أخصر الهختصرات
كتاب الجنايات
أىهية كتاب الجنايات وتعريفها


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
أما بعد:
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل" :-كتاب اٞتنايات".
معصوما،
القتل :عمد ،وشبو عمد ،وخطأ .فالعمد ٮتتص القود بو ،وىو أف يقصد من يعلمو آدميًا
ً
فيقتلو ٔتا يغلب على الظن موتو بو :كجرحو ٔتا لو نفوذ ُب البدف ،وضربو ْتجر كبَت.
وشبو العمد :أف يقصد جناية ال تقتل غالبًا ،ومل ٬ترحو هبا ،كضرب بصوت أو عصا.

وا٠تطأ :أف يفعل ما لو فعلو ،كرمي صيد و٨توه فيصيب آدميا .وعمد صيب و٣تنوف خطأ ،ويقتل عدد

بواحد ،ومع عفو ٬تب دية واحدة ،ومن أكره مكلفا على قتل معُت ،أو على أف يكره عليو ففعل -فعلى
كل القود أو الدية ،وإف أمر بو غَت مكلف ،أو من ٬تهل ٖترٯتو ،أو سلطاف ظلما ،من جهل ظلمو فيو لزـ
اآلمر.
(فصل) وللقصاص أربعة شروط:
تكليف قاتل ،وعصمة مقتوؿ ،ومكافأتو لقاتل بدين وحرية ،وعدـ الوالدة.
والستيفائو ثبلثة:
تكليف مستحق لو ،واتفاقهم عليو ،وأف يؤمن ُب استفائو تعديو إىل غَت جاف .و٭تبس لقدوـ غائب
وبلوغ وإفاقة .و٬تب أستفاؤه ْتضرة سلطاف ،أو نائبو ،وبآلة ماضية ،وُب النفس بضرب العنق بسيف.
مطلقا،
(فصل) و٬تب بعمد القود أو الدية ،فيخَت ويل ،والعفو ٣تانًا أفضل ،ومن اختار الدية ،أو عفا ً

أو ىلك جاف -تعينت الدية .ومن وكل ٍب عفا ،ومل يعلم وكيل حىت اقتص -فبل شيء عليهما .وإف وجب
لقن قود ،أو تعزير قذؼ ،فطلبو وإسقاطو لو ،وإف مات فلسيده.
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والقود فيما دوف النفس كالقود فيها ،وىو نوعاف:
أحد٫تا ُب الطرؼ ،فيؤخذ كل من عُت وأنف وأذف وسن و٨توىا ٔتثلو ،بشرط ٦تاثلة ،وأمن من حيف،
واستواء ُب صحة وكماؿ.
الثاينُ :ب اٞتروح ،بشرط انتهائها إىل عظم كموضحة ،وجرح عضد وساؽ و٨تو٫تا .وتضمن سراية
جناية ال قود ،ال يقتص عن طرؼ وجرح ،وال يطلب ٢تما دية قبل الربء.
السالـ عليكم ورحهة اهلل وبركاتو


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت ،نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
"كتاب الجنايات" ىو القسم الرابع واألخَت من أقساـ الفقو؛ حيث إف الفقهاء قسموه إىل أربعة
أقساـ :بدءوا "بقسم العبادات"؛ أل نو حق اهلل على عبادهٍ ،ب بعد ذلك "بقسم ا١تعامبلت"؛ ألف اإلنساف
ْتاجة إىل ٖتصيل اٟتبلؿ من ا١تاؿ الذي لقوتو وغذائوٍ ،ب بقسم العقود "النكاح وما يستلزمو"؛ ألنو بعد
ٖتصيلو للقوت والغذاء يشتاؽ على النكاحٍ ،ب بعد ذلك "بقسم اٞتنايات"؛ ألف الغالب أف من ٘تت عليو
يتعد ضرره إىل غَته بالقتل ،أو ٔتا دوف القتل من اٞتنايات.
النعمةَ ،

الجناية :ىي التعدي ،جٌت على غَته ،يعٍت :تعدى بقتل أو هنب أو جرح أو قدح أو غَت ذلك.
وال شك أنو من احملرمات؛ لقوؿ النيب   إف دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حراـ  فاهلل -

تعاىل -جعل ا١تؤمنُت إخوة ،وحرـ االعتداء من بعضهم على بعض ،وأمر ا١تسلم أف يذب عن عرض أخيو
مظلوما  كيف أنصره ظا١تا؟!
ا١تسلم ،أمره بأف ينصره ،بقولو  :انصر أخاؾ ظا١تا أو
ً
ً
ً
مأمورا أف تنصره ،فإنك منهي أف تضره .وأشد الضرر االعتداء على
٘تنعو وٖتجزه عن الظلم ،فإذا كنت ً
بدنو بقتل ،أو ّترح ،أو بقطع طرؼ ،أو غَت ذلك ،وىو أعظم االعتداء؛ ولذلك ورد ُب اٟتديث قوؿ النيب
  أوؿ ما يقضى بُت الناس يوـ القيامة ُب الدماء . 
يعني :أوؿ ما يقضى بينهم من االعتداءات ُب الدماء .أيُ :ب القتل أو اٞتراح أو ٨تو ذلك؛ فإنو أعظم
االعتداءات ،وأعظم األضرار أف يعتدي على مسلم بإراقة دمو .تحريم القتل
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:" ُب سورة "األنعاـ-تعاىل-  كقولو،جاء ُب القرآف ٖترًن القتل ُب مواضع
. )1(       

    

:" ُب سورة "اإلسراء-تعاىل-  وقاؿ. إذا كانت مستحقة القتل:يعني

                 

. )2(    
،ظلما ذنب كبَت
ً  وكذلك كوف القتل،نفسا واحدة
ً  بل ال يقتل إال، ال يزيد ويقتل أكثر من القاتل:أي

 ىل لو توبة؟:اختلف ُب توبتو

    

: قاؿ-تعاىل-  ليس لو توبة؛ ألف اهلل:روي عن ابن عباس أنو قاؿ

. )3(              
تا٪ والنسخ إ، وال يدخل النسخ ُب ىذا؛ ألنو من األخبار،متعمدا
مؤمنا
ً
ً وعيد شديد على من يقتل
تذه٢ ٖتقيقا
ً  وال بد أف يعذب وٮتلد ُب النار؛، إنو ال توبة لو:يدخل ُب األوامر ال ُب األخبار؛ فلذلك قاؿ

.اآلية



:" ُب سورة "الفرقاف، كبائر الذنوب ُب قولو-تعاىل-  والدليل ذكر اهلل، أف لو توبة:والقوؿ الثاني

               
               
)4(

              

.151 :  سورة األنعام آية- 1
.33 :  سورة اإلسراء آية- 2
.33 :  سورة النساء آية- 3
.07- 86 :  سورة الفرقان آية- 4
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أخرب بأنو يقبل توبتو ،وإذا كاف اهلل -تعاىل -يقبل توبة ا١تشرؾ ،فالقاتل بالطريق األوىل؛ ألف القتل دوف
الشرؾ ،ىذا دليل من يقوؿ إهنا تقبل توبتو.
وذكر ابن القيم :أف القتل تتعلق بو ثبلثة حقوؽ :حق هلل؛ ألف القاتل تعدى حرمات اهلل ،وىذا اٟتق
يسقط بالتوبة الصادقة.
والثاني :حق لؤلولياء؛ ألف القاتل قتل أباىم ،أو قتل ابنهم ،أو قتل وليهم ،وىذا اٟتق يسقط بالعفو،
أو يسقط بالقصاص ،أو يسقط بأخذ الدية.
ويبقى الحق الثالث :وىو حق ا١تقتوؿ الذي قطع عليو حياتو ،يعٍت :أماتو واعتدى عليو ،فلو حق على
ذلك القاتل.
فإذا كاف القاتل قد تاب توبة نصوحا ،فإف اهلل -تعاىل -يتحمل حقو ،ويعطيو من فضلو ،ويعفو عن
ذلك القاتل .وقد استدؿ أيضا بقوؿ اهلل -تعاىل:-

        

                  

. )1( 
ٚتيعا ،يعٍت١ :تن
فأمرىم بأف ينيبوا ،يعٍت :يتوبوا .ولو كانت ذنوهبم كثَتة ،وأخرب بأنو يغفر الذنوب ً
تاب .وإذا كاف كذلك ،فكيف اٞتواب عن آية "النساء" ،اليت أخرب بأف     :
. )2(              
قاؿ بعض العلهاء :ىذا ُب حق ا١تستحل الذي يقتلو مستحبل لو ،يعتقد أنو حبلؿ ،فإ٪تا من استحل
كافرا،
ما حرـ اهلل فقد كفر ،إذا استحل شيئا قد حرمو اهلل ،معلوـ ٖترٯتو بالضرورة -فإنو يعترب ضاال أو ً
دائما.
كذلك ً
أيضا ...قاؿ بعضهم :إف ىذا الوعيد معلق .يعٍت :كأف اٞتزاء ليس ً

 - 1سورة الزمر آية .55- 53 :
 - 2سورة النساء آية .33 :

4

أخصر الهختصرات
يقوؿ ابن جرير" :ا١تختار أف قولو:

  

()1

معلق بشرط" .يعٍت :إف جازاه .فجزاؤه إف

جازاه ،وإال فإف اهلل -تعاىل -قد يعفو ويفصح ،وال ٬تازيو هبذا اٞتزاء الشديد ،سيما إذا ندـ وتاب .وقالوا:
إنو ٯتدح بالعفو عن الذنب و٨توه ،وال ٯتدح بًتؾ ا٠تَت ،يقوؿ شاعر العرب:
وإن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي وإف أوع ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو أو وع تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو  لهخلػ ػ ػ ػ نيع ػ ػ ػػا ي عنػ ػ ػ ػ ذي الهوع ػ ػ ػ ػ




الوع  :ىو الوعد ٓتَت .واإليعاد :ىو التوعد بالشر .فيقوؿ :إذا توعدتو أخلفت وعيدي ،وإذا واعدتو
فبل أخلف وعدي.
بكل حاؿ ىذا دليل على عظم الذنب ،الذي ىو إراقة دـ مسلم بغَت حق ،أما إذا كاف ْتق فإنو
جائز؛ ألف ُب القرآف:



. )2(          

وإلباحة قتلو ثبلث حاالت ،ىي ا١تذكورة ُب حديث ابن مسعود ا١تشهور ،قولو -صلىاهلل عليو وسلم:-


ال ٭تل دـ امرئ مسلم إال بإحدى ثبلث :الثيب الزاين ،والنفس بالنفس ،والتارؾ لدينو ا١تفارؽ

للجماعة  فهذا دليل على أف الذي يفعل واحدا من ىذا ٭تل دمو.
حدا ،وال يكفر بقتلو؛ و٢تذا يصلى عليو
"الثيب الزاني" يعني :الذي زىن وىو ٤تصن ،فهذا يقتل ً
ويكفن ،ويدفن ُب مقابر ا١تسلمُت" .والنفس بالنفس" :قتل القاتل ،فإنو من ٚتلة ما أمر اهلل بو ،بل قد جاء
ما يدؿ على وجوبو عند طلب أولياء القتيل ،استدؿ بقوؿ اهلل -تعاىل:-

    

. )3(      
 - 1سورة النساء آية .33 :
 - 2سورة األنعام آية .151 :
 - 3سورة البقرة آية .106 :
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كتب يعني :فرض عليكم .ولكن ىذا فيما إذا طلب األولياء القصاص؛ و٢تذا قاؿ:

   

 )1(          أي أف من طلب القتل "طلب قصاصا"
فلو ،فإذا عفى فأجره على اهلل.
و١تا فتح النيب



مكة ،ظن بعض األعراب أف حرمتها قد زالت؛ فقتل بعضهم بالثأر اٞتاىلي ،قتلت

ىزيل رجبل بثأر قدًن ،وقالوا" :زالت حرمة مكة" .فغضب النيب  وخطب وأخرب ْترمة مكةٍ ،ب قاؿ:



فمن قتل لو قتيل فهو ٓتَت النظرين :إما أف يقتل ،وإما أف يفدي ،فإف أراد الثالثة فخذوا على يديو . 
مطلقا ،فإذا قاؿ :أريد ما ٨تن عليو ُب
إذا قتل لو قتيل فبل يقتل إال القاتل ،أو يأخذ الدية إذا مل يعف ً

اٞتاىلية .بعض الكبائر اليت ىي لو عزة و٢تا مكانة ،فيقتلوف بالقاتل واحدا ،بل يقتلوف أكثر من واحد ،وكم
قتل كليب ،وكم قتل مهلهل بأخيو كليب ،حىت كاد أف يفٍت بكر بن وائل ،و١تا أف بعض بٍت بكر أرسل ابنا
لو إىل مهلهل ،وقاؿ" :اقتلو وتنتهي ىذه اٟترب" .فقاـ وقتلو وقاؿ" :ىذا بشسع نعل كليب"- .يعٍت :أنو
ليس فداء لكليب ،إ٪تا ىو بشسع نعل كليب -فغضب أبوه ،وأنشأ قصيدة طويلة ،وىي اليت يقوؿ فيها:
إف قتػ ػ ػ ػ ػ ػػل الرجػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ بال سػ ػ ػ ػ ػ ػ

قرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا نػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرب النعان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة نن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

الػ ػ ػ ػ ػ ػػي

قرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا نػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرب النعان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة نن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي  لقحػ ػ ػ ػ ػػئ حػ ػ ػ ػ ػػرب وا ػ ػ ػ ػ ػػل ع ػ ػ ػ ػػن عي ػ ػ ػ ػػالي




يقوؿ فيها" :قربا مربط النعامة مٍت"ُ .ب ٜتسُت بيتاٛ ،تيت اٟترب بينهم ،حىت هنكت كل من
القبيلتُت :بكر وتغلب ،مع أهنم ٬تتمعوف ُب "وائل" :بكر بن وائل ،وتغلب بن وائل ،فقتل خلقا كثَتا ُب

 - 1سورة البقرة آية .106 :
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أخيو كليب ،فجاء اإلسبلـ وفرض أنو ال يقتل إال واحد ،النفس بالنفس ُب ىذه اآلية:

  

. )1(     
وكذلك ُب اٟتديث:



ال ٭تل دـ امرئ مسلم إال بإحدى ثبلث :الثيب الزاين ،والنفس بالنفس...

وضيعا ،فبل يقولوف :نقتل بو
 أي :ال زيادة ،فبل يقتل اثناف بواحد ،وال يقتل غَت القاتل ولو كاف القاتل ً
شريفا ،قتيلنا من األشراؼ فبل نقتل إال من مثلو ،من لو مكانة.

فاهلل -تعاىل -جعلهم على حد سواء ،يعٍت :أنو ال فضل ٢تذا على ىذا



ال فضل لعريب على

عجمي إال بالتقوى  ىكذا جاء اٟتديث.
"النفس بالنفس" فبل يقتل إال من قتلو ،ىكذا أخرب  بأنو  :ال ٭تل دـ امرئ ا١تسلم ،إال بإحدى
ثبلث :الثيب الزاين ،والنفس بالنفس ،والتارؾ لدينو  يعٍت :ا١ترتد؛ لقو٢تم بدؿ دينو فإقتلوه.
 التارؾ لدينو ا١تفارؽ للجماعة  فأما بقية ا١تسلمُت ،فبل ٬توز استحبلؿ دـ امرئ مسلم بغَت حق
 ال ٭تل إراقة قدر ٤تجمة دـ إال ْتقو



كاف القصاص ...ذكروا أف القصاص واجب عند اليهود ،والعفو إىل دية أو ٨توىا واجب عند
مطلقا ،وإف
النصارى ،جاء ُب ىذه الشريعة :أنو ليس بواجب ،ولكن ٥تَت :إف شاء قتل ،وإف شاء عفى ً
شاء عفى إىل الدية؛ لقولو تعاىل:



 )2(      يعٍت :عفي لو إىل الدية.

 

. )3(      
مطلقا أفضل كما سيأٌب.
والعفو ً

 - 1سورة المائدة آية .55 :
 - 2سورة البقرة آية .106 :
 - 3سورة البقرة آية .106 :
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فاٟتاصل أف ىذا الكتاب يتعلق باالعتداء ،الذي ىو القصاص ُب النفس ،أو فيما دوف النفس ،من
جاء اإلسبلـ بشرعيتوٍ ،ب إف الدوؿ اليت ٖتكم بالقوانُت أبطلوا ىذا اٟتكم ،يقوؿ قائلهم" :إذا قتل منا
واحد نقص شعبنا ،فكيف نقتل الثاين؟!" ينقص أكثر ،ولكن ما علموا أف ترؾ قتلو سبب لكثرة القتل.
كاف العرب يقولوف" :القتل أمثاؿ القتل" .يعٍت :قتل القاتل أقل لوقوع القتاؿ .جاء ُب القرآف قولو -
تعاىل:-



 )1(       القصاص سبب للحياة .كيف؟!

الذي يريد أف يقتل أو يهم بالقتل ،يأتيو التفكَت ويقوؿ :إذا قتلتو قتلت ،فما فائدٌب من ىذا القتل؟
غدا أو بعد
"من كوين أقتلو" ،ىذا ال يفيدين ،ولو مثبل أين شفيت غيظي ُب ىذه اللحظة ،فسوؼ يقتلٍت ً
غد ،فيقلع ويًتؾ القتل ،فيكوف خوفو من القتل سبب تركو للقتل ،فهذا معٌت:

   

. )2(    
وقوؿ العرب" :القتل أمثاؿ القتل" .يعٍت :أقل للقتل .فالدوؿ اليت ال ٖتكم هبذا القصاص ،يكثر فيها
وعددا ويقوؿ :ال ضرر علي ،سوؼ يدخلونٍت ُب السجن ،مدة طولية أو قصَتة،
القتل ،يقتل إنساف و ً
احدا ً

ٍب بعد ذلك ٮتلى سبيلي فأقدـ على القتل .كثر القتل ُب كثَت من الدوؿ ،صار قتل الرجل كأنو قتل نعجة،
ال ٭تصل عليو تبعات ،مع ما ورد من اإلٍب الكبَت ُب قتل ا١تسلم بغَت حق ،أو قتل أية نفس عدوانا؛ لذلك

نعرؼ أف الشريعة ما جاءت إال باألحكاـ الشرعية اليت تناسب ا١تقاـ ،والىت فيها ا٠تَت وا١تصلحة.
أقساـ القتل

يقوؿ :القتل :عه  ،وخطأ ،أو شبو عه  .يعٍت :ثبلثة أقساـ.
ذىب بعض العلماء إىل أنو قسماف؛ ألف اهلل -تعاىل -ما ذكر إال قسمُتُ ،ب سورة "النساء":

 

               

 - 1سورة البقرة آية .103 :
 - 2سورة البقرة آية .103 :
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ٍ )1(    ب قاؿ ُب اآلية اليت بعدىا:

      

. )2(   
مل يذكر إال قتل خطأ وقتل عمد ،فبل يكوف ىناؾ شبو عمد ،لكن جاء دليلو من السنة ،ورد أنو



قاؿ  :أال إف القتل شبو العمد :قتيل السوط والعصا ،فيو الدية مغلظة . 
فجعلو ال قصاص فيو ،ولكن تغلب فيو الدية ،وأثبت أنو قسيم للعمد وا٠تطأ ،وأنو واسطة بينهما ،فبل
يلحق بالعمد فيكوف فيو القصاص ،وال يلحق با٠تطأ فيكوف فيو الدية ا١تخففة ،بل يكوف فيو الدية ا١تغلظة.
ذكر بعد ذلك العمد" :أف العمد ىو الذي ٮتتص القود بو" .القود :ىو القصاص "قتل القاتل"١ .تاذا
ٝتي قودا؟
ألنو يقاد إىل ا١تقتل ،يربطوف ُب رقبتو حببلٍ ،ب يقودنو إىل ا١تكاف الذي يقتل فيو إذا استعصى ،فسموه
قوداٍ ،ب أطلقوا الفعل عليو فقالوا :استقاد فبلف من فبلف .أقدين حىت أطلقو على القصاص ُب اٞتراح ،وُب
األطراؼٝ .توا اٞتميع قودا.
معصوما ،فيقتلو ٔتا
أق ني :يعٍت اقتص يل" .يقتص القود بو" .تعريفو" :أف يقصد من يعلمو آدميًا
ً
يغلب على الظن موتو بو ،كجرحو ٔتا لو نفوذ ُب البدف ،وضربو ْتجر كبَت".
أولػػا :أف يتحقق كونو آدميًا ،أما إذا ظن أنو ليس آدميا ،ظن أنو حيواف :كصيد مثبل ،أو ىدؼ أو ٨تو

ذلك ،ورماه ألجل أف ٬ترب إصابتو ،ومل يتعمد -فهذا خطأ ،إذا قتلو هبذه الصفة فإنو قتل خطأ.

ثػانػيا :أف يعرؼ أنو معصوـ .فإذا ظنو حربيا :كيهودي مثبل ،أو شيوعي مباح دمو ،ففي ىذه اٟتاؿ،
إذا رماه وقتلو فبل قصاص ،يقوؿ :ما ظننت أنو مسلم معصوـ ،ظننتو أنو من احملاربُت ،الذين ٭تاربوننا
ويقتلوف ا١تسلمُت ،فرميتو ألريح الناس من شره .وتبُت بعد ذلك أنو من ا١تسلمُت ،وأنو معصوـ الدـ وا١تاؿ،
فمثل ىذا ال قصاص ،ولكن يسمي قتل خطأ ،فعليو الدية والكفارة.
 - 1سورة النساء آية .39 :
 - 2سورة النساء آية .33 :
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عمدآ ،تبلؼ ما إذا ضربو بيده ،أو ضربو
إذا ضربو ٔتا يغلب على الظن أنو ٯتوت بو ،فإف يسمى ً
بعصا خفيفة ،أو رماه ْتجر صغَت "ما تعمد قتلو" ،فهذا يسمى قتبل ،قتل شبو العمد ال قصاص فيو.
أما إذا كاف يغلب على الظن أنو ٯتوت بو ،كما لو رماه بالرصاص ،ىذا يعلم عادة أنو ٯتوت بو،
وكذلك إذا شدخ رأسو ْتجر ،كاليهودي الذي رض رأس جارية ْتجر أو ْتجرين ،ىذا يعلم أنو ٯتوت بو،
أو رماه بذلك اٟتجر الكبَت ،فضربو بو على قلبو أو ٨تو ذلك ،أو ضربو ُب بطنو فقطع أمعاءه ،وكذلك لو
طعنو ْتربة أو بسكُت ،طعنو مع بطنو ،أو طعنو على قلبو أو على كبده ،ونفذت السكُت أو السيف ،أو
شيء لو نفوذ ،يعٍت  :دخوؿ ُب البدف .حىت ولو طعنو ٔتخيط؛ ألنو قد يصل إىل القلب ،أو إىل الكبد ،أو
إىل األمعاء ،أو ٨تو ذلك فيصعب عبلجو.
أيضا لو ألقاه ُب ْتر ،أو ُب بئر ،وىو يعرؼ أنو ال يستطيع أف ٮترج ،أو ألقاه ُب نار -يعٍت-
وكذلك ً

تشتعل ،ألقاه فيها مكتوفًا مثبل ،يعلم أنو ال يستطيع أهنا ٖترقو ،أو خنقو يعٍت كتم نفسو إىل أف مات
بالكتم ،أو كذلك عمل لو عمبل شيطانيًا كسحر أو ٨توه ،أو جعل ٝتًا ُب طعامو يقصد بذلك قتلو.
قصاصا،
متعمدا ،وحل قتلو
األنواع كثَتة ،إذا تعمد قتلو بسبب يقتل غالبًا ،مثل ىذه األسباب -اعترب
ً
ً

ىذا ىو القتل العمد.

تعري شبو العه  :أف يقصد جناية ال تقتل غالبا ،ومل ٬ترحو هبا .كأف يضربو بسوط ،أو بعصا صغَتة
ال يقتل مثلها .جاء
ُب قصة ا٢تزيليتُت :امرأتُت كانتا ٖتت رجل من ىزيلٍ ،ب إف إحدا٫تا رمت األخرى ْتجر -وُب رواية:
بعمود فسطاط -فقتلتها وما ُب بطنها ،فقضى النيب ُ ب اٞتنُت بغرة عبد أو أمة ،وقضى بدية تلك ا١تقتولة
على عاقلة القاتلة ،وورثها زوجها وولدىا.
ُب القصة أف والد القاتلة قاؿ" :كيف نفدي من ال أكل وال شرب وال استحل؟!" فمثل ذلك يقاؿ.
فاٟتاصل أف ىذه ا١ترأة قتلت ضرهتا بعصا "عمود فسطاط" -يعٍت صغَتة -اليت يرفع هبا طرؼ خيمة،
ٍب ١تا رمتها بو ،ما ظنت أهنا ٘توت ،وُب بعض الروايات ،عرب أهنا رمتها ْتجر ،ولعلها رمتها مرة ْتجر صغَت
فأخطأىا ،أو ضرب مثبل غَت مقتل ،فاٟتاصل أف ىذا اعترب قتل خطأ.
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يعرفوف شبو العمد (ا٠تطأ شبو العمد الذي ال قصاص فيو) تعريفو أنو :أف يتعمد الضرب وال يريد
القتل .يتعمد ضربو يعٍت :يتعمد أف يضربو ٔتا ال يقتل غالبا ،تعمد الضرب وال يريد القتل ،وليس لو نية ُب
أف يقتلو ،ولكن وقع أنو مات هبذه الضربة ،سواء مات ُب اٟتاؿ ،أو مات بعد حُت ،لو مثبل أنو ضربو
بعصا ،العصا ال تقتل غالبًا ،ولكن تسمم أثرىا وتأثر بو ،فمات ذلك ا١تضروب ،ىذا كلو شبو عمد ،يقتل

جناية ال تقتل غالبًا ،ومل ٬ترحو هبا ،أما إذا جرحو :إذا ضربو ْتجر ،وجرحو "شق جلده" ،ولو كاف حجرا

صغَتا ،و١تا شق جلده خرج منو دـ ،وتأثر مثبل وتسمم اٞترح ،ومات بسببو -فهذا عمد ،أما ا٠تطأ فهو أف

صيدا و٨توه ،فيصيب آدميًا.
يفعل ما لو فعلو ،كأف يرمي ً
وي خل فيو التسبب .فإذا مثبل حفر حفرة ُب الطريق ،وسقط فيها إنساف ومات -فإنو متسبب
حاجزا ٯتنع أف يسقط فيها ،قد ٯتر إنساف غافل أو ضرير
"اٟتافر" ،إذا مل ٭تجز عليها ،مل ٬تعل عليها
ً
فيسقط فيها ،وكذلك لو ألقى ُب الطريق ...ضيق الطريق ْتجارة ،أخذت جزءا من الطريق ،فجاء إنساف
فاصطدـ بو ،سواء كاف ٯتشي أو يقود سيارة ،ومل يعلم ىذا ا١تكاف ،ومل يعلم هبذه اٟتجارة -اعترب الواضع
متسببًا ،فيكوف قتل خطأ ،وىكذا لو ربط دابة بطريق ،أو أوقف سيارة بطريق ضيق ،فجاء من اصطدـ
مًتا
فيها ،وكذلك لو أخذ جزءا من الطريق ،كالذين ٬تعلوف عتبات مدخلهم ُب الطريق ،تأخذ من الطريق ً
مثبل أو ٨توه ،من اصطدـ فيها اعتبػر أىل ذلك ا١تكاف متسببُت ،فيكوف ذلك قتل خطأ.

وىكذا لو أف إنسانا وضع ٝتًا لكلب أو لسبع ،فأكلو إنساف مل يعلم بو -فهذا الذي وضع بو يعترب

أيضا خطأ األطباء:
متسببًا؛ ألف عليو أف ٭تفظو وال يدعو ُب متناوؿ الناس ،كصغَت أو كبَت ،وىكذا ً
الطبيب الذي ليس حاذقا بالطب ،إذا أجرى عملية ،ومات ذلك الذي أجرى لو -اعترب متسببًا فعليو
الدية ،وىكذا الذي يعطي دواء وىو ليس من أىل ا١تعرفة :أعطى إنسانًا دواء ،وكاف ذلك الدواء ال يناسبو،
أيضا متسببًا.
فأكلو ،فتضرر ومات بسببو -اعترب ً
ورد ُب بعض األحاديث  :من تطبب وليس يعلم طبًا ،أو وال يعلم منو طب ،فهو ضامن . 
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وذلك ألنو ٕترأ والناس أحسنوا بو الظن ،جلس للناس ،وقاؿ :أنا أعاِب .فجاءوا إليو وقالوا٨ :تن بنا
مرض كذا وكذا .فإذا أعطاه دواءً وىو ليس مناسبًا لو ،وىو ليس من أىل ا١تعرفة -صدؽ عليو أنو متسبب

ُب ا١توت.

أيضا عمد الصيب واجملنوف ،الصيب الذي دوف
وأنثلة الخطأ كثَتة ،تقيسوف على مثل ىذا .ومن ا٠تطأ ً

نائما وطعنو -فبل قصاص عليو ،ولكن الدية على
التمييز ،لو مثبل أنو أخذ سكينًا ،وجاء إىل إنساف ً
أيضا لو قاد سيارة واصطدـ بإنساف،
العاقلة ،أي :األقارب؛ وذلك ألنو مل يكن متسببًا عن عقل ،وكذلك ً

أيضا خطأ ،الدية على عاقلتو.
اعترب ً

أيضا أف أخطاء السيارات كلها تعترب من ا٠تطأ "حوادث السيارات" ،الذي يقود سيارتو ٍب
ونعرؼ ً
تصطدـ بإنساف ،أو يصطدـ بسيارة أخرى ،أو ٭تدث منو انقبلب ،فكل ىذا من ا٠تطأ ال من العمد.
اجملنوف الذي ليس معو عقل ٭تجزه ،وٯتنعو عن االعتداء ،فهذا اجملنوف لو أنو قتل إنسانا ،فبل قصاص
على اجملنوف؛ ألنو ليس معو عقل ،معلوـ أف أولياءه عليهم أف ٭تفظوه ،وأف يأخذوا على يده وٯتنعوه عن

االعتداء؛ حىت ال يتعدى على مسلم ،ألنو ليس معو معرفة بآثار ىذا األمر وعواقبو.
ثم يقوؿ :ويقتل عدد بواحد .

اجتهاع الجهاعة على قتل الواح

ٚتيعا ،إذا كانوا كلهم عزموا على قتلو،
إذا اجتمع عدد وتساعدوا على قتل واحد ،فإف القصاص عليهم ً

واتفقوا على قتلو ،أو كاف فعل كل واحد منهم يصلح أف يكوف قاتبل ،فإهنم يقتلوف كلهم.

فلو مثبل أربعة اجتمعوا على قتل إنساف ،أحدىم قاؿ :أنا أمسك يديو .واآلخر قاؿ :أنا أمسك رجليو.
واآلخر قاؿ :أنا أمسك أذنيو .واآلخر خنقو.
فلو -مثبل -أربعة اجتمعوا على قتل إنساف :أحدىم قاؿ ،أنا أمسك يديو .واآلخر قاؿ :أنا أمسك
رجليو .واآل خر قاؿ :أنا أمسك أذنيو .واآلخر خنقو مثبل ،أو برؾ على صدره  ،أو طعنو  ،وكانوا أربعة -
يقتلوف إذا اتفقوا على قتلو.
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ور ت قصة :أف غبلما عند امرأة كأنو ابن زوجهاٍ ،ب إف زوجها غاب  ،واتفقت مع ٚتاعة ٜ-تسة أو
سبعة -على أف يأتوىا لفعل الفاحشة  .فلما جاءوا إليها قالوا٩ :تشى من ىذا الولد -ولد زوجها -أف يدؿ
علينا ،فاتفقوا على غمو إىل أف مات ،وألقوه ُب بئر  ،و١تا فقدتو أخذت تبكي ،وتنادي وتدعو من يد٢تا
عليو .بعد ذلك وجد الذباب ٮترج من تلك البئر ،فأُخرج فيو أثر إذا الغم  ،وأثر القتل؛ فاهتم واحد من
ىؤالء ،فقبض عليو كأنو رئيت عليو عبلمة ،فدؿ على الباقُت فاعًتفوا.
أمر عمر



بأف يقتلوا كلهم  ،أشتهر عنو أنو قاؿ  " :لو ٘تاأل على قتلو أىل صنعاء كلهم لقتلتهم بو

" .سبعة قتلوا بواحد.
ٕتدوف القصة ُب مصنف عبد الرزاؽ ،ويذكرىا الفقهاء ُب كتبهم عند قوؿ عمر  :لو ٘تاأل عليو أىل
صنعاء لقت لتهم ؛ وسبب ذلك أهنم تساعدوا على قتلو  ،وكل منهم مريد قتلو ،ولو أسقطنا القتل عنهم
لتجرأ كثَت من الناس .إذا أراد أف يقتل واحدا تساعد معو آخر ،وقاؿ :ىلم فلنقتلو اثناف حىت ال يكوف
علينا قصاص ،ىلم فلنجتمع ثبلثة أو أربعة حىت ال يكوف علينا قصاص .فتبطل حقوؽ ا١تسلمُت  ،ويبطل
أو يهدر كثَت من دماء ا١تسلمُت.
فبل جرـ يقتل العدد بالواحد إذا كاف كل منهم عازما على قتلو ،أو فعل بو فعبل يصلح أف يكوف قتلو ،
يصدؽ عليهم أهنم قتلو ،فيقتلوف بو ولو كانوا كثَتا .
لو قيل :ال يقتل إال واحد لقولو تعاىل :


()2

   

()1

    

فحينئذ نقتل واحدا  ،ونًتؾ ثبلثة أو سبعة مع أف كلهم قتلو .الىذا الواحد الذي قتلناه مشًتؾ مع

غَته؛ فلذلك يتحتم قتل اٞتميع  ،ولو كثروا.
أما إذا عفا األولياء عنهم ،ففي ىذه اٟتاؿ إذا طلبوا الدية ليس ٢تم إال دية واحدة؛ ألف القتيل واحد،
فبل تتعدد الديات .لكن ٬توز ٢تم أف يقتلوا البعض ويًتكوا البعض ؛ لو قالوا :نقتل منهم ثبلثة  ،ونصفح
 - 1سورة المائدة آية .55 :
 - 2سورة البقرة آية .106 :
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عن ثبلثة ،أو عن أربعة جاز ذلك  ،أو قالوا  :ىذا سوؼ نقتلو ،وىذا نبيعو نفسو :يشًتي نفسو ،وينقذىا
ٔتائة ألف ،أو بألف ألف ،أو بألفي ألف ٬توز ذلك - .يعٍت٬ -توز أف يقتلوا واحدا دوف اآلخر ،يعفوف
عن اآلخر.
يقوؿ  :ومن أكره مكلفا على قتل معُت ،أو على أف يكره عليو ففعل فعلى الكل القود أو الدية ىذا
إذا كاف قادرا  ،إذا قاؿ :اقتل زيدا وإال قتلتك .ىذا الذي قاؿ اقتل عنده قدرة ،وعنده ٘تكن ،يقوؿ زيد :أنا
مظلوـ .فيقوؿ ىذا :أنا مكره على قتلك ،إف مل أقتلك قتلوين.
كيف؟ تقتل إنسانا تعرؼ أنو مظلوـ ألجل أف ٖتيي نفسك؟! ليس لك ذلكُ .ب ىذه اٟتاؿ :القاتل
ا١تباشر ،واآلمر الذي أكرىو ،كبل٫تا قاتبلف ،فعليهما القود ،وإذا طلبت الدية فعليهم دية واحدة يقتسماهنا
بينهم .
كذلك لو قاؿ  :مر فبلنا يقتل زيدا ،إف مل تأمره فإين سوؼ أقتلك .يكوف عندنا اآلف ثبلثة  :ىذا
الظامل ،وىذا ا١تأمور األوؿ  ،وا١تأمور الثاين .اآلمر سلطاف أو أمَت أو قوي ،عنده ملكة ،يعرؼ ا١تأموروف أنو
إذا مل يقتلوه قُتلوا ،ففي ىذه اٟتاؿ يقتل اٞتميع :يقتل اآلمر األوؿ ،واآلمر الثاين ،وا١تأمور ؛ ألف كبل منهم
فدى نفسو ،قاؿ :أفدي نفسي ،ولو كنت أعلم أنو مظلوـ .

ق يقوؿ قا ل :إين إذا مل أقتلو قتلو غَتيٍ ،ب قتلت أنا ،فزيد ىذا ا١تظلوـ ال بد أنو سوؼ يقتل ،وقد
أمروين أنا ،وإذا مل أمتثل قتلت  ،وإذا مل أقتلو قتلوه  ،أرسلوا غَتي من يقتلو ،فكونو ال يقتل إال واحد -
وىو زيد -أوىل من أهنم ال يقتلوين ،ويقتلوا زيدا مرة أخرى.
ىذا قد يكوف عذرا لبعض الناس أنو يقوؿ :إين سوؼ أُقتلٍ ،ب يُقتل زيد ،فبل ٧تمع بُت قتلُت .اٞتواب

أف نقوؿ :ليس لك أف تقدـ على قتلو وأنت تعرؼ أنو مظلوـ ،إذا أقدمت عليو فإنك قاتل ،بل عليك أف
تتنصل ،ولو قُتِلت فإنك مظلوـ أيضا  ،وتكوف شهيدا  ،وكذا إذا مل تقتل ،ولكن تضررت بأف ُسلب
مالك ،أو أُ ْد ِخلت السجن ،أو فُصلت من عمل ،أو شردت ونفيت ،فاحتسب ذلك وال تقدـ على قتل
مسلم  ،وأنت تعرؼ أنو مظلوـ ،وال قصاص عليو وال سبب .
يقوؿ  :إف أمر بو غَت مكلف أو من ٬تهل ٖترٯتو  ،أو سلطاف من جهل ظلمو فيو فالقتل على اآلمر
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أخصر الهختصرات
إذا كاف -مثبل -اإلنساف العاقل أمر غَت مكلف أف يقتل :أمر الصيب ،وأعطاه سبلحا  ،أو أمر اجملنوف
وأعطاه سبلحا  ،وقاؿ :اقتل ىذا اإلنساف  .القصاص على اآلمر ؛ ألف ىذا غَت مكلف ،مرفوع عنو القلم
.
كذلك إذا كاف ا١تأمور جاىبل باٟتكم ،ال يدري ىل القتل حراـ أو حبلؿ  ،أو ال يدري ىل ىذا
ا١تقتوؿ مستحق أو غَت مستحق  ،ويظن أف ىذا اآلمر ال يأمر إال بقتل من يستحق القتل ،فهو يقوؿ :
أمرين فبلف ،وىو رئيس ،وما أظنو يكوف ظا١تا ،أعتقد أنو ال يأمر إال ْتق ؛فامتثلت أمره اعتمادا على أنو
رئيس ،وأنو ذو سلطة ،وأنو مأموف ،مكنٍت وأمرين بقتلو  ،وأنا أجهل أف ىذا معصوـ ،ال أدري أف قتلو
٤ترـ.
وىكذا إذا كاف السلطاف ظا١تا ،أمر جاىبل ظلمو .ا١تأمور يقوؿ  :ما كنت أظن أف ىذا السلطاف ظامل،
أظن أنو عادؿ .إذا كاف عادال فبل يأمر إال ٔتا ىو جائز  ،القصاص ُب ىذه اٟتاؿ على من ؟ على اآلمر ؛
ألف غَت ا١تكلف مرفوع عنو القلم ،والذي ٬تهل ٖترًن القتل ،أو ٖترًن قتل ىذا ا١تسلم معذور ّتهلو،
والسلطاف ظامل إذا أمر من ال يدري أنو ظامل فإنو معذور  .شروط القصاص
الفصل الذي بعده  :ش روط القصاص .يبوبوف باب شروط القصاص  :أي القصاص ُب النفس ،
وكذلك القصاص فيما دوف النفس لو شروط :
ال رط األوؿ  :تكليف القاتل  ،والشرط الثاين  :عصمة ا١تقتوؿ  ،والشرط الثالث  :ا١تكافأة مكافأتو
لقاتل -دينا وحرية ، -والشرط الرابع  :عدـ الوالدة  ،ىذه شروط استيفائو
فإذا كاف القاتل غَت مكلف فبل قصاص .كما تقدـ أف اجملنوف والصيب ال يقتص منهما؛ لفقد
عمد الصيب واجملنوف ،وكذلك إذا أُمر وىو جاىل فهذا غَت مكلف  ،من ا١تكلف ؟ اٟتر  ،البالغ
التكليفُ ،

 ،العاقل ىذا ىو ا١تكلف .

ال رط الثاني  :أف يكوف ا١تقتوؿ معصوما فإذا كاف ا١تقتوؿ حربيا فبل قصاص ؛ وذلك ألف اٟتريب مباح
الدـ  ،وىكذا أيضا :لو قتل قاتبل؛ لو جاء أف مثبل أف زيدا قتل من ىذه القبيلة رجبل  ،وقبل أف يًتافعوا
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جاء واحد من نفس القبيلة وقتل زيدا  ،فزيد ىذا ليس ٔتعصوـ ؛ وذلك ألنو يعترب قاتبل  ،وُب اٟتديث :
 النػ ْفس بِالنػ ْف ِ
س  وىكذا أيضا :لو كاف زانيا ٤تصنا ،جاء إنساف وقتلو ،وقاؿ قتلتو ألنو زنا  ،وعُرؼ
َ
واعًتؼ بأنو زنا ،وىو ٤تصن -فهذا ليس ٔتعصوـ فبل يقتل قاتلو .
ال رط الثالث  :ا١تكافأة يعٍت ا١تساواة  ،ا١تساواة بُت القاتل وا١تقتوؿ ُب اٟترية  ،والدين .فإذا مل يكونا
متساويُت ،وال متكافئُت ،فبل قصاص .
مثاؿ على ا١تكافأة ُب الدين  :الذمي الذي ليس ٔتسلم ،ثبت ُب اٟتديث قوؿ النيب
مسلم بكافر





ال يقتل

حىت ولو كاف ذلك الكافر معاىدا ،دخل ببلد ا١تسلمُت بعهد  ،وحىت لو كاف ذلك

الكافر من أىل الذمة ،يدفع اٞتزية ،فبل قصاص بقتلو؛ لعدـ ا١تساواة ُب الدين ،ليس كفئا للمسلم ،ولكن
فيو الدية  ،والدليل قولو تعاىل :
معاىدين ،



        

()1

يعٍت

. )2(         

وىكذا ا١تكافأة باٟت رية :فإذا كاف ا١تقتوؿ عبدا فبل قصاص .إذا كاف القاتل حرا  ،وا١تقتوؿ عبدا؛ ألف
العبد تدفع قيمتو ،يدفع ٙتنو ،يطالب سيده بقيمتو  ،وال شك أنو يًتتب على قتلو إٍب؛ ألنو قد يكوف لو
أولياء أحرار :قد يكوف أبوه حرا ،وأمو ،ولو إخوة ،ولو أوالد أحرار ،فهذا القاتل فجعهم ُب ولدىم  ،فيقوؿ:
ىذا قتل ولدي .وتقوؿ :إنو قتل ولدي .وىذا يقوؿ :إنو قتل أيب .وىذا يقوؿ :إنو قتل أخي .فاٞتواب أنكم
مل تفقدوا شيئا؛ ألنو ليس ْتر؛ ال يقدر على أف ينفق عليكم ،وال أف ينفعكم ،إ٪تا الذي فقده ىو سيده،
فتدفع قيمتو للسيد .
ال رط الراب  :عدـ الوالدة  ،ورد أنو



قاؿ :



ال يقتل والد بولده



؛وذلك ألف الولد فرع

للوالد ،فبل يقتص منو  ،ولو كاف القتل عمدا ،ولكن عليو الدية مغلظة .

 - 1سورة النساء آية .39 :
 - 2سورة النساء آية .39 :
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وقع ُب عهد عمر



قصة رجل من بٍت مدِب ،اٝتو قتادة ،كانت لو أمة ٦تلوكة ،فتسراىا فولدت لو

ولدين .ىذاف الولداف نشأ مع أبيهما وظه رت فيهما الشهامة ،فصارا يرعياف الغنم على أبيهما ،و٭تفظاهنا.
قتادة ىذا كانت لو امرأة ،فكانت تكره تلك األمة ،فتقوؿ لو :أرسلها ترعى الغنم  .يقوؿ أوالدىا :ال
نسمح أف أمنا ترعى و٨تن موجودوف ،نقوـ بالرعاية كما ىي  ،ونكفي أمنا.
فتحَت األب ،األوالد منعوا أمهم  ،والزوجة تلزـ زوجها أف يرسلها ترعى؛ ليكوف ذلك إذالال ٢تا.
فغضب على أوالده الذين يقولوف :ال تذىب أمنا٨ ،تن نقوـ بالرعي مقامها .غضب عليهم ،فقتل واحدا
منهم  ،و١تا قتلو وصل األمر إىل عمر بن ا٠تطاب  فجاء إليو وىو ُب برية  ،وقاؿ :لوال أف الوالد ال يقتل
بولده لقتل تك ،ولكن ادفع مائة من اإلبل ،ىذه ا١تائة لولدىا ألخيو؛ ألنو حر ،لولده اٟتر  ،فلم يقتلو ؛
وذلك ألنو أبوه ،فدؿ على أف الوالد ال يُقتل بولده .ىذه شروط القصاص .
شروط استيفاء القصاص

وأنا شروط االستيفاء فهي ثالثة  :يبوبوف عليها :باب استيفاء القصاص ،ولو ثبلثة شروط :
ال رط األوؿ :تكليف ا١تستحق .
وال رط الثاني :اتفاقهم .

وال رط الثالث  :أف يؤمن ُب استيفاءه تعديو إىل غَت ٍ
جاف  ،ىذه شروطو .
التكلي

ىو البلوغ والعقل :فإذا كاف للميت ا١تقتوؿ ورثة قاصروف ،فبل يستوَب القصاص حىت يُكلفوا

،حىت يبلغوا ويعقلوا؛ وذلك أهنم رٔتا يطلبوف الدية إذا ُكلفوا ،فبل يُقتص من القاتل حىت يكوف الورثة
مكلفُت ،وىم ا١تستحقوف لو ،أوالد القاتل ،أو ورثتو إذا كانوا إخوة لو
ال رط الثاني  :أف يتفقوا على طلب القصاص :فلو كانوا -مثبل -أوالده عشرة ،ولو زوجتاف مثبل،
فطلبت إحدى الزوجتُت الدية ،أو طلبتها إحدى البنات -مع أهنا ال تستحق إال شيئا يسَتا -فإنو ال
قصاص ؛ ألف القصاص ال يتجزأ ،بل يدفع عاقلة القاتل ،أو القاتل نفسو ،يدفع الدية .
ُب ىذه األزمنة ٭تدث الصلح على الدـ ،وال على غَته .ىناؾ -مثبل -قتيل لو أوالد بلغوا ،ولو أبواف،
ولو زوجة أجنبية -ليست من القبيلة -أىل القاتل ذىبوا إىل الزوجة ،وقالوا :ال فائدة لك بالقصاص ،اطليب
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الدية ،حىت يسقط القصاص٨ ،تن نعطيك مائة ألف أو مائة وٜتسُت ألفا .مع أف ديتها إ٪تا ىي -مثبل-
ٜتسة آالؼ ،أو ٨توىاز فلما طلبت الدية سقط القصاص -مع أف أوالد ا١تيت وأبويو يريدوف القصاص-
فإذا طلب الدية واحد من الورثة ،ولو كانوا عشرين ،فليس للبقية ٥تالفتو ،يلزموف بأخذ الدية ،ولو كانت
الدية قليلة .
ال رط الثالث  :أمن اٟتيف ،أمن التعدي ُب استيفاءه  ،مثالو :إذا كاف القاتل امرأة حامبل ،فهل تقتل
وىي حامل ؟ اٟتمل ليس لو ذنب ،عليها أف يًتكوىا إىل أف تضع ،وبعد ذلك تُقتل؛ حىت ال يتعدى
القصاص إىل غَت اٞتاين؛ ذلك ألف تعديو يعترب ظلما ،وىكذا أيضا قالوا إذا :ولدت ومل يوجد لولدىا من
٭تملو ،فإهنا تًُتؾ إىل أف تفطمو مثبلٍ ،ب يقاـ عليها اٟتد.

ُب ىذه ا١تدة ٭تدث أف القتيل يكوف لو طفل مثبل رضيع -ابن سنة أو نصف سنة -فإذا رفع األمر إىل

احملاكم قالوا  :ال قصاص حىت يبلغ ىذا الطفل ،رٔتا يطلب الدية ،فيتوقف القصاصٍ .ب ُب ىذه اٟتاؿ ماذا
يفعل ُب ىذا القاتل ؟ يسجن ،يدخل ُب السجن حىت يبلغ الصغَت ،أو يقدـ الغائب ،أو يُفيق اجملنوف ،ولو

طالت ا١تدة.

معلوـ -مثبل -أنو إذا كاف الطفل لو نصف سنة سوؼ ٭تبس ىذا ٭تبس ىذا القاتل ٜتس عشرة سنة
إال أشهرا ،وال شك أف حبسو إىانة لو؛ وذلك ألنو تعدى على مسلم ،فيحبس ،وال ٯتكن من ا٠تروج.
أجاز بعض العلماء إخراجو بكفيل ،ولكن أنت تعرؼ أف الكفالة ال تكوف إال ُب اٟتقوؽ ا١تالية ال ُب
اٟتقوؽ البدنية؛ وذلك ألنو قد يهرب ،قد يغرر ،وال يدرى أين ىو .فإذا بلغ الصغَت أُحضر الكفيل :ىل
نقتلك يا كفيل؟ أنت لست القاتل  ،أحضر إلينا القاتل وإال قتلناؾ؟ ما ٬توز أف يقتل الكفيل ،وىو ليس
ا١تعتدي؛ فلذلك ال ٕتوز الكفالة إال ١تن عليو حق مايل :كما إذا كاف عليو دين ،وأخرجو بالكفالة ،وىرب
ذلك ا١تدين ُ٭تضر الكفيل  ،ويغرـ الدين .فأما كفالة من عليو حق بدين فبل ٬توز.
إذف يبقى ىذا القاتل ُب السجن ،إف كاف أحد األولياء غائبا يسجن إىل أف ٭تضر ذلك الغائب  ،ولو
طالت ا١تدة ،إف كاف صغَتا يسجن إىل أف يبلغ الصغَت ،إف كاف ٣تنونا يسجن إىل أف يُفيق ذلك اجملنوف.
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إال إذا قرر األطباء أنو ال شفاء لو  ،أو يغلب على الظن أف يبقى على جنونو ،ففي ىذه اٟتاؿ يعدؿ إىل
الدية؛ نظرا ٟتق ىذا اجملنوف.
لكن إذا قاؿ إخوتو األصحاء٨ :تن نعطيو الدية من أنفسنا ،الدية اليت سوؼ تؤخذ من ىذا القاتل قد
يكوف نصيبو منها -مثبل -عشرة آالؼ ،أو عشرين ألفا٨ ،تن نضمنها لو ،نريد أف ننتقم من ىذا القاتل،
نريد أف نقتلو ،وال يبقى و٨تن ننظره .فلهم ذلك.
االستيفاء يكوف ْتضرة السلطاف أو نائبو  ،استيفاء القصاص ،وٯتكن ويل القتيل أف يقتلو ىو ،فيعطى
سيفا مثبل ،أو بندقا ،ويقاؿ :ىذا قاتل أبيك ،أو أخيك ،اقتلو .إذا كاف ٭تسن  ،ولكن ال بد أف يكوف
السلطاف كالقاضي -مثبل -أو وكيلة حاضرا استيفاء القصاص ،حىت ال يستوَب على غَت صفة مألوفة .
كيفية استيفاء القصاص

يقوؿ  :وبآلة ماضية القصاص يكوف بآلة ماضية -يعٍت -بآلة حادة :إذا كانت -مثبل -سيفا يكوف سيفا
حادا  ،وإذا كانت -مثبل -خنجرا ،يؤمر بأف يقطع رأسو ،تكوف أيضا حادة  ،وإذا كانت بندقا -يعٍت
يرميو -يكوف معروفا باإلصابة ٍ ،ب أكثرىم على أف القصاص ال يكوف إال بالسيف ،بضرب العنق.
ورد حديث ُب السنن



ال قود إال بالسيف



أي :ال قصاص إال بالسيف ،ىكذا جاء ىذا

اٟتديث  ،واٟتديث فيو مقاؿ ،ولكن كأهنم يقولوف٩ :تتار العمل بو ،ولو كاف ضعيفا؛ ألنو أرفق بالقاتل،
وألنو ورد اٟتديث أف النيب  قاؿ   :إذا قتلتم فأحسنوا القتلة  . فيكوف أحسن القتل الشيء الذي
يريح القاتلْ ،تيث ال يتعذب ،فبل ٬توز تعذيبو.
أطعنو ىنا ،وىنا ولو قاؿ الويل :إف ىذا َمثَل بأخي ،أو بابٍت ،طعنو عشرين طعنة ،فأنا أريد أف ىنا،
كن ؟ اٟتديث يقوؿ  إذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
حىت أشفي غيظي ؛ ألنو طعن أخي أو ابٍت .فهل ُٯتَ َ
ال ُٯتَكن من ذلك على ا١تختار .
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:

ذىب بعض العلماء إىل أنو ُٯتَكن ،وأنو يقتل ٔتثل ما قَػتَل بو ،واستدلوا بآيات من القرآف ُب سورة البقرة

 )1(           وا١تثلية تقتضي ا١تساواة،



وُب آخر سورة النحل :



 )2(         ا١تثلية -أيضا -تقتضي

ا١تساواة  ،وُب سورة الشورى :

      

()3

و٨تو ذلك من اآليات .فإهنا دالة

على أف من أراد أف يعاقِب فلو أف يأخذ الثأر ،أف يأخذ الثأر من ذلك ِ
ا١تعتدي عليو ،وأف يفعل بو كما
ُ

فعل .

ومن األدلة -أيضا -قصة تلك اٞتارية من األنصار ،وجدت قد شدخ رأسها -رض بُت حجرين-
وعثروا عليها وفيها رمق -بقية حياة -فسألوىا :من فعل بك ىذا ..فبلف ..فبلف ...حىت ٝتوا يهوديا،
وضيق عليو فاعًتؼ  ،أمر النيب
فأشارت برأسها أف نعم ،أُحضر ذلك اليهوديُ ،



أف يشدخ رأسو -أف

يقتل بو بُت حجرين -وضع رأسو على حجر ،وشدخ باٟتجر الثاين على مثل ما قتل بو اٞتارية  ،وُب ىذا
أيضا -دليل على أف الذكر يقتل باألنثى .فهذا دليل من يقوؿ :إنو يقتل ٔتثل ما قتل بو .و٬تيبوف أفاٟتديث ضعيف  :وىو  ال قود إال بالسيف . 
وأما حديث   :إف اهلل كتب اإلحساف على كل شيء ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة  فا١تراد إذا كاف
القتاؿ قتاال مباحا كقتاؿ ا١تشركُت ؛ و٢تذا كاف النيب  ينهى ا١تسلمُت عن التمثيل ،يقوؿ   :ال تغدروا
وال ٘تثلوا



أي ال ٘تثلوا بالقتلى .التمثيل أهنم إذا قتلوا قتيبل قطعوا أنفو ،وفقئوا عينو ،و شرموا شدقو مثبل

 ،وبقروا بطنو  ،وأخرجوا قلبو -يعٍت -مثلوا بو بعد أف ،يُقتل ال فائدة هبذا التمثيل ،فنهى عن التمثيل ،فهذا

معٌت   :إذا قتلتم فأحسنوا القتلة . 

ٍب قاؿ ىؤالء الذين قالوا يقتل ٔتثل ما قتل بو :إذا قتلو بفعل ٤ترـ فكيف يفعل ؟ قالوا  :٭ترص على
ا١تماثلة٦ ،ت ن قاؿ ذلك ،واختاره ابن حزـ وصاحب احمللى  ،فيقوؿ مثبل  :لو قتلو بفعل اللواط الذي ىو
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٤ترـ؛ يعٍت قد يكوف ىناؾ بعض الفسقة ،يغصب صبياٍ ،ب يلوط بو ،فيموت ٖتتو هبذا الفعل ،فكيف يقتل
ىذا اللوطي ؟ اختار ابن حزـ أنو يدخل ُب دبره وتد ،أو خشبو ،حىت يقتل ،حىت ٯتوت بذلك حرصا على
ا١تماثلة  ،ىكذا قاؿ.
وإذا قتلو بسقيو ٜترا -يعٍت جرعو ٜترا إىل أف مات  -ا٠تمر ٤ترـ  ،يقولوف  :يسقى ماء إىل أف ٯتتلئ
بطنو ،وتتشقق أمعاؤه ،فيموت بذلك كما مات با٠تمر  .ىذه تقديرات ،ولكن األوىل العمل بالقوؿ األوؿ
الذي ىو إحساف القتل لعموـ   :إذا قتلتم فأحسنوا القتلة . 
نتوقف عند الفصل الثاين  ،ونواصل فيو غدا -إف شاء اهلل ،-واهلل أعلم وصلى اهلل على ٤تمد .
س  :أحسن اهلل إليكم فضيلة الشيخ فهذا يقوؿ  :ىل للعبد ا١تملوؾ دية؟ فإف كاف لو دية فلمن تدفع
؟
ج :ديتو قيمتؤ .تعٌت أنو سلعة يباع ويشًتى ،فتقدر قيمتو ،وتدفع لسيده .
س  :أحسن اهلل إليكم وىذا يقوؿ ُ :ب حالة أنٍت أقود سيارة ،وقمت بصدـ شخص ،فمات ،ومل
أقصد ذلك ،فماذا علي ؟  ،وىل من توبة ؟ وماذا علي لو كنت مسرعا ،أو كنت غَت مسرع  ،وجزاكم اهلل
خَتا ؟
ج :حوادث السيارة تلحق با٠تطأ ،ليس فيو قصاص  ،ولكن فيو الدية .فإذا كاف حصل منو هتور ،
وسرعة جنونية ،و٥تاطرات كالذين ٬تاكروف ١تا يقولوف ،أو يفحطوف ،فهؤالء -ال شك -أهنم متسببوف،
فتغلظ عليهم الدية ،وكأنو شبو عمد .
س  :أحسن اهلل إليكم وىذا يقوؿ  :ما اٟتكم ُب الدفاع عن النفس مثل :الذي يقتل رجبل مسلما؛
ألنو اعتدى عليو ،يريد إيذائو ،فحاوؿ أف يدافع عن نفسو فماذا عليو ؟
ج :ىذا ال حرج عليو ،وال قصاص عليو إذا قتلو دفاعا عن نفسو ،ويسمى قتل الصائل ،الذي يصوؿ
على اإلنساف ،وتقدـ ىذا ُب الغاصب :أف من صاؿ على ماؿ إنساف ،أو على ٤تارمو فلو أف يدفعو باليت
ىي أحسن .

21

أخصر الهختصرات
س  :أحسن ا هلل إليكم وىذا يقوؿ ُ :ب قبيلتنا أمر وىو :أف أولياء القتيل ال يتنازلوف عن القصاص إال
بأربعة ،أو ٜتسو مبليُت لاير ،فتقوـ قراباهتم ّتمع ا١تاؿ من القبيلة للسداد .فهل ٭تق ٢تم ا١تطالبة هبذه
األمواؿ الطائلة؟
ج :٭تق ٢تم ذلك؛ ألف أىل ا١تيت مات ميتهم ،فيستحقوف قتل قاتلو ،وأىل القاتل يشًتون ولدىم،
يقولوف :نشًتيو .فيقولوف :إف مل تدفعوا ىذا وإال قتلناه  ،اختاروا :إما تدفعوا أربعة مبليُت ،أو نقتلو .فإننا
نستحق قتلو .
س  :أحسن اهلل إليكم يقوؿ  :ىل صحيح لو سقط رجل من عمارة على سيارة ُب ا١تواقف أف على
صاحب السيارة الدية ؟
ج :الصحيح أنو ليس عليو إذا كاف يقف ُب األماكن ا١تعتادة من غَت تضييق؛ ذلك ألف ىذا خاطَر،
فإذا صعد على سقف ىذه العمارة قد ال تكوف ْتجاب  ،فخاطر بفعلو ىذا .ورد أنو  هنى عن أف يناـ
الرجل على سطح ليس عليو حجاب-يعٍت -ليس على أطرافو حواجز .
س  :أح سن اهلل إليكم يقوؿ  :أحد اٞتَتاف يبٍت بيتو ،ومل ٬تعل عليها أبوابا ،وفيها خزاف ملئ با١تاء،
فأتى أطفاؿ من الشارع إىل ىذا البينت وسقط طفل عمره ٜتس سنوات ،فهل على صاحب البيت شيء،
أفتونا مأجورين ؟
ج :نرى أف الدية على صاحب ا٠تزاف .فإذا تركو مكشوفا  ،وترؾ الباب مفتوحا  ،فاألطفاؿ ال بد أهنم
ٮترجوف،ويذىبوف ،فالطفل الذي ُب ا٠تامسة ،أو ُب الرابعة ،ليس معو ما ٭تجزه ،وال يدري أف ىذا ا١تاء
يقتل ،فصاحب ا٠تزاف فرط ،فعليو الدية .
س  :أحسن اهلل إليكم يقوؿ  :لو أف ىناؾ شخص قتل رجلُت :أىل الرجل األوؿ طلبوا الدية ،وأىل
الرجل الثاين طلبوا القصاص ،فما اٟتكم ،وجزاكم اهلل خَتا ؟
ج٬ :توز ذلك .لكن ١تا كاف القاتل واحدا  ،فإذا قاؿ :أنا ليس عندي إال نفسي ،اقتلوين ،أو اعفوا
عٍت .فإذا قاؿ أولياء القتيل األوؿ٨ :تن نعفوا إىل الدية .وقاؿ اآلخروف٨ :تن نريد القصاص .فقد يقوؿ :من
أين يل الدية ،إذا كنت سوؼ أقتل؟ ففي ىذه اٟتاؿ ٬تتمعوف ُب طلب القصاص؟ وتسقط الدية .
22
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س  :أحسن اهلل إليكم يقوؿ  :ىل الشفاعة ُب إسقاط القصاص مندوب ،يؤجر ا١تسلم عليو ؟ وىل
يليق الشفاعة ُب االعتداءات على احملارـ ،أو ترويج ا١تخدرات قبل أف يصل األمر إىل القاضي ،وجزاكم اهلل
خَتا ؟
ج :نرى أنو إذا كاف مبهوتا ،أو مظلوما ،أو معتدى عليو فأف الشفاعة فيو مندوبة .فكثَت ما نسمع أف
ىذا الرجل دخل ُب بيت فبلف؛ ليفجر بأىلوٍ ،ب إف صاحب البيت وجده ،فلم ٬تد بدا من أف يقتلو؛ ألف
معو أسلحة -ىذا الظامل معو سبلح -فيقوؿ صاحب البيت :لومل أقتلو لقتلٍت ،فأنا قتلتو دفاعا  ،وقتلتو
لسبق اعتداءه.
ولكن القاضي ال يقبل منو ،يقوؿ :ىلم بشهود .يقوؿ :ما معي شهود .أىل القتيل يقولوف :إنو خدعو
 ،دخل بو بيتو ،وقتلو لعداوة بينهما ،أو ٨تو ذلك  .فبل يكوف ىناؾ بينات ،ففي ىذه اٟتاؿ إذا ُعرؼ أف

ىذا القتيل من أىل الظلم ،ك ثَتا ما يتسور ،وكثَتا ما يدخل البيوت ،وليس لو دين ٭تجزه -فيجوز الشفاعة

ُب ذلك القاتل؛ ألنو قتلو لكف شره
س  :أحسن اهلل إليكم يقوؿ  :من قتل شخصا ال يشهد الصبلة مع اٞتماعة ،فهل عليو قصاص ؟
ج :للقاضي أف يأمر بالقصاص؛ وذلك ألف أولياءه قد يقولوف :إنو يصلي وحده ،أو إنو معذور يصلي
ُب البيت ،أو ُب مقر عملو ،أو ما أشبو ذلك .أما إذا عرؼ بأنو ال يصلي أصبل ،وأنو ُدعي إىل الصبلة
فأصر ،وقاؿ :ال أصلي ولو قتلتموين .وثبت عند القاضي أنو معاند ُب ترؾ الصبلة نرى -واٟتاؿ ىذه -أنو
٭تكم بكفره وبقتلو .
س  :أحسن اهلل إليكم يقوؿ ١ :تاذا يقتل ا١تكره على القتل إف قتل ،وال يقتل الرجل الذي أمره السلطاف
ظلما ؟
ج :وذلك ألف ىذا ا١تكره كأنو فدى نفسو ،وبكل حاؿ إذا كاف فدى نفسو فإنو يُقتل ،وأما إذا كاف

السلطاف ظا١تا ،وأنت ال تدري أنو ظامل ،وأمرؾ بقتل إنساف ،ففي ىذه اٟتاؿ أنت معذور .

س  :أح سن اهلل إليكم يقوؿ  :نسمع كثَتا القتل حدا ،والقتل قصاصا ،والقتل تعزيرا ،فما الفرؽ بينها،
وجزاكم اهلل خَتا ؟
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ج :القتل حدا مثل :رجم الزاين ،يعترب حدا من حدود اهلل  ،والقتل قصاصا مثل :قتل القاتل ،والقتل
ردة مثل :قتل الكافر الذي ارتد؛ ٟتديث   :من بدؿ دينو فاقتلوه  والقتل تعزيرا ٮتتص باٟتاكم وويل
األمر :إذا رأى أف ىذا كثَت الفساد ،فقتلو لكف شره تعزيرا .
س  :وىذا سؤاؿ عن طريق الشبكة ،يقوؿ :جاء ُب الزاد أف الطبيب إذا تعدت يده موضع العبلج فإنو
يضمن ولو كاف خطأ ،فهل إذا مات ا١تريض ُب ىذه اٟتالة يعد فعل الطبيب قت َل خطأ .

ج :يعد خطأ .الطبيب -أوال -ال ٬توز لو أف يتطبب إال وىو عامل  ،ولكن قد ٮتطئ ولو كاف عارفا

بالطب ،وإذا أخطأ بأف شدد ُب اٞترح ،أو أخطأ ُب واصفة الدواء ،أو ما أشبو ذلك -فإنو متسبب تكوف
عليو الدية ،وال قصاص .
س  :وىذا -أيضا -عن طريق الشبكة يقوؿ  :إذا قتل مسلم حربيا فإف اٟتربيُت يثأروف بقتل ا١تسلم
القاتل ،أو بقتل غَته من ا١تسلمُت ،بل بقتل ٚتاعة من ا١تسلمُت عموما ،وىذا ما ٭تصل ُب ىذه األياـ،
يقوؿ :فما حكم ىذا القتل ا١تفضي إىل زيادة ا١تفسدة على اإلخواف ا١تسلمُت ،وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :٭تصل ىذا -مثبلُ -ب بعض الببلد اليت ٖتكمها دولة كافرة ،فيها سكاف مسلموف -كما ُب
فلسطُت وغَتىا ،ويوجد كذلك ُب بعض الدوؿ كسَتيبلنكا وغَتىا -٭تكمها ،ويستويل عليها الكفار .فإذا
قاؿ ذلك ا١تسلم :أنا سوؼ أقتل ىذا الكافر؛ ألنو كافر .فأقدـ على قتلو ،وعلمت الدولة ،فإهنا ال تقتصر
على قتل واحد ،بل تقتل أىل البيت كلهم  ،ففي ىذه اٟتاؿ تدرأ ىذه األمور ،إىل أف ٬تعل اهلل للمسلمُت
فرجا .
س  :أحسن اهلل إليكم وىذا سائل من اإلمارات يقوؿ  :إذا دخل اٟتريب دار ا١تسلمُت ُب عقد دخوؿ
من ويل أمر ا١تسلمُت ،فهل يثبت لو حكم ا١تعاىد ،وينتفي عنو وصف اٟتريب ،وجزاكم اهلل خَتا ؟
ج :يكوف مستأمنا؛ ألف الكفار أربعة أقساـ  :اٟتريب الذي ىو ُب ببلده ِ
٤تارب حبلؿ الدـ وا١تاؿ ،
الثاين  :ا١تستأمن الذي ىو حريب ،ولكن دخل ُب أماف
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 )1(  فبل ٬توز قتلو  ،الثالث  :ا١تعاىد ؛ الذي بينهم وبُت ا١تسلمُت عهد كسائر الدوؿ اآلف -يعٍت
كأمريكا وفرنسا و٨توىم ، -والرابع  :الذمي الذي يدفع اٞتزية .
س  :أحسن اهلل إليكم سؤاؿ عن طريق الشبكة أيضا يقوؿ :إذا دخل علي رجل ُب بييت فقتلتو ،فهل
علي إٍب ؟
ج :الشك أنك مأمور بأف تدفع عن نفسك ،ولو قتلتو بالدفاع ،ولكن إذا كنت ال تقدر عليو ،فاألوىل
أنك هترب ،حىت ال تُقتل بو بعد ذلك ،أو ٖترص على أف تنجي نفسك ،أو هتدده رجاء أنو يهرب .

س  :أحسن اهلل إليكم وىذا يقوؿ  :ىل ىناؾ فرؽ بُت اٞتهل باٟتكم ،واٞتهل ٔتا يًتتب على اٟتكم،

فمثبل :لو كاف ال يعلم أف القتل حراـ ،ولكنو لو علم أنو سيقتل مل يُقدـ على القتل ،وجزاكم اهلل خَتا ؟
ج :نرى أنو ال فرؽ .كونو يقوؿ :أنا أعلم أف القتل حراـ ،ولكن ما علمت أنٍت إذا قتلتو قُتلت .إذا
كنت تعلم أنو حراـ ،وأقدمت على قتلو نقتلك قصاصا ،ولو كنت ال تدري أف القاتل يقتل؛ ألنك متعمد
قتلو .
س  :أحسن اهلل إليكم وىذا يقوؿ :ينتشر عند العامة القوؿ بأف من أرضعت طفبل بغَت علم زوجها
فإهنا زانية ،وال يًتتب على ىذا الرضاع أحكامو ،فما رأيكم هبذا؟ وىل ٬تب على الزوجة استئذاف زوجها
ُب إرضاع وليد غَته ؟
ج :ليس كذلك .إذا رأت طفبل ْتاجة إىل أف ترضعو فبل حاجة إىل أف تستأذف زوجها ،سيما إذا كاف
ىناؾ ضرورة ،وال يقاؿ :إهنا زانية .وال يقاؿ :إف عليها االستئذاف .
س  :أحسن اهلل إليكم يقوؿ  :اٟتريب ال قصاص على قاتلوُ ،ب عصرنا ىذا لو قتل أحد ا١تسلمُت
كافرا ،فهل على قاتلو قصاص؟ و١تاذا ؟ نرجو التفصيل وجزاكم اهلل خَتا .

