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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (1)هارظكتاب ال

 
وخص به من بني سائر األعضاء، ألنه  (2)مشتق من الظهر

واملرأة مركوبة إذا  (4)ولذلك مسي املركوب ظهرا (3)موضوع الركوب
 .(6)(وهو حمرم) (5)غشيت

                                                

َوالَِّذيَن : الكتاب والسنة واإلمجاع؛ فالكتاب قوله تعاىل: األصل يف الظهار( 1)
حديث خولة وسلمة بن صخر، : اآلية؛ والسنة ِهمْ ُيَظاِهُروَن ِمْن ِنَسائِ 

 .واإلمجاع، حكاه غري واحد من أهل العلم
 .خالف البطن، مذكر، ومجعه أظهر وظهور وظهران( 2)
 .من البعري وغريه( 3)
 .لنا من ظهر، أي مركوب سوى هذا البعري ما: ويف احلديث قالت( 4)
ظهر أمي، أي ركوبك  يأنت عل: هفسمي بذلك، لتشبيه الزوجة بظهر األم، فقول( 5)

للنكاح حرام علي، كركوب أمي للنكاح، فأقام الظهر مقام املركوب وأقام الركوب 
 .مقام النكاح، ألن الناكح راكب

 .بالكتاب والسنة واإلمجاع، حكاه ابن املنذر وغريه( 6)
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َوِإنَـُّهْم َليَـُقوُلوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلَقْوِل َوُزورًا: لقوله تعاىل 
(1) 

من  (ببعض)أي بعض زوجته  (بعضها)شبه  (فمن شبه زوجته أو)
أو ) (3)كأمه وأخته  (أو بكل من حترم عليه أبدا بنسب) (2)حترم عليه

أو مبن حترم عليه إىل  (5)أو مبصاهرة، كحماته (4)كأخته منه  (رضاع
 .(8)بيان للبعض (من ظهر) (7)كأخت زوجته وعمتها  (6)أمد

                                                

نكر أي كالما فاحشا باطال، ال يعرف يف الشرع، بل كذبا حبتا، وحراما حمضا، م( 1)
من القول يف اإلنشاء، وزورا يف اخلرب أبطله الشارع، وجعله منكرا، ألنه يقتضي 
حترمي ما مل حيرم اهلل، وزورا ألنه يقتضي أن زوجته تكون مثل أمه، وهذا باطل، فإن 

 .الزوجة ليست كاألم يف التحرمي
 .كظهر أو بطن أو رأس، أو وجه، أو يد( 2)
 .عمته وخالته وكزوجة ابنهوكجدته وبنت أخيه أو أخت، وك( 3)
 .أي من الرضاع، وأمه منه، وجدته، وبنته، وغريها مما حيرم منه( 4)
 .أي من الرضاع، وأمه منه، وجدته، وبنته، وغريها مما حيرم منه( 5)
 .أي إىل غاية ينتهي التحرمي إليها( 6)
 .كوخالتها أو أجنبية ممن حيرم عليه حترميا مؤقتا، وهذا قول أصحاب مال( 7)
 .ببعض من حترم عليه: من قوله( 8)
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أنت علي  (أو) (2)أو أخيت (1)أنت علي كظهر أمي: كأن يقول  
كيدها أو   (أو عضو آخر ال ينفصل) (3)عميت (بطن)علي كـ 

و ظهرك أو أ (أنت)أي لزوجته  (هلا) (5)متعلق بشبه (بقوله) (4)رجلها
أو كيد أخيت، أو وجه  (7)علي أو معي أو مين كظهر أمي) (6)أو يدك

 .(8)وجه محايت، وحنوه

                                                

فهو ظهار إمجاعا، حكاه املوفق وغريه، كابن املنذر، وقال الوزير وابن رشد، ( 1)
أنت علي كظهر أمي؛ فإنه مظاهر، ال : اتفقوا على أنه إذا قال لزوجته: وغريمها

 .حيل له وطؤها، حىت يقدم الكفارة
خاليت، أو محايت، أو غريهن ممن حترم  أو قال أنت علي كظهر أخيت، أو بنيت، أو( 2)

عليه على التأبيد، فهو ظهار، يف قول أكثر أهل العلم، وحكي إمجاعا، ألهنن 
 .حمرمات بالقرابة، أشبهن األم

يد، فهو مظاهر يف قول بأو خاليت أو محايت، أو غريهن ممن حترم عليه على التأ( 3)
 .أكثر أهل العلم، لآلية واألخبار

يد، كيدها أو بزوجته بعضو آخر ال ينفصل، ممن حترم عليه على التأ أي أو شبه( 4)
 .رجلها، وكرأسها أو عينها فهو مظاهر

 .زوجته أو بعضها ببعض، أو كل إىل آخره( 5)
 أو بطنك أو رأسك أو عينك، أو غريه من عضو ال ينفصل( 6)
عي، أو م هفهو مظاهر يف قول أكثر أهل العلم، وكذا إن قال عندي، ألن قول( 7)

 .مين، أو عندي، مبعىن علي
من أمثلة ما سبق، وكذا إن شبه عضوا من امرأته، كرأس أو ظهر، أو بطن، أو ( 8)

 .غري ذلك بظهر أمه فظهار، عند األكثر، مالك والشافعي
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 (2)ولو نوى طالقا أو ميينا (1)فهو مظاهر (أو أنت علي حرام
جواب  (فهو مظاهر)أو اخلنزير  (كامليتة والدم)قال أنت علي  (أو)
و ظهر أ (4)أنت علي كظهر فالنة األجنبية: كذا لو قال  (3)«فمن»

أنت علي أو عندي كأمي، أو مثل : وإن قال (5)أيب أو أخي أو زيد
 .(6)أمي، وأطلق فظهار

                                                

صح عن ابن عباس وغريه، وذلك ألن اهلل جعل التشبيه مبن حترم عليه ظهارا، ( 1)
يؤيده أن اهلل مل جيعل التحرمي والتحليل إليه، فإذا  فالتصريح منه بالتحرمي أوىل،

أنت علي كظهر أمي؛ أو أنت علي حرام، فقد قال املنكر من الزور، وكذب : قال
 .على اهلل، وقد أوجب أغلظ الكفارتني عليه، وهي كفارة الظهار

ها، وكان الظهار واإليالء طالقا يف اجلاهلية، وذكره مجاعة يف ظهار املرأة من زوج( 2)
أكثر الفقهاء على أن التحرمي إذا مل ينوبه الظهار فليس : وقال املوفق وغريه

 .بظهار، وهو قول مالك وأيب حنيفة والشافعي
 .أي فمن شبه زوجته، أو بعضها ببعض، أو كل من حترم عليه، فهو مظاهر( 3)
أو كظهر أخت زوجيت، أو عمتها، أو خالتها، وحنو ذلك، فهو مظاهر ألنه ( 4)

 .هها بظهر من حترم عليه، أشبه ظهر األمشب
 .أو كظهر غريهم، من الرجال األقارب، أو األجانب فهو مظاهر( 5)
 .ألنه املتبادر من هذه األلفاظ وحنوها( 6)
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أنت : وإن قال (1)وإن نوى يف الكرامة وحنوها، دين وقبل حكما
شعرك : وإن قال (2)أمي؛ أو كأمي؛ فليس بظهار، إال مع نية أو قرينة

أي  (ه لزوجهاوإن قالت) (3)أو مسعك، وحنوه، كظهر أمي؛ فليس بظهار
لقوله تعاىل  (4)(فليس بظهار)قالت له نظري ما يصري به مظاهرا منها 

 ْالَِّذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَساِئِهم (وعليها) (5)فخصهم بذلك 
 .(6)أي على الزوجة، إذا قالت ذلك لزوجها (وعليها)

                                                

أنت علي، أو عندي كأمي، أو مثل أمي يف الكرامة، أو : أي وإن نوى بقوله( 1)
 احملبة قبل منه حكما، الحتماله، وهو أعلم مبراده

تدل على إرادة الظهار، وإن كان مث قرينة قدمت عليها النية، ألن النية تعني ( 2)
اللفظ يف املنوي، ويتعني محله على الكرامة، أو احملبة، وحنومها مع اإلطالق ألنه 

 .ليس بصريح يف الظهار، وغري اللفظ املستعمل فيه
وريقك، ولبنك  شعرك أو مسعك وحنوه، كبصرك، وظفرك،: أي وإن قال لزوجته( 3)

ودمعك وروحك علي كظهر أمي، وكذا حنوه فليس بظهار، ألن املراد به اإلدراك 
 .ال العضو

أي إن قالت الزوجة لزوجها، أنت علي كظهر أيب، وحنوه، مما يصري به مظاهر إذا ( 4)
هو قول أكثر أهل العلم، : قاله هلا، فليس بظهار، رواية واحدة، وقال املوفق

 ,.وغريمها مالك، والشافعي
فإن معىن اآلية، يقول الرجل المرأته أنت علي كظهر أمي، وحنو ذلك، وهو منها ( 5)

قول يوجب حترميا، ميلك الزوج رفعه، فاختص به، واحلل فيها حق للزوج، فلم 
 .متلك إزالته، كسائر حقوقه

 أنت علي كظهر أيب أو أخي وحنوه: أي إذا قالت( 6)
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وعليها  (1)أي كفارة الظهار، قياسا على الزوج (كفارته) 
ويكره نداء أحد الزوجني اآلخر، مبا خيتص  (2)التكفريالتمكني قبل 

ال  (4)(من كل زوجة)الظهار  (ويصح) (3)بذي رحم حمرم، كأيب وأمي
 .(5)ال من أمة أو أم ولد

                                                

هذا أقيس وأشبه بأصول أمحد، : ارة ميني؛ قال املوفقكف: أوجبوه تغليظا، وعنه( 1)
 .ال جتب عليها كفارة ظهار، وهي مذهب أيب حنيفة ومالك والشافعي: وعنه

ألنه حق للزوج، فال متنعه، كسائر حقوقه، وألهنا ال تثبت هلا أحكام الظهار من  ( 2)
 .وليس هلا ابتداء القبلة، واالستمتاع وحنو ذلك: كل وجه؛ قالوا

رواه أبو داود،  «أختك هي؟» مرأته يا أخيت، فقال أن رجال قال ال: خلرب (3)
يشبه لفظ الظهار، وال حترم به، وال يثبت به  فكره ذلك، وهنى عنه، وألنه لفظ

حكم الظهار، ألنه ليس بصريح فيه، وال نواه فال يثبت به التحرمي، وجاء أن 
 .إهنا أخيت، ومل يعد ظهارا: اخلليل قال

ال؛ وهو قول مالك،  ة كانت أو صغرية، مسلمة، أو ذمية، ميكن وطؤها أوكبري ( 4)
االتفاق على الزوج من الزوجة اليت يف عصمته، : والشافعي، وحكى الوزير وغريه

وعلى أنه يصح من العبد، وأنه يكفر بالصوم، وباإلطعام عند مالك، إن ملكه 
كل حال، فكزوجته، وإن   أنت علي حرام، يريد يف: السيد اهـ، وإن قال ألجنبية

 .أراد بتلك احلال فال شيء عليه، ألنه صادق، وكذا إذا أطلق
الَِّذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن : وهو مذهب مالك والشافعي لقوله تعاىل( 5)

ومها ليستا نساء وألنه لفظ تعلق به حترمي الزوجة، فال حترم به األمة،   ِنَساِئِهمْ 
 .كالطالق
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 .(2)وال يصح ممن ال يصح طالقه (1)وعليه كفارة ميني 

                                                

ر من أمته، أو أم ولده، ألن كل حالل حرم، مل يلزمه فيه إال كفارة ميني، إذا ظاه( 1)
: حني قال َقْد فَـَرَض اهلُل َلُكْم َتِحلََّة َأْيَماِنُكمْ : سوى الزوجة لقوله تعاىل

 «لن أعود إىل شرب العسل»
الف، حهو : يف الرجل حيرم طعامه، وشرابه وأمته، قال أبو حنيفة وأمحد :لوزيراوقال 
إن : عليه كفارة ميني باحلنث، واحلنث حيصل بفعل جزء منه وكذا قال الشافعيو 

 .حرم أمته فكفارة ميني
عليه، والنائم، والسكران، ألهنم  ى، واملكره والزائل العقل، واجملنون، واملغملكالطف( 2)

 .ال حكم لقوهلم
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 (1)فصل
 (2)أي منجزا، كأنت علي كظهر أمي (ويصح الظهار معجال)

كإن قمت فأنت علي كظهر   (معلقا بشرط)أيضا يصح الظهار  (و)
 (و) (4)لوجود املعلق عليه (صار مظاهرا)الشرط  (فإذا وجد) (3)أمي

يصح  (و) (5)أي غري مؤقت، كما تقدم (مطلقا)يصح الظهار 
 (فإن وطئ فيه كفر) (6)كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان  (مؤقتا)

 .(7)لظهاره

                                                

ل التكفري، يف حكم تعجيل الظهار، وتعليقه، وتوقيته، وكفارته، وحظر الوطء قب( 1)
 .وغري ذلك

 .كما سبق مفصال( 2)
 .أو إن شاء زيد، أو إن دخلت الدار، فأنت علي كظهر أمي( 3)
 .من قيام وحنوه، مما علق الظهار عليه( 4)
هذا تكرار مع قوله معجال، : ت علي كظهر أمي؛ وال يقالنإن قال أ: من قوله( 5)

املعلق، واملطلق يقابله املؤقت،  أن يقابل كل مبا بعده؛ فاملعجل يقابله: ألن مراده
وال يضر ذلك، ولو رجع املعجل إىل املعىن املطلق، فإن اللفظ الواحد، قد يكون 

 .كل واحدة منهما على جهة  ىله جهتان، تراع
 .أو شهرا، أو عشرا، وحنو ذلك، حلديث سلمة بن صخر، وكاإليالء( 6)
 هلا كفارةألمره صخرا بالكفارة، وألن منع نفسه منها ميني ( 7)
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على مظاهر  (وحيرم) (1)مبضيه (وإن فرغ الوقت زال الظهار)
كالقبلة،   (ودواعيه (3)وطء)لظهاره  (قبل أن يكفر) (2)ومظاهر منها

لقوله عليه السالم  (4)(ممن ظاهر منها)واالستمتاع مبا دون الفرج 
وال ) (5)صححه الرتمذي «فال تقربها حتى تفعل ما أمرك اهلل به»

 .(6)اختيارا (إال بالوطء)أي يف ذمة املظاهر  (تثبت الكفارة يف الذمة

                                                

وإن مل يطأ يف الشهر الذي عينه حىت انقضى، زال حكم الظهار، ألن اهلل : أي( 1)
إمنا أوجب الكفارة، على الذين يعودون ملا قالوا، ومن ترك الوطء يف الوقت الذي 

 .ظاهر فيه، مل يعد ملا قال، فال جتب عليه الكفارة
 .ح اهلاءأي وحيرم على زوج مظاهر، وزوجة مظاهر منها، بفت( 2)
بال خالف لقوله : من ظاهر منها إذا كان التكفري بالعتق، أو الصيام قال املوفق( 3)

َتَماسَّا: تعاىل ْبِل َأْن يـَ َتْحرِيُر َرقَـَبٍة ِمْن قـَ وأكثر أهل العلم، على أن  فـَ
اتفقوا على أنه ال جيوز املسيس حىت : التكفري باإلطعام مثل ذلك؛ قال الوزير

 .حيرم عليه الوطء: بن رشديكفر، وعبارة ا
 .هذا املذهب، وأحد القولني للشافعي، وقول مالك وأصحاب الرأي( 4)
وفسر القربان بالوطء، وألن ما حرم الوطء من القول، حرم دواعيه، كالطالق، ( 5)

اجلمهور ال : ال حيرم، وهو قول أيب حنيفة، وقال ابن رشد: واإلحرام، وعن أمحد
 . أعلمحيرم ما عدا الوطء، فاهلل

 .ال مكرها، فلو وطئ مكرها، مل جتب عليه الكفارة( 6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

31 

ولو  (2)فمىت وطئ لزمته الكفارة (1)(العود)أي الوطء  (وهو)
ألهنا شرط حلله، فيؤمر هبا من أراده،  (4)وال جتب قبل الوطء (3)جمنونا

عند العزم )أي قبل الوطء  (إخراجها قبله مويلز ) (5)أراده، ليستحله هبا
ِمْن قـَْبِل َأْن لقوله تعاىل يف الصيام والعتق  (6)(العزم عليه

َتَماسَّايَـ 
(7). 

                                                

اجلمهور أهنا ال : قال ابن رشد ُثمَّ يـَُعوُدوَن ِلَما َقاُلوا: املذكور يف قوله تعاىل( 1)
 .جتب الكفارة دون العود

وال يسقط التكفري، وال يتضاعف، وللرتمذي يف املظاهر، يواقع قبل أن يكفر، ( 2)
 .واحدة؛ والعمل عليه عند أهل العلمكفارة : قال

بأن ظاهر مث جن، وكذا لو بانت منه مث زنا هبا، إال من مكره، فإنه معذور ( 3)
 .باإلكراه

 .وإمنا مل جتب إذا، ألن هذه الكفارة، ال جتب باملعدوم( 4)
ني كاألمر بالطهارة ملن أراد النافلة، واألمر بالنية ملن أراد الصيام، وألن الظهار مي( 5)

مكفرة، فال جتب الكفارة إال باحلنث فيها، وتقدمي الكفارة قبل الوجوب، تعجيل 
 .هلا قبل وجوهبا، لوجود سببها

 .فإن وطئ عصى واستقرت عليه الكفارة، وال تسقط بعد ذلك مبوت وال طالق( 6)
اجلماع، فال حيل للمظاهر وطء امرأته اليت ظاهر منها، ما مل يكفر، : واملماسة هنا( 7)

سواء كان التكفري باإلعتاق، أو الصيام، وكذا اإلطعام، فدلت اآلية على أهنا جتب  
كفارة الظهار بالوطء، ويلزم إخراجها قبله، عند العزم عليه، وأن حترمي زوجته باق 

 .عليه حىت يكفر، وهو قول أكثر أهل العلم
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وتلزمه كفارة واحدة ) (1)وإن مات أحدمها قبل الوطء سقطت
 (قبل التكفري من)ولو كان الظهار مبجالس  (2)أي الظهار (بتكريره
تلزمه كفارة واحدة  (و) (4)كاليمني باهلل تعاىل  (3)(واحدة)زوجة 

أننت علي  : بأن قال لزوجاته (5)(لظهاره من نسائه بكلمة واحدة)
أي من زوجاته  (وإن ظاهر منهن) (6)مي، ألنه ظهارا واحداكظهر أ

عليه  (فـ)أنت علي كظهر أمي : لكل منهن: بأن قال (بكلمات)
 .((7)كفارات بعددهن)

                                                

 .ولو كان قد عزم على الوطء( 1)
يه وتقدم اخلرب، ألن تكريره ال يؤثر يف حترمي ولو أراد بتكرير استئنافا نص عل( 2)

 .الزوجة، لتحرميها بالقول األول
 .نص عليه وهو قول مالك، والقدمي للشافعي( 3)
فإهنا ال جتب بتكريرها قبل التكفري كفارة ثانية، فكذا الظهار، وألنه قول مل يؤثر ( 4)

 .حترميا يف الزوجة، فلم جتب به كفارة
خالف يف املذهب، وقول مالك، وأحد قويل الشافعي، وهو قول  بغري: قال املوفق( 5)

 .ال نعلم هلما يف الصحابة خمالفا، فكان إمجاعا: عمر وعلي، وقال
وألن الظهار كلمة جتب مبخالفتها الكفارة، فإذا وجدت يف مجاعة أوجبت كفارة ( 6)

 .واحدة كاليمني باهلل
 .لكل ميني كفارة ترفعها أو تكفر إمثها( 7)
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ألهنا أميان متكررة، على أعيان متعددة فكان لكل واحدة   
 .(2)كما لو كفر مث ظاهر  (1)كفارة

                                                

 .رواية واحدة: قال ابن حامد (1)
فإنه تلزمه كفارة ثانية للظهار الثاين، قال يف املبدع بغري خالف وألهنا أميان، ال ( 2)

حينث يف إحداها باحلنث يف األخرى، فال يكفرها كفارة واحدة، كاألصل وألن 
 .يف احملال املختلفة كالقتل هالظهار معىن يوجب الكفارة فتتعدد الكفارة بتعدد
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 (1)فصل
فإن  (3)عتق رقبة) (2)تيبعلى الرت أي كفارة الظهار  (وكفارته)

فإن مل يستطع أطعم ستني  (4)مل جيد صام شهرين متتابعني
َوالَِّذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن ِنَساِئِهْم ُثمَّ : لقوله تعاىل (5)(مسكينا

يـَُعوُدوَن ِلَما َقاُلوا
(6). 

                                                

يف بيان أحكام كفارة الظهار، وغريها مما هو يف معناها، والكفارة السرت؛ من ( 1)
قوهلم كفرت الشيء إذا غطيته وسرتته، فكأهنا تكفر الذنوب، أي تسرتها، وكذا 

 .السرت: الغفر أيضا، معناه
بالخالف، حكاه املوفق وغريه، إذا كان املظاهر حرا، وكذا كفارة وطء هنار ( 2)

 .هر املذهبرمضان، يف ظا
 .ذلك همؤمنة جتب على من ملكها، وأمكن( 3)
 .أي فإن مل جيد رقبة يعتقها، على ما سيأيت صام شهرين متتابعني( 4)
أي فإن مل يستطع الصيام، ملرض أو سفر أو فرط شهوة، أطعم ستني مسكينا، ( 5)

 .فتجب الكفارة على هذا الرتتيب، بال نزاع، وإن عجز سقطت
أنت علي  : بأن يقول أحدهم المرأته يَن ُيَظاِهُروَن ِمْن ِنَساِئِهمْ َوالَّذِ : أي( 6)

قال أمحد ومالك وغريمها  ُثمَّ يـَُعوُدوَن ِلَما َقاُلواكظهر أمي، وما أشبه ذلك، 
هو أن يعود املظاهر إىل اجلماع، فيحرم قبل أن يكفر، وال حتل له : من السلف

قاله غريه واحد من أهل التفسري، هو أن حىت يكفر مبا ذكر اهلل يف هذه اآلية، و 
 .يعود إىل اجلماع، الذي قد حرمه على نفسه، فإن وطئ فيه كفر لظهاره إمجاعا
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َبةٍ  َتْحرِيُر َرقـَ  (2)واملعترب يف الكفارات وقت وجوب (1)اآلية فـَ
ولو أيسر معسر مل يلزمه  (3)قبل تكفري مل جيزئه صوم فلو أعسر موسر

إال ملن ملكها أو أمكنه )يف الكفارة  (وال تلزم الرقبة) (5)وجيزئه (4)عتق
أو مع زيادة ال جتحف  (بثمن مثلها) (6)أي ملكها (أمكنه ذلك

 . (7)مباله

                                                

ْعَمُلوَن َخِبير  من ): ومتامها( 1) َتَماسَّا َذِلُكْم ُتوَعُظوَن ِبِه َواهلُل ِبَما تـَ ْبِل َأْن يـَ  * قـَ
َتَماسَّا َفَمْن َلْم َيْسَتِطْع َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتتَ  اِبَعْيِن ِمْن قَـْبِل َأْن يـَ

بصيام شهرين متتابعني  فقدم تعاىل حترير الرقبة، وثىن (َفِإْطَعاُم ِستِّيَن ِمْسِكيًنا
على من مل جيد الرقبة، وثلث بإطعام ستني مسكينا، على من مل يستطع الصيام، 

 .وال نزاع يف ذلكفدلت اآلية الكرمية، على ترتيب الكفارات 
وهو يف املظاهرة، من وقت العود ال وقت املظاهرة، ويف وطء هنار رمضان وقته، ( 2)

 .ويف القتل وقت زهوق، ويف اليمني من احلنث، ال وقت اليمني
 .ألنه غري ما وجب عليه وتبقى الرقبة يف ذمته إىل يساره( 3)
يف الصيام مث وجد الرقبة، فقال إذا شرع : ألن االعتبار بوقت الوجوب، قال الوزير( 4)

على صومه،  ال يلزمه اخلروج منه والعتق، بل إن شاء بىن: مالك والشافعي وأمحد
وإن شاء أعتق، إال أن مالكا فرق، إن كان شرع يف الصيام اليوم واليومني إىل 

 .الثالث، عاد إىل العتق، وإن كان قد مضى يف صومه أمته
 .لكفارات، فوجب أن جيزئه كسائر األصولأي العتق، ألنه األصل يف ا( 5)
 .بنقد أو غريه، وقت الوجوب( 6)
إمجاعا، ولو كثرت، لعدم تكرارها، خبالف ماء : لزمه العتق، قال يف املبدع( 7)

 .الوضوء

This file was downloaded from QuranicThought.com



  السابعالجزء 

 

37 

ويشرتط للزوم  (2)ال هببة (1)ولو نسيئة وله مال غائب أو مؤجل
عن  (و (3)فاضال عن كفايته دائما)يكون مثنها شراء الرقبة، أن 

 (عما حيتاجه)فاضال  (و) (4)من زوجة ورقيق وقريب (كفاية من ميونه)
إذا كان  (5)صاحلني ملثله (من مسكن وخادم)هو ومن ميونه  (حيتاجه

وثياب )حيتاج إىل استعماله  (ومركوب وعرض بذلة) (6)مثله خيدم
 . (7)جتمل

                                                

ويف  وله ما يفي به، ،ألنه ال ضرر عليه فيهن وجيوز أن يأخذ قرضا لثمن الرقبة( 1)
، من خادم وحنوه، وأمكنه بيعه، وشراء صاحل ومن له فوق ما يصلح مثله: الغاية

ملثله، ورقبة بالفاضل، لزمه فلو تعذر، أو كان له سرية ميكن بيعها وشراء سرية 
 .ورقبة بثمنها مل يلزمه

 .بأن وهبت له هي أو مثنها، للمنة عليه يف قبوهلا، وذلك ضرر يف حقه( 2)
 .مرادهم سنة كاملة( 3)
 .خ، وغريهم، ممن جتب نفقتهم عليه، على ما يأيتكأب، أو أم، أو ولد، أو أ( 4)
من ملك : فال يأخذ من رأس املال، الذي يقوم كسبه مبؤونته، وقال املوفق وغريه( 5)

رقبة، أو أمكنه حتصيلها، فاضال عن كفايته، وكفاية من ميونه على الدوام، وغريها 
على ذلك، وأنه من حوائجه األصلية، بثمن مثلها، لزمه العتق، أمجع أهل العلم 

 .ليس له االنتقال عنه إىل الصيام، إذا كان حرا مسلما
عادة، أو لكرب، أو مرض، أو زمانه، أو عظم خلق، وحنوه مما يعجز عن خدمته، ( 6)

 .وال جيد رقبة فاضلة عن خدمته مل يلزمه العتق وهو قول الشافعي
بذلة، كفرشه،  عرضأي وأن يكون مثنها فاضال عن مركوب حيتاج إىل استعماله و ( 7)

وأوانيه وآلة حرفته، وثيابه اليت يلبسها دائما، وغري ذلك مما حيتاج إىل استعماله، 
وفاضال عن ثياب جتمل كلباسه الذي يتجمل به، وال يزيد على ملبوس مثله، مل 

 .يلزمه العتق بثمنها
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وكتب ) (1)ومؤونة عياله (ؤونتهمال يقوم كسبه مب)عن فاضال ( و
ألن ما استغرقته حاجة اإلنسان،  (2)(ووفاء دين)حيتاج إليها  (علم

، الظهار ككفارة  (وال جيزئ يف الكفارات كلها) (3)فهو كاملعدوم
إال رقبة )والقتل، والوطء يف هنار رمضان، واليمني باهلل تعاىل 

 .(4)(مؤمنة

                                                

ه ومؤونة كعقار حيتاج إىل غلته، أو عرض للتجارة، وال يستغين عن رحبه، يف مؤونت( 1)
 .عياله، وحوائجه، األصلية، مل يلزمه العتق، ألنه غري فاضل عن حاجته

أي وفاضال عن كتب علم حيتاج إليها، ووفاء دين اهلل، أو آلدمي حال أو ( 2)
 .مؤجل، مل يلزمه العتق قوال واحدا

يف جواز االنتقال إىل بدله، وإن استغىن عن شيء من ذلك، مما ميكنه أن يشرتي ( 3)
رقبة لزمه العتق، لقدرته عليه بال ضرر، فلو كان له خادم ميكن بيعه،ويشرتي به 

بثمنه رقبتني يستغين خبدمة أحدمها ويعتق اآلخر لزمه، أوله دار فوق ما حيتاجه 
ميكنه بيعها، أو صنعة يفضل منها عن كفايته ما ميكنه به شراء رقبة، أو له ثياب 

ها، وإن كان له مال غائب، أو دين يرجو فاخرة، تزيد على مالبس مثله ميكنه بيع
 .الوفاء، وأمكنه شراء رقبة نسيئة، لزمه، ألنه قادر مباال مضرة فيه

 .أي مطلق اإلميان، ذكره شيخ اإلسالم، وهو مذهب مالك والشافعي( 4)
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َتَل ُمْؤمِ : لقوله تعاىل َبٍة ُمْؤِمَنةٍ َوَمْن قـَ َتْحرِيُر َرقـَ ًنا َخَطًأ فـَ
(1) 

سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا ) (2)وأحلق بذلك سائر الكفارات
ومتكينه من التصرف  نافعه،مألن املقصود متليك الرقيق  (3)(بينا

 (4)كالعمى)بينا  النفسه، وال حيصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرر 
قطع اأو ) (5)أو اليد والرجل (قطعهمااوالشلل ليد، أو رجل، أو 

 (أو األمنلة من اإلهبام (6)األصبع الوسطى، أو السبابة، أو اإلهبام
 .(7)ةأوأمنلتني من وسطى، أو سباب

                                                

 .«أعتقها فإهنا مؤمنة» وهو يف القتل إمجاع، حكاه ابن املنذر وغريه، ولقوله ( 1)
، ومحال للمطلق على املفيد،وهو ظاهر املذهب، وقول مالك قياسا عليه( 2)

 .والشافعي، وغريمها
 .وهو مذهب اجلمهور، مالك والشافعي، وأصحاب الرأي( 3)
 .ألن األعمى ال ميكنه العمل، يف أكثر الصنائع( 4)
ألن اليد آلة البطش، والرجل آلة املشي، فال يتهيأ له كثري من العمل، مع شلل ( 5)

 .أو قطعهاإحدامها 
 .ألن نفع اليد يزول بذلك( 6)
 .ال واحدة لبقاء نفع اليد( 7)
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ألن نفع اليد  (من يد واحدة)معا  (قطع اخلنصر والبنصراأو )
وال جيزئ مريض ) (2)وكذا أخرس ال تفهم إشارته (1)يزول بذلك
كزمن ومقعد، ألهنما ال ميكنهما العمل يف أكثر  (وحنوه (3)ميئوس منه

ألن عتقها  (6)(أم ولد)جتزئ  (وال) (5)وكذا مغصوب (4)أكثر الصنائع
 .(7)عتقها مستحق بسبب آخر

                                                

وجيزئ من قطعت خنصره فقط، أو بنصره فقط، أو قطعت إحدامها من يد ( 1)
واحدة، وقطعت األخرى من اليد األخرى، ألن نفع الكفني باق ومفهومه أنه 

املوفق وغريه وهو  جيزئ من قطعت أصابع قدمه كلها، وجزم به يف اإلقناع، واختاره
 .مذهب الشافعي

أي وكذا ال جيزئ عتق أخرس، ال تفهم إشارته ألن منفعته زائلة، أشبه زوال ( 2)
العقل، وال أصم أخرس، ولو فهمت إشارته لفقد حاستني، فإن كان أخرس فقط، 
وفهمت إشارته أجزأ، ألن اإلشارة تقوم مقام الكالم، وال جيزئ جمنون مطبق، ألنه 

 .نفعمعدوم ال
كمرض السل، لعدم متكنه من العمل، وإن رجي برؤه كحمى وصداع، أجزأ، ألن ( 3)

 .ذلك ال مينعه من العمل
 .فلم جيز عتقه يف كفارة ظهار، أو غريه( 4)
أي ال جيزئ عتق عبد مغصوب، وإذا أعتقه مالكه، لعدم متكنه من منافعه، وكذا ( 5)

 .ب ال يعلم خربهعبد غصب منه حال كونه يف يد غاصب، وكذا غائ
 .وال جيزئ عتق رحم حمرم( 6)
 .وهو إيالد السيد هلا، وال جيزئ أيضا ولد أم ولده، الذي ولدته بعد كوهنا أم ولد( 7)
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وولد الزنا ) (2)واملكاتب إذا مل يؤد شيئا (1)(وجيزئ املدبر)
واألمة ) (5)والصغري واألعرج يسريا (4)(واملرهون واجلاين (3)واألمحق

ألن ما يف هؤالء من النقص ال يضر  (6)( محلهاىناستثاحلامل ولو 
 .(7)بالعمل

                                                

َتْحرِيُر َرقَـَبةٍ : صرح به يف املنتهى وغريه، لقوله( 1) وألنه عبد كامل املنفعة مل  فـَ
: الشافعي وقال بعضهمحيصل عن شيء منه عوض، وألنه جيوز بيعه، وهذا قول 

ال جيزئ عتق املدبر،وهو مذهب مالك،وأصحاب الرأي، ألن عتقه مستحق يف 
يف الكفارة  هغري الكفارة، فلم جيزئه، كالذي استحق عليه اإلطعام يف النفقة، فدفع

 .فاهلل أعلم
من كتابته ألنه رقبة كاملة، ساملة، مل حيصل عن شيء منها عوض، وإن أدى منها ( 2)

 . جتز، حلصول العوض عن بعضه، كما لو أعتق بعض رقبةشيئا مل
ال اعلم فيه خالفا؛ : وجيزئ عتق ولد الزنا، وهو قول األكثر، ويف اإلنصاف: أي( 3)

مه ال ألبيه اهـ وجيزئ وحيصل له أجره كامال، فإنه يشفع مع صغره أل: قال الشيخ
مباالته مبا يعقبه من عتق األمحق، وهو الذي يعمل القبيح واخلطأ على بصرية لقلة 

 .املضار
 .سواء كان الراهن معسرا أوال، وسواء كانت اجلناية موجبة لقتله، أوال( 4)
أي وجيزئ الصغري ال اجلنني، يف قول أكثر أهل العلم، وجيزئ األعرج عرجا يسريا، ( 5)

ألنه قليل الضرر بالعمل، فإن كان فاحشا كثريا مل جيز، وكذا جيزئ جمبوب، 
ع أنف، وأذن ومن خينق يف بعض األحيان واملعلق عتقه بصفة قبل وخصي وأجد 

 .وجودها
 .أي من العتق، لكماهلا من دونه وجتزئ األمة املزوجة( 6)
ضررا بينا، وماال يضر بالعمل، ال مينع متليك السيد العبد منافعه، وتكميل ( 7)

 .أحكامه، فأجزأ عتق أحدهم يف الكفارة، كالسامل من العيوب
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 (1)فصل
َفَمْن َلْم َيِجْد : لقوله تعاىل (2)(يجب التتابع في الصوم)

َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْينِ 
ويقع  (4)وينقطع بصوم غري رمضان (3)

 . (6)مل ينقطع التتابع (فإن ختلله رمضان) (5)عما نواه

                                                

 .بيان حكم الصوم يف الكفارة، واإلطعام وما يتعلق بذلكيف ( 1)
املواالة بني صوم أيامهما ويبيت : يف مجيع الشهرين، بأن ال يفرقه إمجاعا، ومعناه( 2)

 .النية من الليل، ال نية التتابع بل يكفي حصوله بالفعل
إذا قدر  اِبَعْينِ َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتتَ رقبة، كما تقد  َفَمْن َلْم َيِجدْ أي ( 3)

عليه، حرا كان أو عبدا بال خالف، وال جيوز أن يفطر فيهما، وال أن يصوم فيهما 
 .من غري الكفارة

فلو صام أثناء الشهرين تطوعا، أو قضاء، أو عن نذر، أو غري ذلك، غري ما ( 4)
ع ، انقطع التتابع، أو أفطر ناسيا، لوجوب التتابع، أو أفطر لغري عذر، انقطاستثين

 .بال نزاع، اهـ ألنه فرقه بشيء ميكنه التحرز منه: التتابع، ويف اإلنصاف
 .من قضاء، أو كفارة، أو نذر، أو غري ذلك، ألنه زمان مل يتعني لكفارة( 5)
أي فإن ختلل صومهما صوم شهر رمضان، بأن يبتدئ الصوم من أول شعبان ( 6)

 .ان للصوم الواجب فيهمثال، فيتخلله رمضان، مل ينقطع التتابع، لتعني رمض
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 (2)ونفاس (وحيض (1)فطر جيب كعيد وأيام تشريق)ختلله  (أو)
كإغماء مجيع اليوم مل ينقطع   (وحنوه (3)وجنون ومرض خموف)

 (6)كسفر  (أو لعذر يبيح الفطر (5)أو أفطر ناسيا أو مكرها) (4)التتابع
 .(7)التتابع، ألنه فطر لسبب ال يتعلق باختيارمها (مل ينقطع) (6)كسفر

 .(7)باختيارمها

                                                

أي أو ختلل صوم الكفارة فطر جيب، كفطر العيدين وأيام التشريق، بأن يبتدئ ( 1)
مثال من ذي احلجة، فيتخلل يوم النحر، وأيام التشريق، مل ينقطع التتابع، لتعني 

 .الفطر فيه، ألنه زمن منعه الشرع عن صومه يف الكفارة
مل ينقطع التتابع، وهو يف احليض إمجاع،  أو ختلله فطر، حليض أو نفاس،: أي( 2)

وقيس عليه النفاس، وجيوز أن يبتدئ صوم الشهرين، من أول شهر ومن أثنائه بغري 
 .خالف

أو ختلل فطر جلنون، مل ينقطع التتابع، أو ختلله فطر ملرض خموف، مل ينقطع ( 3)
 .التتابع، تبع يف ذلك املنتهى وغريه، ويف اإلقناع، ولو غري خموف

على الصحيح من املذهب، كاجلاهل جزم به غري واحد من األصحاب ألنه أفطر ( 4)
 .بسبب ال صنع له فيه

أو خمطئا، كآكل يظنه ليال فبان هنارا، وأما الناسي واملكره فلبقاء صومهما خلرب ( 5)
ال جاهل بوجوب التتابع  «عفي ألميت اخلطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه»

 .وتقدم
 .مل، ومرضع، لضرر ولدها بالصوم أفطرتا خوفا على أنفسهماوكفطر حا( 6)
 .ألنه أفطر لعذر يبيح الفطر يف رمضان، فلم ينقطع التتابع( 7)
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أن يكون مسلما حرا، : الكفارة ويشرتط يف املسكني املطعم من
من بر وشعري،  (2)(وجيزئ التكفري مبا جيزئ يف فطرة فقط) (1)ولو أنثى

 .(4)وال جيزئ غريها ولو قوت بلده (3)ومتر وزبيب، وأقط

                                                

اإلسالم، واحلرية، وأن يكون قد أكل : كالزكاة فيشرتط يف املساكني، ثالثة شروط( 1)
الفقراء،  الطعام، واملساكني، هم الذين تدفع إليهم الزكاة حلاجتهم، ويدخل فيهم

وال جيوز دفعها إىل كافر، ولو ذميا، عند اجلمهور، مالك والشافعي، وغريمها، وال 
جيوز دفعها إىل عبد، بال خالف، وال إىل أم ولد، وهو قول مالك والشافعي، وال 

 .إىل مكاتب، ألنه ليس مبسكني، حيث أنه إن مل يكن له كسب رجع إىل سيده
 .ذا املذهبسواء كان قوت بلده، أوال، ه( 2)
فإن عدم األصناف اخلمسة، أجزأ مما يقتات من حب ومثر، كما ذكروه يف ( 3)

 .الفطرة
إجزاء غري األصناف اخلمسة : مع وجود أحدها، واختار أبو اخلطاب وغريه( 4)

إمنا خيرج يف الكفارة، املطلقة غري مقيد بالشرع، بل العرف : مطلقا، واختار الشيخ
دير وال متليك، وهو قياس املذهب، يف الزوجة واألقارب، قدرا أو نوعا، من غري تق

واململوك والضيف، واألجري املستأجر بطعامه، وأن اإلدام جيب إن كان يطعم أهله 
 بإدام، وإال فال وعادة الناس ختتلف يف ذلك، يف 

إن  : الرخص والغالء، واليسار واإلعسار، وختتلف بالشتاء والصيف، ويف اإلنصاف
 ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكمْ : غري ذلك أجزأه لقوله كان قوت بلده

 .وصوبه
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وال  (1)من الرب أقل من مد)يف إطعام كل مسكني  (وال جيزئ)
وز دفع لكل واحد ممن جي (2)أقل من مدين)كالتمر والشعري   (من غريه

حلاجتهم، كالفقري، واملسكني وابن السبيل، والغارم  (الزكاة إليهم
رطل وثلث، : واملد (4)ولو صغريا مل يأكل الطعام (3)ملصلحته

وإن غدى املساكني، أو عشاهم مل ) (5)بالعراقي، وتقدم يف الغسل
 .(6)لعدم متليكهم ذلك الطعام (جيزئه

                                                

 جاءت امرأة من بين بياضة، بنصف وسق شعري، فقال : اإلمام أحد ىملا رو ( 1)
وهو قول ابن عمر، وابن  «أطعم هذا فإن مدي شعري مكان مدبر»للمظاهر 

بة خالفا، فكان إمجاعا، مل نعرف هلم يف الصحا: وقال املوفق عباس، وغريمها،
وقال سليمان بن يسار، أدركت الناس إذا أعطوا يف كفارة اليمني أعطوا مدا من 

 .حنطة
 سأعينه بعرق من متر، وقد أعطاه : خلرب أوس بن الصامت، أن خولة قالت( 2)

 .عرقا، والعرقان ثالثون صاعا، فكان لكل مسكني نصف صاع
ن ملصلحة غريه، كالغارم إلصالح ذات البني إن كا: أي ملصلحة نفسه ومفهومه( 3)

 .مل جيزئه، واقتصر ابن القيم، على الفقراء واملساكني، لظاهر القرآن
إذا كان من أهلها، ألنه حر مسلم، حمتاج أشبه الكبري، ولدخوله يف عموم اآلية، ( 4)

 .وكذا الزكاة وأكله يف الكفارة ليس بشرط
 .سواء وتقدم أن املد يف املاء والطعام( 5)
القدر الواجب  جيزئ إذا أطعمهم: ألن اإلعطاء هو املنقول عن الصحابة، وعنه( 6)

 َفِإْطَعاُم ِستِّيَن ِمْسِكيًناهلم وهو قول أيب حنيفة، واختيار الشيخ وغريه، لقوله 
 .وهذا قد أطعمهم
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 (2)اخلبز وال القيمة وال جيزئ (1)خبالف ما لو نذر إطعامهم
وجتب النية يف التكفري من صوم ) (3)وسن إخراج أدم مع جمزئ

حلديث  (5)فال جيزئ عتق، وال صوم، وال إطعام بال نية (4)(وغريه
 . (6)«إنما األعمال بالنيات»

                                                

 .بنذرة فيجزئ إطعامهم بال خالف، ألنه وىف( 1)
وقال غري واحد، جيزئ رطالن بالعراقي، وهو  هذا املذهب عند بعض األصحاب،( 2)

س أواق وسبع أوقية، هذا إذا أخرج من الرب، ومن بالدمشقي ستمائة درهم مخ
وهذا إطعام، وصوبه يف اإلنصاف،  َفِإْطَعامُ : الشعري ضعفه ملا تقدم من قوله

 جيزئ إذا كان قدر الواجب، واختار الشيخ، قدر اإلجزاء، ومل يعترب القدر: وعنه
ما أطعمهم؟ قال خبزا وحلما إن قدرت أو : أشبعهم، قال: الواجب، قال أمحد

من أوسط طعامكم، وأما القيمة، فاملذهب ومذهب مالك والشافعي ال جتزئ، 
 .األوىل، أوىل لظاهر اآلية :وأجازه أصحاب الرأي، وقال املوفق

 .غلباستحبه بعضهم، خروجا من خالف من أوجبه، إذ هو املعتاد يف األ( 3)
 .لتميز الكفارة من غريها( 4)
 .وحمل النية يف الصوم الليل، ويف العتق واإلطعام معه أو قبله( 5)
وألن العتق واإلطعام والصيام يقع متربعا به، وعن كفارة أخرى أو نذر فلم ( 6)

 .ينصرف إىل هذه الكفارة إال بنية
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وإن أصاب ) (1)ويعترب تبييت نية الصوم، وتعيينها جهة الكفارة
ولو ناسيا أو مع عذر  (2)( أو هناراليال)يف أثناء الصوم  (املظاهر منها

َفِصَياُم َشْهَرْيِن : لقوله تعاىل (3)(انقطع التتابع)يبيح الفطر 
ُمَتَتاِبَعْيِن ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماسَّا

أو غري  (وإن أصاب غريها) (4)
 . (5)(ليال)املظاهر منها 

                                                

ري ذلك، فال تكفي نية فيعني بنيته أنه صوم كفارة ظهار، وكذا كفارة ميني، وغ( 1)
 .التقرب إىل اهلل فقط دون نية الكفارة، لتنوع التقرب إىل واجب ومندوب

والصحيح أن الوطء : انقطع التتابع، وهذا مذهب أيب حنيفة، ومالك، قال الوزير( 2)
يف هذه املدة عامدا، سواء كان ليال أو هنارا، يوجب االستئناف، لنص القرآن، 

ن وطئ ليال، وهو مذهب الشافعي، وارتكاب احملرم ال مينع وعن أمحد، ال ينقطع إ
 .صحة التتابع، وإجزاءه فاهلل أعلم

هذا املذهب وعنه ال يفطر، وال ينقطع إذا وطئها ناسيا، وهو قول الشافعي، وابن ( 3)
 .املنذر؛ وظاهر اختيار الشيخ؛ ألنه فعل املفطر ناسيا، أشبه ما لو أكل ناسيا

فارة قبل الوطء، وهو مل يأتبه على ما أمر، فلم جيزئه فأما إن فأمر تعاىل بالك( 4)
وطئ هنارا يف الشهرين عامدا، أو أفطر، انقطع التتابع إمجاعا، إذا كان غري 

 .معذور
 .بغري خالف نعلمه: مل ينقطع التتابع، قال املوفق وغريه( 5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

18 

ه التتابع بذلك ألن (مل ينقطع)أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر 
وال يضر وطء مظاهر منها، يف  (1)غري حمرم عليه، وال هو حمل للتتابع

 .(2)أثناء إطعام مع حترميه

                                                

أثر له يف قطع ألنه فعل املفطر ناسيا، أشبه ما لو أكل ناسيا، ومع العذر ال ( 1)
 .التتابع

نص عليه، وكذا أثناء عتق، كما لو أعتق نصف عبد، مث وطء، مث اشرتى باقية ( 2)
وأعتقه، فال يقطعهما وطؤه، إال انه حمرم للنهي عنه قبل أن يكفر، ويبين على ما 

 .قدمه من اإلطعام أو العتق ويتمه
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 (1)كتاب اللعان
ألن كل واحد من الزوجني، يلعن نفسه يف  (2)مشتق من اللعن

شهادات، مؤكدات بأميان، من  :وهو (3)اخلامسة، إن كان كاذبا
أن يكون : ط يف صحتهيشرت )و (5)مقرونة بلعن وغضب (4)اجلانبني

 .(6)مكلفني (بني زوجني

                                                

، واإلمجاع، والقياس، وما يلحق من النسب؛ حكم اللعان ثابت بالكتاب والسنة( 1)
ان يالعن امرأته، : وجوزه اجلمهور مبجرد القذف، لآلية، وجوز األصحاب وغريهم

إذا رأى رجال يعرف بالفجور، يدخل عليها، وخيرج من عندها، نظرا إىل األمارات 
والقرائن، وذلك ألنه يلحقه بزناها من العار واملسبة، وفساد الفراش، وإحلاق ولد 

جه إىل قذفها، وختلصه من العار، لكونه زوج بغي، وال ميكنه إقامة غريه به ما حيو 
البينة على زناها يف الغالب، وهي ال تقربه، وقوله عليها غري مقبول، فلم يبق 

 .سوى حتالفهما، بأغلظ األميان، مث يفسخ
 .مصدر العن يالعن لعانا، إذا فعل ما ذكر، أو من لعن كل واحد منهما اآلخر( 2)
الطرد واإلبعاد، يقال لعنه اهلل، : املوفق وغريه، فتحصل اللعنة عليه، واللعنذكره ( 3)

 .أبعده، ويقع باللفظ، والتعن الرجل إذا لعن نفسه من قبل نفسه: أي
 .أشهد باهلل: وهو قول باهلل، يف قول( 4)
 .قائمة مقام حد قذف، أو تعزير يف جانبه، أو حد زنا يف جانبها( 5)
سبق قذفها بزنا،  :اسقني، أو ذميني، أو أحدمها، والشرط الثاينولو قنني، أو ف( 6)

أمجعوا على أن من : أن تكذبه ويستمر إىل انقضاء اللعان، وقال الوزير: والثالث
 .شرط صحته، أن يكون حبكم حاكم
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َوالَِّذيَن يـَْرُموَن َأْزَواَجُهمْ : لقوله تعاىل
فمن قذف أجنبية  (1)

ملخالفته  (ومن عرف العربية، مل يصح لعانه بغريها) (2)حد وال لعان
أي ال عن بلغته ومل يلزمه  (فبلغته)أي العربية  (وإن جهلها) (3)للنص

يف قبل أو دبر ولو يف طهر وطئ  (ذف امرأته بالزنافإذا ق) (4)تعلمها
والتعزير إن كانت غري  (6)إن كانت حمصنة (فله إسقاط احلد) (5)فيه

 .(7)(باللعان)حمصنة 

                                                

أي يقذفون نساءهم بالزنا، فدلت اآلية، على أنه إمنا يكون اللعان بني الرجل ( 1)
أمجع على : رطا لصحته، مدخوال هبا أوال، قال ابن املنذروزوجته، فكان ذلك ش

 .هذا كل من حنفظ عنه لظاهر اآلية
أي ال يقع بينهما لعان، وإمنا عليه احلد، ويأيت يف بابه إن شاء اهلل تعاىل، ولو ( 2)

 .نكحها بعد قذفه هلا، وال لعان بقذف أمته، وال تعزير
 .ها، كأذكار الصالةفإن الشرع ورد بالعربية، فلم يصح بغري ( 3)
 .كأركان النكاح( 4)
 .زنيت يف قبلك، أو دبرك، فكذبته: بأن قال( 5)
أي فله إسقاط ما لزمه، من احلد، بقذفها، إن كانت حمصنة يعين عفيفة، باللعان، ( 6)

، هلالل ابن أمية ملا قذف امرأته بشريك بن سحماء البينة بال خالف، لقوله 
 .أوحد يف ظهرك فنزلت اآلية

غري عفيفة،  وله إسقاط التعزير عنه أيضا، حيث لزمه بقذمها إن كانت: أي( 7)
باللعان، أو كانت ذمية، أو كانت رقيقة، وإن مل يالعن زوجته حد لقذفها، إن  

 .كانت حمصنة، وإال عزر إن كانت غري حمصنة، بال نزاع
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َوالَِّذيَن يـَْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء : لقوله تعاىل
ُفُسُهمْ   (2)أي قبل الزوجة (بلهاق)الزوج  (فيقول) (1)اآليات ِإال َأنـْ

إن   (ويشري إليها (3)أشهد باهلل لقد زنت زوجيت هذه: أربع مرات)
 .(5)مبا تتميز به (ومع غيبتها يسميها وينسبها) (4)كانت حاضرة

أن لعنة اهلل عليه إن كان من : يف اخلامسة)يزيد  (و)
                                                

ما قالوه  يشهدون على صحة (ومل يكن هلم شهداء)أي والذين يقذفون نساءهم ( 1)
 ُْفُسُهم أي غري أنفسهم، إىل آخر اآليات، فلهم إسقاط احلد باللعان،  ِإال َأنـْ

وصفته، كما قال ابن رشد وغريه، متقاربة عند مجهور العلماء، ليس بينهم يف 
 .ذلك اختالف، على ظاهرها تقتضيه ألفاظ اآليات الكرمية

إقدامه على إتالف فراشه، قدم ألن جانبه أرجح من جانب الزوجة قطعا، فإن ( 2)
ورميها بالفاحشة على رءوس األشهاد، وتعريض نفسه لعقوبة الدنيا واآلخرة، 
وفضيحة نفسه وأهله مما تأباه العقالء، وتنفر عنه نفوسهم، لوال أن الزوجة 

 .اضطرته إىل ذلك، واهلل جعل له فرجا، باللعان، فصار جانبه أقوى
 َحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت ِباهلِل ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقينَ َفَشَهاَدُة أَ : لقوله تعاىل( 3)

أشهد : هلالل بن أمية، قم فاشهد أربع شهادات باهلل، فيعيد قوله ولقوله 
إخل، مرة بعد أخرى، حىت يكمل ذلك أربع مرات، وذلك يف مقابلة أربعة ... باهلل

 .شهداء
إىل تسميتها وبيان نسبها، كما ال حيتاج  وال حيتاج مع حضورها، واإلشارة إليها،( 4)

 .إىل ذلك يف سائر العقود، اكتفاء باإلشارة
وصفها مبا هي  ال يبعد أن يقوم: حىت تنتفي املشاركة بينها وبني غريها، ويف املبدع( 5)

عدم اشرتاط اجتماعهما حال : مشهورة به، مقام الرفع يف نسبها، ومقتضاه
املذهب ال بد من : سائل، ويف اإلنصافاللعان؛ كما اختار يف عيون امل

 .اجتماعهما، حالة التالعن
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أشهد باهلل لقد كذب فيما : ، مث تقول هي أربع مرات(1)الكاذبني
وإن غضب اهلل عليها إن : ، مث تقول يف اخلامسة(2)به من الزنا رماين

 .(3)(كان من الصادقني

                                                

َأنَّ َلْعَنَة اهلِل َعَلْيِه ِإْن َكاَن ِمَن : أي ويزيد يف الشهادة اخلامسة قوله( 1)
فيما : ولو مل يقل: أي عليها فيما رماها من الزنا، ويف االختيارات اْلَكاِذِبينَ 

 .ال أراه حيتاج إليه: ل الوزيررميتها به؛ قياس املذهب صحته، وقا
وذلك حيث أنه ال شاهد له إال نفسه، مكنت املرأة أن تعارض أميانه بأميان ( 2)

فيما رماين به من الزنا : مكررة مثله، تدرأ هبا احلد عنها واستحسن بعضهم، قوهلا
خروجا من خالف من أوجبه، وال جيب وال يشرتط، لآلية واألخبار، وإذا مت 

عنه احلد، وإن نكلت صارت أميانه مع نكوهلا، بينة قوية ال معارض  اللعان سقط
 .هلا

وهو الذي يقوم عليه الدليل، ومذهب مالك والشافعي، وأمحد : قال ابن القيم
فيحكم حبدها إذا نكلت، وهو الصحيح، ويدل عليه القرآن وجزم به : وغريهم

 .الشيخ وغريه
ألن املغضوب عليه، هو الذي يعرف  فيما رماها به من الزنا، وخصها بالغضب( 3)

احلق وحييد عنه، ولعظم الذنب، بالنسبة إليها، واختري يف حقه اللعن، ألنه قول، 
 .وهو الذي بدأ به
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بوقت  (2)حبضرة مجاعة أربعة فأكثر (1)وسن تالعنهما قياما
وأن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة  (3)ومكان معظمني

ون وعذاب الدنيا أه (5)اتق اهلل فإهنا املوجبة: ويقول (4)عند اخلامسة
 .(6)من عذاب اآلخرة

                                                

وألنه أبلغ  «قم فاشهد أربع شهادات»ية مهلالل بن أ لى اهلل عليه وسلملقوله ص( 1)
 .يف الردع

يس حضور أربعة واجبا بال حلضور ابن عباس، وابن عمر، وسهل بن سعد؛ ول( 2)
 .خالف، والصبيان إمنا حيضرون تبعا للرجال

كبعد العصر يوم اجلمعة، وبني الركن واملقام مبكة، وعند الصخرة ببيت املقدس، ( 3)
وعند منرب يف سائر املساجد، ألن ذلك أبلغ يف الردع، وتقف احلائض عند باب 

 .ذا فرغ قامت املرأة فالتعنتاملسجد، للعذر، يبدأ الزوج فيلتعن وهو قائم، فإ
 .فيأمر رجال يضع يده على فم الزوج، ويأمر امرأة تضع يدها على فم املرأة( 4)
للعنة اهلل عليه إن كان من الكاذبني، أو غضب اهلل عليها إن كان من : أي( 5)

 .الصادقني، اللتزامهما ذلك فيها
هادات باهلل، إنه ملن يشهد أربع ش: اجلوزجاين، من حديث ابن عباس ىملا رو ( 6)

وحيك كل شيء أهون : الصادقني، مث أمر به فأمسك على فيه، فوعظه، وقال
عليه لعنة اهلل إن كان من الكاذبني، مث أمر : عليك من لعنة اهلل، مث أرسله، فقال

كل شيء أهون عليك من غضب : هبا فأمسك علي فيها، فوعظها، وقال، وحيك
ب اآلخرة دائم، والسر التخويف، ليتوب الكاذب اهلل؛ وعذاب الدنيا ينقطع وعذا

 فلما كانت : منهما ويرتدع، ويف حديث أنس وغريه
إهنا موجبة، فتلكأت ونكصت، حىت ظننا أهنا : عند اخلامسة وقفوها، وقالوا

 .ترجع

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

14 

أو ) (1)باللعان قبله أي قبل الزوج مل يصح)الزوجة  (فإن بدأت)
أو ) (2)مل يصح (اخلمسة)أي اجلمل  (نقص أحدمها شيئا من األلفاظ

 (أو أبدل) (3)عند التالعن، مل يصح (مل حيضرمها حاكم أو نائبه
 أبدل (أو) (4)مل يصح (لفظه، أشهد، بأقسم، أو أحلف)أحدمها 
 (أو) (5)أو الغضب وحنوه، مل يصح (لفظة اللعنة باإلبعاد)الزوج 

 (6)اللعان، ملخالفته النص (الغضب بالسخط مل يصح)أبدلت لفظة 
 .(8)أو عدمت مواالة الكلمات (7)وكذا إن علق بشرط

                                                

ألنه خالف املشروع، وألن لعانه بينة اإلثبات، ولعاهنا بينة اإلنكار، فلم جيز  (1)
 .أتى به قبل طلبها مل يصح، إن مل يكن ولد يريد نفيه تقدميها، وكذا إن

ألن اهلل تعاىل علق احلكم عليها، وألن نص القرآن أتى هبا على خالف القياس ( 2)
بعدد، فكان واجبا، كسائر املقدرات بالشرع، وألهنا بينة، فلم جيز النقص من 

 .عددها، كالشهادة
 .كم، كسائر الدعاويألنه ميني يف دعوى، فاعترب فيه أمر احلا ( 3)
 .ألن اللعان يقصد فيه التغليظ، ولفظ الشهادة أبلغ فيه( 4)
 .أو قدم اللعنة فيما قبل اخلامسة مل يصح، ملخالفة النص( 5)
أو أتى به أحدمها قبل إلقائه عليه من اإلمام أو نائبه مل يصح، كما لو حلف قبل ( 6)

 .أن حيلفه احلاكم
لقد زنت زوجيت هذه، : مها اللعان بشرط، كأن يقولأي وكذا احلكم إن علق أحد( 7)

 .إن صدقين فالن، مل يصح
أي يف اللعان عرفا، مل يصح اللعان، ألنه ورد يف القرآن على هذا الرتتيب فوجب ( 8)

 .أن يتقيد بلفظه، فمذهب مجاهري العلماء، على ما يقتضيه لفظ القرآن
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 (1)فصل

 
 (3)(أو اجملنونة بالزنا عزر وال لعان (2)وإن قذف زوجته الصغرية)

 (ومن شرطه قذفها) (4)من غري مكلفألنه ميني فال يصح  (3)(لعان
زنيت أو يا زانية أو )قوله  (كـ) (5)قبله (بالزنا لفظا)أي الزوجة  (قذفها

ألن كال منهما قذف جيب به  (6)(أو رأيتك تزنني يف قبل أو دبر
 .(8)وال فرق بني األعمى والبصري (7)احلد

                                                

 .كاميف بيان شروط اللعان، وما يثبت به من األح ( 1)
 .أي اليت ال يوطأ مثلها بالزنا، عزر وال لعان( 2)
 .أو قذف زوجته اجملنونة، حال جنوهنا بالزنا، عزر وال لعان بينهما: أي( 3)
فال يصح  «لي ولها شأن لوال اإليمان لكان» ألن اللعان ميني، لقوله : أي( 4)

إمنا وجب فال يوجب حدا واللعان : اللعان من غري مكلف، إذ ال عربة بقوله
 .إلسقاط احلد

 .قذف زوجته بالزنا، قبل اللعان: أي ومن شرط صحة اللعان( 5)
 .وكذا قال مالك، والشافعي، يكون قاذفا بقوله ذلك( 6)
 .فجاز اللعان درءا للحد عنه، فإن مل يقذفها فال لعان( 7)
 .نص عليه( 8)
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فإن ) (1)اآلية َوالَِّذيَن يـَْرُموَن َأْزَواَجُهمْ : لعموم قوله تعاىل
أو قال مل  (2)مكرهة أو نائمة)وطئت  (وطئت بشبهة أو)لزوجته  (قال

فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على  (3)مل تزن، ولكن ليس هذا الولد مين
 (وال لعان) (5)«الولد للفراش» لقوله  (4)(فراشه حلقه نسبه

 .(7)ألنه مل يقذفها مبا يوجب احلد (6)بينهما

                                                

إذ ال فرق بينهما  فدلت اآلية بعمومها، على جواز اللعان من األعمى كالبصري،( 1)
 .يف ذلك، وعموم اللفظ يقدم على خصوص السبب

وطئت مع إغماء، أو جنون، فال لعان بينهما ألنه مل يقذفها مبا يوجب : أو قال( 2)
وطئك فالن بشبهة، وكنت عاملة، فقال : احلد، وحلقه الولد للخرب اآليت، وإن قال

ال : نصاف، وقال القاضيله اللعان ونفي الولد، وصوبه يف اإل: املوفق وغريه
 .يالعن فاهلل أعلم

 .مل أقذفك، ولكن ليس هذا الولد مين: أو قال( 3)
أي فشهدت ببينة وتكفي امرأة ثقة، أنه ولد على فراشه، وهي فراشه، أي يف ( 4)

 .عصمته، حلقه نسبه، إذ الولد للفراش
 .فدل احلديث على حلوق النسب، إذا ثبت الفراش( 5)
وإن قال لزوجته، وطئت بشبهة، وما عطف عليه، وإذا قذفها مث  أي يف قوله،( 6)

 .مات قبل لعاهنا، أو قبل إمتام لعانه، سقط اللعان، وحلقه الولد، وورثه إمجاعا
 .ولو كان بينهما ولد، فال يالعن لنفيه، ويلحقه نسبه للخرب( 7)
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أي  (سقط عنه)اللعان  (إذا متو ) (1)ومن شرطه أن تكذبه الزوجة
 (2)إن كانت غري حمصنة (والتعزير)إن كانت حمصنة  (احلد)عن الزوج 

 (3)(بتحرمي مؤبد)أي بني الزوجني بتمام اللعان  (وثبتت الفرقة بينهما)
وينتفي  (5)أو أكذب نفسه بعد (4)ومل مل يفرق احلاكم بينهما (3)(مؤبد

 .(6)وينتفي الولد إن ذكر يف اللعان صرحيا

                                                

خرساء  ويستمر ذلك إىل انقضاء اللعان، وإن صدقته أو ثبت زناها، أو قذف( 1)
 .وحنوها، حلقه النسب، وال حد وال لعان

، فنزلت اآلية، «البينة أو حد يف ظهرك»هلالل  أي حرة عفيفة بلعانه، لقوله ( 2)
وشهد كما يف اآلية، وألن شهادته أقيمت مقام بينة وهي تسقط احلد، فكذا 

ومل  لعانه، وإن نكل عن اللعان، أو متامه، فعليه احلد، وإن قذفها برجل بعينه،
 .يالعن، فلكل منهما املطالبة باحلد

ذلكم التفريق بني كل »ومل حيتج إىل طالق، أو فسخ، ملا يف الصحيحني ( 3)
وأليب داود وغريه؛ مث ال جيتمعان أبدا، وقال ابن مسعود وغريه،  ،«متالعنني

 .مضت السنة بذلك وهو مقضىت حكم اللعان، ومذهب مجاهري العلماء
ر أن الفرقة تقع بنفس اللعان، ملا يف صحيح مسلم ذلك وهو مذهب اجلمهو ( 4)

وغري ذلك، مما هو ظاهر  «ال سبيل لك عليها»التفريق بني كل متالعنني، وقوله 
 .يف أن الفرقة وقعت بينهما، بنفس اللعان

 .أي بعد اللعان، ثبتت الفرقة بينهما بتحرمي مؤبد( 5)
أشهد باهلل لقد  : وتقول هي أشهد باهلل لقد زنت، وما هذا ولدي،: كقوله( 6)

 .كذب، وهذا الولد ولده
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  (2)بشرط أن ال يتقدمه إقرار به، أو مبا يدل عليه (1)أو تضمنا
أو أخر نفيه مع  (4)أو أمن على الدعاء (3)كما لو هنئ به فسكت

وحد حملصنة،  (6)ومىت أكذب نفسه بعد ذلك حلقه نسبه (5)إمكانه
 .(7)وعزر لغريها

                                                

 .أشهد باهلل، لقد زنت يف طهر مل أصبها فيه، واعتزلتها حىت ولدت: كأن يقول( 1)
أي وينتفي بشرط أن ال يتقدم اللعان إقرار باملنفي، أو إقرار مبا يدل على اإلقرار ( 2)

 .به، كما لو نفاه وسكت عن توأمه
 .كوت صلح، دال على الرضىمل ينتفت ألن الس( 3)
بارك اهلل عليك، أو رزقك اهلل مثله، وحنوه، مل ينتف وهو قول أيب : كأن يقول( 4)

 .حنيفة، ألنه جواب الراضي يف العادة
أي إمكان النفي بال عذر، أو أخره رجاء موته، ألنه خيار لدفع ضرر، فكان ( 5)

مل أعلم أن يل نفيه، أو أنه مل أعلم به، أو : على الفور، كخيار الشفعة، وإن قال
 .على الفور، وأمكن صدقه قبل، ولعذر كحبس ومرض، وحنو ذلك مل يسقط نفيه

أي نسب الولد الذي أقر به، لتكذيبه لنفسه بعد نفيه، إذا كان حيا، غنيا كان ( 6)
 .بغري خالف بني أهل العلم، وكذا إن كان ميتا: أو فقريا، قال املوفق

عنه احلد،  واء كان العن أوال، ألن اللعان ميني أو بينه درأتكذمية أو رقيقة، س( 7)
أو التعزير، فإذا أقر مبا خيالفه بعده سقط حكمه، قال املوفق، يلزمه احلد إذا 
أكذب نفسه، قبل لعاهنا أو بعده، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي وال نعلم 

 .هلم خمالفا
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 .(1)والتوأمان املنفيان أخوان ألم

                                                

، كمن أقر به يمن ال ينتف ىومن نف النتفاء النسب من جهة األب، كتوأمي زنا،( 1)
إنه من زنا حد، إن مل يالعن لنفي احلد، لقذفه حمصنة، وله درء : وحنوه، وقال
 .احلد باللعان
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 فصل 

 (1)فيما يلحق من النسب

 
 (أمكن كونه منه حلقه)ولدا : أي (وجته منمن ولدت ز )

بأن تلده )وإمكان كونه منه  (3)«الولد للفراش» لقوله  (2)نسبه
ولو مع غيبة فوق أربع  (4)إياها (بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه

 .(6)زوجها (دون أربع سنني منذ أباهنا)تلده  (أو) (5)سنني

                                                

 .من زوجة أو سرية وغريمها، وما ال يلحق منه( 1)
أي من ولدت زوجته ولدا فأكثر، أمكن كون الولد من الزوج، حلقه نسبه، ما مل ( 2)

 .ينفعه باللعان
يعين الرجم  «احلجر»أي الزاين  «وللعاهر»أي الولد لصاحب الفراش، ومتامه ( 3)

أن من أمكن كونه ولد على فراشه، حلقه نسبه وهو : باحلجارة، فدل احلديث
 .إمجاع يف اجلملة

 .أو اجتماعه هبا، وال تكون فراشا إال بالدخول، وهو قول أمحد يف رواية حرب( 4)
ع غيبة الزوج، أكثر من أربع سنني، إلمكان كونه منه، أي ويلحقه نسبه، ولو م( 5)

 .وخيفي سريه: ولو عشرين سنة، وعليه نصوص أمحد، ولعل املراد: وقال املوفق
 .ومل خترب بانقضاء عدهتا بالقروء( 6)
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 لقوله  (1)(ممن يولد ملثله كابن عشر)أي الزوج  (وهو)
وألن متام  (2)«واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»

ال حيكم ببلوغه إن )و (3)عشر سنني ميكن فيه البلوغ، فيلحق به الولد
وإمنا أحلقنا الولد به، حفظا للنسب  (4)ألن األصل عدمه (شك فيه
وإن مل ميكن كونه منه، كأن أتت به لدون نصف سنة،  (5)واحتياطا

 .(6)زوجها وعاشمنذ ت

                                                

وذلك فيما إذا أتت به لستة أشهر، منذ أمكن اجتماعه هبا، أو لدون أربع سنني ( 1)
 .منذ أباهنا

تفريق، يدل على إمكان الوطء، وهو سبب الوالدة، وأما مقطوع الذكر فأمر بال( 2)
ال يلحق به الولد يف قول عامة أهل العلم، ألنه يستحيل : واألنثيني، فقال املوفق

منه اإليالج، واإلنزال، وإن قطعت أنثياه دون ذكره، فكذلك، ألنه ال ينزل ما 
 .هورخيلق منه الولد عادة، وال وجد ذلك، وهو قول اجلم

 .كالبالغ وروي أن عمر بن العاص وابنه، مل يكن بينهما إال اثنا عشر عاما( 3)
فال يكمل به مهر، وال تثبت به عدة، وال رجعة لعدم ثبوت موجبها، وألن احلكم ( 4)

بالبلوغ يستدعي يقينا، لرتتب األحكام عليه من التكاليف، ووجوب الغرامات فال 
 .حيكم به مع الشك

 .مما ينبغي االحتياط له، وذلك ما مل خيالف املشروعكنظائره ( 5)
أي مدة ميكن إحلاقه األحياء فيها، ولو بقدر االستهالل، ومل يلحقه نسبه، ألهنا ( 6)

 .مدة ال ميكن أن حتمل وتلد فيها، فعلم أهنا كانت حامال به، قبل تزوجها به
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وإن ولدت  (1)أو لفوق أربع سنني منذ أباهنا، مل يلحقه نسبه
أو ألقل من  (2)رجعية بعد أربع سنني منذ طلقها، وقبل انقضاء عدهتا

ومن اعرتف بوطء أمته ) (3)أربع سنني من انقضاء عدهتا، حلقه نسبه
فولدت لنصف سنة أو ) (5)أو ثبت عليه ذلك (4)(يف الفرج أو دونه

إال أن ) (7)ألهنا صارت فراشا له (ولدها)نسب  (حلقه (6)زيدأو أ
بعد الوطء حبيضة فال يلحقه، ألنه باالسترباء تيقن  (يدعي االسترباء

 .(8)براءة رمحها

                                                

إال مع بقاء الزوجية أو  ألنا علمنا أهنا محلت به بعد النكاح، وال يعترب اإلمكان( 1)
 .العدة

 .حلقه نسبه( 2)
بأن حاضت ثالث حيض، واغتسلت من الثالثة، ألهنا إمنا تبني بعد احليضة ( 3)

الثالثة، فهو أول مدة األربع سنني، حلقه نسبه، ألن الرجعية يف حكم الزوجات، 
 .يف السكىن والنفقة، ووقوع الطالق، واحلل، فأشبهت ما قبل الطالق

 .نه قد جيامع يف غري الفرج، فيسبق املاء إىل الفرجأل( 4)
 .أي أو ثبت وطؤه أمته ببينة( 5)
 .من وطئه( 6)
اتفقوا على أن األمة تصري فراشا بالوطء، فإذا أقر السيد بوطئها، فما : قال الوزير( 7)

 .أتت به من ولد، حلق سيدها، إال ما روي عن أيب حنيفة
ل قوله يف حصول االسترباء، ألنه أمر خفي، ال ميكن فيتيقن أنه من غريه، والقو ( 8)

 .االطالع عليه إال بعسر ومشقة
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ألنه حق للولد لواله لثبت  (1)أي على االسترباء (وحيلف عليه)
 أي يف الفرج (وطئتها دون الفرج أو فيه)السيد  (وإن قال) (2)نسبه

أو )السيد  (وإن أعتقها) (3)نسبه ملا تقدم (ومل أنزل، أو عزلت حلقه)
وعاش  (باعها بعد اعرتافه بوطئها، فأتت بولد لدون نصف سنة

نسبه، ألن أقل مدة احلمل ستة أشهر، فإذا أتت به لدوهنا  (حلقه)
 (4)وعاش، علم أن محلها كان قبل عتقها وبيعها، حني كانت فراشا له

 .(5)ألهنا صارت أم ولد له (والبيع باطل) (4)له

                                                

 .إذا ادعاه، ألن االسترباء غري خمتص به، أشبه سائر احلقوق( 1)
فينتفي الولد عن السيد بذلك، مث تلد لنصف سنة بعد االسترباء، وإال فال ( 2)

 .استرباء،وحلقه الولد
يطئون والئدهم مث يعزلون، ال تأتيين وليدة يعرتف  ما بال رجال: ولقول عمر( 3)

سيدها، أنه أمل هبا إال أحلقت به ولدها، فاعزلوا بعده أو أنزلوا، رواه الشافعي، 
وألهنا ولدت على فراشه، ما ميكن كونه منه، الحتمال كونه أنزل ومل حيس به، أو 

 .أصاب بعض املاء فم الرحم، وعزل باقيه
، أنه إذا مل يعش، مل يكن الحقا به، وهذا حيث أمكن تصوير بال نزاع،ومفهومه( 4)

الولد بعد البيع، بأن مضى للبيع أقل مدة التصوير، وهو أحد ومثانون يوما، أما إذا 
مل متض للبيع هذه املدة، كأن مضى له شهر مثال، وأتت بولد تام اخللق حلق 

 .األول، لعدم إمكانه كونه من الثاين، هذا مقتضى تعليلهم
 .لكوهنا محلت به يف ملكه والعتق صحيح( 5)
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 (1)ولو كان استربأها، لظهور أنه دم فساد، ألن احلامل ال حتيض
وكذا إن مل يستربئها وولدته ألكثر من نصف سنة، وألقل من أربع 

وإن استربئت، مث ولدت لفوق  (2)سنني، وادعى مشرت أنه من بائع
 .(4)وال أثر لشبه مع فراش (3)نصف سنة، مل يلحق بائعا

                                                

 .، وأن اختيار الشيخ وغريه إمكان ذلكوتقدم الكالم فيه مستوىف( 1)
: سواء ادعاه البائع أوال، بال نزاع، لكن لو ادعاه، فقيل: حلقه، قال يف اإلنصاف( 2)

 .يرى القافة وصوبه: يلحقه، جزم به املوفق وغريه، وقيل
املبيعة، وولدت لفوق نصف سنة من بيع، ومل يقر مشرت مبا  وكذا لو مل تستربأ( 3)

بال نزاع، فإن ادعاه بائع يف هذه : ولدته لبائع، مل يلحق بائعا، قال يف اإلنصاف
إن ادعاه : الصورة، وصدقه مشرت، حلق الولد البائع، وبطل البيع؛ وقال الشيخ

: وظاهر كالم املوفقالبائع فلم يصدقه املشرتي، فهو عبد للمشرتي، هذا املذهب، 
 .أنه يكون عبدا للمشرتي، مع عدم حلوق النسب بالبائع

إذا ادعى البائع أنه ما باع حىت استربأ، وحلف املشرتي، أنه ما وطئها، : وقال الشيخ
ويلحقه : ال يقبل قوله:فإن أتت به بعد االسترباء ألكثر من ستة أشهر، فقيل

ينتفي النسب اختاره : وقيل وهو ظاهر كالم أمحد،: النسب، قال القاضي
وغريهم، فعلى هذا، هل حيتاج إىل اليمني : القاضي، وأبو اخلطاب، وابن عقيل

ويلحق النسب بوطء الشبهة،  :على االسترباء؟ فيه وجهان، املشهور ال حيلف، قال
 .كعقد إمجاعا

الولد للفراش، وللعاهر » كأن يدعيه سيد، وواطئ بشبهة، فهو لسيد، لقوله ( 4)
 .«واحتجبين منه يا سودة»واختار الشيخ، تبعيض األحكام لقوله  «جراحل
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 .(2)وتبعية دين خلريمها (1)وتبعية نسب ألب، ما مل ينفه بلعان 

                                                

ال ولد الزنا، فولد قرشي قرشي، وله من غري  اْدُعوُهْم آلَباِئِهمْ : إمجاعا لقوله( 1)
 .قرشية

كأن يتزوج نصراين جموسية أو بالعكس، فيكون الولد تبعا للنصراين، أو النصرانية ( 2)
ال مع شرط أو غرر، وتبعية جناسة وحرمة أكل، وتبعية حرية وملك ألم، إ

ألخبثهما، فالبغل من احلمار األهلي حمرم جنس تبعا للحمار، دون طيبهما وهو 
 .الفرس
وإن استلحق ولده من الزنا، وال فراش حلقه، وهو مذهب احلسن، وابن : قال الشيخ

 سريين والنخعي، وإسحاق، ولو أقر بنسب، أو شهدت به بينه فشهدت بينة
أخرى، أن هذا ليس من نوع هذا، بل هذا رومي وهذا فارسي، فهذا من وجه، 
يشبه تعارض القافة أو البينة، ومن وجه كرب السن، فهذا املعارض النايف للنسب 

 هل يقدح يف املقتضى له؟

بينهما إن أوجب القطع بعدم النسب، فهو كالسن، مثل أن يكون : قال فالتغاير
يا، وحنو ذلك، فهنا ينتفي النسب، وإن كان أمرا حمتمال مل أحدمها حبشيا واآلخر روم

ينفه، لكن إن كان املقتضي للنسب الفراش، مل يلتفت إىل املعارضة، وإن كان املثبت 
له جمرد اإلقرار، أو البينة فاختالف اجلنس معارض ظاهر، وإن وطئ املرهتن األمة 

 .انعقد حرااملرهونة، بإذن الراهن وظن جواز ذلك، حلقه الولد، و 
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 (1)كتاب العدد

 (3)وهي الرتبص احملدود شرعا (2)واحدها عدة بكسر العني
تلزم العدة كل ) (4)مأخوذة من العدد ألن أزمنة العدد حمصورة مقدرة

 .(5)حرة أو أمة أو مبعضة (امرأة

                                                

استرباء : الكتاب والسنة واإلمجاع، يف اجلملة والقصد منها: األصل يف وجوهبا( 1)
رحم املرأة من احلمل، لئال يطأها غري املفارق هلا، قبل العلم برباءة رمحها فيحصل 
االشتباه وتضيع األنساب، بل فيها عدة حكم، كما ذكر ابن القيم وغريه منها 

تلط األنساب، وتعظيم خطر هذا العقد، وتطويل زمن براءة الرحم، وأن ال خت
الرجعة، وقضاء حق الزوج، وإظهار تأثري فقده يف املنع، من التزين واالحتياط، 
حلقه ومصلحتها، وحق الولد، والقيام حبق اهلل، وليست العدد من باب العبادات 

 .ا كملاحملضة، فرعاية حق الزوج ظاهر، والصواب أهنا حرمي النقضاء النكاح مل
 .عدة املرأة أيام أقرائها، واملرأة معتدة: قال اجلوهري وغريه( 2)
مدة الرتبص احملدود، شرعا يعين مدة معلومة ترتبص فيها املرأة : أي والعدة هي( 3)

لتعرف براءة رمحها، وذلك حيصل بوضع محل، أو مضي أقراء أ وأشهر، على ما 
 .سيأيت

العدد مجع عدة بكسر : واألشهر وعبارة املطلع بعدد األزمان واألحوال، كاحليض( 4)
العني فيهما، وهي ما تعده املرأة من أيام أقرائها، أو أيام محلها، أو أربعة أشهر 

 .وعشر
ولو ذمية من الذمي، أو املسلم، لعموم األدلة، وألهنم مطالبون بفروع، اإلسالم ( 5)

  .ولو مل تكن العدة من دينهم
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بطالق أو خلع  (ت زوجهافارق) (1)بالغة أو صغرية يوطأ مثلها
قدرته على )مع  (و (3)خال هبا مطاوعة مع علمه هبا) (2)أو فسخ

أي من الزوجني كجبه  (منهما)أي الوطء  (ولو مع ما مينعه (4)وطئها
مينع الوطء  (أو) (6)كجبه أو رتقها  (أو من أحدمها حسا) (5)ورتقها

 .(7)كصوم وحيض  (شرعا)

                                                

لى صغرية وال يوطأ مثلها، كبنت دون تسع لتيقن، براءة كبنت تسع، وال جتب ع( 1)
 .الرحم من احلمل

 .بسبب قصور نفقة أو غريها، مما يوجب الفسخ( 2)
أي بشرط كونه خال هبا، مطاوعة ال مكرهة، وبشرط علمه هبا، فلو خال هبا ( 3)

 .أعمى ال يعلم هبا، أو مبحل حبيث ال يراها البصري، فال عدة عليها
ر هذه العبارة يف اإلقناع، وال يف املنتهى، فحيث وجدت شروط اخللوة مل يذك( 4)

 .وجبت العدة لقضاء اخللفاء بذلك
أي قطع ذكر الزوج، دون اخلصيتني، فلو كان مقطوع الذكر واخلصيتني مل يلحق ( 5)

 .به ولد، فال جتب العدة، ورتق فرجها، حيث ال ميكن الوطء
اخللفاء  ىقض: قال محد وغريه، عن زرارة بن أوىفأ ىأو مرض فتلزم العدة، ملا رو ( 6)

الراشدون، أن من أغلق بابا، أو أرخى سرتا، فقد وجب املهر، ووجبت العدة، 
 .وروي عن عمر وزيد بن ثابت، واشتهر ومل ينكر، فكان كاإلمجاع

ونفاس وكإحرام، واعتكاف وظهار وإيالء، فتلزمها العدة مطلقا بشرط، هذا ( 7)
 .مجهور األصحاب املذهب، وعليه
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أو مات ) (1)وطئها مث فارقهاأي تلزم العدة زوجة  (أو وطئها)
حىت يف نكاح فاسد فيه ) (2)أي تلزم العدة متويف عنها مطلقا (عنها

ولذلك وقع فيه  (5)إحلاقا له بالصحيح (4)كنكاح بال ويل  (3)(خالف
أي إمجاعا، كنكاح  (باطال وفاقا)النكاح  (وإن كان) (6)فيه الطالق

 .(8)(ومل تعتد للوفاة) (7)خامسة أو معتدة

                                                

ُثمَّ َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قَـْبِل : جتب بعد املسيس باالتفاق، لقوله تعاىل: قال الشيخ( 1)
ونـََها ْعَتدُّ ٍة تـَ وفيها حق للزوجة، : قال َأْن َتَمسُّوُهنَّ َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ

ط للولد يف ثبوت وهو استحقاقها النفقة والسكىن، ما دامت يف العدة، واحتيا
نسبه، وأن ال يسقي الزوج الثاين ماءه زرع غريه، وهلل بامتثال أمره، وامتثال زمن 

 .الرجعة
كبريا كان الزوج، أو صغريا ميكنه وطء، أوال، كبرية كانت الزوجة أو صغرية، ( 2)

تَـَربَّ : لعموم قوله  .اآلية ْصنَ َوالَِّذيَن يـُتَـَوفَـّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا يـَ
 .بني أهل العلم، هل يصح أوال، ألنه ينفذ حبكم احلاكم( 3)
 .متثيل للفاسد، أو بال شهود( 4)
 .اجملمع عليه، لكمال شروطه( 5)
 .أي يف النكاح املختلف فيه( 6)
 .سواء فارقها حيا، أو مات عنها( 7)
 .عدة كالزانيةإال بوطء ال باخللوة، ألن وجود صورته كعدمها، فإن وطئ لزمت ال( 8)
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وال إذا فارقها يف احلياة قبل الوطء، ألن وجود  (1)عنها إذا مات
 (حيا قبل وطء وخلوة)زوجها  (ومن فارقها) (2)هذا العقد كعدمه

ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت )بطالق أو غريه فال عدة عليها، لقوله تعاىل 
ْبِل َأْن َتَمسُّوُهنَّ  َعَلْيِهنَّ ِمْن  َفَما َلُكمْ  (3)ُثمَّ َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قـَ

ْعَتدُّونـََها ٍة تـَ  .(4)(ِعدَّ
بعد )طلقها  (أو)أي بعد الدخول واخللوة  (بعدمها)طلقها  (أو)
وكذا لو كانت ال  (6)كابن دون عشر  (وهو ممن ال يولد ملثله (5)أحدمها

 .(7)ال يوطأ مثلها كبنت دون تسع فال عدة، للعلم برباءة الرحم

                                                

 .لإلمجاع على بطالنه( 1)
بإمجاع أهل العلم، ويف اإلنصاف بال نزاع، وأن هلا أن تذهب من فورها، وتتزوج ( 2)

 .من شاءت
خرج خمرج الغالب، إذ ال فرق بني املؤمنة،  اْلُمْؤِمَناتِ : أي جتامعوهن، وقوله( 3)

 .والكتابية يف ذلك، باتفاق أهل العلم
على أنه ال عدة عليها، وال خالف : باألقراء واألشهر، فدلت اآلية أي حتصوهنا،( 4)

 .يف ذلك
 .أي الدخول، أو اخللوة( 5)
 .لتيقن براءة الرحم( 6)
 .حيث أهنا ممن ال يولد ملثله( 7)
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أو ) (2)تعبدا لظاهر اآلية (1)اخبالف املتوىف عنها فتعتد مطلق
مث فارقها قبل الدخول واخللوة فال عدة لآلية  (حتملت مباء الزوج

وجزم يف املنتهى يف الصداق  (4)وكذا لو حتملت مباء غريه (3)السابقة
أو )أي قبل زوجته  (أو قبلها) (5)بوجوب العدة للحوق النسب به

لآلية  (فال عدة)ياة مث فارقها يف احل (بال خلوة)ولو لشهوة  (ملسها
 .(6)السابقة

                                                

 .سواء كبريا أو صغريا، أو الزوجة كبرية كانت أو صغرية( 1)
فدخال يف عموم  ْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجاَوالَِّذيَن يـُتَـَوفَـّْوَن مِ : قوله تعاىل: وهي( 2)

 .اآلية
ْبِل َأْن َتَمسُّوُهنَّ : وهي قوله( 3) ويف املبدع فيما إذا  ُثمَّ َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قـَ

 .حتملت ماء زوجها، حلقه نسب من ولدته منه، ويف العدة واملهر، وجهان
 .ماء الرجلال جتب بتحملها : عليه يف اإلقناع، فقال ىومش( 4)
قال فيه؛ ويثبت به عدة ونسب، ومصاهرة، ولو من أجنيب، ويف املبدع، إن كان ( 5)

 .حرا ما أو ماء من ظننته زوجها، فال نسب وال مهر وال عدة
ألن العدة يف األصل، إمنا وجبت لرباءة الرحم، وهي هنا متيقنة واللمس يف اآلية، ( 6)

 .حممول على الوطء

This file was downloaded from QuranicThought.com



  السابعالجزء 

 

53 

 
 (1)فصل

 
احلامل وعدهتا من )أحدها  (2)واملعتدات ست أي ستة أصناف

حرة كانت  (3)واحدا كان أو عددا (موت وغريه إىل وضع كل احلمل
َوُأوالُت اأَلْحَماِل : لقوله تعاىل (4)أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة

َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ 
(5). 

                                                

 .اف املعتدات، وبيان أحكامهن وما يتعلق بذلكيف بيان عدد أصن( 1)
تأيت مفصلة، وإن كانت اآليسات من احمليض صنفا، والالئي مل حيضن صنفا ( 2)

 .فالستواء عدهتن
وقبل وضع كل األخري مل تضع محلها  َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ : ملا يأيت من قوله( 3)

 قول مجاعة أهل العلم، إال بل بعضهن فال تنقضي عدهتا إال بوضع كل احلمل، يف
خالف شاذ، وظاهره ولو مات ببطنها، ولو تقطع الولد يف بطنها، فوضعت بعض 
أعضائه يف حياة زوجها، وبعضها بعد موته، فاستظهر بعضهم انقضاء عدهتا 

 .بذلك
اتفقوا على أن : طالقا كان أو فسخا، فرقة احلياة أو املمات، قال الوزير وغريه( 4)

 .املتوىف عنها زوجها، أو املطلقة احلامل أن تضع محلها ل،معدة احلا
فدلت اآلية، على أن العدة بوضع احلمل، ووضع احلمل هو مقدم األجناس  ( 5)

كلها، فإذا وجد فاحلكم له، وال التفات إىل غريه، وحصل نزاع بني السلف يف 
ها بوضع املتوىف عنها، أهنا ترتبص أبعد األجلني، مث حصل االتفاق، على انقضائ

 .احلمل
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وهو ما  (ما تصري به أمة أم ولد)وضع  (بـ)وإمنا تنقضي العدة 
أي يلحق  (فإن مل يلحقه) (2)ولو خفيا (1)تبني فيه خلق اإلنسان

ولدته لدون )لكوهنا  (أو (3)لصغره، أو لكونه ممسوحا)احلمل الزوج 
بأن تأيت  (وحنوه) (4)أي وأمكن اجتماعه هبا (ستة أشهر منذ نكحها

من ولدته لدون ستة  (وعاش) (5)أربع سنني منذ أباهنا به لفوق
 .(6)أشهر

                                                

بغري : كرأس ورجل فتنقضي به العدة، حكاه ابن املنذر وغريه إمجاعا وقال املوفق( 1)
 .خالف بينهم ألنه علم أنه محل فيدخل يف عموم النص

أن فيه صورة : بأن ألقت مضغة مل تتبني فيها اخللقة، فشهدت ثقات من القوابل( 2)
م ما تقدم، وإن ألقت مضغة ال خفية، بان هبا أهنا خلقة آدمي، فهذا يف حك

أهنا مبتدأ خلق آدمي، فقال بعض : صورة فيها، فشهدت ثقات من القوابل
ال : تنقضي به العدة، وهو ظاهر مذهب الشافعي، ونقل أبو طالب: األصحاب

تنقضي به؛ وهو قول للشافعي، واختيار أيب بكر، ألنه مل يصر ولدا، أشبه العلقة، 
ال : أو مضغة ال صورة فيها، مل تنقض به، قال املوفقوإن ألقت نطفة، أو دما، 

 .نعلم فيه خمالفا
أي لصغر الزوج، أو لكونه مقطوع الذكر واألنثيني، ويسمى مسموحا، خالف ( 3)

 .اجملبوب، فهو مقطوع الذكر فقط
 .وعاش مل تنقض به عدهتا( 4)
 .أو مات، أو منذ انقضاء عدهتا، إن كانت رجعية( 5)
َحْمُلُه َوِفَصاُلُه َثالُثوَن احلمل، اليت يعيش فيها ستة أشهر، ملفهوم قل مدة أإذ ( 6)

 .يـُْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْينِ : مع قوله َشْهًرا
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لعدم حلوقه به النتفائه عنه  (1)عدهتا من زوجها (مل تنقض به)
 (وأقلها) (3)ألهنا أكثر ما وجد (وأكثر مدة احلمل أربع سنني) (2)يقينا

َوَحْمُلُه َوِفَصالُُه : لقوله تعاىل (4)(ستة أشهر)أي أقل مدة احلمل 
ُثوَن َشْهًراَثال

انقضاء مدة الرضاع، ألن الولد ينفصل : والفصال (5)
َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ : وقال تعاىل (6)بذلك عن أمه
فإذا سقط احلوالن، اليت هي مدة الرضاع، من  َحْوَلْيِن َكاِمَلْينِ 

 .(7)ثالثني شهرا، بقي ستة أشهر، فهي مدة احلمل

                                                

جزم به املوفق وغريه، وتعتد عدة وفاة، أو عدة فراق، حيث وجدت وتنقضي ( 1)
ملحقا به أوال ألهنا جتب عدهتا، بوضع احلمل، من الوطء الذي غلقت به منه، 

 .من كل وطء
 .فال تعتد بوضعه، كما لو ظهر بعد موته( 2)
هذا ظاهر املذهب، وقول الشافعي، واملشهور عن مالك، وقيل سنتان وقال ( 3)

أنه وجد : ما ال نص فيه، يرجع فيه إىل الوجود، ونقل ابن القيم: املوفق وغريه
 .ث عشرة وعاشخلمس وأكثر إىل سبع، ووجد يف عصرنا لثال

وهو قول اجلمهور، مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، وغريهم ملا روي عن علي، ( 4)
 .وابن عباس، وغريمها

 .على أن أقل مدة احلمل ستة أشهر: فدلت اآلية( 5)
 .وال ينفصل إال بعد كمال مدة الرضاع( 6)
 .مل يوجد من يعيش لدوهنا: وما دون ستة أشهر، فقال غري واحد( 7)
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ة يف املعارف أن عبد امللك بن مروان ولد لستة وذكر ابن قتيب
ألن غالب  (تسعة أشهر)أي غالب مدة احلمل  (وغالبها) (1)أشهر

 .(2)النساء يلدن فيها
 (3)(إلقاء النطفة قبل أربعني يوما، بدواء مباح)للمرأة  (ويباح)

ال  (6)ولقطعه (5)إال قرب رمضان لتفطره (4)وكذا شربه حلصول حيض
 .(7)يضها هبا من غري علمهاال فعل ما يقطع ح (6)ولقطعه

                                                

 .ستة األشهر أقل املدة، وبنوا عليه األحكام وفرعوا عليه: واعترب أكثر الفقهاء (1)
 .وهذا أمر معروف بني الناس( 2)
هو املوؤدة الصغرى، وأقل ما يتبني فيه خلق الولد، أحد : بإذنه زوجها، وقيل( 3)

إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه، أربعني يوما نطفة، » ومثانون يوما، لقوله 
فالنطفة ال يتبني فيها خلق  «يكون علقة مثل ذلك، مث يكون مضغة مثل ذلكمث 

آدمي، وإمنا يتبني ابتداء خلقة مضغة، وأول ما يتبني به الولد، أحد ومثانون يوما، 
ل، وهو أن تضعه بعد مثانني يوما، منذ موهو أقل ما تنقضي به العدة من احل

 .أمكن وطؤها
 .خ، كما يأيتأي فيباح هلا، وجزم به الشي( 4)
 .فرارا من صيامه( 5)
 .أي احليض( 6)
 .ال أن يفعل غريها هبا، ما يقطع حيضها: أي( 7)
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 (1)فصل

 
 (بال محل منه (2)عنها زوجها املتوىف)من املعتدات  (الثانية)

 (4)وطئ مثلها أوال (قبل الدخول وبعده) (3)لتقدم الكالم على احلامل
: لقوله تعاىل (5)أيام بلياليها (للحرة أربعة أشهر وعشرة) (4)أوال
 ُُفِسِهنَّ َأْربـََعَة َوالَِّذيَن يـُتَـَوفَـّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذر وَن َأْزَواًجا يـَتَـَربَّْصَن ِبَأنـْ

َأْشُهٍر َوَعْشًرا
(6). 

                                                

 .يف بيان أحكام بقية أصناف املعتدات، وما يتعلق بذلك: أي( 1)
 .ا ولو قبل الدخول، كما تقدممولو طفال أو طفلة ال يولد ملثله( 2)
 .يف الفصل قبل هذا موضحا( 3)
عدة الوفاة باملوت، دخل هبا، أو مل يدخل هبا لعموم القرآن : قيمقال ابن ال( 4)

والسنة، واتفاق الناس، وليس املقصود من عدة الوفاة، استرباء الرحم، وال هي 
تعبد حمض، ألنه ليس يف الشريعة حكم واحد، إال وله معىن وحكمة يعقله من 

 .على من خفي عليه ىعقلهن وخيف
ا، حىت تغيب مشس اليوم العاشر، صوبه ابن القيم إمجاعا، فال تنقضي عدهت( 5)

اتفقوا على أن عدة املتوىف عنها زوجها ما مل تكن : وغريه، قال الوزير وغريه
حامال، أربعة أشهر وعشر، وال يعترب فيها وجود حيض، إال مالك يف حق 

 .املدخول هبا، إذا كانت ممن حتيض، وجود حيضة يف كل طهر يف هذه املدة
الليايل، واملراد  تظرون بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ذكر العشرة مؤنثة إلرادةأي ين( 6)

 .مع أيامها عند اجلمهور، فال حتل حىت تدخل الليلة احلادية عشرة
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أي نصف املدة  (نصفها)املتوىف عنها زوجها  (ولألمة)
ألن الصحابة رضي  (2)فعدهتا شهران ومخسة أيام بلياليها (1)املذكورة

اهلل عنهم، أمجعوا على تنصيف عدة األمة يف الطالق، فكذا عدة 
فإن مات زوج رجعية، يف عدة ) (4)وعدة مبعضة باحلساب (3)وتامل

 (6)(وابتدأت عدة وفاة منذ مات) (5)عدة الطالق (طالق سقطت
 .(7)ألن الرجعية زوجة كما تقدم

                                                

 .وهي أربعة أشهر وعشر لآلية( 1)
 .يف قول عامة أهل العلم، منهم مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: قال املوفق( 2)
مجع الصحابة على أن عدة األمة، على النصف من عدة احلر، وإال أ: ويف املبدع( 3)

 .فظاهر اآلية العموم
ن ال جتب األقراء، فإن أويتوجه يف املعتق بعضها، إذا كان احلر ثلثيها فما دون ( 4)

تكميل القرأين من األمة إمنا كان للضرورة، فيؤخذ للمعتق بعضها، حبساب األصل 
 .غريهاويكمل، كما يف االختيارات و 

 .ألهنا تعتد للوفاة، فال جيتمع معها غريها( 5)
ال خالف فيهن : أمجع كل من حنفظ عنه على ذلك، وقال املوفق: قال ابن املنذر( 6)

 .أهنا تعتد أطول األجلني، فبعيد: وما حكي
 .يف حكم عدة الزوجة املتوىف عنها، فيلحقها طالقه، ويناهلا مرياثه( 7)
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يف عدة من أباهنا )املطلق  (وإن مات) (1)فكان عليها عدة الوفاة
يف  وال،ألهنا ليست زوجة (2)عن عدة الطالق (يف الصحة مل تنتقل

 .(4)لعدم التوارث (3)حكمها
وتعتد من أباهنا يف مرض موته، األطول من عدة وفاة )
ألهنا مطلقة فوجبت عليها عدة الطالق، ووارثة، فتجب  (5)(وطالق

 .(7)ويندرج أقلهما يف أكثرمها (6)عليها عدة الوفاة

                                                

 .اآلية َوالَِّذيَن يـُتَـَوفَـّْوَن ِمْنُكمْ يف عموم  اهلكغري املطلقة، لدخو ( 1)
بال نزاع، بل تبين على عدة الطالق مطلقا، وال تعتد للوفاة : قال يف اإلنصاف( 2)

 .لآلية
 .ألهنا أجنبية منه يف النظر إليها، وحلوقها طالقه وحنوه( 3)
 .فال تعتد لوفاته، كما لو انقضت عدهتا( 4)
ه، وهو مذهب أيب حنيفة، واملراد مرض موته املخوف، إضرارا صححه اجملد وغري ( 5)

 .تبين على عدة الطالق، وهو قول مالك والشافعي: وعنه
فوجب أن تعتد أطول األجلني ضرورة، حيث إهنا ال خترج عن العهد يقينا إال ( 6)

 .بذلك
عدة من عدة الطالق، أكثر من عدة الوفاة بنت، وإال انتقلت ل يفإن كان ما بق( 7)

تَـَربَّْصنَ )وأما املتوىف عنها، فدل قوله : الوفاة، احتياطا، قال ابن القيم اآلية على  (يـَ
االكتفاء بذلك، وإن مل حتض، وهذا قول اجلمهور، وعن مالك، رواية إذا كانت 

 .عادهتا حتيض يف كل سنة مرة، انتظر هبا متام تسعة أشهر
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جاءت البينونة )من  (أو (1)أمة أو ذمية)املبانة  (ما مل تكن)
النقطاع أثر النكاح بعدم  (غريه)لـ  (لطالق ال)تعتد  (فـ (2)منها

ألهنا  (4)ومن انقضت عدهتا قبل موته، مل تعتد له ولو ورثت (3)مرياثها
كانت   (مبهمة (6)وإن طلق بعض نسائه) (5)ألهنا أجنبية حتل لألزواج

 أو معينة مث أنسيها )كانت 

                                                

 .فال يلزمهما غري عدة الطالق قوال واحدا( 1)
بأن سألته الطالق أو الفسخ، أو فعلت ما يفسخ نكاحها بطالق، أو خلع، أو ( 2)

 .لعان، أو رضاع، أو عتاق، أو اختالف دين أو غريه
أشبهت املبانة يف الصحة، ولو أسلمت امرأة كافرة، مث مات قبل انقضاء العدة، ( 3)

 .انتقلت، ذكره الشيخ قياسا
فإن كانت ذمية حتت مسلم، أو أمة  وذلك بأن تكون مسلمة حرة حتت حر،( 4)

 .حتت عبد، أو حرة حتت عبد، مل ترثه حبال
ألهنا ليست زوجة، وال يف حكمها، وحتل لألزواج، خبالف اليت مات يف عدهتا، ( 5)

: تعتد للوفاة إن ورثت منه اختارها مجاعة من األصحاب وقال املوفق وغريه: وعنه
 .وز ختصيصها بالرأيالصحيح األول، لعموم اآليات اليت ال جي

 .طالقا بائنا، فإن كان رجعيا، اعتدت كل واحدة عدة وفاة( 6)
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أي من  (اعتد كل منهن (2)قبل قرعة)املطلق . (1)(مث مات
ألن   (3)أي من عدة طالق ووفاة (وى حامل األطول منهماس)نسائه 

واحلامل، عدهتا  (4)كل واحدة منهن حيتمل أن تكون املخرجة بقرعة
وإن ارتابت متوىف عنها، زمن عدهتا أو  (5)وضع احلمل، كما سبق

مل يصح نكاحها حىت  (6)بعدهن بأمارة محل كحركة، أو رفع حيض
مجع  (احلائل ذات األقراء وهي)تدات من املع (الثالثة) (7)تزول الريبة
 .(8)(احليض)قرء مبعىن 

                                                

كإحداهن طالق أو فاطمة، وله غريها، مث نسي هل هي فاطمة، أو زينب أو ( 1)
 .دعد

 .بني نسائه، املبهم تعيينها، أو املعينة املنسية( 2)
ة طالق؛ هذا إذا  كما إذا كانت عادة حيضها، بعد كل شهرين مرة، فتعتد عد( 3)

 .كان الطالق بائنا، وإن كان رجعيا، اعتدت كل واحدة عدة وفاة
وألن كل واحد منهن، حيتمل أهنا املطلقة، وأهنا املتوىف عنها، فال خترج عن العهدة ( 4)

بيقني، إال بالقرعة، وابتداء القرء من حني طلق، وابتداء عدة الوفاة من حني 
 .مات

 .عنها موضحا يف حكم عدة املتوىف( 5)
 .وكانتفاخ بطن، ونزول اللنب يف ثديها، وغري ذلك( 6)
بانقطاع احلركة، أو زوال االنتفاخ، أو عود احليض، أو مضي زمن ال ميكن أن ( 7)

تكون فيه حامال، للشك يف انقضاء عدهتا، وتغليبا جلانب احلظر، وزوال الريبة، 
 .الفقهاء وال يعترب وجود احليض يف عدة الوفاة، يف قول عامة

 .هي احليض: أي واألقراء( 8)
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املفارقة ) (1)روي عن عمر، وعلي، وابن عباس رضي اهلل عنهم
فعدهتا إن كانت حرة أو )أو خلع أو فسخ  (2)بطالق (يف احلياة

َواْلُمَطلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن : لقوله تعاىل (3)(مبعضة، ثالثة قروء كاملة
ُفِسِهنَّ  َثالثََة قـُُروءٍ  ِبَأنـْ

(4). 

                                                

أن األقراء احليض، : الصحيح عند أمحد:وأصحاب الرأي وغريهم، قال القاضي( 1)
وإليه ذهب أصحابنا، وألنه املعهود يف لسان الشرع، كحديث إذا أتى قرؤك فال 

 .تصلي
 .فعدهتا ثالثة قروء، بغري خالف بني أهل العلم( 2)
غري واحد، ألن عدة األمة بالقروء، قرآن فأدىن ما يكون  هذا املذهب، وجزم به( 3)

 .فيها من احلرية يوجب قرءا ثالثا ألنه ال يتبعض
َثالَثَة ينتظرن بأنفسهن، ومتكث إحداهن بعد طالق زوجها : أي واملطلقات( 4)

على اعتداد املطلقة ثالثة : أي حيض، مث تزوج إن شاءت، فدلت اآلية قـُُروءٍ 
مر النيب أداد املفارقة خبلع، أو فسخ، فلم تدخل يف حكم اآلية ومل يقروء، وأما اعت

  ،املختلعة قط، أن تعتد بثالثة حيض، بل روي أهل السنن، من حديث الربيع
د وغريه، من حديث و يب دانه أمرها أن ترتبص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها، وألأ

هنا أمرت أن تعتد الصحيح أ: أمرت أن تعتد حبيضة، وقال الرتمذي: ابن عباس
يف حياهتن والصريح  حمال أن يكون اآلمر غري النيب : حبيضة، وقال ابن القيم

 .هو إمجاع من الصحابة: يفسره، وقال النحاس
أصح الروايتني دليال عن أمحد، أهنا تعتد حبيضة، وهو مذهب عثمان : وقال الشيخ

عليه السنة  ودلت وابن عباس، وقد حكي إمجاع الصحابة، ومل يعلم هلما خمالف
الصحيحة، وعذر من خالفها، أهنا مل تبلغه، وهذا القول هو الراجح يف األثر 

 .والنظر
= 
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بأن كانت أمة فعدهتا  (وإال) (1)وال يعتد حبيضة طلقت فيها
من  (الرابعة) (3)روي عن عمر وابنه وعلي رضي اهلل عنهم (2)(قرآن)

حيا ومل حتض لصغر أو إياس فتعتد حرة )زوجها  (من فارقها)املعتدات 
 .(4)(ثالثة أشهر

                                         
= 

وأما النظر، فإن املختلعة مل تبق لزوجها عليها عدة، فلها أن تتزوج بعد : قال ابن القيم
 براءة رمحها، كاملسبية، واملهاجرة، وكذا الزانية، واملوطوءة بشبهة، اختاره الشيخ،

 .وهو الراجح أثرا ونظرا
بال نزاع، وإن ادعت انقضاء عدهتا باألقراء، قبل قوهلا، إذا  : قال يف اإلنصاف( 1)

كان ممكنا إال أن تدعيه باحليض يف شهر، فال يقبل إال ببينة نص عليه، وقال 
املذهب املنصوص، أهنا إذا ادعت ما خيالف الظاهر كلفت البينة، ال : الشيخ

عليها البينة، فيما إذا علق طالقها حبيضها فقالت حضت فإن  سيما إذا أوجبنا
التهمة يف اخلالص من العدة كالتهمة يف اخلالص من النكاح فيتوجه أهنا إذا 

 .ادعت االنقضاء، يف أقل من ثالثة أشهر، كلفت البينة
وهو خمصص لعموم اآلية، وكان القياس أن تكون  (قرء األمة حيضتان)ملا روي ( 2)

 .يضة ونصف حيضة، كحدها إال أن احليض ال يتبعضعدهتا ح
أي أن عدة األمة حيضتان، ومل يعرف هلم خمالف يف الصحابة، فكان إمجاعا، ( 3)

قراء، قرآن واتفقوا على أن عدهتا مة باألامجعوا على أن عدة األ: وقال الوزير وغريه
 .باألقراء ممن حتيض

ن عدة احلرة اآليسة، والصغرية اليت مل أمجع أهل العلم على أ: قال املوفق وغريه( 4)
 .حتض ثالثة أشهر
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َن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن َوالالِئي يَِئْسَن مِ : لقوله تعاىل
تـُُهنَّ َثالَثُة َأْشُهرٍ  ْبُتْم َفِعدَّ  (2)أي كذلك َوالالِئي َلْم َيِحْضنَ  (1)اْرتـَ

عدة أم : لقول عمر رضي اهلل عنه (3)(شهران)كذلك   (أمة)عدة  (و)
ولو مل حتض كانت عدهتا شهرين، رواه األثرم،  (4)الولد حيضتان
 .(5)واحتج به أمحد

فتزيد على الشهرين من الشهر  (6)(مبعضة باحلساب)عدة  (و)
 .(7)الثالث، بقدر ما فيها من احلرية

                                                

(1 ) ِْإِن اْرتَـْبُتم  أي شككتم فلم تدرءوا ما عدة اآليسات َفِعدَّتـُُهنَّ َثالَثُة
  َأْشُهرٍ 

 .من نسائكم فعدهتن ثالثة أشهر َوالالِئي َلْم َيِحْضنَ أي ( 2)
 .وعدة أمة، صغرية أو آيسة، شهران :أي( 3)
 .مة واملدبرة واملكاتبة، كأم الولد وأوىلواأل( 4)
وهو أحد قويل الشافعي، ألن األشهر بدل من القروء، وعنه، شهر ونصف وهو ( 5)

قول علي، وأيب حنيفة ومالك ألن عدة األمة نصف عدة احلرة، وعدة احلرة ثالثة 
 .أشهر

 .من عدة حرة وأمة( 6)
هر الثالث، بقدر ما فيها من تزيد على الشهرين على القول به من الشف: أي( 7)

تزيد : احلرية فمن ثلثها حر، تعتد بشهرين وعشرة أيام، وهكذا، وعلى القول الثاين
 .على الشهر والنصف، بقدر ما فيها من احلرية
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 (1)فلو كان ربعها حرا، فعدهتا شهران ومثانية أيام (جيرب الكسر
أي سبب  (من ارتفع حيضها ومل تدر سببه)من املعتدات  (واخلامسة)

ألهنا  (3)(لسنة تسعة أشهر للحم)فعدهتا إن كانت حرة  (2)رفعه
 . (4)غالب مدته

هذا قضاء عمر بني : قال الشافعي (5)(للعدة)أشهر  (وثالثة)
وال تنقض العدة  (6)املهاجرين واألنصار، ال ينكره منهم منكر علمناه

 .(7)بعود احليض بعد املدة
 .(8)(شهرا)عن ذلك  (وتنقص األمة)

                                                

 .شهر ونصف، وأحد عشر يوما: وعلى القول الثاين( 1)
 .وقد كانت قبل معتادة( 2)
 .ة، كفاها تسعة أشهرال تطولوا عليها الشق: قال ابن عباس( 3)
 .أي مدة احلمل، فإذا مضت فقد علم براءة رمحها ظاهرا( 4)
 .وهي عدة اآليسات كما تقدم( 5)
وهو قول مالك، وألن الغرض باالعتداء براءة رمحها، وهذا حيصل به براءة رمحها، ( 6)

 فاكتفي به، وملا عليها يف تطويل العدة من الضرر، وأما العدة بعد التسعة، فألن
 .عدة الشهور، إمنا جتب بعد العلم برباءة الرحم من احلمل

ألن عدهتا انقضت، وحكم بصحة نكاحها، فلم تبطل، كما لو اعتدت الصغرية ( 7)
 .بثالثة أشهر، وتزوجت مث حاضت

 .فيها احلرة واألمة ىبناء على أن عدهتا شهران، وأما مدة احلمل، فتساو ( 8)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

64 

 (2)كآيسة  (وعدة من بلغت ومل حتض) (1)فعدهتا أحد عشر شهرا
َوالالِئي َلْم َيِحْضنَ : لدخوهلا يف عموم قوله تعاىل (2)كآيسة

(3) 
َيِحْضنَ 

 (4)لوقت حيضها كآيسة (املستحاضة الناسية)عدة  (و) (3)
واألمة  (5)ثالثة أشهر)احلرة  (املستحاضة املبتدأة)عدة  (و) (4)كآيسة

 .(7)ألن غالب النساء حيضن يف كل شهر حيضة (6)(واألمة شهران

                                                

ة احلرة، فتكون عدهتا عشرة أشهر ونصفا، وإن وعلى القول بأن عدهتا نصف عد( 1)
عتقت األمة الرجعية بنت على عدهتا حرة، وإن كانت بائنا بنت على عدة أمة؛ 

 .بال نزاع: قال يف اإلنصاف
وإن عاد احليض يف السنة، لزم االنتقال إىل القرء، ألن األصل، وبطل حكم البدل، 

 .وبعد مضيها فال، للحكم بصحة انقضاء العدة
 .أي كعدة آيسة ثالثة أشهر( 2)
 .وهذه من الالئي مل حيضن، وألن االعتبار حبال عادهتا، وال متييز هلا( 3)
أي كعدة آيسة، والناسية لوقته، كمن جهلت، هل تأتيها حيضتها يف الشهر مرة ( 4)

أو مرتني، فإن كانت عادهتا، تأتيها يف الشهر مرتني، واستحيضت فعدهتا شهر 
 .ا عادة، أو متييز عملت به، إن صلح حيضاونصف، وإن كان هل

، فجعل هلا حيضة «أن جتلس يف كل شهر ستة أيام أو سبعة»حلمنة  ألمره ( 5)
 .من كل شهر

 .املرجح شهر ونصف نصف عدة احلرة: وعلى القول الثاين( 6)
 .كما هو معلوم من حاهلن، ويؤيده قصة محنة( 7)
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ض، أو رضاع، ما رفعه من مر )من ارتفع حيضها  (وإن علمت)
وإن طال  (فال تزال يف عدة، حىت يعود احليض فتعتد به (1)أو غريمها

مخسني  (أو تبلغ سن اإلياس) (2)الزمن، ألهنا مطلقة مل تيأس من الدم
 .(3)أي عدة ذات اإلياس (فتعتد عدته)سنة 

                                                

ى يف العدة حىت حتيض ثالث حيض فإن يف املرضعة، تبق: كنفاس، قال الشيخ( 1)
أحبت أن تسرتضع، لولدها، لتحيض هي، أو تشرب دواء، أو حنوه حتيض به، 

 .فلها ذلك
 .فال تزال يف عدة، حىت يعود احليض، فتعتد به هذا املذهب( 2)
الصحيح أهنا مىت : ألهنا آيسة، أشبهت سائر اآليسات، وقال املوفق: وقالوا( 3)

طع حيضها عن عادهتا مرات لغري سبب فقد صارت آيسة، بلغت اخلمسني فانق
تنتظر زواله، مث إن حاضت اعتدت هبن وإال اعتدت سنة ذكره املروزي، : وعنه

إذا زال املانع : عن مالك ومن تابعه، منهم اإلمام أمحد، وصوبه يف اإلنصاف وعنه
واختاره : ومل حتض، فتعتد سنة، كاليت ارتفع حيضها، ومل تدر سببه اختاره الشيخ

 .أيضا أهنا إن علمت عودة فكآيسة، وإال اعتدت سنة
يست ذات األقراء يف عدهتا، انتقلت إىل عدة اآليسة، وإن رأت الدم بعد آوإن 

اخلمسني على العادة، اليت كانت تراه فيها، فهو حيض، ألن دليل احليض، 
، قال يف الوجود يف زمن اإلمكان، وهذا ميكن وجود احليض فيه، وإن كان نادرا

ألحد ألكثر : وهذا الصواب الذي ال شك فيه، وتقدم قول الشيخ: اإلنصاف
 .سن احليض
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أنه مل يطلق إال بعد حيض، أو والدة، أو يف : ويقبل قول زوج
 .(1)وقت كذا

حرة كانت أو  (ترتبص (2)امرأة املفقود)من املعتدات  (السادسة)
إن كان ظاهر  (4)أي أربع سنني من فقده (3)(ما تقدم يف مرياثه)أمة 

 .(5)غيبته اهلالك

                                                

حيث ال بينة هلا، ألنه يقبل قوله يف أصل الطالق، وعدده، فكذا يف وقته، والن ( 1)
 .ذلك يرجع إىل االختالف، يف بقاء العدة، وهو األصل

لم حياته والموته أما من عرف حرة كانت أو أمة، وهو من انقطع خربه، فلم تع( 2)
خربه ويأيت كتابه، فليس المرأته أن تتزوج إمجاعا، إال أن يتعذر اإلنفاق عليها من 
ماله، فلها أن تطلب فسخ النكاح، وأما من انقطع خربه، ومل يعلم له موضع، 

 .فيأيت
 .أي يف حكم مرياثه، يف كتاب الفرائض( 3)
 .مث تعتد للوفاة أربعة أشهر عشرا( 4)
 ىكمن غرق مركبه، أوفقد من بني أهله، أو يف مفازة مهلكة وحنو ذلك، ملا رو ( 5)

مالك وغريه، عن عمر يف امرأة املفقود، تربص أربع سنني، مث تعتد أربعة أشهر 
 .وعشرا، وهو مذهب اجلمهور

ما يف : حكم اخللفاء يف امرأة املفقود، كما ثبت عن عمر، وقال أمحد: وقال ابن القيم
سة من الصحابة، أمروها أن ترتبص، قال ابن القيم وقول شيء منه، مخنفسي 

هو الصواب، ولو مضت : هو أصح األقوال، وأحراها بالقياس، وقال الشيخ: عمر
 .املدة تزوجت، واختاره ابن عبدوس، وصوبه يف اإلنصاف
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مث ) (1)ومتام تسعني سنة من والدته، إن كان ظاهر غيبته السالمة
كحرة يف )فقد زوجها  (وأمة) (2)أربعة أشهر وعشرة أيام (تعتد للوفاة

 .(3)أربع سنني، أو تسعني سنة (لرتبصا
نصف )للوفاة بعد الرتبص املذكور، فعدهتا  (يف العدة)أما  (و)

 .(4)ملا تقدم (عدة احلرة
أي  (إىل حكم حاكم بضرب املدة)زوجة املفقود  (وال تفتقر)

 (7)وكمدة اإليالء (6)كما لو قامت البينة  (5)(وعدة الوفاة)مدة الرتبص 
 .(8)طالق ويل زوجها وال تفتقر أيضا إىل (7)اإليالء

                                                

وذلك كسفر التاجر يف غري مهلكة، وطلب العلم، والسياحة، وسفر الفرجة، ( 1)
 .ذلك، ألن الظاهر أنه ال يعيش أكثر منهاوحنو 

 .ملا تقدم عن الصحابة، وغريهم، وصوبه الشيخ وغريه( 2)
ملساواهتا احلرة يف الرتبص فقط، ألن تربص املدة املذكورة، ليعلم حاله من حياة ( 3)

 .وموت، وذلك ال خيتلف حبال زوجته
 .أي ن أن عدهتا، نصف عدة احلرة( 4)
ألصح، وصوبه يف اإلنصاف، ألهنا فرقة تعقبها عدة الوفاة، فال على ا: قال الشيخ( 5)

 .تتوقف على ذلك
 .أي بوفاته، فال حتتاج زوجته، إىل ضرب مدة الرتبص، وعدة الوفاة( 6)
 .وتقدم أهنا ال تفتقر إىل ضرب املدة( 7)
أنه ال : بعد اعتدادها للوفاة، وصوبه يف اإلنصاف، وقال، ظاهر كالم املوفق( 8)

هي : أن يطلقها ويل زوجها، بعد اعتدادها للوفاة، وصوبه وقال الشيخ يشرتط
 .زوجة الثاين، باطنا وظاهرا
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فقدم ) (1)زوجة املفقود، بعد مدة الرتبص والعدة (وإن تزوجت)
ألنا تبينا بقدومه بطالن نكاح  (2)(األول قبل وطء الثاين، فهي لألول

 .(4)وال مانع من الرد (3)نكاح الثاين
أي لألول  (له)أي بعد وطء الثاين فـ  (بعده)إن قدم األول  (و)

ها األول  (وال يطؤ (5)ل، ولو مل يطلق الثاينأخذها زوجة بالعقد األو )
 .((6)قبل فراغ عدة الثاين)األول 

                                                

 .وتقدم بياهنما، وفرق ما بني احلرة واألمة يف العدة دون الرتبص( 1)
 .ترد إليه بال ختيري، لبقاء نكاحه،ويدفع للثاين ما أعطاها من مهر( 2)
ظاهر موته، فإذا بان حيا اخنرم ذلك الظاهر، وكان وإمنا أبيح هلا التزوج، ألن ال( 3)

النكاح حباله، كما لو شهدت البينة مبوته فبان حيا، وألنه أحد املالكني فأشبه 
 .مالك املال

 .بالعقد األول بال ختيري، وهو املذهب( 4)
أن الصواب يف امرأة : بعد أن ذكر: ألن نكاحه كان باطال يف الباطن، قال الشيخ( 5)

وهو أهنا ترتبص أربع سنني، مث تعتد : د، مذهب عمر، وغريه من الصحابةاملفقو 
للوفاة، وجيوز هلا أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاين ظاهرا، وباطنا، مث إذا قدم 
زوجها األول بعد تزوجها، خري بني امرأته وبني مهرها، وال فرق بني ما قبل 

التخيري فيه بني املرأة واملهر، و : الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أمحد، مث قال
هو أعدل األقوال، وشبهه باللقطة، وأن اجملهول يف الشرع كاملعدوم، وإذا علم بعد 
ذلك، كان التصرف يف أهله وماله موقوفا، على إذنه، ووقف التصرف يف حق 

 .الغري على إذنه، جيوز عند احلاجة عندنا، بال نزاع
 .بال نزاع( 6)
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من غري جتديد ) (1)أي مع الثاين (تركها معه)أي لألول ( وله
 .(3)األصح بعقد اهـ: وقال املنقح (2)للثاين (عقد

وإن قلنا حيتاج الثاين عقدا جديدا، طلقها األول : قال يف الرعاية
مث جيدد الثاين  (5)فتعتد بعد طالق األول وعلى هذا (4)لذلك، اهـ

ألن زوجة اإلنسان، ال تصري زوجة لغريه مبجرد تركه هلا، وقد  (6)عقدا
 .(7)تبينا بطالن عقد الثاين بقدوم األول

الزوج  (قدر الصداق الذي أعطاها من)الزوج األول  (ويأخذ)
 .(8)إذا تركها له (الثاين)

                                                

ومل يعرف هلم : به ابن الزبري، قال املوفق ى، وقضيوعللقول عمر وعثمان ( 1)
 .اخمالف، فكان إمجاع  

: وهذا املشهور من املذهب، وظاهر كالم الشيخ، لصحة عقده ظاهرا، قال املوفق( 2)
 .ومل يذكروا يعين الصحابة هلا عقدا جديدا

قده الصحيح أنه جيب أن يستأنف هلا عقدا، ألنا تبينا بطالن ع: ويف املغين( 3)
 .مبجيء األول، وحيمل قول الصحابة على هذا، لقيام الدليل عليه

قياس قول أمحد أنه حيتاج إىل طالق، ألن هذا نكاح خمتلف يف : وقال القاضي( 4)
صحته، فكان مأمورا بالطالق، ليقطع حكم العقد الثاين، كسائر األنكحة 

 .الفاسدة
 .عدة املطلقة، على ما تقدم( 5)
 .فق، وهو القياسواختاره املو ( 6)
 .وحيتمله قول الصحابة: قال القاضي( 7)
 .وهو قول مالك وغريه من السلف( 8)
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ا وبني الصداق، الذي ساق لقضاء علي وعثمان، أنه خيرب بينه
ألهنا غرامة  (2)(منه)األول  (ويرجع الثاين عليها مبا أخذه) (1)إليها هو

ومىت  (3)غرامة لزمته بسبب وطئه هلا، فنرجع هبا عليها، كما لو غرته
 .(5)مث بان انتفاؤه فكمفقود (4)فرق بني زوجني ملوجب

                                                

أن عمر خريه بني امرأته ومهرها، : إلمجاع الصحابة، وتقدم: وقال املوفق وغريه( 1)
الصواب أنه يرجع مبا : هو أصح األقوال وأحراها بالقياس، وقال: وقال ابن القيم

لذي يستحقه، اهـ وألنه حال بينه وبينها بعقده عليها مهرها هو، فإنه هو ا
 .ودخوله هبا، وأتلف عليه املعوض، فرجع عليه بالعوض

 .هذا املذهب عند بعض األصحاب( 2)
مايل زوج مثال، فأخذها مصدقا هلا، فبان خالفه، بطل العقد، ورجع : بأن قالت( 3)

ألظهر ال يرجع ألن ا: ال يرجع، وقال املوفق وغريه: عليها بالصداق، وعنه
 .الصحابة مل يقضوا بالرجوع عليها، ألنه ال تغرير منها

 .كأخوة من رضاع، وتعذر نفقة من جهة زوج، وكعنة( 4)
: قدم بعد تزوج امرأته فرتد إليه قبل وطء ثان، وخيري بعده، كما تقدم قال الشيخ( 5)

تبني انتفاء ذلك وكل صورة فرق فيها بني الرجل وامراته، بسبب يوجب الفرقة، مث 
السبب، فهو شبيه املفقود، ولو ظنت أن زوجها طلقها فتزوجت، فهو كما لو 

ويج ز ظنت موته، ولو اعتقدت أنه عاجز عن حقها، وأنه جيوز هلا الفسخ والت
بغريه، فتشبه امرأة املفقود، وإن علمت التحرمي فزانية لكن املتزوج هبا، كاملتزوج 

 .بامرأة املفقود
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 (1)فصل

 
وهو  (لقهاأو ط) (2)اعتدت من موته (ومن مات زوجها الغائب)
أي وإن مل تأت باإلحداد  (وإن مل حتد (3)اعتدت منذ الفرقة)غائب 

وعدة ) (5)ألن اإلحداد ليس شرطا النقضاء العدة (4)يف صورة املوت
 ((6)موطوءة بشبهة أو زنا

                                                

بيان حكم العدة من الغائب، واملوطئوة بشبهة، أو زنا، أو عقد فاسد، يف : أي( 1)
 .أو يف العدة، وما تنقضي به العدة وغري ذلك

 .كما لو كان حاضرا( 2)
أي احتسبت مبا مضى قبل العلم، وكان ابتداء عدهتا من حني الفرقة، روي عن ( 3)

العدة بدليل  ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وألن القصد غري معترب يف
 .الصغرية واجملنونة

 .بأن جتتنب ما جتتنبه املعتدة( 4)
ن أقر أنه طلقها من مدة تزيد على العدة ومل يكن عدال، مل إلظاهر النصوص، و ( 5)

 .يقبل قوله، صرح به الشيخ وغريه، وإن كان عدال غري متهم قبل
غل الرحم، أي وعدة موطوءة بشبهة، عدة مطلقة، ألن الوطء يف ذلك من ش( 6)

وحلوق النسب، كالوطء يف النكاح الصحيح، وكذا املزين هبا، ألنه وطء يقتضي 
شغل الرحم، كوطء الشبهة، وألنه لو مل جتب العدة الختلط ماء الواطئ والزوج، 

 .فلم يعلم ملن الولد منهما، هذا املذهب
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 (2)حرة كانت أو أمة مزوجة (1)(بعقد فاسد كمطلقة)أو موطوءة 
كالنكاح ألنه وطء يقتضي شغل الرحم، فوجبت العدة منه  

وال حيرم على زوج،  (4)وتستربأ أمة غري مزوجة حبيضة (3)الصحيح
 .(5)وطئتا زوجته، بشبهة أو زنا، زمن عدة، غري وطء يف فرج

أي  (و نكاح فاسد، فرق بينهماأإن وطئت معتدة بشبهة، )و
 .(7)(وأمتت عدة األول) (6)بني املعتدة املوطوءة والواطئ

                                                

 .فتعتد كما تعتد املطلقة على ما تقدم( 1)
، وتعتد األمة عدة األمة، سواء كان عن وطء شبهة أو فتعتد احلرة عدهتا كحرة( 2)

 .زنا، أو عقد فاسد
تستربأ حبيضة، اختاره : أي فأوجب العدة كعدة املطلقة، هذا املذهب، وعنه( 3)

تعتد حبيضة، وهلا أن تتزوج بعد براءة : احللواين وابن رزين وغريمها، وقال ابن القيم
املوطوءة بشبهة، واختاره الشيخ، وهو الراجح رمحها، كاملسية واملهاجرة، والزانية، و 

 .أثرا ونظرا
 .ألن املقصود العلم برباءة الرحم من احلمل، وذلك حاصل باحليضة( 4)
ألن حترميها لعارض خيتص الفرج، فأبيح االستمتاع منها مبا دونه، كاحليض وال ( 5)

 .ينفسخ نكاحها بزنا نص عليه
 .ألن العقد الفاسد، وجوده كعدمه( 6)
 .ألن سببها سابق على الوطء املذكور( 7)
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أو فاسد، أو وطء  سواء كانت عدته من نكاح صحيح
ما مل حتمل من الثاين، فتنقضي عدهتا منه بوضع احلمل، مث  (1)بشبهة

 .(2)تعتد لألول
بعد  (مقامها عند الثاين)أي من عدة األول  (وال حيتسب منها)

 .(3)وطئه، النقطاعها بوطئه
ألهنما حقان  (4)(اعتدت للثاين)بعد اعتدادها لألول  (مث)

وقدم أسبقهما كما لو تساويا يف  (5)الاجتمعا لرجلني، فلم يتداخ
 .(6)مباح غري ذلك

                                                

 .جيب أن تتم عدة األول، ألن عدته وجبت عن وطء يف نكاح صحيح( 1)
 .وإمنا انقضت عدهتا من الثاين، من أجل وضع احلمل، كما لو وضعت من األول( 2)
 .وإمنا ابتداؤها من التفريق بينهما( 3)
أميا امرأة نكحت يف : وقال أنه ضرهبما وفرق بينهما،: خلرب مالك، عن عمر( 4)

عدهتا، فإن كان زوجها الذي تزوجها، مل يدخل هبا، يفرق بينهما مث تعتد بقية 
نه أعدهتا من زوجها األول، مث تعتد من اآلخر، وال ينكحها أبدا وملالك عن علي 

تزوج يف عدهتا، أنه يفرق بينهما وهلا الصداق مبا استحل من فرجها،  يف اليت ىقض
مل يعرف هلما : أفسدت من عدة األول، وتعتد من اآلخر، قال املوفقوتكمل ما 

 .يف الصحابة خمالف
كالدينني واليمينني، وألنه حبس يستحقه الرجال على النساء، فلم جيز أن تكون ( 5)

 .املرأة يف حبس رجلني، كالزوجة
 .ذ هو األحق للنصوص يف ذلك وتقدمإأي فإنه يقدم األسبق، ( 6)
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أي  (له)املوطوءة يف عدهتا بشبهة أو نكاح فاسد  (وحتل)
لقول علي رضي اهلل  (1)(بعقد بعد انقضاء العدتني)لواطئها بذلك 

 .(2)إذا انقضت عدهتا فهو خاطب من اخلطاب :عنه
حىت يدخل )عدهتا  (يف عدهتا مل تنقطع)املعتدة  (وإن تزوجت)

فإذا ) (5)فال تصري به فراشا (4)ألن عقده باطل (3)أي يطأها (هبا
مث استأنفت العدة من  (6)بنت على عدهتا من األول)الثاين  (فارقها
 .(7)ملا تقدم (الثاين

                                                

 .قياس املذهب هو: قالوا( 1)
األوىل حل نكاحها، ملن : وغريه يف العدة، وقال املوفق ئأي فتحرم على الواط( 2)

هي معتدة منه، إن كان يلحقه نسب ولدها، ألن العدة حلفظ مائة، وصيانة 
نسبه، وال يصان ماؤه احملرتم عن مائه احملرتم، وال حيفظ نسبه عنه، كاملطلقة البائن 

 .وإال فال
بْـُلَغ : ، وحيرم إمجاعا لقوله تعاىلمتزوجها( 3) ْعِزُموا ُعْقَدَة النَِّكاِح َحتَّى يـَ َوال تـَ

وألن العدة إمنا اعتربت لرباءة الرحم، لئال يفضي إىل اختالط  اْلِكَتاُب َأَجَلهُ 
 .املياه، وجيب أن يفرق بينهما

 .ألهنا ممنوعة من النكاح، حلق الزوج األول، فكان نكاحا باطال( 4)
والعدة حباهلا، ال تنقطع بالعقد الثاين، ألنه باطل ال تصري املرأة به فراشا، وال ( 5)

عليه بالعقد شيء، فإذا دخل هبا انقطعت العدة، ألهنا حينئذ صارت  قيستح
 .فراشا له، سواء علم بالتحرمي أو جهله

 .ألن حقه أسبق، وعدته وجبت عن وطء يف نكاح صحيح، كما تقدم( 6)
 .ال أعلم فيه خالفا: العدة، كما تقدم، وقال يف اإلنصاف وال تتداخل( 7)
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 (1)هبعين (بولد من أحدمها)املوطوءة بشبهة يف عدهتا  (وإن أتت)
ن من األول أو من سواء كا (2)أي بالولد (انقضت منه عدهتا به)

 .(3)الثاين
ويكون الولد األول، إذا أتت  (4)بثالثة قروء (مث اعتدت لآلخر)

ويكون للثاين، إذا أتت به  (5)به لدون ستة أشهر، من وطء الثاين
وإن أشكل عرض على  (6)ألكثر من أربع سنني، منذ بانت من األول

 .(7)على القافة
                                                

 .أي الزوج أو الواطئ بشبهة، أو الزوج األول، أو الثاين الذي تزوجته يف عدهتا( 1)
 .يعين بوضعه ممن حلق به الولد( 2)
ال فرق، فإن اليت تزوجت يف عدهتا، إذا كانت حامال تنقضي عدهتا بوضعه ( 3)

 .ْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ َوُأوالُت األَ : لقوله
 .كمطلقة، وتقدم( 4)
اتفقوا : وتنقضي عدهتا به منه، وأربع سنني فما دوهنا من فراق األول، وقال الوزير( 5)

 .على أن أقل مدة احلمل، ستة أشهر
أربع : ل، قال الشافعيميف أكثر مدة احل: وتنقضي عدهتا به منه، وقال الوزير( 6)

 .سنني، وعن مالك وأمحد كذلك، وهي املشهورة عنه
إذا أمكن أن يكون ممن أحلقته به، بأن تأيت به لنصف سنة فأكثر من وطء ( 7)

الثاين، وألربع سنني فأقل من بينونة األول، حلقه، وانقضت عدهتا به ممن أحلقته 
خر اعتدت لآل القافة به، ألنه حل وضعته فانقضت عدة أبيه به، دون غريه مث

الذي مل يلحق به الولد، لبقاء حقه من العدة، وإن أحلقته هبما حلق هبما، 
 .وانقضت عدهتا به منهما، لثبوت نسبه منهما

= 
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استأنفت العدة بشبهة )يف عدهتا  (ومن وطئ معتدتة البائن)
ألهنما عدتان من واحد  (األوىل)العدة  (ودخلت فيها بقية (1)بوطئه

وتبين الرجعية  (2)لوطئني، يلحق النسب فيهما حلوقا واحدا، فتداخال
وإن راجعها مث طلقها  (3)إذا طلقت يف عدهتا، على عدهتا

 .(4)استأنفت

                                         
= 

وإن نفته القافة عنهما فكما لو أشكل أمره، فتعتد بعد وضعه بثالثة قروء، وال ينتفي 
النفي  الولد عنهما لقول القافة، ألن عملها ترجيح أحد صاحيب الفراش، ال يف

عن الفراش كله، وإن ولدت لدون ستة أشهر من وطء الثاين، وألكثر من أربع 
سنني من فراق األول على القول بذلك، مل يلحق بواحد منهما، وال تنقضي 
عدهتا منه، ألنه من وطء آخر، فتنقضي عدهتا من ذلك الوطء، مث تتم عدة 

 .األول وتستأنف عدة الثاين
األوىل، وهو موجب لالعتداد، لالحتياج إىل العلم برباءة  ألن الوطء قطع العدة( 1)

 .الرحم من احلمل
 .كما لو طلق الرجعية يف عدهتا( 2)
كأن يطلقها فتحيض حيضة مث يطلقها أخرى، فتبين على عدهتا بال نزاع، ويكون ( 3)

الباقي عليها حيضتني، ألهنما طالقان مل يتخللهما وطء، أشبه الطلقتني يف وقت 
 واحد

بال نزاع، ألن الرجعة : عدة الطالق الثاين، ولو مل يدخل هبا، قال يف اإلنصاف( 4)
 .أزالت شعث الطالق األول، وأعادت املرأة إىل النكاح الذي كانت فيه
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ا هب (وإن نكح من أباهنا يف عدهتا، مث طلقها قبل الدخول)
على ما مضى من عدهتا، ألنه طالق يف نكاح ثان، قبل  (بنت)

خبالف ما إذا راجعها، مث طلقها  (1)املسيس واخللوة، فلم يوجب عدة
 .(3)ألن الرجعة إعادة إىل النكاح األول (2)قبل الدخول

                                                

ْبِل َأْن َتَمسُّوُهنَّ كما لو مل يتقدمه نكاح لعموم ( 1)  .َوِإْن َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قـَ
 .فتستأنف العدة( 2)
لطالق يف عدهتا طالق من نكاح واحد، فكان استئناف العدة يف ذلك أظهر، فا( 3)

ألهنا مدخول هبا، ولوال الدخول ملا كانت رجعية، ويف البائن بعد النكاح طالق 
 .عن نكاح متجدد، مل يتصل به دخول وإن انقضت قبل طالقه فال عدة له
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 (1)فصل

 
يلزم اإلحداد )و (2)حيرم إحداد فوق ثالث، على ميت غري زوج

  (3)مدة العدة
                                                

 .ذلك مما يتعلق بهأي يف بيان حكم اإلحداد، وما جيب عليها جتنبه، وغري ( 1)
أي حيرم إحداد فوق ثالثة أيام بلياليها، للخرب اآليت وغريه، واإلحداد املنع، إذ ( 2)

 .املرأة متنع نفسها مما تتهيأ به لزوجها، من تطيب وتزين
هذا من متام حماسن هذه الشريعة، وحكمتها ورعايتها على أكمل : قال ابن القيم( 3)

يت، من تعظيم مصيبة املوت، اليت كان أهل اجلاهلية الوجوه، فإن اإلحداد على امل
يبالغون فيها أعظم مبالغة، ومتكث املرأة سنة يف أضيق بيت وأوحشه ال متس 
طيبا، وال تدهن، وال تغتسل إىل غري ذلك، مما هو تسخط على الرب وأقداره، 

 .فأبطل اهلل حبكمته سنة اجلاهلية، وأبدلنا به الصرب واحلمد
بة املوت، ال بد أن حتدث للمصاب من اجلزع، واألمل،واحلزن، ما وملا كانت مصي

تتقاضاه الطباع، مسح هلا احلكيم اخلبري، يف اليسري من ذلك، وهو ثالثة أيام جتد 
هبا نوع راحة، وتقضي هبا وطرا من احلزن، وما زاد فمفسدته راجحة فمنع منه، 

اد على الزوج، دام، وأما اإلحأنه أباح هلن اإلحداد على موتاهن ثالثة أي: واملقصود
فإنه تابع للعدة بالشهور، وأما احلامل فإذا انقضى محلها سقط وجوب 
اإلحداد،وذكر أنه يستمر إىل حني الوضع، فإنه من توابع العدة، وهلذا قيد مبدهتا، 

 .وهو حكم من أحكام العدة، وواجب من واجباهتا، فكان معها وجودا وعدما
، ومكمالهتا، وهي إمنا حتتاج إىل التزين، لتحبب إىل زوجها، وهو من مقتضياهتا: وقال

= 
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لقوله عليه  (1)(متوىف عنها زوجها، يف نكاح صحيح)رأة ام( كل
ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر، أن تحد »الصالة والسالم 

 «إال على زوج أربعة أشهر وعشرا (2)على ميت فوق ثالث ليال
 .(3)متفق عليه

وإن كان النكاح فاسدا، مل يلزمها اإلحداد، ألهنا ليست 
 .(4)زوجة

                                         
= 

فإذا مات وهي مل تصل إىل آخر، فاقتضى متام حق األول، وتأكيد املنع من 
الثاين، قبل بلوغ الكتاب أجله أن متنع مما تصنعه النساء ألزواجهن مع ما يف ذلك 

 .من سد الذريعة إىل طمعها يف الرجال، وطمعهم فيها بالزينة
بال نزاع بني أهل العلم، إال عن احلسن شذبه عن أهل العلم، وخالف فيه السنة، ( 1)

أمجع املسلمون على أن اإلحداد واجب، على النساء احلرائر : وقال ابن رشد
 .املسلمات، يف عدة الوفاة، إال احلسن وحده

ث فما أي متنع نفسها الزينة، وبدهنا الطيب، على ميت من قريب وحنوه، فوق ثال( 2)
 .دوهنا، وذلك أنه أبيح ألجل حفظ النفس، ومراعاهتا وغلبة الطباع البشرية

كل امرأة متوىف عنها »وملسلم إال املرأة فإهنا حتد أربعة أشهر وعشرا، ويف رواية ( 3)
على جواز إحداد املرأة على قريب وحنوه، ثالث ليال فما : فدل احلديث «زوجها

 .ا زوجها، أربعة أشهر وعشرا، بال نزاعدوهنا، ووجوبه على املتوىف عنه
شرعا، فلم جيب عليها اإلحداد، وهو مذهب مالك، وقال الشافعي، ألن النيب ( 4)

 احلديث، وهذه عدة الوفاة، فدل على أن  «ال حيل المرأة تؤمن باهلل»: قال
 .اإلحداد إمنا جيب يف عدة الوفاة
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ولو ذمية )زوم اإلحداد كوهنا وارثة أو مكلفة فيلزمها وال يعترب لل
وسواء كان  (2)فيجنبها وليها الطيب وحنوه (1)(أو أمة أو غري مكلفة

ولتساويهن يف لزوم اجتناب  (3)الزوج مكلفا أوال، لعموم األحاديث
 .(4)احملرمات
وال يسن هلا، قاله يف  (5)(لبائن من حي)اإلحداد  (ويباح)
ال على  (و (7)رجعية)مطلقة  (على)اإلحداد  ( جيبوال) (6)الرعاية

 .(8)(موطوءة بشبهة أو زنا)

                                                

حاديث، واستثىن أصحاب وهو مذهب اجلمهور، مالك والشافعي، لعموم األ( 1)
 .الرأي الذمية والصغرية، ألهنما غري مكلفتني، وال خمصص

 .أي فيجنب ويل غري املكلفة، الطيب والزينة وغريمها، مما جتنبه احلرة املسلمة( 2)
 .اآلتية فيما جيب على الزوجة من اإلحداد( 3)
 .فاستوين فيما جيب من اإلحداد( 4)
واملختلعة وال جيب، ألهنا معتدة من غري وفاة، فال جيب باإلمجاع كمطلقة ثالثا، ( 5)

عليها اإلحداد لظاهر األحاديث، كالرجعية واملوطوءة بشبهة، وألن اإلحداد يف 
 .عدة الوفاة، إلظهار األسف على فراق زجها وموهتا

 .أنه ال إحداد عليها، وهو مذهب مالك: ونص أمحد( 6)
ن حتد على زوجها احلي، بال خالف، بل وال أي ال جيب على املطلقة الرجعية، أ( 7)

 .يسن، ألهنا يف حكم الزوجات، هلا أن تتزين لزوجها، وتستشرف له لريغب فيها

 .ألن العدة يف حقهما حلفظ النسب، كما تقدم( 8)
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ألهنا  (أو ملك ميني (2)باطل)أو نكاح  (1)أو يف نكاح فاسد
 .(3)ليست زوجة متوىف عنها

اجتناب ما يدعو إىل مجاعها، ويرغب يف النظر : واإلحداد)
  (7)واحلنا) (6)حنوهباسفيذاج و  (والتحسني (5)من الزينة والطيب (4)إليها

  (7)واحلنا)

                                                

 .ألهنا ليست زوجة على احلقيقة وال هلا من كانت حتل له، وحتزن على فقده( 1)
 .وإمنا العدة حلفظ النسب( 2)
وأما األمة فال إحداد عليها وبه قال فقهاء : ملفهوم إال على زوج، قال ابن رشد( 3)

 .األمصار
 .وحيسنها وحيرك الشهوة، ويدعو إىل املباشرة( 4)
متفق  «وال متس طيبا» مما يتزين ويتطيب به، من سائر أنواع الطيب، لقوله ( 5)

دة، وهو كل ما يسمى فدل على حترمي الطيب للمعت «وال تتطيب»عليه، وملسلم 
 .طيبا، وال نزاع يف ذلك

سفيذاج، شيء يعمل من مما يشبه الوجه ويزينه أو حيمره، كالكلكون، واإل( 6)
الرصاص، إذا دهن به الوجه، يربو ويربق ويبيض، وإمنا منعت منه يف الوجه، ألنه 
يصفره ويبيضه فيشبه، كاخلضاب، وال جتعل عليه صربا يصفره، وأن تنقش وجهها 

 .أو بدهنا، وأن حتفف وجهها، وما أشبهه مما حيسنها
رواه أبو داود، ويف السنن وال متتشطي بالطيب، وال  «وال ختتضب» لقوله ( 7)

 .باحلنا، فإنه خضاب، ألنه يدعو إىل اجلماع، يشبه احللي وأوىل
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وأخضر  (1)قبل نسج أو بعده، كأمحر وأصفر( وما صبغ للزينة
 .(2)وأزرق صافيني

ال توتيا ) (4)بال حاجة (وكحل أسود (3)حلي)ترك  (و)
  (أبيض ولو كان حسنا)ال ترك  (و (6)نقاب)ترك  (وال (5)وحنوها

 .(7)كإبريسم
                                                

متفق عليه،  «وال تلبس ثوبا مصبوغا، إال ثوب عصب» وكذا املطرز، لقوله ( 1)
أي املصبوغة باملغرة،  «وال تلبس املعصفر من الثياب، وال املمشقة»داود،  وأليب

ادة لبس الثياب املعصفرة، حأمجع العلماء، على أنه ال جيوز للم: قال ابن املنذر
 .وال املصبغة، ورخص بعضهم فيهما صبغ بسواد، ألنه مل يتخذ للزينة

 .خبالف األمحر واألصفر، ولو غري صافني( 2)
اء كان من ذهب أو و فيحرم كله، حىت اخلامت واحللقة، س «وال احللي» داود وأليب( 3)

 .فضة، لعموم النهي
إليه تكتحل به ليال ومتسحه هنارا، ألن الكحل من أبلغ الزينة، والزينة تدعو إليها، ( 4)

وحترك الشهوة فهي كالطيب وأبلغ منه، فإن كان هبا حاجة إليه جاز قال ابن 
قهاء باجلملة، من الزينة الداعية الرجال إىل النساء وذلك  متنع عند الف: رشد

كاحللي والكحل، لثبوته بالسنة، إال ما مل تكن فيه زينة، ولباس الثياب املصبوغة 
 .إال السواد، ورخصوا يف الكحل عند الضرورة

 .كعنزروت فال بأس هبما ألهنما ال زينة فيهما( 5)
، وال يف معىن املنصوص عليهما واحملرمة أو برقع ألهنما ليسا منصوصا عليهما( 6)

 .منعت منهما، ملنعها من تغطية وجهها
 .نوع من احلرير أبيض، وسواء كان األبيض من قطن، أو كتان أو صوف( 7)
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 متنع من لبس وال (1)ألن حسنه من أصل خلقته، فال يلزم تغيريه
وال من  (3)وال من أخذ ظفر وحنوه (2)ملون لدفع وسخ ككحلي

 .(4)تنظيف وغسل

                                                

كما أن املرأة إذا كانت حسنة اخللقة، ال يلزمه أن   ،ولو كان معدا للزينة: وظاهره( 1)
وما : بيض املعدة للزينة، قال يف اإلنصافحيرم األ: تغري لوهنا وتشوه نفسها، وقيل

 .هو ببعيد فإن بعضها أعظم مما منعت منه من غريه
كأخضر صاف، ألنه يف معىن ثوب العصب، وهو مستثىن يف اخلرب، وثياب ( 2)

أنه : العصب مينية فيها بياض وسواد، يصبغ غزهلا مث ينسج، وصحح يف الشرح
 .نبت يصبغ به، وألنه ال يراد للزينة

 .كأخذ عانة، ونتف أبط، وحلق الشعر املندوب إىل حلقه( 3)
بسدر وحنوه، واالمتشاط به، ألنه ال يراد للزينة، وال طيب فيهن وهلا تزيني يف حنو ( 4)

 .فرش، ألن اإلحداد يف البدن فقط
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 (1)فصل

 
حيث )الذي مات زوجها وهي به  (وجتب عدة الوفاة يف املنزل)
روي عن عمر وعثمان  (3)فال جيوز أن تتحول منه بال عذر (2)(وجبت

 .(4)وابن عمر، وابن مسعود، وأم سلمة

                                                

 .املتوىف عنها، والرجعية والبائن، وما يتعلق به أي يف بيان سكىن( 1)
جتب إىل أن تدعو ضرورة إىل خرجها بال نزاع، وهي : افالعدة فيه، ويف اإلنص( 2)

مكثي ا»من املوت، سواء كان املسكن لزوجها، أو بإجارة أو عارية لقوله لفريعة 
اعتدي يف البيت الذي »، ومل تكن يف بيت ميلكه زوجها، ويف لفظ «يف بيتك

ا، وإن أتاها يف غري مسكنه «حيث أتاك اخلرب»ويف لفظ  «أتاك فيه نعي زوجك
 .رجعت إىل مسكنها

وإن أذن هلا يف النقلة، فمات قبل مفارقة البنيان، لزمها العود إىل منزهلن قال يف 
ويتجه : اإلنصاف بغري خالف أعلمه، وبعده، هلا اخليار بني البلدين، قال

 .األقرب، وكذا من دار إىل دار
 .بأن ختشى على نفسها وحنوه( 3)
وبه : املهاجرين واألنصار، وقال ابن عبد الربومجاعة من الصحابة، مبحضر من ( 4)

يقول مجاعة فقهاء األمصار، ويف السنن عن فريعة أن زوجها قتل، وهي يف دار 
أن ترجع إىل أهلها، فإنه مل يرتك هلا سكىن، وال نفقة،  شاسعة، فسألت النيب 

: قالت «امكثي يف بيتك الذي أتاك نعيه فيه حىت يبلغ الكتاب أجله»: فقال
 .عتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، وهو مذهب مجاهري العلماء إال لضرورةفا
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 .(1)على نفسها أو ماهلا (وفافإن حتولت خ)
جيب عليها اخلروج من  (حبق)حولت  (أو (2)قهرا)حولت  (أو)

أو ال جتد ما  (5)أو طلبه فوق أجرته (4)أو بتحويل مالكه هلا (3)أجله
ويلزم  (7)للضرورة (انتقلت حيث شاءت) (6)تكرتي به إال من ماهلا
 .(8)منتقلة بال حاجة العود

                                                

 .من حنو هدم، أو غرق، أو عدو، أو غري ذلك( 1)
كأن حوهلا سلطان أو ظامل، أو منعها صاحب املسكن من السكىن فيه، تعديا ( 2)

 .عليها بغري حق
ومنه يؤخذ حتويل كلحق عليها، أو حتول ألذاها، ال حتول من حوهلا دفعا ألذاها، ( 3)

 .اجلار السوء، ومن يؤذي غريه
ويتجه ال حيرم عليه، كما دل عليه قوهلم، : أي مالك املنزل للمعتدة، للوفاة، قيل( 4)

 .أوتربع ورثته، أو أجنيب
 .املعتادة، حتولت حيث شاءت( 5)
ألن الواجب السكىن، ال حتصيل املسكن، وفيه نظر، ألنه يفضي إىل : وقالوا( 6)

أمكثي يف »قال هلا  العدة يف املنزل رأسا، وظاهر احلديث خيالفه، فإنه إسقاط 
: مع قوهلا، إنه مل يرتكها يف منزل ميلكه، وال نفقة وعامة األصحاب يقولون «بيتك

ال خترج من منزهلا إال لضرورة، فيجب عليها بذل األجرة من ماهلا إن قدرت، وإال 
 .فال يكلف اهلل نفسا إال وسعها

وط الواجب، ومل يرد الشرع باالعتداد يف معني غريه، لكن يف بلدها، على لسق( 7)
 .الصحيح من املذهب

 .لتتم عدهتا فيه تداركا للواجب( 8)
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 أي للمتوىف (وهلا) (1)ان حيث كانتوتنقضي العدة مبضي الزم
 (3)ألنه مظنة الفساد (ال ليال (2)اخلروج حلاجتها هنارا)عنها زمن العدة 

ومتت عدهتا مبضي  (4)أمثت)عمدا  (وإن تركت اإلحداد) (3)الفساد
 (5)أي زمان العدة، ألن اإلحداد ليس شرطا يف انقضاء العدة (زماهنا

 .(6)ورجعية يف لزم مسكن كمتوىف عنها

                                                

 .ألن املكان ليس شرطا لالعتداد( 1)
لنحو بيع وشراء، وحنومها،ولو كان هلا من يقوم مبصاحلها، وال خترج حلوائج غريها، ( 2)

اشرتط كثري من : مها، وهو املذهب عند األكثر، قال الزركشيوال لعيادة وزيارة وحنو 
األصحاب خلروجها احلاجة، وأمحد ومجاعة مل يشرتطوا ذلك، فال حاجة يف 
التحقيق إىل اشرتاطه، ألن املرأة وإن مل تكن متوىف عنها، متنع من خروجها من 

 .بيتها، لغري حاجة مطلقا
، فلتأت كل واحدة إىل مأردتن النو حتدثن عند إحداكن، حىت إذا » لقوله ( 3)

 .وإمنا أبيح هلا أن خترج لضرورة، كاهندام املنزل وحنوه «بيتها
 .ملخالفتها األوامر( 4)
فإذا انقضى الزمان متت به عدهتا، قوال واحدا، واألمة كاحلرة يف اإلحداد ( 5)

ه، فإن واالعتداد يف منزهلا، والبدويةكاحلضرية يف لزوم املوضع، الذي مات وهي ب
 .انتقلت احللة انتقلت معهم، للضرورة، وإن انتقل أهلها، انتقلت معهم للحاجة

لقوله  أي ورجعية حكمها يف لزوم مسكن مطلقا، كمتوىف عنها ال يف إحداد( 6)
َواتَـُّقوا اهلَل َربَُّكْم ال ُتْخرُِجوُهنَّ ِمْن بـُُيوِتِهنَّ َوال َيْخُرْجَن ِإال َأْن  :تعاىل

َنٍة َوِتْلَك ُحُدوُد اهللِ َيْأِتيَن  والفاحشة تشمل الزنا، والنشوز على  ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيـِّ
الزوج، والبذاء على أهل الرجل، وأذيتهم يف الكالم، والفعال، وإن خشيت أن 

 .يقتحم عليها، حتولت، لقصة فاطمة بنت قيس، عند مسلم وغريه
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 (2)وال تبيت إال به (1)ائن مبأمون من البلد حيث شاءتوتعتد ب
وإن أراد إسكاهنا مبنزلة أو غريه، حتصينا لفراشه، وال  (3)وال تسافر

 .(4)حمذور فيه، لزمها

                                                

طلقين زوجي : قيس، قالتوال جتب عليها العدة يف منزله حلديث فاطمة بنت ( 1)
 .أن اعتد يف أهلي رواه مسلم ثالثا فأذن يل 

 .أي باملسكن املأمون، ملا يف البيتوتة بغري منزهلا، من التربج والتعرض للريبة( 2)
 .قبل انقضاء عدهتا، ملا يف سفرها إىل غري بلدها، من التربج والتعرض للريبة( 3)
له فيه وضرره عليه، فكان إىل اختياره،   كأن يفعله ليتحقق محلها، ألن احلق( 4)

يلزمه ذلك إن أنفق عليها، وإال فال اهـ وليس له : كسائر احلقوق، وقال الشيخ
اخللوة بامرأته البائن، إال مع زوجته أو أمته، وحمرم أحدمها وأصله النسوة املفردات، 

نبية هل هلن السفر مع أمن بال حمرم؟ وهل له الدخول على البائن منه، مع أج
وحيرم سفره بأخت زوجته ولو معها، وقال يف ميت عن : ثقة؟ وجهان؛ قال الشيخ

امرأة شهد قوم بطالقه ثالثا مع علمهم عادة خبلوته هبا، ال تقبل ألن إقرارهم 
 .يقدح فيهم
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 (1)باب االستبراء

 

تربص يقصد : وشرعا (2)التمييز والقطع: مأخوذ من الرباءة، وهي
ببيع  (4)(أمة يوطأ مثلهامن ملك ) (3)منه العلم برباءة رحم ملك ميني

وهو الكبري  (من صغري وذكر وضدمها) (5)أو هبة أو سيب أو غري ذلك
 .(6)واملرأة

                                                

طلب براءة رحم اإلماء، خص باإلماء، للعلم برباءة رمحهن من احلمل، وإن  : باملد( 1)
ماء يف ذلك، فهي مفارقة هلا يف التكرار، فلذلك يستعمل كانت احلرة شاركت اإل

فيها لفظ العدة، وإمنا خص االسترباء هبذا االسم، لتقديره بأقل ما يدل على 
 .الرباءة من غري تكرار وال تعدد

 .بري اللحم من العظم، إذا قطع منه وفصل: يقال( 2)
أم ولد، ومعلق عتقها ومدبرة و  ةأي من شأنه أن يقصد به ذلك، من قن ومكاتب( 3)

 .عند حدوث امللك، أو زواله
وهو الصحيح : اليت ال يواطأ مثلها، وهو قول مالك، وقال املوفق ةأخرج الصغري ( 4)

 .ألن سبب اإلباحة متحقق
كإرث أو وصية أو عوض يف إجارة أو جعالة، أو صلح وغري ذلك، فجمهور ( 5)

تهب، وحنوهم اجامع جتدد العلماء، على وجوب االسترباء على املشرتي، وامل
 .امللك

ال يلزم االسترباء إذا ملكها : ولو كان جمبوبا، أو ملكها من رجل قد استربأها وعنه( 6)
 .من طفل، أو امرأة، وهو مقتضى قواعد الشيخ
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أي مقدمات الوطء من قبلة  (ومقدماته (1)حرم عليه وطؤها)
من كان يؤمن باهلل »لقوله عليه السالم  (3)(قبل استربائها) (2)وحنوها

رواه أمحد والرتمذي  (4)«واليوم اآلخر، فال يسقي ماءه زرع غيره
 .(5)وأبو داود

                                                

حىت يستربئها بكرا كانت أو ثيبا، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم مالك ( 1)
 .والشافعي، وأصحاب الرأي

الوطء فقط؛ : ظر واالستمتاع مبا دون الفرج، وعليه مجاهري األصحاب، وعنهكالن( 2)
جواز االستمتاع بدونه، : واختاره ابن القيم، والنهي إمنا جاء عن الوطء، ومفهومه

ال أعلم يف : وفعله ابن عمر وغريه، واحتج ابن القيم اجواز اخللة والنظر؛ وقال
 .جواز هذا نزاعا

ال جيوز ملن اشرتى جارية وطؤها قبل استربائها باتفاق : شيخهذا املذهب، قال ال( 3)
 .العلماء اهـ

وإن وطئ اجلارية اليت يلزمه استرباؤها، قبل استربائها، أمث، واالسترباء باق حباله، ألنه 
حق عليه، فال يسقط بعدوانه وذهب مجاعة من العلماء إىل أن االسترباء إمنا 

ا وأما من علم براءة رمحها، فال استرباء يكون يف حق من مل يعلم براءة رمحه
 .عليها

ال جيب استرباء األمة البكر، سواء كانت كبرية أو صغرية، وهو مذهب : قال الشيخ
ابن عمر، واختيار البخاري، وكذا اآليسة، ومن اشرتاها من رجل صادق، وأخربه 

 .أنه مل يطأها، أو وطئ واستربأ
 .غريه ، ويف لفظ ولديعين إتيان احلباىل( 4)
ال يقعن رجل على امرأة »وألمحد  «ال توطأ حامل حىت تضع»وله مرفوعا، ( 5)

 .وهلا شواهد «ومحلها لغريه
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 (1)وإن أعتقها قبل استربائها، مل يصح أن يتزوج قبل استربائها
ومن وطئ أمته  (2)وكذا ليس هلا أن تتزوج غريه إن كان بائعها يطؤها

فإن خالف صح البيع  (3)مث أراد تزوجيها، أو بيعها حرما حىت يستربئها
 .(4)دون التزويج

أم ولده أو أعتقت مبوته، لزمها استرباء وإن أعتق سريته أو 
 .(5)نفسها، إن مل يكن استربأها

                                                

