻢ الذين يعلمﻮن ﻓيصﲑ الﺸهﻮد ،اﳊاكﻢ هﻮ الذي يعلﻢ ﻣع الﺸهﻮد

ﻓالقاضي والﺸهﻮد هﻢ الذين يقتص ﻣنهﻢ هذا ﻣعناه ،ﻗال ) :وﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤﺪ أن ﻳﻘﺼﺪ
ﺟناﻳﺔ ﻻ ﺗﻘتﻞ ﻏاﻟﺒا وﱂ ﳚﺮﺣﻪ ا كﻤﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻘتﻞ ﺑﺴﻮط أو ﻋﺼا ﺻﻐﲑة (
وﳓﻮﻫا ) أو ﻟﻜزه وﳓﻮه ( ﺑﻴﺪه أو أﻟﻘاه ﰲ ﻣاء ﻗﻠﻴﻞ أو ﺻاح ﺑﻌاﻗﻞ اﻏتﻔﻠﻪ أو ﺑﺼﻐﲑ
ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ فﺴﻘﻂ فﻤات ضعﻮا ﺗعريف شبﻪ العمد ﺑﲔ ﻣعﻜﻮﻓتﲔ :ﻗال :وشبﻪ العمد ]أن
يقصد جناية "أ" ﻻ ﺗقتل غالبا "ب" وﱂ ﳚرﺣﻪ ا "ج"[ ﻷنﻪ ﳝﻜن أن يقصد اﳉناية وﻻ
ﺗقتل غالبا لﻜن ﺗﻜﻮن ﻣن نﻮع اﳉراﺣة يعﲏ ﻓيها جرح ﻣﺜل لﻮ استخدم اﻹﺑرة لﻜن لﻮ
استخدم جارﺣا ﲟا لﻪ ﻣﻮر ﻓهذا يعتﱪ عمد وليﺲ شبﻪ عمد وﳍذا ﳌا ﻗال وﱂ ﳚرﺣﻪ ا

اﺣﱰاز عن القتل ﲟا لﻪ ﻣﻮر ،ﻣﺜل لذلﻚ ﻗال :كﻤﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻘتﻞ ﺑﺴﻮط أو ﻋﺼا
ﺻﻐﲑة ( وﳓﻮﻫا ) أو ﻟﻜزه وﳓﻮه ( ﺑﻴﺪه أو أﻟﻘاه ﰲ ﻣاء ﻗﻠﻴﻞ ﻻ يﻐرق أو ﺻاح ﺑﻌاﻗﻞ
اﻏتﻔﻠﻪ ﻓمات ﻣن الفﺠﺄة ،أو ﺑﺼﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ فﺴﻘﻂ فﻤات ) و ( ﻗتﻞ ) اﳋﻄﺄ هذا
الﺜالﺚ أن ﻳﻔﻌﻞ ﻣا ﻟﻪ فﻌﻠﻪ"أ" ﻣﺜﻞ أن ﻳﺮﻣﻲ ﻣا ﻳﻈنﻪ ﺻﻴﺪا أو ( ﻳﺮﻣﻲ ) ﻏﺮﺿا أو (
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ﻳﺮﻣﻲ ) ﺷخﺼا ( ﻣﺒاح اﻟﺪم كﺤﺮﰊ وزان ﳏﺼﻦ ) فﻴﺼﻴﺐ آدﻣﻴا ( "ب" ﻣﻌﺼﻮﻣا ) ﱂ
ﻳﻘﺼﺪه ( "ج" ﻟﻘتﻞ فﻴﻘتﻠﻪ إذاً اﳋﻄﺄ نﻮعان ﻗتل اﳋﻄﺄ أن يفعل ﻣا ﳚﻮز لﻪ ﻓعلﻪ

ﻓيصيﺐ ﻣعصﻮم وﻻ يقصده وﻣﺜل لذلﻚ كما ﲰعتﻢ ،لﻜن خﻼﺻة الﻜﻼم أن اﳋﻄﺄ
ينقسﻢ إﱃ ﻗسمﲔ خﻄﺄ ﰲ القصد ،وخﻄﺄ ﰲ الفعل ،خﻄﺄ القصد لﻪ ﺻﻮر ،ﻣن ﺻﻮره أن
يرﻣي ﻣا يﻈنﻪ ﺻيدا ،أو يقتل ﻣن يﻈنﻪ ﺣرﺑيا أو عمد الصﱯ أو عمد ا نﻮن يعﲏ أرﺑع
ﺻﻮر :أن يرﻣي ﻣن يﻈنﻪ ﺻيدا أو ﻣن يﻈنﻪ ﺣرﺑيا هذا خﻄﺄ ﰲ القصد ﻇنﻪ ﺻيد ﻓرﻣاه

وإذا ﺑﻪ آدﻣي ﻣعصﻮم أو ﻇنﻪ ﺣرﰊ ﻓإذا ﺑﻪ آدﻣي ﻣعصﻮم ،وعمد الصﱯ لﻮ كان الصﱯ
الذي هﻮ دون التﻜليف ،دون البلﻮغ ﺗعمد ﻓهذا يعتﱪ خﻄﺄ ،وعمد ا نﻮن يعتﱪ خﻄﺄ ﻣن
خﻄﺄ القصد ،الﺜاﱐ :خﻄﺄ الفعل وهﻮ أن يرﻣي ﺻيدا ﻓيصيﺐ ﻣعصﻮم ﻣعناه اﳋﻄﺄ ﰲ ﻓعلﻪ
سهمﻪ ﱂ يتﺠﻪ إﱃ الصيد وإﳕا ﲡاوز الصيد إﱃ إنسان ﻣعصﻮم .إذاً خﻄﺄ القصد أن يتعمد
هذا الﺸيء لﻜن يﻜﻮن ﻗد أخﻄﺄ ﰲ ﻓهﻢ هذا الﺸيء ﻇنﻪ ﺻيد أو ﻇنﻪ ﺣرﰊ وأﻣا ﰲ
خﻄﺄ الفعل ﻓإنﻪ ﱂ ﳜﻄﺄ ﰲ ﻗصده ﻓهﻮ ﻗصد شيﺌا ﺻﺤيﺤا لﻜن الفعل هﻮ الذي ﺣصل

ﻓيﻪ اﳋﻄﺄ ﻓانصرف إﱃ ﻣا ﻻ ﳚﻮز ﻗتلﻪ أو ﻣن ﻻ ﳚﻮز ﻗتلﻪ ،ﻗال ) :ﱂ ﻳﻘﺼﺪه ( ﻟﻘتﻞ
فﻴﻘتﻠﻪ وكﺬا ﻟﻮ أراد ﻗﻄﻊ ﳊﻢ أو ﻏﲑه ﳑا ﻟﻪ فﻌﻠﻪ فﺴﻘﻄﺖ ﻣنﻪ اﻟﺴﻜﲔ ﻋﻠﻰ إﻧﺴان
فﻘتﻠﻪ ) و ( كﺬا ) ﻋﻤﺪ اﻟﺼﱯ وا نﻮن ( ﻷﻧﻪ ﻻ ﻗﺼﺪ ﳍﻤا كاﳌﻜﻠﻒ اﳌخﻄﺊ
فاﻟﻜﻔارة ﰲ ذﻟﻚ ﰲ ﻣال اﻟﻘاﺗﻞ واﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋاﻗﻠتﻪ كﻤا ﺳﻴﺄﰐ وﻳﺼﺪق إن ﻗال كنﺖ
ﻳﻮم ﻗتﻠتﻪ ﺻﻐﲑا أو ﳎنﻮ وأﻣﻜﻦ ذلﻚ إذاً انتبهﻮا اﻵن ﻗتل اﳋﻄﺄ سيﻜﻮن ﻓيﻪ الﻜفارة ﰲ

ﻣال القاﺗل وسيﺄﰐ ﺑيان الﻜفارة وﻓيﻪ الدية لﻜن ﺗﻜﻮن على العاﻗلة وسيﺄﰐ ﺑيان ﻣن هﻢ
العاﻗلة ،العصبة ﻣن الذكﻮر ،عصبة النسﺐ أو عصبة الﻮﻻء ﻣن الذكﻮر ،يقﻮل لﻮ ﻗال

كنﺖ ﺻﻐﲑا يﻮم ﻗتلتﻪ أو كنﺖ ﳎنﻮ نقبل ذلﻚ ﺑﺸرط إذا كان هذا ﳑﻜن يعﲏ ﻗال كنﺖ
غﲑ ﻣﻜلف ﻓإذا أﻣﻜن نعﻢ ،كيف أﻣﻜن؟ عمره اﻵن عﺸرين سنة وهذا اﳊادث ﺣدث
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ﻗبل ﲦان سنﻮات يعﲏ عمره ١٢سنة ﳑﻜن يﻜﻮن ﻣﻜلف وغﲑ ﻣﻜلف ﻓيقبل ذلﻚ ،أو

ﻗال كنﺖ ﳎنﻮ وكان هذا ﳑﻜن ﻣنﻪ يعﲏ يتصﻮر ذلﻚ ،ﻗال :وﻣﻦ ﻗتﻞ ﺑﺼﻒ كﻔار ﻣﻦ
ظنﻪ ﺣﺮﺑﻴا فﺒان ﻣﺴﻠﻤا أو رﻣﻰ كﻔارا ﺗﱰﺳﻮا ﲟﺴﻠﻢ وﺧﻴﻒ ﻋﻠﻴنا إن ﱂ ﻧﺮﻣﻬﻢ وﱂ
ﻳﻘﺼﺪه فﻘتﻠﻪ فﻌﻠﻴﻪ اﻟﻜﻔارة فﻘﻂ ﰲ هاﺗﲔ الصﻮرﺗﲔ الﻜفارة ﻓقﻂ يعﲏ ﻣا ﻓيﻪ دية إذا
ﻗتل ﻣسلما ﺑصف الﻜفار يﻈنﻪ ﺣرﰊ ﻓﻈهر ﻣسلما أو رﻣى كفار والﻜفار ﺗﱰسﻮا ﲟسلﻢ

ﻓرﻣى الﻜفار ﻓﺄﺻاب اﳌسلﻢ وﱂ يقصد اﳌسلﻢ ﻓعليﻪ الﻜفارة ﻓقﻂ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } فﺈن كان
ﻣﻦ ﻗﻮم ﻋﺪو ﻟﻜﻢ وﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ فتﺤﺮﻳﺮ رﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣنﺔ { وﱂ ﻳﺬكﺮ اﻟﺪﻳﺔ .
فﺼﻞ
) ﺗﻘتﻞ اﳉﻤاﻋﺔ ( أي اﺛنان فﺄكﺜﺮ ) ﺑـ ( اﻟﺸخﺺ ) اﻟﻮاﺣﺪ ( إن ﺻﻠﺢ فﻌﻞ كﻞ واﺣﺪ
ﻟﻘتﻠﻪ يعﲏ ذه الﺸروط سيذكر اﻵن شرطﲔ :إن ﺻلﺢ ﻓعل "أ" ﻓلﻮ أن ﲨاعة ﻗتلﻮا واﺣد
ﺗقتل هذه اﳉماعة ذا الﻮاﺣد لﻜن ﺑﺸروط إذا ﺻلﺢ ﻓعل كل واﺣد لقتلﻪ يعﲏ كل واﺣد

ضرﺑﻪ ضرﺑة ﻗاﺗلة ﻗال :ﻹﲨاع اﻟﺼﺤاﺑﺔ روى ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ أن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄاب
ﻗتﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ ﺻنﻌاء ﻗتﻠﻮا رﺟﻼ وﻗال ﻟﻮ ﲤاﻷ ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ ﺻنﻌاء ﻟﻘتﻠتﻬﻢ ﺑﻪ ﲨﻴﻌا
فﺈن ﱂ ﻳﺼﻠﺢ فﻌﻞ كﻞ واﺣﺪ ﻟﻠﻘتﻞ فﻼ ﻗﺼاص ﻣعناه لﻮ ﻗتلﻪ ﲨاعة لﻜن كل واﺣد
ضرﺑﻪ ضرﺑة ﻓهﻮ ﻣات ﲟﺠمﻮعة ضر ت ﻓإذاً هﻮ ﻻ يصلﺢ كل واﺣد ﻣنهﻢ ﻓعلﻪ ﻻ يصلﺢ
للقتل ﻻ يﻜفي ﰲ القتل ﻓإذاً ﻻ ﻗصاص ،ﻣا رأيﻜﻢ لﻮ ﺗﻮاطﺌﻮا واﺗفقﻮا لﻜي نضيع

القصاص إذاً كل واﺣد يضرﺑﻪ ضرﺑة ﻓيمﻮت ﻣن ﳎمﻮعها ﻓإن ﺗﻮاطﺌﻮا كان القصاص عليهﻢ

وﳍذا ﻗال :ﻣا ﱂ ﻳتﻮاﻃﺌﻮا ﻋﻠﻴﻪ "ب" ﻓإذا ﺗﻮاطﺌﻮا عليﻪ ﻓإنﻪ يقتص ﻣنهﻢ .إذاً إذا ﻗتل ﲨاعة
واﺣدا ﻓلﻮﱄ الدم هذا الﻮاﺣد لﻪ أن يﻄالﺐ لقصاص أو الدية ،ﻓإن رغﺐ ﰲ الدية وهﻢ
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ﲨاعة ﻓيﺄخذ دية واﺣدة أم د ت ﲝسﺐ اﳉماعة يعﲏ ﺑعدد القاﺗل أم ﺑعدد اﳌقتﻮل؟
ﺑعدد اﳌقتﻮل ﻓاﳌقتﻮل واﺣد إذاً خذ دية واﺣدة ،وإن أراد القصاص ﻓسيقتل واﺣد ﻣن

السبعة القتلة أم يقتلهﻢ ﲨيعا؟ ﲨيعا ،ﻗال ) :وإن ﺳﻘﻂ اﻟﻘﻮد ( ﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻘاﺗﻠﲔ )
أدوا دﻳﺔ واﺣﺪة ( ﻷن اﻟﻘتﻞ واﺣﺪ فﻼ ﻳﻠزم ﺑﻪ أكﺜﺮ ﻣﻦ دﻳﺔ كﻤا ﻟﻮ ﻗتﻠﻮه ﺧﻄﺄ وإن
ﺟﺮح واﺣﺪ ﺟﺮﺣا وآﺧﺮ ﻣاﺋﺔ فﻬﻤا ﺳﻮاء يعﲏ ﰲ القصاص والدية ،واﺣد جرﺣﻪ جرﺣا

ﻗاﺗلة والﺜاﱐ ﻣاﺋة أو نقﻮل واﺣد جرﺣﻪ جرح غﲑ ﻗاﺗل ،والﺜاﱐ ﻣاﺋة لﻜن ﺗﻮاطﺌﻮا ﻓنقﻮل ﳘا

سﻮاء ﻓﻼ ننﻈر ﻣن أكﺜر ضر وﻣن أﻗل ،ﺻﻮرة أخرى :لﻮ كان واﺣد ضرﺑﻪ الضرﺑة القاﺗلة
والﺜاﱐ ضرﺑﻪ ﺑعد أن أﺻبﺢ ﰲ عداد اﳌﻮﺗى يعﲏ ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌقتﻮل ﻓهل الﺜاﱐ ﻗاﺗل أم ﻻ؟

سيقﻮل ﻻ الﺜاﱐ ﻻ يﻜﻮن ﻗاﺗﻼ ﻓقال :وإن ﻗﻄﻊ واﺣﺪ ﺣﺸﻮﺗﻪ يعﲏ أخرج أﻣعاﺋﻪ أو
ودﺟﻴﻪ ﰒ ذﲝﻪ آﺧﺮ فاﻟﻘاﺗﻞ اﻷول وﻳﻌزر اﻟﺜاﱐ ﻷنﻪ ﺑعدﻣا أخرج أﻣعاﺋﻪ انتهى يعتﱪ

ﻣيﺖ ،اﻵن انتقل إﱃ ﻣساﺋل أخرى وهي ﻣساﺋل اﻹكراه ،لﻮ أكره أﺣد أﺣدا على القتل
ِ
ﻜره؟ سيﺄﰐ ﺗفصيلﻪ ،سيﻜﻮن عند ﳎمﻮعة
ﻓمن القاﺗل ﻣن الذي يقتص ﻣنﻪ ،اﳌﻜره أم اﳌُ َ
ﺻﻮر ﲬسة ﺻﻮر أﺣيا يﻜره أﺣيا ﻣر وأﺣيا ﻣر ﻣﻜلف وأﺣيا ﻣر غﲑ ﻣﻜلف

وهﻜذا سيختلف ﲝسﺐ ،الصﻮرة اﻷوﱃ ) :وﻣﻦ أكﺮه ﻣﻜﻠﻔا ﻋﻠﻰ ﻗتﻞ ( ﻣﻌﲔ ) ﻣﻜافﺌﻪ
فﻘتﻠﻪ يعﲏ ﻣﻜاﻓﺊ لﻪ ﰲ اﳊرية :اﳊر ﳊر ،أو ﰲ اﻹسﻼم ﻣسلﻢ ﲟسلﻢ ﻷن عدم اﳌﻜاﻓﺄة

سيﺄﰐ ﺑيا ا إذا ﱂ يﻜن هناك ﻣﻜاﻓﺄة يعﲏ لﻮ كان القاﺗل أعلى ﻣن اﳌقتﻮل ﰲ الدين ﻣسلﻢ
على كاﻓر أو ﰲ اﳊرية ﺣر ﻗتل عبد ﻓﻼ يقتص هذا اﳌقصﻮد لﻜن لﻮ العﻜﺲ الﻜاﻓر ﻗتل

اﳌسلﻢ يقتص ،العبد ﻗتل اﳊر يقتص ،يقﻮل أكره ﻣﻜلفا على ﻗتل ﻣﻜاﻓﺌا ﻓقتلﻪ فاﻟﻘتﻞ (
ِ
اﳌﻜره
أي اﻟﻘﻮد إن ﱂ ﻳﻌﻒ وﻟﻴﻪ ) أو اﻟﺪﻳﺔ ( إن ﻋﻔا ) ﻋﻠﻴﻬﻤا ( على اﻻثنﲔ اﳌﻜره و َ
أي ﻋﻠﻰ اﻟﻘاﺗﻞ وﻣﻦ أكﺮﻫﻪ ﻷن اﻟﻘاﺗﻞ ﻗﺼﺪ اﺳتﺒﻘاء ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘتﻞ ﻏﲑه واﳌﻜﺮه ﺗﺴﺒﺐ
إﱃ اﻟﻘتﻞ ﲟا ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻴﻪ ﻏاﻟﺒا وﻗﻮل ﻗادر اﻗتﻞ ﻧﻔﺴﻚ وإﻻ ﻗتﻠتﻚ إكﺮاه يعتﱪ إكراه
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ﻓإذا ﻗتل نفسﻪ إذاً هﻮ ﻣﻜره ﻓهﻮ ﻣات لﻜن اﳌﻜره يقتص ﻣنﻪ ،الصﻮرة الﺜانية ) :وإن أﻣﺮ
( ﻣﻜﻠﻒ ) ﻟﻘتﻞ ﻏﲑ اﳌﻜﻠﻒ ( اﻵن ﻻﺣﻈﻮا هذه اﳌسﺄلة ﻣا ﻓيها إكراه ﺑل ﻓيها أﻣر
ﺻدر ﻣن ﻣﻜلف إﱃ غﲑ ﻣﻜلف كﺼﻐﲑ أو ﳎنﻮن فاﻟﻘﺼاص ﻋﻠﻰ اﻵﻣﺮ والقاﺗل ﳌاذا ﱂ
نقتلﻪ؟ ﻷنﻪ غﲑ ﻣﻜلف ﻷن اﳌﺄﻣﻮر آﻟﺔ ﻟﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ إﳚاب اﻟﻘﺼاص ﻋﻠﻴﻪ فﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ
اﳌتﺴﺒﺐ ﺑﻪ لﻜن ﻻﺣﻈﻮا اﻵن ﳓن اﻗتصينا ﻣن اﳌباشر أم ﻣن اﳌتسبﺐ؟ ﻣن اﳌتسبﺐ،
ﳌاذا ﺗركنا اﳌباشر واﻗتصينا ﻣن اﳌتسبﺐ؟ لن اﳌباشر ﺗعذر القصاص ﻣنﻪ لعدم التﻜليف،

اﳌسﺄلة الﺜالﺜة ) :أو ( أﻣﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﻟﻘتﻞ ) ﻣﻜﻠﻔا ﳚﻬﻞ ﲢﺮﳝﻪ ( أي ﲢﺮﱘ اﻟﻘتﻞ كﻤﻦ
ﻧﺸﺄ ﺑﻐﲑ ﺑﻼد اﻹﺳﻼم وﻟﻮ ﻋﺒﺪا ﻟﻶﻣﺮ فاﻟﻘﺼاص ﻋﻠﻰ اﻵﻣﺮ ﳌا ﺗﻘﺪم ﳌاذا هنا ﱂ
نقتص ﻣن اﳌﻜلف اﳌباشر؟ يقﻮل ﻷنﻪ ﳚهل ﲢرﱘ هذا القتل ) أو أﻣﺮ ﺑﻪ ( هذه الصﻮرة
الراﺑعة أي ﻟﻘتﻞ ) اﻟﺴﻠﻄان ظﻠﻤا ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮف ظﻠﻤﻪ فﻴﻪ ( أي ﰲ اﻟﻘتﻞ ن ﱂ ﻳﻌﺮف
اﳌﺄﻣﻮر أن اﳌﻘتﻮل ﱂ ﻳﺴتﺤق اﻟﻘتﻞ اﻵن عند ﺻﻮرﺗﲔ كلها أواﻣر أو الﺜﻼثة ﺻﻮر

اﻷخﲑة أواﻣر ،ﰲ رﻗﻢ  ٢أﻣر غﲑ ﻣﻜلف وﰲ  ٣أﻣر ﻣﻜلف ﳚهل وﰲ الراﺑعة السلﻄان هﻮ

الذي أﻣر ﻣن ﻻ يعرف ﲢرﱘ القتل هنا ﰲ هذه الصﻮرة ،ﻗال ) :فﻘتﻞ ( اﳌﺄﻣﻮر ) فاﻟﻘﻮد
( إن ﱂ ﻳﻌﻒ ﻣﺴتﺤﻘﻪ ) أو اﻟﺪﻳﺔ ( إن ﻋﻔا ﻋنﻪ ) ﻋﻠﻰ اﻵﻣﺮ ( أي السلﻄان ﻟﻘتﻞ
دون اﳌﺒاﺷﺮ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺬور ﻟﻮﺟﻮب ﻃاﻋﺔ اﻹﻣام ﰲ ﻏﲑ اﳌﻌﺼﻴﺔ ﻓهﻮ اﻵن أطاعﻪ ﰲ
ﻣعصية أم غﲑ ﻣعصية؟ ﰲ الﻈاهر إنﻪ ﰲ غﲑ ﻣعصية ﻓﻼ يعلﻢ أن السلﻄان ﻇاﱂ ﰲ هذا
اﳌﻮطﺄ ﻓﻈن أنﻪ ﻣستﺤق للقتل ،ﻗال :واﻟﻈاﻫﺮ أن اﻹﻣام ﻻ ﻣﺮ إﻻ ﳊق الصﻮرة

اﳋاﻣسة ) :وإن ﻗتﻞ اﳌﺄﻣﻮر ( ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄان أو ﻏﲑه ) اﳌﻜﻠﻒ ( ﺣال كﻮﻧﻪ ) ﻋاﳌا
ﺑتﺤﺮﱘ اﻟﻘتﻞ إذاً أﻣر السلﻄان أو ﻣﻜلف آخر أﻣر ﻣﻜلفا وهي الصﻮرة الراﺑعة والﺜالﺜة الﱵ
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ﻣرت اﻵن أﻣر السلﻄان رجﻼ ﳚهل ﲢرﱘ القتل ﻓقتل ﻓنضمن اﻵﻣر ﻷنﻪ جهل ،السلﻄان
أﻣر ﻣﻜلفا يعلﻢ ﲢرﱘ القتل يعﲏ ﰲ هذه الصﻮرة يعلﻢ أن ﻻ يستﺤق القتل ﻓنفذ ﻓيصﲑ

اﳌباشر ،ﻗال :فاﻟﻀﻤان ﻋﻠﻴﻪ ( ﻟﻘﻮد أو اﻟﺪﻳﺔ ﳌﺒاﺷﺮﺗﻪ اﻟﻘتﻞ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﻌﺬر ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﷺ ﻻ ﻃاﻋﺔ ﳌخﻠﻮق ﰲ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﳋاﻟق هذا اﳊديﺚ ﰲ ﻣصنف اﺑن أﰊ شيبة لﻜن لفﻆ
البخاري وﻣسلﻢ ﻻ طاعة ﰲ ﻣعصية ﷲ عز وجل يعﲏ ﻻ طاعة ﻷﺣد ﰲ ﻣعصية ﷲ عز

وجل ،ﻗال ) :دون اﻵﻣﺮ ( ﻟﻘتﻞ فﻼ ﺿﻤان ﻋﻠﻴﻪ يعﲏ ﻻ ضمان عليﻪ ﺑقصاص وﻻ دية

لﻜنﻪ ﺗعذير ،ﻗال :ﻟﻜﻦ ﻳﺆدب ﲟا ﻳﺮاه اﻹﻣام ﻣﻦ ﺿﺮب أو ﺣﺒﺲ انتهﺖ اﳌسﺄلة ،شرع
اﻵن ﰲ ﻣسﺄلة جديدة وهي لﻮ أن ﻣﻜلفا أعﻄى لﻄفل ﺻﻐﲑ غﲑ ﻣﻜلف أعﻄاه سﻼح
وﱂ ﻣره لقتل ﻓقتل هذا الصﻐﲑ غﲑه ذا السﻼح ﻓهل يلزم الداﻓع لﻪ اﳌﻜلف الذي
أعﻄى السﻼح ﳍذا الصﻐﲑ ﻓهل يلزﻣﻪ القصاص أو يلزﻣﻪ شيء؟ ﻗالﻮا ﻻ ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﱂ

ﻣر ،ﻗال :وﻣﻦ دفﻊ إﱃ ﻏﲑ ﻣﻜﻠﻒ آﻟﺔ ﻗتﻞ وﱂ ﻣﺮه ﺑﻪ فﻘتﻞ ﱂ ﻳﻠزم اﻟﺪافﻊ ﺷﻲء
انتبهﻮا للمسﺄلتﲔ الﱵ ستﺄﰐ ﺑينهﻢ ﻓرق دﻗيق ،اﻷوﱃ ) :وإن اﺷﱰك فﻴﻪ ( أي ﰲ اﻟﻘتﻞ )
اﺛنان ﻻ ﳚﺐ اﻟﻘﻮد ﻋﻠﻰ أﺣﺪﳘا ( ﻟﻮ كان ) ﻣنﻔﺮدا ﻣﺜل لذلﻚ ﻗال :ﻷﺑﻮة ( ﻟﻠﻤﻘتﻮل
) أو ﻏﲑﳘا ( ﻣﻦ إﺳﻼم أو ﺣﺮﻳﺔ إذاً ثﻼثة أﻣﺜلة :يقﻮل إذا اشﱰك اثنان أﺣدﳘا أب

واﳌقتﻮل اﺑن ،أو أﺣدها ﻣسلﻢ واﳌقتﻮل كاﻓر ،أو أﺣدﳘا ﺣر واﳌقتﻮل عبد ،هذه اﻷﻣﺜلة

ﺻدق على أنﻪ ﻻ ﳚﺐ القﻮد على أﺣدﳘا لﻮ انفرد ﻓلﻮ انفرد اﻷب ﺑقتل اﺑنﻪ ﻻ يقتل ﺑﻪ،
لﻮ انفرد اﳌسلﻢ ﺑقتل كاﻓر ﻻ يقتل ﻣسلﻢ ﺑﻜاﻓر ،لﻮ انفرد اﳊر ﺑقتل عبد ﻻ يقتل اﳊر
لعبد ،لﻮ اشﱰكا اﻷب واﳊر واﳌسلﻢ ،ﰲ هذه اﳊالة لﻮ اشﱰكا ﻣاذا نفعل؟ ﻗلنا هﺆﻻء
الﺜﻼثة ﱂ يقتلﻮا ،ﻣن شاركهﻢ يقتل أم ﻻ يقتل ﻣعهﻢ؟ سيﺄﰐ انﻪ سيقﻮل سيﻜﻮن القﻮد على
الﺸريﻚ يعﲏ ﻣن شارك اﻷب ﰲ ﻗتل اﻻﺑن اﻷب ﻻ يقتل لﻜن شريﻜﻪ يقتل ،ﻣن شارك
اﳌسلﻢ ﰲ ﻗتل الﻜاﻓر وكان اﳌﺸارك كاﻓر ﺣﱴ يقتص ﺑﻪ ﻓسيقتص ﻣنﻪ ،أو شارك عبد ﺣرا
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ﰲ ﻗتل عبد يقتل ﺑعبد ،ﻗال :كﻤا ﻟﻮ اﺷﱰك أب وأﺟنﱯ ﰲ ﻗتﻞ وﻟﺪه"أ" ،أو ﺣﺮ ورﻗﻴق
ﰲ ﻗتﻞ رﻗﻴق "ب" ،أو ﻣﺴﻠﻢ وكافﺮ ﰲ ﻗتﻞ كافﺮ"ج" ) فاﻟﻘﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ ( ﻟﻸب
ﰲ ﻗتﻞ وﻟﺪه وﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻚ اﳊﺮ واﳌﺴﻠﻢ ﻷﻧﻪ ﺷارك ﰲ اﻟﻘتﻞ اﻟﻌﻤﺪ اﻟﻌﺪوان وإﳕا اﻣتنﻊ
اﻟﻘﺼاص ﻋﻦ اﻷب واﳊﺮ واﳌﺴﻠﻢ ﳌﻌﲎ ﳜتﺺ ﻢ ﻻ ﻟﻘﺼﻮر ﰲ اﻟﺴﺒﺐ ليﺲ لقصﻮر
ﰲ السبﺐ نفسﻪ ﰲ سبﺐ القتل وإﳕا ﳌعﲎ ﳜص هذا الﺸخص وهﻮ اﻷب واﳌسلﻢ واﳊر،

انتقل اﻵن إﱃ الصﻮرة الﺜانية ،ﻗال :ﲞﻼف ﻣا ﻟﻮ اﺷﱰك ﺧاﻃﺊ وﻋاﻣﺪ أو ﻣﻜﻠﻒ وﻏﲑه
أو وﱄ ﻗﺼاص وأﺟنﱯ يعﲏ اثنان اشﱰكا ﰲ ﻗتل واﺣد وأﺣد اﻻثنﲔ ﻣتعمد القتل والﺜاﱐ

ﻗتلﻪ خﻄﺄ ،ﻻﺣﻈﻮا اﻵن هل ﻗتل اﳋﻄﺄ ﻓيﻪ القﻮد؟ اﳉﻮاب ﻻ ،والعمد ﻓيﻪ القﻮد يعﲏ القتل
نفسﻪ اشﱰك ﻓيﻪ ،القتل نفسﻪ يتﺠزأ جزء ﻣنﻪ ﻓيﻪ القﻮد وجزء ﻣنﻪ ﻣا ﻓيﻪ القﻮد إذاً ﻻ

ﻗصاص ﰲ هذا ،ﻗال :ﻣا ﻟﻮ اﺷﱰك ﺧاﻃﺊ وﻋاﻣﺪ "أ" ،أو ﻣﻜﻠﻒ وﻏﲑه "ب" ،أو وﱄ
ﻗﺼاص وأﺟنﱯ "ج" ﻓﻮﱄ القصاص لﻪ أن يقتل واﻷجنﱯ ليﺲ لﻪ أن يقتل ﻓقتل وﱄ

القصاص ليﺲ ﻓيﻪ ،هل ﺗفهمﻮن ﻣن هﻮ وﱄ القصاص؟ اﻵن هذا شخص ﻗاﺗل ﻓﺠاء ﻣن
لﻪ اﳊق ﰲ القصاص ينفذ القصاص وجاء واﺣد ﱐ ﻻ عﻼﻗة لﻪ هذا الذي ﻻ عﻼﻗة لﻪ

لﻮ انفرد لقتل يقتص ﻣنﻪ لﻜن وﱄ الدم إذا اﻗتص ﻣنﻪ لﻪ ذلﻚ ﻗال :أو ﻣﻜﻠﻒ وﺳﺒﻊ
"د" اﳌﻜلف لﻮ ﻗتل يقتص والسبع لﻮ ﻗتل ﻻ يقتص ،أو ﻣﻘتﻮل ﰲ ﻗتﻞ ﻧﻔﺴﻪ "هـ" اكتبﻮا
عندها كمن شارك غﲑه ﰲ ﻗتل نفسﻪ ،ﻗال :فﻼ ﻗﺼاص ) فﺈن ﻋﺪل ( وﱄ اﻟﻘﺼاص )
إﱃ ﻃﻠﺐ اﳌال ( ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻚ اﻷب وﳓﻮه ) ﻟزﻣﻪ ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻳﺔ ( كاﻟﺸﺮﻳﻚ ﰲ إﺗﻼف
ﻣال وﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻚ ﻗﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻘتﻮل إن كان ﻗنا .إذاً ختصار ﻗلنا شريﻚ اﻷب،

اﻷب ﻻ يقتل وشريﻜﻪ ﻗلنا يقتل ﻓالقﻮد على الﺸريﻚ ،هﺐ أ ﻢ ﺗنازلﻮا عن القصاص
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وﻗالﻮا نريد الدية ﻓﻜﻢ يدﻓع شريﻚ اﻷب؟ يدﻓع نصف الدية .نﻜرر :ﻣسلﻢ وكاﻓر اشﱰكا
ﰲ ﻗتل كاﻓر ﻓإن طلبﻮا القصاص ،القصاص يقع على الﻜاﻓر واﳌسلﻢ ﻻ يقع عليﻪ
القصاص ،وإن طلبﻮا الدية ﻓالدية ﺗﻜﻮن ﺑينهما كذلﻚ اﻷب وغﲑ أب ﻗتﻼ اﻻﺑن ﻓصﺤيﺢ
ﻻ ﻗصاص على اﻷب القصاص على الﺜاﱐ إذا طلﺐ القصاص وإن ﱂ يﻄلﺐ القصاص
طلبﺖ الدية ﻓسيدﻓع الﺜاﱐ نصف الدية.

ب ﺷﺮوط وﺟﻮب اﻟﻘﺼاص

) وﻫﻲ أرﺑﻌﺔ ( أﺣﺪﻫا ) ﻋﺼﻤﺔ اﳌﻘتﻮل ( ن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻬﺪر اﻟﺪم ) فﻠﻮ ﻗتﻞ ﻣﺴﻠﻢ (
ﺣﺮﺑﻴا أو ﳓﻮه ) أو ( ﻗتﻞ ) ذﻣﻲ ( أو ﻏﲑه ) ﺣﺮﺑﻴا أو ﻣﺮﺗﺪا ( أو زاﻧﻴا ﳏﺼنا وﻟﻮ ﻗﺒﻞ
ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻋنﺪ ﺣاكﻢ ) ﱂ ﻳﻀﻤنﻪ ﺑﻘﺼاص وﻻ دﻳﺔ ( وﻟﻮ أﻧﻪ ﻣﺜﻠﻪ اﻷول أن يﻜﻮن اﳌقتﻮل
ﻣعصﻮم الدم ،ﻗال ﻓلﻮ ﻗتل ﻣسلﻢ ﺣرﺑيا ﻓﻼ ﻗصاص ،أو ﻗتل ذﻣي ﺣرﺑيا ﻓﻼ ﻗصاص ،أو

ﻗتل ﻣرﺗدا ﻓﻼ ﻗصاص ،ﳌاذا؟ ﻷن اﳌقتﻮل ليﺲ ﲟعصﻮم الدم ﻓاﳊرﰊ ليﺲ ﲟعصﻮم الدم،
واﳌرﺗد غﲑ ﻣعصﻮم الدم ،والزاﱐ اﶈصن غﲑ ﻣعصﻮم الدم ،ﻗال ولﻮ ﻗبل ثبﻮﺗﻪ عند اﳊاكﻢ
وهﻮ الزاﱐ اﶈصن ﱂ يﺜبﺖ عند اﳊاكﻢ لﻜنﻪ زاﱐ ﳏصن ﻗال ﱂ يضمنﻪ ﻓإذا ثبﺖ ﺑعد ذلﻚ
أنﻪ زاﱐ ﳏصن إذاً ﻻ يضمن ،ﻗال ولﻮ أنﻪ ﻣﺜلﻪ يعﲏ لﻮ أن ﻣرﺗد ﻗتل ﻣرﺗد هذا اﳌعﲎ،
ﻓقتل غﲑ ﻣعصﻮم الدم ﻻ يضمن ،إذاً اﻷول عصمة اﳌقتﻮل ،الﺜاﱐ :سننتقل اﻵن إﱃ
القاﺗل ﻓﻼﺑد أن يﻜﻮن القاﺗل ﻣﻜلفا ،انتبهﻮا للﺸروط :اﳌقتﻮل ﻣعصﻮم الدم ،والقاﺗل ﻻﺑد
أن يﻜﻮن ﻣﻜلفا يعﲏ لغ عاﻗل ،الﺸرط الﺜالﺚ :يتعلق ﻻثنﲔ ،ﻓﻼﺑد ﻣن وجﻮد اﳌﻜاﻓﺄة

ﺑﲔ القاﺗل واﳌقتﻮل ،اﳌﻜاﻓﺄة ﰲ الدين ﻹسﻼم ﻓاﻹسﻼم هﻮ اﻷعلى ﻓلﻮ ﻗتل اﻷعلى
اﻷدﱏ ﰲ الدين يعﲏ ﻣسلﻢ ﻗتل غﲑ ﻣسلﻢ ﻓﻼ يقتص ﻣن اﳌسلﻢ لﻜاﻓر ،واﳊرية ﻣع الرق
ﻓاﳊرية اﻷعلى ﻓلﻮ كان القاﺗل ﺣرا واﳌقتﻮل عبد ﻓإذاً ﻻ ﻣﻜاﻓﺄة ﻓﻼ نقتل اﻷعلى ﻷدﱏ،
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لﻜن نقتل اﻷدﱏ ﻷعلى ،الﺸرط الراﺑع :عدم الﻮﻻدة ،أن ﻻ يﻜﻮن القاﺗل والد للمقتﻮل

يعﲏ ﻻ يﻜﻮن أب وﻻ أم وﻻ جد وﻻ جدة ،ﻗال :اﻟﺸﺮط ) اﻟﺜاﱐ اﻟتﻜﻠﻴﻒ ( ن ﻳﻜﻮن
اﻟﻘاﺗﻞ ﻟﻐا ﻋاﻗﻼ ﻷن اﻟﻘﺼاص ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻐﻠﻈﺔ ) فﻼ ( ﳚﺐ ) ﻗﺼاص ﻋﻠﻰ ﺻﻐﲑ وﻻ
ﳎنﻮن ( أو ﻣﻌتﻮه ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﻗﺼﺪ ﺻﺤﻴﺢ .اﻟﺸﺮط ) اﻟﺜاﻟﺚ اﳌﻜافﺄة ( ﺑﲔ اﳌﻘتﻮل
وﻗاﺗﻠﻪ ﺣال ﺟناﻳتﻪ ) ن ﻳﺴاوﻳﻪ ( اﻟﻘاﺗﻞ ) ﰲ اﻟﺪﻳﻦ واﳊﺮﻳﺔ واﻟﺮق ( ﻳﻌﲏ ن ﻻ
ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻘاﺗﻞ اﳌﻘتﻮل ﺳﻼم أو ﺣﺮﻳﺔ أو ﻣﻠﻚ ) فﻼ ﻳﻘتﻞ ﻣﺴﻠﻢ ( ﺣﺮ أو ﻋﺒﺪ )
ﺑﻜافﺮ ( كتاﰊ أو ﳎﻮﺳﻲ ذﻣﻲ أو ﻣﻌاﻫﺪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﷺ ﻻ ﻳﻘتﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻜافﺮ رواه
اﻟﺒخاري وأﺑﻮ داود ) وﻻ ( ﻳﻘتﻞ ) ﺣﺮ ﺑﻌﺒﺪ ( ﳊﺪﻳﺚ أﲪﺪ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺴنﺔ أن ﻻ
ﻳﻘتﻞ ﺣﺮ ﺑﻌﺒﺪ وروى اﻟﺪارﻗﻄﲏ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒاس ﻳﺮفﻌﻪ ﻻ ﻳﻘتﻞ ﺣﺮ ﺑﻌﺒﺪ انتبهﻮا هذه
ﻣساﺋل جديدة :ﻗلنا اﳊر ﻻ يقتل لعبد ،هل يقتل اﳊر ﳌبعض ﻓهل نقﻮل ﻻ يقتل اﳊر

لعبد أو نقﻮل ﻻ يقتل اﳊر ﲟن ﻓيﻪ رق ،ﻗال :وكﺬا ﻻ ﻳﻘتﻞ ﺣﺮ ﲟﺒﻌﺾ يعﲏ ﻣن ﻓيﻪ رق

ﻻ يساوي اﳊر الﻜاﻣل ،وﻻ ﻣﻜاﺗﺐ ﺑﻘنﻪ ﻷﻧﻪ ﻣاﻟﻚ ﻟﺮﻗﺒتﻪ ) وﻋﻜﺴﻪ ( ن ﻗتﻞ كافﺮ
ﻣﺴﻠﻤا أو ﻗﻦ أو ﻣﺒﻌﺾ ﺣﺮا ) ﻳﻘتﻞ ( اﻟﻘاﺗﻞ وﻳﻘتﻞ اﻟﻘﻦ ﻟﻘﻦ" "١وإن اﺧتﻠﻔﺖ
ﻗﻴﻤتﻬﻤا كﻤا ﻳﺆﺧﺬ اﳉﻤﻴﻞ ﻟﺪﻣﻴﻢ واﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻀﺪه ) وﻳﻘتﻞ اﻟﺬكﺮ ﻷﻧﺜﻰ واﻷﻧﺜﻰ
ﻟﺬكﺮ (""٢إذاً ﻻﺣﻈﻮا ﳓن ﻗلنا الﻜاﻓر واﳌسلﻢ والرق واﳊرية نعﻢ أﻣا الذكﻮرة واﻷنﻮثة
ﻓﻼ ،ﻓالذكر يساوي اﻷنﺜى يعﲏ لﻮ ﻗتل الذكر أنﺜى ،رجل ﻗتل اﻣرأة يقتل ا يعﲏ ﻻ

نلتفﺖ ﳌسﺄلة الذكﻮرة واﻷنﻮثة وﻻ نلتفﺖ ﳌسﺄلة الصﻐر والﻜﱪ ،رجل كبﲑ ﻗتل طفل ﺻﻐﲑ
ﻓالعﱪة ﻻﺑد أن يﻜﻮن كﻼﳘا ﻣسلﻢ ،كﻼﳘا ﺣر أو كﻼﳘا عبد ﳑﻜن ،ﻗال ويقتل القن

لقن وإن اختلفﺖ ﻗيمتهما ،ﻗال :واﳌﻜﻠﻒ ﺑﻐﲑ اﳌﻜﻠﻒ" "٣ﻟﻌﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } وكتﺒنا
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ﻋﻠﻴﻬﻢ فﻴﻬا أن اﻟنﻔﺲ ﻟنﻔﺲ { .اﻟﺸﺮط ) اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺪم اﻟﻮﻻدة ( ن ﻻ ﻳﻜﻮن اﳌﻘتﻮل
وﻟﺪا ﻟﻠﻘاﺗﻞ وإن ﺳﻔﻞ وﻻ ﻟﺒنتﻪ وإن ﺳﻔﻠﺖ ) فﻼ ﻳﻘتﻞ أﺣﺪ اﻷﺑﻮﻳﻦ وإن ﻋﻼ ﻟﻮﻟﺪ
وإن ﺳﻔﻞ ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﷺ ﻻ ﻳﻘتﻞ واﻟﺪ ﺑﻮﻟﺪه ﻗال اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺸﻬﻮر ﻋنﺪ
أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﳊﺠاز واﻟﻌﺮاق ﻣﺴتﻔﻴﺾ ﻋنﺪﻫﻢ هل نقتل لعﻜﺲ ،لﻮ ﻗتل الﻮلد أ ه يقتل
ﺑﻪ أم ﻻ؟ اﻷدﱏ ﻷعلى نعﻢ يقتل ﺑﻪ ،ﻗال ) :وﻳﻘتﻞ اﻟﻮﻟﺪ ﺑﻜﻞ ﻣنﻬﻤا ( أي ﻣﻦ اﻷﺑﻮﻳﻦ
وإن ﻋﻠﻮا ﻟﻌﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } كتﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻘﺼاص { وﺧﺺ ﻣنﻪ ﻣا ﺗﻘﺪم ﻟنﺺ
انتهى اﻵن ﻣسﺄلة ﻣهمة ﻣا هي؟ اﳌقتﻮل ،ﻣن الذي يتﻮﱃ الدم ،يﻄالﺐ ﺑدﻣﻪ؟ أولياؤه وهﻢ
الﻮرثة هﻢ أولياء الدم وهﻢ الذين يﻄالبﻮن ،أﻻ ﳝﻜن أن يرث القاﺗل اﳌقتﻮل يعﲏ واﺣد ﻗتل

أخاه ﻓهﻮ ﻣن الﻮرثة ﳑﻜن هذا وﳑﻜن شيء ﱐ ﳑﻜن القاﺗل ﻗتل أخاه واﻷخ لﻪ اﺑن ﻓﻼ
يرثﻪ أخاه ﺑل اﺑنﻪ هﻮ الذي يرث وليﺲ القاﺗل ﻓليﺲ ﺑﻮارث ﻓهنا ﳝﻜن أن يقتص اﻻﺑن ﻣن
القاﺗل لﻜن هﺐ أنﻪ ﺑعد أن ﻗتلﻪ ﻣات اﻻﺑن ﻓمن الذي يرث اﻻﺑن ﰲ هذه الصﻮرة؟ العﻢ
وهﻮ القاﺗل ﻓإذاً أﺻبﺢ القاﺗل وار للمقتﻮل وطبعا ليﺲ لضرورة أن يﻜﻮن هﻮ الﻮارث
الﻮﺣيد ﻓإﻣا أن يﻜﻮن الﻮارث الﻮﺣيد أو يﻜﻮن أﺣد الﻮرثة ،ﻓهمتﻢ اﳌسﺄلة ،إذا ﺣصل ﻣﺜل
هذا إنﻪ أﺻبﺢ القاﺗل وار ﺻار هﻮ ﻣن اﻷولياء ﻓعند ذلﻚ يسقﻂ القصاص وﳍذا ﻗال:

وﻣﱴ ورث ﻗاﺗﻞ أو وﻟﺪه ﻓﺄﺣيا ﻻ يﻜﻮن الﻮارث هﻮ نفﺲ القاﺗل الﻮارث ولد القاﺗل ﻓإذا

ﺣصل أن القاﺗل أﺻبﺢ هﻮ وارث أو ولد القاﺗل هﻮ الﻮارث ﻓعند ذلﻚ ﻻ ﻗصاص ﻷننا لﻮ
رﺑﻄنا وﻗلنا القصاص ﻣرﺑﻮط ولياء الدم ﻓﺄولياء الدم واﺣد ﻓيهﻢ لﻮ أسقﻂ القصاص سقﻂ
وانتقلﻮا إﱃ الدية إذاً نفهﻢ ﻣن هذا أنﻪ ﰲ هذه اﳊالة سيسقﻂ القصاص لﻜن الدية ﻻ
ﺗسقﻂ ،ﻗال :وﻣﱴ ورث ﻗاﺗﻞ أو وﻟﺪه ﺑﻌﺾ دﻣﻪ فﻼ ﻗﻮد ولﻮ ورث كل دﻣﻪ ﻓمن ب

أوﱃ ،ﻣﺜاﳍا ،ﻗال :فﻠﻮ ﻗتﻞ أﺧا زوﺟتﻪ فﻮرﺛتﻪ ورثﺖ أخاها اﳌقتﻮل ﰒ ﻣاﺗﺖ فﻮرﺛﻬا
اﻟﻘاﺗﻞ يعﲏ زوجها أو وﻟﺪه فﻼ ﻗﺼاص ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳتﺒﻌﺾ كﺄن أﺣد أولياء الدم أسقﻂ
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القصاص ﻓتبقى الدية ،وطبعا كﻮنﻪ ﻓر ﻣن القصاص ﰲ الدنيا ﻻ يعﲏ أنﻪ سلﻢ ﻣن عقﻮﺑة
اﻵخرة .القصاص ﻻ يتبعض ﻓاﻵن هﻮ وارث للدم ﻓهﻮ طبعا يسقﻂ القصاص عن نفسﻪ
ﻻ يريد القصاص لنفسﻪ ﻓﻼ ﳝﻜن أن نقتل ﺑعضﻪ ونبقي البعض.

ب اﺳتﻴﻔاء اﻟﻘﺼاص

ﻣا هﻮ ﺗعريف اﻻستيفاء؟ ﻗال :وﻫﻮ فﻌﻞ ﳎﲏ ﻋﻠﻴﻪ أو فﻌﻞ وﻟﻴﻪ ﲜان ﻣﺜﻞ فﻌﻠﻪ أو
ﺷﺒﻬﻪ إذاً أن يفعل ا ﲏ عليﻪ ﳉاﱐ أو يفعل وﱄ ا ﲏ عليﻪ ،ﻓهل ﻣن اﳌمﻜن ا ﲏ عليﻪ
يفعل؟ نعﻢ لﻮ كان ﰲ غﲑ إزهاق الروح يعﲏ واﺣد ﻗﻄع إﺻبع واﺣد ﻓا ﲏ عليﻪ يستﻄيع

أن يقﻄع إﺻبعﻪ ﺑنفسﻪ أو إذا أزهق روﺣﻪ أن أولياء الدم هﻢ الذين يستﻮﻓﻮن ،ﻗال) :
ﻳﺸﱰط ﻟﻪ ( أي ﻻﺳتﻴﻔاء اﻟﻘﺼاص ) ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط أﺣﺪﻫا كﻮن ﻣﺴتﺤﻘﻪ هﻢ أولياء الدم
ﻣﻜﻠﻔا ( أي ﻟﻐا ﻋاﻗﻼ لﻮ أن رجﻼ ﻗتل رجل آخر وهذا اﻵخر ورثتﻪ كبار وطالبﻮا

لقصاص ﻓلهﻢ ذلﻚ ،ورثتﻪ ﺻﻐار غﲑ ﻣﻜلفﲔ إذاً ينتﻈر ﺣﱴ يبلﻐﻮا ،ورثتﻪ ﺑعضهﻢ كبار
وﺑعضهﻢ ﺻﻐار ﻓهل ينفرد الﻜبار ﺑﻄلﺐ القصاص؟ اﳉﻮاب ﻻ ينتﻈر ﺣﱴ يبلغ الصﻐار ﰒ

يﻄالبﻮا لقصاص أو يسقﻄﻮه إذاً هذا اﻷول ،اﻵن سيفرع على هذه الﺸروط ،ﻗال ) :فﺈن
كان ( ﻣﺴتﺤق اﻟﻘﺼاص أو ﺑﻌﺾ ﻣﺴتﺤﻘﻪ ) ﺻﺒﻴا أو ﳎنﻮ ﱂ ﻳﺴتﻮفﻪ ( ﳍﻤا أب وﻻ
وﺻﻲ وﻻ ﺣاكﻢ يعﲏ ﻣا ﻓيﻪ أﺣد ينﻮب عنهما ﰲ استيفاء القصاص ولﻜن ينتﻈر ،ﻗال:
ﻷن اﻟﻘﺼاص ﺛﺒﺖ ﳌا فﻴﻪ ﻣﻦ اﻟتﺸﻔﻲ واﻻﻧتﻘام وﻻ ﳛﺼﻞ ذﻟﻚ ﳌﺴتﺤﻘﻪ ﺳتﻴﻔاء
ﻏﲑه ﻣاذا نفعل لﻮ أن اﳌستﺤق ﺻﱯ أو ﳎنﻮن أو ﻓيهﻢ ﺻﱯ أو ﳎنﻮن ﻓماذا نفعل؟ ﻗال:
) وﺣﺒﺲ اﳉاﱐ ( إذاً ﳓبﺲ اﳉاﱐ ﻣﻊ ﺻﻐﺮ ﻣﺴتﺤﻘﻪ ) إﱃ اﻟﺒﻠﻮغ و ( ﻣﻊ ﺟنﻮﻧﻪ إﱃ )
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اﻹفاﻗﺔ ( إذاً ﳓبسﻪ ﺣﱴ يفيق ا نﻮن ويبلغ الصﻐﲑ ،وا نﻮن ﳝﻜن ﻻ يفيق أﺻﻼ ،ﻗال:

ﻷن ﻣﻌاوﻳﺔ ﺣﺒﺲ ﻫﺪﺑﺔ ﺑﻦ ﺧﺸﺮم ﰲ ﻗﺼاص ﺣﱴ ﺑﻠﻎ اﺑﻦ اﻟﻘتﻴﻞ وكان ذﻟﻚ ﰲ ﻋﺼﺮ
اﻟﺼﺤاﺑﺔ وﱂ ﻳنﻜﺮ وإن اﺣتاج ﻟنﻔﻘﺔ أي الصﻐﲑ وا نﻮن يعﲏ ﻓقراء وﳛتاجﻮن النفقة

وليﺲ هناك ﻣن ينفق عليهما ﻓلماذا ﻻ نعفﻮ عن القصاص ونلﺠﺄ للدية و خذ الدية
وننفق عليهما هذا اﳌعﲎ ﻓهل نفعل ذلﻚ أم ﻻ نفعل؟ اﳌصنف سيقﻮل أﻣا ﻣع ا نﻮن ﻓنعﻢ
وأﻣا ﻣع الصﻐﲑ ﻓﻼ ،ﳌاذا؟ ﻷن الصﻐﲑ لﻪ ﺣد سيبلغ ﻓيﻪ أﻣا ا نﻮن ﻻ يعلﻢ ﻓقد يﻄﻮل
اﻷﻣر وﻗد يبقى إﱃ آخر ﺣياﺗﻪ وﳍذا ﻗال :فﻠﻮﱄ ﳎنﻮن فﻘﻂ اﻟﻌﻔﻮ إﱃ اﻟﺪﻳﺔ اﳌسﺌﻮل عن
هذا ا نﻮن ،وﱄ ا نﻮن لﻪ ﻓقﻂ العفﻮ إﱃ الدية ،أﻣا وﱄ الصﻐﲑ ليﺲ لﻪ العفﻮ إﱃ الدية

ﺑل ينتﻈر ﺣﱴ يبلغ الصﻐﲑ ﰒ يﻄالﺐ ،ﻗال ) :اﻟﺸﺮط اﻟﺜاﱐ اﺗﻔاق اﻷوﻟﻴاء اﳌﺸﱰكﲔ
فﻴﻪ ( أي ﰲ اﻟﻘﺼاص ) ﻋﻠﻰ اﺳتﻴﻔاﺋﻪ إذاً ﻻﺣﻈﻮا الﺸرط اﻷول والﺜاﱐ كلﻪ ﰲ اﻷولياء،

ﻻﺑد أن يﻜﻮن أولياء الدم ﻣﻜلفﲔ ،والﺸرط الﺜاﱐ أن يتفقﻮا على طلﺐ القصاص لﻜن لﻮ
كانﻮا عﺸرة ﺗسعة طلبﻮا القصاص والعاشر ﻗال ﻻ ﺑل أريد الدية ﻓننزل إﱃ الدية هذا

ﻣعناه ،ﻗال :وﻟﻴﺲ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ أن ﻳنﻔﺮد ﺑﻪ ( أي لقصاص ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﺴتﻮفﻴا ﳊق ﻏﲑه
ﺑﻐﲑ إذﻧﻪ وﻻ وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﳌا يﻜﻮن هﻮ واﺣد ﻣﺜﻼ يريد الدية والﺜاﱐ يريد القصاص ﻓلﻮ
أﻣضينا القصاص ﻓﻮﺗنا على اﻷول الدية ،ﻗال ) :وإن كان ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ( ﻣﻦ اﻟﺸﺮكاء فﻴﻪ أي
ﰲ الدم ) ﻏاﺋﺒا أو ﺻﻐﲑا أو ﳎنﻮ يعﲏ ﻻﺑد أن يتفقﻮا الﻮرثة عﺸرة ﲬسة ﻣﻮجﻮدون
وﲬسة غﲑ ﻣﻮجﻮدون ﻓننتﻈر غﲑ اﳌﻮجﻮدين ﺣﱴ ﳛضروا وﳍذا ﻗال :اﻧتﻈﺮ اﻟﻘﺪوم (
ﻟﻠﻐاﺋﺐ ) واﻟﺒﻠﻮغ ( ﻟﻠﺼﻐﲑ ) واﻟﻌﻘﻞ ( ﻟﻠﻤﺠنﻮن وﻣﻦ ﻣات ﻣن أولياء الدم ﻗام وارﺛﻪ
ﻣﻘاﻣﻪ ﰲ اﳌﻄالبة لدية والقصاص ،اﳌقتﻮل أولياء ورثتﻪ عﺸرة ﻓقبل أن يقتصﻮا أو يﻄلبﻮا
الدية أﺣدهﻢ ﻣات ولﻪ ورثة ﻓالﻮرثة يقﻮﻣﻮن ﻣقاﻣﻪ إﻣا أن يﻄالبﻮا أو ﻻ ،انتبهﻮا للمسﺄلة
القادﻣة ،ﻗال :وإن اﻧﻔﺮد ﺑﻪ يعﲏ لقصاص ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋزر فﻘﻂ يعﲏ جاء واﺣد ﻓيهﻢ
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وسﻜﺖ ﻗال شﻜل إخﻮاﱐ يساﳏﻮا ﻓﺄﻗتص أ و ذه الﻄريقة ﻓﻮت على اﻵخرين الدية،
ﻓﻼ ﺗفﻮت الدية ،انتبهﻮا ﳌا سيﺄﰐ ،ﻗال :وﻟﺸﺮﻳﻚ ﰲ ﺗﺮكﺔ ﺟان ﺣﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺔ دعﻮ

ﳕﺜل ﲟﺜال :نقﻮل هﺆﻻء ﲬسة إخﻮة ﻓلما ﻣات ،انتبهﻮا إﱃ اﻵن ﱂ يسقﻄﻮا القصاص ،ﻓلما
ﻣات سﺌلﻮا ﺗريدون الدية أم القصاص ﻓاستعﺠل أﺣدهﻢ واﻗتص ﻣنﻪ ﻗبل أن يﻄالﺐ
اﳉميع ﻓاﻷرﺑعة الباﻗﻮن ﻗالﻮا ﳓن نريد الدية ﻓاﻵن ﻓﻮت الدية علينا ﻓماذا نفعل؟ ﻗال:

وﻟﺸﺮﻳﻚ ﰲ ﺗﺮكﺔ ﺟان ﺣﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺔ يعﲏ ﻣن وارث اﳉاﱐ إذاً اﻷرﺑعة يذهبﻮن إﱃ أولياء
القاﺗل الذي ﺻار ﻣقتﻮﻻ ويقﻮلﻮن ﳓن نريد الدية ،ﻓما الذي سيﺤصل؟ هﻢ سيﺄخذون
الدية ﰒ هﺆﻻء الﻮرثة يعﻮدون على هذا القاﺗل ويﻐرﻣﻮنﻪ ،اﻵن القاﺗل اﻷول ﻗتل اﳌقتﻮل
اﻷول ،واﳌقتﻮل اﻷول ﺗرك ﲬسة أﺑناء ﺗسرع اﳋاﻣﺲ ﻓيهﻢ وهﻮ الصﻐﲑ ﻓاﻗتص ﻣن ﻗاﺗل
أﺑيﻪ ،ﻓصار عند القاﺗل الﺜاﱐ وهﻮ اﻻﺑن الصﻐﲑ وعند اﳌقتﻮل الﺜاﱐ وهﻮ القاﺗل اﻷول،
ﻓقال اﻹخﻮة اﻷرﺑعة للقاﺗل الﺜاﱐ وهﻮ أخيهﻢ الصﻐﲑ يريدون الدية ﻓيذهبﻮن إﱃ ورثة ﻗاﺗل
أﺑيهﻢ يعﲏ ورثة القاﺗل اﻷول ويﻄلبﻮن ﻣنهﻢ ﺑقية الدية ،والﻮرثة إذا دﻓعﻮا يرجعﻮن على هذا

الصﻐﲑ وهﻮ ﻣﻜلف اﻻﺑن اﳋاﻣﺲ ويسﱰدون شيﺌا ،ﻗال :وﻟﺸﺮﻳﻚ ﰲ ﺗﺮكﺔ ﺟان ﺣﻘﻪ ﻣﻦ
اﻟﺪﻳﺔ اكتبﻮا عندها ﻣن وارث جان وﻳﺮﺟﻊ وارث ﺟان ،وهﻢ ورثة القاﺗل اﻷول ،ﻋﻠﻰ
ﻣﻘتﺺ ،وهﻮ ﰲ اﳌﺜال اﻷخ اﳋاﻣﺲ ،ﲟا فﻮق ﺣﻘﻪ أي ﲟا زاد على ﻣا يستﺤقﻪ ،انتبهﻮا
للمﺜال :هﻢ يذكرون ﻣﺜال ولﻜن على غﲑ هﺆﻻء اﳋمسة ،هﻢ يقﻮلﻮن لﻮ كانﻮا ﻣﺜﻼ اثنﲔ
ﻓقﻂ ﻓﻮاﺣد هﻮ الذي ﻗتل ﻓالﺜاﱐ ذهﺐ واخذ نصف الدية ،أعﻄﻮه نصف الدية ﰒ
يرجعﻮن على اﻷول ويقﻮلﻮن لﻪ أعﻄنا نصف دية أﺑينا ،ﻓﻼ ﻓرق ،لﻜن الفرق لﻮ كان

القاﺗل اﻷول اﻣرأة وﻗتلﺖ رجﻼ ،وعندكﻢ ﰲ اﳊاشية ﻣﺜل ﳍا وﻗال ﻓلﻮ كان اﳉاﱐ أﻗل دية
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ﻣن ﻗاﺗلﻪ كاﻣرأة ﻗتلﺖ رجﻼ ،انتبهﻮا هنا اﳌسﺄلة ،اﻣرأة ﻗتلﺖ رجﻼ والرجل لﻪ اﺑنان
ﻓاستعﺠل اﻷول ﻣن اﻻﺑنﲔ وﻗتل اﳌرأة ،والﺜاﱐ طلﺐ ﻣن أولياء اﳌرأة ﻣن ورثة اﳌرأة الدية
ﻓﺄخذ نصف الدية ،ورثة اﳌرأة يرجعﻮن على اﻷول الذي ﻗتل اﳌرأة ويﻄلبﻮن نصف دية
أﻣهﻢ ﻓإذاً ﺻار هناك ﻓرق ،الذي أعﻄﻮه لﻼﺑن اﻷول نصف دية رجل والذي أخذوه

نصف دية اﻣرأة ،ﻗال :وإن ﻋﻔا ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺳﻘﻂ اﻟﻘﻮد اﻵن ﺑعد سقﻮط القﻮد لﻮ أن
أﺣدهﻢ ﻗتل سيقتل ﺑﻪ ،ﻓلما ﻗلنا اﳋاﻣﺲ ﻗتل هذا ﻗبل سقﻮط القﻮد أﻣا ﺑعد سقﻮط القﻮد

ﻓيقتص ﻣنﻪ ،ﻗال :اﻟﺸﺮط ) اﻟﺜاﻟﺚ أن ﻳﺆﻣﻦ ( ﰲ ) اﻻﺳتﻴﻔاء أن ﻳتﻌﺪى اﳉاﱐ ( إﱃ
ﻏﲑه ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } فﻼ ﻳﺴﺮف ﰲ اﻟﻘتﻞ { إذاً ﻗلنا الﺸروط الﺸرط اﻷول أن يﻜﻮن أولياء
الدم ﻣﻜلفﲔ ،والﺜاﱐ أن ﳚمعﻮا وﻻ ﳜتلفﻮا ،الﺜالﺚ أن ﻻ يﻜﻮن ﰲ اﻻستيفاء ﺗعد إﱃ غﲑ
اﳉاﱐ ﻣﺜل اﳊاﻣل ﻓﻼ نقتص ﻣنها ونقتل جنينها ﻓهذا ﻓيﻪ ﺗعدي للﻐﲑ وسيمﺜل لذلﻚ

ﳊاﻣل ،ﻗال :فﺈذا وﺟﺐ اﻟﻘﺼاص ) ﻋﻠﻰ ( اﻣﺮأة ﺣاﻣﻞ أو اﻣﺮأة ) ﺣاﺋﻞ فﺤﻤﻠﺖ ﱂ
ﺗﻘتﻞ ﺣﱴ ﺗﻀﻊ اﻟﻮﻟﺪ وﺗﺴﻘﻴﻪ اﻟﻠﺒﺄ ( ﻷن ﻗتﻞ اﳊاﻣﻞ ﻳتﻌﺪى إﱃ اﳉنﲔ وﻗتﻠﻬا ﻗﺒﻞ أن
ﺗﺴﻘﻴﻪ اﻟﻠﺒﺄ ﻳﻀﺮه ﻷﻧﻪ ﰲ اﻟﻐاﻟﺐ ﻻ ﻳﻌﻴﺶ إﻻ ﺑﻪ ) ﰒ ( ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻴﻪ اﻟﻠﺒﺄ ) إن وﺟﺪ ﻣﻦ
ﻳﺮﺿﻴﻪ ( أﻋﻄﻲ اﻟﻮﻟﺪ ﳌﻦ ﻳﺮﺿﻌﻪ وﻗتﻠﺖ ﻷن ﻏﲑﻫا ﻳﻘﻮم ﻣﻘاﻣﻬا ﰲ إرﺿاﻋﻪ ) وإﻻ (
ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﺿﻌﻪ ) ﺗﺮكﺖ ﺣﱴ ﺗﻔﻄﻤﻪ ( ﳊﻮﻟﲔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﷺ إذا ﻗتﻠﺖ اﻣﺮأة ﻋﻤﺪا ﱂ
ﺗﻘتﻞ ﺣﱴ ﺗﻀﻊ ﻣا ﰲ ﺑﻄنﻬا إن كاﻧﺖ ﺣاﻣﻼ وﺣﱴ ﺗﻜﻔﻞ وﻟﺪﻫا وإذا زﻧﺖ ﱂ ﺗﺮﺟﻢ
ﺣﱴ ﺗﻀﻊ ﻣا ﰲ ﺑﻄنﻬا إن كاﻧﺖ ﺣاﻣﻼ وﺣﱴ ﺗﻜﻔﻞ وﻟﺪﻫا رواه اﺑﻦ ﻣاﺟﻪ انتبهﻮا هذا

كلﻪ ﳌاذا؟ ﻷن القصاص هنا ﰲ النفﺲ يعﲏ سنقتلها لﻜن لﻮ كان القصاص ﻓيما دون

النفﺲ يعﲏ ﲟعﲎ أن هذه اﳊاﻣل ﻗﻄعﺖ طرف ﻓنريد أن نقتص ﻣنها ﺑقﻄع طرﻓها ﻓهل لﻮ
ﻗﻄعنا طرﻓها سيﺆثر على الﻮلد أم ﻻ ،وهل القصاص ﻓيما دون النفﺲ ﻣﺜل القصاص ﰲ

النفﺲ أم ﳜتلف؟ اﳉﻮاب سيختلف ،اﳌسﺄلة الﺜانية ،ﻗال ) :وﻻ ﻳﻘتﺺ ﻣنﻬا ( أي ﻣﻦ
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اﳊاﻣﻞ ) ﰲ ﻃﺮف ( كاﻟﻴﺪ واﻟﺮﺟﻞ ) ﺣﱴ ﺗﻀﻊ ( وإن ﱂ ﺗﺴﻘﻪ اﻟﻠﺒﺄ لنسبة للقصاص

ﰲ اﻷطراف ﻻ نقتص ﻣنها وهي ﺣاﻣل ﺗسقﻂ جنينها وﳝﻮت ﻓننتﻈرها ﺣﱴ ﺗضع لﻜن ﻻ
ننتﻈر ﺣﱴ ﺗسقيﻪ اللبﺄ وهﻮ أول اللﱭ ويعتقدون أن هذا أول اللﱭ إذا ﱂ يﺸرﺑﻪ ﻻ يعيﺶ
الﻄفل ويتضرر ﺑذلﻚ ﻓﻼﺑد أن ﺗسقيﻪ اللبﺄ ،ﰲ القصاص ﻓيما دون النفﺲ ﻻ يﺸﱰط أن

ﺗسقيﻪ اللبﺄ ﻓيمﻜن أن نقتص ﻣنها ﰒ ﺑعد ذلﻚ ﺗسقيﻪ اللبﺄ ،الﺜالﺚ ) :واﳊﺪ ( ﻟﺮﺟﻢ
إذا زﻧﺖ اﶈﺼنﺔ اﳊاﻣﻞ أو اﳊاﺋﻞ وﲪﻠﺖ ) ﰲ ذﻟﻚ كاﻟﻘﺼاص ( ﻷن رﲨها ﻗتل فﻼ
ﺗﺮﺟﻢ ﺣﱴ ﺗﻀﻊ وﺗﺴﻘﻴﻪ اﻟﻠﺒﺄ وﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﺿﻌﻪ وإﻻ فﺤﱴ ﺗﻔﻄﻤﻪ وﲢﺪ ﲜﻠﺪ ﻋنﺪ
اﻟﻮﺿﻊ هذه اﳌسﺄلة الراﺑعة :وﲢد ﲜلد عند الﻮضع ﻓقﻂ يعﲏ ﻻ يﺸﱰط أن ﺗسقيﻪ اللبﺄ.
فﺼﻞ

) وﻻ ( ﳚﻮز أن ) ﻳﺴتﻮﰱ ﻗﺼاص إﻻ ﲝﻀﺮة ﺳﻠﻄان أو ﺋﺒﻪ ( ﻻفتﻘاره إﱃ اﺟتﻬاده
وﺧﻮف اﳊﻴﻒ إذاً القصاص ﻻ يستﻮﻓيﻪ إﻻ اﳊاكﻢ وليﺲ كل واﺣد يقتص لنفسﻪ،والﺜاﱐ:
) و ( ﻻ ﻳﺴتﻮﰱ إﻻ ) ﻟﺔ ﻣاﺿﻴﺔ ( يعﲏ ليسﺖ كالة يعﲏ ﺣادة وﻋﻠﻰ اﻹﻣام ﺗﻔﻘﺪ
اﻵﻟﺔ ﻟﻴﻤنﻊ اﻻﺳتﻴﻔاء ﻟﺔ كاﻟﺔ ﻷﻧﻪ إﺳﺮاف ﰲ اﻟﻘتﻞ وﻳنﻈﺮ ﰲ اﻟﻮﱄ فﺈن كان ﻳﻘﺪر
ﻋﻠﻰ اﺳتﻴﻔاﺋﻪ وﳛﺴنﻪ ﻣﻜنﻪ ﻣنﻪ وإﻻ أﻣﺮه أن ﻳﻮكﻞ يعﲏ ﻗدﳝا كان أﺣيا الﻮﱄ هﻮ الذي
يستﻮﰲ ،اليﻮم ﰲ شخص ﺑع للمﺤﻜمة و ﺑع ﳉهة التنفيذ للﺸرطة ولﻺﻣارة هﻮ الذي

ينفذ لﻜن ﻗدﳝا كان ﳑﻜن لﻮﱄ الدم هﻮ الذي ينفذ يعﲏ اﺑن اﳌقتﻮل هﻮ الذي يقتل
القاﺗل ﻓاﻹﻣام يتفقد اﻵلة وينﻈر ﰲ الﻮﱄ ﻓإن كان يقدر على استيفاﺋﻪ وﳛسنﻪ أﻣﻜنﻪ ﻣن
ذلﻚ وإﻻ أﻣره أن يﻮكل غﲑه ،لﻮ اﺣتاج القصاص إﱃ أجرة ﻓمن الذي يدﻓع اﻷجرة؟ ﻗال:
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وإن اﺣتاج إﱃ أﺟﺮة فﻤﻦ ﻣال ﺟان هﻮ الذي يتﺤمل أجرة السياف ،ﻗال ) :وﻻ
ﻳﺴتﻮﰱ ( اﻟﻘﺼاص ) ﰲ اﻟنﻔﺲ إﻻ ﺑﻀﺮب اﻟﻌنق ﺑﺴﻴﻒ وﻟﻮ كان اﳉاﱐ ﻗتﻠﻪ ﺑﻐﲑه (
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﷺ ﻻ ﻗﻮد إﻻ ﻟﺴﻴﻒ رواه اﺑﻦ ﻣاﺟﻪ وﻻ ﻳﺴتﻮﰱ ﻣﻦ ﻃﺮف إﻻ ﺑﺴﻜﲔ وﳓﻮﻫا
ﻟﺌﻼ ﳛﻴﻒ القﻄع يﻜﻮن لسﻜﲔ أو آلة ﺣادة.
ب اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻘﺼاص

أﲨﻊ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻮازه ) ﳚﺐ ﺑـ ( اﻟﻘتﻞ ) اﻟﻌﻤﺪ اﻟﻘﻮد أو اﻟﺪﻳﺔ هذا الذي ﳚﺐ

ﰲ العمد إﻣا القﻮد أو الدية فﻴخﲑ اﻟﻮﱄ وﱄ الدم وهﻢ ورثة اﳌقتﻮل ﺑﻴنﻬﻤا ( ﳊﺪﻳﺚ أﰊ
ﻫﺮﻳﺮة ﻣﺮفﻮﻋا ﻣﻦ ﻗتﻞ ﻟﻪ ﻗتﻴﻞ فﻬﻮ ﲞﲑ اﻟنﻈﺮﻳﻦ إﻣا أن ﻳﻔﺪي وإﻣا أن ﻳﻘتﻞ رواه
اﳉﻤاﻋﺔ إﻻ اﻟﱰﻣﺬي ويبدو أن هذا وهﻢ ﻓقد أخرجﻪ الﱰﻣذي ،ﻗال ) :وﻋﻔﻮه ( أي ﻋﻔﻮ
وﱄ اﻟﻘﺼاص ) ﳎا ( إذاً ﻓيﻪ ثﻼثة خيارات إﻣا القﻮد وإﻣا الدية وإﻣا العفﻮ ﳎا هذا
الذي ﳚﺐ ﺑقتل العمد ،وﻗتل اﳋﻄﺄ ﻻ ﳚﺐ إﻻ أﻣرين إﻣا الدية وإﻣا العفﻮ ﳎا وهذا ﰲ

شبﻪ العمد وﰲ اﳋﻄﺄ ،ﻗال ) :ﳎا ( أي ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﺧﺬ ﺷﻴﺌا ) أفﻀﻞ ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ
} وأن ﺗﻌﻔﻮا أﻗﺮب ﻟﻠتﻘﻮى { وﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻣﺮفﻮﻋا ﻣا ﻋﻔا رﺟﻞ ﻋﻦ ﻣﻈﻠﻤﺔ إﻻ
زاده ﷲ ا ﻋزا رواه أﲪﺪ وﻣﺴﻠﻢ واﻟﱰﻣﺬي عند العفﻮ ﳎا هل يعزر اﳉاﱐ ،سقﻂ عنﻪ
القصاص والدية ﻓهل يعزره اﳊاكﻢ؟ ﻗال :ﰒ ﻻ ﺗﻌزﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺟان ﻓإذا عفا عنﻪ ﻻ يعزر )
فﺈن اﺧتار ( وﱄ اﳉناﻳﺔ ) اﻟﻘﻮد"أ" أو ﻋﻔا ﻋﻦ اﻟﺪﻳﺔ فﻘﻂ ("ب" دون اﻟﻘﺼاص ) فﻠﻪ
أﺧﺬﻫا ( أي أﺧﺬ اﻟﺪﻳﺔ انتبهﻮا هﻮ عفا عن الدية ﻓلما عفا عن الدية ﺻار لﻪ القصاص
إذاً لﻪ أن يرجع للدية ﻷنﻪ استﺤق اﻷعلى ،ﻗال :ﻷن اﻟﻘﺼاص أﻋﻼ فﺈذا اﺧتاره ﱂ ﳝتنﻊ
ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻧتﻘال إﱃ اﻷدﱏ ) و ( ﻟﻪ ) اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻰ أكﺜﺮ ﻣنﻬا ( أي ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺔ وﻟﻪ أن
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ﻳﻘتﺺ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﻒ ﻣﻄﻠﻘا ) وإن اﺧتارﻫا ("ج" أي اﺧتار اﻟﺪﻳﺔ فﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻏﲑﻫا ﻓليﺲ

لﻪ أن يﻄالﺐ لقصاص وﺑناء عليﻪ ﻗال :فﺈن ﻗتﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗتﻞ ﺑﻪ ﻷﻧﻪ أﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ
اﻟﻘﺼاص ) أو ﻋﻔا ﻣﻄﻠﻘا ("د" ن ﻗال ﻋﻔﻮت وﱂ ﻳﻘﻴﺪه ﺑﻘﺼاص وﻻ دﻳﺔ فﻠﻪ اﻟﺪﻳﺔ
ﻻﻧﺼﺮاف اﻟﻌﻔﻮ إﱃ اﻟﻘﺼاص ﻷﻧﻪ اﳌﻄﻠﻮب اﻷﻋﻈﻢ ) أو ﻫﻠﻚ اﳉاﱐ "ه" اﻵن القاﺗل
نفسﻪ ﻣات ﲟرض أو ﻣن اﳋﻮف أو ﻣات ﻣر ﷲ فﻠﻴﺲ ﻟﻪ ( أي ﻟﻮﱄ اﳉناﻳﺔ ) ﻏﲑﻫا (
أي ﻏﲑ اﻟﺪﻳﺔ ﻷن القصاص ﻣتعذر ﻣﻦ ﺗﺮكﺔ اﳉاﱐ ﻟتﻌﺬر اﺳتﻴﻔاء اﻟﻘﻮد كﻤا ﻟﻮ ﺗﻌﺬر ﰲ
ﻃﺮفﻪ ﻣﺜﻼ كان يﻄالﺐ لقصاص ﻓدية ﻗﻄع اليد ﻓإذا ﻣات ليﺲ لﻪ إﻻ الدية ﰒ ﻗال) :
وإذا ﻗﻄﻊ ( اﳉاﱐ ) أﺻﺒﻌا ﻋﻤﺪا فﻌﻔا (" "١ا ﺮوح ) ﻋنﻬا ﰒ ﺳﺮت ( اﳉناﻳﺔ ) إﱃ
اﻟﻜﻒ أو اﻟنﻔﺲ يعﲏ زادت وأﺗلفﺖ اليد كاﻣلة أو أﺗلفﺖ النفﺲ وكان اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ
ﺷﻲء يعﲏ ﺑدون ﻣقاﺑل فـ ( اﻟﺴﺮاﻳﺔ ) ﻫﺪر ( ﻷﻧﻪ ﱂ ﳚﺐ ﳉناﻳﺔ ﺷﻲء فﺴﺮاﻳتﻬا أوﱃ )
وإن كان اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﻣال" "٢يعﲏ هﻮ ﳌا ﻗﻄعﺖ اﻹﺻبع عفا عن القصاص وﻗال أريد
دية اﻹﺻبع وسيﺄﰐ إن شاء ﷲ أ ا ﲬسة ﻣن اﻹﺑل ،ﻗال :فﻠﻪ ( أي ﻟﻠﻤﺠﺮوح ) ﲤام
اﻟﺪﻳﺔ ( أي دﻳﺔ ﻣا ﺳﺮت إﻟﻴﻪ ن ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ دﻳﺔ ﻣا ﺳﺮت إﻟﻴﻪ اﳉناﻳﺔ أرش ﻣا ﻋﻔا ﻋنﻪ
وﺗﻮﺟﺐ اﻟﺒاﻗﻲ اﳌسﺄلة اﻷخﲑة وﺻﻮر ا لﻮ وكل شخص ﰲ أن يقتص لﻪ ﰒ ذهﺐ
الﺸخص ليقتص ﰒ عفا والﻮكيل ﰲ القصاص ﱂ يعلﻢ ﻓاﻗتص ﻓهل على أﺣد ﻣنهما شيء؟

ﻻ شيء على أﺣد ،ﻗال ) :وإن وكﻞ ( وﱄ اﳉناﻳﺔ ) ﻣﻦ ﻳﻘتﺺ ( ﻟﻪ ) ﰒ ﻋﻔا ( اﳌﻮكﻞ
ﻋﻦ اﻟﻘﺼاص ) فاﻗتﺺ وكﻴﻠﻪ وﱂ ﻳﻌﻠﻢ ( ﺑﻌﻔﻮه ) فﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻬﻤا ( ﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﻮكﻞ
ﻷﻧﻪ ﳏﺴﻦ ﻟﻌﻔﻮ و } ﻣا ﻋﻠﻰ اﶈﺴنﲔ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ { وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻮكﻴﻞ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﻔﺮﻳﻂ
ﻣنﻪ ﻣسﺄلة جديدة :وإن ﻋﻔا ﳎﺮوح ﻋﻦ ﻗﻮد ﻧﻔﺴﻪ يعﲏ ﻣازال ﺣي أو دﻳتﻬا ﺻﺢ كﻌﻔﻮ
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وارﺛﻪ إذاً ﳝﻜن لﻺنسان أن يسقﻂ دم نفسﻪ ) ،وإن وﺟﺐ ﻟﺮﻗﻴق ﻗﻮد أو ( وﺟﺐ ﻟﻪ )
ﺗﻌزﻳﺮ ﻗﺬف فﻄﻠﺒﻪ ( إﻟﻴﻪ ) وإﺳﻘاﻃﻪ إﻟﻴﻪ ( أي إﱃ اﻟﺮﻗﻴق دون ﺳﻴﺪه ﻷﻧﻪ ﳐتﺺ ﺑﻪ
يعﲏ ﻣسﺄلة القﻮد وﺗعزير القذف هذا ﳜتص لعبد ،ﻗال ) :فﺈن ﻣات ( اﻟﺮﻗﻴق ﺑﻌﺪ
وﺟﻮب ذﻟﻚ ﻟﻪ ) فﻠﺴﻴﺪه ( ﻃﻠﺒﻪ وإﺳﻘاﻃﻪ ﻟﻘﻴاﻣﻪ ﻣﻘاﻣﻪ ﻷﻧﻪ أﺣق ﺑﻪ ﳑﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ فﻴﻪ
ﻣﻠﻚ
ب ﻣا ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﺼاص فﻴﻤا دون اﻟنﻔﺲ
ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف واﳉﺮاح ) ﻣﻦ أﻗﻴﺪ ﺣﺪ ﰲ اﻟنﻔﺲ ( ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺸﺮوط اﻟﺴاﺑﻘﺔ وهي

العصمة للمﺠﲏ عليﻪ ،وﺗﻜليف اﳉاﱐ ،واﳌﻜاﻓﺄة ﺑينهما ،وعدم الﻮﻻدة ﻣن طرف اﳉاﱐ

يعﲏ ﻣﺜل ﻣا نقتص ﰲ النفﺲ ذه الﺸروط نقتص ﰲ اﻷطراف ذه الﺸروط ،ﻗال) :
أﻗﻴﺪ ﺑﻪ ﰲ اﻟﻄﺮف واﳉﺮاح ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } وكتﺒنا ﻋﻠﻴﻬﻢ فﻴﻬا أن اﻟنﻔﺲ ﻟنﻔﺲ {
اﻵﻳﺔ يعﲏ ﻣﺜﻼ لﻮ ﻣسلﻢ ﻗتل كاﻓر ﻓﻼ يقتل ﺑﻪ ،ولﻮ ﻗﻄع يده ﻻ ﺗقﻄع يد اﳌسلﻢ وهﻜذا
أب ﻗتل اﺑنﻪ ﻻ يقتل ﺑﻪ ،ﻗﻄع يده ﻻ ﺗقﻄع يد اﻷب وهﻜذا ،ﻗال ) :وﻣﻦ ﻻ ( ﻳﻘاد
ﺣﺪ ﰲ اﻟنﻔﺲ كاﳌﺴﻠﻢ ﻟﻜافﺮ واﳊﺮ ﻟﻌﺒﺪ واﻷب ﺑﻮﻟﺪه ) فﻼ ( ﻳﻘاد ﺑﻪ ﰲ ﻃﺮف
وﻻ ﺟﺮاح ﻟﻌﺪم اﳌﻜافﺄة ) وﻻ ﳚﺐ إﻻ ﲟا ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮد ﰲ اﻟنﻔﺲ وﻫﻮ ( أي اﻟﻘﺼاص
فﻴﻤا دون اﻟنﻔﺲ ) ﻧﻮﻋان ( ) أﺣﺪﳘا ﰲ اﻟﻄﺮف فتﺆﺧﺬ اﻟﻌﲔ ( ﻟﻌﲔ ) واﻷﻧﻒ (
ﻷﻧﻒ ) واﻷذن ( ﻷذن ) واﻟﺴﻦ ( ﻟﺴﻦ ) واﳉﻔﻦ ( ﳉﻔﻦ ) واﻟﺸﻔﺔ ( ﻟﺸﻔﺔ
اﻟﻌﻠﻴا ﻟﻌﻠﻴا واﻟﺴﻔﻠﻰ ﻟﺴﻔﻠﻰ ) واﻟﻴﺪ ( ﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﲎ ﻟﻴﻤﲎ واﻟﻴﺴﺮى ﻟﻴﺴﺮى )
واﻟﺮﺟﻞ ( ﻟﺮﺟﻞ كﺬﻟﻚ ) واﻷﺻﺒﻊ ( ﺻﺒﻊ ﲤاﺛﻠﻬا ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻬا ) واﻟﻜﻒ ( ﻟﻜﻒ
اﳌﻤاﺛﻠﺔ ) واﳌﺮفق ( ﲟﺜﻠﻪ ) واﻟﺬكﺮ واﳋﺼﻴﺔ واﻷﻟﻴﺔ واﻟﺸﻔﺮ ( ﺑﻀﻢ اﻟﺸﲔ وﻫﻮ أﺣﺪ
اﻟﻠﺤﻤﲔ اﶈﻴﻄﲔ ﻟﺮﺣﻢ كﺈﺣاﻃﺔ اﻟﺸﻔتﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻢ ) كﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﲟﺜﻠﻪ (

كتاب اﳉنايات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٢٥

ﻟﻶﻳﺔ اﻟﺴاﺑﻘﺔ اﻵن خﻼﺻة هذا الﻜﻼم يقﻮل القصاص ﻓيما دون النفﺲ نﻮعان النﻮع

اﻷول القصاص ﻓيما دون النفﺲ يعﲏ ﻣا ﳝﻜن ﻓيﻪ القصاص يعﲏ ﻣا يدخلﻪ القصاص

ﻓيما دون النفﺲ نﻮعان إﻣا طرف وإﻣا جرح يصل إﱃ العﻈﻢ ،هي اثنان إﻣا ﻗﻄع طرف أو
جرح ﻓالقصاص سيدخل ﰲ ﻗﻄع اﻷطراف وﰲ اﳉراح ،واﳉرح سيﺄﰐ ﺑيانﻪ أنﻪ اﳉرح الذي
يصل إﱃ العﻈﻢ لﻜن لﻮ كان اﳉرح ﻻ يصل إﱃ العﻈﻢ ﻓﻼ يقتص ﻣنﻪ ﻷننا ﻻ نستﻄيع أن
نقتص ﲟﺜل اﳉناية لﻜن لﻮ ﻗﻄع ﳊما إﱃ أن وﺻل إﱃ العﻈﻢ ﻓنبدأ نقﻄع ﻣنﻪ ﻣﺜل ﻣا ﻗﻄع
إﱃ أن نصل إﱃ العﻈﻢ إذاً اﻷول اﻷطراف والﺜاﱐ هﻮ اﳉراح ،اﻷطراف ﻣﺜل العﲔ أو
اﻷنف أو اﻷذن أو السن وهﻜذا والﺸفة واﻷﺻاﺑع والﻜف هذه كلها أطراف أعضاء
ﻓالقصاص ﰲ اﻷطراف لﻪ ثﻼثة شروط ،لﻜي نقتص ﻣن طرف لﻪ ثﻼثة شروط ولﻜي
نقتص ﰲ اﳉراح ﳍا شروط أخرى ستﺄﰐ ،وﻗلنا ﻻﺑد أن ﺗصل إﱃ العﻈﻢ ،ﻣا هي شروط

القصاص ﰲ اﻷطراف؟ ﻗال ) :وﻟﻠﻘﺼاص ﰲ اﻟﻄﺮف ﺷﺮوط ( ﺛﻼﺛﺔ ) اﻷول اﻷﻣﻦ ﻣﻦ
اﳊﻴﻒ ( واﳌقصﻮد اﻷطراف الﱵ ﳍا ﻣفصل أو ﺣد ينتهى إليﻪ وهذا هﻮ الﺸرط اﻷول
وﻫﻮ ﺷﺮط ﺟﻮاز اﻻﺳتﻴﻔاء وﻳﺸﱰط ﻟﻮﺟﻮﺑﻪ إﻣﻜان اﻻﺳتﻴﻔاء ﺑﻼ ﺣﻴﻒ ) ن ﻳﻜﻮن
اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﻔﺼﻞ أو ( ﻟﻪ ﺣﺪ ) ﻳنتﻬﻲ إﻟﻴﻪ ( ﻳﻌﲏ إﱃ ﺣﺪ ) كﻤارن اﻷﻧﻒ وﻫﻮ ﻣا
ﻻن ﻣنﻪ ( دون اﻟﻘﺼﺒﺔ العﻈﻢ الذي لداخل فﻼ ﻗﺼاص ﰲ ﺟاﺋﻔﺔ يعﲏ الﻄعن ﰲ
اﳉﻮف ،لﻮ طعنﻪ ﺑسﻜﲔ ﰲ ﺑﻄنﻪ ،وﻻ كﺴﺮ ﻋﻈﻢ ﻏﲑ ﺳﻦ ﻷننا ﻻ نستﻄيع أن نﻜسر
نفﺲ الﻜسر إﻻ ﰲ ﺻﻮرة واﺣدة وهي السن ،وﻻ ﺑﻌﺾ ﺳاﻋﺪ وﳓﻮه وﻳﻘتﺺ ﻣﻦ ﻣنﻜﺐ
ﻣا ﱂ ﳜﻒ ﺟاﺋﻔﺔ وهﻮ اﳉرح الذي يصل إﱃ اﳉﻮف ﻓإذاً إذا أﻣنا ﻗﻄع اﳌنﻜﺐ أنﻪ ﻻ يصل
إﱃ اﳉﻮف ﻓيمﻜن ذلﻚ ،اﻟﺸﺮط ) اﻟﺜاﱐ اﳌﻤاﺛﻠﺔ ﰲ اﻻﺳﻢ واﳌﻮﺿﻊ العﲔ لعﲔ
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واليمﲎ ليمﲎ إذاً العﲔ اليمﲎ لعﲔ اليمﲎ والرجل اليسرى لرجل اليسرى هذا هﻮ

اﳌماثلة ﰲ اﻻسﻢ واﳌﻮضع فﻼ ﺗﺆﺧﺬ ﳝﲔ ( ﻣﻦ ﻳﺪ ورﺟﻞ وﻋﲔ وأذن وﳓﻮﻫا ) ﺑﻴﺴار
وﻻ ﻳﺴار ﺑﻴﻤﲔ وﻻ ( ﻳﺆﺧﺬ ) ﺧنﺼﺮ ﺑﺒنﺼﺮ وﻻ ( ﻋﻜﺴﻪ ﻟﻌﺪم اﳌﺴاواة ﰲ اﻻﺳﻢ وﻻ
ﻳﺆﺧﺬ ) أﺻﻠﻲ ﺑزاﺋﺪ وﻋﻜﺴﻪ ( يعﲏ ﻗﻄع إﺻبع زاﺋد ﻣن واﺣد عنده ستة أﺻاﺑع ﻓقﻄع
لﻪ السادسة الزاﺋد ﻓﻼ نقﻄع ﻣنﻪ أﺻلي هذا اﳌعﲎ فﻼ ﻳﺆﺧﺬ زاﺋﺪ ﺻﻠﻲ ﻟﻌﺪم اﳌﺴاواة
ﰲ اﳌﻜان واﳌنﻔﻌﺔ ) وﻟﻮ ﺗﺮاﺿﻴا ( ﻋﻠﻰ أﺧﺬ أﺻﻠﻲ ﺑزاﺋﺪ أو ﻋﻜﺴﻪ ) ﱂ ﳚز ( أﺧﺬه ﺑﻪ
ﻟﻌﺪم اﳌﻘاﺻﺔ وﻳﺆﺧﺬ زاﺋﺪ ﲟﺜﻠﻪ ﻣﻮﺿﻌا وﺧﻠﻘﺔ يعﲏ لﻮ واﺣد عنده إﺻبع زاﺋد ﰲ اليد
اليمﲎ ﻓقﻄعها شخص آخر عنده إﺻبع زاﺋد ﰲ اليد اليمﲎ ﻣﺜلﻪ ﳑﻜن هذا زاﺋد ﺑزاﺋد،

ﻗال :اﻟﺸﺮط ) اﻟﺜاﻟﺚ اﺳتﻮاؤﳘا ( أي اﺳتﻮاء اﻟﻄﺮفﲔ ا ﲏ ﻋﻠﻴﻪ واﳌﻘتﺺ ﻣنﻪ ) ﰲ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻜﻤال فﻼ ﺗﺆﺧﺬ ( ﻳﺪ أو رﺟﻞ ) ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑـ ( ﻳﺪ أو رﺟﻞ ) ﺷﻼء وﻻ ( ﻳﺪ
أو رﺟﻞ ) كاﻣﻠﺔ اﻷﺻاﺑﻊ ( أو اﻷظﻔار ) ﺑناﻗﺼتﻬﻤا ( ) وﻻ ( ﺗﺆﺧﺬ ) ﻋﲔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺑـ ( ﻋﲔ ) ﻗاﺋﻤﺔ ( وﻫﻲ اﻟﱵ ﺑﻴاﺿﻬا وﺳﻮادﻫا ﺻافﻴان ﻏﲑ أن ﺻاﺣﺒﻬا ﻻ ﻳﺒﺼﺮ ا
ﻗاﻟﻪ اﻷزﻫﺮي وﻻ ﻟﺴان ﻃق ﺧﺮس وﻟﻮ ﺗﺮاﺿﻴا ﻟنﻘﺺ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺆخذ الصﺤيﺤة
لﺸﻼء ﻣعناه ا ﲏ عليﻪ يده شﻼء واﳉاﱐ يده ﺻﺤيﺤة ﻓقﻄع يد ﻣﺸلﻮلة ﻓهل نقﻄع يد

اﳉاﱐ الصﺤيﺤة هذا اﳌقصﻮد يقﻮل ﻻ ،وﻻ الﻜاﻣلة لناﻗصة ،وﻻ ﺗﺆخذ العﲔ الصﺤيﺤة
لعﲔ غﲑ الصﺤيﺤة الﱵ هي ﻗاﺋمة لﻜن ﻻ ﺗبصر يعﲏ إنسان عينﻪ ﻣﻮجﻮدة لﻜن ﻻ
ﺗبصر ﻓقلعها إنسان عينﻪ ﺗبصر ﻓهل نقلع اﳌبصرة ﻣقاﺑل هذه الﱵ ﻻ ﺗبصر؟ يقﻮل ﻻ،

والعﻜﺲ هل يقبل أم ﻻ؟ ﻗال ) :وﻳﺆﺧﺬ ﻋﻜﺴﻪ ( فتﺆﺧﺬ اﻟﺸﻼء ﻗﺼﺔ اﻷﺻاﺑﻊ
واﻟﻌﲔ اﻟﻘاﺋﻤﺔ ﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣعناه اﳉاﱐ يده شﻼء ﻓقﻄع يدا ﺻﺤيﺤة ﻓﻄلﺐ ﺻاﺣﺐ

اليد الصﺤيﺤة ا ﲏ عليﻪ أن ﺗقﻄع الﺸﻼء ﻓتقﻄع ،اﳉاﱐ عينﻪ ﻗاﺋمة وﻗﻄع عينا ﺻﺤيﺤة
ﻓيقتص ﻣنﻪ وﺗقلع عينﻪ القاﺋمة وﻻ ﺗبصر ،هل خذ أرش ﻣع ذلﻚ يعﲏ يقﻮل أ ﻗلعﺖ
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عﲔ ﻗاﺋمة وأنﺖ ﻗلعﺖ عﲔ ﺻﺤيﺤة ﻓﺄريد ﻓرق ،ﻗال ) :وﻻ أرش ( ﻷن اﳌﻌﻴﺐ ﻣﻦ
ذﻟﻚ كاﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ اﳋﻠﻘﺔ وإﳕا ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﺼﻔﺔ وﺗﺆﺧﺬ أذن ﲰﻴﻊ ذن أﺻﻢ ﺷﻼء
وﻣارن اﻷﺷﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﲟارن اﻷﺧﺸﻢ اﻟﺬي ﻻ ﳚﺪ راﺋﺤﺔ ﺷﻲء ﻷن ذﻟﻚ ﻟﻌﻠﺔ ﰲ
اﻟﺪﻣاغ وﷲ أعلﻢ ﻓنﺤن ﳓتاج أن نتﺄكد ﻣن هذا ﻓهل هﻮ لعلة ﰲ الدﻣاغ أو لعلة ﻣﻮجﻮدة

ﰲ العضﻮ أو أﺣيا لﻜذا وأﺣيا لﻜذا يعﲏ ﳝﻜن الدﻣاغ هي الﱵ ثرت ،اﳋﻼ الﱵ ﰲ
الدﻣاغ اﳌسﺌﻮلة عن هذا العضﻮ لن يعمل هذا العضﻮ لﻜن أﻻ ﳝﻜن أن ﺗﻜﻮن اﳋﻼ
عاﻣلة واﻹشﻜال ﰲ نفﺲ العضﻮ ،نقﻮل} :ﻓاسﺄلﻮا أهل الذكر إن كنتﻢ ﻻ ﺗعلمﻮن{ .ﳓن
نتﻜلﻢ عن القصاص ﻓيما دون النفﺲ وﻗلنا القصاص ﻓيما دون النفﺲ يدخل ﻓيﻪ شيﺌﲔ
الﺸيء اﻷول الﻄرف والﺜاﱐ اﳉراح ،والﻄرف ﺑﺸروط وهي اﻷﻣن ﻣن اﳊيف ،والﺜاﱐ:
اﳌماثلة ﰲ اﻻسﻢ واﳌﻮضع ،والﺜالﺚ :اﻻستﻮاء ﰲ الصﺤة والﻜمال ،اﻵن ننتقل إﱃ اﳉراح:

فﺼﻞ

) اﻟنﻮع اﻟﺜاﱐ ( ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﻘﺼاص فﻴﻤا دون اﻟنﻔﺲ ) اﳉﺮاح فﻴﻘتﺺ ﰲ كﻞ ﺟﺮح
ﻳنتﻬﻲ إﱃ ﻋﻈﻢ ( ﻹﻣﻜان اﺳتﻴﻔاء اﻟﻘﺼاص ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﻴﻒ وﻻ ز دة وذﻟﻚ )
كاﳌﻮﺿﺤﺔ ( ﰲ اﻟﺮأس واﻟﻮﺟﻪ اﳌﻮضﺤة هﻮ اﳉرح الذي يﻜﻮن ﰲ الرأس أو ﰲ الﻮجﻪ

ويصل إﱃ العﻈﻢ واﻓهمﻮا القاعدة ختصار اﳉراح الﱵ يقتص ﻣنها ﻗال الﱵ ﺗنتهي إﱃ
العﻈﻢ ﻓالعﱪة ستﻜﻮن ﲟساﺣة اﳉرح يعﲏ ﻣﺜﻼ جرﺣﻪ جرح ﲟقدار نقﻮل واﺣد سنتيمﱰ

ﻣﺜﻼ ووﺻل إﱃ العﻈﻢ ﻓيمﻜن ﺣﱴ يصل إﱃ العﻈﻢ يعﲏ ﻣﺜﻼ رجل كان ﲰﲔ ﻓاﺣتاج إﱃ
ﻣساﻓة ﺣﱴ يصل إﱃ العﻈﻢ والﺜاﱐ اﳉاﱐ ﳓيف ﻓلن ﳛتاج إﱃ نفﺲ اﳌساﻓة ﻓالعﱪة
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ليسﺖ لعمق ،العﱪة ﲟساﺣة اﳉرح ﻓنقﻄع ﻣنﻪ نفﺲ اﳌساﺣة إﱃ أن نصل إﱃ العﻈﻢ

وهذا القصاص العادل هذا ﻣعناه ،ﻗال ) :وﺟﺮح اﻟﻌﻀﺪ و ( ﺟﺮح ) اﻟﺴاق و ( ﺟﺮح )
اﻟﻔخﺬ و ( ﺟﺮح ) اﻟﻘﺪم ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } واﳉﺮوح ﻗﺼاص { ) وﻻ ﻳﻘتﺺ ﰲ ﻏﲑ ذﻟﻚ
ﻣﻦ اﻟﺸﺠاج ( وهي ﰲ الﻮجﻪ كاﳍاﴰﺔ واﳌنﻘﻠﺔ واﳌﺄﻣﻮﻣﺔ اﳌﻮضﺤة الﱵ ﺗﻮضﺢ العﻈﻢ

واﳍاﴰة الﱵ ﺗﻮضﺤﻪ و ﺸﻢ العﻈﻢ واﳌنقلة الﱵ ﺗﻮضﺤﻪ و ﺸمﻪ وﺗنقلﻪ ﻣن ﻣﻜانﻪ واﳌﺄﻣﻮﻣة

هي الضرﺑة الﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ أم الدﻣاغ يعﲏ ﺗﻜسر العﻈﻢ وﺗصل إﱃ أم الدﻣاغ ،ﻗال ) :و (
ﻻ ﰲ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ) اﳉﺮوح ( كاﳉاﺋﻔﺔ وهي اﳉرح ﰲ اﳉﻮف ﻣﺜل ﻣا ﻗلنا يﻄعن
لسﻜﲔ ﰲ ﺑﻄنﻪ ﻓهذا يصل إﱃ اﳉﻮف وﻻ يصل إﱃ العﻈﻢ ،ﻗال :ﻟﻌﺪم أﻣﻦ اﳊﻴﻒ
واﻟز دة وﻻ ﻳﻘتﺺ ﰲ كﺴﺮ ﻋﻈﻢ ) ﻏﲑ كﺴﺮ ﺳﻦ ( ﻹﻣﻜان اﻻﺳتﻴﻔاء ﻣنﻪ ﺑﻐﲑ ﺣﻴﻒ
كﱪد أي ينﺤﺖ وﳓﻮه ﳓن ﻗلنا أن اﳌﻮضﺤة الﱵ ﺗﻮضﺢ العﻈﻢ ﰲ الرأس واﳍاﴰة ﺸﻢ

العﻈﻢ وسيﺄﰐ ﰲ ب الد ت أن اﳌﻮضﺤة ﻓيها ﲬسة ﻣن اﻹﺑل واﳍاﴰة عﺸرة ﻣن اﻹﺑل
واﳌنقلة ﲬسة عﺸر ﻣن اﻹﺑل ،ﻣا رأيﻜﻢ لﻮ جﲎ عليﻪ هاﴰة يعﲏ ﻣﻮضﺤة وز دة ﻓإﻣا أن
خذ عﺸرة ﻣن اﻹﺑل دية وإﻣا أن يقتص ﻣﻮضﺤة و خذ الفرق ﲬسة ﻣن اﻹﺑل ﻣقاﺑل
أ ا هاﴰة ولﻮ كانﺖ ﻣنقلة يﻮضﺤﻪ يعﲏ يقتص ﻣنﻪ ﻣﻮضﺤة و خذ عﺸرة ﻣن اﻹﺑل وهي

ﻓرق الدية هذه اﳌسﺄلة الﱵ ﺗﻜلمها ،وﳍذا ﻗال ) :إﻻ أن ﻳﻜﻮن ( اﳉﺮح ) أﻋﻈﻢ ﻣﻦ
اﳌﻮﺿﺤﺔ كاﳍاﴰﺔ واﳌنﻘﻠﺔ واﳌﺄﻣﻮﻣﺔ فﻠﻪ ( أي ﻟﻠﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ) أن ﻳﻘتﺺ ﻣﻮﺿﺤﺔ (
ﻷﻧﻪ ﻳﻘتﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺣﻘﻪ وﻳﻘتﺺ ﻣﻦ ﳏﻞ ﺟناﻳتﻪ ) وﻟﻪ أرش اﻟزاﺋﺪ ( ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﺤﺔ
فﻴﺄﺧﺬ ﺑﻌﺪ اﻗتﺼاﺻﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﻫاﴰﺔ ﲬﺴا ﻣﻦ اﻹﺑﻞ وﰲ ﻣنﻘﻠﺔ ﻋﺸﺮة وﰲ
ﻣﺄﻣﻮﻣﺔ ﲦاﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ وﺛﻠﺜا وهي ثلﺚ الدية ،الدية هي ثﻼثة وثﻼثﲔ وثلﺚ خصمنا ﻣنها
ﲬسة ﻓيبقى ﲦانية وعﺸرين وثلﺚ ،ﻗال :وﻳﻌتﱪ ﻗﺪر ﺟﺮح ﲟﺴاﺣﺔ أي طﻮﻻ وعرضا دون
كﺜافﺔ اﻟﻠﺤﻢ وهﻮ عمق اللﺤﻢ ،ﻗال ) :وإذا ﻗﻄﻊ ﲨاﻋﺔ ﻃﺮفا ( ﻳﻮﺟﺐ ﻗﻮدا كﻴﺪ ) أو
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ﺟﺮﺣﻮا ﺟﺮﺣا ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮد ( كﻤﻮﺿﺤﺔ وﱂ ﺗتﻤﻴز أفﻌاﳍﻢ"أ" كﺄن وﺿﻌﻮا ﺣﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ
ﻳﺪ وﲢاﻣﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬا ﺣﱴ ﻧﺖ ) فﻌﻠﻴﻬﻢ ( أي ﻋﻠﻰ اﳉﻤاﻋﺔ اﻟﻘاﻃﻌﲔ أو اﳉارﺣﲔ )
اﻟﻘﻮد ( الدليل :ﳌا روي ﻋﻦ ﻋﻠﻲ أﻧﻪ ﺷﻬﺪ ﻋنﺪه ﺷاﻫﺪان ﻋﻠﻰ رﺟﻞ ﺑﺴﺮﻗﺔ فﻘﻄﻊ ﻳﺪه
ﰒ ﺟاء آﺧﺮ فﻘاﻻ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴارق وأﺧﻄﺄ ﰲ اﻷول فﺮد ﺷﻬاد ﻤا ﻋﻠﻰ اﻟﺜاﱐ
وﻏﺮﻣﻬﻤا دﻳﺔ ﻳﺪ اﻷول وﻗال ﻟﻮ ﻋﻠﻤﺖ أﻧﻜﻤا ﺗﻌﻤﺪﲤا ﻟﻘﻄﻌتﻜﻤا وإن ﺗﻔﺮﻗﺖ
أفﻌاﳍﻢ"ب" أو ﻗﻄﻊ كﻞ واﺣﺪ"ج" ﻣﻦ ﺟاﻧﺐ فﻼ ﻗﻮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣا ﱂ يتﻮاطﺌﻮا أﻣا إذا

ﺗﻮاطﺌﻮا أنﺖ ﺗقﻄع وأ أﻗﻄع ﺣﱴ ﺗقﻄع اليد أو أنﺖ ﺗضرب ضرﺑة وأ الﱵ ﺑعدها وكل
واﺣد ضرﺑة ﺣﱴ ﺗنفصل اليد ﻓإن ﺗﻮاطﺌﻮا نعﻢ وإﻻ ﻓﻼ ،طبعا ﻻ ﻗﻮد عليهﻢ لﻜن عليهﻢ
الدية طبعا ،ﻓلما نقﻮل القصاص يسقﻂ ﻻ يعﲏ أن الدية ﺗسقﻂ ،اﻵن سيتﻜلﻢ عن
السراية ،سراية اﳉناية وسراية القﻮد ،كيف هي سراية اﳉناية؟ إنسان جﲎ على شخص
ﻓقﻄع إﺻبعا ﰒ سرى اﳉرح وأﻓسد اليد كلها ﻓيضمن الﻜل ﻷن هذه جناية لﻜن لﻮ أن
إنسان ﻗﻄع إﺻبعا ﻓاﻗتص ﻣنﻪ هذا القﻮد اﻵن ﻓقﻄعنا إﺻبعﻪ ﻓلما ﻗﻄعنا إﺻبع ا ﲏ عليﻪ
سرى اﳉرح وأﻓسد اليد كلها ﻓهل يضمن وﱄ الدم ﺻاﺣﺐ القﻮد؟ ﻻ ،ﻣا هﻮ الفرق؟
اﳉاﱐ ﳌا ﻗﻄع اﻹﺻبع إﺻبع ا ﲏ عليﻪ ﻓعل ﻓعﻼ ﻻ ﳚﻮز لﻪ لﻜن ﰲ القﻮد ﳌا ﻗﻄعنا

إﺻبعﻪ ﻓﻜان هذا جاﺋز لنا ﻓلذلﻚ ﻗال ) :وﺳﺮاﻳﺔ اﳉناﻳﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﰲ اﻟنﻔﺲ فﻤا دو ا (
يعﲏ سﻮاء ﺗلفﺖ اليد أو ﺗلفﺖ النفﺲ كلها فﻠﻮ ﻗﻄﻊ أﺻﺒﻌا فتﺂكﻠﺖ أﺧﺮى أو اﻟﻴﺪ
وﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ ﻣﻔﺼﻞ فاﻟﻘﻮد فﻴﻤا ﻳﺸﻞ اﻷرش ﺑﻘﻮد أو دﻳﺔ يعﲏ إذا سرت وانقﻄعﺖ ﻣن
ﻣفصل ﻓفيﻪ ﻗﻮد وإذا زادت السراية زاد اﳉرح ﻓﺸلﺖ اليد ﻓفيﻪ اﻷرش ،ﻗال ) :وﺳﺮاﻳﺔ
اﻟﻘﻮد ﻣﻬﺪورة ( فﻠﻮ ﻗﻄﻊ ﻃﺮفا ﻗﻮدا فﺴﺮى إﱃ اﻟنﻔﺲ فﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻗاﻃﻊ ﻟﻌﺪم
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ﺗﻌﺪﻳﻪ كيف ﺗعدى؟ ﻗال :ﻟﻜﻦ إن ﻗﻄﻊ ﻗﻬﺮا يعﲏ ﺑﻐﲑ استﺌذان ﻣﻊ ﺣﺮ أو ﺑﺮد أو ﻟﺔ
كﺂﻟﺌﺔ أو ﻣﺴﻤﻮﻣﺔ وﳓﻮﻫا ﻟزﻣﻪ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪﻳﺔ ﻗهرا يعﲏ على اﳉاﱐ ﺑدون إذنﻪ وﻻ إذن
اﻹﻣام ﻓإذاً هذا يعتﱪ ﺗعدى ،ﻗال ) :وﻻ ( ﳚﻮز أن ) ﻳﻘتﺺ" "١ﻋﻦ ﻋﻀﻮ وﺟﺮح ﻗﺒﻞ
ﺑﺮﺋﻪ ( اﻵن لﻮ جﲎ وجرح إنسان ﻗبل أن نقتص ننتﻈر ﺣﱴ يﱪأ ،ﺗعرﻓﻮن ﳌاذا؟ ننتﻈر
لننﻈر ﳝﻜن ﺗصﲑ سراية يعﲏ ﳝﻜن يسري اﳉرح ويزداد ويستفﺤل ويتﻄﻮر ويصيﺐ أكﺜر

ﻣن عضﻮ ﻓإذاً ﻻ يقتص ﻗبل ﺑرﺋﻪ ،ﻗال :ﳊﺪﻳﺚ ﺟاﺑﺮ أن رﺟﻼ ﺟﺮح رﺟﻼ فﺄراد أن
ﻳﺴتﻘﻴﺪ فنﻬﻰ اﻟنﱯ ﷺ أن ﻳﺴتﻘاد ﻣﻦ اﳉارح ﺣﱴ ﻳﱪأ ا ﺮوح رواه اﻟﺪارﻗﻄﲏ ) وكﻤا
ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻟﻪ (" "٢أي ﻟﻠﻌﻀﻮ أو اﳉﺮح ) دﻳﺔ ( ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺋﻪ ﻻﺣتﻤال اﻟﺴﺮاﻳﺔ فﺈن اﻗتﺺ
ﻗﺒﻞ فﺴﺮاﻳتﻬا ﺑﻌﺪ ﻫﺪر إذاً ﻻ يقتص إﻻ ﺑعد الﱪء ﻓلﻮ استعﺠل ا ﲏ عليﻪ واﻗتص ﻗبل
الﱪء ﻓسرايتﻪ ﺑعد ذلﻚ هدر وﻻ ﻗﻮد وﻻ دﻳﺔ ﳌا رﺟﻲ ﻋﻮده ﻣﻦ ﳓﻮ ﺳﻦ لﻮ كسر لﻪ سن

وكان ﺻﻐﲑ وﻓيﻪ أﻣل أن يﻈهر سن ﺑدلﻪ ﻓﻼ ﻗﻮد لﻪ وﻻ دية ﳌا يرجى عﻮده ﻓإذا يﺌسنا ﻣن
ﻇهﻮر سن جديد ﻓنقتص ،ﻗال :وﻣنﻔﻌﺔ يعﲏ اعتدى عليﻪ ﻓذهﺐ ﲰعﻪ وﳓن نرجﻮ أن

يرجع السمع ﻓننتﻈر ،ﻗال :وﻣنﻔﻌﺔ ﰲ ﻣﺪة ﺗﻘﻮﳍا أﻫﻞ اﳋﱪة فﻠﻮ ﻣات ﺗﻌﻴنﺖ دﻳﺔ
اﻟﺬاﻫﺐ ﻷ ا ﱂ ﺗعﻮد.
كتاب اﻟﺪ ت
ﲨﻊ دﻳﺔ وﻫﻲ اﳌال اﳌﺆدى إﱃ ﳎﲏ ﻋﻠﻴﻪ أو وﻟﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺟناﻳﺔ ﻳﻘال ودﻳﺖ اﻟﻘتﻴﻞ إذا
أﻋﻄﻴﺖ دﻳتﻪ ) كﻞ ﻣﻦ أﺗﻠﻒ إﻧﺴا ﲟﺒاﺷﺮة أو ﺳﺒﺐ ( ﻣعناه ﻓعليﻪ الدية ،ﻣﺜل لذلﻚ
ﻗال :ن أﻟﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ أفﻌﻰ أو أﻟﻘاه ﻋﻠﻴﻬا أو ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮا ﳏﺮﻣا ﺣﻔﺮﻫا أو وﺿﻊ ﺣﺠﺮ أو
ﻗﺸﺮ ﺑﻄﻴخ أو ﻣاء ﺑﻔناﺋﻪ أو ﻃﺮﻳق أو ﻟﺖ ا الضمﲑ يعﻮد للفناء أو الﻄريق داﺑتﻪ وﻳﺪه
ﻋﻠﻴﻬا وﳓﻮ ذﻟﻚ وﰲ ﻣسﺄلة البﻮل اﻷخﲑة أو لﺖ ا داﺑتﻪ اختار اﳌﻮﻓق عدم الضمان
ﰲ ﻣسﺄلة البﻮل وﻗال هﻮ ﻗياس اﳌذهﺐ ﻷنﻪ يقﻮد الداﺑة ﻓﻼ يضمن أو ﻻ يقدر يضبﻂ
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ﻣسﺄلة ﺑﻮﳍا ،ﻗال ) :ﻟزﻣتﻪ دﻳتﻪ ( ﺳﻮاء كان ﻣﺴﻠﻤا أو ذﻣﻴا أو ﻣﺴتﺄﻣنا أو ﻣﻬاد ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻌاﱃ } وإن كان ﻣﻦ ﻗﻮم ﺑﻴنﻜﻢ وﺑﻴنﻬﻢ ﻣﻴﺜاق فﺪﻳﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ إﱃ أﻫﻠﻪ { فﺈن كاﻧﺖ
اﳉناﻳﺔ ) ﻋﻤﺪا ﳏﻀا" "١فـ ( اﻟﺪﻳﺔ ) ﰲ ﻣال اﳉاﱐ ("أ" ﻷن اﻷﺻﻞ ﻳﻘتﻀﻲ أن ﺑﺪل
اﳌتﻠﻒ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻣتﻠﻔﻪ وأرش اﳉناﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳉاﱐ وإﳕا ﺧﻮﻟﻒ ﰲ اﻟﻌاﻗﻠﺔ ﻟﻜﺜﺮة اﳋﻄﺄ
واﻟﻌاﻣﺪ ﻻ ﻋﺬر ﻟﻪ فﻼ ﻳﺴتﺤق اﻟتخﻔﻴﻒ انتبهﻮا ﰲ العمد اﶈض الدية ﺗﻜﻮن على اﳉاﱐ

وليﺲ على العاﻗلة لﻜن ﰲ اﳋﻄﺄ وشبﻪ العمد ﺗﻜﻮن على العاﻗلة ،والﺸيء الﺜاﱐ ﺗﻜﻮن

ﺣالة يعﲏ غﲑ ﻣﺆجلة ﺑينما ﰲ اﳋﻄﺄ ﺗﻜﻮن ﻣﺆجلة ثﻼث سنﻮات ،ﻗال :وﺗﻜﻮن ) ﺣاﻟﺔ
("ب" ﻏﲑ ﻣﺆﺟﻠﺔ كﻤا ﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﰲ ﺑﺪل اﳌتﻠﻔات وﳝﻜن نضيف اكتبﻮا وﺗﻐلﻆ ﻣرﺑعة

كما سيﺄﰐ ،وﺗﻜﻮن أيضا ﻣﻐلﻈة لﱰﺑيع يعﲏ رﺑعها ﺑنﺖ ﳐاض ولبﻮن وجذعة وﺣقة كما
ستﺄﰐ ،الدية هي ﻣاﺋة :ﲬسة وعﺸرين ﺑنﺖ ﳐاض ،وﲬسة وعﺸرين ﺑنﺖ لبﻮن ،وﲬسة
وعﺸرين ﺣقة ،وﲬسة وعﺸرون جذعة ،هذه ﻣرﺑعة لﻜنها ﰲ اﳋﻄﺄ ﲣفف وﺗﻜﻮن ﳐمسة
يعﲏ نفﺲ اﻷرﺑعة لﻜن عﺸرين عﺸرين عﺸرين ،والعﺸرين اﳋاﻣسة ﺗﻜﻮن ﻣن ﺑﲏ ﳐاض،
وهذا سيﺄﰐ ﰲ ﻣﻜانﻪ ،اﳌهﻢ أ ا ﰲ العمد ﺗﻜﻮن ﻣﻐلﻈة ﻣن ثﻼث نﻮاﺣي :كﻮ ا ﰲ ﻣال

اﳉاﱐ ،وكﻮ ا ﺣالة ،وكﻮ ا ﻣرﺑعة ،ﻗال ) :و ( دﻳﺔ ) ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤﺪ""٢واﳋﻄﺄ" "٣ﻋﻠﻰ
ﻋاﻗﻠتﻪ ("أ" أي ﻋاﻗﻠﺔ اﳉاﱐ ﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة اﻗتتﻠﺖ اﻣﺮأ ن ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻞ فﺮﻣﺖ
إﺣﺪاﳘا اﻷﺧﺮى ﲝﺠﺮ فﻘتﻠتﻬا وﻣا ﰲ ﺑﻄنﻬا فﻘﻀﻰ رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﺑﺪﻳﺔ اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ
ﻋاﻗﻠتﻬا ﻣتﻔق ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻦ دﻋا ﻣﻦ ﳛﻔﺮ ﻟﻪ ﺑﺌﺮا ﺑﺪاره فﻤات ﺪم ﱂ ﻳﻠﻘﻪ أﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ فﻬﺪر
ﻓهذا ﻻ يلزﻣﻪ شيء ) ،وإن ﻏﺼﺐ ﺣﺮا ﺻﻐﲑا ( أي ﺣﺒﺴﻪ ﻋﻦ أﻫﻠﻪ ) فنﻬﺸتﻪ ﺣﻴﺔ (
فﻤات ) أو أﺻاﺑتﻪ ﺻاﻋﻘﺔ ( و ﻫﻲ ر ﺗنزل ﻣﻦ اﻟﺴﻤاء فﻴﻬا رﻋﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻗاﻟﻪ
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اﳉﻮﻫﺮي فﻤات وﺟﺒﺖ اﻟﺪﻳﺔ ) أو ﻣات ﲟﺮض ( وﺟﺒﺖ اﻟﺪﻳﺔ وهذا خﻼف اﳌذهﺐ،
واﳌذهﺐ أن ﻻ دية عليﻪ إذا ﻣات ﲟرض لﻜن لﻮ ﻣات ﲝية أو ﻣات ﺑصاعقة نعﻢ ،ﻗال:

ﺟزم ﺑﻪ ﰲ اﻟﻮﺟﻴز وﻣنتخﺐ اﻵﻣﺪي وﺻﺤﺤﻪ ﰲ اﻟتﺼﺤﻴﺢ وﻋنﻪ عن اﻹﻣام أﲪد ﻻ
دﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﻠﻬا أﺑﻮ اﻟﺼﻘﺮ وﺟزم ا ﰲ اﳌنﻮر وﻏﲑه وﻗﺪﻣﻬا ﰲ اﶈﺮر وﻏﲑه ﻗال ﰲ
ﺷﺮح اﳌنتﻬﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ وﺟزم ا ﰲ اﻟتنﻘﻴﺢ وﺗﺒﻌﻪ ﰲ اﳌنتﻬﻰ واﻹﻗناع هذا هﻮ
اﳌذهﺐ اكتبﻮا" :واﳌذهﺐ ﻻ دية عليﻪ" ،ﻗال ) :أو ﻏﻞ ﺣﺮا ﻣﻜﻠﻔا وﻗﻴﺪه فﻤات
ﻟﺼاﻋﻘﺔ أو اﳊﻴﺔ وﺟﺒﺖ اﻟﺪﻳﺔ ( ﻷﻧﻪ ﻫﻠﻚ ﰲ ﺣال ﺗﻌﺪﻳﻪ ﲝﺒﺴﻪ ﻋﻦ اﳍﺮب ﻣﻦ
اﻟﺼاﻋﻘﺔ واﻟﺒﻄﺶ ﳊﻴﺔ أو دفﻌﻬا ﻋنﻪ ﻷنﻪ ﺣبسﻪ ﻓﻼ يستﻄيع اﳍروب ﻣن الصاعقة وﻻ
اﳍروب ﻣن اﳊية وﻻ دﻓع اﳊية عنﻪ.