 - 1سورة التوبة آية .8 :
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ج :ال شك أنو إذا قُتِل ُب دار اٟترب فبل قصاص ،بل فيو أجر  ،فالذين -مثبل -يقتلوف الشيوعيُت ُب
الشيشاف معلوـ أهنم يقتلوف حربيُت ،فبل قصاص  ،و٢تم أجر ،وكذلك الذين يقاتلوف ُب كشمَت ،يقتلوف
ا٢تندوس  ،وا٢تندوس كفار ،وحربيوف أيضا ،و٢تم أجر على ذلك ؛ فإذا كاف ىناؾ حرب قائمة بُت ا١تسلمُت
والكفار ،فمعلوـ أف ىؤالء ا١تسلمُت يقتلوف من قدروا عليو ،والكفار يقتلوف من قدروا عليو  ،واهلل ينصر من
يشاء .
فإذا توجو مثبل مسلموف من سائر ببلد ا٢تند ،أو باكستاف ،ودخلوا ُب حدود كشمَت ،فلهم أف يقتلوا
من رأوه من احملاربُت -الذين ىم ٭تاربوف ا١تسلمُت -سواء من ا٢تندوس ،أو من البوذيُت ،أو من السيخ ،أو
من غَتىم
س  :أحسن اهلل إليكم يقوؿ  :لو أف أحد األولياء قتل القاتل أثناء فًتة االنتظار بُت القصاص والقتل
خشية أف يتنازؿ أحد األولياء ،فهل يقتل ىذا القاتل -يعٍت الويل -أـ ال ،وجزاكم اهلل خَتا ؟
ج :الصحيح أنو يسقط  ،أنو ال قصاص عليو؛ ذلك ألنو قتل من ىو قاتل ،وإذا قتلو يتكفل بدية
الصغار -مثبل -الذين إذا بلغوا قد يطلبوف ،ويقوؿ ٢تم إذا طلبوا الدية :فإين سأدفعها أنا  .لو ذلك .
س  :أحسن اهلل إليكم يقوؿ  :ثبلثة أشخاص اعتدوا على شخص ،وقتلو واحد منهم ،فهل يقتص من
الثبلثة أـ من القاتل فقط ؟
ج :إذا كاف الثبلثة كلهم متساعدوف :ىذا ٦تسك  ،وىذا مهدد -مثبل -فعليهم القصاص ،وإذا كاف
اثناف ابتعدا عندما بدء القتاؿ ،ابتعدا ،وتوقفا  ،وأقدـ واحد فقتلو فالقصاص عليو .
س ٩ :تتم هبذا السؤاؿ ،يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ما اٟتكم إذا أطلق الرجل النار على حيواف فسقط جزء
منو ،وىرب ذلك اٟتيواف -مثل الضب مثبل -فبعض اإلخوة يطلقوف النارعلى الضب  ،ويدخل ُب بيتو،
فهل على ىذا الذي يطلق النار إٍب أو ال ؟
ج :نرى أهنم ٭ترصوف على إمساؾ ذلك اٟتيواف إف كاف مأكوال ،ويذْتونو ،فإف مل يقدروا على ذْتو
إال برميو فلهم رميو  ،ولكن إذا كاف أمامهم بشر ،ٮتافوف أهنم إذا رموا أصابوا أحدا من البشر -فبل يرمونو،
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بل يًتكونو إىل أف ٯتوت ،أو إىل أف يتوقف ،ال شك أهنم إذا مل يتمكنوا من إمساؾ ىذا اٟتيواف -كالضب
مثبل ،أو الظيب_ :صعد ُب جبل ،أو دخل ُب جحر ،ومل يقدروا على إمساكو ولو بالرمي فليس عليهم إٍب .
س  :وىذه إحدى األخوات تقوؿ  :نشتكي من كثرة األخوات البلٌب ُ٭تضرف بعض األطفاؿ،
ويشوشن علينا ٝتاع الدروس ،نرجو توجيو كلمة ٢تن ،وجزاكم اهلل خَتا ؟
ج :لعلك توجو ٢تم كلمة .
أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ،ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
على نا يجب بقتل العه


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل : -فصل :و٬تب ٍ
بعمد القود  ،أو الدية .فيخَت ويل ،والعفو ٣تانا أفضل ،ومىت

اختار الدية ،أو عفا مطلقا ،أو ىلك ٍ
جاف تعينت الدية  ،ومن وكل ٍب عفا ومل يعلم وكيل حىت اقتص فبل
شيء عليهما  ،وإف وجب لقن قود  ،أو تعزير قذؼ فطلبو وإسقاطو لو  ،وإف مات فلسيده.
والقود فيما دوف النفس كالقود فيها ،وىو نوعاف :

أحد٫تاُ :ب الطرؼ فيؤخذ كل من عُت وأنف وأذف وسن و٨توىا ٔتثلو ،بشرط ٦تاثلة ،وأمن من حيف ،
واستواء ُب صحة وكماؿ .
الثاين ُ :ب اٞتروح بشرط انتهاءىا إىل عظم كموضحة  ،وجرح عضد وساؽ و٨تو٫تا  ،وتضمن سراية
جناية ال قود  ،وال يقتص عن طرؼ وجرح وال يطلب ٢تما دية قبل الربء .
فصل  :ودية العمد على اٞتاين ،وغَتىا على عاقلتة  ،ومن قيد حرا مكلفا ،أو غلو ،أو غصب صغَتا
فتلف ْتية ،أو صاعقة  ،فالدية .ال إف مات ٔترض ،أو فجأة  ،وإف أدب امرأتو بنشوز ،أو معلم صبيو ،أو
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سلطاف رعيتو -ببل إسراؼ -فبل ضماف بتلف من ذلك  ،وإف أمر مكلفا أف ينزؿ بئرا ،أو يصعد شجرة
،فهلك بو ،مل يضمن  ،ولو ماتت حامل ،أوٛتلها من ريح طعاـ ،و٨توه ،ضمن ربو إف علم ذلك عادة .
فصل  :ودية اٟتر ا١تسلم مائة بعَت ،أو ألف مثقاؿ ذىبا ،أو اثنا عشر ألف درىم فضة ،أو مائتا بقرة،
بع بنت لبوف ،
بع بنت ٥تاض  ،ور ٌ
أو ألفا شاه فيخَت من عليو دية بينها  ،و٬تب ُب عمد وشبهو من إبل :ر ٌ

نصف
بع جذعة ،وُب خطأ
أٜتاس ٙ ،تانوف من ا١تذكورة ،وعشروف ابن ٥تاض ،ومن بقرٌ :
بع حقو  ،ور ٌ
ور ٌ
ٌ
،ونصف أتبعة ،ومن غنم :نصف ثنايا ،ونصف أجذعة ،وتعترب السبلمة ال القيمة.
مسنات
ٌ
ودية أنثى نصف دية رجل ،من أىل ديتها ،وجراحها تساوي جراحو فيما دوف ثلث ديتو  ،ودية كتايب

حر نصف دية مسلم ،و٣توسي ووثٍت ٙتا٪تائة درىم  ،ودية رقيق قيمتو ،وجرحو إف كاف مقدرا من اٟتر فهو
مقدر منو منسوبا إىل قيمتو ،وإال فما نقصو بعد برء ،ودية جنُت حر غرة موروثة عنو قيمتها ُعشر دية أمو ،
وقن عشر قيمتها ،وتقدر حرة أمة  ،وإف جٌت رقيق خطأ ،أو عمدا ،واختَت ا١تاؿ ،أو أتلف ماال بغَت إذف

سيده خَت بُت فداءه بأرش اٞتناية ،أو تسليمو لوليها
السالـ عليكم ورحهة اهلل وبركاتو


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت

.
نتكلم ىاىنا -أوال -على ما ٬تب بقتل العمدٍ ،ب بعد ذلك ُب من ٕتب عليو الديةٍ ،ب بعد ذلك ُب
مقادير الدية .
يقوؿ  " :فيجب بعمد القود أو الدية فيخَت ويل "  ،قد ذكرنا باألمس قصة اٟتديب الذي قَػتَل ٔتكة ُب

سنة ٙتاف  ،وأف النيب  قاؿ  :من قتل لو قتيل فهو ٓتَت النظَتين :إما أف يقتل ،وإما أف يدي  ؛ إما
أف يقتل القاتل ،وإما أف يطلب الدية.
الدية أصلها ودية ؛ ألهنا من وداه يعٍت فداه  ،وتسمى الدية عقبل  ،وذلك ألهنم يأتوف باإلبل فيعقلوهنا
ُب فناء الويل -ويل القتيل ، -وأما القود فهو القصاص ١ ،تاذا ٝتي قودا ؟ ألف القاتل يقاد إىل ا١تقتل بنسعة
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يعٍت ْتبل  .ففي اٟتديث ١تا أف اليهود قتلوا عبد اهلل بن سهل األنصاري ،قاؿ النيب



لؤلنصار:



ٖتلفوف على رجل منهم فيقاد بنسعتو  يعٍت ْتبلو الذي يربط ُب عنقو ،يقاد إىل ا١تقتل  ،فيخَت الويل .
لك ا٠تيار :إما أف تقتل ىذا القاتل  ،وإما أف تطلب الدية  ،وإذا اختار الصلح فلو ذلك على أكثر من
الدية؛ إذا قاؿ ويل القتيل  :أنا أطلب كذا وكذا أكثر من الدية فلو ذلك  ،ولو عشر ديات .كما مر بنا
باألمس أف بعضهم يطلب ثبلثة مبليُت رياال سعوديا ،أو أربعة ،أو ٜتسة ،فيدفعها أىل القاتل ،كأهنم
يشًتوف القاتل .
حيث أف الويل يقوؿ  :أنا سوؼ أقتلو إال إف دفعتم يل ىذا ا١تبلغ ،وال أعفو عنو إال هبذا ا١تبلغ .ففي
ىذه اٟتاؿ إذا فدوه فإف ذلك جائز ،كأنو يشًتي نفسو ،أو أف أولياءه يشًتونو ،وٮتلصونو من القتل ،فيخَت
الويل ،يقاؿ لو  :لك أف تقتل ،ولك أف تطلب الدية .وقد تقدـ أنو إذا كاف ُب أولياء القتيل صغَت فإنو
ينتظر إىل أف يبلغ ،فإذا بلغ فإف طلب الدية فليس لؤلولياء إال الدية  ،ولو كاف أكثرىم يريدوف القصاص ،
وأما إذا اتفقوا كلهم على طلب القود فلهم ذلك  ،وىكذا أيضا إذا طلبوا أكثر من الدية .
يقوؿ " :والعفو ٣تانا أفضل" .قاؿ اهلل تعاىل :



 )1(        العفو

٣تانا أف يقوؿ  :ال أريد دية ،وال أريد قصاصا  ،وأترؾ ذلك هلل -تعاىل ، -وأتصدؽ على ىذا القاتل،
وأحذره  ،وأعتقو من القتل .فَػيَ ُمن عليو ،فيكوف بذلك قد أحسن إليو ،حيث خلصو ،أو َمن عليو .
ومن اختار الدية ،أو عفا مطلقا ،أو ىلك ٍ
جاف تعينت الدية .كيف عفا مطلقا ؟ إذا قاؿ  :قد
عفوت .ومل يقل :عن كذا وكذا .عفوت .ينصرؼ العفو إىل أكرب ا١تطالب وىو القصاص  ،وإذا قاؿ:
عفوت .سقط القصاص  ،ولكن ال تسقط الدية ؛ ألف عفوه يكوف عن القصاص الذي ىو ا١تطلب األكرب
 ،وعليو يدؿ القرآف ُب قوؿ اهلل -تعاىل: -
القاتل من أخيو الذي ىو ويل

ا١تقتوؿ -



- )2(      يعٍت عفي لو عفي لذلك

. )3(       
 - 1سورة الشورى آية .57 :
 - 2سورة البقرة آية .106 :
 - 3سورة البقرة آية .106 :
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معٌت ذلك أف الويل ،أو األولياء إذا قالوا  :قد عفونا .سقط القصاص ،وبقيت الدية .فهذا ا١تعفو عنو
عليو أف ٭ترص على األداء ،أف يؤدي الدية با١تعروؼ  ،يقوؿ ُب ىذه اآلية :

   

 )1(    االتباع ٦تن ؟ من األولياء  ،واألداء ٦تن ؟ من القاتل ،أو من أولياء القاتل  ،ا١تعٌت :
إذا عفا أولياء القتيل عن القصاص فإف عليهم أف يتبعوا ذلك القاتل با١تعروؼ ،ال يشددوف عليو ،وال
يزيدوف عليو زيادة ٕتحف ٔتالو أو تعجزه  ،وتعجز أسرتو .
وكذلك -أيضا :-إذا قسطوا الدية فبل يطلبها قبل حلو٢تا ،وما أشبو ذلك  ،وىكذا:
  

()2

  

يعٍت  :وأنت أيها القاتل ،أو أسرتو أدوا إىل ويل القتيل  ،أدوا إليو الدية بإحساف ،بدوف

٦تاطلة .فاآلية ُب العفو عن القصاص ،وبقاء الدية.
ىذا معٌت "إذا عفا مطلقا"  .إذا قاؿ  :أريد الدية .أو قاؿ  :عفوت .انصرؼ العفو إىل القصاص،
بقيت الدية ،أو ىلك جاف -القاتل ىلك -تعينت الدية
يقوؿ " :ومن وكل ٍب عفا ومل يعلم وكيلو حىت اقتص فبل شيء عليهما " .صورة ذلك :إذا قاؿ  :وكلتك
يا زيد تقتص  ،تقتل ىذا القاتل الذي قتل ابٍت ،أو قتل أخي .الوكيل طلب من القاضي ٘تكينو ،مكنو
القاضي  ،وقتل ،كاف القتل -مثبل -يوـ اٞتمعة .الويل ذىب إيل جهة أخرى ،وأشهدىم أين قد عفوت،
كاف العفو يوـ ا٠تميس  ،ومل يعلم الوكيل بذلك العفو حىت استقاد ،وقتل القاتل.
ففي ىذه اٟتاؿ ىل يطالَب الوكيل ،ويقاؿ  :إنك تسرعت ؟ ال يطالب بذلك؛ ألف معو وكالة شرعية،
ىو يقوؿ  :إنو قد وكلٍت ،وإين نفذت األمر ٔتوجب الوكالة ،فكيف أكوف متسرعا؟ ألنو ما منعٍت ،ومل ٭تدد
يل وقتا  ،لو قاؿ :ال تقتلو إال ُب يوـ األحد .لتأنيت ،ولكنو أطلق ،وقاؿ :اقتلو .فأنا ذىبت إىل القاضي،
ومكنٍت من قتلو يوـ ا٠تميس ،فنفذت فيو اٟتكم الذي ىو قد حكم بو القاضي أف عليو القصاص.

 - 1سورة البقرة آية .106 :
 - 2سورة البقرة آية .106 :
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فبل شيء على الوكيل  ،وكذلك أيضا على الويل -الذي ىو ا١توكل -ال شيء عليو ؛ وذلك ألنو عفا،
يظن أف العفو يدرؾ القاتل ،فلم يدركو .
بع ه ذكر القن " :وإف وجب لقن قود  ،أو تعزير قذؼ فطلبو وإسقاطو لو ،وإف مات فلسيده " القن
 :ىو العبد ا١تملوؾ  ،ا١تعٌت لو أف ىذا العبد اعتدى عليو إنساف فقطع إصبعو ،فهل لسيده أف ي ِ
سقط
ُ
القصاص ؟ العبد يغضب  ،ويقوؿ :ىذا الذي قطع إصبعي ،أو فقأ عيٍت  ،أو قلع سٍت  ،أو جرحٍت
موضحة ،ال تطيب نفسي حىت أقتص ،حىت أخذ منو بالثأر .
لو قاؿ سي ه  :أنت ٦تلوكي ،أنت عبدي ،وأنا أملك اإلسقاط ،فأريد أف أسقط عنو ؛ ألنو صديق
يل ،أو ٨تو ذلك  .العبد يأىب وٯتتنع  ،ويقوؿ  :أنا الذي تأ١تت ،وأنا الذي أحسست بفقد ىذا العضو ،ولو
كاف أ٪تلة ،فبل تطيب نفسي إال أف آخذ بالثأر ،وأقتص لنفسي .
وكذلك :لو كاف القتيل عبدا ابنا ٢تذا العبد -يعٍت -رجل عنده عبد ٦تلوؾ  ،والعبد لو ابن ٦تلوؾ أيضا
يعٍت -عند ذلك الرجل عبد وابنو ،كبل٫تا ٦تلوكاف ،اعتدى إنساف على الطفل -على الولد -فقتلو .ففيىذه اٟتاؿ قد عرفنا أنو ليس فيو قصاص ،وإ٪تا فيو الدية  ،أو القيمة.
فإف كاف ىذا العبد لو ابن حر -ليس ٔتملوؾ -قتلو إنساف  ،وليس لو ويل إال ىذا العبد  ،فالعبد يقوؿ
 :ابٍت حر ،ليس ٔتملوؾ ،اعتدي عليو ،فجعوين ُب ابٍت ،قتلوا ابٍت  ،تركوين وحيدا ،كيف أىدأ ؟  ،كيف
أستقر ؟ ال أستقر حىت أقتل ذلك القاتل الذي اعتدى على ابٍت.
ىل لسيده أف ٯتنعو ؟ االبن ليس ٦تلوكا لسيده  ،ولكنو ٦تلوؾ لذلك العبد -يعٍت  :ولد لو فليس عليو
رؽُ ، -ب ىذه اٟتاؿ الطلب للعبد  ،لو أف يطالب بالقصاص بأف يقتل ذلك القاتل ،أو يقطع منو العضو
الذي قطع .لو كاف ما قتلو  ،ولكنو قطع يده ،أو جدع أنفو ،أو قطع أذنو ،أو قلع أسنانو -فإف عليو الدية
 ،أو القصاص .فأبوه يقوؿ  :أريد أف أقتص منو ،أقلع أسنانو كما قلع أسناف ابٍت  ،ولو كنت أنا عبدا،
أقطع يده ،أو أقطع أذنو ،أو أفقأ عينو  ،لو ذلك .
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وكذلك تعزير قذؼ  :العبد إذا قُ ِذؼ فالذي قذفو عليو التعزير ،وليس عليو ،اٟتد ٓتبلؼ اٟتر  ،فإنو
إذا قذؼ فإف على من قذفو اٟتد ٙتانُت جلدة ؛ لقوؿ اهلل تعاىل :

    

. )1(        
فهذا يقوؿ :إنو قذفٍت ،رماين بأين زنيت ،وىو كاذب ،أريد إقامة اٟتد عليو .نقوؿ :ليس لك حد ،
ولكن لك التعزير ،طالِب بأف يعزر ؛ يعزر ٬تلد عشرين جلدة ،أو ٜتسُت ،أو ٭تبس ،أو ما أشبو ذلك.
أرض  .سيده يريد ماال  ،فليس
فاٟتق للعبد ُب مطالبتو ،أو ُب إسقاطو ،فلو أسقطو  ،وقاؿ سيده  :ال َ

لو إلزاـ العبد  ،لو قاؿ  :أنت يا عبدي قُطع إصبعك ،وىذا القطع نقص قيمتك  ،ونقص ُب عملك ،فبل
تتسامح عن ىذا الذي قطع إصبعك .ىل يلزمو سيده أال يتسامح ؟ ال يلزمو .
لو قاؿ العبد  :أنا سا٤تت عن إصبعي ،أو عن يدي ،أو عن عيٍت ،أو عن أسناين .لو قاؿ :سا٤تت.
فبل يلزمو سيده بأخذ ِع َوض ،ولو أف العبد نقصت قيمتو
لكن لو مات العبد قبل أف ي ِ
سقط ،وقبل أف يُطالِب ،قبل أف يأخذ أرشا  ،وقبل أف يقتص ،السيد يقوـ
ُ
صت النصف  ،أو مثبل
مقامو .فيأٌب إىل ذلك اٞتاين  ،ويقوؿ  :أنت قطعت يد عبديَ ،
صت قيمتوَ ،نق َ
ونق َ
جدعت أنفو  ،واألنف فيو الدية كاملة  ،أعطٍت الدية ،أو عفوت عنك ،أو عن بعضها ،إذا مات فإف
ا١تطالبة تكوف لسيده  .شروط استيفاء القصاص فيها وف النفس
يقوؿ  " :القود فيما دوف النفس كالقود ُب النفس " القود  :عرفنا أنو القصاص  ،فإذا عرفنا الشروط
اليت ُب استيفاء قتل النفس .فكذلك الشروط ىاىنا معتربة .
فمنها :أف يكوف مكلفا -ا١تستحق :-إذا قطعوا يد صيب ،أو إصبعو  ،والصيب عمره ٜتس سنُت ،أو
عشر سنُت ُ ،ب ىذه اٟتاؿ إذا طلب القصاص بعدما يكلف تقطع يد اٞتاين ؛ ألنو تعدى على ذلك اجملٍت
عليو  ،ولو كاف صغَتا ،ولكن مىت؟ إذا بلغ ،وأصر على طلب القصاص.
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كذلك أيضا :يشًتط ما ُِ
اشًتط ىناؾ من عدـ اٟتيف  ،وعدـ التعدي .فبل بد -مثبل -إذا كاف
القصاص ُب الي د أال يقتص مع خوؼ اٟتيف ،أو خوؼ التسمم ،بل يًتكوهنا إىل زمن معتدؿ يؤمن فيو أف
يتسمم اٞترح ،أو ما أشبو ذلك .
القصاص فيها وف النفس نوعاف  :أحد٫تا  :األطراؼ  ،والثاين  :اٞتراح .
األطراؼ ففيها قصاص  ،قاؿ اهلل تعاىل :

       

       

()1

فهذه فيها قصاص ،ىذه تسمى

األطراؼ.
فمن قطع إصبعا  ،وكاف القاطع فيو إصبعا ٘تاثلها ،وطلب ا١تقطوع القصاص  ،فإنو يقتص لو .وكذلك
من قطع الكف  ،وكذلك :من قطع اليد من الذراع أو من العضد  ،وكذلك الرجل :من قطع منها إصبعا
قطعت إصبعو  ،ومن قطع القدـ كلها قطعت قدمو إذا طلب اجملٍت عليو ذلك  ،وكذلك من قطعها من
الركبة قطعت قدمو من الركبة إذا طلب اٞتاين ذلك ،أو قطعها من الفخذ .

وىكذا :إذا فقأ عينا صحيحة فقئت عينو اليت ٘تاثلها ،أما إذا مل تكن ٦تاثلة ٢تا فبل  ،وكذلك :لو ُج ِدع

أنفو فلو أف يطلب القصاص ُب األنف ،وكذلك :األذف إذا قطعت  ،وكذلك :السن إذا كسر السن ،أو
قلعها فإف القصاص فيو.
وأشباه ذلك ٦تا ُب البدف من أجزاء البدف :فمن قطع شفة قطعت ٦تاثلتها  ،وكذلك من قطع جفنا ،
أو قطع حاجبا قطع منو ما ٯتاثلها  ،وىكذا أيضا من قطع عضوا ٦تاثبل :كمن قطع ذكرا ،أو قطع
األنثيُت -ا٠تصيتُت ،-أو قطع األلياؼ ،أو ٨تو ذلك ،فكل ىذه فيها القصاص .
ٍب يشًتط ا١تماثلة  :فبل يؤخذ اإلصبع اليمٌت بإصبع اليسرى لو كاف اجملٍت عليو قطعت إصبعو اليسرى ،
وكذلك أيضا :ال يؤخذ اإلهباـ بالسبابة ،ال يقوؿ :ىو قطع سبابيت  ،وأنا ال أرضى إال أف أقطع إهبامو .ىذا
ليس ٔتماثلة  ،وليس قصاصا .القصاص ال بد فيو من ا١تماثلة  ،ىذا شرط ا١تماثلة .
 - 1سورة المائدة آية .55 :
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لو كاف اٞتاين أعور العُت -يعٍت -كانت عينو اليمٌت غائرةٍ ،ب جٌت على إنساف ففقأ عينو اليمٌت ،فهل
اجملٍت عليو يقوؿ  :آخذ عينو اليسرى؟ ليس لو ذلك؛ لعدـ ا١تماثلة ،فهاىنا يرجع إىل الدية ،وكذلك :لو
كاف ..


لو كاف اٞتاين أعور العُت ،يعٍت :كانت عينو اليمٌت غائرةٍ ،ب جٌت على إنساف ففقأ عينو اليمٌت ،فهل
اجملٍت عليو يقوؿ :آخذ عينو ال يسرى ،فليس لو ذلك لعدـ ا١تماثلة ،ىا ىنا يرجع إىل الدية ،وكذلك لو كاف
اٞتاين مقطوع اليد اليمٌت ،يعٍت :قد قطعت يده اليمٌت من قدًن ،واعتدى عليك وقطع يدؾ اليمٌت ،فهل
تقوؿ :أقطع يده اليسرى ،ليس موجود لو إال يدا واحدة ،آخذ اليد باليد؟ ليس لك ذلك ،ولكن ىا ىنا
تعد ؿ إىل الدية؛ لعدـ ا١تماثلة ال بد من ا١تماثلة ،وكذلك لو قطع شفتو العليا ،فقاؿ :أقطع شفتو السفلى؛
ألهنا أقوى منفعة ليس لو ذلك.
وىكذا لو قطع رجلو اليمٌت… رجلو اليسرى ،وقاؿ :أقطع رجلو اليمٌت ليس لو ذلك ،بل ال بد من
ا١تماثلة ،وكذلك أيضا شرط ثاف :األمن من اٟتيف  ،اٟتيف ىو اٞتور ،فإذا قطع مثبل اليد ،قطع اليد من
نصف الذراع ُب ىذه اٟتاؿ ال ُٯتَ ّكن ،ولكن ٯتكن من ا١تفصل يعٍت :إذا مكناه من نصف الذراع ،قد ٮتسر
الذراع كلو مثبل ،وقد يأخذ زيادة على ما أخذ منو ،فيكوف ذلك حيفا ،ال بد من أمن اٟتيف الذي ىو

اٞتور ،أخذ زائد عن ما يستحقو.
ومن اٟتيف أيضا ا٠توؼ من التسمم ،فإذا قاؿ مثبل :إذا قطعت يده ،يد اٞتاين مثبل ،أو رجلو ُب
الشتاء خيف أف تتسمم ،وأف اٞترح يتآكل ،و٭تصل الوفاة ُب ىذه اٟتاؿ ينتظر إىل أف يؤمن عليو من
اٟتيف ،أو من التعدي ،أو ٨تو ذلك.
ومن الشروط أيضا االستواء ُب الصحة والكماؿ ،فإذا قاؿ أنا ما فقأت إال عينا فيها بياض وعيٍت
سليمة ليس فيها بياض عينو اليت فقئت ناقصة البصر ،ال يبصر هبا إال قليبل ،وأنا كيف تفقئوف عيٍت اليت
ىي عُت سليمة؟ ُب ىذه اٟتاؿ يعدؿ إىل الدية؛ وذلك لعدـ ا١تساواة ،وكذلك أيضا لو أف إنسانا صحيح
اليدين قطع يد إنساف شل… مشلولة يعٍت :فيها عيب ناقصة األصابع ،أو ٥تتلة ،أو ٨تو ذلك ،فهذا اجملٍت
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عليو يقوؿ :أريد أف أقطع يده ،يقاؿ :يدؾ ناقصة منفعتها ناقصة ،أما يده ،فإهنا كاملة فكيف تأخذ يدا
كاملة بيد ناقصة ،بيد فيها عيب ال بد من االستواء ُب الصحة وُب الكماؿ.
النوع الثاني :من القصاص فيما دوف النفس :اٞتراح ،اٞتراح :يراد هبا الشجاج ،واٞتراح :اصطلحوا
على أف الضربة ا١تدمية ُب الرأس ،أو ُب الوجو يسموهنا شجة ،وإذا كانت ُب الذراع ،أو ُب العضد ،أوُب
الكتف ،أو ُب الظهر ،أو ُب الفخذ ما يقاؿ :شجة ،بل يقاؿ :جرح ،ففي اٞتروح قصاص بشرط انتهائو
إىل عظم كا١توضحة ،وجرح العضد وجرح الساؽ و٨تو٫تا ،إذا انتهت إىل عظم ،فإف فيها القصاص.
وأما إذا جرحو ُب رأسو ،ومل يصل اٞترح إىل العظم ،ما قرعت ُب عظم الرأس ،فقاؿ اجملٍت عليو :مكنوين
أضربو كما ضربٍت ،أجرحو كما جرحٍت ما ُٯتَ ّكن؛ وذلك ٥تافة اٟتيف ،رٔتا أنو إذا ضربو يصل إىل العظم ،أو
تزيد شجة ىذا على شجة ىذا؛ ٥تافة اٟتيف ،والقصاص ٦تاثلة ليس فها جور.

ا١توضحة تنتهي إىل عظم ،الضربة اليت ُب الرأس تصل إىل العظم ،وال تكسره ،ولكن اليت تقرع ُب العظم
تسمى موضحة ،ديتها ٜتس من اإلبل.
لو قاؿ اجملٍت عليو :أنا ما أريد إببل ،وال غنما ،وال ماال ،ولكن أريد أف أشفي غيظي أريد أف أجرحو
كما جرحٍت ُٯتَكن ،ولكن كيف يقتص؟ ىل يقتص بالضرب؟ ويقوؿ :إنو ضربٍت ْتجر ،ىذا اٟتجر خرؽ

الدـ واللحم ووصل إىل العظم ،أضربو ْتجر مثلو ال ُٯتَكن من ذلك ،ولكن ٯتكن من القصاص بسكُت ،أو

٨توى ا ٭تزه إىل أف يصل إىل العظم ،٭ترؾ طرؼ السكُت إىل أف يصل إىل العظم ويتوقف؛ لقوؿ اهلل -
تعاىل:-



. )1(    

وكذلك جرح العضد والساؽ ،جرح العضد ،لو طعنو ُب عضده ،أو مثبل ضربو ْتجر ٤تدد ،وذلك اٟتجر،
أو ذلك اٞتارح كسكُت وصلت إىل العظم ،وصلت إىل عظمو عظم العضد ،وكذلك عظم الفخذ ،أو عظم
الظهر قرعت ُب العظم ،فقاؿ ذلك اجملٍت عليو :ال أقنع إال بالقصاصُ ،ٯتَكن ،يعطى سكينا ،ويقاؿ :اضرب
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وحز ُب العضد إىل أف تصل إىل العظم ،وال تزد لو قاؿ :إنو ضربٍت ْتجر أضربو ْتجر ،ال ُٯتَ ّكن؛ ألنو قد
يكسر العظم ،قد يضربو ضربة شديدة ،فيأخذ أكثر ٦تا يستحق .سراية الجناية

يقوؿ :وتضمن سراية جناية ال قود ،سراية جناية تضمن ،يعٍت اٞتناية ظلم ،فسرايتها تضمن ،وأما
القود فإنو ْتق ،فبل تضمن سرايتو ،فمثبل لو أف إنسانا قطع يد رجل ،و١تا قطع يده ،فذلك الذي قطعت
يده قاؿ :ىذه جناية ،جٌت علي ،قطع يدي ،أريد القود ُمكن من القود فقطعت يد اٞتاينٍ ،ب قدر أف
اٞتاين تسمم جرحو ،ومات بسبب ىذا القصاص ،ىل تدفع الدية؟ ال تدفع؛ ألف قطع يده ْتق ،قطعو
قصاصا.
لو كاف األمر بالعكس ،اٞتاين كانت جراحتو شديدة ،اجملٍت عليو تسممت يدهٍ ،ب مات ،واجملٍت عليو
حر مسلم  ،مات بسبب ىذه اٞتناية ،لو قاؿ اٞتاين :كيف أدفع ديتو ،وىو قد قطع يدي قصاصا ،قد
أخذ بالثأر ،قد أخذ حقو كامبل؟ فاٞتواب أنو مات بسبب جنايتك ،فأنت السبب فعليك تتمة الدية،
وليس ىناؾ قصاصا ُب النفس ،ولكن عليو تتمة الدية ،يعٍت :عليو نصف الدية ،ألنو قد قطع يده ،واليد
فيها نصف الدية فعليو نصف الدية األخرى ،أو على عاقلتو.
عرفنا الفرؽ بُت اٞتناية والقود.
السراية :ىي تآكل اٞترح إىل أف ٭تصل أكثر ٦تا حصل ،فلو مثبل اٞتاين قطع إصبعو كا٠تنصر ،أو
اإلهباـ واجملٍت عليو اقتص ،قاؿ :أقطع إصبعو؛ ألنو قطع إصبعي ،اقتص ،بعد ذلك جرح اٞتناية تسمم ،و١تا
تسمم تآكلت اليد ،قطعت اليد كلها بسبب تآكلها فيقوؿ اٞتاين :أنتم أخذًب حقكم ،أنتم قطعتم إصبعي
كما قطعت إصبعكم ،فيقاؿ :بقي أيضا عليك آثار ىذه السراية ،سرايتك ،سرت جنايتك تآكلت ،عليك
بقية ٙتن اليد ،ادفع بقية ٙتن اليد ،لو قاؿ مثبل اجملٍت عليو :إف يدي تآكلت ،وقطعت بسبب جنايتو ،وأنا
ما قطعت منو إال إصبع ،أريد أف أقطع اليد كلها كما أف يدي قطعت ،ليس لو إال الدية على ا١تشهور؛
وذلك ألف قطع يده بالتآكل قطع ٟتماية نفسو ،وليس اٞتاين ىو الذي قطعها.
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أما لو كاف األمر بالعكس :اجملٍت عليو قطعت إصبعو ،وسلمت يده ،اٞتاين قطعت إصبعو قصاصا ،و١تا
قطعت تآكل اٞترح ،فمات ففي اٟتديث:



اٟتق قتلو



مات بسبب …إال بسبب مباح ،واهلل -

تعاىل -مكن أىل القتيل ،وأباح ٢تم أف يقتلوا ،أو يقتصوا ،وىا ىنا قد اقتصوا الذي ٢تم ،وكوف ىذه
القصاص ،ىذا القود حصل منو ا١توت ،ليس بسبب اجملٍت عليو ،وإ٪تا ىو بسبب القصاص  اٟتق قتلو
 سواء كاف ىذا ُب النفس ،أو فيما دوف النفس ،فهذا ىو الفرؽ.
يقوؿ :وال يقتص عن طرؼ وجرح ،وال يطلب ٢تما دية ،قبل الربء أي :قبل ٘تاـ الربء.
روي  :أف رجبل طعن رجبل ُب ركبتو بقرف تيس ،أو ٨توه ،و١تا طعنو ُب ركبتو ،وصل العظم ،وصل إىل
العظم ،عظم الركبة ،أو ٖتتها فجاء ذلك اجملٍت عليو ،وقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،اقدين ،مكٍت أف أقتاد منو أطعنو
بقرف كما طعنٍت ،قاؿ :اصرب حىت تربأ فصرب أياما ،أو جاء ،فقاؿ أقدين تردد عليو ،وىو يقوؿ :اصرب حىت
تربأ ،ولكن استعجل فمكنو وضرب بالقرف ُب ركبتو إىل أف وصل إىل العظم ،اٞتاين برئ جرحو بسهولة،
اجملٍت عليو تسمم مثبل ،فعابت رجلو ،وعرج ،وصار فيو عرج ،فرجع إىل النيب



وقاؿ :عرجت يا رسوؿ

اهلل ،فقاؿ :قد نصحتك -يعٍت :هنيتك عن االقتياد حىت تربأ ،ولكن امتنعت .
فلذلك أخذوا أنو ال يقتص إال بعد الربء؛ ٥تافة التسمم؛ أو ٥تافة التآكل؛ أو ٥تافة حدوث عيب ،أو
ما أشبو ذلك.
فلو كاف اٞترح مثبل ُب سن قلعو ذلك اٞتاين ،السن مكانو قد يتأثر ،اجملٍت عليو قاؿ :أريد قلع سنو كما
قلع سٍت نقوؿ لو :انتظر حىت يربأ أثر قلع السن ،ولكنو ما صرب ،وقاؿ :أريد أف أقلع سنو مكنو الشرع،
وقلع سن اٞتاينٍ ،ب إف اجملٍت عليو تآكل مكاف السن ،فاحتاج إىل قلع األسناف كلها ،األسناف السفلى
مثبل ،فإنا نقوؿ للمجٍت عليو :أنت استعجلت لو تركت األمر حىت تربأ ،ويعلم ما يتأثر بو… ما تتأثر بو
أسنانك لكاف أوىل لك.
ففي ىذه اٟتاؿ ىو الذي استعجل ،وال شيء لو؛ فلذلك قالوا :ال يطلب ٢تما دية إال بعد الربء٢( ،تما)
الضمَت يرجع إىل الطرؼ واٞترح ،الطرؼ مثل اليد والعُت ،واٞترح مثل ا١توضحة اليت ىي اٞترح ُب العضد
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والساؽ ،أو ا١توضحة والرأس ،أو ُب الوجو ال يطلب ٢تما دية قبل الربء ،وال يقتص ٢تما قبل الربء؛ ٥تافة أف
يتأثر ذلك اٞتريح ،و٭تصل الضرر عليو .على نن تجب ال ية
الفصل الذي بع ه :ىو دية العمد على اٞتاين وغَتىا على عاقلتو :عرفنا أف القتل ثبلثة :عمد وشبو
عمد وخطأ ،فدية العمد على اٞتاين يتحملها ،وأما ا٠تطأ وشبو العمد ،فعلى العاقلة القرابة ،قرابة ذلك
القاتل ٖتمل الدية عنو؛ وذلك ألنو غَت متعمد ،وليس بآٍب ،وإ٪تا حصل منو على غَت قصد ،فمن حقو
على أقاربو ٖتمل ىذه الدية" ،غَتىا" يعٍت :غَت العمد على عاقلتو.
ذكر بع ذلك صورا يعني :وجوب الدية فيها ،ومن قيد حرا ومكلفا قيده يعٍت :ربط رجليو ،وربط
يديو ،وأصبح متحسرا ال يقدر على التخلص فجاءتو حية ،فنهشتو فمات ،أو جاءه أسد فافًتسو ،أو
كذلك غَته جاءه فافًتسو ،أو أصابو ،أو حىت نزلت عليو صاعقة ،ىذا اٞتاين اعتدى على حر مسلم
وقيده ،وأوثقو ال شك أنو أخطأ ،عليو الدية ،قد يقوؿ :كيف أدفع الدية ،والذي قتلو غَتي ،الذي قتلو ىو
ىذا السبع ،أو ىذه الصاعقة ،أو ىذه اٟتية ،ما أنا الذي قتلتو؟
اٞتواب أنت الذي تسبب ،حيث قيدتو مل يقدر على أف يهرب من السبع ،وال أف يتخلص من اٟتية،
وال أف يهرب من مكاف الصاعقة ،فعليك ديتو؛ ألنك ربطتو هبذا الرباط الذي قيده حىت مل يتخلص.
الدية على ىذا ا١تقيد ا١تكلف اٟتر البالغ العاقل… حرا مكلفا ،إذا كاف ٦تلوكا ،فعليو قيمتو لسيده.
أو غلو :األغبلؿ ىي أف تربط األيدي ُب الرقبة ،قاؿ -تعاىل: -


     

()1

 )2(   يعٍت :ربطت ُب أعناقهم.
إذا ربط يديو ،وعلقهما ُب رقبتو سواء من ا٠تلف ،أ و من األماـ ،فقد ٖتسر ال يستطيع أف ٭ترؾ يديو،

ال يستطيع أف يدفع عن نفسو حية ،أو ٨توىا.
 - 1سورة غافر آية .01 :
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كذلك إذا غصب صغَتا ،غصب صغَتا طفبل ُب ا٠تامسة ،أو السادسة من عمره ،غصبو يعٍت :أخذه
من أىلو ،وأخفاه ُب ىذه اٟتاؿ أيضا يكوف عليو الدية إذا جاءت حية ،أو سبع ،أو مات بالربد ،أو
بالشمس ،أو ٨تو ذلك ،فإف ىذا الغاصب الذي اعتدى عليو ،يدفع الدية أما إذا مات ٔترض ،أو مات
فجأة ُب ىذه اٟتاؿ يقاؿ :ال دية عليو؛ ألنو مات با١ترض ،يقوؿ :ىذا مريض قبل أف أوثقو ،مريض ٔترض
كذا وكذا ،موتو بسبب مرضو ليس بسبيب ،أو كذلك موت فجأة ،لكن قد يقاؿ :إف موتو بسبب اٟتسرة،
ٔتعٌت أنو :أنك ١تا أوثقتو وٖتسر ،جاء… اشتدت عليو ىذه اآلالـ ،وىذه األمراض النفسية ،فأدت إىل
موتو موت حسرة ،أو موت فجأة ،فأنت السبب ،عليك دية.
يقوؿ :وإف أدب امرأتو للنشوز فهل يضمن؟ ا١ترأة إذا نشزت جاز لزوجها ضرهبا؛ لقولو تعاىل
      

()1

 

أوال  :يعظها ،ثانيا :يهجرىا ُب

ا١تضاجع ،واضربوىن ضربا غَت مربح ،فلو قدر أنو ضرهبا ،وذلك الضرب نتج عنو موت ،أو نتج عنو تعطل
عضو من األعضاء ،فبل ضماف ،فبل ضماف عليو؛ ألنو ضرب مأذوف فيو ،ويقوؿ :أنا ما ضربتها إال ضربا
معتادا حصل أهنا ماتت ،أو حصل أهنا تعيبت يدىا ،أو ذىب بصرىا أو ٝتعها ،أو ٕترح جلدىا ،أو ٨تو
ذلك ،أنا ضربت ضربا مأذونا فيو غَت مربح ،فبل ضماف.
أو معلم الصبياف ،معلم الصبياف العادة أنو مباح لو الضرب ،ويعلم ذلك آباؤىم ،فهم يقولوف :أدهبم
واضرهبم الضرب الذي يرتدعوف بو ،فقدر أنو مثبل صفعو على خده ،فذىب ٝتعو ،أو انفجرت األذف،
وانشقت الطبلة مباح لو أف يضربو ،فبل ضماف عليو ،أو مثبل أراد ضربو بعصى ،فا٨ترؼ الطفل ،فوقعت
الضربة على عينو ،فانفقأت ،ال ضماف على ذلك ا١تعلم؛ ألنو مأذوف لو فيو بو ،ىذا إف كاف الضرب ببل
إسراؼ ،وال شدة.
أو سلطاف رعيتو ،السلطاف لو أف يؤدب الرعية ،قد يظهر من الرعية شيء من العصياف ،أو شيء من
ا١تخالفة ،أو شيء من األضرار ،سواء كانت تلك األضرار على نفس السلطاف ،أو على بعض الرعية ،فإف
 - 1سورة النساء آية .35 :

39

أخصر الهختصرات
ىؤالء يسببوف ضعف األمن واشتداد ا٠توؼ ،و٨تو ذلك ،ظفر بواحد منهم ،وأمر اٞتبلد ّتلده ،قاؿ:
اجلده ،وشدد عليو ،فقدر أنو مات ٖتت اٞتلد ،ففي ىذه اٟتاؿ ال ضماف؛ ألف ىذا ضرب مأذوف فيو.
يشًتط أف ال يكوف ىناؾ إسراؼ ،فسر ا١تفسروف قوؿ اهلل -تعاىل:-

   

()1

قالوا:

ضربا غَت مربح ،أي :ليس بشديد ،وإ٪تا ىو ضرب تأديب ال ضرب قتل.
يقولوف :من أمر مكلفا أف ينزؿ بئرا ،أو يصعد شجرة ،فهلك بو مل يضمن؛ ألف ىذا ا١تكلف عاقل
وعارؼ ،وتعاطى ىذا الشيء الذي فيو خطر ،إذا أمرتو وقلت لو :انزؿ ُب ىذه البئر للحفر ،أو أخرج منها
ىذا الدلو الذي سقط فيها ،أو ىذه ا١تيتة اليت سقطت فيها ،انزؿ أخرجها ،أو أنو ربط ْتبل ،أو ٘تسك
ْتبل؛ لينزؿ فيها قدر أنو تفلت ،أو انقطع اٟتبل وسقط فيها ومات ،فبل ضماف على اآلمر؛ ألف ىذا
٥تتار ،قد رضي بذلك ،فبل ضماف عليو.
وكذلك لو قاؿ :أريد أف تصعد إىل ىذه النخلة لصراـ التمر منها ،صعد باختياره ،والنخلة الطويلة،
و١تا وصل إىل أعبلىا قدر أنو سقط ومات ،فهل يضمن صاحب النخلة ،أو الذي أمره بالصعود ما يضمن؛
ألف ىذا ىو الذي خاطر بنفسو.
يقوؿ :ولو ماتت حامل ،أو ٛتلها من ريح طعاـ ،أو ٨توه ضمنو ربو إف علم ذلك عادة ،ىذا قد
يكوف أيضا قليبل ،كوف اٟتامل ٘توت بسبب ريح ،ريح طعاـ ،ٯتكن أف اٟتمل قد يتأثر ببعض الروائح،
فيموت ُب الرحم ،فإذا قدر أف ىذا عادة ،إنو ٯتوت اٞتنُت ُب الرحم بسبب ريح طعاـ مثبل ،أو ريح كريهة
كما لو اشًتى شيئا من اللحوـ ،ولكنها أنتنت ،وخاست ،و١تا مشها إنساف رجل ،أو امرأة من آثار ىذه
الرائحة حصل ضرر ،أو مرض ،أو موت بسبب الرائحة الشديدة الكريهة ،فصاحب ىذا الطعاـ ،أو
صاحب ىذا اللحم فرط ،وتسبب ،فيضمنو إذا كاف ذلك من العادة أنو يؤثر.
فأما إذا كانت العادة أف الروائح ،لو كانت كريهة ال تؤثر ،وال ٭تصل على الذي يشمها موت ،وال ضرر،
فإنو ال يكوف ىناؾ ضماف .نقا ير ال ية
 - 1سورة النساء آية .35 :
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ية الحر الهسلم
الفصل الذي بعده يتعلق بالدية ،أي :نقا ير ال ية .
دية اٟتر ا١تسلم مائة بعَت يشًتط أف يكوف حرا ،العبد ديتو ٙتنو ،والكافر إذا كاف معاىدا ،أو ذميا
نصف دية ا١تسلم.
يقوؿ :دية اٟتر ا١تسلم مائة بعَت ،كلمة بعَت اسم للواحد من اإلبل ،يدخل فيها الذكر واألنثى ،فيقاؿ
للناقة :بعَت ،ويقاؿ للجمل :بعَت صغَتا ،أو كبَتا ،وإذا أراد التمييز قالوا :ناقة وٚتل ،اٞتمل الذكر ،والناقة
األنثى ،وأما كلمة بعَت ،فإهنا تصلح للذكور واإلناث.
مائة بعَت ،أو ألف مثقاؿ ذىبا ،يعٍت :ألف دينار من الذىب والدينار ىو أربعة أسباع اٞتنيو ،اٞتنيو
ا١تعروؼ عندنا ،أو اثنا عشر ألف درىم ،والدراىم قطع من الفضة ،ا١تئتاف مقدارىا من الرياؿ الفضي،
الرياؿ الفضي السعودي ستة وٜتسوف ،وىي النصاب كما ىو معروؼ نصاب الفضة ستة وٜتسوف من
الرياالت السعودية ،ومن الدراىم القدٯتة مئتاف ،فيعرؼ مقدار الدية إذا كانت اثنا عشر ألف درىم فضة،
أو مائيت بقرة ،أو ألفي شاة ىذه أصوؿ الديةٜ ،تسة:
من اإلبل مائة بعَت ،ومن البقر مئتاف ،ومن الغنم ألفاف ،ومن الذىب ألف مثقاؿ ،ومن الفضة اثنا
عشر ألف درىم.
اختلف العلماء ىل ىذه ا٠تمسة كلها أصوؿ ،أو األصل واحد ،والبقية قيم فالراجح أف األصل ىو
اإلبل ،وأف البقية قيم؛ وذلك ألف العرب كانوا يدفعوف الدية مائة من اإلبل ،واستقر األمر على ذلك ُب
العهد النبوي ،فكانت الدية مائة من اإلبل١ ،تا أف اليهود قتلوا عبد اهلل بن سهل ،ومل ٬تدوا من يدفع الدية،
دفع الدية عنو رسوؿ اهلل  مائة من إبل الصدقة ،وكاف ذلك معروفا عندىم.
وُب قصة ذلك القرشي الذي قتلو رجل من العرب ١تا أنو ذىب راعيا عنده ،قالت لو قريش :إما أف
٭تلف منكم ٜتسوف أنكم ما قتلتموه ،أو تدفعوا لنا مائة من اإلبل ،استعدوا للحلف ،وكانت امرأة ولدىا
منهم ،امرأة من قريش ولدىا من ىذه القبيلة ،فقالت :اٝتحوا لولدي ال ٭تلف ،البقية تسعة وأربعوف واحد
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منهم فدى نفسو ،جاء ببعَتين ،وقاؿ :إنكم طلبتم مائة من اإلبل ،أو ٜتسُت ٭تلفوف ،نصيب كل واحد
بعَتاف ،ىذاف بعَتاف خذو٫تا ،فأخذو٫تا ،البقية حلفواٙ ،تانية وأربعوف ،يقوؿ ابن عباس :فما دارت ،فما ًب
اٟتوؿ ،وُب الثمانية واألربعُت عُت تطرؼ.
يعني :ماتوا بسبب أهنم حلفوا ،وىم كاذبوف ،فاٟتاصل أف الدية من اإلبل ىي األصل ،فعلى ىذا إذا
ارتفع سعر اإلبل رفعت الدية ،وإذا رخصت اإلبل نقص من قدرىا ،فتقدر باإلبل ال تقدر بالبقر ،وال
بالغنم.
الدية اآلف ُب ىذه الببلد مائة ألف من النقود؛ ألهنم قدروا أف كل بعَت يساوي ألفا ،فجعلوىا مائة
ألف ،صغَتىا ٬تربه كبَتىا ،فجعلوىا مائة ألف لاير ،كانت ُب أوؿ األمر ُب أوؿ عهد ا١تلك عبد العزيز ٙتاف
مائة لاير ،من الرياؿ الفرنسيٍ ،ب رأوا أهنا قليلة مع رخص اإلبل ُب ذلك الوقت ،فزيدت إىل ألفٍ ،ب زيدت
إىل عشرة آالؼٍ ،ب زيدت إىل ستة عشر ألفاٍ ،ب زيدت إىل أربعة وعشرينٍ ،ب إىل أربعُت ،و١تا ارتفع سعر
اإلبل رأى العلماء أهنا ال تنقص عن مائة ألف.
معروؼ اآلف أف الغنم تقارب اإلبل ،يعٍت :ىناؾ اآلف الغنم تباع ٓتمس مائة الواحدة ،وبأربعمائة،
وبثلثمائة ،وىناؾ كثَت من اإلبل تباع بألف ،أو بثماين مائة ،أو بألف وٜتسمائة ،فلو قيل مثبل :ألفاف من
الغنم  ،األلفاف قد تساوي ٜتسمائة من اإلبل ،أو ألفا من اإلبل ،إذا كانت قيمة البعَت ألفا وقيمة الشاتُت
ألفا ،فصارت تساوي ألفا من اإلبل ،فعرؼ بذلك أف اإلبل ىي األصل ،إذا ارتفع سعرىا ارتفع سعر الدية،
وإذا ا٩تفض رخصت ،أو نقص من الدية .ية قتل العه وشبو العه
يقوؿ :و٬تب ُب عمد وشبهو من اإلبل ،ربع :بنت ٥تاض ،وربع :بنت لبوف ،وربع :حقة ،وربع:
جذعة ،وىكذا جاء ُب بعض األحاديث ،الدية العمد مغلظة ،ودية شبو العمد مغلظة ،تكوف أرباعا :ربع:
بنت ٥تاضٜ ،تس وعشروف من بنت ٥تاض ،وىي اليت ًب ٢تا سنة ،كما تقدـ ُب الزكاةٜ ،تس وعشروف
بنت لبوف ،وىي اليت ًب ٢تا سنتاف ٝتيت بذلك؛ ألف أمها ذات لنب ،قد ولدت بعدىا ،وربع :حقة ٜتس
وعشروف حقة ،ما ًب ٢تا ثبلث سنُت ،وربع :جذعة أي ٜتس وعشروف جذعة ،وىي اليت ًب ٢تا أربع سنُت.
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وكذلك أيضا شبو العمد ،يكوف أرباعا ،وأما ُب ا٠تطأ ،فإهنا تكوف أٜتاسا ،قتل ا٠تطأ تكوف أٜتاسا:
عشروف بنت ٥تاض ،وعشروف بنت لبوف وعشروف حقة ،وعشروف جذعة ،وعشروف ابن ٥تاض من الذكور
ىذه دية ا٠تطأ ،وىي اليت تكوف ٥تففة.
العلماء اآلف جعلوا الزيا دة ُب دية العمد وشبهو الربع ،فقالوا :دية ا٠تطأ مائة من اإلبل ،ودية العمد
مائة وٜتس وعشروف من اإلبل؛ لتكوف أٜتاسا ،مائة وٜتسة وعشروف ألفا؛ لتكوف أٜتاسا.
إذا اختار أف يدفع من البقر ،إف دفع نصف مسنات ونصف أتبعة ،نصف البقر ،يعٍت :مائة بقرة
مسنة ،ا١تسنة ىي اليت ٢تا سنتاف ،وٜتسوف تبيعا ،أو تبيعة ،التبيع :الذي لو سنة ،أو تبيعة ،وأما من الغنم
إذا اختار ،أف يدفع من الغنم ألفُت ،فإنو نصف ثنايا ونصف أتبعة ،يدفع من الغنم...
الغنم يدخل فيو الضأف وا١تاعز ،فيدفع من الضأف نصفا ،ومن ا١تاعز نصفا ،ويكوف ربع ا١تاعز ثنايا،
وا لثنية ىي اليت ٢تا سنة ،ويدفع النصف الثاين ،أو الربع اٞتذع ،وىي اليت ٢تا نصف سنة ،وكأهنم أطلقوا،
وىم يريدوف أف تكوف من الضأف؛ ألف اٞتذع من الضاف يضحى بو  ،اٞتذع ىو الذي لو ستة أشهر،
فكأهنم يقولوف :تكن األلفاف من الغنم كلها ،ضأف نصف ثنية ًب ٢تا سنة ،ونصفها جذعة ًب ٢تا نصف
سنة.
وتعترب السبلمة ،وال تعترب القيمة ،فبل يدفع من اإلبل ،وال بقر ،وال غنم ا١تعيب ،بل تكوف سا١تة من العيوب
اليت ال ٕتزئ معها ُب األضحية أنتم تعرفوف ،أنو ال يضحى بالعوراء ،وال بالعرجاء ،وال با١تريضة ،وال با٢تتماء
اليت ذىبت ثناياىا من أصلها ،وال باٞتدباء اليت نشف ضرعها ،وال با٢تزيلة اليت ال مخ فيها ،فكذلك ال
تدفع ىذه اليت فيها ىذه العيوب ُب الدية ،وال تعترب القيمة ،لو كاف بعضها رخيصا ،و بعضها غاليا ،فإف
ذلك يلزـ أىل الدية أف يأخذوىا ،ولو تفاوتت الدية ،ىذه ىي دية الرجل اٟتر ا١تسلم .ية األنثى
وأما األنثى ،فإهنا نصف دية الرجل من أىل دينها ،فا١تسلمة نصف دية مسلم ،والذمية نصف دية
ذمي ،واجملوسية نصف دية ٣توسي.
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وأما جراح ا١ترأة ،فإهنا تساوي جراح الرجل ،فيما دوف ثلث الدية ،وإذا بلغت ثلث الدية ،أو أكثر فهي
على النصف ،ىكذا ذكروا أف ربيعة بن أيب عبد الرٛتن سأؿ سعيد بن جبَت وسعيد بن ا١تسيب :كم دية
اإلصبع من ا١ترأة؟ قاؿ :عشر من اإلبل ،فقاؿ :فكم ُب إصبعُت؟ قاؿ :عشروف من اإلبل ،فكم ُب ثبلثة
أصابع؟ قاؿ :ثبلثوف من اإلبل ،قاؿ فكم ُب أربعة أصابع؟ قاؿ :عشروف من اإلبل ،فقاؿ١ :تا عظمت
مصيبتها نقص أجرىا ،ونقص قدرىا؟
فقاؿ سعي  :ىكذا جاء الشرع ،فإف دية ا١ترأة على نصف من دية الرجل ،فدية ا١ترأة ٜتسوف من اإلبل،
فلو أعطينا ىذه ألربعة أصابع… أعطيناىا أربعُت لكانت مقاربة لديتها كاملة؛ فلذلك ال يكوف ٢تا إال
نصف الدية ،كما أهنا لو قطعت يد الرجل ٢تا ٜتسوف من اإلبل ،أو ٜتسوف ألفا ،ويد ا١ترأة فيها ٜتسة
وعشروف ،يعٍت :نصف ما ُب يد الرجل ،فدية ا١ترأة على النصف من دية الرجل ،إال أف اٞتراح مثل الرجل
حىت تصل إىل ثلث الدية .ية الكتابي الحر
وأما الكتايب اٟتر الذي لو ذمة ،ولو عهد ،يؤدي اٞتزية خاضعا لدين ا١تسلمُت ،ديتو نصف دية ا١تسلم
اٟتر من أىل الكتاب الذميُت ،نصف اٟتر من ا١تسلمُتٜ ،تسوف من اإلبلٜ ،تسوف ألفا بالرياؿ ،وا١ترأة
ٜتسة وعشروف ،دية ا١ترأة من أىل الذمة،أي :من اليهود والنصارى الذين ٢تم ذمة ،ديتها ٜتسة وعشروف،
نصف دية الرجل ،وأما اجملوسي الذي ال دين لو ،وكذلك الوثٍت فديتو ٙتاف مائة درىم ،ودية ا١ترأة أربع مائة
درىم انظر :كيف الفرؽ؟ الفرؽ كبَت ،دية الكتايب من الدراىم ستة آالؼ ،الكتايب ديتو ستة آالؼ ،وا١ترأة
ديتها إذا كانت كتابية ثبلثة آالؼ ،ثبلثة آالؼ درىم.
وأما الوثٍت إذا كاف لو عهد ،واجملوسي فديتو أقل من األلفٙ ،تاين مائة يعٍت :أنو أقل من ا١ترأة ،ا١ترأة من
أىل الكتاب ثبلثة آالؼ ،والرجل من اجملوس ٙتاين مائة ،نسبتها إىل دية الرجل ا١تسلم أهنا ثلثا نصف
السدس ،نصف السدس ألف ،دية الرجل اٟتر ا١تسلم ،ثلثاه ٙتاين مائة ،فتقوؿ :دية الوثٍت اجملوس ثلثا نصف
السدس من دية الرجل اٟتر ا١تسلم ،أو تقوؿ مثبل ثلثا السدس من دية اٟتر الكتايب .ية الرقيق
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دية الرقيق قيمتو ،الرقيق ا١تملوؾ ليس لو دية ،إ٪تا لو ٙتن؛ ألنو سلعة يباع ،ويشًتى ،فإذا جٍت عليو ،أو
قتل ،فديتو قيمتو ،كم يساوي عندما كاف حيا؟ يساوي ألفا ،يساوي عشرة آالؼ ،يساوي ٜتسُت ألفا،
فتدفع ديتو ا لقيمة اليت يساويها ،سواء كانت مثل دية اٟتر ،أو أكثر ،أو أقل؛ ألنو فوتو على سيده ،وألنو
ماؿ متقوـ ،جرحو إف كاف مقدرا من اٟتر ،فهو مقدر منو منسوبا إىل قيمتو ،إال كما نقصو بعد برء،
ويقولوف أيضا:
كل ما كاف مقدرا من اٟتر ،يكوف مقدرا من العبد بالنسبة ،فإذا قطعت يد العبد ،ففيها نصف قيمتو،
كما أف يد اٟتر نصف ديتو ،وإذا فقئت عُت العبد ففيها نصف قيمتو ،ولو مل ينقص إال قليبل؛ ألف ىذا
مقدر من اٟتر إذا قدرنا مثبل ىذا العبد ،وىو بسيط ،قدرناه مثبل بعشرين ألفا ،و١تا فقئت عينو صار يساوي
ٙتانية عشر ألفا ،ما نقصت العُت إال أ لفُت ،ولكن العُت فيها نصف الدية من اٟتر ،فعلى ذلك اٞتاين
نصف قيمة العبد عشرة آالؼ ،ىذا معٌت قولو" :اٞترح إف كاف مقدرا من اٟتر فهو مقدر منو منسوبا إىل
قيمتو" وإال فما نقصو بعد برء ينظر ُب ذلك اٞترح ،وينظر كم نقص؟
فيقاؿ نثال :إنو شجو ُب وجهو ،جرحو ُب وجهو ،وىذا ليس ٔتقدر .اٞترح الذي ال يصل إىل العظم ليس
ٔتقدر ،قدروا قيمة ىذا العبد قبل أف ٬ترح بعشرين ألفا ،قدروا قيمتو ١تا كاف فيو ىذا اٞترح ،ىذا اٞترح نقصو
ألفا ،ادفع -أيها اٞتاين -ألفا ،ليس لك يا سيده إال ىذا ا١تقدار ،ويكوف ذلك بعدما يربأ اٞترح .ية
الجنين الحر
و ية جنين حر غرة ،موروثة عنو ،اٞتنُت ىو اٟتمل ،والغرة ىي العبد ،أو األمة ىكذا ُب قصة ا٢تزليتُت
١تا



أف امرأة لرجل من ىزيل قتلت ضرهتا ،ضربتها بعمود فسطاط ،أو ْتجر ،وماتت ىي وٛتلها ،قضى

النيب ُ ب ٛتلها بغرة ،عبدا ،أو أمة وقضى بديتها على عاقلة القاتلة ،فقاؿ ذلك اجملٍت عليو :كيف نفدي
من ال أكل ،وال شرب ،وال استهل ،فمثل ذلك يطل ،فقاؿ النيب
أجل سجعو الذي سجع.
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ألزمو بأف يدفع دية اٞتنُت ،مع أنو مات قبل أف ٮترج إىل الدنيا ما أكل ،وال شرب ،وال استهل
صارخا ،فلم يقبل قولوُ" :ب مثل ذلك يطل" يعٍت :٭ترـ من الدية ،فهذه الغرة تورث عنو ،يقدر أنو حي،
وأهنا أخذت قيمة لو ،فَتثها من يرثو.
إذا جٌت رجل على امرأة ،ضرب بطنها ،فأسقطت جنينا ،قد تبُت فيو خلق اإلنساف ،ألزمنا ذلك اٞتاين
هبذه الغرة ،تكوف موروثة تقسم بُت أبيو ،وأمو كمَتاث ،قيمتها عشر دية أمو ،عشر دية أمو ،دية ا١ترأة
عندنا ٜتسوف ألفا ،عشرىا ٜتسة آالؼ ،اآلف ٭تكموف على دية اٞتنُت على اٞتاين ُب اإلسقاط ٓتمسة
آالؼ ،إذا اعتدى إنساف على امرأة فضرهبا حىت أسقطت ،فإف عليو عشر ديتها ،أيٜ :تسة آالؼ إذا
كاف اٟتمل قنا ،يعٍت :أمة ٦تلوكة حامل ضرهبا رجل ،أو ضربتها امرأة ،وأسقطت ،أجهضت فما دية ذلك
اإلجهاض عشر قيمتها ،عشر قيمة األمة ،نقدر كم تساوي ىذه األمة؟ نقوؿ :تساوي عشرة آالؼ ،فهذا
اٞتنُت فيو ألف ،عشر القيمة.
وتقدر اٟترة أمة إذا قدر مثبل ،أنو ليس ىناؾ إال حرة ،ومل يكن ٢تا قيمة ،فتقدر ىذه اٟترة ،كأهنا أمة
حىت ينظر ُب قيمة اٞتنُت.
جناية الرقيق الههلوؾ

يقوؿ :وإف جٌت رقيق خطأ ،أو عمدا ،واختَت ا١تاؿ ،أو أتلف ماال بغَت إذف سيده ،خَت سيده بُت فدائو
بأرش اٞتناية ،أو تسليمو لوليها.
الرقيق الههلوؾ :قد ٬تٍت ىذا العبد ا١تملوؾ ،تعدى على إنساف جرحو ُب رأسو ،أو فقأ عينو ،أو قطع
يده ،أو قلع أسنانو ،جٌت ،جنايتو قد تكوف خطأ ،وقد تكوف عمدا ،اٞتناية تتعلق برقبتو ،اجملٍت عليو الذي
فقئت عينو يقوؿ :ىذا الذي جٌت علي ،أنت سيده ،أنت ٘تلكو ،لك حق فيو ،فإذا قاؿ ذلك اجملٍت عليو
الذي فقئت عينو :أريد القصاص ،أفقأ عُت ىذا العبد كما فقأ عيٍت ،لو ذلك؛ لعموـ قولو:
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()1

أما إذا قاؿ :ال حاجة يل بفقء عينو ،أو بقطع أنفو ،ولكن أريد ا١تاؿ ىذا قد اعتدى على

عيٍت ،أو قطع شفيت ،أو قلع أسناين ،أو قطع إصبعي ،وأنا ْتاجة ،أريد ا١تاؿ ،اختار ا١تاؿ.
أنت يا سيد لك ا٠تيار ،إما أف تدعو إليهم ،تقوؿ :خذوه عبدا لكم هبذه اٞتناية ،أو تدفع ،أنت
تفديو ،تدفع ىذه الدية تسلمها إىل أولياء اجملٍت عليو؛ وذلك ألف ىذه اٞتناية تعلقت ُب رقبتو ،وىكذا لو
أتلف ماال بغَت إذف سيده ،لو أنو مثبل حطم سيارة ،أو عقر ٚتبل ،أو قطع شجرة ،أو ىدـ جدارا بغَت إذف
سيده ،أصحاب ىذه السيارة ،أو ىذا ا١تاؿ قالوا :يا سيد ،ىذا عبدؾ ،ىو الذي كسر سيارتنا ،أعطنا
قيمتها ،نظرنا وإذ السيارة مثبل ما يصلحها إال عشروف ألفا ،والعبد قيمتو ٙتانية آالؼ.
فقاؿ :ال أعطيكم شيئا ،ولكن خذوا العبد ،ىذا العبد ىو الذي جٌت عليكم ،ما أدفع أكثر من قيمتو،
٢تم أف يأخذوه ملكا ،أما إذا كاف مثبل قاؿ :قيمة السيارة ٜتسة آالؼ ،والعبد قيمتو عشرة آالؼ ،أنا
أفديو ،لو ذلك ،يدفع ا٠تمسة آالؼ فداء لو ،ويبقى العبد ٦تلوكا لو ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل على ٤تمد.
س :أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ،وجعل ما قلتم ُب ميزاف حسناتكم ،سائل يقوؿ :بلغت سن الثانية
عشر من عمري ،وظهرت علي عبلمات االحتبلـ… ٥تتصر السؤاؿ :من البلوغ ،واالحتبلـ ،ونبوت شعر
العانة ،وغَت ذلك ،وبقيت إىل أف بلغ عمري أربعة عشر سنة ،وال أعلم عن ذلك حىت حضرت الدروس
العلمية ،وعلمت أنو من البلوغ ،ومل أصم ُب ىاتُت السنتُت ،فيقوؿ :ماذا علي ،وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :بالنسبة إىل الصبلة ،عفا اهلل عنها ،وأما بالنسبة إىل الصياـ ،ال بد من القضاء ،فإف الصبلة كثَتة
أكثر من النوافل ،وأما الصياـ صياـ شهرين
يعٍت :صبلة سنتُت ،لو كلف بقضائها لشق عليو ،ولكن ْ
يصومهما ،ولو متفرقة ،ويذكر أنو يكفر ،يطعم عن كل يوـ مسكينا عن التأخَت.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا يقوؿ :إذا اختار أولياء الدـ القصاصٍ ،ب مات اٞتاين ىل تتعُت الدية؟
ج :نقوؿ عامة :أنو إذا مات اٞتاين ،تعينت الدية ،ولو كانوا قالوا :ال نريد إال الدـ ،ال نريد إال
القصاص ،ولكن فات األواف.
 - 1سورة المائدة آية .55 :
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س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سؤاؿ عرب الشبكة يقوؿ :إذا قرر الطبيب اٞتنائي عدـ سراية اٞتناية ُب
حاؿ القصاص ،أو وقع أف سرت اٞتناية ،فعلى من الضماف ،وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :من الصحيح أنو إذا أسقط حقو ،فقاؿ :أريد القصاص قيل :لو اصرب حىت يربأ جرحك ،فتعجل
وقاؿ :أريد أف أقتصٍ ،ب أنو اقتص ،وسرت اٞتناية  ،فقد سقط حقو مقياسا على ما ذكر ُب قصة الرجل
الذي طعن بقرف ُب ركبتو ،وأما إذا ظهر الربءٍ ،ب اقتص وسرت اٞتناية ،فإهنا مضمونة.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل من اإلمارات يقوؿ :هنى النيب  عن الضرب ُب الوجو ،فلو ضرب
ا١تؤد ب تلميذه ُب وجهو من غَت إسراؼ ،فانكسر أنف الولد ،فهل يضمن؛ ألنو فعل ما ليس ٔتأذوف لو
شرعا ،وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :صحيح إذا ضرب ُب الوجو ،فقد عصى؛ قاؿ النيب