ل إن الرشيد اشرتى جارية، فقيل، أعتقها وتزوجها، وروي يوهو قول الشافعي، وق( 1)
ما أعظم هذا، أبطلوا الكتاب والسنة، إن كانت : عن املهدي كذلك، فقال أمحد

 .ف يصنعحامال كي
أن  أي ليس هلا أن تتزوج غري سيدها، ملا تقدم، وألهنا ممن جيب استرباؤها فلم جيز( 2)

إن كان البائع مل : ومفهومه «ال توطأ حائل حىت تستربأ»تتزوج، كاملعتدة وخلرب 
يطأها، جاز هلا أن تتزوج غريه، مع الرق، والعتق وكذا إن كان البائع وطئ مث 

 .صححه غري واحداستربأها قبل البيع، و 
وفهم منه أنه لو مل يطأها، أو كانت آيسة مل يلزمه استرباؤها، إذا أراد بيعها لكن ( 3)

 .يستحب
ألن الزوج ال يلزمه استرباء، فيفضي إىل اختالط املياه واشتباه األنساب، وألن ( 4)

عمر أنكر على عبد الرمحن بن عوف بيع جارية، كان يطؤها قبل استربائها، وألن 
 .شرتي جيب عليه االسترباء، حلفظ مائه، فكذا البائعامل

لتعلم براءة رمحها، ألهنا فراش لسيدها، وقد فارقها بالعتق أو املوت، فلم جيز أن ( 5)
 .تنتقل إىل فراش غريه بال استرباء، ال إن استربأها قبل، حلصول العلم برباءة الرحم
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 .(1)كل احلمل  (واسترباء احلامل بوضعها)
لقوله عليه السالم يف سيب  (2)(من حتيض حبيضة)استرباء  (و)
وال غير حامل حتى  (4)ال توطأ حامل حتى تضع» (3)أوطاس

 .(5)رواه أمحد وأبو داود «تحيض حيضة
 .(6)(اآليسة والصغرية مبضي شهر)اء استرب  (و)

                                                

 َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ  َوُأوالُت اأَلْحَمالِ بال خالف لقوله تعاىل ( 1)
 .وللخرب اآليت وغريه، سواء كان بعد طالق أو موت، بفواق ناقة عند اجلمهور

 .تامة وهو مذهب األئمة األربعة، وغريهم( 2)
 .واد يف بالد هوازن حبنني( 3)
أنه  وثبت عنه  «ال يقعن رجل على امرأة ومحلها لغريه»وألمحد وغريه أيضا ( 4)

لقد مهمت أن ألعنه لعنا يدخل معه يف »: نعم، فقال: قالوا «أيلم هبا؟»: قال
فدلت هذه  «القرب، كيف يستخدمه وهو ال حيل له، كيف يورثه وهو ال حيل له

األحاديث، وما يف معناها، على أنه حيرم على الرجل أن يطأ األمة املسبية وغريها، 
 .إذا كانت حامال، حىت تضع محلها

واهد كثرية، وهو مذهب األئمة األربعة، ومجاهري العلماء، واتفقوا على أنه وله ش( 5)
حيرم وطؤها زمن االسترباء، وفيه جواز وطء السبايا بعد االسترباء، وإن مل يدخلن 
يف اإلسالم، وعمل به الصحابة، وجواز االستمتاع قبل االسترباء، بدون مجاع، 

 .ولفعل ابن عمر وغريه
أ مثلها ومل حتض، وأما إذا مل يوطأ مثلها لصغرها، فقد تقدم عدم أي إذا كان يوط( 6)

القول اجلامع يف ذلك، أن كل أمة أمن : استربائها، إذا اشرتاها آخر، وقال املازري
الظن كوهنا حامال، أو  عليها احلمل، فال يلزم فيها االسترباء، وكل من غلب على

ها، واألحاديث تشري إىل أن العلة شك يف محلها، أو تردد فيه، فاالسترباء الزم في
 .احلمل، أو جتويزه
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واسترباء من ارتفع حيضها  (1)لقيام الشهر مقام حيضة يف العدة
 (3)وتصدق األمة إذا قالت حضت (2)ومل تدر ما رفعه عشر أشهر

أو ادعت  (4)وإن ادعت موروثة، حترميها على وارث بوطء مورثه
 .(5)مشرتاه أن هلا زوجا صدقت، ألنه ال يعرف إال من جهتها

                                                

أي عدة احلرة واألمة، ولذلك ختتلف الشهور باختالف احليض، وإن حاضت يف ( 1)
 .الشهر، فبحيضة

 .تسعة للحمل، وشهر لالسترباء، ملا تقدم يف العدة( 2)
 .أخربتين به، صدق: فيحل له وطؤها بعد تطهرها، فلو أنكرته فقال( 3)
 .أبيه وابنه، صدقتك( 4)
 .ولعلها ما مل تكن مكنته قبل، وملشرت الفسخ( 5)
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 (1)كتاب الرضاع

 
مص من دون احلولني : اوشرع   (2)وهو لغة مص اللنب من الثدي

 .(4)أو شربه أو حنوه (3)لبنا ثاب عن محل
 :اوع  ـحلديث عائشة مرف (5)(حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب)

 رواه  «والدةـرم من الـا يحـيحرم من الرضاع م» :اوع  ـمرف
 .(6)اجلماعة

                                                

: أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام ما حيرم من الرضاع، واألصل يف التحرمي بالرضاع( 1)
 .الكتاب والسنة، واإلمجاع

 .وشربه، مصدر رضع الثدي إذا مصه، بفتح الضاد وكسرها، وقيل الكسر أفصح( 2)
نب فيه خلق إنسان من ثدي ي، أو ولو قبل وضع، أو مل أي اجتمع عن محل( 3)

 .امرأة
 .كأكله بعد جتبينه، وسعوط به ووجور( 4)
باتفاق أهل العلم، وحكمه حكم التناكح، وجواز النظر واخللوة، واملسافرة ( 5)

 .بشرطني، أن يكون قبل استكمال املولود حولني، وأن يوجد مخس رضعات
حيرم من الرضاع ما حيرم من »ا، ابن عباس مرفوع  ا، عن ويف الصحيحني أيض  ( 6)

هو حديث صحيح، متلقى بالقبول، متفق على صحته : قال الشيخ «النسب
فسماها  َوُأمََّهاُتُكُم الالِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعةِ : وقال تعاىل

 .األخوات من الرضاعة أخوات، وحكم بتحرميهن ىتعاىل أما ومس
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: حلديث عائشة قالت (1)(س رضعاتمخ)من الرضاع  (واحملرم)
فنسخ من ذلك  «عشر رضعات معلومات يحرمن»أنزل يف القرآن 

مخس رضعات، وصار إىل مخس رضعات معلومات حيرمن، فتويف 
 .(2)؛ رواه مسلمواألمر على ذلك رسول اهلل 

َواْلَواِلَداُت : لقوله تعاىل (3)وحترم اخلمس إذا كانت يف احلولني
الَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأرَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعةَ يـُْرِضْعَن َأوْ 

(4) 
ان قبل ـال يحرم من الرضاع، إال ما فتق األمعاء، وك» ولقوله 

 .(5)حديث حسن صحيح: ال الرتمذيـق «امـالفط
                                                

 .هذا هو املشهور عن أمحد، ومذهب الشافعي( 1)
وجيعلها قرآنا متلوا، لكونه مل يبلغه  (مخس رضعات)وكان بعض الناس يقرأ ( 2)

النسخ، لقرب عهده، فلما بلغهم رجعوا، وأمجعوا على أنه ال يتلى، وهذا من نسخ 
حديث التالوة دون احلكم، وهو مبني ملا أمجل من اآلية، واألحاديث، ويشهد له 

 .سهلة، فإهنا أرضعت ساملا مخس رضعات
حكاه الوزير وغريه اتفاقا، واختار الشيخ ثبوت احلرمة بالرضاع إىل الفطام ولو بعد ( 3)

احلولني، أو قبلهما، ويف االختيارات، االرتضاع بعد الفطام، ال ينشر احلرمة، وإن  
 .كان دون احلول

 .حلولنيفدلت اآلية على أن الرضاع املعترب، يف ا( 4)
ال حيرم من الرضاع إال ما وصل إىل األمعاء ووسعها، فال حيرم القليل الذي : أي( 5)

الصغر وقام  مل ينفذ إليها ويوسعها، وال حيرم إال ما كان قبل الفطام، يعين يف زمن
، «إال ما أنشز»، وأليب داود مقام الغذاء، قبل الفطام، ولو كان قبل كمال احلولني

= 
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أو انتقال إىل ثدي آخر وحنوه  (1)ومىت امتص مث قطعه لتنفس
 .(3)يبا فثنتانفإن عاد ولو قر  (2)فرضعه
 (ولنب) (4)يف فم حمرم كرضاع (والوجور)يف أنف  (والسعوط)

                                         
= 

، وال يكون إال يف سن الصغر، وهو «عظم، وأنبت اللحمال»أي شد وقوي، 
 .مذهب مجهور العلماء

وذهبوا إىل أنه مهما كان يف احلولني، فإن رضاعه حيرم، وال حيرم ما كان بعدمها، ويف 
، أي الواقعة يف زمن اإلرضاع فالذي تثبت «إمنا الرضاعة من اجملاعة»الصحيحني 

سد اللنب جوعه، وينبت حلمه، فيكون به احلرمة، حيث يكون الرضيع طفال، ي
 .ذلك جزءا منه

يا رسول اهلل إن ساملا موىل أيب حذيفة، معنا يف : ويف صحيح مسلم أن سهلة قالت
وهلذا كانت عائشة  «أرضعيه حترمي عليه»: بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال

ل، تأمر أختها، وبنات أخيها، يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجا
أما لكم يف : إنه خاص بسامل، قالت عائشة: عن علي، وملا قالت أم سلمة ىويرو 

ينشر : رسول اهلل أسوة حسنة، فدل احلديث أنه حيرم عند احلاجة، وقال الشيخ
احلرمة، حبيث يبيح الدخول واخللوة، إذا كان قد ترىب يف البيت حبيث ال حيتشمون 

 .منه، للحاجة
 .ملة، فرضعة وأو شبع أ( 1)
كانتقاله من امرأة إىل امرأة غريها، أو أخرج الثدي من فمه، إذ املرجع فيها إىل ( 2)

العرف، ألن الشرع ورد هبا مطلقا، ومل حيددها بزمن وال مقدار، فإذا ارتضع مث 
 .قطع باختياره، أو قطع عليه فرضعة

ريب  ألن العود ارتضاع، والشارع مل حيدد الرضعة بزمان، فوجب أن يكون الق( 3)
 .كالبعيد، بشرط وصوهلما إىل اجلوف

الوجور والسعوط إذا أريد به املصدر ضم سينه، وإذا أريد به الدواء فبالفتح، ( 4)
= 
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 .(1)كلنب احلية  (امليتة)املرأة 
كاملوطوءة بنكاح   (املوطوءة بشبهة أو بعقد فاسد)لنب  (و)
أو بزنا ) (3)أي املوطوءة بنكاح باطل إمجاعا (أو باطل) (2)صحيح

 .(4)(حمرم

                                         
= 

أن يقطر يف فم الرضيع من غري الثدي، السعوط، أن يصب اللنب يف : والوجور
أنفه من إناء أو غريه، فيدخل حلقه، ألنه حيصل هبما ما حيصل بالرضاع من 

 .رواه أبو داود «إال ما أنشز العظم وأنبت اللحم»رب الفم، خل
اتفقوا على أنه يتعلق التحرمي بالسعوط والوجور، إال يف إحدى الروايتني : وقال الوزير

عن أمحد، وكذا احلقنة باللنب واتفقوا على أن اخلالص حيصل به الرضاع، وقال 
نه واصل من احللق، يتعلق باملشوب، اهـ وكذا جنب عمل منه، أل: الشافعي وأمحد

حيصل به إنبات اللحم، وذلك بأن حيصل من تلك الثالثة مخس، ألهنا فرع عن 
 .الرضاع فيعطى حكمه

 .إذا حلب أو ارتضع من ثديها بعد موهتا، ألنه ينبت اللحم( 1)
حمرم منه مخس رضعات يف احلولني، واملرتضع ابن هلما، لثبوت نسب ولدها من ( 2)

وإن أرضعت بلنب اثنني وطئاها : اح فاسد، قال يف الفروعالواطئ بشبهة أو بنك
بشبهة طفال، فإن أحلقته قافة بأحدمها فهو ابنه، وإن أحلقته هبما أو مات ومل 
يثبت نسبه فهو ابنهما، وإن تزوج امرأة هلا لنب من زوج قبله، فحملت من الثاين، 

 .للثاين: وزاد أو مل يزد، ومل ينقص حىت ولدت، فقال الشيخ
 .حمرم منها( 3)
 .أي منها( 4)
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ألنه  (1)اع فقط يف األخريتنيلكن يكون مرتضع ابنا هلا من الرض
أي  (وعكسه) (2)ملا مل تثبت األبوة من النسب مل يثبت ما هو فرعها

وال  (4)ىغري حبل)لنب  (و (3)البهيمة)عكس اللنب املذكور لنب 
 .(5)فال حيرم (موطوءة

                                                

ومها مسألة املوطوءة بنكاح باطل أو بزنا،فأما املرضعة فإن الطفل املرتضع حمرم ( 1)
عليها ومنسوب إليها، خبالف الواطئ، وكذا الولد املنفي باللعان حيرم لبنه وال 

 .ينسب إليه
رتضع وبني ألن من شرط ثبوت احلرمة، بني امل: وهذا مذهب الشافعي، قال املوفق( 2)

الرجل الذي ثاب اللنب بوطئه، أن يكون لنب محل ينسب إىل الواطئ، كالوطء يف 
 .نكاح، أو وطء مبلك ميني أو شبهة

 .فلو ارتضع طفالن من هبيمة، مل ينشر احلرمة( 3)
ويف اإلقناع واملنتهى، وإن ثاب المرأة لنب من غري محل تقدم، مل ينشر احلرمة، ( 4)

ة، بل رطوبة متولدة، ألن اللنب ما أنشز العظم وأنبت اللحم، ألنه ليس بلنب حقيق
 .وهذا ليس كذلك، وهو قول مجاعة من األصحاب وإحدى الروايتني عن أمحد

وال حيرم لنب غري حبلى، وال موطوءة على األصح، وحكاه يف : ويف الرعايتني( 5)
: ل الوزيرحيرم صححه املوفق وغريه، وقا: الفروع عن مجاعة من األصحاب، وعنه

اتفقوا على أن حترمي الرضاع، إمنا جيب به التحرمي إذا كان من لنب األنثى، سواء  
إمنا يقع التحرمي : طوءة أو غري موطوءة، إال أمحد فإنه قالو كانت بكرا أو ثيبا، م

 .عنده، بلنب املرأة اليت ثاب هلا من احلمل
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أو رجل أو خنثى  (1)فلو ارتضع طفل وطفلة من هبيمة
فمىت أرضعت امرأة ) (3)أو ممن مل حتمل مل يصريا أخوين (2)مشكل

 (5)النكاح)حترمي  (ولدها يف)املرتضع  (صار) (4)دون احلولني (طفال
دون وجوب النفقة والعقل  (6)(احملرمية)يف  (النظر واخللوة و)إباحة  (و

 .(7)والعقل والوالية وغريها

                                                

اتفقوا على أن حترمي : رأخوين يف قول عامة أهل العلم، وقال الوزي امل يصري ( 1)
الرضاع مقصور على اآلدميات، ولو أن طفلني ارتضعا من لنب هبيمة، مل يثبت 

 .بينهما أخوة الرضاع
اتفقوا على أنه : أي فلو ارتضع طفل وطفلة من رجل مل يصريا أخوين؛ قال الوزير( 2)

يثبت   لو در لرجل لنب، فارتضع منه، مل يثبت بذلك التحرمي، واخلنثى املشكل ال
 .كونه امرأة، فال يثبت التحرمي مع الشك

حيرم ذكره ابن أيب موسى، وهو قول ابن حامد،ومجهور األئمة : نص عليه، وعنه( 3)
 .وتقدم

فلو ارتضع بعدمها، ولو قبل فطامه، مل يثبت التحرمي، ألن شرط التحرمي كونه يف ( 4)
 .احلولني

 .ولألخبار َنُكمْ َوُأمََّهاُتُكُم الالِتي َأْرَضعْ : لقوله( 5)
 .ألن ذلك فرع عن التحرمي بسبب مباح( 6)
كاإلرث والعتق، ووالية النكاح واملال، ألن النسب أقوى من الرضاع، فال يساويه ( 7)

 .إال فيما ورد النص فيه، وهو التحرمي وما يتفرع عليه من احملرمية واخللوة
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ولد من نسب لبنها ) (1)صار املرتضع أيضا فيما تقدم فقط (و)
 (أو وطء) (3)نه،ولو بتحملها ماءهأي بسبب محلها م (حبمل (2)إليه

 (5)خبالف من وطئ بزنا، ألن ولدها ال ينسب إليه (4)بنكاح أو شبهة
 .(6)فاملرتضع كذلك (5)إليه

  (7)أي حمارم الواطئ الالحق به النسب (حمارمه)صارت  (و)
 (9)وإخوته وأخواته وأوالدهم (8)أجداده وجداتهو كآبائه وأمهاته، 

 .(10)هوأعمامه وعماته، وأخواله وخاالت

                                                

 .أي من أنه حيرم، دون غريه مما فصل( 1)
 .هل العلمباتفاق أ( 2)
 .لكونه خلق منه، وصح نسبته إليه( 3)
 .للحوق نسبه به، وحترمي الرضاع فرع عنه( 4)
 .ولو أقر الزاين أن هذا ولده من الزنا( 5)
 .ال ينسب إليه، وإمنا ينسب إىل أمه، كما تقدم( 6)
 .دون من مل يلحق نسبه به، كما تقدم( 7)
 .حمارم للمرتضع، بال خالف بني أهل العلم( 8)
 .وإن سفلوا، حمارم للمرتضع، ألهنم إخوته من الرضاع، والرضاع كالنسب( 9)
ألنه ولد أخ األعمام والعمات، وولد أخت األخوال واخلاالت من الرضاع، ( 10)

 .وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب
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أي حمارم  (حمارمها)صارت  (و) (1)أي حمارم املرتضع (حمارمه)
أي حمارم  (حمارمه) (3)كآبائها وأخواهتا، وأعمامها وحنوهم  (2)املرضعة
فال تنتشر احلرمة  (دون أبويه وأصوهلما وفروعهما) (4)املرتضع
تباح  (و (6)فتباح املرضعة أليب املرتضع وأخيه من النسب) (5)ألولئك
كما   (7)من رضاع إمجاعا (وأخته من النسب ألبيه وأخيه أمه)تباح 

 .(8)حيل ألخيه من أبيه أخته من أمه

                                                

اتفقوا على أن لنب الفحل حمرم، وهو أن ترضع املرأة صبية فتحرم هذه : قال الوزير( 1)
صبية، على زوج املرضعة، وآبائه، وأبنائه، ويصري الزوج الذي در اللنب عن عالقه ال

 .أبا للمرضعة
 .بشرطه، وهو مخس رضعات يف احلولني، كما تقدم( 2)
 .ممن تقدم ذكرهم، يف تعريف حمارم الواطئ( 3)
 .بال خالف بني أهل العلم، لآلية واألخبار( 4)
أعلى من املرتضع، من آبائه وأمهاته، وأعمامه أي فال تنتشر احلرمة إىل من هو ( 5)

وعماته، وأخواله، وخاالته، كما ال تنتشر إىل من هو يف درجته، من إخوته 
 .وأخواته

 .وعمه وخاله من النسب( 6)
ال بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع، ليس بينهما رضاع : قال أمحد( 7)

 :وال نسب وقد قيل
 كـك، وأم أمــوجدة ابن كـن ابنأخت أخيك مث اب        
 .حل من الرضاع، فاعلم ذلك الكـوأخت أبنك وأم خ        

 .أي ما حيل ألخيه من النسب، أخته من أمه من النسب( 8)
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فأرضعت طفلة )كأمه وجدته وأخته   (ومن حرمت عليه بنتها)
 .(1)أبدا (حرمتها عليه

ملا تقدم من أنه  (2)له (وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة)
ع مخس أمهات ومن أرض (3)حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب

دون  (4)أوالده بلبنه زوجة له صغرى، حرمت عليه، لثبوت األبوة
 .(5)أمهات أوالده، لعدم ثبوت األمومة

رضاع قبل الدخول )سبب  (وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بـ)
 .(6)(فال مهر هلا

                                                

كبنتها من النسب، ألهنا تصري ابنتها من الرضاع، فإذا كانت املرضعة أمه، ( 1)
ة عمته، أو خالته، وإن كانت فاملرتضعة أخته، وإذا كانت املرضعة جدته، فاملرتضع

 .املرضعة أخته، فاملرتضعة ابنة أخته
وكذا كل رجل حترم ابنته، كأخيه وأبيه وابنه، إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها 

 .«حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة»عليه، ألهنا تصري ابنته، ويف احلديث 
 .أحد هؤالء، بلنب غريه، مل حترم عليه لتحرميها على التأبيد، وإن أرضعتها امرأة( 2)
 .من النسب، بال نزاع منوهؤالء حير ( 3)
 .ألهنا ارتضعت من لبنه مخس رضعات( 4)
ألن اخلمس األمهات لبنهن من لبنه، وأمهات أوالده، كل واحدة أرضعت مرة، ( 5)

 .فال تثبت األمومة باملرة
ال نعلم فيه : ثة وقال املوفقكأن أرضعت زوجة له صغرية، وهو قول األئمة الثال( 6)

 .اخالف  
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طفلة فدبت )الزوجة  (وكذا إن كانت)جمليء الفرقة من جهتها 
وال مهر هلا،  (1)انفسخ نكاحها (نائمة)أم أو أخت له  (فرضعت من

بعد )إن أفسدت نكاح نفسها  (و) (2)ألنه ال فعل للزوج يف الفسخ
 (وإن أفسده) (3)الستقرار املهر بالدخول (مهرها حباله)فـ  (الدخول

أي قبل  (فلها على الزوج نصف املسمى قبله (4)غريها)أي نكاحها 
 .(5)الدخول

                                                

فسقط صداقها، كما لو ارتدت، وإن أرضعت الكربى الصغرى، فانفسخ نكاح ( 1)
الصغرى، فعلى الزوج نصف صداق الصغرى، يرجع به على الكربى ألهنا أتلفت 

 .عليه ما يف مقابلته، وهو قول الشافعي
كما لو ارتدت قال يف   وإمنا فسخ نكاحها بسبب من جهتها، فسقط صداقها،( 2)

 .بغري خالف نعلمه: املغين
إن أفسدت نكاح نفسها بعد : جيب إذا صداقها على زوجها، وقال املوفق: وقالوا( 3)

الدخول مل يسقط مهرها، ال نعلم بينهم يف ذلك خالفا، وأن الزوج ال يرجع 
أنه يسقط مهرها، كما لو أفسده : يسقط واختار الشيخ: عليها بشيء، وعنه

يتوجه سقوطه بإفسادها، وكان الشيخ يذهب إليه، وهو : ريها وقال ابن القيمغ
 .أمحد، وأقوى دليال ومذهبا فاهلل أعلم صمنصو 

كأن أرضعت أخته زوجة له صغرية أو يكون له زوجة صغرية، فتدب على ( 4)
 .الكبرية، فرتضع من لبنها ما حيرمها، يف حال نوم الكبرية

فسد نكاحها بعد الدخول، استقر املهر على الزوج، وهو لو أفسد م: قال الشيخ( 5)
 .املنصوص على أمحد
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أي بعد  (مجيعه بعده)هلا  (و) (1)ألنه ال فعل هلا يف الفسخ
أي مبا غرمه من نصف أو   (ويرجع الزوج به) (2)الدخول، الستقراره به

م على غر فإن تعدد املفسد وزع ال (3)ألنه أغرمه (على املفسد)كل 
أنت أخيت لرضاع بطل : (ومن قال لزوجته) (4)الرضعات احملرمة

ا، فلزمه النكاح، حكما، ألنه أقر مبا يوجب فسخ النكاح بينهم
 (فال مهر)أهنا أخته  (قبل الدخول وصدقته)إقراره  (فإن كان) (5)ذلك
 (وإن كذبته) (6)هلا، ألهنما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله (مهر

 .(7)يف قوله إهنا أخته قبل الدخول (كذبته

                                                

ج على ويل الصغرية مثال، وهلا األخذ من املفسد، و وجزم به الشيخ؛ فريجع به الز ( 1)
 .الستقراره عليه

 .أي بالدخول، فوجب إذا على زوجها( 2)
 .وع على الغاروهلا األخذ من املفسد، الستقراره عليه، كما تقدم يف الرج( 3)
على قدر رضعاهتن احملرمة، كل واحدة بقدر ما أتلفت، لتسببهن يف استقراره ( 4)

 .عليه
وهو قول الشافعي، كما لو أقر بالطالق، أو أن أمته أخته من النسب، وينفسخ ( 5)

 .نكاحه فيما بينه وبني اهلل تعاىل، إن كان صادقا
 .منه ببينةال تستحق فيه مهرا، أشبه ما لو ثبت ذلك ( 6)
 .ومل يثبت ذلك ببينة( 7)
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أي نصف املسمى، ألن قوله غري مقبول عليها يف  (فلها نصفه)
 (بعده)ذا كان إقراره بذلك إ (كله)املهر  (جيب)و (1)إسقاط حقها

ما مل تكن مكنته من نفسها  (2)أي بعد الدخول ولو صدقته
أنت أخي من : أي قالت لزوجها (وإن قالت هي ذلك) (3)مطاوعة
أي ظاهرا، ألن قوهلا ال يقبل  (وأكذهبا فهي زوجته حكما)الرضاع 

وأما باطنا فإن كانت صادقة فال  (4)عليه، يف فسخ النكاح، ألنه حقه
 .(6)وإال فهي زوجته أيضا (5)نكاحفال 

                                                

 .وقد جاءت الفرقة من جهته( 1)
 .أي أنه أخوها، ألن املهر يستقر بالدخول( 2)
عاملة بالتحرمي، فال مهر هلا، ألهنا إذا زانية مطاوعة، هذا إذا كانت حرة، وأما ( 3)

من  هي عميت، أو خاليت، أو ابنة أخي، أو أمي: األمة فيجب املهر هلا، وإن قال
 .هي أخيت من الرضاع: أمكن صدقه، فاحلكم كما لو قالو الرضاع، 

 .كأن أقرت بذلك قبل الدخول، فال مهر هلا، إلقرارها بأهنا ال تستحقه( 4)
فإهنا إن علمت صحة ما أقرت به، مل حيل هلا مساكنته، وال متكنه من وطئها، وال ( 5)

 .ه تفر عنهتدي منفمن دواعيه، ألهنا حمرمة عليه، وعليها أن ت
وإال فإن كانت كاذبة يف قوهلا، أنه أخوها من الرضاع، فهي زوجته أيضا، : أي( 6)

 .ظاهرا وباطنا
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أي كونه مخس  (كماله)شك يف  (أو (1)وإذا شك يف الرضاع)
  (4)(وال بينة فال حترمي) (3)يف ذلك (أو شكت املرضعة) (2)رضعا

وإن شهدت به امرأة مرضية  (5)ألن األصل عدم الرضاع احملرم
 .(6)ثبت

                                                

 .شك يف وقوعه يف العامني أو( 1)
 .حيث أن ما دون اخلمس الرضعات ال حيرم، ملا تقدم( 2)
 .أي يف الرضاع، هل أرضعته أوال، وإن كانت أرضعته فشكت أهنا مخس رضعات( 3)
 .أي وال بينة على ثبوت مخس الرضعات، فال حترمي بينهما (4)
 .وقد شك فيه، واألصل عدمه، فال حترمي( 5)
أي حكم الرضاع، واملذهب أنه يقبل يف الشهادة بالرضاع واحدة، بشرط أن ( 6)

إذا كانت : تكون مرضية يف دينها، حبيث تقبل شهادهتا، ولو املرضعة، قال الشيخ
أهنا أرضعت طفال مخس رضعات، قبل على الصحيح،  معروفة بالصدق، وذكرت

 .ويثبت حكم الرضاع
إذا شهدت املرأة بأهنا قد أرضعته وزوجته، فقد لزمته احلجة من اهلل يف : وقال ابن القيم

، وليس ألحد أن يفيت «دعها عنك» اجتناهبا، ونوجب عليه مفارقتها، لقوله 
دعوى من الزوج وال من الزوجة، فإنه غريه، وهذا واهلل أعلم ما مل يتقدم شهادهتا 

إذا ادعى أحد الزوجني، أنه أقر أنه أخوه بالرضاع، فأنكر فإنه ال يقبل يف ذلك 
شهادة النساء منفردات، ألنه شهادة على اإلقرار، واإلقرار مما يطلع عليه الرجال، 

ه،  فلم حيتج فيه إىل شهادة النساء املنفردات، ومل يقبل ذلك، خبالف الرضاع نفس
 .كما صرح به املوفق وغريه
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 .(2)وسيئة اخللق وجذماء وبرصاء (1)جرةااع فضوكره اسرت 

                                                

 .ومشركة لقول عمر وابنه، وكذا ذمية( 1)
رواه أبو داود، ألن للرضاع تأثريا يف الطباع،  (أن تسرتضع احلمقاء لنهيه )( 2)

فيختار من ال محاقة، وحنوها فيها، وسيئة اخللق، وحنو ذلك يف معىن احلمقاء، 
 .فدل احلديث على كراهة ذلك

من ارتضع من امرأة محقاء خرج الولد أمحق، ومن ارتضع من سيئة القاضي، أن  ىوحك
 .إليه، ومن ارتضع من هبيمة كان بليدا كالبهيمة ىاخللق تعد
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 (1)كتاب النفقات

 
خبزا وأدما، وكسوة ومسكنا  (3)وهي كفاية من ميونه (2)مجع نفقة

وكسوة )أي خبزا وأدما  (قوتا (5)يلزم الزوج نفقة زوجته) (4)وتوابعها
 .(6)(وسكىن مبا يصلح ملثلها

                                                

أي هذا كتاب يذكر فيه بيان ما جيب على اإلنسان من نفقات الزوجات ( 1)
 .والقرابة، واملماليك وغريهم، وقد دل الكتاب والسنة واإلمجاع على ذلك

 .الدراهم وحنوها من األموال: على نفاق، كثمرة ومثار، وهي لغة وجتمع( 2)
 .أي والنفقة شرعا، هي كفاية من ميونه باملعروف، وخيتلف باختالف األحوال( 3)
كماء شرب وطهارة، وإعفاف من جيب إعفافه، ممن جتب نفقته، وأمجعوا على ( 4)

صغري، واألب، وقال وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته، كالزوجة والولد ال
 .ابن املنذر، أمجع كل من حنفظ عنه، على أن على العبد نفقة زوجته

ْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتهِ : بالكتاب والسنة واإلمجاع قال تعاىل( 5) : اآلية وقال ِليـُ
 َِوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروف وللخرب اآليت وغريه، واإلمجاع حكاه 

 .ابن رشد وغريه
 .عند مجهور العلماء( 6)
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رواه  «ولهن عليكم زرقهن، وكسوتهن بالمعروف» :لقوله 
أي يسارمها  (ذلك حباهلما)تقدير  (اكمويعترب احل) (1)مسلم وأبو داود

 (عند التنازع)أو يسار أحدمها وإعسار اآلخر  (2)أو إعسارمها
قدر كفايتها من  (4)للموسرة حتت املوسر)احلاكم  (فيفرض) (3)بينهما

 .(5)(من أرفع خبز البلد وأدمه

                                                

حلديث على وجوب النفقة والكسوة، للزوجة باملعروف، وال نزاع يف ذلك، افدل ( 1)
ويدخل يف : ويف السنن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسبت قال الشيخ

 َِوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروف  وعليها، وأن مجيع احلقوق اليت للمرأة
ال يلزم : مرد ذلك إىل ما يتعارفه الناس بينهم، وجيعلونه معدودا ويتكرر، وقال

 الزوج متليك الزوجة النفقة والكسوة، بل ينفق ويكسو، حبسب العادة، لقوله 
كما قال يف   «إن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت»

 .اململوك
 .أيب حنيفة وهو مذهب مالك، وأصحاب( 2)
فريجع يف تقدير الواجب للزوجة إىل اجتهاد احلاكم أو نائبه، إن مل يرتاضيا على ( 3)

 .شيء
نفقة املوسرين، وهو من يقدر على النفقة مباله أو كسبه وعكسه املعسر الذي ال ( 4)

 .هو الذي يقدر على بعض النفقة مباله أو كسبه: شيء له واملتوسط
ا بأكله، ومن األرز واللنب وغريمها، وما يطبخ به اللحم، الذي جرت عادة أمثاهل( 5)

جعل ذلك باملعروف، وإن تربمت : مما ال تكرهه عرفا، ألنه عليه الصالة والسالم
 .من أدم جعل هلا غريه
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يفرض  (و (1)حلما عادة املوسرين مبحلهما)يفرض هلا ( و
  (من حرير وغريه (2)ما يلبس مثلها)الكسوة للموسرة حتت املوسر من 

كجيد كتان وقطن، وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص، وسراويل، 
 .(3)وطراحة، ومقنعة، ومداس، ومضربة للشتاء

 (5)للنوم يف حمل جرت العادة فيه (وإزار (4)وللنوم فراش وحلاف)
 .(6)وخمدة)

                                                

أي بلد الزوجني، الختالفه حبسب املواضع، ويفرض هلا حطبا وملحا لطبخه، ( 1)
إياكم : ال يقطع اللحم فوق أربعني، وقال عمر: واألوىل املعتاد ملثلها، وقدم مجاعة

 .واللحم، فإن له ضراوة كضراوة اخلمر، أي فمن اعتاده أسرف يف النفقة
 .مما جرت به عادة مثلها، من املوسرات بذلك البلد( 2)
ألن ذلك أقل ما تقع به الكفاية، الشخص ال بد له من شيء يواري جسده، ( 3)

ه، وهو السراويل، ومن شيء على رأسه وهو وهو القميص، ومن شيء يسرت عورت
الطراحة، يعين اخلمار فوق املقنعة، تغطي املرأة رأسها هبا، ومن شيء يف رجله، 

ه، وهي املضربة كساءان بينهما قطن أو كساء ملبد ئوهو املداس، ومن شيء يدف
 .جبة تلبس يف الشتاء

القطن إذا كان عرف ب ىإذ ال بد من شيء ينام عليه فللنوم فراش وحلاف حيش( 4)
 .البلد وملحفة للحاف

 .أي تنام فيه، إذا كانت العادة جارية بالنوم فيه( 5)
 .بكسر امليم، معروفة جتعل عليها اخلد عند النوم( 6)
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اعون وال بد من م (2)أي بساط( وزيل (1)وللجلوس حصري جيد
وال يلزمه  (5)والعدل ما يليق هبما (4)ويكتفي خبزف وخشب (3)الدار

للفقرية حتت )يفرض احلاكم  (و) (6)يلزمه ملحفة وخف خلروجها
 .(8)(أدم يالئمها)من  (من أدىن خبز البلد و (7)الفقري

                                                

البساط الصغري من النبات، أو املنسوج من القصب، أو اخلوص جيد، : احلصري( 1)
 .من رفيع احلصر، ألن ذلك مما ال غىن عنه: أي

من صوف، نوع من الطنافس، وتزاد من عدد الثياب، ما جرت العادة بلبسه مما ( 2)
 َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ ِباْلَمْعُروفِ : ال غىن عنه لقوله تعاىل

 .والكسوة باملعروف، هي اليت جرت عادة أمثاهلا بلبسه
 .أوىلمما يليق هبما، وما اعتيد يف بالدمها ( 3)
خابية الطني قبل أن يطبخ : هو ما شوي من الطني فصار فخارا، وقيل: اخلزف( 4)

 .وهو الصلصال
 .وما اعتيد ألمثاهلما( 5)
معروف، وتقدم، : حنو العباءة، وما يلتحف به يسمى ملحفة، واخلف: امللحفة( 6)

عليه ملا  وذلك ألهنا مل ينب أمرها على اخلروج، وممنوعة منه حلق الزوج، فال مؤونة
 .هي ممنوعة منه

 .وعرب بعضهم للمعسرة حتت املعسر، وتقدم تعريف الفقري واملعسر( 7)
كخشكار بأدمه املالئم له عرفا، كالباقال، واخلل، والبقل، ودهنه وحلمه عادة، ( 8)

 . ومما جرت عادة أمثاهلما يف بلدمها
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يفرض للفقرية من الكسوة  (و) (1)وتنقل متربمة من أدم إىل آخر
للمتوسطة مع )يفرض  (و (2)عليه)وينام  (ما يلبس مثلها وجيلس)

ما بني ذلك )كفقرية حتت غىن   (املتوسط، والغنية مع الفقري وعكسها
مؤونة )أي على الزوج  (وعليه) (3)ألن ذلك هو الالئق حباهلما (عرفا

 .(6)وأجرة قيمة (5)من دهن وسدر، ومثن ماء ومشط (4)(نظافة زوجته
 .(6)قيمة

                                                

 .املعروف أي وتنقل متمللة من أدم إذا ملته إىل نوع آخر، ألنه من( 1)
، وللنوم فراش بصوف وكساء، أو عباءة للغطاء، نمن غليظ القطن والكتا( 2)

 .وللجلوس بارية وحنوها
وألن إجياب نفقة املوسر على املعسر، وإنفاق املعسر نفقة املوسر ليس من ( 3)

: املعروف، وفيه إضرار بصاحبه، فكان الالئق حبقهما هو التوسط، ويف املبدع
على النفقة مباله أو كسبه، وعكسه املعسر، واملتوسط من يقدر  املوسر من يقدر

على البعض فينبغي أن تكون املتوسطة حتت الفقري، أعلى من رتبة الفقرية حتت 
 .الفقري، وكذا الفقرية حتت املتوسط

 .كما أن على املستأجر كنس الدار وتنظيفها( 4)
ر، وكذا الصابون ومثن ماء أي وعليه مؤونة نظافتها، من الدهن لرأسها والسد( 5)

لشرب، ووضوء وغسل من حيض، ونفاس، وجنابة، وجناسة، وغسل ثياب، ومثن 
 .مشط، وحنو ذلك مما يعود بنظافتها

، وحنو وتضفرهمضاف إىل األجرة، بتشديد الياء، أي اليت تغسل شعرها، وتسرحه ( 6)
 .ذلك ككنس الدار وتنظيفها، ألن ذلك من حوائجها املعتادة
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زمه، ألن ذلك يراد فال يل (1)(خادمها)ما يعود بنظافة  (دون)
دواء )يلزم الزوج لزوجته  (ال)و (2)للزينة، وهي غري مطلوبة من اخلادم

إذا مرضت ألن ذلك ليس من حاجتها الضرورية  (وأجرة طبيب
وإن  (4)وكذا ال يلزمه مثن طيب، وحناء وخضاب، وحنوه (3)املعتادة

وعليه ملن  (6)وأتى به لزمها (5)أراد منها تزينا به، أو قطع رائحة كريهة
 .(8)وعليه أيضا مؤنسة حلاجة (7)ملن خيدم مثلها خادم واحد

                                                

 .ن دهن وسدر ومشط، وحنو ذلكم( 1)
وكسوته فعليهن كنفقة فقرية حتت  مفلم يلزمه ذلك، قوال واحدا، وأما نفقة اخلاد( 2)

 .فقري، مع خف وملحفة حلاجة، واألوىل الرجوع يف ذلك إىل عادة أمثاهلما
وكذا أجرة حجام وفاصد، وكحال ألن ذلك يراد إلصالح اجلسم، كما ال يلزم ( 3)

 .ما وقع من الدار املستأجر بناء
ال أن يريد منها إكاسفيذاج، ألن ذلك من الزينة، فلم جيب عليه،، كشراء احللي، ( 4)

 .التزين به، أو قطع رائحة كريهة منها
 .لزمه ما يراد لقطع رائحة كريهة منها، ذكره املوفق وغريه( 5)
 .ويلزمها ترك حناء وزينة هناها عنه: وقال الشيخ( 6)
يب حنيفة والشافعي، وإحدى الراويتني عن مالك، وال يلزم أن وهذا مذهب أ( 7)

ن إما يلزمك خلادمي، مل يلزمه، و أخذ أخدم نفسي و : ميلكها إياه، وإن قالت
 .أخدمك بنفسي، مل يلزمها ألهنا حتتشمه، وفيه غضاضة عليها: قال

 .والقول قوهلا يف احتياجها إليها( 8)
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 (1)فصل

 
ألهنا  (2)(ونفقة املطلقة الرجعية، وكسوهتا وسكناها كالزوجة)

َوبـُُعوَلتـُُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِفي َذِلكَ : زوجة، بدليل قوله تعاىل
(3) 

 .(4)أي للرجعية وتقدم (وال قسم هلا)
أي  (هلا ذلك) (5)ثالثا أو على عوض (أو طالق والبائن بفسخ)

 .(6)(إن كانت حامال)أي النفقة والكسوة والسكىن 

                                                

، ووقت دفع قوت الزوجة، وكسوهتا وغري يف بيان حكم نفقة الرجعية وغريها( 1)
 .ذلك

 .فيما تقدم سواء( 2)
وألنه يلحقها طالقه، وظهاره، وإيالؤه، فأشبه ما قبل الطالق، ولألدلة الدالة على ( 3)

 .وجوب نفقة الزوجة، من الكتاب والسنة واإلمجاع
 .قريبا ال مبا يعود لنظافتها فكالزوجة( 4)
فقة هلا وال سكىن، ملا يف الصحيحني أنه لقال أي أو طالق على عوض، ال ن( 5)

: ، قال ابن القيم«ال نفقة لك وال سكىن»لفاطمة وكان زوجها طلقها ألبتة، 
الصحيحة، بل موافقة  املطلقة البائن ال نفقة هلا وال سكىن، بسنة رسول اهلل 

لكتاب اهلل، وهي مقتضى القياس، ومذهب فقهاء احلديث اهـ إال أن تكون 
 .حامال

 .بإمجاع أهل العلم: قال املوفق وغريه( 6)
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َوِإْن ُكنَّ ُأوالِت َحْمٍل َفَأْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى : لقوله تعاىل
َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ 

 (2)ومن أنفق يظنها حامال فبانت حائال رجع (1)
ومن ادعت  (3)ال لزمه ما مضىومن تركه يظنها حائال فبانت حام

 .(5)فإن مضت ومل ينب رجع (4)محال وجب انفاق ثالثة أشهر

                                                

ن لفاطمة بنت ولقوله  َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكمْ : وقوله( 1)
، وألن احلمل ولد املبني فلزمه اإلنفاق «ال نفقة لك إال أن تكوين حامال»قيس 

رضاع، والكسوة داخلة عليه، وال ميكنه ذلك إال باإلنفاق عليها، فوجب، كأجرة ال
 .يف عموم النفقة

ال : لتبني عدم استحقاقها، أشبه ما لو قضاها دينا، مث تبني براءته منه، وعنه( 2)
 .يرجع وإن كانت كتمته رجع قوال واحدا

ألنا تبينا استحقاقها له، فرجعت به عليه كالدين، وهذه مستثناة من قاعدة ( 3)
ألن نفقة احلامل للحمل، فسقط مبضي املذهب، كما أشار إليه يف اإلقناع، 

أن النفقة للحامل ألجل احلمل، ويتوجه أهنم إمنا : الزمان، ألهنا نفقة قريب، وعنه
خصوا هذه املسألة بعدم السقوط، ألن احلامل هي اليت تأكلها، ال احلمل نفسه  

 .كما نبه عليه بعض املتأخرين
براءهتا من احلمل، حبيض أو  ألن احلمل يتبني بعد ثالثة أشهر، إال أن تظهر( 4)

خذت منه ما أغريه، كما لو قالت القوابل، ليست حامال، ويرجع مبا أنفق، ألهنا 
 .ال تستحقه

 .أي عليها بنظري ما أنفق، سواء دفع حبكم حاكم، أو بغريه، شرط أهنا نفقة أوال( 5)
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ألهنا  (ال هلا من أجله)نفسه  (للحمل)للبائن احلامل  (والنفقة)
وحلامل من  (2)فتجب حلامل ناشز (1)جتب بوجوده وتسقط بعدمه
وتسقط  (4)أو ملك بيمني ولو أعتقها (3)وطء بشبهة أو نكاح فاسد

ية نأو تنفق ب (6)ما مل تستدن بإذن حاكم: قال املنقح (5)بضي الزمانم
أو  (8)حبست ولو ظلما)أي زوجة  :أي (ومن) (7)ية رجوعنب

 . (9)نشزت

                                                

 جتب هلا من أجله، ألهنا جتب مع اليسار: فدل على أهنا جتب له، وعنه( 1)
 .واإلعسار، فكانت هلا، كنفقة الزوجات، والتفريع على األوىل

 .ألنه ولده، فلزمته نفقته، وال تسقط بنشوز أمه( 2)
 .فتجب على الواطئ، ألنه ولده، فلزمته نفقته، كما بعد الوضع( 3)
 .ألنه ملكه، وإن كان رقيقا، فعلى سيدها ألنه ملكه( 4)
 .كنفقة األقارب( 5)
 .ا بإذن حاكمفرتجع لتفويته( 6)
 .إذا امتنع من اإلنفاق من وجبت عليه، لكوهنا قامت عنه بواجب( 7)
أي حبست عن زوجها، ولو كان حبسها ظلما، سقطت نفقتها، لفوات ( 8)

 .التمكني، املقابل للنفقة، وله البيتوتة معها يف حبسها
نة، وتقدم يف قول عامة أهل العلم، والناشز غري ممك: سقطت نفقتها، قال املوفق( 9)

أن النشوز معصيتها إياه، فيما جيب عليها كمن امتنعت من فراشه أو من االنتقال 
معه إىل مسكن مثلها، أو خرجت من منزله بغري إذن، أو أبت السفر معه، ومل 

 .تشرتط بلدها، وحنو ذلك مما تقدم، ألن النفقة يف نظري متكينها من االستمتاع
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 (2)أو أحرمت بنذر حج (1)أو تطوعت بال إذنه بصوم أو حج
أو صامت عن كفارة، أو عن قضاء رمضان  (3)صوم)نذر  (أو (2)حج

سافرت حلاجتها ولو بإذنه  أو) (4)بال إذن زوج (رمضان مع سعة وقته
ألهنا منعت نفسها عنه بسبب ال من جهته،  (5)نفقتها (بإذنه سقطت

خبالف من أحرمت بفريضة من صوم أو  (6)جهته، فسقطت نفقتها
 .(8)أو صالة ولو يف أول وقتها بسننها (7)حج

                                                

غريه، ملنع نفسها بسبب ال من جهته، إال أن سقطت نفقتها، صححه املوفق و ( 1)
يكون مسافرا معها، متمكنا من استمتاعه هبا، فال وله تفطريها يف صوم التطوع، 

 .ووطؤها فيه، ألن حقه واجب، وهو مقدم على التطوع، وإن امتنعت فناشز
 .ولو كان بإذنه فال نفقة هلا، لتفويت حقه من االستمتاع( 2)
الذي مل يوجبه الشرع عليها وال ندهبا إليه، وإمنا صدر النذر من  باختيارها بالنذر( 3)

 .جهتها
 .سقطت نفقتها ألهنا منعت نفسها عنه، بسبب ال من جهته( 4)
 .ألهنا ناشز أو سافرت لنزهة أو لزيارة ولو بإذنه( 5)
تها التمكني حلظ نفسها، وقضاء إرهبا، إال أن يكون معها متمكنا منها، يولتفو ( 6)

 .لو سافرت لتغريب لعدم التمكني، وإن اعتكفت فكما لو سافرتوكذا 
 .لفعلها ما أوجب الشرع عليها، وندب إليه( 7)
 .لفعلها ما وجب وندب إليه، وسننها تابعة هلا( 8)
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أو صامت قضاء رمضان يف آخر شعبان، ألهنا فعلت ما أوجب 
وإن اختلفا يف  (2)حضروقدرها يف حجة فرض ك (1)الشرع عليها

ملتوىف )من تركة  (وال نفقة وال سكىن) (3)نشوز أو أخذ نفقة فقوهلا
وال سبب  (4)ولو حامال، ألن املال انتقل عن الزوج إىل الورثة (عنها

فإن كانت حامال فالنفقة من حصة احلمل  (5)لوجوب النفقة عليهم
 .(6)من الرتكة إن كانت

                                                

 .ألنه مضيق بأصل الشرع، أشبه أداء رمضان، فلم تسقط نفقتها( 1)
 .على النفقة بنية رجوعأي كنفقة حضر، وما زاد عليها، وال بد من إشهاد، ( 2)
ألن األصل عدم ذلك، للخرب، إذ هو يدعي النشوز ووصول النفقة وهي : وقالوا( 3)

تنكر فقبل قوهلا، ألنه يعارض األصل، والظاهر، والغالب أهنا تكون راضية، وإمنا 
قول من يشهد له العرف، وهو مذهب مالك، : تطالبه عند الشقاق، وقال الشيخ

 .د يف تقدميه الظاهر على األصلوخيرج على مذهب أمح
قول أهل املدينة أنه ال يقبل قول املرأة أن زوجها مل يكن ينفق عليها : وقال ابن القيم

ويكسوها فيما مضى، هو الصواب، لتكذيب القرائن الظاهرة هلا، وقوهلم هو 
الذي ندين اهلل به وال نعتقد سواه، والعلم احلاصل بإنفاق الزوج وكسوته يف الزمن 
املاضي، اعتمادا على األمارات الظاهرة، أقوى من الظن احلاصل باستصحاب 

 .األصل
 .وال حق هلا على الورثة( 4)
 .ال شرعا وال عرفا فعلى نفسها، أو من ميوهنا بشرطه( 5)
 .أي إن كانت له تركة، ألن املوسر، ال جتب نفقته على غريه( 6)
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أي ملن وجبت هلا النفقة من  (وهلا) (1)وإال فعلى وارثه املوسر
أخذ نفقة كل يوم ) (4)وبائن حامل،وحنوها (3)ومطلقة رجعية (2)زوجة

فال  (5)يعين من طلوع الشمس، ألنه أول وقت احلاجة (يوم من أوله
ال )و (7)اجب دفع قوت من خبز وأدم ال حبو وال (6)جيوز تأخريه عنه

أي أخذ  (عليها أخذها)جيب  (وال)أي قيمة النفقة  (ال قيمتها)و
 .(8)قيمة النفقة

                                                

ن نصيبه منها، وجبت نفقة احلمل، أي وإن مل تكن مث تركة، ينفق على احلمل م( 1)
 .على وارثه املوسر

أخذ نفقة كل يوم من أوله، ألنه أول وقت احلاجة، فإن اتفقا على تأخريها، أو ( 2)
 .بال خالف بني أهل العلم: تعجيلها جاز، وقال املوفق وغريه

 .كذلك، كالزوجة قوال واحدا  هاهلا أخذ( 3)
 .مل ينتف من الولد كحمل موطوءة بشبهة، وحلمل مالعنة( 4)
 .إىل النفقة عرفا وعادة( 5)
 .لتضرر من وجبت له بالتأخري( 6)
أي والواجب ملن وجبت له النفقة، دفع قوت من خبز وأدم، وحنوه، لزوجة ( 7)

وخادمها، ولكل من وجبت له نفقته، ال دفع حب، الحتياجه إىل كلفة ومؤونة، 
ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن : لهيف قو : وال يلزم قبوله، قال ابن عباس وغريه

اخلبز والزيت، واخلبز والتمر، وإن رضيت الزوجة احلب، لزمه أجرة : قالَأْهِليُكمْ 
 .طحنه وخبزه، وكذا غريها ممن وجبت له

 .من نقد أو فلوس، ألنه ضرر عليها، حلاجتها إىل من يشرتيه هلا وغري ذلك( 8)
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وال ميلك  (1)ألن ذلك معاوضة، فال جيرب عليه من امتنع منهما
فإن اتفقا ) (2)احلاكم فرض غري الواجب، كدراهم، إال برتاضيهما

على تأخريها، أو تعجيلها )اتفقا  (أو) (3)أي على أخذ القيمة (عليه
ا الكسوة كل وهل) (4)ألن احلد ال يعدومها (مدة طويلة أو قليلة جاز

أي أول العام من زمن الوجوب، ألنه أول وقت  (يف أوله (5)عام مرة
فيعطيها كسوة السنة، ألنه ال ميكن ترديد  (6)احلاجة إىل الكسوة

 .(7)ا، بل هو شيء واحد، يستدام إىل أن يبلىا فشيئ  الكسوة شيئ  
: واختار ابن نصر اهلل (8)وكذا غطاء ووطاء، وستارة حيتاج إليها

                                                

 .قبوله بغري رضاها اوال يلزمه( 1)
 «خذي ما يكفيك، وولدك باملعروف»هلند  وال جيرب من امتنع منهما، وقوله ( 2)

ر و يدل على أن الواجب الكفاية، من غري تقدير النفقة، وهو مذهب مجه
فرض الدراهم، ال أصل له يف كتاب ال سنة، وال نص : العلماء، وقال ابن القيم

: مستقر، قال يف الفروع عليه أحد من األئمة، ألهنا معاوضة بغري الرضا، عن غري
وهذا متجه مع عدم الشقاق، وعدم احلاجة، فأما مع الشقاق واحلاجة، كالغائب 

 .مثال فيتجه الفرض، للحاجة إليه على ما ال خيفى
 .جاز ألن احلق ال يعدومها( 3)
 .ولكل منهما الرجوع عنه يف املستقبل لعدم استقراره( 4)
 .ألنه العادة( 5)
 .ر للحاجة إليهافوجبت على الفو ( 6)
: وقال الشيخ يف أول الصيف كسوة، ويف أول الشتاء كسوة ؛: وقال احللواين وغريه( 7)

 .به، ملوافقته األدلة والعادة جتب بقدر احلاجة، وهو املفىت
 .أي جتب كل عام، ككسوة( 8)
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ومىت انقضى العام  (1)ا كماعون الدار ومشط، جتب بقدر احلاجةاهن
الزوج أو كان  (وإذا غاب) (2)والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد

ولو  (3)وكسوته (لزمته نفقة ما مضى)على زوجته  (ومل ينفق)حاضرا 
 .(5)ترك اإلنفاق لعذر أوال (4)مل يفرضها احلاكم

                                                

الدار، والغطاء والوطاء، وحنو ذلك مما ذكر، فهو   ثأي الذي يلزمه هلا، من أثا( 1)
اعون الدار، بقدر احلاجة، واختاره الشيخ، والعمل عليه، ومرادهم خبالف كم

أن الكسوة أيضا بقدر : الكسوة ففي أول العام، واختيار الشيخ، واملفىت به
 .احلاجة، كما تقدم

عليها يف املنتهى وغريه،  ىأي كما أهنا لو بليت قبل ذلك، مل يلزمه بدهلا، ومش( 2)
 .ف األحوال، واألزمان، كما هو املتعارف بني الناسوال ريب أنه خيتلف باختال

 .وهو مذهب مالك والشافعي وحكي إمجاع الصحابة عليه( 3)
فإن فرضها لزمت اتفاقا، وكذا إن اتفقا على قدر معلوم، فتصري دينا ( 4)

 .باصطالحهما
أن عمر كتب إىل أمراء األجناد، يف رجال غابوا عن : الشافعي وغريه ىملا رو ( 5)

بعثوا بنفقة ما  ئهم فأمرهم أن يأخذوهم، بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوانسا
هذه نفقة وجبت، بالكتاب والسنة واإلمجاع، وال يزول ما : مضى، وقال ابن املنذر

 .جب هبذه احلجج إال مبثلهاو 
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فلم يسقط مبضي الزمان  ألنه حق جيب مع اليسار واإلعسار، 
من ماله )أي غيبة الزوج  (يف غيبته)الزوجة  (وإن أنفقت) (1)كاألجرة

النقطاع وجوب  (ما أنفقته بعد موته)للزوج  (فبان ميتا غرمها الوارث
فما قبضته بعده ال حق هلا فيه، فريجع عليها  (2)النفقة عليه مبوته

 .(3)ببدله

                                                

أي كما أن األجرة ال تسقط مبضي الزمان، وفارقت نفقة األقارب، فإهنا صلة ( 1)
 .يسار من املنفقيعترب فيها ال

على قياسه كل من أبيح : فال تستحق ما قبضته من النفقة بعد موته، قال الشيخ( 2)
له شيء، وزالت اإلباحة، بفعل اهلل أو بفعل املبيح، كاملعري إذا مات، أو رجع 

 .واملانح وأهل املوقوف عليه
 .رقةوإن فارقها بائنا يف غيبته، فأنفقت من ماله، ورجع عليها بعد الف( 3)
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 (1)فصل

 
 (3)وجبت عليه نفقتها (2)طأ مثلهااليت يو  (ومن تسلم زوجته)

بأن  (ومثلها يوطأ) (5)أو بذله وليها (4)(نفسها)تسليم  (أو بذلت)
 .(7)وكسوهتا (وجبت نفقتها) (6)مت هلا تسع سنني

                                                

أي يف بيان مىت جتب نفقة الزوجة، وحكم ما إذا أعسر هبا، أو تعذرت أو امتنع ( 1)
 .من دفعها، وغري ذلك

 .أطلقه بعض األصحاب، وأناطه بعضهم ببنت تسع، كما سيأيت( 2)
كبريا كان الزوج أو صغريا، ميكنه الوطء أوال، ويف اإلقناع حىت ولو تعذر وطؤها، ( 3)

ة اخللق، أو حدث هبا ر اس أو رتق أو قرن، أو لكوهنا نضملرض أو حيض، أو نف
شيء من ذلك عنده، لكن لو امتنعت من التسليم، مث حدث هلا مرض فبذلته، 
فال نفقة هلا ما دامت مريضة، عقوبة عليها مبنعها نفسها يف حالة، يتمكن من 

 .االستمتاع هبا فيها، وبذلتها يف ضدها
 .نشوزالبذل التام، ابتداء أو بعد ( 4)
 .أي أو بذل التسليم وليها، أو تسلم من يلزمه تسلمها( 5)
إذا كان مثلها يوطأ  : نص عليه، وسئل مىت تؤخذ من الرجل نفقة الصغرية؟ فقال( 6)

إذا بلغت )كبنت تسع سنني، وميكن محل إطالق بعضهم على هذا، لقول عائشة 
 .(اجلارية تسعا، فهي امرأة

ا اهلل يف و اتق»، وأحد قويل الشافعي، وملسلم ومالك وهو مذهب أيب حنيفة( 7)
هن بكلمة جالنساء، فإهنن عوان عندكم، أخذمتوهن بأمانة اهلل، واستحللتم فرو 

 .«اهلل، وهلن عليكم رزقهن، وكسوهتن باملعروف
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وجيرب الويل مع  (2)(ومرضه وجبه وعنته (1)ولو مع صغر زوج)
صغر الزوج، على بذل نفقتها، وكسوهتا من مال الصيب، ألن النفقة  

 ،(4)ومن بذلت التسليم وزوجها غائب، مل يفرض هلا (3)رش جنايةكأ
 (6)وميضي زمن ميكن قدومه يف مثله (5)حىت يراسله حاكم ،(4)هلا
حىت تقبض صداقها )من الزوج  (منع نفسها)أي الزوجة  (وهلا)

ألنه ال ميكنها استدراك منفعة البضع، لو عجزت عن أخذه  (7)(احلال
 .(8)أخذه بعد

                                                

 .وهو مذهب أيب حنيفة، وأحد قويل الشافعي( 1)
جر إذا سلم ؤ ك، كاملألن النفقة جتب يف مقابلة االستمتاع، وقد أمكنته من ذل( 2)

 .العني املؤجرة، أو بذهلا
جيرب الويل على بذهلا، والويل ينوب عنه يف أداء الواجبات، كالزكاة، وكذا السفيه ( 3)

 .واجملنون
 .أي احلاكم شيئا، ألنه ال ميكن زوجها تسلمها إذا( 4)
ي هو ويف الغاية ويتجه أو غريه، بأن يكتب حاكم أو غريه إىل حاكم البلد الذ( 5)

 .به، فيعلمه ويستدعيه
فإن سار الزوج إليها، أو وكل من يتسلمها فوصل فتسلمها هو أو نائبه، وجبت ( 6)

قت الذي كان و النفقة بالوصول، فإن مل يفعل، فرض احلاكم عليه نفقتها، من ال
ميكنه، أو نائبه فيه الوصول إليها وتسلمها، وإن غاب بعد متكينها فالنفقة واجبة 

 .يبتهعليه يف غ
رر على نفسها، حيث ضوكذا لو حل قبل الدخول، ال املؤجل، ألهنا أدخلت ال( 7)

 .رضيت بتأخريه فإن فعلت فال نفقة هلا
فتسليمها نفسها، قبل تسلم صداقها، يفضي إىل تسليم منفعتها املعقود عليها ( 8)

 .بالوطء
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فإن سلمت ) (1)متناع لذلك ألنه حبقوهلا النفقة يف مدة اإل
 (2)(مث أرادت املنع مل متلكه)قبل قبض حال الصداق  (نفسها طوعا

فلم يطلبها ومل  (3)وال نفق هلا مدة اإلمتناع وكذا لو تساكتا بعد العقد
 (أو (5)بنفقة القوت)الزوج  (وإذا أعسر) (4)تبذل نفسها فال نفقة

أي  (بعضها)أعسر بـ  (أو) (6)أي كسوة املعسر (الكسوة)أعسر بـ 
أي مسكن  (املسكن)أعسر بـ  (أو) (7)بعض نفقة املعسر، أو كسوته

فلها فسخ النكاح )أو صار ال جيد النفقة إال يوما دون يوم  (8)معسر
 .(9)من زوجها املعسر

                                                

ع فيما و كنها الرجوذلك أهنا فعلت ماهلا أن تفعل، وهو حفظ منفعتها، اليت ال مي( 1)
إذا استوىف منها، خبالف املبيع إذا تسلمه املشرتي مث أعسر بثمنه فإنه ميكنه 

 .الرجوع فيه
 .كما لو سلم املبيع، مث أراد منعه منه( 2)
 .لعدم التمكني بال عذر من قبله( 3)
 .وإن طال مقامها على ذلك، ألن البذل شرط لوجوب النفقة ومل يوجد( 4)
 .لنكاح، وهو مذهب مالك والشافعيفلها فسخ ا( 5)
 .وتقدم أهنا من أدىن خبز البلد، وما يلبس مثلها، من غليظ القطن، وحنوه( 6)
 .فلها الفسخ( 7)
 .وهو ما يصلح ملثلهما عادة( 8)
 .وهو مذهب مالك والشافعي، ومجهور السلف( 9)
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حلديث أيب هريرة مرفوعا يف الرجل ال جيد ما ينفق على امرأته 
ا أو مرتاخيا بإذن ر  و فتفسخ ف (1)طينرواه الدارق «يفرق بينهما»: قال

وال مينعها تكسبا وال  (3)وهلا الصرب مع منع نفسها وبدونه (2)احلاكم
ومل يدع هلا نفقة، وتعذر )زوج موسر  (فإن غاب) (4)وال حيبسها

فلها الفسخ بإذن  (5)استدانتها عليه)تعذرت  (أخذها من ماله و
 .(6)(احلاكم

                                                

وليس اإلمساك مع  انٍ َفِإْمَساك  ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسرِيح  ِبِإْحسَ : ولقوله تعاىل( 1)
سئل ابن  «تقول امرأتك أطعمين أو فارقين»: ترك النفقة إمساكا مبعروف، وخلرب

نعم، وذكر : املسيب، عن الرجل ال جيد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال
 .أنه سنة، وألثر عمر املتقدم، وغريه

 .ق على زوجته منهوكذا امرأة املفقود هلا الفسخ إذا مل يكن له مال، ينف( 2)
ختري بني الصرب عليه، وبني فراقه، وذكروه قول مجهور العلماء، : قال املوفق وغريه( 3)

وذلك ألن احلق هلا، وال يلزمها إذا التمكني من االستمتاع ألنه مل يسلم إليها 
 .عوضه، فلم يلزمها تسليمه، كما لو أعسر املشرتي بثمن املبيع

، بل يدعها تكتسب، ولو كانت موسرة، ألنه مل يسلم ومع عسرته، إذا مل يفسخ( 4)
إليها عوض االستمتاع، وإمنا ميلك حبسها إذا كفاها املؤونة وأغناها عما ال بد هلا 

 .منه
 .وتعذر األخذ من وكيله، إن كان له وكيل( 5)
سعيد بن منصور، أن عمر كتب إىل أمراء األجناد، يف رجال غابوا عن  ىفرو ( 6)

خذوهم، بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، نسائهم، أن يأ
وحكي إمجاع الصحابة على ذلك، للزوم نفقة ما مضى، ولو مل يفرضها حاكم، 

 .كما تقدم
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فكان هلا اخليار، كحال  ألن اإلنفاق عليها من ماله متعذر
وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، وقدرت على  (1)اإلعسار

 (2)ماله، أخذت كفايتها، وكفاية ولدها، وخادمها باملعروف بال إذنه
فإن غيب ماله وصرب على احلبس فلها  (3)فإن مل تقدر أجربه احلاكم

 .(4)الفسخ، لتعذر النفقة عليها من قبله

                                                

وعلم منه أنه إذا ترك هلا نفقة، أو قدرت له على مال، أو على االستدانة عليه، ( 1)
 .غري متعذر أنه ال فسخ هلا، ألن اإلنفاق عليها من جهته

قال  «خذي ما يكفيك، وولدك باملعروف»قال هلند  أنه : ملا يف الصحيحني( 2)
من كان له عند إنسان حق، ومنعه إياه، جاز له األخذ من ماله بغري : الشيخ

إذنه، إذا كان سبب احلق ظاهرا، ال حيتاج إىل إثبات، مثل استحقاق املرأة النفقة 
النفقة على أقارهبم، واستحقاق الضيف على زوجها، واستحقاق األقارب 

الضيافة، على من نزل به، وإن كان سبب احلق خفيا، حيتاج إىل إثبات مل جيز، 
 .وهذه الطريقة املنصوصة عن أمحد، وهي أعدل األقوال

أي فإن مل تقدر زوجة موسر، منعها ما وجب هلا على األخذ من ماله، فلها رفعه ( 3)
هلا، فإن امتنع أجربه حاكم عليه، فإن أىب حبسه، أو إىل احلاكم، فيأمره بدفعه 

 .دفعها من مال الزوج
كاملعسر بل أوىل، ولو فسخ احلاكم نكاح الزوجة، لفقد مال لزوجها الغائب، ( 4)

ينفق عليها منه، مث تبني له مال صح الفسخ، استظهره ابن نصر اهلل، ألن نفقتها 
ا كان غائبا عنها، ال علم هلا به، فال تتعلق مبا يقدر عليه من مال زوجها، وأما م

 .تكلف الصرب الحتماله
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 ألقارب باب نفقة ا

 (1)والمماليك من اآلدميين والبهائم

 
أو ) (2)النفقة كاملة، إذا كان املنفق عليه ال ميلك شيئا (جتب)
: لقوله تعاىل (4)(ألبويه وإن علوا) (3)إذا كان ال ميلك البعض (تتمتها
َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا جتب  (و) (5)ومن اإلحسان اإلنفاق عليهما

 ذكرا كان أو  (لولده وإن سفل) النفقة أو تتمتها
 .(6)أنثى

                                                

 .املراد باألقارب هنا من يرثه بفرض، أو تعصيب، ويدخل فيهم العتيق( 1)
 .ومل يكن مع املنفق من يشركه يف اإلنفاق( 2)
أن يكون املنفق عليهم فقراء ال مال هلم، وال كسب : وهذا أحد شروط اإلنفاق( 3)

 .إنفاق غريهميستغنون به عن 
أمجع أهل العلم، أن نفقة الوالدين الفقريين، الذين ال كسب هلما : قال ابن املنذر( 4)

 .وال مال، واجبة يف مال الولد
بل من أعظم اإلحسان بالوالدين، إذا كانا أو أحدمها، ال ميلك نفقة أن ينفق ( 5)

وزوجة أبيه، وعلى  على الولد املوسر أن ينفق على أبيه املعسر،: عليه؛ قال الشيخ
إخل، ويف الصحيح،  «وابدأ مبن تعول، أمك وأباك»إخوته الصغار، ويف احلديث 

 .ذكر األم ثالثا
األصل يف وجوب نفقة الوالدين، واملولودين، الكتاب والسنة : قال املوفق( 6)

  واإلمجاع، وتقدم حكاية ابن املنذر، اإلمجاع على وجوهبا للوالدين
= 
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َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ : لقوله تعاىل
حىت ) (1)

كأجداده املدلني   (2)أي من آبائه وأمهاته (ذوي األرحام منهم
سواء  (5)ومن أوالده كولد البنت (4)وجداته الساقطات (3)بإناث

ن له أب وجد معسران، وجبت عليه فم (معسر)أي الغين  (حجبه)
 .(6)نفقتهما، ولو كان حمجوبا من اجلد بأبيه املعسر

                                         
= 

فظ عنه، على أن على املرء نفقة أوالده األطفال الذين ال أمجع كل من حن: وقال
مال هلم، وألن ولد اإلنسان بعضه، وهو بعض والده، كما جيب عليه أن ينفق 

 .على نفسه وأهله، كذلك على بعضه وأصله
أي طعام الوالدات  (ِرْزقـُُهنَّ )وهو األب  َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلهُ أي ( 1)

 َّوَِكْسَوتـُُهن  لباسهن أي ِِباْلَمْعُروف  أي مبا جرت به عادة أمثاهلن يف
 َواْلَواِلَداتُ : بلدهن، على قدر امليسرة، من غري إسراف، وال إقتار، وأول اآلية

خذي من ماله ما » اآلية، وتقدم قوله  (يـُْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ )أي املطلقات 
 .«يكفيك، وولدك باملعروف

نوا وارثني أو حمجوبني، وفاقا للشافعي، ألن قرابتهم قرابة لعموم اآلية، سواء كا( 2)
جزئية، وبعضية، تقتضي رد الشهادة، ومتنع جريان القصاص على الوالد بقتل 

 .جب النفقة، كقرابة األب األدىنو الولد وإن سفل، فأ
 .كأيب األم، وأيب أم األم( 3)
 .كأم أب األم( 4)
 .وولد بنت االبن( 5)
وال أثر  ابن ابن موسر، فتجب النفقة يف املثالني على املوسر وكابن معسر مع( 6)

لكونه حمجوبا، ألن بينهما قرابة، توجب العتق ورد الشهادة، كما تقدم فأشبه 
 .القريب
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بأن مل حيجبه أحد، كمن له جد معسر وال أب له، فعليه  (أوال)
 (كل من يرثه)جتب النفقة أو إكماهلا لـ  (و) (1)نفقة جده، ألنه وارثه

 (4)أمكأخ وعم لغري   (أو تعصيب) (3)كولد ألم  (بفرض) (2)املنفق
كما   (سوى عمودي نسبه) (5)كخال وخالة  (برحم)ملن يرثه  (ال)

 .(6)سبق

                                                

 .وكذا جد مع ابن بنته َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلكَ : لقوله تعاىل( 1)
ارثني قرابة، تقتضي كون الوارث أحق يعين الغين، لآلية واألخبار، وألن بني املتو ( 2)

مبال املوروث من سائر الناس، فينبغي أن خيتص بوجوب صلته بالنفقة دوهنم، قال 
واألوجه وجوهبا مرتبا، وإن كان املوسر القريب ممتنعا فينبغي أن يكون  : الشيخ

كاملعسر، كما لو كان للرجال مال، وحيل بينه وبينه، لغصب أو بعد، لكن ينبغي 
كون الواجب هنا، القرض رجاء االسرتجاع، وعلى هذا مىت وجبت عليه أن ي

 .النفقة وجب عليه القرض، إذا كان له وفاء
 .وكاألم، واجلدة( 3)
 .وكابن أخ، وابن عم لغري أم( 4)
لعدم النص فيهم، وألن قرابتهم ضعيفة، واختار الشيخ : أي فال جتب نفقته، قالوا( 5)

وجتب النفقة لكل : وهو عام، ويف االختيارات الوجوب، ألنه من صلة الرحم،
رث، ولو كان مقاطعا من ذوي األرحام وغريهم، ألنه من صلة الرحم، وهو وأ

 .عام، كعموم املرياث يف ذوي األرحام، وهو رواية عن أمحد
الوارثني منهم بفرض، أو تعصيب أوال، كجد موسر مع أب فقري، فتلزم اجلد ( 6)

 .املعسراملوسر، نفقة ابن ابنه 
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وتكون  (1)(أوال كعمة وعتيق)للمنفق  (سواء ورثه اآلخر كأخ)
َوَعَلى اْلَمْوُلوِد )لقوله تعاىل  (2)(مبعروف)النفقة على من جتب عليه 

َلى اْلَواِرِث ِمْثُل عَ و: مث قال (َلُه ِرْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ ِباْلَمْعُروفِ 
َذِلكَ 

فأوجب على األب نفقة الرضاع، مث أوجب مثل ذلك على  (3)
: من أبر؟ قال أن رجال سأل النيب : أبو داود ىورو  (4)الوارث

 .(5)«أمك، وأباك، وأختك وأخاك»

                                                

ن العمة ال ترث ابن أخيها، بفرض وال تعصيب، وهو إوكبنت أخيه وبنت عمه، ف( 1)
يرثها بالتعصيب، وكذا العتيق، ال يرث مواله، هو يرثه، فتجب النفقة على 

 .الوارث
 .عند مجهور أهل العلم( 2)
أي وعلى وارث الولد الذي لو مات الصيب وله مال ورثه مثل ما على األب، من ( 3)

اإلنفاق على الطفل وكسوته، وعلى والدة الطفل والقيام حبقوقها، وعدم اإلضرارا 
َوآِت َذا اْلُقْرَبى هبا، وهو قول مجهور العلماء، واستدلوا هبذه اآلية، وقوله 

وغري ذلك من األحاديث، على وجوب نفقة األقارب، بعضهم على  َحقَّهُ 
 .ينفق منه عليه، أجربت ورثتهإذا مل يكن للصيب وحنوه، مال : بعض، وقالوا

فيدخل وجوب نفقة الطفل وكسوته، ونفقة مرضعته، على كل وارث قريب أو ( 4)
 .بعيد، كل منهم على قدر مرياثه منه، نساء كانوا أو رجاال

وابدأ مبن تعول، أمك »وللنسائي، وصححه احلاكم من حديث طارق احملاريب ( 5)
َوآِت : ، وهو مفسر ملا تقدم، من قوله«وأباك وأختك وأخاك، مث أدناك فأدناك

 .فيجب اإلنفاق بشرطه هلذه األحاديث وغريها َذا اْلُقْرَبى َحقَّهُ 
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وموالك الذي هو أدناك، حقا واجبا ورحما »: ويف لفظ
أن : ألولاثالثة شروط، ويشرتط لوجوب نفقة القريب،  (1)«موصوال

فقر : الثاين (2)يكون املنفق وارثا ملن ينفق عليه، وتقدمت اإلشارة إليه
النفقة  (مع فقر من جتب له): املنفق عليه، وقد أشار إليه بقوله

ألن النفقة إمنا جتب على سبيل املواساة،  (3)(وعجزه عن تكسب)
اساة، وال يعترب والغين مبلكه، أو قدرته على التكسب، مستغن عن املو 

املنفق  غىن: الثالث (5)فتجب لصحيح مكلف ال حرفة له (4)نقصه
عن قوت نفسه، )ما ينفقه عليه  (إذا فضل)وإليه اإلشارة بقوله 

لنفسه وزوجته  (كسوة وسكىن)عن  (وزوجته ورقيقه يومه وليلته و
من صناعة أو جتارة أو  (أو متحصل)يف يده  (من حاصل)ورقيقه 

 .أجرة عقار

                                                

 .فهو أحق من الذي هو أبعد منه( 1)
النسب . إخل واملراد غري عمودي.. يف قوله وجتب ملن يرثه بفرض، أو تعصيب( 2)

 .فتجب هلم وعليهم مطلقا، وتقدم
 .نفاق غريهم عليهميستغنون به عن إ( 3)
 .يعين املنفق عليه يف خلقة، كزمن أو حكم، كصغر وجنون( 4)
ألنه فقري سواء كان زمنا أو صحيحا، مكلفا أو غري مكلف، من الوالدين أو ( 5)

 .غريمها
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إذا كان أحدكم »حلديث جابر مرفوعا  (1)أو ريع وقف وحنوه
فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل 

 (3)التجارة (من رأس مال)جتب نفقة القريب  (ال)و (2)«فعلى قرابته
حلصول الضرر بوجوب  (آلة صنعة)ال من  (مثن مالك و)ال من  (و)

ومن ) (5)هن يكتسب أجرب لنفقة قريبومن قدر أ (4)اإلنفاق من ذلك
أي على وارثيه  (فنفقته عليهم)واحتاج للنفقة  (له وارث غري أب

 .(6)منه (على قدر إرثهم)

                                                

 .فإن مل يفضل عنده شيء عمن ذكر فال شيء عليه( 1)
: ل عندي آخر، قالقا «أنفقه على نفسك»: عندي دينار، قال: ولقوله ملن قال( 2)

 احلديث «أنفقه على ولدك»: عندي آخر، قال: قال «أنفقه على زوجتك»
اليت يتجر هبا، لنقص الربح بنقص رأس ماله، ورمبا أعنته النفقة، فيحصل له ( 3)

 .الضرر وهو ممنوع شرعا
وفوات ما يتحصل منه قوته، وقوت زوجته وحنوها، وملا تقدم من األخبار وثبت ( 4)

 .«ابدأ بنفسك مث مبن تعول» قوله 
أي ومن قدر أن يكتسب حبيث يفضل عن كسبه ما ينفقه على قريبه، أجرب ( 5)

 .عليه، لنفقة قريبه ألن تركه مع قدرته عليه، تضييع ملن يعول، وهو منهي عنه
 .أي من املنفق عليه( 6)
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َوَعَلى اْلَواِرِث : ألن اهلل تعاىل رتب النفقة على اإلرث بقوله
 (فـ) (1)فوجب أن يرتتب مقدار النفقة على مقدار اإلرث ِمْثُل َذِلكَ 
ألنه  (والثلثان على اجلد ،الثلث)من النفقة  (على األم)جد من له أم و 

على اجلدة )من له جدة وأخ لغري أم  (و) (2)لو مات لورثاه كذلك
واألب ينفرد ) (3)ألهنما يرثانه كذلك (السدس، والباقي على األخ

خذي ما يكفيك، وولدك »هلند  لقوله  (4)(بنفقة ولده
 .(5)«بالمعروف

                                                

جب أن اهلل أوجب على األب نفقة الرضاع، مث عطف الوارث عليهن وأو : وذلك( 1)
على الوارث مثل ما أوجب على الوالد، إال أن األب ينفرد، كما يأيت فالصيب إذا 

 .مل يكن له والد، فنفقته على وارثيه، على قدر إرثهم
على اجلد، واملذهب الراجح األول، لآلية وألن : وهذا مذهب أيب حنيفة وعنه( 2)

 .األم وارثة، فكان عليها بالنص
هنما أل ،أثالثا ينهماب، كما يرثانه فرضا وردا، وابن وبنت، وأم وبنت بينهما أرباعا( 3)

يرثانه كذلك لآلية فإنه رتب فيها النفقة على اإلرث، فيجب أن ترتتب يف املقدار 
 .عليه

 .ال يشركه فيها من يشركه يف مرياث، إذا كان موسرا( 4)
: وقوله َلُه ِرْزقـُُهنَّ  َوَعَلى اْلَمْوُلودِ :فدل على انفراده بالنفقة وتقدم قوله تعاىل( 5)

 ََّفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهن وجب عليه نفقة الرضاع دون أمه، أف
 :ال خالف يف هذا نعلمه، وإن ذهبت به إىل بلد آخر، فقال الشيخ: وقال املوفق

هلا أن  جت املرأة وهلا ولد، فغصبت الولد، وذهبت به إىل بلد آخر، فليسو إذا تز 
 .تطالب األب بنفقة الولد
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أما ابنه  (وأخ موسر، فال نفقة له عليهما ومن له ابن فقري،)
أمه فقرية، )احتاج لنفقة و (ومن) (1)وأما االخ فلحجبه باالبن ،فلفقره

ليسارها، وال مينع ذلك حجبها  (وجدته موسرة، فنفقته على اجلدة
ومن ) (2)باألم، لعدم اشرتاط املرياث، يف عمودي النسب، كما تقدم

فعليه نفقة ) (3)، أو أباه، أو أخاه وحنوهمثال لكونه ابنه (عليه نفقة زيد
نفقة  (كـ) (4)ألن ذلك من حاجة الفقري، لدعاء ضرورته إليه (زوجته

 .(6)كاملني  (حلولني)فيجب اإلنفاق عليها  (5)من جتب نفقته (ظئر)
 .(6)كاملني

                                                

 .أن النفقة ال جتب مع الفقر، وغري الوارث ال جتب عليه لآلية: وتقدم( 1)
 .يف عمودي النسب، سواء حجبه وارث أوال، لقوة قرابتهم: أي قوله( 2)
 .ممن جتب نفقته عليه( 3)
ألنه ال يتمكن من اإلعفاف إال هبا، وكذا جيب عليه إعفاف من وجبت له ( 4)

 .إذا احتاج إىل النكاح نفقته،
أي كما جتب نفقة ظئر، أي مرضعة من جتب نفقته، يعين الطفل، قوال واحدا، ( 5)

 .بإضافة ظئر، إىل من املوصولة
أي فيجب اإلنفاق على الظئر، ملدة حولني كاملني، قوال واحدا، وال جتب بعد ( 6)

 .احلولني، النقضاء مدة احلاجة إىل الرضاع
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َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن : لقوله تعاىل
َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ  (1)َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعةَ  ِلَمْن َأرَادَ 

َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلكَ :إىل قوله ِباْلَمْعُروفِ 
والوارث إمنا  (2)

ولو  (4)(مع اختالف دين)بقرابة  (وال نفقة) (3)يكون بعد موت األب
فتلزم النفقة  (إال بالوالء) (5)ولو من عمودي نسبه لعدم التوارث إذا

 .(7)وعكسه إلرثه منه (6)املسلم لعتيقه الكافر

                                                

طم قبل احلولني، إال بإذن أبويه، وبعدمها، إن انضر الصغري، فال وال جيوز أن يف( 1)
جيوز أن تستمر األم على : ، قال ابن القيم«ال ضرر وال ضرار»: ولو رضيا، خلرب

 .رضاعه بعد احلولني إىل نصف الثالث أو أكثره
يتغذى مبا يتولد  وألن الولد إمنا َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ : ولقوله( 2)

 .يف املرضعة من اللنب، فوجبت النفقة هلا، ألهنا يف احلقيقة له
 .فدلت اآلية على وجوهبا على الوارث، مع عدم األب( 3)
أي إذا كان دين القريبني خمتلفا، فال نفقة ألحدمها على اآلخر، ألنه ال توارث ( 4)

ال جتب نفقة : اإلنصافبينهما وال والية أشبه ما لو كان أحدمها رقيقا، ويف 
 .األقارب مع اختالف الدين، هذا املذهب مطلقا

أي ولو كان من تلزمه نفقته، لو كان على دينه من عمودي نسبه، فال نفقة له ( 5)
 .لعدم التوارث بينهما إذا وهو كوهنما خمتلفي الدين

 .لثبوت إرثه من عتيقه، مع اختالف الدين( 6)
سلم، إلرثه منه، ومن ترك اإلنفاق مدة مل يلزمه عوضها قال فتلزم الكافر لعتيقه امل( 7)

وتسقط النفقة مبضي الزمان، عند األكثر يف نفقة األقارب، واتفقوا : ابن القيم
 .عليه يف نفقة العبد، واحليوان البهيم
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إذا عدمت أمه، أو  (على األب أن يسرتضع لولده)جيب  (و)
َعاَسْرُتْم َفَستـُْرِضُع َلُه ُأْخَرى: لقوله تعاىل) (1)امتنعت أي  َوِإْن تـَ

قيقة ألهنا يف احل (3)لذلك (جرةويؤدي األ) (2)(فاسرتضعوا له أخرى
أي  (أمه إرضاعه)األب  (وال مينع) (4)نفقة، لتولد اللنب من غذائها

َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ َحْوَلْيِن  : لقوله تعاىل (5)إرضاع ولدها
َحْوَلْيِن َكاِمَلْينِ 

وله منعها من خدمته ألنه يفوت حق االستمتاع  (6)
 .(7)االستمتاع يف بعض األحيان

                                                

 .وال جترب ولو كانت يف حبال الزوج: بال خالف، قالوا( 1)
 .ده، وإذا اختلفا فقد تعاسرافدلت اآلية على وجوب االسرتضاع لول( 2)
 .أي للظئر، املرضعة لولده( 3)
 .بتلك النفقة، فكانت النفقة للطفل، الواجب اإلنفاق عليه، بالنص واإلمجاع( 4)
إذا طلبت ذلك، وإن طلبت أجرة مثلها، ووجد من يتربع برضاعه فهي أحق، ( 5)

 .سواء كانت يف حبال الزوج أو مطلقة
َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم ألمر، وهو عام يف كل والدة لقوله وهذا خرب يراد به ا( 6)

وألهنا أشفق وأحق باحلضانة، ولبنها أمرأ كما يأيت، وإن  َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ 
 .طلبت أكثر من أجرة مثلها فال

ويقذرها وال ينايف ذلك أهنا أحق حبضانته، إذ ال يلزمها مباشرة اخلدمة بنفسها، ( 7)
 .ها وحنوها عندها، فلم يفتها رضاعه وال حضانتهتدمبل ختدمه خا
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جة إرضاع ولدها، دنيئة كانت أو أي ال يلزم الزو  (وال يلزمها)
َعاَسْرُتْم َفَستـُْرِضُع َلُه ُأْخَرى: لقوله تعاىل (1)شريفة َوِإْن تـَ

إال ) (2)
أي تلف الرضيع، بأن مل يقبل ثدي غريها  (لضرورة كخوف تلفه

 (5)ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا (4)ألنه إنقاذ من هلكة (3)وحنوه
طلب أجرة )ي للمرضعة أ (وهلا) (6)فإن عتقت فكبائن (5)مطلقا
 .(7)لرضاع ولدها (املثل

                                                

 .ال، إال أن يضطر كما يأيت سواء كانت يف حبال الزوج أو: وقالوا( 1)
فدلت اآلية، على أن األم إذا امتنعت من إرضاع ولدها مل جترب، فإهنما إذا اختلفا ( 2)

تفاق وعدم حممول على حال اإل يـُْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ : ، وقولهافقد تعاسر 
 .التعاسر

 .كأن ال يوجد مرضعة سواها، فيجب عليها إرضاعه( 3)
وحال ضرورة كما لو مل يكن له أحد غريها، وإن وجد غريها وامتنعت وجب ( 4)

 .ال يعيش إال به: لتضرره بعدمه، بل يقال عليها أن تسقيه اللنب
اء كان الولد أي سواء كان ضرورة بأن خيف على الولد، أو مل خيف عليه،وسو ( 5)

 .من سيدها أو من غريه، ألن نفعها لسيدها
 .أي فكحرة بائن، ال جترب على إرضاعه، فإن فعلت فلها أجر مثلها( 6)
لو استأجرها : ال تستحق شيئا إذا كانت حتته، وقال الشريازي: وقال الشيخ( 7)

ضا  لرضاع ولده مل جيز، ألنه استحق نفعها، وكذا قال القاضي وغريه، ويأيت أي
 .كالم الشيخ
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ولبنها  (2)ألهنا أشفق من غريها (1)(ولو أرضعه غريها جمانا)
أي  (أو فحته) (4)أم الرضيع يف األحوال املذكورة (بائنا كانت) (3)أمرأ

َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ : لعموم قوله تعاىل (5)أي زوجة ألبيه
ُأُجوَرُهنَّ 

(6). 

                                                

 .أي بال أجرة، بأن تربعت بإرضاعه( 1)
 .كما هو معروف، ومثل به يف غري ما حديث، وأحق باحلضانة( 2)
على الولد من غريها، فكانت أحق به من غريها، وألن يف رضاع غريها تفويتا حلق ( 3)

رار األم من احلضانة، إضرارا بالولد، وال جيوز تفويت حق احلضانة الواجب، واإلض
 .بالولد، لغرض إسقاط حق أوجبه اهلل على األب

ال نعلم : فإهنا تستحق أجرها بال ريب، جزم به الشيخ وغريه، لآلية، وقال املوفق( 4)
يف عدم إجبارها إذا كانت مفارقة خالفا، اهـ وإذا كانت قليلة اللنب، فله أن 

، وهلا يكرتي مرضعة لولده، وإذا فعل ذلك، فال فرض للمرأة بسبب الولد
 .حضانته

 .هذا املذهب، عند بعض األصحاب( 5)
أي فدلت اآلية، على وجوب دفع أجرة رضاع أم الطفل، ولو كانت زوجة أبيه، ( 6)

إرضاع الطفل واجب : والصواب أن هذا األجر هو النفقة والكسوة، وقال الشيخ
على األم، بشرط أن تكون مع الزوج، وهو قول غري واحد من السلف، وال 

حق أجرة املثل، زيادة على نفقتها وكسوهتا، وهو اختيار القاضي، وقول تست
اآلية، ومل يوجب هلن إال الكسوة  َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ احلنفية لقوله 

والنفقة، وهو الواجب بالزوجية، كما قال يف احلامل، فدخلت نفقة الولد يف نفقة 
ة هنا واجبة بشيئني حىت لو سقط الوجوب أمه،وكذا املرتضع، فتكون النفق

 .بأحدمها ثبت اآلخر
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ها من عمن)أي للثاين  (فله (1)آخر)املرضعة  (وإن تزوجت)
يضطر )أو  (3)تكن اشرتطته يف العقد (ما مل (2)ولد األول إرضاع

أو مل يوجد غريها، لتعينه عليها إذا  (4)بأن مل يقبل ثدي غريها (إليها
 .(5)ملا تقدم

                                                

 .أي غري أيب الطفل املرتضع( 1)
 .ألنه يفوت حقه من االستمتاع هبا، يف بعض األحيان( 2)
 .بأن شرطت يف العقد أن ال مينعها رضاع ولدها، فلها شرطها( 3)
 .فيجب عليه التمكني من إرضاعه، ألنه حال ضرورة وحفظ نفس( 4)
 .إخل، فيجب عليها إرضاعه.. أي قريبا، وهو قوله إال لضرورة كخوف تلفه( 5)
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 (1)فصل في نفقة الرقيق

 
ولو آبقا أو  (2)(هنفقة رقيق)أي على السيد  (عليه)جيب  (و)
 (وكسوة وسكىن) (4)من غالب قوت البلد (طعاما) (3)ناشزا

 .(6)(اوأن ال يكلفه مشقا كثري  ) (5)باملعروف
                                                

 .يف بيان أحكام نفقة الرقيق، وتزوجيه، وتأديبه وغري ذلك: أي( 1)
 .نفقة اململوكني على مالكهم، ثابتة بالسنة واإلمجاع: قال املوفق( 2)
مة ناشزا، أو كان انقطع كسبه، أو كان أ وأي ولو كان رقيقه آبقا أو مريضا، أ( 3)

 .ابن أمته من حر، ألنه تابع ألمه، حيث ال شرط وال غرور
أمجعوا على : سواء كان قوت سيده، أو دونه أو فوقه، وأدمه مثله، قال ابن املنذر( 4)

أن الواجب إطعام اخلادم، من غالب قوت البلد، الذي يأكل منه مثله يف تلك 
أي كفى به عن كل إمث  «من يقوت كفى باملرء إمثا أن يضيع»البلد؛ وملسلم 

 .سواه
ماعون غنيا، كان املالك، أو فقريا أو متوسطا، من غالب و وطاء و ويلزمه غطاء ( 5)

الكسوة ألمثاله من العبيد، بذلك البلد وحكاه ابن املنذر وغريه إمجاعا، وما يأيت 
 مما يأكل ويلبس فلعله للندب، أو أنه خطاب مع من ألبستهم وأطعمتهم غليظة

وال جيب التمليك للمملوك إمجاعا، وإن قيل إنه ميلك : وخشنة، قال الشيخ
 .بالتمليك

 .وهو ما يشق عليه مشقة كثرية، حبيث يقرب من العجز عنه( 6)
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وال يكلف  (1)للملوك طعامه وكسوته بالمعروف» :لقوله 
وإن اتفقا ) (3)رواه الشافعي يف مسنده (2)«من العمل ما ال يطيق

يق كل يوم، أو كل شهر شيئا جعله على الرق: وهي (على املخارجة
 .(4)(جاز)معلوما له 

                                                

أي للمملوك، وكذا اململوكة على املالك، طعامه من غالب قوت البلد، وكسوته ( 1)
 .من غالب كسوة البلد، وكذا سكناه باملعروف

إخوانكم »ال يكلف عمال مشقا كثريا، ويف الصحيحني من حديث أيب ذر أي ( 2)
خولكم، جعلهم اهلل حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده، فليطعمه مما يأكل، 

 .يطيقون الدوام عليه ال أي ما «وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم
هو الذي يأيت فيه كتاب مشهور له رمحه اهلل تعاىل، املسند يف اصطالحهم ( 3)

بأحاديث الرجل املروية عنه متتابعة، مث باآلخر بعده، وهذا اخلرب رواه مسلم 
دليل على وجوب نفقة الرقيق، وال نزاع : وغريه، من حديث أيب هريرة، وفيه وغريه

فهذا يف التسمية عوضا عما فاهتم من  َوَمَواِليُكمْ : يف ذلك وقال تعاىل
َرْضَنا َعَلْيِهْم ِفي َأْزَواِجِهْم َوَما َمَلَكْت َقْد َعِلمْ : النسب وقال َنا َما فـَ

أي ما أوجبنا من األحكام، يف ملك اليمني، غري ذلك من األصول  َأْيَمانـُُهمْ 
 .الشرعية، الدالة على وجوب النفقة للمملوك

وما فضل للعبد، ذلك ألن هلما به نفع، فالعبد حيرص على الكسب، ورمبا فضل ( 4)
وللعبد التصرف مبا زاد على : ء يزيده يف النفقة ويتسع به، قال ابن القيممعه شي

 .خراجه
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روي أن الزبري كان له  (1)إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته
وقت  (ويرحيه سيده) (2)ألف مملوك على كل واحد كل يوم درهم

 (الصالة)وقت  (و (3)النوم)وقت  (و)القائلة، وهي وسط النهار 
ال ضرر ال » د قال وق (4)املفروضة ألن عليهم يف ترك ذلك ضررا

حلاجة لئال يكلفه ما  (6)(يف السفر عقبة) (ويركبه السيد) (5)«ضرار
 .(7)ال يطيق

                                                

وإن كانت أكثر من كسبه بعد نفقته مل جيز، وكذا إن كلف من ال كسب له، ( 1)
 «ال تكلفوهم ما يغلبهم»ألنه إذا كلف ذلك كان قد كلفه ما يغلبه، ويف اخلرب 

 .ورمبا محله أن يأيت به من غري وجهه
أمر مواليه أن خيففوا عنه من و فأعطاه أجرة،  وروي أن أبا طيبة حجم النيب  (2)

خراجه، وروي أن كثريا من الصحابة، يضربون على رقيقهم خراجهم، وجاء أبو 
 .أن يسأل املغرية خيفف عنه من خراجه هلؤلؤة إىل عمر، يسأل

 .ألهنا العادة( 3)
 .ضرار هبم، وألن العادة جارية بذلكوتركا ملا أوجب اهلل عليهم، وال حيل اإل( 4)
 .فدل عمومه، على حترمي اإلضرار باململوك( 5)
 .بوزن غرف أي يركبهم تارة وميشيهم أخرى( 6)
ملا تقدم من األحاديث الصحيحة الصرحية يف ذلك، روي عن أمحد أهنا ستة ( 7)

 .أميال، واملعترب العرف
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لقوله  ((1)أو باعه)السيد  (نكاحا زوجه)الرقيق  (وإن طلب)
َوَأْنِكُحوا اأَليَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّاِلِحيَن ِمْن ِعَبادُِكْم : تعاىل

َوِإَماِئُكمْ 
(2). 

أو زوجها، أو )السيد  (أمة وطئها)ي التزويج أ (وإن طلبته)
ويزوج أمة صيب، أو جمنون، من  (4)إزالة لضرر الشهوة عنها (3)(باعها

وإن غاب سيد عن أم ولده، زوجت حلاجة  (5)من يلي ماله إذا طلبته
وله تأديب رقيقه، وزوجته، وولده ولو مكلفا  (6)حلاجة نفقة أو وطء

 .(7)مزوجا، بضرب غري مربح
                                                

 .وهذا أحد قويل الشافعي( 1)
الوجوب، وال جيب إال عند الطلب، وألنه مكلف حمجور عليه، واألمر يقتضي ( 2)

دعا إىل تزوجيه، فلزمت إجابته، والنكاح مما تدعو احلاجة إليه غالبا، ويتضرر 
 .بفواته، فأجرب عليه، كالنفقة، ألنه خياف من ترك إعفافه، الوقوع يف احملظور

متاع هبا، فيغنيها فهو خمري يف ذلك بني تزوجيها إذا طلبت ذلك، وبني االست( 3)
 .باستمتاعه عن غريه

ألن املقصود قضاء احلاجة وإزالة ضرر الشهوة، وذلك حيصل بأحدمها فلم يتعني ( 4)
 .اآلخر

 .لآلية، وملا خياف من ترك إعفافها من الوقوع يف احملظور( 5)
 .اختاره أبو اخلطاب وجزم به غري واحد( 6)
ولده، ولو كان و وبيخ، وله تأديب زوجته أي وللسيد تأديب رقيقه إذا أذنب بالت( 7)

مربح وليس  مزوجا مكلفا، ويسن العفو أوال مرة أو مرتني، وله تأديبه بضرب غري
= 
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وال يلزمه  (2)ال يشتم أبويه ولو كافرينو  (1)ف إباقهويقيده إن خا
لغري ولدها إال بعد  ةوحرم أن تسرتضع أم (3)بيعه بطلبه مع القيام حبقه

 .(5)اوال يتسرى عبد مطلق   (4)ريه

                                         
= 

له ضربه على غري ذنب، وال أن يضربه ضربا مربحا وإن أذنب وال لطمه يف وجهه، 
م أبا مسعود هلل أقدر لاع» وروي أن أبا مسعود ضرب غالما له، فقال النيب 

وقد دلت األحاديث على جواز الزيادة يف الرقيق  «منك على هذا الغالم عليك
إذا كلفه ما يطيق، فامتنع من  على الزوجة، ويؤدبه على ترك الفرائض، وعلى ما

 .امتثاله
 .يباع أحب إيل: نص عليه، وقال( 1)
ء امللكة، هو الذي يسيء يقال أمحد ال يعود لسانه اخلناء، وال يدخل اجلنة س( 2)

 . مماليكهإىل
أطعمين، : جاريتك تقول»: عن أيب هريرة مرفوعا: وإال لزمه، ملا رواه أمحد وغريه( 3)

من الءمكم من مملوككم »وروي من حديث أيب ذر  «واستعملين، وإال فبعين
فأطعموهم مما تأكلون، وأكسوهم مما تكتسون ومن مل يالئمكم منهم فبيعوه، وال 

 .«تعذبوا خلق اهلل
م أن تسرتضع أمة هلا ولد، لغري ولدها، ألن فيه إضرارا بالولد، لنقصه وحر : أي( 4)

عن كفايته، ومؤونته، إال بعد ري ولدها، فيجوز مبا زاد، الستغناء ولدها عنه،  
 .كالفاضل من كسبها

جيوز بإذن : وعنه: أي سواء قلنا ميلك بالتمليك أوال، وسواء أذن له سيده، أوال( 5)
ختاره أكثر احملققني، وصححه يف اإلنصاف وجعله سيده، نقلها مجاعة، وا

املذهب فإذا قال تسرها وأذنت لك يف وطئها، أو ما دل عليه أبيح له؛ وال ميلك 
 .السيد الرجوع بعد التسري، نص عليه
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 (1)فصل في نفقة البهائم

 
لقوله  (2)(اهعليه علف هبائمه، وسقيها وما يصلح)جيب  (و)

  هرة حبستها حىت ماتت جوعا، عذبت امرأة يف» :عليه السالم
  «فال هي أطعمتها، وال هي أرسلتها تأكل من خشاش األرض

لئال  (لها ما تعجز عنهـأن ال حيم)ليه ـجيب ع (و) (3)ليهـمتفق ع
 .(4)يعذهبا

                                                

أي يف بيان وجوب نفقة البهائم، وحتميلها، واالنتفاع هبا، وحلبها وومسها، وغري ( 1)
 .ذلك

 .م أن جيربه على نفقتها، أو بيعها عند مالك والشافعي وأمحدلإلما: قال الوزير( 2)
من حديث ابن عمر وأيب هريرة، فدل على حترمي تعذيبها، مبثل هذا الفعل من ( 3)

دون طعام، وال شراب ألن ذلك من تعذيب خلق اهلل، وقد هنى الشارع عنه، ودل 
لك املرأة النار، على وجوب النفقة على احليوان اململوك، ألن السبب يف دخول ت

ترك اهلرة عن اإلنفاق عليها، وحبسها، وإذا كان ثابتا يف مثلها، فثبوته يف مثل 
لة مبصاحل املالك، وهذا مذهب و حليوانات اليت متلك أوىل، ألهنا حمبوسة، مشغ

 .مجهور العلماء
ه ألن الشارع منع تكليف العبد ما ال يطيق، والبهيمة يف معناه، فالإلمام أن مينع( 4)

 .من أن حيملها ما ال تطيق وهو مذهب مالك
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 (1)وجيوز االنتفاع هبا يف غري ما خلقت له، كبقر حلمل وركوب
 (4)جه ووسم فيهوضرب و  (3)وحيرم لعنها (2)وإبل ومحر حلرث وحنوه

ال ضرر وال »لقوله عليه السالم  (من لبنها ما يضر ولدها وال حيلب)
عن نفقتها أجرب على بيعها، )مالك البهيمة  (فإن عجز) (5)«ضرار

ألن بقاءها يف يده مع ترك اإلنفاق  (أو إجارهتا، أو ذحبها إن أكلت
 .(6)عليها ظلم، والظلم جتب إزالته

                                                

بينما رجل يسوق بقرة، »وإن مل يكن املقصود منها ذلك، وملا يف الصحيحني ( 1)
أي هو معظم  «إين مل أخلق لذلك، إمنا خلقت للحرث: أراد أن يركبها، إذ قالت

 .النفع، وال يلزم منه منع غريه
ا ميكن، وهذا منه، كالذي خلقت له، ألن مقتضى امللك، جواز االنتفاع هبا فيم( 2)

 .وبه جرت عادة بعض الناس
مكانها،  اخذوا ما عليها، ودعوه» لقصة املرأة اليت لعنت ناقة فقال ( 3)

 .روامها مسلم وغريه «ال تصحبنا ناقة عليها لعنة»وحديث أيب برزة  «ملعونة
، لغرض من وسم أو ضرب الوجه وجيوز يف غري الوجه  هأي يف وجه للعن( 4)

 .صحيح كاملداوة
خملوق له  هعلى النهي عن اإلضرار بولد البهيمة، وألن لبن: فدل احلديث بعمومه( 5)

 .أشبه ولد األمة
ألن ذلك واجب عليه، فيجرب عليه، كما جيرب على سائر الواجبات، وعن سهل ( 6)

اهلل يف اتقوا »: ظهره ببطنه فقال ببعري قد حلق مر رسول اهلل : بن احلنظلية، قال
وملا تقدم من النهي عن  «هذه البهائم املعجمة، فاركبوها صاحلة، وكلوها صاحلة

تعذيبها، وال جيوز قتلها، وال ذحبها لإلراحة كاآلدمي املتأمل باألمراض الصعبة، وإن  
 .كانت مما ال يؤكل أجرب على اإلنفاق عليها كالعبد الزمن
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ويكره جز معرفة وناصية  (1)فإن أىب فعل حاكم األصلح
وتستحب  (4)ار على فرسونزو مح (3)وتعليق جرس أو وتر (2)وذنب

 .(5)نفقته على ماله غري احليوان

                                                

 .رتض عليه، وأنفق عليهامن بيعها، أو ذحبها أو إجاراهتا، أو اق( 1)
 .ألنه تشويه بالدابة، وإذهاب ملنفعتها به( 2)
أي ويكره تعليق جرس على دابة، أو وتر، للنهي عنه، وظاهره التحرمي للوعيد ( 3)

 .الشديد على ذلك
 .ألنه النسل فيهما( 4)
أي وتستحب نفقته على ماله، كالنخل والبيوت، وقيل جتب للنهي عن إضاعة ( 5)

 .وأما احليوان فتجب، وتقدماملال، 
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 (1)باب الحضانة

 
 (2)اجلنب، ألن املريب يضم الطفل، إىل حضنه :من احلضن، وهو

 (جتب) (3)حفظ صغري وحنوه عما يضره، وتربيته بعمل مصاحله: وهي
ألهنم  (وجمنون)أي خمتل العقل  (ومعتوه (4)حلفظ صغري)احلضانة 

واألحق ) (5)يهلكون برتكها ويضيعون فلذلك وجبت إجناء من اهللكة
 .(6)(هبا أم

                                                

أي بيان أحكام حضانة الطفل وحنوه، ومن جتب له، وذكر األوىل هبا، وعكسه ( 1)
 .وغري ذلك

هي اليت تريب الطفل، مسيت به ألهنا تضم الطفل إىل حضنها، : واحلاضنة( 2)
 .لت مؤونته وتربيتهمحت: واحلضانة، مصدر حضنت الصغري حضانة، أي

صغري وحنوه، كمجنون ومعتوه عما يضرهم، وتربيتهم بعمل  أي واحلضانة حفظ( 3)
ه، كمصاحلهم، كغسل أبداهنم وثياهبم، ودهنهم، وتكحيلهم وربط طفل مبهد وحتري

 .لينام، وحنو ذلك مما يتعلق مبصاحله
ألنه يهلك برتكه، فيجب حفظه عن اهلالك، كما جيب اإلنفاق عليه، وإجناؤه من ( 4)

لقرابته، ألن فيها والية على الطفل، واستحقاقا له فيتعلق املهالك، ويتعلق هبا حق 
 .هبا احلق ككفالة اللقيط

 .ذكره املوفق وغريه، قوال واحدا( 5)
إذا افرتق الزوجان، وهلما ولد طفل، أو معتوه، فأمه أوىل الناس : قال املوفق( 6)

  بكفالته، إذا كملت الشرائط فيها، وذكرا كان أو أنثى، وهو قول
= 
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رواه أبو  «أنت أحق به ما لم تنكحي» :لقوله عليه السالم
ألهنن يف معىن  (مث أمهاهتا القرىب فالقرىب) (2)وألهنا أشفق عليه (1)داود

 .(3)ق والدهتناألم، لتحق

                                         
= 

النعلم فيه : الشافعي، وأصحاب الرأي، وال نعلم أحدا خالفهم ويف املبدعمالك و 
اتفقوا على أن احلضانة لألم، ما مل تتزوج واتفقوا على أهنا إذا : خالفا، وقال الوزير

تزوجت دخل هبا الزوج، سقطت حضانتها، وأهنا إذا طلقت بائنا، تعود حضانتها 
تقدم األم على األب يف حق : شيخإال يف إحدى الروايتني عن مالك، وقال ال

 الصغري متفق عليه
إن ابين هذا، كان بطين له وعاء وثديي له سقاء، : وذلك أهنا قالت يا رسول اهلل( 1)

أنت أحق به، ما »: د أن ينزعه مين، فقالاوحجري له حواء، وإن أباه طلقين، وأر 
ضانة صححه، فدل على أن األم أحق حبو احلاكم و ورواه أمحد،  «لم تنكحي

ولدها، إذا أراد األب انتزاعه منها، وأهنا إذا نكحت سقط حقها من احلضانة، 
وذلك مع طلب من تنتقل إليه احلضانة ومنازعته، وإال فلألم املزوجة أن تقوم 

بنت محزة مزوجة، وولد أم سلمة يف كفالتها، وأنس  ةبولدها باالتفاق، فإن خال
 .وغريهم، وقضى به أبو بكر وعمر

قرب إليه، وال يشاركها يف القرب إال أبوه، وليس له مثل شفقتها وال يتوىل وأ( 2)
احلضانة بنفسه، وإمنا يدفعه إىل امرأته، وأمه أوىل به من امرأة أبيه، وقال ابن 

حجرها خري له منك، حىت يشب وخيتار لنفسه وقال و رحيها وفراشها : عباس
وأخرب بتغذيته ومحله وتنوميه  األم أصلح من األب، ألهنا أوثق بالصغري،: الشيخ

وتنويله، وأصرب وأرحم به، فهي أقدر وأخرب وأرحم وأصرب يف هذا املوضع، فتعينت 
 .يف حق الطفل غري املميز بالشرع

 .فقد من حيث أشبهن األم، واألقرب أكمل شفقة من األبعد( 3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

351 

 .(1)ألنه أصل النسب (مث أب)
أي القرىب فالقرىب، ألهنن يدلني بعصبة  (مث أمهاته كذلك)

 .(2)قريبة
 .(3)كذلك األقرب فاألقرب، ألنه يف معىن أيب احملضون  (مث جد)
 .(4)القرىب فالقرىب (مث أمهاته كذلك)
 .(5)لتقدمها يف املرياث (مث أخت ألبوين)

                                                

 .اوأقرب من غريه، أحق بوالية املال، وليس لغريه كمال شفقته فرجح هب( 1)
جب الرجحان، كما قدمت األم مع و وقدمن على اجلد ألن األنوثة مع التساوي، ت( 2)

، فقدمن على اخلالة كأم األم، ألن هلن تب، وقدمن على اخلالة، ألهنن وارثااأل
 .وراثة، فأشبهن أم األمو والدة 

 .بل هو أب ومبنزلته( 3)
ئهن باألب، ملا فيهن ألهنن يدلني مبن هو أحق، وقدمن على األخوات مع إدال( 4)

من وصف الوالدة، وكون الطفل بعضا منهن، وذلك مفقود يف األخوات، مث جد 
مهاته كذلك وهلم جرا، ومىت وجد أب، مث أمهاته كذلك، مث جد اجلد، مث األ

جدة وارثة، فهي أوىل ممن هو من غري عمودي النسب بكل حال، وإن علت 
اجتمع أم أم، وأم أب فعن أمحد أم  درجتها لفضيلة الوالدة والوراثة، حىت لو

األب، أحق وإن علت درجتها، ألهنا تديل بعصبة مع مساواهتا لألخرى يف 
 .الوالدة، فوجب تقدميها، كتقدمي األخت من األب، على األخت من األم

أي مث األخوات، ألهنن يشاركن يف النسب وقدمن يف املرياث، وتقدم منهن أخت ( 5)
 .، ولتقدمها يف املرياثألبوين، لقوة قرابتها
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مث خالة  (2)ألب)أخت  (مث) (1)جلداتكا  (ألم)أخت  (مث)
 (3)ألن اخلاالت يدلني باألم (ألب)خالة  (ألم مث)خالة  (ألبوين مث

أي تقدم العمة ألبوين مث ألم مث ألب ألهنن يدلني  (مث عمات كذلك)
 .(4)باألب

                                                

أي مث احلضانة مع عدم األخت ألبوين، تكون لألخت لألم، مقدمة على ( 1)
األخت ألب، ألهنا مدلية باألمومة، واألم مقدمة على األب، كاجلدات أي كما 
أن أم األم تقدم على أم األب، فكذلك األخت ألم، تقدم على األخت ألب 

 .ويأيت كالم الشيخ
دميها على األخت ألم، ألن الوالية لألب، وأقوى يف املرياث وال خيفى واألوىل تق( 2)

 .قوهتا، فإهنا أقيمت مقام األخت ألبوين، عند عدمها وتكون عصبة مع البنات
، وابنة محزة مل يكن هلا أم وال جدة، وأبوها «اخلالة مبنزلة األم»ملا يف الصحيحني ( 3)

ن املرأة املزوجة، أوىل من أا كاألم، و قتل، فدل على ثبوت احلضانة للخالة، وأهن
الرجال، فإن عصبة ابنة محزة طالبون للحضانة، وقضى هبا للخالة زوجة جعفر، 

حدها، حيث كان املنازع هلا األب، ويؤيده أهنا قد و وإمنا سقطت حضانة األم 
 .يشتد بغضها، للمطلق ومن يتعلق به

العمة : نه ال يقوم مقامها، قال الشيخوعللوا بتأخريه عن األم، وإمنا أخر عنها، أل( 4)
أحق من اخلالة، وكذا نساء األب أحق، يقدمن على نساء األم، ألن الوالية 
لألب، وكذا أقاربه، وإمنا قدمت األم على األب، ألنه ال يقوم مقامها هنا يف 

 .مصلحة الطفل
 فية مل تطلبـلى عمتها صفية ألن صـزة عـالة بنت محـوإمنا قدم الشارع خ

وجعفر طلب نائبا، عن خالتها فقضي هلا هبا يف غيبتها، وقال جمموع أصول 
= 
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مث عمات ) (1)كذلك  (مث خاالت أبيه)كذلك   (مث خاالت أمه)
 .(2)كذلك  (أبيه

م مع عمات األب، ألهنن يدلني بأيب وال حضانة لعمات األ)
األم، وهو من ذوي األرحام، وعمات األب يدلني باألب، وهو من 

تقدم بنت أخ شقيق مث بنت  (مث بنات إخوته) ((3)أقرب العصبات
مث بنات  (5)أخواته)مثلهن بنات  (و) (4)أخ ألم، مث بنت أخ ألب

 .(6)ذلكك  (عماته)بنات  (و)ب ألبوين، مث ألم، مث أل (أعمامه

                                         
= 

الشريعة تقدمي أقارب األب على أقارب األم، فمن قدمهن يف احلضانة فقد خالف 
 .األصول والشريعة

 .وقالوا إلدالئهن باألم، فقدموهن على عمات األب( 1)
ب، وهو مؤخر يف احلضانة عن إلدالئهن باأل: مث ألم، مث ألب، قالوا: أي ألبوين( 2)

 .األم، وتقدم أن نساء األب يقدمن على نساء األم
وال حضانة إال لرجل من العصبة، أو المرأة وارثة، أو مدلية بعصبة، : قال الشيخ( 3)

 .أو بوارث
 .على ما قرروه من قاعدة، تقدمي املديل بأم، على املديل بأب( 4)
 .تقدم من ألبوين، مث ألم، مث ألب( 5)
 .م، مث ألب على ما رتبوهتقدم من ألبوين، مث أل( 6)
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كذلك على   (وبنات عمات أبيه)كذلك   (مث بنات أعمام أبيه)
 (2)(لباقي العصبة األقرب فاألقرب)تنتقل  (مث) (1)التفصيل املتقدم

مث أعمام أب، مث بنوهم  (4)مث األعمام، مث بنوهم (3)ة، مثو فتقدم األخ
من )يعترب أن يكون العصبة  (أنثى فـ)احملضونة  (فإن كانت) (5)وهكذا

 .(6)ولو برضاع أو مصاهرة إن مت هلا سبع سنني (ارمهامن حم)

                                                

تقدم من ألبوين، مث ألم، مث ألب، فتقدم أخت من أم على أخت من أب، ( 1)
أم على خالة أب، وخاالت أبيه على عماته، ومن يديل  وخالة على عمة، وخالة

بعمات وخاالت بأم فقط، على من يديل بأب وحده ألن املديل باألم عندهم 
على املديل باألب وأما من يديل باألبوين منهما فمقدم على من يديل  مقدم

 .أحدمها
وجنس : ألن هلم والية وتعصيبا بالقرابة، فتثبت هلم احلضانة كاألب، قال الشيخ( 2)

: النساء مقدم يف احلضانة على جنس الرجال، كما قدمت األم على األب، قال
امه، وخاالته على أخواله هو القياس وتقدمي أخواته على إخوته، وعماته على أعم

الصحيح، وأما تقدمي جنس نساء األم على نساء األب، فمخالف لألصول 
 .واملعقول

فتقدم اإلخوة ألبوين، مث ألب، مث بنوا اإلخوة ألبوين، مث بنوا اإلخوة ألب : أي( 3)
 .وهكذا

نوا األعمام ألب، أي مث األعمام األشقاء، مث ألب، مث بنوا األعمام األشقاء، مث ب( 4)
 .وهكذا

 .أي مث أعمام جد، مث بنوهم وهكذا( 5)
لعورهتا وليست  وقبل السبع له احلضانة عليها، وإن مل يكن حمرما، ألنه ال حكم( 6)

 .حمال للشهوة جزم به غري واحد
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فإن مل يكن هلا إال عصبة غري حمرم سلمها لثقة خيتارها أو إىل 
تنتقل  (مث) (2)وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غريها (1)حمرمه

وأوالهم  (3)من الذكور واإلناث غري من تقدم (لذوي أرحامه)احلضانة 
لعموم  (للحاكم)تتنقل  (مث) (5)ألم فخالفأخ  (4)أبو أم مث أمهاته

 .(6)واليته

                                                

أي وإن مل يكن لبنت سبع فأكثر عصبة، كابن عمها وحنوه، غري حمرم، سلمها ( 1)
احملرم، لثقة خيتارها هو أو العصبة، أو سلمها إىل حمرمه، ألنه  ابن عمها وحنوه غري

 .أوىل من أجنيب وحاكم
أي فتسلم ولدها إىل ثقة ختتاره، أو حمرمها، وإن اجتمع أخ وأخت، أو عم ( 2)

وعمة، أو ابن أخ وبنت أخ، أو ابن اخت وبنت أخت، قدمت األنثى على من 
 .يف درجتها من الذكور

وقرابة، يرثون هبا عند عدم من هو أوىل منهم، أشبهوا البعيد من ألن هلم رمحا ( 3)
 .العصبة، اختاره املوفق وغريه

ألن أبا األم يديل إليها باألبوة، واألخ يديل بالبنوة، واألب يقدم على االبن يف ( 4)
 .الوالية، فيقدم يف احلضانة، ألهنا والية

ذوي األرحام فخال ويقدمون  أي ألم، ألن األخ من األم يرث بالفرض، ويسقط( 5)
 .على احلاكم، ألهنم أوىل منه

واحلضانة والية، وهو له الوالية على من ال أب له، وال وصي، فيسلمه احلاكم إىل ( 6)
أن تكون ملن  من حيضنه من املسلمني ممن فيه أهلية وشفقة ويتوجه عند العدم

ستأذنون احلاكم، كما يف ليد، كاللقيط، فإن كفال اليتامى مل يكونوا ياسبقت إليه 
 .االختيارات وغريها
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من له احلضانة  (أو كان) (1)منها (وإن امتنع من له احلضانة)
يعين إىل من يليه   (انتقلت إىل من بعده) (2)للحضانة (غري أهل)

وال حضانة ملن ) (4)ألن وجود غري املستحق كعدمه (3)كوالية النكاح
حضانة  (وال) (6)ليس هو من أهلهاو ة اليو ألهنا  (5)ولو قل (فيه رق

 (8)وال حظ للمحضون يف حضانته (7)ألنه ال يوثق به فيها (لفاسق)
 .(9)على مسلم (لكافر)حضانة  (وال) (8)حضانته

                                                

 .أي من حضانة الطفل، وحنوه( 1)
 .لرق أو فسق، أو غريمها مما يشرتط يف احلاضن( 2)
 .أي كما تنتقل والية النكاح، ممن ليس بأهل إىل من يليه( 3)
 .فتعني انتقال الوالية، إىل من يليه االستحقاق( 4)
قيق لعجزه عنها خبدمة سيده، وهو قول الشافعي، أي وال حضانة لطفل وحنوه، لر ( 5)

 .وأصحاب الرأي، وال ملن فيه رق ولو قل، هذا املذهب
ال : وال ميلك منافعه اليت حتصل الكفالة هبا، فلم يكن له حضانة، وقال ابن القيم( 6)

 .دليل على اشرتاط احلرية
 .أي يف أداء الواجب من احلضانة( 7)
 .ألنه ينشأ على طريقته( 8)
 .كوالية النكاح، واملال، وهو قول مالك والشافعي( 9)
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ملزوجة )حضانة  (وال) (1)ألنه أوىل بعدم االستحقاق من الفاسق
للحديث السابق، ولو  (2)(ملزوجة بأجنيب من حمضون من حني عقد)

بأن عتق الرقيق، وتاب الفاسق، وأسلم  (املانعفإن زال ) (3)رضي زوج
لوجود  (4)(رجع إىل حقه)وأسلم الكافر، وطلقت املزوجة ولو رجعيا 

 .(5)السبب، وانتفاء املانع

                                                

فإن ضرره أكثر، فإنه يفتنه عن دينه، وخيرجه عن اإلسالم بتعليمه الكفر، وتزيينه ( 1)
وتربيته عليه، وهذا أعظم الضرر، واحلضانة إمنا تثبت حلظ الولد فال تشرع على 

 .وجه يكون فيه هالكه، وهالك دينه
من احلضانة، أشبه ما لو  نافعها مبجرد العقد، يستحق منعهاألن الزوج ميلك م( 2)

هو من مل يكن من عصبات احملضون، فإن كانت : دخل هبا، واألجنيب هنا
 .تزوجت بقريب حمضوهنا، ولو كان غري حمرم له، مل تسقط حضانتها

أنت »فال يعترب رضاه، لئال يكون الطفل يف حضانة أجنيب، واحلديث هو قوله ( 3)
وتقدم أنه مع طلب من تنتقل إليه احلضانة، وإال فيجوز  «مامل تنكحي  أحق به

هلا باالتفاق، لقصة خالة بنت محزة، وأم سلمة وغريمها، وال حضانة جملنون، وال 
ضعف البصر، مينع : معتوه، وال طفل، وال عاجز عنها، كأعمى وحنوه، قال الشيخ

 .من كمال ما حيتاج إليه احملضون من املصاحل
 .أي الكل ممن زال املانع منه( 4)
فإنه إذا زال املانع، عاد احلق بالسبب السابق املالزم، وكذا رجوع ممتنع من ( 5)

 .حضانة يعود احلق له يف احلضانة لقيام سببها مع زوال املانع

This file was downloaded from QuranicThought.com



  السابعالجزء 

 

357 

لغري  (ا طويال  سفر  )أي أبوي احملضون  (وإن أراد أحد أبويه)
مسافة  (إىل بلد، بعيد)ابن القيم و الضرار، قاله الشيخ تقي الدين 

 (وطريقه آمنان فحضانته)أي البلد  (وهو (1)ليسكنه)قصر فأكثر، 
 .(2)(ألبيه)أي احملضون 

                                                

لو أراد اإلضرار واالحتيال على إسقاط حضانة األم فسافر ليتبعه : قال ابن القيم( 1)
مناقضة ملا قصده الشارع، فإنه جعل األم أحق بالولد من األب،  الولد فهذه حيلة

أن ال توله  ىمع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت لو قضي به لألب، وقض
والدة على ولدها، وأخرب أن من فرق بني والدة وولدها فرق اهلل بينه وبني أحبته 

وإن كانا يف بلد واحد، يوم القيامة، ومنع أن تباع األم دون ولدها، والولد دوهنا، 
فكيف جيوز مع هذا التحيل، على التفريق بينها وبني ولدها، تفريقا تعز معه 
رؤيته ولقاؤه، ويعز عليها الصرب عنه وفقده، وهذا من أحمل احملال، بل قضاء اهلل 

 .ورسوله أحق أن الولد لألم سافر األب أو أقام
يقال أنت أحق به، ما مل فكيف  «أحق به ما مل تنكحي أنت»: قال والنيب 

؟أو فتاوى  يسافر األب، وأين هذا يف كتاب اهلل؟ أو يف سنة رسول اهلل 
: أصحابه؟ أو القياس الصحيح؟ فال نص وال قياس، وال مصلحة، قال يف املبدع

هو مراد األصحاب، ويف اإلنصاف، صورة املضارة ال شك فيه، وأنه ال يوافق على 
 .ذلك

هو األب، أو املتنقل وإن كان البلد والطريق خموفان، أو أحدمها، سواء كان املقيم ( 2)
فمقيم أوىل، ألن يف املسافرة بالطفل إضرارا به، مع عدم احلاجة إليه، ولو اختار 

 .الولد السفر يف تلك احلال مل جيب، ألن فيه تغريرا به وهو قول مالك والشافعي
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فإذا مل يكن الولد  (1)ألنه الذي يقوم بتأديبه وخترجيه وحفظ نسبه
ال لسكىن  (حلاجة)وكان  (وإن بعد السفر) (2)يف بلد األب ضاع

أي حلاجة ويعود، فاملقيم  (هلا)السفر  (أو قرب) (3)فمقيم منهما أوىل
قرب السفر وكان  (أو) (4)نهما أوىل، ألن يف السفر إضرارا بهم
وإمنا أخرجت كالم  (5)أمت شفقة ألهنا (ألمه)احلضانة  (للسكىن فـ)

 .(6)املصنف عن ظاهره ليوافق ما يف املنتهى وغريه

                                                

 .وقد تكون احلال بالعكس( 1)
ملراعاة حال ولده، وهذا فيما إذا مل يقصد املسافر به مضارة ألن األب أوىل ( 2)

 .اآلخر، وإال فاألم أحق، كما ذكره ابن القيم وغريه
 .إزالة لضرر السفر عن الطفل وحنوه( 3)
 .«ال ضرر وال ضرار»ويف اخلرب ( 4)
بل حلاجة وتعود، فقوله مع ميينه، : سفري لإلقامة وقالت األم: وإن قال األب( 5)

 .نتقال مجيعا إىل بلد واحد، فاألم باقية على حضانتهاوإن ا
أخرج كالمه يف املسألتني، جعل صورة السفر للحاجة، قرب أو بعد، ملقيم منهما ( 6)

أوىل، مع أن ظاهر املنت، أن األم أوىل به واحلالة هذه، وعبارة املنتهى، ومىت أراد 
ر، ليسكنه، فأب أحق أحد أبوين، نقلة إىل بلد آمن، وطريقه مسافة قصر فأكث

 .وقريب لسكىن فأم، وحلاجة بعد أو ال فمقيم
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 (1)فصل

 
 (3)خري بني أبويه (2)عاقال)كاملة   (وإذا بلغ الغالم سبع سنني)

قضى بذلك عمر وعلي رضي اهلل  (4)(مافكان مع من اختار منه
خري غالما  سعيد والشافعي أن رسول اهلل  ىورو  (5)تعاىل عنهما
 .(6)بني أبيه وأمه

                                                

يف ختيري الغالم بعد سبع السنني، بني أبويه، واختصاص األب باجلارية إذا كان ( 1)
 .أصلح هلا، وما يتعلق بذلك

فإن اتفق أبواه على أن يكون عند أحدمها جاز، ألن احلق يف حضانته ال يعدومها ( 2)
 .إخل.. خري: انته فقد وضحه بقولهوإن تنازعا يف حض

ختيري شهوة، حيث كل من األبوين نظري : أي خريه احلاكم بني أبويه، قال الشيخ( 3)
اآلخر، وال ميكن أن يعترب أحدمها، فإنه قد يكون أحدمها أصلح له من اآلخر، اهـ 
فيقدم من هو أشفق فإنه إذا بلغ الغالم حدا، يعرب عن نفسه ومييز بني اإلكرام 
وضده، فمال إىل أحد األبوين، دل على أنه أرفق به، وأشفق عليه، فقدم لذلك، 
وال خيري إال بشرطني، أن يكونا مجيعا من أهل احلضانة، وأن ال يكون معتوها، فلو 

 .زال عقله رد إىل األم، ألهنا أشفق عليه، وأقوم مبصاحله، كما يأيت
 .أي من أبويه، وهذا مذهب الشافعي( 4)
هذه قصص : عمر غالما بني أبيه وأمه، وكذا علي، وأبو هريرة، وقال املوفقفخري ( 5)

 .يف مظنة الشهرة، ومل تنكر فكانت إمجاعا
 رأةـاءت امـريرة جـديث أيب هـه من حـوصحح: ذي وغريهـوللرتم( 6)

يا »: فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بابين فقال صلى اهلل عليه وسلمإىل النيب 
= 
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وإن  (2)وال مينع زيارة أمه (1)فإن اختار أباه كان عنده ليال وهنارا
وإن عاد  (4)ليعلمه ويؤدبه (3)اختارها كان عندها ليال، وعند أبيه هنارا

فإن مل  (5)نقل إليه مث إن اختار األول نقل إليه وهكذا فاختار اآلخر
بيد من ال يصونه )حمضون  (وال يقر) (6)خيرت أو اختارمها أقرع

 .(7)لفوات املقصود من احلضانة (ويصلحه
                                         

= 

فأخذ بيد أمه فانطلقت به،  «ذه أمك فخذ بيد أيهما شئتهو غالم هذا أبوك 
ختيري : فدل احلديث على أنه بعد استغنائه بنفسه، خيري بني أبويه، وقال ابن القيم

 .الولد بني أبويه بالسنة، الصحيحة الصرحية احملكمة، واألصول الصحيحة
 .ليحفظه ويعلمه ويؤدبه( 1)
 .الرحم، فيزورها على العادة ألن فيه إغراء له بالعقوق، وقطيعة( 2)
أي كان الغالم عند أمه ليال، ألنه وقت السكن، واحنياز الرجال إىل املساكن ( 3)

 .وكان عند األب هنارا، ألنه وقت التصرف يف احلوائج، وعمل الصنائع
 .ألن ذلك هو القصد يف حفظ الولد( 4)
، فاتبع فيما ألن هذا اختيار تشه، وقد يشتهي أحدمها يف وقت دون آخر( 5)

 .يشتهيه
ألنه ال مزية ألحدمها على اآلخر، مث إن اختار غري من قدم بالقرعة رد إليه، كما ( 6)

لو اختاره ابتداء، وال خيري إذا كان أحد أبويه ليس من أهل احلضانة وتعني أن 
 .يكون عند اآلخر، ألن من ليس من أهل احلضانة وجوده كعدمه

 :ل مصاحله، قالـلح تربيته بعمـقه، ويصالـونه عما يفسد أخـأي يص( 7)
القرعة، ال يكونان إال إذا حصلت به مصلحة و الشيخ وابن القيم، وغريمها التخيري 

لد، وكون كل من الوالدين نظري اآلخر، فلو كانت األم أصون من األب وأغري و ال
ن منه، قدمت عليه، وال التفات إىل قرعة، وال اختيار الصيب يف هذه احلالة، فإ

الصيب ضعيف العقل، يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك، 
= 
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ويكون الذكر  (1)السبع)أن تستكمل  (وأبو األنثى أحق هبا بعد)
 (3)ية ألحدألنه مل يبق عليه وال (2)(رشدة حيث شاء)بلوغه، و (بعد

 .(4)ويستحب له أن ال ينفرد عن أبويه

                                         
= 

 .فال التفات إىل اختياره، وكان عند من هو أنفع له، وال حتتمل الشريعة غري هذا
مروهم بالصالة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، »: قال صلى اهلل عليه وسلموالنيب 

ُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَاًرا  :واهلل يقول «وفرقوا بينهم في المضاجع  ُقوا َأنـْ
فإذا كانت األم ترتكه يف املكتب، أو تعلمه القرآن  َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ 

والصيب يؤثر اللعب، ومعاشرة أقرانه، وأبوه ميكنه من ذلك فإهنا أحق به، وال ختيري 
 .قرعة، وكذلك العكس وال

 .ن الغرض من احلضانة احلفظ، واألب أحفظ هلاولو تربعت األم حبضانتها، أل( 1)
 .سواء كان عند أبيه، أو عند أمه، أو منفردا بنفسه( 2)
ولقدرته على إصالح أموره، إال أن يكون أمرد خياف عليه الفتنة، فيمنع من ( 3)

 .مفارقتهما
 .ألنه أبلغ يف برمها وصلتها( 4)
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حىت )ا وجوب   (عند أبيها)منذ يتم هلا سبع سنني  (واألنثى)
وال متنع  (2)ألنه أحفظ هلا وأحق بواليتها من غريه (1)(يستلمها زوجها

ولو كان األب عاجزا عن حفظها  (3)األم من زيارهتا إن مل خيف منها
أو قلة دينه، واألم قائمة حبفظها قدمت، ، االشتغاله عنه املهعأو ي

 .(4)قاله الشيخ تقي الدين

                                                

احلظ، واحلظ للجارية بعد السبع  ألن الغرض باحلضانة: هذا املذهب، قال املوفق( 1)
 .يف الكون عند أبيها

، واألم حتتاج إىل من حيفظها ويصوهنا، وألهنا مألن األب أحفظ هلا من األ: أي( 2)
األب وليها، واملالك لتزوجيها، وأعلم و إذا بلغت السبع، قاربت الصالحية للتزويج، 

ذهب أيب حنيفة، وبه بالكفاءة، وأقدر على البحث، واجلمهور عند األم، وهو م
 .هي األشهر عند أمحد، وأصح دليال: قال مالك، وقال ابن القيم

إفسادها، وأوىل من ذلك اخللوة هبا، إن خيف منها الفتنة بينها، وبني زوجها ( 3)
واإلضرار به، وإن مل خيف مل متنع، ملا فيه من احلمل على قطيعة الرحم، والغالم  

 .األم أو الغالمكذلك، وكذا األب، إن كانت عند 
أن املميزة عند األب، ومن عني األم وهم اجلمهور، ال بد  حرج: رمحه اهلل، وقال( 4)

أن يراعوا مع ذلك صيانتها هلا، فإذا مل تكن يف موضع حرز وحتصني، أو كانت 
غري مرضية فلألب أخذها منها بال ريب، ألنه أقدر على حفظها وصيانتها من 

يف بدهنا إىل أحد، األب له من اهليبة واحلرمة ما ليس  األم، وهي مميزة ال حتتاج
 .لألم
 وأمحد وأصحابه إمنا يقدمون األب، إذا مل يكن عليها يف ذلك ضرر: قال

= 
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أمها  إذا قدر أن األب تزوج بضرة، وهو يرتكها عند ضرة: وقال
وأمها تعمل  (1)ال تعمل مصلحتها، بل تؤذيها، وتقصر يف مصلحتها

وألبيها وباقي  (3)فاحلضانة هنا لألم قطعا (2)مصلحتها، وال تؤذيها
 .(5)واملعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا (4)ن االنفرادها مععصبتها من

                                         
= 

فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها، ويهملها الشتغاله عنها، واألم قائمة 
مع أحدمها حبفظها وصيانتها، فإهنا تقدم يف هذه احلال، فمع وجود فساد أمرها 

 .فاآلخر أوىل هبا بال ريب
 .وهو الغالب يف األكثر( 1)
 .وشفقة األم معلومة( 2)
 .نظرا لصاحل احملضون، إذ هو املقصود من احلضانة( 3)
خشية الفساد، وحلوق العار هبم، ومنعها من احملرمات، فإن مل متتنع إال باحلبس ( 4)

غي للمولود أن يضرب أمه وال حبسوها، وإن احتاجت إىل القيد قيدوها، وما ينب
ء، بل يالحظوهنا حبسب قدرهتم، وإن و جيز هلم مقاطعتها حبيث تتمكن من الس

 .احتاجت إىل رزق وكسوة كسوها، وليس هلم إقامة احلد عليها
صغريا كان أو كبريا ذكرا أو أنثى، حلاجته إىل من خيدمه، ويقوم بأمره، والنساء ( 5)

 .أعرف بذلك
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 (1)كتاب الجنايات

 
 (3)التعدي على بدن أو مال أو عرض: وهي لغة (2)مجع جناية

ومن قتل  (4)واصطالحا التعدي على البدن مبا يوجب قصاصا أو ماال
وأمره إىل اهلل، إن شاء عذبه، وإن شاء  (5)ا عدوانا فسقد  ممسلما ع

 .(6)غفر له
                                                

ن على حترمي القتل بغري حق، واألصل فيه الكتاب والسنة، قال أمجع املسلمو ( 1)
ُلوا النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم اهلُل ِإال ِباْلَحقِّ : تعاىل ْقتـُ صلى اهلل عليه وقال  َوال تـَ
احلديث واإلمجاع حكاه غري واحد، ولوال  «ال يحل دم امرئ مسلم» وسلم

عضا، ولفسد نظام العامل وال تتم عقوبة اجلناة واملفسدين، ألهلك الناس بعضهم ب
 .اين نكاال وعظة، ملن يريد أن يفعل مثل فعلهإال مبؤمل يردعهم، وجيعل اجل

 .فمن ارتكب ذنبا فهو جان( 2)
 .ويف العرف خمصوصة مبا حيصل فيه التعدي على األبدان( 3)
وسرقة،  أو كفارة أي مساها الفقهاء بذلك، ومسوا اجلناية على األموال غصبا وهنبا،( 4)

 .وخيانة، وإتالفا
 .القرتافه كبرية من كبائر الذنوب باإلمجاع، خالفا للخوارج الذين كفروه بذلك( 5)
ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن : لقوله تعاىل( 6) ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَ ِإنَّ اهلَل ال يـَ

يئة إذا مل يتب فهو داخل حتت املشيئة بل كل ذنب دون الشرك حتت املش َيَشاءُ 
 . منه

ُتوُبوَن ِإَلى يف الذين قالوا إن اهلل ثالث ثالثة : وأما إذا تاب، فقد قال تعاىل َأَفال يـَ
= 
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عمد خيتص ) (2)أي اجلناية ثالثة أضرب (هي)و (1)وتوبته مقبولة
 (3)(القود به

                                         
= 

وليس القتل بأعظم من الكفر، وإذا صحت من الكفر فمن القتل أوىل وآية  اهللِ 
 .النساء تدل على شدة الوعيد

من ارتكب هذا : زلة الذين يقولونعند مجهور العلماء، لعموم األدلة، خالفا للمعت( 1)
الذنب مل تقبل توبته، لكن ال يسقط حق املقتول يف اآلخرة، مبجرد التوبة، كسائر 
حقوقه، بل يأخذ املقتول من حسنات القاتل، بقدر مظلمته، أو يعطيه اهلل من 
عنده، وكذا القصاص أو العفو، ال يكفر ذنب القاتل بالكلية وإن كفر ما بينه 

 .حق املقتول ى، بل يبقوبني اهلل
تول، قالتحقيق أن القتل، تتعلق به ثالثة حقوق، حق هلل، وحق للم: وقال ابن القيم

لويل، فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا إىل الويل، وندما وخوفا من اهلل، وتاب لوحق 
توبة نصوحا، سقط حق اهلل بالتوبة، وحق األولياء باالستيفاء أو الصلح، أو 

ق املقتول، يعوضه اهلل يوم القيامة، عن عبده التائب، ويصلح بينه العفو، وبقي ح
 .وبينه

أكثر أهل العلم يرون القتل ينقسم إىل ثالثة عمد وخطأ، وهذان جممع عليهما، ( 2)
 .شبه العمد، قال به مجهور العلماء، ويأيت تفصيل ذلك: والثالث وهو

الذي جيب به القصاص هو اتفقوا على أن : فال يثبت يف غريه، قال ابن رشد( 3)
، مكافئة له يف احلرية، ومل ةاتفقوا على أن من قتل نفسا مؤمن: العمد، وقال الوزير

يكن املقتول ابنا للقاتل، وكان قتله متعمدا، متعديا بغري تأويل، واختار الويل 
ِهْم وََكَتبْـَنا َعَليْ : وقوله َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياة  القتل، فإنه جيب لقوله 

ْفَس ِبالنَـّْفسِ    .ِفيَها َأنَّ النَـّ
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أي أن يقصد  (بشرط القصد) (1)قتل القاتل مبن قتله: والقود
الثالث  (و (3)شبه عمد)الضرب الثاين  (و) (2)اجلاين اجلناية

القتل  (فـ) (5)روي ذلك عن عمر وعلي، رضي اهلل عنهما (4)(خطأ)
فيقتله مبا يغلب على  (6)يقصد من يعلمه آدميا معصوماالعمد أن )

 .(7)(الظن موته به

                                                

مأخوذ من قود الدابة، ألنه يقاد حببل وحنوه إىل القتل مبن قتله، فيمكن أولياء ( 1)
 .املقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية

عن أميت  يعف» صلى اهلل عليه وسلمفإن مل يقصد القتل فال قصاص، لقوله ( 2)
 .«اخلطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه

 .ويسمى خبطأ العمد، وعمد اخلطأ ويأيت( 3)
أي يف الفعل، أو بدار حرب من يظنه حربيا، وحنو ذلك، وهذا تقسيم أكثر أهل ( 4)

 .العلم
أي أن اجلناية ثالثة أضرب، فالعمد واخلطأ اثنان، جممع عليهما كما تقدم، ( 5)

اختلفوا هل بينهما وسط، وهو الذي يسمونه : عمد، قال ابن رشدوالثالث شبه ال
شبه العمد، وبه قال مجهور فقهاء األمصار، وبإثباته قال عمر، وعلي، وعثمان، 

 .وغريهم، وال خمالف هلم من الصحابة
تص به خيأي والقتل، وهو فعل ما يكون سببا لزهوق النفس العمد، فهو الذي ( 6)

اخلطأ يف احلكم، ويشرتط يف القتل العمد، القصد يف  القود بال نزاع، وأخرج
 .الفعل، وعصمة اآلدمي املقتول

بال نزاع سواء كان املقتول به حمددا، أو غري حمدد، وقال : قال يف اإلنصاف( 7)
  .اخلرقي أن يقصد ضربه مبحدد، أو شيء الغالب أن يتلف
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 (1)فال قصاص إن مل يقصد قتله، وال إن قصده مبا ال يقتل غالبا
ه مبا له حر مثل أن جي)ما ذكره بقوله : إحداها (2)وللعمد تسع صور

 (4)بإبرة وحنوها هولو بغرز  (3)كسكني وشوكة  (يف البدن)أي نفوذ  (مور
 (4)وحنوها

                                                

غلب على الظن موته به، ألن عدم القصد ال يوجب القود، وحصول القتل مبا ال ي( 1)
 .يكون اتفاق لسبب أوجب املوت غريه

 .مة باالستقراء وتأيت مفصلةو معل( 2)
له دخول وتردد يف البدن، من حديد وغريه، كسكني  مثل أن جيرحه، مبا: أي( 3)

حربة وسيف، وحنو ذلك أو يغرزه مبسلة وحنوها، من احلديد والنحاس، و 
واخلشب، والعظام مما حيدد وجيرح، إذا  والرصاص، والزجاج، والذهب والفضة،

ال اختالف فيه بني : جرح به جرحا كبريا فمات، فهو قتل عمد، قال املوفق
العلماء فيما علمناه، والنفوذ وهو املروق ليس مبراد، إذ لو دخلت احلديدة وحنوها 

 .يف البدن، فقد حصل املور ولو مل تنفذ
ا صغريا يف غري مقتل، فمات يف كشوكة من كل حمدد صغري، أو جرحه جرح( 4)

احلال فقتل عمد فيه القصاص، ألن احملدد، ال يعترب فيه غلبة الظن، يف حصول 
ال قصاص قاله ابن حامد، ألن : القتل به، وهو مذهب أيب حنيفة، والوجه الثاين

 .الظاهر أنه مل ميت منه، وألنه ال يقتل غالبا أشبه العصا، والسوط
متأملا بغرز اجلاين، بنحو إبرة، من كل حمدد صغري، يف مقتل  إن بقي : وقال األصحاب

كالفؤاد، واخلاصرة، واخلصيتني، حىت مات، ففيه القود، ألن الظاهر أنه مات 
ال جيب به القصاص، ألنه ملا احتمل حصول املوت بغريه : بفعل اجلاين، وقيل

  .ظاهرا، كان شبهة يف درء القصاص، فاهلل أعلم
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كما   (2)أن يقتله مبثقل: الثانية (1)لو مل يداو جمروح قادر جرحهو 
ولو يف  (3)كلت وسندان  (أو يضربه حبجر كبري وحنوه)أشار إليه بقوله 

إال إن كان يف  (5)فإن كان احلجر صغريا فليس بعمد (4)غري مقتل
 .(6)مقتل

                                                

و اجملروح جرحه، يف حال قدرته على مداواته، حىت ميوت أو ميوت أي ولو مل يدا( 1)
يف احلال، ألن الظاهر موته بفعل اجلاين، وكذا لو فصده، فرتك شد فصاده، ذكره 
املوفق حمل وفاق، ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف، بال إذنه فمات، 

 .فعليه القود
 .لظن موته به لثقلها أي كبرية فوق عمود الفسطاط، أو مبا يغلب على( 2)
وعقب فاس أو كوذين، واللت بضم الالم نوع من أكرب السالح، أو هو الذي ( 3)

اآللة املعروفة من احلديد الثقيلة، اليت يعمل عليها  «انالسند»يقال له الدبوس، و
 .احلداد صناعته، فيموت به، فعمد

د، ألن ذلك مما أي ولو كان ضربه حبجر كبري وحنو، يف غري مقتل، فمات فعم( 4)
 .يقتل غالبا

وكذا لو كانت اخلشبة صغرية، أو لكزه باليد يف غري مقتل، وال يف حال ضعف، ( 5)
يف  عففيه الدية، لكونه ال يقتل غالبا، وإن صغر جدا، كالضربة بالقلم، أو اإلصب

 .غري مقتل وحنوه، أو مسه بالكبري ومل يضربه به، فال قود وال دية
ضربه باحلجر الصغري، وحنو، يف مقتل، أو لكزه يف مقتل، فعمد أي إال إن كان ( 6)

  .افيه القود، ألن ذلك الفعل يقتل غالب  
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أو حال ضعف قوة من مرض، أو صغر، أو كرب، أو حر أو برد 
 (3)أو سقفا وحنومها (أو يلقي عليه حائطا) (2)و يعيده بهأ (1)وحنوه

حر أسد، أو الثالثة أن يلقيه اج (4)فيموت (أو يلقيه من شاهق)
 .(7)أو مضيق حبضرة حية (6)أو مكتوفا حبضرته (5)حنوه

                                                

أي إال إن كان ضربه باحلجر الصغري، وحنوه، يف حال ضعف قوة اجملين عليه، ( 1)
ومن مرض أو صغر، أو كرب، أو حر مفرط، أو برد شديد وحنوه كإعياء فمات، 

 .الفعل يقتل غالباففيه القود، ألن ذلك 
أي أو يعيد الضرب مبا ال يقتل غالبا، كالعصا، واحلجر الصغري، حىت ميوت، ( 2)

 .فعمد فيه القود
كصخرة أو خشبة عظيمة فيموت، فعمد فيه القود، وإن مل يلقه عليه أحد ( 3)

 .فهدر
مل أقصد قتله، مل يصدق، ألنه خالف : ففيه القود ألنه يقتل غالبا، وإن قال( 4)

 .لظاهرا
كنمر، وعرب بعضهم بزبية أسد، وهي حفرة يصاد فيها األسد وغريه، فيفعل به ( 5)

األسد وحنوه ما يقتل مثله، فعليه القود، ألنه إذا تعمد اإللقاء فقد تعمد قتله مبا 
يقتل غالبا، وإن فعل به فعال لو فعله اآلدمي مل يكن عمدا فال قود ألن السبع 

 .كفعله  صار آلة لآلدمي فكان فعله
أي أو يلقيه مكتوفا حبضرة أسد وحنوه فيقتله، ألن األسد يأخذ اآلدمي املطلق ( 6)

 .فكيف باملكتوف
أي أو يلقيه يف مضيق حبضرة حية، فنهشته فمات، ألهنا متنع عن نفسها بالنهش ( 7)

  .عادة
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 (2)أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا (1)أو ينهشه كلبا أو حية
يف نار أو ماء يغرقه، وال ميكنه )لقيه ي (أو)الرابعة ما أشار إليها بقوله 

: اخلامسة (4)فإن أمكنه فهدر (3)لعجزه أو كثرهتما (التخلص منهما
 .(5)حببل أو غريه (أو خينقه)ذكرها بقوله 

                                                

من  ينهشه باملعجمة واملهملة كلبا أو سبعا، وهو احليوان املفرتس، أو ينهشه حية( 1)
 .القواتل فمات

أو يلسعه بضم أوله، عقربا من العقارب القواتل غالبا فيموت، فعليه القود،  أي( 2)
ألن ما ذكر مما يقتل غالبا، فكان عمدا حمضا، وإن كان ما ذكر من إهناش 
الكلب، أو احلية وحنو ذلك، ال يقتل غالبا كثعبان احلجاز، أو سبع صغري، أو  

ه يف أرض غري مسبعة، فأكله سبع، أو هنشته حية فه وألقاتكلب صغري، أو ك
 .فمات، فشبه عمد، يضمنه بالدية على عاقلته

أي يلقيه يف ماء يغرقه، أو نار حترقه، وال ميكنه التخلص من املاء والنار، لعجزه ( 3)
عن التخلص منهما، ملرض أو ضعف أو صغر، أو لكثرهتما أو لكونه مربوطا، أو 

فرة ال يقدر على الصعود منها وحنو ذلك فمات فعمد منعه اخلروج كونه يف ح
وكذا لو حبسه يف بيت وأوقد فيه نارا، وسد املنافذ حىت ضاق به النفس، أو دفنه 

 .حيا وحنو ذلك فعمد
أي فإن أمكنه التخلص من املاء، ولبث فيه اختيارا حىت مات فهدر، أو أمكنه ( 4)

 .التخلص من النار، ولبث فيها حىت مات فال قود
يف عنقه مث يعلقه فيموت يف احلال، أو بعد زمن، كما يفعل بنحو اللصوص أو ( 5)

ه أو غري ذلك، مما مينع خروج نفسه، أو شيء يوهو على األرض أو خينقه بيد
 .يضعه على فيه وأنفه فيموت
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 (2)أو يعصر خصيتيه زمنا ميوت يف مثله (1)أو يسد فمه وأنفه
ب، أو حيبسه ومينع عنه الطعام أو الشرا)أشار إليها بقوله : السادسة

بشرط تعذر الطلب  (فيموت من ذلك يف مدة ميوت فيها غالبا
 (أو يقتله بسحر)السابعة ما أشار إليها بقوله  (4)وإال فهدر (3)عليه

 .(5)يقتل غالبا

                                                

 .زمنا ميوت يف مثله عادة فيموت، أو يغمه بوسادة( 1)
فمات يف مدة ميوت يف مثلها غالبا فعمد، أي يعصر خصيتيه عصرا يقتله غالبا، ( 2)

ألنه يقتل غالبا، فيقتل به يف حنو تلك الصور، وإن كان يف مدة ال ميوت مثله فيها 
غالبا فشبه عمد، إال أن يكون يسريا إىل غاية، حبيث ال يتوهم املوت فيه فمات 

 .فهدر
ة حىت مات، ألن هذا فعليه القود، وكذا لو منعه الدفاء، يف الشتاء ولياليه البارد( 3)

يقتل غالبا، وهذا خيتلف باختالف الناس، والزمان، واألحوال فإذا عطشه يف شدة 
احلر مات يف الزمن القليل، وإن كان ريان والزمن بارد أو معتدل، مل ميت إال يف 

 .زمن طويل، فيعترب هذا فيه
لنفسه، وإن   أي وإن مل يتعذر عليه الطلب، وتركه حىت مات فهدر، ألنه املهلك( 4)

كان منعه الطعام أو الشراب، أو التدفئة يف مدة ال ميوت فيها غالبا فعمد اخلطأ 
وكذا إن شككنا مل جيب القود، ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه يف برية، وكان ال 
يقدر فيه على طعام وشراب، أو أخذ دابته فهلك بذلك، أو هلكت دابته فعليه 

 .ضمان ما تلف
 ه مبحدد، وإنـو قتلـا لـم ذلك أشبه مـذا كان الساحر يعلمد إـفهو ع( 5)

= 
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بأن سقاه مسا ال  (1)(سم)يقتله بـ  (أو)املذكورة يف قوله : الثامنة
 .(2)يعلم به

                                         
= 

مل أعلمه قاتال، مل يقبل قوله، فهو كسم حكما، وإذا وجب قتله باملسحر : قال
وقتل، كان قتله به حدا، قاله ابن البناء، وصححه يف اإلنصاف، وقدم املوفق 

 .الساحر وغريه، يقتل قصاصا، لتقدمي حق اآلدمي، وجتب دية املقتول يف تركة
ينبغي أن يلحق بالساحر، الذي : وأما املعيان الذي يقتل بعينه، فقال ابن نصر اهلل

يقتل بسحره غالبا، فإذا كانت عينه يستطيع القتل هبا، ويفعله باختياره وجب به 
القصاص ألنه فعل به ما يقتل غالبا، وإن فعله بغري قصد اجلناية، فيتوجه أنه 

كان ذلك بغري اختياره، بل غلب على نفسه، مل يقتص إن  : خطأ، وقال ابن القيم
يقتل به، ساغ للوايل  همنه، وعليه الدية، وإن عمد ذلك، وقدر على رده، وعلم أن

أن يقتله، مبثل ما قتل به، فيعينه إن شاء، كما أعان هو املقتول، وأما قتله 
 .بالسيف فال، ألنه غري مماثل للجناية

للويل أن يقتله : احلال، هل يوجب القصاص؟ فقالوسألت شيخنا عن القتل ب: قال
يف الويل والصويف إذا قتال معصوما، حباهلما احملرمة : باحلال، كما قتل به، وقال

املكروهة ال املباحة وحنوها، املبيحني لذلك، كحال غيبوبة عن إدراك أحوال الدنيا، 
كقتل العائن بعني   فعليهما القود، مبثل حاهلما، القاتل له منها كهما من مثلهما،

مثله، خبالف الساحر، فبالسيف لكفره به يف مفصل عنقه، فإن مل يوجد عائن، 
وال صويف كذلك، فهل حيبسان حىت ميوتا، كاملمسك أو يوجد مثلهما 

 .احتماالت، ذكر حنوه يف اإلنصاف
 .أي قاتل، والسم بفتح السني، عند األكثر، وبضمها وكسرها قيل عامية( 1)
 .عليه القود، إن كان ذلك السم، مثله يقتل غالبافمات ف( 2)
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 (2)يأكله جهالأو بطعام أكله ف (1)أو خيلطه بطعام ويطعمه له
 .(3)ومىت ادعى قاتل بسم، أو بسحر عدم علمه أنه قاتل مل يقبل

دت عليه بينة مبا يوجب هأو ش): املشار إليها بقوله: التاسعة
 (مث رجعوا)أو قتل عمد  (4)من زنا أو ردة ال تقبل معها التوبة (قتله

 .أي الشهود بعد قتله
 .(5)فيقاد هبذا كله (عمدنا قتله :وقالوا)

                                                

 .فمات، فعليه القود، إن كان مثله يقتل غالبا( 1)
أي أو خيلط السم بطعام أكله، فيأكله جهال فمات، فقود، ألن اليهودية اليت ( 2)

بشاة مسمومة، فأكل منها، وبشر بن الرباء  صلى اهلل عليه وسلمأتت النيب 
بالسم، فقتلها رواه أبو داود وغريه، وإن علم آكل فمات، فاعرتفت خبلطها 

السم، أو شاربه وحنوه، وهو بالغ عاقل، فال ضمان، وإن خلطه بطعام نفسه، 
 .فأكله إنسان بغري إذنه فال ضمان

مل أعلم أنه ميوت، وإن كان ما سقاه : ألن السم يقتل غالبا، كما لو جرحه، وقال( 3)
 .با، فشبه عمدله، أو أطعمه وحنوه، ال يقتل غال

كأن شهد اثنان فأكثر على ردة شخص، حيث امتنعت التوبة، هذا املذهب ( 4)
ونظره يف االختيارات بأن املرتد إمنا يقتل، إذا مل يتب، فيمكن املشهود عليه 
التوبة، كما ميكنه التخلص إذا ألقي يف النار، ولعل املراد، بأن ارتد بسب اهلل 

تقبل فيه التوبة، إذ ميكنه دفعها بالتوبة، وكأن ورسوله، وحنو ذلك، خبالف ما 
يشهد عليه أربعة فأكثر بزنا حمصن، وحنو ذلك مما يوجب القتل، فيقتل 

 .بشهادتني
 ل عمد أوـا أو ردة، أو قتـن زنـأي برجوع شهود ما يوجب قتله، م( 5)

= 
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وخيتص  (2)ألهنم توصلوا إىل قتله مبا يقتل غالبا (1)(حنو ذلكو )
فبينه  (4)مث ويل عامل بذلك (3)بالقصاص مباشر للقتل، عامل بأنه ظلم

 .(5)م علموا ذلككوحا 

                                         
= 

علمت كذهبما، وعمدت قتله، أو يقول ذلك الويل، فكل ذلك : يقول احلاكم
، موجب للقصاص، إذا كملت شروطه، وهو مذهب الشافعي، لقول عمد حمض

لو أعلم أنكما : علي لرجلني شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه، مث رجعا، فقال
 .تعمدمتا لقطعت أيديكما وغرمهما دية يده، وعمدنا بفتح امليم كقصدنا

أي مما يوجب القتل، فقتل بذلك، مث ندم ورجع، واعرتف بتعمد ما يوجب ( 1)
 .القتل، فعليه القصاص

أي ألن من تقدم ذكرهم، توصلوا إىل قتل ذلك الشخص، مبا يقتل غالبا فوجب ( 2)
 .القصاص، عند مجهور العلماء

: وتعمد القتل ظلما، فاختص ملباشرته القتل عمدا ظلما بال إكراه، واختار الشيخ( 3)
احلال، ولعل املراد أن الدال على املقتول ليقتل ظلما، يلزمه القود إن تعمد وعلم 

إذا تعذر تضمني املباشر، وإال فهو األصل، وإن مل يتعمد الدال فعليه الدية، 
واختار أن اآلمر بالقتل بغري حق، ال يرث من املقتول شيئا، ألن له تسببا يف 

 .القتل
أي مث خيتص بالقصاص، ويل عامل بأن قتله ظلم، ألنه باشر القتل عمدا عدوانا، ( 4)

 .وكيله عاملا، فعليه القصاص، وإال فعلى الوايل راشوإن وكل فب
بقتله، واعرتفت بأنه ظلم، وحاكم علم كذهبما وحكم  تأي فتختص بينة شهد( 5)

ب اجلميع يف القتل ظلما، حيث علموا ذلك، ونص ابن عقيل يف ببقتله، لتس
  .مناظرته، أن احلاكم ال قصاص عليه
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  (1)وشبه العمد أن يقصد جناية ال تقتل غالبا، ومل جيرحه هبا)
أو ) (2)وحنوها (كمن ضربه يف غري مقتل، بسوط أو عصى صغرية

 (5)غتفلهاأو صاح بعاقل  (4)أو ألقاه يف ماء قليل (3)بيده (لكزه وحنوه
 .(6)أو بصغري على سطح فمات (5)غتفلها

                                                

ى خطأ العمد، وعمد اخلطأ وذلك أن شبه العمد، ويسم: أي والضرب الثاين( 1)
يقصد جناية إما لقصد العدوان عليه، أو قصد التأديب له، فيسرف فيه مبا ال 
يقتل غالبا، ومل جيرحه هبا فيقتله، قصد قتله أو مل يقصده، مسي بذلك ألنه قصد 

من قصد ضرب رجل بعينه بآلة ال تقتل : الفعل، وأخطأ يف القتل، قال ابن رشد
حكمه مرتددا بني العمد واخلطأ فشبهه للعمد من جهة قصد ضربه،  غالبا، كان

 .وشبهه للخطأ من جهة ضربه مبا ال يقصد به القتل
كحجر صغري، إال أن يصغر جدا، كقلم وإصبع، يف غري مقتل، أو ميسه بالكبري ( 2)

 .بال ضرب، فال قصاص وال دية
 . مقتل فماتأي أو لكز شخصا بيده، يف غري مقتل، أو لكمه يف غري( 3)
 .فمات أو سحره مبا ال يقتل غالبا فمات، وكذا سائر ما ال يقتل غالبا( 4)
 .فمات، وإن مل يغتفله فال شيء عليه( 5)
أو ذهب عقله، أو صاح مبعتوه فمات، فشبه عمد، جتب يف كل من تلك األمثلة ( 6)

ا، وخرب وحنوها الكفارة، يف مال اجلاين، لآلية والدية على عاقلته لآلية أيض
عقل شبه : ني املتفق عليه، وهو مذهب مجاهري أهل العلم، وأليب داود وغريهيتاهلذل

  .العمد مغلظ، مثل عقل العمد، وال يقتل صاحبه
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مثل أن يرمي ما يظنه  (1)أن يفعل ما له فعله: اخلطأ)قتل  (و)
مباح الدم، كحريب،  (شخصا)يرمي  (أو (2)غرضا)يري  (صيدا أو

 (3)فيقتله بالقتل (مل يقصده)معصوما  (فيصيب آدميا)وزان حمصن 
وكذا لو أراد قطع حلم أو غريه مما له فعله، فسقطت منه السكني على 

 .(4)إنسان فقتله
ألنه ال قصد هلما، فهما   (عمد الصيب واجملنون)كذا   (و)

 .(5)كاملكلف املخطئ
                                                

أن يفعل ماله فعله، فيؤول : قتل اخلطأ؛ وهو نوعان، أحدمها: أي والضرب الثالث( 1)
 .إىل إتالف إنسان معصوم

بغري : فعليه الكفارة، والدفع على العاقلة، قال املوفقفيقتل إنسان معصوم الدم، ( 2)
أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم، أن القتل : خالف نعلمه، وقال ابن املنذر

صلى اهلل اخلطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غريه، ال أعلمهم خيتلفون فيه؛ وقال 
 .«عفي عن أميت اخلطأ والنسيان» عليه وسلم

أو شخصا، ولو معصوما أو هبيمة، ولو حمرتمة، فيصيب آدميا : ويف اإلقناع( 3)
معصوما، مل يقصده بالفعل، فهو خطأ وقدمه املوفق وغريه، وهو مفهوم املنتهى،  

شخصا مباح الدم،  ىأن يرم: أن يفعل ماله فعله، وقوله: كما هو مفهوم قوله
عصوما أو فإنه إذا فعل ما ليس له فعله، أو غري معصوم الدم كأن رمي شخصا م

هبيمة حمرتمة، فعمد نص عليه، وما مشي عليه املوفق واجملد أظهر، ألنه مل يقصده 
 .بالفعل، واهلل أعلم

 .فعليه الكفارة، وعلى عاقتله الدية، ملا تقدم( 4)
 ول به وتقدم واتفقواـارا على القـران، اختيـكم خبالف السكـيف احل( 5)

= 
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فالكفارة يف ذلك يف مال القاتل، والدية على عاقلته، كما 
 (2)أو جمنونا وأمكن كنت يوم قتلته صغريا: ويصدق إن قال (1)يأيت

أو رمى كفارا  (3)ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما
ترتسوا مبسلم، وخيف علينا إن مل نرمهم ومل يقصده فقتله، فعليه 

ْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو : الكفارة فقط لقوله تعاىل َفِإْن َكاَن ِمْن قـَ
َبٍة ُمْؤِمَنةٍ   .(4)يذكر الديةومل  ُمْؤِمن  فـََتْحرِيُر َرقـَ

                                         
= 

باتفاق أن يكون عاقال بالغا، خمتارا  على أن القاتل الذي يقاد منه يشرتط فيه
أما الصيب واجملنون، فال قصاص عليهما، : للقتل فخرج ما تقدم، ويف اإلنصاف

بال نزاع، وأما إن قتله وهو عاقل مث جن، مل يسقط عنه، سواء ثبت ذلك ببينة أو 
 .إقرار، ويقتص منه يف حال جنونه

أن الدية : عاىل، والفرق بني هذينيف باب الديات قريبا، موضحا، إن شاء اهلل ت( 1)
مغلظة يف شبه العمد، خمففة يف اخلطأ والفاعل آمث يف شبه العمد، غري آمث يف 

اشرتكا يف وجوب الكفارة، يف مال اجلاين، ووجوب  ااخلطأ، فافرتقا لذلك، وإن كان
 .الدية على العاقلة

 .نونوذلك بأن احتمل أن يكون القتل حال صغره، أو عهد له حال ج( 2)
 .وجبت الكفارة فقط، لآلية( 3)
وترك ذكرها يف هذا القسم، مع ذكرها يف الذي قبله، والذي بعده، ظاهر يف أهنا ( 4)

 ب، وهو قول مالكـجت: نهـاهر املذهب، وعـغري واجبة، وهذا ظ
َبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَية   :والشافعي لقوله َتَل ُمْؤِمًنا َخَطًأ فَـَتْحرِيُر َرقـَ ُمَسلََّمة  َوَمْن قـَ

ُقوا  .وألنه قتل مسلما خطأ فوجبت ديته ِإَلى َأْهِلِه ِإال َأْن َيصَّدَّ
= 
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............................................................. 