فﺼﻞ
) وإذا أدب اﻟﺮﺟﻞ وﻟﺪه ( وﱂ ﻳﺴﺮف ﱂ ﻳﻀﻤنﻪ وكﺬا ﻟﻮ أدب زوﺟتﻪ ﰲ ﻧﺸﻮز ) أو (
أدب ) ﺳﻠﻄان رﻋﻴتﻪ أو ( أدب ) ﻣﻌﻠﻢ ﺻﺒﻴﺔ وﱂ ﻳﺴﺮف ﻳﻀﻤﻦ ﻣا ﺗﻠﻒ ﺑﻪ ( أي
ﺑتﺄدﻳﺒﻪ ﺑﺸرط عدم اﻹسراف ﰲ التﺄديﺐ أﻣا لﻮ لغ وأسرف ﰲ التﺄديﺐ ﻓإنﻪ يضمن هذا
اﳌعﲎ ،ﻗال :ﻷﻧﻪ فﻌﻞ ﻣا ﻟﻪ فﻌﻠﻪ ﺷﺮﻋا وﱂ ﻳتﻌﺪ فﻴﻪ وﻣﻦ أﺳﺮف أو زاد ﻋﻠﻰ ﻣا ﳛﺼﻞ
ﺑﻪ اﳌﻘﺼﻮد أو ﺿﺮب ﻣﻦ ﻻ ﻋﻘﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺻﱯ أو ﻏﲑه ﺿﻤﻦ ﻟتﻌﺪﻳﻪ ﻷن الذي ﻻ عقل
لﻪ ﻻ ينفع ﻣعﻪ الضرب ﻓيعتﱪ هذا ﺗعدي ،ﻗال ) :وﻟﻮ كان اﻟتﺄدﻳﺐ ﳊاﻣﻞ فﺄﺳﻘﻄﺖ
ﺟنﻴنا ﺿﻤنﻪ اﳌﺆدب ( ﻟﻐﺮة ﻟﺴﻘﻮﻃﻪ ﺑتﻌﺪﻳﻪ ) وإن ﻃﻠﺐ اﻟﺴﻠﻄان اﻣﺮأة ﻟﻜﺸﻒ ﺣق
ﷲ ( ﺗﻌاﱃ يعﲏ طلبها ﻣن أجل أن ﺗسﺄل عن ﺣد ،ﻣا يﻮجﺐ ﺣد أو يﻮجﺐ ﺗعزير ،أو
ﺣق آدﻣي فﺄﺳﻘﻄﺖ ) أو اﺳتﻌﺪى ﻋﻠﻴﻬا رﺟﻞ ( أي ﻃﻠﺒﻬا ﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻴﻬا ) ﻟﺸﺮط
ﰲ دﻋﻮى ﻟﻪ فﺄﺳﻘﻄﺖ ( ﺟنﻴنا ) ﺿﻤنﻪ اﻟﺴﻠﻄان ( ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷوﱃ ﳍﻼكﻬا ﺑﺴﺒﺒﻪ )
و ( ﺿﻤﻦ ) اﳌﺴتﻌﺪي ( ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜاﻧﻴﺔ ﳍﻼكﻪ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻣعناه اشتﻜى عليها انفﺠعﺖ
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دعاها لﺸرطة خاﻓﺖ وﻓﺠعﺖ ﻓﺄسقﻄﺖ ﻓيلزﻣﻪ هﻮ يضمن هذا اﳉنﲔ الذي سقﻂ،

ﻗال ) :وﻟﻮ ﻣاﺗﺖ ( اﳊاﻣﻞ ﰲ اﳌﺴﺄﻟتﲔ ) فزﻋا ( اﻵن هذه اﳊاﻣل ﰲ اﳌسﺄلتﲔ الساﺑقة

وهي طلبها السلﻄان أو استعدى اشتﻜاها رجل وطلبها لﺸرطة ﰲ الصﻮرة اﻷوﱃ
أسقﻄﺖ جنينها ﻗلنا يضمن اﳉنﲔ ﻣن دعاها والسلﻄان ،وﰲ الصﻮرة الﺜانية لﻮ ﻣاﺗﺖ ﳌا

طلبﺖ ﻣن السلﻄان أو استعدى عليها رجل لﺸرطة ﻣاﺗﺖ ﻓزعا ،ﻗال :ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﺿﻊ أو
ﻻ ) ﱂ ﻳﻀﻤنا ( أي ﱂ ﻳﻀﻤنﻬا اﻟﺴﻠﻄان ﰲ اﻷوﱃ وﻻ اﳌﺴتﻌﺪي ﰲ اﻟﺜاﻧﻴﺔ ﻷن ذﻟﻚ
ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﳍﻼكﻬا ﰲ اﻟﻌادة لﻜن هذه اﳌسﺄلة اﻷخﲑة هي خﻼف ﰲ اﳌذهﺐ،

واﳌذهﺐ أ ا ﺣﱴ لﻮ ﻣاﺗﺖ ضمنا إذاً سيضمن السلﻄان واﳌستعدي ﰲ ﺣال سقﻮط

اﳉنﲔ وﰲ ﺣال ﻣﻮ ا وﳍذا ﻗال :ﺟزم ﺑﻪ ﰲ اﻟﻮﺟﻴز وﻗﺪﻣﻪ ﰲ اﶈﺮر واﻟﻜاﰲ وﻋنﻪ عن

اﻹﻣام أﲪد أ ﻤا ﺿاﻣنان ﳍا كﺠنﻴنﻬا ﳍﻼكﻬا ﺑﺴﺒﺒﻬﻤا وﻫﻮ اﳌﺬﻫﺐ كﻤا ﰲ اﻹﻧﺼاف
وﻏﲑه وﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﰲ اﳌنتﻬﻰ وﻏﲑه ،ﻗال :وﻟﻮ ﻣاﺗﺖ ﺣاﻣﻞ أو ﲪﻠﻬا ﻣﻦ رﻳﺢ ﻃﻌام وﳓﻮه
ﺿﻤﻦ رﺑﻪ إن ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ ﻋادة يعﲏ شخص طبﺦ طعام ﰲ العادة اﳊاﻣل ﺗسقﻂ جنينها ﺑﻪ
ﻓيضمن ،انتقل اﻵن إﱃ ﻣسﺄلة جديدة ) :وﻣﻦ أﻣﺮ ﺷخﺼا ﻣﻜﻠﻔا أن ﻳنزل ﺑﺌﺮا أو (
أﻣﺮه أن ) ﻳﺼﻌﺪ ﺷﺠﺮة ( فﻔﻌﻞ ) فﻬﻠﻚ ﺑﻪ ( أي ﺑنزوﻟﻪ أو ﺻﻌﻮده ) ﱂ ﻳﻀﻤنﻪ (
اﻵﻣﺮ ﳌاذا؟ ﻷنﻪ أﻣر ﻣﻜلف ﻓلﻪ اﳋيار يصعد أو ﻻ يصعد ) وﻟﻮ أن اﻵﻣﺮ ﺳﻠﻄان (
ﻟﻌﺪم إكﺮاﻫﻪ ﻟﻪ وكﻤا ﻟﻮ اﺳتﺄﺟﺮه ﺳﻠﻄان أو ﻏﲑه ﻟﺬﻟﻚ وﻫﻠﻚ ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﱂ ﳚﻦ وﱂ ﻳتﻌﺪ
ﻋﻠﻴﻪ اﳌسﺄلة اﻷخﲑة :وكﺬا ﻟﻮ ﺳﻠﻢ ﻟﻎ ﻋاﻗﻞ ﻧﻔﺴﻪ أو وﻟﺪه إﱃ ﺳاﺑﺢ ﺣاذق ﻟﻴﻌﻠﻤﻪ
اﻟﺴﺒاﺣﺔ فﻐﺮق ﱂ ﻳﻀﻤنﻪ اﻟﺴاﺑﺢ إذاً لﻮ سلﻢ نفسﻪ هذا العاﻗل اﳌﻜلف أو سلﻢ ولده إﱃ
سباح يعلمﻪ السباﺣة ﻓﻼ يضمن لﻮ غرق.
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ب ﻣﻘادﻳﺮ د ت اﻟنﻔﺲ

اﳌﻘادﻳﺮ ﲨﻊ ﻣﻘﺪار وﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺸﻲء وﻗﺪره اﻵن اﺑتدأ ﺑدية اﳊر اﳌسلﻢ وهذه هي الدية

التاﻣة ،وغﲑها دية العبد ،دية اﳌرأة ،دية الﻜتاﰊ ،دية الﻮثﲏ ،ﻗال ) :دﻳﺔ اﳊﺮ اﳌﺴﻠﻢ دية

اﳊر اﳌسلﻢ وهي الدية التاﻣة ﳜﲑ داﻓعها ﺑﲔ ﲬسة أشياء :ﻣاﺋﺔ ﺑﻌﲑ" "١أو أﻟﻒ ﻣﺜﻘال
ذﻫﺒا" "٢أو اﺛنا ﻋﺸﺮ أﻟﻒ درﻫﻢ فﻀﺔ" "٣أو ﻣاﺋتا ﺑﻘﺮة" "٤أو أﻟﻔا ﺷاة ( " "٥يعﲏ
ألفان ﻣن الﺸياه ﳊﺪﻳﺚ أﰊ داود ﻋﻦ ﺟاﺑﺮ فﺮض رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﰲ اﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ
اﻹﺑﻞ ﻣاﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ وﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺒﻘﺮ ﻣاﺋﱵ ﺑﻘﺮة وﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺸاة أﻟﻔﻲ ﺷاة رواه أﺑﻮ
داود وﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒاس أن رﺟﻼ ﻗتﻞ فﺠﻌﻞ اﻟنﱯ ﷺ دﻳتﻪ اﺛﲏ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ
درﻫﻢ وﰲ كتاب ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣزم وﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺬﻫﺐ أﻟﻒ دﻳنار ) ﻫﺬه ( اﳋﻤﺲ
اﳌﺬكﻮرات ) أﺻﻮل اﻟﺪﻳﺔ ( دون ﻏﲑه ) فﺄﻳﻬا أﺣﻀﺮ ﻣﻦ ﺗﻠزﻣﻪ ( اﻟﺪﻳﺔ ) ﻟزم اﻟﻮﱄ
ﻗﺒﻮﻟﻪ ( ﺳﻮاء كان وﱄ اﳉناﻳﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ ذﻟﻚ اﻟنﻮع أو ﱂ ﻳﻜﻦ ﻷﻧﻪ أﺗﻰ ﻷﺻﻞ ﰲ
ﻗﻀاء اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣعﲎ هذا أن هذه اﻷﺻﻮل اﳋمسة ﳜﲑ ﰲ دﻓعها ،ﻣن الذي ﳜﲑ،

وﱄ الدم أم داﻓع الدية؟ ﻣن سيدﻓع الدية هﻮ الذي سيخﲑ ﻓﺄيها أﺣضر ﻣن ﺗلزﻣﻪ الدية،
ﰒ ﻗال :ﺳﻮاء كان وﱄ اﳉناﻳﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ ذﻟﻚ اﻟنﻮع أو ﱂ ﻳﻜﻦ يعﲏ سﻮاء كان ﻣن أهل

البقر أو ﻣن أهل الﻐنﻢ أو ﱂ يﻜن يعﲏ كﻮنﻪ ﻣن أهل البقر أو ﻣن أهل الﻐنﻢ هذا ﻻ يﺆثر
ﰲ ﲢديد نﻮع الدية .إذاً ﻣن سيدﻓع الدية هﻮ الذي ﳜﲑ ﺑﲔ هذه الد ت اﳋمسة ،ﳜتار
ﻣا شاء ،ﻗال :ﰒ رة ﺗﻐﻠظ اﻟﺪﻳﺔ و رة ﻻ ﺗﻐﻠظ ﺗﻐلﻆ ﻓتﻜﻮن ﻣرﺑعة يعﲏ ﻣن أرﺑعة أنﻮاع

وﲣفف ﺗﻜﻮن ﳐمسة ﻣن ﲬسة أنﻮاع ،وﻣﱴ ﺗﻐلﻆ؟ ﺗﻐلﻆ ﰲ ﻗتل العمد وشبﻪ العمد لﻜن
ﰲ اﳋﻄﺄ ﲣفف ،وطبعا ﳓن ذكر أن التخفيف والتﻐليﻆ لﻪ ثﻼثة أوجﻪ ﻣن ﺣيﺚ الداﻓع،
ﻣن الذي سيدﻓع الدية ،الدية ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣال اﳉاﱐ أم على العاﻗلة؟إذا غلﻈﺖ أﺻبﺤﺖ
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على اﳉاﱐ ﰲ ﻣالﻪ ،وإن خففﺖ كانﺖ على العاﻗلة ،هذا التخفيف اﻷول والتﻐليﻆ،
الﺜاﱐ :اﳊلﻮل واﻷجل ﻓإذا غلﻈﺖ ﺗﻜﻮن ﺣالة كما ﰲ ﻗتل العمد ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣال اﳉاﱐ

وﺗﻜﻮن ﺣالة يعﲏ غﲑ ﻣﺆجلة ،والتخفيف أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆجلة ثﻼث سنﻮات ،والتﻐليﻆ
الﺜالﺚ والتخفيف هﻮ ﰲ التخميﺲ والﱰﺑيع .إذاً ختصار اﳌﻐلﻈة ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣال اﳉاﱐ
كما ﰲ ﻗتل العمد ،ﰲ ﻗتل العمد ﺗﻜﻮن الدية ﰲ ﻣال اﳉاﱐ هذا ﺗﻐليﻆ ،وﺗﻜﻮن ﺣالة

ليسﺖ ﻣﺆجلة ،هذا التﻐليﻆ ﻣن الﻮجﻪ الﺜاﱐ ،وﺗﻜﻮن ﻣﻐلﻈة ﻣن الﻮجﻪ الﺜالﺚ وهﻮ ا ا
ﻣرﺑعة ،ﻣعﲎ ﻣرﺑعة يعﲏ  ٢٥ﺑنﺖ ﳐاض و٢٥ﺑنﺖ لبﻮن و ٢٥ﺣقة و ٢٥جذعة هذا إذا
كانﺖ الدية ﻣن اﻹﺑل ،أﻣا إذا دﻓع ﻣن البقر أو ﻣن الﻐنﻢ أو ﻣن غﲑها ﻓﻼ ﺗﻐليﻆ أو
ﲣفيف ،و لنسبة لﺸبﻪ العمد ﺗﻜﻮن ﻣﻐلﻈة ﻣن وجهﲔ :ﰲ كﻮ ا ﻣرﺑعة ،و لنسبة للتﺄجيل

ﺗﻜﻮن ﻣﺆجلة على ثﻼث سنﻮات .إذاً نﻜرر ﻣرة نية نقﻮل ﰲ شبﻪ العمد وﰲ العمد ﺗﻜﻮن

ﻣﻐلﻈة ﻣن ﺣيﺚ الﱰﺑيع ،واﳋﻄﺄ ﺗﻜﻮن ﳐففة ﻣن ﺣيﺚ الﱰﺑيع ،ﻗال ) :فتﻐﻠظ ﰲ ﻗتﻞ
اﻟﻌﻤﺪ وﺷﺒﻬﻪ ( فﻴﺆﺧﺬ ) ﲬﺲ وﻋﺸﺮون ﺑنﺖ ﳐاض وﲬﺲ وﻋﺸﺮون ﺑنﺖ ﻟﺒﻮن
وﲬﺲ وﻋﺸﺮون ﺣﻘﺔ وﲬﺲ وﻋﺸﺮون ﺟﺬﻋﺔ ( وﻻ ﺗﻐﻠﻴظ ﰲ ﻏﲑ إﺑﻞ يعﲏ لﻮ دﻓع ﻣن
الذهﺐ أو ﻣن الفضة أو البقر أو الﻐنﻢ ﻓﻼ ﺗﻐليﻆ ،ﻗال ) :و ( ﺗﻜﻮن اﻟﺪﻳﺔ ) ﰲ اﳋﻄﺄ (
ﳐﻔﻘﺔ فـ ) ﲡﺐ أﲬاﺳا ﲦاﻧﻮن ﻣﻦ اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺬكﻮرة ( أي ﻋﺸﺮون ﺑنﺖ ﳐاض وﻋﺸﺮون
ﺑنﺖ ﻟﺒﻮن وﻋﺸﺮون ﺣﻘﺔ وﻋﺸﺮون ﺟﺬﻋﺔ ) وﻋﺸﺮون ﻣﻦ ﺑﲏ ﳐاض ( ﻫﺬا ﻗﻮل اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد وكﺬا ﺣﻜﻢ اﻷﻃﺮاف يعﲏ لﻮ كانﺖ الدية ليسﺖ ﰲ النفﺲ ﻓالدية ﰲ النفﺲ ﻣاﺋة
ﻣن اﻹﺑل لﻜن لﻮ ﻗلنا دية طرف ،كﻢ دية اليد؟ نصف الدية ،كذلﻚ ﺗﻐلﻆ وﲣفف ﻣن
ﺣيﺚ الﱰﺑيع والتخميﺲ ﻓلﻮ كان ﻗﻄع اليد عمدا ﻓتﻐلﻆ ،وطبعا ستﻐلﻆ لنسبة ﻓتﻜﻮن
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ﻣرﺑعة ،ولﻮ كان القتل خﻄﺄ أو ﻗﻄع هذا الﻄرف خﻄﺄ ﻓتﻜﻮن ﳐففة يعﲏ ﳐمسة ،إذا كان
شبﻪ عمد ﻓتﻜﻮن ﻣﻐلﻈة ﻣرﺑعة ،ﻣﺜلﻮا ﳍذا ﻗالﻮا ﻣﺜل أن يﻮضﺤﻪ عمدا يعﲏ إذا جرﺣﻪ
ﻣﻮضﺤة عمدا وﳓن ﻗلنا اﳌﻮضﺤة هي اﳉرح الذي يﻜﻮن شﺠة ﰲ الﻮجﻪ أو الرأس وﺗصل

إﱃ العﻈﻢ هذه ديتها ﲬﺲ ﻣن اﻹﺑل ﻓإذا كانﺖ اﳌﻮضﺤة عمدا ﻓمعﲎ هذا ستﻜﻮن ﻣرﺑعة
ﻻ ﺗﻜﻮن ﳐمسة أﻣا لﻮ كان خﻄﺄ ﻓتﻜﻮن ﳐمسة وإن كانﺖ عمد أو شبﻪ عمد ﻓتﻜﻮن
ﻣرﺑعة ،إذا كانﺖ خﻄﺄ ﻓتﻜﻮن ﳐمسة واﺣدة ﺑنﺖ ﳐاض والﺜانية ﺑنﺖ لبﻮن والﺜالﺜة ﺣقة

والراﺑعة جذعة واﳋاﻣﺲ اﺑن ﳐاض لﻜن لﻮ كانﺖ عمدا أو شبﻪ عمد ﻓمعناه ﺗﻜﻮن
ﻣﻐلﻈة ﻣرﺑعة ،ﻗال :ﻣﺜل أن يﻮضﺤﻪ عمد أو شبﻪ عمد ﻓإنﻪ ﳚﺐ أر عا ﻣعناه أرﺑعة وهي
ﺑنﺖ ﳐاض وﺑنﺖ لبﻮن وﺣقة وجذعة ،واﳋاﻣﺲ ﻓهي ﲬسة ﻣن اﻹﺑل ،ﻗال اﳋاﻣﺲ ﻣن
أﺣد اﻷنﻮاع اﻷرﺑعة لﻜن ﻻﺑد أن ﺗﻜﻮن ﻗيمتﻪ رﺑع ﻗيمة اﻷرﺑعة ﻓننﻈر ﻗيمة ﺑنﺖ ﳐاض
وﺑنﺖ لبﻮن وﺣقة وجذعة وﳒمع ﻗيمتها كﻢ ﰒ نقسمها على اﻷرﺑعة وﳜرج ﺑعﲑا ﻗيمتﻪ أو

ﻗة ﻗيمتها هذه القيمة ،لﻮ كانﺖ الدية ﻣن البقر كيف ﳜرج؟ ﻗال :وﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺑﻘﺮ
ﻣﺴناة وأﺗﺒﻌﺔ يعﲏ نصفها ﻣسنة ونصفها ﺗبيع ،التبيع الذي أﰎ سنة واﳌسنة الﱵ أﲤﺖ
سنتﲔ ﻣعناه ﻣاﺋة أﺗبعة وﻣاﺋة ﻣسنات ،وإذا كان سيخرج غنﻢ :وﻣﻦ ﻏنﻢ ﺛنا وأﺟﺬﻋﺔ
ﻧﺼﻔﲔ يعﲏ ألف ثﲏ وألف جذعة ،اﳉذعة الذي أﰎ ستة أشهر والﺜﲏ الذي أﰎ سنة،
ﻗال ) :وﻻ ﺗﻌتﱪ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ذﻟﻚ ( أي أن ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺑﻞ أو اﻟﺒﻘﺮ أو اﻟﺸﻴاة دﻳﺔ ﻧﻘﺪ
ﻹﻃﻼق اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴاﺑق يعﲏ ﻻ نلتفﺖ إﱃ القيمة ﻓإﻣا أن ﳜرج ﻣاﺋة ﻣن اﻹﺑل ﺑﻐض
النﻈر عن ﻗيمتها هل ﺗبلغ اﻷلف ﻣﺜقال أو ١٢ألف درهﻢ أو ﻻ ﺗبلغ ،كذلﻚ البقر،

كذلﻚ الﺸياه ،يعﲏ هذه د ت عيا ا ﻓﻼ يلتفﺖ إﱃ ﻗيمتها ،ﻗال :ﺑﻞ ﺗﻌتﱪ فﻴﻬا
اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب ﻷن اﻹﻃﻼق ﻳﻘتﻀﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ نعﻢ يﺸﱰط ذلﻚ ﺗﻜﻮن سليمة ﻣن

العيﻮب لﻜن ﻻ نﺸﱰط أن ﺗﻜﻮن ﻗيمتها ﺑلﻐﺖ ﺣد ﻣعﲔ ،انتهينا ﻣن دية اﳊر اﳌسلﻢ
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سينتقل إﱃ الدية الﺜانية وهﻮ اﳊر الﻜتاﰊ ،ﻗال ) :ودﻳﺔ ( اﳊﺮ اﻟﻜتاﰊ اﻟﺬﻣﻲ أو اﳌﻌاﻫﺪ
أو اﳌﺴتﺄﻣﻦ ) ﻧﺼﻒ دﻳﺔ اﳌﺴﻠﻢ ( ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪه أن اﻟنﱯ
ﷺ ﻗﻀﻰ ن ﻋﻘﻞ أﻫﻞ اﻟﻜتاب ﻧﺼﻒ ﻋﻘﻞ اﳌﺴﻠﻤﲔ رواه أﲪﺪ وكﺬا ﺟﺮاﺣﻪ هذا

الﺜاﱐ الﻜتاﰊ سﻮاء كان ذﻣيا أو ﻣعاهدا أو ﻣستﺄﻣنا نصف دية اﳌسلﻢ وطبعا ستساوي دية

هذا اﳊر الﻜتاﰊ الذكر ﺗساوي ديتﻪ دية اﳌرأة اﳊرة اﳌسلمة هذا ﻣعناه ،الﺜالﺚ ) :ودﻳﺔ
ا ﻮﺳﻲ ( اﻟﺬﻣﻲ أو اﳌﻌاﻫﺪ أو اﳌﺴتﺄﻣﻦ ) و ( دﻳﺔ ) اﻟﻮﺛﲏ ( اﳌﻌاﻫﺪ أو اﳌﺴتﺄﻣﻦ إذاً

الﺜالﺚ هﻮ ا ﻮسي والﻮثﲏ وﰲ ا ﻮسي ﻗال ذﻣي وﻣعاهد وﻣستﺄﻣن وجاء عند الﻮثﲏ وﻗال

ﻣعاهد وﻣستﺄﻣن وﻣا ﻓيﻪ ذﻣي ﻷنﻪ على اﳌذهﺐ ﻻ يعقد عقد ذﻣة ﻣع الﻮثنيﲔ وإﳕا ﻣع
أهل الﻜتاب وا ﻮس ،ﻗال ) :ﲦاﳕاﺋﺔ درﻫﻢ ( كﺴاﺋﺮ اﳌﺸﺮكﲔ يعﲏ كل الد ت

اﻷخرى كذلﻚ ،ﻗال :روي ﻋﻦ ﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤان واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﺟﺮاﺣﻪ ﻟنﺴﺒﺔ يعﲏ

لنسبة إﱃ ديتﻪ ،ﻣعناه إذا ﻓقعﺖ عينﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﻜﻢ دية العﲔ؟ نصف الدية إذاً أرﺑعماﺋة

درهﻢ ،ﻗال ) :وﻧﺴاؤﻫﻢ ( أي ﻧﺴاء أﻫﻞ اﻟﻜتاب وا ﻮس وﻋﺒﺪة اﻷو ن وﺳاﺋﺮ
اﳌﺸﺮكﲔ ) ﻋﻠﻰ اﻟنﺼﻒ ( ﻣﻦ دﻳﺔ ذكﺮا ﻢ ) كـ ( دﻳﻪ ﻧﺴاء ) اﳌﺴﻠﻤﲔ ( هذا الراﺑع

ﻓتصﲑ دية الﻜتاﺑية نصف دية الﻜتاﰊ ،ودية الﻮثنية نصف دية الﻮثﲏ ،ودية اﳌسلمة اﳊرة

نصف دية اﳌسلﻢ اﳊر ،ﻗال :ﳌا ﰲ كتاب ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣزم دﻳﺔ اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟنﺼﻒ ﻣﻦ
دﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ وﻳﺴتﻮي اﻟﺬكﺮ واﻷﻧﺜﻰ هذه ﻗاعدة أو ضاﺑﻂ جديد ،ﻣا هﻮ؟ انتبهﻮا ﳌا
سيﺄﰐ :وﻳﺴتﻮي اﻟﺬكﺮ واﻷﻧﺜﻰ فﻴﻤا ﻳﻮﺟﺐ ﺛﻠﺚ اﻟﺪﻳﺔ الدية التاﻣة انتبهﻮا يقﻮل يستﻮي

الذكر واﻷنﺜى ألسنا اﻵن ذكر أن دية اﳌرأة على نصف دية الرجل؟ نعﻢ هذا الﻜﻼم ﻓيما
يﻮجﺐ ثلﺚ الدية أﻣا إذا كانﺖ اﳉناية ﺗﻮجﺐ أﻗل ﻣن ثلﺚ الدية ﻓيستﻮي الذكر ﻣع
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اﻷنﺜى ،ﻗال :ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪه ﻣﺮفﻮﻋا ﻋﻘﻞ اﳌﺮأة ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻞ
اﻟﺮﺟﻞ ﺣﱴ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ دﻳتﻬا أﺧﺮﺟﻪ اﻟنﺴاﺋﻲ وطبعا هذه اﳌسﺄلة ﻓيها خﻼف ﺑﲔ

أهل العلﻢ يعﲏ كﺜﲑ ﻣن أهل العلﻢ يقﻮل أن اﳌرأة على النصف ﻣن الرجل ﰲ القليل
والﻜﺜﲑ لﻜن على اﳌذهﺐ ﳊديﺚ عمرو ﺑن شعيﺐ أن دية اﳌرأة ﻣﺜل دية الرجل ﻣتساوية
ﺣﱴ ﺗبلغ الﺜلﺚ ﻣن ديتﻪ ،وﺑناء عليﻪ نقﻮل ﰲ اﳌﻮضﺤة ﲬﺲ ﻣن اﻹﺑل سيستﻮي الذكر
واﻷنﺜى ،ﰲ ﻗﻄع اليد ﻓاليد نصف دية ﻓهل ستستﻮي؟ ﻻ ﺗستﻮي ،لﻮ ﻗﻄع ﻣن اﳌرأة إﺻبع
واﺣد ﻓﻜﻢ ديتها؟ العﺸرة اﻷﺻاﺑع ﻓيها دية كاﻣلة ،اﻹﺻبع الﻮاﺣد ﻓيﻪ عﺸر يعﲏ ﻓيﻪ
عﺸرة ﻣن اﻹﺑل ،واﻹﺻبعﲔ عﺸرين ،والﺜﻼثة ﻓيﻪ ثﻼثﻮن ،إﱃ اﻵن ﱂ نصل إﱃ ثلﺚ الدية
ﻷن ثلﺚ الدية ثﻼثة وثﻼثﻮن ،لﻮ ﻗﻄع أرﺑع أﺻاﺑع ﻓإذا ﻗلنا أرﺑعﲔ ﻣعناه زادت على
الﺜلﺚ ﻓإذا زادت على الﺜلﺚ ﺗﻜﻮن على نصف دية الرجل ﻣعناه إذا أرﺑعة ﺗﻜﻮن عﺸرين،
ﻗالﻮا ﳌا زادت جنايتها نقص عقلها أي نقصﺖ ديتها و ﺣﻜمة لﻐة وإن كان اﳌسﺄلة

ﻓيها خﻼف ،ﻗال :ودﻳﺔ ﺧنﺜﻰ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ دﻳﺔ كﻞ ﻣنﻬﻤا هذا اﳋاﻣﺲ ،اﳋنﺜى

اﳌﺸﻜل هﻮ ﻣﺸﻜل ﻓهل نعﻄيﻪ دية ذكر أو دية اﻣرأة؟ ﻗال اﳌصنف نصف دية كل ﻣنهما
يعﲏ ﻣعناه لنسبة لﻺﺑل ﲬسة وسبعﲔ ﻷن نصف دية الذكر ﲬسﲔ ،ونصف دية اﳌرأة

ﲬسة وعﺸرين ﻓا مﻮع ﲬسة وسبعﲔ ،السادس ) :ودﻳﺔ ﻗﻦ ( ذكﺮا كان أو أﻧﺜﻰ ﺻﻐﲑا
أو كﺒﲑا وهﻮ العبد اﳋالص وﻟﻮ ﻣﺪﺑﺮا أو ﻣﻜاﺗﺒا يعﲏ لﻮ ﻗتل القن ولﻮ كان ﻣدﺑرا يعﲏ

سيده ﻗال لﻪ أنﺖ ﻣﲏ على دﺑر ﻓإذا ﻣﺖ ﻓﺄنﺖ ﺣر ،أو ﻣﻜاﺗﺐ كاﺗبﻪ سيده ﺑعقد كتاﺑة

ﻓهﻮ ﻣازال عبدا ﻗال ديتﻪ ) ﻗﻴﻤتﻪ ( ﻋﻤﺪا كان اﻟﻘتﻞ أو ﺧﻄﺄ ﻷﻧﻪ ﻣتﻘﻮم فﻀﻤﻦ ﺑﻘﻴﻤتﻪ
ﻟﻐﺔ ﻣا ﺑﻠﻐﺖ كاﻟﻔﺮس يعﲏ ﻣﺜل اﳊيﻮان ﻣﺜل اﳌتاع ،هﺐ أن هذا العبد ﳌا أخرجناه

السﻮق وإذا ﺑقيمتﻪ ﻣاﺋة ﻣن اﻹﺑل ﻓهذه ديتﻪ ،ﻣاﺋة وﲬسﲔ هذه ديتﻪ ،ﲬسﻮن ﻣن اﻹﺑل

هذه ديتﻪ وﳍذا ﻗال لﻐة ﻣا ﺑلﻐﺖ ،ﻗال ) :و ( ﰲ ) ﺟﺮاﺣﻪ ( أي ﺟﺮاح اﻟﻘﻦ إن ﻗﺪر
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ﻣﻦ ﺣﺮ ﺑﻘﺴﻄﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤتﻪ كيف هذا؟ يقﻮل ﰲ جراﺣﻪ ،اﳉراح نﻮعان إﻣا أن ﺗقدر ﻣن

ﺣر يعﲏ ﳍا ﰲ اﳊر ﻣقدر أو ليﺲ ﳍا ﻣقدر هذا النﻮع الﺜاﱐ ،إن ﻗدر ﻣن ﺣر ﻣﺜل اليد

ﻣﺜﻼ ﻓاليد ﻣن اﳊر ﳍا ﻣقدر وهﻮ نصف الدية إذاً لﻮ ﻗﻄعنا يد ﻗن ﻓلﻪ نصف القيمة وﻻ
نقﻮل نصف الدية ،لﻮ ﻗﻄعنا إﺻبع ﻣن القن ﻓلﻪ عﺸر دية ﻗيمتﻪ ،ﻓليﺲ لﻪ دية ﻣقدرة

اﳌقصﻮد وإﳕا ديتﻪ ﻗيمتﻪ وﳍذا ﻗال :فﻔﻲ ﻳﺪه ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤتﻪ ﳌاذا؟ ﻷن اﳊر ﰲ يده نصف

ديتﻪ ﻧﻘﺺ ﳉناﻳﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ أو أكﺜﺮ يعﲏ إذا ﻗﻄعﺖ يده ﻓلﻪ نصف القيمة دعﻮ
نتصﻮر أن ﻗيمتﻪ ﲬسﻮن ﻣن اﻹﺑل ﻓقﻄعﺖ يده ﻓديتﻪ ستﻜﻮن ﲬسة وعﺸرون ،هﺐ أن
هذا القﻄع ينقص القيمة أكﺜر ﻣن النصف يعﲏ هﻮ اﻵن ﻗلنا ﻗيمتﻪ ﲬسﻮن ﻣن اﻹﺑل وإذا

ﻗﻄعﺖ يده ﺗصﲑ ﻗيمتﻪ عﺸرة ﻣن اﻹﺑل وﳓن سنعﻮضﻪ ﲞمسة وعﺸرين ﻓصار اﻵن ضرر
على السيد ،ﻷنﻪ ﺻار لنسبة للسيد عنده ﲬسة وعﺸرين ﻣن اﻹﺑل دية وعنده عبد
يساوي عﺸرة ﻓا مﻮع ﲬسة وثﻼثﻮن ﺑينما ﻗبل اﳉناية كان عنده عبد يساوي ﲬسﲔ،
وﳍذا ﻗال :ﻧﻘﺺ ﳉناﻳﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ أو أكﺜﺮ وﳑﻜن العﻜﺲ نفﺲ الصﻮرة أعﻄيناه

ﲬسة وعﺸرين ﻣن اﻹﺑل ﺑسبﺐ هذه اﳉناية لﻜن اﳉناية أنقصتﻪ ﻣن ﲬسﲔ إﱃ أرﺑعﲔ
ﻓقﻂ ﻓصار السيد اﻵن استفاد ﳉناية ﻷنﻪ ﺻار عنده عبد ﻗيمتﻪ ﺗساوي أرﺑعﻮن وﻗيمة
اﳉناية  ٢٥ﺻار ا مﻮع ﲬﺲ وستﻮن ﻣن اﻹﺑل ،ﻻ نلتفﺖ ﳍذا نقﻮل هذه اﳉناية ﺗﻮجﺐ
لﻪ نصف القيمة ﺑﻐض النﻈر ﺗضرر السيد ﺑذلﻚ أو ﻻ ،ﻗال :وﰲ أﻧﻔﻪ ﻗﻴﻤتﻪ كاﻣﻠﺔ ﻷن

اﻷنف ﻓيﻪ الدية كاﻣلة ،وإن ﻗﻄﻊ ذكﺮه ﰒ ﺧﺼاه فﻘﻴﻤتﻪ ﻟﻘﻄﻊ ذكﺮه ﻷنﻪ ﺗساوي الدية
كاﻣلة ،وأيضا :وﻗﻴﻤتﻪ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ انتبهﻮا ﻣعي :ﻗﻄع الذكر ﰲ اﳊر يﻮجﺐ الدية ،وﻗﻄع

اﳋصية ﻣن اﳊر ﺗﻮجﺐ الدية ،ﻓفي العبد ﺗﻮجﺐ القيمة كاﻣلة ،هﻮ ﻗيمتﻪ ﲬسﻮن ﻣن
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اﻹﺑل ،ﳌا ﻗﻄع ذكره استﺤق ﲬسﲔ ،ﰒ خصاه استﺤق ﻗيمتﻪ كاﻣلة ﻓقيمتﻪ اﻵن وهﻮ
ﻣقﻄﻮع الذكر وليسﺖ ﻗيمتﻪ كاﻣلة ،ﻓننﻈر ﺑعد ﻗﻄع ذكره كﻢ يساوي؟ ﻓلﻪ ﻗيمة ﻷنﻪ
خصاه ﺑعد أن ﻗﻄع الذكر يعﲏ عاﺑﻪ وهﻮ ﻣعيﺐ ،ﻓقبل ﻗﻄع الذكر كان يساوي ﲬسﲔ ﰒ
ﳌا خصاه ﻓﻜﻢ يساوي؟ ﻓإن كان ﺑقﻄع ذكره ﱂ ﺗتﻐﲑ ﻗيمتﻪ ﻓإذاً لﻪ ﲬسﲔ وإن نقص ﻓلﻪ

أﻗل وإن زاد ﻓلﻪ اﻷكﺜر ،ﻗال :وﻣﻠﻚ ﺳﻴﺪه ق ﻋﻠﻴﻪ ﳓن ﳌا ندﻓع ﻗيمة العبد ليﺲ ﻣعناه
أن اﳉاﱐ ﳝلﻚ هذا العبد ﻓالعبد سيبقى عبد لسيده لﻜن هذه ﳎرد دية للﺠناية أي ﻻ

ﳜرج ﻣن ﻣلﻚ سيده ،انتبهﻮا :شخص اعتدى على عبد ﻓقﻄع أنفﻪ كاﻣﻼ ﻓإذاً ﳚﺐ عليﻪ

أن يدﻓع لسيده القيمة كاﻣلة ويبقى العبد لسيده هذا ﻣعناه ،ﻗال :وإن ﱂ ﻳﻘﺪر ﻣﻦ ﺣﺮ

هذا الﺜاﱐ ،ﻣﺜل ﻣاذا؟ يعﲏ جناية ليﺲ ﳍا دية ﺗﻮجﺐ ﺣﻜﻮﻣة ﻣﺜل لﻮ ﻓرضنا أنﻪ جرﺣﻪ

جرح ﱂ يصل إﱃ العﻈﻢ يعﲏ ﻣﺜل أكﺜر اﳉروح ﻓما اﳊﻜﻢ؟ ﻗال :ﺿﻤﻦ ﺑـ ) ﻣا ﻧﻘﺼﻪ (
ﲜناﻳتﻪ ) ﺑﻌﺪ اﻟﱪء ( أي اﻟتﺌام ﺟﺮﺣﻪ كاﳉناﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑه ﻣﻦ اﳊﻴﻮا ت ﻣعﲎ هذا ﻣاذا
نفعل؟ إذا ﱂ يقدر ﻣن اﳊر يقﻮل ننﻈر ﻓيما نقصﻪ ﲜنايتﻪ ﺑعد الﱪء ،ننتﻈر الﱪء ﰒ ننﻈر

كﻢ ينقص هذا العبد؟ ﻓإن ﱂ ﺗنقصﻪ اﳉناية شيء ﻓنقدر ﻗيمتﻪ ﺣال جر ن الدم يعﲏ ﺑعد
الﱪء ﻣا نقص شيء ﻓنرى وﻗﺖ جر ن الدم هل نقص؟ ﻻ ﱂ ينقص شيء ﻓإذاً ﻻ شيء

لﻪ ،نقص نعﻄيﻪ هذا النقص ،ﻗال ) :وﳚﺐ ﰲ اﳉنﲔ ( هذه الدية الساﺑعة اﳊﺮ ) ذكﺮا
كان أو أﻧﺜﻰ ( إذا ﺳﻘﻂ ﻣﻴتا ﲜناﻳتﻪ ﻋﻠﻰ أﻣﻪ ﻋﻤﺪا أو ﺧﻄا ) ﻋﺸﺮ دﻳﺔ أﻣﻪ ﻏﺮة ( أي
ﻋﺒﺪا أو أﻣﺔ ﻗﻴﻤتﻬا ﲬﺲ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ إن كان ﺣﺮا ﻣﺴﻠﻤا إذاً دية اﳉنﲔ اﳊر عبد أو أﻣة
ﻗيمتها ﲬﺲ ﻣن اﻹﺑل وهي عﺸر دية أﻣﻪ ﻓﺄﻣﻪ ديتها ﲬسﻮن ﻣن اﻹﺑل ،عﺸرها ﲬسة

ﻣن اﻹﺑل ،اﻵن سينتقل إﱃ اﳌملﻮك وهﻮ اﳉنﲔ العبد ،ﻗال ) :و ( ﳚﺐ ﰲ اﳉنﲔ )
ﻋﺸﺮ ﻗﻴﻤتﻬا ( أي ﻗﻴﻤﺔ أﻣﻪ ) إن كان ( اﳉنﲔ ) ﳑﻠﻮكا إذاً لﻮ كان اﳉنﲔ ﳑلﻮك ،ﻣﺜﻼ
اعتدى على اﻣرأة ﰲ ﺑﻄنها جنﲔ عبد ﻓسقﻂ هذا اﳉنﲔ ﻓنقﻮل عﺸر ﻗيمة أﻣﻪ وليﺲ
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عﺸر دية اﻷم ،هﺐ أن أﻣﻪ ﺣرة وهﻮ عبد ﻓإذاًكذلﻚ نقﻮل عﺸر ﻗيمة أﻣﻪ لﻮ كانﺖ أﻣة،

نقدرها أﻣة ونرى كﻢ ﻗيمتها لﻮ كانﺖ أﻣة ﰒ نفرض عﺸر القيمة ،وﳍذا ﻗال :وﺗﻘﺪر اﳊﺮة
( اﳊاﻣﻞ ﺑﺮﻗﻴق ) أﻣﺔ ( وﻳﺆﺧﺬ ﻋﺸﺮ ﻗﻴﻤتﻬا ﻳﻮم ﺟناﻳتﻪ ﻋﻠﻴﻬا ﻧﻘﺪا وﻻﺣﻈﻮا القيمة ﻗد
ﲣتلف ﻣن يﻮم ليﻮم ﻓالعﱪة ﺑقيمة اﻷم يﻮم اﳉناية ،ﻗال :وإن ﺳﻘﻂ ﺣﻴا ﻟﻮﻗﺖ ﻳﻌﻴﺶ
ﳌﺜﻠﻪ يتﻜلﻢ هﻮ عن اﳉنﲔ الذي ضرﺑﺖ أﻣﻪ ﻓسقﻂ ﺣيا وﱂ ﳜرج ﻣيﺖ ﻓقلنا لﻮ خرج ﻣيتا

ﻓإذاً ﻓيﻪ الﻐرة وهﻮ عﺸر ﻗيمة اﻷم أو عﺸر دية اﻷم لﻜن يقﻮل إن سقﻂ ﺣيا لﻮﻗﺖ يعيﺶ

ﳌﺜلﻪ وﻫﻮ ﻧﺼﻒ ﺳنﺔ فﺄكﺜﺮ فﻔﻴﻪ إذا ﻣات ﻣا فﻴﻪ ﻣﻮﻟﻮدا يعﲏ دية كاﻣلة ،ﻓإن كان ذكرا
ﻣاﺋة ﻣن اﻹﺑل أو ﺑقية اﳋمسة ،وإن كانﺖ أنﺜى ﲬسﻮن ﻣن اﻹﺑل ،وإن كان هذا اﳉنﲔ

الذي سقﻂ عبدا ﻓفيﻪ ﻗيمتﻪ كاﻣلة ،اﻵن انتقل إﱃ جنﲔ الداﺑة ،ﻗال :وﰲ ﺟنﲔ داﺑﺔ ﻣا
ﻧﻘﺺ أﻣﻪ يعﲏ ﻣن ﻗيمة أﻣﻪ ﺣاﻣﻼ وﺑعد سقﻮط اﳊمل إذاً دية جنﲔ الداﺑة ﻣا نقص اﻣﻪ
ﻓنقدر اﻷم وهي ﺣاﻣل كﻢ ﻗيمتها؟ هل ﺗنقص ﻗيمتها أم ﻻ ،يعﲏ لﻮ ﺣصل نقص ﻓهذا

النقص هﻮ الدية ،ﻗال ) :وإن ﺟﲎ رﻗﻴق ﺧﻄﺄ أو ( ﺟﲎ ) ﻋﻤﺪا ﻻ ﻗﻮد فﻴﻪ ( كاﳉاﺋﻔﺔ
) أو ( ﺟﲎ ﻋﻤﺪا ) فﻔﻴﻪ ﻗﻮد واﺧتﲑ فﻴﻪ اﳌال أو أﺗﻠﻒ ( رﻗﻴق ) ﻣاﻻ ( وكاﻧﺖ اﳉناﻳﺔ
واﻹﺗﻼف ) ﺑﻐﲑ إذن اﻟﺴﻴﺪ"أ" ﺗﻌﻠق ( ﻣا وﺟﺐ ﺑـ ) ذﻟﻚ ﺑﺮﻗﺒتﻪ ( ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟناﻳتﻪ
فﻮﺟﺐ أن ﻳتﻌﻠق ﺑﺮﻗﺒتﻪ كاﻟﻘﺼاص خﻼﺻة الﻜﻼم يقﻮل أن الرﻗيق إذا جﲎ جناية
ﻓﺄوجبﺖ دية ،واﳌصنف ﻣﺜل ﻗال عمدا ﻻ ﻗﻮد ﻓيﻪ يعﲏ أوجبﺖ ﻣال ،ليﺲ ﻓيﻪ ﻗصاص ﺑل

ﻓيﻪ ﻣال ،أو جﲎ عمدا ﻓيﻪ القﻮد واختﲑ اﳌال اﳌهﻢ ختصار إذا لزم العبد الدية ﻣﺜل ﻣا لﻮ
جﲎ عمدا وﻓيﻪ ﻗﻮد لﻜن أولياء الدم اختاروا الدية ،أو أﺗلف رﻗيق ﻣاﻻ هذه الصﻮر كلها
يعﲏ لزم العبد ﻣال ،جﲎ جناية ﻓﺄوجبﺖ ﻣاﻻ ،ﻣن الذي يتﺤمل هذه اﳉناية وهذه الدية،
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العبد نفسﻪ أم السيد أم نقﻮل لتفصيل ،إذا كان ذن السيد ﻓيصﲑ على السيد ،وإذا
كان ﺑﻐﲑ إذن السيد ﻓتﻜﻮن اﳉناية على العبد ،هل ﳝﻜن للسيد أن يفديﻪ؟ ﳝﻜن إذا أراد

أن يفديﻪ ،عند ذلﻚ ﻗال ) :فﻴخﲑ ﺳﻴﺪه ﺑﲔ أن ﻳﻔﺪﻳﻪ رش ﺟناﻳتﻪ ( إن كان ﻗﺪر
ﻗﻴﻤتﻪ فﺄﻗﻞ وإن كان أكﺜﺮ ﻣنﻬا ﱂ ﻳﻠزﻣﻪ ﺳﻮى ﻗﻴﻤتﻪ ﺣﻴﺚ ﱂ ذﻧﻪ ﰲ اﳉناﻳﺔ أريد أن

ﺗفهمﻮا هذه القاعدة ﻷ ا ﺗتﻜرر كﺜﲑا وهي ﳍا ضاﺑﻂ واﺣد ،السيد ليﺲ ﻣلزم أن يفدي
العبد واﳉناية ﺗعلقﺖ ﺑرﻗبة العبد ،العبد ﻗيمتﻪ ﻣاﺋة ألف ر ل ﻣﺜﻼ ﻓالسيد إذا أراد أن

يفديﻪ إذا كانﺖ اﳉناية أﻗل ﻣن ﻣاﺋة ألف ر ل أو ﻣاﺋة ألف ر ل ﻓيفديﻪ ا لﻜن ﻷكﺜر
ﻻ يلزم هذا ختصار ،ﻓإن كانﺖ اﳉناية ﻗدر ﻣاﺋة ألف ر ل ﳝﻜن أن يفديﻪ السيد ﻷنﻪ
سيخسر إﻣا أن ﳜسر العبد أو يدﻓع اﳌاﺋة ألف ر ل ويبقي العبد ،لﻮ كانﺖ اﳉناية ﺗسعﲔ

ألف ،ﲦانﲔ ألف ﻓمن ﻣصلﺤة السيد أن يفديﻪ لﻜن إذا كانﺖ اﳉناية أكﺜر ﻣن ﻣاﺋة ألف
ﻓالسيد ﻻ يلزم ﻷكﺜر ،السيد ﻻ ﳚﺐ عليﻪ إﻣا أن يدﻓع اﳌاﺋة أو يعﻄيهﻢ العبد لﻜن ﻻ
يلزم ﲟا زاد على ﻗيمة العبد وﳍذا ﻗال ) :فﻴخﲑ ﺳﻴﺪه ﺑﲔ أن ﻳﻔﺪﻳﻪ رش ﺟناﻳتﻪ (""١

إن كان ﻗﺪر ﻗﻴﻤتﻪ فﺄﻗﻞ وإن كان أكﺜﺮ ﻣنﻬا ﱂ ﻳﻠزﻣﻪ ﺳﻮى ﻗﻴﻤتﻪ" "٢ﺣﻴﺚ ﱂ ذﻧﻪ ﰲ
اﳉناﻳﺔ ) أو ﻳﺴﻠﻤﻪ (" "٣اﻟﺴﻴﺪ ) إﱃ وﱄ اﳉناﻳﻪ فﻴﻤﻠﻜﻪ أو ﻳﺒﻴﻌﻪ ( اﻟﺴﻴﺪ") "٤
وﻳﺪفﻊ ﲦنﻪ ( ﻟﻮﱄ اﳉناﻳﺔ إن اﺳتﻐﺮﻗﻪ أرش اﳉناﻳﺔ يبيعﻪ ويدﻓع الﺜمن إذا كان الﺜمن كلﻪ
ﻣستﺤق لﻮﱄ اﳉناية أعﻄاه ،وإﻻ دفﻊ ﻣنﻪ ﺑﻘﺪره ﻣﺜل ﻣا ﻗلنا لﻮ كانﺖ ﻗيمة العبد ﻣاﺋة
ألف واﳉناية ﺑتسعﲔ ألف ﻓمعناه يبيعﻪ ويعﻄيﻪ التسعﲔ و خذ العﺸرة ،وإن كاﻧﺖ
اﳉناﻳﺔ ذن اﻟﺴﻴﺪ"ب" أو أﻣﺮه فﺪاه رﺷﻬا كﻠﻪ رش اﳉناية كاﻣل ﻷن هﻮ الذي أذن،

هﺐ انﻪ ﰲ هذه الصﻮرة العبد ﲟاﺋة ألف واﳉناية ﲟاﺋتﲔ ﻓيلزم السيد أن يدﻓع اﳌاﺋتﲔ ،ﻗال:

وإن ﺟﲎ ﻋﻤﺪا فﻌﻔا وﱄ وﱄ ﻋﻠﻰ رﻗﺒتﻪ أي ﻣقاﺑل أن ﳝلﻚ العبد ،هل ﳚﺐ على السيد

أن يﻮاﻓق؟ اﳉﻮاب ﻻ ،ﻗال :ﱂ ﳝﻠﻜﻪ ﺑﻐﲑ رﺿﻰ ﺳﻴﺪه ﻷ ا ﻣعاوضة ،ﻗال :وإن ﺟﲎ
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ﻋﻠﻰ ﻋﺪد زاﺣﻢ كﻞ ﲝﺼتﻪ يعﲏ ﻣﺜل لﻮ أن العبد ﻗيمتﻪ ﻣاﺋة ألف وجﲎ على اثنﲔ كل
واﺣد جنايتﻪ ﻗيمتها ﻣاﺋة ألف ﻓهﺆﻻء اﻻثنﲔ يستﺤقﻮن العبد ﻓيباع العبد وﺗدﻓع لﻜل

واﺣد ﲬسﲔ ﲬسﲔ ،اﻓرض انﻪ جﲎ على ثﻼثة كل واﺣد ﻣاﺋة وهﻮ ﻗيمة العبد ﻣاﺋة ﻓﻜل
واﺣد سيﺄخذ ثلﺚ اﳌاﺋة ،جﲎ على اثنﲔ واﺣد جنايتﻪ ﲟاﺋة والﺜاﱐ جنايتﻪ ﲟاﺋتﲔ ﻣعناه
واﺣد خذ ثلﺚ القيمة والﺜاﱐ خذ الﺜلﺜﲔ ،ﻗال :وﺷﺮاء وﱄ ﻗﻮد ﻟﻪ ﻋﻔﻮ ﻋنﻪ اﻵن هذا

عبد جﲎ على شخص ،السيد ﻗال أ ﱂ آذن سﺄﺑيعﻪ وأعﻄيﻜﻢ الدية ،ﻓلما أراد ﺑيعﻪ
اشﱰاه وﱄ اﳉناية ،ﳌا اشﱰاه يقﻮل ﻣعناه أنﻪ عفى عن ﻗتلﻪ ،ﻓﺸراﺋﻪ عفﻮ عن القﻮد لﻜن
ليﺲ عفﻮا عن الدية ولﻪ طلﺐ الدية .إذاً وﱄ اﳉناية لﻮ اشﱰى العبد ﻓﺸراﺋﻪ عفﻮ عن القﻮد

وليﺲ عفﻮ عن طلﺐ الدية.

ب د ت اﻷﻋﻀاء وﻣنافﻌﻬا
أي ﻣنافﻊ اﻷﻋﻀاء ) ﻣﻦ أﺗﻠﻒ ﻣا ﰲ اﻹﻧﺴان ﻣنﻪ ﺷﻲء واﺣﺪ] [١القاعدة كما سيبﲔ

اﳌصنف انﻪ إذا كان ﰲ اﻹنسان ﻣن شيء واﺣد ﻣﺜل اﻷنف واللسان والذكر ﻓفي إﺗﻼﻓﻪ
الدية ،وﻣا ﰲ اﻹنسان ﻣنﻪ شيﺌان كالعينﲔ ﻓفي كليهما الدية إذاً ﰲ الﻮاﺣد ﻣنهما نصف
الدية ،وﻣا ﻓيﻪ ﻣنﻪ ثﻼثة ﻣﺜل اﻷنف اﳌارن والفتﺤتﲔ ﻓفيها الدية كاﻣلة ﺗقسﻢ أثﻼث ،وﻣا
ﻓيﻪ أرﺑعة ﻣﺜل رﻣﻮش العﲔ ،وﻣا ﻓيﻪ عﺸرة كل واﺣد عﺸر الدية وهذه هي القاعدة ،ﻗال:

) ﻣﻦ أﺗﻠﻒ ﻣا ﰲ اﻹﻧﺴان ﻣنﻪ ﺷﻲء واﺣﺪ كاﻷﻧﻒ وﻟﻮ ﻣﻦ أﺧﺸﻢ أي ﻻ يﺸﻢ أو ﻣﻊ
ﻋﻮﺟﻪ ( يعﲏ ﻣع عﻮج اﻷنف وهذا يسمﻮنﻪ اﳓراف اﳊاجز ) واﻟﻠﺴان واﻟﺬكﺮ ( وﻟﻮ ﻣﻦ
ﺻﻐﲑ ) فﻔﻴﻪ دﻳﺔ ( ﺗﻠﻚ ) اﻟنﻔﺲ ( اﻟﱵ ﻗﻄﻊ ﻣنﻬا ﻋﻠﻰ اﻟتﻔﺼﻴﻞ اﻟﺴاﺑق يعﲏ ﻓيﻪ

الدية كاﻣلة ﻓإن كانﺖ هذه النفﺲ إذا كان ﺣر ﻣسلﻢ ﻣعناه الدية ﻣة ،ﺣر كتاﰊ ﻓيﻪ ديتﻪ
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وهﻜذا ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣزم ﻣﺮفﻮﻋا وﰲ اﻟﺬكﺮ اﻟﺪﻳﺔ وﰲ اﻷﻧﻒ إذا أوﻋﺐ ﺟﺪﻋا
يعﲏ إذا ﻗﻄع كاﻣﻼ اﻟﺪﻳﺔ وﰲ اﻟﻠﺴان اﻟﺪﻳﺔ رواه أﲪﺪ واﻟنﺴاﺋﻲ واﻟﻠﻔظ ﻟﻪ ) وﻣا فﻴﻪ (
أي ﰲ اﻹﻧﺴان ) ﻣنﻪ ﺷﻴﺌان] [٢كاﻟﻌﻴنﲔ ( وﻟﻮ ﻣﻊ ﺣﻮل أو ﻋﻤﺶ ) و ( كـ )
اﻷذﻧﲔ ( وﻟﻮ ﻷﺻﻢ ) و ( كـ ) اﻟﺸﻔتﲔ و ( كـ ) اﻟﻠﺤﻴﲔ ( وﳘا اﻟﻌﻈﻤان اﻟﻠﺬان
فﻴﻬﻤا اﻷﺳنان ) وكﺜﺪﻳﻲ اﳌﺮأة وكﺜنﺪوﰐ اﻟﺮﺟﻞ ( ﻟﺜاء اﳌﺜﻠﺜﺔ فﺈن ﺿﻤﻤتﻬا ﳘزت
وإن فتﺤتﻬا ﱂ ﻤز وﳘا ﻟﻠﺮﺟﻞ ﲟنزﻟﺔ اﻟﺜﺪﻳﲔ ﻟﻠﻤﺮأة ) و ( كـ ) اﻟﻴﺪﻳﻦ واﻟﺮﺟﻠﲔ
واﻹﻟﻴتﲔ وإﺳﻜﱵ اﳌﺮأة ( ﺑﻜﺴﺮ اﳍﻤزة وفتﺤﻬا وﳘا ﺷﻔﺮاﻫا يعﲏ اللﺤمتان اﶈيﻄتان
لفرج ) فﻔﻴﻬﻤا اﻟﺪﻳﺔ وﰲ أﺣﺪﳘا ﻧﺼﻔﻬا ( أي ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻳﺔ ﻟتﻠﻚ اﻟنﻔﺲ ) وﰲ
اﳌنخﺮﻳﻦ ﺛﻠﺜا اﻟﺪﻳﺔ هذا الﺜالﺚ وﰲ اﳊاﺟز ﺑﻴنﻬﻤا ﺛﻠﺜﻬا ( ﻷن اﳌارن ﻳﺸﻤﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴاء
ﻣنخﺮﻳﻦ وﺣاﺟزا فﻮﺟﺐ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪدﻫا ) وﰲ اﻷﺟﻔان اﻷرﺑﻌﺔ هذا الراﺑع
اﻟﺪﻳﺔ وﰲ كﻞ ﺟﻔﻦ رﺑﻌﻬا ( أي رﺑﻊ اﻟﺪﻳﺔ ) وﰲ أﺻاﺑﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ ( إذا ﻗﻄﻌﺖ هذا
اﳋاﻣﺲ ) اﻟﺪﻳﺔ كﺄﺻاﺑﻊ اﻟﺮﺟﻠﲔ ( فﻔﻴﻬا دﻳﺔ إذا ﻗﻄﻌﺖ ) وﰲ كﻞ أﺻﺒﻊ ( ﻣﻦ أﺻاﺑﻊ
اﻟﻴﺪﻳﻦ أو اﻟﺮﺟﻠﲔ ) ﻋﺸﺮ اﻟﺪﻳﺔ ( ﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒاس ﻣﺮفﻮﻋا دﻳﺔ أﺻاﺑﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ
واﻟﺮﺟﻠﲔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﻟﻜﻞ أﺻﺒﻊ رواه اﻟﱰﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ يعﲏ ﻣعناه إن أﺻبع اليد
ﻓيﻪ عﺸر اليد ،وأﺻبع الرجل عﺸر الدية ،ولﻮ ﻗﻄع عﺸر أﺻاﺑع ﰲ اليد وعﺸر أﺻاﺑع ﰲ
الرجل ﻓفيها ديتان وﻣع ذلﻚ ﻓقع عينيﻪ ﻓتصﲑ ثﻼثة د ت ،وﻗﻄع أنفﻪ ﺗصﲑ أرﺑعة د ت
وهﻜذا ،ﻗلنا اﻷﺻبع ﻓيﻪ عﺸر الدية عﺸرة ﻣن اﻹﺑل ،اﻷﺻبع ﻣﻜﻮن ﻣن أ ﻣل ﻣعناه كل

أﳕلة ﺗﺸﻜل ثلﺚ العﺸرة إﻻ اﻹ ام ﻓيﻪ ﻣفصﻼن ﻓإذاًكل ﻣفصل ﻓيﻪ نصف العﺸر يعﲏ
اﳌفصل الﻮاﺣد ﻣن اﻹ ام ﻓيﻪ ﲬﺲ لﻜن اﻷﳕلة ﻣن اﻷﺻاﺑع اﻷخرى ﻓيﻪ ثلﺚ العﺸرة

يعﲏ ثﻼثة وثلﺚ ،ﻗال ) :وﰲ كﻞ أﳕﻠﺔ ( هذا السادس ﻣﻦ أﺻاﺑﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ أو اﻟﺮﺟﻠﲔ )
ﺛﻠﺚ ﻋﺸﺮ اﻟﺪﻳﺔ ( ﻷن ﰲ كﻞ أﺻﺒﻊ ﺛﻼث ﻣﻔاﺻﻞ ) واﻹ ام ( الساﺑع فﻴﻪ ) ﻣﻔﺼﻼن
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وﰲ كﻞ ﻣﻔﺼﻞ ( ﻣنﻬا ) ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ اﻟﺪﻳﺔ كﺪﻳﺔ اﻟﺴﻦ ( الﺜاﻣن ﻳﻌﲏ أن ﰲ كﻞ ﺳﻦ أو
ب أو ﺿﺮس وﻟﻮ ﻣﻦ ﺻﻐﲑ وﱂ ﻳﻌﺪ ﲬﺴا ﻣﻦ اﻹﺑﻞ لﻜن لﻮ عاد ليﺲ ﻓيﻪ شيء ،إﻻ
إن عاد ﻗصا ﻓفيﻪ ﺣﻜﻮﻣة ،ﻣا ﻣعﲎ ﺣﻜﻮﻣة؟ يعﲏ نقيﻢ النقص وسيﺄﰐ ﺑيان اﳊﻜﻮﻣة ﰲ

وﻗتها ،ﻗال :ﳋﱪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣزم ﻣﺮفﻮﻋا ﰲ اﻟﺴﻦ ﲬﺲ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ رواه اﻟنﺴاﺋﻲ.
فﺼﻞ ﰲ دﻳﺔ اﳌنافﻊ

اﳌناﻓع يعﲏ اﳊﻮاس كالبصر والسمع والﺸﻢ واللمﺲ هذه اﳊﻮاس كذلﻚ ﻣﺜل اﻷعضاء كل
ﺣاسة وكل ﻣنفعة ﻓيها الدية كاﻣلة ﻓلﻮ أﻓقد ﺑصر إنسان دية ،وﻻ نقﻮل أنﻪ ﻗلع عينﻪ ﺑل
أﻓقد ﺑصره يعﲏ لﻮ ضرﺑﻪ ﻓقﻂ على رأسﻪ ﻓفقد البصر هذا ﻓيﻪ الدية كاﻣلة ،لﻮ ذهﺐ ﲰعﻪ
ديتان ﻣع ذلﻚ ،ذهﺐ ﴰﻪ ثﻼثة ،ذوﻗﻪ أرﺑعة وهﻜذا ﻣﺜلما نقﻮل ﰲ كل عضﻮ دية كاﻣلة
كذلﻚ ﰲ كل ﺣاسة دية ،لﻮ ذهﺐ ﺑعض اﳊاسة سيﺄﰐ أ ا ستﺠﺐ ﺑقدر الذاهﺐ ،إذا
كان ﳏدد الذاهﺐ ﻣعروف ذهبﺖ نصف اﳊاسة إذاً نصفها أﻣا لﻮ ذهﺐ ﺑعضها غﲑ
ﳏدد وﻻ نستﻄيع أن نعرف كﻢ الذي ذهﺐ ﻓإذاً سنقدره ﺗقديرا وهي الﱵ ﺗسمى ﺣﻜﻮﻣة
يعﲏ نقدره كاﻣل اﳊاسة عبدا كﻢ يساوي؟ ﻣاﺋة ﻣن اﻹﺑل أو نقﻮل ﻣاﺋة ألف ر ل ونقدره
عبدا ﻗص اﳊاسة كﻢ يساوي؟ ﲬسﲔ ألف ر ل إذاً كﻢ يستﺤق ﻣن الدية؟ نصف الدية
خذ نصف الدية وﻻ خذ اﳋمسﲔ ألف ر ل الفرق ،نﻐﲑ اﳌﺜال :لﻮ ﻗدر ه عبد
ﲞمسﲔ ألف ر ل كاﻣل اﳊﻮاس و ﻗص رﺑعﲔ ألف ر ل ﻓﻜﻢ لﻪ ﻣن الدية كﻢ نسبة
النقص الﱵ ﺣصلﺖ نسبة ﻣﺌﻮية؟  %٢٠إذاً لﻪ  %٢٠ﻣن الدية وﻻ نقﻮل لﻪ عﺸرة آﻻف

نقﻮل لﻪ  %٢٠الدية اﻵن ثﻼﲦاﺋة ألف ﻣعناه أنﻪ ستﲔ ألف ر ل يستﺤق .ﻗال ) :و (
ﲡﺐ ) ﰲ كﻞ ﺣاﺳﺔ دﻳﺔ كاﻣﻠﺔ" "١وﻫﻲ ( أي اﳊﻮاس ) اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ واﻟﺸﻢ
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واﻟﺬوق ( ﳊﺪﻳﺚ وﰲ اﻟﺴﻤﻊ اﻟﺪﻳﺔ وﻟﻘﻀاء ﻋﻤﺮ ﰲ رﺟﻞ ﺿﺮب رﺟﻼ فﺬﻫﺐ
ﲰﻌﻪ وﺑﺼﺮه وﻧﻜاﺣﻪ وﻋﻘﻠﻪ رﺑﻊ د ت واﻟﺮﺟﻞ ﺣﻲ ) وكﺬا ( ﲡﺐ اﻟﺪﻳﺔ كاﻣﻠﺔ ) ﰲ
اﻟﻜﻼم و ( ﰲ ) اﻟﻌﻘﻞ و ( ﰲ ) ﻣنﻔﻌﺔ اﳌﺸﻲ و ( ﰲ ﻣنﻔﻌﺔ ) اﻷكﻞ و ( ﰲ ﻣنﻔﻌﺔ )
اﻟنﻜاح و ( ﰲ ) ﻋﺪم اﺳتﻤﺴاك اﻟﺒﻮل أو اﻟﻐاﺋﻂ ( ﻷن ﰲ كﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه ﻣنﻔﻌﺔ
كﺒﲑة ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﺒﺪن ﻣﺜﻠﻬا كاﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ يعﲏ كالسمع والبصر إذاً لﻮ ذهﺐ الﻜﻼم
دية ،لﻮ ذهﺐ العقل دية ،لﻮ ذهﺐ اﳌﺸي دية ،لﻮ ذهﺐ القدرة على اﻷكل أو القدرة

على النﻜاح أو ﻣسﻚ البﻮل والﻐاﺋﻂ ﻓﻜل واﺣد ﻣن هذه اﳊﻮاس دية ،ﻗال :وﰲ ذﻫاب
ﺑﻌﺾ ذﻟﻚ إذا ﻋﻠﻢ ﺑﻘﺪره" "٢فﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻼم ﲝﺴاﺑﻪ وﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﲦاﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ
ﺣﺮفا يعﲏ لﻮ ذهﺐ ﻣﺜﻼ ١٤ﺣرف ﻓنصف الدية ،لﻮ ذهبﺖ سبعة ﻓرﺑع الدية ،ﻗال :وإن
ﱂ ﻳﻌﻠﻢ" "٣ﻗﺪر اﻟﺬاﻫﺐ فﺤﻜﻮﻣﺔ ) و ( ﳚﺐ ) ﰲ كﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺪﻳﺔ
وﻫﻲ ( أي اﻟﺸﻌﻮر اﻷرﺑﻌﺔ ) ﺷﻌﺮ اﻟﺮأس و ( ﺷﻌﺮ ) اﻟﻠﺤﻴﺔ و ( ﺷﻌﺮ ) اﳊاﺟﺒﲔ
وأﻫﺪاب اﻟﻌﻴنﲔ ( يعﲏ لﻮ أذهﺐ الﺸعﻮر اﻷرﺑعة ﻓيﻪ أرﺑع د ت روي ﻋﻦ ﻋﻠﻲ وزﻳﺪ ﺑﻦ
ﺑﺖ رﺿﻲ ﷲ ﻋنﻬﻤا وﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺪﻳﺔ وﻷﻧﻪ أذﻫﺐ اﳉﻤال ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤال وﰲ ﺣاﺟﺐ
ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻳﺔ وﰲ ﻫﺪب رﺑﻌﻬا وﰲ ﺷارب ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻷنﻪ ﱂ يذكر ﰲ الﺸعﻮر اﻷرﺑعة،

الﺸعﻮر اﻷرﺑعة الﱵ ﻣرت هي شعر الرأس واللﺤية واﳊاجبﲔ وأهداب العﲔ وهل هذه هي
كل الﺸعﻮر الﱵ ﰲ اﻹنسان أم هناك غﲑها؟ ﻓيﻪ شعﻮر أخرى ﰲ أﻣاكن أخرى ﱂ ﺗذكر
وﻣا ﻓيها دية ﻓيها ﺣﻜﻮﻣة ،الﺸعﻮر اﻷخرى ﻓيها اﳊﻜﻮﻣة وأﺑرزها وأوضﺤها الﺸارب،

ﻗال ) :فﺈن ﻋاد ( اﻟﺬاﻫﺐ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻌﻮر ) فنﺒتﺖ ﺳﻘﻂ ﻣﻮﺟﺒﻪ ( فﺈن كان أﺧﺬ
ﺷﻴﺌا رده وإن ﺗﺮك ﻣﻦ ﳊﻴﺔ أو ﻏﲑﻫا ﻣاﻻ ﲨال فﻴﻪ فﺪﻳﺔ كاﻣﻠﺔ يعﲏ هﻮ اعتدى على
اللﺤية أو غﲑها ﻣن هذه الﺸعﻮر ﻓلﻢ يزﳍا كاﻣلة لﻜن أزال جزءا ﻣنها ﲝيﺚ الباﻗي ﻻ

ﲨال ﻓيﻪ ﻓدية كاﻣلة ،أذهﺐ نصف اللﺤية وأﺑقى النصف الﺜاﱐ ﻓفيﻪ الدية كاﻣلة ،انتقل
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اﻵن إﱃ ﻣسﺄلة جديدة وهي عﲔ اﻷعﻮر الذي يرى ﺑعﲔ واﺣدة ،يبصر ﺑعﲔ واﺣدة وﻻ
يبصر ﻷخرى ﻓلﻮ أن إنسا اعتدى على عينﻪ هذه الﱵ يبصر ا ﻓهل نقﻮل ﲡﺐ ﰲ

عﲔ اﻷعﻮر نصف الدية وهذا هﻮ اﻷﺻل ﻓهل ﲡﺐ نصف الدية أم الدية كاﻣلة؟ اﳉﻮاب
الدية كاﻣلة ﳌاذا؟ ﻷنﻪ اﻵن ﺣاسة كاﻣلة ذهبﺖ ،ﻗال ) :و ( ﲡﺐ ) ﰲ ﻋﲔ اﻷﻋﻮر""١

اﻟﺪﻳﺔ كاﻣﻠﺔ ( ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤان وﻋﻠﻲ واﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﱂ ﻳﻌﺮف ﳍﻢ ﳐاﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺼﺤاﺑﺔ
وﻷن ﻗﻠﻊ ﻋﲔ اﻷﻋﻮر ﻳتﻀﻤﻦ إذﻫاب اﻟﺒﺼﺮ كﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﳛﺼﻞ ﺑﻌﲔ اﻷﻋﻮر ﻣا
ﳛﺼﻞ ﻟﻌﻴنﲔ وإن ﻗﻠﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﲔ أﻋﻮر" "٢أﻗﻴﺪ ﺑﺸﺮﻃﻪ وﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻪ ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻳﺔ

اﻵن الصﻮرة كيف؟ إذا كان الذي ﻗلع عﲔ اﻷعﻮر العﲔ الصﺤيﺤة لﻸعﻮر الذي ﻗلعها
ﺻﺤيﺢ العينﲔ ﻓهل لﻸعﻮر أن يقتص؟ اﳉﻮاب نعﻢ يقتص ﻣن عﲔ الصﺤيﺢ و خذ
نصف الدية ﻷنﻪ اﻵن يستﺤق القصاص لعﲔ ويستﺤق النصف الﺜاﱐ ﺑذهاب اﳊاسة

وهذه الصﻮرة الﺜانية ،اﻵن نريد أن نعﻜﺲ ) :وإن ﻗﻠﻊ اﻷﻋﻮر ﻋﲔ اﻟﺼﺤﻴﺢ ( اﻟﻌﻴنﲔ )
اﳌﻤاﺛﻠﺔ ﻟﻌﻴنﻪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻤﺪا ﻓهل لصﺤيﺢ العينﲔ القصاص أم ﻻ؟ هل الصﻮرة

واضﺤة؟ أعﻮر ﻻ يرى إﻻ لعﲔ اليمﲎ ﻓقلع ﻣن رجل ﺻﺤيﺢ عينﻪ اليمﲎ ﻓالصﺤيﺢ ﻗال
أريد القصاص ﻓلﻮ اﻗتص الصﺤيﺢ ﻣن اﻷعﻮر سيقلع عينﻪ اليمﲎ ﻓلن يبصر ﻓهل لﻪ أن

يقتص؟ ﻻ وإذا ﻗلنا ﻻ ﻓما الذي لﻪ؟ دية كاﻣلة ﻓاﳌصنف يقﻮل :فﻌﻠﻴﻪ دﻳﺔ كاﻣﻠﺔ وﻻ
ﻗﺼاص ( السبﺐ انﻪ لﻮ اﻗتص سيدخل ﰲ ﻣسﺄلة اﳊيف يعﲏ سيتعدى ﻷنﻪ ﻣا أزال لﻚ
ﺣاسة البصر أﻣا أنﺖ ﻓستزيل لﻪ ﺣاسة البصر ﻓهذا يتعدى ،ﻗال :روي ﻋﻦ ﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤان
وﻻ ﻳﻌﺮف ﳍﻤا ﳐاﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺼﺤاﺑﺔ وﻷن اﻟﻘﺼاص ﻳﻔﻀﻲ إﱃ اﺳتﻴﻔاء ﲨﻴﻊ اﻟﺒﺼﺮ ﻣﻦ
اﻷﻋﻮر وﻫﻮ إﳕا أذﻫﺐ ﺑﺼﺮ ﻋﲔ واﺣﺪة وإن كان ﻗﻠﻌﻬا ﺧﻄﺄ فنﺼﻒ اﻟﺪﻳﺔ ﻷنﻪ ﻻ
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يستﺤق ﻗلع العﲔ ﻓهﻮ ﻻ يستﺤق إﻻ دية عﲔ واﺣدة لﻜن ﰲ اﳌسﺄلة اﻷوﱃ أﺻبﺢ

اﻷعﻮر سيدﻓع الدية كاﻣلة ﻷنﻪ سيفدي عينﻪ اﻷخرى ،ننتقل إﱃ اﳌسﺄلة الﺜالﺜة :ﻗال ) :و
( ﳚﺐ ) ﰲ ﻗﻄﻊ ﻳﺪ اﻷﻗﻄﻊ ( وهﻮ الذي لﻪ يد واﺣدة وﻣقﻄﻮع اليد الﺜانية ،ﻗال :أو
رﺟﻠﻪ ﻋﻤﺪا ) ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻳﺔ كﻐﲑه ( أي كﻐﲑ اﻷﻗﻄﻊ وكﺒﻘﻴﺔ اﻷﻋﻀاء اﻵن يريد أن يقﻮل
أن هناك ﻓرق ﺑﲔ عﲔ اﻷعﻮر ويد اﻷﻗﻄع ،عﲔ اﻷعﻮر لﻮ أزيلﺖ ﲡﺐ الدية كاﻣلة ﻷ ا
ﺣاسة ذهبﺖ لﻜن واﺣد أﻗﻄع لﻪ يد واﺣدة والﺜانية ﻣقﻄﻮعة ﻓلﻮ ﻗﻄعﺖ هذه اليد كﻢ

يستﺤق؟ دية كاﻣلة ﻣﺜل اﻷعﻮر أم نصف دية؟ يقﻮل نصف دية ﻷنﻪ ﻣا ﻓيﻪ ﺣاسة

ذهبﺖ ،اﳌسﺄلة الراﺑعة ،ﻗال :وﻟﻮ ﻗﻄﻊ أي اﻷﻗﻄع ﻳﺪ ﺻﺤﻴﺢ أﻗﻴﺪ ﺑﺸﺮﻃﻪ اﻵن هذا

ليﺲ عنده إﻻ يد واﺣدة وهي اليمﲎ ﻓقﻄع ﻣن رجل ﺻﺤيﺢ يده اليمﲎ ﻓالصﺤيﺢ أراد

القﻮد وﻗال أريد أن ﺗقﻄعﻮا يده ﻣﺜلما ﻗﻄع يدي ﻓهل نقﻄع يده ونبقيﻪ ﻣن غﲑ يد؟ يقﻮل
أﻗيد ﺑﺸرطﻪ يعﲏ ﻣعناه يفرﻗﻮن ﺑﲔ اليد وﺑﲔ العﲔ ﻓالعﲔ يقﻮلﻮن ذهاب ﺣاسة وأﻣا اليد
ﻓﻼ ﺗذهﺐ اﳊاسة.

ب اﻟﺸﺠاج وكﺴﺮ اﻟﻌﻈام
اﻟﺸﺞ اﻟﻘﻄﻊ وﻣنﻪ ﺷﺠﺠﺖ اﳌﻔازة أي ﻗﻄﻌتﻬا ) اﻟﺸﺠﺔ اﳉﺮح ﰲ اﻟﺮأس واﻟﻮﺟﻪ
ﺧاﺻﺔ ( ﲰﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻷ ا ﺗﻘﻄﻊ اﳉﻠﺪة فﺈن كان ﰲ ﻏﲑﳘا ﲰﻲ ﺟﺮﺣا ﻻ ﺷﺠﺔ إذا
كان ﰲ غﲑ الرأس والﻮجﻪ يسمى جرح وﻻ يسمى شﺠة ) وﻫﻲ ( أي اﻟﺸﺠﺔ ﻋتﺒار
ﺗﺴﻤﻴتﻬا اﳌنﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب ) ﻋﺸﺮ ( ﻣﺮﺗﺒﺔ ﲬﺲ ﻣنها ﻓيها ﻣقدر ،وﲬﺲ ﻻ ﻣقدرة،
ﻗال :أوﳍا ) اﳊارﺻﺔ ( ﳊاء واﻟﺼاد اﳌﻬﻤﻠتﲔ ) اﻟﱵ ﲢﺮص اﳉﻠﺪ أي ﺗﺸﻘﻪ ﻗﻠﻴﻼ وﻻ
ﺗﺪﻣﻴﻪ ( أي ﻻ ﻳﺴﻴﻞ ﻣنﻪ دم واﳊﺮص اﻟﺸق ﻳﻘال ﺣﺮص اﻟﻘﺼار اﻟﺜﻮب إذا ﺷﻘﺔ ﻗﻠﻴﻼ
وﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀا اﻟﻘاﺷﺮة واﻟﻘﺸﺮة هذه أﲰاء ﳍا ) ﰒ ( ﻳﻠﻴﻬا ) اﻟﺒازﻟﺔ اﻟﺪاﻣﻴﺔ اﻟﺪاﻣﻌﺔ (
ﻟﻌﲔ اﳌﻬﻤﻠﺔ ﻟﻘﻠﺔ ﺳﻴﻼن اﻟﺪم ﻣنﻬا ﺗﺸﺒﻴﻬا ﲞﺮوج اﻟﺪﻣﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﲔ ) وﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﺴﻴﻞ
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ﻣنﻬا اﻟﺪم طبعا ﻻ البازلة وﻻ اﳊارﺻة ﻣا ﻓيها دية ﻣقدرة لﻜن ﻓيها ﺣﻜﻮﻣة ﻣعناه نقدره

عبدا ﻗبل اﳊارﺻة أو ﻗبل البازلة وﻗبل الباضعة كﻢ يساوي ونقدره ﺑعد ذلﻚ كﻢ يساوي

ﻓالذي ينقص ﻣن القيمة ننﻈر إﱃ هذه النسبة ﻣن الدية ﻓلﻮ نقص ﻗيمتﻪ ﻣﺜﻼ  %١إذاً لﻪ

%١ﻣن الدية ،ﰒ ( ﻳﻠﻴﻬا ) اﻟﺒاﺿﻌﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺒﻀﻊ اﻟﻠﺤﻢ ( أي ﺗﺸﻘﻪ ﺑﻌﺪ اﳉﻠﺪ وﻣنﻪ
ﲰﻲ اﻟﺒﻀﻊ ) ﰒ ( ﻳﻠﻴﻬا ) اﳌتﻼﲪﺔ وهذه الراﺑعة وﻫﻲ اﻟﻐاﺋﺼﺔ ﰲ اﻟﻠﺤﻢ ( وﻟﺬﻟﻚ
اﺷتﻘﺖ ﻣنﻪ ) ﰒ ( ﻳﻠﻴﻬا ) اﻟﺴﻤﺤاق وهذه اﳋاﻣسة وﻫﻲ اﻟﱵ ﻣا ﺑﻴنﻬا وﺑﲔ اﻟﻌﻈﻢ
ﻗﺸﺮة رﻗﻴﻘﺔ ( ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺴﻤﺤاق ﲰﻴﺖ اﳉﺮاﺣﺔ اﻟﻮاﺻﻠﺔ إﻟﻴﻬا ا ﻷن ﻫﺬه اﳉﺮاﺣﺔ
ﺧﺬ ﰲ اﻟﻠﺤﻢ كﻠﻪ ﺣﱴ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻫﺬه اﻟﻘﺸﺮة وهي ﻗﺸرة السمﺤاق ،وإﱃ اﻵن ﱂ

نصل إﱃ العﻈﻢ ،آخر شيء وﺻلنا إﱃ ﻗﺸرة ﻗبل العﻈﻢ ،وطبعا هذا إذا ثبﺖ اﻵن ﰲ

الﻄﺐ انﻪ ﻓيﻪ ﻗﺸرة ﻗبل العﻈﻢ ،وﷲ أعلﻢ ،ﻗال :فﻬﺬه اﳋﻤﺲ ﻻ ﻣﻘﺪر فﻴﻬا ﺑﻞ ( فﻴﻬا
) ﺣﻜﻮﻣﺔ ( ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﻗﻴﻒ فﻴﻬا ﰲ اﻟﺸﺮع فﻜاﻧﺖ كﺠﺮاﺣﺔ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺒﺪن انتهينا ﻣن
اﳋمسة ،ننتقل اﻵن إﱃ ﻣا ﺑعدها ،اﻵن سنبدأ ﻓيما ﻓيﻪ ﻣقدر وهي :ﻗال ) :وﰲ
اﳌﻮﺿﺤﺔ " "٦وﻫﻲ ﻣا ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻠﺤﻢ ( ﻫﻜﺬا ﰲ ﺧﻄﻪ واﻟﺼﻮاب اﻟﻌﻈﻢ ) وﺗﱪزه (
ﻋﻄﻒ ﺗﻔﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﺤﻪ ﻷنﻪ ﳌا ﻗال ﻣا ﺗﻮضﺢ اللﺤﻢ أو ﺗﻮضﺢ العﻈﻢ ،ﻓهذا اﳌعﻄﻮف
وﺗﱪزه ﻣعﻄﻮف على ﺗﻮضﺢ ،هل هذا العﻄف ﻓيﻪ ز دة أو ﻓيها إيضاح ﳎرد ﺗفسﲑ؟ هي
ﺗفسﲑية ،وﻟﻮ أﺑﺮزﺗﻪ ﺑﻘﺪر إﺑﺮة ﳌﻦ ﻳنﻈﺮه يعﲏ ولﻮ ﺑقدر رأس إﺑرة ،إذا وﺻل للعﻈﻢ

وأوضﺤﺖ العﻈﻢ ولﻮ ﺑﺸيء يسﲑ ﻓهذه ﻣﻮضﺤة اﻵن ﰲ اﳌﻮضﺤة لذات ﻓيها ﻣقدر
وهي اﳋمسة ﻣن اﻹﺑل وﻓيها أيضا القصاص ﻓيمﻜن ﺗقتص ﻓمادام وﺻلنا إﱃ العﻈﻢ أي
جرح وﺻل إﱃ العﻈﻢ ﻓيﺠﻮز القصاص ﻓيﻪ وأﻣا ﻗبل ذلﻚ ﻓﻼ ﻗصاص ﳌاذا؟ ﻷنﻪ إذا وﺻل
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إﱃ العﻈﻢ ﳝﻜن اﻻستيفاء ﻣع التماثل ،أﻣا إذا كان ﻗبل العﻈﻢ ﻓﻼ ،ﻗال ) :ﲬﺴﺔ أﺑﻌﺮة (
ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣزم وﰲ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﲬﺲ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﻣر ﻣعنا أن اﳋمسة أﺑعرة هي دية
للسن ولﻸﳕلة ﻣن اﻹ ام فﺈن ﻋﻤﺖ رأﺳا وﻧزﻟﺖ إﱃ وﺟﻪ فﻤﻮﺿﺤتان إذا كانﺖ

اﳌﻮضﺤة ﰲ الرأس ﻓمﻮضﺤة ،ﰲ الﻮجﻪ ﻣﻮضﺤة ،لﻮ كانﺖ ﰲ الرأس وطالﺖ ووﺻلﺖ إﱃ
الﻮجﻪ ﻓتصﲑ ﻣﻮضﺤتان ﻣعناه إ ا ﻓيها عﺸرة ﻣن اﻹﺑل ) ،ﰒ ( ﻳﻠﻴﻬا ) اﳍاﴰﺔ هذه

الساﺑعة وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻌﻈﻢ و ﺸﻤﻪ ( أي ﺗﻜﺴﺮه إذاً هي ﻣﻮضﺤة وز دة ) وفﻴﻬا
ﻋﺸﺮة أﺑﻌﺮة ( روي ﻋﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺑﺖ وﱂ ﻳﻌﺮف ﻟﻪ ﳐاﻟﻒ ﰲ ﻋﺼﺮه ﻣﻦ اﻟﺼﺤاﺑﺔ ) ﰒ
( ﻳﻠﻴﻬا ) اﳌنﻘﻠﺔ وهذه الﺜاﻣنة وﻫﻲ ﻣا ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻌﻈﻢ و ﺸﻤﻪ وﺗنﻘﻞ ﻋﻈاﻣﻬا إذاً هي
هاﴰة وز دة وفﻴﻬا ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ( ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣزم يقصد ﳊديﺚ عمرو

ﺑن ﺣزم الساﺑق ،انتبهﻮا ﻗبل أن ننتقل إذاً اﳌﻮضﺤة لﻪ أن يقتص ﻣﻮضﺤة ولﻪ أن خذ
ﲬسة ﻣن اﻹﺑل ،واﳍاﴰة لﻪ عﺸرة ﻓهل لﻪ أن يقتص؟ لﻪ أن يقتص ﻣﻮضﺤة ﻓقﻂ و خذ
ﲬسة ﻣن اﻹﺑل ،وﰲ اﳌنقلة لﻪ ﲬسة عﺸر ،هل لﻪ أن يقتص؟ يقتص و خذ الفرق وهﻮ

عﺸرة ﻣن اﻹﺑل ،ﻗال ) :وﰲ كﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﺄﻣﻮﻣﺔ ( التاسعة وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺼﻞ إﱃ
ﺟﻠﺪة اﻟﺪﻣاغ وﺗﺴﻤﻰ اﻵﻣﺔ وأم اﻟﺪﻣاغ ) واﻟﺪاﻣﻐﺔ ( ﻟﻐﲔ اﳌﻌﺠﻤﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﲣزق
اﳉﻠﺪة ) ﺛﻠﺚ اﻟﺪﻳﺔ ( ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣزم وﰲ اﳌﺄﻣﻮﻣﺔ ﺛﻠﺚ اﻟﺪﻳﺔ واﻟﺪاﻣﻐﺔ أﺑﻠﻎ
وإن ﻫﺸﻤﻪ ﲟﺜﻘﻞ وﱂ ﻳﻮﺿﺤﻪ يعﲏ ﱂ يﱪز العﻈﻢ لﻜن ﺸﻢ العﻈﻢ ﻣن الداخل ﻓماذا

نفعل هنا ،هل نقﻮل لﻪ ﲬسة عﺸر يعﲏ لﻪ دية أم ﻻ؟ ﻗال :وإن هﺸمﻪ ﲟﺜقل وﱂ يﻮضﺤﻪ

اكتبﻮا عندها ﻓﺤﻜﻮﻣة ،ﻗال :أو ﻃﻌنﻪ ﰲ ﺧﺪه فﻮﺻﻞ إﱃ فﻤﻪ فﺤﻜﻮﻣﺔ كﻤا ﻟﻮ أدﺧﻞ
ﻏﲑ زوج أﺻﺒﻌﻪ ﰲ فﺮج ﺑﻜﺮ ﻓﺤﻜﻮﻣة ،ﰒ ﻗال ) :وﰲ اﳉاﺋﻔﺔ هذا شيء جديد اﳉاﺋفة
غﲑ ﻣسﺄلة الرأس ﻓهي ليسﺖ ﻣن الﺸﺠاج ،ﻗال ) :وﰲ اﳉاﺋﻔﺔ ﺛﻠﺚ اﻟﺪﻳﺔ ( ﻣا هي
اﳉاﺋفة؟ سيﺸرﺣها اﻵن اﳌصنف ،ﻗال ) :وﰲ اﳉاﺋﻔﺔ ﺛﻠﺚ اﻟﺪﻳﺔ ( ﳌا ﰲ كتاب ﻋﻤﺮو
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ﺑﻦ ﺣزم ﰲ اﳉاﺋﻔﺔ ﺛﻠﺚ اﻟﺪﻳﺔ ) وﻫﻲ ( أي اﳉاﺋﻔﺔ ) اﻟﱵ ﺗﺼﻞ إﱃ ﺑﻄﻦ اﳉﻮف ( هذه

هي اﳉاﺋفة الﱵ ﺗصل إﱃ طن اﳉﻮف ،اﻵن سيمﺜل ﻣا هﻮ اﳉﻮف ﻣﺜل ﻣاذا؟ سيمﺜل

ﺑستة أﻣﺜلة :كﺒﻄﻦ وﻟﻮ ﱂ ﲣﺮق أﻣﻌاء وظﻬﺮ هذا اﳌﺜال الﺜاﱐ وﺻﺪر وﻣﺜاﻧﺔ وﺑﲔ
ﺧﺼﻴتﲔ ودﺑﺮ كل هذا الﻄعن ﰲ هذه اﻷﻣاكن جاﺋزة وإن أدﺧﻞ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺟاﻧﺐ
فخﺮج ﻣﻦ اﻷﺧﺮ فﺠاﺋﻔتان ﻣعناه ﻓيها ثلﺜا الدية رواه ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ ﻋﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ
ﻣسﺄلة جديدة وهي :وﻣﻦ وﻃﺊ زوﺟﺔ ﻻ ﻳﻮﻃﺄ ﻣﺜﻠﻬا فخﺮق ﻣا ﺑﲔ ﳐﺮج ﺑﻮل وﻣﲏ أو
ﻣا ﺑﲔ اﻟﺴﺒﻴﻠﲔ ﻷن الزوجة ﺻﻐﲑة ﻻ يﻮطﺄ ﻣﺜلها ﻓإذاً هذه نعتﱪها جناية ﻓماذا على
الزوج؟ فﻌﻠﻴﻪ اﻟﺪﻳﺔ إن ﱂ ﻳﺴتﻤﺴﻚ ﺑﻮل ﻷنﻪ أذهﺐ ﻣنفعة ،وإن كان البﻮل يستمسﻚ،
ﻗال :وإﻻ فﺜﻠﺜﻬا ﳌاذا ثلﺚ الدية؟ ﻷ ا ﺗعتﱪ ﻣﺜل اﳉاﺋفة يعﲏ عليﻪ ثلﺜها وهي دية

اﳉاﺋفة ،وطبعا هذا غﲑ اﳌهر ،سيدﻓع اﳌهر ،وإن كانﺖ هذه الزوجة كبﲑة يﻮطﺄ ﻣﺜلها يعﲏ
ﺑنﺖ ﺗسع ،ﻗال :وإن كاﻧﺖ ﳑﻦ ﻳﻮﻃﺄ ﻣﺜﻠﻬا ﳌﺜﻠﻪ فﻬﺪر ﻷنﻪ ﻓَعل ﻓِعل ﻣﺄذون ﻓيﻪ ،اﻵن

سينتقل إﱃ دية العﻈام ،ﻗال ) :و ( ﳚﺐ ) ﰲ اﻟﻀﻠﻊ (" "١إذا ﺟﱪ كﻤا كان ﺑﻌﲑ
الضلع ﻓيﻪ ﺑعﲑ واﺣد ) ،و ( ﳚﺐ ﰲ ) كﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﱰﻗﻮﺗﲔ " "٢ﺑﻌﲑ ( الﱰﻗﻮة
الﻮاﺣدة ﻓيها ﺑعﲑ يعﲏ ﻣﺜل الضلع ﳌا روى ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﰲ اﻟﻀﻠﻊ ﲨﻞ وﰲ
اﻟﱰﻗﻮة ﲨﻞ واﻟﱰﻗﻮة اﻟﻌﻈﻢ اﳌﺴتﺪﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻌنق ﻣﻦ اﻟنﺤﺮ إﱃ اﻟﻜتﻒ يعﲏ ﻣن أسفل
الرﻗبة إﱃ الﻜتف وﻟﻜﻞ إﻧﺴان ﺗﺮﻗﻮ ن وإن اﳒﱪ اﻟﻀﻠﻊ أو اﻟﱰﻗﻮة ﻏﲑ ﻣﺴتﻘﻴﻤﲔ
فﺤﻜﻮﻣﺔ إذاً الضلع والﱰﻗﻮة إذا جﱪت ﺻﺤيﺤة كما كانﺖ ﻓفيها دية ﺑعﲑ كل واﺣد ﻓيﻪ

ﺑعﲑ لﻜن إذا جﱪت غﲑ ﻣستقيمة ﻓفيها اﳊﻜﻮﻣة ﻣعناه نقدره ﻗبل هذا العيﺐ ﰒ نقدره
وﻗد جﱪت غﲑ ﻣستقيمة ونرى كﻢ النقص ﰲ القيمة ،ﻓلﻮ نقصﺖ القيمة  %٥ﻣعناه لﻪ
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كﻢ ﻣن الدية؟  .%٥ﻗال ) :و ( ﳚﺐ ) ﰲ كﺴﺮ اﻟﺬراع (""٣وﻫﻮ اﻟﺴاﻋﺪ اﳉاﻣﻊ
ﻟﻌﻈﻤﻲ اﻟزﻧﺪ واﻟﻌﻀﺪ ) و ( ﰲ ) اﻟﻔخﺬ و ( ﰲ ) اﻟﺴاق ( واﻟزﻧﺪ وهﻮ الﻜﻮع
والﻜرسﻮع الذي ﰲ ﻣفصل الﻜف ) إذا ﺟﱪ ذﻟﻚ ﻣﺴتﻘﻴﻤا ﺑﻌﲑان ( ،وإن جﱪ غﲑ
ﻣستقيما ﻓفيﻪ ﺣﻜﻮﻣة ،ﻗال :ﳌا روى ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪه أن
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌاص كتﺐ إﱃ ﻋﻤﺮ ﰲ أﺣﺪ اﻟزﻧﺪﻳﻦ إذا كﺴﺮ فﻜتﺐ إﻟﻴﻪ ﻋﻤﺮ أن فﻴﻪ
ﺑﻌﲑﻳﻦ وإذا كﺴﺮ اﻟزﻧﺪان فﻔﻴﻬﻤا أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ وﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﳐاﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺼﺤاﺑﺔ ﻷنﻪ
كل زند ﻓيﻪ ﺑعﲑان ﻓإذا كسر الزندين ﻓفيﻪ أرﺑعة ،ﻗال ) :وﻣا ﻋﺪا ذﻟﻚ ( اﳌﺬكﻮر ) ﻣﻦ
اﳉﺮاح وكﺴﺮ اﻟﻌﻈام ( كخﺮزة ﺻﻠﺐ وهي ﻓقار الﻈهر ،وﻋﺼﻌﺺ ﰲ آخر الﻈهر،
وﻋاﻧﺔ وهﻮ ﻣنبﺖ الﺸعر الذي ﻓﻮق الفرج ) فﻔﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ إذاً كﻢ عﻈﻢ عند ﻓيﻪ الدية؟
الضلع ،الﱰﻗﻮة ،الذراع ،العضد ،الساق ،الفخذ ،الزند ،ﻣا هي اﳊﻜﻮﻣة؟ ﻗال :واﳊﻜﻮﻣﺔ
أن ﻳﻘﻮم ا ﲏ ﻋﻠﻴﻪ كﺄﻧﻪ ﻋﺒﺪ ﻻ ﺟناﻳﺔ ﺑﻪ ﰒ ﻳﻘﻮم وﻫﻲ أي اﳉناﻳﺔ ) ﺑﻪ ﻗﺪ ﺑﺮﺋﺖ فﻤا
ﻧﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ فﻠﻪ ( أي ﻟﻠﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ) ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺒتﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺔ ﻣﺜلما ﻗلنا النسبة اﳌﺌﻮية
كﺄن ( أي ﻟﻮ ﻗﺪر أن ) ﻗﻴﻤتﻪ ( أي ﻗﻴﻤﺔ ا ﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻮ كان ) ﻋﺒﺪا ﺳﻠﻴﻤا ( ﻣﻦ
اﳉناﻳﺔ ) ﺳتﻮن وﻗﻴﻤتﻪ ﳉناﻳﺔ ﲬﺴﻮن فﻔﻴﻪ ( أي ﰲ ﺟﺮﺣﻪ ) ﺳﺪس دﻳتﻪ ( ﻟنﻘﺼﻪ
ﳉناﻳﺔ ﺳﺪس ﻗﻴﻤتﻪ كﺄنﻪ يقﻮل لﻮ ﻗدر أن ﻗيمة ا ﲏ عليﻪ لﻮ كان عبدا ستﻮن ،وﻗيمتﻪ
ﳉناية ﲬسﻮن ﻓﻜﻢ الفرق ﻣﺸايﺦ؟ ﺑﲔ اﳋمسﲔ والستﲔ ﻓيﻪ السدس أي ﰲ جرﺣﻪ

سدس ديتﻪ ﻣعناه لﻪ سدس الدية لنقصﻪ ﳉناية سدس القيمة ،ﻗال ) :إﻻ أن ﺗﻜﻮن
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﳏﻞ ﻟﻪ ﻣﻘﺪر ( ﻣﻦ اﻟﺸﺮع ) فﻼ ﻳﺒﻠﻎ ا ( أي اﳊﻜﻮﻣﺔ ) اﳌﻘﺪر ( ﺗصﻮروا

اﻵن أن السن ﻓيﻪ ﲬﺲ ﻣن اﻹﺑل إن عاد سليما ،إن ﱂ يعد سليما وعاد ﻗصا ﻓﺤﻜﻮﻣة،
لﻮ ﻗدر ه ﳊﻜﻮﻣة وﻇهر أنﻪ يساوي عﺸرة ﻣن اﻹﺑل ﻓﻼ ﳝﻜن ،ﻓﻼ يبلغ ﳊﻜﻮﻣة

اﳌقدر ،وﻣﺜل ﻗال :كﺸﺠﺔ دون اﳌﻮﺿﺤﺔ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻜﻮﻣتﻬا أرش اﳌﻮﺿﺤﺔ اﳌﻮضﺤة
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ﻓيها ﲬﺲ ﻣن اﻹﺑل لﻜن لﻮ شﺠة دون اﳌﻮضﺤة ﻓينبﻐي أﻻ ﺗبلغ اﳊﻜﻮﻣة أرش اﳌﻮضﺤة
ﲬسة ﻣن اﻹﺑل ،ﻓلﻮ ﻗدر ه عن طريق اﳊﻜﻮﻣة ﻓﻮجد أن هذا اﳉرح الذي أﺻاﺑﻪ أﻗل

ﻣن اﳌﻮضﺤة يساوي ستة ﻣن اﻹﺑل أو سبعة ﻣن اﻹﺑل ﻓﻼ ﳝﻜن أن ﺗبلغ
أرش اﳌﻮضﺤة ﻣعناه ﳌا نقﻮل ﻻ ﺗبلغ ﺣﻜﻮﻣتها أرش اﳌﻮضﺤة يعﲏ ﻣعناه ﻻ ﺗصل إﱃ
اﳋمﺲ ،أعلى ﺣد ﳝﻜن أن ﺗصل إليﻪ هﻮ اﻷرﺑعة ،لﻮ وﺻلﺖ إﱃ اﳋمﺲ لتقريﺐ أو

لسﺖ أو لسبع نعﻄيﻪ أرﺑعة ﻓقﻂ ،ﻗال :وإن ﱂ ﺗنﻘﺼﻪ اﳉناﻳﺔ ﺣال ﺑﺮء ﻗﻮم ﺣال
ﺟﺮ ن دم هذه اﳊالة الﺜانية إذا ﱂ ينقص ﺣال الﱪء ،ﺑعدﻣا ﺑرئ يعﲏ جرح جرﺣا ﻓننتﻈر
ﺣﱴ يﱪأ نرى كﻢ يساوي ﰒ ﺑعد ذلﻚ ﳒري اﳊﻜﻮﻣة ﻓﻮجد أنﻪ ﺑعد الﱪء ﱂ ينقص ﻓإذاً
نعيد اﳊﻜﻮﻣة لﻜن ﻻ نقدرها ﺑعد الﱪء وإﳕا نقدرها ﺣال جر ن الدم ﻓلﻮ كان عبد ﱂ
ﳚرح وعبد ﳎروح والدم يسيل كﻢ سينقص ﻣن ﻗيمتﻪ؟ ينقص ﻣﺜﻼ  %٢إذاً لﻪ  %٢ﻣن

الدية وﳍذا ﻗال :وإن ﱂ ﺗنﻘﺼﻪ اﳉناﻳﺔ ﺣال ﺑﺮء ﻗﻮم ﺣال ﺟﺮ ن دم فﺈن ﱂ ﺗنﻘﺼﻪ أﻳﻀا

وأﺣيا ﺣال جر ن الدم ﱂ ينقص ﻓقدر ه عبد ﺑدﻣﻪ وعبد ﻣن غﲑ دم ﻓﻼ ﻓرق إذاً ﻻ
شيء وﳍذا ﻗال :فﺈن ﱂ ﺗنﻘﺼﻪ أﻳﻀا أو زادﺗﻪ ﺣﺴنا ﻣﺜل لﻮ ﻗﻄع ﻗﻄعة زاﺋدة كانﺖ

ﺗعيبﻪ ،ﻗال :فﻼ ﺷﻲء فﻴﻬا لﻜن اكتبﻮا عندها "ويعزر" هذا نتﻜلﻢ عن الدية ﻣا ﻓيﻪ لﻜن
التعزير نعﻢ.

ب اﻟﻌاﻗﻠﺔ وﻣا ﲢﻤﻠﻪ
اﻟﻌاﻗﻠﺔ ) ﻋاﻗﻠﺔ اﻹﻧﺴان ( ذكﻮر ) ﻋﺼﺒاﺗﻪ كﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟنﺴﺐ واﻟﻮﻻء ﻗﺮﻳﺒتﻬﻢ (
كاﻹﺧﻮة ) وﺑﻌﻴﺪﻫﻢ ( كاﺑﻦ اﺑﻦ اﺑﻦ ﻋﻢ ﺟﺪ اﳉاﱐ ﻗال عصبتﻪ ﻣن النسﺐ والﻮﻻء،
الﻮﻻء هﻮ اﳌعتق ﻣعناه اﳌعتَق هﻮ الذي يتﺤمل ،ﻗال ) :ﺣاﺿﺮﻫﻢ وﻏاﺋﺒﻬﻢ ﺣﱴ ﻋﻤﻮدي
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ﻧﺴﺒﻪ ( وﻫﻢ آ ء اﳉاﱐ وإن ﻋﻠﻮا وأﺑناؤه وإن ﻧزﻟﻮا يعﲏ يدخلﻮن ﰲ العاﻗلة ،العاﻗلة
سيعقلﻮن عن اﳉاﱐ لﻜن ليﺲ ﰲ العمد ،ﰲ اﳋﻄﺄ ،وﰲ شبﻪ العمد يعﲏ العاﻗلة ﻻ
ﳛملﻮن العمد ﻓالعمد ﻣﻐلﻆ ﻷ ا ﰲ ﻣال اﳉاﱐ وﺣالة وﻣﻐلﻈة ﻣرﺑعة ،وشبﻪ العمد على

العاﻗلة ﳐففة ﻣن هذا الباب ،وﺗﻜﻮن ﻣﻐلﻈة يعﲏ ﻣرﺑعة ﻣﺆجلة وأﻣا اﳋﻄﺄ ﻓهي ﳐففة ﰲ

الﺜﻼث ﻷ ا ﺗﻜﻮن على العاﻗلة وﺗﻜﻮن ﳐمسة وﻣﺆجلة ثﻼث سنﻮات ،ﻗال :ﺳﻮاء كان
اﳉاﱐ رﺟﻼ أو اﻣﺮأة ﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﻀﻰ رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﰲ ﺟنﲔ اﻣﺮأة ﻣﻦ ﺑﲏ
ﳊﻴان ﺳﻘﻂ ﻣﻴتا ﺑﻐﺮة ﻋﺒﺪ أو أﻣﺔ ﰒ إن اﳌﺮأة اﻟﱵ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬا ﻟﻐﺮة ﺗﻮفﻴﺖ يعﲏ
ﺗﻮﻓيﺖ أم اﳉنﲔ اﳌيﺖ فﻘﻀﻰ رﺳﻮل ﷲ ﷺ أن ﻣﲑاﺛﻬا ﻟزوﺟﻬا وﺑنﻴﻬا وإن اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ
ﻋﺼﺒتﻬا ﻣتﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘال ﻋﻘﻠﺖ ﻣﻦ فﻼن إذا ﻏﺮﻣﺖ ﻋنﻪ دﻳﺔ ﺟناﻳتﻪ وﻟﻮ ﻋﺮف ﻧﺴﺒﻪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ وﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ أي ﺑﻄﻮ ا ﱂ ﻳﻌﻘﻠﻮا ﻋنﻪ وﻳﻌﻘﻞ ﻫﺮم وزﻣﻦ وأﻋﻤﻰ أﻏنﻴاء إذا كان
ﰲ العاﻗلة رجل كبﲑ ﰲ السن أو ﻣريض ﻣرض ﻣزﻣن أو أعمى لﻜنهﻢ أغنياء يستﻄيعﻮا
الدﻓع ﻓيدﻓعﻮن هذا ﻻ يعفيهﻢ لﻜن عند

س ﻻ يعقلﻮن ﻣن العاﻗلة ﻻ يتﺤملﻮن شيء

وهﻢ ﻣن سيذكرهﻢ اﻵن ،ﲬسة أشخاص ،ﻗال ) :وﻻ ﻋﻘﻞ ﻋﻠﻰ رﻗﻴق ( ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻠﻚ
وﻟﻮ ﻣﻠﻚ فﻤﻠﻜﻪ ﺿﻌﻴﻒ يعﲏ لﻮ كان أﺣد العاﻗلة عبد ﻓهﻮ ﻻ يعقل ،والﺜاﱐ غﲑ
ﻣﻜلف ،ﻗال ) :و ( ﻻ ﻋﻠﻰ ) ﻏﲑ ﻣﻜﻠﻒ ( كﺼﻐﲑ وﳎنﻮن ﻷ ﻤا ﻟﻴﺴا ﻣﻦ أﻫﻞ
اﻟنﺼﺮة والﺜالﺚ ) :و ( ﻻ ﻋﻠﻰ ) فﻘﲑ ( ﻻ ﳝﻠﻚ ﻧﺼاب زكاة ﻋنﺪ ﺣﻠﻮل اﳊﻮل فاﺿﻼ
ﻋنﻪ كﺤﺞ وكﻔارة ظﻬار وﻟﻮ ﻣﻌتﻤﻼ يعﲏ ﺻاﺣﺐ ﺣرﻓة إذاً الفقﲑ ﻻ يعقل ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
أﻫﻞ اﳌﻮاﺳاة ) وﻻ أﻧﺜﻰ وهذه الراﺑعة ،وﻻ ﳐاﻟﻒ ﻟﺪﻳﻦ اﳉاﱐ ( هذا اﳋاﻣﺲ ﻟﻔﻮات
اﳌﻌاﺿﺪة واﳌناﺻﺮة إذاً ﻣن الذي ﻻ يعقل؟ لﻮ كان العاﻗلة وهﻢ العصبة ﻓيهﻢ عبد ﻓﻼ
يعقل ،وﺻﻐﲑ ﻻ يعقل ،وﻓقﲑ ﻻ يعقل ،واﻣرأة ﻻ ﺗعقل ،وكاﻓر ﻻ يعقل ﻓهذا ﻻ يدخل ﰲ
العاﻗلة ،ﻗال :وﻳتﻌاﻗﻞ أﻫﻞ ذﻣﺔ اﲢﺪت ﻣﻠﻠﻬﻢ لﻜن لﻮ كانﻮا على دين واﺣد نعﻢ
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يتعاﻗلﻮا ،انتقل إﱃ خﻄﺄ اﻹﻣام وﺧﻄﺄ إﻣام وﺣاكﻢ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﻤا ﰲ ﺑﻴﺖ اﳌال ﻓﻼ ﳓمل

العاﻗلة وإﳕا ﳓمل ﺑيﺖ اﳌال ،وﻣن ليسﺖ لﻪ عاﻗلة يعﲏ ﻗتل خﻄﺄ ﻣﺜﻼ ،نقﻮل أو ﻗتل شبﻪ

عمد ،هل نقﻮل أو ﻗتل عمدا؟ العمد ﰲ ﻣالﻪ هﻮ وليﺲ ﰲ ﻣال العاﻗلة ،ﻓلﻮ وجبﺖ على

العاﻗلة وﻻ عاﻗلة لﻪ أو لﻪ وعﺠزت؟ ﻗال :وﻣﻦ ﻻ ﻋاﻗﻠﺔ ﻟﻪ أو ﻟﻪ وﻋﺠزت فﺈن كان
كافﺮا فاﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ يعﲏ عليﻪ ﰲ ﻣال الﻜاﻓر ،وإن كان ﻣﺴﻠﻤا فﻤﻦ ﺑﻴﺖ اﳌال ﺣاﻻ
إن أﻣﻜﻦ وإﻻ ﺳﻘﻄﺖ يعﲏ وإن ﱂ ﳝﻜن ﻣن ﺑيﺖ اﳌال سقﻄﺖ الدية يعﲏ كما لﻮ عدم

القاﺗل ،سقﻄﺖ هذه ﻣن ﻣفردات اﳌذهﺐ ،وعنﻪ ﲡﺐ على القاﺗل ،ﻗال اﳌﻮﻓق وهﻮ أوﱃ
ﻣن إهدار دﻣاء اﻷﺣرار ،إذاً الرواية الﺜانية أ ا ﲡﺐ على القاﺗل إذا ﺗعذر ﻣن ﺑيﺖ اﳌال،
عند ﺑعض اﳉنا ت ﻻ ﲢملها العاﻗلة أﺻﻼ ﻓالعاﻗلة ﲢمل ﺑعض اﳉنا ت وﻻ ﲢمل كل
جناية ،وﻣر ﻣعنا ﻗلنا اﳉناية الﱵ ﻻ ﲢملها العاﻗلة هي العمد وأشياء أخرى ﻻ ﲢملها،

اﳌسﺄلة اﻷوﱃ ،ﻗال ) :وﻻ ﲢﻤﻞ اﻟﻌاﻗﻠﺔ ﻋﻤﺪا ﳏﻀا ( وﻟﻮ ﱂ ﳚﺐ ﺑﻪ ﻗﺼاص كﺠاﺋﻔﺔ
وﻣﺄﻣﻮﻣﺔ يعﲏ لﻮ أنﻪ طعن واﺣد جاﺋفة أو ﻣﺄﻣﻮﻣة ﰲ رأسﻪ وﻣا ﻓيها ﻗصاص لﻜن ﻓيها دية
وﺗعمد ذلﻚ وليﺲ ﺑﺸبﻪ عمد أو خﻄﺄ ﻓالعاﻗلة ﻻ ﲢمل ،ﻗال :ﻷن اﻟﻌاﻣﺪ ﻏﲑ ﻣﻌﺬور
فﻼ ﻳﺴتﺤق اﳌﻮاﺳاة وﺧﺮج ﶈﺾ ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤﺪ فتﺤﻤﻠﻪ واﳋﻄﺄ كذلﻚ ،الﺜاﱐ العبد،
ﻗال ) :وﻻ ( ﲢﻤﻞ اﻟﻌاﻗﻠﺔ أﻳﻀا ) ﻋﺒﺪا ( أي ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺒﺪ ﻗتﻠﻪ اﳉاﱐ أو ﻗﻄﻊ ﻃﺮفﻪ وﻻ
ﲢﻤﻞ أﻳﻀا ﺟناﻳتﻪ أي جناية العبد ،ﺗعرﻓﻮن ﳌاذا؟! هﻢ يعتﱪون العبد ،العاﻗلة ﲢمل ﰲ
اﳉنا ت لﻜن لﻮ هﻮ أﺗلف ﻣال ﻷﺣد ﻓالعاﻗلة ﻻ ﺗلزم ﻻ ﺗتﺤمل ،العاﻗلة ﺗتﺤمل ﻣاذا؟
ﺗتﺤمل اﳉناية وهي الدية ،لﻜن ﺗصﻮر شخص ﻣﺜﻼ ﺻدم سيارة ﻓهل ﲡﺐ عليﻪ الدية
اﻵن؟ ﻻ هذه ﲡﺐ عليﻪ ﻗيمة ﻣتلف ﻓقيمة اﳌتلفات ﻻ ﺗتﺤملها ﻓهﻮ لﻮ ﻗتل عبدا اﻵن
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هل نعتﱪ الﻮاجﺐ اﻵن عليﻪ دية أم ﻗيمة ﻣتلف؟ ﻗيمة ﻣتلف ،ولذلﻚ ﻗلنا العبد ديتﻪ ﻗيمتﻪ
ﻓإذاً ﻻ ﺗتﺤملﻪ ،الﺜالﺚ ) :وﻻ ( ﲢﻤﻞ أﻳﻀا ) ﺻﻠﺤا ( ﻋﻦ إﻧﻜار يعﲏ لﻮ أن أ سا
ادعﻮا على رجل نﻪ ﻗاﺗل وطالبﻮا لدية وهﻮ ينﻜر ويقﻮل أ لسﺖ ﺑقاﺗل ﳍذا وﻻ ألتزم

لدية ،أﺻروا عليﻪ وﺻارت ﻣﺸﻜلة ،دخلﻮا القضاء ﻓصاﳊهﻢ ﻗال أعﻄيﻜﻢ نصف الدية
أو أعﻄيﻜﻢ ﺑعض الدية وﺗنسﺤبﻮن ﻓالعاﻗلة ﻻ ذنﺐ ﳍﻢ ﻷنﻪ اﻵن هﻮ ﻣنﻜر أنﻪ جاﱐ ﻓهﻮ
ﻻ جناية عليﻪ أﺻﻼ وﻻ دية ﺗلزﻣﻪ ﻓهﻮ اﻵن ﺻاﱀ لﲑيﺢ نفسﻪ ﻓالعاﻗلة ﻻ ذنﺐ ﳍﻢ،

العاﻗلة ﳛملﻮن اﳉناية الﱵ ﲢصل وﻻ ﳛملﻮن ﺻلﺤا عن إنﻜار هذا الﺜالﺚ ،الراﺑع ) :وﻻ
اﻋﱰافا ﱂ ﺗﺼﺪﻗﻪ ﺑﻪ ( ن ﻳﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﲜناﻳﺔ وﺗنﻜﺮ اﻟﻌاﻗﻠﺔ لﻮ جاء وﻗال نعﻢ أ

الذي ﻗتلتﻪ خﻄﺄ والدية علينا يريد ﳛمل العاﻗلة والعاﻗلة ﺗنﻜر ﺗقﻮل أنﺖ كذاب ﱂ ﺗقتل

هذا الﺸخص وﻻ شيء ﻣﺜﻼ ،ﻗال :روى اﺑﻦ ﻋﺒاس ﻣﺮفﻮﻋا ﻻ ﲢﻤﻞ اﻟﻌاﻗﻠﺔ ﻋﻤﺪا وﻻ
ﻋﺒﺪا وﻻ ﺻﻠﺤا وﻻ اﻋﱰافا وروي ﻋنﻪ ﻣﻮﻗﻮفا والﻈاهر أنﻪ ﻣﻮﻗﻮف يعﲏ ﱂ يﻮجد ﻣرﻓﻮعا
) وﻻ ( ﲢﻤﻞ اﻟﻌاﻗﻠﺔ أﻳﻀا ) ﻣا دون ﺛﻠﺚ اﻟﺪﻳﺔ اﻟتاﻣﺔ ( هذا اﳋاﻣﺲ ،ﳓن ﻗلنا أن

الدية التاﻣة هي ﻣاﺋة ﻣن اﻹﺑل ﻓاﳉناية الﱵ ﺗﻮجﺐ أﻗل يعﲏ ﻣﺜﻼ ﳋﻄﺄ ﻗﻄع إﺻبع
لﺸخص ﻓيها عﺸر الدية هل هﻮ الذي يتﺤملها أم العاﻗلة؟ هﻮ وليﺲ العاﻗلة ﻓالعاﻗلة ﻻ
ﲢمل إﻻ ﻣا زاد أو ﻣا ﺑلغ ثلﺚ الدية ،لﻮ ﻗﻄع إﺻبعﲔ هﻮ الذي يتﺤمل ،لﻮ ﻗﻄع ثﻼثة
هﻮ الذي يتﺤمل ،لﻮ ﻗﻄع أرﺑعة أﺻاﺑع يصﲑ هنا العاﻗلة إذا كان ﻗﻄع ﻣن ذكر ،لﻮ ﻗﻄع
أرﺑع أﺻاﺑع ﻣن اﻣرأة ﻣن الذي يتﺤملها؟ اﳉاﱐ ﻷن اﻷرﺑعة كﻢ ﻓيها ﻣن اﳌرأة؟ ﻓيها
عﺸرين ﻓما وﺻلﺖ الﺜلﺚ ،ثﻼثة أﺻاﺑع ﻣن اﻣرأة كﻢ ﻓيها؟ أﻗل ﻣن الﺜلﺚ إذاً هﻮ الذي

ﳛملها ،ﻗال :أي ذكﺮ ﺣﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻘﻀاء ﻋﻤﺮ أ ا ﻻ ﲢﻤﻞ ﺷﻴﺌا ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻘﻞ
اﳌﺄﻣﻮﻣﺔ إﻻ ﻏﺮة ﺟنﲔ ﻣات ﺑﻌﺪ أﻣﻪ أو ﻣﻌﻬا ﲜناﻳﺔ واﺣﺪة ﻻ ﻗﺒﻠﻬا الﻐرة هي دية اﳉنﲔ

وهي ﻗيمتها ﲬسة ﻣن اﻹﺑل وهي دون الﺜلﺚ ﻓهل ﳛملها اﳉاﱐ أم ﲢملها العاﻗلة؟ اﳉاﱐ
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ﻷ ا أﻗل لﻜن يقﻮل اﳌصنف لﻮ ﻣات اﳉنﲔ ﺑعد أﻣﻪ أو ﻣع أﻣﻪ ﻓنعتﱪهﻢ جناية واﺣدة
يعﲏ نضﻢ دية اﳉنﲔ ﻣع دية اﻷم وﳍذا ﻗال إﻻ غرة جنﲔ ﻷنﻪ ﻗال ﻻ ﲢمل شيﺌا ﺣﱴ

يبلغ عقل اﳌﺄﻣﻮﻣة ،كيف ﲢمل غرة اﳉنﲔ اﳋمسة ﻣن اﻹﺑل ﺣق اﳉنﲔ؟ ﲢملﻪ ﺗبعا ﻷﻣﻪ
إذا ﻣات ﻣع أﻣﻪ ﲜناية واﺣدة يعﲏ جﲎ جناية واﺣدة ﻓماﺗﺖ اﻷم وجنينها ﻓهل نقﻮل اﻷم
العاﻗلة ﲢملها واﳉنﲔ ﻻ ،هل نقﻮل ذلﻚ أم نقﻮل هي شيء واﺣد؟ كلهﻢ شيء واﺣد

ﻓنضﻢ دية اﻷم ﻣع اﳋمسة اﻹﺑل ونقﻮل هي دية واﺣدة ﺗتﺤملها العاﻗلة ،لﻮ ﻣات ﺑعد أﻣﻪ
ﻓهي جناية واﺣدة ،أﻣا لﻮ ﻣات ﻗبل أﻣﻪ ﻓﻼ وﳍذا ﻗال إﻻ غرة جنﲔ ﻣات ﺑعد أﻣﻪ "أ"،
أو ﻣعها ﲜناية واﺣدة "ب" ﻻ ﻗبلها "ج" ،ﳌاذا ﻗبلها ﻻ؟ ﻷ ا ﺗنقص عن الﺜلﺚ ﻓإذا
ﻣات ﻗبل اﻷم ﺻارت جناية ﻣنفصلة ﻓﻮجبﺖ ﲬسة وهي أﻗل ﻣن الﺜلﺚ أﻣا إذا ﻣاﺗﻮا ﻣعا

وجبﺖ ﻣعا أي ﲬسة وﲬسﲔ اﻷم ﲬسﲔ واﳉنﲔ ﲬسة ،لﻮ ﻣاﺗﺖ اﻷم ذه اﳉناية

وﳊقها اﳉنﲔ نقﻮل ﲬسة وﲬسﲔ وجبﺖ ،ﻗال :وﻳﺆﺟﻞ ﻣا وﺟﺐ ﺑﺸﺒﻪ اﻟﻌﻤﺪ واﳋﻄﺄ
ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳنﲔ إذاً ﰲ العمد ﺗﻐلﻆ ﻣن ثﻼثة أوجﻪ العمد يﻜﻮن على ﻣال اﳉاﱐ ،والﺜاﱐ
ﺣالة والﺜالﺚ ﻣرﺑعة ،شبﻪ العمد على العاﻗلة ،ﻣﺆجلة ثﻼث سنﲔ ،ﻣرﺑعة ،أﺻبﺢ ﰲ شبﻪ
العمد التﻐليﻆ ﻣن وجﻪ واﺣد وهﻮ الﱰﺑيع وأﻣا ﰲ العمد ﻓالتﻐليﻆ ﰲ الﺜﻼثة أوجﻪ ،أﻣا
اﳋﻄﺄ ﳐففة ﻣن اﻷوجﻪ كلها ،وشبﻪ العمد هﻮ الذي أخذ ﻣن هذا وﻣن ذاك ﻓﺄشبﻪ اﳋﻄﺄ
ﰲ التخفيف ﰲ وجهﲔ وهي كﻮ ا على العاﻗلة ﻷنﻪ شبﻪ خﻄﺄ ﱂ يتعمد وكﻮ ا ﻣﺆجلة.
العمد

 ١على ﻣال اﳉاﱐ
 ٢ﺣالة

شبﻪ العمد

على العاﻗلة

ﻣﺆجلة ثﻼث سنﲔ

اﳋﻄﺄ

على العاﻗلة

ﻣﺆجلة ثﻼث سنﲔ
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 ٣ﻣرﺑعة

ﻣرﺑعة

ﳐمسة

ﳌا نقﻮل هي على العاﻗلة ،ركزوا اﻵن ﺣﱴ نرﺑﻂ ﳌاذا كانﺖ ﻣﺆجلة ﻓلما نقﻮل هي على

العاﻗلة هل نقﻮل ﺣالة أم ﻣﺆجلة؟ لﻮ ﻗلنا ﺣالة عاﻗبنا العاﻗلة ﻓنﺤن خففنا على العاﻗلة
ﻓإذا كانﺖ على العاﻗلة ﺗﻜﻮن ﻣﺆجلة هذا هﻮ ختصار ،وغلﻈﺖ ﻣن وجﻪ واﺣد وهﻮ

الﱰﺑيع ،ﻗال :وﳚتﻬﺪ اﳊاكﻢ ﰲ ﲢﻤﻴﻞ كﻞ ﻣنﻬﻢ ﻣا ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن كيف ﺗﻮزع عليهﻢ؟

يقﻮل اﳊاكﻢ ﳚتهد ﰲ ﲢميل كل ﻣنهﻢ ﻣن العاﻗلة ﻣا يسهل عليهﻢ ﻓيلزﻣﻪ ﲟا يسهل عليﻪ،

وﻳﺒﺪأ ﻷﻗﺮب فاﻷﻗﺮب ﻟﻜﻦ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻟﻐﻴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺐ يعﲏ لﻮ كان لﻪ عاﻗلة ﻗريبﲔ
وﻣساﻓرون وهناك ﻣن هﻢ ﻣﻮجﻮدون لﻜنهﻢ ﺑعيدين أﺑعد ﻓتﺆخذ ﻣن ﺑعيد لﻐيبة ﻗريﺐ.

فﺼﻞ ﰲ كﻔارة اﻟﻘتﻞ

) ﻣﻦ ﻗتﻞ ﻧﻔﺴا ﳏﺮﻣﺔ ( وﻟﻮ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻗنﻪ أو ﻣﺴتﺄﻣناً هﻮ كاﻓر لﻜنﻪ ﻗتلﻪ ﳏرم والذﻣي

كاﻓر لﻜن هﻮ نفﺲ ﳏرم ﻗتلها ﻓهﻮ ﻣعصﻮم الدم ،ﻓإذا ﻗتل ﻣعصﻮم الدم ﻓإن كفارة القتل
ﲡﺐ على اﳌسلﻢ لﻮ ﻗتل ﻣعصﻮم الدم يعﲏ ﻻ ﲡﺐ ﻓقﻂ ﰲ ﻗتل اﳌسلﻢ أو الﻜاﻓر الذي

ﻻ ﳚﻮز ﻗتلﻪ ،أو ﺟنﻴناً أو ﺷارك ﰲ ﻗتﻠﻬا ) ﺧﻄﺄ ( أو ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﻻ ﰲ عمد يعﲏ العمد

ﻻ كفارة ﻓيﻪ ،ﳌاذا وجبﺖ ﰲ اﻷخف دون اﻷغلﻆ؟ نقﻮل هﻜذا جاء والتماس اﳊﻜمة

يعﲏ ﻗد يقال أن العمد أغلﻆ وأشد وﻻ ﺗنفعﻪ الﻜفارة ﲞﻼف اﳋﻄﺄ وشبﻪ العمد ) ﻣﺒاﺷﺮة
أو ﺗﺴﺒﺒا ( ﻗتلﻪ ﻣباشرة هﻮ الذي شر القتل أو ﺗسبﺐ ﻓقﻂ يعﲏ ﺣفر ﺣفرة ﰲ الﻄريق
ﻓمات ﻓيها أﺣد ﻓتلزﻣﻪ الدية وﺗلزﻣﻪ الﻜفارة وسيﺄﰐ ﺑيان الﻜفارة ،ﻗال :كﺤﻔﺮه ﺑﺌﺮا )
فﻌﻠﻴﻪ ( أي ﻋﻠﻰ اﻟﻘاﺗﻞ وﻟﻮ كافﺮا أو ﻗنا أو ﺻﻐﲑا أو ﳎنﻮ ) اﻟﻜﻔارة ( ﻋتق رﻗﺒﺔ فﺈن
ﱂ ﳚﺪ فﺼﻴام ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣتتاﺑﻌﲔ وﻻ إﻃﻌام فﻴﻬا ليﺲ ﻓيﻪ إطعام ﻣﺜل الﻜفارات اﻷخرى،
وإن كاﻧﺖ اﻟنﻔﺲ ﻣﺒاﺣﺔ كﺒاغ أو اﻟﻘتﻞ ﻗﺼاﺻا أو ﺣﺪا أو دفﻌا ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ فﻼ كﻔارة
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هذه ﺻﻮر ليﺲ ﻓيها كفارة ،إذا أوجبنا الﻜفارة على العبد ﻓﻜيف يﻜفر ،وإذا أوجبنا
الﻜفارة على الصﻐﲑ ﻓﻜيف يﻜفر العبد وكيف يﻜفر الصﻐﲑ ،العبد كيف يﻜفر ،عتق

رﻗبة ﻣا عنده ﻣال ،والصﻐﲑ كيف يﻜفر ،ﺻيام شهرين هﻮ ﻻ يستﻄيع الصﻮم وغﲑ

ﻣﻜلف ،ﻗال اﳌصنف :وﻳﻜﻔﺮ ﻗﻦ ﺑﺼﻮم وﻣﻦ ﻣال ﻏﲑ ﻣﻜﻠﻒ وﻟﻴﻪ ،وليﻪ هﻮ الذي ﳜرج

عتق الرﻗبة ،لﻮ ﻗتل عددا ﻓﻜﻢ الﻜفارة؟ ﻗال :وﺗتﻌﺪد ﺑتﻌﺪد ﻗتﻞ ﻓإذا ﻗتل ثﻼثة خﻄﺄ
ﻣعناه ﺗلزﻣﻪ ثﻼثة كفارات.

ب اﻟﻘﺴاﻣﺔ
) وﻫﻲ ( ﻟﻐﺔ اﺳﻢ اﻟﻘﺴﻢ أﻗﻴﻢ ﻣﻘام اﳌﺼﺪر ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ أﻗﺴﻢ إﻗﺴاﻣا وﻗﺴاﻣﺔ ﻷن

اﳌصدر لنسبة ﻷﻗسﻢ إﻗساﻣا ،أكرم إكراﻣا ،أعﻈﻢ إعﻈاﻣا وهﻜذا لﻜن ﻗالﻮا وﻗساﻣة

ﻓﺄﻗاﻣﻮا اﻻسﻢ ﻣقام اﳌصدر ،ﻣا هي القساﻣة شرعا؟ ﻗال :وﺷﺮﻋا ) أﳝان ﻣﻜﺮرة ﰲ دﻋﻮى
ﻗتﻞ ﻣﻌﺼﻮم ( عمدا أو غﲑه ﻻ ﻣا دون النفﺲ ،اﻓهمﻮا اﻵن الﻜﻼم ،ﳌا ﻗال اﳌصنف ﰲ

دعﻮى ﻗتل ﻣعصﻮم أخرج ﻣاذا؟ ﳌا ﻗال ﰲ دعﻮى ﻗتل ﻣعناه لﻮ كانﺖ الدعﻮة ﻓيما دون
النفﺲ يعﲏ أ س ادعﻮا على شخص أنﻪ ﻗﻄع طرف ﻓهل ﺗدخلها القساﻣة أم ﻻ؟ ﻻ
ﺗدخلها القساﻣة ،ﻓالقساﻣة ﺗعتﱪ ﺣالة خاﺻة ،ﺻﻮرة خاﺻة ﻻ يقاس عليها وإﳕا وردت
ﰲ النص هﻜذا ونبﲔ إن شاء ﷲ ﺑعد ﻗليل ،ختصار القساﻣة أﳝان سيﺄﰐ أ س
ويقسمﻮن ﲬسﲔ ﳝينا أن ﻓﻼن ﻗتل اﺑنهﻢ أو ﻗريبهﻢ هذا أو وليهﻢ هذا ﻓسيﺤلفﻮن ﲬسﲔ
ﳝﲔ ﺑﺸروط أخرى سيذكرها اﳌصنف ﺗقريبا عﺸرة شروط ﻓإذا ﺗﻮﻓرت استﺤقﻮا دم هذا
القاﺗل ﻣعناه هذه الﻄريقة ليسﺖ أﺻل ﰲ استﺤﻼل الدﻣاء يعﲏ ﰲ الدم ﻻ ﳚﻮز أﺻﻼ ﻓﻼ
يصﺢ ﰲ الدﻣاء أن ﰐ واﺣد وﳛلف ،ﺻاﺣﺐ الدم ﳛلف ﲬسﲔ ﳝﲔ أن ﻓﻼن ﻗتل اﺑنﻪ
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ﻓﻼ يقتل ذا ،ﰐ ﺑﺸهﻮد إﻻ ﰲ القساﻣة ،ﳌاذا؟ للﺸروط الﱵ ستﺄﰐ ،أن يﻜﻮن ﻓيها
لﻮث وعداوة ﻇاهرة ﺑﲔ القباﺋل وكذا هذه هي ،ستﺄﰐ الﺸروط اﳌهﻢ الفﻜرة العاﻣة إذاً هي
ﺗدخل ﰲ ﻗتل اﳌعصﻮم لﻜن لﻮ كانﺖ الدعﻮى ليسﺖ ﻗتل ،دون النفﺲ ﻓﻼ ﺗدخل ،لﻮ
كانﺖ الدعﻮى ﰲ ﻗتل خﻄﺄ ،شبﻪ عمد ﺗدخل أم ﻻ؟ ننﻈر ﰲ كلمة ﻗتل ﻣعصﻮم ﺗﺸمل
العمد واﳋﻄﺄ وشبﻪ العمد وﻻ ﺗﺸمل اﳉناية ﻓيما دون النفﺲ ﻷننا نقﻮل ﻗتل ﻓﻼ يدخل

ﻓيها ﻣا ليﺲ ﺑقتل ،ﻗال :روى أﲪﺪ وﻣﺴﻠﻢ أن اﻟنﱯ ﷺ أﻗﺮ اﻟﻘﺴاﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣا كاﻧﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳉاﻫﻠﻴﺔ هذه كانﺖ ﰲ اﳉاهلية وأﻗرها النﱯ ﷺ ووردت ﰲ الصﺤيﺤﲔ ،وﻻ
ﺗﻜﻮن ﰲ دﻋﻮى ﻗﻄﻊ ﻃﺮف وﻻ ﺟﺮح وهذا عرﻓناه ﻣن ﻗﻮلﻪ ﻗتل ﻣعصﻮم ،و ) ﻣﻦ
ﺷﺮوﻃﻬا ( أي اﻟﻘﺴاﻣﺔ اﻷول ) :اﻟﻠﻮث وﻫﻮ اﻟﻌﺪاوة اﻟﻈاﻫﺮة كاﻟﻘﺒاﺋﻞ اﻟﱵ ﻳﻄﻠﺐ
ﺑﻌﻀﻬا ﺑﻌﻀا ﻟﺜﺄر ( وكﻤا ﺑﲔ اﻟﺒﻐاة وأﻫﻞ اﻟﻌﺪل وﺳﻮاء وﺟﺪ ﻣﻊ اﻟﻠﻮث أﺛﺮ اﻟﻘتﻞ أو
ﻻ يعﲏ وإن ﱂ يﻮجد أثر للقتل يعﲏ وجدوه ﻣيﺖ لﻜن ﻣا ﻓيﻪ عﻼﻣة ضرب وﻻ جرح وﻻ
ﻗﻄع ،كيف ادعﻮا ﻗتلﻪ وﻣا ﻓيﻪ أثر للقتل؟ ﻗالﻮا ﳝﻜن خنقﻮه ،ﻗال ) :فﻤﻦ ادﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻘتﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻟﻮث ﺣﻠﻒ ﳝﻴنا واﺣﺪة وﺑﺮئ ( انتبهﻮا ﻣعي هذا الﻜﻼم الذي ﻗالﻪ
اﳌصنف اﻵن يريد ﳜرج يقﻮل هذه الصﻮرة ﻻ ﺗدخل ﰲ القساﻣة وهي ﻣن ادعي عليﻪ
القتل ﻣن غﲑ لﻮث ،ادعﻮا عليﻚ أنﻚ أنﺖ ﻗتلﺖ ﻓﻼن ،ﻻ ﻣا ﻗتلﺖ وﻣا ﻓيﻪ شهﻮد ،ﻻ ﱂ
أﻗتل ،اﺣلف ،ﺣلف ﳝينا واﺣدا وﺑرئ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﺑﻴنﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ يعﲏ إذا ﱂ ﺗﻜن هناك

شهﻮد أﻣا إن وجدت شهﻮد عملنا لﺸهﻮد كﺴاﺋﺮ اﻟﺪﻋاوي فﺈن ﻧﻜﻞ يعﲏ رﻓض

اﳊلف ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟنﻜﻮل انتبهﻮا كيف نقضي عليﻪ لنﻜﻮل ،ﻗال أ ﻣا ﻗتلﺖ ،اﺣلف،

لن أﺣلف ،ﻓهل ﳓﻜﻢ عليﻪ أنﻪ ﻗاﺗل؟ انتبهﻮا ﳓﻜﻢ عليﻪ أنﻪ ﻗاﺗل عمد ونقتلﻪ؟ ﻻ ،ﳓﻜﻢ

عليﻪ لنﻜﻮل إذا كانﺖ اﳌسﺄلة ﻗتل خﻄﺄ أو شبﻪ عمد يعﲏ نلزﻣﻪ الدية ،ﻗال :إن ﱂ ﺗﻜﻦ
اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻘتﻞ ﻋﻤﺪ فﺈن كاﻧﺖ ﺑﻪ ﱂ ﳛﻠﻒ وﺧﻠﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ إذاً ﰲ اﳋﻄـﺄ وﰲ شبﻪ العمد
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ﺗﻮجﺐ الدية ﻓإن ﺣلف ﺣلف ،وإن ﱂ ﳛلف ألزﻣناه ﳌال ،الدية ﻓقﻂ لﻜن ﻻ نقتل

شخص ﻷنﻪ ﱂ ﳛلف أو ﻷنﻪ نﻜل عن اﳊلف ،هذا الﺸرط اﻷول ،الﺸرط الﺜاﱐ :وﻣﻦ
ﺷﺮط اﻟﻘﺴاﻣﺔ أﻳﻀا ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘتﻞ ﻣعناه الذي ا ﻢ ﳉناية ﻻﺑد وأن يﻜﻮن
ﻣﻜلف ،وإﻣﻜان اﻟﻘتﻞ ﻣنﻪ هذا الﺜالﺚ أﻣا لﻮ كان ﻣﻜلف لﻜنﻪ ﻣقعد ﻻ يتﺤرك ،ﻣﺸلﻮل
ر عي ،ﻓﻼ ﳝﻜن ،ووﺻﻒ اﻟﻘتﻞ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى هذا الراﺑع يصفﻮن كيف ﻗتلﻪ ،خنقﻪ،
طعنﻪ ،وﻃﻠﺐ ﲨﻴﻊ اﻟﻮرﺛﺔ هذا اﳋاﻣﺲ ،واﺗﻔاﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى هذا السادس الﻮرثة
الذين يﻄالبﻮن لقساﻣة يﻜﻮنﻮن ﻣتفقﻮن وﲨيعا يﻄلبﻮن يعﲏ ﻻ يﻄلﺐ البعض ويﱰك

البعض ،ويتفقﻮن على الدعﻮى وهي دعﻮى القتل ،وﻋﻠﻰ ﻋﲔ اﻟﻘاﺗﻞ وهذا الساﺑع ،وكﻮن
فﻴﻬﻢ ذكﻮر ﻣﻜﻠﻔﻮن وهذا الﺜاﻣن يعﲏ الذين يقيمﻮن الدعﻮى للقساﻣة ﻓالقساﻣة أﳝان

وﻻﺑد الذي يﺆديها رجال ﻓﻼﺑد يﻜﻮن ﻓيهﻢ ذكﻮر ﻣﻜلفﻮن لﻜن لﻮ كان أولياء الدم

يﻄلبﻮن القساﻣة نساء وأطفال ﺻﻐار ﻓﻼ داعي ﻷنﻪ ﻻ يتﺄﺗى ﻣنهﻢ اﳊلف ،وكﻮن اﻟﺪﻋﻮى
ﻋﻠﻰ واﺣﺪ يعﲏ ﻻ أكﺜر ﻣﻌﲔ ﻻ ﻣبهﻢ ،لﻮ ﻗالﻮا ندعي على ﻓﻼن القتل وﻣعﻪ آخرون أو
ﻗالﻮا ندعي على شخص على أﺣد هذين وليﺲ ﲟعﲔ ﻓﻼ يصلﺢ ،ﻗالﻮا ﻷنﻪ جاء ﰲ

اﳊديﺚ يقسمﻮن على رجل ﻣنهﻢ ،ﰒ ﻗال :وﻳﻘاد فﻴﻬا إذا ﲤﺖ اﻟﺸﺮوط يعﲏ ﻣعناه

سنقتل القاﺗل أو سنلزﻣﻪ لدية ﰲ اﳋﻄﺄ وﰲ شبﻪ العمد إذا ﺗﻮﻓرت الﺸروط العﺸرة
وﺣصلﺖ القساﻣة ،وﻣا هي القساﻣة؟ سيﺄﰐ اﻵن :إذا ﺣلفﻮا ﲬسﲔ ﳝﲔ ،يعﲏ ﺗﻮﻓرت

الﺸروط وﺣلفﻮا ﲬسﲔ ﳝينا أن ﻓﻼن القاﺗل أخذ ﺑﻪ هذا اﳌعﲎ ،ﻗال ) :وﻳﺒﺪأ ﳝان
اﻟﺮﺟال ﻣﻦ ورﺛﻪ اﻟﺪم فﻴﺤﻠﻔﻮن ﲬﺴﲔ ﳝﻴنا ( وﺗﻮزع ﺑﻴنﻬﻢ ﺑﻘﺪر إرﺛﻬﻢ ﻓالذي يرث
النصف ﳛلف النصف ،والذي يرث الرﺑع ﳛلف الرﺑع ولﻮ ﻓيﻪ كسر نﻜملﻪ ،ﻗال :وﻳﻜﻤﻞ

www.bajabir.com

٦٢

كﺴﺮ وﻳﻘﻀﻰ ﳍﻢ .ﻗال اﳌصنف :وﻳﻌتﱪ ﺣﻀﻮر ﻣﺪع وﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أي وﻗﺖ اﳊلف

وﺳﻴﺪ ﻗﻦ ﻣﺜل وﱄ اﳊر ﳛلف ﲬسﲔ ﳝينا إذا انفرد ﲟلﻜﻪ وإﻻ ﻓعلى ﻣﻼكﻪ ﲝسﺐ

ﻣلﻜهﻢ وﻗﺖ ﺣﻠﻒ وﻣﱴ ﺣﻠﻒ اﻟﺬكﻮر فﺄﳊق ﺣﱴ ﰲ ﻋﻤﺪ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻮرﺛﺔ يعﲏ اﻵن

ﺣلف الذكﻮر أخذ الدية ﻓهل خذها الذكﻮر الذين ﺣلفﻮا والنساء ﻻ خذون أم
للﺠميع؟ للﺠميع ﻓنﺤن نقﻮل اﳊق سيﺜبﺖ ﳝان الذكﻮر أﻣا اﳊق إذا ثبﺖ ﻓلﻜل الﻮرثة،

ﻗال ) :فﺈن ﻧﻜﻞ اﻟﻮرﺛﺔ ( ﻋﻦ اﳋﻤﺴﲔ ﳝﻴنا أو ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬا ) أو كاﻧﻮا ( أي اﻟﻮرﺛﺔ
كﻠﻬﻢ ) ﻧﺴاء ﺣﻠﻒ اﳌﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﲬﺴﲔ ﳝﻴنا وﺑﺮئ ( اﻵن نعﻜﺲ إذا ﺗعذر إذا كان

الﻮرثة رﻓضﻮا اﳋمسﲔ ﳝﲔ أو ﺗعذر ﻣنهﻢ اﳋمسﲔ ﳝﲔ كما لﻮ كانﻮا نساء أو ﺻﻐار ﺣﱴ
لﻮ أرادوا اﳊلف ﻻ نقبل ﻓماذا نفعل؟ ﻗال سيﺤلف اﳌدعى عليﻪ أﱐ ﱂ أﻗتل ﺣلف ﲬسﲔ

ﳝينا وﺑرئ إن رﺿﻲ اﻟﻮرﺛﺔ وﳑﻜن الﻮرثة يقﻮلﻮن ﻻ نقبل أﳝان هذا اﳌدعى عليﻪ ﻗال :وإﻻ
يعﲏ وإن ﱂ يرضى فﺪى اﻹﻣام هذه اﳊالة الﺜالﺜة اﻟﻘتﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﳌال كﻤﻴﺖ ﰲ زﲪﺔ
ﲨﻌﺔ وﻃﻮاف يعﲏ ﻣﺜل الذي ﳝﻮت ﰲ زﲪة اﳉمعة أو ﰲ زﲪة الﻄﻮاف وﻻ يدرى ﻣن
الذي ﻗتلﻪ ﻓيفدى ﻣن ﺑيﺖ اﳌال.