إذا قاتل أحدكم أخاه ،فليجتنب الوجو

ا١تؤدب ال يضرب ُب الوجو؛ ألف ُب الوجو اٟتواس :فيو العيناف ،وفيو األنف ،وفيو الشفتاف ،وفيو الفم ،فبل
يضربو ُب الوجو ،وألف آثار الضرب تكوف شينا ُب الوجو ،فإذا تعمد وضرب ُب الوجو ،فإنو يضمن ،وأما إذا
مل يتعمد بأف أومأ بيده ،ولكن الطفل الذي ٖترؾ حىت قابل تلك الضربة بوجهو ،ففي ىذه اٟتاؿ ال
يضمن.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل من السويد يقوؿ :وجدت مبلغا من ا١تاؿ ُب ٤تطة القطار ،فهل
أسلمو ٞتهة خاصة كالشرطة مثبل ،وماذا أفعل هبذا ا١تبلغ ،وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :عليك أف تعرفو ،إذا كاف كثَتا بأف تعلن عنو ،وال تذكر أوصافو ،فإذا جاءؾ من يصفو ،ادفعو إليو،
وإذا أيست من أنو سوؼ يعرؼ ،أو عجزت عن التعريف ،أو اإلنشاد لو ،فيستحب أف تتصدؽ بو.
س :وىذا يقوؿ :ىل تسمحوف لنا بنقل دروسكم ُب جامع الراجحي ،وكذلك الدورة الصيفية ،اليت
تقوموف هبا عرب الشبكة ،وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :لعل ذلك يكوف إف شاء.
س :وىذا يقوؿ :ماذا لو قتل السيد عبده ،فممن تكوف ا١تطالبة بالدية وغَت ذلك؟
ج :على السيد ،أو على ورثتو إال إذا أعتقو ،إذا أعتقو ،فإهنا تتعلق برقبتو.
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س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :إذا اتفق الورثو كلهم ٔتا فيهم األب واألـ واإلخوة على قتل اٞتاين،
وطلبت الزوجة الدية ىل يأخذ بقو٢تا ،علما أف الزوجة قد تكوف من قبيلة القاتل ،فتقف مع أىلها ،وىذا
٦تا يسبب فتنا كثَتة ،أفتونا مأجورين؟
ج :صحيح ،وىذا ىو الواقع كثَتا؛ ولذلك ذىب بعض العلماء من ا١تتقدمُت إىل أف الزوجة إذا كانت
أجنبية ،فبل يعترب طلبها للدية ،وإذا طلبت أعطيت من ا١تَتاث بقدر الدية ىكذا قالوا؛ ذلك ألف القصاص
حق لؤلولياء ،وىي كأهنا أجنبية ،ال يهمها قتل ذلك اٞتاين ،أو مل يقتل ،إ٪تا تريد ا١تاؿ ،سيما ،وقد ذكرنا
لكم بعض القصص ،أهنم أولياء ذلك القاتل ذىبوا إىل ا١ترأة األجنبية ،وكاف حظها مثبل من الدية اثنا عشر
ألفا وٜتسمائة ،فأعطوىا مائة ألف وٜتسُت ألفا ،وقالوا :اطليب الدية ،فلما طلبت الدية ،عند ذلك سقط
القصاص ،فتضرر وتأمل أولياء القتيل.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :إذا قطعت ذراعو من وسط الذراع… إذا قطعت يده من وسط الذراع،
واختار أف تقطع يد اٞتاين من مفصل الكف ،فهل لو أرش الزائد؟
ج :نعم ،اليد تطلق على اليد كلها إىل ا١تنكب ،فهذا١ ،تا قطعت من نصف الذراع قلنا لو :ال تقطع
إال الكف ،إلنو مفصل ،قطع الكف ،اجملٍت عليو يقوؿ :أنا قد قطع نصف ذراعي ،ىذا النصف الذي قطع
فيو ديتو ،يعٍت :تسمى حكومة ،يعطيو اٟتاكم قيمة نصف الذراع.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :نرجو أف تتكرموا بإعادة شرح كلمة "السراية" وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :السراية :ىي تأثر اٞترح إىل أف ٭تصل منو ،إما موت وإما تآكل فيقاؿ مثبل :قطع اإلصبع،
فتسمم ،تسمم الكف ،فسرى ذلك التأثر ،أو التسمم ،فأبطل حركة األربعة األصابع ،فقطعت ،سرا من
إصبع إىل أربعة أصابع ،وقد يسري أيضا إىل النفس ،والسراية ىي تعدي أثر اٞترح ،أو أثر اٞتناية ،أو أثر
القود.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :إذا كاف اٞتاين مصابا ٔترض السكر ،فهل يسقط عنو قصاص ا١تماثلة،
وجزاكم اهلل خَتا؟
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جُ :ب الظاىر أنو ال يسقط إال بإسقاط ذلك اجملٍت عليو؛ ألنو يريد حقو من القصاص ،السكر ٯتكن
أف يعاِب ،حىت ال يسري ،حىت ال يتأثر.
س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :رجل سقط ُب حفرةٍ ،ب جاء أناس إلنقاذه فربطوه ْتبل ،و١تا أخذوا
يسحبونو؛ ليخرجوه من اٟتفرة ،خنق هبذا اٟتبل ،فمات فهل يضمنونو؟
ج :من الظاىر أهنم يضمنونو ،إذا خنقوه ،جعلوا اٟتبل ُب عنقو مثبل ُب رقبتو ،وأما إذا ربطوا اٟتبل مثبل
ٖتت يديو ،أو ٖتت رجليو يعٍت :ربطوه بفخذيو ،وربطوه ٔتا ٖتت يديو بصدره ،فالغالب أنو ال ٯتوت بذلك
فبل يضمنونو.
س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :ذكرًب فيما سبق أف على السيد تزويج عبده ،إذا طلب ذلك ،وتزو٬تو
عليو واجب ،ما حكم تزويج الرجل لولده اٟتر ،وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :يلزمو ،إذا كاف قادرا ،ولكن اٟتر يقدر على إعفاؼ نفسو ،يقوؿ :يا ولدي أنا عاجز ،وليس
عندي ماؿ أكفيك ،ولكن تكسب ،واشتغل ،واحًتؼ حىت ٕتمع ماال تزوج بو نفسك.
وأما العبد ،فإنو ٦تلوؾ ال يقدر على أف يتكسب لنفسو ،ىو يقوؿ لسيده :إما أف تزوجٍت ،وإما أف
تعتقٍت ،وإما أف تبيعٍت ،وال تًتكٍت أعزب؛ ألين ال أقدر أف أتكسب.
أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ونفعنا بعلمكم ،وجعل ما قلتم ُب ميزاف حسناتكم ،وصلى اهلل على سيدنا
٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
ية نا في اإلنساف ننو واح
 اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اللهم وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ رٛتو اهلل تعاىل:
فصل:
ومن أتلف ما ُب اإلنساف منو واحد كأنف ،ففيو دية نفسو ،أو اثناف ،أو أكثر ،فكذلك وُب أحد ذلك
نسبتو منها ،وُب الظفر بعَتاف ،وٕتب كاملة ُب كل حاسة ،وكذا كبلمو وعقلو ومنفعة أكل ومشي ونكاح.
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ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها ١تثلو ،فخرؽ ما بُت ٥ترج بوؿ ومٍت ،أو ما بُت السبيلُت ،فهدر ،وإال
فجائفة ،إف استمسك بوؿ وإال فالدية ،وُب كل من شعر رأس وحاجبُت ،وأىداب ،وأىداب عينُت ،وٟتية
الدية وحاجب نصفها ،وىدب ربعها ،وشارب حكومة ،وما عدا سقط ما فيو ،وُب عُت األعور دية كاملة،
وإف قلعها صحيح أقيد بشرطو ،وعليو أيضا نصف الدية ،وإف قلعها ٯتاثل صحيحتو من صحيح عمدا،
فدية كاملة ،وإال قطع كغَته.
وُب ا١توضحة ٜتس من اإلبل ،وا٢تامشة عشر ،وا١تنقلة ٜتسة عشر ،وا١تأمومة ثلث الدية كاٞتائفة،
والدامغة وُب ا٠تارصة والبازلة والباضعة وا١تتبلٛتة ،والسمحاؽ حكومة.
فصل :وعاقلة ٍ
جاف ذكور عصبتو نسبا ووالء ،وال عقل على فقَت ،وغَت مكلف و٥تالف… و٥تالف
دين جاف ،وال ٖتمل عمدا… وال ٖتمل عمدا ،وال عبدا ،وال صلحا ،وال اعًتافا ،وال ما دوف ثلث الدية،
ومن قتل نفسا ٤ترمة غَت عمد ،أو شارؾ فيو ،فعليو الكفارة ،وىي ككفارة ظهار إال أهنا ال إطعاـ فيها،
ويكفر عبد بصوـ.
والقسامة أٯتاف مكررة ُب دعوى قتل معصوـ ،وإذا ٘تت شروطها… وإذ ٘تت شروطها بدئ بأٯتاف
ذكور… بدئ بأٯتاف ذكور عصبة الوارثُت ،فيحلفوف ٜتسُت ٯتينا ،كل بقدر إرثو ،و٬ترب كسر ،فإف نكلوا،
أو كاف الكل نساء ،حلفها مدع… حلفها مدعى عليو وبرئ .
السالـ عليكم ورحهة اهلل وبركاتو


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اللهم وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
جاءت الدية ُب النفس يعٍت :إذا قتل نفسا ،فالدية كما تقدـ مائة من اإلبل ،أو غَتىا من اإلبل ،أو
من البقر ،أو من الغنم ،أو من الذىب ،أو من الفضةٍ ،ب جاءت أيضا دية األطراؼ ،أي :أف فيها دية؛
وذلك ألف ذىاهبا خلل على اإلنساف ،ىذه األطراؼ واٟتواس اليت ُب اإلنساف منها واحد ،ففيو الدية
كاملة ،سواء أكانت منفعتو كثَتة ،أو قليلة ،الذي ُب اإلنساف منو واحد ثبلثة:
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األن  :إذا قطع األنف من أصلو ،ففيو الدية ،واللساف :إذا قطع اللساف من أصلو ْتيث تعطل
الكبلـ ،ففيو الدية كاملة ،والذكر إذا قطع من أصلو ،ففيو الدية كاملة ،أما إذا قطع بعض ذلك ،ففيو
نسبتو ،إذا قطع نصف اللساف ،أو نصف الذكر ،أو مقدـ األنف ،فإف فيو نصف الدية ،أو بقدر ما قطع
منو؛ وذلك ألف ىذه فيها منافع ،منافعها ظاىرة ،وإف كانت تتفاوت ،األنف منفعتو فقط اٞتماؿ ،يعٍت:
نصبو اهلل تعاىل ُب مقدـ وجو اإلنساف زيادة ُب اٞتماؿ ،فإذا قطع ،فإف فيو القصاص ،قاؿ اهلل -تعاىل:-
          

()1



يعٍت :جعل ُب

األنف قصاصا.
وأنا اللساف :فبل شك أف منفعتو عظيمة ،أَ َجل منفعتو النطق ،اٟتروؼ ،أو أكثر اٟتروؼ إ٪تا ىي من

حركة اللساف؛ فلذلك منفعتو عظيمة ،ومن منفعتو أيضا الذوؽ ،فإنك تعرؼ إذا وضعت على لسانك
حامضا ،أو حاليا ،أو مرا ،فبو تعرؼ الطعم.
الطعوـ غالبا إ٪تا ٘تيزىا بلسانك ،لو وضعتها ُب يدؾ مل تعرؼ ىذا ماٟتا ،أو ىذا سا٣تا ،أو ىذا
حامضا ،أو حاليا ،أو مرا ،حىت تضعها بلسانك ،فاللساف فيو ىذه الفائدة ،واليت ىي الذوؽ ،كذلك أيضا،
اللساف أيضا ٭ترؾ األكل ُب الفم ،فهو ٬تمع األكل ،ويفرقو ،فلو فوائد عظيمة ،ولو أنو شيء خفي ،يعٍت:
ال يربز ،ينطبق عليو الفم ،ففائدتو عظيمة؛ فلذلك فيو الدية.
الذكر أيضا معروؼ أف فيو فائدة االستمتاع و٨توه ،فهذه ثبلثة ليس ُب البدف منها إال واحد ،من كل
واحد ،لكن قالوا  :إف األنف ٭تتوي على ىذه الثبلثة األطراؼ :ا١تنخراف واٟتاجز بينهما ،فلو أف إنسانا
قطع أحد ا١تنخرين ،وترؾ ا١تنخر اآلخر ،وترؾ اٟتاجز ،فعليو ثلث الدية ،فإذا قطع ا١تنخرين ،وترؾ اٟتاجز
فعليو الثلثاف ،وإذا قطع اٟتاجز ،وترؾ ا١تنخرين ،فعليو الثلث  ،يعٍت :األنف يشتمل على ىذا اٟتاجز،
وعلى طرُب األنف اللذين ٫تا طرفا ا١تنخرين ،ففي كل واحد ثلث الدية ،وُب اٞتميع إذا قطع األنف ٚتيعا
ْتاجزه ومنخريو الدية كاملة.
 - 1سورة المائدة آية .55 :
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ية نا في اإلنساف ننو اثناف
وأما ما ُب اإلنساف منو اثناف ،فالعيناف :جعلهما اهلل -تعاىل -اثنتُت ٟتكمة أف إحدا٫تا قد ٘ترض ،أو قد
تذىب ،فيبصر باألخرى ،ويكوف البصر كامبل ،فإذا فقأ إحدى عينيو ،ففيها نصف الدية ،وإف فقأ العينُت
ففيهما الدية كاملة كذلك األذناف.
األذف :قد تقوؿ :إهنا ليست ىي اليت يسمع هبا ،ولكن الذي يسمع بو ىو الصماخ الداخل ُب الرأس،
ولكن ىذه األذف الظاىرة تتلقى الصوت؛ ولذلك جعلها اهلل -تعاىل -متوجهة ٨تو الصوت ،فيقرع الصوت
فيها ،ويدخل ُب الصماخ ،فيحصل السماع مع أهنا لو قطعت ،قد يبقى السماع ،يدخل ُب األصمخة،
ولكن ٢تا فائدة ُب زيادة السمع عندما يقل السمع ،ومع ذلك أيضا ىي زينة ظاىرة؛ و٢تذا ُب النساء
يعلقوف فيها شيئا من اٟتلي ،وىو ما يسمى بالقرط ،فإذا قطعت األذناف ،ففيهما الدية كاملة ،وُب الواحدة
نصف الدية.
و٦تا ُب اإلنساف من اثنُت :الشفتاف ُب الواحدة نصف الدية ،وُب االثنتُت كماؿ الدية ،ىكذا قوؿ
اٞتمهور ،قاؿ بعضهم :إف الشفة السفلى أكثر فائدة ،فجعل بعضهم فيها ثلثي الدية؛ وذلك ألهنا تلقف
الطعاـ ،وتلقف الشراب ،ومع ذلك ،فمنفعتهما ال تتم إال باجتماعهما ،كذلك أيضا فيهما ٥ترج بعض
اٟتروؼ ،يعٍت :بعض اٟتروؼ كالباء وا١تيم ،وكذلك انضمامهما عند النفس ،وعند النطق بالواو ،ففيهما
إعانة على الكبلـ ومصلحتهما ظاىرة ،ففيهما الدية.
وىكذا الي اف ،ففيهما الدية ،وُب إحدا٫تا نصف الدية ،والرجبلف ففيهما الدية ،وُب إحدا٫تا نصف
الدية.
وفي الهرأة :الثدياف ففيهما الدية ،وُب أحد٫تا نصف الدية ،مكاهنما ُب الرجل الثندؤتافُ ،ب الرجل
ثندؤتاف مكاف الثديُت ،إذا قطعتا ،ففيهما الدية.
كذلك أيضا ُب اإلنساف مثبل األليتاف ،منفعتهما ظاىرة٬ ،تلس عليهما ،ويرتفق هبما ،ففيهما الدية.
وكذلك في الرجل :األنثياف ا٠تصيتاف ،ففيهما أيضا الدية ،وُب إحدا٫تا نصف الدية ،وأشباه ذلك.
اختلف ُب األعضاء الباطنة ،ىل فيها أيضا الدية؟

53

أخصر الهختصرات
األولوف :ما تصوروا ذلك ،ولكن ُب ىذه األزمنة ،قد يتصور ،ذكر لنا بعض اإلخواف أف قوما خطفوا
طفلة عمرىا سبع سنُت ،وذىبوا هبا إىل إحدى ا١تستشفيات ،وقالوا :ىذه ابنتنا ،لنا مريض حيث إف
أحدىم قد مرضت كليتاه ،معو فشل كلوي ،فشقوا بطن ىذه الطفلة ،وأخرجوا منها كلية ،وجعلوىا ُب
ذلك ا١تريض ،فقدىا أىلها ،ومل يدروا أين ىي ،بعد ٜتسة أياـ ،ستة أياـ ،جيء هبا ،وألقيت عند باب
أىلها ،فبل تدري ماذا فعل هبا ،فذىبوا إىل إحدى ا١تستشفيات ،وكشفوا عليها ،وقالوا :إهنا قد أخذت منها
كليتها ،نقوؿ :إذف الكليتاف فيهما الدية.
الكليتاف فيهما الدية  ،وُب إحدا٫تا نصف الدية  ،والرئتاف فيهما الدية  ،وُب إحدا٫تا نصف
نقوؿ إذًاُ :
الدية إذا أخذت  ،وكذلك لو أخذ الطحاؿ أو القلب أو الكبد  ،وإف كاف قد ال يعيش  ،لكن قد ٬تعلوف
فيو شيئا من حيواف يعيش بو مدة  ،على ىذا نقوؿ  :إف ىذه أيضا معترب فيها القصاص  ،ومعتربة فيها
الدية .
فمن اعتدى على أحد وقهره حىت أخذ منو كلية أو ٨تو ذلك فإف فيها القصاص  ،أو فيها نصف الدية
إذا أخذ إحدى الكليتُت  ،ولو أف العلماء األولُت ما ذكروا ذلك ؛ ألهنم ما تصوروا ىذه العمليات اٞتديدة
.
فيقوؿ " :أو اثناف" يعٍت أو كاف ُب البدف منو اثناف ففيهما الدية " ،أو أكثر" إذا كاف ُب اإلنساف أكثر
من اثنُت كالثبلثة الذي ٫تا ا١تنخراف واٟتاجز بينهما  ،فالثبلثة فيها الدية  ،األربعة ُب اإلنساف أي :األجفاف
أربعة ُ ،ب كل عُت جفناف  ،ففي أحدىا ربع الدية  ،إذا قطع أحد األجفاف األربعة عليو ربع الدية  ،وإف
قطع األربعة كلها فعليو الدية كاملة ؛ ألف ُب اإلنساف ىذه األربعة .
فكذلك أيضا نا في اإلنساف ننو ع رة كاألصاب  ،أصابع اليدين عشرة  ،فإذا قطع األصابع العشرة
فعليو الدية  ،وإذا قطع أصابع يده ا٠تمسة فعليو نصف الدية  ،وإذا قطع واحدا فعليو عشر الدية  ،أي:
عشر من اإلبل .
واألصابع متساوية ىكذا كاف الصحابة ٭تكموف  .ورد أنو



قاؿ :



ُب اإلصبع عشر من اإلبل

 كاف بعضهم يفاوتوف بينها بقدر منفعتها  ،وذلك مثبل أف اإلهباـ منفعتو أكثر من منفعة ا٠تنصر ؛ ألنو
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قد يقوـ مقاـ األربعة كلها  ،إذا قطع صعب عليو أف ٯتسك شيئا بإصبعيو  ،أما إذا كاف موجودا فإنو ٭تمل
الشيء بإصبع ُت  ،وٯتسك األشياء الدقيقة  ،ٯتسك اإلبرة مثبل  ،أو ا١تسمار الدقيق هبذين اإلصبعُت ،وال
يقدر أف ٯتسكو بالسبابة واليت تليها  ،فعرؼ بأف اإلهباـ منفعتو كبَتة ليست كمنفعة بقية األصابع  ،ومع
ذلك جاء الشرع بالتسوية  ،أف كل إصبع فيو عشر الدية.
وىكذا أصابع الرجلُت منفعتهما التمكن من ا١تشي  ،يعتمد عليهما  ،يرتفع عليهما إذا أراد أف يرتفع
يرفع بدنو ،ففيهما أيضا منفعة  ،فإذا قطعت أصابع الرجلُت ففيها الدية  ،وإذا قطع واحد ولو ا٠تنصر ففيو
عشر الدية ؛ وذلك ألنو يصدؽ عليو أنو إصبع .
أما إذا قطع بعض اإلصبع ففيو نسبتو  ،معلوـ أف األصابع األربعة كل واحد فيو ثبلث أنامل  ،ففي كل
أ٪تلة ثلث عشر الدية  ،وُب أ٪تلتُت ثلثا عشر الدية  ،أي :ثلث عشر اإلبل أو ثلثاه  ،اإلهباـ ليس فيو إال
أ٪تلتاف  ،ففي األ٪تلة ٜتس من اإلبل  ،وُب األ٪تلتُت عشر  ،سواء إهباـ اليد أو إهباـ الرجل ليس فيو إال
أ٪تلتاف ُ ،ب كل واحدة نصف عشر الدية  ،ىذه اليت تكرر أو اليت تتعدد ُب اإلنساف .
ىناؾ نثال األسناف ٣ :تموع األسناف إذا كملت اثناف وثبلثوف سنا  ،ستة عشر من فوؽ  ،وستة عشر
من ٖتت  ،ىناؾ نوع من الناس يقاؿ لو  :الكوسج تنقص أسنانو ال يكوف فيو إال ٙتانية وعشروف سنا ،
ىذه األسناف منفعتها ظاىرة وىي تقطيع األكل ومضغو حىت يصلح ألف يُبتلع ،فمنفعتها ظاىرة.

فإذا قلعت األسناف كلها ففيها الدية  ،وإف قلع الفك األعلى فنصف الدية  ،وكذا الفك األسفل  ،أما

الواحد منها فورد أف ُب كل سن ٜتسا من اإلبل ،وعلى ىذا اثناف وثبلثوف  ،إذا كاف ُب كل واحد ٜتس
فإنو إذا قطع سنة أخذ ٜتسا  ،قلع ثانيا فأخذ ٜتسا يكوف اجملموع مائة وستُت من اإلبل  ،دية االثنُت
وثبلثُت .
ولكن الغالب أهنا ال تقلع إال مفرقة  ،اهلل تعاىل ذكر فيها القصاص ُب قولو تعاىل :

  

 )1( وجاء ُب اٟتديث أف امرأة من األنصار يقاؿ ٢تا  :الربيع  ،أخت أنس بن النضر  ،كسرت سن جارية
 - 1سورة المائدة آية .55 :
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من األنصار فأراد أىل تلك اٞتارية القصاص  ،فرفعوا إىل النيب  فحكم بالقصاص  ،فغضب أو مل يرض
أخوىا وقاؿ  :أتكسر ثنية الربيع ؟! فقاؿ   يا أنس كتاب اهلل القصاص  ،فقاؿ  :واهلل ال تكسر ثنية
الربيع  ،فرضي القوـ باألرش  يعٍت بالدية .
فقولو " :كتاب اهلل القصاص" دليل على أف السن تكسر بالسن  ،أو تقلع هبا إذا قلعت  ،أرى أف ما
ُب اإلنساف منو اثناف أو أكثر من اثنُت إىل عشر إىل اثنُت وثبلثُت وىي األسناف  ،وُب أحد ذلك نسبتو من
الدية  ،يعٍت فيو إذا كانت عشرة ففي الواحد عشر الدية  ،إذا كانت ثبلثة كا١تنخرين واٟتاجز  ،ففي كل
واحد ثلث الدية  ،إذا كانت أربعة وىي األجفاف ففي كل واحد ربع الدية .
"وُب الظفر بعَتاف" يعٍت إذا مل ينبت  ،إذا قلع الظفر وبقيت األ٪تلة سواء ظفر اإلهباـ أو ظفر خنصر
أو غَتىا إذا مل يعد ينبت  ،فديتو بعَتاف .
ال شك أف منفعة ىذه األظافر أهنا ظاىرة  ،٭تك جلده  ،يقبض هبا الشيء الدقيق كشوكة ُب جسده
أو ٨تو ذلك  ،ففيها منفعة  ،وإف كانت السنة تقليمها ؛ ألهنا إذا طالت تشوش وتشوه ا٠تلقة  ،ولكن ال
بد أنو يبقى من رءوسها ما ينتفع بو؛ فؤلجل ذلك فيها منفعة .
فإذا قلع الظفر وعرؼ بأنو ال يعود وال ينبت مرة أخرى فإف فيو بعَتين  ،اإلصبع فيو عشرة والظفر فيو
بعَتاف  ،وا١تفصل الذي ىو األ٪تلة ىذه فيها ٜتس من اإلبل  ،واأل٪تلة مع السبابة يعٍت الفصلة العليا فيها
ثبلثة أبعر وثلث ،يعٍت ثلث العشر  ،وظفرىا ففيو بعَتاف.
ية ذىاب الحواس
يقوؿ  :ىذه دية األربع  ،وكذلك يقوؿ ٕ :تب كاملة ُب كل حاسة  ،أي كما أهنا ٕتب ُب األطراؼ فإهنا
أيضا ٕتب ُب ا١تنافع ؛ وذلك ألف منفعتها عظيمة  ،فإذا أذىب حاسة من اٟتواس فعليو الدية كاملة .
ذىب منو حاستاف أو أكثر فتتعدد الدية  ،ذكر أف رجبل ُب عهد عمر
وقد يُ َ
شديدا ذىب ٝتعو وبصره وعقلو ونكاحو  ،يعٍت بقيت العيناف ال يبصر هبما  ،والرأس أيضا ال يسمع ولو


ضرب رجبل ضربا

كانت األذناف موجودتُت  ،ولو كانت العيناف مفتوحتُت وذىب عقلو مل يعقل ،وذىب نكاحو  ،مل يعد
يستطيع أف ينكح  ،فقضى لو عمر بأربع ديات .
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١تا حدث بذلك اٟتسن البصري قاؿ بعض اٟتاضرين  :ما أسعده وأكثر ما أخذ ! فقاؿ اٟتسن -رٛتو
اهلل : -ال واهلل  ،بل ما أشقاه وما أتعسو ! ماذا يستفيد من حياتو ؟ ال ٝتع وال بصر وال عقل وال نكاح ،
ماذا يستفيد من ىذه اٟتياة ؟ حياتو بؤس عليو  ،لو مات لكاف أريح لو .
فعرؼ من ذلك أف ىذه ا١تنافع منافع كاملة  ،ففي كل واحدة الدية كاملة  ،ولو كانت اآللة باقية ،
يعٍت قد يذىب ماء العُت وتبقى العُت مفتوحة وال يبصر  ،إذا ضربو ضربا شديدا ُب رأسو فذىب ماء عينيو
فأصبح ال يبصر فعليو الدية  ،وىكذا لو ضربو ُب رأسو ضربا أذىب ٝتعو بأف أصم أذنيو أو تشققت
الطببلت ُب داخل األذف واألصمخة  ،فإنو يكوف عليو الدية .
وىكذا حاسة الشم الذي ىو إدراؾ الروائح  ،ىذه أيضا منفعتها عظيمة  ،فإذا ضربو ففقد حاسة الشم
فعليو الدية ؛ وذلك ألف فيها منفعة  ،يعرؼ الرائحة الطيبة والرائحة ا١تنتنة ،فيتجنب ما يضره  ،فإذا فقدىا
تضرر .
وىكذا منفعة الكبلـ لو أنو ضربو فتعطل الكبلـ  ،اللساف باؽ والشفتاف باقيتاف  ،ولكن ال يستطيع أف
يتكلم وال يستطيع أف ينطق ولو ْترؼ  ،فهذه أيضا منفعة كبَتة  ،منفعة الكبلـ  ،ففيو أيضا الدية .
وكذلك منفعة النكاح إذا فقدىا فيكوف أيضا عليو الدية  ،وما ذاؾ إال أنو أذىب عنو منفعة مقصودة
ُب ىذه اٟتياة .
ذكروا أيضا أنو لو أتلف منفعة الطعم -الذوؽ -فإهنا أيضا منفعة كبَتة ْ ،تيث تعطل فمو فبل ٯتيز بُت
اٟتلو واٟتامض وا١تر واألطعمة كلها… ال ٯتيز وال يعرؼ أي طعم ىذا  ،فهذه أيضا منفعة عظيمة .
فالحواس ذكروا أنها خهس  :حاسة السمع  ،وحاسة البصر  ،وحاسة الشم  ،وحاسة الذوؽ ،
وحاسة اللمس  ،وىي اليت يقولوف  :إهنا تدرؾ هبا اٟتقائق ؛ أف اإلنساف يدرؾ ا١توجودات هبذه اٟتواس
ا٠تمس  ،فإذا ذىبت واحدة منها فإنو يكوف عليو فيها الدية .
حاسة اللهس :إذا مثبل أف يديو بقيت ال ٭تس هبا بشيئا  ،إذا وضع يده على شيء ال يدري ىل ىو
بارد أو حار ؟ وال يدري ىل مس ترابا أو حجرا أو زجاجا أو ٟتما أو ٨تو ذلك؟ ىذه أيضا حاسة
مقصودة .
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وكذلك أيضا يلحق بذلك ما لو تغَت مظهر اإلنساف  ،إذا كاف اإلنساف مثبل وجهو أبيض أو أٛتر
انقلب أسود من آثار ىذا الضرب ،فهذا التغَت أيضا يعترب أفقده لونو  ،فيكوف عليو دية  ،على ىذا الذي
أذىب ىذا اللوف  ،غَت لوف بشرتو .
بُت ذلك  ،يقوؿ ىنا" :وكذا كبلـ" يعٍت إذا مل يقدر على الكبلـ "وعقل" إذا فقد العقل "ومنفعة أكل
" يعٍت تعطل األكل ْ ،تيث إنو مثبل صار ال يأكل إال ٔتغذي  ،أو يُدخل األكل مع بطنو  ،خرؽ مع
بطنو ليدخل  ،يعٍت تعطل األكل .
معوقاْ ،تيث إنو ال ٯتشي على رجليو  ،ولو كانت
وتعوؽ صار ّ
"ومنفعة مشي" إذا ضر بو فأقعد ّ
الرجبلف موجودتُت .
"ونكاح" ْتيث إنو ال يستطيع أف ِ
٬تامع  ،بطلت منفعة النكاح  ،فهذه كل واحدة منها يعترب فيها دية
.
يقوؿ " :ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها ١تثلو ،فخرؽ ما بُت ٥ترج بوؿ ومٍت  ،أو ما بُت السبيلُت فهدر
وإال فجائفة " إذا تزوج بنتا مثبل ومثلها يوطأ  ،يعٍت قد بلغت مبلغ النساء وقاربت  ،ولكنو لعبالة ذكره فتق
ما بُت ٥ترج البوؿ وا١تٍت ،أو ٥ترج البوؿ واٟتيض فهذا ىدر ؛ ألنو مباح لو ؛ ألنو ما تزوجها إال ليطأىا ،
البوؿ ٮترج من ا١ترأة من ثقبة ُب أعلى الفرج شبيهة باإلحليل الذي ٮترج منو البوؿ للرجل .
وأما اٟتيض فإنو ٮترج من فتحة الفرج اليت ىي مسلك الذكر  ،فإذا فتق ما بُت ٥ترج اٟتيض و٥ترج ماء
البوؿ فهذا أيضا ىدر .
وكذلك لو فتق ما بُت السبيلُت  ،ما بُت الفرج والدبر ىدر أيضا  ،إذا كانت يوطأ مثلها ١تثلو .
وأما إذا كاف ال يُوطأ مثلها لصغرىا أو لكربه ىو ولعبالة ذكره ،ففي ىذه اٟتاؿ ىو تزوجها وزفها أىلها

إليو فوطئها لكوهنا يوطأ مثلها  ،أو أهنا لصغرىا ال تتحمل  ،فإذا حصل ىذا الفتح ففيها جائفة .

اٞتائفة  :الطعنة اليت تصل إىل اٞتوؼ أيا كاف  ،إذا طعنو مثبل مع بطنو طعنة وصلت إىل أمعائو ،
فهذه جائفة ،وديتها ثلث الدية  ،أي :ثبلث وثبلثوف وثلث من اإلبل  ،أو ٨توىا  ،تعترب ىذه جائفة.
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ٍب إذا فتقها ومل يستمسك البوؿ  ،صار البوؿ ال يستمسك  ،فإف فيها الدية  ،وكذلك أيضا الرجل .
لو أف إنسانا ضرب رجبل مع أسفل بطنو أي :فوؽ ا١تثانة فانفجرت ا١تثانة وصار البوؿ ال يستمسك  ،صار
بولو دائما ال يستطيع إمساكو  ،فهذا الذي اعتدى عليو عليو دية كاملة ؛ ألهنا منفعة عظيمة أفقده .
وكذلك لو ضربو ُب أسفل ظه ره فلم يستمسك الغائط ،بقي ال يقدر على أف ٯتسك الغائط  ،فعليو
أيضا دية كاملة؛ وذلك لعظم ىذه ا١تنفعة اليت فوهتا  ،وىذا إذا عرؼ بأنو ال ٯتكن عبلجو وأنو يبقى ىكذا
بقية حياتو .
يقوؿ بع ذلك " :وُب كل من شعر رأس وحاجبُت وأىداب عينُت وٟتية الدية كاملة" ىذه الشعور
أنبتها اهلل تعاىل زينة  ،فإذا أذىبها فعليو الدية كاملة  ،أسهلها شعر اٟتاجبُت  ،لو أف إنسانا سلخ اٟتاجب
يعٍت سلخو ٔتوس يعٍت قطع اٟتاجب ومنابتو  ،وبقي مكانو ليس فيو شعر فقد أذىب ىذه ا١تنفعة .
اٟتاجب أوال  :أنو ٚتاؿ  ،وثانيا  :أف فيو ٛتاية للعُت ٦تا يتساقط من الغبار أو من الشعر حىت ال تتأذى بو
العيناف  ،فإذا أزاؿ ىذا الشعر ومل يعد فعليو الدية كاملة .
وكذلك أى اب العينين  ،لو أنو سلخ رأس اٟتاجب ومل يعد ينبت ا٢تدب فعليو الدية كاملة ُ ،ب كل
جفن إذا سلخ ىدبة ربع الدية  ،وُب عُت واحدة إذا سلخ اٞتفنُت ومل يعد ينبت نصف الدية  ،وُب العُت
األخرى أيضا الدية .
فاٟتاصل أف ىذه األىداب منفعتها عظيمة و٢تذا توجد حىت ُب اٟتيواف  ،يعٍت هبيمة األنعاـ  ،جعل اهلل
تعاىل فيها مشافر العينُت  ،جعل فيها ىذه األىداب ٛتاية للعُت عما يسقط فيها ؛ ألف العُت جوىر
لطيف ٖتتاج إىل ٛتاية وإىل حفظ  ،جعل اهلل ىذين اٟتاجبُت ٖتفظ العينُت عن األتربة وعن الغبار و٨تو
ذلك  ،ولو سلخت أو أزيل ىذا الشعر لنقصت ولصارت عرضة ١تا يقع فيها من شعر وغبار وتراب وما
أشبو ذلك .
كذلك شعر اللحية  ،اللحية زينة للرجل خص اهلل تعاىل هبا الرجل وميزه هبا عن ا١ترأة  ،فهذه اللحية
زينة وٚتاؿ فلو أف إنسانا سلخ جلدتو أو كواىا حىت ال تنبت ومل تعد فعليو الدية كاملة  ،إذا أذىب ٚتا٢تا
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وأذىب زينتها فعليو الدية حىت ولو كانت خفيفة  ،لو مل ينبت إال شعرات ُب أسفل الذقن وسلخها وأزاؿ
مكانو ومل تعد تنبت فعليو الدية  ،وإذا أذىب بعضها فعليو بالنسبة .
اللحية اسم للشعر النابت على اللحيُت وعلى الذقن  ،اللحياف ٫تا منبت األسناف السفلى  ،فلو -
مثبل -أنو سلخ ا٠تد األٯتن أو كواه وتعطل نباتو ال شك أنو يكوف قد شوه ا١تنظر ،فعليو ثلث الدية  ،وإذا
سلخ االثنُت فعليو ثلثا الدية  ،وإذا سلخ الذقن -يعٍت سلخ اللحية ٚتيعا أو كواىا -فعليو الدية كاملة .
وبذلك يعرؼ فضل اإلسبلـ ؛ حيث إف اإلسبلـ حافظ على منافع اإلنساف  ،وعلى أخبلقو وخلقتو
وكما٢تا وجعل ُب كل منها دية حىت ال يتعدى أحد على أحد  ،مع أننا ُب ىذه األزمنة ابتلينا ٔتن يعادي
اللحية ويستهُت بأمرىا ويزيلها ويواظب دائما على إزالتها  ،فلو علم أهنا شرؼ وأهنا زينة وٚتاؿ  ،وأف
الشرع جعل فيها الدية كاملة لعرؼ قدرىا.
كذلك شعر الرأس ىو أيضا ٚتاؿ  ،أنبتو اهلل تعاىل زينة ؛ وألنو قد يقي من حر الشمس أو ٨توه  ،فإذا
سلخ الرأس أو كواه ومل يعد ينبت فإف فيو الدية  ،فهذه أربعة شعور  :شعر الرأس  ،وشعر اٟتاجبُت ،وشعر
األىداب ،وشعر اللحية  ،كل واحد منها فيو الدية كاملة  ،وُب بعضها النسبة  ،ففي حاجب واحد نصف
الدية  ،وُب ىدب جفن واحد ربع الدية .
وكذلك في الرأس  ،إذا سلخ أو كوى نصف الرأس فنصف الدية  ،فإف كوى ثلثو فثلث الدية وىكذا
.
أنا ال ارب فلم ٬تعلوا فيو دية وإ٪تا جعلوا فيو حكومة ؛ وذلك ألنو مأمور بقصو ،ومأمور ْتفو،
فلذلك جعلوا فيو حكومة .
الحكونة  :أف يقدر كأنو فيو الشارب كم قيمتو ؟ لو كاف ٦تلوكا  ،وكم قيمتو إذا ُسلخ شاربو ومل يعد

ينبت  ،فينظر الفرؽ  ،فتكوف فيو تلك النسبة  ،ومع ىذا سقط ما فيو  ،لو أنو مثبل كوى اٟتاجبُت ودفعت
الدية وبعد ذلك عوِب اٟتاجب وأنبت سقط ما فيو  ،وإ٪تا يكوف عليو عقوبة تلك اٞتناية اليت ىي كيو أو
سلخو أو ما أشبو ذلك .
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"وُب عُت األعور دية كاملة"  ،األعور الذي ليس لو إال عُت واحدة  ،أليست ىذه العُت يكتب هبا
وٯت شي هبا ويقرأ هبا ويرى هبا البعيد؟ قد ا٨تصر بصره ُب ىذه العُت  ،جاءه إنساف ففقأ ىذه العُت ماذا
يكوف ؟
أذىب بصره يقوؿ  :أنت أذىبت بصري  ،أنا بعد ىذه العُت صرت أعمى  ،قبلها كنت بصَتا كما
أنك تبصر  ،فإذا قاؿ ذلك ا١تعتدي  :أنا ما فقأت إال عينا واحدة  ،نقوؿ  :إنك أذىبت البصر فعليك دية
كاملة .
لو أف إنسانا مثبل صحيحا لو عيناف فقأ عُت األعور  ،و١تا فقأىا قاؿ ذلك األعور  :أنا أريد القصاص
وأريد الدية  ،ففي ىذه اٟتاؿ تقلع عُت الصحيح ا١تماثلة ٢تا  ،وعليو مع ذلك نصف الدية ؛ ألنو أذىب
فقأ
بصره  ،إذا كانت عُت األعور ىي العُت اليمٌت فقأىا إنساف لو عيناف فقاؿ األعور :أريد القصاص ،تُ َ
عُت ذلك الصحيح اليمٌت ومع ذلك يدفع نصف الدية ؛ ألف العُت اليت فقأىا فيها الدية كاملة  ،قائمة

مقاـ عينُت.
قطع كغَته" صورة ذلك:
يقوؿ " :وإف قلع ما ٯتاثل صحيحتو من صحيح عمدا فدية كاملة  ،وإال ٌ

األعور اعتدى على إنساف بصَت  ،فاألعور عينو اليمٌت صحيحة  ،اعتدى على إنساف وفقأ عينو اليمٌت

عمدا ففي ىذه اٟتاؿ ىذا الصحيح يقوؿ  :أريد أف أفقأ عينو اليمٌت  ،فقأ عيٍت اليمٌت وأريد أف أفقأ عينو
اليمٌت  ،إذا فقأت عينو اليمٌت صار أعمى ما لو إال ىذه العُت  ،ولكن ىو يفدي نفسو بدية كاملة ؛
وذلك ألنك إذا فقأت عينو أذىبت بصره  ،فيكوف لذلك الصحيح دية كاملة مع أنو ما فُقئ منو إال عُت ؛
ألنو يريد القصاص .
يقوؿ  :أريد أف أفقأ عينو كما فقأ عيٍت  ،فنقوؿ لو  :إنو ليس لو إال عُت واحدة  ،وأنت قد بقي لك
عُت فإف فقأت عينو فإنك سوؼ تدفع نصف الدية  ،وإال ىو يدفع لك الدية كاملة فداء لعينو .
أما بقية اٟتواس فإف فيها نصف الدية أو فيها القصاص ،يعٍت إذا كاف إنساف ليس لو إال أذف واحدة ٍب
إنو قطع أذف إنساف صحيح  ،فنقوؿ  :ليس فيها إال نصف الدية أو فيها القصاص  ،وكذلك إنساف ليس
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لو إال أذف جاءه رجل وقطعها أصبح ليس لو أذناف فماذا ٬تب عليو ؟ إما القصاص أذنا واحدة وإما نصف
الدية .
وكذلك إنساف مقطوعة إحدى يديو ٍب إنو جاءه إنساف فقطع اليد األخرى  ،ليس عليو إال نصف
الدية  ،وليس القصاص إال أف يقطع اليد اليت ٘تاثل يده  .ا١تعتدي يقوؿ  :أنا قطعت يده اليسرى  ،اقطعوا
يدي اليسرى  ،فإذا قاؿ ذلك األشل :بل أقطع يديك ألنك خسرتٍت  ،أنا اآلف ليس يل يداف  ،ىو يقوؿ :
لست أنا الذي قطعت األوىل  ،قطعها غَتي  ،ٯتكن أنك اقتصصت وٯتكن أنك أخذت دية  ،وٯتكن أنك
سارؽ قُطعت يدؾ  ،فأنا ما قطعت منك إال يدا واحدة  ،اقطعوا يدي اليت ٘تاثلها .
ية ال جاج

انتهى ٦تا يتعلق باألطراؼ  ،بقيت الشجاج  ،الشجاج  :ىي الضربات اليت ُب الرأس أو ُب الوجو  ،الضربة
ُب الرأس أو ُب الوجو ماذا تسمى ؟ تسمى شجة  ،والضربة اليت ُب العنق أو العضد أو ُب الصدر أو ُب
الفخذ تسمى جرحا .
ذكروا أف ال جاج ع ر  :منها ٜتس ليس فيها إال حكومة  ،ومنها ٜتس فيها مقدر :
فأولهػػا  :اٟتارصة -كتبت ىنا ا٠تارصة والصواب اٟتارصة -اليت ٖترص اٞتلد وال تشقو  ،مثل ىذه
أيضا ليس فيها إال حكومة .
الثانػػية  :الباذلة :وىي اليت تشق اٞتلد وال تدميو  ،ال ٮترج منو إال أنو انشق اٞتلد .
والثالػثة  :الباضعة اليت تشق اٞتلد وتدميو  ،وتسمى أيضا الدامية اليت ٮترج منها دـ .
والرابػعة  :ا١تتبلٛتة اليت تغور ُب اللحم وال تصل إىل العظم متبلٛتة .
والخانسة  :السمحاؽ الذي يقري من العظم وال يبقى بينو وبُت العظم إال قشرة رقيقة  ،تسمى
السمحاؽ .
فهذ ه ٜتس حارصة  ،باذلة  ،متبلٛتة ٝ ،تحاؽ  ،فهذه ليس فيها إال حكومة بأف يقاؿ  :لو كاف ىذا
اإلنساف ٦تلوكا عبدا فكم تنقصو ىذه الشجة ؟ فإذا قالوا  :تنقصو ربعو أو عشرة  ،نصف عشرة  ،فإف فيها
تلك النسبة من دية اإلنساف اٟتر  ،ذكرا أـ أنثى .
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أنا الخهس التي فيها ية فهي  :ا١توضحة وا٢تامشة وا١تنقلة وا١تأمومة والدافعة  ،ىذه فيها مقدر
ا١توضحة اليت تصل إىل العظم حىت يتضح العظم  ،تقرع ُب العظم  ،ىذه فيها ٜتس من اإلبل .
الهاشهة  :ىي اليت هتْشم العظم -يعٍت -وال تكسره ،وعبلمة ذلك أهنم -ا١تقدرين للشجاج -يأخذوف
رأسا ا١تخيط ٍب ي نظروف فيو  ،فإذا كاف رأس ا١تخيط ال يتعوص فهي موضحة  ،فإذا كاف مثبل يتوقف ببعض
دؿ على أهنا كسرت العظم  ،ففيها عشر من اإلبل  ،وىي اليت ٗترؽ العظم ْ ،تيث إف ا١تيل يدخل ُب
ذلك ا٠ترؽ  ،قد ٘تايزت العظاـ وانتقلت من ىنا ومن ىنا من شدة الضربة .
والرابعة  :ا١تأمومة  ،وىي اليت تصل إىل أـ الدماغ  ،ىذه فيها ثلث الدية ،ثبلثة وثبلثوف من اإلبل ،
وكذلك الدامغة  ،الدامغة  :ىي اليت ٗترؽ جلدة الدماغ  ،إذا وصلت إىل أـ الدماغ ومل ٗترقو فهي مأمومة ،
يعٍت  :وصلت إىل أـ الدما  ،وإذا وصلت إليها وشقت اٞتلد فإهنا تسمى دامغة  ،ىذه فيها ثلث الدية ،
ا١تأمومة والدامغة .
أنا الجا فة :فهي اليت تصل إىل اٞتوؼ من أي مكاف  ،فإذا طعنو مثبل مع صدره ووصلت الطعنة إىل
اٞتوؼ فهي جائفة  ،أو طعنو مع بطنو بسكُت ووصلت إىل األمعاء فهي جائفة  ،فإف رماه مثبل بسهم
فدخل من أماـ وخرج من ا٠تلف فهي جائفتاف  :جا ئفة من قدامو  ،وجائفة من خلفو  ،حىت ولو مل تشق
األمعاء ،يصدؽ عليو أنو خرؽ جوفو من أمامو ومن ا٠تلف  ،ىذه دية أعضاء اإلنساف  ،إذا عرفنا ما ٬تب
فيها فإنا نعرؼ بذلك أهنا إذا كانت عمدا فقد تقدـ أف ا١تتعمد ال يستحق أف يساعد  ،بل تكوف عليو
كلها  ،وإذا كاف القتل خطأ أو شبو عمد فإهنا ٖتملها العاقلة .
العاقلة التي تتحهل ال ية

ٍ
ذكور عصبتو نسبا ووالء" الذكور فقط من العصبة  ،إخوانو وبنو إخوانو وأعمامو
يقوؿ ىنا " :وعاقلة جاف ُ
وبنو عمو وأعماـ أبيو وبنوىم وبنو بنيهم وأعماـ جده وبنوىم وبنو بنيهم  ،ذكر بعضهم أهنم إىل اٞتد

ا٠تامس أو السادس يسموف عصبة ويسموف عاقلة ؛ ١تاذا ٝتوا ؟ ألهنم يدفعوف الدية  ،والدية تسمى عقبل ؛
١تاذا ٝتيت ؟؛ ألهنم يأتوف باإلبل ُبع ُقلها.
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العقاؿ :ىو اٟتبل الذي تربط بو يد البعَت  ،أو رجلو ،إذا برؾ عقلت وانعقلت  ،يعٍت ربطت حىت ال
يثور  ،ىؤالء ىم عاقلة الرجل من نسب كالقرابة  ،ومن الوالء والء العتاقة إذا كاف لو عبيد مثبل قد أعتقهم
أو أعتقهم جده  ،وكانوا من األسرة أو القبيلة وصدؽ عليهم أهنم والء وأهنم عاقلة فيحملوف الدية معو .
دية ا٠تطأ وشبو العمد تقسم عليهم على قدر عددىم ،وتوزع ثبلث سنُت ؛ لئبل ٕتحف هبم  ،إذا كاف
القتل خطأ ُ ،ب كل سنة يدفعوف ثلثها  ،فإذا كانوا مثبل ٣تموع العاقلة أهنم ثبلثوف رجبل قسمت الثبلثُت
على كل واحد ثبلث من اإلبل أو ثبلثة آالؼ كل سنة  ،يدفع ألفا أو يدفع واحدة من اإلبل حىت يدفع
الدية كاملة .
واٞتاين ما يكلف ؛ وذلك ألنو غَت متعمد فبل يدفع معهم  ،إال أف بعض العلماء قاؿ  :يدفع كواحد
منهم  .إذا كانوا ثبلثُت كل واحد يدفع ألفا ُ ،ب كل سنة يدفعوف ثبلثة وثبلثُت ألفا فهو واحد منهم .
بعض العلهاء يقولوف  :عليو أف يدفع ربع الدية إذا كاف القتل شبو عمد  ،يفعل ذلك بعض األسر
والقبائل ؛ ألهنم يروف أف بع ض الذين تركبهم الدية يكوف معهم شيء من التساىل سيما حوادث السيارات
 ،فبعضهم يصَت سبب اٟتادث السرعة الشديدة  ،أو مع ذلك أنو يتهور فيسابق غَته ويساقط ما أمامو
مثبل  ،ويفعل ما يسمى بالتفحيط أو ما أشبهو .
يساعدوا أو أف ٭تملوا بعضا من الدية  ،أو أكثرىا أو ال ٖتمل عليهم  ،وىكذا
ىؤالء يستحقوف أال َ

أيضا إذا كاف يقود سيارة وىو سكراف فبل يستحق أف ٭تمل عنو ؛ ألنو متهور و٥تاطر  ،فالدية تكوف ُب
مالو  ،ولو أف يطاؿ سجنو إال أف يفديو أبوه  ،أما عاقلتو فَتى بعض القضاة أهنم ال ٭تملوف ؛ ألهنم
يساعدونو على ىذه ا١تخاطرة  ،فيتجرأ دائما.
إذا قاؿ :إذا حصل حادث فأنا سامل ال أدفع شيئا يدفع عٍت أقاريب  ،وُب كل حاؿ دفع العاقلة من
باب التعاوف مع األقارب  ،يدفعوهنا ْتكم اٟتاكم  ،يقدرىا عليهم على قدر عددىم .
"وال عقل على فقَت " إذا كاف أحدىم فقَتا ٖتل لو الصدقة والزكاة  ،فيقوؿ  :أنا من أين أدفع  ،ليس
عندي شيء أدفعو فتسقط عنو و٭تملها البقية .
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وكذلك "غَت ا١تكلف" ال عقل عليو ال يدفع  ،يعٍت الذي دوف التكليف كالصغَت ولو كاف لو ماؿ ،
يعٍت قد ٯتوت إنساف ولو أطفاؿ وٮتلف أمواال كثَتة ويكوف نصيب ىذا الطفل مثبل مليونا  ،ونصيب ىذا
مليونُت ،ونصيب ىذ ا كذا  ،فهل نقوؿ  :نأخذ من أموا٢تم ولو كانوا يتامى ؟ الصحيح أنو ال يؤخذ من
أموا٢تم ؛ وذلك لفقد سن التكليف .
وكذلك اجملنوف  ،بعض اجملانُت وناقصي العقوؿ عندىم أمواؿ طائلة ورثوىا أو ٨تو ذلك فبل يدفع وال
٭تمل ؛ ألنو أىل أف يتصدؽ عليو .
وكذلك ا١تخالف ُب الد ين  ،إذا كاف ٥تالفا لدين اٞتاين فبل يدفع  ،إذا كاف مثبل ىذا متنصرا أقاربو أو
نصفهم نصارى فبل يكلفوف أف يدفعوا ؛ ألهنم ال يتوارثوف فكذلك ال يعقلوف .
وىكذا بالعكس لو كاف اٞتاين نصرانيا وعاقلتو مسلموف فبل يدفعوف  ،ال يدفعوف لو ؛ ألهنم ال يتوارثوف
 ،وأما إذا كانت ُب النحلة كأف يكوف ىذا من أىل السنة وىذا من الرافضة فهل يدفعوف عنو ؟
إذا تشيع صار رافضيا ٍب جٌت -صار عليو حادث َٛتَ َل دية أو ديتُت أو ديات -ففي ىذه اٟتاؿ ،
الصحيح أهنم ال ٭تملوف عنو ؛ وذلك ألهنم ليسوا على دينو ؛ وألف مذىب أىل السنة مباعد ومباين
١تذىب الرافضة .
يقوؿ بعد ذلك " :وال ٖتمل" العاقلة "عمدا" إذا كاف القتل عمدا ما يستحق أنو ٮتفف عنو  ،بل
يتحملها ىو ُب مالو ولو أف يسجن .
الواقع ُب ىذه األزمنة أنو يتحمل كثَتا  ،ومع ذلك فإف أقاربو يدفعوف عنو  ،يقولوف  :إننا نشًتي ولدنا
حىت ال يقتل قصاصا  ،فإذا وجب القصاص عليو قاؿ أولياؤه ألولياء القتيل٨ :تن نشًتيو ٔتليوف فيمتنعوا ،
فيقولوف ٔ :تليونُت رٔتا وصلوا إىل ٜتس أو ستة مبليُت  ،فهل يستحقوف أف يساعدوه؟
نرى أهنم ال يستحقوف ؛ ألف ىذا متهور ؛ وألنو متعمد؛ وألنو رٔتا يعود فيقتل آخر وثالثا ورابعا ْتجة
أين أنتق م لنفسي من ىذا الذي يعيبٍت أو يسخر يب والدية ولو كانت كثَتة ٭تملها ا١تسلموف عٍت  ،ال
يستحق أف يساعده  ،لكن قبيلتو يقولوف :ىذا ابننا وليس لو إال ٨تن فيدفعوف ىذه الدية الطائلة عدة
مبليُت .
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ال تدفع العاقلة عمدا وال تدفع عبدا؛ ألف العبد متقوـ  ،العبد مثل السلعة فإذا قتلت إنسانا  ،إذا
قتلت ٦تلوكا عبدا فليس ىناؾ قصاص ولكن عليك قيمتو  ،يقدر كم يساوي؟ فتدفع القيمة  ،يدفعها اٞتاين
وال تساعده القبيلة  ،ال تدفعها العاقلة  ،وال تدفع صلحا  ،لو أف إنسانا مثبل قاؿ لقبيلتو :إين قتلت من
ىؤالء قتيبل  ،وقد اصطلحت معو على مائة ألف أو ٜتس مائة ألف ادفعوىا يا عاقليت  ،فإهنم يقولوف :ال
ندفعها  ،ما ندفع إال القضية اليت ٭تكم فيها القاضي  ،فأما إذا كنتم اصطلحتم فقد تكوف حيلة .
قد يقوؿ :إنو يكوف قتلو خطأ ٍ ،ب يقوؿ ألوليائو :أنا أقوؿ :إنو عمد حىت أصطلح مع قبيليت أو أقوؿ :
إنو خطأ وأف علي الدية كلها  ،ولكن أصطلح معكم على ثلث الدية أو ثلثيها أو ثبلثة أرباعها صلحا ليس
حكما شرعيا .
ففي ىذه اٟتاؿ العاقلة ال ٖتمل الصلح ؛ ألنو قد يكوف حيلة يقوؿ :أحتاؿ حىت آخذ من أسرٌب
وقبيليت  ،وكذلك ال تدفع اعًتافو ،لو جاء إىل قبيلتو واعًتؼ وقاؿ :أنا قلت رجبل خطأ .ىل ىناؾ أحد
يشهد عليك ؟ ىل ىناؾ أحد طالبك ؟
تعًتؼ… تقوؿ :إنك قتلتو  ،قد تكوف ىذه حيلة فبل تدفعها  ،وال تدفع ما دوف ثلث الدية  ،يعٍت:
ربع الدية ،ال تدفعو وال تقومو  ،بل ٭تملو نفس اٞتاين .
كفارة القتل الخطأ وشبو العه

يقوؿ بع ذلك " :ومن قتل نفسا ٤ترمة غَت عمد -يعٍت خطأ أو شبو عمد -أو شارؾ ُب قتلو خطأ أو
شبو عمد فعليو الكفارة وىي ككفارة ظهار إال أهنا ال إطعاـ فيها" قاؿ اهلل تعاىل :
 )1(     إىل قولو :



   

. )2(       

ىذه كفارة القتل ا٠تطأ  ،يقوؿ  :إال أنو ال إطعاـ فيها ؛ وذلك ألف اهلل ما ذكر ُب آية النساء إال العتق
،



 )3(     ومل يقل :فمن مل يستطع اإلطعاـ  ،ما ذكر اإلطعاـ ،فيقاؿ للقاتل خطأ
 - 1سورة النساء آية .39 :
 - 2سورة النساء آية .39 :
 - 3سورة البقرة آية .138 :
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 :عليك الكفارة توبة من اهلل  ،وال تربأ ذمتو إال هبذه الكفارة  ،فإذا قاؿ :أنا ال أستطيع الصياـ  ،أنا كبَت ،
أنا مريض  ،أنا مشغوؿ  ،أنا عامل  ،نقوؿ  :يبقى الصياـ ُب ذمتك ،لك أف تسًتخص مثبل أو لك أف
تتحرى أياـ الشتاء ا٠تفيفة وتصوـ فيها شهرين متتابعُت إذا مل تقدر على العتق أو مل يوجد العتق -كما ُب
ىذه األزمنة.
أما العبد ا١تملوؾ فإنو يكفر بالصياـ ؛ ألنو ليس لو ماؿ ،يصوـ شهرين متتابعُت  .تعري القسانة
وشروطها
بعد ذلك ذكر القسامة  ،القسامة عرفها بقولو  " :أٯتاف مكررة ُب دعوى قتل معصوـ " .
ىذه القسامة اليت ٭تلفوف فيها ٜتسُت ٯتينا ٢تا شروط :
أولػا :أف يوجد قتيل مسلم أو ذمي .
الثاني :أف ال يعرؼ قاتلو .
الثالث  :أف يتهم بو قبيلة أو يتهم بو أىل قرية .
الراب  :أف يكوف ىناؾ قرائن تدؿ على التهمة كعداوات فيما بينهم ومشاحنات وخصومات فيما بينهم
 ،فتقوى التهمة أهنم الذين قتلوا ىذا القتيل وليس ىناؾ بينة .
فإذا ٘تت ىذه الشروط األربعة " ،وإذا أ٘تّت شروطها بُدئ بأٯتاف ذكور عصبتو الوارثُت  ،فيحلفوف
مدعى عليو وبَرئ ".
ٜتسُت ٯتينا  ،كل بقدر إرثو ،و٬ترب الكسر  ،فإف نكلوا أو كاف الكل نساء حلفها َ
عرفنا ىذه الشروط  ،يعٍت ال رط األوؿ  :أف ٭تصل القتل الذي ىو إراقة الدـ .

ال رط الثاني  :أف يكوف مسلما أو ذميا  ،يعٍت معصوما ليس حربيا و٨توه .
ال رط الثالث  :أف يكوف ال يعلم قاتلو  .الشرط الرابع  :أف تقوى التهمة اليت بينو وبُت أىل ىؤالء
ا١تتهمُت .
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تذكروف قصة عبد اهلل بن سهل األنصاري الذي قُتل ُب خيرب ١ ،تا جاء ٤تيصة ووجده يتشحط ُب دمو
فقاؿ  :أنتم قتلتموه أيها اليهود ،فقالوا  :ما قتلناه  ،فجاء إىل النيب ٤ تيصة وحويصة ابنا مسعود  ،وعبد
الرٛتن بن سهل أخو عبد اهلل بن سهل الذي ىو القتيل فذكروا لو القتيل فقاؿ ٖ تلفوف ٜتسُت ٯتينا على
رجل منهم فيدفع ُب ذمتو  ،فقالوا  :أمر مل نشهده كيف ٨تلف ؟ فقاؿ  :تربئكم يهود ٜتسُت ٯتينا  ،فقالوا
 :قوـ كفار ال نقبل أٯتاهنم  ،فلم ٬تد بدا أف دفع ديتو من بيت ا١تاؿ .
وذكرت لكم باألمس قصة القرشي الذي استأجره راعي من بعض األعراب  ،و١تا فقد عقاؿ واحد
منهم إبلو قتلو  ،رماه بفرسن ب عَت فأصابو  ،فًتدى ومات  ،وقبل أف ٯتوت مر عليو رجل فأوصاه بأف ٮترب
فأحضروا ذلك الكفيل وقالوا  :أنت قتلتو
أبا طالب  ،فأخرب أبا طالب أف فبلنا قتلو  ،كفيلو الذي استأجره
َ
 ،إما أف تعطينا مائة من اإلبل وإما أف ٭تلف منكم ٜتسوف  ،فحلف منهم ٙتانية وأربعوف .

يقوؿ ابن عباس  :فما دارت السنة وفيهم عُت تطرؼ ؛ ولذلك يقوؿ  :إف اليمُت الكاذبة تدع الديار
ببل قع  ،يعٍت إذا ٕترءوا وحلفوا وىم كاذبوف مل يؤمن أف يسلط اهلل عليهم فيموتوا .
فاٟتاصل أنو إذا اهتم قبيلة بأهنم قتلوا ىذا اإلنساف  ،وقامت القرائن  ،وعرؼ أف بينهم هتمة وأف بينهم
عداوات وشحناء وبغضاء  ،وأف التهمة تقوي أهنم ىم الذين قتلوه  ،فيجوز واٟتاؿ ىذه أف ٭تلف الوارثوف
 ،فيقولوف ٨ :تلف أف ىؤالء قتلوه  ،أو أف ىذا وحده قتلو  ،فإذا حلفوا قتل الذي حلفوا عليو .
يقوؿ  " :الوارثوف :ىم العصبة الذكور تقسم اليمُت -ا٠تمسُت ٯتينا -عليهم " فإف كانوا اثنُت حلف
ىذا ٜتسة وعشرين ٯتينا وىذا ٜتسة وعشرين ٯتينا  ،فإف كانوا ثبلثة حلف كل واحد منهم أربعة وثبلثُت
ٯتينا  ،حىت ينجرب الكسر ؛ ألنو لو حلف ىذا ثبلثة وثبلثُت ٯتينا وىذا ثبلثة وثبلثُت بقيت ٯتُت  ،فيجرب
الكسر .
إذا كانوا مثبل ٜتسة حلف ك ل واحد عشرين ٯتينا  ،إف كانوا عشرة حلف كل واحد عشرة أٯتاف حىت
تتم ٜتسُت ٯتينا  ،إذا كانوا عشرة كل واحد ٜتسة أٯتاف  ،إذا كانوا ٜتسة كل عشرة أٯتاف توزع عليهم  ،فإذا
حلفوا على شخص معُت أف ىذا عُت القاتل ثبت عليو القتل فيقتل إال أف يطلبوا الدية أو إال أف يعف
األولياء .
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يقوؿ  :اٟتالف :ىم الذكور ،ال ٭تلف اإلناث وىم العصبة ،ال ٭تلف أولو األرحاـ كاإلخوة مثبل أو
الزوج و٨توىم  ،وال بد أف يكونوا وارثُت كأوالد ا١تيت أو إخوتو الذين يرثونو أو أبيو وإخوتو إذا كانوا
يشًتكوف ُب ا١تَتاث  ،أو أبوه وأوالده  ،يعٍت الذين يرثوف كل بقدر إرثو  ،الذي يرث النصف ٭تلف نصف
ا٠تمسُت  ،والذي يرث الثلث ٭تلف قدره .
فإف نكلوا قالوا  :ال ٨تلف ىذا غيب و٨تن ال ندري فبل ٨تلف و٨تن ال ندري نكلوا عن اٟتلف  ،أو
كاف الورثة كلهم نساء  ،بناتو مثبل وزوجاتو وأخواتو كلهم نساء  ،مل يكن لو ورثة ذكور رجعت اليمُت على
أولياء اٞتاين أو على اٞتاين نفسو فيحلف اٞتاين ا١تتهم أنٍت بريء وأنٍت ما قتلتو  ،وال أعلم قاتلو وإذا حلف
برئ ومل يكن ٢تم شيء عليو .
ننتهي من ىذا واهلل أعلم وصلى اهلل على ٤تمد .
س :أحسن اهلل إليكم  ،ىذا سؤاؿ عن طريق الشبكة يقوؿ  :فضيلة الشيخ ١تاذا ُسوي بُت الدامغة
واٞتائفة ؟ ١تاذا استويا ُب ثلث الدية مع أف الدامغة أشد من اٞتائفة ؟ وجزاكم اهلل خَتا  ،وىذا أخ من
اإلمارات.
ج  :ألف كبل منهما على خطر  ،الدامغة وصلت أي شقت جلدة الدماغ  ،وا١تأمومة وصلت إىل األـ
 ،أـ الدماغ  ،قاربت ذلك ومل تصل إليو  ،فجاء التقدير بأف كل واحدة فيها ثلث الدية .
أحسن اهلل إليكم .
س :وىذا يقوؿ  :ىل تعد ٤تبلت اٟتبلقة اليت ٖتلق ٟتى ا١تسلمُت متعدية ؟ وىل تطالب بالدية ؟
ج  :ال تعد ُب ذلك ؛ ألهنم ال يكرىوف أحدا  ،إ٪تا ىذا الذي يأتيهم  ...بل يدفع ٢تم أجرة  ،يأتيهم
ويقوؿ  :احلقوا ٟتييت أعطيكم عشرة  ،احلق وأعطيك أجرتك  ،فيدفع كل يوـ أجرة أو كل يومُت أو كل
أسبوع  ،فهم ما ٭تلقوف أحدا قهرا .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ  :لو تعدى رجل على رجل آخر ففقأ عينيو وجدع أنفو وقطع لسانو فهل عليو ثبلث ديات.
؟ السبلـ عليكم.
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ج  :نعم ،تتعدد الدية بت عدد إذىاب ا١تنافع  ،إذا جدع أنفو وقطع ذكره وقطع لسانو عليو ثبلث ديات
 ،وإذا فقأ عينيو وقطع أذنيو وقطع شفتيو عليو ثبلث ديات .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ  :ما مقدار الدية البلزمة على طبيب جراح فرط وأ٫تل ُب عملية ُب الدماغ  ،فأدى ذلك إىل
عدـ مقدرة ا١تريض على فهم ما يقرأ أو يسمع  ،وإذا تكلم ا١تريض تكلم بكبلـ غَت مفهوـ وال مًتابط
وجزاكم اهلل خَتا ؟
ج  :معلوـ أنو ال ٬توز أف يتطبب وىو ليس بعامل بالطب ،سواء اٞتراح أو ا١تعاِب باألدوية أو ما أشبو
ذلك  ،ورد ُب اٟتديث   :من تطبب ومل يعلم منو الطب فهو ضامن . 
فإذا قدر أنو عمل عملية ومات ذلك الذي عملها لو وعرؼ أنو ٕترأ وليس من أىل ا١تعرفة فعليو الدية
 ،وال يقاؿ :عليو القصاص ،وما ذاؾ إال أنو ما تعمد  ،وىكذا مثبل لو عاِب العُت وليس معروفا بذلك
ففقأىا عليو نصف الدية  ،وىكذا بقية العمليات .أحسن اهلل إليكم
س :يقوؿ  :ما م قدار الدية على جاف أطلق رصاصة على مسلم فأدى ذلك إىل قطع عصب ىاـ أدى
الرجل اليمٌت ؟ فماذا عليو ،وجزاكم اهلل خَتا ؟
إىل شلل ْ

ج  :عليو نصف الدية ؛ ألهنا إذا شلت اليد ما بقي ينتفع هبا بقيت صورة يعلقها ُب رقبتو  ،فقد

أذىب منفعة اليد  ،عليو نصف الدية .
س :يقوؿ  :قد توصل الطب اٟتديث -واٟتمد هلل -اآلف ُب بعض األحياف إىل تدارؾ األمر سريعا
وإرجاع العضو ا١تقطوع كاليد مثبل فهل تسقط الدية ؟
ج  :نعم ،يعٍت قد تقطع اليد حىت تنفصل ٍب بعد ذلك يعيدوهنأ ،تعٌت أهنم ٮتيطوف كل عضو ُب
عضو  ،وكل عرؽ ُب عرؽ إىل أف تعود  ،ولكن معلوـ أيضا أهنا ال تعود كما كانت  ،بل يصَت فيها شيء
من الشلل وشيء من النقص  ،فيكوف فيها نسبة ما نقص من حركاهتا .
أحسن اهلل إليكم .
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س :وىذا يقوؿ  :أرجو أف توضحوا لنا معٌت العاقلة اليت ٖتمل الدية ؛ ألف عندنا أهنا تكلف القبيلة
كلها بالدية  ،وقد تكوف القبيلة ع شائر أو عشر عشائر أو ٜتس وكم يكوف على اٞتاين وعصبتو ؟ وإذا
امتنع أحد العاقلة عن الدفع فهل يُلزـ ؟

ج  :األصل  :العاقلة ىم األسرة القريبة  ،ٯتكن أف يقاؿ :إىل اٞتد ا٠تامس أو اٞتد العاشر إذا كاف

قليبل  ،وأما أف ٖتمل العاقلة الذين عددىم مثبل ألف رجل  ،أو ٜتسة آالؼ فبل يلزموف بذلك  ،ولكن ُب
ىذه األزمنة يتحملوف دية العمد اليت قد تكوف مثبل أربعة مبليُت أو ٜتسة مبليُت  ،فيقسموهنا على القبيلة
 ،ولو كانوا ألف بيت أو ألفُت  ،ويقولوف ٨ :تن اشًتينا ابننا وولدنا وىو منسوب إلينا ٚتيعا  ،فيلزموهنم ،
وىذا اإللزاـ ليس شرعيا وإ٪تا ىو اختياري .
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ  :من تعدى على رجل وحلق ٟتيتو مع أهنا ستنبت  ،فكيف تكوف الدية ؟
ج ُ :ب ىذا حكومة ليس فيو الدية  ،وإ٪تا فيو حكومة إف كانت تعود وتنبت  ،ولكن يكوف عليو
تشويو  ...يعٍت أجرة أو قيمة تشويو خلقتو وما أشبو ذلك .
صحيح أهنم كانوا يعزروف ْتلق اللحية حىت ُب أوؿ عهد ا١تلك عبد العزيز إذا جٌت إنساف خرج عن
الطاعة أو سرؽ أو غش أو حصل منو سوقية أو ٨تو ذلك يعاقبونو ْتلق ٟتيتو  ،وإذا حلقت خجل أف
ٯتشي وخجل أف يظهر إىل الناس  ،يستحيي أف يراه الناس وىو حليق  .أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ  :ذكرًب ُب درس سابق -حفظكم اهلل -أف من لعن دابتو فبل ٯتلكها  ،كما ُب قصة ا١ترأة
اليت لعنت ناقتها  ،لكن يقوؿ :من لعن سيارتو أو متاعو فهل لو نفس اٟتكم؟
وجزاكم اهلل خَتا .
ج  :قالوا  :إف ىذا تعزير لتلك ا١ترأة  ،لكن يظهر أيضا أهنا رجعت إليها تلك الناقة أو إىل أوالدىا أو
٨تو ذلك حينما قاؿ  :ال تصحبنا ناقة ملعونة أو خذوا ما عليها واتركوىا  ،أما ُب ىذه األزمنة لو لعن
سيارتو أو لعن شاتو مثبل أو بقرتو أو منزلو مثبل فبل ٮترج من ملكو ولكن يعترب آٙتا .
أحسن اهلل إليكم.
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س :يقوؿ  :إذا اعًتؼ اٞتاين بالقتل ا٠تطأ وكانت قرائن تؤيد اعًتافو كما ُب كثَت من حوادث السَت
فهل تتحمل العاقلة الدية أـ ال ؟
ج  :إذا كانت القرائن على أنو ىو الذي فعل ذلك واعًتؼ فَتفع األمر إىل القاضي  ،فإذا حكم بأنو
ىو الذي قتل وأف القتل خطأ ٔتوجب اعًتافو ؤتوجب دعوى ا١تدعي الذي ادعى عليوُ ،ب ىذه اٟتالة ٭تكم
عليو وتدفعها العاقلة .
أحسن اهلل إليكم.
س :وىذا سؤاؿ ُب الشبكة يقوؿ  :لو كاف عند الرجل عضو زائد فقطع فما اٟتكم؟
وجزاكم اهلل خَتا .
ج  :اختلف ُب قطعو  ،والصحيح أنو ٬توز لو كاف ُب يده ستة أصابع وكاف ىذا اإلصبع الزائد قد
يؤذيو فغسلو مثبل أو ٨تو ذلك  ،بأف يكوف يتدىل أو كذلك ُب رجلو وىذا اإلصبع مثبل الذي ُب رجلو زائد
قد يؤذيو إذا لبس خفا أو لبس جوربا ويؤ١توُ ،ب ىذه األزمنة العمليات تزيلو وال حرج ُب ذلك .
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ  :يا شيخ ،إذا اعتدى عليو فقطع ىذا الزائد ؟
ج  :أما إذا اعتدى ففيو حكومة ؛ ألنو ليس فيو مقدر  ،يرجع فيو إىل اٟتاكم .
أحسن اهلل إليكم .
يقوؿ - :خارج ا١توضوع  -لكن يقوؿ  :شخص توُب وترؾ أرضا ألوالده ابنا وثبلث بنات ووصى أف
تكوف سبيبل فما ىي القسمة الصحيحة للورث ؟
وجزاكم اهلل خَتا.
ج  :إذا وقفها فإف عُت اٞتهة اليت نصرؼ فيها غلتها تعينت ،كأف يقوؿ  :أجرة ىذه األرض أو ٙتر
ىذا النخل تفطَت للصواـ مثبل أو عمارة ٢تذا ا١تسجد أو إلنارتو أو ُب سقايتو وإصبلح مياه تعُت وما فضل
منو فإف يصرؼ ُب جهات ٘تاثلها.
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وأما إذا مل يعُت وقاؿ  :وقف  ،فإف الوكيل عليو أف ينظر أفضل اٞتهات كصدقة على أقاربو أو إعطاء
الفقراء من ذويو ،ومن ورثتو ،فإذا استغنوا صرؼ ما بقي ُب أعماؿ الرب .
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمك وجعلو ُب ميزاف حسناتكم  ،وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وعلى
آلو وصحبو أٚتعُت .