                                         
= 

هذا يف املسلم الذي هو بني الكفار معذور، كاألسري واملسلم، الذي ال : قال الشيخ
متكنه اهلجرة، واخلروج من صفهم، فأما الذي يقف يف صف قتاهلم باختياره، فال 

  .نفسه للتلف بال عذريضمن حبال، ألنه الذي عرض 
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 (1)فصل

 
إن  (الواحد)الشخص  (بـ)ثنان فأكثر أي اال (تقتل اجلماعة)

 .(2)صلح فعل كل واحد لقتله
                                                

أي يف حكم القصاص من املشرتكني يف القتل، ومن املنفرد به، أو املتسبب أو ( 1)
املمسك لغريه، وغري ذلك، وحكمة القصاص زجر النفوس عن العدوان، وشفاء 
غيظ اجملين عليه، وحفظ النفوس واألطراف وطهرة للمقتول، وعدل بني القاتل 

 .ساينواملقتول، وحياة للنوع اإلن
أي ولكم يف هذا اجلنس  َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياة  َيا ُأوِلي اأَلْلَبابِ : قال تعاىل

ملنعه عما كانوا عليه، من قتل . من احلكم، الذي هو القصاص، حياة عظيمة
مجاعة بواحد مىت اقتدروا، أو نوع من احلياة، وهو احلاصل للمقتول والقاتل 

م باالقتصاص، فإن اإلنسان إذا هم بالقتل، تذكر باالرتداع عن القتل، للعل
االقتصاص فارتدع، فسلم صاحبه من القتل وهو من القود، فيسبب حلياة نفسني، 
ومن املعلوم أن عقوبة اجلناة واملفسدين، ال تتم إال مبؤمل يردعهم، وجيعل اجلاين 

وأهلك  نكاال، وعظة ملن يريد أن يفعل مثل فعله، فلوال القصاص لفسد العامل،
 .الناس بعضهم بعضا، ابتداء واستيفاء

يف جاهليتها القتل أنفى للقتل، وبسفك الدماء حتقن الدماء، واملقصود : وقالت العرب
الزجر والنكال، والعقوبة على اجلرمية، وأن يكون إىل كف عدوانه أقرب، وأن يعترب 

ذلك بعقوبة به غريه، وأن حيدث له ما يذوقه من األمل توبة نصوحا، وأن يذكر 
 .اآلخر إىل غري ذلك من احلكم واملصاحل

 إذا كان فعل كل واحد منهم، لو انفرد أوجب القصاص: وعبارة املوفق( 2)
= 
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سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب  ىورو  (1)إلمجاع الصحابة
لو متاأل عليه أهل صنعاء :  وقالقتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجال

 .(2)القتلهم به مجيع  

                                         
= 

عليه واشرتاط الفقهاء املباشرة للقتل من اجلميع، وأن يكون فعل كل واحد يصلح 
غري للقتل، محال منهم قول عمر اآليت على التعاون فقط، ال على التشاور، وقال 

: واحد وإن تفاضلت اجلراحات، حيث كان هلا دخل يف الزهوق، ويف الفروع
ظاهر كالمهم أن املريض الذي ال يرجى برؤه، كصحيح يف اجلناية منه وعليه، 

 .ر لكالمه كصحيحاواعتبار كالمه، إال أن خيتل عقله، فال اعتب
هلم خمالف يف حكاه املوفق وغريه، وذلك أنه ثبت عن مجاعة منهم، ومل يعلم ( 1)

اتفق الصحابة وعامة الفقهاء، على قتل : عصرهم، فكان إمجاعا، وقال ابن القيم
اجلميع بالواحد، وإن كان أصل القصاص مينع ذلك، لئال يكون عدم القصاص، 

 .ذريعة إىل التعاون على سفك الدماء
حد، وعن وروي عن علي أنه قتل ثالثة قتلوا رجال، وعن املغرية أنه قتل سبعة بوا( 2)

ابن عباس أنه قتل مجاعة بواحد، ومل يعلم هلم خمالف، وهو مذهب مالك 
تقطع األيدي باليد، : والشافعي، وأصحاب الرأي، وقال مالك والشافعي وأمحد

وألهنا عقوبة جتب للواحد على الواحد، فوجبت للواحد على اجلماعة، وألن 
ل به، فيؤدي إىل إسقاط القصاص لو سقط باالشرتاك أدى إىل التسارع إىل القت

 .حكم الردع والزجر
فإن مفهومه أن القتل إمنا شرع لنفي القتل، كما نبه عليه القرآن فلو مل : قال ابن رشد

تقتل اجلماعة بالواحد، لتذرع الناس إىل القتل، بأن يتعمدوا قتل الواحد باجلماعة، 
 .وألن التشفي والزجر ال حيصل إال بقتل الكل
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ا و ما مل يتواطؤ  (1)وإن مل يصلح فعل كل واحد للقتل فال قصاص
 .(2)عليه

ألن  (3)(أدوا دية واحدة)بالعفو عن القاتلني  (وإن سقط القود)
وإن جرح  (4)القتل واحد فال يلزم به أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ

 .(5)مائة فهما سواء واحد جرحا وآخر

                                                

صلح فعل كل واحد من اجلماعة للقتل، كما لو ضربه كل واحد أي وإن مل ي( 1)
منهم حبجر صغري، فمات مبجموع الضربات فال قصاص عليهم، ألنه مل حيصل 

 .من أحدهم ما يوجب القود
نقتله مبا ال يقتل غالبا، فإن قصدوا : أي على ذلك الفعل ليقتلوه به، كأن قالوا( 2)

ا ال يقتل غالبا، فمات مبجموع تلك إسقاط القصاص، فضرب كل واحد منهم مب
الضربات، فعليهم القصاص، ملا تقدم من قول عمر وغريه، وجزم به البغوي وغريه، 

ت حكمة الردع والزجر عن القتل، وإن يلئال يتخذ ذريعة إىل درء القصاص، وتفو 
مل يصلح فعل أحدهم، كأن يضربه بعضهم بعصا وحنوها، مما ال يقتل غالبا، 

 .قتل، فالقصاص على الثاين دون األولوبعضهم مبا ي
 .وإن بذلوا أكثر( 3)
 .فإنه ال جيب إال دية واحدة، بال نزاع( 4)
بال نزاع لصالحية كل واحد منهما للقتل : يف القصاص أو الدية، ويف اإلنصاف( 5)

لو انفرد، وزهوق نفسه حصل بفعل كل منهما، والزهوق، ال يتبعض ليقسم على 
حه أحدمها، وشجه اآلخر أو أمه، أو جرحه أحدمها وأجافه الفعل، وكذا لو أوض

  .اآلخر، فمات فهما سواء يف القصاص أو الدية
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وإن قطع واحد حشوته، أو ودجيه مث ذحبه آخر فالقاتل األول 
فقتله  (2)مكافئه)معني  (ومن أكره مكلفا على قتل) (1)ويعزر الثاين

أي  (عليهما)إن عفا  (أو الدية) (3)أي القود إن مل يعف وليه (فالقتل
قتل غريه، ألن القاتل قصد استبقاء نفسه ب (4)على القاتل ومن أكره

 .(5)واملكره تسبب إىل القتل مبا يفضي إليه غالبا

                                                

ألنه حينئذ يف حكم املقتول بقطع حشوته، أي أمعائه وإبانتها مبا ال يعيش معه،  ( 1)
كما اعتربه اخلرقي، أو ودجيه، أي العرقني يف العنق، ويعزر الثاين، يعين الذابح له، 

ه كجان على ميت، وال يضمنه ولو كان عبدا، فالتصرف فيه كميت، وإن شق ألن
األول بطنه، أو قطع يده، مث ضرب الثاين عنقه، فالثاين هو القاتل، ألنه املفوت 
النفس، فعليه القصاص يف النفس، أو الدية إن عفي عنه، ألنه مل خيرج اجرح 

لقصاص، أو الدية، ويف األول من حكم احلياة، وعلى األول ضمان ما أتلف با
 .اإلنصاف، لو خرق حشوته ومل يبنها، مث ضرب آخر عنقه فصوب أهنما قاتالن

 .يف الدين، واحلرية والرق( 2)
على املكره واملكره، هذا املذهب، جزم به وقدمه غري واحد، ألن املكره تسبب ( 3)

 .إىل قتله، واملكره قتله ظلما
أ، ألنه يتمكن من االمتناع وهلذا يأمث قال كالشريكني، وال يقال املكره ملج( 4)

 .عليهما مجيعا عند أكثر العلماء كأمحد ومالك، والشافعي يف أحد قوله: الشيخ
فوجب عليه القصاص، كما لو أهنشه حية، وأما املأمور فقاتل، كما لو مل يؤمر، ( 5)

  .وإن كان غري معني، كأحد هذين فليس إكراها، فإن قتل أحدمها قتل به
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مكلف  (وإن أمر) (1)اقتل نفسك وإال قتلتك إكراه: وقول قادر
ألن  (2)كصغري أو جمنون، فالقصاص على اآلمر  (بالقتل غري مكلف)

املأمور آلة له ال ميكن إجياب القصاص عليه، فوجب على املتسبب 
أي حترمي القتل،   (مكلفا جيهل حترميه)تل أمر مكلف بالق (أو) (3)به

ولو عبدا لآلمر فالقصاص على اآلمر  (4)كمن نشأ بغري بالد اإلسالم
السلطان ظلما، من ال يعرف )أي بالقتل  (أو أمر به) (5)ملا تقدم

أي يف القتل، بأن مل يعرف املأمور أن املقتول مل يستحق  (ظلمه فيه
 .(6)مل يعف مسحقه إن (فالقود)املأمور  (فقتل)القتل 

                                                

 .أي على القتل فيقتل به، أو قتل نفسه، كما لو أكره عليه غريه فيقتل به( 1)
 .هذا املذهب وعليه األصحاب( 2)
 .وألن حكمة القصاص الزجر والردع، وال حيصل ذلك هلما، لعدم التصور( 3)
فقتل، لزم اآلمر القصاص، العتقاد املأمور إباحة القتل، وذلك شبهة متنع ( 4)

تقده صيدا، فرماه فقتل إنسانا، وألن القاتل هنا كاآللة، كما القصاص، كما لو اع
 .تقدم

أي لو كان املأمور عبدا لآلمر جيهل التحرمي، فالقصاص على اآلمر، ملا تقدم من ( 5)
 .قوله ألن املأمور آلة ال ميكن إجياب القصاص عليه، فوجب على املتسبب

لوجوب طاعة اإلمام يف غري على اآلمر بالقتل دون املباشر، لعذر املأمور، ( 6)
  .املعصية
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ألنه  (1)بالقتل دون املباشر (على اآلمر)إن عفا عنه  (أو الدية)
والظاهر أن اإلمام ال  (2)معذور، لوجوب طاعة اإلمام يف غري املعصية

 .(3)يأمر إال باحلق

حال كونه  (املكلف)من السلطان أو غريه  (وإن قتل املأمور)
 .(4)د أو الديةبالقو  (عاملا حترمي القتل فالضمان عليه)

                                                

سواء علم املأمور حترمي القتل من حيث هو أم ال، حيث مل يعلم أن القتل : ظاهره( 1)
 .بغري حق، كما يف اإلقناع

وقوله إال أن » «ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق»: صلى اهلل عليه وسلملقوله ( 2)
 .«يأمر مبعصية

اء كان اآلمر و ور إذا علم التحرمي فعليه القصاص، سأن املأم: وظاهر املنتهى( 3)
معىن علم التحرمي خمتلف، ففي مسألة غري : سلطانا أو غريه، وقال بعضهم

السلطان، علمه بالتحرمي أن يعلم أن القتل من حيث هو حمرم، ويف مسألة 
السلطان أن يعلم أن قتل ذلك الشخص، الذي أمر بقتله، حمرم، بغري حق، ويدل 

 .ا عربوا بهعليه م
هذا بناء على جوب طاعة السلطان، وفيه نظر، بل ال يطاع حىت يعلم : وقال الشيخ

جواز قتله، وحينئذ فتكون الطاعة له معصية، ال سيما إذا كان معروفا بالظلم، 
فهنا اجلهل باحلرمة، كالعلم باحلرمة، وقياس املذهب، أنه إن كان املأمور ممن يطيعه 

ب القتل عليهما، وهو أوىل من احلاكم والشهود فإنه سبب غالبا يف ذلك، أنه جي
 .غالبا، بل هو أقوى من املكره ىيقتض

القتل على املباشر دون اآلمر، ويعاقب اآلمر، : الشافعي ومجاعةو وكذا قال مالك ( 4)
 اآلمر، وذلك ما مل يكن هناك إكراه، وال سلطان لآلمر مع املأمور
= 
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ال »ملباشرته القتل مع عدم العذر، لقوله عليه الصالة والسالم 
 .(1)«طاعة لمخلوق في معصية الخالق

لكن يؤدب مبا يراه  (2)بالقتل فال ضمان عليه (دون اآلمر)
ومن دفع إىل غري مكلف آلة قتل ومل  (3)اإلمام من ضرب أو حبس

 .(4)يأمره به فقتل، مل يلزم الدافع شيء

                                         
= 

كبريا عاقال عاملا بتحرمي القتل، فقتل إن أمر  : ففيه خالف، فقال املوفق وغريه
فالقصاص على القاتل، ال نعلم فيه خالفا، وإن أمر السلطان عاملا بتحرمي القتل، 

  .فالضمان عليه بالقود، أو الدية عند اجلمهور
فإذا قتل من أمره السلطان بقتله، مع علمه بتحرمي قتله، فقد أطاع السلطان، ( 1)

لم، وعد اهلل على قتله بالنار، وغضبه ولعنته، نعوذ وعصى اهلل عز وجل، بقتل مس
 .باهلل من موجبات غضبه

لعدم مباشرته القتل، وألن غري السلطان لو أمره بذلك، كان القصاص على ( 2)
املباشر، علم أو مل يعلم، فالسلطان أوىل بعدم الضمان، وتقدم كالم الشيخ رمحه 

 .اهلل
 .الرتكابه معصية، ولينكف عن العود( 3)
يلزم الدال القود، إن تعمد، : ألنه ليس بآمر، وال مباشر، وإن دل فقال الشيخ( 4)

الفرق بني دفع آلة القتل، وآلة الصيد، أن : وإال الدية، وأن اآلمر ال يرث، ويقال
آلة الصيد ال ينتفع هبا يف غريه غالبا، فالدفع كالتصريح باألمر بالصيد خبالف آلة 

ا يف غريه عادة، لقطع شجر، أو ذبح شاة، فلم يكن الدفع  القتل، فإنه قد ينتفع هب
حىت قتله،  كالتصريح باألمر، فافرتقا، من أجل ذلك، ومن أمسك إنسانا آلخر

قتل قاتل وحبس ممسك، حىت ميوت، وشرط املوفق أن يعلم أنه يقتله، ألنه فعل به 
  .فعال أوجب املوت، كما لو حبسه عن الطعام والشراب حىت مات
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اثنان ال جيب القود على )أي يف القتل  (وإن اشرتك فيه)
من إسالم أو  (1)(أو غريها)للمقتول  (منفردا ألبوة)لو كان  (أحدمها

كما لو اشرتك أب وأجنيب يف قتل ولده، أو حر ورقيق يف قتل   (2)حرية
لألب يف  (فالقود على الشريك)رقيق، أو مسلم، وكافر يف قتل كافر 

ى شريك احلر واملسلم، ألنه شارك يف القتل العمد وعل (3)قتل ولده
سلم ملعىن خيتص العدوان، وإمنا امتنع القصاص عن األب واحلر وامل

 .(4)هبم، ال لقصور يف السبب

                                                

 .ا فصله وغريه، وبيان ما أمجله املاتنمم( 1)
أو خاطئ وعامد، أو مكلف وغري مكلف، أو ويل قصاص، وأجنيب، أو مكلف ( 2)

وسبع، أو مكلف ومقتول اشرتكا يف قتل نفسه، وغري ذلك مما ال جيب القود على 
 .أحدمها

قصاص، ملشاركته يف القتل العمد العدوان، فيمن يقتل به لو انفرد، فوجب عليه ال( 3)
 .وهو مذهب مالك والشافعي

املوجب فلم مينع عمله يف احملل الذي ال مانع فيه، فأما امتناعه عن األب، فلما ( 4)
اهلل به، وعن املسلم إلسالمه، وعن احلر حلريته وانتفاء مكافأة املقتول له،  هخص

 .وهذا املعىن ال يتعدى إىل فعل شريكه، فلم يسقط القصاص عنه
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أو  (2)أو مكلف وغريه (1)خبالف ما لو اشرتك خاطئ وعامد
أو مقتول يف قتل نفسه فال  (4)أو مكلف وسبع (3)ويل قصاص وأجنيب

 .(5)قصاص
من شريك األب  (إىل طلب املال)ويل القصاص  (فإن عدل)
وعلى شريك  (6)كالشريك يف إتالف مال  (لزمه نصف الدية)وحنوه 

 .(7)قن نصف قيمة املقتول

                                                

يف قول أكثر أهل العلم، ألنه : يف قتل أو قطع فال قصاص، قال املوفقأي اشرتكا ( 1)
 .مل يتمحض عمدا، فلم جيب به القصاص

أي غري مكلف يف قتل أو قطع، فال قصاص، وهو مذهب أيب حنيفة وأحد قويل ( 2)
 .الشافعي

 .ال حق يف القصاص، شارك يف قتل من وجب عليه القود، فال قصاص( 3)
أو منر فال قصاص، ألنه شارك من ال قصاص عليه، فلم يلزمه  كأن جيرحه أسد( 4)

 .القصاص، كشريك اخلاطئ
: كأن جرحه إنسان، مث جرح هو نفسه عمدا، فال قصاص فيما تقدم، من قوله( 5)

ألهنا شبهة، والقتل ال : إىل آخره، قال أبو حنيفة «خبالف ما لو اشرتك خاطئ»
القصاص، وعلى املخطئ والصيب  يتبعض، وقال مالك والشافعي، على العامد

 .فيه ضعف يف القياس: وحنومها نصف الدية، لكن قال ابن رشد
أي كما يلزم الشريك يف إتالف املال قسط ما أتلفه، وعلى شريك الذمي، ( 6)

 .وشريك اخلاطئ، وشريك السبع نصف الدية
ر والقن إذا كان قنا، ألنه شارك يف إتالفه، فكان عليه قسطه، فعلى كل من احل( 7)

  .نصف دية القن
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 باب 
 (1)شروط وجوب القصاص

 
بأن ال يكون مهدر  (عصمة املقتول)أحدها  (2)(وهي أربعة)

أو غريه  (ذمي)قتل  (أو) (4)حربيا أو حنوه (فلو قتل مسلم) (3)الدم
 مل)أو زانيا حمصنا، ولو قبل ثبوته عند حاكم  (5)(حربيا أو مرتدا)

 .(6)(يضمنه بقصاص وال دية

                                                

 .أي القود، فإذا فقد شرط من شروطه سقط( 1)
أن تكون اجلناية : باالستقراء، وعدها يف اإلقناع مخسة، فذكر األربعة اآلتية، وزاد( 2)

 .عمدا، يعين حمضا، خبالف شبه العمد واخلطأ فال قصاص فيهما إمجاعا
 سبب فيه يبيح دمه لغري مستحقه، ولو كان مستحقا دمه بقتل لغري قاتله، ألنه ال( 3)

 .والقصاص إمنا شرع حفظا للدماء املعصومة، ومهدر الدم غري معصوم
ممن يباح قتله، كمرتد قبل توبته، إن قبلت ظاهرا، قال املوفق ال جيب القصاص ( 4)

بقتل حريب، ال نعلم فيه خالفا، وال جيب بقتله دية، وال كفارة ألنه مباح الدم 
تـُُلوا اْلُمْشرِِكيَن : أشبه اخلنزير، وألن اهلل أمر بقتله فقالعلى اإلطالق،  َفاقـْ

 .َحْيُث َوَجْدُتُموُهمْ 
ال كفارة، ألن من ال يضمنه املسلم ال يضمنه و ال جيب بقتله قصاص، وال دية، ( 5)

 .الذمي
  .ألنه مباح الدم متحتم قتله، والقتل صادف حمله( 6)
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بأن يكون القاتل بالغا  (الثاين التكليف)الشرط  (1)ولو أنه مثله
قصاص على صغري )جيب  (فال)ألن القصاص عقوبة مغلظة  (2)عاقال

الشرط  (4)ه ليس هلم قصد صحيحألن (3)أو معتوه (جمنون)ال  (و
 .(6)حال جنايته (5)بني املقتول وقاتله (الثالث املكافأة)

                                                

ا حمصنا أو مرتد مرتدا، أو حريب حربيا، لكن يعزر كأن يقتل زان حمصن مثله زاني( 1)
 .فاعل ذلك، الفتياته على اإلمام

 .قاصدا للقتل، كما تقدم( 2)
رفع القلم عن ثالثة، عن النائم حىت » :صلى اهلل عليه وسلمكاحلدود، لقوله ( 3)

ال خالف : وقال املوفق «يستيقظ، وعن الصيب حىت يبلغ، وعن اجملنون حىت يفيق
ل العلم، يف أنه ال قصاص على صيب، وال جمنون وكذلك كل زائل العقل، بني أه

 .بسبب يعذر فيه، كالنائم واملغمى عليه، وحنومها
ال قصاص بني الصبيان واجملانني، : فهم كالقاتل خطأ، ال قود عليه، قال الشيخ( 4)

وليس يف ذلك : وكل من زال عقله بسبب يعذر فيه، إال السكران، ففيه روايتان
وجوب القصاص، لتعديه بفعل ما : املذهب عند الشافعية وغريهمو إال الدية اهـ، 

حيرم عليه، كما يوقع عليه الطالق وغريه من املؤاخذات، وألنه لو مل يوجب عليه 
القصاص بذلك، ألدى إىل التمادي يف ذلك، فإن من رام قتل شخص ال يعجز 

 .أن يسكر، حىت ال يقتص منه
 .اجلاين، كان أخذه به أخذا ألكثر من احلق ئإذا مل يكاف ألن اجملين عليه( 5)
 ل إىل الزهوق فلوـأة من أول الفعـاد السبب، واملكافـت انعقـألنه وق( 6)

أسلم بعد جنايته، أو عتق قتل به، ألن القصاص قد وجب، فال يسقط مبا طرأ  
قود، غري كما لو جن، فالعصمة حال الزهوق واجلناية عليه معتربة حال اجلناية لل

= 
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يعين بأن ال  (يف الدين، واحلرية، والرق)القاتل  (بأن يساويه)
 (فال يقتل مسلم) (1)يفضل القاتل املقتول بإسالم، أو حرية أو ملك

وله عليه لق (2)كتايب أو جموسي، ذمي أو معاهد  (بكافر)حر أو عبد 
 (3)رواه البخاري وأبو داود «وال يقتل مسلم بكافر»الصالة والسالم 

                                         
= 

معتربة له، وال للدية من باب أوىل حال الزهوق، وكل جرح وجد أوله غري 
مضمون، ال ينقلب مضمونا بتغري احلال يف االنتهاء، وما ضمن فيهما يعترب قدر 

 .الضمان فيه باالنتهاء، وكل جرح وقع مضمونا، ال ينقلب غري مضمون
 .بأن يكون القاتل مالكا للمقتول( 1)
هو : أنه ال يقتل املسلم بذمي، أو معاهد، وقال املوفق: مالك والشافعيوهو قول ( 2)

 .قول أكثر أهل العلم
أي كفر كان، وهو مذهب مجهور العلماء قال أمحد فيمن قال يقتل به، : وظاهره( 3)

ال يقتل مسلم » صلى اهلل عليه وسلمأي شيء أشد من هذا؟ يقول النيب 
قياس الكافر الذمي واملعاهد : ابن القيم يقتل بكافر، وقال: وهو يقول «بكافر

على املسلم يف قتله به، بعيد، وقياسه على احلريب أشبه قطعا، ألن اهلل سوى بني 
 .الكفار يف جهنم، ويف قطع املواالة، وغري ذلك

ال يقتل مسلم بذمي، إال أن يقتله غيلة، ألخذ ماله، وهو مذهب : ويف االختيارات
مكافئا له، يف اإلسالم، واحلرية، والرق ولو جمدع مالك اهـ فيشرتط أن يكون 

األطراف، معدوم احلواس، والقاتل صحيح سوي اخللق، كعكسه وكذا لو تفاوتا يف 
  والفقر، والصحة واملرض، وحنوها العلم والشرف، والغىن
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من السنة أن »حلديث أمحد عن علي  (1)(حر بعبد)يقتل  (وال)
ال يقتل »الدارقطين عن ابن عباس يرفعه  ىورو  (2)«ال يقتل حر بعبد

وال مكاتب بقنه، ألنه  (4)وكذا ال يقتل حر مببعض (3)«حر بعبد
 .(5)بتهمالك لرق

                                                

: أنه ال يقتل السيد بعبده، إال ما روي عن النخعي، وقال الوزير: وحكى إمجاعا( 1)
ى أن السيد إذا قتل عبد نفسه، فإنه ال يقتل به، ولو كان متعمدا، وقال اتفقوا عل

وال يقتل بعبد غريه، وحكي أنه ليس بني العبد واحلر : مالك والشافعي، وأمحد
 .قصاص، ال يف النفس، وال فيما دون النفس، وهو مذهب مجهور العلماء

عن أبيه عن جده أن عن عمرو بن شعيب، : ورواه البيهقي وغريه، وألمحد أيضا( 2)
 .أبا بكر وعمر، كانا ال يقتالن احلر بالعبد

 «ال يقاد مالك مبملوك»ورواه البيهقي، وأخرج هو وابن عدي عن عمر مرفوعا ( 3)
وفيهما ضعف، وإن كان فيهما مقال، فهو قول مجهور العلماء، استنادا ألصول 

باألحاديث  «تلناهمن قتل عبده ق»شرعية، وتأولوا ما روي عن احلسن عن مسرة، 
القاضية بأنه ال يقتل حر بعبد فإهنا قد رويت من طرق متعددة يقوي بعضها 

وباإلمجاع على أنه  ،اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبدِ : بعضا، ومبفهوم قوله تعاىل
ال يقتص من احلر بأطراف العبد، فكذا النفس، وألنه إمنا جتب فيه قيمته لو قتل 

 .هو منقوص بالرق، فال يقتل به، وللبيهقي، وإن قتله عمدا وعليه العقلخطأ، و 
عض بوال يقتل مبعض بأقل منه حرية، ألن القاتل فضل املقتول باحلرية على امل( 4)

 .املنقوص مبا فيه من الرق
 .هري ففضله بامللك، أشبه احلر، ويقتل مكاتب بقن غ( 5)
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 (يقتل)أو قن أو مبعض حرا  (1)بأن قتل كافر مسلما (وعكسه)
كما يؤخذ   (3)ويقتل القن بالقن، وإن اختلفت قيمتهما (2)القاتل

واألنثى  (5)ويقتل الذكر باألنثى) (4)اجلميل بالذميم، والشريف بضده
َنا َعَليْ : واملكلف بغري املكلف، لعموم قوله تعاىل (6)(بالذكر ِهْم وََكَتبـْ

ْفَس ِبالنـَّْفسِ َعَليْ  ِهْم ِفيَها َأنَّ النَـّ
(7). 

                                                

 .افيقتل به إمجاع  ( 1)
اتفقوا على أنه يقتل العبد باحلر، والعبد بالعبد، وأنه : وقال الوزير ا،وحكي إمجاع  ( 2)

جيري القصاص بني العبيد، بعضهم على بعض، إال ما يروى عن أيب حنيفة، وقال 
 .النفس بالنفسإال ما روي عن علي واحلسن، وهو شاذ، لعموم : ابن املنذر

 .َواْلَعْبُد ِباْلَعْبدِ : لعموم قوله تعاىل( 3)
وهو الوضيع، وكذا العامل باجلاهل، فال أثر لتفاوت الصفات، وال الفضائل ( 4)

 .إمجاعا، خبالف ما كان عليه أهل اجلاهلية، من املفاضلة، وعدم املساواة
 .وهو قول عامة أهل العلم، حكاه املوفق وغريه( 5)
ل واحد بال نزاع، ألهنا دونه، ويقتل كل واحد منهما باخلنثى، ويقتل اخلنثى بك( 6)

 .منهما، لعموم اآلية
صلى اهلل مع عموم سائر النصوص، وثبت أن النيب  اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ : وقوله تعاىل( 7)

قتل يهوديا رض رأس جارية من األنصار، ويف السنن من حديث  عليه وسلم
أن الرجل يقتل »كتب إىل أهل اليمن   صلى اهلل عليه وسلمعمرو بن حزم أنه 

كل واحد  ، فقتل«ما شخصان، حيد كل واحد منهما بقذف صاحبهباملرأة، وألهن
منهما باآلخر، كالرجلني، وال جيب مع القصاص شيء، بدليل أن اجلماعة يقتلون 

 .بالواحد، واملكلف وغريه سواء، كاإلرث وغريه
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 (1)بأن ال يكون املقتول ولدا للقاتل (الرابع عدم الوالدة)الشرط 
فال يقتل أحد األبوين وإن عال ) (2)وإن سفل، وال لبنته وإن سفلت

ال يقتل والد »لقوله عليه الصالة والسالم  (3)(بالولد وإن سفل
حديث مشهور عند أهل العلم هو : قال ابن عبد الرب «بولده

أي  (ويقتل الولد بكل منهما) (4)باحلجاز والعراق، مستفيض عندهم
 .(5)من األبوين وإن علوا

                                                

 .عند مجاهري العلماء( 1)
 .هذا املذهب، وعليه األكثر( 2)
والد، فيدخل يف عموم النص، وال جدة بولد فال يقتل اجلد بولد ولده، ألنه ( 3)

وأما دخول اجلد واجلدة حتت النص، : ابنتها، ملا تقدم يف اجلد، وقال الشيخ
 .فالسنة إمنا جاءت ال يقتل والد بولده، فإحلاق اجلد بذلك وأيب األم بعيد

 لمصلى اهلل عليه وسيستغىن بشهرته، وقبوله، والعمل به، عن اإلسناد فيه، ولقوله ( 4)
، وألنه سبب إجياده، فال ينبغي أن يتسلط بسببه على «أنت ومالك ألبيك»

إعدامه، وهبذا وحنوه ختص العمومات، والصحيح من املذهب، أن األم يف ذلك  
كاألب، ألهنا أحد األبوين، فأشبهت األب، وألهنا أوىل بالرب، فكانت أوىل بنفي 

 .القصاص عنها
ل العلم، منهم مالك الشافعي، وأصحاب الرأي، هذا قول مجاعة أه: قال املوفق( 5)

اتفقوا على أن االبن إذا قتل أحد أبويه، قتل به، وهذا مع املكافأة : وقال الوزير
  .باإلمجاع، وبقية احملارم من باب األوىل
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َلى: لعموم قوله تعاىل ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقتـْ
(1) 

ومىت ورث قاتل أو ولده بعض دمه فال  (2)وخص منه ما تقدم بالنص
وجته فورثته، مث ماتت فورثها القاتل أو ولده فال فلو قتل أخا ز  (3)قود

 .(4)قصاص، ألنه ال يتبعض

                                                

 .على قتل االبن بأحد أبويه: فدل عموم اآلية، وغريها من اآليات واألحاديث( 1)
وهو ما صح عنه : ، قتل األب واألم بالنص، قال الشيخأي خص من عموم اآلية( 2)

اهـ وملوافقة القياس، وقياسه  «ال يقتل الوالد بالولد»أنه قال  صلى اهلل عليه وسلم
 .على األب ممتنع لتأكد حرمته

 .هذا املنصوص، وعليه األكثر( 3)
أو أشبه ما لو عفا أحد الشريكني، وكذا لو قتلت أخا زوجها، فصار القصاص ( 4)

جزء منه البنها، سقط القصاص، ولو قتل أحد الزوجني صاحبه، وهلما ولد، مل 
جيب القصاص، ألنه لو وجب لوجب لولده، وال جيب لولد قصاص على أبيه،  
كما تقدم، وسواء كان الولد ذكرا، أو أنثى، ولو كان له من يشاركه يف املرياث، 

له ولد منهما وجب  ألنه لو ثبت القصاص لثبت له جزء منه، وإن مل يكن
 .يف قول أكثر أهل العلم، لعموم النصوص: القصاص، قال املوفق

أنه ال فرق بني  : له قتله، وظاهر كالم أمحد: وإن وجد من يفجر بأهله، فقال الشيخ
حمصنا، أو غري حمصن، وقال الشافعي، له قتله فيما بينه وبني اهلل تعاىل، إذا  هكون

  . اعتبار إحصانه، وتقدم حنوهكان حمصنا وللمالكية قوالن يف
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 (1)باب استيفاء القصاص

 
 (3)أو فعل وليه اجان مثل فعله أو شبهه (2)وهو فعل جمين عليه

أحدها كون  (4)ثالثة شروط)أي استيفاء القصاص  (يشرتط له)
 .(5)أي بالغا عاقال (مستحقه مكلفا

                                                

وحكمته التشفي ودرك الغيظ، الذي ال حيصل إال به، فقد يكون اجلاين ذا مال، ( 1)
وله غرض يف أذى اجملين عليه، ويبقى بغبنه وغيظه، وحكمة الشريعة تأىب ذلك، 
فشرع القصاص زجرا عن العدوان، واستدراكا ملا يف النفوس، وإذاقة اجلاين ما أذاقه 

ين عليه، وجتريعه ما جرعه، هو شفاء غيظه وأوليائه وكان من املمكن أن يوجب اجمل
الدية، استدراكا لظالمة اجملين عليه باملال، ولكن ما شرع أكمل وأصلح للعباد، 
وأشفى وأحفظ للنفوس، وفيه طهرة للمقتول، وحياة للنوع اإلنساين، وعدل بني 

 .القاتل واملقتول
، تعيب على من يأخذ الدية، ويرضى هبا من درك ثأره، وكانت العرب يف جاهليتها

واجلناية على النفوس، تدخل من الغيظ ما ال تدخله اجلناية على املال، وتدخل 
من عدم احتمال الضيم واحلمية على اجملين عليه وأوليائه ألخذ الثأر، ما ال جيربه 

 .املال، حىت إن أعقاهبم ليعريون بأخذ املال
 .اية على ما دون النفس، اجان عامد، مثل ما فعل اجلاينإن كانت اجلن( 2)
فعل ويل جمين عليه اجان عامد، إن كانت على : أي واستيفاء القصاص أيضا( 3)

 .النفس، كفعل اجلاين، أو شبه فعل اجلاين
 .تعلم باالستقراء( 4)
  .وهذا مذهب الشافعي( 5)
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صبيا أو جمنونا )ق القصاص أو بعض مستحقه مستح (فإن كان)
ألن القصاص ثبت ملا  (1)هلما أب، وال وصي، وال حاكم (مل يستوفه

 (2)فيه من التشفي واالنتقام، ال حيصل ذلك ملستحقه باستيفاء غريه
مع جنونه إىل  (و (3)إىل البلوغ)مع صغر مستحقه  (وحبس اجلاين)
خشرم يف قصاص حىت بلغ ألن معاوية حبس هدبة بن  (4)(اإلفاقة)

 .(6)وكان ذلك يف عصر الصحابة فلم ينكر (5)ابن القتيل

                                                

، إذ هو ال يصح إقراره وال ألن غري املكلف، ليس أهال لالستيفاء لعدم تكليفه( 1)
 .تصرفه

خبالف الدية، فإن الغرض حيصل باستيفاء األب، واتفقوا على أنه ليس لألب أن ( 2)
وكذا الصغري، يف النفس أو : يستويف القصاص لولده الكبري، وقال الشافعي وأمحد

 .الطرف
الة ال أي بلوغ مستحق القصاص ولو أقام كفيال بنفسه، ليخلي سبيله، الن الكف( 3)

تصح يف القصاص، النه ال ميكن استيفاؤه من غري القاتل، ورمبا خلي سبيله 
 .فهرب فضاع احلق

 .أي إفاقة مستحق القصاص، وكذا قدوم غائب( 4)
أي ألن أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان، رضي اهلل عنه، حبس هدبة بن ( 5)

 .خشرم، يف قصاص إىل أن بلغ ابن القتيل
، وسعيد نيعا من الصحابة، الذين يف عصر معاوية وبذل احلسن واحلسفكان إمجا( 6)

بن العاص، سبع ديات البن القتيل، فلم يقبلها، ومل جيرب على قبوهلا، ولو جاز 
 .ألجربوه
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الشرط  (1)وإن احتاجا لنفقة فلويل جمنون فقط العفو إىل الدية
على )أي يف القصاص  (اتفاق األولياء املشرتكني فيه: الثاين)

ألنه يكون مستوفيا حلق  (3)(وليس لبعضهم أن ينفرد به (2)استيفائه
من الشركاء  (وإن كان من بقي) (4)غري إذنه، وال والية له عليهغريه ب
 (والبلوغ) (5)للغائب (ا انتظر القدوما، أو جمنون  ا أو صغري  غائب  )فيه 

 .(6)للمجنون (والعقل)للصغري 

                                                

وهو املذهب، وذلك ألنه ليس له حالة معتادة، ينتظر فيها : قال يف اإلنصاف( 1)
املتأخرين، ذكروا أن اللقيط اجملين  إفاقته، ورجوع عقله، خبالف الصيب، قال بعض

ليه العفو مع صغره، والفرق أنه ما دام جمهول النسب، ليس له من ينفق و عليه أن ل
عليه، والمال ينفق عليه منه فيحتاج إىل املال، فالعفو من اإلمام فيه حظ، خبالف 

مال  الصغري، فإنه قد يكون له مال أو يتجد له، أو له من ينفق عليه، فالعفو إىل
 .تصرف مبا ليس له فيه حظ، وإن مل حيتاجا فليس له العفو على مال، قوال واحدا

وإال فال قصاص، حكاه املوفق وغريه، قوال واحدا، ألن االستيفاء حق مشرتك، ال ( 2)
 .ميكن تبعيضه، فلم جيز ألحد التصرف فيه، بغري إذن شريكه

 .بال نزاع: افأي باالستيفاء دون البعض اآلخر، قال يف اإلنص( 3)
 .وألنه ال تدخله النيابة، وال حيصل التشفي للمستحق( 4)
 .ومل جيز للحاضر االستقالل باالستيفاء، بغري خالف علمناه: قال املوفق( 5)
وليس للبالغ العاقل االستيفاء، وهو ظاهر املذهب ومذهب الشافعي، وجزم به ( 6)

ألحد  معينني فلم جيز اخلرقي وغريه، ألنه قصاص غري متحتم، ثبت جلماعة
استيفاؤه استقالال، كما لو كان حلاضر وغائب، لتجويز العفو منه، وأما إذا كان 

 .ويل الدم صغريا، انتظر بلوغه إمجاعا
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 (2)وإن انفرد به بعضهم عزر فقط (1)ومن مات قام وارثه مقامه
ى ـرث جان علويرجع وا (3)ولشريك يف تركة جان حقه من الدية

 ا بعضهم سقط ـوإن عف (4)وق حقهـا فـمقتص مب
 .(5)القود

                                                

 .ألنه حق يستحقه الوارث، من جهة مورثه، فأشبه املال( 1)
الفتياته على االنفراد، وال قصاص عليه، وهو قول أيب حنيفة وأحد قويل ( 2)

لشافعي، ألنه قتل نفسا يستحق بعضها، فلم جيب قتله هبا، ألن النفس ال تؤخذ ا
ببعض نفس، وألنه مشارك يف استحقاق القتل، فلم جيب عليه قود، كالشريك يف 

 .اجلارية إذا وطئها
ألن حق الذي مل يقتص من القصاص سقط، بغري اخيتاره، فأشبه ما لو مات ( 3)

 .القاتل فوجب له قسطه من الدية
من الدية، واحلاصل، أنه إذا انفرد بعض الورثة باستيفاء القصاص بال إذن البقية،  ( 4)

كان ملن مل يأذن من الورثة الرجوع، بقدر نصيبه من دية مورثه، كما يف تركة 
اجلاين الذي اقتص منه البعض بال إذن، مث لوارث اجلاين الرجوع على املقتص، مبا 

اين، سواء كانت دية اجلاين مثل دية املقتول، زاد على ما يستحقه، من دم اجل
أوال، أو أقل، فلو كان اجلاين أقل دية من قاتله، كامرأة قتلت رجال له ابنان، 
فقتلها أحدمها بغري إذن اآلخر، فلمن مل يأذن نصف دية أبيه، يف تركة املرأة 

 .القاتلة، ويرجع ورثتها على من اقتص منها بنصف ديتها
عض مستحقي القصاص، سقط القصاص، قال يف اإلنصاف وإن أي وإن عفا ب( 5)

وإن قتله الباقون عاملني بالعفو، وسقوط القصاص، فعليهم القود، وإال فال قود 
أفضل  عليهم، وعليهم ديته بال نزاع، انتهى، وتقدم اإلمجاع على جواز العفو وأنه

= 
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إىل  (أن يؤمن يف االستيفاء أن يتعدى اجلاين: الثالث)الشرط 
َفال ُيْسِرْف ِفي اْلَقْتلِ : لقوله تعاىل ،(1)غريه

(2). 
حائل )امرأة  (حامل أو)امرأة  (على)القصاص  (فإذا وجب)

ألن قتل احلامل  (3)(د، وتسقيه اللبأفحملت، مل تقتل حىت تضع الول
 .(4)يتعدى إىل اجلنني

                                         
= 

اء، والقصاص حق جلميع الورثة، من ذوي األنساب واألسباب، والرجال والنس
الكبار والصغار، ومن عفا منهم صح عفوه عند أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة 

اتفقوا على : والزوجة من أهله، قال الوزير «فأهله بني خريتني»والشافعي، لقوله 
أنه إذا عفا أحد األولياء، من الرجال، سقط القصاص، وانتقل األمر إىل الدية، 

يسقط القود، واختلفت : لشافعي، وأمحدوإن عفت امرأة فقال أبو حنيفة، وا
الرواية عن مالك، واملشهور عنه أنه للعصبات خاصة، وهو رواية عن أمحد واختاره 

 .الشيخ
ال نعلم فيه خالفا، وسواء كان القصاص يف النفس، أو يف : قال املوفق وغريه( 1)

 .الطرف
أن املستويف وإذا أفضى القتل إىل التعدي، ففيه إسراف، فدلت اآلية على ( 2)

 .للقصاص، إذا تعدى عن مماثلة فعل اجلاين، فقد أسرف وحرم إذا كقتل احلامل
 .أول اللنب عند الوالدة «اللبأ»إمجاع أهل العلم، و: وذكره املوفق وغريه( 3)
  .فصار يف القصاص منها قتال لغري اجلاين، وهو حرام إذ هو جناية على بريء( 4)
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وقتلهما قبل أن تسقيه اللبأ يضره، ألنه يف الغالب ال يعيش إال 
أعطي الولد ملن  (إن وجد من يرضعه)بعد سقيه اللبأ  (مث) (1)به

يوجد  (وإال) (3)ألن غريها يقوم مقامها يف إرضاعه (2)يرضعه وقتلت
لقوله عليه الصالة والسالم  (4)حلولني (تفطمه تركت حىت)من يرضعه 

إذا قتلت المرأة عمدا، لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، إن  »
كانت حامال، وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع 

رواه ابن  «ما في بطنها، إن كانت حامال وحتى تكفل ولدها
 .(5)ماجه

                                                

 .ضرر لرتكه ضررا كبرياصرح به يف الكايف، أو يت( 1)
ألن تأخري قتلها للخوف على ولدها، وقد زال بوجود مرضعة راتبة، أو مرضعات ( 2)

يتناوبنه، ولو غري رواتب، ألنه ال خياف على الولد إذا، وكذا إن وجد لنب شاة 
وحنوها يسقى منه راتبا، لزوال الضرر، أو ختفيفه، ينبغي تأخري قتلها حينئذ إىل 

 .لضرر الولد الفطام دفعا،
 .فيقتص منها، إذا الستغناء الولد بغريها( 3)
أهنا ال تقتل حىت تضع وتسقيه اللبأ، وترضعه مع : وذكر غري واحد إمجاع العلماء( 4)

 .عدم وجود من يرضعه، لعموم اآلية وغريها
ارجعي حىت تضعي ما يف »للغامدية املقرة بالزنا  صلى اهلل عليه وسلمولقوله ( 5)

فدل احلديثان، ومفهوم اآلية،  «ارجعي حىت ترضعيه»قال هلا  مث «بطنك
  .على تأخري القصاص لذلك: واإلمجاع
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ليد والرجل كا  (يف طرف)أي من احلامل  (وال يقتص منها)
بالرجم إذا زنت احملصنة  (واحلد) (1)وإن مل تسقيه اللبأ (حىت تضع)

فال ترجم حىت  (2)(يف ذلك كالقصاص)احلامل، أو احلائل ومحلت 
وحتد  (4)وإال فحىت تفطمه (3)تضع وتسقيه اللبأ، ويوجد من يرضعه

 .(5)اجلد عند الوضع

                                                

حىت تسقيه : صرح به يف الفروع وغريه، وجزم به يف املنتهى، وقال املوفق وغريه( 1)
اللبأ واستظهره يف املبدع، وقال يف اإلقناع، فإذا وضعت الولد، وانقطع النفاس، 

ن تلفها، وال خياف على الولد الضرر من تأثر اللنب، أقيم عليها وكانت قوية يؤم
احلد من قطع الطرف واجللد، لعدم املانع، وإن تأثر لبنها باجللد، ومل يوجد مرضع، 

 .أخر القصاص
 .للخرب، والقياس( 2)
 .ملا تقدم، من أن تأخريه للخوف على ولدها( 3)
بال خالف : طمه قال يف املبدعأي وإال يوجد من يرضعه، أخر الرجم حىت تف( 4)

 .دفعا لضرر الولد
ويفرغ : تبع يف ذلك املنتهى وغريه، ويف املغين، وتسقيه اللبأ ويف املستوعب وغريه( 5)

  .نفاسها، دفعا لضرر الولد
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 (1)فصل

 
 (2)(ة سلطان أو نائبهيستوىف قصاص إال حبضر )جيوز أن  (وال)

آلة )إال بـ  ال يستوىف (و) (3)الفتقاره إىل اجتهاده خوف احليف
وعلى اإلمام تفقد اآللة، ليمنع االستيفاء بآلة كالة، ألنه  (4)(ماضية

وينظر يف الويل، فإن كان يقدر على استيفائه،  (5)إسراف يف القتل
 .(6)وحيسنه مكنه منه

                                                

أي يف ذكر من يستوىف القصاص حبضرته، بيان حكم ما يستويف به، موضع ما ( 1)
 .يستوىف فيه، من بدن اجلاين

ي عن أيب بكر، وهو مذهب الشافعي، وعليه أكثر األصحاب، وإذا كان وحك( 2)
 .القصاص يف النفس، جاز اختاره الشيخ، ويستحب أن حيضر شاهدان

أي مع قصد التشفي، فلو خالف وفعل وقع املوقع، ولإلمام أو نائبه تعزيره، قال ( 3)
صلى اهلل عليه أنه  وحيتمل أن جيوز إذا كان يف النفس، ملا رواه مسلم: املوفق وغريه

 .واشرتاطه مل يثبت بنص، وال إمجاع «اذهب فاقتله»: قال وسلم
أي وجيب على املقتص أن يستويف القصاص بآلة، كسيف وسكني ماضية، ( 4)

 .«وليحد أحدكم شفرته»، وفيه «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» :حلديث
لة ااء به، فإن كانت كومنها ما هو ضرر وعذاب على املقتول، فال جيوز االستيف( 5)

أو مسمومة منعه من االستيفاء هبا، وإن عجل الويل واستوىف هبا عزر، لفعله ما ال 
 .جيوز

َقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِّهِ : وخريه بني مباشر االستيفاء أو التوكيل لقوله تعاىل( 6)  فـَ
= 
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وال ) (2)اج إىل أجرة فمن مال جانوإن احت (1)وإال أمره أن يوكل
يف النفس إال بضرب العنق، بسيف، ولو كان )القصاص  (يستوىف

 .(3)(اجلاين قتله بغريه
                                         

= 

ى أنه وألمره عليه الصالة والسالم بقتل رجل اعرتف بقتله، وإن ادع ،ُسْلَطانًا
حيسنه فضرب عنقه، فقد استوىف حقه، إن أصاب غري العنق، وأقر بتعمد ذلك 

أخطأت، والضربة قريبة من العنق قبل قوله، : عزر، ومنع إن أراد العود؛ وإن قال
 .وإن بعدت بأن نزلت على املنكب، مل ميكن من العود

وكيل، لعجزه عن أي وإن مل يقدر الويل على االستيفاء، أو مل حيسنه أمره بالت( 1)
يتعني : االستيفاء بنفسه، فيوكل فيه من حيسنه، ألنه قائم مقامه، ويف اإلنصاف

 .التوكيل يف الطرف
ألهنا أجرة الستيفاء ما عليه من احلق فكانت الزمة له، كأجرة الكيال، وقال ( 2)

يرزق من بيت املال رجل يستويف احلدود والقصاص، ألنه من املصاحل : بعضهم
وإال فعلى اجلاين، ورد بأن عليه التمكني ال الفعل وهو األظهر، وإن كان  العامة،

االستيفاء جلماعة مل جيز أن يتواله مجيعهم، وأمروا بتوكيل واحد منهم، أو من 
غريهم ليستوفيه، فإن تشاحوا وكان كل واحد منهم حيسنه، قدم أحدهم بقرعة، 

 .ووكله الباقون
حد بعض االستيفاء، فيكونون كاملشرتكني يف عقد إما أن يثبت لكل وا: وقال الشيخ

أو خصومة وتعيني اإلمام قوي، والقرعة إمنا شرعت يف األصل، إذا كان كل واحد 
كرب،  »أن يقدم األكثر حقا، أو األفضل، لقوله : مستحقا، أو كاملستحق، ويتوجه

 .قوقهموكاألولياء يف النكاح بإذن الباقني، ألن القرعة قدمته، ومل تسقط ح «كرب
 د من القصاص إتالف النفسـألن القص: دةـرواية واح: ال القاضيـق( 3)

وقد أمكن بضرب العنق، وألن القصاص أحد بديل النفس، فدخل الطرف يف 
 .حكم اجلملة كالدية
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رواه ابن  «ال قود إال بالسيف»لقوله عليه الصالة والسالم 
 .(2)وال يستويف من طرف إال بسكني وحنوها لئال حييف (1)ماجه

                                                

دعين : والدارقطين، والبيهقي، وكان املعهود يف القتل ضرب العنق، يقول أحدهم( 1)
إن األصل أن يفعل به كما فعل، يعين أن : أضرب عنقه، وعن أمحد أنه قال

للمستويف، أن يقطع أطرافه مث يقتله، وهو مذهب مالك والشافعي وأيب حنيفة 
َعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبهِ : واختاره الشيخ وغريه لقوله تعاىل  َوِإْن َعاقَـْبُتْم فـَ

 ِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَليْ : وقوله
أمر برض رأس يهودي، لرضه رأس جارية من األنصار، قال  صلى اهلل عليه وسلموالنيب 

الرتمذي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، من جواز القود مبثل ما قتل به، 
ط، وهو مذهب اجلمهور، إذا كان مما جيوز فعله، ال بنحو إجياره اخلمر، واللوا

وألن القصاص موضوع على املماثلة، ولفظه مشعر به، فيجب أن يستوىف منه مثل 
 .ما فعل

ب وامليزان، على أنه يفعل باجلاين، كما فعل باجملين عليه، كما اوالكت: قال ابن القيم
وقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة، وآثار : قال صلى اهلل عليه وسلمفعل 

ضح دليال، فعلى هذا، لو قطع يديه مث قتله، الصحابة، وقال الزركشي، هي أو 
فعل به ذلك، وإن قتله حبجر أو غرقه أو غري ذلك، فعل به ذلك، واحلديث قال 

ليس إسناده اجيد، وإن أحب أن يقتصر على ضرب عنقه فله ذلك، : فيه أمحد
رواية واحدة، وال : وهو أفضل، وإن قتله مبحرم يف نفسه، قتل بالسيف، قال املوفق

 .الزيادة على ما أتى به رواية واحدة جتوز
  .ويأيت فيما جيب القصاص فيما دون النفس، إن شاء اهلل كيفية االستيفاء( 2)
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 (1)باب العفو عن القصاص

 
العمد القود، أو )القتل  (جيب بـ) (2)سلمون على جوازهأمجع امل

من قتل له »حلديث أيب هريرة مرفوعا  (3)(الدية، فيخري الويل بينهما
رواه اجلماعة  «قتيل، فهو بخير النظرين، إما أن يؤدي وإما أن يقاد

 .(4)إال الرتمذي
                                                

احملو والتجاوز واإلسقاط، وكان القصاص حتما على اليهود، وحمرم عليهم : العفو( 1)
العفو والدية، وكانت الدية حتما على النصارى، وحرام عليهم القصاص، فخريت 

 .ذه األمة ختفيفا ورمحة، واألصل يف العفو، الكتاب والسنة واإلمجاعه
 .وفيه فضل عظيم، جاء به الكتاب والسنة: حكاه املوفق وغريه( 2)
هذااملشهور يف املذهب، وقول الشافعي، ورواية عن مالك، واخلرية يف ذلك إىل ( 3)

 شيء، وهو الويل، إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا إىل غري
أفضل كما يأيت، وقال الشيخ مطالبة املقتول بالقصاص توجب حتتمه، فال ميكن 

استيفاء اإلنسان حقه من الدم عدل، والعفو : الورثة بعد ذلك من العفو، وقال
عنه إحسان، واإلحسان هنا، أفضل، لكن هذا اإلحسان، ال يكون إحسانا إال 

وإال كان ظلما إما لنفسه وإما لغريه،  بعد العدل، وهو أن ال حيصل بالعفو ضرر،
 .وهو عني الصواب: قال يف اإلنصاف

من قتل له قتيل أي قريب كان حيا، فصار قتيال بذلك القتل فهو أي ويل ( 4)
 .املقتول، خبري النظرين، يعين القصاص، والدية، أيها اختار كان له

َباع  ِباْلَمْعُروِف َوَأَداء  َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن أَ : اىلـعـتاهلل سبحانه و ال ــوق ِخيِه َشْيء  َفاتِـّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ْي ـــ ـِإَل  أوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل انٍ ـِه ِبِإْحَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االتبــاع مبجــرد العفــو، ولــو وجــب بالعمــد القصــاص عينــا مل جتــب الديــة عنــد العفــو 
= 
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أي من غري أن يأخذ  (جمانا)أي عفو ويل القصاص  (وعفوه)
وأن تعفوا أقرب للتقوى :لقوله تعاىل (1)(لأفض)شيئا 

(2) 
ما عفا رجل عن مظلمة إال زاده اهلل » :اوحلديث أيب هريرة مرفوع  

 .(3)رواه أمحد، ومسلم والرتمذي «بها عزا
                                         

= 

يل بينهمـا، فــإن شــاء اقــتص، وإن و علـى أنــه خيــري الــ: املطلـق، فــدلت اآليــة واحلــديث
 .شاء أخذ الدية

 .عبال نزا ( 1)
َق ِبِه فَـُهَو َكفَّاَرة  َلهُ : وقوله( 2) وأصلح فأجره  يفمن عف: وقوله َفَمْن َتَصدَّ

 .على اهلل
أقسم على  صلى اهلل عليه وسلموألمحد من حديث عبد الرمحن بن عوف أنه ( 3)

وال يعفو عبد عن مظلمة يبتغي هبا وجه اهلل إال زاده اهلل هبا عزا يوم »ثالث منها 
أمر يف  صلى اهلل عليه وسلمال يرفع إىل النيب : وأليب داود عن أنس «القيامة

القصاص إال أمر فيه بالعفو، فدلت هذه األحاديث وما يف معناها، على 
مشروعية العفو يف اجلملة، والرتغيب فيه، واستحبابه، واجلمهور على أنه أوىل من 

 .الرتك
م القيام بالدم، والذين هلم القيام ومن هلم العفو باجلملة فهم الذين هل: قال ابن رشد

بالدم، هم العصبة عند مالك، وعند غريه كل من يرث، وعمدهتم اعتبارهم الدم 
بالدية اهـ وأليب داود، على املقتتلني يعين أولياء القتيل أن ينحجروا األول فاألول 

 وأكثر أهل العلم، على أن عفو: أي األقرب فاألقرب، وإن كان امرأة قال املوفق
 .املرأة جائز كالرجل، اهـ

 ح يف قتل الغيلة لتعذرـعفو ال يصـغيلة، فاختار الشيخ، أن الـل الـا قتـوأم
االحرتاز منه، كالقتل مكابرة، ذكر القاضي وجها يف قاتل األئمة يقتل حدا، ألن 

 أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل نيفساده عام، وذكر ابن القيم على قصة العرني
= 
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القود أو عفا )ويل اجلناية  (فإن اختار) (1)مث ال تعزير على جان
 (3)الدية أي أخذ (فله أخذها) (2)أي دون القصاص (عن الدية فقط

 (4)ألن القصاص أعلى، فإذا اختاره مل ميتنع عليه االنتقال إىل األدىن
 .(5)أي من الدية (الصلح على أكثر منها)له  (و)

                                         
= 

قطه العفو، وال تعترب فيه املكافأة، وهو مذهب أهل املدينة، وأحد حدا، فال يس
الوجهني يف مذهب أمحد، واختيار الشيخ، وأفىت به رمحه اهلل، وأما ويل الصغري، 

 .واجملنون، فليس له العفو على غري مال، ألنه ال ميلك إسقاط حقه
تقدم قول ألنه إمنا عليه حق واحد، وقد سقط كعفو عن دية قاتل خطأ، و ( 1)

إن العفو إحسان، لكن هذا اإلحسان ال يكون إحسانا، إال بعد العدل : الشيخ
 .إىل الدية

 .ألن الواجب أحد شيئني ال بعينه، سواء عفا عن القصاص مطلقا، أو إىل الدية( 2)
ملا فيه من املصلحة له وللجاين، حيث أن الواجب غري معني، فإذا ترك أحدمها ( 3)

ختار القصاص تعني لذلك، وإن اختار بعد ذلك العفو، إىل تعني اآلخر، فإن ا
الدية فله ذلك، جزم به القاضي وغريه، وهو املشهور يف املذهب، وقول غري واحد 

 .من السلف
 .وهو الدية ألهنا أقل من حقه، وتكون بدال عن القصاص( 4)
  .لحأي ملن وجب له القصاص، الصلح على أكثر من الدية، وتقدم يف باب الص( 5)
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 .(1)وله أن يقتص ألنه مل يعف مطلقا
فإن قتله بعد  (2)أي اختار الدية فليس له غريها (وإن اختارها)
: بأن قال (ا مطلقاأو عف) (3)ألنه أسقط حقه من القصاص ،قتل به
النصراف العفو إىل  (4)ومل يقيده بقصاص وال دية فله الدية: عفوت

 .(5)القصاص، ألنه املطلوب، األعظم
                                                

أي عــــن القصــــاص والديــــة، فلــــه أحــــدمها، ملــــا تقــــدم، وإن مــــات اجلــــاين، أو قتــــل، ( 1)
 فاختــــــار الشــــــيخ أن يســــــقط القصــــــاص مبوتــــــه وبقتلــــــه، وبكــــــل مــــــا يثبــــــت عنهمــــــا 

 .الواجب القصاص عينا، أو أحد شيئني: وسواء كان معسرا أو موسرا، وسواء قلنا
ذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم، وال إ: لتعينها باختياره، وسقوط القود، قال أمحد( 2)

 .ميلك طلبه بعد اختيار الدية، ألنه إذا سقط ال يعود
فمن قتل : فصار قتله عمدا عدوانا، حيث قتله بعد اختيار الدية، وقال الشيخ( 3)

بعد العفو، أو أخذ الدية، فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء، قال بعض الفقهاء، 
َفَمِن اْعَتَدى : أمره إىل أولياء املقتول قال تعاىل إنه جيب قتله حدا، وال يكون
َلُه َعَذاب  َأِليم   ْعَد َذِلَك فـَ أي ال أدع وال أتركه، بل  «ال أعفي»ويف احلديث  بـَ

 .أقتص منه، يؤيده ال أعايف أحدا قتل بعد أخذ الدية
ى يد و بال مال، ولو كان العفو علأأو عفا عن القود مطلقا، ومل يقل على مال ( 4)

اجملين عليه، أو رجله وحنومها، فله الدية، وال تسقط الدية، ما مل يصرح هبا حيث 
 .يعفو عن القود

عفوت عن جنايتك أو : ويف مقابلة االنتقام، واالنتقام إمنا يكون بالقتل، وإن قال( 5)
 رئ من الدية، كالقود قوال واحدا، ألن عفوهـنك، بـوت عـأو عف

أولياء املقتول عن القاتل، بشرط أن ال يقيم يف هذا  عن ذلك يتناوهلما، وإن عفا
= 
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أي غري الدية  (غريها)أو لويل اجلناية  (أو هلك اجلاين فليس له)
وإذا ) (1)من تركة اجلاين، لتعذر استيفاء القود، كما لو تعذر يف طرفه

إىل )اجلناية  (عنها مث سرت)اجملروح  (ا عمدا فعفاإصبع)اجلاين  (قطع
 (2)(هدر)السراية  (الكف أو النفس، وكان العفو على غري شيء فـ

 .(3)ألنه مل جيب باجلناية شيء، فسرايتها أوىل

                                         
= 

مل يكن العفو الزما، بل هلم أن يطالبوه : البلد، ومل يف هبذا الشرط، فقال الشيخ
والية القصاص والعفو عنه، ليست عامة : بالدية، يف قول أكثر العلماء، وقال

 .أمحد جلميع الورثة، بل ختتص بالعصبة، وهو مذهب مالك، وخترج رواية عن
أي طرف اجلاين، بأن قطع يدا، وتعذر قطع يده لشللها، أو ذهاهبا وحنوه، فإن مل ( 1)

، ضاع حق اجملين عليه، وال حتمله العاقلة ألهنا ال حتمل ةخيلف جان عمدا ترك
 .العمد احملض

 .قدمه يف املقنع، وجزم به يف الوجيز، وتبعه يف املنتهى( 2)
ه له متام الدية، ويف اإلنصاف، وهو املذهب وجزم به يف أن: واختار املوفق والشارح( 3)

سقطت : جتب كاملة، ويقال: اإلقناع، وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة
ديتها بعفوه عنها، فاختص السقوط مبا عفا عنه، دون غريه واملعفو عنه عشر 

، عفوت عن هذه اجلناية فال شيء له، رواية واحدة، كما تقدم: الدية، وإن قال
عفوت عن هذا اجلرح، وكل عفو عما أوجب املال عينا،  : الف ما لو قالخب

  .كاخلطأ فمن الثلث، وإن كان عما أوجب قودا فمن أصل الرتكة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

131 

أي  (متام الدية)أي للمجروح  (وإن كان العفو على مال فله)
ناية أرش ما بأن يسقط من دية ما سرت إليه اجل (1)دية ما سرت إليه

 .(2)عفا عنه، وجيب الباقي
املوكل عن  (مث عفا)له  (من يقتص)ويل اجلناية  (إن وكل)و

ال على  (فال شيء عليهما)بعفوه  (فاقتص وكيله ومل يعلم)القصاص 
 .(3)املوكل ألنه حمسن بالعفو

ما على المحسنين من سبيلو
وال على الوكيل ألنه ال  (4)

روح عن قود نفسه أو ديتها صح كعفو وإن عفا جم (5)تفريط منه
 .(6)وارثه

                                                

وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك وجوب القصاص، وإذا مل ( 1)
 .جيب فيها قصاص مع إمكانه، فألن ال جيب يف سرايتها أوىل

اجملين عليه، فيما سرت إليه اجلناية، ال فيما عفا عنه، وإن ادعى عفوه ألن حق ( 2)
بل إىل مال، أو دون سرايتها، فقول : عن قود ومال، أو عنها وعن سرايتها، فقال

 .عاف بيمينه ألن األصل عدم العفو
 .وال يقتضي وجوب الضمان( 3)
 .ليهفدل عموم اآلية، أن اإلحسان بالعفو، يقتضي عدم الرجوع ع( 4)
 .فإن العفو حصل على وجه، ال ميكن الوكيل استدراكه، فلم يلزمه ضمان( 5)
أي كما يصح عفو وارثه، ألن احلق له، قال يف اإلقناع، وإن عفا عن قاتله بعد ( 6)

اجلرح صح، سواء كان بلفظ العفو أو الوصية، أو اإلبراء، أو غري ذلك، وإن 
مطالبة املقتول بالقصاص توجب : طالب املقتول، بالقصاص، فتقدم قول الشيخ

  .حتتمه، فال ميكن الورثة بعد ذلك من العفو
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إليه  (تعزير قذف فطلبه)وجب له  (أو (1)وإن وجب لرقيق قود)
فإن ) (2)أي إىل الرقيق دون سيده، ألنه خمتص به (وإسقاطه إليه)

طلبه وإسقاطه، لقيامه  (فلسيده)الرقيق بعد وجوب ذلك له  (مات
 .(3)مقامه، ألنه أحق به، ممن ليس له فيه ملك

                                                

 .فطلبه وإسقاطه إىل الرقيق، ألنه خمتص به، والقصد منه التشفي( 1)
 .وال حق للسيد فيه إال أن ميوت العبد( 2)
فاختص به السيد، الختصاصه مبنافعه، وفواهتا عليها باجلناية عليه، وقيامه مقامه، ( 3)

  .وهو ماله فإتالفه عليه، كسائر متلفاته
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 باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
 (1)من األطراف والجراح

 
أقيد به ) (2)لوجود الشروط السابقة (من أقيد بأحد يف النفس)

ْفَس : لقوله تعاىل (3)(يف الطرف واجلراح َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَـّ وََكَتبـْ
 (5)سلم بالكافريقاد بأحد يف النفس كامل (ومن ال) (4)اآلية ِبالنَـّْفسِ 

 .(6)واحلر بالعبد

                                                

القصاص يف اجلراح ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع، : قال شيخ اإلسالم وغريه( 1)
 .بشرط املساواة

 .األربعة املتقدمة العصمة، والتكليف، واملكافأة، وعدم الوالدة( 2)
 ى، فمن جر ألن النفس أعلى، فإذا أقيد يف األعلى، ففي األدىن بطريق األوىل( 3)

 .بينهما يف الطرف واجلراح ىبينهما يف النفس، جر 
َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواألَْنَف ِباأَلْنِف : ومتامها وهو الشاهد للرتمجة قوله تعاىل( 4)

ويف الصحيحني يف قصة   َواأُلُذَن ِباأُلُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِقَصاص  
 .«كتاب اهلل القصاص» اهلل عليه وسلم صلىكسر ثنية الربيع، قال 

ال يقاد به يف طرف وال يف جراح، فكما ال جيري القصاص بينهما يف النفس، ال ( 5)
 .جيري بينهما يف الطرف هذا املذهب، وعليه األصحاب

  .، لعدم املكافأةهبسن هفال تقطع يد احلر بيد العبد، وال يكسر سن( 6)
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 (1)يقاد به يف طرف وال جراح، لعدم املكافأة (فال)واألب بولده 
أي القصاص فيما  (وهو (2)وال جيب إال مبا يوجب القود يف النفس)

بالعني  (نيـفتؤخذ الع (4)أحدمها يف الطرف (3)نوعان)دون النفس 
 .(6)بالسن (نـوالس)باألذن  (واألذن) (5)باألنف (واألنف)

                                                

 .ففي الطرف واجلراح، من باب أوىل فكونه ال يقاد به يف النفس،( 1)
وهو العمد احملض، فال قود يف اخلطأ إمجاعا، وال يف شبه العمد عند اجلمهور، ( 2)

أما إن ضربه بلطمة، أو سوط، أو ما أشبه ذلك، مما الظاهر منه، : قال ابن رشد
أنه مل يقصد إتالف العضو، مثل أن يلطمه فيفقأ عينه، فالذي عليه اجلمهور، أنه 

 .به العمد، وال قصاص فيه، وفيه الدية مغلظة يف مالهش
 .يف أطراف وجروح بشروط تأيت مفصلة( 3)
وهو حرف الشيء، ومنتهى كل شيء، وحكى املوفق وغريه، اإلمجاع على جريان ( 4)

 .القصاص يف األطراف
، اليسرى باليسرى إمجاعاو أي تفقأ عني اجلاين بعني اجملين عليه، اليمىن باليمىن، ( 5)

الصحة واملرض، وجيدع أنف اجلاين بأنف و وال يشرتط التساوي يف الصغر والكرب، 
املراد املارن وهو ماالن منه، دون القصبة كما يأيت ويؤخذ الكبري و اجملين عليه، 

 .بالصغري، واألشم باألفطس
أي وتقلع أذن اجلاين بأذن اجملين عليه، باإلمجاع بشرطه، ألهنا تنتهى إىل حد، ( 6)

كبرية بالصغرية، ويقلع أو يكسر سن اجلاين، بسن اجملين عليه، لآلية املتقدمة وال
واحلديث، واإلمجاع، وال يقتص إال ممن سقطت رواضعه مث نبتت ألهنا تعود حبكم 

  .العادة
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بالشفة العليا بالعليا، والسفلى  (والشفة) (1)باجلفن (واجلفن)
 (3)اليسرى باليسرىو باليد، اليمىن، باليمىن،  (واليد) (2)بالسفلى

 (5)باإلصبع متاثلها يف موضعها (اإلصبع)و (4)بالرجل كذلك (والرجل)
 .(7)مبثله (واملرفق) (6)بالكف املماثلة (والكف) (5)موضعها

                                                

بفتح اجليم، وحكي كسرها، معروف، وهو غطاء العني من أعلى وأسفل لقوله ( 1)
 .نه ينتهي إىل مفصل، وهو مذهب اجلمهوروأل َواْلُجُروَح ِقَصاص  : تعاىل

اخلدين علوا وسفال، فإن الشفة من اإلنسان ما ينطبق على و ومها ما جاوز الذقن ( 2)
وألن هلا حدا تنتهي إليه، فال  َواْلُجُروَح ِقَصاص  : فمه ويسرت أسنانه، لقوله

 .عليه تؤخذ إحدامها باألخرى، بل تؤخذ العليا من اجلاين بالعليا من اجملين
فإن قطعها من اللوح فله القود منه، وإن قطعها من املرفق، فله القصاص منه، ( 3)

وإن قطع من الكتف، أو خلع عظم املنكب، فله القود إذا مل خيف جائفة لآلية، 
 .بال نزاع: وقال الشارح

 .أي تؤخذ اليمىن باليمىن، واليسرى باليسرى، كما مر يف أخذ اليد( 4)
د من املفصل، ألمن احليف، و وإن قطع األصابع من مفاصلها فله القويف امسها، ( 5)

 .ومن الكوع، فمنه وتؤخذ العليا بالعليا، والسفلى بالسفلى، من أمنلة يد ورجل
 .اليمىن باليمىن، واليسرى باليسرى( 6)
  األمين باألمين، واأليسر باأليسر، إلمكان املماثلة( 7)
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بضم الشني، وهو أحد  (صية واإللية والشفروالذكر واخل)
كل واحد من )اللحمني احمليطني بالفرج، كإحاطة الشفتني على الفم 

 (2)ثالثة (وللقصاص يف الطرف شروط) (1)لآلية السابقة (ذلك مبثله
 .(4)وهو شرط جواز االستيفاء (3)(األول األمن من احليف)

                                                

وهو قول مجاهري العلماء، فيجري  ِقَصاص   َواْلُجُروحَ : وهي قوله تعاىل( 1)
القصاص يف الذكر، ألن له حدا ينتهي إليه، وميكن القصاص فيه من غري حيف، 

ال نعلم فيه خالفا، ويستوي فيه ذكر : فوجب فيه القصاص، كاألنف، وقال املوفق
الصغري والكبري، والشيخ والشاب، والذكر الكبري والصغري، والصحيح واملريض ألن 

 .ما وجب فيه القصاص من األطراف ال خيتلف يف هذه املعاين
وأما اخلصية فإن قطع إحدامها وقال أهل اخلربة، ميكن أخذها مع سالمة األخرى جاز 

ال يؤمن تلف األخرى، فال، وجيب فيها نصف الدية، وكالمها جيري : وإن قالوا
ة الناتية، بني الفخذ ال نعلم فيها خالفا، وأما اإللي: القصاص فيهما، قال املوفق

والظهر، فيجري فيها القصاص، يف ظاهر املذهب، لآلية وألن هلا حدا تنتهي 
إليه، فيجري القصاص فيها، كالذكر، وكذا الشفر، ألن انتهاءه معروف، أشبه 

 .الشفتني
 .تعلم باالستقراء، وهي زيادة على شروط القصاص املتقدمة( 2)
 .ميكن القصاص إال به، مل جيز فعلهألن احليف جور وظلم، وإذا مل ( 3)
ويف نفس األمر هو واجب، إذ ال مانع منه، لوجود شرطه، وهو العدوان، على ( 4)

من يكافئه عمدا، مع املساواة يف االسم، والصحة والكمال، لكن االستيفاء غري 
 .ممكن خلوف العدوان على اجلاين
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بأن يكون ) (1)ويشرتط لوجوبه إمكان االستيفاء بال حيف
كمارن )أي إىل حد  (أو له حد ينتهي إليه (2)القطع من مفصل

 .(3)دون القصبة (األنف، وهو ما الن منه

                                                

: قال يف األصنافيف، واألمن من احليف، أخص من إمكان االستيفاء بال ح( 1)
النسبة بني : األمن من احليف شرط جلواز االستيفاء وهو التحقيق وقال الفتوحي

إمكان االستيفاء بال حيف واألمن من احليف العموم املطلق فكلما وجد األمن 
من احليف أمكن االستيفاء بال حيف وليس كلما أمكن االستيفاء بال حيف 

ط لوجوب القود، واخلاص شرط جلواز وجد األمن من احليف، فالعام شر 
االستيفاء، والعام اإلمكان، واخلاص األمن، ومىت وجد اخلاص، وجد العام، وال 

 .يلزم من وجود العام، وجود اخلاص
ألن املماثلة يف غري ذلك غري ممكنة، وال يؤمن أن يستويف أكثر من احلق، ( 2)

اطات واصلة واملفصل موضع اتصال عضو بعضو على منقطع عظمني، برب
 .بينهما، مع تداخل كمرفق وركبة، أو تواصل كأمنلة وكوع

أي أو يكون القطع ينتهي إىل حد، كمارن األنف، وهو ما الن منه، فهو الذي ( 3)
جيب فيه القصاص، أو الدية دون قصبة األنف، ألن للمارن حدا ينتهي إليه، 

ه يف اإلقناع واملنتهى، أشبه اليد، فإن قطع القصبة فال قصاص، وله الدية، جزم ب
أن رجال ضرب رجال، على ساعده بالسيف، فقطعها من غري : والبن ماجة

: إين أريد القصاص فقال: بالدية فقال صلى اهلل عليه وسلممفصل، فأمر له 
وألن القطع ليس من مفصل فال يؤمن فيه من  «خذها بارك اهلل لك فيها»

  .احليف
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وال بعض  (2)وال كسر عظم غري سن (1)فال قصاص يف جائفة
الشرط  (4)ويقتص من منكب ما مل خيف جائفة (3)ساعد وحنوه

من يد ورجل  (نيفال تؤخذ مي (5)املماثلة يف االسم واملوضع: الثاين)
 .(7)بيسار وال يسار بيمني) (6)وعني وأذن وحنوها

                                                

 .ألهنا ليس هلا حد ينتهي القطع إليه أي جرح واصل إىل باطن اجلوف،( 1)
إلمكان . إلمكان برد سن اجلاين، مثل ما كسره، إذا أمن قلعها أو سوادها( 2)

 .االستيفاء بال حيف، فإن مل يأمن ذلك سقط القصاص
كساق وكف، وعضد وورك، أو قطع يد من الكوع، مث تأكلت إىل نصف الذراع ( 3)

منها بال حيف، وله الدية، ملا تقدم، وقال فال قصاص، ألنه ال ميكن االستيفاء 
إن كان من غري مفصل، فال قصاص فيه من موضع القطع بغري خالف : املوفق
 .نعلمه

بال نزاع ألنه مفصل، وله أن يقتص من مرفقه وإن اختار الدية، فله دية اليد، ( 4)
 .حكومة ملا زادو 

هنا جوارح خمتلفة املنافع، قياسا على النفس، وألن القصاص يعتمد املماثلة، وأل( 5)
 .واألماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض، كالعني باألنف

من املنخرين، والثديني واإلليتني واألنثيني، والشفتني، واألجفان، وكل ما انقسم ( 6)
 .إىل ميني ويسار، وأعلى وأسفل

هذا قول أكثر أهل العلم، األئمة األربعة وغريهم، وحكاه الوزير : قال املوفق( 7)
اتفاقا، ألن كل واحدة منهما ختتص باسم، فال تؤخذ إحدامها باألخرى، كاليد مع 

  .الرجل، وتؤخذ كل منها مبثلها
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لعدم املساواة يف  (1)عكسه (خنصر ببنصر وال)يؤخذ  (وال
فال يؤخذ زائد بأصلي،  (وعكسه (3)أصلي بزائد)وال يؤخذ  (2)االسم

على أخذ أصلي بزائد  (ولو تراضيا) (4)لعدم املساواة يف املكان واملنفعة
ويؤخذ زائد  (6)أخذه به، لعدم املقاصة (مل جيز) (5)بزائد أو عكسه

 .(7)مبثله موضعا وخلقة

                                                

 .فال يؤخذ بنصر خبنصر( 1)
 .وتؤخذ اخلنصر باخلنصر، والبنصر بالبنصر، واألمنلة مبثلها، يف االسم واملوضع( 2)
لى أصلي بزائد، مل جيز بال وإن تراضيا ع: ألن الزائد دوهنا، قال يف اإلنصاف( 3)

 .نزاع
 .فلم جيز أخذها هبا، لعدم املماثلة( 4)
 .كأخذ زائد بأصلي( 5)
ألن ماال جيوز أخذه مقاصة، ال جيوز برتاضيهما، ألن الدماء ال تستباح باإلباحة ( 6)

والبذل، فلو قطع يسار جان من له القود، يف ميينه برتاضيهما، أو خنصرا ببنصر، 
ميينك فأخرج يساره عمدا، أو غلطا، أو ظنا أهنا جتزئ فقطعها،  أخرج: أو قال

وهو املذهب، ومل يبق قود وال ضمان جزم به يف : أجزأت قال يف اإلنصاف
 .اإلقناع وغريه

ولو تفاوتا قدرا، كاألصلي باألصلي، إذا اتفقا يف املوضع واخللقة، واختلفا يف ( 7)
لفا يف املوضع، أو اخللقة، مل يؤخذ القدر، وإن اختلفا يف غري القدر، بأن اخت

  .أحدمها باآلخر
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أي استواء الطرفني اجملين عليه،  (الثالث استواؤمها)الشرط 
يد أو رجل  (فال تؤخذ (1)يف الصحة والكمال)واملقتص منه 

 (كاملة األصابع)يد أو رجل  (وال (2)شالء)يد أو رجل  (صحيحة بـ)
عني  (عني صحيحة بـ)تؤخذ  (وال) (3)مها (بناقصتـ)أو األظفار 

وهي اليت بياضها وسوادها صافيان، غري أن صاحبها ال  ((4)قائمة)
وال لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا، لنقص  (5)يبصر هبا قاله األزهري

 .(6)ذلك

                                                

 .العتماد القصاص على املماثلة( 1)
ال نعلم أحدا : ألنه ال نفع فيها سوى اجلمال، فال تؤخذ مبا فيه نفع، قال املوفق( 2)

من أهل العلم قال بوجوب قطع يد أو رجل، صحيحة بشالء، إال ما حكي عن 
 .داود

أصابع، من يد أو رجل، يد أو رجل من له أربع أو ثالث فلو قطع من له مخس ( 3)
 .أصابع، مل جيز، قوال واحدا ألهنا فوق حقه

 .قوال واحدا( 4)
 .فليستا مبتساويتني، فال تؤخذ الصحيحة بالناقصة( 5)
ال يؤخذ لسان ناطق  :وزيادة املأخوذ على املفوت، فال يكون مقاصة، قال املوفق( 6)

فا، وال يؤخذ ذكر صحيح بأشل، وال ذكر فحل بذكر بأخرس، ال نعلم فيه خال
خصي أو عنني، ألنه ال نفع فيهما، فيكون قد أخذ أكثر من حقه، وهذا مذهب 

  .مالك وغريه
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فتؤخذ الشالء، وناقصة األصابع، والعني  (ويؤخذ عكسه)
عيب من ذلك كالصحيح يف ألن امل (وال أرش) (1)القائمة بالصحيحة

وتؤخذ أذن مسيع بأذن أصم شالء،  (2)اخللقة، وإمنا نقص يف الصفة
ومارن األشم الصحيح مبارن األخشم الذي ال جيد رائحة شيء، ألن 

 .(3)ذلك لعلة يف الدماغ

                                                

وإن شاء أخذ الدية، بال خالف، ألنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال ( 1)
 .بالقصاص فله الدية، وهو مذهب اجلمهور

ه القاضي، وصححه املوفق وغريه، وتؤخذ الشالء فلم يكن له أرش، اختار ( 2)
بالشالء، إذا أمن يف االستيفاء الزيادة، ألهنما متماثلني يف ذات العضو وصفته 

 .فجاز أخذ إحدامها باألخرى، كالصحيحة بالصحيحة
ألنه حمله، وليس بنقص يف  سنف صحيح، وذهاب السمع نقص يف الرأواأل( 3)

، لقيامه مقام الصحيح، وإن قطع بعض لسانه، األذن، ويؤخذ الصحيح باملخروم
أو مارنه، أو شفته، أو حشفته، أو أذنه، أخذ مثله، يقدر باألجزاء كالنصف 

  .والثلث
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 فصل
 

 (1)اجلراح)من نوعي القصاص فيما دون النفس  (النوع الثاين)
إلمكان استيفاء القصاص  (2)(مفيقتص يف كل جرح ينتهي إىل عظ

 .(4)يف الرأس والوجه (كاملوضحة)وذلك  (3)من غري حيف وال زيادة

                                                

القصاص يف اجلراح، ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع بشرط : قال شيخ اإلسالم( 1)
اطنا، املساواة، فإذا شجه فله شجه كذلك، فإذا مل متكن مثل أن يكسر عظما ب

أو شجة دون املوضحة، فال يشرع القصاص، بل جتب الدية، وأما القصاص يف 
الضرب بيده، أو بعصا أو سوط، وحنو ذلك، فقالت طائفة ال قصاص فيه، بل 

 .فيه التعزير
أن القصاص مشروع يف ذلك، : واملأثور عن اخللفاء وغريهم، من الصحابة والتابعني

صلى اهلل عليه بذلك جاءت سنة رسول اهلل وهو نص أمحد وغريه من الفقهاء، و 
إين ما أرسل عمايل ليضربوا أبشاركم، فوالذي : وهو الصواب، وقال عمر وسلم

يقص  صلى اهلل عليه وسلمنفسي بيده، من فعل ألقصنه، وقد رأيت رسول اهلل 
أن ضرب الوايل رعيته ضربا غري جائز، فأما الضرب : من نفسه، رواه أمحد، ومعناه

 .، فال قصاص فيه، باإلمجاعاملشروع
 .وهذا شرط جلواز القصاص، زيادة على ما سبق( 2)
 .النتهائه إىل العظم، أشبه قطع الكف من الكوع( 3)
على أن  أمجعوا: واتفق أهل العلم على جواز القصاص فيها بشرطه، وقال الوزير( 4)

ة بال يوضحه باملساح: املوضحة فيها القصاص، إذا كانت عمدا، ويف اإلنصاف
 .نزاع
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جرح  (الفخذ و)جرح  (الساق و)جرح  (وجرح العضد و)
َواْلُجُروَح ِقَصاص  : لقوله تعاىل ((1)القدم)

وال يقتص يف غري ) (2)
 .(3)(ذلك من الشجاج

                                                

 .قياسا على جرح املوضحة، املتفق عليها( 1)
وهو نص على القصاص يف اجلروح بشرطها، ولو مل جيب القصاص يف كل جرح، ( 2)

 .ينتهي إىل عظم، لسقط حكم اآلية
أي وال يقتص يف أي نوع من الشجاج، غري املذكورة، املنتهية إىل عظم،  ( 3)

، كما دون املوضحة كالباضعة، أو أعظم كاملوضحة وجرح العضد والساق، والقدم
القصاص يف كل شيء من اجلراح والكسر، يقدر : منها، كما مثل، واختار الشيخ

 .ثبت عن اخللفاء الراشدين، وتقدم حنوه: على القصاص منه لألخبار، وقال
قالت الشافعية، واحلنفية، واملالكية، ومتأخروا األصحاب، ال قصاص : وقال ابن القيم

طمة والضربة، وحكى بعضهم اإلمجاع، وخرجوا عن حمض القياس، وموجب يف الل
َعاِقُبوا ِبِمْثِل َما : النصوصن وإمجاع الصحابة، وقال تعاىل َوِإْن َعاقَـْبُتْم فـَ

فالواجب للملطوم، أن يفعل باجلاين عليه كما فعل به، فلطمة  ُعوِقْبُتْم ِبهِ 
 لطمه هبا، أو مثلها، أقرب إىل املماثلة بلطمة، وضربة بضربة يف حملهما، باآللة اليت

املأمور هبا، حسا وشرعا، من تعزيره بغري جنس اعتدائه وصفته، وهذا هدي 
  .وخلفائه وحمض القياس، ونصوص أمحد صلى اهلل عليه وسلمالرسول 
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  (اجلروح)ال يف غري من  (و) (1)كاهلامشة واملنقلة واملأمومة
وال يقتص يف كسر عظم  (3)لعدم أمن احليف والزيادة (2)كاجلائفة

 .(4)(غري كسر سن)

                                                

اليت : هي مةاليت هتشم العظم، واملنقلة هي اليت تنقل العظام، واملأمو : اهلامشة هي( 1)
جلدة الدماغ، فجلدة الرأس يليها حلم، ويلي اللحم جلدة رقيقة، تسمى  تصل إىل

السمحاق، ويليها عظم يسمى القحف، وبعد العظم خريطة، مشتملة على دهن، 
وذلك الدهن يسمى الدماغ، ويسمى أيضا أم الرأس، واجلناية الواصلة إىل اخلريطة 

ها، عند األئمة األربعة، مة فال قصاص فيو املذكورة، املسماة أم الرأس، تسمى مأم
قال املوفق، وال نعلم أحدا أوجب القصاص، فيما فوق املوضحة، إال ما روي عن 

وال أعلم أحدا : ابن الزبري، أنه أقاد من املنقلة، وليس بثابت عنه، وقال ابن املنذر
 .خالف ذلك، ألنه ليس له حد ينتهي إليه، وال ميكن االستيفاء من غري حيف

تنفذ إىل جوف، كبطن وصدر، وثغرة حنر، وجبني وخاصرة وحنوها، فال وهي اليت ( 2)
 .قصاص يف حنوها، ملا تقدم

وقال ابن  «ال قود يف املأمومة، وال يف اجلائفة، وال يف املنقلة»والبن ماجه مرفوعا ( 3)
القصاص فيما أمكن القصاص فيه منها، وفيما وجد منه حمل القصاص، ومل : رشد

صلى اهلل عليه ، وإمنا صاروا هلذا، ملا روي أن رسول اهلل خيش منه تلف النفس
أن هذا : رفع القود يف املأمومة، واملنقلة، واجلائفة فرأى مالك ومن قال بقوله وسلم

لف مثل كسر عظم الرقبة، احكم ما كان يف معىن هذه من اجلراح اليت هي مت
دة فلم جيب والصلب والصدر، والفخذ وما أشبه ذلك، وألنه ال تؤمن الزيا

 .القصاص، ككسر العظام
  .تقدم أنه ال قصاص يف كسر عظم، بغري خالف، غري كسر سن( 4)
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 (نو إال أن يك) (1)إلمكان االستيفاء منه بغري حيف، كربد وحنوه
أي للمجين  (أعظم من املوضحة كاهلامشة، واملنقلة واملأمومة فله)اجلرح 
صر على بعض حقه، ويقتص من ألنه يقت (أن يقتص موضحة)عليه 

فيأخذ بعد اقتصاصه  (3)على املوضحة (وله أرش الزائد) (2)حمل جنايته
ويف  (5)ويف منقلة عشرا (4)من موضحة يف هامشة مخسا من اإلبل

ويعترب قدر جرح مبساحة، ودون كثافة  (6)مأمومة مثانية وعشرين وثلثا
 .(7)اللحم

                                                

 .أي كرب سن اجلاين، وتقدم( 1)
قوال واحدا، وهو مذهب الشافعي، فإنه إمنا وضع حنو السكني، يف موضع وضعها ( 2)

 .اجلاين فيه، وألن سكني اجلاين، وصلت العظم وجتاوزته
ذا اقتص موضحة واجلناية فوقها، ما بني دية املوضحة، ودية تلك فيجب له إ( 3)

 .الشجة، ألنه تعذر فيه القصاص، فوجب األرش، كما لو تعذر يف مجيعها
 .ألنه التفاوت بينها وبني املوضحة( 4)
 .أي ويأخذ يف املنقلة عشرا من اإلبل، ألنه ما بني املوضحة واملنقلة( 5)
ية، فإذا سقط منها دية موضحة، وهي مخس من ألن الواجب فيها ثلث الد( 6)

 .بل، بقي ذلك املذكوراإل
العظم، والناس  أي ويعترب قصاص جرح طوال وعرضا، دون كثافة اللحم ألن حده( 7)

خيتلفون يف كثرة اللحم وقلته، فال ميكن اعتباره فيعمد املقتص إىل موضع الشجة 
ويضعها على رأس الشاج،  من رأس املشجوج، فيعلم طوهلا وعرضها، بنحو خيط،

ويعلم طرفيه بنحو سواد، ويأخذ حديدة، عرضها كعرض الشجة فيضعها يف أول 
الشجة وحنوها، إىل آخرها فيأخذ مثل الشجة طوال عرضا، وال يراعي العمق، ألن 

 .حده العظم، ولو روعي لتعذر االستيفاء
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أو جرحوا جرحا ) يوجب قودا كيد (وإذا قطع مجاعة طرفا)
كموضحة ومل تتميز أفعاهلم، كأن وضعوا حديدة على   (يوجب القود

أي على اجلماعة القاطعني أو  (فعليهم)يد، وحتاملوا عليها حىت بانت 
ملا روي عن علي أنه شهد عنده شاهدان على  (1)(القود)اجلارحني 

هذا هو السارق، : رجل بسرقة، فقطع يده، مث جاءا بآخر فقاال
طأنا يف األول، فرد شهادهتما على الثاين، وغرمهما دية يد األول، وأخ

 .(3)وإن تفرقت أفعاهلم (2)لو علمت أنكما تعمدمتا لقطعتكما: وقال
 .(3)أفعاهلم

                                                

نا، على قطع طرف، يف أشهر الروايتني، وهو مذهب مالك، وكذا لو أكرهوا إنسا( 1)
 .أو ألقوا صخرة على طرف إنسان فقطعه، او قلعوا عينا بضربة واحدة، وحنو ذلك

رواه البخاري وغريه، ودل على أن القصاص على كل منهما لو تعمدا، وألنه أحد ( 2)
 .نوعي القصاص، فتؤخذ اجلماعة بالواحد، كاألنفس

  .أي القاطعني لليد وحنوها، فال قود عليهم( 3)
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وسراية اجلناية ) (1)أو قطع كل واحد من جانب فال قود عليهم
فلو قطع إصبعا فتآكلت آخرى أو  (2)(مضمونة يف النفس فما دوهنا

وسراية ) (4)وفيما يشل األرش (3)فصل فالقوداليد، وسقطت من م
فلو قطع طرفا قودا فسرى إىل النفس فما دوهنا فال  (5)(القود مهدرة

 .(6)شيء على قاطع، لعدم تعديه

                                                

وا، وكذا لو ضرب كل واحد على اليد وحنوها، حىت ؤ قوال واحدا إن مل يتواط( 1)
انفصلت، وحنو ذلك، فال قود عليهم، وإن كان فعل كل واحد ميكن االقتصاص 

 .مذهب الشافعي منه مبفرده، اقتص منه، وهذا
ة اجلناية مضمونو سراية اجلناية مضمونة بغري خالف، ألهنا أثر جناية : قال املوفق( 2)

 .فكذا أثرها
وهذا مذهب أيب حنيفة، ألنه أحد نوعي القصاص، وإن سرت اجلناية إىل ( 3)

النفس، أو ما ال ميكن مباشرته باإلتالف، مثل أن هشمه يف رأسه فمات، أو 
 .ذهب ضوء عينيه، وجب القصاص بال خالف يف النفس

د العضو وهو قول مالك والشافعي، لعدم إمكان القصاص يف الشلل، وهو فسا( 4)
 .وذهاب حركته بالسراية

اتفقوا على أن اإلمام إذا قطع يد : وهو مذهب مالك، والشافعي، وقال الوزير( 5)
 .السارق، وسرى إىل نفسه، فال ضمان عليه

يف الذي ميوت يف القصاص ال : البيهقي وغريه، عن عمر وعلي، أهنما قاال ىورو ( 6)
ون، فكذا سرايته، كقطع السارق دية له، وألنه قطع حبق، فكما أنه غري مضم

  .املتفق عليه
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أو بآلة كالة، أو مسمومة  (1)لكن إن قطع قهرا مع حر أو برد
 .(3)لزمه بقية الدية (2)وحنوها

حلديث  (4)(برئهيقتص من عضو وجرح قبل )جيوز أن  (وال)
أن يستقاد  يد فنهى النيب قجابر أن رجال جرح رجال، فأراد أن يست

أي  (كما ال تطلب له) (5)من اجلارح حىت يربأ اجملروح، رواه الدارقطين
فإن اقتص  (6)قبل برئه، الحتمال السراية (دية)أي للعضو أو اجلرح 
 .(7)قبل فسرايتها بعد هدر

                                                

 .بال إذنه، وال إذن اإلمام أو نائبه، لزمه بقية الدية( 1)
طرفا يستحق القصاص فيه، فيموت جان، أو يف حال ال يؤمن فيها  هكحرق( 2)

 .اخلوف من السراية
أي يضمن دية النفس، منقوصا منها دية العضو، الذي وجب له فيها القصاص، ( 3)

 .إن وجب يف يده، فعليه نصف الدية، أو جفن فثالثة أرباعها وهكذاف
كل من أحفظ : عند أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة مالك، وقال ابن املنذر( 4)

 .عنه من أهل العلم، يرى االنتظار باجلرح مىت يربأ
ورواه أمحد وغريه، من حديث عمرو بن شعيب، وألنه باقتصاصه قبل اإلندمال، ( 5)

ألنه قد دخله : ضي برتك ما يزيد عليه بالسراية، فبطل حقه منه، وقال أمحدر 
 .العفو بالقصاص

أي ال يقتص من عضو وجرح قبل الربء، كما أنه ال تطلب له دية، الحتمال ( 6)
 .السراية، فتسقط عن اجملين عليه

 ل حقه، حلديث عمروـاله فبطـل ما مل ميكن له استعجـألنه استعج( 7)
= 
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من حنو سن، ومنفعة، يف مدة وال قود وال دية ملا رجي عوده 
 .(2)فلو مات تعينت دية الذاهب (1)تقوهلا أهل اخلربة

                                         
= 

ما الفرق بني هذا وما قبله، حيث ضمن السراية يف األول : د، فإن قيلرواه أمح
إنه إمنا منع من االقتصاص يف الطرف قبل برئه، ملصلحة اجملين : دون الثاين؟ قيل

عليه، إذ قد تسري اجلناية إىل طرف آخر، أو إىل النفس، خبالف منعه من 
ضمن السراية، فيما إذا  القصاص يف احلر أو الربد، فإنه ملصلحة اجلاين، فلذلك 

 .كانت مصلحة التأخري للجاين، ومل تضمن إذا كانت املصلحة للمجين عليه
أي أن السن أو املنفعة، تعود وتسقط املطالبة به، فوجب تأخريه، وإن عاد فال ( 1)

شيء على اجلاين، ألن املتلف عاد، فلم جيب به شيء، كإن كانت مشاء مثال فال 
زمن ميكن عودها فيه، فلم تعد، خري بني  ىوده، وإن مضدية وال قود، إن رجي ع

القصاص والدية، كسائر اجلنايات، واختار املوفق يف سن الكبري وحنوها القود يف 
فإن سن الكبري إذا قلعت : احلال، وصوبه يف اإلنصاف، ولعله مراد األصحاب

 .يئس من عودها غالبا
 .ألنه ال يتأتى العود بعد موته( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  السابعالجزء 

 

113 

 
 (1)كتاب الديات

 
إىل جمىن عليه أو وليه بسبب  (3)وهي املال املؤدى (2)مجع دية

كل من أتلف ) (5)وديت القتيل، إذا أعطيت ديته: يقال (4)جناية
 .(7)أو ألقاه عليهابأن ألقى عليه أفعى،  (أو سبب (6)إنسانا مبباشرة

                                                

الكتاب والسنة واإلمجاع، يف مال القاتل، أو على عاقلته : يف وجوهبااألصل ( 1)
 .وسيأيت مفصال

 .خمففة، وأصلها ودي واهلاء بدل من الواو، كالعدة من الوعد( 2)
 .أي والدية يف األصل مصدر، مسمى به املال املؤدى( 3)
 .و خطأ أو عمد عفي فيه عن القصاص إىل الديةأشبه عمد، ( 4)
وديت القتيل أديه دية، إذا أديت ديته، وائتديت إذا أخذت : مصدرأي فهي ( 5)

الدية ويقال الدية مصدر، ودي القاتل املقتول، إذا أعطى وليه املال، الذي هو 
 .بدل النفس

 .أي إلتالفه( 6)
أتلف إنسانا، بأن ألقى عليه حية فقتله، أو ألقاه على حية فقتله، فعليه أي ( 7)

ضمانه، ألنه تلف بعدوانه، كاملباشرة، وكذا لو طلبه بسيف جمرد، وحنوه، فتلف يف 
هربه، أو روعه، بأن شهره يف وجهه، فمات أو ذهب عقله، فعليه ضمانه، ألنه 

  .عليه تلف بعدوانه، فأشبه ما لو جىن
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أو وضع حجرا، أو قشر بطيخ، أو  (1)أو حفر بئرا حمرما حفره
وحنو ذلك  (3)أو بالت هبما دابته ويده عليها (2)ماء بفنائه أو طريق

 .(5)ا أو مهادناا، أو مستأمن  ا، أو ذمي  سواء كان مسلم   (4)(لزمته ديته)
 .(5)مهادنا

                                                

فر احلافر للبئر، بأن يكون يف فنائه، أو فناء غريه، أو طريق ضيق، وكذا يف أي ح( 1)
واسع لغري مصلحة املسلمني، أو ملك غريه بغري إذنه، فعليه ضمانه فإن حفرها 

 .حبق، كفي ملكه، أو موات، أو طريق واسع، ملصلحة املسلمني مل يضمن
ر بطيخ، أو خيار، أو أي أو وضع حجرا يف طريق فتلف به إنسان، أو وضع قش( 2)

باقال وحنوه يف طريق، أو وضع ماء بفنائه، وهو ما اتسع حول داره، أو وضعه 
بطريق فتلف به إنسان، لزمته ديته، وهو مذهب الشافعي، وعليه مجهور 
األصحاب، ويف الرتغيب، إن رش الطريق لذهاب الغبار، فمصلحة عامة، يعين 

 .فال يضمن ما تلف به
ابته بفنائه، أو بطريق ويده عليها، راكبا كان أو ماشيا، أو قائدا أي أو بالت د( 3)

قياس املذهب أنه ال يضمن ما تلف : فتلف به إنسان ضمنه، وقال املوفق وغريه
ببول الدابة يف الطريق، وصوبه يف اإلنصاف، كما لو سلم على غريه، أو أمسك 

برجلها ال  تكما لو أتلفيده حىت مات، لعدم تأثريه، وألنه ال ميكنه التحرز منه،  
 .ما أتلفت بيدها أو فمها، ألنه ميكنه حفظها

شخص من منزله، أو من غريه، حجرا أو غريه، مما  ىما لو رم مأي وحنو ما تقد( 4)
ميكن التلف به، أو محل بيده رحما، جعله بني يديه، أو خلفه، أو وقع على نائم 

 .م، وحنوهبفناء جدار فأتلف إنسانا، لزمته ديته فيما تقد
  .إمجاع العلماء على ذلك يف اجلملة: وحكي املوفق وغريه( 5)
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َنكُ : لقوله تعاىل ْوٍم بـَيـْ نَـُهْم ِميَثاق  َفِديَة  َوِإْن َكاَن ِمْن قـَ ْم َوبـَيـْ
ُمَسلََّمة  ِإَلى َأْهِلهِ 

يف )الدية  (عمدا حمضا فـ)اجلناية  (فإن كانت) (1)
 (3)ألن األصل يقتضي أن بدل املتلف جيب على متلفه (2)(مال اجلاين

 (5)وإمنا خولف يف العاقلة لكثرة اخلطأ (4)وأرش اجلناية على اجلاين
غري  (حالة)وتكون  (6) يستحق التخفيفوالعامد ال عذر له، فال

 .(8)كما هو األصل يف بدل املتلفات  (7)مؤجلة

                                                

إىل أهل اليمن،  صلى اهلل عليه وسلمفعرب تعاىل عن الذمة بامليثاق، ولكتابه ( 1)
 .وذكره الدية

أمجع أهل العلم على أن دية : بال نزاع، وقال املوفق: حالة، قال يف اإلنصاف( 2)
: ال حتملها العاقلة، وهذا يقتضيه األصل، قال تعاىل العمد، جتب يف مال القاتل،

َوال َتِزُر َواِزَرة  ِوْزَر ُأْخَرى. 
 .وألن موجب اجلناية أثر فعل اجلاين، فيجب أن خيتص بضررها( 3)
 .«ال جيين جان إال على نفسه» صلى اهلل عليه وسلملقوله ( 4)
اهبا على اجلاين يف ماله جيحف فإن جنايات اخلطأ تكثر، ودية اآلدمي كثرية، فإجي( 5)

به، فاقتضت احلكمة إجياهبا على العاقلة، على سبيل املواساة للقاتل واإلعانة له 
 .ختفيفا، ألنه معذور

جب عليه القصاص، فمع العفو عنه اختص و أي عنه بتحمل عاقلته، وهو قد ( 6)
 .بتحمل الدية، ودون عاقلته، فداء عن نفسه، أو طرفه، أو جرحه

 .القصاص، وأرش أطراف العبدك( 7)
انا غري و فتجب حالة، كما جيب بدل املتلفات حاال، وألن القاتل، عمدا عد( 8)

  .معذور، خبالف شبه العمد
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 (1)أي عاقلة اجلاين (شبه العمد، واخلطإ على عاقلته)دية  (و)
اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحدامها األخرى : حلديث أيب هريرة

لى بدية املرأة ع حبجر، فقتلتها وما يف بطنها، فقضي رسول اهلل 
ومن دعا من حيفر له بئرا بداره فمات هبدم مل  (2)عاقلتها، متفق عليه

أي حبسه عن أهله  (وإن غصب حرا صغريا) (3)يلقه أحد عليه فهدر
 .(4)فمات (فنهشته حية)أهله 

                                                

أما دية شبه العمد، فهو ظاهر املذهب، ومذهب الشافعي، وأصحاب الرأي ( 1)
للخرب اآليت، وألنه نوع قتل ال يوجب قصاصا، فوجبت ديته على : وغريهم

أمجع كل من حنفظ عنه من أهل : لعاقلة، كاخلطأ وأما دية اخلطأ فقال ابن املنذرا
ال نعلم خالفا أهنا على العاقلة، اهـ : العلم، أهنا على العاقلة، وقال املوفق وغريه

جمرى اخلطأ كانقالب النائم على إنسان فيقتله، وحفر البئر تعديا،  ىوكذا ما جر 
وه على العاقلة، مؤجلة بال خالف ثالث سنني  فيقع فيه فيموت به، كل ذلك وحن

 .كما يأيت
عمر وعلي هبا  ىعلى أن شبه العمد واخلطأ على العاقلة، وقض: فدل احلديث( 2)

وال خمالف هلما يف عصرمها فكان : على العاقلة، يف ثالث سنني، قال املوفق
 .إمجاعا

 .ومات فهدرلعدم التعدي عليه، وكذا لو أمره يصعد شجرة، فسقط منها ( 3)
  .وجبت الدية، جزم به يف اإلقناع واملنتهى، وغريمها( 4)
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وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد،  (أو أصابته صاعقة)
بت وج (أو مات مبرض) (2)فمات وجبت الدية (1)قاله اجلوهري

جزم به يف الوجيز، ومنتخب اآلمدي، وصححه يف  (3)الدية
وعنه ال دية عليه، نقلها أبو الصقر، وجزم هبا يف املنور،  (4)التصحيح

على : قال يف شرح املنتهى (6)وقدمها يف احملرر وغريه (5)وغريه
 .(8)وجزم هبا يف التنقيح، وتبعه يف املنتهى واإلقناع (7)األصح

                                                

 .أي أو حبس حرا صغريا، فأصابته صاعقة( 1)
ومثل : جزم به غري واحد، ألنه منعه من اهلرب، ومثل الصغري اجملنون، وقال الشيخ( 2)

هنش احلية وإصابة الصاعقة، كل سبب خيتص البقعة، كالوباء، واهندام سقف 
 .وحنومها عليه،

حد الوجهني، أأو مات املغصوب مبرض، أو مات فجأة، وجبت الدية يف : أي( 3)
 .ألنه تلف يف يده العادية

 .البن نصر اهلل( 4)
أي ال دية على من غصب حرا صغريا فنهشته حية، أو أصابته صاعقة، أو مات ( 5)

 .مبرض، ويدخل فيها ما مثل به الشيخ، وظاهر كالم الشيخ وجوهبا
 .أي قدمها اجملد يف احملرر، وغريه من األصحاب (6)
أي قاله صاحب املنتهى يف شرحه له، وأما شرح منصور، فذكر فيه أنه نص عليه، ( 7)

 .وعلله بأن احلر ال يدخل حتت اليد، وأنه ال جناية إذا
غصب صغريا فتلف  وإن مات مبرض أو فجأة، مل يضمن، واملنتهى أو: وعبارته( 8)

 .ةأة فالدية، ال إن مات مبرض، أو فجحبية، أو صاعق
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وقيده، فمات بالصاعقة، أو احلية وجبت  أو غل حرا مكلفا)
ألنه هلك يف حال تعديه، حببسه عن اهلرب من الصاعقة،  (1)(الدية

 .(2)والبطش باحلية أو دفعها عنه

                                                

 .وهو قول اجلمهور( 1)
أنه لو غله من غري قيد، أو قيده من غري غل، ال يضمن، وعرب يف : وظاهره( 2)

وهي أظهر، وأقرب إىل تعليلهم يف القيد، فإنه حيبس عن اهلرب،  «أو»الفروع بـ 
  .سواء كان مغلوال، أوال
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 (1)فصل

 
وكذا لو أدب  (2)ومل يسرف مل يضمنه (وإذا أدب الرجل ولده)

معلم صبيه )أدب  (أو (4)سلطان رعيته)أدب  (أو) (3)زوجته يف نشوز
ألنه فعل ماله فعله  (5)أي بتأديبه ( يسرف مل يضمن ما تلف بهومل

وإن أسرف أو زاد على ما حيصل به  (6)شرعا، ومل يتعد فيه
 .(7)املقصود

                                                

 .و السلطان رعيته، وغري ذلكأي يف حكم ما إذا أدب ولده، أ( 1)
ا، فإن أسرف الوالد فمات ولده، فعلى الوالد الدية لكن ال يطالب هبا قوال واحد  ( 2)

الد، هذا إذا كان غري عمد حمض، وأما و ه، بل تؤخذ من تركته بعد موت التيف حيا
 .إذا كان عمدا حمضا، وكان ضربه بشيء يقتل غالبا، فال دية عليه وال قصاص

 صلى اهلل عليه وسلموقوله  ،َواْضرُِبوُهنَّ : يسرف مل يضمن لقوله تعاىلومل ( 3)
 .«واضربوهن ضربا غير مبرح»

 .ومل يسرف مل يضمن، ألنه مأذون فيه شرعا، فلم يضمن ما تلف به كاحلد( 4)
 .نص عليه( 5)
 .بأن يزيد على الضرب املعتاد فيه، ال يف عدد وال يف شدة( 6)
كان أو زوجا، أو سلطانا، أو معلما، بأن زاد فوق  دب، والداأي وإن أسرف املؤ ( 7)

املعتاد، أو زاد على ما حيصل به املقصد، ضمن لتعديه باإلسراف، أو الزيادة، 
  .على املقصود من التأديب
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ولو  ) (1)أو ضرب من ال عقل له من صيب أو غريه، ضمن لتعديه
 (3)بالغرة (ضمنه املؤدب (2)كان التأديب حلامل، فأسقطت جنينا

وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق اهلل ) (4)لسقوطه بتعديه
أي طلبها لدعوى  (أو استعدى عليها رجل) (6)فأسقطت (5)(تعاىل

 .(7)بالشرط)عليها 

                                                

أي أو ضرب املؤدب، ممن تقدم ذكرهم على شخص، ال عقل له، من صيب غري ( 1)
تلف، لتعديه إىل ما مل يأذن الشرع فيه، مميز، أو غريه كمجنون ومعتوه ضمن ما 

 .بتأديب من ال عقل له، ألنه ال فائدة يف تأديبه
وهو الولد يف بطن أمه، من االجتنان هو السرت، ألنه أجنه بطن أمه أي سرته قال ( 2)

ُتْم َأِجنَّة  ِفي ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكمْ : تعاىل  .َوِإْذ َأنـْ
قضي يف إمالص  صلى اهلل عليه وسلمأنه »يحني، وهي عبد أو أمة، ملا يف الصح( 3)

 .هو قول أكثر أهل العلم ،«أمةأو ، ااملرأة بعبد  
 .أي لسقوط اجلنني بتعدي الضارب ألمه( 4)
 .من حد أو تعزير، أ ولكشف حق آدمي( 5)
بال نزاع، ملا روي عن عمر، أنه : جنينا ميتا ضمنه، وفاقا للشافعي، ويف اإلنصاف( 6)

يا ويلها، ما هلا ولعمر، فبينا هي : أة مغيبة كان يدخل عليها، فقالتبعث إىل امر 
يف الطريق، إذ فزعت فضرهبا الطلق، فألقت ولدا، فصاح صيحتني مث مات، 

ليس عليك شيء، : فقال بعضهم صلى اهلل عليه وسلمفاستشار أصحاب النيب 
ألنك  إن كانوا قالوا يف هواك، فلم ينصحوا لك أن ديته عليك،: فقال علي

 .أفزعتها فألقته، وأقسم عليه عمر أن ال يربح حىت يقسمها على قومه
  .أي استغاث عليها، برجال السلطان( 7)
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يف املسألة  (ضمنه السلطان) (1)جنينا (يف دعوى له فأسقطت
يف املسألة الثانية،  (املستعدي)ضمن  (و) (2)األوىل هلالكه بسببه

بسبب  (فزعا)امل يف املسألتني احل (ولو ماتت) (3)هلالكه بسببه
أي مل يضمنها السلطان يف األوىل، وال  (مل يضمنا) (4)الوضع أوال

 (6)ألن ذلك ليس بسبب هلالكها يف العادة (5)املستعدي يف الثانية
 .(7)جزم به يف الوجيز وقدمه يف احملرر والكايف

                                                

 .ضمنه ألنه تلف بفعله، فأشبه مالو اقتص منها( 1)
أي ابتداء بال استعداء أحد، وتصويرهم بطلب السلطان، قد يقتضي اشرتاط كون ( 2)

هوب، فال ضمان، ويلحق بالسلطان القاضي، الطالب مرهوبا، فإن كان غري مر 
 .ومن له سطوة يرهب منه

إن كانت هي الظاملة، فأحضرها عند : ولو كانت ظاملة، وقال املوفق وغريه: ظاهره( 3)
سواء أحضرها بنفسه إو بإذن : القاضي، فينبغي أن ال يضمنها، وقال ابن قندس

 .احلاكم وطلبه
ني، إحدامها بطلب السلطان، لكشف حق اهلل أي ولو ماتت احلامل، يف املسألت( 4)

تعاىل، والثانية باستعداء رجل بالشرط، فماتت فزعا، بسبب وضعها، أو ماتت 
 .فزعا بغري وضع، أو ذهب عقلها من الفزع

 .وهو أحد الوجهني يف املذهب( 5)
 .وهو قول الشافعي( 6)
  .، ألجل ذلكأي أن السلطان، واملستعدي اليضمنان املرأة، إن ماتت فزعا( 7)
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وهو  (2)هلالكه بسببهما (1)أهنما ضامنان هلا كجنينها: وعنه
ولو  (4)وقطع به يف املنتهى وغريه (3)ذهب، كما يف اإلنصاف وغريهامل

ضمن ربه، إن  (5)ولو ماتت حامل، أو محلها، من ريح طعام وحنوه
 .(6)علم ذلك عادة

                                                

أي كما أهنما يضمنان جنينها، إذا أسقطت فزعا، ويف اإلنصاف، يضمن إذا ( 1)
ماتت بوضعها، وأنه املنصوص فيهما، كإسقاطها بتأديب أو قطع يد، مل يأذن 

 .سيد فيهما
يعين الشافعي إن موهتا : وقوله: فضمناها، كما لو ضرباها فماتت، قال املوفق( 2)

ليس كذلك، فإنه سبب لإلسقاط، واإلسقاط سبب : ليس بسبب عادة، قلنا
للهالك عادة، مث ال يتعني يف الضمان، كونه سببا معتادا، فإن الضربة والضربتني 

 .بالسوط، ليست سببا للهالك يف العادة، ومىت أفضت إليه وجب الضمان
و أنه يضمنها، وه: إذا ماتت فزعا، من إرسال السلطان إليها، فجزم املوفق: قال( 3)

ذهب منهما، جزم به يف اهلداية واخلالصة واملغين والشرح، وامل: أحد الوجهني
 .ونصراه يف موضع، وقدمه يف الرعاية واحلاوي الصغري

ففي اإلقناع وشرحه، أو ماتت بوضعها من الفزع، أو ماتت من غري وضع فزعا، ( 4)
أو ذهب عقلها من ذلك، أو استعدى إنسان عليها إىل السلطان، ضمن 

فزعا أو  كان بطلبه ابتداء وضمن املستعدي ما كان بسببه، من موهتا لسلطان ماا
 .إلقاء جنينها حلصول اهلالك بسببه

 .ككربيت وعظم( 5)
أي علم أهنا متوت، أو ميوت محلها، من ريح ذلك عادة، أي حبسب املعتاد، وأن ( 6)

ذلك عادة، احلامل هناك ماتت لتسببه فيه، وكذا إن علم أن عنده من يتضرر ب
  .وإال فال إمث وال ضمان
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يصعد )أمره أن  (ومن أمر شخصا مكلفا، أن ينزل بئرا أو)
 (مل يضمنه)أي بنزوله، أو صعوده  (فهلك به) (1)ففعل (شجرة
و كما لو ) (3)لعدم إكراهه له (ن اآلمر سلطانولو أ) (2)اآلمر

ألنه مل جين، مل يتعد  (4)لذلك وهلك به (استأجره سلطان أو غريه
وكذا لو سلم بالغ عاقل، نفسه أو ولده، إىل سابح حاذق،  (5)عليه

 .(6)ليعلمه السباحة، فغرق، مل يضمنه السابح

                                                

 .فهلك مل يضمنه سواء كان اآلمر مكلفا أو غري مكلف( 1)
قوال واحدا، ألنه مل جين ومل يتعد عليه، فلم يلزمه ضمانه، أشبه ما لو أذن له ومل ( 2)

 .يأمره
ن، ألنه خياف منه إذا خالفه ايضمنه السلط: هذا أحد الوجهني، والوجه الثاين( 3)

 .مور بطاعتهوهو مأ
 .صححه يف التصحيح، وجزم به يف الوجيز، وقدمه يف احملرر والفروع، وغريمها( 4)
فلم يلزمه ضمانه، كما لو أذن له يف ذلك، ومل يأمره به، وإن أمر غري مكلف ( 5)

إذا كان املأمور : ضمنه، ألنه تسبب يف إتالفه جزم به يف التنقيح، وقال املوفق
ولعل مراد الشيخ، : إن كان مميزا ال ضمان، قال يف الفروعصغريا ال مييز فعليه، و 

به عرف وعادة، كقرابة وصحبة، وتعليم وحنوه، فهذا متجه وإال ضمنه  ىما جر 
إىل  صلى اهلل عليه وسلموقد كان ابن عباس يلعب مع الصبيان، فبعثه النيب 

ري ورد ال يقال هذا تصرف يف منفعة الصيب، ألنه قدر يس: قال النووي: معاوية
 .الشرع باملساحمة به، واطرد به العرف وعمل املسلمني

ألنه فعل ما جرت العادة به ملصلحته، كضرب املعلم الصيب الضرب املعتاد، ما مل ( 6)
يفرط السابح، بأن غفل عنه، أو مل يشد ما يسبحه عليه شدا جيدا، أو جعله يف 

  .رق، ضمنهماء كثري جار، أو واقف ال حيمله، أو عميق معروف بالغ
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 (1)باب المقادير ديات النفس

 
دية احلر املسلم ) (2)هو مبلغ الشيء وقدرهاملقادير مجع مقدار، و 

أو  (4)أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة (3)مائة بعري
حلديث أيب داود عن جابر رضي اهلل عنه  (5)(مائتا بقرة أو ألفا شاة

يف الدية على أهل اإلبل، مائة من اإلبل، وعلى  فرض رسول اهلل )
 .(هل الشاء ألفي شاةأهل البقر مائتني بقرة، وعلى أ

                                                

ختتلف مقادير ديات النفس، باإلسالم واحلرية والذكورة وضدها، وكذا بكونه ( 1)
 .موجودا للعيان، أو جنينا، كما يأيت تفصيله

 .مبلغ الشيء، وهو ما يعرف به قدر الشيء، من معدود وغريه: واملقدار القدرة( 2)
املوفق ال نعلم خالفا بني  ويأيت أهنا األصل عند اجلمهور، وقالالعلم بإمجاع أهل ( 3)

أهل العلم، أن اإلبل أصل يف الدية، وأن دية احلر املسلم مائة من اإلبل وقد دلت 
 .عليه األحاديث

 .من دراهم اإلسالم، اليت كل عشرة منها سبعة مثاقيل( 4)
اإلبل، والذهب والورق، : ال خيتلف املذهب، أن أصول الدية: قال القاضي( 5)

ال خيتلف القائلون هبذه األصول يف قدرها، إال : وقال املوفقوالبقر، والغنم، 
  .الورق، فقال أبو حنيفة عشرة آالف، وروي عن بعض السلف
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وعن عكرمة عن ابن عباس، أن رجال قتل،  (1)رواه أبو داود
ويف كتاب عمرو بن  (2)ديته اثين عشر ألف درهم فجعل النيب 

 . (3)حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار

فأيها ) (4)دون غريها (أصول الدية)اخلمس املذكورات  (هذه)
سواء كان ويل اجلناية  (5)(ولهلزم الويل قب)أي الدية  (أحضر من تلزمه

ألنه أتى باألصل يف قضاء  (6)من أهل ذلك النوع، أو مل يكن
 .(7)الواجب عليه

                                                

فاستدل بعض أهل العلم هبذا احلديث، على أن هذه اخلمسة أصول الدية، ( 1)
 .واعتضدوا مبا يأيت وغريه

 .رواه أبو داود، وابن ماجه( 2)
 .وإىل هذه ذهب مجاعة من أهل العلم رواه النسائي وغريه،( 3)
وكان : هي أصل، خلرب عمر، قال املوفق: أي دون ما روي من ذكر احللل وعنه( 4)

 .مبحضر من الصحابة، فكان إمجاعا
أي لزم مستحق الدية قبول األصل، الذي أحضر من وجب عليه، ملا تقدم وهو ( 5)

 .من مفردات املذهب
 .ن وجبت عليه، كخصال الكفارةمن جنس ماله، فاخلربة إىل م( 6)
أن اإلبل هي األصل : من أي صنف من األصناف اخلمسة املذكورة، وعنه: أي( 7)

فإن قدر عليها أخرجها، ومىت وجدت على الصفة املشروطة، وجب أخذها قلت 
 «يف النفس املؤمنة مائة من اإلبل» صلى اهلل عليه وسلمقيمتها أو كثرت، لقوله 

 .لماءوهو مذهب مجهور الع
= 
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يف قتل العمد )تغلظ  (فـ)مث تارة تغلظ الدية وتارة ختفف 
مخس وعشرون بنت خماض، ومخس وعشرون بنت )فيؤخذ  (1)(وشبهه

 .(2)(لبون، ومخس وعشرون حقة، ومخس وعشرون جذعة

                                         
= 

هذه الرواية هي الصحيحة، من حيث الدليل، وقال الزركشي هي : وقال ابن منجا
صلى اهلل عليه أظهر دليال، وهي ظاهر كالم اخلرقي، ومذهب الشافعي، لقوله 

فحديث عمرو بن شعيب،  «ال إن يف قتيل عمد اخلطأ مائة من اإلبلأ» وسلم
هي من : حنيفة والشافعي ظاهر يف أن اإلبل هي األصل يف الوجوب، وقال أبو

 .اإلبل للنص، ومن النقدين تقوميا، وما سوامها صلح
فقوم علي أهل الذهب : أال إن اإلبل قد غلت: أن عمر قام خطيبا، فقال: وأليب داود

عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائيت بقرة، وعلى اثىن ألف دينار، وعلى أهل الورق 
ائيت حلة، وألنه غلظ هبا دية العمد، الشاء ألفي شاة، وعلى أهل احللل م أهل

ل فهي بوخفف هبا دية اخلطأ وأمجع عليه أهل العلم، فال يتحقق يف غري اإل
 .األصل، وغريها معترب هبا وملرجحات أخر

فرق بني دية العمد واخلطأ، فغلظ بعضها وخفف  صلى اهلل عليه وسلمألنه ( 1)
، والسنة ختالف قوله فال يعول بعضها، وال نزاع يف ذلك، إال ما روي عن أيب ثور

 .عليه
الزهري  ىنص عليه، وهو مذهب مالك وأيب حنيفة، وغريهم من السلف، ملا رو ( 2)

صلى اهلل عليه كانت الدية على عهد رسول اهلل : عن السائب بن يزيد، قال
أرباعا مخسا وعشرين جذعة، ومخسا وعشرين حقة، ومخسا وعشرين بنت  وسلم

أهنا ثالثون حقة، وثالثون جذعة، : بنت خماض، وعن أمحد لبون، ومخسا وعشرين
عقل »: وأربعون خلفة، ملا رواه الرتمذي، وحنوه عن عبد اهلل بن عمرو مرفوعا قال

وذلك أن ينزو الشيطان  «شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد،وال يقتل صاحبه
 .هبني الناس، فتكون دماء يف غري ضغينة، وال محل سالح رواه أمحد وغري 
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فـ  (2)خمففة (يف اخلطإ)تكون الدية  (و)(1) تغليظ يف غري إبلوال
أي عشرون بنت خماض،  (جتب أمخاس، مثانون من األربعة املذكورة)

وعشرون من )وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة 
 .(4)هذا قول ابن مسعود (3)(بين خماض

                                                

 .بال نزاع إذ مل يرد الشرع به( 1)
 .بال نزاع يف املذهب( 2)
يف دية اخلطأ عشرون »: قال صلى اهلل عليه وسلمملا رواه أهل السنن وغريهم، أنه ( 3)

عشرون بنت خماض، وعشرون بين خماض،وعشرون بنت و حقة، وعشرون جذعة، 
 .«لبون

بين لبون بدل بين : فعيرضي اهلل عنه، وأصحاب الرأي، وقال مالك والشا( 4)
روي من وجوه متعددة، وذكر االختالف يف األسنان، : خماض، وقال ابن القيم

صلى اهلل كل هذا يدل على أنه ليس يف األسنان شيء مقدر، عن النيب : مث قال
قول صحايب من فقهاء الصحابة أوىل : وذكر أقوال التابعني، مث قال عليه وسلم

  .من قول التابعني
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ومن  (2)وتؤخذ من بقر مسنات، وأتبعة (1)وكذا حكم األطراف
أي أن تبلغ  (وال تعترب القيمة يف ذلك) (3)غنم ثنايا، وأجذعة نصفني

إلطالق احلديث  (4)قيمة اإلبل، أو البقر أو الشياه، دية نقد
 .(6)من العيوب (السالمة)تعترب فيها  (بل) (5)السابق

                                                

لظ دية طرف، وجرح كدية قتل، التفاقهما، يف السبب، مثل أن يوضحه فتغ( 1)
عمدا، أو شبه عمد فإنه جيب أرباعا، واخلامس من أحد األنواع األربعة قيمته ربع 

 .قيمة األربع، وخطأ جيب من األنواع اخلمسة
كان   ةألن ذلك هو العدل، فلو أخذ الكل مسناة، كان إجحافا باجلاين، أو أتبع( 2)

 .فا على اجملين عليهإجحا
أي جيب أن يدفع ألفا من الثنايا، وألفا من األجذعة، والثنايا جيوز كوهنا من ( 3)

الضأن أو املعز، أو منهما، وأما األجذعة فمن الضأن، ألنه جيب يف الدية، ما 
 .جيب يف الزكاة، من األسنان املقدرة، قياسا على اإلبل

اء و س لى الصفة املشروطة، وجب أخذهاوصححه املوفق وغريه، فمىت وجدت ع( 4)
 .قلت قيمتها، أو كثرت، وهو ظاهر مذهب الشافعي

وهو مطلق، وألهنا   «يف النفس املؤمنة مائة من اإلبل» صلى اهلل عليه وسلملقوله ( 5)
وقيمتها مثانية آالف وقول  صلى اهلل عليه وسلمكانت تؤخذ على عهد النيب 

عشر ألفا دليل على أهنا يف حال  الورق اثين إهنا قد غلت فقومها على أهل: عمر
 .رخصها، أقل قيمة من ذلك

ال جيزئ مريض، وال عجيف وال معيب، وال دون دية : يف كل األنواع، ويف الرعاية( 6)
 .األمثان على األصح

This file was downloaded from QuranicThought.com



  السابعالجزء 

 

145 

الذمي،  (الكتايب)احلر  (ودية) (1)ألن اإلطالق يقتضي السالمة
حلديث عمرو بن  (2)(نصف دية املسلم)ن أو املعاهد، أو املستأم

قضي بأن عقل أهل الكتاب  أن النيب )شعيب عن أبيه عن جده، 
 (ودية اجملوسي) (4)وكذا جراحه (3)رواه أمحد (نصف عقل املسلمني

املعاهد أو  (الوثين)دية  (و) (5)الذمي أو املعاهد، أو املستأمن
 .(6)كسائر املشركني  (مثان مائة درهم)املستأمن 

                                                

 .أي من العيوب، وذكره غري واحد قوال واحدا( 1)
هو من : ذهب مالك، والذميهذا ظاهر املذهب، وقال أبو بكر رواية واحدة، وم( 2)

هو الذي يعاهده السلطان، وهو يف بلده، : يؤدي اجلزية من املشركني، واملعاهد
 .أمانا، أو يسافر إلينا تاجرا، أو زائرا أو حنومها يواملستأمن، هو الذي يعط

: قال اخلطايب «دية املعاهد نصف دية املسلم»: ورواه أبو داود وغريه، ويف لفظ( 3)
 .أهل الكتاب شيء أبني من هذا، وال بأس بإسناده ليس يف دية

 .أي الكتايب فتعترب بالنسبة من ديته،، ألن اجلرح تابع للقتل( 4)
بدارنا أو غريها مثان مائة درهم، يف قول عمر وعثمان، وابن مسعود، وغريهم، ( 5)

ابن عدي، عن  ىوذهب إليه أكثر أهل العلم، وقال يف اإلنصاف بال نزاع، ملا رو 
ما أقل من : قال أمحد «دية اجملوسي مثان مائة درهم»قبة بن عامر مرفوعا، ع

 .اختلف يف دية اجملوسي
ومن مل تبلغه  من الدهرين، ومن ال كتاب هلم، كالرتك ومن عبد ما استحسن( 6)

الدعوة إن وجد، وإن مل يكن هلم أمان وال عهد، فال دية هلم، ألن دماءهم 
 .مهدرة
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 (2)وجراحه بالنسبة (1)روي عن عمر وعثمان، وابن مسعود
أي نساء أهل الكتاب، واجملوس، وعبدة األوثان، وسائر  (ونساؤهم)

دية نساء  (كـ) (3)من دية ذكراهنم (على النصف)املشركني 
دية المرأة على النصف » :ملا يف كتاب عمرو بن حزم (4)(املسلمني)

 .(5)«النصف من دية الرجل

                                                

وال نعرف هلم يف عصرهم خمالفا، فكان : ه يف اجملوسي، قال املوفقأي أهنم أفتوا ب( 1)
 .إمجاعا، وأحلق باجملوسي باقي املشركني، ألهنم دونه، وهو مذهب مالك والشافعي

جين على جموسي يف : أي وجراح كل واحد منهم بالنسبة من ديته، قيل ألمحد( 2)
 .يكون حبساب ديته: ده، قاليعينه، ويف 

أمجع أهل العلم، على أن دية : ال نعلم فيه خالفا، وقال ابن املنذر: ققال املوف( 3)
املرأة نصف دية الرجل، وألنه ملا كان دية نساء املسلمني، على النصف من 

 .دياهتم، كذلك نساء أهل الكتاب، قياسا عليهم
أي اجملمع عليها، كما حكاه ابن املنذر، وابن عبد الرب، وغريمها، وقال الوزير ( 4)

أمجعوا على أن دية املرأة احلرة يف نفسها، على النصف من دية الرجل احلر : غريهو 
 .املسلم

ملا كانت املرأة أنقص من الرجل : بال نزاع، قال ابن القيم: قال يف اإلنصاف( 5)
والرجل أنفع منها، ويسد ما ال تسد املرأة، من املناصب الدينية، والواليات وحفظ 

العامل إال هبا،  األرض، وعمل الصنائع، اليت ال تتم مصاحل الثغور، واجلهاد وعمارة
والذب عن الدنيا والدين، ومل تكن قيمتها مع ذلك متساوية، وهي الدية، فإن دية 
احلر، جارية جمرى قيمة العبد، وغريه من األموال فاقتضت حكمة الشارع، أن 

 .جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما
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حلديث  (1)ذكر واألنثى، فيما يوجب دون ثلث الديةويستوي ال
عقل المرأة مثل عقل »عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا 

ودية خنثى  (2)أخرجه النسائي «الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته
ذكرا كان أو أنثى، صغريا  (ودية قن) (3)مشكل، نصف دية كل منهما

 .(4)أو كبريا

                                                

هذا قول فقهاء املدينة، وروي عن عمر وغريه، وهو مذهب : بن عبد الربقال ا( 1)
 .مالك، وحكي عن الشافعي يف القدمي

وإن خالف فيه أبو حنيفة، : إنه السنة، وقال ابن القيم: وقال سعيد بن املسيب( 2)
هي على النصف يف القليل والكثري، ولكن السنة أوىل، : والشافعي ومجاعة، وقالوا

ما دون الثلث، ما زاد عليه، أن ما دونه قليل، فجربت مصيبة املرأة فيه، والفرق في
مبساواهتا للرجل وهلذا استوى اجلنني الذكر واألنثى يف الدية، لقلة ديته، وهي الغرة 

 .فنزل ما دون الثلث منزلة اجلنني
أي نصف دية رجل، ونصف دية امرأة، وذكره يف اإلنصاف، بال نزاع، وذلك ( 3)

رباع دية الذكر، ألنه حيتمل الذكورية، واألنوثية، وهذا مذهب أصحاب ثالثة أ
 .الرأي

قيمته بالغة ما بلغت، هذا املذهب وقول مالك والشافعي وأيب يوسف، قال ( 4)
أمجع أهل العلم، على أن يف العبد الذي ال تبلغ قيمته دية احلر قيمته، فإن : املوفق

د يف املشهور عنه إىل أن فيه قيمته بلغت قيمته دية احلر، أو زادت فذهب أمح
  .بالغة ما بلغت
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 (2)عمدا كان القتل، أو خطأ (1)(تهقيم)ولو مدبرا أو مكاتبا 
 (ويف جراحه) (3)ألنه متقوم فضمن بقيمته، بالغة ما بلغت، كالفرس

ففي يده نصف  (4)أي جراح القن إن قدر من حر، بقسطه من قيمته
 .(5)قيمته، نقص باجلناية أقل من ذلك، أو أكثر

                                                

: وقال اخلطايب «املكاتب عبد ما بقي عليه درهم» صلى اهلل عليه وسلملقوله ( 1)
مجع عوام الفقهاء على ان املكاتب عبد، ما بقي عليه درهم يف جنايته واجلناية أ

بته، دية احلر، يؤدي بقدر ما أدى من كتا:عليه إال إبراهيم النخعي، فإنه قال
يف املكاتب يقتل،  صلى اهلل عليه وسلم ىقض»: د عن ابن عباسو وألمحد وأيب دا

وإذا : قال اخلطايب «إنه يؤدي ما أدى من كتابته دية احلر، وما بقي دية العبد
 .صح احلديث وجب القول به، إن مل يكن منسوخا، أو معارضا مبا هو أقوى منه

 .وهو مذهب مجهور العلماءضمن باليد، أو باجلناية، ( 2)
أو مضمون بقيمته، فكانت مجيع القيمة مضمونة، كما ضمنه باليد، وخيالف ( 3)

 .احلر، فإنه ليس مضمونا بالقيمة، وإمنا ضمن مبا قدره الشرع، فلم يتجاوز
 .ولو زاد على أرش املوضحة ألن قيمته كدية احلر: بعد التئامه قالوا( 4)
ن اجلناية بالقصاص والكفارة، فسواه يف اعتبار ما دون ألنه ساوى احلر يف ضما( 5)

أنه يضمن مبا نقص مطلقا، اختاره اخلالل واملوفق : النفس، كالرجل واملرأة وعنه
الشارح، وأبو حممد اجلوزي، والشيخ تقي الدين، وغريهم، وجزم به يف الوجري، 

وال جترب إال  وصوبه يف اإلنصاف، ألن الواجب إمنا وجب جربا ملا فات باجلناية،
بإجياب ما نقص من القيمة، فيجب ذلك، كما لو كانت اجلناية على غريه من 

  .احليوانات
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وإن قطع ذكره مث خصاه، فقيمته لقطع  (1)ويف أنفه قيمته كاملة
وإن مل يقدر من  (3)وملك سيده باق عليه (2)ره، وقيمته مقطوعةذك
أي التئام جرحه،   (بعد الربء)اجنايته  (ما نقصه)ضمن بـ  (4)حر

 .(5)كاجلناية على غريه من احليوانات

إذا سقط ميتا اجناية  (ذكرا كان أو أنثى)احلر  (وجيب يف اجلنني)
 .(6)بدا أو أمةأي ع (عشر دية أمه غرة)على أمه، عمدا أو خطأ 

                                                

 .وكل ما أوجب الدية يف احلر، وهو قول الشافعي( 1)
أي فعليه قيمته صحيحا، لقطع ذكره، وعليه قيمته أيضا مقطوعة، أي ناقصا ( 2)

قد نقصت قيمته بقطع الذكر، بقطع ذكره، لقطع خصيته، ألنه مل يقطعهما إال و 
فلو كانت قيمته مثال كاملة مائة، وقيمته وهو مقطوع الذكر، مثانون، لزم اجلاين 
مائة ومثانون، خبالف ما لو قطعهما معا، أو أذهب مسعه وبصره، اجناية واحدة، 

 .عليه، يف اإلقناع واملنتهى وغريمها ىفعليه قيمته مرتني، هذا على ما جر 
جد سبب يقتضي الزوال، فوجب بقاؤه على ملكه، عمال باستصحاب ألنه مل يو ( 3)

 .احلال، ألن قطع بعض أعضائه مبنزلة تلف بعض ماله
 .كاحلارصة والبازلة، فإن فيهما من احلر حكومة ال تقدر( 4)
أي ألن ما ضمن من جنايته جرب ملا فات باجلناية، وقد اجنرب بذلك، وإن مل ( 5)

 .ل جريان الدمتنقصه بعد الربء، قدرت حا
 وفاقا، واألحسن تنوين غرة، وعبد أو أمة بدل فالغرة اسم للعبد، مسيا ( 6)

  بذلك، ألهنما من أنفس األموال، واألصل يف ذلك قصة اهلذليتني
أن » صلى اهلل عليه وسلمرمت إحدامها األخرى فقتلتها وما يف بطنها، فقضي 

ه سقط حيا، ألهنا دية له، وهو وتورث الغرة عنه، كأن «دية جنينها عبد، أو أمة
= 
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 .(1)قيمتها مخس من اإلبل، إن كان حرا مسلما

 (إن كان)أي قيمة أمه  (عشر قيمتها)جيب يف اجلنني  (و)
ويؤخذ عشر  (3)(أمة)احلامل برقيق  (وتقدر احلرة (2)مملوكا)اجلنني 

وإن سقط حيا لوقت يعيش ملثله،  (4)قيمتها، يوم جنايته عليها، نقدا
 .(5)يه إذا مات ما فيه مولوداوهو نصف سنة فأكثر، فف

                                         
= 

 .مذهب اجلمهور
إخل، صفة للبدل، ال للمبدل، منه، لئال يلزم الفصل بني الصفة .. قيمتها( 1)

واملوصوف بالبدل، وأنث الضمري إما رعاية ألقرب مذكور، أو بتأويل النفس أو 
غلط، واخلمس نصف عشر الدية، روي ذلك عن عمر وغريه، وألنه أقل ما قدره 

إن اإلبل هي األصل يف : ع يف اجلناية، وظاهره أن ذلك معترب، سواء قيلالشر 
 .الدية أو واحد األصول

عليها موضحة، وألنه جنني آدمية  وهو مذهب مالك والشافعي، كما لو جىن( 2)
 .وقيمة األمة مبنزلة دية احلرة، كما تقدم

 .كما لو أعتق احلامل، واستثىن محلها، قومت رقيقة( 3)
ارا حبال اجلنني، وال جيب مع الغرة، ضمان نقص األم، وحكم ولد املدبرة اعتب( 4)

 .وحنوها من غري سيدها، حكم ولد األمة، ألنه مملوك
 أمجع كل من حنفظ عنه، : فإن كان ذكرا حرا مسلما فديته، قال ابن املنذر( 5)

  رب، دية كاملة، ألنه مات اجنايته أشبهـيا من الضـن يف اجلنني يسقط حأ
ا لو باشر قتله، وإن مل يكن سقوطه لوقت يعيش ملثله، كدون نصف سنة، م

م، وإن ليف قول عامة أهل الع: فكميت ألن العادة مل جتر حبياته، قال املوفق
اختلفا فقول جان، ألنه منكر، وتتعدد الغرة أو الدية بتعدد اجلنني، فإن اختلفا 
= 
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 جىن (رقيق خطأ أو وإن جىن) (1)ويف جنني دابة ما نقص أمه
فيه قود واختري فيه )عمدا  جىن (أو) (2)كاجلائفة  (عمدا ال قود فيه)

بغري إذن السيد )وكانت اجلناية واإلتالف  (ماال)رقيق  (املال، أو أتلف
جنايته فوجب أن ألنه موجب  (3)(ذلك برقبته)ما وجب بـ  (تعلق

فيخري سيده بني أن يفديه بأرش ) (4)يتعلق ذلك برقبته، كالقصاص
 .(5)إن كان قدر قيمته فأقل (جنايته

                                         
= 

 . امليت غرةحياة وموتا ففي كل حكمه ففي احلي ديته بشرطه، ويف
 .كقطع بعض أجزائها، وألنه إمنا جيب باجلناية عليها نقصها، فكذا يف جنينها( 1)
 .واملأمومة، أو كالباضعة( 2)
أي تعلق ما وجب باجلناية أو اإلتالف، برقبة العبد اجلاين، ألنه ال ميكن تعلقها ( 3)

ري غاية، وال بذمة بذمته، ألنه يفضي إىل إلغائها، أو تأخري حق اجملين عليه، إىل غ
 .السيد، ألنه مل جين، فتعني تعليقها برقبة العبد

ن كان إمث ال خيلو أرش اجلناية، من أن يكون بقدر قيمتها، أو أقل أو أكثر، ف( 4)
 .بقدرها فما دون

  .أو قيمة متلفه إن كان أقل من قيمته( 5)
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وإن كان أكثر منها، مل يلزمه سوى قيمته، حيث مل يأذن يف 
 (أو يبيعه (2)إىل ويل اجلناية فيملكه)السيد  (أو يسلمه) (1)اجلناية
اية إن استغرقه أرش اجلناية، وإال دفع منه لويل اجلن (ويدفع مثنه)السيد 
 (5)فداه بأرشها كله (4)وإن كانت اجلناية بإذن السيد أو أمره (3)بقدره
 ىعمدا فعفا الويل على رقبته، مل ميلكه بغري رض وإن جىن (5)كله

 .(6)سيده

                                                

نه إذا أدى قيمته فقد فيخري بني تسليمه، أو أن يفديه بقيمته، أو أرش جنايته، أل( 1)
أدى قدر الواجب عليه، فلم يلزمه أكثر من ذلك، وألن الشرع قد جعل له فداءه، 
فكان الواجب قدر قيمته، بالغة ما بلغت، وهو مذهب مالك والشافعي، كسائر 

 .املتلفات
ألنه قد أدى احملل الذي تعلق احلق به، وألن حق اجملين عليه، ال يتعلق بأكثر من ( 2)

 .عليه السيد بتسليمه إليه، مل جيرب عليه السيد ة وقد أداها، وإن طالب اجلىنالرقب
أي وإن مل يستغرقها بأن كان األقل األرش، دفع من مثنه بقدر أرش اجلناية ألنه ( 3)

 .الذي وجب له
إذا أمر عبده أن يقتل : أي وإن كانت اجلناية بأمر السيد، قال علي وأبو هريرة( 4)

 .يقتل املوىل وحيبس العبدفإمنا هو سوطه، 
، فعليه ما جين، وإن كان أكثر من مثنه،وإن قطع إذا أمر عبده فجىن: قال أمحد( 5)

يد حر، فعليه يد احلر، وإن كان مثنه أقل، وإن أمره سيده أن جيرح رجال، فما 
 .جنايته، وإن كان أكثر من مثنه ةفعليه قيم جىن

 ميلكه بالعفو أوىل، وألنه إذا عفا عن ألنه إذا مل ميلكه باجلناية، فألن ال( 6)
  .القصاص، انتقل حقه إىل املال، فصار كاجلاين جناية موجبة للمال
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وشراء ويل قود له عفو  (1)على عدد، زاحم كل حبصته وإن جىن
 .(2)عنه

                                                

وإن كان بعضهم بعد بعض، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، ألهنم تساووا ( 1)
عليهم دفعة واحدة،  ا يف االستحقاق، كما لو جىنوو يف سبب تعلق احلق، فتسا
طأ أو شبه عمد، وأما إذا كانت جنايته عمدا، واختار ذلك حيث كان ذلك خ

 .بعضهم القود، فمن عفا فال شيء له
لو أخذه عوضا، يف حنو إجارة : أي عن القود، فيطالب البائع بالدية، وقياسه( 2)

  .وجعالة ال إن ورثه
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 افعهاباب ديات األعضاء ومن

 
من أتلف ما يف اإلنسان منه شيء واحد  ) (1)أي منافع األعضاء

ولو  (واللسان والذكر) (3)ولو من أخشم أو مع عوجه (2)(كاألنف
اليت قطع منها على التفصيل  (النفس)تلك  (ففيه دية) (4)من صغري

 .(5)السابق

                                                

التالفة باجلناية عليها، واملنافع مجع منفعة، اسم مصدر، من نفعين كذا نفعا، ضد ( 1)
يف اآلدمي مخسة وأربعون عضوا، منها ما يذكر ومنها ما : الضر، قال ابن العماد

 .يؤنث، ومنها ما جيوز فيه التأنيث والتذكري
ففيه دية نفسه كاملة، فإن كان من حر مسلم، ففيه ديته، وإن كان من حرة ( 2)

 .مسلمة، ففيه ديتها، وهكذا على التفصيل السابق
 .اعاحكاه الوزير وغريه إمج( 3)
حيركه بالبكاء، هذا مذهب مالك والشافعي، فيما إذا قطع لسان صيب، مل يبلغ ( 4)

حد النطق، فيه الدية كاملة، وكذا شيخ فان ألن يف إتالف األنف واللسان والذكر 
الذي مل خيلق اهلل منه يف اإلنسان إال شيئا واحدا، إذهاب منفعة اجلنس وإذهاهبا  

 .و إمجاع وسواء كان من صغري أو كبريكالنفس، فوجبت دية النفس، وه
أي ففي ما يف اإلنسان منه شيء واحد، كاألنف، واللسان، والذكر، دية تلك ( 5)

النفس، اليت قطع منها، على التفصيل السابق، سواء كان ذكرا، أو أنثى حرا أو 
  .عبدا، أو ذميا، أو غريه، ممن تقدم، عند مجهور العلماء
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ويف األنف إذا  (1)حلديث عمرو بن حزم مرفوعا ويف الذكر الدية
رواه أمحد والنسائي  (3)(ويف اللسان الدية (2)جدعا الديةأوعب 

ولو  (5)(منه شيئان كالعينني)أي يف اإلنسان  (وما فيه) (4)واللفظ له
 .(7)ولو أصم (األذنني)كـ   (و) (6)مع حول أو عمش

                                                

، ففيه الدية كاملة، ألنه ذهب مبنفعة اجلماع، وصوبه يف وإن قطع نصفه بالطول( 1)
 .اإلنصاف وعن أمحد يف ذكر العنني كمال ديته وصوبه أيضا

أي إذا أوعب قطعا، وحكاه الوزير إمجاعا، وإن قطع املارن وشيء من القصبة ( 2)
فعليه دية واحدة، ويندرج ما قطع من القصبة يف دية األنف، كما لو قطع اليدين 

 .فوق الكوعمما 
سواء كان ينطق به كبري، أو حيركه صغري ببكائه، ففيه دية نفسه، ويف لسان ( 3)

األخرس حكومة، إذا مل يذهب الذوق بقطعة، أو قد ذهب قبل، فإن ذهب 
 .بقطعه فالدية

 .وصححه أمحد وابن حبان احلاكم والبيهقي، وصححه غريهم من حيث الشهرة( 4)
هب بصرمها إمجاعا، سواء كان من ذكر أو أنثى، أو ففيهما دية نفسه، إذا أذ( 5)

 .خنثى مسلم أو كافر على ما تقدم
احلول يف العينني، أن تكون  و أي فيهما الدية، ولو مع حول العينني أو عمش هبما ( 6)

كأهنا تنظر إىل : القبل؛ وهو أن تكون: كأهنا تنظر إىل احلجاج، وفيهما أيضا
 .النظر وإال بقدرهعرض األنف، ومرض وبياض ال ينقص 

: وقال الوزير ت، ودفع اهلوامو إذا أتلفهما ففيهما الدية وفاقا، ألن فيهما مجع الص( 7)
أمجعوا على أن يف أشراف األذنني، وهي اجللد القائم بني العذار، والبياض الذي 

 .حوهلا الدية، إال يف إحدى الروايتني عن مالك
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العظمان اللذان فيهما  :ومها (اللحيني)كـ   (و (1)الشفتني)كـ   (و)
بالثاء املثلثة، فإن  (ثندويت الرجل)كـ   (أة وثديي املر )كـ   (و) (2)األسنان

مبنزلة الثديني  ومها للرجل (3)ضممتها مهزت، وإن فتحتها مل هتمز
 .(6)واإلليتني واألنثيني (5)اليدين والرجلني)كـ   (و) (4)للمرأة

                                                

 .ال نعلم فيهما خمالفا: ماء، وقال املوفقإذا أتلفهما الدية، عند مجاهري العل( 1)
مجاال، وليس يف البدن مثلهما، فإن و إذا أتلفهما ففيهما الدية، ألن فيهما نفعا ( 2)

 .قلعهما مبا عليهما من األسنان، فديتهما ودية األسنان
 .وهي مفرز الثدي، ففيهما الدية( 3)
لغة، ويف ثديي املرأة الدية الثدي للرجل واملرأة وهو أصح يف ال: وقال اجلوهري( 4)

باإلمجاع، قاله يف املبدع، وكذا يف ثندويت الرجل، ألنه حيصل هبما اجلمال، وليس 
 .يف البدن غريمها من جنسهما

اليد  ففي اليدين الدية، سواء قطعهما من الكوع، أو املنكب، أو مما بينهما، ألن( 5)
بة إىل املناكب، ويف الرجلني اسم للجميع، ألنه ملا نزلت آية التيمم، مسح الصحا

يف اليدين الدية، : ، وقال الوزير وغريهالدية، ومفصل الكعبني مثل مفصل الكفني
 .ويف الرجلني الدية إمجاعا

أي ويف اإلليتني الدية، ومها ما عال وأشرف من الظهر عن استواء الفخذين، وإن ( 6)
اعا سواء رضهما، أو مل يصل إىل العظم الذي حتتهما ويف األنثيني الدية إمج

  .سلهما، أو قطعهما
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ففيهما ) (2)ومها شفراها (1)بكسر اهلمزة وفتحها (وإسكيت املرأة
ويف ) (4)نصف الدية لتلك النفس أي (ويف أحدمها نصفها (3)الدية

ألن املران يشمل  (6)(ويف احلاجز بينهما ثلثها (5)املنخرين ثلثا الدية
 .(7)ثالثة أشياء، منخرين وحاجزا

                                                

 .ومها اللحمتان احمليطتان بالفرج من جانبيه، إحاطة الشفتني( 1)
 .بضم الشني، وقال أهل اللغة، الشفران حاشية اإلسكتني( 2)
: ألن فيهما منفعة ومجاال وليس يف البدن غريمها من جنسهما، قال املوفق وغريه( 3)

فيهما الدية، كالعينني، واألذنني، والشفتني واللحيني ما يف اإلنسان منه شيئان ف
ثديي املرأة، وثندويت الرجل، واليدين والرجلني، واخلصيتني واإلليتني، ويف أحدمها و 

 .نصفها، ال نعلم فيه خمالفا
ويف األنف إذا »كتب له   صلى اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل : ويف كتاب عمرو بن حزم

لسان الدية، ويف الشفتني الدية، ويف البيضتني الدية، أوعب جدعه الدية، ويف ال
قال ابن  «ويف الصلب الدية، ويف العينني الدية، ويف الرجل الواحدة نصف الدية

كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء، وما فيه متفق عليه، إال : عبد الرب
 .قليال

 .وغريه إمجاعا تقدم قول املوفق أنه ال يعلم فيه خمالفا، وحكاه الوزير( 4)
 .املنخر كمسجد قد تكسر اتباعا للخاء( 5)
 .استظهره املوفق وغريه( 6)
وما يف اإلنسان منه ثالثة أشياء، وزعت الدية على مجيعها، كما وزعت الدية ( 7)

  .أرباعا، على ما هو أربعة أشياء
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 (2)ويف األجفان األربعة الدية) (1)فوجب توزيع الدية على عددها
إذا قطعت  (ويف أصابع اليدين) (3)أي ربع الدية (ويف كل جفن ربعها

ويف كل ) (5)ففيها دية إذا قطعت (كأصابع الرجلني  (4)ةالدي)قطعت 
حلديث ابن  (6)(عشر الدية)من أصابع اليدين أو الرجلني  (كل أصبع

دية أصابع اليدين والرجلين، عشر من اإلبل »ابن عباس مرفوعا 
 .(7)رواه الرتمذي وصححه «لكل أصبع

                                                

وها مما ثنان، كاليدين، والرجلني، وحناكما وزعت على األصابع، وعلى ما فيه منه ( 1)
 .تقدم، وإن قطع أحد املنخرين ونصف احلاجز، ففي ذلك نصف الدية

 .إمجاعا حكاه الوزير وغريه، ولو من أعمى( 2)
كغريها مما وزعت على ما فيه منه اثنان فأكثر، وألن فيها مجال ظاهر، ونفع  ( 3)

كامل تكن العني وحتفظها من احلر والربد، فوجبت فيها الدية، ووجب يف كل 
د منها ربعها، وإن قطعها بأجفاهنا، مل جيب أكثر من الدية، ألن الشعر زال واح

 .تبعا لزوال األجفان، فلم جيب فيه شيء كاألصابع مع اليدين
 .قوال واحدا( 4)
 .كأصابع اليدين( 5)
 .ألن عشر الدية على عددها، كما قسمت على عدد األجفان، وغريها( 6)
، يعين اخلنصر واإلهبام، فدل احلديثان «ه سواءهذه وهذ»وللبخاري عنه مرفوعا ( 7)

  .على وجوب الدية، يف أصابع اليدين، والرجلني، وأن يف كل أصبع عشرها
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 (ثلث عشر الدية)من أصابع اليدين أو الرجلني  (ويف كل أمنلة)
ويف   (2)مفصالن)فيه  (واإلهبام) (1)صبع ثالث مفاصلأن يف كل أل

ن يف  أيعين  (كدية السن  (3)نصف عشر الدية)منهما  (كل مفصل
كل سن، أو ناب أو ضرس، ولو من صغري ومل يعد، مخسا من 

 «في السن خمس من اإلبل» :اخلرب عمرو بن حزم مرفوع   (4)اإلبل
 .(5)رواه النسائي

                                                

 .صبع عليها، كما قسمت دية اليد على األصابع بالسويةفتقسم دية األ( 1)
 .صبع عليهمافتقسم دية األ( 2)
عد، مخس دية اإلصبع وروي بل، وقيل يف الظفر إذا قلعه ومل يوهو مخس من اإل( 3)

مل يعلم له خمالف من الصحابة، وقال املوفق : عن ابن عباس، وقال ابن املنذر
 .فيه حكومة كسائر اجلراح اليت ليس فيها مقدر: وغريه

النعلم خالفا يف أن دية األسنان، مخس، مخس، يف كل سن، ولو من : قال املوفق( 4)
 .عاد أبيض مث أسود بال علة صغري ومل يعد، أو عاد أسود واستمر، أو

رواه أبو داود، وكوهنا  «يف األسنان مخس، مخس»وعن عمرو بن شعيب مرفوعا ( 5)
صابع األ» صلى اهلل عليه وسلمسواء، هو قول أكثر أهل العلم، متأيد بقوله 

رواه أبو داود وغريه، وهذا إذا قلعت ممن  «سواء، واألسنان سواء، هذه وهذه سواء
وأما من مل يثغر، فال جيب بقلعها يف احلال شيء وفاقا، وقال  ثغر بال خالف،

ال أعلم فيه خمالفا، ألن العادة عود سنه، وينبغي أن ينتظر عودها، فإن : املوفق
فال، لكن إن  مضت مدة يئس من عودها، وجبت ديتها، وإن نبت مكاهنا أخرى

و نبتت أطول، مشوهة ففيها حكومة، وكذا إن كان فيها ثلمة، أ وعادت قصرية أ
 ألن ذلك شيء حصل بسبب اجلناية، فأشبه نقصها، 

= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

161 

........................................................ 