كتاب اﳊﺪود
ﲨﻊ ﺣﺪ وﻫﻮ ﻟﻐﺔ اﳌنﻊ وﺣﺪود ﷲ ﳏارﻣﻪ واﺻﻄﻼﺣا ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﺪرة ﺷﺮﻋاً ﰲ ﻣﻌﺼﻴﺔ
ﻟتﻤنﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﻣﺜﻠﻬا هذا هﻮ التعريف ) ،ﻻ ﳚﺐ اﳊﺪ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻟﻎ ﻋاﻗﻞ (
ﳊﺪﻳﺚ رفﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ إذاً ﻻ نتصﻮر أن نقيﻢ اﳊد على ﺻﻐﲑ وﻻ ﳎنﻮن ﻓﻼ يقام) ،
ﻣﻠتزم ( أﺣﻜام اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﺴﻠﻤا كان أو ذﻣﻴا اﳌلتزم اﳌسلﻢ والذﻣي هذا الذي يلتزم
أﺣﻜام اﻹسﻼم ،وأﻣا ﻣعصﻮم الدم ﻓهذا اﳌسلﻢ والذﻣي ويضاف إليهﻢ اﳌعاهد الذي
عاهد ه ﺑيننا وﺑينﻪ عهد ،واﳌستﺄﻣن الذي طلﺐ ﻣنا اﻷﻣان وأعﻄيناه اﻷﻣان ودخل ،وﰲ

الﻐالﺐ هذا اﳌستﺄﻣن يﻜﻮن ﺣرﰊ ﻓﺄﻣناه ودخل ،يقﻮل اﳌصنف ) :ﻣﻠتزم ( أﺣﻜام
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اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﺴﻠﻤا كان أو ذﻣﻴا ﰒ ﻗال :ﲞﻼف اﳊﺮﰊ واﳌﺴتﺄﻣﻦ هذا كﻼم غﲑ دﻗيق

اﳊرﰊ واﳌستﺄﻣن ﻓيهﻢ ﺗفصيل ﻓهﺆﻻء يﺆخذان ﲝد اﻵدﻣي كسرﻗة وﻗذف ﻻ ﲝد كز

إذاً هﺆﻻء ﻻ يقام عليهﻢ اﳊد لﻜلية وإﳕا ﺗقام عليهﻢ اﳊدود الﱵ ﺗتعلق ﲝقﻮق اﻵدﻣيﲔ

ﻣﺜل ﺣد القذف والسرﻗة وﻻ يقام عليهﻢ اﳌتعلق ﲝق ﷲ وهﻮ ﺣد الز  ،ﻗال ) :ﻋاﱂ
ﻟتﺤﺮﱘ ( ﻟﻘﻮل ﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤان وﻋﻠﻲ ﻻ ﺣﺪ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ) فﻴﻘﻴﻤﻪ اﻹﻣام أو ﺋﺒﻪ
( ﻣﻄﻠﻘا ﺳﻮاء كان اﳊﺪ كﺤﺪ اﻟز أو ﻵدﻣﻲ كﺤﺪ اﻟﻘﺬف ﻷﻧﻪ ﻳﻔتﻘﺮ إﱃ اﺟتﻬاد
وﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻣﻦ اﺳتﻴﻔاﺋﻪ اﳊﻴﻒ فﻮﺟﺐ ﺗﻔﻮﻳﻀﻪ يعﲏ وجﺐ ﺗفﻮيض إﻗاﻣة اﳊد ،ﳌن؟ إﱃ
ﺋﺐ ﷲ ﺗﻌاﱃ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ وﻳﻘﻴﻤﻪ ) ﰲ ﻏﲑ ﻣﺴﺠﺪ ( يعﲏ اﻹﻣام يقيﻢ اﳊدود ﰲ غﲑ
اﳌساجد وﳛﺮم فﻴﻪ ﳊﺪﻳﺚ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣزام أن رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﻰ أن ﻳﻘاد ﰲ اﳌﺴﺠﺪ
وأن ﺗنﺸﺪ فﻴﻪ اﻷﺷﻌار وأن ﺗﻘام فﻴﻪ اﳊﺪود وﲢﺮم ﺷﻔاﻋﺔ وﻗﺒﻮﳍا ﰲ ﺣﺪ ﷲ ﺗﻌاﱃ ﺑﻌﺪ
أن ﻳﺒﻠﻎ اﻹﻣام نفهﻢ ﻣن هذا أن الﺸفاعة ﰲ غﲑ ﺣد ﷲ أو ﻗبل وﺻﻮلﻪ لﻺﻣام أنﻪ ﻻ

س ،هل للسيد أن يقيﻢ اﳊد على العبد أم ﻻ؟ ﻷننا ﻗلنا أن اﻹﻣام هﻮ الذي يقيﻢ اﳊدود

لﻜن سنستﺜﲏ ﺻﻮرة ،ﻗال :وﻟﺴﻴﺪ ﻣﻜﻠﻒ ﻋاﱂ ﺑﻪ وﺑﺸﺮوﻃﻪ إﻗاﻣتﻪ ﲜﻠﺪ يعﲏ إﻗاﻣة اﳊد
ﳉلد وإﻗاﻣﺔ ﺗﻌزﻳﺮ ﻋﻠﻰ رﻗﻴق كﻠﻪ ﻟﻪ أﻣا لﻮ ﻣﺸﱰك ﻓﻼ ﺗقيﻢ أنﺖ عليﻪ وأنﺖ ﲤلﻚ

ﺑعضﻪ وﻻ ﲤلﻚ البعض ،إذاً هل للسيد أن يقيمﻪ؟ إذا ﺗﻮﻓرت هذه الﺸروط يقيﻢ اﳉلد ﻻ
القﻄع وﻻ الرجﻢ ،ﻣا ﻓيﻪ رجﻢ أﺻﻼ ،اﻵن سيذكر كيف يضرب الرجل وكيف ﺗضرب اﳌرأة

ﰲ اﳊد ،ﻗال ) :وﻳﻀﺮب اﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﳊﺪ ﻗاﺋﻤا ( ﻷﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ إﱃ إﻋﻄاء كﻞ ﻋﻀﻮ ﺣﻈﻪ
ﻣﻦ اﻟﻀﺮب ) ﺑﺴﻮط ( وﺳﻂ ) ﻻ ﺟﺪﻳﺪ وﻻ ﺧﻠق ( ﺑﻔتﺢ اﳋاء ﻷن اﳉﺪﻳﺪ ﳚﺮﺣﻪ
واﳋﻠق ﻻ ﻳﺆﳌﻪ ) وﻻ ﳝﺪ وﻻ ﻳﺮﺑﻂ وﻻ ﳚﺮد ( اﶈﺪود ﻣﻦ ﺛﻴاﺑﻪ ﻋنﺪ ﺟﻠﺪه ﻟﻘﻮل اﺑﻦ
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ﻣﺴﻌﻮد ﻟﻴﺲ ﰲ دﻳننا ﻣﺪ وﻻ ﻗﻴﺪ وﻻ ﲡﺮﻳﺪ ) ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻤﻴﺺ أو ﻗﻤﻴﺼان (
وإن كان ﻋﻠﻴﻪ فﺮو أو ﺟﺒﺔ ﳏﺸﻮة ﻧزﻋﺖ ) وﻻ ﻳﺒاﻟﻎ ﺑﻀﺮﺑﻪ ﲝﻴﺚ ﻳﺸق اﳉﻠﺪ ( ﻷن
اﳌﻘﺼﻮد دﻳﺒﻪ ﻻ إﻫﻼكﻪ وﻻ ﻳﺮفﻊ ﺿارب ﻳﺪه ﲝﻴﺚ ﻳﺒﺪو إﺑﻄﻪ ﻷن هذا سيﻜﻮن ﻣﺆﱂ
ﰲ الضرب ) ،و ( ﺳﻦ أن ) ﻳﻔﺮق اﻟﻀﺮب ﻋﻠﻰ ﺑﺪﻧﻪ ( ﻟﻴﺄﺧﺬ كﻞ ﻋﻀﻮ ﻣنﻪ ﺣﻈﻪ
وﻷن ﺗﻮاﱄ اﻟﻀﺮب ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ واﺣﺪ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻘتﻞ وﻳﻜﺜﺮ ﻣنﻪ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻠﺤﻢ
كاﻷﻟﻴتﲔ واﻟﻔخﺬﻳﻦ وﻳﻀﺮب ﻣﻦ ﺟاﻟﺲ ظﻬﺮه وﻣا ﻗارﺑﻪ ) وﻳتﻘﻲ ( وﺟﻮ ) اﻟﺮأس
واﻟﻮﺟﻪ واﻟﻔﺮج واﳌﻘاﺗﻞ ( كاﻟﻔﺆاد واﳋﺼﻴتﲔ ﻷﻧﻪ رﲟا أدى ﺿﺮﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬه
إﱃ ﻗتﻠﻪ أو ذﻫاب ﻣنﻔﻌتﻪ كيف ﺗضرب اﳌرأة؟ ﻗال ) :واﳌﺮأة كاﻟﺮﺟﻞ فﻴﻪ ( أي فﻴﻤا
ذكﺮ ) إﻻ أ ا ﺗﻀﺮب ﺟاﻟﺴﺔ ( ﻟﻘﻮل ﻋﻠﻲ ﺗﻀﺮب اﳌﺮأة ﺟاﻟﺴﺔ واﻟﺮﺟﻞ ﻗاﺋﻤا )
وﺗﺸﺪ ﻋﻠﻴﻬا ﺛﻴا ا وﲤﺴﻚ ﻳﺪاﻫا ﻟﺌﻼ ﺗنﻜﺸﻒ ( ﻷن اﳌﺮأة ﻋﻮرة وفﻌﻞ ذﻟﻚ ا أﺳﱰ
ﳍا وﺗﻌتﱪ ﻹﻗاﻣتﻪ ﻧﻴﺔ ﻻ ﻣﻮاﻻة ﺣﱴ نقيﻢ اﳊد ﻻﺑد أن ينﻮى ﺑﻪ إﻗاﻣة اﳊد.
ﻗال ) :وأﺷﺪ اﳉﻠﺪ ( ﰲ اﳊﺪود ) ﺟﻠﺪ اﻟز ﰒ ( ﺟﻠﺪ ) اﻟﻘﺬف واﳌعﲎ هنا أشد اﳉلد

يقصد الﻜيفية وﻻ يقصد العدد ﻓﺠلد الز ﻣاﺋة جلدة والقذف ﲦانﻮن جلدة ﻓيقﻮل ﻣادام
أن الز زادت ﰲ العدد ﻓيمﻜن أن ﺗﻜﻮن أشد ﰲ الضرب لﻜن ﻻ يﻜﻮن العﻜﺲ ﻓمﺜﻼ لﻮ

جلد ﻣاﺋة جلدة خفيفة ﰲ الز وجاء ﰲ القذف وجلده ﲦانﲔ جلدة شديدة ﻓقد ﺗﻜﻮن
الﺜمانﲔ أشد ﻣن اﳌاﺋة ﻓﻼ يﻜﻮن ذلﻚ يعﲏ ﻻ ينبﻐي أن يﻜﻮن اﻷﻗل عدد أكﺜر إيﻼﻣا ﻣن

اﻷكﺜر عددا ﻓمادام زاد ﰲ العدد إذاً يزيد ﰲ الﻜيفية ،ﻗال :ﰒ ( ﺟﻠﺪ ) اﻟﺸﺮب ﰒ (
ﺟﻠﺪ ) اﻟتﻌزﻳﺮ ( ﻷن ﷲ ﺗﻌاﱃ ﺧﺺ اﻟز ﲟزﻳﺪ كﻴﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ } وﻻ ﺧﺬكﻢ ﻤا رأفﺔ ﰲ
دﻳﻦ ﷲ { وﻣا دوﻧﻪ أﺧﻒ ﻣنﻪ ﰲ اﻟﻌﺪد فﻼ ﳚﻮز أن ﻳزﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻼ ﺗﻜﻮن
الﺜمانﲔ جلدة ﺻفتها أشد ﻣن ﻣاﺋة جلدة ﻓإذاً ﰲ الصفة يﻜﻮن جلد الز أشد ﻣن جلد

القذف وهﻜذا ،ﻗال :وﻻ ﻳﺆﺧﺮ ﺣﺪ ﳌﺮض وﻟﻮ رﺟﻲ زواﻟﻪ لﻮ كان اﶈدود ﻣريضا ﻓﻼ

كتاب اﳉنايات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٦٥

نﺆخر وﳛد ولﻮ كان ﻣريضا لﻜن هل لﻜﻪ ﻣﺜﻼ ذا اﳉلد ،سيذكر اﳌصنف اﻵن أنﻪ إذا
كان ﻣريض ﻻ ﳛتمل السﻮط ﻓيمﻜن أن ﳔفف ﰲ السﻮط لﻜن ﻻ نﺆجل اﳊد إذاً ﻻ

يﺆخر للمرض وﻻ ﳊﺮ أو ﺑﺮد وﳓﻮه فﺈن ﺧﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﻮط ﱂ ﻳتﻌﲔ فﻴﻘام ﺑﻄﺮف ﺛﻮب
وﳓﻮه لﻜن لﻮ كان سﻜرا هل ﳓده وهﻮ سﻜران؟ ﻻ ﻗال :وﻳﺆﺧﺮ ﻟﺴﻜﺮ ﺣﱴ ﻳﺼﺤﻮ
ﻷن اﳍدف ﻣن اﳉلد لن يتﺤقق ﻣع السﻜران ﻓالسﻜران ﳝﻜن ﻻ يدري أننا ضرﺑناه وﻻ

يعلﻢ أن اﳊد أﻗيﻢ عليﻪ إذاً اﳌقصﻮد ﻣن اﳊد ﻻ ﳛصل ﻣع السﻜر ) وﻣﻦ ﻣات ﰲ ﺣﺪ
فﻬﺪر ( وﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﺪه ﻷﻧﻪ أﺗﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺸﺮوع ﻣﺮ ﷲ ﺗﻌاﱃ وأﻣﺮ
رﺳﻮﻟﻪ ﷺ اﳌقصﻮد يعﲏ أن ﻣن ﺣده ﱂ يتعدى ،أﻣا إذا ﺗعدى وﻗتلﻪ ﺑسبﺐ التعدي يعﲏ
ضرﺑﻪ ضر ليﺲ ﻣﺄذو ﻓيﻪ أو زاد ﰲ العدد أو زاد ﰲ نﻮع السﻮط ﻓقتلﻪ ﺑتعد ﻻ ،أشار

اﳌصنف إﱃ ذلﻚ ﻓقال :وﻣﻦ زاد وﻟﻮ ﺟﻠﺪة أو ﰲ اﻟﺴﻮط يعﲏ ﰲ ﺻفة السﻮط ﺑﺴﻮط
ﻻ ﳛتﻤﻠﻪ فتﻠﻒ اﶈﺪود ﺿﻤنﻪ ﺑﺪﻳتﻪ ﻷنﻪ ﺗعدى ،انتقل اﻵن إﱃ اﳊفر هل ﳛفر ﰲ ﺣد
الز ؟ ) وﻻ ﳛﻔﺮ ﻟﻠﻤﺮﺟﻮم ﰲ اﻟز ( رﺟﻼ كان أو اﻣﺮأة ﻷن اﻟنﱯ ﷺ ﱂ ﳛﻔﺮ ﻟﻠﺠﻬنﻴﺔ
وﻻ ﻟﻠﻴﻬﻮدﻳﲔ ﻟﻜﻦ ﺗﺸﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة ﺛﻴا ا ﻟﺌﻼ ﺗنﻜﺸﻒ وﳚﺐ ﰲ إﻗاﻣﺔ ﺣﺪ اﻟز
ﺣﻀﻮر إﻣام أو ﺋﺒﻪ ﳚﺐ ﺣضﻮر اثنﲔ اﻷول اﻹﻣام والﺜاﱐ طاﺋفة ﻣن اﳌﺆﻣنﲔ ،ﻗال:
وﻃاﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﻣنﲔ وﻟﻮ واﺣﺪا وﺳﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺷﻬﺪ وﺑﺪاء ﻢ ﺑﺮﺟﻢ وسن ﺣضﻮر

الﺸهﻮد الذين شهدوا ﳊد ويسن أيضا أن يبدءوا هﻢ لرجﻢ لﻜن هذا ليﺲ ﺑﻮاجﺐ ،ﻓلﻮ
ﱂ ﳛضروا أو ﱂ يبدءوا ﻓﻼ ﺣرج ﰲ ذلﻚ.

ب ﺣﺪ اﻟز

www.bajabir.com

٦٦

عرف الز ﺑقﻮلﻪ :وﻫﻮ فﻌﻞ اﻟﻔاﺣﺸﺔ ﰲ ﻗﺒﻞ أو دﺑﺮ ﰲ القبل ﻣعروف ،ﰲ الدﺑر هﻮ
الﻐريﺐ ﻓعلى اﳌذهﺐ أن ﻓعلﻪ ﰲ الدﺑر ز خذ ﺣﻜﻢ الز ﻓإن كان ﳏصنا رجﻢ وإن كان

غﲑ ﳏصن جلد ﻣاﺋة جلدة وغرب على التفصيل الذي سيﺄﰐ ،ﰒ ﻗال ) :إذا ز (
اﳌﻜﻠﻒ ) اﶈﺼﻦ رﺟﻢ ﺣﱴ ﳝﻮت ( هذا اﳊﻜﻢ اﻷول ،إذا كان ﳏصنا رجﻢ ﺣﱴ ﳝﻮت
وسنعرف اﻵن اﶈصن ﻣن هﻮ؟ ﻗال :ﻟﻘﻮﻟﻪ ﷺ وفﻌﻠﻪ وﻻ ﳚﻠﺪ ﻗﺒﻠﻪ وﻻ ﻳنﻔﻰ يعﲏ
اﶈصن يرجﻢ ﺣﱴ اﳌﻮت وﻻ ﳚمع لﻪ ﻣع الرجﻢ جلد ﻓﻼ ﳚلد ﻣاﺋة جلدة وﻻ ينفى وهﻮ

التﻐريﺐ ،ﻓاﳉلد والتﻐريﺐ هذا ﰲ ﺣق غﲑ اﶈصن ،ﻣن هﻮ اﶈصن؟ ﻗال ) :واﶈﺼﻦ]أ[

ﻣﻦ وﻃﺊ " "١اﻣﺮأﺗﻪ اﳌﺴﻠﻤﺔ أو اﻟﺬﻣﻴﺔ ( أو اﳌﺴتﺄﻣنﺔ" )"٢ﰲ ﻧﻜاح ﺻﺤﻴﺢ (" "٣ﰲ
ﻗﺒﻠﻬا هذا الﺸرط الراﺑع ،ﻗال ) :وﳘا ( أي اﻟزوﺟان ) ﻟﻐان ٥ﻋاﻗﻼن ٦ﺣﺮان ٧
انتهى ،ضعﻮا اﻵن ﺗعريف اﶈصن ﺑﲔ ﻣعﻜﻮﻓتﲔ ،أﺻبﺢ اﻵن اﶈصن ﰲ ب الز عندﻣا
نقﻮل هذه الﺸروط السبعة خاﺻة ﺑباب الز ليسﺖ لقذف ﻓاﶈصن ﰲ ب القذف

ﺑﺸروط أخرى ،اﶈصن ﰲ ب الز الذي ﳓﻜﻢ عليﻪ أنﻪ ﳏصن ﻓإذا ز رﲨناه أو غﲑ
ﳏصن ﻓإذا ز جلد ه وغرﺑناه واﳌعيار هذه الﺸروط السبعة وهي :ﻣن وطﺊ اﻣرأﺗﻪ ﰲ
نﻜاح ﺻﺤيﺢ ﻓنفهﻢ ﻣن هذا أنﻪ لﻮ شخص ﺗزوج نﻜاﺣا ﺻﺤيﺤا وﱂ يدخل على اﳌرأة
ﻓليﺲ ﲟﺤصن ﻷنﻪ ﱂ يﻄﺄ ﰲ ﻗبلها ،ﻣن وطﺊ ﰲ ز أو ﰲ نﻜاح طل ﻓهذا ليﺲ
ﲟﺤصن ،أو والعياذ وطﺊ ﰲ غﲑ القبل ،وهﻮ ﻻ ﳚﻮز ،ﻓليﺲ ﲟﺤصن ،ولن ﳓﻜﻢ
عليﻪ ﻹﺣصان ﱂ ﺗتﻮﻓر ﻓيﻪ شروط اﻹﺣصان ،إذاً أرﺑعة ﻣتعلقة لﻮطء :أن يﻄﺄ اﳌرأة ﰲ
نﻜاح ﺻﺤيﺢ ﰲ القبل ،وطﺊ اﳌرأة ﰲ ﻗبلها ﰲ نﻜاح ﺻﺤيﺢ ،وكان هﻮ وزوجتﻪ الﱵ
وطﺌها كﻼﳘا لغ ،وكﻼﳘا عاﻗل ،و لغ عاﻗل ﳚمعها كلمة ﻣﻜلف يعﲏ كﻼﳘا ﻣﻜلف،

وكﻼﳘا ﺣر ،نفهﻢ ﻣن هذا ،سنقرأ اﻵن كﻼم اﳌصنف ،ﻗال :فﺈن اﺧتﻞ ﺷﺮط ﻣنﻬﻤا (
أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط اﳌﺬكﻮرة ) ﰲ أﺣﺪﳘا ( أي أﺣﺪ اﻟزوﺟﲔ ) فﻼ إﺣﺼان ﻟﻮاﺣﺪ
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ﻣنﻬﻤا ( انتبهﻮا ،كيف هذا؟ لنفرض أن رجل وطﺊ اﳌرأة ،أريدكﻢ ﺗفرﻗﻮا ﺑﲔ الﻮطء اﻷول

الذي ﳛصل ﺑﻪ اﻹﺣصان ،والﻮطء الﺜاﱐ وهﻮ وطء الز  ،الﻮطء الذي ﳛصل ﺑﻪ اﻹﺣصان

وهﻮ ﻣن ضمن شروط اﻹﺣصان يعﲏ ﻣن شروط اﻹﺣصان وطء ﻣعﲔ وﺑعد ذلﻚ عند
وطء ﱐ والعياذ وهﻮ وطء الز  ،ﻓﻮطء الز هل ﳚﺐ ﺑﻪ الرجﻢ أو اﳉلد ﺑناء على
الﺸروط الساﺑقة ،ﻣن الﺸروط الساﺑقة أن يﻜﻮن وطﺊ زوجة ﰲ ﻗبل ﰲ نﻜاح ﺻﺤيﺢ وﳘا

لﻐان ،ﻣا رأيﻜﻢ لﻮ أنﻪ وطﺊ زوجتﻪ ﰲ القبل لﻜن الزوجة ﱂ ﺗﻜن لﻐة ﻓﺤصل ﻣنﻪ
اﳉماع نﻜاح لﻜن ﻣع زوجة ليسﺖ لﻐة ﻓهل هﻮ ﳏصن يعﲏ لﻮ ﺣصل هذا ﻣنﻪ ﰒ
طلقها ﰒ والعياذ وﻗع ﰲ الز ﻓهل نقﻮل هﻮ ﳏصن؟ ﻻ ﺑل غﲑ ﳏصن ،عاﻗﻼن :هﺐ
أن اﳉماع هذا ﺣصل ﻣنﻪ وهي ليسﺖ عاﻗلة أو هﻮ ليﺲ ﺑعاﻗل نقﻮل ﱂ ﳛصل اﻹﺣصان

وﱂ ﺗتﻮﻓر شروط اﻹﺣصان ،أو كان أﺣدﳘا عبدا هي أﻣة أو هﻮ عبد وﺣصل اﳉماع وﺑعد
ذلﻚ عتﺐ وﺑعد ذلﻚ زﱏ يعﲏ ﻗبل أن ﳚاﻣع وهﻮ ﺣر ﰒ زﱏ ﻓهل نقﻮل ﺣصل اﻹﺣصان
ﳌا سبق؟ اﳉﻮاب ﻻ ﱂ ﳛصل اﻹﺣصان ،ليﺲ ﲟﺤصن ﻓيعاﻣل على أنﻪ ليﺲ ﲟﺤصن،

وﳍذا ﻗال :فﺈن اﺧتﻞ ﺷﺮط ﻣنﻬﻤا ( أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط اﳌﺬكﻮرة ) ﰲ أﺣﺪﳘا ( أي
أﺣﺪ اﻟزوﺟﲔ ) فﻼ إﺣﺼان ﻟﻮاﺣﺪ ﻣنﻬﻤا ( إذاً ﺑناء عليﻪ إذا ﺗﻮﻓرت هذه الﺸروط ،ركزوا
ﻣعي اﻵن ،نسﺄل ﷲ العاﻓية والسﻼﻣة ،هذا الباب سيء ،لﻮ ﺣصل نﻜاح ﺻﺤيﺢ وجاﻣع
الرجل زوجتﻪ وكان هﻮ دون البلﻮغ وهي لﻐة ﰒ طلقها ﰒ ﺣصل الز ﻣنها والعياذ

ﻓهي غﲑ ﳏصنة ،أو ﻣنﻪ ﻓهﻮ غﲑ ﳏصن ،ﻗال :وﻳﺜﺒﺖ إﺣﺼاﻧﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ وﻃﺌتﻬا وﳓﻮه ﻻ
ﺑﻮﻟﺪ ﻣنﻬا ﻣﻊ إﻧﻜار وﻃﺌﻪ هذا ﻣتصﻮر ﻷن ﳊﻮق الﻮلد هﻮ ﻣن ب اﻻﺣتياط يعﲏ لﻮ

جاء يقﻮل أ ﱂ أطﺄ نقﻮل نعﻢ أنﺖ ﱂ ﺗﻄﺄ لﻜن ﻣاذا ﻓعلﺖ؟ يقﻮل أ جاﻣعﺖ خارج
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الفرج ،ﻓإن ﺣصل شيء ﻣن هذا وﺣصل ولد وﱂ ينﻜره ،ﻓالفراش أﻗر ﺑﻪ ونقبل ،ﻷنﻪ ﳝﻜن
أن ﳛصل أن يسبق ﻣاؤه أي ﻣنيﻪ إليها وهﻮ ﱂ يﺸعر ،ﳝﻜن أن يصل اﳌاء إليها وﺣصل
التلقيﺢ هذا اﳌقصﻮد ،ﻓاﳌقصﻮد اﻵن أن ﻣسﺄلة ثبﻮت الﻮلد ،ثبﻮت النسﺐ ،ﻓالنسﺐ ﻻ
يﺜبﺖ ليقﲔ ﺑل ﻻﺣتياط ﻓقﻂ ،ﻓﺜبﻮت الﻮلد الذي أثبتنا نسﺐ الﻮلد ﻷﺑيﻪ لﻼﺣتمال
ﻓقﻂ ﻷنﻪ ﻣصلﺤة للﻮلد ،ﻓما ﺣصل ﻻﺣتمال وأثبتناه وﻗبلناه وللمصلﺤة ﻻ يعﲏ أننا

نﺜبﺖ ﺑﻪ اﻹﺣصان ،ﻓنﺤن ﻻ ثبﺖ اﻹﺣصان إذا كان ﲟﺠرد ذلﻚ .ﻗال ) :وإذا ز (
اﳌﻜﻠﻒ ) اﳊﺮ ﻏﲑ اﶈﺼﻦ ]ب[ ﺟﻠﺪ ﻣاﺋﺔ ﺟﻠﺪة ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } اﻟزاﻧﻴﺔ واﻟزاﱐ
فاﺟﻠﺪوا كﻞ واﺣﺪ ﻣنﻬﻤا ﻣاﺋﺔ ﺟﻠﺪة { ) وﻏﺮب ( أﻳﻀا ﻣﻊ اﳉﻠﺪ ) ﻋاﻣا ( ﳌا روى
اﻟﱰﻣﺬي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ أن اﻟنﱯ ﷺ ﺿﺮب وﻏﺮب وأن أ ﺑﻜﺮ ﺿﺮب وﻏﺮب وأن ﻋﻤﺮ
ﺿﺮب وﻏﺮب إذاً ثبﺖ ﻣن ﻓعلهﻢ ) وﻟﻮ ( كان ا ﻠﻮد ) اﻣﺮأة ( فتﻐﺮب ﻣﻊ ﳏﺮم وﻋﻠﻴﻬا
أﺟﺮﺗﻪ ﲞﻼف العبد سيﺄﰐ أنﻪ ﻻ يﻐرب ﳌصلﺤة السيد لﻜن هنا اﳌسﺄلة الﱵ كنﺖ أريد أن

أﺻل إليها أن اﶈصن ﻣن هﻮ؟ ﻗلنا الذي جاﻣع اﳌرأة ﰲ نﻜاح ﺻﺤيﺢ ﰲ القبل وكان
كﻼﳘا ﻣﻜلف ﺣر ﻓﺄﺻبﺤا ﳏصنﲔ ،كﻼﳘا ﺻار ﳏصن ،ﺗصﻮروا والعياذ  ،ﺑﺌﺲ هذه
اﻷﻣﺜلة الﱵ نضر ا ،ﻓاﻷول ﳏصن والزوجة ﳏصنة ﻓلﻮ أن الزوج اﶈصن والعياذ وﻗع
ﰲ الز ﻓما اﳊﻜﻢ؟ ﳚلد أم يرجﻢ؟ يرجﻢ ،واﳌرأة الﱵ ز ا ننﻈر ﻣا وضعها ،ﻓإن كانﺖ
هي أيضا جاﻣعها زوجها ﰲ نﻜاح ﺻﺤيﺢ ﰲ القبل وكانﺖ هي وزوجها وليسﺖ هي
والزاﱐ ،هي وزوجها كا لﻐﲔ عاﻗلﲔ ﺣرين ﻓهي أيضا ﳏصنة ،وإن ﱂ يﻜن كذلﻚ ﻓهي
غﲑ ﳏصنة ﻓماذا نفعل؟ إذاً نرجﻢ اﶈصن ،وﳒلد ونﻐرب غﲑ اﶈصن ،وهذا ﻻلتباس
اﳌسﺄلتﲔ ﻓالصﻮرﺗﲔ ﻓيها اﳉماع ،هناك ثبﺖ ﳍﻢ اﻹﺣصان ،وهنا يعاﻣل كل ﲝسﺐ ﺣالﻪ،
ﻗال :فﺈن ﺗﻌﺬر اﶈﺮم فﻮﺣﺪﻫا إﱃ ﻣﺴافﺔ اﻟﻘﺼﺮ لﻮ كان هﻮ غريﺐ يعﲏ لﻮ كان هذا

الذي وﻗع ﻣنﻪ الز هﻮ أﺻﻼ غريﺐ ليﺲ ﻣن البلد ﻓماذا نفعل ﺑﻪ؟ نﻐرﺑﻪ إﱃ أي ﻣﻜان
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غﲑ ﺑلده ،ﻗال :وﻳﻐﺮب ﻏﺮﻳﺐ إﱃ ﻏﲑ وﻃنﻪ الﺜالﺚ ) :و ( إذا زﱏ ) اﻟﺮﻗﻴق ( ]ج[

ﺟﻠﺪ ) ﲬﺴﲔ ﺟﻠﺪة (" "١هذه العقﻮﺑة ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } فﻌﻠﻴﻬﻦ ﻧﺼﻒ ﻣا ﻋﻠﻰ اﶈﺼنات
ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب { واﻟﻌﺬاب اﳌﺬكﻮر ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣاﺋﺔ ﺟﻠﺪة ﻻ ﻏﲑ ) وﻻ ﻳﻐﺮب (" "٢وهي
ليسﺖ عقﻮﺑة ولﻜنها ﺗنبيﻪ انﻪ ﳜتلف عمن سبق .سﺆال :ﳌاذا ﻻ نقﻮل الرﻗيق إذا كان

ﳏصنا ﻓإنﻪ يرجﻢ وإذا كان غﲑ ﳏصن ،ﳌاذا الرﻗيق ﲬسﲔ جلدة ،يعﲏ ﳌا ﻻ نقﻮل لﻮ كان
الرﻗيق ﳏصن ،هذا ﻣﺜل الذي يسﺄل لﻮ جاء عاشﻮراء ﰲ رﻣضان ﻓما اﳊﻜﻢ؟ يصﻮم
عاشﻮراء أم يصﻮم رﻣضان ﻓما اﳉﻮاب؟ ﻻ ﳝﻜن أن ﰐ عاشﻮراء ﰲ رﻣضان ،السﺆال
اﻵن :ﳓن نقﻮل رﻗيق وﳓن ﻗلنا أن اﶈصن ﻻﺑد أن يﻜﻮن كﻼﳘا ﺣر إذاً ﻻ يصﻮر هذا،
ﻗال ) :وﻻ ﻳﻐﺮب ( اﻟﺮﻗﻴق ﻷن اﻟتﻐﺮﻳﺐ إﺿﺮار ﺑﺴﻴﺪه وﳚﻠﺪ وﻳﻐﺮب ﻣﺒﻌﺾ ]د[
ﲝﺴاﺑﻪ اﳌبعض الذي ﺑعضﻪ ﺣر وﺑعضﻪ عبد هذا إذا ز والعياذ

 ،ﻣاذا نفعل ﻣعﻪ؟

ﳒلده جلد اﳊر أم جلد العبد؟ يقﻮل ﲝساﺑﻪ ،ﻓمن كان نصفﻪ ﺣر ﳒلده ﲬسﲔ ،ونصف
العبد ﲬسة وعﺸرين ﻓيﻜﻮن ا مﻮع ﲬسة وسبعﲔ ،و لنسبة للتﻐريﺐ نﻐرﺑﻪ نصف عام

ﻷنﻪ ﻻ يﻐرب لرق ويﻐرب نصف ﺣر ﻓصار يﻐرب ستة أشهر ،ﻗال ) :وﺣﺪ ﻟﻮﻃﻲ (
فاﻋﻼ كان أو ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ ) كزان ( فﺈن كان ﳏﺼنا فﺤﺪه اﻟﺮﺟﻢ وإﻻ ﺟﻠﺪ ﻣاﺋﺔ وﻏﺮب
ﻋاﻣا وﳑﻠﻮكﻪ كﻐﲑه يعﲏ اﳌقصﻮد والعياذ ﳑلﻮكﻪ ﻣﺜل اﻷجنﱯ لﻮ ﻻط ﺑﻪ يقام عليﻪ
اﳊد ،ودﺑﺮ أﺟنﺒﻴﺔ كﻠﻮاط ﳌا ﻗال :ودﺑﺮ أﺟنﺒﻴﺔ كﻠﻮاط ﻓهﻢ أن الزوجة ليسﺖ ﺑلﻮاط

ولذلﻚ اكتبﻮا أﻣا الزوجة والسرية ﻓيعزر وطبعا ﺣرام وﻻ ﳚﻮز لﻜنﻪ ﻻ يقام علي ﺣد إذا
ﻓعل ذلﻚ الفعل الﺸنيع ،إذاً أﻣا الزوجة والسرية وهي اﻷﻣة ﻷ الزوجة ﲢل لﻪ لﻜن ﻻ

ﳛل ﳍا الدﺑر ﻓيعزر إذا جاءها ﻣنﻪ .ﻗال ) :وﻻ ﳚﺐ اﳊﺪ ( ﻟﻠز ) إﻻ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺷﺮوط
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أﺣﺪﻫا ﺗﻐﻴﻴﺐ ﺣﺸﻔﺔ أﺻﻠﻴﻪ كﻠﻬا ( وﻗلنا أن اﳊﺸفة هي رأس الذكر أو ﻗﺪرﻫا ﻟﻌﺪم
يعﲏ كانﺖ ﻣقﻄﻮعة ) ﰲ ﻗﺒﻞ أو دﺑﺮ أﺻﻠﻴﲔ ﻣﻦ آدﻣﻲ ﺣﻲ ( فﻼ ﳛﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أو
ﺷﺮ دون اﻟﻔﺮج ﻻ ﳛد نعﻢ لﻜنﻪ يعزر ،إذاً رﻗمﻮا هذه اﳌساﺋل الﱵ ﻻ ﳛد ﻓيها ﻣن ﻗبل
أو شر دون الفرج هذا " ،"١وﻻ ﻣﻦ ﻏﻴﺐ ﺑﻌﺾ اﳊﺸﻔﺔ هذا الﺜاﱐ ،وﻻ ﻣﻦ ﻏﻴﺐ
اﳊﺸﻔﺔ اﻟزاﺋﺪة يعﲏ عنده عضﻮ زاﺋد ليﺲ الذكر اﻷﺻلي ﻓﻐيبﻪ ﻓﻼ ﳛد لﻜن يعزر ﰲ كل
ذلﻚ كما يراه القاضي ،أو ﻏﻴﺐ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ زاﺋﺪة هذا الراﺑع غيﺐ اﳊﺸفة اﻷﺻلية

عضﻮه هﻮ أﺻلي لﻜن اﳌرأة الﱵ جاءها عندها عضﻮ زاﺋد عندها ﺗﺸﻮه عندها ﻣا يﺸبﻪ

الفرج ﻓﺄوﰿ ﻓيﻪ ،ﻗال :أو ﻣﻴﺖ هذا اﳋاﻣﺲ ،أو ﰲ ﻴﻤﺔ هذا السادس ﺑﻞ ﻳﻌزر وﺗﻘتﻞ
اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ للنص للﺤديﺚ وإﳕا ﳛﺪ اﻟزاﱐ إذا كان اﻟﻮطء اﳌﺬكﻮر ) ﺣﺮاﻣا ﳏﻀا ( أي
ﺧاﻟﻴا ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻬﺔ وﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ اﻟﺸﺮط ) اﻟﺜاﱐ اﻧتﻔاء اﻟﺸﺒﻬﺔ ( اﳊدود ﺗسقﻂ
لﺸبهات ﻟﻘﻮﻟﻪ ﷺ ادرءوا اﳊﺪود ﻟﺸﺒﻬات ﻣا اﺳتﻄﻌتﻢ ) فﻼ ﳛﺪ ﺑﻮطء أﻣﺔ ﻟﻪ
فﻴﻬا ﺷﺮك ( اﻷﻣة الﱵ هﻮ ﳝلﻚ ﺑعضها وهذا ﻣعﲎ أﻣة لﻪ ﻓيها شرك ،ﳝلﻚ ﺑعضها هل
ﳛل لﻪ أن يﻄﺄها ﲟلﻚ البعض؟ اﳉﻮاب ﻻ ،ﻻ ﳚﻮز لﻪ ذلﻚ ،لﻮ وطﺌها هنا نقﻮل ﻣلﻜﻪ

لبعضها شبهة ﺗسقﻂ اﳊد يعﲏ ﻗد يﻈن أنﻪ ﳚﻮز لﻪ ذلﻚ ﺑسبﺐ ﻣلﻚ البعض ،ﻗال :أو
ﳏﺮﻣﺔ ﺑﺮﺿاع وﳓﻮه يعﲏ وطﺊ أﻣة لﻪ ﳏرﻣة عليﻪ ﺑسبﺐ الرضاع ﻓلﻮ وطﺌها شبهة أين
الﺸبهة؟ هﻮ وطﺊ اﻵن ﳏرم ،وطﺊ والعياذ

أخﺖ لﻪ لرضاع ،الﺸبهة أنﻪ ﳝلﻜها ﻓقد

يﻈن أنﻪ ﳚﻮز إذا كانﺖ ﳑلﻮكة ﻓﻜانﺖ هذه شبهة ،ﻗال ) :أو ﻟﻮﻟﺪه ( فﻴﻬا ﺷﺮك يعﲏ لﻮ

وطﺊ أﻣة ولده ﳝلﻚ ﺑعضها ﻓهذه شبهة وسيعزر ﻣع كل هذه الصﻮر ) ،أو وﻃﺊ اﻣﺮأة (
ﰲ ﻣنزﻟﻪ ) ظنﻬا زوﺟتﻪ أو ( ظنﻬا ) ﺳﺮﻳتﻪ ( أي أﻣتﻪ الﱵ يﻄﺄها فﻼ ﺣﺪ ) أو ( وﻃﺊ
اﻣﺮأة ) ﰲ ﻧﻜاح ﻃﻞ اﻋتﻘﺪ ﺻﺤتﻪ أو ( وﻃﺊ اﻣﺮأة ﰲ ) ﻧﻜاح ( ﳐتﻠﻒ فﻴﻪ كﻤتﻌﺔ
وطﺊ اﳌرأة ﰲ نﻜاح ﻣتعة وﻇن أن اﳌتعة ﲡﻮز ،ﳌاذا؟ ﻷن ﺑعض أهل البدع يرون ﺣلﻪ ،أو
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ﺑﻼ وﱄ وﳓﻮه نﻜﺢ اﳌرأة ﺑﻼ وﱄ وﻇن جﻮاز ذلﻚ ) ،أو ( وﻃﺊ أﻣتﻪ ﰲ ) ﻣﻠﻚ ﳐتﻠﻒ
فﻴﻪ ( ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻀﻪ يعﲏ اﻷﻣة اشﱰاها ﺑعقد ﳐتلف ﻓيﻪ وﻗبض اﻷﻣة ووطﺌها ﻓهذا ﻻ ﳚﻮز
طبعا لﻜن يقﻮل ﻻ يقام عليﻪ اﳊد ،اكتبﻮا وﻗبل القبض ﳛد ،لﻮ وطﺊ اﻷﻣة ﰲ ﻣلﻚ

ﳐتلف ﻓيﻪ ﻗبل أن يقبضها ﻓيﺤد ،ﰒ ﻗال :ﻣﺜال للملﻚ اﳌختلف ﻓيﻪ ،ﻗال :كﺸﺮاء
فﻀﻮﱄ وﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻹﺟازة التفصيل هﻮ أن الفضﻮﱄ اشﱰى ﺑعﲔ ﻣال غﲑه ﻓعلى اﳌذهﺐ

أن الﺸراء طل ،ﺗصرف الفضﻮﱄ طل ،وطبعا ﻓيﻪ ﻗﻮل ﱐ أنﻪ يصﺢ ﻓمن أهل العلﻢ ﻣن
يصﺤﺤﻪ ،وإن اشﱰاه ﰲ ذﻣتﻪ يعﲏ ﱂ يﺸﱰيﻪ ﲟال الﻐﲑ وليﺲ لﻪ التصرف ﰲ ﻣال الﻐﲑ ﻓﻼ
يصﺢ ،وأﻣا إذا اشﱰاه ﰲ ذﻣتﻪ وﲰاه ﰲ العقد ﻓهذا أيضا على اﳌذهﺐ طل ،والقﻮل
الﺜاﱐ أنﻪ يصﺢ ،وإن ﱂ يسمﻪ ﰲ العقد هذا التفصيل الذي ﻣر ﻣعنا ،وإن ﱂ يسمﻪ ﰲ
العقد وإﳕا نﻮى ﺑقلبﻪ أنﻪ لفﻼن هذا الذي يصﺢ ﰲ اﳌذهﺐ ﻹﳚاز ﻓإن أجاز ﻣن اشﱰي
لﻪ وإﻻ البيع ﺻﺤيﺢ لﻜن يلزم هذا الﻮكيل الفضﻮﱄ ﻓيصﲑ هي للفضﻮﱄ ،وهناك ﻗﻮل ﱐ
أن ﺗصرف الفضﻮﱄ ﻻ يبﻄل وإﳕا يتﻮﻗف على اﻹﳚاز ،ﻓاﳋﻼف ﻣﻮجﻮد ﻓيها ،ﻓهﻮ يقﻮل
كﺸراء ﻓضﻮﱄ ولﻮ ﻗبل اﻹﳚاز ،ﺻﻮرة ذلﻚ :ﺻﻮرها ﺑعضهﻢ ﻣﺜﻼ ﻗالﻮا لﻮ أن الفضﻮﱄ
اشﱰى أﻣة لزيد ﰒ وطﺌها زيد ﻗبل اﻹجازة ،أو ﺻﻮرة نية اشﱰى أﻣة لزيد ﰒ أعﺠبتﻪ
ﻓﻮطﺌها هﻮ" ،وعنﻪ ﳛد إذا وطﺊ ﻗبل اﻹﳚاز" اﳌصنف يقﻮل لﻮ ﻗبل اﻹﳚاز لﻜن ﻗبل
اﻹجازة اﳋﻼف ﻗﻮي انﻪ ﻻ يﻄﺄ ﻗبل اﻹجازة وإﳕا يﻄﺄ ﺑعد اﻹجازة هذا الذي ،ليﺲ
الفضﻮﱄ ﺑل اﳌالﻚ ،إذا أجازها ﺻﺤﺤنا العقد لﻪ أن يﻄﺄها ،ﻗبلها ليسﺖ ﻣلﻜﻪ ﻓﻼ
يﻄﺄها ،ﻓإن وطﺌها ﻗبل ذلﻚ ،على العمﻮم هذا ﻣﺜال لﻜن أي عقد ﳐتلف ﻓيﻪ وﺣصل
القبض لﻸﻣة وهﻮ وطﺊ اﻷﻣة ﺑعد أن ﻗبضها ﻓإن هذا الﻮطء ﻻ يقام ﻓيﻪ اﳊد للﺸبهة،
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ﻗال ) :وﳓﻮه ( أي ﳓﻮ ﻣا ذكﺮ كﺠﻬﻞ ﲢﺮﱘ اﻟز ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﻋﻬﺪ ﺳﻼم أو ﺷﺊ
ﺑﺒادﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪة يعﲏ لﻮ أن إنسان جهل ﺣرﻣة الز لﻜن هذا يﺸﱰط ﻓيﻪ أن يﻜﻮن يتصﻮر

اﳉهل ﻣن ﻣﺜلﻪ لﻜن الذي عاش ﰲ ﺣاضرة وﻓيها علﻢ وكذا ﰒ ﻗال أ ﻻ أعلﻢ أن الز

ﺣرام ﻓﻼ نقبل هذا .ﻗال ) :أو أكﺮﻫﺖ اﳌﺮأة ( اﳌزﱐ ا ) ﻋﻠﻰ اﻟز ( فﻼ ﺣﺪ وكﺬا
ﻣﻠﻮط ﺑﻪ أكﺮه ﳉاء أي إجبار أو ﺪﻳﺪ أو ﻣنﻊ ﻃﻌام أو ﺷﺮاب ﻣﻊ إﺿﺮار فﻴﻬﻤا إذاً

ختصار إذا كانﺖ اﳌسﺄلة إكراه ﻓﻄبعا ﻻ ﳛد اﳌﻜره لﻜن ﻻﺑد أن نتﺜبﺖ أنﻪ ﺣصل إكراه
ﻓعﻼ ،واﻹكراه لﻪ شروط وهﻮ أن يﻜﻮن ﻣن ﻗادر على إيقاع اﻹكراه والفعل ﻻ ﳛتمل لﻜن
لﻮ هدده ﻣﺜﻼ ﺑﺸيء يسﲑ ،ﺑضرر يسﲑ ،يتﺤمل هذا الضرر اليسﲑ ،أﻣا إذا هدده ﺑضرر
ﻻ ﳛتمل كﺄن هدده أن يقتلﻪ وهﻮ ﻗادر على ذلﻚ ويتصﻮر أن يفعل ذلﻚ ،ننتقل إﱃ

الﺸرط الﺜالﺚ :اﻵن لﻜي يقام اﳊد ﺣد الز شروط ،ﻻ ﳛد إﻻ ﺑﺸروط ،وهذه إذا وضعنا
ﳍا عنﻮان :شروط اﳊد :ﺗﻐييﺐ اﳊﺸفة اﻷول ،انتفاء الﺸبهة الﺜاﱐ ،والﺜالﺚ هﻮ ثبﻮت

الز  ،ﻗال :اﻟﺸﺮط ) اﻟﺜاﻟﺚ ﺛﺒﻮت اﻟز وﻻ ﻳﺜﺒﺖ ( اﻟز ) إﻻ ﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ أﺣﺪﳘا أن
ﻳﻘﺮ ﺑﻪ ( انتبهﻮا ﻣعي ختصار اﻷﻣرين ﳘا إﻣا إﻗرار أو شهادة وﳌا كان ﺣد الز ﻓيﻪ ﻗتل

وﻓيﻪ جلد اشﱰط ﻓيﻪ العدد أرﺑع ﻣرات ﻓإﻣا أن يقر أرﺑع ﻣرات أو يﺸهد عليﻪ أرﺑع شهﻮد

هذا هﻮ ختصار ،اﻵن نقرأه لتفصيل :اﻷول :أن ﻳﻘﺮ ﺑﻪ (١أي ﻟز ﻣﻜﻠﻒ وﻟﻮ ﻗنا
) أرﺑﻊ ﻣﺮات (٢ﳊﺪﻳﺚ ﻣاﻋز وﺳﻮاء كاﻧﺖ اﻷرﺑﻊ ) ﰲ ﳎﻠﺲ أو ﳎاﻟﺲ ٣و ( ﻳﻌتﱪ
أن ) ﻳﺼﺮح (٤ﺑﺬكﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮطء فﻼ ﺗﻜﻔﻲ اﻟﻜناﻳﺔ ﻷ ا ﲢتﻤﻞ ﻣا ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﳊﺪ
وذﻟﻚ ﺷﺒﻬﺔ ﺗﺪرأ اﳊﺪ ) و ( ﻳﻌتﱪ أن ) ﻻ ﻳنزع ( ٥أي ﻳﺮﺟﻊ ) ﻋﻦ إﻗﺮاره ﺣﱴ ﻳتﻢ
ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺪ ( فﻠﻮ رﺟﻊ ﻋﻦ إﻗﺮاره أو ﻫﺮب كﻒ ﻋنﻪ إذاً أﺻبﺤﺖ ﲬسة شروط أن يقر
أرﺑع ﻣرات ،ﰲ ﳎلﺲ أو ﳎالﺲ هي ليسﺖ شرط ﰲ اﳊقيقة لﻜن أ ﻗلﺖ رﻗمﻮها ﺣﱴ
ننتبﻪ ﳍا أن هذه ﻻ يلتفﺖ إليها ،وأن يصرح ﺑذكر ﺣقيقة الﻮطء ،وأن ﻻ ينزع يعﲏ
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الﺸروط ﰲ اﳊقيقة أرﺑعة ﻓقﻂ ،ﻗال :وﻟﻮ ﺷﻬﺪ أرﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺮاره ﺑﻪ أرﺑﻌا فﺄﻧﻜﺮ أو
ﺻﺪﻗﻬﻢ دون أرﺑﻊ فﻼ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻋﻠﻴﻬﻢ كيف ﺻدﻗهﻢ دون أرﺑع؟ يعﲏ ﻗالﻮا هﻮ أﻗر
عند أرﺑع ﻣرات ﻗال ﻻ أ أﻗريﺖ ثﻼث ﻣرات ﻓﻼ ﺣد عليﻪ وﻻ عليهﻢ ﻷنﻪ ﱂ ﺗﻜتمل

البينة ،اﻷﻣﺮ ) اﻟﺜاﱐ ( ﳑا ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﻟز ) أن ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ ١ﰲ ﳎﻠﺲ واﺣﺪ  ٢ﻻﺣﻈﻮا

اﻵن ﰲ الﺸهادة ﻻﺑد أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﳎلﺲ واﺣد أﻣا اﻹﻗرار ﻻ يﺸﱰط أن يﻜﻮن ﰲ ﳎلﺲ

واﺣد ،ﻗال :ﺑز واﺣﺪ ٣ﻳﺼﻔﻮﻧﻪ ( ٤هذه أرﺑعة شروط ويبقى اﳋاﻣﺲ سيﺄﰐ ،ﻗال:

فﻴﻘﻮﻟﻮن رأﻳنا ذكﺮه ﰲ فﺮﺟﻬا كاﳌﺮود ﰲ اﳌﻜﺤﻠﺔ واﻟﺮﺷﺄ ﰲ اﻟﺒﺌﺮ ﻷن اﻟنﱯ ﷺ ﳌا أﻗﺮ
ﻋنﺪه ﻣاﻋز ﻗال ﻟﻪ أﻧﻜتﻬا ﻻ ﺗﻜﲏ ﻗال ﻧﻌﻢ ﻗال كﻤا ﻳﻐﻴﺐ اﳌﺮود ﰲ اﳌﻜﺤﻠﺔ واﻟﺮﺷﺄ
ﰲ اﻟﺒﺌﺮ ﻗال ﻧﻌﻢ وإذا اﻋتﱪ اﻟتﺼﺮﻳﺢ ﰲ اﻹﻗﺮار فاﻟﺸﻬادة أوﱃ يعﲏ ﻻﺑد أن يصرﺣﻮا
ﰲ الﺸهادة ،إذا كان ﰲ اﻹﻗرار ﻻﺑد أن يصرح ﻓفي الﺸهادة يصرﺣﻮن ،ﻗال ) :أرﺑﻌﺔ (

هذا اﳋاﻣﺲ إذاً أن يﺸهد عليﻪ ﰲ ﳎلﺲ واﺣد ﺑز واﺣد ،كيف ﺑز واﺣد؟ يعﲏ كلهﻢ
يﺸهدون أننا رأيناه ﰲ يﻮم كذا ﰲ ساعة كذا لﻜن لﻮ واﺣد ﻗال رأيتﻪ ﰲ يﻮم ١والﺜاﱐ ﻗال
رأيتﻪ ﰲ اليﻮم رﻗﻢ ٢والﺜالﺚ ﻗال رأيتﻪ ﰲ اليﻮم رﻗﻢ  ٣ﰲ الﺸهر والراﺑع ﻗال رأيتﻪ ﰲ يﻮم ٦
ﰲ الﺸهر إذاً هذه أﺣﻮال ﳐتلفة ،ﺣاﻻت ﳐتلفة ﻻ يﺜبﺖ واﺣد ﻣنها ﻓﻼﺑد أن يﻜﻮن ﺑز

واﺣد يصفﻮنﻪ ويﻜﻮن الﺸهﻮد أرﺑعة ،ﻗال :فاﻋﻞ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } ﰒ ﱂ ﺗﻮا رﺑﻌﺔ
ﺷﻬﺪاء { وﻳﻌتﱪ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ) ﳑﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬاد ﻢ فﻴﻪ ( أي ﰲ اﻟز ن ﻳﻜﻮﻧﻮا رﺟاﻻ
ﻋﺪوﻻ ﻟﻴﺲ فﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣاﻧﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻰ أو زوﺟﻴﺔ أو ﻓسق يعﲏ لﻮ كان أﺣدهﻢ أعمى
ﻓﻜيف رآه ﻓﻼ ﺗقبل شهادﺗﻪ أو ﻓاسق أو زوج ،والزوج لﻪ عند ﺣد اللعان ،ﻗال ) :ﺳﻮاء
أﺗﻮا اﳊاكﻢ ﲨﻠﺔ أو ﻣتﻔﺮﻗﲔ ( اﳌهﻢ أن يﺸهدوا ﰲ ﳎلﺲ واﺣد أﻣا ﳎيﺌهﻢ لﻮ ﺗفرﻗﻮا ﻓﻼ
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س ،اﻵن سيذكر ﺻﻮر ﲣالف ذلﻚ ﻗال :فﺈن ﺷﻬﺪوا ﰲ ﳎﻠﺴﲔ فﺄكﺜﺮ ﻓﻼ ﺣد ،أو ﱂ
ﻳﻜﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺸﻬادة يعﲏ ثﻼثة شهدوا والراﺑع ﺗراجع عن الﺸهادة ،أو ﻗام ﺑﻪ ﻣاﻧﻊ
ﻇهر أن الراﺑع أعمى ﻓﻼ ﺗقبل شهادﺗﻪ ﺣﺪوا ﻟﻠﻘﺬفالﺸهﻮد سيﺤدون للقذف إذاً ﻻ
يﺸهد أﺣد ﰲ الز إﻻ إذا كان ﻣتﺄكد أن الذي ﻣعﻪ شهﻮد ﻣﻜتملﲔ كﻤا ﻟﻮ ﻋﲔ اﺛنان
ﻳﻮﻣا أو ﺑﻠﺪا أو زاوﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ كﺒﲑ وآﺧﺮان آﺧﺮ واضﺤة هذه اﳌسﺄلة كذلﻚ ﻷنﻪ ﱂ

ﺗصر شهادة على ز واﺣد ،عﲔ اثنان يﻮﻣا يعﲏ س ﻗالﻮا رأيناه ﰲ يﻮم كذا واثنﲔ ﻗالﻮا
رأيناه ﰲ يﻮم آخر أو اثنان ﻗالﻮا رأيناه ﰲ ﺑلد كذا واﻻثنﲔ الباﻗﲔ ﻗالﻮا رأيناه ﰲ ﺑلد آخر
إذاًكل واﺣد ﻓيهﻢ يتﻜلﻢ عن ﺣالة ﻣستقلة ﲢتاج إﱃ أرﺑعة شهﻮد ،ﲪل اﳌرأة ﻣن غﲑ زوج

أو سيد هل يعتﱪ ز ﲢد ﺑﻪ أم ﻻ؟ سيﺄﰐ الﻜﻼم أنﻪ ﻻ ،ﻗال ) :وإن ﲪﻠﺖ اﻣﺮأة ﻻ
زوج ﳍا وﻻ ﺳﻴﺪ ﱂ ﲢﺪ ﲟﺠﺮد ذﻟﻚ ( اﳊﻤﻞ ﳌاذا؟ ﻻﺣتمال الﺸبهة ،وﻻ ﳚﺐ أن
ﺗﺴﺄل يعﲏ القاضي ﻻ يسﺄﳍا ﻷن ﰲ ﺳﺆاﳍا ﻋﻦ ذﻟﻚ إﺷاﻋﺔ اﻟﻔاﺣﺸﺔ وذﻟﻚ ﻣنﻬﻲ
ﻋنﻪ وإن ﺳﺌﻠﺖ وادﻋﺖ أ ا أكﺮﻫﺖ أو وﻃﺌﺖ ﺑﺸﺒﻬﺔ أو ﱂ ﺗﻌﱰف ﻟز أرﺑﻌا ﱂ ﲢﺪ
ﻷن اﳊﺪ ﻳﺪرأ ﻟﺸﺒﻬﺔ.
ب ﺣﺪ اﻟﻘﺬف
وﻫﻮ اﻟﺮﻣﻲ ﺑز أو ﻟﻮاط ) إذا ﻗﺬف اﳌﻜﻠﻒ ( اﳌختار وﻟﻮ أﺧﺮس ﺷارة ) ﳏﺼنا (
وﻟﻮ ﳎﺒﻮ أي ﻣقﻄﻮع الذكر ،أو ذات ﳏﺮم لﻪ ،أو رﺗﻘاء وهي ﻻ يتصﻮر ﻣنها الز ﻷن
ﻓرجها ﻣسدود ،ﻓما اﳊﻜﻢ؟ ﻗال ) :ﺟﻠﺪ ( ﻗاذف ) ﲦاﻧﲔ ﺟﻠﺪة"أ" إن كان ( اﻟﻘاذف
) ﺣﺮا ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻣﻮن اﶈﺼنات ﰒ ﱂ ﺗﻮا رﺑﻌﺔ ﺷﻬﺪاء فاﺟﻠﺪوﻫﻢ
ﲦاﻧﲔ ﺟﻠﺪة { ) وإن ( كان اﻟﻘاذف ) ﻋﺒﺪا ( أو أﻣﺔ وﻟﻮ ﻋتق ﻋﻘﺐ ﻗﺬف ﺟﻠﺪ )
أرﺑﻌﲔ ( ﺟﻠﺪة"ب" كﻤا ﺗﻘﺪم ﰲ اﻟز  ،وهﻮ اﻵن ﺻار ﺣر؟! العﱪة ﺑﻮﻗﺖ ﺻدور
القذف ،ﻗال ) :و ( اﻟﻘاذف ) اﳌﻌتق ﺑﻌﻀﻪ ("ج" ﳚﻠﺪ ) ﲝﺴاﺑﻪ ( فﻤﻦ ﻧﺼﻔﻪ ﺣﺮ
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ﳚﻠﺪ ﺳتﲔ ﺟﻠﺪة ) وﻗﺬف ﻏﲑ اﶈﺼﻦ ( وﻟﻮ ﻗنﻪ ) ﻳﻮﺟﺐ اﻟتﻌزﻳﺮ ( ﻋﻠﻰ اﻟﻘاذف
ردﻋا ﻋﻦ أﻋﺮاض اﳌﻌﺼﻮﻣﲔ إذاً كﻼﻣنا يقﻮل إذا ﻗذف اﳌﻜلف ﳏصنا ﻓإن كان هﻮ ﺣر
جلد ﲦانﲔ وإن كان عبدا جلد أرﺑعﲔ ،واﳌبعض ﲝساﺑﻪ ،وإذا ﻗذف غﲑ ﳏصن ﻓما
اﳊﻜﻢ؟ ﻗال وﻗذف غﲑ ﳏصن يﻮجﺐ التعزير ،ﻣن هﻮ اﶈصن؟ اﶈصن ﰲ القذف غﲑ

اﶈصن هناك ﰲ الز  ،ﻗال ) :وﻫﻮ ( أي ﺣﺪ اﻟﻘﺬف ) ﺣق ﻟﻠﻤﻘﺬوف ( فﻴﺴﻘﻂ ﺑﻌﻔﻮه
وﻻ ﻳﻘام إﻻ ﺑﻄﻠﺒﻪ كﻤا ﰐ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺴتﻮفﻴﻪ ﺑنﻔﺴﻪ وﺗﻘﺪم انتبهﻮا هذا ﺣﻜﻢ جديد أن

ﺣﻜﻢ القذف ﺣد ﻵدﻣي وليﺲ ﺣد ﳊق ﷲ ﻓﻼ يقام إﻻ ﺑﻄلبﻪ وﳝﻜن أن يسقﻄﻪ لﻜن
الز ﻻ ،ﻻ ﳝﻜن أن ﰐ واﺣد ويسقﻂ ،لﻮ أكرهﺖ اﳌرأة على الز ليﺲ ﳍا أن ﺗسقﻂ

اﳊد على الزاﱐ ،ﻣن هﻮ اﶈصن؟ ﻗال ) :واﶈﺼﻦ ﻫنا ( أي ﰲ ب اﻟﻘﺬف ﻫﻮ ) اﳊﺮ
اﳌﺴﻠﻢ اﻟﻌاﻗﻞ اﻟﻌﻔﻴﻒ ( ﻋﻦ اﻟز ظاﻫﺮا وﻟﻮ ﺋﺒا ﻣنﻪ ) اﳌﻠتزم ﻣر ﻣعنا وﻗلنا اﳌلتزم اثنان

اﳌسلﻢ والذﻣي ،واﳌعصﻮم اﳌسلﻢ والذﻣي واﳌعاهد واﳌستﺄﻣن ،أرﺑعة ،ﻓهﻮ اﻵن اﳌصنف ﻗال
رﻗﻢ  ٢ﰲ الﺸروط :اﳌسلﻢ ،واﳌلتزم سيدخل الذﻣي ،واﳌسلﻢ سيخرج الذﻣي ،على العمﻮم
ختصار هذه الﻜلمة هي ذكرت ،ذكرها اﺑن ﲪدان ﰲ الرعاية وذكرها ﺻاﺣﺐ الﻮجيز
أﻣا ﺑقية كتﺐ اﳌذهﺐ ﱂ ﺗذكرها ﻓإذاً الﻈاهر أن اﳌصنف ﺗبع ﻓيﻪ ﺻاﺣﺐ الرعاية والﻮجيز،
واﳌذهﺐ أنﻪ ﻻ يﺸﱰط اﳌلتزم ﻓاﳌذهﺐ أن الﻜاﻓر غﲑ ﳏصن وعليﻪ ﲨاهﲑ اﻷﺻﺤاب وﱂ
يذكر هذا القيد ﰲ أكﺜر كتﺐ اﳌذهﺐ ،إذاً يبدو أن اﳌصنف ﰲ هذه اﳌسﺄلة نقﻮل هﻮ

خﻼف اﳌذهﺐ ،ﻗال :اﻟﺬي ﳚاﻣﻊ ﻣﺜﻠﻪ ( وﻫﻮ اﺑﻦ ﻋﺸﺮ وﺑنﺖ ﺗﺴﻊ ) وﻻ ﻳﺸﱰط
ﺑﻠﻮﻏﻪ ( ﻟﻜﻦ ﻻ ﳛﺪ ﻗاذف ﻏﲑ ﻟﻎ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ وﻳﻄاﻟﺐ ﻓلﻮ ﻗذف الصﻐﲑ إذا كﱪ
يﻄالﺐ هذا اﳌعﲎ.
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ﻗال :وﻻ نﺸﱰط ﺑلﻮغﻪ لﻜن اﻵن انتبهﻮا ﻣعي هذه الﺸروط اﳋمسة شروط ﳌن؟ للقاذف
أم للمقذوف؟ الﻜﻼم اﻵن للمقذوف ﻓاﻵن لﻮ ﻗذف أﺣد شخصا ﰲ هذه اﳋمسة
شروط إذاً ﻗذف ﳏصنا وجﺐ إﻗاﻣة ﺣد القذف عليﻪ ،كﻢ ﺣد القذف؟ اختﻼف ﺣد

القذف ﲝسﺐ القاذف أم اﳌقذوف؟ ﺣسﺐ القاذف ﻓإن كان القاذف ﺣر ﺣد ﲦانﲔ،
وإن كان عبد ﺣد أرﺑعﲔ وإن كان ﻣبعض ﲝساﺑﻪ .لﻮ اختل شرط ﻣن هذه الﺸروط
اﳋمسة ﻓمن ﻗذف وﻗد اختل شرط ﻣن هذه الﺸروط كﺄن ﻻ ﺗتﻮﻓر ﻓيﻪ هذه الﺸروط

اﳋمسة ﻓنقيﻢ على ﻗاذﻓﻪ ﺣد القذف أم نعزره؟ يعزر ﻓقﻂ هذا هﻮ ختصار ،ﻗال ) :وﻻ
ﻳﺸﱰط ﺑﻠﻮﻏﻪ ( ﺑلﻮغ ﻣن ﻣﺸايﺦ؟ يعﲏ ختصار اﶈصن ﳝﻜن أن يﻜﻮن لﻐا وﳝﻜن
أن يﻜﻮن غﲑ لغ؟ ﳝﻜن لﻜن هل ﳝﻜن أن يﻜﻮن اﺑن ﺗسع سنﻮات؟ ﻻ ﳝﻜن ﻓﺄﻗل سن

لنسبة للرجل عﺸر سنﻮات ،لنسبة للمرأة ﺗسع سنﻮات ،ﻗال :ﻟﻜﻦ ﻻ ﳛﺪ ﻗاذف ﻏﲑ
ﻟﻎ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ وﻳﻄاﻟﺐ يعﲏ القاذف ليﺲ ﺑبالغ ﻓإذا ﻗذف غﲑ البالغ ﳏصنا ،يقﻮل:

ﺣﱴ يبلغ ويﻄالﺐ ،ﻓلماذا ﻻ نقيﻢ اﳊد؟ ﻷننا ﻗلنا ﻗاعدة أن ﺣد القذف هﻮ ﺣد ﻵدﻣي،

ﻓهذا ﺣق ﻣن ﺣقﻮق اﻵدﻣيﲔ ،ﻗال :وﻣﻦ ﻗﺬف ﻏاﺋﺒا ﱂ ﳛﺪ ﺣﱴ ﳛﻀﺮ وﻳﻄاﻟﺐ أو
ﻳﺜﺒﺖ ﻃﻠﺒﻪ ﰲ ﻏﻴﺒتﻪ إﻣا أن ﳛضر أو يﺜبﺖ ﰲ الﻐيبة ،وﻣﻦ ﻗال ﻻﺑﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ زﻧﻴﺖ ﻣﻦ
ﺛﻼﺛﲔ ﺳنﺔ ﱂ ﳛﺪ ﻷنﻪ كذاب ،ﻣعلﻮم الﻜذب ،ﻣقﻄﻮع ﺑﻜذﺑﻪ ،ﻗال ) :وﺻﺮﻳﺢ اﻟﻘﺬف (
ألفاظ القذف عند ألفاظ ﺻرﳛة وعند ألفاظ كنا ت ،الصريﺢ ﻣﺜل ) :وﺻﺮﻳﺢ
اﻟﻘﺬف ( ﻗﻮﻟﻪ ) زاﱐ ﻟﻮﻃﻲ وﳓﻮه ( كﻴا ﻋاﻫﺮ أو ﻗﺪ زﻧﻴﺖ أو زﱏ فﺮﺟﻚ و
ﻣنﻴﻮك و ﻣنﻴﻮكﺔ إن ﱂ ﻳﻔﺴﺮه ﺑﻔﻌﻞ زوج أو ﺳﻴﺪ إذا ﻓسر هذه العبارة ﺑفعل الزوج يعﲏ
ﻣفعﻮلة ﻣن زوج أو ﻣن سيد ﻓهذا ليﺲ ﺑقذف يعﲏ ليﺲ ﺑصريﺢ الز وليﺲ ﺑرﻣي لز ،

ﻗال ) :وكناﻳتﻪ ( أي كناﻳﺔ اﻟﻘﺬف ) ﻗﺤﺒﺔ ( و ) فاﺟﺮة ( و ) ﺧﺒﻴﺜﺔ ( و )
فﻀﺤﺖ زوﺟﻚ أو ﻧﻜﺴﺖ رأﺳﻪ أو ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻪ ﻗﺮو وﳓﻮه ( كﻌﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ أوﻻدا ﻣﻦ
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ﻏﲑه أو أفﺴﺪت فﺮاﺷﻪ وﻟﻌﺮﰊ ﻧﺒﻄﻲ وﳓﻮه النبﻂ هﻢ ﻗﻮم ﻣن العﺠﻢ ،ﳌا نقﻮل للعرﰊ
أنﺖ عﺠمي ،نبﻄي يعﲏ أنﺖ عﺠمي ،واﳌقصﻮد يعﲏ أنﺖ لسﺖ اﺑن أﺑيﻚ لﻜن هذه

كنا ت ليسﺖ ﺻرﳛة ﰲ القذف ،وزﻧﺖ ﻳﺪك أو رﺟﻠﻚ وﳓﻮه اﻵن لنسبة للصريﺢ
عرﻓنا أنﻪ ﺻريﺢ لﻜن الﻜناية ،الصريﺢ سيﺆاخذ ﺑﻪ ،والﻜناية؟! سيذكر اﻵن ﺣﻜﻢ الﻜناية،
ﻗال :و ) إن فﺴﺮه ﺑﻐﲑ اﻟﻘﺬف ﻗﺒﻞ ( وﻋزر إذاً الﻜناية سنرجع إليﻪ ونقﻮل لﻪ ﻓسر هل

ﺗقصد ﺑﻪ الز أم ﺗقصد شيء آخر؟ ﻓإن ﻓسره ﺑﻐﲑ القذف ﻗبل وعزر وإﻻ اعتﱪ ه وأﻗمنا

عليﻪ اﳊد ،كﻘﻮﻟﻪ كافﺮ فاﺳق فاﺟﺮ ﲪار وﳓﻮه هذه الﻜلمات ليﺲ ﳍا عﻼﻗة

لقذف لﻜن يقﻮل هذه أيضا ﺗﻮجﺐ التعزير ﻣﺜل الﻜناية إذا ﻓسرها ﺑﻐﲑ الز أيضا ﺗﻮجﺐ
التعزير ،إذا ﻗذف أهل ﺑلد ﻓما اﳊﻜﻢ ،أو ﲨاعة كبﲑة ﻻ يتصﻮر ﻣنها الز ﰲ العادة؟
يعزر ،ﳌاذا؟ للقﻄع ﺑﻜذﺑﻪ ،ﻗال:يعﲏ ﻗال ﺑﲏ ﻓﻼن هﺆﻻء كلهﻢ ز ة ،أعﻮذ  ،ﻓﺄﺻﻼ

هذا كﻼم كذب ،ﻣقﻄﻮع ﺑﻜذﺑﻪ ،لﻜن ﻣﺜل هذا يعزر ،ﻗال ) :وإن ﻗﺬف أﻫﻞ ﺑﻠﺪ أو (
ﻗﺬف ) ﲨاﻋﺔ ﻻ ﻳتﺼﻮر ﻣنﻬﻢ اﻟز ﻋادة ﻋزر ( ﻷﻧﻪ ﻻ ﻋار ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻪ ﻟﻠﻘﻄﻊ ﺑﻜﺬﺑﻪ
يعﲏ ﻻ أﺣد يصدق ﻣﺜل هذا ،ﱂ ﰐ ﺑﺸبهة ﳍذه القبيلة وإﳕا أﺗى لﺸبهة على نفسﻪ

والعار على نفسﻪ ﻷنﻪ يعزر يﺆدب ﳌﺜل هذا الﻜﻼم ،ﻗال :وكﺬا ﻟﻮ اﺧتﻠﻔا ﰲ أﻣﺮ فﻘال
أﺣﺪﳘا اﻟﻜاذب اﺑﻦ اﻟزاﻧﻴﺔ ﻋزر وﻻ ﺣﺪ ) وﻳﺴﻘﻂ ﺣﺪ اﻟﻘﺬف ﻟﻌﻔﻮ ( أي ﻋﻔﻮ
اﳌﻘﺬوف ﻋﻦ اﻟﻘاذف ) وﻻ ﻳﺴتﻮﰱ ( ﺣﺪ اﻟﻘﺬف ) ﺑﺪون اﻟﻄﻠﺐ ( أي ﻃﻠﺐ
اﳌﻘﺬوف ﻷﻧﻪ ﺣﻘﻪ كﻤا ﺗﻘﺪم وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﻗال اﳌﻜﻠﻒ اﻗﺬفﲏ فﻘﺬفﻪ ﱂ ﳛﺪ وﻋزر  ،إذا
ﻣات اﳌقذوف ﻓما اﳊﻜﻢ؟ ﻗال :وإن ﻣات اﳌﻘﺬوف وﱂ ﻳﻄاﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﻘﻂ وإﻻ فﻠﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻮرﺛﺔ وﻟﻮ ﻋﻔا ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺪ ﻟﻠﺒاﻗﻲ كاﻣﻼ يعﲏ إن طالﺐ إذاً إن ﱂ يﻄالﺐ سقﻂ لﻜن إن
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طالﺐ ﻓللﻮرثة يﻜملﻮا يﻄالبﻮا أو يسقﻄﻮا يعﲏ يقيمﻮه أو يسقﻄﻮه ،ولﻮ عفا ﺑعضهﻢ ﺑعض
الﻮرثة ﺣد للباﻗي كاﻣﻼ ﻓهﻮ ليﺲ ﻣﺜل الدم ،نصفهﻢ ساﻣﺢ ،ونصف ﻗالﻮا ﻻ نساﻣﺢ هذا
ﻗذف أ

ﻓنريد اﳊد ،يقام اﳊد للباﻗﲔ ،ﻣن ﻗذف ﻣيتا؟! ﻗال :وﻣﻦ ﻗﺬف ﻣﻴتا ولﻮ غﲑ

ﳏصن ﺣﺪ ﺑﻄﻠﺐ وارث ﳏﺼﻦ لﻮ كان الﻮارث ﳏصن وهﻮ الذي ﺗﻮﻓرت ﻓيﻪ اﳋمسة
شروط ﻓإن كان الﻮارث ﳏصن يﻄالﺐ ﻓيقام عليﻪ اﳊد ﻷنﻪ ﻗذف ﻣيتا ليﺲ ﲝي ،وليﺲ

ﺑقذف ﰲ ﺣياﺗﻪ ﰒ ﻣات ﺑل ﻗذﻓﻪ ﺑعد اﳌﻮت ،ﻗال :وﻣﻦ ﻗﺬف ﻧﺒﻴا كﻔﺮ وﻗتﻞ وﻟﻮ ب
أو كان كافﺮا فﺄﺳﻠﻢ يعﲏ يقتل ولﻮ كان كاﻓرا وأسلﻢ ﻓإنﻪ يقتل ﳌن ﻗذف نبيا .ننتقل إﱃ

ﺣد اﳌسﻜر:

ب ﺣﺪ اﳌﺴﻜﺮ
أي اﻟﺬي ﻳنﺸﺄ ﻋنﻪ اﻟﺴﻜﺮ وﻫﻮ اﺧتﻼط اﻟﻌﻘﻞ ) كﻞ ﺷﺮاب أﺳﻜﺮ كﺜﲑه فﻘﻠﻴﻠﻪ ﺣﺮام
وﻫﻮ ﲬﺮ ﻣﻦ أي ﺷﻲء كان ( يعﲏ يسمى ﲬرا ﻣن أي شيء كان يعﲏ كان ﻣن العنﺐ
أو كان ﻣن التمر أو كان ﻣن غﲑ ذلﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﷺ كﻞ ﻣﺴﻜﺮ ﲬﺮ وكﻞ ﲬﺮ ﺣﺮام رواه
أﲪﺪ وأﺑﻮ داود وأخرجﻪ ﻣسلﻢ أيضا وهذا ﻗصﻮر ﰲ العزو ) ،وﻻ ﻳﺒاح ﺷﺮﺑﻪ ( أي ﺷﺮب
ﻣا ﻳﺴﻜﺮ كﺜﲑه ) ﻟﻠﺬة وﻻ ﻟتﺪاو وﻻ ﻋﻄﺶ وﻻ ﻏﲑه إﻻ ﻟﺪفﻊ ﻟﻘﻤﺔ ﻏﺺ ا وﱂ
ﳛﻀﺮه ﻏﲑه ( أي ﻏﲑ اﳋﻤﺮ ﻓقﻂ يعﲏ ﳍذه الضرورة وهﻮ أن يﻐص ﺑلقمة ﻓيضﻄر للخمر
ﻹﻣرارها أﻣا للذة ﻓﻼ ،وللتداوي ﻻ ،وللعﻄﺶ ﻻ ،يقﻮل يزيد العﻄﺶ وﻻ لﻐﲑ ذلﻚ لﻜن
ﻻﺣﻈﻮا يقﻮل إذا كان غص ﺑلقمة ﻓلﻪ أن ﳝرر هذه اللقمة ﳋمر لﻜن هذا اﳋيار اﻷخﲑ

ولذلﻚ لﻮ وجد أﻣاﻣﻪ ثﻼثة أشياء :ﻣاء ﳒﺲ وﺑﻮل وﲬر ﻓيقدم النﺠﺲ ،إن ﱂ يﻮجد ﳒﺲ

ويﻮجد ﲬر وﺑﻮل ﻓنقدم البﻮل ،ﱂ يﻮجد البﻮل ووجد اﳋمر ﻓيستعمل اﳋمر ،ﻗال :وﺧاف
ﺗﻠﻔا ﻷﻧﻪ ﻣﻀﻄﺮ وﻳﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮل وﻋﻠﻴﻬﻤا ﻣاء ﳒﺲ يعﲏ يقدم عليهما على البﻮل
واﳋمر اﳌاء النﺠﺲ ،ﻗال ) :وإذا ﺷﺮﺑﻪ ( أي اﳌﺴﻜﺮ ) اﳌﺴﻠﻢ ( أو ﺷﺮب ﻣا ﺧﻠﻂ ﺑﻪ
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وﱂ ﻳﺴتﻬﻠﻚ فﻴﻪ هذا ﻗيد يعﲏ ﻣعناه لﻮ جيء ﲟسﻜر ووضع داخل عصﲑ واستهلﻚ

اﳌسﻜر داخل العصﲑ ﻓلﻢ يﻈهر لﻪ طعﻢ وﻻ راﺋﺤة نسميﻪ ﻣاذا؟ نقﻮل استهلﻚ ﻓيﻪ ،إذا

استهلﻚ ﻓيﻪ ﳛد أم ﻻ ﳛد؟ اﳉﻮاب ﻻ ﳛد ،ﳛرم أم ﻻ ﳛرم؟ اﳉﻮاب ﳛرم لﻜن ﻻ يقام

عليﻪ اﳊد ،ولذلﻚ اكتبﻮا ﺗعليق :ﻓإن استهلﻚ ﻓيﻪ ﻓلن ﳛد لﻜن الﻈاهر ﻣع اﳊرﻣة ،أو
أكﻞ ﻋﺠﻴنا ﻟﺖ ﺑﻪ أي خلﻂ ﳋمر إذاً إذا شرﺑﻪ ﺻاﻓيا أو ﳐلﻮطا ﺑﻐﲑه أو ﻣعﺠﻮ ﻣع

عﺠﲔ وﳓﻮه ،واﻵن يصنعﻮنﻪ ﻣع اﳊلﻮ ت ،ﰲ اﳋارج يقال هذه شيﻜﻮﻻﺗﻪ ﺑﻜﺤﻮل وهذه

ﺑدون كﺤﻮل ،ﻗال ) :ﳐتارا ﻋاﳌا أن كﺜﲑه ﻳﺴﻜﺮ فﻌﻠﻴﻪ اﳊﺪ ﲦاﻧﻮن ﺟﻠﺪة"أ" ﻣﻊ اﳊﺮﻳﺔ
( ﻷن ﻋﻤﺮ اﺳتﺸار اﻟناس ﰲ ﺣﺪ اﳋﻤﺮ فﻘال ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺟﻌﻠﻪ كﺄﺧﻒ اﳊﺪود ﲦاﻧﲔ
فﻀﺮب ﻋﻤﺮ ﲦاﻧﲔ وكتﺐ ﺑﻪ إﱃ ﺧاﻟﺪ وأﰊ ﻋﺒﻴﺪه ﰲ اﻟﺸام رواه اﻟﺪارﻗﻄﲏ وﻏﲑه
يقﻮلﻮن أيضا هﻮ ﰲ ﻣسلﻢ ،فﺈن ﱂ ﻳﻌﻠﻢ أن كﺜﲑه ﻳﺴﻜﺮ فﻼ ﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺼﺪق ﰲ ﺟﻬﻞ
ذﻟﻚ ﰲ جهل أن كﺜﲑه ﻣسﻜر ) ،و ( ﻋﻠﻴﻪ ) أرﺑﻌﻮن"ب" ﻣﻊ اﻟﺮق ( ﻋﺒﺪا كان أو أﻣﺔ
وﻳﻌزر ﻣﻦ وﺟﺪ ﻣنﻪ راﺋﺤتﻬا إذاً نعزر ﻣن وجد ﻣنﻪ راﺋﺤتها ،نعزره ﻓقﻂ وﻻ يقام عليﻪ اﳊد
ﳌاذا؟ ﻻﺣتمال الﺸبهة ،أو ﺣﻀﺮ ﺷﺮ ا لﻜن ﱂ يﺸرب ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﻞ اﻟتﺤﺮﱘ إذا كان ﻣﺜلﻪ
ﳚهل ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ يعﲏ اﳉهل لتﺤرﱘ ﳑﻦ ﻧﺸﺄ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،كيف يﺜبﺖ ﺣد
الﺸرب؟ ﻗال :وﻳﺜﺒﺖ ﻗﺮاره ﻣﺮة" "١كﻘﺬف أو ﺑﺸﻬادة ﻋﺪﻟﲔ" ،"٢وﳛﺮم ﻋﺼﲑ ﻏﻼ
يعﲏ اشتد وطلعﺖ لﻪ رغﻮة وﺻار لﻪ زﺑد ،أو أﺗﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ أ م ﺑﻠﻴاﻟﻴﻬا إذاً ﳛرم العصﲑ

ﰲ ﺻﻮرﺗﲔ :إذا غﻼ ،طلع لﻪ زﺑد ورغﻮة ،يسمﻮ ا شدة ،هذا الﻐليان ،أو هذه الﺸدة
عﻼﻣة وجﻮد سﻜر ،أو أنﻪ أوشﻚ أن يﻜﻮن ﻣسﻜر ،وإن أﺗى عليﻪ ثﻼثة أ م أيضا ﻷنﻪ
ﰲ الﻐالﺐ إنﻪ سيﻐلي ﰲ هذه اﳌدة ،وطبعا انتبهﻮا اليﻮم ﳑﻜن ﳒعل العصﲑ ليﺲ ثﻼثة أ م
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ﺑل ثﻼثﲔ يﻮم ﰲ الفريزر أو ﰲ الﺜﻼجة ﻓﻼ يتﻐﲑ ﻓالعﱪة هي ﺑﻮجﻮد السﻜر لﻜن ﰲ اﳉﻮ
العادي سيتخمر ﰲ خﻼل هذه اﻷ م ،ﻗال :وﻳﻜﺮه اﳋﻠﻴﻄان كنﺒﻴﺬ ﲤﺮ ﻣﻊ زﺑﻴﺐ أو

ﻓاكهتﲔ ﳐتلفتﲔ ،هذا ﻣﻜروه ،وﻻ يﻜره :ﻻ وﺿﻊ ﲤﺮ أو ﳓﻮه وﺣﺪه ﰲ ﻣاء ﻟتﺤﻠﻴتﻪ ﻣا
ﱂ ﻳﺸتﺪ أو ﺗتﻢ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ أ م وﻗلنا هذه الﺸدة ﲢصل غالبا ﰲ الﺜﻼث ويصاﺣبها السﻜر.
ب اﻟتﻌزﻳﺮ
) وﻫﻮ ( ﻟﻐﺔ اﳌنﻊ وﻣنﻪ اﻟتﻌزﻳﺮ ﲟﻌﲎ اﻟنﺼﺮة ﻷﻧﻪ ﳝنﻊ اﳌﻌادي ﻣﻦ اﻹﻳﺬاء واﺻﻄﻼﺣا
) اﻟتﺄدﻳﺐ ( ﻷﻧﻪ ﳝنﻊ ﳑا ﻻ ﳚﻮز فﻌﻠﻪ ) وﻫﻮ ( أي اﻟتﻌزﻳﺮ ) واﺟﺐ ﰲ كﻞ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻻ
ﺣﺪ فﻴﻬا وﻻ كﻔارة أﻣا ﻣا ﻓيﻪ ﺣد ﻓيقام اﳊد أو إذا كانﺖ عقﻮﺑتﻪ كفارة ﻓيلتزم لﻜفارة،
وﻣا ليﺲ ﻓيﻪ ﺣد وﻻ كفارة ﻣن اﳌعاﺻي ﻓيﻜﻮن ﻓيها التعزير ،ﻗال :كاﺳتﻤتاع ﻻ ﺣﺪ فﻴﻪ
(" "١هذه أﻣﺜلة ،كاستمتاع ﻻ ﺣد ﻓيﻪ يعﲏ استمتاع ﱂ يصل إﱃ الز  ،ﻗال :أي كﻤﺒاﺷﺮة
دون فﺮج ) و ( كـ ) ﺳﺮﻗﺔ ﻻ ﻗﻄﻊ فﻴﻬا ( " "٢ﻟﻜﻮن اﳌﺴﺮوق دون ﻧﺼاب أو ﻏﲑ
ﳏﺮز هذه كلها أﻣﺜلة يعﲏ سرق سرﻗة أﻗل ﻣن النصاب أو ليسﺖ ﻣن ﺣرز إذاً ليسﺖ ﻓيها
ﺣد ) -٣ ،و ( كـ ) ﺟناﻳﺔ ﻻ ﻗﻮد فﻴﻬا ( كﺼﻔﻊ ووكز يعﲏ ضرﺑﻪ ضرﺑة ﺻفعﻪ على
وجهﻪ أو وكزه ضرﺑﻪ ،الراﺑع ) :و ( كـ ) إﺗﻴان اﳌﺮأة اﳌﺮأة واﻟﻘﺬف ﺑﻐﲑ اﻟز " ( "٥إن ﱂ
ﻳﻜﻦ اﳌﻘﺬوف وﻟﺪا وإن نزل ﻟﻠﻘاذف فﺈن كان فﻼ ﺣﺪ وﻻ ﺗﻌزﻳﺮ يعﲏ ﻻ ﳛد اﻷﺻل
وﻻ يعزر اﻷﺻل لفرع هذا اﳌقصﻮد ،ﻗال ) :وﳓﻮه ( أي ﳓﻮ ﻣا ذكﺮ كﺸتﻤﻪ ﺑﻐﲑ اﻟز
وﻗﻮﻟﻪ ﷲ أكﱪ ﻋﻠﻴﻚ أو ﺧﺼﻤﻚ وﻻ ﳛتاج ﰲ إﻗاﻣﺔ اﻟتﻌزﻳﺮ إﱃ ﻣﻄاﻟﺒﺔ ﻷنﻪ ﻣﺸروع
للتﺄديﺐ ،ﺗعزير للتﺄديﺐ ،رجل ﻣﺜﻼ يﺸتﻢ الناس ﻓيمﻜن للقاضي أن يعزره إذا ثبﺖ هذا

عنده ﻣن غﲑ ﻣﻄالبة أﺣد ،ﻗال ) :وﻻ ﻳزاد ﰲ اﻟتﻌزﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺟﻠﺪات ( ﳊﺪﻳﺚ أﰊ
ﺑﺮدة ﻣﺮفﻮﻋا ﻻ ﳚﻠﺪ أﺣﺪ فﻮق ﻋﺸﺮة أﺳﻮاط إﻻ ﰲ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺪود ﷲ ﺗﻌاﱃ ﻣتﻔق
ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻠﺤاكﻢ ﻧﻘﺼﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺸﺮة ﺣﺴﺐ ﻣا ﻳﺮاه اﻵن هناك ﺻﻮر ﻣستﺜناة ،ﻗال :ﻟﻜﻦ
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ﻣﻦ ﺷﺮب ﻣﺴﻜﺮا ﰲ ار رﻣﻀان ﺣﺪ ﻟﻠﺸﺮب وﻋزر ﻟﻔﻄﺮه ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻮﻃا ﻣعناه ﺣد

للﺸرب ﲦانﲔ جلدة وعزر لفﻄره ﰲ ار رﻣضان ﺑعﺸرين سﻮط ﻣعناه ا مﻮع ﻣاﺋة ﻟﻔﻌﻞ
ﻋﻠﻲ رﺿﻲ ﷲ ﺗﻌاﱃ ﻋنﻪ انتهينا هذه ﻣسﺄلة ،اﳌسﺄلة الﺜانية :وﻣﻦ وﻃﺊ أﻣﺔ اﻣﺮأﺗﻪ اﻷﻣة
ليسﺖ لﻪ ﺑل للزوجة ﻓﻮطﺌها ﻓﻼ ﲢل لﻪ ﺣﺪ ﻣا ﱂ ﺗﻜﻦ أﺣﻠتﻬا ﻟﻪ فﻴﺠﻠﺪ ﻣاﺋﺔ وﻻ يرجﻢ
وﻻ يﻐرب إن ﻋﻠﻢ اﻟتﺤﺮﱘ فﻴﻬﻤا والضمﲑ ﻓيهما يعﻮد للمسﺄلة اﻷوﱃ وهي الﺸرب ﰲ

ار رﻣضان ،واﳌسﺄلة الﺜانية وطء اﻷﻣة ،ﻣعناه سيﺠلد ﻣاﺋة ﰲ اﳌسﺄلتﲔ ﰲ شرب اﳌسﻜر
ﰲ ار رﻣضان لﻜن ﻓسرها اﳌصنف ﲦانﲔ للﺸرب وعﺸرين ﺗعزير ،ووطء اﻷﻣة كذلﻚ،
اﳌسﺄلة الﺜالﺜة :وﻣﻦ وﻃﺊ أﻣﺔ ﻟﻪ فﻴﻬا ﺷﺮك ﻋزر ﲟاﺋﺔ إﻻ ﺳﻮﻃا يعﲏ  ، ٩٩ﻣا هﻮ

السبﺐ؟ الذي ينقص عن ﺣد الز ﻷنﻪ ﻻ يريد التعزير يصل إﱃ اﳌاﺋة ﻷن ﻣاﺋة جلدة هذا
ﺣد وهذا اﳊﻜﻢ ﻓعلﻪ عمر وأرضاه .إذاً الﺜﻼثة ﺻﻮر هذه إن شرب اﳌسﻜر ﰲ ار
رﻣضان :ﻣاﺋة ،وإن وطﺊ أﻣة الزوجة الﱵ أﺣلتها لﻪ ﻓماﺋة ،والﺜالﺚ ﻣن وطﺊ أﻣة لﻪ شرك
ﻓيها يعزر ﻗل ﻣن اﳊد وهﻮ  ، ٩٩التعزير ﳛرم أن يﻜﻮن ﺑﻄرق ﻣعينة ،ﲬسة أشياء ﻻ

ﲡﻮز ﺗعزيرا ،ﻣا هي؟ ﻗال :وﳛﺮم ﺗﻌزﻳﺮ ﲝﻠق ﳊﻴﺔ وﻗﻄﻊ ﻃﺮف أو ﺟﺮح أو أﺧﺬ ﻣال أو
إﺗﻼفﻪ هذه اﳋمسة أشياء وطبعا ﺑعضها ﻓيﻪ خﻼف وهي العقﻮﺑة ﳌال ﻓمن أهل العلﻢ

ﻣن ﳚيز ذلﻚ أن يعاﻗﺐ خذ اﳌال أو إﺗﻼف اﳌال لﻜن ﲞﻼف ﻗﻄع الﻄرف واﳉرح

ﻓاﳋﻼف ﻓيﻪ أﻗل أو القتل ﻣﺜل إزهاق الروح ،ﻗال ) :وﻣﻦ اﺳتﻤﲎ ﺑﻴﺪه ( ﻣﻦ رﺟﻞ أو
اﻣﺮأة ) ﺑﻐﲑ ﺣاﺟﺔ ﻋزر ( ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺼﻴﺔ وإن فﻌﻠﻪ ﺧﻮفا ﻣﻦ اﻟز فﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ إن ﱂ
ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﻧﻜاح وﻟﻮ ﻷﻣﺔ
ب اﻟﻘﻄﻊ ﰲ اﻟﺴﺮﻗﺔ
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وﻫﻲ أﺧﺬ ﻣال ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺧتﻔاء ﻣﻦ ﻣاﻟﻜﻪ أو ﺋﺒﻪ هذا هﻮ ﺗعريفﻪ ) إذا أﺧﺬ (
اﳌﻜﻠﻒ هذا الﺸرط اﻷول ،الﺜاﱐ ) :اﳌﻠتزم ( ﻣﺴﻠﻤا كان أو ذﻣﻴا ﲞﻼف اﳌﺴتﺄﻣﻦ
وﳓﻮه لﻜن هذا الﻜﻼم ﻓيﻪ نﻈر ،اﳌصنف ﻗال ﲞﻼف اﳌستﺄﻣن ،ﻓما ﺣﻜمﻪ؟ اﳌذهﺐ

يقﻄع اﳌسلﻢ لسرﻗة ﻣن ﻣال اﳌستﺄﻣن كما يقﻄع اﳌستﺄﻣن ﺑسرﻗة ﻣال اﳌسلﻢ ،وﰲ وجﻪ
ﻻﺑن ﺣاﻣد ﻻ يقﻄع ﻣستﺄﻣن وكﺄن البهﻮﰐ ﺗبعﻪ ،ﻓالﻈاهر أن هذه اﳌسﺄلة ليسﺖ هي

اﳌذهﺐ وإﻻ اﳌذهﺐ أنﻪ يﺆخذ اﳌستﺄﻣن ﺑﻪ .إذاً الﺸرط الﺜاﱐ :اﳌلتزم ،والﺜالﺚ ) :ﻧﺼا
ﻣﻦ ﺣﺮز ﻣﺜﻠﻪ هذا الﺸرط الراﺑع ،واﳋاﻣﺲ :ﻣﻦ ﻣال ﻣﻌﺼﻮم ( ﲞﻼف ﺣﺮﰊ لﻮ أخذ

ﻣاﻻ ﻣن ﻣال غﲑ ﻣعصﻮم كاﳊرﰊ ﻣﺜﻼ ﳏارب ﻓليﺲ ﺑسرﻗة ﻗال :ﲞﻼف ﺣرﰊ ،الﺸرط

السادس ) :ﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻟﻪ فﻴﻪ لﻮ سرق ﻣاﻻ لﻪ ﻓيﻪ شبهة كما لﻮ كان هذا اﳌال سيﺄﰐ ﻣﺜالﻪ
لﻜن لﻮ كان هذا اﳌال ﻣن شركة هﻮ لﻪ ﻓيها شركة لﻪ ﻓيها ﻣلﻚ أو ﻣن ﻣال لﻮلده ﻓيﻪ

ﻣلﻚ ،ﻗال :ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺧتﻔاء هذا الساﺑع ،ﻗال :ﻗﻄﻊ ( إذاً ذه الﺸروط أن يﻜﻮن
ﻣﻜلف ﻣلتزم إﻣا ﻣسلﻢ أو ذﻣي وأخذ نصا ﻣن ﺣرز ﻣن ﻣال ﻣعصﻮم وﱂ يﻜن هناك
شبهة وأخذه على وجﻪ اﻹختفاء ﲞﻼف ﻣا لﻮ أخذه علنا وهذا ﻗد يدخل ﰲ ﻗﻄاع

الﻄرق ،ﻗال :ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } واﻟﺴارق واﻟﺴارﻗﺔ فاﻗﻄﻌﻮا أﻳﺪﻳﻬﻤا { وﳊﺪﻳﺚ ﻋاﺋﺸﺔ
ﺗﻘﻄﻊ اﻟﻴﺪ ﰲ رﺑﻊ دﻳنار فﺼاﻋﺪا ) فﻼ ﻗﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﻣنتﻬﺐ ( وﻫﻮ اﻟﺬي ﺧﺬ اﳌال
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻐنﻴﻤﺔ ) وﻻ ﳐتﻠﺲ ( وﻫﻮ اﻟﺬي ﳜﻄﻒ اﻟﺸﻲء وﳝﺮ ﺑﻪ يعﲏ ﺑسرعة ،وهذا
اﳌختلﺲ يسمى أيضا اﳌختﻄف ) ،وﻻ ﻏاﺻﺐ وﻻ ﺧاﺋﻦ ﰲ ودﻳﻌﺔ أو ﻋارﻳﺔ أو ﻏﲑﻫا (
ﻷن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺮﻗﺔ كل هذه اﳌساﺋل الﱵ ﻣضﺖ اﳌنتهﺐ الذي خذه على وجﻪ
الﻐنيمة ،اﳌختلﺲ الذي خذه ﺑسرعة وﳝر ﺑﻪ ،الﻐاﺻﺐ والﻐاﺻﺐ طبعا يﺸمل اﳌختلﺲ
واﳌنتهﺐ كلهﻢ غاﺻبﲔ ،اﳋاﺋن ﰲ الﻮديعة ﰲ اﻷﻣانة ،اﳋاﺋن ﰲ العارية يستعﲑ الﺸيء ﰒ

ﳚﺤده ﳜﻮنﻪ أو غﲑه ﻗال:ﻷن ذلﻚ ليﺲ ﺑسرﻗة وﻟﻜﻦ اﻷﺻﺢ أن ﺟاﺣﺪ اﻟﻌارﻳﺔ ﻳﻘﻄﻊ
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إن ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺼا اﳌذهﺐ ﻗﻄع جاﺣد العارية ﻣعناه أن هذه اﳌسﺄلة نقﻮل خﻼف اﳌذهﺐ

ﰲ ﻣسﺄلة العارية ﻟﻘﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ كاﻧﺖ ﳐزوﻣﻴﺔ ﺗﺴتﻌﲑ اﳌتاع وﲡﺤﺪه فﺄﻣﺮ اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻘﻄﻊ ﻳﺪﻫا رواه أﲪﺪ واﻟنﺴاﺋﻲ وأﺑﻮ داود وﻗال أﲪﺪ ﻻ أﻋﺮف ﺷﻴﺌا
ﻳﺪفﻌﻪ) وﻳﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮار ( وﻫﻮ ) اﻟﺬي ﻳﺒﻂ اﳉﻴﺐ أي يﺸق اﳉيﺐ أو ﻏﲑه و ﺧﺬ ﻣنﻪ (
أو ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻃﻪ إن ﺑﻠﻎ ﻧﺼا ﻷﻧﻪ ﺳﺮﻗﻪ ﻣﻦ ﺣﺮز شروط القﻄع ﰲ السرﻗة ) :وﻳﺸﱰط (
ﻟﻠﻘﻄﻊ ﰲ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺳتﺔ ﺷﺮوط أﺣﺪﻫا ) أن ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺮوق ﻣاﻻ ﳏﱰﻣا ( ﻷن ﻣا ﻟﻴﺲ
ﲟال ﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻟﻪ وﻣال اﳊﺮﰊ ﲡﻮز ﺳﺮﻗتﻪ ﺑﻜﻞ ﺣال ) فﻼ ﻗﻄﻊ ﺑﺴﺮﻗﺔ آﻟﺔ ﳍﻮ ( ﻟﻌﺪم
اﻻﺣﱰام ) وﻻ ( ﺑﺴﺮﻗﺔ ) ﳏﺮم كاﳋﻤﺮ ( وﺻﻠﻴﺐ وآﻧﻴﺔ فﻴﻬا ﲬﺮ اﻵنية الﱵ ﻓيها ﲬر
غﲑ اﳋمر أيضا هي ﻣهدرة ،ﻗال :وﻻ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﻣاء أو إ ء فﻴﻪ ﻣاء ﻷن اﻷﺻل إ ﺣة اﳌاء
للناس كلها ،ﻗال وكذلﻚ اﻹ ء الذي ﻓيﻪ ﻣاء ﻷنﻪ اﺗصل ﲟا ﻻ ﻗﻄع ﻓيﻪ لﻜن اﻹﰒ ﻣﻮجﻮد
يعﲏ لﻮ سرق اﳌاء ﻓﻼ يقﻄع ولﻮ سرق اﻹ ء الذي ﻓيﻪ اﳌاء ﻓلن يقﻄع ﻷن اﳌاء ﻻ يقﻄع

ﺑﻪ ،ﻓاﻹ ء كذلﻚ ﻷنﻪ اﺗصل ﺑﻪ ،وﻻ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﻣﻜاﺗﺐ وأم وﻟﺪ ﻷن ﻓيهﻢ شيء ﻣن اﳊرية

ليسا ﻣاﻻ خالصا ،ﻗال :وﻣﺼﺤﻒ ﻷنﻪ ليﺲ ﺑﻪ عﻮض وهﻮ ليﺲ ﲟال وﺣﺮ وﻟﻮ ﺻﻐﲑا
ﻷن اﳊر ليﺲ ﲟال وﻻ ﲟا ﻋﻠﻴﻬﻤا يعﲏ ﻻ يقﻄع ﲟا عليهما هﻮ سرق اﳊر ﻓهمنا ﻻ يقﻄع

ﺑسرﻗة اﳊر لﻜن اﳊر ﳌا سرﻗﻪ أو الصﻐﲑ ﳌا سرﻗﻪ عليﻪ ثياب ﳍا ﻗيمة ،عليﻪ ﻣال ،ﻓيقﻮل
الذي على اﳊر أو على الصﻐﲑ أو على اﳌصﺤف كالﺜﻮب والﻜيﺲ للمصﺤف ﻻ يقﻄع

ﺑﻪ ﻷنﻪ ﺑع ﳌا ﻻ ﻗﻄع ﻓيﻪ .اﻟﺸﺮط اﻟﺜاﱐ ﻣا أﺷار إﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ) وﻳﺸﱰط ( أﻳﻀا ) أن
ﻳﻜﻮن ( اﳌﺴﺮوق ) ﻧﺼا ( وﻫﻮ أي ﻧﺼاب اﻟﺴﺮﻗﺔ ) ﺛﻼﺛﺔ دراﻫﻢ ( ﺧاﻟﺼﺔ أو ﲣﻠﺺ
ﻣﻦ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ إذا كانﺖ ﳐلﻮطة ﺑﺸيء ن ﻓيﻜﻮن الصاﰲ ﻣن هذه الدراهﻢ الﺜﻼثة دراهﻢ
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خالصة ﻓالذي ﳜلص ﻣن الفضة ثﻼثة دراهﻢ والﺜﻼثة دراهﻢ ﻣن الفضة ﺗساوي ﺗقريبا

ﺗسعة جرام ﻓضة ،ﻗال ) :أو رﺑﻊ دﻳنار ( أي ﻣﺜﻘال وهذا ﻣن الذهﺐ وهذا يساوي ﺗقريبا
 ١.١٦جرام ذهﺐ ﺗقريبا ﻗال :وإن ﱂ ﻳﻀﺮب يعﲏ يصبﺢ يضرب على شﻜل نقد ،ﻗال:

) أو ﻋﺮض ﻗﻴﻤتﻪ كﺄﺣﺪﳘا ( أي ﺛﻼﺛﺔ دراﻫﻢ أو رﺑﻊ دﻳنار يعﲏ لﻮ سرق أي شيء

ﻗيمتﻪ ﺗبلغ الﺜﻼثة دراهﻢ أو رﺑع الدينار ،ﻗال :فﻼ ﻗﻄﻊ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﻣا دون ذﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻻ ﺗﻘﻄﻊ اﻟﻴﺪ إﻻ ﰲ رﺑﻊ دﻳنار فﺼاﻋﺪا رواه أﲪﺪ وﻣﺴﻠﻢ وﻏﲑﳘا وكان
رﺑﻊ اﻟﺪﻳنار ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺛﻼﺛﺔ دراﻫﻢ واﻟﺪﻳنار اﺛﲏ ﻋﺸﺮ درﳘا رواه أﲪﺪ ) وإذا ﻧﻘﺼﺖ ﻗﻴﻤﺔ
اﳌﺴﺮوق ( ﺑﻌﺪ إﺧﺮاﺟﻪ ﱂ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻘﻄﻊ ﻷن اﻟنﻘﺼان وﺟﺪ ﰲ اﻟﻌﲔ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻗتﻬا لﻮ
سرق ﻣا يساوي ﺗسعة جرام ﻓضة وﺑعد ذلﻚ اﳔفضﺖ اﻷسعار ﻓالعﱪة ﺑﻮﻗﺖ السرﻗة هذا

هﻮ ) أو ﻣﻠﻜﻬا ( يعﲏ هذه الصﻮر الﱵ يذكرها اﳌصنف ﻻ ﺗﺆثر ﰲ سقﻮط ﺣد السرﻗة إذا
نقصﺖ ﻗيمة اﳌسروق ﻓﻼ يﺆثر سيقام اﳊد ) أو ﻣﻠﻜﻬا ( أي اﻟﻌﲔ اﳌﺴﺮوﻗﺔ يعﲏ ﻣلﻚ

العﲔ اﳌسروﻗة ) اﻟﺴارق ( ﺑﺒﻴﻊ أو ﻫﺒﺔ أو ﻏﲑﳘا ) ﱂ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻘﻄﻊ ( ﺑﻌﺪ اﻟﱰافﻊ إﱃ
اﳊاكﻢ ) وﺗﻌتﱪ ﻗﻴﻤتﻬا ( أي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﲔ اﳌﺴﺮوﻗﺔ ) وﻗﺖ إﺧﺮاﺟﻬا ﻣﻦ اﳊﺮز ( كﻢ
كانﺖ ﺗساوي ساعة السرﻗة ﻷﻧﻪ وﻗﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﱵ وﺟﺐ ا اﻟﻘﻄﻊ سيذكر اﻵن أﻣﺜلة:
) فﻠﻮ ذﺑﺢ فﻴﻪ ( أي ﰲ اﳊﺮز ) كﺒﺸا ( فنﻘﺼﺖ ﻗﻴﻤتﻪ ) أو ﺷق فﻴﻪ ﺛﻮ فنﻘﺼﺖ
ﻗﻴﻤتﻪ ﻋﻦ ﻧﺼاب ( اﻟﺴﺮﻗﺔ ) ﰒ أﺧﺮﺟﻪ ( ﻣﻦ اﳊﺮز فﻼ ﻗﻄﻊ السبﺐ هﻮ أن ساعة
إخراجﻪ ﻣن اﳊرز كانﺖ ﻗيمتها أﻗل ﻣن النصاب فﻼ ﻗﻄﻊ ﻷﻧﻪ ﱂ ﳜﺮج ﻣﻦ اﳊﺮز ﻧﺼا )
أو أﺗﻠﻒ فﻴﻪ ( أي ﰲ اﳊﺮز ) اﳌال ﱂ ﻳﻘﻄﻊ ( ﻷﻧﻪ ﱂ ﳜﺮج ﻣنﻪ ﺷﻴﺌا لﻜن عندﻣا نقﻮل ﱂ
يقﻄع ليﺲ ﻣعناه أنﻪ ﻻ يضمن هذا اﳌال ،ﻓهﻮ يعزر ويضمن اﳌال الذي أﺗلفﻪ ) .و (
اﻟﺸﺮط اﻟﺜاﻟﺚ ) أن ﳜﺮﺟﻪ ﻣﻦ اﳊﺮز فﺈن ﺳﺮﻗﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺮز ( كﻤا ﻟﻮ وﺟﺪ
ﻣﻔتﻮﺣا أو ﺣﺮزا ﻣﻬتﻮكا ) فﻼ ﻗﻄﻊ ( ﻋﻠﻴﻪ واﳊرز هﻮ ﻣﻜان اﳊفﻆ اﳌناسﺐ ﳍذه العﲔ
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اﳌسروﻗة ) وﺣﺮز اﳌال ﻣا اﻟﻌادة ﺣﻔﻈﻪ فﻴﻪ ( إذ اﳊﺮز ﻣﻌناه اﳊﻔظ وﻣنﻪ اﺣﱰز أي
ﲢﻔظ ) وﳜتﻠﻒ ( اﳊﺮز ) ﺧتﻼف اﻷﻣﻮال واﻟﺒﻠﺪان وﻋﺪل اﻟﺴﻠﻄان وﺟﻮره وﻗﻮﺗﻪ
وﺿﻌﻔﻪ ( ﻻﺧتﻼف اﻷﺣﻮال ﺧتﻼف اﳌﺬكﻮرات ) فﺤﺮز اﻷﻣﻮال ( " "١أي اﻟنﻘﻮد )
واﳉﻮاﻫﺮ واﻟﻘﻤاش ﰲ اﻟﺪور واﻟﺪكاكﲔ واﻟﻌﻤﺮان ( أي اﻷﺑنﻴﺔ اﳊﺼﻴنﺔ واﶈال
اﳌﺴﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ ) وراء اﻷﺑﻮاب واﻷﻏﻼق اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ( واﻟﻐﻠق اﺳﻢ ﻟﻠﻘﻔﻞ ﺧﺸﺒا كان
أو ﺣﺪﻳﺪا وﺻنﺪوق" "٢أي ﻣقفل ﺑﺴﻮق وﰒ ﺣارس ﺣﺮز ) وﺣﺮز اﻟﺒﻘﻞ" "٣وهي ﻣﺜل
اﳋضروات وﻗﺪور اﻟﺒاﻗﻼء وﳓﻮﳘا ( كﻘﺪور ﻃﺒﻴخ وﺧزف ) وراء اﻟﺸﺮاﺋﺞ ( وﻫﻲ ﻣا
ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺼﺐ أو ﳓﻮه ﻳﻀﻢ ﺑﻌﻀﻪ إﱃ ﺑﻌﺾ ﲝﺒﻞ أو ﻏﲑه طبعا هذه أﻣﺜلة واﻷﻣﺜلة
الﱵ يذكرها اﳌصنف ﺗصﺢ ﰲ زﻣنﻪ وﻗد ﺗصﺢ نفﺲ اﻷﻣﺜلة ﰲ زﻣننا وﻗد ﲣتلف ﺑعضها

وﻗد ﺗصﺢ ﺑعضها ﰲ زﻣننا ﰲ ﺑلد وﻻ ﺗصﺢ ﰲ ﺑلد آخر ،ﻗال ) :إذا كان ﰲ اﻟﺴﻮق
ﺣارس ( ﳉﺮ ن اﻟﻌادة ﺑﺬﻟﻚ العادة ﰲ زﻣنهﻢ ،ﻗال ) :وﺣﺮز اﳊﻄﺐ " "٤واﳋﺸﺐ
اﳊﻈاﺋﺮ ( ﲨﻊ ﺣﻈﲑة ﳊاء اﳌﻬﻤﻠﺔ واﻟﻈاء اﳌﻌﺠﻤﺔ ﻣا ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻺﺑﻞ واﻟﻐنﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ
وي إﻟﻴﻪ فﻴﻌﱪ ﺑﻌﻀﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ وﻳﺮﺑﻂ أي اﳊﻈﲑة ﺗرﺑﻂ ﺑعضها ﺑبعض ) ،وﺣﺮز اﳌﻮاﺷﻲ
" "٥اﻟﺼﲑ ( ﲨﻊ ﺻﲑة وﻫﻲ ﺣﻈﲑة اﻟﻐنﻢ ) وﺣﺮزﻫا ( أي اﳌﻮاﺷﻲ " ) "٦ﰲ اﳌﺮﻋﻰ
ﻟﺮاﻋﻲ وﻧﻈﺮه إﻟﻴﻬا ﻏاﻟﺒا ( لﻜن لﻮ كانﺖ ﰲ اﳌرعى وليﺲ هناك راع ﻓليسﺖ ﳏرزة فﻤا
ﻏاب ﻋﻦ ﻣﺸاﻫﺪﺗﻪ ﻏاﻟﺒا فﻘﺪ ﺧﺮج ﻋﻦ اﳊﺮز لﻮ وجد الراعي لﻜنﻪ ليسﺖ ﲢﺖ نﻈره

ﻓيﻪ جزء ﲢﺖ نﻈره وآخر ﺑعيد عن نﻈره إذاً ليسﺖ ﻣن ﺣرز ﻓما سرق ﻣن ﲢﺖ نﻈره ﺣرز

وﻣا سرق ﻣن غﲑ ﲢﺖ نﻈره ﻓليﺲ ﲝرز هذه إذا كانﺖ أعراف البلد ﺗقﻮل هﻜذا ،وﺣﺮز
ﺳﻔﻦ " "٧ﰲ ﺷﻂ ﺑﺮﺑﻄﻬا وإﺑﻞ ركﺔ" "٨ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﲝافظ ﺣﱴ ﺋﻢ يعﲏ ﺣرز اﻹﺑل
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الباركة اﳌعقﻮلة ﻣرﺑﻮطة ﲝاﻓﻆ شخص ﻣﻮجﻮد عندها ﺣﱴ لﻮ كان ﺋما ،وﲪﻮﻟتﻬا""٩

ﺑتﻘﻄﲑﻫا ﻣﻊ ﻗاﺋﺪ ﻳﺮاﻫا ﺗقﻄﲑها يعﲏ رﺑﻂ ﺑعضها ﺑبعض ﻣﺜل القﻄار ،وﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﻘﻄﲑ
" "١٠ﺑﺴاﺋق ﻳﺮاﻫا وﺣﺮز ﺛﻴاب ﰲ ﲪام وﳓﻮه " "١١ﲝافظ كﻘﻌﻮده ﻋﻠﻰ ﻣتاع وإن
فﺮط ﺣافظ ﲪام ﺑنﻮم أو ﺗﺸاﻏﻞ ﺿﻤﻦ وﻻ ﻗﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﺳارق إذا يعﲏ إذا وجد اﳊاﻓﻆ
أﻣا إذا غفل اﳊاﻓﻆ ﻓعند ذلﻚ ﻻ يقﻄع ﻷنﻪ ﻣا ﻓيﻪ ﺣرز ،ﻗال :وﺣﺮز ب وﳓﻮه ""١٢
ﺗﺮكﻴﺒﻪ ﲟﻮﺿﻌﻪ وﺣرز الناﻓذة ﺗركيبها ﲟﻮضعها وهﻜذا.
ﻗال ) :و ( اﻟﺸﺮط اﻟﺮاﺑﻊ ) أن ﺗنتﻔﻲ اﻟﺸﺒﻬﺔ ( ﻋﻦ اﻟﺴارق ﳊﺪﻳﺚ ادرءوا اﳊﺪود
ﻟﺸﺒﻬات ﻣا اﺳتﻄﻌتﻢ ) فﻼ ﻳﻘﻄﻊ ( ﺳارق ) ﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻣال أﺑﻴﻪ وإن ﻋﻼ ""١هذا
ﻣﺜال للﺸبهة ،وﻻ ( ﺑﺴﺮﻗﺔ ) ﻣﻦ ﻣال وﻟﺪه" "٢وإن ﺳﻔﻞ ( ﻷن ﻧﻔﻘﺔ كﻞ ﻣنﻬﻤا ﲡﺐ
ﰲ ﻣال اﻵﺧﺮ ) واﻷب واﻷم ﰲ ﻫﺬا ﺳﻮاء ( ﳌا ذكﺮ ) وﻳﻘﻄﻊ اﻷخ ( ﺑﺴﺮﻗﺔ ﻣال
أﺧﻴﻪ ) و ( ﻳﻘﻄﻊ ) كﻞ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﻣال ﻗﺮﻳﺒﻪ ( يعﲏ القراﺑة ليسﺖ شبهة لﻜن ﻗراﺑة
اﻷﺻﻮل والفروع هي الﺸبهة ،ﻗال :ﻷن اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻫنا ﻻ ﲤنﻊ ﻗﺒﻮل اﻟﺸﻬادة ﻣﻦ أﺣﺪﳘا
ﻟﻶﺧﺮ فﻠﻢ ﲤنﻊ اﻟﻘﻄﻊ لﻜن اﻷﺻﻮل والفروع القراﺑة ﺑينهما ﲤنع الﺸهادة ) ،وﻻ ﻳﻘﻄﻊ
أﺣﺪ اﻟزوﺟﲔ ﺑﺴﺮﻗتﻪ ﻣﻦ ﻣال اﻵﺧﺮ " "٣وﻟﻮ كان ﳏﺮزا ﻋنﻪ ( روى ذﻟﻚ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ
ﻋﻤﺮ ﺳناد ﺟﻴﺪ ﳌاذا؟ ﻷن الزوجان عادة يتباسﻄان ﺑينهما ﰲ اﳌال وﷲ أعلﻢ وﳝﻜن ﻻ
يتباسﻄﻮن لﻜن الﺸبهة ﻗاﺋمة أنﻪ ﳑﻜن يسمﺢ لزوجتﻪ ،ﻗال ) :وإذا ﺳﺮق ﻋﺒﺪ ( ""٤
وﻟﻮ ﻣﻜاﺗﺒا ) ﻣﻦ ﻣال ﺳﻴﺪه أو ﺳﻴﺪ" "٥ﻣﻦ ﻣال ﻣﻜاﺗﺒﻪ ( فﻼ ﻗﻄﻊ ) أو ( ﺳﺮق )
ﺣﺮ ﻣﺴﻠﻢ ( أو ﻗﻦ " ) "٦ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﳌال ( ﻣن ﺑيﺖ ﻣال اﳌسلمﲔ فﻼ ﻗﻄﻊ للﺸبهة

وهي أن لﻪ ﺣق ﰲ ﺑيﺖ ﻣال اﳌسلمﲔ وﳌا نقﻮل ﻻ ﻗﻄع ليﺲ ﻣعناه ﻻ إﰒ ﺑل ﰲ كلها إذا
أخذ ﻣن ﻣال أﺑيﻪ أو ﻣن ﻣال ولده أو ﻣن ﻣال الزوجة ﻓيﻪ اﻹﰒ وﻗد يﻜﻮن ﻓيﻪ التعزير
أﺣيا لﻜن ﻻ ﻗﻄع وأﻣا إن أخذ ﻣن ﺑيﺖ ﻣال اﳌسلمﲔ ﻓﻼ يقﻄع لﻜن ﻻ شﻚ أنﻪ ﻣع
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اﻹﰒ ) ،أو ( ﺳﺮق ) ﻣﻦ ﻏنﻴﻤﺔ " "٧ﱂ ﲣﻤﺲ ( فﻼ ﻗﻄﻊ ﻷن ﻟﺒﻴﺖ اﳌال فﻴﻬا ﲬﺲ
اﳋﻤﺲ ) أو ( ﺳﺮق ) فﻘﲑ " "٨ﻣﻦ ﻏﻠﺔ ﻣﻮﻗﻮفﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء ( فﻼ ﻗﻄﻊ ﻟﺪﺧﻮﻟﻪ
فﻴﻬﻢ ﻻ ﳚﻮز لﻪ أن يسرق لﻜن ﻇر الﻮﻗف يعﻄيﻪ لﻜن لﻮ سرق ﻻ نقﻄعﻪ يعزر ﰒ لﻜن
ﻻ يقﻄع لﺸبهة وهي أن لﻪ ﺣق ﰲ هذه الﻐلة ،ﻗال ) :أو ( ﺳﺮق ) ﺷخﺺ ﻣﻦ ﻣال ﻟﻪ
فﻴﻪ ﺷﺮكﺔ " "٩أو ﻷﺣﺪ ﳑﻦ ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣنﻪ ( كﺄﺑﻴﻪ واﺑنﻪ وزوﺟﻪ وﻣﻜاﺗﺒﻪ ) ﱂ
ﻳﻘﻄﻊ ( ﻟﻠﺸﺒﻬﺔ إذاً لﻮ ﺗصﻮر أن هذه شركة وهﻮ ﻣﺸارك ﻓيها سهﻢ أو اﺑنﻪ أو أﺑﻮه أو

زوجﻪ أو ﻣﻜاﺗبﻪ ﻣﺸﱰك ﰲ هذه الﺸركة ﻓهﻮ ﳝلﻚ جزء ﻣنها ﻓلﻮ سرق ﻣنها والعياذ ﻻ
يقﻄع لﻜن يعزر ويضمن اﳌال اﳌسروق وهﻜذا .والذي يسرق ﻣن ﻣال عام هذا أشنع ﻣن