كتاب الح و
تعري الح و وأىهيتها


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
قاؿ -رٛتو اهلل -تعاىل :
كتاب اٟتدود
ال ٕتب إال على مكلف ملتزـ عامل بالتحرًن  ،وعلى إماـ أو نائبو إقامتها .
ويُضرب رجل قائما بسوط ال خلق وال جديد  ،ويكوف عليو قميص وقميصاف  ،وال يبدي ضارب
إبطو .
ويُ َسن تفريقو على األعضاء  ،و٬تب اتقاء وجو ورأس وفرج ومقتل .وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة ،

وتشد عليها ثياهبا وُ٘ت َسك يدىا ،وال ٭تفر ١ترجوـ  ،ومن مات وعليو حد سقط.

ويغرب عاما  ،ورقيق ٜتسُت وال يغرب  ،ومبعض
فَتجم زاف ٤تصن حىت ٯتوت  ،وغَته ٬تلد مائة ّ
ْتسابو فيهما  ،واحملصن من وطئ زوجتو بنكاح صحيح ُب قبلها ولو مرة وشروطو ثبلثة :
تغييب حشفة أصلية ُب فرج أصلي آلدمي ولو دبرا  ،وانتفاء الشبهة.
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وثبوتو بشهادة أربعة رجاؿ عدوؿ ُب ٣تلس واحد بزنا واحد مع وصفو أو إقراره أربع مرات  ،مع ذكر
حقيقة الوطء ببل رجوع .والقاذؼ ٤تصنا٬ُ ،تلَد حر ٙتانُت ورقيق نصفها  ،ومبعض ْتسابو  ،واحملصن ىنا:
اٟتر ا١تسلم العاقل العفيف .
وشرط كوف مثلو يطأ أو يوطأ ال بلوغو  ،ويعذر ِ
بنحو :يا كافر  ،يا ملعوف  ،يا أعور  ،يا أعرج  ،و٬تب
التعذير ُب كل معصية ال حد فيها وال كفارة  ،ومرجعو إىل اجتهاد اإلماـ .
فصل  :وكل شراب مسكر ٭ترـ مطلقا إال لدفع لقمة غص هبا مع خوؼ تلف  ،ويقدـ عليو بوؿ.
فإذا شربو أو احتقن بو مسلم مكلف ٥تتارا عا١تا أف كثَته يسكره ُحد حر ٙتانُت  ،وقِن نصفها  ،ويثبت
بإقراره مرة كقذؼ أو شهادة عدلُت  ،وحرـ عصَته و٨توه إذا غلى أو أتى عليو ثبلثة أياـ.
السالـ عليكم ورحهة اهلل وبركاتو


اٟتمد هلل رب العا١تُت  ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت  ،نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
اٟتدود  :العقوبات على ا١تعاصي  ،وتطلق اٟتدود على األحكاـ اليت حددىا اهلل وبينها مثل قولو تعاىل
-بعد آيات الصياـ: -



 )1(       وبعد آيات الطبلؽ :

  

. )2(     
فحدود اهلل ىنا أحكامو اليت بينها وهنى عن قرهبا  ،يعٍت فعل شيء ٦تا هنى اهلل عنو فيو عصياف أو ُب
االعتكاؼ و٨توه  ،وكذلك االعتداء ُب النكاح وُب الطبلؽ وما أشبو ذلك
  

()3



    

. )4(         

 - 1سورة البقرة آية .160 :
 - 2سورة البقرة آية .993 :
 - 3سورة البقرة آية .993 :
 - 4سورة الطالق آية .1 :
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فهكذا أصل اٟتدود  ،وتلك حدود اهلل  ،فيذكر اهلل تعاىل اٟتدود بعد األوامر والنواىي  ،وكذلك بعد
األحكاـ  ،كقولو بعد أحكاـ ا١تواريث :



. )1(         

ولكن اصطلح الفقهاء على ٗتصيص اٟتدود بالعقوبات؛ ألف أصل اٟتد ىو اٟتاجز بُت الشيئُت ،
فتقوؿ مثبل ٞتارؾ  :ىذا ا٠تط حد بيٍت وبينك  ،وبُت ملكي وبُت ملكك  ،وىذا اٞتدار حد بُت آؿ فبلف
وآؿ فبلف .
ٍب إف الفقهاء استعملوا اٟتدود للعقوبات  ،فيقولوف  :اٟتد عقوبة على ذنب لتمنع من الوقوع ُب مثلها
 ،يعٍت أف ىذا اٟتد يشرع فيو عقوبة على ذلك الذنب الذي ارتكبو ىذا اجملرـ فيُ َح ّد أي :يعاقب حىت يرتدع

ىو ويرتدع أمثالو وال يعودوف إىل ىذا الذنب مرة أخرى.

ىذا ىو األصل ُب شرعية ىذه العقوبات  ،وال شك أف إقامتها تطهَت للببلد  ،وتعطيلها نشر للفساد .
ورد ُب بعض األحاديث ٟ  :تد يقاـ ُب األرض خَت من أف ٯتطروا أربعُت صباحا . 
ٔتعٌت أنو إذا أقيم اٟتد كاف ذلك زجرا للناس عن ىذا الذنب  ،وعن االعتداء عليو  ،فيكوف ُب ذلك
تطهَت للببلد عن ىذه ا١تعاصي  ،وتطهَت للعباد عن ىذه احملرمات  ،وذلك ٦تا يسبب رٛتة اهلل ٢تم ؛ حيث
إهنم تابوا وأقلعوا عن الذنوب  ،وابتعدوا عن ىذه احملرمات .
ولكن إذا أصروا واستمروا ومل يكن ىناؾ عقوبات فإف ا١تعاصي تكثر ،ويكوف من آثارىا حرماف اهلل
تعاىل فضلو  ،وحجبو عنهم رٛتتو  ،فما نزؿ ببلء إال بذنب  ،وما رفع إال بتوبة  ،فيُعلَم بذلك أف اهلل تعاىل
ذكر ىذه اٟتدود لتكوف زواجر عن اآلثاـ وعن احملرمات.

وقد تقدـ حد منها وىو القصاص  ،وأنو ُشرع ألجل أف يتوقف ا١تعتدي فبل يتعدى حده  ،بل يتوقف

وال يقدـ ؛ ولذلك قاؿ تعاىل :

       

()2

يعٍت أف سبب

 - 1سورة النساء آية .13 :
 - 2سورة البقرة آية .103 :
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شرعيتو حىت يقي من القتل  ،حىت إذا ىم بقتل مسلم وتذكر أنو سوؼ يُقتَل عند ذلك ينزجر ويًتؾ
االعتداء .
فكذلك بقية العقوبات  ،فمثبل عقوبة الزنا  ،جعل اهلل تعاىل فيها حدا اٞتلد أو الرجم ؛ وذلك ألهنا
٤ترمة و١تا يًتتب عليها من ا١تفاسد  ،إذا ىم بأف يزين وتذكر أنو سوؼ يرجم أو سوؼ ٬تلد ويغرب و٭تبس
ويطاؿ حبسو تفكر ىذا الفكر وترؾ ىذا احملرـ ؛ ألنو سيًتتب عليو فضيحتو  ،وسيًتتب عليو أذى لو
فينزجر ويتوب عن ىذا الفعل .
كذلك أيضا إذا ىم بأف يسرؽ وعرؼ بأنو سوؼ تقطع يده إذا سرؽ فكر وقاؿ  :ما قيمة ىذه السرقة
مقابل ىذا ا١تاؿ الذي سوؼ آخذه ؟ أين يقاس بيدي اليت فيها نصف الدية ؟ فيًتاجع ويًتؾ السرقة .
وىكذا إذا ىم بأف يشرب ا٠تمر وعرؼ بأنو إذا شرهبا فإنو ال بد سيعاقب ٬ ،تلد ويشهر بأمره فيقوؿ :
ما نتيجة ىذه الشربة اليت ىي لذة ٟتظات ٍب ال أستفيد منها إال ا٠تجل وإال الفشل وإال األمل الذي ىو
ىذا اٞتلد الذي يعود علي بو الضرر ،فَتجع إىل نفسو ويعلم أنو ال حاجة لو ُب ىذا الشيء الذي لذتو
يسَتة وعقوبتو شنيعة .
ىذا ىو السبب  ،ىذه عقوبات دنيوية تزجر كثَتا من الناس مع أف اهلل تعاىل قد توعد بعقوبات أخروية
أشد وأشد  ،العقوبات ُب اآلخرة أشد  ،وىي حرماهنم من ثواب اهلل ومن جنتو ودخو٢تم النار  ،أو
تعرضهم لسخط اهلل فيفكر أيضا إذا كاف معو اإلٯتاف ومعو عقل أنو ال مقارنة وال مقاربة بُت ىذه اللذة
الع اجلة وبُت حرماف ثواب اهلل  ،وحرماف رضاه أو اٟتصوؿ على غضبو واٟتصوؿ على عذابو ُب اآلخرة ،
فيعرؼ أف ىذه اللذة وقتها يسَت وعاقبتها سيئة .
ولذلك ينزجر عنو العاقل إذا تذكر عقوبتها وتذكر أف مسرتو ىذه يعقبها مساءة شديدة وإساءة دائمة
حىت يقوؿ بعضهم :
نسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرة أحقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب تلقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػئ بع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىا . . . . . . . . 
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نسيت ما كنت فيو من تلك ا١تسرات وذىبت كأهنا ليست شيئا ،فكيف إذا كانت ا١تسرة ساعة أو يوما
أو أياما قليلة؟ فإف الدنيا كلها قليلة وحياتك منها -أيضا -قليلة؛ و٢تذا الكفار إذا قيل ٢تم:
 )1(   يقولوف :



 

 )2(       مع أهنم لبثوا عشرات السنُت ولكن نسوا ما

كانوا فيو من لذة الدنيا وشهوهتا .ورد -أيضاُ -ب حديث



أنو ٬تاء بأنعم الناس ُب الدنيا من أىل

الكفر أو من أىل ا١تعاصي -أنعم الناس ُب الدنيا -فيغمس ُب العذاب غمسة ،فيقاؿ :يا ابن آدـ ،ىل
رأيت خَتا قط ؟ ىل مرت بك مسرة قط ؟ فيقوؿ :ال  ،ما رأيت خَتا قط  ،وما مرت يب مسرة قط .و٬تاء
بأبأس الناس ُب الدنيا وأشدىم بأسا ُب الدنيا من أىل اٞتنة فيغمس ُب اٞتنة  -أو ُب ثواهبا غمسة، -
فيقاؿ  :يا ابن آدـ ،ىل رأيت سوءا قط ؟ ىل مرت بك شدة قط ؟ فيقوؿ  :ال يا ريب  أىل النار إذا
غمسوا فيها مرة نسوا ما كانوا فيو ُب الدنيا من ملذاهتم وشهواهتم وسكرىم ومكرىم و٢توىم وسهوىم
وٜترىم وزمرىم وزناىم وفواحشهم اليت يتلذذوف هبا ُب الدنيا ،يلطفوف هبا عن أنفسهم ساعة واحدة ،أو
أقل ،إذا غمسوا ُب العذاب نسوا ذلك كلو كأنو مل يكن .ويقوؿ بعض الشعراء :
ن ػ ػ ػ ػػن الحػ ػ ػ ػ ػراـ ويبق ػ ػ ػ ػػى اإلث ػ ػ ػ ػػم والع ػ ػ ػ ػػار

تفن ػ ػ ػ ػػى اللػ ػ ػ ػػذاذة ن ػ ػ ػ ػػهن نػ ػ ػ ػػاؿ ص ػ ػ ػ ػػبوتها

تبقػ ػ ػ ػ ػػى أواخػ ػ ػ ػ ػػر س ػ ػ ػ ػػوء ال نص ػ ػ ػ ػػير له ػ ػ ػ ػػا  ال خي ػ ػ ػػر فػ ػ ػ ػػي لػ ػ ػ ػػذة ن ػ ػ ػػن ذاتهػ ػ ػ ػػا النػ ػ ػ ػػار




يعٍت اللذة اليت ُب الدني ا ،لذة الزىن ولذة لواط ولذة فاحشة ولذة سكر ولذة غناء ولذة كرب ولذة رفاىية
ولذة توسع ُب احملرمات وما أشبهها ،ترفيو -كما يقولوف -وتسلية وما أشبو ذلك ،ىل ىي تدوـ ؟ تبقى
 - 1سورة الكهف آية . 13 :
 - 2سورة الكهف آية . 13 :
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معو ساعة أو سويعات أو ٨تو ذلكٍ ،ب كأنو مل يتمتع بتلك ا١تيزات ،ولكن يبقى عليو اإلٍب الذي يعاقب
عليو ُب اآلخرة ،ويبقى عليو التعرض للعذاب ،وتبقى عليو التبعات .فكيف مع ذلك يقدـ وىو يعلم أنو
سيستمر العذاب على ذلك؟ "الخَت ُب لذة من بعدىا النار" ،وحيث إف الكثَت من الناس يقدموف القريب
على البعيد ،يقدموف اٟتاضر على الغائب ،وينظروف إىل ما أماـ أعينهم ويغفلوف عما وعدوا بو ،ويتناسوف
وعيد اهلل تعاىل على ىذه ا١تعاصي واحملرمات -يتناسوهنا ،فتحملهمٖ ..تملهم تلك ا١تناظر الرباقة ،وتلك
الشهوات النفسانية ،والنفس األمارة بالسوءٖ ،تملهم على أف يندفعوا إىل فعل ىذه احملرمات ويقعوا فيها وال
يفكروف ُب العواقبٍ ،ب بعد ذلك ينتبهوف ،فما ينتبهوف إال وقد وقعواٍ ،ب رٔتا -أيضا -أهنم يعودوف مرة
ثانية وثالثة ومرارا.
١تا كاف كذلك شرع اهلل تعاىل ىذه العقوبات ،عقوبات دنيوية؛ لتكوف زاجرة ٢تؤالء الذين إٯتاهنم
ضعيف ،زاجرة ٢تم وناىية ٢تم عن الوقوع ُب ىذه اآلثاـ واحملرمات ،فمن كاف معو إٯتاف ويقُت زجره إٯتانو،
ولو مل يكن معو أحد يراقبو ،ومن ضعف إٯتانو اندفع بشهوتو إىل أف يفعل اآلثاـ وأنواع اإلجراـ.
فأوال  :أف على ا١تسلم أف ٬تدد إٯتانو وعقيدتو ،فيؤمن بأف اهلل تعاىل ىو ربو وخالق ،والرب ىو ا١تعبود،
ويؤمن كذلك بأف اهلل تعاىل تعبده أي :أمره وهناه فأصبح عبدا هلل -سبحانو وتعاىل ،-والعبد عليو أف يطيع
ربو وخالقو.
وثالثا  :أف يعلم أف اهلل حرـ ىذا وأباح ىذا ،فيفعل ما ىو مباح أو ما ىو واجب ،يتقرب بو ويبتعد
عما ىو ٤ترـ وإٍب كبَت ،يًتكو خوفا من اهلل .
ورابعا  :يعلم أنو إذا أطاع اهلل وفعل ما أمر بو ،فإف اهلل تعاىل يثيبو ُب دنياه وُب أخراه ،فيعطيو أجرا
كبَتا ،وأنو إذا عصى اهلل تعاىل ووقع ُب ىذه اآلثاـ فإنو قد توعده بأنو يعاقبو ويعذبو ُب دنياه وُب أخراه.
من كاف معو ىذا اإلٯتاف زجره عن ا١تعاصي ،ولو كانت الدوافع إليها شديدة زجره عن الزىن وعن ا٠تنا وما
أشبو ذلك ،ولو كانت متيسرة أسبابو ،فنضرب -مثبل -بنيب اهلل يوسف -عليو السبلـ ،-كونو شابا ُب غاية
الشباب وٚتيبل ُب غاية اٞتماؿ ،وكونو ُب بيت سيده الذي ملكو ظلما ،وكوف امرأة ذلك السيد من أٚتل
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الناس ،وكوهنا غلقت األبواب ودعتو إىل نفسها

      

()1

 

 )2(      ولكن ما الذي حجزه مع الدافع القوي  ،حجزه برىاف ربو ،حجزه
اإلٯتاف ،حجزه إٯتانو وخوفو من اهلل



 )3(      يعٍت اعًتؼ بأف اهلل تعاىل ىو ربو

وأنو أحسن مثواه وأنو توعد على ذلك بالعقوبة ،فبل شك أف ىذا أظهر اإلٯتاف القوي  .يكوف زاجرا ١تن
كاف معو ىذا اإلٯتاف الصحيح القوي؛ لذلك ذكر ابن رجب  :أف رجبل خبل بامرأة ُب ليلة وراودىا عن
نفسها ،وقاؿ  :ما يرانا إال الكواكب ،فقالت :فأين مكوكبها ؟! فذكرتو أف اهلل تعاىل ىو يرانا ،وىو الذي
كوكبها ،يعٍت خلقها وسَتىا ،ال ٮتفي عليو خافية

       

. )4(   
وىم هبا ،وأظهرت لو ا١تطاوعة ،وقاؿ ٢تا :أغلقي األبواب ،فقاؿ بعد
وأف آخر خبل بامرأة ُب منزؿّ ،
ذلك :ىل أغلقت ٚتيع األبواب؟ قالت :نعم بقي باب واحد ،الذي بيننا وبُت اهلل  ،فارتعد وخاؼ وخرج
 ،وكذلك القصة اليت ُب الصحيحُت ،قصة الثبلثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ،فأحدىم توسل بعفتو أنو
كانت لو بنت عم قريبة ٭تبها حبا شديدا ،كأشد ما ٭تب الرجاؿ النساء ،وأنو أرادىا على نفسها
فامتنعت ،حىت أ١تت هبا سنة من السنُت حاجة شديدة ،فجاءت إليو تقًتض منو أو تستجدي ،فامتنع حىت
٘تكنو من نفسها ويبذؿ ٢تا مائة دينار .يقوؿ   :فلما قعدت بُت رجليها قالت  :يا عبد اهلل ،اتق اهلل وال
تفض ا٠تاًب إال ْتقو  فقاـ عنها خوفا من اهلل" ،اتقى اهلل  ،وترؾ ا١تاؿ الذي أعطاىا ،ىذا أثر اإلٯتاف.
فنقوؿ :إف ىؤالء الذين يقعوف ُب الفواحشُ ،ب فواحش الزىن وُب فواحش اللواط ومقدمة ذلك ،ليس
معهم إٯتاف يزجرىم ،ولكن نفوس ضعيفة وشهوات ضعيفة تدفعهم إىل فعل ىذه الفواحش ،فلو مل يكن
 - 1سورة يوسف آية . 93 :
 - 2سورة يوسف آية . 93 :
 - 3سورة يوسف آية . 93 :
 - 4سورة الشعراء آية .913- 916 :
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ىناؾ عقوبات جلد ورجم وتغريب وحبس و٨تو ذلك النتشر ىؤالء وانتشرت الفواحش ،وإذا انتشرت،
فماذا تكوف اٟتالة ؟ ال شك أهنا ٖتصل ا١تنكرات ،وأف اهلل تعاىل ينزؿ عليهم العقوبات واألمراض اليت مل
تكن ُب أسبلفهم من قبل ،كما ورد ذلك ُب بعض األحاديث أنو  ما فشا الزىن ُب قوـ حىت يعلنوه ،إال
فشت فيهم األمراض اليت مل تكن ُب أسبلفهم  فهكذا ىذا ىو الواقع؛ لذلك ذكر أو ذكر العلماء ىذه
اٟتدود وىذه العقوبات.
شروط إقانة الح و

يقوؿ :ال تجب إال على نكل نلتزـ عالم بالتحريم  ،ىذه شروط من ٕتب عليو .ا١تكلف :ىو البالغ
العاقل ،فإذا وقع ُب الزىن صغَت أو ُب اللواط -يعٍت دوف البلوغ ،-فمثل ىذا غَت مكلف؛ لعدـ العقل التاـ
الذي يزجره ،وكذلك لو وقع فيو ٣تنوف مسلوب العقل ضعيف العقل وضعيف ا١تعرفة ،فمثل ىذا -أيضا-
ليس معو ما يزجره ،ليس معو من العقل ما يزجره ويدفعو إىل فعل ىذه اٞترٯتة أو إىل تركها ،ضعيف العقل
أو مسلوبو ،فمثل ىذا -أيضا -ال يقاـ عليو اٟتد ،وأما ا١تلتزـ فيخرج الكفار الذين ليسوا ٔتلتزمُت ويدخل
ا١تلتزـ منهم ،ا١تلتزـ مثل الذمي ،أىل الذمة من اليهود والنصارى واجملوس ،إذا كانوا يؤدوف اٞتزية يلزـ اإلماـ
أخذىم ْتكم اإلسبلـ ُب النفس وا١تاؿ والعرض وإقامة اٟتدود عليهم فيما يعتقدوف ٖترٯتو دوف ما يعتقدوف
حلو؛ ولذلك رجم النيب  اليهوديُت اللذين زنيا ُب عهده مع أهنما ليسا ٔتسلمُت ،ولكن كانوا ملتزمُت،
يعٍت خاضعُت للعهد وخاضعُت للذمة ،فهؤالء تقاـ عليهم اٟتدود ،وأما الذين ليسوا ٖتت والية ا١تسلمُت،
أو اٟتربيوف فبل والية للمسلمُت عليهم وال تقاـ عليهم اٟتدود ؛ ألف ذنبهم أكرب.
ال رط الثالث" :عامل بالتحرًن" ،أي يعرؼ أف ىذا الذنب حراـ ،فأما لو أسلم وبقي ُب ببلد ليس
فيها علم وفعل الزىن و٨توه ،فإنو ال يقاـ عليو اٟتد ؛ ألنو جاىل ما وصل إليو العلم وال درى أف اهلل-
تعاىل -حرـ ىذا الذنب ،فبل بد أف يكوف معو علم بأف ىذا ٤ترـ.
إقانة اإلناـ للح و
يقوؿ  :وعلى إناـ أو نا بو إقانتها الذي يتوىل إقامة اٟتد ىو اإلماـ ،يعٍت كأمَت البلد أو وكيلو ،وىكذا -
أيضا -القاضي إذا كاف مفوضا ،و٬توز أف يوكل -أي يوكل األمراء نوابا ٢تم ،-يقوؿ  :أنت أيها الوكيل ُب
البلدة الفبلنية عليك أف تقيم اٟتدود ،وأنت أيها القاضي قد فوضناؾ ُب إثبات اٟتدود وُب إقامتها ،والدليل
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عليو  أف النيب  وكل رجبل يقاؿ لو أنيس األسلمي  قاؿ   :اغد يا أنيس إىل امرأة ىذا ،فإف
اعًتفت فارٚتها  وكلو -أيضاُ -ب وكلو ُب االعًتاؼ إثبات اٟتدٍ ،ب وكلو ُب إقامة اٟتد ،فاعًتفت
عسيفا عند ىذا-
فرٚتها ،قصة ذلك العسيف  أف رجلُت جاءا إىل النيب  قاؿ أحد٫تا :إف ابٍت كاف ً
يعٍت أجَتا يعٍت كخادـ -فزىن بامرأتو فافتديت من ابٍت ٔتائة شاة وليدةٍ ،ب سألت أىل العلم فأخربوين أف

ما على ابٍت :جلد مائة وتغريب عاـ ،وأف على امرأة ىذا ،الرجم ،فقاؿ النيب  ألقضُت بينكما بكتاب اهلل
الوليدة ،والغنم رد عليك ،وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عاـ ،واغد يا أنيس إىل امرأة ىذا فإف اعًتفت
فارٚتها  ففيو دليل على إثبات اٟتدود .ال بد من اإلثباتٍ ،ب بعد ذلك اإلقامة .كيفية استيفاء
الح و
اٟت دود ،إما القتل ُب القصاص ،أو القطع  ،قطع الطرؼ قصاصا أو ٨تو ذلك ،وإما الرجم -وىو
أشدىا ُب الزىن ،-وإما أو اٞتلد ُب الزىن والتغريب فيو ،وقطع اليد ُب السرقة ،واٞتلد ُب القذؼ ،واٞتلد ُب
السكر ،والقتل فيو والقتل وما معو لقطع الطريق .ىذه ىي اٟتدود وما أشبهها ،ويكوف ىناؾ باب -أيضا-
ُب التعذير وىي العقوبات ُب حد ،ال تصل إىل الذنب الذي فيو عقوبة مقدرة ،وكذلك -أيضا -العقوبات
ُب الذنوب اليت مل ٬تئ فيها حد مقدر ،فالعقوبات ىي تسمى تعذيرا ،فهذا الباب فيو باب الرجم ،وفيو
باب اٞتلد ،وفيو باب التغريب ،وفيو باب اٟتد للمسكر ،وحد القذؼ ،وقطع اليد ُب السرقة ،وحد قطاع
الطريق ،وحد البغاة ،وحد ا١ترتد ،ىذه اٟتدود اليت ىي ٖتت ىذا الكتاب.
إذا ثبت اٟتد الذي ىو اٞتلد ،فإنو يضرب الرجل قا ها بسوط ال خلق وال ج ي  ،ويكوف عليو
قهيص -أو قهيصاف -وال يب ي ضارب إبطو  ،ىكذا ذكروا الرجل إذا جلد  ،جلد ُب الزىن ،أو جلد ُب
ا٠تمر ،أو جلد ُب القذؼ ،فإنو يضرب وىو قائم ،ومن العلماء من أجاز أنو يضرب وىو مضطجع على
بطنو ،ولكن كأهنم اختاروا أف يضرب وىو قائم .اآللة اليت يضرب هبا الثوب تكوف من عصا ،ولكن ال
تكوف قوية شديدة تشق جلده أو تعطل عليو بعض ا١تنافع ،وال تكوف خالقة يعٍت ال تؤثر فيو بل تكن
وسطا ؛ روي  أنو



أراد جلد رجل فجيء بسوط جديدة فقاؿ  :دوف ىذا ،فجيء بو بسوط رديئة،
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فقاؿ  :فوؽ ىذا



يعٍت أنو ال يشدد عليو بالسوط اٞتديد الذي قد يؤدي إىل قتلو  ،وكذلك ال يضرب

بالسوط الرديء الذي ال يؤثر فيو ،بل يكوف السوط وسطا.
السياط قدٯتا تؤخذ من العصي كجريد النخل ،يكوف جريد ٩تل إذا كاف -مثبل -متينا يؤثر عليو ،وإذا
كاف  ..كرأس العسيب و٨توه ال يؤثر ،وأما إذا كاف متوسطا فإنو الذي يؤثر وال يضره -يعٍت ال ٯتيتو،-
وتعمل السياط -أيضا -ىا ىنا من السيور يعٍت السَت من اٞتلد و٨توه ،أو كذلك من اٟتباؿ أو من
ا٠تيوط .يعملوف سوطا يفتلونو ويدخلوف بعضو ُب بعضٍ ،ب بعد ذلك ٬تلدوف بو٬ ..تلدوف بو ذلك اجملرـ ؛
ألنو ىو الذي يكوف ليناْ ،تيث إنو يلتوي على جلده على ظهره وعلى فخذيو أو ما أشبو ذلك ،وال ٬ترد،
يعٍت ال ٗتلع مبلبسو حىت يبدو جلده ،ولكن يكوف عليو قميص أو قميصاف ،يعٍت من ىذه الثياب العادية
من القطن و٨توه ؛ ألهنا ال ٘تنع وصوؿ األمل إىل جلده ،وٯتنع أف يكوف عليو عباءة غليظة بل ،..وكذلك
ثوب غليظ كما يسمى بالبالطو أو الكوت و٨توه؛ ألف ىذا قد ال يوصل الضرب واألمل إىل جلدهٍ .ب
الضرب يكوف وسطا ليس شديدا وليس رئيفا ،حددوه بأنو إذا رفع يده ما ترى إبطو ،الضارب يضرب وال
يرفع يده كثَتا ،بل يرفعها ٍب ٬تلد.
ولكن يتفاوت الضرب وتتفاوت العقوبات ،فمثل الزىن يشدد عليو قاؿ اهلل تعاىل :

  

 )1(               يعٍت ال ترٛتوه فإف
ذنبو كبَت ،فمعٌت ذلك أنكم تشددوف عليو فبل ترٛتوه ،

     

()2

ال تأخذكم

بالزاين رأفة فتخففوا اٞتلد ،نرى بعض اٞتبلدين ال ٭ترؾ إال كفو ،فمثل ىذا ال يؤثر ،وبعضهم يشدد فَتفع
يده كلو ،يعٍت ٨تو مًتينٍ ،ب يضرب بقوة وىذا شديد -أيضا -قد يشق اٞتلد  ،فاٞتلد ُب الزىن يكوف
شديدا ولكن ليس الشدة ُب النهاية :



. )3(        
 - 1سورة النور آية .9 :
 - 2سورة النور آية .9 :
 - 3سورة النور آية .9 :
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وأما اٞتلد ُب القذؼ ،فهو دوف اٞتلد ُب  ..كأنو أخفها ،اٞتلد ُب القذؼ أخف اٟتدود أخف اٞتلد،
وأما اٞتلد ُب السكر فيكوف وسطا بُت جلد القذؼ وبُت جلد الزىن وسطا بينهما ،يقوؿ :ويسن تفريقو
على األعضاء إذا كاف قائما يضرب ظهره ،ويضرب كتفيو ،ويضرب عضديو ،ويضرب أسفل ظهره،
ويضرب فخذيو ،ويضرب ساقيو ،ويضرب طولو ،ويضرب عرضو ،وكذلك -أيضا -يضرب من األماـ
فخذيو ،ويضرب فخذيو من األماـ ومن ا٠تلف ،وساقيو من األماـ وا٠تلف ،وأليتيو من ا٠تلف ،وظهره كلو،
وكتفيو ،يفرقها على األعضاء .ويجب اتقاء وجو ورأس وفرج ونقتل ؛ وذلك ألف ىذه قد يؤثر فيها ؛
وألف النيب



قاؿ :



إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجو



يعٍت ال يضرب الوجو ؛ وألف الوجو فيو

اٟتواس ،فيخاؼ أنو يقضي على ٝتعو وعلى بصره وعلى لسانو وفمو وعلى أنفو ،فيظهر أثر ذلك فيفوت
عليو بعض اٟتواس ،فبل ٬توز الضرب ُب الوجو ،وكذلك الرأس ،لو ضرب الرأس فقد يسبب موتا ،سيما إذا
كاف الضرب شديدا ،وكذلك ال يضرب الفرج القبل ،أما الدبر فإنو يضرب اإلليتُت ،ال يضرب الفرج الذي
ىو القبل من الرجل أو امرأة ،ويتجنب ا١تقتل ،ا١تقاتل ،فبل يضرب رقيق البدف ،البطن -مثبل ، -لو ضربو
بسوط شديد ألتلفو أو شق جلد البطن أو ٨تو ذلك ،وكذلك القلب لو ضربو مع قلبو أو مع مقابل كليتيو
لعطلهما؛ فلذلك ال يضربو ُب ا١تقاتل.
ا١ترأة كالرجل ،يعٍت إذا وجب عليها جلد فإهنا ٕتلد كما ٬تلد الرجل ُب الزىن وُب القذؼ وُب السكر،
لكن تضرب جالسة؛ لئبل تتكشف ،فتضرب جالسة "وتشد عليها ثياهبا و٘تسك يداىا" أي :تربط يداىا،
فإهنا لو ضربت وىي قائمة ألوشك أف بعض اٞتلدات تكشف الثوب عن بعض جسدىا فتتعرىٓ ،تبلؼ
ما إذا كانت جالسة ،إذا كانت جالسة يكوف اٞتلد على الظهر وعلى العضدين وعلى أسفل الظهر،
وتضرب -أيضا -من األماـ على الساقُت ،أو تضرب من اٞتانب األٯتن على اٟتقوين ،على اٟتقو والفخذ
و٨تو ذلك ،يفرؽ الضرب واٞتل د عليها "وتشد عليها ثياهبا"؛ تشد لئبل تتكشف ،يعٍت تشد من األسفل
ثياهبا كالقميص و٨توه ،وتشد على أعبلىا ،يشد ا٠تمار على رأسها وعلى وجهها وعلى أكمامها ،تربط؛
حىت ال تتكشف وال تنحسر شيء من ثياهبا .إمساؾ يديها ٘تسك يدىا ٓتيط إىل رقبتها حىت ال ٘تد يديها.
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وال يحفر لهرجوـ  ،بل يرجم على ظهر األرض ،إذا أريد أف يرجم فإنو ال ٭تفر لو حفرة ،يًتؾ على
وجو األرض ٍب يرجم ،ويرى بعض العلماء أنو يوثق ،يعٍت يربط ،تربط رجبله حىت ال يهرب.
نات وعليو ح
ومن مات وعليو حد سقط يعٍت ثبت اٟتد عليو وقبل أف يقاـ اٟتد مات ال يقاـ اٟتد على أوالده ؛ ألهنم
ما أذنبوا وال على أحد من ورثتو .مات ،فهل ٬تلد بعد أف مات؟! سقط اٟتد.
وأما لو مات ٖتت السياط فبل دية لو ،إذا -مثبل -أنو أقيم عليو اٟتد ومات بسبب اٞتلدات اليت ٬تلد هبا،
فليس عليو ..ليس ىناؾ دية على اٞتبلد ؛ ألنو حق ،ورد ُب عبارة الفقهاء يقولوف أو ينقلوف ذلك عن
بعض الصحابة" :من مات ْتد فاٟتق قتلو" . ،ح الزنا وشروطو
أما الرجم فبل بد أف يكوف الزاين ٤تصنا ،فإذا زىن وىو ٤تصن يرجم حىت ٯتوت  ،الرجم :قذفو باٟتجارة،
تكوف اٟتجارة ملء الكف أو أصغر ،يكوف الزاين واقفا أو جالسا ويقيد حىت ال يهرب على الصحيحٍ ،ب
الذين يرٚتونو  ،يرٚتونو مع كل مكاف ؛ ألنو سوؼ يرجم إىل أف ٯتوت ،فلو أصاب اٟتجر رأسو فبل ..ال
إٍب ُب ذلك ،كما ُب قصة الغامدية ابتدءوا ُب رٚتها١ ،تا رٚتها خالد بن الوليد وأصاب الرأس ،فنزؼ الدـ
عليو ،سبها ،فنهاه النيب  فقاؿ  :لقد تابت توبة لو قسمت بُت سبعُت من أىل ا١تدينة لوسعتهم 
يعٍت ال تسبها  وىل وجدت أفضل من أف جادت لنفسها هلل تعاىل؟!  ؛ ولذلك يصلى عليها.
الرجم يكوف مع كل جهة ،يصيب اٟتجر الوجو ،ويصيب الرأس ،ويصيب القلب ،ويصيب البطن،
ويصيب اٞتنب ،ويصيب الكلية ،ويصيب الفرج ،يرٚتونو إىل أف ٯتوت ،فإذا مات ٖتت اٟتجارة ،كاف ذلك
ىو حده وعقوبتو.
الرجم كاف موجودا ُب شريعة اليهود،



و١تا زىن منهم اثناف عند ذلك أمر النيب



أف ٮتربوه ٔتا

عندىم ،فأخربوه بغَت الصحيح ،وكاف عبد اهلل بن سبلـ يعرؼ أف الرجم موجود ُب التوراة ،فجيء بالتوراة
فنشروىا يقوؿ بعضهم :فوضع القاضي يده على آية الرجم قرأ ما قبلها وما بعدىا فقاؿ ابن سبلـ :ارفع
يدؾ فإذا آية الرجم تلوح ،فقالوا  :صدؽ يا ٤تمد ،فيها آية الرجمٍ ،ب اعتذروا ،قالوا :إف الزىن كثر ..كثر
فينا وكثر ُب أشرافنا ،فزىن أحد أقارب بعض ا١تلوؾ فًتكوه ومل يقموا عليو اٟتدٍ ،ب زىن أحد الضعفاء والفقراء
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فأرادوا أف يرٚتوه ،فقاؿ قومو ال يرجم حىت يرجم فبلف ،فاصطلحوا على عقوبة يقيموهنا على الصغَت
والكبَت والشريف و  ..وىي التحميم ،بأف ٭تمم وجهو بسواد ويركبو٫تا ،الزاين والزانية على ٛتار منكثُت،
ويطوفوف هبما ُب الناس :أف ىذا قد فعل كذا وكذا .فلما ظهر أهنما يرٚتاف قاؿ النيب  اللهم إين أحييت
سنة قد أماتوىا . 
روي أف وجد ُب الرجمُ ..ب القرآف آية كانت من ا١تنسوخ ،فذكروا عن عمر  قاؿ  :إنو ١تا أنزؿ اهلل
آية الرجم قرأناىا وٝتعناىا ،ورجم النيب



ورٚتنا بعده ،فأخشى أف يطوؿ بالناس زماف ويقولوف  :ال ٧تد

الرجم ُب القرآف ،فيضلوف بًتؾ سنة سنها رسوؿ اهلل . 
فالرجم مشروع وعقوبة شرعية ،شروطو :اإلحصاف ،وثبوت الزىن ،يرجم حىت ٯتوت ،وأما غَت احملصن
فيجل نا ة ويغرب عانا ٬ ،تلد مائة جلدة ويغرب سنة ،غَت ٤تصن :ىو البكر أوؿ ما نزؿ ُب حد الزىن ،
أوؿ ما نزؿ قوؿ اهلل تعاىل ُب سورة النساء :

      

              
              

فكانوا ُب أوؿ اإلسبلـ ٭تبسوف الزاين والزانية ويطيلوف حبسو
ذلك نزلت اآليات ُب أوؿ سورة النور :

    

()2

()1

بعد

          

( )3إىل آخر اآليات ،ونزلت -أيضا -آية الرجم اليت نسخت ،وروى عبادة بن الصامت أف النيب  قاؿ :


خذوا عٍت  ،خذوا عٍت قد جعل اهلل ٢تن سبيبل  ،البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ،والثيب بالثيب

جلد مائة والرجم . 

 - 1سورة النساء آية .18- 15 :
 - 2سورة النساء آية .15 :
 - 3سورة النور آية .9 :
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ىذا حديث صحيح عند مسلم وعند غَتهُ .ب ىذا اٟتديث أف الزاين إذا كاف ٤تصنا ٬تمع لو بُت
العقوبتُت ،أوال ٬ :تلد مائة جلدة عمبل بقولو تعاىل :

        

()1

فإف اآلية عامة للمحصن ولغَته  ،مائة جلدةٍ ،ب بعد ذلك يرجم ،وروي عن علي  زنت ُب عهده امرأة
يقاؿ ٢تا :شراحة ،و١تا زنت وثبت زناىا جلدىا ُب يوـ ا٠تميسٍ ،ب رٚتها ُب يوـ اٞتمعة ،وقاؿ  :جلدهتا
بكتاب اهلل  ،ورٚتتها بسنة رسوؿ اهلل  ىكذا ٚتع بينهما .اٟتديث فيو ٚتع  :الثيب بالثيب جلد مائة
والرجم  لكن ا١تشهور  أف النيب  اقتصر على الرجم ُب قصة ماعز األسلمي  زىن واعًتؼ وكاف
قد تزوج فاقتصر النيب  على رٚتو ،وجاءت بعده ا١ترأة اليت زىن هبا يقاؿ ٢تا :الغامدية ،اعًتفت ومل ٬تلدىا،
بل أمر هبا فرٚتت .وىنا قصة أخرى ،امرأة من جهينة ىذه -أيضا -قد وقعت ُب الزىن ،فاقتصر على
رٚتها ،وقصة اليهوديُت اقتصر على رٚتهما ،ومل يأمر باٞتلد قبل الرجم.
فهذه القصص تفيد أنو ال حاجة إىل أف ٬تمع بُت اٟتدين ،بل يقتصر على الرجم ،الرجم كاؼ؛ وذلك
ألنو يأٌب على اٟتياة أنو ُب العادة فيما يرجم يأٌب األمل على ٚتيع جسده وكانت هنايتو الوفاة .وقالوا إنو ١تا
تلذذ جسده كلو بتلك الشهوة احملرمة ناسب أف يعذب وأف يتأمل جسده كلو هبذه العقوبة  ،ىذا اٞتسد
الذي تلذذ بلذة ٤ترمة يعاقب بعقوبة شديدة تعمو كلو وىو الرجم ؛ وألنو قد أنعم اهلل عليو حيث قد تزوج
ودخل بزوجتو ،فعدؿ عن اٟتبلؿ إىل اٟتراـ فكانت عقوبتو أشد ،ويعم ذلك ما لو كاف قد طلق ،إذا زىن
بعد أف تزوج ودخل بامرأتو وطلق امرأتو فليست عنده امرأة ،صدؽ عليو أنو ٤تصن ،فعند ذلك يرجم ،وأما
غَته وىو البكر الذي مل يسبق لو الزواج فعقوبتو اٞتلد ٬ ،تلد مائة ويغرب سنة ،والتغريب :أف يبعد عن
وطنو وأف ينفى إىل وطن بعيد .واٟتكمة ُب ذلك أف يفقد من كاف يعرفو ،ويبتعد عن األماكن اليت فيها
فساد ؛ ألنو قد يكوف ُب بلده يعرؼ بيوت دعارة ،ويعرؼ ٣تتمعات فاسدة ،ويعرؼ أمكنة خنا و٨تو
ذلك ،فمن عقوبتو أف يغرب إىل بلد ال يعرؼ فيها شيئا وال يتمكن فيها من أف يتصل بأحد من أىل

 - 1سورة النور آية .9 :

86

أخصر الهختصرات
الفس اد وأىل الشر ،ويبتعد عن بلده اليت فيها عرؼ فيها أشرارا ،فلعلو إذا رجع وإذا ىو قد تأثر .لكن ُب
ىذه األزمنة قد تكوف الغربة سببا ُب زيادة شره؛ ألنو قد يغرب إىل بلد أشد فوضى.
كثَت من الببلد إسبلمية وغَت إسبلمية الزىن فيها أكثر من بعض ،إذا غرب إليها فإنو قد يعجبو ذلك
ويسر بو ويقوؿ :اآلف ٘تكنت ٦تا أريد  ،النساء فيها كثَت وا١ترأة تبذؿ نفسها  ،تبذؿ نفسها بدوف إكراه،
فيكوف تغريبو زيادة ُب إفساده؛ فلذلك يرى بعض ا١تشايخ أف بدؿ النفي السجن  ،يدخل ُب السجن ١تدة
سنة ويكوف بذلك قد يكوف قد …قد تاب إذا سجن وضيق عليو فلعلو يتأثر ويبتعد عن األماكن اليت فيها
فساد.
واٟتاصل أف ىذه العقوبة تكوف زاجرة عن ىذا الذنب الكبَت ،والذين عطلوىا انتشرت فيهم الفواحش
ُب بعض الببلد اليت ىي ببلد إسبلمية أو فيها إسبلـ عطلت فيها ىذه اٟتدود ،فبل يسمع فيها ّتلد على
زىن ،وكذلك بسجن عليو وال برجم ،بل يوجد فيها اإلباحية ،حيث يدعوف أنو إذا بذلت ا١ترأة نفسها
باختيارىا وبدوف غصب أو ٨توه فهو حق ٢تا بذلتو باختيارىا فكيف مع ذلك تعاقب ؟! والذي فعل هبا ما
غصبها فبل عقوبة عليو؛ ألهنا بذلت ما ٘تلكو .فيعطلوف ىذا ،بل ٯتنعوف أباىا ،من التصرؼ فيها ومن منعها
إذا كا نت تفعل ذلك باختيارىا ،ال يقدر أبوىا وال ويل أمرىا  .فبل شك أنو هبذا تنتشر ىذه الفواحش؛ ألف
ا١ترأة معها شهوة؛ وألهنا ضعيفة اإلرادة؛ وألف إٯتاهنا ضعيف فليس معها ما يزجرىا ،فإذا ٝتح ٢تا وجدت
من يفجر هبا مع كثرة األشرار والفجار قد تعظم ا١تصيبة ويكثر الفساد ؛ فلذلك انتشرت الفواحش ُب تلك
الدوؿ اليت أباحت للمرأة بذؿ نفسها  ،أما إقامة اٟتدود ُب الببلد اليت تطبق شرع اهلل فإف الفوضى..
الفواحش فيها أقل وإف كاف الشر كثَتا.
١تا ذكر اٞتلد والتغريب  ،ذكر الرقيق  ،الرقيق ا١تملوؾ عقوبتو ٜتسوف جلدة ذكر أـ أنثى ،أخذ ذلك
من القرآف الكرًن ُب سورة "النساء" ذكر اهلل تعاىل اإلماء ُب قولو تعاىل :
        

()1

   

ا١تراد اإلماء ،إذا أتُت بفاحشة يعٍت بزىن،
 - 1سورة النساء آية .95 :
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فعقوبتها نصف عقوبة احملصنة  ،العقوبة اليت ُب القرآف للمحصنات مائة جلدة ،نصفها ٜتسوف جلدة ،
فإذا زنت األمة فإهنا ٕتلد ٜتسُت جلدة وال تغرب ،وال يغرب الرقيق ذكر أـ أنثى؛ ألف تغريبو يفوت منفعتو
وخدمتو لسيده ،والسيد ما أذنب.
الصحابة بعضهم فهموا من قوؿ اهلل تعاىل :

       

 )1(       أف ا١تراد بإحصاهنن الزواج ،فقالوا   :يا رسوؿ اهلل  ،إذا
زنت األمة ومل ٖتصن  ،يعٍت :ما عقوبتها؟ فقاؿ  :إذا زنت فاجلدوىاٍ ،ب إف زنت فاجلدوىاٍ ،ب إف زنت
فاجلدوىاٍ ،ب بيعوىا ولو ْتبل من شعر  وُب حديث آخر  إذا زنت أمة أحدكم فليجلدىا اٟتد وال
يثرب  يعٍت :ال يوٓتها هبذا وال يعيبها ويعَتىا؛ ألف الزىن ُب اإلماء كثَت ،وأما ُب اٟترائر فإنو عيب.
وُب قصة مبايعة النيب



للنساء ُب قريش كاف من ٚتلتهن ىند بنت عتبة أـ معاوية امرأة أيب سفياف

بايعهن وقرأ عليهن اآلية ُب آخر سورة ا١تمتحنة :

         

 )2(  فلما قاؿ :ال يزنُت ،قالت  :إحم يا رسوؿ اهلل! وىل تزين اٟترة ؟! استغرابا واستنكارا ،إف الزىن
إ٪تا يكوف ُب اإلماءُ ،ب ا١تماليك ،وكاف كثَت من مواليهن يكرىوف  ..ذكروا  أف ابن أيب ا١تنافق كاف لو
أمتاف ،فكاف يكرىها ويقوؿ :اذىيب فابغي لنا



البغاء :ىو الزىن ،البغي ىي الزانية يكلفها ويكرىها أف

 ..أف تذىب وتزين وتأخذ أجرة وتأٌب هبا إىل سيدىا   ،اذىيب فابغي لنا  أنزؿ اهلل تعاىل :
       

فاحشة الزىن إذا أردف ٖتصنا وٖتفظا،

()3

 

البغاء :يعٍت الزىن ،أي :ال تكرىوىن على فعل

          

 - 1سورة النساء آية .95 :
 - 2سورة الممتحنة آية .19 :
 - 3سورة النور آية .33 :
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 )1( إذا أكرىت ،سواء أكرىت على الزىن ،أو أكرىها سيدىا على أف تزين فبل ذنب عليها ،والذنب على
سيدىا .
فاٟتاصل أف الرقيق ذكرا أو أنثى حده ٜتسوف ٜ ،تسوف جلدة وليس عليو تغريب ،وأما ا١تبعض
فبحسابو ،إذا كاف -مثبل -نصفو ،يعٍت نصفو حر ونصفو رقيق ،فيجلد بكونو رقيقا ٜتسُت ،و٬تلد نصفو
ٜت سة وعشرين ،فيكوف جلد الذي نصفو حر ٜتسا وسبعُت جلدة ،والتغريب :يغرب ثبلثة أشهر؛ ألنو
سقط عنو النصف  ،سقط عنو التغريب كلو؛ بسبب كونو رقيقا ،و١تا كاف نصفو رقيقا أخذنا نصف النصف
فغربناه ربع السنة  ،ىذا ما نقوؿ :إنو " مبعض ْتسابو " ٫تا.
من ا١تراد باحملصن ُب قولو :فَتجم وإف كاف ٤تصنا .الهحصن نن وطئ زوجتو بنكاح صحيح في
قبلها ولو نرة  ،يعٍت من تزوج زواجا صحيحا كامل الشروط ،ودخل ..دخل بامرأتو و٘تكن منها ووطئها ُب
نكاح صحيح  ،وطئها ولو مرة واحدة صدؽ عليو أنو ٤تصن ،وأنو ىو الذي يرجم.
يشًتط للرجم ثبلثة شروط :حقيقة الزىن :تغييب ح فة أصلية في فرج أصلي آل ني ولو برا ،
يعٍت سواء وطئ ُب الدبر :الذي ىو فاحشة اللواط  ،وطئ ذكرا أو أنثى ،أو ُب القبل :الذي ىو الفرج،
ويكفي تغييب رأس الذكر يعٍت إىل حد ا٠تتاف  ،ألف ُب اٟتديث  إذا التقى ا٠تتاناف  تغييب اٟتشفة
إىل حد ا٠تتاف .اٟتشفة األصلية  :ٮترج ما إذا كاف لو ذكر زائد فإف ال حكم لو،
في فرج أصلي ال ُب فرج غَت أصلي ،لو كاف ىناؾ -مثبل -ما يسمى با٠تنثى ،وكاف لو فرج غَت
أصلي أو مشكوؾ فيو فبل يبقى ىذا اٟتكم " ،آلدمي " كأهنم أرادوا أف ينبهوا على أف من وطئ البهيمة فبل
٭تد؛ ألف الزىن اٟتقيقي وطء آدمي ،يعٍت :ذكر أـ أنثى ولو برا صرحوا بأنو إذا وطئ ُب الدبر فإنو يعترب
زانيا.
وقد اختلف ُب حد فاحشة اللواط الذي ىو فعل قوـ لوط - ،نعوذ باهلل ،-الذي عاقبهم اهلل تعاىل
عليو .
 - 1سورة النور آية .33 :
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يقوؿ اهلل تعاىل :

           

 )1(        وُب آية أخرى :
 

()2

    

اشتهر ىذا الفعل ُب قوـ لوط فنسب ىذا الفعل إليهم  ،لوط -عليو السبلـ -بريء منهمٍ ،ب

صارت ىذه الفاحشة تسمى :اللواط ،وفاعلها يقاؿ :ىذا لوطي ،والفعل يقاؿ :الط فبلف أو الط بو يلوط
بو ،أخذا من ىذه الكلمة وىي  ..ىي وطء ،الوطء ُب الدبر ،وحيث إنو مستقبح طبعا وأف ا١تفعوؿ بو
ليس لو شهوة ،ليس ىناؾ شهوة ُب دبره ٖتملو على أف يبذؿ نفسو ،ولكن قد يكوف مكرىا ،يكره على
ىذه الفاحشة أو -مثبل -يبذؿ لو أجرة على أف ٯتكن من نفسو ،وقد ذكر بعض العلماء أنو إذا قيل لو:
إما أف ٘تكننا من نفسك وإال قتلناؾ  ،أنو يفضل القتل .
يقوؿ ابن القيم  :وذلك ألف نطفة اللوطي مسمومة يعٍت أنو إذا فعل  ..فعل فيو ،فإنو يألف ذلك وقد
ُب
يطلب من يفعل فيو -والعياذ باهلل -؛ فلذلك يفضل أنو يقتل  ،يقوؿ :اقتلوين وال أمكنكم من أف تفعلوا ّ
 .ومع ذلك قد انتشرت ىذه الفاحشة ُب كثَت من الدوؿ ،وىي الفعل ُب الصبياف وُب الذكور -والعياذ باهلل
وأصبحت كأهنا مألوفة ليست تستنكر  .وجدت ُب عهد الصحابة ُ ،ب عهد أيب بكر كتب خالد أليببكر :أنا قد وجدنا رجبل ينكح كما تنكح ا١ترأة  ،فعند ذلك ٚتع الصحابة واختلفواٍ ،ب اتفقوا على أنو
٭ترؽ؛ وذلك لعظم ذنبو ،يعٍت كأهنم قالوا :إف ىذا ذنب كبَت فنرى من بشاعتو أنو ٭ترؽ ىذا اللوطي ولو
كاف ىو ا١تفعوؿ بو ،وقاؿ بعضهم  -بعض الصحابة :-إنو يلقى من شاىق ٍب يتبع اٟتجارة كما فعل بقوـ
لوط؛ ألف اهلل تعاىل قاؿ:

          

          

()3

أي من فعل مثل فعلهم فليس

 - 1سورة األعراف آية .61- 67 :
 - 2سورة الشعراء آية .185 :
 - 3سورة هود آية .63- 69 :
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عقوبتهم بعيدة منهم  ،إذا ألقي فقد ال ٯتوت ،إذا ألقي من شاىق  ،بعد ذلك يرجم؛ ألف اهلل قلب ديارىم
عليهمٍ ،ب بعد ذلك رٚتهم.
والقوؿ الثالث :أنو يقتل واستدلوا ْتديث أف النيب
فاقتلوا الفاعل وا١تفعوؿ بو





قاؿ :



من وجد٘توه يعمل عمل قوـ لوط

والقتل يقتضي قتلو بالسيف أو ٨تو ذلك ؛ وذلك زجرا ١تن يفعل ذلك،

وقضاء على ىذا الفعل الشنيع واختيار ا١تؤلف ىنا أنو مثل الزىن أف حده مثل حد الزىن ،إف كاف ٤تصنا،
يعٍت قد تزوج سواء الفاعل أو ا١تفعوؿ ،فإنو يرجم ،وإف كاف مل يتزوج -سواء فاعبل أو مفعوال٬ -تلد
ويغرب؛ ولذلك قاؿ" :ولو دبرا" ،يعٍت ولو كاف الفعل ُب دبر أي دبر آدمي .وأما إتياف البهيمة فلم يذكروا
ذلك؛ ألهنم اٟتديث الذي ورد فيو يظهر أنو فتيا من بعض الصحابة " ،من وطئ هبيمة فاقتلوىا واقتلوه..
فاقتلوه واقتلوىا معو" يظهر أنو فتوى من بعض الصحابة .
ال رط الثاني " :انتفاء الشبهة" لو قاؿ :أنا وطئتها؛ ألين قد  ..كنت طلقتها وراجعتها وظننت أف
ا١تراجعة تامة ،وقيل لو :إنك مل تراجعها إال بعد العدة فبل رجعة لك .فهذا لو شبهة ،وكذلك لو قاؿ  :أنا
وطئتها أظنها زوجيت أو أظنها أميت ،وجدهتا ُب بييت فوطئتها  ،يكوف ىذا -أيضا -عذرا لو وىكذا وطء
الشبهة .
ال رط الثالث :ثبوت الزىن  :بأي شيء يثبت؟ يثبت بالبينة واإلقرار ،البينة ال بد أف يكونوا أربعة؛
لقوؿ اهلل تعاىل :


     

()1

؛ ولقوؿ اهلل تعاىل :

 )2(       ؛ ولقولو ُب آية اإلفك :
  

()3



 

    

فاختص الزىن بأنو ال بد من أربعة شهداء يشهدوف عليو ،وىؤالء يكونوف رجاال ،ال تقبل

شهادة النساء وال بد من العدالة ،فل و كاف فيهم فاسق أو مقدوح ُب عدالتو مل تقبل شهادتو ،وال بد أف
 - 1سورة النساء آية .15 :
 - 2سورة النور آية .5 :
 - 3سورة النور آية .13 :
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يشهدوا ٚتيعا ُب ٣تلس واحد ،فلو جاء اثناف ُب ٣تلس واثناف ُب ٣تلس ،مل يثبت بذلك الزىن ،فبل بد أف
٬تتمعوا ُب ٣تلس واحد وال بد أف يشهدوا بزىن واحد ،فلو قاؿ ىذا :ىؤالء أو ىذاف زنيا يوـ السبت ،وقاؿ
اآلخراف :زىن يوـ األحد ،شهد بزىن مرتُت ،بزىن متكرر فبل يثبت.
وكذلك ال بد من وصفو بأف يقولوا  :رأيناه يزين  ،رأيناه بأعيننا يزين هبذه ا١ترأة أو بفبلنة زىن صحيحا ،
بعض ا١تشايخ وبعض العلماء قالوا  :ال بد أف يشهدوا األربعة بأهنم رأوا فرجو ُب فرجها أو ذكره ُب قبلها،
ولكن يظهر أف ىذا ليس بشرط  ،ولكن إذا تأكدوا أنو يزين هبا وإف مل ير الفرجاف اكتفي بذلك؛ ألنو عادة
ال يتمكن من رؤية الفرجُت  ،قد يكوناف ملتحفُت -مثبل -أو ٨تو ذلك ،فبكل حاؿ إذا قالوا :نتأكد
ونوقن بأنو قد زىن هبا وأنو قد أوِب فرجو ُب فرجها ،وإف مل نر الفرجُت ،ولكن نتحقق ُب بذلك قبل  ،قبلت
شهادهتما ،فبل حاجة إىل ما شدد بو الفقهاء ُب ذلك ،فإف مع تشديدىم لن يتمكن من إقامة اٟتد هبذه
الشهادة .
ذكر عن شيخ اإلسالـ أنو يقوؿ  :مل يقع رجم منذ عهد الصحابة إىل عهدنا ىذا بشهود  ،ىذا ما
ذكره الفقهاء؛ ألنو ما يتصور أهنما يكشفوف عن الفرجُت .يعٍت طواؿ ىذه القروف ما ثبت الزىن بأربعة
شهود يصفونو ،يقولوف :رأينا قبلو ُب قبلها ،أو رأينا فرجو ُب فرجها  ،ما ٯتكن؛ فلذلك يكتفي بالعلم.
الشهود الذين شهدوا على اليهودي  ،قالوا :نعم رأينا فرجو ُب فرجها ،ولكن يظهر أف ذلك ٣ترد يقُت،
يعٍت :علمنا وتيقنا أنو أوِب ُب فرجها ،وأنو زىن هبا زىن صر٭تا  ،ىذا الذي يثبت بو أوال.
ثانيا  :اإلقرار ،أف يعًتؼ بو أربع مرات مع حقيقة الزىن ،مع حقيقة الوطء ،وىكذا قرر النيب  ماعزا
١تا جاء معًتفا ،فقاؿ لو:
فقاؿ :





لعلك قبلت أو غمزت أو ١تست



يعٍت فعلت مقدمات فقاؿ " :ال ".

أتدري ما حقيقة الزىن؟  ،قاؿ  :نعم أتيت منها حراما ما يأٌب الرجل من أىلو حبلال  يعٍت

أنو أوِب فيها ،يعٍت ٚتاعا كامبل .فهذا ىو حقيقتو ،أف يعًتؼ ْتقيقة الزىن.
اشًتطوا أف يبقى مقرا هبذا الزىن حىت يفرغ من رٚتو أو يفرغ من جلده يبقى معًتفا ،فإف تراجع فإنو يدرأ
عنو .ىذا قوؿ؛ وذلك ألهنم ذكروا أهنم ١تا بدءوا ُب رجم ماعز وكانوا مل يقيدوه يقوؿ جابر  :كنت فيمن
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رٚتو فلما أغلقتو اٟتجارة ىرب ،فلحقناه حىت أدركناه باٟترة فرٚتناه حىت مات  ذكروا أنو ١تا ذكر للنيب
 أنو ىرب قاؿ   :ىبلّ تركتموه؟!  يعٍت ١تا ىرب ٮتاؼ أف ذلك منو تراجع.
اعترب بعض الشراح والعلماء أف معٌت قولو" :ىبل تركتموه" ،يعٍت حىت تتأكدوا أو تأتوا بو إلينا ،والصحيح أنو
إذا ثبت بإقراره واختياره ودوف إكراه واعًتؼ على نفسو ،فإنو واٟتاؿ ىذا يقاـ عليو اٟتد ،ولو قاؿ :إين
ندمت أو إين كذبت أو تراجع أو ما أشبو ذلك ال يقبل تراجعو ،وىكذا -أيضا -الشهود لو قاؿ أحد
منهم بعدما ٘تت الشهود وكتبت -لو قاؿ  :إين رجعت أو إين أخطأت ُب الشهادة عليو إذا كاف قد طرؽ
باب الشهادة .انتهى ما يتعلق بالزىن  .ح القذؼ وشروطو
ذكر بعده حد القذؼ  ،والقاذؼ :ىو الذي يقذؼ احملصنات ٬ ،تلد حر ٙتانُت ،ورقيقا نصفها،
ومبعض ْتسابو ،قاؿ اهلل تعاىل
   

()1



       

شرع حد القذؼ؛ ٛتاية لؤلعراض ؛ ألف بعض الناس قد يظلم أحدا

فيعيبو وي قوؿ  :إف فبلنا زىن مع أنو مل يكن زانيا ،وقد عرؼ أنو مل يكن من أىل ذلك ،فهذا الذي قذؼ
٤تصنا وعابو وأٟتق بو عارا وأٟتق بو عيبا  ،ال شك أنو قد ارتكب ُب حقو إٙتا ،وأنو قد ظلمو ،فهذا الذي
قذؼ يقوؿ :إف ىذا قد نشر عٍت ٝتعة سيئة وألصق يب هتمة شنيعة فأريد أف أنتقم منو وأريد أف آخذ بثأري
منو  ،الشرع أنصفو ،إذ جعل ُب القذؼ حدا وىو اٞتلد  ،إذا رمى ٤تصنا أو ٤تصنة بزىن صريح ،فإنو إذا مل
يكن عنده بينة فعليو اٟتد  ،يقاؿ  :أنت قذفت فبلنا ائت بأربعة شهداء وإال فاٟتد عليك  ،احملصن يعٍت:
٤تصنا من قذؼ ٤تصنا حده ٙتانوف إذا كاف حرا ،ونصفها إذا كاف ٦تلوكا" ،ومبعض ْتسابو" إذا كاف نصفو
حرا ،فإنو ٬تلد أربعُت؛ لكونو رقيقا و٬تلد عشرين؛ لكوف نصفو حرا  ،إذا قذؼ ٤تصنا ،من ا١تراد باحملصن؟
احملصن ىنا :اٟتر ا١تسلم العاقل العفيف

    

()2

فكذلك الرجاؿ أما إذا
 - 1سورة النور آية .5 :
 - 2سورة النور آية .5 :
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قذؼ عبدا ،إذا قاؿ  :ىذا العبد زاف أو زىن فبلف ،فإنو واٟتاؿ ىذا ال حد على القاذؼ؛ ألف العبد واألمة
ال يلحقهما عار كما يلحق اٟتر؛ وألف الزىن معروؼ وقوعو كثَتا ُب اإلماء وا١تماليك و٨توىم ،كذلك ال بد
أف يكوف مسلما ،فإذا قذؼ كافرا ولو ذميا فبل حد على القاذؼ؛ ألف الكافر ،وإف ٟتقو عار ولكن ليس
كالعار الذي يلحق ا١تسلم .
ثالثا  :أف يكوف عاقبل ،فإذا قذؼ ٣تنونا ،فاجملنوف مرفوع عنو القلم فبل يلحقو العار ،سواء قاؿ :إنو
فعل أو إنو فعل بو ،إذا كاف ٣تنونا يعٍت ٥تببل ناقص العقل ،مل يكن معو من العقل ما ٭تجزه عن فعل ىذه
اٞترٯتة عن الزىن و٨توه .
الراب  :أف يكوف عفيفا  ،العفيف :ىو الذي ليس متهما  ،ليس متهما بفعل فاحشة ،بل ىو من
الذين يعرؼ أهنم بعيدوف عن ىذا ا١تنكر  .الفقهاء ذكروا أمثلة ٢تذا القذؼ ،ولكن الصحيح أنو إذا كاف
صر٭تا ،اللفظ صريح فإنو يكوف قذفا وإذا كانت اللفظة تستعمل لغَت الزىن أو اللواط فاعبل أو مفعوال
تستعمل لغَته فبل يكوف  ..إذا قاؿ -مثبل -زنيت يا فبلف  ،أنت زاف  ،ز ِ
أيتك تزنُت ،زىن ِ
نيت  ،ر ِ
فرجك ،

زىن ِ
قبلك ،أو زىن ِ
بك فبلف أو ٨تو ذلك ،وكذلك -أيضا -العبارات اليت تستعمل لذلك يعٍت،
دبرؾ أو ِ
وقد تكوف -أيضا -كنايات  ،مثل النيك يا منيوؾ أو يا منيوكة أو ما أشبو ذلك .ىناؾ عبارات ليست

صر٭تة كلمة معهود أو ٨توه ،وكلمة لوطي قد يراد هبا أنو على ملة لوط إذا قاؿ ذلك ،أما إذا قاؿ إنو -مثبل
كما يعربوف -إنو ٥تنث أو إنو متخنث ،التخنث :ىو التشبو بالنساء ،يعٍت ُب ترقيق الكبلـ و٨توه ،ولكن
قد تستعمل صر٭تا تستعمل ُب أنو يفعل بو ،إذا قالوا٥ :تنثا أو ٗتنث أو ٨تو ذلك ،وىكذا كثَت من
العبارات قدٯتا يعربوف عنو بقو٢تم :مأفوف ا١تفعوؿ بو ،أو مأبوف  ،مأبوف :يعٍت أنو يفعل بو وما أشبو ذلك.
فاٟتاصل أنو إذا كاف اجملتمع يفهموف من تلك الكلمة اليت رماه هبا أنو يريد بذلك الزىن أنو فاعل أو
مفعوؿ ،وكانت الكلمة صر٭تة واضحة ،فإهنا تقبل منو يعٍت ويعاقب ٔتوجبها ،ويقاؿ  :قد وقع منو فعل
الفاحشة قد ..إذا رميتو بفعل الفاحشة فعليك اٟتد.
ٍب حد القذؼ حق للمقذوؼ ال يقاـ إال ٔتطالبتو ،فلو ٝتح وقاؿ  :ىذا رماين وقذفٍت ،وأنا أتنازؿ عنو فإنو
يسقط عنو اٟتد ،وإذا -مثبل -مات قبل أف يتنازؿ فهل لورثتو أف يطالبوا فيقولوف :ىذا قذؼ أبانا أو قذؼ
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ابننا ،نريد أف نقيم عليو اٟتد؟ يقولوف  :إنو ال حق ٢تم؛ ألنو ال يدرى ومل يدر ىل ٝتح أـ مل يسمح ،ولو
مل يكن ىناؾ بينة على أنو أسقط ذلك .يشًتط ُب حد القذؼ " كوف مثلو يطأ أو يوطأ" يشًتط كونو
يتمكن من الوطء ،أما لو -مثبل -قذؼ طفبل عمره ٙتاف أو سبع سنُت بأنو زىن يعٍت فعل ،فمثل ىذا يعلم
أنو كاذب ؛ ألنو ال يتصور منو ،لكن إذا قذؼ بو إذا قاؿ :إنو فعل بو فبلف ،ىذا قد يتصور أنو يفعل بو،
ولو كاف عمره سبعا أو ٙتاين سنُت ،ولكن مع ذلك حيث إنو مل يكلف فإنو ليس لو أو ليس عليو عقوبة،
ذكروا أنو إذا بلغ أو كلف فلو ا١تطالبة ،إذا قاؿ  :إف ىذا رماين بأين مفعوؿ يب أو فعل يب قبل ٜتس سنُت
أو قبل عشر سنُت ،وعليو ..عندي بينة يشهد عليو فبلف وفبلف ،وقد كذب علي ،أريد إقامة اٟتد عليو،
٬تلد ٙتانُت جلدةُ .ب ىذه اٟتادثة طالب بذلك بعد تكليفو ،وكاف ىناؾ بينة ،ثبتت العقوبة واٟتد على
ذلك القاذؼ ،وأما إذا مل يكن القذؼ صر٭تا بالزىن ،فإف فيو التعذير ،إذا قاؿ -مثبل : -يا كافر أو ىذا
كفر ،وليس مستحقا ،يعذر القائل ،وكذلك إذا قاؿ  :يا ملعوف ،وليس مستحقا لذلك وطالب ذلك الذي
لعن يستحق ذلك التعذير ،وأما إذا قاؿ :يا أعور ،يا أعرج ،يريد بذلك عيبو  ،فهذا -أيضا -فيو التعذير إف
طلب ذلك؛ ألنو قد يقولو وليس بصادؽ  .ح التعزير
يقوؿ :و٬تب التعزير ُب كل معصية ال حد فيها وال كفارة ،ومرجعو إىل اجتهاد اإلماـ .
التعزير ىو  ..ذكرنا أنو عقوبة غَت مقدرة على ذنب مل ٭تدد فيو أداء تلك العقوبة ،فمثبل سرقة دوف
النصاب فيها التعذير ،وزىن ليس فيو إيبلج بل مع تقبيل -مثبل -أو خلوة ،إذا وجد خاليا مع امرأة أو
اختطف امرأة ومل يتمكن من أف يزين هبا أو -مثبل -وجد مع امرأة ُب فراش أو ُب ٟتاؼ وا١ترأة أجنبية ،ومل
يثبت عليو حد زىن وشهد عليو بذلك ،وكذلك -أيضا -ا١تعاصي كًتؾ الصبلة يعذر ،يعاقب عليو ،والفطر
ُب هنار رمضاف بغَت عذر أو ما أشبو ذلك.
وقد ٬تمع عليو ْتدين أو بعقوبتُت ويتداخبلف ،فاٟتاصل أف مثل ىذا أف التعذير :ىو العقوبة على
ذنب مل يقدر فيو .ذكر الفقهاء أف التعذير ال يزاد على عشر جلدات ،واستدلوا ْتديث أيب بردة بن نيار
أف النيب  قاؿ   :ال يزاد على عشر جلدات إال ُب حد من حدود اهلل  فقالوا :ال يزاد ا١تعذر على
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اٟتد ال يزاد على عشر  ..عشر جلدات ،والصحيح أنو ٕتوز الزيادة وعليها العمل .على ىذا  ،كيف
اٞتواب عن اٟتديث ؟
قالوا  :اٟتديث ُب التأديب إذا أدب الرجل ولده ٬تلده عشرا وال يزيد ،أو أدب ا١تعلم صبيتو ٬تلده وال
يزيد ،أو أدب الرجل امرأتو على النشوذ؛ لقولو :

 )1(   فبل يزيد على عشر جلدات ،فأما



إذا كانت العقوبة -مثبل -على معصية ليس فيها حد ،كخلوة -مثبل -بامرأة أجنبية ،أو دخوؿ ُب بيت
ألجل فاحشة أو ألجل سرقة ،ومل يتمكن ،أو قذؼ بغَت الزىن أو ما أشبو ذلك ،فإهنم يعذروف ْتسب ما
ٮتتاروف .ونؤجل الفصل الذي بعده مع ما بعده -إف شاء اهلل -واهلل أعلم وصلى اهلل على ٤تمد .
أح سن اهلل إليكم وأثابكم  ،وجعل ما قلتم ُب ميزاف حسناتكم  ،جاءنا قبل قليل عرب الشبكة من
البشرى بأف ىناؾ حصار على اجملاىدين ُب الشيشاف ،ويقولوف- :اٟتمد هلل -يعٍت األمور اآلف ُب خَت،
ويسألونكم الدعاء ،وكذلك الشيخ حفظو اهلل تعاىل .
شكر اهلل شيخنا الكرًن ،وجعل ما قاؿ ُب ميزاف حسناتو وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت .
ح اإلسكار
تحريم الخهر
 اٟتمد هلل رب العا١تُت وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
قاؿ رٛتو اهلل تعاىل :
فصل:

 - 1سورة النساء آية .35 :
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وكل شراب مسكر ٭ترـ مطلقا ،إال لدفع لقمة غص هبا مع خوؼ تلف ،ويقدـ عليو بوؿ .فإذا شربو
قن نصفها .ويثبت بإقراره مرة
أو احتقن بو مسلم مكلف ٥تتارا عا١تا أف كثَته يسكر حد حر ٙتانُت و ّ
كقذؼ أو شهادة عدلُت .وحرـ عصَت و٨توه إذا غلى أو أتى عليو ثبلثة أياـ .
(فصل) ويقطع السارؽ بثمانية شروط :السرقة :فهي أخذ ماؿ معصوـ خفية ،وكوف سارؽ مكلفا ٥تتارا
عا١تا ٔتسروقو وٖترٯتو ،وكوف مسروؽ ماال ٤تًتما ،وكونو نصابا وىو ثبلثة دراىم فضة أو ربع مثقاؿ ذىبا أو
ما قيمة أحد٫تا ،وإخراجو من حرز مثلو ،وحرز كل ماؿ ما حفظ بو عادة ،وانتفاء الشبهة وثبوهتا بشهادة
عدلُت يصفاهنا أو إقرا ر مرتُت مع وصف ودواـ عليو ،ومطالبة مسروؽ منو أو وكيلو أو وليو .فإذا وجب
قطعت يده اليمٌت من مفصل كفو وحسمت ،فإف عاد قطعت رجلو اليسرى من مفصل كعبو وحسمت،
فإف عاد حبس حىت يتوب .ومن سرؽ ٘ترا أو ماشية من غَت حرز غرـ قيمتو مرتُت وال قطع ،ومن مل ٬تد ما
يشًتيو أو يُشًتى بو زمن ٣تاعة ،مل يقطع بسرقة .