                                         
= 

 :قال بعضهم

ــــان بعــــدها ــــم اإلنســــان ثنت ــــي ف  يــــرى ف
 

 ثالثــــــــون ســــــــنا نصــــــــفها ذكــــــــر يعلــــــــو 
 فمنهـــــــــــــا الثنايـــــــــــــا أربـــــــــــــع ورباعيـــــــــــــا 

 
 بهــــــــــا أربــــــــــع والنــــــــــاب أربعــــــــــة مثــــــــــل 

 وأضراســــــه عشــــــرون منهــــــا ضــــــواحك 
 

ــــــــو  ــــــــه تتل ــــــــي ناب ــــــــى الت  لألربعــــــــة األول
ـــــان بعـــــد ا   طواحنـــــا ىلعشـــــر تـــــدعوثنت

 
 واألربعـــة القصـــوى النواجـــذ قـــد تخلـــو 
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 (1)فصل في دية المنافع

 
السمع )أي احلواس  (وهي (2)يف كل حاسة دية كاملة)جتب  (و)
 .(5)«وفي السمع الدية»حلديث  (4)(والشم والذوق (3)والبصر

                                                

 .من مسع وبصر وشم، ويف كالم ومشي، ونكاح وحنوها( 1)
: ة احلساسة يقالو عند أهل العلم يف اجلملة، على ما يأيت تفصيله، واحلاسة الق( 2)

 .علم وأيقن: حس وأحس، أي
أمجع عوام : قال ابن املنذرأمجعوا و : فتجب الدية يف إذهاب السمع، قال الوزير( 3)

ال خالف يف وجوب الدية، : أهل العلم، على أن يف السمع الدية، وقال املوفق
بذهاب السمع، ويف البصر الدية، لوجوهبا بذهاب العينني، فوجبت بإذهاب 

 .نفعهما
: أي ويف الشم الدية، النه حاسة خيتص مبنفعة فكان يف ذهاهبا الدية، قال املوفق( 4)

يف هذا خالفا، وذكر القاضي يف كتاب عمرو بن حزم، ويف املشام  ال نعرف
 :الدية، وأما الذوق فقيل فيه الدية، ألنه حاسة، فأشبه الشم، وقال املوفق

خرس، ال الصحيح إن شاء اهلل، أنه ال دية فيه، ألن يف إمجاعهم على أن لسان األ
: مبفرده قال الشارح تكمل الدية فيه، إمجاعا على أهنا ال تكمل يف ذهاب الذوق

 .القياس ال دية فيه
 .وأما اللمس، فقد اكتفوا بالشلل عنه مع كونه من احلواس، وألن فيه تفصيال

  .ذكره يف التلخيص عن معاذ( 5)
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ولقضاء عمر رضي اهلل عنه، يف رجل ضرب رجال، فذهب مسعه 
جتب  (وكذا) (1)ات، والرجل حيوبصره، ونكاحه وعقله، بأربع دي

يف  (منفعة املشي و)يف  (و (2)العقل)يف  (يف الكالم و)الدية كاملة 
عدم استمساك البول )يف  (و (3)النكاح)يف منفعة  (األكل و)منفعة 

منفعة كبرية، ليس يف البدن  ،ألن يف كل واحد من هذه (4)(أو الغائط
 .(5)مثلها

                                                

فدل على أن كل منفعة، من هذه املنافع األربع، فيها الدية مفردة كانت أو معها ( 1)
ف له خمالف من الصحابة، وألن كال منها ثر ذكره اإلمام أمحد، وال يعر غريها، واأل

 .خمتص بنفع، أشبه السمع اجملمع عليه
بأن جين عليه فخرس، فتعلقت الدية بإتالف تلك املنفعة، ألنه سلبه أعظم ( 2)

منافعه، وإمنا تؤخذ إذا قال أهل املعرفة، ال يعود نطقه، وكذا جتب كاملة، يف 
تاب عمرو بن حزم، وروي عن عمر ذهاب العقل، وذكره بعضهم إمجاعا، ملا يف ك

وغريه، وألنه أكرب املنافع، إذ به يتميز اإلنسان من البهيمة، وال جيري فيه القصاص 
 .لالختالف يف حمله

جتب يف و أي وكذا جتب كاملة يف ذهاب منفعة األكل، ألهنا منفعة مقصودة، ( 3)
ة أشبه ن كسر صلبه، فذهب نكاحه ألنه منفعة مقصودأذهاب منفعة النكاح ك

 .املشي
أي ففي كل واحدة منهما دية كاملة، وذلك بأن ضرب مثانته، فلم يستمسك ( 4)

ال نعلم فيه خمالفا، إال رواية أن : البول، أو بطنه فلم يستمسك الغائط، قال املوفق
 .فيها ثلث الدية، والصحيح األول

  .فوجب بتفويت منفعته دية كاملة، كسائر األعضاء املذكورة( 5)
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 (2)ذلك، إذا علم بقدره ويف ذهاب بعض (1)كالسمع والبصر
وإن مل  (3)ففي بعض الكالم حبسابه، ويقسم على مثانية وعشرين حرفا

يف كل واحد من الشعور )جيب  (و) (4)يعلم قدر الذاهب، فحكومة
 .((5)األربعة الدية

                                                

أي فتجب الدية كاملة يف كل منفعة من تلك املنافع املذكورة، كما جتب يف ( 1)
 .ذهاب السمع والبصر، اجملمع على وجوهبا يف ذهاب أحدمها

 .ألن ما وجب فيه الدية، وجب بعضها يف بعضه، كاألصابع واليدين( 2)
فإن خمرجها خمرج الالم واأللف، فمهما نقص من احلروف نقص من  «ال»سوى ( 3)

 .دية بقدرهال
ملا حصل من نقص، ألنه ال تقدير فيه، ففي نقص مسع وبصر، وشم ومشي، ( 4)

واحنناء قليال، أو بأن صار مدهوشا، أو يف كالمه متتمة، أو عجلة، أو ثقل أوال 
يلتفت، أو ال يبلع ريقه إال بشدة، أو أسود بياض عينيه، أو أمحر، أو تقلصت 

قول جمين عليه، فينقص حنو بصره ومسعه،  شفته، او امحرت فعليه حكومة، ويقبل
وإن اختلفا أري أهل اخلربة، وميتحن بتقريب شيء إىل عينيه، وقت غفلته، فإن 
حركهما فهو يبصر، وميتحن مبننت يف ذهاب مشه، وميتحن بإطعام املر يف ذهاب 

 .ذوقه، وحنو ذلك
وجفف  ،يف رجل ضرب رأسه فادعى انه ذهب ضوء إحدى عينيه: قال شيخ اإلسالم

ويشم  ،خياشيمه وأخرس لسانه، يقام يف الشمس، فإن مل يطرق فهو صادق
ويغرز لسانه بإبرة فإن سال منه دم أسود،  ،احلراق، فإن مل يؤثر عليه فهو صادق

 .فهو صادق
  .كاملة، وفاقا أليب حنيفة( 5)
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شعر  (اللحية و)شعر  (شعر الرأس و)وهي أي الشعور األربعة 
، وزيد بن ثابت، رضي روي عن علي (1)(احلاجبني وأهداب العينني)

 (3)وألنه أذهب اجلمال على الكمال (2)يف الشعر الدية: اهلل عنهما
ويف شارب  (5)ويف هدب ربعها (4)ويف حاجب نصف الدية

فنبت سقط )الذاهب من تلك الشعور  (فإن عاد) (6)حكومة
 .(8)فإن كان أخذ شيئا رده (7)(موجبه

                                                

للحية، شعر ا: أي أحد الشعور األربعة، شعر الرأس، خفيفا كان أو كثيفا، والثاين( 1)
شعر احلاجبني، كثيفا كان أو خفيفا، : وهو ما نبت على احلدين والذقن، والثالث

 .والرابع شعر أهداب العينني، وإن قلع األجفان بأهداهبا، فدية واحدة
 .وهو قول سعيد بن املسيب، وشريح، واحلسن وقتادة( 2)
 .فوجبت الدية كاملة، كأذن األصم، وأنف األخشم( 3)
 .ئني فيهما الدية، يف أحدمها نصفها كاليدينألن كل شي( 4)
لدية إذا وجبت يف أربعة أشياء، وجب يف كل واحد ربعها، كاألجفان، ويف األن ( 5)

بعض ذلك، بقسطه من الدية، وسواء كانت هذه الشعور، خفيفة أو كثيفة من 
 .صغري أو كبري

 .إن مل يعد، نص عليه، ألنه ال مقدر فيه، وتابع لغريه( 6)
 .وإن رجي عوده، انتظر ما يقوله أهل اخلربة( 7)
 .أي وإن عاد الذاهب، وكان اجملين عليه، قد أخذ أرش اجلناية، رده على صاحبه( 8)
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 (و) (1)فدية كاملة وإن ترك من حلية أو غريها ما ال مجال فيه،
به عمر، وعثمان وعلي،  ىقض (2)(يف عني األعور الدية كاملة)جيب 

وألن  (3)ابة رضي اهلل عنهمحوابن عمر، ومل يعرف هلم خمالف من الص
وألن قلع عني األعور يتضمن إذهاب البصر كله ألنه حيصل بعني 

وإن قلع صحيح عني أعور أقيد  (4)األعور، ما حيصل بالعينني
 .(6)وعليه معه نصف الدية (5)بشرطه

                                                

ألنه أذهب املقصود منه كله، أشبه ما لو ذهب ضوء العينني، وألنه رمبا احتاج ( 1)
اص يف هذه اجنايته، إلذهاب الباقي، لزيادته يف القبح، على ذهاب الكل، وال قص

الشعور، ألن إتالفها إمنا يكون باجلناية على حملها، وهو غري معلوم املقدار، وال 
 .متكن املساواة فيه

وهو مذهب مالك، والقياس نصفها، لوال ما روي عن الصحابة كما قال املوفق ( 2)
 .وغريه، ولو كان خطأ وهو من املواضع اليت تغلظ فيها الغرامة بتضعيفها

عليكم »متأيد بقوله  صلى اهلل عليه وسلماعا من أصحاب النيب فكان إمج( 3)
 .غري منسوخ، وال مؤول، عمدته الشرع «وسنة اخللفاء الراشدين ،بسنيت

ألنه يرى األشياء البعيدة، ويدرك األشياء اللطيفة، ويعمل أعمال البصري، والنقص ( 4)
 .احلاصل مل يؤثر يف تنقيص أحكامه

 .د احملض، ومماثلة عينهوهو املكافأة والعم( 5)
ألنه ملا ذهب بقلع عني األعور مجيع بصره، ومل ميكن إذهاب بصر القالع بقلع ( 6)

عينه األخرى، ملا فيه من أخذ عينني بعني واحدة، فله أخذ عينه الواحدة بنظريهتا، 
  .وأخذ نصف الدية، لنصف البصر الذي ال ميكنه استيفاؤه
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املماثلة لعينه الصحيحة )العينني  (وإن قلع األعور عني الصحيح)
روي عن عمر، وعثمان، وال  (1)(عمدا، فعليه دية كاملة وال قصاص

وألن القصاص يفضي إىل استيفاء  (2)يعرف هلما خمالف من الصحابة
وإن   (4)وهو إمنا أذهب بصر عني واحدة (3)مجيع البصر من األعور

أو  (يف قطع يد األقطع)جيب  (و) (5)كان قلعها خطأ فنصف الدية
وكبقية  (6)أي كغري األقطع (نصف الدية كغريه)رجله ولو عمدا 

  .(8)ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه (7)األعضاء

                                                

أكثر أهل العلم على أن له القصاص، ونصف وإن قلع عيين صحيح عمدا، ف( 1)
 .الدية للعني األخرى، قال املوفق، والشارح، وصاحب الفروع، هذا مقتضى الدليل

 .فكان إمجاعا قضي به بدال عن القصاص الذي أسقط عنه رفقا به( 2)
 .فوجبت الدية كاملة هنا، ألهنا بدل الواجب( 3)
 .فال قصاص، ولو كان عمدا( 4)
 .لعينني، وكسائر األعضاءكصحيح ا( 5)
 .وهو كونه ليس فيها إال نصف الدية باإلمجاع( 6)
فلو قطعت أذن من قطعت أذنه، أو منخر من قطعت منخره، مل جيب فيه أكثر ( 7)

رواية واحدة وألن أحد ذينك العضوين ال يقوم : من نصف الدية، قال املوفق
مقام العينني فوجب فيها دية   مقامهما خبالف عني األعور، فإهنا قائمة يف اإلدراك

 .كاملة
  .وهو العمد واملماثلة، وذلك لوجوب املوجب، وانتفاء املانع( 8)
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 (1)باب الشجاج وكسر العظام

 
 (3)قطعتها: شججت املفازة، أي: ومنه (2)القطع :(الشج)

مسيت بذلك، ألهنا تقطع  (4)(رح يف الرأس والوجه خاصةاجل: الشجة)
 (وهي) (6)فإن كان يف غريمها، مسي جرحا ال شجة (5)تقطع اجللدة

  (عشر) (7)ربـن العـقولة عـأي الشجة باعتبار تسميتها، املن
 .(8)مرتبة

                                                

باب بيان ما جيب يف الشجاج، وما جيب يف كسر العظام، إذا رجع يف : أي( 1)
 .العمد إىل الدية، وما جيب فيها، يف شبه العمد، واخلطأ

شج : كسره، وبينهم شجاج، أيشج رأسه يشج ويشج،  : قال يف القاموس( 2)
 .بعضهم بعضا

 .شقه: وشج البحر، أي( 3)
 .أخص من اجلرح: ويف غريمها اجلرح فقط، فهو أعم من الشجة، والشجة: أي( 4)
 .أي مسيت شجة، ألهنا تقطع اجللدة من الرأس، أو الوجه( 5)
شج أي فإن كان اجلرح يف غري الرأس والوجه، مسي جرحا ال شجة، الختصاص ال( 6)

 .بالرأس، والوجه
 .كما حكاه األصمعي وغريه، من اللغويني، والفقهاء( 7)
مة باالستقراء، مبدوءة باألخف، مخس منها ال مقدر فيها، عند أكثر و معل( 8)

  .الفقهاء
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اليت حترص اجللد، ) (1)باحلاء والصاد املهملتني (احلارصة)أوهلا 
واحلرص الشق،  (2)أي ال يسيل منه دم (هأي تشقه قليال وال تدمي

القاشرة : وتسمى أيضا (3)حرص القصار الثوب، إذا شقه قليال: يقال
 (وهي الدامية، والدامعة (5)البازلة)يليها  (مث) (4)القاشرة والقشرة

بالعني املهملة، لقلة سيالن الدم منها، تشبيها خبروج الدمع من 
اليت : الباضعة، وهي)يليها  (مث (7)وهي اليت يسيل منها الدم) (6)العني

يليها  (مث) (8)أي تشقه بعد اجللد، ومنه مسي البضع (اليت تبضع اللحم
 .(9)ولذلك اشتقت منه (الغائصة يف اللحم: املتالمحة، وهي)يليها 

                                                

 .هي احلرصة: قاله األصمعي وغريه، وقيل( 1)
 .أي تقشر شيئا يسريا من اجللد، وال يظهر منه دم( 2)
 .اجللد، احلرصات، فسميت بذلك، لوصول الشق إليه ويقال لباطن( 3)
 .وامللطاة: لقشرها اجللدة، وقال القاضي( 4)
والبازلة، احلارصة من الشجاج، ويقال بزل الشيء، إذا سال وبزله يبزله بزال، وبزله ( 5)

 .تبزيال شقه، وانبزل، انشق
 .أي فسميت دامعة ألجل ذلك( 6)
 .كما نقل عن العرب( 7)
 .الشيء فانبضع، قطعه شقه باملبضعوبضع ( 8)
  .أي الداخلة فيه، دخوال فوق الباضعة، ودون السمحاق( 9)
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ما بينها وبني العظم قشرة )اليت  (وهي (1)السمحاق)يليها  (مث)
ألن هذه  (2)تسمة السمحاق، مسيت اجلراحة الواصلة، إليها هبا (رقيقة

 (3)هذه اجلراحة، تأخذ يف اللحم كله، حىت تصل إىل هذه القشرة
ألنه ال توقيف  (4)(حكومة)فيها  (فهذه اخلمس ال مقدر فيها بل)

 .(5)فيها يف الشرع، فكانت كجراحات بقية البدن

                                                

 .كقرطاس( 1)
 .وقيل هي الشجة، اليت تبلغ تلك القشرة( 2)
 .أي الرقيقة اليت مسيت مسحاقا( 3)
هذه اخلمس ليس فيها تقدير شرعي، بإمجاع األئمة األربعة إال ما : قال الوزير( 4)

وأمجعوا على أن يف  : محد، من أنه ذهب إىل حكم زيد يف ذلك، قالروي عن أ
وذلك ألن : كل واحدة منها حكومة بعد االندمال، وحكاه ابن رشد، وقال

 .األصل يف اجلراح احلكومة، إال ما وقتت فيه السنة حدا اهـ
 كم قيمته قبل: أن يقوم اجملين عليه قبل اجلناية، كأنه كان عبدا، ويقال: واحلكومة

ال يبلغ : اجلناية؟ وكم قيمته بعدها؟ فيكون بقدر التفاوت من ديته، واجلمهور
 .بشيء منها أرش املوقت

أي فكانت هذه اخلمس املذكورة، حكمها كبقية جراحات البدن، اليت ال مقدر ( 5)
أنه ذهب إىل حكم زيد بن ثابت، وروي عن علي وغريمها، : فيها، وعن أمحد

ري، ويف الباضعة بعريان، ويف املتالمحة ثالثة، ويف وحكم زيد يف الدامية، بع
  .وأنا أذهب إليه: السمحاق أربعة قال أمحد
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هكذا يف خطه،  (ويف املوضحة، وهي ما توضح اللحم)
ضحه، ولو أبرزته عطف تفسري على تو  (1)(وتربزه)والصواب، العظم 

ويف )حلديث عمرو بن حزم  (3)(مخسة أبعرة) (2)بقدر إبرة ملن ينظره
فإن عمت رأسا ونزلت إىل وجه  (4)(املوضحة مخس من اإلبل

 .(5)فموضحتان

                                                

 .والوضح البياض، يعين أبدت بياض العظم، وال يشرتط وضوحا للناظر( 1)
براز، فال فرق بني أي علم وصوهلا بقدر رأس إبرة، ألن ذلك قد حصل به اإل( 2)

 .ملستورة بالشعر، ألن اسم املوضحة يشمل اجلميعالصغرية والكبرية، والبارزة وا
أمجع أهل العلم أن أرشها مقدر، وذلك يف موضحة : باإلمجاع، قال ابن املنذر( 3)

 .احلر املسلم، ولو أنثى
تقدم الكالم على حديث عمرو بن حزم، ويف السنن وحسنه الرتمذي، من ( 4)

 .املراد موضحة احلرحديث عمرو بن شعيب، يف املواضح مخس مخس، وتقدم أن 
ألنه أوضحه يف عضوين، فلكل حكم نفسه، وكذا لو مل تعمه، ونزلت إىل الوجه ( 5)

فموضحتان، وإن أوضحه موضحتني بينهما حاجز، فعشرة أبعرة، وإن ذهب 
احلاجز بفعل جان، أو سراية فواحدة، وإن أندملتا، مث أزال احلاجز بينهما فثالث، 

الباطلة واحملرمة، إذا أوضح رأسه يف موضعني، وجب ومن احليل : وقال ابن القيم
عليه عشرة، فإذا أراد جعلها مخسة، فليوضحه ثالثة خترق ما بينهما، وهذه احليلة، 
مع أهنا حمرمة، فإهنا ال تسقط ما وجب عليه، فإن العشرة، ال جتب عليه 

  .فعل ذلك بعده، فهي موضحة ثالثة باإلندمال، فإذا
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أي  (اليت توضح العظم وهتشمه :اهلامشة، وهي)يليها  (مث)
له  روي عن زيد بن ثابت، ومل يعرف (2)(وفيها عشرة أبعرة) (1)تكسره

 .(3)يف عصره خمالف من الصحابة

ما توضح العظم وهتشمه، وتنقل : املنقلة، وهي)يليها  (مث)
 (6)حلديث عمرو بن حزم (5)(وفيها مخس عشرة من اإلبل ،(4)عظامها

وهي اليت تصل إىل جلدة  (ويف كل واحدة من املأمومة) (6)حزم
 .(7)الدماغ، وتسمى اآلمة، وأم الدماغ

                                                

 .مها العظممسيت هامشة، هلش( 1)
فيها تقدير، وأكثر من بلغنا  صلى اهلل عليه وسلممل يبلغنا عن النيب : قال املوفق( 2)

 .قوله، من أهل العلم، على أن أرشها مقدر بعشر من اإلبل
وهو قول الشافعي، وحنوه ألصحاب الرأي، ألهنم قدروها بعشر الدية من الدراهم ( 3)

ان فيها مقدر، كاملأمومة ولو ضربه وألهنا شجة فوق املوضحة ختتص باسم فك
بغري خالف، ولو : مبثقل فهشمه من غري أن يوضحه، فحكومة قال املوفق

أوضحه موضحتني، هشم العظم يف كل واحدة منهما اتصل يف الباطن فهما 
 .هامشتان، خبالف املوضحة، ألهنا ليست تبعا لغريها فافرتقا

 .نقل العظم ليلتئموهي زائدة على اهلامشة فإنه حيتاج إىل ( 4)
 .بإمجاع أهل العلم: قال ابن املنذر( 5)
 ويف املنقلة مخس عشرة من : قال صلى اهلل عليه وسلمالذي كتبه النيب ( 6)

 .اإلبل
  وهي جلدة الدماغ، أي تسمى اجللدة أم الدماغ، ال أن الشجة املذكورة( 7)

= 
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 (1)(ثلث الدية)ة، اليت خترج اجللدة بالغني املعجم (والدامغة)
 (3)والدامغة أبلغ (2)«ثلث الدية ةويف املأموم» ،حلديث عمرو بن حزم

أو طعنه يف خده، فوصل إىل فمه  (4)وإن هشمه مبثقل ومل يوضحه
 كما لو أدخل غري زوج إصبعه يف فرج   (5)فحكومة

 .(6)بكر

                                         
= 

أهل العراق : تسمى أم الدماغ، فهو من باب اللف والنشر، قال ابن عبد الرب
املأمومة، وهي اجلراحة اليت تصل إىل أم الدماغ، : اآلمة وأهل احلجاز: يقولون هلا

 .وأم الدماغ جلدة فيها الدماغ
يف املأمومة : أي يف كل واحدة من املأمومة والدامغة ثلث الدية، قال املوفق وغريه( 1)

إمجاعا : الوزير وغريهثلث الدية، يف قول عامة أهل العلم، فالدامغة أوىل، وحكاه 
 .فيهما

 .حنو ذلك: وعن ابن عمر مرفوعا( 2)
مل يذكر أصحابنا الدامغة، ملساواهتا املأمومة يف : أي من املأمومة، وقال القاضي( 3)

أرشها، وقيل فيها مع ذلك حكومة، خلرق جلدة الدماغ، وحيتمل أن ترك بعضهم 
 .هلا، لكوهنا ال يسلم صاحبها غالبا

 .يث أمنا دون املوضحة فيه حكومةفحكومة ح( 4)
ألن باطن الفم حكمه حكم الظاهر، واملراد من غري كسر عظم، فإن كسر العظم ( 5)

 .ونفذ إىل الفم، ففيه دية منقلة
 فإنه جيب فيه حكومة، ألنه ال تقدير فيه، وليس اجائفة، ألن ذلك ليس ( 6)

 .اجوف
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ويف »حزم ملا يف كتاب عمرو بن  (1)(ويف اجلائفة ثلث الدية)
اليت تصل إىل باطن )أي اجلائفة  (هي)و (2)«اجلائفة ثلث الدية

ومثانة،  (5)وصدر وحلق (4)وظهر (3)كبطن ولو مل خترق أمعاء  (اجلوف
وإن أدخل السهم من جانب فخرج  (6)ومثانة، وبني خصيتني ودبر

 .(7)من آخر، فجائفتان

                                                

ل املدينة، وأهل الكوفة وأهل يف قول عامة أهل العلم، منهم أه: قال املوفق( 1)
 .احلديث، وأصحاب الرأي

حنوه، وألهنا جراحة فيها مقدر  صلى اهلل عليه وسلموعن ابن عمر عن النيب ( 2)
 .شرعي، ليس يف جرح البدن، اخلالية عن قطع األعضاء، وكسر العظام غريها

 اجلوف، وهو اتفاق الفقهاء، على أن اجلائفة ال تكون إال يف: وذكر ابن عبد الرب( 3)
 .ما أفضى إىل اجلوف، ولو بغرز إبرة: ما ال يظهر منه للرائي، وقال ابن القاسم

هي ما وصل جوفا فيه قوة، حييله الغذاء، من ظهر أو بطن وإن مل : ففي الرعاية( 4)
 .خترق أمعاء

 .أو حنر، أو دماغ، وإن مل خترق اخلريطة، كما يف الرعاية( 5)
جائفة، وإن جرحه يف وركه، فوصل اجلرح، إىل جوفه، أو  فكل واحدة مما تقدم،( 6)

أوضحه، فوصل اجلرح إىل قفاه، فعليه دية جائفة، وحكومة يف األوىل، وموضحة، 
 .وحكومة يف الثانية، جلرح القفا والورك

  .ال أعلمهم خيتلفون يف ذلك: وفاقا، وقال ابن عبد الرب( 7)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

174 

ومن وطئ زوجة ال يوطأ  (1)رواه سعيد بن املسيب عن أيب بكر
أو ما بني السبيلني فعليه  (3)فخرق ما بني خمرج بول ومين (2)لهامث

وإن كانت ممن يوطأ  (5)وإال فثلثها (4)الدية إن مل يستمسك بول
 .(6)مثلها ملثله فهدر

                                                

بسهم فأنفذه، فقضي فيه بثلثي الدية،  رجال ىرضي اهلل عنه، وذلك أن رجال رم( 1)
يف اجلائفة إذا نفذت  ىأن عمر قض: وروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

إىل اجلوف، بأرش جائفتني، وال خمالف هلما، فكان إمجاعا ولو التحمت اجلائفة، 
 .أو املوضحة، وما فوقها من غري شني مل يسقط موجبها رواية واحدة

 .ال يوطأ مثلها ملثلهكصغرية أو حنيفة، ( 2)
 .فلم يستمسك البول، فعليه الدية( 3)
وعليه املهر املسمى، ألن للبول مكانا يف البدن، جيتمع فيه للخروج، فعدم ( 4)

استمساك البول إبطال لنفع ذلك احملل فوجبت الدية كما لو مل يستمسك 
ا ال الغائط، وهذا مذهب أيب حنيفة، وإن كان عمدا حمضا، وهو أن يعلم أهن

وإن علم أهنا ال تطيقه،  ،ن وطأه يفضيها فأرش اجلناية يف مالهأتطيقه، وهذا و 
 .ألنه شبه عمد ،وكان وطؤه مما حيتمل أن ال يفضيها فاألرش على العاقلة

أي وإال إن استمسك بول، مع خرق ما بني السبيلني، أو ما بني خمرج بول ومين، ( 5)
 .فعليه مع املهر ثلثها، وأرش البكارة

أو كانت أجنبية مطاوعة وال شبهة، فوقع ذلك، فهدر، حلصوله من فعل مأذون ( 6)
  .فيه وهلا مع شبهة أو إكراه املهر
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جيب يف  (و) (1)إذا جرب كما كان بعري (يف الضلع)جيب  (و)
 سعيد عن عمر رضي اهلل ىملا رو  (2)(كل واحدة من الرتقوتني بعري)

العظم املستدير حول : والرتقوة (3)يف الضلع مجل ويف الرتقوة مجل: عنه
وإن اجنرب  (4)العنق من النحر إىل الكتف، ولكل إنسان ترقوتان

يف كسر )جيب  (و) (5)الضلع، أو الرتقوة غري مستقيمني فحكومة
الفخذ )يف  (و (6)الساعد اجلامع لعظمي الزند والعضد: الذراع، وهو

 .(7)(إذا جرب ذلك مستقيما بعريان)والزند  (الساق)يف  (و

                                                

 .بكسر الضاد املعجمة، وفتح الالم أو إسكاهنا: أي بأن مل تتغري صفته، والضلع( 1)
 .إذا جربت كما كانت وهو مذهب الشافعي( 2)
د، وإسحاق وغريهم، وقيل حكومة وهو وكذا عن سعيد بن املسيب وجماه( 3)

ألن التقدير إمنا يكون بتوقيف أو قياس : مذهب أيب حنيفة ومالك، وابن املنذر
صحيح، فاهلل أعلم، وحيث وجب بعري أو بعريان، فيجوز دفع قدره من غريه، من 

 .بقية األصول املتقدم ذكرها، على ما تقدم
 .بـََلَغِت التـََّراِقيَ  َكال ِإَذا: تراقي، قال تعاىل: ومجعها( 4)
 .ويأيت بياهنا( 5)
 .إذا جرب مستقيما بعريان( 6)
 يف الزند الواحد أربعة أبعرة، ألنه عظمان، ويروى عن عمر: وعنه( 7)

وفيما سواه بعريان، اختاره القاضي، والزند، مفصل طرف الذراع يف الكف، ومها 
يلي اخلنصر، وهو الناتئ  زندان يعرفان، بالكوع والكرسوع، وهو طرف الزند الذي

 .عن الرسغ
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سعيد عن عمرو بن شعيب، أن عمرو بن العاص، كتب  ىملا رو 
إىل عمر يف أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر، أن فيه بعريين، 
وإذا كسر الزندان، ففيهما أربعة من اإلبل، ومل يظهر له خمالف من 

كخرزة   (اجلراح وكسر العظاممن )املذكور  (وما عدا ذلك) (1)الصحابة
أن يقوم : واحلكومة (4)ففيه حكومة) (3)وعصعص، وعانة (2)صلب

 به)أي اجلناية  (اجملين عليه، كأنه عبد ال جناية به، مث يقوم وهي

                                                

 .فيه حكومة: فكان إمجاعا، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي( 1)
 .وهي فقاره، لكن إن أريد هبا كسر الصلب، ففيه الدية( 2)
: ال نعلم فيها خمالفا، والعصعص، كقنفذ وعلبط عجب الذنب، وهو: قال املوفق( 3)

عظم لطيف، كحبة خردل، : ويقال العظم الذي يف أسفل الصلب عند العجز،
عند رأس العصعص، مكان الذنب، من ذوات األربع، وعانة، قال األزهري 

هي شعر : ومجاعة، هي منبت الشعر، فوق قبل املرأة، وذكر الرجل، وقال اجلوهري
 .الركب

الصحيح أنه ال تقدير يف غري اخلمس، الضلع : ألنه مل يرد فيه تقدير، وقال املوفق( 4)
قوتني، والزندين، ألن التقدير، إمنا يثبت بالتوقيف، ومقتضى الدليل وجوب والرت 

  .احلكومة، يف هذه العظام الباطنة كلها، يعين سوى هذه اخلمس، لقضاء عمر
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مثل نسبته )أي للمجين عليه  (قد برئت فما نقص من القيمة فله
 عليه لو كان أي قيمة اجملين (قيمته)أي لو قدرنا أن  (كأن  (1)من الدية

أي يف  (وقيمته باجلناية مخسون ففيه ،ستون)من اجلناية  (عبدا سليما)
إال أن تكون ) (2)لنقصه باجلناية سدس قيمته (سدس ديته)جرحه 

أي باحلكومة  (فال يبلغ هبا)من الشرع  (احلكومة يف حمل له مقدر
كشجة دون املوضحة، ال تبلغ حكومتها أرش   (3)(املقدر)

 .(4)املوضحة

                                                

 .وذكره ابن املنذر، واملوفق وغريمها قول أهل العلم( 1)
عليه ألن الناقص بالتقومي، واحد من ستة، وهو سدس قيمته فيكون للمجين ( 2)

سدس ديته، ألن الواجب مثل ذلك من الدية، وإمنا كان كذلك، ألن مجلته 
مضمونة بالدية فأجزاؤه مضمونة منها، ويقدر احلر عبدا ليمكن تقوميه، وجيعل 
العبد أصال للحر فيما ال موقت فيه، واحلر أصال للعبد فيما فيه توقيت، على 

، ليمكن تقوميه، إذ احلر ليس املشهور يف املذهب وغريه، وإمنا جعل احلر عبدا
 .مبال، وغري املال ال يقوم

 .هذا قول أكثر أهل العلم: قال املوفق وغريه( 3)
ألن اجلراحة لو كانت موضحة، مل يزد على مخس، مع أهنا مسحاق، وزيادة عليها ( 4)

  .فألن ال جيب يف بعضها زيادة على مخس أوىل
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فإن مل  (1)وإن مل تنقصه اجلناية حال برء، قوم حال جريان دم
 .(2)تنقصه أيضا، أو زادته حسنا، فال شيء فيها

                                                

 .ص اجلنايةألنه ال بد من نقص، للخوف عليه، ولنق( 1)
أي فإن مل تنقصه اجلناية حال جريان الدم، أو زادته اجلناية حسنا، كما لو قطع ( 2)

سلعة، أو ثؤلوال، أوبط جراحا، وإن لطمه يف وجهه فلم يؤثر فال ضمان ألنه مل 
  .يقتص منه: حيصل نقص ويعزر، كما لو شتمه ألنه معصية وعند الشيخ وغريه
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 (1)باب العاقلة وما تحمله

 
 (2)عصباته كلهم، من النسب والوالء)ذكور  (عاقلة اإلنسان)
 (4)كابن بن بن عم جد اجلاين  (وبعيدهم) (3)كاإلخوة  (قريبهم

 ((5)بهمحاضرهم وغائ)

                                                

ن عنه، و رعا، ومسيت أقاربت القاتل عاقلة، ألهنم يعقلالعصبة، لغة وش: العاقلة( 1)
ألهنا : ويقال ألن اإلبل تعقل بفناء أولياء املقتول، ولذا مسيت الدية عقال، وقيل

 .تعقل لسان أولياء املقتول
عند اجلمهور، إذا عجزت عنه العصبة، وقال : كاملعتق وأبنائه، قال ابن رشد( 2)

ة، بعدوا أو قربوا من النسب، واملوىل وعصبته، سائر العصبات من العاقل: املوفق
وهو قول عمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي، وال أعلم عن غريهم خالفهم، 

 .وألن املوايل من العصبة
مثل هبم، ملا روي عن أمحد أهنم ليسوا من العاقلة، كما هو ظاهر اخلرقي، وغريه ( 3)

 .ال نعلم عن غريهم خالفهم: جيعلوهنم من العاقلة بكل حال، وقال املوفق
ألهنم عصبته، يرثون املال إذا مل يكن وارث أقرب منهم فيدخلون يف العقل  ( 4)

بالدية على العصبة، وإن مل يرثوا  صلى اهلل عليه وسلمكالقريب لقضاء رسول اهلل 
أمر عمر أهله أن يقضوا دينه من أموال عصبة عاقلته بين : وقال الشيخ اإلسالم

 .ن عاقلة الرجل هم الذين حيملون كلهعدي وقريش فإ
  .وهو قول أيب حنيفة، للخرب، والستوائهم يف العصب، فاستووا يف التحمل( 5)
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حىت عمودي نسبه وهم آباء اجلاين وإن علوا، وأبناؤه وإن 
 ىقض»حلديث أيب هريرة  (2)سواء كان اجلاين رجال أو امرأة (1)نزلوا

يف جنني امرأة من بين حليان، سقط ميتا، بغرة عبد أو  رسول اهلل 
مث إن املرأة اليت قضي عليها بالغرة، توفيت فقضى رسول اهلل  (3)أمة
  متفق  «وبنتيها، وأن العقل على عصبتها مرياثها لزوجهاأن

 .(4)عليه

                                                

أبو الرجل وابنه من : وقال الشيخ: وهو قول مجهور العلماء حكاه املوفق وغريه( 1)
ا عاقلته، عند اجلمهور، كأيب حنيفة، مالك، وأمحد يف أظهر الروايتني عنه، وألهنم

 .أحق بنصرته من غريمها فوجب أن حيمال عنه، كاإلخوة
 .بال نزاع( 2)
محل املرأة ما دام يف بطنها، مسي بذلك الستتاره، فإن خرج حيا فولد، : اجلنني( 3)

وإال فسقط، والغرة أصلها البياض يف وجه الفرس، وكأنه عرب بالغرة عن اجلسم  
العبد واألمة ما سلم من العيوب، كله، كما قالوا اعتق رقبته، وأقل ما جيزئ من 

 .اليت يثبت هبا الرد يف املبيع
ب وهم عصبته، أي قرابتها من قبل األ ،بدية املرأة على عاقلتها ىوقض: يف لفظ( 4)

 .وهم الذين يعقلون اإلبل على باب املقتول
فدل احلديث على أن دية اخلطأ على العاقلة، وأمجع العلماء على ذلك، ويف رواية عن 

جعل دية املقتول على عاقلتها، وبرأ زوجها وولدها، ورواه أبو داود، وهو : برجا
رواية عن أمحد فإذا خرج الولد قيس عليه الوالد، ألنه يف معناه، ويشهد ملا فرعوا 
 عليه، ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
= 
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ولو عرف  (1)يقال عقلت عن فالن، إذا غرمت عنه دية جنايته
ويعقل هرم،  (2)ومل يعلم من أي بطوهنا، مل يعقلوا عنه ،نسبه من قبيلة

 .(3)وزمن وأعمى أغنياء

                                         
= 

ن كانوا أن عقل املرأة بني عصبتها م: صلى اهلل عليه وسلمقضى رسول اهلل : قال
هنم ال يرثون منها شيئا، إال ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بني ورثتها، وأل

عصبة فأشبهوا سائر العصبات، ألن العقل مبناه على التناصر وهم من أهله، 
 .وتقدم أنه قول اجلمهور، واختيار الشيخ وغريه

قاتل، وأهنا إمنا حتمل وتقدم اتفاق العلماء، على أن الدية يف قتل اخلطأ على عاقلة ال
ن أاخلطأ ال العمد بال نزاع، وأن يف شبه العمد نزاع، األظهر أهنا ال حتمله، و 

إجياب الدية يف مال املخطئ ضرر عظيم به، من غري ذنب تعمده، وال بد من 
ل، فالشارع أوجب على من عليهم مواالته ونصرته، أن يعينوه و إجياب بدل املقت

ومعلوم أن : لنفقات وفكاك األسري، قال ابن القيمعلى ذلك، فكان كإجياب ا
 .هذا من أصول الشرائع، اليت هبا قيام مصلحة العامل

وبعبارة أخرى، يقال عقلت فالنا إذا أعطيت ديته، وعقلت عنه إذا أديت عنه ( 1)
 .دية جنايته، وغري ذلك مما تقدم

قريش، مل تعقل قريش  ألهنم ال يرثونه، كما لو قتل قرشي، ومل يعلم من أي بطون( 2)
عنه، ألن كل قوم منهم ينتسبون إىل أب يتميزون به، وال يعقل موىل املواالة، وال 

 .يف، وهو مذهب الشافعيلاحل
اهلرم أقصى الكرب، والزمن املقعد، فيعقل الثالثة كشاب، وصحيح، وبصري، كذا ( 3)

الشيخ الفاين، ال يعقل : غائب كحاضر، لكوهنم من أهل املواساة، والوجه الثاين
وال املريض إذا بلغ حد الزمانة، وال األعمى ألهنم ليسوا من أهل النصرة، كالصيب 

  .فاهلل أعلم
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 (1)ألنه ال ميلك، ولو ملك فملكه ضعيف (وال عقل على رقيق)
ا ليسا من أهل مألهن (2)كصغري وجمنون  (غري مكلف)ال على  (و)

 .(3)النصرة
ال ميلك نصاب زكاة عند حلول احلول فاضال  على فقري (وال)

 (5)كحج وكفارة ظهار، ولو معتمال، ألنه ليس من أهل املواساة  (4)عنه
 .(6)(وال أنثى)

                                                

 .وألنه أسوأ حاال من الفقري، وهو قول مجهور العلماء( 1)
أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم، على أن املرأة : وال امرأة قال ابن املنذر( 2)

 .ال يعقالن مع العاقلةوالصيب الذي مل يبلغ، 
 .وألن احلمل إمنا هو للتناصر، ومها ليس من أهله، فال عقل عليهما( 3)
أمجعوا على أن الفقري ال يلزمه شيء من العقل، وهو قول مالك : قال املوفق وغريه( 4)

 .والشافعي، وأصحاب الرأي
و كان معتمال أي كما أن الفقري ال يلزمه حج وال كفارة ظهار، فال يلزمه عقل ول( 5)

ل العاقلة مواساة، والفقري ليس من أهل املواساة، فال صاحب حرفة، ألن مح: أي
يلزمه عقل، ألنه وجب على العاقلة ختفيفا عن القاتل، فال جيوز التثقيل على 
الفقري، ألنه كلفة ومشقة، ومن صار عند احلول أهال من العاقلة، كصيب بلغ، 

 .ه، لو كان كذلك مجيع احلولوجمنون عقل، لزمهما ما كان يلزم
إن املرأة : وال عقل على أنثى، وهو مذهب اجلمهور، وتقدم قول ابن املنذر: أي( 6)

والصيب الذي مل يبلغ ال يعقالن، وألن فيها معىن التناصر، وليست املرأة من أهل 
  .النصرة
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ويتعاقل  (2)لفوات املعاضدة واملناصرة (1)وال خمالف لدين اجلاين
وخطأ إمام وحاكم يف حكمهما، يف بيت  (3)أهل ذمة احتدت مللهم

ومن ال عاقلة له، أو له وعجزت، فإن كان كافرا فالواجب  (4)املال
وإن كان مسلما فمن بيت املال، حاال إن أمكن، وإال  (5)عليه

 .(6)سقطت
                                                

تلفتني فال يعقل يهودي عن نصراين، وال نصراين عن يهودي، ألهنم أهل ملتني خم( 1)
فال تعاقل بينهم، كما ال توارث، وال يعقل املرتد أحد، ال مسلم وال ذمي، ألنه ال 
يقر، فخطؤه يف ماله، وكذا كل من ال حتمل عاقلته جنايته، يكون موجبها يف 

 .ماله، كسائر اجلنايات اليت ال حتملها العاقلة
ذلك، وال يعقل عن أي من املرأة، ومن خمالف لدين اجلاين، فال تعقل املرأة ل( 2)

اجلاين من باين دينه، وظاهر كالمه، أنه ال فرق بني الوالء وغريه، هنا، ومقتضى 
قوله يف الكايف، بناء على ثوريثهم أن املباين يف الدين، يعقل يف الوالء دون 

 النسب، كما يرث ذو الوالء، مع مباينة الدين دون النسب
كاملسلمني، وإن كان أحدمها ذميا واآلخر   كما يتوارثون، وألهنم من أهل النصرة،( 3)

 .مللهم، كما صرحوا به تحربيا فال تعاقل، ولو احتد
مام نائبان عن ف بالعاقلة، وألن احلاكم واإلحفال حتمله عاقلتهما ألنه يكثر فيج( 4)

اهلل، فيكون أرش خطئهما يف مال اهلل، وأما خطؤمها يف غري حكم، كرميهما صيدا 
 .عاقلتهما، كخطأ غريمها فيصيب آدميا، فعلى

 .يف ماله، حاال ألن بيت املال ال يعقل عنه( 5)
أو البعض  أي وإن كان اجلاين خطأ مسلما، ال عاقلة له أوله، وعجزت عن الكل( 6)

ودى  صلى اهلل عليه وسلمالبعض فأرش جنايته من بيت املال حاال، ألنه 
= 
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ولو مل جيب به قصاص   (1)(وال حتمل العاقلة عمدا حمضا)
 .(2)ةكجائفة ومأموم

                                         
= 

، وألنه إذا مل يكن  من بيت املال، وروي عن عمر وعليرباألنصاري الذي قتل خبي
 .له وارث، صرف ماله لبيت املال، وهذا مذهب الشافعي

وإال سقطت أي وإن مل يكن له عاقلة، أو عجزت ومل يصرف من بيت املال، : وقوله
وتؤخذ الدية من اجلاين خطأ عند تعذر العاقلة، : سقطت ديته، وتقدم قول الشيخ

وألهنا جتب على القاتل ابتداء، مث يف أصح قويل العلماء، اهـ وهو يف غاية القوة، 
تتحملها العاقلة عنه، ولو قيل بوجوهبا عليهم ابتداء لكن مع وجودهم، أما مع 

 .عدمهم فال ميكن القول بوجوهبا عليهم
حيتمل أن جتب يف القاتل، إذا تعذر محلها عنه، وهو القول الثاين : وقال املوفق

وألن قضية الدليل وجوهبا على  ِإَلى َأْهِلهِ  َوِدَية  ُمَسلََّمة  : للشافعي لعموم قوله
اجلاين، جربا للمحل الذي فوته، وإمنا سقط عن القاتل، لقيام العاقلة مقامه يف 

 .جرب احملل، فإذا مل يوجد ذلك بقي واجبا عليه مبقتضى الدليل اهـ
ما  هنا ال حتمل ديةأال خالف يف : بال نزاع، وقال املوفق: قال ابن القيم وغريه( 1)

جيب فيه القصاص، وأكثر أهل العلم أهنا ال حتمل العمد حبال، وروي عن ابن 
عباس، وال نعرف له يف الصحابة خمالفا، فيكون إمجاعا اهـ وللدارقطين عن عمر 
حنوه، ويف املوطأ عن الزهري، مضت السنة أن العاقلة ال حتمل شيئا من دية العمد 

 .إال أن تشاء
عمد، فال حتملها العاقلة كاملوجبة للقصاص، ألن محل العاقلة  للعموم وألهنا جناية( 2)

  .إمنا يثبت يف اخلطأ
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وخرج باحملض  (1)ألن العامد غري معذور، فال يستحق املواساة
أي قيمة عبد،  (عبدا)حتمل العقل أيضا  (وال) (2)شبه العمد فتحمله

حتمل أيضا  (وال) (3)قتله اجلاين، أو قطع طرفه، وال حتمل أيضا جنايته
بأن يقر على نفسه  (وال اعرتافا مل تصدق به) (4)عن إنكار (صلحا)

 .(5)ية، وتنكره العاقلةاجنا

                                                

 .للحمل عنه، فوجبت جنايته يف ماله يوال التخفيف، وال يوجد فيه املقتض( 1)
قول : صرح به يف اإلقناع وغريه، ألنه ال يوجب قصاص، كاخلطأ وذكره املوفق( 2)

يف شبه العمد نزاع، األظهر أهنا ال حتمله فاهلل و : أكثر أهل العلم، وقال ابن القيم
 .أعلم

ألنه سلعة من السلع، ومال من األموال، فلو محلت بدله، : قال ابن القيم( 3)
 .حلملت بدل احليوان واملتاع

عليه ويصاحل  ىأن يدع: ألنه إمنا يثبت بفعله واختياره، فلم حتمله العاقلة، وذلك( 4)
أهنا ال حتمل عمدا، وال اعرتافا وال صلحا يف : عن ذلك، ويأيت أثر ابن عباس

 .عمد، وأنه ال خمالف له
ال نعلم فيه خالفا، وهو قول األئمة األربعة وغريهم، وقال ابن : وقال املوفق( 5)

وذلك أن املدعي واملدعى عليه، قد يتواطآن على اإلقرار باجلناية ويشرتكان : القيم
غرمي العاقلة، فال يسري إقراره وال صلحه فال فيما حتمله العاقلة، ويتصاحلان على ت

جيوز إقراره يف حق العاقلة، وال يقبل قوله فيما جيب عليها من الغرامة، اهـ ويصح 
  .إقراره ويضمن ما اعرتف به
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ال حتمل العاقلة عمدا، وال عبدا، وال »: روي ابن عباس مرفوعا
حتمل العاقلة أيضا  (وال) (1)، وروي عنه موقوفا«صلحا، وال اعرتافا

: لقضاء عمر (2)أي دية ذكر حر مسلم (ما دون ثلث الدية التامة)
جنني مات بعد إال غرة  (3)أهنا ال حتمل شيئا، حىت يبلغ عقل املأمومة

 .(5)أو معها اجناية واحدة، ال قبلها (4)أمه

                                                

مل نعرف له يف الصحابة : رواه أمحد والبيهقي وهو املشهور، قال املوفق وغريه( 1)
 .خمالفا، فيكون إمجاعا

 .مالك وغريه من السلف وهو قول( 2)
ولقلته، واحتمال اجلاين محله، وألن مقتضى األصل وجوب الضمان على اجلاين، ( 3)

ألنه موجب جنايته، وبدل متلفه، فكان عليه كسائر اجلنايات واملتلفات وإمنا 
 .خولف يف الثلث ختفيفا عنه، لكونه كثريا جيحف به

ا مع زيادهتا على الثلث، فحملتها اجناية واحدة، ألن اجلناية واحدة، فتبعه( 4)
 .حديث أيب هريرةو العاقلة، كالدية الواحدة، خلرب املغرية، 

أو إال دية جنني، مات مع أمه، اجناية واحدة، فتحملها العاقلة، أيضا، ال إن ( 5)
مات اجلنني قبل أمه، مع احتاد اجلناية، فال حتملها العاقلة، لنقصه عن الثلث، وال 

 .لها، نص عليهتبعية ملوته قب
صلح اإلنكار واالعرتاف، وما دون ثلث الدية يف مال اجلاين و العبد و فالعمد احملض، 

حاال، ألن األصل وجوهبا عليه حاال، ألنه بدل متلفه، وكذا الغرة إن مات قبل 
  .أمه، وعمد الصيب اجملنون خطأ، حتمله العاقلة
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 (1)ويؤجل ما وجب بشبه العمد واخلطأ، على ثالث سنني
ويبدأ باألقرب  (2)وجيتهد احلاكم يف حتميل كل منهم، ما يسهل عليه

 .(4)لكن تؤخذ من بعيد، لغيبة قريب (3)فاألقرب

                                                

 ىة، فكان إمجاعا وحكلقول عمر وعلي، وال يعرف هلما خمالف من الصحاب( 1)
اتفاقهم على أن دية اخلطأ، مؤجلة على العاقلة ثالث سنني، : زير وابن رشدو ال

ال تؤجل على : وأن دية العمد حالة إال أن يصطلحا على التأجيل، وقال الشيخ
 .العاقلة، إذا رأى اإلمام املصلحة فيه، ونص على ذلك أمحد رمحه اهلل

هل العلم يف أن العاقلة ال تكلف من العقل ما ال خالف بني أ :قال املوفق( 2)
جيحف هبا ويشق عليها، اهـ فيجتهد احلاكم يف حتميل كل من العاقلة ما يسهل 
عليه ألن ذلك مواساة للجاين، وختفيف عنه، فال يشق على غريه، فيفرض على  
كل واحد قدرا يسهل، وال يؤذي، وهو مذهب مالك، وذلك حيث أنه ال نص 

يتحمل الغين زيادة :  اجتهاد احلاكم، كتقدير النفقات، وعن أمحدفيه، فرجع إىل
 .على املتوسط، وقاله مالك والشافعي

أي ويبدأ احلاكم بقسمة الدية، بني العاقلة، األقرب فاألقرب، فيقسم على اآلباء ( 3)
 .واألبناء، مث اإلخوة، مث بنيهم، مث األعمام مث بنيهم، وهكذا كاملرياث

أموال األقربني هلا، مل يتجاوزهم وإن مل يتسعوا دخل من هو أبعد فإن اتسعت ( 4)
منهم، وهكذا حىت يدخل فيهم أبعدهم درجة، على حسب املرياث وهذا مذهب 

  .الشافعي
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 (1)فصل في كفارة القتل

 
 .(2)ولو نفسه (من قتل نفسا حمرمة)

                                                

مسيت بذلك من الكفر بفتح الكاف، وهو السرت، ألهنا تسرت الذنب وتغطية ( 1)
القاتل خطأ وكذا شبه  الكتاب والسنة، وإمجاع األمة، على: األصل يف وجوهباو 

اعتقوا عنه يعتق اهلل بكل »: عمد، ألنه يف معناه، وملا رواه أبو داود والنسائي
: ال القتل العمد العدوان فال كفارة، لقوله تعاىل «عضو منه عضوا منه من النار

 ًُدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَّم ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمِّ  .فلم يذكر فيه كفارة َوَمْن يـَ
عليه  صلى اهلل عليه وسلما روي أن سويد بن الصامت قتل رجال، فأوجب النيب ومل

صلى القود، ومل يوجب كفارة وعمرو بن أمية الضمري، قتل رجلني عمدا فودامها 
ومل يوجب عليه كفارة، وألهنا وجبت يف اخلطأ فتمحو إمثه، لكونه  اهلل عليه وسلم

 .إلمث فيه، حبيث ال يرتفع هباال خيلو من تفريط، فال تلزم يف موضع عظم ا
ال كفارة يف قتل العمد، وال يف اليمني الغموس، كقول أمحد، وليس ذلك : وقال الشيخ

أن اخلطأ ال يوصف بتحرمي وال : ختفيفا عن مرتكبهما، اهـ وذكر املوفق وغريه
إباحة، ألنه كقتل اجملنون، لكن النفس الذاهبة به، معصومة حمرمة، فلذلك وجبت 

 .ة فيهاالكفار 
فكفارة كاملة يف ماله، وأما قتل نفسه فصوب املوفق وغريه، أنه ال كفارة يف ماله، ( 2)

فيه  صلى اهلل عليه وسلمفإن عامر بن األكوع، قتل نفسه خطأ ومل يأمر النيب 
َتَل ُمْؤِمًنا َخَطأً : بكفارة، وقوله   .إمنا أريد به إذا قتل غريه َوَمْن قـَ
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أو  (خطأ)أو شارك يف قتلها  (2)أو جنينا (1)أو قنه، أو مستأمنا
أي على القاتل  (فعليه) (4)كحفره بئرا  (مباشرة أو تسببا) (3)شبه عمد

 .(5)(الكفارة)ولو كافرا، أو قنا، أو صغريا، أو جمنونا

                                                

رمة، ولو كان قنه، لعموم اآلية، أو كان مستأمنا، ألنه آدمي أي أو قتل نفسا حم( 1)
نَـُهْم ِميَثاق  َفِدَية  قتل ظلما أشبه السلم لعموم  يـْ َنُكْم َوبـَ يـْ َوِإْن َكاَن ِمْن قـَْوٍم بـَ

فتجب بقتل الكافر املضمون عند  ُمَسلََّمة  ِإَلى َأْهِلِه َوَتْحرِيُر َرقَـَبٍة ُمْؤِمَنةٍ 
 .وأما املسلم احلر فباتفاقهم أكثر أهل العلم،

أي أو قتل جنينا، بأن ضرب بطن حامل، فألقت جنينا ميتا، أو حيا مث مات، ( 2)
 .وهذا مذهب مالك والشافعي

أي أو شارك يف قتل قنه، أو مستأمنا خطأ، أو شبه عمد، فيلزمه كفارة، قال ( 3)
علم، منهم مالك يلزم كل واحد من شركائه كفارة، هذا قول أكثر أهل ال: املوفق

والشافعي، وأصحاب الرأي، وأما قتل اخلطأ فبال نزاع، وأما شبه العمد، فذكر 
جمرى اخلطأ يف نفي القصاص ومحل  ياملوفق وغريه، أنه مقتضى الدليل، وألنه أجر 

 .جمراه يف عدم وجوب القصاص ىالعاقلة، وتأجيلها، فجر 
و شارك يف قتله مباشرة، أو تسببا  أي سواء كان قتله منفردا مباشرة، أو تسببا، أ( 4)

كحفر بئر متعديا، وكنصب سكني، ووضع حجر حبيث ال جيوز له، وشهادة زور 
 .وحنو ذلك

إال املتسبب، ألنه ليس بقتل، وهو  : وهذا قول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة( 5)
 ويلزم الشهود: كاملباشرة يف الضمان، فكان كاملباشرة يف الكفارة، قال القاضي

جتب به  الكفارة، سواء قالوا أخطأنا، أو عمدنا؛ فدل على أن القتل بالسبب
اتفقوا أهنا : الكفارة بكل حال، وأما الصيب واجملنون، إذا قتال، فقال الوزير وغريه

 .جتب عليهما الكفارة، إال أبا حنيفة
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وال إطعام  (2)فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني (1)عتق رقبة
أو القتل قصاصا، أو  (4)وإن كانت النفس مباحة، كباغ (3)فيها
 .(6)أو دفعا عن نفسه، فال كفارة (5)حدا

                                                

: وزيرمؤمنة بنص القرآن، سواء كان القاتل أو املقتول مسلما، أو كافرا، قال ال( 1)
 .اتفقوا على أن كفارة القتل اخلطأ، عتق رقبة مؤمنة، فاضلة، كما تقدم

 .بنص القرآن، وحكاه الوزير وغريه، اتفاقا، وتقدم حكمها عند كفارة الظهار( 2)
أي وإن مل يستطع الصوم، ثبت يف ذمته، ومل جيب عليه اإلطعام، ألن اهلل مل ( 3)

اإلبدال يف الكفارات، موقوف على  يذكره، وهذا أحد القولني للشافعي، ألن
جيب إطعام ستني مسكينا، عند العجز عن الصوم،  : النص دون القياس وعنه

ككفارة الظهار، والوطء يف رمضان، وإن عجز عنه ثبت يف ذمته، حىت يقدر 
 .عليه، واهلل أعلم

 .ومرتد وزان حمصن، ومن حتتم قتله للمحاربة، فال كفارة( 4)
قصاصا، أو كان القتل حدا، فال كفارة أيضا، ألنه قتل مأمور  أي أو كان القتل( 5)

 .به، والكفارة ال جتب، حملو املأمور به
أي أو كان القتل دفعا عن نفسه، كصائل عليه، فال كفارة، وكل قتل مباح، ال  ( 6)

كفارة فيه، وأما قتل نساء أهل احلرب، وصبياهنم، فال كفارة فيه أيضا، ألهنم ليس 
لكوهنم يصريون  ال أمان، وإمنا منع من قتلهم النتفاع املسلمني هبمهلم إميان و 

 .بالسيب رقيقا، وكذا قتل من مل تبلغه الدعوة، لشبههم مبن قتله مباح
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وتتعدد بتعدد  (2)ومن مال غري مكلف وليه (1)ويكفر قن بصوم
 .(3)القتل

                                                

ألنه ال مال له يعتق منه، ولو مكاتبا، ألن ملكه ضعيف وكذا يكفر سفيه ( 1)
 .ومفلس بصوم

ه، فيعتق منه رقبة، لعدم أي ويكفر من مال غري مكلف، كصغري وجمنون ولي( 2)
إمكان الصوم منه، وال تدخله النيابة، ألن املميز ليس أهال ألداء الواجب وإن 
صح صومه، واجملنون ال يصح صومه، كغري مميز وإمنا وجبت الكفارة عليهما، ألهنا 
حق مايل يتعلق بالقتل، أشبه الدية، وألهنا عبادة مالية، أشبهت الزكاة، ونفقة 

 .هما، وفعلهما متحقق، فأوجب الضمان عليهمالفعاألقارب، وب
أي وتعدد الكفارة بتعدد قتل، كتعدد الدية بذلك، لقيام كل قتيل بنفسه، وعدم ( 3)

  .تعلقه بغريه
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 (1)باب القسامة

 

أقسم : أقيم مقام املصدر، من قوهلم (2)اسم القسم: وهي لغة
 ىرو  (4)(ان مكررة يف دعوة قتل معصومأمي)ا وشرع   (3)إقساما وقسامة

أقر القسامة، على ما كانت عليه يف  أن النيب : أمحد ومسلم
 .(5)اجلاهلية

                                                

اتفقوا على : أصل مستقل، وقال الوزير: مشروعة بالسنة واإلمجاع، وهي: القسامة( 1)
 .قاتله أن القسامة مشروعة يف القتيل إذا وجد، ومل يعلم

 .واجلماعة يقسمون على الشيء،ويأخذونه( 2)
وأقسم إقساما أي حلف حلفا فالقسامة هنا، هي اإلميان إذا كثرت على وجه ( 3)

هم القوم يقسمون يف دعواهم على رجل أنه قتل : املبالغة وقال األزهري
صاحبهم، مسوا قسامة باسم املصدر، كعدل ورضا، وأي األمرين كان فهو من 

 .الذي هو احللفالقسم 
أهنا ال تشرع، : أما العمد فبال نزاع، وأما شبه العمد واخلطأ فظاهر كالم اخلرقي( 4)

 .معصوم، ال حنو مرتد، ولو جرح مسلما
أول قسامة كانت فينا بين هاشم رجل منا قتله رجل من قريش، : قال ابن عباس( 5)

سون من قومك، فقال أبو طالب إن شئت أن تؤدي مائة من اإلبل، أو حيلف مخ
بني ناس من  صلى اهلل عليه وسلمهبا رسول اهلل  ىوإال قتلناك به، فحلفوا وقض

 .األنصار، يف قتيل ادعوه على اليهود
= 
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أي  (من شروطها)و (1)وال تكون يف دعوى قطع طرف وال جرح
 .(3)وهو العداوة الظاهرة (2)اللوث)القسامة 

                                         
= 

ففي الصحيحني عن سهل بن أيب حثمة، أن عبد اهلل بن سهل، وحميصة بن مسعود، 
فأتى خرجا إىل خيرب، فأتى حميصة إىل عبد اهلل بن سهل، وهو يتشحط يف دمه، 

 صلى اهلل عليه وسلمأنتم قتلتموه فقالوا ال، فقال رسول اهلل : يهود، فقال
ما لنا بينة، : قالوا «تأتون بالبينة»ويف رواية  «أحتلفون وتستحقون دم صاحبكم»

تربئكم يهود : وكيف حنلف ومل نشهد ومل نر، فقال: قالوا «أحتلفون؟»: فقال
 .قوم كفار، فوداه مبائة من اإلبلكيف نأخذ أميان : خبمسني ميينا، فقالوا

فدلت هذه األحاديث، وما يف معناها، على مشروعية القسامة، وأهنا أصل من أصول 
الشرع، مستقل بنفسه وقاعدة من قواعد األحكام، وركن من أركان مصاحل العباد، 

ابن عبد الرب عن عمرو  ىهبا أخذ كافة األئمة، فتخصص هبا األدلة العامة، ورو 
 «البينة على املدعي، واليمني على من أنكر إال يف القسامة»مرفوعا  بن شعيب
 .وهذه الزيادة يتعني العمل هبا، ألن الزيادة من الثقة مقبولة: قال املوفق

فال تكون القسامة يف دعوى قطع طرف، وال يف دعوى جرح ألهنا ثبتت، : أي( 1)
 .وفق، بال خالفعلى خالف األصل يف النفس حلرمتها فاختصت هبا، قال امل

اللوث، من التلوث، وهو :وعدها بعضهم عشرة شروط، لصحة القسامة، أحدها( 2)
 .الثه يف الرتاب، ولوثه ولو كان خطأ أو شبه عمد: التلطخ، يقال

الصورة وهو قول  واملطالبات باألحقاد، ومقتضاه، أن اللوث خمتص هبذه: والشر( 3)
اللوث ما يغلب على الظن صحة  ما يدل على أن: أكثر األصحاب، وعن أمحد

 .الدعوى
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 وكما بني البغاة (1)(كالقبائل اليت يطلب بعضها بعضا بالثأر  
 .(2)وأهل العدل

                                                

وكما كان بني األنصار، وأهل خيرب، وما بني أحياء العرب، وأهل القرى الذين ( 1)
 .بينهم الدماء واحلروب

وما بني الشرط، واللصوص، وكل من بينه وبني املقتول ضغن، يغلب على الظن ( 2)
لى ظنهم أنه قتله، وإن  أنه قتله، ولألولياء أن يقسموا على القاتل، إذا غلب ع

كانوا غائبني ملا تقدم، واختار الشيخ وغريه، أن اللوث ما يغلب على الظن صحة 
الدعوى كتفرق مجاعة عن قتيل، وشهادة من ال يثبت القتل بشهادهتم وحنو ذلك 

 .وصوبه يف اإلنصاف
ن مث أذهب إىل القسامة، إذا كان مث لطخ، وإذا كان مث سبب بني، وإذا كا: وقال أمحد

فذكر أربعة أمور، : عليه، يفعل مثل هذا، قال الشيخ ىعداوة، وإذا كان مثل املدع
التكلم يف عرضه، كالشهادة املردودة والسبب البني، كالتفرق عن : اللطخ، وهو

 .قتيل، والعداوة، وكون املطلوب من املعروفني بالقتل، وهذا هو الصواب
فإنه اعتماد على ظاهر األمارات، املغلبة وهذا من أحسن االستشهاد : وقال ابن القيم

على الظن، بصدق املدعي، فيجوز له أن حيلف، بناء على ذلك، وجيوز للحاكم، 
بل جيب عليه، أن يثبت له حق القصاص، أو الدية، مع علمه أنه مل ير ومل يشهد 

 .اهـ
دو وال الع ة الظاهرة، أن ال يكون باملوضع الذي به القتيل غريو وال يشرتط مع العدا

ينبغي أن حيلفوا إال بعد االستيثاق يف غلبة الظن، وينبغي للحاكم أن يعظهم 
 .ويعرفهم ما يف اليمني الكاذبة
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فمن ادعى عليها لقتل ) (1)وسواء وجد مع اللوث أثر قتل أوال
حيث ال بينة للمدعي كسائر  (من غري لوث، حلف ميينا واحدة وبرئ

فإن نكل قضي عليه بالنكول، إن مل تكن الدعوى بقتل  (2)الدعاوي
ومن شرط القسامة  (4)فإن كانت به، مل حيلف وخلي سبيله (3)عمد
 .(5)عليه القتل ىكليف مدعت: أيضا

                                                

مل يسأل األنصار هل  صلى اهلل عليه وسلمأي أو مل يوجد أثر القتل، ألن النيب ( 1)
 .لهم أثر أم ال، مع أن القتل حيصل مباال أثر له، كغم الوجه واخلنقيبقت

صلى اهلل عليه عليه ميينا ويربأ فكذا دعوى القتل بغري لوث، لقوله  ىحيلف املدع (2)
 .«البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وسلم

أي فإن نكل املدعي عليه القتل خطأ أو شبه عمد، قضي عليه بالنكول، ألنه ( 3)
 .نكول عن وجوب مال عليه، فثبت كسائر الدعاوي، كما سيأيت

 ىعليه، وخيل ىإن كانت الدعوى بقتل عمد بدون لوث، مل حيلف املدعأي ف( 4)
حيلف اختاره املوفق وغريه، وهي أشهر، وقدمها يف : سبيله ألنه ليس مبال، وعنه

الفروع وغريه، فإن نكل مل يقض عليه بغري الدية، ألن القود كاحلد، يدرأ بالشبهة 
 .ط هبا الدموال جيب القصاص بالنكول، ألنه حجة ضعيفة فال ينا

  .لتصح الدعوى عليه، ألهنا ال تصح على صغري وال جمنون( 5)
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وطلب مجيع  (2)ووصف القتل يف الدعوى (1)وإمكان القتل منه
وكون فيهم  (5)لتوعلى عني القا (4)واتفاقهم على الدعوى (3)الورثة

 .(7)وكون الدعوى على واحد معني (6)ذكور مكلفون

                                                

، مل تصح عليه الدعوى،  ةعليه، وإن مل ميكن منه قتل، لنحو زمان ىأي املدع( 1)
كبقية الدعاوي، اليت يكذهبا احلس، وكذا إن مل ميكن القتل منه، لبعده من بلد 

 .املقتول، وال ميكنه جميئة منه إليه
يصفه املدعي يف الدعوى، كأن يقول جرحه بسيف، أو سكني وحنوه، يف  بأن( 2)

 .ه أو ضربه، بنحو لت يف رأسهقحمل كذا من بدنه، أو خن
 .فال يكتفي بطلب بعضهم، لعدم انفراده باحلق( 3)
ويشرتط اتفاق مجيع الورثة على الدعوى للقتل، ألهنا دعوى قتل، فاشرتط : أي( 4)

يشرتط اتفاقهم على القتل، فإن أنكر بعض الورثة فال اتفاقهم فيها كالقصاص، و 
 .ألن األميان أقيمت مقام البينة، ويقبل تعيينهم بعد قوهلم ال نعرفه. قسامة

أي واتفاق مجيع مجيع الورثة على عني القاتل فلو قال بعض الورثة قتله زيد وقال ( 5)
 قسامة ألن بعضهم قتله عمرو فال قسامة أو قال البعض ال أعمل قاتله، فال

 .ال نعرفه: األميان أقيمت مقام البينة ويقبل تعينيهم بعد قوهلم
ولو واحدا وال يقدح غيبة بعضهم، وال عدم  «يقسم مخسون منكم»حلديث ( 6)

تكليفه، وال نكوله، ألن القسامة حق له ولغريه، فقيام املانع بصاحبه ال مينع 
 .حلفه، واستحقاقه لنصيبه كاملال املشرتك

قتله هذا : مبهم، فلو قال أي ويشرتط كون الدعوى على واحد ال أكثر، معني ال( 7)
مع آخر، أو أحدمها فال قسامة، ألهنا دعوى على غري معني، فلم تسمع، كسائر 

يف اشرتاط تعيني  الدعاوي وكذا من غري وجود قتل، وال عداوة، فكسائر الدعاوي
نعلم فيه خالفا، وعاشرها، اتفاقهم عليه، وأن القول قوله، قال املوفق ال  ىاملدع

 .على القتل، حبضرة حاكم
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ويبدأ بأميان الرجال من ورثة ) (1)ويقاد فيها إذا متت الشروط
ويكمل  (4)وتوزع بينهم بقدر إرثهم (3)(حلفون مخسني ميينافي (2)الدم

 .(6)هلم ىويقض (5)ويكمل كسر

                                                

حيلف مخسون منكم على » صلى اهلل عليه وسلمالعشرة، وشروط القود، لقوله ( 1)
مع ما تقدم،  «ويسلم إليكم»، ويف لفظ ملسلم «رجل منهم، فيدفع إليكم برمته

جرد الدعوى، وليس إعطاء مب: وثبوت القود بالقسامة، كالبينة، وقال ابن القيم
وإمنا هو بالدليل الظاهر، الذي يغلب على الظن صدقه، فوق تغليب الشاهدين، 
وهو اللوث، والعداوة الظاهرة، والقرينة الظاهرة، فقوي الشارع هذا السبب، 
باستحالف مخسني من أولياء املقتول، الذين يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي 

ال  «الناس بدعواهم ىلو يعط» عليه وسلملى اهلل الربيء بدم ليس منه، وقوله ص
 .العطاء بدعوى جمردة ىيعارض القسامة بوجه، فإمنا نف

أي ويبدأ يف القسامة بأميان الرجال، ال النساء، وال غري املكلف من ورثة الدم، ( 2)
 .وال غريهم، لعدم استحقاقه من الدية

 .حلديث عبد اهلل بن سهل، حبضرة احلاكم أنه قتله( 3)
ي وتوزع األميان بني الرجال، من ذوي الفروض والعصبات، بقدر إرثهم منه، إن  أ( 4)

 .كانوا مجاعة ألن موجبها الدية، وهي تقسم كذلك
 .كزوج وابن، أو ثالثة بنني، ومن ال قسامة عليه كالنساء سقط حكمه( 5)
ألولياء املقتول، إذا حلفوا مخسني ميينا، بعد أن كملت الشروط  ىأي ويقض( 6)

  .عشرة، وشروط القود بالقود أو الدية ملا تقدمال
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 (2)وسيد قن وقت حلف (1)عليه ىويعترب حضور مدع ومدع
 .(3)ومىت حلف الذكور، فاحلق حىت يف عمد جلميع الورثة

 (أو كانوا)عن اخلمسني ميينا، أو عن بعضها  (فإن نكل الورثة)
إن  (عليه مخسني ميينا وبرئ ىلف املدعنساء ح)أي الورثة كلهم 

 .(5)اإلمام القتيل من بيت املال ىوإال فد (4)رضي الورثة
                                                

عليه، فال تسمع إال حبضرة كل من مدع،  ىأي وقت حلف كبينة على املدع( 1)
 .عليه ىومدع

أي ويعترب حضور سيد قن، وقت حلف، يف عمد أو خطأ سواء كان مدعيا، أو ( 2)
 .عليه ىمدع

و واحدا، مخسني ميينا، أي ومىت حلف الذكور من ورثة القتيل، عددا كانوا أ( 3)
وصفة اليمني، كواهلل، لقد قتل فالن بن فالن الفالين، ويشري إليه فالنا ابن أو 
أخي، وحنوه منفردا بقتله عمدا، أو شبه عمد، أو خطأ بسيف أو مبا يقتل غالبا، 
وحنو ذلك، فاحلق حينئذ حىت يف عمد جلميع الورثة النه حق ثبت للميت، فصار 

 .لورثته كالدين
مل حيلف اليهود، حني قال  صلى اهلل عليه وسلمعليه، ألنه  ىبأميان مدع( 4)

كيف نأخذ أميان قوم كفار، وصفة اليمني كواهلل ما قتلته، وال شاركت : نصاراأل
يف قتله، وال فعلت شيئا مات منه، وال كنت سببا يف موته، وال معينا على موته، 

الرضى بيمينه مل حيبس ولزمته الدية وال وإن نكل لزمته الدية، وإن نكل الورثة بعد 
 .قصاص

 اإلمام القتيل من بيت ىعليه، فد ىأي وإن مل يرض الورثة بيمني املدع( 5)
ودى األنصاري  صلى اهلل عليه وسلماملال بال نزاع وخلي عن املدعي عليه، ألنه 

= 
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 .(1)كميت يف زمحة مجعة وطواف

                                         
= 

ما  ملا مل ترض األنصار بيمني اليهود، ألنه مل يبق سبيل إىل الثبوت، ومل يوجد
 .يوجب السقوط، فوجب الغرم من بيت املال، لئال يضيع املعصوم هدرا

فيفدي من بيت املال، ملا روي عن عمر، وعلي، ففي سنن سعيد بن منصور، ( 1)
: قتل رجل يف زحام الناس بعرفة، فجاء أهله إىل عمر، فقال: عن إبراهيم، قال

يطل دم امرئ مسلم، إن  يا أمري املؤمنني، ال: بينتكم على من قتله، فقال علي
  .علمت قاتله، وإال فأعط ديته من بيت املال
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 (1)كتاب الحدود

 
واصطالحا  (3)وحدود اهلل حمارمه (2)مجع حد، وهو لغة املنع
ال جيب ) (5)لتمنع الوقوع يف مثلها (4)عقوبة مقدرة شرعا يف معصية

 .(6)(د إال على بالغ عاقلاحل
                                                

الكتاب والسنة واإلمجاع، وقال شيخ اإلسالم، احلدود : األصل يف مشروعيتها( 1)
صادرة عن رمحة اخللق، وإرادة اإلحسان إليهم، وهلذا ينبغي ملن يعاقب الناس على 

هلم، كما يقصد الوالد تأديب ذنوهبم، أن يقصد بذلك اإلحسان إليهم، والرمحة 
 .ولده، وكما يقصد الطبيب معاجلة املريض

 .ومنه يقال للبواب حداد، ألنه مينع الناس من الدخول( 2)
ْقَرُبوَها: قال تعاىل( 3) اهلل  ىال وإن حمأ»وحلديث  ِتْلَك ُحُدوُد اهلِل َفال تـَ

ن واحلدود مبعىن وما حده الشارع، فال جيوز فيه الزيادة، وال النقصا «محارمه
العقوبات املقدرة، وما حده اهلل قدره، فال جيوز أن يتعدى، وحدوده أيضا ما حده 

 .وقدره من مواريث وغريها
 .من زنا، وقذف، وشرب، وقطع طريق، وسرقة( 4)
وزواجر للنفوس، ونكال وتطهري، فهي عقوبة مقدرة ألجل حق اهلل تعاىل أوجبها ( 5)

، اليت تتقاضاها الطباع، وليس عليها، وازع طبيعي، فهي تعاىل على مرتكيب اجلرائم
من أعظم مصاحل العباد، يف املعاش واملعاد، بل ال تتم سياسة ملك من ملوك 
األرض، إال بزواجر وعقوبات ألرباب اجلرائم وهي واجبة، ولو كان من يقيمها 

املنكر، فال شريكا ملن يقيمها عليه، أو عونا له، وكذا األمر باملعروف والنهي عن 
 .يتني جزم به الشيخ وغريهصجيمع بني مع

 .فاحلد أوىل بالسقوط من العبادة لعدم التكليف ألنه يدرأ بالشبهة( 6)
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 (2)أحكام املسلمني (ملتزم) (1)«رفع القلم عن ثالثة» :حلديث
 (5)(عامل بالتحرمي) (4)خبالف احلريب واملستأمن (3)مسلما كان أو ذميا

 (6)حد إال على من علمه ال: لقول عمر وعثمان وعلي (5)(بالتحرمي
 (7)(نائبهأو فيقيمه اإلمام ) (6)علمه

                                                

وألنه إذا سقط عنه  «أبك جنون؟»رواه أهل السنن وغريهم، ويف قصة ماعز ( 1)
 .التكليف يف العبادات، فاحلد أوىل

 .مة احلدود، وغري ذلكيف ضمان النفس، واملال، والعرض وإقا( 2)
َزَل اهللُ : لقوله تعاىل( 3) نَـُهْم ِبَما َأنـْ  .وغري ذلك َوَأِن اْحُكْم بـَيْـ
 .فإنه يؤاخذ حبد آلدمي، كحد قذف، وسرقة، ال حبد هلل تعاىل كزنا( 4)
فال حد على من جهل حترمي الزنا أو عني املرأة، كمن زفت إليه غري امرأته خلرب ( 5)

 .«الشبهات ما استطعتموا احلدود بؤ ادر »
 .هو قول عامة أهل العلم: ومل يعلم هلم خمالف يف الصحابة، وقال املوفق( 6)
كان يقيم احلدود، مث خلفاؤه من بعد، ويقوم نائب   صلى اهلل عليه وسلمألنه ( 7)

وأمر  «واغد يا أنيس إىل امرأة هذا، فإن اعرتفت فارمجها»: اإلمام مقامه، لقوله
 .«اذهبوا به فاقطعوه»: حيضره، قال يف سارقبرجم ماعز، ومل 
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د الزىن، أو آلدمي كحد أو مطلقا سواء كان احلد هلل، كح 
ألنه يفتقر إىل اجتهاد، وال يؤمن من استيفائه، احليف،  (1)القذف

يف غري )ويقيمه  (2)فوجب تفويضه إىل نائب اهلل تعاىل يف خلقه
 أن رسول اهلل ): حلديث حكيم بن حزام (4)وحيرم فيه (3)(مسجد
 (5)هنى أن يستقاد باملسجد، وأن تنشد األشعار. 

                                                

واخللفاء من بعده، سوى ما يأيت يف الرقيق، وقال  صلى اهلل عليه وسلملفعله ( 1)
احلقوق اليت ليست لقوم معينني، تسمى حدود اهلل، وحقوق اهلل مثل : الشيخ

قطاع الطريق، والسراق والزناة، وحنوهم، ومثل احلكم يف األموال السلطانية، 
الوقوف، والوصايا اليت ليست ملعني، فهذه من أهم أمور الواليات، جيب على و 

عنها، وإقامتها من غري دعوى أحد هبا، وتقام الشهادة فيها، من  ثالوالة البح
 غري دعوى أحد هبا، وجتب إقامتها على الشريف، والوضيع والقوي 

 .والضعيف اهـ
، ألن احلد له وإقامته إليه، دون غريه، اخلليفة ال حيد، ولو قذف: ويف الدرر، للحنفية

وال ميكنه على نفسه ويقتص ويؤخذ باملال ألهنما من حقوق العباد، ويستويف ويل 
 .احلق، إما بتمكينه أو االستعانة مبنعة املسلمني

وهذا املذهب يف اجلملة، عليه األصحاب، واختاره الشيخ وغريه، وأنه ال جيوز إال ( 2)
 .له ليقتله، فيجوز لغري اإلمام أو نائبه قتله لقرينة كتطلب اإلمام

 .جلدا كان، أو غريه( 3)
 .بال نزاع( 4)
 .إال ما كان مثل شعر حسان رضي اهلل عنه( 5)
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وحترم شفاعة وقبوهلا، يف حد اهلل  (1)(ه احلدودوأن تقام في 
ولسيد مكلف، عامل به وبشروطه، إقامته  (2)تعاىل، بعد أن يبلغ اإلمام

 .(3)اجلد
                                                

أخرجوه من املسجد، فاضربوه، وعن علي : وروي أن عمر أتى برجل زنا، فقال( 1)
ه يدث فبسارق، فأخرجه من املسجد، وقطع يده، وألنه ال يؤمن أن حي أنه أيت

 .شيء فينجسه ويؤذيه، فإن أقيم فيه سقط الفرض
من حالت شفاعته دون حد »: وحترم شفاعة يف حد من حدود اهلل، لقوله: أي( 2)

 .«من حدود اهلل، فقد ضاد اهلل يف أمره
قال  «فهل قبل أن تأتيين به»: وكذا حيرم قبول شفاعة يف حد من حدود اهلل، لقوله

ال بشفاعة، وال هدية، وال غريها، وال حتل الشفاعة فيه، وال حيل تعطيله، : الشيخ
يؤخذ  نوال جيوز أ: ومن عطله لذلك، وهو قادر على إقامته، فعليه لعنة اهلل، وقال

من السارق، والزاين، والشارب، وقاطع الطريق، وحنوه، مال يعطل به احلد، ال 
ت خبيث، وإذا فعل لبيت املال، ال لغريه، وهذا املال املأخوذ ليتعطل احلد، سح

ويل األمر ذلك، مجع بني فسادين عظيمني، تعطيل احلد وأكل السحت، وترك 
 .الواجب وفعل احملرم

على أن املال املأخوذ من الزاين، والسارق، والشارب، واحملارب، وحنو ذلك، : وأمجعوا
وتعطيل احلد سحت خبيث، وهو أكثر ما يوجد من إفساد أمور املسلمني وهو 

 .حرمة املتويل، وسقوط قدره واحنالل أمره سبب سقوط
يف قول أكثر أهل : خاصة ألنه تأديب، والسيد ميلك تأديب رقيقه، قال املوفق( 3)

العلم، منهم علي وغريه من الصحابة، والتابعني، وهو قول مالك، والشافعي 
 «أميانكم  أقيموا احلدود على ما ملكت » صلى اهلل عليه وسلموغريمها لقوله 

احلديث وأما القتل يف الردة،  «إذا زنت أمة أحدكم فتبني زناها، فليجلدها»له وقو 
وهذا قول أكثر أهل العلم، وكونه بالغا : والقطع يف السرقة فإىل اإلمام، قال

 .، عاملا بشروطه، قوال واحداعاقال
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ويضرب الرجل يف احلد ) (1)وإقامة تعزير على رقيق كله له
 (3)ألنه وسيلة إىل إعطاء كل عضو حظه من الضرب (2)(قائما

ألن اجلديد جيرحه،  (4)بفتح اخلاء (ال جديد وال خلق)وسط  (بسوط)
 .(5)واخللق ال يؤمله

                                                

نا، سواء كان تعزيره حلق اهلل تعاىل، أو حلق نفسه، ولو كان الرقيق مكاتبا أو مرهو ( 1)
لعموم اخلرب، ولتمام ملكه عليه، وإن كان بعضه حرا، فال ميلك السيد  اأو مستأجر  

إذا كانت األمة : إقامته عليه، لقصور واليته، وال على أمته املزوجة، لقول ابن عمر
: ذات زوج، رفعت إىل السلطان، وإال جلدها سيدها نصف ما على احملصن، قال

 .وال نعلم له خمالفا يف عصره
: هذا املذهب، وعليه األصحاب وهو مذهب أيب حنيفة، ومالك، وقال علي( 2)

 .لكل موضع من اجلسد حظ، إال الوجه والفرج
 .ملا ناله كل عضو، من اللذة احملرمة( 3)
أن رجال اعرتف فدعا رسول اهلل »بني القضيب والعصا، فعن زيد بن أسلم، ( 4)

فأتى بسوط  «فوق هذا»قال بسوط فأتى بسوط مكسور، ف صلى اهلل عليه وسلم
، فأتى بسوط قد الن وركب به، فأمر به «بني هذين»جديد مل تقطع مثرته، فقال 

 .رواه مالك وغريه «فجلد
فيقتل، وال   روي عن علي وغريه، واخللق هو البايل، فيكون وسطا، ال شديدا ( 5)

نعال، ضعيفا فال يردع، لكن إن رأى اإلمام اجللد يف حد اخلمر، باجلريد وال
 .واأليدي فله ذلك للخرب
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 (2)احملدود من ثيابه عند جلده (وال جيرد (1)وال ميد وال يربط)
بل يكون ) (3)ليس يف ديننا مد وال قيد، وال جتريد: لقول ابن مسعود

وإن كان عليه فرو، أوجبة حمشوة  (4)(عليه قميص أو قميصان
ألن املقصود تأديبه  (6)(حبيث يشق اجللدوال يبالغ بضربه، ) (5)نزعت

 .(8)وال يرفع ضارب يده حبيث يبدو إبطه (7)تأديبه ال إهالكه

                                                

 .أي وال ميد احملدود على األرض، وال يربط يف رجله، أو غريها، وال تشديده( 1)
 .خشية شق جلده، وإتالفه( 2)
اب رسول اهلل حومل نعلم عن أحد من الصحابة خالفه وجلد أص: قال املوفق( 3)

جتريد، ومل يأمر  فلم ينقل عن أحد منهم مد، وال قيد، وال صلى اهلل عليه وسلم
 ,.اهلل تعاىل بتجريده، وإمنا أمر اجلده، ومن جلد فوق الثياب فقد جلد

 .صيانة له عن التجريد، مع أن ذلك ال مينع أمل الضرب، وال يضر بقاؤمها عليه( 4)
لو تركت عليه ثياب الشتاء، : ألنه لو ترك عليه ذلك، مل يبال بالضرب، قال أمحد( 5)

 .بالضرب ما باىل
 .كما أنه ال جيلد إال بسوط، قد الن وركب به  (6)
 .واملبالغة تؤدي إىل ذلك( 7)
  .أي ال يرفع يده حال الضرب، حبيث يبدو إبطه، ألن ذلك مبالغة يف الضرب( 8)
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ليأخذ كل عضو منه  (يفرق الضرب على بدنه)سن أن  (و)
 (2)وألن توايل الضرب على عضو واحد يؤدي إىل القتل (1)حظه

ويضرب من  (3)ويكثر منه يف مواضع اللحم، كاألليتني والفخذين
 (5)الرأس والوجه والفرج)وجوبا  (ويتقي) (4)هره وما قاربهجالس ظ

واخلصيتني، ألنه رمبا أدى ضربه على شيء من  ،كالفؤاد  (واملقاتل
أي فيما  (واملرأة كالرجل فيه) (6)هذه، إىل قتله، أو ذهاب منفعته

 .(7)ذكر

                                                

 .لقول علي، لكل موضع من اجلسد حظ( 1)
 .أو إىل شق اجللد، وإن فعل أجزأ( 2)
 .ألهنما أشد حتمال( 3)
 .ةرجال كان أو امرأ( 4)
ألن ما عدا األعضاء الثالثة والبطن، ليس مبقتل، فأشبه الظهر، أما الرأس فمقتل، ( 5)

ألنه رمبا أدى يف رأسه، إىل ذهاب مسعه أو بصره، أو عقله، أو قتله، واملقصود 
عن ضربه، والفرج ال يتحمل  صلى اهلل عليه وسلمتأديبه، ال قتله، والوجه هنى 

 .الضرب وإن قل
 .ر بقتله، بل بتأديبهوهو مل يؤم( 6)
نه بسوط، و أي من اتقاء الرأس، والوجه، والفرج، والبطن، واملقاتل يف الضرب وك( 7)

ال جديد وال خلق، وال متد، وال جترد، وال تشد يداها، وال يبالغ بضرهبا، وغري 
  .ذلك من صفة اجللد سوى ما استثين
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لقول علي تضرب املرأة جالسة  (1)(إال أهنا تضرب جالسة)
 (3)(تشد عليها ثياهبا، ومتسك يداها لئال تنكشفو ) (2)والرجل قائما

وتعترب إلقامته نية، ال  (5)وفعل ذلك هبا أسرت هلا (4)ألن املرأة عورة
 (القذف مث)جلد  (مث (7)جلد الزنا)يف احلدود  (وأشد اجللد) (6)مواالة

 .(8)الشرب)جلد  (مث

                                                

 .وفاقا، وهو مفهوم ما تقدم( 1)
 .، ومالك والشافعيوهو قول أيب حنيفة( 2)
 .منها الظهر، وما قاربه بويضر ( 3)
 .صححه الرتمذي «املرأة عورة» صلى اهلل عليه وسلمإمجاعا، لقوله ( 4)
 .أي وضرهبا جالسة، مشدودة عليها ثياهبا، ممسكة يداها أسرت، لئال تنكشف( 5)
عمال إمنا األ»أي وتعترب إلقامة احلد نية، بأن ينويه، ليصري قربة، حلديث ( 6)

على : فيضربه هلل وملا وضع اهلل ذلك ألجله، كالزجر، وتقدم قول الشيخ «بالنيات
 .املقيم للمحدود، أن يقصد هبا النفع واإلحسان اهـ

وجيزئ بال نية، على املشهور، فلو حد للتشفي أمث، وال يعيد، واستظهره يف الفروع، 
ره الشيخ، ألنه ال حيصل منه الة، أي ال يعترب مواالة، يف اجللد، ونظاال مو : وقوله

 .حينئذ أمل، وال يقتضي ردعا، وال زجرا، واستظهره يف الفروع
 .مائة جلدة للبكر احلر، ونصفها للرقيق، مث جلد قذف مثانون، ونصفها للرقيق( 7)
  .أي شرب اخلمر مثانون، أو أربعون، كما يأيت( 8)
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ه ألن اهلل تعاىل خص الزنا مبزيد تأكيد بقول (1)(التعزير)جلد  (مث 
وال تأخذكم بهما رأفة في دين اهلل

وما دونه أخف منه يف  (2)
ولو  (4)وال يؤخر حد ملرض (3)العدد، فال جيوز أن يزيد عليه يف الصفة

 .(5)ولو رجي زواله

                                                

 .و مبا يردعه، كما سيأيتأعشر ( 1)
 .، فيما سواه من احلدود، فدل على أنه األشد، ملزيد التأكيدومل يذكر حنوه( 2)
فهو دليل، على أن ما خف يف عدده، كان أخف يف صفته، وهو قوة الضرب، ( 3)

وأنه ال جيوز أن يزيد عليه، يف إيالمه ووجعه ألنه يفضي إىل التسوية أو زيادة 
 .القليل على أمل الكثري

ا أوجبه اهلل بغري حجة، وألن عمر أقامه على ألنه جيب على الفور، وال يؤخر م( 4)
ابن مظعون يف مرضه، كذا قاله األصحاب، أما إن كان احلد رمجا مل يؤخر، ألنه 
ال فائدة فيه، إذا كان قتله متحتما، وإن كان جلدا، فإن كان ال يرجى برؤه، أقيم 

 .عليه احلد يف احلال، بسوط يؤمن معه التلف
يؤخر وهو مذهب أيب : رجي زواله، قاله األصحاب، وعنهأي ال يؤخر احلد، ولو ( 5)

، وفعل علي يف اليت هي صلى اهلل عليه وسلمحنيفة، ومالك والشافعي، لفعله 
حديثة عهد بنفاس، وألن يف تأخريه إقامة له على الكمال، من غري إتالف، قال 

، ىل، وحديث عمر يف جلد قدامة، حيتمل أنه كان مرضا خفيفاو املوفق، فكان أ
 .، يقدم على فعل عمر، وهو اختيار علي وفعلهصلى اهلل عليه وسلموفعل النيب 
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فيقام  (2)فإن خيف من السوط مل يتعني (1)وال حلر أو برد وحنوه
ومن مات يف ) (4)ويؤخر لسكر حىت يصحو (3)بطرف ثوب وحنوه

وال شيء على من حده، ألنه أتى به على الوجه  (5)(احلق قتلهحد ف
املشروع، بأمر اهلل وأمر رسوله 

(6). 

                                                

كضعف ويف خرب اجلهنية، اليت أمر باإلحسان إليها حىت تضع، وخرب األمة اليت ( 1)
قال لعلي إذا تعالت من نفاسها، إمهال البكر وحنوها، حىت تزول شدة احلر، 

ع على ذلك، خبالف الرجم، ألنه لقصد والربد واملرض املرجو زواله، وحكي اإلمجا 
 .اإلتالف

 .لده بالسوط املتقدم وصفه، ويف اإلقناع، يقام عليه بسوط يؤمن معه التلفجأي ( 2)
عذق النخل، فيه مائة مشراخ، وضربه به : كشمراخ النخل، فإذا أخذ ضغثا، وهو( 3)

حلافظ، أنه واحدة، أو ضربة مرتني خبمسني أجزأ، ملا رواه أمحد وغريه، وحسنه ا
 .ولآلية «اضربوه بعثكال فيه مائة مشراخ»: قال صلى اهلل عليه وسلم

ليحصل املقصود من إقامة احلد، وهو الزجر، وإن أقيم سقط، إن أحسن ( 4)
 .بالضرب، وإال مل يسقط، ألنه مل حيسن بالضرب، فلم يوجد ما يزجره

مل يلزم تأخريه، فهو  لد يف تعزير،اجأي ومن مات يف حد، بقطع أو جلد، وكذا ( 5)
هدر عند مجهور العلماء، مالك، وأصحاب الرأي، والشافعي، إال فيما زاد على 

 .األربعني يف اخلمر عنده، واجلمهور على خالفه، كالتعزير
سائر احلدود،   ال نعلم بني أهل العلم خالفا يف : وكسراية القصاص، وقال املوفق( 6)

 .ع، من غري زيادة ال يضمن من مات هباأنه إذا أتى هبا على الوجه املشرو 
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ومن زاد ولو جلدة، أو يف السوط أو بسوط ال حيتمله فتلف 
رجال كان أو  (وال حيفر للمرجوم يف الزنا) (1)احملدود، ضمنه بديته

لكن تشد  (3)ديمل حيفر للجهنية، وال لليهو  ألن النيب  (2)امرأة
وجيب يف إقامة حد الزنا، حضور  (4)على املرأة ثياهبا، لئال تنكشف

 .(5)إمام أو نائبه

                                                

: ألنه تلف بعدوانه، فأشبه ما لو ضربه يف غري احلد فوجب الضمان، قال املوفق( 1)
 .بغري خالف نعلمه

 :أما الرجل فباإلتفاق، حكاه الوزير وغريه، وسواء ثبت ببينة، أو إقرار قال املوفق( 2)
لشافعي، إن ثبتت بالبينة، وقال ال نعلم فيه خالفا، وأما املرأة، فمذهب مالك وا

رتك على حال، لو تاإلمام باخليار، وإن ثبت بإقرارها، فال خالف، ل: أبو حنيفة
 .أرادت اهلرب تركت

 .كما هو معلوم عند أهل العلم، باحلديث( 3)
أمر أن تشد عليها ثياهبا لئال تنكشف  صلى اهلل عليه وسلمأنه : أبو داود ىملا رو ( 4)

 .وذلك أسرت هلا
أو من يقوم مقامها، وكذا يف كل حد هلل، أو آلدمي كما يف استيفاء القصاص، ( 5)

وصححه يف اإلنصاف، ومن أذن له اإلمام، فهو نائبه، ويكفي حضوره لقوله 
  .«واغد يا أنيس إىل امرأة هذا، فإن اعرتفت فارمجها»
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وسن حضور من شهد،  (1)وطائفة من املؤمنني ولو واحدا
 .(2)وبداءهتم برجم

                                                

َوْلَيْشَهْد : ىلأي وجيب يف إقامة حد الزنا، حضور طائفة من املؤمنني، لقوله تعا( 1)
ولو واحدا مع من يقيمه، ألن من يقيمه  َعَذابـَُهَما َطاِئَفة  ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 

منقطع، والطائفة : حاضر ضرورة، وهذا القول، روي عن ابن عباس، ويف املبدع
 .أقلها أربعة، وقيل ثالثة، وقيل اثنان، وقيل واحد، وهو قول ألمحد: قيل

ام أو نائبه، مث الناس، ملا روي عن علي، وألن فعل ذلك أبعد من وبإقراره بداءة إم( 2)
التهمة يف الكذب عليه، ومىت رجع مقر قبل أن يقام عليه، أو يف أثنائه، أو هرب 
ترك وببينة فال، وإن اجتمعت حدود هلل، وفيها قتل، استويف وسقط سائرها، ومن 

كلها قال يف   خل، ال إن أقيم مث حدث آخر، ومن أجناس تستوىفاجنس تتد
املبدع بغري خالف، ومن قتل أو سرق خارج احلرم، مث جلأ إليه، مل يعامل حىت 

َحتَّى يـَُقاِتُلوُكْم : منه فيه، بال خالف، ولقوله منه، وفيه يستوىف خيرج، ليستوىف
 .اآلية ِفيهِ 

أهل مكة على الركب دفع الركب، كما يدفع الصائل،  ىوإن تعد: قال الشيخ
والطائفة : ن يدفع معهم، بل جيب إن احتيج إليه، قال ابن القيمولإلنسان أ

املمتنعة به من املبايعة ال تقاتل ال سيما إن كان هلا تأويل، وأما حرم املدينة، 
وسائر البقاع، واألشهر احلرم،وغريها، كرمضان، فال ميتنع فيها إقامة حد، وال 

 .لة الزمان واملكانوغلظ املعصية وعقاهبا، بقدر فضي: قصاص، قال الشيخ
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 (1)باب حد الزنا

 
احملصن )املكلف  (إذا زىن) (2)وهو فعل الفاحشة، يف قبل أو دبر

 .(3)(م حىت ميوتجر 

                                                

فجر، وهو حرام، : الزنا بالقصر، يف لغة أهل احلجاز، واملد عند متيم، وزنا زين( 1)
ال : بالكتاب والسنة واإلمجاع، ومن أكرب الذنوب بعد الشرك، والقتل، قال أمحد

علم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا، ويتفاوت فزنا بذات زوج، أو حمرم أعظم، أ
 .وار، أو قريبا انضم له قطع الرحمجارا، انضم سوء اجلوإن كان زوجها 

وملا كانت أعظم أمهات اجلرائم، وكبار املعاصي، ملا فيه من اختالط األنساب، الذي 
يبطل معه التعارف، والتناصر على إحياء الدين، وفيه هالك احلرث والنسل، زجر 

ذلك بعمارة الدنيا،  عنه بالقتل أو اجللد، لريتدع عن مثل فعله من يهم به، فيعود
 .وصالح العامل، املوصل إلقامة العبادات

هو كل وطء وقع على غري نكاح صحيح، وال شبهة نكاح، وال : وقال ابن رشد( 2)
فيما  ملك ميني، وهذا متفق عليه باجلملة، من علماء اإلسالم، وإن كانوا اختلفوا

 .هو شبهة، يدرأ احلد أوال
يف قول أهل العلم، من الصحابة والتابعني، ومن  رجال كان أو امرأة بشرطه،( 3)

بعدهم من علماء األمصار، يف مجيع األعصار، ومل خيالف يف ذلك إال اخلوارج، 
ويكون الرجم باحلجارة املتوسطة، كالكف، فال ينبغي أن يثخن بصخرة كبرية، وال 

عليه،  ىأن يطول عليه حبصاة خفيفة، ويتقي الوجه، مث يغسل، ويكفن ويصل
  .يدفنو 
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 (2)ىوال جيلد قبله وال ينف (1)لقوله عليه الصالة والسالم وفعله
يف نكاح )أو املستأمنة  (من وطئ امرأته املسلمة، أوالذمية: واحملصن)

 .(3)يف قبلها (صحيح

                                                

نعم، قال : قال «هل أحصنت؟»ففي الصحيحني أنه قال للذي اعرتف عنده ( 1)
يا أنيس إىل امرأة هذا، فإن اعرتفت  واغد»: وفيهما أنه قال «اذهبوا به فارمجوه»

وتقدم انه رجم اجلهنية واليهوديني، واألخبار بذلك تشبه التواتر، وكان  «فارمجها
لبتة أوالشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها »مه يف القرآن مما نسخ لفظه وبقي حك

 .«نكاال من اهلل، واهلل عزيز حكيم
أي وال جيلد الثيب الزاين وهو مذهب مالك والشافعي، وأصحاب الرأي ألنه ( 2)

رجم ماعزا والغامدية وغريمها ومل جيلدهم، وهم آخر األمرين  صلى اهلل عليه وسلم
يه قتل، فلم جيتمع معه جلد كالردة، وألن وألنه حد ف صلى اهلل عليه وسلممنه 

احلدود إذا اجتمعت، وفيها قتل سقط ما سواه، فاحلد الواحد أوىل، وهو مذهب 
 .املرجوم قبل رمجه ىمجاهري العلماء من الصحابة وغريهم، وال ينف

وخص الثيب بالرجم، لكونه تزوج، فعلم ما يقع به من العفاف، عن الفروج، احملرمة، 
ها، وأحرز نفسه عن التعرض حلد الزنا، فزال عذره من مجيع الوجوه يف واستغىن عن

على أن الثيب األحرار احملصنني، حدهم : ختطية ذلك إىل احلرام، وأمجع املسلمون
 .الرجم، لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا الكتاب بالسنة، حكاه ابن رشد وغريه

ريته، فال إحصان إمجاعا، بل من وطئ امرأته ال س: واحملصن املستحق للرجم: أي( 3)
ليس من : زوجته املسلمة إمجاعا أو الذمية، أو املستأمنة قال أمحد والشافعي

ال باطل وال فاسد، عند أكثر   شرائطه اإلسالم، لرمجه اليهودين، يف نكاح صحيح
أهل العلم، يف قبلها، وال خالف يف اشرتاطه ال يف دبرها ولو يف حيض، أو صوم 

 .هأو إحرام وحنو 
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فإن اختل شرط  (1)بالغان عاقالن حران)أي الزوجان  (ومها)
 (2)زوجنيأي أحد ال (يف أحدمها)أي من هذه الشروط املذكورة  (منها

وطأهتا، : ويثبت إحصانه بقوله (3)(فال إحصان لواحد منهما)
 .(5)ال بولده منها مع إنكار وطئه (4)وحنوه

                                                

: ملتزمان، فهما حمصنان، يرجم من زنا منهما بشروطه قال الوزير: ويف اإلقناع( 1)
أمجعوا على أن من شرائط اإلحصان، احلرية، والبلوغ، والعقل، وأن يكون تزوج 

 .امرأة على مثل حاله، تزوجيا صحيحا، ودخل هبا، وهو على هذه الصفات
 .و غري حربأن كان أحدمها غري بالغ، أو غري عاقل أ( 2)
أمجعوا على أن من كملت فيه شرائط اإلحصان، فزنا بامرأة مثله يف : قال الوزير( 3)

أن تكون حرة بالغة عاقلة، متزوجة تزوجيا صحيحا، : شرائط اإلحصان، وهي
فإهنما زانيان حمصنان، عليهما : مدخوال هبا يف التزويج الصحيح، باإلمجاع قال

أنه يقام احلد على : حنيفة والشافعي، وأمحدالرجم حىت ميوتا اهـ ومذهب أيب 
 .الذمي يف اجلملة، ملا تقدم

كجامعتها أو باضعتها، ألن املفهوم منه الوطء وبقوهلا ذلك، خبالف لفظ ( 4)
 .، أو املسيس ألنه يستعمل فيما دون الوطء يف الفرجةاملباشر 

لو   الوطء، وكذاألن الولد يلحق بإمكان الوطء، واإلحصان ال يثبت إال حبقيقة ( 5)
  .كان هلا ولد منه، وأنكرت أن يكون وطئها، مل يثبت إحصاهنا
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لقوله  (1)(احلر غري احملصن، جلد مائة جلدة)املكلف  (وإذا زىن)
ُهَما ِماَئَة َجْلَدةٍ : تعاىل الزَّانَِيُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ

(2) 
أن : الرتمذي عن ابن عمر ىملا رو  (3)(عاما)أيضا مع اجللد  (وغرب)

ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب ) النيب 
 .(4)(وغرب

                                                

اتفقوا : ال خالف يف وجوب اجللد على الزاين، إذا مل يكن حمصنا، وقال الوزير( 1)
على أن البكرين احلرين، إذا زنيا، أهنما جيلدان، كل واحد منهما مائة جلدة، 

نه القتل، ملا حصل له من العذر ما وحكاه ابن رشد إمجاع املسلمني، وخفف ع
أوجب له التخفيف، فحقن دمه وزجر بإيالم مجيع بدنه، بأعلى أنواع اجللد، ردعا 

 .من املعاودة باالستمتاع باحلرام
َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنْـُهَما ِماَئَة فيما فرض عليهم  الزَّاِنَيُة َوالزَّاِنيأي و ( 2)

جللد، وهذا مطلق، حممول على احلر البالغ العاقل، الذي واجللد ضرب ا َجْلَدةٍ 
ِفي أي رمحة  َوال َتْأُخْذُكْم ِبِهَما رَْأَفة  : مل جيامع يف نكاح صحيح، مث قال

فإن اإلميان  ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن ِباهلِل َواْليَـْوِم اآلِخرِ بإقامة احلد  ِديِن اهللِ 
هاد يف إقامة أحكامه، فعلق كمال اإلميان يقتضي الصالبة يف الدين، واالجت

 .من غري وجه صلى اهلل عليه وسلمبذلك، وثبت عن النيب 
 .فيجب تغريب البكر عاما، عند مجهور العلماء، من الصحابة والتابعني وغريهم( 3)
إمنا على ابنك جلد مائة، »: أنه قال صلى اهلل عليه وسلموثبت عن النيب ( 4)

وثبت : قال املوفق «بكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عامال»وقال  «وتغريب عام
  .عن اخللفاء الراشدين فلم ينكر فكان إمجاعا
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فإن  (2)وعليها أجرته (1)فتغرب مع حمرم (امرأة)كان اجمللود   (ولو)
ويغرب غريب إىل غري  (3)تعذر احملرم فوحدها، إىل مسافة القصر

 .(5)(مخسني جلدة)جلد  (الرقيق) إذا زىن (و) (4)وطنه

                                                

باذل نفسه معها، لعموم هنيها عن السفر بال حمرم، وتغريبها بدونه إغراء هلا ( 1)
 .بالفجور وتضييع هلا

منها فمن داء ما وجب عليها، فإن تعذرت أجرته أي أجرة احملرم، لصرفه نفعه أل( 2)
 .بيت املال

فإن تعذر احملرم، بأن أىب أن يسافر معها، أو مل يكن هلا حمرم، فتغرب : أي( 3)
وحدها إىل مسافة قصر للحاجة، وهذا مذهب الشافعي، وقال مالك، ال تغرب 

 .وهو وجه ألصحاب الشافعي
ج، حيتمل أن يسقط النفي إذا مل جتد حمرما، كما يسقط سفر احل: وقال املوفق وغريه

إذا مل يكن هلا حمرم، فإن تغريبها على هذه احلال، إغراء هلا بالفجور، وتعريض هلا 
قول مالك أصح : للفتنة، وعموم احلديث، خمصوص بعموم النهي بغري حمرم، وقال

سقوط  ىقد خياف عليها أكثر من قعودها وقو : األقوال، وأعدهلا، ويف اإلنصاف
 .النفي

رب إليه، غرب عنه، ألن األمر بالتغريب حيث أنه قد وإن زىن يف البلد الذي غ( 4)
 .أنس بالبلد الذي يسكنه فيبعد عنه

اتفقوا على أن العبد واألمة ال يكمل : يف قول أكثر أهل العلم، وقال الوزير( 5)
مخسون جلدة، وأنه ال فرق بني  حدمها إذا زنيا، وأن حد كل واحد منهما إذا زىن

مجان، وأنه ال يعترب يف وجوب اجللد عليهما أن يكونا الذكر واألنثى، وأهنما ال ير 
  .تزوجا، بل جيلدان، سواء تزوجا أو مل يتزوجا
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َعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن : لقوله تعاىل فـَ
اْلَعَذابِ 

وال ) (2)والعذاب املذكور يف القرآن، مائة جلدة ال غري ،(1)
وجيلد ويغرب مبعض  (3)الرقيق ألن التغريب إضرار بسيده (يغرب

 .(4)حبسابه

                                                

أي احلرائر  ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناتِ أي وعلى املماليك من العذاب ( 1)
 .(من العذاب)األبكار، إذا زنني 

ع بني العلماء، أنه ال ن الرقيق إذا زين جيلد مخسني جلدة، وال نزا أفدلت على ( 2)
ال : رجم على مملوك ومفهوم اآلية، أن غري احملصنة ال حد عليها وقال اجلمهور

شك أن املنطوق مقدم على املفهوم، وقد وردت أحاديث عامة، فيها إقامة احلد 
على اإلماء، وال تفريق فيها بني من أحصن، ومن مل حيصن، فقدموها على 

 .املفهوم
ا الرقيق عالنية، وجب على السيد إقامة احلد عليه، وإن كان سرا إذا زن: وقال الشيخ

فينبغي أن ال جيب عليه إقامته، بل خيرب بني سرتة واستتابته، حبسب املصلحة يف 
ذلك، كما خيري الشهود على من وجب عليه احلد، بني إقامتها عند اإلمام وبني 

وب إن سرته وإن كان يف السرت عليه، واستتابته حبسب املصلحة، فإنه يرجح أن يت
 .ترك إقامة احلد عليه ضرر على الناس، كان الراجح فعله

إذا »يف األمة إذا مل حتصن  صلى اهلل عليه وسلموعقوبة له دون رقيقه، ولقوله ( 3)
صلى اهلل عليه ومل يذكر تغريبها، وألمره  «زنت فاجلدوها مث إن زنت فاجلدوها

جيب  :ها، ولو كان واجبا لذكره، وقال الشيخعليها اجلدها، ومل يذكر تغريب وسلم
 .مة إذا زنت، يف املرة الرابعةعلى السيد بيع األ

فمن نصفه حر فجلده مخس وسبعون، ويغرب نصف عام، ويكون زمن التغريب ( 4)
 .حمسوبا على العبد، وما زاد أو نقص حبسابه
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فإن كان حمصنا  (1)(كزان)اعال كان أو مفعوال ف (وحد لوطي)
 .(3)وإال جلد مائة وغرب عاما (2)فحده الرجم

                                                

َأَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة  :حترمي اللواط، معلوم بالكتاب والسنة، واإلمجاع، قال تعاىل( 1)
ومساهم معتدين ومسرفني، ولعن رسول  َما َسبَـَقُكْم ِبَها ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِمينَ 

حده كزان، هو رواية عن : الفاعل واملفعول به، وقوله صلى اهلل عليه وسلماهلل 
 .«تى الرجل الرجل فهما زانيانأإذا »أمحد، وقول للشافعي وغريه، ملا روي 

يلٍ : امتثاال لقوله تعاىل( 2) فيفعل به مثل ما  َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهْم ِحَجاَرًة ِمْن ِسجِّ
 .وألنه فرج مقصود، أشبه فرج املرأة: فعل اهلل بقوم لوط، قالوا

أي وإن مل يكن الفاعل واملفعول به حمصنا، وكان حرا، جلد مائة جلدة، وغرب ( 3)
حده الرجم، : بعض األصحاب، وعن أمحدعاما، ورقيقا نصف ذلك، جزم بذلك 

صلى اهلل عليه بكرا كان أو ثيبا، وهو قول مالك وغريه، وأحد قويل الشافعي لقوله 
رواه أبو  «من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل واملفعول به» وسلم

 .(فارمجوا األعلى واألسفل)داود، ويف رواية 
فإهنم أمجعوا على قتله، وإمنا اختلفوا يف صفته، وألنه إمجاع الصحابة : قال املوفق

واحتج أمحد بعلي أنه كان يرى رمجه، وألن اهلل عذب قوم لوط بالرجم، فينبغي أن 
الصحيح قتله : يعاقب من فعل فعلهم، مبثل عقوبتهم، وقال الوزير وابن رجب

يلٍ َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهْم ِحَجاَرًة ِمْن سِ : حمصنا أو غري حمصن، لقوله  .جِّ
الصحيح الذي عليه الصحابة، أنه يقتل االثنان، األعلى واألسفل، إن  : وقال الشيخ

: ومل خيتلف الصحابة يف قتله وبعضهم يرى: حمصنني أو غري حمصنني، قال اكان
أكثر   يرجم وعليه : أنه يرفع على أعلى جدار يف القرية، ويتبع باحلجارة والثانية

ء كانا حرين أو مملوكني أو أحدمها مملوكا، واآلخر حرا السلف، فريجم االثنان سوا
 .إذا كانا بالغني، وإال عوقب مبا دون القتل، وال يرجم إال البالغ
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إال )للزنا  (وال جيب احلد) (2)ودبر أجنبية كلواط (1)ومملوكه كغريه
 (4)أو قدرها لعدم (أحدها تغييب حشفة أصلية كلها (3)بثالثة شروط

من قبل أو باشر فال حيد  (5)من آدمي حي (يف قبل أو دبر أصليني)
 .(6)دون الفرج

                                                

 .يف احلد، ألن الذكر ليس حمال للوطء، فال يؤثر ملكه له( 1)
يف احلد على ما سبق، وأما زوجته وسريته فيعزر، وتقدم يف عشرة النساء، وكذا ( 2)

يمة عزر، وقتلت البهيمة، للخرب، وهو أحد قويل الشافعي، وحرم أكلها من أتى هب
 .ألهنا قتلت حلق اهلل تعاىل، جزم بذلك يف اإلقناع واملنتهى

أربعة وهو أن يكون الزاين مكلفا، فال حد على : تعلم باالستقراء، ويف اإلقناع( 3)
 .صغري وجمنون

 .تتعلق بهأي لعدم احلشفة األصلية، ألن أحكام الوطء ( 4)
ال خالف بني أهل العلم يف أن من وطئ امرأة يف قبلها حراما ال : قال املوفق( 5)

شبهة له يف وطئها، أنه جيب عليه حد الزنا، إذا كملت شروطه، والوطء يف الدبر 
مثله، يف كونه كالزنا، ألنه وطء يف فرج امرأة ال ملك له وال شبهة ملك فكان زنا  

 .أيت بقية حمرتزاتهكالوطء يف القبل اهـ وت
ألن أحكام الوطء، إمنا تتعلق بالوطء يف الفرج، ال مبا دونه، فال حد عليه، وإمنا ( 6)

  .عليه التعزير، ألنه معصية ليس فيها حد، أشبه ضرب الناس، والتعدي عليهم
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أو  (1)وال من غيب بعض احلشفة وال من غيب احلشفة الزائدة
أو يف هبيمة، بل يعزر وتقتل  (3)أو ميت (2)غيب األصلية يف زائد

أي خاليا  (حراما حمضا)البهيمة وإمنا حيد الزاين إذا كان الوطء املذكور 
لقوله  (5)(نتفاء الشبهةا: الثاين)وهو معىن قوله الشرط  (4)عن الشبهة

ادرءوا الحدود بالشبهات ما »لقوله عليه الصالة والسالم 
 .(7)(كفال حيد بوطء أمة له فيها شر ) (6)«استطعتم

                                                

ب يال حد عليه، إال بتغي: وهل حيد إذا غيب بعض األصلية؟ ظاهر كالمهم( 1)
 .و قدرها عند عدمهااحلشفة األصلية، أ

 .ألنه وطء يف غري فرج، ومن شروطه، الوطء يف فرج( 2)
مل حيد، ألنه ال يقصد، فال حاجة إىل الزجر عنه، وهو الصحيح من املذهب ( 3)

 .وصححه يف التصحيح
 .فهو أحد الشروط الثالثة، اليت ال جيب احلد إال هبا( 4)
قول أكثر أهل العلم، ألن االختالف هذا : فال حد مع الشبهة، قال املوفق وغريه( 5)

 .باحة الوطء فيه شبهة، واحلدود تدرأ بالشبهاتإيف 
ومعناه، يف الرتمذي، وابن ماجه، والبيهقي، وغريهم فدل على درء احلد بالشبهة، ( 6)

وقال ابن املنذر، أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم، أن احلدود تدرأ 
 .بالشبهات

الواطئ، وهو قول مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، وكذا فال حد لشبهة ملك ( 7)
عنه، احلد قال ابن  أإن كان لبيت املال فيها شرك، ألن لكل مسلم فيه حقا، فيدر 

  .هو األشبه: رشد
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أو وطئ ) (2)فيها شرك (أو لولده) (1)أو حمرمة برضاع وحنوه
 (أو) (4)فال حد (سريته)ظنها  (أو (3)ظنها زوجته) هيف منزل (امرأة

وطئ امرأة يف  (أو (5)اطل اعتقد صحتهيف نكاح ب)وطئ امرأة 
 .(6)أو بال ويل وحنوه ،خمتلف فيه كمتعة (نكاح)

                                                

أو وطئ أمته احملرمة أبدا برضاع، أو أخته من رضاع، إذا ملكها أو وطئ : أي( 1)
إحداهن، أو وطئ أمته املزوجة أو  موطوءة أبيه، أو ابنه، أو أم زوجته إذا ملك

 .املعتدة، أو املرتدة أو اجملوسية
أنت ومالك »أو ملكاتبة فيها شرك، لتمكن الشبهة يف ملك ولده، وفاقا، خلرب ( 2)

، وإمجاعهم على عدم القطع فيما سرق من مال ولده، أو لشبهة ملك «ألبيك
 .مكاتب الواطئ

جته، أو ظن له أو لولده فيها شرك، فال أو امرأة وجدها على فراشه، ظنها زو ( 3)
 .حد

أووطئ امرأة ظنها سريته، أو دعا ضرير امرأته أو سريته، فأجابه غريها : أي( 4)
شبه من أدخل عليه أفوطئها، فال حد العتقاده إباحة الوطء، مبا يعذر فيه مثله 

ال هذه زوجتك، فوطئها يعتقدها زوجته، فإنه ال حد عليه ق: غري امرأته، وقيل
 .ال نعلم فيه خالفا: املوفق

أو وطئ امرأة يف نكاح باطل إمجاعا، كنكاح خامسة اعتقد صحته، ومثله : أي( 5)
 .جيهله فال حد للعذر

هذا قول أكثر أهل : كبال شهود، ونكاح شغار أو حملل، وحنو ذلك، قال املوفق( 6)
 .لشبهاتالعلم، ألن االختالف يف إباحة الوطء فيه شبهة، واحلدود تدرأ با
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كشراء فضويل   (1)بعد قبضه (لك خمتلف فيهم)وطئ أمة يف  (أو)
كجهل حترمي الزنا، من   (3)أي حنو ما ذكر (حنوه)و (2)ولو قبل اإلجازة

 (املرأة أو أكرهت) (5)أو ناشئ ببادية بعيدة (4)قريب عهد باإلسالم
 .(6)فال حد (على الزنا)املزين هبا  (املرأة

                                                

أما قبل القبض فيحد على الصحيح من املذهب، كما صرح به يف : أي املبيع( 1)
 .اإلنصاف

ولو وطئ يف ملك خمتلف فيه، كشراء فاسد بعد : قدمه يف اإلنصاف وغريه، وقال( 2)
 .قبضه، فال حد عليه على الصحيح من املذهب، وقدمه يف الفروع وغريه

 .ئمة، فيدرأ عنه احلدمما تقدم، حيث كانت الشبهة قا( 3)
هو قول : ال حد إال على من علمه وقال املوفق وغريه: قال عمر وعثمان وعلي( 4)

 .عامة أهل العلم
عن دار اإلسالم، ويقبل منه ذلك ألنه جيوز أن يكون صادقا، فإن عمر قبل قول ( 5)

لو وطئ جارية له فيها : مدعي اجلهل، بتحرمي النكاح يف العدة، ويف اإلنصاف
وجد امرأة على فراشه، ظنها امرأته، أو جاريته، أو دعا الضرير  ورك، أو لولده أش

امرأته أو جاريته، فأجابه غريها، فوطئها، أو وطئ امرأته يف دبرها، أو حيضها أو 
نفاسها، أو مل يعلم بالتحرمي، حلداثة عهده باإلسالم، أو نشوه ببادية بعيدة فال 

وإن كان مثله ال جيهل حترميه، فعليه احلد، وإن   حد عليه، بال نزاع يف ذلك، اهـ
على  ىكان نشأ بني املسلمني، وادعى جهل حترمي ذلك، مل يقبل منه ألنه ال خيف

 .من هو كذلك
  .ال خالف بني أهل اإلسالم، أن املستكرهة ال حد عليها: قال ابن رشد( 6)
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أو منع طعام أو شراب،  (1)كره بإجلاء، أو هتديدأكذا ملوط به، 
إال )الزنا  (وال يثبت (3)الثالث ثبوب الزنا)الشرط  (2)مع إضرار فيهما

أربع )ولو قنا  (4)أي بالزنا مكلف (أن يقر به: بأحد أمرين، أحدمها
 .(6)حلديث ماعز (5)(مرات

                                                

 .رببأن غلبهما الواطئ على أنفسهما او هددمها بنحو قتل أو ض( 1)
أن يسقيها إال أن  أن امرأة استقت راعيا، فأىب: أي يف الزنا واللواط، ملا روي( 2)

: ما ترى فيها؟ قال: متكنه من نفسها ففعلت، فرفع ذلك إىل عمر، فقال لعلي
على الصحيح من : إهنا مضطرة فأعطاها عمر شيئا وتركها، قال يف اإلنصاف

 .املذهب، نص عليه، وعليه األصحاب
 .ذكر أو أنثىمن ( 3)
ال خالف يف اعتبار ذلك، يف : فال يثبت بإقرار صغري وال جمنون، قال املوفق( 4)

: وجوب احلد وصحة اإلقرار، وألن غري املكلف مرفوع عنه القلم، وقال بعضهم
ره ألن املكره معفو عنه، واختاره املوفق ومجع، للخرب، وألن اإلكراه شبهة، كوال م

ال : نائم، وأما املكره على اإلقرار بالزنا، فقال املوفق وكما لو استدخل ذكره وهو
 .نعلم خالفا بني أهل العلم، يف أن إقرار املكره ال جيب به حد

أي ولو كان املقر بالزنا قنا، أو مبعضا، حمدودا يف قذف أوال، ذكرا كان أو أنثى، ( 5)
 .زاين أربع مراتأن الرقيق جيلد مخسني، بكرا كان أو ثيبا ويعترب إقرار ال: وتقدم

أربع مرات، األوىل مث  صلى اهلل عليه وسلمابن مالك، فإنه اعرتف عند النيب ( 6)
الثانية، مث الثالثة ورده، فقيل له، إنك إن اعرتفت عنده الرابعة رمجك فاعرتف فأمر 

  .برمجه
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يصرح )يعترب أن  (و (1)يف جملس أو جمالس)وسواء كانت األربع 
فال تكفي الكناية ألهنا حتتمل ما ال يوجب  (2)(بذكر حقيقة الوطء

 عـأي يرج (ال ينزع)يعترب أن  (و) (4)وذلك شبهة تدرأ احلد (3)احلد
 فلو رجع عن  (5)(ن إقراره حىت يتم عليه احلدـع)

 .(6)إقراره
                                                

 أما األحاديث فال تدل: ال يثبت إال يف أربعة جمالس، وقال أمحد: قال أبو حنيفة( 1)
وألنه أحد حجيت الزنا، فاكتفى به يف جملس : إال على جملس واحد، قال املوفق

سواء كان يف جملس واحد، أو جمالس متفرقة، اهـ، وذلك ألن : واحد، كالبينة وقال
 .ماعزا أقر يف جملس، والغامدية يف جمالس، رواه مسلم وغريه

 «لك قبلت أو غمزت؟لع»ملاعز ) صلى اهلل عليه وسلملتزول الشبهة، ولقوله ( 2)
حىت غاب ذاك منك، يف ذاك » :نعم، قال: قال «أفنكتها؟» :ال، قال: قال
: قال «كما يغيب املرود يف املكحلة، والرشاء يف البئر»: نعم، قال: ، قال«منها

نعم أتيت منها حراما، ما يأيت الرجل من : قال «أتدري ما الزنا؟»: نعم، قال
 .احلديث (امرأته حالال

 يعترب يف وجوب إقامة احلد، إال التصريح الذي ال حيتمل سوى الوطء يف فال( 3)
 .الفرج مع كمال شروطه

 .فال تكفي فيه الكناية( 4)
 .ألن من شروط إقامة احلد باإلقرار البقاء عليه إىل متام احلد( 5)
قط كف عنه، قال الوزير وغريه، اتفقوا على أنه إذا أقر بالزنا مث رجع عنه، فإنه يس( 6)

وإال فروايتان، قال ابن  احلد عنه، ويقبل رجوعه، إال مالكا، إن كان بشبهة قبل 
صلى اهلل وإمنا صار اجلمهور إىل تأثري الرجوع يف اإلقرار ملا ثبت، من تقريره : رشد

فهال تركتموه »ماعزا وغريه، مرة بعد مرة، لعله يرجع، ولقوله ملا هرب  عليه وسلم
 .«ليهلعله يتوب، فيتوب اهلل ع
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 ولو شهد أربعة على إقراره، به  (1)أو هرب كف عنه
 (4)فال حد عليه وال عليهم (3)صدقهم دون أربع وأ (2)ا فأنكرأربع  
 .مراأل

 (6)أن يشهد عليه يف جملس واحد) (5)مما يثبت به الزنا (الثاين)
 .(7)(بزنا واحد يصفونه (6)واحد

                                                

وإن رجم : ملا تقدم خبالف ثبوته بالشهادة، فال يكف عنه، قال يف اإلنصاف( 1)
ببينة فهرب، مل يرتك بال نزاع، وإذا ثبت باإلقرار، استحب أن يبدأ اإلمام، قال يف 

 .بال نزاع، وجيب حضوره هو، أو من ينوب عنه: اإلنصاف
 .فال حد عليه( 2)
 .بل ثالثا: ت، فقالقر عندنا أربع مراأ: بأن قالوا( 3)
ألن تصديقه هلم دون أربع رجوع منه، فال حد عليه وال عليهم لكماهلم يف ( 4)

 .النصاب وإن صدقهم أربعا حد
وهو الشهادة عليه به، واشرتط بعضهم يف الشهود عليه سبعة شروط تعلم ( 5)

 .باالستقراء
م بعد أن قام من جمالس احلاكم أربعة، ال يف جملسني فأكثر، فإن جاء بعضه( 6)

احلاكم من جملسه، فهم قذفة عليهم احلد، وألن عمر جلد أبا بكرة ونافعا وشبل 
بن سعيد ملا شهدوا على املغرية، ومل يشهد زياد، ولو كان اجمللس غري مشرتط مل 

 .ن حيدهم، جلواز أن يكملوا برابع يف جملس آخرأجيز 
  .إلقامة الشهادة عليهما وجيوز هلم النظر إليهما حال اجلماع،: أي الزنا( 7)
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والرشاء يف  (1)رأينا ذكره يف فرجها، كاملرود يف املكحلة: فيقولون
ملا أقر عنده ماعز، قال له  صلى اهلل عليه وسلمألن النيب  (2)البئر

كما يغيب املرود يف املكحلة، »نعم، قال : ال يكين قال «أنكتها؟»
 .(3)نعم: قال «والرشاء يف البئر

فاعل  (أربعة) (4)وإذا اعترب التصريح يف اإلقرار فالشهادة أوىل
َعِة ُشَهَداءَ ُثمَّ َلْم يَْأُتوا ِبَأْربَـ : لقوله تعاىل (5)يشهد

ويعترب أن  (6)
أي يف الزنا، بأن يكونوا رجاال  (ممن تعترب شهادهتم فيه)يكونوا
 .(7)عدوال

                                                

أي رأوه داخال يف فرجها، دخول املرود الذي يكتحل به يف املكحلة، لكونه ( 1)
 .وصفا ال حيتمل سوى الزنا

 .هذا تأكيد ويكفي إذا شهدوا أهنم رأوا ذكره يف فرجها، حلصول العلم بالزنا( 2)
 .ا التصريحوألن الزنا يعرب به عما ليس مبوجب للحد، فال بد من حنو هذ( 3)
 .أي من التصريح باإلقرار، كما مر( 4)
إخل، فيشرتط يف ثبوت احلد، أن يشهد عليه به أربعة، .. أن يشهد عليه: من قوله( 5)

اتفقوا على أنه إذا مل : ليس فيه اختالف بني أهل العلم، وقال الوزير: قال املوفق
حد ألشافعي يف يكن شهود الزنا أربعة، فإهنم قذفة حيدون، إال ما روي عن ا

 .قوليه
َعِة ُشَهَداءَ : ولقوله( 6) َفاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ : ولقوله َلْوال َجاُءوا َعَلْيِه ِبَأْربـَ

َعًة ِمْنُكمْ   .َأْربـَ
 أي يشرتط أن يكونواكلهم رجاال، فال تقبل فيه شهادة النساء حبال ( 7)

= 
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سواء أتوا احلاكم ) (1)ليس فيهم من به مانع، من عمى أو زوجية
 .(2)(مجلة، أو متفرقني

أو مل يكمل بعضهم  (3)كثرأفإن شهدوا يف جملسني ف
 .(5)ا للقذفأو قام به مانع، حدو  (4)الشهادة

                                         
= 

ومحاد أنه يقبل فيه ثالثة  ال نعلم فيه خالفا، إال ما روي عن عطاء: قال املوفق
وال خالف : وامرأتان، وهو قول شاذ، اليعول عليه، ويشرتط أن يكونوا عدوال، قال

يف اشرتاط العدالة، فإهنا تشرتط يف سائر الشهادات، فهنا مع مزيد االحتياط فيها أوىل، 
 .فال تقبل شهادة الفاسق، وال مستور احلال، الذي ال تعلم عدالته

أو زوجية، قبلت، وإن قام  ىالشهود األربعة مانع، كفسق، أو عم أي ليس يف( 1)
هبم أو ببعضهم مانع من فسق حدوا، أو مانع من عمى أو زوجية، حدوا دون 

عليهم احلد يف إحدى الروايات عن أمحد، وهو : الزوج إن العن، قال املوفق وغريه
ا العميان قول مالك، قال القاضي وهو الصحيح، ألهنا شهادة مل تكمل، فأم

فمعلوم كذهبم، لكوهنم شهدوا مبامل يروه يقينا، وأما الفساق فعن أمحد جيوز 
صدقهم وقد كمل عددهم، فأشبهوا مستوري احلال، فال حد عليهم، وأما الزوج 
فقال املوفق وغريه، ال تقبل شهادته على امرأته، ألنه بشهادته مقر بعداوته هلا، 

 .فال تقبل شهادته عليها
 .حد، مل يقم قبل شهادهتم، فعليه احلدوابعد واحد، يف جملس  واحد( 2)
أو جاء بعضهم بعد أن قام احلاكم من جملس احلكم، فهم قذفة، وعليهم احلد، ( 3)

 .وهو مذهب مالك وأيب حنيفة، لقصة املغرية املتقدمة
يف قول أكثر أهل العلم، منهم مالك : فهم قذفة وعليهم احلد، قال املوفق( 4)

 .عي وأصحاب الرأيوالشاف
 أي أو قام ببعض الشهود مانع، كفسق أو غريه مما مينع قبول شهادته ( 5)

= 
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كما لو عني اثنان يوما أو بلدا، أو زاوية من بيت كبري وآخران 
 (وإن محلت امرأة، ال زوج هلا وال سيد، مل حتد مبجرد ذلك) (1)آخر

ألن يف سؤاهلا عن ذلك إشاعة  (3)وال جيب أن تسأل (2)احلمل
 .(4)الفاحشة، وذلك منهي عنه

                                         
= 

حدوا للقذف، لعدم قبول شهادهتم، كما لو مل يكمل العدد، وكما لو بان 
 .مشهود عليه بالزنا، جمبوبا أو رتقاء، فيحدون لظهور كذهبم

وعني آخران يف شهادهتما أي كما حيد شهود الزنا، لو عني اثنان منهم يوما، ( 1)
يوما آخر، وكما لو عني اثنان بلدا، وعني اثنان بلدا آخر، وهذا مذهب مالك 
والشافعي، وال حد عليهم وفاقا، أو عني اثنان زاوية من بيت كبري عرفا، وآخران 
زاوية، ألن األربعة قذفة لشهادة كل اثنني منهم بزنا، غري الذي شهد به اآلخران، 

ادة يف واحد منهما، وإن كان البيت صغريا عرفا، وعني اثنان زاوية ومل تكمل الشه
منه، وآخران أخرى منه، كملت شهادهتم، إلمكان صدقهم، الحتمال أن يكون 
ابتداؤه يف إحدى الزاويتني، ومتامه يف األخرى، خبالف البيت الكبري، لتباعد ما 

 .بينهما، وجتوز الشهادة باحلد، من غري مدع، بال خالف
حتد إن مل تدع شبهة، اختاره : ألنه حيتمل أنه من وطء إكراه أو شبهة، وعنه( 2)

هو املأثور عن اخللفاء الراشدين، وهو األشبه باألصول الشرعية، : الشيخ؛ وقال
: ومذهب أهل املدينة، فإن االحتماالت الباردة ال يلتفت إليها، وقال ابن القيم

، وهو مذهب مالك، وأصح الروايتني وحكم عمر برجم احلامل، بال زوج وال سيد
 .عن أمحد، اعتمادا على القرينة الظاهرة

 .بل وال يستحب( 3)
  .أو تقوت دعواها بقرينة، أو كانت معلومة بالعفاف مل حتد( 4)
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أو مل  (2)هةأو وطئت بشب (1)وإن سئلت وادعت أهنا مكرهة
 .(4)ألن احلد يدرأ بالشبهة (3)تعرتف بالزنا أربعا مل حتد

                                                

خل سبيلها : مل حتد ألن عمر أتى بامرأة حامل، فادعت أهنا أكرهت، فقال( 1)
أس، مل تستيقظ حىت فرغ، فدرأ عنها احلد، إهنا ثقيلة الر : ورفعت إليه امرأة، فقالت

إذا اشتبه عليك احلد، فادرأ ما : أهنم قالوا: وروي عن ابن مسعود وغريه
 .استطعت

 .إلمكان صدقها( 2)
 .ألن من شرط إقامة احلد االعرتاف( 3)
  .ال خالف أن احلد يدرأ بالشبهات وهي متحققة ههنا: قال املوفق( 4)
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 (1)باب حد القذف

 
ولو  (3)املختار (إذا قذف املكلف) (2)وهو الرمي بزنا أو لواط

 .(5)ولو جمبوبا، أو ذات حمرم، أو رتقاء (4)(حمصنا)أخرس بإشارة بالزنا 

                                                

الشيء بقوة، مث استعمل يف الرمي بالزنا وحنوه، من رمي : القذف يف األصل( 1)
َوالَِّذيَن : املكروهات، والقذف حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع، لقوله تعاىل

اجتنبوا السبع » صلى اهلل عليه وسلماآلية وقوله  يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناتِ 
عدوه من  وعد منها قذف احملصنات، وأمجع املسلمون على حترميه، بل «املوبقات
 .الكبائر

أو شهادة بأحدمها، ومل تكمل البينة، كما تقدم، واللواط عمل قوم لوط، اشتق ( 2)
 .الناس من امسه فعال ملن عمل عمل قومه، واللوطية من عمل عملهم

هو حق هلل حد، ومن قال : حمصنا حد، ال املكره، وإن أذن له يف قذفه، فمن قال( 3)
 .ويعزر لفعل احملرم: دمل جيب عليه عنده احل: آلدمي

 .أي ولو كان القاذف أخرس، بإشارة مفهومه بالزنا حد، إذا قذف حمصنا( 4)
أي ولو كان قذف جمبوبا، أي مقطوع الذكر بالزنا، أو قذف ذات حمرم منه بالزنا، ( 5)

 أو قذف رتقاء بالزنا، أو قذف قرناء، وكذا إن قذف مريضا أو 
 .مريضة
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لقوله  (1)(راح)القاذف  (مثانني جلدة إن كان)قاذف  (جلد)
َوالَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم يَْأُتوا ِبَأْربـََعِة ُشَهَداَء : تعاىل

َفاْجِلُدوُهْم َثَمانِيَن َجْلَدةً 
أو أمة  (عبدا)القاذف  (وإن كان) (2)

 (و) (3)جلدة كما تقدم يف الزنا (أربعني)جلد  ،ولو عتق عقب قذف
فمن نصفه حر جيلد ستني  (4)(حبسابه) جيلد (املعتق بعضه)القاذف 

 .(5)جلدة

                                                

أمجع العلماء على وجوب احلد، على من قذف حمصنا، وأن قد : قال املوفق غريه( 1)
 .حده مثانون إن كان حرا

أي والذين يقذفون بالزنا، احملصنات، احلرائر العفائف، العاقالت، مث مل يأت ( 2)
القذفة بأربعة شهداء على ما رموهن به، فاجلدوهم مثانني جلدة، أي فاجلدوا كل 

الذكر واألنثى، وإمنا خصهن خلصوص  واحد منهم مثانني جلدة، وال فرق بني
ْقبَـُلوا َلُهْم َشَهاَدًة أََبًدا  :الواقعة، وألن قذفهن أغلب وأشنع، مث قال َوال تـَ

اتفقوا على انه جيب على القاذف مع : وقال ابن رشد َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 
 .داحل احلد سقوط شهادته، ما مل يتب، واتفقوا على أن التوبة ال ترفع

 فَـَعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذابِ : إذا جلد فيه، لقوله تعاىل( 3)
اتفقوا على أن حد القذف مثانون جلدة للقاذف احلر، والعبد : وقال ابن رشد وغريه

 .جه، ال قدرا وال شرعاو على النصف، لآلية وغريها، وألن اهلل مل جيعله كاحلر من كل 
 .ي حبساب ما عتق منه، كاحلر، وما بقي كالعبدأ( 4)
جيلد مخسني، وهكذا، ألنه حد يتبعض، فكان على القن فيه من  ومن ربعه حر( 5)

  .ما على احلر فالعذاب، نص
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 (1)على القاذف (يوجب التعزير)ولو قنه  (وقذف غري احملصن)
حق )أي حد القذف  (وهو) (2)ردعا عن أعراض املعصومني

لكن ال  (4)فيسقط بعفوه وال يقام إال بطلبه، كما يأيت (3)(للمقذوف
هو  (6)باب القذفأي يف  (واحملصن هنا) (5)يستوفيه بنفسه، وتقدم

 .(7)عن الزنا ظاهرا، ولو تائبا منه (احلر املسلم العاقل العفيف)هو 

                                                

يعين لنحو مشرك وذمي وقن، ولو كان القاذف سيده، وكذا القاذف ملسلم دون ( 1)
 .تسع سنني، ومن ليس بعفيف

 .م، فحيث انتفى احلد وجب التعزيرله عن أذاه وكفا( 2)
 .كالقود( 3)
أي يسقط حق املقذوف، بعفوه عن القاذف، ولو بعد طلبه، وال يستحلف ( 4)

املنكر فيه، وال يقبل رجوعه عن القذف، كسائر حقوقه، وال يقام حد القذف، 
إال بطلبه، كما سيأيت قريبا، وال جيوز أن يعرض له إال بطلبه، وذكره الشيخ 

 .إمجاعا
فيقيمه اإلمام أو نائبه مطلقا، ألنه يفتقر إىل : يف أول كتاب احلدود، وهو قوله( 5)

ال : اجتهاد، وال يؤمن من استيفائه احليف، فإن فعل مل يعتد به، قال ابن رشد
 .خالف أن اإلمام يقيمه يف القذف

 .من وصفه، خبالف اإلحصان يف باب النكاح( 6)
احلرية، ورجحه املوفق : ن، مخسة شروط، أحدهاأكثر الفقهاء، يشرتط لإلحصا( 7)

وغريه، وكذا اإلسالم، وأما العقل فاتفاق، وكذا العفاف ظاهرا، ولو كان تائبا من 
  .الزنا، ألن التوبة متحو الذنب، واخلامس من جيامع مثله
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وال )وهو ابن عشر، وبنت تسع  (الذي جيامع مثله (1)امللتزم)
 (3)لكن ال حيد قاذف غري بالغ، حىت يبلغ ويطالب (2)(يشرتط بلوغه

أو يثبت طلبه يف  (4)ومن قذف غائبا مل حيد، حىت حيضر، ويطالب
 .(5)بتهغي

                                                

كذا يف الرعاية والوجيز، ومل يذكر يف الفروع، وال يف اإلقناع، وال يف املنتهى، وال ( 1)
املغين وال الشرح، ألن املتلزم، يراد به، ما قابل احلريب وغريه، فيدخل فيه الذمي مع 

: إذا قذف ذمية هلا ولد مسلم، حد وقال املوفق: املسلم، وقيل: أنه خارج بقوله
 .ما ال حيد قاذفه إذا مل يكن له ولد، ال حيد وله ولد كاجملنونة

: عفيف الذي جيامع مثله، وقال ابن رشدهو احلر املسلم العاقل، ال: أي واحملصن( 2)
اتفقوا على أن من شرط املقذوف، أن جيتمع فيه مخسة أوصاف، البلوغ واحلرية 
والعفاف، واإلسالم وأن يكون معه آلة الزنا، فإن اخنرم من هذه األوصاف وصف 

: احلد واجلمهور باجلملة، على اشرتاط احلرية يف املقذوف اهـ وعن أمحد بمل جي
عليه فقال  ىلوغ شرط، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وما مشأن الب
وال بد أن : ألنه حر عاقل عفيف، أشبه الكبري، وهو قول مالك، وعليه: املوفق

 .يكون كبريا جيامع مثله، وأدناه أن يكون للغالم عشر، وللجارية تسع
ه املطالبة عنه أي باحلد بعد بلوغه، لعدم اعتبار كالمه قبل البلوغ، وليس لولي( 3)

باحلد، حذرا من فوات التشفي، وكذا لو جن املقذوف، أو أغمي عليه قبل 
 .الطلب

 .ألنه حق له أشبه سائر حقوقه( 4)
فيحد القاذف، لوجود شرطه، وإن كان القاذف جمنونا، أو مربمسا أو نائما، أو ( 5)

  .صغريا، فال حد عليه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

114 

وصريح ) (1)زنيت من ثالثني سنة مل حيد: ومن قال البن عشرين
أو قد زنيت أو  (3)كيا عاهر  (وحنوه (2)يا زاين يا لوطي)قوله  (القذف

ويا منيوك ويا منيوكة، إن مل يفسره بفعل زوج أو  (4)زىن فرجك
 .(5)سيد

                                                

ت نصرانية، أو وأنت أمة، ومل تكن  للعلم بكذبه، وإن قال ملسلمة، زنيت وأن( 1)
اتفقوا على أنه : كذلك، حد للعلم بكذبه، وأما شرط القاذف، فقال ابن رشد

 .البلوغ، والعقل، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما، أو غري مسلم
ألفاظ القذف، تنقسم إىل صريح وكناية، وصريح القذف هو ما ال حيتمل غريه،  ( 2)

يا زاين، يا لوطي، ألن اللوطي يف العرف، من يأيت الذكور، وإن  كقول القاذف
أردت بزاين، زاين العني وحنوه، أو أنك من قوم لوط، أوأنك تعمل عملهم، : قال

 .غري إتيان الذكور مل يقبل
وأصل العهر، إتيان الرجل املرأة ليال، للفجور هبا، مث غلب على الزنا، سواء ( 3)

 .و هناراجاءها أو جاءته، ليال أ
 .أو رأيتك تزنني، أو أنت أزىن الناس، وحنو ذلك، مما ال حيتمل غريه( 4)
يا منيوك، ويا منيوكة حد إن مل يفسره بفعل زوج أو : أي وصريح القذف، إن قال( 5)

وفسره بفعل . سيد، فإن فسره بذلك، فليس قذفا، وذلك إذا قاله هلا بعد عتقها
  .ج قبل فراقها، إذ ال بد من تقييده بذلكالسيد قبل عتقها، وفسره بفعل الزو 
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يا )و  (يا فاجرة)و  (يا قحبة)أي كناية القذف  (وكنايته)
أو جعلت له  (2)فضحت زوجك، أو نكست رأسه)و (1)(خبيثة
 (4)كعلقت عليه أوالدا من غريه، أو أفسدت فراشه  (وحنوه (3)قرونا

 .(6)وزنت يدك، أو رجلك وحنوه (5)يا نبطي وحنوه: ولعريب

                                                

أي وكناية القذف والتعريض به، ما حيتمل غري الزنا، فإذا فسره بغريه مل حيد، قال ( 1)
يا : ال أرى احلد إال على من صرح بالقذف والشتيمة، فإذا قال القاذف: أمحد

لب قحب البعري والك: قحبة، إذا فسره بأهنا تصنع للفجور قبل، قال السعدي
يا فاجرة أي خمالفة لزوجها فيما جيب : سعل، وهي يف زماننا املعد للزنا، أو قال

طاعتها فيه، أو قال يا خبيثة من خبث الشيء، فهو خبيث،إن فسر بغري 
 .القذف، قبل اختاره املوفق وغريه

إن فسره بغري القذف، قبل، ألنه حيتمل أن يكون فضحته بشكواك، وأن يكون ( 2)
 .اء من الناس، وكذا غطيت رأسهنكست رأسه حي

 .إن فسره بغري القذف، قبل، ألنه حيتمل أنه مسخر منقاد لك، كالثور( 3)
إن فسره أيضا بغري القذف قبل، ألنه حيتمل أوالدا من زوج آخر، أو وطء ( 4)

 .بشبهة، وكذا إن فسر إفساد فراشه بالنشوز، أو الشقاق، او التخريق، قبل
رسي، أو يا رومي، إن فسره مبحتمل غري القذف قبل بأن كيا زجني، أو يا فا( 5)

أردت بالنبطي نبطي اللسان، وحنوه وبالرومي رومي اخللقة، وعزر الرتكابه :قال
 .معصية ال حد فيها، وال كفارة

وزنامها   العينان تزنيان »كزنت عيناك ألن زنا هذه ال يوجب احلد، حلديث ( 6)
 .«لبطش، والرجالن تزنيان، وزنامها املشيالنظر، واليدان تزنيان، وزنامها ا
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يا كافر، يا فاسق، : كقوله  (1)وعزر (وإن فسره بغري القذف قبل)
اعة مج)قذف  (أو (3)هل بلدوإن قذف أ) (2)يا فاجر، يا محار، وحنوه

ألنه ال عار عليهم به، للقطع  (ال يتصور منهم الزنا عادة عزر
كذا لو اختلفنا يف أمر، فقال أحدمها الكاذب ابن الزانية،   (4)بكذبه

 .(5)عزر وال حد

                                                

أي قبل مع ميينه، ألنه حيتمل غري الزنا، وعزر، الرتكابه املعصية، وإن فسر ما ( 1)
تقدم من الكناية بالزنا، فهو قذف، ألنه أقر على نفسه مبا هو األغلظ عليه، وإن  

 .كان نوى الزنا بالكناية، لزمه احلد باطنا، ويلزمه إظهار نيته
أي كما أنه يعزر بقوله يا كافر يعزر بنحوه كياتيس، يا خنزير يا كلب يا رافضي ( 2)

 .يا عدو اهلل، يا كذاب يا خائن، يا شارب يا خمنثة يا قواد يا ديوث، وحنوها
 .ال يتصور الزنا منهم عادة عزر، وال حد، ألنه ال عار عليهم به، للقطع بكذبه( 3)
، ولو مل يطلب أحد منهم، وقال ابن رشد فيما وعزر على ما أتى به من املعصية( 4)

إذا قذف مجاعة، قالت طائفة ليس عليه إال حد واحد، مجعهم يف القذف، أو 
بل عليه لكل : فرقهم وبه قال مالك وأبو حنيفة، والثوري وأمحد ومجاعة، وقال قوم

واحد حد، وبه قال الشافعي، وحجة اجلمهور، قصة هالل بن أمية، العن 
 .مل حيد لشريك، وذلك إمجاعبينهما، و 

أنت ملعون ولد زنا، وجب عليه التعزير، على مثل هذا : ولو شتم شخصا فقال( 5)
الكالم، جيب عليه حد القذف، وإن مل يقصد هبذه الكلمة ما يقصده كثري من 

  .الناس، أن املشتوم فعله خبيث كفعل ولد الزنا

This file was downloaded from QuranicThought.com



  السابعالجزء 

 

117 

ن ـذوف عـفو املقـأي ع (ذف بالعفوـويسقط حد الق)
 .(1)القاذف

ي طلب املقذوف أ (بدون الطلب)حد القذف  (وال يستوىف)
اقذفين فقذفه مل : ولذلك لو قال املكلف (2)ألنه حقه، كما تقدم

وإال  (4)وإن مات املقذوف، ومل يطالب به سقط (3)حيد، وعزر
ومن قذف  (6)ولو عفا بعضهم حد للباقي كامال (5)فلجميع الورثة

 .(7)ميتا حد بطلب وارث حمصن

                                                

ادي يف القذف احملرم، املتوعد عليه ويبقى ما كان هلل، فيعزر مبا يردعه عن التم( 1)
 .باللعن، والعذاب األليم

ال حيد القاذف إال بالطلب إمجاعا وإن قذف شخصا مرارا، فحد : وقال الشيخ( 2)
واحد، إذا مل حيد لواحد منها، حكاه ابن رشد وغريه اتفاقا، وأنه إن قذفه فحد، 

 .مث قذفه ثانيا حد حدا ثانيا
 . حيد، ألن احلد حق للمقذوف وقد أسقطه باإلذن فيهأي لفعله املعصية، ومل( 3)
 .كالشفيع إذا مات، قبل الطلب بالشفعة( 4)
. أي وإال فإن طالب مقذوف قبل موته مل يسقط، للعلم بقيامه على حقه( 5)

 .فلجميع الورثة بصفة ما كان للموروث ألنه تعيري له، وطعن يف نسبه
راده، وال يرث الولد حد القذف على أبويه للحوق العار بكل واحد منهم على انف( 6)

ألنه ال ميلك إقامته عليهما، كما لو وجب عليهما قود أيضا وال يلزم الوالد احلد 
 .إذا قذف ولده

 ري حمصن فاإلحصان ـان امليت غـو كـري، ولييه من التعـاصة ملا فـخ( 7)
= 
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 .(3)كافرا فأسلمأو كان   (2)وقتل ولو تاب (1)ومن قذف نبيا كفر

                                         
= 

أو كافرا وحنوه هنا معترب للوارث فقط، وإن كان الوارث غري حمصن، بأن كان عبدا 
 .فال حد كما لو قذفه ابتداء

أو قذف أمه كفر، ألنه ردة عن اإلسالم، وخروج عن امللة، وكذلك السب بغري ( 1)
  صلى اهلل عليه وسلموقذف نساء النيب : القذف، يسقط اإلسالم، قال الشيخ

 .كقذفه، لقدحه يف دينه، وإمنا مل يقتلهم، ألهنم تكلموا قبل علمه برباءهتا
ال يسقط بالتوبة، فقذفه أوىل  هألنه حد قذف، فال يسقط بالتوبة، ألن قذف غري  (2)

يف القاذف إذا تاب قبل علم املقذوف، هل تصح : بعدم السقوط، وقال الشيخ
قال أكثر العلماء إن علم به : توبته، األشبه أنه خيتلف باختالف الناس، وقال

ستغفر وعلى الصحيح من املقذوف، مل تصح توبته، وإال صحت، ودعا له، وا
ال جيب له االعرتاف لو سأله فعرض، ولو مع استحالفه، ألنه مظلوم : الروايتني

وتصح توبته، ويف جتويز التصريح بالكذب املباح هنا نظر، ومع عدم توبته 
ال يعلمه، بل يدعو له : وإحسانه تعريضه كذب، وميينه غموس، واختيار أصحابنا

 .يف مقابلة مظلمته
كافرا ملتزما، ال إن سبه بغري القذف مث أسلم، كما تقدم، قال يف اإلنصاف أي  ( 3)

  .ويسقط سبه باإلسالم، كسب اهلل تعاىل
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 (1)باب حد المسكر

 

كل شراب ) (2)أي الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختالط العقل
لقوله عليه  (4)(وهو مخر من أي شيء كان (3)أسكر كثريه فقليله حرام

 .(5)«كل مسكر خمر وكل خمر حرام»الصالة والسالم 

                                                

اسم فاعل، من أسكر : أي هذا باب يذكر فيه حد متناول املسكر، واملسكر( 1)
إذا جعل صاحبه سكرانا، أو كان فيه قوة تفعل ذلك، : الشراب، فهو مسكر

 .صاحي، واخلمر حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاعوالسكران خالف ال
هو أن خيلط يف كالمه : هو اختالط العقل، وقال الشافعي وأمحد: أي والسكر( 2)

 .إذا استوى عنده احلسن والقبيح فهو سكران: خالف عادته، وقال مالك
ما أسكر  » صلى اهلل عليه وسلمحده حبد يتناول كل فرد من أفراد املسكر لقوله ( 3)

 .رواه أبو داود وغريه «ريه فقليله حرامكث
اتفقوا على أن كل شراب يسكر قليله فكثريه حرام، ويسمى مخرا، وفيه : قال الوزير

حلد، وكذلك اتفقوا امر حرام، قليلها وكثريها، وفيها اتفقا على أن اخل: احلد، وقال
 .على أهنا جنسة، وأمجعوا على أن من استحلها حكم بكفره

، أو مما عمل من التمر والزبيب، واحلنطة ئذلك من عصري العنب الني وسواء كان( 4)
والشعري، والذرة، واألرز، والعسل واجلوز، وحنوها، مطبوخا كان ذلك أو نيئا، إال 

 .أبا حنيفة فيسمى عنده نقيعا ونبيذا
 كل شيء يسرت : اخلمر ما خامر العقل، وقال الراغب وغريه: وقال عمر( 5)

= 
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أي شرب ما يسكر   (وال يباح شربه) (1)رواه أمحد وأبو داود
إال لدفع لقمة غص  (3)وال عطش وال غريه (2)لتداو للذة وال)ه كثري 

 (4)أي غري اخلمر، وخاف تلفا، ألنه مضطر (هبا، ومل حيضره غريه
 .(5)ويقدم عليه بول

                                         
= 

، ألهنا مسيت بذلك ملخامرهتا للعقل، وسرتها له، وهو قول العقل يسمى مخرا
مجهور أهل اللغة، وحكى ابن عبد الرب عن أهل احلجاز، وأهل احلديث، وغريهم 

واحلشيشة : أن كل مسكر مخر، وكل مخر حرام، بإمجاع املسلمني، قال الشيخ
حرام جنسة يف األصح، وهي حرام، سواء سكر منها، أو مل يسكر، واملسكر منها 

باتفاق املسلمني، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر اخلمر، وظهورها يف 
 .املائة السادسة

كل مسكر مخر، وكل »وهو يف الصحيحني من غري وجه، هبذا اللفظ، وبلفظ ( 1)
، فكل مسكر يقال له مخر، وحيكم «مسكر حرام، وكل شراب أسكر فهو حرام

صلى اهلل عليه عشرون وجها، عن النيب يف حترمي املسكر : بتحرميه، قال أمحد
 .وسلم

رواه مسلم، وقال ابن  «إنه ليس بدواء، ولكنه داء» صلى اهلل عليه وسلملقوله ( 2)
 .مسعود، إن اهلل مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم

أي غري ما ذكر، للذة أو لتداو، أو عطش، فإنه ال حيصل به ري، بل فيه من ( 3)
 .احلرارة ما يزيد العطش

ال نعلم فيه خالفا لقوله : حبيث مل جيد ما يسيغها، فيجوز له تناوله، قال املوفق( 4)
 .حفظا للنفس َفَمِن اْضُطرَّ َغيْـَر َباٍغ َوال َعاٍد َفال ِإْثَم َعَلْيهِ : تعاىل

أي يقدم على اخلمر لدفع لقمة غص هبا، بول لوجوب احلد باستعمال املسكر ( 5)
 .دون البول
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أو  (2)(املسلم)أي املسكر  (وإذا شربه) (1)وعليهما ماء جنس
خمتارا ) (4)أو أكل عجينا لت به (3)شرب ما خلط به ومل يستهلك فيه
الن  (6)(مثانون جلدة مع احلرية (5)عاملا أن كثريه يسكر، فعليه احلد
 .(7)عمر استشار الناس يف حد اخلمر

                                                

قدم على املسكر والبول ماء جنس، ألن املاء مطعوم، خبالف البول، وإمنا وي: أي( 1)
إن كانت : منع من حل استعماله جناسته، وإن شرب اخلمر لعطش، فقال املوفق

ممزوجة مبا يروي من العطش أبيحت لدفعه عند الضرورة، وصرفا، مل تبح، وعليه 
 .احلد

رواه  «من شرب اخلمر فاجلدوه» لمصلى اهلل عليه وسفعليه احلد بشرطه، لقوله ( 2)
 .أبو داود وغريه، وال نزاع يف ذلك

حد، فإن استهلك فيه مث شرب مل حيد ألنه باستهالكه يف املاء مل يسلب اسم ( 3)
 .املاء عنه

 .أو طبخ به حلما فأكل من مرقة، حد، ألن عني اخلمر موجودة يف ذلك( 4)
سواء كان من عصري العنب، أو غريه من خمتارا ال مكرها، عاملا أن كثريه يسكر، ( 5)

 .املسكرات، ولو مل يسكر حد ملا سبق
 .إلمجاع الصحابة، وهو مذهب مالك وأيب حنيفة( 6)
وذلك أن غالب الناس قد اهنمكوا يف اخلمر، وحتاقروا العقوبة، وكان عنده ( 7)

 حىت: املهاجرون واألنصار رضي اهلل عنهم، فلم ينكره منهم أحد، وقال السائب
  .إذا عتوا يف شرب اخلمر وفسقوا، جلد عمر مثانني
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فضرب عمر  (1)اجعله كأخف احلدود مثانني: فقال عبد الرمحن
وكتب به إىل خالد، وأيب عبيدة يف الشام، رواه الدارقطين  (2)مثانني
حد عليه، ويصدق يف جهل فإن مل يعلم أن كثريه يسكر فال  (3)وغريه

 .(5)أو أمة ،عبدا كان (أربعون مع الرق)عليه  (و) (4)جهل ذلك

                                                

 .وأليب داود، فأمجعوا أن يضرب مثانني( 1)
: أحلق عمر حد اخلمر حبد القذف، وأقره الصحابة، وقال الشيخ: قال ابن القيم( 2)

حد الشرب ثابت بالسنة، وإمجاع املسلمني، أربعني والزيادة يفعلها اإلمام عند 
 . ناس اخلمر، وكانوا ال يرتدعون بدوهنا وحنو ذلكاحلاجة، إذا أدمن ال

وأليب داود عن ابن أزهر، مث أثبته معاوية رضي اهلل عنه، ومل ينكر عليه، وهذا واهلل ( 3)
الصحيح أن الزيادة : أعلم لتهالك أكثر الناس يف شرهبا، ومل يرتدعوا قال الشيخ

وال حمرمة على اإلطالق، على األربعني إىل الثمانني، ليست واجبة على اإلطالق، 
بل يرجع فيها إىل اجتهاد اإلمام، كما جوزنا له االجتهاد يف صفة الضرب فيه، 
باجلريد والنعال وأطراف الثياب، خبالف بقية احلدود، ومع قلة الشاربني، وقرب 

تكفي األربعون، وهذا أثبت القولني اهـ، وال ينعقد : أمر الشارب، قال الشيخ
فالزيادة تعزير إذا رآها  صلى اهلل عليه وسلملف فعل النيب اإلمجاع على ما خا

 .اإلمام
يف قول عامة أهل العلم، وقال : فيشرتط لوجوب احلد، علمه بالتحرمي، قال املوفق( 4)

 .عمر وعثمان، ال حد إال على من علمه
وأمجعوا على أهنم على النصف من حد األحرار على أصل كل من أهل العلم، ( 5)

  .ربعة، وغريهم، لآلية وغريهااألئمة األ
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ال من جهل  (2)أو حضر شرهبا (1)ويعزر من وجد منه رائحتها
ويثبت بإقراره مرة،   (4)لكن ال يقبل ممن نشأ بني املسلمني (3)التحرمي

 .(6)أو بشهادة عدلني (5)كقذف

                                                

أنه حيد بوجود الرائحة إذا مل يدع : وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي، وعن أمحد( 1)
من قامت عليه شواهد احلال : شبهة، وهو قول مالك، واختيار الشيخ، وقال

باجلناية، كرائحة اخلمر، أوىل بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة به أو إخباره عن 
حتتمل الصدق والكذب، وهذا متفق عليه بني الصحابة وقال ابن  نفسه، اليت

حكم عمر وابن مسعود بوجوب احلد برائحة اخلمر يف الرجل أو غريه، ومل : القيم
يعلم هلما خمالف، ومن وجد سكران، أو تقيأه حد ألنه مل يسكر ومل يتقيأ إال وقد 

 .شرهبا
عن اهلل اخلمر وشارهبا، وساقيها، ل» صلى اهلل عليه وسلمعزر، نص عليه، لقوله ( 2)

 .رواه أبو داود «وبائعها ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها واحملمولة إليه
إذا شك يف املطعوم واملشروب، هل يسكر أم ال، مل حيرم مبجرد : قال الشيخ( 3)

الشك، ومل يقم احلد على شاربه، وال ينبغي إباحته للناس، إذا كان جيوز أن يكون 
 .سكرا، ألن إباحة احلرام، مثل حترمي احلاللم

 .على مثله، فال تقبل دعواه فيه ىألنه ال يكاد خيف( 4)
ألن كل منهما ال يتضمن إتالفا، خبالف السرقة، ومىت رجع قبل منه النه حق اهلل ( 5)

 .تعاىل
أو يثبت حد املسكر، بشهادة رجلني عدلني يشهدان أنه شرب مسكرا، وال : أي( 6)

 .إىل بيان نوعه، وال أنه شربه خمتارا عاملا أنه مسكر، عمال بالظاهر حيتاج

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

144 

ويكره  (2)ثالثة أيام بلياليهاأو أيت عليه  (1)وحيرم عصري غال
ال وضع متر أو حنوه وحده يف ماء  (3)اخلليطان كنبيذ متر مع زبيب

 .(6)أو تتم له ثالثة أيام (5)ما مل يشتد (4)لتحليته

                                                

أي حيرم عصري عنب أو قصب أو رمان أو غريه، غال كغليان القدر، بأن قذف ( 1)
الشدة احلادثة، وهي توجد بوجود الغليان، : بزبده، ولو مل يسكر، ألن علة التحرمي

حتينت فطره بنبيذ : ث أيب هريرةال خالف يف حترميه، وهو ظاهر حدي: قال املوفق
اضرب هبذا احلائط، فإن هذا »: صنعته يف دباء، مث أتيته به، فإذا هو ينش فقال

 .رواه أبو داود «شراب من ال يؤمن باهلل واليوم اآلخر
كان   صلى اهلل عليه وسلمحرم ولو مل يوجد منه غليان، ملا روي مسلم أن النيب ( 2)

 .اخلادم، أو يهراق ىأمر به فيسقيشربه إىل مساء ثالثة، مث ي
اخلليطان حرام، ويف :هنى عن اخلليطني وقال أمخد صلى اهلل عليه وسلمألن النيب ( 3)

الصحيحني هنى أن جيمع بني التمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد 
د هو حرام، إذا اشتد وأسكر، وإمنا هنى قول أمح: منهما على حدة وقال القاضي

 .لعلة إسراعه إىل السكر احملرم صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
ضع حنو التمر، كزبيب أو و أي ال يكره وضع متر وحده يف ماء لتحليته، أو ( 4)

مشمش أو عناب، كل منها وحده، يف ماء مل يكره، ملا تقدم، وملا رواه مسلم 
ليشربه من شربه منكم ف: هنانا أن خنلط بسرا بتمر، أو زبيبا بتمر، وقال: وغريه

 .أو بسرا فردا ،أو مترا فردا ،زبيبا فردا
 .يغل، كما تقدم: أي( 5)
أي ولو مل يغل، ألن الشدة حتصل يف الثالث، غالبا، وهي خفية حتتاج إىل ( 6)

ضابط، فجعلت الثالث ضابطا هلا، وال يكره فقاع حيث مل يشتد، ومل يغل، ألنه 
  .حنوهنبيذ يتخذ هلضم الطعام، وال انتباذ يف دباء، و 
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 (1)باب التعزير

 

ومنه التعزير مبعىن النصرة، ألنه مينع املعادي  (2)لغة املنع (وهو)
 (4)ألنه مينع مما ال جيوز فعله (التأديب)واصطالحا  (3)من اإليذاء

 .(5)واجب يف كل معصية، ال حد فيها وال كفارة)أي التعزير  (وهو)
                                                

ملا ذكر العقوبات املقدرة، ذكر ما ليست مقدرة، وتسمى التعزير، ختتلف ( 1)
باختالف اجلرائم، وحال املذنب، والتعزير، كما قال الشيخ وغريه، منه ما يكون 

من  يبالتوبيخ والزجر بالكالم، ومنه ما يكون باحلبس، ومنه ما يكون بالنف
على ترك واجب، فإنه يضرب مرة بعد الوطن، ومنه ما يكون بالضرب، وإذا كان 

مرة، حىت يؤديه، وعلى جرم ماض، فعل منه بقدر احلاجة، وليس ألقله حد، 
 .واختلف يف أكثره ويأيت

 .واللوم، وضرب دون احلد، أو هو أشد الضرب، مسي تعزيرا ألنه مينع من اجلناية( 2)
ُروهُ : قال تعاىل( 3)  .املعادي واملعاند ملن ينصره ملنع الناصر َوتـَُعزُِّروُه َوتـَُوقِـّ
يقال عزرته، وقرته، وأيضا أدبته وهو من األضداد وهو طريق إىل : وقال السعدي( 4)

 .التوقري ألنه إذا امتنع به، وصرف عنه الدناءة، حصل له الوقار، والنزاهة
 نيفة، وما مل ـالك وأيب حـو قول مـفيجب فيما شرع فيه إذا رآه اإلمام وه( 5)

 ينزجر إال به، وإن رأى  صا إذا رآه اإلمام مصلحة، أو علم أنه اليكن منصو 
العفو جاز، وحلق آدمي جتب إجابته، وحيث كانت مفاسد اجلرائم بعد متفاوتة، 
غري منضبطة، يف الشدة، والضعف، والكثرة والقلة، جعلت عقوبتها راجعة إىل 

 .كاناجتهاد األئمة ووالة األمور، حبسب املصلحة، يف كل زمان وم
= 
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سرقة )كـ   (و) (1)كمباشرة دون فرج: أي (كاستمتاع ال حد فيه
كـ   (و) (3)أو غري حمرز (2)لكون املسروق دون نصاب (ال قطع فيها

 (5)رأة املرأةإتيان امل)كـ   (و) (4)كصفع ووكز  (جناية ال قود فيها)
 .(6)(والقذف بغري الزنا

                                         
= 

إن عين به فعل احملرمات، وترك الواجبات، : قال الشيخ «يف كل معصية»: وقوله
به فعل احملرمات فقط، فغري جامع، بل التعزير على ترك  فاللفظ جامع، وإن عىن
ال نزاع أن غري املكلف كالصيب املميز، يعاقب على : الواجبات أيضا، وقال

على ما فعل، لينزجر، لكن ال عقوبة  الفاحشة، تعزيرا بليغا، وكذا اجملنون يضرب
عليه بقتل أو قطع، اهـ، وأما ما فيه حد أو كفارة، كالزنا والسرقة، والظهار، 

 .واإليالء فال تعزير
 .ففيه التعزير مبا يراه األئمة، ووالة األمور( 1)
 .فلم جيب فيه قطع، ففيه التعزير( 2)
 .تعزيرأو كسرقة من غري حمرز، فال قطع، وفيه ال: أي( 3)
إن كان عمدا ففيه القصاصن وإال : أي دفع، وضرب اجميع الكف، وتقدم( 4)

 .فالتعزير
 .أي وكمساحقة املرأة املرأة، فيه التعزير( 5)
  .وحنوه، كاللواط، أو كيا محار أو كلب، وحنو ذلك ففيه التعزير( 6)
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إن مل يكن املقذوف ولدا للقاذف، فإن كان، فال حد وال 
اهلل أكرب : وقوله (2)أي حنو ما ذكر كشتمه بغري الزنا (وحنوه) (1)تعزير

وال ) (5)وال حيتاج يف إقامة التعزير إىل مطالبة (4)أو خصمك (3)عليك
 .(6)(وال يزاد يف التعزير على عشر جلدات)

                                                

ق الوالد، كما وكذا إن نزل فال حد، وال تعزير، ألبوين وإن علوا، ويعزر الولد حل( 1)
 .حيد لقذفه، ويقاد به، لكن مبطالبة الولد

فيجب التعزير، ومقتضى كالم الشيخ يف موضع ال يلعن من لعنه اهـ، وعليه، فال ( 2)
له أن يقول له مثل ذلك، : يدعو عليه، وال يشتمه مبثله، بل يعزر، وقال يف موضع

عليه أو بصق عليه، فله  وإن سبه أو سخر به أو هزأ به، أو بال: وقال ابن القيم
وامليزان، وآثار الصحابة  أن يفعل به نظري ما فعل، وهذا أقرب إىل الكتاب والسنة،

وال يكذب عليه، وال يقذفه، وال يسب والديه : من التعزير املخالف للجناية، قال
 .اتفاقا

 وأيا كلب، فله قوله له، : كالدعاء عليه، وشتمه بغري فرية، حنو: قال الشيخ( 3)
 .تعزيره

: اهلل خصمك، أو خصمك اهلل، دعاء عليه أيضا، فيعزر وقال الشيخ: أي وقوله( 4)
 .من دعا عليه ظلما فله أن يدعو على ظامله، مبثل ما دعا به عليه

ألنه مشروع للتأديب، فيعزر من سب صحابيا، ولو كان له وارث، ومل يطالب ( 5)
 .التعزير هلل، فال يسقط بإسقاطه بالتعزير، ويف االنتصار، يف قذف مسلم كافرا،

  .محد، وهو قول إسحاقأهذا أحد أقوال أهل العلم، ونص عليه ( 6)
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ال يجلد أحد فوق عشرة أسواط، » :احلديث أيب بردة مرفوع  
وللحاكم نقصه عن العشرة  (1)متفق عليه «إال في حد من حدود اهلل

 . (2)حسبما يراه

                                                

أي إال ما عني فيه الشارع عددا من الضرب، فاملراد مقدر فيه احلد، فليست ( 1)
معىن : احلدود، املقدر فيها حد، بل احملرمات، فحدود اهلل حمارمه، وقال الشيخ

وهو مذهب أمحد، وعليه أكثر األصحاب وعنه جتوز  حد، أي معصية اهلل،
الزيادة، وهو مذهب مالك، والشافعي، فيعزر حبسب املصلحة وعلى قدر اجلرمية، 

 .واختاره الشيخ وغريه
وإن كان التعزير فيه مقدر، مل يبلغ به املقدر، فال يبلغ على املباشرة حد الزنا، وال 

ما اقتضته املصلحة فيجوز مثل قتل السرقة من غري قطع حد القطع، وحنو ذلك و 
والداعي إىل غري كتاب اهلل وسنة  ،اجلاسوس املسلم، واملفرق جلماعة املسلمني

 .نبيه، وغري ذلك مما ال يندفع إال بالقتل
 صلى اهلل عليه وسلمقال الشيخ وغريه وهذا أعدل األقوال، وعليه دلت سنة رسول اهلل 

الذي أحلت له امرأته جاريتها مائة، وأبو  وسنة خلفائه الراشدين، فقد أمر بضرب
بكر وعمر أمرا بضرب رجل وامرأة وجدا يف حلاف واحد، مائة مائة، وضرب عمر 

إذا كان املقصود دفع الفساد، ومل يندفع إال بالقتل قتل، : صبيغا ضربا كثريا، وقال
ى وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد، ومل يرتدع باحلدود املقدرة بل استمر عل

 .الفساد، فهو كالصائل الذي ال يندفع إال بالقتل، فيقتل
ألنه أقله ليس مقدرا، فريجع فيه إىل اجتهاد احلاكم، وذلك لتفاوت اجلرائم، ( 2)

بالشدة والضعف، واختالف األحوال، واألزمان فجعلت العقوبات على بعض 
املصلحة، وال اجلرائم، راجعة إىل اجتهاد األئمة، ووالة األمور، حبسب احلاجة، و 

 خترج عما أمر اهلل به وهنى عنه، وكما يكون التعزير بالضرب 
= 
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لكن من شرب مسكرا يف هنار رمضان، حد للشرب، وعزر 
ومن وطئ أمة  (2)لفعل علي رضي اهلل عنه (1)لفطره بعشرين سوطا

تكن أحلتها له فيجلد مائة، إن علم التحرمي ما مل  (3)امرأته حد
 .(5)ومن وطئ أمة له فيها شرك، عزر مبائة إال سوطا (4)فيهما

                                         
= 

 .يكون باحلبس والصفع، والتوبيخ، والعزل عن الوالية، وحنو ذلك
وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه، كيا ظامل يا معتدي، وبإقامته من : قال الشيخ

ومالك وأمحد ال ضمان  وإن عزر اإلمام رجال فمات، فقال أبو حنيفة ،اجمللس اهـ
 .عليه

ذهب إليه اإلمام أمحد، ورأى أن من شرب اخلمر يف هنار رمضان حيد مث يعزر، ( 1)
 .جلنايته من وجهني

أنه كتب إىل أيب موسى، أن ال يبلغ بنكال أكثر من عشرين : وروي عن عمر( 2)
 .سوطا، فيجتمع احلد والتعزير يف هذه الصورة

ورواه أبو داود وغريه، وألنه وطء يف فرج من غري عقد وال  خلرب النعمان بن بشري،( 3)
 .ملك، فوجب عليه احلد، كوطء أمة غري زوجته

أي فيما إذا شرب مسكرا يف هنار رمضان، أو وطئ أمة أمراته اليت أحلتها له، ( 4)
إن ظن : وإن ولدت منه مل يلحقه نسبه، النتفاء امللك والشبهة، وقال الشيخ

فروايتان، ويكون حرا على الصحيح، وإن ظن حلها بذلك اهـ وال ال إجوازه حلقه و 
 .يسقط حد بإباحة، إال يف هذا املوضع

لفعل عمر فيمن وطئ جارية، له فيها شرك، احتج به أمحد، وكذا وطء أمته ( 5)
املزوجة، وخلرب النعمان، ألهنا يف معناها، وكذا لو وجد مع امرأته رجال يف حلافها، 

  .ضربه مائة ن علياأملا روي 
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أو أخذ مال أو  (2)وقطع طرف أو جرح (1)وحيرم تعزير حبلق حلية
 .(3)إتالفه

                                                

ملا فيه من املثلة، وأمجعوا على حترمي حلق اللحية، حكاه الشيخ وغريه، فيحرم ( 1)
التعزير به، للنهي عنه، وألنه مثلة وحمرم لذاته، كقطع إصبع، وكما ال جيوز أن يعزر 

عليه بذنبه ويطاف به  ىحبرام، كسقيه مخرا يشرهبا ال بتسويد وجه، وال بأن يناد
 .مع ضربه

 .دب ال يكون باإلتالفأيضا، وألن الواجب أدب، واأل ةألنه مثل( 2)
به، وقال الشيخ وابن  ىألن الشرع مل يرد بشيء من ذلك عمن يقتد: قالوا( 3)

وغريمها، جيوز بأخذ مال وإتالفه، فالتعزير بالعقوبات املالية مشروع يف : القيم
، وكسر دنان مواضع منصوصة، كسلب الذي يصطاد يف حرم املدينة ملن وجده

اخلمر، وشق ظروفه، وكهدم مسجد الضرار، وتضعيف العزم على من سرق من 
غري حرز، وحرمان القاتل سلبه، ملا اعتدى على األمري، وحتريق املكان الذي يباع 
فيه اخلمر، وحتريق قصر ابن أيب وقاص، ملا احتجب فيه عن الرعية، وإراقة اللنب 

 .املشوب، ونظائرها
رم مجيع العقوبات املالية، بل أخذ اخللفاء الراشدين، وأكابر الصحابة ومل يرو أنه ح

بذلك بعد موته، دليال على أن ذلك غري منسوخ، ومدعي النسخ ليس معه حجة 
شرعية، من كتاب وال سنة، والعني والتأليف احملرم، فإزالته وتغيريه متفق عليها بني 

هو جائز على أصل أمحد، ألنه مل و : املسلمني، كإراقة اخلمر وتغيري الصورة، قال
يب حممد أخيتلف أصحابه أن العقوبات يف املال غري منسوخة كلها، وقول 

  .وال جيوز أخذ ماله، يعين املعزر، فإشارة منه إىل ما يفعله الوالة الظلمة: املقدسي
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ألنه  (بغري حاجة عزر)من رجل أو امرأة  (ومن استمىن بيده)
فال شيء عليه، إن مل يقدر على  وإن فعله خوفا من الزنا، (1)معصية

 .(2)نكاح، ولو ألمة
                                                

 .باإلمجاع، فوجب تعزيره( 1)
، إذا قدر على التزوج أو من استمىن بيده بغري حاجة عذر: قال ابن القيم وغريه( 2)

حيرم عند عامة العلماء، لكن إن اضطر إليه، مثل أن : التسري، وقال الشيخ
خياف الزنا، أو املرض إن مل يفعله، فرخص فيه يف هذه احلال طوائف من السلف، 

إذا كان بغري شهوة حرم عليه، ألنه استمتاع بنفسه، واآلية متنع : وقال ابن عقيل
دا بني الفتور والشهوة، كره، وإن كان مغلوبا خياف العنت،  منه، وإن كان مرتد

كاألسري واملسافر والفقري، جاز نص عليه أمحد، وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه، 
 .يف غزواهتم وأسفارهم اهـ

وقياس الرجل يف ذلك املرأة إذا مل يرغب أحد يف نكاحها، ومن عرف بأذى الناس 
حيبس : ميوت، أو يتوب وقال ابن القيم وأذى ماهلم حىت بعينه، حبس حىت

وجوبا، ذكره غري واحد من الفقهاء، وال ينبغي أن يكون فيه خالف ألنه من 
 .نصيحة املسلمني، وكف األذى عنهم

العمل يف السلطنة بالسياسة، هو احلزم، فال خيلو منه إمام ما مل خيالف الشرع، فإذا : وقال
إن السياسة : ريق، فثم شرع اهلل، فال يقالظهرت أمارات العدل، وتبني وجهه بأي ط

العادلة خمالفة ملا نطق به الشرع، بل موافقة، ملا جاء به بل جزء من أجزائه، وحنن 
صلى اهلل عليه منا هي شرع حق، فقد حبس إنسميها سياسة، تبعا ملصطلحكم، و 

 يف التهمة، وعاقب يف التهمة ملا ظهرت آثار الريبة فمن  وسلم
  سبيله، أو حلفه مع علمه باشتهاره بالفساد يف األرض ىم وخلأطلق كال منه

فقوله خمالف للسياسة الشرعية، بل يعاقبون أهل التهم، وال يقبلون الدعوى اليت 
 .تكذهبا العادة والعرف
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........................................................... 