الذي يسرق ﻣن شخص واﺣد ﻷنﻪ سيﻜﻮن خصمﻪ يﻮم القياﻣة اﻷﻣة كلها .اﻟﺸﺮط
اﳋاﻣﺲ ﺛﺒﻮت اﻟﺴﺮﻗﺔ وﻗﺪ ذكﺮه ﺑﻘﻮﻟﻪ ) وﻻ ﻳﻘﻄﻊ إﻻ ﺑﺸﻬادة ﻋﺪﻟﲔ ( ﻳﺼﻔا ا ﺑﻌﺪ
اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ ﻣاﻟﻚ أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘاﻣﻪ ) أو ﻗﺮار ( اﻟﺴارق ) ﻣﺮﺗﲔ ( ﻟﺴﺮﻗﺔ ﻳﺼﻔﻬا
ﰲ كﻞ ﻣﺮة ﻻﺣتﻤال ظنﻪ اﻟﻘﻄﻊ ﰲ ﺣال ﻻ ﻗﻄﻊ فﻴﻬا إذاً يﺜبﺖ ﺑﻄريقتﲔ :ﺑﺸهادة
عدلﲔ  ،١أو ﻗرار ﻣرﺗﲔ  ،٢ويﺸﱰط ) :وﻻ ﻳنزع ( أي ﻳﺮﺟﻊ ) ﻋﻦ إﻗﺮاره ﺣﱴ ﻳﻘﻄﻊ
( ﻷنﻪ لﻮ رجع عن إﻗراره شبهة ﻓاﺣتمال أن يﻜﻮن ﺻادق وﻻ س ﺑتﻠﻘﻴنﻪ اﻹﻧﻜار ﻻ
ﺣرج ﰲ ذلﻚ لﲑجع عن إﻗراره ) .و ( اﻟﺸﺮط اﻟﺴادس ) أن ﻳﻄاﻟﺐ اﳌﺴﺮوق ﻣنﻪ (
اﻟﺴارق ) ﲟاﻟﻪ ( فﻠﻮ أﻗﺮ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻣال ﻏاﺋﺐ أو ﻗاﻣﺖ ا ﺑﻴنﺔ اﻧتﻈﺮ ﺣﻀﻮره
ودﻋﻮاه فﻴﺤﺒﺲ وﺗﻌاد اﻟﺸﻬادة ﳌاذا؟ ﻻﺣتمال أنﻪ إذا جاء ﺻاﺣﺐ اﳌال أن يقﻮل أ
وهبتﻪ هذا اﳌال ﻓﻼ يقﻄع ﺑﻪ ) وإذا وﺟﺐ اﻟﻘﻄﻊ ( ﻻﺟتﻤاع ﺷﺮوﻃﻪ ) ﻗﻄﻌﺖ ﻳﺪه
اﻟﻴﻤﲎ ("أ" ﻟﻘﺮاءة اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد فاﻗﻄﻌﻮا أﳝا ﻤا وﻷﻧﻪ ﻗﻮل أﰊ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ وﻻ ﳐاﻟﻒ
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ﳍﻤا ﻣﻦ اﻟﺼﺤاﺑﺔ ) ﻣﻦ ﻣﻔﺼﻞ اﻟﻜﻒ ﻟﻘﻮل ( أﰊ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ ﺗﻘﻄﻊ ﳝﲔ اﻟﺴارق ﻣﻦ
اﻟﻜﻮع وﻻ ﳐاﻟﻒ ﳍﻤا ﻣﻦ اﻟﺼﺤاﺑﺔ ) وﺣﺴﻤﺖ ( وﺟﻮ ﺑﻐﻤﺴﻬا ﰲ زﻳﺖ ﻣﻐﻠﻲ ﻟتﺴﺪ
أفﻮاه اﻟﻌﺮوق فﻴنﻘﻄﻊ اﻟﺪم وﳝﻜن أيضا أنﻪ ﺗسد ي طريقة أخرى ،لﻮ وجد اﻵن ﻣادة
ﺗسد العروق أو خياطة ﺗسد العروق ،ﻗال :فﺈن ﻋاد ﻗﻄﻌﺖ رﺟﻠﻪ اﻟﻴﺴﺮى "ب" ﻣﻦ
ﻣﻔﺼﻞ كﻌﺒﻪ الذي ﰲ أسفل القدم ﺑﱰك ﻋﻘﺒﻪ ﺣﱴ يقف وﻻ ﺗﻜسر الرجل ،ﻗال:
وﺣﺴﻤﺖ فﺈن ﻋاد ﺣﺒﺲ ﺣﱴ ﻳتﻮب "ج" وﺣﺮم أن ﻳﻘﻄﻊ إذاً الذي يعيد السرﻗة ﺗقﻄع
رجلﻪ اليسرى ﻓإن أعادها ﳛبﺲ ،انتقل اﳌصنف إﱃ ﻣسﺄلة جديدة ) :وﻣﻦ ﺳﺮق ﺷﻴﺌا
ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺮز ﲦﺮا كان أو كﺜﺮا ( ﺑﻀﻢ اﻟﻜاف وفتﺢ اﳌﺜﻠﺜﺔ ﻃﻠﻊ اﻟﻔﺤال الذي يلقﺢ
النخل ﺑﻪ ) أو ﻏﲑﳘا ( يعﲏ غﲑ الﺜمر أو الﻜﺜر ﻣﻦ ﲨار أو ﻏﲑه ) أﺿﻌﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ( أي ﺿﻤنﻪ ﺑﻌﻮﺿﻪ ﻣﺮﺗﲔ هذه اﳌسﺄلة خﻼف اﳌذهﺐ ،ﻣا هﻮ اﳌذهﺐ؟ ﻗاﻟﻪ
اﻟﻘاﺿﻲ واﺧتاره اﻟزركﺸﻲ وﻗﺪم ﰲ اﻟتنﻘﻴﺢ أن اﻟتﻀﻌﻴﻒ ﺧاص ﻟﺜﻤﺮ واﻟﻄﻠﻊ واﳉﻤار
واﳌاﺷﻴﺔ وﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﰲ اﳌنتﻬﻰ وﻏﲑه ﻷن اﻟتﻀﻌﻴﻒ ورد ﰲ ﻫﺬه اﻷﺷﻴاء ﻋﻠﻰ ﺧﻼف
اﻟﻘﻴاس فﻼ ﻳتﺠاوز ﺑﻪ ﳏﻞ اﻟنﺺ ) وﻻ ﻗﻄﻊ ( ﻟﻔﻮات ﺷﺮﻃﻪ وﻫﻮ اﳊﺮز خﻼﺻة
اﳌسﺄلة :ﻣن سرق أﺣد هذه اﻷشياء اﻷرﺑعة ﻣن غﲑ ﺣرز ﻓما اﳊﻜﻢ؟ هذه الﱵ جاء ﻓيها
النص وهي الﺜمر ،والﻄلع ،وهﻮ طلع الفﺤل اﳉزء الذي يﻄلع ﻣن النخلة وﺗلقﺢ ﺑﻪ
النخلة ،واﳉُمار ،وهﻮ ﻗلﺐ النخلة ،واﳌاشية ،ﻓإذا سرق شيء ﻣن هذه ﻣن غﲑ ﺣرز ﻓإن
ﻻ ﻗﻄع لعدم اﳊرز لﻜنها ﺗضاعف القيمة عليﻪ يعﲏ يلزم ويضمن هذه اﻷشياء ﺑقيمتها

ﻣرﺗﲔ هذا الذي ورد ﻓيﻪ النص ،وﻻ ﻗﻄع لفﻮات شرطﻪ هنا وهﻮ اﳊرز ،وأﻣا ﻣا ذكره اﳌاﺗن
أنﻪ ﻗال ﻣن سرق شيﺌا ﻣن ﺣرز ﲦرا كان أو كﺜرا أو غﲑﳘا يعﲏ ﻣفتﻮﺣة أي شيء ،ﻓما
يسرق ﻣن غﲑ ﺣرز ﻓيضاعف ﻣرﺗﲔ ﻗال واﳌذهﺐ ﻻ ،يضاعف ﻣرﺗﲔ ﻓيما ورد ﻓيﻪ النص
ﻓقﻂ ﻻ غﲑ.
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ب ﺣﺪ ﻗﻄاع اﻟﻄﺮﻳق
ﻣن هﻢ ﻗﻄاع الﻄريق؟ ﻗال ) :وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳتﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠناس ﻟﺴﻼح ( وﻟﻮ ﻋﺼا أو
ﺣﺠﺮا ) ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء أو اﻟﺒنﻴان ( أو اﻟﺒﺤﺮ ) فﻴﻐﺼﺒﻮ ﻢ اﳌال ( اﶈﱰم أو لقصد اﳌال
ﻷنﻪ ﻗد ﻻ يصلﻮن إﱃ شيء ﻣن اﳌال ) ﳎاﻫﺮة ﻻ ﺳﺮﻗﺔ ( كيف يﺜبﺖ ﻗﻄع الﻄريق؟ ﻗال:
وﻳﻌتﱪ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺑﺒﻴنﺔ انتبهﻮا هذه شروط ،وﻳﻌتﱪ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺑﺒﻴنﺔ " "١يعﲏ ﺑﺸهﻮد يﺸهدون أن
ﻓﻼن وﻓﻼن ﻗﻄعﻮا الﻄريق ،أو إﻗﺮار ﻣﺮﺗﲔ " ،"٢واﳊﺮز يعﲏ ويعتﱪ اﳊرز لنسبة للمال
الذي خذونﻪ ،وﻧﺼاب اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻻﺑد أن اﳌال الذي خذونﻪ يﻜﻮن ﺑلغ نصاب السرﻗة
وهﻮ ثﻼثة دراهﻢ أو رﺑع دينار ) فﻤﻦ ( أي ﻣﻜﻠﻒ ﻣﻠتزم وﻟﻮ أﻧﺜﻰ أو رﻗﻴﻘا ) ﻣنﻬﻢ (
أي ﻣﻦ ﻗﻄاع اﻟﻄﺮﻳق ) ﻗتﻞ ﻣﻜافﺌا ( ﻟﻪ انتبهﻮا ﻣعي اﻵن ﻗﻄاع الﻄرق ﻣا ﺣﻜمهﻢ؟
نقﻮل ﺣﻜمهﻢ ﲝسﺐ ﻓعلهﻢ :ﻓإن ﻗَتلﻮا وأخذوا اﳌال ﻗُتِلﻮا وﺻلبﻮا ،وإن ﻗَتلﻮا ﻓقﻂ ﻗُتلﻮا
ﻓقﻂ ،وإن أخذوا اﳌال ﻓقﻂ وﱂ يقتلﻮا أﺣد ﻗﻄعﺖ أيديهﻢ وأرجلهﻢ ﻣن خﻼف ،وإن
أخاﻓﻮا الﻄريق ﻓقﻂ خرجﻮا لﻜن ﱂ يستﻄيعﻮا أن يقتلﻮا أﺣد وﱂ يسلبﻮا ﻣاﻻ ﻓينفﻮا ﻣن

اﻷرض يﻐرﺑﻮن ﺣﱴ يتﻮﺑﻮا ،ﻓهمنا خﻼﺻة اﻷرﺑعة أﺣﻜام ،ﻗال :ﻓمن ﻗتل ﻣﻜاﻓﺌا لﻪ ) أو
ﻏﲑه ( أي ﻏﲑ ﻣﻜافﺊ ﺗذكرون اﳌﻜاﻓﺊ ﰲ ب القصاص ،ﻣسلﻢ ﻗتل ﻣسلﻢ ،غﲑ ﻣﻜاﻓﺊ

ﻣسلﻢ ﻗتل ذﻣي ،ﻗتل عبدا وهﻮ ﺣر هذا غﲑ ﻣﻜاﻓﺊ ،سﻮاء كان ﻣﻜاﻓﺊ أو غﲑ ﻣﻜاﻓﺊ ﻻ

أثر لﻪ ﰲ القتل ،ﻗال ) :كاﻟﻮﻟﺪ ( ﻳﻘتﻠﻪ أﺑﻮه ) و ( كـ ) اﻟﻌﺒﺪ ( ﻳﻘتﻠﻪ اﳊﺮ ) و ( كـ )
اﻟﺬﻣﻲ ( ﻳﻘتﻠﻪ اﳌﺴﻠﻢ ) وأﺧﺬ اﳌال ( اﻟﺬي ﻗتﻠﻪ ﻟﻘﺼﺪه اﳊﻜﻢ ) :ﻗتﻞ ( وﺟﻮ ﳊق
ﷲ ﺗﻌاﱃ ﰒ ﻏﺴﻞ وﺻﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ) ﰒ ﺻﻠﺐ ( ﻗاﺗﻞ ﻣﻦ ﻳﻘاد ﺑﻪ ﰲ ﻏﲑ اﶈارﺑﺔ هنا

ﻣﺸﻜلة وهي أن الﺸارح ﺻرف كﻼم اﳌاﺗن إذاً إذا ﻗتل ﻣﻜاﻓﺌا أو غﲑ ﻣﻜاﻓﺊ وأخذ اﳌال

www.bajabir.com

٩٠

ﻓما اﳊﻜﻢ؟ يقتل ويصلﺐ ،انتبهﻮا ﻣعي الذي ﻗتل وأخذ اﳌال ،إن ﻗتل ﻣﻜاﻓﺌا وأخذ اﳌال
ﻗتل وﺻلﺐ ،وإن ﻗتل غﲑ ﻣﻜاﻓﺌا لﻪ ﻗتل وﱂ يصلﺐ ،ﻗال اﳌصنف :ﻗتل وجﻮ ﳊق ﷲ
ﺗعاﱃ ﰒ غسل وﺻلي عليﻪ ،والذي ﰲ اﻹﻗناع وشرح اﳌنتهى أنﻪ ﻻ أن يصلﺐ ﰒ يﻜفن

ويصلى عليﻪ ،ﻗال غسل وﺻلي عليﻪ ﰒ ﺻلﺐ ﻗاﺗل ﻣن يقاد ﺑﻪ ﰲ غﲑ اﶈارﺑة يعﲏ كﻼم
اﳌاﺗن يفرق ﺑﲔ ﻣن ﻗتل ﻣﻜاﻓﺌا وغﲑ ﻣﻜاﻓﺊ أم ﻻ؟ ﻻ يفرق ،الﺸارح ذكر ﻗيدا ﻗال إن
ﻗتل ﻣﻜاﻓﺌا ﻓإنﻪ يقتل ويصلﺐ وإن ﻗتل غﲑ ﻣﻜاﻓﺊ ﻓإنﻪ يقتل وﻻ يصلﺐ ،واﳊقيقة أن
كﻼم الﺸارح هﻮ الصﺤيﺢ ،ﻗال ) :ﰒ ﺻﻠﺐ ( ﻗاﺗﻞ ﻣﻦ ﻳﻘاد ﺑﻪ ﰲ ﻏﲑ اﶈارﺑﺔ اكتبﻮا

وهذا القيد كما ﰲ اﳌنتهى واﻹﻗناع ،ﻗال ) :ﺣﱴ ﻳﺸتﻬﺮ أﻣﺮه ( وﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﻣﻊ ذﻟﻚ يعﲏ

هذا الذي ﻗتل وأخذ اﳌال نقتلﻪ ونصلبﻪ ،هل نقﻄع يده ورجلﻪ ﻣن خﻼف؟ ﻻ ،نقﻄع يده

ورجلﻪ ﻣن خﻼف لﻮ اخذ اﳌال وﱂ يقتل أﺣد ،انتقل إﱃ الﺜاﱐ ،ﻗال ) :وإن ﻗتﻞ (
اﶈارب ) وﱂ ﺧﺬ اﳌال ﻗتﻞ ﺣتﻤا وﱂ ﻳﺼﻠﺐ ( يعﲏ يقتل وجﻮ وﱂ يسقﻂ القتل ﺑعفﻮ
أﺣد ،لﻮ جاء أهل اﳌقتﻮل وﻗالﻮا ﳓن ساﳏنا ﻓﻼ يسقﻂ ،ﻗال :ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺬكﺮ ﰲ ﺧﱪ اﺑﻦ
ﻋﺒاس اﻵﰐ ،اﳊﻜﻢ الﺜالﺚ ) :وإن ﺟنﻮا ﲟا ﻳﻮﺟﺐ ﻗﻮدا ﰲ اﻟﻄﺮف ( كﻘﻄﻊ ﻳﺪ أو
رﺟﻞ وﳓﻮﻫا ) ﲢتﻢ اﺳتﻴﻔاء ( ﻣا ﻣعﲎ هذا الﻜﻼم؟ يعﲏ ﻗﻄعﻮا يد أﺣد نقﻄع يده هذا
ﻣعﲎ ﲢتﻢ استيفاؤه لﻜن هذا خﻼف اﳌذهﺐ ،ﻗال :كاﻟنﻔﺲ يعﲏ ﰲ القتل ،هناك ﻓرق

ﺑﲔ القتل وﺑﲔ ﻣا دون النفﺲ ،ﺑﲔ القتل وﻗﻄع اﻷطراف ،ﻓفي القتل يقتلﻮن ﺣتما ،وﰲ
ﻗﻄع اﻷطراف خﻼف ﰲ اﳌذهﺐ عمﻮﻣا ،وﻣا ذكره اﳌاﺗن يعﲏ هﻮ ﻗﻮل ،لﻜن اﳌعتمد ﰲ
اﳌذهﺐ أنﻪ ﻗﻄع اﻷطراف ﺗسقﻂ لعفﻮ وليﺲ ﺑتﺤتﻢ إذاً ﻗال ﲢتﻢ استيفاؤه كالنفﺲ يعﲏ

ﻣﺜل النفﺲ يتﺤتﻢ استيفاؤه ﺻﺤﺤﻪ ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﶈﺮر وﺟزم ﺑﻪ ﰲ اﻟﻮﺟﻴز وﻗﺪﻣﻪ ﰲ
اﻟﺮﻋاﻳتﲔ وﻏﲑﳘا وﻋنﻪ ﻻ ﻳتﺤتﻢ اﺳتﻴﻔاؤه هذا هﻮ اﳌذهﺐ هذا هﻮ اﳌعتمد ،ﻣا هﻮ

الذي ﻻ يتﺤتﻢ استيفاؤه؟ القﻮد ﰲ الﻄرف وليﺲ القﻮد ﰲ النفﺲ ،القﻮد ﰲ النفﺲ يتﺤتﻢ
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استيفاؤه ،ﻗﻄاع الﻄريق ﻗتلﻮه ﻓيﺠﺐ ﻗتلهﻢ ﲨيعا وﻻ أﺣد يعفﻮ عنهﻢ ،ﻗﻄاع الﻄريق ﻗﻄعﻮا
أطراف ﻓعلى اﳌعتمد ﰲ اﳌذهﺐ أنﻪ ﻻ يتﺤتﻢ استيفاؤه يعﲏ اكتبﻮا عندها ﺑل يستﻮﰱ

ﻗصاﺻا يعﲏ لصاﺣﺐ اﳊق لﻪ أن يستﻮﻓيﻪ ولﻪ أن يعفﻮ ،ﻗال ﰲ اﻹﻧﺼاف وﻫﻮ اﳌﺬﻫﺐ
وﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﰲ اﳌنتﻬﻰ وﻏﲑه كاﻹﻗناع ،ﻓما الذي ﺻار ﻣعتمد ﰲ اﳌذهﺐ؟ سﺄذكر ثﻼثة
ﺻﻮر :ﻗتلﻮا يتﺤتﻢ القتل ،ﻗﻄعﻮا أطراف اﳌعتمد أنﻪ ﻻ يتﺤتﻢ ويستﻮﰱ ﻣنﻪ ﻗصاﺻا يعﲏ لﻮ

أراد أن يعفﻮ ﻓلﻪ ،الصﻮرة الﺜالﺜة :ﻗتلﻮا وﻗﻄعﻮا أطراف القتل سنقتلهﻢ وأﻣا القﻄع ﻓهذا
يرجع لﻮﱄ القصاص ﻣا الذي يقرره ،ﻣا الذي ﻗالﻪ اﳌصنف؟ هذا الﻜﻼم ﻇاهر اﳌنتهى
لﻜن ﺻاﺣﺐ اﻹﻗناع ﻗال ﺑعدﻣا ذكر هذا ،ﻗال :إﻻ إذا كان ﻗد ﻗتل ﻓفهﻢ ﻣن كﻼﻣﻪ يعﲏ

ﲨع ﺑﲔ القﻄع والقتل ﻓإذاً يﻜﻮن كلهﻢ يتﺤتﻢ استيفاؤه وهذا نتﻜلﻢ عن ﺻﻮرة اﳉمع ﺑﲔ
اﻻثنﲔ ﻣعناه إذا ﺣصل القﻄع وﺣده ﻓﻼ يتﺤتﻢ اﻻستيفاء ،وإن ﺣصل القتل وﺣده يتﺤتﻢ
اﻻستيفاء ،وإن ﺣصل اﻻثنان ﻇاهر اﳌنتهى يتﺤتﻢ اﻻستيفاء ﰲ القتل وﻻ يتﺤتﻢ ﰲ القﻄع
وكﻼم ﺻاﺣﺐ اﻹﻗناع اﳊﺠاوي أنﻪ يتﺤتﻢ اﻻثنﲔ إذاً سنخلص إﱃ شيء ،ﻣا هﻮ؟ القتل
انتهينا ﻣنﻪ يتﺤتﻢ اﻻستيفاء ،القﻄع يتﺤتﻢ استيفاؤه أم ﻻ؟ اﳋﻼﺻة ﻻ يتﺤتﻢ استيفاؤه
على كﻼم اﳊﺠاوي ﻻ يتﺤتﻢ استيفاؤه إﻻ إذا كان ﻣع ﻗتل أﻣا إذا انفرد ﻓﻼ يتﺤتﻢ هذا
اﻹﻗناع ،هل هذا الﻜﻼم ﺻاﺣﺐ اﻹﻗناع هﻮ اﳌراد أم ﻻ؟ وﷲ هذه ﻣﺸﻜلة عندهﻢ هﻢ
أﺻﻼ أشﻜلﺖ عليهﻢ هذه اﳌسﺄلة لﻜن اﳌرداوي أن كﻼم ﺻاﺣﺐ اﻹﻗناع ﻇاهره ﳌا ﻗال
إﻻ ﻣع ﻗتل ﻓيﺤتمل اﳌعﲎ الذي ذكرﺗﻪ اﻵن وﳛتمل ﻣعﲎ ن يعﲏ إﻻ إذا كان ﻗد ﻗتل
ﻓيتﺤتﻢ اﻻستيفاء ﰲ القتل يعﲏ استﺜناء ﻣنقﻄع وليﺲ ﲟتصل ،اﳌﺸﻜلة أن ﺻاﺣﺐ اﳌنتهى
ﱂ يذكرها لﻜن ذكرها ﺻاﺣﺐ اﳌنتهى ﰲ الﺸرح وهﻮ اﺑن النﺠار ذكرها ﰲ الﺸرح ﺑعبارة
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أيضا ﻣﻮﳘة ﻗال وﻻ يسقﻂ ﻣع ﻗتل ﻓصارت ﲢتمل أكﺜر ﻣن ﻣعﲎ ،دعﻮ نرى ﻣاذا ﻗال
ﺻاﺣﺐ اﻹنصاف؟ انتبهﻮا لعبارﺗﻪ هﻮ أﺻلﺢ ﻣن ﺻرح ذه الﻜلمة ﻗال وﻻ يسقﻂ ﲢتﻢ
القﻮد ﰲ الﻄرف إذا كان ﻗد ﻗتل على الصﺤيﺢ ﻣن اﳌذهﺐ وعليﻪ اﻷﺻﺤاب يعﲏ

اﻹنصاف يقﻮل اﳌذهﺐ هﻮ كﻼم اﻹﻗناع ،هﻮ ﱂ يقل كﻼم اﻹﻗناع لﻜن هذا هﻮ ﻣعناه ﻷن
اﻹنصاف ﻗبل اﻹﻗناع ،اﳌرداوي ﻗبل اﳊﺠاوي ،لﻜن كﺄن اﳌعﲎ يﺸﲑ إﱃ أن ﻣا ﻗالﻪ ﰲ
اﻹﻗناع هﻮ اﳌذهﺐ لﻜن البهﻮﰐ يقﻮل ﻻ وﳜﻄﺄون ﺻاﺣﺐ اﻹنصاف ﰲ هذا يقﻮلﻮن

الﻜﻼم ﳛتمل أنﻪ شيء ن وليﺲ كذلﻚ يعﲏ إﻻ إذا كان ﻗد ﻗتل ،خﻼﺻة الﻜﻼم :كما
ﻗال اﻵن اﳌصنف أن القﻮد ليﺲ ﻓيﻪ ﲢتﻢ استيفاء إﻻ إذا ﻗتل عند اﳊﺠاوي واﳌﺸﻜلة هنا
هل هذا هﻮ اﳌذهﺐ أم ذاك هﻮ اﳌذهﺐ ﻣا ﻗالﻪ اﳊﺠاوي وﺻرح ﺑﻪ ﺻاﺣﺐ اﻹنصاف أم
ﻣا استﺸﻜلﻪ البهﻮﰐ؟ إذاً ﲢتمل هذا وهذا  .ﳔلص إﱃ ﻣاذا ﻣن كﻼم اﳌصنف؟ أنﻪ ﻻ
يتﺤتﻢ استيفاؤه ،اﺗركﻮا كﻼم اﻹﻗناع هذا ﻣﻮضﻮع ﱐ وﺣﱴ ﻗﻮل اﳌرداوي أن هذا هﻮ

اﳌذهﺐ ﻣتنازع ﻓيﻪ .ﻗال ) :وإن أﺧﺬ كﻞ واﺣﺪ ( ﻣﻦ اﶈارﺑﲔ هذه الراﺑعة ،وكلمة كل

واﺣد لعلها سبق ﻗلﻢ ،اكتبﻮا أي واﺣد أو اﳌراد ﺑعضهﻢ ﻷن هذا اﳌذهﺐ ،اﳌذهﺐ لﻮ

اشﱰكﻮا ﰲ أخذ نصا ولﻮ ﱂ ﺗبلغ ﺣصة كل واﺣد ﻣنهﻢ نصا ﻗﻄعﻮا ،وليﺲ اﳌقصﻮد كل

واﺣد ﺑل اﳌقصﻮد ﳎمﻮعهﻢ ،اكتبﻮا أو ﳎمﻮعهﻢ ،ﻗال ) :وإن أﺧﺬ كﻞ واﺣﺪ ( ﻣﻦ
اﶈارﺑﲔ ) ﻣﻦ اﳌال ﻗﺪر ﻣا ﻳﻘﻄﻊ ﺧﺬه اﻟﺴارق ( ﻣﻦ ﻣال ﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻟﻪ فﻴﻪ ) وﱂ ﻳﻘتﻠﻮا
ﻗﻄﻊ ﻣﻦ كﻞ واﺣﺪ ﻳﺪه اﻟﻴﻤﲎ ورﺟﻠﻪ اﻟﻴﺴﺮى ﰲ ﻣﻘام واﺣﺪ ( وﺟﻮ ) وﺣﺴﻤتا (
ﻟزﻳﺖ اﳌﻐﻠﻲ ) ﰒ ﺧﻠﻲ ( ﺳﺒﻴﻠﻪ ) فﺈن ﱂ ﻳﺼﻴﺒﻮا ﻧﻔﺴا وﻻ ﻣاﻻ هذه اﳌسﺄلة اﳋاﻣسة
ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼاب اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣعناه ﳎمﻮعهﻢ وهذا يﻮضﺢ ﻣا سبق ﻧﻔﻮا ن ﻳﺸﺮدوا ( ﻣتﻔﺮﻗﲔ )
فﻼ ﻳﱰكﻮا وون إﱃ ﺑﻠﺪ ( ﺣﱴ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻮﺑتﻬﻢ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } إﳕا ﺟزاء اﻟﺬﻳﻦ ﳛارﺑﻮن ﷲ
ورﺳﻮﻟﻪ وﻳﺴﻌﻮن ﰲ اﻷرض فﺴادا أن ﻳﻘتﻠﻮا أو ﻳﺼﻠﺒﻮا أو ﺗﻘﻄﻊ أﻳﺪﻳﻬﻢ وأرﺟﻠﻬﻢ ﻣﻦ
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ﺧﻼف أو ﻳنﻔﻮا ﻣﻦ اﻷرض { ﻗال اﺑﻦ ﻋﺒاس رﺿﻲ ﷲ ﻋنﻬﻤا إذا ﻗتﻠﻮا وأﺧﺬوا اﳌال
ﻗتﻠﻮا وﺻﻠﺒﻮا وإذا ﻗتﻠﻮا وﱂ ﺧﺬوا اﳌال ﻗتﻠﻮا وﱂ ﻳﺼﻠﺒﻮا وإذا أﺧﺬوا اﳌال وﱂ ﻳﻘتﻠﻮا
ﻗﻄﻌﺖ أﻳﺪﻳﻬﻢ وأرﺟﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼف وإذا أﺧافﻮا اﻟﺴﺒﻴﻞ وﱂ ﺧﺬوا ﻣاﻻ ﻧﻔﻮا ﻣﻦ
اﻷرض رواه اﻟﺸافﻌﻲ انتبهﻮا ﳍذه القاعدة القادﻣة أو الضاﺑﻂ الذي سيﺄﰐ :وﻟﻮ ﻗتﻞ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺛﺒﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﻘتﻞ ﰲ ﺣق ﲨﻴﻌﻬﻢ يعﲏ ﻻ ﳚﺐ أن يقتل ﲨيعهﻢ ﻓلﻮ ﺑعضهﻢ ﻗتل
والبعض ﻣﺸاركﲔ ﻓﻜلهﻢ يتﺤملﻮن القتل ،وإن ﻗتﻞ ﺑﻌﺾ وأﺧﺬ اﳌال ﺑﻌﺾ ﲢتﻢ ﻗتﻞ
اﳉﻤﻴﻊ وﺻﻠﺒﻬﻢ ) وﻣﻦ ب ﻣنﻬﻢ ( أي اﶈارﺑﲔ ) ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻘﻂ ﻋنﻪ ﻣا
كان ( واﺟﺒا ) ( ﺗﻌاﱃ ) ﻣﻦ ﻧﻔﻲ وﻗﻄﻊ ( ﻳﺪ ورﺟﻞ ) وﺻﻠﺐ وﲢتﻢ ﻗتﻞ ( ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻌاﱃ } إﻻ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﺪروا ﻋﻠﻴﻬﻢ فاﻋﻠﻤﻮا أن ﷲ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ { إذاً ﻣا
الذي يسقﻂ؟ إذا ﺑﻮا ﻗبل أن يقدر عليهﻢ ﻗبل أن يقبض عليهﻢ ،النفي ،ﻗﻄع اليد

والرجل والصلﺐ وﲢتﻢ القتل ،ﻗال :وأﺧﺬ ﲟا ﻟﻶدﻣﻴﲔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ وﻃﺮف وﻣال إﻻ إن
ﻳﻌﻔﻰ ﻟﻪ ﻋنﻬا ﻣﻦ ﻣﺴتﺤﻘﻬا وﻣﻦ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪ ﺳﺮﻗﺔ أو ز أو ﺷﺮب فتاب ﻣنﻪ ﻗﺒﻞ
ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻋنﺪ ﺣاكﻢ ﺳﻘﻂ ﲞﻼف ﺣد اﻵدﻣي كالقذف ،وﺣد ﷲ ﺑعد ثبﻮﺗﻪ ﻓﻼ يسقﻂ،
ﻗال :وﻟﻮ ﻗﺒﻞ إﺻﻼح ﻋﻤﻞ ﳌا ﻗال ﻣن وجﺐ عليﻪ ﺣد سرﻗة اكتبﻮا عندها ﺣد  ،ﻣن

وجﺐ عليﻪ ﺣد ﻓتاب ﻗبل ثبﻮﺗﻪ سقﻂ لﻜن ﺣد ﻵدﻣي ﻓﻼ يسقﻂ لتﻮﺑة ،ﻗال ﻗبل
ثبﻮﺗﻪ عند ﺣاكﻢ أﻣا إن ثبﺖ عند ﺣاكﻢ ﻓﻼ يسقﻂ سﻮاء كان ﻵدﻣي أو لﻐﲑ آدﻣي ولﻮ

ﻗبل إﺻﻼح عمل ) وﻣﻦ ﺻال ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ أو ﺣﺮﻣتﻪ ( كﺄﻣﻪ وﺑنتﻪ وأﺧتﻪ وزوﺟتﻪ ) أو
ﻣال آدﻣﻲ أو ﻴﻤﺔ فﻠﻪ ( أي ﻟﻠﻤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ) اﻟﺪفﻊ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺳﻬﻞ ﻣا ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ظنﻪ دفﻌﻪ ﺑﻪ ( يعﲏ إذا اعتدى على إنسان أو على ﺣرﻣة إنسان أو على ﻣال إنسان ﻣن
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شيء ﻓيدﻓعﻪ ﻷسهل ﻓإن ﱂ يندﻓع إﻻ لقتل ﻗتلﻪ وﻻ شيء عليﻪ ،فﺈذا اﻧﺪفﻊ ﻷﺳﻬﻞ
ﺣﺮم اﻷﺻﻌﺐ ﻟﻌﺪم اﳊاﺟﺔ إﻟﻴﻪ ) فﺈن ﱂ ﻳنﺪفﻊ ( اﻟﺼاﺋﻞ ) إﻻ ﻟﻘتﻞ فﻠﻪ ( أي
ﻟﻠﻤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ) ذﻟﻚ ( أي ﻗتﻞ اﻟﺼاﺋﻞ ) وﻻ ﺿﻤان ﻋﻠﻴﻪ ( ﻷﻧﻪ ﻗتﻠﻪ ﻟﺪفﻊ ﺷﺮه ،لﻮ
ﻗتل هذا الداﻓع ﻓهﻮ شهيد ) وإن ﻗتﻞ ( اﳌﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ) فﻬﻮ ﺷﻬﻴﺪ ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ أرﻳﺪ ﻣاﻟﻪ ﺑﻐﲑ ﺣق فﻘاﺗﻞ فﻘتﻞ فﻬﻮ ﺷﻬﻴﺪ رواه اﳋﻼل اﻵن هل هذا
الدﻓع أن يداﻓع اﻹنسان عن نفسﻪ أو عن زوجﻪ أو ولده أو ﻣالﻪ واجﺐ أم ليﺲ
ﺑﻮاجﺐ؟ سيذكر اﻵن أنﻪ يلزم إﻻ ﰲ الفتنة ،ﰲ الفتنة ﺗﻜﻮن عبد ﷲ اﳌقتﻮل وﻻ ﺗﻜﻮن
عبد ﷲ القاﺗل لﻜن ﰲ غﲑ الفتنة ﳚﺐ عليﻚ أن ﺗدﻓع عن نفسﻚ وعن زوجﻚ أﻣا اﳌال

ﻓهذا الذي ﳝﻜن أن ﺗﱰكﻪ وﻻ ﳚﺐ عليﻚ الدﻓع ،ﻗال ) :وﻳﻠزﻣﻪ اﻟﺪفﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ( ﰲ
ﻏﲑ فتنﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } وﻻ ﺗﻠﻘﻮا ﻳﺪﻳﻜﻢ إﱃ اﻟتﻬﻠﻜﺔ { وكﺬا ﻳﻠزﻣﻪ اﻟﺪفﻊ ﰲ ﻏﲑ فتنﺔ
ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﻏﲑه ) و ( ﻋﻦ ) ﺣﺮﻣتﻪ ( وﺣﺮﻣﺔ ﻏﲑه ﻟﺌﻼ ﺗﺬﻫﺐ اﻷﻧﻔﺲ ) دون ﻣاﻟﻪ (
فﻼ ﻳﻠزﻣﻪ اﻟﺪفﻊ ﻋنﻪ وﻻ ﺣﻔﻈﻪ ﻋﻦ اﻟﻀﻴاع واﳍﻼك إذاً اﳌال ﳝﻜن أن يﱰكﻪ وﻻ يداﻓع
عنﻪ ،ﻓإن ﻓعل؟! فﺈن فﻌﻞ فﻼ ﺿﻤان ﻋﻠﻴﻪ انتقل إﱃ ﻣسﺄلة أخرى إن دخل رجل البيﺖ
ﻣتلصصا ﻗال ﻓﺤﻜمﻪ كذلﻚ يعﲏ يدﻓع ﻷسهل ﻓإن ﱂ يندﻓع إﻻ لقتل ﻗتل لﻜن هﻮ

إذا دﻓعﻪ لقتل ﳛتاج أن يﺜبﺖ عند القاضي القضية كلها أن هذا ﺻال علي وأنﻪ ﱂ يندﻓع
إﻻ لقتل أﻣا القاضي ﻻ يعلﻢ القاضي سيﺄخذ لﻈاهر والﻈاهر أنﻚ ﻗتلﺖ إنسان
ﻣعصﻮم الدم وإن ﱂ ﺗستﻄع إثبات ﻓالقاضي ﻣعذور وإﻻ كل واﺣد يقتل واﺣد ويدعي أنﻪ

ﺻال عليﻪ ،ﻗال ) :وﻣﻦ دﺧﻞ ﻣنزﻟﻪ رﺟﻞ ﻣتﻠﺼﺼا فﺤﻜﻤﻪ كﺬﻟﻚ ( أي ﻳﺪفﻌﻪ
ﻷﺳﻬﻞ فﺈن أﻣﺮه ﳋﺮوج فخﺮج كﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻀﺮﺑﻪ وإﻻ فﻠﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﻬﻞ ﻣا ﻳنﺪفﻊ ﺑﻪ
فﺈن ﺧﺮج ﻟﻌﺼا ﱂ ﻳﻀﺮﺑﻪ ﳊﺪﻳﺪ ﻣسﺄلة جديدة :لﻮ نﻈر أﺣد ﻣن خﻼل ﻓتﺤة ﰲ
الباب أو كذا إﱃ داخل الدار ﻓما ﺣﻜمﻪ؟ ﻗال :وﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﰲ ﺑﻴﺖ ﻏﲑه ﻣﻦ ﺧﺼاص
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ب ﻣﻐﻠق يعﲏ ﻓروج أو ﻓتﺤات ﰲ الباب وﳓﻮه فﺤﺬف ﻋﻴنﻪ يعﲏ رﻣاها أو ﳓﻮﻫا يعﲏ

ضرب اﳊاجﺐ فتﻠﻔﺖ العﲔ فﻬﺪر ﲞﻼف ﻣﺴتﻤﻊ ﻗﺒﻞ إﻧﺬاره يقﻮل إذا نﻈر اﻹنسان
ﳝﻜن أن يرﻣى ﺑﺸيء ﺣﱴ لﻮ ذهبﺖ عينﻪ لﻜن لﻮ واﺣد يستمع ﻻ ،ﻓﻼ يﻄعن ﰲ أذنﻪ
وإﳕا ينذر ﻓإن ﺑقي ﻓﻼ ﺣرج لﻜن اﺑتداء ﻻ يﻄعن ﰲ أذنﻪ ،ﳌاذا العﲔ نعﻢ واﻷذن ﻻ؟
يقﻮلﻮن ﻷن العﲔ ورد ﻓيها النص ﲞﻼف اﻷذن ،وﻗد يﻜﻮن ضرر التلصص لعﲔ أكﱪ
ﻣن ضرر ﺗلصصﻪ ﻷذن.

ب ﻗتال أﻫﻞ اﻟﺒﻐﻲ
أي اﳉﻮر واﻟﻈﻠﻢ واﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﳊق أريدكﻢ ﺗرﻗمﻮا هذه الﺸروط القادﻣة ) :إذا ﺧﺮج
ﻗﻮم" "١ﳍﻢ ﺷﻮكﺔ وﻣنﻌﺔ (" "٢ﺑﻔتﺢ اﻟنﻮن ﲨﻊ ﻣاﻧﻊ كﻔﺴﻘﺔ وكﻔﺮة وﺑﺴﻜﻮ ا ﲟﻌﲎ
اﻣتناع ﳝنﻌﻬﻢ ) ﻋﻠﻰ اﻹﻣام" "٣ﺑتﺄوﻳﻞ ﺳاﺋﻎ (" "٤يعﲏ ﺑﺸبهة أخرجتهﻢ وﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ
فﻴﻬﻢ ﻣﻄاع يعﲏ هﺆﻻء اﳉماعة الذين خرجﻮا ليﺲ ﳍﻢ أﻣﲑ يﻄيعﻮنﻪ لﻜن خرجﻮا عندهﻢ
شبهة ) فﻬﻢ ﺑﻐاة ( ظﻠﻤﺔ فﺈن كاﻧﻮا ﲨﻌا ﻳﺴﲑا ﻻ ﺷﻮكﺔ ﳍﻢ أو ﱂ ﳜﺮﺟﻮا ﺑتﺄوﻳﻞ أو
ﺧﺮﺟﻮا ﺑتﺄوﻳﻞ ﻏﲑ ﺳاﺋﻎ فﻘﻄاع ﻃﺮﻳق وﻧﺼﺐ اﻹﻣام فﺮض كﻔاﻳﺔ إذا ﻗام ﺑﻪ البعض
سقﻂ عن الباﻗي وﳚﱪ ﻣﻦ ﺗﻌﲔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣن ﺗعﲔ لﻺﻣاﻣة ﳚﱪ ،إذا ﱂ ﳒد إﻻ شخص
واﺣد هﻮ الذي يصلﺢ ،وﺷﺮﻃﻪ شرط اﻹﻣام أن ﻳﻜﻮن ﺣﺮا ذكﺮا ﻋﺪﻻ ﻗﺮﺷﻴا ﻋاﳌا كافﻴا
اﺑتﺪاء ودواﻣا هذه ستة شروط ﺑعضها طبعا ﻓيﻪ اﳋﻼف ،أﲪد ﺑن عﻮض ﰲ ﺣاشيتﻪ

يقﻮل ﰲ ﻓتﺢ وهاب اﳌﺂرب ﻗال لﻜن لﻮ ﺗﻮﱃ غﲑ ﻗرشي وجﺐ طاعتﻪ ﻗال اﳌﻮﻓق ونسمع
ونﻄيع ﳌن وﻻه ﷲ أﻣر وإن كان عبدا ﺣبﺸيا ﻷنﻪ هذا جاء ﰲ اﳊديﺚ ،اﻵن هﺆﻻء

البﻐاة الذين خرجﻮا ﺑتﺄويل ساﺋغ ﻣاذا يفعل اﻹﻣام ﻢ؟ ﻗال ) :و ( ﳚﺐ ) ﻋﻠﻴﻪ ( أي
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ﻋﻠﻰ اﻹﻣام ) أن ﻳﺮاﺳﻠﻬﻢ ( أي اﻟﺒﻐاة ) فﻴﺴﺄﳍﻢ ( ﻋﻦ ) ﻣا ﻳنﻘﻤﻮن ﻣنﻪ فﺈن ذكﺮوا
ﻣﻈﻠﻤﺔ أزاﳍا وإن ادﻋﻮا ﺷﺒﻬﺔ كﺸﻔﻬا ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } فﺄﺻﻠﺤﻮا ﺑﻴنﻬﻤا { واﻹﺻﻼح
إﳕا ﻳﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ فﺈن كان ﻣا ﻳنﻘﻤﻮن ﻣنﻪ ﳑا ﻻ ﳛﻞ أزاﻟﻪ وإن كان ﺣﻼﻻ يعﲏ لﻮ كان
عندهﻢ ﻓعﻼ شبهة ﺻﺤيﺤة ﻓيمتنع اﻹﻣام عن اﳌنﻜر الذي يفعلﻪ ،ﻟﻜﻦ اﻟتﺒﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
فاﻋتﻘﺪوا أﻧﻪ ﳐاﻟﻒ ﻟﻠﺤق ﺑﲔ ﳍﻢ دﻟﻴﻠﻪ وأظﻬﺮ ﳍﻢ وﺟﻬﻪ ) فﺈن فاءوا ( أي رﺟﻌﻮا ﻋﻦ
اﻟﺒﻐﻲ وﻃﻠﺐ اﻟﻘتال ﺗﺮكﻬﻢ ) وإﻻ ( ﻳﺮﺟﻌﻮا ) ﻗاﺗﻠﻬﻢ ( وﺟﻮ وﻋﻠﻰ رﻋﻴتﻪ ﻣﻌﻮﻧتﻪ
وﳛﺮم ﻗتاﳍﻢ لﻄرق التالية :ﲟا ﻳﻌﻢ إﺗﻼفﻬﻢ" "١كﻤنﺠنﻴق و ر إﻻ ﻟﻀﺮورة وﻗتﻞ
ذرﻳتﻬﻢ" "٢وﻣﺪﺑﺮﻫﻢ" "٣وﺟﺮﳛﻬﻢ" "٤وﻣﻦ ﺗﺮك اﻟﻘتال" "٥وﻻ ﻗﻮد ﺑﻘتﻠﻬﻢ ﺑﻞ اﻟﺪﻳﺔ
يعﲏ ﻻ ﻗﻮد ﺑقتلهﻢ ﰲ ﺣال ﳛرم ﻗتلهﻢ ﻷننا نقﻮل ﻻ ﳚﻮز ﻗتلهﻢ ﲟا يعﻢ إﺗﻼﻓهﻢ أو ﻗتل
ذريتهﻢ لﻜن لﻮ ﺣصل أننا ﻗتلنا الذرية أو ﻗتلنا اﳉريﺢ أو ﻗتلنا ﻣن ﺗرك القتال ﻓهل يقاد
ﻣن ﻗتلهﻢ ﰲ هذه اﳊال اﳉﻮاب ﻻ إذاً ﻻ ﻗﻮد ﺑقتلهﻢ أي ﰲ اﳊال الذي ﳛرم ﻓيﻪ ﻗتلهﻢ،

وﻣﻦ أﺳﺮ ﻣنﻬﻢ ﺣﺒﺲ ﺣﱴ ﻻ ﺷﻮكﺔ وﻻ ﺣﺮب ﺣﱴ يصبﺢ ليﺲ ﳍﻢ ﻗﻮة وﻻ ﺣرب فﺈذا
اﻧﻘﻀﺖ فﻤﻦ وﺟﺪ ﻣنﻬﻢ ﻣاﻟﻪ يعﲏ ﻣن البﻐاة ﺑﻴﺪ ﻏﲑ أﺧﺬه وﻣا ﺗﻠﻒ ﺣال ﺣﺮب ﻏﲑ
ﻣﻀﻤﻮن إذا ﺑقي ﳍﻢ ﻣال خذوه وإذا ﺗلف ﻓتلف ،ﻗال :وإن أظﻬﺮ ﻗﻮم رأي اﳋﻮارج وﱂ
ﳜﺮﺟﻮا ﻋﻦ ﻗﺒﻀﺔ اﻹﻣام ﱂ ﻳتﻌﺮض ﳍﻢ وﲡﺮي اﻷﺣﻜام ﻋﻠﻴﻬﻢ كﺄﻫﻞ اﻟﻌﺪل لﻜن إن
اجتمعﻮا للقتال وخرجﻮا عن ﻗبضة اﻹﻣام هنا يقاﺗلﻮا .انتقل اﻵن إﱃ ﻣسﺄلة القتال الذي

ﳛصل ﺑﲔ الﻄﻮاﺋف والقباﺋل لعصبية ،ﻗال ) :وإن اﻗتتﻠﺖ ﻃاﺋﻔتان ﻟﻌﺼﺒﻴﺔ أو ( ﻃﻠﺐ )
ر ﺳﺔ فﻬﻤا ظاﳌتان اﻷﺣﻜام الﱵ ﺗنبﲏ عليها :وﺗﻀﻤﻦ كﻞ واﺣﺪة ( ﻣﻦ اﻟﻄاﺋﻔتﲔ ) ﻣا
أﺗﻠﻔﺖ ( ﻋﻠﻰ ) اﻵﺧﺮى ( ﻗال اﻟﺸﻴخ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﺑن ﺗيمية فﺄوﺟﺒﻮا اﻟﻀﻤان ﻋﻠﻰ
ﳎﻤﻮع اﻟﻄاﺋﻔتﲔ وإن ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﲔ اﳌتﻠﻒ وﻣﻦ دﺧﻞ ﺑﻴنﻬﻤا ﺑﺼﻠﺢ فﻘتﻞ وﺟﻬﻞ ﻗاﺗﻠﻪ
وﻣا ﺟﻬﻞ ﻣتﻠﻒ ﺿﻤنتاه ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء هذه الصﻮرة إذا دخل ﺑينهﻢ رجل ليصلﺢ ﻓقتل
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ﻓمن الذي يتﺤمل وجهلنا القاﺗل ﻣن هﻮ ﻣن الفريقﲔ؟ كﻼ الفريقﲔ يضمن الدية ،أو ﻣا
جهل ﻣتلفﻪ أﺗلفﻮا أﻣﻮال ليسﺖ ﳍما ﻓﻜﻼﳘا يضمنان على السﻮاء .

ب ﺣﻜﻢ اﳌﺮﺗﺪ
) وﻫﻮ ( ﻟﻐﺔ اﻟﺮاﺟﻊ ﻗال ﺗﻌاﱃ } وﻻ ﺗﺮﺗﺪوا ﻋﻠﻰ أد ركﻢ { واﺻﻄﻼﺣا ) اﻟﺬي ﻳﻜﻔﺮ
ﺑﻌﺪ إﺳﻼﻣﻪ ( ﻃﻮﻋا وﻟﻮ ﳑﻴزا أو ﻫازﻻ ﺑنﻄق أو اﻋتﻘاد أو ﺷﻚ أو فﻌﻞ هذا ﺗعريف
اﳌرﺗد الذي يﻜفر ﺑعد إسﻼﻣﻪ ،وهذا التعريف ﻓيﻪ ﻗيﻮد ،ﻗال :الذي يﻜفر ﺑعد إسﻼﻣﻪ
طﻮعا يعﲏ ليﺲ إكراها ﰒ ﻗال ولﻮ ﳑيزا أي ﻻ يﺸﱰط ﰲ الردة أ ا ﻻ ﺗصﺢ إﻻ ﻣن البالغ
يعﲏ ﻻ يﺸﱰط ﰲ الردة البلﻮغ وهذا ﻣﻜان خﻼف ﺑﲔ العلماء هل الصﻐﲑ اﳌميز الذي

ﺑلغ التمييز هل يصﺢ ﻣنﻪ اﻹسﻼم والردة؟ على اﳌذهﺐ نعﻢ كما ذكر اﳌصنف ،والقﻮل
اﻵخر أن الصﻐﲑ ﻻ ﺗصﺢ ﻣنﻪ الردة يعﲏ لﻮ ارﺗد ﻻ يعتد ﺑردﺗﻪ ﻷنﻪ ﺻﻐﲑ لﻜن على كﻼ
القﻮلﲔ سﻮاء ﻗيل أن الصﻐﲑ اﳌميز ﺗصﺢ ﻣنﻪ الردة أو ﻻ ﺗصﺢ ﻣنﻪ الردة ﻓﻼ يقام عليﻪ
اﳊد ﺣد الردة على القﻮلﲔ ،على القﻮل الﺜاﱐ أنﻪ ﻻ ﺗصﺢ ﻣنﻪ ردة ﻓﻼ ﺣد ﻷنﻪ ﱂ ﺗقع
ﻣنﻪ ردة وإﳕا ينتﻈر إﱃ أن يبلغ ﰒ يرﺗد ﺑعد البلﻮغ ﻓعند ذلﻚ يقام عليﻪ ﺣد الردة ،وعلى
ﻗﻮل اﳌصنف وهﻮ اﳌذهﺐ أن الصﻐﲑ اﳌميز ﺗصﺢ ﻣنﻪ الردة يتصﻮر ﻣنﻪ أن يرﺗد ﻓذلﻚ ﻻ
يقام عليﻪ ﺣد الردة ﺣﱴ يبلغ وإن ﺻﺤﺤنا ردﺗﻪ وﻗلنا نعﻢ هذا ﻣرﺗد لﻜن ﻻ يقام عليﻪ
اﳊد ﺣﱴ البلﻮغ ،أﻣا الصﻐﲑ غﲑ اﳌميز ﻓهذا ﻻ يتصﻮر ﻣنﻪ ردة أﺻﻼ ﻗال ولﻮ ﳑيزا ﰒ

ﻗال أو هازﻻ ،ﰒ انتقل إﱃ الﻄرق الﱵ يرﺗد ا اﻹنسان ﻓذكر أرﺑعة طرق :ﻗال :ﺑنﻄق أو
اﻋتﻘاد أو ﺷﻚ أو فﻌﻞ إذاً إﻣا أن ينﻄق ﲟا يﻮجﺐ ردﺗﻪ أو يعتقد ﻣا يﻮجﺐ ردﺗﻪ أو

يﺸﻚ كﺄن يﺸﻚ ﻣﺜﻼ ﰲ وجﻮد ﷲ أو يﺸﻚ ﰲ نبﻮة ﷴ ﷺ أو يﺸﻚ ﰲ القرآن أنﻪ كﻼم
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ﷲ أو ﻻ ،أو ﻓعل كﺄن يسﺠد لصنﻢ ﻣﺜﻼ أو يسﺠد لقﱪ أو ﳓﻮ ذلﻚ ،يعﲏ ﻣن اﳌناسﺐ
أن ننبﻪ أن ﺣد الردة هﻮ ﻣن اﳊدود ا مع عليها الﱵ أﲨع عليها أهل العلﻢ وكﺜﲑ ﻣن
الناس اليﻮم والعياذ ﺑدﺋﻮا يﺸﻜﻜﻮن ﰲ ﺣد الردة وأن ﺣد الردة غﲑ ﺻﺤيﺢ ﻣع أنﻪ
إﲨاع أﻣة ،يقﻮلﻮن أنﻪ غﲑ ﺻﺤيﺢ ﺑسبﺐ أنﻪ يعارض }ﻻ إكراه ﰲ الدين{ وﻣا شاﺑﻪ
ذلﻚ واﳉﻮاب أن ﺣد الردة وﻗتل اﳌرﺗد ﻻ يعارض ﻗﻮلﻪ ﺗعاﱃ }ﻻ إكراه ﰲ الدين{ وغﲑ
ذلﻚ ﻣن اﻵ ت الﱵ ﻇاهرها التخيﲑ }ﻣن شاء ﻓليﺆﻣن وﻣن شاء ﻓليﻜفر{ ﻻ ﺗعارض

والسبﺐ ﻣا هﻮ؟ ﻷنﻪ ﻻ إكراه ﰲ الدين هذا ﻗبل الدخﻮل ﰲ اﻹسﻼم ﻓﻼ يﻜره اﻹنسان
على الدخﻮل ﰲ اﻹسﻼم }وﻣن شاء ﻓليﺆﻣن وﻣن ﻓليﻜفر{ هذا ﻗبل الدخﻮل ﰲ اﻹسﻼم
أﻣا إذا دخل ﰲ اﻹسﻼم ﻓإ ﻢ يلتزﻣﻮا ﺣﻜاﻣﻪ ﻓإذا دخل ﰲ اﻹسﻼم ﻓﺸرب اﳋمر ﻓإنﻪ
ﳛد ﺑينما الذﻣي الذي يعتقد إ ﺣة اﳋمر لﻮ شر ا ﻓﻼ ﳛد ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﱂ يلتزم ﻹسﻼم

وﱂ يدخل ﰲ الﺸريعة ﻓإذا دخل ﰲ اﻹسﻼم أخذ ﺣﻜام اﻹسﻼم وﻣن أﺣﻜام
اﻹسﻼم أنﻪ ﻻ ﳚﻮز لﻪ أن ﳜرج ﻣنﻪ وﻻ يقال هذا ﻇلﻢ ﻷن هذا هﻮ دستﻮر اﻹسﻼم وهذا
هﻮ شرع ﷲ إﻣا أن يدخل ﻓﻼ ﳛق لﻪ اﳋروج وإﻣا ﻻ يدخل ﻣن اﻷساس ﻓإن دخل ﻓليﺲ

لﻪ أن ﳜرج وسيلزم ﲜميع أﺣﻜام اﻹسﻼم ،وهذا طبعا الذين يﺸﻜﻜﻮن ﰲ ﺣد الردة يعﲏ
أ أعتقد أن ﳍﻢ ﻣﺂرب أعﻈﻢ ﻣن ﻣﺂرب والعياذ يريدون أن يصلﻮا إﱃ ﻗضية ﺣرية
اﻷد ن يعﲏ التدين لدين ليﺲ لزام ،وﷲ نقﻮل }إن الدين عند ﷲ اﻹسﻼم وﻣن يبتﻐي
غﲑ اﻹسﻼم دينا ﻓلن يقبل ﻣنﻪ{ وطبعا ﻻ يقبل ﻣنﻪ هذا ﰲ اﻵخرة ﻣن اﳋاسرين وهﻢ
ﳘهﻢ الدنيا ﻓهﻢ يريدون أﻻ يقتل ﰲ الدنيا ﺣﱴ يرﺗد ﻣن أراد أن يرﺗد ،كل هذا اﳍراء
ﳐالف ﻹﲨاع اﻷﻣة الذي ﻻ ﳚﻮز خﻼﻓﻪ ،يريدون ﺣرية اﻷد ن لتاﱄ لن يقتل اﳌرﺗد
ﻓبالتاﱄ ﻣن أراد أن يﻜفر ﻓليﻜفر هذا الذي والنﱯ ﷺ يقﻮل كما ﰲ ﺻﺤيﺢ البخاري:

"ﻣن ﺑدل دينﻪ ﻓاﻗتلﻮه" وأﲨعﺖ اﻷﻣة يقﻮل اﻹﻣام البخاري ﰲ ب ﺣﻜﻢ اﳌرﺗد واﳌرﺗدة
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وهنا ﻣسﺄلة دعﻮﱐ أنبﻪ عليها ﻷن ﺑعض الناس لﻸسف يﻐالﻂ ﻣن خﻼﳍا ،أﻣا اﳌرﺗد أي
الذكر ﻓإنﻪ اﻹﲨاع يقتل ،اﳋﻼف وﻗع ﰲ ﻣسﺄلة واﺣدة ﰲ ﻣسﺄلة اﳌرأة هل اﳌرأة لﻮ

ارﺗدت ﺗقتل أو ﻻ ﺗقتل؟ هي ﻣرﺗدة كاﻓرة خالدة ﳐلدة ﰲ النار ليﺲ عند إشﻜال لﻜن
هل يقام عليها ﺣد الردة أم ﻻ؟ هذا الذي خالف ﻓيﻪ أﺑﻮ ﺣنيفة ﻗال ﻻ ﺗقتل ﳌاذا؟ لﻮرود
نصﻮص عن النﱯ ﷺ ينهى ﻓيها عن ﻗتل النساء وﲨهﻮر اﻷﻣة سﻮى أﰊ ﺣنيفة أن اﳌرأة

ﻣﺜل الرجل ﺗقتل ،واﻷﺣاديﺚ الﱵ ﺗنهى عن ﻗتل النساء ﳏمﻮلة على النهي عن ﻗتل النساء
الﻜاﻓرات اﻷﺻليات ﻷن أﺻﻼ نصﻮص النهي عن ﻗتل النساء ﱂ ﺗرد عاﻣة وإﳕا وردت ﰲ
ﻣﻮضع خاص ،ﻣا هﻮ؟ ى النﱯ ﷺ ﰲ اﳉهاد عند ﻗتال الﻜفار أن يقتل النساء إذاً
الﻜﻼم ﰲ النساء الﻜاﻓرات اﻷﺻليات وليسﺖ اﳌرﺗدات ﻓالنهي عن ﻗتل النساء إﳕا هﻮ

خاص لنساء الﻜاﻓرات اﻷﺻليات وليﺲ اﳌرﺗدات ،واﳌرﺗدة ﺗبقى ﲢﺖ عمﻮم ﻗﻮلﻪ،
يﺸملها عمﻮم ﻗﻮل النﱯ ﷺ ﻣن ﺑدل دينﻪ ﻓاﻗتلﻮه ،الﺸاهد خالف ﰲ هذا أﺑﻮ ﺣنيفة
ﻓقﻂ واﳉمهﻮر على خﻼف ذلﻚ هذه ﻣسﺄلة ﻣن خﻼﳍا يﻐالﻂ البعض ويقﻮل البعض ﺣد

الردة ليﺲ ﻓيﻪ إﲨاع ﺑل ﻓيﻪ خﻼف ،الرجل ليﺲ ﻓيﻪ خﻼف ،اﳋﻼف ﰲ اﳌرأة واﳉمهﻮر
على ذلﻚ ،واﳋﻼف ليﺲ ﰲ كفرها وعدم كفرها اﻹﲨاع على أ ا كاﻓرة ﺑنص القرآن
والذي يﺸﻚ ﰲ هذا يﻜفر ﻷن ﷲ سبﺤانﻪ وﺗعاﱃ ﺻرح ن الدين عند ﷲ اﻹسﻼم.
اﳌسﺄلة الﺜانية هي الصﻐﲑ ،هل يتصﻮر ﻣنﻪ الردة أم ﻻ؟ ﻗلنا ﻗﻮﻻن ،على القﻮل نﻪ ﻻ
ﺗتصﻮر ﻣنﻪ الردة إذاً ﻻ يقتل ﻷنﻪ ﺻﻐﲑ ،وعلى القﻮل نﻪ ﺗتصﻮر ﻣنﻪ الردة ﻗلنا ﻻ يقتل
ﺣﱴ يبلغ هذان اﳌدخﻼن اللذان دخل ﻣن خﻼﳍما ﺑعض ﻣن يبتﻐي الفتنة وﺑعض أهل
الزيغ والضﻼل والعياذ ﻓيقﻮل اﳌسﺄلة ﻓيها خﻼف وليﺲ كل ﻣرﺗد يقتل وهذا غﲑ
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ﺻﺤيﺢ ،ﻗال اﻹﻣام البخاري ب ﺣﻜﻢ اﳌرﺗد واﳌرﺗدة وﻗال اﺑن عمر والزهري وإﺑراهيﻢ
ﺗقتل اﳌرﺗدة هذا ﻣذهﺐ اﳉمهﻮر واﻵ ر كﺜﲑة جدا عن الصﺤاﺑة والتاﺑعﲔ ﰲ ﻗتل
اﳌرﺗد ،ﻗال اﻹﻣام البخاري عليﻪ رﲪة ﷲ :ب ﺣﻜﻢ اﳌرﺗد واﳌرﺗدة ،وﻗال اﺑن عمر

والزهري وإﺑراهيﻢ ﺗقتل اﳌرﺗدة ،وﻗال ﷲ ﺗعاﱃ} :كيف يهدي ﷲ ﻗﻮﻣا كفروا ﺑعد إﳝا ﻢ
وشهدوا أن الرسﻮل ﺣق وجاءهﻢ البينات وﷲ ﻻ يهدي القﻮم الﻈاﳌﲔ* أولﺌﻚ جزاؤهﻢ أن
عليهﻢ لعنة ﷲ واﳌﻼﺋﻜة والناس أﲨعﲔ* خالدين ﻓيها ﻻ ﳜفف عنهﻢ العذاب وﻻ هﻢ
ينﻈرون إﻻ الذين ﺑﻮا ﻣن ﺑعد ذلﻚ وأﺻلﺤﻮا ﻓإن ﷲ غفﻮر رﺣيﻢ* إن الذين كفروا ﺑعد
إﳝا ﻢ ﰒ ازدادوا كفرا لن ﺗقبل ﺗﻮﺑتهﻢ وأولﺌﻚ هﻢ الضالﻮن { وﻗال سبﺤانﻪ } :أيها
الذين آﻣنﻮا إن ﺗﻄيعﻮا ﻓريقا ﻣن الذين أوﺗﻮا الﻜتاب يردوكﻢ ﺑعد إﳝانﻜﻢ كاﻓرين { وﻗال
سبﺤانﻪ} :إن الذين آﻣنﻮا ﰒ كفروا ﰒ آﻣنﻮا ﰒ كفروا ﰒ ازدادوا كفرا ﱂ يﻜن ﷲ ليﻐفر ﳍﻢ

وﻻ ليهديهﻢ سبيﻼ وﻗال سبﺤانﻪ} :ﻣن يرﺗد ﻣنﻜﻢ عن دينﻪ وﳝﺖ ﻓسﻮف ﰐ ﷲ ﺑقﻮم
ﳛبهﻢ وﳛبﻮنﻪ أذلة على اﳌﺆﻣنﲔ أعزة على الﻜاﻓرين { وﻗال سبﺤانﻪ} :ولﻜن ﻣن شرح
لﻜفر ﺻدرا ﻓعليهﻢ غضﺐ ﻣن ﷲ وﳍﻢ عذاب عﻈيﻢ* ذلﻚ ﻢ استﺤبﻮا اﳊياة الدنيا

على اﻵخرة وأن ﷲ ﻻ يهدي القﻮم الﻜاﻓرين* أولﺌﻚ الذين طبع ﷲ على ﻗلﻮ ﻢ وﲰعهﻢ
وأﺑصارهﻢ وأولﺌﻚ هﻢ الﻐاﻓلﻮن ﻻ جرم  {....اﻵية يقﻮل ﺣقا }أ ﻢ ﰲ اﻵخرة هﻢ
اﳋاسرون ﰒ {إﱃ ﻗﻮلﻪ } إن رﺑﻚ ﻣن ﺑعدها لﻐفﻮر رﺣيﻢ{} وﻻ يزالﻮن يقاﺗلﻮنﻜﻢ ﺣﱴ
يردوكﻢ عن دينﻜﻢ إن استﻄاعﻮا وﻣن يرﺗدد ﻣنﻜﻢ عن دينﻪ ﻓيمﺖ وهﻮ كاﻓر ﻓﺄولﺌﻚ

ﺣبﻄﺖ أعماﳍﻢ ﰲ الدنيا واﻵخرة وأولﺌﻚ أﺻﺤاب النار هﻢ ﻓيها خالدون { ﰒ ذكر ﺑعد
ذلﻚ ﺣديﺚ" :ﻣن ﺑدل دينﻪ ﻓاﻗتلﻮه" وأ وﷲ ﻻ أدري أين يذهﺐ هﺆﻻء ﻣن هذه
اﻵ ت الصرﳛة ،والعياذ  ،أين يذهﺐ هﺆﻻء الذين يهﻮلﻮن ﻣن أﻣر الردة والرجﻮع عن
اﻹسﻼم للﻜفر لﻜن ﺻدق ﷲ ﺗعاﱃ }وﻻ يزالﻮن يقاﺗلﻮنﻜﻢ ﺣﱴ يردوكﻢ عن دينﻜﻢ إن
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استﻄاعﻮا وﻣن يرﺗدد ﻣنﻜﻢ عن دينﻪ ﻓيمﺖ وهﻮ كاﻓر { ﻣن يﻄيعهﻢ } ﻓﺄولﺌﻚ ﺣبﻄﺖ
أعماﳍﻢ ﰲ الدنيا واﻵخرة { أﻗﻮل هانﺖ وهزلﺖ ﺣﱴ أﺻبﺤنا نﺆكد على ضرر الردة

وخﻄﻮرة الردة واﻹﲨاع على ﻗتل اﳌرﺗد ﻓنسﺄل ﷲ العاﻓية والسﻼﻣة ،وستسمعﻮن ﺗﺸﻜيﻜا
كﺜﲑا ﰲ ﺣد الردة وستسمعﻮن ﻮيﻼ كﺜﲑا ﻣن أﻣر الردة ،أن أﻣر الردة ليﺲ ﳋﻄﻮرة أنﻪ
ﳜلد ﰲ جهنﻢ لﻜنها ليسﺖ ﻗضية خﻄﲑة يعﲏ عقﻮﺑة أنﻪ سيخلد ﰲ جهنﻢ ﻓقﻂ دون أن
يقتل ﻓاﳊمد

على العاﻓية ،نسﺄل ﷲ العاﻓية والسﻼﻣة.

ﻗال اﳌصنف رﲪﻪ ﷲ ﺗعاﱃ ) :فﻤﻦ أﺷﺮك ( ﺗﻌاﱃ كﻔﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } إن ﷲ ﻻ
ﻳﻐﻔﺮ أن ﻳﺸﺮك ﺑﻪ { أو ﺟﺤﺪ رﺑﻮﺑﻴتﻪ ﺳﺒﺤاﻧﻪ ) أو ( ﺟﺤﺪ ) وﺣﺪاﻧﻴتﻪ أو ( ﺟﺤﺪ )
ﺻﻔﻪ ﻣﻦ ﺻﻔاﺗﻪ ( كاﳊﻴاة واﻟﻌﻠﻢ كﻔﺮ هذه أﻣﺜلة وﺻﻮر ﻷسباب الردة ) أو اﲣﺬ (
ﺗﻌاﱃ ) ﺻاﺣﺒﺔ أو وﻟﺪا أو ﺟﺤﺪ ﺑﻌﺾ كتﺒﻪ أو ( ﺟﺤﺪ ﺑﻌﺾ ) رﺳﻞ أو ﺳﺐ ﷲ (
ﺳﺒﺤاﻧﻪ ) أو ( ﺳﺐ ) رﺳﻮﻟﻪ ( أي رﺳﻮﻻ ﻣﻦ رﺳﻠﻪ أو ادﻋﻰ اﻟنﺒﻮة ) فﻘﺪ كﻔﺮ ( ﻷن
ﺟﺤﺪ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ كﺠﺤﺪه كﻠﻪ وﺳﺐ أﺣﺪ ﻣنﻬﻢ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﻦ ﺟاﺣﺪه يعﲏ إذاً

هذه اﻷﻣﻮر ﻣرﺗﻜبها كاﻓر ﻷنﻪ خارجا عن إﲨاع اﻷﻣة وﳐالف ﳌا هﻮ ﻣعلﻮم ﻣن الدين

لضرورة ) وﻣﻦ ﺟﺤﺪ ﲢﺮﱘ اﻟز أو ( ﺟﺤﺪ ) ﺷﻴﺌا ﻣﻦ اﶈﺮﻣات اﻟﻈاﻫﺮة ا ﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬا
( أي ﻋﻠﻰ ﲢﺮﳝﻬا أو ﺟﺤﺪ ﺣﻞ ﺧﺒز وﳓﻮه ﳑا ﻻ ﺧﻼف فﻴﻪ يعﲏ ﻗال أكل اﳋبز ﺣرام
ﻓهذا ﳎمع على إ ﺣتﻪ وجﻮازه وهﻮ ﻣعلﻮم ﻣن الدين لضرورة ،ﻓالذي ﳚﺤد ﺣد الردة
وهﻮ ﳎمع عليﻪ والذي يهﻮل ﻣن أﻣر الردة وهﻮ ﳎمع عليﻪ وﷲ العﻈيﻢ ﳔﺸى عليﻪ ﻣن

الردة ،ﻗال :أو ﺟﺤﺪ وﺟﻮب ﻋﺒادة ﻣﻦ اﳋﻤﺲ أو ﺣﻜﻤا ظاﻫﺮا ﳎﻤﻌا ﻋﻠﻴﻪ إﲨاﻋا
ﻗﻄﻌﻴا الذي ﳚﺤد شيﺌا ﻣن هذا إن كان ﳉهل يعرف لﻜن ﺑعد أن يعرف ﻓإن أﺻر كفر
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ﻓالذي ﳚﺤد ﲢرﱘ اﳋمر أو ﲢرﱘ الز أو ﲢرﱘ الر أو ﳓﻮ ذلﻚ ﻓإن كان جاهﻼ يعرف

وإن عرف وأﺻر كفر ،ﻗال ) :ﲜﻬﻞ ( أي ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻬﻠﻪ وكان ﳑﻦ ﳚﻬﻞ ﻣﺜﻠﻪ ذﻟﻚ )
ﻋﺮف ( ﺣﻜﻢ ) ذﻟﻚ ( ﻟﲑﺟﻊ ﻋنﻪ يعﲏ ﻣعﲎ هذا لﻮ كان هذا اﳉاﺣد ﻣﺜلﻪ ﻻ ﳚهل

كالذي يعيﺶ ﰲ ﺑﻼد اﻹسﻼم ﰒ يقﻮل أ ﻻ أعلﻢ أن الز ﺣرام ﻓهذا ﻻ يقبل ﻣنﻪ ،أشار

إليﻪ اﳌصنف ﻗال ) :ﻋﺮف ( ﺣﻜﻢ ) ذﻟﻚ ( ﻟﲑﺟﻊ ﻋنﻪ ﰒ ﻗال ) :وإن ( أﺻﺮ و ) كان
ﻣﺜﻠﻪ ﻻ ﳚﻬﻠﻪ كﻔﺮ ( الذي نﺸﺄ ﰲ د ر اﻹسﻼم وﺑﲔ اﳌسلمﲔ وهﻮ لغ عاﻗل ﰒ يقﻮل
اﳋمر ﺣﻼل هذا ﻻ ﳛتاج يعرف ،يعرف إذا كان ﳚهل ﻓمﺜل هذا يﻜفر ﻗال كفر ﳌﻌاﻧﺪﺗﻪ
ﻟﻺﺳﻼم واﻣتناﻋﻪ ﻣﻦ اﻻﻟتزام ﻷﺣﻜاﻣﻪ وﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻟﻜتاب ﷲ وﺳنﺔ رﺳﻮﻟﻪ ﺻلى ﷲ
عليﻪ وسلﻢ وإﲨاع اﻷﻣﺔ وكﺬا ﻟﻮ ﺳﺠﺪ ﻟﻜﻮكﺐ وﳓﻮه أو أﺗﻰ ﺑﻘﻮل أو فﻌﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﰲ
اﻻﺳتﻬزاء ﰲ اﻟﺪﻳﻦ أو اﻣتﻬﻦ اﻟﻘﺮآن يعﲏ اﺣتقر القرآن ﻣن اﻹهانة أو أﺳﻘﻂ ﺣﺮﻣتﻪ أي
ﺣرﻣة القرآن كل هذا يﻜفر ﻓاعلﻪ ،ﻗال :ﻻ ﻣﻦ ﺣﻜﻰ كﻔﺮا ﲰﻌﻪ وﻫﻮ ﻻ ﻳﻌتﻘﺪه هذا ﻻ
يﻜفر ،ﻗل الﻜفر ليﺲ ﺑﻜاﻓر ﻣادام أنﻪ ﻻ يعتقده إﳕا هﻮ ينقلﻪ دون اعتقاده.

فﺼﻞ
) وﻣﻦ ارﺗﺪ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم وﻫﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﳐتار هذه شروط ،اﳌﻜلف هﻮ البالغ العقل ﺑذلﻚ
خرج الصﻐﲑ وا نﻮن ،واﳌختار أخرج اﳌﻜره ،ﻣعناه الصﻐﲑ وا نﻮن واﳌﻜره ﻣا ﺑﻪ ،نقﻮل ﻻ
ﺗقع ﻣنﻪ الردة؟ ﻻ ليﺲ كذلﻚ ،الﻜﻼم اﻵن على القتل على ﺗنفيذ اﳊﻜﻢ ﻓيﻪ ،ﻓﻼ ينفذ
ﻓيﻪ ﺣﻜﻢ الردة أو ﺣد الردة إﻻ إذا كان ﻣﻜلفا ﳐتارا وﻗد ارﺗد يعﲏ ﳑﻜن نرﻗمها اﻵن
نضع ارﺗد  ١ﻣﻜلف  ٢ﳐتار  ٣ﻓإذا اجتمعﺖ هذه الﺜﻼثة ﰲ رجل ﰲ شخص رجل أو
اﻣرأة ﻓنﻄبق عليﻪ ﺣد الردة ﻓﻜيف يﻜﻮن ﺣد الردة؟ ﻻ يقتل اﺑتداء وإﳕا يستتاب أوﻻ ﰒ

يقتل ﺑعد اﻻستتاﺑة ،ﻗال :رﺟﻞ أو اﻣﺮأة دﻋﻲ إﻟﻴﻪ ( أي إﱃ اﻹﺳﻼم ) ﺛﻼﺛﺔ أ م (
وﺟﻮ يعﲏ ﳚﺐ علينا على القاضي أن يستتيبﻪ ثﻼثة أ م ،كيف يفعل ﺑﻪ؟ ﻗال ) :وﺿﻴق
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فﻬﻼ ﺣﺒﺴتﻤﻮه ﺛﻼ فﺄﻃﻌﻤتﻤﻮه كﻞ ﻳﻮم رﻏﻴﻔا

ﻋﻠﻴﻪ ( وﺣﺒﺲ ﻟﻘﻮل ﻋﻤﺮ
وأﺳﻘﻴتﻤﻮه هذه العبارة خﻄﺄ ﺑل استتبتمﻮه كما ﰲ اﳌﻮطﺄ وﻣسند الﺸاﻓعي والسنن الﻜﱪى
ﻟﻌﻠﻪ ﻳتﻮب أو ﻳﺮاﺟﻊ أﻣﺮ ﷲ اﻟﻠﻬﻢ إﱐ ﱂ أﺣﻀﺮ وﱂ أرض إذ ﺑﻠﻐﲏ رواه ﻣاﻟﻚ ﰲ اﳌﻮﻃﺄ
إذاً اﻷﻣر اﻷول هﻮ اﻻستتاﺑة ثﻼثة أ م ،وﻟﻮ ﱂ ﲡﺐ اﻻﺳتتاﺑﺔ ﳌا ﺑﺮئ ﻣﻦ فﻌﻠﻬﻢ هذا
اﻷثر هﻮ دليل لﻮجﻮب اﻻستتاﺑة ) ،فﺈن ( أﺳﻠﻢ ﱂ ﻳﻌزر يعﲏ إن رجع أسلﻢ ﰲ ﻓﱰة
اﻻستتاﺑة و ب ﻻ يعزر على الردة ،وإن ) ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﻗتﻞ ﻟﺴﻴﻒ ( وﻻ ﳛﺮق ﻟنار ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﷺ ﻣﻦ ﺑﺪل دﻳنﻪ فاﻗتﻠﻮه وﻻ ﺗﻌﺬﺑﻮه ﺑﻌﺬاب ﷲ ﻳﻌﲏ اﻟنار أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒخاري وأﺑﻮ داود
طبعا هذا اللفﻆ هﻮ عند عبد الرزاق ﰲ اﳌصنف أﻣا لفﻆ البخاري ﻓيﻪ ﺗقدﱘ و خﲑ ،لفﻆ
البخاري ﻗدم ﻓيﻪ ﻻ ﺗعذﺑﻮه ﺑعذاب النار ﻓإﱐ ﲰعﺖ النﱯ ﷺ يقﻮل ﻣن ﺑدل دينﻪ ﻓاﻗتلﻮه"

عمﻮﻣا اللفﻆ كاﻣل ﻣﻮجﻮد ﰲ البخاري لﻜن ليﺲ ذا الﱰﺗيﺐ ،استﺜﲎ اﳌصنف يقﻮل :إﻻ
رﺳﻮل كﻔار فﻼ ﻳﻘتﻞ يعﲏ اﳌرﺗد إذا كان رسﻮل للﻜفار ﻓﻼ يقتل ﳌاذا؟ استدلﻮا ﺑرسﻮﱄ

ﻣسيلمة أن ﻣسيلمة ﻣرﺗد ورسلﻪ ﻣرﺗدون وأرسل ﻣسيلمة رسﻮلﲔ للنﱯ ﷺ ﻓلﻢ يقتلهما
وﳘا ﻣرﺗدان إذاً رسﻮل الﻜفار اﳌرﺗد ﻻ يقتل ﻷنﻪ رسﻮل وﻗال لﻮ أن الرسل ﺗقتل لقتلتﻜما،

اﻵن انتهينا ﻣن هذا ،ﻣن الذي يقتل اﳌرﺗد؟ اﻹﻣام أو ﺋبﻪ وليﺲ كل أﺣد ﻗال :وﻻ ﻳﻘتﻠﻪ
إﻻ إﻣام أو ﺋﺒﻪ ﻣا ﱂ ﻳﻠﺤق ﺑﺪار ﺣﺮب فﻠﻜﻞ أﺣﺪ ﻗتﻠﻪ وأﺧﺬ ﻣا ﻣﻌﻪ إذا كان اﳌرﺗد ﻗد
التﺤق ﺑدار اﳊرب ﻓهنا يﻜﻮن ﺣﻼل الدم وﳚﻮز ﻷي أﺣد أن يقتلﻪ ﻣن اﳌسلمﲔ ) ،وﻻ
ﺗﻘﺒﻞ ( ﰲ اﻟﺪﻧﻴا ) ﺗﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﺐ ﷲ ( ﺗﻌاﱃ ) أو ( ﺳﺐ ) رﺳﻮﻟﻪ ( ﺳﺒا ﺻﺮﳛا أو
ﺗنﻘﺼﻪ اﻵن يتﻜلﻢ عن ﻣن ﻻ ﺗقبل لﻪ ﺗﻮﺑة اﻷول ﻣن سﺐ ﷲ ﺗعاﱃ والﺜاﱐ ﻣن سﺐ
رسﻮلﻪ ﷺ ) ،وﻻ ( ﺗﻮﺑﺔ ) ﻣﻦ ﺗﻜﺮرت ردﺗﻪ ( هذا الﺜالﺚ ،ﻣن ﺗﻜررت ردﺗﻪ ﻻ ﺗقبل
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ﺗبﲔ ﻓساد ﻣعتقده ،الراﺑع :وﻻ ﺗﻮﺑﺔ زﻧﺪﻳق وﻫﻮ اﳌنافق اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ
ﺗﻮﺑتﻪ ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﱠ
اﻹﺳﻼم وﳜﻔﻲ اﻟﻜﻔﺮ إذا ثبﺖ عند أنﻪ ﻣناﻓق ﳜفي الﻜفر ويبﻄنﻪ ويﻈهر اﻹسﻼم ﻓيقتل

وﻻ ﺗقبل ﺗﻮﺑتﻪ ﻷنﻪ أﺻﻼ يﻈهر اﻹسﻼم وﻻ نصدق هذه التﻮﺑة ،طبعا هذه اﻷرﺑعة ﺻﻮر
هي ﳏل خﻼف لﻜن هذا هﻮ اﳌذهﺐ وإﻻ هي ﳏل خﻼف ﻓمن أهل العلﻢ ﻣن يرى ﺗﻮﺑة

هﺆﻻء ﲨيعا ،ﻗال ) :ﺑﻞ ﻳﻘتﻞ ﺑﻜﻞ ﺣال ( ﻷن ﻫﺬه اﻷﺷﻴاء ﺗﺪل ﻋﻠﻰ فﺴاد ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ
وﻗﻠﺔ ﻣﺒاﻻﺗﻪ ﻹﺳﻼم انتهى اﻵن سينتقل إﱃ ﺣﻜﻢ الصﻐﲑ ،ﻗال :وﻳﺼﺢ إﺳﻼم ﳑﻴز
ﻳﻌﻘﻠﻪ وردﺗﻪ إذاً يصﺢ اﻹسﻼم ﻣن الصﻐﲑ وﺗصﺢ الردة ﻣن الصﻐﲑ وﻗلنا هذه ﻣسﺄلة

خﻼف ،ﻣن أهل العلﻢ ﻣن ﻻ يصﺤﺢ ردﺗﻪ ،إذا ﺻﺤﺤنا إسﻼﻣﻪ وﺻﺤﺤنا الردة ﻓلﻮ وﻗع
ﰲ أﻣر يﻮجﺐ الردة ﺣﻜمنا ﺑردة الصﻐﲑ هل نقيﻢ عليﻪ ﺣد الردة أم ﻻ؟ اﳉﻮاب ﻻ ﳌاذا؟

ﻷنﻪ ﺻﻐﲑ ،ﻣﱴ نقيمﻪ؟ إذا ﺑلغ ،ﻗال :ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻘتﻞ ﺣﱴ ﻳﺴتتاب ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻠﻮغ ﺛﻼﺛﺔ أ م
اﻵن انتقل إﱃ ﻣسﺄلة جديدة وهي كيف ﺗﻜﻮن ﺗﻮﺑة اﳌرﺗد؟ ﻗال ) :وﺗﻮﺑﺔ اﳌﺮﺗﺪ ( إﺳﻼﻣﻪ
) و ( ﺗﻮﺑﺔ ) كﻞ كافﺮ إﺳﻼﻣﻪ ن ﻳﺸﻬﺪ ( اﳌﺮﺗﺪ أو اﻟﻜافﺮ اﻷﺻﻠﻲ ) أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ
ﷲ وأن ﷴا رﺳﻮل ﷲ ( ﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد أن اﻟنﱯ ﷺ دﺧﻞ اﻟﻜنﻴﺴﺔ فﺈذا ﻫﻮ
ﺑﻴﻬﻮدي ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟتﻮراة فﻘﺮأ ﺣﱴ أﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟنﱯ ﷺ وأﻣتﻪ فﻘال ﻫﺬه ﺻﻔتﻚ
وﺻﻔﺔ أﻣتﻚ أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ وأﻧﻚ رﺳﻮل ﷲ فﻘال اﻟنﱯ ﷺ آووا أﺧاكﻢ رواه
أﲪﺪ انتهينا اﻵن ﻣن اﻷول كيف يتﻮب اﳌرﺗد يعﲏ يسلﻢ اﻵن سينتقل إﱃ الﺜاﱐ ،الﻄريقة
الﺜانية لتﻮﺑة اﳌرﺗد ،ﺑعض اﳌرﺗدين يرﺗد ﺑسبﺐ ﻓﻼﺑد لقبﻮل ﺗﻮﺑتﻪ أن يرجع عن هذا السبﺐ

يعﲏ رجل ارﺗد ﻓقال هﻮ والعياذ ﻻ يريد اﻹسﻼم ﻓهﻮ كاﻓر ،كيف يرجع؟ يتﻮب ويقﻮل
أشهد أن ﻻ إلﻪ إﻻ ﷲ وأن ﷴ رسﻮل ﷲ لﻜن رجل ﱂ يقل ذلﻚ وإﳕا ﻗال ﻓﻼن ﻣن
الناس يعلﻢ الﻐيﺐ ويتصرف ﰲ الﻜﻮن ﻣﺜل ﷲ سبﺤانﻪ وﺗعاﱃ ،أو ﻗال ﻣﺜﻼ اعتقد أن
اﳋمر ﻣباﺣة ﻓﻜيف يرجع إﱃ اﻹسﻼم؟ ﻻﺑد أن يرجع عن هذا السبﺐ الذي ارﺗد ﺑسببﻪ،
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شخص يﻜفر ﺑسبﺐ اعتقاده أن القﻮﻣية العرﺑية ﻣقدﻣة على اﻹسﻼم وأن دينﻪ يقﻮل:
رضيﺖ لبعﺚ ر ﻻ شريﻚ لﻪ ،ﰒ يقﻮل ﻻ إلﻪ إﻻ ﷲ ﻓﻼ يﻜفي ﻻﺑد أن يﻜفر لبعﺚ

الذي كفر ﺑﻪ الذي ارﺗد ﺑسببﻪ لذلﻚ ﻻﺑد اﳌسلمﲔ أن يقللﻮا ﻗليﻼ ﻣن هذه الدروشة
الزاﺋدة ،كل واﺣد ﻗال ﻻ إلﻪ إﻻ ﷲ وكان سفﻚ دﻣاء اﳌسلمﲔ وأراﻗها وﺣارب اﻹسﻼم
وأهلﻪ وﱂ يبقي ﻓيهﻢ شيﺌا ويصرح ﲝرب اﻹسﻼم و ﻹﳝان لبعﺚ أو ﺑﻐﲑه أو ﻻشﱰاكية،

طبعا اﻓهمﻮا ﳓن نتﻜلﻢ عن أﺣﻜام الدنيا وليﺲ عن أﺣﻜام اﻵخرة ﻓا أعلﻢ هﻮ ﻣسلﻢ أم
ليﺲ ﲟسلﻢ ،ﻣا القضية ﷲ أعلﻢ؟! لﻜن ﳓن ﰲ الدنيا ﻻ نقبل ﺗﻮﺑتﻪ إﻻ ن يرجع عن
سبﺐ الردة رجل ارﺗد ن أنﻜر سﻮرة ﻣن القرآن ﻓﻜيف يسلﻢ؟ يقﻮل أشهد أن ﻻ إلﻪ إﻻ

ﷲ وأن ﷴ رسﻮل ﷲ وهﻮ يقﻮها ﻗبل ذلﻚ ،ﻻﺑد أن يرجع ويقر ﲟا أنﻜره ،ﻗال ) :وﻣﻦ
كان كﻔﺮه ﲜﺤﺪ فﺮض وﳓﻮه ( كتﺤﻠﻴﻞ ﺣﺮام أو ﲢﺮﱘ ﺣﻼل أو ﺟﺤﺪ ﻧﱯ أو كتاب
أو رﺳاﻟﺔ ﷴ ﷺ إﱃ ﻏﲑ اﻟﻌﺮب ) فتﻮﺑتﻪ ﻣﻊ ( إﺗﻴاﻧﻪ ﺑـ ) اﻟﺸﻬادﺗﲔ إﻗﺮاره ﺤﻮد ﺑﻪ
( ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ كﺬب ﷲ ﺳﺒﺤاﻧﻪ ﲟا اﻋتﻘﺪه ﻣﻦ اﳉﺤﺪ إذاً اﳌﻄلﻮب ﻣنﻪ أﻣران:
الﺸهاد ن واﻷﻣر الﺜاﱐ الرجﻮع عن سبﺐ الردة ،ﻗال :فﻼﺑﺪ ﰲ إﺳﻼﻣﻪ ﻣﻦ اﻹﻗﺮار ﲟا
ﺟﺤﺪه ) أو ﻗﻮﻟﻪ أ ( ﻣﺴﻠﻢ أو ) ﺑﺮيء ﻣﻦ كﻞ دﻳﻦ ﳜاﻟﻒ اﻹﺳﻼم ( إذاً أو يقﻮل أ
رجعﺖ عن كل ﻣا ﳜالف شرع ﷲ وكل ﻣا ﳜالف دين ﷲ أ رجعﺖ عنﻪ ،وﻟﻮ ﻗال كافﺮ
أﺳﻠﻤﺖ أو أ ﻣﺴﻠﻢ أو أ ﻣﺆﻣﻦ ﺻار ﻣﺴﻠﻤا وإن ﱂ ﻳﻠﻔظ ﻟﺸﻬادﺗﲔ هذه ﻣسﺄلة
جديدة لﻮ ﻗال الﻜاﻓر أسلمﺖ أو أ ﻣسلﻢ وﱂ يتلفﻆ لﺸهادﺗﲔ ﻓيعتﱪ ﻣسلﻢ ﺣﻜما،

وﻻ ﻳﻐﲏ ﻗﻮﻟﻪ ﷴ رﺳﻮل ﷲ ﻋﻦ كﻠﻤﺔ اﻟتﻮﺣﻴﺪ وإن ﻗال أ ﻣﺴﻠﻢ وﻻ أﻧﻄق
ﻟﺸﻬادﺗﲔ ﱂ ﳛﻜﻢ ﺳﻼﻣﻪ ﺣﱴ ﰐ ﻟﺸﻬادﺗﲔ اﻵن اﳌرﺗد كيف نعاﻣلﻪ ﻗبل أن يقتل،
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كيف نفعل ﰲ أﻣﻮالﻪ ،كيف نتعاﻣل ﻣع ﻣالﻪ؟ ﻻﺣﻈﻮا اﻷﺣﻜام التالية ،ﻗال :وﳝنﻊ اﳌﺮﺗﺪ
ﻣﻦ اﻟتﺼﺮف ﰲ ﻣاﻟﻪ" ،"١وﺗﻘﻀﻰ ﻣنﻪ دﻳﻮﻧﻪ" ،"٢وﻳنﻔق ﻣنﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻋﻴاﻟﻪ" "٣فﺈن
أﺳﻠﻢ وإﻻﱂ يسلﻢ وﻗتلناه ﺻار فﻴﺌا ﻣﻦ ﻣﻮﺗﻪ ﻣﺮﺗﺪا ﻣعناه ﻻ يﻮرث أوﻻده وإﳕا يﻜﻮن ﰲ
ﺑيﺖ ﻣال اﳌسلمﲔ ينفق ﻓيﻪ على اﳌصاﱀ العاﻣة ،انتقل اﻵن إﱃ ﺣﻜﻢ الساﺣر ،هل

الساﺣر يﻜفر أو ﻻ يﻜفر؟ ﻗال :وﻳﻜﻔﺮ ﺳاﺣﺮ ﻳﺮكﺐ اﳌﻜنﺴﺔ فتﺴﲑ ﺑﻪ ﰲ اﳍﻮاء وﳓﻮه

ﻣعﲎ ذلﻚ هﻢ يقﻮلﻮن أن السﺤر نﻮعان سﺤر يﻜفر ﺑﻪ ﺻاﺣبﻪ وسﺤر ﻻ ،ﻣا هﻮ السﺤر
الذي يﻜفر ﺑﻪ ﺻاﺣبﻪ؟ ﻗال ﻣصل الذي يركﺐ اﳌﻜنسة ويﻄﲑ أﻣا الذي يعمل ﺑعض
الﻄﻼسﻢ والبخﻮر أو كذا وﻻ يﺆثر كﺜﲑا ﻓهذا ﻻ يدخل ﳌاذا؟ ﻗالﻮا أختص الﻜفر ﲟن يركﺐ
اﳌﻜنسة وﳓﻮه ﻷن ﷲ ﺗعاﱃ وﺻف الساﺣرين الﻜاﻓرين ﺑتفريقهﻢ ﺑﲔ اﳌرء وزوجﻪ ﻓاختص

الﻜفر ﻢ و ﻣﺜاﳍﻢ وﺑقي ﻣن عاداهﻢ على اﻷﺻل ﻣعناه أ ا كبﲑة ﻣن الﻜباﺋر ﻓإذا وﺻل
إﱃ ﺣد أن يفرق ﺑﲔ اﳌرء وزوجﻪ أو وﺻل إﱃ ﺣد أن يﻄﲑ ﰲ اﳍﻮاء أو كذا ﻓهذا كفر

ﳜرج ﻣن اﳌلة ،ﻗال :وﻳﻜﻔﺮ ﺳاﺣﺮ ﻳﺮكﺐ اﳌﻜنﺴﺔ فتﺴﲑ ﺑﻪ ﰲ اﳍﻮاء وﳓﻮه وطبعا يقتل

إن كان ﻣسلما ﻷنﻪ يعتﱪ ﻣرﺗد ،لﻮ كان ذﻣيا ﻻ يقتل إﻻ إن ﻗتل ﺑسﺤره ،وﺣﱴ الساﺣر
الذي يركﺐ اﳌﻜنسة عند رواية أخرى أنﻪ ﻻ يﻜفر ،وخﻼﻓا هل السﺤر يﻜفر ﺑﻪ أو ﻻ
يﻜفر ﺑﻪ؟ ﻓمنهﻢ ﻣن يقﻮل يﻜفر وﻣنهﻢ ﻣن يقﻮل ﻻ يﻜفر ،وﻣنهﻢ ﻣن يقﻮل يﻜفر إذا كان

خارﻗا ﻣﺜل ﻣا جاء ﰲ اﻵية وﻣا شاﺑﻪ ذلﻚ ،ﻗال اﳌصنف ﺑعد ذلﻚ :ﻻ كاﻫﻦ وﻣنﺠﻢ
وﻋﺮاف وﺿارب ﲝﺼﻰ وﳓﻮه إن ﱂ ﻳﻌتﻘﺪ إ ﺣتﻪ وأﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ اﻷﻣﻮر اﳌﻐﻴﺒﺔ وﻳﻌزر
وﻳﻜﻒ ﻋنﻪ اﻵن انتبهﻮا ﻣن هﻮ الﻜاهن واﳌنﺠﻢ والعراف؟ كل هﺆﻻء هﻢ الذين يدعﻮن

علﻢ الﻐيﺐ ﺑﻄرق ﳐتلفة إﻣا أن يدعي علﻢ الﻐيﺐ ﻷن اﳉن ﳜﱪونﻪ أو يدعي علﻢ الﻐيﺐ
ﻣن خﻼل النﻈر ﰲ النﺠﻮم وهذا اﳌنﺠﻢ ،أو يدعي أنﻪ يعرف اﳌﻐيبات لتخمﲔ وهﻜذا
ي طريقة ﺣﱴ أنﻪ ﻗيل أن عراف يﺸمل ﲨيع هذه اﳌصﻄلﺤات ،هل يﻜفر الﻜاهن
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واﳌنﺠﻢ وكذا؟ ﻗالﻮا يﻜفر إن اعتقد اﻹ ﺣة أو اعتقد أنﻪ يعلﻢ الﻐيﺐ ﻓهذا اﳌﻜفر وإﻻ ﻓإنﻪ
ﻻ يﻜفر لﻜن يعزر يعﲏ يعاﻗبﻪ اﳊاكﻢ ﲟا يراه ﻣناسبا وﳍذا ﻗال :إن ﱂ ﻳﻌتﻘﺪ إ ﺣتﻪ"أ"

يعﲏ إ ﺣة الﻜهانة وﳓﻮها ،وأﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ اﻷﻣﻮر اﳌﻐﻴﺒﺔ وﻳﻌزر وﻳﻜﻒ ﻋنﻪ ﰒ ﻗال :وﳛﺮم
ﻃﻠﺴﻢ وهﻮ خﻄﻮط غﲑ ﻣفهﻮﻣة ورﻗﻴﺔ ﺑﻐﲑ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻐﲑ اللﻐة العرﺑية وﳚﻮز اﳊﻞ ﺑﺴﺤﺮ
ﺿﺮورة يعﲏ ﻓﻚ السﺤر لسﺤر ،ﳚﻮز أو ﻻ ﳚﻮز؟ استخدام السﺤر ﻻ ﳚﻮز ،أﻣا إذا

كان ﻣن أجل ﻓﻚ السﺤر ﻓهﻮ خﻼف ﺑﲔ العلماء ﻣنهﻢ ﻣن يقﻮل ﻻ ﳚﻮز استعمال
السﺤر أﺻﻼ وﻣنهﻢ ﻣن يقﻮل ﳚﻮز للضرورة كما ذكر اﳌصنف ،اكتبﻮا عندها وﻓيﻪ وجهان
يعﲏ ﻣسﺄلة ﺣل السﺤر لسﺤر هذه ﻓيها وجهان ﰲ اﳌذهﺐ وﳘا التﺤرﱘ هذا اﻷول،
والﺜاﱐ ﻣا هﻮ؟! الذي يقﻮل اﳉﻮاز خﻄﺄ ،اﻹ ﺣة خﻄﺄ يقﻮلﻮن اﳉﻮاز للضرورة واﻹ ﺣة
للضرورة ﻓﻜﺜﲑ ﻣن الناس خذ اﻹ ﺣة ويﱰك كلمة الضرورة ،ﻣا ﻣعﲎ اﳉﻮاز للضرورة؟
سنذكر اﻵن ﺑعد ﻗليل إن شاء ﷲ ﻗال وﻓيﻪ وجهان وﺗﻮﻗف اﻹﻣام أﲪد ﻓيﻪ-ﰲ اﳊل-ﰲ
ﺣل السﺤر لسﺤر ﺗﻮﻗف اﻹﻣام أﲪد وﳍذا ﻓيها وجهان يعﲏ لﻸﺻﺤاب والنصﻮص ﰲ
هذا كﺜﲑة جاءت ﰲ ذم استعمال السﺤر وﻓﻚ السﺤر لسﺤر الذم ﻓيﻪ شديد عن
السلف رﲪهﻢ ﷲ لﻜن دعﻮ ﻣع القﻮل ﳉﻮاز للضرورة ﻓإذا ﻗيل أنﻪ ﳚﻮز للضرورة ﻣعناه
كل ﻣن ﺗﻮهﻢ أن عنده سﺤر يذهﺐ إﱃ ساﺣر؟ ﻻ ليﺲ هذا ﻣعناه وﳍذا ﳜﻄﺊ ﻣن يفﱵ
الناس ويقﻮل نعﻢ ﳚﻮز ﺣل السﺤر لسﺤر للضرورة هذا ﻣﺜل الذي يقﻮل ﳚﻮز أكل ﳊﻢ
اﳌيتة ،هل ﳚﻮز أكل ﳊﻢ اﳌيتة ﻣﻄلقا أم للضرورة؟ للضرورة هذا إذا سلمنا ذا القﻮل يعﲏ
هﻮ اﻵن ليﺲ ﳏل ﺗسليﻢ لﻜن على هذا القﻮل ﳚﻮز للضرورة ﰐ إنسان ويسﺄل ﻣا ﺣﻜﻢ
أكل ﳊﻢ اﳌيتة وﳊﻢ اﳋنزير؟ هﻮ ﺣرام هذا اﻷﺻل ﻓيﻪ التﺤرﱘ ،ﻣن اضﻄر إليﻪ جاز ،ﻣا
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ﻣعﲎ اضﻄر إليﻪ؟ يعﲏ كاد يهلﻚ إن ﱂ كل ﳊﻢ اﳋنزير جاز ،ﻣا الذي جاز ﻣن اﳋنزير؟
هل جاز كلﻪ أم جازت لقيمات؟ ﲡﻮز لقيمات الﱵ ﲤنعﻪ ﻣن اﳍﻼك ﻓقﻂ الﱵ ﲢميﻪ ﻣن
اﳍﻼك وﻣا زاد على ذلﻚ ﻓﻼ ﳚﻮز ،هي على اﻷﺻل ،إذاً ﻣسﺄلة إن وﷲ اضﻄر اﻹنسان
إﱃ ﻓﻚ السﺤر لسﺤر ﻻﺑد أن يﻜﻮن ﻗد وﻗع ﰲ الضرورة والضرورة ﻣعناه أنﻪ أﺻبﺢ ﰲ
ﺣالة دد ﻓيها أﺣد الضرور ت اﳋمﺲ ﻣعناه أنﻪ أﺻبﺢ ﻣهدد ﳍﻼك وﱂ ﳚد ﺣﻼ
انتبهﻮا ﱂ ﳚد ﺣﻼ إﻻ السﺤر هذا كلﻪ على ﻗﻮل ﻣن يبيﺢ ،ﻣا رأيﻜﻢ شخص يقﻮل هل

ﳚﻮز أن آكل ﳊﻢ اﳋنزير سﺄﻣﻮت ،ﳚﻮز أم ﻻ ﳚﻮز؟! كل ﳊﻢ اﳋنزير سيمﻮت ،لﻮ وجد
غﲑه ،هل عندك غﲑه؟ نعﻢ عندي ﳊﻢ ضﺄن ﻓنقﻮل لﻪ كل ﳊﻢ الضﺄن ﻓيقﻮل أ ﻻ أﺣﺐ
ﳊﻢ الضﺄن أ أﺣﺐ ﳊﻢ اﳋنزير يعﲏ أﻗصد أنﻪ ﻻﺑد أن ﺗتعذر السبل وﺗﻐلق كل اﻷﺑﻮاب
هذه ﻣسﺄلة الضرورة ﻓﻼ نتﻜلﻢ عن السﺤر أو ﳊﻢ اﳌيتة أو خنزير ﺑل على كل ضرورة ﻓلما

نقﻮل ضرورة ﻣعناه ﻻﺑد أن ﺗتعذر السبل كلها وﺗتعسر وﺗﻐلق ﲨيع اﻷﺑﻮاب وﻻ يبقى إﻻ
هذا الباب ﻓيﺤل لقدر الذي ﳛتاجﻪ اﻹنسان هذا ﰲ أكل اﳌيتة أو شرب اﶈرم النﺠﺲ
وﰲ كل شيء ،ﻣعناه أن هذه اﳌسﺄلة ليسﺖ ﺑﻜل ﺑساطة وهذه السهﻮلة ويقال للناس ﻓﻚ

السﺤر لسﺤر ﺣﻼل والناس ﺗتفلﺖ على السﺤرة والسﺤرة يتفلتﻮن على الناس وﻻ هناك
ضرورة وﻣنهﻢ ﻣن يذهﺐ لﻮهﻢ وﻣنهﻢ ﻣن ﱂ يﺜبﺖ عنده السﺤر وﻣنهﻢ ﻣن ﱂ ﳛاول أﺻﻼ
أن يفﻚ السﺤر ،ﻓلذلﻚ لﻮ ﻗلنا أن هذه اﳌسﺄلة يعﲏ على كﻼم اﳌصنف ﻣعناه أﻗﻮل ﻗد
ﻻ ﺗصﺢ وﻻ ﺗصدق إﻻ على أ س ﻣعدودين ،ﳛاول أن يفﻚ السﺤر لقرآن أﻣا ﳎرد أنﻪ
ﻇن أن ﺑﻪ سﺤرا ذهﺐ إﱃ الساﺣر ﲝﺠة أن هناك ﻣن أهل العلﻢ ﻣن ﳚيز ذلﻚ واﳋﻼف
ﻣﻮجﻮد واﳋﻼف ﻻ يعﲏ اﳉﻮاز ،ليﺲ ﻣعﲎ أن هناك ﻗﻮﻻن أنﻪ ﳚﻮز ،ﻓيﻪ ﻗﻮﻻن لﻜن
القﻮل الذي يقﻮل ﳚﻮز ﻻ يقﻮل ﳚﻮز ﻣﻄلقا يقﻮل ﳚﻮز ﰲ الضرورة إذا ﺗعذرت السبل ،هل
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ﺗعذرت السبل هل ﺣاولﺖ الرﻗية لقرآن هل ﺣاولﺖ ﳌاء اﳌقري عليﻪ هﻜذا؟ ﻻ ﱂ
أﺣاول إذاً ﻻ ﳛل ذلﻚ.

كتاب اﻷﻃﻌﻤﺔ

ﲨﻊ ﻃﻌام وﻫﻮ ﻣا ﻳﺆكﻞ وﻳﺸﺮب هذا ﺗعريف الﻄعام ) ،واﻷﺻﻞ فﻴﻬا اﳊﻞ ( ﱠﺑﲔ
ﺣﻜﻢ اﻷطعمة وأن اﻷﺻل ﻓيها أ ا ﺣﻼل ،ودليل ذلﻚ :ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } ﻫﻮ اﻟﺬي ﺧﻠق

ﻟﻜﻢ ﻣا ﰲ اﻷرض ﲨﻴﻌا { اﻵن سيعدد اﳌباح ﻣا هﻮ؟ ﻗال :فﻴﺒاح كﻞ ﻃﻌام ) ﻃاﻫﺮ (
" "١ﲞﻼف ﻣتنﺠﺲ وﳒﺲ ﻣتنﺠﺲ يعﲏ طاهر ﰲ اﻷﺻل أﺻاﺑتﻪ ﳒاسة ،أو ﳒﺲ ﰲ
اﻷﺻل ،ﰒ ﻗال ) :ﻻ ﻣﻀﺮة فﻴﻪ ( " "٢إذاً الﻄعام اﳌباح الﻄاهر الذي ﻻ يضر اﺣﱰازا
ﻋﻦ اﻟﺴﻢ وﳓﻮه ﻷن ﻓيﻪ ﻣضرة ،ﰒ ﻗال اﳌصنف :ﺣﱴ اﳌﺴﻚ وﳓﻮه كاﻟﻌنﱪ يعﲏ يباح،

اكتبﻮا عندها يباح ،ﳌاذا يقﻮل اﳌصنف ﺣﱴ اﳌسﻚ؟ يقصد يعﲏ ﺣﱴ اﳌسﻚ الذي ﻻ
يﺆكل ﰲ العادة والعنﱪ الذي ﻻ يﺆكل ﰲ العادة ﻓإنﻪ يباح ،اﳌسﻚ طاهر ﻻ ﻣضرة ﻓيﻪ
والعنﱪ طاهر ﻻ ﻣضرة ﻓيﻪ وﻻ ﺗﺆكل ﰲ العادة ﻓهل ﺗباح أم ﻻ؟ نعﻢ ﺗباح ﻣاداﻣﺖ طاهرة ﻻ

ﻣضرة ﻓيها وإن ﱂ ﺗﺆكل عادة إذاً ﺣﱴ اﳌسﻚ كالعنﱪ ﳑا ﻻ يﺆكل عادة ﻓيباح ،ﻗال ) :ﻣﻦ
ﺣﺐ وﲦﺮ وﳓﻮﳘا ( ﻣﻦ اﻟﻄاﻫﺮات ﻣﺜﱠل للﻄاهر الذي ﻻ ﻣضرة ﻓيﻪ ﳊﺐ والﺜمار ﻣن
الﻄاهرات ،اﻵن انتقل إﱃ اﶈرﻣات ﻣن اﻷطعمة اﶈرﻣة ،ﻗال ) :وﻻ ﳛﻞ ﳒﺲ ""١
كاﳌﻴتﺔ واﻟﺪم ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﳌﻴتﺔ واﻟﺪم { اﻵﻳﺔ ) وﻻ ( ﳛﻞ ) ﻣا فﻴﻪ
ﻣﻀﺮة كاﻟﺴﻢ وﳓﻮه (" "٢ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } وﻻ ﺗﻠﻘﻮا ﻳﺪﻳﻜﻢ إﱃ اﻟتﻬﻠﻜﺔ { وﺣﻴﻮا ت
اﻟﱪ ﻣﺒاﺣﺔ إﻻ اﳊﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ" "٣ﳌا نعدد اﶈرﻣات ﻓما سﻮاها ﻣباح ،اﳊمار اﻷهلي هﻮ
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اﳌعروف ﲞﻼف اﳊمار الﻮﺣﺶ الذي يعيﺶ ﰲ الﱪية ،ﻗال :ﳊﺪﻳﺚ ﺟاﺑﺮ أن اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻲ ﻳﻮم ﺧﻴﱪ ﻋﻦ ﳊﻮم اﳊﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ وأذن ﰲ ﳊﻮم اﳋﻴﻞ ﻣتﻔق ﻋﻠﻴﻪ )
و ( إﻻ ) ﻣا ﻟﻪ ب ﻳﻔﱰس ﺑﻪ (" "٤أي ﻳنﻬﺶ ﺑناﺑﻪ ﻟﻘﻮل أﰊ ﺛﻌﻠﺒﻪ اﳋﺸﲏ ﻲ رﺳﻮل
ﷲ ﷺ ﻋﻦ كﻞ ذي ب ﻣﻦ اﻟﺴﺒاع ﻣتﻔق ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻗلنا ﻣا لﻪ ب ﻓالضبع لﻪ ب ﻓهل
يدخل أم ﻻ؟ لﻮ سﻜﺖ اﳌصنف سيدخل لﻜن اﳌصنف استﺜناه ولذلﻚ ﻗال ) :ﻏﲑ
اﻟﻀﺒﻊ ( ﳌاذا؟ ﻷن ورد ﻓيﻪ ﺣديﺚ أنﻪ ﺻيد ،ﻗال ) :ﻏﲑ اﻟﻀﺒﻊ ( ﳊﺪﻳﺚ ﺟاﺑﺮ أﻣﺮ
رﺳﻮل ﷲ ﷺ كﻞ اﻟﻀﺒﻊ اﺣتﺞ ﺑﻪ أﲪﺪ واﻟﺬي ﻟﻪ ب اﻵن ﳝﺜل ﻣا هي اﻷشياء الﱵ
ﳍا ب؟ ﻗال ) :كاﻷﺳﺪ واﻟنﻤﺮ واﻟﺬﺋﺐ واﻟﻔﻴﻞ واﻟﻔﻬﺪ واﻟﻜﻠﺐ واﳋنزﻳﺮ واﺑﻦ آوى
واﺑﻦ ﻋﺮس واﻟﺴنﻮر وهﻮ اﳍر( ﻣﻄﻠﻘا يعﲏ أهليا كان أو ﺑر يعﲏ ﻻ نقﻮل ﻣا لﻪ ب
وكان أهليا ،ﻻ ،ﻣا لﻪ ب ﻻ ﳚﻮز سﻮاء كان أهليا أو ﺑر  ،ﻗال ) :واﻟنﻤﺲ واﻟﻘﺮد
واﻟﺪب ( واﻟﻔنﻚ واﻟﺜﻌﻠﺐ واﻟﺴنﺠاب واﻟﺴﻤﻮر هذه كلها أﻣﺜلة ﳌا لﻪ ب ﳑا ﳛرم،
انتقل إﱃ اﳋاﻣﺲ وهﻮ ﻣا لﻪ ﳐلﺐ ﻣن الﻄيﻮر ،ﻗال ) :و ( إﻻ ) ﻣا ﻟﻪ ﳐﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﲑ
ﻳﺼﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺜل ﻣاذا؟ كاﻟﻌﻘاب واﻟﺒازي واﻟﺼﻘﺮ واﻟﺸاﻫﲔ واﻟﺒاﺷق واﳊﺪأة ( ﺑﻜﺴﺮ
اﳊاء وفتﺢ اﻟﺪال واﳍﻤزة ) واﻟﺒﻮﻣﺔ ( ﻟﻘﻮل اﺑﻦ ﻋﺒاس ﻰ رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﻋﻦ كﻞ ذي
ب ﻣﻦ اﻟﺴﺒاع وﻋﻦ كﻞ ذي ﳐﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر رواه أﺑﻮ داود وهﻮ ﰲ ﻣسلﻢ أيضا ) و
( إﻻ ) ﻣا كﻞ اﳉﻴﻒ ( ﻣﻦ اﻟﻄﲑ " ) "٦كاﻟنﺴﺮ واﻟﺮﺧﻢ واﻟﻠﻘﻠق واﻟﻌﻘﻌق ( وﻫﻮ
اﻟﻘاق ) واﻟﻐﺮاب اﻷﺑﻘﻊ واﳋﻄاف وﻫﻮ ( ﻃاﺋﺮ ) أﺳﻮد ﺻﻐﲑ أﻏﱪ واﻟﻐﺮاب اﻷﺳﻮد
اﻟﻜﺒﲑ و ( إﻻ ) ﻣا ﻳﺴتخﺒﺜﻪ ( اﻟﻌﺮب ذوو اﻟﻴﺴار " ) "٧كاﻟﻘنﻔﺬ واﻟنﻴﺺ واﻟﻔﺄرة
واﳊﻴﺔ واﳊﺸﺮات كﻠﻬا واﻟﻮﻃﻮاط و ( إﻻ ) ﻣا ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻣﺄكﻮل وﻏﲑه " "٨كاﻟﺒﻐﻞ (
ﻣﻦ اﳋﻴﻞ وهﻮ ﻣﺄكﻮل واﳊﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ وهﻮ غﲑ ﻣﺄكﻮل ) واﻟﺴﻤﻊ ( وﻫﻮ اﺑﻦ اﻟﺬﺋﺐ
واﻟﻀﺒﻊ والذﺋﺐ غﲑ ﻣﺄكﻮل والضبع ﻣﺄكﻮل ،اﻵن سينتقل إﱃ ﻗاعدة ،ﻗال :وﻣا ﲡﻬﻠﻪ
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اﻟﻌﺮب وﱂ ﻳﺬكﺮ ﰲ اﻟﺸﺮع ﻳﺮد إﱃ أﻗﺮب اﻷﺷﻴاء ﺷﺒﻬا ﺑﻪ وﻟﻮ أﺷﺒﻪ ﻣﺒاﺣا وﳏﺮﻣا ﻏﻠﺐ
اﻟتﺤﺮﱘ إذاً القاعدة ﻣا ﻻ نعرﻓﻪ ﻇهر ﺣيﻮان جديد ﻻ نعرف كيف نصنفﻪ ﻓنصنفﻪ ﲝسﺐ

أﻗرب اﻷشياء شبها ﺑﻪ أو أشبﻪ ﳏرم وأشبﻪ ﻣباح ﻓنﻐلﺐ التﺤرﱘ ،اﻵن انتقل إﱃ دود

اﳉﱭ ،الدود الذي يﻮجد ﰲ جﱭ وﰲ خل ،ﻗال :ودود ﺟﱭ وﺧﻞ وﳓﻮﳘا ﻳﺆكﻞ ﺗﺒﻌا ﻻ

يﺆكل استقﻼﻻ لﻜن يﺆكل ﺗبعا ﻷنﻪ ﻣتﻮلد ﻣن طاهر.

فﺼﻞ
) وﻣا ﻋﺪا ذﻟﻚ ( اﻟﺬي ذكﺮ أﻧﻪ ﺣﺮام ) فﺤﻼل ( ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ) كاﳋﻴﻞ ( ﳌا ﺳﺒق
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟاﺑﺮ ) و ﻴﻤﺔ اﻷﻧﻌام ( وﻫﻲ اﻹﺑﻞ واﻟﺒﻘﺮ واﻟﻐنﻢ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } أﺣﻠﺖ
ﻟﻜﻢ ﻴﻤﺔ اﻷﻧﻌام { واﻟﺪﺟاج واﻟﻮﺣﺸﻲ ﻣﻦ اﳊﻤﺮ أي اﳊمار الﻮﺣﺸي وﻣﻦ ) اﻟﺒﻘﺮ (
يعﲏ يقصد الﻮﺣﺸي ﻣن البقر كاﻹﻳﻞ واﻟتﻴتﻞ واﻟﻮﻋﻞ واﳌﻬا ) واﻟﻀﺐ واﻟﻈﺒاء واﻟنﻌاﻣﺔ
واﻷرﻧﺐ وﺳاﺋﺮ اﻟﻮﺣﺶ ( كاﻟزرافﺔ واﻟﻮﺑﺮ واﻟﲑﺑﻮع وكﺬا اﻟﻄاووس واﻟﺒﺒﻐاء واﻟزاغ طاﺋر
كل النبات وﻏﺮاب اﻟزرع كذلﻚ غراب لﻜنﻪ يﻄﲑ ﻣع الزاغ و كل الزرع ﻓيﺠﻮز أكلﻪ
ﲞﻼف الﻐراب اﻷﺻلي ﻻ يﺆكل ،ﻗال :ﻷن ذﻟﻚ ﻣﺴتﻄاب فﻴﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ
} وﳛﻞ ﳍﻢ اﻟﻄﻴﺒات { وﻳﺒاح ﺣﻴﻮان اﻟﺒﺤﺮ كﻠﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } أﺣﻞ ﻟﻜﻢ ﺻﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮ {
يستﺜﲎ ﻣن ﺣيﻮان البﺤر ثﻼثة ﺣيﻮا ت وهي :إﻻ اﻟﻀﻔﺪع ﻷ ا ﻣﺴتخﺒﺜﺔ ) و ( إﻻ )
اﻟتﻤﺴاح ( وهذا الﺜاﱐ ﳌاذا؟ ﻗال :ﻷﻧﻪ ذو ب ﻳﻔﱰس ﺑﻪ ) و ( إﻻ ) اﳊﻴﺔ ( وهذه
الﺜالﺜة ﻷ ا ﻣﻦ اﳌﺴتخﺒﺜات إذاً ﺣيﻮان البﺤر يباح إﻻ هذه الﺜﻼثة وعلل اﳌصنف ﳌاذا
أﺑيﺤﺖ إﻻ هذه الﺜﻼثة ﺣيﻮا ت ،انتقل اﻵن إﱃ اﳉﻼلة يعﲏ اﳊيﻮان اﳌباح الذي ﳛل
أكلﻪ إذا أكل النﺠاسة ،إذا أكل شيﺌا يسﲑا ﻻ ،الﱵ يﻜﻮن أكﺜر علفها ﳒﺲ ﻓهذه
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جﻼلة ،هذه ﲢرم على التﻮﻗيﺖ يعﲏ ﲢرم ﺣﱴ ﺗﻄهر ،اﻵن سيذكر أﺣﻜاﻣها ،ﻗال :وﲢﺮم
اﳉﻼﻟﺔ اﻟﱵ أكﺜﺮ ﻋﻠﻔﻬا اﻟنﺠاﺳﺔ لﻜن لﻮ أكلﺖ شيﺌا يسﲑا ﻣن النﺠاسة ﻻ ﲢرم ،ﻗال:
وﻟﺒنﻬا وﺑﻴﻀﻬا ﳒﺲ ﻣﱴ ﺗﻄهر؟ ﻗال :ﺣﱴ ﲢﺒﺲ ﺛﻼ وﺗﻄﻌﻢ اﻟﻄاﻫﺮ فﻘﻂ يعﲏ ﻻ

ﺗﻄعﻢ النﺠاسة أﺑدا إذاً هذه اﳉﻼلة ﳚﻮز أكلها إذا ﺣبسناها ثﻼثة أ م عن النﺠاسات
وأطعمناها الﻄاهر ﺗﻄهر عند ذلﻚ وﳚﻮز أكلها ،ﺗﻜﻮن ﲣلصﺖ ﻣن النﺠاسة الﱵ ﰲ

جسمها ،ﻗال :وﻳﻜﺮه أكﻞ ﺗﺮاب وفﺤﻢ وﻃﲔ ﻷن الفﺤﻢ والﻄﲔ ﻣضر ،وﻏﺪة هي ﺗﻈهر

ﰲ اﳊيﻮان وهي ﻣﻜان التهاب الﻈاهر ،وأذن وﻗﻠﺐ وهﻮ اﻷذين هذا يروون ﻓيها آ ر ﰲ

النهي عنها ،وﺑﺼﻞ وﺛﻮم وﳓﻮﳘا ﻣﺜل الﻜراث والفﺠل وهﻜذا ،ﻗال :ﻣا ﱂ ﻳنﻀﺞ ﺑﻄﺒخ
إذاًكراهة البصل والﺜﻮم ﻗبل النضج لﻄبﺦ أﻣا إذا طبخﺖ ونضﺠﺖ ستﻜﻮن الﻜراهة ﻗد

زالﺖ ،ﻗال :ﻻ ﳊﻢ ﻣنﱳ أو ﻧﻴﺊ يعﲏ ﻻ يﻜره ،وﰲ اﻹﻗناع يﻜره ،ﺻاﺣﺐ اﻹﻗناع

اﳊﺠاوي ﻗال يﻜره ،وﰲ اﻹنصاف ﻗال :وذكر ﲨاعة ﻓيهما يﻜره وجعلﻪ ﰲ اﻻنتصار ﰲ

اﳌنﱳ اﺗفاﻗا يعﲏ اللﺤﻢ اﳌنﱳ ﻣﻜروه ﻻﺗفاق ﲞﻼف النيﺊ ،ﻗلﺖ-ﻗال اﳌرداوي -الﻜراهة
ﰲ اللﺤﻢ اﳌنﱳ أشد .إذاً خﻼﺻة الﻜﻼم اﳌصنف يقﻮل ﻻ يﻜره اللﺤﻢ اﳌنﱳ أو النيﺊ،
واﳊﺠاوي يقﻮل ﰲ اﻹﻗناع يﻜره اللﺤﻢ اﳌنﱳ اللﺤﻢ النيﺊ ،وﻻ شﻚ أن اﳌنﱳ أشد كراهة
ﻣن النيﺊ إذاً ﻣسﺄلة اللﺤﻢ اﳌنﱳ والنيﺊ هي ﳏل خﻼف ،هل ﺗﻜره أو ﻻ ﺗﻜره؟ خﻼف

ﺑﲔ علماء اﳌذهﺐ ،الضرورة اﻵن ) :وﻣﻦ اﺿﻄﺮ إﱃ ﳏﺮم ( ن ﺧاف اﻟتﻠﻒ إن ﱂ
كﻠﻪ ) ﻏﲑ اﻟﺴﻢ ﺣﻞ ﻟﻪ ( هذه ﻣسﺄلة الضرورة يقﻮل إذا اضﻄر إﱃ اﶈرم ﺣل لﻪ ،لﻮ
كان سﻢ ﻻ ﻷن السﻢ ﻻ يﺆدي الﻐرض ﻓهﻮ كل اﳊرام ليعيﺶ ﻓإن أكل السﻢ ﻣات

ﻓالسﻢ ﻻ ﳛل ﻻ ﰲ ضرورة وﻻ ﰲ غﲑها ،ﰒ ﻗال :إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺳﻔﺮ ﳏﺮم يعﲏ ﻣن

اضﻄر إﱃ ﳏرم غﲑ السﻢ جاز لﻪ إﻻ إذا كان ﰲ سفر ﳏرم ﻓﻼ ﺗباح الرخصة ،نفهﻢ ﻣن
هذا لﻮ كان إنسان ﰲ سفر ﳏرم ،ﻣا هﻮ السفر اﶈرم؟ ساﻓر ليعصي ﷲ والعياذ  ،ﰲ
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أثناء السفر ﻓقد طعاﻣﻪ وكاد ﳝﻮت ﻓهل كل ﻣن الﻄعام اﶈرم؟ يقﻮل ﻻ كل ،ﻓهل
ﳝﻮت أم ﻻ كل؟ ﻣعناه أنﻪ لﻮ أكل سيﺄﰒ ﻓقﻂ هذا ﻣعناه وهي ﳏل نزاع ،هل نقﻮل إذا

كان ﰲ سفر ﳏرم ﻻ كل ﻣعناه ﳝﻮت ،أو نقﻮل كل ،اﳌصنف يقﻮل إن ﱂ يﻜن ﰲ
سفر ﳏرم ﻣعناه إن كان ﰲ سفر ﳏرم ﻓﺄكل سيﺄﰒ ،إن أكل سيﺄﰒ هذا ﻣعناه وﳛاسبﻪ ﷲ

ويساﳏﻪ ،ﻗال ) :ﻣنﻪ أي ﻣن اﶈرم ﻣا ﻳﺴﺪ رﻣﻘﻪ ( أي ﳝﺴﻚ ﻗﻮﺗﻪ وﳛﻔﻈﻬا ﻓقﻂ ،ﳛل

لﻪ ﻣا يسد رﻣقﻪ يعﲏ ﻣﺜﻼ إذا أكل رﺑع كيلﻮ أو ﲦن كيلﻮ يعيﺶ ﻻ يﺸبع لﻜن سيعيﺶ إذاً
يﻜتفي ذا ،ﻓﻼ كل ﺣﱴ يﺸبع وإﳕا كل ﺣﱴ يسلﻢ ﻣن اﳍﻼك ،ﻗال :ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ }

فﻤﻦ اﺿﻄﺮ ﻏﲑ غ وﻻ ﻋاد فﻼ إﰒ ﻋﻠﻴﻪ { وﻟﻪ اﻟتزود إن ﺧاف ﰲ السفر لﻪ أن يتزود
ﻣن اﶈرم إن خاف إن يهلﻚ ﰲ اﳌستقبل ،وﳚﺐ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺴﺆال ﻋﻠﻰ أكﻠﻪ يعﲏ طلﺐ

الصدﻗة يعﲏ ﳚﺐ عليﻪ أن يﻄلﺐ الصدﻗة ﻣن الناس على أكل اﶈرم ،هل ﻓهمتﻢ ﻣسﺄلة
الضرورة؟! ﻓﻼ يقال الذي عنده ﻣﺸﻜلة السﺤر يذهﺐ إﱃ الساﺣر ﺑﻜل ﺑساطة ،ﻣساﺋل
الضرورة ليسﺖ ﺑبساطة ﰒ الضرورة أ ﻻ أدري ﻓاﺗﲏ أن أﻗﻮل أن الضرورة ﻻﺑد ،ليﺲ العام
هﻮ الذي ﳛددها ﺑل ﻻﺑد أن أهل العلﻢ الذين ﳛددون لﻪ هذه ضرورة أم ليسﺖ ضرورة.
إذاً وﳚﺐ ﺗقدﱘ السﺆال على أكل اﶈرم يعﲏ يسﺄل الناس يقدم ذلﻚ على أكل اﶈرم ﻓإن

ﱂ ﳚد أﺣد يعﻄيﻪ شيء ﻓعند ذلﻚ كل اﶈرم ،ﻗال :وﻳتﺤﺮى ﰲ ﻣﺬكاة اﺷتﺒﻬﺖ ﲟﻴتﺔ

إذا اشتبهﺖ اﳌذكاة ﳌيتة ﻓلﻢ يعلﻢ أين اﳌذكاة وأين اﳌيتة ﺑﲔ شاﺗﲔ ﻣﺜﻼ يتﺤرى وﳚتهد
و كل ﻣا ﻇهر لﻪ ،اﻵن سينتقل إﱃ ﻣسﺄلة أخرى ،إذا ﱂ ﳚد إﻻ طعاﻣا لﻐﲑه ﻓهل خذه
ﻣن الﻐﲑ أم ﳚﺐ على الﻐﲑ أن يبذل لﻪ الﻄعام أم ﻻ ،سيبﲔ أن اﳌسﺄلة ﻓيها ﺗفصيل ،إذا
كان الﻐﲑ ﻣضﻄر ﻣﺜلﻪ ﻓإذاً الﻐﲑ هﻮ أوﱃ وإن ﱂ يﻜن ﻣضﻄرا ﻓيﺠﺐ على الﻐﲑ أن يبذل
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هذا الﻄعام ﳍذا اﳌضﻄر ،على التفصيل سيذكره ،ﻗال :فﺈن ﱂ ﳚﺪ إﻻ ﻃﻌام ﻏﲑه فﺈن كان
رﺑﻪ ﻣﻀﻄﺮا"أ" أو ﺧاﺋﻔا أن ﻳﻀﻄﺮ ﰲ اﳌستقبل فﻬﻮ أﺣق ﺑﻪ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ إﻳﺜاره
وإﻻ"ب"يعﲏ ﱂ يﻜن ﻣضﻄرا أو خاﺋفا ﻣن اﻻضﻄرار ﰲ اﳌستقبل القريﺐ ،وإﻻ ﻟزﻣﻪ ﺑﺬل
ﻣا ﻳﺴﺪ رﻣﻘﻪ فﻘﻂ ﺑﻘﻴﻤتﻪ إذاً لزﻣﻪ أن يبذل ﲨيع ﻣا عنده؟ ﻻ ،أن يبذل ﻣا يسد الرﻣق
هذا واجﺐ والز دة ﻣستﺤبة و لقيمة ،فﺈن أﰉ رب اﻟﻄﻌام أﺧﺬه اﳌﻀﻄﺮ ﻣنﻪ ﻷﺳﻬﻞ
فاﻷﺳﻬﻞ وﻳﻌﻄﻴﻪ ﻋﻮﺿﻪ لﻮ رﻓض ﺻاﺣﺐ الﻄعام ﰲ هذه الصﻮرة ب يعﲏ إذا استﻄاع
خذه ﻣنﻪ لﻜﻼم ﻓيﺄخذه لﻜﻼم ،اﺣتاج إﱃ دﻓع ﻓيدﻓعﻪ وهﻜذا ﻻ يلﺠﺄ إﱃ اﻷشد ﻣع
إﻣﻜان اﳊصﻮل على الﻄعام ﻷسهل ﻷن هذه ﻣسﺄلة ضرورة ﻓاﻵن هﻮ يﻜاد يهلﻚ ،هذه

ﻣسﺄلة إذا اضﻄر إﱃ طعام الﻐﲑ اﻵن سينتقل إﱃ ﻣسﺄلة إذا اضﻄر إﱃ نفع ﻣال الﻐﲑ
وليﺲ طعام ﺑل اضﻄر إﱃ ثﻮب عند الﻐﲑ ﻓينتفع ﺑﻪ ويرده أو اضﻄر إﱃ ﺑﻄانية غﻄاء ﺗقيﻪ
ﻣن الﱪد وإﻻ سيمﻮت ﻣن الﱪد ﻓمسﺄلة اﻻضﻄرار إﱃ نفع ﻣال الﻐﲑ ﲣتلف سيﺄﰐ

ﺣﻜمها اﻵن ﻗال ) :وﻣﻦ اﺿﻄﺮ إﱃ ﻧﻔﻊ ﻣال اﻟﻐﲑ ﻣﻊ ﺑﻘاء ﻋﻴنﻪ ( كﺜﻴاب ) ﻟﺪفﻊ ﺑﺮد
أو ( ﺣﺒﻞ أو دﻟﻮ ) ﻻﺳتﻘاء ﻣاء وﳓﻮه وﺟﺐ ﺑﺬﻟﻪ ﻟﻪ ( أي ﳌﻦ اﺿﻄﺮ إﻟﻴﻪ ) ﳎا (
يعﲏ ﻣن غﲑ ﻗيمة ﻣن غﲑ عﻮض ﻣﻊ ﻋﺪم ﺣاﺟتﻪ إﻟﻴﻪ ﻷن ﷲ ﺗﻌاﱃ ذم ﻋﻠﻰ ﻣنﻌﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
} وﳝنﻌﻮن اﳌاﻋﻮن { اﻵن انتقل إﱃ ﻣسﺄلة أخرى ،إذا ﱂ ﳚد إﻻ إنسان ﻓهل كل هذا
اﻹنسان الذي ﻣعﻪ؟ ﻗال :وإن ﱂ ﳚﺪ اﳌﻀﻄﺮ إﻻ آدﻣﻴا ﻣﻌﺼﻮﻣا فﻠﻴﺲ ﻟﻪ أكﻠﻪ وﻻ
أكﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀاء ﻧﻔﺴﻪ يعﲏ ﳝﻮت ﻣﺜﻼ ﻣن اﳉﻮع ﻓهل يقﻄع يده ﻣﺜﻼ و كلها؟

يقﻮل ﻻ يفعل ذلﻚ ،اﻵن انتقل إﱃ ﻣسﺄلة الذي ﳝر لﺜمر أو لبستان ﻓما الذي ﳚﻮز لﻪ

ﻣنﻪ؟ ﻗال ) :وﻣﻦ ﻣﺮ ﺑﺜﻤﺮ ﺑﺴتان ﰲ ﺷﺠﺮه أو ﺳاﻗﻂ ﻋنﻪ وﻻ ﺣاﺋﻂ ﻋﻠﻴﻪ ( أي ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺴتان ) وﻻ ظﺮ ( أي ﺣافظ ﻟﻪ فﻠﻪ اﻷكﻞ ﻣنﻪ ﳎا ﻣﻦ ﻏﲑ ﲪﻞ إذاً ﳚﻮز لﻪ أن

كل ﻣنﻪ ﳎا لﻜن ﺑﺸرطﲔ أﻻ يﻜﻮن ﳍذا البستان ﺣاﺋﻂ وﻻ ﻇر ﺣارس أﻣا إن وجد

كتاب اﳉنايات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

١١٥

اﳊاﺋﻂ ﻓمادام وضع ﺣاﺋﻂ على شﺠره ﻣعناه أنﻪ ﳝنع وﻻ يسمﺢ ﻷكل وكذلﻚ لﻮ وضع
ﺣارسا ﻓﻼﺑد ﻣن اﻻستﺌذان ،وإذا جاز ﰲ ﻣﺜل هذه اﳊالة ﻣعناه هي ﲡﻮز ﺑﺜﻼثة شروط:
عدم اﳊاﺋﻂ  ،١وعدم الناﻇر  ،٢وعدم اﳊمل  ،٣ﻗال :وﻟﻮ ﺑﻼ ﺣاﺟﺔ يعﲏ ولﻮ ﱂ يﻜن
ﳏتاجا لﻸكل هذا اﳌقصﻮد ،وهذه اﳌسﺄلة ﻓيها خﻼف ﻗﻮي ولذلﻚ اﻹنسان ﻻ يتساهل
ﻓيها و كل ﻣن أﻣﻮال الناس ﻷن أكﺜر الفقهاء ﻗالﻮا ﻻ يباح اﻷكل إﻻ ﰲ الضرورة وهي

رواية ﰲ اﳌذهﺐ ،والرواية الﺜانية ﰲ اﳌذهﺐ ﻻ يباح إﻻ للﺤاجة إذا اﺣتاج ﻓيباح وإﻻ ﻓﻼ،
ورواية أخرى ﰲ اﳌذهﺐ أنﻪ ﻻ يباح إﻻ إذا أذن ،ﻻ ﺣاجة وﻻ غﲑ ﺣاجة ﻻﺑد أن ذن،
ﻓإذاً اﳌسﺄلة ليسﺖ ذه السهﻮلة أن اﻹنسان كل ﻣن شﺠر الناس وﳓﻮ ذلﻚ ،ﻗال:

روي ﻋﻦ ﻋﻤﺮ واﺑﻦ ﻋﺒاس وأﻧﺲ ﺑﻦ ﻣاﻟﻚ وﻏﲑﻫﻢ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺻﻌﻮد ﺷﺠﺮة وﻻ رﻣﻴﻪ
ﺑﺸﻲء وﻻ اﻷكﻞ ﻣﻦ ﳎﲏ ﳎﻤﻮع إﻻ ﻟﻀﺮورة هذه ثﻼثة ﺻﻮر أيضا ﻻ ﲢل :ﺻعﻮد

الﺸﺠرة ﻻ ﳚﻮز ،الﺜاﱐ رﻣي الﺸﺠرة ﺣﱴ يسقﻂ الﺜمار ﻓﻼ ،اﻷكل ﻣن ا مﻮع يعﲏ
ﺻاﺣﺐ البستان ﲨع الﺜمار ﰲ ﻣﻜان ﻓصارت ﳎمﻮعة ﻓيﺄﰐ و كل ﻣنها ﻻ ،هذه ﲨعﺖ
ﻣعناه ﺻاﺣبها يريدها ﻓﻼ ﲡﻮز إﻻ ﰲ الضرورة ،وﻣعروف أن ﻣسﺄلة الضرورة ﺗبيﺢ أشياء
كﺜﲑة إذاً هذا الﻜﻼم ﰲ الﺜمر ﰲ البستان ] ،[١ﰒ انتقل وﻗال :وكﺬا زرع ﻗاﺋﻢ ] [٢يعﲏ

كالﺜمرة ،ﻣا ﻣعناه؟ إذا كان الزرع القاﺋﻢ ليﺲ عليﻪ ﺣاﺋﻂ وﻻ ﺣارس ﻓلﻪ أن كل ﻣنﻪ
لﻜن كيف كل ﻣن الزرع؟ ﻣعناه هذا ﳏمﻮل على الزرع الذي يﺆكل رطبا يعﲏ إذا كانﺖ
هذه اﳊبﻮب ﺗﺆكل ﳝﻜن أكلها أﻣا إذا كانﺖ شعﲑ أو ذرة ﻓهذه ﻻ ،ﲢتاج إﱃ طﺤن
وطبﺦ وكذا ﻓﻼ كل ﻣنها ،إذاً وكذا زرع ﻗاﺋﻢ اكتبﻮا عندها كالﺜمرة إذا كان يﺆكل رطبا
ﲞﻼف الﺸعﲑ وﳓﻮه ،ﰒ ﻗال :وﺷﺮب ﻟﱭ ﻣاﺷﻴﺔ هذه الﺜالﺜة يعﲏ ﺣﻜمها أيضا ﻣﺜل
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الﺜمرة .إذاً نفهﻢ ﻣن هذا لﻮ وجد زرعا أو ﲦرة أو ﻣاشية ﻓهل لﻪ أن يﺸرب ﻣن لﱭ اﳌاشية
أو كل ﻣن هذا الزرع الذي يﺆكل رطﺐ أو خذ ﻣن هذا الﺜمر ،ﻣا هي الﺸروط؟ ﻻ
ﺣاﺋﻂ ،ﻻ ﺣارس ،ﻻ ﳛمل ،كذلﻚ ﻻ يرﻣي ﲝﺠر ،وﻻ يصعد الﺸﺠرة ،وﻻ يﻜﻮن ﳎمﻮع
ﻓيﺄكل ،انتقل اﻵن إﱃ ﻣسﺄلة ضياﻓة اﳌسلﻢ ا تاز يعﲏ العاﺑر هل ﲡﺐ ضياﻓتﻪ أم ﻻ؟
اﻵن سيبﲔ طبعا القرى غﲑ اﳌدن ،اﳌدن ﻓيها ﻓنادق ﻓيها ﺑيﻮت لﻺجارة ﻓيها أﻣاكن ينزل
ﻓيها لﻜن القرى ليﺲ ﻓيها ﻓنادق وﻻ ﻣﻄاعﻢ ﻓسيمﻮت جﻮعا إذا اجتاز ﺑقرية وﳍذا ﻗال

اﳌصنف ) :وﳚﺐ ( ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻢ ) ﺿﻴافﺔ اﳌﺴﻠﻢ ا تاز ﺑﻪ ﰲ اﻟﻘﺮى ( دون اﻷﻣﺼار

إذاً هي واجبة ﰲ القرى دون اﻷﻣصار دون اﳌدن ﳌاذا؟ ﻗلنا ﻷن ﰲ القرى ﻻ ﺗﻮجد ﻣﻄاعﻢ
وﻻ ﻓنادق وﳓﻮ ذلﻚ ،إذاً ضياﻓة اﳌسلﻢ ضعﻮا " "١ﻷنﻪ سيخرج غﲑ اﳌسلﻢ ،ا تاز ﺑﻪ ﰲ
القرى " ،"٢ﰒ ﻗال ) :ﻳﻮﻣا وﻟﻴﻠﺔ (" "٣ﻗﺪر كﻔاﻳتﻪ" "٤ﻣﻊ أدم إذاً ضياﻓة اﳌسلﻢ إذا كان

هذا اﳌسلﻢ اجتاز ﺑقرية ﻓتﺠﺐ ضياﻓتﻪ ﻣادام ﻣسلﻢ وهﻢ ﰲ ﻗرية والضياﻓة ﺗﻜﻮن يﻮم وليلة
ﻓقﻂ هذه الﻮاجبة طبعا أﻣا إذا زاد ﻓلﻪ ذلﻚ ،والﻮاجﺐ عليﻪ أن يعﻄيﻪ ﻗدر الﻜفاية ،أم
واجﺐ عليﻪ أن يذﺑﺢ ونقﻮل لﻪ هذا واجبﻚ؟ وﷲ ليﺲ ﺑﻮاجﺐ ،ﻣا أوجبﻪ ﷲ ﺑل أنتﻢ
الذين أوجبتمﻮه ،كلما ركﺐ الزﻣان للناس ﻗناة ركﺐ الناس للقناة سنان ،الناس ﺗعقد
لنفسها وﺗصعﺐ على نفسها وﺗﻮجﺐ على نفسها ﻣا ﻻ يﻮجبﻪ ﷲ ،هﻮ الذي ﳚﺐ لﻪ
ﻗدر الﻜفاية ،يريد أن يذﺑﺢ ﷲ يﻮﻓقﻪ أﻣا أن يعتقد أن هذا واجﺐ عليﻪ ﻓليﺲ ﺑﻮاجﺐ

عليﻪ وإن ﻗال ﺣياك ﷲ على واجبﻚ ،ﻓليﺲ ﺑﻮاجﺐ وﻻ شيء ،ﻗال :ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ كان ﻳﺆﻣﻦ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ فﻠﻴﻜﺮم ﺿﻴﻔﻪ ﺟاﺋزﺗﻪ ﻗاﻟﻮا وﻣا ﺟاﺋزﺗﻪ
رﺳﻮل ﷲ ﻗال ﻳﻮﻣﻪ وﻟﻴﻠتﻪ ﻣتﻔق ﻋﻠﻴﻪ طبعا انتبهﻮا أ ﻻ أﻗﻮل أنﻪ ﻻ ﳚﻮز أن يذﺑﺢ لﻪ،

يذﺑﺢ لﻪ ﻻ س لعﻜﺲ طيﺐ ،لﻜن أ أﻗﻮل أنﻪ يعتقد أن هذا واجﺐ ﻓليﺲ ﺑﻮاجﺐ،
وأﺣيا ﺗرى ﲨاعة كلنا نعرف ﺑعض أﺣيا هﻮ يفعل ذلﻚ هرو ﻣن اللﻮم ﺣﱴ ﻻ يﻼم
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ﻓقﻂ وهﻮ ﻻ يريد أن يﻜرم وﻻ  ،...ﻓالذي يفعل ذلﻚ إكراﻣا للضيف ﻓلﻪ أجر ،والذي
يفعل ذلﻚ هرو ﻣن الذم ﻻ شﻚ والعياذ ..خسارة على الفاضي ،وﳍذا اﻹنسان ﰲ

ﻣﺜل هذه اﳊالة يستﺤضر النية الصاﳊة وإكرام الضيف وينﻮي النية الﻄيبة ﺣﱴ يﺜاب

عليها ،ﻗال :وﳚﺐ إﻧزاﻟﻪ ﺑﺒﻴتﻪ ﻣﻊ ﻋﺪم ﻣﺴﺠﺪ وﳓﻮه ﻓإن وجد اﳌسﺠد ﻓﻼ يلزﻣﻪ،

انتبهﻮا اﻵن الضياﻓة الﻮاجبة أن يﻄعمﻪ وهل يسﻜنﻪ البيﺖ أيضا؟ إن وجد ﻣسﺠد ﰲ

القرية ﳝﻜن يسﻜنﻪ ﰲ اﳌسﺠد وإﻻ ﻓيﺠﺐ عليﻪ أن ينزلﻪ ﰲ ﺑيتﻪ ،فﺈن أﰉ ﻣﻦ ﻧزل ﺑﻪ
اﻟﻀﻴﻒ فﻠﻠﻀﻴﻒ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻪ ﻋنﺪ ﺣاكﻢ يعﲏ لﻮ أن ا تاز ﱂ ﳚد أﺣد يﻄعمﻪ ﻓلﻪ أن
يﻄالﺐ ﺑذلﻚ عند اﳊاكﻢ ،فﺈن أﰉ ﲟعﲎ ﺗعذر ﻻ يستﻄيع هﻮ ﰲ القرية والﻮﻗﺖ ليل وﻻ
ﻓيﻪ ﺣاكﻢ وﻻ ﻗاضي وﻻ شرطة وﻻ أﺣد ،ﻓماذا يفعل؟ ﻗال :فﻠﻪ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﻣاﻟﻪ ﺑﻘﺪره

يعﲏ لﻮ أخذ ﻣن ﺻاﺣﺐ البيﺖ ﻗدر الﻜفاية ﻻ ﰒ على ذلﻚ ،وإن أخذ ز دة على ﻗدر
الﻜفاية ﻓليﺲ لﻪ ذلﻚ.