فصل :وقطاع الطريق أنواع :فمن منهم قتل مكافئا ،أو غَته كولد ،وأخذ ا١تاؿ ،قُتل ٍب صلب مكاُبء

حىت يشتهر .ومن قَتل فقط ،قُتل حتما ،وال صلب .ومن أخذ ا١تاؿ فقط ،قطعت يده اليمٌتٍ ،ب رجلو
وشّرد .
اليسرىُ ،ب مقاـ واحد ،وحسمتا وخلي .وأف أخاؼ السبيل فقط ،نُفي ُ

وشرط ثبوت ذلك ،ببينة أو إقرار مرتُت ،وحرز ونصاب .ومن تاب منهم قبل القدرة عليو ،سقط عنو

حق اهلل تعاىل ،وأخذ ْتق آدمي .ومن وجب عليو حد هلل ،فتاب قبل ثبوتو سقط .ومن أريد مالو أو نفسو
أو حرمتو ،ومل يندفع ا١تريد إال بالقتل ،أبيح وال ضماف.
والبغاة ذو شوكة ،ٮترجوف على اإلماـ بتأويل سائغ ،فيلزمو مراسلتهم ،وإزالة ما يدعونو من شبهة
ومظلمة ،فإف فاءوا ،وإال قاتلهم قادر.
السالـ عليكم ورحهة اهلل


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت -نبينا ٤تمد -وعلى آلو وصحبو أٚتعُت
.
97

أخصر الهختصرات
من ٚتلة اٟتدود حد ا٠تمر ،أي :حد شرب ا١تسكر .ا٠تمر :ىي كل ما أسكر .اإلسكار :ىو إزالة
العقل .الذي إذا شربو فإنو يزوؿ معرفتو ،ويهذي ُب كبلمو ،وال يعرؼ ما يقوؿ ،ويتصرؼ تصرفا سيئا -
َح ُرَـ ىذا؛ ألنو يزيل العقل ،ويلحق الذي يتعاطاه باجملانُت ،أو أقل حالة من البهائم .

كانت ا٠تمر مشهور شرهبا عند العرب قبل اإلسبلـ ،بل قد يفتخروف هبا ،كما ُب قوؿ حساف ُب

جاىليتو:
ون ػربها فتتركنػا نلوكا وأس ا ال ينهنهنا اللقاءات
فلما جاء اإلسبلـ ،مل ٖترـ دفعة واحدة؛ ألهنم منهمكوف فيها ،بل حرمت على مراتب ،حرمت على
مرات ،شيئا فشيئا .فأوؿ ما نزؿ فيها ،قوؿ اهلل تعاىل:

       

       

 )1(   قاؿ العلماء -أو بعضهم:-

إف ىذه اآلية ىي اليت حرمت هبا ا٠تمر؛ ألنو ذكر أف فيها إٍب كبَت ،وإٙتها أكرب من نفعها ،فيدؿ على أهنا
٤ترمة .
واهلل تعاىل قد حرـ اإلٍب ُب قولو تعاىل ُب سورة األعراؼ -وىي مكية:-
       

()2

    

فتكوف ىذه اآلية دالة على ٖترٯتها ،ولكن مل ٭ترمها

الناس ٢تذه اآلية ،حيث ذكر أف فيها منافع للناس ،منافع للناس إما بالتجارة فيها ،وإما بالتلذذ بشرهبا .و١تا
نزلت تاب كثَت وتركوىا.
قُدر بعد ذلك أف قوما شربوىا من الصحابة ،وحصل منهم قتاؿ ،حىت ضرب بعضهم صاحبو بلحي

ٚتل وشجو ،وصلى بعضهم وقرأ ُب الصبلة :قل يا أيها الكافروف ،أعبد ما تعبدوف ،أنتم تعبدوف ما أعبد.
خلط ُب قراءتو ،عند ذلك نزلت آية ُب سورة النساء

       
 - 1سورة البقرة آية .913 :
 - 2سورة األعراف آية .33 :
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 )1(   هناىم أف يصلوا ُب حالة السكر؛ وذلك ١تا يًتتب على الصبلة ُ-ب حالة السكر -من
ا٢تذي والكبلـ السيء ،فتاب ناس وتركوىا تركا كليا .
وبقي آخروف يشربوهناُ ،ب األوقات الطويلة بعد الفجر ،يصحوف قبل أف يدخل وقت الظهر ،بعد
العشاء ،يصحوف قبل دخوؿ وقت الفجر .و١تا عرفوا آثارىا السيئة ،نزؿ ٖترٯتها بعد ذلك باآليات اليت ُب
سورة ا١تائدة ،وأخذوا ٖترٯتها من اآليات من عشرة أوجو:
الوجػو األوؿ :أف اهلل قرهنا باألصناـ



 )2(     اليت ىي األصناـ .

الوجػو الثاني" :رجس" والرجس :ىو النجس .
الوجػو الثالث" :من عمل الشيطاف" والشيطاف ال يدعو إال إىل اٟتراـ ،وإىل األثاـ .
الوجػو الراب " :فاجتنبوه" واالجتناب :ىو االبتعاد ،أبلغ من "اتركوه" .
الوجػو الخانس" :لعلكم تفلحوف" أي :يتوقف فبلحكم على تركها .
الوجػو السا س:

        

()3

العداوة بينكم يوقعها

الشيطاف؛ بسبب ىذا ا٠تمر .
الساب " :البغضاء" العداوة والبغضاء ُب ا٠تمر وا١تيسر .
الوجػو الثانن" :ويصدكم عن ذكر اهلل" أي :أف ٣تالسها ٣تالس باطل ،تصد عن ذكر اهلل .
التاس  :قولو "وعن الصبلة" أي :أهنا تشغل عن الصبلة .
العاشر" :فهل أنتم منتهوف" فقالوا :انتهينا انتهينا .فحرمت ا٠تمر هبذه اآليات .عقوبة شارب الخهر

 - 1سورة النساء آية .53 :
 - 2سورة المائدة آية .37 :
 - 3سورة المائدة آية .31 :
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ووردت األدلة ُب عقوبة شارهبا ،وأف من شرهبا ُب الدنيا مل يشرهبا ُب اآلخرة ،مع أف ٜتر اآلخرة ليست
مثل ٜتر الدنيا؛ لقوؿ اهلل تعاىل:



 )1(         وقولو:

         

()2

 

٦تا يدؿ على أهنا منزىة عما يكوف ُب ٜتر

الدنيا ،كذلك ورد ُب اٟتديث ،أف الذي يشرهبا ،وٯتوت وىو يشرهبا ،يسقيو اهلل من طينة ا٠تباؿ :عصارة
أىل النار .
ٍب ما ذكروا أف النيب



حد ٢تا حدا ٤تددا ،ولكن إذا جيء بشارب ا٠تمر يقوؿ :اضربوه .فمنهم من

يضربو بيده ،ومنهم من يضربو بنعل ،ومنهم من يضربو بعصا ٨تو األربعُت ،ىكذا كاف ُب حياة النيب -صلى
اهلل عليو وسلم -إذا أٌُب بسكراف .وكذلك أيضا ُب عهد أيب بكر ،يضرب ٨تو األربعُت.
١تا كا ف ُب عهد عمر ،كثر الذين يتعاطوف شرب ا٠تمر ،ومل تردعهم أربعوف جلدة ،وهتاونوا هبا.
فاستشار عمر  الصحابة فقالوا :إنو إذا شرب ىذى ،وإذا ىذى افًتى ،وحد ا١تفًتي ٙتانوف .اإلفًتاء :ىو
الكذب والقذؼ .فأمر عمر أف ٬تلد ٙتانُت ،فصار ُ٬تلد ىكذا .ولو أف ذلك مل ٭تدد ُب العهد النبوي؛ ألف
ىذا من باب التشديد عليو.
فأكثر الفقهاء على أف حده ٙتانوف؛ ألف عمر أفىت بذلك ،ووافقو عليو الصحابة ،وذىب بعض احملققُت
كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية -إىل أف اٟتد أربعوف ،وأف الزيادة تعزير ،تستعمل عند اٟتاجة أي :مىت هتافتالناس على ذلك ،وكثر الذين يتعاطونو ،وهتاونوا باألربعُت ،زيد إىل الثمانُت.
وإف مل تردعهم الثمانوف ،وكثروا وهتاونوا هبذه العقوبة ،زيد إىل مائة ،أو إىل مائة وعشرين؛ لتكوف الزيادة
تستعمل وقت اٟتاجة .عندما يكثروف ،ويتمكنوف من الشرب ،فعند ذلك ٬تلد إىل ٙتانُت٬ ،تلد إىل مائة،
٬تلد إىل مائة وعشرين ،ولو احتيج إىل زيادة زيد؛ ألجل أف يرتدع الناس .

 - 1سورة الصافات آية .50 :
 - 2سورة الواقعة آية . 13-16 :
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ٍب ورد حديث ،أف النيب  قاؿ:



إذا شرب ا٠تمر فاجلدوهٍ ،ب إف شرب فاجلدوهٍ ،ب إف شرب

فاجلدوهٍ ،ب إف عاد الرابعة فاقتلوه  ىذا اٟتديث رواه بعض العلماء ،وقاؿ بعضهم :منسوخ ،وقالوا :إف
النيب  أٌُب برجل شرب الرابعة ،فلم يقتلو .فجزموا بأنو منسوخ .
ويقوؿ الًتمذي ١-تا خرجو قاؿ ُب آخر كتابو :-أنو مل ٬تد من يعمل بو .يعٍت :مل يكن ىناؾ عليو
عمل ،ولكن اٟتديث روي من طرؽٚ ،تعها الشيخ أٛتد ٤تمد شاكر ،الذي حقق أوؿ ا١تسند ،وحقق أوؿ
تفسَت الطربي ،فإنو عندما روى اٟتديث ُب مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،خرجو وذكر الشواىد
عليو ،حىت بلغت أحد عشر حديثا .استدؿ هبا على أنو متواتر .
ٍب إنو أفرد ىذا القدر ،وطبعو ُب رسالة مستقلةُ ،ب قتل الشارب بعد الرابعة ،وقاؿ :إنو ال عذر ألحد
ُب ترؾ العمل بو ،وكوف النيب



ما قتلو بعد الرابعة قد يكوف لعذر ،قد يكوف ذلك الذي جلده ثبلث

مرات أو أربع مل يكن متهاونا ،ومل يكن من ا١تتساىلُت ،ولعل لو عذرا ،وىو واحد ،وقصة واحدة .
وال يبطل -ألجل ىذه القصة -العمل بأحد عشر حديثا ،مروية من عدة طرؽ ،يقوي بعضها بعضا،
ٔتجموعها يكوف كا١تتواتر .فبل عذر ألحد من ا١تفتُت والعلماء ،أف يًتكوا العمل هبذا اٟتديث ،سيما ُب
األزمنة ا١تتأخرة ،اليت تساىل الناس فيها بشرب ا٠تمر ،وصاروا ال يبالوف ،و٬تلد أحدىم ٍب يعود .
ويذكر اآلف أف بعضهم جلد عشر مرات ،ورٔتا إىل عشرين ،ومع ذلك ٮتلى سبيلو ،أو يسجن أياما ٍب
ٮتلّى سبيلو ،وحيث إف عندنا ىذا اٟتديث ،الذي يأمر فيو بقتلو نقوؿ :إف ترؾ العمل بو هتاوف وتساىل،
حيث وجد سببو ،فبل عذر ألحد إذا أفىت بعدـ قتلو ،مع وجود األحاديث .ولو قتل واحد الرتدع كثَتوف،
فإنو إذا كاف اٟتد شديدا ،صار بذلك رادعا ألولئك الكثَت ،الذين يتعاطوف شرب ا٠تمر بالعشرات،
وبا١تئات وباأللوؼ ،يوميا أو أسبوعيا ،وال يبالوف .
يقوؿ" :وكل شراب مسكر ٭ترـ مطلقا" .بشرط أف يكوف مسكرا .ذىب اٟتنفية إىل أف ا٠تمر ٗتتص
بعصَت العنب ،وقالوا :إنو ا٠تمر ا١تعروؼ ،وأما بقية ما يعصر ،من ا١تأكوالت و٨توىا ،فبل يسمى ٜترا ،وال
٭ترـ عندىم إال إذا بلغ حد اإلسكار .
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وخالفهم ُب ذلك اٞتمهور ،الذين يروف أنو ٜتر ،من أي شيء صنع ،وذكر عن عمر-رضي اهلل عنو-
أنو قاؿ" :إف ا٠تمر من ٜتسة" -يعٍت ُب العهد النبوي -يقوؿ" :إف من العنب ٜترا ،وإف من التمر ٜترا،
وإف من العسل ٜترا ،وإف من الشعَت ٜترا ،وإف من الذرة ٜترا" .يعٍت :ما عصر من ىذه ،وبلغ حد
اإلسكار ،فإنو يسمى ٜترا .فبل ٬توز شربو ،ولو كاف قليبل .
ودليل ذلك أيضا ،اٟتديث الذي ٯتكن أنو متواتر ،ولفظو  كل مسكر حراـ كل مسكر ٜتر
وقصة أيب موسى١ ،تا ذكر للنيب





أنواعا من األشربة ُب اليمن ،منها ما يسمى "البتع" ،ومنها ما يسمى

"ا١تذر" .وذُكر لعمر شرابا يسمى "الطبلء" يشرب ُب مصر ،فكلها أٟتقوىا با٠تمر .
١تا سأؿ أبو موسى النيب
حراـ





عن البتع فقاؿ:



أمسكر ىو؟ قاؿ :نعم .قاؿ :ما أسكر كثَته فقليلو

فيحرـ شرب ا١تسكر .استثنوا من ذلك إذا كاف لدفع لقمة غص هبا ،مع خوؼ تلف ،ومل ٬تد ما

يدفعها إال بكأس ٜتر .ويقدـ عليو بوؿ ،إذا وجد بوال ،ووجد ٜترا ،فأيهما يدفع بو ىذه الغصة؟ يدفعها
بالبوؿ .فإذا مل ٬تد إال ا٠تمر ،دفعها بو ،وعفي عنو .
ىكذا ٯتثلوف ،مع أف ىذا نادر ،يعٍت :نادر أف ال ٬تد إال ٜترا؛ ألنو ٬تد ا١تياه ،و٬تد األلباف ،و٬تد
العصَتات ا١تباحة ،يدفع هبا ىذه اللقمة اليت غص هبا .وإ٪تا ذكروا ذلك تقديرا ،يعٍت :لو قُدر أنو ما وجد
إال ٜترا ،فلو أف يشرب منو جرعة ،يدفع تلك الغصة  .شروط شارب الخهر

ٍب يقوؿ " :فإذا شربو ،أو احتقن بو مسلم مكلف ٥تتار ،عا١تا أف كثَته يسكر ،حد حر ٙتانُت ،وقِ ٌن
نصفها" .
اإلحتقاف :كونو ٭تتقن هبا مع أنفو مثبل ،أو مع شدقو ،يعٍت :أدخل طرؼ أو حافة احملقن ُب شدقو
وصبها .وقد يراد باالحتقاف :لو أدخلها مع دبره ،صدؽ عليو أنو أدخلها إىل جوفو.
اشترطوا ال رط األوؿ :أف يكوف مسلما؛ وذلك ألف أىل الذمة يستبيحوف شرب ا٠تمر -اليهود
والنصارى -كما ُب قوؿ األخطل:
وأسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج عن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ننػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبل الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػباح

ولكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػني سأش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػربها شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهوال
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يعٍت يفتخر بأنو سيشرهبا .
ال رط الثاني :أف يكوف مكلفا .ا١تكلف :ىو البالغ العاقل .فإذا كاف صغَتا ال يعرؼ ،أو كاف ٣تنونا
ال يعقل ،فبل حد عليو؛ ألنو غَت مكلف .
ال رط الثالث :أف يكوف ٥تتاراُ .ٮتْ ِرج إذا أكره على شرهبا ،وىدد وقيل :إف مل تشرهبا قتلناؾ ،إف مل

تشرهبا ضربناؾ ،ضربا مربحا ال تتحملو .فتهاوف هبا وشرهبا ٥تتارا .

ال رط الراب  :العلم .أف يكوف عا١تا بالتحرًن .فإذا كاف جاىبل ،ال يدري أهنا ٤ترمة ،فبل حد عليو،
وكذلك عا١تا أهنا تسكر ،أو أف الكثَت منو يسكر ،ولو كاف القليل ال يسكر .

فإذا ٘تت ىذه الشروط ،أقيم عليو اٟتد .إف كاف حرا ٙتانوف جلدة ،وإف كاف قِنا أربعوف جلدة .ىكذا

٬تب عليو اٞتلد ،يكوف جلدا وسطا ،ليس شديدا ،وليس خفيفا وسهبل ،بل يكوف جلدا متوسطا .ذكروا
أنو فوؽ جلد القذؼ ،ودوف جلد الزنا .
ٍب ال بد من ثبوت الشرب .بأي شيء يثبت؟ بإقراره مرة ،أو بشهادة عدلُت .فإذا أقر بأنو شرب ا٠تمر
اليت تسكر ،ثبت عليو اٞتلد ،إذا شهد عليو شاىداف بأنو قد اعًتؼ :نشهد أنو اعًتؼ عندنا ،أنو شرب
ا٠تمر ،أقيم عليو اٟتد .وذكروا أيضا أف القذؼ يثبت بإقراره ،إذا قاؿ :أنا الذي قذفت فبلنا ،أنا الذي
قلت أنو ز ٍاف ،أو فبلنة .إذا شهد على اعًتافو عدالف ،فإنو ٭تد .وكذلك إذا شهد عدال ف على شربو،
وقاال :رأيناه يشرب ،فإنو ُ٭تد .

كذلك يقوؿ" :حرـ عصَت و٨توه ،إذا َغلَى ،أو أتَى عليو ثبلثة أياـ " .العصَت :عصَت عنب ،أو كذلك

عصَت ٘تر ،ويسمى النبيذ .يطرح التمر ُب ا١تاء إىل أف يكتسب حبلوة ،أو يفرؾ ُب ا١تاء إىل أف يكسبو
حبلوة ،وكذلك أيضا الزبيب ،إذا ٜتر ُب ا١تاء إىل أف يذوب ،فإذا غلى ورمى بالزبد ،فإنو يقرب من
اإلسكار ،وكذلك إذا أتى عليو ثبلثة أياـ .

103

أخصر الهختصرات
ذكرت عائشة أف النيب -صلى اهلل عليو وسلم -كاف ينبذ لو ُب سقاء ،يطرح ُب ذلك السقاء ٘تر،
ويصب عليو ماء ،فيشرب منو ثبلثة أياـ ،أو يومُت ونصف ،وإذا بقي بعد ذلك شيء منو ،أمر أف يُشرب
أو يُراؽ ،ٮتشى أنو ينعقد ،ويبلغ حد اإلسكار.

ففيو دليل على إباحة النبيذ ،وكاف قد هنى بعضهم عن االنتباذ ُب بعض األسقيةٍ ،ب رخص ٢تم أف

ا١تقَت والدباء ،الدباء :ىو نوع من
ينتبذوا فيما شاءوا ،وال يشربوا مسكرا .هنى عن النبيذ ُب اٟتنتم وا١تزفت و َ
القرع ،رأسو دقيق ،إذا يبس فإهنم يأخذوف ِج ْرَمو فيجعلوف فيو دىنا ،٭تفظوف فيو الدىن أو العصَت .وحيث
إف رأسو دقيق ،يسرع إليو التغَت ،فنهى عن النبيذ فيو .
وكذلك اٟتنتم ،ويسمى "الزير" الذي يصنع من الطُت و٨توه ،أو اٞترار ،وكذلك الذي مبٍت بقار أو بزفت،
يسرع إليو التغَت ،ولكن إذا ٖتققوا أنو ال يتغَت ،جاز االنتباذ فيو  .ح السرقة
شروط ح السرقة
تقدـ من اٟتدود حد الزنا ،وحد القذؼ ،والتعزير ،وحد ا٠تمر ،وبقي اآلف حد السرقة ،وحد قطاع
الطريق ،وحد البغاة ،وحد ا١ترتد .
ذَكر أف السارؽ يقطع بثمانية شروط ،السارؽ :ىو الذي يأخذ ا١تاؿ احملًتـ من حرزه ،على وجو ا٠تفية،
فهو الذي يسمى سارقا .فإذا أخذ من ا١تاؿ ا١تنشور ،إذا كاف إنساف مثبل نشر بضاعتو ،وجاء إنساف،
وٖترى غفلتو ،وأخذ منو شيئا وىو ال يدري ،فهذا ليس بسارؽ ،يسمى ٥تتلِسا.
منتهبا .وكذلك الذي يأخذه قهرا ،يسمى ِ
وكذلك الذي ينهب ا١تاؿ ويهرب بو ،يسمى ِ
مغتصبا .ال

يقطع ا١تختلس وا١تنتهب وا١تغتصب؛ وذلك ألف القطع إ٪تا جاء ُب حق السارؽ ،وغَته يعزر ،يعزروف التعزير
الذي يردعهم .
وأما السارؽ فيقطع بثمانية شروط:
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ال رط األوؿ :أخذ ماؿ معصوـ خفية " ،أخذ ماؿ معصوـ" ُٮت ِرج ماذا؟ ٮترج ماؿ اٟتريب .إذا أخذ
ماؿ حريب فبل يسمى سارقا ،وال قطع عليو؛ ألف اٟتريب حبلؿ قتلو ،وحبلؿ مالو .يدخل ُب ماؿ ا١تعصوـ
ا١تستأمن؛ ألهنم معصومة دماؤىم ،وكذلك أموا٢تم .
ا١تسلم والذمي وا١ت َ
عاىد و َ

وال بد أف يكوف األخذ خفية ،وٯتكن أف يعد ىذا شرطا تاسعا ،أف يكوف أخذه خفية ،فأما أخذه

عبلنية فبل يسمى سرقة.
ال رط الثالث :أف يكوف السارؽ مكلفا ٥تتارا ،عا١تا ٔتسروؽ وٖترٯتو .فإذا كاف صغَتا ،أو ٣تنونا ،أو
مكرىا على السرقة ،أو جاىبل بتحرًن السرقة ،أو جاىبل بأف ىذا ا١تاؿ معصوـ ،أو معتقدا أنو ٬توز ،مل
يعلم أنو ٤ترـ -فبل يقطع.
ال رط الراب  :كوف ا١تسروؽ ماال ٤تًتماُ ،ٮترج ماذا؟ إذا سرؽ أشرطة غناء ،أو طبوؿ ٤ترمة ،أو أجهزة
الدشوش اليت ليست ٤تًتمة ،أو سرؽ دخان ا؛ ألنو ليس ٔتاؿ ،أو سرؽ ٜترا ،أو سرؽ ٥تدرات ،فهل يقطع؟
ال يقطع؛ ألف ىذا ليس ٔتاؿ ٤تًتـ.
ال رط الخانس :أف يكوف ا١تسروؽ نصابا ،وىو ثبلثة دراىم فضة ،أو ربع مثقاؿ ذىبا ،أو ما قيمتو
أحد٫تا .ربع دينار ،أو ثبلثة دراىم يعٍت :بالدراىم القدٯتة ،اليت ىي من الفضةٍ .ب مقداره ُب ىذه األزمنة
هبذا النحو .
ورد أف النيب -صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ  :لعن اهلل السارؽ ،يسرؽ البَيضة فتقطع يده ،ويسرؽ
اٟتبل فتقطع يده  يعٍت :أنو ال يفكر .البَيضة :ىي الًتس الذي ٬تعل على الرأس ُب حالة القتاؿ ،من
حديد ،أو من صفر ،أو من ٨تاس ،تقي من وقع السبلح ،وتسمى أيضا "ا١تِ َج ّن.
ورد أف النيب -صلى اهلل عليو وسلم  -قطع ُب ٣تن َٙتنُو ثبلثة دراىم  وروي أف رجبل سرؽ
أُتْػ ُرجةً ،األترجة :اليت ىي شبيهة بالليموف ،إال أهنا كبَتة ،وكانت قيمتها ثبلثة دراىم ،فقطع .

ٍب مقدار الذىب ُب ىذه األزمنة ،ربع مثقاؿ أي :ربع دينار .يقارب السبع من اٞتنيو السعودي ،يعٍت:

سبع اٞتنيو .إذا كاف اٞتنيو مثبل بسبعمائة ،فسرؽ مائة قطع .
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معلوـ أيضا ،أف الدراىم الفضة قد ال تكوف موجودة ُب ىذه األزمنة ،ولكن معروفة قيمتها ،فنصاب
ا١تاؿ الزكوي من الفضة مائتاف من الدراىم ،ومقدارىا بالرياؿ الفضي السعودي ستة وٜتسوف .فإذا نظرنا ُب
مائتُت ،وقسمناىا على ستة وٜتسُت ،وإذا ىي ٨تو الربع ،يدؿ على أف الدرىم قريب من ربع الرياؿ
السعودي.
فإذا سرؽ مثبل ثبلثة أرباع الرياؿ السعودي ،إذا سرؽ ثبلثة أرباعو؛ ألهنا تكوف عن ثبلثة دراىم ،صدؽ
عليو أنو سرؽ نصابا ،فيقطع .وحيث إف الرياؿ الفضي أيضا غَت متوفر ،يرجع إىل قيمتو .ٯتكن أف تكوف
قيمة الرياؿ عشرة ر ٍ
ياالت أوراقا ،فعلى ىذا يكوف النصاب من الدراىم الورقية ٨تو ثبلثُت ،فإذا سرؽ ثبلثُت
رياال من األوراؽ ،صدؽ عليو أنو سرؽ نصابا ،فيقطع .وكذلك لو سرؽ سلعة قيمتها ىذا .
ثم ذكر ال رط السا س :إخراجو من اٟترز ،من حرز مثلو .اٟترز :حرز كل ماؿ ما ٭تفظ فيو عادة،
فإذا -مثبل -كسر الباب ودخل ،وأخذ قِدرا مثبل٦ ،تا يوجد ُب األسوار و٨توه ،قطع .أو كيسا؛ ألنو أخذه
من حرزه .وىكذا مثبل إذا كسر باب الغرفة ،وأخذ منها مثبل أقمشة تدخر ،وٕتعل ُب داخل األحواش،
صدؽ عليو أنو أخذ من حرز .كذلك أيضا لو فتح أو كسر الصناديق ،وأخذ من اٞتواىر ،أو من اٟتلي ،أو
من النقود ،صدؽ عليو أنو أخذ من اٟترز .
أما إذا وجد ىذا ا١تاؿ ملقى عند الباب ،إنساف جعل عند بابو ُ-ب الطريق -أكياسا من الطعاـ مثبل،
أو ثيابا أقمشة ،فالذي يأخذ منها ال يسمى سارقا؛ ألنو أخذ من غَت حرز ،فبل قطع عليو .
ال رط الساب  :انتفاء الشبهة .فإذا قاؿ :أنا شريك ُب ىذا ا١تاؿ ،وىو كاف لو شراكة ،فبل قطع؛ ألنو
يدعي أنو أخذ شيئا ٯتلكو .وكذلك لو كاف ا١تاؿ صدقات٣ ،تموعةٌ ُب بيت ،وقاؿ :أنا من الفقراء الذين
ٖتل ٢تم ىذه الصدقات ،ما أخذت إال من شيء ٭تل يل .أو كاف ا١تاؿ مثبل غنيمة ،وىو من ٚتلة الغا٪تُت،
وقاؿ :أنا يل حق فيو ،فبل يقطع .
ال رط الثانن :ثبوت السرقة  .ثبوهتا بأي شيء؟ بشهادة عدلُت ،شهد عدالف بأنا رأيناه قد خرج من
ىذا الباب ،٭تمل ىذا الكيس ،أو ٭تمل ىذا الثوب ،أو ٭تمل ىذا القماش ،أو رأيناه خرج من ىذا الباب،
وجاء صاحب البيت ،وقبضو وفتشو ،فوجد معو ىذه األمواؿ ،وعرفنا أنو أخذىا ،ثبتت السرقة .وكذلك
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اإلقرار .إذا اعًتؼ وأقر بأنو أخذ من ىذا ا١تاؿ ،كذا وكذا سرقة ،أقر مرتُت ،وداـ على ذلك اإلقرار ،ومل
ينكر ،صدؽ عليو أنو يعترب سارقا .
وال رط التاس  :مطالبة صاحب ا١تاؿ ،أو وكيلو ،أو وليو .صاحب ا١تاؿ ا١تسروؽ إذا مل يطالب،
فيمكن أنو أباحو لو ،قاؿ :ىذا أخذ منا ،و٨تن قد ٝتحنا عنو؛ ألنو قريب لنا ،أو صديق أو ٨تو ذلك .ففي
ىذه اٟتاؿ ،يعفى عنو ،وال يقطع .وكذلك لو مل يطالب ا١تالك ،ولكن وّكل ،أو كاف ا١تالك صغَتا،
كمحجور عليو ،فطالب وليو  .ىذه ىي الشروط .
فإذا ٘تت الشروط ،وجب قطع يده .يبدأ بقطع يده اليمٌت ،وتقطع من مفصل الكف أي :ا١تفصل
الذي بُت الكف وبُت الذراع .وإذا قطعت حسمت ،يغلوف زيتا ،فإذا غلى ذلك الزيت ،وقطعوا يده،
غمسوا رأسها ُب ذلك الزيت١ .تاذا؟ لتتوقف العروؽ ،وتنسد عروؽ الدـ؛ ألهنم إذا مل يغمسوىا ،خرج الدـ،
واستمر خروج الدـ ،وأدى ذلك إىل موتو؛ فيغمسوهنا بعد ذلك ،ويعاٞتوهنا إىل أف يطيب اٞترح ،ويبقى
ليس لو إال يد.
تقطع من مفصل كفو وٖتسم .فإذا عاد ،سرؽ مرة ثانية ،قطعت رجلو اليسرى من مفصل كعبو،
وحسمت ،وال تقطع يده اليسرى ،وال تقطع رجلو اليمٌت ،بل تقطع الرجل اليسرى ،حىت ال يكوف مشلوؿ
اٞتانب ،وٖتسم أيضا رجلو إذا قطعت ،ويكوف القطع من مفصل الكعب ،تقطع القدـ .
فإذا عاد ،قُدر أنو سرؽ ،وقد قطعت يد ِ
ور ْجل ،فهل يقطع مرة ثانية؟ الصحيح أنو ال يقطع ،وإف كاف روي
عن بعض السلف أنو قطع ثبلث مرات ،يعٍت :يد ٍب رجل ٍب يد .بل ٭تبس حىت يتوب أو ٯتوت؛ وذلك

ألنو يعترب مفسدا  .السرقة نن ير حرز
" ومن سرؽ ٘ترا من غَت حرز ،غرـ قيمتو مرتُت ،وال قطع عليو" وكذلك من سرؽ ماشية ،يعٍت :جاء إىل
غنم ،قد بات ت ُب غَت حرز ،وأخذ منها شاة ،أو جاء إىل إبل ترعى ،وأخذ منها ٚتبل ،فإنو يغرـ قيمتو
مرتُت ،سواء ذْتو أو باعو ،وال قطع؛ ألنو أخذه من غَت حرز .ىكذا ورد عن بعض السلف ،أنو يغرـ وال
يقطع  .السرقة زنن الهجاعة
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وال يقطع ُب زمن اجملاعة .إذا اشتد بو اٞتوع ،ومل ٬تد ما يشًتي بو طعاما ،أو ما وجد شيئا يشًتيو ،ما
وجد خبزا ،وال وجد ٘ترا ،وال وجد أرزا ،واحتاج ،ودخل ُب بيت ،وأخذ منو خبزا ،ولو أكثر من النصاب -
فإنو معذور.
و٢تذا أسقط عمر-رضي اهلل عنو -القطع ُب سنة ٣تاعة حصلت ،تسمى "عاـ الرمادة" ٣تاعة اشتدت.
سواء مل ٬تد طعاما ي شًتيو ،أو مل ٬تد قيمتو ،زمن ٣تاعة ،أو كاف ارتفع سعره ،فبل يقطع واٟتاؿ ىذه؛ ألنو
معذور  .ح قطاع الطريق
عقوبة قطاع الطريق
الباب الذي بعده :قُطاع الطريق :وىم الذين يقفوف ُب الطرؽ ،ويقتلوف من مر هبم ،أو ينهبونو ،أو ما
أشبو ذلك .يقفوف ُب بعض الطرؽ اليت ىي قليلة السالكُت ،ال يأتيها إال أناس قليل .فإذا جاءىم إنساف
ليس معو أحد ،أوقفوه ،وأكرىوه على أف يأخذوا ما معو من ا١تاؿ ،فإف دافعهم قتلوه ،وأخذوا ا١تاؿ .
فإف كانوا ٚتاعة قاتلوىم ،إىل أف يأخذوا ما معهم من ا١تاؿ ،وقد يكوف أيضا قصدىم سيئا ،وىو الزنا
ٔتن معو من النساء ،بأف يكرىوه على أف ٮتلي بينهم وبُت النساء؛ ليزنوا هبن .٭تدث ىذا أيضا كثَتا ،فإما
أف يقتلوا الرجل ،وإما أف يوثقوه رباطا ،ويتمكنوا من ا١ترأة أو من النساء ،يعتربوف قطاعا .
نزؿ فيهم قوؿ اهلل تعاىل:

         

                

()1

.
ذىب بعض العلماء -كا١تالكية -إىل أف اإلماـ ٥تَت؛ ألف اآلية فيها أو أو ،فإما أف يقتل ،وإما أف
يأسر ،ويوثق ويسجن ،وإما أف يقطع ،وإما أف ينفي.

       

 - 1سورة المائدة آية .33 :
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 )1(         فدؿ ذلك على أنو ٥تَت؛ ألف كلمة "أو" للتخيَت،
كما ُب قولو تعاىل:



. )2(         

وذىب اإلماـ أٛتد إىل أف العقوبة على قدر الذنب ،وروي ذلك عن ابن عباس فيقوؿ" :من منهم قتل
مكافئا ،أو غَته كولد ،وأخذ ا١تاؿ ،قتل ٍب صلب .صلب مكافئا حىت يشتهر" .قولو "مكافئا" يعٍت :إذا
حرا ،يعٍت :حر مسلم قتل حرا مسلما .أما إذا قاؿ :أنا ما قتلت إال عبداُ ،ب ىذه اٟتاؿ يغرـ
كاف ُحٌر قتل ً
قيمة العبد .

وكذلك إذا قاؿ :أنا ما قتلت مسلما ،إ٪تا قتلت كافرا ،ىذا الذي قتلتو ليس ٔتسلم .نقوؿ :إنو معاىد،
وقتلك لو يعترب اعتداء ،ولكن حيث إنو جاء اٟتديث  ال يقتل مسلم بكافر  فإنو -واٟتاؿ ىذه -ال
يقتل ،ولكن يعذر ويسجن و٨تو ذلك .فاٟتاصل :أنو إذا كاف مسلم حر قتل مسلما حرا ،أو قتل ابنو مثبل،
ولو كاف صغَتا ،أو قتل امرأتو ،أو ٨تو ذلك ،فإنو إذا قَتل وأخذ ا١تاؿ٬ ،تمع لو بُت العقوبتُت ،يقتل ٍب
يصلب .
يصلب على سارية ،أو على خشبةُ ،ب السوؽ ،يومُت أو ثبلثة أياـ ،وىو مصلوب بعدما يقتل ،حىت
وٮت َشى أنو يننت ،يكتفوف
يشتهر أمره ،وحىت يعرفوه .ومنهم من ينصب الرأس ،إذا كاف مثبل ُب َحر شديدُ ،
بصلب الرأس ،ويدفنوف اٞتثة .ىذا الذي ٚتع بُت األمرين ،القتل وأخذ ا١تاؿ .

الثاين :إذا قتل فقط ،ومل يأخذ ا١تاؿ ،فإنو يقتل حتما ،وال صلب عليو ،ال يصلب؛ وذلك ألنو اقتصر
على القتل ،فيقتل ويدفن بعد قتلو .وىل يدخل ُب العفو؟ لو قاؿ ويل ا١تقتوؿ :أنا أٝتح عنو ،وال أريد قتلو.
ىل يسقط القتل؟ ال يسقط؛ وذلك ألنو حد من حدود اهلل ،أخاؼ الطريق ،وتعدى على ا١تسلمُت ،فاٟتق
هلل تعاىل .

 - 1سورة المائدة آية .33 :
 - 2سورة البقرة آية .138 :
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ولذلك أخرب اهلل:

    

()1

يعٍت :عقوبتهم .فبل يسقط بعفو صاحب ا١تاؿ ،أو

كره وأخذ ا١تاؿ بدوف قتلُ ،ب ىذه اٟتاؿ ،قطعت يده
صاحب الدـ .يقولوف :من أخذ ا١تاؿ فقط ،يعٍت :أَ َ

اليمٌتٍ ،ب رجلو اليسرىُ ،ب مقاـ واحد ،وحسمتا ،وخلي سبيلو .يقطع منو يد من جانب ،ورجل من
جانب ،اليد اليمٌت ،والرجل اليسرى ،كما يقطع السارؽ إذا سرؽ ا١ترة الثانية ،وٖتسم ،وال يسجن ،بل ٮتلى

سبيلو .
كانوا إذا قطعوا السارؽ ،أو قاطع الطريق ،يعلقوف يده ُب عنقو ،حىت يعرؼ الناس أنو سارؽ ،أو أنو
٤تارب .ولكن ُب ىذه األزمنة ،قد يتمكن األطباء أف يزرعوا يده ،وأف يعيدوىا ُب مكاهنا ،وكذلك رجلو،
بعملية .يقارب العروؽ بعضها إىل بعض ،وٮتيط بعضها ُب بعض ،حىت يسري فيها الدـ ،وتعود فيها اٟتياة؛
فلذلك ُ-ب ىذه األزمنة -ال ُٯتَكن من أخذ يده ورجلو ،بل تدفن ،أو َتقطّع قِطعا متكاثرة ،تقطع األصابع
قطعا ،وتقطع الكف ،وتشقق اليد والرجل ،و٨تو ذلك ،حىت ال يتمكن من أخذىا وإعادهتا.
ىؤالء ثبلثة .الرابع :إذا أخاؼ السبيل فقط ،فإنو ينفى ويشرد؛ لقولو تعاىل:

   

 )2(   فهذا ىو الرابع.
األوؿ قتل وأخذ ا١تاؿ ،الثاين قتل فقط ،الثالث أخذ ا١تاؿ فقط ،الرابع أخاؼ السبيل -أخاؼ الطريق-
يعٍتْ :تيث صار الناس يفزعوف من سلوؾ ىذا الطريق ،فقبض عليو ،فينفى من األرض .لكن ُب ىذه
األزمنة قد ال يكوف النفي متوفرا أو مفيدا؛ لسهولة ا١تواصبلت؛ ولقرب األماكن ،فيكتفي بعض العلماء
بالسجن ،يقوؿ :أنو يدخل السجن ،ويضيق عليو .ىذه حاالتو األربع  .إثبات ح قطاع الطريق

 - 1سورة المائدة آية .33 :
 - 2سورة المائدة آية .33 :
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يقوؿ ":وشرط ثبوت ذلك ببينة ،أو إقرار مرتُت ،وحرز ،ونصاب" .فإذا أنكر وقاؿ :أنا ما قطعت
الطريق .فبل بد من بينة ،يشهد شاىداف :نشهد أف ىذا من اٟتزب الذين وقفوا ُب طريق آؿ فبلف ،وأنو
باشر قتل ،وأنو باشر أخذ ماؿ ،وكذلك غَته.
مل يذكر الفقهاء ما إذا أكره الرجل على الزنا ،أو على اللواط؛ وذلك ألهنم اكتفوا ٔتا تقدـ ُب الزنا ،أو
ُب اللواط ،فقالوا :إذا كاف قصده من الوقوؼ ُب الطريق فعل الفاحشة با١ترأة ،أو بالصيب -فعل اللواطُ -ب
ىذه اٟتاؿ ٭تكم عليو ْتق ا للواطْ ،تق الزنا ،اٟتد الذي وجب عليو ،الرجم أو اٞتلد أو اإلحراؽ ،كما ُب
حرؽ الصحابة اللوطي ،أو ما أشبو ذلك.
فالحاصل :أنو ال بد أف يكوف ىناؾ بينة ،يشهدوف بأف ىذا قطع الطريق ،وفعل كذا ،أو اعًتافو ،يعًتؼ
مرتُت ،يقوؿ :أنا من الذين قطعوا الطريق ،وقتلوا وأخذوا وأخافوا ،و٨تو ذلك  .توبة قاط الطريق قبل
الق رة عليو
يقوؿ " :ومن تاب منهم قبل القدرة عليو ،سقط عنو حق اهلل تعاىل ،وأُخذ ْتق اآلدمي؛ لقوؿ اهلل
تعاىل:

          

()1

يعٍت :جاء قبل أف تقبض عليو

اٟتكومة ،وسلم نفسو ،وقاؿ :أنا تائب ،وىذه توبيت .فيسقط عليو حق اهلل تعاىل .
فإذا كاف مثبل قد قتل ،وقاؿ ويل ا١تقتوؿ :أريد القصاص .قد قتل وأخذ ا١تاؿ ،فقاؿ صاحب ا١تاؿ :أنا
أريد حقي من ا١تاؿ ،وقاؿ صاحب الدـ :أنا أريد حقي من القصاص ،يغرـ دفع ا١تاؿ وال يقطع ،ويقتل
قص اصا وال يصلب .الصلب حق هلل ،وىذا قد تاب ،فيقتل حقا آلدمي وال يصلب ،كذلك ا١تاؿ حق
آلدمي ،طالب با١تاؿ ،وقاؿ :إنو أخذ من أيب كذا وكذا ،يطالب بدفع ا١تاؿ وال يقطع .

 - 1سورة المائدة آية .35 :
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لو -مثبل -أنو أخذ ا١تاؿ ،ومل يَقتلٍ ،ب تاب قبل أف يُقدر عليو ،فبل تقطع يده ورجلو؛ ألف ىذا حق

هلل  .ولكن حق اآلدمي إذا طالب بو يدفع ،لو قاؿ اآلدمي :أنا عفوت عنو ،سقط حقو إذا عفى عنو؛ ألنو
حق آلدمي .فإف طالب بو ،فإنو يثبت .
فيثبت حق آدمي مثبل لو قاؿ :إنو قطع يدي ،إنو شجٍت ،إنو فقأ عيٍت ،أريد القصاص .ٯتَ ّكن من
القصاص .وأما إذا قاؿ :إنو قتل أيب ،وأخذ مالنا ،فأطالب بقتلو ،وبأخذ ا١تاؿ ،وبالصلبُ .رّد ا١تاؿ .أو:

عفوت عن ا١تاؿ ،ولكن أريد أف يقتل ،ويصلب ،الصلب حق هلل .
ُ

فالصلب حق هلل ،وقطع اليد والرجل حق هلل ،والنفي حق هلل ،ورد ا١تاؿ حق ألدمي ،والقصاص ُب النفس،

أو فيما دوف النفس حق آلدمي .ىذه يُطالَب هبا .ومن وجب عليو حد هلل ،وتاب قبل ثبوتو ،سقط .من

وجب عليو حد هلل تعاىل ،يعٍت :مثل السكر حد هلل تعاىل ،إذا تاب سقط عنو ،ومثل النهب ،التعزير
وأشباه ىذه ،حقوؽ هلل تعاىل  .ف الصا ل

يد مالو أو نفسو أو حرمتو ،يعٍت :جاءه قطاع طريق ،وقالوا:
ذكروا بعد ذلك" :دفع الصائل" .من أُر َ
سلم لنا نفسك لنقتلك .ىل يسلم ٢تم نفسو؟ يقاتِل  ،يقاتل ولو قتلهم .أو سلم لنا مالك ،وإال قتلناؾ.
ىل يسلمو ٢تم؟ يقاتل ،ولو قُتل أو قَتل .سلم لنا امرأتك؛ لنزين هبا .ال يسلم ،ولكن يقاتِل ولو قُتل.
فإذا قتلهم دفاعا -دافعهم ولكن مل يندفعوا إال بالقتل -فبل غرامة عليو وال قصاص؛ ألنو يقوؿ:
علي .ففي ىذه اٟتاؿ ،ال غرامة عليو فيما
قاتلتهم أو قَتلتُهم دفاعا عن نفسي ،فأنا مظلوـ ،وأنا ً
معتدى ّ
قَتل .لو مثبل أنو قطع يد ىذا ،وأنو فقأ عُت ىذا ،وأنو قطع رجل ىذاٍ ،ب بعد ذلك ٗتلص منهم ،فطالبوه
-فبل حرج عليو .

تعرفوف حديث  من قُتل دوف مالو فهو شهيد ،ومن قُتل دوف نفسو فهو شهيد ،ومن قتل دوف أىلو
فهو شهيد  معناه أنو يقاتل حىت يُقتل ،وال يستسلم ،وال يسلم ٢تم نفسو ،ليفجروا بو مثبل بفعل
الفاحشة ،وال يسلم ٢تم امرأتو ،وال يسلم ٢تم مالو.
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وجاء عن النيب -صلى اهلل عليو وسلم-



أف رجبل قاؿ :يا رسوؿ اهلل إف جاءين باغ وقاؿ :أعطٍت

مالك؟ قاؿ :ال تعطو .قاؿ أرأيت إف قاتلٍت؟ قاؿ :قاتلو .قاؿ :أرأيت إف قتلتو؟ قاؿ :ىو ُب النار .قاؿ:
أيت إف قتلٍت؟ قاؿ :أنت شهيد  فبل ضماف عليو .ىذا يتعلق بالقطاع ويتعلق بدفع الصائل .
أر َ

حكم البغاة

بعد ذلك ذكر البغاة .البغاة :ىم الذين ٮترجوف على اإلماـ .إذا كاف ٢تم شوكة ،وعندىم قوة ،و٢تم نوع
من التأويل ،كأهنم ينكروف على اإلماـ .أهنم يقولوف :إف ىذا اإلماـ ،أو ىذا ا١تلك أو ٨توه ،كافر؛ ألنو فعل
كذا؛ وألنو فعل كذا وكذا ،فهؤالء بغاة.
ٮترجوف على اإلماـ ،و٢تم تأويل سائغ٢ ،تم تأويل يعٍت :شبهة .فماذا يفعل؟ يبدأ ٔتراسلتهم ،فإذا كاف
٢تم شبهة أزا٢تا ،يزيل ما يدعونو من شبهة ومظلمة .إذا ادعوا مظلمة أزا٢تا ،وإذا ادعوا شبهة أزا٢تا .فإذا
فاءوا ،وإال قاتلهم ،يقاتلهم إذا كاف قادرا على قتا٢تم ،كما فعل علي مع ا٠توارج .
ىذا ح كم البغاة ،الذين ىم ملحقوف بقطاع الطريق ،وفيهم كبلـ طويل ،مذكور ُب كتب الفقو .واهلل
أعلم ،وصلى اهلل على ٤تمد .
أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ونفعنا بعلمكم ،وجعل ما قدمتم ُب ميزاف حسناتكم ،وصلى اهلل على نبينا
٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت
أحكاـ الهرت
تعري الهرت وحكهو


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت ،نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت ،أما بعد .
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قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل :-فصل :وا١ترتد من كفر طوعا -ولو ٦تيزا -بعد إسبلمو ،فمىت ادعى النبوة ،أو
سب اهلل أو رسولو ،أو جحده أو صفةً من صفاتو ،أو كتابا أو رسوال أو ملكا ،أو إحدى العبادات
ا٠تمس ،أو حكما ظاىرا ٣تمعا عليو ،كفر .
فيستتاب ثبلثة أياـ ،فإف مل يتب قتل ،وال تقبل ظاىرا ٦تن سب اهلل أو رسولو ،أو تكررت ردتو ،وال
منافق وساحر .وٕتب التوبة من كل ذنب ،وىي :إقبلع وندـ ،وعزـ أال يعود ،مع رد مظلمة الستحبلؿ،
من ٨تو غيبة وقذؼ .
فصل :وكل طعاـ طاىر ال مضرة فيو ،حبلؿ ،وأصلو اٟتل .وحرـ ٧تس ،كدـ وميتة .ومضر كسم ،ومن
حيواف ٍبر ما يفًتس بنابو ،كأسد و٪تر وفهد وثعلب وابن آوى ال ضبع .ومن طَت ما يصيد ٔتخلب ،كعقاب
وصقر .وما يأكل اٞتِيَف ،كنسر ورخم  .وما تستخبثو العرب ذوي اليسار ،كوطواط وقنفد ونيص .وما تولد
من مأكوؿ وغَته ،كبغل .ويباح حيواف ْتر كلو ،سوى ضفدع و٘تساح وحية.
ومن اضطر أكل وجوبا من ٤ترـ -غَت سم -ما يسد رمقو .ويلزـ مسلم ضيافة مسلم مسافرُ ،ب قرية
ال ٍ
مصر ،يوـ وليلة ،قدر كفايتو ،وتسن ثبلثة أياـ .
فصل :ال يباح حيواف يعيش ُب الرب ،غَت جراد و٨توه ،وشروطها أربعة :كوف ذابح عاقبل ٦تيزا ،ولو
كتابيا .واآللة :وىي كل ٤تدد ،غَت سن وظفر .وقطع حلقوـ ومري ،وسن قطع الودجُت ،وما عجز عنو -
كواقع ُب بئر ومتوحش ٍ
ومًتد -يكفي جرحو حيث كاف .فإف أعانو غَته ككوف رأسو ُب ا١تاء و٨توه ،مل
٭تل .وقوؿ" :بسم اهلل" عند ٖتريك يده ،وتسقط سهوا ال جهبل .

وحدىا ْتضرة ٍ
مذؾ ،وسلخ ،وكسر عنق
وذكاة جنُت خرج ميتا و٨توه ،بذكاة أمو .وكرىت بآلة كالةّ ،

قبل زىوؽٟ + ،تم لبيع .وسن توجيهو إىل القبلة على شقو األيسر ،ورفق بو ،وتكبَت.
السالـ عليكم ورحهة اهلل وبركاتو


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت -نبينا ٤تمد -وعلى آلو وصحبو أٚتعُت
.
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بقي من كتاب اٟتدود باب "حكم ا١ترتد" ،الذي ُب الفصل األوؿ .أما الفصل الثاين ،فيتعلق
باألطعمة ،ما يباح منها وما ال يباح .والفصل الثالث ،يتعلق بالذكاة ،كيفية ذكاة اٟتيواف الذي يذكى،
وشروطو .
نقوؿ :ا١ترتد :ىو ا١تسلم الذي يكفر بعد إسبلمو ،إذا كفر طوعا واختيارا ،بشرط أف يكوف ٦تيزا ،وأف
يكوف سليما عاقبل .فإذا أُكره على الردة فإنو ال ٭تكم بردتو ،قاؿ اهلل تعاىل:

     

 )1(        ذُكر أف عمار بن ياسر  عذبو الكفار عذابا
شديدا ،وٛتلوه وقالوا :ال ٩تلي سبيلك إال إذا كفرت ٔتحمد ،وسببت دينو .فاضطر إىل أف يسبو ،حىت
يتخلص من شرىم وأذاىم .
فجاء -بعد ما خلوا سبيلو -باكيا إىل النيب -صلى اهلل عليو وسلم -فعذره رسوؿ اهلل  ونزلت ىذه
اآلية

          

اإلٍبٍ ،ب قاؿ بعد ذلك:

()2

ا١تكره ،ورفع عنو
فعذر اهلل تعاىل َ

        

 )3(  يعٍت:

إذا تكلم بالكفر طوعا واختيارا ،فعليو الغضب الشديد من اهلل تعاىل .
أما إذا كاف ٣تنونا ،فإنو مرفوع عنو القلم ،فلو تكلم بالكفر فبل يؤاخذ .وكذلك إذا كاف طفبل ال ٯتيز،
كابن أربع أو ٜتس ،أو ٨تو ذلك ،لو تكلم بكلمة كفر فإنو ال يعاقب؛ لعدـ تكليفو ،فيكوف هبذا الكبلـ
مرتدا ،قاؿ اهلل تعاىل:

           

 )4(           يعٍت :إذا ارتد طائعا
٥تتارا ،ومات على كفره ،حبط عملو.
 - 1سورة النحل آية .178 :
 - 2سورة النحل آية .178 :
 - 3سورة النحل آية .178 :
 - 4سورة البقرة آية .910 :
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وذكر اهلل أف الشرؾ ٭تبط العملُ ،ب قولو تعاىل:
تعاىلُ ،ب سورة األنعاـ:



 )1(     وُب قوؿ اهلل

         

()2

فالشرؾ والكفر

والردة ٖتبط األعماؿ ،وتوجب لصاحبها ا٠تلود ُب النار .وقد ورد حد ا١ترتد ُب اٟتديث قوؿ النيب -صلى
اهلل عليو وسلم  :-من بدؿ دينو فاقتلوه  وحده القتل .
ذكر أف عليا بن أيب طالب  ظهر ُب زمانو أناس ،وغلو فيو ،وقالوا لو :أنت الرب ،أنت اإللو ،و١تا خرج
سجدوا لو .فاستتاهبم فأصرواٍ ،ب إنو حفر آخاديد ،وألقاىم فيها وأحرقهم .و١تا ذُكر ذلك البن عباس قاؿ:
لو كنت أنا مل أحرقهم ،ولقتلتهم؛ ألف النيب -صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ  :من بدؿ دينو فاقتلوه



ولكن علي ٛتلو شدة
بلغ ذلك عليا فقاؿ :ويح ابن عباس .يعٍت :أف ابن عباس  ما كاف عند علمْ ،

الغضب على إحراقهم١ ،تا أهنم اعتقدوا فيو ،وقالوا :أنت إ٢تنا ،كاف ذلك كفرا .األسباب التي توجب ح

الر ة
وقد ذكر العلماء الكلمات اليت يكوف هبا مرتدا ،واألسباب اليت ٗترج من اإلسبلـ ،ولو راجعتم كتب
الفقهاء ،لوجدًب فيها الكثَت ،حىت ذكر بعضهم أكثر من مائة خصلة ،إذا فعلها كفر .
يقوؿ ىنا" :فمىت ادعى النبوة" .ىذا ردة ،من ادعى النبوة فإنو كافر مرتد ،أو سب اهلل أو سب النيب-
صلى اهلل عليو وسلم -فإنو يعترب مرتدا ،أو جحد وأنكر وجود اهلل -كالدىريُت -كفر أيضا ،أو جحد
صفة من صفاتو -الصفات الثابتة -كفر أيضا.
إذا جحد مثبل صفة السمع اليت أثبتها اهلل ،وصفة الوجو ،وصفة العلم ،وصفة القدرة ،أنكرىا إنكارا
كليا ،صدؽ عليو أنو ارتد .أو جحد كتابا من كتبو ،فقاؿ :ىذا القرآف مفًتى ،ليس ىو كبلـ اهلل ،وليس
ىو منزؿ ،وإ٪تا افًتاه ٤تمد .كقوؿ ا١تشركُت الذين قالوا :إف ىذا إال إفك مفًتى

  

 - 1سورة الزمر آية .85 :
 - 2سورة األنعام آية . 66 :
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()1

أساطَت األولُت يعٍت :ما سطروه

وما كتبوه .
وكقو٢تم:



 )2(     وكقو٢تم :إهنا ٘تلى عليو بكرة وأصيبل .أو جحد رسالة ٤تمد،

أو جحد رسالة موسى ،أو إبراىيم أو عيسى ،أو أحد األنبياء ،وقاؿ :إنو كذاب .حىت الذين قالوا :إف
سليماف ساحر ،ليس بنيب ،يكفروف بذلك .أو جحد ملكا من ا١تبلئكة الذين ُٝتوا ُب القرآف ،كجربيل
وميكائيل ومالك خازف النار ،و٨توىم من ا١تبلئكة ،الذين ِذكرىم وارد ُب القرآف.
أو جحد إحدى العبادات ا٠تمس ،إذا أنكر الشهادة وقاؿ :ال فائدة فيها ،أو ال أقر ببل إلو إال اهلل ،أو
جعل مع اهلل آ٢تة أخرى ،أو استباح الشرؾ -أي نوع من الشرؾ -كالسجود لؤلصناـ ،أو دعاء األموات مع
اهلل تعاىل ،أو تعظيم ا١تخلوؽ كتعظيم ا٠تالق.
وكذلك إذا جحد وجوب الصبلة وقاؿ :إف ىذه الصبلة فكرة من ٤تمد ،ما أمر هبا .أو قاؿ :ال فائدة
فيها ،إهنا شاغلة عن األعماؿ الدنيوية ،فبل فائدة فيها .حىت ولو كاف يصلي ،اعترب كافرا .أو جحد وجوب
الزكاة ا١تفروضة ،وادعى أهنا تكليف ،وأهنا ظلم ،الذي يأخذىا من األمواؿ ظامل ٢تم.
أو جحد وجوب الصوـ وقاؿ :إنو تكليف شاؽ ،ماذا يفيد كوهنم يظمئوف أنفسهم؟ و٬تيعوف أنفسهم؟
يكوف بذلك كافرا مرتدا .أو جحد وجوب اٟتج ،حىت لو حج ،اعترب بذلك مرتدا .أو جحد شرعية اٞتهاد
وقاؿ :إف ىذا خطأ حيث ،يكلف اإلنساف أف يتعرض لقتل نفسو ،يتعرض ألف يقتل.
أو جحد أيضا إباحة النكاح ،أو حرـ النكاح اٟتبلؿ ،أو حرـ الطبلؽ ،قاؿ :ال يباح أنو يطلق.
وكذلك الذين حرموا تعدد الزوجات ،وقالوا :إف ىذا ظلم للمرأة أف يتزوج عليها ،أو أباحوا للمرأة أف تتزوج
اثنُت٬ ،تتمعاف ُب وطئها ،أو أباح ذوات احملارـ ،كالبنات واألخوات .

 - 1سورة الفرقان آية .5 :
 - 2سورة النحل آية .173 :
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وكذلك لو حرـ حكما ظاىرا ٣تمعا عليو ،إذا أباح الزنا وقاؿ :إف الشرع أخطأ حيث حرمو ،إذا بذلت
ا١ترأة نفسها باختيارىا ،فتحرٯتو غلط ،ال بأس بو .أو أباح ا٠تمر وقاؿ :إهنا شراب طيب ،كيف ٭ترمها
الشرع؟ أخطأ ُب ٖترٯتها ،حىت ولو كاف ال يشرهبا .أو أباح الربا وقاؿ :إ٪تا البيع مثل الربا ،ال فرؽ بينهما،
فلماذا حرـ ىذا وأحل ىذا؟ أو أباح شيئا ،معلوما من الدين بالضرورة ٖتليلو أو ٖترٯتو .
حرـ مثبل أكل ا٠تبوز ،اليت ىي من كسب طيب ،أو أباح أخذ الرشوة ،أو أباح قتل ا١تسلم بغَت
فلو ّ

حق ،أو ما أشبو ذلك .ذكرنا أف بعضهم أوصلها إىل مائة من ا٠تصاؿ اليت يكفر هبا.

يكثر االستهتار بأحكاـ اإلسبلـ ،أف كثَتا من ضعاؼ اإلٯتاف يضحكوف من ا١تؤمنُت ،ويسخروف
منهم ،وىذه السخرية ال شك أهنا ذنب كبَت ،قد يوقع ُب الكفر وُب الردة .تذكروف قصة الساخرين ،الذين
حكم اهلل تعاىل بردهتم ُ-ب غزوة تبوؾ١ -تا قالوا :ما رأينا مثل قرائنا ىؤالء! -يعنوف النيب -صلى اهلل عليو
وسلم -والقراء الذين معو -ما رأينا مثل قرائنا ىؤالء! أرغب بطونا ،وال أكذب ألسنا ،وال أجنب عند اللقاء.
كذبوا ،ليسو أرغب بطونا ،ليس ٫تهم بطوهنم ،وال ٫تهم فروجهم.
وحدث قبل أربعُت سنة ،أو ثبلث وأربعُت ،أف اليهود نشروا نشرة ُب بعض صحفهمٍ ،ب التقطها أيضا
أتباع ٢تم من أىل مصر ونشروىا ،ما ىي تلك النشرة؟ صوروا صورة ديك ،وكتبوا ٖتتو ٓتط عريض " :ده
٤تمد أفندي ،اللي متجوز تسع " .ىكذا ٕترءوا ىذه اٞترأة ،صوروا النيب ُ ب صورة ديك ،وادعوا أنو ليس
لو ىم إال فرجو ،أنو من أجل شهوتو تزوج تسعا.
١تا نشرت ىذه النشرة ،التقفها بعض ا١تصريُت ونشروىا ،كأهنم مقروف ٢تاٍ ،ب رد عليهم أحد علماء
ردا عليهم -على ىذه ا١تقالة-
مصر ،واستبشع قو٢تم ،وكتب الشيخ عبد العزيز بن باز -رٛتو اهلل -رسالةً ً

وردا على ٚتاؿُ ،ب قولو باالشًتاكية ُب تلك السنُت ،حيث أم َم كثَتا من األمواؿ ،وانتزعها وقاؿ :إف الناس

شركاء .عنواف رسالة الشيخ -رٛتو اهلل... -

فتكلم على تلك الصورة ،والذين أقروىم من ا١تصريُت ،واستبشع مقالتهم وجعل ىذا ردة عن اإلسبلـ،
ٍب تكلم -أيضا -عن "االشًتاكية" فمثل ىذه الكلمة تعترب ردة.
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ونقولك إف كثَتا يتهاونوف ٔتثل ىذه الكلمات ،وقد عدىا اهلل -تعاىل -من أسباب االرتداد والعياذ
باهلل ،قاؿ اهلل -تعاىلُ -ب سورة البقرة:
  

()1

        

السخرية من الذين آمنوا تعترب كف را؛ ألهنم إذا سخروا منهم فكأهنم يسخروف من دينهم

الذي يفتخروف بو .
وقاؿ -تعاىلُ -ب قصة الذين ُب غزوة تبوؾ :

      

 )2(            فكفرىم هبذا األمر ،
        

()3

دؿ على إهنم كانوا آمنوا ،وأف ىذه الكلمة ارتدوا هبا

وأصبحوا كافرين.
وقاؿ -تعاىل -أيضا ُب سورة التوبة:

      

            

الكفار أهنم يسخروف من ا١تؤمنُت كما قاؿ اهلل -تعاىلُ -ب قصة نوح :

()4

ىكذا عادة

    

                 

( )5يعٍت :أهنم يسخروف من نوح وصناعتو للسفينة  ،ولكن ىكذا قاؿ ٢تم .
فأنت مثبل إذا جاءؾ من يسخر بك تقوؿ :إف تسخر منا فإننا نسخر منكم  ،فالذين -مثبل-
يسخروف من اللحية … ابتلي كثَت ٔتعاداة اللحى  ،وصاروا يسخروف من الذين يربوهنا فيلمزوهنم :كأهنا
ب تَػْي ٍ
س ،كأهنا عارض على جائر ،كأهنا مكنسة بلدية .ىذا سخرية من السنة  ،قل ٢تم:
ذَنَ ُ

 

 - 1سورة البقرة آية .919 :
 - 2سورة التوبة آية . 88-85 :
 - 3سورة التوبة آية .88 :
 - 4سورة التوبة آية .03 :
 - 5سورة هود آية . 36 :
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()1

؛ ألف ىذا استهزاء بالسنة  ،السنة النبوية

اليت جاءت هبذا األمر ال شك أف ىذا سخرية بالشرع والشريعة فيلحق با١ترتدين -والعياذ باهلل.-
وقد ٝتاىم اهلل -تعاىل -اجملرمُت ،تقرءوف قوؿ اهلل -تعاىل: -
    

()2

     

… إىل آخر السورة ،يعٍت :أهنم يتنقصوهنم ويقولوف  :ىؤالء

مساكُت! أضاعوا حياهتم بتعلم ىذه األبواب :تعلم صبلة وتعلم طهارة  ،وتعلم صياـ  ،فاهتم السبق ،فاهتم
التقدـ  ،الناس وصلوا إىل األفبلؾ العليا ،وصلوا إىل القمر  ،وصنعوا الذرة ... ،و٨تو ذلك.
وأما ىؤالء فإهنم أضاعوا أعمارىم ،يتعلموف :باب التيمم ،باب ا٠تَت أو باب إزالة النجاسة أو باب
كذا وكذا !! فلم يستفيدوا إال ىذه العلوـ اليت نقصت على أعمارىم ،وضيعت عليهم تقدمهم ،أليس ىذا
سخرية ؟! .
وإف تعلموا ما يقولوف فإنو قد فاهتم ا٠تَت الكثَت ،وكذلك -أيضا-
نعم إنو سخرية بعلوـ الشريعة ،وإهنم ْ
الذين يسخروف أو يتنقصوف أىل األعماؿ الصاٟتة ،أىل الذكر والتسبيح وقراءة القرآف ،وعمارة ا١تساجد
واالعتكاؼ هبا ،ويقولوف :ىؤالء رجعيوف! ىؤالء متأخروف! ىؤالء متخلفوف! ال شك أف مثل ىذا -أيضا-
يعترب كفرا ابتلي بو كثَت من الناس  ،يقوؿ فيهم بعض ا١تعاصرين :
خف ػ ػػافيذ ى ػ ػػذا ال ػ ػػوقئ كػ ػػاف لهػ ػػا ضػ ػػرر

وأوباشػ ػ ػ ػػها بي ػ ػ ػ ػػن الػ ػ ػ ػػور ش ػ ػ ػ ػػرىا هػ ػ ػ ػػر

يعيبػ ػ ػػوف أىػ ػػل ال ػ ػ ههين نػ ػػن ج ػ ػػهلهم بهػ ػػم

كهػ ػ ػ ػػا عاب ػ ػ ػ ػػئ الكفػ ػ ػ ػ ػػار نػ ػ ػ ػػن جاءى ػ ػ ػ ػػم

يقول ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف :رج ػ ػ ػ ػ ػ ػػعيوف له ػ ػ ػ ػ ػػا تهسػ ػ ػ ػ ػ ػػكوا

بالنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذر

وإعفػ ػ ػ ػ ػػا هم تلػ ػ ػ ػ ػػك اللهػحػ ػ ػ ػ ػػى لجهاله ػ ػ ػ ػ ػػا

بنػ ػ ػ ػػص نػ ػ ػ ػػن الوحػيي ػ ػ ػ ػػن كػ ػ ػ ػػاف لػ ػ ػ ػػو أثػ ػ ػ ػػر

وحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهلهم تل ػ ػ ػ ػ ػ ػػك العصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ألنهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا  وت ػ ػ ػ ػػرؾ سػ ػ ػ ػػوا حػ ػ ػ ػػين كػ ػ ػ ػػاف ب ػ ػ ػػو ضػ ػ ػ ػػرر
لػ ػ ػ ػ ػ ػ يهم حناق ػ ػ ػ ػ ػػات ونس ػ ػ ػ ػ ػػواؾ نطهػ ػ ػ ػ ػػر

 - 1سورة هود آية . 36 :
 - 2سورة المطففين آية .93 :
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يعيبوهنم حىت با١تسواؾ! مع أهنم جعلوا بدؿ ا١تسواؾ السٍت  ،جعلوا بدلو السجائر -والعياذ باهلل -فيفخروف
بالسجائر ،إذا ولع أحدىم سيجارتو أخذ يتمايل ،وأخذ يفتخر ،وإذا رأى من أمسك سواكا أخذ يلوؾ بو
أخذ يتَػنَػقصو ويعيبو ،فمثل ىؤالء يعتربوف مرتدين إذا كانوا يستبيحوف مثل ىذا.