                                         
= 

يعزر من ميسك احلية، ويدخل النار وحنوه، ومن ينتقص مسلما بأنه : وقال الشيخ
من زار القبور واملشاهد حاجا،  ىأو مس يا حاج،: مسلما يف، ومن قال لذمي

عليه عزر، ويلزمه ما غرم  ىوحنو ذلك، وإذا ظهر كذب املدعي مبا يؤذي به املدع
  .بسببه ظلما، لتسببه يف ظلمه بغري حق
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 (1)باب القطع في السرقة

 
إذا ) (2)أخذ مال على وجه االختفاء، من مالكه أو نائبه :وهي

 (3)مسلما كان أو ذميا، خبالف املستأمن وحنوه (امللتزم)املكلف  (أخذ
 .(4)خبالف حريب (نصابا من حرز مثلهن من مال معصوم)

                                                

أي هذا باب يف بيان حكم القطع يف السرقة، واألصل فيه الكتاب والسنة ( 1)
صلى اهلل وقال  اِرَقُة َفاْقَطُعوا أَْيِديـَُهَماَوالسَّاِرُق َوالسَّ : واإلمجاع قال تعاىل

على وجوب : وأمجع املسلمون «تقطع اليد يف ربع دينار فصاعدا» عليه وسلم
 .قطع السارق يف اجلملة

على وجوب قطع السارق، والسارقة يف : كوكيله من حرز مثله، واتفق أهل العلم( 2)
الذي يقطع يف جنسه، ونصاب  اجلملة، إذا مجع أوصافا، منها الشيء املسروق،

السرقة، وأن يكون السارق على أوصاف خمصوصة، وأن تكون السرقة على 
 .أصاف خمصوصة، أن يكون املسروق منه خمصوصا، كما سيأيت

ما قطع املسلم بالسرقة من مال الذمي، وقطع الذمي بالسرقة، أ: قال املوفق وغريه( 3)
وأما احلريب إذا دخل إلينا مستأمنا : لوامن مال املسلم، فال نعلم فيه خالفا، قا

ألنه حد يطالب به، فوجب كحد القذف، وكذا : فسرق، فإنه يقطع أيضا، قال
املسلم يقطع بسرقته ماله، ألنه سرق ماال معصوما، ال شبهة له فيه من حزر 
مثلهن فوجب قطعه، كسرقة مال الذمي، ويقطع املرتد إذا سرق، فإن أحكام 

 .يهاإلسالم جارية عل
غري املستأمن، جلواز قتله إذا دخل بدون أمان، أو دخل مسلم دار حرب بدون ( 4)

  .أمان
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: لقوله تعاىل (1)(ال شبهة له فيه، على وجه االختفاء قطع)
َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوا َأْيِديـَُهَما

وحلديث عائشة  (2)
وهو  (فال قطع على منتهب) (3)«تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا»

وهو الذي خيطف  (وال خمتلس) (4)وجه الغنيمة الذي يأخذ املال على
 .(5)الشيء ومير به

                                                

التكليف والنصاب واحلرز، وكون املال حمرتما، ال شبهة له : هبذه الشروط، وهي( 1)
 .فيه، وثبوهتا بشهادة أو إقرار، ومطالبة املسروق منه، على ما يأيت تفصيله

وبذلك مضت السنة واحلكم : قال الشيخ َطُعوا َأْيِديـَُهَماَفاقْ وقرأ ابن مسعود ( 2)
َفاْقَطُعوا عند مجيع أهل العلم، موافق هلذه القراءة ال هبا، فالقراءة عند اجلمهور 

ُهَما على وجوب قطع يد السارق والسارقة، إذا مجع : فدلت اآلية َأْيِديـَ
 .األوصاف املعروفة، عند أهل العلم

ويف الصحيحني عن  «وال تقطعوا فيما هو أدىن من ذلك»محد متفق عليه، وأل( 3)
قطع يف جمن قيمته ثالثة دراهم وأتى عثمان  صلى اهلل عليه وسلمابن عمر أنه 

بسارق أترجة قومت بثالثة دراهم، فقطعه وعلي قطع يف ربع دينار، ولذلك 
 .ضةاشرتط اجلمهور نصاب السرقة، ربع دينار من الذهب، وثالثة دراهم من الف

الغارة والسلب، واملراد هناك هو ما كان على جهة الغلبة : من النهبة، وهي( 4)
والقهر، ومرأى من الناس فيمكنهم األخذ على يديه وختليص حق املظلوم وأليب 

 .داود مرفوعا ليس على املنتهب قطع، وهو اتفاق
 به لكن ـلسه إذا سلـن اختـوع من اخلطف والنهب، مـن: واالختالس( 5)

ن غري غلبة وال خيلو من نوع تفريط، فرمبا استخفى يف ابتداء اختالسه، دون م
آخره، وإال فمع كمال التحفظ ال ميكنه االختالس، ومسي خمتلسا تصويرا لقبح 

 .تلك الفعلة
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ألن  (1)(وال غاصب وال خائن يف وديعة، أو عارية أو غريها)
أن جاحد العارية يقطع، إذا بلغت : لكن األصح (2)ذلك ليس بسرقة

 .(3)نصابا

                                                

تقدم واخلائن، هو آخذ املال خفية من مالكه، مع إظهاره له النصيحة : الغاصب( 1)
ال : يس على اخلائن واملختلس قطع، وقال املوفقواحلفظ، وأليب داود والرتمذي ل

 .يقطع جاحد الوديعة وال غريها، من األمانات، ال نعلم فيه خالفا
أي ألنه هذه اخلصال املذكورة، ليست بسرقة جيب القطع فيها، لألخبار واتفاق ( 2)

اتفقوا على أن املختلس واملنتهب والغاصب، على عظم : األئمة، قال الوزير
وآثامهم ال قطع على واحد منهم اهـ ويسوغ كف عدوان هؤالء بالضرب جنايتهم 

 .والنكال، والسجن الطويل، والعقوبة بأخذ املال
إمنا قطع السارق، دون املنتهب، واملغتصب، ألنه ال ميكن التحرز منه، : وقال ابن القيم

 فإنه ينقب الدور ويهتك احلرز، ويكسر القفل، فلو مل يشرع قطعه لسرق الناس
 .بعضهم بعضا، وعظم الضرر، واشتدت احملنة وهلذا قطع النباش

قصر طائفة يف لفظ السارق، حيث أخرجوا منه نباش القبور، ولو أعطوا لفظ : وقال
السارق حقهن لرأوا أنه ال فرق يف حده ومسماه، بني سارق األمثان وسارق 

ذهب مالك األكفان، وأن إثبات هذا وحنوه بالنصوص، اهـ، وقطع النباش هو م
جيب على من سرق من أستار الكعبة، ما يبلغ مثنه : والشافعي وأمحد، وقال

 .نصابا
  .قطع به يف اإلقناع، وغريه( 3)
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كانت خمزومية، تستعري املتاع وجتحده، فأمر »: لقول ابن عمر
رواه أمحد والنسائي وأبو داود،  «بقطع يدها عليه وسلم صلى اهللالنيب 

الذي يبط )وهو  (ويقطع الطرار) (1)ال أعرف شيئا يدفعه: وقال أمحد
أو بعد سقوطه، إن بلغ نصابا، ألنه  (2)(اجليب أو غريه ويأخذ منه

 .(4)للقطع يف السرقة ستة شروط (ويشرتط) (3)سرقة من حرز

                                                

كانت امرأة تستعري املتاع وجتحده فأمر »: ورواه مسلم من حديث عائشة قالت( 1)
وكانت تستعري احللي، وجحدته  «بقطع يدها صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 «جتدوه حتت فراشها، فأخذوه، وأمر هبا فقطعت» صلى اهلل عليه وسلمال فق
فدل على أنه جيب القطع على جاحد العارية، وإن كان اجلمهور على خالفه، 

اجلحد داخل يف اسم السرقة، وهو الصحيح، ملوافقة القياس : فقد قال ابن القيم
 .لعارية شرعا وعادة، وعرفاواحلكمة فال ميكن املعري اإلشهاد، وال اإلحراز، مبنع ا

ضرره مثل ضرر : وال فرق بني من توصل إليه بالسرقة، أو العارية وجحدها، وقال
السارق، أو أكثر، وترتيب القطع على جاحدها، طريق إىل حفظ أموال الناس، 

ليس يدفعه  صلى اهلل عليه وسلمهو حكم من النيب : ويف رواية امليموين عن أمحد
 .شيء

نه سارق من حرز، وكذا لو سرق من كمه، أو صفنه بعد بطه أو أدخل خفية، أل( 2)
 .يده يف اجليب، فأخذ ما فيه

أي أو بطه وأخذ ما فيه بعد سقوطه، إن بلغ املسروق نصابا، ألنه سرقة، من ( 3)
 .حرز، فوجب القطع، قدمه املوفق وغريه، وجزم به يف اإلقناع، وغريه

  .ية، ومنها ما هو خمتلف يف اشرتاطهوعدها بعضهم سبعة، وبعضهم مثان( 4)
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ألنه ما ليس مبال ال  (1)( حمرتماأن يكون املسروق ما ال)أحدها 
فال قطع بسرقة ) (3)ومال احلريب، جتوز سرقته بكل حال (2)حرمة له
 (6)وصليب (5)(حمرم كاخلمر)بسرقة  (وال) (4)لعدم االحرتام (آلة هلو

 .(7)وآنية فيها مخر

                                                

سواء كان مما يسرع إليه الفساد، كالفاكهة أوال، وسواء كان مثينا كاملتاع والذهب، ( 1)
أوال، كاخلشب والقصب، ويقطع بسرقة األحجار والصيد، واجلص والزجاج 

 .وغريه، وهو قول مالك والشافعي
 .وال يساوي املال، فيلحق به( 2)
يتوصل به إليه، وجواز األخذ منه ينفي وجوب القطع، فليس  أي بكل طريق( 3)

مبلك هلم حقيقة، وال قطع بسرقة وقف أو غلته على غري معني، ككتب علم 
وسالح على طلبة وغزاة، أو على مساجد، ألنه تعيني صفة، ال تعيني أشخاص، 

 .يهال وقف على معني، وليس من مستحقيه، ألنه مال حمرتم لغريه، وال شبهة له ف
كطنبور ومزمار، وشبابة وعود، ألنه معصية إمجاعا، فلم يقطع بسرقته  : آلة اللهو( 4)

 .كاخلمر
 .واخلنزير وامليتة والصنم( 5)
صلى اهلل عليه ألنه جممع على حترميه، وألن للسارق شبهة يف أخذه ليكسره، وقال ( 6)

م، وهذا وأمر بكسر الصليب، وحمق األصنا «ال تدع صورة إىل طمستها» وسلم
 .مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي

لألمر بشق دنان اخلمر، وال تصاهلا مبا ال قطع فيهن وهو وجه، وقول أكثر ( 7)
  .األصحاب، ومذهب أيب حنيفة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

158 

وال بسرقة مكاتب وأم  (2)أو إناء فيه ماء (1)وال بسرقة ماء
 .(5)و صغريا، وال مبا عليهماوحر ول (4)ومصحف (3)ولد

                                                

 .ال نعلم فيه خالفا، وألن أصله اإلباحة، وهو غري متمول عادة: وقال املوفق( 1)
سرق مشرتكا بينه وبني غريه، والوجه  التصاله مبا ال قطع فيه، فأشبه ما لو: قالوا( 2)

فارغا،  هيقطع، ألنه سرق نصابا، من حرز، ال شبهة له فيه أشبه ما لو سرق: الثاين
 .وهو أظهر

وال قطع بسرقة مكاتب ذكرا كان أو أنثى، ألن ملك سيده ليس تاما عليه : أي( 3)
وال نقل امللك  لكونه ال ميلك منافعه، وال قطع بسرقة أم ولد، ألنه ال حيل بيعها،

فيها، فأشبهت احلرة، خبالف املدبر، فحكمه حكم القن، جلواز بيعه، وال قطع 
بأخذ القن الكبري، ألنه ال يسرق، وإمنا خيدع بشيء، وأما القن الصغري فيقطع 

أمجع على هذا كل : بسرقته، قال املوفق يف قول عامة أهل العلم، وقال ابن املنذر
هو الذي ال مييز، فإن كان كبريا فال إال : م، والصغريمن حنفظ عنه، من أهل العل

أن يكون نائما أو جمنونا، أو أعجميا ال مييز بني سيده وغريه يف الطاعة فيقطع 
 .سارقه

أي وال يقطع بسرقة مصحف، ألن املقصود منه كالم اهلل تعاىل، وهو ال جيوز ( 4)
يقطع، وهو : هأخذ العوض عنه، وهو مذهب أيب حنيفة، وقال اخلطايب وغري 

ظاهر كالم أمحد، وقول مالك والشافعي، لعموم اآلية، وكسرقة كتب الفقه، وسائر  
 .كتب العلم، وال خالف فيه بني األصحاب

ولو كان احلر صغريا، وهو قول : أي وال قطع بسرقة حر، قوال واحدا، قال( 5)
وعن أمحد  الشافعي، وأصحاب الرأي، ألنه ليس مبال، فال يقطع بسرقته، كالكبري

 يقطع بسرقة الصغري، وهو قول مالك، ألنه غري مميز أشبه العبد 
= 
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 (أن يكون)أيضا  (ويشرتط)ما أشار إليه بقوله : الشرط الثاين
خالصة، أو  (ثالثة دراهم)أي نصاب السرقة  (وهو (1)نصابا)املسروق 

 (3)وإن مل يضرب ،أي مثقال (أو ربع دينار) (2)ختلص من مغشوشة
فال قطع  (4)أي ثالثة دراهم، أو ربع دينار (أو عرض قيمته كأحدمها)

 .(5)بسرقة ما دون ذلك

                                         
= 

وال قطع بسرقة ما عليهما، : على األول يف اإلقناع وغريه، ويف اإلنصاف ىومش
أي احلر، واملصحف وحنوه، كثوب صغري وكيس مصحف، ولو بلغت قيمته 

 .نصاب السرقة، ألنه تابع ملا ال قطع فيه، أشبه ثياب الكبري
عند مجاهري العلماء، وقال مالك والشافعي وأمحد، جيب القطع، لو فيما يسرع ( 1)

 .إليه الفساد، إذا بلغ احلد الذي يقطع يف مثله بالقيمة
على أن من سرق نصابا ثالثة دراهم فما فوق، وجب قطعه : واتفق أهل العلم( 2)

القطع، حىت بشرطه، وأن يكون النقد املسروق خالصا من الغش، وإال مل جيب 
يبلغ ما فيه من النقد اخلالص نصابا، وسواء كان النقد مضروبا، أو تربا أو حليا، 
أو مكسرا للعموم، أو ختلص النقد من دراهم مغشوشة، بنحو حناس فبلغ نصابا 

 .خالصا، وعند الشيخ مطلق الدراهم
قة ربع ألنه يقال له دنيار قراضة ومكسور، أو دينار خالص، ألنه ال ميكنه سر ( 3)

 صلى اهلل عليه وسلمدينار مفرد يف الغالب، إال مكسورا، وقد أوجب عليه النيب 
 .القطع بذلك

 .صحاحا، ال مكسرة، ألن إطالقها ينصرف إىل املضروب، دون املكسر( 4)
  .عند عامة الفقهاء املعتد بقوهلم، وإلمجاع الصحابة( 5)
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ال تقطع اليد إال في ربع دينار » صلى اهلل عليه وسلملقوله 
وكان ربع الدينار يومئذ ثالثة  (1)رواه أمحد مسلم وغريمها «فصاعدا

 .(3)والدينار اثنا عشر درمها، رواه أمحد (2)دراهم

 .(4)بعد إخراجه مل يسقط القطع (وإذا نقصت قيمة املسروق)

                                                

لقطع يف السرقة، إذا بلغ ا، فدل احلديث على وجوب اوهو يف الصحيح أيض  ( 1)
املسروق ربع دينار فأكثر، وألمحد وال تقطعوا فيما دون ذلك، ويف ختصيص القطع 
هبذا القدر، حكمة ظاهرة، فإهنا كفاية املقتصد يف يومه، له وملن ميونه غالبا، وألنه 
ال بد من مقدار جيعل ضابطا لوجوب القطع، وقطعها يف ربع دينار، وجعل ديتها 

دينار، من أعظم املصاحل واحلكم، فاحتاط للموضعني لألموال  مخس مائة
 :ملا كانت أمينة كانت مثينة، فلما خانت هانت قال الشافعي: واألطراف، قالوا

ـــــت علـــــى البـــــاري  وههنـــــا هلمـــــت هان
 

 هنـــــــــاك مظلومــــــــــة غالبـــــــــت بقيمتهــــــــــا 
 
 
ودل أنه قطع يف جمن قيمته ثالثة دراهم، ويف لفظ مثنه، : وثبت يف الصحيحني( 2)

م هبا، وألن ما كان الذهب فيه أصال،  و على أن العرض يقوم بالدراهم، ألن اجملن ق
 .كان الورق فيه أصال

ولعله يف تساويهما ذلك الوقت، أو يف عرف الراوي، أو باعتبار الغلبة وإال ( 3)
 .فاملعترب القيمةن وكالمها أصل

ة، بعد إخراج أي وإذا نقصت قيمة املسروق، وهو ما ليس بذهب وال فض( 4)
املسروق من احلرز، إذ االعتبار بوقت السرقة، ألنه وقت الوجوب، لوجوب 

  .السبب فيه، مل يسقط القطع، وهو مذهب مالك والشافعي
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أي العني  (أو ملكها) (1)ألن النقصان وجد يف العني بعد سرقتها
بعد  (مل يسقط القطع) (2)ببيع أو هبة، أو غريمها (السارق)املسروقة 

وقت )أي قيمة العني املسروقة  (وتعترب قيمتها) (3)الرتافع إىل احلاكم
 (5)ألنه وقت السرقة، اليت وجب هبا القطع (4)(إخراجها من احلرز

أو شق فيه ثوبا، )فنقصت قيمته  (كبشا)أي يف احلرز  (ح فيهفلو ذب)
 من احلرز (مث أخرجه)السرقة  (فنقصت قيمته عن نصاب

                                                

فلم مينع القطع، كما لو حدث باستعماله، والنصاب شرط لوجوب القطع فال ( 1)
 .جتب استدامته

 .كإرث ووصية( 2)
ردائي : ملا قال: لصفوان صلى اهلل عليه وسلملقوله  وهو مذهب مالك الشافعي،( 3)

إذا سرق العني، مث : ، وقال ابن القيم«هال كان قبل أن تأتيين به»عليه صدقة، 
، مل يسقط صلى اهلل عليه وسلمملكها إياه بعد ثبوت القطع، مل يسقط، ألنه 

 احلاكم، القطع عن سارق الرداء، بعدما وهبه إياه صفوان اهـ ال قبل الرتافع إىل
لتعذر شرط القطع، وهو املطلب، وخلرب صفوان فإنه يدل على أنه لو وجد قبل 
رفعه إليه لقبل ذلك، ومل يقطعه، وهو مذهب مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، 

إذا بلغت احلدود السلطان، »: ال نعلم فيه خالفا، وملا تقدم من قوله: وقال املوفق
 .وغريه «فلعن اهلل الشافع واملشفع

 .حكاه املوفق وغريهن قوال واحدا( 4)
  .فاعتربت القيمة وقته، ال بعد اإلخراج( 5)
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أي يف  (أو أتلف فيه) (1)فال قطع ألنه مل خيرج من احلرز نصابا 
الشرط الثالث  (و) (2)ألنه مل خيرج منه شيئا (املال مل يقطع)احلرز 

كما لو وجد بابا   (قه من غري حرزفإن سر  (3)أن خيرجه من احلرز)
ما العادة : وحرز املال) (5)عليه (فال قطع)أو حرزا مهتوكا  (4)مفتوحا

 (7)حتفظ: احرتز أي: إذ احلرز معناه احلفظ، ومنه (6)(حفظه فيه
 باختالف األموال والبلدان وعدل )احلرز  (وخيتلف)

                                                

 .فلم يسرق نصابا، ومل يوجد الشرط، فسقط القطع( 1)
 .فسقط القطع، وأما ضمان ما أتلف، فتقدم حكمه( 2)
أمجعوا على أن احلرز معترب يف وجوب القطع، : عند مجاهري العلماء، وقال الوزير( 3)

 .ء محله إىل منزله أو تركه خارج احلرز، فعليه القطعوسوا
فأخرج منه نصابا فال قطع عليه، وإن كان فيها خزائن مغلقة، فاخلزائن حرز، ملا ( 4)

 .فيها، وما خرج عنها فليس مبحرز
أي أو وجد حرزا مهتوكا، فأخرج منه نصابا، فالقطع عليه، لفوات شرطه كما لو ( 5)

 .أو غريهأتلفه داخل احلرز بأكل 
فإنه ملا ثبت اعتباره يف الشرع، من غري تنصيص على بيانه، عرف أنه رد ذلك إىل ( 6)

أهل العرف، وهو مذهب اجلمهور ألنه ال طريق إىل معرفته إال من جهته فرجع 
 .إليه، كما رجع إليه يف معرفة القبض وغريه

  .احتفظ به: احرتز بالشيء، أي: أي ومنه قول العرب( 7)
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الختالف األحوال باختالف  (السلطان وجوره وقوته وضعفه 
واجلواهر والقماش، يف الدور )أي النقود  (فحرز األموال) (1)املذكورات
واحملال املسكونة من  (3)األبنية احلصينة: أي (والعمران (2)والدكاكني

خشبا   (4)والغلق اسم للقفل (وراء األبواب، واألغالق الوثيقة)البلد 
  (5)كان أو حديدا

                                                

فيختلف احلرز باختالف جنس املال، وباختالف البلد، كربا وصغرا، خلفاء أي ( 1)
السارق بالبلد الكبرين لسعة أقطاره أكثر منه يف البلد الصغري، وخيتلف احلرز 
أيضا، باختالف عدل السلطان وجوره، وقوته وضعفه، فإن العدل القوي يقيم 

حيتاج اإلنسان إىل زيادة  احلدود، فتقل السراق، خوفا من الرفع إليه فيقطع، فال
حرز، وضعفه بالعكس، وجوره يشارك من التجأ إليه ويذب عنه، فتقوى صولتهم، 

قال مالك والشافعي وأمحد، : فيحتاج أرباب األموال إىل زيادة التحفظ، قال الوزير
 .احلرز خيتلف باختالف األموال، والعرف معترب يف ذلك

 .ان، والدكاكني باحلرسلألمن على ما يف الدور بوجود السك( 2)
 .لعدم متكن السراق من األخذ منها( 3)
أما البيوت اليت يف البساتني، والطرق والصحراء، إن : فهي حرز، قال املوفق وغريه( 4)

مل يكن فيها أحد، فليست حرزا، مغلقة كانت أو مفتوحة، وإن كان فيها أهلها، 
ن كان فيها نائم، وهي و حافظ مالحظ، فهي حرز مغلقة كانت أو مفتوحة، وإأ

 .مغلقة فهي حرز، وإال فال
وكذا خيمة وخركاة وبيت شعر إن كان فيها أحد، ولو نائما فهي حمرزة مع ما ( 5)

فيها، ألهنا هكذا، حترز يف العادة، وإن مل يكن فيها أحد، فإن كان عندها 
 فال قطع  حافظ، فهي حمرزة أيضا، وإن مل يكن عندها حافظ، وليس فيها أحد 

على سارقها، وال السارق منها، ألهنا ليست مبحرزة يف العادة جزم به يف اإلقناع 
 .وغريه
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قدور الباقالء وحرز البقل، و ) (1)وصندوق بسوق ومث حارس حرز
وهي ما يعمل من قصب  (وراء الشرائج)كقدور طبيخ وخزف   (وحنومها

إذا كان يف السوق )وحنوه، يضم بعضه إىل بعض حببل أو غريه 
مجع  (وحرز احلطب واخلشب احلظائر) (2)جلريان العادة بذلك (حارس

حظرية باحلاء املهملة والظاء املعجمة، ما يعمل لإلبل والغنم من 
وحرز املواشي ) (3)تأوي إليه فيعرب بعضه يف بعض ويربطالشجر، 

يف )أي املواشي  (وحرزها) (4)مجع صرية، وهي حظرية الغنم (الصري
فما غاب عن مشاهدته غالبا فقد  (5)(املرعى بالراعي ونظره إليها غالبا

 .(6)فقد خرج عن احلرز

                                                

وصندوق مقفل وضع بسوق، ومث حارس حرز، : حرز، أي: صندوق مبتدأ خربه( 1)
ألنه العادة، فمن أخذ من الصندوق نصابا قطع وإن مل يكن مث حارس فليس 

 الصندوق حرزا
 .واحدا قوال: حكاه املوفق وغريه( 2)
 .حبيث يعسر أخذ شيء منه، وأصل احلظر املنع: حببل أو غريه( 3)
 .وإن كانت خبان مغلق فهو أحرز( 4)
 .ألن الراعية هكذا حترز( 5)
  .فال قطع لفقد الشرط( 6)
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وإبل باركة معقولة حبافظ حىت  (1)وحرز سفن يف شط بربطها
ومع عدم تقطريها، بسائق  (3)ومحولتها بتقطريها مع قائد يراها (2)نائم
 .(6)على متاع هكقعود  (5)وحرز ثياب يف محام وحنوه حبافظ (4)يراها
 .(6)متاع

                                                

 .بالرباط على العادة( 1)
ألن عادة مالكها عقلها إذا ناموا، وإن مل تكون معقولة، وكان احلافظ ناظرا ( 2)

، حبيث يراها فهي حمرزة، وإن كان نائما أو مشغوال عنها، فليست حمرزة، وال إليها
 .قطع على السارق منها

وحرز محولة إبل وحنوها، سائرة بتقطريها، مع قائد يراها، حبيث يكثر : أي( 3)
االلتفات إليها، ويراعيها، وزمام األول بيده، ألهنا هكذا حترز عرفا، واحلافظ 

 .من اإلبل السائرة وحنوها، كقائد الراكب فيما وراءه،
أي اإلبل احململة وحنوها، وسواء كانت مقطرة أوال، ألنه العادة يف حفظها، وإن ( 4)

 .سرق اجلمل مبا عليه، وصاحبه نائم عليه، مل يقطع ألنه يف يد صاحبه
وهو قول مالك والشافعي وغريمها، وكذا ثياب يف أعدال، وغزل يف سوق أو ( 5)

 .ن مشرتكا يف الدخول إليه حبافظ يراهاخان، وما كا
وإن كان البسا ثوبا، أو متوسدا له، نائما أو : وتوسده، وقال املوفق وغريه( 6)

مستيقظا، أو مفرتشا أو متكئا عليه، يف أي موضع كان من بلد أو برية أو نائما 
و نعله يف رجله فحرز، فإن تدحرج عن الثوب زال أعلى جمر فرسه مل يزل عنه، 

رز، وإن كان الثوب أو غريه من املتاع بني يديه، كبز البزازين، وخبز اخلباز، احل
  .حبيث يشاهده وينظر إليه فحرز
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وال قطع على  (1)وإن فرط حافظ محام بنوم، أو تشاغل ضمن
الشرط الرابع  (و) (3)تركيبه مبوضعه: وحرز باب وحنوه (2)سارق إذا

ادرءوا الحدود »حلديث  (4)السارقعن  (أن تنتفي الشبهة)
بالسرقة من مال أبيه )سارق  (فال يقطع) (5)«بالشبهات ما استطعتم

 .(7)(من مال لده وإن سفل)بسرقة  (وال (6)أبيه وإن عال

                                                

 .ما ضاع بتفريطه لو مل يستحفظه رب املال صرحيا، عمال بالعرف( 1)
ألنه مل يسرق من حرز، وإن حفظ املتاع بنظره إليه، وقربه منه، فسرق مل يضمنه، ( 2)

 .القطعوعلى السارق 
و يف أمغلقا كان أو مفتوحا، ألنه هكذا حفظه عادة إذا كانت الدار يف عمران ( 3)

 .صحراء وفيها حافظ، وإال فال، وكذا اجلدار وخشبه
 .عند مجاهري العلماء، على ما يأيت تفصيله( 4)
وتقدم فكل ما فيه شبهة مما يأيت، وغريه يدرأ عنه احلد، وهو مذهب اجلمهور يف ( 5)

 .اجلملة
 .وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وحترم سرقته من مال أبيه( 6)
يف قول عامة أهل العلم، منهم مالك والشافعي، وأصحاب : قال املوفق وغريه( 7)

كل أإن أطيب ما »أنت ومالك ألبيك، وقوله  صلى اهلل عليه وسلمالرأي، لقوله 
على أنه ال قطع على  اتفقوا: وقال الوزير «الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه

  .الوالدين وإن علوا، فيما سرقوه من مال أوالدهم
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واألب واألم يف هذا ) (1)ألن نفقة كل منهما جتب يف مال اآلخر
 .(3)بسرقة مال أخيه (ويقطع األخ) (2)ملا ذكر (سواء

ألن القرابة هنا، ال  (4)(كل قريب بسرقة مال قريبه)يقطع  (و)
 .(5)متنع قبول الشهادة من أحدمها لآلخر، فلم متنع القطع

وال يقطع أحد من الزوجني، بسرقته من مال اآلخر، ولو كان )
 .(7)روي ذلك سعيد، عن عمر بإسناد جيد (6)(حمرزا عنه

                                                

 .وألن بينهما قرابة، متنع قبول شهادة أحدمهالصاحبه، فال يقطع بسرقته من ماله( 1)
سواء يف : أن نفقة كل منهما جتب يف مال اآلخر، قال املوفق وغريه: من تعليله( 2)

د، واجلدة، من قبل األب واألم، هذا قول ذلك األب واألم، واالبن والبنت، واجل
 .عامة أهل العلم، لكن مع احلرمة على السارق منهما

 .ألبوين أو ألب، وكذا األخوات( 3)
 .هذا املذهب املنصوص، ومذهب الشافعي( 4)
تعم كل سارق، خرج منه عمودا النسب ملا تقدم فبقي ما : وألن اآلية واألخبار( 5)

 .عدامها على األصل
 .ذا املذهب ومذهب أيب حنيفة وغريه من السلفه( 6)
ال قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم : ملا سرق غالم احلضرمي مرآة زوجته، قال( 7)

وإذا مل يقطع عبده بسرقة مال زوجته فهو أوىل، وألن كال منهما يرث : قال املوفق
ا إن حبه بغري حجب، ويتبسط يف مال اآلخر عادة، فأشبه الوالد والولد، وأماص

 مل يكن مال أحدمها حمرزا، عن اآلخر مل يقطع، رواية 
 .واحدة
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يد من أو س (1)من مال سيده)ولو مكاتبا  (وإذا سرق عبد) 
من بيت )أو قن  (حر مسلم)سرق  (أو) (2)فال قطع (مال مكاتبه

ألن  (4)فال قطع (من غنيمة مل ختمس)سرق  (أو) (3)فال قطع (املال
  (5)ألن لبيت املال فيها مخس اخلمس

                                                

: فال قطع عند اجلمهور، لقصة عمر وحنوه عن ابن مسعود، أن رجال جاءه فقال( 1)
ال قطع، مالك سرق مالك، والبن ماجه : عبد يل سرق قباء عبد يل آخر، فقال

اهلل، سرق بعضه  مال: إن عبدا من رقيق اخلمس سرق من اخلمس، فقال: مرفوعا
وهذه قضايا اشتهرت، ومل خيالفها أحد، فتكون إمجاعا، وهذا : بعضا، قال املوفق

خيص عموم اآلية، وألن هذا إمجاع من أهل العلم، ألنه قول من مسينا من األئمة، 
ومل خيالفهم يف عصرهم أحد، فال جيوز خالفه بقول من بعدهم، كما ال جيوز ترك 

وأم الولد واملدبر، واملكاتب كالقن : احد من التابعني، قالإمجاع الصحابة، بقول و 
 .يف هذا، وهو قول أصحاب الرأي

 .ألنه ميلك تعجيزه يف اجلملة، وألنه عبد ما بقي عليه درهم( 2)
وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، ملا رواه ابن ماجه وهو قول عمر وعلي ( 3)

 .متنع وجوب القطع وغريمها وألن له يف املال حقا، فيكون شبهة
وقول  «مال اهلل سرق بعضه بعضا» صلى اهلل عليه وسلمملا تقدم من قوله ( 4)

وأيب حنيفة، وأحد قويل الشافعي، وبعض  صلى اهلل عليه وسلمأصحاب النيب 
 .أصحاب مالك

فكما لو سرق من مال له فيه شركة، هذا إذا كان من أهله، وإال فقال الوزير ( 5)
  .من املغنم، وهو من غري أهله أنه يقطعإذا سرق : وغريه
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فال قطع  (فقري من غلة موقوفة، على الفقراء)سرق  (أو) 
 .(1)لدخوله فيهم

أو ألحد ممن ال  (2)شخص من مال له فيه شركة)سرق  (أو)
 .(3)للشبهة (مل يقطع)كأبيه وابنه وزوجه، ومكاتبه   (يقطع بالسرقة منه

                                                

كاملسكني يسرق من مال وقف املساكني، أو من قول معينني عليهم وقف، فال ( 1)
قطع، ألنه شريك، وأسقط عمر القطع زمن اجملاعة، وأسقط القطع عن غلمان 

إنكم تستعملوهنم، وجتيعوهنم : ا ناقة لرجل من مزينة، قالو حاطب، ملا سرق
ووافق أمحد على سقوط احلد يف اجملاعة، قال ابن القيم، وهو  وأضعف قيمتها،

حمض القياس، ومقتضى قواعد الشرع، وهي شبهة قوية، تدرأ القطع عن 
 .احملتاجني، وأسقط عمر القطع يف الغزو

هنى أن تقطع األيدي يف الغزو، ورواه أبو داود، خشية أن يرتتب عليه : وقال ابن القيم
من تعطيله أو تأخريه من حلوق صاحبه باملشركني وقد نص ما هو أبغض إىل اهلل، 

على أن احلدود ال تقام يف أرض العدو، وحكى أبو حممد املقدسي إمجاع : العلماء
أن ال جيلد أمري جيش وال سرية، وال رجل من : الصحابة، وكتب عمر إىل الناس

 .قافال باملسلمني حدا وهو غاز، حىت يقطع الدر 
بينه وبني شريكه، ألنه إذا مل يقطع األب بسرقة، مال ابنه، لكون  كاملال املشرتك( 2)

 .مال له فيه شركة، من باب أوىلمن أن له فيه شبهة، فألن ال يقطع 
ألن له فيه شركة، وال يقطع من غنيمة ألحدهم فيها شركة، ألن ذلك شبهة، ( 3)

قيام البينة،  فيدرأ هبا احلد، وإن ادعى السارق أن ما أخذه من احلرز ملكه، بعد
 على أنه سرق من حرز نصابا، فقال أمحد، وأبو حنيفة والشافعي ال يقطع

إذا مل يكن معروفا بالسرقة وإن ملكه بشراء : ومساه السارق الظريف، وقال أمحد
= 
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وال يقطع إال )وقد ذكره بقوله  (1)ثبوت السرقة: الشرط اخلامس
يصفاهنا بعد الدعوى، من مالك أو من يقوم  (2)(بشهادة عدلني

 .(4)بالسرقة (مرتني)السارق  (أو بإقراره) (3)مقامه

                                         
= 

أو هبة أو غري ذلك، قبل الرتافع، أو بعده، فقال مالك والشافعي وأمحد ال يسقط 
 .القطع

 .يئني ببينة أو إقرار ال غري، قوال واحداوال تثبت إال بأحد ش( 1)
 .رجلني مسلمني حرين، سواء كان السارق مسلما أو ذميا( 2)
أي ويشرتط أن يصفا السرقة واحلرز، وجنس النصاب وقدره، ليزول االختالف ( 3)

نشهد أن هذا سرق كذا، قيمته كذا من حرز، ويصفان احلرز، : فيه، فيقوالن
للمال املسروق، أو دعوى من يقوم مقام املالك  وذلك بعد الدعوى، من مالك

فإن كان املسروق منه غائبا فحضر وكيله وطالب بالسرقة، احتاج الشاهدان أن 
يرفعا يف نسبه فيقوالن، من حرز فالن بن فالن، حبيث يتميز عن غريه، فإذا 

جيب القطع يف قول عامتهم، وقال : اجتمعت هذه الشروط، فقال املوفق وغريه
أمجع كل من حنفظ عنه، على أن قطع السارق، جيب إذا شهد : ملنذرابن ا

 .بالسرقة شاهدان حران مسلمان، ووصفا ما يوجب القطع
ما »: أتى بلص قد اعرتف، فقال له صلى اهلل عليه وسلمأنه : أبو داود ىملا رو ( 4)

: ولقول علي «بلى فأعاد عليه مرتني أو ثالثا فأمر به فقطع: إخالك سرقت؟ قال
شهدت على نفسك مرتني، ومثله يشتهر فلم ينكر، وألنه يتضمن إتالفا يف حد، 

مرة وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك، يقطع : فكان من شرطه التكرار، وعنه
 .باعرتافه مرة، ألنه حق يثبت باإلقرار، فلم يعترب فيه التكرار، فاهلل أعلم
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كل مرة، الحتمال ظنه القطع، يف حال ال قطع   ويصفها يف
وال بأس  (2)(عن إقراره حىت يقطع)أي يرجع  (وال ينزع) (1)فيها

 .(3)بتلقينه اإلنكار

 (4)(مباله)السارق  (أن يطالب املسروق منه)الشرط السادس  (و)
أو قامت هبا بينة، انتظر حضوره  (5)فلو أقر بسرقة من مال غائب

 .(7)عاد الشهادةفيحبس وت (6)ودعواه

                                                

نصاب واحلرز، وإخراجها أي ويشرتط أن يصف السرقة، فيذكر شروطها من ال( 1)
 .منه، الحتمال ظنه القطع يف حالة ال قطع فيها لفقد بعض شرطها

ما »للسارق  صلى اهلل عليه وسلمهذا قول أكثر الفقهاء، لقوله : قال املوفق( 2)
يعرض له لريجع، وألنه إمنا ثبت باالعرتاف، فقبل رجوعه، كحد  «إخالك سرقت؟

 .الزنا
إن : هذا قول عامة الفقهاء،وقال مالك: عليه، وقال املوفقلريجع عن إقراره، نص ( 3)

 .مل يعرف بشر، وأمجعوا على أنه إذا بلغ اإلمام مل جتز الشفاعة فيه، ملا تقدم
 . وهو قول أيب حنيفة والشافعي، ونصره املوفق وغريه( 4)
 .انتظر حضوره ودعواه الحتمال أن يكون أباحه إياه( 5)
إياه، أو وقفه على  هل واإلباحة، فيحتمل أن مالكه أباحألن املال يباح بالبذ( 6)

املسلمني، أو على طائفة السارق منهم، أو أذن له يف دخول حرزه، فاعتربت 
 .املطالبة لتزول هذه الشبهة

أي فيحبس السارق، لغيبة املالك، لتعلق حق اهلل به، وحق اآلدمي، فحبس ملا ( 7)
 يده أخذها احلاكم وحفظها عليه من حق اهلل، وإن كانت العني يف 

= 
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 (قطعت يده اليمىن) (1)الجتماع شروطه (وإذا وجب القطع)
 .(2)(فاقطعوا أمياهنما)لقراءة ابن مسعود 

                                         
= 

 .للغائب، وإال فإذا جاء فهو اخلصم فيها
اتفقوا على أنه إذا كانت العني قائمة، فإنه جيب ردها، وإن كانت تالفة : قال الوزير

 .وجب الغرم، والقطع عند الشافعي وأمحد اهـ
والشيخ، ال يشرتط مطالبة املسروق منه مباله، لظاهر اآلية واختاره أبو بكر : وعن أمحد

واللص الذي غرضه سرقة أموال : وهو مذهب مالك، كإقراره بالزنا بأمة غريه، قال
الناس، وال غرض له يف شخص معني فإن قطع يده واجب، ولو عفا عنه رب 

 .املال اهـ

مل يزل اخللفاء واألئمة حيكمون : وإذا وجد املال املسروق مع املتهم، فقال ابن القيم
أقوى من البينة واإلقرار، فإهنما خربان يتطرق إليهما الصدق بالقطع، وهذه القرينة 

والكذب، ووجود املال معه نص صريح، ال يتطرق إليه شبهة، وذكر يف قصة حيي 
: إقرار املكره، إذا ظهر معه املال، وأنه إذا عوقب وظهر عنده قطعت يده، قال

 .وهو الصواب بال ريب لوجود املال، اهـ
لقيافة مثل أن يدعي أنه ذهب من ماله شيء ويثبت ذلك وقال الشيخ يف تقدمي ا

أن املال دخل إىل : فيقص القائف أثر الوطء، من مكان إىل آخر فشهادة القائف
هذا املوضع، توجب أحد أمرين، إما احلكم، وإما أن يكون لوثا، حيكم به مع 
ميني املدعي، وهو األقرب، فإن هذه األمارة ترجح جانب املدعي، واليمني 

 .مشروعة يف أقوى اجلانبني
 .املتقدم ذكرها مفصال( 1)
أمجعوا على أن السارق إذا وجب : وبذلك مضت السنة، وقال الوزير: قال الشيخ( 2)

عليه القطع، وكان ذلك أول سرقة، وهو صحيح األطراف، أنه يبدأ بقطع يده 
  .اليمىن، من مفصل الكف، مث حيسم
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 (2)وال خمالف هلما من الصحابة (1)وألنه قول أيب بكر وعمر
تقطع ميني السارق من : لقول أيب بكر وعمر (3)(من مفصل الكف)

يغمسها  (5)وجوبا (وحسمت) (4)الكوع وال خمالف هلما من الصحابة
فإن عاد قطعت  (7)لتستد أفواه العروق، فينقطع الدم (6)يف زيت مغلي

 .(8)رجله اليسرى، من مفصل كعبه

                                                

 .السارق، فاقطعوا ميينه من الكوعإذا سرق : رضي اهلل عنهما، قال( 1)
 .حكاه املوفق وغريه( 2)
 .بال خالف: قال يف املبدع( 3)
وبذلك استمر عمل املسلمني، وألن البطش هبا أقوى، فكانت البداءة هبا أردع، ( 4)

وألهنا آلة السرقة غالبا، فناسب عقوبته بإعدام آلتها، واقتصر يف القطع إىل 
ا إىل الكوع واملرفق، وإىل املنكب، وإرادة ما سوى الكوع، ألن اليد تطلق عليه

 .األول مشكوك فيه، فال يقطع مع الشك
رواه احلاكم  «اقطعوه واحسموه»قال يف سارق  صلى اهلل عليه وسلمملا روي أنه ( 5)

 .وغريه
دك مقام الزيت، إن مل يوجد الزيت، وعليه أجرة قطعه، ألنه حق وجب و ويقوم ال( 6)

 .، فكانت مؤونته عليه، وعليه مثن زيت حسم، حفظا لنفسهعليه اخلروج منه
إذ لو ترك بال حسم لنزف الدم، فأدى إىل موته، ويف السنن أمر هبا فعلقت يف ( 7)

 .أنه من السنة: عنقه، وذكر الراوي
 ويرتك له عقبا ميشي عليه، وأمجعوا، على أن من مل يكن له الطرف ( 8)

ك إن كان أشل، من الطرف املستحق قطعه، املستحق قطعه، قطع ما بعده، وكذل
= 
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س حىت يتوب وحرم أن بفإن عاد، ح (1)برتك عقبه، وحسمت
 .(2)يقطع

                                         
= 

إن مل : تقطع والشافعي: حبيث ال يقطع فيه، قطع ما بعده، إال أبا حنيفة، فقال
 .يرق دمها، وإال قطعت

وجوبا بغمسها يف زيت مغلي لئال ينزف الدم، وروي عن علي أنه كان يقطع من ( 1)
أبو  ىما رو : رة الثانيةشطر القدم من معقد الشراك، واألصل يف قطع الرجل يف امل

إن سرق فاقطعوا يده، مث »: قال يف السارق صلى اهلل عليه وسلمهريرة أن النيب 
رواه الدارقطين، وهو قول أيب بكر وعمر، وال خمالف هلما  «إن سرق فاقطعوا رجله

 .من الصحابة فكان إمجاعا، وال نزاع يف ذلك يعتد به
وأرفق ألن املشي على اليمىن أسهل،  (فمن خال)وكونه اليسرى لقوله يف احملاربة 

فوجب قطع اليسرى، لئال تتعطل منه منفعة بال ضرورة وكونه من مفصل الكعب 
قول أكثر أهل العلم، وفعل عمر، ألنه أحد العضوين املقطوعني يف السرقة، 

أمجعوا على أنه إن عاد فسرق ثانيا، : فيقطع من املفصل، كاليد، قال الوزير
 .ن مفصل الكعب، مث حتسم اهـمطع، أنه تقطع رجله اليسرى ووجب عليه الق

عليه يف اإلقناع واملنتهى، وغريمها، ملا روي عن علي أنه أتى  ىهذا املذهب، ومش( 2)
: برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال ألصحابه، ما ترون يف هذا؟ قالوا

بأي شيء يأكل، ويتوضأ أقتله إذا، وما عليه القتل، : اقطعه يا أمري املؤمنني، قال
تقطع يده اليسرى يف الثالثة، ورجله اليمىن يف الرابعة، ويف : ويغتسل، وعن أمحد

اخلامسة، يعزر وحيبس، وهو قول مالك والشافعي، وروي عن أيب بكر، وعمر، 
 أن السارق كالشارب : ويف الفروع قياس قول الشيخ

، بل هذا أوىل عنده وضرره يف الرابعة يقتل عنده إذا مل يتب، قال يف اإلنصاف
 .أعظم اهـ

وينبغي يف قطع السارق أن يقطع، بأسهل ما ميكن، بأن جيلس ويضبط لئال يتحرك، 
فيجين على نفسه، وتشديده حببل، وجتر حىت يتعني املفصل، مث يوضع حنو 
= 
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بضم الكاف  (من سرق شيئا من غري حرز، مثرا كان أو كثراو ) 
أضعفت ) (2)من مجار أو غريه (أو غريمها) (1)وفتح املثلثة طلع الفحال

 .(3)أي ضمنه بعوضه مرتني (عليه القيمة

                                         
= 

جير بقوة، ليقطع يف مرة واحدة، وكذا يفعل يف الرجل وإن علم قطع و سكني، 
 .به، ألن الغرض التسهيل عليه أوحى من هذا، قطع

أمجعوا على أنه يسقط القطع عن سارق : أضعفت عليه القيمة، وقال الوزير( 1)
الثمر، املعلق على رءوس النخل، إذا مل يكن حمرزا، اهـ وكذا الكثر، وحرزمها حنو 

 .شجرة يف دار حمرزة، أو بعد أن أوى الثمر اجلرين قطع
ر، من مجار، وهو شحم النخلة، أو غري اجلمار،  أي ومن سرق غري الثمر والكث( 2)

وليس يف شيء من املاشية قطع إال فيما آواه »: كاملاشية من غري حرز، لقوله
 .احلديث «املراح

من أصاب منه بفيه، من ذي حاجة، )يف الثمر املعلق  صلى اهلل عليه وسلملقوله ( 3)
ه غرامة مثليه غري متخذ خبنة، فال شيء عليه، ومن خرج منه بشيء، فعلي

 (والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤيه اجلرين، فبلغ مثن اجملن، فعليه القطع
بأن عمر : ال أعلم شيئا يدفعه، واحتج أيضا: رواه أبو داود وغريه، وقال أمحد

 أغرم حاطب بن أيب بلتعة، حني حنر غلمانه، ناقة رجل من مزينة مثلي 
 .قيمتها
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أن التضعيف : قاله القاضي، واختاره الزركشي، وقدم يف التنقيح
 (1)خاص بالثمر، والطلع واجلمار، واملاشية، وقطع به يف املنتهى غريه
 زاو ألن التضعيف ورد يف هذه األشياء على خالف القياس، فال يتج

 .(3)لفوات شرطه، وهو احلرز (وال قطع) (2)به حمل النص

                                                

غري ما ذكر، قال يف اإلقناع، وما عداهن، أي الثمر والكثر وال تضعف يف : فقال( 1)
 .واملاشية، يضمن بقيمته مرة واحدة، أو مبثله إن كان مثليا

فيها إىل سواها، وإمنا يضمن مرة واحدة بقيمته، إن كان متقوما، أو مبثله إن كان ( 2)
واملغصوب  مثليا، ألن األصل وجوب املثلي مبثله، واملتقوم بقيمته، بدليل املتلف

 .واملنتهب، وسائر ما جتب غرامته، خولف فيما تقدم لآلثار
  .على أن احلرز معترب يف وجوب القطع: وتقدم اإلمجاع( 3)
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 (1)باب حد قطاع الطريق

 (2)ولو عصا أو حجرا (وهم الذين يعرضون للناس بالسالح) 
 .(3)أو البحر (يف الصحراء أو البنيان)

                                                

الكتاب والسنة، واإلمجاع يف : وعرب بعضهم باحملاربني، واألصل يف حكمهم( 1)
 .اجلملة

لذمة، الذين يعرضون أي وقطاع الطريق املكلفون، امللتزمون من املسلمني، وأهل ا( 2)
للناس جماهرة بالسالح، الذي يأيت على النفس والطرف، ولو كان السالح عصا 

أو املقذوفة باأليدي، واملقاليع وحنوها فالصواب ما عليه : أو حجرا، قال الشيخ
مجاهري املسلمني، على أن من قاتل على أخذ األموال، بأي نوع من أنواع القتال، 

ان يقتل سرا، ألخذ املال، أو يدعو إىل منزله، خلياطه أو فهو حريب، وأما إذا ك
طب وحنوه، فيقتله ويأخذ ماله، فذكر قولني للفقهاء أحدمها أهنم كاحملاربني، وأنه 

 .أشبه بأصول الشريعة
لعموم آية احملاربني واختاره الشيخ، وهو قول مالك يف املشهور عنه، والشافعي ( 3)

املذهب على ما قال أبو بكر، يف عدم التفرقة، : وأكثر األصحاب، وقال القاضي
بل هم يف البنيان أحق بالعقوبة منهم يف الصحراء، أما يف الصحراء فقال الوزير 

اتفقوا على أن من أبرزوا شهر السالح، خميفا للسبيل خارج املصر حبيث ال : وغريه
 يدركه الغوث، فإنه حمارب قاطع طريق، جارية عليه أحكام احملاربني

ولو شهروا السالح يف البنيان، أو الصحراء فواحد، وهو قول مالك : ل شيخ اإلسالمقا
واملشهور عند الشافعية، وأكثر أصحاب أيب حنيفة، بل هم يف البنيان أحق 
بالعقوبة منهم يف الصحراء، ألن البنيان حمل األمن والطمأنينة ال حمل تقاتل الناس 

حملاربة واملغالبة ألهنم يسلبون الرجل يف وتعاديهم، وإقدامهم عليه، يقتضي شدة ا
  .داره مجيع ماله، وذكر أن هذا القول هو الصواب
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ويعترب ثبوته ببينة،  (1)(جماهرة ال سرقة)احملرتم  (فيغصبوهنم املال)
فأي مكلف : أي (فمن) (3)حلرز ونصاب السرقةوا (2)أو إقرار مرتني

 (قتل مكافئا)أي من قطاع الطريق  (منهم)ملتزم، ولو أنثى أو رقيقا 
 .(5)يقتله أبوه (كالولد)أي غري مكافئ  (أو غريه) (4)له

                                                

فخرج بذلك من يعرض لنحو صيد، أو يعرض للناس بال سالح، ألهنم ال مينعون ( 1)
من قصدهم، وخرج من يغصب حنو كلب، أو سرجني جنس، أو مال حريب 

 .ارب، فيعتصم بالقتال دون اخلفيةوحنوه، ومن يأخذ خفية، ألنه سارق، وأما احمل
 .كالسرقة، فيشرتط لوجوب حد احملاربة، ثالثة شروط، هذا أحدها( 2)
: احلرز بأن يأخذ من يد مستحقه، وهو بالقافلة، والثالث :والشرط الثاين: أي( 3)

النصاب الذي يقطع به السارق، فلو وجد املال مطروحا، أو أخذه من سارقه أو 
ا عن قافلة مل يكن حماربا أو أخذ دون النصاب الذي يقطع به غاصبه، أو منفرد
 .السارق مل يقطع

حريب، واألنثى تقطع يف السرقة  «ملتزم»صيب وجمنون وبـ  (مكلف)فخرج بـ ( 4)
فلزمها حكم احملاربة، كالرجل، وهو قول مالك والشافعي، أنه إذا كان مع الرجال، 

ال، تقتل حدا، وكذا الرقيق، فأي يف قطع الطريق، امرأة فقتلت هي وأخذت امل
شخص من هؤالء قتل مكافئا له، قتل إمجاعا، لوجوبه حلق اهلل تعاىل، كالقطع يف 
السرقة، وحكم الردء حكم املباشر، وهو قول مالك وأيب حنيفة، ألنه حكم يتعلق 

 .باحملاربة فاستوى فيه الردء وكذا الطليع واملباشر، كاستحقاق يف الغنيمة
  .مل يصلب، عند األكثرقتل و ( 5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  السابعالجزء 

 

173 

وأخذ ) (1)يقتله املسلم (الذمي)كـ   (و)يقتله احلر  (العبد)كـ   (و)
مث غسل  (3)ا حلق اهلل تعاىلوجوب (قتل) (2)الذي قتله لقصده (املال

حىت )قاتل من يقاد به يف غري احملاربة  (مث صلب) (4)وصلي عليه
 .(6)وال يقطع مع ذلك (5)أمره (يشتهر

                                                

 .قتل وجوبا،ومل يصلب، هذا املذهب وعليه األكثر( 1)
أي لقصد أخذ املال، ال لعداوة بينهما، أو خصومة، وحنو ذلك من أسباب ( 2)

 .املخاصمة كما يأيت
 .ال جيوز العفو عنه، بإمجاع العلماء، حكاه ابن املنذر: قال الشيخ( 3)
 .يله والصالة عليه ودفنه مع املسلمنيألنه مسلم، وال نزاع يف تغس( 4)
يقتل مث يصلب، حىت يشتهر : أي بعد تغسيله، والصالة عليه، وقال املوفق وغريه( 5)

عليه يف اإلقناع،  ىأمره، مث يدفع إىل أهله، فيغسل ويصلي عليه، مث يدفن، ومش
 .وهو ظاهر املنتهى

عباس، واجلمهور كما قال  أي مع القتل والصلب، ألنه مل يذكر معهما يف أثر ابن( 6)
الشيخ وغريهن أن من شرب اخلمر، وزنا وسرق ووجب قتله يف احملاربة أو غريها 
أنه يقتل، وال يقطع وال جيلد، ألهنا حقوق هلل عز وجل، وأتى عليها القتل 
فغمرها، ولو قذف وقطع يدا وقتل وقطع وجلد، وقتل ألن هذه حقوق اآلدميني 

علم اهلل سبحانه، مبا أحضرت األنفس من الشح، وال على التضييق، ل ةوهي مبني
  .من شرب اخلمر وقذف ال يتداخالن: تتداخل، قال
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ألنه  (ومل يأخذ املال، قتل حتما ومل يصلب)احملارب  (وإن قتل)
وإن جنوا مبا يوجب قودا يف ). (1)مل يذكر يف خرب ابن عباس اآليت

 (3)كالنفس  (حتتم استيفاؤه) (2)أو رجل وحنومها كقطع يد  (الطرف
صححه يف تصحيح احملرر، وجزم به يف الوجيز، وقدمه يف الرعايتني 

وهو : قال يف اإلنصاف (5)ال يتحتم استيفاؤه: وعنه (4)وغريمها
 .(6)وقطع به يف املنتهى، وغريه: املذهب

                                                

ومن قتل ومل : وهي األصح، ألن اخلرب املروي فيهم قال فيه: وقال املوفق وغريه( 1)
يأخذ املال قتل، ومل يذكر صلبا، وألن جنايتهم بأخذ املال مع القتل، تزيد على 

 .ل وحده، فتكون عقوبتهم أغلظاجلناية بالقت
 .مما جيري يف مثله القصاص( 2)
ولو عفا اجملين عليه، مل يسقط القطع، ألن اجلراح تابعه للقتل، فيثبت فيها مثل ( 3)

 .حكمه
وال يسقط حتتم القود يف الطرف، إذا كان قد قتل على : قال يف اإلنصاف( 4)

 .الصحيح من املذهب وعليه األصحاب
ألن الشرع مل يرد باحلد يف حقه باجلراح، والقتل : اإلقناع، قال املوفق حزم به يف( 5)

إمنا يتحتم ألنه حد احملارب إذا كان قاتال، فأما الطرف فإمنا يستويف هنا قصاصا 
 .ال حدا، فعليه لو عفا مقطوع طرفه وحنوه سقط القطع

ون النفس اهـ وال يتحتم استيفاء جناية، توجب القصاص فيما د: قال يف التنقيح( 6)
 وحكمها على ما قدمه فيما دون النفس، حكم اجلناية يف غري احملاربة 
فإن جرح إنسانا وقتل آخر اقتص منه، للجراح مث قتل للمحاربة حتما فيهما وعلى 

 .القول الثاين، يتحتم القصاص يف النفس، وويل اجلراح باخليار، واهلل أعلم
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من املال قدر ما يقطع )من احملاربني  (وإن أخذ كل واحد)
ومل يقتلوا، قطع من كل ) (1)من مال ال شبهة له فيه (أخذه السارقب

 (2)وجوبا (واحد، يده اليمىن، ورجله اليسرى، يف مقام واحد
 .(3)بالزيت املغلي (وحسمتا)

                                                

حنو القافلة يف الصحراء وما يف البنيان،  أب وسيد، ومن حرز، وهو: خبالف حنو( 1)
فتقدم ذكر احلرز فيه، يف باب السرقة وعبارته، مومهة أنه ال بد أن يأخذ كل واحد 
من املال، قدر ما يقطع به السارق، كما هو قياس قول الشافعي، وأصحاب 

خذ نصاب، أو ما تبلغ أالرأي، ولعل كل سبق قلم فاملذهب، ولو اشرتكوا يف 
وال ماال يبلغ : صابا، ولو مل تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا، ويأيت قولهقيمته ن

نصاب السرقة، فإنه إذا أخذ بعضهم نصاب السرقة، حتتم قطع مجيعهم،ولو مل 
يأخذ إال واحد منهم، وأوىل من ثبوت القتل، يف حق مجيعهم إذا قتل بعضهم، 

 .إذا قتل بعضهم فتحتم قطعهم، بأخذ أحدهم النصاب، أوىل من حتتم قتلهم،
يبدأ بيده اليمىن، مث برجله اليسرى، وال ينتظر اندمال اليد يف قطع الرجل، بل ( 2)

 .يقطعان معا
يبدأ بيمينه فتقطع وحتسم، مث برجله، وحتسم كالمها بالزيت املغلي، لينقطع الدم ( 3)

 خالف وال: ويؤمن التلف، وبدئ باليد، ألن اهلل تعاىل بدأ بذكر األيدي، قال املوفق
  .يف أنه ال يقطع منه غري يد ورجل، إذا كانت يداه رجاله صحيحتني
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فإن مل يصيبوا نفسا وال ماال، يبلغ نصاب ) (1)سبيله (مث خلي)
حىت  (بلدمتفرقني فال يرتكون يأوون إىل  (نفوا بأن يشردوا ،السرقة

ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارُِبوَن اهلَل : لقوله تعاىل (2)تظهر توبتهم
ُلوا َأوْ  ُيَصلَُّبوا َأْو  َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَساًدا َأْن يـَُقتَـّ

َفْوا ِمَن اأَلْرضِ  تـَُقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف َأْو يـُنـْ
(3). 

إذا قتلوا وأخذوا املال، قتلوا : ابن عباس رضي اهلل عنهما قال
 .(5)وإذا قتلوا ومل يأخذوا املال، قتلوا ومل يصلبوا (4)وصلبوا

                                                

وهذا الفعل أحجز من القتل، : قال الشيخ ىالستيفاء ما لزمه فال حيبس، وال ينف( 1)
فإن األعراب وفسقه اجلند وغريهم، إذا رأوا دائما بينهم من هو مقطوع اليد 

القتل، فإنه قد ينسى، قد تؤثر بعض والرجل، تذكروا بذلك جزمه فارتدعوا خبالف 
النفوس األبيه قتله، عن قطع يده ورجله من خالف، فيكون هذا أشد تنكيال 

 .ألمثاله
عن قطع الطريق، حتسن سريهتم، وإليه ذهب بعض أهل العلم، ومل تقدر مدته ( 2)

 .وحيتمل عاما كزان
 .صل يف حكمهمهذه اآلية نزلت يف قطاع الطريق، عند أكثر السلف، وهي األ( 3)
 .أمجع على هذا كل أهل العلم: قال املوفق وغريه( 4)
ومن قتل ومل يأخذ املال، قتل مل : وهي األصح، ألن اخلرب املروي فيهم، قال: قال( 5)

  .يذكر صلبا
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وإذا أخذوا املال ومل يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من 
وإذا أخافوا السبيل، ومل يأخذوا ماال، نفوا من األرض، رواه  (1)خالف

وإن  (3)هم ثبت حكم القتل يف حق مجيعهمولو قتل بعض (2)الشافعي
 .(4)قتل بعض، وأخذ املال بعض حتتم قتل اجلميع وصلبهم

قبل أن يقدر عليه سقط عنه )أي من احملاربني  (ومن تاب منهم)
وصلب وحتتم )يد ورجل  (من نفي وقطع)تعاىل  (هلل)واجبا  (ما كان

 .(5)(قتل
                                                

تقطع ميىن يديه، مث يسرى رجليه يف مقام واحد، وحسمتا بنحو زيت مغلي، ( 1)
 .منه إال يد ورجل، إذا كانتا صحيحتني لينقطع الدم، وال خالف أنه ال يقطع

أبا بردة  صلى اهلل عليه وسلموادع رسول اهلل : قال: وروي عن ابن عباس( 2)
األسلمي، فجاء ناس يريدون اإلسالم، فقطع عليهم أصحابه، فنزل جربئيل باحلد 

إنه : أن من قتل وأخذ املال، ومل يقتل قطعت يده ورجله من خالف، وقيل: فيهم
و داود، وهو كاملسند، وإن أخافوا السبيل ومل يأخذوا ماال من حرز يبلغ رواه أب

نصاب السرقة شردوا متفرقني فال يرتكون يأوون إىل بلد حىت تظهر توبتهم، وهذا 
 .مذهب مجهور العلماء

 .كما لو فعل ذلك كل منهم، وكالردء والطليع، عند مجهور العلماء( 3)
متحتم ال يدخله عفو إمجاعا، الصلب هو ظاهر كما لو فعل ذلك الكل، والقتل ( 4)

 .املذهب وتقدم
أي ومن تاب من قطاع الطريق، قبل أن يقدر عليه ال بعده، سقط عنه من ( 5)

 احلدود، ما كان واجبا هلل تعاىل، من نفي عن البلد، وقطع يد ورجل 
بغري خالف نعلمه، وعليه : من خالف وصلب، ومن حتتم قتل، قال املوفق وغريه

= 
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ْقِدُروا َعَلْيِهْم ِإال الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن : لقوله تعاىل ْبِل َأْن تـَ قـَ
َفاْعَلُموا َأنَّ اهلَل َغُفور  َرِحيم  

وأخذ مبا لآلدميني، من نفس ) (1)
ومن قبل  (3)من مستحقها (إال أن يعفى له عنها (2)وطرف ومال

وجب عليه حد سرقة، أو زنا أو شرب، فتاب منه قبل ثبوته عند 
 .(4)حاكم، سقط

                                         
= 

 .مل الصحابة، اختاره الشيخ وغريه، لألخبارع
أما من الشرط فظاهر، وأما احملاربون املسلمون، فإذا تابا من قبل القدرة عليهم، ( 1)

فإنه يسقط عنهم احنتام القتل والصلب، وقطع الرجل، واجلمهور واليد، وأما من 
 .تاب بعد القدرة عليه، فال يسقط عنه شيء

قاطع الطريق، واللص وحنومها، إذا رفعوا إىل ويل األمر، مث  اتفقوا على أن: قال الشيخ
تابوا بعد ذلك، مل يسقط احلد عنهم، بل جتب إقامته، وإن تابوا وإن كانوا 
صادقني يف التوبة، فاستثناء التوبة قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة 

ولئال يتخذ ذريعة جب عليه احلد، للعموم واملفهوم والتفصيل و عليه، باق فيمن 
إىل تعطيل حدود اهلل، إذ ال يعجز من وجب عليه احلد، أن يظهر التوبة، 

 .ليتخلص من العقوبة
بغري خالف نعلمه، وألهنا حقوق عليهم ومبناها على املشاحة، فلم : قال املوفق( 2)

 .تسقط
، يؤخذ اتفقوا على أن حقوق اآلدميني من األموال، واألنفس واجلراح: وقال الوزير( 3)

هبا احملاربون، إال أن يعفى هلم عنها اهـ وملا تقدم من اآلية، فإن اهلل تعاىل أوجب 
 .عليهم احلد، مث استثىن التائبني قبل القدرة عليهم

 وبة احملارب، قبل القدرة عليه ـحد احملاربة، ونصه على اعتبار تـك( 4)
ذا دفعت توبته مع شدة من باب التنبيه على اعتبار توبة غريه، بطريق األوىل، فإ

: ضرره وتعديه فألن تدفع توبة بطريق األوىل، ويف الصحيحني يف قصة الذي قال
= 
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كأمه   (صال على نفسه أو حرمته ومن) (1)ولو قبل إصالح عمل
أي للمصول عليه  (أو ماله آدمي أو هبيمة فله)وبنته وأخته وزوجته 

فإذا اندفع  (2)(الدفع عن ذلك، بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به)
 .(3)باألسهل، حرم األصعب، لعدم احلاجة إليه

                                         
= 

فإن اهلل : أليس قد صليت معنا؟ قال نعم، قال»: أصبت حدا، فأقمه عليه، قال
قد رفع اهلل العقوبة، عن التائب شرعا قدرا، فليس يف شرع  «قد غفر لك ذنبك

 .تائب ألبتة، وذكر قصة توبة ماعز،و تقدماهلل، وال يف قدره عقوبة 
يعين ولو قبل مضي مدة، يعلم هبا صدق توبته، وإصالح نيته، لآليات ولقوله ( 1)

وتصح التوبة، من  «التائب من الذنب كمن ال ذنب له» صلى اهلل عليه وسلم
ذنب، مع اإلصرار على غريه، إذا كان املقتضى للتوبة منه، أقوى من املقتضى 

هذا هو املعروف : من اآلخر، إذا كان املانع من أحدمها أشد، قال الشيخللتوبة 
 .عن السلف واخللف

ألنه لو منع من ذلك ألدى إىل تلفه، وأذاه يف نفسه، وحرمته وماله، وألنه لو مل ( 2)
 .جيز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض

ه، فإن علم أنه خيرج إذ املقصود دفعه، فإذا اندفع بقليل، فال حاجة إىل أكثر من( 3)
بالعصا، مل يكن له ضربه باحلديد، فإن خاف أن يبتدره فله الدفع باألصعب، 

  .وصوبه يف اإلنصاف
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أي للمصول عليه  (إال بالقتل فله)الصائل  (فإن مل يندفع)
وإن ) (1)ألنه قتله لدفع شره (ال ضمان عليه)قتل الصائل  أي (ذلك)

من أريد »لقوله عليه الصالة والسالم  (فهو شهيد)املصول عليه  (قتل
ويلزمه ) (2)رواه احلالل «قاتل فقتل، فهو شهيدـق، فـماله بغير ح

َوال تـُْلُقوا ِبَأْيِديُكْم : لقوله تعاىل (3)يف غري فتنة (الدفع عن نفسه
ْهُلَكةِ ِإَلى  التَـّ

(4). 

                                                

ودمه هدر، كالباغي، وألنه اضطره إىل قتله، فصار كالقاتل لنفسه، لكن ال بد ( 1)
 .من إقامة بينة على أنه ال يندفع إال بالقتل، وإن مل يقم بينة ضمنه

أرأيت عن جاء رجل : لم وغريه عن أيب هريرة جاء رجل فقال يا رسول اهللوملس( 2)
أرأيت إن : قاتله قال: فال تعطه، قال أرأيت إن قاتلين؟ قال: يريد أخذ مايل؟ قال

 .هو يف النار: فأنت شهيد، قال أرأيته إن قتلته؟ قال: قتلين؟ قال
م، وكما أنه حيرم عليه قتل ويلزم من صال عليه آدمي الدفع عن نفسه ملا تقد: أي( 3)

نفسه، حيرم عليه إباحة قتلها، وقال أمحد يف اللصوص يريدون نفسك ومالك، 
ما أعلم أحدا ترك قتال احلرورية، : قالتهم متنع نفسك ومالك، وقال ابن سريين

واللصوص تأمثا، إال أن جينب وغري ذلك، وهذا يف غري الفتنة بل له التويل عنهم 
اجلس يف بيتك فإن خفتك أن يبهرك »: قال يف الفتنة يه وسلمصلى اهلل علألنه 

، ويف لفظ فكن عبد اهلل املقتول وال تكن القاتل، «شعاع السيف، فغظ وجهك
وألن عثمان مل يدفع عن نفسه واختاره املوفق  «كن كخري ابين آدم»ويف لفظ 

 .وغريه
  .بعموم اآلية، على الدفع عن املال والنفس: استدلوا( 4)
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عن  (و) (1)وكذا يلزمه الدفع يف غري فتنة، عن نفس غريه
فال يلزمه  (دون ماله) (3)لئال تذهب األنفس (2)وحرمة غريه (حرمته)

 .(5)وال حفظه عن الضياع واهلالك (4)الدفع عنه

                                                

وكما يلزمه الدفع عن نفسه، يلزمه الدفع عن نفس غريه، ألنه ال يتحقق منه : أي (1)
إيثار الشهادة، كإحيائه ببذل طعامه، وذلك يف غري فتنة، فإن كان مث فتنة، مل 

 .جيب الدفع عن نفس غريه، كما ال جيب عن نفسه وأوىل، ملا تقدم
مرأته وحنوها، أو مع ابنه ا وويلزمه الدفع عن حرمته، فلو وجد مع أمه أ: أي( 2)

وحنوه، رجال يزين هبا، أو يلوط به، وجب عليه قتله، إن مل يندفع إال به لقصة 
 .عمران وكذا يلزمه الدفع عن حرمة غريه

، وللقدرة على «انصر أخاك ظاملا أو مظلوما» صلى اهلل عليه وسلمولقوله ( 3)
النساء، فلما فيه من إحيائها فوجب فعل ما يتقي به، وأما إن كان الدفع عن 

 .حقه، وحق اهلل تعاىل، وهو املنع من الفاحشة
: أن ترك قتاله عليه أفشل، كمال غريه، وعنه: ألنه جيوز له بذله، وذكروا: قالوا( 4)

لزومه : يلزمه الدفع عن ماله، قال يف التبصرة على األصح، وأطلق الشيخ وغريه
مع ظن السالمة، وقدمه يف  عن مال الغري، وجزم يف املنتهى بلزوم الدفع،

 .اإلنصاف، ويف االختيارات يلزم الدفع عن مال الغري
يف جند قاتلوا عربا، هنبوا أموال جتار، لريدوها إليهم، فهم جماهدون يف : وقال الشيخ

 .سبيل اهلل، وال ضمان عليهم بقود وال دية وال كفارة
عن اهلالك، ويف التبصرة،  وال يلزمه حفظ ماله عن الضياع، وال يلزمه حفظه: أي( 5)

يلزمه حفظه عن الضياع، فكذا اهلالك، ويف احلديث هنى عن قيل وقال، وكثرة 
وجيب عن حرمة غريه وكذا عن ماله مع ظن : السؤال وإضاعة املال، ويف املنتهى

  .سالمتها، وإال حرم، ويسقط بإياسه، ال بظنه أنه ال يفيد
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ومن دخل منزل رجل متلصصا، ) (1)فإن فعل فال ضمان عليه
أمره باخلروج فإن  (3)األسهل فاألسهلأي يدفعه ب (2)(كذلك  هفحكم

فإن خرج  (5)وإال فله ضربه بأسهل ما يندفع به (4)فخرج مل يضربه
ومن نظر يف بيت غريه، من خصاص  (6)بالعصا، مل يضربه باحلديد

 .(7)باب مغلق وحنوه
                                                

نفس غريه أو حرمته أو ماله، أو مال غريه، أي فإن دفع عن نفسه، أو حرمته أو ( 1)
 .فال ضمان عليه ألنه إمنا فعل لدفع شر الصائل، حيث مل يندفع إال مبا فعل

 .طلب السرقة: أي كحكم من صال على نفسه، أو ماله، وتلصص الشخص( 2)
مما يغلب على ظنه دفعه به، وهذا ما مل خيف أن يبدره بالقتل، ألنه لو منع من ( 3)

 .دى إىل تلفهذلك، أل
 .الندفاع شره، بدون ضربه بشيء( 4)
 .أي بأسهل ما يظن أن يندفع به، كدفع بيده( 5)
ألن احلديد آلة القتل، وإن ويل هاربا، مل يكن له قتله، وال اتباعه، وإن ضربه ( 6)

 .وعطله، مل يكن له أن يثين عليه
فسدة نظر يف بيت وأي شخص رجل أو امرأة، ولو مراهقا، لكونه لدفع امل: أي( 7)

غريه، ولو كان مستأجرا مستعريا من خصاص باب مغلق، وهي الفروج واخللل اليت 
تكون فيه، سواء كانت واسعة أو ضيقة، وحنو الباب املغلق الكوة والنقب وحنوها، 
مما يتوصل به إىل النظر، وقف الناظر يف شارع أو سكة، أو ملك نفسه، ولو على 

 جواز رميه ابتداء : ر كالمهسطح بيته، أو منارة وظاه
من غري نظر إىل ما دونه، من دفعه بالتدريج، من القول إىل الفعل، لألخبار، وهو 

 .قول اجلمهور، وبيت اخلص والشعر واألدم، واخليمة وحنوها سواء
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خبالف مستمع قبل  (1)فخذف عينه أو حنوها، فتلفت، فهدر
 .(2)إنذاره

                                                

فخذف باخلاء والذال املعجمتينن رماها حبصاة وحنوها، وتقدم، وكذا لو طعنه ( 1)
بيت ففقئت عينه، فال دية وال قصاص، وألنه يف معىن  بعود، خلرب من اطلع يف

الصائل، خبالف ما لو رماه حبجر كبري، أو رشقه بسهم أو طعنه حبديد، ما مل 
ينزجر إال بذلك فله، وإال فهدر، ولو قصد غري العني فأصاهبا ضمن، خبالف ما 

 .احلاجب: لو قصدها فأخطأها، وأصاب غريها، فال ضمان، وحنو العني
ن النظر أبلغ من السمع، واقتصارا على مورد النص، فإن أنذره فأىب، فله طعنه،  أل( 2)

كدفع الصائل، وخبالف ناظر من باب منفتح، لرتك ربه له مفتوحا، وإن عض 
يده إنسان عضا حمرما، فانتزع املعضوض يده من فيه، فسقطت ثناياه، فهدر 

الفحل؟ اذهب ال دية يعض أحدكم أخاه كما يعض » صلى اهلل عليه وسلملقوله 
وإن كان العض مباحا كأن ميسكه يف موضع يتضرر بإمساكه، كخصيته، أو  «لك

يعصر يده وحنو ذلك، مما ال يقدر على التخلص منه، إال بعضه، فما سقط من 
  .أسنانه ضمنه املعضوض
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 (1)باب قتال أهل البغي

 
إذا خرج قوم هلم ) (2)اجلور والظلم والعدول عن احلق: أي

بفتح النون مجع مانع، كفسقة وكفرة، وبسكوهنا  (ومنعة (3)شوكة
ولو مل يكن  (5)(على اإلمام بتأويل سائغ) (4)امتناع مينعهم: مبعىن

 .(6)فيهم مطاع

                                                

َلى َفِإْن بـََغْت ِإْحَداُهَما عَ : الكتاب والسنة واإلمجاع قال تعاىل: واألصل فيه( 1)
َقاِتُلوا الَِّتي تَـْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اهللِ  فأوجب تعاىل قتال  اأُلْخَرى فـَ

من أتاكم وأمركم مجيع » صلى اهلل عليه وسلمالباغني على أهل اإلميان، وقال 
من »: رواه مسلم، وله أنه قال «على رجل واحد، يريد أن يفرق مجاعتكم فاقتلوه

وغري ذلك،  «يع، فاضربوا عنقه بالسيف، كائنا من كانخرج على أميت وهم مج
 .وأمجع الصحابة على قتال الباغي

جار جيور، مال عن القصد، وجار عن : هم أهل اجلور، يقال: أي أهل البغي( 2)
الطريق، وهم أيضا أهل الظلم العلو على املسلمني، والعدول عن احلق، وما عليه 

 .أئمة املسلمني
 .وسالح وعدد وعدة أي بأس ونكاية،( 3)
 .قوة وشدة وكثرة، حبيث حيتاج يف كفهم إىل مجع جيش( 4)
أي خرجوا على اإلمام، وباينوه، وراموا خلعه، أو خمالفته، بتأويل سائغ صوابا كان ( 5)

 .أو خطأ
جزم به يف اإلقناع واملنتهى، وكذا لو كانوا يف طرف واليته، أو يف موضع متوسط ( 6)

  .حتيط به واليته
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أو مل  (2)فإن كانوا مجعا يسريا ال شوكة هلم (1)ظلمة (فهم بغاة)
ونصب  (4)أو خرجوا بتأويل غري سائغ، فقطاع طريق (3)وا بتأويلخيرج

 .(5)ونصب اإلمام فرض كفاية

                                                

 .وهم املقصودون بالرتمجة، ومسوا بغاة لعدوهلم عن احلق، وما عليه أئمة املسلمني( 1)
أي ال بأس هلم، وال نكاية، كاإلثنني والثالثة، والعشرة وحنوهم، وخرجوا عن قبضة ( 2)

اإلمام، فهم قطاع طريق، هذا قول أكثر األصحاب ومذهب الشافعي، وتقدم 
حكم البغاة، أفضى إىل إتالف أموال حكمهم، ألنه لو أثبت للعدد اليسري 

 .الناس
أي أو مل خيرجوا عن قبضة اإلمام بتأويل، أي شبهة، فهم قطاع طريق ساعون يف ( 3)

 .األرض بالفساد
 .جتري عليهم أحكام قطاع الطريق، وتقدم( 4)
ألن بالناس حاجة إىل ذلك، حلماية البيضة والذب عن احلوزة، وإقامة احلدود ( 5)

قوق، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وقال الشيخ جيب أن يعرف واستيفاء احل
أن والية أمر الناس، من أعظم واجبات الدين بل ال قيام للدين، وال الدنيا، إال 
هبا، فإن بين آدم ال تتم مصاحلهم إال باجتماع اجلماعة، بعضهم إىل بعض، وال 

 االجتماع القليل العارض، بد هلم عند االجتماع من رأس، وقد أوجبه الشارع يف
 .تنبها بذلك على أنواع االجتماع

 من ريمن املعلوم أن الناس، ال يصلحون إال بوالة، ولو توىل من الظلمة، فهو خ: وقال
سنة من إمام جائر، خري من ليلة واحدة بال إمارة، اهـ : عدمهم، كما يقال

هم هلا، تأيت وخياطب بذلك من توجد فيه شرائط اإلمامة، حىت ينتصب أحد
 .شروطها، وأهل االجتهاد حىت خيتاروا
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 (2)وشرطه أن يكون حرا، ذكرا عدال (1)وجيرب من تعني لذلك
أي على اإلمام  (عليه)جيب  (و) (4)عاملا كافيا ابتداء ودواما (3)قرشيا

 .(6)ما ينقمون منه)عن  (فيسأهلم) (5)أي البغاة (أن يراسلهم)

                                                

ألنه ال بد للمسلمني من حاكم لئال تذهب احلقوق، وتعترب إمامته باإلمجاع ( 1)
عليه، كأيب بكر، أو بنص عليه كفعله، أو شورى يف عدد، كفعل عمر، أو بقهر 

 .الناس بسيفه حىت تثبت له
وال مبعضا، ألن له الوالية العامة فال أي وشرط اإلمام، أن يكون حرا، ال عبدا ( 2)

يكون موال عليه، ذكر فال والية ألنثى، كالقاضي وأوىل، وللخرب، واشرتطوا كونه 
عدال الشرتاط ذلك يف والية القضاء، وأوىل، إال أن يقهر الناس غري عدل فهو 

 .إمام
قال ابن لألخبار لقول املهاجرين لألنصار إن العرب ال تدين إال هلذا احلي، و ( 3)

صلى اهلل عليه لعل السر واهلل أعلم، يف خروج اخلالفة من أهل بيت النيب : القيم
إنه ملك ورث ملكه : أن عليا لو توىل بعده، ألوشك أن يقول املبطلون وسلم

وليها أبو بكر، مل  أهل بيته، فصان اهلل منصب رسالته عن هذه الشبهة، وحني
 .ة تستحق بالسبق، والتقدمو فة نبيكن فيهم أوىل منه، وعلم أمنا هي خال

: أي عاملا باألحكام الشرعية، الحتياجه إىل مراعاهتا، يف أمره وهنيه، كافيا، أي( 4)
قائما بأمر احلرب والسياسة، وإقامة احلدود، والذب عن األمة ابتداء يف ذلك، 

 .ودواما وال مينع اإلغماء حنوه
سأهلم، ويكشف هلم الصواب، إال أن فال جيوز له قتاهلم، حىت يبعث إليهم من ي( 5)

 .خياف كلبهم فال ميكن ذلك يف حقهم، فأما إن أمكن تعريفهم عرفهم ذلك
 .ألن ذلك طريق إىل الصلح، ورجوعهم إىل احلق، وهو فعل علي رضي اهلل عنه( 6)
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لقوله  (2)(وإن ادعوا شبهة كشفها (1)فإن ذكروا مظلمة أزاهلا 
نَـُهَما: تعاىل َفَأْصِلُحوا بـَيـْ

فإن  (4)واإلصالح إمنا يكون بذلك (3)
 وإن كان حالال،  (5)كان ما ينقمون منه، مما ال حيل، أزاله

لكن التبس عليهم، فاعتقدوا أنه خمالف للحق، بني هلم دليله، وأظهر 
 ،أي رجعوا عن البغي وطلب القتال (فإن فاءوا) (6)ههلم وجه

 .(7)تركهم

                                                

 .إلن إزالة املظلمة، وسيلة إىل الصلح املأمور به( 1)
ب، بل ال جيوز له قتاهلم قبل ذلك إال ان لريجعوا إىل احلق، وذلك هو املطلو ( 2)

 .خياف شرهم، كما تقدم
نَـُهَما َفِإْن : وأول اآلية( 3) َوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْـَتتَـُلوا َفَأْصِلُحوا بـَيْـ

َقاِتُلوا الَِّتي تَـْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اهللِ   بـََغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اأُلْخَرى فـَ
نَـُهَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  يـْ  * َفِإْن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا بـَ

ْيَن َأَخَوْيُكمْ   .ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة  َفَأْصِلُحوا بـَ
 .أي بإزالة املظلمة إن كانت، أو كشف الشبهة( 4)
 .لريجعوا إىل الطاعة، وهو املقصود( 5)
كما فعل علي رضي اهلل عنه، فإنه بعث ابن عباس إىل اخلوارج، ملا تظاهروا ( 6)

بالعبادة واخلشوع، ومحل املصاحف، ليسأهلم عن سبب خروجهم وبني هلم احلجة 
 .اليت متسكوا هبا

فإذا أبوا الرجوع، وعظهم وخوفهم القتال، ألن املقصود كف شرهم ال قتلهم، ( 7)
 .ن أوىل من القتال، ملا فيه من الضرر بالفريقنيفإذا أمكن مبجرد القول كا
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حيرم  (2)وعلى رعيته معونته (1)وجوبا (قاتلهم)يرجعوا  (وإال)
 .(3)قتاهلم مبا يعم إتالفهم

                                                

ْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اهللِ : لقوله تعاىل( 1) َقاِتُلوا الَِّتي تـَ : وقال الوزير فـَ
اتفقوا على أنه إذا خرج على إمام املسلمني طائفة، ذات شوكة، بتأويل مشتبه، 

واألفضل ترك قتال أهل البغي، حىت  فإنه يباح قتاهلم، حىت يفيئواإىل أمر اهلل اهـ
يبدءوا اإلمام، وهو مذهب مالك، وله قتل اخلوارج ابتداء أو متممة خترجيهم، 

 .ومجهور العلماء، يفرقون بني اخلوارج، والبغاة املتأولني وهو املعروف عن الصحابة
أهل السنة متفقون على أهنم مبتدعة ضالون، وأنه جيب : يف اخلوارج: وقال الشيخ

تاهلم بالنصوص الصحيحة، بل قد اتفق الصحابة على قتاهلم، وال خالف بني ق
علماء السنة، أهنم يقاتلون مع أئمة العدل، وهل يقاتلون مع أئمة اجلور؟ نقل عن 
بعض أهل العلم أهنم يقاتلون، وكذلك من نقض العهد من أهل الذمة، وهو قول 

 .اجلمهور
اجرا، إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل مع كل أمري برا كان أو ف ىيغز : وقالوا

الكفار، أو املرتدين، أو ناقضي العهد، أو اخلوارج، قتاال مشروعا، قوتل معه، وإن 
 .قاتل قتاال غري جائز مل يقاتل معه

صلى ولقوله  َأِطيُعوا اهلَل َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اأَلْمِر ِمْنُكمْ : لقوله تعاىل( 2)
متفق عليه، وقال  «من فارق اجلماعة فمات، فميتته جاهلية» هلل عليه وسلما

رواه أبو داود وغريه،  «من فارق اجلماعة شربا، فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه»
 .وملا تقدم من اآلية واإلمجاع، على قتاهلم بشرطه

  .وزأي املقاتلة وغريهم، واألموال، لكونه يعم من جيوز قتله، ومن ال جي( 3)
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وقتل ذريتهم ومدبرهم، وجرحيهم،  (1)كمنجنيق ونار إال لضرورة
نهم حبس، ومن أسر م (3)وال قود بقتلهم بل الدية (2)ومن ترك القتال

 .(4)حىت ال شوكة وال حرب

                                                

ألن إتالف أمواهلم، وغري املقاتلة ال جيوز إال لضرورة تدعو إليه، كأن حيتاج هبم ( 1)
 .البغاة، وال ميكنهم التخلص إال بذلك، كما يف دفع الصائل

ل منهم وال بغي، وحيرم قتل اأي وحيرم قتل ذريتهم، ألهنم معصومون ال قت( 2)
ليط له، على قتل من ال جيوز قتله، مدبرهم، وال يستعني مبن يراه، ملا فيه من التس

إال لضرورة، كأن يعجز أهل العدل عن قتاهلم، وحيرم قتل جرحيهم، ولو من حنو 
صرخ صارخ : سعيد ىخوارج، إن مل نر كفرهم، وحيرم قتل من ترك القتال، ملا رو 

السالح فهو  ىلعلي يوم اجلمل، ال يقتلن مدبر، وال يذفف على جريح ومن ألق
مرفوعا، ال يتبع مدبرهم وال جيهز على جرحيهم، وال يقتل أسريهم،  آمن، وللبزار

 .وال يقسم فيئهم
أي وال قود يف قتل من حيرم قتله منهم، للشبهة، بل يضمن بالدية، ألنه معصوم ( 3)

َيا َمْعُروًفا: الدم، ويكره قصد رمحه الباغي بالقتل، لقوله نـْ  َوَصاِحبْـُهَما ِفي الدُّ
 .أبا حذيفة بن عتبة، عن قتل أبيه  عليه وسلمصلى اهللوكف النيب 

رجال كان أو امرأة أو صبيا حبس حىت ال : أي ومن أسر من البغاة، وظاهره( 4)
شوكة هلم ال حرب، فإن بطلت شوكتهم، وانقضت احلرب خلي سبيله، وإن توقع 
اجتماعهم مل يرسل، كما أنه ال يرسل ما دامت احلرب قائمة، ألن يف إطالقه 

أهل  ىعلى أهل العدل، ويف حبسه كسر قلوب البغاة، وجيوز فداء أسار  ضررا
البغاة، لكن إن قتل أهل البغي األسرى عندهم مل جيز ألهل  ىالعدل، بأسار 

  .العدل قتل ما بيدهم
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وما تلف  (1)وإذا انقضت فمن وجد منهم ماله بيد غريه، أخذه
وإن أظهر قوم رأي اخلوارج ومل خيرجوا عن  (2)حال حرب غري مضمون

 .(3)قبضة اإلمام، مل يتعرض هلم

                                                

ألن أمواهلم كأموال غريهم من املسلمني، ال جيوز اغتنامها، لبقاء ملكهم عليها، ( 1)
وال يغنم هلم : ماله مع أحد فليأخذه، وقال املوفقمن عرف شيئا من : وقال علي

: مال، وال يسيب هلم ذرية، ال نعلم يف حترميه بني أهل العلم، خالفا، وقال الوزير
ال جيوز أن يستعان : اتفقوا على أن أمواهلم هلم، وقال مالك والشافعي وأمحد

 .بسالحهم وكراعهم، على حرهبم
البغي، وسواء كان املتلف نفسا أو ماال وال كفارة سواء أتلفه أهل العدل، أو أهل ( 2)

 صلى اهلل عليه وسلمهاجت الفتنة، وأصحاب رسول اهلل : فيه، قال الزهري
متوافرون فأمجعوا أنه ال يقاد أحد، وال يؤخذ مال على تأويل القرآن، إال ما وجد 

 .بعينه
، فال ضمان فيه، وما اتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل، على أهل البغي: وقال الوزير

يتلفه أهل البغي كذلك، وهو مذهب أيب حنيفة ومالك وأمحد، وظاهر كالم 
أن من قتل باغيا يف غري حرب، متأوال، فال شيء فيه، وأن قتل الباغي : الشيخ

األمة يقع منها التأويل، يف الدم واملال والعرض، وذكر قصة : للعادل كذلك، وقال
، ومع ذلك مل يضمن املقتول بقود وال دية وال كفارة، أسامة، وخرب املقداد وخالد

فاملتأول : د وغريمها، قالهذا قول أكثرهم، كالشافعي وأمح: ألنه كان متأوال، وقال
 .املخطئ، مغفور له خطؤه بالكتاب والسنة

وإن أظهر قوم من املسلمني، رأي اخلوارج كتكفري مرتكيب الكبائر، : أي( 3)
: ، وسب الصحابة، فخوارج بغاة فسقة، وقال الشيخواستحالل دماء املسلمني

 رجئةـدرية واملـفر اخلوارج، والقـدم كـد صرحية، على عـنصوص أمح
= 
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وإن اقتتلت طائفتان، ) (1)وجتري األحكام عليهم، كأهل العدل
من  (تضمن كل واحدة (3)اسة فهما ظاملتانرئ)طلب  (أو (2)لعصبية

قال الشيخ تقي الدين،  (4)(األخرى)على  (ما أتلفت)الطائفتني 
ومن  (5)فأوجبوا الضمان على جمموع الطائفة، وإن مل يعلم عني املتلف

 .(6)دخل بينهما لصلح فقتل وجهل قاتله

                                         
= 

كفار، واستظهره يف التنقيح وصوبه : وغريهم وإمنا كفر اجلهمية ال أعياهنم، وعنه
 .هم شر من اخلوارج: يف اإلنصاف، وأما الرافضة، فقال الشيخ

مل جيتمعوا للحرب، مل يتعرض اإلمام هلم، : ن قبضة اإلمام، أيومل خيرجوا ع: وقوله
  .حيث مل خيرجوا عن قبضته، وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي ومجهور الفقهاء

يف ضمان نفس ومال، ووجوب حد ألهنم ليسوا ببغاة، فكأهل العدل، فيما هلم ( 1)
 .وعليهم، وإن سبوا اإلمام، أو أهل العدل، عزرهم اإلمام

 .وهي شدة ارتباطه، بقبيلته أو مجاعته، واجلد يف نصرهتم (2)
 .ألن كل واحدة منهما باغية على األخرى( 3)
هذا إذا مل تكن واحدة منهما يف طاعة اإلمام، فإن كانت تقاتل : قال الشارح( 4)

 .بامره فهي حمقة، وحكم األخرى حكم من يقاتل اإلمام
عني سواء عند اجلمهور، وإن جهل قدر ما وإن تقابال تقاصا، ألن املباشر وامل( 5)

هنبته كل طائفة من األخرى تساوتا، كمن جهل قدر احلرام املختلط مباله، فإنه 
 .خيرج النصف والباقي له

  منتاه على السواء ضأي من الطائفتني ( 6)
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 .(1)وما جهل متلفه، ضمنتاه على السواء

                                                

منتاه على السواء، وإن علم كون متلفه ضأي وكذا ما جهل متلفه من الطائفتني، ( 1)
بعينها وجعل عينه، ضمنته وحدها، خبالف مقتول يف زحام جامع  من طائفة

 .أوطواف ألنه ليس فيهما تعد
أمجعوا على : وأما الطائفة املمتنعة عن شريعة من شرائع اإلسالم، فقال شيخ اإلسالم

ان كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة، من شرائع اإلسالم جيب قتاهلا، حىت يكون 
  .اربني وأوىلالدين كله هلل كاحمل
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 (1)باب حكم المرتد

 
ْرَتدُّوا َعَلى َأْدبَارُِكمْ : قال تعاىل (2)الراجع: هو لغةو  َوال تـَ

(3) 
 (6)أو هازال (5)طوعا وال مميزا (4)(الذي يكفر بعد إسالمه)واصطالحا 

 .(7)بنطق أو اعتقاد، أو شك أو فعل
                                                

 .واألصل يف حكمه، وجوب قتله، الكتاب والسنة واإلمجاع( 1)
 .إذا رجع: ارتد فهو مرتد: يقال( 2)
َيا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا يـَُردُّوُكْم َعَلى : أي ترجعوا وقال( 3)

 .أي يرجعوكم إىل الشرك َأْعَقاِبُكمْ 
ْرَتِدْد :رتد اصطالحا، هو الذي يكفر بعد إسالمه لقوله تعاىلأي وامل( 4) َوَمْن يـَ

َيا  ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فَـَيُمْت َوُهوَ  نـْ َكاِفر  َفُأوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّ
ويف الصحيح من بدل  َواآلِخَرِة َوُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

 .قتلوه، وأمجع العلماء على وجوب قتل املرتد، إن مل يتبدينه فا
ِإال َمْن ُأْكرَِه : أي سواء كان كفره بعد إسالمه طوعا ال كرها لقوله تعاىل( 5)

ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإِليَمانِ  ولو كان مميزا فتصح منه الردة، كما يصح إسالمه  َوقـَ
 .ويأيت

فقال  ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َونـَْلَعبُ : ار ولقولهأي أومستهزئا، لعموم اآلية واألخب( 6)
ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم  * ُقْل َأِباهلِل َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْستَـْهزُِئونَ : تعاىل ال تـَ

ْعَد ِإيَماِنُكمْ  من اهلازل بذلك، مبجرد  ىينبغي أن ال يكتف: وقال املوفق بـَ
 .زجره عن ذلكاإلسالم، حىت يؤدب أدبا ي

  ىره علـمن أكـرها حبق كـان إسالمه كـو كـالمه، ولـبعد إس( 7)
= 
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ِإنَّ اهلَل ال يـَْغِفُر : لقوله تعاىل (1)تعاىل، كفر (فمن أشرك باهلل)
َأْن ُيْشَرَك ِبهِ 

جحد  (أو) (3)سبحانه (أو جحد ربوبيته) (2)
أو ) (5)كفر  ،كاحلياة والعلم  (صفة من صفاته)جحد  (أو (4)وحدانيته)

 ((6)صاحبة أو ولدا)تعاىل  (اختذ هلل
                                         

= 

 .رومان مالنطق بالشهادتني فنطق هبما مث ارتد وسواء كان رجال أو امرأة لقصة أ
من جعل بينه وبني اهلل وسائط، يدعوهم ويسأهلم ويتوكل : إمجاعا وقال الشيخ( 1)

 .عليهم كفر إمجاعا
َقْد َحرََّم اهللُ : بد لقيه وهو مشرك به وقالأي ال يغفر لع( 2) ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك ِباهلِل فـَ

وألمحد كل ذنب عسى أن يغفره إال الرجل ميوت   َعَلْيِه اْلَجنََّة َوَمْأَواُه النَّارُ 
كافر، ويف الصحيح، ومن لقيه يشرك به دخل النار، وال نزاع يف كفر من مات 

ن أقر باإلسالم، مث أنكره، أو أنكر الشهادتني أو م: على الشرك، وقال املوفق
 .إحدامها كفر بغري خالف

ما مث إال اهلل، إن أراد ما يقوله، أهل االحتاد، أنه ما : القائل: كفر، وقال الشيخ( 3)
إن اهلل بذاته يف كل مكان، يستتاب فإن تاب : مث موجود إال اهلل، أو الذي يقول
، أو حدوث الصانع جل وعال، كفر، لتكذيبه وإال قتل، وإن اعتقد قدم العامل

 .الكتاب والسنة، وإمجاع األمة
 .كفر، ألن جاحد ذلك مشرك به سبحانه( 4)
إمجاعا ويف الفصول، شرطه، أن تكون متفقا على إثباهتا وقال الشيخ، من شك ( 5)

يف صفة من صفات اهلل تعاىل، ومثله ال جيهلها، فمرتد، وإن كان مثله جيهلها 
 .مبرتد، واستدل بقصة الشاك يف قدرة اهللفليس 

َبِديُع السََّمَواِت َواأَلْرِض َأنَّى َيُكوُن َلُه َوَلد  َوَلْم : كفر إمجاعا قال تعاىل( 6)
فنزه نفسه سبحانه عن ذلك ونفاه عنه، ومتخذه خمالف له،  َتُكْن َلُه َصاِحَبة  

 .ومكذب مبا أخرب به
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 (أو سب اهلل (2)رسله)أو جحد بعض  (1)أو جحد بعض كتبه
أو ادعى  (4)أي رسوال من رسله (رسوله)سب  (أو) (3)سبحانه وتعاىل

ألن جحد شيء من ذلك، كجحده   (5)(فقد كفر)ة ادعى النبو 
 .(6)كله

                                                

منها كجحدها كلها، إذ الكل من عند اهلل جل أو شيئا منها، ألن جحد شيء ( 1)
 .وعال

ألنه مكذب هلل، جاحد لرسول من رسله، أو جحد املالئكة، أو من ثبت أنه ( 2)
ملك، كفر لتكذيبه القرآن، أو جحد البعث، كفر، لتكذيبه الكتاب والسنة 

 .واإلمجاع
 .كفر ألنه ال يسبه إال وهو جاحد له( 3)
 .وله، أو ملا جاء به كفر، أو قذفه أو قذف أمه كفركفر، أو كان مبغضا لرس( 4)
فقد كفر، ألنه  صلى اهلل عليه وسلمأو صدق من ادعاها، بعد النيب حممد ( 5)

صلى اهلل عليه ولقوله  َوَلِكْن َرُسوَل اهلِل َوَخاَتَم النَِّبيِّينَ : مكذب لقوله تعاىل
 .ال نيب بعدي وسلم

ْكُفُروَن ِباهلِل َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأْن يـَُفرُِّقوا بـَْيَن اهلِل َوُرُسِلِه ِإنَّ الَِّذيَن يَ قال تعاىل ( 6)
َوُرُسِلِه َويـَُقوُلوَن نـُْؤِمُن ِببَـْعٍض َوَنْكُفُر ِببَـْعٍض َويُرِيُدوَن َأْن يـَتَِّخُذوا بـَْيَن َذِلَك 

، فإن ة يستتابقال الشيخ ومن أطلق لعن التوار  ُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحقًّا * َسِبيالً 
 تاب وإال قتل، وإن كان ممن يعرف أهنا منزلة من عند اهلل وأنه جيب 
اإلميان هبا، فيقتل بشتمه هلا وأما إن لعن دين اليهود، الذي هم عليه يف هذا 
الزمان، فال بأس عليه وكذا إن سب التوراة اليت عندهم، مما يبني أن قصده ذكر 

وراة مبدلة، ال جيوز العمل مبا فيها، ومن عمل نسخ هذه الت: حتريفها مثل أن يقول
= 
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ومن جحد ) (1)وسب أحد منهم، ال يكون إال من جاحده
أي  (شيئا من احملرمات الظاهرة اجملمع عليها)جحد  (حترمي الزنا أو
أو  (3)أو جحد حل خبزه وحنوه، مما ال خالف فيه (2)على حترميها

 .(4)جحد وجوب عبادة من اخلمس

                                         
= 

 بشرائعها املبدلة، أو املنسوخة فهو كافر، فهذا وحنوه، ال شيء على 
 .قائله

ومعلوم باالضطرار من دين املسلمني، وباتفاق مجيع املسلمني، أن : قال الشيخ( 1)
 ه وسلمصلى اهلل عليمن سوغ اتباع غري دين اإلسالم، أو اتباع غري شريعة حممد 

ومن سخر : فهو كافر،وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب، وكفر ببعض، وقال
بوعد اهلل أو بوعيده، أو مل يكفر من دان بغري دين اإلسالم، كالنصارى، أو شك 

من سب الصحابة أو أحدا : يف كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر إمجاعا، وقال
أن جربئيل غلط، فال شك منهم، أو اقرتن بسبب دعوى، أن عليا إله أو نيب، أو 

 .يف كفره
من استحل احلشيشة املسكرة كفر بال : كلحم خنزير ومخر، كفر، وقال الشيخ( 2)

 .نزاع
 .كلحم مذكاة هبيمة األنعام، والدجاج وغريه، مما أمجع على حله كفر( 3)
صلى اهلل عليه أي من العبادات اخلمس، املشار إليها يف احلديث الصحيح، بقوله ( 4)

بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل،  وسلم
وإقام الصالة وإتياء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت اهلل احلرام، كفر، ومثل ذلك 

  .اأو تيمم   ا كان، أو غسال  جحد وجوب الطهارة وضوء  
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أي بسبب  (اجهل) (1)ظاهرا جممعا عليه، إمجاعا قطعياأو حكما 
لريجع  (ذلك)حكم  (عرف) (2)جهله وكان ممن جيعل مثله ذلك

ملعاندته لإلسالم،  (كان مثله ال جيهله كفر)أصر أو  (وإن) (3)عنه
لتزام ألحكامه وعدم قبوله لكتاب اهلل وسنة رسوله، وامتناعه من اإل

 .(5)كوكب وحنوهوكذا لو سجد ل (4)وإمجاع األمة

                                                

، ال سكوتيا أي أو جحد حكما ظاهرا بني املسلمني، جممعا عليه، إمجاعا قطعيا( 1)
وال ظنيا، بل قطعيا ال شبهة فيه، حنو استحالل اخلوارج دماء املسلمني وأمواهلم، 

 .فإن أكثر الفقهاء ال يكفروهنم، الدعائهم أهنم يتقربون إىل اهلل بذلك
أي حترمي شيء من احملرمات الظاهرة، كالزنا وحلم اخلنزير، أو حل شيء مما ال ( 2)

 .خالف يف حله
مل : الكفر ال يكون إال بعد بلوغ الرسالة جزم به الشيخ وغريه وقالألن حكم ( 3)

الشاك يف قدرة اهلل وإعادته، ألنه ال يكون إال  صلى اهلل عليه وسلميكفر النيب 
ق القول بنصوص الوعد والوعيد، والتكفري والتفسيق، لبعد بلوغ الرسالة، وقال نط

الذي ال معارض  يم فيه املقتضوال حنكم للمعني بدخوله يف ذلك العام، حىت يقو 
 .له

 .وال نزاع يف كفره( 4)
إخل، لو سجد لكوكب مشس أو قمر، أو جنم، وحنو .. أي ومثل من جحد عبادة( 5)

  .ذلك، كصنم، كفر إمجاعا
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أو امتهن  (1)أو أتى بقول أو فعل، صريح يف االستهزاء بالدين
ال من حكى كفرا مسعه وهو ال  (3)أو أسقط حرمته (2)القرآن
 .(4)يعتقده

                                                

ال  * ُقْل َأِباهلِل َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْستَـْهزُِئونَ : كفر إمجاعا لقوله تعاىل( 1)
ْعَتِذُرو  ْعَد ِإيَماِنُكمْ تـَ  .وال نزاع يف ذلك ا َقْد َكَفْرُتْم بـَ

أي احتقره وكذا لو ادعى اختالفه أو اختالقه أو القدرة على مثله واهلل منع ( 2)
ومن زعم أن القرآن نقص منه شيء وكتم، أو أن له تأويالت , قدرهتم، كفر 

 .باطنة تسقط األعمال املشروعة، وحنو ذلك فال خالف يف كفره
ما جيب من القيام به من حقوقه، وما ال حيل انتهاكه كفر، وإن أنكر و أي مهابته ( 3)

 .اإلسالم أو الشهادتني أو أحدمها كفر
ولعل هذا : أي ال يكفر من حكى كفرا مسعه وهو ال يعتقده، قال يف الفروع( 4)

إمجاع، ويف االنتصار، من تزيا بزي كفر، من لبس غيار، وشد زنار، وتعليق 
بصدره حرم، ومل يكفر اهـ وكذا من نطق بكلمة الكفر، ومل يعلم معناها، صليب 

على لسانه سبقا من غري قصد لشدة فرح أو دهش، أو غري ذلك،  ىوال من جر 
  .وخرب الذي أخطأ من شدة الفرح «عفي عن أميت اخلطأ والنسيان»حلديث 
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 (1)فصل

 
 (2)فمن ارتد عن اإلسالم، وهو مكلف خمتار رجل أو امرأة)

وضيق ) (3)ثالثة أيام وجوبا)أي إىل اإلسالم واستتيب  (دعي إليه
فهال حبستموه ثالثا، : لقول عمر رضي اهلل عنه (4)وحبس (عليه

فأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب، أو يراجع أمر اهلل، 
 الك يف ـلغين رواه مـضر ومل أرض إذ بـم إين مل أحـالله

 .(5)املوطأ
                                                

 .يف استتابة املرتد، ومن تقبل توبته، وصفتها وغري ذلك( 1)
منها  «ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث»لعموم من بدل دينه فاقتلوه  (2)

اتفقوا على أن املرتد عن اإلسالم جيب عليه القتل، : وقال الوزير «التارك لدينه»
وألنه فعل يوجب احلد فاستوى فيه الرجل واملرأة، كالزنا وشرطه أن يكون مكلفا 

ِإال َمْن : ملختار أخرج املكره، لقوله تعاىلفال يقتل غري املكلف إال بعد البلوغ، وا
ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإِليَمانِ  ميت اخلطا والنسيان، وما أعفي عن »وخرب  ُأْكِرَه َوقـَ

 .«استكرهوا عليه
ال يقتل حىت يستتاب ثالثا، هذا قول : يف اإلقناع واملنتهى، وقال املوفق: جزم به( 3)

 .الرأيأكثر أهل العلم، منهم مالك وأصحاب 
فينبغي أن يضيق عليه، يف مدة االستتابة، وحيبس، لعله ينعطف قلبه فرياجع : أي( 4)

 .دينه
 .أن رجال كفر بعد إسالمه، فضربت عنقه فقال ذلك عمر : وذلك( 5)

= 
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أسلم مل  (فإن) (1)ولو مل جتب االستتابة، ملا برئ من فعلهم
لقوله عليه  (4)وال حيرق بالنار (3)(مل يسلم قتل بالسيف)وإن  (2)يعزر

 «من بدل دينه فاقتلوه، وال تعذبوه بعذاب اهلل»الصالة والسالم 
 .(5)يعين النار، أخرجه البخاري، وأبو داود

                                         
= 

أمر أن تستتاب أم رومان، وألن الردة إمنا تكون  صلى اهلل عليه وسلموملا روي أنه 
ب أن ينتظر مدة يرتئ فيها، وأوىل ذلك ثالثة أيام لشبهة، وال تزول يف احلال، فوج

 .وهي مدة قريبة
 .وألنه أمكن استصالحه، فلم جيز إتالفه قبل استصالحه، كالثوب املتنجس( 1)
إذا أسلم : ولو بعد مدة االستتابة، ألن فيه تنفريا له عن اإلسالم، وقال الشيخ( 2)

حاكم، باتفاق األئمة بل  املرتد، عصم دمه وماله، وإن مل حيكم بصحة إسالمه
مذهب أمحد املشهور عنه، وهو قول أيب حنيفة والشافعي، أن من شهد عليه 

: بالردة فأنكر، حكم بإسالمه، وال حيتاج أن يقر مبا شهد عليه به، وقد ذكر تعاىل
 .أنه يتوب على أئمة الكفر، الذين هم من أعظم أئمة البدع

عامة الفقهاء، بالسيف، ألنه آلة القتل، ولقوله وإن مل يسلم املرتد قتل، عند : أي( 3)
 .إذا قتلتم فأحسنوا القتلة صلى اهلل عليه وسلم

أنه أمر بتحريق املرتدين، وفعل ذلك هبم خالد : وروي عن أيب بكر رضي اهلل عنه( 4)
واألول أوىل، وما فعله أبو بكر وخالد، ملا ارتد أكثر : رضي اهلل عنه، قال املوفق

على بيضة اإلسالم وعظم األمر على اخلليفة الراشد، رأي التنكيل العرب، وخيف 
 .هبم، لريجعوا إىل اإلسالم

  .فدل احلديث وغريه على القتل بالسيف( 5)
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ما مل  (2)وال يقتله إال اإلمام أو نائبه (1)إال رسول كفارة فال يقتل
يف  (وال تقبل) (3)وأخذ ما معهيلحق بدار حرب، فلكل أحد قتله، 

و أسبا صرحيا  (رسوله)سب  (أو) (4)تعاىل (توبة من سب اهلل)الدنيا 
 .(5)تنقصه

                                                

 .لو أن الرسل تقتل لقتلتكما: أي إذا كان مرتدا، بدليل رسويل مسيلمة، وقوله( 1)
أحد الوجهني يف العبد؛ يف قول عامة أهل العلم، إال الشافعي يف : قال املوفق( 2)

حنوه، واألول قول اجلمهور، ألنه قتل حلق اهلل، فكان إىل اإلمام كقتل : وعن أمحد
أقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم ألن : احلر، وال يعارض ما تقدم من قوله

قتل املرتد لكفره ال حدا، فإن قتل املرتد غري اإلمام، بغري إذنه، أساء وعزر، 
 .اته على اإلمام، ومل يضمن، سواء قتله قبل االستتابة أو بعدهاإلساءته وافتي

 .ألنه صار حربيا، وأما ما تركه بدارنا فمعصوم( 3)
ال تقبل يف أحكام الدنيا، كرتك قتل، وثبوت أحكام توريث وحنوها، توبة من : أي( 4)

سب اهلل تعاىل، أو تنقصه لعظم ذنبه، ألن سبه يدل على فساد عقيدته، 
ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا : تقبل توبته، لقوله تعاىل: فه باهلل تعاىل، وعن أمحدواستخفا

ْنتَـُهوا يـُْغَفْر َلُهْم َما َقْد َسَلفَ  وألن من زعم أن هلل ولدا، فقد سب اهلل  ِإْن يـَ
 .، وتوبته مقبولة بغري خالف«شتمين ابن آدم، فزعم أن يل ولدا»تعاىل، خلرب 

أو سب ملكا من املالئكة سبا  صلى اهلل عليه وسلمهلل ال ستخفافه برسول ا( 5)
صرحيا، أو تنقصه وإذا قبلت توبة من سب اهلل تعاىل فتوبة من سب رسوله أو 

  .ملكا من مالئكته أوىل
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وال توبة زنديق، وهو املنافق  (1)(من تكررت ردته)توبة  (وال)
 .(3)(بل يقتل بكل حال) (2)الذي يظهر اإلسالم، وخيفي الكفر

                                                

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ُثمَّ  : أي وال تقبل يف الدنيا، توبة من تكررت ردته لقوله تعاىل( 1)
مَّ َكَفُروا ُثمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا َلْم َيُكِن اهلُل ِليَـْغِفَر َلُهْم َوال َكَفُروا ُثمَّ آَمُنوا ثُ 

وغريها، وهذا مذهب مالك، وعن أمحد تقبل توبته، وهو  ِليَـْهِديـَُهْم َسِبيالً 
إنه األوىل على مذهب أمحد : مذهب الشافعي، واختيار أيب بكر اخلالل، وقال

ْنتَـُهوا يـُْغَفْر َلُهْم َما َقْد َسَلفَ ُقْل ِللَِّذيَن َكفَ : لقوله تعاىل ولقصة  ُروا ِإْن يـَ
ثالثا فأكثر : خمشي ابن محري وغريه، وظاهر عبارته، االكتفاء مبرتني، ويف اإلنصاف

 .ألن اآلية تشعر به، وظاهر اللغة مرتني: وقيل
 لَِّذينَ ِإال ا: فال يبني منه ما يظهر رجوعه، إىل اإلسالم وتوبته، وقد قال تعاىل( 2)

ُنوا يـَّ فإذا أظهر التوبة مل يزد على ما كان منه قبلها وهو  َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َوبـَ
ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن : إظهار اإلسالم، وعنه تقبل، وهو مذهب الشافعي لقوله تعاىل

ْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّارِ   عليه صلى اهللوألنه  ِإال الَِّذيَن َتاُبوا: مث قال ِفي الدَّ
كف عنهم مبا أظهروا من اإلسالم، ولقصة ابن مسعود، مع بين حنيفة، فإنه   وسلم

قبل توبتهم، إال ابن النواحة لظهور كذبه، واخلالف يف أحكام الدنيا من ترك 
القتل، وثبوت أحكام اإلسالم من توريث وغريه، وأما يف اآلخرة فإن صدقت توبته 

 .قبلت، بال خالف
كرهم، وهم الزنديق، ومن تكررت ردته، ومن سب اهلل أو رسوله أي من تقدم ذ ( 3)

وكالزنديق، احللولية، واإلباحية، ومن يفضل متبوعه على  صلى اهلل عليه وسلم
أو أنه إذا حصلت له املعرفة سقط عنه األمر، أو أنه  صلى اهلل عليه وسلمحممد 

م من الطوائف، ، وأمثاهلىإذا حصلت له، جاز له التدين بدين اليهودي والنصار 
  .املارقني من اإلسالم
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لة مباالته ألن هذه األشياء تدل على فساد عقيدته وق
لكن ال يقتل حىت  (2)ويصح إسالم مميز يعقله، وردته (1)باإلسالم

كل  )توبة  (و)إسالمه  (وتوبة املرتد) (3)يستتاب بعد البلوغ، ثالثة أيام
أن ال إله إال )املرتد، أو الكافر األصلي  (بأن يشهد (4)كافر إسالمه

 .(5)(اهلل وأن حممدا رسول هلل
                                                

 صلى اهلل عليه وسلمأي ألن من قامت به هذه األشياء، من سب اهلل ورسوله ( 1)
 .وتكرر الردة والزندقة واحللولية، واإلباحية وأمثاهلم، ال مباالة هلم باإلسالم

ك له، أن يعلم أن اهلل ربه، ال شري: أي ويصح إسالم مميز يعقل اإلسالم ومعناه( 2)
وهذا ال خالف يف اشرتاطه وتصح ردته، : وأن حممدا عبده ورسوله، قال املوفق

 .ألن من صح إسالمه صحت ردته
سواء قلنا بصحة ردته، أوال، ألن الغالم ال جيب عليه عقوبة، بدليل : قال املوفق( 3)

أنه ال يتعلق به حكم الزنا والسرقة، وسائر احلدود، وال يقتل قصاصا فإذا بلغ 
ثبت على ردته، ثبت حكم الردة حينئذ فيستتاب فإن تاب وإال قتل، سواء قلنا و 

إنه مرتد قبل بلوغه، أو مل نقل، وسواء كان مسلما أصليا فارتد، أو كافر فأسلم 
صبيا مث ارتد، اهـ ومن ارتد وهو سكران، صحت ردته، وال يقتل حىت يصحو، 

جملنون، فإنه ال يصح إسالمه، وال وتتم له ثالثة أيام، ليستتاب فيها، وهو خبالف ا
 .ردته قوال واحدا

أي وتوبة من ثبتت ردته بإقرار أو بينة، إسالمه وتوبة كل كافر أصلي، من كتايب ( 4)
 .وغريه، إسالمه

سبيله، وال يكلف اإلقرار مبا  ىوال يكشف عن صحة ما شهد به عليه، وخيل( 5)
 هد بل ـول أشـقف أن يـل وال يكلـب: ال ابن القيمـنسب إليه، ق

= 
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دخل  صلى اهلل عليه وسلميب أن الن: حلديث ابن مسعود
فقرأ حىت أتى على  (2)فإذا هو بيهودي، يقرأ عليهم التوراة (1)الكنيسة

هذه صفتك وصفة : فقال (3)وأمته صلى اهلل عليه وسلمصفة النيب 
صلى أمتك أشهد أن ال إله إال اهلل وأنك حممد رسول اهلل، فقال النيب 

ومن كان كفره اجحد ) (4)رواه أمحد «آووا أخاكم» اهلل عليه وسلم
أو جحد نيب أو   (5)كتحليل حرام، أو حترمي حالل  (فرض وحنوه

 .(6)كتاب

                                         
= 

ا باتفاق، فإذا تكلم بال إله : لو قال ال إله إال اهلل، حممد رسول اهلل، كان مسلم 
 .إال اهلل حممد رسول اهلل، حصلت له العصمة

 .متعبد لليهود، وكذا النصارى مشهورة كنائسهم( 1)
 .اليت أنزلت على موسى عليه السالم( 2)
 .يعين يف التوراة وكذا يف اإلجنيل( 3)
صلى اهلل عليه أي حيث أنه شهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل، ولقوله ( 4)

أمرت أن أقاتل الناس، حىت يقولوا ال إله إال اهلل، فإذا قالوها عصموا مين » وسلم
 .«حىت يؤمنوا يب ومبا جئت به»، وقوله، «دماءهم وأمواهلم إال حبقها

 .جممع عليهما( 5)
و آية من كتاب اهلل، أو ملك من مالئكته الذين ثبت أهنم من كتب اهلل، أ( 6)

 .مالئكة اهلل

This file was downloaded from QuranicThought.com



  السابعالجزء 

 

433 

فتوبته ) (1)إىل غري العرب صلى اهلل عليه وسلمأو رسالة حممد 
ألنه كذب  (2)من ذلك (الشهادتني إقراره باجملحود به)إتيانه بـ  (مع

من اإلقرار مبا اهلل سبحانه مبا اعتقده من اجلحد، فال بد يف إسالمه 
 .(3)جحده

دين  (برئ من كل دين خيالف)مسلم أو  (أو قوله أنا)
أسلمت، أو أنا مسلم، أو أنا مؤمن، : ولو قال كافر (4)(اإلسالم)

 .(5)صار مسلما، وإن مل يلفظ بالشهادتني

                                                

ُقْل َيا َأيُـَّها النَّاُس ِإنِّي : وأنه إمنا أرسل إىل العرب خاصة وقد قال اهلل تعاىل( 1)
واهلل ال يسمع يب يهودي  صلى اهلل عليه وسلموقال  َرُسوُل اهلِل ِإَلْيُكْم َجِميًعا

 .ؤمن يب إال دخل الناروال نصراين، مث ال ي
أي مما تقدم، من حتليل، أو جحد فرض، أو جحد نيب أو كتاب، فال بد مع ( 2)

 .الشهادتني من إقراره بذلك
فإذا مل يف مبا جحده، بقي األمر على ما كان عليه وإن كانت ردته اجحد رسالة ( 3)

لى اهلل صإىل غري العرب، فال بد أن يشهد أن حممد  صلى اهلل عليه وسلمحممد 
بعث إىل اخللق أمجعني، وال بد أن يقول مع ذلك كلمة الشهادتني،  عليه وسلم

 .وال يكفي فيه جمرد إقراره مبا جحده
أنا مسلم، أو توبته مع قوله أنا بريء من كل دين، خيالف : أي أو توبته، مع قوله( 4)

 .إخل.. دين اإلسالم، إقراره باجملحود به، من فرض وحنوه
ته أيضا للمرتد، ولكل كافر، ألنه إذا أخرب عن نفسه مبا تضمن فهو توب( 5)

 املقداد، أنه قال يا رسول اهلل أرأيت  ىالشهادتني، كان خمربا هبما، ملا رو 
= 
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: وإن قال (1)حممد رسول اهلل عن كلمة التوحيد: وال يغين قوله
، مل حيكم بإسالمه، حىت يأيت أنا مسلم، وال أنطق بالشهادتني

منه  ىوتقض (3)ومينع املرتد من التصرف يف ماله (2)بالشهادتني
 .(5)وينفق منه عليه وعلى عياله (4)ديونه

                                         
= 

لو لقيت رجال من الكفار يقاتلين، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، مث 
رواه  «هال تقتل»: أسلمت أفأقتله، بعد أن قاهلا؟ قال: الذمين بشجرة، فقال

 .مسلم
حيتمل أن هذا يف الكافر األصلي، أو من جحد الوحدانية أما من كفر : قال املوفق

اجحد نيب، أو كتاب أو فريضة، وحنو هذا فال يصري مسلما بذلك، ألنه رمبا اعتقد 
أن اإلسالم ما هو عليه، فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أهنم هم املسلمون، ومنهم 

 .معلوم يف النصريية والباطنية والدروز وغريهم من هو كافر اهـ، وهذا
ألن من جحد شيئني ال يزول جحده، إال باإلقرار هبما ما، وألن الشهادة بأن ( 1)

 .حممدا رسول اهلل، ال تتضمن الشهادة بالتوحيد
أمرت » صلى اهلل عليه وسلمال خالف يف ذلك، ولقوله : قال أبو يعلي الصغري( 2)

 .احلديث «يقولوا ال إله إال اهللأن أقاتل الناس، حىت 
من بيع وهبة ووقف وإجارة، وحنو ذلك، لتعلق حق الغري به، كمال املفلس، ( 3)

ال حيكم بزوال ملك املرتد بردته، يف قول : واختار املوفق أنه يرتك عند ثقة، وقال
 .اكثر أهل العلم

 .ألهنا حقوق، ال جيوز تعطيلها( 4)
  .ليه شرعا وكالدينومن تلزمه نفقته جلوبه ع( 5)
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ويكفر ساحر يركب  (1)فإن أسلم، وإال صار فيئا من موته مرتدا
ال كاهن ومنجم، وعراف  (2)املكنسة فتسري به يف اهلواء، وحنوه

وأنه يعلم به األمور  (4)إن مل يعتقد إباحته (3)وهوضارب حبصى وحن
 .(6)ويعزر ويكف عنه (5)املغيبة

                                                

أي فإن أسلم املرتد، أخذ ماله أو بقيته، ونفذ تصرفه وإن مات أو قتل مرتدا، ( 1)
 .ارث له، وبطل تصرفهو صار ماله فيئا من حني موته، ألنه ال 

كمن يدعي أن الكواكب ختاطبه واملكنسة بكسر امليم، آلة الكنس والسحر عقد ( 2)
كتبه أو يعمل شيئا يؤثر يف بدن املسحور، أو ، وكالم يتكلم به فاعله، أو يىورق

قلبه أو عقله من غري مباشرة له، وله حقيقة فمنه ما يقتل، ومنه ما ميرض، ومنه ما 
يأخذ الرجل عن امرأته، ومنه ما يفرق بني املرء وزوجه، كما يف اآلية الكرمية، 

قتل الساحر، وتعلمه وتعليمه وفعله، حرام، بال نزاع ومعتقد حله كافر إمجاعا، وي
 .إن كان مسلما، ومعتقد حله ال ذميا إال أن يقتل بسحره

أي ال يكفر كاهن، وهو من له رئي من اجلن، يأتيه باألخبار، وال يكفر منجم، ( 3)
وهو من ينظر يف النجوم، يستدل هبا على احلوادث، وال يكفر عراف، وهو الذي 

 .ححيدس وحيرص وال يكفر ضارب حبصى، وحنوه كشعري وقدا 
 .أي إباحة الكهانة، وما عطف عليها فيكفر( 4)
 .وأنه يعلم مبا تقدم األمور الغيبية: أي( 5)
ويعزر ساحر تعزيرا بليغا، لينكف هو وأمثاله عن السحر وتعاطيه، وللرتمذي : أي( 6)

أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، رواه : عن عمر، حد الساحر ضربه بالسيف، وكتب
لتنجيم كاالستدالل باألحوال الفلكية، على احلوادث ا: البخاري، وقال الشيخ

  .األرضية، من السحر، وحمرم إمجاعا
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 .(2)وجيوز احلل بسحر ضرورة (1)وحيرم طلسم، ورقية بغري العريب

                                                

الطلسم خطوط أو كتابة يستعملها الساحر، ويزعم أنه يدفع األذى، والكلمة ( 1)
: ما يرقى به املريض، من آيات وأدعية معلومة، قال شيخ اإلسالم: دخيلة، والرقية

يرقى به، فضال عن أن يدعو به، ولو عرف كل اسم جمهول، فليس ألحد أن 
معناه، ألنه يكره الدعاء بغري العربية، وإمنا يرخص ملن ال حيسن العربية، فأما جعل 

 .األلفاظ األعجمية شعارا، فليس من دين اإلسالم
أمجع أهل العلم، على جواز الرقي، بثالثة شروط، أن تكون بكالم : قال غري واحد

ه، وباللسان العريب، وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية اهلل، أو بأمسائه وصفات
 .ال تؤثر بذاهتا، بل بتقدير اهلل تعاىل

ال حيل السحر إال ساحر، وقال : أي ألجل الضرورة، وتوقف أمحد، وعن احلسن( 2)
ابن القيم، النشرة، حل السحر عن املسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله، وهو 

وعليه حيمل قول احلسن، فيتقرب الناشر واملنتشر إىل الذي من عمل الشيطان، 
الشيطان مبا جيب، فيبطل عمله عن املسحور، والثاين النشرة بالرقية، والتعوذات 

  دوية املباحة، فهذا جائزواأل
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 (1)كتاب األطعمة

 
 (4)(األصل فيها احلل)و (3)وهو ما يؤكل ويشرب (2)جع طعام

ِفي اأَلْرِض َجِميًعا ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما: لقوله تعاىل
(5). 

                                                

 .أي هذا كتاب يذكر فيه أجناس، ما جيوز أكله وشربه من األطعمة وما ال جيوز( 1)
 .وما ضيه طعم( 2)
َفَمْن َشِرَب ِمْنُه هو ما يؤكل، ورمبا خص به الرب، وقال تعاىل : وهريوقال اجل( 3)

َلْيَس ِمنِّي َوَمْن َلْم َيْطَعْمُه َفِإنَُّه ِمنِّي  .فـَ
أي واألصل يف األطعمة احلل، لنصوص الكتاب والسنة، إال ما استثىن هبما، ( 4)

ىل إمنا أحل األصل فيها احلل ملسلم عمل صاحلا، ألن اهلل تعا: وقال الشيخ
َلْيَس َعَلى الَِّذيَن : الطيبات ملن يستعني هبا على طاعتهن ال على معصيته لقوله

وهلذا ال جيوز أن يستعان  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُجَناح  ِفيَما َطِعُموا
باملباح على املعصية، كمن يعطي اللحم واخلبز من يشرب عليه اخلمر، ويستعني 

ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ : حش ومن أكل الطيبات ومل يشكر فمذموم قال تعاىلبه على الفوا
ْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ   .أي عن الشكر عليه يـَ

ا ِفي اأَلْرِض : لكي تنتفعوا مبا خلقه لكم فيها وقوله( 5) َيا َأيُـَّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّ
َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما : وقال َباتُ ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِّ : وقوله َحالاًل َطيًِّبا

، فكل ما «ما سكت عنه فهو عفو» صلى اهلل عليه وسلموقال  َحرََّم َعَلْيُكمْ 
مل يبني اهلل وال رسوله حترميه، من املطاعم واملشارب واملالبس، فال جيوز حترميها  

ن يكون فإن اهلل قد فصل علينا ما حرم، فإن كان شيء منها حراما، فال بد أ
= 
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ال مضرة ) (1)خبالف متنجنس وجنس (طاهر)طعام  (فيباح كل)
من حب ) (3)حىت املسك وحنوه كالعنرب (2)احرتاز عن السم وحنوه (فيه

 .(5)(موال حيل جنس كامليتة والد) (4)من الطاهرات (ومثر وغريمها

                                         
= 

حترميه مفصال، كما أنه ال جيوز إباحة ما حرم اهلل، فكذلك ال جيوز حترمي ما عفا 
 .اهلل عنه ومل حيرمه

أي فيباح كل طعام، من احلبوب والثمار والنبات، طاهر ال جنس وال متنجس قال ( 1)
روج، أي من املطاعم، واملشارب، واملالبس والف َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّباتِ : تعاىل
 ََوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئث   كالدم وامليتة، وحلم اخلنزير والزنا، وغري ذلك من

اتفقوا على أن ما ال حيتاج من األطعمة إىل ذكاة كالنبات : احملرمات، وقال الوزير
وغريه، من اجلامدات واملائعات، فإنه حيل أكله، ما مل يكن جنسا بنفسه، أو 

 .خمالطا لنجس أو ضار
وكذا ما فيه مضرة مما يقتل غالبا، ويف اإلنصاف، الصحيح من املذهب، أن ( 2)

 .السموم جنسة حمرمة، والسم احملرم أكله، هو هذا السم القاتل، املعروف
وقشر بيض وقرن حيوان مذكي، إذا دق وحنوه وحنو فاكهة مسوسة بدودها ال ( 3)

سمى غزال املسك، استقالال واملسك طيب معروف، يستخرج من دم دابة ت
 .وتقدم؛ والعنرب من الطيب، روث دابة حبرية أو نبع مائة

 .ملا تقدم من اآليات، وغريها( 4)
ولو طاهرين، ال ستقذارمها بال ضرورة، وتقدم جواز التداوي : والرجيع والبول، قيل( 5)

  .ببول اإلبل، وال حيل أكل احلشيشة املسكرة خلرب كل مسكر مخر، وكل مخر حرام
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مُ ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوا: لقوله تعاىل  (وال) (1)اآلية لدَّ
َوال تـُْلُقوا : لقوله تعاىل (2)(ما فيه مضرة كالسم وحنوه)حيل 

ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التـَّْهُلَكةِ 
(3). 

                                                

ما فارقه الروح حتف أنفه، من غري سبب خارج : ويأيت فحرم تعاىل امليتة، وهي( 1)
عنه، ملا فيها من خبث التغذية، والغاذي شبيه باملغتذي، ومن حماسن الشريعة 
حترميه، فإن اضطر إليه أبيح له، وانتفى وجه اخلبث منه، حال االضطرار ألنه غري 

و متولد من القابل والفاعل، فإن ضرورته مستقل بنفسه يف احملل املتغذي به، بل ه
مشروطة  امتنع قبول اخلبث، الذي يف املتغذي به، فلم حتصل تلك املفسدة، ألهن

باالختيار، الذي به يقبل احملل، خبث التغذي، فإذا زال االختيار، زال شرط 
 .القبول، فلم حتصل املفسدة أصال

لية جيعلونه يف املباعر، ويشوونه ويأكلونه وأما الدم فاملراد املسفوح منه، وكان أهل اجلاه
فأما ما يبقى يف خلل اللحم بعد الذبح، وما يبقى يف العروق فمباح، حىت لو 

: مسه بيده فظهر عليها، أو مسه بقطنة مل ينجس، ونص عليه أمحد، وقال الشيخ
الصحيح أمنا حرم اهلل الدم املسفوح، املصبوب املهراق، فأما مايبقى يف عروق 

 .حم، فلم حيرمه أحد من العلماءالل
كالعقاقري القتالة، فما مل يكن فيه دواء منها، كاحليات وحنوها، حترم مطلقا، وما  ( 2)

كان فيه دواء، كالبالذر والسقمونيا، واألينون وحنوها، فيحرم تناوهلا واستعماهلا، 
على وجه يضر، وجيوز على وجه ال يضر، لقلته وإضافة ما يصلحه، مما يضاد 

 .طبعه، ومفهوم كالمه، أن السم ليس بنجس، ويف الواضح املشهور أنه جنس
  .فدلت بعمومها، على حترمي أكل ما فيه مضرة، كالسم وحنوه، من العقاقري القتالة( 3)
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حلديث جابر أن  (2)(إال احلمر األهلية (1)وحيوانات الرب مباحة)
نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر األهلية » صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

 (ما له ناب يفرتس به)إال  (و) (3)متفق عليه «م الخيلوأذن في لحو 
صلى اهلل يب ثعلبة اخلشين هنى رسول اهلل ألقول  (4)أي ينهش بنابه

 .(5)عن كل ذي ناب من السباع، متفق عليه عليه وسلم

                                                

 .كالظباء، واحلمر الوحشية، لعموم النصوص، الدالة على اإلباحة( 1)
ال خالف بني أهل العلم اليوم : ذرفأكثر أهل العلم يرون حترميها، وقال ابن املن( 2)

 .يف حترميها
وللرتمذي وصححه، أطعمنا حلوم اخليل، وهنانا عن حلوم احلمر فدل احلديث على ( 3)

حترمي حلوم احلمر األهلية، وتقدم أنه إمجاع، ودل على حل حلوم اخليل، وهو 
يه صلى اهلل علمذهب اجلمهور، ويف الصحيحني حنرنا فرسا على عهد رسول اهلل 

 .فأكلناه وسلم
 .الناب السن خلف الرباعية، والنهش العض واألخذ باألسنان( 4)
كل »ة مرفوعا ر وهو مفسر ومبني ملا حرم من السباع، وملسلم من حديث أيب هري( 5)

: وله من حديث أيب هريرة حنوه، قال ابن عبد الرب «ذي ناب من السباع حرام
نص صريح خيص عموم  هذا حديث صحيح، ثابت جممع على صحته، وهو

 .اآليات، والسباع، مجع سبع، وهو املفرتس من احليوان
هنى عن كل ذي ناب من السباع، وهو ما يفرتس من احليوان ويأكل : قال ابن األثري

قهرا وفسرا كاألسد والذئب، والنمر وحنوه، وهذا مذهب مجاهري العلماء، أيب 
  .حنيفة والشافعي، وغريمها

This file was downloaded from QuranicThought.com



  السابعالجزء 

 

433 

صلى اهلل عليه حلديث جابر أمرنا رسول اهلل  (1)(غري الضبع)
كاألسد   (3)له نابوالذي  (2)بأكل الضبع احتج به أمحد وسلم
 .(5)والذئب الفيل (4)والنمر

                                                

ال لألنثى ضبعة ـقـد يــؤنثة وتطلق على الذكر واألنثى، وقـف، موهو حيوان معرو ( 1)
 .وهو مباح، هذا املذهب، وعليه مجاهري األصحاب، ومذهب الشافعي

هو صيد : نعم، ويف لفظ: صيد هو؟ قال: قلت: وصححه البخاري وغريه، وفيه( 2)
صلى اهلل  وجيعل فيه كبش إذا صاده احملرم، ورواه أبو داود، ويف السنن، قاله رسول

يف الضبع كبش، ولعموم  صلى اهلل عليه وسلممن قوله : وملا تقدم اهلل عليه وسلم
الرخصة فيه عن ابن عمر وأيب هريرة، وقال عروة ابن الزبري، ما زالت العرب تأكل 

 .الضبع، ال ترى بأكله بأسا
وأما سد، إمنا حرم ما له ناب، ومن السباع العادية بطبعها، كاأل: وقال ابن القيم

الضبع، فإمنا فيها أحد الوصفني، وهو كوهنا ذات ناب، وليست من السباع 
إمنا حرم، ملا فيه من القوة السبعية، اليت تورث للمغتذي هبا : العادية، والسبع

مباحة : شبها، وال تعد الضبع من السباع العادية، ال لغة وال عرفا، وقال الشيخ
 .عند اجلماهري

 .يوان قهراأي يفرتس به من احل( 3)
نوع من السباع، يقع على الذكر واألنثى، مجعه أسد وأسود واألنثى لبوة : األسد( 4)

سد منقط ضرب من السباع أيضا، مجعه منر ومنور، وهو أصغر من األ: والنمر
 .اجللد

 ب، معروف والفيل حيوان من أضخم ـالذئب حيوان يشبه الكل( 5)
واملاء إىل فمه، ويضرب به مجعه أفيال، احليوان له خرطوم طويل، يدفع به العلم 

= 
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والسنور  (3)وابن آوي وابن عرس (2)واخلنزير (1)والفهد والكلب
 . (5)والنمس والقرد) (4)مطلقا

                                         
= 

وهو حمرم على الصحيح من املذهب، وعليه األصحاب ومجهور العلماء قال 
ليس هو من أطعمة املسلمني، : هو سبع، ويعمل بأنيابه، كالسبع، وقال: أمحد

 .عن كل ذي ناب من السباع، وهو من أعظمها نابا صلى اهلل عليه وسلمولنهيه 
ن السباع، بني الكلب والنمر، وقوائمه أطول من قوائم النمر، منقط نوع م: الفهد( 1)

بنقط سود، مجعه أفهد، وفهود، والكلب، كل سبع يعض، وغلب على احليوان 
 .النابح املعروف

: فيحرم بالنص واإلمجاع، وهو حيوان معروف، ومجعه خنازير، قال تعاىل( 2)
 َُم و  .وله ناب يفرس به َلْحُم اْلِخْنزِيرِ ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ

نوع من الكالب الربية، يشبه الكلب، ورائحته كريهة تسميه العامة الواوين وابن ( 3)
عرس بالكسر دويبة تشبه الفأرة بعض الشبه، أصلع األذنني مستطيل اجلسم، 

من  أهليا كان أو بريا، ومن أنواعه التفه، فيحرمان، وهو مذهب أيب حنيفة، ألهنما
 .السباع، فيدخالن يف عموم النهي، وألهنما مستخبثان

أي وحيرم السنور وفاقا، وهو القط، سواء كان أهليا أو بريا، على الصحيح من ( 4)
الرتمذي وأبو داود وغريمها أنه  ىاملذهب، وصححه واختاره غري واحد، ملا رو 

ليس : شيخ، وقال ال«هنى عن أكل مثن السنور»، وملسلم «هنى عن أكل اهلر»
يف كالم أمحد إال الكراهة، وجعله أمحد قياسا، وأنه قد يقال يعمها اللفظ، وألنه 

 .من ذوات األنياب
 حيوان يف حجم القط، قصري اليدين والرجلني يصيد الفأر : النمس( 5)

دويبة مبصر تقتل الثعبان، والقرد بالضم حيوان معروف، وحيرم : واحليات، وقيل
ال أعلم : اب، أو صغريا قبل نبات نابه، قال ابن عبد الربسواء كان كبريا له ن

= 
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إال  (و) (3)والسمور (2)والثعلب والسنجاب (1)والفنك( والدب
 .((4)ماله خملب من الطري يصيد به)

                                         
= 

 .خالفا بني علماء املسلمني، يف أن القرد ال يؤكل وال جيوز بيعه
هو نوع من السباع، يشبه الضأن، قصري األذنني، مدور الرأس، كثيف : الدب( 1)

ء، جنس من الثعالب الردية، ذات ناب، فروهتا أطيب أنواع الفرا: الشعر، والفنك
إن مل : وأشرفها وأعدهلا، وهو حمرم على الصحيح من املذهب مطلقا، وقال أمحد

يكن له ناب فال بأس، وهو بفتح الفاء وقيل نوع من ولد الثعلب الرتكي وله ناب 
 .أصغر من الثعلب املعروف

أروغ من ثعلب وحيرم على : حيوان معروف بالتحايل، والروغان، يقال: الثعلب( 2)
ال أعلم أحدا أرخص : ذهب وفاقا ملالك وأيب حنيفة، وقال أمحدالصحيح من امل

: فيه، إال عطاء، وصححه يف التصحيح، والسنجاب أكرب من اجلرذ، قال القاضي
ومىت : ألنه ينهش بنابه، ومال املوفق وغريه إىل إباحته، ألنه يشبه الريبوع، قال

وعموم النصوص تردد بني اإلباحة والتحرمي غلبت اإلباحة، ألهنا األصل، 
 .يقتضيها

 ىحيوان بري، يشبه ابن عرس، يتخذ من جلده فراء مثينة، ليس يف احليوان أجر ( 3)
منه على اإلنسان، ببالد األرمن، وراء بالد الرتك، ومنه أسود المع، وأمحر مائع 

 .إىل السواد وأشقر
خصوصا  هذا قول أكثر أهل العلم، واملخلب الظفر،: فيحرم، قال املوفق وغريه( 4)

  .من سباع الطري، الذي يصيد به احليوانات
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واحلدأة  (2)والباشقوالشاهني  (1)كالعقاب والبازي والصقر
هنى »لقول ابن عباس  (4)(والبومة) (3)بكسر احلاء وفتح الدال واهلمزة

عن كل ذي ناب من السباع، وعن   صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
 .(5)رواه أبو داود «كل ذي خملب من الطيور

                                                

كل طائر يصاد به، : طري من اجلوارح، يصاد به، وهو أنواع، والصقر: البازي( 1)
 .ماخال النسر والعقاب

طائر من جنس الصقر، طويل اجلناحني، ومجعه شواهني، والباشق، : الشاهني( 2)
 .طائر من أصغر اجلوارح، مجعه بواشق

اجلوارح، والعامة تسميه، احلدية وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي،  طائر من( 3)
 .لكوهنا هلا خملب قوي، تعدو به وتصيد به

طائر يسكن اخلراب معروف، وحرمت لكوهنا تأكل اجليف، ال لكوهنا تفرس، ( 4)
يف الصقر والشاهني، واحلدأة : وهدهد وصرد وخطاف، وأخيل، وذكر املوفق وغريه

ها حترميها، قول أكثر أهل العلم، منهم أمحد والشافعي، وأصحاب والبومة، وأشباه
 .الرأي

من غري وجه، واملخلب بكسر امليم ملا يصيد من الطري و : ورواه مسلم وغريه( 5)
صلى اهلل عليه قد تواترت اآلثار عن النيب : حترميه، مذهب اجلمهور قال ابن القيم

ي خملب من الطري، وصحت بالنهي عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذ وسلم
  .صحة ال مطعن فيها، من حديث علي وابن عباس، وأيب هريرة
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 (2)كالنسر والرخم) (1)من الطري (ما يأكل اجليف)إال  (و)
 (والغداف وهو (4)ب األبقعاوالغر ) (3)القاق وهو (واللقلق والعقعق

  (6)(والغراب األسود الكبري (5)أسود صغري أغري)طائر 

                                                

 «...مخس فواسق»أي فيحرم، وهو الصحيح من املذهب، نص عليه لقوله ( 1)
احلديث وذكر منها الغراب وغريه كهو ملشاركة بينهما يف أكلها اجليف، وجعل 

 .الشيخ فيه رواييت اجلاللة
البصر، من أشد الطيور، وأرفعها طريانا وأقواها جناحا، ختافه   طائر حاد: النسر( 2)

 .كل اجلوارح، له منقار منعقف يف طرفه وظفور، والرخم طائر من اجلوارح الكبرية
اللقلق طائر حنو األوزة، طويل العنق، يأكل احليات، والعقعق، بوزن جعفر، طائر ( 3)

وع من الغربان وهو القلق حنو احلمامة طويل الذنب، فيه بياض وسواد، وهو ن
إن مل يكن يأكل اجليف : والغاق بالغني الغراب، وسئل أمحد، عن العقعق، فقال

 .هو يأكل اجليف: فال بأس به، وقال األصحاب
نوع من الغربان، يوجد به بقعة بيضاء يف رأسه، أو يف بقية حسمه، وهو : هو( 4)

 .يعتدي على بعض احليوانات، وخاصة يف أعينها
كبري ضخم اجلناحني أو طائر  : إنه غراب القيظ، ويقال: ي يشبه الغبار، ويقالأ( 5)

كالنسر كثري الريش، فيحرم جزم به يف الوجيز، ونسبه اخلالل إىل اإلمام أمحد، 
 .وقال أبو بكر ال يؤكل

، وذكر منها الغراب، «مخس فواسق»يأكل اجليف غالبا، ويأكل غريها، وحلديث ( 6)
 صلى اهلل عليه وسلممن يأكل الغراب؟ وقد مساه رسول اهلل و : قال عروة وأمحد

أباح قتله يف احلرم،  صلى اهلل عليه وسلمفاسقا، واهلل ما هو من الطيبات؛ وألنه 
  .وال جيوز قتل صيد مأكول يف احلرم
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 (2)كالقنفذ والنيص  (1)ذووا اليسار (ما يستخبثه العرب)إال ( و
 .(4)واحلشرات كلها والوطواط (3)والفأرة واحلية

                                                

، من أهل القرى واألمصار، وال عربة بأهل البوادي، وهذا على الصحيح أي الغىن( 1)
وعند أمحد وقدماء األصحاب، ال أثر الستخباث : لشيخمن املذهب، قال ا

أول من قال حترم، اخلرقي، وأن : العرب، وإن مل حيرمه الشرع حل، واختاره، وقال
 .مراده ما يأكل اجليف، ألنه تبع الشافعي، وهو حرمة هبذه العلة

دويبة ذات ريش حاد، يف أعاله، يقي به نفسه، أي فيحرم، وقاله أبو : القنفذ( 2)
 صلى اهلل عليه وسلمذكر القنفذ عند رسول اهلل : وأليب داود عنه، قال: هريرة
وألنه يشبه احملرمات، ويأكل احلشرات، فأشبه اجلرذ،  «خبيثة من اخلبائث»: فقال

هو القنفذ الضخم، ويسمى الدلدل، على ظهره شوك، أكثره طويل، حنو : والنيص
 .ذراع

هي األفعى، واحليات أنواع كثرية، وكلها : ، واحليةدويبة يف البيوت، معروفة: الفأرة( 3)
سامة، فيحرم أكلهما ألنه عليه الصالة والسالم أمر بقتل الفأرة واحلية يف احلرم، 
وال جيوز قتل صيد مأكول يف احلرم، وكذا العقارب، وهو مذهب اجلمهور، وقال 

ا استتيب، أكل احليات والعقارب حرام جممع عليه فمن أكلها مستحال هل: الشيخ
 .ومن اعتقد التحرمي وأكلها فهو فاسق، عاص هلل ورسوله

اهلوام، ودواب األرض الصغار، كجعالن وبنات وردان وديدان ألهنا : احلشرات( 4)
 .من اخلبائث، وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي

اتفقوا : من يأكل اخلفاش؟ وقال الوزير: وخفاش ويسمى الوطواط خفاشا، وقال أمحد
 حشرات األرض حمرمة، إال مالكا فإنه كرهها يف رواية على أن 

الوزغ جممع على حترميه، وأوزاغ وصراصر وحنل، وزنابر ومنل، : وقال ابن عبد الرب
= 
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من اخليل واحلرم  (ما تولد من مأكول وغريه كالبغل)إال ( و
وما جتهله العرب، ومل  (2)ابن الذئب والضبع :والسمع، وهو (1)هليةاأل

ولو أشبه مباحا  (3)يرد إىل أقرب األشياء شبهابه: يذكر يف الشرع
 .(4)وحمرما، غلب التحرمي

                                         
= 

وذباب وبراغيث على الصحيح من املذهب، وعليه األصحاب، وألمحد وأيب داود 
 .هنى عن قتل النملة والنحلة، واهلدهد والصرد

ولو متيز، كحيوان من نعجة، نصفه خروف، ونصفه كلب،  بال نزاع، وظاهره( 1)
تغليبا للتحرمي، وكذا محار متولد بني محار أهلي ووحشي ال بغل : وقال الشيخ

 .تولد بني خيل، ومحر وحشية وحنوه
إنه نوع من : سريع العدو، وكذا العسبار، وهو ولد الذئب من الذيخ، يقال( 2)

اد، وهو ذكر الضباع تغليبا للتحرمي، ويف الضبع، ويقال له الضبعان، بكسر الض
عن رجل له عنز ولدت عناقا، وماتت العنز، : اإلنصاف، بال نزاع وسئل الشيخ

 .فأرضعت امرأته العناق، فقال جيوز له أكلها، وشرب لبنها
فإنه أشبه حمرما أحلق به، وإن أشبه حالال أحلق به، وهو قول مجاعة من ( 3)

 .األصحاب
: وقال أمحد «دع ما يريبك إىل ماال يريبك» صلى اهلل عليه وسلموله احتياطا، لق( 4)

قل ال أجد فيما )كل شيء اشتبه عليك، فدعه وإن مل يشتبه فمباح، لعموم 
 اآلية وخلرب  (أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه، إال أن يكون ميتة

 .الشارعماسكت عنه فهو عفو، وحيرم ما ليس ملكا آلكله، وال أذن فيه ربه، وال 
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 .(1)ودود جنب وخل، وحنوها، يؤكل تبعا

                                                

فما تولد من مأكول طاهر، كدود جنب، ودود خل، وحنومها من سائر دود ( 1)
 ءيف الباقال: ، ودودنبق يؤكل تبعا، ال منفردا، وقال أمحدءاألطعمة، كذباب باقال

عن تفتيش التمر املدود، ال : املدودة جتنبه أحب إيل، وإن مل يتقذره فأرجو، وقال
  .بأس به
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 (1)فصل

 
 (2)على األصل (فحالل)الذي ذكرنا أنه حرام  (وما عدا ذلك)

وهي اإلبل،  (وهبيمة األنعام) (3)ملا سبق من حديث جابر (لكاخلي)
َعامِ : لقوله تعاىل (4)والبقر، والغنم ُأِحلَّْت َلُكْم َبِهيَمُة اأَلنـْ

(5) 
  (7)والوحشي من احلمر (6)والدجاج)

                                                

من مطعوم ومشروب، وما يكره، وحكم من اضطر إىل  أي يف حكم ما أحل( 1)
 .حمرم، ومن جتب ضيافته وغري ذلك

 .لعموم نصوص اإلباحة( 2)
هنى عن حلوم احلمر األهلية، وأذن يف حلوم اخليل، فتباح كلها، عراهبا وبراذينها، ( 3)

وهذا الصحيح من املذهب، وعليه األصحاب، هلذا احلديث املتفق على صحته، 
فأكلناه وحنن  صلى اهلل عليه وسلممساء حنرنا فرسا على عهد رسول اهلل وحلديث ا

 .باملدينة متفق عليه
 .أي اإلبل بأنواعها، والبقر بأنواعها، والغنم ضأهنا ومعزها( 4)
 .فدلت اآلية على حل هبيمة األنعام، وال نزاع يف ذلك( 5)
 املتفق  ليه وسلمصلى اهلل ععلى اختالف أنواعه، فحالل بال نزاع، لفعله ( 6)

 .عليه
 .ولو تأنست وأعلفت، فحالل باإلمجاع، كما حيرم األهلي ولو توحش ( 7)
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  (و) (2)اـوعل واملهـوالتيتل وال (1)كاإلبل  (البقر)من  (و 
والوبر،  (4)كالزرافة  (ر الوحشئوسا (3)الظباء والنعامة واألرنب)كـ 

 .(5)والريبوع
                                                

كاإلبل، حيوان من ذات : نواعها قالأأي وكالبقر الوحشية على اختالف ( 1)
 الظلف، للذكور منه قرون متشعبة، ال جتويف فيها، وأما اإلناث فال 

 .قرون هلا
 ،جنس من بقر الوحش، أو ذكر األروي أو الوعل: فحالل إمجاعا، والتيتل( 2)

تيس اجلبل، له قرنان منحنيان، واملها، واملهاة، البقرة الوحشية، يشبه هبايف : والوعل
 .حسن العينني

هي الغزال، للذكر واألنثى، والظبية، األنثى ولو تأنست فحالل إمجاعا، : الظباء( 3)
عها نعام، فحالل لقضاء الصحابة حيوان فيها من الطري، والبعري، ومج: والنعامة

فيها بالفدية، وألهنا مستطابة، ليس هلا ناب، أشبهت اإلبل، واألرنب دويبة 
أكلها حالل عند : معروفة تشبه العناق، رجالها أطول من يديها، قال النووي

صلى اهلل األئمة األربعة، والعلماء كافة، والضب حالل، أكل على مائدة النيب 
 .عليه وسلم

دابة تشبه البعري، إال أن عنقها أطول : بفتح الزاي وضمها، وتشدد الفاء وختفف (4)
من عنقه، وجسمها ألطف من جسمه، ويديها أطول من رجليها، فحالل نص 

حه الشارح، لعموم النصوص حعليه وعليه مجاهري األصحاب، وجزم به املوفق وص
 .ات، أشبهت اإلبلاملبيحة واستطابتها وليس هلا ناب، وال هي من املستخبث

يف اإلحرام، واحلرم ومستطاب وهو   ىقصري الذنب واألذنني، مباح ألنه يفد: الوبر( 5)
وهو كاألرنب، يأكل النبات والبقول، وليس له ناب، وال هو من املستخبثات 

 ليه، حلكم عمر ـص عـويل الرجلني، نـدين طـوع قصري اليـوالريب
= 
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ألن ذلك  (2)والزاغ، وغراب الزرع (1)وكذا الطاووس، والببغاء
َوُيِحلُّ َلُهُم : فيدخل يف عموم قوله تعاىل (3)مستطاب
الطَّيَِّباتِ 

(4). 