ب اﻟﺬكاة
ﻳﻘال ذكﻰ اﻟﺸاة وﳓﻮﻫا ﺗﺬكﻴﺔ أي ذﲝﻬا إذاً الذكاة هي الذﺑﺢ وعرﻓها ﻓقال ":فﻬﻲ
ذﺑﺢ أو ﳓﺮ ١اﳊﻴﻮان اﳌﺄكﻮل اﻟﱪي ٢ﺑﻘﻄﻊ ﺣﻠﻘﻮﻣﻪ وﻣﺮﻳﺌﻪ ٣أو ﻋﻘﺮ ﳑتنﻊ  "٤ﻣعﲎ

هذا الﻜﻼم الذﺑﺢ ﻣعروف أن يقﻄع اﳊلقﻮم واﳌريء لﻜن النﺤر أن يﻄعن ﰲ ﻣﻜان
ﳐصﻮص سيﺄﰐ ﺑيانﻪ أن يﻄعنﻪ ﰲ لبتﻪ ،أن يﻜﻮن هذا اﳌذﺑﻮح أو اﳌنﺤﻮر ﺣيﻮا ﻣﺄكﻮﻻ
ﺑر  ،ﺣيﻮان ﻣﺄكﻮل ﻓلﻮ كان غﲑ ﻣﺄكﻮل ﻻ ﺗفيده التذكية ﻻ ﺗبيﺤﻪ التذكية ،ﻗال الﱪي
أخرج البﺤري ﻓالسمﻚ ﻻ ﳛتاج إﱃ ذﺑﺢ ،ﻗال ﺑقﻄع ﺣلقﻮﻣﻪ وﻣريﺌﻪ يعﲏ ﺑقﻄع ﳎرى
الﻄعام وﳎرى النفﺲ ،ﻗال أو عقر ﳑتنع ،ﻣا ﻣعﲎ عقر؟ يعﲏ جرح ﳑتنع يعﲏ ﻣن ﺗعذر
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ذﲝﻪ ﻣﺜل لﻮ ﻗلنا ﺑعﲑ ند وأﺻبﺢ ﻣتﻮﺣﺶ ﱂ نستﻄع أن ﳕسﻜﻪ ﻓعند ذلﻚ ذكاﺗﻪ ﺑعقره

وجرﺣﻪ ﰲ أي ﻣﻜان ﺣﱴ ﳝﻮت هذه ﺣالة ضرورة ،ﻗال اﳌصنف ) :وﻻ ﻳﺒاح ﺷﻲء ﻣﻦ
اﳊﻴﻮان اﳌﻘﺪور ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐﲑ ذكاة ( ﻷن ﻏﲑ اﳌﺬكﻰ ﻣﻴتﺔ ﻻ يباح اﳊيﻮان اﳌقدور عليﻪ إﻻ
لذكاة ،غﲑ اﳌقدور عليﻪ يباح لعقر وهﻮ اﳉرح ،ﳒرﺣﻪ ﰲ أي ﻣﻜان إﱃ أن ﳝﻮت

و كلﻪ ﻷن غﲑ اﳌذكى ﻣيتة ،وﻗال ﺗﻌاﱃ } ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﳌﻴتﺔ { عند أشياء أو

ﺣيﻮان ﻻ يذﺑﺢ وﻻ يذكى ﻻ ﳛتاج ،ﻗال ) :إﻻ اﳉﺮاد واﻟﺴﻤﻚ وكﻞ ﻣا ﻻ ﻳﻌﻴﺶ إﻻ ﰲ
اﳌاء ( فﻴﺤﻞ ﺑﺪون ذكاة ﳊﻞ ﻣﻴتتﻪ ﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﺮفﻌﻪ أﺣﻞ ﻟنا ﻣﻴتتان ودﻣان فﺄﻣا
اﳌﻴتتان اﳊﻮت واﳉﺮاد وأﻣا اﻟﺪﻣان فاﻟﻜﺒﺪ واﻟﻄﺤال رواه أﲪﺪ وﻏﲑه انتقل اﻵن إﱃ
اﳊيﻮان الﱪﻣاﺋي الذي يعيﺶ ﰲ الﱪ ويعيﺶ ﰲ البﺤر ﻓما ﺣﻜمﻪ؟ ﻗال اﳌصنف :وﻣا
ﻳﻌﻴﺶ ﰲ اﻟﱪ واﻟﺒﺤﺮ كاﻟﺴﻠﺤﻔاة وكﻠﺐ اﳌاء ﻻ ﳛﻞ إﻻ ﻟﺬكاة يعﲏ نﻐلﺐ اﻷسهل أم
اﻷشد؟ اﻷشد ﻓما يعيﺶ ﰲ الﱪ والبﺤر نعﻄيﻪ ﺣﻜﻢ الﱪ ،اﻵن انتقل إﱃ ﻣسﺄلة أخرى،
ﻗال :وﺣﺮم ﺑﻠﻊ اﻟﺴﻤﻚ ﺣﻴا اﺑن ﺣزم نقل اﻹﲨاع ﰲ ذلﻚ واﳌﻮﻓق عليﻪ رﲪة ﷲ ﻗال

يﻜره ،ﳌاذا ﻗالﻮا لﻜراهة و لتﺤرﱘ؟ ﻗالﻮا ﻷن ﻓيﻪ ﺗعذيﺐ للﺤيﻮان ﺑلعﻪ ﺣي ﻓيﻪ ﺗعذيﺐ

للﺤيﻮان ،انتقل إﱃ اﳌسـﺄلة الﺜانية ،ﻗال :وكﺮه ﺷﻴﻪ ﺣﻴا ﻗال يﻜره أن يﺸﻮى السمﻚ وهﻮ

ﺣي وإﳕا اﻷﻓضل أن يﱰك ﺣﱴ ﳝﻮت ﰒ يﺸﻮى ﳌاذا يﻜرهﻮن ذلﻚ؟ يقﻮلﻮن ﻷنﻪ ﳝﻮت
ﺑسرعة السمﻚ إذا خرج ﻣن اﳌاء ﳝﻮت ﻓﻼ داعي أن ﺗﺸﻮيﻪ وهﻮ ﺣي انتﻈر ﳊﻈات ﻣﻮت
واشﻮيﻪ ﰒ ﻗال :ﻻ ﺟﺮاد ﻷﻧﻪ ﻻ دم ﻟﻪ أي ﻻ يﻜره شيﻪ ﺣيا ﻗال ﻷنﻪ ﻻ دم لﻪ لﻮ شﻮي

ﺣيا ﻻ ﺣرج ﺗعرﻓﻮن ﳌاذا؟ ﻷنﻪ أيضا ﻻ ﳝﻮت ﺑسرعة اﳉراد ليﺲ ﻣﺜل السمﻚ ﻓالسمﻚ
إذا خرج ﻣن البﺤر ﻣات اﳉراد إذا ﻣسﻜتﻪ ﻻ ﳝﻮت هذا اﳌعﲎ .إذاً ختصار ﺻارت
عند ثﻼثة أﺣﻜام :شي السمﻚ ﺣيا يﻜره ،واﳉراد ﻻ ،ﰒ انتقل إﱃ شروط الذكاة،
شروط الذكاة أرﺑعة شروط ،يعﲏ ﻻﺑد ﻣن وجﻮد اﻷرﺑعة شروط ﺣﱴ ﺗصﺢ الذكاة و لتاﱄ
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ﳛل أكل اﳊيﻮان اﳌذكى وإﻻ ﻓالتذكية طلة وهذا اﳊيﻮان ﻣيتة ،ﻣا هي هذه الﺸروط؟

ﻗال ) :وﻳﺸﱰط ﻟﻠﺬكاة أرﺑﻌﺔ ﺷﺮوط ( أﺣﺪﻫا ) أﻫﻠﻴﺔ اﳌﺬكﻲ ن ﻳﻜﻮن ﻋاﻗﻼ ( فﻼ
ﻳﺒاح ﻣا ذكاه ﳎنﻮن أو ﺳﻜﺮان أو ﻃﻔﻞ ﱂ ﳝﻴز ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻣنﻪ ﻗﺼﺪ اﻟتﺬكﻴﺔ دعﻮ

نلخص هذه الﺸروط أوﻻ :الﺸرط اﻷول ﰲ اﳌذكي ﰲ الذاﺑﺢ نفسﻪ ﻣا هﻮ هذا الﺸرط أن
يﻜﻮن أهﻼ ن يﻜﻮن عاﻗﻼ ﻣسلﻢ أو كتاﰊ يعﲏ الﺸرط اﻷول ﰲ العقل والﺸرط الﺜاﱐ ﰲ
الدين وهﻮ اﻹسﻼم أو أن يﻜﻮن يهﻮدي أو نصراﱐ }وطعام الذين أوﺗﻮا الﻜتاب ﺣل
لﻜﻢ{ هذا الﺸرط اﻷول ،الﺸرط الﺜاﱐ ﰲ اﻵلة الﱵ نستعملها أن ﺗﻜﻮن هذه اﻵلة ﺣادة
يعﲏ ﺗقتل ﲝدها ﺗسفﻚ الدم ﺗقﻄع اﳉلد وﳜرج الدم ،لﻮ كانﺖ اﻵلة غﲑ ﺣادة كيف

سيقتل اﳊيﻮان؟ ﳝﻜن أن ﺗﻜﻮن اﻵلة غﲑ ﺣادة ويضرب ا اﳊيﻮان ﻓيمﻮت ﻓهل ﺗصلﺢ
هذه اﻵلة؟ ﻻ ﻷنﻪ ﱂ ﳝﺖ ﲝدها وإﳕا ﻣات ﺑﺜقلها .إذاً الﺸرط الﺜاﱐ اﻵلة وأن ﺗﻜﻮن
ﲟﺤدد ،الﺸرط الﺜالﺚ ﰲ اﳊيﻮان نفسﻪ أن يقﻄع ﻣنﻪ اﳊلقﻮم وهﻮ ﳎرى النفﺲ واﳌريء
الذي هﻮ ﳎرى الﻄعام ،الﺸرط الراﺑع التسمية وهﻮ ﻗﻮل ﺑسﻢ ﷲ عند الذﺑﺢ إذاً هذه
اﻷرﺑعة شروط.

ﻗال ) :وﻳﺸﱰط ﻟﻠﺬكاة أرﺑﻌﺔ ﺷﺮوط ( أﺣﺪﻫا ) أﻫﻠﻴﺔ اﳌﺬكﻲ ن ﻳﻜﻮن ﻋاﻗﻼ ( فﻼ
ﻳﺒاح ﻣا ذكاه ﳎنﻮن أو ﺳﻜﺮان أو ﻃﻔﻞ ﱂ ﳝﻴز ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻣنﻪ ﻗﺼﺪ اﻟتﺬكﻴﺔ إذاً
اﻷول أهلية اﳌذكي ،ﻣا هي اﻷهلية؟ ن يﻜﻮن عاﻗﻼ هذا "أ" ﳜرج ا نﻮن والسﻜران

والﻄفل غﲑ اﳌميز وهﻮ دون السبع سنﲔ هذا ليﺲ ﺑعاﻗل ﻓﻼ يتصﻮر ﻣنﻪ نية وﻻ ﻗصد

وكذا ،ﻗال ) :ﻣﺴﻠﻤا ("ب" كان ) أو كتاﺑﻴا ( أﺑﻮاه كتاﺑﻴان يعﲏ ﻻﺑد أن يﻜﻮن الﻜتاﰊ
اليهﻮدي أو النصراﱐ يهﻮدي وأﺑﻮه يهﻮدي وأﻣﻪ يهﻮدية أو نصراﱐ وأﺑﻮه نصراﱐ وأﻣﻪ
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نصرانية ﻷن هذا هﻮ النصراﱐ وهذا هﻮ اليهﻮدي ،ولﻮ اختلف؟! لﻮ كان نصرانيا ﻣﺜﻼ وأﺑﻮه
نصراﱐ وأﻣﻪ ﺑﻮذية أو ﻣلﺤدة ﻓﻼ ﺗصﺢ ذكاﺗﻪ ﻷن شرط النصرانية ﱂ يتﺤقق الد نة ﱂ
ﺗﻜتمل ﻻﺑد أن يﻜﻮن نصرانيا أﺻيﻼ أو يهﻮد أﺻيﻼ هذا اﳌقصﻮد ﻓلﻮ كان ﻣن أب
يهﻮدي وأم غﲑ يهﻮدية ﻣعناه أنﻪ ذكاﺗﻪ ..هذا الذين يسمﻮه ﻣسﺄلة إذا اجتمع اﳊﻼل

واﳊرام ،اﳌبيﺢ واﳊاضر ﻓيﻐلﺐ اﳊاضر هذا ﻣعناه ،ﻗال :ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } وﻃﻌام اﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا
اﻟﻜتاب ﺣﻞ ﻟﻜﻢ { ﻗال اﻟﺒخاري ﻗال اﺑﻦ ﻋﺒاس ﻃﻌاﻣﻬﻢ ذ ﺋﺤﻬﻢ ) وﻟﻮ ( كان
اﳌﺬكﻲ ﳑﻴزا أو ) ﻣﺮاﻫﻘا أو اﻣﺮأة أو أﻗﻠﻒ ( يعﲏ هذه الصفات ﻻ ﺗﺆثر وﺗصﺢ التذكية
ولﻮ كانﺖ ﻓيهﻢ هذه الصفات ،ﻣا هي الصفات الﱵ ﻻ ﺗﺆثر؟ ﻗال ) :وﻟﻮ ( كان اﳌﺬكﻲ
ﳑﻴزا أو ) ﻣﺮاﻫﻘا أو اﻣﺮأة أو أﻗﻠﻒ ( ﱂ ﳜﱳ وﻟﻮ ﺑﻼ ﻋﺬر اﳌميز هﻮ غﲑ لغ يعﲏ ﺑلغ

السبع سنﻮات ﻷن غﲑ البالغ ﻗسمان إﻣا دون البلﻮغ ودون التمييز ﻣﺜل الﻄفل الذي عمره
ثﻼث أو أرﺑع سنﻮات ﻻ عنده نية وﻻ يفهﻢ شيء وإن كان يفهﻢ اﻷشياء البسيﻄة لﻜن ﻻ
ﺗتصﻮر ﻣنﻪ النية ﻓﻼ يستﻄيع أن يصﻮم وﻻ أن يصلي وﻻ أن يزكي ،أو ﺻﻐﲑ ﻓﻮق التمييز
يعﲏ ﺑلغ التمييز لﻜنﻪ ﱂ يبلغ البلﻮغ ﳑيزا أو ﻣراهقا الذي ﻗارب اﻻﺣتﻼم لﻜنﻪ ﱂ ﳛتلﻢ أو
اﻣرأة أو أﻗلف وهﻮ الﻐﲑ ﳐتﻮن ﻓﻼ عﻼﻗة للختان لتذكية يعﲏ رجل ﱂ ﳜتﱳ وﻣا عنده

عذر ﻓذكاﺗﻪ ﺻﺤيﺤة ،ﻗال ) :أو أﻋﻤﻰ ( البصر ليﺲ ﺑﺸرط ،أو ﺣاﺋﻀا أو ﺟنﺒا يعﲏ
الذي ذﺑﺢ اﻣرأة ﺣاﺋض أو اﻣرأة جنﺐ ﱂ ﺗﻐتسل ﻓﻼ عﻼﻗة ﳍذه الصفات لذﺑيﺤة

و لذكاة ،ﰒ ﻗال ) :وﻻ ﺗﺒاح ذكاة ﺳﻜﺮان وﳎنﻮن ( ﳌا ﺗﻘﺪم ) و ( ﻻ ذكاة ) وﺛﲏ
وﳎﻮﺳﻲ وﻣﺮﺗﺪ ( هذه ﳎمﻮعتان اﻵن السﻜران وا نﻮن لعدم العقل ،والﻮثﲏ وا ﻮسي

واﳌرﺗد لعدم الد نة اﳌﺸﱰطة ،ﻣا هي الد نة الﱵ نﺸﱰطها؟ اﻹسﻼم أو النصرانية أو

اليهﻮدية ،ﻗال :ﳌﻔﻬﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } وﻃﻌام اﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا اﻟﻜتاب ﺣﻞ ﻟﻜﻢ { ﻣفهﻮﻣﻪ
يعﲏ ليﺲ ﻣنﻄﻮﻗﻪ ،ﻣنﻄﻮﻗﻪ يعﲏ اليهﻮدي والنصراﱐ ﲢل ذﺑيﺤتﻪ ،ﻣفهﻮﻣﻪ الﻮثﲏ وا ﻮسي
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وغﲑ هﺆﻻء ﻻ ﲢل ذﺑيﺤتهﻢ ،ننتقل اﻵن إﱃ الﺸرط الﺜاﱐ ،ﻗال :اﻟﺸﺮط ) اﻟﺜاﱐ اﻵﻟﺔ
فتﺒاح اﻟﺬكاة ﺑﻜﻞ ﳏﺪد ( يعﲏ آلة ﺣادة ﻳنﻬﺮ اﻟﺪم ﲝﺪه ) وﻟﻮ ( كان ) ﻣﻐﺼﻮ ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺪ وﺣﺠﺮ وﻗﺼﺐ وﻏﲑه ( كخﺸﺐ ﻟﻪ ﺣﺪ وذﻫﺐ وفﻀﺔ لﻮ كان السﻜﲔ ﻣن
ذهﺐ أو ﻓضة ﺗصﺢ الذكاة لﻜن ﳛرم ﰒ ستعمالﻪ ،وﻋﻈﻢ ) إﻻ اﻟﺴﻦ واﻟﻈﻔﺮ (
اﳌذهﺐ أن العﻈﻢ يباح الذكاة ﺑﻪ إﻻ السن ﻓﻼ يباح الذكاة لسن والﻈفر ،ﻗال :ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﷺ ﻣا أ ﺮ اﻟﺪم فﻜﻞ ﻟﻴﺲ اﻟﺴﻦ واﻟﻈﻔﺮ ﻣتﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻣعناه لﻮ ذﺑﺢ ي آلة ﺣادة

ليسﺖ سنا ﱂ يستعمل السن أو يستعمل العﻈﻢ أو الﻈفر أو ذﲝها ﻇاﻓره أو سنانﻪ ﻓﻼ
ﲢل لﻜن ي آلة ﺣادة أخرى ﺗنهر الدم ﲣرج الدم ﲢل وﻓهمنا ﻣن هذا أن آلة ﺣادة
ﲣرج اﻵلة الﺜقيلة الﱵ ليسﺖ ﲝادة ﻓهذه لﻮ ﻗتلﺖ اﳊيﻮان ﻗتلتﻪ ﺑﺜقلها وليﺲ ﲝدها.ﳓن
ﻗلنا الﺸرط اﻷول ﰲ الذاﺑﺢ اﻷهلية والﺜاﱐ ﰲ اﻵلة أن ﺗﻜﻮن ﺣادة والﺜالﺚ ﰲ اﳌذﺑﻮح أن
يقﻄع ﻣنﻪ اﳊلقﻮم واﳌريء ،اﳊلقﻮم ﳎرى النفﺲ واﳌريء ﳎرى الﻄعام ،والراﺑع البسملة

التسمية ﺑسﻢ ﷲ .اﻟﺸﺮط ) اﻟﺜاﻟﺚ ﻗﻄﻊ اﳊﻠﻘﻮم ( وﻫﻮ ﳎﺮى اﻟنﻔﺲ ) و ( ﻗﻄﻊ )
اﳌﺮيء ( ﳌﺪ وﻫﻮ ﳎﺮى اﻟﻄﻌام واﻟﺸﺮاب وﻻ ﻳﺸﱰط إ ﻧتﻬﻤا يعﲏ ﻓصلهما وﻻ ﻗﻄﻊ
اﻟﻮدﺟﲔ وﳘا العرﻗان اللذان ﰲ جانﱯ الرﻗبة وﻻ ﻳﻀﺮ رفﻊ ﻳﺪ اﻟﺬاﺑﺢ إن أﰎ اﻟﺬكاة ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻮر واﻟﺴنﺔ ﳓﺮ اﻹﺑﻞ ﺑﻄﻌﻦ ﲟﺤﺪد ﰲ ﻟﺒتﻬا وهي اﳌﻜان اﳌنخفض ﰲ أسفل العنق ﻗبل
الصدر أو ﺑعد الصدر ،وذﺑﺢ ﻏﲑﻫا إذاً اﻹﺑل هي الﱵ يستﺤﺐ أن ﺗنﺤر وﻣا سﻮى اﻹﺑل
يستﺤﺐ أن ﺗذﺑﺢ ،لﻮ عﻜسنا ﻓنﺤر الﺸاة أو البقر يصﺢ إذا ﺗﻮﻓرت الﺸروط وهﻮ ﻗﻄع
اﳊلقﻮم واﳌريء ،لﻮ ذﲝنا اﻹﺑل ﺑركنا البعﲑ وذﲝناه ﻣﺜلما نذﺑﺢ الﺸاة يصﺢ إذا ﻗﻄعنا
اﳊلقﻮم واﳌريء إذاً هذه ﻣسﺄلة استﺤباب وهﻮ الذﺑﺢ والنﺤر ﻣسﺄلة استﺤباب واﻷﻓضل
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هﻮ النﺤر لﻺﺑل والذﺑﺢ لﻐﲑ اﻹﺑل .ﻗال ) :فﺈن أ ن اﻟﺮأس يعﲏ ﻓصل الرأس ﻟﺬﺑﺢ ﱂ
ﳛﺮم اﳌﺬﺑﻮح ﳚﻮز ﻣادام ﻗﻄع اﳊلقﻮم واﳌريء ،اﻵن انتقل إﱃ ﻣا يعﺠز اﻹنسان عن ذﲝﻪ
يصعﺐ ذﲝﻪ ﻣﺜلما ﻗلنا اﳌتﻮﺣﺶ وكذا ،ﻣا ﺣﻜمﻪ؟ سبق أن ﻗلنا العقر ،ﻗال :وذكاة ﻣا
ﻋﺠز ﻋنﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪ وهﻮ غﲑ يمة اﻷنعام ،واﻟنﻌﻢ اﳌتﻮﺣﺸﺔ يعﲏ يمة اﻷنعام إذا
ﺗﻮﺣﺸﺖ يعﲏ أﺻبﺤﺖ غﲑ ﻣستﺄنسة وغﲑ أهلية ﻓﻼ نستﻄيع أن ﳕسﻜها وندت

وأﺻبﺤﺖ ﻣﺜل الصيد ،و ( اﻟنﻌﻢ ) اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﺑﺌﺮ وﳓﻮﻫا هذه ﺣﻜمها اﳉرح ﲡرح ﰲ

أي ﻣﻜان ،ﻗال :ﲜﺮﺣﻪ ﰲ أي ﻣﻮﺿﻊ كان ﻣﻦ ﺑﺪﻧﻪ ( ﳚرح ﰲ أي ﻣﻜان ويراق الدم إﱃ

أن ﳝﻮت ﰒ يﺆكل ،ﳌاذا وهذا ﱂ يذكى؟ نقﻮل هذه ﺣالة ضرورة ،ﻗال :روي ﻋﻦ ﻋﻠﻲ
واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد واﺑﻦ ﻋﻤﺮ واﺑﻦ ﻋﺒاس وﻋاﺋﺸﺔ لﻜن ﻓيﻪ ﻣﺜال ﻓيﻪ ﺻﻮرة ستستﺜﲎ،
ﻗال ) :إﻻ أن ﻳﻜﻮن رأﺳﻪ ﰲ اﳌاء وﳓﻮه ( ﳑا ﻳﻘتﻠﻪ ﻟﻮ اﻧﻔﺮد ) فﻼ ﻳﺒاح ( كيف؟ هﻮ

ﻗال اﻵن النعﻢ الﻮاﻗعة ﰲ ﺑﺌر اﻓرض أن اﳉمل واﻗع ﰲ البﺌر رأسﻪ ﲢﺖ ﰲ البﺌر والبﺌر ﻓيﻪ
ﻣاء هنا ﻻ ﳚﻮز أكلﻪ لﻮ جرﺣناه ﳌاذا؟ ﻷنﻪ اشتبﻪ علينا اﻵن هل ﻣات ﲜرﺣنا أم ﻣات
لﻐرق ﻓإذا اشتبﻪ اﺣتمل أن يﻜﻮن ﻣات لﻐرق ،واﺣتمال أن يﻜﻮن ﻣات ﳉرح ﻓﻼ

ﳚﻮز ،اجتمع اﳌبيﺢ واﳊاضر ﻓنﻐلﺐ اﳊاضر وﻻ نﻐلﺐ اﳌبيﺢ ،ﻗال ) :فﻼ ﻳﺒاح ( أكﻠﻪ
ﳊﺼﻮل ﻗتﻠﻪ ﲟﺒﻴﺢ وﺣاظﺮ فﻐﻠﺐ ﺟاﻧﺐ اﳊﻈﺮ ﺻﻮرة أخرى :وﻣا ذﺑﺢ ﻣﻦ ﻗﻔاه وﻟﻮ
ﻋﻤﺪا إن أﺗﺖ اﻵﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ ذﲝﻪ وفﻴﻪ ﺣﻴاة ﻣﺴتﻘﺮة ﺣﻞ كيف هذا؟ ﱂ ﰐ لسﻜﲔ

ﻣن أﻣام الرﻗبة ﺑل ﻣن خلف الرﻗبة ﻓهل ﳚﻮز هذا الذﺑﺢ أم ﻻ؟ يقﻮل إن أﺗﺖ اﻵلة

السﻜﲔ على ﳏل ذﲝﻪ وهﻮ اﳊلقﻮم واﳌريء وﻓيﻪ ﺣياة ﻣستقرة ﺣل ،كيف يﻜﻮن ﺑﻪ ﺣياة
ﻣستقرة؟ ﻷنﻪ سيقﻄع اﻵن أشياء كﺜﲑة إﱃ أن يصل للﺤلقﻮم واﳌريء ﻓإن ﻓعل ذلﻚ
ﺑسرعة ﲝيﺚ أنﻪ وﺻل إﱃ اﳊلقﻮم واﳌريء وﻗﻄعها ﻗبل أن ﳝﻮت اﳊيﻮان جاز ،وإن كان
ﻻ ،جلﺲ يذﺑﺢ ﻣن اﳋلف واﳊيﻮان ﻓارق اﳊياة وهﻮ ﻣازال ﱂ يصل إﱃ اﳊلقﻮم واﳌريء
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ﻣعﲎ هذا أنﻪ ﻗﻄع اﳊلقﻮم واﳌريء ﺑعد ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻼ ﳚﻮز ،وهﻮ يقصد ﲝياة ﻣستقرة يعﲏ ﻓيﻪ
ﺣياة كاﻣلة ﲞﻼف ﻣا لﻮ كانﺖ ﻓيﻪ ﺣركة لﻜن ليسﺖ ﺣياة ﻣستقرة ،اﻵن ﳌا ﺗذﺑﺢ الﺸاة

ودﻣها ﳜرج وهي ﻣازالﺖ ﺗتﺤرك وهل هذه اﳊركة ﺣياة؟ ﻻ هذه ﺣركة ﻣذﺑﻮح ﻓلﻮ ﻗيل أن
ﻓيﻪ ﺣياة ﻓنقﻮل هذه اﳊياة ليسﺖ ﻣستقرة ﻓاﳊياة اﳌستقرة أنﻪ ﻻ ﳝﻮت أنﻪ ﻣازال ﺣيا ﺣياة
كاﻣلة ،ﻗال :وإﻻ فﻼ يعﲏ وإن وﺻل وجاءت اﻵلة إﱃ ﳏل الذﺑﺢ وليسﺖ ﻓيﻪ ﺣياة

ﻣستقرة ﻓﻼ ﳛل ،ﻗال :وﻟﻮ أ ن رأﺳﻪ ﺣﻞ ﻣﻄﻠﻘا يعﲏ لﻮ ﻓصل رأسﻪ عن جسده جاز
ﻣﻄلقا سﻮاء ﺑدأ ﻣن اﻷﻣام أو ﻣن اﳋلف ﻓإذا ﻓصلﻪ دﻓعة واﺣدة جاز ذلﻚ ،ﻗال:

واﻟنﻄﻴﺤﺔ وﳓﻮﻫا إن ذكاﻫا وﺣﻴا ا ﲤﻜﻦ ز د ا ﻋﻠﻰ ﺣﺮكﺔ ﻣﺬﺑﻮح ﺣﻠﺖ واﻻﺣتﻴاط
ﻣﻊ ﲢﺮك وﻟﻮ ﺑﻴﺪ أو رﺟﻞ النﻄيﺤة يعﲏ الﱵ نﻄﺤتها أختها شاة نﻄﺤتها شاة أخرى

ﻓﺄدركها اﳌﻮت ﻓﺠاء ﺻاﺣبها يذكيها ﺣﱴ ﻻ ﺗفﻮت عليﻪ أو سقﻄﺖ ﻣﱰدية سقﻄﺖ ﻣن
شاهق ﻓخﺸي ﺻاﺣبها أن ﲤﻮت ﻓذﲝها ﻓهل ﲢل أم ﻻ؟ اﳌصنف يقﻮل إذا أدركها
وذكاها وﻓيها ﺣياة ﻣستقرة ﻓهي ﺣﻼل وإن أدركها وﻗد ﻓارﻗﺖ اﳊياة ﲤاﻣا ﻻ ﺣركة ا
ﻓهي ﻻ ﲡﻮز ،وإن أدركها وﻓيها ﺣياة ﻓيها ﺣركة ﻣذﺑﻮح ﻓيها ﺣياة لﻜنها ليسﺖ ﺣياة
ﻣستقرة ﺣركة اﳌذﺑﻮح ﻓهذه ﻻ ﲢل إذاً الفيصل ليﺲ أ ا مد اﺋيا ﻻ ،إﻣا أن ﺗفارق

اﳊياة لﻜلية أو ﺗبقى ﻓيها ﺣياة لﻜنها ﺑقا اﳊياة وهي ﺣركة اﳌذﺑﻮح وﳍذا ﻗال :إن
ذكاﻫا وﺣﻴا ا ﲤﻜﻦ ز د ا ﻋﻠﻰ ﺣﺮكﺔ ﻣﺬﺑﻮح ﺣﻠﺖ يعﲏ ﲞﻼف ﻣا ﱂ يبقى ﻓيﻪ إﻻ
ﺣركة اﳌذﺑﻮح هذه ﻻ ﲢل ،واﻻﺣتﻴاط ﻣﻊ ﲢﺮك وﻟﻮ ﺑﻴﺪ أو رﺟﻞ يعﲏ اﻻﺣتياط أن
ﺗﻜﻮن ﻓيها ﺣياة وﻓيها ﺣركة ،انتقل إﱃ ﺻﻮرة أخرى ،ﻗال :وﻣا ﻗﻄﻊ ﺣﻠﻘﻮﻣﻪ أو أﺑﻴنﺖ
ﺣﺸﻮﺗﻪ يعﲏ أزيلﺖ أﻣعاﺋﻪ وﻣا ﰲ داخل ﺑﻄنﻪ خرجﺖ ،ﻓما ﻗﻄع ﺣلقﻮﻣﻪ هذا ﻣيﺖ ﺣﱴ
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لﻮ كان يتﺤرك ﻓهذه ﺣركة ﻣذﺑﻮح ،وﻣا أﺑينﺖ ﺣﺸﻮﺗﻪ ﻓهذا ﻣيﺖ ﺣﱴ لﻮ ﲢرك ﺣركة

ﻣذﺑﻮح ،ﻗال :فﻮﺟﻮد ﺣﻴاﺗﻪ كﻌﺪﻣﻬا يعﲏ ﻻ ﲢل ﺑعدها .واﻟﺸﺮط ) اﻟﺮاﺑﻊ أن ﻳﻘﻮل (
اﻟﺬاﺑﺢ ) ﻋنﺪ ( ﺣﺮكﺔ ﻳﺪه ) ﻟﺬﺑﺢ ﺑﺴﻢ ﷲ ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } وﻻ كﻠﻮا ﳑا ﱂ ﻳﺬكﺮ
اﺳﻢ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وإﻧﻪ ﻟﻔﺴق { ) ﻻ ﳚزﺋﻪ ﻏﲑﻫا ( كﻘﻮﻟﻪ ﺳﻢ اﳋاﻟق وﳓﻮه ﻷن إﻃﻼق
اﻟتﺴﻤﻴﺔ ﻳنﺼﺮف إﱃ ﺑﺴﻢ ﷲ وﲡزئ ﺑﻐﲑ ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻟﻮ أﺣﺴنﻬا يعﲏ ﲡزئ ﺑلﻐة أخرى ﻷن
اﳌقصﻮد هﻮ ذكر ﷲ ،ﻗال ) :فﺈن ﺗﺮكﻬا ( أي اﻟتﺴﻤﻴﺔ ) ﺳﻬﻮا أﺑﻴﺤﺖ ( اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﷺ ذﺑﻴﺤﺔ اﳌﺴﻠﻢ ﺣﻼل وإن ﱂ ﻳﺴﻢ إذا ﱂ ﻳتﻌﻤﺪه رواه ﺳﻌﻴﺪ يعﲏ اﺑن ﻣنصﻮر ﰲ
السنن ) ﻻ ( إن ﺗﺮك اﻟتﺴﻤﻴﺔ ) ﻋﻤﺪا ( وﻟﻮ ﺟﻬﻼ فﻼ ﲢﻞ اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﳌا ﺗﻘﺪم إذاً
التسمية واجبة وﺗسقﻂ لسهﻮ ﻓلﻮ ﺗرك التسمية سهﻮا ﺗباح الذﺑيﺤة وإن ﺗركها عمدا ﻻ

ﺗباح وإن ﺗركها جاهﻼ ﻻ يعرف أ ا واجبة كذلﻚ ﻻ ﺗباح ،ﻗال :وﻣﻦ ﺑﺪا ﻟﻪ ذﺑﺢ ﻏﲑ ﻣا
ﲰﻲ ﻋﻠﻴﻪ أﻋاد اﻟتﺴﻤﻴﺔ ﺑدا لﻪ يعﲏ غﲑ كان يذﺑﺢ الﺸاة اﻷوﱃ ﻓبدا لﻪ أن يذﺑﺢ غﲑها

وطبعا هﻮ أراد أن يذﺑﺢ اﻷوﱃ وﲰى ﰒ ﻗبل أن يذﺑﺢ ﺑدا لﻪ أن يﻐﲑ ﻓﺄخذ الﺸاة الﺜانية
ﻓهل يسمي أم ﺗﻜفي التسمية اﻷوﱃ ﻣاذا ﻗال اﳌصنف؟ ﻗال يعيد التسمية ﻷنﻪ ﲰى على
اﻷوﱃ أﻣا الﺜانية ﱂ يسﻢ عليها ﻓيلزﻣﻪ أن يعيد التسمية ﻓإذا ﱂ يعد سيا ﻓﻼ ﺣرج ،عمدا
ﻻ ﲢل ﻗال :وﻳﺴﻦ ﻣﻊ اﻟتﺴﻤﻴﺔ اﻟتﻜﺒﲑ ﻻ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟنﱯ ﷺ ﺑسﻢ ﷲ وﷲ أكﱪ

هي السنة،ﱂ ﺗرد الصﻼة على النﱯ ﷺ ،وﻣﻦ ذكﺮ ﻣﻊ اﺳﻢ ﷲ اﺳﻢ ﻏﲑه ﺣﺮم وﱂ ﳛﻞ
اﳌﺬﺑﻮح أعﻮذ أن يقﻮل ﺑسﻢ ﷲ ﻣﺜﻼ وﻓﻼن والعياذ ﻓﻼ ﳛل .اﳌﻜروهات) :
وﻳﻜﺮه أن ﻳﺬﺑﺢ ﻟﺔ كاﻟﺔ ( " "١يعﲏ ليسﺖ ﺣادة ﻷن اﳊيﻮان يتﺄذى ﻣنها ﳊﺪﻳﺚ إن
ﷲ كتﺐ اﻹﺣﺴان ﻋﻠﻰ كﻞ ﺷﻲء فﺈذا ﻗتﻠتﻢ فﺄﺣﺴنﻮا اﻟﻘتﻠﺔ وإذا ذﲝتﻢ فﺄﺣﺴنﻮا
اﻟﺬﲝﺔ وﻟﻴﺤﺪ أﺣﺪكﻢ ﺷﻔﺮﺗﻪ وﻟﲑح ذﺑﻴﺤتﻪ رواه اﻟﺸافﻌﻲ وﻏﲑه ) و ( ﻳﻜﺮه أﻳﻀا ) أن
ﳛﺪﻫا واﳊﻴﻮان ﻳﺒﺼﺮه ( هذا الﺜاﱐ أن ﳛد السﻜﲔ أﻣام اﳊيﻮان واﳊيﻮان يبصره ﻟﻘﻮل
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اﺑﻦ ﻋﻤﺮ إن رﺳﻮل ﷲ ﷺ أﻣﺮ أن ﲢﺪ اﻟﺸﻔار وأن ﺗﻮارى ﻋﻦ اﻟﺒﻬاﺋﻢ رواه أﲪﺪ وﻏﲑه
اﳌﻜروه الﺜالﺚ ) :و ( ﻳﻜﺮه أﻳﻀا ) أن ﻳﻮﺟﻬﻪ ( أي اﳊﻴﻮان ) إﱃ ﻏﲑ اﻟﻘﺒﻠﺔ ( يعﲏ لﻮ
ذﲝها على غﲑ القبلة الذﺑيﺤة ﺻﺤيﺤة وأكلها ﳚﻮز لﻜن يﻜره ذلﻚ ﻷن اﻟﺴنﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ
إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﺔ اﻷﻳﺴﺮ ﻷنﻪ يسهل ذﲝها ليد اليمﲎ واﻟﺮفق ﺑﻪ واﳊﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﺔ
ﺑﻘﻮة هذه ﻣستﺤبات أرﺑعة ،سنعﻮد للمﻜروهات ،اﳌﻜروه الراﺑع ) :و ( ﻳﻜﺮه أﻳﻀا ) أن
ﻳﻜﺴﺮ ﻋنﻘﻪ ( أي ﻋنق ﻣا ذﺑﺢ اﳋاﻣﺲ ) :أو ﻳﺴﻠخﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﱪد ( أي ﻗﺒﻞ زﻫﻮق
ﻧﻔﺴﻪ يعﲏ ﻗبل أن يفارق اﳊياة ﲤاﻣا وﳝﻮت يصبﺢ ﻣا عنده إﺣساس عند هذه الساعة
يﻜسر العنق ﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﺑﻌﺚ رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﺑﺪﻳﻞ ﺑﻦ ورﻗاء اﳋزاﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﲨﻞ
أورق ﻳﺼﻴﺢ ﰲ فﺠاج ﻣﲎ ﺑﻜﻠﻤات ﻣنﻬا ﻻ ﺗﻌﺠﻠﻮا اﻷﻧﻔﺲ ﻗﺒﻞ أن ﺗزﻫق رواه
اﻟﺪارﻗﻄﲏ وإن ذﺑﺢ كتاﰊ ﻣا ﳛﺮم ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻞ ﻟنا إن ذكﺮ اﺳﻢ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ هذه ﻣسﺄلة
جديدة ،ﻣا رأيﻜﻢ الﻜتاﰊ ﻓيﻪ أشياء ﰲ دينﻪ هﻮ اﶈرف ﲢرم عليﻪ ﻣﺜﻼ أو ﻣن ﺑقا دينﻪ
ﻓيﻪ أشياء ﲢرم عليﻪ ﻓلﻮ ذﺑﺢ ﻣا ﳛرم عليﻪ هﻮ ويباح لنا ﳓن ﳝﺜلﻮن لبﻂ والنعام ﻣﺜﻼ ﲢرم

عليهﻢ ﰲ دينهﻢ ﻓلﻮ ذﲝها ﲢل لنا ،ﻗال :وإن ذﺑﺢ كتاﰊ ﻣا ﳛﺮم ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻞ ﻟنا إن ذكﺮ
اﺳﻢ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ نعﻢ ﳛرم عليﻪ هﻮ لﻜن علينا ﳓن ﻻ ،هذه آخر ﻣسﺄلة وهي ذكاة اﳉنﲔ

كيف؟ اﳊيﻮان الذي أذﲝﻪ اﻵن هﻮ ﺣاﻣل ﰲ ﺑﻄنﻪ جنﲔ ﻓهل يﺸﱰط أن أذﺑﺢ اﻷم
وأذﺑﺢ اﳉنﲔ أذكي اﻷم وأذكي اﳉنﲔ أم يﻜفي ذﺑﺢ اﻷم أم ﻣاذا؟ ﻓيﻪ ﺗفصيل ،ﻣا هﻮ

التفصيل؟ إن خرج اﳉنﲔ ﺑعد ذﺑﺢ اﻷم خرج ﺣيا ﳛتاج ﺗذكية وإن خرج ﻣيتا ﻓﻼ ذكاة،

ذكاة اﳉنﲔ ذكاة أﻣﻪ ،ﻗال :وذكاة ﺟنﲔ ﻣﺒاح ﺑﺬكاة أﻣﻪ إن ﺧﺮج ﻣﻴتا أو ﻣتﺤﺮكا
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كﻤﺬﺑﻮح اكتبﻮا عندها إن خرج ﺣيا لزم ذﲝﻪ وهذا اﳌفهﻮم ،اﻵن ﳜتﻢ اﳌصنف الباب
لصيد

ب اﻟﺼﻴﺪ

ﻫﻮ اﻗتناص ﺣﻴﻮان ﺣﻼل ﻣتﻮﺣﺶ ﻃﺒﻌا ﻏﲑ ﻣﻘﺪور ﻋﻠﻴﻪ هذا هﻮ التعريف ضعﻮه ﺑﲔ

ﻣعﻜﻮﻓتﲔ ،اﻗتناص هذا اﳉزء اﻷول ﻣن التعريف ﺣيﻮان الﺜاﱐ ﺣﻼل  ٣ﺣيﻮان ﺣﻼل ليﺲ
ﲟﺤرم ﻣتﻮﺣﺶ طبعا هذا الراﺑع يعﲏ ليﺲ أهليا أﻣا اﻷهلي ﻣﺜل البقر والﻐنﻢ هذا ﻻ ﳛتاج
إﱃ ﺻيد هذا ﳛتاج إﱃ الذكاة إذاً عند ذكاة وعند ﺻيد الذكاة هي ﰲ ﺣق ﻣن؟
اﳊيﻮان اﻷهلي اﳌقدور عليﻪ ،والصيد سيﺄﰐ ﺑيانﻪ اﻵن ،الصيد هﻮ رﻣيﻪ ﰲ أي ﻣﻜان هذا

ﰲ ﺣق غﲑ اﳌقدور عليﻪ ﻣﺜل اﳌتﻮﺣﺶ طبعا ،ﻗال غﲑ ﻣقدور عليﻪ هذا اﳋاﻣﺲ لﻜن لﻮ
ﻣسﻜنا الصيد ﺣي وأﺻبﺢ ﻣقدور على ﺗذكيتﻪ نذكيﻪ وﻻ نﻜتفي ﺑرﻣيﻪ ﰲ أي ﻣﻜان،
ﻗال :وﻳﻄﻠق ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻴﺪ يعﲏ كلمة الصيد إذا أطلقناها نفهﻢ ﻣنها الفعل وهﻮ الرﻣي

لﻜن أﺣيا يقﻮلﻮن ﺻيد ويريدون اﳊيﻮان اﳌصيد ،و ) ﻻ ﳛﻞ اﻟﺼﻴﺪ اﳌﻘتﻮل ﰲ
اﻻﺻﻄﻴاد إﻻ رﺑﻌﺔ ﺷﺮوط ( ﻻ ﺗنسﻮا ﰲ الذكاة كانﺖ عند أرﺑعة شروط الﺸرط اﻷول
هناك ﻣا هﻮ؟ أهلية اﳌذكي ،الﺸرط اﻷول هنا ﻣا هﻮ؟ ) أﺣﺪﻫا أن ﻳﻜﻮن اﻟﺼاﺋﺪ ﻣﻦ
أﻫﻞ اﻟﺬكاة ( عاﻗل ﻣسلﻢ أو كتاﰊ يعﲏ العقل والدين وليﺲ كل دين فﻼ ﳛﻞ ﺻﻴﺪ
ﳎﻮﺳﻲ أو وﺛﲏ وﳓﻮه وكﺬا ﻣا ﺷارك فﻴﻪ الﺸرط الﺜاﱐ هناك ﰲ الذكاة هﻮ اﻵلة وهي
ﳏدد وهنا كذلﻚ اﶈدد ونزيد شيء ن وهﻮ اﳉارﺣة يعﲏ ﳝﻜن أن يصيد ﲟﺤدد سهﻢ

يرﻣيﻪ ﺣاد أو ﲝيﻮان وسيﺄﰐ ﺑيان اﳊيﻮان ،اﻟﺸﺮط اﻟﺜاﱐ ) اﻵﻟﺔ وﻫﻲ ﻧﻮﻋان ( أﺣﺪﳘا )
ﳏﺪد"أ"ﻳﺸﱰط فﻴﻪ ﻣا ﻳﺸﱰط ﰲ آﻟﺔ اﻟﺬﺑﺢ و ( ﻳﺸﱰط فﻴﻪ أﻳﻀا ) أن ﳚﺮح ( اﻟﺼﻴﺪ
) فﺈن ﻗتﻠﻪ ﺑﺜﻘﻠﻪ ﱂ ﻳﺒﺢ ( يعﲏ لﻮ رﻣيﺖ السهﻢ ولﻪ جزء ﺣاد ولﻪ اﳉزء الﺜاﱐ طرﻓﻪ ﺣاد
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لﻜن ﺑقية أجزاﺋﻪ ليسﺖ ﺣادة ﻓلﻮ اﳓرف السهﻢ وضرب ﲜزﺋﻪ غﲑ اﳊاد ﻓمات اﳊيﻮان

لصدﻣة وﱂ ﳝﺖ ﳉرح إذاً ليﺲ ﺻيدا جاﺋزا ﻓﻼ ﳛل ،ﻗال :ﳌﻔﻬﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﻣا أ ﺮ اﻟﺪم وذكﺮ اﺳﻢ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ فﻜﻞ أﻣا إذا ﻗتل ﺑﺜقلﻪ ﻓإنﻪ ﱂ ينهر الدم ) وﻣا
ﻟﻴﺲ ﲟﺤﺪد كاﻟﺒنﺪق واﻟﻌﺼا واﻟﺸﺒﻜﺔ واﻟﻔخ ﻻ ﳛﻞ ﻣا ﻗتﻞ ﺑﻪ ( وﻟﻮ ﻣﻊ ﻗﻄﻊ ﺣﻠﻘﻮم
وﻣﺮيء ﳌا ﺗﻘﺪم ﻣا هﻮ البندق؟ هل اﳌراد ﺑﻪ ﺑندق الرﺻاص؟ الﻈاهر ﻻ إﳕا يراد ﺑﻪ طﲔ

ﺑﺲ كان يرﻣى ﺑﻪ عن ﻗﻮس ﻓهذا ﻻ يقتل ﲜرح ﻓهذا يقتل لﺜقل ،والعصا لﻮ ضر ا
لعصا أو الﺸبﻜة اختنقﺖ أو الفﺦ اختنقﺖ وﻣاﺗﺖ ﻓالبهيمة أو اﳊيﻮان ﻻ ﳛل أﻣا ﺑندق
الرﺻاص ﻓهذا ﳛل ،وﻣا ﺑبندق الرﺻاص ﺻيد..جﻮاز ﺣلﻪ ﻗد استفيد ،ﻷنﻪ ﻓعﻼ ﳚرﺣﻪ

ﻣﺜل السﻜﲔ وأكﺜر ،وإن أدركﻪ وفﻴﻪ ﺣﻴاة ﻣﺴتﻘﺮة فﺬكاه ﺣﻞ هذه ﻣسﺄلة أخرى رﻣى

الصيد ﻓﺠرح الصيد لﻜن ﳌا وﺻل إليﻪ وجده ﺣي ﳎروح أﺻيﺐ ﰲ ﻗدﻣﻪ ﻣﺜﻼ لﻜنﻪ ﺣي

ﻓيذكيﻪ ﻻ كلﻪ إﻻ لذكاة ،وإن رﻣﻰ ﺻﻴﺪا ﳍﻮاء أو ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮة فﺴﻘﻂ فﻤات ﺣﻞ
ﻷننا نعتﱪ ﻣﻮﺗﻪ كان لرﻣي وليﺲ لسقﻮط لﻜن لﻮ سقﻂ ﰲ اﳌاء وﻣات ﻻ ﳛل ﻷنﻪ

اشتبﻪ ﻻ نعرف ﻣات لسهﻢ أم ﻣات لﻐرق ،ﻗال :وإن وﻗﻊ ﰲ ﻣاء وﳓﻮه ﱂ ﳛﻞ )
واﻟنﻮع اﻟﺜاﱐ اﳉارﺣﺔ "ب" فﻴﺒاح ﻣا ﻗتﻠتﻪ ( اﳉارﺣﺔ ) إن كاﻧﺖ ﻣﻌﻠﻤﺔ ( اﳉارﺣة نﻮعان
إﻣا أن يﻜﻮن سبع ﳚري ﰲ اﻷرض أو طﲑ ﻓيﺸﱰط ﰲ اﳉارﺣة سﻮاء كانﺖ سبعا أو كانﺖ
طﲑا أن ﺗﻜﻮن ﻣعلمة ،ﻣا هي اﳌعلمة؟ التعليﻢ ﰲ السبع غﲑ التعليﻢ ﰲ الﻄﲑ ،ﺑينهما
ﺗﺸاﺑﻪ ،التعليﻢ ﰲ السبع ثﻼثة شروط ،ﻣا هي؟ أن ينزجر إذا زجر ،وإذا ﻣنعتﻪ ﳝتنع ،وإذا
ﻗتل ﻻ كل هذا هﻮ اﳌعلﻢ يدرﺑﻮنﻪ إﱃ أن يصبﺢ ﻣعلﻢ ﻓإذا أرسل يذهﺐ ،إذا أرسل إﱃ
الصيد ذهﺐ وراﺋﻪ ،ولﻮ زجرﺗﻪ ارجع يرجع ،وإذا ﻗتل الصيد ﻻ كلﻪ هذا هﻮ اﳌعلﻢ ﻣن
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السباع ،واﳌعلﻢ ﻣن الﻄيﻮر اﻷول والﺜاﱐ ﻓقﻂ يعن إذا أرسل اسﱰسل وإذا زجر يرجع وﻻ
نﺸﱰط أﻻ كل إن ﻗتل ﻷن الﻄﲑ ﻻ ﳝﻜن ﺗعليمﻪ هذا ،ﻻ ﳝﻜن أن نعلمﻪ أنﻪ ﳌا يقتل

اﳊيﻮان ﻻ كل ﻣنﻪ لﻜن الﻜلﺐ والسبع ﳝﻜن ذلﻚ ،ﻗال ) :إن كاﻧﺖ ﻣﻌﻠﻤﺔ ( ﺳﻮاء
كاﻧﺖ ﳑا ﻳﺼﻴﺪ ﲟخﻠﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﲑ أو ﺑناﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻮد واﻟﻜﻼب ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } وﻣا
ﻋﻠﻤتﻢ ﻣﻦ اﳉﻮارح ﻣﻜﻠﺒﲔ ﺗﻌﻠﻤﻮ ﻦ ﳑا ﻋﻠﻤﻜﻢ ﷲ { إﻻ اﻟﻜﻠﺐ اﻷﺳﻮد اﻟﺒﻬﻴﻢ يعﲏ
اﳋالص فﻴﺤﺮم ﺻﻴﺪه واﻗتناؤه وﻳﺒاح ﻗتﻠﻪ يعﲏ لﻪ ثﻼثة أﺣﻜام ،اكتبﻮا عندها وهي ﻣن
اﳌفردات ،ونقل عنﻪ الﻜراهة وﻣذهﺐ الﺜﻼثة إ ﺣة ﺻيده لعمﻮم النصﻮص والﻈاهر أن
هذا هﻮ اﻷﺻﺢ ،هي ﻣن اﳌفردات وﻣذهﺐ الﺜﻼثة اﻹ ﺣة ﻷن عمﻮم النصﻮص ﱂ ﺗفرق

ﺑﲔ اﻷسﻮد وﺑﲔ غﲑ اﻷسﻮد البهيﻢ ،ﻗال :وﺗﻌﻠﻴﻢ ﳓﻮ كﻠﺐ وفﻬﺪ أن ﻳﺴﱰﺳﻞ إذا أرﺳﻞ
وﻳنزﺟﺮ إذا زﺟﺮ وإذا أﻣﺴﻚ ﱂ كﻞ وﺗﻌﻠﻴﻢ ﳓﻮ ﺻﻘﺮ أن ﻳﺴﱰﺳﻞ إذا أرﺳﻞ وﻳﺮﺟﻊ
إذا دﻋﻲ ﻻ ﺑﱰك أكﻠﻪ اﻟﺸﺮط ) اﻟﺜاﻟﺚ إرﺳال اﻵﻟﺔ ﻗاﺻﺪا ( ﻟﻠﺼﻴﺪ ) فﺈن اﺳﱰﺳﻞ
اﻟﻜﻠﺐ أو ﻏﲑه ﺑنﻔﺴﻪ ﱂ ﻳﺒﺢ ( ﻣا ﺻاده الﺜالﺚ هنا ﳜتلف عن الﺜالﺚ هناك ﰲ الذكاة
وهﻮ ﻗﻄع اﳊلقﻮم واﳌريء لﻜن هنا ﻻ ﻗﻄع لﻜن ﻻﺑد أن يرسل اﻵلة ﻗاﺻدا ذلﻚ ) فﺈن
اﺳﱰﺳﻞ اﻟﻜﻠﺐ أو ﻏﲑه ﺑنﻔﺴﻪ ﱂ ﻳﺒﺢ ( ﻣا ﺻاده إﻻ ﰲ ﺣالة إذا أدركتﻪ ﻗبل أن يصل
إﱃ الصيد ﻓزجرﺗﻪ ﻓزاد ﰲ العدو ﰒ ﺻاد أﺻبﺢ الصيد لﻚ أنﺖ أﻣا إذا انﻄلق ﻣن نفسﻪ

وﻗتل ﻓهذا ﻗتل لنفسﻪ ﱂ يصد لﻚ وﳍذا ﻗال ) :فﺈن اﺳﱰﺳﻞ اﻟﻜﻠﺐ أو ﻏﲑه ﺑنﻔﺴﻪ ﱂ
ﻳﺒﺢ ( ﻣا ﺻاده ) إﻻ أن ﻳزﺟﺮه فﻴزﻳﺪ ﰲ ﻋﺪوه يعﲏ ﰲ جريﻪ ﺑﻄﻠﺒﻪ فﻴﺤﻞ ( اﻟﺼﻴﺪ ﻷن
زﺟﺮه أﺛﺮ ﰲ ﻋﺪوه فﺼار كﻤا ﻟﻮ أرﺳﻠﻪ وﻣﻦ رﻣﻰ ﺻﻴﺪا فﺄﺻاب ﻏﲑه ﺣﻞ ﳛل ذلﻚ،

رﻣى ﺻيد ،يريد أن يقتل هذا الﻄﲑ ﻓﺄﺻاب الﻄﲑ الﺜاﱐ ﻓيﺠﻮز ذلﻚ ،الﺸرط الراﺑع
واﻷخﲑ هناك ﻗلنا التسمية وهنا كذلﻚ التسمية ،هناك ﺗسقﻂ لنسيان السهﻮ ،هنا ﻻ

ﺗسقﻂ لنسيان ،ﻗال :اﻟﺸﺮط ) اﻟﺮاﺑﻊ اﻟتﺴﻤﻴﺔ ﻋنﺪ إرﺳال اﻟﺴﻬﻢ أو ( إرﺳال )
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اﳉارﺣﺔ فﺈن ﺗﺮكﻬا ( أي اﻟتﺴﻤﻴﺔ ) ﻋﻤﺪا أو ﺳﻬﻮا ﱂ ﻳﺒﺢ ( اﻟﺼﻴﺪ ﳌﻔﻬﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ إذا أرﺳﻠﺖ كﻠﺒﻚ اﳌﻌﻠﻢ وذكﺮت اﺳﻢ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ فﻜﻞ ﻣتﻔق ﻋﻠﻴﻪ وﻻ
ﻳﻀﺮ إن ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟتﺴﻤﻴﺔ ﺑﻴﺴﲑ لﻮ ﺗقدﻣﺖ التسمية ﺑزﻣن يسﲑ ﻻ يضر ،لﻮ ﺗقدﻣﺖ
ﺑزﻣن كﺜﲑ يضر ذلﻚ ،وكﺬا إن ﺧﺮت ﺑﻜﺜﲑ ﰲ ﺟارح إذا زﺟﺮه فاﻧزﺟﺮ هذه ﺻﻮرة نية
العﻜﺲ يقﻮل وكذا يعﲏ ﻻ يضر إن خرت ﺑﻜﺜﲑ لﻜن ﰲ ﺻﻮرة خاﺻة ﰲ جارح إذا
زجره عند التسمية ﻓانزجر ،ﻣا ﻣعﲎ هذه الصﻮرة؟ اﻵن اﻓرض انﻪ أرسل الﻜلﺐ خلف
ﺻيد وﱂ يسﻢ ﻓﻼ ﲢل لﻮ ﻗتل ذه اﳊالة لﻜن ﰲ أثناء الﻄريق ﺗذكر ﻓسمى وزجره يعﲏ
ﺣﺜﻪ على الصيد ﻓانزجر يسرع أكﺜر ﻓسمى عند هذه اﳊالة ﳚﻮز ذلﻚ ﻷن هذه الصﻮرة
الﺜانية يعتﱪ هذا اﳊيﻮان اﳉارح ﺻاد ﺑتسمية لﻜن التسمية ﻣتﺄخرة؟! ﻻ ليسﺖ ﻣتﺄخرة ﳓن
سنلﻐي اﻹرسال اﻷول سنعتﱪه اﻵن كﺄن الصيد ﳌا رآه اﳊيﻮان ذهﺐ خلفﻪ ﺑدون إرسال

أﺻﻼ ﰒ زجره ﻓانزجر وﲰى ﻓصاد ﳚﻮز ذلﻚ ،ﻗال :وﻟﻮ ﲰﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺪ فﺄﺻاب ﻏﲑه
ﺣﻞ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻢ أﻟﻘاه ورﻣﻰ ﺑﻐﲑه يفرﻗﻮن ﺑﲔ التسمية على الصيد والتسمية على

السهﻢ ،يسمى على الصيد ورﻣى السهﻢ ﻓﺄﺻاب ﺣيﻮان آخر ﺻيد آخر ﳚﻮز ﻷنﻪ يصعﺐ
ﲢديد اﳊيﻮان الذي سيصاب لﻜن لﻮ ﲰى على السهﻢ ﰒ رﻣى السهﻢ وألقاه وأخذ سهما
آخر ﻓيﺤتاج أن يسمي ﻣرة نية ،انتبهﻮا هﻮ اﻵن أخذ السهﻢ وعنده ﺣيﻮان وﲰى ورﻣى
ﻓما الذي ﺗﻐﲑ اﻵن السهﻢ ﺗﻐﲑ أم الصيد الذي ﺗﻐﲑ؟ أﺻاب ﺻيد آخر ﻓما الذي ﺗﻐﲑ؟
الصيد ﻓﻼ ﻣﺸﻜلة ﰲ الصيد اﳌﺸﻜلة ﰲ السهﻢ ﻓإذا ﲰى على هذا السهﻢ ﻻ يﻐﲑه لﻜن
لﻮ ﲰى يريد ذاك اﳊيﻮان ﻓﺄﺻاب الذي ﲜﻮاره ﻓﻼ يضر ﻣادام السهﻢ نفسﻪ يعﲏ العﱪة

لتسمية على السهﻢ ،دعﻮ ننتقل إﱃ السﻜﲔ ،لﻮ ﲰى على السﻜﲔ ،ﻗال :ﲞﻼف ﻣا
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ﻟﻮ ﲰﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﲔ ﰒ أﻟﻘاه وذﺑﺢ ﺑﻐﲑﻫا ﻷن التسمية هنا على الذﺑيﺤة ،اﻓهمﻮا اﻵن
الصيد يصعﺐ يتعذر التسمية على ﺻيد ﺑعينﻪ ﻓلذلﻚ ﺗﻜﻮن التسمية على السهﻢ أﻣا عند
ذﺑﺢ الذﺑيﺤة لسﻜﲔ ،التسمية على السﻜﲔ أم على الذﺑيﺤة؟ على الذﺑيﺤة ﻓلﻮ ألقى

السﻜﲔ وذﺑﺢ ﺑﻐﲑه ﳛل ﻷن التسمية على الذﺑيﺤة ،ﻗال ) :وﻳﺴﻦ أن ﻳﻘﻮل ﻣﻌﻬا ( أي
ﻣﻊ ﺑﺴﻢ ﷲ ) ﷲ أكﱪ كﻤا ﰲ اﻟﺬكاة ( ﻷﻧﻪ ﷺ كان إذا ذﺑﺢ ﻳﻘﻮل ﺑﺴﻢ ﷲ وﷲ
أكﱪ هذا ﰲ البخاري وﻣسلﻢ وكان اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻘﻮﻟﻪ وﻳﻜﺮه اﻟﺼﻴﺪ ﳍﻮا وﻫﻮ أفﻀﻞ
ﻣﺄكﻮل واﻟزراﻋﺔ أفﻀﻞ ﻣﻜتﺴﺐ الذي يصيد للهﻮ ليﺲ للﺤاجة هذا ﻣﻜروه ،والصيد

هﻮ أﻓضل ﻣﺄكﻮل والزرع أﻓضل الﻜسﺐ.

كتاب اﻷﳝان
ﲨﻊ ﳝﲔ وﻫﻮ اﳊﻠﻒ واﻟﻘﺴﻢ و ) اﻟﻴﻤﲔ اﻟﱵ ﲡﺐ ا اﻟﻜﻔارة إذا ﺣنﺚ ( فﻴﻬا ) ﻫﻲ
اﻟﻴﻤﲔ ( اﻟﱵ ﳛﻠﻒ فﻴﻬا ) ﺑـ ( اﺳﻢ ) ﷲ ( اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﻏﲑه"أ" اﻵن هﻮ سيبﲔ
ﻣا هي اليمﲔ الﱵ ﺗﱰﺗﺐ عليها الﻜفارة عند اﳊنﺚ إذا ﺣصل ﺣنﺚ يعﲏ ﳐالفة لليمﲔ

ﺗﻮجﺐ كفارة ،ﻣا هي اليمﲔ الﱵ ﺗﻮجﺐ الﻜفارة إذا ﺣصل ﺣنﺚ؟ سيذكر اﳌصنف اﻵن
ﺑيان لليمﲔ رﺑعة ﺻﻮر :الصﻮرة اﻷوﱃ :أﲰاء ﷲ الﱵ ﻻ يسمى ا غﲑه وﻣﺜﱠل لذلﻚ

ﺑقﻮلﻪ :كا واﻟﻘﺪﱘ اﻷزﱄ واﻷول اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻠﻪ ﺷﻲء واﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪه
ﺷﻲء وﺧاﻟق اﳋﻠق ورب اﻟﻌاﳌﲔ واﻟﺮﲪﻦ يعﲏ كل هذه الﻜلمات ﻻ يسمى ا إﻻ ﷲ
سبﺤانﻪ وﺗعاﱃ ،ﻻ ﺗﻄلق إﻻ ﰲ ﺣق ﷲ ،ﰒ ﻗال :أو اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﻏﲑه"ب" وﱂ ﻳنﻮ
اﻟﻐﲑ ذا الﺸرط كاﻟﺮﺣﻴﻢ واﳋاﻟق واﻟﺮازق واﳌﻮﱃ ) أو ( ﺑـ ) ﺻﻔﺔ يعﲏ اليمﲔ أو
اﳊلف ﺑصفة ﻣﻦ ﺻﻔاﺗﻪ ( ﺗﻌاﱃ "ج" كﻮﺟﻪ ﷲ وﻋﻈﻤتﻪ وكﱪ ﺋﻪ وﺟﻼﻟﻪ وﻋزﺗﻪ وﻋﻬﺪه
وأﻣاﻧتﻪ وإرادﺗﻪ الراﺑع ) :أو ﻟﻘﺮآن أو ﳌﺼﺤﻒ ( يعﲏ إذا ﺣلف لقرآن أو ﺣلف
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ﳌصﺤف ﻷن القرآن كﻼم ﷲ هﻮ ﺻفة ﻣن ﺻفاﺗﻪ أو ﺑﺴﻮرة أو آﻳﺔ ﻣنﻪ وﻟﻌﻤﺮ ﷲ ﳝﲔ
يعﲏ ﺣياة ﷲ ،اﻵن سينتقل إﱃ ﻣا ﳜالف هذا ﻗال :وﻣا ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﲰاﺋﻪ ﺗﻌاﱃ ﻣا
ﺣﻜمها هل اﳊلف ا ﳝﲔ أم غﲑ ﳝﲔ ،ﳝﲔ ﺗﻮجﺐ كفارة عند اﳊنﺚ أم ﻻ؟! ﻗال :وﻣا
ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﲰاﺋﻪ ﺗﻌاﱃ "أ" كاﻟﺸﻲء واﳌﻮﺟﻮد ﻣا ﺣﻜمﻪ؟ سيﺄﰐ ﺑيانﻪ اﻵن أنﻪ إن نﻮى
ﺑﻪ ﷲ ﻓهﻮ ﳝﲔ ،ﻗال :وﻣا ﻻ ﻳنﺼﺮف إﻃﻼﻗﻪ إﻟﻴﻪ"ب" الذي ﻻ ينصرف إذا أطلق إﱃ ﷲ
لﻜن ﳛتملﻪ ،وﳛتﻤﻠﻪ كاﳊﻲ واﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻜﺮﱘ ﻣا ﺣﻜﻢ "أ،ب"؟ ﻗال :إن ﻧﻮى ﺑﻪ ﷲ
فﻬﻮ ﳝﲔ وإﻻ فﻼ إذاً سنخلص اﻵن ﺑستة ﺻﻮر ،ﻣا هي؟ اﻻسﻢ الذي ﻻ يسمى ﺑﻪ إﻻ

ﷲ ،واﻻسﻢ الذي يسمى ﺑﻪ غﲑه وﱂ ينﻮ غﲑه ،أو ﺻفة ﻣن ﺻفات ﷲ أو القرآن ،أو ﻣا
ﻻ يعد ﻣن أﲰاء ﷲ وأريد ﺑﻪ ﷲ ﻓهذه كلها يقﻮل اﳌصنف إ ا ﳝﲔ يﱰﺗﺐ عليها الﻜفارة

عند اﳊنﺚ ،ﻗال ) :واﳊﻠﻒ ﺑﻐﲑ ﷲ ( ﺳﺒﺤاﻧﻪ وﺻﻔاﺗﻪ ) ﳏﺮم ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ فﻤﻦ كان ﺣاﻟﻔا فﻠﻴﺤﻠﻒ أو ﻟﻴﺼﻤﺖ ﻣتﻔق ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻜﺮه اﳊﻠﻒ ﻷﻣاﻧﺔ

هذه ﻣسﺄلة جديدة اﳊلف ﻷﻣانة ﻗال اﳌصنف يﻜره للنهي عنها لﻜن الﻜراهة هنا كراهة
ﲢرﱘ أم كراهة ﺗنزيﻪ؟ اﻷﺻل إذا أطلق الفقهاء اﳌتﺄخرين الﻜﻼم ﻓماذا يقصدون؟ التنزيﻪ،
اكتبﻮا عندها وﻗال ﰲ اﻹﻗناع كراهة ﲢرﱘ ،ﺻرﻓها إﱃ التﺤرﱘ وليﺲ إﱃ الﻜراهة هذا
ﺻاﺣﺐ اﻹﻗناع اﳊﺠاوي لﻜن ﻇاهر اﳌنتهى واﳌﻐﲏ والﺸرح وغﲑهﻢ أ ا كراهة ﺗنزيﻪ،
الفقهاء إذا ﻗالﻮا ﻣﻜروه يقصدون التنزيﻪ ﰲ اﻷﺻل لﻜن اﳊﺠاوي يقﻮل ﻻ هذه كراهة

ﺻﺤيﺢ اﻷﺻﺤاب يقﻮلﻮن كراهة لﻜن اﳌقصﻮد كراهة التﺤرﱘ ،ﻗال ) :وﻻ ﲡﺐ ﺑﻪ ( أي
ﳊﻠﻒ ﺑﻐﲑ ﷲ ) كﻔارة ( إذا ﺣنﺚ لﻮ واﺣد ﺣلف ﺑﻐﲑ ﷲ ﰒ خالف اليمﲔ ﻓﻼ ﲡﺐ
كفارة ﻷن أﺻﻼ اليمﲔ ﱂ نتعقد ،شروط وجﻮب الﻜفارة ) :وﻳﺸﱰط ﻟﻮﺟﻮب اﻟﻜﻔارة (
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إذا ﺣﻠﻒ ﺗﻌاﱃ ) ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط ( ) اﻷول أن ﺗﻜﻮن اﻟﻴﻤﲔ ﻣنﻌﻘﺪة"أ" وﻫﻲ (
اﻟﻴﻤﲔ ) اﻟﱵ ﻗﺼﺪ ﻋﻘﺪﻫا" "١ﻋﻠﻰ ( أﻣﺮ ) ﻣﺴتﻘﺒﻞ " "٢ﳑﻜﻦ " "٣إذاً ﻣا هي اليمﲔ

اﳌنعقدة هي ﻣا ﲨعﺖ ﺑﲔ ثﻼثة شروط ،ﻗصدها :ﻓلﻮ ﱂ يقصدها ﺗصﲑ ﳝﲔ لﻐﻮ ،يقﻮل
على أﻣر ﻣستقبل سيﻜﻮن ،وﷲ لن آكل يعﲏ ﰲ اﳌستقبل ،وﷲ لن أساﻓر ﰲ اﳌستقبل،
وﷲ لن أذهﺐ ﰲ اﳌستقبل ،لﻮ ﺣلف على ﻣاض هذه غمﻮس إذا كان يعلﻢ أنﻪ كاذب
غمﻮس ،وإذا كان هﻮ ﺻادق ﻓهي ليسﺖ ﻣنعقدة هي ﳝﲔ ﺻﺤيﺤة لﻜن ﻻ ينبﲏ عليها

كفارة ،وﷲ كنﺖ البارﺣة ﰲ ﻣﻜة وأ ﺻادق ﻓﻼ كفارة ،ﻗال :ﳑﻜن لﻜن لﻮ ﺣلف على

شيء غﲑ ﳑﻜن ﻓلن ﺗﻜﻮن ﻣنعقدة ،وﷲ لن أطﲑ ﰲ اﳍﻮاء ﻓلن ﺗﻄﲑ ﰲ اﳍﻮاء ،ﻗال :فﺈن
ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣاض كاذ ﻋاﳌا فﻬﻲ ( اﻟﻴﻤﲔ ) اﻟﻐﻤﻮس ("ب" ﺻار عند ﻣنعقدة
وهي ﻣا ﲨعﺖ ثﻼثة شروط وعند الﻐمﻮس واﺗضﺢ أﻣرها ﻷ ا ﺗﻐﻤﺴﻪ ﰲ اﻹﰒ ﰒ ﰲ
اﻟنار ) وﻟﻐﻮ اﻟﻴﻤﲔ ("ج" إذاً عند ثﻼثة أﳝان :ﻣنعقدة ،وغمﻮس ،ولﻐﻮ ،والﱵ ﻓيها
الﻜفارة هي اﳌنعقدة ﻓيصﲑ ﻣنعقدة ﻣقصﻮدة على ﻣستقبل ﳑﻜن ،ﻗال :ولﻐﻮ اليمﲔ ﻫﻮ )
اﻟﺬي ﳚﺮي ﻋﻠﻰ ﻟﺴاﻧﻪ ﺑﻐﲑ ﻗﺼﺪ كﻘﻮﻟﻪ ( ﰲ أﺛناء كﻼﻣﻪ ) ﻻ وﷲ وﺑﻠﻰ وﷲ (
ﳊﺪﻳﺚ ﻋاﺋﺸﺔ ﻣﺮفﻮﻋا اﻟﻠﻐﻮ ﰲ اﻟﻴﻤﲔ كﻼم اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺑﻴتﻪ ﻻ وﷲ وﺑﻠﻰ وﷲ رواه أﺑﻮ
داود وروي ﻣﻮﻗﻮفا ) وكﺬا ﳝﲔ لﻐﻮ ﻋﻘﺪﻫا ﻳﻈﻦ ﺻﺪق ﻧﻔﺴﻪ فﺒان ﲞﻼفﻪ فﻼ كﻔارة ﰲ
اﳉﻤﻴﻊ ( يعﲏ ﻗال وﷲ أ ﱂ أذهﺐ ﰒ ﺗذكر أنﻪ ذهﺐ ﻓهذه ﺗعتﱪ ﳝﲔ لﻐﻮ لﻜن لﻮ ﻗال
وﷲ ﱂ أذهﺐ وهﻮ يعلﻢ أنﻪ كاذب ﻓهذه غمﻮس ،إذاً وكذا ﻓلﻐﻮ ،ﻗال :ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } ﻻ
ﻳﺆاﺧﺬكﻢ ﷲ ﻟﻠﻐﻮ ﰲ أﳝاﻧﻜﻢ { وﻫﺬا ﻣنﻪ وﻻ ﺗنﻌﻘﺪ أﻳﻀا ﻣﻦ ﺋﻢ وﺻﻐﲑ وﳎنﻮن
وﳓﻮﻫﻢ كل هﺆﻻء ﻻ يتصﻮر ﻣنهﻢ القصد ،اﻟﺸﺮط ) اﻟﺜاﱐ أن ﳛﻠﻒ ﳐتارا أي رادﺗﻪ
فﺈن ﺣﻠﻒ ﻣﻜﺮﻫا ﱂ ﺗنﻌﻘﺪ ﳝﻴنﻪ ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﷺ رفﻊ ﻋﻦ أﻣﱵ اﳋﻄﺄ واﻟنﺴﻴان وﻣا
اﺳتﻜﺮﻫﻮا ﻋﻠﻴﻪ ،اﻟﺸﺮط ) اﻟﺜاﻟﺚ اﳊنﺚ ﰲ ﳝﻴنﻪ ﻣا هﻮ اﳊنﺚ؟ ﺗعريف اﳊنﺚ :ن

كتاب اﳉنايات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

١٣٣

ﻳﻔﻌﻞ ﻣا ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺮكﻪ ( هذا ﺣنﺚ أو يﱰك ﻣا ﺣلف على ﻓعلﻪ ،ﻗال :كﻤا ﻟﻮ ﺣﻠﻒ
ﻻ ﻳﻜﻠﻢ زﻳﺪا فﻜﻠﻤﻪ ﳐتارا ) أو ﺑﱰك ﻣا ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ فﻌﻠﻪ ( كﻤا ﻟﻮ ﺣﻠﻒ ﻟﻴﻜﻠﻤﻦ
زﻳﺪا اﻟﻴﻮم فﻠﻢ ﻳﻜﻠﻤﻪ ) ﳐتارا ذاكﺮا ( ﻟﻴﻤﻴنﻪ انتبهﻮا ﻣعي ﻗال اﳊنﺚ ﰲ ﳝينﻪ ن يفعل
"أ" يعﲏ أن ﳜالف اليمﲔ ﳐتارا"ب" ذاكرا"ج" إذاً اﳊنﺚ ﻣا هﻮ؟ اﳌخالفة لليمﲔ ﻣع

اﻻختيار والتذكر ،اﻓرض أنﻪ خالف اليمﲔ ﻣﻜرها ليﺲ ﲝنﺚ ﱂ ﳛنﺚ ،خالف اليمﲔ
سيا وﷲ ﻻ أذهﺐ إﱃ ﻣﻜان كذا نسي وذهﺐ ﻓماذا نعتﱪه؟ نقﻮل ﱂ ﳛنﺚ ،أكره ﱂ
ﳛنﺚ ،ﱂ ﳜالف أﺻﻼ ﱂ ﳛنﺚ ،إذاً الﺸرط الﺜالﺚ اﳊنﺚ ن ﳜالف ﳝينﻪ ذاكرا ﳐتارا

وﳍذا ﻗال ) :إذا ﺣنﺚ ﻣﻜﺮﻫا أو ﺳﻴا فﻼ كﻔارة ( ﻷﻧﻪ ﻻ إﰒ ﻋﻠﻴﻪ هل ضبﻄتﻢ

الﺸروط؟ الﺸرط اﻷول أن ﺗﻜﻮن ﻣنعقدة ﺣﱴ ﺗﻮجﺐ كفارة ﻻﺑد أن ﺗﻜﻮن ﳝﲔ ﻣنعقدة،
ﱂ ﺗﻜن ﻣنعقدة لن ﺗﱰﺗﺐ كفارة ،الﺜاﱐ أن يﻜﻮن ﳐتارا إن ﳛلف ﳝﲔ ﻣنعقدة ختياره
وليﺲ كراه ،الﺜالﺚ اﳊنﺚ وهي اﳌخالفة ﻣع التذكر واﻻختيار ،أريدكﻢ ﺗفرﻗﻮا ﺑﲔ ﳐتارا
اﳌﻮجﻮدة ﰲ الﺜالﺚ وﳐتارا الﱵ ﰲ الﺜاﱐ ،اﻵن عند اختيار ﰲ اليمﲔ ﻻﺑد عندﻣا ﺗﻄلق
اليمﲔ ﺗﻜﻮن ﳐتار وعندﻣا ﲣالف اليمﲔ ﺗﻜﻮن ﳐتار يعﲏ عند اﳊنﺚ ﺗﻜﻮن ﳐتار ﺣﱴ
ﲡﺐ الﻜفارة ﻓلﻮ كان اليمﲔ أطلق ﻹكراه لﻜن اﳌخالفة كانﺖ ﻻختيار ،اليمﲔ أطلق
ﻹكراه واﳊنﺚ اﳌخالفة كانﺖ ختيار ،شرط اختل ،العﻜﺲ اليمﲔ كانﺖ ﻣنعقدة
ختياره لﻜنﻪ خالف كراه ﻓﻼ كفارة ،ﻻﺑد أن ﺗﻜﻮن اليمﲔ ﻣنعقدة ختياره وأن ﳜالف
ختياره ﻣع الذكر أيضا وعدم النسيان ،هذه ﻣسﺄلة جديدة اﻵن سيذكرها وهي ﻣسﺄلة إن
شاء ﷲ لﻮ ﻗلﺖ إن شاء ﷲ ﺑعد اليمﲔ ﻗلﺖ إن شاء ﷲ هل ﳍا ثﲑ أم ﻻ؟ ﻣا هﻮ
ثﲑها؟ أوﻻ هل ﳍا ثﲑ؟ نقﻮل ﲝسﺐ هﻮ ﻗال إن شاء ﷲ يريد ا ﻣاذا؟ هل يقصد
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اﳌﺸيﺌة ﻓعﻼ أم ﻗصد التﱪك إن ﻗصد التﱪك ﻓهذه كعدﻣها وإن ﻗصد ﻓعﻼ يعﲏ لﻮ ﻗلﺖ أ
ﻣﺜﻼ وﷲ سﺄذهﺐ غدا إن شاء زيد ﻓهل هذا ﳝﲔ أم ﳝﲔ ﻣعلق ﲟﺸيﺌة زيد؟ ﲟﺸيﺌة زيد
وﷲ سﺄذهﺐ غدا إن شاء رﰊ وﻗصد اﳌﺸيﺌة إن أراد ﷲ إذاً إن شاء ﷲ إن ﻗصدت ا
اﳌﺸيﺌة ﻓﻼ كفارة ﻷنﻪ إن خالف ﻣعناه خالف لعدم اﳌﺸيﺌة أﻣا إن ﻗصد التﱪك ﻓهي

كعدﻣها ،ﻗال ) :وﻣﻦ ﻗال ﰲ ﳝﲔ ﻣﻜﻔﺮة ( أي ﺗﺪﺧﻠﻬا اﻟﻜﻔارة كﻴﻤﲔ ﺗﻌاﱃ وﻧﺬر
وظﻬار ) إن ﺷاء ﷲ ﱂ ﳛنﺚ ( ﰲ ﳝﻴنﻪ فﻌﻞ أو ﺗﺮك إن ﻗﺼﺪ اﳌﺸﻴﺌﺔ واﺗﺼﻠﺖ ﳝﻴنﻪ

ﻣعناه يعﲏ هذا الﻜﻼم سيﻜﻮن ﰲ اليمﲔ اﳌﻜفرة وﰲ النذر وﰲ الﻈهار إن ﻗال إن شاء
ﷲ ﱂ ﳛنﺚ إن ﻗصد اﳌﺸيﺌة واﺗصلﺖ ﳝينﻪ طبعا ﻻثنﲔ يعﲏ ﳘا شرطان أن يقصد
اﳌﺸيﺌة ﻷن إن شاء ﷲ استﺜناء واﻻستﺜناء ﰲ اليمﲔ أو ﰲ النذر أو ﰲ أي شيء أو ﰲ

الﻄﻼق ﻻﺑد أن يﻜﻮن ﻣتصل يعﲏ ﻻ ينفع أن يقﻮل واﺣد وﷲ سﺄﻓعل كذا وﺑعد وﻗﺖ

يقﻮ إن شاء ﷲ ﻻ ﻻﺑد أن يﻜﻮن ﻣتصﻼ ،ﻗال :واﺗﺼﻠﺖ ﳝﻴنﻪ ﻟﻔﻈا أو ﺣﻜﻤا اﺗصلﺖ

لفﻈا يعﲏ ﻗال وﷲ سﺄذهﺐ غدا إن شاء ﷲ ،اﺗصلﺖ ﺣﻜما ﻗال وﷲ سﺄذهﺐ غدا ﰒ
غلبﻪ السعال ﻓسعل ﰒ أكمل إن شاء ﷲ هذا نعتﱪه ﻣتصل ﺣﻜما يعﲏ ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌتصل

أو أخذ نفﺲ أو عﻄﺲ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻣﻦ ﺣﻠﻒ فﻘال إن ﺷاء ﷲ ﱂ
ﳛنﺚ رواه أﲪﺪ وﻏﲑه ) وﻳﺴﻦ اﳊنﺚ ﰲ اﻟﻴﻤﲔ إذا كان ( اﳊنﺚ ) ﺧﲑا ( يعﲏ اﻵن

ﳐالفة اليمﲔ أﻓضل أو اﻻلتزام ليمﲔ أﻓضل وطبعا القاعدة اﻷﻓضل هﻮ ﻓعل اﳋﲑ ﻓلﻮ
واﺣد ﺣلف على ﻓعل ﻣﻜروه ﻓاﻷﻓضل أن ﳜالف ويﻜفر ،ولﻮ ﺣلف على ﻓعل ﻣندوب

ﻓاﻷﻓضل أن يلتزم اليمﲔ وﻻ يﻜفر وهﻜذا هذا هﻮ الﻜﻼم الذي سيقﻮلﻪ :كﻤﻦ ﺣﻠﻒ
ﻋﻠﻰ فﻌﻞ ﻣﻜﺮوه أو ﺗﺮك ﻣنﺪوب اﻷﻓضل أن ﳛنﺚ ويﻜفر ،وإن ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ فﻌﻞ
ﻣنﺪوب أو ﺗﺮك ﻣﻜﺮوه كﺮه ﺣنﺜﻪ اﻷﻓضل أن يلتزم اليمﲔ وﻻ ﳛنﺚ ،وﻋﻠﻰ فﻌﻞ واﺟﺐ
أو ﺗﺮك ﳏﺮم ﺣﺮم ﺣنﺜﻪ ﳛرم عليﻪ أن ﳜالف ،وﻋﻠﻰ فﻌﻞ ﳏﺮم أو ﺗﺮك واﺟﺐ وﺟﺐ
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ﺣنﺜﻪ ﺣلف أن يفعل ﺣراﻣا ﻓهذا ﳚﺐ عليﻪ أن ﳛنﺚ وأن يﻜفر ،وﳜﲑ ﰲ ﻣﺒاح يعﲏ

ﺣلف ﰲ شيء ﻣباح وﷲ سﺂكل أو ﻻ آكل أو أذهﺐ أو ﻻ أذهﺐ ،أﻣر ﻣباح ﻓهﻮ

ﳋيار لﻜن اﻷﻓضل ﺣفﻆ اليمﲔ ،وﺣﻔﻈﻬا فﻴﻪ أوﱃ يعﲏ التزام اليمﲔ أوﱃ ﻣن اﳊنﺚ

إذا كانﺖ ﻣباﺣة لﻜن هﻮ ﳐﲑ يفعل ﻣا شاء ،وﻻ ﻳﻠزم إﺑﺮار ﻗﺴﻢ كﺈﺟاﺑﺔ ﺳﺆال
ﺗﻌاﱃ هذه ﻣسﺄلة جديدة يعﲏ واﺣد ﳛلف عليﻚ وﷲ العﻈيﻢ لتﺄﰐ إﱄ ﻓهل يلزﻣﻚ أن

ﺗﱪ ﻗسمﻪ أم ﻻ يلزﻣﻚ؟ ﻻ يلزﻣﻚ ﻓإن جﺌﺖ ﻓاﳊمد  ،وإن ﻣا جﺌﺖ ﻓيﻪ كفارة ،كإجاﺑة
ﺗيﲏ ﻓهل يلزﻣﲏ؟ ﻻ
سﺆال هل يلزم إجاﺑة سﺆال ؟ يعﲏ واﺣد يسﺄلﻚ
يلزﻣﲏ اﻷﻓضل لﻜنﻪ ليﺲ ﺑﻮاجﺐ ﺑل أنﺖ اﺣفﻆ لسانﻚ ﻻ ﲢلف على الناس وﻻ ﺗسﺄل
 ،ﻗال :ﺑﻞ وﻳﺴﻦ إذا واﺣد ﺣلف عليﻚ وﷲ لتﺄﺗيﲏ ﻓيسن أن ﺗيﻪ لﻜن ﻻ ﳚﺐ،

أسﺄلﻚ أن ﺗيﲏ ﻓيسن أن ﺗيﻪ لﻜن ﻻ ﳚﺐ ) ،وﻣﻦ ﺣﺮم ﺣﻼﻻ ﺳﻮى زوﺟتﻪ (
ﻷن ﲢﺮﳝﻬا ظﻬار كﻤا ﺗﻘﺪم ﺳﻮاء كان اﻟﺬي ﺣﺮﻣﻪ ) ﻣﻦ أﻣﺔ أو ﻃﻌام أو ﻟﺒاس أو ﻏﲑه
( كﻘﻮﻟﻪ ﻣا أﺣﻞ ﷲ ﻋﻠﻲ ﺣﺮام وﻻ زوﺟﺔ ﻟﻪ أو ﻗال ﻃﻌاﻣﻲ ﻋﻠﻲ كاﳌﻴتﺔ ) ﱂ ﳛﺮم (
ﻋﻠﻴﻪ هذا اﳉﻮاب ،إذاً ﻣن ﺣرم ﺣﻼﻻ ﱂ ﳛرم عليﻪ إﻻ الزوجة ﻓإذا ﺣرم الزوجة على نفسﻪ
ﻓهﻮ ﻇهار هذه خﻼﺻة اﳌسﺄلة ،إذاً ﻣن ﺣرم ﺣﻼﻻ غﲑ الزوجة هل ﳛرم عليﻪ ﻣا ﺣرﻣﻪ؟

ﱂ ﳛرم عليﻪ لﻜن يلزﻣﻪ كفارة ﳝﲔ إذا خالف ،ولﻮ ﺣرم الزوجة ﻓﻈهار ،ﻗال :ﻷن ﷲ ﲰاه
ﳝﻴنا ﺑﻘﻮﻟﻪ } أﻳﻬا اﻟنﱯ ﱂ ﲢﺮم ﻣا أﺣﻞ ﷲ ﻟﻚ { إﱃ ﻗﻮﻟﻪ } ﻗﺪ فﺮض ﷲ ﻟﻜﻢ ﲢﻠﺔ
أﳝاﻧﻜﻢ { ﻣعناه أن النﱯ ﷺ ﻣا ﺣلف لﻜنﻪ ﺣرم على نفسﻪ العسل ،واﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻲء ﻻ ﲢﺮﻣﻪ ) وﺗﻠزﻣﻪ كﻔارة ﳝﲔ إن فﻌﻠﻪ ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } ﻗﺪ فﺮض ﷲ ﻟﻜﻢ ﲢﻠﺔ
أﳝاﻧﻜﻢ { أي اﻟتﻜﻔﲑ وﺳﺒﺐ ﻧزوﳍا أﻧﻪ ﷺ ﻗال ﻟﻦ أﻋﻮد إﱃ ﺷﺮب اﻟﻌﺴﻞ ﻣتﻔق ﻋﻠﻴﻪ
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إذاً ﻣن ﺣرم الزوجة وﻗع ﰲ ﻇهار ،ﻣن ﺣرم شيﺌا غﲑ الزوجة ﻻ ﳛرم لﻜن نعتﱪه ﳝﲔ كﺄنﻪ
ﺣلف أﻻ كل هذا الﺸيء أو ﻻ يﺸرب هذا الﺸيء ،انتقل اﻵن إﱃ اﳌسﺄلة اﻷخﲑة
الذي يقﻮل عن نفسﻪ والعياذ أنﻪ يهﻮدي أو أنﻪ كاﻓر إن ﱂ يفعل كذا أو أنﻪ والعياذ

ﺑريء ﻣن ﷲ لﻮ ﱂ يفعل كذا ،أو أنﻪ والعياذ ﺑريء ﻣن اﻹسﻼم أو القرآن أو كذا
ﻓالذي يفعل ﻣﺜل هذا الﻜﻼم ﻣا ﺣﻜمﻪ؟ نقﻮل هذا آﰒ وعليﻪ كفارة ﳝﲔ إذا ﺣلف يعﲏ
والعياذ لﻮ ﻗال هﻮ يهﻮدي يقﻮل عن نفسﻪ هﻮ يهﻮدي إن ذهﺐ إﱃ ﻓﻼن ﰒ ذهﺐ
إﱃ ﻓﻼن ﻓهل يصﲑ يهﻮدي أم نعتﱪ هذا ﳝﲔ؟ نعتﱪ هذا ﳝﲔ لﻜنﻪ ﳝﲔ ﳏرم يعﲏ ﰒ

ﳍذا القﻮل وﺗلزﻣﻪ كفارة ﳝﲔ إذا ذهﺐ إﱃ ﻓﻼن ،ﻗال :وﻣﻦ ﻗال ﻫﻮ ﻳﻬﻮدي أو كافﺮ أو
ﻳﻌﺒﺪ ﻏﲑ ﷲ أو ﺑﺮيء ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌاﱃ أو ﻣﻦ اﻹﺳﻼم أو اﻟﻘﺮآن أﺻﻼ هذا الﻜﻼم والعياذ
ﻣن رﻗة الدين ﻓﻼ يﻮجد ﻣسلﻢ عنده دين ﳜاف ﷲ يقﻮل ﻣﺜل هذا الﻜﻼم ،أو اﻟنﱯ
ﷺ وﳓﻮ ذﻟﻚ ﳌاذا هﻮ يقﻮل هذا الﻜﻼم؟ يريد أن يﺆكد كﻼﻣﻪ لﻜن ﳛرم عليﻪ هذا
الﻜﻼم ،ﻗال :ﻟﻴﻔﻌﻠﻦ كﺬا أو إن ﱂ ﻳﻔﻌﻠﻪ أو إن كان فﻌﻠﻪ فﻘﺪ فﻌﻞ ﳏﺮﻣا وﱂ يﻜفر
وﻋﻠﻴﻪ كﻔارة ﳝﲔ ﲝنﺜﻪ إذاً ﰒ وعليﻪ كفارة ﳝﲔ .والذي يقصد الﻜفر كاﻓر ،الذي يقصده
ﲜد ﻓهذا ﳜرج ﻣن اﳌلة والعياذ

.

فﺼﻞ ﰲ كﻔارة اﻟﻴﻤﲔ
) ﳜﲑ ﻣﻦ ﻟزﻣتﻪ كﻔارة ﳝﲔ ﺑﲔ" "١إﻃﻌام ﻋﺸﺮة ﻣﺴاكﲔ"أ" ( هذا اﳋيار اﻷول ،هي

على الﱰﺗيﺐ والتخيﲑ اﻷول على التخيﲑ ﻓإن ﺗعذر ﻻ ينتقل إﱃ الﺜاﱐ إﻻ لﱰﺗيﺐ إذاً
ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻜﲔ ﻣﺪ ﺑﺮ أو ﻧﺼﻒ ﺻاع ﻣﻦ ﻏﲑه نصف الصاع يعﲏ ﻣدين ﻣن غﲑ الﱪ ،إذا

ﻗال إطعام ﻣسﻜﲔ يقصدون هذا ،ﻣد الﱪ أو ﻣدين ﻣن غﲑ الﱪ إﻻ ﰲ ﺻدﻗة زكاة الفﻄر

ﻓذاك ﺻاع كاﻣل يعﲏ أرﺑعة أﻣداد ،ﻗال ) :أو كﺴﻮ ﻢ ("ب" أي اﻟﻌﺸﺮة ﻣﺴاكﲔ
ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺛﻮب ﳚزﻳﻪ ﰲ ﺻﻼﺗﻪ وﻟﻠﻤﺮأة درع وﲬار كﺬﻟﻚ يعﲏ ﲡزﺋها ﰲ الصﻼة ،الدرع
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هﻮ القميص الﺜﻮب يعﲏ نقﻮل ﻣﺜل ﻓستان طﻮيل واﳋمار القماش الذي يﻮضع على

الرأس ) ،أو ﻋتق رﻗﺒﺔ"ج" فﻤﻦ ﱂ ﳚﺪ ( ﺷﻴﺌا ﳑا ﺗﻘﺪم ذكﺮه ) فﺼﻴام ﺛﻼﺛﺔ أ م ( ""٢

ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } فﻜﻔارﺗﻪ إﻃﻌام ﻋﺸﺮة ﻣﺴاكﲔ ﻣﻦ أوﺳﻂ ﻣا ﺗﻄﻌﻤﻮن أﻫﻠﻴﻜﻢ أو كﺴﻮ ﻢ
أو ﲢﺮﻳﺮ رﻗﺒﺔ فﻤﻦ ﱂ ﳚﺪ فﺼﻴام ﺛﻼﺛﺔ أ م { ) ﻣتتاﺑﻌﺔ ( وﺟﻮ ﻟﻘﺮاءة اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
فﺼﻴام ﺛﻼﺛﺔ أ م ﻣتتاﺑﻌﺔ وﲡﺐ كﻔارة وﻧﺬر فﻮرا ﲝنﺚ وﳚﻮز إﺧﺮاﺟﻬا ﻗﺒﻠﻪ أي يقبل

اﳊنﺚ ،ﻣﱴ ﲡﺐ؟ يعﲏ هﻮ اﻵن ﺣلف ﳝﲔ ﰒ خالف اليمﲔ ﻓبمﺠرد أن ﳜالف اليمﲔ
ﳚﺐ إخراج الﻜفارة ﻓﻮرا ،وهل ﳚﻮز أن ﳜرجها ﻗبل أن ﳛنﺚ؟ ﳚﻮز لﻜن ﻻ ﳚﺐ هذا
اﳌعﲎ ،وكذلﻚ لﻮ نذر لﻮ ﻗال إن شفى ﷲ ﻣريضي ﻓعلي كذا ﰒ شفى ﷲ ﻣريضﻪ إذاً ﳚﺐ

عليﻪ أن يبادر خراج هذا النذر ،ﻗال ) :وﻣﻦ ﻟزﻣتﻪ أﳝان ﻗﺒﻞ اﻟتﻜﻔﲑ ﻣﻮﺟﺒﻬا واﺣﺪ (
ﺗﻮجﺐ شيﺌا واﺣدا يعﲏ الﻜفارة نﻮعها واﺣد وﻟﻮ ﻋﻠﻰ أفﻌال كﻘﻮﻟﻪ وﷲ ﻻ أكﻠﺖ وﷲ
ﻻ ﺷﺮﺑﺖ وﷲ ﻻ أﻋﻄﻴﺖ وﷲ ﻻ أﺧﺬت ﻓهذه أﳝان كﺜﲑة لﻜن كلها ﺗﻮجﺐ كفارة ﻣن
نﻮع واﺣد أو نقﻮل ﻣن جنﺲ واﺣد ،ﻗال ) :فﻌﻠﻴﻪ كﻔارة واﺣﺪة ( ﻷ ا كﻔارات ﻣﻦ
ﺟنﺲ واﺣﺪ فتﺪاﺧﻠﺖ كاﳊﺪود ﻣﻦ ﺟنﺲ يعﲏ لﻮ واﺣد ﻗتل واﺣد القتل ليﺲ ﲝد لﻜن
ﻣﺜﻼ نقﻮل شرب وشرب  ...كل واﺣد يﻮجﺐ اﳉلد ﻓهي واﺣد يعﲏ ﺣد واﺣد ،ﰒ ﻗال:

) وإن اﺧتﻠﻒ ﻣﻮﺟﺒﻬا ( الﻜفارة اﳌﱰﺗبة ﳐتلفة ،ﻗال :أي ﻣﻮﺟﺐ اﻷﳝان وﻫﻮ اﻟﻜﻔارة )
كﻈﻬار وﳝﲔ ( ﺗﻌاﱃ واﺣد عليﻪ كفارة ﻇهار وكفارة ﳝﲔ ،كفارة الﻈهار ﲣتلف عن
كفارة اليمﲔ ﻓﻼ ﺗتداخل ،ﻗال ) :ﻟزﻣاه ( أي اﻟﻜﻔار ن ) وﱂ ﻳتﺪاﺧﻼ ( ﻟﻌﺪم اﲢاد
اﳉنﺲ انتهى الﻜﻼم ،واضﺤة اﳌسﺄلة؟! ﻣﱴ ﺗتداخل الﻜفارات؟ إذا كان ﻣﻮجبها واﺣد،

وإن اختلفا ﻓﻼ ﺗتداخل ،اﻵن انتقل إﱃ العبد كيف يﻜفر؟ يﻄعﻢ عﺸرة ﻣساكﲔ أم يﻜسﻮ
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أم يعتق رﻗبة؟! العبد ﻣا عنده ﻣال ،ﻣا عنده إﻻ الصﻮم ،ﻗال :وﻳﻜﻔﺮ ﻗﻦ ﺑﺼﻮم وﻟﻴﺲ
ﻟﺴﻴﺪه ﻣنﻌﻪ ﻣنﻪ أي ﻣن الصﻮم ﻷن هذا ﺻﻮم واجﺐ ﻣﺜل رﻣضان ﻻ ﳝنعﻪ ﻣن الصﻮم،
هل يﻜفر الﻜاﻓر لصﻮم؟ ﻻ يقبل ﻣنﻪ الصﻮم ﻓيﻜفر ﳌال ،ﻗال :وﻳﻜﻔﺮ كافﺮ ﺑﻐﲑ ﺻﻮم
يعﲏ ﳌال ﻓإذا ﺣلف ﻣا أﻣره ﷲ ﳌال .جاﻣع اﻷﳝان هذا أهﻢ ب ﰲ اﳌﻮضﻮع كلﻪ.

ب ﺟاﻣﻊ اﻷﳝان اﶈﻠﻮف ا
) ﻳﺮﺟﻊ ﰲ اﻷﳝان إﱃ ﻧﻴﺔ اﳊاﻟﻒ إذا اﺣتﻤﻠﻬا اﻟﻠﻔظ ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﷺ وإﳕا ﻟﻜﻞ اﻣﺮئ ﻣا
ﻧﻮى فﻤﻦ ﻧﻮى ﻟﺴﻘﻒ أو اﻟﺒناء اﻟﺴﻤاء أو ﻟﻔﺮاش واﻟﺒﺴاط اﻷرض ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻮم ﻟﻔﻈﻪ وﳚﻮز اﻟتﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﳐاﻃﺒﺔ ﻟﻐﲑ ظاﱂ ﻗلنا ﻗبل ذلﻚ أن ﻣرجع اليمﲔ إﱃ كﻢ

ﺣالة؟ ستة :اﻷول اليمﲔ ،كيف نفسر اليمﲔ ونفهﻢ اليمﲔ ﺣﱴ نﻮجﺐ الﻜفارة أم ﻻ
نﻮجﺐ الﻜفارة ،ونقﻮل خالف اليمﲔ أو ﻣا خالف اليمﲔ ﻓﻼﺑد أن نفهﻢ ﻣا هﻮ اليمﲔ،
ﻓمرجع اليمﲔ واﺣد أوﻻ إﱃ نية اﳊالف طبعا ﺑﺸرط أن ﳛتملها اللفﻆ ،ﻣا هي نية

اﳊالف؟ رجل ﻗال وﷲ العﻈيﻢ سﺄ م ﲢﺖ سقف أو ﲢﺖ إ ء وذهﺐ لينام ﰲ الصﺤراء
ﻓماذا نقﻮل هذا يﻜفر أم ﻻ يﻜفر؟ ﺣسﺐ نيتﻪ ﻣاذا نﻮيﺖ لسقف؟ نﻮيﺖ لسقف
السماء ﻓيصﺢ ،نﻮيﺖ لبناء السماء ﻓصﺢ ذلﻚ ،أو ﻗال وﷲ سﺄ م الليلة على ﻓراشي
وذهﺐ لينام على الﱰاب ﻓنرجع إﱃ النية ،ﻗال أ نﻮيﺖ لفراش اﻷرض وﲰاها ﻓراش ،ﻓلﻮ
ﻗال أ ﻣا عندي نية ﻓننتقل إﱃ رﻗﻢ  ٢وهﻮ سبﺐ اليمﲔ يعﲏ ﻣﺜﻼ شخص أطعمﻪ اللﺤﻢ
ﰒ ﻣن عليﻪ ﻓقال وﷲ ﻻ آكل اللﺤﻢ ﻓنرجع نقﻮل ﻣا نيتﻚ؟ ﻗال ﻣا نﻮيﺖ ولﻜن ﳌا ﺻار
هذا اﳌﻮﻗف أ ﺣلفﺖ ﻓاليمﲔ ﻣعناه السبﺐ الذي هيج اليمﲔ يﻮﺣي نﻪ ﻻ كل ﳊما
ﻣﻄلقا أم ﻻ كل ﳊما ﻣن أﺣد أو ﻣن هذا الرجل ﻓيصﲑ ننتقل إﱃ السبﺐ الذي هيج

اليمﲔ إذاً نقﻮل لﻮ أكلﺖ اللﺤﻢ ﻓﻼ إشﻜال لﻜن لﻮ أﺣد أعﻄاك ﳊﻢ ﻓﺄكلتﻪ ﺗﻜفر أو لﻮ
ﻓﻼن أعﻄاك اللﺤﻢ ﻓﺄكلتﻪ ﺗﻜفر ﻷن ﳝينﻚ نيتﻚ ﻣا عندك نية ،لﻮ ﻗال أ نﻮيﺖ أﻻ
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آكل اللﺤﻢ ﻣنﻪ ﻓنﻜتفي لنية ،انعدﻣﺖ النية ننتقل إﱃ السبﺐ ،السبﺐ الذي هيج اليمﲔ
ﻗﻄع اﳌنة أو هﻮ سيذكر اﳌصنف ﻣﺜال يقﻮل ﻣﺜﻼ لﻮ ﻗال وﷲ ﻷﻗضﲔ زيدا ﺣقﻪ غدا طبعا

زيد وﲞﻪ وعﲑه أنﻚ ﱂ ﺗسدد ﺣقي ﻓقال وﷲ غدا سﺄﻗضيﻪ ﺣقﻪ ﰒ ذهﺐ إﱃ البيﺖ وجد
اﳌال ﻓقضاه الليلة ﻓهل يﻜفر أم ﻻ يﻜفر؟ سنرجع إﱃ النية ﻓلﻮ نﻮى غدا يعﲏ غدا ﻓيﻜفر
لﻜن لﻮ ﱂ ينﻮ غدا ﺑل أنﻪ أﻗصى ﺣد ،إن ﱂ ينﻮ شيء ﻓنقﻮل السبﺐ الذي هيج اليمﲔ
وهﻮ ﻗﻄع اﳌنة ﻣعناه أنﻪ ﻗصد غدا يعﲏ آخر ﻣﻮعد ﻓﻼ إشﻜال لﻮ ﻗضاه الليلة ﻓﻼ يﻜفر،
إذا عدم السبﺐ -٣التعيﲔ يعﲏ سنقتصر على ﻇاهر اللفﻆ إذا كان اللفﻆ ﻓيﻪ ﺗعيﲔ
لﺸيء ﻓنﻜتفي ﺑﻪ وﻻ نتﺠاوزه يعﲏ لﻮ ﻗال وﷲ ﻻ أكلﻢ ﻓﻼنة وهذه الفﻼنة زوجة لفﻼن
طلقﺖ وﺗزوجﺖ خر ﻓﻜلمها ﻓهل يﻜفر أم ﻻ يﻜفر؟ سنمﺸي لنية هل نﻮيﺖ أﻻ

ﺗﻜلمها ﻣﻄلقا أم ﻣاداﻣﺖ هي زوجة ﻓﻼن ﻗال أ ﻣا نﻮيﺖ شيء أﻣا لﻮ نﻮى عملنا
ليمﲔ ،ﻗال ﱂ أنﻮ شيء سننتقل إﱃ السبﺐ الذي هيج ﳌاذا ﺣلفﺖ هذا ﻗال ﻷن زوجها
ا مﲏ ﻓقلﺖ هذه الﻜلمة ﻓيصﲑ اﳌعﲎ ﻣاذا نفهﻢ ﻣن السبﺐ؟ لﻮ طلقﺖ وكلمها ﻣا ﻓيﻪ

شيء كﺄنﻪ ﻗال وﷲ ﻻ أكلﻢ ﻓﻼنة ﻣاداﻣﺖ زوجة ،هﺐ أنﻪ ﻣا ﻓيﻪ سبﺐ ﻓنقتصر على
التعيﲔ إذاً هذه الفﻼنة ﻻ يﻜلمها سﻮاء كانﺖ زوجة لفﻼن أو ليسﺖ زوجة لفﻼن أو
طلقﺖ أو أﺻبﺤﺖ ذات زوج أو ليسﺖ ذات زوج ﰲ كل ﺣال ﻻ ،ﺑقي ﻣن الستة
ثﻼث ،الراﺑع واﳋاﻣﺲ والسادس ﻣا هي؟ إذا ﱂ يﻜن هناك ﺗعيﲔ ﻓسنفسر اللفﻆ ﲟعناه
الﺸرعي كل كلمة خﻄﺄ أو كﺜﲑ ﻣن الﻜلمات ﳝﻜن كلمة ﳍا ﻣعﲎ ﰲ اللﻐة ﻗﻄعا لﻜن ﻗد
يﻜﻮن ﳍا ﻣعﲎ أيضا ﰲ الﺸرع وﻗد يﻜﻮن ﳍا ﻣعﲎ ﰲ العرف وﻗد يﻜﻮن ﳍا ﻣعﲎ ﰲ اللﻐة
والﺸرع أو ﰲ اللﻐة والعرف أو ﰲ الﺜﻼثة ﻓﻜيف نفسر الﻜﻼم؟ أول ﻣا نفسر الﻜلمة
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نفسرها إذا كانﺖ ﳍا الﺜﻼث ﻣعاﱐ ﻓنفسرها ﳌعﲎ الﺸرعي إذا كان ﳍا ﻣعﲎ ﰲ الﺸرع
ﻓنبدأ ﺑﻪ ﻓإن ﱂ يﻜن ﳍا ﻣعﲎ ﰲ الﺸرع ننتقل أو ﺗعذر ﲪلها على اﳌعﲎ الﺸرعي ﻓننتقل
إﱃ اﳌعﲎ العرﰲ ﻓإن ﺗعذر ﲪلها على اﳌعﲎ العرﰲ ﻓنﺤملها على اﳌعﲎ اللﻐﻮي هذا كﻼم

سيﺄﰐ ﺑيانﻪ يعﲏ لﻮ واﺣد ﻗال وﷲ سﺄﺻلي ﰒ ﻗام يدعﻮ ﻓماذا نقﻮل لﻪ؟ ﻻ نقبل الصﻼة
ﳍا ﻣعﲎ ﰲ اللﻐة وﳍا ﻣعﲎ ﰲ الﺸرع ﻣعناه ﰲ الﺸرع الصﻼة العبادة اﳌعروﻓة ﻓﻼ نقبل أن
نفسرها لدعاء والصﻼة ﰲ اللﻐة الدعاء وأ دعﻮت ﻓهل ﲢقق اليمﲔ؟ ﻻ نقبل لﻜن لﻮ

ﻗال ﻣﺜﻼ وﷲ ﻻ آكل اللﺤﻢ ﰒ أكل ﲰﻜا ﻓالعرف ﻣاذا يقﻮل السمﻚ ﳊﻢ أم ﻻ؟ هﻮ ﳊﻢ
ﰲ اللﻐة على العمﻮم ﻓإذا ﻗلنا اللﻐة ﲣالف العرف والعرف أن اللﺤﻢ يﻄلق على،..
والدجاج ﻓإذا ﻗلﺖ ﺗريد ﳊﻢ أم دجاج أم ﲰﻚ ،ﻓإذا كانﺖ اللﻐة ﲣالف العرف ﻓإذاً
نفسرها ﲟاذا؟ لعرف ﻓلﻮ ﻗال وﷲ ﻻ آكل اللﺤﻢ ﰒ أكل ﲰﻜا ﻓهل يﻜفر أم ﻻ؟! إذاً

الﻜلمة إذا اﺣتملﺖ اﳌعﲎ اللﻐﻮي والﺸرعي والعرﰲ نبدأ لﺸرعي ﰒ ننتقل إﱃ العرﰲ ﰒ
ننتقل إﱃ اللﻐﻮي وهذه الستة هﻜذا ﺗدرﳚيا إذاً نبدأ لنية ﰒ إذا ﱂ ﺗﻮجد نية السبﺐ الذي
هيج اليمﲔ ﻓإن ﱂ يﻮجد سبﺐ ﻓالتعيﲔ ﻓإن ﱂ يﻮجد ﺗعيﲔ ﻓسر الﻜﻼم ﲟعناه الﺸرعي إن

وجد لﻪ ﻣعﲎ شري وإﻻ ﻓباﳌعﲎ العرﰲ وإﻻ ﻓباﳌعﲎ اللﻐﻮي.
ﻓﻜنا ﻗد وﻓنا عند ب جاﻣع اﻷﳝان اﶈلﻮف ا وﻗلنا أن ﻣلخص ﻣا سبق ذكره أن ﻣرجع
اليمﲔ يﻜﻮن إﱃ ستة أشياء لﱰﺗيﺐ اﻷول النية نرجع إﱃ نية اﳊالف ونفسر اليمﲔ
ﲝسﺐ نيتﻪ ﻓإن ﱂ ﺗﻜن نية ﻓننتقل للﺜاﱐ وهﻮ السبﺐ الذي هيج اليمﲔ ،سبﺐ اليمﲔ
وﻣا هيﺠها ،ونفسر اليمﲔ ﲝسﺐ السبﺐ الذي هيج اليمﲔ ﰒ إن ﱂ يﻜن هناك سبﺐ
ﻓننتقل إﱃ الﺜالﺚ وهﻮ التعيﲔ ﻓنعﲔ إذا كان اليمﲔ على ﻣعﲔ ﻓنعﲔ هذا اﳌعﲔ ونقيد
اﳊﻜﻢ ﺑﻪ وسيﺄﰐ أﻣﺜلة لذلﻚ لﻜن اﻵن أذكر القاعدة ﺑسرعة ﰒ ﺑعد ذلﻚ إذا ﱂ يﻜن

ﻣعﲔ ﻓنفسر اليمﲔ ﲝسﺐ العرف الﺸرعي يعﲏ اﻻسﻢ الﺸرعي إن كان لﻪ ﻣعﲎ ﰲ الﺸرع
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ﰒ اﳋاﻣﺲ إن ﱂ يﻜن لﻼسﻢ ﻣعﲎ شرعي ﻓننتقل لﻼسﻢ العرﰲ ،اﳌعﲎ العرﰲ هذا اﳋاﻣﺲ،
ﻓإن ﱂ يﻜن هناك اسﻢ عرﰲ ﻓنتقل إﱃ السادس وهﻮ اﻻسﻢ اللﻐﻮي ،اﳌعﲎ اللﻐﻮي .ﻗال
اﳌصنف رﲪﻪ ﷲ ﺗعاﱃ:

ب ﺟاﻣﻊ اﻷﳝان اﶈﻠﻮف ا
) ﻳﺮﺟﻊ ﰲ اﻷﳝان إﱃ ﻧﻴﺔ اﳊاﻟﻒ" "١إذا اﺣتﻤﻠﻬا اﻟﻠﻔظ ( اﻵن سيدلل لذلﻚ ﻣا دليل
هذا؟ ﻗال :ﻟﻘﻮﻟﻪ ﷺ وإﳕا ﻟﻜﻞ اﻣﺮئ ﻣا ﻧﻮى ﻣﺜال نية اﳊالف سيمﺜل ﳍذه اﳌسﺄلة
ﻓقال :فﻤﻦ ﻧﻮى ﻟﺴﻘﻒ أو اﻟﺒناء اﻟﺴﻤاء أو ﻟﻔﺮاش واﻟﺒﺴاط اﻷرض ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻮم ﻟﻔﻈﻪ يعﲏ لﻮ ﻗال وﷲ سﺄ م ﲢﺖ سقف ﰒ م ﰲ العراء وﻗال أﻗصد السقف
السماء ﻓيصﺢ ذلﻚ ﻣادام نﻮى السقف السماء ﺻﺢ ذلﻚ ،ولﻮ ﻗال وﷲ سﺄ م على
ﺑساط ﰒ م ﰲ الرﻣل ﻓقلنا لﻪ كيف ﻗال أ نﻮيﺖ لبساط اﻷرض ﻓمادام نﻮى ذلﻚ

يصﺢ ﻓﻼ ﳓنﺜﻪ يعﲏ ﻻ نﻮجﺐ عليﻪ الﻜفارة ،ﻗال :وﳚﻮز اﻟتﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﳐاﻃﺒﺔ ﻟﻐﲑ ظاﱂ

أي التعريض ذا يعﲏ لﻮ ﻗال ﳕﺖ ﲢﺖ سقف يقصد السماء أو ﳕﺖ على ﻓراش أو

ﺑساط يقصد اﻷرض ﺗعريضا جاز ذلﻚ وغﲑه ﳚﻮز ) ،فﺈن ﻋﺪﻣﺖ اﻟنﻴﺔ رﺟﻊ إﱃ ﺳﺒﺐ
اﻟﻴﻤﲔ وﻣا ﻫﻴﺠﻬا ( ""٢ﻣعذرة نرجع ﻗال وﳚﻮز التعريض ﰲ ﳐاطبة لﻐﲑ ﻇاﱂ هﻮ اﻵن

انتقل إﱃ ﻣسﺄلة التعريض ﰲ الﻜﻼم هل ﳚﻮز التعريض ﰲ الﻜﻼم أن يقﻮل كﻼﻣا وهﻮ
يريد شيء آخر ﻣن غﲑ أن يﻜﻮن كاذب ﻗال اﳌصنف أن هذا ﻣن التعريض أن يقﻮل
سقف ويقصد لسقف السماء ،يقﻮل ﻓراش ويقصد لفراش اﻷرض هذا نﻮع ﻣن

التعريض ﻓهل ﳚﻮز التعريض؟ يقﻮل ﳚﻮز لﻐﲑ ﻇاﱂ ،كيف لﻐﲑ ﻇاﱂ؟ يعﲏ ﻣا ﱂ يﻜن هذا
اﳌعرض ﻇاﱂ يعﲏ ﺗيﻪ الرجل ﻓيﻄالبﻪ ﺑديﻮنﻪ يقﻮل لﻪ رد ديﲏ سدد الدين الذي عليﻚ
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ﻓيﺤلف ويقﻮل وﷲ ﻣا لﻚ شيء ويعرض أنﻪ ﻣالﻚ شيء ﰲ جيﱯ أو ﻣالﻚ شيء اليﻮم
أو يقﻮل وﷲ ﱂ أﻗﱰض ﻣنﻚ ويقصد انﻪ ﱂ أﻗﱰض ﻣنﻚ اليﻮم لﻜن اﻗﱰضﺖ أﻣﺲ ﻓهل
هذا التعريض ﳚﻮز؟ ﻻ هذا لنسبة للﻈاﱂ ﻻ ﳚﻮز ﻷن هذا ﻇلﻢ إذا ﻗالﻪ ﻇاﳌا للﻄرف

الﺜاﱐ ﻓﻼ ﳚﻮز هذا ﻣعﲎ لﻐﲑ ﻇاﱂ ) ،فﺈن ﻋﺪﻣﺖ اﻟنﻴﺔ رﺟﻊ إﱃ ﺳﺒﺐ اﻟﻴﻤﲔ وﻣا
ﻫﻴﺠﻬا ( " "٢التعليل :ﻟﺪﻻﻟﺔ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟنﻴﺔ ﻷن سبﺐ اليمﲔ يدل على نية اﻹنسان،
ﻣﺜال :فﻤﻦ ﺣﻠﻒ ﻟﻴﻘﻀﲔ زﻳﺪا ﺣﻘﻪ ﻏﺪا فﻘﻀاه ﻗﺒﻠﻪ ﱂ ﳛنﺚ إذا اﻗتﻀﻰ اﻟﺴﺒﺐ أﻧﻪ
ﻻ ﻳتﺠاوز ﻏﺪا ﻗال وﷲ غدا أﻗضيﻚ ﺣقﻚ أو ﺗيﻚ ﺣقﻚ غدا ﰒ سدده اليﻮم ﻓهل

ﳛنﺚ يقﻮل أنﺖ ﻗلﺖ غدا ﻓﻜيف ﺗسدد اليﻮم؟ يقﻮل السبﺐ أﺣيا يقتضي جﻮاز هذا
ﻣﺜل جاءه شخص وﻗال لﻪ ﳌا ﱂ ﺗقضيﲏ ﺣقي ﻓﺄنﺖ ﳑاطل ﻓﻐضﺐ ﺗتهمﲏ ﳌماطلة وﷲ

ﻷﻗضينﻚ ﺣقﻚ غدا ﰒ ﻗضاه اليﻮم نقﻮل نعﻢ السبﺐ الذي هيج اليمﲔ يدل على أنﻪ أراد
نفي اﳌﻄل عن نفسﻪ وأنﻪ يقصد أﻻ يتﺄخر عن الﻐد وﻻ يقصد
انﻪ يسدده ﰲ الﻐد لذات ،ﻗال :وكﺬا ﻟﻴﺄكﻠﻦ ﺷﻴﺌا أو ﻟﻴﻔﻌﻠنﻪ ﻏﺪا وﻓعلﻪ اليﻮم إذا

اﻗتضى السبﺐ أﻻ يتﺄخر عن الﻐد ﻓﻜﺄنﻪ نﻮى هذا ،وإن ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺒﻴﻌﻪ إﻻ ﲟاﺋﺔ ﱂ ﳛنﺚ
إﻻ أن ﻋﻪ ﻗﻞ ﻣنﻬا لﻮ عﻪ كﺜر السبﺐ كذلﻚ يعﲏ لﻮ ﻗيل لﻪ ﻣﺜﻼ هذه الساعة ﻻ

ﺗساوي أكﺜر ﻣن عﺸرة ر ل ﻗال وﷲ سﺄﺑيعها ﺑعﺸرين هﻮ يقصد ﺑعﺸرين ﻓﺄكﺜر أم
يقصد أ ا ﻻ ﺗنزل عن العﺸرين؟ نقﻮل النية ﻣا الذي نﻮاه؟ ﱂ ينﻮ شيء السبﺐ يدل على
أنﻪ نﻮى أ ا ﻻ ﺗقل عن عﺸرين لﻜن ﳑﻜن ﺗزيد ﻓﺠاء ﰲ الﻐد و عها ﺑﺜﻼثﲔ ﻓهل نقﻮل
لﻪ أنﺖ ﺣلفﺖ أﻻ ﺗبيعها إﻻ ﺑعﺸرين ﻓاﳉﻮاب ﻻ إﻻ إذا نﻮى أﻻ يبيعها إﻻ ﺑعﺸرين
و عها ﺑﺜﻼثﲔ أﻣا إذا كان السبﺐ يقتضي أنﻪ ﻻ ينقص عن العﺸرين ﻓإذاً لﻮ عها كﺜر

ﳛنﺚ ،وإن ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺸﺮب ﻟﻪ اﳌاء ﻣﻦ ﻋﻄﺶ وﻧﻴتﻪ أو اﻟﺴﺒﺐ ﻗﻄﻊ ﻣنتﻪ ﺣنﺚ كﻞ
ﺧﺒزه واﺳتﻌارة داﺑتﻪ وكﻞ ﻣا فﻴﻪ ﻣنﺔ انتهﺖ اﳌسﺄلة إذاً ﺣلف أﻻ يﺸرب لﻪ ﻣاء ،ﻓﻼن
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ﲤنن عليﻪ أو ﺗعاﱃ على شخص وﻗال وﷲ ﻻ أشرب لﻚ ﻣاء ﻓﺠاء ﰲ اليﻮم الﺜاﱐ وأكل
لﻪ طعاﻣا ﻓهل ﳛنﺚ أم ﻻ؟ نقﻮل إذا كان السبﺐ يدل على أنﻪ يريد ﻗﻄع اﳌنة ﻓإذاً ﺣﱴ

اﳋبز ﻻ كلﻪ ﻓإذا كانﺖ النية أو السبﺐ ﻗﻄع اﳌنة إذاً ﻻ ﳚﻮز لﻪ أو نقﻮل إن أكل اﳋبز

ﳛنﺚ ،استعار الداﺑة ﳛنﺚ ،إذا استفاد ﻣنﻪ أي ﻓاﺋدة ﻓيها ﻣنة سيﺤنﺚ .ﻗال ) :فﺈن
ﻋﺪم ذﻟﻚ ( أي اﻟنﻴﺔ وﺳﺒﺐ اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺬي ﻫﻴﺠﻬا ) رﺟﻊ إﱃ اﻟتﻌﻴﲔ (" "٣ﻷﻧﻪ أﺑﻠﻎ
ﻣﻦ دﻻﻟﺔ اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻤﻰ ﻷﻧﻪ ﻳنﻔﻲ اﻹ ام ﻟﻜﻠﻴﺔ التعيﲔ ينفي اﻹ ام ﻓنﺤصر
اليمﲔ ﻓيما عينﻪ ﻓإن خالف ﻣا عينﻪ ﺣنﺚ وأﻣا غﲑه ﻓﻼ يدخل ،ﻣﺜال التعيﲔ ) :فﺈذا
ﺣﻠﻒ ﻻ أﻟﺒﺲ ﻫﺬا اﻟﻘﻤﻴﺺ فﺠﻌﻠﻪ ﺳﺮاوﻳﻞ أو رداء أو ﻋﻤاﻣﺔ وﻟﺒﺴﻪ ( ﺣنﺚ ﺣلف

ﻻ يلبﺲ هذا القميص إذاً ﻓيها ﺗعيﲔ ﻓهنا سنقﻮل لﻪ ﻣاذا نﻮيﺖ؟ ﱂ أنﻮ شيﺌا ،ﻣا هﻮ
السبﺐ؟ ليﺲ هناك سبﺐ إذاً سنقتصر على التعيﲔ ونقﻮل هذا القميص ﻻ ﺗلبسﻪ ولﻮ
ﲢﻮل إﱃ شيء آخر يعﲏ لﻮ جاء اﳋياط وﺣﻮل هذا القميص أو الﺜﻮب إﱃ سراويل أو
جعل ﻣنﻪ رداء أو عماﻣة ﻓإذا لبسﻪ ﳛنﺚ إذا ﺣلف على هذه العﲔ ﺑنفسها يقﻮل :ﻷنﻪ
أﺑلغ ﻣن دﻻلة اﻻسﻢ على اﳌسمى هذا يقال لﻪ سروال وليﺲ ﻗميص نقﻮل ﻻ ،التعيﲔ هذا
أﻗﻮى ﻣن كلمة ﻗميص ،التعيﲔ أﺑلغ ﻣن دﻻلة اﻻسﻢ على اﳌسمى أﺑلغ ﻣن دﻻلة القميص
على ﻣعناه ،التعيﲔ سيﻜﻮن هﻮ اﳌقدم ،ﻻ ألبﺲ هذا القميص ﰒ ﲢﻮل إﱃ عماﻣة ﻓلبسﻪ
ﻓهل يعتﱪ لبﺲ ﻗميص؟ ﻻ لﻜن لبﺲ هذا الذي عينﻪ ﻓﻜلمة هذا أﻗﻮى ﻣن اﻻسﻢ ،ﻣﺜال

آخر ) :أو ﻻ كﻠﻤﺖ ﻫﺬا اﻟﺼﱯ فﺼار ﺷﻴخا ( وكﻠﻤﻪ ﺣنﺚ طبعا إذا عدﻣﺖ النية
وعدم السبﺐ إذاً ﺗعﲔ هذا اﻵدﻣي ﻓلﻮ كلمﻪ ﺑعد أن ﲡاوز سن الصبا وأﺻبﺢ شيخا كبﲑا

كذلﻚ ) ،أو ( ﺣﻠﻒ ﻻ كﻠﻤﺖ ) زوﺟﺔ فﻼن ﻫﺬه أو ﺻﺪﻳﻘﻪ فﻼ ( ﻫﺬا ) أو ﳑﻠﻮكﻪ
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ﺳﻌﻴﺪا ( ﻫﺬا ) فزاﻟﺖ اﻟزوﺟﻴﺔ واﳌﻠﻚ واﻟﺼﺪاﻗﺔ ﰒ كﻠﻤﻬﻢ ( ﺣنﺚ ﳌاذا؟ ﻷن هذا
أﻗﻮى ﻣن كلمة زوجة وأﻗﻮى ﻣن كلمة ﳑلﻮكﻪ وأﻗﻮى ﻣن كلمة ﺻديقﻪ وأﻗﻮى ﻣن كلمة

ﺻﱯ ﻓالتعيﲔ أﻗﻮى ) ،أو ( ﺣﻠﻒ ) ﻻ أكﻠﺖ ﳊﻢ ﻫﺬا اﳊﻤﻞ فﺼار كﺒﺸا ( وأكﻠﻪ
ﺣنﺚ ﻷن التعيﲔ أﻗﻮى ﻣن غﲑه وكل هذا الﻜﻼم ﻣا ﱂ ﺗﻜن نية وسبﺐ ﻓإن وجدت النية
ﻓبها وإذا ﱂ ﺗﻮجد النية ووجد السبﺐ ﻓإذاً لسبﺐ وإﻻ ﻓالتعيﲔ أﻗﻮى ) ،أو ( ﺣﻠﻒ ﻻ
أكﻠﺖ ) اﻟﺮﻃﺐ فﺼار ﲤﺮا أو دﺑﺴا أو ﺧﻼ ( وأكﻠﻪ ﺣنﺚ ) أو ( ﺣﻠﻒ ﻻ أكﻠﺖ )
ﻫﺬا اﻟﻠﱭ فﺼار اﻟﻠﱭ ﺟﺒنا أو كﺸﻜا وﳓﻮه ﰒ أكﻠﻪ ﺣنﺚ ﰲ اﻟﻜﻞ ( ﳌاذا؟ ﻷن ﻋﲔ
اﶈﻠﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﺔ كﺤﻠﻔﻪ ﻻ ﻟﺒﺴﺖ ﻫﺬا اﻟﻐزل فﺼار ﺛﻮ ﻷن كل هذا ﺻﻮر التعيﲔ
وكﺬا ﺣﻠﻔﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ دار فﻼن ﻫﺬه فﺪﺧﻠﻬا وﻗﺪ ﻋﻬا أو وﻫﻲ فﻀاء أو ﻣﺴﺠﺪ أو
ﲪام وﳓﻮه هذه أﻣﺜلة كﺜﲑة على شيء واﺣد ) إﻻ أن ﻳنﻮي ( اﳊال أو ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺐ
اﻟﻴﻤﲔ ﻳﻘتﻀﻲ ) ﻣادام ( اﶈﻠﻮف ﻋﻠﻴﻪ ) ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ ( فتﻘﺪم اﻟنﻴﺔ وﺳﺒﺐ اﻟﻴﻤﲔ
ﻋﻠﻰ اﻟتﻌﻴﲔ كﻤا ﺗﻘﺪم يعﲏ لﻮ ﻗال وﷲ ﻻ كلمﺖ هذا الصﱯ إذا نﻮى ﻣا أكلﻢ هذا
الصﱯ ﻣادام ﺻبيا يعﲏ ﻣادام على هذه الصفة أو سبﺐ اليمﲔ يدل على أنﻪ أراد أنﻪ ﻻ
يﻜلمﻪ ﻣادام ﺻبيا إذاً اﻗتصر على ﻓﱰة الصبا وكذلﻚ ﻻ كلمﺖ زوجة ﻓﻼن ﻗصد

ﻣاداﻣﺖ زوجة إذاً إذا طلقﺖ ﳝﻜن أن يﻜلمها وكذلﻚ إذا ﻗال ﻻ كلمﺖ ﺻديق ﻓﻼن
ﻓإن ﻗصد ﻣادام ﺻديقﻪ أو السبﺐ كان يدل على أنﻪ أراد ﻣادام ﺻديقﻪ إذاً نقتصر على
الصفة.