وبذلك تعرؼ أف أمر الردة أمر خطَت ،وأنو يدخل فيو كل من يستهزئ بشيء من الشريعة  ،وأهنم

سوؼ يعذبوف ُب اآلخرة ،اقرأ قوؿ اهلل -تعاىلُ -ب سورة
تعاىل: -

  

 )1(   قاؿ اهلل -

              

            

 )2(    اٗتذ٘توىم ١تا أهنم كانوا يدعوف ويتعبدوف

   

. )3(       
فيحذر ا١تسلم أف يقع ُب الردة وىو ال يشعر ،يستعمل مثل ىذه الكلمات اليت خطرىا كبَت فيقع ُب تنقص
الدين أو تنقص ا١تؤمنُت؛ ألجل إٯتاهنم وألجل عقيدهتم وألجل علومهم الشرعية -فيهلك و٭تبط عملو وىو
ال يشعر ،يتساىل بكلمة يقو٢تا ،وقد يقو٢تا مازحا وقد يقو٢تا ضاحكا .وال يعلم أهنا تُػْتلِ ُفو وأهنا هتلك عليو

أىل بذلك أف يُقاـ عليو حد الردة  .توبة الهرت
أمر دينو ودنياه ،وأنو ٌ

 - 1سورة المؤمنون آية . 1 :
 - 2سورة المؤمنون آية .117- 176 :
 - 3سورة المؤمنون آية .111- 117 :
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يقوؿ " :إذا فعل ذلك كفر  ،فيستتاب ثبلثة أياـ فإف مل يتب قتل" ال شك أنو إذا عرض على السيف
وقيل :إنا سنقتلك سيُظهر التوبة ،ويظهر الندـ خوفا من القتل  ،ولكن إذا ُعرؼ بأف توبتو توبة الكذابُت
فبل يقبل منو.

"عسى الغَُويْػ ُر أبْػ ُؤ ًسا" مثل مضروب يعٍت :ماذا
ذكر أف رجبل جاء إىل عمر بن ا٠تطاب  فقاؿ َ :
عندؾ من األخبار؟ فقاؿ :رجل ارتد بعد إٯتانو فقتلناه ،فقاؿ عمر  ىبلّ استتبتموه ثبلثة أياـ  ،ومنعتم
عنو الطعاـ والشراب لعلو أف يتوب؟! اللهم إين أبرأ إليك ٦تا فعلوا.
أخذوا من ىذا أنو ال بد أف يُستتاب ُ٭تبس و٬توع ويُضيق عليو ،ويقاؿ :إف مل تتب قتلناؾ ،فإذا أصر

ثبلثة أياـ وىو يُهدد وقاؿ :ال أتوب وال أتغَت وال أتبدؿ فإنو -واٟتاؿ ىذه -يُقتل  ،وإذا قتل فإنو يقتل
كافرا ،وحينئذ ال يرثو أقاربو ا١تسلموف ،وال يورث مالو يكوف فيئا لبيت ا١تاؿ ،وال يُصلى عليو إذا قتل على
ذلك  ،وال يدفن ُب مقابر ا١تسلمُت ،بل يدفن بعيدا ،يوارى إذا مل ٬تد من يواريو .

ثم يقوؿ " :فبل تقبل ظاىرا -يعٍت -التوبة ٦تن سب اهلل أو رسولو؛ ألف السب ىذا يكوف عقيدة،
دليل على أهنا عقيدة ُب قلبو فحينئذ ال تقبل توبتو ،ولو قاؿ :إين أتوب ؛ وذلك ألف ىذا دليل على أف
قلبو مطمئن بالكفر ؛ ألنو ىكذا شأنو كا١تنافقُت الذين

        

(. )1
ذكر أف يهوديا ُب الشاـ ُب حدود سنة عشرين وسبعمائة أخذ يسب النيب  ويقوؿ :إنو كذاب وإنو
مفًت  ،وإنو  ،...وإنو  ...فلما ظهر من أمره ىذا السب ا١تعلن غضب عليو العلماء ،منهم شيخ اإلسبلـ
ابن تيمية وكتب كتابو ا١تشهور.
ولعلكم أو بعضكم قرأ٘توه "الصارـ ا١تسلوؿ على شاًب الرسوؿ"  ،وأورد فيو األدلة وأطاؿ فيو وبسط فيو
الكبلـ ،وخبلصة كبلمو أنو ال تقبل توبة مثل ىذا  ،ولو ادعى التوبة ،وأنو بذلك ينتقض عهده ؛ ألنو كاف

 - 1سورة الفتح آية . 11 :
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من ا١تعاىدين ومن أىل اٞتزيرة من الذميُت ينتقض بذلك عهده  ،وأنو لتظاىره هبذا السب ٬تب قتلو ،وأورد
أدلة كثَتة.
ُب أوؿ الكتاب ذكر قصة رجل كاف عنده جارية ٦تلوكة ولكنها كانت كافرة  ،وكاف قد تَ َسراىا وولدت

لو ولدين ،ولكنها كانت تسب النيب



فعند ذلك قتلها ،فلما قتلها ذكر ذلك لعمر بن ا٠تطاب فمدحو

على قتلها؛ ألهنا تسب النيب  وغَت ذلك كثَت .
يقوؿ" :أو تكررت ردتو" أي :ال تقبل توبة من تكررت ردتو وذلك؛ ألف تكررىا يدؿ على ملء قلبو
بالكفر ،فإذا تكلم -مثبل -بالكفر ٍب بعد ذلك ِ
يب فتابٍ ،ب ذكر عنو أو ثبت عنو أنو تكلم بكلمة
ْ
استُت َ
كفر أو سخريةٍ ،ب استتيب فتاب ٍب عاد مرة ثالثةُ ،عرؼ بذلك أنو مرتد ،وأف قلبو مليء بالنفاؽ مليء

بالكفر فبل يُقبل منو الرجوع وال تُقبل منو التوبة .

"وال تقبل توبة ا١تنافق ويسمى الزنديق" الذي يقوؿ بلسانو ما ليس ُب قلبو إذا عرؼ بأنو ٯتيل مع

الكفار ،وأهنم

              

( )1وأهنم يًتبصوف با١تؤمنُت الدوائر :

           

              

()2

فمثل ىؤالء ظاىرىم مع ا١تؤمنُت وباطنهم مع الكفار.
فمثل ىؤالء زنادقة ال تقبل توبتهم ،وكذلك إذا استمروا على ذلك .فالعادة أف دياناهتم وأعما٢تم ال
تتغَت سيما إذا طعن أحدىم ُب السن ،ذكر أف أحد الزنادقة أُحضر عند ا١تهدي ،وقرره فثبت عنده أنو
ب أنك قتلتٍت كيف تصنع بأربعة آالؼ حديث
زنديق فقتلو -أمر بقتلو -فقاؿ ذلك ا١تنافق أو الزنديق َ :ى ْ

ادىا ،يعٍت :إف اهلل -تعاىل -حفظ دينو فهناؾ من ينتقدىا  ،ومن
َ
تعيش ٢تا نػُق ُ
كذبْػتُها على نبيكم ؟ فقاؿُ :

يبينها ومن ٭تذر منها .

 - 1سورة البقرة آية . 15 :
 - 2سورة النساء آية .151 :
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وأُحضر إليو رجل أديب ولكنو متهم -أيضا -بالزندقة فاستتابو ،وأظهر التوبة ،و١تا عفا عنو تذكر بيتُت
لو فرده ،وقتلو بسببهما ،و٫تا قولو :
وإف نػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن أ ـبػتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػهبا

ك ػ ػ ػ ػػالزرع يس ػ ػ ػ ػػقى اله ػ ػ ػ ػػاء ف ػ ػ ػ ػػي رس ػ ػ ػ ػػو

وال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيخ ال ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػترؾ أخالقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

حت ػ ػ ػ ػ ػػى ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػوار فػ ػ ػ ػ ػ ػػي ث ػ ػ ػ ػ ػ ػػر رنسػ ػ ػ ػ ػ ػػو

إذا ارعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى جهلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو  ك ػ ػ ػ ػ ػػذي ال ـ
ضػ ػ ػ ػ ػػنى عػ ػ ػ ػ ػػا إلػ ػ ػ ػ ػػى نكػ ػ ػ ػ ػ ػسو




فقاؿ :أنت شيخ -يعٍت :كبَت -فبل تًتؾ أخبلقك! اعًتفت على نفسك  ،والشيخ ال يًتؾ أخبلقو -
يعٍت :كبَت السن -حىت يوارى ُب ثرى رمسو ،يعٍت :حىت يدفن ،إذا ارعوى عاد إىل جهلو كذي الضٌت
إف مرض عاد إىل نكسو ،فقتلو على الزندقة هبذه األبيات .
يعٍتْ :
"وال تقبل توبة الساحر وذلك ألنو ٮتفي عملو؛ وألنو ورد أف قتلو حد" حد الساحر ضربو بالسيف،
والصحابة قتلوا بدوف استتابة ،تذكروف حديث ّتالة قالوا  :جاءنا كتاب عمر أف اقتلوا كل ساحر وساحرة
 ،فقتلنا ثبلث سواحرز
وصح عن حفصة أهنا أمرت بقتل جارية ٢تا سحرهتا ُفقتلت ،وكذلك صح عن جندب ،فهكذا ىؤالء ال

تقبل توبتهم  :من سب اهلل ورسولو  ،أو تكررت ِردتو ،أو ثبت نفاقو  ،أو عمل سحرا ،فيقتلوف .ٯتكن أف
يقبل من بعضهم إذا ثبت رجوعو عن ذلك العمل ومل يعد إليو  .شروط التوبة
شروط التوبة :
"التوبة واجبة من كل ذنب ،ولكن من مثل ىذه األمور اليت ىي أمور الردة واجبة و٤تتمة ،شروطها:
اإلقبلع  ،والندـ  ،والعزـ على أال يعود  ،ورد ا١تظامل إىل أىلها" .
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اإلقبلع يعٍت  :ترؾ ذلك الذنب سواء كاف كفرا أو معصية ،فالذي يقوؿ بلسانو أنا :تائب ولكنو م ِ
صر
ُ

ومستمر على ىذا الذنب ،ال يقبل منو ،وكذلك الذي ما يندـ ،يتمدح ويقوؿ :أنا الذي قتلت فبلنا ،أنا
نيت كذا وكذا  ،أنا الذي سببت فبلنا ،أنا الذي سخرت من كذا وكذا ،يتمدح بأفعالو وال يتأسف
قد ز ُ

عليها ،وىكذا الذي ٭تدث نفسو أنو سوؼ يعود إىل الذنب سوؼ يعود إليو إذا تسٌت لو ال تُقبل توبتو .

ويشًتط إذا كانت التوبة من حقوؽ آدميُت أف يردىا إليهم ،فإف كاف قتبل مكن من نفسو وقاؿ :أنا

الذي قتلت ابنكم ،وإف كاف ضربا قاؿ :أنا الذي ضربتو  ،أو أنا الذي قطعت يده أو إصبعو ،وإف كاف ماال
قاؿ :ىذا مالكم الذي سرقتو أو الذي هنبتو  ،أو جحدتو ،يرد ا١تظامل .

إذا كاف الذنب غيبة أو قذفا فهل يستحلهم ،ويقوؿ :أنا يا فبلف اغتبتك ِ
فحلٍت ،اجعلٍت ُب ِحل ؟ ال
ُ
يشًتط ذلك ،ولكن ٯتدحو ُب األماكن اليت كاف يغتابو فيها ،وال يشًتط أف يقوؿ  :أبِ ْح يل أو أحلٍت،
ٯتدحو ويثٍت عليو ويستغفر اهلل من ذلك الذنب ،وىكذا إذا كاف الذنب قذفا ،القذؼ :الرمي لفعل
فاحشة ،فبل ٭تتاج أف يأٌب إليو  ،ويقوؿ :اٝتح يل فإين قد رميتك ،وقلت :إنك ز ٍاف ،أو إنك لُ ِ
وطي .ال
يشًتط ذلك.
أحكاـ األطعهة
األطعهة الهحرنة
ذكرنا أف الفصل الذي بعده يتعلق باألطعمة ،بعض العلماء يذكروف األطعمة مع ا١تعامبلت ،يعٍت :مع البيع
والشراء واإلجارة؛ ألف فيها بياف ما ىو مأكوؿ وما ليس ٔتأكوؿ ،ولكن ذكروىا ىا ىنا؛ ألف أكثر ما ذكروه
من ا١تباحات ىو اٟتيوانات اليت ٖتتاج إىل ذبح؛ ولذلك ذكروا بعده الذكاة ،وذكروا بعده الصيد .
فكأهنم ١تا ذكروا ِ
الق صاص ،و١تا ذكروا اٟتدود ،قالوا :ىذا ما يتعلق باآلدمي ،فكيف ما يتعلق
باإلنساف ،فقالوا :إف ىناؾ ما يُقتل من اٟتيوانات :كالكبلب الضارية  ،والسباع و٨توىا فإهنا تُقتل حىت ُب

اٟترـ واإلحراـ ،ورد أنو  أمر بقتلها ،وقاؿ ٜ  :تس من الفواسق تقتل ُب اٟتل واٟترـ  وذكر منها :
الكلب العقور فعند ذلك قالوا ٨ :تتاج إىل أف نعرؼ ما يُقتل من ىذه اٟتيواف ،وما يؤكل وما ليس ٔتأكوؿ .
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حبلؿ ،وأصلو اٟتل من النباتات ومن الثمار
وذكروا بعد ذلك األطعمة .كل طعاـ طاىر ال مضرة فيو ٌ -
 ،ومن اٟتيوانات  ،وما أشبو ذلك  ،األطعمة يأكل اإلنساف منها ما يناسبو ،وتأكل اٟتيوانات ما يناسبها
حىت من النباتات ،قاؿ اهلل -تعاىل: -

     

()1

يعٍت :من ىذا النبات  ،قد

يكوف بعض النبات يناسب اإلنساف أف يأكل منو كبعض أوراؽ الزرع  ،أو ما أشبهو  ،وٙتره الذي ىو
السنبل  ،وٙتر النخل الذي ىو التمر  ،وٙتر العنب الذي ىو الزبيب  ،وٙتر التُت والتوت  ،وٙتر الرماف،
وأشباه ذلك من الثمار اليت ىي من الطيبات طعاـ طاىر طيب ٍ
مغذ ليس فيو مضرة  ،فإنو مباح حبلؿ.
وأما إذا كاف فيو مضرة -ولو كاف يأكلو اآلدمي -فإنو يكوف حراما ،ىناؾ -مثبل -ما يسمى باٟتشيش
يأكلو كثَت من الناس ،ولكنو ٤ترـ؛ ألنو مضر ،وىناؾ ما يُصنع من عصَت العنب حىت يُ ْس ِكَر وىو ا٠تمر،
فهذا ولو شربو كثَتوف لكنو حراـ  ،ولو قالوا :إنو شراب طيب لكنو م ِ
ضر بالعقل فيكوف حراما ،وىناؾ -
ُ

مثبل -ما يسمى بالقات يأكلو كثَتوف ،ولكنو مضر ،ولو كثر الذين يأكلونو فيكوف حراما ،وال عربة ٔتن
يستحلونو فيدعوف أنو مأكوؿ ،وأف فيو  ...وفيو  ،...ال عربة هبم فإهنم كالبهائم اليت تستحلي ما ىو مر ُب
ذوؽ اإلنساف ،وتستجيز ما فيو مضرة .
الذين يشربوف الدخاف يعرفوف بأنو مضر ،يعًتفوف ،ومع ذلك يستمروف فيو فبل عربة هبم ،والذين
يشربوف ا٠تمر قد يعًتفوف بأهنا حراـ ،ولكن مع ذلك يصروف على شرهبا ،والذين يأكلوف اٟتشيش وىو نوع
من النباتات مضر ظهر ُب حدود القرف السادس  ،وانتشر األكل منو ،وأفىت العلماء بتحرٯتو حىت قاؿ شيخ
اإلسبلـ ابن تيمية :ا٠تمر ٔتنزلة األبواؿ ،واٟتشيش ٔتنزلة العذرة( .العذرة :الغائط الذي ٮترج من اإلنساف،
تنفَتا منو) .
ومع ذلك يكثر الذين يأكلونو ،وكذلك الذين يستبيحوف أكل ىذا النبات ا٠تبيث :القات ،وٙتر آخر
يقاؿ لو :اٞتَت ،قد يكوف أخف ضررا من القات ،ولكن ال منفعة فيو ،قد يكوف ٙتنو رفيعا ،ونبات آخر
رائحتو قبيحة يسمونو الربٕتاؿ ،وليس ىو الربتقاؿ فإنو من الطيبات ،ولكن نبات رائحتو خبيثة ،وكذلك ما
 - 1سورة طه آية .55 :
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يسمى بالشمة الذي ٯتضغوهنا ٍب ٯتجوف ريقا ،ىؤالء ال شك أهنم استحسنوا القبيح فبل عربة هبم ،ولو ادعوا
أف ىذا من الطيبات فإنو من ا٠تبائث ،وال يغًت بكثرة من يتعاطى ذلك أو من ٯتدحو.
وفيما يظهر أف الشيح اٟتكمي -رٛتو اهلل -أوؿ من نظم فيو منظومتو ١تا سئل عن القات ،نظم فيو
منظومة تائية ُب ٖترٯتو وبياف آفاتو ،وذكر من مضاره أنو يضيع الصبلة ،يقوؿ ُب منظومتو:
أو نغػ ػ ػ ػ ػػرب فع ػ ػ ػ ػػاء ق ػ ػ ػ ػ ػ ل ػ ػ ػ ػػم يػ ػ ػ ػ ػػات

إف جػ ػ ػ ػػاءه السهػ ػ ػ ػػر فالوسػ ػ ػ ػػطى يضيعه ػ ػ ػ ػػا

وإف أتاىػ ػ ػ ػ ػ ػػا فه ػ ػ ػ ػ ػ ػ س ػ ػ ػ ػ ػػهو ووسوسػ ػ ػ ػ ػ ػػة ............ 




يعٍت :يأتيها وىو غَت عاقل ،رد عليو أحد علماء اليمن يقاؿ لو :ابن ا١تهدي ردا ضعيفاٍ ،ب جاءه ذلك
الرد فرد عليو أيضا منظومة طويلة افتتحها بالتاء :
الحه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هلل فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل البريـػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

وب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ء ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وف واختتانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

ثػ ػ ػ ػ ػػم الػ ػ ػ ػ ػػصالة عل ػ ػ ػ ػػى خ ػ ػ ػ ػػاتم النب ػ ػ ػ ػػوات

نح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػه ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن أتان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بالكران ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

يعٍت ما يدؿ على ٘تكنو رٛتو اهلل .
يقوؿ " :وحرـ ٧تس" كل شيء ٧تس فإنو ٤ترـ ،كالدـ الدـ ٧تس؛ ألف اهلل -تعاىل -حرمو  ،وا١تيتة
٧تسة فيحرـ أكلها إال ما ذكره اهلل لقولو :

           

()1

وٟتم ا٠تنزير ٧تس ،ومثلو -أيضا -احملرـ من اٟتيوانات.
 - 1سورة البقرة آية .103 :
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"وكل ما ىو مضر مثل السم" -يذكر ُب اٟتاشية أنو ُمثلث السُت :السم والسم والسم -كل ما يقتل

إذا أُكل أو ُشرب ،وكذلك ما ىو مضر من اٟتيوانات الربية ٭ترـ منها ما يفًتس :ما يفًتس بنابو كاألسد،

والنمر ،والفهد والثعلب ،وابن آوى ،وابن عرس ،ىذه تفًتس و٢تا ناب.
ورد أنو



هنى عن كل ذي ناب من السباع اليت ٢تا ناب تفًتس بو وتعدو على الناس ،استثٍت الضبع،

حرمو أكثر العلماء  ،وأباحو اإلماـ أٛتد؛ ألنو ورد فيو حديث ولكن األقرب أنو حراـ؛ وذلك ألنو ذو
ناب ،وألنو يفًتس ،وألنو يأكل اٞتيف ،فيكوف بذلك أقرب إىل كونو ٤ترما .
ورد أف النيب



هنى عن كل ذي ناب من السباع  ،وكل ذي ٥تلب من الطَت  ا١تخلب :ىو

أصابعو احملددة ،الطيور بعضها أصابعو ٤تددة يفًتس هبا ،ويأخذ صيده هبا قد ٯتسك مثبل الشيء الثقيل
ٔتخالبو ،ويرتفع بو يصيد ٔتخلبو كعقاب ،وصقر ،وغراب ،وبازي ،وباشت  ،وما أشبهها ىذه أيضا ٤ترمة
ألهنا ٢تا ناب تفًتس بناهبا .
وكل ما يأكل اٞتيف كالكبلب والسنانَت القطط  ،ومن الطَت النسور  ،والرخم وما أشبهها ٦تا يأكل
اٞتيف؛ ألف اٞتيف ٤ترمة ،وما أكلها فهو ٤ترـ ،وكل ما تستخلفو العرب ذوي اليسار ،العرب الذين ىم
أىل يسار وسعة من الرزؽ ٓتبلؼ الضعفاء والفقراء و٨توىم؛ فإهنم قد يأكلوف ا٠تبائث .
حىت سئل بعضهم :ماذا تأكلوف من الدواب ؟ فقاؿ  :نأكل كل ما دب ودرج إال أـ ُحبَُت .وأـ
ُحبَُت :دابة كهيئة ا٠تنفسة ،يأكلوف كل ما دب ودرج ،يأكلوف الفئراف ،ويأكلوف ا٠تنافس ،ويأكلوف
اٟتشرات -مثبل -اليت ٯتكن أف يصيدوىا حىت الزنابَت والفراش وما أشبو ذلك ،وال شك أف ىذه مستخبثة.

مثل بطَت يقاؿ لو :الوطواط ىذا -أيضا٤ -ترـ؛ ألنو مستخبث  ،والقنفذ وىو الذي عليو شوؾ على
جلده ،والنيص مثل القنفذ إال أنو أك رب منو ولكن شوكو طويل قد اكتسى ّتلده ،إذا جاءه أحد فإنو ينفض
جلده وتطَت الشوكة ٨تو عشرة أمتار تصل إىل الذي يريد أف يرميو بذلك الشوؾ.
"وما تولد من مأكوؿ وغَته ٍ
كبغل"؛ ألنو يتولد من اٟتمار وا٠تيل ،فيكوف ٤ترما فهذه ىي احملرمات من
اٟتيوانات .ذكروا أف ٦تا حرـ ُب اٟتديث اٟتمر األىلية؛ ألهنا مستخبثة ولو كانت من هبيمة األنعاـ .
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الع ِذرة
و٦تا حرـ -أيضا -ما يتغذى بالنجاسة كاٞتبللة من اإلبل أو البقر أو الغنم  ،وىي اليت تأكل َ

إٟتاقا ٢تا با١تستخبث ،إذا كاف أكثر طعامها من ىذه النجاسات ،تتبع العذرة وتأكلها فتكوف بذلك تأكل
٧تاسة ،يقولوف :ال يشرب لبنها  ،وال يؤكل ٟتمها حىت ُٖتبس ٖ ...تبس الناقة أربعُت يوما كما ذكر ذلك
بعضهم  ،وتطعم حبلال حىت يطيب ٟتمها ،وكذا ٭تبس غَتىا.
وىكذا -أيضا -الدجاج الذي يأكل العذره فإنو ال ٭تل حىت يطيب ٟتمو ،يعٍت :٭تبس إىل ثبلثة أياـ
وقيل عشرة -ويطعم حبلال .يقوؿ " :ويباح حيواف البحر كلو سوى ضفدع  ،و٘تساح  ،وحية".
الضف ع ٗ :ترج ُب الرب ٗترج على الساحل ،و٢تا نقيق فتكوف ليست من حيوانات البحر؛ حيواف البحر
ىو الذي ال يعيش إال ُب البحر .
والتمساح ال يعيش إال ُب البحر ،ولكن قالوا :إنو ساـ أو إنو مضر ،وحية البحر مثل حية الرب ،وإف مل
يكن فيها سم ،بقية حيواف البحر يكوف حبلال .
أكل الهحرـ للهضطر
مباح كأسد ميت أو
اضطُر أكل من احملرـ غَت السم ،ما يسد َرَم َقو ،إذا اضطر ووجد ميتة أو وجد غَت ٍ
من ْ
ثعلب ،أو قط ،أو غراب فلو أف يأكل منو ما يسد رمقو ،يأكل ما ليس بضار ،أما الشيء الضار كالسم
فليس لو أكلو؛ ألنو يقتل .
أ اب الضيافة
بعد ذلك ذكر الضيافة ،قاؿ اهلل -تعاىل: -

        

( )1أخرب اهلل -تعاىل -بأف إبراىيم كاف يكرـ الضيف ،كل من نزؿ بو أكرمو ،وجاء ُب اٟتديث قولو
من كاف يؤمن باهلل  ،واليوـ اآلخر فليكرـ ضيفو جائزتو ،قالوا :ما جائزتو ؟ قاؿ :يومو وليلتوٍ ،ب قاؿ،
الضيافة ثبلثة أياـ ،ومن زاد على ذلك فهو صدقة ،وال ٭تل لو أف يثوي عنده حىت ٭ترجو . 
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قدٯتا كاف ا١تسافروف يأتوف على أرجلهم ،وليس مع أحدىم متاع فيمر بقرية فينزؿ عند بعض ا١تنازؿ ...
عند بعض أىل البيوت ،وإذا نزؿ علق متاعو أو نعليو؛ صار لذلك ضيفا ،صاحب ا١تنزؿ يطعمو غداء
وعشاء كعادة أىل البلد ،يطعمو ٦تا يأكل ىو وأىلو ،ىذا ىو اإلكراـ  من كاف يؤمن باهلل واليوـ اآلخر
فليكرـ ضيفو . 
الضيافة ُب األصل يوـ وليلة ،وإذا زاد فإهنا ثبلثة أياـ ،فإف زاد على الثبلثة فلو أف يعتذر منو ويقوؿ :قد
انتهت مدة الضيافة فانتقل عٍت ،كذلك يقوؿ" :ال ٭تل للضيف أف يثوي عند صاحب البيت حىت ٭ترجو"
ويشق عليو بل يكوف خفيفا ،وال ٮتجل صاحب البيت.
يلزـ الهسلم ضيافة الهسلم الهسافر  ،أخصو بقولوُ" :ب قرية ال َمصر" الضيافة تكوف ُب القرى؛
وذلك ألنو إذا نزؿ ُب قرية قد ال ٬تد مكانا يأوي إليو فيحتاج إىل أف ينزؿ مقابل صاحب البيت ينيخ
راحلتو ،فيعرؼ صاحب البيت أنو قد وافاه ،فعليو أف يضيفو ،يضيفو يعٍت :يكرمو كما ُب قولو -تعاىل: -


 )1(      يعٍت  :يكرمو٫تا .

أما ُب ا١تصر -ا١تدف الكبار -فبل يلزـ ذلك؛ ألنو ُب إمكانو أف ٬تد ا١تطاعم ،وأف ٬تد الفنادؽ ،يدخل ُب
َ
الفندؽ ويكرـ نفسو ،أو يدخل ُب ا١تطعم ويأكل ما يسد حاجتو ،وال ٭تتاج إىل أف يُضيف ،إال إذا كاف لو
قريب أو صديق واستضافو فلو أف يستضيفو وأف ينزؿ عنده  ،وما أشبهها يستحي أف ينزؿ أماـ أىل قرية
وينصب قدره ويوقد ناره ،وٮتبز والناس ينظروف يستحي من ذلك ؛ فؤلجل ذلك يضيف عند أحدىم
فيضيفو يوما وليلة قدر كفايتو ،والسنة األكثر ثبلثة أياـ .أحكاـ ذكاة الحيواف
تعري الذكاة ونا تجوز فيو الذكاة
الفصل الذي بعده يتعلق بالذكاة.
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يقوؿ" :ال يباح حيواف يعيش ُب الرب إال بذكاة غَت جراد و٨توه" يظهر أف كلمة الذكاة سقطت ،أي :ال
يباح بغَت ذكاة حيواف يعيش ُب الرب غَت جراد و٨توه .يعٍت :فصل ُب الذكاة  ،الذكاة :ىي الذبح بالسكُت
و٨توىا.
اٞتراد يباح أكلو ٟتديث ابن عمر:



أُ ِحلت لنا ميتتاف ودماف ،أما ا١تيتتاف :فاٞتراد واٟتوت



يعٍت :السمك ال ٭تتاج إىل ذكاة ،وأما الدماف :فالكبد والطحاؿ فأما غَته من اٟتيوانات فبل بد من الذكاة،
قاؿ اهلل -تعاىل: -

       

()1

أي :ىذه احملرمات من قولو -تعاىل: -

       



()2

ىذه كلها ٤ترمة "إال ما ذكيتم" ،وا١تنخنقة :اليت ٗتتنق ْتبل فإف أدركوىا قبل أف ٘توت وذكوىا -يعٍت:
ذْتوىا -فهي حبلؿ ،ا١توقوذة :اليت تُ َرمى ْتجارة مثبل ،فإذا ماتت قبل أف يذْتوىا فهي حراـ ،فإف أدركوىا

حية وذْتوىا ،وٖتركت عند الذبح فهي حبلؿ.

الهتر ية :اليت تسقط من رأس جبل ،فإذا ماتت قبل أف تصل إىل األرض َح ُرَمت فإف أدركوىا وىي
حية وذكوىا فهي حبلؿ.
والنطيحة :اليت تنطحها شاة أو بقرة ،و٘توت بالنطح ،فإف أدركوىا وذكوىا فهي حبلؿ.
وأكيلة السب  :اليت ينهشها السبع -الذئب مثبل أو األسد أو النمر -و٬تدوهنا قد هنشها ،فإف أدركوىا
حية وذْتوىا فهي مذكاة .
شروط الذكاة

شروط الذكاة أربعة :
أىلية ا١تذكي ،واآللة ،وقطع اٟتلقوـ ،وا١تريء ،وذكر اسم اهلل .
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ىذه أربعة :ال رط األوؿ :كوف الذابح عاقبل ٦تيزا ،فإذا كاف الذابح صبيا ال ٯتيز فبل ٖتل ذبيحتو ،أما
إذا كاف ٦تيػزا -يعٍت :كاف ابن سبع سنُتِ -
ذْتَو يكوف بغَت نية فبل
يعقل حلت ذبيحتو ،إذا كاف ٣تنونا فإف ْ
ً
()1
ٖتل ذبيحتوٖ ،تل ذبيحة الكتايب لقوؿ اهلل -تعاىل        : -
فُسر طعامهم بأنو ذْتهم؛ وذلك ألف من شرعهم أف يذْتوا ذْتا شرعيا ،فيذْتوا بالسكُت ،وكذلك يذكروف
اسم اهلل عند الذبح ،فإذا ذْتوا ذْتا شرعيا حل ذْتهم.
أما ُب ىذه األزمنة فالغالب أهنم ال يذْتوف ذْتا شرعيا؛ أوال  :أهنم -أو كلهم -ال يذكروف اسم اهلل.
ثانيا  :أهنم ال يذْتوف ،وإ٪تا يسلطوف عليها أمواس تقطعها من ا٠تلف يقتلوف -مثل -البقر أو الغنم
وهناٍ ،ب يغمزوف ىذا ا١تسمار ،ويأٌب عليها من رءوسها فيقطع الرءوس من ا٠تلف وتسقط الرءوس،
فيصف َ
ُ
لكن يقوؿ بعضهم :إذا كاف مسمى وأتى السكُت على اٟتلق قبل أف ٘توت فإهنا تُباح ،أما لو قطع -مثبل-
العنق من فوؽ ،ومل يقطع اٟتلقوـ ومل يقطع ا١تريء ومل يقطع الوجدين فإنو ال يسمى ذاْتا.
كثَت منهم يقطع من عظم الرقبة ويبقى الرأس ٍ
متدؿ ال يقطعوف اٟتلقوـ حىت ٘توت ،فيكوف ذلك ذْتا

شرعيا ،حىت ذْتهم للطيور يعلقوهنا -مثبل -بأرجلها ٍب ٘تر على ماء يغلي فتنغمس فيو ،وإذا انغمست
كشط جلدىا ،والغالب أهنا ٘توت ،فإذا خرجت من ىذا ا١تاء اٟتار مرت على سكُت قطعت رءوسها.
أحيانا ٟتركتها ال تقطع إال ا١تنقار ،وأحيانا ال تقطع الرأس ،بل تضرب ا١تنقار فيتعدى ،فتسقط وىي
حية يعٍت ما قطع رأسها تسقط ُب الكرتوف٘ ،تر بعد ذلك على كماشة تأخذ الشعر الذي عليها كل الريش
ٗتمشو حىت تسلخهاٍ ،ب بعد ذلك ٘تر على موس يقطع الرجل وتسقط.
ال شك أف مثل ىؤالء ما ذْتوا حىت ولو كانوا مس لمُت ،فبل ٭تل ذْتهم واٟتاؿ ىذه ،أما إذا ٖتقق من
صفوف الدـ فإنو يباح .
أهنم يذْتوف بسكُت حادة ،وأهنم يُ َ

الحكهة في الذكاة خروج ىذا الدـ؛ ألف بقاء الدـ ُب ىذا الطَت أو ُب ىذا اٟتيواف يفسد ٟتمو،

ولكن كثَتا من أىل ا١تصانع يًتكوف الدـ فيها؛ ألنو يزيد ُب الوزف -مثبل -ولو جراـ أو اثنُت جراـ؛ ألهنم
 - 1سورة المائدة آية .5 :
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يعبوف -مثبل -مائة ألف من ىذا اٟتيواف يوميا ،وىذه الزيادة اليت ىي جراـ تزيد ُب الثمن فيأخذوف عليها
ٙتنا؛ فؤلجل ذلك ٭تاولوف أهنم ال يقطعوف الرأس إال بعد أف ٘توت ويبقى الدـ فيها ،فنقوؿ إف ذْتهم -
واٟتاؿ ىذا -أقرب إىل أنو ٤ترـ .
فمن التنزه أال تؤكل ذبائحهم ،اللحوـ ا١تستوردة ،وقد كتب فيها شيخنا عبد اهلل بن ٛتيد -رٛتو اهلل-
رسالة مطبوعة بعنواف "اللحوـ ا١تستوردة" ورجح فيها أف ٟتومهم غالبا ليست مذبوحة شرعيا.
ال رط الثاني  :اآللة :وىو كل ٤تدد يقطع غَت سن وظفرُ ،ب حديث رافع بن خديج  :قالوا :يا
رسوؿ اهلل ،إنا القُوا العدو غدا وليس معنا ُم َدى ،فهل نذبح بالقصب؟ قاؿ :ما أنْػ َهر الدـ ،وذكر اسم اهلل

عليو فكن غَت السن والظفر ،أما السن فعظم وأما الظفر فمدى اٟتبشة  ا١ت ْديَة :ىي السكُت  ،واٟتبشة
ُ
الذين ىم نصارى كانوا يذْتوف بأظافرىم ،فنهى عن الذبح بالظفر ،ولو قيل :ال تذبح بظفرؾ فإف ىذا
تشبو هبم ،وكذلك ال يذبح بسنو ولو عصفورا؛ فإف ذلك -أيضا -عظم ،وكذلك أيضا ال يذبح بعظم .
والذي ال ٬تد إال عظما ال يذبح بو ،أما إذا وجد حديدة ٤تددة ،أو وجد حجرا لو حد ،أو وجد عودا
لو حد وذبح بو فإنو ٬تزئ ،أو كذلك زجاجة ٤تددة ،أو ما أشبو ذلك ،كل ٤تدد يقطع اٞتلد ويقطع اللحم

يصح التّذكية بو غَت السن والظفر .

ال رط الثالث  :قطع اٟتلقوـ وا١تريء ،اٟتلقوـ٣ :ترى النفس ،وا١تريء ٣ترى الطعاـ ،والسكُت ال بد

النفس ،وىذا ا١تريء الذي ىو مثل ا١تصَت لكنو واسع
أنو يقطع هبا ىذا اٟتلقوـ الغليظ الذي يدخل معو َ
يدخل معو الطعاـ يقطعو بالسكُت و٨توىا .
وس ـن قط الوج ينِ ،ع ْرقَاف ُب جانيب العنق ،و٫تا اللذاف ٮترج منهما الدـ الكثَت يعٍت :اٟتكمة ُب
اقع ُب بئر ومتوحش
ىذه الذكاة ألجل خروج الدـ ،الدـ الذي ىو ٤ترـ ويُفسد اللحم ،وما عجز عنو كو ٍ
ٍ
ومًتد يكفي َج ْر ُحو حيث كاف.
وُب حديث رافع يقوؿ   :ند بعَت فرماه رجل بسهم فحبسو فقاؿ النيب  إف ٢تذه الدواب أوابد
كأوابد البحر فما ىرب منها فاصنعوا بو ىكذا  ند بعَت :ىرب ،فإذا ىرب -مثبل -ورموه بسهم فمات
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بسبب السهم؛ فإنو حبلؿ سواء من الصيد أو من هبيمة األنعاـ؛ ألف ىذا السهم جرحو فبل بد أنو خرج
من ىذا اٞترح دـ فيكوف بذلك صار حبلال.
وكذلك لو وقع ُب بئر  ...إذا وقع ٚتل ُب بئر ،ومل يقدروا على إخراجو وعرفوا أنو سيموت ينزلوف عليو
ويذْتونو -إف قدروا عليوُ -ب أصل الرقبة أو ُب أصل الرأس ،فإذا مل ٬تدوا طعنوه ولو مع جنبو ،أو طعنوه
مع فخذه حىت ٯتوت بسبب السكُت ،والعادة أنو ٮترج منو الدـ فيكوف ذلك مبيحا لو مع ذكر اسم اهلل -
تعاىل.-
وكذلك ا١تتوحش لو توحش ،مثبل :تيس ىرب فرموه ،فإنو إذا رموه وصادوه هبذا السهمن ولو مات
أكلُو ،وا١تًتدي :الذي يسقط من جبل أو يسقط من سطح إذا مل ٬تدوا إال
بسببو ،إذا ذكروا اسم اهلل حل ْ
أف ٬ترحوه ُ-ب الطريق مثبل -جرحوه ُب أية مكاف ،يكفي جرحو حيث كافُ :ب ظهرهُ ،ب فخذه ،أو ُب
غَت ذلك فإف أعانو غَته ،فبل ٭تل إذا كاف رأسو ُب ا١تاء ،وعرؼ أنو مات بسبب الغرؽ.
ىذا البعَت انغمس رأسو ُب ا١تاء ،ومل ي ستطيعوا أف ٮترجوه ،و١تا وصلوا إليو وجدوه قد مات ،ولو جرحوه
عادة ما ٮترج منو الدـ؛ ألنو قد مات وإذا مات فإف الدـ تتشربو اللحوـ فبل ٮترج الدـ  ،فؤلجل ذلك إذا
البعَت سقط ُب البئر انغمس رأسو ُب ا١تاء وجاءوا إليو وقد مات وطعنوه فإنو ال ٭تل؛ ألف ا١تيت مات
بسبب انغماس رأسو ُب ا١تاء ،وكذلك كل ما كاف موتو بسبب مباح وغَت مباح .
ال رط الراب  :التسمية :أف يقوؿ :باسم اهلل عند ٖتريك يده ،ويسن التكبَت أف يقوؿ :باسم اهلل واهلل
أكرب ،وتسقط التسمية سهوا ال جهبل ،لو نسي التسمية وسها عنها من العجلة و٨توىا سقطت التسمية،
وحلت الذبيحة ،وأما إذا كاف عن جهل فبل ٖتل ذبيحتو.
يذكر بعض اإلخواف :أهنم يأتوف إىل بعض الذين يقوموف ببيع الدجاج ُب بعض األماكن ،وأف أولئك
الذين يذْتوف من سرعتهم يذْتوه ،ويتكلم وال يذكروف اسم اهلل وغالبهم من ا١تتعاقدين ،يقوؿ :إنو قاؿ
ألحدىم :كيف تذبح وال تسمي فقاؿ بلهجتو أنا أٝتي بقليب يعٍت :أنو يكفيو التسمية بالقلب! بقليب يعٍت:
بقليب ،فأنكر عليو ،وقاؿ :ال بد من التسمية ،إذف أنا ال أشًتي منك؛ فأنت ال تذكر اسم اهلل ،يذبح بيده
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وىو يكلم فبلنا ،يأخذ الدجاجة ويقطع رأسها وىو يتكلم ،فيضعها ُب مكاف يصب فيو الدـٍ ،ب يأخذ
الثانية ويذبح بسرعة ،وال يذكر اسم اهلل .
الواجب أنو يسمي عند كل واحدة يذْتها من دجاج أو من ٛتاـ أو ٨تو ذلك ،كذلك الذين يذْتوف
اإلبل و٨توىا يذكر -أيضا -أهنم يستأجروف عماال ،من ىؤالء العماؿ أفارقة أو ٨توىا ىؤالء -أيضا -ال
يذْتوف الذبح الشرعي  ،يأخذوف خشبةٍ ،ب يضربوف هبا البعَت أو الثور مع رأسو إىل أف يسقط ،ضربات إىل
أف يسقطٍ ،ب بعد ذلك يشرعوف ُب الذبح.
وغالبا أهنم ال يعرفوف التسمية إ٪تا ٫تهم أف يذْتوىا بسرعة ،وأف يسلخوىا وأف يرسلوىا إىل صاحب
اللحم الذي يبيعها ٟتما وال يهمو أهنم يذكروف .عماؿ يستأجرىم ألجل أف ير٭توه من ىذا الذبح ومن ىذا
السلخ وما أشبو ذلك..
فاٟتاصل أنو ال بد أف يكوف الذابح أىبل وأف يكوف ٦تن يذبح ذْتا شرعيا  ،وأف يكوف ٦تن يذكر اسم اهلل،
وأنو إذا مل يذكر اسم اهلل ٕتاىبل ال ٭تل  ،أما إذا ترؾ التسمية لعجلة أو ٨تو ذلك سهوا؛ فإف ذلك يبيح
ذكاتو  .ذكاة الجنين
بع ذلك يقوؿ" :ذكاة جنُت خرج ميتا أو ٨توه بذكاة أمو" ىكذا جاء ُب اٟتديث  :ذكاة اٞتنُت
ذكاة أمو  إذا ذْتت الشاة اٟتامل ،و١تا ذْتوىا وسلخوىا وشقوا بطنها أخرجوا منها جنينا صغَتا أو كبَتا
ُب ىذه اٟتاؿ ٬توز أكلو وال ٭تتاج إىل أف يذبح؛ ألنو تابع ألمو فهو كجزء منها ،وكذلك ولد بقرة وولد
فرس ،وولد ناقة أخرج بعد أف ذْتت ومات أما إذا أخرج حيا فإنو يذبح كما يذبح اٟتي .
نكروىات الذبح
يقوؿ " :وُك ِره بآلة كالة" يكره الذبح باآللة الكالة فالسكُت اليت ليست ٤تددة -يعٍت :متثلمة -ال ٬توز
الذبح هبا؛ وذلك ألنو يعرض ذلك اٟتيواف بشدة حزه ٭تز بو ،ورٔتا يبقى عشر دقائق أو ربع ساعة وىو ٭تز
قبل أف يقطع اٞتلد ٍب يقطع اللحم ٍ ،ب يقطع اٟتلقوـ ٍب يقطع ا١تريء فيقطع مدة ،فالرسوؿ  هنى عن
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ذلك فقاؿ   :إف اهلل كتب اإلحساف على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذْتتم فأحسنوا
الذْتة وليحد أحدكم شفرتو ولَتح ذبيحتو . 
ال فرة :ىي السكُت تسمى أشرة وسكينا ومدية ،فعليو أف تكوف حادة؛ حىت تقطع سريعا ،وحىت ال
يعذب ذلك اٟتيواف إذا كانت اآللة اليت يذبح هبا كالة يعٍت :متثلمة غَت ٤تددة .
"يكره أف ٭تدىا ْتضرة ا١تذكى" ،يعٍت :ال ٭تدىا على حجر أو على سكُت أو على حديدة واٟتيواف
ينظر ،بل ٭تدىا بعيدا عنو؛ ألف اٟتيواف قد يكوف لو فطنة ،قد يكوف لو معرفة .
نقل في بعض الكتب :يقوؿ رجل :كنت أمسكت شاة أريد أف أذْتها ،و١تا عزمت على ذْتها جاءين
رجل وأراد أف يكلمٍت ،فألقيت السكُت ،و١تا ألقيت السكُت وأخذت أكلم الرجل ،الشاة قبضت السكُت
بفمها وذىبت هبا وحفرت بيدىا ُب أصل اٞتدار ،وألقت السكُت ودفنتها ُب أصل اٞتدار ،فقاؿ  :أال
تعجب! أال تعجب! يقوؿ :فحلفت أين ال أذبح ذبيحة بعدىا.
يعني :أف ىذه البهائم قد يكوف ٢تا شيء من الذكاء ،فيكره أف ٭تدىا واٟتيواف ينظر ،ويكره أف
يسلخها قبل زىوؽ الروح.
إذا ذْتها تركها حىت ٮترج الدـ ،فإذا خرج الدـ وزىقت الروح وبطلت اٟتركة وسكنت ،علم موهتا،
ابتدأ ُب سلخها ،سلخ اٞتلد :إزالتو عن اللحم ،وال يكسر العنق -أيضا -قبل زىوؽ الروح.
العادة أهنم يقطعوف اٟتلقوـٍ ،ب يقطعوف ا١تريءٍ ،ب يقطعوف الوجدينٍ ،ب يًتكونو حىت ٮترج الدـ كلو وال
يكسروف العنق؛ ألف كسر العنق فيو تأليم ،ورٔتا يكوف إذا ما كسر عنقو ٘توت ،ويتبقى الدـ الباقي ُب
العروؽ ،فبل يكسر عنقها قبل زىوؽ الروح .أي :قبل أف ٗترج الروح وٮترج الدـ كلو .
"يكره نفخ اللحم للبي " بعض القصابُت إذا أرادوا أف يذْتوا شاة أو ٨توىا ينفخوهنا حىت ينتفخ
اللحم ،وبعضهم يسقوهنا ملحا حىت تنتفخ؛ فإذا جاء ا١تشًتي ورأى اللحم كثَتا ظن أنو ٟتم ،وإ٪تا ىو
نفاخ ،فيكره نفخو إذا كاف ألجل البيع .
سنن الذبح
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"يسن عند الذبح توجيو الذبيحة إىل القبلة؛ ألف القبلة ىي أشرؼ اٞتهات ،وليس ذلك شرطا فلو ذْتها
لغَت القبلة :للشماؿ أو اٞتنوب أو الشرؽ أجزأتو.
وكذلك -أيضا -يسن أف تكوف على جنبها األيسر ،البقر والغنم على جنبها األيسر موجهة إىل القبلة،
وأما اإلبل فتنحر قائمة ،ىذا إذا كانت ٦تا يكوف من ا١تناسك أي :تكوف قائمة معقولة يدىا اليسرى ٦تسك
رأسها ملويا إىل جنبها يطعنها ُب الوحدة اليت بُت أصل العنق والنحر ،فإذا سقطت ابتدأ ُب سلخها؛ لقولو
-تعاىل:-

             

. )1(   
وكذلك يرفق هبا فبل يؤ١تها أ١تا شديدا كالذين ذكر عنهم أهنم قبل ذْتها يضربوهنا إىل أف تدوخ،
يضربوهنا على رأسها بل يضربوهنا على جنبها إىل أف تسقط ،وىذا تعذيب ،والرسوؿ يقوؿ:



إف اهلل

كتب اإلحساف على كل شيء  فبل بد أهنم يرفقوف بو ،ويسن التكبَت ،التكبَت مع التسمية :أف يقوؿ:
بسم اهلل واهلل أكرب  ،وإذا كانت الذبيحة ٦تا يتقرب هبا إىل اهلل؛ فإنو مع ذلك يدعو بقولو  :اللهم تقبل مٍت
نسكي ،اللهم ىذا منك ولك ،أو ما أشبو ذلك .
نكتفي هبذا واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم على سيدنا ٤تمد  ...أحسن اهلل إليكم.
س :ىذا سائل يقوؿ  :كيف يقتل ا١تنافق مع أف النيب  ال يقتل ا١تنافقُت ُب عهده وىو يعلمهم بأهنم
منافقوف ؟ وجزاكم اهلل خَتا .
ج :النيب



ال ٭تكم بعلمو ،ومل يكن ىناؾ بينات تدؿ على أف فبلنا منهم وفبلنا ،فكره أف ٭تكم

بعلمو وأف يقتلهم ٔتوجب ما يعلم منهم ،وأيضا خشي أف يقوؿ الناس :إف ٤تمدا يقتل أصحابو؛ ألهنم
يظهروف اإلسبلـ للناس ،وأيضا ٢تم عشائر ،و٢تم قبائل يغضبوف ألجلهم؛ فؤلجل ذلك كره أف يعاملهم
بعلمو .

 - 1سورة الحج آية .38 :
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س :أحسن اهلل إليكم! يقوؿ :ىذه ىي اٟتاالت اليت ذكرت اليت ٗترج اإلنساف من ا١تلة وخاصة
االستهزاء بالدين والسنة ،وا١تلتزموف قل ما ينجوف منها ُب عصرنا ىذا من عامة الناس ومن غَتىم؛ وذلك
ٞتهلهم فهل ٮترجوف من ا١تلة ؟
ج :يُعلموف ويُنصحوف؛ وذلك ألهنم يفعلوف ذلك عن تساىل ىذه الكلمات اليت تصدر منهم يفعلوهنا

عن تساىل ،ولو علموا خطرىا لتوقفوا إف كانوا ذوي علم ،فإذا أصروا على ذلك واستمروا ،عُرؼ بذلك
أهنم مرتدوف فيعاملوف معاملة ا١ترتد.
س :أحسن اهلل إليكم! يقوؿ  :نُشر ُب إحدى اٞترائد قبل فًتة ليست بالبعيدة شاعرة تقوؿ ُب شعرىا
نلع ػ ػ ػػوف ي ػ ػ ػػا س ػ ػ ػػي تي ن ػ ػ ػػن ق ػ ػ ػػاؿ عن ػ ػ ػػك أن ػ ػ ػ ػ ػػك خرج ػ ػ ػ ػ ػػئ ن ػ ػ ػ ػ ػػن ضػ ػ ػ ػ ػػل أعػ ػ ػ ػ ػػوج





فهل تكفر بذلك ؟
ج :ال شك أف ىذا طعن ُب الرسوؿ  الذي قاؿ :



إف ا١ترأة خلقت من ضلع أعوج  نعوذ

باهلل! ىذا ببل شك إذا ُٖتقق ذلك فإهنا تكوف مرتدة ،وتعامل معاملة ا١ترتد ،تُستتاب ،فإف تابت وإال قتلت.
س :أحسن اهلل إليكم! يقوؿ ُ :ب قولو -تعاىل:-

      

()1

استدؿ بعض

ا١تلحدين هبذه اآلية قائبل  :صرح اهلل ُب ىذه اآلية على أنو ال إجبار ُب اإلسبلـ١ .تاذا يأٌب حكم ا١ترتد
بالقتل وجزاكم اهلل خَتا ؟
ج :قيل :إف اآلية منسوخة ،وإذا مل تكن منسوخة فإهنا ُب أىل الذمة ،أي :أىل الكتاب ال نكرىهم
على ديننا ،بل إذا اختاروا العهد عاىدناىم ،وإذا اختاروا الذمة أبقيناىم على ذمتهم ،وإذا اختاروا اٞتزية
أبقيناىم وال نكرىهم؛ وذلك ألف ىذا قد يكوف بعد ذلك سببا ُب دخو٢تم لئلسبلـ  ،فأما الكفار
وا١تشركوف فإهنم ٮتَتوف بُت اإلسبلـ أو القتل.
 - 1سورة البقرة آية .958 :
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س :أحسن اهلل إليكم! يقوؿ  :الذي يسب اهلل ورسولو  ما رأيكم فيمن يقوؿ :إنو ليس بكافر ،وال
بد من أف يكوف مستحبل؟
ج :ال شك أنو كافر ،وأما كونو مستحبل أو غَت مستحل ىذا شيء قليب ،و٨تن نعاملو بالظاىر ،ثبت
أف عمر



قاؿ  :إف الوحي قد انقطع وإ٪تا نأخذكم بالظاىر ،فمن أظهر لنا خَتا أحببناه ،ومن أظهر لنا

شرا كرىناه وأبعدناه ،و٨تن نأخذىم بالظاىر ،حىت النيب



يقوؿ:



إين مل أُومر أف أنقب عن قلوب

الناس وال أشق بطوهنم . 
س :أحسن اهلل إليكم! يقوؿ  :أحيانا يكوف أمشي ُب الشارع ُب بلدي ،وعندما يراين بعض األشخاص
أف شكلي مسلم وملتزـ يسبّوف اهلل بصوت مرتفع حىت يُسمعوين ،فماذا علي أف أفعل يا شيخنا؟ ىل أضربو

إف استطعت ،أـ ماذا أفعل ،وجزاكم اهلل خَتا ؟

ج :ال شك أف ىذا كفر ،وأف ىؤالء ليسوا ٔتسلمُت ،الذين يسبوف اهلل أماـ ا١تسلمُت حىت يثَتوا
غضب ا١تسلم ،فإف كاف لك والية أو كاف ىناؾ من ٢تم قوة فإف عليكم أف تنفذوا اٟتكم فيهم بقتلهم أو
بقتا٢تم ،وإال فالتحذير منهم وإال فالرد عليهم .
س :أحسن اهلل إليكم! يقوؿ :ىل ٬توز ١تؤسسة تبيع الدجاج أف تكتفي بالتسمية ُب أوؿ دجاجة وبقية
الدجاج ال يذكروف اسم اهلل عليها ،ىل ٬توز ذلك ؟
ج :ال ٬توز بل ال بد من التسمية عند كل واحدة ولو كانت مائتا ألف ،األصل أهنم يذْتوف كل
واحدة وحدىا بالسكُت  ،والتسمية سهلة :بسم اهلل بسم اهلل ،بسم اهلل ،ليس فيها مشقة ،وكذلك -أيضا-
إذا كانت تذبح بسكُت ا١تاكينة اليت يعلقوف يعٍت :ىناؾ أشرطة -أسياـ -يعلقوف فيها الدجاج أو الطَت
برجلوٍ ،ب ىذه األسياـ ٘تر على ا١تاء تنغمس فيو ىذه الدجاجة أو ىذا الطَت وىو حار فيسلخ جلدىاٍ ،ب
بعد ذلك ٘تر على سكُت فتقطع رأسو ،فإف كانت قد ماتت هبذا ا١تاء اٟتار َح ُرمت ،وإف كانت خرجت
حية فبل بد من التسمية عند قطع رأسها بتلك السكُت إال فبل ٖتل  .أحسن اهلل إليكم!

س :يقوؿٗ :تتلف األعراؼ من بلد إىل بلد ،فعند الناس ال يستقذروف القنفذ ،وعند بعضهم ال
يستقذروف النيص ،ىل ٬توز أكلو عندىم ؟
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ج :ال شك أف ىناؾ مذاىب وأوسعها مذىب ا١تالكية؛ فإهنم يروف إباحة أكل السباع ،أو كثَت من
السباع ،أو كثَت من الطَت ،ولو كانت ٦تا هني عن قتلو أو أمر بقتلو ،أو كاف لو ناب من السباع أو لو ٥تلب
من الطَت.
ا١تذاىب ٗتتلف ،ولكن إذا ترجح لك أف ىذا ٤ترـ لورود اٟتديث فيو فبل تعمل بأية مذىب ٮتالف
ذلك ،النيص فيو خبلؼ ،قالوا  :إنو ال يأكل إال ورؽ الشجر يأكل اٞتيف و٨توىا؛ فلذلك أباحو بعضهم،
ولكن العرب تستقبحو .أحسن اهلل إليكم!
س :يقوؿ  :ما حكم أكل خنزير البحر ،وكلب البحر ،وجزاكم اهلل خَتا ؟
جٝ :تعنا أف ٟتوـ البحر كلها حبلؿ إال ما استثٍت :الضفدع والتمساح واٟتية ،لكن قاؿ بعضهم قوال
آخر :كل ما لو شبيو ٤ترـ ُب الرب فإنو ٭ترـ من البحر ،ومعلوـ أف ىذا الشبو إ٪تا ىو ُب ا٠تلقة فلو كاف اٝتو
كلب ا١تاء أو مثبل خنزير ا١تاء ،فاألصل أنو ال يعيش إال ُب البحر ،وإ٪تا يتغذى بدواب البحر كما يتغذى
السمك فيكوف حبلال.أحسن اهلل إليكم!
س :يقوؿ  :بعض الدجاج يتغذى على الدـ اجملمد ،أي :دـ الدجاج ا١تذبوح يأخذونو ويعاٞتونو حىت
يكوف طعاما ،ىل ٬توز أكل ىذا الدجاج وجزاكم اهلل خَتا ؟
ج :ال ٬توز؛ ألنو إذا تغذى على الدـ فالدـ ٤ترـ ،ولو كاف الدـ مستحيبل ،ىذا ىو الصحيح ،ىناؾ
من يقوؿ :إف النجاسة إذا استحالت طهرت ،ولكن ليس ذلك متأتيا ُب كل شيء ،فاألصل أف كل شيء
٤ترـ فبل ٬توز التغذية بو.أحسن اهلل إليكم!
س :يقوؿ :ما صحة ىذه القاعدة :آكل اللحم ال يؤكل ؟
ج :كأهنم يقولوف :م ا يأكل اللحم فبل يؤكل ،ٯتكن أهنا قاعدة ،لكن يستثٌت منها الضبع ،الذين أباحوا
الضبع يبيحوف أكلها مع أهنا تتغذى باللحوـ ،وتأكل اٞتيف ،وأما البقية يقولوف :كل ما يأكل اٞتيف فإنو
٤ترـ .
س :أحسن اهلل إليكم! يقوؿ :ما حكم اٟتبوب اليت يستعملها بعض ا١ترضى النفسيُت اليت تؤكل،
ويكوف فيها نسبة من التسكَت والتخدير وا٠تمور وجزاكم اهلل خَتا ؟
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ج :إذا كانت عبلجا وبراء لبعض األمراض أو األمراض النفسية فبل بأس ،ولو حصل فيها ٗتدير أو
٨تو ذلك؛ فإف ذلك ٦تا يستعاف بو على ٗتفيف تلك اآلالـ النفسية ،وأما إذا مل يكن فيها فائدة فإهنا ٤ترمة
 .أحسن اهلل إليكم!
س :يقوؿ :أعرؼ رجبل أعفى ٟتيتو ،ولكنو يفعل منكرات ويتكلم بكبلـ يستهزئ فيو بشيء من السنة
وغَتىا من الدين ،فهل ٬توز يل أف آمره ْتلق ٟتيتو لكي ال يعرض السنة لبلستهزاء ،وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :كثَت ولو كانوا -مثبل -يؤثروف بعض السنة كإعفاء اللحية يصدر منهم شيء كثَت من السخرية
على الدين؛ وذلك دليل على ضعف اإلٯتاف أو على شك داخل قلوهبم ،فمن عرؼ أحدا منهم فينصحو
ويأٌب ٔتن ينصحو ،ويبُت لو خطأه ،فإذا أصر واستمر على ذلك فإنو ٬تب الرباءة منو ومن أمثالو .
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلتم ُب ميزاف حسناتكم وصلى اهلل على نبينا ٤تمد
وعلى آلو وصحبو أٚتعُت
أحكاـ الصي
تعري الصي وشروطو


اٟتمد هلل رب العا١تُت وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت أما بعد .
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل( -فصل)
الصيد مباح وشروطو أربعة :كوف الصائد من أىل الذكاة ،واآللة وىي آلة ذكاة ،أو جارح ُمعلم وىو أف

يسًتسل إذا أُرسل ،وينزجر إذا زجر ،وإذا أمسك مل يأكل ،وإرسا٢تا قاصدا ،فلو اسًتسل جارح بنفسو فقتل
وسن تكبَت معها ،ومن أعتق صيدا أو أرسل
صيدا مل ٭تل ،والتسمية عند رمي أو إرساؿ ،وال تسقط ْتاؿُ ،
بعَتا أو غَته مل يزؿ ملكو عنها.
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(باب األٯتاف) من حلف بغَت اهلل أو بصفة من صفاتو أو القرآف فمن حلف وحنِث وجبت عليو
الكفارة ولوجوهبا أربعة شروط :فصل عقد اليمُت ،وكوهنا على مستقبل ،وال تنعقد على ماض كاذبا عا١تا بو
وىي الغموس ،وال ظاف صدؽ نفسو فيبُت ٓتبلفو ،وال على فعل مستحيل ،وكوف حالف ٥تتارا وحنثو بفعل
ما حلف على تركو ،أو ترؾ ما حلف على فعلو غَت مكره أو جاىل أو ٍ
ناس ،ويسمى حنث ،ويكره بر إذا
كانت على فعل مكروه أو ترؾ مندوب ،وعكسو بعكسو ،و٬تب إف كانت على فعل ٤ترـ أو ترؾ واجب،
وعكسو بعكسو .
(فصل) وإف حرـ أمتو أو حبلال غَت زوجة مل ٭ترـ ،وعليو كفارة ٯتُت إف فعل ،وٕتب فورا ْتنث ،وٮتَت
فيها بُت إطعاـ عشرة مساكُت أو كسوهتم كسوة تصح هبا صبلة فرض ،أو عتق رقبة مؤمنة ،فإف عجز
صاـ ثبلثة أياـ متتابعة ،ومبٌت ٯتُت على العرؼ ويرجع فيها إىل نية حالف ليس ظا١تا إف احتملها
ففطرة َ
لفظو كنيتو ببناء وسقف وبناء
(فصل) النذر مكروه وال يصح إال من مكلف ،وا١تنعقد ستة أنواع :ا١تطْلق  :كػ"لِلو علي نذر إف فعلت
كذا" وال نية فكفارة ٯتُت إف فعلو.
الثاين  :نذر ٞتاج وغضب ،وىو تعليقو بشرط ،يقصد ا١تنع منو أو اٟتمل عليو :فإف كلمتك فعلي كذا،
فيخَت بُت فعلو وكفارة ٯتُت .
الثالث  :نذر مباح كػ"هلل علي أف أنقص ثويب" فيخَت أيضا.
الرابع  :نذر مكروه ،كطبلؽ و٨توه فالتكفَت أوىل .
وا٠تامس  :نذر معصية ،كشرب ٜتر فيحرـ الوفاء و التكفَت .
السادس  :نذر تربر كصبلة وصياـ واعتكاؼ بقصد التقرب من اهلل مطلقا أو معلقا بشرط كػ"إف شفى
اهلل مريضي فللو علي كذا" فيلزمو الوفاء بو  ،ومن نذر الصدقة بكل مالو أجزأه ثلثو ،أو صوـ شهر و٨توه
وسن الوفاء بالوعد وحرـ ببل استثناء
لزمو التتابع ال إف نذر أياما معدودةُ ،
السالـ عليكم ورحهة اهلل وبركاتو
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 اٟتمد هلل رب العا١تُت وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت سيدنا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت
.
بعد أف ذكر األطعمة وما يباح من اٟتيوانات كبهيمة األنعاـ ذكر الصيد :مصدر صاد يصيد صيداٍ ،ب
يسمى ا١تصيد صيدا ،اقتناص حيواف مباح متوحش طبعا غَت مغلوب عليو ،االقتناص :ىو الذىاب لطلبو،
بعض ا ٟتيواف ا١تباح يكوف متوحش بطبعو :كالظباء والوعوؿ ،وٛتر الوحش واألوبار واألرنب ،وكذلك من
الطَت :كاٟتبارى والغزؿ واٟتماـ ،وما أشبو ذلك من اٟتبلؿ فاقتناصو طلبو إىل أف يصيده ،فتارة يصيده
بالرمي ،وتارة يصيده بالكبلب ،أو بالصقر ،وتارة يصيده بالشبكة ،وسائر اٟتبالة اليت ينصبوهنا لو كقفص
الطَت و٨توه .
وتارة يصيده بالكبلب أو بالصقر ،وتارة يصيده بالشبكة ،وسائر اٟتُبَالة اليت ينصبوهنا لو ،كقفص الطَت

و٨توه ،فإذا صاده وأدركو حيا فإنو يذْتو كما يذبح هبيمة األنعاـ ،ال بد من ذْتو ،إذا أمسك األرنب أو

الضب أو الَتبوع -وىو حي -فإنو يذْتو كما يذبح السخلة والعجل والفصيل ،يذْتو بسكُت حادة،
ويذكر اسم اهلل عليو ،أو يذْتو ٔتا ٭تل الذبح بو ،ال بد من ذْتو إذا قدر عليو حيا.
وأما إذا مات بالرمي ،وكاف قد ذَ َكر اسم اهلل عليو ،فإنو يباح أكلو إذا كاف قد ذكر اسم اهلل عليو ،ولو
مات.
وكذلك إذ ا ذْتو الكلب ،أو ذْتو الطَت ،كالصقر و٨توه ،فإذا أدركو وقد مات؛ فإنو يباح إذا كاف قد
ذكر اسم اهلل عند إرساؿ اٞتارح.
قاؿ اهلل تعاىل:

              

. )1(                
جعل اهلل ىذه اٟتيوانات قسمُت :قسما مستأنسا ما يهرب من الناس ،كاإلبل والبقر والغنم واٟتمر
وا٠تيل.
 - 1سورة المائدة آية .5 :
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وقسما يتوحش ،يهرب ،وىذا القسم ا لذي يهرب منو ما ىو حبلؿ ،كالظيب والوعل ،وٛتار الوحش،
وبقر الوحش وغنمها ،واألرنب والوبر والضب وما أشبهو ،ىذه متوحشة حبلؿ.
ومنها ما ىو متوحش ،مع كونو -أيضا -حراما ،كالذئب واألسد والنمر والثعلب ،وقد يكوف -أيضا-
مستأنسا ،كالقط وما أشبهو ،فهذه ٤ترمة.
وقد تقدـ أف الذي يأكل اٞتيف فإنو حراـ ،يدخل ُب ذلك الثعالب ،والقطط ،والسنور -نوع من
القطط -وابن َآوى الذي يفًتس الدجاج و٨توه ،وابن عرس -دواب تفًتس وتأكل اٞتيف -ىذا الذي
أباحو اهلل ،الظباء و٨توىا تباح إذا ٘تت الشروط  ،الشروط أربعة:
ال رط األوؿ :كوف الصائد من أىل ا لذكاة .إذا كاف الذي صادىا مسلم ،أو من أىل الكتاب
ا١تتمسكُت ،فإنو يكوف من أىل الذكاة.
وال يُقبل صيد ا١تشركُت ،ومنهم الرافضة ،وال صيد القبوريُت الذين يعبدوف أىل القبور ،ومنهم ا١تتصوفة،

وال صيد البوذيُت كذبائحهم ،وال صيد السيخ الذين ىم كفرة ،وال ا٢تندوس ،وال القاديانيُت ،وال الدىريُت
الشيوعيُت ،ال يباح صيدىم ،ولو ٝتوا ،ولو ذْتوا؛ ألهنم ليسوا من أىل الذكاة.
ال رط الثاني :اآللة.