                                         
= 

لصحيح من املذهب، أهنما مباحان ا: فيه اجفرة ومستطاب أيضا، ويف اإلنصاف
 .وصححه يف التصحيح

كل أال أعلم فيه خالفا يتناول ما ي: حسن الشكل قال يف اإلنصاف: الطاووس( 1)
برجليه، كأكل اإلنسان بيديه والببغاء مبوحدتني مشدد طائر يسمى بالدرة، على 

لوك قدر احلمامة، يتخذها الناس لالنتفاع بصوهتا، وأكثر ما تكون عند امل
 .والرؤساء ترمن مبا تسمع من األخبار

أمحر : وغراب البني، والزاغ، غراب حنو احلمامة أسود برأسه غربة وغراب الزرع( 2)
: املنقار والرجل، يأكل الزرع ويطري مع الزاغ، ألن مرعامها الزرع واحلبوب، ويقال

 .ابغراب الزرع والزاغ، شيء واحد، فهما مباحان، وهو املذهب وعليه األصح
أي مجيع ما ذكر، مما هو حالل على األصل، حيث مل يرد حترميه يف الشرع، أو ( 3)

مل تستخبثه العرب، على املذهب وكاحلمام بأنواعه من فواخت وقماري، وجوازل 
ورقطي، ودباس وحجل، وقطا وحباري، وكعصافري وقنابر، وكركي وبط، وأوز، وما 

إلحرام، للعموم، واستطابة أكله وأليب أشبه ذلك، مما يلتقط احلب، أو يفدي يف ا
حلم حبارى، وكذا الغرانيق  صلى اهلل عليه وسلمأن سفينة أكل مع النيب : داود

 .ال نعلم فيه خالفا: والطواويس، وطري املاء، كله، وأشباه ذلك، وقال املوفق
ا ِفي اأَلْرِض َحالاًل َطيًِّباوعموم ( 4) ما منحته  وملسلم، يقول اهلل كل ُكُلوا ِممَّ

  .عبادي فهو هلم حالل
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ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد : لقوله تعاىل (1)(ويباح حيوان البحر كله)
اْلَبْحرِ 

ألنه  (التمساح)إال  (و) (3)ألهنا مستخبثة (لضفدعإال ا) (2)
وحترم  (5)ألهنا من املستخبثات (احلية)إال  (و) (4)ذو ناب يفرتس به

 .(6)اجلاللة، اليت أكثر علفها النجاسة

                                                

 .واملراد بالبحر مجيع املياه، احللوة واملاحلة، واألهنار( 1)
صلى وهو ما يصاد منه طريا، مما ال يعيش إال يف املاء، يف مجيع األحوال، ولقوله ( 2)

أحلت لنا ميتتان ودمان، أما امليتتان، فاجلراد واحلوت، وأما  اهلل عليه وسلم
هو الطهور ماؤه »ملا سئل عن ماء البحر قال : ال والكبد، ولقولهالدمان، فالطح

 .«احلل ميتته
حمرمة بال : عن قتلها، والتداوي هبا، ويف اإلنصاف صلى اهلل عليه وسلمولنهيه ( 3)

 .خالف أعلمه، ونص عليه أمحد
، وبعض أهنار البالد احلارة، فليس مباحا، على روهو حيوان، يكون يف نيل مص( 4)

 .ح من املذهب، ألنه يأكل الناسالصحي
جزم به املوفق وغريه، وهو املذهب، وما عدا الضفدع، والتمساح واحلية، من ( 5)

أكره : حيوان البحر، فمباح على الصحيح من املذهب، وأما اجلري، فقال أمحد
 .اجلري، ورخص فيه مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، وسائر أهل العلم

أمحد وأبو داود وغريمها من حديث ابن  ىألصحاب، ملا رو هذا املذهب وعليه ا( 6)
، ومن حديث عمرو بن شعيب هنى عن «هنى عن أكل اجلاللة وألباهنا»عمر 

حلوم احلمر األهلية، وعن ركوب اجلاللة وأكل حلمها، وسواء يف ذلك هبيمة 
  .األنعام، أو الدجاج، وحنوه، مما يلتقط احلب
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 (2)حىت حتبس ثالثا وتطعم الطاهر فقط (1)ولبنها وبيضها جنس
 .(4)وغدة، وأذن قلب (3)ويكره أكل الرتاب، وفحم وطني

                                                

 .ي وغريه، وصححه هنى عن شرب لنب اجلاللةالرتمذ ىهذا املذهب ملا رو ( 1)
نص عليه، ألن ابن عمر إذا أراد أكلها، حبسها ثالثا، وأطعمها الطاهرات، وقال ( 2)

أمجع املسلمون على أن الدابة، إذا علفت بالنجاسة مث حبست، : ابن القيم
وعلفت بالطاهرات، حل لبنها وحلمها، وكذا الزرع والثمار إذا سقيت باملاء 

 ف اخلبث، وتبدله ـالة وصـاهر حلت، الستحـقيت بالطـس، مث سالنج
 .بالطيب اهـ

وألن النجاسة تستحيل يف بطنها، فتطهر باالستحالة، كالدم يستحيل يف أعضاء 
احليوان حلما، ويصري لبنا، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي، يباح أكل حلم 

استحباهبم حبسها، اجلاللة، وشرب لبنها، وأكل بيضها، وإن مل حتبس مع 
وكراهيتهم ألكلها بدون حبسها، وكذا عند اجلميع، أكل الزرع والثمار، والبقول، 

 .إذاكان سقيها باملاء النجس
ليس بنجس، وال حمرم، بل يطهر باالستحالة، كالدم يصري لبنا، وهو : وقال ابن عقيل

قول اختيار شيخ اإلسالم، وكان سعد بن أيب وقاص يدمل أرضه بالعذرة، وي
 .مكتل منها مبكتل بر

الرتاب املبلول باملاء، وال يتداوى به : مضر بالبدن، ويكره أكل طني وهو هألن( 3)
من  لضرره خبالف األرمين للدواء، وأكل الطني عيب يف املبيع، ألنه ال يطلبه إال

 .به مرض
: أي ويكره أكل غدة، وهي الصعارير يف الغنم، اليت كالشحم، وقال أبو الفرج( 4)

  .حيرم، وأذن القلب، وهي الزمنة يف أعاله
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ال حلم مننت، أو  (2)ما مل ينضج بطبخ (1)وبصل وثوم وحنومها
غري )بأن خاف التلف إن مل يأكله  (ومن اضطر إىل حمرم) (3)ينء

 .(4)(السم حل له

                                                

كدخان، ما مل يضر، فإن ضر حرم إمجاعا، وقال : ككراث وفجل، قال اخللويت( 1)
 .حبرمته مجاعة من أتباع األئمة وأهل الطب

لتضعف أو تزول رائحته، وكرهه أمحد، ملكان الصالة وقت الصالة، وكذا كل ماله ( 2)
 .«من هذه الشجرة، فال يقربن مصالنامن أكل »رائحة كريهة، حلديث 

أي ال يكره أكل حلم مننت، خلبث رائحته، وقد يضر، وال أكل حلم ينء مل يصل ( 3)
الكراهة يف : يكره، وذكره يف االنتصار اتفاقا ويف اإلنصاف: ومل يطبخ، وقيل

 .اللحم املننت أشد، ونقل عن األصحاب، يكره مداومة أكل اللحم
أكل حمرم، كميتة، وال نزاع يف حترمي أكل امليتة واخلنزير، بال  أي ومن اضطر إىل( 4)

ضرورة، بأن خاف التلف إما من جوع، أو خاف إن ترك األكل عجز عن 
املشي، وانقطع عن الرفقة فيهلك، أو يعجز عن الركوب، فيهلك إن مل يأكله، وال 

امليتة،  املضطر جيب عليه أكل: يتقيد بزمن خمصوص، حل له األكل، وقال الشيخ
 .يف ظاهر مذهب األئمة األربعة وغريهم، ال السؤال

غري السم، أي فال حيل له أكله، وكذا حنو مما فيه مضرة، وحيرم الرتياق، وهو : وقوله
دواء يعاجل به من السمم، فيه حلوم احليات، ويعجن باخلمر، واخلايل منهما مباح، 

احملرمات أو شرب مسكر،  وكذا التداوي مبحرم، كألبان األتان، وحلم شيء من
  .وتقدم
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أي ميسك قوته،  (منه ما يسد رمقه) (1)إن مل يكن يف سفر حمرم
َر بَاٍغ َوال َعاٍد َفال: لقوله تعاىل (2)وحيفظها  ِإْثَم َفَمِن اْضُطرَّ َغيـْ

َعَلْيهِ 
 .(4)وله التزود إن خاف (3)

                                                

 .فال حيل له أكل احملرم، كامليتة: كقاطع طريق وآبق، أي( 1)
ليس يف الشرع ما يدل على أن العاصي يف سفره ال يأكل امليتة، وال : وقال الشيخ

يقصر وال يفطر، بل نصوص الكتاب والسنة عامة، مطلقة، كما هو مذهب كثري 
 .ة وأهل الظاهر، وهو الصحيحمن السلف، وهو مذهب أيب حنيف

أي حل للمضطر من امليتة وحنوها من احملرم، غري حنو السم، ما يسد رمقه، ويأمن ( 2)
معه املوت، وهو إمجاع، وضبطه بعضهم بالشني املعجمة أي ميسك قوته عليه 

بقية روحه، وعلم منه أنه ليس له الشبع، وقال املوفق : وحيفظها، ويف الصحاح
وليس له أن يعتقد : ت الضرورة مستمرة، جاز الشبع، قال الشيخإن كان: وغريه

 .حترميها حينئذ وال يكرهها
ْهُلَكةِ : وقوله( 3) فسبب اإلباحة حفظ النفس عن  ال تـُْلُقوا ِبأَْيِديُكْم ِإَلى التَـّ

إهنما  :اهلالك، والباغي والعادي، قد قيل إهنما صفة للشخص مطلقا، وقد قيل
غي الذي يبغي احملرم، مع قدرته على احلالل، والعادي الذي صفة لضرورته، فالبا

َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغيْـَر ُمَتَجاِنٍف : يتجاوز قدر احلاجة كما قال تعاىل
ْثمٍ   وهذا قول أكثر السلف، وهو الصواب بال : قال الشيخ إِلِ

 .ريب اهـ
سفرا، ألهنا مطلقة غري ودلت اآلية على إباحة احملرمات، حال اإلضطرار حضرا و 

لفظ عام  َفَمِن اْضُطرَّ : مقيدة، وألن االضطرار يقع يف احلضر والسفر فقوله
 .يف كل مضطر

: أي التلف، ويف الرتغيب، جوز مجاعة التزود منه مطلقا، وصوبه يف اإلنصاف( 4)
 ه قال للذي سأله عن ناقة ـو داود، أنـالك، ملا رواه أبـوهو قول م

= 
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ويتحرى يف مذكاة اشتبهت  (1)وجيب تقدمي السؤال على أكله
فإن مل جيد إال طعام غريه، فإن كان ربه مضطرا، أو خائفا أن  (2)مبيتة

  (4)وليس له إيثاره (3)يضطر، فهو أحق به

                                         
= 

 أسلخها، حىت نقد شحمها وحلمها، ونأكله هل عندك غىن: مرأتهنفقت وقالت ا
فكلوها، وألنه ال ضرر يف استصحابه، وال يف إعداده لدفع  :ال، قال: يغنيك؟ قال

 .ضرورته
ال جيب، وال يأمث، وأنه ظاهر املذهب : أي احملرم كميتة، نص عليه، وقال الشيخ( 1)

 .اهـ وهو ظاهر كالم املوفق ومجاعة
غاية مقدوره، حيث مل جيد غريها، ويقدم ميتة خمتلفا فيها، على جممع  ألنه( 2)

عليها، وميتة وهو حمرم على صيد حي، ال إن ذحبه حمرم، وطعاما جيهل مالكه، 
على صيد حي، بشرط ضمانه، ويقدم ميتة على طعام ال يعرف مالكه، مع 

اآلدمي جمتهد  إمكان رده إليه بعينه، ألن أكل امليتة منصوص على إباحته، ومال
أما إذا تعذر رده إىل مالكه، : فيه، فكان العدول إىل املنصوص أوىل، قال الشيخ

حبيث أنه جيب أن يصرف إىل الفقراء، كالغصوب، واألمانات اليت ال يعرف 
 .مالكها، فإنه يقدم ذلك على امليتة

انفراده أي صاحب الطعام أحق بطعامه، بال نزاع ملساواته اآلخر يف االضطرار و ( 3)
بامللك أشبه غري حالة االضطرار، وإن اشتدت املخمصة، يف سنة اجملاعة، 
وأصابت الضرورة خلقا كثريا، وكان عند بعض الناس قدر كفايته، مل يلزمه بذل ما 
معه، للمضطرين ألن بذله يفضي إىل هالك نفسه وعياله فلم يلزمه، كما لو أمكنه 

 .وفق وغريهبتغريق نفسه، اختاره امل قإجناء الغري
أي ليس لرب الطعام املضطر إليه، إيثار غريه به، لئال يلقي بيده إىل التهلكة، ( 4)

 َويـُْؤِثُروَن َعَلى : ولهـاية اجلود لقـجيوز، وأنه غ: ن القيمـال ابـوق
= 
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عام فإن أىب رب الط (1)وإال لزمه بذل ما يسد رمقة فقط بقيمته
ومن اضطر ) (2)أخذه املضطر منه باألسهل فاألسهل، ويعطيه عوضه

حبل أو  (أو (3)لدفع برد)كثياب   (إىل نفع مال الغري مع بقاء عينة
  (4)استقاء ماء وحنوه)دلو 

                                         
= 

ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصة   ولقول مجاعة من الصحابة، ولعله لعلمهم  َأنـْ
 .التوكل والصربمن أنفسهم حسن 

أي وإن مل يكن رب الطعام مضطرا، وال خائفا أن يضطر، لزمه بذل ما يسد ( 1)
رمق املضطر فقط، بقيمة الطعام، نص عليه ولو مل يبذله ربه إال باكثر من قيمته، 

 وإن كان فقريا، فال يلزمه عوض، إذ: مل يلزم املضطر إال قيمته فقط، وقال الشيخ
لعاري، فرض كفاية، ويصريان فرض عني على املعينن إذا مل إطعام اجلائع، وكسوة ا

حق تيقم به غريه اهـ، وإن بادر رب الطعام فباعه، أو وهبه قبل الطلب صح، ويس
املضطر أخذه من املشرتي أو املتهب، وبعد الطلب ال يصح البيع قال يف القواعد 

 .يف األظهر
ذه املضطر من ربه باألسهل يب رب الطعام بذله للمضطر بقيمته، أخأأي فإن ( 2)

فاألسهل كبشراء أو اسرتضاء، فإن أىب أخذه املضطر قهرا، ويعطيه عوضه يوم 
أخذه أو مثله فإن منعه فله قتاله، فإن قتل املضطر ضمنه رب الطعام، خبالف 

ال يقاتله فإن اهلل سريزقه، ومىت وجد مضطر من : عكسه ويف اإلرشاد عن أمحد
ه االمتناع، وال العدول إىل امليتة، إال أن خياف أن يسم يطعمه ويسقيه، مل يبح ل

 .فيه، أو كان الطعام مما يضر أكله
 .أو حر، وكذا مقدحة وحنوها( 3)
  .املعاونة، مبال أو منفعة: كفأس وقدر، ومنخل، وإبرة، واجلامع لذلك( 4)
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مع عدم حاجته  (جمانا)أي ملن اضطر إليه  (وجب بذله له 
وإن  (2)(ملاعونومينعون ا): ألن اهلل تعاىل ذم على منعه، بقوله (1)إليه

وال أكل عضو من  (3)مل جيد املضطر إال آدميا معصوما فليس له أكله
 (6)أو تساقط عنه (5)ومن مر بثمر بستان يف شجر) (4)أعضاء نفسه

 .(7)أي على البستان (وال حائط عليه

                                                

 .على الصحيح من املذهب، وقيل جيب العوض كاألعيان( 1)
ما يتعاطاه الناس بينهم، : بن مسعود وغريمها، املاعون هوقال ابن عباس وا( 2)

ويتعاونونه من الفأس والقدر، والدلو وأشباه ذلك، وقال بعضهم املاعون املعروف، 
 .وفيه أحاديث مرفوعة «كل معروف صدقة»: ويف احلديث

مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا، ألن املعصوم احلي مثل املضطر، فال جيوز له ( 3)
ء نفسه، بإتالف غريه، وإن كان مباح الدم، كاحلريب واملرتد، والزاين احملصن، إبقا

والقاتل يف احملاربة، حل للمضطر قتله وأكله ألنه ال حرمة له، فهو مبنزلة السباع، 
 .وكذا بعد موت املعصوم، عند أكثر األصحاب وهو ظاهر إطالقهم

 .املذهب: وذكره يف اإلنصافله أكله، وفاقا للشافعي : واختار املوفق وغريه( 4)
إن كان جمموعا فليس له األكل منه، إال أن يكون : أي فله األكل منه، وظاهره( 5)

 .مضطرا كما صرح به
 .يتأأي فله األكل منه، نص عليه، واختاره األكثر، وليس له رمية، كما ي( 6)
  .فإن كان مث حائط، فليس له األكل، وال الدخول بال إذن صاحبه( 7)
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فله األكل منه جمانا من غري ) (1)أي حافظ له (وال ناظر)
نس ابن مالك أمر وابن عباس و روي عن ع (3)ولو بال حاجة (2)(محل

كل وال األ (5)وال رمية بشيء ،وليس له صعود شجرة (4)مالك وغريهم
 .(6)كل من جمموع، إال لضرورةاأل

                                                

ويسمى الناطور، ويروى الناطر باملهملة معرب، ألن إحرازه بذلك يدل على شح  (1)
 .صاحبه

أن ينادي قبل األكل ثالثا، يا صاحب البستان فإن أجابه وإال : واستحب مجاعة( 2)
 .أكل للخرب اآليت

 .هذا املذهب املشهور( 3)
تيت حائط بستان، أمحد وغريه إذا أ ىوفعله عبد الرمحن بن مسرة، وأبو برزة، ورو ( 4)

ال : فناد صاحب البستان، فإن أجابك، وإال فكل، ومن حديث مسرة حنوه، وعنه
ال يباح األكل إال لضرورة ملا ثبت : كثر الفقهاءأحيل له ذلك، إال حلاجة وقال 

عمرو  ى، وترك العمل به مع احلاجة، ملا رو «ن دماءكم وأموالكم عليكم حرامإ»
ما أصاب منه من ذي احلاجة »: مر املعلق، فقالبن شعيب مروفعا، سئل عن الث

 «غري متخذ خبنة فال شيء عليه، ومن أخرج منه شيئا فعليه غرامة مثليه والعقوبة
ن تدخلوا بيوت أال حيل لكم »وأليب داود، من حديث العرباض : حسنه الرتمذي

 .«أهل الكتاب إال بإذن وال أكل مثارهم إذا أعطوكم الذي عليهم
 .ة به، ألنه يفسدهوال ضرب( 5)
ن يكون أجمين إلحرازه، إال لضرورة ب: أي وليس للمار، األكل من مثر جمموع، أي( 6)

  .مضطرا فيأكل للضرورة
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على املسلم  (وجتب) (2)وشرب لنب ماشية (1)وكذا زرع قائم
قدر  (يوما وليلة) (3)دون األمصار (ضيافة املسلم، اجملتاز به يف القرى)

 .(4)كفايته مع آدم

                                                

 .كرب يؤكل فريكا عادة، ألن العادة جارية بأكله رطبا، أشبه الثمر( 1)
ى الرتمذي وصححه إذا أتى أحدكم عل ىإذا مل جيد صاحبها فهي كالثمرة وملا رو ( 2)

ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه وإن مل جيد أحدا فليحتلب وليشرب وال 
، على ما إذا كان «ال حيتلنب أحد ماشية أحد إال بإذنه»: حيمل، ومحلوا قوله

عليها حائطا، أو حافظا، مجعا بني األخبار، واألوىل عدم األكل، خروجا من 
 .األوىل تركه إال بإذنخالف أكثر العلماء، وحيث جوز األكل وحنوه، ف

من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر، »: أي وجيب على املسلم، فأخرج الذمي، لقوله( 3)
هو كاملسلم، : فتجب عليه ضيافة املسلم وهذا املذهب، وعنه «فليكرم ضيفه

هو املنصوص فيجب خلرب ليلة الضيف حق واجب، فإن أصبح : وقال ابن رجب
د وصححه و بو داأء اقتضى وإن شاء ترك رواه بفنائه فهو دين عليه، إن شا

 .الشارح
خرج احلاضر، وعليه األكثر واألمصار، على الصحيح من املذهب، أ: اجملتاز بالقرى

ليه األصحاب، ألنه يكون فيها السوق واملساجد، فال حيتاج مع ذلك إىل ع
تاز هبا، الضيافة، خبالف القرى، فإنه يبعد فيها البيع والشراء، فوجبت ضيافة اجمل

 .وإيواؤه لوجوب حفظ النفس
املعروف عادة ويف الواضح ولفرسه : على الصحيح من املذهب، وأوجب الشيخ( 4)

  .تنب ال شعري
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من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر، »ليه الصالة والسالم لقوله ع
يومه »: وما جائزته يا رسول اهلل قال: قالوا «فليكرم ضيفه جائزته

 .(1)متفق عليه «وليلته

فإن أىب من نزل به  (2)وجيب إنزاله ببيته مع عدم مسجد وحنوه
فإن أىب فله األخذ من ماله  (3)الضيف فللضيف طلبه به عند حاكم

 .(4)هبقدر 

                                                

أي من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر، اإلميان الكامل، فليكرم ضيفه، وهو القادم ( 1)
واألنثى، وذكر  من السفر، النازل عند املقيم ويطلق على الواحد واجلمع، والذكر

من كان يؤمن : يومه وليلته، فدل احلديث على وجوهبا، لتأكده بقوله: أن جائزته
والضيافة »: إىل آخره، مث علقه بإكرامه فدل مع غريه على لزومها وفيه... باهلل

أي معروف، إن شاء فعل، وإن شاء  «ثالثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة
وهذاحممول على  :يثوي عنده حىت حيرجه، قال النوويوال حيل له أن : ترك، فقال

 .ما إذا أقام بعد الثالثة من غري استدعائه
 .كخان ورباط، ينزل فيه حلاجته، إىل اإليواء، كالطعام الشراب( 2)
 .بال نزاع: قال يف اإلنصاف( 3)
 إن نزلتم بقوم فأمروا لكم مبا ينبغي للضيف، فاقبلوا وإن مل: ملا يف الصحيحني( 4)

 : يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له، وألمحد وأيب داود
من نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن مل يقروه، فله أن يعقبهم مبثل قراه وعبارة 
 املنتهي فإن تعذر، جاز له األخذ من ماله يعين بقدر ما وجب له، 

 ام ن إكر ـى أن مـدل علـجل، يـدميه العـيم، وتقـة ضيف إبراهـوقص
= 
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............................................................ 

                                         
= 

 .وأن ال يوضع مبوضع مث يدعي إليه هالضيف، أن يقدم له أكثر مما يأكل
وتستحب الضيافة ثالثا، وما زاد فصدقة ملا تقدم، وللضيف الشرب من ماء رب 

 .البيت، واالتكاء على وسادته، وقضاء احلاجة مبرحاضه
َرَزقْـَناُكْم  ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما: ومن امتنع من الطيبات فمبتدع لقوله تعاىل

  .َواْشُكُروا هلِل ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تَـْعُبُدونَ 
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 (1)باب الزكاة

 
أو  (3)فهي ذبح (2)ذحبها: ذكي الشاة وحنوها تذكية، أي: يقال

 (5)أو عقر ممتنع (4)حنر احليوان املأكول الربي، بقطع حلقومه ومريئه
ألن غري  (6)(ال يباح شيء، من احليوان املقدور عليه، بغري ذكاة)و

 .(7)املذكي ميتة

                                                

الذكاة متام الشيء، ومنه الذكاة يف السن، أي متامه، ومسي الذبح ذكاة، ألنه إمتام ( 1)
ْيُتمْ : الزهوق ومنه قوله أي أدركتموه، وفيه حياة فأمتمتموه، مث  ِإال َما ذَكَّ

: بعد جرح سابق، او ابتداء، واألصل يف الذكاةاستعمل يف الذبح، سواء كان 
 .الكتاب والسنة واإلمجاع

 .واالسم الذكاة، فاملذبوح ذكي، فعيل مبعىن مفعول( 2)
 .أي فالذكاة شرعا، ذبح حيوان مقدور عليه، بقطع حلقوم ومرئ كما يأيت( 3)
ب، وهو قطع حلقومه، واملريء جمرى الطعام والشار : هو احللقن وحلقمه: احللقوم( 4)

 .رأس املعدة والكرش، الالصق باحلقوم
 .مبا جيرحه يف أي موضع، من بدنه، بسهم أو غريه( 5)
أي وال يباح شيء، من احليوان املباح أكله، املقدور عليه، من هبيمة األنعام، ( 6)

يف احليوان الربي، أمجعوا على أن ما أبيح : والصيد والطري، بغري ذكاة قال الوزير
 .يستباح إال بالذكاة أكله منه ال

  .وأمجع أهل العلم على أن امليتة حرام، إال املضطر كما تقدم( 7)
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ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتةُ : اىلـال تعـوق
إال اجلراد ) (1)

فيحل بدون ذكاة حلل  (وكل ما ال يعيش إال يف املاء (2)والسمك
أحل لنا ميتتان ودمان، فأما » :حلديث ابن عمر يرفعه (3)ميتته

رواه  «طحالالميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد وال
وما يعيش يف الرب والبحر، كالسلحفاة وكلب املاء، ال  (4)أمحد وغريه

 .(6)وحرم بلع مسك حيا (5)حيل إال بالذكاة

                                                

وهي ما مات حتف أنفه من احليوان، من غري ذكاة وال اصطياد ملا فيها من ( 1)
 .املضرة الالحقة للبدن والدين

 منه على املاء عند اجلمهور، صاده ىفيحل بدون ذكاة، باالتفاق، وكذا ما طف( 2)
جموسي أو غريه، وكذا دبا وجندب، فيحل بدون ذكاة، وسواء مات اجلراد بسبب 

 .اجلدب، أو كبسه أو تغريقه، وهو قول عامة أهل العلم
أي وإال كل ما ال يعيش إال يف املاء، من حيوانات البحر، سواء صاده إنسان، أو ( 3)

وت أو طفا على نبذه البحر، أو جزر املاء عنه، أو حبس يف املاء حبضرية حىت مي
 .املاء

فتحل مجيع  «هو الطهور ماؤه، احلل ميتته»يف البحر  صلى اهلل عليه وسلمولقوله ( 4)
 .حيتان البحر، بدون ذكاة باالتفاق، وكذا ما طفى منه عند اجلمهور

السلحفاة دابة برية وحبرية، هلا أربع قوائم، والبحرية منها أعظم، وكلب املاء، ( 5)
، بينه وبني كلب الرب بعض الشبه، وهو طويل الذنب قصري ويقال كلب البحر

القوائم واألذنني أمحر، وكذا سرطان وحنوها، ال حيل إال بالذكاة النه ملا كان يعيش 
 .يف الرب، أحلق حبيوان الرب، احتياطا

  .وذكره ابن حزم إمجاعا( 6)
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ويشرتط للذكاة ) (2)ال جراد، ألنه ال دم له (1)وكره شبه حيا
 :(3)(أربعة شروط

فال يباح ما ذكاه  (4)(بأن يكون عاقال ،أهلية املذكي)أحدها 
 (5)سكران أو طفل مل مييز ألنه ال يصح منه قصد التذكيةجمنون، أو 

 .(6)أبواه كتابيان (أو كتابيا)كان   (مسلما)

                                                

، إلمكان تركه أي شيء السمك حيا، ألن له دما، وال حاجة إىل إلقائه يف النار( 1)
حىت ميوت، ألنه ميوت بسرعة، وال يكره أكله إذا ألقي يف النار وإمنا كره تعذيبه 

 .بالنار
أي ال يكره شيء جراد، وعلل بأنه ال دم له، وألنه ال ميوت يف احلال، بل يبقى ( 2)

 .مدة طويلة، وأما تعذيبهما بالنار فال جيوز، خلرب، ال يعذب بالنار إال رب النار
 .سواء كانت حنرا، أو ذحبا أو عقرا( 3)
أمجعوا على أن الذبائح املعتد هبا، ذبيحة املسلم العاقل، واملسلمة : قال الوزير( 4)

اتفقوا على أن ذكاة : العاقلة، القاصدين للتذكية، الذين يتأتى منهم الذبح، قال
 .اجملنون وصيده، ال يستباح أكله

ة، وكونه عاقال شرط يف وجوده وال يعترب يف فقصد التذكية، وهو الشرط يف احلقيق( 5)
لو مل يقصد األكل، : التذكية، قصد األكل اكتفاء بنية التذكية، وتقدم قول الشيخ

 .وقصد حل ميينه مل يبح، وكذا لو ضرب إنسانا بسيف، فقطع عنق شاة
أمجعــوا علــى أن ذبــائح أهــل الكتــاب العقــالء، مباحــة، معتــد هبــا، اهـــ : قــال الــوزير( 6)

 كـــــــــــــل مـــــــــــــن تـــــــــــــدين : ن أبويـــــــــــــه كتـــــــــــــابني أو تغلبيـــــــــــــني فقـــــــــــــال الشـــــــــــــيخو وكـــــــــــــ
بدين أهل الكتاب، فهو منهم، سواء كان أبـوه أو جـده، قـد دخـل يف ديـنهم أو مل 
= 
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َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكمْ : لقوله تعاىل
قال  (1)

كان املذكي   (ولو) (2)طعامهم ذبائحهم: البخاري، قال ابن عباس
 (5)ولو بال عذر (4)مل خينت (أو أقلف أو امرأة (3)مراهقا)أو  (مميزا)
 .(6)أو حائضا أو جنبا (أو أعمى)

                                         
= 

يــدخل، وســواء كــان دخولــه بعــد النســخ والتبــديل، أو قبــل وهــو املنصــوص الصــريح 
عـن أحـد، وإن كـان بـني أصـحابه خـالف معـروف، وهـو الثابـت عـن الصـحابة بـال 

 .زاع بينهم، ذكر الطحاوي أنه إمجاع قدمين
أي ذبائح أهل الكتاب، من اليهودي والنصارى، حل لكم أيها املسلمون، وهذا ( 1)

ألهنم يعتقدون حترمي : بإمجاع املسلمني أن ذبائحهم حالل للمسلمني، وذلك
ما الذبح لغري اهلل، وال يذكرون على ذبائحهم إال اسم اهلل، وال يلزم منه إباحة كل 

 .مل يذكر اسم اهلل عليه، وال ما ذحبوه لعيدهم، أو لشيء يعظمونه
ال تأكلوا من الذبائح، إال ما ذبح املسلمون وأهل الكتاب رواه : وقال ابن مسعود( 2)

 .سعيد
أي ولو كان املذكي، املسلم أو الكتايب، مميزا ولو دون عشر، ألن له قصدا ( 3)

 .لمصحيحا أو كان مراهقا، أي مقاربا احل
ولو كان املذكي امرأة مسلمة كانت أو كتابية، أو كان أقلف مل خينت، ألنه : أي( 4)

 .مسلم أشبه سائر املسلمني، وكذا إن كان كتابيا
 .أي ولو كان املذكي ممن تقدم ذكرهم بال عذر، كعدم بالغ أو امتناعه( 5)
  .عدال أو فاسقا، لعموم األدلة وعدم املخصص( 6)
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وثين )ال ذكاة  (و) (1)ملا تقدم (وال تباح ذكاة سكران وجمنون)
َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب : ملفهوم قوله تعاىل (2)(ومرتد يوجموس

ِحلٌّ َلُكمْ 
ينهر  (بكل حمددفتباح الذكاة  (4)الثاين اآللة)الشرط  (3)

  (6)(مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغريه)كان   (ولو) (5)الدم حبده
 .(7)وذهب وفضة وعظم ،كخشب له حد  (6)(وغريه

                                                

 .يصح منه قصد التذكية، وهو الشرط يف احلقيقةألنه ال : أي( 1)
أمجعوا : وكذا زنديق ودرزي، وتيامين، وقرمطي، ونصريي، وإمساعيلي، قال الوزير( 2)

 .على أن ذبائح الكفار، من غري أهل الكتاب غري مباحة
حترمي طعام غريهم من الكفار، ويؤكل طعامهم، غري اللحم والشحم، : فمفهومه( 3)

 .بائحهم، ألهنا وسائر أجزائها ميتةوسائر أجزاء ذ
 .وهي ما اعتمل به من أداة( 4)
 .يقطع أو خيرق، ال بثقله وال بعرضه( 5)
فكسرت يعين اجلارية حجرا فذحبتها به، فأمر : حلديث كعب بن مالك، قال( 6)

بأكلها، رواه البخاري، ألن املقصود إهنار الدم، وقد وجد،  صلى اهلل عليه وسلم
غصوب لربه أو لغريه، سهوا أو عمدا، طوعا أو كرها، وقال العمروي وسواء كان امل

 .,املالكي، بندق، الرصاص أقوى من كل حمدد، حيل به الصيد
أمجعوا على أن الذكاة تصح بكل ما ينهر الدم، وحيصل به القطع : قال الوزير( 7)

جرحا، كاحملدد من السيف، والسكني والرمح، واخلشية والزجاج، واحلجر، 
ال يباح الذبح به، وهو : القصب الذي له حد، كصنع احملدود اهـ وأما العظم فعنهو 

  .اختيار ابن القيم وغريه
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ما أنهر الدم »لقوله عليه الصالة والسالم  (1)(إال السن والظفر)
الثالث قطع )الشرط  (3)متفق عليه «ليس السن والظفر (2)فكل

 .(4)وهو جمرى النفس (احللقوم

وال  (5)جمرى الطعام والشراب: باملد، وهو (املريء)ع قط (و)
 .(7)وال قطع الودجني (6)يشرتط إبانتهما

                                                

اتفقوا على أن : فال تباح الذكاة هبما، وهو مذهب مجهور العلماء، وقال الوزير( 1)
: الذكاة، بالسن والظفر املتصلني، ال جيوز، وقال مالك والشافعي، وأمحد

 .جيوز أيضا واملنفصلني ال
 .أي أساله وصبه بكثرة فيباح أكله( 2)
هذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام، إما لنجاسة بعضها، أو : قال ابن القيم( 3)

لتنجيسها على مؤمين اجلن، ومتامه وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، أي 
، ذلك عظم، فال حيل الذبح به، وأما الظفر فمدى احلبشة، أي فسكني احلبشة

 .فال حيل الذبح به
اء كان القطع فوق الغلصمة، وهي املوضع الثاين من احللق أو  و س: قال الشيخ( 4)

كان القطع دون الغلصمة، وهي اللحم بني الرأس والعنق، أو العجرة على ملتقى 
 .اللهاة واملريء، أو رأس احللقوم بشواربه وحرقدته

النحر يف اللبة واحللق ملن : ل عمرعرق أمحر، حتت احللقوم، ويسمى البلعوم، قا( 5)
 .قدر، واحتج به أمحد، وللدارقطين مرفوعا أال إن الذكاة يف احللق واللبة

 .أي احللقوم واملريء وإبانتهما أكمل، خروجا من اخلالف( 6)
  :يخـال الشـدان قـما الوريـع الودجني وهـرتط قطـوال يش: أي( 7)

= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  السابعالجزء 

 

447 

والسنة حنر  (1)وال يضر رفع يد الذابح، إن أمت الذكاة على الفور
فإن أبان الرأس ) (3)وذبح غريها (2)إبل، بطعن مبحدد، يف لبتها

لصيد والنعم، وذكاة ما عجز عنه، من ا (4)بالذبح مل حيرم املذبوح
اجرحه، يف أي موضع  (6)الواقعة يف بئر وحنوها)النعم  (و (5)املتوحشة

 .(7)(كان من بدنه

                                         
= 

قوى أن قطع ثالثة من األربع يبيح سواء  وتقطع احللقوم واملريء والودجان، واأل
كان فيهما احللقوم، أو مل يكن، فإن قطع الودحني أبلغ من قطع احللقوم وأبلغ 

 .من إهنار الدم
ولو كان رفع يده قبل اإلمتام، واعترب يف الرتغيب قطعا تاما وهي الوهدة اليت : يعين( 1)

 .بني أصل العنق والصدر
 .العنق والصدر وهي الوهدة اليت بني أصل( 2)
َقَرةً : أي غري اإلبل، لقوله تعاىل( 3) وثبت أنه  ِإنَّ اهلَل َيْأُمرُُكْم َأْن َتْذَبُحوا بـَ

ضحى بكبشني ذحبهما بيده، من عكس أجزأ تقدم واختص صلى اهلل عليه وسلم
الذبح باحملل املذكور، لكونه جممع العروق، فتخرج بالذبح فيه الدماء السيالة، 

صلى اهلل الروح فيكون أطيب للحم، وأخف على احليوان وقد قال  ويسرع زهوق
 .احلديث «إذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة» عليه وسلم

 .ملا يأيت وروي عن علي وعمران بن حصينن وال خمالف هلما( 4)
 .اجرحه يف أي موضع من بدنه، هذا مذهب اجلمهور( 5)
و غنم أو محار وحش وحنو كنهر وبركة، سواء كانت النعم من إبل أو بقر، أ( 6)

 .ذلك
  .بأن يطعن يف سنامه، أو عقره، فتنتقل ذكاته من الذبح والنحر، إىل العقر( 7)
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روي عن علي وابن مسعود، وابن عمر وابن عباس، وعائشة 
مما يقتله لو  (إال أن يكون رأسه، يف املاء وحنوه) (1)رضي اهلل عنهم

فغلب جانب  أكله حلصول قتله مببيح وحاظر، (فال يباح)انفرد 
وما ذبح من قفاه ولو عمدا، إن أتت اآللة على حمل ذحبه،  (2)احلظر

 .(5)ولو أبان رأسه، حل مطلقا (4)وإال فال (3)وفيه حياة مستقرة، حل
 .(5)مطلقا

                                                

وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي، ومجاهري العلماء، وقول مالك، ال جيوز إال أن ( 1)
ند بعري، فأهوى إليه رجل »يذكي، قال أمحد، لعله مل يسمع حديث رافع، ولفظه 

متفق  «ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا صلى اهلل عليه وسلمبسه، فقال بسهم فح
 .عليه

 .كما لو ذحبه مسلم، وجموسي أو وثين أو جرحاه( 2)
ما أتت اآللة على حمل ذحبه وفيه حياة مستقرة، وهذا مذهب الشافعي : أي( 3)

مىت أدركت ذكاهتا قبل أن متوت : وإحدى الروايتني عن مالك، وقال أبو حنيفة
 .حلت

أي وإال تأت اآللة على حمل الذبح، وفيه حياة مستقرة، فال حيل، وتعترب باحلركة ( 4)
 .إن خرج منه دم، كعادة املذبوح حل: القوية، وقال الشيخ

أي سواء كان مبدأ القطع، من جهة وجهه أو قفاه، أو غريمها، مريدا تذكيته ( 5)
حت، وأفىت به علي وعمران وسواء أبانه بسكني، أو بسيف يريد به الذبيحة أبي

  .ال خمالف هلما، وألنه قطع ما ال يعيش معه، يف حمل الذبح، فحلو بن حصني، 
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إن ذكاها، وحياهتا متكن زيادهتا على حركة  (1)والنطيحة وحنوها
وما قطع  (3)واالحتياط مع حترك، ولو بيد أو رجل (2)مذبوح، حلت

  (4)حلقومه، أو أبينت حشوته، فوجد حياته كعدمها

                                                

أي من حيوان مأكول، كاملنخنقة واملوقوذة، واملرتدية، أكيلة سبع، واملريضة، ما ( 1)
 .صيد بشبكة، أو شرك أو أحبولة، أو فخ، أو أنقذه من مهلكة

زمنا يكون موهتا بالذبح أسرع منه، أو أن حترك املريضة واختار املوفق بأن تعيش ( 2)
ويسيل دمها، اهـ ومفهومه، إن مل متكن زيادهتا على حركة مذبوح بطول املدة، فال 

أنه ال يشرتط شيء من هذه األقوال، بل : ملا ذكر شروطهم األظهر: وقال الشيخ
يس هو دم امليت، مىت ذبح فخرج الدم األمحر، الذي خيرج من املذكي يف العادة، ل

حل : فإنه حيل أكله، وإن مل يتحرك يف أظهر قويل العلماء، ويف املنتهى وشرحه
أكله ولو مع عدم حتركه بيد، أو رجل أو طرف عني، أو مصع ذهب، وحنو ذلك 

 .يف األصح
 .أو طرف عني، أو مصع ذنب، وحنو ذلك( 3)
أبينت حشوته، أي  وما قطع حلقومه، من حيوان مباح، قبل تذكيته، أو: أي( 4)

أزيلت وليس املراد ظهرت، فوجود حياته كعدمها، فال حيل بذكاة، وكذا حنو 
ذلك، مما ال تبقى معه حياة، وما ذبح فغرق، أو تردى من علو، أو وطئ عليه، 

: حيل، وهو رواية عن أمحد، قال يف الفروع: بثقيل يقتل مثله، فقال املوفق وغريه
  .هو قول الفقهاء: كشي، ويف املنتهى وغريهاختارها األكثر، وصوبه الزر 
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الذبح بسم )حركة يده بـ  (عند)أن يقول الذابح : الشرط الرابع
ا َلْم ُيْذَكِر اْسُم اهلِل َعَلْيِه َوِإنَُّه : لقوله تعاىل (1)(اهلل َوال َتْأُكُلوا ِممَّ

َلِفْسق  
ألن  (4)باسم اخلالق، وحنوه :كقوله  (3)(ال جيزئه غريها)و (2)

وجتزئ بغري عربية ولو  (5)إطالق التسمية، ينصرف إىل بسم اهلل
 .(6)أحسنها

                                                

وعند الذبح قريبا منه، ولو فصل بكالم كالتسمية على الوضوء وكذا : وذكر مجاعة( 1)
 .عند النحر، أو العقر

وال ريب أن ذكر اسم اهلل على الذبيحة يطيبها، : أي خبيث حرام، قال ابن القيم( 2)
خل به، ال بس الشيطان الذابح ويطرد الشيطان عن الذابح واملذبوح، فإذا أ

فدلت  ىإذا ذبح مس صلى اهلل عليه وسلمواملذبوح، فأثر خبثا يف احليوان، وكان 
اآلية، أن الذبيحة ال حتل، إذا مل يذكر اسم اهلل عليها، وإن كان الذابح مسلما، 

مستحبة، وهو مذهب الشافعي، وأيب حنيفة، ومجاعة : وهو رواية عن مالك، وقيل
 .لف، سقوط التسمية سهوا ال عمداالسلف اخل

 .أي وال جيزئ الذابح، غري قول بسم اهلل( 3)
 .كالرازق وكالتسبيح، وحنوه( 4)
ا َلْم ُيْذَكِر اْسُم اهلِل َعَلْيهِ كقوله ( 5)  صلى اهلل عليه وسلموقوله  َوال َتْأُكُلوا ِممَّ

 .فاشرعا وعر  «بسم اهلل»وغريمها يطلق على قول  «يا غالم سم اهلل»
ولو أحسن التسمية بالعربية، ألن املقصود ذكر اهلل، قد حصل، خبالف : أي( 6)

التكبري والسالم، فإن املقصود لفظه، وجيزئ أن يشري أخرس بالتسمية برأسه، أو 
طرفه إىل السماء، وقال ابن املنذر، أمجع كل من حنفظ عنه، على إباحة ذبيحة 

  .األخرس
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الذبيحة لقوله عليه  (سهوا أبيحت)أي التسمية  (فإن تركها)
ذبيحة المسلم حالل، وإن لم يسم إذا لم » :الصالة والسالم

ولو جهال فال  (2)(عمدا)إن ترك التسمية  (ال) (1)رواه سعيد «يتعمد
عليه، أعاد  ىومن بداله ذبح غري ما مس (3)ملا تقدم ،بيحةحتل الذ
صلى اهلل ويسن مع التسمية التكبري، ال الصالة على النيب  (4)التسمية

 .(5)اهلل عليه وسلم

                                                

 .ة، إذا نسي اسم اهلل عليهافدل احلديث على حل الذبيح( 1)
ا َلْم ُيْذَكِر اْسُم اهلِل َعَلْيهِ : أي فال حتل الذبيحة لقوله تعاىل( 2)  َوال َتْأُكُلوا ِممَّ

 .وهلذا اخلرب
: أي ملن ترك التسمية جهال، هذا املذهب، عند بعض األصحاب، وجاء خرب( 3)

صلى اهلل ليه أوال، فقال إن قوما يأتوننا باللحمان فال ندري أذكروا اسم اهلل ع»
 .وكانوا حديثي عهد بكفر: ، قالت عائشة«مسوا أنتم وكلوا عليه وسلم

 .وهذا واهلل أعلم ما مل يعلم عنهم، أهنم ال يذكرون اسم اهلل عند الذبح
راد ذبح غريها، أعاد التسمية، سواء ذبح األوىل أو أعلى شاة مثال مث  ىبأن مس( 4)

انية بتلك التسمية، فإن ذحبها بتلك التسمية عمدا، مل أرسلها، ألنه مل يقصد الث
تبح وكذا لو رأى قطيعا فسمى، وأخذ شاة فذحبها، مل تبح، ألنه ال يقصدها 

 .بتلك التسمية
صلى اهلل عليه ألنه ثبت أنه  «واهلل أكرب»قول  «بسم اهلل»: ويسن مع قول:أي( 5)

 «بسم اهلل»خالف يف أن قول بسم اهلل واهلل أكرب، وال : كان إذا ذبح، قال  وسلم
مع التسمية على الذبيحة،  صلى اهلل عليه وسلمجيزئه وال تسن الصالة على النيب 

  .لعدم ورودها، وألهنا ال تناسب املقام، كزيادة الرمحن الرحيم
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ويكره ) (1)ومن ذكر مع اسم اهلل اسم غريه، حرم ومل حيل املذبوح
إن اهلل كتب اإلحسان على كل » :حلديث (2)(أن يذبح بآلة كالة

وإذا ذبحتم فأحسنوا  (3)فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةشيء، 
رواه الشافعي  «وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته (4)الذبحة

 .(5)وغريه
إن »لقوله ابن عمر  (6)(أن حيدها احليوان يبصره)ا يكره أيض   (و)

 ىن توار أأمر أن حتد الشفار و  صلى اهلل عليه وسلمإن رسول اهلل »
أي  (أن يوجهه)يكره أيضا  (و) (7)ريهرواه أمحد وغ «عن البهائم

 .(8)(إىل غري القبلة)احليوان 

                                                

 .ولو كان الذابح كتابيا( 1)
 .لئال يعذب احليوان( 2)
 .بكسر القاف( 3)
ى أن اإلحسان واجب على كل حال، حىت يف ويف هذا دليل عل: قال الشيخ( 4)

إزهاق النفس، ناطقها وهبيمها، فعلى اإلنسان أن حيسن القتلة، لآلدميني، والذحبة 
 .للبهائم

 .بآلة غري كالة، وحيدها كما يأيت، ويسرع إزهاقها إلراحتها( 5)
 .أو يذبح شاة، وأخرى تنظر إليه( 6)
لشفرة، إلراحة البهيمة، وأن توارى فرواه ابن ماجه، فدل على مشروعية حد ا( 7)

 .حال حدها عن البهائم
  .كاألذان ألنه قد يكون قربة، وكاألضحية( 8)
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 (2)والرفق به (1)ألن السنة توجيهه إىل القبلة، على شقه األيسر
 .(3)واحلمل على اآللة بقوة

أو ) (4)أي عنق ما ذبح (أن يكسر عنقه)يكره أيضا  (و)
 :حلديث أيب هريرة (5)أي قبل زهوق نفسه (يسلخه قبل أن يربد

بدليل بن ورقاء اخلزاعي، على  صلى اهلل عليه وسلمبعث رسول اهلل »
بكلمات، منها، ال تعجلوا األنفس  مجل أورق، يصيح يف فجاج مىن

 .(6)رواه الدارقطين «قبل أن تزهق

 .(7)وإن ذبح كتايب ما حيرم عليه، حل لنا، إن ذكر اسم اهلل عليه

 .(7)عليه
                                                

ملا ضحى، وجه أضحيته إىل القبلة، وقال وجهت  صلى اهلل عليه وسلمألنه ( 1)
وكونه على شقه . وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني

 .لذبح بيمناه، وميسك رأسه بيسراهاأليسر، ليتمكن من ا
 .وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة صلى اهلل عليه وسلمملا تقدم من قوله ( 2)
 .وإسراع القطع، إلسراع زهوق النفس( 3)
 .حىت تزهق نفسه، للخرب اآليت وكسر العنق تعذيب، واستعجال قبل أن يربد( 4)
 .ل تكامل خروج نفسهوال خالف يف ذلك، ملا فيه من تعذيب احليوان، قب( 5)
أي ال تشرعوا يف شيء من األعمال، املتعلقة بالذبيحة، قبل أن متوت، فإن فعل، ( 6)

بأن كسر عنقه، أو سلخه قبل أن يربد أساء، وأكلت ألن الذكاة متت بالذبح، 
 .وما بعده غري معترب

 له كذي ـليه أكـرم عـيوانا حيـراين، حـودي، أو نصـأي وإن ذبح يه( 7)
= 
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أو متحركا   (1)ح بذكاة أمه، إن خرج ميتاا وذكاة جنني مب
 .(2)كمذبوح

                                         
= 

، ومنفرج األصابع، والبط والنعام، وما ليس مبشقوق األصابع، حل لنا الظفر
ولو ذبح لعيده، أو ليقربه : معشر املسلمني أكله، إن ذكر اسم اهلل عليه، ومفهومه

: إىل شيء يعظمه، مل حيرم علينا، إذا ذكر اسم اهلل عليه فقط، قال يف اإلنصاف
 .هذا املذهب

َوَما ُأِهلَّ ِبِه : يكون ميتة، لقوله تعاىل: بن عقيلوقال ا: حيرم اختاره الشيخ: وعنه
ال يؤكل ما ذبح ألعيادهم : مسعت أبا عبد اهلل يقول: حنبلابن وقال  ِلَغْيِر اهللِ 

هذا أشهر نصوص أمحد، إذا نوى : وكنائسهم ألنه أهل به لغري اهلل، قال الشيخ
 . اهلل عليها ىهبا التقرب إىل غري اهلل، وإن مس

ذكاة األم ذكاة للجنني، إن خرج ميتا، فإنه جزء من أجزائها والذكاة قد  :أي( 1)
 .أتت على مجيع أجزائها

االتفاق : الوزير وغريه ىأي أو خرج اجلنني متحركا، كحركة مذبوح، حل؛ وحك( 2)
على أن اجلنني إن خرج ميتا فذكاته بذكاة أمه، وكذغإن خرج متحركا كحركة 

 صلى اهلل عليه وسلمقوله : قد اتفق النص، وهومذبوح، إذ له حكم امليت، و 
ذكاة اجلنني ذكاة أمه رواه اخلمسة واألصل والقياس، واالتفاق؛ إال ما روي عن 

  .أيب حنيفة، واتفقوا على أنه خرج حيا يعيش مثله، مل يبح إال بالذبح
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 (1)باب الصيد

 
غري مقدور  (3)متوحش طبعا (2)اقتناص حيوان حالل: وهو

ال حيل املصيد املقتول يف االصطياد، )و (5)ويطلق على املصيد (4)عليه
 .(6)(أن يكون الصائد من أهل الذكاة: إال بأربعة شروط، أحدها

                                                

ُتْم َوِإَذا َحَللْ واألصل فيه الكتاب والسنة واإلمجاع، واتفقوا على أن قوله ( 1)
 .أمر إباحة ال أمر وجوب َفاْصَطاُدوا

مصدر صاد بصيد صيدا فهو : أي الصيد باملعىن املصدري، وإال فهو يف األصل( 2)
 .صائد، مث أطلق مبعىن املفعول، يعين اقتناص املصيد، تسمية للمفعول باملصدر

ليس فاقتناص حنو ماند، من إبل وبقر، وما تأهل من حنو غزالن، أو ملك منها ( 3)
 .صيدا

 .بدون اقتناص كمتأهل( 4)
حيوان مقتنص حالل، متوحش طبعا، غري مملوك وال مقدور عليه فخرج : فاملصيد( 5)

احلرام كالذئب واإلنسي كاإلبل ولو توحشت واململوك واملقدور عليه، لكسر شيء 
 .منه وحنوه

، متفق فإن أخذ الكلب ذكاة صلى اهلل عليه وسلمأي ممن حتل ذبيحته، لقوله ( 6)
عليه، والصائد مبنزلة املذكي، فيشرتط فيه األهلية، إال ما ال يفتقر إىل ذكاة،  

  .كحوت وجراد، فيباح إذا صاده من ال حتل ذبيحته
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 (2)شارك فيهوكذا ما  (1)فال حيل صيد جموسي، أو وثين حنوه
يشرتط فيه ما  (4)حمدد)أحدمها  (وهي نوعان (3)الثاين اآللة)الشرط 

فإن )الصيد  (أن جيرح)يشرتط فيه أيضا  (و (5)يشرتط يف آلة الذبح
ما أنهر »ملفهوم قوله عليه الصالة والسالم  (6)(قتله بثقله مل يبح

 .(7)«الدم، وذكر اسم اهلل عليه فكل

                                                

 .كدرزي أو متولد بينه وبني كتايب، كولد جموسية من كتايب( 1)
، أو كتابيا يف قتل الصيد، سواء وقع سهمهما فيه، دفعة واحدة: أي حنو جموسي( 2)

إذا أرسلت كلبك املعلم، وذكرت اسم »وقع فيه سهم أحدمها قبل اآلخر، لقوله 
اهلل عليه فكل، وإن وجدت معه غريه فال تأكل، فإنك إن مسيت على كلبك ومل 

متفق عليه، وألنه اجتمع يف قتله مبيح وحمرم، فغلب جانبا احلظر  «تسم على غريه
 .دون اآلخر، فاحلكم له وبالعكس وإن كان أصابه سهم من كان من أهل الذكاة

 .أي اليت يقتل هبا الصيد( 3)
 .ينهر الدم حبده( 4)
ألن جرحه قائم مقام ذكاته، فاعترب له ما يعترب يف آلة الذكاة، وهي أن يكون ( 5)

 .مبحدد غري السن والظفر
كشبكة وفخ وعصى، وحجر ال حد له، وإن كان له حد فكمعراض إن قتله ( 6)

يشبه السهم، حبذف به الصيد، : قتله بعرضه مل حيل، واملعراضحبده حل، وإن 
فإن قتل حبده، بأن خرق وقتل حل، بال نزاع للخرب، ورمبا أصاب بعرضه فوقيذ 

 .وفاقا
  .فدل على أن ما ليس مبحدد، ال حيل ما قتل، سواء كان بعرضه أو ثقله( 7)
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والفخ ال حيل  (2)والعصا والشبكة (1)قوما ليس مبحدد، كالبند)
وإن أدركه وفيه  (3)ولو مع قطع حلقوم، ومريء، ملا تقدم (ما قتل به

صيدا باهلواء، أو على شجرة  ىوإن رم (4)حياة مستقرة، فذكاه حل
 .(5)فسقط فمات، حل

                                                

وهو : ويف شرح الغاية؛من الرصاص وهو املعروف اآلن، : وهو ما يرمي به، وقيل( 1)
حصى صغار، يرمى به، وكان فيما سبق حصى صغار يرمى به من القوس، أي 
فال حيل ما قتل به، وأما بندق الرصاص، فقال بعض املالكية هو أقوى من كل 

 :حمدد، فيحل به الصيد، وقال عبد القادر
 فيداـجواز أكله قد است  وما ببندق الرصاص صيدا         
 .وانعقد اإلمجاع من فتواه  ا األواه ـدنـىت به والـأف        

 .وهي شركة الصياد، فال حيل ما قتل به( 2)
من أنه ال بد أن يكون مبحدد، جيرح الصيد، والفخ آلة يصاد هبا، غري حمدد جيرح ( 3)

 .وإمنا يقتل بثقله
تج إىل حلصول إزهاقه بالذبح، وإن أدركه وإمنا فيه حركة كحركة مذبوح حل، ومل حي( 4)

ذكاة، وكذا إن كان فيه حياة مستقرة، فوق حركة املذبوح ولكن مل يتسع الوقت 
لتذكيته حل، فعند اجلمهور، مالك والشافعي، وأمحد وغريهم أنه إذا مل يقدر على 
ذحبه، من غري تفريط، حىت مات، أبيح أكله على اإلطالق، وإن اتسع الوقت 

 . يباح بغري التذكيةلتذكيته مل يبح إال هبا، ألنه حيوان ال
وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، ألن سقوطه باإلصابة، وزهوق روحه ( 5)

بالرمي، ال بالوقوع، وإن غاب ما عقره، أو أصيب يقينا ولو ليال، مث وجده، ولو 
 ورواه أب «وإن تغيب عنك ما لم تجد فيه غير سهمك»بعد يوم ميتا حل لقوله 

  .داود
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فيباح  (2)اجلارحة: والنوع الثاين) (1)وإن وقع يف ماء وحنوه مل حيل
سواء كانت مما يصيد مبخلبه  (3)(إن كانت معلمة)حة اجلار  (ما قتلته

 .(5)أو بنابه من الفهود والكالب (4)من الطري

                                                

يد املرمى يف اهلواء، يف ماء، أو وقع املرمي على شجرة يف ماء، وإن وقع الص: أي( 1)
من جبل، أو تردى ترديا يقتله مثله، مل حيل أكله،  ىأو على ما يقتله مثله أو ترد

وحكاه الوزير إمجاعا، جلواز أن يكون حنو املاء أو اجلبل، هو الذي قتله وإن وقع 
كان الرتدي ال يقتل مثل ذلك يف ماء ورأسه خارجه، أو كان من طري املاء، أو  

ال خالف يف إباحته، ألن الرتدي والوقوع إمنا حرم : احليوان، حل قال يف املبدع
 .خشية أن يكون قاتال، أو معينا على القتل وهذا منتف هنا

 .أي والنوع الثاين من نوعي اآللة اجلارحة، أي املفرتسة، من السباع والطري( 2)
وا على أنه جيوز االصطياد باجلوارح املعلمة، إال األسود اتفق: للصيد قال الوزير( 3)

البهيم، هذا املذهب، واجلمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي، على جازه إلطالق 
 .الشارع

أي سواء كانت اجلارحة املعلمة، مما يصيد مبخلبه، أي ظفره، من الطري، كالبازي ( 4)
 .والصقر، والعقاب والشاهني، وحنوها

سواء كان مما يصيد بنابه، من الفهود مجع فهد، وهو نوع من السباع، أو : أي( 5)
بني الكلب والنمر، قوائمه أطول من قوائم النمر، وهو منقط بنقط سود ال يتكون 
منها حلق كالنمر، أو من الكالب، وهي أقبل للتأديب، وكلما أمكن االصطياد 

  .به
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تـَُعلُِّمونـَُهنَّ  (1)َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اْلَجَوارِِح ُمَكلِِّبينَ : لقوله تعاىل
ا َعلََّمُكُم اهللُ  ِممَّ

 (3)إال الكلب األسود البهيم، فيحرم صيده (2)
 .(4)اح قتلهواقتناؤه ويب

                                                

وهن الكالب املعلمة، والبازي  َوارِحِ َما َعلَّْمُتْم ِمَن اْلجَ أي وأحل لكم صيد ( 1)
وكل طري يعلم للصيد، واجلارح هي الكالب الضواري والفهود والصقور وأشباهها 

يف حال تكليبكم هذه : واملراد الكواسب من سباع البهائم، والطري، مكلبني أي
 .اجلوارح، أي إغرائكم إياها على الصيد هبا

العلم الذي علمكم اهلل، وذلك أنه إذا  أي تؤد بوهنن آداب أخذ الصيد، من( 2)
أرسله اسرتسل، وإذا أشاله استشلى، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه، حىت 

ا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا : جييء إليه، وال ميسكه لنفسه، مث قال َفُكُلوا ِممَّ
 .وتقدم اْسَم اهللِ 

، رواه مسلم قال «إنه شيطان»: أمر بقتله، وقال صلى اهلل عليه وسلمألنه ( 3)
وأباح صيده مالك والشافعي، وأبو حنيفة لعموم اآلية واخلرب، والقياس : املوفق

 .على غريه من الكالب فاهلل أعلم
أي وحيرم اقتناء الكلب األسود البهيم، قوال واحدا، وتعليمه الصيد لألمر بقتله، ( 4)

املنتهى، يباح؛ وروي عنه ال بأس به،  وعبارة اإلقناع، ويسن قتله، لألمر به، وعبارة
األمر : وهو اآلن منسوخ؛ وقال أبو املعايل: وكان األمر بقتله االبتداء، قال النووي

بقتل الكالب منسوخ؛ وصح أنه أمر به مث هنى عنه، واستقر الشرع على 
 .التفصيل، مثل أن كان عقورا، وجيب قتل كل عقور

م اقتناء الكلب لغري حاجة، مثل أن يقتين كلبا اتفقوا على أنه حير : وقال غري واحد
, إعجابا بصورته، أو للمفاخرة به، فهذا حرام بال خالف، والرتخيص لثالثة الزرع

  .واملاشية والصيد، وهذا جائز بال خالف
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أن يسرتسل إذا أرسل، وينزجر إذا : وتعليم حنو كلب وفهد
أن يسرتسل إذا  (3)وتعليم حنو صقر (2)وإذا أمسك مل يأكل (1)زجر

إرسال اآللة : الثالث)الشرط  (4)أرسل ويرجع إذا دعي، ال برتك أكله
 .(5)للصيد (قاصدا

                                                

 .ال يف حال مشاهدته الصيد( 1)
 فإن أكل فال تأكل، فإين أخاف أمنا أمسك على» صلى اهلل عليه وسلملقوله ( 2)

ال أحسب هذه اخلصال تعترب يف غري الكلب، : متفق عليه؛ وقال املوفق «نفسه
والفهد ال جييب داعيا، وإن عد متعلما، فيكون التعليم يف حقه برتك األكل 

 .خاصة أو مبا يعده أهل العرف متعلما
التحقيق أن املرجع يف تعليم الفهد إىل أهل اخلربة، فإن قالوا إنه من : وقال الشيخ
إنه يعلم برتك األكل كالكلب، : تعليم الصقر باألكل أحلق به، وإن قالواجنس 

أحلق به، وإذا كان الكلب بعد تعلمه، مل حيرم ما تقدم من صيده، ومل يبح ما أكل 
 .منه

 .وعقاب وشاهني، وباشق( 3)
اتفقوا على أن من : فاشرتاط ترك األكل يف الكلب خاصة، وقال الوزير: أي( 4)

ع البهائم، إذا أرسله اسرتسل، وإذا زجره انزجر، واشرتط اجلمهور، شرط تعليم سبا 
أبو حنيفة والشافعي وأمحد ترك األكل، ومل يشرتطه مالك، واتفقوا على أن سائر 
اجلوارح سوى الكلب، ال يعترب يف حد تعليمه ترك األكل مما صاده، وإمنا تعليمه 

 .أن يرجع إىل صاحبه إذا دعاه: هو
سقط السيف من يده، فعقر الصيد، مل حيل، ألن قصده شرط يف وفاقا، فلو ( 5)

  .إباحته
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إال ) (1)ما صاده (فإن اسرتسل الكلب، أو غريه بنفسه مل يبح)
ألن زجره أثر يف  (2)الصيد (أن يزجره فيزيد يف عدوه بطلبه، فيحل

 ومن رمى صيدا فأصاب غريه  (3)عدوه، فصار كما لو أرسله
إرسال  (التسمية عند إرسال السهم أو: الرابع)الشرط  (4)حل

  (5)اجلارحة)
                                                

إذا أرسلت كلبك املعلم، وذكرت اسم اهلل عليه » صلى اهلل عليه وسلملقوله ( 1)
، متفق عليه، فدل على أن إرسال اجلارحة مبنزلة الذبح، وإن زجره ومل يزد «فكل

 .جلارح بنفسهعدوه مل حيل، ألن الزجر مل يزد شيئا عن اسرتسال ا
 .أو زجره ومل يقف، لكنه زاد يف عدوه باشالئه فيحل الصيد( 2)
 .ألن فعل اآلدمي إذا انضاف إىل فعل البهيمة، كان االعتبار بفعل اآلدمي( 3)
بال نزاع أعلمه، وكذا : أو رمى صيدا فقتل مجاعة، حل اجلميع قال يف اإلنصاف( 4)

أو وقع : ذهب أيب حنيفة والشافعيإذا أرسل كلبه على صيد فصاد غريه، وهو م
سهمه يف حجر، فرده على الصيد فقتله، حل وإن قصد صيدا بعينه فرماه بسهم 
فأصابه فاتفقوا على أنه حيل، وإن أرسل كلبه، أو سهمه إىل هدف فقتل صيدا، 
أو رمى حجرا وحنوه، يظنه صيدا أو هبيمة، فأصاب صيدا مل حيل ملا تقدم من أن 

 . إباحتهقصد الصيد شرط يف
الصيد يقع بني : ووعد الشارح يف باب اآلنية، بذكر الطريدة، يف الصيد وأنسيها، وهي

قوم، ال يقدرون على ذكاته، ويقطع كل واحد منه حىت يؤتى عليه وهو حي، قال 
ال بأس بالطريدة، كان املسلمون يفعلون ذلك يف مغازيهم واستحسنه : احلسن

 .ا، توحشت ومل يقدر على تذكيتهاأمحد، وكذا الناد، من إبل وحنوه
ا َلْم ُيْذَكِر اْسُم اهلِل : وهو مذهب اجلمهور لقوله تعاىل( 5) َوال َتْأُكُلوا ِممَّ

 .َعَلْيهِ 
ولألخبار ألن إرسال اآللة من حنو سهم، أو معراض، وكذا نصب حنو منجل وإرسال 
= 
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ملفهوم  (1)الصيد (عمدا أو سهوا مل يبح)أي التسمية  (فإن تركها
إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم » اهلل عليه وسلم صلىقوله 

 .(2)متفق عليه «اهلل عليه فكل

وكذا إن تأخرت بكثري،  (3)وال يضر إن تقدمت لتسمية بيسري
على صيد فأصاب غريه  ىولو مس (4)يف جارح، إذا زجره فانزجر

على  ىخبالف ما لو مس (6)بغريه ىال على سهم ألقاه ورم (5)حل
 .(7)هاها وذبح بغريهاسكني مث ألق

                                         
= 

كما اعتربت عند اجلارحة، هو الفعل املوجود من املرسل، فاعتربت التسمية عنده  
الذبح، لكن ال بد من إشارة أخرس لقيامها مقام نطقه وتصح التسمية ولو بغري 

 . العربية
وكذا جهال، فال تسقط حبال، خبالف الذكاة، فإن التسمية تسقط فيها سهوا، ( 1)

 .كثرة الوقوع وتكرره، خبالف الصيد: والفرق بينهما
 .ال تأكلإذا مل تذكر اسم اهلل عليه ف: فمفهومه( 2)
أي وال يضر تقدمي التسمية عند إرسال السهم، أو اجلارحة بزمن يسري عرفا،  ( 3)

 .كالعبادات، وكذا لو تأخرت بزمن يسري عرفا
 .عند التسمية إقامة لذلك مقام ابتداء إرساله( 4)
 .أي املصاب ولو كانت التسمية على غريه( 5)
لتسمية على صيد بعينه، اعتربت على فال حيل املصيد، ألنه ملا مل ميكن اعتبار ا( 6)

 .آلته
 فيحل ألن التسمية يف جانب الصيد واقعة على السهم، ال على الصيد ( 7)

لعدم حضوره بني يديه، بل قد ال يصاب ويف جانب الذكاة، التسمية واقعة على 
= 
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ما يف  (اهلل أكرب كـ)أي مع باسم اهلل  (ويسن أن يقول معها)
بسم اهلل »كان إذا ذبح يقول   صلى اهلل عليه وسلمألنه  (1)(الذكاة)

وهو أفضل  (3)ويكره الصيد للهو (2)وكان ابن عمر يقوله «واهلل أكبر
 .(5)والزراعة أفضل مكتسب (4)مأكول

                                         
= 

 .الذبيحة نفسها، ال على السكني فال يضر الذبح بغريها
 .الذكاة قول اهلل أكربأي كما يسن مع التسمية عند ( 1)
أي ويسن أن يقول عند إرسال اآللة، أو اجلارحة بسم اهلل واهلل أكرب كما يسن ( 2)

 .ذلك عند الذبح، قياسا عليه، وتقدم يف اهلدي واألضاحي
ألنه عبث، وإن كان فيه ظلم للناس، بالعدوان على زروعهم، وأمواهلم فحرام، ( 3)

، أن اهلل حرم صيد احلرم، وأن احملرم ال يباح والصيد حلاجة اإلنسان جائز، وتقدم
 .له أن يصيد، وال حيل له أكل ما صيد ألجله

 .ألنه حالل، ال شبهة فيه( 4)
ألهنا أقرب إىل املتوكل من غريها، وأقرب للحل، وفيها عمل اليد، والنفع العام، ( 5)

سب أفضل الك»عمل الرجل بيده، حلديث : البد أن يؤكل منها بال عوض، وقيل
، وتقدم، وقيل التجارة، ولعله خيتلف باختالف «عمل الرجل بيده وكل بيع مربور

األشخاص واألحوال، ويسن التكسب، ومعرفة أحكامه ويباح كسب احلالل، 
لزيادة املال واجلاه، والرتفه والتنعم، والتوسعة على العيال، مع سالمة الدين 

 قوت له، وعلى من تلزمه والعرض، واملروءة وبراءة الذمة، وجيب على من ال
 .مؤونته، ويكره تركه، واالتكال على الناس

الكسب الذي ال يقصد به التكاثر، وإمنا يقصد به التوسل إىل : وقال بعض أهل العلم
طاعة اهلل من الصلة والتعفف، فهو أفضل، حىت من التفرغ للعبادة، ويستحب 

  .الغرس واحلرث، واختاذ الغنم، للخرب
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 (1)كتاب اإليمان

 
واليمني اليت جتب هبا ) (3)وهي احللف والقسم (2)مجع ميني

 (اهلل)اسم  (بـ)اليت حيلف فيها  (هي اليمني)فيها  (الكفارة إذا حنث
واألول الذي ليس  (4)الذي ال يسمى به غريه، كاهلل، والقدمي األزيل

 .(5)قبله شيء

                                                

تاب يذكر فيه أحكام اإلميان، وكفاراهتا، واألصل فيها، الكتاب والسنة أي هذا ك( 1)
 .واإلمجاع
اليد املعروفة، مسي احللف هبا، ألن احلالف يعطي ميينه فيه، ويضرب هبا : وأصل اليمني

 .على ميني صاحبه، كما يف العهد واملعاقدة
، بذكر معظم على توكيد احلكم احمللوف عليه: واألميان مجع ميني، واليمني: أي( 2)

 .وجه خمصوص
 .بفتح القاف والسني، وكذا اإليالء، بألفاظ خمصوصة، تأيت أمثلتها( 3)
فاألسم الشريف، علم على ربنا تبارك وتعاىل، ال يسمى به غريه، وهو سبحانه ( 4)

 .القدمي بأمسائه وصفاته، األزيل، مل يزل وال يزال سبحانه وتعاىل
أنه قال يف دعائه أنت األول فليس   عليه وسلمصلى اهللكما صح عن النيب ( 5)

  .قبلك شيء
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ورب  (2)وخالق اخللق (1)واآلخر الذي ليس بعده شيء
  (5)أو الذي يسمى به غريه، ومل ينو الغري ،(4)والرمحن (3)العاملني

تعاىل   (صفة من صفاته)بـ  (أو) (7)والرازق واملوىل (6)كالرحيم واخلالق
 .(8)تعاىل كوجه اهلل، وعظمته، وكربيائه، وجالله وعزته

                                                

َويـَبْـَقى  * ُكلُّ َمْن َعَليْـَها َفانٍ : كما يف اخلرب، واحلي الذي ال ميويت قال تعاىل( 1)
 .َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجالِل َواإِلْكَرامِ 

 .وفاطر السموات واألرض( 2)
 .ك يوم الدينورازق العاملني، والعامل بكل شيء، ومال( 3)
فجعل اللفظني سواء يف الدعاء  ُقِل اْدُعوا اهلَل َأِو اْدُعوا الرَّْحَمنَ لقوله ( 4)

 .فكانا سواء يف احللف، وحنو ذلك، مما ال يسمى به غريه، تبارك وتعاىل
اتفقوا على أن اليمني : بل أطلق فإطالقه ينصرف إىل اهلل تعاىل، وقال الوزير وغريه( 5)

 .، منعقدة بأمساء اهلل احلسىن، كالرمحن والرحيم واحلي، وغريهاباهلل تعاىل
وقال يف حق  ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوف  َرِحيم  والعظيم والرب قال تعاىل عن نبيه ( 6)

 .َوِإْذ َتْخُلُق ِمَن الطِّيِن َكَهْيَئِة الطَّْيِر ِبِإْذِنيعيسى 
املوىل املعتق، والقادر باكتسابه : وقوهلم َفاْرُزُقوُهْم ِمْنهُ : والقادر، قال تعاىل( 7)

فإن نوى به احللف باهلل تعاىل، أو أطلق ومل ينو سوى اهلل تبارك وتعاىل، كان ميينا 
ألنه بإطالقه ينصرف إىل اهلل جل وعال، فإن نوى به غريه، فليس بيمني ألنه 

 .يستعمل يف غريه
ني منعقدة اجميع صفات اهلل تعاىل  اتفقوا على أن اليم: وعلوه، وقال الوزير وغريه( 8)

  .كعزة اهلل وجالله، إال أبا حنيفة استثىن علم اهلل، فلم يره ميينا
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أو  (3)(أو بالقرآن أو باملصحف) (2)وإرادته (1)وعهده وأمانته
 .(5)نيولعمر اهلل مي (4)بسورة أو آية منه

                                                

عهد اهلل ميني، قال ابن عبد الرب، ال خالف يف ذلك، إال عمن ال يعتد بقوله، ( 1)
وكذا ميثاقه وكذا علي عهد اهلل وميثاقه، واحللف بأمانة اهلل ميني، وفاقا ملالك وأيب 

يفة، وقال الشافعي، ال تنعقد اليمني بأمانة اهلل، إال أن ينوي احللف بصفة اهلل، حن
 .الفرائض والودائع: ألن األمانة يراد هبا

 .وقدرته جربوته، وحنو ذلك، مما هو صريح يف مقصوده وال يفتقر إىل نية( 2)
حلف أو حلف بالقرآن أو بكالم اهلل، فيمني ألنه صفة من صفات اهلل أو : أي( 3)

 .باملصحف، فيمني ألنه عبارة عما يف دفيت املصحف، باإلمجاع
أو حبق القرآن أو بالتوراة أو اإلجنيل أو الزبور، أو صحف إبراهيم أو موسى، ألنه ( 4)

 .حلف بصفة من صفات اهلل، فوجبت الكفارة مع احلنث
لعمرك،  بفتح العني وضمها، احلياة والبقاء، وهو مذهب أيب حنيفة ومالك، وقول( 5)

جري على رسم اللغة، وذكر صورة القسم، لتأكيد مضمون الكالم وتروجيه فقط، 
ألنه أقوى من سائر املؤكدات، وأسلم من التأكيد بالقسم باهلل لوجوب الرب به، 

ال بأس به، : وليس الغرض اليمني الشرعي، فصورة القسم على الوجه املذكور
 .أفلح وأبيه عليه وسلمصلى اهلل وهلذا شاع بني املسلمني، وقال 

ليست ميينا إن مل ينو، وهو قول الشافعي، ألهنا ال تكون ميينا إال بتقدير : وعنه
: لعمر اهلل ما أقسم به، وأمي اهلل ميني وفاقا أليب حنيفة ومالك كقوله: حمذوف، حنو

  .أمين مجع ميني، وحق اهلل ميني، وفاقا ملالك والشافعي: وامين اهلل، وقال الكوفيون
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وما ال ينصرف  (1)وما ال يعد من أمسائه تعاىل، كالشيء واملوجود
به اهلل فهو  ىإن نو  (2)إطالقه إليه وحيتمله، كاحلي والواحد، والكرمي

لقوله  (4)(حمرم)واحللف بغري اهلل سبحانه وصفاته  (3)ميني، وإال فال
 «من كان حالفا فليحلف باهلل، أو ليصمت»عليه الصالة والسالم 

 .(6)ويكره احللف باألمانة (5)متفق عليه

                                                

 .وال اللفظ ظاهر، يف إرادته( 1)
 .والشاكر وحنو ذلك، مما ال ينصرف إطالقه إليه، وحيتمله( 2)
اهلل تعاىل فيمني يرتتب عليه ما يرتتب على : إن نوى بنحو هذه األلفاظ: أي( 3)

احللف باهلل وإن مل ينو به اهلل تعاىل، أو نوى به غريه، مل يكن ميينا ألن احللف 
ارة مل يقصده، وال اللفظ ظاهر يف إرادته، فلم يرتتب عليه ما الذي جتب به الكف

 .يرتتب على اليمني باهلل تعاىل
حيرم احللف بغري اهلل، وقال : هذا أمر جممع عليه وقال الشيخ: قال ابن عبد الرب( 4)

ألن أحلف باهلل كاذبا، أحب إيل من أن أحلف بغريه صادقا، قال : ابن مسعود
حيد أعظم من حسنه الصدق، وسيئة الكذب أسهل من ألن حسنه التو : الشيخ

 .سيئة الشرك
فدلت على حترميه، وعدم انعقاد « من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أشرك»: وقال( 5)

مل تنعقد ميينه، وهو مذهب أيب  صلى اهلل عليه وسلماليمني به، وإن حلف بالنيب 
 .حنيفة ومالك، والشافعي

، رواه أبو داود، «ليس منا من حلف باألمانة»: قولهكراهة التحرمي، ل: واملراد( 6)
  .وهذا وعيد شديد، يوجب حترمي احللف هبا
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 (1)إذا حنث (كفارة)أي باحللف بغري اهلل  (وال جتب به)
 (2)ثالثة شروط)إذا حلف باهلل تعاىل  (ويشرتط لوجوب الكفارة)

  ((3)األول أن تكون اليمني منعقدة

                                                

ألهنا إمنا وجبت يف احللف باهلل، صيانة ألمسائه تعاىل، وغريه ال يساويه يف ذلك، ( 1)
وكذا احللف بعتق أو طالق، ويف االختيارات اختلف كالم أيب : وقال بعضهم

الق، فاختار يف موضع التحرمي وتعزيره وهو قول مالك، العباس، يف احللف بالط
 .ووجه لنا

أنه ال يكره، وأنه قول غري واحد من أصحابنا، ألنه مل حيلف : واختار يف موضع آخر
مبخلوق، ومل يلتزم لغري اهلل شيئا، وإمنا التزم به كما يلتزم بالنذر، وااللتزام هلل، أبلغ 

ني، وهلذا مل تنكر الصحابة على من حلف من اإللتزام به، بدليل النذر واليم
 .بذلك، كما أنكروا على من حلف بالكعبة

اآلية  َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِبَما َعقَّْدُتُم اأَلْيَماَن َفَكفَّارَُتهُ : وقال ابن القيم يف قوله
فهذا صريح يف أن كل ميني منعقدة فهذا كفارهتا، وقد أدخلت الصحابة يف هذا 

بالتزام الواجبات، واحللف بأحد القربات املالية إىل اهلل، وهو العتق  النص، احللف 
كما ثبت ذلك عن ستة منهم، وال خمالف هلم من بقيتهم، وأدخلت فيه احللف، 
بالبغيض إىل اهلل، وهو الطالق كما ثبت ذلك عن علي، وال خمالف له منهم، 

إمجاع األمة إمجاعا فالواجب حتكيم هذا النص العام، والعمل بعمومه، حىت يثبت 
 .متيقنا على خالفه، فاألمة ال جتتمع على خطأ البتة

 .أن تكون اليمني منعقدة وأن حيلف خمتارا، وأن حينث يف مينيه ويأت مفصال( 2)
ألن غري املنعقدة، إما غموس أو حنوها، وإما لغو، وال كفارة يف واحد منهما، وأما ( 3)

 .ا الرب واحلنث، لكوهنا للحث واملنعاليمني املنعقدة، فهي اليت ميكن فيه
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 (1)مستقبل ممكن)أمر  (اليت قصد عقدها على)وهي اليمني  
ألهنا  (2)(الغموس)اليمني  (ض كاذبا عاملا فهيفإن حلف على أمر ما

الذي جيري على )هو  (ولغو اليمني) (3)تغمسه يف اإلمث، مث يف النار
 .(5)(ال واهلل، وبلى واهلل)يف أثناء كالمه  (كقوله  (4)لسانه بغري قصد

                                                

أمجعوا على أن اليمني املتعمدة املنعقدة، هو أن حيلف باهلل على أمر : قال الوزير( 1)
يف املستقبل أن يفعله وال يفعله، وإذا حنث وجبت عليه الكفارة اهـ ألن العقد إمنا 

ْغِو ِفي َأْيَماِنُكْم ال يـَُؤاِخذُُكُم اهلُل ِباللَّ : يكون فيه دون املاضي، قال تعاىل
 .َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم ِبَما َعقَّْدُتُم اأَلْيَمانَ 

فدلت اآلية على أن وجوب الكفارة يف األميان املنعقدة، وال يكون إال يف املستقبل من 
الزمان، دون املاضي لعدم إمكان الرب واحلنث، وغري املمكن كال شربت ماء 

 .الكوز، وال ماء به، ألنه لغو
 .وهي اليت حيلف هبا على املاضي، كاذبا عاملا( 2)
وال كفارة فيها، ألهنا أعظم من أن تكفر، وهو مذهب اجلمهور، فروى البيهقي ( 3)

كنا نعد اليمني اليت ال كفارة فيها، اليمني الغموس، وهي من : عن ابن مسعود
 .الكبائر للخرب الصحيح

ال خلرب اآليت، وال كفارة فيها لظاهر ولو يف الزمن املستقبل، لظاهر ا: وظاهره( 4)
 .يـَُؤاِخذُُكُم اهلُل ِباللَّْغِو ِفي أَْيَماِنُكمْ 

  .أي يف عرض حديثه( 5)
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اللغو في اليمين كالم الرجل في »: حلديث عائشة مرفوعا
وكذا ميني ) (1)اه أبو داود، وروي موقوفارو  «ال واهلل، وبلى واهلل: بيته

 (3)(فال كفارة يف اجلميع (2)عقدها يظن صدق نفسه فبان خبالفه
ال يـَُؤاِخذُُكُم اهلُل ِباللَّْغِو ِفي َأْيَماِنُكمْ : لقوله تعاىل

وهذا  (4)
 .(6)وال تنعقد أيضا من نائم وصغري وجمنون وحنوهم (5)منه

                                                

 .عن عطاه عنها: رواه الزهري وغريه( 1)
وكذا عقدها على زمن مستقبل، ظانا صدقه فلم : فلغو، غري منعقدة وقال الشيخ( 2)

ه فلم يفعل، أو ظن احمللوف عليه يكن، كمن حلف على غريه يظن أنه يطيع
 .خالف نية احلالف، وحنو ذلك

أي اليمني الغموس، ملا تقدم، ولغو اليمني، وما يظن صدقه فيها حكاه ابن عبد ( 3)
 .الرب إمجاعا

أي ال يعاقبكم وال يلزمكم مبا صدر منكم من اإلميان، اليت ال يقصدها احلالف، ( 4)
املطرح من الكالم، ال يعتد به، وإمنا يقع من : بل جتري على لسانه عادة، واللغو

 .غري قصد وال عقد
أي ما ذكر من لغو اليمني، كال واهلل، وبلى واهلل، أو ما يظن صدق نفسه، أو أن ( 5)

غريه يطيعه فيما حلف عليه، وحنو ذلك وألنه يكثر فلو وجبت به كفارة لشق 
 .وحصل الضرر، وهو منتف شرعا

اء، أو حمرم ألنه قول ال يتعلق به حق، فلم يصح منهما، كزائل العقل بشرب دو ( 6)
حلديث رفع القلم عن ثالثة، نائم حىت يستيقظ، وجمنون حىت يفيق، وصغري حىت 

  .يبلغ
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فإن حلف مكرها مل تنعقد  (1)اأن حيلف خمتار : الثاين)الشرط 
رفع عن أمتي الخطأ »: لقوله عليه الصالة والسالم (2)(ميينه

احلنث يف ميينه : الشرط الثالث (3)«والنسيان، وما استكرهوا عليه
كما لو حلف أن ال يكلم زيدا،   (4)بأن يفعل ما حلف على تركه

من أو يرتك ما حلف على فعله كما لو حلف ليكل (5)فكلمه خمتارا
فإذا حنث مكرها، أو ) (6)ليمينه (خمتارا ذاكرا)زيدا اليوم، فلم يكلمه 

 .(8)ألنه ال إمث عليه (7)(ناسيا فال كفارة

                                                

 .لليمني( 1)
كمن حلف ال يدخل دارا، فحمل مكرها فادخلها، أو خالف ما حلف عليه ( 2)

 .آمثجاهال، أو ناسيا احمللوف عليه، فال كفارة ألنه غري 
فدل احلديث على أن املكره على ما حلف عليه، وكذا الناسي، واجلاهل معفو ( 3)

 .عنه
فيحنث بذلك الفعل، وإن مل يفعل مل حينث، ومن مل حينث مل يهتك حرمة ( 4)

 .القسم
 .ذاكرا ليمينه حنث وأمث، وجتب عليه الكفارة( 5)
 .حنث، وأمث( 6)
عفي عن أميت اخلطأ والنسيان وما » مصلى اهلل عليه وسلملا تقدم من قوله ( 7)

 .«استكرهوا عليه
  .وكذا جاهل حلف ال يدخل دار زيد، فدخلها جاهال أهنا داره( 8)
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أي تدخلها الكفارة، كيمني باهلل  (ومن قال يف ميني مكفرة)
فعل أو ترك  (2)يف ميينه (إن شاء اهلل، مل حينث)ونذر وظهار  (1)تعاىل

لقوله عليه  (4)ت بيمينه، لفظا أو حكماواتصل (3)ترك إن قصد املشيئة
رواه  «من حلف فقال إن شاء اهلل لم يحنث»عليه الصالة والسالم 

 .((6)خريا)احلنث  (ويسن احلنث يف اليمني إذا كان) (5)أمحد وغريه

                                                

 .إن شاء اهلل، مل حينث: أو صفة من صفاته( 1)
 .قدم االستثناء، أو أخره( 2)
 إن قصد تعليق الفعل، على مشيئة اهلل وإرادته، خبالف من قاله تربكا، أو: أي( 3)

 .سبق لسانه بال قصد
ينفعه االستثناء : كقطع بنفس أو سعال، أو عطاس، أو قيء أو تثاؤب، وعنه( 4)

قال إن شاء اهلل، : وإن مل يرده إال بعد الفراغ، حىت لو قال له بعض احلاضرين
وهو مذهب أمحد الذي عليه متقدموا أصحابه، واختيار أيب : نفعه قال الشيخ

ك، وهو الصواب، اهـ ويعترب نطقة به، فال ينفعه حممد وغريه، وهو مذهب مال
 .بالقلب، إال من مظلوم كمتأول

رواه غري واحد عن ابن عمر مرفوعا، : فرواه النسائي والرتمذي وحسنه، وقال( 5)
ألفعلن : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، من الصحابة وغريهم، وألنه مىت قال

 . فعل، ومىت مل يفعل مل يشأ اهللإن شاء اهلل فقد علمنا أنه مىت شاء اهلل
ماحلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها، إال » صلى اهلل عليه وسلملقوله ( 6)

من حلف على ميني فرأى غريها : وقال «أتيت الذي هو خري، وكفرت عن مييين
  .خريا منها، فليأت الذي هو خري، وليكفر عن ميينه
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وإن حلف  (1)كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب
أو  وعلى فعل واجب، (2)على فعل مندوب، أو ترك مكروه، كره حنثه

 (4)وعلى فعل حمرم أو ترك واجب وجب حنثه (3)ترك حمرم، حرم حنثه
  (7)وال يلزم إبرار قسم (6)وحفظها فيه أوىل (5)وخيري يف مباح (4)حنثه
 .(8)كإجابة سؤال باهلل تعاىل  (7)قسم

                                                

اتفقوا على أنه ال جيوز : فع شر، وقال الوزيرمثل ما تتعلق به مصلحة، كصلح ود( 1)
أن جيعل اسم اهلل عز وجل عرضة لألميان، مينع من بر أو صلة، وإن كان قد 

 .حلف، فاألوىل له أن حينث، إذا حلف على ترك الرب، ويكفر
كأن حلف على فعل ما ندب إليه الشرع، أو ترك ما يكره شرعا، كاحللف يف ( 2)

ثه فيه، واستحب بره، ملا يرتتب على بره من الثواب احلاصل البيع والشراء، كره حن
 .بفعل املندوب، وترك املكروه

ووجب حل اليمني، ملا يف احلنث من اإلمث بفعل احملرم، أو ترك الواجب وتلزمه ( 3)
 .الكفارة يف هذه الصورة

 .ملا يف بره من اإلمث بفعل احملرم، أو ترك الواجب( 4)
ذا حلف على فعل مباح، أو تركه، أو حل ميينه، وكذا على أي وخيري يف حنثه إ( 5)

 .اخلرب بشيء هو صادق فيه، أو يظن صدقه فيه
 َواْحَفُظوا َأْيَماَنُكمْ : وحفظ ميينه يف املباح، أوىل من احلنث لقوله تعاىل: أي( 6)

 .وإن أفرط كره
 .وال يلزم حملوفا عليه إبرار قسم: أي( 7)
 اب بالتوقيفـعاىل، ألن اإلجيـؤال باهلل تـة سكما ال يلزم إجاب: أي( 8)

إمنا جيب على معني، فال جتب إجابة سائل يقسم : وال توقيف فيه، وقال الشيخ
 .على الناس
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ألن حترميها ظهار،   (2)ومن حرم حالال سوى زوجته (1)بل يسن
أو لباس أو أو طعام  (4)من أمة)سواء كان الذي حرمه  (3)كما تقدم

: أو قال (6)ما أحل اهلل علي حرام؛ وال زوجة له: كقوله  (5)(أو غريه
ألن اهلل تعاىل مساه ميينا بقوله  (7)عليه (مل حيرم)طعامي علي كامليتة 

 َيَا َأيُـَّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اهلُل َلك إىل قوله : َقْد فـََرَض
اِنُكمْ اهللُ َلُكْم َتِحلََّة َأْيمَ 

(8). 

                                                

من سألكم باهلل » صلى اهلل عليه وسلمأي إبرار القسم، كإجابة سؤال باهلل لقوله ( 1)
 .، وال يسن تكرار حلف، فإن أفرط كره«فأعطوه

 .م عليهمل حير ( 2)
 .يف باب الطالق، وباب الظهار، وتقدم الكالم فيه موضحا( 3)
 .له، مل حترم عليه بذلك( 4)
علي حرام إن فعلت كذا، أو إن أكلت هذا الطعام، فهو علي حرام، أو : أو قال( 5)

 .حرام علي هذا الطعام: قال
 .فإن كانت له زوجة، فتقدم حكم ذلك موضحا يف بابه( 6)
وال : ا الطعام علي كالدم، أو كلحم اخلنزير، مل حيرم عليه، قال الشيخهذ: أو قال( 7)

 .جيوز التعريض لغري ظامل، وهو قول مجاعة، وهو تدليس كتدليس املبيع، نص عليه

جعل حترمي احلالل  صلى اهلل عليه وسلمانه : وروي عن ابن عباس، وابن عمر( 8)
 .ميينا
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 .(1)واليمني على الشيء ال حترمه

َقْد فـََرَض اهللُ : لقوله تعاىل (2)(وتلزمه كفارة ميني إن فعله)
صلى اهلل أنه : وسبب نزوهلا (3)أي التكفري َلُكْم َتِحلََّة َأْيَماِنُكمْ 

ومن  (4)متفق عليه «لن أعود إلى شرب العسل»قال  عليه وسلم
أو برئ من اهلل تعاىل،  (6)أو يعبد غري اهلل (5)قال هو يهودي، أو كافر

 .(7)تعاىل، أو من اإلسالم، أو القرآن

                                                

 .عليه، كالظهار وألنه لو كان حمرما، لتقدمت الكفارة( 1)
أي إن فعل ما حرم على نفسه، من طعام أو شراب، أو لباس أو حنوه وقال ( 2)

اتفقوا على أن الكفارة جتب عند احلنث يف اليمني، على أي وجه كان، : الوزير
 .من كونه طاعة أو معصية، أو مباحا

ظ منه إذا حلف ليفعلن كذا، فهو ح: لكن ميني منعقدة، وقال: قال ابن القيم( 3)
لنفسه، وليس إجياب، ولكن عقد اليمني ليفعلن، فأباح اهلل له حل ما عقده 

 .بالكفارة، ومساها حتلة، وليست رافعة إلمث احلنث
 .وذلك ملا قال له بعض نسائه، أكلت مغافري قال بل شربت عسال( 4)
فهو إن فعلت كذا : اتفق الناس أنه إن قال: مل يكفر وفعل حمرما، قال ابن القيم( 5)

 .يهودي، أنه ال يكفر إن قصد اليمني
 .أو قال هو يعبد غري اهلل، أو يكفر باهلل، أو يعبد الصليب ليفعلن كذا: أي( 6)
  .أو ال يراه اهلل يف موضع كذا، إن فعل كذا( 7)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

476 

ليفعلن كذا أو إن مل  (1)وحنو ذلك صلى اهلل عليه وسلمأو النيب 
 .(3)وعليه كفارة ميني حبنثه (2)يفعله، أو إن كان فعله فقد فعل حمرما

                                                

 .كأن يستحل الزنا، أو شرب اخلمر، أو ترك الصالة أو الزكاة أو الصيام أو احلج( 1)
من حلف على ملة غري اإلسالم كاذبا متعمدا فهو كما »: ملا يف الصحيحني( 2)

من قال إنه برئ من اإلسالم فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن  : وألمحد« قال
 .كان صادقا مل يعد إىل اإلسالم ساملا

هو يهودي أو نصراين أو برئ من اإلسالم يف : ملا روي أنه سأل عن الرجل يقول( 3)
ليه كفارة ميني، وألنه قول يوجب هتك احلرمة، فكان اليمني حيلف هبا، فيحنث ع

  .هو فاسق وحنوه، وتقدم كالم ابن القيم: ميينا كاحللف باهلل، خبالف
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 (1)فصل في كفارة اليمين

 

لكل  (بني إطعام عشرة مساكنيخيري من لزمته كفارة ميني، ) 
أي العشرة  (أو كسوهتم) (2)مسكني مدبر أو نصف صاع من غريه

 (3)مساكني، للرجل ثوب جيزئه يف صالته، وللمرأة درع ومخار كذلك
فصيام ثالثة ) (5)شيئا مما تقدم ذكره (فمن مل جيد (4)أو عتق رقبة)

 .(6)(أيام
                                                

وفيها ختيري وترتيب، فالتخيري بني اإلطعام والكسوة والعتق والرتتيب فيما بني ذلك ( 1)
 .وبني الصيام

بعض برا، والبعض شعريا أو مترا سواء كان املطعم واحدا، أو عددا وسواء أطعم ال( 2)
 .أو زبيبا لآلية

أي جيزئها يف صالهتا، وأي جنس كساهم خرج به من العهدة، وجيزئ اجلديد ( 3)
واللبيس، ما مل تذهب قوته، وجيزئ أن يطعم بعضا، وأن يكسوا بعضا ألن اهلل 

 .خري بني اإلطعام والكسوة ال بعض الطعام وبعض الكسوة
ه اتفاقا، وأن احلالف خمري يف أي ذلك شاء، وأهنم أمجعوا على حكاه الوزير وغري ( 4)

أنه ال جيزئ فيه إال عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب، خالية من شركة أو عقد 
 .ال يشرتط اإلميان: عتق، أو استحقاقه، إال أبا حنيفة فإنه قال

كثمن الرقبة : كعجز عن فطرة، وقيل: أي من اإلطعام، أو الكسوة أو العتق قيل( 5)
 .يف الظهار

اتفقوا على أن من مل جيد شيئا مما تقدم، انتقل إىل صيام ثالثة : قال الوزير وغريه( 6)
  .أيام اهـ، وإن قدر بعد شروعه يف الصوم فكهدي وتقدم
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َشَرِة َمَساِكيَن ِمْن َأْوَسِط َما َفَكفَّارَتُُه ِإْطَعاُم عَ : لقوله تعاىل
َبةٍ  َفَمْن َلْم َيِجْد  (1)ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوتـُُهْم َأْو َتْحرِيُر َرقـَ

لقراءة ابن مسعود فصيام  (2)وجوبا (متتابعة) َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّامٍ 
 .(3)ثالثة أيام متتابعة

ومن ) (5)اجها قبلهوجيوز إخر  (4)وجتب كفارة نذر فورا حبنث
 .(6)ولو على أفعال (لزمته أميان قبل التكفري، موجبها واحد

                                                

ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن َأْوَسِط َما أي فكفارة ما عقدمت األميان إذا حنثتم ( 1)
من خري وأمثل قوت عيالكم، أو كسوهتم ما يصح أن : أي َأْهِليُكمْ  ُتْطِعُمونَ 

يصلي فيه، أو عتق رقبة ويشرتط أن تكون مؤمنة وهو قول اجلمهور بدأ تعاىل 
 .باألسهل فاألسهل، خمريا احلالف، فأي هذه اخلصال فعل أجزأ باإلمجاع

 .متتابعا إذا عجز عن أحد ثالث اخلصال املتقدمة، واجلمهور على أهنا( 2)
 .فدلت هذه القراءة على مشروعية التتابع( 3)
 .ألنه األصل يف األمر املطلق( 4)
أي احلنث، فتكون الكفارة حمللة لليمني، وإن شاء بعده، فتكون مكفرة، ويف ( 5)

الصحيحني إذا حلفت على ميني، فرأيت غريها خريا منها، فأت الذي هو خري، 
ن ميينك مث ائت الذي هو خري، فجاءت وكفر عن ميينك وأليب داود فكفر ع

األحاديث بالتأخري وبالتقدمي، وإن كان احلنث حراما كفر بعده مطلقا، وال جتزئ  
األمر بإبرار القسم، واجلمهور أنه : كفارة قبل حلف إمجاعا، ويف الصحيحني أيضا

 .على الندب
  .متغايرة كما مثل( 6)
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واهلل ال أكلت، واهلل ال شربت، واهلل ال أعطيت واهلل ال : كقوله
فعليه كفارة واحدة ألهنا كفارات من جنس واحد، فتداخلت  )أخذت 

 .(1)كاحلدود من جنس

فارة أي موجب اإلميان، وهو الك (إن اختلف موجبها)و
لعدم  (ومل يتداخال)أي الكفارتان  (لزماه)تعاىل  (كظهار وميني باهلل)

ويكفر  (4)وليس لسيده منعه منه (3)ويكفر قن بصوم (2)احتاد اجلنس
 .(5)كافر بغري صوم

                                                

لكل ميني كفارة، وهو : ذا املذهب وعنهكما لو زنا مث زنا، فال حيد إال مرة، ه( 1)
واهلل ال أكلت وال شربت وال لبست وحنث : مذهب أكثر أهل العلم، وإن قال

بغري خالف، : يف واحدة وكفر، احنلت يف البقية، ألهنا ميني واحدة، قال يف املبدع
واهلل ال أكلت، واهلل ال شربت، فحنث بإحدامها وكفر، مث حنث يف : وإن قال
 .لزمته كفارة ثانيةالثاين، 

من كرر أميانا قبل التكفري فروايات ثالثها، وهو : بل لكل ميني كفارهتا، قال الشيخ( 2)
الصحيح إن كانت على فعل فكفارة وإال فكفارات ومثل ذلك احللف بنذور 

 .مكفرة وطالق مكفر
يف  ال مبال ألنه ال مال له، ومرادهم ال جيزئه غريه، ولو أعطاه سيده ما يكفي( 3)

 .الكفارة
 .أي من الصوم سواء كان احللف واحلنث بإذن أوال، وسواء أضر به، أوال( 4)
ألنه ال يصح من الكافر، ويتصور عتقه للمسلم، كأعتق عبدك عين، وعلي مثنه، ( 5)

  .أو يدخل يف ملكه بإرث
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 (1)باب جامع األيمان المحلوف بها

 
لقوله  (2)(يرجع يف األميان، إىل نية احلالف، إذا احتملها اللفظ)

فمن نوى  (3)«وإنما لكل امرئ ما نوى» :ة والسالمعليه الصال
قدمت  (5)أو بالفراش أو البساط األرض (4)بالسقف أو البناء السماء

 .(7)وجيوز التعريض يف خماطبة لغري ظامل (6)قدمت على عموم لفظه

                                                

 .أي مسائلها( 1)
 .فظ به اتفاقاأي احتمل لفظ احلالف نيته، فتتعلق ميينه مبا نواه، دون ما ل( 2)
فريجع يف كالم املتكلم على ما أراده، ويقبل منه حكما، مع قرب االحتمال من ( 3)

 .الظاهر، ال مع بعده، فتقدم نيته على عموم لفظه
: يرجع فيها إىل نيته وقدمت على عموم لفظه، حيث احتملها اللفظ قال تعاىل( 4)

َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقًفا َمْحُفوهًا وقال : ٍَناَها ِبَأْيد نَـيـْ : وقال َوالسََّماَء بـَ
ًعا ِشَداًدا ْوَقُكْم َسبـْ َنا فـَ يْـ  .َوبـَنَـ

أي فمن نوى بالفراش أو البساط األرض قدمت على عموم لفظه، فريجع فيها ( 5)
: وقال َأَلْم َنْجَعِل اأَلْرَض ِمَهاًدا: إىل نيته، حيث احتملها اللفظ قال تعاىل

 َُكُم اأَلْرَض ِبَساطًاَواهلُل َجَعَل ل. 
 .حيث احتملها اللفظ، ونوى ذلك به( 6)
 ال جيوز ذكره : للحاجة على الصحيح عندهم من املذهب، وقيل( 7)

الشيخ، واختاره ألنه تدليس كتدليس املبيع اهـ فإنه كان ظاملا مل جيز قوال واحدا، 
 .أنه ال جيوز التعريض مع اليمني: واملنصوص
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 (1)(فإن عدمت النية، رجع إىل سبب اليمني، وما هيجها)
يدا حقه غدا، فقضاه فمن حلف ليقضني ز  (2)لداللة ذلك على النية

وكذا ليأكلن  (3)قبله، مل حينث إذا اقتضى السبب، أنه ال يتجاوز غدا
وإن حلف ال يبيعه إال مبائة، مل  (4)ليأكلن شيئا، أو ليفعلنه غدا 

 .(5)حينث إال إن باعه بأقل منها

                                                

يقدم عموم لفظه على سبب اليمني : ب يدل على النية، وعنهألن السب: أي( 1)
 .احتياطا وقال الزركشي، اعتمد عامة األصحاب تقدمي النية على السبب

من عرف مراد : أي لداللة سبب اليمني، وما هيجها على النية، وقال ابن القيم( 2)
هتا وإمنا هي املتكلم، بدليل من األدلة، وجب اتباع مراده، واأللفاظ مل تقصد لذوا

أدلة يستدل هبا على مراد املتكلم، فإذا ظهر مراده، ووضح بأي طريق كان عمل 
مبقتضاه سواء كان بإشارة، أو كتابة، أو داللة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له 

 .إخل ...مطردة
 .أو كان السبب يقتضي التعجيل فإن عدما مل يربأ إال بالقضاء يف الغد( 3)
إذا حلف على غريه ليفعلنه فخالفه، : دا، أو ألبيعنه غدا، وقال الشيخكأشرتيه غ( 4)

إذا قصد إكرامه، ال إلزامه به، ال حنث عليه، ألنه كاألمر، وال جيب األمر إذا 
أمر أبا بكر بالوقوف يف الصف ومل  صلى اهلل عليه وسلمفهم منه اإلكرام، ألنه 

 .يقف
يعه مبائة، حنث إن باعه هبا، وبأقل ملخالفته ما حلف عليه، وإن حلف ال يب( 5)

 .منها
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قطع  :وإن حلف ال يشرب له املاء من عطش، ونيته أو السبب
فإن عدم ) (1)ته، وكل ما فيه منهمنته حنث بأكل خبزه، واستعارة داب

ألنه  (رجع إىل التعيني)أي النية وسبب اليمني الذي هيجها  (ذلك
فإذا ) (2)أبلغ من داللة االسم على املسمى، ألنه ينفي اإلهبام بالكلية

حلف ال لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء، أو عمامة 
وكلمه  (أوال كلمت هذا الصيب، فصار شيخا (3)ولبسه، حنث

 .(4)حنث

                                                

واهلل ال أكلت له لقمة، وال : ولو من عليه غريه بإحسانه، فقال: قال ابن القيم( 1)
شربت له ماء، يريد خالصه من منته عليه، مث قبل منه الدراهم والدنانري والشاء، 

روة سنامه، وحنوها لعدة العقالء واقعا فيما هو أعظم مما حلف عليهن ومرتكبا لذ
ولوالمه عاقل على كالمه، ملن ال يليق به حمادثته، ومن امرأة أو صي، فقالك واهلل 
ال كلمته، مث رآه خاليا به، يؤا كله ويشاربه ويعاشره وال يكلمه، لعدوه مرتكبا 

 .ألشد مما حلف عليه وأعظم وهذا ما فطر اهلل عليه عباده
م فهو مقدم على االسم والصفة، واإلضافة  ألن التعيني باإلشارة ينفي اإلهبا: أي( 2)

 .كأن يشهد على عني شخص، مث ذكر ما لو تغريت صفة التعيني
 .لفعله احمللوف عليه، ألنه لبسه( 3)
ألنه كلم الشخص احمللوف على عدم تكليمه، فحنث، عمال بالتعيني، قال ( 4)

اخلمر    فلو حلف ال أكلم هذا الصيب فتبني شيخا، أوال أشرب من هذا: الشيخ
فتبني خال فاألشبه أنه ال حينث، إذ االعتبار مبا قصد يف قلبه، وهو قصد معينا 

 .موصوفا ليس هو هذا العني
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هذا  (أو صديقة فالنا)هذه  (زوجة فالن) حلف ال كلمت (أو)
 (فزالت الزوجية وامللك والصداقة مث كلمهم)هذا  (أو مملوكة سعيدا)

 .(1)حنث

وأكله  (ال أكلت حلم هذا احلمل، فصار كبشا)حلف  (أو)
 .(2)حنث

فصار مترا أو دبسا أو خال  (هذا الرطب)حلف ال أكلت  (أو)
 .(3)كله حنثوأ

هذا اللنب فصار جبنا، أو كشكا وحنوه، )حلف ال أكلت  (أو)
كحلفه ال   (5)ألن عني احمللوف عليه باقية (4)(مث أكله حنث يف الكل

 .(6)لبست هذا الغزل، فصار ثوبا

                                                

 .ألنه إذا قدم التعيني على االسم فألن يقدم على اإلضافة أوىل( 1)
إذا مل يكن له نية، وال سبب خيص احلالة األوىل، واحلمل، بفتح احلاء املهملة ( 2)

 .وامليم
 .ما مل يكن له نية وال سبب خيص حالته األوىل، لبقاء عني احمللوف عليه( 3)
 .مما رجع فيه إىل التعيني وحنو الكشك األقط وغريه، مما يعمل من اللنب( 4)
 .فحنث بفعل ما حلف على تركه( 5)
  .فهو حينث بذلك، للبسه عني ما حلف على ترك لبسه( 6)
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وكذا حلفه ال يدخل دار فالن هذه، فدخلها وقد باعها، أو 
أو  (2)احلالف (ينويإال أن ) (1)وهي فضاء أو مسجد، أو محام وحنوه

 (على تلك الصفة)احمللوف عليه  (ما دام)يكون سبب اليمني يقتضي 
 .(3)فتقدم النية وسبب اليمني على التعيني كما تقدم

                                                

 .كخان حنث( 1)
من هذه األشياء، ما دام على تلك الصفة واإلضافة، أو ما مل بيمينه يف شيء ( 2)

 .يتغري
  .فإن عدمت النية وسبب اليمني الذي هيجها رجع إىل التعيني: أي من قوله( 3)
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 (1)فصل

 
يف اليمني  (رجع)أي النية والسبب، والتعيني  (فإن عدم ذلك)

ثالثة شرعي، وحقيقي، )أي االسم  (وهو (2)إىل ما يتناوله االسم)
وقد ال خيتلف املسمى، كاألرض والسماء واإلنسان  (3)(ريفوع

ماله موضع يف الشرع )من األمساء  (فالشرعي) (4)واحليوان، وحنوها
والزكاة واحلج، والبيع  (5)كالصالة والصوم  (وموضوع يف اللغة

يف اليمني سواء كانت على فعل أو  (املطلق)االسم  (فـ) (6)واإلجارة
 .(7)ترك

                                                

فيما يتناوله االسم، الدال على إرادة املسمى إذ ال معارض له، فوجب الرجوع ( 1)
 .إليه

 .ألنه مقتضاه وال صارف عنه( 2)
 .عنه اإلطالق، إذا اختلف األمساء، شرعي فعريف فلغويويقدم ( 3)
 .كرجل فينصرف اليمني إىل مسماه بال خالف( 4)
صل تعني فعل الصلة، املشتملة على األفعال، وكذا الصوم وأما : فإذا قال الشارع( 5)

اجملد والقاضي وغريمها، ليس بصالة يف احلقيقة وألنه أبيح فيه : الطواف فقال
 .الكالم واألكل

 .وكالوضوء والغسل، والتيمم واالعتكاف( 6)
  .من صالة أو صوم، أو بيع أو نكاح أو غريها( 7)
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ألن ذلك هو املتبادر،  (وضوع الشرعي الصحيحينصرف إىل امل)
إال احلج والعمرة، فيتناول الصحيح  (1)أي املفهوم عند اإلطالق

فإذا حلف ال يبيع، أو ) (3)لوجوب املضي فيه، كالصحيح (2)والفاسد
ألن  (4)(مل حينث)من بيع أو نكاح  (أو ال ينكح، فعقد عقدا فاسدا
 .(5)البيع والنكاح ال يتناول الفاسد

أي مبا ال متكن الصحة  (ميينه مبا مينع الصحة)احلالف  (وإن قيد)
 (6)(كأن حلف ال يبيع اخلمر، أو اخلنزير حنث بصورة العقد)معه 

 .(7)لتعذر محل ميينه على عقد صحيح

                                                

 .ولذلك محل علي كالم الشارع، حيث ال صارف له عن موضوعه الشرعي( 1)
 .فإذا حلف ال حيج، فحج حجا فاسدا، حنث وكذا العمرة( 2)
 .أي فيما حيل وحيرم، وجيب من الفدية وغريها( 3)
: كذا إن حلف، ما بعت وال نكحت وقد فعله فاسدا، مل حينث لقوله تعاىلو ( 4)

 ََوَأَحلَّ اهلُل اْلبَـْيع وإمنا أحل الصحيح منه وكذا النكاح. 
 .فال حينث إال بالبيع الصحيح، والنكاح الصحيح، إذا حلف ال يفعل ذلك ففعله( 5)

زير أو ما باع احلر، حنث وكذا لو حلف ال يبيع احلر، أو ما باع اخلمر، أو اخلن( 6)
 .بصورة العقد

 .فتعني كون صورة ذلك حمال له( 7)
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إن طلقت فالنة األجنبية، فأنت طالق، طلقت : وكذلك إن قال
 .(1)بصورة طالق األجنبية

ي مل يغلب جمازه على حقيقته  هو الذ: االسم احلقيقي (و)
فإذا حلف ال يأكل اللحم، فأكل شحما أو خما، أو كبدا  (2)كاللحم

ألن  (3)(مل حينث)أو حنوه ككلية وكرش وطحال، وقلب وحلم ولسان 
إال بنية اجتناب  (4)ا من ذلكألن إطالق اسم اللحم، ال يتناول شيئ  

تمر ومن حلف ال يأكل أدما، حنث بأكل البيض، وال) (5)الدسم
 .(6)كاجلنب واللنب  (وامللح، واخلل والزيتون وحنوه

                                                

لتعني زوجته بتلك الصورة، لتعذر محل ميينه على طالق واقع، فتعني كون صورة ( 1)
 .ذلك حمال له

والثاين من أقسام االسم الثالثة، احلقيقي وهو اللغوي، وهو الذي مل يغلب : أي( 2)
، على حقيقته اللغوية، كاللحم، فهو اسم حقيقة جمازه عندهم، أي العريف

 .اللفظ املستعمل يف وضع أول: واحلقيقة
أي بأكل شيء من الشحم وما عطف عليه، ألن مطلق اللحم ال يتناول شيئا ( 3)

 .من ذلك، وكذا ال حينث بأكل إليه، ومصران ومرق حلم، وحنو ذلك
 .م أمحركما أنه لو حلف ال يأكل شحما، مل حينث بأكل حل( 4)
فيحنث بذلك كله، وكذا لو اقتضاه السبب، فيحنث ملا فيها من الدسم وحينث ( 5)

 .بأكل حلم مسك، وحلم حمرم لدخوله يف مسمى اللحم
سواء كان من هبيمة األنعام، أو من الصيد، أو لنب آدمية، حليبا كان أو رائبا أو ( 6)

 .مائعا أو جممدا حنث ألن اجلميع لنب
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كالزيت والعسل، والسمن واللحم،   (1)عادة (وكل ما يصطبغ به)
 .(2)ألن هذا معىن التأدم

  (ال يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا)إن حلف  (و)
ألنه ملبوس حقيقة  (3)(أو نعال، حنث)أو عمامة أو قلنسوة 

 .(4)وعرفا

ألنه  (5)(حلف ال يكلم إنسانا، حنث بكالم كل إنسانوإن )
 .(7)تنح أو اسكت: حىت ولو قال (6)نكرة يف سياق النفي، فيعم

                                                

 .َوِصْبٍغ ِلآلِكِلينَ : ا يغمس فيه اخلبز قال تعاىلأي من كل م( 1)
: وكذا كل ما جرت العادة بأكل اخلبز وحنوه به، لألخبار، فمنها ما رواه ابن ماجه( 2)

 .وله ائتدموا بالزيت، وحديث نعم اإلدام اخلل، وغري ذلك «سيد إدامكم اللحم»
عل على الصدر، وال الذي جي: الدرع، وقيل: الصدر، والدرع، وقيل: اجلوشن( 3)

يدخل العقيق، والسبح يف مطلق احللف، على لبس احللي، إال من عادته التحلي 
به، وكيفما لبس الثوب، أو تعمم به، أو ارتدى بسراويل حنث ال بطيه أو 

 .افرتاشه
إين رأيت رسول اهلل : البن عمر إنك تلبس هذه النعال، قال: كالثياب، وقيل( 4)

 .يلبسها صلى اهلل عليه وسلم
 .ذكرا كان أو أنثى صغريا أو كبريا، حرا أو رقيقا( 5)
 .وقد فعل احمللوف عليه( 6)
  .أو زجره بكل لفظ، ألنه كالم فيدخل فيما حلف على عدمه( 7)
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ما مل ينو  (1)أوال كلمت زيدا، فكاتبه أو راسله حنث
 .(2)مشافهته

ألن الفعل  (3)(ال يفعل شيئا فوكل من فله حنث)إن حلف  (و)
 ُمَحلِِّقيَن رُُءوَسُكمْ  :قال تعاىل (4)الفعل يضاف إىل من فعله عنه

فتقدم  (إال أن ينوي مباشرته بنفسه) (5)وإمنا احلالق غريهم رُُءوَسُكمْ 
 .(6)فتقدم نيته ألن لفظه حيتمله

                                                

َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه اهلُل ِإال َوْحًيا َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب : لقوله تعاىل( 1)
وحديث ما بني دفيت املصحف كالم اهلل، وصحح يف الشرح  َرُسوالً  َأْو يـُْرِسلَ 

واملبدع، أن هذا ليس بتكليم، لكن إن نوى ترك مواصلته، أو سبب ميينه يقتضي 
 .هجرانه حنث

 .أي بالكالم، فال حينث باملكاتبة، وال املراسلة، لعدم املشافهة فيهما( 2)
 .احمللوف على تركهأي احلالف، إذا فعل الوكيل ذلك الشيء، ( 3)
 .احمللوف على تركه، وأمر به، كما لو حلف ال حيلق رأسه، فأمر من حلقه( 4)
 .على أن فعل من وكله، كفعله: أي فدلت اآلية( 5)
ومن احليل الباطلة، ما لو حلف ال يفعل : وإال ففعل وكيله كفعله، وقال ابن القيم( 6)

ال يبيع كذا، وال حيرث هذه شيئا، ومثله ال يفعله بنفسه أصال، كالسلطان 
األرض، وال يزرعها، وال خيرج هذا من بلده، وحنو ذلك، فاحليلة أن يأمر من يفعل 
ذلك، ويرب يف ميينه إذا مل يفعله بنفسه، وهذا من أبرد احليل وأمسجها وأقبحها 
وفعل ذلك، هو احلنث الذي حلف عليه بعينه، وال يشك يف أنه حانث أحد من 

  .حد من العقالءالعلماء، وال أ
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  (1)احلقيقة)على  (العريف ما اشتهر جمازه فغلب)االسم  (و)
 (2)عليه ىاجلمل الذي يستق: يف العرف للمزادة، ويف احلقيقة (كالرواية

املستقذر، ويف احلقيقة لفناء الدار، وما  يف العرف للخارج (والغائط)
فتتعلق ) (4)كالظعينة، والدابة والعذرة  (3)(وحنومها)اطمأن من األرض 

دون احلقيقة ألن احلقيقة يف حنو ما ذكر صارت   (5)(اليمني بالعرف
 .(6)وال يعرفها أكثر الناس ،كاملهجورة

                                                

أي اللغوية حيث أنه ال يعلمها أكثر الناس، فاللفظ قد يكون حقيقة يف معىن، مث ( 1)
 .يغلب على معىن عريف

 اللفظ املطلق الذي له حد يف العرف، وقد علم أنه مل يزدد : وقال الشيخ
 .فيما يتناوله االسم، فإنه ينزل على ما وقع من استعمال الشرع، وإن كان اتفاقيا

ذكره يف املبدع وغريه، وقال الشارح يف موضع، اسم ملا يستقى عليه من ( 2)
 .شكل الرواية: احليوانات، واملزادة يف العرف

 .مما غلب العرف فيه على حقيقته( 3)
ما لكم ال تنظفون عذراتكم : أي يف العرف، ويف احلقيقة فناء الدار، قال علي( 4)

الظعينة املرأة ما دامت يف : ملرأة، قال اجلوهرييريد أفنيتكم، والظعينة يف العرف، ا
الناقة اليت يظعن عليها، والدابة لغة، كل ما دب ودرج : اهلودج، ويف احلقيقة

 .وعرفا، اخليل والبغال واحلمري
 .ألن احلالف ال يريد غريه، فصار كاملصرح به( 5)
 .فريجع فيما ذكر إىل العرف، كما بىن عليه فيما مثل( 6)
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وطء دار، )حلف على  (فإذا حلف على وطء زوجته أو)
أي مجاع من حلف على وطئها ألن هذا هو  (ميينه اجماعهاتعلقت 

 .(1)املعىن الذي ينصرف إليه اللفظ يف العرف

 (2)اليت حلف ال يطؤها ملا ذكر (بدخول الدار)تعلقت ميينه  (و)
كمن حلف ال   (3)وإن حلف ال يأكل شيئا، فأكله مستهلكا يف غريه)

 .(4)مل حينث (مهيأكل مسنا، فأكل خبيصا فيه مسن، ال يظهر فيه طع

ألن ما  (5)(ال يأكل بيضا، فأكل ناطفا مل حينث)حلف  (أو)
 .(6)اأكله ال يسمى مسنا، وال بيض  

 (حنث)فيما أكله  (وإن ظهر طعم شيء من احمللوف عليه)

                                                

 .لو حلف على ترك وطء زوجته، أكثر من أربعة أشهر، كان مولياوكذا ( 1)
هو الذي ينصرف إليه اللفظ يف العرف، ويفرق بني أن : أي من أن هذا املعىن( 2)

يكون املقصود، حترمي البقعة على الرجل، فيحنث بإدخال بعض جسده إىل 
فإذا خرج بعضها، ملباشرته بعض احملرم، وبني أن يكون مقصوده، التزام بقعته 

 .بعضه مل حينث كما يف املعتكف
 .مل حينث، حيث أن املستهلك، ال يظهر فيه طعم احمللوف عليه( 3)
 .أو حلف ال يأكل لبنا فأكل زبدا، ال يظهر فيه طعم اللنب مل حينث( 4)
 .أو حلف ال يأكل شحما، فأكل اللحم األمحر، مل حينث( 5)
  .الشيء وجوده كعدمهوال شحما فلم حينث، ألن املستهلك يف ( 6)
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 .(1)ألكله احمللوف عليه

                                                

كما لو أكله منفردا وذلك كظهور السمن يف اخلبيص أو البيض يف الناطف وحنو ( 1)
ذلك، ولو حلف ال يشارك فالنا، ففسخا الشركة، وبقيت بينهما ديون مشرتكة، 

 .تنحل اليمني بانفساخ عقد الشركة: أوأعيان فقال الشيخ
يتوجه : ما أو ماء الورد، فقال الشيخوإن حلف ال يشم وردا، وال بنفسجا، فشم دهنه

أن حينث باملاء دون الدهن، وكذلك ماء البان، والينوفر، ألن املاء، هو احلامل 
لرائحة الورد، ورائحته فيه، خبالف شجره، فإنه يضاف إىل الورد، وال تظهر فيه 

  .الرائحة كثريا
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 (1)فصل

 
 (3)ودخول دار وحنوه (2)وإن حلف ال يفعل شيئا، ككالم زيد)

وإن ) (5)ب إليهو ألن فعل املكره، غري منس (4)(مل حينثففعله مكرها، 
يقصد منعه، كالزوجة )ميتنع بيمينه و (حلف على نفسه، أو غريه ممن

والولد، أن ال يفعل شيئا، ففعله ناسيا أو جاهال، حنث يف الطالق 
أي دون اليمني باهلل تعاىل، والنذر  (فقط)بفتح العني  (والعتاق

عتاق حق آدمي، فلم يعذر فيه بالنسيان والظهار، ألن الطالق وال
 .(6)واجلهل

                                                

لوف عليه، أو أي يف حكم من فعل شيئا، ناسيا أو مكرها، أو فعل بعض احمل( 1)
 .على من ال ميتنع بيمينه وغري ذلك

 .ففعله مكرها، مل حينث ولو حلف ال يعامل زيدا، فعامل وكيله، أو باعه حنث( 2)
 .كقرية أو بستان أو محام( 3)
أي ففعل ما حلف على تركه، مكرها بضرب، أو أخذ مال يضره أو هتديد بقتل ( 4)

 .وحنوه، مل حينث
بعد اإلكراه، أشبه ما لو دخل خمتارا، ولو حلف ال يزوج ابنته، وحينث باالستدامة ( 5)

فزوجها األبعد، أو احلاكم، حنث إن تسبب يف التزويج، وإن مل يتسبب فال، وإن  
 .كان املقصود أهنا ال تتزوج، حنث بكل حال

 ان قاصدا إكرامه، ال حينث مطلقا إال ـإذا حلف على إنس: ال الشيخـق( 6)
= 
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خبالف اليمني باهلل تعاىل، فإهنا حق  (1)كإتالف املال واجلناية
إن حلف  (و) (2)اهلل تعاىل، وقد رفع عن هذه األمة اخلطأ والنسيان

كاألجنيب ال يفعل شيئا   (على من ال ميتنع بيمينه من سلطان وغريه)
سواء فعله احمللوف عليه، عامدا أو  (مطلقا)احلالف  (ففعله حنث)

  (3)ناسيا، عاملا أو جاهال

                                         
= 

مه، فإنه حينث اهـ وأما إذا مل يقصد منعه، كما لو قال لزوجته، إن كان قاصدا إلزا
إن دخلت دار فالن، فأنت طالق، ومل يقصد منعها، وإمنا قصد جمرد التعليق، 

 .فيقع الطالق بدخوهلا، حيث كان، كمن ال ميتنع بيمينه
 كما ال يعذر بإتالف املال، على اآلدمي، واجلناية عليه بالنسيان واجلهل،: أي( 1)

إذا حلف ال يفعل شيئا، ففعله ناسيا، أو جاهال، بأنه : وقال الشيخ، وغريه
احمللوف عليه، فال حنث عليه، ولو يف الطالق والعتاق، وغريمها، وميينه باقية، نص 
عليه، ويدخل يف ذلك من فعله متأوال، أو تقليدا ملن أفتاه، أو مقلدا لعامل ميت، 

 .مصيبا أو خمطئا
أنه إذا حلف بالطالق، على أمر يعتقده، كما حلف، فتبني  وقد ظن طائفة: قال

خبالفه، أنه حينث، قوال واحدا، وهذا خطأ بل اخلالف يف مذهب أمحد، ولو 
حلف على نفسه أو غريه، ليفعلن شيئا، فجهله أو نسيه، فال حنث عليه، إذ ال 

 .فرق بني أن يتعذر احمللوف عليه، لعدم العلم، أو عدم القدرة
ويف احلديث قال قد  َربَـَّنا ال تـَُؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأنَا: تعاىلقال ( 2)

 .«عفي عن أميت اخلطأ والنسيان»فعلت، وحديث 
  .إلمكان فعل احمللوف عليه( 3)
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ا، أو من ال ميتنع بيمينه، أي احلالف ال يفعل شيئ   (وإن فعل هو)
  (ممن قصد منعه)أي غري من ذكر  (أو غريه)من سلطان أو أجنيب 

كما لو حلف ال يأكل   (1)(بعض ما حلف على كله)كزوجة وولد 
ما مل )لعدم وجود احمللوف عليه  (مل حينث)هذا الرغيف، فأكل بعضه 

أو قرينة كما لو حلف ال يشرب ماء هذا النهر، فشرب  (تكن له نية
 .(2)منه، فإنه حينث

                                                

 .ألن ما ال ميكن التحرز منه، ال يراد، وال تقع اليمني عليه: مل حينث، قال الشيخ( 1)
من احليل الباطلة لو حلف ال يأكل هذا الرغيف أو ال يسكن و : قال ابن القيم( 2)

يأكل الرغيف ويدع منه لقمة : يف الدار هذه السنة، أو ال يأكل هذا الطعام، قالوا
واحدة، ويسكن السنة كلها إال يوما واحدا، ويأكل الطعام كله، إال القدر اليسري 

 .منه، ولو أنه لقمة وهذه حيلة باطلة باردة
لك فقد أتى حبقيقة احلنث، وفعل نفس ما حلف عليه، مث يلزم هذا ومىت فعل ذ

املتحيل أن جيوز للمكلف، كل ما هنى الشارع عن مجلته، فيفعله إال القدر اليسري 
منه، فإن الرب واحلنث يف اإلميان، نظري الطاعة واملعصية يف األمر والنهي، ولذلك 

بعضه، كما ال يكون مطيعا إال ال يربأ إال بفعل احمللوف عليه مجيعه، ال بفعل 
  .بفعله مجيعه، وحينث بفعل بعضه، كما يعصي بفعل بعضه
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 (1)باب النذر

 
 (3)نذر دم فالن، أي أوجب قتله: يقال (2)(لغة اإلجياب)
إلزام مكلف خمتار نفسه هلل تعاىل، شيئا غري حمال بكل قول : وشرعا

 .(4)هيدل علي
                                                

يعقده العبد على نفسه، يؤكد به ما ألزمها به، من األمور هلل عز وجل، وهي ( 1)
تعظيم للخالق، وألمسائه وحلقه، وأن تكون العقود به وله، وهذا غاية التعظيم فال 

ب إليه، فإن حلف فبامسه تعظيما وتبجيال، وتوحيدا يعقده بغري امسه، ولغري القر 
الكتاب والسنة : وإجالال، وإن نذر فله توحيدا وطاعة، وحمبة وعبودية واألصل فيه

 .واإلمجاع
 .أي وإجياب املرء على نفسه شيئا مل يكن واجبا قبل( 2)
قول، وال النذر، كعلي هلل، أو نذرت هلل، وال خيتص بذلك وحنوه، وال ينعقد بغري ال( 3)

مبحال، ويف الشرح، ال يستحب النذر، للنهي عنه، وتوقف شيخ اإلسالم يف 
وما وجب بالشرع إذا نذره العبد، أو : حترميه، وحرمه طائفة من أهل احلديث، قال

عاهد عليه اهلل، أو بايع عليه الرسول، أو اإلمام، أو حتالف عليه مجاعة، فإن هذه 
با ثانيا، غري الوجوب الثابت مبجرد األمر األول، العهود واملواثيق، تقتضي له وجو 

فيكون واجبا من وجهني، ويكون تركه موجبا لرتك الواجب بالشرع، والواجب 
 .بالنذر، هذا هو التحقيق، نص عليه أمحد، وقاله طائفة من العلماء

 امللتزم الطاعة هلل، ال خيرج عن أربعة أقسام، إما أن يكون بيمني: وقال ابن القيم( 4)
 مني مؤكدة بنذر، أو بنذر مؤكد ـرد، أو بيـذر جمـجمردة، أو بن

ُهْم َمْن َعاَهَد اهلَل َلِئْن آَتاَنا ِمْن َفْضِلِه َلَنصَّدََّقنَّ بيمني كقوله  فعليه أن  َوِمنـْ
وهو أوىل باللزوم  َفَأْعَقبَـُهْم ِنَفاًقا ِفي قـُُلوِبِهمْ : يفي به، وإال دخل يف قوله

= 
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رفع »حلديث  (1)خمتار (إال من بالغ عاقل)النذر  (ال يصح)و
 .(2)«القلم عن ثالثة

إني نذرت في »حلديث عمر  (3)نذر عبادة (كافرا)كان   (ولو)
 صلى اهلل عليه وسلمفقال له النيب  «الجاهلية أن اعتكف ليلة

 .(5) (مخسة أقسام)من النذر : والصحيح منه أي (4)«أوف بنذرك»

                                         
= 

فرق بني ما التزم هلل، وما التزم باهلل، فاألول : هلل علي كذا، وقال: من أن يقول
 .ليس فيه إال الوفاء، والثاين خيري بني الوفاء والكفارة

وال يصح بغري قول، إال من أخرس بإشارة مفهومة، كيمينه، ألنه التزام فلم ينعقد ( 1)
 .بغري قول

 .القلم عنهم فدل احلديث، على أنه ال يلزم النذر منهم، لرفع( 2)
أي فيصح، ولكن ال خيلو، إما أن تكون العبادة مما يفتقر إىل نية، كالصالة ( 3)

واالعتكاف، فال سبيل له إىل الوفاء به، إال بعد إسالمه، فصحته إلزامه به بعد 
، أو ال يفتقر إىل نية،  «ال نذر إال فيما ابتغي به وجه اهلل»اإلسالم، للخرب، وخرب 

 .زم به، ولو قبل إسالمه، لصحته منهكصدقة بدرهم، فيل
على لزوم وفاء النذر، الواقع حال الكفر، ووجوب فعله بعد : فدل احلديث( 4)

 .إسالمه، إذا كان عبادة
  .ستة: وعده بعضهم( 5)
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هلل علي نذر، ومل يسم : املطلق مثل أن يقول)النذر : أحدها
قال رسول اهلل : عقبة بن عامر قال ىملا رو  (1)(شيئا فيلزمه كفارة ميني
رواه  «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» صلى اهلل عليه وسلم

 .(2)حسن صحيح غريب: ابن ماجه والرتمذي، وقال

عليق نذره بشرط يقصد وهو ت (3)نذر اللجاج، والغضب: الثاين)
أو احلمل عليه، أو التصديق، ) (4)أي من الشرط املعلق عليه (املنع منه

أو إن مل  (6)كقوله إن كلمتك، أن إن مل أضربك  (5)(أو التكذيب
 .(7)يكن هذا اخلرب صدقا أو كذبا، فعلي احلج أو العتق وحنوه

                                                

إن فعلت كذا، وفعله ومل ينو بنذره شيئا معينا فتلزمه كفارة : سواء أطلق أو قال( 1)
 .اليمني

 .وجوب الكفارة إذا مل يسم ما نذره هلل عز وجلعلى : فدل احلديث( 2)
مسي بذلك، ألن احلالف قصده، أن ال يكون الشرط فيها، وال اجلزاء فلم يلزمه ( 3)

إحلاقه بنذر القربة، : الشارع، ومن أحلقه بنذر القربة، فقد قال ابن القيم وغريه
 .إحلاق له بغري شبهة، وقطع له عن اإلحلاق بنظريه

 .ت كذا فلله علي كذاإن فعل: أي( 4)
أي، أو يقصد الناذر احلمل، أي احلث على املعلق عليه، أو التصديق عليه إذا  ( 5)

 .كان خربا، أو التكذيب على ما علقه عليه
 .أي فعلي كذا، مما مثل به، وحنوه( 6)
  .كعلي عتق عبدي، أو مايل صدقة( 7)
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حلديث عمران بن حصني،  (1)(فيخري بني فعله، وكفارة ميني)
ال نذر في »يقول  صلى اهلل عليه وسلممسعت رسول اهلل : قال

 .(2)رواه سعيد يف سننه «غضب، وكفارته يمين

فإن نذر  (4)(كلبس ثوبه، وركوب دابته  (3)نذر املباح: الثالث)
وإن ) (5)خيري بني فعله، وكفارة ميني (الثاين)القسم  (فحكمه كـ)ذلك 

وال )كفارة ميني   (ن يكفرنذر مكروها من طالق أو غريه استحب له أ
 .(6)(يفعله

                                                

مه مطلقا، ذكره الشيخ عن إذا وجد الشرط، وإن قصد لزوم اجلزاء عند الشرط، لز ( 1)
 .أمحد

فدل على جواز التكفري، إذا وجد الشرط، وإن قصد لزوم اجلزاء، فتقدم ما ذكره ( 2)
 .الشيخ عن أمحد

 .أي الثالث، من أقسام النذر الستة، نذر فعل مباح( 3)
 .هلل علي أن ألبس ثويب، أو هلل علي أن أركب دابيت: وذلك كأن يقول( 4)
 .ل هذا املنذور املباحأي إذا مل يفع( 5)

أنه ال شيء عليه، ملا روى : إنه مذهب الثالثة، واختيار الشيخ: ويأيت قول الوزير
خيطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه،  صلى اهلل عليه وسلمالبخاري بينما النيب 

أبو إسرائيل، نذر أن يقوم يف الشمس، وال يستظل، وال يتكلم وأن يصوم، : فقال
، وأليب داود يف اليت نذرت «ليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومهمروه ف»: فقال

أويف »: بالدف فقال صلى اهلل عليه وسلمأن تضرب على رأس رسول اهلل 
 .«بنذرك

واستحباب الكفارة، عندهم خروجا من عهدة النذر، واملراد املكروه باعتبار أصله،  ( 6)
 صل وإال ـوم أو بـل ثـوه، كأكـن الطالق وحنـل به مـأصله، كما مث

= 
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: الرابع) (1)ألن ترك املكروه أوىل من فعله، وإن فعله فال كفارة
 (و (3)صوم يوم احليض)نذر  (و (2)شرب اخلمر)نذر  (نذر املعصية كـ

لقوله عليه السالم  (فال جيوز الوفاء به) (4)وأيام التشريق (النحر)يوم 
 .(5)«من نذر أن يعصي اهلل فال يعصه»

                                         
= 

فاإلحرام قبل امليقات مكروه، وإذا نذره من مكان معني، قبل امليقات لزمه، لكون 
أصله وهو مطلق اإلحرام، مشروعا، وعد بعضهم نذر املكروه قسما فتكون 

 .األقسام ستة
 .عليه ألنه ويف بنذره( 1)
 .فال جيوز الوفاء به، ألن املعصية ال تباح يف حال من األحوال( 2)
 .ذا نذر صوم أيام النفاس، ألنه نذر معصيةوك( 3)
أي كنذر صوم يوم النحر، وكذا صوم يوم عيد الفطر، وصوم أيام التشريق، للنهي ( 4)

عن صيامها، ولو قال إن فعلت كذا، فعلي ذبح ولدي، أو معصية غري ذلك، 
وقصد اليمني، فيمني، وإال فنذر معصية، فيذبح يف مسألة الذبح كبشا، وهو 

 . حنيفة ومالكمذهب أيب
فدل على أنه ال جيوز الوفاء بنذر املعصية، ومنه النذر للقبور، او ألهل القبور ( 5)

وحنوه فهو نذر معصية ال جيوز الوفاء به وألن املعصية ال تباح يف حل من 
إذا نذر أن يعصي اهلل عز وجل، فاتفقوا على أنه ال جيوز أن : االحوال، قال الوزير
 .يعصي اهلل عز وجل

إذا حلف مبباح أو معصية ال شيء عليه، كنذرمها، فإن مل يلزم بنذره، ال : وقال الشيخ
ال يلزم الناذر شيء ال يلزم احلالف : يلزم به شيء إذا حلف به، فإن من يقوم

 .باألوىل 
= 
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روي هذا عن ابن مسعود، وابن عباس  (1)من مل يفعله (ويكفر)
ويقضي من  (2)وعمران بن حصني، ومسرة بن جندب رضي اهلل عنهم

 (اخلامس نذر التربر مطلقا) (3)نذر صوما من ذلك، غري يوم احليض
 .(4)أي غري معلق

                                         
= 

ومن أسرج قربا أو مقربة، أو جبال أو شجرة، أو نذر هلا أو لسكاهنا أو املضافني : قال الشيخ
ملكان مل جيز وال جيوز الوفاء به إمجاعا ويصرف يف املصاحل، ما مل يعلم ربه، إىل ذلك ا

صلى اهلل عليه ومن اجلائز صرفه يف نظريه من املشروع، ومن نذر قنديال، يوقد للنيب 
 .وهو أفضل من اخلتمة صلى اهلل عليه وسلمصرفت قيمته جلريانه  وسلم

ليه إن مل يفعله، وكذا نذر املباح هذا املذهب عند بعض األصحاب، والكفارة ع( 1)
 .من املفردات

ال ينعقد نذره، وال يلزمه كفارة، وهو قول أيب حنيفة، ومالك والشافعي، : وعنه( 2)
 .واختاره الشيخ اإلسالم: قاله الوزير وغريه

النعقاد نذره يوم احليض، فتصح القربة ويلغى التعيني، لكونه معصية وقال اجملد، ( 3)
سنة بعينها، مل يتناول شهر رمضان، وال األيام املنهي عن صوم ومن نذر صوم 

يتناول أيام النهي دون أيام رمضان قال : يتناوهلا، وعنه: الفرض فيها، وعنه
والصواب أنه يتناول رمضان، وال قضاء عليه إذا صامها، ألنه نذر صوم : الشيخ

الثة، على قول من واجب، وغري واجب خبالف أيام النهي، وإمنا جتيء الرواية الث
ال يصحح نذر الواجب، استغناء بإجياب الشارع، وأما قضاؤها مع صومها فبعيد، 

 .ألن النذر مل يقتض صوما آخر
أن نذر : مما مثل به وحنوه، ال معلقا بشرط، وذكر: أي نذر التقرب مطلقان أي( 4)

م طاعة ابتداء،  التربر ثالثة أنواع، وما كان يف مقابلة نعمة، أو دفع نقمة، أو التزا
  .كلله على صوم أو صالة، أو نذر طاعة مل جتب، كاعتكاف، فيلزمه الوفاء به
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كالعمرة   (1)(أو معلقا كفعل الصالة، والصيام واحلج وحنوه)
فمثال املطلق، هلل علي أن أصوم أو  (2)وعيادة املريضوالصدقة، 

اهلل مريض، أو سلم مايل  ىإن شف: كقوله)ومثال املعلق  (3)أصلي
فوجد الشرط، ) (4)من صالة أو صوم وحنوه (الغائب، فلله علي كذا

 «من نذر أن يطيع اهلل فليطعه»حلديث  (5)أي بنذره (لزمه الوفاء به
 .(7)من يسن له (نذر الصدقة مباله كلهإال إذا ) (6)رواه البخاري

                                                

 .أي غري مقيد بشرط( 1)
وزيارة أخ يف اهلل تعاىل، أو شهود جنازة، مما ال يضره، وال عياله، وال غرميه، وكان ( 2)

 .بقصد التقرب، غري معلق بشرط، او علق بشرط كما مثل به
 .اعتكف أو أزور مريضا، وحنوه أو أحج أو( 3)
وكذا لو حلف بقصد التقرب، كواهلل إن شفى اهلل مرضي، أورد مايل الغائب، ( 4)

 .وحنو ذلك، ألصلي أو أصوم، أو أتصدق بكذا
 .ملدح الذين يوفون بالنذر، وذم الذين ينذرون وال يوفون( 5)
وم كذا نذر إن قدم فالن أص: فدل احلديث على وجوب الوفاء به، ومن قال( 6)

ال أعلم فيه نزاعا، ومن قال ليس هذا : جيب الوفاء به مع القدرة، قال الشيخ
لئن ابتالين اهلل ألصربن، ولئن لقيت عدوا ألجاهدن، : بنذر، فقد أخطأ ومن قال

َلِئْن آَتانَا : ولو علمت أحب العمل إىل اهلل ألعملن، فنذر معلق بشرط، كقوله
قَ   .نَّ ِمْن َفْضِلِه َلَنصَّدَّ

عمن ال يسن له ذلك، كاحملجور عليه يف ماله،  «من يسن له»لعله احرتز بقوله ( 7)
  .حلق الغرماء، وكذا إذا مل يكن بيده ما هو مباح، بقدر حاجته
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لقوله عليه الصالة والسالم أليب  (1)فيجزئه قدر ثلثه وال كفارة
يجزئ عنك »لبابة، ملا نذر أن ينخلع من ماله صدقة هلل تعاىل 

أي ماله كألف  (مبسمى منه)نذر الصدقة  (أو) (2)رواه أمحد «الثلث
بقدر )أن يتصدق  (على ثلث الكل، فإنه جيزئه)ما مساه  (يزيد)

واملذهب أنه يلزمه  (3)وال كفارة عليه، جزم به يف الوجيز وغريه (الثلث
يلزمه الصدقة مبا مساه، ولو زاد على الثلث، كما يف اإلنصاف، وقطع 

املسألة املذكورة، بأن أي عدى  (وفيما عداها) (4)به يف املنتهى وغريه
م ما سبق، من لعمو  (املسمى)الصدقة بـ  (يلزمه)نذر الثلث فما دونه 

 .(5)«من نذر أن يطيع اهلل فليطعه»حديث 
                                                

 .أي فيجزئه قدر ثلثه يوم نذره، يتصدق به، وال كفارة عليه، نص عليه( 1)
ومن حلف أو نذر  ، فهو خري لك،«أمسك عليك بعض مالك»وقال لكعب، ( 2)

ويصرف : ال يرد سائال، فكمن حلف أو نذر الصدقة مباله كله، قال الشيخ
 .مصرف الزكاة

 .وال يسن ملا تقدم من احلديث قريبا( 3)
ففي اإلقناع وشرحه، أو نذر الصدقة بألف، وليست كل ماله، لزمه مجيع ما ( 4)

وعبارة املنتهى، ولو ببعض  نذره، ألنه التزم ما ال مينع منه شيء، فلزمه الوفاء به،
 .مسمى لزمه

تعليق النذر : وغري ذلك، وقال الشيخ ُيوُفوَن ِبالنَّْذرِ : وما تقدم من قوله( 5)
يصح   إن رزقين اهلل ماال، فلله علي أن أتصدق به، أو بشيء منه : بامللك، حنو

انَا ِمْن َفْضِلِه َوِمنْـُهْم َمْن َعاَهَد اهلَل َلِئْن آتَ : اتفاقا، وقد دل عليه قوله
إن قدم فالن أصوم كذا، نذر جيب : اآلية، وتقدم قوله فيمن قال َلَنصَّدََّقنَّ 

 .الوفاء به مع القدرة
= 
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 (لزمه التتابع)أو مطلق  (1)معني كرجب (ومن نذر صوم شهر)
سواء صام شهرا باهلالل، أو  (2)ألن إطالق الشهر، يقتضي التتابع

كعشرة أيام، أو ثالثني   (وإن نذر أياما معدودة) (3)ثالثني يوما بالعدد
إال ) (4)ألن األيام ال داللة هلا على التتابع (مل يلزمه التتابع)يوما 
 .(5)التتابع (أو نية)بأن يقول متتابعة  (بشرط

                                         
= 

فإجياب املؤمن على نفسه، إجيابا مل حيتج إليه بنذر، وعهد وطلب وسؤال جهل : وقال
التزاما  لو ابتالين اهلل لصربت، وحنو ذلك، إن كان وعدا، أو: منه وظلم، وقوله

 .فنذر، وإن كان خربا عن احلال ففيه تزكية النفس، وجهل حبقيقة حاهلا
 .لزمه التتابع( 1)
 .ال يلزمه التتابع، وفاقا ألكثر أهل العلم، فيما إذا مل يعني: وعنه( 2)
أي فهو خمري، إن شاء صام شهرا هالليا، من أوله ولو ناقصا، وإن شاء ابتدأ من ( 3)

 .ه شهر بالعدد، ثالثون يوما، وأيهما فعل خرج من العهدةأثناء الشهر، ويلزم
ة  ِمْن َأيَّاٍم ُأَخرَ : لقوله تعاىل( 4)  .َفِعدَّ
أصوم عشرة متتابعة، أو نية التتابع فيلزم الوفاء : إال بشرط أن يقول يف نذره: أي( 5)

  .لزمه يف األقيس: بنذره، وإن شرط تفريقها، ففي املبدع
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 (2)فإن أفطر كفر فقط بغري صوم (1)ومن نذر صوم الدهر لزمه
 (4)ويقضي فطره برمضان (3)وال يدخل فيه رمضان، وال يوم هني

نذر ومن  (6)ويكفر مع صوم ظهار وحنوه (5)ويصام لظهار وحنوه منه
 ىنذر صوم يوم اخلميس وحنوه فوافق عيدا أو أيام تشريق أفطر وقض

 .(8)وإن نذر صالة وأطلق فأقله ركعتان قائما لقادر (7)وكفر

                                                

 .بنذره أي لزمه الوفاء( 1)
 .ألن الزمن مستغرق للصوم املنذور( 2)
كيومي العيدين، وأيام التشريق، ألن رمضان ال يقبل صوم غريه، وأيام النهي ال ( 3)

 .تقبل صوم النذر، فال كفارة بفطرها، وال قضاء
لعذر أو غري عذر، ألنه واجب بأصل الشرع، فيقدم على ما أوجبه على نفسه، ( 4)

نة، مل يدخل يف نذره رمضان، ويوما العيدين، وأيام وإن نذر صوم سنة معي
التشريق، ألن ذلك ال يقبل الصوم عن النذر، وإن نذر صوم سنة وأطلق، لزمه 

ويلزمه قضاء : التتابع، ويصوم أثىن عشر شهرا، سوى رمضان وأيام النهي، قالوا
 .رمضان وأيام النهي

ن، والقتل، منه، أي من الدهر أي ويصام لظهار وحنوه، أي كالوطء يف هنار رمضا( 5)
 .املنذور صومه، كقضاء رمضان

 .يعين كفارة ميني، يف مجيع املواضع، ألنه سببه( 6)
أفطر وجوبا، لتحرمي صومها، وقضي نذرها، النعقاد نذره ومل يفعله وكفر : أي( 7)

 .لفوات احملل، كما لو مل يصمه ملرض
وترن الليلة مثال، أجزأته ركعا يف ألن الركعة ال جتزئ يف فرض، لكن إن حلف لي( 8)

  .وقته ألهنا أقله
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أو صوم بعض يوم، لزمه يوم بنية من  (1)وإن نذر صوما وأطلق
وإن نذر رقبة،  (3)وملن نذر صالة جالسا أن يصليها قائما (2)الليل

 .(4)فأقل جمزئ يف كفارة

                                                

لزمه صوم يوم بنية من الليل، ألنه أقل الصوم، ولو نذر صوم يوم معينا، مث جهله، ( 1)
 .بل يصوم يوما من األيام مطلقا أي يوم كان: فقيل يصوم أسبوعا، وقال الشيخ

 .ألنه أقل الصوم أي أو نذر صوم بعض يوم، لزمه صوم يوم بنية من الليل،( 2)
ألن الصالة قائما أفضل، ومن نذر املشي إىل بيت اهلل، أو موضع معني من ( 3)

أما لغري عذر : احلرم، لزمه يف حج أو عمرة، فإن تركه لزمه كفارة، وقال الشيخ
فاملتوجه لزوم اإلعادة، كما لو قطع التتابع، يف الصوم املشروط فيه التتابع، أو 

والدم، واألقوى، أنه ال يلزم مع البدل عن عني الفعل كفارة، يتخرج لزوم الكفارة 
 .ألن البدل قائم مقام املبدل

يف حنو ظهار، محال للنذر على املعهود شرعا، إال أن يعينها فيجزئه ما عينه، ( 4)
أنه إن نذر أن يصلي يف املسجد احلرام، لزمه أن يصلي فيه وال جيزئه يف : وتقدم

مب يعرف : الشافعي، ويلزم الوفاء بالوعد، وملا قيل ألمحدغريه، وهو مذهب مالك و 
الكذابون؟ قال، خبلف املواعيد، وقاله عمر بن عبد العزيز وغريه، ومذهب مالك، 

  .يلزم الوفاء به بسبب، كتزوج وأعطيك كذا
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 (1)كتاب القضاء

 
فقضاهن سبع مسوات )ومنه  (2)إحكام الشيء، والفراغ منه: لغة
 .(3)(يف يومني

                                                

والواجب اختاذ والية القضاء، دينا وقربة، فإهنا من أفضل : والفتيا قال الشيخ( 1)
تبيني : ا فسد حال األكثر، لطلب الرياسة واملال هبا، والفتيا هيالقربات، وإمن

ال ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا، : احلكم الشرعي للسائل عنه، وقال أمحد
حىت يكون فيه مخس خصال، وأن يكون له نية، وإال مل يكن عليه وال على كالمه 

لى ما هو فيه، وعلى نور، وأن يكون له حلم، ووقار وسكينة، وأن يكون قويا ع
 .معرفته، والكفاية وإال مضغه الناس، واخلامس معرفة الناس اهـ

وينبغي للمفيت أن يفيت بلفظ النص مهما أمكن، فإنه يتضمن احلكم والدليل، مع 
البيان التام، وكان الصحابة والتابعون، يتحرون ألفاظ النصوص، وهي حجة 

 .واالضطراب وعصمة، بريئة من اخلطأ والتناقض والتعقيد
وحيرم عليه الفتيا خبالف النص، وال جيوز له التزويج، وختيري السائل، والقاؤه يف 
اإلشكال واحلرية، بل عليه أن يبني بيانا مزيال لإلشكال، كافيا يف حصول 
املقصود، ال فرق بني القاضي واملفيت، يف جواز اإلفتاء، مبا جتوز الفتيا به، ووجوهبا 

 .فتيا داخل يف منصب القضاء، عند اجلمهورإذا تعينت ومنصب ال
مصدر قضى يقضي، فهو قاض، إذا حكم، وإذا فصل وإذا أمضى، : والقضاء( 2)

 .وقضى فالن واستقضى صار قاضيا
ْعُبُدوا ِإال ِإيَّاهُ : ومبعىن أوجب قال تعاىل( 3) ومبعىن إمضاء  َوَقَضى َربَُّك َأال تـَ

َنا ِإَلى َبنِ احلكم ومنه   أمضينا : أي: اآلية ي ِإْسَرائِيَل ِفي اْلِكَتابِ َوَقَضيْـ
= 
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وفصل  (2)واإللزام به (1)واصطالحا تبيني احلكم الشرعي
ألن أمر الناس ال يستقيم  (4)(وهو فرض كفاية) (3)احلكومات

بكسر اهلمزة  (يلزم اإلمام أن ينصب يف كل إقليم)و (5)بدونه
 .(6)(ياقاض)

                                         
= 

وأهنينا ومسي احلاكم قاضيا، ألنه ميضي األحكام وحيكمها، أو إلجيابه احلكم على 
 .من جيب عليه

 .وهذا مشرتك بني القاضي واملفيت( 1)
أي إن كان فيه إلزام، وهذا خمتص بالقاضي، وقد يكون إباحة كحكم احلاكم، ( 2)

هو من جهة : إذا بطل إحياؤه، صار مباحا جلميع الناس، وقال الشيخبأن املوات 
اإلثبات شاهد، ومن جهة األمر والنهي مفت، ومن جهة اإللزام بذلك ذو 

 .سلطان
واألصل فيه الكتاب والسنة، وإمجاع املسلمني على نصب القضاة للفصل بني ( 3)

 .الناس
لناس من حاكم، لئال تذبه حقوق ال بد ل: وفاقا، كاإلمامة العظمة، وقال أمحد( 4)

تأمري الواحد يف  صلى اهلل عليه وسلمقد أوجب النيب : الناس، وقال الشيخ
االجتماع، القليل العارض يف السفر، وهو تنبيه على أنواع االجتماع اهـ ويتعني 
على اجملتهد الدخول فيه، إذا مل يوجد غريه، وفيه فضل عظيم ملن قوي عليه، 

 . يؤد احلق فيهوخطر عظيم ملن مل
 .وإذا أمجع أهل بلد على تركه أمثوا( 5)
وتوليته للقاضي، شرط يف صحة قضائه، ال خالف أعرفه فيه، قال : قال ابن رشد( 6)

والوكالة يصح قبوهلا على الفور والرتاخي، بالقول والفعل، والوالية نوع : الشيخ
  .منها
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ألن اإلمام ال ميكنه أن يباشر اخلصومات، يف مجيع البلدان 
فوجب أن يرتب يف كل إقليم، من يتوىل فصل اخلصومات  (1)بنفسه

أفضل من جيد )لنصب القضاء  (وخيتار) (2)بينهم لئال تضيع احلقوق
ألن اإلمام ناظر للمسلمني، فيجب عليه اختيار  (3)(علما وورعا
 .(5)(أمره بتقوى اهللوي) (4)األصلح هلم

                                                

ألعظم، اهـ وألن اإلمام األعظم وال خالف يف جواز حكم اإلمام ا: قال ابن رشد( 1)
 .هو القائم بأمر الرعية، املتكلم مبصلحتهم، املسئول عنهم

والصحابة، وللحاجة إىل ذلك، ولئال يتوقف  صلى اهلل عليه وسلمولفعل النيب ( 2)
األمر على السفر إىل اإلمام، وملا يف السفر إليه من املشقة، وكلفة النفقة، وقال 