فﺼﻞ
) فﺈن ﻋﺪم ذﻟﻚ ( أي اﻟنﻴﺔ واﻟﺴﺒﺐ واﻟتﻌﲔ ) رﺟﻊ ( ﰲ اﻟﻴﻤﲔ ) إﱃ ﻣا ﻳتناوﻟﻪ
اﻻﺳﻢ وﻫﻮ ( أي اﻻﺳﻢ ) ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻋﻲ" "٤وﺣﻘﻴﻘﻲ" "٦وﻋﺮﰲ" ( "٥ﻷ ﻢ ذا الﱰﺗيﺐ
العرﰲ  ٥واﳊقيقي  ٦واكتبﻮا يقدم عند اﻹطﻼق شرعي ﻓعرﰲ ﻓلﻐﻮي ﻷن الﺸيﺦ اﻵن ﳌا
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سردها ﻗدم وأخر ،ﻗال :وﻗﺪ ﻻ ﳜتﻠﻒ اﳌﺴﻤﻰ كاﻷرض واﻟﺴﻤاء واﻹﻧﺴان واﳊﻴﻮان
وﳓﻮﻫا ) فاﻟﺸﺮﻋﻲ ( ﻣﻦ اﻷﲰاء ) ﻣا ﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﰲ اﻟﺸﺮع وﻣﻮﺿﻮع ﰲ اﻟﻠﻐﺔ (
كاﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم واﻟزكاة واﳊﺞ واﻟﺒﻴﻊ واﻹﺟارة إذا ﱂ ﳜتلف اﳌسمى ﻣا عند ﻣﺸﻜلة،
اﻷرض هي اﻷرض والسماء هي السماء لﻜن كﻼﻣنا ﻓيما لﻪ أكﺜر ﻣن ﻣعﲎ لﻪ ﻣعﲎ

شرعي ولﻐﻮي وعرﰲ وﳓن ﻗلنا اللﻐﻮي ﻻﺑد أن يﻜﻮن لﻪ ﻣعﲎ ﻣا ﻓيﻪ كلمة ليﺲ ﳍا ﻣعﲎ
ﰲ اللﻐة إذاً ليسﺖ عرﺑية لﻜن كل كلمة ﳍا ﻣعﲎ ﰲ اللﻐة ﻗد يﻜﻮن ﳍا ﻣعﲎ ﰲ العرف
وﻗد يﻜﻮن ﳍا ﻣعﲎ ﰲ الﺸرع وﻗد ﻻ يﻜﻮن وﻗد يﻜﻮن ﳍا ﻣعﲎ ﰲ العرف ﻓقﻂ أو ﰲ
الﺸرع ﻓقﻂ ﳝﻜن ذلﻚ ﻓالﺸرعي ﻗال ﻣا كان لﻪ ﻣﻮضﻮع ﰲ الﺸرع وﻣﻮضﻮع ﰲ اللﻐة ﻷ ا

كلمة عرﺑية ﰒ ﻣﺜل لصﻼة والصﻮم والزكاة واﳊج هذه ﳍا ﻣعاﱐ شرعية والبيع لﻪ ﻣعﲎ
شرعي ﻷن البيع هﻮ اﳌبادلة لﻜن ﰲ الﺸرع ﻣبادلة ﳐصﻮﺻة ﺑﺸروط ﳐصﻮﺻة واﻹجارة ﳍا

ﻣعﲎ ﰲ الﺸرع ،ﻗال :فاﻻﺳﻢ ) اﳌﻄﻠق ( ﰲ اﻟﻴﻤﲔ ﺳﻮاء كاﻧﺖ ﻋﻠﻰ فﻌﻞ أو ﺗﺮك )
ﻳنﺼﺮف إﱃ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ( ﻷن ذﻟﻚ ﻫﻮ اﳌتﺒادر إﱃ اﻟﻔﻬﻢ ﻋنﺪ
اﻹﻃﻼق إﻻ اﳊﺞ واﻟﻌﻤﺮة فﻴتناول اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﻔاﺳﺪ ﻟﻮﺟﻮب اﳌﻀﻲ فﻴﻪ كاﻟﺼﺤﻴﺢ
يقﻮل اﳌﻮضﻮع الﺸرعي الصﺤيﺢ يعﲏ الذي يصﺢ ﰲ الﺸرع وليﺲ الباطل ،سيﺄﰐ اﻵن

ﻣﺜال ) :فﺈذا ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺒﻴﻊ أو ﻻ ﻳنﻜﺢ فﻌﻘﺪ ﻋﻘﺪا فاﺳﺪا ( ﻣﻦ ﺑﻴﻊ أو ﻧﻜاح ) ﱂ
ﳛنﺚ ( ﻷنﻪ ﺣلف ﻻ أﺑيع ﰒ ارﺗﻜﺐ ﺻﻮرة البيع لﻜن ليسﺖ شرعا يعﲏ ﻗال وﷲ ﻻ أﺑيع
ﰒ ع ﲬرا هﻮ آﰒ على ﺑيع اﳋمر لﻜن هل عليﻪ كفارة أم ﻻ؟ نقﻮل ﻻ ﻷنﻪ ﱂ ﳛنﺚ ﻷنﻪ
اﳌفروض ﳌا ﺣلف أﻻ يبيع ﳛنﺚ لﻮ ع ﺑيعا ﺻﺤيﺤا وﺑيع اﳋمر ليﺲ ﺑصﺤيﺢ ﻓهذا

يعتﱪ ﰲ الﺸرع ﱂ يبع ﻷن اﻟﺒﻴﻊ واﻟنﻜاح ﻻ ﻳتناول اﻟﻔاﺳﺪ لﻮ ﻗال وﷲ ﻻ أﺗزوج ﰒ ﺗزوج

www.bajabir.com

١٤٦

زواجا ﻓاسدا ﻻ يﻜفر وﻻ ﳛنﺚ )،وإن ﻗﻴﺪ ( اﳊاﻟﻒ ) ﳝﻴنﻪ ﲟا ﳝنﻊ اﻟﺼﺤﺔ ( أي ﲟا ﻻ
ﲤﻜﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻌﻪ ) كﺄن ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺒﻴﻊ اﳋﻤﺮ أو اﳋنزﻳﺮ ﺣنﺚ ﺑﺼﻮرة اﻟﻌﻘﺪة ( ﻟتﻌﺬر
ﲪﻞ ﳝﻴنﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ انتبهﻮا ﺑﲔ ﺻﻮرة وﷲ ﻻ أﺑيع ﰒ يبيع اﳋمر ﻗلنا ﻻ ﳛنﺚ

والصﻮرة الﺜانية وﷲ ﻻ أﺑيع اﳋمر ﰒ ع اﳋمر ﳛنﺚ ،ﰲ الﺜانية ﳛنﺚ ﻷنﻪ ﰲ اﻷوﱃ ﳌا
ﻗال وﷲ ﻻ أﺑيع ﻓنﺤن نفهﻢ ﻻ أﺑيع ﺑيعا شرعيا ﺻﺤيﺤا لﻜن ﰲ الﺜانية ﳌا ﻗال وﷲ ﻻ
أﺑيع اﳋمر ﻻ يقصد ﻻ أﺑيع اﳋمر ﺑيعا ﺻﺤيﺤا شرعيا ﻷنﻪ ﻻ يﻮجد ﺑيع شرعي للخمر

وإﳕا ﻗصد ﺻﻮرة البيع يعﲏ وﷲ ﻻ أ دل اﳋمر ﺑﺸيء آخر ﰲ ذلﻚ ﳛنﺚ ،وكﺬا إن ﻗال
إن ﻃﻠﻘﺖ فﻼﻧﺔ اﻷﺟنﺒﻴﺔ فﺄﻧﺖ ﻃاﻟق ﻃﻠﻘﺖ ﺑﺼﻮرة ﻃﻼق اﻷﺟنﺒﻴﺔ هﻮ يقﻮل إن

طلقﺖ ﻓﻼنة اﻷجنبية ﻓﺄنﺖ طالق ﻓهل هﻮ اﻵن يقصد طلقﺖ طﻼﻗا شرعيا طﻼﻗا
ﺻﺤيﺤا؟ ﻻ طبعا ﻷنﻪ ﱂ يقع ﻣنﻪ طﻼق شرعي ﰲ ﺣق أجنبية ليسﺖ زوجة إذاً ﻗصد إن
ﻗلﺖ لفﻼنة اﻷجنبية أنﺖ طالق ﻓستﻜﻮنﲔ أنﺖ أيضا طالق ﻗال طلقﺖ ﺑصﻮرة طﻼق
اﻷجنبية إذاً خﻼﺻة القاعدة :أنﻪ إذا كان اليمﲔ على اسﻢ شرعي ﻓينصرف لﻼسﻢ
الﺸرعي الصﺤيﺢ إﻻ إذا وجدت ﻗرينة أنﻪ ﻻ يريد اﻻسﻢ الﺸرعي الصﺤيﺢ وإﳕا يريد ﺻﻮرة

اﻻسﻢ الﺸرعي ) ،و ( اﻻﺳﻢ ) اﳊﻘﻴﻘﻲ (" "٢اﳊقيقي يعﲏ اللﻐﻮي ﻫﻮ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻐﻠﺐ
ﳎازه ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘتﻪ كاﻟﻠﺤﻢ ) فﺈذا ﺣﻠﻒ ﻻ كﻞ اﻟﻠﺤﻢ فﺄكﻞ ﺷﺤﻤا أو ﳐا أو كﺒﺪا
أو ﳓﻮه ( كﻜﻠﻴﺔ وكﺮش وﻃﺤال وﻗﻠﺐ وﳊﻢ رأس وﻟﺴان ) ﱂ ﳛنﺚ ( ﳌاذا؟ ﻷن
إﻃﻼق اﺳﻢ اﻟﻠﺤﻢ ﻻ ﻳتناول ﺷﻴﺌا ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻻ ﺑنﻴﺔ اﺟتناب اﻟﺪﺳﻢ إطﻼق اللﺤﻢ ﻻ
يﺸمل الﺸﺤﻢ وﻻ اﳌﺦ وﻻ الﻜبد ،ﰲ اللﻐة ﻻ يﺸمل لﻜن لﻮ ﻗصد للﺤﻢ كل ﻣا هﻮ

دسﻢ سيدخل لنية لﻜن للفﻆ ﻻ ) ،وﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻻ كﻞ أدﻣا ﺣنﺚ كﻞ اﻟﺒﻴﺾ
واﻟتﻤﺮ واﳌﻠﺢ واﳋﻞ واﻟزﻳتﻮن وﳓﻮه ( كاﳉﱭ واﻟﻠﱭ نعﻢ ﻷن هذا أدم ) ،وكﻞ ﻣا ﻳﺼﺒﻎ
ﺑﻪ ( ﻋادة كاﻟزﻳﺖ واﻟﻌﺴﻞ واﻟﺴﻤﻦ واﻟﻠﺤﻢ ﻷن ﻫﺬا ﻣﻌﲎ اﻟتﺄدم ﰲ اللﻐة ،ﻗال ) :و (
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إن ﺣﻠﻒ ) ﻻ ﻳﻠﺒﺲ ﺷﻴﺌا فﻠﺒﺲ ﺛﻮ أو درﻋا أو ﺟﻮﺷنا ( أو ﻋﻤاﻣﺔ أو ﻗﻠنﺴﻮة ) أو
ﻧﻌﻼ ﺣنﺚ ( ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﺒﻮس ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻋﺮفا وﷲ ﻻ ألبﺲ شيﺌا ﰒ لبﺲ نعل ﳛنﺚ ﻷنﻪ
يعتﱪ لبﺲ ) ،وإن ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﻜﻠﻢ إﻧﺴا ﺣنﺚ ﺑﻜﻼم ( كﻞ ) إﻧﺴان ( ﻷﻧﻪ ﻧﻜﺮة ﰲ
ﺳﻴاق اﻟنﻔﻲ فﻴﻌﻢ ﻣا هﻮ النﻜرة ﰲ سياق النفي؟ ﳌا ﻗال ﻻ أكلﻢ إنسا كلمة إنسان نﻜرة

وجاءت ﰲ سياق النفي ﻻ أكلﻢ والقاعدة اﻷﺻﻮلية أن النﻜرة ﰲ سياق النفي ﻣن ﺻيغ

العمﻮم ﻓتعﻢ ﺣﱴ ) وﻟﻮ ﻗال ﻟﻪ ﺗنﺢ أو اﺳﻜﺖ أو ﻻ كﻠﻤﺖ زﻳﺪا ( فﻜاﺗﺒﻪ أو راﺳﻠﻪ
ﺣنﺚ ﻣا ﱂ ﻳنﻮ ﻣﺸافﻬتﻪ إذاً ﺣﱴ لﻮ ﻗال ﺗنﺢ أو اسﻜﺖ يعتﱪ كﻼم لﻮ ﺣلف ﻻ يﻜلﻢ

إنسان وكذلﻚ لﻮ ﺣلف ﻻ يﻜلﻢ إنسان ﰒ كاﺗبﻪ يعتﱪ كلمﻪ أو راسلﻪ يعتﱪ كلمﻪ إﻻ إذا
نﻮى اﳌﺸاﻓهة يعﲏ اﳌعﲎ اﻵن إذا نﻮى وﻗلنا النية هي أول واﺣد نتﻜلﻢ اﻵن أنﻪ ﻣا ﻓيﻪ نية
إذا عاﻣلناه للفﻆ سيﺤنﺚ ،اﻓرض أنﻪ ﺣلف أﻻ يفعل شيﺌا ﰒ وكل ﻣن يفعل ﻓهل

ﳛنﺚ؟ نعﻢ ﳛنﺚ ،ﻗال ) :و ( إن ﺣﻠﻒ ) ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌا فﻮكﻞ ﻣﻦ فﻌﻠﻪ ﺣنﺚ ( ﻷن
اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻀاف إﱃ ﻣﻦ فﻌﻞ ﻋنﻪ ﻗال ﺗﻌاﱃ } ﳏﻠﻘﲔ رؤوﺳﻜﻢ { وإﳕا اﳊاﻟق ﻏﲑﻫﻢ ﻣﺜﻼ

يقﻮل أ ﺣلقﺖ رأسي وهﻮ الذي ﺣلق أم اﳊﻼق؟ اﳊﻼق لﻜن ينسﺐ الفعل لﻪ ﻷنﻪ هﻮ

الذي ﻓﻮض اﳊﻼق أو وكل اﳊﻼق أن يفعل ذلﻚ ) ،إﻻ أن ﻳنﻮي ﻣﺒاﺷﺮﺗﻪ ﺑنﻔﺴﻪ (
فتﻘﺪم ﻧﻴتﻪ ﻷن ﻟﻔﻈﻪ ﳛتﻤﻠﻪ اللفﻆ ﳛتمل أنﻪ ﻻ يفعلﻪ ﺑنفسﻪ وﻻ ﺑﻮكيلﻪ ،الﺜالﺚ :العرﰲ:
) و ( اﻻﺳﻢ ) اﻟﻌﺮﰲ اﺷتﻬﺮ ﳎازه فﻐﻠﺐ ( ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ ) كاﻟﺮاوﻳﺔ ( ﰲ اﻟﻌﺮف
ﻟﻠﻤزادة وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺴتﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن الراوية ﰲ اللﻐة اﳉمل الذي يستقى
عليﻪ الذي ﳛضر ﺑﻪ اﳌاء ،ﳛمل عليﻪ اﳌاء لﻜن ﰲ العرف أﺻبﺢ يﻄلق على اﳌزادة على

القرﺑة يقال ﳍا راوية ) ،واﻟﻐاﺋﻂ ( ﰲ اﻟﻌﺮف ﻟﻠخارج اﳌﺴتﻘﺬر وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻔناء اﻟﺪار
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وﻣا اﻃﻤﺄن ﻣﻦ اﻷرض ) وﳓﻮﳘا ( الﻐاﺋﻂ ﰲ اللﻐة اﳌﻜان اﳌنخفض أو ﻓناء الدار لﻜن

أﺻبﺢ ﰲ العرف يﻄلق الﻐاﺋﻂ على النﺠاسة الﱵ ﲣرج ﻣن اﻹنسان ،ﻗال :كاﻟﻈﻌﻴنﺔ
واﻟﺪاﺑﺔ واﻟﻌﺬرة الﻈعينة ﰲ العرف ﺗﻄلق على اﳌرأة لﻜن ﰲ اللﻐة على الناﻗة الﱵ ﳛمل

عليها والداﺑة على ذوات اﻷرﺑع ﰲ العرف لﻜن ﰲ اللﻐة على كل ﻣا يدب ﺣﱴ لﻮ كان

ليﺲ لﻪ أرﺑع أرجل وهﻜذا ،ﻗال ) :فتتﻌﻠق اﻟﻴﻤﲔ ﻟﻌﺮف ( دون اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻷن اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ
ﳓﻮ ﻣا ذكﺮ ﺻارت كاﳌﻬﺠﻮرة وﻻ ﻳﻌﺮفﻬا أكﺜﺮ اﻟناس إذاً اﳌعﲎ ﰲ هذا يعﲏ لﻮ أنﻪ

ﺣلف على الراوية ﻓنفسر الراوية ﰲ ﳝينﻪ على اللﻐة أم العرف؟ العرف نقدم العرف على
اللﻐة ،الﻐاﺋﻂ العرف ،الداﺑة نفسرها لعرف لﻮ ﻗال وﷲ ﻻ أركﺐ داﺑة ﻣﺜﻼ أو ﻻ أشﱰي
داﺑة وهﻜذا أو ﻻ أﺣبﺲ داﺑة عندي ﰒ ﺣبﺲ ثعبان والﺜعبان ﰲ العرف ليﺲ داﺑة لﻜن ﰲ
اللﻐة داﺑة إذاً نفسر اليمﲔ لعرف وليﺲ للﻐة ،ﺣلف وﷲ ﻻ وطﺌﺖ الزوجة الﻮطء
لقدم ﻓمﱴ ﳛنﺚ إذا وطء الزوجة لقدم أم إذا جاﻣع؟ إذا جاﻣع ﻷنﻪ نفسر الﻮطء هنا

لعرف وإذا ﻗال وﷲ ﻻ أطﺄ الدار ﻣعناه ﻻ يدخلها ) ،فﺈذا ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ وطء زوﺟتﻪ أو
( ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ) وطء دار ﺗﻌﻠﻘﺖ ﳝﻴنﻪ ﲜﻤاﻋﻬا ( أي ﲨاع ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ وﻃﺌﻬا ﻷن
ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳنﺼﺮف إﻟﻴﻪ اﻟﻠﻔظ ﰲ اﻟﻌﺮف ) و ( ﺗﻌﻠﻘﺖ ﳝﻴنﻪ ) ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺪار
( اﻟﱵ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﻄﺄﻫا ﳌا ذكﺮ كيف دخﻮﳍا يعﲏ لﻮ دخل الدار راكبا ﻓنقﻮل هل وطﺊ
الدار أم ﻻ؟ ﰲ اللﻐة ﻣا وطﺊ لﻜن ﰲ العرف وطﺊ دخل الدار ) ،وإن ﺣﻠﻒ ﻻ كﻞ
ﺷﻴﺌا فﺄكﻠﻪ ﻣﺴتﻬﻠﻜا ﰲ ﻏﲑه كﻤﻦ ﺣﻠﻒ ﻻ آكﻞ ﲰنا فﺄكﻞ ﺧﺒﻴﺼا فﻴﻪ ﲰﻦ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ
فﻴﻪ ﻃﻌﻤﻪ ( ﱂ ﳛنﺚ انتبهﻮا هنا لﻮ ﺣلف أﻻ كل طعاﻣا ﻓﺄكلﻪ ﻣستهلﻜا ﰲ غﲑه يعﲏ
ﳐلﻮط ﻣع غﲑه ﻓهل ﳛنﺚ أم ﻻ؟ ﻓيﻪ ﺗفصيل سيقﻮلﻮن إذا كان هذا الذي ﺣلف على

عدم أكلﻪ يﻈهر طعمﻪ ﻣع ﻣا خلﻂ ﺑﻪ ﻓإذاً أكلﻪ وإن ﱂ يﻈهر طعمﻪ ﻓﻼ ﳛنﺚ ) ،أو (
ﺣﻠﻒ ) ﻻ كﻞ ﺑﻴﻀا فﺄكﻞ ﻃﻔا ﱂ ﳛنﺚ ( ﻷن ﻣا أكﻠﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﲰنا وﻻ ﺑﻴﻀا )
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وإن ظﻬﺮ ﻃﻌﻢ ﺷﻲء ﻣﻦ اﶈﻠﻮف ﻋﻠﻴﻪ ( فﻴﻤا أكﻠﻪ ) ﺣنﺚ ( ﻷكﻠﻪ اﶈﻠﻮف ﻋﻠﻴﻪ إذاً
ﻻ يﻈهر ﻓيﻪ طعمﻪ "أ" ،وإن ﻇهر طعﻢ شيء "ب" هذا هﻮ التفصيل ﻷنﻪ ﳑﻜن ﳚادل
يقﻮل أ ﱂ آكل ﲰنا أ أكلﺖ ﺑيض ﻣقلي ﻓإن كان طعﻢ السمن ﻇاهر ﰲ البيض اﳌقلي
ﻓيصﲑ أكل السمن وإن ﱂ يﻜن ﻇاهر هﻮ ﱂ كل ﲰنا هﻮ أكل ﺑيضا لﻜن ﻓيﻪ ﲰن هذا
هﻮ العرف.

فﺼﻞ
) وإن ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌا كﻜﻼم زﻳﺪ ودﺧﻮل دار وﳓﻮه فﻔﻌﻠﻪ ﻣﻜﺮﻫا"أ" ﱂ ﳛنﺚ (
ﻷن فﻌﻞ اﳌﻜﺮه ﻏﲑ ﻣنﺴﻮب إﻟﻴﻪ ﰒ ﻗال ) :وإن ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ" "١أو ﻏﲑه ﳑﻦ (
ﳝتنﻊ ﺑﻴﻤﻴنﻪ" "٢ﻣن الذي ﳝتنع ﺑيمﲔ اﻹنسان؟ زوجﻪ ،أوﻻده ،إخﻮﺗﻪ الصﻐار هﺆﻻء
الذين ﳝتنعﻮن ﺑيمينﻪ أﻣا اﻷجانﺐ ﻓﻼ ﳝتنعﻮن ﺑيمينﻪ هذا هﻮ التفصيل ﻷنﻪ سيﺄﰐ عند
ثﻼثة أﺣﻮال إﻣا أن ﳛلف اﻹنسان على نفسﻪ أو ﳛلف على ﻣن ﳝتنع ﺑيمينﻪ أو ﳛلف

على أجنﱯ ﻻ ﳝتنع ﺑيمينﻪ وهذا سيﺄﰐ ،ﻗال :و ) ﻳﻘﺼﺪ ﻣنﻌﻪ كاﻟزوﺟﺔ واﻟﻮﻟﺪ أﻻ ﻳﻔﻌﻞ
ﺷﻴﺌا فﻔﻌﻠﻪ ﺳﻴا"ب" أو ﺟاﻫﻼ"ج" ﺻﻮرة اﳌسﺄلة يقﻮل لﻮ ﺣلف اﻹنسان على نفسﻪ أو

على ﻣن ﳝتنع ﺑيمينﻪ كزوجﻪ وولده ﻓفعلﻪ ﻣﻜرها أو سيا أو جاهﻼ ﻓما الذي ﳛصل

ﳛنﺚ أو ﻻ ﳛنﺚ؟ عند ﰲ اﳌقاﺑل ثﻼثة ﻣساﺋل عند ﳝﲔ وطﻼق وعتاق أي عتق
العبد ،يقﻮل أﻣا ﰲ اليمﲔ ﻓﻼ ﳛنﺚ ،اﻓهمﻮا القاعدة ﻗبل أن نقرأ ،إذا ﺣلف على نفسﻪ
أو على ﻣن ﳝتنع ﺑيمينﻪ كﻮلده وزوجﻪ ﻓفعلﻪ ﳐتارا ﳛنﺚ ،ﻓعلﻪ ﻣﻜرها سيا جاهﻼ ﻻ
ﳛنﺚ ،ﰲ اليمﲔ ﻻ ﳛنﺚ هذا إذا كان ﺣلف لﻜن لﻮ كان علق الﻄﻼق على أﻣر ﻓفعلﻪ
ﻣﻜرها أو سيا أو جاهﻼ يقع الﻄﻼق ،لﻮ علق العتاق على أﻣر ﻓفعلﻪ ﻣﻜرها أو سيا أو
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جاهﻼ سيقع العتاق أﻣا إذا كان على اليمﲔ ﻓﻼ ﳛنﺚ ،ﳌاذا ﻓرﻗنا ﺑﲔ اليمﲔ وﺑﲔ العتاق
وﺑﲔ الﻄﻼق؟ ﻓرﻗنا ﻷن اليمﲔ ﺣق ﻓيعذر اﻹنسان ﲟخالفتﻪ نسيا وجهﻼ وإكراها أﻣا
ﻣا يتعلق ﲝقﻮق العباد كالﻄﻼق والعتاق ﻓﻼ عذر ﻻ لناسي وﻻ للﺠاهل وﻻ للمﻜره ﻷنﻪ

ﻣادام ﺣقﻮق عباد ﻣعناه ﰐ الﺸخص يعلق الﻄﻼق أو العتاق ﰒ يقﻮل وﷲ نسيﺖ ،هذه

ﺗتعلق ﲝقﻮق آخرين آدﻣيﲔ ﻓتﺤاسﺐ لفاﻇﻚ وﳍذا ﻗال :ﺣنﺚ ﰲ اﻟﻄﻼق أو اﻟﻌتاق
( ﺑﻔتﺢ اﻟﻌﲔ ) فﻘﻂ ( أي دون اﻟﻴﻤﲔ ﺗﻌاﱃ واﻟنﺬر واﻟﻈﻬار ﳌاذا؟ ﻷن اﻟﻄﻼق
واﻟﻌتاق ﺣق آدﻣﻲ فﻠﻢ ﻳﻌﺬر فﻴﻪ ﻟنﺴﻴان واﳉﻬﻞ كﺈﺗﻼف اﳌال واﳉناﻳﺔ ﲞﻼف
اﻟﻴﻤﲔ ﺗﻌاﱃ وﳓﻮه فﺈ ا ﺣق ﷲ ﺗﻌاﱃ وﻗﺪ رفﻊ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ اﳋﻄﺄ واﻟنﺴﻴان
اﻵن انتبهﻮا أﺻبﺤﺖ الصﻮرة كالتاﱄ إذا ﺣلف على نفسﻪ أو على غﲑه ﻣن ﳝتنع يقﻮل

للﻮلد وﷲ لن ﺗذهﺐ ﰒ ذهﺐ الﻮلد سيا يعذر لﻜن لﻮ علق الﻄﻼق أو العتاق ﻓﻼ
يعذر ،لﻮ ﺣلف على غﲑه ﳑن ﱂ ﳝتنع ﺑيمينﻪ يعﲏ ﺣلف على اﳉار وﷲ ﺗيﲏ أو وﷲ ﻻ
ﺗذهﺐ ﻓذهﺐ اﳉار سيا ﻓهل ﳛنﺚ أم ﻻ؟ سيﺤنﺚ ﻷن اﳉار أجنﱯ يعﲏ ﺻارت

القضية اﻹنسان ﰲ نفسﻪ وﰲ ﻣن ﳝتنع ﺑيمينﻪ يعذر لنسيان واﳉهل واﻹكراه ﰲ ﺣقﻮق
ﷲ وهي اليمﲔ والنذر والﻈهار وﻻ يعذر ﰲ ﺣقﻮق اﻵدﻣيﲔ وأﻣا اليمﲔ الﱵ ﺗﻜﻮن على
ﻣن ﻻ ﳝتنع ﺑيمينﻪ ﻓهذه ﻻ يعذر ﻓيها أيضا يعﲏ ﻻ ﰲ اليمﲔ وﻻ ﰲ الﻄﻼق وﻻ ﰲ

العتاق ،ﻗال ) :و ( إن ﺣﻠﻒ ) ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﳝتنﻊ ﺑﻴﻤﻴنﻪ" "٣ﻣﻦ ﺳﻠﻄان أو ﻏﲑه (
كﺄﺟنﱯ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌا ) فﻔﻌﻠﻪ ﺣنﺚ ( اﳊاﻟﻒ ) ﻣﻄﻠﻘا ( أي ﺳﻮاء فﻌﻠﻪ اﶈﻠﻮف ﻋﻠﻴﻪ
ﻋاﻣﺪا أو ﺳﻴا ﻋاﳌا أو ﺟاﻫﻼ ﺻار العذر ﻓقﻂ ﻓيما لﻮ نسي أو أكره أو جهل ﰲ ﻓعل
نفسﻪ أو على ﻣن ﳝتنع ﺑيمينﻪ أﻣا إذا ﺣلف على شخص آخر ﻓفعل اﻵخر ﻓإنﻪ ﳛنﺚ

ولﻮ كان سيا ﰒ ﻗال ) :وإن فﻌﻞ ﻫﻮ"أ" ( أي اﳊاﻟﻒ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌا أو ﻣﻦ ﻻ ﳝتنﻊ
ﺑﻴﻤﻴنﻪ"ب" ﻣﻦ ﺳﻠﻄان أو أﺟنﱯ ) أو ﻏﲑه"ج" ( أي ﻣا ذكﺮ ) ﳑﻦ ﻗﺼﺪ ﻣنﻌﻪ (
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كزوﺟﺔ ووﻟﺪ ) ﺑﻌﺾ ﻣا ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ كﻠﻪ ( كﻤا ﻟﻮ ﺣﻠﻒ ﻻ كﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﻏﻴﻒ فﺄكﻞ
ﺑﻌﻀﻪ ) ﱂ ﳛنﺚ ( اﻵن ﻣسﺄلة جديدة ﺗتعلق ﲟسﺄلة لﻮ ﺣلف أﻻ يفعل شيﺌا ﻓفعل ﺑعضﻪ
هذا الذي يقصد ،أو ﺣلف على ولده أو ﺣلف على أجنﱯ أﻻ يفعل شيﺌا ﻓفعل ﺑعضﻪ

هذه هي اﳌسﺄلة ،وإن ﻓعل ) ﺑﻌﺾ ﻣا ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ كﻠﻪ ( كﻤا ﻟﻮ ﺣﻠﻒ ﻻ كﻞ ﻫﺬا
اﻟﺮﻏﻴﻒ فﺄكﻞ ﺑﻌﻀﻪ ) ﱂ ﳛنﺚ ( ﳌاذا؟ ﳓن نقﻮل إذا ﺣلف ﻻ يفعل شيﺌا ﻓفعلﻪ ﳛنﺚ

وإن ﺣلف ﻻ يفعل شيﺌا ﻓفعل ﺑعضﻪ هذه اﻵن اﳌسﺄلة الﺜانية ﳛنﺚ أم ﻻ؟ نقﻮل ﻻ

ﳛنﺚ ،ﱂ ﳛنﺚ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﶈﻠﻮف ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ،سنستﺜﲏ ﺻﻮرة ) :ﻣا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﻧﻴﺔ ( أو
ﻗﺮﻳنﺔ كﻤا ﻟﻮ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺸﺮب ﻣاء ﻫﺬا اﻟنﻬﺮ فﺸﺮب ﻣنﻪ فﺈﻧﻪ ﳛنﺚ.
ب اﻟنﺬر
اﻟنﺬر ﻟﻐﺔ اﻹﳚاب ﻳﻘال ﻧﺬر دم فﻼن أي أوﺟﺐ ﻗتﻠﻪ وﺷﺮﻋا إﻟزام ﻣﻜﻠﻒ ﳐتار ﻧﻔﺴﻪ
ﺗﻌاﱃ ﺷﻴﺌا ﻏﲑ ﳏال ﺑﻜﻞ ﻗﻮل ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ إذاً النذر أن يلزم اﳌﻜلف اﳌختار نفسﻪ
ﺑﺸيء غﲑ ﳏال ﱂ ﳚﺐ عليﻪ ﺻل الﺸرع ،ﻗال :و ) ﻻ ﻳﺼﺢ ( اﻟنﺬر ) إﻻ ﻣﻦ ﻟﻎ
ﻋاﻗﻞ ( ﳐتار ﻓلﻮ نذر ا نﻮن أو الصﻐﲑ أو اﳌﻜره ﻻ ينعقد نذره ﳊﺪﻳﺚ رفﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ
ﺛﻼث ) وﻟﻮ ( كان ) كافﺮا ( ﻧﺬر ﻋﺒادة يعﲏ يصﺢ النذر ﻣن الﻜاﻓر ولﻮ نذر عبادة
ﻓإنﻪ يصﺢ ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ إﱐ كنﺖ ﻧﺬرت ﰲ اﳉاﻫﻠﻴﺔ أن أﻋتﻜﻒ ﻟﻴﻠﺔ فﻘال اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أوف ﺑنﺬرك اﻵن سينتقل إﱃ أنﻮاع النذر أو أﻗسام النذر ،سيذكر اﳌصنف
ﲬسة أﻗسام ﻗال ) :واﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣنﻪ ( أي ﻣﻦ اﳌنﺬر ) ﲬﺴﺔ أﻗﺴام ( أﺣﺪﻫا اﻟنﺬر )
اﳌﻄﻠق ﻣﺜﻞ أن ﻳﻘﻮل ﻋﻠﻲ ﻧﺬر وﱂ ﻳﺴﻢ ﺷﻴﺌا فﻴﻠزﻣﻪ كﻔارة ﳝﲔ ( الذي ينذر نذرا
ﻣﻄلقا ﺗلزﻣﻪ كفارة ﳝﲔ ﳌا روى ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋاﻣﺮ ﻗال ﻗال رﺳﻮل ﷲ ﷺ كﻔارة اﻟنﺬر إذا
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ﱂ ﻳﺴﻢ كﻔارة ﳝﲔ رواه اﺑﻦ ﻣاﺟﻪ واﻟﱰﻣﺬي وﻗال ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻏﺮﻳﺐ ) اﻟﺜاﱐ
ﻧﺬر اﻟﻠﺠاج واﻟﻐﻀﺐ وﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴق ﻧﺬره ﺑﺸﺮط ﻳﻘﺼﺪ اﳌنﻊ ﻣنﻪ ( أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮط اﳌﻌﻠق
ﻋﻠﻴﻪ ) أو اﳊﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟتﺼﺪﻳق أو اﻟتﻜﺬﻳﺐ ( يسمى نذر اللﺠاج والﻐضﺐ وهﻮ
النذر اﳌقصﻮد ﻣنﻪ اﳊمل أو اﳌنع أن ﳝنع إنسان أو يتبعﻪ أو يقصد ﺑﻪ التصديق أو

التﻜذيﺐ يعﲏ كيد الصدق أو كيد الﻜذب ،ﻗال :كﻘﻮﻟﻪ إن كﻠﻤتﻚ أي يريد اﳌنع
أو إن ﱂ أﺿﺮﺑﻚ هنا يريد الفعل أو إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﳋﱪ ﺻﺪﻗا يريد التصديق التﺄكيد

أو كﺬ فﻌﻠﻲ اﳊﺞ أو اﻟﻌتق وﳓﻮه هذا النذر اﳌقصﻮد ﻣنﻪ التﺄكيد ﰲ الفعل أو التﺄكيد

ﰲ اﻻﻣتناع أو الصدق أو الﻜذب هذا ﺣﻜمﻪ ﻣا هﻮ؟ ﻗال ) :فﻴخﲑ ﺑﲔ فﻌﻠﻪ وﺑﲔ
كﻔارة ﳝﲔ ( ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﲔ ﻗال ﲰﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﻳﻘﻮل ﻻ ﻧﺬر ﰲ
ﻏﻀﺐ وكﻔارﺗﻪ كﻔارة ﳝﲔ رواه ﺳﻌﻴﺪ ﰲ ﺳنتﻪ يعﲏ ﳜﲑ إﻣا أن يفي وإﻣا كفارة ﳝﲔ يعﲏ
ﻗال إن كلمتﻚ ﻓعلي ﺣج ﻓإن كلﻢ ﻓإﻣا أن ﳛج وإﻣا أن يﻜفر كفارة ﳝﲔ ﻷن النذر هنا

كاليمﲔ كﺄنﻪ ﻗال وﷲ ﻻ أكلمﻚ ﻓهﻮ ﳐﲑ ﺑﲔ ﻓعلﻪ وﺑﲔ كفارة ﳝﲔ ) .اﻟﺜاﻟﺚ ﻧﺬر
اﳌﺒاح كﻠﺒﺲ ﺛﻮﺑﻪ وركﻮب داﺑتﻪ ( فﺈن ﻧﺬر ذﻟﻚ ) فﺤﻜﻤﻪ كـ ( اﻟﻘﺴﻢ ) اﻟﺜاﱐ ( ﳜﲑ
ﺑﲔ فﻌﻠﻪ وكﻔارة ﳝﲔ إذاً نذر أن يلبﺲ الﺜﻮب ﻓماذا يفعل؟ إﻣا أن يلبﺲ الﺜﻮب وإﻣا أن
يﻜفر كفارة ﳝﲔ إذا ﱂ يلبﺲ الﺜﻮب ،ننتقل للمﻜروه ،اﻵن اﳌصنف أدخل اﳌﻜروه ضمن

اﳌباح وﺑعضهﻢ يفصلﻪ ﳚعلﻪ ﻗسما سادسا ) وإن ﻧﺬر ﻣﻜﺮوﻫا ﻣﻦ ﻃﻼق أو ﻏﲑه
اﺳتﺤﺐ ( ﻟﻪ ) أن ﻳﻜﻔﺮ ( كﻔارة ﳝﲔ ) وﻻ ﻳﻔﻌﻠﻪ ( لﻜن ﳝﻜن أن يفعلﻪ وﳝﻜن أن

يﻜفر كفارة ﳝﲔ يعﲏ ﻗال نذرت أن أطلق الزوجة ﻓهذا ﻣﻜروه ﻓإﻣا أن يﻄلق ﻓعﻼ أو

يﻜفر كفارة ﳝﲔ واﻷﻓضل أن يﻜفر كفارة ﳝﲔ وﻻ يﻄلق الزوجة ﳌاذا؟ ﻗال :ﻷن ﺗﺮك
اﳌﻜﺮوه أوﱃ ﻣﻦ فﻌﻠﻪ وإن فﻌﻠﻪ فﻼ كﻔارة إذاً نعﻮد إﱃ الﺜالﺚ ﻗال نذر اﳌباح وهذه ﻣن
اﳌفردات اكتبﻮا وهي ﻣن اﳌفردات وﰲ رواية ﳐرجة ﻻ ينعقد وﻻ يﻜفر وﻓاﻗا للﺠمهﻮر إذاً
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نذر اﳌباح نذرت أن ألبﺲ الﺜﻮب عند اﳉمهﻮر هذا ﻻ ينعقد هذا لﻐﻮ وهي رواية ﳐرجة
يعﲏ ﱂ ينص عليها اﻹﻣام أﲪد ولﻜن اﻷﺻﺤاب خرجﻮا ﻣن كﻼم آخر لﻺﻣام أﲪد رواية

أخرى أنﻪ ﻻ ينعقد وﻻ يﻜفر وﻓاﻗا للﺠمهﻮر ،ننتقل إﱃ الراﺑع ،ﻗال ) :اﻟﺮاﺑﻊ ﻧﺬر
اﳌﻌﺼﻴﺔ كـ ( ﻧﺬر ) ﺷﺮب اﳋﻤﺮ و ( ﻧﺬر ) ﺻﻮم ﻳﻮم اﳊﻴﺾ و ( ﻳﻮم ) اﻟنﺤﺮ ( وأ م
اﻟتﺸﺮﻳق ) فﻼ ﳚﻮز اﻟﻮفاء ﺑﻪ ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﷺ ﻣﻦ ﻧﺬر أن ﻳﻌﺼﻲ ﷲ فﻼ ﻳﻌﺼﻪ نفﺲ

الﻜﻼم هﻮ اﳊﻜﻢ الذي سيذكره اﳌصنف أنﻪ عليﻪ كفارة ﳝﲔ لﻮ ﻗال نذرت أن أشرب
اﳋمر والعياذ ﻓﻼ يﺸرب اﳋمر ويﻜفر كفارة ﳝﲔ هذا اﳌقصﻮد لﻜن أيضا اكتبﻮا عند
كلمة الراﺑع نفﺲ الﻜﻼم الذي ﻗلتﻪ وهي ﻣن اﳌفردات وﰲ رواية ﳐرجة ﻻ ينعقد وﻻ يﻜفر

وﻓاﻗا للﺠمهﻮر ،ﻗال اﳌصنف ) :وﻳﻜﻔﺮ ( إن ﱂ ﻳﻔﻌﻠﻪ إذاً هﻮ نذر أن يﺸرب اﳋمر ﻓﻼ
يﺸرب اﳋمر ويﻜفر ﻓما رأيﻜﻢ لﻮ شرﺑﻪ والعياذ

آﰒ طبعا ﻓهل ﺗلزﻣﻪ الﻜفارة أم

ﺗسقﻂ؟ ﺗسقﻂ إن ﻓعلﻪ أﰒ وﻻ يﻜفر لﻜن الﻮاجﺐ عليﻪ أﻻ يفعل وأن يﻜفر ،روي ﳓﻮ
ﻫﺬا ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد واﺑﻦ ﻋﺒاس وﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﲔ وﲰﺮة ﺑﻦ ﺟنﺪب انتبهﻮا اﻵن
ﻣعي ،انتبهﻮا للمسﺄلة القادﻣة ،ﻗال :وﻳﻘﻀﻲ ﻣﻦ ﻧﺬر ﺻﻮﻣا ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻏﲑ ﻳﻮم اﳊﻴﺾ
نذر ﺻﻮم النﺤر أو ﺻﻮم أ م التﺸريق أو ﺻﻮم يﻮم اﳊيض وهذه الصﻮر الﱵ جاءت الﱵ

سبقﺖ هﻮ نذر أن يفعل ذلﻚ ﻻ ﳝﻜن أن ﺗصﻮم يﻮم اﳊيض وﻻ يﻮم النﺤر وﻻ التﺸريق
ﻓقد نذر إذاً لن يفعل ويﻜفر هﻜذا ﻗلنا ،هل يقضي الصﻮم أم ﻻ؟ ﻷنﻪ نذر يﻮم النﺤر أو
يﻮم اﳊيض طبعا ﺗلزﻣﻪ الﻜفارة ﻷنﻪ ﱂ يفي ﺑنذره وﱂ يصﻢ يﻮم اﳊيض ﻷنﻪ ﱂ يصﺢ ﺻﻮم
اﳊيض وﻻ يﻮم النﺤر ﻓهﻮ لن يصﻮم سيﻜفر لفﻮات اليﻮم لﻜن هل يقضي اليﻮم أم ﻻ
يقضيﻪ؟ ﻗال اﳌصنف :ويقضي ﻣن نذر ﺻﻮﻣا ﻣن ذلﻚ إذاً كﺄنﻪ إن نذر نذر ﻣعصية ﻓعليﻪ
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كفارة ﳝﲔ وﻻ يفعل اﳌعصية لﻜن إن كانﺖ هذه اﳌعصية هي ﺻيام يﻮم ﳏرم ﻓيلزﻣﻪ ﻣع
الﻜفارة الصيام القضاء ،اﳌصنف ﻗال ويقضي ﻣن نذر ﺻﻮﻣا ﻣن ذلﻚ ﰒ استﺜﲎ ﻗال غﲑ
يﻮم اﳊيض يعﲏ يﻮم اﳊيض ﻣعناه ﻻ يقضي وﻻ يﻜفر ﻣعناه سيقضي النﺤر والتﺸريق

واﳊيض لﻜن البهﻮﰐ هنا زاد ﻗال غﲑ يﻮم اﳊيض ﻓهذا ﻻ ﳛتاج إﱃ القضاء ﻷنﻪ يراه ﻻ
ينعقد أﺻﻼ وهذه الﱵ زادها اﺑن النﺠار ﰲ اﳌنتهى ﻗال إﻻ يﻮم اﳊيض استﺜناه وسبﺐ
إشﻜال أنﻪ هل يﻮم اﳊيض ينعقد أم ﻻ ينعقد ﻗال ﰲ اﻹنصاف الصﺤيﺢ ﻣن اﳌذهﺐ أنﻪ
ينعقد ويﻜفر واستﺜﲎ ﰲ اﳌنتهى يﻮم اﳊيض إذاً اﳌصنف هنا ﺗبع اﳌنتهى ﰲ ز دة غﲑ يﻮم
اﳊيض وﺑعضهﻢ أﳊق ﺑيﻮم اﳊيض أيضا نذر ﺻﻮم ليلة وﻣا ﻓيﻪ ﺻيام ﰲ الليل أو نذر أن
يصﻮم يﻮﻣا أكل ﻓيﻪ ﻓﻼ ينعقد ،ﰲ اﳌنتهى واﳉماعة الذين يقﻮلﻮن هذا ﻻ ينعقد أﺻﻼ
ﺣﱴ يﻜفر ﻓيقﻮلﻮن إذاً ﻻ يقضي ،ﳌاذا ﻗلتﻢ ﳚﺐ أن يقضي يﻮم النﺤر والتﺸريق يقﻮلﻮن
النهي عن ﺻﻮم يﻮم النﺤر والتﺸريق ﳊق ﷲ ﺗعاﱃ ﻷﻣر آخر وليﺲ ﻷن هذا اليﻮم يصام
يعﲏ اﳊاﺋض يﻮم اﳊيض هذا ﻻ ينعقد ﻓيﻪ ﺻﻮم لﻜن يﻮم لذاﺗﻪ واليﻮم الذي أﻓﻄر ﻓيﻪ
ﺻاﺣبﻪ ﻻ ﳝﻜن أن ينعقد ﻓيﻪ الصﻮم والليلة ليسﺖ ﳏل الصﻮم لذلﻚ ﻻ ﺗنعقد النذر كلﻪ

ﻻ ينعقد لﻜن الذي أراد أو نذر أن يصﻮم يﻮم النﺤر ﻓيمﻜن أن يصام لﻮﻻ ﺣق ﷲ ﺗبارك

وﺗعاﱃ وأ م التﺸريق كذلﻚ ،على العمﻮم هذا ﺗعليلهﻢ ) .اﳋاﻣﺲ ﻧﺬر اﻟتﱪر ﻣﻄﻠﻘا ( أي
ﻏﲑ ﻣﻌﻠق ) أو ﻣﻌﻠﻘا كﻔﻌﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻴام واﳊﺞ وﳓﻮه ( كاﻟﻌﻤﺮة واﻟﺼﺪﻗﺔ وﻋﻴادة
اﳌﺮﻳﺾ فﻤﺜال اﳌﻄﻠق ﻋﻠﻲ أن أﺻﻮم أو أﺻﻠﻲ نذر التﱪر هﻮ نذر الﱪ والعبادة وهﻮ
النذر اﳌﺸهﻮر اﳌعروف الذي يلزم الﻮﻓاء ﺑﻪ ﻗال ﻣﻄلقا أو ﻣعلقا ﻓنذر التﱪر إﻣا ﻣﻄلقا
علي أن أﺻلي ركعتﲔ ،ﻣعلقا علي أن شفى ﻣريضي أن أﺻلي ركعتﲔ هذا اﳌعلق،

ﻗال :وﻣﺜال اﳌﻌﻠق ) كﻘﻮﻟﻪ إن ﺷﻔﻰ ﷲ ﻣﺮﻳﻀﻲ أو ﺳﻠﻢ ﻣاﱄ اﻟﻐاﺋﺐ فﻠﻠﻪ ﻋﻠﻲ كﺬا (
ﻣﻦ ﺻﻼة أو ﺻﻮم وﳓﻮه ) فﻮﺟﺪ اﻟﺸﺮط ﻟزﻣﻪ اﻟﻮفاء ﺑﻪ ( أي ﺑنﺬره ﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻧﺬر
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أن ﻳﻄﻴﻊ ﷲ فﻠﻴﻄﻌﻪ رواه اﻟﺒخاري لزﻣﻪ الﻮﻓاء ﺑﻪ وﻻ ينفع كفارة اليمﲔ .ﺑسرعة نلخص
ﻣا ﻣضى ﻗبل أن ندخل ﰲ التفصيﻼت الباﻗية :عند ﲬسة أﻗسام الصﺤيﺢ ﻣنﻪ ﲬسة

أﻗسام الصﺤيﺢ أي اﳌنعقدة :اﳌﻄلق علي نذر ﻓقﻂ إذاً كفارة ﳝﲔ ،الﺜاﱐ :اللﺠاج
يقصد ﺑﻪ التصديق أو اﳌنع أو اﳊمل ﻓهذا إﻣا أن يفعل وإﻣا كفارة ﳝﲔ ،الﺜالﺚ :اﳌباح إﻣا
أن يفعل اﳌباح أو كفارة ﳝﲔ ،الراﺑع :اﳊرام اﶈرم هنا ﻻ ﳚﻮز الفعل وعليﻪ كفارة ﳝﲔ ،لﻮ
ﻓعل ﻻ كفارة ﳝﲔ لﻜن سيﺄﰒ على الفعل ،هذان اﻷخﲑان الﺜالﺚ والراﺑع اﳌباح واﶈرم
عند رواية أخرى ﻣﻮاﻓقة للﺠمهﻮر أ ا ﻻ ﺗنعقد ،ﻣن نذر ﻣباﺣا أو نذر ﳏرﻣا ﻻ ينعقد
أﺻﻼ وﻻ كفارة ﳝﲔ ،يفعلها أو ﻻ يفعلها ﻻ ينبﲏ عليﻪ شيء هذا الراﺑع ،اﳋاﻣﺲ :نذر
التﱪر هذا يلزﻣﻪ الﻮﻓاء ﺑﻪ ،لﻮ أخرجنا الﺜالﺚ والراﺑع يصﲑ عند ثﻼثة اﳌﻄلق واللﺠاج

والتﱪر ﻓاﳌﻄلق كفارة ﳝﲔ ،اللﺠاج إﻣا أن يفعل أو كفارة ﳝﲔ ،التﱪر يلزﻣﻪ الﻮﻓاء وإن
أدخلنا اﳌباح واﶈرم ﻓإذاً إﻣا أن يفعل وإﻣا كفارة ﳝﲔ ،اﻵن سيفرع ﺗفريعات ﻣتعلقة ذا

اﻷخﲑ ،ﻗال :لزﻣﻪ الﻮﻓاء ﺑﻪ ﰒ استﺜﲎ ﺻﻮرة ﻗال ) :إﻻ إذا ﻧﺬر اﻟﺼﺪﻗﺔ ﲟاﻟﻪ كﻠﻪ ( "أ"

وطبعا وكان هذا اﻹنسان يسن لﻪ ﻗال ﻣن يسن لﻪ ذلﻚ ،ﻣن هﻮ الذي يسن لﻪ ذلﻚ؟ ﻓيﻪ
س ﻻ يلزﻣهﻢ أن يتصدﻗﻮا ﲟاﳍﻢ كلﻪ وﻓيﻪ س ﳛرم عليها الذي عليﻪ ﺣقﻮق عليﻪ ديﻮن
عنده ﺗصدق ﲟالﻪ كلﻪ ينبﲏ عليﻪ ضياع ولده النفقة الﻮاجبة عليﻪ وكذا الذي ﻻ يﻮثق وﻻ
يﺜق ﺑدينﻪ ﳜﺸى أن يتصدق ﲟالﻪ كلﻪ يعﲏ ﻻ يتﺤمل لذلﻚ يسخﻂ وﻗد ﻻ ﳛتمل الفقر،

ﻗال :ﻣﻦ ﻳﺴﻦ ﻟﻪ فﻴﺠزﻳﻪ ﻗﺪر ﺛﻠﺜﻪ وﻻ كﻔارة اكتبﻮا عندها وهﻮ اﳌذهﺐ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻷﰊ ﻟﺒاﺑﺔ ﳌا ﻧﺬر أن ﻳنخﻠﻊ ﻣﻦ ﻣاﻟﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﺗﻌاﱃ وﳚزي ﻋنﻚ اﻟﺜﻠﺚ
رواه أﲪﺪ ) أو ( ﻧﺬر اﻟﺼﺪﻗﺔ ) ﲟﺴﻤﻰ ﻣنﻪ ( "ب" هذه ﺻﻮرة نية نذر الصدﻗة
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ﲟسمى ﻣن اﳌال يزيد على الﺜلﺚ ،الصﻮرة اﻷوﱃ نذر الصدﻗة ﲟالﻪ كلﻪ ،اﻵن دعﻮ
نتصﻮر أن اﳌال ثﻼثة آﻻف ر ل ﻓنذر أن يتصدق ﲟالﻪ كلﻪ ﳚزﺋﻪ ألف ر ل ،ب -إذا نذر

الصدﻗة ﲟسمى ﻣنﻪ أي ﻣن ﻣالﻪ أي ﻣﻦ ﻣاﻟﻪ كﺄﻟﻒ ) ﻳزﻳﺪ ( ﻣا ﲰاه ) ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺚ اﻟﻜﻞ
فﺈﻧﻪ ﳚزﻳﻪ ( أن ﻳتﺼﺪق ﺑـ ) ﻗﺪر اﻟﺜﻠﺚ ( وﻻ كﻔارة ﻋﻠﻴﻪ انتهينا ﻣن الصﻮرة الﺜانية

دعﻮﱐ أﻣﺜل هﻮ ﻣالﻪ ثﻼثة آﻻف ﰲ الصﻮرة اﻷوﱃ نذر أن يتصدق ﲟالﻪ كلﻪ ﻓيﺠزﺋﻪ ألف،
ﰲ الصﻮرة الﺜانية نذر أن يتصدق لفﲔ وهﻮ عنده ثﻼثة آﻻف ﻓاﻵن نذر ﲟا يزيد عن

الﺜلﺚ اﳌصنف ﻗال اﳊﻜﻢ أنﻪ ﳚزﺋﻪ الﺜلﺚ إذاً نذر أن يتصدق لفﲔ والﺜلﺚ ألف إذاً ﻻ
يلزﻣﻪ إﻻ اﻷلف هذه اﳌسﺄلة الﺜانية خﻼف اﳌذهﺐ اكتبﻮا ﲜﻮارها عند ﻗﻮلﻪ ﻓإنﻪ ﳚزﺋﻪ أن
يتصدق ﺑقدر الﺜلﺚ خﻼف اﳌذهﺐ واﳌذهﺐ يلزﻣﻪ ﻣا ﲰاه ،اﳌذهﺐ ﻣا عندهﻢ إﻻ شيء

واﺣد إن نذر الصدﻗة ﲜميع ﻣالﻪ لزﻣﻪ الﺜلﺚ أﻣا إن نذر وﲰى رﻗما ﻻ يستﻐرق ﲨيع اﳌال

ﻓيلزﻣﻪ هذا ولﻮ زاد على الﺜلﺚ ،ﻗال :ﺟزم ﺑﻪ ﰲ اﻟﻮﺟﻴز وﻏﲑه واﳌﺬﻫﺐ أﻧﻪ ﻳﻠزﻣﻪ
اﻟﺼﺪﻗﺔ ﲟا ﲰاه وﻟﻮ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ كﻤا ﰲ اﻹﻧﺼاف وﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﰲ اﳌنتﻬﻰ وﻏﲑه )
وفﻴﻤا ﻋﺪاﻫا ( أي ﻋﺪا اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﺬكﻮرة ن ﻧﺬر اﻟﺜﻠﺚ فﻤا دوﻧﻪ ) ﻳﻠزﻣﻪ ( اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑـ
) اﳌﺴﻤﻰ ( ﻟﻌﻤﻮم ﻣا ﺳﺒق ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻧﺬر أن ﻳﻄﻴﻊ ﷲ فﻠﻴﻄﻌﻪ هﻢ ثﻼثة ﻣساﺋل،

اﳌسﺄلة اﻷوﱃ نذر أن يتصدق ﲜميع ﻣالﻪ ﻓما الذي ﳚزﺋﻪ؟ الﺜلﺚ ،نذر أن يتصدق ﲟبلغ
يزيد على الﺜلﺚ وﻻ يستﻐرق اﳌال ﻓما الذي يلزﻣﻪ على اﳌذهﺐ؟ ﻣا ﲰاه ،وعلى كﻼم
اﳌصنف الﺜلﺚ لﻜن هذه ﻣسﺄلة خالف ﻓيها اﳌصنف اﳌذهﺐ ،والﺜالﺜة إذا نذر أن
يتصدق لﺜلﺚ ﻓما دون ﻓما ﲰاه يعﲏ على اﳌذهﺐ ﻻ ﺗصﲑ ثﻼثة ﻣساﺋل ﺑل ﺗصﲑ
ﻣسﺄلتﲔ إن نذر ﲨيع ﻣالﻪ ﻓالﺜلﺚ ،وإن نذر أﻗل ﻣن ذلﻚ ﻣعناه ﻣا ﲰاه ،وأﻗل ﻣن ذلﻚ
ﳝﻜن  %٩٠ﳝﻜن  %٩٩ﻓما ﲰاه ،انتقل اﻵن إﱃ ﻣسﺄلة أخرى وهي الصﻮم ،سﺆال
طالﺐ :هذا ﳌن يسن لﻪ ﻓماذا ﳌن ﻻ يسن لﻪ؟ جﻮاب الﺸيﺦ :الﻈاهر يلزﻣﻪ ،عبارة يسن
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غﲑ لﻮ ﻗلنا عبارة ﻣن ﳚﻮز لﻪ ﻷنﻪ لﻮ ﻗلنا ﻣﺜﻼ إنسان ﳏﺠﻮر عليﻪ ليﺲ لﻪ أن يتصرف ﰲ

اﳌال ﻓهذا ﻻ ﳕضي نذره ،ﻗال ) :وﻣﻦ ﻧﺬر ﺻﻮم ﺷﻬﺮ ( ﻣﻌﲔ كﺮﺟﺐ أو ﻣﻄﻠق ) ﻟزﻣﻪ
اﻟتتاﺑﻊ ( ﻷن إﻃﻼق اﻟﺸﻬﺮ ﻳﻘتﻀﻲ اﻟتتاﺑﻊ ﺳﻮاء ﺻام ﺷﻬﺮا ﳍﻼل أو ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣا
ﻟﻌﺪد هذه ﳍا ﺻﻮرﺗﲔ ﻣن نذر ﺻﻮم شهر "أ" يلزﻣﻪ التتاﺑع وﻣن نذر أ ﻣا ﻣعدودة "ب"

يعﲏ عﺸرة أ م عﺸرين يﻮم ﻓﻼ يلزﻣﻪ التتاﺑع ﻓمن نذر ﺻﻮم شهر ﻣعناه ﻻﺑد أن يصﻮم
ثﻼثﲔ يﻮم ﻣتتاﺑعة أو يصﻮم ﻣن هﻼل إﱃ هﻼل ﻣتتاﺑعة ﻷنﻪ نذر شهر هذا هﻮ الﺸهر
ﻓالﺸهر يفهﻢ أنﻪ ﻣتتاﺑع لﻜن لﻮ ﻗال علي أن أﺻﻮم ثﻼثﲔ يﻮﻣا ﻓﻼ يلزﻣﻪ التتاﺑع ﻓلﻮ

وﻗعﺖ ﻣتفرﻗة ﺻﺢ ذلﻚ ،ﻗال ) :وإن ﻧﺬر أ ﻣا ﻣﻌﺪودة ( كﻌﺸﺮة أ م أو ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣا )
ﱂ ﻳﻠزﻣﻪ اﻟتتاﺑﻊ ( ﻷن اﻷ م ﻻ دﻻﻟﺔ ﳍا ﻋﻠﻰ اﻟتتاﺑﻊ ﲞﻼف الﺸهر واﻷسبﻮع ) إﻻ
ﺑﺸﺮط ( ن ﻳﻘﻮل ﻣتتاﺑﻌﺔ ) أو ﻧﻴﺔ ( اﻟتتاﺑﻊ إذاً انتبهﻮا ﻗال علي نذر أن أﺻﻮم شهرا
ﻣتتاﺑعا لزﻣﻪ التتاﺑع ،نﻮى ﺑقلبﻪ التتاﺑع لزﻣﻪ التتاﺑع ،ﱂ يقيد وﱂ ينﻮ ﳚﻮز ﺗفريقها وﳚﻮز أن

ﺗﻜﻮن ﻣتتاﺑعة ،وﻣﻦ ﻧﺬر ﺻﻮم اﻟﺪﻫﺮ ﻟزﻣﻪ فﺈن أفﻄﺮ كﻔﺮ كفارة ﳝﲔ فﻘﻂ ﺑﻼ ﻗضاء

ﺑﻐﲑ ﺻﻮم هﻮ نذر ﺻﻮم الدهر ﻓمﱴ سيقضي اليﻮم الذي ﺑعده أيضا ﻣنذور والذي ﺑعده
ﻣنذور وﺑقي اﻷ م ﻣنذورة إﱃ أن ﳝﻮت ﻓلذلﻚ يﻜفر كفارة ﳝﲔ عن اليﻮم الذي أﻓﻄره ﰒ

ﻗال :وﻻ ﻳﺪﺧﻞ فﻴﻪ رﻣﻀان وﻻ ﻳﻮم ﻲ وﻳﻘﻀﻲ فﻄﺮه ﺑﺮﻣﻀان لﻮ أﻓﻄر يﻮﻣا ﰲ رﻣضان

يقضيﻪ هذا ﺻﻮم واجﺐ ﺻل الﺸرع ﻓيقدم على اﳌنذور ،ﻗال :وﻳﺼام ﻟﻈﻬار وﳓﻮه ﻣنﻪ
أي ﻣن الدهر إذاً لﻮ أنﻪ ﻇاهر لزﻣتﻪ كفارة ﻇهار ﺻيام شهرين ﻣتتاﺑعﲔ يصﻮﻣها ويقدم

على النذر إذاً هﻮ سيصﻮم للﻈهار ﰲ هذه اﻷ م اﳌنذورة ،ﻗال :وﻳﻜﻔﺮ ﻣﻊ ﺻﻮم ظﻬار
وﳓﻮه اكتبﻮا عندها أي كفارة ﳝﲔ ،ركزوا ﻣعي نذر ﺻﻮم الدهر ،أين هﺆﻻء الذين ينذرون
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ﺻﻮم الدهر؟! ليﺲ هذا اﻷﻓضل أﻓضل الصيام ﺻيام نﱯ ﷲ داود ﺻﻮم يﻮم وإﻓﻄار يﻮم
أﻣا الدهر كلﻪ ليﺲ ﲟﻄلﻮب على العمﻮم إذا نذر ﺻﻮم الدهر ﻓلن يدخل رﻣضان ﰲ نذره
" ،"١ﻗضاء رﻣضان لن يدخل ﰲ نذره " ،"٢إذا ﻇاهر أو لزﻣتﻪ كفارة ﳝﲔ ﻓإذا ﺻام

للﻈهار سيصﻮﻣﻪ ﰲ اﻷ م اﳌنذورة ﻣعناه ﳌا ﺻام ﺑعض اﻷ م كفارة ﻣعناه ﱂ يصﻮﻣها نذرا
ﺻاﻣها كفارة وﳍذا ﻗال :ويﻜفر إذاً سيﻜفر عن النذر ﻷنﻪ أخل ﺑنذر وﺻام للﻜفارة،
ويﻜفر ﻣع ﺻﻮم ﻇهار وﳓﻮه ،هل يﻜفر عن رﻣضان؟ ﻷنﻪ ﻣا ﺻام رﻣضان نذر ﺑل ﺻاﻣﻪ

ﻓرض ﻓرﻣضان ﻻ يﻜفر ،العيد أﻓﻄر يﻮم العيد ﻻ يﻜفر ﻷن هذا ليﺲ ﺑداخل أﺻﻼ ،ﻗضاء
رﻣضان ﻻ يﻜفر ﻓليﺲ ﻓيﻪ كفارة لﻜن لﻮ ﺻام كفارة أو كان عليﻪ ﳝﲔ ﻓﻜفر لصيام ﻓإنﻪ

سيخل لنذر ﻓيﻜفر كفارة ﳝﲔ عن هذه اﻷ م ،ﻗال :وﻣﻦ ﻧﺬر ﺻﻮم ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ وﳓﻮه
فﻮافق ﻋﻴﺪا أو أ م ﺗﺸﺮﻳق أفﻄﺮ وﻗﻀﻰ وكﻔﺮ إذا نذر ﺻﻮم يﻮم اﳋميﺲ القادم ﻓﻈهر

واﻓق أن اﳋميﺲ القادم هﻮ يﻮم العيد ﻻ يصﻮم ويلزﻣﻪ أن يقضي وإذا ﻗضى يﻜﻮن ﻓاﺗﻪ
اﶈل ﻷنﻪ نذر ﺻﻮﻣا ﻣعينا ﰲ يﻮم ﻣعﲔ ﻓلما ﻗضاه أﺗى ﻻثنﲔ أم أﺗى ﺑﻮاﺣد؟ أﺗى

لصﻮم لﻜن ﱂ ﰐ ﶈل ﻓاﺗﻪ اﶈل إذاً ﻗال ﻗضى وكفر اكتبﻮا عند كفر لفﻮات اﶈل ،وإن
ﻧﺬر ﺻﻼة وأﻃﻠق يعﲏ ﻗال علي ﺻﻼة ﻓﻜﻢ ركعة ﲡزﺋﻪ؟ ﻗال :فﺄﻗﻠﻪ ركﻌتان ﻗاﺋﻤا
ﻟﻘادر ﻷ ا ليسﺖ سنة ﻓهذه ﺻﻼة واجبة ،وإن ﻧﺬر ﺻﻮﻣا وأﻃﻠق أو ﺻﻮم ﻳﻮم ﻟزﻣﻪ ﻳﻮم
ﺑنﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﻻ ينﻮيﻪ ﻣن النهار ﻷنﻪ لﻮ نﻮاه ﻣن النهار يصﲑ ﻣا ﺻام اليﻮم كلﻪ إذا نﻮى
ﻣن النهار يعﲏ نﻮى ﺑعد أذان الفﺠر إذاً ﻣن أذان الفﺠر إﱃ النية هذا اﳉزء ﻣن اليﻮم ﱂ
يقع ﺻﻮﻣا والصﻮم ﻻ يﻜﻮن جزء ﻣن يﻮم الصﻮم ﻻﺑد أن يﻜﻮن يﻮﻣا كاﻣﻼ يعﲏ يبدأ ﻣن

دخﻮل الﻮﻗﺖ ﻣن الفﺠر إﱃ الﻐروب ،وﳌﻦ ﻧﺬر ﺻﻼة ﺟاﻟﺴا أن ﻳﺼﻠﻴﻬا ﻗاﺋﻤا ﻷنﻪ نﻮى

اﻷدﱏ ﻓفعل اﻷكﺜر ﻣا ﻓيﻪ ﻣﺸﻜلة ﻻ س ،وإن ﻧﺬر رﻗﺒﺔ فﺄﻗﻞ ﳎزئ ﰲ كﻔارة يعﲏ أﻗل

رﻗبة ﲡزئ ﰲ الﻜفارات الﱵ ﻓيها رﻗبة كاليمﲔ والﻈهار وغﲑها ﻓتﺠزئ.
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كتاب اﻟﻘﻀاء
اﻟﻘﻀاء ﻟﻐﺔ إﺣﻜام اﻟﺸﻲء واﻟﻔﺮاغ ﻣنﻪ وﻣنﻪ } فﻘﻀاﻫﻦ ﺳﺒﻊ ﲰاوات ﰲ ﻳﻮﻣﲔ { يعﲏ
أﺣﻜمهن وﻓرغ ﻣنهن سبﺤانﻪ وﺗعاﱃ ،واﺻﻄﻼﺣا ﺗﺒﻴﲔ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻹﻟزام ﺑﻪ
وفﺼﻞ اﳋﺼﻮﻣات ﺗعريف القضاء ﻣﻜﻮن ﻣن ثﻼثة أجزاء :ﺗبيﲔ اﳊﻜﻢ الﺸرعي"،"١

واﻹلزام ﺑﻪ " ،"٢وﻓصل اﳋصﻮﻣات " ،"٣اﻹلزام ﺑﻪ هذا الذي يفرق ﺑﲔ القاضي واﳌفﱵ،
ﺑﲔ القضاء واﻹﻓتاء ،الفتﻮى ليسﺖ ﲟلزﻣة ،اﳌستفﱵ إذا سﺄل اﳌفﱵ ﻓﺄﻓتاه لﻮ سﺄل أي عاﱂ
ﻓﺄﻓتاه ،العاﱂ يفﱵ الفتﻮى ﻻ ﺗلزﻣﻪ ﻻ يستﻄيع إلزاﻣها لﻜن القاضي ﻻ ،يبﲔ اﳊﻜﻢ ﻷن
الفتﻮى ﺑيان اﳊﻜﻢ ،اﳌفﱵ يبﲔ اﳊﻜﻢ وﻻ يلزم ﺑﻪ أﻣا القاضي ﻓإنﻪ يبﲔ اﳊﻜﻢ ويلزم ﺑﻪ
والﺸيء اﻵخر الفصل ﻓصل اﳊﻜﻮﻣات يعﲏ اﳋصﻮﻣات الفصل ﺑﲔ اﳌتخاﺻمﲔ هذا هﻮ
القضاء ،ﻣا ﺣﻜﻢ القضاء؟ ) وﻫﻮ فﺮض كﻔاﻳﺔ ( ﻷن أﻣﺮ اﻟناس ﻻ ﻳﺴتﻘﻴﻢ ﺑﺪوﻧﻪ يعﲏ

إذا ﻗام ﺑﻪ البعض وكفى سقﻂ عن الباﻗﲔ ﻓإذا ﺗصﻮر أن ﺑلد ﲢتاج إﱃ ﻗاض واﺣد ﻓإذا
ﻗام القاضي الﻮاﺣد سقﻄﺖ الﻜفاية لﻜن إذا كنا ﰲ ﺑلد ﲢتاج إﱃ عﺸرة ﻗضاة وﻣا وجد

إﻻ ﲬسة إذاً ﻣازال ﻓرض الﻜفاية ﱂ يسقﻂ ﻻﺑد أن يﻜمل العﺸرة ) ،وﻳﻠزم اﻹﻣام أن
ﻳنﺼﺐ ﰲ كﻞ إﻗﻠﻴﻢ ( ﺑﻜﺴﺮ اﳍﻤزة ) ﻗاﺿﻴا ( اﻹﻣام هنا اﳊاكﻢ العام اﻹﻣام العام أن
ينصﺐ ﰲ كل ﺑلد أو كل إﻗليﻢ ﲝسﺐ اﳊاجة واﳌصلﺤة وعدد الناس وهﻜذا أن ينصﺐ

ﻗاضيا ﻷن اﻹﻣام ﻻ ﳝﻜنﻪ أن ﻳﺒاﺷﺮ اﳋﺼﻮﻣات ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﺑنﻔﺴﻪ فﻮﺟﺐ أن
ﻳﺮﺗﺐ ﰲ كﻞ إﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻳتﻮﱃ فﺼﻞ اﳋﺼﻮﻣات ﺑﻴنﻬﻢ ﻟﺌﻼ ﺗﻀﻴﻊ اﳊﻘﻮق عندﻣا ﳜتار
اﻹﻣام القاضي أو القضاة ﻓﻜيف ﳜتارهﻢ ،على أي أساس؟ ﻣا هي الصفات؟ ﻗال) :
وﳜتار ( ﻟنﺼﺐ اﻟﻘﻀاء ) أفﻀﻞ ﻣﻦ ﳚﺪه ﻋﻠﻤا وورﻋا ( ﻷن اﻹﻣام ظﺮ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ
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فﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺧتﻴار اﻷﺻﻠﺢ ﳍﻢ ) و ﻣﺮه ﺑتﻘﻮى ﷲ ( ﻷن اﻟتﻘﻮى رأس اﻟﺪﻳﻦ ) و (
ﻣﺮه ) ن ﻳتﺤﺮى اﻟﻌﺪل ( أي إﻋﻄاء اﳊق ﳌﺴتﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻴﻞ ) وﳚتﻬﺪ (
اﻟﻘاﺿﻲ ) ﰲ إﻗاﻣتﻪ ( أي إﻗاﻣﺔ اﻟﻌﺪل ﺑﲔ اﻷﺧﺼام وﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺼﻠﺢ و ﱂ ﻳﻮﺟﺪ
ﻏﲑه ﳑﻦ ﻳﻮﺛق ﺑﻪ أن ﻳﺪﺧﻞ فﻴﻪ إن ﱂ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻋﻤا ﻫﻮ أﻫﻢ ﻣنﻪ هذه ﻣسﺄلة جديدة :أنﻪ
يقﻮل ﻣن يصلﺢ للقضاء وﻻ يﻮجد غﲑه ﻓيﺠﺐ عليﻪ أن يتﻮﱃ القضاء أﻣا إذا كان يصلﺢ

ويﻮجد غﲑه ﻓلﻪ أن يعتذر عن القضاء ،وﳛﺮم ﺑﺬل ﻣال فﻴﻪ وأﺧﺬه وﻃﻠﺒﻪ وفﻴﻪ ﻣﺒاﺷﺮ
أﻫﻞ هذه ثﻼثة أشياء ﲢرم ﳛرم أن يبذل اﳌال ﺣﱴ يتﻮﱃ القضاء أو أن خذ اﳌال كذلﻚ

ليﻮﱄ القضاء وﳛرم أن يﻄلبﻪ أن يﻄلﺐ القضاء وﻓيﻪ ﻣن هﻮ أهل ﻣباشر ﻓﻼ ﳚﻮز ذلﻚ ،ﳌا

يﻮﱄ اﻹﻣام القاضي ﻣاذا يقﻮل لﻪ؟ ) فﻴﻘﻮل ( اﳌﻮﱄ ﳌﻦ ﻳﻮﻟﻴﻪ ) وﻟﻴتﻚ اﳊﻜﻢ أو
ﻗﻠﺪﺗﻚ ( اﳊﻜﻢ ) وﳓﻮه ( هذه ألفاظ ذكر اﳌصنف سبعة ألفاظ كلها ﲟعﲎ واﺣد ولﻮ

وجد غﲑها ﳑن يقﻮم ﻣقاﻣها ﻓيﺠزئ ذلﻚ ﻣﺜل وليتﻚ اﳊﻜﻢ أو ﻗلتﻚ اﳊﻜﻢ وﳓﻮه

كﻔﻮﺿﺖ أو رددت أو ﺟﻌﻠﺖ إﻟﻴﻚ اﳊﻜﻢ أو اﺳتنﺒتﻚ أو اﺳتخﻠﻔتﻚ ﰲ اﳊﻜﻢ هذه

وﻻية ﺻرﳛة ،واﻟﻜناﻳﺔ ﳓﻮ اﻋتﻤﺪت أو ﻋﻮﻟﺖ ﻋﻠﻴﻚ ﻓهل يصبﺢ ﻗاضي ﲟﺜل هذه

الﻜناية؟ يقﻮل :ﻻ ﻳنﻌﻘﺪ ا إﻻ ﺑﻘﺮﻳنﺔ ﳓﻮ فاﺣﻜﻢ ﻣﺜل لﻮ ﻗال اعتمدت عليﻚ ﻓاﺣﻜﻢ،

عﻮلﺖ عليﻚ ﻓاﺣﻜﻢ ) ،وﺑﻜتاﺑﺔ ( ﻟﻮﻻﻳﺔ ) ﰲ اﻟﺒﻌﺪ ( أي إذا كان ﻏاﺋﺒا فﻴﻜتﺐ ﻟﻪ
اﻹﻣام ﻋﻬﺪا ﲟا وﻻه وﻳﺸﻬﺪ ﻋﺪﻟﲔ ﻋﻠﻴﻬا انتبهﻮا ﳍذه اﳌسﺄلة :إذا وﻻه اﳊﻜﻢ أي
القضاء ﻓما هي ﺻﻼﺣيات القاضي؟ ﻗال ) :وﺗﻔﻴﺪ وﻻﻳﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﻌاﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ
اﳋﺼﻮم" "١وأﺧﺬ اﳊق ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ (" "٢أي أﺧﺬه ﻟﺮﺑﻪ ﳑﻦ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ) واﻟنﻈﺮ
ﰲ أﻣﻮال ﻏﲑ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ (" "٣كاﻟﺼﻐﲑ وا نﻮن واﻟﺴﻔﻴﻪ وكﺬا ﻣال ﻏاﺋﺐ ) واﳊﺠﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴتﻮﺟﺒﻪ ﻟﺴﻔﻪ أو فﻠﺲ واﻟنﻈﺮ ﰲ وﻗﻮف ﻋﻤﻠﻪ" "٥ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻃﻬا وﺗنﻔﻴﺬ
اﻟﻮﺻا " "٦وﺗزوﻳﺞ ﻣﻦ ﻻ وﱄ ﳍا ( ﻣﻦ اﻟنﺴاء " ) "٧وإﻗاﻣﺔ اﳊﺪود" "٨وإﻣاﻣﺔ
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اﳉﻤﻌﺔ واﻟﻌﻴﺪ ( ﻣا ﱂ ﳜﺼﻬا ﻣام ) واﻟنﻈﺮ ﰲ ﻣﺼاﱀ ﻋﻤﻠﻪ" "١٠ﺑﻜﻒ اﻷذى ﻋﻦ
اﻟﻄﺮﻗات وأفنﻴتﻬا وﳓﻮه ( كﺠﺒاﻳﺔ ﺧﺮاج وزكاة ﻣا ﱂ ﳜﺼا ﺑﻌاﻣﻞ وﺗﺼﻔﺢ ﺷﻬﻮده
وأﻣناﺋﻪ ﻟﻴﺴتﺒﺪل ﲟﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺟﺮﺣﻪ يعﲏ اﳌقصﻮد أن النﻈر ﰲ ﻣصاﱀ عملﻪ ويقصدون

البلد الذي هﻮ ﻣتﻮﱄ عليها ﻓينﻈر ﰲ ﻣصاﱀ عملﻪ ﺑﻜف اﻷذى عن الﻄرﻗات وﲨع اﳋراج

والزكاة إﻻ إذا كان اﻹﻣام عﲔ للزكاة أو للخراج عاﻣل خاص ﻓتﻜﻮن ﳍا إدارة خاﺻة
ﺑذلﻚ ،كذلﻚ ﻣن عملﻪ ﺗصفﺢ شهﻮده وأﻣناﺋﻪ يعﲏ ﺗصفﺢ ﺣال الﺸهﻮد وﺣال اﻷﻣناء
يقصد ﺑﻪ الناﺋبﲔ عنﻪ إذاً ينﻈر ﰲ إدارة القضاء ﻣن عنده ﻣن الناﺋبﲔ ﳛتاج ﺗﻐيﲑ يﻐﲑه

وﻣن هﻮ ﺻاﱀ يبقيﻪ ،واﻻﺣتﺴاب ﻋﻠﻰ اﻟﺒاﻋﺔ واﳌﺸﱰﻳﻦ وإﻟزاﻣﻬﻢ ﻟﺸﺮع والصﺤيﺢ ﻻ

اﻻﺣتساب عدلﻮها الصﻮاب ﻻ اﻻﺣتساب يعﲏ ﻻ يدخل ﰲ عمل القاضي اﻻﺣتساب
على الباعة واﳌﺸﱰين وإلزاﻣهﻢ لﺸرع ،انتبهﻮا هل هي خﻄﺄ أم ﻗﻮل؟ الصﺤيﺢ أ ا ﻗﻮل
لﻜن الصﻮاب ﻻ اﻻﺣتساب كما ﰲ كﺜﲑ ﻣن نسﺦ الروض وﰲ اﳌنتهى وشرﺣﻪ ﻻ
اﻻﺣتساب على الباعة ﻷن العادة ﱂ ﺗﺜبﺖ ﺑتﻮلية القضاة لذلﻚ لﻜن ﻗاﳍا ﺻاﺣﺐ
التبصرة :وﰲ التبصرة ويستفيد اﻻﺣتساب على الباعة وﰲ اﳌنتهى ﻻ يستفيد ذلﻚ إذاً هي
ﻗﻮل ﻗالﻪ ﺻاﺣﺐ التبصرة وأﻣا اﳌذهﺐ أ ا ﻻ ﺗدخل وأﻣا ﺻاﺣﺐ الروض الذي أﻇنﻪ أنﻪ
ﻗال ﻻ اﻻﺣتساب والذين كتبﻮا اﻻﺣتساب أخﻄﺌﻮا إذاً هﻮ خﻄﺄ ﰲ الﻄبعة.

كنا نقرأ ﳑا ﺗفيده وﻻية اﳊﻜﻢ العاﻣة :واﻟنﻈﺮ ﰲ ﻣﺼاﱀ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻜﻒ اﻷذى ﻋﻦ
اﻟﻄﺮﻗات وأفنﻴتﻬا وﳓﻮه ( كﺠﺒاﻳﺔ ﺧﺮاج وزكاة ﻣا ﱂ ﳜﺼا ﺑﻌاﻣﻞ وﺗﺼﻔﺢ ﺷﻬﻮده
وأﻣناﺋﻪ ﻟﻴﺴتﺒﺪل ﲟﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺟﺮﺣﻪ يعﲏ ﲨع اﳋراج وﲨع الزكاة هﻮ ﻣن عمل القاضي إﻻ
إذا كان اﻹﻣام خص هذه اﻷعمال دارة ﻣعينة أو ﺑعاﻣل ﻣعﲔ يعﲏ ﻣﻮﻇف وكذلﻚ
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ﺗصفﺢ شهﻮده وأﻣناﺋﻪ يعﲏ القاضي ﻣن عملﻪ أن يتصفﺢ ﺣال شهﻮده وأﻣناﺋﻪ يعﲏ

الناﺋبﲔ عنﻪ ويستبدل ﻣن يﺜبﺖ جرﺣﻪ ﰒ ﻗال :واﻻﺣتﺴاب ﻋﻠﻰ اﻟﺒاﻋﺔ واﳌﺸﱰﻳﻦ
وإﻟزاﻣﻬﻢ ﻟﺸﺮع هنا ﻗلنا الصﺤيﺢ ﻻ اﻻﺣتساب وليسﺖ واﻻﺣتساب ،الصﻮاب ﻻ

اﻻﺣتساب كما ﰲ كﺜﲑ ﻣن كتﺐ الروض ﻗال ﰲ اﳌنتهى وشرﺣﻪ ﻻ اﻻﺣتساب على
الباعة وعلل ذلﻚ ﻗال ﻷن العادة ﱂ ﺗﺜبﺖ ﺑتﻮﱄ القضاة لذلﻚ يعﲏ ليﺲ ﻣن عمل القضاة
ﰲ العادة اﻻﺣتساب على الباعة واﳌﺸﱰين يعﲏ عمل اﳊسبة يعﲏ هيﺌة اﻷﻣر ﳌعروف

والنهي عن اﳌنﻜر هﻜذا وﻗﻮلﻪ واﻻﺣتساب ﻗﻮل ﰲ اﳌذهﺐ ﻗالﻪ ﺻاﺣﺐ التبصرة وﳍذا
الذي ﰲ اﻹﻗناع ﳌا جاء عند هذه اﳌسﺄلة ﻗال :ﻗال ﰲ التبصرة ويستفيد اﻻﺣتساب على
الباعة وﰲ اﳌنتهى ﻻ يستفيد ذلﻚ يعﲏ ﻗدم ﻗﻮل ﺻاﺣﺐ التبصرة وهﻮ اﻻﺣتساب ﰒ
أشار إﱃ أنﻪ ﰲ اﳌنتهى ﻻ يفيد اﻻﺣتساب والﻈاهر أن الذي ﰲ الروض ﻻ اﻻﺣتساب

كما ﰲ كﺜﲑ ﻣن النسﺦ .ﻗال ﺑعد ذلﻚ ) :وﳚﻮز أن ﻳﻮﱄ ( اﻟﻘاﺿﻲ ) ﻋﻤﻮم اﻟنﻈﺮ ﰲ
ﻋﻤﻮم اﻟﻌﻤﻞ ( هي هنا يﻮﱃ ،ﳚﻮز أن يﻮﱃ يعﲏ اﻷﺣﻮال الﱵ وﻻها القاضي عند أرﺑعة

أﺣﻮال ﻣا هي؟ اﻷول أن يﻮﱃ عمﻮم النﻈر ﰲ عمﻮم العمل هذا رﻗﻢ  ،١ﻣا ﻣعﲎ النﻈر وﻣا
ﻣعﲎ العمل؟ النﻈر يعﲏ التخصص ﻓهﻮ ﳛﻜﻢ ﰲ كل اﳌساﺋل ليﺲ ﻣتخصص ﻣﺜﻼ ﰲ
اﳉنا ت أو ﰲ النﻜاح أو ﰲ اﻷسرة ﻻ هﻮ ﳛﻜﻢ ﰲ كل شيء ،والعمل اﳌقصﻮد ﺑﻪ البلد
ﻓإذاً هﻮ إﻣا أن يﻮﱃ القاضي عمﻮم النﻈر ﰲ كل البﻼد أن ينﻈر ﰲ كل القضا ﰲ ﲨيع
البﻼد وإﻣا أن يﻮﱃ خاﺻة ﻓيهما يعﲏ يﻜﻮن يتﻮﱃ ﻣﺜﻼ اﻷنﻜﺤة ﰲ ﻣدينة كذا ﻓهذه يصﲑ
خاﺻة ﻻ يﻜﻮن عمﻮم نﻈر وإﳕا النﻈر خاص ﰲ ﺑلد خاص أو يﻜﻮن عاﻣا ﰲ أﺣدﳘا
وخاﺻا ﰲ اﻵخر كﺄن يﻮﱃ عمﻮم النﻈر ﰲ ﺑلد خاص أو يﻮﱃ خصﻮص النﻈر ﰲ عمﻮم

البلد يعﲏ ﰲ البلد كلها .نعيد :عمﻮم النﻈر ﰲ عمﻮم العمل ن ﻳﻮﻟﻴﻪ ﺳاﺋﺮ اﻷﺣﻜام ﰲ
ﺳاﺋﺮ اﻟﺒﻠﺪان وﳚﻮز أن ) ﻳﻮﻟﻴﻪ ﺧاﺻا فﻴﻬﻤا ( هذا الﺜاﱐ ،ﻣﺜال ذلﻚ :ن ﻳﻮﻟﻴﻪ
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اﻷﻧﻜﺤﺔ ﲟﺼﺮ ﻣﺜﻼ ) أو ( ﻳﻮﻟﻴﻪ ﺧاﺻا ) ﰲ أﺣﺪﳘا ( ن ﻳﻮﻟﻴﻪ ﺳاﺋﺮ اﻷﺣﻜام ﺑﺒﻠﺪ
ﻣﻌﲔ هذا الﺜالﺚ ،ساﺋر اﻷﺣﻜام يعﲏ ﻗاضي ﰲ كل شيء ،كل ﻗضية ﰐ ينﻈر ﻓيها،
أو ﻳﻮﻟﻴﻪ اﻷﻧﻜﺤﺔ ﺑﺴاﺋﺮ اﻟﺒﻠﺪان هذا الراﺑع ﻣعناه النﻈر خاص لﻜن العمل عام ،وإذا
وﻻه ﺑﺒﻠﺪ ﻣﻌﲔ ﻧﻔﺬ ﺣﻜﻤﻪ ﰲ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﻪ وﻃارئ إﻟﻴﻪ فﻘﻂ إذا وﻻه ﰲ ﺑلد ﻣعﲔ ينفذ
ﺣﻜمﻪ ﰲ أهل هذا البلد وكل ﻣن ﻗدم إليﻪ لﻜن ﻻ ينفذ ﺣﻜمﻪ خارج هذا البلد هذا

اﳌقصﻮد ،وإن وﻻه ﲟﺤﻞ ﻣﻌﲔ ﱂ ﻳنﻔﺬ ﺣﻜﻤﻪ ﰲ ﻏﲑه وﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻴنﺔ إﻻ فﻴﻪ كتﻌﺪﻳﻠﻬا

يعﲏ إذاً القاضي إذا كان ﻣﺜﻼ ﻗاضي ﰲ جدة ﻻ ﳚﻮز لﻪ أن ﳛﻜﻢ ﰲ الر ض وﻻ ﰲ غﲑها

وﻻ أن يسمع الﺸهﻮد ﰲ الر ض وﻻ أن يعدل الﺸهﻮد ﰲ الر ض وﻻ ﰲ غﲑها ،ﺗعﲔ ﰲ
جدة إذاً ﻻ ﳛﻜﻢ إﻻ ﰲ جدة وﻻ ﳝارس القضاء إﻻ ﰲ جدة ،ﺗعديلها أن يﻄلﺐ عدالتها
ﻣﺜﻼ هﻮ ﻻ يعرف ﻓيقﻮل هاﺗﻮا ﻣزكﲔ يزكﻮنﻪ ﻓليﺲ لﻪ أن يﻄلﺐ ﻣزكﲔ خارج ﻣدينة جدة
إذا كان هﻮ ﻣعﲔ ﰲ جدة ،وﻟﻠﻘاﺿﻲ ﻃﻠﺐ رزق ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﳌال ﻟنﻔﺴﻪ وﺧﻠﻔاﺋﻪ الرزق

يعﲏ العﻄاء ﻣن ﺑيﺖ اﳌال لنفسﻪ وﳋلفاﺋﻪ أي اﳌﻮﻇفﲔ الذين ﻣعﻪ فﺈن ﱂ ﳚﻌﻞ ﻟﻪ ﺷﻲء
وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣا ﻳﻜﻔﻴﻪ وﻗال ﻟﻠخﺼﻤﲔ ﻻ أﻗﻀﻲ ﺑﻴنﻜﻤا إﻻ ﲜﻌﻞ ﺟاز يعﲏ ﺗدﻓع لﻪ ﻣبلغ
إذا كان ﻣا عنده راﺗﺐ أﻣا اليﻮم القضاء وهﻮ يتبع لﻮزارة العدل هذا لﻪ راﺗﺐ ﻓليﺲ لﻪ أن
خذ ،اﳉعل هﻮ العﻄاء ،وﻣﻦ ﺧﺬ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﳌال ﱂ ﺧﺬ أﺟﺮة ﻟﻔتﻴاه وﻻ ﳋﻄﻪ إذا

كان خذ راﺗﺐ ﻣن ﺑيﺖ اﳌال ﻓليﺲ لﻪ أن خذ ﻻ ﰲ الفتﻮى وﻻ خذ للﺤﻜﻢ ،وﰲ

وجﻪ لﻪ اﻷخذ ﳋﻄﻪ ،ﻣا هي شروط القاضي؟ ) وﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﻘاﺿﻲ ﻋﺸﺮ ﺻﻔات :كﻮﻧﻪ
ﻟﻐا ﻋاﻗﻼ ( هذا اﻷول والﺜاﱐ ﻷن ﻏﲑ اﳌﻜﻠﻒ ﲢﺖ وﻻﻳﺔ ﻏﲑه فﻼ ﻳﻜﻮن واﻟﻴا ﻋﻠﻰ
ﻏﲑه البالغ العاﻗل اﳌﻜلف أﻣا الصﻐﲑ وا نﻮن هﻮ ﲢﺖ وﻻية غﲑه ﻓﻜيف يقضي وﺗﻜﻮن
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لﻪ وﻻية على الناس ﻻ يصﺢ ذلﻚ ،الﺜالﺚ ) :ذكﺮا ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﷺ ﻣا أفﻠﺢ ﻗﻮ م وﻟﻮا
أﻣﺮﻫﻢ اﻣﺮأة ،الراﺑع ) :ﺣﺮا ( ﻷن اﻟﺮﻗﻴق ﻣﺸﻐﻮل ﲝﻘﻮق ﺳﻴﺪه ،الﺸرط اﳋاﻣﺲ ﰲ
القاضي أن يﻜﻮن ) :ﻣﺴﻠﻤا ( ﻷن اﻹﺳﻼم ﺷﺮط ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ يعﲏ يقصد العدالة شرط ﰲ
القاضي وهي الﺸرط السادس ) :ﻋﺪﻻ ( وﻟﻮ ﺋﺒا ﻣﻦ ﻗﺬف فﻼ ﳚﻮز ﺗﻮﻟﻴﺔ اﻟﻔاﺳق
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } أﻳﻬا اﻟﺬﻳﻦ آﻣنﻮا إن ﺟاءكﻢ فاﺳق ﺑنﺒﺄ فتﺒﻴنﻮا { اﻵﻳﺔ ) ﲰﻴﻌا ( هذا
الساﺑع ﻷن اﻷﺻﻢ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ كﻼم اﳋﺼﻤﲔ ﻓﻼﺑد أن يﻜﻮن ﲰيع ﺣﱴ يسمع اﳋصﻮم)،
ﺑﺼﲑا ( ﻷن اﻷﻋﻤﻰ ﻻ ﻳﻌﺮف اﳌﺪﻋﻲ ﻣﻦ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ) ﻣتﻜﻠﻤا ( ﻷن اﻷﺧﺮس ﻻ
ﳝﻜنﻪ اﻟنﻄق ﳊﻜﻢ وﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﲨﻴﻊ اﻟناس إﺷارﺗﻪ هذا التاسع ،العاشر ) :ﳎتﻬﺪا (
إﲨاﻋا ذكﺮه اﺑﻦ ﺣزم ﻗاﻟﻪ ﰲ اﻟﻔﺮوع أن يﻜﻮن ﳎتهدا هذا أﺻعﺐ الﺸروط واليﻮم لﻮ ﻗلنا
طالﺐ علﻢ خﲑ وﺑركة أو نقﻮل ﻓقيها خﲑ وﺑركة ،ذكره اﺑن ﺣزم ﺣﱴ يعﻄي ﳎاﻻ ﳌن

ﳜالف ﻷنﻪ اﻵن سيﺄﰐ ﺗفصيل لﻪ ﻷنﻪ ﻗال ﳎتهدا ﰒ ﻗال ولﻮ ﰲ ﻣذهبﻪ ) ،وﻟﻮ ( كان
ﳎتﻬﺪا ) ﰲ ﻣﺬﻫﺒﻪ ( اﳌﻘﻠﺪ فﻴﻪ ﻹﻣام ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ وﱂ ﳛدد ﻣذهﺐ ﱂ يقل اﳌذهﺐ اﳊنبلي
يعﲏ ﻻ يصﲑ ﻗاضي إﻻ إذا كان ﺣنبليا ﻻ ﺑل أي ﻣذهﺐ ﻗد يﻜﻮن شاﻓعي وﻗد يﻜﻮن

ﺣنبلي وﻗد يﻜﻮن ﺣنفي وﻗد يﻜﻮن ﻣالﻜي ،ﻗال :فﲑاﻋﻲ أﻟﻔاظ إﻣاﻣﻪ وﻣتﺄﺧﺮﻫا يعﲏ

أﻗﻮال اﻹﻣام اﳌتﺄخر ﺣﱴ يعمل ﳌتﺄخر ويقدﻣها على اﳌتقدم ،وﻳﻘﻠﺪ كﺒار ﻣﺬﻫﺒﻪ ﰲ
ذﻟﻚ وﳛﻜﻢ ﺑﻪ يعﲏ ﳛﻜﻢ ﺑﻜﻼم اﻷﺋمة الﻜبار ،ﳌاذا ﳛﻜﻢ ﺑﻜﻼم اﻷﺋمة الﻜبار ﰲ
ﻣذهبﻪ؟ ﻷنﻪ ﻣقلد ﻓإذا كان ﻣقلد سيقلد الﻜبار ،ﻗال :وﻟﻮ اﻋتﻘﺪ ﺧﻼفﻪ يعﲏ لﻮ أن هذا
القاضي اعتقد خﻼف ﻗﻮل كبار اﻷﺋمة ﰲ اﳌذهﺐ ،كيف لﻮ اعتقد خﻼﻓﻪ ،ﻓهذا ﳏل
إشﻜال يعﲏ هﻮ يعتقد خﻼف كﻼم اﻷﺋمة ﻓيﺤﻜﻢ عتقاده أم ﳛﻜﻢ ﺑﻜﻼم اﻷﺋمة؟
اﳌصنف يقﻮل ولﻮ اعتقد خﻼﻓﻪ ﻷنﻪ ﻣقلد يعﲏ ﺗعليلهﻢ ﰲ ذلﻚ ﻷنﻪ ﻣقلد ﻣادام هذا

ﻣقلد يعﲏ يقصد هذا ا تهد الذي ليﺲ ﲟﺠتهد ﻣﻄلق ﻓهﻮ ﻣقلد ﻓاﻵن هذا اﳌقلد ﳛﻜﻢ

كتاب اﳉنايات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

١٦٥

على الناس ﲟا يعتقد هﻮ أم ﳌذهﺐ؟ إذا ﻗلنا هذا ﻣقلد ﻓﻼ تﻢ ﲟا يعتقد هﻮ ﻓيعتقد ﻣا
يعتقد ﻷنﻪ ﻣازال ﻗاﺻرا يعﲏ اﺣﻜﻢ ﰲ الناس ﲟذهﺐ أﲪد أو ﳌذهﺐ الﺸاﻓعي وﻻ ﲢﻜﻢ

ﰲ الناس ﲟا ﺗقﻮلﻪ أنﺖ ،ﻣا ﺗقﻮلﻪ أنﺖ أعبد ﷲ ﺑﻪ ﺑﻜيفﻚ أﻣا خلق ﷲ ﻣا ﳍا ذنﺐ ﻓيﻚ
ﻓتسلﻂ عليهﻢ وﲢﻜﻢ عليهﻢ ﲟا ﺗراه ،لﻜن لﻮ كان ﳎتهدا ﻣﻄلقا ﻻ ﳚﻮز أن ﳛﻜﻢ ﲞﻼف
ﻣا يعتقد ﻓإذا ﺗعلقﺖ ﲝقﻮق الناس يقﻮل ينبﻐي عليﻪ أن ﳛﻜﻢ ﲟا ﰲ اﳌذهﺐ ولﻮ كان هﻮ
ﳜالف ﻷنﻪ ﻻ عﱪة ﲞﻼﻓﻪ واﳌسﺄلة ﺗتعلق لﻐﲑ أﻣا إذا كان ﳎتهدا ﻣﻄلقا ﻓيﺠﺐ عليﻪ أن
ﳛﻜﻢ ﲟا يعتقد هﻮ ﻣا يﻈنﻪ اﳊق وﻣا يﻈنﻪ الصﻮاب ،سﺆال :لﻮ اعتقد ﰲ ﻣسﺄلة خﻼف
ﻣا ﻗالﻪ ﲨهﻮر اﻷﺻﺤاب ﻣﺜﻼ عند اﳊناﺑلة ﻓهل ﳛﻜﻢ على الناس ﲟا يراه أم ﺑﻜﻼم
اﻷﺋمة؟ هﻮ ليﺲ ﳎتهدا ﻣﻄلقا ﻓفي هذه اﳌرﺣلة هﻮ ﻣازال ﻣقلد ،انتبهﻮا ﻣعي ﳌسﺄلة

أﺻﻮلية خﻄﲑة ا تهد ﻻ يقلد لﻮ ﻗلنا ﳎتهد ﻣﻄلق ﻻ يقلد؟ يقلد ﰲ ﻣساﺋل ﻻ ﳛسن
اﻻجتهاد ﻓيها ﻓيقلد ﻓيبقى اﻷﺻل أنﻪ ﳎتهد ،واﳌقلد ﳚتهد ﰲ ﻣساﺋل ﳏدودة وﳜرج ﻓيها
عن التقليد ﻓصار اﳊﻜﻢ لﻸغلﺐ ،هذا ﰲ اﻷغلﺐ ﳎتهد وهذا ﰲ اﻷغلﺐ ﻣقلد وﻣع

ذلﻚ هذا اﳌقلد ﰐ ﰲ ﻣساﺋل ﻓيخالف اﳌذهﺐ الذي يقلده ﻓﻼ ﳜرج عن كﻮنﻪ ﻣقلد
وإن خالف ﰲ ﻣساﺋل ورأى غﲑها ،لﻜن اﻵن الﻜﻼم أنﻪ لﻮ خالف ﰲ ﻣساﺋل هل ﳛﻜﻢ
ﺑﻜﻼم اﻷﺋمة ﰲ اﳌذهﺐ الﻜبار أم ﺑﻜﻼﻣﻪ هﻮ ،هل ﳛﻜﻢ ﲟا ﻗالﻪ أﲪد أم ﲟا يقﻮلﻪ هﻮ
يعﲏ أنﺖ اﻵن لﻮ عندك ﻗضية ﻻ أﻗﻮل عند ﻗاضي ﺑل عند ﻣفﱵ استفتيﺖ ﻣفﱵ وهذا
اﳌفﱵ ﰲ اﳉملة ﻣقلد لﻜن لﻪ اختيارات ﻣعينة ﰲ ﻣساﺋل ﻗليلة خرج عن التقليد ﻓهل ﺗريد
رأيﻪ أم رأي اﻹﻣام أﲪد ﻣا هﻮ اﻷﺣﺐ إليﻚ؟! لﻜن هذه اﳌسﺄلة ليسﺖ على اﻹطﻼق،
طبعا هي اﻵن ﻣسﺄلة شاﺋﻜة أن هذا اﳊاكﻢ إذا اعتقد اﳋﻼف ﻓهل ﳛﻜﻢ ﲟا يعتقد
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خﻼﻓﻪ ،وﳛﻜﻢ ﲟا يراه طل وهﻮ يرى ويعتقد ،ﻗلﺖ لﻜﻢ هذه اﳌسﺄلة ﺗراها ﲢتمل يعﲏ
ﻣن ﺣية الﻮرع هذا القاضي ﻗد يقﻮل أ أﺣﻜﻢ عليهﻢ ﲟا ﻗالﻪ أﲪد وأﺑرئ ذﻣﱵ ﻷنﻪ لﻮ
ﺣﻜﻢ ﲟا يراه ﻓهﻮ اﳌسﺌﻮل ﺑعد ذلﻚ لﻮ كان هﻮ ﻣصيﺐ أو ﳐﻄﺊ سيﺜاب أجره أجرين ﻻ

ﻣﺸﻜلة لﻜن لﻮ كان ﻣقصرا ﻓﺄين اﻹشﻜال؟ ﳓن ﳔﺸى ﻣن ﻣاذا؟ وأين الﻮرع؟ الﻮرع أنﻪ
يﻜﻮن ﲡرأ على اﻻجتهاد وهﻮ ليﺲ أهل على اﻷﻗل ﺣﱴ ﰲ هذه اﳌسﺄلة ﻓاﳌسﺄلة ستعتمد
على اﳊاكﻢ نفسﻪ هذا القاضي نفسﻪ ﻓﻮﷲ لﻮ كان هﻮ يعتقد أن هذا هﻮ الصﻮاب ويعرف

ﻣن نفسﻪ اﻷهلية ﻓلﻪ أن ﳛﻜﻢ ﲟا يعتقد وأﻣا إذا كان هﻮ ليﺲ هل وهذا يﻮجد ﻓاﻵن
طﻼب علﻢ ﺻﻐار ﱂ يقرﺋﻮا ﺻﻐار اﳌتﻮن وﻣا شاء ﷲ يفتﻮن وﳚتهدون ويرجﺤﻮن ويصﻮﺑﻮن
ﳜﻄﺄون لﻜن يبقى شيء أن يدخلﻮا الناس النار واﳉنة هذا الذي ﱂ يتﺠرءوا عليﻪ ﻓاﳉرأة
ﻣﻮجﻮدة عند واﳌسﺄلة ﻣسﺄلة ورع ،ﻣن علﻢ ﻣن نفسﻪ القدرة على اﻻجتهاد واجتهد

وﻇهر لﻪ ﻗﻮل ﻓيعمل ﺑﻪ ﺑﻼ شﻚ ويفﱵ ﺑﻪ وﳚتهد ﺑﻪ وﳛﻜﻢ ﺑﻪ لﻜن لﻮ كان ﻣقصرا
ﻣتﻄاوﻻ ،هل ﺗعرف ﺑعض الناس كيف يرجﺢ ،الراجﺢ والصﺤيﺢ عنده كيف؟ ﲰع كﻼم
ﻓردده وﱂ يسمع ﻣا ﳜالفﻪ ﱂ يسمع الﻜﻼم الﺜاﱐ والقﻮل الﺜاﱐ والرأي الﺜاﱐ والدليل الﺜاﱐ

ﻻ يعرﻓﻪ ،ﻗال آ ه هﻮاها ﻗبل أن يعرف اﳍﻮى ﻓصادف ﻗلبا خاليا ﻓتمﻜن ﻓﻈن أن هذا
كل العلﻢ أن كل ﻣا ﰲ هذه اﳌسﺄلة هﻮ ﻣا ﻗالﻪ ﻓﻼن وليﺲ ﺑصﺤيﺢ ،على العمﻮم ﻣن
كان ﳎتهدا وهﻮ أهل لﻼجتهاد ﻓﻼ ريﺐ أنﻪ يقضي ويفﱵ ﲟا يراه اﳊق وﻣن كان خﻼف
ذلﻚ ﻓﻮﷲ نريد ﻓتﻮى اﻹﻣام أﲪد أﺣسن ﻣن ﻓتﻮاه وأﺣسن ﻣن رأيﻪ وكﻼم ﻣالﻚ أوﱃ ﻣن

كﻼﻣﻪ وﺣﻜﻢ الﺸاﻓعي أوﱃ ﻣن ﺣﻜمﻪ وهذه هي ﻣسﺄلة النزاع ﺑﲔ اﻻجتهاد والتقليد
ﻓليﺲ اﻻجتهاد على إطﻼﻗﻪ ﺻﻮاب وليﺲ التقليد على إطﻼﻗﻪ ﺻﻮاب ﻓاﻻجتهاد ﺻﻮاب
وﺣق ﰲ ﺣق ا تهد اﳌتمﻜن ﻣن ﺗﻮﻓرت ﻓيﻪ آلة اﻻجتهاد ،والتقليد واجﺐ ﰲ ﺣق ﻣن هﻮ
ﲞﻼف ذلﻚ يعﲏ ﻻ يذم اﻻجتهاد على إطﻼﻗﻪ وﻻ يذم التقليد على إطﻼﻗﻪ ليﺲ التقليد
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داﺋما خﻄﺄ ﻻ التقليد ﺻﻮاب ﰲ ﺣق اﳌقلد واﻻجتهاد ﺻﻮاب ﰲ ﺣق ا تهد ،ﻣا هﻮ
اﳋﻄﺄ؟ اﳋﻄﺄ إذا ﺗبادلﺖ اﻷﻣاكن جاء ا تهد ﻓقلد أو عندﻣا نلزم ا تهد لتقليد هذا

طل أو عندﻣا نلزم اﳌقلد ﻻجتهاد هذا هﻮ الباطل .ﻗال اﻟﺸﻴخ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ وﻫﺬه
اﻟﺸﺮوط ﺗﻌتﱪ ﺣﺴﺐ اﻹﻣﻜان وﲡﺐ وﻻﻳﺔ اﻷﻣﺜﻞ فاﻷﻣﺜﻞ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﺪل كﻼم أﲪﺪ
وﻏﲑه فﻴﻮﱃ ﻟﻌﺪم أﻧﻔﻊ اﻟﻔاﺳﻘﲔ وأﻗﻠﻬﻤا ﺷﺮا وأﻋﺪل اﳌﻘﻠﺪﻳﻦ وأﻋﺮفﻬﻤا ﻟتﻘﻠﻴﺪ ﻗال
ﰲ اﻟﻔﺮوع وﻫﻮ كﻤا ﻗال إذاً هذه اﳌسﺄلة ﲝسﺐ اﻹﻣﻜان إن وجد ا تهد اﳌﻄلق ﻓاﳊمد

وإﻻ ﻓا تهد اﳌقلد وإﻻ يعﲏ إذا اضﻄر ﻓيقﻮل ﻓيﻮﱃ لعدم اﻷنفع ﻣن الفاسقﲔ وأﻗلهما
شرا ﻣعناه أنﻪ ﰲ ﺣالة سنضﻄر أن نﻮﱄ واﺣد ﻣقلد ﻻ هﻮ ﳎتهد وﻻ هﻮ ﳎتهد ﻣذهﺐ
ﻣقلد لﻜن ﰲ ﻣﺜل هذا اﳌقلد اﻷوﱃ ﺑﻪ أن ﳛﻜﻢ ﳌذهﺐ ﻻ يقﻮل أ رأي ﻗال وأعدل

اﳌقلدين وأعرﻓهما لتقليد ﻗال ﰲ الفروع وهﻮ كما ﻗال ،وﻻ ﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘاﺿﻲ
كاﺗﺒا أو ورﻋا أو زاﻫﺪا أو ﻳﻘﻈا أو ﻣﺜﺒتا ﻟﻠﻘﻴاس أو ﺣﺴﻦ اﳋﻠق واﻷوﱃ كﻮﻧﻪ كﺬﻟﻚ
هذه ليسﺖ شروط لﻜن اﻷﻓضل أن يﻜﻮن كذلﻚ ) ،وإذا ﺣﻜﻢ ( ﺑتﺸﺪﻳﺪ اﻟﻜاف )
اﺛنان ( فﺄكﺜﺮ ﺑﻴنﻬﻤا ) رﺟﻼ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻘﻀاء ( فﺤﻜﻢ ﺑﻴنﻬﻤا ﻧﻔﺬ ﺣﻜﻤﻪ ) ﰲ اﳌال
واﳊﺪود واﻟﻠﻌان وﻏﲑﻫا ( ﻣﻦ كﻞ ﻣا ﻳنﻔﺬ فﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ وﻻه إﻣام أو ﺋﺒﻪ ﻷن ﻋﻤﺮ
وأﺑﻴا ﲢاكﻤا إﱃ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺑﺖ وﲢاكﻢ ﻋﺜﻤان وﻃﻠﺤﺔ إﱃ ﺟﺒﲑ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ وﱂ ﻳﻜﻦ أﺣﺪ
ﳑﻦ ذكﺮ ﻗاﺿﻴا اكتبﻮا عند ذلﻚ ﻷن ذلﻚ ليﺲ على إطﻼﻗﻪ وﻗال القاضي ﻻ ينفذ إﻻ
ﰲ اﻷﻣﻮال خاﺻة.

ب أدب اﻟﻘاﺿﻲ
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أي أﺧﻼﻗﻪ اﻟﱵ ﻳنﺒﻐﻲ ﻟﻪ اﻟتخﻠق ا ) وﻳنﺒﻐﻲ ( أي ﻳﺴﻦ ) أن ﻳﻜﻮن ﻗﻮ ﻣﻦ ﻏﲑ
ﻋنﻒ ( ﻟﺌﻼ ﻳﻄﻤﻊ فﻴﻪ اﻟﻈاﱂ واﻟﻌنﻒ ﺿﺪ اﻟﺮفق ) ﻟﻴنا ﻣﻦ ﻏﲑ ﺿﻌﻒ ( ﻟﺌﻼ ﻳﻬاﺑﻪ
ﺻاﺣﺐ اﳊق ) ﺣﻠﻴﻤا ( ﻟﺌﻼ ﻳﻐﻀﺐ ﻣﻦ كﻼم اﳋﺼﻢ ) ذا أ ة ( أي ﺗﺆدة و ن ﻟﺌﻼ
ﺗﺆدي ﻋﺠﻠتﻪ إﱃ ﻣا ﻻ ﻳنﺒﻐﻲ ) و ( ذا ) فﻄنﺔ (" "٤ﻟﺌﻼ ﳜﺪﻋﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﺼام وهﻮ
ﲨع اﳋصﻢ وﻳﺴﻦ أﻳﻀا أن ﻳﻜﻮن ﻋﻔﻴﻔا" "٥ﺑﺼﲑا ﺣﻜام ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ" "٦وﻳﺪﺧﻞ أي
البلد الذي وﱄ ﻓيﻪ ﻳﻮم اﺛنﲔ أو ﲬﻴﺲ أو ﺳﺒﺖ ﻻﺑﺴا ﻫﻮ وأﺻﺤاﺑﻪ أﲨﻞ اﻟﺜﻴاب وﻻ
ﻳتﻄﲑ وإن ﺗﻔاءل فﺤﺴﻦ الﺜاﻣن ) :وﻟﻴﻜﻦ ﳎﻠﺴﻪ ﰲ وﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪ ( إذا أﻣﻜﻦ ﻟﻴﺴتﻮي
أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﰲ اﳌﻀﻲ إﻟﻴﻪ وﻟﻴﻜﻦ ﳎﻠﺴﻪ ) فﺴﻴﺤا ( ﻟﺌﻼ ﻳتﺄذى فﻴﻪ ﺑﺸﻲء وﻻ ﻳﻜﺮه
اﻟﻘﻀاء ﰲ اﳉاﻣﻊ وﻻ ﻳتخﺬ ﺣاﺟﺒا وﻻ ﺑﻮا ﺑﻼ ﻋﺬر إﻻ ﰲ ﻏﲑ ﳎﻠﺲ اﳊﻜﻢ يعﲏ ﰲ

ﻣﺜل وﻗﺖ اﻻسﱰاﺣة لﻪ أن ﳚعل ﺣاجﺐ أو ﺑﻮاب وﳝﻜن أن ﳚعل اﳊاجﺐ أو البﻮاب إذا

اﺣتاج لذلﻚ ) ،و ( ﳚﺐ أن ) ﻳﻌﺪل ﺑﲔ اﳋﺼﻤﲔ ﰲ ﳊﻈﻪ وﻟﻔﻈﻪ وﳎﻠﺴﻪ ودﺧﻮﳍﻤا
ﻋﻠﻴﻪ ( ﰲ ﳊﻈﻪ يعﲏ ﰲ نﻈره ينﻈر ﳍذا وﳍذا ﻻ ينﻈر ﻷﺣد اﳋصمﲔ دون الﺜاﱐ ﻻ
يلتفﺖ إليﻪ ﻓيﺸعر أن اهتمام القاضي ﻷول دونﻪ ،وﰲ لفﻈﻪ ﰲ كﻼﻣﻪ ،وﰲ ﳎلسﻪ ﻓﻼ
يدﱐ أﺣدﳘا ويقصي اﻵخر ﻓيﺸعر اﳌقصي ن خصمﻪ لﻪ ﺣبﻮة وﰲ دخﻮﳍما عليﻪ يعﲏ

يدخﻼن ﻣعا لﻜن ﻻ ذن لﻸول ادخل اﻷول والﺜاﱐ يقﻮل لﻪ انتﻈر ،إﻻ ﻣﺴﻠﻤا ﻣﻊ كافﺮ
فﻴﻘﺪم دﺧﻮﻻ وﻳﺮفﻊ ﺟﻠﻮﺳا وإن ﺳﻠﻢ أﺣﺪﳘا رد وﱂ ﻳنتﻈﺮ ﺳﻼم اﻵﺧﺮ هذه ﻣسﺄلة
أخرى دخﻼ ﻣعا ﻓسلﻢ أﺣدﳘا وﱂ يسلﻢ الﺜاﱐ ﻓﲑد السﻼم وﳛﺮم أن ﻳﺴار أﺣﺪﳘا يعﲏ
أن يﻜلمﻪ سرا أو ﻳﻠﻘنﻪ ﺣﺠتﻪ أو ﻳﻀﻴﻔﻪ أو ﻳﻌﻠﻤﻪ كﻴﻒ ﻳﺪﻋﻲ إﻻ أن ﻳﱰك ﻣا ﻳﻠزم
ذكﺮه ﰲ اﻟﺪﻋﻮى ) وﻳنﺒﻐﻲ ( أي ﻳﺴﻦ ) أن ﳛﻀﺮ ﳎﻠﺴﻪ فﻘﻬاء اﳌﺬاﻫﺐ و ( أن )
ﻳﺸاورﻫﻢ فﻴﻤا ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻠﻴﻪ ( إن أﻣﻜﻦ فﺈن اﺗﻀﺢ ﻟﻪ اﳊﻜﻢ ﺣﻜﻢ وإﻻ أﺧﺮه ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻌاﱃ } وﺷاورﻫﻢ ﰲ اﻷﻣﺮ { وﳛﺮم اﻟﻘﻀاء وﻫﻮ ﻏﻀﺒان كﺜﲑا ﳋﱪ أﰊ ﺑﻜﺮة ﻣﺮفﻮﻋا ﻻ
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ﻳﻘﻀﲔ ﺣاكﻢ ﺑﲔ اﺛنﲔ وﻫﻮ ﻏﻀﺒان ﻣتﻔق ﻋﻠﻴﻪ ) أو ( وﻫﻮ ) ﺣاﻗﻦ أي ﺣاﺑﺲ للبﻮل

أو الﻐاﺋﻂ أو ﰲ ﺷﺪة ﺟﻮع أو ( ﰲ ﺷﺪة ) ﻋﻄﺶ أو ( ﰲ ﺷﺪة ) ﻫﻢ أو ﻣﻠﻞ أو كﺴﻞ
أو ﻧﻌاس أو ﺑﺮد ﻣﺆﱂ أو ﺣﺮ ﻣزﻋﺞ ( ﻷن ذﻟﻚ كﻠﻪ ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬي ﻳتﻮﺻﻞ ﺑﻪ إﱃ
إﺻاﺑﺔ اﳊق ﰲ اﻟﻐاﻟﺐ فﻬﻮ ﰲ ﻣﻌﲎ اﻟﻐﻀﺐ يعﲏ ﳜﺸى أن يﺆثر هذا على ﻓﻜره ﻓﻼ

ﳛﻜﻢ ﺣﻜما ﺻﺤيﺤا ﻓهﻮ ﰲ ﻣعﲎ الﻐضﺐ يعﲏ هذه اﻷشياء ﻣﺜل الﻐضﺐ ﰲ كﻮ ا ﺗﺆثر
على التفﻜﲑ والنﻈر ،إن خالف ﻓﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺜل هذه اﻷﺣﻮال ﻓهل ﳝضي ﺣﻜمﻪ أم ينقض

ﻓما هﻮ اﳉﻮاب؟ سيﺄﰐ التفصيل ويقال إن ﺣﻜﻢ ﻓﺄﺻاب اﳊق نفى وإﻻ ﻓﻼ ،ﻗال ) :وإن
ﺧاﻟﻒ ( وﺣﻜﻢ ﰲ ﺣال ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺣﻮال ) فﺄﺻاب اﳊق ﻧﻔﺬ ( ﺣﻜﻤﻪ ﳌﻮافﻘتﻪ
اﻟﺼﻮاب ﻣعناه وإﻻ ﱂ ينفذ ) وﳛﺮم ( ﻋﻠﻰ اﳊاكﻢ ) ﻗﺒﻮل رﺷﻮة ( ﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﻗال ﻟﻌﻦ رﺳﻮل ﷲ ﷺ اﻟﺮاﺷﻲ واﳌﺮﺗﺸﻲ ﻗال اﻟﱰﻣﺬي ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ) وكﺬا
( ﳛﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﻘاﺿﻲ ﻗﺒﻮل ) ﻫﺪﻳﺔ ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﷺ ﻫﺪا اﻟﻌﻤال ﻏﻠﻮل رواه أﲪﺪ ) إﻻ (
إذا كاﻧﺖ اﳍﺪﻳﺔ ) ﳑﻦ كان ﻳﻬادﻳﻪ ﻗﺒﻞ وﻻﻳتﻪ إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ( يعﲏ ﳍا شرطﲔ
اﻷول كان يهاديﻪ ﻗبل الﻮﻻية واﳍدية ﻣعتادة ﺑينﻪ وﺑﲔ هذا الﺸخص وليسﺖ لﻪ ﻗضية ﰲ

اﶈﻜمة ليسﺖ لﻪ ﺣﻜﻮﻣة لﻜن لﻮ كانﺖ ﺑينﻪ وﺑينﻪ هدية ولﻪ ﻗضية ﰲ اﶈﻜمة ﻓﻼ يقبل

هدا ه وﳍذا ﻗال :فﻠﻪ أﺧﺬﻫا كﻤﻔﺖ يعﲏ اﳌفﱵ يباح لﻪ أخذ اﳍدية ﻓتباح لﻪ ﻣﻄلقا ،ﻗال
اﻟﻘاﺿﻲ وﻳﺴﻦ ﻟﻪ اﻟتنزه ﻋنﻬا فﺈن أﺣﺴﻦ أن ﻳﻘﺪﻣﻬا ﺑﲔ ﻳﺪي ﺧﺼﻮﻣﺔ أو فﻌﻠﻬا ﺣال
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺣﺮم أﺧﺬﻫا ﰲ ﻫﺬه اﳊاﻟﺔ ﻷ ا كاﻟﺮﺷﻮة ﻓاﻷﻓضل أن يتنزه عن أخذ اﳍدية

سﻮاء كانﺖ لﻪ ﻗضية أو ﻻ ﻓيمﻜن ﺑعض الناس يعيد النﻈر ﻓيبدأ يهادي القضاة يقﻮل لعلﻪ
ﳛتاجهﻢ ﰲ اﳌستقبل ،وﻳﻜﺮه ﺑﻴﻌﻪ وﺷﺮاؤه إﻻ ﺑﻮكﻴﻞ ﻻ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ هذا لنسبة للقاضي
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وطبعا ﳝﻜن هذا الﻜﻼم ﰲ البلد الصﻐﲑة يﻜﻮن القاضي ﻣعروف ﻓقد ﳛاﰉ عند البيع
والﺸراء أو كذا ﻓاﻷﻓضل أن يﻜﻮن لﻪ وكيل ﻻ يعرف أن هذا وكيل القاضي ﺣﱴ ﻻ ﳛاﰉ

أﻣا ﰲ اﳌدن الﻜبﲑة ﻻ يدري أﺣد ﻣن هذا وﻣن ذاك ) ،وﻳﺴتﺤﺐ أن ﻻ ﳛﻜﻢ إﻻ
ﲝﻀﺮة اﻟﺸﻬﻮد ( ﻟﻴﺴتﻮﰲ ﻢ اﳊق ﲝضرة الﺸهﻮد يعﲏ شهﻮد القضية أو ﲝضرة شهﻮد
آخرين ﺣﱴ يﺜبﺖ القضية ،ﻗال ﰲ الﻜﺸاف ﲝيﺚ يسمعﻮن اﳌتﺤاكمﲔ هذا اﳌقصﻮد
ﻓعندﻣا ﳛﻜﻢ يسمع ﺣﱴ يضبﻂ القضية والسﺆال وكذا ﻓيﻜتﺐ ويﻜﻮن هناك شهﻮد

ﻓيستﺤﺐ أن يﻜﻮن هناك شهﻮد وﳛﺮم ﺗﻌﻴﻴنﻪ ﻗﻮﻣا ﻟﻘﺒﻮل يعﲏ يقﻮل أ ﻻ أﻗبل شهﻮد
لﻚ إﻻ ﻓﻼن وﻓﻼن ﻓقﻂ ﻻ ﰐ خر ﻓليﺲ لﻪ لصاﺣﺐ القضية للمدعي ﻣﺜﻼ أن ﳛضر
أي شاهد عدل.