اآللة :ىي مثل آلة الذكاة ،ال بد أنو يذْتو ٔتا ٮترج معو الدـ ،إذا قدر على الصيد فإنو يذْتو
بالسكُت ،أو يذْتو ْتجر ٤تدد ،أو يذْتو بقصب أو عود ٤تدد ،يعٍت :بآلة حادة ٕترح وتقطع اٞتلد ،وال
يذْتو بالظفر ،ولو عصفورا ،وال بالعظم أو بالعظاـ ،وال بالسن كما تقدـ ُب الذكاة ،وىذا إذا أدركو حيا.
بارى ،أو اٟتَجل ،أو ما أشبهو -فإهنا ال
إذا رميت طَتا -كحمامة أو ُٝتَاىن ،أو الغرانيق البيض ،أو اٟتُ َ

تباح إذا أدركتها حية إال بعد الذبح ،تذْتها بالسكُت أو ٨توىا مع اٟتلق ،يعٍت :مع أصل العنق أو أصل
الرأس ،فإذا ذْتتها خرج دمها ،وماتت بسبب الذبح ،حل أكلها مع الشروط اآلتية.
الثاني :اٞتارح.
اٞتارح :ىو إما من الطيور ،وإما من الكبلب ،فمن الطيور الصقر والبازي والشاىُت ،والباشق ،ىذه
ِ
بارى أو اٟتماـ أو األرنب -فإهنا
جوارح ،طيور تقنص الصيد ،وتقبل التعليم ،إذا أُْرسلَ ْ
ت إىل الصيد -اٟتُ َ
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بارى و٨توه ،وإذا
تنزؿ عليو ،وتضربو ٔتخالبها٘ ،تزؽ اٞتلد ،و٘تزؽ الريش وتقطعو ،فيسقط ذلك الطائر كاٟتُ َ
سقط فقد ٯتوت ُب حينو قبل أف يأٌب إليو الصياد ،فيكوف حبلال إذا ٘تت الشروط.

وقد يدركو حيا ،يدرؾ اٟتبارى حيا ،فإذا أدركها فبل بد من الذبح بالسكُت و٨توىا ،ال بد أف يذْتو،
فهكذا ُب ىذه اٟتاؿ يباح ما صاده هبذا اٞتارح.
من اٞتوارح الكبلب ،الكلب ا١ت َعلم ،وكذا الفهد؛ فإنو يصيد أيضا ،الفهد ا١ت َعلم يصيد ،يصيد الظباء،
ُ
ُ
فإذا ُعلمٍ ،ب صاد على صاحبو ،فإف أدركتو حيا فاذْتو ،وإف مات -وكاف قد جرحو -فإنو حبلؿ ،إذا كنت
قد ذكرت اسم اهلل عند إرساؿ ذلك اٞتارح.

نا عالنة كوف الجارح نعلـها؟
ِ
ِ
ِ
ِ
أمسك مل يأكل ،ىذه عبلمة ا١تعلم؛ ألف اهلل -تعاىل-
أف يَ ْستَػ ْرس َل إذا أُْرسل ،ويَػْنػَزجَر إذا ُزجر ،وإذا َ
قاؿ  )1(       :فإذا أكل فإنو أمسك لنفسو ،إذا أُْرسل اسًتسل ،يسموهنا
بأٝتاء ،الصقر -مثبل -أو الكلب ،فيناديو باٝتو ،ويرسلو بكلمات يفهمها الكلب أو الفهد ،فإذا أُْرسل

اسًتسل ،ذىب مسرعا يسعى خلف ذلك الصيد إىل أف يدركو.
ىذا إذا أُْرِس َل اسًتسل ،وإذا ُزِجَر انزجر ،الزجر :الكف ،إذا زجره كف وتوقف ،وقد يكوف الزجر -
أيضا -التحذير ،لو قدر -مثبل -أف الكلب رأى أرنبا وسار وراءىاِ ،
وصاحبو مل يشعر ،و١تا رآه زجره وزبره،
ً
فزاد ُب سَته وذكر اسم اهلل -تعاىل -وأمسك ومل يأكل ،فإنو ٭تل ما صاده حىت ولو ذْتو.

اختلف العلماء فيما إذا قتل الصيد بثقلو ومل ٬ترح ،يعٍت :الكلب قد ٯتسك األرنبٍ ،ب يتحامل عليها
ويضمها و٘توت ،أو يعض أضبلعها ،و٘توت دوف أف ٮترج شيء من الدـ ،دوف أف ٬ترحها ،فيأٌب صاحبو
وقد ماتت ،ىل تباح ،أـ ال تباح؟
فكسر
قد ماتت بدوف جرح ،وبدوف أف ٮترج شيء من الدـ ،وإ٪تا ضغطها -مثبل -أو عضها َ
أضبلعها.
 - 1سورة المائدة آية .5 :
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كثَت من العلماء يقولوف :حبلؿ؛ ألنو ٦تا أمسك،



 )1(     وألف صاحبو

قد أرسلو ،وألنو قد َٝتى عند إرسالو ،فيباح أكلو ولو قتلو.

وذىب آخروف إىل أنو ال يباح إال إذا أُ ْد ِرَؾ حيا ،أو جرحو ذلك اٞتارح ؛ ولذلك ُٝت َي جارحا ؛ لقولو

تعاىل:



 )2(     وىذا ما جرحو ،ومل ٮترج دمو ،فيكوف ميتة أو شبيها هبا.

تكلم على ا١تسألة الشيخ ابن كثَت -رٛتو اهللُ -ب تفسَته عند ىذه اآلية ُب أوؿ سورة "ا١تائدة":



 )3(     وكأنو ٯتيل إىل عدـ اٟتل؛ وذلك ألنو مات حىت أنفو دوف تذكية ،ودوف
جرح ،أو ٨تو ذلك ،ىذا الذي يظهر من كبلمو.
وذىب آخروف -وىو ا١تشهور -إىل أنو ٭تل لظاىر اآلية :



. )4(     

ال رط الثالث :إرسا٢تا قاصدا.
فلو اسًتسل اٞتارح بنفسو فقتل ،مل ٭تل؛ ألنو أمسك على نفسو ،وألنو اسًتسل بنفسو ،فبل ٭تل ما
صاده ،ىكذا ذكروا.
اسًتسل بنفسو وأمسك ،فإف أدركتو حيا وذكْيتَو فحبلؿ ،وإف مل تدركو إال
ىذا ىو الشرط الثالث ،إذا َ

وقد ذْتو ،فبل ٭تل.

لو أرسلت الكلب ،و١تا أرسلتو أمسك ،ولكنو أكل من الصيد ،من الظيب -مثبل -أو من األرنب ،ما
٭تلُ ،ٮتَاؼ أنو أمسك على نفسو ،ىكذا جاء ُب اٟتديث:
أمسك على نفسو . 



فإف أكل فبل تأكل؛ فإين أخاؼ إ٪تا

 - 1سورة المائدة آية .5 :
 - 2سورة المائدة آية .5 :
 - 3سورة المائدة آية .5 :
 - 4سورة المائدة آية .5 :

146

أخصر الهختصرات
يُستثٌت من ذلك اٞتارح من الطَت ،كالصقر والبازي والشاىُت والباشق ،فهذا يصعب تعليمو ،الكلب
ٯتكن أف يعلم بالضرب ،وأما الصقر فكيف يُضرب؟ وكيف يعلم بالضرب؟ والعادة أنو يأكل ،وأف أكلو
قليل بالنسبة إىل أكل الكلب ،فإذا أكل فإف الصيد ال ٭ترـ ،بل ٬توز أكل ما بقي ،ولو أكل نصف

األرنب ،أو نصف اٟتبارى ،وما ذاؾ إال أنو يصعب تعليمو.
ال رط الراب  :التسمية عند الرمي ،أو عند اإلرساؿ ،وال تسقط ْتاؿ ،تقدـ للذكاة أهنا تسقط
بالنسياف ،ال باٞتهل ،وأما ُب الصيد فبل تسقط ،قاؿ اهلل تعاىل:

     

. )1(     
ىكذا اشًتط



 )2(      فبل بد من التسمية عند اإلرساؿ ،عند إرساؿ الصقر،

أو عند إرساؿ الفهد أو ٨توه ،وكذلك عند الرمي ،إذا سدد السهم لَتمي أرنبا ،أو لَتمي ٛتامة ،يقوؿ :بسم
اهلل .ال تسقط ْتاؿ ،ويسن التكبَت ،أي :يقوؿ :بسم اهلل ،واهلل أكرب .ىكذا ،ىذه ىي شروط حل الصيد.
ال رط األوؿ :أف الصائد يكوف من أىل الذكاة ،مسلما أو كتابيا متمسكا.
ال رط الثاني :اآللة اليت يُصاد هبا ،كالسهاـ ،وآلة الذكاة ،واٞتارح.

ال رط الثالث :إرساؿ اٞتارح قاصدا.

ال رط الراب  :التسمية عند الرمي ،وعند اإلرساؿ.
من أعتق صيدا فهل ٮترج من ُملكو؟ لو أف إنسانا -مثبل -صاد ظبيا ،وبقي عندهٍ ،ب إنو أعتقو
وأرسلو.
يقولوف :ال ٮترج من ملكو؛ ألنو ملكو باإلمساؾ ،ملكو بإمساكو ،فيبقى ُب ملكو.
ولكن إذا أرسلو ،وذىب مع الظباء ،وصار متوحشا ،يهرب من الناس كما هترب بقية الظباءُ ،ب ىذه
اٟتاؿ إف صاده ملكو ،ولو كاف قد ملكو فبلف ،ولو عرفتو ،لو -مثبل -أنو صاد غزاالٍ ،ب وٝتها ،وقطع -
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مثبل -طرؼ أذهناٍ ،ب أرسلها ،بقيت مع الصيودِ ،ترد معها ،وتذىب معها ،مع الصيد ا١تتوحشٍ ،ب وجدىا
إنساف ،ورماىا وصادىا ،أو صادىا ْتبالة ،ملكها؛ وذلك ألف صاحبها ١تا أعتقها كأنو ال يريدىا ،وال
يرغب ُب اقتنائها ،فتذىب عليو.
وأما البعَت ،أو الثور ،أو الكبش و٨توه ،إذا سيبو صاحبو ،أرسلو وأ٫تلو ،فهل ٮترج من ملكو؟
ال ٮترج من ملكو ،يبقى ملكو عليو؛ ألنو ملكو أصبل ،ملكو بالشراء ،أو ملكو باالستيبلد ،و١تا ملكو
ع مع اإلبل ،واذىب معها ،واشرب معها ،أو ال حاجة يل ُب ىذا
فار َ
قاؿ :ال حاجة يل فيو ،اذىب يا بعَتْ ،
اٟتصاف ،أو ُب ىذا الثور ،أو ىذه البقرة ،أو ىذا التيس ،وسيبو وتركو يذىب و٬تيء ،يرد ا١تاء ،ويأكل من

الشجر ،ال يزوؿ ملكو عنو؛ بل يبقى ٖتت ملكو.
وإف كاف ناقة -مثبل -ونتجت ،فنتاجها -أيضا -لصاحبها ،صاحبها الذي سيبها ،انتهى ما يتعلق
بالصيد والذبائح.
و٭تتاج إليها -
جاء بعده (كتاب األٯتاف) ،مناسبتو أف األٯتاف ٭تتاج إليها ُب الشهادات ،وُب القضاءُ ،
أيضاُ -ب إثبات اٟتدود ،يعٍت :اٟتدود اليت تقدمت ،كحد الزنا ،وحد القذؼ ،وحد الشرب ،فيحلف
ا١تتهم -مثبل -ويربأ؛ فلذلك ذكروىا ىاىنا.
األيهاف
تعري األيهاف ولهاذا سهيئ يهينا
األيهافٚ :تع ٯتُت ،يقاؿ لو :القسم .قاؿ اهلل -تعاىل:-

     

()1

أي :اجتهادا ُب أٯتاهنم.
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و١تاذا ُٝتيت ٯتُت؟ ألف ا١تتحالفُت يتقابضاف بيديهما ،كل واحد منهما ٯتد يده ،وٯتسك يد اآلخر
اليمٌت ،فيقوؿ :أحلف باهلل أنٍت ما قتلت أباؾ ،أو أنٍت ليس عندي لك ماؿ ،أو ما أشبو ذلك ،فلما كانت
تُقبض باأليدي … باليد اليمُتٝ ،توا اٟتلف نفسو ٯتينا ،ىكذا سبب التسمية.

اٝتو اٟتلف ،حلف بكذأ :تعٍت أقسم ،أي :اٝتو قسم؛ وذلك ألنو يصَت قسما لو ،أو قسيما.
أنواع الحل

الحل  :ىو اٟتلف باهلل ،أو بصفة من صفاتو ،أو بالقرآف ،أما اٟتلف بغَت اهلل فحراـ.
جاء عن النيب



أنو قاؿ:



من حلف بغَت اهلل فقد كفر أو أشرؾ



فيحرـ اٟتلف بغَت اهلل،

وقاؿ  :ال ٖتلفوا بآبائكم ،من كاف حالفا فليحلف باهلل أو ليصمت . 
فبل ٬توز اٟتلف باألب ،كأف يقوؿ :بأيب .وال ٭تلف بنفسو ،فبل يقوؿْ :تياٌب ،وال ْتياتكْ ،تياتك يا
فبلف ،أو ْتياتك يا فبلنة ،وال ٭تلف -أيضا -بشرفو ،فبل يقوؿ :بشرُب ،أو بنسيب ،أو بأيب ،أو بأبوي ،أو
بًتبة أبوي ،أو بقرب والدي؛ فإف ىذا شرؾ١ ،تاذا؟
ألنو تعظيم للمحلوؼ بو ،وال ٬توز تعظيم غَت اهلل ،فالتعظيم الذي باٟتلف ال يكوف إال باهلل  ،من
كاف حالفا فليحلف باهلل أو ليصمت . 
٬توز اٟتلف بصفات اهلل ،كأف ٭تلف بوجو اهلل ،أو بيمُت اهلل ،أو بعزة اهلل ،أو بعلم اهلل ،أو بكبلـ اهلل،
٬توز اٟتلف بالقرآف؛ ألنو كبلـ اهلل ،إذا قاؿ" :وكبلـ اهلل" ،أو "والقرآف الكرًن" ،انعقدت ٯتينو.
كفارة اليهين
شروط وجوب كفارة اليهين
يقوؿ" :من حلف وحنِث وجبت عليو الكفارة" .اٟتنث٥ :تالفة ما حلف عليو ،حراـ اٟتنث ،إال إذا
َكفر  ،قاؿ اهلل -تعاىل :



. )1(       
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سمى اٟتنث -أيضا -فجورا ،من حلف وىو كاذب ُٝت َي فاجرا ،فمن حلف وحنث فقد ارتكب
ويُ َ
ذنبا ،وعليو الكفارة ٘تحو ذلك الذنب الذي حلف عليو.
ذكروا لوجوب الكفارة أربعة شروط:
ال رط األوؿ :قصد عقد اليمُت .قاؿ اهلل -تعاىل:-
      

()1

      

وُب آية أخرى:

    

. )2(   
فأما لغو اليمُت فإنو يػُ ْع َفى عنو ،وذلك مثل ما ٬تري على األلسن من غَت عقد ٯتُت ُب أثناء الكبلـ،

ص َده ،أو حلف يظن صدؽ نفسو ،فهذا لغو
يقوؿ" :ال واهلل" ،و"بلى واهلل" ،ما عقد على ذلك قلبو ،وال قَ َ

ال كفارة فيو



. )3(       

يكفر ،لو جزـ قاؿ -مثبل :-واهلل ال أركب مع فبلف ،وىو
أما إذا كاف قاصدا ،عازما على اليمُت ،فإنو ّ

عازـ ،فركب ،عليو اليمُت ،واهلل ال أكلم ىذا الرجل ،وجبت عليو الكفارة إذا كلمو ،واهلل ال أدخل ىذا
البيتٍ ،ب دخلو َكفر ،واهلل ال آكل من ىذا الطعاـ وجبت عليو إف أكل.
أو كذلك النفي ،إذا قاؿ -مثبل -أو اإلثبات :-واهلل ألضربن فبلنا ،واهلل ألسافرف ىذا اليوـ ،وأشباه
ذلك ،فعليو الكفارة .ىكذا ىذا الشرط األوؿ.
ال رط الثاني :كوف اليمُت على مستقبل.
على مستقبل :يعٍت على فعل مستقبل ،إذا قاؿ مثبل :واهلل ال أدخل ىذا البيت ،وال ألبس ىذا الثوب،
يكفر؛ ألف ىذه أمور مستقبلة.
وال أشًتي ىذا الطعاـٍ .ب فعل ،فإنو ّ
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أو يقوؿ :واهلل ألسافرف اليوـ ،أو أسافر -مثبل -غدا ،أو بعد الغدُ .ب ىذه اٟتاؿ -أيضا -ال كفارة
عليو ،عليو كفارة إذا حنث ،ال كفارة حىت ٭تنث.
ماض كاذبا عا١تا بو" ،وىي اليمُت الغموس ،اليمُت الكاذبة الفاجرة اليت على ٍ
"فبل تنعقد على ٍ
ماض،
جاء ُب اٟتديث:



من حلف على ٯتُت ليقتطع هبا ماؿ امرئ مسلم - يعٍت :ليأخذ هبا ما ال ٭تل

لو  -لقي اهلل وىو عليو غضباف   قيل :وإف كاف شيئا يسَتا يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ :وإف كاف قضيبا
من أراؾ  يعٍت :عود سواؾ حلف عليو .ىذه اليمُت الغموس.
ومثلها -أيضا -إذا حلف كاذبا ،وىو يعلم كذب نفسو ،فإذا حلف أنو ما قتل فبلنا ،وىو الذي قتلو،
أو حلف ما أخذ مالو ،وىو يعلم أنو قد أخذه ،أو حلف ما دخل بيتو ،أو حلف ما ركب سيارتو ،أو ما
أخذىا ،أو ما رآىا ،وىو كاذب ُب ذلك ،فهذه ىي اليمُت الغموس١ ،تاذا ٝتيت؟.
ألهنا تغمس صاحبها ُب اإلٍبٍ ،ب ُب النارُ ،ب ىذا اٟتديث  :لقي اهلل وىو عليو غضباف . 
لو حلف ظانا صدؽ نفسو ،فتبُت ٓتبلفو ،فبل كفارة .إذا حلف -مثبل -أف ىذا كتايب ،يظن صدؽ
نفسو؛ ألنو شبيو لو ،حلف -مثبل -أف ىذا أخي ،يظن أنو أخوه ،وكاف شبيها بو ،حلف أف ىذا متاعي،
أو أف ىذا كيس فبلف ،يعتقد أنو كيسو ،أو أنو كتابو ،فتبُت ٓتبلفو ،فإنو -واٟتاؿ ىذه -ال كفارة عليو؛
ألنو معتقد صدؽ نفسو.
كذلك إذا حلف على فعل مستحيل ،فبل كفارة عليو؛ ألنو يعرؼ كذب نفسو ،إذا حلف ليشربن ماء
ىذا الكوز ،وليس فيو ماء ،ففي ىذه اٟتاؿ ال ٭تنث؛ ألنو يعلم أنو مستحيل.
وذكروا من ا١تستحيل األشياء اليت يستحيل قدرة اإلنساف عليها ،فلو حلف -مثبل -أف يقلب ىذا
اإلناء ذىبا ،أو يقلب ىذا ا١تاء لبنا ،ىل يقدر؟ ىذا مستحيل .فيكوف -أيضا -عليو الكفارة؛ ألنو يعلم أنو
ال يقدر.
ال رط الثالث :كوف اٟتالف ٥تتارا.
أف ٭تلف باختيارهُ ،ٮت ِرج ا١ت ْكَره ،ىناؾ من يكره على اٟتلف ،كأف يكرىو إنساف ويقوؿ :أنت الذي -
ُ
مثبل -أنت الذي أخذت ىذا ا١تاؿ ،وسوؼ أقتلك ،فينكر خوفا من القتل ،فيقوؿ :إف مل ٖتلف قتلتك.
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فيحلف حىت يتخلص من القتل ظلما ،أنت الذي شربت ىذا ا١تاء ،وىو ما شربو ،أو شربو ولكن ٮتشى
أهنم يعذبونو ،فيحلف واٟتاؿ ىذه.
وىكذا -مثبل -كل ما فيو إكراه فإنو ال تنعقد ٯتينو؛ لقوؿ اهلل -تعاىل:-
  

()1

    

ولذلك ذكر أف ا١تكره أنو ال إٍب عليو  ،لو أُكره على شرب ا٠تمر فبل ُ٭تَ ّد ،أو

أُكرىت ا١ترأة على الزنا فبل حد عليها ،أو أُكره -مثبل -على بيع مالو ،أو -مثبل -بذلو فبل يباع ،وال ينعقد
البيع ،لعدـ اختياره.
وكذا لو أُكره على دخوؿ دار ،وكاف قد حلف أنو ال يدخلها ،حلف أنو ال يدخل ُب ىذه الدار،
فمسكو قوـ وأوثقوه وغلوه ،ودخلوا بو ،فإنو ال ٭تنث.
أو -مثبل -حلف أنو ال يأكل من ىذا الطعاـٍ ،ب أكرىوه وقالوا :إف مل تأكل ضربناؾ أو قتلناؾ .فأكل
ألجل التخلص.
ففي ىذه اٟتاؿ كونو مل ٭تنث ٥تتارا ،حنث وكاف مكرىا.
ث.
ال رط الراب  :اٟتِْن ُ

اٟتِْنث :ىو أف يفعل ما حلف على تركو ،أو يًتؾ ما حلف على فعلو ،حلف أنو ال يأكل من ىذا
الطعاـ ،وأكل ،أليس قد حنث؟
وكذلك حلف أال يلبس ىذا الثوب ،ولبسو ،حلف أال يركب ىذه السيارة ،وركبها ،حلف أال يكلم
فبلنا ،وكلمو ،ىذا ىو اٟتنث ،فعل ما حلف أنو ال يفعلو ،وكذلك لو حلف على الًتؾ ،ولكن ما ترؾ،
حلف أنو ما يسافر ىذا اليوـ ،وسافر مثبل ،أو حلف أنو ال يصلي ُب ىذا ا١تسجد شهرا ،وصلى فيو ،ففي
ىذه اٟتاؿ ٭تكم ْتنثو ،إال إذا كاف مكرىا كما ذكرنا.
وىدد ،وكذلك
إذا فعل ذلك ُمكرىا ،إذا -مثبل -حلف على أال يلبس ىذا الثوب ،وأُ ْك ِره حىت لبسو ُ

وىدد حىت أكل منو ،فإنو ال ٭تنث.
إذا حلف -مثبل -أال يأكل من الطعاـٍ ،ب أُكره ُ
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وكذلك إذا كاف جاىبل ،حلف -مثبل -على أال يلبس ىذا الثوب ،ولبس ثوبا يعتقد أنو غَته ،وتبُت
أنو ىو ،ففي ىذه اٟتاؿ ال ٭تنث؛ ألنو ما تعمد.
وىكذا -أيضا -لو نسي ٯتينو ،حلف -مثبل -أنو ال يكلم فبلناٍ ،ب نسي وكلمو ،فبل حنث عليو.
ىذه شروط وجوب الكفارة.
يقوؿ" :يُسن اٟتنث ،ويُ ْكَره الرب ،إذا كاف على فعل مكروه ،أو ترؾ مندوب ،وعكسو بعكسو.

تذكروف حديث أيب موسى١ ،تا جاء ُب غزوة تبوؾ يطلب من النيب  أف ٭تملو و٭تمل قومو ،فقاؿ





ما عندي ما أٛتلكم ،واهلل ال أٛتلكم ٍ ،ب جاءتو إبل من إبل الصدقة ،فأرسل إليهم ٜتس ذود غر

الذرى ،فعند ذلك قالوا :استغفلنا رسوؿ اهلل ٯتينو ،قد حلف أنو ال ٭تملنا ،فقاؿ  إين ألحلف على ٯتُت،
فأرى غَتىا خَتا منها ،إال أتيت الذي ىو خَت ،وكفرت عن ٯتيٍت . 
وكذلك قاؿ لعبد الرٛتن بن ٝترة  :إذا حلفت على ٯتُت ورأيت غَتىا خَتا منها ،فكف ْر عن ٯتينك،

وأت الذي ىو خَت . 

اف ١تسلم ،يكفر ويكلمو ،مثبل أو حلف أال
فإذا حلف أنو ال يكلم فبلنا بغَت سبب ،فهذا حراـ؛ ىجر ٌ
يقبل ىديو فبلف ،قبوؿ ا٢تدية مستحب يكفر ويقبل ىذه ا٢تدية ،حلف أال ٬تيب دعوة فبلف ،إجابة الدعوة
من الواجبا ت أو ا١تستحبات ،يكفر عن ٯتينو و٬تيب٬ ،تيب تلك الدعوى ،حلف أنو ال يصل فبلنا ،وكاف
لو قرابة ،أو ال يهدي إليو ،أو ال يستضيفو ،يُكفر عن ذلك ويفعل؛ فإف ىذا فعل خَت.

روي أف رجبل كاف لو دين على إنساف ،فطلبوا منو أف يسقط من دينو ،فحلف وقاؿ :واهلل ال أسقط

منو شيئا ،أنكر عليو النيب  وقاؿ  :حلف أال يفعل خَتا  يعٍت :حلف أنو ما يتنازؿ عن شيء من
مالو ،فاألوىل أنو يسقط عن ىذا الغرًن ا١تدين الفقَت ،وأف يكفر عن ٯتينو.
وىكذا -مثبل -إذا حلف أنو ال يتصدؽ ُب ىذا الشهر ،الصدقة خَت ،عليو أف ٭تنث ،وأف يتصدؽ
ويكفر ،وىكذا -أيضاُ -ب سائر ا١تستحبات.
وكذلك -أيضا -يُ ْكَره أف يَػبَػر ُب ٯتينو إذا كانت فيها كراىة ،يرب هبا إذا كاف فيها شيء من ترؾ الرب،

يكره بره بيمينو إذا كانت على فعل مكروه ،أو ترؾ مندوب.
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فعل ا١تكروه ،كأف ٭تلف -مثبل -أف يسب فبلنا؛ ألنو قد سبو ،سبٍت واهلل ألسبنو ،واهلل ألخجلنو،
وأفضحنو ُب كذا وكذا ،األوىل لك أف تكفر وال تفعل.
أو يقاؿ -مثبل :-إف فبلنا اغتابك ،واهلل ألغتابنوَ ،كف ْر وال تغتب ،ىذا فعل ٤ترـ أو مكروه.

أو -مثبل -إذا قاؿ :إنو -مثبل -ضرب ولدؾ ،حلف وقاؿ :ألضربن ولده ،األوىل أنك تعفو وتصفح،
وأشباه ذلك.
وأما إذا كاف فعل خَت ،فإف عليو أف يفي بو ،ويكره حنثو ،إذا حلف :واهلل ألتصدقن ُب ىذا اليوـ ،فبل
ص َدقَة ولو بشيء قليل ،أو حلف -مثبل :-واهلل ألقرأف ُب ىذا اليوـ جزءًا من القرآف ،يُ ْكَره حنثو،
٭تقر َ
يوُب ٔتا حلف عليو.
أو كذلك -مثبل -إذا كاف -مثبل -مدخنا حلف :واهلل ال أدخن ُب ىذا اليوـ .عليك أف توُب
بيمينك.
أو -مثبل -كاف يسمع الغناء حلف :واهلل ال أٝتعو ُب ىذا اليوـ .عليك أف توُب بيمينك؛ ألف ىذا فعل
خَت ،ألنك حلفت على ترؾ الشر ،وأشباه ذلك.
ىذا ما نقوؿ ،وعكسو بعكسو ،إذا حلف أنو يفعل خَتا أو يًتؾ شرا ،فعليو أف يوُب ٔتا حلف ،يفعل
خَتا ،حلف -مثبل -أف يتصدؽ ،حلف أف يقرأ ُب ىذا اليوـ جزءا ،حلف أف يصلي ُب ىذه الليلة ساعة،
حلف -مثبل -أف يزور ُب ىذا اليوـ مريضا ،أو يتبع فيو جنازة ،ىذا فعل خَت ،ال ٖتنثِ ،
أوؼ بيمينك.
وكذلك الًتؾ ،إذا حلف -مثبل -أين ال أشرب الدخاف ىذا اليوـ ،أو ال أٝتع الغناء ىذا اليوـ ،أو ال
أنظر إىل الصور ىذا اليوـ ،أَو ِ
ؼ بيمينك ،وال ٖتنث؛ فإنك حلفت على خَت.
ْ
حل أال يطأ أنتو
األمة ،أو َحرَـ
الفصل الذي بعده فيو التحرًن ،وفيو مقدار الكفارة ،إذا َحرَـ أََمتو ،واهلل ال أطأ ىذه َ
طعاما ،قاؿ :ىذا الطعاـ علي حراـ ،ىذا الثوب علي حراـُ ،ب ىذه اٟتاؿ ىل ٭ترـ؟
ال ٭ترـ ،ما يصَت حراما.
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إذا قاؿ -مثبل :-ىذا ا١تاء علي حراـ ،ىذه القهوة علي حراـ ،ىذا ا٠تبز علي حراـ ،خبز فبلف علي
حراـ ما آكل منو ،طعاـ فبلف علي حراـ ال آكلو ،ىل يصَت حراما؟
ما يصَت حراما ،ولكن عليو الكفارة ،والدليل قولو -تعاىل:-

       

. )1(                  
سبب نزوؿ ىذه اآلية



أف النيب  كاف يدخل على زينب ،وتسقيو عسبل ،فغار بعض نسائو

كعائشة وحفصة ،وأردف أف ُ٭ترَمو ،فاتفقت كل واحدة منهن أف تقوؿ لو :أكلت مغافَت
بعض شجر العضاةٛ ،تل لو رائحة  ،فقاؿ :إ٪تا شربت عسبل عند زينب .فقالت :جرست ٨تلو العرفط.


وىي ٛتل

أي :أكلت ٨تلو من العرفط ،والعرفط لو رائح ة ،فعند ذلك قاؿ :ىو علي حراـ .ىذا العسل ،فأنزؿ اهلل:



                  

  )2(    قد بُت اهلل لكم التحلة اليت ىي الكفارة.
وكذلك روي أيضا :أنو َحرَـ أمتو مارية ،وكانت ُسرية لو ،وىي أـ إبراىيم ،فكاف غارت بعض نسائو:

كيف تباشرىا ُب بييت وعلى فراشي؟ فقاؿ :ىي علي حراـ .فنزلت اآلية:

       

()3
فكفَر عن ٯتينو عند ذلك وباشرىا ،وحلت لو فهكذا ال رجل إذا حرـ أمتو ،فإف عليو كفارة ٯتُت ،أو

َ

حرـ شيئا حبلال غَت الزوجة.
علي حراـ ،لنب ىذه
أما الزوجة ٖترٯتها ظهار ،كما تقدـ ُب الظهار ،إذا حرـ ىذا الشراب ،ىذا اللنب ّ

علي حراـ ،أو
علي حراـ ،أو خبز ىذا ا٠تباز ّ
علي حراـ ،أو لنب ىذه البقرة ،أو -مثبل -ىذا اإلداـ ّ
الشاة ّ
علي حراـٍ ،ب احتاجو ،يكفر عن ٯتينو ،يكفر ،وإذا كفر حل لو ذلك وأكل منو ،عليو
ذبح ىذا اٞتزار ّ
كفارة ٯتُت.
 - 1سورة التحريم آية .9- 1 :
 - 2سورة التحريم آية .9- 1 :
 - 3سورة التحريم آية .1 :
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نتى تجب الكفارة
إذا حنث ،إذا فعل ما حلف على تركو ،أو ترؾ ما حلف على فعلو ،فإنو -واٟتاؿ ىذا -يُ َكفر ،إذا

لبس الثوب الذي حلف ما يلبسو -مثبل -فإنو ٭تنث ،أكل من الطعاـ ويكوف قد حلف ما يأكلو ،أو-
مثبل -حلف أف يبيت الليلة ُب ىذا ا١تنزؿ ،ما بات ،عليو الكفارة ،حيث إنو حنث.
ىل تجب فرضا أو على التراخي؟ ٕتب على الفور ،يبادر وٮترجها فورا .نق ار كفارة اليهين
ما ىي؟ ذكر اهلل -تعاىل -الكفارة ُب سورة "ا١تائدة"  ،فقاؿ -تعاىل:-

   

            

()1

يعٍتُ :ٮتََت بُت ىذه

الثبلثة ،فيقاؿ لو :لك ا٠تيار ،أعتق رقبة ،أطعم عشرة مساكُت أو اكسهم ،اإلطعاـ يكوف من أوسط
الطعاـ ،أوسط ما يطعم أىلو ،ال من ا٠تيار ،وال من األدىن.
فإذا كاف -مثبل -أحيانا يشًتي ألىلو السمك والفواكو ،وٟتم الضأف ،وحسن ا٠تبز أو األرز ،وأحيانا
يطعمهم من ا٠تبز اليابس ،وإدامهم من التمر أو ٨توه ،وأغلب األحواؿ يطعمهم ا٠ترب واألرز ،واللحم
العادي كلحم اإلبل ،أو ٟتم الدجاج ،نقوؿ :أوسط ما تطعم أىلك ،الطعاـ الوسط ،ليس من اٞتيد ،وليس
من الرديء ،ىذا بالنسبة لئلطعاـ.
بالنسبة للكسوة ،إذا اختار أف يكسوىم ،فإنو ال بد أف يعطي كل واحد من العشرة كسوة ٕتزئو ُب
صبلتوُ ،ب صبلة الفريضة ،الكسوة ُب صبلة الفرض ىي سًت العورة وسًت ا١تنكبُت.
فيسًت عورتو بسراويل من السرة إىل الركبة ،أو إىل ما ٖتت الركبة ،ويسًت ظهره برداء كرداء احملرـ ،ويكفي
القميص إذا كاف صفيقا ،القميص الذي لو أكماـ ،ولو مل ٬تعل معو عمامة وال سراويل ،بل قميص صفيق

 - 1سورة المائدة آية .63 :
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يسًت البدف كلو ،يسًت ا١تنكبُت ،ويسًت البطن والظهر ،ويسًت العجز ،ويسًت الفخذين والركبتُت ،يكفي ولو
كاف ثوبا واحدا.
العتق ،أف يعتق رقبة سليمة من كل عيب يضر بالعمل ،كما تقدـ ُب كفارة الظهار ،وال بد أف تكوف
رقبة مؤمنة.
إذا عجز عن الثالثة :عن العتق ،وعن الكسوة ،وعن اإلطعاـ ،انتقل إىل الصياـ ،فيصوـ ثبلثة أياـ
متتابعة .عبلمة عجزه أال ٬تد إال قوت ليلتو ،ما عنده إال قوت ليلتو اليت يقوت هبا أىلو ،تقدـ ذلك ُب زكاة
الفطر أنو تسقط الفطرة عن إنساف ليس عنده إال قوت نفسو وقوت عيالو ُب يوـ العيد وليلة العيد.
ىذا معٌت "وإف عجز كفطرة" ،أي :كما ٬تد ُب إخراج الفطرة ،صاـ ثبلثة أياـ متتابعة ،قرأ ابن مسعود
ىذه اآلية( :فمن مل ٬تد فصياـ ثبلثة أياـ متتابعة) وٖتمل على أهنا تفسَت.
النية في اليهين
مبٌت اليمُت على العرؼ ،العرؼ :ىو الشيء ا١تتعارؼ
تكلم الفقهاء وأطالوا على النية ُب اليمُت ،فقالواَ :

بُت الناس ،نذكر لذلك أمثلة عندنا -يعٍتُ -ب ا١تملكة ،وٯتكن أهنا تتغَت ُب غَت ا١تملكة فعندنا -مثبل -إذا
حلف أنو ما يلبس الثوب ما يلبس ثوبا ،الثوب عندنا ىو الذي لو أكماـ ،ولو جيب ،وأما ُب اللغة فإف
العمامة تسمى ثوبا ،والعباءة تسمى ثوبا ،واإلزار و الرداء أو السراويل.
فنحن نقوؿ :أنت ما تعرؼ إال الثوب الذي لو جيب وأكماـ ،فبل تلبسو ُب ىذه الليلة ،لك أف تلبس
فكف ْر؛ ألنك حلفت عليو.
-مثبل -رداء أو إز ًارا أو سراويل ،فإف لبست الثوب الذي لو األكماـ َ

وكذلك -مثبل -إذا حلف أف يذبح لفبلف شاة ،الشاة عند العرب ُب ىذه ا١تملكة :النعجة ،األنثى من

الضأف ،وإف كاف العرب يسموف الذكر شاة ،والتيس شاة ،والعنز شاة ،الشاة عند العرب الواحدة من الغنم
ذكورا وإناثا ،فإذا حلف أنو يذبح شاة ،فنقوؿ :أنت ما تعرؼ الشاة إال أهنا النعجة ،األنثى من الضأف،
ىذا ىو العرؼ ،فعليك أف تذْتها؛ ألف ىذه ىي عرفك.
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وإذا حلف -مثبل -أف يذبح ُب ىذا الشهر بعَتا ،البعَت عند العامة ُب ىذه ا١تملكة :ىو اٞتمل ،ما
يعرفوف اٞتمل إال أنو بعَت ،وأما البعَت عند العرب فيدخل فيو الناقة ،الناقة بعَت ألهنا تركب ،واٞتمل بعَت،
إذا أرادوا أف يفرقوا بينهما قالوا :ناقة وٚتل ،إذا قاؿ عند العرب :عندي بعَت .قاؿ :ناقة أـ ٚتل؟
فيسموف الناقة بعَتا ،ولكن الناس ُب ىذه ا١تملكة ما يعرفوف البعَت إال أنو ىو اٞتمل ،فإذا حلف أف
يذبح بعَتا ما ترب ٯتينو إال إذا ذبح ٚتبل.

فهذا معٌت" :مبٌت ٯتُت على العرؼ" ،فإف كاف العرؼ غَت موجود ُب ىذه اليمُت ُرِج َع إىل نية اٟتالف

الذي ليس بظامل؛ وذلك ألنو قد ٭تلف على شيء ،وتكوف نيتو أنو يؤكد الشيء ،فمن حلف -مثبل -قاؿ:
واهلل ألقضينك حقك يوـ اٞتمعة .أنت طالبتو بالدين فحلف ،واهلل ألقضينك حقك يوـ اٞتمعةٍ ،ب قضاؾ
يوـ ا٠تميس ،أو يوـ األربعاء ،ىل ٭تنث؟ ال ٭تنث؛ ألنو ما أراد إال العجلة ،أف يُعجل حقك لك قريبا،
فقد عجلو قبل موعده ،فبل ٭تنث واٟتاؿ ىذه ،نيتو هبذه اليمُت نية صادقة ،وىي التعجيل.
أما إذا كاف ظا١تا فبل تنفعو ىذه النية ،الظامل ىو الذي ٭تلف بنية يتأوؿ فيها ،فإذا حلف -مثبل :-واهلل
ما لك عندي شيء .وتأوؿ وقاؿ :عنيت بشيء :مأكوال ،ما تنفعو نيتو ،يعٍت :كلمة شيء تدخل فيها
النقود ،وتدخل فيها األكسية وما أشبو ذلك ،فهذه نية ظامل.
يقوؿ :ذكروا أف ىذا عند االحتماؿ ،إذا كاف بره ٭تتملها ،فإذا قاؿ -مثبل :-واهلل ال أبيت ٖتت
السماء ،ال أبيت ٖتت السماء ىذه الليلة ،وقاؿ :نييت بالسماء السقف؛ ألف اهلل قاؿ:

  

 )1(   يعٍت :إىل السقف ،أنو ٤تتمل ،نيتو ٤تتملة.
أو كذلك قاؿ :واهلل ال أبيت ٖتت بناء .وأراد بالبناء ا١تنزؿ ا١تبٍت ،نيتو ٤تتملة ،فاٟتاصل أنو يػُْر َجع ُب
نيتو إىل العرؼٍ ،ب إىل ما َىي َج اليمُتٍ ،ب إىل حقيقة الشيء.

 - 1سورة الحج آية .15 :
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وتكلموا ىاىنا -أيضا -على اٟتقيقة ،وقالوا :إف اٟتقيقة حقيقة شرعية ،وحقيقة عرفية ،فاٟتقيقة
الشرعية -مثبل -كالصبلة ،الصبلة حقيقة ٢تذه العبادة اليت فيها ركوع وسجود ،ولكن أصلها ُب اللغة
الدعاء،



 )1(    أي :ادع ٢تم.

فإذا حلف -مثبل :-ال أصلي ُب ىذا ا١تسجد ىذا اليوـ .دخل ودعا فيو ،ما ٭تنث؛ ألنو أراد بالصبلة
الصبلة الشرعية.
النذر
تعري النذر
الفصل بعده يتعلق بالنذر ،وتوسع ُب النذر أكثر من غَته ،يقوؿ" :يػُ َعرفُوف النذر بأنو أف يلزـ اإلنساف

نفسو ما مل ٬تب عليو شرعا" .ما ليس بواجب ُب أصل الشرع ،كأف يقوؿ -مثبل :-هلل علي أف أصوـ ُب
ىذا الشهر ٜتسة أياـ .يسمى ىذا نذرا.
وأما إذا قاؿ :هلل علي أف أصلي ُب ىذا اليوـ ٜتس صلوات ،ظهرا وعصرا ومغرب وعشاء وفجرا ،ىل
يسمى ىذا نذرا ؟ ال يسمى نذرا؛ ألنو قد أوجبو اهلل ،ما أوجبتو على نفسك ،النذر ىو الذي توجبو على
نفسك.
إذا قاؿ -مثبل :-واهلل ألخرجن زكاٌب ىذا العاـ .ما يسمى ىذا نذرا؛ ألف زكاتو واجبة عليو ،أما إذا
قاؿ :واهلل ألتصدقن ُب ىذا الشهر بألف من غَت الزكاة .فهذا نذر؛ ألنو زائد على الزكاة.
حكم النذر
ستخرج بو
النذر مكروه  ،ففي اٟتديث  أف النيب  هنى عن النذر ،وقاؿ  :إنو ال يأٌب ٓتَت ،وإ٪تا يُ َ

من البخيل . 

 - 1سورة التوبة آية .173 :
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يعني :أف النذر ال يغَت شيئا من اٟتقائق ،وال يغَت شيئا غَت ما قدره اهلل ،خبلفا ١تا يعتقده بعض
العامة ،يعتقدوف أف النذر يصَت سببا ُب إجابة الدعاء ،أو سببا ُب شفاء ا١تريض ،أو سببا ُب كثرة الرزؽ ،أو
سببا ُب حصوؿ خَت ،فيعقد نذوره ،فيقوؿ -مثبل :-هلل علي إف ٧تحت ُب ىذا االختبار أف أتصدؽ ٔتائة،
يظن أف اهلل ال ينجحو إال إذا تصدؽ.
أو -مثبل -يقوؿ :إف شفا اهلل مريضي فللو علي أف أذبح شاة وأتصدؽ بلحمها ،يظن أف اهلل ال يشفي
مريضو إال إذا كاف سوؼ يتصدؽ.
أو يقوؿ -نثال :-هلل علي إف رْتت ُب ىذه التجارة أف أتصدؽ بنصف الربح ،يظن أف اهلل ال يربح
ٕتارتو إال إذا كاف سوؼ يتصدؽ.
اهلل-تعاىل -قد َر ما تقدر ،أنت إذا كنت سوؼ تتصدؽ بنصف الربح أو بربعو ،أو تذبح ىذه الشاة أو

٨توىا ،فافعل ذلك دوف أف تلزـ نفسك ،ودوف أف تعلق ذلك على ىذا األمر ا١تستقبل؛ فإنو ال يأٌب ٓتَت،

وال يقدر شيئا ،وإ٪تا يستخرج بو من البخيل ،كأف ىذا ٓتيل مل يكن ليتصدؽ إال إذا ٧تح ،أو إذا ربح ،أو
إذا ُشفي ،أو ما أشبو ذلك.

أنواع النذر الهنعق

النذر الهنعق ذكر أنو ستة أنواع:
علي نذر إف فعلت كذا ،وليس لو نية ،ىذا كفارتو كفارة
النذر ا١تطلق الذي مل يعلق ،كأف يقوؿ :هلل ّ

ٯتُت إف فعلو ،ما ذكر شيئا ،هلل على نذر إف ضربت فبلنا ،أو إف اغتبت فبلنا ،عليو كفارة ٯتُت إف فعلو.

هلل علي نذر إف ركبت ،إف سافرت ُب ىذا اليوـ ،أو إف ركبت ىذه السيارة ،مل يذكر مقدار النذر ،ىذا
نذر مطلق ،فعليو كفارة ٯتُت إذا فعلو إذا ركب -مثبل -أو ٨تو ذلك.
الثاني :نذر ٞتاج وغضب ،وىو تعليقو بشرط ،يقصد ا١تنع منو أو اٟتمل عليو" ،كأف يقوؿ :إف
كلمتك كذا فعلي كذا ،ٮتَت بُت فعلو وكفارة اليمُت ،ىذا نذر اللجاج والغضب ،يصَت بُت اثنُت غضب،
وخصومات ،ورفع أصوات ،فبعد ذلك يقوؿ واحد :إف كلمتك فعلي -مثبل -إف كلمتك فأنا يهودي ،أو
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إف كلمتك فعلي أف أقتل ولدي -مثبل ،-أو أخرج من مايل ،إف كلمتك فعلي أف أخرج نصف مايل ،أو
فأنا كذا وكذا .يكوف ىذا بسبب الغضب.
أو -مثبل -يعقد فعبل كأف يقوؿ -مثبل :-إف مل أضربك ،إف مل أقتل أذبح شاتك فأنا ابن فاحشة -
مثبل ، -ابن زنا ،أو أنا لست ٔتسلم ،أو ما أشبو ذلك ،يسمى ىذا نذر اللجاج والغضب ،ففيو الكفارة إال
إذا فعلو.
إذا قاؿ -مثبل :-إف مل أضرب ولدؾ فعلي -مثبل -أف أخرج من مايل.
واختُلِف فيما إذا قصد أو فعل فعبل كثَتا ،كأف يقوؿ -مثبل :-إف مل أضرب ولد فبلف فعلي صياـ
قصد الصياـ ،ما قصد إال اإللزاـ ،يعٍت :يلزـ نفسو أف يضرب ىذا ،ليس عليو
شهرين ،أو صياـ سنة ،ما َ
إال كفارة ،كفارة ٯتُت ،إال إذا فعل ،إذا ضربو وَب بنذره ،ىذا نذر ٞتاج وغضب.

"يعلقو بشرط يقصد ا١تنع منو أو اٟتمل عليو" .ا١تنع منو كأف يقوؿ-مثبل -ٯتنع نفسو :إف فعلت كذا
فعلي كذا ،أف يقوؿ -مثبل :-إف أكرمت فبلنا ،أو إف أدخلتو بييت ،أو إف زرتو ُب بيتو فعلي أف أخرج من
مايل ،أو أف أصوـ سنة ،أو أف أحج ماشيا ،يقصد بذلك منع نفسو ،وال يقصد التصدؽ ٔتالو كلو.
ففي ىذه اٟتاؿ مىت حنث فعليو كفارة ٯتُت ،أو كذلك إذا قصد اٟتمل عليو ،إذا قاؿ -مثبل :-إف مل
أضربو ،إف مل أضرب ولده ،إف مل أذبح بعَته ،أو أعقل فرسو ،فعلي صياـ شهر أو شهرين ،أو أف أخرج من
مايل.
أو يقوؿ :مثبل أنا لست ابن أيب ،أو ما أشبو ذلك ،كل ىذا عليو كفارة ٯتُت.
النوع الثالث :نذر مباح ،إذا قاؿ :علي أف ألبس ثوبا من كذا ،أو ٨تو ذلك ،ىذا مباح ،إف مل يفعلو
وٮتََت بُت فعلو وبُت الكفارة.
فعليو كفارةُ ،

إذا قاؿ -نثال :-هلل علي أال ألبس ثوبا إال ثوبا جديدا ،أو أال ألبس ثوبا بأقل من مائة ،أو بأقل من

مائتُت ،هلل علي أال ألبس حذاء إال من خرازة فبلف ،أال ألبس حذاء إال ما قيمتها مائة أو مائتاف ،هلل علي
أال آكل إال من ٟتم ٝتك نوعو كذا وكذا ،أال آكل إال من ٟتم الدجاج الذي نوعو كذا.
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أو هلل علي أال آكل إال خبزا مرققا ،أو ما أشبو ذلك ،فهذا نذر مباح ،إذا مل يفعلو فعليو الكفارة ،وإف
فعلو بَػر ُب نذره.

النوع الراب  :نذر مكروه كطبلؽ و٨توه ،فالتكفَت أوىل ،مثل اٟتلف ،إذا قاؿ -مثبل :-هلل علي أال

أكلم فبلنا .األوىل لو أف يكلمو ويكفر ،إذا قاؿ :هلل علي أال أكرـ فبلنا .أكرمو؛ فإف إكرامو خَت.
علي أف أغتابو كما اغتابٍت ،كف ْر وال
وكذلك لو قيل لو :إف فبلنا اغتابك .فقاؿ :هلل علي أف أغتابوّ ،

تغتب.

أو -مثبل -فعل شيء فيو إفساد أو إسراؼ ،إذا قاؿ -مثبل :-أال ألبس ثوبا إال ٔتائتُت أو ٓتمسمائة،
ُب ىذا شيء من اإلسراؼ ،وىو مكروه ،أو أف يفعل شيئا مكروىا ،كغيبة أو ٪تيمة ،يًتؾ ذلك ،ويكفر عن
ٯتينو.
أو كذلك :هلل علي أف أطلق امرأٌب ُب ىذا الشهرَ .كف ْر وال تطلق.

النوع الخانس :نذر ا١تعصية.

ىذا حراـ أف يفعلو ،وعليو كفارة ،قاؿ النيب   من نذر أف يطيع اهلل فليطعو ،ومن نذر أف يعصي
اهلل فبل يعصو . 
وقاؿ   ال نذر ُب معصية اهلل ،وكفارتو كفارة ٯتُت . 
فإذا نذر وقاؿ :علي أف أشرب ا٠تمر ُب ىذا الشهر أو ُب ىذا اليوـ ،علي أف أزين بفبلنة ،أو ألوط
بفبلف .ىذا ٤ترـ.
علي أف أشًتي ُب ىذا األسبوع أشرطة الغناء كذا وكذا ،أو أفبلـ الصور كذا وكذاَ ،كف ْر عن ٯتينك وال

تفعل؛ فإنك تفعل حراما ،ال ٬توز لك الوفاء ،و٬تب عليك الكفارة ،ىذه ا٠تامسة.

السا س :نذر التربر ،يعٍت :نذر فعل فيو طاعة وبر ،وال شك أف الرب مأمور بو ،فلذلك قاؿ
من نذر أف يطيع اهلل فليطعو . 
فكما أف نذر الطاعة ٬توز الوفاء بو ،فكذلك نذر ا١تعصية ٭ترـ الوفاء بو.
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تذكروف أف ُب كتاب التوحيد بابا من الشرؾ :النذر لغَت اهلل ،وسبب ذلك أف ا١تشركُت القبوريُت ينذروف
لؤلموات وللسادة ،يرجوف بالنذر ٢تم حصوؿ خَت ،فيقوؿ أحدىم :إف ُشفيت من ىذا ا١ترض :فعلي أف
أسرج قرب السيد الفبلين أسبوعا أو يومُت٬ ،تعل عليو سراج طواؿ الليل ،أو أف أذبح عند قربه شاة ،إف
رْتت ُب ىذه التجارة فعلي أف أذبح شاة عند قرب السيد فبلف ،السيد البدوي مثبل ،أو ٨توه.
أو مثبل :إف ُولد يل ولد ذكر فعلي أف أىريق على قرب السيد فبلف زيتا أو ٝتنا تكرٯتا للسيد ،فهذا نذر

شرؾ ،نذر معصية.

والدليل على أنو نذر معصية ما جاء ُب ىذا اٟتديث  :من نذر أف يطيع اهلل فليطعو ،ومن نذر أف
يعصي اهلل فبل يعصو  أل نو تعظيم ٢تذا القرب ،و٢تذا ا١تيت ،والتعظيم ال يصلح إال هلل ،ففي ىذه اٟتاؿ
يُ َكفر عن نذره ،وال يفعل ىذا الشيء الذي ىو من الشرؾ.

وكذلك -أيضا -إذا نذر االعتكاؼ عنده ،إذا قاؿ -مثبل :-إف شفيت من ىذا ا١ترض ،أو شفي ابٍت،

أو قدـ غائيب ،أو رْتت ٕتارٌب ،فعلي أف أ عتكف عند قرب فبلف يومُت أو ثبلثة ،أو أف أصلي عند قربه
صبلتُت أو ثبلثة ،أو أقرأ عند قربه جزءا أو جزءين ،يعترب ىذا شركا؛ ألنو تعظيم ٢تذا ا١تيت ،وا١تيت ال ٬توز
تعظيمو ،التعظيم الذي ال يصلح إال هلل ،واالعتكاؼ عبادة هلل ،إذا نذره فإنو يلزمو الوفاء بو ،إذا نذر إنساف
أف يعتكف لزمو الوفاء؛ ألنو نذر طاعة.
ثبت ُب الصحيح عن عمر
اٟتراـ .فقاؿِ :
أوؼ بنذرؾ . 



قاؿ:



إين نذرت إف فتح اهلل عليك أف أعتكف ليلة ُب ا١تسجد

االعتكاؼ طاعة ،أمره بأف يوُب بنذره ،فإذا نذر تربرا -كصبلة وصياـ واعتكاؼ ،بقصد التقرب
مطلقا ،أو معلقا بشرط -فإف عليو الوفاء بذلك.
ا١تطلق مثالو أف يقوؿ :هلل علي أف أصوـ ُب ىذا الشهر ثبلثة أياـ ،هلل علي أف أصوـ ُب ىذه السنة من
كل شهر ثبلثة أياـ .ىذا نذر مطلق ،عليو الوفاء ،أوجبو على نفسو.
وىكذا نثال إذا قاؿ :هلل علي أف أتصدؽ ُب ىذا الشهر ٔتائة لاير ،أو ُب ىذا األسبوع ٓتمسُت رياال،
أو كل يوـ من ىذا األسبوع ٓتمسة رياالت ،أو ٨تو ذلك ،ىذا نذر عبادة.
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أو نذر مثبل  :هلل علي أف أصلي ُب ىذه الليلة عشر ركعات .ىذا نذر عبادة مطلق ،فيجب عليو أف
يوُب بو ٢تذا اٟتديث.
أما إذا كاف معلقا بشرط فبل يلزمو الوفاء ،إال إذا وجد الشرط ،ذكر مثاال :إف شفى اهلل مريضي فللو
علي أف أتصدؽ ٔتائة ،أما إذا قاؿ :فللو علي أف أذبح شاة عند القرب الفبلين .فبل ٬توز الوفاء بو ،وعليو
كفارة ٯتُت ،علق ىاىنا النذر على شفاء ا١تريض :إف شفى اهلل مريضي.
وكذلك :إف قدـ غائيب ،إف رْتت ُب ٕتارٌب ،إف سلمت من كيد فبلف ،أو ما أشبو ذلك ،فللو علي أف
أصوـ كذا ،أو أتصدؽ بكذا ،أو أعتكف كذا ،أو أقرأ كذا ،أو ما أشبو ذلك.
فإف كاف النذر فيو شيء من الضرر فإنو ال يوُب بذلك الضرر ،تذكروف قصة أيب إسرائيل  رآه النيب
 قائما ُب الشمس ،فسأؿ ،فقالوا  :إنو نذر أال يقعد ،وال يتكلم ،وال يستظل ،ويصوـ .تعذيب للنفس،
فقاؿُ :م ُروهُ أف يتكلم ،وأف ٬تلس ،وأف يستظل ويتم صومو . 

ألف ىذا تعذيب للنفس ،كونو يستظل ىذا فيو راحة للنفس ،وكونو يقف ُب الشمس تعذيب للنفس،

وكونو -مثبل -يقف وال يقعد تعذيب للنفس.
وكذلك أخت عقبة اليت نذرت أف ٖتج ماشية حافيةٖ ،تج من ا١تدينة إىل مكة على قدميها ،غَت
منتعلة ،ال تلبس نعبل ،مشقة أف ٘تشي عشرة أياـ على قدميها حافية ،فكأهنا تعبت ،فقاؿ النيب   إف
اهلل ال يفعل بتعذيب أختك نفسها شيئا . 
يعني :اهلل غٍت عن تعذيبها نفسها ،فهذا شيء فيو كلفةُ ،م ْرَىا أف ٘تشي وتركب ،يعٍت :تركب إذا تعبت

و٘تشي إذا قدرت ،فلو ركبت ا١تسافة كلها ما كاف عليها إال كفارة ٯتُت.

نذرا تربر ،كأف يقوؿ :هلل علي أف أصلي ُب ىذه الليلة عشر ركعات .وجب الوفاء
واٟتاصل أنو إذا نذر ً

بو ،أو أف أصوـ ُب ىذا الشهر ثبلثة أياـ ،عليو الوفاء ،أو أف أعتكف ُب ىذا الشهر ثبلثة أياـ ،بقصد
التقرب ،فعليو الوفاء ،أو يقوؿ :إف شفى اهلل مريضي فللو علي أف أتصدؽ بكذا ،أو إف رْتت ٕتارٌب ،أو
إف ٧تح أوالدي ،أو إف قدـ غائيب -مثبل -فللو علي أف أصوـ كذا ،أو أتصدؽ بكذا ،فإف ىذا نذر طاعة.
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يقوؿ" :ومن نذر الصدقة بكل مالو أجزأه ثلثو" .وذلك لقصة سعد ١تا قاؿ  :أتصدؽ بثلثي مايل؟
قاؿ :ال .قاؿ :الشطر؟ قاؿ :ال .قاؿ :فالثلث؟ قاؿ :الثلث ،والثلث كثَت . 
فإذا نذر أف يتصدؽ ّتميع مالو كفاه الثلث ،وليس عليو كفارة.
ودليل ذلك -أيضا -قصة كعب ١تا قاؿ  :إف من توبيت أف أ٩تلع من ٚتيع مايل ،أ٩تلع :يعٍت أخرج
منو ،فقاؿ :ال تفعل .فقاؿ :إين أمسك سهمي الذي ٓتيرب . 
فهذا يدؿ على أنو ٬توز أف ٯتسك بعضو ،ولو أنو نذر أف يتصدؽ بو كلو.
من نذر أف يصوـ شهرا ،إذا قاؿ :هلل علي أف أصوـ ُب ىذه السنة شهرا ،فكيف يصوـ؟ يصوـ شهرا
ىبلليا؛ من ا٢تبلؿ إىل ا٢تبلؿ ،حىت ولو كاف ذلك الشهر تسعة وعشرين يوما ،ال بد من التتابع.
أما لو قاؿ :هلل علي أف أصوـ ثبلثُت يوماُ .ب ىذه اٟتاؿ ٬توز ..


يوما  ،ال بد من التتابع.
حىت ولو كاف ذلك الشهر تسعة وعشرين ً

يوما  ،ولو
يوما ُ .ب ىذه اٟتاؿ ٬توز لو أف يفرؽ ٭تسب ثبلثُت ً
أما لو قاؿ  :هلل علي أف أصوـ ثبلثُت ً

يوما وراء يوـ.
أف يصوـ ً

يقوؿ " :وسن الوفاء بالوعد" .إذا وعد فإنو يتأكد ُب حقو الوفاء بوعده ،الوفاء بالوعد من صفات

ا١تؤمنُت  ،وخلف الوعد من صفات ا١تنافقُت  ،و٭ترـ ا٠تلف بالوعد ببل استثناء  ،أما إذا قاؿ  :سآتيك -
إف شاء اهللٍ -ب مل يأت فبل إٍب  ،أو قاؿ :سأوفيك -إف شاء اهلل -ومل يوفو فبل إٍب ٓ ،تبلؼ ما إذا جزـ
وقاؿ  :ألوفينك أو آلتينك ُب ىذا اليوـ فلم يأتو فإنو ٭ترـ  ،واهلل أعلم.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم شيخنا الكرًن.
أيها األخوة  :لكم أخوة على شبكة ا١تعلومات مرابطُت على اٞتهاز  ،وبعضهم احتسب األجر من
اهلل ُ ب اإلشراؼ على غرفة اٞتامع وتنظيمها وغَت ذلك .
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وغَتىم ٦تن رابطوا لطلب العلم  ،وتعرفوف أيها األخوة يعٍت فارؽ التوقيت ُب ىذه البلد عن غَته من
الببلد  ،فبعضهم  ،بعض الدروس تكوف ُب أوقات متأخرة بالنسبة ٢تم  ،ومع ذلك فهم يرابطوف على ىذه
األجهزة طلبًا للعلم  ،فهم يرغبوف من الشيخ عبد اهلل -حفظو اهلل تعاىل -كلمة خاصة ٢تم  ،تثبيتًا ٢تم على
ىذا الباب ،وحثًا ٢تم على ذلك  ،ودعاء ٢تم فليتفضل فضيلة الشيخ .

ٚتيعا  ،وىو
ٍب بعد ذلك معنا على الشبكة ً
أيضا الشيخ الكرًن عبد الرٛتن الدمشقية  ،ولعلكم تعرفونو ً

٦تن لو مؤلفات كثَتة بعد هناية كلمة الشيخ لؤلخوة .

نود من الشيخ عبد اهلل -حفظو اهلل تعاىل -أف يكوف ىناؾ يعٍت مكا١تة بُت الشيخ عبد اهلل  ،والشيخ
عبد الرٛتن الدمشقية على اٞتهاز  ،ستسمعوف أنتم كلمة الشيخ عبد اهلل بن جربين -حفظو اهلل تعاىل-
ولكن كبلـ الشيخ عبد الرٛتن ٤تمد لن يسمعو إال الشيخ عبد اهلل  ،فنود من الشيخ عبد اهلل اآلف أوؿ
شيء كلمة لؤلخوة على الشبكة ٍ ،ب ستكوف يا شيخ تسمعوف كبلـ الشيخ عبد الرٛتن -إف شاء اهلل-
مباشرة.
نعرؼ أف األخوة اٟتريصُت على االستفادة يظهر أثر استفادهتم ٔتواصلتهم وّتدىم وبنشاطهم  ،ويكوف
لذلك ٣تاالت كثَتة  ،فنقوؿ  :نتواصى معهم ٔتتابعة اٟتلقات العلمية  ،واٟترص على أدائها  ،واٟترص على
ا١تواظبة عليها  ،واالستفادة منها  ،فإف ُب ذلك خَت كثَت .
أيضا نتواصى معهم على االستفادة من الوقت  ،وذلك لصرفو ُب الشيء الذي ينفع فإنو:
كذلك ً
يصا على وقتو يستغلو ُب الشيء الذي
الوقت كالسيف إف مل تقطعو قطعك  ،فاإلنساف الذي يكوف حر ً
ينفعو فيصرفو ُ ،ب قراءة أو ُب ذكر  ،أو ُب تعلم  ،أو ُب ٝتاع من إذاعة إسبلمية  ،أو ٝتاع أشرطة دينية

حىت يستفيد من وقتو  ،ويتزود من العلم .
ٚتيعا بالعمل بالعلم ؛ فإنو ىو الثمرة والنتيجة  ،فأنت إذا تعلمت سواء ُب ىذه
كذلك ً
أيضا نتواصى ً

ملزما لك أف تتعلم ما ينفعك  ،وأنت تعمل بو وتطبقو ،
الدورة  ،أو فيما قبلها  ،أو ما بعدىا كاف ذلك ً
وباال عليو  ،وإذا عمل بو فتح اهلل تعاىل عليو .
فمن مل يعمل كاف علمو ً

كما ورد ُب بعض اآلثار " :من عمل ٔتا علم أورثو اهلل علم ما مل يعلم".
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أيضا أف الذي يعمل فإنو يكوف قدوة للمسلمُت ُب علمو  ،وُب
فهذا ىو النتيجة التطبيق  ،ومعلوـ ً
عملو و٭تتجوف بو  ،أما إذا تعلم ولكن مل يعمل بعلمو فهو حري أف ال ينتفع بعلمو  ،وال يقبل الناس
تعليمو  ،بل قد يعذب ُب اآلخرة  ،كما قاؿ بعضهم :
وع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالم بعله ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم يعهلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن نع ػ ػ ػ ػ ػػذب ن ػ ػ ػ ػ ػػن قبػ ػ ػ ػ ػ ػػل عابػ ػ ػ ػ ػ ػ الػ ػ ػ ػ ػ ػػوثن




أيضا بعض األحاديث إذا مل يعمل ٍ ،ب علينا عظة وصية رابعة وىي التبليغ .الببلغ إذا
وىذا فيو ً
علما وطبقتو وعملت بو  ،فبل تكتم العلم الذي أعطاؾ اهلل  ،بل عليك أف
تزودت وتعلمت ورزقك اهلل ً

تبلغو وتبينو ١تن ىم ْتاجة إليو .

ىذه ا١تسائل تذكروف أهنا ُب أوؿ ثبلثة األصوؿ  ،قاؿ الشيخ ٤تمد -رٛتو اهلل :-اعلم -رٛتك اهلل -أنو
٬تب علينا تعلم أربع مسائل:
األولى :العلم.
الثانية :العمل بو.
الثالثة :الدعوة إليو.
الرابعة :الصرب على األذى فيو.
فذكر العلم ٍب العمل ٍب الدعوة  ،واستدؿ على ذلك بسورة العصر  ،اهلل تعاىل قاؿ :

  

 )1(       ىذا العلم " ،وعملوا" :ىذا العمل " ،وتواصوا" :ىذا الدعوة ،



 )2(   ىذا التحمل .
 - 1سورة العصر آية .3- 9 :
 - 2سورة البمد آية .10 :
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فإذا قمنا هبذه وفقنا ربنا تعاىل ألف يكوف علمنا حجة لنا واهلل أعلم  ،وصلى اهلل على ٤تمد.

كتاب القضاء
أىهية القضاء بين الناس


اٟتمد هلل رب العا١تُت  ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد  ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت قاؿ -

رٛتو اهلل تعاىل: -
كتاب القضاء :
وورعا ،
علما ً
وىو فرض كفاية كاإلمامة ّ ،
فينصب اإلماـ بكل إقليم قاضيًا  ،وٮتتار أفضل من ٬تد ً
ويأمره بالتقوى وٖتري العدؿ .
وتفيد والية حكم عامة فصل اٟتكومة  ،وأخذ اٟتق  ،ودفعو إىل ربو  ،والنظر ُب ماؿ يتيم و٣تنوف
وسفيو وغائب  ،ووقف عملو  ،ليجرى على شرطو  ،وغَت ذلك .
و٬توز أف يوليو عموـ النظر ُب عموـ العمل  ،وخاصا ُب أحد٫تا  ،أو فيهما .
.

٣تتهدا  ،ولو ُب مذىب إمامو
بصَتا
مسلما ً
وشرط كوف قاض بالغًا ً
متكلما ً
عدال ً
ً
حرا ً
ٝتيعا ً
ذكرا ً
عاقبل ً
رجبل يصلح للقضاء نفذ حكمو ُب كل ما ينفذ فيو حكم من واله إماـ أو نائبو
وإف حكم اثناف بينهما ً

.
عفيفا .
حليما متأنيًا فطنًا ً
ُ
وسن كونو قويًا ببل عنف  ،لينًا ببل ضعف ً ،
وعليو العدؿ بُت متحاكمُت ُب لفظو وٟتظو و٣تلسو ودخوؿ عليو .

ىم أو ملل  ،أو كسل أو
كثَتا  ،أو حاقن أو ُب شدة جوع أو عطش  ،أو ّ
وحرـ القضاء وىو غضباف ً

نعاس  ،أو برد مؤمل أو حر مزعج  ،وقبوؿ رشوة وىدية من غَت من كاف يهاديو قبل واليتو وال حكومة لو .
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وال ينفذ حكمو على عدوه وال لنفسو  ،وال ١تن ال تقبل شهادتو لو .
ومن استعداه على خصم ُب البلد ٔتا تتبعو ا٢تمة لزمو إحضاره إال غَت بزرة فتُوك ُل  ،كمريض و٨توه ،
وإف وجب ٯتُت أرسل من ُ٭تل ُف ُهما .
فصل
ٌ
٣تهوال
مدع ومنكر جائزي التصرؼ  ،وٖترير الدعوى  ،وعلم ُمدعى بو إال فيما نصحو ً
وشرط كوف ّ
كوصية .

.

عقدا ذكر شروطو أو وارثًا سببو  ،أو ُ٤تَبل بأحد النقدين قَػوَمو باآلخر  ،أو هبما فبأيهما شاء
فإف ادعى ً
وإذا حررىا فإف أقر ا٠تصم ُحكم لو بسؤاؿ ُمدع  ،وإف أنكر وال بينو فقولو بيمينو  ،فإف نكل حكم

عليو بسؤاؿ مدع ُب ماؿ وما يُقصد بو .

ويستحلف ُب كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب و٨توىا  ،ال ُب حق اهلل كحد وعبادة .

واليمُت ا١تشروعة باهلل وحده أو بصفتو .
أيضا  ،وُب مزؾ
و٭تكم بالبينة بعد التحليف ُ ،
ظاىرا  ،وُب غَت عقد نكاح باطنًا ً
وشرط ُب بينة عدالة ً

معرفة جرح وتعديل  ،ومعرفة حاكم خربتو الباطنة  ،وتقدـ بينو جرح .

مطلقا  ،وال يقبل فيها وُب جرح و٨تو٫تا إال رجبلف .
فمىت جهل حاكم حاؿ بينة طلب التزكية ً

ومن ادعى على غائب مسافة قصر  ،أو مستًت ُب البلد  ،أو ميت  ،أو غَت مكلف وال بينة ُٝ ،تعت

وحكم هبا ُب غَت حق اهلل تعاىل  ،وال تُسمع على غَتىم حىت ٭تضر أو ٯتتنع .
ولو ُرفع إليو حكم ال يلزمو نقضو لينفذه لزمو تنفيذه .

ويُقبل كتاب قاض إىل قاض ُب كل حق آدمي  ،وفيما حكم بو لينفذه  ،ال فيما ثبت عنده ليحكم بو

 ،إال ُب مسافة قصر

السالـ عليكم ورحهة اهلل وبركاتو
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اٟتمد هلل رب العا١تُت وصلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
ذكروا القضاء ُب آخر كتاب الفقو  ،وذكروا الشهادة واإلقرار ؛ ألهنا اليت يعتمدىا القاضي ؛ وألف
الغالب أف اإلنس اف إذا ٘تت عليو النعمة  ،يعٍت  :حصل على ا١تاؿ  ،وحصل على النكاح فبل يؤمن أف
يتعدى على غَته  ،وأف يغلبو الطمع ُب حق الغَت ؛ فلذلك تكثر ا٠تصومات وا١ترافعات  ،فتجد عند
كبل اقتصر
القضاة عدة قضايا  ،وذلك من آثار االعتداء  ،ومن آثار الطمع  ،ومن آثار الظلم  ،ولو أف ً
على حقو السًتاح القضاة و٨توىم .
أيضا لو أف اإلنساف تورع عن الشيء ا١تشتبو وتركو  ،ومل يطالب بو  ،إذا كاف اٟتق الذي يدعيو
وىكذا ً

اضحا لََقلت ا٠تصومة وقَػلت القضايا  ،و١تا كانت ا٠تصومات واقعية  ،وكانت ا١ترافعات
ليس شيئًا و ً
أخذا للحقوؽ بغَت حق احتيج إىل
وا١تنازعات منتشرة ُب كل الببلد غالبًا  ،وكاف ىناؾ اعتداءات ومظامل  ،و ً
نصب القضاة ؛ ليحكموا بُت الناس.