يف بلد واحد، إما أن يكون على سبيل االجتماع، حبيث تولية قاضيني : الشيخ
ليس ألحدمها االنفراد كالوصيني، والوكيلني، وإما على سبيل االنفراد، أما األول 

 .فال مانع منه، إذا كان فوقهما من يرد مواضع تنازعهما والثاين جيوز مطلقا
كذا من ورعه ألن القضاء بالشيء فرع عن العلم به، واألفضل أثبت وأمكن، و ( 3)

 .أشد ألن سكون النفس إىل ما حيكم به أعظم
وإن مل يعرف اإلمام األفضل، سأل عمن يصلح، فإن ذكر له من ال يعرفه أحضره ( 4)

وسأله، ليكون على بصرية، وألن رمبا كان للمسئول غرض غري املطلوب، وكانوا 
اله، وإال مل ميتحنون العمال بالفرائض، وحنوها من الغوامض، فإن عرف عدالته و 

 .يوله إال عند الضرورة
  .ليأمتر بأمره وينتهي عما هنى عنه( 5)
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 .(1)ألن التقوى رأس الدين

أي إعطاء احلق ملستحقه، من  (أن يتحرى العدل)يأمره بـ  (و)
أي إقامة العدل بني  (وجيتهد القاضي يف إقامته) (2)غري ميل
وجيب على من يصلح، ومل يوجد غريه، ممن يوثق به، أن  (3)األخصام

وحيرم بذلك مال فيه  (5)هإن مل يشغله عما هو أهم من (4)يدخل فيه
 .(7)وطلبه وفيه مباشر أهل (6)وأخذه

                                                

 .أمر اهلل هبا نبيه، وحث عليها، ووعد من اتقاه أعظم اجلزاء( 1)
ويأمره باالجتهاد يف إقامة احلق، ألن ذلك تذكرة له مبا جيب عليه فعله، وإعانة له ( 2)

 .اعتناء اإلمام بأمر الشرع، وأهلهيف إقامة احلق، وتقوية لقلبه، وتنبيه على 
والعدل حممود حمبوب باتفاق أهل األرض، وهو من املعروف الذي تعرفه القلوب،  ( 3)

ومن فعل ما : كما أن الظلم من املنكر الذي تبغضه القلوب وتذمه، قال الشيخ
 .ميكنه، مل يلزمه ما يعجز عنه

ام به إذا، فتعني عليه، ولئال ألن القضاء فرض كفاية، وال قدرة لغريه على القي( 4)
تضيع حقوق الناس، فإن مل يطلب له، أو وجد موثوق به غريه، مل يلزمه الدخول 

 .فيه، وإال لزمه
أي إن مل يشغله الدخول يف القضاء عما هو أهم منه، كأمر دينه فال يلزمه إذا ( 5)

 .الدخول فيه، ومع وجود غريه، األفضل أن ال جييب، وكره له طلبه إذا
 .بأن يبذله طالب القضاء، وكذا أخذ الوايل لذلك، وهو من أكل املال بالباطل( 6)
أي وحيرم طلب القضاء، وفيه مباشر أهل، أي صاحل له، ولو كان الطالب أهال، ( 7)

 أهال، وإال جاز بال مال، وظاهر ختصيص الكراهة بالطلب، أنه ال يكره 
= 
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 (2)وليتك احلكم، أو قلدتك احلكم) (1)املويل ملن يوليه (فيقول)
أو استنبتك،  (3)كفوضت أو رددت، أو جعلت إليك احلكم  (وحنوه

اعتمدت أو عولت : والكناية حنو (4)أو استخلفتك يف احلكم
 .(6)فاحكم: نة حنوال ينعقد هبا إال بقري (5)عليك

                                         
= 

روع، يكره، وصوبه يف تولية احلريص، وال ينفي أن غريه أوىل، ووجه يف الف
 .اإلنصاف

وحيرم الدخول يف القضاء على من ال حيسنه، ومل جتتمع فيه شروطه، والشفاعة له 
وإعانته على التولية، وحيرم الدخول فيه، إذا مل ميكنه القيام بالواجب، لظلم 
السلطان أو غريه، ويتأكد االمتناع، ويصح تولية مفضول مع وجود أفضل منه، 

 .رضي اهلل عنهم لفعل الصحابة
 .أي فيقول اإلمام أو نائبه، ولو غري عدل، ملن يوليه القضاء( 1)
 .وليتك احلكم، وقلدتك احلكم: أي ألفاظ التولية الصرحية( 2)
فوضت إليك احلكم، أو رددت إليك احلكم، أو : أي وحنو وليتك، وقلدتك( 3)

 .جعلت إليك احلكم
تك يف احلكم، فإذا وجد أحد هذه أو استنبتك يف احلكم، أو استخلف: أي( 4)

األلفاظ، وقبل املوىل احلاضر يف اجمللس، أو الغائب بعده، أو شرع احلاضر، أو 
 .الغائب يف العمل، انعقدت الوالية

 .ووكلت إليك، وأسندت احلكم إليك( 5)
فاحكم، أو فتول ما عولت : ال تنعقد الوالية بكناية منها إال بقرينة، حنو: أي( 6)

ا أشبهه، ألن هذه األلفاظ، حتتمل التولية وغريها، فال تنصرف إىل عليك، وم
  .التولية إال بقرينة تنفي االحتمال
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أي إذا كان غائبا، فيكتب له  (1)(يف البعد)بالوالية  (ويكاتبه)
وتفيد والية احلكم ) (3)ويشهد عدلني عليها (2)اإلمام عهدا مبا واله

أي أخذه  (العامة، الفصل بني اخلصوم، وأخذ احلق لبعضهم من بعض
صغري كال  (والنظر يف أموال غري الراشدين) (4)لربه ممن هو عليه

واحلجر على من يستوجبه، ) (6)وكذا مال غائب (5)واجملنون، والسفيه
 .(7)يستوجبه، لسفه أو فلس

                                                

 .ألن التولية حتصل بذلك، كالتوكيل( 1)
كتب لعمرو بن حزم، وكتب عمر إىل أهل : صلى اهلل عليه وسلمألن النيب ( 2)

 .الكوفة، وجرى على ذلك والة املسلمني
ين قدوليت فالنا قضاء كذا، فيقيما الشهادة هناك، وقال غري أشهد أ: فيقول( 3)

يشهد وال خلفاؤه، وإمنا يكتبون  صلى اهلل عليه وسلممل يكن النيب : واحد
وخيتمون مبا يعلم ضرورة أنه كتاب منهم بالتولية، وجرى على ذلك عمل 

 .املسلمني
 .تذهب حقوق الناسلئال : ألن املقصود من القضاء ذلك، وهلذا قال أمحد وغريه( 4)

 .ألن ترك ذلك يؤدي إىل ضياع أمواهلم( 5)
 .أي وتفيد والية القاضي النظر يف مال غائب، لئال يضيع( 6)
أي وتفيد واليته احلجر، على من يستوجب احلجر عليه، لسفه، أو احلجر ( 7)

  .لفلس، ألن احلجر يفتقر إىل نظر واجتهاد، فلذلك كان خمتصا به
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 (2)وتنفيذ الوصايا (1)والنظر يف وقوف عمله، ليعمل بشرطها 
وإمامة اجلمعة  (4)وإقامة احلدود) (3)من النساء (وتزويج من ال ويل هلا

، بكف والنظر يف مصاحل عمله) (5)ما مل خيصا بإمام (اجلمعة والعيد
كجباية خراج وزكاة، ما مل   (وحنوه (6)األذى عن الطرقات وأفنيتها

نائه، ليستبدل مبن يثبت ـفح شهوده وأمـوتص (7)ا بعاملـخيص
 .(8)جرحه

                                                

وقوف عمله، أي واليته، ليعمل بشرط األوقاف، اليت يف حمل نفوذ  أي والنظر يف( 1)
حكمه، ألن الضرورة تدعو إىل إجرائها، على شرط الواقف، سواء كان له ناظر 

 .خاص أوال
 .ألن امليت حمتاج إىل ذلك، كغريه( 2)
، «فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له» صلى اهلل عليه وسلملقوله ( 3)

 .ب السلطانوالقاضي نائ
أمري : كان يقيمها واخللفاء من بعده، ونقل أبو طالب: ألنه صلى اهلل عليه وسلم( 4)

البلد إمنا هو مسلط على األدب، وليس له مواريث، والوصايا والفروج، واحلدود 
 .والرجم، إمنا يكون هذا يف القاضي

ن اخللفاء كانوا أي وتفيد واليته إقامة اجلمعة، ونصب إمامها، وإقامة العيد، أل( 5)
 .يقيموهنا

 .مجع فناء، ما اتسع أمام دور عمله، ألنه مرصد للمصاحل( 6)
 .جييبها من جهة اإلمام( 7)
ويستبقى من يصلح، ألن العادة، يف القضاة ذلك، فعند إطالق الوالية تنصرف ( 8)

  .إىل ما جرت به العادة
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وجيوز ) (1)واالحتساب على الباعة واملشرتين، وإلزامهم بالشرع
بأن يوليه سائر  (2)(أن يويل القاضي عموم النظر يف عموم العمل

 .(3)يف سائر البلدان األحكام

بأن يوليه األنكحة مبصر  (4)(يويل خاصا فيهما)جيوز أن  (و)
 .(6)(يف أحدمها)يوليه خاصا  (أو) (5)مثال

                                                

ن العادة مل تثبت بتويل القضاة ذكره يف التبصرة، ويف املنتهى، ال يستفيد ذلك، أل( 1)
جعل من ينظر يف األسواق بني الباعة، : لذلك اهـ وتسمى والية احلسبة، وهو

واملشرتين من املعامالت احملرمة، وإلزامهم بالشرع، بسبب توفية الكيل والوزن، 
والذرع والسعر، وتقدم حكم التسعري، أما إن ختاصموا يف صحة البيع وفساده، 

 .ملثمن، فله النظر يف ذلكوقبض الثمن وا
ما يستفيده بالوالية ال حد له شرعا، بل يتلقى من األلفاظ واألحوال : وقال الشيخ

 والعرف، ألن كل ما مل حيد شرعا، حيمل على العرف، كاحلرز، والقبض
كان يستنيب   صلى اهلل عليه وسلموخاصا فيهما أو يف أحدمها، فقد ثبت أنه ( 2)

اتفقوا أن القاضي حيكم يف كل شيء من : ال ابن رشدأصحابه كال يف شيء، وق
احلقوق، سواء كان حقا هلل أو حقا لآلدميني، وأنه نائب عن اإلمام األعظم يف 

 .هذا املعىن
 .وهذا عام يف النظر، عام يف العمل( 3)
 .أي القضاء والعمل( 4)
 .وهذا خاص يف النظر، خاص يف العمل( 5)
يكون والية األحكام جيوز تبعيضها وال جيب أن : يخأي القضاء والعمل، قال الش( 6)

  يكون عاملا يف غري واليته، فإن منصب االجتهاد ينقسم حىت لو واله يف املواريث
= 
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أو يوليه األنكحة بسائر  (1)بأن يوليه سائر األحكام ببلد معني
وإذا واله ببلد معني، نفذ حكمه يف مقيم به، وطارئ إليه  (2)البلدان

 .(4)مبحل معني، مل ينفذ حكمه يف غريهوإن واله  (3)فقط

                                         
= 

مل جيب أن يعرف إال الفرائض والوصايا، وما يتعلق بذلك، وإن واله عقود 
اقض فيما : االنكحة وفسخها، مل جيب أن يعرف إال ذلك، وعلى هذا إذا قال

كما يقول أفت فيما تعلم، جاز، ويسمى ما ال يعلم خارجا عن واليته،    تعلم،
كما نقول يف احلاكم الذي ينزل على حكمه الكفار، ويف احلكمني يف جزاء 

 .الصيد
 .وهذا عام يف النظر، خاص يف العمل( 1)
 .وهذا خاص يف النظر، عام يف العمل( 2)
كام، وأما من ليس مقيما هبا وال ألن الطارئ يصري من أهلها، يف كثري من األح( 3)

إذا استأذنت امرأة يف غري : طارئا إليها، فلم يدخل حتت واليته، قال القاضي
عمله، فزوجها يف عمله مل يصح العقد، ألن إذهنا مل يتعلق باحلكم، وحكمه يف 
غري عمله ال ينفذ، فإذا قالت، إذا حصلت يف عملك فقد أذنت لك، فزوجها يف 

 .عمله صح
ال فرق بني أن تقول زوجين إذا صرت يف عملك، أو إذا صرت يف عملك : لشيخقال ا

فزوجين ألن تقييد الوكالة، أحسن حاال من تعليقها، نعم لو قالت زوجين اآلن، أو 
 .فهم ذلك من إذهنا، فهنا أذنت لغري قاض، وهذا هو مقصود القاضي

ا واله القضاء مبجلس فال ينفذ حكمه، إذا سافر لبلد آخر، وال ينفذ حكمه إذ( 4)
  .أو مسجد معني
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وللقاضي طلب رزق من  (1)وال يسمع بينة إال فيه، كتعديلها
فإن مل جيعل له فيه شيء وليس له ما  (2)بيت املال، لنفسه وخلفائه

ومن  (3)ال أقضي بينكما إال اجعل جاز: يكفيه، وقال للخصمني
ويشرتط يف ) (4)مهيأخذ من بيت املال، مل يأخذ أجرة لفتياه، وال حلك

 (5)القاضي عشر صفات

                                                

وال يسمع بينة إال يف حمل عمله، وهو حمل حكمه، وكذا تعديلها، فتجب : أي( 1)
إعادة الشهادة إذا مسعها يف غري عمله، وإعادة تعديل البينة، إذا مسعها يف غري 

 .عمله، ألن مساع ذلك يف غري حمل عمله، كسماعه قبل التولية
ويل اخلالفة، فرضوا له كل يوم درمهني، وعمر رزق شرحيا كل شهر  ألن الصديق ملا( 2)

مائة درهم، ورزق ابن مسعود نصف شاة كل يوم وخلفاؤه، هم أمناؤه ونوابه، وهلم 
: األخذ مع احلاجة وعدمها، ملا تقدم وعمر أمر بالفرض ملن ويل القضاء، وقال

رض الرزق تعطلت ارزقوهم واكفوهم من مال اهلل تعاىل، وألنه لو مل جيز ف
 .وضاعت احلقوق

يف األصح، ولعل املراد قدر كفايته، واستظهره يف شرح املنتهى وال : قال املوفق( 3)
 .خيتص بواحد منهما
 .حيتمل أن ال جيوز، وصوبه يف اإلنصاف: وقال املوفق أيضا وغريه

 .وال خلطه اكتفاء مبا يأخذ من بيت املال( 4)
أقل ما : فيمن حيكمه اخلصمان، وقال ابن القيم فيمن يوىل، ال: قال الشيخ( 5)

ألنه ال بد أن : يشرتط يف القاضي صفات الشاهد، باتفاق العلماء قال الشيخ
  .حيكم بعدل
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ألن غري املكلف حتت والية غريه، فال يكون ( كونه بالغا عاقال  
ما أفلح قوم »لقوله عليه الصالة والسالم  (كراذ ) (1)واليا على غريه

 (3)ألن الرقيق مشغول حبقوق سيده (حرا) (2)«ولو أمرهم امرأة
 (5)ولو تائبا من قذف (عدال) (4)ألن اإلسالم شرط للعدالة (مسلما)

يَا َأيُـَّها الَِّذيَن : لقوله تعاىل (6)فال جيوز تولية الفاسق (5)قذف
ُنوا َتبَـيَـّ ألن األصم  (مسيعا) (7)اآلية آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم َفاِسق  ِبَنَبٍأ فـَ

 .(8)ال يسمع كالم اخلصمني

                                                

 .ومها يستحقان احلجر عليهما، والقاضي يستحقه على غريه، وبني احلالتني منافاة( 1)
 .ل حضور الرجالوألن املرأة ناقصة العقل، قليلة الرأي، ليست أهال حمل( 2)
ال تشرتط احلرية : أما اشرتاط احلرية فال خالف فيه، وقال الشيخ: قال ابن رشد( 3)

يف احلاكم، واختاره أبو طالب، وابن عقيل، وصرح يف اإلقناع وغريه، أهنا تصح 
والية عبد إمارة سرية، وقسم صدقة ويفء، وإمامة صالة، واستثىن إمامة مجعة 

 .وعيد
يقتضي إذالل صاحبه، والقضاء يقتضي إحرتامه، وبينهما منافاة،  وألن الكفر( 4)

 .وألنه ال جيوز أن يكون احلاكم ممن ال يقبل قوله، لآلية اآلتية
 َوالَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناتِ : بعد قوله َتاُبوا ِإال الَِّذينَ : لقوله تعاىل( 5)

 .اآلية
 .، مينع قبول شهادتهنص عليه، فال جيوز تولية من فيه نقص( 6)
 .فدلت على عدم قبول قوله، فعدم قبول حكمه من باب أوىل( 7)
  .فال جتوز توليته( 8)
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 (1)ألن األعمى ال يعرف املدعي من املدعى عليه (بصريا)
ن األخرس ال ميكنه النطق باحلكم، وال يفهم مجيع الناس أل (متكلما)

 زم، قاله يف ـن حـا ذكره اباع  ـإمج (داـجمته) (2)إشارته
 .(3)الفروع

                                                

وقياس املذهب جتوز كما جتوز شهادته، إذ ال : وال املقر من املقر له، وقال الشيخ( 1)
يعوزه إال عني اخلصم، وال حيتاج إىل ذلك، بل يقضي على موصوف كما قضى 

لكني، ويتوجه أن يصح مطلقا، ويعرف بأعيان الشهود واخلصوم، كما داود بني امل
 .يعرف مبعاين كالمهم يف الرتمجة، إذ معرفة كالمه وعينه سواء

بدليل الرتمجة والتعريف باحلكم دون : وهو يف احلاكم أوسع منه يف الشاهد: قال
 .الشهادة، وما به حيكم أوسع مما به يشهد

 .فال جتوز توليته( 2)
يشرتط كونه : تهدا هذا املذهب املشهور، وقدمه يف الفروع، قال ابن حزمجم( 3)

اتفقوا على أنه ال جيوز أن يوىل القضاء من ليس من : جمتهدا إمجاعا، وقال الوزير
.. جيوز وما يف الصحيحني إذا اجتهد احلاكم: أهل االجتهاد، إال أبا حنيفة، فقال

االجتهاد ملن فهم مقاصد الشريعة، احلديث يدل على اشرتاط االجتهاد، ودرجة 
 .ومتكن من االستنباط

 صلى اهلل عليه وسلمال يشرتط يف اجملتهد علمه اجميع ما قاله النيب : وقال ابن القيم
 .وفعله، فيما يتعلق باألحكام، ولكن أن يعلم مجهور ذلك ومعظمه

تنع أن الشارع نصوصه كلمات جوامع، وقضايا كلية، وقواعد عامة، مي: وقال الشيخ
ينص على كل فرد من جزئيات العامل، إىل يوم القيامة، فال بد من االجتهاد يف 

 .جزئيات، هل تدخل يف كلمات اجلامعة أوال
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 (1)املقلد فيه إلمام من األئمة (يف مذهبه)ا كان جمتهد  ( ولو
فرياعي ألفاظ إمامه، ومتأخرها، ويقلد كبار مذهبه، يف ذلك، وحيكم 

 .(3)فهولو اعتقد خال (2)به

                                                

واختار يف الرتغيب، وجمتهد يف مذهب إمامه للضرورة، واختار يف اإلفصاح ( 1)
طلت وعليه العمل من مدة طويلة، وإال تع: مقلدا، قال يف اإلنصاف: والرعاية

أن اجملتهد هو العامل بالكتاب والسنة، وال ينايف : أحكام الناس، وذكر ابن القيم
اجتهاده تقليد غريه أحيانا، فال جتد أحدا من األئمة إال وهو مقلد من هو أعلم 

 .منه، يف بعض األحكام
هذا إمنا يتوجه على لزوم التمذهب، واألخذ برخص ذلك املذهب وعزائمه، قال ( 2)

عدم اللزوم قول مجهور العلماء، فيتخري : وعدمه أشهر، وقال يف أصوله: عيف الفرو 
 .عمله بقول األكثر أوىل: وهو الصواب املقطوع به، وقال الوزير: قال ابن القيم

ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإال قتل، ومن كان متبعا : قال الشيخ
ل، أو لكون أحدمها أعلم أو اتقى فقد إلمام فخالفه يف بعض املسائل، لقوة الدلي

يف األخذ برخصه وعزائمه، طاعة غري الرسول : أحسن، ومل يقدح يف عدالته، وقال
 .يف كل أمره وهنيه، خالف اإلمجاع، وتوقف يف جوازه صلى اهلل عليه وسلم

ْيَن النَّاسِ : هذا قول ابن حزم، بل إذا مل يعتقد خالفه لقوله تعاىل( 3)  ِلَتْحُكَم بـَ
أمجع العلماء على حترمي احلكم، والفتيا باهلوى، : وقال الشيخ ِبَما َأَراَك اهللُ 

وبقول أو وجه، من غري نظر يف الرتجيح، وجيب العمل مبوجب اعتقاده، فيما له 
ليس اإلنسان أن يعتقد أحد القولني، يف مسائل النزاع فيما : وعليه، إمجاعا؛ وقال

ال جيوز التقليد مع معرفة : اتفاق املسلمني، وقالله، والقول اآلخر فيما عليه ب
 .احلكم اتفاقا
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وهذه الشروط تعترب حسب اإلمكان، : قال الشيخ تقي الدين
 وجتب والية األمثل فاألمثل، وعلى هذا يدل كالم أمحد وغريه، فيوىل

وأقلهما شرا، وأعدل املقلدين، وأعرفهما  (1)لعدم، األنفع من الفاسقني
 .بالتقليد

وال يشرتط أن يكون القاضي   (2)وهو كما قال: قال يف الفروع
أو حسن  (6)أو مثبتا للقياس (5)أو يقظا (4)أو ورعا أو زاهدا (3)اتباك

 .(7)اخللق واألوىل كونه كذلك
                                                

وإن كان أحدمها أعمل، واآلخر : وإن كان غريه أفضل منه؛ وقال: قال ابن القيم( 1)
أورع، قدم فيما قد يظهر حكمه، وخياف فيه اهلوى، األورع، وفيما ندر حكمه، 

 .وخياف فيه االشتباه، األعلم
يخ رمحه اهلل، وإال لتعطلت بعض أمور الناس، إذا قلت فما أحسن كالم الش( 2)

 .العدالة
كان أميا وهو سيد احلكام، وليس من ضرورة احلكم : صلى اهلل عليه وسلمألنه ( 3)

 .الكتابة
الوالية هلا : وقال اخلرقي، والشيخ وغريمها، يشرتط كونه ورعا، وهو الصواب، وقال( 4)

كم، ترجع إىل العلم بالعدل وتنفيذ احلكم، ركنان القوة واألمانة، فالقوة يف احل
 .واألمانة ترجع إىل خشية اهلل

ال مغفال، وجزم به غري واحد، واستظهر يف الفروع، أنه مراد : وقال ابن عقيل( 5)
 .األصحاب، وحكى عن القاضي ال يليه، وصوبه

 .وحدوده وشروطه، وكيفية استنباطه( 6)
 بتا للقياس، حسن اخللقـيقظا، مثاتبا ورعا، زاهدا ـأن يكون ك: أي( 7)

= 
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بينهما رجال يصلح )فأكثر  (اثنان)بتشديد الكاف  (وإذا حكم)
نفذ حكمه يف املال، واحلدود واللعان، )فحكم بينهما  (1)(للقضاء
نائبه، ألن عمر من كل ما ينفذ فيه، حكم من واله إمام أو  (وغريها

حتاكما إىل زيد ابن ثابت، وحتاكم عثمان وطلحة إىل جبري بن : وأبيا
 .(2)مطعم، ومل يكن أحد ممن ذكرنا قاضيا

                                         
= 

أنه ال ينعزل : اختيار الفضائل، وترك الرذائل، ورجح يف اإلنصاف: وحسن اخللق
هو املنصوص عن : بغري خالف، ورجحه الشيخ، وقال: قبل علمه، ويف التلخيص

أمحد، وذكر أن والية القاضي، العقود والفسوخ، فتعظم البلوى بإبطاهلا قبل العلم، 
 .اإلنصافوصوبه يف 

العشر صفات، اليت : الشيخ: بأن اتصف مبا تقدم، من شروط القاضي، وقال( 1)
 .ذكرها يف احملرر يف القاضي، ال تشرتط فيمن حيكم اخلصمان

إذا اختلفوا يف شيء أتوين فحكمت بينهم فرضي كال : وحلديث أيب شريح( 2)
أما : وحكي الوزيرما أحسن هذا وغري ذلك وعلله يف املال فقط، : الفريقني، قال

  .النكاح واللعان، والقصاص واحلدود، والقذف، فال جيوز ذلك إمجاعا
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 (1)باب آداب القاضي

 
أن )أي يسن  (ينبغي) (2)أي أخالقه اليت ينبغي له التخلق هبا

والعنف ضد  (4)لئال يطمع فيه الظامل (3)(يكون قويا من غري عنف
 .(5)لرفقا

                                                

أدب الرجل، بكسر الدال وضمها لغة، إذا : بفتح اهلمزة والدال، يقال: األدب( 1)
 .صار أديبا يف خلق، أو علم، وقال آخرون، الظرف، وحسن التناول

يأخذ به نفسه، أو أعوانه من  أي بيان ما جيب على القاضي، أو يسن له أن( 2)
: حسن اخللق: األداب، اليت تضبط أمور القضاة وحتفظهم عن امليل، وقال أمحد

احلاكم حمتاج إىل ثالثة أشياء، ال يصح : أن ال تغضب وال حتقد، وقال ابن القيم
له احلكم إال هبا، معرفة األدلة، واألسباب والبينات، فاألدلة تعرفه احلكم الشرعي 

واالسباب تعرفه ثبوته يف هذا احملل املعني، أو انتفاءه عنه، والبينات تعرفه  الكلي،
 .طريق احلكم عند التنازع، ومىت أخطأ يف واحد من هذه الثالثة أخطأ يف احلكم

أي قويا على ما هو فيه، وعلى معرفته، مستظهرا مضطلعا بالعلم، متمكنا منه، ( 3)
 .إخل.. ان القوة واألمانةوتقدم قول الشيخ، إن الوالية هلا ركن

إخل .. «إين أراك ضعيفا، ال تأمرن على اثنني»قال عليه الصالة والسالم أليب ذر، ( 4)
 .فالقوي تعظم هيبته، والضعيف يطمع فيه القوي، وهذا أمر معلوم بالضرورة

  .والرفق مع القوة، هو السبب إليصال احلق ملستحقه، من أي شخص كان( 5)
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 (حليما) (2)لئال يهابه صاحب احلق (1)(لينا من غري ضعف)
أي تؤدة وتأن لئال تؤدي  (ذا أناءة) (3)لئال يغضب من كالم اخلصم

لئال خيدعه بعض  (فطنة)ذا  «و» (4)عجلته إىل ما ال ينبغي
 .(5)األخصام

                                                

فا قليل البضاعة، غري مضطلع بالعلم، أحجم عن احلق، يف موضع فإذا كان ضعي( 1)
 .ينبغي فيه اإلقدام، لقلة علمه مبواضع اإلقدام، واإلحجام

 .لشدة عنفه، أو تنكره للخصوم، أو أحدمها، فتضعف حجته، خوفا من شراسته( 2)
ومجاله، فيمنعه ذلك من احلكم بينهما، قال ابن القيم، فاحللم زينة العلم، وهباؤه ( 3)

وضده الطيش، والعجلة، واحلدة والتسرع، وعدم الثبات فاحلليم ال يستفزه 
البذوات، وال يستخفه الذين ال يعلمون، وال يقلقه أهل العبث، واخلفة واجلهل بل 

 .هو وقور ثابت
ميلك نفسه عند أوائل األمور، وال متلكه أوائلها، ومالحظته للعواقب متنعه من أن ( 4)

الغضب والشهوة، يتمكن باحللم واألناءة من تثبيت نفسه عند  يستخفه دواعي
اخلري، فيؤثره ويصرب عليه، وعند الشر فيصرب عنه، والوقار والسكينة، ومثرهتما 
ونتيجتهما وليس صاحب العلم إىل شيء أحوج منه إىل احللم والسكينة والوقار، 

 .ري من اللباسفإهنا كسوة علمه ومجاله، وإذا فقدها كان علمه كالبدن العا
ومعرفة الناس أصل عظيم، حيتاج إليه احلاكم، فإن مل يكن فقيها، : قال ابن القيم( 5)

فيه، فقيها يف األمر والنهي، مث يطبق أحدمها على اآلخر، وإال كان ما يفسد أكثر 
مما يصلح، فإنه إذا مل يكن فقيها يف األمر ومعرفة الناس، تصور الظامل بصورة 

 ، واحملق بصورة املبطل وعكسه، وراج عليه املظلوم، وعكسه
املكر واخلداع، واالحتيال، وتصور الزنديق يف صورة الصديق، ولبس عليه جلهله 

 .بالناس، وأحواهلم وعوائدهم، فال مييز بني هذا وهذا وال بد
= 
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ويدخل يوم  (2)بصريا بأحكام من قبله (1)ويسن أن يكون عفيفا
 .(5)البسا هو وأصحابه أمجل الثياب (4)أو سبت (3)يساثنني أو مخ

                                         
= 

إذا مل يكن فقيه النفس، يف األمارات ودالئل احلال، ومعرفة شواهده ويف القرائن : وقال
ة واملقالية، كفقهه، يف كليات األحكام أضاع حقوقا كثرية على أصحاهبا، احلالي

وحكم مبا يعلم الناس بطالنه، وال يشكون فيه اعتمادا منه على نوع ظاهر، مل 
 .يلتفت إىل باطنه وقرائن أحواله

 .أي كافا نفسه عن احلرام، لئال يطمع يف ميله بإطماعه( 1)
ال : ال يؤيت من غفلة، وال خيدع لغرة، لقول علي من القضاة خياف اهلل ويراقبه،( 2)

ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا، حىت تكمل فيه مخس خصال، عفيف حليم، 
عامل مبا كان قبله، يستشري ذوي األلباب، ال خياف يف اهلل لومة الئم، ويسهل 

 .عليه احلكم، وتتضح له طريقته
ة يوم االثنني، وكذا من غزوة دخل املدين صلى اهلل عليه وسلملفضلهما وألنه ( 3)

 .تبوك
وينبغي  «بورك ألميت يف سبتها ومخيسها»: قال صلى اهلل عليه وسلمملا روي أنه ( 4)

 .أن يدخلها ضحى تفاؤال
ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ : وقال ،أي أحسنها، ألنه تعاىل حيب اجلمال( 5)

ال جيتمع يف املساجد، وألنه ألهنا جمامع الناس، وهنا قد جيتمع ما  َمْسِجدٍ 
 .أعظم له وهلم يف النفوس
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 (وليكن جملسه يف وسط البلد) (1)وال يتطري، وإن تفاءل فحسن
وليكن جملسه  (3)ليستوي أهل البلد يف املضي إليه (2)إذا أمكن

وال  (5)وال يكره القضاء يف اجلامع (4)فسيحا، ال يتأذى فيه بشيء
 .(6)يتخذ حاجبا، وال بوابا بال عذر

                                                

حيب  صلى اهلل عليه وسلمال يتشاءم بشيء، وإن تفاءل فحسن، ألنه : أي( 1)
 .الفأل، وينهى عن الطرية

 .أي ليكن جملس القضاء يف دار واسعة، وسط البلد إذا أمكن( 2)
 .ليهم املضي إليهوإن جعل إليه القضاء يف قرى، كان يف متوسطها، ليسهل ع( 3)
مل نعلم أنه : على بساط وحنوه، لكن قال الشارح: من حر أو برد، ويف املنتهى( 4)

وال عن أحد من خلفائه، واالقتداء هبم، أوىل، وقال  صلى اهلل عليه وسلمنقل عنه 
إذا افتات عليه اخلصم، فله تأديبه، وله أن ينتهره إذا التوى وإن : املوفق وغريه

 .عزره مبا يرى استحق التعزير
بل هو سنة، وذكره من أمر الناس القدمي، : وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال( 5)

صلى اهلل أهنم كانوا يقضون يف املسجد، وكان : وجاء عن عمر وعثمان، وعلي
جيلس فيه، مع حاجة الناس إليه يف الفتيا واحلكم، ويصونه عما يكره  عليه وسلم

 .القاضي ببينة، واجلنب يغتسل أو يتوضأ وتقدمفيه، واحلائض توكل، أو تأيت 
وال يتخذ حاجبا بال عذر، فإن كان عذر، فله أن يتخذ حاجبا، ولو يف : أي( 6)

ما من إمام أو وال، : جملس احلكم، وال يتخذ بوابا بال عذر، حلديث ابن عمر
 يغلق بابه دون ذوي احلاجة واخللة واملسكنة، إال أغلق اهلل أبواب السماء 
= 
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أن يعدل بني اخلصمني )جيب  (و) (1)إال يف غري جملس احلكم
إال مسلما مع كافر،  (2)(يف حلظه ولفظه، وجملسه ودخوهلما عليه

وإن سلم أحدمها رد، ومل ينتظر سالم  (3)فيقدم دخوال، ويرفع جلوسا
 .(4)اآلخر

                                         
= 

ن حاجته، وخلته ومسكنته، رواه أمحد والرتمذي وألن احلاجب رمبا قدم دو 
املتأخر، وأخر املتقدم، لغرض له، فإن كان مث عذر، فله أن يتخذ حاجبا، وبوبا 
إن شاء، ويعرض القصص، فيبدأ باألول فاألول، ويكون له من يرتب الناس إذا  

 .ريهكثروا، فيكتب األول فاألول، وجيب تقدمي السابق على غ
 .فله أن حيتجب يف أوقات االسرتاحة، ألهنا ليست وقتا للحكومة( 1)
أي جيب على القاضي، أن يعدل بني اخلصمني، إذا ترافعا إليه، ملا روى أبو داود ( 2)

أن اخلصمني  صلى اهلل عليه وسلمقضي رسول اهلل : وغريه، عن ابن الزبري قال
ا يف جملسه، ويف مالحظته هلما، يقعدان بني يدي احلاكم، فوجب أن يعدل بينهم

أمجعوا على أنه واجب عليه، أن يسوي بني اخلصمني : وكالمه هلما قال ابن رشد
 .يف اجمللس

هنى عن رفع أحد اخلصمني عن اآلخر، وعن اإلقبال عليه، وعن : وقال ابن القيم
مشاورته، والقيام له دون خصمه، لئال يكون ذريعة إىل انكسار قلب اآلخر، 

عن القيام حبجته، وثقل لسانه هبا، وال يتنكر للخصوم، ملا يف التنكر هلم  وضعفه
من إضعاف نفوسهم، وكسر قلوهبم وإخراس ألسنتهم علن التكلم 
حبججهم،خشية معرة التنكر، وال سيما ألحدمها دون اآلخر، فإن ذلك الداء 

 .العضال
م دخوال، ويرفعه جلوسا أي إال املسلم مع الكافر إذا ترافعا إليه، فيقدم املسل( 3)

 .َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَن َفاِسًقا ال َيْستَـُوونَ : حلرمة اإلسالم قال تعاىل
 .لوجوب الرد فورا( 4)
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أو يعلمه   (1)وحيرم أن يسار أحدمها، أو يلقنه حجته، أو يضيقه
أي  (وينبغي) (2)، إال أن يرتك ما يلزمه ذكره يف الدعوىكيف يدعي

وأن يشاوروهم فيما يشكل  (3)أن حيضر جملسه فقهاء املذاهب)يسن 
 .(5)فإن اتضح له احلكم حكم، وإال أخره (4)إن أمكن (عليه

                                                

 .ألنه إعانة له على خصمه، وكسر لقلبه( 1)
كشرط عقد، وسبب إرث وحنوه، فله أن يسأل عنه ضرورة حتريرا للدعوى، وأكثر ( 2)

يعلمه، وليتضح للقاضي وجه احلكم، وذهب طائفة من أصحاب اخلصوم ال 
أمحد، والشافعي، إىل أن يكره للقاضي أن يفيت يف مسائل األحكام املتعلقة به، 
واحتجوا بأن فتياه تصري كاحلكم منه على اخلصم، وال ميكن نقضه وقت احملاكمة، 

وقت اإلفتاء، فإن  وقد يتغري اجتهاده وقت احلكومة، أو تظهر له قرائن مل تظهر له
 .أصر، حكم بغري ما يعتقد صحته، وإن حكم خبالفها، طرق اخلصم إىل هتمته

إذا كان يف حمل حكمه منهم، من يتمذهب لألئمة املشهورين، وإال فقهاء ( 3)
 .مذهب يرجعون إىل اجتهاد أحد األئمة

ال جتهاده  وسؤاهلم إذا حدثت حادثة، ليذكروا جواهبم، وأدلتهم فيها، فإنه أسرع( 4)
 .وأقرب لصوابه

أي، وإال أخر احلكم حىت يتضح، فلو حكم ومل جيتهد، مل يصح حكمه، ولو ( 5)
كثريا ما   صلى اهلل عليه وسلمأصاب احلقن إن كان من أهل االجتهاد، وكان النيب 

املستشار مؤمتن وإذا استشار »: يشاور أصحابه، يف األمر، إذا حدث وقال
  .«أحدكم أخاه فليشر عليه
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َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمرِ : لقوله تعاىل
وحيرم القضاء وهو ) (1)

ال يقضني حاكم بني اثنني )كرة مرفوعا خلرب أيب ب (2)(غضبان كثريا
 .(3)متفق عليه (وهو غضبان

 (5)عطش»يف شدة  (أو يف شدة جوع أو (4)حاقن)وهو  (أو)
أو برد مؤلم، أو  (7)أو كسل أو نعاس (6)هم أو ملل»يف شدة  «أو

ألن ذلك كله يشغل الفكر، الذي يتوصل به إىل  (8)«أو حر مزعج
 .(9)إصابة احلق يف الغالب

                                                

 .فدل عمومها على مشاورة القاضي للفقهاء( 1)
 .ال يسريا ال مينع فهم احلكم، ألن الكثري يشغل الفكر( 2)
فدل على حترمي القضاء، مع الغضب املقلق، ألن الغضب يشوش عليه، قلبه ( 3)

وذهنه، ومينعه من كمال الفهم، وحيول بينه وبني استيفاء النظر، ويعمي عليه طريق 
د، بل الغضب غول العقل، فهو نوع من القلب واإلغالق، إذ أنه العلم والقص

 .يغلق على صاحبه باب حسن التصور والقصد ويغتاله كما يغتاله اخلمر
 .أي وحيرم القضاء وهو حاقن، ألن ذلك يشغل الفكر( 4)
 .أي وحيرم أن يقضي يف شدة جوع مينعه الفهم، أو يف شدة عطش كذلك( 5)
يف شدة هم مزعج، أو شدة ملل مفرط، أو شدة خوف مقلق وحيرم القضاء : أي( 6)

 .أو شغل قلب مانع من الفهم
 .وحيرم أيضا القضاء يف شدة كسل، أو شدة نعاس مانع للفهم: أي( 7)
 .مينع أحدمها تصور ما يورد عليه، وفهم ما حيكم به( 8)
غالب  أي ألن ما مثل به كل واحد منه، يشغل فكر القاضي عن إصابة احلق، يف( 9)

  .أحوال القضاة فيحرم القضاء معه
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وحكم يف حال من هذه  (وإن خالف) (1) معىن الغضبفهو يف
 (3)حكمه ملوافقته الصواب (فأصاب احلق نفذ) (2)هذه األحوال

لعن : حلديث ابن عمر قال (4)(قبول رشوة)على احلاكم  (وحيرم)
: الراشي واملرتشي، قال الرتمذي صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 .(6)(هدية)ول حيرم على القاضي قب (وكذا) (5)حديث حسن صحيح
 .(6)(هدية)

                                                

وال يسرتيب عاقل، أن من قصر النهي، على الغضب وحده، دون اهلم املزعج، ( 1)
واخلوف املقلق، واجلوع والظمإ الشديد، وشغل القلب، املانع من الفهم، فقد قل 

 .فقهه وفهمه
 .يعين الغضب، وما بعده مما يشغل الفكر، ومينع الفهم( 2)
القضاء مع ذلك الغضب،  صلى اهلل عليه وسلممل ينفذ، وإن كان للنيب  وإال( 3)

 .وحنوه فألنه ال جيوز عليه غلط، ال قول وال فعال، يف حكم خبالف غريه
الدفع إليه ابتداء، والرشوة نوعان، أن : ما يعطي بعد طلبه، واهلدية: الرشوة هي( 4)

ن احلكم باحلق للمحق، يأخذ من أحد اخلصمني، ليحكم له بباطل، أو ميتنع م
 .حىت يعطيه وهو من أعظم الظلم

والرائش، وهو الذي ميشي : وصححه ابن حبان وغريه، وهو يف السنن وزاد أمحد( 5)
 .بينهما فدل احلديث على حترمي الرشوة، وهو إمجاع

: وكذا الوايل والشافع للهدية، أصل فساد العامل، وقال ابن القيم: فقبول القاضي( 6)
ل اهلدية، ممن مل جترد عادته مبهاداته ذريعة إىل قضاء حاجته، فيقوم عنده ألن قبو 

  .شهوة لقضاء حاجته
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رواه  «هدايا العمال غلول» :لقوله عليه الصالة والسالم
ممن كان يهاديه قبل واليته إذا مل تكن )إذا كانت اهلدية  (إال) (1)أمحد

ويسن له التنزه : قال القاضي (2)فله أخذها كمفت (له حكومة
فإن أحس أنه يقدمها بني يدي خصومة، أو فعلها حال  (3)عنها

ويكره بيعه أو  (4)م أخذها يف هذه احلالة، ألهنا كالرشوةاحلكومة، حر 
 .(6)إال بوكيل ال يعرف به (5)شراؤه

                                                

اهلداية، إذا كان للمهدي حكومة حمرمة، وإن مل : ونقل يف البدائع عن ابن عقيل( 1)
يتبني له حكومة فمكروهة، وجاء اهلدية تفقأ عني احلاكم، أي احملبة احلاصلة 

بالظفر هبا، وميله إىل املهدي، مينعه من حتديق النظر، إىل  للمهدي إليه، وفرحته
معرفة باطل املهدى، وأفعاله الدالة على أنه مبطل، فال ينظر يف أفعاله، بعني ينظر 

، فاهلدية إذا «حبك الشيء يعمي ويصم»: هبا، إىل من مل يهد إليه، حلديث
 .أوجبت له حمبة املهدي، فقات عني احلق، وأصمت أذنه

فله أخذ هدية، واحلال ما ذكر، النتفاء التهمة، كما جيوز أخذ هدية للمفيت : يأ( 2)
 .مطلقا

 .التنزه عن أخذ اهلدية: أي ويستحب للحاكم( 3)
فإن خالف احلاكم، فأخذ الرشوة، أو اهلدية، حيث حرمت ردتا ملعط، ألنه كأنه ( 4)

 .أخذمها بغري حق، كاملأخوذ بعقد فاسد
 .حملاباة، واحملاباة كاهلديةأي القاضي، خشية ا( 5)
ال يعرف أنه وكيل للقاضي، وكذا قال مالك والشافعي، يكره أن يتوىل البيع، : أي( 6)

والشراء، لكن يوكل وكيال، ال يعرف أنه وكيل القاضي، وليس له، وال لوال أن 
يتجر إال إن احتاج، وليس له ما يكفيه، فإن الصديق قصد السوق حىت فرضوا له 

  .، وهو كل يوم درمهانما يكفيه
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ليستويف هبم  (1) (ويستحب أن ال حيكم إال حبضرة الشهود)
وال  (4)وال ينفذ حكمه لنفسه) (3)وحيرم تعيينه قوما بالقبول (2)احلق

على عدوه   وال (5)كوالده وولده وزوجته  (ملن ال تقبل شهادته له
ومىت عرضت له، أو ألحد ممن ذكر حكومة، حتاكما  (6)كالشهادة

كما حاكم عمر أبيا إىل زيد بن   (7)إىل بعض خلفائه، أو رعيته
 .(8)ثابت

                                                

 .ويفرقهم إذا ارتاب فيما شهدوا( 1)
 .وتثبت هبم احلجج، واحملاضر( 2)
 .أي قبول الشهادة، حبيث ال يقبل غريهم، لوجوب قبول من ثبتت عدالته( 3)
 .بل يتحاكم هو وخصمه، عند قاض آخر، أو من خيتارونه، كما يأيت( 4)
ديه، أو بني والده وولده لعدم قبول كالشهادة ولو كانت اخلصومة، بني وال( 5)

 .شهادته ألحدمها على اآلخر
وال ينفذ حكمه على عدوه، كما ال تقبل الشهادة عليه للتهمة، وقال ابن : أي( 6)

اتفقوا على أنه يقضي ملن ليس يتهم عليه، اهـ وعدوه هو الذي يفرح : رشد
 .مبساءته ويغتم لفرحه

 .أي عرضت لوال، أوقاض( 7)
علي رجال عراقيا إىل شريح، وحاكم يهوديا أيضا إىل شريح، وحاكم  وحاكم( 8)

عثمان طلحة إىل جبري بن مطعم، وله استخالفهم، يف احلكم، مع صالحيتهم  
  .كغريهم
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فمن استحق  (2)وينظر فيم حبسوا (1)ويسن أن يبدأ باحملبوسني
 .(3)اإلبقاء أبقاه

، ووقوف مث يف أمر أيتام وجمانني (4)ومن استحق اإلطالق أطلقه
ولو نفذ األول وصية موص  (5)ووقوف ووصايا، ال ويل هلم وال ناظر

ومن كان من أمناء احلاكم لألطفال  (6)إليه، أمضاها الثاين وجوبا
 .(7)والوصايا، اليت ال وصي هلا حباله، أقره

                                                

أي الذين حسبهم القاضي الذي قبله، وأما سنية البداءة هبم، فال دليل عليه، ومل ( 1)
أن تتبع سنته وال عن خلفائه  الذي جيب صلى اهلل عليه وسلميعرف عن النيب 

 .الراشدين
ألن احلبس عذاب، ورمبا كان فيهم من ال يستحقه، فينبغي أن ينفذ ثقة، يكتب ( 2)

 .أمساءهم، ومن حبسهم وفيهم حبسوا
 .أي يف احلبس، بقدر ما يراه، ألن التعزير مفوض إليه( 3)
ف إن كان مث أي احملبوس، فإطالقه وإذنه، وأمره وقرعته، حكم يرفع اخلال( 4)

 .خالف
ألن هذه أموال يتعلق به حفظها، وصرفها يف وجوهها، فال جيوز إمهاهلا، وال نظر ( 5)

 .له مع الويل، أو الناظر اخلاص، لكن له االعرتاض إن فعل ما ال يسوغ
ألن الظاهر أن األول، مل ينفذها إال بعد معرفة أهليته، فإن تغريت حاله، بفسق ( 6)

قويا أمينا يعينه، وإن مل ينفذ األول وصيته نظر الثاين، فإن  أو ضعف، ضم إليه 
 .كان قويا أمينا أقره، وإن كان ضعيفا ضم إليه قويا أمينا

 أهنم ال ينعزلون : أي على ما هو عليه، ألن القاضي قبله واله، وعلم منه( 7)
= 
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وال ينقض من حكم صاحل للقضاء، إال ما  (1)ومن فسق عزله
وجعل  (3)مسلم بكافر كقتل  (2)خالف نص كتاب اهلل أو سنة رسوله

 .(4)من وجد عني ماله عند مفلس، أسوة الغرماء
                                         

= 

 أن القاضي لو: بعزل القاضي، وال مبوته، خبالف خلفائه يف احلكم، وذكر الشيخ
أذن أو حكم ألحد، باستحقاق عقد أو فسخ، فعقد أو فسخ، مل حيتج بعد 

 .ذلك إىل حكم بصحته، بال نزاع
لعدم أهليته وأقام مكانه أمينا، ويضم إىل ضعيف قويا أمينا، ليعينه وله إبداله، وله ( 1)

 .النظر يف حال قاض قبله، وال جيب ألن الظاهر صحة أحكامه
ال يؤدي إىل نقض احلكم مبثله، وإىل أن ال يثبت حكم لئ صلى اهلل عليه وسلم( 2)

أصال، ومفهومه أنه إذا مل يكن صاحلا ينقض حكمه، وإن كان صوابا، وقال 
القضاة ثالثة، من يصلح، ومن ال يصلح، واجملهول فال يرد من أحكام : الشيخ

الصاحل إال ما علم أنه باطل، وال ينفذ من أحكام من ال يصلح إال ما علم أنه 
 .حق، واختاره املوفق وغريه، وإن كان ال جيوز توليته ابتداء

فينظر فيمن واله، فإن كان ال يويل إال الصاحل، جعل صاحلا وإن كان : وأما اجملهول
يويل هذا تارة وهذا تارة، نفذ ما كان حقا، ورد الباطل، والباقي موقوف، ومن ال 

بأن من ال يصلح : القوليصلح إذا ويل للضرورة ففيه مسألتان، إحدامها على 
: تنقض مجيع أحكامه، هل ترد أحكامه كلها؟ أم يرد ما مل يكن صوابا؟ والثاين

هل تنفذ اجملتهدات من أحكامه؟ أم يتعقبها : املختار ألهنا والية شرعية، والثاين
 .احلاكم العادل؟ وهذا فيه نظر

، ملخالفته أي ال ينقص من قضايا من قبله، إال كحكمه بقتل مسلم بكافر( 3)
 .النص

فينقض ألنه مل يصادف شرطه، إذ شرط االجتهاد عدم النص، ولتفريطه برتك ( 4)
  .الكتاب والسنة
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والناقض له  (2)أو ما يعتقده، فيلزم نقضه (1)اا قطعي  أو إمجاع  
أي طلب من احلاكم  (ومن ادعى على غريه برزة) (3)حاكمه إن كان

 .(4)أن حيضرها للدعوى عليها

                                                

 .وال ينقض إال ما خالف إمجاعا قطعيا، ألن اجملمع عليه ليس حمال لالجتهاد: أي( 1)
 العتقاده بطالنه، فإن اعتقده صحيحا وقت احلكم، مث تغري اجتهاده وال نص وال( 2)

 .إمجاع ومل ينقض، ولئال يفضي إىل نقض االجتهاد مبثله
فيثبت السبب املقتضي للنقض، وينقضه هو، دون غريه، وقال الغزي، إذا قضى ( 3)

خبالف النص واإلمجاع، هذا باطل، لكل من القضاة نقضه إذا رفع إليه اهـ قال يف 
يتصوره فيما إذا اإلقناع وشرحه، وما ذكروه من أن الناقض له حاكمه، إن كان ال 

حكم بقتل مسلم بكافر، أو جيعل من وجد عني ماله عند مفلس أسوة 
يثبت السبب : الغرماء،إذا كان احلاكم يراه، فإمنا ينقضه من ال يراه، فقد قالوا

وينقضه اهـ وذكر األصحاب، أن حكمه بالشيء حكم يالزمه، وإذا تغريت صفة 
ثبوت الشيء عند : للقضاء األول، وقالواالواقعة، فتغري القضاء هبا، مل يكن نقضا 

 .احلاكم ليس حكما به
تصرف اإلنسان فيما بيده، بالبيع والوقف، وحنو ذلك، صحيح وإن مل : وقال الشيخ

يشهد له الشهود بامللك واليد، إذا مل يكن له معارض، وإمنا الغرض بالصحة رفع 
لعني، مل يكن اخلالف لئال ينقضه من يرى فساده، فإن ظهر له خصم يدعي ا

 .هذا احلكم دافعا للخصم، بل هو مبنزلة ذي اليد، إذا ادعى عليه مدع
وعمل الناس هذه األزمنة وعلى كالم الشيخ، وإن كان يف كالم : قال بعض أهل العلم

 .ابن نصر اهلل، أنه ال حيكم بالصحة بل باملوجب
  .وهي املخدرة، اليت ال تبزر لقضاء حوائجها( 4)
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 (التوكيلوأمرت ب)أي مل يأمر احلاكم بإحضارها  (مل حتضر)
اليت تربز لقضاء حوائجها، : فإن كانت برزة، وهي (1)للعذر

 .(3)وال يعترب حمرم حتضر معه (2)أحضرت

من )احلاكم  (ميني أرسل)أي غري الربزة إذا وكلت  (وإن لزمها)
 .(5)لتستحلف حبضرهتما (4)فيبعث شاهدين (حيلفها

بت ويؤمر أن يوكل فإن وج (6)(املريض)ال يلزم إحضار  (وكذا)
ويقبل قول قاض معزول عدل ال  (7)عليه ميني، بعث إليه من حيلفه

ولو مل يذكر  (9)كنت حكمت لفالن على فالن بكذا  (8)يتهم
 .(10)مستنده

                                                

 .وه، ممن له عذركمريض وحن( 1)
 .عند القاضي، للدعوى عليها( 2)
 .ألنه ال سفر هنا يعترب له احملرم، لكن ال خيلو هبا سوى حمرمها( 3)
 .أي فإن توجهت اليمني عليها بعث احلاكم أمينا معه شاهدان( 4)
 .الن إحضارها غري مشروع، واليمني ال بد منها وهذا طريقه( 5)
 .وحنوه من ذوي األعذار( 6)
 .كغري الربزة للحرج واملشقة( 7)
 .بأن مل يكن من عمودي نسب القاضي، وحنوه( 8)
 .قبل قوله، نص عليه( 9)
 حكمت عليه بإقراره أو ببينة، وقال ابن القيم : فال يلزمه أن يقول( 10)

= 
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 .(1)أو مل يكن بسجله

                                         
= 

ال يقبل، ألن : إذا قال احلاكم، حكمت بكذا، قبل عند اجلمهور، وقال مالك
كما يرد حكمه لنفسه، وبعلمه، وهذا فقه ظاهر هذا مظنة التهمة فوجب رده،  

 .ومأخذ حسن
ولو أن العادة تسجيل أحكامه، وضبطها بشهود، ألن عزله ال مينع قبوله قوله، ( 1)

األصوب أنه : وتلك ليست عادة يف كل قطر، وهل ينعزل قبل العلم؟ قال الشيخ
، وإن قلنا هو وكيل، ال ينعزل هنا، وإن قلنا ينعزل الوكيل، ألن احلق يف الوالية هلل

والنسخ يف حقوق اهلل ال يثبت قبل العلم، كما قلنا على املشهور، أن نسخ 
احلكم، ال يثبت يف حق من مل يبلغه، وذكره املنصوص عن أمحد، ونص على أن 

 .له أن يستخلف بغري إذن اإلمام، خبالف الوكيل
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 (1)باب طريق الحكم وصفته

 
واحلكم فصل  (2)طريق كل شيء ما يتوصل به إليه

ن جيلسهما بني يسن أ (إذا حضر إليه اخلصمان) (3)اخلصومات
ألن سؤاله عن املدعي منهما ال  (قال أيكما املدعي)و (4)يديه

 (حىت يبدأ)القاضي  (فإن سكت) (5)ختصيص فيه لواحد منهما
 (جاز)حىت تكون البداءة بالكالم من جهتهما : بالبناء للمفعول، أي

 .(6)له ذلك

                                                

، ومنه مسي القاضي املنع: طريق احلكم، األسباب املوصلة إليه، واحلكم لغة( 1)
فصل اخلصومات، كما ذكره وإنشاء : حاكما، ألنه مينع الظامل من ظلمه، وشرعا

احلكم، ال اإللزام احلسي، : اإللزام حلكمه، بلزوم املنفعة وحنوها، فاإللزام هنا، هو
 .الذي هو احلبس والرتسيم، وإن كان بأمره فحكم، وصفة احلكم كيفيته

 .غريهأي الشيء حكما كان أو ( 2)
 .أي واحلكم شرعا، فصل اخلصومات( 3)
وألنه . «قضي أن جيلس اخلصمان بني يدي احلاكم»: ملا رواه أبو داود مرفوعا( 4)

 .أمكن للحاكم يف العدل بينهما
 .قال يف الفروع وهو األشهر( 5)
  .وال يقول القاضي ألحدمها تكلم، ألنه ختصيص، له وتفضيل( 6)
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وإن ادعيا  (1)احلاكم على خصمه (فمن سبق بالدعوى قدمه)
وال  (3)فإذا انتهت حكومته، ادعى اآلخر إن أراد (2)رع بينهمامعا أق

 .(4)تسمع دعوى مقلوبة

                                                

ال خصمه، أنا املدعي مل يلتفت احلاكم إليه، ويقول له لرتجحه بالسبق، فإذا ق( 1)
 .أجب خصمك عن دعواه، مث ادع ما شئت

 .وقدم من خرجت له القرعة، ألهنا تعني املستحق( 2)
وإن ارتاب من املدعي عليه، ومن القول قوله، وجب عليه أن يستكشف احلال، ( 3)

اإلمجاع : رشد وغريهويسأل عن القرائن اليت تدل على صورة احلال، وحكى ابن 
 .أن ال يسمع من أحدمها دون اآلخر

أدعي على : بأن يدعي من عليه احلق، على املستحق بأخذ حقه، كأن يقول( 4)
هذا، أنه يدعي علي بدينار فأحلفين له أنه ال حق له علي، ويشرتط يف الدعوى 

قال  انفكاكها عما يكذهبا، كأن يدعي على اخلليفة، أنه اشرتى منه حزمة بقل،
 .ال تسمع بغري خالف: يف القواعد
: مل يزل حذاق الوالة يستخرجون احلقوق، بالفراسة واألمارات، قال: وقال ابن القيم

وكذلك إذا ارتاب بالدعوى، سأل املدعي عن سبب احلق، وأين كان، ونظر يف 
وقل من اعتىن بذلك وصار له فيه ملكة، : احلال، هل تقتضي صحة ذلك، قال

ق من املبطل، وأوصل احلقوق إىل أهلها، وذكر قصة سليمان، ومساح إال عرف احمل
الكربى بشق الولد، وقول الصغرى ال تفعل، وهو ابنها، فأي شيء أحسن من 

 .اعتبار هذه القرينة
  .الرجوع إىل القرائن يف األحكام متفق عليه بني الفقهاء، بل بني املسلمني كلهم: وقال
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وتسمع بينة  (1)وال حسبة حبق اهلل تعاىل، كعبادة وحد وكفارة
ال بينة حبق معني قبل  (3)وبعتق وطالق من غري دعوى (2)بذلك
فإذا حرر املدعي دعواه، فللحاكم سؤال اخلصم عنها، وإن  (4)دعواه

 .(5)يسأله سؤاله مل

ألن احلق  (6)بسؤاله احلكم (حكم له عليه)بدعواه  (فإن أقر له)
 .(7)احلق للمدعي يف احلكم، فال يستوفيه إال بسؤاله

                                                

، كعبادة، من صالة وزكاة وحج، وال دعوى حد وال تسمع دعوى حسبة: أي( 1)
زنا، أو شرب وال دعوى كفارة ونذر وحنوه، وتسمع بينة بال دعوى بوكالة، وإسناد 

وتسمع الدعوى يف الوكالة، من غري حضور خصم مدعى : وصية، قال الشيخ
 .عليه، نص عليه، ولو كان اخلصم يف البلد

 .أي حبق هلل، وحد، وكفارة وحنوه( 2)
 .فإذا أحضرت بينة مسعت، فال حيتاج لدعوى العتيق العتق، أو الزوجة الطالق( 3)
 .أي وال تسمع بينة حبق آدمي معني، قبل دعواه حبقه وحتريرها( 4)
أسأل املدعى عليه : أي فللحاكم سؤال اخلصم املدعى عليه، وإن مل يقل للقاضي( 5)

 .عن ذلك، ألن شاهد احلال يدل على ذلك
 .احلاكم احلكم، على املدعى عليهأي بسؤاله ( 6)
أي إذا سأله احلكم عليه، فإن سأله قال احلاكم للمدعى عليه، قضيت عليك له، ( 7)

والقضاء : له، أو ألزمتك حبقه، أو حكمت عليك باخلروج منه، وحنوه قال الشيخ
 نوعان، إخبار هو إظهار وإبداء، وأمر هو إنشاء وابتداء 
= 
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بأن قال للمدعي قرضا أو مثنا، ما أقرضين أو ما  (وإن أنكر)
أو ال حق له  (2)أو ال يستحق علي ما ادعاه، وال شيئا منه (1)باعين

 .(4)ما مل يعرتف بسبب احلق (3)علي، صح اجلواب

للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن )احلاكم  (قال)و
 .(5)(شئت

                                         
= 

ه عن حكمه، وعن عدالة الشهود، وعن ثبت عندي، ويدخل فيه خرب : فاخلرب
: حقيقة احلكم، أمر وهني، وإباحة وحيصل بقوله: اإلقرار والشهادة، واآلخر وهو

 .حكمت وألزمت: أعطه وال تكلمه، أو ألزمه وبقوله
ال خالف يف : احلكم باإلقرار، يلزمه قبوله بال خالف، وقال ابن رشد: وقال ابن القيم

ظر فيمن جيوز إقراره ممن ال جيوز، وإذا كان اإلقرارا وجوب احلكم به، وإمنا الن
 .حمتمال، وقع اخلالف، وال خالف بينهم يف أن اإلقرار مرة واحدة، عامل يف املال

أي وإن أنكر مدعى عليه الدعوى، بأن قال للمدعي قرضا، أو مثنا، ما أقرضين، ( 1)
 .أو ما باعين صح جوابه، لنفسه عني ما ادعى به عليه

ال يستحق علي ما ادعاه، وال يستحق علي شيئا منه، : أو قال مدعى عليه: أي( 2)
 .صح جوابه

ال حق له علي : ال حق له علي، صح اجلواب، ألن قوله: أي أو قال مدعي عليه( 3)
 .نكرة يف سياق النفي فتعم كل حق

أقرضتين أو بعتين وحنوه، ولكن مالك علي شيء مل يصح اجلواب، : وهو أن يقول( 4)
 .لزمه ما ادعي به عليهو 

 وأمجعوا على أنه يبدأ باملدعي، فيسأله البينة إن أنكر املدعى عليه فإن ( 5)
على املدعي ما يصحح دعواه، ليحكم له، والبينة والداللة، واحلجة والربهان واآلية 
= 
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فإذا  (1)فإن أحضرها أي البينة، مل يسأهلا احلاكم، ومل يلقنها
 .(2)وحرم ترديدها، وانتهارها وتعنتها (مسعها)شهدت 

                                         
= 

اسم لكل ما يبني احلق : والتبصرة، والعالمة واألمارة متقاربة املعىن، فإن البينة
 .ويظهره

وكالم الصحابة  صلى اهلل عليه وسلمهي يف كالم اهلل، وكالم رسول : قال ابن القيم
اسم ملا يبني احلق، فهي أعم من البينة يف اصطالح الفقهاء، حيث خصوها 
بالشاهد، أو الشاهد واليمني، وال حجر يف االصطالح ما مل يتضمن حجر كالم 

لنصوص، ومحلها على غري مراد اهلل ورسوله عليه، فيقع يف ذلك الغلط يف فهم ا
 .املتكلم منها

: وقد حصل بذلك للمتأخرين أغالط شديدة يف فهم النصوص، كلفظ البينة، وقوله
، من أحسن األحكام، وأحقها باالتباع، فالدم يف «هل مسحتما سيفيكما»

النصل شاهد عجيب، ومل تأت يف القرآن، مرادا هبا الشاهدان، وإمنا أتت مرادا 
 .ة، والدليل والربهان، مفردة وجمموعةاحلج: هبا

ال جيوز للحاكم أن يلقن الشهود، وال جيوز له أن يسأل الشهود عما : أي( 1)
: عندهم، حىت يسأله املدعي ذلك، ألن احلق له، فإذا سأله أن يسأل البينة قال

من كان عنده شهادة، فليذكرها إن شاء، وال يقول هلما اشهدا، ألنه أمر، وكان 
ما أنا دعوتك، وال أهناك أن ترجع، وال يقضي على هذا : يقول للشاهدشريح، 

: املتكلم غريك، وإمنا بك أقضي، وبك أتقي يوم القيامة، وإن كانا اثنني قال
 .إخل.. بكما

طلب : أي فإذا شهدت عنده البينة مسعها، وحرم عليه ترديدها، وتعنتها، أي( 2)
 سيلة إىل الكتمان وللحاكم زلتها وانتهارها، أي زجرها، لئال يكون و 

أن يقول للمدعى عليه، ألك فيها دافع أو مطعن، ألك فيها قادح فبينه يل، ولعله 
= 
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 (1)أي بالبينة إذا اتضح له احلكم، وسأله املدعي (وحكم هبا)
ألن جتويز القضاء  (2)ولو يف غري حد (بعلمه)القاضي  (كموال حي)

 .(3)بعلم القاضي، يفضي إىل هتمته، وحكمه مبا يشتهي

                                         
= 

للخصم طلب تسمية البينة، ليتمكن من القدح : إذا ارتاب فيهما، وقال الشيخ
 .باالتفاق

 .احلكم له، لزمه احلكم فورا، وال حيكم بدون سؤاله: أي سأل القاضي( 1)
ذهب مالك، ومذهب أيب حنيفة والشافعي، جواز القضاء بعلمه يف وهذا م( 2)

 حقوق اآلدميني، وحيرم وال يصح احلكم بضد ما يعلمه، أو مع ليس قبل 
 .البيان

ولو : ألنه ذريعة إىل حكمه بالباطل، ويقول حكمت بعلمي، قال: قال ابن القيم( 3)
السبيل إىل : عدو فتح هذا الباب، وال سيما لقضاة الزمان، لوجد كل قاض له

قتل عدوه، ورمجه وتفسيقه، والتفريق بينه وبني امرأته، وال سيما إذا كانت العداوة 
خفية، ال ميكن عدوه إثباهتا، حىت لو كان احلق، حكم احلاكم بعلمه، لوجب منع 

 .قضاة الزمان من ذلك
ك، وقد ثبت عن أيب بكر وعمر، وعبد الرمحن بن عوف، ومعاوية املنع من ذل: قال

وال يعرف هلم يف الصحابة خمالف، ولقد كان سيد احلكام، صلوات اهلل وسالمه 
عليه، يعلم من املنافقني، ما يبيح دماءهم وأمواهلم، ويتحقق ذلك، وال حيكم 

 .فيهم بعلمه، مع براءته عند اهلل ومالئكته، وعباده من كل هتمة
ألخبار، حبيث اشرتك يف العلم ولكن جيوز له احلكم مبا تواتر عنده، وتظافرت به ا: قال

 ماد على مساعه باالستفاضة، ألهنا ـوز له االعتـريه، وجيـبه هو وغ
من أظهر البينات، وال يتطرق احلاكم هتمة إذا استند إليها، فحكمه هبا حكم 
= 
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وإن قال املدعي مايل بينة، أعلمه احلاكم أن له اليمني على )
 صلى اهلل عليه وسلمملا روي أن رجلني اختصما إىل النيب  (1)(خصمه

اهلل إن هذا غلبين على يا رسول  :حضرمي وكندي، فقال احلضرمي
هي أرضي ويف يدي، وليس له فيها حق، : أرض يل، فقال الكندي

ال، : قال «ألك بينة؟»: للحضرمي صلى اهلل عليه وسلمفقال النيب 
 .(2)«فلك يمينه»: قال

                                         
= 

ويعمل بعلمه، يف : حبجة، ال مبجرد علمه، الذي ال يشاركه فيه غريه، قال الشارح
 .ري خالفعدالة بينة، وجرحها بغ

 .وكذا إن طلبها املدعى عليه، حلفه القاضي( 1)
اليمني تلزم املدعي عليه بنفس الدعوى، لعموم البينة على : وقال اجلمهور الفقهاء

 .املدعي واليمني على املدعى عليه
ال جتب اليمني إال باملخالطة، نظرا إىل املصلحة لئال يتطرق  :وقال فقهاء املدينة ومالك

 .وي، إىل تعنيت بعضهم بعضا، وأذية بعضهم بعضاالناس بالدعا
وهذه قاعدة الشريعة املستمرة، ألن : لقوة جانبه بالرباءة األصلية، قال ابن القيم( 2)

اليمني إمنا كانت يف جانب املدعى عليه، حيث مل يرتجح املدعي بشيء، غري 
لذمة، فكان الدعوى، فيكون جانب املدعى عليه أوىل باليمني، لقوته بأصل براءة ا

 .هو أقوى املتداعيني باستصحاب األصل، فكانت اليمني من جهته
من ادعى على خصمه، أن بيده عقارا، استغله مدة معينة، وعينه، وأنه : وقال الشيخ

 يستحقه فأنكر املدعى عليه، وأقام املدعي بينة باستيالئه ال باستحقاقه 
ة بأنه هو املستحق، وإال فهو كمال لزم احلاكم إثباته واإلشهاد به، مث إن أقام بين
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وتكون ميينه  (1)وهو حديث حسن صحيح، قاله يف شرح املنتهى
ن القاضي املدعي م (فإن سأل) (2)للمدعي (على صفة جوابه)

ألن األصل براءة  (3)بعد حتليفه إياه (أحلفه وخلى سبيله)إحالفه 
أمر احلاكم له  (قبل)عليه  ىأي ميني املدع (وال يعتد بيمينه) (4)دمته

 .(5)حتليفه (مسألة املدعي)و

                                         
= 

 .جمهول يصرف يف املصاحل
إنه ال يتورع من شيء، قال ليس لك إال : فقال: ورواه مسلم وأبو داود؛ وفيه( 1)

 .ذلك
أقرضتك، مث يقول املدعى عليه، مالك عندي شيء، فال جيئه : كقول املدعي( 2)

ده يل عشرة دراهم، مل عن: منه، بل يقول ما أقرضتين، على صفة جوابه، ولو قال
 .يلزمه أن يسأله هل هي قرض أو غريه

ال حيلف املدعى عليه، إال أن ينضم إىل املدعي علم مبخالطته : وقال غري واحد( 3)
أو معاملته، أو تكون الدعوىتليق باملدعى عليه، وال يتناكرها الناس، وال ينفيها 

ولصعوبة اإلقدام على  عرف، كما روي عن علي وغريه، وفقهاء املدينة، وتقدم،
 .اليمني

اتفقوا على أهنا تبطل هبا الدعوى عن املدعى عليه، إذا مل يكن : قال ابن رشد( 4)
 .للمدعي بينة

فعلى هذا، لو حلف قبل أمر احلاكم، له، ولو بعد سؤال املدعي حتليفه، مل جيزئه، ( 5)
دعي، واألمر وكذا لو حلف بأمر احلاكم، قبل سؤال املدعي، فال بد من سؤال امل

  .من احلاكم، فإذا سأل املدعي احلاكم إعادهتا أعادها
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وإن ) (1)ألن احلق يف اليمني للمدعي، فال يستويف إال بطلبه
رواه أمحد عن  (2)بالنكول (قضي عليه)عليه عن اليمني ى املدع (نكل

 .(3)عثمان رضي اهلل عنه
                                                

وال حيلف مدعى عليه، ال حق له عليه، يف شيء خمتلف فيه، ال يعتقده مدعى ( 1)
 .عليه حقا

فإنه لو صدق املدعي، لدفع املدعى عليه دعواه باليمني، فلما نكل عنها، كان ( 2)
دعي، فتقدمت على أصل براءة الذمة، نكوله قرينة ظاهرة، دالة على صدق امل

وأما إذا كان املدعي منفردا مبعرفته، ردت اليمني عليه، وكذا إن قوي جانبه، فقال 
 .الذي جاءت به الشريعة، أن اليمني تشرع من جهة أقوى املتداعيني: ابن القيم

فأي اخلصمني ترجح جانبه، جعلت اليمني من جهته، وهذا مذهب اجلمهور، كأهل 
كما حكم به : نة وفقهاء احلديث، كأمحد والشافعي، ومالك وغريهم، وقالاملدي

: ما هو ببعيد حيلف ويأخذ واختاره الشيخ: الصحابة، وصوبه أمحد وغريه، وقال
 .رد اليمني له أصل يف الكتاب والسنة: وقال أبو عبيد

هذا له قال شيخ اإلسالم ليس املنقول عن الصحابة يف النكول ورد اليمني مبختلف بل 
موضع، وهذا له موضع، فكل موضع أمكن املدعي معرفته، والعلم به، فرد املدعى 
عليه اليمني، فإنه إن حلف استحق، وإن مل حيلف مل حيكم له بنكول املدعى 

 .عليه، وهذه كحكومة عثمان بن عفان
وهذا الذي اختاره شيخنا، هو فصل النزاع يف النكول، ورد اليمني، : قال ابن القيم

إذا كان املدعى عليه منفردا مبعرفة احلال، فإذا مل حيلف قضي عليه، وأما إذا  : قالو 
كان املدعي هو املنفرد، ردت عليه، فإذا مل حيلف مل يقض له بنكول املدعى 

 .أحسن ما قيل يف النكول، ورد اليمني: عليه، فهذا التحقيق
 يف غالم  ورواه مالك عن حيىي بن سعيد، عن سامل، عن أبيه، وذلك( 3)

باعه عبد اهلل بن عمر، فقضى عثمان عليه باليمني، لقد باعه الغالم وما به داء 
يعلمه، فأىب عبد اهلل أن حيلف وارجتع العبد، ويف طريق أخرى ملا أىب أن حيلف 
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 (1)خليت سبيلك (إن حلفت)القاضي للمدعي عليه  (فيقول)
 (عليه ىفإن مل حيلف قض) (2)بالنكول (قضيت عليك)حتلف  (وإال)

مث أحضر ) (4)وخلى احلاكم سبيله (فإن حلف املنكر) (3)بالنكول
مل تكن اليمني مزيلة و  (5)هبا)القاضي  (حكم)عليه  (املدعي بينة

فإن قال ذلك مث أقامها  (7)ال بينة يل: هذا إذا مل يكن قال (6)(للحق
 .(8)مل تسمع، ألنه مكذب هلا

                                         
= 

 .حكم عليه عثمان بالنكول
 .ولعله إذا كان هو املنفرد بالعلم، ملا تقدم( 1)
 .طعا حلجتهوينبغي أن يكرره ثالثا، ق( 2)
، حيث حصر اليمني «شاهداك أو ميينه»بشرط أن يسأله املدعي احلكم، حلديث ( 3)

 .يف جهة املدعى عليه، فهو كإقامة بينة، وتقدم الكالم فيمن ترد عليه اليمني
 .وإن كان املدعي هو املنفرد بالعلم، ردت عليه كما تقدم( 4)
 .ت عن البلدألن الدعوى ال تبطل باالستحالف كما لو غاب( 5)
 .بل تكون مزيلة للخصومة( 6)
 .فإن وجد بينة بعد، ومل يكن علم هبا، مسعت( 7)
وهو متجه حلفه : بلى، واختاره ابن عقيل وغريه، قال يف الفروع: نص عليه، وقيل( 8)

كذب شهودي، وأوىل، وال تبطل : وكذا قول: ال أعلم يل بينة، قال: أوال، كقوله
ال أعلم هل يل بينة أوال، مث أقامها بعد، : ـ فإن قالدعواه بذلك يف األصح، اه
 .مسعت ألنه ليس مبكذب هلا
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 (1)فصل

 
 (3)ألن احلكم مرتب عليها (2)(وال تصح الدعوى إال حمررة)

وإنما أقضي على نحو » صلى اهلل عليه وسلمولذلك قال رسول اهلل 
أي تكون  (5)(به ىمعلومة املدع)أيضا إال وال تصح  (4)«ما أسمع

ما نصححه جمهوال  )الدعوى بـ  (إال) (6)بشيء معلوم، ليتأتى اإللزام
جعله  (بعبد من عبيده)الدعوى  (و) (7)بشيء من ماله (كالوصية

 .(8)كعوض خلع  (مهرا وحنوه
                                                

 .ما تصح به الدعوى، والبينة: أي يف بيان( 1)
فإن كانت بدين على ميت، ذكر موته، وحرر الدين، فيذكر نوعه وجنسه، وقدره ( 2)

إال بالتكلم،  ادعى مبا يف هذه الورقة، مل يقبل: ولو دفع الورقة إىل القاضي، وقال
وظاهر كالم الشيخ، صحة الدعوة على املبهم، كدعوى األنصار قتل صاحبهم 

 .ودعوى املسروق منهم، على بين أبريق، وغريهم
 .أي على الدعوى، والواجب، أن من ادعى جممال، استفصل احلاكم ما ادعاه( 3)
 .فدل احلديث على وجوب حترير الدعوى ليتبني للحاكم وجه احلكم( 4)
 .فال تصح على مدعى جمهول( 5)
 .إذا ثبت املدعى به املعلوم( 6)
 .بأن وصى له بدابة وحنو ذلك( 7)
  .أو طالق على جمهول، كإحدى دواهبا( 8)
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ويعترب أن يصرح بالدعوى فال  (1)أو أقر به فيطالبه مبا وجب له
وال تسمع مبؤجل،  (2)وأنا مطالبه به: حىت يقول ،ه كذايل عند: يكفي

وال بد أن تنفك عما  (4)غري تدبري، واستيالد وكتابة (3)مبؤجل، إلثباته
فال تصح على إنسان، أنه قتل أو سرق، من عشرين  (5)عما يكذبه

 .(6)سنة، وسنة دوهنا
                                                

أي أو أقر مبجهول، بأن ادعى أنه أقر له مبجمل، كمال فتصح، وإذا ثبت طالبه ( 1)
 .مدع ببيان ما وجب له

 .مه يف الفروعقاله غري واحد من األصحاب، وقد( 2)
هو أظهر، ولو كان املدعى به : وظاهر كالم مجاعة، يكفي الظاهر، وقال: وقال

متميزا مشهورا عند اخلصمني واحلاكم، كفت شهرته عن حتديده، حلديث 
 .احلضرمي والكندي

تسمع، صححه يف : ألنه ال جيب الطلب به قبل حلوله، وال حيبس عليه، وقيل( 3)
تسمع بدين مؤجل، إلثباته إن خاف سفر الشهود أو : الرتغيب، ويف الرعاية

 .املدين، وأما اإلشهاد فتسمع
والثبوت احملض، يصح بال مدعى عليه، وقد ذكره قوم من الفقهاء، وفعله : قال الشيخ

وأن الدين باق يف ذمة : ال يعترب يف أداة الشهادة، قوله: طائفة من القضاة، وقال
باستصحاب احلال، إذا ثبت عنده سبق احلق،  الغرمي إىل اآلن، بل حيكم احلاكم

 .إمجاعا
 .لصحة احلكم هبا، وإن تأخر أثرها( 4)
 .عرفا، كنحو ما مثل به( 5)
 . كما لو ادعى أنه قتل أباه، أو سرق منه، وحنوه منفردا به( 6)
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وإن ادعى عقد نكاح ) (1)وال يعترب فيها ذكر سبب االستحقاق
ألن  (2)(فال بد من ذكر شروطه)كإجارة   (ريمهابيع أو غ)عقد  (أو

الناس خمتلفون يف الشروط، فقد ال يكون العقد صحيحا عند 
وإن ادعى استدامة الزوجية، مل يشرتط ذكر شروط  (3)القاضي

 .(4)العقد
وإن ادعت امرأة نكاح رجل، لطلب نفقة أو مهر أو حنومها، )

وإن مل تدع ) (5)سببهألهنا تدعي حقا هلا تضيفه إىل  (مسعت دعواها
دعواها، ألن النكاح  (مل تقبل)من نفقة ومهر وغريمها  (سوى النكاح

 .(6)حق الزوج عليها، فال تسمع دعواها حبق لغريها
                                         

= 

مث ادعى على آخر أنه شاركه فيه أو انفرد به، فال تسمع الثانية، ولو أقر الثاين، 
 .ول املدعي غلطت أو كذبت يف األوىلإال أن يق

لعني أو دين لكثرة سببه وقد خيفى على املدعي، وال يعترب أيضا يف الشهادة ( 1)
بذلك، ذكر السبب، ألن ما صحت الدعوى به، صحت الشهادة به، وما ال 

 .فال
أي شروط النكاح، أو شروط عقد البيع، أو عقد اإلجارة، وتقدمت يف ( 2)

 .مواضعها
 .يتأتى له احلكم بصحتها مع جهله هبا فال( 3)
ألنه مل يدع العقد، وإمنا يدعي خروجها من طاعته، وجيزئ عن املرأة إن غابت ( 4)

 .ذكر امسها ونسبها
 .أشبه سائر الدعاوي( 5)
  .ومىت جحد الزوجية، ونوى به الطالق، مل تطلق مبجرد ذلك( 6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

551 

ألن أسباب اإلرث  (1)(اإلرث ذكر سببه)إنسان  (وإن ادعى)
به، وإن كان حاضرا  ىويعترب تعيني مدع (2)ختتلف فالبد من تعيينه

 .(4)إحضار عني بالبلد لتعنيو  (3)باجمللس

 .(6)واألوىل ذكر قيمتها أيضا (5)وإن كانت غائبة وصفها كسلم

 .(6)أيضا
َوَأْشِهُدوا لقوله تعاىل  (7)(وتعترب عدالة البينة، ظاهرا وباطنا)

َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ 
(8). 

                                                

 .ببه وجوباأي وإن ادعى إنسان على شخص آخر اإلرث، ذكر س( 1)
 .ألنه ال بد أن تكون الشهادة، على سبب معني، فكذلك الدعوى( 2)
 .لنفي اللبس بالتعيني( 3)
أي ويعترب إحضار عني مدعى هبا، إن كانت حاضرة بالبلد، لتعني مبجلس احلكم ( 4)

 .نفيا للبس
 وإن كانت العني املدعى هبا، غائبة عن البلد، وصفها مدع، كسلم بأن يذكر: أي( 5)

 .ما يضبطها من الصفات
أي مع وصفها، ويذكر قيمة غري مثلي، وعليه العمل، وكذا إن كانت تالفة، أو  ( 6)

كانت يف الذمة، ولو غري مثلية، كاملبيع يف الذمة بالصفة، ويذكر قيمة نقد البلد، 
وقيمة جوهر وحنوه، مما ال يصح فيه سلم، لعدم انضباط صفاته، وتكفي شهرة 

 .ند حاكم، عن حتديده خلرب احلضرمي والكنديعقار عندمها، وع
 .هذا املذهب عند بعض األصحاب( 7)
َهَداءِ : وقال( 8) ُنوا: وقال ،ِممَّْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشُّ َتبَـيـَّ  ِإْن َجاءَُكْم َفاِسق  ِبَنَبٍأ فـَ

ُنوا َتبَـيـَّ تكفي العدالة ظاهرا، اختاره اخلرقي، وغريه، وهو مذهب أيب : وعنه فـَ
= 
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ومن ) (1)إال يف عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرا، كما تقدم
ممن له به خربة باطنة بصحبة، أو  (عنه)القاضي  (جهلت عدالته سأل

وتعديل اخلصم  (3)وتقدم بينة جرح على تعديل (2)معاملة وحنومها
 .(4)وحده، أو تصديقه للشاهد تعديل له

                                         
= 

 حنيفة 
املسلمون : شهادة األعرايب، وقول عمر صلى اهلل عليه وسلم، لقبوله وعليه العمل

 .عدول
وحيكم هبا إن مل يعلم خالفها، وحكى ابن القيم، اتفاق الناس، على أنه ال جيوز 
للحاكم، أن حيكم خبالف علمه، وإن شهد بذلك عنده العدول، وإمنا حيكم 

 .بشهادته، إذا مل يعلم خالفها
 .نا فاسقنيفال يبطل ولو كا( 1)
كجوار هلما، ملن يزكونه من الشهود، وكذا يعترب ملزكني، معرفة حاكم خربهتما، ( 2)

: ال، قال: أنت جاره، تعرف ليله وهناره؟ قال: وزكى رجل رجال عند عمر، فقال
عاملته بالدينار : ال؛ قال: صحبته يف السفر، الذي تظهر فيه جواهر الرجال؟ قال

 .لست تعرفه: ال، قال: والدرهم؟ قال
وقال أئمة التحقيق، كالشافعي وغريه، كل جرمية، تؤذن بقلة أكرتاث مرتكبها بالدين، 

 .ورقة الديانة مبطلة للعدالة
ألن معها زيادة علم، بأمر باطن، خفي على املعدل، وشاهد العدالة خيرب بأمر ( 3)

 .ظاهر، واجلارح مثبت، واملعدل ناف، واملثبت مقدم على النايف
ن البحث عن عدالته حلقه، وألن إقراره بعدالته، إقرار مبا يوجب احلكم عليه أل( 4)

خلصمه، فيؤخذ بإقراره، وتعديله للشاهد، تعديل له، فيؤخذ بتصديقه الشاهد،  
  .كما لو أقر بدون شهادة الشاهد
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ومل  (عمل هبا)أي عدالة الشاهد  (عدالته)القاضي  (وإن علم)
وإن جرح اخلصم الشهود ) (2)وكذا لو علم فسقه (1)حيتج إىل التزكية

وال بد من بيان سببه عن رؤية أو  (3)أي باجلرح (بينة بهكلف ال
 (5)له ثالثة أيام إن طلبه)من ادعى اجلرح  (وانظر) (4)استفاضة

 .(6)أي مالزمة خصمه يف مدة اإلنظار لئال يهرب (وللمدعي مالزمته
 .(6)يهرب

                                                

 .اكتفاء بعلم احلاكم عدالة الشاهد( 1)
ة؟ وأين حتملوها؟ قال ابن وإن ارتاب يف الشهود سأهلم كيف حتملوه الشهاد( 2)

وذلك واجب عليه مىت عدل عنه أمث، وجار يف احلكم، وشهد رجالن، : القيم
على رجل أنه سرق، فاسرتاب منهما علي رضي اهلل عنه، فأمرمها بقطع يده، فهربا 

اهلل أكرب، أنا أول من فرق بني : وفرق علي شهودا على امرأة فرجعوا، وقال
ك، بالقاضيني الذين شهدا على املرأة املناصحة له الشاهدين، وذكر فعل املل

 .بالبغي واختالفهما
ألن إلزامه يف  .«البينة على املدعي»وكذا إن أراد جرحها كلف البينة حلديث ( 3)

احلال، تضييق عليه، وإنظاره أكثر من ذلك، تأخري للحق عن مستحقه، بال 
 .ضرورة فجمع بني احلقني

ر، أو يأخذ أموال الناس ظلما، وحنوه، أو مسعته يقذف رأيته يشرب اخلم: كقوله( 4)
 . وحنوه، أو يستفيض عنه ذلك، الختالف الناس، يف أسباب اجلرح

ألن إلزامه يف احلال تضييق عليه وإنظاره أكثر من ذلك تأخري للحق عن مستحقه ( 5)
 .بال ضرورة فجمع بني احلقني

  .فيضيع حقه( 6)
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ألن عجزه عن  (1)(ببينة حكم عليه)مدعي اجلرح  (فإن مل يأت)
 (2)املدة املذكورة دليل على عدم ما ادعاه إقامة البينة على اجلرح، يف

لتثبت  (حال البينة، طلب من املدعي تزكيتهم)القاضي  (وإن جهل)
عدالن يشهدان )أي يف التزكية  (ويكفي فيها) (3)عدالتهم فيحكم له

 (التزكية و)يف  (وال يقبل يف الرتمجة و) (4)أي بعدالة الشاهد (بعدالته
 .(6)حاكمعند  (والتعريف (5)اجلرح)يف 

                                                

 .مبا شهدت به البينة( 1)
 .وجب احلكم عليه، لثبوت حقه بالبينة وبطالن دعواه اجلرحف( 2)
 .مبا شهدوا به، على يقني حاهلم، وإن اسرتاب هبم، فتقدم توضيحه( 3)
هذا املشهور يف املذهب، أنه البد يف تزكية الشاهد الواحد من عدلني، ويف ( 4)

 .تكفي تزكية الواحد للواحد، وعليه العمل: الشاهدين من أربعة، وعنه
وال يقبل يف الرتمجة عمن ال يفهم كالمه عند حاكم، ال يعرف لسان اخلصم : أي( 5)

وال يقبل يف التزكية للشهود، إذا جهلت عدالتهم، وال يقبل يف اجلرح للشهود عند 
 .حاكم، إال قول عدلني على املذهب

يتضمن تعريف عني املشهود عليه، : باملدعي واملدعى عليه، وقال الشيخ: أي( 6)
شهود له واملشهود به، إذا وقعت على األمساء وتعريف احملكوم له، واحملكوم وامل

عليه، واحملكوم به، وتعريف املثبت له، واملثبت عليه، ونفس املثبت يف كتاب 
القاضي إىل القاضي، والتعريف مثل الرتمجة سواء، فإنه بيان يسمى هذا االسم،  

يف أمساء األعالم والرتمجة يف أمساء كما أن الرتمجة، كذلك، ألن التعريف قد يكون 
  .األجناس، وهذا التعريف ال خيتص بشخص دون شخص
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إن   (1)(إال قول عدلني)إىل قاض آخر بكتابه وحنوه  (والرسالة)
كان ذلك فيما يعترب فيه شهادة عدلني، وإال فحكم ذلك حكم 

يل بينة، وأريد : وإن قال املدعي (2)الشهادة، على ما يأيت تفصيله
 (4)وإال فله ذلك (3)ميينه، فإن كانت باجمللس، فليس له إال أحدامها

 .(5)مالزمته حىت يقيمها أجيب يف اجمللسوإن سأل 

                                                

كامرأة أرسل إليها لتستحلف، واملذهب ال يقبل فيها، إال قول : أي وحنوه( 1)
يقبل قول عدل واحد، ويقبل : عدلني، وعنه يقبل قول واحد، وقال الشيخ

مينع التزكية، وعلى هذه الرواية، يصح  التعديل واجلرح باستفاضة، ووجود العداوة ال
 .جتب املشافهة: بدون لفظ الشهادة، ويف اإلنصاف

 .يف الشهادات وجتب املشافهة فيمن يعدل، أو جيرح وحنوه( 2)
، وال جيمع بينهما، «شاهداك أو ميينه»أي البينة أو حتليف خصمه حلديث ( 3)

رادة مدع إقامتها وحضورها، إلمكان فصل اخلصومة بالبينة، فلم يشرع غريها، مع إ
 .وألن اليمني بدل، فال جيمع بينها وبني بدهلا

البينة : وإال تكن حاضرة، فله حتليفه يف اجمللس، مث إقامة البينة، وقال عمر: أي( 4)
 .الصادقة، أحب إيل من اليمني الفاجرة

جمللس، أي، وإن سأل املدعي، مالزمة املدعى عليه، حىت يقيم البينة، أجيب يف ا( 5)
حيث أمكن إحضارها فيه، ألنه من ضرورة إقامتها، وال ضرر فيه على املدعى 

  .عليه
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ألنه مل يثبت له قبله حق حىت حيبس  (1)فإن مل حيضرها فيه صرفه
 .(3)(إذا ثبت عليه احلق)مسافة القصر  (وحيكم على الغائب) (2)به

                                                

وإن مل حيضر املدعي، بينته يف اجمللس، صرف املدعى عليه، وال مالزمة : أي( 1)
 .لغرميه

وال يقيم به كفيال، ولئال ميكن كل ظامل من حبس من شاء من الناس، ولو بان ( 2)
ود، أو فسقهم لزمه نقضه، ويرجع باملال، أو بدله وبدل بعد احلكم، كفر الشه

قود مستوىف على احملكوم له، وإن بان خطؤه يف إتالف، مبخالفة دليل قاطع 
 .ضمن، وقال ابن القيم خطأ املفيت كخطأ احلاكم، والشاهد

وإن أمكن القاضي، أن يرسل إىل الغائب رسوال، ويكتب إليه : قال الشيخ( 3)
وجياب عن الدعوى بالكتاب والرسول، فهذا هو الذي ينبغي   الكتاب والدعوى،

مبكاتبته اليهود، ملا ادعى األنصاري عليهم  صلى اهلل عليه وسلمكما فعل النيب 
قتل صاحبهم، وكاتبهم ومل حيضرهم، وهكذا ينبغي يف كل غائب طلب إقراره أو 

 .إنكاره إذا مل يقم الطالب بينة
إذا كان اخلصم يف البلد، مل جيب عليه : ، أن يقالوإن أقام بينة فمن املمكن أيضا

أرسلوا إيل من يعلمين مبا يدعى به علي، وجيوز : حضور جملس احلاكم، بل يقول
صلى اهلل أن يكون الرسول واحدا، ألنه نائب احلاكم، كما كان أنيس نائب النيب 

لى يف إقامة احلد، بعد مساع االعرتاف، وثبوت احلد، أو خيرج ع عليه وسلم
 .املراسلة من احلاكم إىل احلاكم

ونص عليه، فيما إذا أقام ببينة، بالعني املودعة، عند رجل سلمت إليه، وقضى : قال
  .على الغائب
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حلديث هند، قالت يا رسول اهلل إن أبا سفيان رجل شحيح، 
خذي ما يكفيك »: وليس يعطيين من النفقة ما يكفيين وولدي، قال

فتسمع الدعوى والبينة على  (1)، متفق عليه«وولدك بالمعروف
مث إذا حضر  (3)وعلى غري مكلف، وحيكم هبا (2)الغائب مسافة قصر

 .(4)الغائب فهو على حجته

                                                

 .فدل احلديث بصحة احلكم على الغائب مبا يف معناه( 1)
أي عن القاضي املدعي عنده، ولو شاهدا وميينا فيما يقبل منه فيه، وحيكم هبا، ( 2)

اتفقوا على أن احلاكم يسمع دعوى احلاضر، وبينة الغائب اهـ واعترب : الوزيروقال 
يف القضاء على الغائب، أن يكون يف غري حمل واليته، أما لو كان غائبا مبكان 
واليته، وال حاكم فيه، فإن احلاكم يكتب إىل من يصلح للقضاء، باحلكم بينهما، 

ال للمدعي حقق دعواك، فإن فعل فإن تعذر فإىل من يصلح بينهما، فإن تعذر ق
 .أحضر خصمه، وإن بعدت املسافة على املذهب

هذا مذهب : وذكر أمحد مذهب أهل املدينة، وأهنم يقضون على الغائب،و قال
فلم ينكر أمحد مساع الدعوى، وال البينة وحكى قول أهل : حسن، قال الزركشي

 .املدينة والعراق وكأنه عنده حمل وفاق
لدعوى على غري مكلف، وحيكم هبا خلرب هند، مث إذا كلف بعد أي وتسمع ا( 3)

احلكم، فهو على حجته، وكذا اجملنون وامليت، ألن كال منهم ال يعرب عن نفسه 
 فهو كالغائب

إن كانت، لزوال املانع، واحلكم بثبوت أصل احلق، ال يبطل دعوى القضاء، أو ( 4)
  .كم وقف على حضورهاإلبراء وحنوه، مما يسقط احلق، وإن حضر قبل احل
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أو  (1)(على حاضر يف البلد غائب عن جملس احلكم)إنسان  (وإن ادعى)
ببينة مل تسمع )املدعي  (وأتى) (3)غري مسترت (2)على مسافر دون مسافة قصر

عليه حىت حيضر جملس احلكم، ألنه ميكن سؤال، فلم جيز  (الدعوى وال البينة
 .(4)احلكم عليه قبله

                                                

 .مل تسمع الدعوى، وال البينة، إال حبضرته جملس احلكم( 1)
 .ألنه يف حكم املقيم( 2)
لتعذر حضوره، فهو كالغائب بل أوىل، ألن الغائب قد يكون له عذر خبالف ( 3)

 .املتواري
، خبالف الغائب البعيد إال أن ميتنع احلاضر بالبلد، أو الغائب دون مسافة القصر( 4)

 .عن احلضور، فيسمع احلاضر الدعوى عليه، والبينة
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 (1)باب كتاب القاضي إلى القاضي
 (2)كتاب القاضي إىل القاضي: أمجعت األمة على قبوله، أي

 (كل حق  يقبل كتاب القاضي إىل القاضي يف)فـ  (3)لدعاء احلاجة إليه
والطالق والقود،  (حىت القذف) (4)آلدمي، كالقرض والبيع، واإلجارة

 .(5)والنكاح، والنسب

                                                

أي باب حكم كتاب القاضي إىل القاضي، وما يقبل فيه، وما ال يقبل وما جيب ( 1)
 .عليه أن يثبته

صلى اهلل عليه وألنه  (إنه ألقي إىل كتاب كرمي)حكاية عن بلقيس : لقوله تعاىل( 2)
يدعوهم إىل اإلسالم وكاتب  كتب إىل النجاشي، وإىل قيصر، وإىل كسرى،  وسلم

 .والته وعماله، وسعاته، وحكى اإلمجاع عليه غري واحد
فإن من له حق يف غري بلده، ال ميكنه إثباته، والطلب به بغري ذلك، إذ يتعذر ( 3)

 .عليه السفر بالشهود، ورمبا كانوا غري معروفني به، فيتعذر اإلثبات عند حاكم
اتفقوا على : وجناية توجب ماال، قال الوزير وغصب وصلح، ووصية مبال ورهن،( 4)

أن كتاب القاضي إىل القاضي، من مصر إىل مصر، يف احلقوق اليت هي املال أو 
 .ما كان املقصود منه املال، جائز مقبول

إشارة إىل ما يف املسألة من : وتوكيل وإيصاء يف غري مال، وحنو ذلك، وحىت هنا( 5)
من مصر إىل   ى أن كتاب القاضي إىل القاضي اتفقوا عل: اخلالف، قال الوزير

مصر، يف احلدود والقصاص، والنكاح والطالق، واخللع، غري مقبول إال مالك، 
يقبل يف : فإنه يقبل عنده كتاب القاضي إىل القاضي، يف ذلك كله، وقال الشيخ

 .احلدود، والقصاص عند مالك، وأيب ثور والشافعي أيضا يف القصاص

This file was downloaded from QuranicThought.com



  السابعالجزء 

 

553 

 .(1)ألهنا حقوق آدمي ال تدرأ بالشبهات

كشرب   (كحد الزنا وحنوه)تعاىل  (يف حدود اهلل)يقبل  (ال)و
 .(2)اخلمر ألن حقوق اهلل تعاىل، مبنية على السرت والدرء بالشبهات

 (لينفذه)الكاتب  (فيما حكم به)اب القاضي كت  (ويقبل)
 .(3)املكتوب إليه

ألن حكم احلاكم جيب  (4)(يف بلد واحد)كل منهما   (وإن كان)
 .(5)إمضاؤه على كل حال

                                                

 .لقاضي، املكتوب إليه هبافوجب قبول ا( 1)
وهلذا ال تقبل بالشهادة على الشهادة، وكتاب القاضي حكمه، كالشهادة على ( 2)

 .الشهادة، ألن شهادة القاضي، على شهادة من شهد عنده
أي فيما حكم به القاضي، الكاتب لذلك احلكم، الثابت عنده لينفذه القاضي ( 3)

 .املكتوب إليه بذلك احلكم
 .ب، واملكتوب إليهأي الكات( 4)
حكمت : وإال تعطلت األحكام وكثرت اخلصومات، وصورة احلكم أن يقول( 5)

إذا كان عينا يف بلدا حلاكم فإنه : لفالن، على فالن، بكذا، وكذا، وقال الشيخ
يسلمه إىل املدعي، وال حاجة إىل كتاب، وأما إن كان دينا، أو غائبا يف بلد آخر، 

 ينبغي : ا كان احملكوم به غائبا فلو قيلفهنا يقف على الكتاب، وإذ
أن يكاتب احلاكم، مبا ثبت عنده، من شهادة الشهود، حىت يكون احلكم يف بلد 
= 
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به إال )املكتوب إليه  (فيما ثبت عنده ليحكم)كتابه   (وال يقبل)
ادة إىل ـل شهـه نقـألن (1)رـأكثـف (أن يكون بينهما مسافة قصر

 .(2)ادةـلى الشهـهادة عـم جيز مع القرب، كالشـوب إليه، فلـكتامل

  (3)إىل قاض معني)ابه ـكت  (وجيوز أن يكتب)

                                         
= 

 .التسليم كان متوجها
أي فيقبل كتابه، فيما ثبت عنده، ليحكم املكتوب إليه به، وصورة الثبوت أن ( 1)

وإخبار : ل الشيخثبت عندي، أن لفالن على فالن، كذا وكذا وحنوه، قا: يقول
شهد عندي : احلاكم، أنه ثبت عندي، مبنزلة إخباره، أنه حكم به، أما إن قال

ثبت : فالن، او أقر عندي، فهو مبنزلة الشاهد سواء، فإنه يف األول تضمن قوله
عندي الدعوى والشهادة، والعدالة واإلقرار، وهذا من خصائص احلكم، خبالف 

 .إمنا يقتضي الدعوىشهد عندي، أو أقر عندي، ف: قوله
وال يقبل إذا مسع الكاتب البينة وجعل تعديلها إىل اآلخر املكتوب إليه، إال يف ( 2)

وجيوز نقله : مسافة قصر فأكثر، والثبوت ليس حبكم، بل خرب بالثبوت قال الشيخ
إىل مسافة قصر فأكثر، ولو كانت الذي ثبت عنده، ال يرى جواز احلكم به، ألن 

وللحاكم الذي : لك الشيء، خيرب بثبوت ذلك عنده، قالالذي ثبت عنده ذ
 .اتصل به ذلك الثبوت، احلكم به، وإذا كان يرى صحته

أي وجيوز لقاضي جهة، أن يكتب إىل قاضي جهة أخرى معني، يعينه يف نص  ( 3)
  .فالن، قاضي البلد أو اجلهة الفالنية، ويلزمه قبوله: كتابه، فيقول
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 (إىل كل من يصل إليه كتابه، من قضاة املسلمني)أن يكتبه  (و
ألنه كتاب حاكم من  (2)ويلزم من وصل إليه قبوله (1)من غري تعيني

 .(3)ا لو كتب إىل معنيواليته، وصل إىل حاكم، فلزمه قبوله، كم

إال أن يشهد به القاضي الكاتب، )كتاب القاضي   (وال يقبل)
 (فيقرأه) (4)معناه، وما يتعلق به احلكم نعدلني يضبطا (شاهدين

اشهدا أن : مث يقول)أي على الشاهدين  (عليهما)القاضي الكاتب 
أو إىل من يصل إليه من قضاة  (هذا كتايب إىل فالن ابن فالن

 .(5)املسلمني

                                                

اضي الكاتب، كشهود األصل، وقد خيري املكتوب إليه، وتعيني الق: قال الشيخ( 1)
ويعترب تعيينهم هلم، حىت لو قال تابعيان، أشهدنا صحابيان، مل : قال األصحاب

 .جيز حىت يعينامها
 .ولو مل يعينه، كأن يكتب إىل من يصل إليه، من قضاة املسلمني( 2)
يلزمه قبوله، كما يلزم وجب عليه قبوله، فكذا من وصل إليه، من قضاة املسلمني، ( 3)

 .املعني
 .دون ما ال يتعلق به احلكم، لعدم احلاجة إليه( 4)
 .جيوز العمل بكتابته إذا عرف خطه، وعليه العمل: وعنه( 5)

أمجع الصحابة على العمل بالكتاب، وكذا اخللفاء بعدهم، وليس : وقال ابن القيم
 مبا فيه تعطلت الشريعة،اعتماد الناس يف العلم، إال على الكتب، فإن مل يعمل 

ومل يزل اخللفاء والقضاة، واألمراء والعمال، يعتمدون على كتب بعضهم : وقال
لبعض، وال يشهدون حاملها على ما فيها، وال يقرؤنه عليه، هذا عمل الناس من 

 .زمن نبيهم إال اآلن
= 
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إىل العدلني، الذين شهدا مبا يف : أي (ثم يدفعه إليهما)
نشهد أن : وقاال (2)فإذا وصال، دفعاه إىل املكتوب إليه (1)الكتاب

واالحتياط ختمه بعد أن يقرأه  (3)هذا كتاب فالن إليك، كتبه بقلمه
 .(5)وال يشرتط (4)عليهما

                                         
= 

والقصد حصول العلم، بنسبة اخلط، إىل كاتبه، فإذا عرف وتيقن، كان  : قال
ة اللفظ إليه، وقد جعل اهلل يف خط كل كاتب، ما يتميز به عن خط غريه،  كنسب

كتميز صورته وصوته، والناس يشهدون شهادة ال يسرتيبون فيها، على أن هذا فيه 
 .خط فالن

ومن عرف خطه بإقراره، أو إنشاء، أو عقد أو شهادة عمل به كامليت : وقال الشيخ
رب، وإنكار مضمونه، ويلزم احلاكم أن فإن حضر وأنكر مضمونة، فكاعرتافه بالض

يكتب للمدعى عليه، إذا ثببت براءته حمضرا بذلك، إن تضرر برتكه، وللمحكوم 
 .عليه أن يطالب احلاكم عليه، بتسمية البينة، ليتمكن من القدح فيها باتفاق

هذا ما ذهب إليه بعض األصحاب، عمال باألحوط، عندهم، وتقدم قول الشيخ ( 1)
 .هو املعمول بهوتلميذه، و 

أي فإذا وصل الشاهدان، املدفوع إليها الكتاب، إىل عمل املكتوب إليه، دفعاه ( 2)
 .إىل القاضي املكتوب إليه

 .وأشهدنا عليه( 3)
 .صونا ملا فيه( 4)
صلى اهلل أي اخلتم، ألن االعتماد على شهادهتما، ال على اخلتم، وكتب النيب ( 5)

  .إنه ال يقرأ كتابا غري خمتوم فاختذ اخلامت: فقيل له إىل قيصر ومل خيتمه، عليه وسلم
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 .(1)وإن أشهدمها عليه، مدرجا خمتوما، مل يصح

                                                

إذا وجدت وصية الرجل، مكتوبة عند رأسه، : كذا قالوا، رمحهم اهلل، وتقدم( 1)
ألن ما أمكن إثباته بالشهادة مل جيز االقتصار : وعرف خطه، نفذ ما فيها، وقالوا

أه عليهما القاضي، فيه على الظاهر، وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي، إذا مل يقر 
أنه ال جيوز أن يشهدا إال مبا : مل يعمل القاضي املكتوب إليه مبا فيه، وحجتهم

 .يعلم
جيوز ذلك، ويلزم القاضي املكتوب إليه قبوله، ويقول الشاهدان هذا كتابه : وقال مالك

 .دفعه إلينا خمتوما، وهذا رواية عن أمحد، اختارها املوفق وغريه
يشهدا مبا تضمنه، وإمنا شهدا بأنه كتاب القاضي، وذلك معلوم  مل: وقال ابن القيم

هلما، والسنة الصرحية، تدل على صحة ذلك، وتقدم جواز احلكم به، إذا عرف 
 .خطه
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 (1)ب القسمةبا

 
والقسم بكسر القاف  (2)من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما

ال جتوز )وأشار إليها بقوله  (4)وهي نوعان، قسمة تراض (3)النصيب
 (5)ولو على بعض الشركاء (قسمة األمالك، اليت ال تنقسم إال بضرر

إال برضا )من أحدمها على اآلخر  (إال برد عوض)ال تنقسم  (أو)
 (7)رواه أمحد وغريه «ال ضرر وال ضرار» :حلديث (6)همكل  (الشركاء
 .((8)كالدور الصغار)وذلك 

                                                

بِّئْـُهْم َأنَّ اْلَماَء ِقْسَمة  : الكتاب والسنة واإلمجاع قال تعاىل: األصل فيها( 1) َونـَ
ومن السنة الشفعة فيما مل يقسم، وكان  ِقْسَمةَ َوِإَذا َحَضَر الْ : وقال بَينَـُهمْ 

 .يقسم الغنائم، وذكر اإلمجاع غري واحد، واحلاجة داعية إليها
 .وقامسه املال، واقتسما، وعرفا، متييز بعض األنصباء عن بعض، وإفرازها عنها( 2)
 .من قسمت الشيء فانقسم: املقسوم وبفتحها( 3)
 .بأن يتفق عليها مجيع الشركاء( 4)
 .وهو نقص قيمة املقسوم، للحديث اآليت( 5)
 .ألهنا معاوضة بغري رضا( 6)
 .فدل عمومه، على عدم جواز قسم ما ال ينقسم إال بضرر( 7)
  .وكذا الدكاكني الضيقة( 8)
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واألرض اليت ) (2)والشجر املفرد (1)واحلمام والطاحون الصغريين
أي  (يف بعضها)أو معدن  (كبناء أو بئر  (3)ال تتعدل بأجزاء وال قيمة

 .(5)جتوز برتاضيهما (فهذه القسمة يف حكم البيع) (4)بعض األرض

                                                

 .حبيث يقل االنتفاع هبا، ويعترب الضرر وعدمه، يف كل عني على انفرادها( 1)
ة، وكذا كل عني مفردة، بل تعترب كل حيث أنه ال ميكن قسمة كل شجرة مفرد( 2)

 .واحدة منها على حدهتا
أنه لو أمكن قسمه : أي ال تتعدل اجعلها أجزاء، وال تتعدل بقيمة، وعلم منه( 3)

باألجزاء، مثل أن يكون البئر واسعة، ميكن أن جيعل نصفها لواحد، ونصفها 
ميكن أن جيعل لآلخر، وجيعل بينهما حاجز يف أعالها، أو يكون البناء كبريا، 

لكل منهما نصفه، أو أمكن قسمه بالتعديل، كأن يكون يف إحدى جانيب األرض 
بئر، يساوي مائة، ويف اآلخر بئر يساوي مائة، فهو من قسمة اإلجبار، النتفاء 

 .الضرر
ال متكن قسمتها إال بضرر، أو ورد عوض، وإن كان املعدن يف كلها، وأمكن ( 4)

 .ض جازتعديله بال ضرر، وال رد عو 
أي يف حكم البيع، من رد بعيب، وخيار جملس، وشرط وحنوه، جتوز تلك القسمة ( 5)

بيع فيما يقابل الرد، وإفراز يف النصيبني، ومتييز : برتاضيهما، وقال املوفق وغريه
  .احلقني، وليست بيعا، إن مل يكن فيها رد عوض، واختاره الشيخ تقي الدين
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منهما  (وال جيرب من امتنع) (1)وجيوز فيها ما جيوز يف البيع خاصة
ومن دعا  (4)وملا فيها من الضرر (3)ألهنا معاوضة (2)(من قسمتها)

وقسم  (6)فإن أىب باعه احلاكم عليهما (5)شريكه فيها إىل بيع أجرب
وكذا لو طلب اإلجارة ولو يف  (7)امالثمن بينهما على قدر حصصه

 .(8)وقف

                                                

 .، ما جيوز يف البيع خاصة، ألهنا نوع من أنواعهوجيوز يف قسمة الرتاضي: أي( 1)
 .للخرب وغريه( 2)
 .فيشرتط فيها الرضى منهما، كالبيع( 3)
وتقدم ال ضرر وال ضرار، وألنه إتالف وسفه، يستحق به احلجر، أشبه هدم ( 4)

 .البناء
 ومن دعا شريكه يف الدور الصغار وحنوها، مما تقدم إىل البيع أجرب، وكذا يف: أي( 5)

شركة عبد أو هبيمة، أو سيف وحنوه، إىل البيع، أجرب املمتنع، ليتخلص الطالب 
 .من ضرر الشركة

فإن أىب املمتنع البيع باعه احلاكم عليهما، ألنه حق عليه، كما يبيع الرهن إذا : أي( 6)
 .امتنع الراهن

 .وهو مذهب أيب حنيفة، ومالك وأمحد: قال الشيخ( 7)
ه، أن يؤجر معه، يف قسمة الرتاضي، أجرب املمتنع فإن أي وكذا لو طلب شريك( 8)

أصر أجره احلاكم عليهما، وقسم األجرة بينهما، حبسب املالك أو االستحقاق، 
  .وقد نص أمحد على بيع أشياء، تابعة للوقف، واالعتياض عنها
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ومن  (1)الضرر املانع من قسمة اإلجبار نقص القيمة بالقسمةو 
بينهما دار هلا علو وسفل، وطلب أحدمها جعل السفل لواحد والعلو 

 .(2)آلخر، مل حيرب املمتنع
 (وأما ما ال ضرر)وقد ذكرها بقوله  (3)قسمة إجبار: النوع الثاين

 .((5)وال رد عوض يف قسمته) (4)يف قسمته (ضرر

                                                

ألن نقص القيمة هبا ضرر، وهو منتف شرعا، وسواء انتفعوا به مقسوما أو ال وال ( 1)
 .ترب للضرر، كوهنما ال ينتفعان به مقسومايع

بال نزاع، وكذا لو طلب أحدمها قسمة السفل، دون العلو، أو : قال يف اإلنصاف( 2)
بالعكس، أو قسمة كل واحد على حدة، أما لو طلب أحدمها قسمتهما معا، وال 
ضرر وجب، وعدل بالقيمة، ال ذراع سفل بذراعي علو، وال ذراع بذراع، وال 

أيضا يف قسمة املنافع، فإن اقتسماها يف زمان أو مكان صح جائزا، واختار إجبار 
 .اجملد لزومه، إن تعاقدا مدة معلومة

ال ينفسخ حىت ينقضي الدور، ويستويف كل واحد حقه، ولو استفوى : قال الشيخ
يرجع : أحدمها حقه، مث تلفت املنافع يف مدة اآلخر، قبل متكنه من القبض، فقال

بدل حصته، من تلك املدة، ما مل يكن رضي مبنفعة الزمن املتأخر على األول ب
 .على أي حال كان

: مسيت بذلك، ألن احلاكم جيرب املمتنع منهما، إذا كملت شروطه، قال الوزير( 3)
اتفقوا على جواز القسمة فيما ال ضرر فيه، اهـ ويشرتط حلكمه باإلجبار ثالثة 

ء، وأن يثبت أن ال ضرر وأن يثبت أن يثبت عند احلاكم ملك الشركا: شروط
 .إمكان تعديل السهام، يف العني املقسومة، من غري شيء جيعل فيها

 .على أحد الشركاء( 4)
  .أي من واحد من الشركاء على اآلخر( 5)
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الواسعة ( ستان و الدار الكبرية واألرضوالب (1)كالقرية
كاألدهان   (3)واملكيل، واملوزون من جنس واحد (2)والدكاكني الواسعة)

اآلخر )شريكه  (إذا طلب الشريك قسمتها أجرب (4)واأللبان وحنوها
 .(5)إن امتنع من القسمة مع شريكه (عليها

                                                

يف قرية مشاعة قسمها فالحوها، إذا : إلمكان قسمتها، بال ضرر، وقال الشيخ( 1)
ع له ولرب األرض نصيبه إال من ترك من هتايؤا، وزرع كل منهم حصته، فالزر 
 .نصيب مالكه، فله أخذ أجرة الفضلة

سواء كانت متساوية األجزاء أوال، إذا أمكن قسمتها، بتعديل السهام من غري ( 2)
شيء جيعل معها، وإال فال ونص أمحد فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم، 

أن : أمر اإلمام أمحد أيضا احلاكم تقسم عليهم، ويدفع إليه حقه، فقد: فهربوا منه
 .يقسم على الغائب، إذا طلب احلاضر، وإن مل يثبت ملك احلاضر

 .وال جيوز رطب بيابس، حلصول الربا( 3)
وإذا كان بينهما أشجار فيها : من سائر احلبوب، والثمار وغريها، قال الشيخ( 4)

ادث، واملنافع احلادثة، الثمرة، وأغنام فيها اللنب، والصوف، فهو كاقتسام املاء احل
ومجاع ذلك، انقسام املعدوم، لكن لو نقص احلادث املعتاد، فلآلخر الفسخ 

أن احلصرم إذا بلغ جازت القسمة، مع أهنا إمنا تقسم خرصها، كأهنا : ويفهم منه
جيوز بيع خنلة ذات رطب، بنخلة : بيع شاة ذات لنب بشاة ذات لنب، وعلى قياسه

 .بعذات رطب ألن الربوي تا
ألنه يتضمن إزالة الضرر، احلاصل بالشركة، وحصول النفع للشريكني ألن نصيب  ( 5)

كل واحد منهما إذا متيز، كان له أن يتصرف فيه، حبسب اختياره وميكن من 
  .إحداث الغراس والبناء، وذلك ال ميكن من االشرتاك
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ويقسم حاكم  (2)فإن امتنع أجرب (1)ويقسم عن غري مكلف وليه
ومن دعا شريكه  (3)على غائب من الشريكني بطلب شريكه أو وليه

وإىل قسم أرضه أجرب،  (4)يف بستان، إىل قسم شجره فقط مل جيرب
 .(5)ودخل الشجر تبعا

حلق أحد الشريكني  (إفراز)وهي قسمة اإلجبار  (وهذه القسمة)
 .(7)ألهنا ختالفه يف األحكام (ال بيع) (6)من اآلخر

                                                

 .ولو كان وليه حاكما، كما يطلب الشريك اآلخر، أو وليه( 1)
 .فإن امتنع ويل غري مكلف عن القسمة، أجرب إذا كملت الشروط، كما تقدم أي( 2)
 .ألهنا حق عليه، فجاز احلكم عليه، كسائر احلقوق( 3)
أي دون أرضه، مل جيرب على قسم شجره، دون أرضه، ألن الشجر املغروس تابع ( 4)

 .ألرضه، غري مستقل بنفسه
بعضها شجر غريه، أو يشرب لألرض ومن بينهما أرض يف بعضها خنل، ويف ( 5)

سيحا، وبعضها بعال، قدم من طلب قسمة كل عني على حدة إن أمكنت 
تسويته يف جيده ورديئة، وإال قسمت أعيانا بالقيمة، إن أمكن التعديل بالقيمة، 

 .وإن أيب أحدمها مل جيرب
 .يقال فرزت الشيء وأفرزته إذا عزلته، من الفرزة، وهي القطعة( 6)
فلم تكن بيعا، كسائر العقود ولو كانت بيعا مل تصح، إال برضا  واألسباب،( 7)

  .الشركاء
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وما  (2)ومثر خيرص خرصا (1)ي وأضاحيفيصح قسم حلم هد
وال حينث هبا من  (4)وموقوف ولو على جهة (3)يكال وزنا وعكسه

 .(6)ومىت ظهر فيها غنب فاحش بطلت (5)حلف ال يبيع

                                                

مع أنه ال يصح بيع شيء منها، لكن ال يصح حلم مشوي بينء ليحصل الربا ( 1)
 .احملرم

 .أي ويصح قسم مثر خيرص، من متر وزبيب، وعنب ورطب، خرصا( 2)
سه، وهو ما يوزن  أي ويصح أن يقسم ما يكال، من ربوي وغريه، وزنا، وعك( 3)

جيوز قسم الدين يف الذمم، : كيال، وإن مل يقبض باجمللس، وقال ابن القيم
وخيتص كل مبا قبضه، سواء كان يف ذمة أو ذمم، وهو أوىل من قسمة املنافع 
باملهايأة، وال يهدم ذلك قاعدة من قواعد الشريعة، وال خالف نص كتاب وال 

له الشرع باعتبار، وليس يف أصول سنة، وال قول صاحب، وال قياس من شهد 
 .أمحد ما مينع ذلك، كما ليس يف أصول الشريعة ما مينعها

وظاهر كالم األصحاب، ال فرق بني جهة أو جهتني واستظهر : قال يف الفروع( 4)
وإمنا تصح إذا كان بال رد عوض، من أحد اجلانبني، وما بعضه وقف بال رد من 

 .رب الطلق
مة، من حلف ال يبيع، وإن كان أحد قسميها يف معىن البيع، أي وال حينث بالقس( 5)

ألن اإلميان مبناها على العرف، وهي ال تسمى بيعا عرفا، وإن كانت يف معناه، 
ال تسمى القسمة بيعا يف العرف : وقيل حينث إن قلنا هي بيع، وقال يف القواعد

 .فال حينث هبا، وال باحلوالة واإلقالة، وإن قيل هي بيوع
أي ومىت ظهر يف قسمة اإلجبار، غنب فاحش، بطلت، لتبني فساد اإلفراز، ( 6)

خبالف قسمة الرتاضي، فإذا حصل على أحد املقتسمني غنب، مل تبطل، وثبت له 
  .اخليار
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بقاسم )أن يتقامسوا  (و (1)وجيوز للشركاء أن يتقامسوا بأنفسهم)
قطع وجتب عليه إجابتهم، ل (3)(أو يسألوه احلاكم نصبه (2)ينصبونه

إال  (6)ويكفي واحد (5)ويشرتط إسالمه وعدالته، ومعرفته هبا (4)النزاع
على  (8)وتسمى القسامة بضم القاف (وأجرته) (7)إال مع تقومي

 .(9)(على قدر األمالك)الشركاء 

                                                

 .وخيرب أحدمها اآلخر، أو يستهموا كما يأيت( 1)
 .ألن احلق ال يعدوهم( 2)
فجاز هلم أن يسألوه احلاكم كغريه أي القاسم ليقسم بينهم، ألن طلبه حق هلم، ( 3)

 .من احلقوق
أي جيب عليه نصب قاسم بطلبهم، كاحلكم فيما يتخاصمون فيه عنده لقطع ( 4)

 .النزاع فيهما
أي ويشرتط إسالم القاسم، الذي ينصبه احلاكم، وعدالته، ليقبل قوله يف ( 5)

عيينه السهام القسمة، ويشرتط معرفته بالقسمة، ألنه إذا مل يعرف ذلك، مل يكن ت
 .مقبوال، وإن كان كافرا أو فاسقا، أو جاهال، مل تصح إال برتاضيهما

 .إذا مل يكن يف القسمة تقومي، كاحلاكم( 6)
أي فال يكفي يف القسمة واحد مع التقومي، بل ال بد من اثنني، ألهنا شهادة ( 7)

، لقصة عبد الصحيح االكتفاء بواحد: بالصحة، فاعترب فيها اثنان، وقال ابن القيم
 .اهلل بن رواحة

وما القسامة؟ قال الشيء يكون بني الناس : ذكره اخلطايب، ملا رواه أبو داود، قيل( 8)
هذا فيمن ويل أمر قوم، وكان عريفا هلم أو نقيبا هلم، : فينتقص منه، قال اخلطايب

 .فإذا قسم بينهم سهامهم، أمسك منها شيئا لنفسه يستأثر به عليهم
  .ا القسمة، أو طلبها أحدهمسواء طلبو ( 9)
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وتعدل  (2)وال ينفرد بعضهم باستئجاره (1)ولو شرط خالفه
 (4) املختلفةكاملكيالت واملوزونات غري  (3)السهام باألجزاء إن تساوت

 .(6)وبالرد إن اقتضته (5)وبالقيمة إن اختلفت (4)املختلفة

ألن القاسم كاحلاكم  (فإذا اقتسموا أو اقرتعوا، لزمت القسمة)
 .(7)وقرعته كحكمه

                                                

 .فالشرط الغ، وهو ظاهر كالم الشيخ( 1)
أي القاسم، ألن أجرته على قدر أمالكهم، وكقاسم يف أخذ أجرة، وكوهنا على ( 2)

قدر األمالك، حافظ وحنوه، فتكون أجرة شاهد خيرج لقسم البالد وأجرة وكيل 
 .وأمني، للحفظ على مالك وفالح، ذكره الشيخ

 .عدل سهام القسمة، يعد هلا القاسم، بأجزاء املقسوم إن تساوتأي وت( 3)
أي غري خمتلفة اجلنس، ألنه يشرتط أن تكون من مكيل وموزون جنس وكاألرض ( 4)

اليت ليس بعضها أجود من بعض، وال بناء وال شجر فيها، سواء استوت 
 .األنصباء، أو اختلفت

ملقسوم قيمة، سواء استوت أي وتعدل سهام بالقيمة، إن اختلفت أجزاء ا( 5)
األنصباء، أو اختلفت فيجعل السهم من الرديء أكثر من اجليد، حبيث تتساوى 

 .قيمتها
أي من الشركاء على اآلخر، بأن مل ميكن تعديل باألجزاء، وال بالقيمة، فتعدل ( 6)

بالرد، بأن جيعل ملن يأخذ الرديء أو القليل دراهم، على من يأخذ اجليد أو 
 .األكثر

يلزم العمل هبا، وهذا مذهب مالك والشافعي، ولو كان فيها ضرر، أو رد عوض، ( 7)
عوض، وكذا تلزم بالقرعة، ولو تقامسوا بأنفسهم، وأما املكيالت واملوزونات 
= 
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وإن خري أحدهم  (1)باحلصى أو غريه (وكيف اقرتعوا جاز)
ومن ادعى غلطا فيما تقامساه  (2)اآلخر، لزمت برضاهم، وتفرقهم

وفيما قسمه  (3)ا على رضامها به، مل يلتفت إليهبأنفسهما، وأشهد
 .(4)قاسم حاكم

                                         
= 

إذا قسمت ال حيتاج فيها إىل قرعة، نعم، اال : املتساوية من كل وجه، فقال الشيخ
غي أن يكون بالقرعة مث إذا خرجت االبتداء بالكيل، أو الوزن لبعض الشركاء، ينب

لصاحب األكثر، فهل يوىف مجيع حقه؟ األوجه أن يوىف اجلميع، كما يواصل مثله يف 
 .العقار، بني أنصبائه، ألن عليه يف التفريق ضررا، وحقه من جنس واحد

إن شاء رقاعا وإن شاء خواتيم يطرح ذلك يف : كرقاع أو خواتيم، قال أمحد( 1)
ويكون لكل واحد خامت معني مث يقال أخرج خامتا على هذا  حجر من مل حيضر،

السهم، فمن خرج خامته فهو له، واألحوط كتابة كل شريك برقعة وتدرج يف حنو 
بنادق، ويقال ملن مل يرها، أخرج بندقة على هذا السهم، فمن خرج سهمه فهو 

 .له
حىت يرضيا بذلك،  وحيتمل أن ال تلزم فيما فيه رد، خبروج القرعة،: قال الشارح( 2)

ألن ما فيه رد، بيع حقيقة، والبيع ال يلزم بالقرعة، وخيار اجمللس، يثبت يف 
 .القسمة مبعىن البيع، وهي قسمة الرتاضي

أي مل تسمع دعواه، وال بينته، وال حيلف غرميه، النه رضي بالقسم على الصورة ( 3)
يقبل قوله مع : املوفق اليت وقعت، ورضاه بالزيادة يف نصيب شريكه يلزمه، واختار

إال أن يكون مدعي الغلط، مسرتسال، مغبونا مباال : البينة، ويف الرعاية وغريها
 .يتسامح به عادة، وإذا ثبت غبنه، فله فسخ القسمة

يقبل قول املنكر مع ميينه، إال أن يكون للمدعي بينة، فتنقض القسمة، ألن ( 4)
حال القاسم، فإذا قامت البينة حكم عليه بالقسمة، وسكوته استند إىل ظاهر 

  .بغلطه، كان له الرجوع فيما غلط به
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وإن ادعى كل  (2)وإال حلف منكر (1)أو قاسم نصباه يقبل ببينة
وملن خرج يف نصيبه عيب  (3)شيئا أنه من نصيبه، حتالفا ونقضت

 .(4)جهله، وإمساك مع أرش، وفسخ

                                                

أي وكذا قاسم نصباه بأنفسهما، فقسم بينهما، مث ادعى أحدمها الغلط فيقبل ( 1)
 .ببينة

 .ألن األصل عدم ذلك( 2)
أي وإن ادعى كل واحد من الشريكني أن هذا الشيء املقسوم من نصيبه حتالفا ( 3)

لآلخر، على نفي ما ادعاه ألنه منكر، ونقضت القسمة أي حلف كل منهما 
 .ألن ذلك املدعى به، مل خيرج عنهما، وال مرجح ألحدمها على اآلخر

ألن ظهور العيب يف نصيبه نقص، فخري بني األرش والفسخ، كاملشرتي، ومىت ( 4)
اقتسما فحصلت الطريق، يف حصة واحدة منهما، وال منفذ لآلخر بطلت، ومثله 

وإذا حصلت ظلة دار يف : طريق املاء يف نصيب أحدمها، قال الشيخلو حصل 
  .نصيبه عند القسمة فهي له مبطلق العقد
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 (1)باب الدعاوي والبينات

أي  َوَلُهْم َما َيدَُّعونَ : عاىلقال ت (2)الطلب: الدعوى لغة
 .(3)يطلبون

إضافة اإلنسان إىل نفسه، استحقاق شيء يف يد  :واصطالحا
 .(5)كالشاهد فأكثر  ،والبينة العالمة الواضحة (4)غريه، أو ذمته

                                                

أي حكم ما يدعي الشخص على غريه، من مال أو غريه، والبينة ما يثبت به ( 1)
لو »: حقه، من شهود أو ميني، أو غري ذلك، واألصل يف الدعوى ما يأيت من قوله

 .احلديث «ميعطى الناس بدعواه
َعِة ُشَهَداءَ : والبينات كل ما يبني احلق، قال تعاىل وقال  ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْربـَ

 .«البينة وإال فحد يف ظهرك»: صلى اهلل عليه وسلم
إضافة اإلنسان إىل نفسه، : الدعوى يف اللغة: قاله اخلطايب وغريه، وقال املوفق( 2)

 .لكملكا أو استحقاقا، أو صفة أو حنو ذ
، ألهنم كانوا «ما بال دعوى اجلاهلية»: صلى اهلل عليه وسلمويتمنون وقال ( 3)

 .يا لفالن: يدعون هبا، عند األمر الشديد بعضهم بعضا وهو قوهلم
أي الغري، من دين وحنوه، وهي على ثالث مراتب، دعوى يشهد هلا العرف، بأهنا ( 4)

بهة إال أنه مل يقض بكذهبا، مشبهة، بأن تكون حقا، ودعوى يشهد بأهنا غري مش
ودعوى يقضي بكذهبا، وتنفيها العادة، فهي مرفوضة، غري مسموعة، كما لو 

 .شهدت قرائن احلال بكذب املدعي
أي اثنني وثالثة، وأربعة، وتارة تنكرون شاهد احلال، وميني الطالب وميينا فأكثر، ( 5)

 مات وتارة امرأة فأكثر، وتارة بعالمات يصفها املدعي أو عال
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

576 

 (1)فهو املطالب (ترك)عن الدعوى  (من إذا سكت :املدعي)و
وال تصح ) (2)بفهو املطال (من إذا سكت مل يرتك: عليه ىواملدع)

وهو احلر  (إال من جائز التصرف)هلا  (اإلنكار)ال  (الدعوى و
سوى إنكار سفيه، فيما يؤاخذ به لو أقر به،   (3)املكلف الرشيد

 .(4)كطالق وحد
بيد )أي ادعى كل منهما أهنا له، وهي  (وإذا تداعيا عينا)

 .(5)(مع ميينه)أي فالعني ملن هي بيده  (أحدمها فهي له
                                         

= 

 .خيتص هبا أحدمها، وتارة شبها بينا، وتارة قرائن ظاهرة، ونكول وغري ذلك
اسم مل يبني احلق ويظهره، وقد نصب سبحانه : البينة يف الشرع: وقال ابن القيم، وغريه

على احلق عالمات، وأمارات تدل عليه، وتبينه، فمن أهدر العالمات واألمارات 
ام، وضيع كثريا من احلقوق، والدالالت بالكلية، فقد عطل كثريا من األحك

 .الظاهرة ال ترد إال مبا هو مثلها، أو أقوى منها
بكسر الالم، وقيل من يلتمس بقوله أخذ شيء من يد غريه، وإثبات حق يف ( 1)

 .ذمته
هذا املذهب وعليه مجاهري االصحاب وقيل : بفتح الالم، وقال يف اإلنصاف( 2)

 .د يكون كل منهما مدع، ومدعى عليهاملدعى عليه، من ينكر ذلك، وق
ألن من ال يصح تصرفه، ال قول له يف املال، وال يصح إقراره، وال تصرفه فال ( 3)

 .تسمع دعواه، وال إنكاره، كما ال يسمع إقراره
 .حال سفهه، فيصح منه إنكاره، وحيلف إذا أنكر، حيث جتب اليمني( 4)
 يحكم له بيمينه وقال ألن من كل شاهد احلال معه، كان لوثا، ف( 5)

= 
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 (1)معها اكتفاء هبا (فال حيلف)ويقيمها ( تكون له بينةإال أن 
له، )أي العني املدعى هبا  (بينة أهنا)منهما  (وإن أقام كل واحد)

 .(3)(ولغت بينة الداخل (2)للخارج ببينته)هبا  (قضي

                                         
= 

جيب أن يفرق بني فسق املدعي، واملدعى عليه، وعدالته فليس كل مدعى : الشيخ
عليه يرضى منه باليمني، وال كل مدع يطالب بالبينة، فإن املدعى به إذا كان  
كبرية، واملطلوب ال تعلم عدالته، فمن استحل أن يقتل أو يسرق، استحل أن 

 .، أو القطعحيلف ال سيما عند خوف القتل
أي بالبينة مع اليد، ويسمى من كانت العني بيده الداخل، واخلارج من مل تكن ( 1)

 .العني بيده
مع ميينه، هذا املشهور من املذهب، وقال أكثر أهل العلم، يقضى هبا للداخل ( 2)

 .لتقوية بينته بوجود العني يف يده
اخلارج بينة أنه اشرتاها من الداخل، وإن أقام الداخل بينة أنه اشرتاها من اخلارج، وأقام 

قدمت بينة الداخل ألنه اخلارج معىن، ألنه ثبت بالبينة أن املدعي صاحب اليد، 
وأن يد الداخل نائبه عنه، وإن ادعى اخلارج، أن العني ملكه، وأنه أودعها 
للداخل، قدمت بينة اخلارج، وقال األصحاب، من ادعى أنه اشرتى أو اهتب من 

وادعى آخر كذلك، أو ادعى العبد العتق، وأقاما بينتني بذلك صححنا زيد عبده، 
 .أسبق التصرفني، إن علم التاريخ، وإال تعارضتا فيتساقطان

األصوب أن البينتني مل يتعارضا، فإنه من املمكن أن يقع العقدان لكن : وقال الشيخ
طل العقدان ما لو زوج وليان، وجهل السابق، فإما أن يقرع، أو يب: يكون مبنزلة

 .حبكم أو بغري حكم
  .عمال ببينة املدعي، على من هي بيده، هذا املذهب وهو من املفردات( 3)
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لو يعطي الناس بدعواهم، ال دعى »: احلديث ابن عباس مرفوع  
رواه  «عليه ىلى المدعناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين ع

البينة على المدعي، واليمين على من » :وحلديث (1)أمحد ومسلم
 (3)وإن مل تكن العني بيد أحد، وال مث ظاهر (2)رواه الرتمذي «أنكر

فلو تنازع  (5)وإن وجد ظاهر ألحدمها عمل به (4)حتالفا وتناصفاها
 .(6)الزوجان يف قماش البيت وحنوه

                                                

 .فاستدلوا به، على أن البينة على املدعي، وإذا أقامها قضي هبا له( 1)
دل على أن املدعي، إذا أقام البينة، قضي له وذلك : وهذا احلديث أيضا: قالوا( 2)

يكن مع من هي بيده بينة، وإال فاليد مع بينته أقوى، واألخذ  واهلل أعلم ما مل
على أن اليمني على من أنكر، إذا مل يكن مع : بقول األكثر أوىل، ودل احلديثان

 .املدعي بينة
 .يعمل به، وال بينة ألحدمها، وادعى كل منهما أهنا كلها له( 3)
، أي قسمت بينهما أي حلف كل منهما، أنه ال حق لآلخر فيها، وتناصفاها( 4)

الستوائهما يف الدعوى، وعدم املرجح ألحدمها كدار أو هبيمة يدعي كل منهما 
أهنا له، فيحلف كل واحد أهنا له، وتكون بينهما نصفني، وإن نكل أحدمها فهي 

 .لآلخر بيمينه
أي وإن وجد أمر ظاهر، يرجح أهنا ألحدمها عمل هبذا الظاهر، فيحلف ( 5)

 .ويأخذها
البيت املراد به املتاع، فيشمل اآلنية، أو حيمل القماش على املتعارف منه، قماش ( 6)

  .وتدخل اآلنية يف قوله وحنوه
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وإن كانت  (2)وهلما فلهما (1)ا فلهافما يصلح لرجل فله، وهل
فإن قويت يد أحدمها كحيوان، واحد  (3)بيديهما حتالفا وتناصفاها

 .(4)وآخر راكبه، فهو للثاين لقوة يده ،سائقه

                                                

أي فما يصلح لرجل من قماش البيت فله، كعمامة وقمصان رجال، وجباهبم ( 1)
وأقبيتهم والطيالسة والسالح وأشباهه، وما يصلح المرأة من قماش البيت فلها،  

يف الرجل يطلق املرأة، أو : ومقانعهن ومغازهلن، قال أمحدكحلي وقمص نساء، 
ميوت فتدعي املرأة املتاع، فما يصلح للرجل فهو للرجل، وما كان من متاع النساء 

 .فللنساء، وما استقام أن يكون بني الرجال والنساء، فهو بينهما
، وقيل أي وما يصلح هلما فلهما، كفرش وقماش مل يفصل، وأوان وحنوها، فلهما( 2)

إن كان هناك عادة عمل هبا، فاملصحف إن كانت ال تقرأ فله، وصوبه يف 
 .اإلنصاف

كأرض حرثاها، أو دار سكناها، يدعي كل منهما أهنا له، حتالفا وتناصفاها، ( 3)
حيلف كل منهما على النصف احملكوم له به، قاله املوفق وغريه، وجوز احللف يف 

وإن كانت بيد ثالثة، فادعى أحدهم نصفها، هذه املسألة على النصف أو الكل، 
والثاين ثلثها، والثالث سدسها، فهي هلم كذلك، أقام كل واحد منهم بينة أوال، 
وإن كانت العني بيد غريمها، واعرتف أنه ال ميلكها، ففي الكايف تسقط البينتان، 
 ويقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة، حلف وسلمت إليه، ويف رواية بال ميني،

 .تقسم العني بينهما: والثالثة
  .أي الراكب، ويرجح باليد العرفية، إذا استويا يف احلسية أو عدمها( 4)
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 (1)كتاب الشهادات

 
مشتقة من املشاهدة، ألن الشاهد خيرب عما  (2)واحدها شهادة)
  (4)أو شهدت أشهد: وهي اإلخبار مبا علمه، بلفظ (3)شاهده

                                                

الشهادة حجة شرعية، تظهر احلق املدعى به، وال توجبه، وظاهر كالم الشيخ ( 1)
أهنا سبب موجب للحق، وحيث امتنع أداؤها، امتنع كتابتها واألصل يف : وغريه

 .والسنة، واإلمجاع،واالعتبار، لدعاء احلاجة إليهاالشهادة، الكتاب 
 .وشهد الشيء إذا رآه وتطلق الشهادة على التحمل واألداء( 2)
 .وتسمى بينة ألهنا تبني ما التبس، وتكشف احلق يف املختلف فيه( 3)
ال يلزم وهو مذهب مالك وأيب حنيفة، واختاره : هذا املشهور يف املذهب، وعنه( 4)

وال يشرتط يف أداء الشهادة لفظ أشهد، : وغريمها، قال الشيخ الشيخ وتلميذه
وهو مقتضى قول أمحد وغريه، وال أعلم نصا خيالفه، وال يعرف عن صحايب وال 
تابعي، واشرتاط لفظ الشهادة، وال يعترب يف أدائها، بدليل األمة السوداء يف 

 .الرضاع
، وهو قول اجلمهور فإنه ال اإلخبار شهادة حمضة، يف أصح األقوال: وقال ابن القيم

يشرتط يف صحة الشهادة لفظ أشهد، بل مىت قال الشاهد، رأيت كيت وكيت أو 
مسعت أو حنو ذلك، كانت شهادة منه، وليس يف كتاب اهلل وال يف سنة رسوله 

موضع واحد يدل على اشرتاط لفظ الشهادة، وال عن رجل  صلى اهلل عليه وسلم
ال استنباط يقتضيه، بل األدلة املتظافرة من واحد من الصحابة، وال قياس و 

  .الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، ولغة العرب، تنفي ذلك
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فإذا قام  (فرض كفاية) (1)حتمل الشهادة يف غري حق اهلل تعاىل
وإن مل يوجد إال من ) (2)به من يكفي، سقط عن بقية املسلمني

لقوله  (4)وإن كان عبدا، مل جيز لسيده منعه (3)(يكفي تعني عليه
َوال يَْأَب الشَُّهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا: تعاىل

(5). 