ﻗال ) :وﻻ ﻳنﻔﺬ ﺣﻜﻤﻪ ﻟنﻔﺴﻪ وﻻ ﳌﻦ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬادﺗﻪ ﻟﻪ ( كﻮاﻟﺪه ووﻟﺪه وزوﺟتﻪ وﻻ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪوه كاﻟﺸﻬادة وﻣﱴ ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻪ أو ﻷﺣﺪ ﳑﻦ ذكﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﲢاكﻤا إﱃ ﺑﻌﺾ
ﺧﻠﻔاﺋﻪ أو رﻋﻴتﻪ إذا ﺣصل للقاضي نفسﻪ أو ﻷﺣد ﳑن ذكر أوﻻده أو زوجﻪ أو كذا
ﺣﻜﻮﻣة يعﲏ ﻗضية ﻓيتﺤاكما إﱃ غﲑه ﻻ يتﺤاكما عند هذا القاضي كﻤا ﺣاكﻢ ﻋﻤﺮ أﺑﻴا
إﱃ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺑﺖ ،وﻳﺴﻦ أن ﻳﺒﺪأ ﶈﺒﻮﺳﲔ وﻳنﻈﺮ فﻴﻢ ﺣﺒﺴﻮا فﻤﻦ اﺳتﺤق اﻹﺑﻘاء
أﺑﻘاه وﻣﻦ اﺳتﺤق اﻹﻃﻼق أﻃﻠﻘﻪ هذا اﻷول ،الﺜاﱐ :ﰒ ﰲ أﻣﺮ أﻳتام وﳎاﻧﲔ ووﻗﻮف
ووﺻا ﻻ وﱄ ﳍﻢ وﻻ ظﺮ وﻟﻮ ﻧﻔﺬ اﻷول أي القاضي اﻷول وﺻﻴﺔ ﻣﻮﺻﻰ إﻟﻴﻪ
أﻣﻀاﻫا اﻟﺜاﱐ أي القاضي الﺜاﱐ وﺟﻮ وﻣﻦ كان ﻣﻦ أﻣناء اﳊاكﻢ أي الساﺑق ﻟﻸﻃﻔال
واﻟﻮﺻا اﻟﱵ ﻻ وﺻﻲ ﳍا ﲝاﻟﺔ أﻗﺮه إذا كان اﳊاكﻢ الساﺑق عﲔ أوﺻياء وعﲔ وﻻة

لﻸطفال أو للﻮﺻا وهﻢ ﲝاﳍﻢ ﻣا ﺗﻐﲑوا ﻓإذاً يقره ،اﳌعﲎ أن اﻷﻣناء ﻻ ينعزلﻮن ﺑعزل
القاضي اﻷول وﻻ ﲟﻮﺗﻪ ﲞﻼف نﻮاب القاضي اﻷول ﰲ اﳊﻜﻢ وخلفاء القاضي اﻷول ﰲ
اﳊﻜﻢ ينعزلﻮن ﺑعزلﻪ ،نﻮاﺑﻪ ينعزلﻮن أﻣا ﻣن وﻻهﻢ على أوﻗاف أو وﻻهﻢ على وﺻا أو كذا
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هﺆﻻء ﻻ ينعزلﻮن ﺑعزل القاضي اﻷول ،الذين ينﻮﺑﻮنﻪ ﰲ العمل ينعزلﻮن ﻣعﻪ أﻣا الذين

يﻮليهﻢ على أوﻗاف أو وﺻا ﻓﻼ ،ﻗال :وﻣﻦ فﺴق ﻋزﻟﻪ وﻻ ﻳنﻘﺾ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺻاﱀ
ﻟﻠﻘﻀاء إﻻ ﻣا ﺧاﻟﻒ ﻧﺺ كتاب ﷲ أو ﺳنﺔ رﺳﻮﻟﻪ يعﲏ لﻮ كان هناك ﻗاض ﺻاﱀ
للقضاء وﺣﻜﻢ ﲝﻜﻢ هل ننقضﻪ أو ﻻ؟ ﰐ القاضي اﳉديد ينقض ﺣﻜﻢ ساﺑق؟ ﻻ

ينقض إﻻ إذا خالف كتاب ﷲ أو سنة ﷴ ﷺ وﻣﺜل لذلﻚ ﻓقال :كﻘتﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻜافﺮ
وﺟﻌﻞ ﻣﻦ وﺟﺪ ﻋﲔ ﻣاﻟﻪ ﻋنﺪ ﻣﻦ أفﻠﺲ أﺳﻮة اﻟﻐﺮﻣاء ﻷن هذا ﳜالف اﳊديﺚ النص،
أو خالف إﲨاﻋا ﻗﻄﻌﻴا أو ﻣا ﻳﻌتﻘﺪه فﻴﻠزم ﻧﻘﻀﻪ يعﲏ خالف ﻣا يعتقد ﺻﺤتﻪ وﻗﺖ
اﳊﻜﻢ إن كان ﳎتهدا ﻻ ﻣن ﺗﻐﲑ اجتهاده يعﲏ ﺣﻜﻢ وهﻮ يعتقد ﺑﻄﻼن اﳊﻜﻢ ﻓينقض

هذا اﳊﻜﻢ الذي أﺻدره القاضي وهﻮ يعلﻢ أنﻪ طل ،واﻟناﻗﺾ ﻟﻪ ﺣاكﻤﻪ إن كان

اﳌقصﻮد أن اﻷﺣﻜام اﳌاضية ﻣن ينقضها إذا ﻇهر ﺑﻄﻼ ا هﻮ نفﺲ القاضي ينقض
أﺣﻜام نفسﻪ الﱵ خالف ﻓيها النص أو خالف ﻓيها اﻹﲨاع أو ﺣﻜﻢ ﻓيها وهﻮ ﳎتهد

ﺣﻜﻢ ﻓيها وهﻮ يعلﻢ أن ﺣﻜمﻪ طل يعرف ذلﻚ ينقضﻪ إذا كان ﻣﻮجﻮدا ) ،وﻣﻦ ادﻋﻰ
ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺑﺮزة ( أي ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﳊاكﻢ أن ﳛﻀﺮﻫا ﻟﻠﺪﻋﻮى ﻋﻠﻴﻬا ) ﱂ ﲢﻀﺮ ( أي ﱂ
ﻣﺮ اﳊاكﻢ ﺣﻀارﻫا ) وأﻣﺮت ﻟتﻮكﻴﻞ ( ﻟﻠﻌﺬر غﲑ الﱪزة هي الﱵ ﻻ ﲣرج ليسﺖ
ﻣعتادة للخروج ،ﻗال :فﺈن كاﻧﺖ ﺑﺮزة وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﱪز ﻟﻘﻀاء ﺣﻮاﺋﺠﻬا أﺣﻀﺮت وﻻ
ﻳﻌتﱪ ﳏﺮم ﲢﻀﺮ ﻣﻌﻪ ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﻣا ﻓيﻪ سفر ،إذا كانﺖ ﺑرزة ﲢضر ﳎلﺲ القضاء وﻻ
يﺸﱰط ﳏرم ﻷ ا لن ﺗساﻓر ) وإن ﻟزﻣﻬا ( أي ﻏﲑ اﻟﱪزة إذا وكﻠﺖ ) ﳝﲔ أرﺳﻞ (
اﳊاكﻢ ) ﻣﻦ ﳛﻠﻔﻬا ( فﻴﺒﻌﺚ ﺷاﻫﺪﻳﻦ ﻟتﺴتﺤﻠﻒ ﲝﻀﺮ ﻤا اﻹسﻼم يﻜرم اﳌرأة وﻻ ﳛبذ
خروجها ﺑﻜﺜرة ) ،وكﺬا ( ﻻ ﻳﻠزم إﺣﻀار ) اﳌﺮﻳﺾ ( وﻳﺆﻣﺮ أن ﻳﻮكﻞ فﺈن وﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ
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ﳝﲔ ﺑﻌﺚ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﳛﻠﻔﻪ يعﲏ اﳌريض ﻣﺜل اﳌرأة غﲑ الﱪزة ،وﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮل ﻗاض ﻣﻌزول
ﻋﺪل ﻻ ﻳتﻬﻢ كنﺖ ﺣﻜﻤﺖ ﻟﻔﻼن ﻋﻠﻰ فﻼن ﺑﻜﺬا يقبل ﻗﻮل القاضي ﺑعد عزلﻪ لﻮ ﻗال
ﺣﻜمﺖ على ﻓﻼن ﺑﻜذا نقبل هذا إذا كان عدل ،وﻟﻮ ﱂ ﻳﺬكﺮ ﻣﺴتنﺪه أو ﱂ ﻳﻜﻦ
ﺑﺴﺠﻠﻪ يعﲏ ولﻮ ﱂ يذكر اﳌستند يعﲏ ﻣا ﻗال لﺸهادة ﻓﻼن وﻓﻼن أو ﻹﻗرار ﻓﻼن أو كذا
أو ﱂ يﻜن ﰲ سﺠلﻪ وهﻮ دﻓﱰ الضبﻂ اليﻮم.

ب ﻃﺮﻳق اﳊﻜﻢ وﺻﻔتﻪ
ﻃﺮﻳق كﻞ ﺷﻲء ﻣا ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻪ إﻟﻴﻪ واﳊﻜﻢ فﺼﻞ اﳋﺼﻮﻣات ) إذا ﺣﻀﺮ إﻟﻴﻪ ﺧﺼﻤان (
ﻳﺴﻦ أن ﳚﻠﺴﻬﻤا ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ و ) ﻗال أﻳﻜﻤا اﳌﺪﻋﻲ ( ﻷن ﺳﺆاﻟﻪ ﻋﻦ اﳌﺪﻋﻲ ﻣنﻬﻤا ﻻ
ﲣﺼﻴﺺ فﻴﻪ ﻟﻮاﺣﺪ ﻣنﻬﻤا ) فﺈن ﺳﻜﺖ ( اﻟﻘاﺿﻲ ) ﺣﱴ ﻳﺒﺪأ ( ﻟﺒناء ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل أي
ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﺪأة ﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﺟﻬتﻬﻤا ) ﺟاز ( ﻟﻪ ذﻟﻚ ) فﻤﻦ ﺳﺒق ﻟﺪﻋﻮى ﻗﺪﻣﻪ (
] [١اﻵن هذه خﻄﻮات اﳊﻜﻢ كيف ﺗصﲑ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ :ﻓمن سبق لدعﻮى ﻗدﻣﻪ

اﳊاكﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻤﻪ وإن ادﻋﻴا ﻣﻌا أﻗﺮع ﺑﻴنﻬﻤا فﺈذا اﻧتﻬﺖ ﺣﻜﻮﻣتﻪ ادﻋﻰ اﻵﺧﺮ إن
أراد وﻻ ﺗﺴﻤﻊ دﻋﻮى ﻣﻘﻠﻮﺑﺔ ﳓﻮ أدعي على هذا أنﻪ يدعي علي ﺑﻜذا ﻓهذه دعﻮى
ﻣقلﻮﺑة ﻻ ﺗسمع ،كذلﻚ :وﻻ ﺣﺴﺒﺔ ﲝق ﷲ ﺗﻌاﱃ كﻌﺒادة وﺣﺪ وكﻔارة ﰐ شخص

يدعي على هذا أنﻪ ﻣﺜﻼ ﻻ يصلي أو عليﻪ ﺣد أو عليﻪ كفارة ﻓﻼ ﺗسمع هذه الدعﻮى
ﳌاذا؟ ﻷن هذه ﻣتعلقة ﲝق ﷲ ،إذا كان لﻚ ﺣق أنﺖ كﺂدﻣي طالﺐ ا أﻣا ﺣق

ﻓدعﻪ ،ﻗال اﳌصنف :وﺗﺴﻤﻊ ﺑﻴنﺔ أي الﺸهﻮد ﺑﺬﻟﻚ لﻮ جاء شهﻮد يﺸهدون أن ﻓﻼن

عليﻪ ﺣد ز ﳝﻜن يسمع ذلﻚ لﻜن دعﻮى ﻻ ﻷن دعﻮى ﻣعناه أننا سنسﺄل ﻣدعى عليﻪ
وﺑعدها إن أﻗر ﺣﻜمنا عليﻪ وإن ﱂ يقر طلبنا الﺸهﻮد ﻣن اﻷول ﻣن اﳌدعي ﻓفي ﺣق ﷲ

ﻻ نفعل هذا لﻜن لﻮ جاء شهﻮد يﺸهدون ﲝق ﻗال وﺗسمع ﺑينة ﺑذلﻚ ،وﺑﻌتق وﻃﻼق
ﻣﻦ ﻏﲑ دﻋﻮى يعﲏ جاء الﺸهﻮد يﺸهدون أن ﻓﻼن أعتق عبده نسمع الﺸهﻮد ،أو جاء
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أ س يﺸهدون أن ﻓﻼن طلق نسمع الﺸهﻮد وﺗﻄلق اﳌرأة والعبد يصبﺢ ﺣر ،وﰲ اﻹﻗناع

ﻗال ﻓﺸهادة الﺸهﻮد ﺑﻪ دعﻮى ﻓهي ﺗقﻮم ﻣقام الدعﻮى ،ﰒ ﻗال :ﻻ ﺑﻴنﺔ ﲝق ﻣﻌﲔ ﻗﺒﻞ
دﻋﻮاه لﻜن ﻻ نسمع شهﻮد ﰲ ﺣقﻮق ﺗعاﱃ نسمعها ﻣن غﲑ دعﻮى لﻜن شهﻮد ﺑينة

ﰲ ﺣق آدﻣي ﻣعﲔ ﱂ يدعي ﻻ نسمعها ،جاء شهﻮد يﺸهدون أن ﻓﻼن لﻪ ﻣليﻮن ر ل
لفﻼن ،هل طالﺐ ﻓﻼن ﱂ يدعي ﻓﻼ نسمع الﺸهﻮد ،ﳝﻜن ﺻاﺣﺐ هذا اﳊق ﻣساﻣﺢ،

فﺈذا ﺣﺮر اﳌﺪﻋﻲ دﻋﻮاه فﻠﻠﺤاكﻢ ﺳﺆال ﺧﺼﻤﻪ ﻋنﻬا وإن ﱂ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﺳﺆاﻟﻪ يعﲏ وإن ﱂ
يقل اﳌدعي اسﺄلﻪ أ أطالبﻪ لف ر ل اسﺄلﻪ ﻓﻼ ﳛتاج يقﻮل اسﺄلﻪ ﻓالقاضي يتﻮجﻪ

للمدعي عليﻪ ويقﻮل لﻪ ﺗقر أم ﻻ ) ،فﺈن أﻗﺮ ﻟﻪ ( ﺑﺪﻋﻮاه] ) [٢ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ( ﺑﺴﺆاﻟﻪ
اﳊﻜﻢ ﻓإذاً سيتﺠﻪ ويسﺄلﻪ يقﻮل لﻪ ﺗقر ذا ﻗال نعﻢ أﻗر يقﻮل ﻻ ﳛﻜﻢ عليﻪ ﺣﱴ يﻄالﺐ
ذلﻚ ﳊﻜﻢ يعﲏ يﻄالﺐ اﳌدعي ﳊﻜﻢ ﻷن اﳊق ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﰲ اﳊﻜﻢ فﻼ ﻳﺴتﻮﰱ إﻻ
ﺑﺴﺆاﻟﻪ ) وإن اﻧﻜﺮ (] [٣ن ﻗال اﳌﺪﻋﻲ ﻗﺮﺿا أو ﲦنا فﻘال اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣا أﻗﺮﺿﲏ
أو ﻣا ﻋﲏ أو ﻻ ﻳﺴتﺤق ﻋﻠﻲ ﻣا ادﻋاه وﻻ ﺷﻴﺌا ﻣنﻪ أو ﻻ ﺣق ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺻﺢ اﳉﻮاب
ﻣا ﱂ ﻳﻌﱰف ﺑﺴﺒﺐ اﳊق إذاً لﻮ ﻗال ﻻ ليﺲ لﻪ عندي شيء ﺻﺢ اﳉﻮاب ﻓيبقى عنده
ﺑينة وشهﻮد يقيمها وإﻻ ﻓﻼ ،لﻜن لﻮ ﻗال نعﻢ أﻗرضﲏ ألف ر ل وسدد ا أﺻبﺢ ﻣقر

ﻷلف ر ل ﻓيﺤتاج أن يﺜبﺖ أنﻪ سدد ،و ) ﻗال ( اﳊاكﻢ ) ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ] [٤إن كان ﻟﻚ
ﺑﻴنﺔ فﺄﺣﻀﺮﻫا إن ﺷﺌﺖ فﺈن أﺣﻀﺮﻫا ( أي اﻟﺒﻴنﺔ] [٥ﱂ ﻳﺴﺄﳍا اﳊاكﻢ وﱂ ﻳﻠﻘنﻬا فﺈذا
ﺷﻬﺪت ) ﲰﻌﻬا ( وﺣﺮم ﺗﺮدﻳﺪﻫا وهي إعادة الﺸهادة نيا و لﺜا واﻧتﻬارﻫا أي يزجر
الﺸهﻮد وﺗﻌنتﻬا يعﲏ أن يﻄلﺐ ذلتها ﳛاول ﳜﻄﺌهﻢ ،ﻗال ) :وﺣﻜﻢ ا ( أي ﻟﺒﻴنﺔ إذا
اﺗﻀﺢ ﻟﻪ اﳊﻜﻢ وﺳﺄﻟﻪ اﳌﺪﻋﻲ ) وﻻ ﳛﻜﻢ ( اﻟﻘاﺿﻲ ) ﺑﻌﻠﻤﻪ ( وﻟﻮ ﰲ ﻏﲑ ﺣﺪ ﻷن
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ﲡﻮﻳز اﻟﻘﻀاء ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻘاﺿﻲ ﻳﻔﻀﻲ إﱃ ﻤتﻪ وﺣﻜﻤﻪ ﲟا ﻳﺸتﻬﻲ القاضي ليسﺖ عنده

ﺻﻼﺣيات ﻣﻄلقة ﻻ ﳛﻜﻢ ﺑعلمﻪ وإﳕا ﳛﻜﻢ لبينات ،انتقلنا إﱃ السادس ) :وإن ﻗال
اﳌﺪﻋﻲ ﻣا ﱄ ﺑﻴنﺔ أﻋﻠﻤﻪ اﳊاكﻢ أن ﻟﻪ اﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻤﻪ ( يعﲏ اﳌدعي ﺑعد أن أنﻜر
اﳌدعى عليﻪ ﻗال لﻪ عندك ﺑينة ﻗال ﻻ أعلﻢ ﺑينة ﻓيقﻮل لﻪ القاضي لﻚ اليمﲔ إذا أردت

ﳝﲔ اﳋصﻢ نﻄلﺐ ﻣنﻪ اليمﲔ ﳌا روي أن رﺟﻠﲔ اﺧتﺼﻤا إﱃ اﻟنﱯ ﷺ ﺣﻀﺮﻣﻲ وكنﺪي
فﻘال اﳊﻀﺮﻣﻲ رﺳﻮل ﷲ إن ﻫﺬا ﻏﻠﺒﲏ ﻋﻠﻰ أرض ﱄ فﻘال اﻟﻜنﺪي ﻫﻲ أرﺿﻲ وﰲ
ﻳﺪي وﻟﻴﺲ ﻟﻪ فﻴﻬا ﺣق فﻘال اﻟنﱯ ﷺ ﻟﻠﺤﻀﺮﻣﻲ أﻟﻚ ﺑﻴنﺔ ﻗال ﻻ ﻗال فﻠﻚ ﳝﻴنﻪ
وﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻗاﻟﻪ ﰲ ﺷﺮح اﳌنتﻬﻰ وﺗﻜﻮن ﳝﻴنﻪ ) ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺟﻮاﺑﻪ (
ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ يعﲏ هﻮ يقﻮل وﷲ ﻻ شيء لﻪ وهﻜذا ،الساﺑعة ) :فﺈن ﺳﺄل ( اﳌﺪﻋﻲ ﻣﻦ
اﻟﻘاﺿﻲ ) إﺣﻼفﻪ أﺣﻠﻔﻪ وﺧﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ ( ﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻔﻪ إ ه ﻷن اﻷﺻﻞ ﺑﺮاءﺗﻪ ) وﻻ ﻳﻌتﺪ
ﺑﻴﻤﻴنﻪ ( أي ﳝﲔ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ) ﻗﺒﻞ ( أﻣﺮ اﳊاكﻢ ﻟﻪ و ) ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳌﺪﻋﻲ ( ﲢﻠﻴﻔﻪ ﻷن
اﳊق ﰲ اﻟﻴﻤﲔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ فﻼ ﻳﺴتﻮﰱ إﻻ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﻷنﻪ ﳑﻜن اﳌدعى عليﻪ ﻣن يﻮم أن يدخل
اﳉلسة وهﻮ ﳛلف وﺣلف ﻣاﺋة ﳝﲔ ﻗبل الدعﻮى ووسﻂ الدعﻮى وﺑعد الدعﻮى كل هذا
ﻻ ﻗيمة لﻪ ﻓاليمﲔ الﱵ سيعتمدها القاضي ﻣﱴ؟ ﻗبل أﻣره ﻻ ﺗعتمد ،ﺑعد أﻣره ليمﲔ

وسﺆال اﳌدعي اليمﲔ هذه اليمﲔ اﳌقبﻮلة أﻣا ﻗبل ذلﻚ ﻓضياع وﻗﺖ ،النقﻄة الﺜاﻣنة) :
وإن ﻧﻜﻞ ( اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ ) ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ( ﻟنﻜﻮل نﻜل يعﲏ رﻓض اليمﲔ،
رواه أﲪﺪ ﻋﻦ ﻋﺜﻤان إذاً ثبﺖ عند اﻵن أن اﳊﻜﻢ عليﻪ سيﻜﻮن ﺑﺜﻼثة أشياء إﻣا
ن يقر اﳌدعى عليﻪ وإﻣا لبينة الﺸهﻮد وإﻣا لنﻜﻮل ) فﻴﻘﻮل ( اﻟﻘاﺿﻲ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ
) إن ﺣﻠﻔﺖ ( ﺧﻠﻴﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ) وإﻻ ( ﲢﻠﻒ ) ﻗﻀﻴﺖ ﻋﻠﻴﻚ ( ﻟنﻜﻮل ) فﺈن ﱂ
ﳛﻠﻒ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ( ﻟنﻜﻮل اﳋﻄﻮة التاسعة ) :فﺈن ﺣﻠﻒ اﳌنﻜﺮ ( وﺧﻠﻰ اﳊاكﻢ
ﺳﺒﻴﻠﻪ ) ﰒ إن أﺣﻀﺮ اﳌﺪﻋﻲ ﺑﻴنﺔ ( ﻋﻠﻴﻪ ) ﺣﻜﻢ ( اﻟﻘاﺿﻲ ) ا وﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﻴﻤﲔ ﻣزﻳﻠﺔ
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ﻟﻠﺤق ( اﻵن ﺣلف ﻓلما ﺣلف اﳌدعى عليﻪ أخلي سبيلﻪ ،اﳌدعي أﺣضر الﺸهﻮد ﻓهل
نسمعها أم ﻻ؟ نسمعها لﻜن ﻓيها ﺗفصيل ،اﻵن القاضي ﻣﱴ ﳉﺄ إﱃ إﺣﻼف اﳌدعى

عليﻪ؟ ﳌا ﻗال اﳌدعي أنﻪ ﻣا عنده ﺑينة ،عدم البينة الﱵ ذكرها اﳌدعي ﳍا ﺻﻮر ن إﻣا أن
يقﻮل ﻻ أعلﻢ ﺑينة وإﻣا أن يقﻮل ﻣا عندي ﺑينة أي ﳚزم ﺑعدم البينة ﻓاﻵن ﺻار ﻓيﻪ ﻓرق لﻮ
نفى العلﻢ لبينة ﰒ ﺑعد إﺣﻼﻓﻪ أﺣضر ﺑينة هل ﺗﻜﻮن هذه البينة ﻣﻜذﺑة لﻜﻼﻣﻪ اﻷول،

ﳌا ﻗال ﻻ أعلﻢ ﺑينة ﻓلما خرج اكتﺸف أن هناك شهﻮد ﺣضروا أو ذكر ن هناك شهﻮد
أو غﲑ ذلﻚ ﻓﻼ يﻜﻮن كذب نفسﻪ لﻜن لﻮ كان جزم ﺑعدم وجﻮد شهﻮد ﰒ أﺣضر

الﺸهﻮد ﻓتﻜﻮن البينة ﺗﻜذﺑﻪ ،كﻼﻣﻪ يﻜذب البينة وﳍذا ﻗال اﳌصنف :ﻫﺬا إذا ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻗال ﻻ ﺑﻴنﺔ ﱄ فﺈن ﻗال ذﻟﻚ ﰒ أﻗاﻣﻬا ﱂ ﺗﺴﻤﻊ ﻷﻧﻪ ﻣﻜﺬب ﳍا اكتبﻮا عندها ﲞﻼف

ﻗﻮلﻪ ﻻ أعلﻢ ﱄ ﺑينة وﳍذا الﻜﻼم عند القاضي دﻗيق يعﲏ اﻷوﱃ أنﻪ يرى واﺣد شرعي
يفهﻢ اﳌصﻄلﺤات ﻷن العاﻣة ﻻ ﺗفهﻢ هذه الﻜلمات.

فﺼﻞ ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﺪﻋﻮى
) وﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺪﻋﻮى إﻻ ﳏﺮرة (" "١أي غﲑ ﳎملة واضﺤة ﺑينة ﻣا ﻓيها أي إﲨال،
سيمﺜل اﻵن :ﻷن اﳊﻜﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬا يعﲏ يقﻮل أ أطالﺐ هذا ﻣﻮال ﻓهذه ﳎملة يعﲏ
ﳓﻜﻢ لﻚ ﺑﻜﻢ؟! ﻓيﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﳏررة وﻟﺬﻟﻚ ﻗال رﺳﻮل ﷲ ﷺ وإﳕا أﻗﻀﻲ ﻋﻠﻰ
ﳓﻮ ﻣا أﲰﻊ وﻻ ﺗﺼﺢ أﻳﻀا إﻻ ) ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ اﳌﺪﻋﻰ ﺑﻪ (" "٢أي ﺗﻜﻮن ﺑﺸﻲء ﻣﻌﻠﻮم
ﻟﻴتﺄﺗﻰ اﻹﻟزام ﺑﻪ لﻜن ﻓيﻪ أشياء ﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن غﲑ ﻣعلﻮﻣة ،ﻗال ) :إﻻ ( اﻟﺪﻋﻮى ﺑـ ) ﻣا
ﺗﺼﺤﺤﻪ ﳎﻬﻮﻻ كاﻟﻮﺻﻴﺔ ( ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻣاﻟﻪ ﻷن الﻮﺻية ﺗصﺢ ﲟﺠهﻮل لﻮ ﻗال أوﺻيﺖ
لفﻼن ﺑﺸيء يصﺢ ﻓيﺤﻜﻢ لﻪ القاضي ﲟا يسمى ﻣال ،ﻗال ) :و ( اﻟﺪﻋﻮى ﺑـ ) ﻋﺒﺪ ﻣﻦ
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ﻋﺒﻴﺪه ( ﺟﻌﻠﻪ ) ﻣﻬﺮا وﳓﻮه ( كﻌﻮض ﺧﻠﻊ أو أﻗﺮ ﺑﻪ فﻴﻄاﻟﺒﻪ ﲟا وﺟﺐ ﻟﻪ إذاً ﻻﺑد أن
ﺗﻜﻮن ﻣعلﻮﻣة اﳌدعى ﺑﻪ إﻻ ﻣا يصﺢ ﳎهﻮﻻ وﻣﺜل اﳌصنف ﻣﺜل الﻮﺻية أو اﳌهر أو ﰲ

اﻹﻗرار ،الﺜالﺚ :وﻳﻌتﱪ أن ﻳﺼﺮح ﻟﺪﻋﻮى فﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﱄ ﻋنﺪه كﺬا ﺣﱴ ﻳﻘﻮل وأ
ﻣﻄاﻟﺐ ﺑﻪ وﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﲟﺆﺟﻞ ﻹﺛﺒاﺗﻪ يعﲏ ﻻ ﳚﻮز أن يﻄالﺐ ﺑﺸيء ﻗبل ﺣلﻮل وﻗتﻪ

ﻓيﺄﰐ ويﻄالﺐ ويقﻮل أطالﺐ ﻓﻼن لف ر ل أستﺤقها ﺑعد سنتﲔ ،ﺗسمع أم ﻻ؟ ﻗال
اﳌصنف :ﻻ ﺗسمع ،ﻓهﻮ يريد إثبات اﳊق ،يقﻮل ﻻ ﺗسمع ﲟﺆجل ﻹثباﺗﻪ هذه ﻣسﺄلة

اجتهادية وﻣا عند نص ﳝنع ذلﻚ وﳍذا ﻗال ﰲ اﻹنصاف وﻗيل ﺗسمع ﰲ ﻣﺆجل ﻹثباﺗﻪ،

ﻗال :ﻏﲑ ﺗﺪﺑﲑ يعﲏ أنﺖ ﻣﲏ على دﺑر ﻓإذا ﻣﺖ أنﺖ ﺣر ،واﺳتﻴﻼد يعﲏ عنده أﻣة

ولدت لﻪ ولد ﻓﺄﺻبﺤﺖ أم ولد ﺗعتق ﲟﻮﺗﻪ ،وكتاﺑﺔ كاﺗﺐ العبد كتاﺑة ﻗال هذه اﻷشياء

ﺗصﺢ ﺗسمع ﻗبل وهي ﻣﺆجلة ﻓالتدﺑﲑ عتقﻪ ﻣﺆجل وأم الﻮلد عتقها ﻣﺆجل والﻜتاﺑة أيضا
عتقﻪ سيﻜﻮن ﺑعد السداد ﻓتسمع ﰲ هذه اﻷﺣﻮال لصﺤة اﳊﻜﻢ ا لﻜﻮ ا ﺣالة ﻓيعتﱪون
هذه اﻷشياء ﺣالة وإن خر أثرها يعﲏ هذا اﳌدﺑر ﻓاﻵن هﻮ يﻄالﺐ ثبات اﳊرية أم
ثبات عقد التدﺑﲑ؟ التدﺑﲑ ﻓهﻮ ﺣال واﻻستيﻼد ﺣصل اﻵن ﻓﻜﻮ ا أم ولد هي اﻵن أم
ولد ﻓهي ﺗﻄالﺐ ثبات أ ا أم ولد وﻻ ﺗﻄالﺐ ﻷثر وهﻮ اﳊرية ﻓاﳊرية ﺑعد اﳌﻮت،

ﻗال:والﺸرط الراﺑع :وﻻ ﺑﺪ أن ﺗنﻔﻚ أي الدعﻮى ﻋﻤا ﻳﻜﺬ ا فﻼ ﺗﺼﺢ ﻋﻠﻰ إﻧﺴان أﻧﻪ
ﻗتﻞ أو ﺳﺮق ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳنﺔ وﺳنﻪ دو ا وﻻ ﻳﻌتﱪ فﻴﻬا ذكﺮ ﺳﺒﺐ اﻻﺳتﺤﻘاق ) وإن
ادﻋﻰ ﻋﻘﺪ ﻧﻜاح أو ( ﻋﻘﺪ ) ﺑﻴﻊ أو ﻏﲑﳘا ( كﺈﺟارة ) فﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ذكﺮ ﺷﺮوﻃﻪ ( ﻷن
اﻟناس ﳐتﻠﻔﻮن ﰲ اﻟﺸﺮوط فﻘﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﺻﺤﻴﺤا ﻋنﺪ اﻟﻘاﺿﻲ ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﻗد
يﻈنﻪ ﺑيع وليﺲ ﺑبيع ،وإن ادﻋﻰ اﺳتﺪاﻣﺔ اﻟزوﺟﻴﺔ ﱂ ﻳﺸﱰط ذكﺮ ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ ﺗعرﻓﻮن
ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﻻ يدعي عقد أﺻﻼ هﻮ يدعي استداﻣة الزوجية ﻣﺜل دعﻮة خروجها عن الﻄاعة

ﻓهﻮ ﱂ يدعي العقد ﺣﱴ نقﻮل لﻪ هات شروط العقد ) ،وإن ادﻋﺖ اﻣﺮأة ﻧﻜاح رﺟﻞ
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ﻟﻄﻠﺐ ﻧﻔﻘﺔ أو ﻣﻬﺮ أو ﳓﻮﳘا ﲰﻌﺖ دﻋﻮاﻫا ( ﻷ ا ﺗﺪﻋﻲ ﺣﻘا ﳍا ﺗﻀﻴﻔﻪ إﱃ ﺳﺒﺒﻪ
اﳌرأة ﺗدعي أ ا زوجة لفﻼن ﳌاذا؟ للنفقة يقﻮل ﺗسمع ،لﻮ كانﺖ ﻻ ﺗريد النفقة ) :وإن ﱂ
ﺗﺪع ﺳﻮى اﻟنﻜاح ( ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ وﻣﻬﺮ وﻏﲑﳘا ) ﱂ ﺗﻘﺒﻞ ( دﻋﻮاﻫا ﻷن اﻟنﻜاح ﺣق اﻟزوج
ﻋﻠﻴﻬا فﻼ ﺗﺴﻤﻊ دﻋﻮاﻫا ﲝق ﻟﻐﲑﻫا ) وإن ادﻋﻰ ( إﻧﺴان ) اﻹرث ذكﺮ ﺳﺒﺒﻪ ( ﻷن
أﺳﺒاب اﻹرث ﲣتﻠﻒ فﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴنﻪ وﻳﻌتﱪ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻓلﻮ كان ﻣدعى ﺑعﲔ
ﻓﻼﺑد أن يعﲔ هذه العﲔ ﻓيقﻮل أ أطالبﻪ ذا الﺸيء إذا كان هذا الﺸيء ﻣﻮجﻮد

لﺲ إن كان ﺣاﺿﺮا ﻠﺲ"أ" وإﺣﻀار ﻋﲔ ﻣدعى ا ﻟﺒﻠﺪ"ب" ﻟﻴتﻌﲔ وإن
كاﻧﺖ ﻏاﺋﺒﺔ"ج" وﺻﻔﻬا كﺴﻠﻢ ﺻفة السلﻢ :نص وضبﻂ ﻗدرها ﰒ اﻷجل وجﻮدها ﰲ
ذﻣة واﳌال ﺣال ،واﻷوﱃ ذكﺮ ﻗﻴﻤتﻬا أﻳﻀا ) وﺗﻌتﱪ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺒﻴنﺔ ظاﻫﺮا و ﻃنا ( ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻌاﱃ } وأﺷﻬﺪوا ذوي ﻋﺪل ﻣنﻜﻢ { إﻻ ﰲ ﻋﻘﺪ ﻧﻜاح فتﻜﻔﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ظاﻫﺮا كﻤا
ﺗﻘﺪم ) وﻣﻦ ﺟﻬﻠﺖ ﻋﺪاﻟتﻪ ﺳﺄل ( اﻟﻘاﺿﻲ ) ﻋنﻪ ( ﳑﻦ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﱪة ﻃنﺔ ﺑﺼﺤﺒﺔ أو
ﻣﻌاﻣﻠﺔ وﳓﻮﳘا اﻵن ﻣساﺋل أخرى ﻣتعلقة لﺸهﻮد :وﺗﻘﺪم ﺑﻴنﺔ ﺟﺮح ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ
وﺗﻌﺪﻳﻞ اﳋﺼﻢ وﺣﺪه أي ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﻟﻠﺸاﻫﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻪ يعﲏ ﻣسﺄلة ﺗعديل اﳋصﻢ وﺣده
يعتﱪ ﺗعديل للﺸاهد وﺗصديقﻪ للﺸاهد يعتﱪ ﺗعديل لﻪ أيضا ) ،وإن ﻋﻠﻢ ( اﻟﻘاﺿﻲ )
ﻋﺪاﻟتﻪ ( أي ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺸاﻫﺪ ) ﻋﻤﻞ ا ( وﱂ ﳛتﺞ إﱃ اﻟتزكﻴﺔ وكﺬا ﻟﻮ ﻋﻠﻢ فﺴﻘﻪ يعﲏ
رده وﺗقريبا هذه ﻣسﺄلة ﳛﻜﻢ القاضي ﻓيها ﺑعلمﻪ وهي ﻗبﻮل عدالة الﺸهﻮد أو ردها) ،
وإن ﺟﺮح اﳋﺼﻢ اﻟﺸﻬﻮد كﻠﻒ اﻟﺒﻴنﺔ ﺑﻪ ( أي ﳉﺮح وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻴان ﺳﺒﺒﻪ ﻋﻦ رؤﻳﺔ
أو اﺳتﻔاﺿﺔ ) وأﻧﻈﺮ ( ﻣﻦ ادﻋﻰ اﳉﺮح يعﲏ اﻵن اﳌدعي أﺣضر الﺸهﻮد واﳌدعى عليﻪ
ﻗال هﺆﻻء ﳎروﺣﲔ ،اثبﺖ هات ﺑينة يﺆكدون جرﺣهﻢ؟ ﻗال أعﻄﻮﱐ ﻣهلة ﻓينﻈر،
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ﻗال:وأنﻈر ﻣن ادعى اﳉرح ) ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ إن ﻃﻠﺒﻪ وﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻣﻼزﻣتﻪ ( أي ﻣﻼزﻣﺔ ﺧﺼﻤﻪ
ﰲ ﻣﺪة اﻻﻧتﻈار ﻟﺌﻼ ﻳﻬﺮب ) فﺈن ﱂ ت ( ﻣﺪﻋﻲ اﳉﺮح ) ﺑﺒﻴنﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ( ﻷن
ﻋﺠزه ﻋﻦ إﻗاﻣﺔ اﻟﺒﻴنﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺮح ﰲ اﳌﺪة اﳌﺬكﻮرة دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣا ادﻋاه ) وإن
ﺟﻬﻞ ( اﻟﻘاﺿﻲ ) ﺣال اﻟﺒﻴنﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺪﻋﻲ ﺗزكﻴتﻬﻢ ( ﻟتﺜﺒﺖ ﻋﺪاﻟتﻬﻢ فﻴﺤﻜﻢ ﻟﻪ )
وﻳﻜﻔﻲ فﻴﻬا ( أي ﰲ اﻟتزكﻴﺔ ) ﻋﺪﻻن ﻳﺸﻬﺪان ﺑﻌﺪاﻟتﻪ ( أي ﺑﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺸاﻫﺪ انتقل إﱃ
ﻣسﺄلة جديدة ) :وﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ وﰲ اﻟتزكﻴﺔ و ( ﰲ ) اﳉﺮح واﻟتﻌﺮﻳﻒ ( ﻋنﺪ
ﺣاكﻢ ) واﻟﺮﺳاﻟﺔ ( إﱃ ﻗاض آﺧﺮ ﺑﻜتاﺑﻪ وﳓﻮه ) إﻻ ﻗﻮل ﻋﺪﻟﲔ ( إن كان ذﻟﻚ فﻴﻤا
ﻳﻌتﱪ فﻴﻪ ﺷﻬادة ﻋﺪﻟﲔ وإﻻ فﺤﻜﻢ ذﻟﻚ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻬادة ﻋﻠﻰ ﻣا ﰐ ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ يعﲏ ﰲ
اﳌال يقبل النساء اﻣرأﺗﲔ ورجل ،وﰲ الز ﻻﺑد أرﺑعة ،نقﻮل ﰲ الﱰﲨة ﻻﺑد اثنﲔ ،والتزكية
اثنان ،وﰲ جرح الﺸهﻮد اثنان ،وﰲ التعريف عند اﳊاكﻢ أن هذا هﻮ ﻓﻼن ﻓعﻼ اثنان ،ﰲ
الرسالة إﱃ ﻗاض آخر وهﻮ كتاب القاضي للقاضي سيﺄﰐ ﻻﺑد ﻣن اثنﲔ إﻻ ﻗﻮل عدلﲔ

لﻜن لﻮ كانﺖ القضية ﰲ ﻣسﺄلة ﲢتاج إﱃ أرﺑعة شهﻮد ﻓﻼﺑد ﻣن أرﺑعة شهﻮد ،وإن ﻗال
اﳌﺪﻋﻲ ﱄ ﺑﻴنﺔ وأرﻳﺪ ﳝﻴنﻪ ﻓهل نقبل أم ﻻ؟ ﻗال :فﺈن كاﻧﺖ أي البينة ﻠﺲ فﻠﻴﺲ ﻟﻪ
إﻻ إﺣﺪاﳘا وإﻻ فﻠﻪ ذﻟﻚ إذاً ﻣا ﺣﻜﻢ لﻮ ﻗال ﱄ ﺑينة وأريد ﳝينﻪ نقبل هذا أم ﻻ؟ نقﻮل
لﻪ أين ﻓيقﻮل ﳋارج ﻓيمﻜن لﻜن البينة ﰲ ا لﺲ ﻓليﺲ لﻪ أن يقﻮل أريده ﳛلف وﺑعدﻣا

ﳛلف سﺄﻗدم البينة ﻓليﺲ لﻪ ذلﻚ ،وإن ﺳﺄل ﻣﻼزﻣتﻪ ﺣﱴ ﻳﻘﻴﻤﻬا أﺟﻴﺐ ﰲ ا ﻠﺲ فﺈن
ﱂ ﳛﻀﺮﻫا فﻴﻪ ﺻﺮفﻪ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺣق ﺣﱴ ﳛﺒﺲ ﺑﻪ يعﲏ ﻗال ﱄ ﺑينة عندي

شهﻮد أين الﺸهﻮد؟! الﺸهﻮد ﰲ اﳋارج ،أﺣضرهﻢ ﻓخاف يهرب ،نقﻮل نﻼزﻣﻪ أم ﻻ
نسمﺢ لﻪ ﳌﻼزﻣة؟ نقﻮل ﻻ نسمﺢ لﻚ ﳌﻼزﻣة ﺗعرﻓﻮن ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﻣا ثبﺖ عليﻪ شيء
ﺣﱴ ﺗﻼزﻣﻪ ﻓلﻢ يﺜبﺖ عليﻪ شيء إﻻ لبينة ،ﳌاذا ﰲ اﻷول ﳌا ﻗاﻣﺖ البينة ﻓقال لﻜن هذه
البينة ﳎروﺣة ﻗلنا هات شهﻮد وﻻزﻣﻪ ﻓﻼن ﻓلماذا ﻻزﻣناه؟ ﻷن البينة أثبتﺖ عليﻪ اﳊﻜﻢ
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ﻓهﻮ اﻵن ﻣدان ويريد أن يبﻄل البينة لﻜن ﰲ هذه الصﻮرة اﳌدعي يقﻮل عندي شهﻮد
ﻓﺄﺣضرهﻢ ،هﻢ ليسﻮا ﲟﻮجﻮدين ،ﻓيقﻮل ﻻزم هذا ﺣﱴ ﻻ يهرب ،ﻓنقﻮل ليﺲ لﻚ ذلﻚ

ﻷنﻪ ﱂ يﺜبﺖ عليﻪ شيء ﺣﱴ ﺗﻼزﻣﻪ ،ﻗال :وإن ﺳﺄل ﻣﻼزﻣتﻪ ﺣﱴ ﻳﻘﻴﻤﻬا أﺟﻴﺐ ﰲ
ا ﻠﺲ فﺈن ﱂ ﳛﻀﺮﻫا فﻴﻪ ﺻﺮفﻪ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺣق ﺣﱴ ﳛﺒﺲ ﺑﻪ ) وﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻐاﺋﺐ ( ﻣﺴافﺔ اﻟﻘﺼﺮ ) إذا ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳊق ( ﻣسﺄلة اﳊﻜﻢ على الﻐاﺋﺐ ﳑﻜن إذا
ثبﺖ عليﻪ اﳊق لﻜن يﻜﻮن هذا الﻐاﺋﺐ خارج البلد ﻣساﻓة ﻗصر أﻣا داخل البلد ﻻ ﳛﻜﻢ

عليﻪ ﺑل ﳛضر ،ﻗال :ﳊﺪﻳﺚ ﻫنﺪ ﻗاﻟﺖ رﺳﻮل ﷲ إن أ ﺳﻔﻴان رﺟﻞ ﺷﺤﻴﺢ وﻟﻴﺲ
ﻳﻌﻄﻴﲏ ﻣﻦ اﻟنﻔﻘﺔ ﻣا ﻳﻜﻔﻴﲏ ووﻟﺪي ﻗال ﺧﺬي ﻣا ﻳﻜﻔﻴﻚ ووﻟﺪك ﳌﻌﺮوف ﻣتﻔق
ﻋﻠﻴﻪ فتﺴﻤﻊ اﻟﺪﻋﻮى واﻟﺒﻴنﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐاﺋﺐ ﻣﺴافﺔ ﻗﺼﺮ وﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﻜﻠﻒ وﳛﻜﻢ ا ﰒ
إذا ﺣﻀﺮ اﻟﻐاﺋﺐ فﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠتﻪ إذاً اﳊﻜﻢ على الﻐاﺋﺐ إذا كان أكﺜر ﻣن ﻣساﻓة ﻗصر
أو ﳐتفي ﻻ يريد يﻈهر أﻣا إذا كان ﻣﻮجﻮد ﰲ البلد ﻓيﺤضر وﻻ ﳛﻜﻢ عليﻪ ،آخر ﻣسﺄلة:

) وإن ادﻋﻰ ( إﻧﺴان ) ﻋﻠﻰ ﺣاﺿﺮ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ ﻏاﺋﺐ ﻋﻦ ﳎﻠﺲ اﳊﻜﻢ ( أو ﻋﻠﻰ
ﻣﺴافﺮ دون ﻣﺴافﺔ ﻗﺼﺮ ﻏﲑ ﻣﺴتﱰ ) وأﺗﻰ ( اﳌﺪﻋﻲ ) ﺑﺒﻴنﺔ ﱂ ﺗﺴﻤﻊ اﻟﺪﻋﻮى وﻻ
اﻟﺒﻴنﺔ ( ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ ﳛﻀﺮ ﳎﻠﺲ اﳊﻜﻢ ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺳﺆاﻟﻪ فﻠﻢ ﳚز اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻠﻪ

خﻼﺻة اﳌسﺄلة :اﻵن ﺻارت ﳍا ثﻼثة ﺻﻮر أم أرﺑع ﺻﻮر؟ أ أﻗﻮل أرﺑعة :إذا كان غاﺋﺐ
ﻣساﻓة ﻗصر ﺗسمع الدعﻮى والبينة وﳛﻜﻢ عليﻪ -٢ ،إذا كان ﺣاضر ﻣستﱰ ﺗسمع
الدعﻮى والبينة وﳛﻜﻢ عليﻪ ،ﰒ إذا ﺣضر على ﺣﺠتﻪ-٣ ،إذا كان ﰲ البلد أو ﻣساﻓر

ﻣساﻓة دون القصر ﻓﻼ ﺗسمع الدعﻮى وﻻ ﳛﻜﻢ عليﻪ ﺣﱴ ﳛضر.

ب كتاب اﻟﻘاﺿﻲ إﱃ اﻟﻘاﺿﻲ
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أﲨﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻪ أي كتاب اﻟﻘاﺿﻲ إﱃ اﻟﻘاﺿﻲ ﻟﺪﻋاء اﳊاﺟﺔ إﻟﻴﻪ ) فﻴﻘﺒﻞ
كتاب اﻟﻘاﺿﻲ إﱃ اﻟﻘاﺿﻲ ﰲ كﻞ ﺣق ( ﻵدﻣﻲ كاﻟﻘﺮض واﻟﺒﻴﻊ واﻹﺟارة ) ﺣﱴ
اﻟﻘﺬف ( واﻟﻄﻼق واﻟﻘﻮد واﻟنﻜاح واﻟنﺴﺐ ﻷ ا ﺣﻘﻮق آدﻣﻲ ﻻ ﺗﺪرأ ﻟﺸﺒﻬات و )
ﻻ ( ﻳﻘﺒﻞ ) ﰲ ﺣﺪود ﷲ ( ﺗﻌاﱃ ) كﺤﺪ اﻟز وﳓﻮه ( كﺸﺮب اﳋﻤﺮ ﻷن ﺣﻘﻮق ﷲ
ﺗﻌاﱃ ﻣﺒﻴنﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﱰ واﻟﺪرء ﻟﺸﺒﻬات ﺑعد ﻗليل سنبﲔ ﻣا هﻮ كتاب القاضي إﱃ
القاضي ،القاضي يﻜتﺐ إﱃ ﻗاضي آخر ﳌاذا؟ لﻜي ينفذ اﳊﻜﻢ أو لﻜي يصدر ﺣﻜﻢ

سنبﲔ ﻣﱴ هذا وﻣﱴ ذاك ) ،وﻳﻘﺒﻞ ( كتاب اﻟﻘاﺿﻲ ) فﻴﻤا ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ( اﻟﻜاﺗﺐ )
ﻟﻴنﻔﺬه ( اﳌﻜتﻮب إﻟﻴﻪ" ) "٢وإن كان ( كﻞ ﻣنﻬﻤا ) ﰲ ﺑﻠﺪ واﺣﺪ ( ﻷن ﺣﻜﻢ اﳊاكﻢ
ﳚﺐ إﻣﻀاؤه ﻋﻠﻰ كﻞ ﺣال إذاً القاضي يﻜتﺐ للقاضي اﻵخر ﰲ شيء ﺣﻜﻢ ﺑﻪ لينفذ
اﳊﻜﻢ سﻮاء كان القاضي الﺜاﱐ ﰲ ﺑلد آخر أو ﰲ نفﺲ البلد ﻓإذا ﺣﻜﻢ ينفذ ،ﻗال ) :وﻻ
ﻳﻘﺒﻞ ( كتاﺑﻪ ) فﻴﻤا ﺛﺒﺖ ﻋنﺪه أي اﻷول ﻟﻴﺤﻜﻢ ( اﳌﻜتﻮب إﻟﻴﻪ ) ﺑﻪ أي الﺜاﱐ إﻻ أن
ﻳﻜﻮن ﺑﻴنﻬﻤا ﻣﺴافﺔ اﻟﻘﺼﺮ ( فﺄكﺜﺮ ﻓﻼ يﻜتﺐ يقﻮل ثبﺖ عندي أن ﻓﻼن لﻪ ﺣقﻮق

عند ﻓﻼن ﻓاﺣﻜﻢ ﻻ ﺑل أنﺖ اﺣﻜﻢ واطلﺐ ﻣنﻪ التنفيذ إذاً ﳛﻜﻢ القاضي اﻷول ويﻜتﺐ
للﺜاﱐ لينفذ سﻮاء كان ﰲ البلد أو خارج البلد ،ﻣا ثبﺖ عند القاضي اﻷول هل ﳚﻮز أن

يﻜتﺐ ﺑﻪ للقاضي الﺜاﱐ ليﺤﻜﻢ؟ هنا نفصل نقﻮل إذا كانﻮا ﰲ البلد ﻓﻼ وأﻣا إذا كان
ﺑينهﻢ ﻣساﻓة ﻗصر ﳑﻜن إذا كان القاضي الﺜاﱐ ﰲ ﺑلد آخر ﺑينهﻢ ﻣساﻓة ﻗصر ﻓﺄكﺜر ﳚﻮز

ذلﻚ ،إذا كان أﻗل ﻣن ذلﻚ يعﲏ داخل البيﺖ ﻓﻼ ،ﻗال :ﻷﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﻬادﺗﻪ إﱃ اﳌﻜتﻮب
إﻟﻴﻪ فﻠﻢ ﳚز ﻣﻊ اﻟﻘﺮب كاﻟﺸﻬادة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬادة انتبهﻮا ﻣعي الﻜتاﺑة ﻻ ﲣرج عن اثنﲔ

إﻣا أن يﻜتﺐ لﻪ ﺑﺸيء ﺣﻜﻢ ﻓيﻪ لينفذه ﻓهذا ﳚﻮز أن يﻜتﺐ لقاض ﰲ ﺑلده وخارج البلد
وإﻣا أن يﻜتﺐ لﻪ ﺑﺸيء ثبﺖ عنده ويﻄلﺐ ﻣنﻪ أن ﳛﻜﻢ ﻓهذا ﳚﻮز إذا كان خارج البلد

ﻣساﻓة ﻗصر ﻓﺄكﺜر أﻣا إذا كان كﻼﳘا ﰲ البلد ﻓاﻷول هﻮ الذي ﳛﻜﻢ ،ﻗال ) :وﳚﻮز أن
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ﻳﻜتﺐ ( كتاﺑﻪ ) إﱃ ﻗاض ﻣﻌﲔ و ( أن ﻳﻜتﺒﻪ ) إﱃ كﻞ ﻣﻦ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ كتاﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻀاة
اﳌﺴﻠﻤﲔ ( ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻌﻴﲔ وﻳﻠزم ﻣﻦ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻷﻧﻪ كتاب ﺣاكﻢ ﻣﻦ وﻻﻳتﻪ وﺻﻞ
إﱃ ﺣاكﻢ فﻠزﻣﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ كﻤا ﻟﻮ كتﺐ إﱃ ﻣﻌﲔ إذاً الﻜتاﺑة ﻣن القاضي ﳑﻜن ﺗﻜﻮن
للقاضي اﳌعﲔ أو لقاضي غﲑ ﻣعﲔ ) ،وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ( كتاب اﻟﻘاﺿﻲ ) إﻻ أن ﻳﺸﻬﺪ ﺑﻪ
اﻟﻘاﺿﻲ اﻟﻜاﺗﺐ ﺷاﻫﺪﻳﻦ ( ﻋﺪﻟﲔ ﻳﻀﺒﻄان ﻣﻌناه وﻣا ﻳتﻌﻠق ﺑﻪ اﳊﻜﻢ ) فﻴﻘﺮأه (
اﻟﻘاﺿﻲ اﻟﻜاﺗﺐ ) ﻋﻠﻴﻬﻤا ( أي ﻋﻠﻰ اﻟﺸاﻫﺪﻳﻦ ) ﰒ ﻳﻘﻮل اﺷﻬﺪا أن ﻫﺬا كتاﰊ إﱃ
فﻼن ﺑﻦ فﻼن ( أو إﱃ ﻣﻦ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻀاة اﳌﺴﻠﻤﲔ هذا شرط إذاً كتاب القاضي
إﱃ القاضي اﻵخر ﻻﺑد أن يﻜﻮن عليﻪ شاهدان ﻗرئ عليهما الﻜتاب وليﺲ شهدا عليﻪ

ﻣﻐلقا ) ،ﰒ ﻳﺪفﻌﻪ إﻟﻴﻬﻤا ( أي إﱃ اﻟﻌﺪﻟﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺷﻬﺪا ﲟا ﰲ اﻟﻜتاب فﺈذا وﺻﻼ
دفﻌاه إﱃ اﳌﻜتﻮب إﻟﻴﻪ وﻗاﻻ ﻧﺸﻬﺪ أن ﻫﺬا كتاب فﻼن إﻟﻴﻚ كتﺒﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ أي ﰲ ﺑلده
يعﲏ كتبﻪ ﰲ وﻻيتﻪ واﻻﺣتﻴاط ﺧتﻤﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﺮأه ﻋﻠﻴﻬﻤا وﻻ ﻳﺸﱰط وإن أﺷﻬﺪﳘا
القاضي اﻷول ﻋﻠﻴﻪ على الﻜتاب ﻣﺪرﺟا ﳐتﻮﻣا ﱂ ﻳﺼﺢ ﻓﻼﺑد ﻣن ﻗراءة الﻜتاب على
الﺸهﻮد ،النص نفسﻪ ﻻﺑد أن يسمعﻪ الﺸهﻮد.

ب اﻟﻘﺴﻤﺔ
ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺸﻲء إذا ﺟﻌﻠتﻪ أﻗﺴاﻣا واﻟﻘﺴﻢ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻘاف اﻟنﺼﻴﺐ وﻫﻲ ﻧﻮﻋان

القسمة نﻮعان ﻗسمة ﺗراضي ،وﻗسمة إجبار ،ﻗسمة ﺗراضي يعﲏ ﻻﺑد ﻣن رضا الﻄرﻓﲔ

اﳌتقاﲰﲔ وﻗسمة اﻹجبار هذه ﻻ يﺸﱰط ﻓيها رضا أﺣد ،الفرق ﺑﲔ ﻗسمة الﱰاضي
واﻹجبار ﻗسمة الﱰاضي ﻣﺜل البيع خذ أﺣﻜام البيع ﻣعناه ﻓيها خيار ﳎلﺲ ﻓيها خيار
عيﺐ ﻓيها غﱭ أﻣا ﻗسمة اﻹجبار ﻓﻼ ،ليسﺖ ﺑيع وإﳕا هي إﻓراد ﺣصة ﻓلﻮ ﻗلنا ﻣﺜﻼ
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اثنان شركاء ﰲ كيﺲ أرز ﻓﻜيﺲ اﻷرز ﻣتساوي اﳊبات ﻣﺜل ﺑعض ﻓقسمتﻪ ﺑينهما لﻮ كان
أﺣد الﺸريﻜﲔ طلﺐ القسمة ﻓنقسﻢ كيﺲ اﻷرز إﱃ ﻗسمﲔ ﻓهنا ﻻ يﺸﱰط ﺗراضي
ﺑينهما ،إن كان اﳌﺸﱰك ﺑينهما ﻓرزه أو ﻗسمتﻪ ﻓيها ضرر على ﺑعضهﻢ أو ﻓيها نقص على

ﺑعضهﻢ أو كذا ﻓﻼﺑد ﻣن رضا الﻄرﻓﲔ وسيﺄﰐ التفصيل لﻜن نفهﻢ الفﻜرة اﻹﲨالية إذاً
ﻗسمة الﱰاضي ﻻﺑد ﻓيها ﻣن رضا الﻄرﻓﲔ ،ﻣﱴ ﺗﻜﻮن ﻗسمة الﱰاضي وﻣﱴ ﺗﻜﻮن ﻗسمة

اﻹجبار ،ﻗال :ﻗﺴﻤﺔ ﺗﺮاض" "١وأﺷار إﻟﻴﻬا ﺑﻘﻮﻟﻪ ) ﻻ ﲡﻮز ﻗﺴﻤﺔ اﻷﻣﻼك اﻟﱵ ﻻ
ﺗنﻘﺴﻢ إﻻ ﺑﻀﺮر"أ" ( وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮكاء إذاً اﳊالة اﻷوﱃ إذا كانﺖ القسمة ﳌا

نقسﻢ اﳌلﻚ ﳛصل ضرر على الﺸريﻜﲔ أو على ﺑعض الﺸريﻜﲔ ﻓهنا ﻻ ﳚﻮز أن نقسمها

إجبارا ﻻﺑد ﻣن الرضا ﻷنﻪ سيقع عليﻪ ضرر ﻓﻼﺑد يرضى ويضﻄر هذا اﻷول ) ،أو ( ﻻ
ﺗنﻘﺴﻢ إﻻ ﺑـ ) رد ﻋﻮض ("ب" ﻣﻦ أﺣﺪﳘا ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ إذاً نلخص نقﻮل ﻗسمة الﱰاضي
الﱵ إذا ﺣصلﺖ إذا ﻗسمنا يفع ضرر على أﺣد الﺸريﻜﲔ أو على الﺸريﻜﲔ ،ﻣا هﻮ
الضرر الذي ﳔﺸى ﻣنﻪ؟ سيبﲔ اﳌصنف ﺑعد ﻗليل لﻜن اﻵن ختصار الضرر هﻮ نقص

ﻗيمة اﳌقسﻮم يعﲏ لﻮ اﻓﱰضنا أ ا أرض ﻗيمتها ﻣليﻮن ر ل ﻓإذا ﻗسمناها نصفﲔ سيصبﺢ
كل جزء ﻗيمتﻪ اﳌفروض نصف ﻣليﻮن ﻻ ﺑل ﻗيمتﻪ أرﺑعماﺋة ألف ﻓصارت القسمة ﻓيها
ضرر على الﺸريﻚ إذاً ﻻﺑد ﻣن الﱰاضي لﻜن إذا كانﺖ ﻗسمتها إﱃ ﻗسمﲔ ﺗبقى القيمة
كل جزء ﻗيمتﻪ ﲬسماﺋة ألف هذا ﻻ ضرر ﻓيﻪ يﻜﻮن إجبار إذاً هذا هﻮ إﻻ ﺑضرر يعﲏ
ﺑنقص ﰲ القيمة ،أو ﻻ ﺗنقسﻢ إﻻ ﺑرد عﻮض ﳌا نقسﻢ اﻷرض ﺑﲔ اﻻثنﲔ أو الدار ﺑﲔ
اثنﲔ ﻻ ﳝﻜن أن ﺗتساوى اﻷجزاء ﻓيﻪ جزء أﻓضل ﻣن جزء وﳛتاج إﱃ رد عﻮض ﻓهنا
ﻣادام ﻓيﻪ شخص سيدﻓع عﻮض ﻓﻼﺑد ﻣن رضا الﻄرﻓﲔ ﻷنﻪ ﻓيﻪ واﺣد سيدﻓع وواﺣد

سيقبل إذاً هذا :ﻻ ﺗنقسﻢ إﻻ ﺑرد عﻮض ﻣن أﺣدﳘا على اﻵخر ) إﻻ ﺑﺮﺿﻰ اﻟﺸﺮكاء (
كﻠﻬﻢ ﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار رواه أﲪﺪ وﻏﲑه وذﻟﻚ ) كاﻟﺪور اﻟﺼﻐار واﳊﻤام
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واﻟﻄاﺣﻮن اﻟﺼﻐﲑﻳﻦ ( واﻟﺸﺠﺮ اﳌﻔﺮد يقصد الﺸﺠرة وﺣدها ﺑدون اﻷرض ) واﻷرض
اﻟﱵ ﻻ ﺗتﻌﺪل ﺟزاء وﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻻ ﺗتعدل جزاء يعﲏ أجزاﺋها غﲑ ﻣتساوية لﻮ ﻗسمناها

نصفﲔ ﻓالنصف اﻷول ﻻ يساوي الﺜاﱐ ،النصف اﻷول سيصبﺢ على شارعﲔ والﺜاﱐ
على شارع واﺣد ﻓﻼ ﺗتساوى ﻣﺜﻼ ،وﻻ ﻗيمة :أﺣيا ﺗتعدل السهام يعﲏ اﳊصص ﺗتعدل
ليسﺖ ﻷجزاء ﻓاﻷجزاء غﲑ ﻣتساوية لﻜن القيمة ﻓلﻮ زد ﻣﺜﻼ ﻓنﺤن نقﻮل اﻷرض ﻣﺜﻼ
ألف ﻣﱰ وهي على شارعﲔ ﻓإذا ﻗسمناها ﻗسمﲔ ﻓيﻪ جزء سيﻜﻮن على شارعﲔ وجزء
يﻜﻮن على شارع ﻓلﻮ جعلناها ﲬسماﺋة وﲬسماﺋة ﻣﱰ ﻻ ﺗتعدل اﻷجزاء ﺗﻜﻮن غﲑ
ﻣتساوية لﻜن ﳑﻜن لﻮ زد لﻮ ﻗلنا ﻣﺜﻼ ﻣاﺋة ﻣﱰ على شارع ﺗساوي ﻗيمتها أرﺑعماﺋة ﻣﱰ

على شارعﲔ ﻓهذه ﺗتعدل لقيمة إذاً لﻮ ﺗعدلﺖ ﻷجزاء ليسﺖ ﺗراضي ﺑل إجبار ولﻮ
ﺗعدلﺖ لقيمة ﺗصبﺢ ﻗسمة إجبار لﻜن إذا ﺗعذر ﺗساويها ﻷجزاء أو لقيمة ﻓتصبﺢ

ﻗسمة ﺗراضي ،ﻣﺜل اﳌصنف ﻗال :كﺒناء أو ﺑﺌﺮ ( أو ﻣﻌﺪن ) ﰲ ﺑﻌﻀﻬا ( أي ﺑﻌﺾ
اﻷرض دون البعض ﻓلﻮ جﺌنا نقسﻢ اﻷرض لنصفﲔ نصف ﻓيﻪ ﺑﺌر أو ﻓيﻪ ﺑناء والنصف

الﺜاﱐ ﻣا ﻓيﻪ ﺑﺌر وﻻ ﺑناء ﻓهذه ﻻ ﺗتعدل إذاً كيف نعدﳍا؟ إﻣا ﻷجزاء أو القيمة لﻜن
عند ﺣالة لﺜة ﻻ ﳝﻜن أن ﺗتعدل ﻻ ﻷجزاء وﻻ لقيمة ﻓإن ﻗسمناها نصفﲔ ﻻ
يصبﺢ النصفان ﻣتساو ن وإن زد ﺑعضها ﺣﱴ نعدل القيمة ﳓدث ضرر ﻓإذاً ﺗﻐلق ﲨيع
الﻄرق وﺗصبﺢ ﻣا عند إﻻ ﺣل واﺣد أن نقسمها إﱃ أجزاء غﲑ ﻣتساوية ﺑعضها أﻓضل
ﻣن ﺑعض ونﻄلﺐ ﻣن ﺻاﺣﺐ اﳉزء اﻷﻓضل أن يدﻓع لصاﺣﺐ اﳉزء اﻷﻗل شيﺌا ﻣن اﳌال
ﻓهذه نسميها ﻗسمة ﺗراضي أم إجبار؟ كيف ﳒﱪ واﺣد أنﻪ يدﻓع للﺜاﱐ ﻓهذا ﺗراضي ﻻﺑد
ﻣن الرضا إذاً ﻣادام ﻓيﻪ دﻓع أو ﻓيﻪ ضرر ﻓﻼﺑد ﻣن الرضا ،إذا ﱂ يﻜن هناك دﻓع وﻻ ضرر
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هذا اﻹجبار ،ﻗال :هذه القسمة وهي ﻗسمة الﱰاضي ) فﻬﺬه اﻟﻘﺴﻤﺔ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻴﻊ (
ﲡﻮز ﺑﱰاﺿﻴﻬﻤا وﳚﻮز فﻴﻬا ﻣا ﳚﻮز ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ﺧاﺻﺔ ) وﻻ ﳚﱪ ﻣﻦ اﻣتنﻊ ( ﻣنﻬﻤا ) ﻣﻦ
ﻗﺴﻤتﻬا ( ﻷ ا ﻣﻌاوﺿﺔ وﳌا فﻴﻬا ﻣﻦ اﻟﻀﺮر إذا اختلفنا ﰲ ﻣﺜل هذه الصﻮرة ﻣاذا نفعل؟
ﺗباع اﻷرض على واﺣد لﺚ ونقتسﻢ القيمة وننتهي ،ﻗال :وﻣﻦ دﻋا ﺷﺮﻳﻜﻪ فﻴﻬا إﱃ ﺑﻴﻊ
أﺟﱪ ﰲ هذه اﳊالة ﻗلنا الﱰاضي شرط وﱂ ﳛصل ﺗراضي ﻣعناه اﳊل اﻷخﲑ أ ﻢ يبيعﻮا
اﻷرض ويقتسمﻮا وﳚﱪ هنا ليسﺖ على القسمة ﺑل ﳚﱪ على البيع ،فﺈن أﰉ ﻋﻪ اﳊاكﻢ
ﻋﻠﻴﻬﻤا وﻗﺴﻢ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﻴنﻬﻤا ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺣﺼﺼﻬﻤا وكﺬا ﻟﻮ ﻃﻠﺐ اﻹﺟارة وﻟﻮ ﰲ وﻗﻒ
واﻟﻀﺮر اﳌاﻧﻊ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺔ اﻹﺟﺒار ﻧﻘﺺ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻘﺴﻤﺔ ﻣﺜلما ﻗلنا اﻷرض ﲟليﻮن لﻮ
ﻗسمناها نصفﲔ يصبﺢ كل نصف رﺑعماﺋة ألف أي نقص طبعا هذا رأي وهناك رأي
آخر يقﻮل أن الضرر هﻮ أﻻ ينتفع ﳌقسﻮم يعﲏ اﻷرض ﻣﺜﻼ ﻣاﺋة ﻣﱰ ﻓيمﻜن نسﻮي
ﺑيﺖ ولﻮ ﻗسمناها نصفﲔ ﺗصﲑ ﲬسﲔ ﻣﱰ ﻓإذا ﻗسمﺖ ﻻ يستفاد ﻣنها ﺑعد القسمة هذا
اﳌقصﻮد هذا ﻗﻮل آخر إذاً الضرر هل هﻮ نقص القيمة أو الضرر هﻮ عدم اﻻنتفاع

ﳌقسﻮم ،اﳌذهﺐ نقص القيمة ،ﻗال اﳌصنف :وﻣﻦ ﺑﻴنﻬا دار ﳍا ﻋﻠﻮ وﺳﻔﻞ وﻃﻠﺐ
أﺣﺪﳘا ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻔﻞ ﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﻠﻮ ﻵﺧﺮ ﱂ ﳚﱪ اﳌﻤتنﻊ اثنﲔ شركاء ﰲ دورين إذا أرادوا

القسمة ﻣعناه الدور اﻷرضي ينقسﻢ نصفﲔ ﺑينهﻢ والﺜاﱐ ينقسﻢ نصفﲔ ﺑينهﻢ هذه ﻗسمة
إجبار أﻣا ﺗراضي إذا ﻗال أ أريد ﻓﻮق وأنﺖ خذ ﲢﺖ ﻓهذا ﻻﺑد ﻣن الرضا ﻓيﺠﻮز

لﱰاضي ،ﻗال اﳌصنف :اﻟنﻮع اﻟﺜاﱐ ﻗﺴﻤﺔ إﺟﺒار وﻗﺪ ذكﺮﻫا ﺑﻘﻮﻟﻪ ) وأﻣا ﻣا ﻻ ﺿﺮر (
ﰲ ﻗﺴﻤتﻪ"أ" يعﲏ ﻣا ﻓيﻪ ضرر ﰲ ﻗيمة اﳌقسﻮم ،ﻗسمة كيﺲ أرز ﻗيمتﻪ ﻣاﺋة ر ل ﻓﻜل
ﻗسﻢ يصﲑ سعره هﻮ ) ،وﻻ رد ﻋﻮض ﰲ ﻗﺴﻤتﻪ"ب" كاﻟﻘﺮﻳﺔ واﻟﺒﺴتان واﻟﺪار اﻟﻜﺒﲑة
واﻷرض ( اﻟﻮاﺳﻌﺔ ) واﻟﺪكاكﲔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ واﳌﻜﻴﻞ واﳌﻮزون ﻣﻦ ﺟنﺲ واﺣﺪ كاﻷدﻫان
واﻷﻟﺒان وﳓﻮﻫا إذا ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻗﺴﻤتﻬا أﺟﱪ ( ﺷﺮﻳﻜﻪ ) اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻴﻬا ( إن اﻣتنﻊ
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ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻜﻪ وﻳﻘﺴﻢ ﻋﻦ ﻏﲑ ﻣﻜﻠﻒ وﻟﻴﻪ لﻮ كان أﺣد الﺸريﻜﲔ غﲑ ﻣﻜلف

ﻓﻮليﻪ الذي يقﻮم لقسمة ،فﺈن اﻣتنﻊ أﺟﱪ وﻳﻘﺴﻢ ﺣاكﻢ ﻋﻠﻰ ﻏاﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻜﲔ
ﺑﻄﻠﺐ ﺷﺮﻳﻜﻪ أو وﻟﻴﻪ وﻣﻦ دﻋا ﺷﺮﻳﻜﻪ ﰲ ﺑﺴتان إﱃ ﻗﺴﻢ ﺷﺠﺮه فﻘﻂ يعﲏ دون
اﻷرض ﱂ ﳚﱪ ﻗلنا الﺸﺠرة الﻮاﺣدة ﻻ ﺗقسﻢ إﻻ لرضا وﻻ ﺗقسﻢ ﻹجبار ،وإن دعاه إﱃ
ﻗﺴﻢ أرﺿﻪ أﺟﱪ إذا كانﺖ اﻷرض ﻣتساوية وﻣا ﻓيﻪ ضرر ﳚﱪ ،ﻗال :ودﺧﻞ اﻟﺸﺠﺮ ﺗﺒﻌا
إذاً عرﻓنا اﻵن أن اﳊاكﻢ هﻮ الذي يقسﻢ على الﻐاﺋﺐ ﻓإذا كان الﺸخص غاﺋﺐ ﻓﻼ ﳝﻜن
أن ﺗﻄالﺐ شريﻜﻚ لقسمة ،ﻣن الذي يتﻮﱃ القسمة عنﻪ؟ اﳊاكﻢ ،ﰒ انتقل إﱃ ﻣسﺄلة

إذا دعا شريﻜﻪ إﱃ ﻗسﻢ الﺸﺠرة ﻻﺑد ﻣن الرضا أﻣا ﻗسﻢ اﻷرض ﻓيﻜﻮن ﻹجبار ،ﰒ

ﻗال ) :وﻫﺬه اﻟﻘﺴﻤﺔ ( وﻫﻲ ﻗﺴﻤﺔ اﻹﺟﺒار ) إفﺮاز ( ﳊق أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻳﻜﲔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ )
ﻻ ﺑﻴﻊ ( ﻷ ا ﲣاﻟﻔﻪ ﰲ اﻷﺣﻜام و لنسبة لقسمة الﱰاضي هي ﺑيع ،ﻗال :فﻴﺼﺢ ﻗﺴﻢ
ﳊﻢ ﻫﺪي وأﺿاﺣﻲ ﻷنﻪ ﻻ ﳚﻮز ﺑيعﻪ ﻓيﻮزع ،أخذه الفقراء ﻓﺄرادوا أن يقتسمﻮا ﺑينهﻢ ﳊﻢ
اﳍدي ﳚﻮز هذا اﳌعﲎ ،ﻗال :وﲦﺮ ﳜﺮص ﺧﺮﺻا يعﲏ ﺑﲔ شركاء ،لﻮ كان الﺸركاء عندهﻢ

ﲦر ﳍﻢ كلهﻢ ﲨيع اﻹخﻮة شركاء ﰲ هذه الﺸﺠرة ﻓﺄرادوا أن يقسمﻮها ﻓيمﻜن ﻗسمها
خرﺻا يعﲏ ليﺲ لﻜيل لﻜن ﺑيعها ﻻ ﳚﻮز خرﺻا ﻻﺑد ﻣن الﻜيل هذا الذي ينبﲏ على

كﻮ ا ﺑيع أو ليسﺖ ﺑيع ﰒ ﻗال :وﻣا ﻳﻜال وز وﻋﻜﺴﻪ يعﲏ ﳚﻮز ﻗسﻢ ﻣا يﻜال لﻮزن
وﳚﻮز أن نقسﻢ اﳌﻮزو ت لﻜيل ﳌاذا؟ ﻷ ا ليسﺖ ﺑيع لﻜن لﻮ كانﺖ ﺑيع ﻓﻼ ﳚﻮز ﺑيع
اﳌﻜيل ﳌﻮزون والﻮزن ﳌﻜيل وهﻜذا يعﲏ اﳌقصﻮد ﻻ ﳚﻮز أن يباع اﳌﻜيل ﳌﻜيل وز
وﻻ اﳌﻮزون ﳌﻮزون كيﻼ لﻜن ﳝﻜن أن ﳚﻮز هذا ﰲ ﺣالة اﻹجبار ،ﻗال اﳌصنف:

وﻣﻮﻗﻮف وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ يعﲏ ﳚﻮز أن يقسﻢ الﻮﻗف الذي يﻜﻮن على جهة واﺣدة لﻜن
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ﻻ ﳚﻮز ﺑيع الﻮﻗف هذه كلها ﺻﻮر ﳌا يﱰﺗﺐ على كﻮ ا إﻓراز ﻻ ﺑيع ،واﳌقصﻮد ﺑدون رد
عﻮض ،هذه ﻣسﺄلة ﻗسمة الﻮﻗف وعند الﺸيﺦ ﺗقي الدين جﻮاز ﻗسمﻪ وجﻮاز ﻗسﻢ الﻮﻗف
إذا كان على جهتﲔ ﻻ على جهة واﺣدة يعﲏ على الفقراء وعلى أوﻻده نصف للفقراء

ونصف ﻷوﻻده ﳝﻜن أن يقسﻢ هذا الﻮﻗف جزء للفقراء وجزء لﻸوﻻد وهذا ﻻ يعتﱪ ﺑيع

لﻜن لﻮ أراد أن يبيع ﻻ ﻓهذا كلﻪ دليل على أن اﻹﻓراز ليﺲ ﺑيعا ﰒ ﻗال :وﻻ ﳛنﺚ ا أي
لقسمة ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺒﻴﻊ أي ﺑقسمة اﻹﻓراز لﻮ ﺣلف ﻻ يبيع ﰒ ﻗسﻢ ﻗسمة إﻓراز ﻻ

ﳛنﺚ ﻷنﻪ ﱂ يبع ،ﻗال :وﻣﱴ ظﻬﺮ فﻴﻬا ﻏﱭ فاﺣﺶ ﺑﻄﻠﺖ ﳌاذا؟ لفساد اﻹﻓراز ﻣعناه
اﺗضﺢ عند انﻪ اﻹﻓراز كيﺲ أرز وﻗسمناه نصفﲔ ﻓإذا ﺑنا وجد أن واﺣد أعﻄيناه الﺜلﺚ
والﺜاﱐ الﺜلﺜان إذاً هذا غﱭ ﻓاﺣﺶ ﻓتبﻄل لفساد اﻹﻓراز ،اﻵن كيف يقسﻢ الﺸركاء ﺑينهﻢ

سﻮاء ﻗسمة إﻓراز أو ﺗراضي؟ عند ثﻼثة طرق ،ﻗال ) :وﳚﻮز ﻟﻠﺸﺮكاء أن ﻳتﻘاﲰﻮا
ﻧﻔﺴﻬﻢ و ( أن ﻳتﻘاﲰﻮا ) ﺑﻘاﺳﻢ ﻳنﺼﺒﻮﻧﻪ أو ﻳﺴﺄﻟﻮا اﳊاكﻢ ﻧﺼﺒﻪ ( وﲡﺐ ﻋﻠﻴﻪ
إﺟاﺑتﻬﻢ ﻟﻘﻄﻊ اﻟنزاع ،ﻣا هي شروط القاسﻢ؟ وﻳﺸﱰط إﺳﻼﻣﻪ وﻋﺪاﻟتﻪ وﻣﻌﺮفتﻪ ا
وﻳﻜﻔﻲ واﺣﺪ إﻻ ﻣﻊ ﺗﻘﻮﱘ ﻓاثنان ،إذا كان سيقسﻢ ﻗسمة إﻓراز ﻓﻮاﺣد ،أﻣا إذا كان ﳛتاج
إﱃ أن يقيﻢ هذا اﳉزء يساوي هذا اﳉزء ﻓاثنان ،أجرة القاسﻢ على ﻣن؟ ﻗال ) :وأﺟﺮﺗﻪ (
وﺗﺴﻤﻰ اﻟﻘﺴاﻣﺔ ﺑﻀﻢ اﻟﻘاف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮكاء ) ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻷﻣﻼك ( يعﲏ واﺣد ﳝلﻚ
الرﺑع والﺜاﱐ ثﻼثة أر ع إذاً واﺣد يدﻓع رﺑع اﻷجرة والﺜاﱐ ثﻼثة أر ع ،نصف ونصف إذا

كل واﺣد نصف اﻷجرة ،ﻗال :وﻟﻮ ﺷﺮط ﺧﻼفﻪ يعﲏ اﻷجرة ﺗﻜﻮن على اﻷﻣﻼك ،هل

ﳝﻜن أن ينفرد ﺑعضهﻢ ﺑدﻓع اﻷجرة؟ اﳉﻮاب ﻻ ،وﳍذا ﻗال :وﻻ ﻳنﻔﺮد ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺳتﺌﺠاره
يعﲏ القاسﻢ وﺗﻌﺪل ﺳﻬام ﻷﺟزاء"أ" إن ﺗﺴاوت كاﳌﻜﻴﻼت واﳌﻮزو ت ﻏﲑ اﳌختﻠﻔﺔ
إذاً هذه ﺗﻮزع ﻷجزاء كلها ﻣﻮزو ت أرز ﻓنقسمﻪ لﻮزن أو لﻜيل ،و ﻟﻘﻴﻤﺔ"ب" إن
اﺧتﻠﻔﺖ و ﻟﺮد"ج" إن اﻗتﻀتﻪ ﻣعناه سنقسﻢ هذه العﲔ ﺑينهما ونﻄلﺐ ﳑن أخذ
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اﻷﻓضل أن يعﻄي اﻵخر شيﺌا ﻣن اﳌال ،ﺻار عند أ -أن ﺗعدل السهام ﻷجزاء هذه
يسمﻮ ا إجبار ،ب -لقيمة إجبار ﰐ ﻣعدلﲔ اثنﲔ ويقيمﻮا اﳊصتﲔ وﺗصﲑ ﻗيمتها

واﺣدة ،ج -لرد ﻣﺜلنا ﳍذا وﻗلنا اﻷرض لﻮ ﻗسمﺖ ﻻ ﺗنقسﻢ إﱃ نصفﲔ وﻻ ﳝﻜن أن
ﳒعلها ﻗسمﲔ ﻣتساويﲔ ﰲ القيمة ﻻ ﳝﻜن ﻓنضﻄر إذا جعلناها ﻗسمﲔ أن واﺣد نعﻄيﻪ
القسﻢ اﻷول والﺜاﱐ نعﻄيﻪ ﻗسﻢ أردأ ويقال لصاﺣﺐ اﳉيد ﺗدﻓع ﳍذا الﺜاﱐ ﻣاﺋة ألف ر ل
ﻣقاﺑل النقص الذي ﰲ اﻷرض هذه هي الﱵ لرد ﻓهذه ﻗسمة ﺗراضي ﻻﺑد ﻣن الﱰاضي

ﺑﲔ الﻄرﻓﲔ ﻻ نقدر نلزم الذي يدﻓع الداﻓع وﻻ نلزم اﻵخذ ،انتبهﻮا للمسﺄلة القادﻣة) :
فﺈذا اﻗتﺴﻤﻮا واﻗﱰﻋﻮا ﻟزﻣﺖ اﻟﻘﺴﻤﺔ ( ﻷن اﻟﻘاﺳﻢ كاﳊاكﻢ وﻗﺮﻋتﻪ كﺤﻜﻤﻪ وهذا ﻓيﻪ

إشﻜال ،إذا ﺣصلﺖ القرعة هذا ﻇاهره أنﻪ ولﻮ كان ﰲ ا لﺲ ،ﻓﻜيف نقﻮل ﰲ ﻗسمة
الﱰاضي
أ ا ﺑيع وﻓيها خيار ا لﺲ ،يعﲏ كﺄن هذه الصﻮرة ﻣستﺜناة ،الﻈاهر يقﻮل البهﻮﰐ ﰲ شرح
اﳌنتهى يقﻮل لعلﻪ إذا ﱂ يﻜن ﰒ ﻗاسﻢ ،يعﲏ أنﻪ ﺗلزم القسمة إن كان ﰒ ﻗاسﻢ وإﻻ ﻓخيار
ا لﺲ ،اﻓهمﻮا هذا التفصيل اﻵن اﻗتسمﻮا واﻗﱰعﻮا وهﻢ ﰲ ا لﺲ اﻗﱰعﻮا وﻗسمﻮا اﻷرض
نصفﲔ ،هي ﲤر ﲟرﺣلتﲔ اﳌرﺣلة اﻷوﱃ هي القسمة واﳌرﺣلة الﺜانية ﺗﻮزيع القسﻢ ،اﻷول
نعدل السهام نقﻮل هذه اﻷرض نقسمها ﻗسمﲔ ،يبقى ﲢديد ﻣن ﺻاﺣﺐ القسﻢ اﻷول
وﻣن ﺻاﺣﺐ القسﻢ الﺜاﱐ هذا الذي ﲡرى ﻓيﻪ القرعة أو يتفقﻮا يقﻮلﻮن أ آخذ اﻷول
وأنﺖ خذ الﺜاﱐ وإﻻ لقرعة ،ﻓمسﺄلة القسمة شيء وﲢديد ﺻاﺣﺐ القسﻢ شيء ﱐ،
هﻢ لﻮ ﻗسمﻮا ﰒ ﺣددوا ﺻاﺣﺐ القسمة واﻗﱰعﻮا وهﻢ ﰲ ا لﺲ ﺗلزم أم ﻓيﻪ خيار ﳎلﺲ
اﻷﺻل أن ﻓيﻪ خيار ﳎلﺲ إذا كانﺖ ﺑيع ﻓفيﻪ خيار ﳎلﺲ ،اﳌصنف يقﻮل لزﻣﺖ والقرعة
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كاﳊﻜﻢ إذاً ﺻاﺣﺐ اﳌنتهى شارح اﳌنتهى ﻗال لعلﻪ إذا ﱂ يﻜن ﰒ ﻗاسﻢ يعﲏ ﻓسر اﳌسﺄلة
ﻗال يعﲏ إذا كان اﻗتسمﻮا ﺑقاسﻢ ﻓما ﻓيﻪ شيء اﲰﻪ خيار ﳎلﺲ وإن اﻗتسمﻮا ﺑﻐﲑ ﻗاسﻢ
ﻓفيﻪ خيار ﳎلﺲ ،ﺻراﺣة هي أشﻜلﺖ عليهﻢ لﻜن ﺻاﺣﺐ اﻹﻗناع ﻗال ولﻮ كان ﻓيها

ضرر أو رد عﻮض يعﲏ يقﻮل أ ا ﺗلزم ولﻮ كانﺖ ﻗسمة ﺗراضي ﰲ ﺣﻜﻢ البيع ،يقﻮل
ﻇاهره أ ا ﺗلزم لقسمة والقرعة ،يقﻮل وﻇاهره سﻮاء ﺗقاﲰﻮا نفسهﻢ أو ﺑقاسﻢ ﻷن
القرعة كاﳊاكﻢ ،إذاً ﺻاﺣﺐ اﻹﻗناع يقﻮل هذه اﳌسﺄلة ﻣستﺜناة يعﲏ ﻗسمة الﱰاضي كالبيع
لﻜن ﻣا ﻓيها خيار ﳎلﺲ إذا ﻗسمﺖ ذه الﻄريقة والبهﻮﰐ ﰲ شرح اﳌنتهى يقﻮل ﻻ لعلﻪ
إذا كان ﻓيﻪ ﻗاسﻢ ﻓقسمتﻪ ﻣلزﻣة وﻣا ﻓيﻪ شيء اﲰﻪ خيار ﳎلﺲ وإﻻ ﻓفيﻪ خيار ﳎلﺲ ،ﰒ

ﻗال ) :وكﻴﻒ اﻗﱰﻋﻮا ﺟاز ( ﳊﺼا أو ﻏﲑه ﰒ انتقل وﻗال :وإن ﺧﲑ أﺣﺪﻫﻢ اﻵﺧﺮ
ﻟزﻣﺖ ﺑﺮﺿاﻫﻢ وﺗﻔﺮﻗﻬﻢ إذاً ﻓيﻪ خيار ﳎلﺲ هنا ،ﰒ ﻗال :وﻣﻦ ادﻋﻰ ﻏﻠﻄا فﻴﻤا ﺗﻘاﲰاه
ﻧﻔﺴﻬﻤا وأﺷﻬﺪا ﻋﻠﻰ رﺿاﳘا ﺑﻪ ﱂ ﻳﻠتﻔﺖ إﻟﻴﻪ إذاً إذا ﺗقاﲰا ورضيا ﰒ ادعى أﺣدﳘا
الﻐلﻂ ﻓﻼ يلتفﺖ إليﻪ ،وفﻴﻤا ﻗﺴﻤﻪ ﻗاﺳﻢ ﺣاكﻢ أو ﻗاﺳﻢ ﻧﺼﺒاه ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺒﻴنﺔ وإﻻ ﺣﻠﻒ
ﻣنﻜﺮ إذاً ﻓرق اﳌصنف ﺑﲔ إذا كان ﺗقاﲰا نفسهما وأشهدا على الرضا إذاً ﻻ يلتفﺖ إﱃ

دعﻮى الﻐلﻂ وأﻣا إذا كانﺖ عن طريق ﻗاسﻢ أو ﺣاكﻢ ﻓيقبل لﻜن ﺑبينة وإﻻ ﺣلف ﻣنﻜر،
آخر ﻣسﺄلة :وإن ادﻋﻰ كﻞ ﺷﻲء أﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﲢاﻟﻔا وﻧﻘﻀﺖ إذا اختلفا كل واﺣد

يقﻮل هذا اﳉزء ﱄ ﳓن ﺗقاﲰنا على أن آخذ الﺸق اﻷﳝن ﻓهنا ﲢالفا وﺗنقض ،وﳌﻦ ﺧﺮج
ﰲ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻋﻴﺐ ﺟﻬﻠﻪ إﻣﺴاك ﻣﻊ أرش وفﺴخ اﻓرض ﺑعدﻣا ﻗسمنا اﻷرض نصفﲔ ﺑيﲏ

الﺸركاء واﺣد ﻓيهﻢ ﻗال ﻇهر ﰲ أرضي عيﺐ ﱂ أكن أعلﻢ ﺑﻪ ﻓلﻪ إﻣا إﻣساك ﻣع اﻷرش أو
الفسﺦ.

ب اﻟﺪﻋاوي واﻟﺒﻴنات
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اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻐﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻗال ﺗﻌاﱃ } وﳍﻢ ﻣا ﻳﺪﻋﻮن { أي ﻳﻄﻠﺒﻮن واﺻﻄﻼﺣا إﺿافﺔ
اﻹﻧﺴان إﱃ ﻧﻔﺴﻪ اﺳتﺤﻘاق ﺷﻲء ﰲ ﻳﺪ ﻏﲑه أو ذﻣتﻪ هذا هﻮ التعريف ،اﻵن أﺻبﺢ

عند ثﻼثة كلمات ﺑينها ﺗﺸاﺑﻪ وهي الدعﻮى واﻹﻗرار والﺸهادة ،ﻓالدعﻮى الﱵ ﳓن ﻓيها
اﻵن هي اﻹخبار ﲟا على الﻐﲑ للنفﺲ ،واﻹﻗرار عﻜسﻪ وهﻮ اﻹخبار ﲟا على النفﺲ
للﻐﲑ ،يقر أن هذا الذي عندي لفﻼن ،الدعﻮى ﳜﱪ أن ﻣا عند ﻓﻼن ﱄ أ  ،الﺸهادة هي

اﻹخبار ﲟا على الﻐﲑ للﻐﲑ ،الﺸهادة ﻻ يدخل ﻓيها الﺸاهد ﻓهﻮ ﳜﱪ أن ﻣا عند ﻓﻼن هﻮ

لفﻼن ،ﻣا عنده ﰲ يده أو ﰲ ذﻣتﻪ ،ﻣا هي البينة؟ ﻗال :واﻟﺒﻴنﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ
كاﻟﺸاﻫﺪ فﺄكﺜﺮ البينة هي الﺸهادة ،ﻣن هﻮ اﳌدعي؟ اﻵن هذه ﺗعريفات ،و ) اﳌﺪﻋﻲ
ﻣﻦ إذا ﺳﻜﺖ ( ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮى ) ﺗﺮك ( فﻬﻮ اﳌﻄاﻟﺐ ) واﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ إذا ﺳﻜﺖ ﱂ
ﻳﱰك ( فﻬﻮ اﳌﻄاﻟﺐ ) وﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺪﻋﻮى و ( ﻻ ) اﻹﻧﻜار ( ﳍا ) إﻻ ﻣﻦ ﺟاﺋز
اﻟتﺼﺮف ( وﻫﻮ اﳊﺮ اﳌﻜﻠﻒ أي البالغ العاﻗل اﻟﺮﺷﻴﺪ هذا الذي يدعي وهذا الذي
ينﻜر ،ﻗال :ﺳﻮى إﻧﻜار ﺳﻔﻴﻪ وهﻮ اﶈﺠﻮر عليﻪ لسفهﻪ فﻴﻤا ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﻪ ﻟﻮ أﻗﺮ ﺑﻪ
كﻄﻼق وﺣﺪ يعﲏ يصﺢ إنﻜاره وﺗصﺢ ﳝينﻪ وهﻮ السفيﻪ ﻓيما يﺆاخذ ﺑﻪ ،هذا السفيﻪ

يﺆاخذ ﰲ أشياء وﰲ أشياء ﻻ ،أشياء إذا أﻗر ا نقبل وأشياء ﻻ نقبل ،إذا أﻗر السفيﻪ
اﶈﺠﻮر عليﻪ ﰲ ﻣالﻪ إذا أﻗر على اﳌال ﻷن هذا اﳌال أﺻﻼ ﻻ ﳚﻮز لﻪ التصرف ﻓيﻪ لﻜن
لﻮ أﻗر ﺑﺸيء ﰲ ذﻣتﻪ ﻗبلنا إﻗراره كذلﻚ طﻼﻗﻪ ،هﻮ ﳏﺠﻮر عليﻪ ﰲ اﳌال لﻜن ﳝﻜن أن
يﻄلق ،لﻮ اعﱰف وأﻗر ﲝد ﻓيما يﻮجﺐ إﻗاﻣة اﳊد عليﻪ يﺆاخذ ذا ﻷن السفيﻪ ﳏﺠﻮر

عليﻪ ﰲ اﳌال لﻜن غﲑ ﳏﺠﻮر عليﻪ ﰲ اﻷﻣﻮر اﻷخرى كالزوجية وﻣا يﻮجﺐ اﳊدود) ،
وإذا ﺗﺪاﻋﻴا ﻋﻴنا ( أي ادﻋﻰ كﻞ ﻣنﻬﻤا أ ا ﻟﻪ وﻫﻲ ) ﺑﻴﺪ أﺣﺪﳘا فﻬﻲ ﻟﻪ ( أي فاﻟﻌﲔ
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ﳌﻦ ﻫﻲ ﺑﻴﺪه هذه اﳌسﺄلة اﻷوﱃ إذا ﺗداعيا عينا كل واﺣد يقﻮل هذه السيارة ﱄ أو هذه
الساعة ﱄ ﻓإذا ادعيا عينا كل واﺣد يقﻮل هي لﻪ وهي ﺑيد أﺣدﳘا هي ﰲ يد اﻷول ﻣﺜﻼ
ﻗال ) :ﻣﻊ ﳝﻴنﻪ ﳛلف إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺑﻴنﺔ ( وﻳﻘﻴﻤﻬا ) فﻼ ﳛﻠﻒ ( أي عنده شهﻮد

ﻓيﺄﰐ لﺸهﻮد وﺗصبﺢ العﲔ لﻪ ،ﻓﻼ ﳛلف ﻣﻌﻬا اكتﻔاء ا إذاً إذا كانﺖ العﲔ ﲢﺖ يد
واﺣد ﻣنهﻢ هﻮ اﻷوﱃ ا ﻓنﺤن نتﻜلﻢ أن ﻣا ﻓيﻪ شهﻮد اﻵن ،واﺣد يدعي عينا ﲢﺖ يد
رجل آخر واﻵخر يقﻮل ﻻ ﺑل هي ﱄ ﻓصار كﻼﳘا اﲢدا ﺗساو ﰲ الدعﻮى وأﺣدﳘا زاد
على اﻵخر ليد ،كﻮن العﲔ ﲢﺖ يده ،ﻓيصﲑ القﻮل ﻗﻮلﻪ لﻜن ﺑيمينﻪ ،لﻮ كان هذا

ﺻاﺣﺐ اليد أيضا عنده شهﻮد ﻓﺄﺻبﺢ عنده شهﻮد ويد ،انتقل إﱃ الصﻮرة الﺜانية ) :وإن
أﻗام كﻞ واﺣﺪ ( ﻣنﻬﻤا ) ﺑﻴنﺔ أ ا ( أي اﻟﻌﲔ اﳌﺪﻋﻰ ا ) ﻟﻪ ﻗﻀﻲ ( ا ) ﻟﻠخارج
ﺑﺒﻴنتﻪ وﻟﻐﺖ ﺑﻴنﺔ اﻟﺪاﺧﻞ ( ﻷن اﳋارج ﺑينتﻪ أﻗﻮى ،كﺄن القضية أن ﺑينة الداخل هي ﺗفيد

اﳌلﻚ اﻷﺻلي وﺑينة اﳋارج ﺗفيد انتقاﳍا يعﲏ أ السيارة ﲢﺖ يدي وﳌا اشﱰيتها كان
عندي شهﻮد ﰒ ﺑعتها لفﻼن وﻓيﻪ شهﻮد ﻓلما جاء خذ السيارة ﻗلﺖ لﻪ ﻻ السيارة ﱄ
وعندي شهﻮد ﻓهﻮ أﺗى ﺑﺸهﻮد الﺸراء اﻷول وهﻮ أﺗى ﺑﺸهﻮد الﺸراء الﺜاﱐ ،الﺸاهد هل
ﺑينة الداخل أﻗﻮى أم اﳋارج أﻗﻮى؟ الﻈاهر أن ﺑينة الداخل أﻗﻮى ﻣن اﳋارج ،اكتبﻮا عندها
وعنﻪ يقضى للداخل ﺑبينتﻪ ﻷن الداخل عنده أﻣران عنده اليد وعنده البينة أﻣا اﳋارج ﻣا
عنده إﻻ البينة لﻜن اﳌصنف وﻣن يقﻮل ﺑبينة اﳋارج يرى أن ﺑينة اﳋارج ﻗلة عن اﻷﺻل

وﺑينة الداخل هي ﺗﺜبﺖ استمرار اﻷﺻل ،ﻗال :ﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒاس ﻣﺮفﻮﻋا ﻟﻮ ﻳﻌﻄﻰ
اﻟناس ﺑﺪﻋﻮاﻫﻢ ﻻدﻋﻰ أ س دﻣاء رﺟال وأﻣﻮاﳍﻢ وﻟﻜﻦ اﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ رواه
أﲪﺪ وﻣﺴﻠﻢ والبخاري ،وﳊﺪﻳﺚ اﻟﺒﻴنﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻲ واﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ رواه
اﻟﱰﻣﺬي انتقل اﻵن إﱃ الصﻮرة الﺜالﺜة :وإن ﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﻌﲔ ﺑﻴﺪ أﺣﺪ وﻻ ﰒ ظاﻫﺮ ﲢاﻟﻔا
وﺗناﺻﻔاﻫا ﻣعناه ﺗصﲑ ﺑينهﻢ لنصف ،وإن وﺟﺪ ظاﻫﺮ ﻷﺣﺪﳘا ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﳌقصﻮد
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لﻈاهر ﻗرينة ﺗﺆيد أﺣد الﻄرﻓﲔ ﻓتﻜﻮن لصاﺣﺐ القرينة ﻣﺜل لذلﻚ ﺑتنازع الزوجﲔ ﰲ

ﻗماش البيﺖ ،ﻗال :فﻠﻮ ﺗنازع اﻟزوﺟان ﰲ ﻗﻤاش اﻟﺒﻴﺖ وﳓﻮه فﻤا ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺮﺟﻞ فﻠﻪ
وﳍا فﻠﻬا وﳍﻤا فﻠﻬﻤا ﻷن هذه ﻗراﺋن ،الصﻮرة الراﺑعة :وإن كاﻧﺖ ﺑﻴﺪﻳﻬﻤا ﲢاﻟﻔا
وﺗناﺻﻔاﻫا فﺈن ﻗﻮﻳﺖ ﻳﺪ أﺣﺪﳘا كﺤﻴﻮان واﺣﺪ ﺳاﺋﻘﻪ وآﺧﺮ راكﺒﻪ فﻬﻮ ﻟﻠﺜاﱐ ﻟﻘﻮة
ﻳﺪه.
كتاب اﻟﺸﻬادات
واﺣﺪ ا ﺷﻬادة ﻣﺸتﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﺸاﻫﺪة ﻷن اﻟﺸاﻫﺪ ﳜﱪ ﻋﻤا ﺷاﻫﺪه وﻫﻲ اﻹﺧﺒار ﲟا
ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻠﻔظ أﺷﻬﺪ أو ﺷﻬﺪت اﻵن يتﻜلﻢ عن ﺣﻜﻢ الﺸهادة ،الﺸهادة ﳍا ﺣﻜمان

ﺣﻜﻢ ﰲ التﺤمل وﺣﻜﻢ ﰲ اﻷداء ،التﺤمل ﲰاعها واﻷداء ذكرها ﰲ ﳎلﺲ القضاء ،ﻗال:

) وﲢﻤﻞ اﻟﺸﻬادة ﰲ ﻏﲑ ﺣق ﷲ ( ﺗﻌاﱃ ،وﰲ ﺣقﻮق ﷲ ﻣباﺣة ،يعﲏ وﺗباح ﰲ ﺣق ﷲ
) فﺮض كﻔاﻳﺔ ( فﺈذا ﻗام ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﻜﻔﻲ ﺳﻘﻂ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،إذاً ﲢمل الﺸهادة

ﻓرض كفاية ﻓإذا وجد شاهدان ﻓﻼ يلزم أن يﺸهد اﳉميع ،و ) إن ﱂ ﻳﻮﺟﺪ إﻻ ﻣﻦ ﻳﻜﻔﻲ
ﺗﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ ( يعﲏ اﻵن ﳓتاج شاهدين والبلد كلها ﻣا ﻓيها إﻻ هذين الﺸاهدين ﻓيصﲑ
ﳚﺐ عليهما ،وإن كان ﻋﺒﺪا ﱂ ﳚز ﻟﺴﻴﺪه ﻣنﻌﻪ ﻣن الﺸهادة ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } وﻻ ب
اﻟﺸﻬﺪاء إذا ﻣا دﻋﻮا { ﻗال اﺑﻦ ﻋﺒاس وﻏﲑه اﳌﺮاد ﺑﻪ أي اﳌراد ﻣن اﻵية اﻟتﺤﻤﻞ
ﻟﻠﺸﻬادة وإﺛﺒا ا ﻋنﺪ اﳊاكﻢ وﻷن اﳊاﺟﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ ذﻟﻚ ﻹﺛﺒات اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻘﻮد
فﻜان واﺟﺒا كاﻷﻣﺮ ﳌﻌﺮوف واﻟنﻬﻲ ﻋﻦ اﳌنﻜﺮ انتهى ﻣن التﺤمل وﻗال التﺤمل ﻓرض
عﲔ إذا كانﺖ ﰲ ﺣقﻮق اﻵدﻣيﲔ ) ،وأداؤﻫا ( أي أداء اﻟﺸﻬادة ) فﺮض ﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ﲢﻤﻠﻬا ﻣﱴ دﻋﻲ إﻟﻴﻬا ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } وﻻ ﺗﻜتﻤﻮا اﻟﺸﻬادة وﻣﻦ ﻳﻜتﻤﻬا فﺈﻧﻪ آﰒ ﻗﻠﺒﻪ
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{ و ﳏﻞ وﺟﻮ ا إن ) ﻗﺪر ( ﻋﻠﻰ أداﺋﻬا ) ﺑﻼ ﺿﺮر ( ﻳﻠﺤﻘﻪ ) ﰲ ﺑﺪﻧﻪ أو ﻋﺮﺿﻪ أو
ﻣاﻟﻪ أو أﻫﻠﻪ ( طبعا إذا كان ﰲ أداﺋها ضرر ﻓﻼ يلزﻣﻪ يسقﻂ الﻮجﻮب ،وكﺬا ﻟﻮ كان ﳑﻦ
ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﳊاكﻢ ﺷﻬادﺗﻪ هﻮ ﻗال ﻓرض عﲔ لﻜن هذا الفرض العيﲏ يسقﻂ ﰲ ﺣاﻻت إذا
كان ﰲ أداﺋها ضرر أو كان اﳊاكﻢ ﻻ يقبلﻪ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } وﻻ ﻳﻀار كاﺗﺐ وﻻ ﺷﻬﻴﺪ {
) وكﺬا ﰲ اﻟتﺤﻤﻞ ( ﻳﻌتﱪ اﻧتﻔاء اﻟﻀﺮر ﻗلنا هي ﻓرض إﻻ إذا كان ﻓيها ضرر ﻓإن كان
ﻓيها ضرر ﻓﻼ ) ،وﻻ ﳛﻞ كتﻤا ا ( أي كتﻤان اﻟﺸﻬادة ﳌا ﺗﻘﺪم فﻠﻮ أدى ﺷاﻫﺪ وأﰉ
اﻵﺧﺮ وﻗال أﺣﻠﻒ ﺑﺪﱄ أﰒ إذا كانﺖ ﰲ اﻷﻣﻮال وعنده شاهدين شاهد شهد والﺜاﱐ
ﻗال ﻻ أشهد وأنﺖ يﻜفيﻚ شاهد وﳝينﻚ يقﻮل ﻻ ﳚﻮز لﻪ ذلﻚ ،ﻣسﺄلة نية :وﻣﱴ
وﺟﺒﺖ اﻟﺸﻬادة ﻟزم كتاﺑتﻬا وﳛﺮم أﺧﺬ أﺟﺮة وﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻬا وﻟﻮ ﱂ ﺗتﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ هنا استﺜناء
ﺻﻮرة ﻻ خذ أجرة لﻜن خذ ﻣصروف ﺗﻜاليف الذهاب ،ﺗﻜاليف الرجﻮع يعﲏ إذا
كانﺖ الﺸهادة ﺗتﻄلﺐ ﻣنﻪ أن يستﺄجر سيارة ،أو يركﺐ أجرة ﻓﻼ يتﺤمل يعﲏ ﺗدﻓع لﻪ،

ﻗال :ﻟﻜﻦ إن ﻋﺠز ﻋﻦ اﳌﺸﻲ أو ذى ﺑﻪ فﻠﻪ أﺟﺮة ﻣﺮكﻮب وﻣﻦ ﻋنﺪه ﺷﻬادة ﲝﺪ
فﻠﻪ إﻗاﻣتﻬا وﺗﺮكﻬا ﻓﻼ ﳚﺐ عليﻪ أن يﺆدي الﺸهادة إذا كانﺖ ﰲ ﺣد ﻷن ﺣقﻮق ﷲ
ﻣبنية على اﳌساﳏة لﻜن ﺣقﻮق اﻵدﻣيﲔ ﻻ ،ﻓيﺠﺐ عليﻚ إذا طﻮلبﺖ أن ﺗﺆدي

الﺸهادة ،ﻗال ) :وﻻ ( ﳛﻞ ) أن ﻳﺸﻬﺪ ( أﺣﺪ ) إﻻ ﲟا ﻳﻌﻠﻤﻪ ( لﻜن ﻻ يﺸهد ﲟا يﻈنﻪ

أو ﲟا ﳜمنﻪ ،ﻗال :ﻟﻘﻮل اﺑﻦ ﻋﺒاس ﺳﺌﻞ اﻟنﱯ ﷺ ﻋﻦ اﻟﺸﻬادة فﻘال ﺗﺮى اﻟﺸﻤﺲ
ﻗال ﻧﻌﻢ ﻗال ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﻬا فاﺷﻬﺪ أو دع رواه اﳋﻼل ﰲ ﺟاﻣﻌﻪ كيف يﻜﻮن العلﻢ؟ هﻮ

يقﻮل ﻻﺑد أن يعلﻢ ﺣﱴ يﺸهد ﻓالعلﻢ يﻜﻮن ﺑﻄرق ،الﻄريق اﻷول الرؤية ،الﻄريق الﺜاﱐ
السماع كما سيﺄﰐ ،الﻄريق الﺜالﺚ اﻻستفاضة ﰲ أشياء ﻣعينة ،ﻣا ﻣعﲎ اﻻستفاضة؟

سيﺄﰐ شرﺣها ،ﻗال :واﻟﻌﻠﻢ إﻣا ) ﺑﺮؤﻳﺔ أو ﲰاع ( ﻣﻦ ﻣﺸﻬﻮد ﻋﻠﻴﻪ كﻌتق وﻃﻼق وﻋﻘﺪ
فﻴﻠزﻣﻪ أن ﻳﺸﻬﺪ ﲟا ﲰﻊ وﻟﻮ كان ﻣﺴتخﻔﻴا ﺣﲔ ﲢﻤﻞ يعﲏ لﻮ كان الﺸاهد ﻣستخفي
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خلف اﳉدار ﺣﲔ ﲢمل أو غﲑ ﻣستخفي ﻓإذا ﲰع يﺸهد ﲟا ﲰع ﰒ ﻗال ) :أو ( ﲰاع ﺑـ
) اﺳتﻔاﺿﺔ فﻴﻤا ﻳتﻌﺬر ﻋﻠﻤﻪ ( ﻏاﻟﺒا ) ﺑﺪو ا أي ﺑدون اﻻستفاضة ،ﻣا هي اﻷشياء الﱵ
يﺸهد ﻓيها ﻻستفاضة؟ ﻣا يتعذر علمها لسماع و لرؤية ﻓمﺜل لذلﻚ ﻗال :كنﺴﺐ
وﻣﻮت وﻣﻠﻚ ﻣﻄﻠق وﻧﻜاح ( ﻋﻘﺪه ودواﻣﻪ ﻣلﻚ ﻣﻄلق يعﲏ غﲑ ﻣقيد يعﲏ هذا البيﺖ
لفﻼن لﻜن أشهد أن ﻓﻼن اشﱰاها ﻣن ﻓﻼن ﻻﺑد أن أكﻮن ﲰعﺖ أو رأيﺖ أن هذا ﻣنﻪ،

هذه اﻷرض لفﻼن اشﱰاها ﻣن ﻓﻼن ،ﻻ أ أشهد أن هذا البيﺖ لفﻼن ) ،ووﻗﻒ وﳓﻮﻫا
( كﻌتق وﺧﻠﻊ وﻃﻼق ﻓﺄ أشهد أن ﻓﻼن طلق أ ﱂ أﲰعﻪ ﳌا طلق لﻜن استفاضﺖ
الناس وانتﺸر والناس عدد كبﲑ يستﺤيل عليهﻢ الﻜذب هذه اﻻستفاضة ،ﻓﻼن خالع

زوجتﻪ ،ﻓﻼن أعتق عبده ،ﰒ ﻗال :وﻻ ﻳﺸﻬﺪ ﺳتﻔاﺿﺔ إﻻ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻳﻘﻊ ﻢ اﻟﻌﻠﻢ وهﻮ

عدد التﻮاﺗر ،عدد كبﲑ يستﺤيل عليهﻢ اﻻﺗفاق على الﻜذب هذا اﳌقصﻮد ) ،وﻣﻦ ﺷﻬﺪ
ﺑـ ( ﻋﻘﺪ ) ﻧﻜاح أو ﻏﲑه ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد فﻼ ﺑﺪ ( ﰲ ﺻﺤﺔ ﺷﻬادﺗﻪ ﺑﻪ ) ﻣﻦ ذكﺮ ﺷﺮوﻃﻪ
( ﻻﺧتﻼف اﻟناس ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ورﲟا اﻋتﻘﺪ اﻟﺸاﻫﺪ ﻣا ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ ﺻﺤﻴﺤا

هذه اﳌسﺄلة ﻣرت ،إذا شهد ﺑعقد النﻜاح أو ﺑعقد البيع ﻣﺜﻼ ﻓﻼﺑد يذكر الﺸروط يقﻮل أ
أشهد أن ﻓﻼن ع على ﻓﻼن وكان ﻣالﻜا وكان راضيا والﺜاﱐ كان راضي وكﻼﳘا كان
أهﻼ ﺣرا ﻣﻜلفا كلهﻢ كان عاﳌا لﺜمن ،ﳌاذا؟ ﻷنﻪ يقﻮل ﻗد ﰐ ويﺸهد أن ﻓﻼن ع
وهﻮ ع ﺑيعا طﻼ ﻓﻜيف يﺸهد أن اﳌلﻚ انتقل وأنﻪ ع سلعة هذا اﳌقصﻮد وﳍذا

يتﺸددون ﰲ هذا ) ،وإن ﺷﻬﺪ ﺑﺮﺿاع ( ذكﺮ ﻋﺪد اﻟﺮﺿﻌات وأﻧﻪ ﺷﺮب ﻣﻦ ﺛﺪﻳﻬا أو
ﻟﱭ ﺣﻠﺐ ﻣنﻪ يعﲏ ﺣلﺐ ﻣن الﺜدي ) أو ( ﺷﻬﺪ ) ﺑﺴﺮﻗﺔ ( ذكﺮ اﳌﺴﺮوق ﻣنﻪ
واﻟنﺼاب واﳊﺮز وﺻﻔتﻬا أي ﺻفة السرﻗة ) أو ( ﺷﻬﺪ ﺑـ ) ﺷﺮب ( ﲬﺮ وﺻﻔﻪ ) أو (
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ﺷﻬﺪ ﺑـ ) ﻗﺬف فﺈﻧﻪ ﻳﺼﻔﻪ ( ن ﻳﻘﻮل أﺷﻬﺪ أﻧﻪ ﻗال ﻟﻪ زاﱐ أو ﻟﻮﻃﻲ وﳓﻮه )
وﻳﺼﻒ اﻟز ( إذا ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ) ﺑﺬكﺮ اﻟزﻣان واﳌﻜان ( اﻟﺬي وﻗﻊ فﻴﻪ اﻟز ) و ( ذكﺮ )
اﳌزﱐ ا ( وكﻴﻒ كان وأﻧﻪ رأى ذكﺮه ﰲ فﺮﺟﻬا ) وﻳﺬكﺮ ( اﻟﺸاﻫﺪ ) ﻣا ﻳﻌتﱪ ﻟﻠﺤﻜﻢ
وﳜتﻠﻒ ( اﳊﻜﻢ ) ﺑﻪ ﰲ اﻟﻜﻞ ( أي ﰲ كﻞ ﻣا ﻳﺸﻬﺪ فﻴﻪ ﰲ كل الﺸهادات أي وﺻف
ﻣﺆثر ﰲ اﳊﻜﻢ ﻗد يﻐﲑ اﳊﻜﻢ ينبﻐي ذكره ،اﻵن انتقل إﱃ ﻣسﺄلة أخرى ،اﳌسﺄلة اﻷخﲑة

وهي لﻮ كانﺖ الﺸهادة على أﻣر ﺣصل ﰲ ﻣﻸ وﱂ يﺸهد إﻻ اثنان نقبل أم نقﻮل هذا ﳑا
ﺗعﻢ ﺑﻪ البلﻮى كما هﻮ ﻣذهﺐ أﰊ ﺣنيفة ﰲ اﻷﺻﻮل أنﻪ ﻣا ﺗعﻢ ﺑﻪ البلﻮى ﻻ نقبل ﻓيﻪ

خﱪ الﻮاﺣد ﻻﺑد ﻣن عدد كبﲑ ينقل هذا اﳋﱪ ،ﻓما اﳊﻜﻢ؟ ﻗال :وﻟﻮ ﺷﻬﺪ اﺛنان ﰲ
ﳏﻔﻞ ﻋﻠﻰ واﺣﺪ ﻣنﻬﻢ أﻧﻪ ﻃﻠق أو أﻋتق أو ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻴﺐ أﻧﻪ ﻗال أو فﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﳌنﱪ
ﰲ اﳋﻄﺒﺔ ﺷﻴﺌا ﱂ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻏﲑﳘا ﻣﻊ اﳌﺸاركﺔ ﰲ ﲰﻊ وﺑﺼﺮ ﻗﺒﻼ نقبل هذا ،وﻗﻮلﻪ ﰲ
ﳏفل يعﲏ ﰲ ﳎتمع ﰲ ﻣﻜان ﻓيﻪ اجتماع للناس لﻜن لﻮ ﻗال شهد اثنان ﻣفهﻮﻣﻪ أنﻪ لﻮ

واﺣد ﻻ يقبل.

فﺼﻞ ﰲ ﺷﺮوط اﻟﺸﻬادة

وﺷﺮوط ﻣﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬادﺗﻪ ﺳتﺔ هﻢ ستة شروط :البلﻮغ ،العقل ﻷن اﳋﻄﺄ على الﻮاﺣد

ليﺲ ﻣﺜل على اﻻثنﲔ أو ﻣﺜل الﺜﻼثة ،الﺸروط هي البلﻮغ ،والعقل ،والﻜﻼم ،واﻹسﻼم،

واﳊفﻆ أي الضبﻂ ،والعدالة ،ﻗال :أﺣﺪﻫا ) اﻟﺒﻠﻮغ فﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬادة اﻟﺼﺒﻴان ( ﻣﻄﻠﻘا
وﻟﻮ ﺷﻬﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ) اﻟﺜاﱐ اﻟﻌﻘﻞ فﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬادة ﳎنﻮن وﻻ ﻣﻌتﻮه وﺗﻘﺒﻞ (
اﻟﺸﻬادة ) ﳑﻦ ﳜتنق أﺣﻴا ( إذا ﲢﻤﻞ وأدى ) ﰲ ﺣال إفاﻗتﻪ ( ﻷ ا ﺷﻬادة ﻣﻦ
ﻋاﻗﻞ هذه الصﻮرة اﻷخﲑة ا نﻮن ﻻ ﺗقبل ،والذي ﳚن ويفيق ﻓتقبل ﰲ ﺣالة اﻹﻓاﻗة،
والﺜالﺚ ) :اﻟﺜاﻟﺚ اﻟﻜﻼم فﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬادة اﻷﺧﺮس وﻟﻮ فﻬﻤﺖ إﺷارﺗﻪ ( ﻷن اﻟﺸﻬادة
ﻳﻌتﱪ فﻴﻬا اﻟﻴﻘﲔ واﻹشارة ليسﺖ يقﲔ ﻓقد يﺸﲑ إشارة نفهﻢ شيء وهﻮ يريد شيء ن )
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إﻻ إذا أدﻫا ( اﻷﺧﺮس ) ﲞﻄﻪ ( فتﻘﺒﻞ ) اﻟﺮاﺑﻊ اﻹﺳﻼم ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } وأﺷﻬﺪوا
ذوي ﻋﺪل ﻣنﻜﻢ { فﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻦ كافﺮ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﻪ إﻻ ﰲ ﺳﻔﺮ ﻋﻠﻰ وﺻﻴﺔ ﻣﺴﻠﻢ أو
كافﺮ فتﻘﺒﻞ ﻣﻦ رﺟﻠﲔ كتاﺑﻴﲔ ﻋنﺪ ﻋﺪم ﻏﲑﳘا هذه ﻣسﺄلة ضرورة لﻮ كنا ﰲ سفر

وعند رجل سيمﻮت ﻓﺄوﺻى ﻓتقبل الﺸهادة شهادة الﻜتاﺑيﲔ إذا عدم غﲑهﻢ ﻣعناه أن

هذه ﺣالة اضﻄرار ) اﳋاﻣﺲ اﳊﻔظ ( فﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﻐﻔﻞ وﻻ ﻣﻌﺮوف ﺑﻜﺜﺮة ﺳﻬﻮ
وﻏﻠﻂ ﻷﻧﻪ ﻻ ﲢﺼﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ) اﻟﺴادس اﻟﻌﺪاﻟﺔ ( وﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻻﺳتﻘاﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل
ﺿﺪ اﳉﻮر وﺷﺮﻋا اﺳتﻮاء أﺣﻮاﻟﻪ ﰲ دﻳنﻪ واﻋتﺪال أﻗﻮاﻟﻪ وأفﻌاﻟﻪ ) وﻳﻌتﱪ ﳍا ( أي
ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ) ﺷﻴﺌان ( أﺣﺪﳘا ) اﻟﺼﻼح ﰲ اﻟﺪﻳﻦ"أ" وﻫﻮ ( ﻧﻮﻋان هﻮ ختصار الصﻼح
ﰲ الدين نﻮعان أداء الفراﺋض واجتناب اﶈارم هذا هﻮ ختصار ،ﻗال :أﺣﺪﳘا ) أداء
اﻟﻔﺮاﺋﺾ ( أي اﻟﺼﻠﻮات اﳋﻤﺲ واﳉﻤﻌﺔ ) ﺑﺴننﻬا اﻟﺮاﺗﺒﺔ ( فﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﳑﻦ دوام ﻋﻠﻰ
ﺗﺮكﻬا ﻷن اوﻧﻪ ﻟﺴنﻦ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﳏافﻈتﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺒاب دﻳنﻪ وكﺬا ﻣا وﺟﺐ ﻣﻦ
ﺻﻮم وزكاة وﺣﺞ ) و ( اﻟﺜاﱐ ) اﺟتناب اﶈارم ن ﻻ ﰐ كﺒﲑة وﻻ ﻳﺪﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﲑة
( واﻟﻜﺒﲑة ﻣا فﻴﻪ ﺣﺪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴا أو وﻋﻴﺪ ﰲ اﻵﺧﺮة كﺄكﻞ اﻟﺮ وﻣال اﻟﻴتﻢ وﺷﻬادة
اﻟزور وﻋﻘﻮق اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ،واﻟﺼﻐﲑة ﻣا دون ﻣﻦ اﶈﺮﻣات كﺴﺐ اﻟناس ﲟا دون اﻟﻘﺬف
لﻜن لﻮ ﺗﻜرر ﻣنﻪ ذلﻚ أدﻣن على الصﻐﲑة ﻓتعتﱪ شهادة ،وكذلﻚ :واﺳتﻤاع كﻼم اﻟنﺴاء
اﻷﺟاﻧﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟتﻠﺬذ ﺑﻪ واﻟنﻈﺮ اﶈﺮم ﻓإن داوم على ذلﻚ ردت شهادﺗﻪ ،ﻗال) :
فﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬادة فاﺳق ( ﺑﻔﻌﻞ"أ" الفاسق ﻗد يفسق ﺑفعلﻪ وﻗد يفسق عتقاده ،ﺑفعل:
كزان ودﻳﻮث أو اﻋتﻘاد"ب" كاﻟﺮافﻀﺔ واﻟﻘﺪرﻳﺔ واﳉﻬﻤﻴﺔ وﻳﻜﻔﺮ ﳎتﻬﺪﻫﻢ اﻟﺪﻋاﻳﺔ
وهذا ﳏل خﻼف وهﻮ أﻣﺜال هﺆﻻء ﻗال الراﻓضة والقدرية واﳉهمية ﰒ ﻗال وا تهد ﻣن
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هﺆﻻء يﻜفر إذا كان ﳎتهدا داعيا والصﺤيﺢ طبعا ﺑعض البدع ﻣﻜفرة لصاﺣبها وﺑعضها ﻻ
ﺗﻜفر ﺻاﺣبها لﻜن إذا ﻗلنا أن هذه البدعة ﺗﻜفر ﺻاﺣبها ﻓهي ﺗﻜفر ﺻاﺣبها داعية أو

غﲑ داعية ،ﻗال :وﻣﻦ أﺧﺬ ﻟﺮﺧﺺ فﺴق إذاً ﰲ هذه اﳌسﺄلة الﱵ ﻓيها خﻼف ﻓيﺄخذ

ﻷسباب أو ﰐ ﰲ ﻣسﺄلة ويسﺄل ﻣا هي اﻷﻗﻮال ﻓيها؟ ﻗيل ﳊرﻣة وﻗيل لﻜراهة وﻗيل
ﻹ ﺣة ﻓﺄ آخذ ﻹ ﺣة ،وﺑعض الناس لﻸسف دليلﻪ على الفعل ،إذا ﻗيل لﻪ ﻻ ﳚﻮز،

ﻓيقﻮل هذه ﻣسﺄلة ﻓيها خﻼف ،وﻣن ﻗال وجﻮد اﳋﻼف ﻣعناه إ ﺣة!! ،ﻗال ) :اﻟﺜاﱐ (
ﳑا ﻳﻌتﱪ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ) اﺳتﻌﻤال اﳌﺮوءة ( أي اﻹﻧﺴاﻧﻴﺔ ) وﻫﻮ ( أي اﺳتﻌﻤال اﳌﺮوءة )
فﻌﻞ ﻣا ﳚﻤﻠﻪ وﻳزﻳنﻪ ( ﻋادة كاﻟﺴخاء وﺣﺴﻦ اﳋﻠق و ﺣﺴﻦ ا اورة ) واﺟتناب ﻣا
ﻳﺪﻧﺴﻪ وﻳﺸﻴنﻪ ( ﻋادة ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﺔ اﳌزرﻳﺔ ﺑﻪ فﻼ ﺷﻬادة ﳌﺼاﻧﻊ وﻣتﻤﺴخﺮ
ورﻗاص وﻣﻐﻦ وﻃﻔﻴﻠﻲ وﻣتزي ﺑزي ﻳﺴخﺮ ﻣنﻪ وﻻ ﳌﻦ كﻞ ﻟﺴﻮق إﻻ ﺷﻴﺌا ﻳﺴﲑا
كﻠﻘﻤﺔ وﺗﻔاﺣﺔ وﻻ ﳌﻦ ﳝﺪ رﺟﻠﻪ ﲟﺠﻤﻊ اﻟناس أو ﻳنام ﺑﲔ ﺟاﻟﺴﲔ وﳓﻮه هذه اﻷﻣﻮر

الﱵ ذكرها اﳌصنف وهي ﻣا ﲣل ﳌروءة وطبعا هذه ﻣردها إﱃ أعراف الناس ،ﻗال
كمصانع وﻣتمسخر ورﻗاص يعﲏ ﺑعض هذه اﻷشياء وﻣﻐن وطفيلي الذي ﰐ على الناس
و كل ﻣعهﻢ أو يلبﺲ لبﺲ يسخر ﻣنﻪ وﺑعض هذه اﻷشياء ﻗد ﻻ ﺗعتﱪ ﰲ ﺑعض البﻼد
ﳐلة ﳌروءة ﻗال وﻻ ﳌن كل ﰲ السﻮق إﻻ شيء يسﲑ يعﲏ ﳚلﺲ وسﻂ السﻮق ﰲ
الﺸارع ويقعد كل عمﻮﻣا أعراف الناس هي اﳊﻜﻢ ﰲ ذلﻚ ،ﺣﱴ هذه اﻷشياء ﻗد ﲣل
ﰲ ﻣروءة ﺑعض الناس وﻻ ﲣل ﲟروءة ﺑعضهﻢ ،واﺣد عاﻣل جلﺲ ﰲ الﺸارع وأكل ،وواﺣد
ﻣدرس جلﺲ ﰲ الﺸارع وأكل ،ﺗتفاوت ﻓهل ﻣعناه أن الناس هﻢ اﳊﻜﻢ؟ ﻻ لﻜن الذي
يهتﻢ يعﲏ الذي عنده ﻣن التبلد والتﺤﺠر ﰲ اﳌﺸاعر لنسبة للناس وذم الناس لﻪ هذا

ﳜﺸى عليﻪ أن يﻜذب وﻻ يهمﻪ الﻜذب يﻜذب ﰲ الﺸهادة ﻣﺜﻼ لﻜن الرجل الذي
يتﺤفﻆ وﻻ يريد أن ينسﺐ إليﻪ الﺸيﻢ ﳜتلف ﻓهذا يتﻮﻗى ﻓﺤﱴ إذا أدى الﺸهادة يتﺤرى

كتاب اﳉنايات

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

١٩٧

ﳌاذا؟ ﻷنﻪ إنسان ﺣريص عنده ﻣروءة ﳜﺸى على ﻣروءﺗﻪ ﻓرق ﺑﲔ ﺗقديﺲ الناس وﺑﲔ
كﻮن اﻹنسان عنده ﻣروءة وﻻ يرضى لنفسﻪ الﺸيﻢ وﻻ يرضى لنفسﻪ أن يقع ﰲ أﻣﻮر

ساﻗﻄة أو ساﻓلة أو دنية ﻓيﱰﻓع عنها وليﺲ خﻮف ﻣن الناس ﺑل ﳜاف على نفسﻪ وعلى

ﲰعتﻪ وﻣروءﺗﻪ ) ،وﻣﱴ زاﻟﺖ اﳌﻮاﻧﻊ ( ﻣﻦ اﻟﺸﻬادة ) فﺒﻠﻎ اﻟﺼﱯ وﻋﻘﻞ ا نﻮن وأﺳﻠﻢ
اﻟﻜافﺮ و ب اﻟﻔاﺳق ﻗﺒﻠﺖ ﺷﻬاد ﻢ ( ﲟﺠﺮد ذﻟﻚ ﻟﻌﺪم اﳌاﻧﻊ ﻟﻘﺒﻮﳍا وﻻ ﺗﻌتﱪ اﳊﺮﻳﺔ
فتﻘﺒﻞ ﺷﻬادة ﻋﺒﺪ وأﻣﺔ ﰲ كﻞ ﻣا ﻳﻘﺒﻞ فﻴﻪ ﺣﺮ وﺣﺮة وﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬادة ذي ﺻنﻌﺔ دﻧﻴﺌﺔ
كﺤﺠام وﺣﺪاد وز ل إذاً هنا ﻣسﺄلتﲔ العبد ﺗقبل شهادﺗﻪ ،ﺻاﺣﺐ الصنعة الدنية ﰲ
أعراف الناس ﺗقبل شهادﺗﻪ.

ب ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺸﻬادة وﻋﺪد اﻟﺸﻬﻮد وﻏﲑ ذﻟﻚ
) ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬادة ﻋﻤﻮدي اﻟنﺴﺐ ( وﻫﻢ اﻵ ء وإن ﻋﻠﻮا واﻷوﻻد وإن ﺳﻔﻠﻮا )
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ( كﺸﻬادة اﻷب ﻻﺑنﻪ وﻋﻜﺴﻪ ﻟﻠتﻬﻤﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺮاﺑﺔ وﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬادﺗﻪ
ﻷﺧﻴﻪ وﺻﺪﻳﻘﻪ وﻋتﻴﻘﻪ عند ﳎمﻮعة ﻣﻮانع عند ستة ﻣﻮانع ﳕر عليها ﺑسرعة ،اﳌانع

اﻷول هﻮ عﻮدي النسﺐ يعﲏ ﻻ يقﻮل ﻣن اﻷﺻﻮل والفروع شهادة اﻵ ء ﻷﺑناﺋهﻢ واﻷﺑناء

ﻵ ﺋهﻢ هذا اﻷول ﻷ ا مة ) ،وﻻ ( ﺗﻘﺒﻞ ) ﺷﻬادة أﺣﺪ اﻟزوﺟﲔ ﻟﺼاﺣﺒﻪ ( كﺸﻬادﺗﻪ
ﻟزوﺟتﻪ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼق وﺷﻬاد ا ﻟﻪ ﻟﻘﻮة اﻟﻮﺻﻠﺔ إذاً ﺑعد الﻄﻼق يرون التهمة ﻗاﺋمة
ﻓيمﻜن طلقها ﺣﱴ ﺗﺸهد ﰒ يردها وﳝﻜن ﺗﺸهد لﻪ ﺣﱴ يرﻗق ﻗلبﻪ ﻓﲑدها ﻓهي ﺗرضى

ﺑرجعتها ،الﺸاهد أن الﺸبهة ﻗاﺋمة هذا اﳌقصﻮد ،ﻗال ) :وﺗﻘﺒﻞ ( اﻟﺸﻬادة ) ﻋﻠﻴﻬﻢ (
فﻠﻮ ﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ أﺑﻴﻪ أو اﺑنﻪ أو زوﺟتﻪ أو ﺷﻬﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻠﺖ إﻻ ﻋﻠﻰ زوﺟتﻪ ﺑز يعﲏ
لﻮ شهد على زوجتﻪ ﺑز ﻻ نقبل لﻜن هذا الﻜﻼم ﰲ الﻈروف اﳌعتادة ،أﻻ ﳝﻜن أن
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يﻜﻮن اﻷب اختلف ﻣع اﺑنﻪ ﻓيﻜﻮن ﺑينهﻢ خصﻮﻣة ﻓيﺸهد عليﻪ ﻓﻼ ﺗقبل ،ﻗال ) :وﻻ (
ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬادة ) ﻣﻦ ﳚﺮ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﻔﻌا (] [٣كﺸﻬادة اﻟﺴﻴﺪ ﳌﻜاﺗﺒﻪ وﻋﻜﺴﻪ واﻟﻮارث
ﲜﺮح ﻣﻮرﺛﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﺪﻣاﻟﻪ فﻼ ﺗﻘﺒﻞ يعﲏ اﳉرح ﱂ يﱪد ﻣازال جرح ﻗاﺋﻢ وﻓيﻪ اﺣتمال ﳝﻮت
إذاً ﻻﺣتمال السراية والدية لﻜن ﺑعد اندﻣال اﳉرح ﻓيﻜﻮن اﳊق للمﺠروح يعﲏ اﳌقصﻮد
الﻮارث ﳌا ﰐ واﺣد يﺸهد أن ﻓﻼن جرح ﻣﻮرثنا واﳉرح ﱂ يندﻣل ﻓﻜﺄ ﻢ يﺸهدون

ﻷنفسهﻢ ﻷنﻪ ﰲ اﻷخﲑ سيﺄخذون الدية ﻓفيﻪ مة ،وﺗﻘﺒﻞ ﻟﻪ أي ﳌﻮرثﻪ ﺑﺪﻳنﻪ ﰲ ﻣﺮﺿﻪ

يﺸهد لﻪ ﺑدينﻪ ﰲ ﻣرضﻪ ،إذا شهد لﻪ ﰲ ﻣرضﻪ وﻣﻮرثﻪ ﻣريض وﻗال لﻪ اشهد ﱄ أنﻪ ﱄ

ﻣال عند ﻓﻼن ﻓﺸهد يقﻮلﻮن هذا اﳌال للمريض وليﺲ للﻮارث ،ﻗال ) :أو ﻳﺪفﻊ ﻋنﻬا (
أي ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﻬادﺗﻪ ) ﺿﺮرا ( كﺸﻬادة اﻟﻌاﻗﻠﺔ ﲜﺮح ﺷﻬﻮد اﳋﻄﺄ كيف شهادة

العاﻗلة ﲜرح شهﻮد اﳋﻄﺄ؟ اﻵن القاﺗل الذي ﻗتل خﻄﺄ أوجبنا عليﻪ الدية ﻓﻜيف ثبﺖ أنﻪ
ﻗاﺗل؟ ثبﺖ ﺑﺸهﻮد شهدوا أن ﻓﻼن ﻗاﺗل ﻗتل خﻄﺄ ﻓلما جاء الﺸهﻮد وشهدوا على ﻓﻼن
أنﻪ ﻗاﺗل خﻄﺄ سيﱰﺗﺐ على هذا وجﻮب الدية عليﻪ أم على عاﻗلتﻪ؟ على عاﻗلتﻪ ،يقﻮل
ﻓيﺄﰐ العاﻗلة ويقﻮلﻮن الﺸهﻮد ﻓسقة يﺸرﺑﻮن اﳋمر وﻻ يصلﻮن وﻻ يصﻮﻣﻮن ﻓﻼ ﺗقبل

شهاد ﻢ ﻷ ﻢ يدﻓعﻮن عن أنفسهﻢ ضررا وهﻮ دﻓع الدية ،وكذلﻚ الﻐرﻣاء :واﻟﻐﺮﻣاء ﲜﺮح
ﺷﻬﻮد اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻠﺲ يعﲏ واﺣد ﻣفلﺲ وﻓيﻪ ثﻼثة غرﻣاء يﻄالبﻮن ﻣﻮاﳍﻢ ﻓاﻵن
سنﻮزع ﻣالﻪ على الﺜﻼثة ﻓﻈهر واﺣد راﺑع وجاء لﺸهﻮد ﻓيﺄﺗﻮا هﺆﻻء الﻐرﻣاء ويﻄعنﻮن ﰲ
شهﻮد الراﺑع ﺣﱴ ﻻ يناﻓسهﻢ ﷲ أعلﻢ هﻢ نﻮا ذلﻚ أم ﻻ لﻜن التهمة هنا اﺣتمال أ ﻢ

ﻓعلﻮا ذلﻚ لﻜي ﻻ يناﻓسهﻢ هذا الراﺑع ﰲ اﳌال ﻓﻼ ينقص عليهﻢ اﳌال ،ﻗال :واﻟﺴﻴﺪ
ﲜﺮح ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜاﺗﺒﻪ ﺑﺪﻳﻦ وﳓﻮه السيد ﻣستفيد ﻣن اﳌﻜاﺗﺐ ﻓﺠاء أﺣد وطالﺐ

هذا اﳌﻜاﺗﺐ وجاء ﺑﺸهﻮد يﺸهدون أن يﻄالبﻪ ﳌال ﻓالسيد يﺸهد أن هﺆﻻء الﺸهﻮد

ﻓسقة يعﲏ ﳚرﺣهﻢ ﻓﻼ نقبل شهادﺗﻪ ﻓيهﻢ ،آخر شيء ﻗال ) :وﻻ ( ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬادة ) ﻋﺪو
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ﻋﻠﻰ ﻋﺪوه كﻤﻦ ﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺬفﻪ أو ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳق ﻋﻠﻴﻪ ( وا ﺮوح ﻋﻠﻰ اﳉارح
وﳓﻮه ﻣن هﻮ العدو؟ ﻗال ) :وﻣﻦ ﺳﺮه ﻣﺴاءة ﺷخﺺ أو ﻏﻤﻪ فﺮﺣﻪ فﻬﻮ ﻋﺪوه ( هل
نقبل الﺸاهد إذا كان عدو ﰲ الدين؟ ﻗال :واﻟﻌﺪاوة ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﻏﲑ ﻣاﻧﻌﺔ فتﻘﺒﻞ ﺷﻬادة
ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ كافﺮ وﺳﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺒتﺪع وﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬادة اﻟﻌﺪو ﻟﻌﺪوه وليﺲ على عدوه ،ﺗقلﺐ
شهادة العدو لعدوه ،ﻓهل ﺗقبل عليﻪ أم ﻻ؟ يقﻮل ﻻ إﻻ ﰲ عقد نﻜاح ،ﻗال :وﻋﻠﻴﻪ ﰲ
ﻋﻘﺪ ﻧﻜاح ،السادس واﻷخﲑ الذي ﻻ ﺗقبل شهادﺗﻪ :وﻻ ﺷﻬادة ﻣﻦ ﻋﺮف ﺑﻌﺼﺒﻴﺔ
وإفﺮاط ﰲ ﲪﻴﺔ كتﻌﺼﺐ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ وإن ﱂ ﻳﺒﻠﻎ رﺗﺒﺔ اﻟﻌﺪواة يعﲏ هذا ﻣن ﺑﲏ
ﻓﻼن ﻻ ﳝﻜن يﺸهد على واﺣد ﻣن ﲨاعتﻪ يعﲏ يتعصﺐ ﳍﻢ هذا هﻮ.

فﺼﻞ ﰲ ﻋﺪد اﻟﺸﻬﻮد
) وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﰲ اﻟز (" "١واﻟﻠﻮاط ) واﻹﻗﺮار ﺑﻪ إﻻ أرﺑﻌﺔ ( رﺟال ﻳﺸﻬﺪون ﺑﻪ أو أﻧﻪ
أﻗﺮ ﺑﻪ أرﺑﻌا عدد الﺸهﻮد عند ﺣاﻻت كﺜﲑة أﺣيا أرﺑعة ،أﺣيا رجﻼن ،أﺣيا رجل

واﻣرأ ن ،وأﺣيا رجل وﳝﲔ ،وأﺣيا رجل واﺣد وأﺣيا اﻣرأة واﺣدة ،ﻣا هي اﻷﺣﻮال؟
أول شيء الز ﻻﺑد ﻣن أرﺑعة رجال يﺸهدون لز أو يﺸهدون أنﻪ أﻗر لز يعﲏ إذاً ﰲ

الز وﰲ اﻹﻗرار ﺑﻪ ﳓتاج إﱃ أرﺑعة ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } ﻟﻮﻻ ﺟاؤوا ﻋﻠﻴﻪ رﺑﻌﺔ ﺷﻬﺪاء { اﻵﻳﺔ
انتقل اﻵن إﱃ ﺻﻮرة أخرى ،ﻗال ) :وﻳﻜﻔﻲ ( ﰲ اﻟﺸﻬادة ) ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﺗﻰ ﻴﻤﺔ رﺟﻼن
(" "٢ﻷن ﻣﻮﺟﺒﻪ اﻟتﻌزﻳﺮ والتعزير ﻻ يقبل ﻓيﻪ شهادة النساء ،اﳊالة الﺜالﺜة :وﻣﻦ ﻋﺮف
ﺑﻐﲎ وادﻋﻰ أﻧﻪ فﻘﲑ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻟزكاة ﱂ ﻳﻘﺒﻞ إﻻ ﺑﺜﻼﺛﺔ رﺟال ﻻﺑد ﻣن ثﻼثة رجال
يﺸهدون أنﻪ أﺻاﺑتﻪ ﻓاﻗة وﺻار ﻓقﲑ هذا ﻷن أﺻلﻪ الﻐﲎ أﻣا لﻮ كان ﻻ يعرف لﻐﲎ

ﻓرجﻼن يﻜفي ) "٤"،وﻳﻘﺒﻞ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﳊﺪود ("أ" كاﻟﻘﺬف واﻟﺸﺮب واﻟﺴﺮﻗﺔ وﻗﻄﻊ
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اﻟﻄﺮﻳق ) و ( ﰲ ) اﻟﻘﺼاص ("ب" رﺟﻼن وﻻ ﺗﻘﺒﻞ فﻴﻪ ﺷﻬادة اﻟنﺴاء ﻷﻧﻪ ﻳﺴﻘﻂ
ﻟﺸﺒﻬﺔ يعﲏ يقصد القصاص واﳊدود ﺗسقﻂ لﺸبهة ﻓﻼ ﺗقبل ﻓيها شهادة النساء هذا
اﳌعﲎ ،ﰒ ﻗال ) :وﻣا ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ وﻻ ﻣال"ج" شهادة اﳌرأة ﱂ يرد ﻗبﻮﳍا إﻻ ﰲ اﻷﻣﻮال

أﻣا الدﻣاء الﱵ ﺗسقﻂ لﺸبهة ﻣا عند شهادة ﻗﻮية ثبتﺖ ﺑﺸهادة اﻣرأة يعﲏ ليسﺖ
شهادة ﻗﻮية وهذا اﳊد يسقﻂ لﺸبهة ﻓﻜيف نقيﻢ عليﻪ ﺣد ﺑﺸهادة ضعيفة ﻷن الﺸهادة

ضعيفة ليسﺖ ﻗﻮية ،وﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﳌال"د" وﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺟال ﻏاﻟﺒا"ه" كنﻜاح
وﻃﻼق ورﺟﻊ وﺧﻠﻊ وﻧﺴﺐ ووﻻء وإﻳﺼاء إﻟﻴﻪ ( يعﲏ نﺸهد أن ﻓﻼن أوﺻى إﱃ ﻓﻼن،
ﻗال :ﰲ ﻏﲑ ﻣال ) ﻳﻘﺒﻞ فﻴﻪ رﺟﻼن ( دون اﻟنﺴاء الﻜﻼم ﻓيﻪ لبﺲ ،خﻼﺻة اﳌﻮضﻮع

هذا الراﺑع الذي ﻻ يقبل ﻓيﻪ إﻻ رجﻼن هﻮ :اﳊدود ،والقصاص ،وﻣا ليﺲ ﺑعقﻮﺑة وﻻ
ﻣال ،وﻻ يقصد ﺑﻪ اﳌال ،يعﲏ ﻣا ﲨع هذا ويﻄلع عليﻪ الرجال ﰲ الﻐالﺐ هذا ﻻﺑد ﻣن

شهادة رجلﲔ ،ﻗال ﻻ يقبل ﻓيﻪ إﻻ رجﻼن دون النساء ،ننتقل إﱃ اﳋاﻣﺲ :ﻗال ) :وﻳﻘﺒﻞ
ﰲ اﳌال وﻣا ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ( اﳌال ) كاﻟﺒﻴﻊ واﻷﺟﻞ واﳋﻴار فﻴﻪ ( أي ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ) وﳓﻮه (
كاﻟﻘﺮض واﻟﺮﻫﻦ واﻟﻐﻀﺐ واﻹﺟارة واﻟﺸﺮكﺔ واﻟﺸﻔﻌﺔ وﺿﻤان اﳌال وإﺗﻼفﻪ واﻟﻌتق
واﻟﻜتاﺑﺔ واﻟتﺪﺑﲑ واﻟﻮﺻﻴﺔ ﳌال واﳉناﻳﺔ إذا ﱂ ﺗﻮﺟﺐ ﻗﻮدا اﳉناية الﱵ ﱂ ﺗﻮجﺐ القﻮد
ﺗﻮجﺐ ﻣال إذاً دخلﺖ ﰲ اﳌال وﻣا يقصد ﺑﻪ اﳌال ،ودﻋﻮى أﺳﲑ ﺗﻘﺪم إﺳﻼﻣﻪ ﳌنﻊ رﻗﻪ
لﻮ ادعى اﻷسﲑ أن إسﻼﻣﻪ ﻣتقدم ﺣﱴ ﻻ يصﲑ رﻗيق أي ﻻ يصﲑ ﻣال إذاً يقصد ﺑﻪ

اﳌال ،ﻗال ) :رﺟﻼن أو رﺟﻞ واﻣﺮأ ن ( إذاً الرجل واﳌرأ ن ﺗقبل ﰲ اﳌال وﻣا يقصد ﺑﻪ

اﳌال وهذه أﻣﺜلة ﻣﺜل ﳍا ،ﻗال :ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌاﱃ } فﺈن ﱂ ﻳﻜﻮ رﺟﻠﲔ فﺮﺟﻞ واﻣﺮأ ن {
وﺳﻴاق اﻵﻳﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﺧتﺼاص ذﻟﻚ ﻷﻣﻮال سياﻗها يدل على اﻷﻣﻮال وخروجنا ﻣن
ﺣيز اﳌال إﱃ ﺣيز الدﻣاء ﻗﻄعي أم ﻇﲏ؟ ﻇﲏ ﻓﻜيف نقيﻢ ﺣد ﺑﺸبهة ،ﻣا هي الﺸبهة؟

أن الﺸهادة ﻣﺸﻜﻮك ﻓيها هي ﻣقبﻮلة أم غﲑ ﻣقبﻮلة ﻓﻼ نقيﻢ اﳊد إﻻ ﺑﺸهادة يقينية وهي
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شهادة الرجل ) ،أو رﺟﻞ وﳝﲔ اﳌﺪﻋﻲ ( ﻣازلنا ﰲ اﳋاﻣﺲ الذي يقبل ﻓيﻪ رجﻼن أو

رجل واﻣرأ ن أو رجل وﳝﲔ اﳌدعي ،ﻣا هي اﻷشياء الﱵ نقبل ﻓيها هﺆﻻء الﺜﻼثة؟ اﳌال

وﻣا يقصد ﺑﻪ اﳌال ﻟﻘﻮل اﺑﻦ ﻋﺒاس إن رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﻗﻀﻰ ﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﺸاﻫﺪ رواه
أﲪﺪ وﻏﲑه هذه ﻣسﺄلة ﺗفريعيﻪ ﻓرع عليها ﻗال :وﳚﺐ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺸﻬادة ﻋﻠﻴﻪ أي على
اليمﲔ ﻻ ﻣﺮأﺗﲔ وﳝﲔ إذا كان شاهد وﳝﲔ ﻣن يبدأ؟ الﺸاهد وﺑعده اليمﲔ ،هل ﺗقبل
اﻣرأ ن وﳝﲔ؟ ﻻ ،ﺑل رجل وﳝﲔ أو رجل واﻣرأ ن أو رجﻼن ،انتقل إﱃ السادس :ﻗال:

وﻳﻘﺒﻞ ﰲ داء داﺑﺔ وﻣﻮﺿﺤﺔ ﻃﺒﻴﺐ وﺑﻴﻄار واﺣﺪ ﻣﻊ ﻋﺪم ﻏﲑه فﺈن ﱂ ﻳتﻌﺬر فﺈﺛنان إذاً
هذا السادس الذي يقبل ﻓيﻪ رجل واﺣد ﰲ داء الداﺑة واﳌﻮضﺤة إذاً ﳌا نقﻮل واﺣد ﻣعناه

شهادة اﻻثنﲔ غلﻂ ﻻ شهادة الﻮاﺣد عند التعذر وإﻻ ﻓاﻷﺻل اثنان ،الساﺑع ) :وﻣا ﻻ
ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺟال ﻏاﻟﺒا كﻌﻴﻮب اﻟنﺴاء ﲢﺖ اﻟﺜﻴاب واﻟﺒﻜارة واﻟﺜﻴﻮﺑﺔ واﳊﻴﺾ
واﻟﻮﻻدة واﻟﺮﺿاع واﻻﺳتﻬﻼل ( أي ﺻﺮاخ اﳌﻮﻟﻮد ﻋنﺪ اﻟﻮﻻدة ) وﳓﻮه ( كاﻟﺮﺗق
واﻟﻘﺮن واﻟﻌﻔﻞ وكﺬا ﺟﺮاﺣﺔ وﻏﲑﻫا ﰲ ﲪام وﻋﺮس وﳓﻮﳘا ﳑا ﻻ ﳛﻀﺮه اﻟﺮﺟال )
وﻳﻘﺒﻞ فﻴﻪ ﺷﻬادة اﻣﺮأة ﻋﺪل ( ﳊﺪﻳﺚ ﺣﺬﻳﻔﺔ أن اﻟنﱯ ﷺ أﺟاز ﺷﻬادة اﻟﻘاﺑﻠﺔ
وﺣﺪﻫا ذكﺮه اﻟﻔﻘﻬاء ﰲ كتﺒﻬﻢ وروى أﺑﻮ اﳋﻄاب ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ أن اﻟنﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗال ﳚزئ ﰲ اﻟﺮﺿاع ﺷﻬادة اﻣﺮأة واﺣﺪة هل يقبل الرجل ﰲ هذه اﳊالة أم
ﻻ؟ ﻗال ) :واﻟﺮﺟﻞ فﻴﻪ كاﳌﺮأة ( وأوﱃ ﻟﻜﻤاﻟﻪ اﻵن سيتفرع ﰲ ﻣساﺋل ﻣبنية على ﻣا
سبق ،اﳌسﺄلة اﻷوﱃ ) :وﻣﻦ أﺗﻰ ﺑﺮﺟﻞ واﻣﺮأﺗﲔ أو ( أﺗﻰ ﺑـ ) ﺷاﻫﺪ وﳝﲔ ( أي ﺣﻠﻔﻪ )
فﻴﻤا ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮد ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ( أي ﲟا ذكﺮ ) ﻗﻮد وﻻ ﻣال ( ﻷن اﻟﻘتﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻳﻮﺟﺐ
اﻟﻘﺼاص واﳌال ﺑﺪل ﻣنﻪ فﺈن ﱂ ﻳﺜﺒﺖ اﻷﺻﻞ ﱂ ﳚﺐ ﺑﺪﻟﻪ وإن ﻗﻠنا إن اﻟﻮاﺟﺐ
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أﺣﺪﳘا ﱂ ﻳتﻌﲔ إﻻ ﺧتﻴاره فﻠﻮ أوﺟﺒنا ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺪﻳﺔ أوﺟﺒنا ﻣﻌﻴنا ﺑﺪون اﺧتﻴاره يعﲏ ﻻ

يقبل ،اﳌسﺄلة الﺜانية ) :وإن أﺗﻰ ﺑﺬﻟﻚ ( أي ﺑﺮﺟﻞ واﻣﺮأﺗﲔ أو رﺟﻞ وﳝﲔ ) ﰲ ﺳﺮﻗﺔ
ﺛﺒﺖ اﳌال ( هل نقﻄع اليد ذه الﺸهادة؟ ﻻ ،هل يﺜبﺖ اﳌال؟ نعﻢ إذاً ﰲ السرﻗة ثبﺖ
اﳌال ﻟﻜﻤال ﺑﻴنتﻪ ﻷن اﳌال يﺜبﺖ لرجل واﳌرأ ن و لرجل واليمﲔ ) دون اﻟﻘﻄﻊ ( ﻟﻌﺪم
كﻤال ﺑﻴنتﻪ ،اﳌسﺄلة الﺜالﺜة ) :وإن أﺗﻰ ﺑﺬﻟﻚ ( أي ﺑﺮﺟﻞ واﻣﺮأﺗﲔ أو رﺟﻞ وﳝﲔ ) ﰲ (
دﻋﻮى ) ﺧﻠﻊ ( اﻣﺮأﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻮض ﲰاه ) ﺛﺒﺖ ﻟﻪ اﻟﻌﻮض ( انتبهﻮا الرجل هﻮ الذي
سيﺄخذ العﻮض ﰲ اﳋلع هﻮ الذي سيﺄخذ اﳌال ﻓيقﻮل ثبﺖ لﻪ العﻮض ﻷن ﺑﻴنتﻪ ﻣﺔ فﻴﻪ
) وﺗﺜﺒﺖ اﻟﺒﻴنﻮﻧﺔ ﲟﺠﺮد دﻋﻮاه ( وليﺲ لﺸهادة ﻷنﻪ ﳌا شهد رجل واﻣرأ ن ﰲ ﻗضية
خلع أن الزوجة ﺗعﻄي الزوج ﻣبلغ ﻣن اﳌال ويفسﺦ العقد سيﺤصل شيﺌان استﺤقاق اﳌال
للرجل وﻓسﺦ العقد الذي يبنهما ﻓالﺸهادة القاﺋمة ﺗﺜبﺖ اﳌال لﻜن ﻻ ﺗﺜبﺖ الفسﺦ،

الفسﺦ ثبﺖ ﺑﻜﻼم الرجل ﻷن هﻮ الذي يفسﺦ ،ﻗال :وثبتﺖ البينﻮنة ﲟﺠرد دعﻮاه ﻹﻗﺮاره
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﳌسﺄلة الراﺑعة :وإن ادﻋتﻪ أي اﳋلع ،هي ﻗالﺖ أ خالعﺖ هذا الرجل
ودﻓعﺖ لﻪ ﻣال ،إذاً هي ﺗريد أن ﺗﺜبﺖ الفسﺦ ،والفسﺦ ﻻ هﻮ ﻣال وﻻ يراد لﻪ اﳌال ﻓﻼ
يﺜبﺖ ﺑرجل واﻣرأﺗﲔ وﻻ ﺑرجل وﳝﲔ ،ﻗال :ﱂ ﻳﻘﺒﻞ فﻴﻪ إﻻ رﺟﻼن.

فﺼﻞ ﰲ اﻟﺸﻬادة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬادة

الﺸهادة على الﺸهادة أن يﻜﻮن الﺸاهد اﻷﺻلي الذي ﺣضر القضية وشهد أن يﻜﻮن
ﻣريضا أو ﺑعيدا أو لﻪ عذر ﳝنعﻪ ﻣن الذهاب إﱃ القاضي ﻓعند ذلﻚ ﳝﻜن أن ﳛمل

الﺸهادة لﺸخص آخر يﺆديها عند القاضي ﻓنسميها شهادة على الﺸهادة ﻓهذا الﺸاهد
الفرع عندﻣا يذهﺐ للقاضي ﻓماذا يقﻮل أ أشهد أن ﻓﻼن اﻗﱰض ﻣن ﻓﻼن؟ ﻻ ﺑل يقﻮل
أ أشهد أن ﻓﻼن شهد على ﻓﻼن أنﻪ اﻗﱰض ﻣال هذه ﺗسمى شهادة على الﺸهادة ،وﻣا
ﻓاﺋدة الﺸهادة على الﺸهادة؟ أﺣيا الﺸاهد اﻷﺻلي ﻗد ﳝﻮت ﻗد يﻜﱪ ﻗد يصيبﻪ ﻣرض
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ﻓيﺤمل غﲑه الﺸهادة ﺣﱴ لﻮ ﺣصل لﻪ شيء ﻓالﻐﲑ هﻮ الذي يقﻮم ا ،هذه الﺸهادة

على الﺸهادة ﳍا أﺣﻜام اﻵن نقرأها إن شاء ﷲ ،ﻗال ) :وﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﻬادة ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻬادة إﻻ ﰲ ﺣق فﻴﻪ كتاب اﻟﻘاﺿﻲ إﱃ اﻟﻘاﺿﻲ ( هل ﺗذكرون كتاب القاضي إﱃ
القاضي يقبل ﰲ ﺣقﻮق ﻣاذا؟ اﻵدﻣيﲔ إذاً الﺸرط اﻷول ﻗﻮلﻪ :وﻫﻮ ﺣﻘﻮق اﻵدﻣﻴﲔ
""١هذا الﺸرط اﻷول ﰲ الﺸهادة على الﺸهادة أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﺣقﻮق آدﻣيﲔ ﻻ ﺣقﻮق

ﺗعاﱃ ﻗال :دون ﺣﻘﻮق ﷲ ﺗﻌاﱃ ﻷن اﳊﺪود ﻣﺒنﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﱰ واﻟﺪرء ﻟﺸﺒﻬات ) وﻻ
ﳛﻜﻢ ( اﳊاكﻢ ) ا ( أي ﻟﺸﻬادة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬادة هذا الﺸرط الﺜاﱐ سيلج إليﻪ ) إﻻ أن
ﺗتﻌﺬر ﺷﻬادة اﻷﺻﻞ" "٢ﲟﻮت أو ﻣﺮض أو ﻏﻴﺒﺔ ﻣﺴافﺔ ﻗﺼﺮ ( أو ﺧﻮف ﻣﻦ ﺳﻠﻄان
أو ﻏﲑه ﻷﻧﻪ إذا أﻣﻜﻦ اﳊاكﻢ أن ﻳﺴﻤﻊ ﺷﻬادة ﺷاﻫﺪي اﻷﺻﻞ اﺳتﻐﲎ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﻋﺪاﻟﺔ ﺷاﻫﺪي اﻟﻔﺮع وكان أﺣﻮط ﻟﻠﺸﻬادة انتقل اﻵن إﱃ الﺸرط الﺜالﺚ :وﻻ ﺑﺪ
ﻣﻦ دوام ﻋﺬر ﺷﻬﻮد اﻷﺻﻞ إﱃ اﳊﻜﻢ ﳓن ﻗلنا العذر أنﻪ ﻣريض ﻻﺑد أن يستمر اﳌرض
إﱃ أن يﺆدي الفرع الﺸهادة ،ﻗال :وﻻ ﺑﺪ أﻳﻀا ﻣﻦ ﺛﺒﻮت ﻋﺪاﻟﺔ اﳉﻤﻴﻊ" "٤وهﻢ شهﻮد
اﻷﺻل وشهﻮد الفرع ،ودوام ﻋﺪاﻟتﻬﻢ" "٥وﺗﻌﲔ فﺮع اﻷﺻﻞ " "٦يعﲏ ﻻﺑد أن يﺸهد
ويقﻮل أ أشهد أن ﻓﻼن اﺑن ﻓﻼن شهد أن ﻓﻼن ﻗال كذا وﻻ يقﻮل أ أشهد أن أ س

شهدوا عليﻪ ﺑدون أن يعﲔ ﻓﻼﺑد أن يتعﲔ اﻷﺻل ،ﻗي شرط واﺣد ساﺑع ) :وﻻ ﳚﻮز
ﻟﺸاﻫﺪ اﻟﻔﺮع أن ﻳﺸﻬﺪ إﻻ أن ﻳﺴﱰﻋﻴﻪ ﺷاﻫﺪ اﻷﺻﻞ أذاً اﻻسﱰعاء هذا الساﺑع يعﲏ

يقﻮل لﻪ أ أشهد ﺑﻜذا وكذا ﻓاشهد أنﺖ على شهادﰐ لﻜن ﻻ يﻜﻮن جالﺲ ﰲ ﳎلﺲ
يستمع ويتﻜلﻢ ﻓيذهﺐ ويﺸهد يقﻮل أ أشهد أن ﻓﻼن يﺸهد على ﻓﻼن ﻓﻼﺑد أن ﳛملﻪ
الﺸهادة هذا اﻷﺻل وعند أﺣﻮال ﺗقﻮم ﻣقام التﺤمل ،ﻗال:أن يسﱰعيﻪ شاهد اﻷﺻل
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فﻴﻘﻮل ( ﺷاﻫﺪ اﻷﺻﻞ ﻟﻠﻔﺮع ) اﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬادﰐ ﺑﻜﺬا أو ( اﺷﻬﺪ أﱐ أﺷﻬﺪ أن
فﻼ أﻗﺮ ﻋنﺪي ﺑﻜﺬا أو ﳓﻮه وإن ﱂ ﻳﺴﱰﻋﻪ ﱂ ﻳﺸﻬﺪ ﻷن اﻟﺸﻬادة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬادة
فﻴﻬا ﻣﻌﲎ اﻟنﻴاﺑﺔ وﻻ ﻳنﻮب ﻋنﻪ إﻻ ذﻧﻪ اﻵن سيذكر الصﻮرة اﳌستﺜناة ،ﻗال :إﻻ أن )
ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻳﻘﺮ ا ( أي ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻔﺮع اﻷﺻﻞ ﻳﺸﻬﺪ ﻋنﺪ اﳊاكﻢ ) أو ( ﲰﻌﻪ ) ﻳﻌزوﻫا (
أي ﻳﻌزو ﺷﻬادﺗﻪ ) إﱃ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﻗﺮض أو ﺑﻴﻊ أو ﳓﻮه ( فﻴﺠﻮز ﻟﻠﻔﺮع أن ﻳﺸﻬﺪ ﻷن
ﻫﺬا كاﻻﺳﱰﻋاء إذاً الﺸرط الساﺑع اﻻسﱰعاء أو ﻣا يقﻮم ﻣقام اﻻسﱰعاء ،الذي يقﻮم ﻣقام

اﻻسﱰعاء أن يسمعﻪ يﺆدي الﺸهادة عند اﳊاكﻢ أو يسمعﻪ يذكر السبﺐ سبﺐ الﺸهادة

ﻓيمﻜن أن يقﻮم لﺸهادة على الﺸهادة ﻷن هذا يقﻮم ﻣقام اﻻسﱰعاء ،ﻗال :وﻳﺆدﻳﻬا
اﻟﻔﺮع ﺑﺼﻔﻪ ﲢﻤﻠﻪ يعﲏ كما ﲢمل يﺆديها ،وﺗﺜﺒﺖ ﺷﻬادة ﺷاﻫﺪي اﻷﺻﻞ ﺑﻔﺮﻋﲔ وﻟﻮ
ﻋﻠﻰ كﻞ أﺻﻞ فﺮع إذاً الﺸهادة على الﺸهادة شهﻮد اﻷﺻل اثنان وشهﻮد الفرع يﻜﻮنﻮا
أيضا اثنان ،لﻜل أﺻل ﻓرع واﺣد يﻜفي هذا اﳌعﲎ ،وﻳﺜﺒﺖ اﳊق ﺑﻔﺮع ﻣﻊ أﺻﻞ آﺧﺮ
يعﲏ ﳑﻜن شاهد أﺻل ﳛضر وشاهد اﻷﺻل الﺜاﱐ يﻜﻮن ﻣريض ﻓينيبﻪ شاهد على

شهادﺗﻪ ،ﻗال :وﻳﻘﺒﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ فﺮع ﻷﺻﻠﻪ يعﲏ شاهد الفرع يعدل شاهد اﻷﺻل ﳑﻜن هذا
القاضي يقبل هذا ،ﻗال :وﲟﻮﺗﻪ وﳓﻮه يعﲏ كذلﻚ ﺗقبل شهادﺗﻪ ﲟﻮت اﻷﺻل يعﲏ لﻮ

جاء شاهد ﻓرع وﻗال القاضي أين اﻷﺻل ﻗال لﻪ ﻣات وأ أشهد أنﻪ ﻣات يقبل القاضي

ذلﻚ وﻻ ﻣﺸﻜلة ﻗال لﻜن ﻻ ﺗقبل :ﻻ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷاﻫﺪ ﻟﺮفﻴﻘﻪ الﺸاهد إذا اﺣتاج إﱃ ﺗزكية

ﻻﺑد نزكيﻪ ﻣن اﳋارج لﻜن ﻻ يزكي أﺣد الﺸاهدين اﻵخر هذا ﻣعناه ﳌاذا؟ ﻷنﻪ إذا زكى

اﻷول الﺜاﱐ إذاً اﳓصرت الﺸهادة ﰲ واﺣد كﺄنﻪ واﺣد وطبعا ﻣقصﻮدهﻢ هنا ﻻ يقبل
ﺗعديل شاهد لرﻓيقﻪ يعﲏ ﺑعد الﺸهادة أﻣا لﻮ زكاه ﻗبل الﺸهادة ﳑﻜن ،زكاه ﰲ ﻗضية ﰒ

جاء ﺑعد ذلﻚ ﰲ ﻗضية أخرى وكان شاهد ﻣعﻪ يعﲏ ﰲ نفﺲ الﺸهادة ﻻ ﳝﻜن ،ﻗال) :
وإذا رﺟﻊ ﺷﻬﻮد اﳌال ﺑﻌﺪ اﳊﻜﻢ ﱂ ﻳنﻘﺾ ( اﳊﻜﻢ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﰎ ووﺟﺐ اﳌﺸﻬﻮد ﺑﻪ
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ﻟﻠﻤﺸﻬﻮد ﻟﻪ وﻟﻮ كان ﻗﺒﻞ اﻻﺳتﻴﻔاء اﻵن ﺗصﻮروا أن الﺸهﻮد شهدوا على شخص ﲟال
ﻓصدر اﳊﻜﻢ ﺑناء على الﺸهادة وﺑعدﻣا ﺻدر اﳊﻜﻢ رجع الﺸهﻮد وﻗالﻮا ﳓن كذﺑنا ﻓهل

القاضي ﳝضي اﳊﻜﻢ ويﻐرﻣهﻢ هﻢ الضمان؟ نعﻢ ،أو ينقض اﳊﻜﻢ؟ ﻻ ينقض اﳊﻜﻢ يقﻮل
يستمر اﳊﻜﻢ وﳝضي واﺣتمال يﻜﻮن ﺻدﻗﻮا ﰲ اﻷوﱃ وكذﺑﻮا ﰲ الﺜانية لﻜن يلزﻣهﻢ
الضمان أﻣا إذا كان اﳊﻜﻢ ليﺲ ﻣاﻻ وإﳕا هﻮ ﻗﻮد ﻗصاص أو ﻗﻄع وﺣﻜﻢ القاضي وﻗبل
أن ينفذ رجع الﺸهﻮد وﻗالﻮا ﳓن كذﺑنا هنا القاضي ينقض اﳊﻜﻢ ﻓﻼ يقتلﻪ ويقتلهﻢ ﻻ
يصلﺢ هذا أو يقتلﻪ وﺑعدها يقﻮل ﳍﻢ هاﺗﻮا الدية ،الفرق ﺑﲔ اﳌسﺄلتﲔ :ﰲ اﳌال ﻻ ينقض

اﳊﻜﻢ ويلزﻣهﻢ الضمان ،وﰲ القصاص وﻗﻄع اﻷطراف وكذا ينقض اﳊﻜﻢ ) ،وﻳﻠزﻣﻬﻢ
اﻟﻀﻤان ( أي ﻳﻠزم اﻟﺸﻬﻮد اﻟﺮاﺟﻌﲔ ﺑﺪل اﳌال اﻟﺬي ﺷﻬﺪوا ﺑﻪ ﻗاﺋﻤا كان أو ﻟﻔا
ﻷ ﻢ أﺧﺮﺟﻮه ﻣﻦ ﻳﺪ ﻣاﻟﻜﻪ ﺑﻐﲑ ﺣق وﺣاﻟﻮا ﺑﻴنﻪ وﺑﻴنﻪ اﻓرض أن اﳊاكﻢ ﱂ ﳛﻜﻢ عليهﻢ

ﺑﺸهاد ﻢ إﻻ ﺑعد أن زكاهﻢ ﻣزكﻮن ﻓهل اﳌزكﲔ أيضا ﳍﻢ أو يلﺤقهﻢ شيء؟ اﳌزكﻮن ﻻ

عﻼﻗة ﳍﻢ وﳍذا ﻗال ) :دون ﻣﻦ زكاﻫﻢ ( فﻼ ﻏﺮم ﻋﻠﻰ ﻣزك إذا رﺟﻊ اﳌزكﻰ يعﲏ

الﺸاهد ﻷن اﳊﻜﻢ ﺗﻌﻠق ﺑﺸﻬادة اﻟﺸﻬﻮد وﻻ ﺗﻌﻠق ﻟﻪ ﳌزكﲔ ﻷ ﻢ أﺧﱪوا ﺑﻈاﻫﺮ
ﺣال اﻟﺸﻬﻮد ﻗالﻮا نعرف عنهﻢ أ ﻢ عدول ،وأﻣا ﻃنﻪ فﻌﻠﻤﻪ إﱃ ﷲ ﺗﻌاﱃ ) وإن ﺣﻜﻢ
( اﻟﻘاﺿﻲ ) ﺑﺸاﻫﺪ وﳝﲔ ﰒ رﺟﻊ اﻟﺸاﻫﺪ ﻏﺮم ( اﻟﺸاﻫﺪ ) اﳌال كﻠﻪ ( ﻷن اﻟﺸاﻫﺪ
ﺣﺠﺔ اﻟﺪﻋﻮى أي ﻻ يتنصف ،اﳊﺠة هي للﺸاهد ،واليمﲔ هﻮ ﻗﻮل اﳋصﻢ وﻗﻮل اﳋصﻢ
ليﺲ ﻣقبﻮﻻ على خصمﻪ إﳕا هﻮ شرط اﳊﻜﻢ ،ﻗال :ﻷن اﻟﻴﻤﲔ ﻗﻮل اﳋﺼﻢ وﻗﻮل
اﳋﺼﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻤﻪ وإﳕا ﻫﻮ ﺷﺮط اﳊﻜﻢ فﻬﻮ كﻄﻠﺐ اﳊﻜﻢ انتهينا ﻣن
الصﻮرة الﺜانية وهي أننا أثبتنا اﳌال ﺑﺸاهد وﳝﲔ ،ﳝﲔ اﳌدعي ﰒ رجع الﺸاهد ،ﻓﻜﻢ يﻐرم
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الﺸاهد؟ يﻐرم اﳌال كلﻪ وﻻ يقﻮل أ شاهد جزء البينة وﻓيﻪ جزء آخر نقﻮل اﳉزء اﻵخر ﻻ

يتﺤمل وهﻮ ﳝﲔ اﳋصﻢ ،الصﻮرة الﺜالﺜة :وإن رﺟﻌﻮا أي الﺸهﻮد ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻢ ﻟﻐﺖ وﻻ
ﺣﻜﻢ وﻻ ﺿﻤان يعﲏ ﻻ يصدر ﺣﻜﻢ ولﻐﺖ الﺸهادة وﻻ ﺣﻜﻢ يصدر وﻻ ضمان ﳚﺐ،
الصﻮرة الراﺑعة :وإن رﺟﻊ ﺷﻬﻮد ﻗﻮد أو ﺣﺪ يعﲏ ﻗصاص ﰲ النفﺲ أو دون النفﺲ ﺑﻌﺪ
ﺣﻜﻢ وﻗﺒﻞ اﺳتﻴﻔاء ﱂ ﻳﺴتﻮف ووﺟﺒﺖ دﻳﺔ ﻗﻮد يعﲏ للمﺸهﻮد لﻪ ،ﻓنلﻐي اﳊﻜﻢ وﻻ يعد
عند ﻗصاص ﰲ هذه اﳊالة لﻜن عند الدية.

ب اﻟﻴﻤﻦ ﰲ اﻟﺪﻋاوي
أي ﺑﻴان ﻣا ﻳﺴتﺤﻠﻒ فﻴﻪ وﻣا ﻻ ﻳﺴتﺤﻠﻒ فﻴﻪ وﻫﻲ ﺗﻘﻄﻊ اﳋﺼﻮﻣﺔ ﺣاﻻ وﻻ ﺗﺴﻘﻂ
ﺣﻘا ) ﻻ ﻳﺴتﺤﻠﻒ ( ﻣنﻜﺮ ) ﰲ اﻟﻌﺒادات (" "١كﺪﻋﻮى دفﻊ زكاة وكﻔارة وﻧﺬر ) وﻻ
ﰲ ﺣﺪود ﷲ ( ﺗﻌاﱃ" "٢ﻷ ا ﻳﺴتﺤﺐ ﺳﱰﻫا واﻟتﻌﺮﻳﺾ ﻟﻠﻤﻘﺮ ا ﻟﲑﺟﻊ ﻋﻦ إﻗﺮاره )
وﻳﺴتﺤﻠﻒ اﳌنﻜﺮ ( ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺟﻮاﺑﻪ ﺑﻄﻠﺐ ﺧﺼﻤﻪ ) ﰲ كﻞ ﺣق ﻵدﻣﻲ ( ﳌا ﺗﻘﺪم
ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ وﻟﻜﻦ اﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن هﻮ يتﻜلﻢ عن ﻣسﺄلة اليمﲔ ﰲ
الدعﻮى وﻻ ﺗدخل اليمﲔ ﰲ العبادات وﻻ ﰲ ﺣدود ﷲ يعﲏ لﻮ ﻗيل لﻪ اﺣلف أنﻚ ﱂ
ﺗﺸرب اﳋمر ﻓﻼ يستﺤلف ،اﳌنﻜر يستﺤلف ﰲ ﺣقﻮق اﻵدﻣيﲔ ويﻜﻮن ﳝينﻪ على ﺻفة

جﻮاﺑﻪ ويﻜﻮن ﳝينﻪ ﺑﻄلﺐ خصمﻪ يعﲏ هنا أﻣران ﻻﺑد أن يﻄلﺐ اﳋصﻢ أريد ﳝﲔ خصمي
واﻷﻣر الﺜاﱐ عندﻣا ﳛلف ﳛلف على اﳉﻮاب أ ﱂ أﻓعل كذا ﻓيقﻮل لﻪ اﺣلف على هذا
الﺸيء نفاه ،اﳌصنف يقﻮل أن اليمﲔ ﺗدخل على ﺣقﻮق اﻵدﻣيﲔ لﻜن ﻻ ﺗدخل على
ﲨيع ﺣقﻮق اﻵدﻣيﲔ ،عند عﺸرة ﺣقﻮق لﻶدﻣيﲔ ﻻ يدخلها اليمﲔ ،ﻣا هي هذه

العﺸرة؟ ﻗال ) :إﻻ اﻟنﻜاح واﻟﻄﻼق واﻟﺮﺟﻌﺔ واﻹﻳﻼء وأﺻﻞ اﻟﺮق ( كﺪﻋﻮى رق ﻟﻘﻴﻂ
) واﻟﻮﻻء واﻻﺳتﻴﻼد ( ﻟﻸﻣﺔ ) واﻟنﺴﺐ واﻟﻘﻮد واﻟﻘﺬف (كيف ﻻ يستﺤلف لنﻜاح؟
يعﲏ لﻮ ﻗيل لﻪ هذه زوجتﻚ ﺗدعي أ ا زوجتﻚ ﻗال ﻻ ليسﺖ زوجﱵ ﻓﻼ يقال لﻪ اﺣلف،
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ﺗعرﻓﻮن ﳌاذا؟ ﻷننا ﻻ نقضي عليﻪ لنﻜﻮل ﰲ هذه الصﻮرة ﻓيقال هي زوجة يقﻮل ليسﺖ
زوجﱵ ،اﺣلف ،لن أﺣلف ،ﻓهل نقﻮل ﻻ هي زوجتﻚ ونعﻄيﻪ اﻣرأة أجنبية عنﻪ ونسلمﻪ

إ ها؟ ﻻ ،الﻄﻼق :أنﺖ طلقﺖ؟ ﻻ ﱂ أطلق ،اﺣلف ،ﻷنﻪ لﻮ ﻗال لن أﺣلف ﻓلن نقﻮل
لﻪ إذاً هي ﻣﻄلقة ونفصلها عنﻪ وهي زوجة ،كذلﻚ الرجعة :هل راجعﺖ الزوجة؟ ﻣﺜﻼ ﻻ
ﱂ أراجعها ولن أﺣلف ﻓلن يقال لﻪ إذاً أنﺖ راجعﺖ وهي زوجتﻚ إذاً هذه اﻷشياء ﻻ

نستﺤلف ﻓيها ﻷنﻪ ﻻ نبﲏ عليها ﻗضاء لنﻜﻮل ،ﻗال واﻹيﻼء :أنﺖ ﻣﻮﱃ لفﻼن؟ ﻻ
لسﺖ ﻣﻮﱃ لفﻼن ﻷنﻪ ﻻ ﳝﻜن أن نقﻮل لﻪ اﺣلف ﻓيقﻮل ﻻ ﻓنقﻮل لﻪ أنﺖ ﻣﻮﱃ لﻪ
و لتاﱄ ﳓﻜﻢ ﳌﲑاث ﺑينهما ﻓﻼ ﳝﻜن ،ﻗال وأﺻل الرق ﻣﺜل :كدعﻮى رق لقيﻂ أي
ﻓﺄنﻜره أنﻜر أﺻل الرق ﻓلﻮ رﻓض اليمﲔ ﻻ يلزم لرق هذا اﳌقصﻮد لذلﻚ ﻻ يﻮجﻪ إليﻪ

اليمﲔ أﺻﻼ ،ﻗال والﻮﻻء :اكتبﻮا إذا أنﻜره اﳌعتق ،إذا ﻗلنا لﻪ أنﺖ ﻣﻮﱃ لفﻼن عفﻮا ﳓن
هناك ﻗلنا ﰲ اﻹيﻼء أنﺖ أيلﺖ ﻣن الزوجة ﺣلفﺖ على الزوجة أﻻ ﺗﻄﺄها ﻗال ﻻ ﱂ أﺣلف
ﻓهل نقﻮل ﺑل أيلﺖ ﻻ هذا اﻹيﻼء ،الﻮﻻء اﻵن :الﻮﻻء إذا أنﻜره اﳌعتق يعﲏ إذا ﻗيل لﻪ
أنﺖ ﻣﻮﱃ لبﲏ ﻓﻼن ﻷنﻪ ﻓيﻪ إرث ﺑينهﻢ ،لقد أدخلﺖ الﻮﻻء ﰲ اﻹيﻼء ﻣعذرة ،اﻹيﻼء هﻮ
اﳊلف على أﻻ يﻄﺄ الزوجة ﻣدة ﺗزيد على أرﺑعة أشهر ﻓﻼ ﳛلف أنﻪ ﱂ يﻮﱄ ،الﻮﻻء إذا
ﻗيل لﻪ أنﺖ ﻣﻮﱃ لبﲏ ﻓﻼن ﻗال ﻻ أ لسﺖ ﻣﻮﱃ ﻓﻼ ﳛلف ،اﻻستيﻼد :لﻸﻣة إذا
أنﻜرت الﻮﻻدة يعﲏ ﻗيل ﳍا أنﺖ أم ولد لفﻼن ﻗالﺖ ﻻ أ لسﺖ أم ولد لﻪ ﻓﻼ ﲢلف،
النسﺐ :ﻗيل لﻪ أنﺖ ﻣﺜﻼ ﻗريﺸي ﻗال ﻻ لسﺖ ﻗريﺸي ﻓﻼ ﳛلف ﻷنﻪ لﻮ نﻜل ﻻ ننسﺐ
إليﻪ هذا النسﺐ غصﺐ عنﻪ ،ﻗال والقﻮد :القصاص ،أنﺖ ﻗاﺗل؟ ﻻ لسﺖ ﺑقاﺗل اﺣلف
لن أﺣلف ﻓهل يقال لﻪ نقتلﻚ لذلﻚ ﻻ يﻮجﻪ إليﻪ اليمﲔ ،والقﻮد اكتبﻮا ﰲ غﲑ القساﻣة
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ﻷنﻪ لﻮ نﻜل لقساﻣة سينبﲏ عليها ..ﰲ القساﻣة نﻮجﻪ أﳝان ﻓإن نﻜل ﺣﻜمنا عليﻪ،
القذف كلﻚ لﻮ ﻗيل أنﺖ ﻗذﻓﺖ ﻗال ﻻ ﱂ أﻗذف ﻓﻼ يﻮجﻪ إليﻪ اليمﲔ ﻷننا لن ﳓﻜﻢ

عليﻪ لنﻜﻮل ﻗال :فﻼ ﻳﺴتﺤﻠﻒ ﻣنﻜﺮ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻷ ا ﻟﻴﺴﺖ ﻣاﻻ وﻻ ﻳﻘﺼﺪ ا
اﳌال وﻻ ﻳﻘﻀﻰ فﻴﻬا ﻟنﻜﻮل وﻻ ﻳﺴتﺤﻠﻒ ﺷاﻫﺪ أﻧﻜﺮ ﲢﻤﻞ اﻟﺸﻬادة شاهد ﻗال أ
ﱂ أشهد ﻓﻼ يستﺤلف ،وﻻ ﺣاكﻢ أﻧﻜﺮ اﳊﻜﻢ هذا ﻗال أ ﱂ أﻗضي على ﻓﻼن ﻓﻼ
نستﺤلفﻪ ﻷنﻪ ﻻ ينبﲏ على اﳊلف أو عدم اﳊلف شيء ،ﻗال :وﻻ وﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ دﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮص وإن ادﻋﻰ وﺻﻲ وﺻﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء فﺄﻧﻜﺮ اﻟﻮرﺛﺔ ﺣﻠﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﻌﻠﻢ فﺈن
ﻧﻜﻠﻮا ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﻮر ا :الﻮﺻي اﳌيﺖ أوﺻى لفﻼن ﻗال ﻓﻼن أ أوﺻيﺖ وﺻية

أنﺖ نفذها والﻮﺻي هﻮ اﳌسﺌﻮل عن ﺗنفيذ الﻮﺻية ﻣن ﻗبل اﳌيﺖ ﻓالﻮﺻي ادعى أن هناك
وﺻية ﰲ ﻣال اﳌيﺖ للفقراء ،الﻮرثة ﻗالﻮا ﻻ وﺻية وﻻ شيء ﻓالﻮرثة ﰲ هذه اﳊالة ﳛلفﻮن
على نفي العلﻢ يقﻮلﻮن وﷲ ﻻ نعلﻢ ﻻ يقﻮلﻮن وﷲ ﻣا ﻓيﻪ وﺻية ﺑل يقﻮلﻮن وﷲ ﻻ نعلﻢ

أنﻪ هناك وﺻية ﻓإن نﻜلﻮا يعﲏ رﻓضﻮا اليمﲔ ﻗضي عليهﻢ ،ﻗال :وﻣﻦ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣق
ﳉﻤاﻋﺔ ﺣﻠﻒ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﳝﻴنا إﻻ أن ﻳﺮﺿﻮا ﺑﻮاﺣﺪة يعﲏ هﻮ ﳛتاج عنده ﲬسة

أشخاص وكل واﺣد يدعي عليﻪ ﰲ ﻗضية وكل واﺣد يﻄلﺐ اليمﲔ ﻓهل ﳛلف ﳝﲔ
واﺣدة للخمسة أم لﻜل واﺣد ﳝﲔ؟ لﻜل واﺣد ﳝﲔ هذا اﳌقصﻮد ،ﻣا هي اليمﲔ

اﳌﺸروعة؟ كيف ﳛلف وﻣاذا يقﻮل؟ اﻵن سيبﲔ اليمﲔ اﳌﺸروعة ،ﻗال ) :واﻟﻴﻤﲔ
اﳌﺸﺮوﻋﺔ ( ﻫﻲ ) اﻟﻴﻤﲔ ( ﺗﻌاﱃ فﻠﻮ ﻗال اﳊاكﻢ ﳌنﻜﺮ ﻗﻞ وﷲ ﻻ ﺣق ﻟﻪ ﻋنﺪي
كﻔﻰ ﻷﻧﻪ ﷺ اﺳتﺤﻠﻒ ركاﻧﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻳزﻳﺪ ﰲ اﻟﻄﻼق ﻗال وﷲ ﻣا أردت إﻻ واﺣﺪة

هل اليمﲔ ﺗﻐلﻆ أم ﻻ ﺗﻐلﻆ؟ اليمﲔ وﷲ هذه غﲑ ﻣﻐلﻈة لﻜن اﳌﻐلﻈة ﺗﻜﻮن لقﻮل
و ﳍيﺌة و لزﻣان ﻣن ﺑعد العصر ﺑﲔ اﻷذان واﻹﻗاﻣة ،و ﳍيﺌة أن يﻜﻮن ﻗاﺋما و للفﻆ أن

يقﻮل وﷲ الذي ﻻ إلﻪ غﲑه أو وﷲ العﻈيﻢ يعﲏ يﻜﺜر ﰲ العبارات ،ﻗال ) :وﻻ ﺗﻐﻠظ (
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اﻟﻴﻤﲔ ) إﻻ فﻴﻤا ﻟﻪ اﳋﻄﺮ ( يعﲏ السﺆال هل ﳚﻮز ﺗﻐليﻆ اليمﲔ؟ اﳉﻮاب نعﻢ ﳚﻮز

ﺗﻐليﻆ اليمﲔ إذا كان اﻷﻣر ﻓيﻪ خﻄر يعﲏ أﻣر عﻈيﻢ وإذا كان اﻷﻣر يسﲑ ﻓﻼ داعي

للتﻐليﻆ ،ﻗال ) :وﻻ ﺗﻐﻠظ ( اﻟﻴﻤﲔ ) إﻻ فﻴﻤا ﻟﻪ اﳋﻄﺮ ( ﻣﺜل للخﻄر ﻗال :كﺠناﻳﺔ ﻻ
ﺗﻮﺟﺐ ﻗﻮدا أﻣا اﳉناية الﱵ ﺗﻮجﺐ القﻮد ﻻ ﳛلف أﺻﻼ اكتبﻮا عندها لعدم اﻻستﺤﻼف

ﻓيها ﻓﻼ ﺗﻮجﺐ ﻗﻮدا لعدم اﻻستﺤﻼف ﰲ اﳉناية الﱵ ﺗﻮجﺐ القﻮد وليﺲ ﻷن الﱵ ﻓيها
ﻗﻮد أهﻮن ﻓالﱵ ﻓيها ﻗﻮد أعﻈﻢ لﻜنها ﻻ يدخلها اليمﲔ وﻗبل ﻗليل ﻗلنا ذلﻚ إذاً اﳉناية

الﱵ ﻻ ﺗﻮجﺐ القﻮد عﻈيمة ﻓيدخلها التﻐليﻆ ،ﻗال :وﻋتق وﻧﺼاب زكاة أي ﰲ ﻣال ﻗدره

نصاب الزكاة ،لﻮ كانﺖ القضية ﰲ ﻣال ﻗليل ﻓﻼ داعي للتﻐليﻆ ،ﻗال :فﻠﻠﺤاكﻢ ﺗﻐﻠﻴﻈﻬا

يعﲏ القاضي لﻪ أن يقﻮل للمدعى عليﻪ أﺣلف ﳝينا ﻣﻐلﻈا ولﻪ ذلﻚ إذا كانﺖ القضية
خﻄﲑة لﻜن انتبهﻮا اﻓرض انﻪ ﻗال لﻪ اﺣلف ﳝﲔ ﻣﻐلﻈة ﻗال ﻻ أ سﺄﺣلف ﳝﲔ عادية

ﻓهل نعتﱪه كل أم غﲑ كل؟ ﻻ ليﺲ هذا ﺑنﻜﻮل ،ﻗال :وإن أﰉ اﳊاﻟﻒ اﻟتﻐﻠﻴظ ﱂ
ﻳﻜﻦ كﻼ يعﲏ النﻜﻮل أن يرﻓض اليمﲔ لﻜلية أﻣا إذا رﻓض التﻐليﻆ دون اليمﲔ ﻓليﺲ
ﺑناكل.

كتاب اﻹﻗﺮار

وﻫﻮ اﻻﻋﱰاف ﳊق وﳝﻜن أن نعرﻓﻪ ﺑتعريف آخر نقﻮل إﻇهار ﻣﻜلف ﳐتار ﻣا وجﺐ
عليﻪ ،أﻣا الصﻐﲑ وا نﻮن ﻓﻼ يعتﱪ إﻗرار ﻣنهﻢ واﳌختار اﳌﻜره لﻮ أن اﻹنسان أﻗر ﻣﻜرها

ﻓليﺲ ﻗرار ﻣا وجﺐ عليﻪ أﻣا إذا وجﺐ على غﲑه ﻓهذه شهادة أو دعﻮى ،ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ
اﳌﻘﺮ وﻫﻮ اﳌﻜان كﺄن اﳌﻘﺮ ﳚﻌﻞ اﳊق ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ وﻫﻮ إﺧﺒار ﻋﻤا ﰲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻻ
إﻧﺸاء يعﲏ اﻹﻗرار إخبار ﻻ إنﺸاء لﻜنﻪ ﻻ ينﺸﺊ ﺣﻜما جديدا ،ﻣن هﻮ الذي يصﺢ ﻣنﻪ
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اﻹﻗرار ،ﻗال :و ) ﻳﺼﺢ ( اﻹﻗﺮار ) ﻣﻦ ﻣﻜﻠﻒ ( وهﻮ البالغ العاﻗل ﻓﻐﲑ البالغ والعاﻗل ﻻ

يصﺢ إﻗراره ،ﻗال :ﻻ ﻣﻦ ﺻﻐﲑ ﻏﲑ ﻣﺄذون ﰲ ﲡارة فﻴﺼﺢ ﰲ ﻗﺪر ﻣا أذن ﻟﻪ فﻴﻪ إذاً
اﳌﺄذون لﻪ ﰲ التﺠارة يصﺢ لﻪ أن يقر ﻓيما أذن لﻪ ﻓيﻪ ) ﳐتار هذا الﺸرط الﺜاﱐ لصﺤة

اﻹﻗرار ﻏﲑ ﳏﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ ( هذا الﺜالﺚ ،اﳌختار يعﲏ ليﺲ ﲟﻜره ﻓاﳌﻜره ﻻ يصﺢ إﻗراره،

اﶈﺠﻮر عليﻪ ﰲ ﻣالﻪ ﻻ يصﺢ إﻗراره ﰲ هذا اﳌال فﻼ ﻳﺼﺢ ﻣﻦ ﺳﻔﻴﻪ إﻗﺮار ﲟال ) وﻻ
ﻳﺼﺢ ( اﻹﻗﺮار ) ﻣﻦ ﻣﻜﺮه ( ﻫﺬا ﳏﱰز ﻗﻮﻟﻪ ﳐتار إﻻ أن ﻳﻘﺮ ﺑﻐﲑ ﻣا أكﺮه ﻋﻠﻴﻪ لﻮ
أكره على شيء ﻓﺄﻗر ﺑﺸيء آخر ﻗبل اﻹﻗرار كﺄن ﻳﻜﺮه ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮار ﺑﺪرﻫﻢ فﻴﻘﺮ ﺑﺪﻳنار
الدرهﻢ أﻗل ﻣن الدينار ،ﻗال :وﻳﺼﺢ ﻣﻦ ﺳﻜﺮان اكتبﻮا عندها ﲟعصية اﳌقصﻮد ﻣن ﻓقد

عقلﻪ عاﺻيا كالذي يتعمد شرب اﳋمر يﺆاخذ ﻗﻮالﻪ ﻓلﻮ طلق وﻗع طﻼﻗﻪ ولﻮ أﻗر ألزم
ﻗراره ﲞﻼف اﳌعذور وهﻮ لﻮ أن رجﻼ شرب شيﺌا ﻓإذا ﺑﻪ ﻣسﻜر ﻓسﻜر ﺑﻐﲑ إرادﺗﻪ هذا
ﻻ يﺆاخذ ﺑتصرﻓاﺗﻪ ،ﻗال :وﻣﻦ أﺧﺮس ﺷارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ لﻮ أن اﻷخرس الذي ﻻ يتﻜلﻢ أﻗر

ﻹشارة لﻜن ﺗﻜﻮن ﻣعلﻮﻣة ﻣفهﻮﻣة ﻓيصﺢ ذلﻚ ،ﻗال :وﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﺸﻲء ﰲ ﻳﺪ ﻏﲑه

اﻹﻗرار يﻜﻮن عما ﰲ يد اﻹنسان أﻣا ﰲ يد الﻐﲑ ﻻ ،يعﲏ السيارة الﱵ عند ﻓﻼن أ أﻗر
أ ا لفﻼن لرجل آخر ،أو ﲢﺖ وﻻﻳﺔ ﻏﲑه إذاً ﻻﺑد ﰲ اﻹﻗرار أن ﺗﻜﻮن العﲔ ﲢﺖ يد

اﳌقر وﲢﺖ وﻻيتﻪ أو اختصاﺻﻪ ،سنﺸرح هذا ،إذاً ﻻ يصﺢ أن أﻗﻮل أ أﻗر ن السيارة
الﱵ عند زيد هي لعمرو ﻻ ﻗل السيارة الﱵ ﲢﺖ يدي لعمرو أﻣا الﱵ عند ﻓﻼن لفﻼن هذا

ﻻ يقبل كذلﻚ ﻣا ليﺲ ﲢﺖ وﻻيتﻚ ،ﻣﺜل لذلﻚ ﻗال :كﻤا ﻟﻮ أﻗﺮ أﺟنﱯ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﲑ

سﺆال :هذا الصﻐﲑ ﻣن يتﻜلﻢ عنﻪ ويتصرف ﰲ ﻣالﻪ؟ وليﻪ ﻣن لﻪ وﻻية عليﻪ أﻣا اﻷجنﱯ
الذي ﻻ وﻻية لﻪ على الصﻐﲑ ﻓليﺲ لﻪ أن يقر ﰲ ﻣالﻪ وﻻ يتصرف ﲟالﻪ ،يعﲏ اﳌقصﻮد

ﻷجنﱯ هنا غﲑ الﻮﱄ ،أو وﻗﻒ ﰲ وﻻﻳﺔ ﻏﲑه ﻣن الذي يقر على الﻮﻗف؟ الناﻇر لﻜن

شخص ﻻ عﻼﻗة لﻪ لﻮﻗف ﻓيقر ويقﻮل أ أﻗر أن هذا الﻮﻗف أخذ ﻣبلغ ﻣن ﻓﻼن ﻓﻼ
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يصﺢ ،ﻗال :أو اﺧتﺼاﺻﻪ ﻣا ﰲ يد العبد ﻣﺜﻼ اﳌﺄذون لﻪ لتﺠارة ﻓإذا أﻗر العبد ﳌال

الذي ﲢﺖ يده واﳌﺄذون لﻪ لتﺠارة ﻓيﻪ يقبل ،ﳌاذا هل هﻮ ﳝلﻚ هذا اﳌال؟ ﻻ ﳝلﻚ لﻜن

لﻪ اختصاص ﰲ هذا اﳌال يعﲏ أذن لﻪ لتصرف ﰲ اﳌال إذاً ختصار ﻻ يقر ﺑﺸيء إﻻ
ﲢﺖ يده أو ﲢﺖ وﻻيتﻪ أو ﲢﺖ اختصاﺻﻪ أﻣا يقر ﺑﺸيء ﻻ ﳝلﻜﻪ أو شيء ﰲ يد الﻐﲑ

أو شيء ليﺲ هﻮ وﱄ عليﻪ ﻓﻼ يصﺢ ،ﻗال :وﺗﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ دﻋﻮى إكﺮاه ﺑﻘﺮﻳنﺔ هنا
ﻣسﺄلة أﻗر وﺑعد أن أﻗر ﻗال أ كنﺖ ﻣﻜره ﻓهل نقبل هذا أم ﻻ؟ ﻗال ﺑقرينة يعﲏ إن

وجدت ﻗرينة ﺗﺆكد أنﻪ ﻣﻜره ﻓنعﻢ وإﻻ ﻓﻼ ،ﰒ ﻗال :ﻣﺜل لذلﻚ ﻗال :كﱰﺳﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ يعﲏ

جعل ﺣاﻓﻆ عليﻪ أو سﺠنﻪ أو أخذ ﻣالﻪ وكذا ،ﻗال :وﺗﻘﺪم ﺑﻴنﺔ إكﺮاه ﻋﻠﻰ ﻃﻮاﻋﻴﺔ ﻓيﻪ

عند شهﻮد شهدوا أنﻪ اﻗر وﻇاهره أنﻪ طﻮاعي لﻜنﻪ أﺗى ﺑﺸهﻮد يﺸهدون أنﻪ سﺠن ﰲ
هذا اﻷﻣر أو أخذ ﻣالﻪ ﻣن أجل اﻹﻗرار يعﲏ أﺗى ﺑﺸهﻮد يﺸهدون أنﻪ أكره على اﻹﻗرار

ﻓﺄي الﺸهﻮد نقدم شهﻮد اﻹكراه أم شهﻮد الﻄﻮاعية؟ ﻗال اﳌصنف :وﺗﻘﺪم ﺑﻴنﺔ إكﺮاه ﻋﻠﻰ
ﻃﻮاﻋﻴﺔ انتقل إﱃ ﻣسﺄلة أخرى ) :وإن أكﺮه ﻋﻠﻰ وزن ﻣال فﺒاع ﻣﻠﻜﻪ ﻟﺬﻟﻚ ( أي
ﻟﻮزن ﻣا أكﺮه ﻋﻠﻴﻪ ) ﺻﺢ ( اﻟﺒﻴﻊ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﻗيل لﻪ إﻣا أن ﺗدﻓع ﻣاﺋة
ألف وإﻻ سﺠناك ﻓذهﺐ و ع أرضا لﻪ لﻜي يدﻓع هذا اﳌال ،سﺆال هل أكره على دﻓع

اﳌاﺋة ألف أم أكره على ﺑيع اﻷرض؟ على الدﻓع ﻓالبيع ﺻﺤيﺢ ،هل يقبل إﻗرار الصﱯ أم

ﻻ؟ وﻳﺼﺢ إﻗﺮار ﺻﱯ أﻧﻪ ﺑﻠﻎ ﺣتﻼم إذا ﺑﻠﻎ ﻋﺸﺮا إذا ﺑلغ عﺸرة وﻗال اﺣتلمﺖ نقبل
إﻗراره ،ﻣا رأيﻜﻢ لﻮ ﻣا ﻗال اﺣتلمﺖ ﺑل ﻗال أ ﺑلﻐﺖ ﺑسن يعﲏ وﺻلﺖ ﲬسة عﺸرة سنة

ﻓﻼ نقبل إﻗراره ﻷن السن ﻻ ﳛتاج إﱃ إﻗرار ﺑل يعرف لبينة وﳍذا ﻗال :وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺴﻦ
إﻻ ﺑﺒﻴنﺔ كﺪﻋﻮى ﺟنﻮن لﻮ ادعى أنﻪ كان ﳎنﻮ يعﲏ شخص ادعى أنﻪ ﳎنﻮن وﳌا أﻗريﺖ
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كنﺖ ﰲ ﺣالة اﳉنﻮن ﻓهل نقبل أم ﻻ؟ ﻻ نقبل ﻷن اﳉنﻮن يﺜبﺖ لبينة ﻓيﺄﰐ ﺑﺸهﻮد هذا

ليﺲ ﺑﺸيء خفي أﻣا اﻻﺣتﻼم خفي ﻓﻼ ﳝﻜن أن ﰐ ﺑبينة ) ،وﻣﻦ أﻗﺮ ﰲ ﻣﺮﺿﻪ ( وﻟﻮ
ﳐﻮفا وﻣات فﻴﻪ ) ﺑﺸﻲء فﻜﺈﻗﺮاره ﰲ ﺻﺤتﻪ ( ﻟﻌﺪم ﻤتﻪ فﻴﻪ يعﲏ اﳌقر الذي يقر ﰲ

ﻣرض اﳌﻮت نقبل إﻗراره ،لﻮ كان إﻗراره ﲟال لﻮارث خذا ﻻ يقبل ﻷنﻪ ﻓيﻪ إشﻜال وﳍذا

استﺜناه ﻗال ) :إﻻ ﰲ إﻗﺮاره ( أي إﻗﺮار اﳌﺮﻳﺾ ) ﳌال ﻟﻮارﺛﻪ ( ﺣال إﻗﺮاره ن ﻳﻘﻮل
ﻟﻪ ﻋﻠﻲ كﺬا أو ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻴﻪ دﻳﻦ فﻴﻘﺮ ﺑﻘﺒﻀﻪ ﻣنﻪ يقﻮل أ استلمﺖ الدين

الذي عند ﻓﻼن وهذا ﻓﻼن وارث أو ﰲ اﳊالة اﻷوﱃ يقﻮل أ أﻗر أﱐ اﻗﱰضﺖ ﻣن اﺑﲏ
هذا ﻣاﺋة ألف ر ل ﻓهﻮ يقر لﻮارث نقبل هذا أم ﻻ؟ هذا ﻻ يقبل ﻷنﻪ ﻣتهﻢ أنﻪ يريد أن

يعﻄي الﻮارث أو ﳝيز أﺣد الﻮرثة على اﻵخرين وﳍذا ﻗال ) :فﻼ ﻳﻘﺒﻞ ( ﻫﺬا اﻹﻗﺮار ﻣﻦ
اﳌﺮﻳﺾ ﻷﻧﻪ ﻣتﻬﻢ فﻴﻪ إﻻ ﺑﺒﻴنﺔ أو إﺟازة يعﲏ إجازة ﻣن الﻮرثة ﻷنﻪ ﺣق الﻮرثة ﻓنﺤن
نرﻓضﻪ ﻷنﻪ ﺣق الﻮرثة ) ،وإن أﻗﺮ ( اﳌﺮﻳﺾ ) ﻻﻣﺮأﺗﻪ ﻟﺼﺪاق فﻠﻬا ﻣﻬﺮ اﳌﺜﻞ
ﻟزوﺟﻴﺔ ﻻ ﻗﺮاره ( ﻷن اﻟزوﺟﻴﺔ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺮ ووﺟﻮﺑﻪ فﺈﻗﺮاره إﺧﺒار ﻧﻪ ﱂ ﻳﻮفﻪ

ﺻﻮرة ذلﻚ :أﻗر هذا اﳌريض ﰲ ﻣرض اﳌﻮت أﻗر أن لزوجتﻪ ﻣهرها ﻓﺄ ﱂ أعﻄﻪ إ ه ﻓماذا
نﻮجﺐ للمرأة؟ ﻗال ﻣهر اﳌﺜل ،ﳓن ﱂ نقبل إﻗراره ﳌال ﺑل ﻗبلنا إﻗراره لزوجية وﳍذا
ﻗال :ﻓلها ﻣهر اﳌﺜل لزوجية ﻻ ﻗراره ﻓاﻵن هﻮ أﻗر على أ ا زوجة وهذه الزوجة ﳍا ﻣهر

ﻓتعﻄى ﻣهر اﳌﺜل ﻻ ﺗعﻄى الرﻗﻢ الذي أﻗر ﺑﻪ ،اﻵن ﺻﻮرة أخرى ) :وﻟﻮ أﻗﺮ ( اﳌﺮﻳﺾ )
أﻧﻪ كان أ ا ( يعﲏ طلقها طﻼق ﺋن أو خالعها أي زوﺟتﻪ ) ﰲ ﺻﺤتﻪ ﱂ ﻳﺴﻘﻂ إرﺛﻬا
( ﺑﺬﻟﻚ إن ﱂ ﺗﺼﺪﻗﻪ ﻷنﻪ ﻣتهﻢ أيضا هنا الصﻮرة عﻜﺲ اﻵن ﻻ يريد يعﻄيها ﺑل ﳛرﻣها
ﻓيقﻮل هذه الزوجة أ أﻗر أﱐ طلقتها واﻵن هي ﺋن عﲏ إﻻ إذا ﺻدﻗتﻪ ﳌاذا؟ ﻷن ﻗﻮﻟﻪ
ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮل ﻋﻠﻴﻬا ﲟﺠﺮده وهﻮ ﻣتهﻢ اﻵن ﰲ ﻗصد ﺣرﻣا ا ،انتبهﻮا اﻵن للمسﺄلة القادﻣة
ﻓيها شيء ﻣن التداخل وهي لﻮ أﻗر اﳌريض لﻮارث ﻓصار عند اﳌﻮت ليﺲ ﺑﻮارث ﻓهل
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ﳕضي اﻹﻗرار أم ﻻ؟! إذا أﻗر اﳌريض لﻮارث ﲟال ﰒ ﻗبل أن ﳝﻮت اﳌريض أﺻبﺢ هذا لذي
أﻗر لﻪ ليﺲ ﺑﻮارث هل ﳝﻜن هذا؟ نعﻢ ﳝﻜن يﻜﻮن هذا اﳌريض أﻗر ﻷخيﻪ وﺑعد أ م جاءه

اﺑن ﻓاﻻﺑن ﺣرم اﻷخ أﺻبﺢ هذا اﻷخ ليﺲ ﺑﻮارث ﻓهل ﳝضي اﻹﻗرار أم ﻻ؟! هذه الصﻮرة
اﻷوﱃ الذي أﻗر ﻓيها ،الصﻮرة الﺜانية :إذا أعﻄى اﳌريض لﻮارث وﺗﻐﲑ إرثﻪ وأﺻبﺢ غﲑ
وارث ﻓهل ﳕضي اﻷعﻄاء أم ﻻ؟! وهل اﻹﻗرار واﻹعﻄاء ﺣﻜﻢ واﺣد أم ﳐتلف؟! اﻵن ﳕر

على اﳌسﺄلة نبدأ ﻹﻗرار ) :وإن أﻗﺮ ( اﳌﺮﻳﺾ ﲟال ) ﻟﻮارث فﺼار ﻋنﺪ اﳌﻮت أﺟنﺒﻴا (
أي ﻏﲑ وارث ن أﻗﺮ ﻻﺑﻦ اﺑنﻪ وﻻ اﺑﻦ ﻟﻪ ﰒ ﺣﺪث ﻟﻪ اﺑﻦ ) ﱂ ﻳﻠزم إﻗﺮاره ( اﻋتﺒارا
ﲝاﻟتﻪ ﻷﻧﻪ كان ﻣتﻬﻤا إذاً ختصار أﻗر لﻮارث ﰒ ﺻار غﲑ وارث ﻓنعتﱪ ﺣال اﻹﻗرار كان
ﻣتهﻢ أنﻪ يعﻄي هذا الﻮارث ليميز الﻮارث ﺣﱴ لﻮ ﺻار غﲑ وارث العﱪة ﲝال اﻹﻗرار ﻷنﻪ

ﻣتهﻢ ﻓلﻢ يلزم إﻗراره يعﲏ اﳌسﺄلة ستقف على إجازة الﻮرثة ،ﻗال ) :ﻻ أﻧﻪ ( أي اﻹﻗﺮار )
ﻃﻞ ( ﺑﻞ ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻹﺟازة كاﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻮارث انتقل اﻵن لصﻮرة نية) :
وإن أﻗﺮ ( اﳌﺮﻳﺾ ) ﻟﻐﲑ وارث ( كاﺑﻦ اﺑنﻪ ﻣﻊ وﺟﻮد اﺑنﻪ ) أو أﻋﻄاء ( ﺷﻴﺌا ) ﺻﺢ
( اﻹﻗﺮار واﻹﻋﻄاء واﳌذهﺐ ﺻﺢ اﻹﻗرار وﱂ يصﺢ اﻹعﻄاء ) وإن ﺻار ﻋنﺪ اﳌﻮت وار
( ﻟﻌﺪم اﻟتﻬﻤﺔ إذ ذاك هنا دخلنا ﰲ اﳌنﻄقة الﺸاﺋﻜة وإن أﻗر اﳌريض لﻐﲑ وارث ﻓنﺤن
ﻗلنا العﱪة ﰲ اﻹﻗرار ﲝال اﻹﻗرار وﰲ ﺣال اﻹﻗرار ﱂ يﻜن ﻣتهﻢ إذاً ﺻﺢ إﻗراره وﰲ اﳌسﺄلة
اﻷوﱃ أﻗر للﻮارث ﰒ ﺻار غﲑ وارث ﻓﺤال اﻹﻗرار كان ﻣتهﻢ ﻓﻼ نقبل إذاً اكتبﻮا عند ﻗﻮلﻪ
لﻐﲑ وارث :ﺻﺢ على اﳌذهﺐ ،اﳌصنف ﻗال ﺻﺢ ،الصﻮرة الﺜانية :اﻹعﻄاء إذاً القاعدة
عند ﰲ اﻹﻗرار العﱪة ﲝال اﻹﻗرار أم عند اﳌﻮت؟ ﲝال اﻹﻗرار ،أﻗر لﻮارث ﻻ نقبل ،أﻗر
لﻐﲑ وارث ﻗبلناه ،وإن اختلف اﳊال ﻻ يهﻢ ،الصﻮرة الﺜانية أو أعﻄاه شيﺌا ﺻﺢ اكتبﻮا ﱂ
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يصﺢ على اﳌذهﺐ ،هذه اﳌسﺄلة الﺜانية هي خﻼف اﳌذهﺐ ،اﳌذهﺐ ﺻﺢ ﰲ اﻹﻗرار
دون اﻹعﻄاء إذاً عند ﻗﻮلﻪ ﺻﺢ ﱂ يصﺢ على اﳌذهﺐ ﰲ ﺻﻮرة اﻹعﻄاء أﻣا ﰲ اﻹﻗرار
ﺻﺤﺤناه ،ﻗلﺖ اﳌذهﺐ ﺻﺢ اﻹﻗرار ﻷن العﱪة ﻓيﻪ وﻗﺖ اﻹﻗرار وﱂ يﻜن وار وأﻣا

اﻹعﻄاء ﻓﻼ يصﺢ هنا ﻷن العﱪة ﻓيﻪ وﻗﺖ اﳌﻮت وﻗد ﺻار وار  ،ﻗال :وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻄﻴﺔ
اﻵن الﺸارح يعلق عليها ،ﻗال :ذكﺮﻫا ﰲ اﻟﱰﻏﻴﺐ واﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﻟﻌﱪة فﻴﻬا ﲝال اﳌﻮت
كاﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻜﺲ اﻹﻗﺮار هذا هﻮ اﳌذهﺐ ،اﻵن كل اﳌساﺋل الﱵ ستﺄﰐ ﻣسﺄلة إﻗرار العبد
وﺑعدها سننتقل إﱃ إﻗرار اﳌرأة ،إﻗرار العبد لﻪ ثﻼثة ﺻﻮر ،ﻗال :وإن أﻗﺮ ﻗﻦ يعﲏ عبد "أ"
ﲟال أو ﲟا ﻳﻮﺟﺒﻪ كاﳉناﻳﺔ ﻓما رأيﻜﻢ نﺆاخذه ﻗراره أم ﻻ ﳕضي إﻗراره ﻷنﻪ إذا أﻣضينا
اﻹﻗرار أضرينا لسيد وﳝﻜن هذا العبد يريد يتخلص ﻣن السيد ﻓيقﻮل علي ديﻮن وأ

ﻓعلﺖ وأخذت وكذا ،يقﻮل :ﱂ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻋتﻘﻪ اكتبﻮا عندها :وكذا ﻗﻮد ﰲ النفﺲ

ﻓبعد عتقﻪ يعﲏ لﻮ أﻗر ﳌال ﻗال أ أخذت أﻣﻮال ﻓﻼن وأﺗلفتها أو أﻗر ﲟا يﻮجﺐ اﳌال
كاﳉناية أو ﻗﻮد ﰲ النفﺲ يعﲏ ﻗال أ ﻗتلﺖ وأستﺤق القتل ﻓاﻗتلﻮﱐ وأرﳛﻮﱐ ﻣن هذا
السيد ﻓﻼ يﺆاخذ ذا إﻻ ﺑعد عتقﻪ ،ﰒ ﻗال :إﻻ ﻣﺄذو ﻟﻪ فﻴﻤا ﻳتﻌﻠق ﺑتﺠارة ،الصﻮرة

الﺜالﺜة :وإن أﻗﺮ ﲝﺪ أو ﻃﻼق أو ﻗﻮد ﻃﺮف يعﲏ ﻗﻄع يد أو رجل أﺧﺬ ﺑﻪ ﰲ اﳊال وﳌا
ﻗال ﻗﻮد طرف أخرج ﻗﻮد النفﺲ إذاً اكتبﻮا عندها ﻻ ﻗﻮد ﰲ النفﺲ ،سننتقل إﱃ اﳌرأة
إﻗرارها نقبلﻪ أم ﻻ يعﲏ إذا أﻗرت ﺑزوجية ﺑنﻜاح؟!كذلﻚ ﳍا عدة ﺻﻮر ،ثﻼثة ﺻﻮر

ستﺄﰐ ) :وإن أﻗﺮت اﻣﺮأة ( وﻟﻮ ﺳﻔﻴﻬﺔ ) ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬا ﺑنﻜاح وﱂ ﻳﺪﻋﻪ ( أي اﻟنﻜاح )
اﺛنان ﻗﺒﻞ ( إﻗﺮارﻫا ﻷﻧﻪ ﺣق ﻋﻠﻴﻬا وﻻ ﻤﺔ فﻴﻪ إﻗرار اﳌرأة ﰲ النﻜاح ﻓيﻪ ثﻼثة ﺻﻮر

ﺣﱴ يقبل :إذا أﻗرت هي ﺑنفسها ،أو أﻗر وليها ا ﱪ أو وليها الذي ﳚﱪها على النﻜاح
وهﻮ اﻷب أو وﺻيﻪ ﰲ النﻜاح ،أو أﻗر عنها وليها ا ﱪ الذي أذنﺖ لﻪ ﰲ النﻜاح ،إذاً هﻢ
ثﻼثة الذين يتﻮلﻮن العقد ،ﳓن ﻻ نقبل أن ﺗتﻮﱃ عقد نفسها طبعا إن أﻗرت على نفسها
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ﻗبلنا ﻷن هي ﺻاﺣبة العقد والذي يتﻮﱃ عنها اثنان إﻣا وليها ا ﱪ وهﻮ أﺑﻮها أو وﺻيﻪ ﰲ
النﻜاح ،أو وﱄ آخر أذنﺖ لﻪ ﻓهﺆﻻء اﻻثنان ﳝﻜن أن يقروا ﻓيقبل إﻗرارهﻢ ﻷ ﻢ ﺗﻮلﻮا

العقد ﻓيمﻜن أن يقروا عليها لزواج ﻓيقﻮلﻮن ﳓن ﺗﻮلينا عقدها ﻓهﻢ يقرون على أنفسهﻢ
أ ﻢ عقدوا ﳍا أو هي ﺗقر ﺑنفسها ،هذه ثﻼثة ﺻﻮر اﻵن سنقرأ نبدأ ﻷوﱃ إذا أﻗرت هي
على نفسها يقﻮل إذا أﻗرت على نفسها ﺑنﻜاح وﱂ يدعﻪ اثنان ﻗبل ،أﻣا لﻮ ادعاه اثنان ﻓﻼ

يقبل وهذا خﻼف اﳌذهﺐ ولﻮ ادعاه اثنان ،ﰒ ﻗال :وإن كان اﳌﺪﻋﻲ اﺛنﲔ فﻤﻔﻬﻮم
كﻼﻣﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ وﻫﻮ رواﻳﺔ واﻷﺻﺢ ﻳﺼﺢ إﻗﺮارﻫا ﺟزم ﺑﻪ ﰲ اﳌنتﻬﻰ وﻏﲑه ﻣسﺄلة
جديدة :وإن أﻗاﻣا ﺑﻴنتﲔ ﻗﺪم أﺳﺒق اﻟنﻜاﺣﲔ فﺈن ﺟﻬﻞ فﻘﻮل وﱄ فﺈن ﺟﻬﻠﻪ اﻟﻮﱄ
فﺴخا وﻻ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﺪ ﳕر لتسلسل :إذا أﻗرت على نفسها ﺑنﻜاح لرجل ﻗبل إﻗرارها ،إذا

ادعاه اثنان الصﺤيﺢ ﻗبل إﻗرارها ،كل واﺣد أﺗى ﺑﺸهﻮد ﻗالﻮا شهد عقدها ﻓنقدم اﻷسبق
أﻣا الﺜاﱐ طل ،ﻓإن جهل اﻷسبق ﻓقﻮل وﱄ ﻓإن جهل الﻮﱄ نفسﺦ وﻻ ﺗرجيﺢ ﺑيد يعﲏ

ﻻ نرجﺢ أ ا ﻣع ﻓﻼن أو ﻣع ﻓﻼن ﻓقد ﺗضارﺑﺖ البينات ﻓنفسﺦ العقد ) ،وإن أﻗﺮ وﻟﻴﻬا
(" "٢ا ﱪ ) ﻟنﻜاح ( ﺻﺢ إﻗﺮاره ﳌاذا؟ ﻷن ﻣن ﻣلﻚ إنﺸاء شيء ﻣلﻚ اﻹﻗرار ﺑﻪ
كالﻮكيل ﳝلﻚ عقد البيع اﳌﻮكل ﻓيﻪ ﻓيصﺢ إﻗراره ﺑﻪ ،ننتقل إﱃ الصﻮرة الﺜالﺜة ) :أو ( أﻗﺮ
ﺑﻪ اﻟﻮﱄ ) اﻟﺬي أذﻧﺖ ﻟﻪ ( أن ﻳزوﺟﻬا ) ﺻﺢ ( إﻗﺮاره ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﳝﻠﻚ ﻋﻘﺪ اﻟنﻜاح
ﻋﻠﻴﻬا فﻤﻠﻚ اﻹﻗﺮار ﺑﻪ كاﻟﻮكﻴﻞ وﻣﻦ ادﻋﻰ ﻧﻜاح ﺻﻐﲑة ﺑﻴﺪه فﺮق ﺣاكﻢ ﺑﻴنﻬﻤا ﰒ إن
ﺻﺪﻗتﻪ إذا ﺑﻠﻐﺖ ﻗﺒﻞ أﻣا وهي ﺻﻐﲑة ﻓليﺲ ﳍا إﻗرار وﻻ نقبل دعﻮاها ،اﻵن ﻣسﺄلة
اﻹﻗرار لنسﺐ ،وﻓيﻪ ﻣساﺋل ) :وإن أﻗﺮ ( إﻧﺴان ) ﺑنﺴﺐ ﺻﻐﲑ أو ﳎنﻮن ﳎﻬﻮل
اﻟنﺴﺐ أﻧﻪ اﺑنﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ( وﻟﻮ أﺳﻘﻂ ﺑﻪ وار ﻣﻌﺮوفا يعﲏ ﻣﺜﻼ هﻮ عنده أخ ﻓﺄﻗر
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ﺑن واﻻﺑن يسقﻂ الﻮارث ﻓﻼ ﻣﺸﻜلة لﻜن إسقاط نسﺐ ﻣعروف ﻓﻼ ،إذا أﻗر ﺑﺸخص
ليﺲ لﻪ نسﺐ نعﻢ يقبل هذا اﻹﻗرار لﻜن إن أﻗر لﺸخص لﻪ نسﺐ ﻣعروف ﺑﻪ ﻓﻼ يصﺢ

اﻹﻗرار وسيﺄﰐ هذا ﰲ الﺸروط ،ﻗال :ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻣتﻬﻢ ﰲ إﻗﺮاره ﻷﻧﻪ ﻻ ﺣق ﻟﻠﻮارث ﰲ
اﳊال ) فﺈن كان ( اﳌﻘﺮ ﺑﻪ ) ﻣﻴتا ورﺛﻪ ( اﳌﻘﺮ وﺷﺮط اﻹﻗﺮار ﻟنﺴﺐ إﻣﻜان ﺻﺪق
اﳌﻘﺮ هذا الﺸرط اﻷول ،الﺸرط الﺜاﱐ :وأن ﻻ ﻳنﻔﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒا ﻣﻌﺮوفا أﻣا يﻐﲑ نسبﻪ ﻓﻼ،
هذا ﻣعروف أنﻪ ﻓﻼن الفﻼﱐ ﻓﺠاء شخص آخر ﻣن ﻗبيلة أخرى وادعاه ﻓﻼ نقبل ﻷن

هذا ﳛتاج إﱃ ﺑينة ،ﻷن اﻹﻗرار لنسﺐ نقبلﻪ ﳊفﻆ النسﺐ ﳌصلﺤة هذا الصﻐﲑ ،ﻓإذا

كان ﻻ يعرف نسبﻪ ،ليﺲ ﲟعروف هﻮ اﺑن ﻣن ،ﳝﻜن نقبل أن يدعى ﻷي شخص ،وإن
كان اﳌﻘﺮ ﺑﻪ ﻣﻜﻠﻔا فﻼ ﺑﺪ أﻳﻀا ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ هذا الﺸرط الﺜالﺚ إذا ادعى على شخص
كبﲑ ﻣﻜلف ﻻﺑد أن يقر اﳌﻜلف ويﻮاﻓق ويصدق ) ،وإن ادﻋﻰ ( إﻧﺴان ) ﻋﻠﻰ ﺷخﺺ
( ﻣﻜﻠﻒ ) ﺑﺸﻲء فﺼﺪﻗﻪ ﺻﺢ ( ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ وأﺧﺬ ﺑﻪ ﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻋﺬر ﳌﻦ أﻗﺮ ﻻ أﺻل لﻪ
ليﺲ ﲝديﺚ ،واﻹﻗﺮار ﻳﺼﺢ ﺑﻜﻞ ﻣا أدى ﻣﻌناه ﻣﺜل ﻣاذا؟! ذكر اﻵن ألفاظ كل هذه
اﻷلفاظ ﺗﺆدي ﻣعناه وهي :كﺼﺪﻗﺖ أو ﻧﻌﻢ أو أ ﻣﻘﺮ ﺑﺪﻋﻮاك أو أ ﻣﻘﺮ فﻘﻂ أو
ﺧﺬﻫا أو اﺗز ا أو اﻗﺒﻀﻬا أو أﺣﺮزﻫا وﳓﻮه ﻻ إن ﻗال أ أﻗﺮ أو ﻻ أﻧﻜﺮ أو ﳚﻮز أن
ﺗﻜﻮن ﳏﻘا وﳓﻮه كل هذا ﻻ يعتﱪ إﻗرار.
فﺼﻞ
) إذا وﺻﻞ ﻗﺮاره ﻣا ﻳﺴﻘﻄﻪ هذه اﳌسﺄلة اﻷوﱃ "أ" إذا وﺻل ﻗراره ﻣا يسقﻄﻪ هل
يسقﻂ؟ اﳉﻮاب ﻻ ،ﻣﺜﻞ أن ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﻋﻠﻲ أﻟﻒ أي أﻗر ﻻ ﺗﻠزﻣﲏ يسقﻂ ،ﻓهل يسقﻂ؟
ﻻ يسقﻂ ،وﳓﻮه ( كﻠﻪ ﻋﻠﻲ أﻟﻒ ﻣﻦ ﲦﻦ ﲬﺮ أو ﻟﻪ ﻋﻠﻲ أﻟﻒ ﻣﻀارﺑﺔ أو ودﻳﻌﺔ
ﺗﻠﻔﺖ ) ﻟزﻣﻪ اﻷﻟﻒ ( ﻷﻧﻪ أﻗﺮ ﺑﻪ وادﻋﻰ ﻣنافﻴا وﱂ ﻳﺜﺒﺖ فﻠﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻣنﻪ اﻵن سننتقل
إﱃ "ب") وإن ﻗال ( ﻟﻪ ﻋﻠﻲ أﻟﻒ وﻗﻀﻴتﻪ أو ﺑﺮﺋﺖ ﻣنﻪ أو ﻗال ) كان ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ( كﺬا
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) وﻗﻀﻴتﻪ ( أو ﺑﺮﺋﺖ ﻣنﻪ ) فﻘﻮﻟﻪ ( أي ﻗﻮل اﳌﻘﺮ ) ﺑﻴﻤﻴنﻪ ( وﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮا يعﲏ ﻻ

يعتﱪونﻪ إﻗرار يعﲏ اﻷول أ ﻗلنا هذا إﻗرار والﻜﻼم الذي ﻗالﻪ ﺑعد اﻹﻗرار ﻻ يلتفﺖ إليﻪ ﻻ

يرﻓع اﻹﻗرار ،وﰲ ب ﻗلنا يرﻓع اﻹﻗرار ،ﻗال البهﻮﰐ ﰲ الﻜﺸاف :ﻓفرﻗﻮا ﺑﲔ إضاﻓة الفعل
إﱃ نفسﻪ وإﱃ غﲑه يعﲏ لﻪ علي ألف ﻗبضها ﻓهﻮ يتﻜلﻢ عن غﲑه ﻓﻼ نقبل ،لﻪ علي ألف
ﻗضيتﻪ يتﻜلﻢ عن نفسﻪ ﻗبل لﻜن ﺣﱴ هذا الفرق أيضا ليﺲ ﲟسلﻢ ،عند البهﻮﰐ غﲑ

ﻣسلﻢ والبهﻮﰐ ﻗال يﺸﻜل عليهﻢ ،علي ألف أﺑرﺋﲏ ﻣنها هذه نسبها لﻐﲑه ﻗال ﻓلتﺤرف،
ﻓهمنا اﻵن اﳌذهﺐ ﻣا هﻮ؟! اﻵن خﻼف اﳌذهﺐ ،أﻇن الذي عنده اﳊاشية ﻣﻮجﻮد هذا
الﻜﻼم كلﻪ ،..وﻗال أﺑﻮ اﳋﻄاب ،وهذا القﻮل الﺜاﱐ ،يﻜﻮن ﻣقرا ﻣدعيا للقضاء ﻓﻼ يقبل
يعﲏ أ،ب ﻣﺜل ﺑعض كلها إﻗرار وﺗلزﻣﻪ ،ﻓﻼ يقبل إﻻ ﺑبينة ﻓإن ﱂ ﺗﻜن ﺑينة ﺣلف اﳌدعي

نﻪ ﱂ يقضي وﱂ يﱪأ واستﺤق وﻗال أﺑﻮ اﳋﻄاب هذا رواية واﺣدة وﻣا عندهﻢ رواية نية،
ذكرها اﺑن أﰊ ﻣﻮسى واختاره أﺑﻮ الﻮﻓاء وغﲑه وﻗال اﺑن هبﲑة ﻻ ينبﻐي للقاضي اﳊنبلي أن
ﳛﻜﻢ ﰲ هذه اﳌسﺄلة يعﲏ ﳌذهﺐ وﳚﺐ العمل ﺑقﻮل أﰊ اﳋﻄاب ﻷنﻪ اﻷﺻل وعليﻪ
ﲨاهﲑ العلماء .اﳌهﻢ الﻈاهر هﻮ هذا ،الﻈاهر الصﻮاب أن الصﻮرﺗﲔ ﻣﺜل ﺑعض وﻻ ﻓرق

ﺑينهما ،ﻗال :فﺈذا ﺣﻠﻒ ﺧﻠﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻷﻧﻪ رفﻊ ﻣا أﺛﺒتﻪ ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀاء ﻣتﺼﻼ وعلى

ﻗﻮل أﰊ اﳋﻄاب أنﻪ ﻻ ﳜلى سبيلﻪ وهﻮ ﻗد أﻗر ويلزم ﲟا أﻗر ﺑﻪ ،فﻜان اﻟﻘﻮل ﻗﻮﻟﻪ ) ﻣا ﱂ
ﺗﻜﻦ ( ﻋﻠﻴﻪ ) ﺑﻴنﺔ ( فﻴﻌﻤﻞ ا ) أو ﻳﻌﱰف ﺑﺴﺒﺐ اﳊق ( ﻣﻦ ﻋﻘﺪ أو ﻏﺼﺐ أو
ﻏﲑﳘا فﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﻟﺪفﻊ أو اﻟﱪاءة إﻻ ﺑﺒﻴنﺔ ﻻﻋﱰافﻪ ﲟا ﻳﻮﺟﺐ اﳊق ﻋﻠﻴﻪ يعﲏ
ﰲ اﻹﻗرار لﻮ ﻗال ﻗضيتﻪ ﻗبلنا أﻣا لﻮ كان ثبﺖ اﳊق ليﺲ ﻗراره هﻮ ﻗال علي ألف لﻜن
ﻗضيتﻪ لﻜن الﺸهﻮد شهدت أن عليﻪ ألف ﻓقال ﻗضيتها ﻻ ﺗقبل ﻓإذا ثبتﺖ لبينة أو
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اعﱰف ﻗال نعﻢ أ اﻗﱰضﺖ ﻣنﻚ ألف اعﱰف ﺑسبﺐ اﳊق ﻣﺜﻼ اشﱰيﺖ ﻣنﻚ كذا لف

آجل ﰒ ادعى ﺑعد ذلﻚ أنﻪ ﻗضاها ﻓﻼ يقبل ،ﻗال :وﻳﺼﺢ اﺳتﺜناء اﻟنﺼﻒ فﺄﻗﻞ ﰲ
اﻹﻗﺮار فﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﺸﺮة إﻻ ﲬﺴﺔ ﻳﻠزﻣﻪ ﲬﺴﺔ وﻟﻪ ﻫﺬه اﻟﺪار وﱄ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻳﺼﺢ
وﻳﻘﺒﻞ وﻟﻮ كان أكﺜﺮﻫا ﳌاذا يصﺢ هذا اﻻستﺜناء ﰲ اﻹﻗرار ﻷنﻪ أﻗر ذه الصﻮرة ) ،وإن
ﻗال ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﻣاﺋﺔ ﰒ ﺳﻜﺖ ﺳﻜﻮ ﳝﻜنﻪ اﻟﻜﻼم فﻴﻪ ﰒ ﻗال زﻳﻮفا ( أي ﻣﻌﻴﺒﺔ ) أو
ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻟزﻣﻪ ﻣاﺋﺔ ﺟﻴﺪة ﺣاﻟﺔ ( ﻓﻼﺑد أن يﻜﻮن اﻹﻗرار ﻣتصل ﻷن اﻹﻗﺮار ﺣﺼﻞ ﻣنﻪ
ﳌاﺋﺔ ﻣﻄﻠﻘا فﻴنﺼﺮف إﱃ اﳉﻴﺪ اﳊال وﻣا أﺗﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻜﻮﺗﻪ ﻻ ﻳﻠتﻔﺖ إﻟﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺮفﻊ
ﺑﻪ ﺣﻘا ﻟزﻣﻪ ،لﻮ أﻗر ﺑدين ﻣﺆجل :طبعا لﻮ كان ﺑﻜﻼم ﻣنفصل ﻻ نقبل لﻜن لﻮ كان
ﺑﻜﻼم ﻣتصل نقبلﻪ طبعا ﻣع ﳝينﻪ ،ﻗال ) :وإن أﻗﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﺆﺟﻞ ( ن ﻗال ﺑﻜﻼم ﻣتﺼﻞ
ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﻣاﺋﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ إﱃ كﺬا وﻟﻮ ﻗال ﲦﻦ ﻣﺒﻴﻊ وﳓﻮه ) فﺄﻧﻜﺮ اﳌﻘﺮ ﻟﻪ اﻷﺟﻞ ( وﻗال
ﻫﻲ ﺣاﻟﺔ ) فﻘﻮل اﳌﻘﺮ ﻣﻊ ﳝﻴنﻪ ( ﰲ ﺟﻴﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﻘﺮ ﳌال ﺑﺼﻔﺔ اﻟتﺄﺟﻴﻞ فﻠﻢ ﻳﻠزﻣﻪ
إﻻ كﺬﻟﻚ وكﺬا ﻟﻮ ﻗال ﻟﻪ ﻋﻠﻲ أﻟﻒ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﺳﻮد ﻟزﻣﻪ كﻤا أﻗﺮ ،هذه اﳌسﺄلة
القادﻣة ﻣا هي؟ ) وﻟﻮ أﻗﺮ أﻧﻪ وﻫﺐ ( وأﻗﺒﺾ ) أو ( أﻗﺮ أﻧﻪ ) رﻫﻦ وأﻗﺒﺾ ( ﻣا ﻋﻘﺪ
ﻋﻠﻴﻪ ) أو أﻗﺮ ( إﻧﺴان ) ﺑﻘﺒﺾ ﲦﻦ أو ﻏﲑه ( ﻣﻦ ﺻﺪاق أو أﺟﺮة أو ﺟﻌاﻟﺔ وﳓﻮﻫا )
ﰒ أﻧﻜﺮ ( اﳌﻘﺮ اﻹﻗﺒاض أو ) اﻟﻘﺒﺾ وﱂ ﳚﺤﺪ اﻹﻗﺮار ( اﻟﺼادر ﻣنﻪ ) وﺳﺄل إﺣﻼف
ﺧﺼﻤﻪ ( ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ) فﻠﻪ ذﻟﻚ ( أي ﲢﻠﻴﻔﻪ فﺈن ﻧﻜﻞ ﺣﻠﻒ ﻫﻮ وﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﻷن اﻟﻌادة
ﺟارﻳﺔ ﻹﻗﺮار ﻟﻘﺒﺾ ﻗﺒﻠﻪ اﻵن إنسان يقر على نفسﻪ يقﻮل نعﻢ أ استلمﺖ اﳌال اﻵن
طبيعة اﳊال وعادة الناس أنﻚ ﺗعﻄي اﻷجرة للعاﻣل وﺑعدها ﺗقﻮل لﻪ وﻗع أم ﺗقﻮل لﻪ وﻗع
ﰒ ﺑعدها ﺗعﻄيﻪ هﻜذا الناس ﺗفعل أو يﺸهدون أنﻪ أخذ ﻓلﻮسﻪ ﻓإذا شهد الناس ﺑعدها
يعﻄيﻪ ﻓلﻮ أنﻪ أﻗر ﻗال ﺻﺤيﺢ أ ﻓيﻪ شهﻮد علي أﱐ ﻗبضﺖ لﻜن أ ﱂ أﻗبض ولذلﻚ
أريده ﳛلف ﻓلﻪ ذلﻚ ﰲ هذه الصﻮرة لﻪ ذلﻚ ﻷن العادة جارية ﻹﻗرار ﻗبل القبض لﻜن
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لﻮ واﺣد ﻣﺜﻼ ادعي عليﻪ أن عليﻚ دين عليﻚ ﻣال لفﻼن وهﺆﻻء الﺸهﻮد ﻓليﺲ لﻪ أن
يقﻮل ﳛلف ،ﻓالﺸهﻮد ألزﻣﻮك لﻜن ﰲ ﻣسﺄلة القبض ﳑﻜن ﻷنﻪ يقﻮل أ ﺻﺤيﺢ أﱐ
أﻗريﺖ لقبض لﻜن أ ﱂ أستلﻢ وهذا ﳛصل ﰲ العرف ﻓلذلﻚ أريد ﳝينﻪ ،لﻪ ذلﻚ أن

يﻄلﺐ اليمﲔ ) ،وإن ع ﺷﻴﺌا أو وﻫﺒﻪ أو أﻋتﻘﻪ ﰒ أﻗﺮ ( اﻟﺒاﺋﻊ أو اﻟﻮاﻫﺐ أو اﳌﻌتق
) أن ذﻟﻚ ( اﻟﺸﻲء اﳌﺒﻴﻊ أو اﳌﻮﻫﻮب أو اﳌﻌتق ) كان ﻟﻐﲑه ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ ( ﻷﻧﻪ إﻗﺮار
ﻋﻠﻰ ﻏﲑه هذه ﺻﻮرة جديدة إذا ع شيء أو وهﺐ وكذا وﺑعدها أﻗر ﻗال أن هذه

السيارة الﱵ ﺑعتها ليسﺖ ﱄ هي لفﻼن أﻗر ا لفﻼن ﺑعد أن عها ،عند ﻗﻮلﻪ كان لﻐﲑه ﱂ

يقبل ﻗﻮلﻪ ضعﻮا رﻗﻢ ""١ﻷنﻪ إﻗرار على غﲑه ) ،وﱂ ﻳنﻔﺴخ اﻟﺒﻴﻊ وﻻ ﻏﲑه ( ﻣﻦ اﳍﺒﺔ
واﻟﻌتق ) وﻟزﻣتﻪ ﻏﺮاﻣتﻪ ( ﻟﻠﻤﻘﺮ ﻟﻪ ﻷﻧﻪ فﻮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ) وإن ﻗال ﱂ ﻳﻜﻦ ( هذه ﺻﻮرة
ﺗﺸبهها ﻣا ﺑﻌتﻪ أو وﻫﺒتﻪ" "٢وﳓﻮه ) ﻣﻠﻜﻲ ﰒ ﻣﻠﻜتﻪ ﺑﻌﺪ ( اﻟﺒﻴﻊ وﳓﻮه ) وأﻗام ﺑﻴنﺔ (
ﲟا ﻗاﻟﻪ ) ﻗﺒﻠﺖ ( ﺑﻴنتﻪ ﺑﺸرط أﻻ يﻜﻮن لفﻈﻪ يﻜذب نفسﻪ وﳍذا ﻗال ) :إﻻ أن ﻳﻜﻮن
ﻗﺪ أﻗﺮ أﻧﻪ ﻣﻠﻜﻪ أو ( ﻗال ) إﻧﻪ ﻗﺒﺾ ﲦﻦ ﻣﻠﻜﻪ ( فﺈن ﻗال ذﻟﻚ ) ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻣنﻪ ( ﺑﻴنﺔ
ﻷ ا ﺗﺸﻬﺪ ﲞﻼف ﻣا أﻗﺮ ﺑﻪ وإن ﱂ ﻳﻘﻢ ﺑﻴنﺔ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻄﻠﻘا إذاً الصﻮرة اﻷخﲑة ختصار
إذا ﻗال هذه السيارة أ ﺑعتها وهي ليسﺖ ﻣلﻜي ﰒ ﺑعد ذلﻚ اشﱰيتها وعندي شهﻮد
ﻓهل نقبل هذا أم ﻻ؟ يعتمد على لفﻈﻪ ﻣاذا ﻗال؟ ﻗال أ عندي شهﻮد يﺸهدون على
البيع يﺸهدون أنﻪ اشﱰى السيارة ،يقﻮل :اﻵن هﻮ ع السيارة ﰒ ادعى ﻗال هذه السيارة
ليسﺖ ﱄ هي لفﻼن ،ﳌا ﺣصل البيع اﻷول أنﻪ عها لﺸخص ﰒ ادعى أنﻪ ﻻ ﳝلﻜها

وأنﻪ اشﱰاها ﻓصار عند ﺑيعﲔ ﻓلﻮ كان ﰲ البيع اﻷول ﻗال أ أﺑيعﻚ ﻣلﻜي ﰒ ﺑعد ذلﻚ
يقﻮل ليﺲ ﲟلﻜي وعندي شهﻮد أنﻪ ليﺲ ﲟلﻜي ﻓيصﲑ ﺑينتﻪ ﺗﻜذب كﻼﻣﻪ وكﻼﻣﻪ
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يﻜذب ﺑينتﻪ وﳍذا ﻗال ) :إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻗﺮ أﻧﻪ ﻣﻠﻜﻪ أو ( ﻗال ) إﻧﻪ ﻗﺒﺾ ﲦﻦ
ﻣﻠﻜﻪ ( فﺈن ﻗال ذﻟﻚ ) ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻣنﻪ ( ﺑﻴنﺔ ﻷ ا ﺗﺸﻬﺪ ﲞﻼف ﻣا أﻗﺮ ﺑﻪ وإن ﱂ ﻳﻘﻢ
ﺑﻴنﺔ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻄﻠﻘا وﻣﻦ ﻗال ﻏﺼﺒﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ زﻳﺪ ﻻ ﺑﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺮو ﻓيصﲑ ﳌن؟
ﻓهﻮ لزيد ويﻐرم القيمة لعمرو ،نفﺲ الصﻮرة :أو ﻏﺼﺒتﻪ ﻣﻦ زﻳﺪ وﻏﺼﺒﻪ ﻫﻮ أي زيد ﻣﻦ
ﻋﻤﺮو ﻣعناه يعﻄيها زيد ويضمن لعمرو القيمة ،أو ﻗال ﻫﻮ ﻟزﻳﺪ ﺑﻞ ﻟﻌﻤﺮو ﰲ كل الصﻮر
الﺜﻼث :فﻬﻮ ﻟزﻳﺪ وﻳﻐﺮم ﻗﻴﻤتﻪ ﻟﻌﻤﺮو
فﺼﻞ ﰲ اﻹﻗﺮار ﻤﻞ
وﻫﻮ ﻣا اﺣتﻤﻞ أﻣﺮﻳﻦ فﺄكﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﺿﺪ اﳌﻔﺴﺮ ) إذا ﻗال ( إﻧﺴان ) ﻟﻪ ( أي
ﻟزﻳﺪ ﻣﺜﻼ ) ﻋﻠﻲ ﺷﻲء أو ( ﻗال ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ) كﺬا ( أو كﺬا و كﺬا أو كﺬا وكﺬا أو ﻟﻪ
ﻋﻠﻲ ﺷﻲء وﺷﻲء ) ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ( أي ﻟﻠﻤﻘﺮ ) فﺴﺮه ( أي فﺴﺮ ﻣا أﻗﺮرت ﺑﻪ ﻟﻴتﺄﺗﻰ إﻟزاﻣﻪ
ﺑﻪ ) فﺈن أﰉ ( ﺗﻔﺴﲑه ) ﺣﺒﺲ ﺣﱴ ﻳﻔﺴﺮه ( ﻟﻮﺟﻮب ﺗﻔﺴﲑه ﻋﻠﻴﻪ إذاً هذا اﻹﻗرار
مل يلزﻣﻪ أن يفسر ﻓإذا رﻓض التفسﲑ ﳛبﺲ ﺣﱴ يفسر ،اﻓرض أنﻪ ﻓسره ﲝق شفعة:

) فﺈن فﺴﺮه ﲝق ﺷﻔﻌﺔ أو ( فﺴﺮه ) ﻗﻞ ﻣال ﻗﺒﻞ ( ﺗﻔﺴﲑه إﻻ أن ﻳﻜﺬﺑﻪ اﳌﻘﺮ ﻟﻪ
وﻳﺪﻋﻲ ﺟنﺴا آﺧﺮ يعﲏ لﻮ ﻗال ﺣق شفعة ﻓاﳌقر لﻪ ﻗال أ ﻻ اﺣتاج ﻣنﻚ ﺣق شفعة
وﻻ شيء انتهى اﳌﻮضﻮع ،أو ﻻ ﻳﺪﻋﻲ ﺷﻴﺌا فﻴﺒﻄﻞ إﻗﺮاره إذا ﻗال أ ﻣا ﱄ عندك ﺣق

أﺻﻼ ﺑﻄل إﻗراره ،وأﻣا إذا ادعى ﻗال ﺣق شفعة ﻗال أ أﻗر لﻚ ﺑﺸيء ،ﻣا هﻮ الﺸيء؟
ﺣق شفعة ﻗال أﺑدا ليﺲ ﲝق شفعة ﺑل هﻮ شيء آخر عند ذلﻚ ﻻ نقبل هذا اﻹﻗرار

ويتﻮجﻪ على اﳌقر ﳝﲔ ﳛلف وﷲ ﺣق شفعة ) ،وإن فﺴﺮه ( أي فﺴﺮ ﻣا أﻗﺮ ﺑﻪ ﳎﻤﻼ )
ﲟﻴتﺔ أو ﲬﺮ ( أو كﻠﺐ ﻻ ﻳﻘتﲎ ) أو ( ﲟا ﻻ ﻳتﻤﻮل يعﲏ ﻣال ﻗليل جدا ) كﻘﺸﺮ
ﺟﻮزة ( أو ﺣﺒﺔ ﺑﺮ أو رد ﺳﻼم أو ﺗﺸﻤﻴﺖ ﻋاﻃﺲ وﳓﻮه ) ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ( ﻣنﻪ ذﻟﻚ
ﳌخاﻟﻔتﻪ ﳌﻘتﻀﻰ اﻟﻈاﻫﺮ ) وﻳﻘﺒﻞ ( ﻣنﻪ ﺗﻔﺴﲑه ) ﺑﻜﻠﺐ ﻣﺒاح ﻧﻔﻌﻪ ( ﻟﻮﺟﻮب رده )
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أوﺣﺪ ﻗﺬف ( ﻷﻧﻪ ﺣق آدﻣﻲ كﻤا ﻣﺮ وإن ﻗال اﳌﻘﺮ هذه ﺻﻮرة أخرى ﻻ ﻋﻠﻢ ﱄ ﲟا
أﻗﺮرت ﺑﻪ أ أﻗر أن لﻚ ﻣال لﻜن ﻻ أعرف كﻢ ،ﻗال :ﺣﻠﻒ إن ﱂ ﻳﺼﺪﻗﻪ اﳌﻘﺮ ﻟﻪ
وﻏﺮم ﻟﻪ أﻗﻞ ﻣا ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﻢ اﻓرض انﻪ ﻗال أ أﻗر لﻚ ﺑﺸيء وﻻ أعرف كﻢ هذا

الﺸيء وﻣات أو ﻗال أﻗر ﺑﺸيء وﱂ يفسره وﱂ يقل ﻻ أعرف ﻓإذا ﱂ يعلﻢ أﻗل شيء لﻜن

إن ﻣات ﻗبل التفسﲑ إن ﻗال أﻗر لﻚ ﺑﺸيء ﻓقلنا لﻪ ﻣا هﻮ الﺸيء ﻓمات ﻗبل أن يفسر،

وإن ﻣات ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺴﲑه ﱂ ﻳﺆﺧﺬ وارﺛﻪ ﺑﺸﻲء وﻟﻮ ﺧﻠﻒ ﺗﺮكﺔ ﻻﺣتﻤال أن ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺮ ﺑﻪ
ﺣﺪ ﻗﺬف وإن ﻗال ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﻣال أو ﻣال ﻋﻈﻴﻢ أو ﺧﻄﲑ أو ﺟﻠﻴﻞ وﳓﻮه ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺴﲑه
ﻗﻞ ﻣتﻤﻮل ﺣﱴ م وﻟﺪ ﳌاذا ﺗقبلﻮن ﺗفسﲑه ﻗل ﻣال وهﻮ ﻗال عﻈيﻢ وخﻄﲑ؟ يقﻮل
ﻷن العﻈيﻢ واﳋﻄﲑ ﳜتلف ﻣن إنسان ﻹنسان ﻓيمﻜن ﺑعض الناس يعتﱪ الر ل عﻈيﻢ
الر ل لﻪ ﻣﻜانة عزيزة ﰲ نفسﻪ وﺑعض الناس اﻷلف ليﺲ ﳍا ﻗيمة عنده يعﲏ ذا السبﺐ،

) وإن ﻗال ( إﻧﺴان ﻋﻦ إﻧﺴان ) ﻟﻪ ﻋﻠﻲ أﻟﻒ رﺟﻊ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺟنﺴﻪ إﻟﻴﻪ ( أي إﱃ
اﳌﻘﺮ اﻵن آﻣنا لف لﻜن ألف ﻓضة أم ذهﺐ أم ر ل ﻷﻧﻪ أﻋﻠﻢ ﲟا أراده ) فﺈن فﺴﺮه
ﲜنﺲ واﺣﺪ ( ﻣﻦ ذﻫﺐ أو فﻀﻪ أو ﻏﲑﳘا ) أو ( فﺴﺮه ) ﺟناس ﻗﺒﻞ ﻣنﻪ ( ذﻟﻚ
ﻷن ﻟﻔﻈﻪ ﳛتﻤﻠﻪ إذاً إذا ﻓسره ﲜنﺲ واﺣد ﻗبلناه أو أجناس كذلﻚ ﻗبلناه ،وإن فﺴﺮه
ﺑنﺤﻮ كﻼب ﱂ ﻳﻘﺒﻞ وﻟﻪ ﻋﻠﻲ أﻟﻒ ودرﻫﻢ أو وﺛﻮب وﳓﻮه أو دﻳنار وأﻟﻒ أو أﻟﻒ
وﲬﺴﻮن درﳘا أو ﲬﺴﻮن وأﻟﻒ درﻫﻢ أو أﻟﻒ إﻻ درﳘا فا ﻤﻞ ﻣﻦ ﺟنﺲ اﳌﻔﺴﺮ
ﻣﻌﻪ هذه ﻗﻮاعد ،لﻪ علي ألف ور ل ﻣعناه أن اﻷلف ر ﻻت ،لﻪ علي ألف ودينار ﻣعناه
أن اﻷلف دينار ،وﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺒﺪ ﺷﺮك أو ﺷﺮكﺔ أو ﻫﻮ ﱄ وﻟﻪ أو ﺷﺮكﺔ ﺑﻴننا أو ﻟﻪ فﻴﻪ
ﺳﻬﻢ رﺟﻊ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ إﱃ اﳌﻘﺮ إذاً الذي أﻗر هﻮ الذي ﳛدد ﺣصة
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الﺸريﻚ ،وﻟﻪ ﻋﻠﻲ أﻟﻒ إﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣا دون اﻟنﺼﻒ القليل هﻮ أﻗل ﻣن

النصف ) ،وإذا ﻗال ( اﳌﻘﺮ ﻋﻦ إﻧﺴان ) ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﻣا ﺑﲔ درﻫﻢ وﻋﺸﺮة ﻟزﻣﻪ ﲦاﻧﻴﺔ (
ﻷن الذي ﺑﲔ الﻮاﺣد وعﺸرة هﻮ ﲦانية ﻷن ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﻘتﻀﻰ ﻟﻔﻈﻪ ) وإن ﻗال ( ﻟﻪ
ﻋﻠﻲ ) ﻣا ﺑﲔ درﻫﻢ إﱃ ﻋﺸﺮة أو ( ﻗال ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ) ﻣﻦ درﻫﻢ إﱃ ﻋﺸﺮة ﻟزﻣﻪ ﺗﺴﻌﺔ (
ﻟﻌﺪم دﺧﻮل اﻟﻐاﻳﺔ وإن ﻗال أردت ﺑﻘﻮﱄ ﻣﻦ درﻫﻢ إﱃ ﻋﺸﺮة ﳎﻤﻮع اﻷﻋﺪاد أي
اﻟﻮاﺣﺪ واﻻﺛنﲔ واﻟﺜﻼﺛﺔ واﻷرﺑﻌﺔ واﳋﻤﺴﺔ واﻟﺴتﺔ واﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﺜﻤاﻧﻴﺔ واﻟتﺴﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮة
ﻟزﻣﻪ ﲬﺴﺔ وﲬﺴﻮن وﻟﻪ ﻣا ﺑﲔ ﻫﺬا اﳊاﺋﻂ إﱃ ﻫﺬا اﳊاﺋﻂ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﳊاﺋﻄان وﻟﻪ
ﻋﻠﻲ درﻫﻢ فﻮق درﻫﻢ أو ﲢﺖ درﻫﻢ أو ﻣﻊ درﻫﻢ أو فﻮﻗﻪ درﻫﻢ أو ﲢتﻪ أو ﻣﻌﻪ درﻫﻢ
أو ﻗﺒﻠﻪ أو ﺑﻌﺪه درﻫﻢ ﺑﻞ درﳘان ﻟزﻣﻪ درﳘان ﻷنﻪ ﻣعﻪ درهﻢ أو ﲢتﻪ درهﻢ أو ﻓﻮﻗﻪ
درهﻢ ﻣعناه درﳘان ) ،وإن ﻗال ( إﻧﺴان ﻋﻦ آﺧﺮ ) ﻟﻪ ﻋﻠﻲ درﻫﻢ أو دﻳنار ﻟزﻣﻪ
أﺣﺪﳘا ( وﻳﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻴنﻪ إﻟﻴﻪ داﺋما ﰲ التفسﲑ يرجع إﱃ اﳌقر هﻮ الذي يفسر ﻷن ) أو
( ﻷﺣﺪ اﻟﺸﻴﺌﲔ وإن ﻗال ﻟﻪ درﻫﻢ ﺑﻞ دﻳنار ﻟزﻣاه اﻻثنان ﻷنﻪ ﻗال درهﻢ ﺑل دينار) ،
وإن ﻗال ( اﳌﻘﺮ ) ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﲤﺮ ﰲ ﺟﺮاب ﻓهل ﺻار ﻣقر لتمر أم ﳉراب أم ﻻثنﲔ؟
ﻣعناه هﻮ ﻣقر ﻷول ﻓقﻂ ،أو ( ﻗال ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ) ﺳﻜﲔ ﰲ ﻗﺮاب لسﻜﲔ ﻓقﻂ ،أو (
ﻗال ﻟﻪ ) فﺺ ﰲ ﺧاﰎ لفص ﻓقﻂ وﳓﻮه ( كﻠﻪ ﺛﻮب ﰲ ﻣنﺪﻳﻞ أو ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤاﻣﺔ
أو داﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬا ﺳﺮج أو زﻳﺖ ﰲ زق ) فﻬﻮ ﻣﻘﺮ ﻷول ( دون اﻟﺜاﱐ وكﺬا ﻟﻮ ﻗال ﻟﻪ
ﻋﻤاﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﻓهﻮ ﻣقر لعماﻣة ،أو فﺮس ﻣﺴﺮﺟﺔ أو ﺳﻴﻒ ﰲ ﻗﺮاب وﳓﻮه ﻓهﻮ ﻣقر
ﻷول ،وإن ﻗال ﻟﻪ ﺧاﰎ فﻴﻪ فﺺ إذاً ﻣقر ﻻثنﲔ أو ﺳﻴﻒ ﺑﻘﺮاب كان إﻗﺮارا ﻤا
وإن أﻗﺮ ﻟﻪ ﲞاﰎ وأﻃﻠق ﰒ ﺟاءه ﲞاﰎ فﻴﻪ فﺺ وﻗال ﻣا أردت اﻟﻔﺺ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻷنﻪ
أﻗر ﳋاﰎ واﳋاﰎ يﺸمل اﳋاﰎ والفص ،وإﻗﺮاره ﺑﺸﺠﺮ أو ﺑﺸﺠﺮة ﻟﻴﺲ إﻗﺮارا رﺿﻬا لﻮ
ﻗال هذه النخلة لفﻼن هذا ﻻ يعﲏ أنﻪ أﻗر لﻪ ﻷرض فﻼ ﳝﻠﻚ ﻏﺮس ﻣﻜا ا ﻟﻮ ذﻫﺒﺖ
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إذاً ﻻ ﳝلﻚ اﻷرض ،ذه الﻄريقة هل أﻣلﻚ أ أن أﻗﻮل لﻪ اﻗلع النخلة؟ ﻻ ﻷﱐ أذنﺖ لﻪ

ﰲ إﻗاﻣة هذه النخلة ﻓتبقى ،وﻻ ﳝﻠﻚ رب اﻷرض ﻗﻠﻌﻬا وإﻗﺮاره ﻣﺔ ﻟﻴﺲ إﻗﺮارا ﲝﻤﻠﻬا
إذا أﻗر ﻷﻣة وعندها ﲪل ﻓاﳊمل ﳛتمل أن يﻜﻮن لﻐﲑ اﳌالﻚ ﻓليﺲ إﻗرار ﳊمل ،أﻗر
ﻷﻣة ﻓقﻂ ،وكﺬا ﻟﻮ أﻗﺮ ﺑﺒﺴتان ﴰﻞ اﻷﺷﺠار وﺑﺸﺠﺮة ﴰﻞ اﻷﻏﺼان.

وﻫﺬا آﺧﺮ ﻣا ﺗﻴﺴﺮ ﲨﻌﻪ وﷲ أﺳﺄل أن ﻳﻌﻢ ﻧﻔﻌﻪ وأن ﳚﻌﻠﻪ ﺧاﻟﺼا ﻟﻮﺟﻬﻪ اﻟﻜﺮﱘ
وﺳﺒﺒا ﻟﻠﻔﻮز ﻟﺪﻳﻪ ﲜنات اﻟنﻌﻴﻢ واﳊﻤﺪ اﻟﺬي ﺑنﻌﻤتﻪ ﺗتﻢ اﻟﺼاﳊات واﻟﺼﻼة
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ ﷴ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﳑﺮ اﻷوﻗات آﻣﲔ إﻧﻪ ﺟﻮاد كﺮﱘ ﲟنﻪ .ﻗال
ذﻟﻚ ﺟاﻣﻌﻪ وﻣﺆﻟﻔﻪ رﲪﺔ رﺑﻪ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﺸﻴخ ﻣنﺼﻮر ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ اﺑﻦ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﺒﻬﻮﰐ اﳊنﺒﻠﻲ ﻋﻔا ﷲ ﻋنا وﻋنﻪ .وﻗال فﺮﻏﺖ
ﻣنﻪ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﻟﺚ ﺷﻬﺮ رﺑﻴﻊ اﻟﺜاﱐ ﻣﻦ ﺷﻬﻮر ﺳنﺔ ﺛﻼث وأرﺑﻌﲔ وأﻟﻒ واﳊﻤﺪ
وﺣﺪه وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ ﷴ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ.

وﺻلى ﷲ وسلﻢ و رك على نبينا ﷴ ،أسﺄل ﷲ العلي العﻈيﻢ أن يقبل ﻣنا ذلﻚ كلﻪ ،وأن
يﻜتﺐ لنا القبﻮل ،وأن ﳚعلﻪ خالصا لﻮجهﻪ الﻜرﱘ ،و ذا انتهى الﻜتاب وﻓرغ ،نسﺄل ﷲ
أن  ..لنا غﲑه وأن يتقبلﻪ ﻣنا.
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