                                                

 .ماال كان حق اآلدمي، كالبيع والقرض والغصب، أو غريه، كحد قذف( 1)
أي إذا قام بالفرض يف التحمل واألداء من يكفي، سقطت الفرضية عن بقية ( 2)

جيب على من طلبت منه الشهادة : الشيخ املسلمني، حلصول الغرض، قال
أداؤها، بل إذا امتنع اجلماعة من الشهادة، أمثوا كلهم، باتفاق العلماء، وقدح 

 .ذلك يف دينهم وعدالتهم
التحمل واألداء حق، : حتمل الشهادة، كسائر فروض الكفايات، قال ابن القيم( 3)

لشهادة باحلق ضمنه، ألنه قياس املذهب، أن الشاهد إذا كتم ا: يأمث برتكه، وقال
أمكنه ختليص حق صاحبه، فلم يفعل، فلزمه الضمان، كما لو أمكنه ختليصه من 
هلكة فلم يفعل، وطرد هذا، احلاكم إذا تبني له احلق فلم حيكم لصاحبه، فإنه 

 .يضمنه ألنه أتلفه عليه، برتك احلكم الواجب عليه
 .أي من حتمل الشهادة إذا دعي إىل ذلك( 4)
ي لتحمل الشهادة، فعليهم اإلجابة ومذهب اجلمهور، أنه فرض كفاية ويف أ( 5)

تعم : األداء إذا دعي لألداء، فعليه اإلجابة عينا، إذا تعينت عليه، وقال ابن القيم
  .التحمل واألداء
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املراد به التحمل للشهادة، وإثباهتا عند : وغريه قال ابن عباس
وألن احلاجة تدعو إىل ذلك، إلثبات احلقوق والعقود،  (1)احلاكم

 .(2)فكان واجبا، كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر

فرض عني على من حتملها، مىت )أي أداء الشهادة  (وأداؤها)
َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها َفِإنَُّه َوال َتْكُتُموا الشَّ : لقوله تعاىل (3)(دعي إليه

ْلُبهُ  آِثم  قـَ
 (بال ضرر)على أدائها  (قدر)حمل وجوهبا إن  (و) (4)

 .(5)(يف بدنه أو عرضه، أو ماله أو أهله)يلحقه 

                                                

ولئال يؤدي إىل امتناع الناس من حتملها، فيؤدي إىل ضياع احلقوق، فيجب ( 1)
إليها أهل هلا، ألن مقصود الشهادة، ال حيصل ممن التحمل واألداء، إذا دعي 

 .ليس من أهلها
أي فالتحمل فرض كفاية، كاألمر باملعروف، إذا قام به البعض سقط عن الباقني، ( 2)

 .وإال تعني على من دعي إليه، أو علم أنه إذا كتم الشهادة ضاع حق صاحبه
وال يصل إليه مستحقه إال فيحرم كتماهنا، فلو كان بيد إنسان شيء ال يستحقه، ( 3)

 .بشهادهتم، لزم أداؤها وتعني
َوال َتْكُتُموا الشََّهاَدَة )أي إذا دعيتم، إىل إقامة الشهادة، فال ختفوها، وال تغلوها ( 4)

ْلُبهُ  فاجر قلبه، وعيد شديد مبسخ القلب، وإمنا  (َوَمْن َيْكُتْمَها َفِإنَُّه آِثم  قـَ
فدلت اآلية على فرضية أدائها عينا، على من  خصه، ألنه موضع العلم بالشهادة،

 .حتمل مىت دعي إليها
 شقة سري ـبس أو مـرر يف بدنه، من ضرب أو حـوإن قدر بال ض: أي( 5)

أو ماله بأخذ شيء منه، أو تلف وحنو ذلك، أو أهله لغيبته عنهم، ويف عرضه 
= 
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َوال : لقوله تعاىل (1)وكذا لو كان ممن ال يقبل احلاكم شهادته 
ُيَضارَّ َكاِتب  َوال َشِهيد  

 (3)يعترب انتفاء الضرر (لوكذا يف التحم) (2)
 .(4)أي كتمان الشهادة ملا تقدم (وال حيل كتماهنا)

                                         
= 

املراد خلوف التبذل بالتزكية، فإن حصل له ضرر بشيء من ذلك، مل جتب وليس 
 .أن يلوموه عليها، فإنه ليس مبانع

مل جيب عليه األداء وال التحمل، لعدم قبوهلا عنده، ألن مقصود الشهادة ال ( 1)
 .حيصل منه

بأن يدعيا، ومها على حاجة، فيقال قد أمرمتا، فليس له أن يضارمها، أو فال يقال ( 2)
املراد انتفاء للشاهد شهدت علي، وال للكاتب كتبت علي، وقيل غري ذلك، و 

 .«ال ضرر وال ضرار»: الضرر عنهما، وحلديث
فإن حلقه ضرر بتحمل شهادة أو أدائها، يف بدنه أو عرضه، أو ماله أو أهله، مل ( 3)

كيف أشهد عند رجل ليس عدال؟ ال :تلزمه، أو كان احلاكم غري عدل، قال أمحد
من : أيضاخيتص األداء مبجلس احلكم، ويف اإلنصاف : أشهد، ويف اإلنصاف

عنده شهادة آلدمي يعلمها، مل يقمها حىت يسأله، فإن مل يعلمها استحب له 
الطلب احلايل أو العريف، كاللفظي، علمها أوال، وهو : إعالمه هبا، وقال الشيخ

ظاهر اخلرب وخرب يشهدون وال يستشهدون حممول على شهادة الزور، قال يف 
إذا مل يعلم هبا، وهذا مما ال  اإلنصاف هذا عني الصواب، وجيب عليه إعالمه

 .إذا أداها قبل طلبه، قام بالواجب وكان أفضل: شك فيه، قال الشيخ
ْلُبهُ : من قوله تعاىل( 4) وهذا  َوال َتْكُتُموا الشََّهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها َفِإنَُّه آِثم  قـَ

  .وعيد يوجب عدم الكتمان مع انتفاء الضرر
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ومىت  (1)أمث ،أحلف بديل: اآلخر، وقال فلو أدى شاهد وأىب
وحيرم أخذ األجرة، وجعل عليها، ولو  (2)وجبت الشهادة لزم كتابتها

لكن إن عجز عن املشي، أو تأذى به، فله أجرة  (3)مل تتعني عليه
حيل  (وال) (5)ومن عنده شهادة حبد هلل، فله إقامتها وتركها (4)مركوب

 .(6)(إال مبا يعلمه)أحد  (أن يشهد)

                                                

 .ا، لكتمان شهادتهاتفاق: قال يف الرتغيب( 1)
 .على من وجبت عليه، لئال ينساها، وقال أمحد، إذا كان رديء احلفظ( 2)
ألهنا فرض كفاية، ومن قام به فقد قام بفرض، وال جيوز أخذ األجرة وال اجلعل ( 3)

جيوز حلاجة وقيل جيوز : جيوز واختار الشيخ: عليه، ويف اإلنصاف، الوجه الثاين
 .األخذ مع التحمل

هذا إن تعذر : أجرة املركوب والنفقة على رهبا، قال يف اإلنصاف:  الرعايةويف( 4)
 .حضور املشهود عليه إىل حمل الشاهد، ملرض أو كرب أو حبس أو جاه أو خفر

ألن حقوق اهلل مبنية على املساحمة، وال ضرر يف تركها على أحد والسرت مأمور ( 5)
غيب يف السرت، ويف الفروع، به، وقال املوفق ومجاعة، يستحب ترك ذلك للرت 

 .ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد، أن ال يسرت عليه وصوبه يف اإلنصاف
ْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلم  : قال تعاىل( 6) ِإال َمْن َشِهَد ِباْلَحقِّ : وقال َوال تـَ

ْعَلُمونَ    .أي يعلم ما شهد به عن بصرية وإيقان َوُهْم يـَ

This file was downloaded from QuranicThought.com



  السابعالجزء 

 

585 

عن الشهادة،  صلى اهلل عليه وسلمسئل النيب : لقول ابن عباس
على مثلها فاشهد أو » :نعم، فقال: قال ،«ترى الشمس؟»: فقال

 .(1)هيف جامع ل، رواه اخلال«دع

كعتق وطالق،   (2)من مشهود عليه (مساعبرؤية أو )والعلم إما 
 (5)ولو كان مستخفيا حني حتمل (4)فيلزمه أن يشهد مبا مسع (3)وعقد
  (6)بدوهنا)غالبا  (باستفاضة فيما يتعذر علمه)مساع  (أو) (5)حتمل

                                                

مل يرد من طريق يعتمد عليه، : بإسناد ضعيف، وقال البيهقي وأخرجه بن عدي( 1)
 .ولكن معىن احلديث صحيح: وقال ابن حجر

 .الرؤية والسماع: ألن مدرك الشهادة( 2)
أي عقد بيع أو إجارة أو صلح أو نكاح، وغري ذلك، واملراد العلم يف أصل ( 3)

 .املدرك ال يف دوامه
 .و ذلكأي من معتق أو مطلق، أو بائع وحن( 4)
 .أي حتمله الشهادة، أو غري مستخف فيلزمه الشهادة مبا مسع، على ما تقدم( 5)

 .إن كان املشهود عليه ضعيفا ينخدع، مل يقبال عليه وإال قبلت: وقال مالك
وال تسمع شهادة باستفاضة، إال فيما يتعذر علمه بدوهنا، وذلك بأن يشتهر ( 6)

إخبار بعضهم بعضا، واملوت قد ال يباشره املشهود به بني الناس، فيتسامعون به ب
  .إال الواحد
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  (3)عقده ودوامه (ونكاح (2)وملك مطلق (1)كنسب وموت

                                                

: ال أعلم أحدا من أهل العلم منع منه، وقال الشيخ: أما النسب فقال ابن املنذر( 1)
أن : يتوجه أن الشهادة بالدين، ال تقبل إال مفسرة للسبب، ولو شهد شاهدان،

، جزءا معينا، أو زيدا استحق من مرياث مورثه، قدرا معينا، أو من وقف كذا وكذا
 .أنه يستحق منه نصيب فالن، وحنو ذلك

فكل هذا ال تقبل فيه الشهادة، إال مع بيان السبب، ألن االنتقال يف املرياث والوقف 
حكم شرعي، يدرك باليقني تارة، وباالجتهاد أخرى، فال تقبل حىت يتبني سبب 

و يشهدا مبوت االنتقال، بأن يشهد بشرط الواقف، ومبن بقي من املستحقني، أ
 .املورث ومبن خلف من الورثة

وحينئذ فإن رأى احلاكم أن ذلك السبب يفيد االنتقال حكم به، وإال ردت الشهادة، 
وقبول مثل هذه الشهادة، يوجب أن تشهد الشهود، بكل حكم جمتهد فيه، مما 
اختلف فيه، أو اتفق عليه، وأنه جيب على احلكام احلكم بذلك، فتكون مذاهب 

أشهد أن هذا : اء مشهودا هبا، حىت يقول الشاهد يف مسألة احلماريةالفقه
 .يستحق فيحكم به وهو يعتقد عدمه، فيتعني أن ترد مثل هذه الشهادة املطلقة

أشهد أن هذا ملك فالن، الستفاضته عند الشاهد، وخرج باملطلق ما لو : كقوله( 2)
ب له، فهذا ملك مقيد استفاض أنه ملكه اشرتاه من فالن، أو ورثه منه، أو وه

بالشراء، أو اإلرث، أو اهلبة فال تكفي فيه االستفاضة، ألنه ال يتعذر بدوهنا، 
 .أشهد أنه ملك فالن اشرتاه من فالن: فيقول

نعم، إذا كان مستفيضا، فأشهد، : تشهد أن فالنة امرأة فالن؟ قال: قيل ألمحد( 3)
  . خدجية وعائشة زوجتاهو  صلى اهلل عليه وسلمفاطمة بنت رسول اهلل : أقول
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 وال يشهد باستفاضة إال (1)كعتق وخلع،وطالق  (ووقف وحنوها)
نكاح أو غريه من )عقد  (ومن شهد بـ) (2)عن عدد يقع هبم العلم

الختالف  (3)(من ذكر شروطه)يف صحة شهادته به  (العقود فالبد
ورمبا اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح  (4)الناس يف بعض الشروط

 .(5)صحيحا
ذكر عدد الرضعات، وأنه شرب من ثديها،  (وإن شهد برضاع)

 .(6)أو لنب حلب منه

                                                

مل يذكره يف املغين، وال يف الكايف، وال رأيته يف  : ذكره يف املقنع، وقال الشارح( 1)
كتاب غريه، ولعله قاسه على النكاح، واألوىل أنه ال يثبت، ألنه يشتهر، خبالف 

 .اخللع والوقف، كأنه يشهد أن هذا وقف زيد، ال أنه أوقفه
: أو واحد يسكن إليه، واملشهور أنه لو قال: جملد والشيخوقيلك عدالن، واختار ا( 2)

 .أشهد باالستفاضة مل يلتفت إليه، فال بد أن جيزم، واعتماده على االستفاضة
كوقوعه بويل وشاهدي عدل، حال خلومها من املوانع، وبرضاها إن مل تكن ( 3)

 .جمربة
 .فيجب ذكرها، ليعلم صحة العقد( 4)
 .لك العقد بدونه دون احلاكمأو يرى الشاهد صحة ذ( 5)
ألن الناس خيتلفون يف عدد الرضعات، ويف الرضاع احملرم، وال بد من ذكر أنه يف ( 6)

احلولني، فال يكفي أن يشهد أنه ابنها من الرضاع، الختالف الناس فيما يصري به 
  .ابنها
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ذكر املسروق منه، والنصاب، واحلرز،  (سرقة)شهد بـ  (وأ)
قذف )شهد بـ  (أو) (2)همخر وصف (شرب)شهد بـ  (أو) (1)وصفتها

يا زاين أو يا لوطي، : أشهد أنه قال: بأن يقول (3)(فإنه يصفه
الذي وقع  (بذكر الزمان واملكان)إذا شهد به  (ويصف الزنا) (4)وحنوه

 .(5)وقع فيه الزنا

وأنه رأى ذكره يف  (7)وكيف كان (6)(زين هباامل)ذكر  (و)
 .(9)الشاهد ما يعترب للحكم (ويذكر) (8)فرجها

                                                

ن ردائه، خلع الباب ليال وأخذ، أو أزال رأسه ع: أي صفة السرقة، بأن يقول مثال( 1)
 .وهو نائم، وأخذه لتتميز السرقة املوجبة للقطع، من غريها

 .أي وصف اخلمر، وهو ما يؤخذ من عصري العنب، وغريه يرتك حىت يغلي( 2)
 .أي القذف ويذكر املقذوف، ليعلم هل يوجب قذفه احلد أو التعزير( 3)
 .كيا عاهر، ليعلم هل الصيغة صريح فيه، أو كناية( 4)
ذكر الزمان، الذي زنا هبا فيه، واملكان لتكون الشهادة منهم على فعل أي شهد ب( 5)

 .واحد، جلواز أن يكون ما شهد به أحدمها، غري ما شهد به اآلخر
 .لئال تكون ممن حتل له، أوله يف وطئها شبهة( 6)
 .أي وكيف زنا هبا، من كوهنما نائمني، أو جالسني أو قائمني( 7)
ى ما ال يوجب احلد، وقد يعتقد الشاهد، ما ليس بزنا ألن اسم الزنا، يطلق عل( 8)

 .زننا، فاعترب ذكر صفته
  .يف كل ما يشهد فيه، ليتسىن للحاكم احلكم بشهادته( 9)
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ولو  (1)أي يف كل ما يشهد فيه (به يف الكل)وخيتلف احلكم 
أو على  (2)على واحد منهم، أنه طلق أو أعتق ،شهد اثنان يف حمفل

به خطيب، أنه قال، أو فعل على املنرب يف اخلطبة شيئا، مل يشهد 
 .(3)غريمها، مع املشاركة، يف مسع وبصر قبال

                                                

كالشاهد على القتل، املوجب للقصاص، يشهد أنه قتله عمدا عدوانا حمضا، وإن ( 1)
جاز له ان يشهد مل يقل القاتل قتلته عمدا، فإن العمدية صفة قائمة بالقلب، ف

 .بذلك اكتفاء بالقرينة الظاهرة
 .قبال لكمال النصاب( 2)
ومل يكن عدم شهادة الباقني، مانعا لقبول شهادهتما، وال يعارض هذا قول ( 3)

األصحاب، إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله، مع مشاركة كثريين، رد 
لتفت إليه، للفرق بني شهادة ألنه مل يتم النصاب، ومفهومه، أن الواحد ال ي

الواحد، وشهادة االثنني، وبني تقييدهم بكون ذلك الشيء مما توفر الدواعي على 
  .نقله، وبني عدم ذلك القيد
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  (1)فصل
 

فال  (3)البلوغ) :أحدها (2)(ستة: وشروط من تقبل شهادهتم)
 .(4)مطلقا، ولو شهد بعضهم على بعض (تقبل شهادة الصبيان

                                                

يف ذكر موانع الشهادة، اليت حتول بني الشهادة، واملقصود منها، واحلكمة يف ( 1)
ق فاعتربت أحوال اعتبارها، حفظ األموال واألعراض واألنفس، أن تنال بغري ح

 .الشهود، خبلوهم عما يوجب التهمة فيهم، ووجود ما يوجب تيقظهم وحترزهم
 .سبعة وتعلم باالستقراء: وعدها بعضهم( 2)
 .اتفقوا على أن البلوغ يشرتط حيث تشرتط العدالة: قال ابن رشد( 3)
قبل ممن هو ت: ولو شهدوا قبل االفرتاق عن احلال، اليت جتارحوا عليها وعنه: قالوا( 4)

ال تقبل إال يف اجلراح، إذا شهدوا قبل االفرتاق عن : يف حال أهل العدالة، وعنه
 .أهنا ال تقبل باملال: احلالة اليت جتارحوا عليها، وذكر القاضي

هذا عجب من القاضي، فإن الصبيان ال قود بينهم، وإمنا الشهادة مبا : وقال الشيخ
تعليمهم الرمي والصراع، وسائر ما يدرهبم، يوجب املال، اهـ وقد ندب الشرع إىل 

ويعلمهم البطش، ومعلوم أهنم يف غالب أحواهلم، جيين بعضهم على بعض، ولو مل 
يقبل قول بعضهم على بعض، ألهدرت دماؤهم، وقد احتاط الشارع حبقن 

 .الدماء، حىت قبل فيها اللوث واليمني 
السلف، وقال أبو الزناد، هو وعلى قبول شهادهتم، تواطأت مذاهب : قال ابن القيم

= 
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 (وتقبل (1)العقل، فال تقبل شهادة جمنون، وال معتوه: الثاين)
ألهنا  (يف حال إفاقته)وأدى  إذا حتمل (ممن خينق أحيانا)الشهادة 

 .(2)شهادة من عاقل

 (الكالم فال تقبل شهادة األخرس، ولو فهمت إشارته: الثالث)
 (خبطه)األخرس  (إال إذا أداها) (3)ألن الشهادة يعترب فيها اليقني

 .(4)فتقبل
                                         

= 

السنة، وشرط قبوهلا، كوهنم يعقلون الشهادة، وأن يكونوا ذكورا أحرارا، حمكوم هلم 
حبكم اإلسالم، اثنني فصاعدا متفقني غري خمتلفني ويكون ذلك قبل تفرقهم، 

 .لبعضهم على بعض
ضا، فإن عمل الصحابة وفقهاء املدينة، بشهادة الصبيان، على جتارح بعضهم بع: وقال

الرجال ال حيضرون معهم، ولو مل تقبل شهادهتم لضاعت احلقوق، وتعطلت 
وأمهلت مع غلبة الظن، أو القطع بصدقهم، وال سيما إذا جاءوا جمتمعني، قبل 
تفرقهم إىل بيوهتم، وتواطئهم، على خرب واحد، وفرقوا وقت األداء، واتفقت  

كثري من الظن احلاصل من كلمتهم فإن الظن احلاصل حينئذ بشهادهتم، أقوى ب
 .شهادة رجلني وهذا مما ال ميكن دفعه وججده

العقل غريزة، يعين ليس مكتسبا، وهو ما حيصل به امليز بني : قال أمحد( 1)
 .املعلومات، واجملنون مسلوب العقل، واملعتوه املختل العقل، دون اجلنون

 .أشبه من مل جين( 2)
 .كامه، كنكاحه وطالقه للضرورةوإمنا اكتفي بإشارة األخرس يف أح( 3)
 لداللة اخلط على األلفاظ، وجتوز شهادة األعمى يف املسموعات وفيما ( 4)

إذا مسع صوته صحت : رآه قبل عماه، إذا عرف الفاعل بامسه ونسبه، وقال الشيخ
= 
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َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل : لقوله تعاىل (1)(اإلسالم: الرابع)
ِمْنُكمْ 

إال يف سفر، على  (3)بل من كافر، ولو على مثلهفال تق (2)
 .(5)فتقبل من رجلني كتابيني، عند عدم غريمها (4)وصية مسلم أو كافر

                                         
= 

الشهادة عليه أداء، كما تصح حتمال فإنا ال نشرتط رؤية املشهود عليه، حني 
 .دا بصريا، فكذلك ال يشرتط عند األداءالتحمل ولو كان شاه

اتفقوا على أنه شرط يف القبول، وأنه ال جتوز شهادة الكافر، : قال ابن رشد( 1)
 .واستثىن الوصية لآلية

قال الشيخ أي صاحيب عدل يف املقال، وهو الصدق والبيان، الذي هو ضد ( 2)
ْلُتْم َفا: الكذب والكتمان، كما بينه يف قوله  .ْعِدُلواَوِإَذا قـُ

تقبل شهادة بعضهم على بعض، واختاره الشيخ : أي ولو على كافر مثله وعنه( 3)
إذا فسر الفاسق يف الشهادة بالفاجر، وباملتهم فينبغي : وغريه ونصره، وقال الشيخ

ْن : أن يفرق بني حال الضرورة وعدمها، كما قلنا يف الكفار، وقوله تعاىل ِممَّ
ْرَضْوَن ِمَن الشَُّهدَ  يقتضي أنه يقبل يف الشهادة على حقوق اآلدميني، من  اءِ تـَ

رضوه شهيدا بينهم، وال ينظر إىل عدالته، كما يكون مقبوال عليهم، فيما ائتمنوه 
 .عليه

 .َأْو آَخَراِن ِمْن َغْيرُِكمْ لقوله تعاىل ( 4)
يعم : تقبل من الكافر مطلقا، فال خيتص القبول بالكتابيني، وقال الشيخ: وعنه( 5)

 أقبل أهل الذمة، إذا كانوا يف سفر، : قول أمحد: الكتابيني وغريهم، وقال
 ليس فيه غريهم، هذه ضرورة، يقتضي هذا التعليل، قبوهلا يف كل ضرورة

حضرا وسفرا، وصية أو غريها، كما قبل شهادة النساء يف احلدود، إذا اجتمعن 
 .يف العرس واحلمام، ونص عليه

اب، يقتضي أهنا ال تعترب عدالة الكافرين، يف الشهادة يف عموم كالم األصح: وقال
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  السابعالجزء 

 

531 

فال تقبل من مغفل، ومعروف بكثرة سهو  (احلفظ: اخلامس)
 .(2)ألنه ال حتصل الثقة بقوله (1)وغلط

االستقامة، من العدل ضد : وهي لغة (3)(العدالة: السادس)
 تدال أقوال ـه، واعـه يف دينـاستواء أحوال: ارع  ـوش (4)اجلور

 .(5)وأفعاله
                                         

= 

الوصية، يف دينهما، وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض، اعتربنا عدالتهم 
 .يف دينهم

 .وكثرة نسيان( 1)
وال يغلب على الظن صدقه، الحتمال أن يكون من غلطه، وتقبل ممن يقل منه ( 2)

 . يسلم منه أحدالسهو والغلط، والنسيان، ألنه ال
اتفق املسلمون على اشرتاطها، يف قبول شهادة الشاهد، لقوله : قال ابن رشد( 3)

ْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداءِ تعاىل  ْن تـَ  َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ وقوله  ِممَّ
هي صفة زائدة على اإلسالم، وهو أن يكون ملتزما : قال اجلمهور: وقال

 .ومستحباته، وجمتنبا للمحرمات واملكروهات لواجبات الشرع،
مصدر عدل بضم الدال، واجلور هو امليل، فالعدل، االستواء يف األحوال  : والعدل( 4)

 .كلها
: ورد شهادة من عرف بالكذب، متفق عليه بني الفقهاء، وقال: قال الشيخ( 5)

، من  والعدل يف كل زمان ومكان، وطائفة، حبسبها، فيكون الشهيد يف كل قوم
 كان ذا عدل منهم، وإن كان لو كان يف غريهم، لكان عدله على وجه 
آخر، وهبذا ميكن احلكم بني الناس، وإال لو اعترب يف شهود كل طائفة، أن ال 
يشهد عليهم، إال من يكون قائما بأداء الواجبات، وترك احملرمات، كما كان 

 .الصحابة، لبطلت الشهادات كلها، أو غالبها
= 
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الصالح يف الدين )أحدمها  (شيئان)للعدالة : أي (ويعترب هلا)
أي الصلوات اخلمس، واجلمعة  (أداء الفرائض)نوعان، أحدمها  (وهو

ألن هتاونه بالسنن،  (1)بسننها الراتبة فال تقبل ممن داوم على تركها)
وكذا ما وجب، من صوم  (2)دم حمافظته على أسباب دينهيدل على ع
 ((4)اجتناب احملارم)الثاين  (و) (3)وزكاة وحج

                                         
= 

جه أن تقبل شهادة املعروفني بالصدق، وإن مل يكونوا ملتزمني للحدود، عند يتو : وقال
الضرورة، مثل احلبس، وحوادث البدو، وأهل القرية الذين ال يوجد فيهم عدل، 

شهادة أهل الذمة، وشهادة الصبيان والنساء، فيما ال يطلع : وله أصول، منها
 .داءعليه الرجال، والشروط يف القرآن يف التحمل ال األ

أي ترك الرواتب، قال أمحد فيمن يواظب على ترك سنة الصالة رجل سوء ألنه ( 1)
باملداومة يكون راغبا عن السنة، وتلحقه التهمة، ألنه غري معتقد لكوهنا سنة، 

وكذا من ترك اجلماعة، على القول : من ترك الوتر، ليس عدال، قال الشيخ: وعنه
وال يسرتيب أحد فيمن صلى حمدثا، أو إىل : بأهنا سنة، ألنه ناقص اإلميان قال

 .غري القبلة، أو بعد الوقت، أو بال قراءة أنه كبرية
 .فرتد شهادته لذلك( 2)
 .أي وكأداء الفرائض، أداء ما وجب من صوم، وزكاة وحج، وغريها( 3)
 .ألن من أدى الفرائض، واجتنب احملارم، عد صاحلا عرفا، وكذا شرعا( 4)
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ما فيه : والكبرية (2)وال يدمن على صغرية (1)بأن ال يأيت كبرية
 (6)ومال اليتيم (5)كأكل الربا  (4)أو وعيد يف اآلخرة (3)حد يف الدنيا
 .(7)وشهادة الزور

                                                

 .ن قبول شهادة القاذف، وقيس عليه كل مرتكب كبريةوقد هنى اهلل ع( 1)
ويف الرتغيب بأن ال يكثر منها، وال يصر على واحدة منها، اهـ فإن كل مدمن ( 2)

إن العدل يف كل زمان : على صغرية ال يعد جمتنبا احملارم، وتقدم قريبا قول الشيخ
 .ومكان، وطائفة حبسبها، إخل، لئال تضيع احلقوق

ني عدول بعضهم على بعض، كما قال عمر، إال جملودا يف حد من فإن املسلم( 3)
ْقبَـُلوا َلُهْم َشَهاَدًة : حدود اهلل، ألن اهلل هنى عن قبول شهادته فقال َوال تـَ

واملراد القاذف إذا حد للقذف، مل تقبل شهادته بعد ذلك، باالتفاق قبل  َأَبًدا
وهذا عندي هو القول املعمول : عبيدقال أبو  َتاُبوا ِإال الَِّذينَ التوبة، وقال 

به، ألن من قال به أكثر، وهو أصح يف النظر، وليس خيتلف املسلمون يف الزاين 
 .اجمللود، أن شهادته مقبولة إذا تاب

 .أو غضب أو نفي إميان، أو لعنة: قال الشيخ( 4)
 .وتقدم تفصيله، وأنه كبرية، فيمنع من قبول شهادة آكله( 5)
 .ال اليتيم، وأنه كبرية مانع من قبول الشهادةأي وكأكمل م( 6)
املسلمون عدول بعضهم على بعض إال جمربا عليه شهادة زور، أي إال : قال عمر( 7)

من قام به مانع الشهادة، وهو أن يكون قد جرب عليه شهادة الزور، فال يوثق 
قد قرن بعد ذلك بشهادته، واملرة الواحدة من شهادة الزور، تستقل برد الشهادة، و 

 .اهلل تعاىل يف كتابه، بني اإلشراك وقول الزور
 الكذب ألنه فساد يف نفس آلة الشهادة : وأقوى األسباب يف رد الشهادة

= 
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  (2)ما دون ذلك من احملرمات: الصغريةو  (1)وعقوق الوالدين
واستماع كالم النساء األجانب على  (3)كسب الناس مبا دون القذف

كزان   (5)بفعل (فال تقبل شهادة فاسق) (4)وجه التلذذ به، والنظر احملرم
 .(6)وديوث

                                         
= 

فإن اللسان الكذوب، مبنزلة العضو الذي قد تعطل نفعه، بل هو شر منه فشر ما 
نقل وترد الشهادة بالكذبة الواحدة، وإن مل : يف املرء لسان كذوب، قال الشيخ

 .هي كبرية، نص عليه
وهو كبرية بنص الشرع، وغري ذلك من الكبائر، املتوعد عليها حبد يف الدنيا أو ( 1)

 .وعيد يف اآلخرة، وغري ذلك مما تقدم، وغريه
 .أي ما دون الكبائر، املنصوص عليها( 2)
 .والنبز باللقب، وحنو ذلك( 3)
من شهد على : وقال الشيخ أي فهو صغرية، إذا أدمن على ذلك، ردت شهادته،( 4)

إقرار كذب مع علمه باحلال، أو كرر النظر إىل األجنبيات، والقعود يف جمالس 
 .تنتهك فيها احلرمات الشرعية، قدح ذلك يف عدالته

وخرب الفاسق ليس مبردود، بل هو موجب للتبني : مما يأيت وغريه، وقال الشيخ( 5)
ُنواِإْن َجاءَُكْم فَ : والتثبت كما قال تعاىل َتبَـيَـّ َنَبٍأ فـَ َأْن أي تثبتوا  اِسق  ِب
ْوًما ِبَجَهاَلةٍ  فتثبتوا فعلينا التبني والتثبت إذا : ويف القراءة األخرى ُتِصيُبوا قـَ

جاءنا فاسق، وإمنا أمرنا بالتبني، عند خرب الفاسق الواحد، ومل نؤمر عند خرب 
ال يوجبه خرب الواحد،  الفاسقني، وذلك أن خرب االثنني، يوجب من االعتقاد، ما

 .أما إذا علمنا أهنما مل يتواطآ فهذا قد حيصل العلم
 .وقاتل، وحنوه( 6)
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  (1)أو اعتقاد كالرافضة، والقدرية، واجلهمية

                                                

الرافضة فرقة من الشيعة، ومن الزيدية، رفضوا زيدا، والقدرية يف عرف املتكلمني، ( 1)
تعلق علم اهلل وإرادته أزال، بالكائنات قبل وجودها، فال حادث إال وقد قدره اهلل، 

سبق علمه به، وتعلقت به إرادته، ويف احلديث القدرية جموس هذه األمة، أزال أي 
ألهنا شاركوهم، يف إثبات فاعل غري اهلل، ولقبوا بالقدرية لقوهلم، قدرة العبد مؤثرة، 

هم املنتسبون إىل جهم به صفوان، الذي أظهر : وطائفة سلبت قدرته، واجلهمية
 .مقالة التعطيل

عتقاده، إذا كان متحفظا يف دينه، فإن شهادته مقبولة، وإن الفاسق با: قال ابن القيم
حكمنا بفسقه، كأهل البدع، واألهواء، الذين ال نكفرهم كالرافضة، واخلوارج، 

أقبل شهادة أهل األهواء، : واملعتزلة وحنوهم، هذا منصوص األئمة، قال الشافعي
قيهم على بعضهم على بعض، إال اخلطابية، فإهنم يتدينون بالشهادة ملواف

 .خمالفيهم
وال ريب أن من يكفر بالذنب، وال يتعمد الكذب أوىل بالقبول، ممن ليس كذلك، ومل 
يزل السلف واخللف، على قبول شهادة هؤالء، وروايتهم وإمنا منع األئمة أمحد 
وغريه، قبول رواية الداعي املعلن ببدعته ورد شهادته هجرا له، وزجرا، لينكف 

 .نيضرر بدعته عن املسلم
وهم أقسام، اجلاهل املقلد، الذي ال بصرية له، فال يفسق، وال ترد شهادته، إذا : قال

مل يكن قادرا على التعلم، الثاين املتمكن من طلب احلق، ولكن تركه اشتغاال، 
بدنياه، فحكمه كتارك بعض الواجبات، والثالث من تركه تعصبا، أو معاداة فأقل 

 .ن معلنا ردت إال عند الضرورةأن يكون فاسقا، فإن كا: أحواله
وإذا كان الناس فساقا كلهم، إال القليل، قبلت شهادة بعضهم على بعض، وحيكم 
بشهادة األمثل، فاألمثل، هذا هو الصواب، الذي عليه العمل، وإن أنكره كثري 

  .من الفقهاء، بألسنتهم وإذا غلب على الظن صدقه، قبلت وحكم هبا
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 .(2)فسقومن أخذ بالرخص  (1)ويكفر جمتهدهم الداعية

 (وهو)أي اإلنسانية  (استعمال املروءة)مما يعترب للعدالة  (الثاين)
عادة كالسخاء، وحسن  (فعل ما جيمله ويزينه)أي استعمال املروءة 

عادة من  (واجتناب ما يدنسه ويشينه) (4)وحسن اجملاورة (3)اخللق
 .(6)فال شهادة ملصافع، ومتمسخر ورقاص (5)األمور الدنيئة، املزرية به

                                                

كل بدعة كفرنا فيها الداعية، فإنا نفسق املقلد فيه، ممن   الصحيح أن: قال اجملد( 1)
يقول خبلق القرآن، أو بأن ألفاظنا به خملوقة، أو أن علم اهلل به خملوق، أو أن 
أمساء اهلل خملوقة، أو أنه ال يرى يف اآلخرة، أو يسب الصحابة تدينا، أو أن اإلميان 

ء من هذه البدع، يدعو إليه جمرد االعتقاد،وما أشبه ذلك فمن كان عاملا يف شي
 .ويناظر عليه فهو حمكوم بكفره

نص عليه، وذكره ابن عبد الرب إمجاعا، والفاسق، ليس بعدل، وذلك بأن يتتبعها ( 2)
من املذاهب، وكذا من مذاهب واحد، وتقدم كالم الشيخ، وقال ابن القيم أمر 

، فإن الكافر والفاسق، تعاىل بالتبني والتثبت، يف خرب الفاسق، ومل يأمر برده مجلة
 .قد يقوم على خربه شواهد الصدق فيجب قبوله والعمل به

 .وبذل اجلاه( 3)
املروءة كيفية نفسانية، حتمل املرء على مالزمة : واملعاملة وحنو ذلك وقال الفتوحي( 4)

 .التقوى، وترك الرذائل
 .مما مثل وحنوه( 5)
صفعه صفعا، ضرب قفاه اجميع   :فال شهادة مقبولة ملصافع، قال السعدي: أي( 6)

 كنه من قفاه ـفع غريه، وميـافع، من يصـاملص: ريـال اجلوهـكفه، وق
هو الذي يأيت مبا يضحك الناس، من : كلمة مولدة، واملتسخر: فيصفعه والصفح

وحترم حماكاة الناس للضحك، ويعزر هو، ومن يأمره، : قول أو فعل، قال الشيخ
= 
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وال ملن يأكل  (2)ومتزي بزي يسخر منه (1)ومغن وطفيلي
وال ملن ميد رجله مبجمع  (3)بالسوق، إال شيئا يسريا كلقمة وتفاحة

 (4)الناس

                                         
= 

 .خالعة معروفة: الرقص، والرقصكثري : ألنه أذى، ورقاص، وهو
هو الذي يتخذ الغناء صناعة، يؤتى له، ألنه سفه ودناءة يسقط املروءة، : املغين( 1)

وأما الدف يف العرس، بال غناء، فال يكره، وال تقبل شهادة شاعر، مفرط باملدح، 
بإعطاء أو بالذم بعدمه، وال مشب مبدح مخر، أو مبرد أو بامرأة حمرمة، ويفسق 

 .كبذل
وحيرم اللعب بالشطرنج، نص عليه هو وغريه من العلماء، كما لو كان : قال الشيخ

بعوض، أو تضمن ترك واجب أو فعل حمرم، إمجاعا، وهو شر من النرد، وحيرم 
 .النرد بال خالف يف املذهب

ويدخل يف امليسر، كل أكل مال بالباطل، وكل عمل حمرم يوقع يف : قال ابن القيم
 .ء، ويصد عن ذكر اهلل، وعن الصالةالعداة والبغضا

نسبة إىل رجل، يقال له الطفيل، من غطفان، أكثر من اإلتيان إىل الوالئم : والطفيلي
 .من غري دعوى فسمي طفيلي العرائس

من كل مافيه سخف ودناءة، ألن من رضيه لنفسه ليس له مروءة، وال حتصل ( 2)
 .الثقة بقوله

 .وحنومها من اليسري( 3)
كشف من بدنه ما العادة تغطيته كصدره وظهره، وغري ذلك، مما فيه سخف أو ي( 4)

  .ودناءة
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 (2)من الشهادة (ومىت زالت املوانع) (1)أو ينام بني جالسني وحنوه
فبلغ الصيب، وعقل اجملنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق، قبلت )

وال تعترب احلرية فتقبل  (3)جرد ذلك، لعدم املانع لقبوهلامب (شهادهتم
وتقبل شهادة ذي  (4)شهادة عبد وأمة، يف كل ما يقبل فيه حر وحرة

 .(5)صنعة دنيئة كحجام وحداد وزبال

                                                

كأن خيرج عن مستوى اجللوس بال عذر، أو حيكي املضحكات وغري ذلك، مما ( 1)
فيه دناءة، ألن من رضيه لنفسه، فليس له مروءة، وال حتصل الثقة بقوله، وألن 

 .منه ذو املروءة املروءة متنع الكذب، وتزجر عنه، وهلذا ميتنع
 .وحصل شرط قبول الشهادة، فيمن مل يكن متصفا به قبل( 2)
أي لعدم املانع لقبول الشهادة، ووجود شرط قبوهلا، وإذا أدى الفاسق شهادته ( 3)

 .حال فسقه، مث ردت، مث زال املانع، مل تقبل، وإن مل يؤدها حىت تاب قبلت
ما : ا قدميا، عن أنس، أنه قالهذا الصحيح من املذهب، وحكاه أمحد إمجاع( 4)

وقبول شهادة العبد، هو موجب : علمت أحدا رد شهادة العبد، قال ابن القيم
 .الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، وأصول الشرع

وتقبل : وقمام وكباش وقراد، وخنال وصباغ، ودباغ وجزار، وحنوهم قال الشيخ( 5)
إذا كان البدوي قاطنا : فر، وقالشهادة البدوي على القروي، على الوصية يف الس

 .مع املدعيني يف القرية، قبلت شهادته
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 باب موانع الشهادة وعدد الشهود

 (1)وغير ذلك
 

اآلباء وإن علوا، : وهم (ال تقبل شهادة عمودي النسب)
كشهادة األب البنه   (2)(بعضهم لبعض)سلفوا  واألوالد، وإن

 .(4)للتهمة بقوة القرابة (3)وعكسه
                                                

مجع مانع، من منع الشيء إذا حال بينه وبني مقصوده، فهذه املوانع حتول : املوانع( 1)
 .بني الشهادة ومقصودها، فإن املقصود هبا، قبوهلا واحلكم هبا

 .ولو مل جير نفعا غالبا: ألن كال منهما متهم يف حق اآلخر، وقالوا: قالوا( 2)
اتفاقهم على رد شهادة األب، البنه : كشهادة االبن ألبيه، وحكى ابن رشد( 3)

شهادة القريب لقريبه، : واالبن ألبيه، وكذا األم البنها، وابنها هلا، وقال ابن القيم
الصحيح أهنا تقبل : ال تقبل مع التهمة، وتقبل بدوهنا، هذا الصحيح، وقال

بيه، واألب البنه، فيما ال هتمة فيه، نص عليه، والتهمة وحدها شهادة االبن أل
مستقلة باملنع، سواء كان قريبا أو أجنبيا، فشهادة القريب ال ترد بالقرابة وإمنا ترد 

 .هتمتها
َناِن : وقال َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ : وال ريب يف دخوهلم يف قوله تعاىل اثـْ

هذا مما ال ميكن دفعه، ومل يستثن اهلل وال رسوله من ذلك ال  َذَوا َعْدٍل ِمْنُكمْ 
أبا وال ولدا، وال أخا وال قرابة، وال أمجع املسلمون على استثناء أحد من هؤالء 

 .وإمنا التهمة هي الوصف املؤثر يف احلكم، فيجب تعليق احلكم به، وجودا وعدما
بل شهادة خصم وال ظنني وقال ال تق: واجلمهور على تأثري التهمة وأليب داود( 4)

 املتهم، والشهادة، ترد بالتهمة : أو ظنينا يف والء أو قرابة، والظنني: عمر
وهذا هو : ودل هذا على أهنا ال ترد بالقرابة، وإمنا ترد بتهمتها، قال ابن القيم

= 
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شهادة )تقبل  (وال) (1)وتقبل شهادته ألخيه، وصديقه، وعتيقه
 (3)كشهادته لزوجته ولو بعد الطالق  (2)(أحد الزوجني لصاحبه

 .(5)(عليهم)الشهادة  (وتقبل) (4)وشهادهتا له، لقوة الوصلة

                                         
= 

 .الصواب الذي ندين اهلل به
ل العلم، على أن شهادة أمجع أه: وتقبل شهادة األخ ألخيه، قال ابن املنذر: أي( 1)

اتفقوا على إسقاط التهمة يف شهادة األخ : األخ ألخيه جائزة، وقال ابن رشد
ألخيه، ما مل يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالك، وما مل يكن منقطعا 
إىل أخيه يناله بره وصلته اهـ، وتقبل شهادة الصديق لصديقه، لعموم اآليات 

بن عقيل بصداقة وكيدة، وعاشق ملعشوقه، ألن العشق وانتفاء التهمة، وردها ا
 .يطيش وتقبل شهادة العتيق ملواله للعمومات

تقبل وتقدم، أن املانع : عند األكثر ألن كال منهما يتبسط يف مال اآلخر، وعنه( 2)
 .التهمة

سواء كان الفراق بطالق، أو خلع أو فسخ لنحو عنه إن كانت الشهادة ردت ( 3)
تهمة، ويف اإلقناع وشرحه، وإن مل تكن ردت قبله، وإمنا شهد ابتداء قبل الفراق لل

بعد الفراق قبلت، النتفاء التهمة، ويف التنقيح واملبدع، وغريمها ما ظاهره، ولو بعد 
 .الفراق

بينهما خمافة التهمة، وال تقبل شهادة الوصي للميت، ولو بعد عنه له، وكذا ( 4)
شريكه، ولو بعد انفصال الشركة وال أجري شهادة الوكيل ملوكله، وال شريك ل

 .ولو بعد فراغ اإلجارة الهتمامهم ملستأجره،
ُفِسُكْم َأِو : لقوله تعاىل( 5) ُكوُنوا قـَوَّاِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهَداَء هلِل َوَلْو َعَلى َأنـْ

 .مل أجد خالفا ألمحد: ونص عليه أمحد وقال املوفق اْلَواِلَدْيِن َواأَلقْـَرِبينَ 
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أو شهدت عليه،  (1)بيه، أو ابنه، أو زوجتهفلو شهد على أ
من جير إىل نفسه )تقبل شهادة  (وال) (3)إال على زوجته بزنا (2)قبلت
والوارث اجرح مورثه، قبل  (5)كشهادة السيد ملكاتبه، وعكسه  (4)(نفعا

أو يدفع ) (7)وتقبل له يف دينه يف مرضه (6)قبل اندماله، فال تقبل
كشهادة العاقلة اجرح شهود   (ضررا)أي عن نفسه بشهادته  (عنها
 .(8)اخلطأ

                                                

 .يف أصح الروايتني، ولعدم التهمة يف ذلك: قبلت قال املوفق وغريه( 1)
 .بال خالف: شهادهتا، كعمودي النسب، وهو املذهب، وعند اخلرقي( 2)
ألنه يقر على نفسه بعداوته هلا، إلفسادها فراشه، وحكمه اللعان، خبالف ( 3)

شهادته له، فإهنا شهادته عليها يف قتل وغريه، النتفاء املانع، فكل من ال تقبل 
 .تقبل عليه ألنه ال هتمة فيها

من املشهود له، كالسيد لعتيقه، أو منقطع إليه ينال نفعه كما قاله ابن القيم ( 4)
وغريه، وكشهادته لشيء يستحق منه، وإن قل، حنو مدرسة أو رباط قال الشيخ 

هنم يف قوم يف ديوان أجروا شيئا، ال تقبل شهادة أحد منهم على مستأجره، أل
 .ال تقبل شهادة ديوان األموال السلطانية على اخلصوم: وكالء أو والة وقال

كشهادة العبد املكاتب لسيده، فإنه جير إىل نفسه نفعا من سيده، إذا كان يف ( 5)
 .عيال، وكذا إذا شهد له سيده مبال

ألنه رمبا سرى اجلرح إىل النفس، فتجب الدية للشاهد بشهادته، فكأنه شهد ( 6)
 .نفسهل

أي وتقبل شهادة، وأرث ملورثه يف مرضه بدين، ألنه ال حق له يف ماله حني ( 7)
 .الشهادة

  .ألهنم متهمون يف دفع الدية عن أنفسهم( 8)
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والسيد اجرح من شهد  (1)والغرماء اجرح شهود الدين على املفلس
  (3)عدو على عدوه)تقبل شهادة  (وال) (2)على مكاتبه بدين وحنوه

واجملروح على  (4)(كمن شهد على من قذفه، أو قطع الطريق عليه
 .(5)اجلارح، وحنوه

                                                

أي ومن املوانع، شهادة الغرماء، اجرح شهود على املفلس، ملا فيه من توفري ملال ( 1)
 .عليهم

تبه بدين وحنوه، ألنه متهم بدفع وشهادة السيد اجرح، من شهد على مكا: أي( 2)
 .الضرر عن نفسه

ال تقبل شهادة خصم وال »: وهو مذهب مالك، والشافعي، وحجتهم قوله( 3)
منعت الشريعة، من قبول شهادة العدو : رواه أبو داود، وقال ابن القيم« ظنني

 على عدوه، لئال تتخذ ذريعة إىل بلوغ غرضه من عدوه، بالشهادة الباطلة اهـ، وقد
 .أمجع اجلمهور، على تأثريها يف األحكام الشرعية

الواجب يف العدو أو الصديق وحنومها، أنه إن علم منه العدالة احلقيقية : وقال الشيخ
قبلت شهادهتما، وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة، مع إمكان أن يكون الباطن 

 .خبالفه، مل تقبل، ويتوجه هذا يف األب وحنوه
 اإلنصاف، وذلك كمن شهد على من قذفه، مل تقبل شهادته بال نزاع قاله يف( 4)

أن هؤالء قطعوا : لظهور العداوة بالقذف، وكذا من قطع الطريق عليه، كأن شهدوا
 .الطريق علينا، أو على القافلة

كاملقتول وليه على القاتل، وغري ذلك من أسباب العداوة، ألهنا تورث التهمة ( 5)
  .فتمنع الشهادة
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 (1)(، فهو عدوههه فرحومن سره مساءة شخص، أو غم)
والعداوة يف الدين غري مانعة، فتقبل شهادة مسلم على كافر،وسين 

وال  (3)وتقبل شهادة العدو لعدوه، وعليه يف عقد نكاح (2)على مبتدع
كتعصب قبيلة على   (4)شهادة من عرف بعصبية، وإفراط يف محية

 .(5)قبيلة، وإن مل تبلغ رتبة العداوة

                                                

لبه له الشر، فال تقبل ممن شهد على عدوه، للتهمة، واملراد العداوة وكذا ط( 1)
 .الدنيوية

 .ألن الدين مينعه، ومن ارتكب حمظور يف دينه( 2)
 .ألن ليس فيه ذريعة إىل بلوغ غرضه، وتشفيه من عدوه( 3)
 .أي وال تقبل شهادة من عرف بعصبية، أو عرف بإفراط يف محية لقبيلته( 4)
احملاماة واملدافعة، واإلفراط، : واإلفراط يف احلمية والعصبية، والتعصبأي العصبية ( 5)

جماوزة احلد يف محاية القبلية بعضها لبعض، فلم تقبل شهادة بعضهم لبعض، 
  .حلصول التهمة بذلك
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 (1)فصل في عدد الشهود

 
 (2)رجال (واإلقرار به إال أربعة)واللواط  (وال يقبل يف الزنا)

 .(3)يشهدون به، أو أنه أقر به أربعا

                                                

الختالف الشهود، باختالف املشهود به، وعدها بعضهم سبعة، تعلم ( 1)
 .باالستقراء

، وهلذا غلظ فيه النصاب، فإنه ليس هناك حق يضيع، وإمنا ألنه مأمور فيه بالسرت( 2)
هو حد وعقوبة، والعقوبات تدرأ بالشبهات، خبالف حقوق اهلل تعاىل وحقوق 

اتفقوا على أنه ال : عباده، اليت تضيع إذا مل يقبل فيها قول الصادقني قال ابن رشد
 .يثبت الزنا، بأقل من أربعة عدول ذكور

هو مقيس : وأما اللواط فقالت طائفة:  الزنا فبالنص واإلمجاعأما يف: وقال ابن القيم
هو داخل : عليه يف نصاب الشهادة، كما أنه مقيس عليه يف احلد، وقالت طائفة

بل هو أوىل باحلد من الزنا، : يف حد الزنا، ألنه وطء يف فرج حمرم، وقالت طائفة
ىل بوجوب احلد، فإنه وطء فرج ال يستباح حبال، والداعي إليه قوي، فهو أو 

 .فيكون نصابه نصاب حد الزنا
وباجلملة فال خالف بني من أوجب عليه حد الزنا، أو الرجم بكل حال، أنه ال : قال

 .بد فيه من أربعة شهود، أو إقرار
  .واعتبار األربعة يف اإلقرار به، ألنه إثبات له، فاعتربوا فيه، كشهود الفعل( 3)
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 (1)اآلية َلْوال َجاُءوا َعَلْيِه ِبَأْربـََعِة ُشَهَداءَ : لقوله تعاىل
ألن موجبه  (على من أتى هبيمة رجالن) (ويكفي يف الشهادة)

نه فقري، ليأخذ من زكاة، مل يقبل ، وادعى أومن عرف بغىن (2)التعزير
 .(5)كالقذف والشرب  (4)(ويقبل يف بقية احلدود) (3)إال ثالثة رجال

                                                

فإذا مل يأتوا ا، بأربعة شهداء، يشهدون بالزنا هال جاءوا على ما زعمو : أي( 1)
هلالل بن  صلى اهلل عليه وسلمولقوله  بالشهداء، فأولئك عند اهلل هم الكاذبون

 .أمية البينة أي أربعة شهداء، وإال فحد يف ظهرك، ويف لفظ أربعة شهداء
دد شهود، فلم جيب أربعة كالزنا، إال بنص يعتمد عليه، وال يقاس على الزنا يف ع( 2)

 .وألحد
حلديث حىت يشهد ثالثة من ذوي احلجى من قومه، لقد أصابت فالنا فاقه رواه ( 3)

 .مسلم
اتفقوا على أنه تثبت مجيع احلقوق، ما عدا الزنا بشاهدين عدلني : قال ابن رشد( 4)

ذكرين، من غري ميني اهـ وأما الزنا، فإنه بالغ يف سرتة، كما قدر اهلل سرته، فاجتمع 
 .سرته شرع اهلل وقدره، فلم يقبل فيه إال أربعة، ينتفي معها االحتمالعلى 

أي كالقذف، فيقبل فيه رجالن، وتقدم وكالشرب، أي شرب املسكر، فال يقبل ( 5)
فيه إال رجالن، ألنه حيتاط فيه، ويسقط بالشبهة، فلم تقبل فيه شهادة النساء، 

  .طع طريقويثبت قذف وشرب بإقراره مرة، خبالف زنا وسرقة وق
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وال تقبل  (2)رجالن (القصاص)يف  (و) (1)والسرقة وقطع الطريق
وما ليس بعقوبة وال مال، ) (3)فيه شهادة النساء، ألنه يسقط بالشبهة

غالبا، كنكاح وطالق ، ويطلع عليه الرجال (4)وال يقصد به املال
 .(5)ورجعة

                                                

ويقبل يف السرقة بشرطها رجالن، يصفانه، كما تقدم ويقبل يف قطع الطريق، : أي( 1)
 .إذا أخذوا املال، قتلوا أوال، رجالن، وال تقبل فيه النساء

أي ويثبت يف القصاص يف النفس، أو العضو أو اجلراحة أو غريها، رجالن، وهو ( 2)
 .مذهب أيب حنيفة، ومالك والشافعي

 .اتفقوا على أن النساء، ال تقبل شهاهتن، يف احلدود والقصاص: ل الوزيروقا( 3)
أي وما ليس بعقوبة، كاحلدود، والقصاص وكذا اإلعسار وتقدم وما ليس مبال، ( 4)

ألن املال يقبل فيه شهادة النساء، وال يقصد به املال، كالسرقة لرد املال، يقبلن 
 .فيه

ال رجالن، وطالق أي فال يقبل فيه إال كنكاح أي كعقد نكاح، فال يقبل إ( 5)
يف حديث عمرو بن شعيب، إذا أقامت شاهدا واحدا : رجالن، وقال ابن القيم

على الطالق، فإن حلف الزوج أنه مل يطلق، مل يقض عليه وإن مل حيلف حلفت 
املرأة ويقضى عليه، وقد احتج به األئمة، وذلك ألن الرجل أعلم بنفسه هل طلق 

ظ ملا وقع منه، وإذا نكل، وقام الشاهد الواحد، وحلفت املرأة،  أوال، وهو أحف
وال شيء أحسن، وال أقوى من هذه : كان دليال ظاهرا على صدقها، قال

 احلكومة
 ورجعـــــــــــة قـــــــــــال يف االختيـــــــــــارات، والصـــــــــــحيح قبـــــــــــول شـــــــــــهادة النســـــــــــاء يف الرجعـــــــــــة 

ذوي فإن حضورهن عند الرجعة أيسر مـن حضـورهن عنـد كتابـة الوثـائق، ويف مغـىن 
 .األفهام، وتقبل يف النشوز، ألنه مما ال يطلع عليه الرجال غالبا
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ال يقبل فيه ) (2)يف غري مال (وإيصاء إليه (1)وخلع ونسب ووالء
 .(3)دون النساء (إال رجالن

                                                

وخلع أي فال يقبل إال رجالن، ويف املقنع، إن ادعى رجل اخللع قبل فيه رجل ( 1)
وامرأتان، قطع به األكثر، وإن ادعته املرأة مل يقبل فيه إال رجالن قال يف 

 .ه، ووالء على أن هذا موالهبال نزاع، ونسب، على أن هذا أخوه وحنو : اإلنصاف
 .كعلي عياله( 2)
وتنازعوا يف العتق،و الوكالة يف : يعين النكاح، وما عطف عليه، قال ابن القيم( 3)

املال، واإليصاء إليه فيه، ودعوى قتل الكافر الستحقاق سلبه، ودعوى األسري 
والرجعة، هل اإلسالم ملنع رقه، وجناية اخلطأ والعمد، اليت ال قود فيها، والنكاح 

 .يقبل فيه رجل وامرأتان، أم ال بد من رجلني، على قولني مها روايتان عن أمحد
وقد استقرت الشريعة، على أن شهادة املرأة نصف شهادة الرجل، فاملرأتان يف : قال

الشهادة، كالرجل الواحد، هذا أوىل، فإن حضور النساء عند الرجعة أيسر من 
الديون وكذا حضورهن عند الوصية وقت املوت، حضورهن عند كتابة الوثائق، ب

فإذا سوغ فيها فهنا أوىل، يوضحه، أنه قد شرع يف الوصية، استشهاد آخرين، من 
غري املسلمني، عند احلاجة، فألن جيوز استشهاد رجل وامرأتني بطريق األوىل 

 .واألحرى
اهداك أو ميينه وقال يف املرأة شهادهتا بنصف شهادة الرجل، ومل يقيد، وقال للمدعي ش

 و مل يأت ـه، ولـرأتني حكم لـوأتى برجل وامـرف أنه لـوقد ع
املدعي حبجة، حلف املدعى عليه، وأن املقصود بالشهادة، أن يعلم هبا ثبوت 
املشهود به، وأنه حق، فإذا عقلت املرأة وحفظت، وكانت ممن يوثق بدينها فإن 
= 
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كالبيع واألجل، واخليار )املال  (ويقبل يف املال، وما يقصد به)
والغصب، واإلجارة  (2)كالقرض، والرهن  (وحنوه) (1)أي يف البيع (فيه

والعتق والكتابة،  (4)، وضمان املال، وإتالفهوالشفعة (3)والشركة
 .(6)والوصية باملال (5)والتدبري

                                         
= 

 .واضعاملقصود حاصل خبربها، وهلذا تقبل شهادهتا يف م
ولو قيل حيكم بشهادة امرأة، وميني الطالب لكان متوجها فالطريق اليت : قال شيخنا

حيكم هبا احلاكم، أوسع من الطرق، اليت أرشد اهلل صاحب احلق، إىل أن حيفظ 
 .وهذا أصل عظيم، جيب أن يعرف، غلط كثري من الناس فيه: حقه هبا، قال

من اشرتاط صفة يف املبيع، أو نقد غري نقد وكذا الشراء، وتوابع البيع والشراء، ( 1)
 .البلد

 .وكذا العواري، والودائع، والصلح، واإلقرار باملال، أو ما يوجب املال( 2)
 .واحلوالة واإلبراء، واملطالبة بالشفعة، وإسقاطها( 3)
 .واملساقاة واملزارعة، واملضاربة واجلعالة، واهلبة( 4)
 .ومهر وتسميته ورق جمهول( 5)
أن الوصية، وكذا الوقف، إذا كانا جلهة : كذا الوقف على معني أوله، وظاهرهو ( 6)

عامة، كالفقراء واملساكني، ال يكتفي فيها بشاهد وميني إلمكان اليمني من 
املدعي، إذا كان معينا، وأما اجلهة املطلقة، فال ميكن اليمني فيها، وإن حلف 

 ن حلف اجلمع يف الوصية واحد منهم مل يسر حكم ميينه إىل غريه، فلو أمك
والوقف بأن يوصي أو يوقف على فقراء حملة معينة، ميكن حصرهم ثبت الوقف 
بشاهد وأمياهنم ولو انتقل الوقف إىل من بعدهم، مل مينع ذلك ثبوته بشهادة 
= 
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ودعوى أسري تقدم إسالمه، ملنع  (1)واجلناية إذا مل توجب قودا
َفِإْن َلْم َيُكونَا : لقوله تعاىل (3)(رجالن أو رجل وامرأتان) (2)رقه

َرُجَلْيِن فـََرُجل  َواْمَرَأَتانِ 
على اختصاص ذلك وسياق اآلية يدل  (4)

 .(5)باألموال

                                         
= 

املعينني أوال، كمالو وقف على زيد، مث على الفقراء، ثبت بشهادته، وانتقل إىل 
 .ول، ضمنا وتبعامن بعده حبكم ثبوته األ

حبال كاخلطأ وما ال قصاص فيه من جنايات العمد، كاهلامشة واملأمومة، واجلائفة ( 1)
وقتل املسلم بالكافر، واحلر بالعبد، والصيب واجملنون ودعوى قتل الكافر، 

 .الستحقاق سلبه
 .وحنوه مما يقصد به املال( 2)
اتفق املسلمون على أنه يقبل : مباتفاق املسلمني، ذكره غري واحد، وقال ابن القي( 3)

يف األموال، رجل وامرأتان، وكذا توابعها من البيع واألجل فيه، واخليار فيه، 
والرهن، والوصية للمعني وهبته والوقف عليه، وضمان املال وإتالفه ودعوى رق 

 .جمهول النسب، وتسمية املهر وتسمية عوض اخللع
واآلية وإن  : قالوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكمْ  َواْسَتْشِهُدوا: وقبل ما ذكر قوله( 4)

كانت يف الدين، فدخل قياسا، املواريث، والودائع والغصوب، وسائر األموال 
 .وتقدم أن هذا يف االستشهاد ال يف احلكم

الحنالل رتبة املال عن غريه من املشهود به، ألنه يدخله البذل واإلباحة، وتكثر ( 5)
 .عليه الرجال والنساء، فوسع الشرع باب ثبوتهفيه املعاملة، ويطلع 

مل يقل تعاىل احكموا بشهادة رجلني، فإن مل يكونا رجلني فرجل : قال ابن القيم
وامرأتان، وقد جعل سبحانه املرأة على النصف من الرجل، يف عدة أحكام 
= 
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صلى إن رسول اهلل : لقول ابن عباس (1)(أو رجل وميني املدعي)
 .(2)رواه أمحد وغريه «قضي باليمين مع الشاهد» اهلل عليه وسلم

                                         
= 

مس هذا، والثاين يف املرياث، والثالث يف الدية، والرابع يف العقيقة، واخلا: أحدها
 .يف العتق

َر ِإْحَداُهَما اأُلْخَرى: وقوله ُتَذكِّ إن ضلت وذلك لضعف  َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما فـَ
العقل، فال تقوم مقام الرجل، ويف منع قبوهلا بالكلية إضاعة لكثري من احلقوق، 
وتعطيل هلا، فضم إليها يف الشهادة نظريهتا، لتذكرها إذا نسيت فتقوم شهادة 

فما كان : ام شهادة الرجل، ويقع من العلم ما يقع بشهادة الرجل، قالاملرأتني مق
فيه من الشهادات، ال خياف فيه الضالل يف العادة، مل تكن فيه على نصف 

 .الرجل
 .ألن اليمني تشرع يف جانب من ظهر صدقه( 1)
احلكم : مضت السنة، أن يقضي باليمني مع الشاهد، وقال ابن القيم: قال أمحد( 2)

صلى اهد واليمني، حكم بكتاب اهلل، فإن اهلل أمر باحلكم باحلق، والرسول بالش
َوَأِن : وأصحابه حكموا به، وال حيكمون بباطل، وقال تعاىل اهلل عليه وسلم

َزَل اهللُ  يْـنَـُهْم ِبَما َأنـْ وهو مما حكم به، فهو عدل مأمور به، وال  اْحُكْم بـَ
اد به إذا مل يكن مع املدعي إال جمرد يعارض اليمني على املدعى عليه، فإن املر 

الدعوى، فإنه ال يقضي له مبجرد الدعوى، فأما إذا ترجح جانبه بشاهد أو لوث 
أو غريه، مل يقض له مبجرد دعواه، بل الشاهد اجملتمع من ترجيح جانبه ومن 

 .اليمني
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ويقبل يف داء  (2)ال بامرأتني وميني (1)وجيب تقدميه الشهادة عليه
 .(3)دابة، وموضحة طبيب وبيطار واحد، مع عدم غريه

                                                

حيلف  من شرطها تقدم الشهادة عليه اهـ فيشهد الشاهد أوال، مث: وقال ابن القيم( 1)
إذا عدمت امرأتان قامت اليمني مقامها والشاهد واليمني : صاحب اليمني، وقال

سكت عنه القرآن، وفسرته السنة، ومل يوجب اهلل على احلكام، أن ال حيكموا إال 
بشاهدين أصال، وإمنا أمر صاحب احلق أن حيفظ حقه بشاهدين أو بشاهد 

بأقل من ذلك بل حكم النيب  وامرأتني، وهذا ال يدل على أن احلاكم ال حيكم
 .بالشاهد واليمني وبالشاهد فقط، رواه أبو داود وغريه صلى اهلل عليه وسلم

وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلني، إىل احلكم بشهادة الواحد، إذا ظهر 
شهادة خزمية بشهادة  صلى اهلل عليه وسلمصدقه من غري ميني، وعدل النيب 

رايب على اهلالل، وأجاز شهادة والواحد يف قصة رجلني، وقبل شهادة األع
السلب، وال استحلفه وهو الصواب، وال معارض هلذه السنة، وال مسوغ لرتكها، 

 .والبينة تطلق على الشاهد الواحد، وصوبه
احلكم : ألن النساء ال تقبل شهادهتن يف ذلك منفردات، وقال ابن القيم: قالوا( 2)

ي يف األموال، وحقوقها هو مذهب مالك وأحد بشهادة امرأتني، وميني املدع
الوجهني يف مذهب أمحد حكاه شيخنا واختاره وظاهر القرآن والسنة، ويدل على 

 صلى اهلل عليه وسلمصحة هذا القول، فإن اهلل أقام املرأتني مقام الرجل، والنيب 
ن قال يف احلديث الصحيح أليس شهادة املرأتني مثل شهادة الرجل؟ وال يف القرآ

 .وال يف السنة، وال يف اإلمجاع ما مينع من ذلك، بل القياس الصحيح يقتضيه
يف معرفة الداء، ألنه خيرب به عن اجتهاده، كالقاضي خيرب عن حكمه، والطبيب ( 3)

  .هو الذي يعاجل اإلنسان، والبيطار، هو الذي يعاجل الدواب
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 (2)غالبا (وما ال يطلع عليه الرجال) (1)فإن مل يتعذر فاثنان
 (3)كعيوب النساء حتت الثياب، والبكارة والثيوبة، واحليض والوالدة)

كالرتق   (وحنوه) (4)أي صراخ املولود عند الوالدة (والرضاع واالستهالل
وكذا جراحة وغريها يف محام وعرس وحنومها، مماال  (5)والقرن والعفل

 .(6)(يقبل فيه شهادة امرأة عدل)الرجال  حيضره

                                                

أكثر من واحد يعلم ذلك أي فإن مل يتعذر، بأن كان بالبلد من أهل اخلربة به ( 1)
 .فيعترب أن يشهد به اثنان، كسائر ما يطلع عليه الرجال

اتفقوا على أنه تقبل شهادتني، : تقبل فيه شهادة النساء، ملا يأيت، وقال الوزير( 2)
فيما ال يطلع عليه الرجال، كالوالدة، والرضاع، والبكارة وعيوب النساء، وما خيفى 

ال خالف يف هذا، إال يف الرضاع فإن أبا : رشد على الرجال غالبا، وقال ابن
مع الرجال، ألنه عنده من حقوق األبدان، اليت يطلع عليها الرجال : حنيفة قال

 .والنساء
 .فيكفي فيه امرأة عدل، ملا يأيت( 3)
 .فيكفي فيه امرأة عدل( 4)
م يف حلم زائد ينبت فيه، والعفل، ور : فالرتق، أن يكون فرجها مسدودا، والقرن( 5)

 .اللحمة وتقدم موضحا
ال نعلم خالفا، يف قبول : هذا املذهب ونص عليه يف رواية اجلماعة، وقال املوفق( 6)

  .شهادة النساء منفردات يف اجلملة
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أجاز شهادة  صلى اهلل عليه وسلمحلديث حذيفة، أن النيب 
 .(1)القابلة وحدها، ذكره الفقهاء يف كتبهم

 صلى اهلل عليه وسلمأبو اخلطاب عن ابن عمر، عن النيب  ىورو 
والرجل فيه  ) (2)«يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة»: قال

 .(3)ىل، لكمالهوأو  (كاملرأة
                                                

رواه الدارقطين، والبيهقي وغريمها، من حديث أيب عبد الرمحن املدائين وهو ( 1)
ن علي، أنه أجاز جمهول، عن األعمش، عن أيب وائل عن حذيفة، وروي ع

لو ثبت عنه صرنا إليه، ولكن يأيت : شهادة القابلة، وال يثبت قال الشافعي
 .حديث عقبة وألنه يف معىن يثبت بقول النساء املنفردات فال يشرتط فيه العدد

جيوز القضاء بشهادة النساء منفردات يف : ال يعرف له إسناد وقال: قال ابن القيم( 2)
عند مجاعة من السلف واخللف، وذكر أنه أرجح األقوال، غري احلدود والقصاص، 

جتوز شهادة املرأة الواحدة يف الرضاع، على حديث عقبة وهو يف : قال أمحد
 .الصحيحني
فما كان ال خياف فيه الضالل، يف العادة، وتقبل فيه شهادهتن : قال ابن القيم

تسمعها بأذهنا من  منفردات، إمنا هو أشياء تراها بعينها، أو تلمسها بيدها، أو
غري توقف على عقل، كالوالدة إىل آخر ما ذكر، فإن مثل هذا ال ينسى يف 
العادة، وال حتتاج معرفته إىل كمال عقل، كمعاين األقوال اليت تسمعها، من اإلقرار 

 .بالدين وغريه، فإن هذا معان معقولة، ويطول العهد هبا يف اجلملة
يم، بعد ما تقدم قريبا، والرجل فيه كاملرأة ومل يذكروا وظاهره بال ميني، قال ابن الق( 3)

 أنه ال يفتقر إىل اليمني، والفرق : ههنا ميينا، وظاهر نص أمحد
 بينه وبني الشاهد واليمني، حيث اعتربت اليمني هناك، أن املغلب يف 
= 
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أي حلفه  (أو أتى بشاهد وميني (1)ومن أتى برجل وامرأتني)
ألن  (2)(قود وال مال)أي مبا ذكر  (فيما يوجب القود، مل يثبت به)

قتل العمد يوجب القصاص، واملال بدل منه، فإذا مل يثبت األصل مل 
 .(3)جيب بدله

أوجبنا وإن قلنا الواجب أحدمها، مل يتعني إال باختياره، فلو 
 .(4)بذلك الدية، أوجبنا معينا بدون اختياره

                                         
= 

هذا الباب هو اإلخبار عن األمور الغائبة، اليت ال يطلع عليها الرجال، فاكتفى 
ة النساء، ويف باب الشاهد واليمني، الشهادة على أمور ظاهرة، يطلع عليها بشهاد

 .الرجال يف الغائب، فإذا انفرد هبا الشاهد الواحد احتيج إىل تقويته باليمني
القول بتحليف الشهود، عن ابن وضاح، وحممد بن بشر قال ابن : وحكى ابن حزم

فيمن : نا، وقاله ابن عباسوليس ببعيد، قد شرع حتليفهما من غري ملت: القيم
هذان املوضوعان قبل فيهما الكافر واملرأة للضرورة : شهدت بالرضاع، قال الشيخ

وإذا كان : فقياسه، أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف قال ابن القيم
 .للحاكم أن يفرق الشهود، إذا ارتاب هبم، فأوىل أن حيلفهم إذا ارتاب هبم

 .لقود، مل يثبت قود وال ماليشهدون مبا يوجب ا( 1)
 .هذا املذهب مطلقا، وعليه األصحاب: قال يف اإلنصاف( 2)
 .جزم به املوفق، والشارح وغريمها( 3)
أي فلو أثبتنا قتل العمد، بشهادة رجل وامرأتني، أو بشهادة رجل وميني املدعي،  ( 4)

ني املال، إال كنا أثبتنا قتل العمد، وإن قلنا الواجب القصاص، أو الدية ومل يتع
 باختيار ورثة املقتول، فلو أوجبنا املال، كنا أوجبناه بدون اختيار 
الورثة وإن مل خيتاروا الدية، كنا أثبتنا القصاص بدون نصاب شهادته، وهو ال 

 .يثبت بدوهنا، وإذا مل يثبت مل يثبت بدله، وهو املال
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يف سرقة )أي برجل وامرأتني، أو رجل وميني  (وإن أتى بذلك)
وإن أتى ) (1)لعدم كمال بينته (دون القطع)لكما بينته  (ثبت املال

امرأه  (خلع)دعوى  (يف)أي برجل وامرأتني، أو رجل وميني  (بذلك
وثبتت ) (2)بينته تامة فيه ألن (ثبت له العوض)على عوض مساه 

وإن ادعته هي، مل يقبل  (3)إلقراره على نفسه (البينونة مبجرد دعواه
 .(4)فيه، إال رجالن

                                                

القطع، ثبت املال لكمال ألن السرقة توجب القطع واملال، فإذا قصرت البينة عن ( 1)
 .بينته

أي ثبت له العوض بدعواه املال عليها، ألن بينة املال وهي رجل وامرأتان أو رجل ( 2)
 .وميينه ثابتة يف ذلك

 .خبلعها على مال، ثبت بتلك البينة( 3)
بال نزاع ألن مقصودها الفسخ، وخالصها من الزوج، وال : قال يف اإلنصاف( 4)

ن اختلفا يف عوض اخللع، أو يف الصداق، ثبت برجل يثبت بغري رجلني، وإ
  .وامرأتني، أو رجل وميني املدعي، ألنه مال فثبت ببينته
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 فصل

 (1)في الشهادة على الشهادة

 
وال تقبل الشهادة على الشهادة، إال يف حق يقبل فيه كتاب )

دون حقوق اهلل  (3)وهو حقوق اآلدميني (2)(القاضي إىل القاضي
وال حيكم  (4)اىل، ألن احلدود مبنية على السرت، والدرء بالشبهاتتع

إال أن تتعذر شهادة األصل )أي بالشهادة على الشهادة  (هبا)احلاكم 
 .(5)(مبوت

                                                

هي جائزة، وألن : والرجوع عنها، وسأل أمحد عن الشهادة على الشهادة فقال( 1)
احلاجة داعية إليها، ألهنا لو مل تقبل، لتعطلت الشهادة على الوقوف وما يتأخر 

احلاكم، أو ماتت شهوده، ويف ذلك ضرر على الناس، ومشقة شديدة  إثباته عند
 .فوجب قبوهلا، كشهادة األصل

أمجعت العلماء من أهل احلجاز والعراق، على إمضاء الشهادة على : وقال أبو عبيد
 .,الشهادة يف األموال، إخل

 .وترد فيما يرد فيه، وهو املذهب وعليه مجهور األصحاب( 2)
 .وقصاص، وحد وقذف وحنوهامن مال : أي( 3)
والشهادة على الشهادة فيها شبهة لتطرق احتمال الغلط، والسهو، وكذب شهود ( 4)

الفرع فيها، مع احتمال ذلك يف شهود األصل، وال حاجة إليها يف احلد، ألن 
 .سرت صاحبه أوىل من الشهادة عليه

  .بال نزاع فيه: قال يف اإلنصاف( 5)
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أو خوف من سلطان، أو  (1)أو مرض أو غيبة مسافة قصر
ألنه إذا أمكن احلاكم، أن يسمع شهادة شاهدي األصل،  (2)غريه

وكان أحوط  (3)عن عدالة شاهدي الفرعاستغىن عن البحث 
وال بد  (5)وال بد من دوام عذر شهود األصل إىل احلكم (4)للشهادة

وتعيني فرع  (7)ودوام عدالتهم (6)أيضا من ثبوت عدالة اجلميع
 .(8)األصل

                                                

فوق يوم ذكره القاضي، ويف اإلنصاف يف كتاب القاضي، وقيل تقبل يف غيبته ( 1)
 .وأقل من يوم كخربه: يف يوم فأكثر، وعند الشيخ: وعنه

 .إمنا تثبت الشهادة عليه: ألن شهادة األصل تثبت نفس احلق، وشهادة الفرع( 2)
ومساعه من األصل معلوم، وصدق شاهدي الفرع عليه مظنون، وال يعدل عن ( 3)

 .هاليقني مع إمكان
ألن يف شهادة الفرع ضعفا، لتطرق االحتمالني إليها، غلط األصل والفرع، فيكون ( 4)

 .وهنا فيها، وال تثبت إال عند عدم شهادة األصل
أي إىل صدور احلكم، فمىت أمكنت شهادة األصل، قبل احلكم وقف احلكم ( 5)

 .على مساعها، لزوال الشرط، كما لو كانوا حاضرين
 .، وشاهدي الفرع، إىل صدور احلكمأي شاهدي األصل( 6)
فمىت حدث، قبل احلكم من شهود األصل، أو شهود الفرع، ما مينع قبوله، من ( 7)

 .حنو فسق، وقف احلكم ألنه مبين على شهادة اجلميع
أي وال بد من تعيني شاهدي فرع ألصله، حىت لو قال تابعيان، أشهدنا ( 8)

  .صحابيان، مل جيز حىت يعينامها
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وال جيوز لشاهد الفرع، أن يشهد، إال أن يسرتعيه شاهد )
 (2)ى شهاديت بكذااشهد عل)شاهد األصل للفرع  (فيقول (1)األصل

وإن مل  (3)أين أشهد، أن فالنا أقر عندي بكذا، أو حنوه: اشهد (أو
ألن الشهادة على الشهادة فيها معىن النيابة، وال  (4)يسرتعه مل يشهد

أي يسمع الفرع  (يسمعه يقر هبا)إال أن  (5)وال ينوب عنه إال بإذنه
هادته أي يعزو ش (يعزوها)مسعه  (أو (6)عند احلاكم)األصل يشهد 

فيجوز للفرع أن يشهد، ألن  (إىل سبب من قرض أو بيع، أو حنوه)
 .(7)هذا كاالسرتعاء

                                                

يسرتعي غريه، وهو يسمع اسرتعاء األصل لغريه، وأصل االسرتعاء من قول أو ( 1)
احملدث ملن يكلمه، أرعين مسعك، أي امسع مين، وهو استفعال من رعيت الشيء 

استحفظته إياه فحفظه، فشاهد : حفظته، تقول، اسرتعيته الشيء فرعاه، أي
 .األصل يطلب من شاهد الفرع، أن حيفظ شهادته ويؤديها

 .اشهد أين أشهد بكذا أي( 2)
 .كأشهدين على نفسه( 3)
 .أو إن مل يسرتع غريه مع مساعه، مل يشهد( 4)
 .أي مساعه يسرتعي غريه( 5)
فيجوز له أن يشهد، ألن شهادة األصل بشهادته عند احلاكم، يزول االحتمال  ( 6)

 .كاالسرتعاء
ــــــــــــه االحتمــــــــــــال، ( 7) ــــــــــــزول ب  وألن نســــــــــــبة شــــــــــــاهد األصــــــــــــل احلــــــــــــق إىل ســــــــــــببه، ي

 .االسرتعاءك
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وتثبت شهادة شاهدي األصل  (1)ويؤديها الفرع بصفة حتمله
ويثبت احلق بفرع مع أصل  (3)ولو على كل أصل فرع (2)بفرعني

 .(6)ومبوته وحنوه (5)ويقبل تعديل فرع ألصله (4)آخر

                                                

أقرض فالنا أو لفالن على : مسعت فالنا يقول: وإال مل حيكم هبا، فال يكفي قوله( 1)
أشهد أن فالن بن فالن، وقد عرفته بعينه، وامسه وعدالته، : فالن كذا، بل يقول

وإن مل يعرف عدالته مل يذكرها، أشهدين أنه يشهد أن فالن بن فالن، على فالن  
ه يشهد أن فالنا أقر عندي بكذا، وإن مسعه يشهد كذا وكذا، أو أشهدين أن

أشهد أن فالن بن فالن، أشهدين على شهادته، أن لفالن بن فالن : غريه، قال
 .على فالن كذا

أشهد أن فالن بن فالن، شهد على فالن عند : وإن مسعه يشهد عند احلاكم، قال
بن فالن، أشهد أن فالن : احلاكم بكذا، وإن كان نسب احلق إىل سببه، قال

وما عدا هذا : أشهد أن لفالن بن فالن كذا، من جهة كذا، قال يف اإلقناع: قال
املواضع، ال جيوز أن يشهد فيها على الشهادة، وإن أراد احلاكم أن يكتب كتب 

 .على ما مر
 .بأن يشهد الفرعان على األصلني، كما لو شهدا بنفس احلق( 2)
ال تثبت حىت يشهد أربعة على كل أصل : ةألن الفرع بدل األصل، وقال ابن بط( 3)

 .شاهدا فرع، وبه قال أبو حنيفة، ومالك والشافعي
كأصلني أو فرعني، وإن حكم بشهادهتما، مث رجع شهود الفرع، لزمهم الضمان، ( 4)

قال يف اإلنصاف، بال نزاع، وإن رجع شهود األصل مل يضمنوا وهو املذهب 
 .وحيتمل أن يضمنوا وصوبه يف اإلنصاف

 .بال خالف نعلمه: قال يف الشرح( 5)
  .أي وتقبل شهادة الفرع مبوت األصل وحنوه، كمرضه وغيبته على القول هبما( 6)
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وإذا رجع شهود املال بعد احلكم مل ) (1)رفقيهال تعديل شاهد ل
ألنه قد مت ووجب املشهود به، للمشهود له، ولو   (2)احلكم (ينقض

أي يلزم الشهود الراجعني  (ويلزمهم الضمان) (3)كان قبل االستيفاء
بدل املال، الذي شهدوا به، قائما كان أو تالفا، ألهنم أخرجوه من يد 

 .(5)ه وبينهوحالوا بين (4)مالكه بغري حق

                                                

 .بعد شهادته، أصال كان أو فرعا، إلفضائه إىل احنصار الشهادة يف أحدمها( 1)
ولو شهد بعد احلكم مبناف للشهادة األوىل، : جزم به اجلمهور، وقال الشيخ( 2)

 .وعه، وأوىلفكرج
عمدنا، فقد : أو بعده، ورجوع الشهود بعد احلكم ال ينقضه، ألهنم إن قالوا( 3)

شهدوا على أنفسهم بالفسق، فهما متهمان بإرادة نقض احلكم، كما لو شهد 
: فاسقان على الشاهدين بالفسق، فإنه ال يوجب التوقف يف شهادهتما، وإن قالوا

خطئهما يف قوهلما الثاين، بأن اشتبه عليهم  أخطأنا، مل يلزمه نقضه أيضا، جلواز
 .احلال

بال نزاع أعلمه، وإن رجع : وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة، قال يف اإلنصاف( 4)
بال نزاع، وبعده، : شهود الطالق قبل الدخول، غرموا نصف املسمى، أو بدله قال

 .يغرمون مهر املثل، وصوبه يف اإلنصاف: قال الشيخ
ا مل يصدقهم مشهود له، ويرد ما قبضه أو بدله، العرتافه، بأخذه بغري وحمله م( 5)

حق، وإن مل يقبض شيئا بطل حقه من املشهود به، قال الشيخ يف شاهد فاسق 
  قاس بلدا وكتب خطه بالصحة، فاستخرج الوكيل على حكمه، مث قاس وكتب 

وكيل من الزيادة يغرم الشاهد ما غرمه ال: خطه بزيادة فغرم الوكيل الزيادة، قال
 .بسببه تعمد الكاتب أو أخطأ، كالرجوع
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فال غرم على مزك، إذا رجع املزكي، ألن احلكم  (دون من زكاهم)
تعلق بشهادة الشهود، وال تعلق له باملزكني، ألنه أخربوا بظاهر حال 

القاضي  (وإن حكم) (1)الشهود، وأما باطنه فعلمه إىل اهلل تعاىل
د ألن الشاه (املال كله)الشاهد  (بشاهد وميني، مث رجع الشاهد غرم)

 .(2)حجة الدعوى

                                                

ولو زكى الشهود مث : وإن رجع املزكي دون املزك فالغرم على املزكي، وقال الشيخ( 1)
وكذلك جيب أن يكون يف الوالية، لو أراد : ظهر فسقهم، ضمن املزكون قال

وام، أو وصفوه مبا اإلمام أن يويل قاضيا، أو واليا ال يعرفه، فيسأل عنه، فزكاه أق
تصلح معه الوالية، مث رجعوا وظهر بطالن تزكيتهم فينبغي أن يضمنوا ما أفسده 

 .الوايل والقاضي، وكذلك لو أشاروا عليه، وأمروا بواليته
ضمان من تعهد املعصية منه؛ مثل من يعلم منه اخليانة أو : لكن الذي ال ريبة فيه

واليته، أو يكون ال يعلم حاله، ويزكيه العجز، وخيرب عنه خبالف ذلك، أو يأمر ب
 .أو يشري له، فأما إن اعتقد صالحه وأخطأ فهذا معذور، والسبب ليس حمرما

إمنا : هذا الصحيح من املذهب نص عليه، وعليه مجاهري األصحاب، قال أمحد( 2)
ثبت ههنا بشهادته، ليست اليمني من الشهادة يف شيء، وقال ابن القيم يؤيده 

أن الشاهد حجة الدعوى، فكان منفردا بالضمان، ومنها أن اليمني  وجوه منها،
قول اخلصم، وليس حبجة على خصمه، ولو جعلناها حجة إمنا جعلناها بشهادة 

  .أن من شرط اليمني، تقدم شهادة الشاهد: الشاهد، وتقدم
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وألن اليمني قول اخلصم، وقول اخلصم ليس مقبوال على 
وإن رجعوا قبل  (1)خصمه، وإمنا هو شرط احلكم، فهو كطلب احلكم

وإن رجع شهود قود أو حد،  (2)احلكم لغت، وال حكم وال ضمان
 .(3)بعد حكم، وقبل استيفاء مل يستوف ووجب دية قود

                                                

ويتخرج أن يضمن : أي فجرى جمرى مطالبته للحاكم باحلكم، وقال املوفق وغري( 1)
 .صف، وهو قول مالك والشافعي، ألن ميينه أحد حجيت الدعوى فاهلل أعلمالن

 .وال تقبل منهم، لو شهدوا بعد( 2)
أي على املشهود عليه للمشهود له، ألن الواجب بالعمد أحد شيئني، وقد سقط ( 3)

أحدمها فتعني اآلخر، ويرجع املشهود عليه مبا غرمه من الدية على املشهود له، 
: إذا رجع شهود القتل بعد استيفائه، وقالوا: ضماهنا، قال الوزير ويلزم الشهود

: تعمدنا قتله، فاملذهب ومذهب مالك والشافعي، عليهما القصاص، وإن قالوا
  .غلطنا مل جيب إال الدية
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 باب اليمين في الدعاوي

 
وهي تقطع  (1)بيان ما يستحلف فيه، وما ال يستحلف فيهأو 

يف )منكر  (ال يستحلف)و (3)وال تسقط حقا (2)اخلصومة حاال
 (وال يف حدود اهلل) (5)كدعوى دفع زكاة، وكفارة ونذر  (4)(العبادات

والتعريض للمقر هبا، لريجع عن  (6)تعاىل، ألنه يستحب سرتها
 .(7)إقراره

                                                

وصفة اليمني، وما يتعلق بذلك، واليمني مشروعة، يف حق املنكر للردع والزجر، ( 1)
 .«واليمني على من أنكر»: لقوله يف كل حق آلدمي يف اجلملة،

 .عند التنازع: أي( 2)
أي تسمع البينة بعدها، وإن رجع حالف وأدى ما عليه، قبل منه، وحل ملدع ( 3)

 .أخذه
 .ألنه حق هلل تعاىل أشبه احلد( 4)
 .دفعت زكايت أو كفاريت، أو نذري مل يلزمه ميني: فإذا قال( 5)
ال نعلم فيه خالفا،  : اهلل تعاىل، قال املوفقأي وال يستحلف منكر حلد من حدود ( 6)

كحد زنا أو سرقة، أو شرب أو حماربة، ألنه يستحب سرتها، وألنه لو أقر هبا مث 
 .رجع قبل منه، وخلى سبيله بال ميني، فألن ال يستحلف مع عدم اإلقرار أوىل

ة أي ويستحب التعريض للمقر باحلدود، لريجع عن إقراره، لقوله عليه الصال( 7)
 . «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟» :والسالم ملاعز
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يف كل ) (1)صفة جوابه، بطلب خصمهعلى  (ويستحلف املنكر)
ولكن اليمين »ملا تقدم من قوله عليه الصالة والسالم  (2)(حق آلدمي

واإليالء  (4)إال النكاح والطالق، والرجعة) (3)«عليه ىعلى المدع
لألمة  (والوالء واالستيالد) (5)كدعوى رق لقيط  (وأصل الرق

 .(6)والنسب)

                                                

أي ويستحلف املنكر، إذا توجهت عليه اليمني، يف دعوى صحيحة على صفة ( 1)
جواب املنكر، بطلب خصمه، وإن مل يطلب خصمه اليمني، مل يستحلف 

 .واالستحالف ال يكون إال يف جملس احلاكم
 .إال ما استثىن مما يأيت وغريه( 2)
أهنا ملا كانت يف جانب املدعى عليه، حيث مل يرتجح املدعي : ملنكر، وتقدمأي ا( 3)

بشيء، غري الدعوى، فيكون جانب املدعى عليه أوىل باليمني لقوته بأصل براءة 
 .الذمة

وبقائها، العتبار أن نصاب الشهادة فيها اثنان، وألن النكاح والطالق مما ال حيل ( 4)
 .بذله، فال يستباح بالنكول

إذا أنكر مول مضي أربعة أشهر فإنه : أي وإال اإليالء، فال يستخلف، وقيل (5)
يستحلف وأصل الرق كدعوى رق لقيط، فال يستحلف إذا أنكر ألنه حمكوم 

 .حبريته وإسالمه، إذا كان يف بلد فيها مسلم، حيتمل كونه منه
د لألمة فسره أي وإال الوالء، فال يستحلف من ادعى عليه به إذا أنكر، واالستيال( 6)

 .القاضي، بأن يدعي استيالد أمة فتنكره
بل هي املدعية والء النسب ممن هو جمهول نسبه، فال يستحلف إذا : وقال الشيخ

  .أنكر
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ألهنا  (1)ء من ذلكفال يستحلف منكر شي (والقود والقذف
وال  (2)ليست ماال، وال يقصد هبا املال، وال يقضي فيها بالنكول

وال  (4)وال حاكم أنكر احلكم (3)يستحلف شاهد أنكر حتمل الشهادة
 .(5)وال وصي على نفي دين على موص

                                                

أي وال القود يف غري قسامة، وال القذف فال يستحلف منكر شيء مما تقدم من ( 1)
 .استثناء النكاح، وما عطف عليه

، إذا نكل خلى سبيله، ومل حيكم عليه بالنكول يف غري ومن مل يقض عليه بنكول( 2)
املال، وما يقصد به املال، مما تقدم بيانه، والذي يقضي فيه بالنكول، هو املال أو 

هو املال أو ما مقصوده املال، وغري ذلك، : ما مقصوده املال، هذا املذهب وعنه
 .وطرفها: إال قود النفس، وعنه

صادق يف شهادته، فال حيلف، وتقدم تفريقهم أو شهد وطلب ميينه أنه ( 3)
 .واستحالفهم، إذا اسرتاب يف شهادهتم

أو طلب ميينه أنه حكم حبق، فال يستحلف عليه، وال على نفيه أو عدله، أو ( 4)
جوره أو ظلمه، وكل ناكل قيل ال يقضى عليه بالنكول، كاللعان وحنوه، هل خيلى 

حيبس حىت يقرأوا حيلف، هذا : الثاينسبيله أو حيبس حىت يقرأو حيلف؟ وجهان، 
إذا قلنا حيبس فينبغي جواز ضربه، كما يضرب املمتنع يف : املذهب، وقال الشيخ

اختيار إحدى نسائه إذا أسلم، واملمتنع من قضاء الدين، وكما يضرب املقر 
 .باجملهول حىت يفسره

اع على فال يستحلف، والشاهد حيلف يف صورتني، يف مسألة الشهادة بالرض( 5)
الرواية اليت ذهب فيها، إىل قول ابن عباس، والثانية، يف شهادة الكافر يف الوصية 

 ل شهادة األعراب ـص القرآن، وقيـروف يف نـا هو معـر، كمـيف السف
= 
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وإن ادعى وصي وصية للفقراء، فأنكر الورثة، حلفوا على نفي 
توجه عليه حق جلماعة،  ومن (2)عليهم ىفإن نكلوا قض (1)العلم

 (واليمني املشروعة) (4)إال أن يرضوا بواحدة (3)حلف لكل واحد ميينا
واهلل ال حق له : فلو قال احلاكم ملنكر قل (5)تعاىل (اليمني باهلل)هي 

استحلف ركانة بن عبد يزيد  صلى اهلل عليه وسلمعندي، كفى، ألنه 
 واهلل ما أردت : يف الطالق، فقال

                                         
= 

إذا : ينبغي حتليفهم معا، ألهنم يتساهلون يف الشهادة، تساهال مشتهرا بينهم وقيل
 .ارتاب يف الشهود، حلف املدعي معهم

إذا حلف على نفي فعل غريه، حلف : ألنه ميني على نفي فعل الغري، قال الشيخ( 1)
أنه ال خالف فيه، مثاله، أن ينفي ما ادعى : على نفي العلم، وذكر يف اإلنصاف

وإذا حلف على فعل نفسه، أو دعوى : عليه، من أنه غصب أو جىن وحنوه، وقال
ثبات، حلف على البت، مثاله، أن عليه، أو على فعل غريه، أو دعوى عليه يف اإل

يدعي أن ذلك الغري أقرض، أو استأجر وحنوه، ويقيم بذلك شاهدا فإنه حيلف مع 
الشاهد على البت، ومثال الدعوى على الغري، إذا ادعى على شخص أنه ادعي 

 .على أبيه ألفا، مثال
 .بالنكول، ألهنا دعوى مبال( 2)
 .ألن حق كل واحد منهم غري حق البقية( 3)
إال أن يرضى مجيعهم بيمني واحدة، فيكتفى هبا، ألن احلق هلم، وقد رضوا : أي( 4)

 .بإسقاطه فسقط
ْقِسَماِن ِباهللِ : دون صفة من صفاته لقوله تعاىل: وظاهره( 5) يـُ : وقوله فـَ

 َِوَأْقَسُموا ِباهلل فمن أقسم باهلل، فقد أقسم باهلل جهد اليمني.  
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كجناية ال   (إال فيما له خطر)اليمني  (وال تغلظ) (1)إال واحدة
وإن أىب  (2)توجب قودا، وعتق ونصاب زكاة، فللحاكم تغليظها

 .(3)احلالف التغليظ، مل يكن ناكال

                                                

جب أن يكتفي بامسه يف اليمني، وجاء يف كتاب اهلل وألن يف اهلل كفاية فو ( 1)
 َِوَأْقَسُموا ِباهلل  ِْقِسَماِن ِباهلل يـُ وألن  َأْرَبُع َشَهاَداٍت ِباهللِ  فـَ

 .علم على ربنا تبارك وتعاىل، ال يسمى به غريه: لفظاجلاللة
لغيب كواهلل الذي ال إله إال هو، عامل ا: ال فيما دون ذلك، وتغليظها باللفظ( 2)

والشهادة، الطالب الغالب الضار النافع، الذي يعلم خائنة األعني، وما ختفي 
 .أن حيلف بعد العصر، أو بني األذان واإلقامة: الصدور، وتغليظها بالزمان

عند الصخرة، وباملدينة بالروضة، : وتغليظها باملكان مبكة، بني الركن والباب، وبالقدس
: وعليه عمل اخللفاء، وقال الشافعي: قال ابن رشدوبقية البالد عند منرب اجلامع، 

وال حيلف بطالق، وفاقا لألئمة : ومل يزل عليه العمل باملدينة ومكة، قال الشيخ
 .األربعة، وذكره ابن عبد الرب إمجاعا

ألنه قد بذل الواجب عليه، : حكي إمجاعا، وقطع به األصحاب، ويف النكت( 3)
جيب التغليظ إذا رآه : له، ونظره جلواز أن يقالفيجب االكتفاء به، وحيرم التعرض 

قصة مروان مع زيد، تدل على أن القاضي، إذا رأى : احلاكم وطلبه، قال الشيخ
التغليظ فامتنع من اإلجابة، أدى ما ادعى به، ولو مل يكن كذلك، ما كان يف 

 .التغليظ زجر قط
تغليظ، اهـ، وقيل إن أيب وهذا الذي قاله صحيح، والزجر والردع علة ال: قال يف النكت

مىت قلنا هو مستحب، : التغليظ لزمه، وإال مل يكن للتغليظ فائدة، وقال الشيخ
 .فينبغي أنه إذا امتنع منه اخلصم، يكون ناكال
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 (1)كتاب اإلقرار

 
مأخوذ من املقر، وهو املكان، كأن  (2)االعرتاف باحلق: وهو

نفس األمر، ال وهو إخبار عما يف  (3)املقر جيعل احلق يف موضعه
 .(4)إنشاء

                                                

آكد من الشهادة فإن املدعى عليه، ال تسمع عليه الشهادة، ألنه إخبار باحلق، ( 1)
ب املدعي ببيته مل تسمع، فلو كذب على وجه منفية عنه التهمة والريبة، وإن كذ

 .املقر مث صدقه مسع، ويصح اإلقرار بالكتاب، والسنة، واإلمجاع يف اجلملة
وإن مل يذكر يف كتاب : وإظهاره لفظا، وقيل إظهار ألمر متقدم، وقال الشيخ( 2)

: اإلقرار، أن املقر به كان بيد املقر، وأن اإلقرار قد يكون إنشاء، لقوله تعاىل
 َُرْرنَاَقال  .فلو أقر به وأراد إنشاء متليك صح وا َأقـْ

 .وفعال، من قر الشيء إذا ثبت، فهو إثبات ملا كان متزلزال، بني اإلقرار واجلحود( 3)
إخبار عما هو ثابت يف نفس األمر، من حق الغري على املقر، وقال : أي واإلقرار( 4)

نفسه، فهو مقر، وإن أخرب إن املخرب إن أخرب مبا على : التحقيق أن يقال: الشيخ
مبا على غريه لنفسه، فهو مدع، وإن أخرب مبا على غريه لغريه، فإن كان مؤمتنا 
عليه، فهو خمرب، وإال فهو شاهد، فالقاضي والوكيل، والكاتب والوصي، واملأذون 
له، كل هؤالء ما أدوه مؤمتون فيه، فإخبارهم بعد العزل، ليس إقرارا وإمنا هو خرب 

 .اإلقرار بإنشاء، وإمنا هو إظهار وإخبار ملا هو يف نفس األمر حمض، وليس
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ال من صغري، غري مأذون يف  (1)(من مكلف)اإلقرار  (ويصح)
فال يصح  (خمتار غري حمجور عليه) (2)جتارة، فيصح يف قدر أذن له فيه

هذا حمرتز  (4)(من مكره)اإلقرار  (وال يصح) (3)من سفيه إقرار مبال
على اإلقرار خمتار إال أن يقر بغري ما أكره عليه، كأن يكره : قوله

ومن أخرس بإشارة  (6)ويصح من سكران (5)بدرهم، فيقر بدينار
  (7)معلومة

                                                

مبا يتصور منه التزامه، فاحرتز باملكلف عن الصيب، واجملنون والنائم، واملربسم ( 1)
 .واملغمى عليه، فإنه ال يصح إقراره، بغري خالف

ه إال أن بعد بلوغه، مل أكن حال إقراري بالغا، فقوله بيمين: دون ما زاد، وإن قال( 2)
ويتوجه وجوب اليمني عليه، وال يصح إقرار من جمنون، : تقوم به بينة، قال الشيخ

يف غري حال إفاقته، حلديث رفع القلم عن ثالثة، وألنه قول ممن ال يصح تصرفه، 
 .فلم يصح، كفعله

الصحيح صحة إقراره مبال، : من دين أو غريه، اختاره املوفق وغريه، ويف اإلنصاف( 3)
 .يف الفروع، ويتبع به بعد فك احلجر عنهوصححه 

 .«عفي ألميت اخلطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه»ملفهوم ( 4)
بال نزاع، أو يكره أن يقر لزيد بشيء، فيقر لعمرو، : فيصح قال يف اإلنصاف( 5)

 .ومن أقر حبق مث ادعى أنه مكره، مل يقبل إال ببينة
قله مبعصية، كمن شرب ما يزيله، عمدا أي يصح إقراره، كطالق وكذا من زال ع( 6)

بال حاجة إليه، ال من زال عقله بسبب مباح، أو بسبب هو معذور فيه، ألنه غري 
 .عاقل، وال معصية كغلط عليه ألجلها

لقيامها مقام النطق، ككتابة، وال يصح من ناطق بإشارة، وال بإشارة معتقل ( 7)
  .لسانه، يرجى نطقه
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كما لو أقر   (1)وال يصح بشيء يف يد غريه، أو حتت والية غريه
وتقبل من  (2)أجنيب على صغري، أو وقف يف والية غريه، أو اختصاصه

ى وتقدم بينة إكراه عل (4)كرتسيم عليه  (3)مقر دعوى إكراه بقرينة
أي لوزن ما  (وإن أكره على وزن مال، فباع ملكه لذلك) (5)طواعية

ويصح إقراره صيب  (7)ألنه مل يكره على البيع (6)البيع (صح)أكره عليه 
 .(8)صيب أنه بلغ باحتالم، إذا بلغ عشرا

                                                

 .د املقر، وواليته واختصاصه، وإال مل يصحفيشرتط كون العني بي( 1)
 .أي غري ويل مل يقبل، وأما الويل فيقبل يف املال فقط( 2)
 .دالة على إكراهه على ما أقر به( 3)
وهو أن جيعل عليه حافظ، وكذا سجنه، أو أخذ ماله، أو هتديد قادر على ما ( 4)

عليه، قال يف هدده به، من ضرب وحبس، أو أخذ ماله وحنوه، لداللة احلال 
النكت، وعلى هذا حترم الشهادة عليه، وكتب حجة عليه، وما أشبه ذلك يف هذه 

 .احلال
 .كأن تشهد بينة، أنه مكره على إقراره، وأخرى على عدم اإلكراه( 5)
ولو كان غري قادر على حتصيل ما أكره عليه، من غري مثن : قال اخللويت، ومقتضاه( 6)

 .ري مرادذلك املبيع، والظاهر أنه غ
 .بل على الدفع، وكره الشراء منه، ألنه كاملضطر إليه، وللخالف يف صحة البيع( 7)
 أي متت له عشر سنني، ومثله جارية، مت هلا تسع سنني، وقال بعضهم ( 8)

إذا كان مل يقر : وقال الشيخ: من أسلم أبوه، فادعى أنه بالغ، فالقول قوله
= 
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 (ومن أقر يف مرضه) (1)وال يقبل بسن، إال ببينة كدعوى جنون
 (2)لعدم هتمته فيه (حتهبشيء فكإقراره يف ص)ولو خموفا ومات فيه 

: حال إقراره، بأن يقول (باملال لوارثه)أي إقرار املريض  (إال يف إقراره)
 .(3)له علي كذا

                                         
= 

إسالمه قبل اإلقرار بالبلوغ، مبنزلة ما إذا بالبلوغ، إىل حني اإلسالم، فقد حكم ب
ادعت بانقضاء العدة، بعد أن ارجتعها، وهذا جييء يف كل من أقر بالبلوغ، بعد 
حق ثبت يف حق الصيب، مثل اإلسالم، وثبوت الذمة تبعا ألبيه، ولو ادعى البلوغ 

  .بعد تصرف الويل، وكان رشيدا، وبعد تزويج ويل أبعد منه
إقرار صيب، أنه بلغ مخس عشرة سنة، إال ببينة، كما أنه ال يقبل  أي وال يقبل( 1)

 .دعوى جنون إال ببينة، ألن األصل عدمه
وألن حالة املرض، أقرب إىل االحتياط لنفسه، ملا يراد منه، وإن أقر بوارث، فقال ( 2)

هذا وارثي؟ : يسأل عن صورة اإلقرار بوارث، هل معناه، أن يقول: ابن نصر اهلل
هذا أخي، أو عمي أو ابين، أو موالي فيذكر : كر سبب إرثه، أو أن يقولوال يذ 

إن كان نسبا اعترب اإلمكان والتصديق وأن ال يدفع نسبا : سبب اإلرث، وحينئذ
 .معروفا

وقال ابن ذهالن، إذا أقر من هو من قبيلة معروفة، أن أقر هبم إليه فالن، صح ألنه مل 
 .وارث بفرضيدفع به نسبا معروفا، ولو كان له 

مل يقبل إال ببينة، أو إجازة الورثة، ألنه متهم فيه، وألنه إيصال ملال إىل وارثه، ( 3)
بقوله يف مرض موته، وألنه حمجور عليه يف حقه، فلم يصح إقراره له، لكن يلزمه 

 .اإلقرار إن كان حقا، وإن مل يقبل
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هذا  (فال يقبل)أو يكون للمريض عليه دين، فيقر بقبضه منه 
 (وإن أقر) (2)إال ببينة أو إجازة (1)اإلقرار من املريض، ألنه متهم فيه

ألن  (فلها مهر املثل بالزوجية، ال بإقراره المرأته بالصداق،)املريض 
 .(3)الزوجية دلت على املهر ووجوبه، فإقراره إخبار بأنه مل يوفه

                                                

 .أي حال إقراره أو بيعه، أو طالقه، إلبطال ما وقع منه( 1)
يقبل إذا مل يتهم، وهو مذهب مالك والشافعي، : بقبضه أو إسقاطه، ويف رواية( 2)

وقال ابن القيم، من احليل الباطلة، إذا أراد أن خيص بعض : وصوبه يف اإلنصاف
وقد علم أن الوصية ال جتوز، وأن العطية يف مرضه وصية،  ورثته، ببعض املرياث،

يت، أو يقر له بدين فيتقدم به، كنت وهبت له كذا، وكذا، يف صح: أن يقول
وهذا باطل، واإلقرار يف مرض املوت ال يصح، للتهمة عند اجلمهور، بل مالك 

 .يرده لألجنيب، إذا ظهرت التهمة، وقوله هو الصحيح
وأما إقراره أنه وهبه إياه يف الصحة، فال يقبل أيضا، كما ال يقبل إقراره له بالدين، وال 

، أو بالعني، وأيضا، هذا املريض ال ميلك إنشاء عقد فرق بني إقراره له بالدين
التربع املذكور، فال ميلك اإلقرار به، الحتاد املعىن املوجب لبطالن اإلنشاء فإنه 

 .بعينه قائم يف اإلقرار
فال يلتفت إىل ما أقر به، بل تعطى مهر املثل، وإن أقرت يف مرضها، أن المهر ( 3)

مل جيز باقي الورثة، ويصح إقراره على موكله هلا عليه، مل يصح اإلقرار، وإن 
وموليه، مبا ميكن إنشاؤه هلما فيه، وإقراره مبا يف واليته واختصاصه كأن يقر ويل 
اليتيم وحنوه، أو ناظر الوقف أنه أجر عقاره وحنوه، ألنه ميلك إنشاء ذلك، فصح 

  .إقراره به
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يف صحته مل )أي زوجته  (أنه كان أباهنا)املريض  (ولو أقر)
بذلك إن مل تصدقه، ألن قوله غري مقبول عليها  (يسقط إرثها

 .(1)مبجرده

أي غري  (ار عند املوت أجنبيالوارث فص)املريض مبال  (وإن أقر)
 (مل يلزم إقراره)وارث، بأن أقر البن ابنه، والابن له، مث حدث له ابن 

بل هو  (باطل)أي اإلقرار  (ال أنه) (2)اعتبارا حبالته، ألنه كان متهما
 .(3)صحيح، موقوف على اإلجازة، كالوصية لوارث

أو ) (4)هكابن ابنه، مع وجود ابن  (لغري وارث)املريض  (وإن أقر)
 (وإن صار عند املوت وارثا) (5)اإلقرار واإلعطاء (صح)شيئا  (أعطاه

 .(6)لعدم التهمة إذا ذاك

                                                

 .ألنه متهم، وكما لو أباهنا يف مرضه( 1)
ال وصية : ره له حال كونه وارثا، وكون إقراره حال مرضه، فتناوله قولهأي بإقرا( 2)

 .لوارث
وإن أقر لوارث وأجنيب، صح اإلقرار لألجنيب، بغري إجازة، كما لو انفرد لعدم ( 3)

 .التهمة
 .أو ألخيه مع ابنه، وحنو ذلك( 4)
 .«وصية لوارثال »: حلصول اإلقرار واإلعطاء إذ ذاك لغري وارث، فلم يتناوله قوله( 5)
  .ومل يوجد ما يسقطه( 6)
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والصحيح أن العربة فيها  (1)ومسألة العطية، ذكرها يف الرتغيب
وإن أقر قن مبال، أو مبا  (3)عكس اإلقرار (2)حبال املوت، كالوصية

إال مأذونا له فيما يتعلق  (4)هيوجبه، كاجلناية، مل يؤخذ به إال بعد عتق
وإن أقر حبد أو طالق، أو قود طرف، أخذ به يف  (5)يتعلق بتجارة

 .(6)احلال

                                                

أي ومسألة ذكر صحة العطية، ذكرها يف الرتغيب، واقتصر عليه يف الفروع، ( 1)
 .وشرح املنتهى

لو صار املعطى حال املوت وارثا، مل تصح العطية كالوصية، : وهو املذهب وعليه( 2)
يف العطية،   وقطع به صاحب الفروع، يف تربعات املريض أن املعترب وقت املوت

 .وهذا هو املعتمد عليه: كالوصية، قال يف تصحيح الفروع
 .فيصح لعدم التهمة يف ذلك، كما تقدم( 3)
عمال بإقراره على نفسه كاملفلس، ألنه ال مال له يرجع إليه فيه، وإمنا هو مال ( 4)

 .ميلك فملكه غري تام، كما تقدم: لسيده وإن قيل
 .يف التجارةفيقبل إقراره به، لإلذن له ( 5)
إلقراره مبا ميكن استيفاؤه من بدنه، دون سيده، ألن سيده ال ميلك منه إال املال، ( 6)

ما مل يكن القود يف النفس، وأكذبه سيده، فيؤخذ به بعد عتق، نص عليه، ويف 
فإن العبد ال يصح نكاحه، بدون إذن : الكايف، أو نكاح، ونظره الشيخ، وقال

 .لعبد ضررا عليه، فال يقبل إال بتصديق سيده اهـسيده، ألن يف ثبوت نكاح ا
ومحل بعضهم كالم الكايف على ما إذا أذن له سيده يف النكاح، واختلفا يف صدوره 
فيقبل قول العبد حينئذ لصحته منه، ولو أقر برقة لغري من هو بيده، مل يقبل، وإن 

  .أقر السيد، قبل، ألنه يف يد السيد، ال يف يد نفسه
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أي  (على نفسها بنكاح ومل يدعه)ولو سفيهة  (وإن أقرت امرأة)
وإن   (2)ألنه حق عليها، وال هتمة فيه (1)إقرارها (اثنان قبل)النكاح 

: وهو رواية، واألصح ال يقبل،: كان املدعي اثنني، فمفهوم كالمه
وإن أقاما بينتني قدم أسبق  (3)يصح إقرارها، جزم به يف املنتهى وغريه

وال  (6)فإن جهل الويل فسخا (5)فإن جهل فقول ويل (4)النكاحني
 .(7)ترجيح بيد

ألن من ملك  (8)صح إقراره (بالنكاح)اجملرب  (وإن أقر وليها)
قد البيع، املوكل فيه، إنشاء شيء، ملك اإلقرار به، كالوكيل ميلك ع

 .(9)فيصح إقراره به

                                                

 .احدلو : أي( 1)
 .وكما لو أقرت مبال( 2)
 .ولفظ املنتهى، أو الثنني قبل( 3)
 .لبطالن الثاين بالعقد األول( 4)
 .أي فإن جهل أسبق النكاحني، فمن صدقه الويل، على سبق تأريخ نكاحه( 5)
 .أي النكاحان، كما لو زوجها وليان، وجهل أسبقهما( 6)
 .ن احلر ال تثبت عليه اليدفلو كانت يد أحدمها عليه، مل تفد ترجيحا، أل( 7)
 .ولو أنكرت، ألهنا ال قول هلا إذا( 8)
  .ألنه ميلك اإلقرار مبا وكل فيه( 9)
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 (1)إقراره به (صح)أن يزوجها  (الذي أذنت له)أقر به الويل  (أو)
ومن  (2)ألنه ميلك عقد النكاح عليها، فملك اإلقرار به، كالوكيل (1)به

ومن ادعى نكاح صغرية بيده، فرق احلاكم بينهما، مث إن صدقته إذا 
 .(3)بلغت قبل

غري أو جمنون جمهول النسب، أنه بنسب ص)إنسان  (وإن أقر)
ألنه غري متهم يف  (5)ولو أسقط به وارثا معروفا (4)(ابنه ثبت نسبه

 (ميتا ورثه)املقر به  (فإن كان) (6)إقراره ألنه ال حق للوارث يف احلال
 .(8)وشرط اإلقرار بالنسب، إمكان صدق املقر (7)املقر

                                                

 وإن مل تأذن له مل يصح، وهل حيتاج اإلذن إىل إشهاد؟( 1)
 .ميلك اإلقرار، على ما وكل فيه بال نزاع( 2)
وإن صدقته بعد البلوغ  أي فرق بينهما إن مل تقم بينة، ألنه ال يقبل قوله مبجرده،( 3)

 .قبل، لعدم املانع
 .ألن الظاهر أن الشخص ال يلحق به من ليس منه، كما لو أقر مبال( 4)
 .كما لو أقر بابن، وله أخ( 5)
 .وإمنا يستحق اإلرث بعد املوت، بشرط خلوه من مسقط( 6)
 ال يرثه للتهمة، بل يثبت نسبه من غري إرث، وهو احتمال يف املغىن: وقيل( 7)

 .والشرح، وصوبه يف اإلنصاف
بأن ال يكذبه احلس، وإال مل يقبل، كإقراره بأبوة، أو بنوة مبن يف سنه، أو أكرب ( 8)

  .منه
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ه مكلفا فال بد وإن كان املقر ب (1)وأن الينفي به نسبا معروفا
مكلف  (على شخص)إنسان  (وإن ادعى) (2)أيضا من تصديقه

ال عذر لمن »تصديقه وأخذ به، حلديث  (بشيء فصدقه صح)
أو  (4)واإلقرار، يصح بكل ما أدى معناه، كصدقت، أو نعم (3)«أقر

 .(7)أو خذها، أو اتزهنا (6)أو أنا مقر فقط (5)أو أنا مقر بدعواك

                                                

مثل أن يكون املقر به معروفا أنه ابن فالن، فيدعي أنه ابنه، وال يصح إقرار من له ( 1)
إقرار جد بابن نسب معروف، بغري هؤالء األربعة، األب واالبن والزوج، واملوىل، ك

 .ابن، أو ابن أب اجد، وكأخ بأخ، أو عم بابن عم
ويكفي يف تصديق والد بولده، وعكسه سكوته إذا أقر به، وال يعترب تصديق ولد ( 2)

 .مقر به، مع صغر الولد أو جنونه
 .قال يف كشف اخلفاء، قال احلافظ ال أصله( 3)
َهْل : بال نزاع قال تعاىل: قال يف اإلنصاف( 4) َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُُّكْم َحقًّا فـَ

 .بلى، فهو إقرار: ليس يل عليك ألف، فقال: ولو قال َقاُلوا نـََعمْ 
 .أو أنا مقر به، كان مقرا، ألن هذه األلفاظ وضعت للتصديق( 5)
أشهر الوجهني، ال يكون : هذا املذهب واختاره الشيخ، ويف القواعد األصولية( 6)

 .إقراره فاهلل أعلم
كان مقرا، ألنه عقب الدعوى، فيصرف إليها، وألن الضمري يرجع إىل ما تقدم، ( 7)

وقال ابن الزاغوين، كأين جاحد لك، أو كأين جحدتك حقك، أقوى يف اإلقرار 
  .خذه: من قوله
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 (2)أنا أقر، أوال أنكر: ال إن قال (1)حنوهأو اقبضها أو أحرزها و 
 .(3)أو جيوز أن تكون حمقا وحنوه

                                                

كهي صحاح فهو مقر، هذا املذهب، صححه يف التصحيح، وتصحيح احملرر، ( 1)
ثويب هذا، أو اشرت ثويب هذا، أو أعطين ألفا أعطين : وجزم به يف الوجيز، ولو قال

يل عليك ألف، أو هل يل عليك؟ فقال يف ذلك كله، : من الذي عليك، أو قال
نعم، أو أمهلين يوما، أو حىت أفتح الصندوق أو له علي ألف إال أن يشاء زيد، 

 .أو يف علم اهلل فقد أقر به يف ذلك كله، صرح به يف اإلنصاف
هذا املذهب، وجزم به غري واحد من األصحاب، الحتمال أن  فال يكون مقرا،( 2)

يكون لشيء غري املدعى به، فليس بإقرار، بل وعد وال ميكن العمل يف هذا إال 
 .بالعرف

أظن أو أحسب أو أقدر، الستعماهلا : كعسى أو لعل، ألهنما للتشكيك، أو قال( 3)
  .بال نزاع: يف الشك، فال يكون مقرا، قال يف اإلنصاف
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 (1)فصل

 
له علي ألف ال : وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول)
أوله علي ألف  (3)كله علي ألف من مثن مخر  (وحنوه (2)تلزمين

 ألنه أقر به، وادعى منافيا ومل (لزمه األلف)تلفت  مضاربة، أو وديعة
له علي ألف وقضيته، أو برئت  (وإن قال) (4)يثبت، فلم يقبل منه

أي  (فقوله)أو برئت منه  (وقضيته)كذا   (كان له علي)أو قال  (5)منه
 .(6)وال يكون مقرا (بيمينه)قول املقر 

                                                

 .يف حكم ما إذا وصل بإقراره ما يغريه: أي( 1)
أو قد قبضه، أو استوفاه، لزمه األلف، على الصحيح من املذهب، وعليه ( 2)

 .األصحاب
أو من مثن خنزير، أو من مثن طعام اشرتيته، فهلك قبل قبضه، أو تكلفت به ( 3)

 .على أين باخليار، لزمه األلف، على الصحيح من املذهب
المه، فإن عالمة ثبوت األلف عليه يف هذه األمثلة، ال يتصور وإقراره لتناقض ك( 4)

 .إخبار بثبوته، وألنه أقر باأللف، وادعى ما مل يثبت معه، فلم يقبل منه
 .اشرتيت منه ثوبا، وقضيته أوغصبته كذا، وبرئت منه: كأن يقول( 5)
  .ملذهبهذا ا: طبق جوابه، وخيلي سبيله حيث ال بينة، قال يف اإلنصاف( 6)
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فإذا حلف خلي سبيله، ألنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء 
أو )فيعمل هبا  (نةبي)عليه  (ما مل تكن)متصال، فكان القول قوله 

من عقد أو غصب أو غريمها فال يقبل قوله يف  (يعرتف بسبب احلق
ويصح  (1)الدفع، أو الرباءة، إال ببينة العرتافه مبا يوجب احلق عليه

فله علي عشرة إال مخسة، يلزمه  (2)استثناء النصف فأقل يف اإلقرار
ن وله هذه الدار ويل هذا البيت، يصح ويقبل ولو كا (3)مخسة
 .(4)أكثرها

                                                

يكون مقرا، مدعيا للقضاء، فال يقبل إال ببينة فأن مل تكن : وقال أبو اخلطاب( 1)
هذا رواية واحدة، : بينة، حلف املدعي أنه مل يقض، ومل يربئ واستحق، وقال

ذكرها ابن أيب موسى، واختاره أبو الوفاء وغريه، وقال ابن هبرية، ال ينبغي للقاضي 
سألة، وجيب العمل بقول أيب اخلطاب، ألنه األصل، احلنبلي، أن حيكم هبذه امل

وعليه مجاهري العلماء، فإن ذكر السبب فقد اعرتف مبا يوجب احلق، من عقد أو 
 .غصب، أو حنومها، فال يقبل قوله إنه بري منه إال ببينة

ال نعلم فيه خالفا، وقيل يصح : ال خيتلف املذهب فيه، ويف املبدع: قال املوفق( 2)
 .كثر من النصف، وهو قول أكثر العلماءاستثناء أ

فَـَلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإال : وله علي عشرة إال واحد، يلزم تسعة، قال تعاىل( 3)
 .«الشهيد تكفر عنه اخلطايا إال الدين»: ويف احلديث َخْمِسيَن َعاًما

 .إال نصفها: أي أكثر الدار، وإن قال له ويل نصفها، صح كما لو قال( 4)
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له على مائة، مث سكت سكوتا، ميكنه الكالم فيه، مث : وإن قال)
ألن  (أو مؤجلة، لزمه مائة جيدة حالة) (1)أي معيبة (زيوفا: قال

فينصرف إىل اجليد احلال، وما أتى  (2)اإلقرار حصل منه باملائة مطلقا
أقر وإن ) (3)ألنه يرفع به حقا لزمه ،به بعد سكوته، ال يلتفت إليه

بأن قال بكالم متصل له علي مائة مؤجلة إىل كذا  (بدين مؤجل
يف  (فقول املقر مع ميينه)هي حالة : وقال (فأنكر املقر له األجل)

 .(4)تأجيله، ألنه مقر باملال بصفة التأجيل، فلم يلزمه إال كذلك

                                                

 .املطلية بالزئبق، مبزاوجة الكربيت: الرديئة، وقيل: لزمه ألف جياد، والزيوف( 1)
واإلطالق يقتضي ذلك، كما لو باعه بألف درهم، وأطلق، وألنه رجع عن بعض ( 2)

 .ما أقر به، ورفعه بكالم منفصل، فلم يقبل كاالستثناء املنفصل
استقر حكم ما أقر به، ألنه إذا سكت بينهما، أو فصل بكالم أجنيب، فقد ( 3)

يصح االستثناء بشرط أن ال يسكت املستثىن، بني املستثىن منه، واملستنثى : وقالوا
زمنا ميكنه الكالم فيه، وأن ال يأيت بكالم أجنيب بينهما، وأن يكون املستثىن من 

 .اجلنس والنوع
اك متفقان ويف البيع إذا اختلفا يف احللول والتأجيل، فقول مدعي احللول، فما هن( 4)

على ثبوت أصل احلق، مث اختلفا يف صفته، وهنا االختالف يف احلق املتصف 
  .فقبل قول املقر، ألهنا غارم، والقول قول الغارم بيمينه
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له علي ألف : ولو قال (1)مثن مبيع، وحنوه: وكذا لو قال
 (3)وأقبض (وإن أقر أنه وهب) (2)كما أقرمغشوشة، أو سود لزمه  

بقبض مثن )إنسان  (أو أقر)ما عقد عليه  (رهن وأقبض)أقر أنه  (أو)
املقر  (مث أنكر) (4)من صداق أو أجرة، أو جعالة وحنوها (أو غريه

وسأل إحالف ) (5)الصادر منه (القبض ومل جيحد اإلقرار)اإلقباض أو 
فإن نكل حلف هو، وحكم على ذلك فله ذلك، أي حتليفه  (خصمه

وإن باع شيئا، أو ) (6)له، ألن العادة جارية، باإلقرار بالقبض قبله
 (أن ذلك)البائع، أو الواهب، أو املعتق  (وهبه، أو أعتقه مث أقر

ألنه  (كان لغريه مل يقبل قوله)الشيء املبيع أو املوهوب، أو املعتق 
 .(7)إقرار على غريه

                                                

كضمان، وصداق وأجرة وعوض خلع، وغري ذلك، قبل قوله يف ذلك، ألن ( 1)
 .هكذا أقر

ألن اللفظ . عيبا ينقصها معيبة: أي لزمه ألف مغشوشة، أو سود، وكذا لو قال( 2)
 .حيتمله

 .أي أنه وهب زيدا كذا، وأقبضه إياه( 3)
 .كمبيع( 4)
 .وال بينة( 5)
وإن باع أو وهب وحنوه، وادعى أن العقد وقع تلجئة، وال بينة بذلك وسأل ( 6)

 .إحالف خصمه على ذلك، لزمه احللف، فإن نكل قضي عليه
 .وتصرفه نافذ( 7)
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للمقر  (ولزمته غرامته)من اهلبة والعتق  (ومل ينفسخ البيع وال غريه)
ما بعته أو وهبته وحنوه  (وإن قال مل يكن) (1)له، ألنه فوته عليه

بينته  (قبلت)مبا قاله  (وأقام بينة)البيع وحنوه  (ملكي مث ملكته بعد)
 (3)(إنه قبض مثن ملكه)قال  (أو (2)إال أن يكون قد أقر أنه ملكه)

بينة، ألهنا تشهد خبالف ما أقر به، وإن  منه (مل يقبل)فإن قال ذلك 
غصبت هذا العبد من زيد، : ومن قال (4)مل يقم بينة مل يقبل مطلقا

 .(5)ال، بل من عمرو

                                                

 .وقفه، أو عتقهببيعه، أو هبته، أو ( 1)
أي أقر على أنه مل يكن ملكه حال البيع، مث ملكه بعد، وذكر الشيخ فيما إذا ( 2)

ادعى بائع بعد البيع، أنه كان وقفا عليه، أنه مبنزلة أن يدعي أنه قد ملكه اآلن، 
 .قال ابن قندس، يدخل يف ذلك، لو باع أمته، مث ادعى أهنا أم ولد له

، فعلى هذا ال تسمع بينته بالوقف، ألنه مكذب هلا على قول الشيخ: وقال بعضهم
بقوله إنه مكلف، ونقل ابن عطوة عن شيخه، يف رجل وقف وقفا وأشهد عليه مث 
باعه على رجل، مل يعلم باحلال، أن الوقف واحلالة هذه باطل غري الزم، بل حيكم 

لتسلط  احلاكم ببطالن الوقف، مراعاة وحفظا ملال املغرور، ولو فتح هذا الباب 
 .إخل.. كل مكار

 .بعتك، أو وهبتك، ملكي هذا: كأن قال( 3)
 .ألن األصل أنه إمنا تصرف فيما له التصرف فيه( 4)
فهو لزيد، إلقراره له به، وال يقبل رجوعه عنه، ألنه حق آلدمي، ويغرم قيمته ( 5)

  .لعمرو
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أو قال هو لزيد،  (1)أو غصبته من زيد، وغصبه هو من عمرو
 .(3)ويغرم قيمته لعمرو (2)بل لعمرو، فهو لزيد

                                                

اره غصبته من زيد، وغصبه هو من عمرو، فهو لزيد، ألن إقر : أي أو قال( 1)
 .بالغصب منه، تضمن كونه له، ويغرم قيمته لعمرو

 .إلقراره بامللك له، وال يقبل رجوعه عنه، ألنه حق آدمي( 2)
ال : أي قيمة العبد يف الصور الثالث، ألنه أقر له بامللك، بعد أن فوته عليه، وقيل( 3)

ه غصبت: إقراره مع إدراك متصل، واختاره الشيخ، وصوبه يف اإلنصاف، وإن قال
من زيد، وملكه لعمرو، فهو لزيد، إلقراره باليد له، وال يغرم لعمرو شيئا ألنه إمنا 

  .شهد له به
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 (1)فصل في اإلقرار بالمجمل

 
إذا ) (3)ضد املفسر (2)تمل أمرين فأكثر، على السواءما اح: وهو

 (كذا)قال له علي  (أو (4)على شيء)أي لزيد مثال  (له)إنسان  (قال
 (وقيل له) (6)أو له علي شيء وشيء (5)أو كذا كذا، أو كذا وكذا

فإن ) (7)أي فسر ما أقررت به، ليتأتى إلزامه به (فسره)للمقر : أي
 .(8)لوجوب تفسريه عليه (رهحبس حىت يفس)تفسريه  (أىب

                                                

وهو نقيض املبني، وإمنا صح اإلقرار باجململ، ومل تصح الدعوى به، لكون اإلقرار ( 1)
على املقر، والدعوى للمدعي، فيلزمه تبيني ما عليه، عند اجلهالة، دون ماله، 

 .داع إىل حترير دعواه، وال كذلك املقرواملدعي له، 
 .ما ال يفهم معناه عند اإلطالق: وقيل( 2)
 .املبني: أي( 3)
 .فسر ما أقررت به: قيل له( 4)
 .بغري خالف: قال يف الشرح: صح اإلقرار( 5)
 .له علي شيء شيء: أو قال( 6)
ال يصح، فإن أي قال له احلاكم، فسره ألنه يلزمه تفسريه، ألن احلكم باجملهول ( 7)

 .فسره بشيء، وصدقه املقر له، ثبت
ألنه حق عليه، فإذا امتنع منه حبس عليه، كاملال، وكما لو عينه وامتنع من أدائه، ( 8)

  .وإن امتنع من تفسريه، قيل له، إن بينته وإال جعلناك ناكال
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 (2)تفسريه (بأقل مال، قبل)فسره  (أو (1)فإن فسره حبق شفعة)
أو ال يدعي شيئا فيبطل  (3)إال أن يكذبه املقر له، ويدعي جنسا آخر

 (مبيتة أو مخر)أي فسر ما أقر به جممال  (وإن فسره) (4)فيبطل إقراره
حبة بر، أو أو  (كقشر جوزة)مبال ال يتمول  (أو) أو كلب ال يقتىن

منه ذلك، ملخالفته  (مل يقبل)رد سالم، أو تشميت عاطس وحنوه 
لوجوب  (بكلب مباح نفعه)منه تفسريه  (ويقبل) (5)ملقتضى الظاهر

 .(7)ألنه حق آدمي كما مر (أو حد قذف) (6)رده

                                                

 .قبل، ألنه حق واجب يئول إىل املال( 1)
 .ل يف اإلنصاف، بال نزاعألن الشيء يصدق عليه أقل مال، قا( 2)
 .غري الذي فسره به: أي( 3)
 .لتكذيبه املقر له، وحيلف املقر إن ادعى املقر له جنسا آخر( 4)
وألن إقراره اعرتاف حبق عليه، وهذه املذكورات ال تثبت يف الذمة، ورد السالم ( 5)

 .وحنوه، يسقط بفواته
فعه، ككلب صيد، أو ماشية أي، ويقبل من املقر مبجمل، تفسريه بكلب مباح ن( 6)

 .أو زرع، لوجوب رده، فيتناوله اإلجياب
أي أو فسر ما أقر به جممال حبد قذف، قيل، ألنه يصح إطالقه، على ما ذكر ( 7)

وحنوه، حقيقة وعرفا، وألن حد القذف حق آلدمي فقبل تفسريه به، كما مر يف 
  .بابه
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وإن قال املقر ال علم يل مبا أقررت به، حلف إن مل يصدقه املقر 
وإن مات قبل تفسريه مل يؤاخذ  (1)يه االسمله، وغرم له أقل ما يقع عل

وارثه بشيء، ولو خلف تركه، الحتمال أن يكون املقر به حد قذف، 
 (2)له علي مال، أو مال عظيم، أو خطري أو جليل، وحنوه: وإن قال

إنسان عن  (وإن قال) (4)حىت بأم ولد (3)قبل تفسريه، بأقل متمول
أي إىل املقر، ألنه  (ليه جنسه إريله علي ألف رجع يف تفس)إنسان 

 .(5)أعلم مبا أراده

                                                

علي شيء، أو كذا وحنوه إن مل  أي حلف أنه ال علم له مبا أقر به، من قويل له( 1)
يصدقه املقر له، وغرم املقر للمقر له، أقل ما يقع عليه االسم، كالوصية بشيء، 

 .فتعطى الورثة أقل ما يقع عليه االسم، وإن صدقه املقر له خلي سبيله
 .كالكثري والنفيس، والعزيز( 2)
اللغة، وال يف العرف، ألنه عند الفقري عظيم، وألنه ال حد له يف الشرع، وال يف ( 3)

 .وخيتلف الناس فيه، فقد يكون عظيما عند بعض، حقريا عند آخرين
يرجع إىل عرف املتكلم، فيحمل مطلق كالمه على : هذا املذهب، وقال الشيخ( 4)

احلق أنه ال يقبل من امللك وحنوه، تفسريه بأدىن متمول : حمتمالته، وقال ابن القيم
 .اصد يف اإلميان، وال فرقواعترب األصحاب العرف، واملق

  .وألنه حيتمل الدنانري، والدراهم، أو غريها، ففي األلف إيهام، كالشيء( 5)
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فسره  (أو)واحد من ذهب أو فضة أو غريمها  (فإن فسره اجنس)
وإن فسره بنحو كالب، ) (1)ذلك ألن لفظه حيتمله (بأجناس قبل منه)

وله علي ألف ودرهم، أو ثوب وحنوه، أو دينار وألف، أو  (2)مل يقبل
م، أو ألف إال درهم، ألف ومخسون درمها أو مخسون وألف دره

 (4)وله يف هذا العبد شرك أو شركة (3)فاجململ من جنس املفسر معه
أو هو يل وله أو هو شركة بيننا، أو له فيه سهم، رجع يف تفسري 

 حصة 

                                                

 .قال يف اإلنصاف بال نزاع( 1)
: ولو كانت مباحة، لبعده عن الظاهر، وهذا مع ما تقدم، مع أنه إذا قال: ظاهره( 2)

ا هنا، إذا فسره له على شيء، أو كذا يقبل تفسريه بكلب مباح نفعه، فلعل م
 .بالكالب اليت ال يصح بيعها

وال يقبل منه إن فسره بغري ذلك، ألنه ذكر مبهما مع مفسر، فكان املبهم من ( 3)
جنس املفسر، ألن العرب تكتفي بتفسري إحدى اجلملتني عن األخرى، كقوله 

َواْزَداُدوا ِتْسًعا ا له علي بعض العشرة، فله تفسريه مب: أي سنني، ولو قال
شطرها فهو نصفها، وقيل ما شاء، ذكره يف الرعاية، واقتصر : شاء منها، وإن قال

 .عليه يف اإلنصاف
ومقتضى الشركة يقتضي التسوية، ويف النكت، مها فيه سواء، وهو مقتضى ( 4)

لو قيل هو بينهما نصفني، كان له وجه، ويؤيده قوله : القاعدة ويف اإلنصاف
ُهْم ُشرََكاُء فِ : تعاىل : أوله فيه سهم، فقال القاضي: وأما قوله ي الثُـُّلثِ فـَ

 .السهم سدس، وجزم به في الوجيز
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الشريك إىل املقر، وله علي ألف إال قليال، حيمل على ما دون 
هم له علي ما بني در )املقر عن إنسان  (وإن قال)  ((1)النصف

له علي  (وإن قال) (2)ألن ذلك هو مقتضى لفظه (وعشرة، لزمه مثانية
من درهم إىل عشرة لزمه )قال له علي  (ما بني درهم إىل عشرة أو)

وإن قال أردت بقويل من درهم إىل  (3)لعدم دخول الغاية) (تسعة
الواحد واالثنني، والثالثة واألربعة، : عشرة جمموع األعداد؛ أي

ة والسبعة والثمانية، والتسعة والعشرة، لزمه مخسة واخلمسة والست
وله ما بني هذا احلائط إىل هذا احلائط، ال يدخل  (4)ومخسون
  ((5)احلائطان

                                                

له علي معظم األلف، أو قريب من ألف، : وكذا له على ألف إال شيئا، وإن قال( 1)
يلزمه أكثر من نصف األلف، ويرجع يف تفسريه إليه، وحيلف على الزيادة إن 

 .ادعيت عليه
 .، وكذا إن عرفهما باأللف والالمألن ذلك ما بينهما( 2)
بناء على أن الغاية ليست داخلة يف املغيا، وهو أبعد استعماالت يف اللغة، قال ( 3)

 .والصحيح منها، أهنا إن كانت من جنس املغيا، دخلت وإال فال: اخللويت
ألن جمموعها كذلك، ولك أن تزيد أول العدد، وهو واحد على العشرة فيصري ( 4)

 .وتضرهبا يف نصف العشرة، يبلغ ذلكأحد عشر، 
له ما بني هذين احلائطني، وألنه إمنا أقر : ذكره القاضي حمل وفاق، وكذا لو قال( 5)

  .مبا بينهما
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وله علي درهم فوق درهم، أو حتت درهم، أو مع درهم، أو فوقه 
أو حتته، أو معه درهم أو قبله، أو بعده درهم، أو درهم بل درمهان، 

له علي درهم أو دينار، )عن آخر  (ن قال إنسانوإ) (1)لزمه درمهان
له : ويرجع يف تعيينه إليه ألن أو ألحد الشيئني وإن قال (لزمه أحدمها

 (3)له علي متر يف جراب)املقر  (وإن قال) (2)درهم بل دينار، لزماه
  (وحنوه فص يف خامت)قال له  (أو (4)سكني يف قراب)قال له علي  (أو

سرج، أو زيت  اعليه عمامة، أو دابة عليهكثوب يف منديل، أو عبد 
له عمامة على : وكذا لو قال (5)دون الثاين (فهو مقر باألول)يف زق 

 عبد، أو فرس مسرجة 

                                                

ألن هذه األلفاظ جتري جمرى العطف، ألن معناها الضم، فكأنه أقر بدرهم، ( 1)
 .وضم إليه آخر

، فلزماه، وكذا نظائره حيث كان ألن األول ال ميكن أن يكون الثاين، وال بعضه( 2)
 .املضرب عنه، ليس املذكور بعده، وال بعضه لزمه اجلميع

 .بكسر اجليم( 3)
 .بكسر القاف( 4)
وكذا كل مقر بشيء، جعله ظرفا، أو مظروفا، ألهنما شيئان متغايران ال يتناول ( 5)

ر إمنا يثبت وال يلزم أن يكون الظرف واملظروف لواحد، واإلقرا: األول منهما الثاين
  .مع التحقيق، ال مع االحتمال
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أو  (2)وإن قال له خامت فيه فص (1)أو سيف يف قرابه وحنوه
وإن أقر له خبامت وأطلق، مث جاءه  (3)سيف بقراب، كان إقرارا هبما

وإقراره بشجر  (4)ما أردت الفص، مل يقبل قوله :خبامت فيه فص، وقال
 (5)أو شجرة، ليس إقرارا بأرضها، فال ميلك غرس مكاهنا، ولو ذهبت

ولو  (7)وإقراره بأمة، ليس إقرارا حبملها (6)وال ميلك رب األرض قلعها
 .(8)ولو أقر ببستان مشل األشجار

                                                

من الظروف وغريها، أي فإقرار باألول ال الثاين، ألن األول مل يتناول الثاين كما ( 1)
 .تقدم

 .كان مقرا هبما، ألن الفص جزء من اخلامت( 2)
سيف مع قراب، ألن الباء تعلق الثاين باألول، : فالباء للمصاحبة فكأنه قال( 3)

 .املوصوف، ويوضحه فال يغايره والوصف يبني
له عندي ثوب : ألن اخلامت اسم للجميع، والفص جزء من اخلامت، أشبه ما لو قال( 4)

هذا الذي أردت قبل، ألن لفظه : فيه علم، وظاهره، لو جاء خبامت بال فص، وقال
 .حيتمله

 .ألنه تصرف يف ملك الغري، بغري إذنه( 5)
ر أهنا وضعت حبق، ومثرهتا للمقر له، ألهنا مناؤها وكذا البيع والوقف، ألن الظاه( 6)

 .فتتبعها
 .ألنه قد ال يتبعها( 7)
  .والبناء واألرض، ألنه اسم للجميع، إال أن مينع مانع، ككون األرض أرض عنوة( 8)
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 (1)وبشجرة مشل األغصان
ن يعم نفعه وأن جيعله وهذا آخر ما تيسر مجعه، واهلل أسأل أ

خالصا لوجهه الكرمي، وسببا للفوز لديه اجنات النعيم، واحلمد هلل 
الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وآله 

 .وصحبه على مدى األوقات
فرغت منه يوم اجلمعة، ثالث شهر ربيع الثاين، من شهور : قال

 وحده، وصلى اهلل على سيدنا سنة ثالث وأربعني وألف، واحلمد هلل
 .حممد وآله وصحبه وسلم

 
 آخر المجلد السابع من حاشية الروض المربع 

 شرح زاد المستنقع وبه تم الكتاب 
ى اهلل على محمد وآله وصحبه والحمد هلل رب العالمين وصل

 وسلم

                                                

والعروق والورق ألنه اسم للجميع ويف الثمرة ما سبق من التفصيل يف بيع األصول ( 1)
 .والثمار
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 نبذة مختصرة
 عن مؤلفي هذا الكتاب، 

 طبعوتاريخ وموضوع كل مجلد، واألشراف على ال
بعون اهلل وتوفيقه مت طبع حاشية الروض املربع شرح زاد ( 3)

مقابلة  7011 -7931املستنقع الطبعة األوىل يف سبعة جملدات سنة 
على خط مؤلف احلاشية ثالث مرات بدقة واتقان وقوبل الروض أيضا 
على خمطوطة أخرى، ومل يقع من األخطاء املطبعية وهلل احلمد إال شيء 

 .على القارئ ىقليل ال خيف
 :مكون من ثالثة مؤلفات وهي: فهذا الكتاب

موسى بن أمحد احلجاوي، اختصره من املقنع : زاد املستنقع ألفه( أ)
 .هـ 369وتويف رمحه اهلل سنة 

منصور بن يونس البهويت، شرحا لـ زاد  :الروض املربع ألفه( ب)
 7107 سنة زاد املستنقع وتويف رمحه اهلل)...( املستنقع فما بني القوسني 

 .هـ
عبد : حاشية الروض املربع، شرح زاد املستنقع ألفها الشيخ( ج)

الرمحن ابن حممد بن قاسم، وجعلها تعليقا بأرقام، حتت خط فاصل 
 .هـ 7931بينهما وبني الروض وتويف رمحه اهلل سنة 

 :واحتوى على ما يلي 7931مت طبع اجمللد األول، سنة ( 1)
ومقدمة عامة، وخطبة ملؤلف احلاشية،  ترمجة مؤلف احلاشية،( أ)

وضح فيها رغبة طالب العلم، يف زاد املستنقع وشرحه، مع التعليل 
 .لذلك، وبني خطته وطريقته يف وضع هذه احلاشية
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أصول وقواعد وتنبيهات، ملؤلف احلاشية، وخطبتني للشارح ( ب)
 .واملاتن

ط كتاب الطهارة وأول كتاب الصالة إىل هناية باب شرو   (ج)
 الصالة وفهرس موجز

وقد احتوى على بقية أبواب  7931مت طبع اجمللد الثاين، سنة ( 9)
 .وفصول كتاب الصالة، وفهرس موجز

هـ وقد احتوى على كتاب  7931مت طبع اجمللد الثالث سنة ( 0)
اجلنائز، وكتاب الزكاة، وكتاب الصيام، وأول كتاب املناسك إىل هناية باب 

 .منه 91على صفحة  97ظ تقدمي صفحة اإلحرام، وفهرس ويالح
هـ وقد احتوى على بقية  7939مت طبع اجمللد الرابع، سنة ( 0)

أبواب وفصول كتاب املناسك، وكتاب اجلهاد، وأول كتاب البيع، إىل 
 .فصل يف بيع الثمار، وفهرس: هناية

بقية  :هـ وقد احتوى على 7939مت طبع اجمللد اخلامس سنة ( 6)
ب البيع، وأول كتاب الوقف، إىل هناية الفصل الثاين أبواب وفصول كتا

 .منه، وفهرس
هـ وقد احتوى على بقية  7933مت طبع اجمللدالسادس سنة ( 1)

أبواب وفصول كتاب الوقف، وكتاب الوصايا، وكتاب الفرائض، كتاب 
 .العتق، وكتاب النكاح، وكتاب الطالق، وكتاب اإليالء، وفهرس

كتاب :هـ وقد احتوى على 7011، سنة مت طبع اجمللد السابع( 9)
الظهار، وكتاب اللعان، وكتاب العدد، وكتاب الرضاع، وكتاب النفقات، 
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وكتاب اجلنايات، وكتاب الديات، وكتاب احلدود، وكتاب األطعمة، 
وكتاب اإلميان، وكتاب القضاء، وكتاب الشهادات، وكتاب اإلقرار، ونبذة 

 .خمتصرة وفهرس
ات السبعة، على خط املؤلف للحاشية، وكذا قابل مجيع اجمللد( 3)

على الروض املخطوط، ووضع الفهارس، والفواصل واألقواس، وغريها من 
األشياء الفنية للطباعة، املشرف على الطبع الشيخ عبد اهلل بن عبد 

 .الرمحن بن جربين، مدرس اجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
سعد بن عبد الرمحن بن : ابن مؤلف احلاشية: وشارك يف ذلك

قاسم، مدرس مبعهد الرياض العلمي، وكان متام ذلك كله، يف رمضان، 
 .هـ 7011سنة 

هذا ونسأل اهلل أن يعمم نفعها، وأن جيعل عملنا خالصا لوجهه 
 .الكرمي، وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسلم
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 فهرس المجلد السابع 
 من حاشية الروض المربع

 الصفحة الموضوع
 1 تاب الظهارك

 1 األصل فيه واشتقاقه وحكمه
 4 ذكر كيفية الظهار مع التمثيل

 6 التصريح بالتحرمي وعدمه، ونية الطالق أو غريه
 7 إذا قالته لزوجها، وحكم الكفارة عليها

 8 .ذكر من يصح منه، وما جيب فيه كفارة ميني
 31 فصل يف حكم تعجيل الظهار، أو تعليقه وغري ذلك

ة للمعجل واملعلق واملؤقت، مع التفصيل يف حكم الكفارة أمثل 
 31 والوطء

 31 لزوم إخراج الكفارة قبل الوطء، مع التوضيح ملا تتكرر فيه
 35 فصل يف بيان أحكام كفارة الظهار وغريها

 35 ذكر الكفارات وأهنا على الرتتيب مع الدليل
 36 ذكر املعترب يف الكفارات ومن تلزمه الرقبة

 37 وط لزوم شراء الرقبة مع التفصيل والتوضيح للمجزئ منهاشر 
 11 .فصل يف بيان حكم الصوم يف الكفارة واإلطعام وما يتعلق بذلك

 11 .وجوب التتابع يف الصوم جلميع الشهرين، مع التفصيل ملا قد يتخلله
ما يشرتط يف املسكني، وجيزئ التفكري به، مع التفصيل والتوضيح 

 14 .وقدره لنوع اإلطعام

 16 وجوب النية يف التكفري، مع بيان حملها
 17 إصابة املظاهر منها يف أثناء الصوم أو اإلطعام
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 13 كتاب اللعان وما يلحق من النسب
 13 حكم اللعان وتعريفه، وما يشرتط يف صحته، وكونه باللغة العربية

 13 كيفية اللعان من الزوج والزوجة
 11 ا يبطلهما يسن وقت املالعنة وم

 15 فصل يف بيان شروط اللعان، وما يثبت به من األحكام
 15 قذف زوجته الصغرية، أو اجملنونة وبيان شرط اللعان وحمرتزاته

 17 ما حيصل من األحكام إذا مت اللعان
 13 التوأمان املنفيان أخوان ألم

 41 فصل فيما يلحق من النسب، وما ال يلحق منه
 41 ن الزوج وحلوق نسبه وعدم اإلمكان مع التوضيحإمكان كون الولد م

 43 إمكان حلوق الولد للسيد وعدمه والتفصيل يف ذلك
 45 ذكر تبعية النسب، والدين واحلرية

 46 كتاب العدد
 46 ذكر األصل يف وجوهبا والقصد منها، وتعريفها

 46 ذكر من تلزمها العدة، مع التوضيح لنوع املفارقة
 48 مها العدة، مع بيان نوع املفارقةذكر من ال تلز 

 53 فصل يف أصناف املعتدات، وأحكامهن وما يتعلق بذلك
 53 عدد أصنافهن، مع التفصيل للحامل

 51 أكثر مدة احلمل، وأقلها، وغالبها
 54 إلقاء النطفة بدواء مباح، أو شربه حليض

 55 فصل يف بقية أصناف املعتدات وما يتعلق بذلك
 55 عدة املتوىف عنها، حرة أو أمة أو مبعضة التفصيل يف

 58 من انقضت عدهتا قبل موته
 53 التفصيل يف عدة احلائل حرة أو مبعضة أو أمة مع التحقيق
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 63 التفصيل يف عدة الصغرية واآليسة، حرة أو أمة أو مبعضة
عدة من ارتفع حيضها ومل تدر سببه، حرة أو أمة أو مبعضة، وغريها 

 61 مع التحقيق

 66 عدة امرأة املفقود، مع التفصيل حلاليت غيابه
 67 ما ال تفتقر إليه امرأة املفقود

إن تزوجت بعد املدة والعدة وقدم الثاين، وحكم الصداق، مع 
 68 التفصيل

 73 فصل يف حكم العدة من الغائب وغريه وما تنقضي به
 73 ابتداء العدة من الغائب امليت أو املطلق

 73 بشبهة أو زنا أو عقد فاسد كمطلقة عدة موطوءة
عدة من وطئت وهي معتدة بشبهة أو نكاح فاسد وإباحتها، وحكم 

 71 الولد

 76 أمثلة الستئناف العدة، والبناية عليها
 78 فصل يف حكم اإلحداد، وما جتنبه وغري ذلك

اإلحداد فوق الثالث لغري الزوجة والتوضيح حلكمته وأنه من حماسن 
 78 الشريعة

 78 لزومه للمتوىف عنها مدة العدة وعدمه ومن يباح هلا وغري ذلك
 83 تعريف اإلحداد مع التوضيح له،وبيان ما ال متتنع منه

 84 فصل يف سكىن املتوىف عنها والرجعية والبائن وما يتعلق به
 84 التفصيل يف سكىن املتوىف عنها، وجواز خروجها حلاجة

 86 لتوضيحسكىن الرجعية والبائن مع ا
 88 باب االسترباء

 88 تعريفه والتفصيل السترباء األمة
 33 ما تستربأ به احلامل واحلائض، واآليسة وغري ذلك
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 31 كتاب الرضاع
 31 تعريفه وأنه حيرم ما حيرم من النسب، مع الدليل

 34 احملرم مخس رضعات يف احلولني قبل الفطام، وذكر اختيار الشيخ
 35 واخللوة، للحاجة وكيفية الرضعةما يبيح الدخول 

 36 السعوط والوجور واحلقنة باللنب احملرم
 36 ذكر اللنب احملرم، وعكسه

 38 التفصيل يف انتشار احملرمية وعدمها وغري ذلك
 313 أمثلة لفسخ النكاح بسبب الرضاع مع التفصيل يف حكم املهر

 311 هراإلقرار بالرضاع من أحد الزوجني وحكم النكاح وامل
 315 إذا شك يف الرضاع أو كماله وال بينة فال حترمي

 315 ثبوته بشهادة امرأة مرضية ومل يتقدمها دعوى
 316 من يكره اسرتضاعها، واحلكمة يف ذلك

 كتاب النفقات
 317 أي نفقات الزوجات، واألقارب واملماليك وغريهم

 317 .تعريف النفقة، والتفصيل ملا يلزم الزوج لزوجته
 318 اعتبار احلاكم حباهلما عند التنازع وما يفرض للموسرة حتت املوسر

 331 ما يفرض للفقرية حتت الفقري
 333 ما يفرض للمتوسطة مع املتوسط والغنية مع الفقري، وغري ذلك

 333 ذكر أشياء تلزم الزوج، وأشياء ال تلزمه
 331 فصل يف نفقة الرجعية وغريها وغري ذلك

 331 زوجة دون البائن غري احلاملالرجعية كال
 334 الرجوع يف النفقة، ولزوم ما مضى
 335 من جتب هلا النفقة بسبب احلمل

 335 من سقطت نفقتها بسبب من جهتها أو فعلت ما شرع هلا
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 337 من يقبل قوله يف النشوز والنفقة مع التحقيق
 337 ال نفقة وال سكىن ملتوىف عنها

 338 سوةوقت دفع القوت أو الك
 311 لزوم النفقة يف غيبة الزوج، وتغرميها إن كان ميتا

 311 فصل يف ابتداء نفقة الزوجة،وحكم اإلعسار هبا، وغري ذلك
 311 التفصيل يف ابتداء النفقة وبذل الزوجة لزوجها وعدمه

 314 التفصيل يف حالة إعسار الزوج، وحكم الفسخ هلا أو الصرب
 315 قة أو القدرة عليها، وحكم الفسخغيبة املوسر، وتعذر النف

 317 باب نفقة األقارب واملماليك من اآلدميني والبهائم
املراد باألقارب هنا مع التفصيل يف وجوب النفقة ألبويه وإن علوا 

 317 ولولده وإن سفلوا أو غريهم

 313 وجوهبا لكل من يرثه بفرض أو تعصيب مع التوضيح والتفصيل
القريب، مع التوضيح هلا، وبيان مقدارها على شروط النفقة على 

 313 الورثة

 314 على القريب أيضا نفقة زوجة الفقري كاملرضعة
 315 ال نفقة مع اختالف الدين إال بالوالء

 316 يف االسرتضاع للولد، وحكم األجرة مع التحقيق: التفصيل
 313 منع املرضعة إذا تزوجت آخر مع التفصيل

 341 قيق وتزوجيه وتأديبه وغري ذلكفصل يف نفقة الر 
 341 التفصيل يف نفقته وعدم مشقته وإراحته وغري ذلك

 341 طلب الرقيق الزواج، وتأديبه وتسريه
فصل يف نفقة البهائم، وحتميلها واالنتفاع هبا، وحلبها وومسها وغري 

 345 ذلك

 348 باب احلضانة ومن جتب له، وذكر األوىل هبا، وعكسه وغري ذلك
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 348 تعريف احلضانة، ومن جتب له
 348 ذكر األوىل باحلضانة على الرتتيب، مع التفصيل وبيان األصلح

 353 قول الشيخ العمة أحق من اخلالة وحتقيقه يف ذلك
على جنس الرجال ونساء األب  جنس النساء مقدم يف احلضانة

 351 مقدمات على نساء األم

 351 يمها إىل ثقة أو حمرمةوقت اعتبار احملرمية للمحضونة وتسل
 354 احلضانة لذوي األرحام مع الرتتيب مث احلاكم ومن سبقت إليه اليد

 355 انتقال احلضانة إن امتنع أو كان غري أهل
 355 ذكر من ال حضانة له، والرجوع هلا لزوال املانع

 357 إرادة أحد أبويه السفر، للسكىن أو حلاجة والتفصيل يف ذلك
يري الغالم بعد سبع سنني، واختصاص األب باجلارية فصل يف خت

 353 وغري ذلك

 353 .وقت ختيري الغالم بني أبويه إن مل يتفقا مع ذكر الشرطني للخيار
 361 مكثه عند من اختار، والغرض منه، وجواز التكرار الختياره
 361 التقدمي بالقرعة وبيان من ال يقر بيده، مع التحقيق يف ذلك

عنده األنثى بعد السبع، وكذا الغالم بعد رشده وحكم من تكون 
 363 اإلنفراد مع التفصيل والتوضيح والتحقيق

 361 املعتوه عند أمه مطلقا
 364 كتاب اجلنايات

 364 تعريفها وحكم القتل بغري حق وحكمة عقوبة اجلناة واملفسدين
 365 توبة القاتل مقبولة عند اجلمهور مع التحقيق

 365 الثة أضرب، مع التفصيل والتوضيح هلااجلنايات ث
 367 للعمد تسع صور مع التفصيل والتوضيح لألوىل والثانية والثالثة

 371 التفصيل للصورة الرابعة واخلامسة والسادسة
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 373 الصورة السابعة، وما يلحق هبا
 371 ذكر الصورة الثامنة والتاسعة مع التفصيل هلما

 375 ه وما جيب فيه مع التمثيلالضرب الثاين، وبيان امس
ذكر الضرب الثالث، وأنه نوعان، مع الفرق بينه وبني الثاين، ومن 

 376 جتب عليه الكفارة والدية

فصل يف املشرتكني يف القتل واملنفرد أو املتسبب، وغري ذلك وحكمة 
 373 القصاص

 التفصيل يف قتل اجلماعة بالواحد، ومتالئهم عليه، وسقوطه عنهم إىل
 373 الدية

 381 فعل األول باجملين عليه ما ال يعيش معه، مث ذبح الثاين له
إكراه املكلف على قتل مكافئة أو غريه، أو أمر السلطان به، وغري 

 381 ذلك مع التوضيح للعفو أو الدية وضماهنا

اشرتاك االثنني يف قتل ال جيب القود على أحدمها منفردا، مع 
 386 التفصيل

 388 وجوب القصاص باب شروط 
 388 عدد شروطه مع التفصيل لألول والثاين والثالث وحمرتازاهتا

 331 ال يقتل مسلم بكافر وال حر بعبد وعكسه يقتل
 331 يقتل الذكر باألنثى، واألنثى بالذكر

 331 ذكر الشرط الرابع وحمرتزاته وإرث قاتل بعض دمه
 335 باب استيفاء القصاص

شروطه، مع التفصيل لألول منها وحكم  ضابطه وحكمته،وعدد
 335 االستيفاء وعدمه

 337 ذكر الشرط الثاين، مع التوضيح له
 338 انفراد بعض الورثة باالستيفاء، وعفو بعضهم عن القصاص
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 333 ذكر الشرط الثالث، مع التمثيل والتفصيل لذلك
 فصل فيمن يستوىف حبضرته، واآللة املاضية، وكيفة االستيفاء وغري

 111 ذلك

 115 باب العفو عن القصاص
تعريفه وحكمه يف األديان املاضية واألصل فيه، وأن حكمه اجلواز إذا 

 115 مل يكن ضرر

ختيري ويل املقتول، مع التفصيل يف العفو وفضله، وحكم قتل الغيلة، 
 116 والتحقيق يف ذلك

 117 ذلكالتفصيل يف العفو وبقاء الدية، والصلح على أكثر منها وغري 
 113 عفو اجملروح مث السراية، وعفو املوكل، وما جيب لرقيق، وغري ذلك
 131 باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من األطراف واجلراح

 131 ثبوته يف الطرف واجلراح، ومن يقاد به، وكونه عمدا حمضا
 131 القصاص فيما دون النفس نوعان

 131 فصيل لهذكر النوع األول وهو الطرف مع الت
 135 عدد شروط القصاص يف الطرف مع ذكر األول وشرط وجوبه

 137 ذكر الشرط الثاين، مع التفصيل له والتوضيح
 133 ذكر الشرط الثالث بالتفصيل

فصل يف النوع الثاين فيما دون النفس وهو اجلراح مع التفصيل 
 113 والتحقيق

 111 وأرش الزائدما ال يقتص منه لعدم أمن احليف أو له بعضه 
 114 كيفية القصاص للجرح

 115 القود من اجلماعة يف الطرف أو اجلرح وعدمه، مع التوضيح
 116 سراية اجلناية مضمونة والقود مهدرة

 117 ال يقتص من عضو قبل برئه كما ال تطلب له الدية
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 118 التوقف فيما رجي عوده
 113 كتاب الديات

 113 ولزومها باإلتالف أو التسبباألصل يف وجوهبا وتعريفها 
 113 وجوهبا يف العمد يف مال اجلاين حالة

 111 وجوب دية شبه العمد واخلطأ على العاقلة مع التفصيل
 111 حكم دية الصغري املغصوب، واملكلف املغلول، مع التعليل

 115 فصل يف املؤدب وأنه ال يضمن ما تلف إذا مل يسرف
 116 كذا أمه مع التفصيل للسببضمان اجلنني إذا سقط، و 

عدم ضمان املأمور بفعل، وكذا األجري، ومتعلم السباحة مع 
 113 التوضيح

 141 باب مقادير ديات النفس
 141 تعريفها وذكر أصول الدية، مع التوضيح والتحقيق

 141 تغليظ الدية يف العمد وشبهه، وختفيفها يف اخلطأ مع التفصيل
 145 يب، واجملوسي والوثين ونسائهمالتفصيل يف دية الكتا

 147 استواء الذكر واألنثى فيما دون الثلث
 147 دية اخلنثى املشكل، والقن وجراحه مع التفصيل يف ذلك

 143 ما جيب يف اجلنني إذا سقط ميتا أو حيا، مع التفصيل
 153 التفصيل يف جناية العبد بغري إذن السيد،وبإذنه وغري ذلك

 154 ضاء ومنافعهاباب ديات األع
وجوب الدية يف إتالف ما يف اإلنسان منه شيء واحد، أو شيئان 

 154 مع التمثيل

 157 يف أحد الشيئني نصفها، ويف املنخرين ثلثاها، ويف كل جفن ربعها
 158 يف كل أصبع عشر الدية، ويف األمنلة ثلث عشرها

 153 مفصل اإلهبام كدية السن، نصف العشر
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 163 ملنافعفصل يف دية ا
 163 وجوهبا يف كل حاسة، ويف الكالم والعقل ويف كل منفعة مع التفصيل

 161 وجوهبا يف بعض ما تقدم بقدره إن علم وإال فحكومة
وجوب الدية يف كل واحد من الشعور األربعة مع التوضيح هلا 

 161 والتفصيل

 165 ما جيب يف عني األعور، وغريه مع التفصيل
 166 نصف الديةيف يد األقطع 

 167 باب الشجاج وكسر العظام
 167 تعريف الشجة وأهنا عشر مرتبة مبدوءة باألخف

ذكر اخلمس األول وتعريفها، وأنه ال مقدر فيها بل حكومة، إال ما 
 168 روي عن أمحد

 171 ذكر اخلمس األخرية، مع تعريفها، وما جيب فيها وغري ذلك
 175 اذكر عدد من العظام، وما جيب فيه

ذكر ما عدا اجلراح وكسر العظام مع التمثيل والتوضيح وبيان ما 
 176 جيب فيها

 173 باب العاقلة وما حتمله
 173 تعريفها وذكرهم بالتفصيل وأن دية اخلطأ عليهم

 181 ذكر من ال عقل عليه، مع التعليل
 181 التفصيل فيمن ال عاقلة له أو له وعجزت مع التحقيق

 184 ا ال حتمله العاقلة مع التعليل والتوجيهالتفصيل فيم
 187 تأجيل ما وجب على العاقلة، وكيفية حتميلهم مع الرتتيب

 188 فصل يف كفارة القتل
األصل يف وجوهبا مع التفصيل يف موجبها ومن جتب عليه والتحقيق 

 188 يف ذلك
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 131 نوع الكفارة وبيان ما ال جتب فيه وتعددها
 131 باب القسامة

وتعريفها مع بيان أول قسامة وقعت وغري  األصل يف مشروعيتها
 131 ذلك

 131 ال تكون يف دعوى طرف وال جرح
عدد شروطها مع التفصيل لألول، وبيان ما قاله أمحد يف القسامة 

 131 وغريه

 135 ذكر بقية الشروط، وأنه يقاد إذا متت الشروط
 137 كيفية القسامة وما يعترب فيها

يل فيما إذا نكل الورثة، أو كانوا نساء، أو مل يرضوا حلف التفص
 138 املدعى عليه، وغري ذلك

 111 كتاب احلدود
 111 تعريفها، واألصل يف مشروعيتها، وما ينبغي ملن يقيمها

 111 التفصيل فيمن جيب عليه احلد
 113 إقامة اإلمام له أو نائبه يف غري مسجد مع التعليل والتحقيق

 111 حد من حدود اهلل، وكذا املال إلبطالهلشفاعة وقبوهلا، يف حترمي ا
 111 إقامة السيد احلد على رقيقه، وتعزيره وغري ذلك

 114 رأة مع التفصيل والتوضيحـد للرجل واملـة الضرب يف احلـكيفي
 117 أشد اجللد على الرتتيب، مع التفصيل يف تأخريه ملرض وحنوه

 113 مرجوم ومن حيضر احلد ويبتدئ وغري ذلكاملوت يف احلد، واحلفر لل
 131 باب حد الزنا

 131 تعريفه وحكمه مع بيان عظم جرمه
 131 حد احملصن، واحلكمة يف ختصيصه وتعريفه، وشروطه وما يثبت به

 135 جلد غري احملصن، وتغريبه رجال كان أو امرأة مع التفصيل
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 136 لنصف وال يغربجلد الرقيق إذا زىن حمصنا أو غري حمصن على ا
 138 حترمي اللواط مع التفصيل يف حده، والتحقيق

 133 عدد شروط وجوب احلد يف الزنا
 133 ذكر األول والثاين، مع التفصيل هلما وحمرتازاهتا

 111 ثبوت الزنا بأحد أمرين، مع التفصيل لألول: الثالث
 115 ذكر األمر الثاين بالتفصيل له وحمرتازاته

 118 يف حكم املرأة إذا محلت وال زوج هلا وال سيدالتفصيل 
 111 باب حد القذف

 111 أصله وحكمه، وتعريفه مع التفصيل، حلد قذف احملصن
 111 تعزير من قذف غري حمصن، مع بيان أن احلد حق للمقذوف

 111 ذكر صفات احملصن هنا بالتفصيل
 111 قذف الغائب ومطالبته ومن علم كذبه بالقذف

 114 صريح القذف وكنايته مع التمثيل والتوضيحذكر 
 116 ذكر ما يوجب التعزير من الكناية وغريها

سقوط احلد بالعفو، وعدم استيفائه بدون طلب، مع التفصيل يف 
 117 املقذوف، إذا مات

 117 ذكر من قذف ميتا، أو نبيا أو كافرا، وصحت توبته
 113 باب حد املسكر

 113 ح منه للضرورة، ويقدم عليهتعريفه وحكمه، وما يبا 
 143 ذكر من عليه احلد بشربه، وعدد اجللد، مع التحقيق والتوضيح

 141 حكم من وجد منه رائحتها أو حضر شرهبا وغري ذلك
 141 ثبوت احلد عليه بإقراره مرة، أو شهادة عدلني

 144 حترمي ما غال أو مت له ثالث ليال أو اشتد
 145 باب التعزير

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

671 

 145 بة الباب ملا قبله، وقول الشيخ يف أنواعهمناس
 145 تعريف التعزير، مع بيان ما جيب فيه، والتمثيل له

إقامة التعزير بدون مطالبة، مع التحقيق يف الزيادة على العشر أو 
 147 النقص

 143 تعزيره لفطره أو وطء أمة أمرأته
 151 حترميه باملثلة، مع التفصيل يف املال وإتالفه

لتفصيل يف حكم االستمناء، وأن العمل بالسياسة هو احلزم وغري ا
 153 ذلك

 151 باب القطع يف السرقة
 151 األصل يف وجوب القطع، وتعريف السرقة

 151 ذكر من جيب عليه القطع، مع التفصيل لغريه والتوضيح
 155 حكم جاحد العارية، والنباش والبطاط
 156 ل وحمرتازاتهعدد شروط القطع، مع التفصيل لألو 

 153 ذكر الشرط الثاين وحمرتازاته
 161 الثالث احلرز، وأنه خيتلف، والتفصيل لذلك

 166 الرابع أن تنتفي الشبهة مع التفصيل والتمثيل
اخلامس والسادس ثبوت السرقة، ومطالبة املسروق، مع التفصيل هلما 

 171 والتحقيق

 171 وكيفيتهما وغري ذلكالتفصيل يف القطع ملن وجب عليه، وحسمه 
التفصيل فيمن سرق من غري حرز مبضاعفة القيمة وعدمها 

 175 والتخصيص يف املسروق

 177 باب حد قطاع الطريق
 177 تسميتهم واألصل يف حكمهم وتعريفهم وبيان الصواب فيه

 178 شروط حد احملاربة، والتفصيل يف أحكامهم من القتل
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  لتمثيل، وغري ذلكوالصلب والقطع والنفي، مع ا
 181 توبة من عليه حد من احملاربني أو غريهم، واألخذ مبا لآلدميني

دفع الصائل باألسهل فاألسهل وحكم املقتول منهما، والدفع عن 
 185 نفسه وحرمته، وغري ذلك

 188 كيفية دفع املتلصص، وخذف من نظر يف بيت غريه مع التفصيل
 131 باب قتال أهل البغي

 131 م واحلكم فيهم بالتفصيلتعريفه
فرضية نصب اإلمام وأن الناس ال يصلحون إال بوالة، وما يشرتط يف 

 133 اإلمام 

 131 مراسلة البغاة، وإزالة املظلمة، وكشف الشبهة وترك قتاهلم إن رجعوا
حكم ذريتهم، وجرحيهم  كيفية قتاهلم، وكذا اخلوارج مع التفصيل يف

 134 وغري ذلك

 136 أمواهلم، وما اتلف حال حرهبم التفصيل يف
 136 حكم من أظهر رأي اخلوارج

التفصيل يف الطائفتني املقتتلني لعصبية أو رئاسة وضمان ما تلف 
 137 وغري ذلك

 133 باب حكم املرتد
 133 األصل يف حكمه، وتعريفه

 411 التفصيل يف أحوال املرتد مع بيان حكمه
 411 ذكر ما يكفر اجحوده له

ر من سجد لغري اهلل، أو استهزأ بالدين أو احتقر القرآن وغري كف
 411 ذلك

 415 فصل يف استتابة املرتد، ومن تقبل توبته، وصفتها وغري ذلك
 415 ذكر كيفية استتابة املرتد، وشرطه مع الدليل لوجوب قتله
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 417 تويل اإلمام أو نائبه لقتله ما مل يكن بدار حرب
 417 توبته يف الدنيا، بل يقتل بكل حال التفصيل فيمن ال تقبل

 413 استتابة الصغري بعد البلوغ، التفصيل لتوبة املرتد، وكل كافر
 431 كيفية توبته مما كفر اجحوده مع التفصيل

 431 التفصيل يف حكم مال املرتد، 
 431 حكم الساحر والكاهن، والعراف وغريهم
 434 ل السحرحترينم الطلسم، مع التفصيل يف الرقبة وح

 435 كتاب األطعمة
تعريفها واألصل فيها، مع التفصيل ملا يباح من كل طاهر ال مضرة 

 435 فيه

 438 إباحة حيوانات الرب، واستثناء ما له ناب من السباع، مع التفصيل
 413 استثناء ما له خملب من الطري، مع التمثيل له

 411 خبث مع التمثيلاستثناء ما يأكل اجليف من الطري، وما هو مست
 415 استثناء ما تولد من مأكول وغريه، وما هو جمهول يرد إىل شبهه

 416 حكم ما تولد من طاهر مع التفصيل
فصل فيما أحل من مطعوم ومشروب، وما يكره ومن اضطر إىل 

 417 حمرم، ومن جتب ضيافته وغري ذلك

مستطاب، مع إباحة هبيمة األنعام وغريها من الطري والوحش مما هو 
 417 التمثيل والتوضيح

 411 إباحة حيوان البحر كله إال املستخبث
 411 حترمي اجلاللة، مع التفصيل فيما يكره أكله

 411 التفصيل فيما يباح للمضطر أكله
 415 التفصيل يف االضطرار إىل مال الغري

 416 ما يباح أكله من الثمر أو الزرع مع التفصيل
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 418 املسلم وإنزاله التفصيل يف ضيافة
 443 باب الذكاة

 443 تعريفها واألصل فيها
 443 التفصيل فيما ال يباح إال بالذكاة وبدوهنا مع التمثيل

 441 أهلية املذكي، مع التفصيل له: للذكاة أربعة شروط أحدها
 445 الثاين اآللة، مع التفصيل هلا، واستثناء السن والظفر

 446 توضيح له والتحقيقذكر الشرط الثالث، مع ال
طعن اإلبل يف لبتها وذبح غريها، وجرح ما عجز عن ذكاته وغري 

 447 ذلك

الرابع التسمية عند الذبح، واحلكمة فيها مع التفصيل، يف حكم 
 451 تركها سهوا أو عمدا، والتحقيق وغري ذلك

 451 التفصيل فيما يكره حال الذبح
 451 نني بذكاة أمهحترمي ما ذبح لغري اهلل، وإباحة اجل

 455 باب الصيد
األصل يف مشروعيته، وحكمه وتعريفه وعدد شروطه مع التفصيل 

 455 لألول

 456 .الثاين اآللة، وهي نوعان
 456 التفصيل للنوع األول وحمرتازاته

 458 ذكر النوع الثاين مع التوضيح والتحقيق
 461 اهتماذكر الشرط الثالث والرابع، بالتفصيل هلما وحمرتاز 
 461 يكره الصيد للهو، مع التفصيل ألفضل مكتسب

 464 كتاب األميان، وكفاراهتا
 464 األصل فيها وتعريفها مع التفصيل لليت جتب هبا الكفارة إذاحنث

 467 حترمي احللف بغري اهلل، وأنه ال جتب به كفارة
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 468 يشرتط لوجوب الكفارة إذا حلف ثالثة شروط
 468 األول وحمرتازاته مع التمثيلالتفصيل للشرط 

 473 ذكر الشرط الثاين والثالث بالتفصيل
 471 االستثناء يف اليمني والتفصيل يف أحكام احلنث

لزوم كفارة اليمني إن فعل ما حرم على نفسه أو قيد عدم صدقه 
 475 مبحرم

 477 فصل يف كفارة اليمني
 477 بالتفصيل يف نوعها ومقدارها والتخيري والرتتي

 478 التفصيل يف وقت وجوهبا وإخراجها وتكرارها وعدمه وغري ذلك
 481 باب جامع األميان احمللوف هبا

الرجوع إىل نية احلالف، فإن عدمت فإىل سببها، وإال فالتعيني، مع 
 481 التفصيل والتحقيق يف ذلك

 481 ذكر مسائل يرجع فيها إىل التعيني
 485 ل على املسمى وهو ثالثةفصل فيما يتناوله االسم الدا

 485 إن عدمت النية والسبب والتعيني رجع إىل االسم
 485 ذكر االسم الشرعي بالتفصيل والتمثيل له
 487 ذكر االسم احلقيقي بالتفصيل والتمثيل له

 431 ذكر االسم العريف، مع التفصيل له والتوضيح
حمللوف عليه فصل فيمن فعل شيئا ناسيا، أو مكرها أو فعل بعض ا

 431 وغري ذلك، مع التفصيل والتوضيح للحنث وعدمه

 436 باب النذر
الغرض منه واألصل فيه، وتعريفه مع التفصيل يف حكمه ومن يصح 

 436 .منه

 437عدد أقسام الصحيح منه، مع التفصيل لألول والثاين، وبيان حكم 
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 الوفاء هبما
 433 ذكر القسم الثالث والرابع

  يف حكم الوفاء هبما وعدمه مع التفصيل
 513 ذكر القسم اخلامس بالتفصيل وما يلزم به، مع التمثيل والتوضيح

 517 كتاب القضاء، والفتيا
اختاذ والية القضاء دينا وقربة وخصال املفيت والفتيا بلفظ النص مهما 

 517 أمكن وغري ذلك

 517 تعريف القضاء وحكمه، والتفصيل يف ذلك
ي يف كل إقليم واختياره ووصيته، مع التفصيل لزوم نصب قاض

 518 والتوضيح

 531 حكم طلب القضاء والدخول فيه، وكيفية توليته مع التفصيل
 531 التفصيل فيما تفيده الوالية العامة

 534 ذكر أنواع من تولية القاضي، مع التفصيل ملا ينفذ فيه حكمه
 536 لرزق القاضي وخلفائه من بيت املال وأخذه اجلع

 536 ما يشرتط يف القاضي من الصفات مع التفصيل والتحقيق
قول الشيخ يف اعتبار الشروط حسب اإلمكان مع التفصيل يف والية 

 511 األمثل فاألمثل

 513 حتكيم من ليس بقاض ويصلح له، وما ينفذ فيه حكمه مع التفصيل
 511 باب آداب القاضي

ب منها أو يسن وغري ذلك مع املراد باآلداب له، والتفصيل ملا جي
 511 التعليل والتحقيق

 516 التفصيل يف العدل بني اخلصمني
 518 إخل..حيرم القضاء وهو غضبان، أوحاقن، أو يف شدة جوع

 513 حترمي قبول الرشوة واهلدية، مع التفصيل يف ذلك
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الشهود وما ال ينفذ يف حكمه وغري  بيعة وشراؤه، وحكمه حبضرة
 511 ذلك

دأ باجملوسني، مث بأيتام وجمانني إخل، مع التفصيل فيما ميضيه أو يقره يب
 511 وما جيوز له أن ينقضه وغري ذلك

 515 التوكيل لغري الربزة، وإرسال من حيلفها إن لزمها اليمني وكذا املريض
 515 قبول قول قاض معزول، والتفصيل يف ذلك

 517 باب طريق احلكم وصفته
يقوله القاضي عند حضور اخلصمني، مع  تعريف احلكم، وما

 517 التفصيل فيمن يقدم للدعوى وغري ذلك

 518 استخراج احلقوق بالفراسة واألمارات وغري ذلك
 513 كيفية احلكم على أحد اخلصمني وأن القضاء نوعان وغري ذلك

 543 اسم لك ملا يبني احلق ويظهره: البينة
 541 ال حيكم القاضي بعلمه

 541 كون من جهة أقوى املتداعيني مع التفصيل والتحقيقاليمني ت
 546 حضور البينة بعد اليمني واحلكم هبا مع التفصيل

 547 فصل يف بيان ما تصح به الدعوى والبينة
 547 التفصيل فيما تصح به الدعوى مع التمثيل

التفصيل يف اعتبار عدالة البينة وعدمه مع التمثيل والتوضيح 
 551 والتحقيق

 551 إن جهل القاضي حالة البينة طلب تزكيتهم
 555 التفصيل يف احلكم على الغائب مسافة قصر ودوهنا

باب كتاب القاضي إىل القاضي وما يقبل فيه وما ال يقبل، وما جيب 
 558 عليه أن يثبته

 558قبول كتاب القاضي إىل القاضي يف كل حق آلدمي، وفيما حكم به 
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 حلكممع التفصيل، وبيان صورة ا
 561 التفصيل يف قبول ما ثبت عنده ليحكم به وصورته

جيوز لقاضي جهة أن يكتب إىل قاضي جهة أخرى، مع التحقيق يف 
 561 اإلشهاد عليه والتفصيل

 564 باب القسمة
 564 األصل فيها وتعريفها، وهي نوعان

 564 النوع األول قسمة تراض، مع التفصيل والتمثيل
 567 سمة إجبار مع التفصيل وأهنا إفراز ال بيعالنوع الثاين ق

تقاسم الشركاء، ونصب قاسم هلم وكيفية القسمة، مع بيان حكم 
 573 القرعة وكيفيتها وغري ذلك

 571 دعوى الغلط أو أنه من نصيبه مع التفصيل
 575 باب الدعاوي والبينات

 575 األصل يف الدعوى والبينة وتعريفها مع التحقيق
 576 للمدعي واملدعى عليهالضابط 

 576 التفصيل فيما إذا تداعيا عينا بيد أحدمها مع بيان من تكون له
 578 التفصيل فيما إذا مل تكن بيد أحدمها، مع التمثيل

 581 كتاب الشهادات
 581 كوهنا حجة شرعية، واألصل فيها وتعريفها مع التحقيق

 583 رر وغري ذلكالتفصيل يف حتمل الشهادة وأدائها مع عدم الض
 584 حكم أخذ األجرة والشهادة بغري علم

 585 التفصيل فيما حيصل به العلم مع التمثيل والتوضيح
 588 يذكر الشاهد ما يعترب للحكم، وخيتلف به

 588 قبول شهادة االثنني يف حمفل مل يشهد به غريمها
 531 فصل يف ذكر موانع الشهادة واحلكمة يف اعتبارها
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وط من تقبل شهادته مع التفصيل لألول والثاين والثالث عدد شر 
 531 والتحقيق

 531 التفصيل للشرط الرابع واخلامس والسادس مع التحقيق
 534 مما يعترب للعدالة شيئان أحدمها الصالح يف الدين، وهو نوعان

 534 ذكر النوعني مع التمثيل والتعليل والتحقيق، وغري ذلك
 538 وءة مع بيانه والتمثيل لهالثاين استعمال املر 

 611 مىت زالت املوانع قبلت الشهادة
 611 قبول شهادة العبد وذي صنعة دنيئة

 613 باب موانع الشهادة، وعدد الشهود وغري ذلك
تفسري املوانع، مع التفصيل، والتحقيق ملن ال تقبل شهادته بقوة 

 613 القرابة أو الوصلة

 611 م للتهمة مع التمثيلالتفصيل فيمن ال تقبل شهادهت
 616 فصل يف عدد الشهود

 616 التفصيل فيما ال يقبل فيه إال أربعة رجال، وثالثة واثنان مع التحقيق
التفصيل فيما يقبل فيه رجالن أو رجل وامرأتان أو رجل وميني 

 631 املدعي، مع التمثيل والتحقيق

 634 توضيحالتفصيل فيما يكفي فيه امرأة عدل مع التمثيل وال
 636 ذكر أمثلة مل تكمل فيها البينة، وأخرى كملت يف بعضها وغري ذلك

 638 فصل يف الشهادة على الشهادة والرجوع عنها
حكم الشهادة على الشهادة، مع التفصيل ملا تقبل فيه، وبيان 

 638 شروطها والتوضيح لذلك

غري بعد احلكم ولزوم الضمان وعدمه و  التفصيل يف رجوع الشهود
 611 ذلك

 615 باب اليمني يف الدعاوي وصفتها وما يتعلق بذلك
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التفصيل يف بيان ما يستحلف فيه، وما ال يستحلف فيه، وما يقضى 
 615 فيه بالنكول مع التوضيح

ذكر صفة اليمني مع التفصيل ملا تغلظ فيه، وبيان كيفية التغليظ 
 618 وغري ذلك

 611 كتاب اإلقرار
 611 ريفه، مع التحقيقصحة اإلقرار وتع

صحة اإلقرار، من مكلف خمتار غري حمجور عليه، مع التفصيل 
 613 للمحرتازات

 611 التفصيل يف إقرار املريض، وما يقبل منه، وغري ذلك
 617 إقرار املرأة على نفسها أو وليها بالنكاح مع التفصيل

 618 التفصيل يف اإلقرار بنسب صغري أو جمنون وثبوت نسبه
صديق املدعي واألخذ به، وأن اإلقرار يصح بكل ما أدى معناه، ت

 613 مع التمثيل وغري ذلك

 643 فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغريه
 643 التفصيل فيما إذا وصل بإقراره ما يسقطه، أو ما يرفع إثباته

 641 ما يصح استثناؤه يف اإلقرار مع التفصيل وبيان شرطه
 641 نكار املقر له األجلإقراره بدين مؤجل وإ

إنكار القبض وسؤال احللف عليه، وعدم قبول اإلقرار على غريه وغري 
 644 ذلك من الصور

 647 فصل يف اإلقرار باجململ
صحة اإلقرار باجململ وتعريفه مع التفصيل فيمن أقر بشيء واملطالبة 

 647 بتفسريه وبيان ما يقبل منه

 643 بل تفسريهنفي العلم ملا أقر به، وموته ق
 643أمثلة أخرى يف اإلقرار باجململ مع بيان ما يلزم منها ويقبل، مع 
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 التعليل والتوضيح
 654 ختم الكتاب بالدعاء

 655 نبذة خمتصرة
 658 الفهرس
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