وقد كاف من األنبياء قضاة  ،مثل  :داود قاؿ اهلل تعاىل ُب سورة ص:
()1
حاكما
:
يعٍت
 
ً



()2

   

            

احكم بُت الناس باٟتق عندما يتخاصموف جعلو اهلل تعاىل خليفة ُب األرض  ،وأمره أف ٭تكم بُت

الناس .
وكذلك أمر اهلل تعاىل نبيو باٟتكم حىت بُت اليهود كاف خَته
   

()3

ٍب قاؿ:

     

       

()4

ٍب قاؿ:

 

 - 1سورة ص آية .98 :
 - 2سورة ص آية .98 :
 - 3سورة المائدة آية .59 :
 - 4سورة المائدة آية .59 :
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()1

فأمره اهلل أف ٭تكم

بينهم بالعدؿ أي  :بالقسط .
عموما بالعدؿ ُب مثل قولو تعاىل ُب سورة النساء:
وأمر اهلل اٟتكاـ ً


 )2(   وُب سورة النحل:

   

     

 )3(   أي  :ا١تساواة  ،وإعطاء

كل ذي حق حقو  ،وأخذ ا١تظلمة من ا١تظامل  ،وكذلك االنتصار للمظلوـ ونصره على من ظلمو  ،ونصرة
الظامل بنصيحتو .
مظلوما  ،فكيف أنصره
مظلوما قاؿ يا رسوؿ اهلل أنصره إذا كاف
قاؿ النيب   انصر أخاؾ ظا١تا أو
ً
ً
ً
ظا١تا ؟ قاؿ٘ :تنعو وٖتجزه عن الظلم فذلك نصرؾ إياه  أي تأخذ على يديو  ،و٘تنعو من أف يأخذ ما ال
ً
يستحقو  ،و٘تنعو من االعتداء على حق أخيو  ،وٗتربه بأف ما أخذ من حق مسلم -وىو ال يستحقو -فإنو
يؤخذ من حسناتو يوـ القيامة.
تذكروف اٟتديث الذي قاؿ فيو   لتؤدين ا١تظامل حىت ينتصر للشاة اٞتماء من الشاة القرناء . 
تؤدى من ا١تظامل أي الشاة يعٍت الواحدة من الغنم إذا كانت ٚتاء  ،ليس ٢تا قروف نطحتها األخرى اليت
٢تا قروف وآ١تتها  ،فبل بد أف اهلل تعاىل يأخذ حق ىذه من ىذه  ،إذا كاف ىذا بُت البهائم  ،مع أهنا ال
تكليف عليها  ،فبطريق األوىل أف اإلنساف ا١تكلف  ،الذي ىو عاقل وبالغ وعارؼ  ،ومع ذلك يأخذ حق
غَته  ،ويعتدي على ما ليس لو  ،ويظلم الناس ؛ ولذلك قاؿ تعاىل:
        

()4

    

السبيل يعٍت  :اٟتجة عليهم

 

 - 1سورة المائدة آية .53 :
 - 2سورة النساء آية .56 :
 - 3سورة النحل آية .37 :
 - 4سورة الشورى آية .59 :
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()1

الذي ٭تملهم على ىذا البغي قلة اإلٯتاف  ،ضعف إٯتاهنم ؛ وذلك

حقا ٟتجزىم إٯتاهنم الذي ُب القلوب من االعتداء على حق مسلم بغَت حق .
ألهنم لو كانوا مؤمنُت ً

أيضا أف ىذا ٦تا ٭تمل كث ًَتا
أيضا الشرؼ  ،وحب ا١تاؿ والطمع  ،مثل االستكثار ال شك ً
وقد ٭تجزىم ً
من الناس على أف يعتدي على حق أخيو فيأخذه بغَت حق فيكوف بذلك ظا١تا ومسيئًا ُب أخذ ما ال
ً
أيضا قد ٭تملهم قلة الورع .الورع ىو  :التوقف عن الشيء ا١تشتبو  ،وقد كاف السلف -
يستحقو  ،وكذلك ً
رٛتهم اهلل -٭تملهم الورع وا٠توؼ عن أف يتعدوا أو يأخذوا الشيء ا١تشتبو  ،بل إذا كاف ىناؾ شيء مشتبو
ٮتشوف أف فيو حر ًاما أو قريبًا منو تركوه كلو.

وقد كتب لئلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -رسالة صغَتة مطبوعة اٝتها " :الورع"  ،إذا قرأهتا تعرؼ ما كاف

عليو اإلماـ أٛتد  ، ،وكذلك غَته من أىل زمانو من شدة التورع عن ما ليس ْتق لو  ،فإذا عرؼ اإلنساف
ظلما  ،فإنو وال بد سينتقم منو  ،وسيؤخذ
أف ىذا حق مسلم فعليو أف يتجنبو  ،وال يأخذ ماال يستحقو ً

منو.

قاؿ النيب



أتدروف من ا١تفلس ؟ قالوا :ا١تفلس فينا من ال درىم لو وال متاع فقاؿ  :إف ا١تفلس

من يأٌب بأعماؿ كثَتة ويأٌب وقد ظلم ىذا وأخذ ماؿ ىذا  ،وسفك دـ ىذا  ،وضرب ىذا فيؤخذ ٢تذا من
حسناتو  ،وىذا من حسناتو  ،فإف فنيت أخذ من سيئات ا١تظلومُت فطرحت عليو ٍب طرح ُب النار . 
فا١تظامل ال بد أف تؤخذ  ،أف يؤخذ منها  ،أف يؤخذ للمظلوـ من الظامل  ،حىت ولو دخلوا اٞتنة.
ورد ُب اٟتديث أهنم إذا نزلوا من الصراط



وقفوا على قنطرة بُت اٞتنة والنار فيقتص لبعضهم من

بعض ُب مظامل كانت بينهم فإذا ُىذبوا أو نػُقوا أذف ٢تم ُب دخوؿ اٞتنة  أي  :ال يدخلوف اٞتنة وبينهم
أحقاد  ،وبينهم مظامل  ،وبينهم شنآف وعداوات  ،بل يدخلوف اٞتنة بعدما تصفى قلوهبم .

 - 1سورة الشورى آية .59 :
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قاؿ اهلل تعاىل:



 )1(            أي :

ما كاف بينهم ُب الدنيا من األغبلؿ واألحقاد  ،ال يدخلوف اٞتنة إال وقد صفت قلوهبم  ،وسلمت من
الظلم ؛ ولذلك نقوؿ  :إف على ا١تسلم أف يتورع عن حق إخوانو  ،فإف االعتداء عليهم حراـ .
ثبت ُب خطبة النيب ُ ب حجة الوداع قولو  :إف دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حراـ كحرمة
يومكم ىذا ُب شهركم ىذا ُب بلدكم ىذا



أي ٤ترـ بعضكم على بعض أف يعتدي أحد على أحد ،

وُب حديث آخر أنو قاؿ  :كل ا١تسلم على ا١تسلم حراـ دمو ومالو وعرضو  ولكن حديث إف ىناؾ
ِ
ظلما  ،أو ينتهب مالو  ،أو ٮتتلس منو أو
من مل يباؿ باالعتداء على حق أخيو فيضربو بغَت حق  ،أو يقتلو ً
ظلما وعدوانًا فإف ىذا ببل شك من أظلم الظلم .
يطمع ُب شيء من حقو  ،فيأخذ ً
كرىا  ،وذلك إذا حكم عليو
وإذا كاف كذلك فبل بد أنو يؤديو ُب الدنيا  ،فإف مل يؤده ً
طوعا أداه ً
اٟتاكم بأنو ظامل  ،وبأف عنده من اٟتقوؽ إلخوانو كذا وكذا  ،فيحكم عليو بدفع تلك ا١تظلمة  ،وإعطائها

كرىا  ،ولو ْتبس أو ّتلد أو ٨تو ذلك حىت يؤدي اٟتقوؽ ١تستحقيها  ،لذلك نصب القضاة
١تستحقها ً
واٟتكاـ و٨توىم.
حكم نصب القضاة

نصب القضاة فرض كفاية  ،أي  :يكفي ُب البلد قاض واحد إذا كاف يقوـ بفصل ا٠تصومات  ،وإف عجز
ضم إليو ثاف  ،ورٔتا إىل ثالث  ،أو إىل أكثر من ذلك  ،ولو إىل عشرة أو عشرين  ،إذا كاف البلد متسعة
األطراؼ  ،إذا كانت مًتامية األطراؼ احتيج إىل عدد القضاة  ،وىكذا .
أيضا إذا كثرت ا٠تصومات  ،وكثرت ا١تنازعات فإف على ويل األمر أف ينصب ُب كل قطر قاضيًا  ،فهي
ً

فرض كفاية كاإلمامة ،اإلمامة اليت ىي ا٠تبلفة  ،نصب ا٠تليفة أو ا١تلك نصب ملكا يتوىل أمور ا١تسلمُت ،
ىذا من فروض الكفاية .اإلماـ الذي ىو ا١تلك مسئوؿ عن نصب القضاة  ،فعليو أف ينصب ُب كل إقليم
قاضيًا  ،أي ُب كل قطر  ،وُب كل جهة ينصب قاضيًا  ،إذا كاف كافيًا  ،فإف مل يكف ِزيد بقدر الكفاية.
 - 1سورة الحجر آية .50 :
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وورعا ؛ وذلك ألف القاضي يتوىل أمور الناس  ،ويسمع أقوا٢تم فبل بد أف
وٮتتار أفضل من ٬تد علماُ ً

جاىبل فإنو ال يعرؼ اٟتكم  ،وال يدري ما ٭تكم بو  ،فيكوف ُب ذلك غَت قائم ٔتا
يكوف عا١تا ،أما إذا كاف ً
ً
أوجب اهلل .
العامل ىو  :العامل بكتاب اهلل تعاىل  ،وبسنة نبيو  وبأحكاـ اٟتكاـ قبلو  ،وباآلثار عن الصحابة -
رضى اهلل عنهمُ -ب أمور القضاء  ،وما إىل ذلك كذلك الورع ىو الزاىد التارؾ للمتشبهات ْتيث إنو يتورع
ورعا خشي أنو ٯتيل مع ىذا لصداقتو  ،ومع ىذا لقرابتو  ،ومع ىذا ١تعاملتو
عن أف يظلم ً
أحدا إذا مل يكن ً
 ،فيظلم الناس بغَت موجب .

وُب األثر  :شر الناس من ظلم الناس للناس  ،يعٍت يظلم ىذا ألجل ىذا  ،وال مصلحة لو ىو إذا مل
ورعا ،ال بد أف يكوف من أىل الورع ٭تملو ورعو على أف ٭تكم بالعدؿ  ،ويأمره بالتقوى وٖتري
يكن ً
العدؿ.
يأمره بالتقوى  ،يوصيو بتقوى اهلل  ،التقوى  :كلمة جامعة يدخل فيها فعل األوامر  ،وترؾ الزواجر ،
فعل ا٠تَتات  ،وترؾ ا١تنكرات .
وتطلق على التوقي  ،التقوى مشتقة من التوقي  ،وىو  :أف ٬تعل بينو وبُت اٟتراـ وقاية  ،فيقوؿ :
أيضا كما ُب اٟتديث   :اتق دعوة ا١تظلوـ
عليك بتقوى اهلل أي  :ا٠توؼ منو  ،ومن عقوبتو  ،ويقوؿ ً

أحدا  ،ال لنفسك وال
 ىكذا أوصى النيب  معاذا  ،يعٍت  :توقها  اتق دعوة ا١تظلوـ  ال تظلم ً
معاذا إىل اليمن داعيًا وقاضيًا وجابيًا وىاديًا .
لغَتؾ  ،قالو ١تعاذ ؛ ألنو أرسل ً

أرسلو بأربع وظائف  ،فأرسلو للدعوة إىل اهلل  ،وقاؿ   :فليكن أوؿ ما تدعوىم إليو  :شهادة أف ال

جامعا للزكوات
إلو إال اهلل   ...إىل آخره  ،وأرسلو جابيًا للزكاة وقاؿ لو   :إياؾ وكرائم أموا٢تم ً 

و٨توىا  ،وأرسلو قاضيًا  ،وسألو  كيف تقضي ؟ قاؿ :بكتاب اهلل …  إىل آخره .

معلما ؛ وذلك ألنو أعلم أو من أعلم الصحابة  ،شهد لو النيب  وقاؿ :
وأرسلو ىاديًا يعٍت ً :



أيضا بالعدؿ  ،أف يعدؿ بُت
أعلمكم باٟتبلؿ واٟتراـ معاذ بن جبل  فلذلك أوصاه بالتقوى  ،ويوصيو ً
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أحدا  ،قاؿ اهلل تعاىل:
ا٠تصوـ  ،أف يعدؿ بينهم  ،وال يظلم ً
  

      

()1

الوالية العانة والوالية الخاصة
يقوؿ " :وتفيد والية حكم عامة فصل اٟتكومة  ،وأخذ اٟتق  ،ودفعو إىل ربو  ،والنظر ُب ماؿ يتيم
و٣تنوف وسفيو وغائب  ،ووقف عملو  ،ليجرى على شرطو  ،وغَت ذلك"
الوالية  :إما أف تكوف عامة  ،أو تكوف خاصة.
الوالية العانة  :ىي اليت يقوؿ  :وليتك البلد الفبلنية والية عامة ْ ،تيث إنو يوليو ٚتيع أعما٢تا  ،وأما
إذا واله والية خاصة  ،كأف يقوؿ  :وليتك فصل ا٠تصومات  ،أو يقوؿ  :وليتك أخذ اٟتقوؽ من بعضهم
لبعض  ،أو يقوؿ  :وليتك والية األمواؿ اليت ليس ٢تا مالك  ،أو ما أشبو ذلك فهذه تكوف والية خاصة .
وُب ىذه األزمنة الغالب أف ىناؾ واليات خاصة  ،حيث إف اٟتكومة ٕتعل لكل عمل واليًا  ،فالقاضي

يتوىل فصل ا٠تصومات ،عندؾ يا ىذا كذا  ،وعليك يا ىذا كذا .

واألمَت يتوىل التنفيذ فيقوؿ  :يا فبلف  :سلم -ادفع -ما عندؾ  ،ويا فبلف  :خذ حقك  ،فيلزـ ىذا
فمثبل األوقاؼ ٢تا والية يعٍت
منفذا  ،كما أف ىناؾ واليات أخرى ً ،
بأخذ  ،وىذا بدفع  ،فهو الذي يسمى ً
 :ىذه اٞتهات تويل األوقاؼ  ،وتنفذ شروط الواقفُت .
وكذلك ىناؾ والية يقولوف  :التويل على األمواؿ اليت ليس ٢تا مالك  ،أو أمواؿ السفهاء ينظروف فيها
و٭تفظوهنا  ،فهذا إذا كاف ىناؾ عدة واليات .
فأما إذا مل يتمكن اإلماـ من أف ٬تعل لكل جهة واليًا فإف القاضي يوليو والية عامة  .عليك أيها
القاضي فصل ا٠تصومات  ،وعليك بعد ذلك التنفيذ ِ ،
ألزـ ىذا بدفع الذي عنده حىت يأخذ اٟتق صاحبو
ومستحقو  ،ولك يا قاضي أف تنظر ُب أمواؿ القاصرين ُب ىذا البلد  ،يتامى و٣تانُت وسفهاء .
 - 1سورة النساء آية .56 :

175

أخصر الهختصرات
وأمواؿ غاب أىلها ىل تًتؾ ىذه األمواؿ يعبث هبا السفهاء فتضيع وتفسد ؟ ال تًتؾ ً .إذا من الذي
يتوىل النظر فيها ؟ القاضي  ،ولو أف يوكل فيقوؿ  :وكلتك يا فبلف على ماؿ اليتيم الفبلين  ،وأنت على
ماؿ السفيو  ،وأنت على ماؿ الغائب احفظ ماؿ ىذا الغائب كما ٖتفظ مالك  ،وإتر فيو كما تتجر ُب
مالك ؛ ألف القاضي قد يقوؿ  :أنا منشغل  ،واألعماؿ كثَتة  ،فكيف أتوىل ىذا  ،وأتوىل ىذا بنفسي ،
فيوكل من يراه كفئًا.
ولو مل يأمره اإلماـ الذي ىو ا٠تليفة يوكل من يقوـ مقامو ؛ ألجل أف ال تضيع األمواؿ  ،كذلك إذا
مثبل أو ٩تيل  ،أو كذلك هبائم كخيل  ،أو ٨توىا موقوفة  ،من الذي يتوىل
كاف ُب البلد أوقاؼ  ،عقارات ً
النظر فيها ؟ القاضي.
لكن إذا جعل ىناؾ كما ُب البلد  ،كما ُب ىذه ا١تملكة من يتوالىا كوزارة األوقاؼ و٨توىا  ،فإهنم
مثبل  :إذا
يتولوهنا  ،وال يلزـ القاضي أف ينظر فيها ؛ ألف األوقاؼ قد يشًتط أصحاهبا شروطًا  ،فيقولوف ً
نع ٦تن يستفيد  ،وأف الوكيل عليها فبلف  ،وبعده فبلف وبعده الصاّب من
كانت األوقاؼ كتبًا أهنا ال ُ٘ت ُ
شجرا  ،إذا كاف الوقف دوابًا  ،كل ذلك
الذرية  ،وىكذا ً
أيضا إذا كاف الوقف ً
عقارا  ،إذا كاف الوقف ً
ْتاجة إىل أف يتواله من يقيمو  ،ومن ينظر فيو .

"و٬توز أف يوليو عموـ النظر ُب عموـ العمل  ،وخاصا ُب أحد٫تا أو فيهما" :عموـ النظر ُب عموـ
مثبل  :ا١تلك يقوؿ إلنساف  :وليتك عموـ النظر ُب عموـ عملي  ،أي  :ما ٖتت والييت  ،ولو
العمل ً
مثبل أنو دخل ُب واليتو ىذه األعماؿ  ،يعٍت  :ىذه ا١تملكة الواسعة وليتك عموـ
اتسعت الوالية اتسعت ً
النظر  ،لك أف تفصل  ،ولك أف توظف  ،ولك أف توقف  ،ولك أف تنفذ  ،ولك أف تعمر  ،ولك أف
تنقل ،عموـ النظر  ،فهذا الذي واله عموـ النظر لو أف يوظف من يريد  ،من يراه صاٟتًا .

ولو أف يعزؿ من يريد عن قضاء  ،أو عن إمامة أو عن خطابة ،أو عن تدريس  ،أو عن وعظ ودعوة ،

أو ما أشبو ذلك ُب ٚتيع العمل ُ ،ب ٚتيع ا١تملكة  ،ىذا عموـ النظر ُب عموـ العمل .
مثبل  :وليتك عموـ النظر ُب منطقة
أما إذا واله عموـ النظر ُب منطقة  ،وعموـ العمل إذا قاؿ ً
مثبل  ،الذي واله عموـ النظر لو ُب ىذه ا١تنطقة أف يوظف  ،وأف يعزؿ وأف يغَت  ،وأف ينقل وأف
اإلحساء ً
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أيضا لو أف
يعمر  ،فيعمر مساجد  ،ويعمر مدارس  ،ويعُت فيها من يريد ُب ىذه ا١تنطقة وحدىا  ،وكذلك ً

مثبل أوقاؼ تعطلت فلو أف يبيعها  ،وينقلها إىل جهة أخرى
يغَت بعض األشياء اليت ٖتتاج  ،إذا كاف ىناؾ ً
 ،ولو أف يقضي  ،ولو أف ينفذ  ،ولو أف يعلّم  ،ولو أف يوكل من يعلم يعٍت ُ :ب ىذه ا١تنطقة .
أيضا أف يوليو عموـ العمل ُب خاص منهما
عهوـ النسر في خاص يعني ُ :ب خاص من العمل  ،ولو ً

بأف يقوؿ  :وكلتك وليتك القضاء ُب ٚتيع ا١تملكة  ،ىذا يعٍت  :نظر خاص ُب عمل عاـ  ،عرفنا أف العمل
ىو ا١تملكة  ،وأف النظر ىو جهة من جهاهتا  ،وليتك ٚتيع ا١تملكة ُب النظر ُب القضاة  ،أو النظر ُب
مثبل عموـ .
األئمة أو النظر ُب ا٠تطباء أو النظر ُب ا١تعلمُت  ،أو النظر ُب الدعاة ً
مثبل أو ٨تو ذلك  ،ففي ىذه اٟتاؿ يتصرؼ
أو خصوص النظر ُب عموـ العمل  ،نظر خاص كالقضاء ً
فيما حدد لو ،
مثبل إذ قاؿ  :لك النظر فقط ُب القضاء ُب منطقة القصيم
ىذا معٌت :
"خاصا ُب أحد٫تا" أو ا٠تاص ً
ً

خاص ُب خاص  ،ىذا خاص ُب خاص .

نظرا ُب
وأما النظر ُب العاـ لك النظر ُب ا١تملكة كلها ُب ٚتيع ما تأمر بو ىذا عاـ  ،وأما إذا كاف ً
عموـ ،النظر ُب العموـ ىو مثل ما ذكرنا  :النظر ُب ٚتيع ا١تملكة ٞتميع األحواؿ  ،وأما نظر ُب خاص
فهو  :النظر ُب القضاء ُب خاص  ،أيُ :ب منطقة  ،وأما خاص ُب عاـ فأف يقوؿ  :لك النظر ُب ىذه
ا١تنطقة ُب ٚتيع ما تأمر بو .
فاٟتاصل أنو ٬توز أف يوليو عموـ النظر ُب عموـ العمل  ،وخاص ُب أحد٫تا  ،أو ُب أحدىم  ،أو
فيهما .
شروط تولية القاضي
متكلما
بصَتا
مسلما ً
شروط القاضي  ،أو صفاتو يشًتط كوف القاضي بالغًا ً
عدال ً
ً
حرا ً
ٝتيعا ً
ذكرا ً
عاقبل ً

صغَتا  ،يعٍت  :دوف البلوغ فإنو قد ينخدع ؛ وذلك ألنو مل
ً
٣تتهدا  ،ولو ُب مذىب إمامو ؛ ألنو إذا كاف ً

معاذا أواله النيب  وعمره ٨تو العشرين  ،أو ٙتانية عشر.
يتكامل قد بلغ  ،و٨توه ذكره أف ً
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وكذلك كثَت من الذين تولوا ُب عهد الصحابة  ،أو ُب عهد غَتىم تولوا العمل وىم صغار ؛ ذلك ألف
الذي والىم عرؼ فيهم األىلية  ،آنس فيهم الكفاءة فوالىم  ،وقاموا بالعمل كما ينبغي.
عاقبل  ،وضده اٞتنوف  ،فاقد العقل كيف يتصرؼ ُب الناس  ،وكيف يعرؼ
ال رط الثاني  :أف يكوف ً
ما يأمر بو؟

ت َملِكهم  ،فقاؿ   :لن يفلح قوـ ولوا
ال رط الثالث :الذكورية ١ ،تا قيل للنيب  إف فارس َول ْو بِْن َ

أمرىم امرأة . 

أيضا فإف ا١ترأة وظيفتها االستحياء
ا١ترأة ورد ُب اٟتديث أهنا ناقصة عقل ودين فبل تتوىل مثل ىذا  ،و ً
واالحتشاـ والتسًت.
بارزا للناس يتوارد إليو  ،و٬تلسوف إليو  ،ويدلوف ْتججهم  ،فبل يكوف القاضي
القاضي يلزـ أف يكوف ً

امرأة ؛ ألنو يلزـ أهنا تربز للناس ؛ وذلك يناُب أنوثتها.

ال رط الراب  :اٟترية ؛ ألف ا١تملوؾ مستوىل عليو ٔ ،تعٌت أنو ٦تلوؾ لسيده  ،ومنافعو لو  ،فبل ٯتكن أف
عدال أذف لو سيده  ،وفرغو للقضاء ،
مسلما ً
كفئا عا١تا ً
يتوىل  ،لكن لو أذف لو سيده  ،وكاف ً
عاقبل بالغًا ً
ً
أىبل  ،فإنو يصلح  ،وتكوف أجرتو  ،ومرتبو لسيده.
وكاف ً
ال رط الخانس :اإلسبلـ  ،فبل ٬توز أف يويل القضاء كافرا ،ولو كاف عا١تا عارفًا باألحكاـ ؛ ألنو
ً
أيضا قد ٭تكم لغَتىم إذا كانوا معهم  ،فبل يكوف إال من ا١تسلمُت.
٭تكم بُت ا١تسلمُت  ،وإف كاف ً
عدال  ،ٮترج العاصي ا١تتظاىر با١تعصية ال يصلح أف يتوىل القضاء
ال رط السا س :العدالة أف يكوف ً

أيًا كانت تلك ا١تعصية  ،فإذا كاف يشرب ٜترا  ،أو يشرب الدخاف  ،أو ٭تلق ٟتيتو ُب ببلد ٖتكم بإنكار
أيضا
ذلك  ،أو يسمع الغناء  ،أو يًتؾ الصبلة  ،أو يتأخر عن صبلة اٞتماعة  ،أو ما أشبو ذلك  ،وىكذا ً

إذا كاف يتعامل بالربا  ،أو يأخذ الرشوة  ،فكل ذلك يقدح ُب عدالتو  ،فبل ٬توز أف يتوىل مثل ىذا قضاء

ا١تسلمُت.
ٝتيعا.
ال رط الساب  :أف يكوف ً
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األصم ال يدري ما الناس يقولوف ؛ وذلك ألنو ال بد أف يسمع كبلـ ىذا ا٠تصم ٍ ،ب كبلـ ا٠تصم
الثاين  ،فإذا كاف أصم فكيف يسمع؟
ال رط الثانن :البصر  ،حىت يعرؼ  ،وسيما ىذا ؛ ألنو إذا كاف ضر ًيرا لُبس عليو  ،قد يأتيو إنساف

على أنو فبلف  ،وليس بو  ،ىكذا قالوا .

والصحيح أنو ٬توز كوف القاضي ضريرا ؛ ألف العادة أف الضرير يكوف معو فطنة وفهم ومعرفة بأصوات
أيضا يعرؼ األصوات  ،يعرؼ صوت فبلف وفبلف.
الناس  ،فهو ٯتيز بُت الصادؽ والكاذب  ،وكذلك ً

متكلما  ،فبل يصح أف يكوف أخرس ال ينطق  ،كيف يعرؼ الناس حكمو
ال رط التاس  :أف يكوف
ً

إذا كاف أخرس؟ ليس كل أحد يعرؼ إشارات األخرس ،إذا أشار بكذا وبكذا بأصابعو  ،مل يفهمها كل
متكلما.
أحد  ،إذًا فبل بد أف يكوف
ً

٣تتهدا  ،ولو ُب مذىب إمامو.
ال رط العاشر واألخير  :أف يكوف ً

االجتهاد ذكروا أنو قسماف  :اجتهاد مطلق  ،واجتهاد مقيد .فاالجتهاد ا١تطلق  :ىو الذي يقدر أف

يعرؼ اٟتكم  ،الذي ىو الصواب بدليلو  ،يستطيع أف يعرؼ األدلة  ،ويستخرجها من أصو٢تا .
ذكر ا١تتأخروف أف االجتهاد ا١تطلق قد انقطع بعد عصر األئمة األربعة  ،وأف من بعدىم ال بد أف يرجع
إىل أقوا٢تم  ،ولكن الصحيح أنو مل ينقطع  ،وأف اإلنساف إذا أعطاه اهلل قدرة وملكة فإف لو أف ٬تتهد ،
ويأخذ القوؿ الصواب ويعرفو  ،س واء كاف عند ىذا اإلماـ  ،أو عند ىذا  ،وقد ذكروا أف شيخ اإلسبلـ ابن
٣تتهدا ؛ وألجل ذلك خالف األئمة األربعة ُب عدة مسائل ٦ ،تا يدؿ على أف اهلل
تيمية كاف -رٛتو اهللً -
أعطاه ملكة يقدر هبا على معرفة الصواب  ،ولو خالفو من خالفو .

أيضا ُب عهد السيوطي ُب ا لقرف التاسع  ،وأوؿ القرف العاشر  ،ادعى أنو ٣تتهد  ،أنو بلغ رتبة
وكذلك ً

االجتهاد ا١تطلق  ،ولكن ١تا ادعى ذلك أنكر عليو أىل زمانو  ،وأشد من أنكر عليو السخاوي  ،وقالوا :
كيف تبدأ االجتهاد ،االجتهاد قد انقطع  ،ولكن مؤلفاتو فيها شيء كثَت من االختيارات  ،والغالب أنو مل
ٮترج عن مذىب الشافعي ؛ ألنو شافعي ُب ا١تذىب  ،فهذا ىو اجملتهد ا١تطلق .

179

أخصر الهختصرات
وأنا االجتها الهقي فهو  :أف ٬تتهد ُب مذىب اإلماـ الذي يقلده  ،إذا كاف ُب ا١تذىب عدة
روايات كمذىب اإلماـ أٛتد  ،قد يكوف عن اإلماـ أٛتد روايتاف وثبلث روايات وأربع روايات  ،ففي ىذه
٣تتهدا فمعناه أنو يعرؼ القوؿ الراجح من ىذه الروايات  ،يبحث ُب ىذه الروايات  ،أو
اٟتاؿ إذا كاف ً
كذلك إذا نزؿ فيو نازلة يستطيع أف ٮترج دليلها  ،أو ٮترج القوؿ فيها من كتب العلماء الذين ىو تبع ٢تم ،
مثبل  ،إف كاف حنبليًا  ،والشافعية إف كاف شافعيًا  ،فيستطيع أف ٮترجها .
يعٍت من كتب اٟتنابلة ً

الذي ليس ٔتجتهد ىو ا١تقلد ٔتعٌت أنو إذا حصلت عليو قضية ما عرؼ دليلها  ،وال عرؼ اٟتكم

علي قضية كذا وكذا أخربين كيف أقضي ؟ كلما جاءتو
فيقوؿ  :أحتاج أف أسأؿ فيقوؿ  :يا فبلف عرضت ّ

قضية توقف فيها حىت يسأؿ أىل زمبلئو أو أىل بلده  ،فمثل ىذا ال يسمى عا١تا ؛ ألنو يأخذ العلم عن
ً
غَته  ،ويأخذ القضاء عن غَته.
ىذه شروط القاضي عشرة ُب واحد منها خبلؼ  ،وىو البصر .
لزوـ حكم الهحكم
يقوؿ" :وإف حكم اثناف بينهما رجبل يصلح للقضاء  ،نفذ حكمو ُب كل ما ينفذ فيو حكم من واله
إماـ أو نائب اثناف بينهما خصومة ونزاع  ،وطاؿ ذلك النزاع  ،وكل منهما يدعي أف الصواب معو  ،اتفقا
وأتيا إليك وقاال  :نرى فيك األىلية  ،وقد رضينا ْتكمك  ،نعرض عليك قضيتنا  ،ىذه دعواي أنا كذا
وكذا  ،والثاين يقوؿ  :وىذه دعواي كذا وكذا .
فإذا ٝتع دعوى كل واحد منهما قاؿ  :أنتما حكمتماين  ،حكمت عليك يا فبلف أف عندؾ كذا
حكماه ورضيا ْتكمو  ،واقتنعا بو قاال  :قد جعلناؾ
لصاحبك فأعطو حقو  ،فهل ينفذ ؟ ينفذ ؛ ألهنما ّ
حكما بيننا .
ً
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قاؿ اهلل تعاىل:

            

()1

حكما  ،وٮتتار
يعٍت  :إذا طاؿ النزاع بُت الزوجُت فللقاضي أو ألىلهم أف يبعثوا حكمُت  ،ٮتتار ىؤالء ً
حكما ٍ ،ب يقوؿ اٟتكماف  :ماذا عندؾ يا زوج ؟ ماذا عندؾ يا زوجة ؟ فإذا ٝتعا ىذه ا١تقالة عند
ىؤالء ً
ذلك ٭تكماف ،٭تكماف عليو فيقوالف  :اٟتكم لك يا فبلف  ،واٟتكم عليك يا فبلف  ،عليك أف تقنعي

بغَت حقك  ،وعلى وليك أف يدفع كذا  ،أو ما أشبو ذلك .
فاهلل تعاىل أباح أنو ٭تكم حكماف ُب ىذا األمر  ،وكذلك قاؿ تعاىل :
      

()2

     

حكما فاثناف بينهما خصومة ،
أمر بأف ٭تكم ُب الصيد فيو ً

حكما بيننا ؛ ألنك تصلح للقضاء  ،وألنك من أىل ا١تعرفة
رجبل ً
اختار ً
مثبل اٝتو سعيد  ،يا سعيد جعلناؾ ً

 ،وأىل العلم احكم بيننا  ،ينفذ حكمو ُب كل شيء  ،ينفذ فيو حكم من واله اإلماـ  ،أو نائبو  ،يعٍت :

ُب فصل ا٠تصومات  ،وُب قطع ا١تنازعات ُب كل شيء  ،ينفذ فيو حكم القضاة الذين يوليهم اإلماـ أو
نائبو .
صفات القاضي
عفيفا
حليما متأنيًا فطنًا ً
أي  :ما يتحلى بو من األخبلؽ  ،يسن كونو قويًا ببل عنف لينًا ببل ضعف ً ،

 ،ىذه ٦تا يشًتط ُب صفات القاضي ؛ ألنو إذا كاف ضعيف اٞتانب ليس لو ىيبة  ،وليس لو سلطة طمع

فيو الظامل  ،ولبس عليو ٓ ،تبلؼ ما إذا كاف مهيبًا  ،ولكن ال كوف قوتو قوة شديدة ْتيث يهابو صاحب

اٟتق  ،وال يقدر على أف ينطق ْتقو ؛ ألف بعض الوالة يظهر شدة  ،ويظهر قوة ويظهر اعتز ًازا  ،فإذا رآه
ا١تظلوـ أيس من حقو وقاؿ  :ىذا متعجرؼ  ،وىذا متكرب  ،كيف آخذ حقي منو؟ ىذا شديد لقوة كبلمو

ولصرامتو .ال وأطمع ُب أخذ شيء من حقو  ،فيكوف بذلك ظا١تا .
ً
 - 1سورة النساء آية .35 :
 - 2سورة المائدة آية .35 :
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ال بد أف يكوف ليس بشديد  ،قوتو ليس معها عنف وبطش  ،و٨توه  ،ولينًا ليس معو ضعف  ،يكوف

لُت اٞتانب  ،سهل األخبلؽ  ،مسفر الوجو طليقو  ،يتواضع مع الصغَت والكبَت  ،ولكن ْتيث ال يطمع
فيو ذو ظلم يغتنم دينو فيخدعو  ،و٬تعلو ويصرفو عن طريق اٟتق  ،ال بد أف يكوف لينًا  ،ولكن ليس مع

حليما ال يعجل  ،وال يغضب إذا تكلم عليو أحد مل يغضب  ،ومل يشتد
اللُت ضعف شديد  ،وأف يكوف ً

كبلمو بل يغلبو اٟتكم  ،متأنيًا  ،التأين ىو  :الًتيث ُب األمور  ،وعدـ العجلة حىت يعرؼ اٟتق  ،و٭تكم
بو بعد أف يتضح دليلو ٓ ،تبلؼ الذي ٭تكم بسرعة  ،فإنو قد ينتقص إذا حكم بسرعة

قبل أف يتأىن ُب األمر انتقض حكمو ْ ،تيث إنو ال يكوف عارفًا  ،العارؼ الذي يتأىن ُب األمور  ،وال
يتسرع وال ٭تكم إال بعد أف يتتبع القضية  ،من ىذا  ،ومن ىذا  ،يسن أف يكوف فطنًا أي ذكيًا  ،إذا كاف

٤تقا  ،و٭تكم لو  ،وال يتفطن ٟتيلو  ،فإف الناس معهم حيل ومعهم أفكار قد
بليدا فإنو قد يعتقد الظامل ً
ً

يصرفوف هبا القاضي .
حىت إف النيب



قاؿ:



إنكم ٗتتصموف إىل  ،ولعل بعضكم أف يكوف أٟتن ْتجتو من بعض

فأقضي لو بنحو ٦تا أٝتع  ،فمن قضيت لو ْتق أخيو فبل يأخذه  ،فإ٪تا أقطع لو قطعة من النار فبل يأخذىا
أيضا دليل على أنو يستحب للقاضي نصيحة ا٠تصوـ  ،وتوبيخهم حىت يقنعوا ،
 أو ليدعها  ،وىذا ً
وحىت يرجع الظامل عن ظلمو  ،وينصرفوف وىم راضوف عن القاضي .
عفيفا فالعفيف  :ىو الورع  ،ا١تتعفف عما ال ٭تل  ،العفة تكوف عن اٟتراـ  ،وتكوف عن
وأما كونو ً
ا١تشتبهات  ،إذا كاف يتعامل با١تشتبهات ُب بيعو  ،أو ُب شرائو  ،أو ُب تصرفو دخل عليو ا٠تلل  ،ودخل
ورمي بأنو يتجرأ على حقوؽ الناس  ،وبأنو يأخذ ما ال ٭تل لو  ،فيكوف ذلك طعنًا حىت ال
عليو العيب ُ ،

تقبل أحكامو  ،وال نصائحو .

ِ
متحاكمُت ُب لفظو وٟتظو و٣تلسو ودخوؿ عليو".
"وعليو العدؿ بُت
الع ؿ ىو  :ا١تساواة  ،ا١تتحاكماف ٫تا  :ا١تتخاصماف  ،عليو أف يعدؿ بينهما  ،أي  :يسوي بينهما ُب
لفظو  ،فبل يتكلم مع واحد يلُت لو الكبلـ  ،واآلخر يشدد عليو  ،بل يكلمهما سواء  ،يعدؿ بينهما
سرا -فإف ىذا فيو  ..؛ ألف القاضي
عليكما كذا وكذا  ،فأما كونو ٯتيل مع واحد أو يُساره -يتكلم معو ً
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سرا واآلخر ال يسمع  ،فإنو يكوف مطعنًا
يعدؿ بينهما ُب تكلمو  ،وال يُسار أحد٫تا  ،ال يكلم أحد٫تا ً
عليو.
يقوؿ  :وكذلك "ٟتظو"  :نظره  ،اللحظ ىو  :النظر  ،فإذا كاف ينظر إىل واحد من ا٠تصمُت اهتمو
دائما ٭تدؽ نظره إىل خصمي يدؿ على أنو ماؿ معو  ،وأنو ظلمٍت هبذا ا١تيل
اآلخر وقاؿ  :نظره إليو  ،كونو ً
 ،فيكوف ذلك سببًا ُب الطعن عليو  ،ال بد أف ينظر٫تا سواء  ،كذلك ٣تلسو ورد الشرع بأف ا٠تصمُت
كبَتا ٬ ،تلساف سواء بُت يدي القاضي .
أمَتا أو ثريًا أو ً
٬تلساف أماـ القاضي  ،ولو كاف أحد٫تا ً

وال يرفع ٣تلس أحد٫تا عن اآلخر ٬ ،تلسهما سواء فإف كانا على كرسيُت سوى بينهما  ،وإف كانا على

األرض سوى بينهما  ،وال ٬تلس أحد٫تا على فراش أحسن من الثاين  ،وال أحد٫تا على األرض واآلخر
على فراش  ،بل يسوي بينهما ُب ٣تلسو .
كذلك يسوي بينهما ُب الدخوؿ عليو يدخبلف عليو سواء ؛ ألنو لو دخل أحد٫تا على فراش أحسن
من الثاين  ،وال أحد٫تا على األرض واآلخر على فراش  ،بل يسوي بينهما ُب ٣تلسو.
كذلك يسوي بينهما ُب الدخوؿ عليو  ،يدخبلف عليو سواء ؛ ألنو لو دخل واحد وحجب اآلخر
أسر إليو  ،وكلمو  ،وأنا حجبٍت ومنعٍت ما أدخلٍت إال
اهتمو ذلك احملجوب  ،يقوؿ  :دخل عليو وحده  ،و ّ
بعد مدة  ،ال بد أف يدخبلف عليو سواء ؛ فذلك من العدؿ .

كثَتا ُ ،ب حديث أيب بكرة ١تا توىل ابنو القضاء كتب إليو   :إف
يقوؿ " :وحرـ القضاء وىو غضباف ً

رسوؿ اهلل



كثَتا فقد ال يتصور
هنى أف يقضي القاضي بُت اثنُت وىو غضباف  ألنو إذا كاف غضباف ً

ا١تسألة  ،وقد ٭تملو غضبو على أحد٫تا أف ٯتيل معو  ،فإذا غضب من أحد٫تا  ،أجل القضية وصرفهما إىل
أف يذىب عنو غضبو فيحكم بينهما ُب حالة ىو فيها مقتنع باٟتكم  ،قد ذىب عنو الغضب الشديد .
وال ٭تكم وىو "حاقن" ٤تتقن البوؿ ؛ ألنو يكوف متكور الباؿ  ،غَت متأف وال متأمل ١تا يقوؿ .
شديدا  ،وْتاجة إىل الطعاـ ُ ،ب تلك اٟتاؿ ال
جوعا ً
جائعا ً
وكذا إذا كاف "ُب شدة جوع" :إذا كاف ً

يكوف مطمئنًا  ،وال يكوف متثبتًا ؛ ألنو مع شدة أمل اٞتوع  ،وكذلك العطش ال يكوف متأنيًا  ،من شدة تأمل
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ىم إذا جاءؾ ىم وغم شديد فإنو
اٞتوع يتمٌت أهنا تنفصل القضية  ،حىت يذىب ليأكل أو ليشرب  ،أو ُب ّ
ال يفكر ُب القضية  ،فبل ٬تلس للقضاء وىو مهموـ .

وكذلك إذا كاف ُب ملل أي  :تعب شديد ْ ،تيث إف من آثاره ال يقبل على القضية  ،وكذلك الكسل
الذي  ،التثاقل التكاسل  ،التثاقل ُب األمور  ،وعدـ النشاط فيها  ،وكذلك النعاس إذا كاف يغلب عليو
٤تكما .
النعاس  ،وْتاجة إىل أف يريح نفسو  ،فإذا قضى ُب تلك اٟتالة قد يكوف قضاؤه غَت ً

وىكذا إذا كاف ىناؾ برد شديد  ،برد شديد  ،برد مؤمل  ،أو حر شديد ْ ،تيث إنو ال يطمئن ُب

٣تلسو من شدة اٟتر  ،الذي يزعجو  ،أو شدة الربد الذي يزعجو .
وحرـ عليو " :قبوؿ رشوة" .النيب  لعن الراشي وا١ترتشي .
مثبل يقوؿ  :إف عندي
الرشوة  :ىي ا١تاؿ الذي يعطيو أحد ا٠تصمُت حىت ٯتيل معو أحد ا٠تصمُت ً .
لك ىدية  ،إف عندي لك كذا  ،يسميها ىدية  ،وىي رشوة  ،ففي ىذه اٟتاؿ ٯتيل معو  ،أو يقصد بذلك
الراشي أف ٯتيل معو  لعن اهلل الراشي وا١ترتشي  وىكذا جاء ُب اٟتديث.
وكذلك "ا٢تدية" إال إذا كاف ٔتا يهاديو قبل واليتو  ،وليس لو قضية  ،فبل يقبل ا٢تدايا من أحد ٥تافة أف
يكوف لو دعوى  ،إذا خاؼ أنو لو دعوى ال يقبل ىديتو  ،بل يردىا عليو  ،إذا قبلها فقد يتهم ويقاؿ :
قصدا .
حكم لفبلف ؛ ألنو يهدي إليو  ،وماؿ معو ؛ ألنو أعطاه كذا  ،فيتهم  ،وإف مل يكن ذلك ً

أيضا الذي يقبل ىديتو يشًتط أال يكوف لو خصومة ودعوى  ،فأما إذا كاف لو دعوى فبل ،
وكذلك ً

ويشًتط أف يكوف من الذين يهادونو من قبل أف يتوىل  ،يهديك وهتدي إليو قبل أف تتوىل  ،فأىدى إليك
كعادتو فبل بأس أف تقبل تلك ا٢تدية ؛ ألف العادة أهنم يتهادوف من قبل  ،يعملوف ْتديث َ هت َاد ْوا ٖتابوا

.

أيضا أنو يتجر ُب األسواؽ ؛ ألف الناس قد يتساىل مع ىذا ُب البيع  ،أو ُب الشراء ٥تافة أف ٯتيل
منعوا ً

علي ألين قد عاديتو ؛ وألين قد خاصمتو
معو  ،وال ينفذ حكمو على عدوه ؛ ألنو يتهم يقوؿ  :حكم ّ
علي  ،إذا كاف لو عدو فبل ٭تكم لو بل ٭تيل القضية إىل غَته  ،يقوؿ  :أحيل القضية إىل فبلف الذي
حكم ّ
مثبل الذي فيو األىلية  ،فأما أف ٭تكم على عدوه فإنو متهم  ،وال ٭تكم لنفسو  ،وال لولده
ىو أحد القضاة ً
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 ،وال ألبيو ٚ ،تيع أوالده وآبائو وأجداده وجداتو وبناتو  ،ال ٭تكم ٢تم إذا كانت القضية لولده وال ألبيو ،
ٚتيع أوالده وآبائو وأجداده وجداتو وبناتو  ،ال ٭تكم ٢تم .
إذا كانت القضية لولده مع خصم آخر أحا٢تا على غَته من القضاة  ،وقاؿ  :انظروا ُب دعوى ولدي
فبلف  ،أو والدي فبلف ؛ ألين ال أحكم لو ٥تافة التهمة أف أهتم بأين ملت مع أيب أو مع ابٍت  ،كل من ال
أيضا االبن والبنت وابن
تقبل شهادة لو  :األصوؿ والفروع األب واٞتد واألـ واٞتدة وإف عليا  ،وكذلك ً
االبن وبنت االبن وبنت البنت وابن البنت  ،و٨توىم ىؤالء ال تقبل شهادتو ٢تم  ،فكذلك ال يشهدوف لو .
أيضا ال ٭تكم ٢تم ٥تافة أف يتهم ويقاؿ  :حكم لولده "ومن استعداه على خصم ُب البلد ٔتا
وكذلك ً

تتبعو ا٢تمة لزمو إحضاره إال أو غَت برزة فتوكل" :يظهر أف إال زائدة لزمو إحضاره .

"غَت برزة فتوكل" ىنا كتبها "بذرة" الصواب " :برزة" يعٍت  :ال تًتؾ على حا٢تا إال غَت برزة  ،إال ا١ترأة
اليت ليست برزة ؛ وىي اليت تستحي  ،وال تربز للناس  ،فغَت الربزة توكل  ،أما الربزة اليت معها جرأة وٗترج
وتكلم وٖتتج فإهنا يلزمها أف ٖتضر االستعداء شكاية  ،إذا جاء إىل القاضي وقاؿ  :إف فبلنًا خصمي أريد
أف ٖتضره  ،وىو موجود ُب البلد  ،وقد ظلمٍت بكذا وكذا .

ماال لو قيمة  ،ولو قدر  ،تدفعو ٫تة الناس يلزـ القاضي إحضار ذلك ا٠تصم ُ ،ب
إذا كانت ا١تظلمة ً
ىذه األزمنة يكوف االستعداء على الشرط  ،أو على أمراء البلد  ،فهم الذين يستعدي إليهم ا١تظلوـ ،
ويقوؿ  :إف فبلنًا ظلمٍت  ،فإذا كاف كذلك فإف على القاضي أف يرسل من ٭تضره  ،يا فبلف احضر فإف
فبلنًا قد اشتكاؾ  ،احضر وإف مل ٖتضر فإننا سوؼ نعاقبك  ،فيلزمو أف ٭تضر كل من ُب البلد  ،إذا كاف

ا١تاؿ ٦تا تدفعو ا٢تمة .

أما غَت الربزة فبل ٭تضرىا  ،بل توكل  ،يعٍت  :ا١ترأة اليت تستحي من الناس غَت برزة  ،فمثل ىذه توكل
؛ ألهنا تستحي أف ٖتضر .
أيضا
وكذلك ا١تريض  ،إذا قاؿ  :إف فبلنًا مريض عليو يل حق قدره كذا وكذا ٦تا تدفعو ا٢تمة ُ ،ب ىذا ً

بعيدا يعٍت  :خارج البلد فإنو يوكل ؛ ألف عليو
أيضا من كاف ً
أنو يوكل ؛ ألنو يشق عليو اٟتضور  ،وكذلك ً
مشقة من اٟتضور إذا وجبت اليمُت على غَت الربزة  ،أو على غائب  ،أو على ا١تريض فبل ٭تلف الوكيل.
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الوكيل ما ٭تلف ؛ ألف اٟتلف يتعلق بالذمة  ،يرسل القاضي من ٭تلفهما  ،يرسل إىل ا١ترأة اليت ليست
برزة احلفي على كذا وكذا  ،ويرسل إىل ا١تريض احلف على كذا وكذا  ،فحكم بعد ذلك ٔتا يوجب ذلك.
الفصل بعده يتعلق بالدعوى.

تعري ال عو وشروطها

ال عو  :ىي القضية اليت تكوف فيها الدعوى  ،يشًتط ُب ا١تدعي وا١تدعى عليو أف يكونا جائزي
التصرؼ.
جا ز التصرؼ  :ىو اٟتر البالغ الرشيد  ،فإذا كاف ا١تدعي صبيًا ما تسمع دعواه  ،يتوىل أمره وليو ،
عبدا يتوىل أمرىم وليهم  ،وكذلك إذا كاف ا١تدعى عليو صبيًا  ،ادعى أف ىذا
وكذلك إذا كاف ٣تنونًا أو كاف ً

حقا  ،و٨تو ذلك  ،أو ىذا ٣تنوف و٨توه  ،أو ىذا العبد ُب ىذه اٟتاؿ ال
الصيب ظلمٍت  ،وأنو أخذ يل ً
تسمع دعواه على اجملانُت  ،إذا ادعى عليهم فإف الدعوى تكوف على أوليائهم .

أما العبد فيمكن أف تسمع الدعوى عليو  ،أو الدعوى لو ؛ ألنو قد يُظلم  ،وقد يُعتدى عليو  ،وقد

يِظْلم ىو بضرب أو بنهب  ،أو ٨تو ذلك  ،ولكن ا٠تصم سيده ٭تضر سيده  ،وإذا وجبت اليمُت  ،فالذي
٭تلف ىو العبد .

يشًتط ٖ" :ترير الدعوى"ٖ .تريرىا يعٍت  :تشخيصها  ،أما إذا قاؿ  :يل عليو حق ّبُت حقك  ،يل عليو

مظلمة ّبُت مظلمتك ،عنده يل أرض ّبُت ىذه األرض  ،عنده يل عقار أين ىذا العقار  ،فبل بد أف ٭ترر
ذلك  ،وأف يبينو  ،وأف يذكر أوصافو فيقوؿ إين أملك األرض الفبلنية  ،وإنو اعتدى علي  ،وأخذ جزءا

مثبل أدعي عليو أنو أخذ من غنمي شاة ،
منها  ،أخذ منها نصفها أو ربعها  ،وتقع ُب البلدة الفبلنية  ،أو ً
أو صفتها كذا وكذا  ،أو من معز  ،وأنو انتهبها  ،أو ذْتها .
أدعي عليو أف عنده يل دينا قدره من الدراىم كذا  ،أو من الدنانَت كذا وكذا  ،وأنو ٓتسٍت حقي  ،ومل
يعطو يل  ،مل يعطٍت حقي  ،أو كذلك أدعي عليو أنو ضرب ابٍت  ،ضربو بكذا وكذا  ،أو قلع ِسنا منو  ،أو
إصبعا من يده اليمٌت أو اليسرى أو ما أشبو ذلك  ،ىذه دعوى ٤تررة .
فقأ عينًا  ،أو قطع ً
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ٓتبلؼ ما إذا قاؿ  :حق ومل يبُت  ،أو دين ومل يذكر مقداره  ،أو مظلمة ومل يسمها  ،أو عقار ومل
٣تهوال كوصية ا١تدعى
أيضا علم ا١تدعى بو إال فيما نصححو ً ،
٭ترره  ،فبل بد من ٖترير الدعوى  ،ويشًتط ً

بو ىو اٟتق  ،فيقوؿ  :أدعي عليو مائة  ،أدعي عليو شاة  ،أدعي عليو دراىم  ،قيمة ثوب  ،عشرة أو

ٜتسُت  ،أدعي عليو ضربا  ،ضربٍت أو ضرب ابٍت  ،ال بد من علم ا١تدعى بو وٖتديده .
ماال ومل
يتسامح فيما إذا كاف الشيء يصحح وىو ٣تهوؿ  ،فإذا قاؿ  :إنو أخذ مٍت من البقالة و٨توىا ً
يذكر عدده  ،ولكن ىو أخرب أخذ مٍت ُب عدة أياـ كذا وكذا مل يذكر عدده ُ ،ب ىذا اٟتاؿ يُسمع ،
ويكوف العدد عند ا١تأخوذ يصطلحاف  ،وكذلك إذا قاؿ  :إف أباه أوصى لو بوصية وجحدىا  ،أوصى أبوه
أف يعطوين من ا١تاؿ وصية  ،وال أدري ما ىي  ،ىل ىي الثلث أو الربع أو العشر أو مائة أو ألف ؟ لكن
أوصى يل وصية وجحدين  ،الوصية تصح باجملهوؿ كشيء أو ماؿ أو جزء أو سهم  ،كما تقدـ .
يقوؿ  :فإف ادعى ىذا ملك لك  ،ىل كانت السيارة معلومة ؟ ىل باعك ما ال ٯتلك ؟ ىل الثمن
معلوـ أو ٣تهوؿ ؟ ىل ىي موجودة عنده أو ليست موجودة ؟ ال بد من علمو  ،وال بد من شروطو .
نكاحا  ،ادعى عليو أف زوجٍت ابنتو  ،أو أختو  ،ال بد أف تذكر الشروط فتقوؿ  :نعم
وكذلك لو ادعى ً

إهنا أختو  ،وىو وليها  ،وإين دفعت لو ا١تهر  ،وإنو أوجبو  ،وإين قبلت  ،وإننا أشهدنا فبلنًا  ،أو عقد لنا
فبلف  ،الذي ىو مأذوف  ،و٘تت الشروط  ،ففي ىذه اٟتاؿ تقبل الدعوى ؛ ألهنا أصبحت ٤تررة.

كذلك إذا ادعى إرثًا ذكر سببو  ،إذا قاؿ  :إف عندىم يل مَتاثا  ،إنٍت وارث من ٚتلة الورثة  ،اذكر
السبب  ،بأي سبب بنسب أو بنكاح أو بوالء؟
إنٍت وارث من ٚتلة الورثة ،اذكر السبب بأي سبب ،بنسب أو بنكاح أو بوالء ،اذكر السبب ىل ىو
أخوؾ ا١تيت ،أو أخوؾ ألـ ،أو أمك ا١تيتة أو زوجتك ،اذكر السبب ،كذلك إذا ادعى ٤تلى بأحد النقدين،
قومو باآلخر ،أو هبما فبأيهما شاء.
إذا ادعى مثبل سيفا ٤تلى ،أو خنجرا ٤تلى ،عنده يل سيف ٤تلى بذىب ،أو خنجرا ٤تبلة بذىبُ ،ب
ىذه اٟتاؿ كيف يرد ،يقوـ ذلك السيف احمللى بأحد النقدين ،يقوـ بالدراىم أو يقوـ بالدنانَت ،إف كاف
٤تلى بالذىب ،فبل يقوـ بالذىب ،ال يكوف ذىب بذىب متفاوت ،بل يقوـ بالدراىم الفضة ،إف ادعى أنو
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٤تلى بفضة ،وقاؿ :أريده ٤تلى بفضة ،وادعى صاحبو أنو قد فات مٍت أو بعتو أو ٨تو ذلك ،يقوـ بالنقد
اآلخر.
احمللى بالذىب يقوـ بالفضة ،واحمللى بالفضة يقوـ بالذىب ،أو يقوـ هبما ،إذا كاف مثبل ٤تلى بذىب
وفضة ،ما قاؿ٤ :تلى بأحد٫تا ٤تلى هبما فيو ذىب وفضةُ ،ب ىذه اٟتاؿ يقومونو بأية واحد منهما بأيهما
شاء ،إذا حرر الدعوة ووصفها وصفا دقيقاُ ،ب ىذه اٟتاؿ إما أف يقر ا٠تصم أو ٬تهل.
فإذا أقر ا٠تصم ،حكم عليو اٟتاكم بسؤاؿ ا١تدعي ،إذا قاؿ :أنا أدعي عليو بالدين ،والدين الذي يل
قدره مثبل ألف ،قيمة مبيع أو قيمة متلف ،سأؿ القاضي ماذا تقوؿُ :ب دعوى خصمك؟ فقاؿ :صدؽ
عندي لو كذا وكذا ،إذا قاؿ ا٠تصم الثاين :احكم عليو احكم عليو أف يدفعو ،حكم عليو بسؤاؿ ا١تدعي
ىذا ُب حالة اإلقرار ،أما إذا أنكر ،إذا قاؿ :كذب ليس عندي لو شيء ،وال أعرفو وال اشًتيت منو ،وال
اشًتى مٍت وال تعاملنا ،وال بيننا معرفة وال بيننا دعوى ،ماذا يفعل؟.
تعرفوف حديث أيب سعيد ،الذي ذكر ُب األربعُت النووية ،قولو   البينة على ا١تدعي ،واليمُت على
من أنكر  وُب رواية البخاري ،أنو قضى باليمُت على ا١تدعى عليو .،ا١تدعى عليو ىو ا١تنكرٍ ،ب يقولوف:
ا١تدعي من ىو؟ ا١تدعي ىو ا١تطالب الذي يطالب ،إذا ترؾ مل يسكت ،ا١تدعى عليو من ىو؟ ا١تطلوب منو،
يعرفوهنما بأف ا١تدعي :من إذا سكت مل يًتؾ ،وا١تدعى عليو إذا سكت ترؾ ا١تدعى عليو ،الذي إذا ا١تدعي
ىو الذي يطالب ،وا١تدعى عليو ا١تطلوب الذي إذا سكت مل يًتؾ ،ىو ا١تدعى عليو الذي إذا سكت مل
يًتؾ ،ىو ا١تدعي إذا سكت ترؾ.
يقولوف :نكتفيو ونغتنم سكوتو؛ ألنو يطالب ا١تدعى عليو ىو الذي إذا سكت مل يًتؾ ،ويعرفوهنم أيضا
بأف ا١تدعي ىو :ا٠تارج وا١تدعى عليو الداخل ،فيقولوف :البينة على ا٠تارج ،واليمُت على الداخل ،البينة
على ا١تدعي ،واليمُت على من أنكرٍ ،ب إف البينة ىي الشهود.
ولكن يقوؿ :ابن القيم -رحهو اهلل -إف البينة اسم لكل ما يبُت اٟتق ،كالقرائن والشهود
واالعًتافات ،والظواىر والشهرة وانتشار ا٠ترب ،ىذه تسمى بينات ليست خاصة بالشاىدين.
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تكلم على ذلك ابن القيم -رٛتو اهللُ -ب كتابو ا١تطبوع ،الذي ٝتاه " الطرؽ اٟتكمية" يتعلق بالقضاء،
يقوؿ :فإذا أنكر وليس للمدعي بينة ،وقيل :قوؿ منكر بيمينو ،فيحلف أنو ليس عندي لو شيء ،ليس
عندي ما يدعيو ،وأين ال أطالب ٔتاؿ ،وال ْتق مظلمة و٨تو ذلك.
فإذا حلف ،فإنو تربأ ذمتو أما إذا نكر ،وقاؿ :ال أحلف أخشى من الكذب ،وأخشى من عقوبة
الفجور ،ال أحلف قيل لو :إما أف ٖتلف وإال حكمنا عليك ،فيحكم عليو بسؤاؿ ا١تدعي ،ا١تدعي يقوؿ:
احكم عليو أنا ما عندي بينة ،ولكن ٭تلف ويسلم ،وإذا مل ٭تلف فإين أطالبو ْتقي ،فيحلف أو ٭تكم عليو
بسؤاؿ ا١تدعي ،وُب ىذا اٟتكم ذو البينة أو باليمُت يكوف ُب األمواؿ أو ما يقصد هبما.
وأما اٟتدود و٨توىا ،فبل ٭تكم فيها باليمُت ،ال بد من البينة ،من العلماء من يقوؿُ :ب ىذه اٟتاؿ
٭تلف ا١تدعيٟ ،تديث ورد ُب ذلك ،يذكروف ُب البلوغ  :أف النيب  رد اليمُت على صاحب اٟتق



يعٍت ىذا ىو ا١تدعي ما معو بينة ،وىذا ا١تدعى عليو امتنع من اٟتلف ،حيث أف صاحبك قد امتنع احلف
أنت ،احلف أف عنده لك مائة ،أو ألف قيمة كذا وكذا حىت نلزمو ،فتكوف عندنا قرينة ،قرينة أف ىذا
امتنع ،ما يدؿ على أف ىذا ظامل ،وأما إذا حلف ٦تا يدؿ على أنو صادؽ.
ال ها ة في الحقوؽ
يقوؿ " :يستحل

في كل حق آ ني ،سو نكاح ورجعة ونسب ونحوه  ،حقوؽ اآلدميُت إما أف

تكوف ماؿ ،مثل ٙتن مبيع عنده يل قيمة سيارة ،أو قيمة بعَت وجهده ،أو مثبل عنده يل أمانة وديعة قد خاف
فيها ،أو ما أشبو ذلك ،ىذه من حقوؽ اآلدميُت ،تدعي ا١ترأة ىذا زوجها أنو ما أعطاىا صداقها ،أو يدعي
عليها أهنا ما أعطتو خلعها ،تدعي عليو أنو ما أنفق عليها مدة كذا وكذا ،ىذه حقوؽ آدمي من حقوؽ
اآلدميُت الكذب ،إذا ادعى عليك أنك كذبتو ،ىذه حق آدمي فلك أف ٖتلف أنو كاذب عليك ،وإذا مل
ٖتلف ،حلف ىو أنو صادؽ ،وما أشبو ذلك ،ىذه حقوؽ اآلدميُت.
أما النكاح فبل يستحلف فيو ،فإذا ادعى عليك أنك زوجتو ابنتك ،فبل يقبل حلفو ،وال يلزمك اليمُت
إذا نكثت ،إف مل يكن عنده شهود ،فالنكاح ال ٭تلف فيو ،ال من ا١تدعي وال من ا١تدعى عليو ،وكذلك
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الرجعة إذا ادعى أنو طلق امرأتوٍ ،ب قاؿ :إين راجعتها ،فهل نقوؿ :احلف؟ ما نقوؿ ،ولكن نقوؿ :ائيت
بشاىدين أنك راجعتها بالعدة ،كذلك النسب إذا ادعى أين مورثو؛ ألين ابن عمو ىل ٨تلفو؟ ال ٨تلفو
وذلك؛ ألنو ال يعلم إال من قبلو.
أما حقوؽ اهلل تعاىل فبل ٭تلف فيها ،وكذلك العبادات ،فإذا اهتم بالزنا وثبت عليو اٟتد فأنكر ،ومل
يكن ىناؾ بينة فبل نقوؿ :احلف أنك ما زنيت ،أو أنك ما كذبت ما قذفت ما شربت ا٠تمر أو ٨تو
ذلك ،وىكذا العبادات ،إذا ادعى عليو أنو ما زكى ،أو أنو ما صلى صبلة كذا ،فبل حاجة إىل التحليف؛
ألف ىذا شيء خفي بينو وبُت اهلل تعاىل.
كيفية اليهين اليت ٭تلف هبا ا١تدعى عليو ،اليمُت مشروعيتو أف ٭تلف باهلل وحده ،أو بصفة من صفاتو،
تقدـ ذلك باألمس ُب األٯتاف ،أنو ٭تلف باهلل أو بصفتو كوجو اهلل أو عزة اهلل ،أو ٭تلف مثبل بكبلـ اهلل أو
بالقرآف ،٭تكم بالبينة بعد التحليف ،إذا حلف ا١تدعى عليو حكم بالبينة ،وقيل :ال شيء لك أيها ا١تدعي؛
ألنك ما أتيت ببينة ،وال أتيت ْتلف.
فإذا أتى بالبينة وقاؿ :ىؤالء شهودي ،ومل يكن ىناؾ ما يقدح فيهم ،حكم ٔتوجب البينة ،اليت ىي
الشهود ،إذا كاف مثبل قد حلف ،لو قدر مثبل أف ا١تدعى عليو حلف ،ا١تدعي يقوؿ :ما عندي شهود،
ولكن أريد ٯتينو ،حلف ا١تدعى عليو ،أف ما عندي لو شيء وال يطالبٍت ،وال اشًتيت منو ،وال عندي لو
أمانة ،وال وديعة وال ضربتو ،وال ضربت ولده حلف.
قدر بعد ذلك أف ا١تدعى عليو وجد بينة عادلة ،وأحضرىا عند القاضي ،فهل نقوؿ :الدعوى قد
انقضت ١تا حلف؟ ٨تكم بالبينة اليت وجدت بعد أف انتهت الدعوى٨ ،تكم هبا ونقوؿ :تبُت أف ٯتينك
كاذبة ،عليك أف تستغفر اهلل أنت ،على ذلك اٟتلف الفاجر ،والذي ىي اليمُت الغموس ،وقد حكمنا
عليك١ ،تا جاء البينة الذين ىم عدوؿ ،فيحكم بالبينة ولو بعد أف حلف ا١تدعى عليو .
شروط ال هو
ناذا ي ترط في البينة؟
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الشهود يشًتط أف يكونوا عدوال ُب الظاىر ،يعٍت معروؼ ُب الظاىر أهنم يصلوف ويصوموف ،وأهنم من
أىل الصدؽ ،ومن أىل الورع ،وليسوا فسقة وال قذرة وال غَت ذلك ،وُب غَت عقد نكاح باطنا ،عقد النكاح
يكفي فيو شاىداف ،شهادة عدلُت ظاىرين عدالة ظاىرة ،وليس ١تأذوف أف يفتش ويقوؿ :أخربوين بباطن
أمرىم ،فقد يكونوف غَت صادقُت وال صاٟتُت.
نقوؿ :٭تكم بالظاىر أهنم عادالف؛ ألف ُب اٟتديث  :ال نكاح إال بويل ،وشاىدي عدؿ  وُب
رواية  :ال نكاح إال بويل مرشد ،وشاىدي عدؿ  فشهود عقد النكاح يكفي فيهم العدالة الظاىرة،
وأما شهود القضايا اليت عند القاضي ،فبل بد أف يكونوا عدوال ظاىرا وباطنا ،وإذا جهلهم القاضي ،طلب
من يزكيهم ،يا فبلف ىل تعرؼ ىذا الشاىد؟ فيقوؿ :نعم ،أعرفو وأزكيو ،وأنو عدؿ اشًتط ُب ا١تزكي معرفة
اٞترح والتعديل ،إذا قاؿ :ا١تدعى عليو ىؤالء مطعوف فيهم ،أحضر من يطعن فيهم ،فإذا أحضر قالوا :قاؿ
الشهود :نعم ،ىذا نعرؼ أنو قد شهد زورا ،وىذا نعرؼ أنو ال يصلي مع اٞتماعة ،وىذا نعرؼ أنو قد
أطلق لسانو بالقذؼ والسب و٨تو ذلك.
فهؤالء قد جرحوىم ،فبل تقبل شهادهتم ،وإذا قاؿ القاضي لصاحب البينة :ائتنا ٔتن يعد٢تم ،فا١تعدؿ
يقوؿ :نعم ،أعرؼ ىذا الشاىد أنو عدؿ ،يصلي ويصوـ وال يتعامل بربا ،وال يشهد زورا وال يكذب ُب
كبلمو وما أشبو ذلك ،ىكذا يكوف ا١تزكي ،وال بد أف اٟتاكم يعرؼ خربتو الباطنة ،إذا كاف القاضي
يعرفهما باطنا وظاىرا حكم ٔتعرفتو ،وال حاجة إىل طلب ا١تزكي ،لقاؿ :يا قاضي ىؤالء شهودي فبلف
وفبلف ،أما تعرفهم؟ يقوؿ القاضي :ن عم ،أعرفهم ىل تعرفهم باطنا وظاىرا ،فإذا قاؿ :نعم ،أعرؼ باطنهم
وظاىرىم ،فإنو ٭تكم هبم وال حاجة إىل مزكي.
يقوؿ ":وتقدـ بينة اٞترح" ،الشاىداف مثبل قاؿ القاضي :ال أعرفهما ،ائيت ٔتن يزكيهما ،قاؿ ا١تدعى
عليو :عندي فيهما جرح ائيت ٔتن ٬ترحهما ا١تدعي ،جاء باثنُت ٬ترحوه ىذا يقوؿ :إهنما فاسقاف ،وإهنما
كاذباف ومن شهود الزور ومن الكذب ىم ،وىؤالء يقولوف :إهنما عدالف ظاىراف يصلياف ويصوماف،
ويؤمناف باهلل واليوـ اآلخر.
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القاضي ٖتَت من يقدـ ،يقدـ بينة اٞترح؛ ألف الغالب أف اٞتارح يعلم شيئا ٮتفي على ا١تعدؿ ،فؤلجل
ذلك ٭تكم الق اضي بأف ىذا غَت مقبوؿ؛ ألنو جرحوا ىؤالء وبينوا ما فيو من اٞترح ،فبل يقبل دعواه ،لنقف
ىنا حىت قاؿ اٟتاكم :نقرأه معنا بعد -إف شاء اهلل تعاىل -وصلى اهلل على ٤تمد.
س :أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،يقوؿ :بارؾ اهلل فيكمٝ ،تاحة فضيلة الشيخ حبذا لو ألقيت كلمة عن
فضل ا لزواج ،خاصة ُب زماننا ىذا الذي كثر فيو ا١تغريات ،وكيف ٧تمع بُت قوؿ الرسوؿ   ثبلثة حق
على اهلل أف يعينهم



وذكر الناكح يريد عفاؼ ،وبُت حديث



اعقلها وتوكل

حيث أين كثَت



وكثَت مثلي يريد الزواج ،ولكن راتبو قليل ،ويأٌب يل بعض الشباب ويسبطٍت عن الزواجْ ،تجة قلة الراتب،
واهلل ٭تفظكم.
ج :اٟتديث وعد من النيب  كذلك إذا وعد اهلل قاؿ تعاىل:



  

             

()1

ىكذا إف

يكونوا فقراء ،وعد ىم اهلل ،فنقوؿ :الذين يسبطونك ،إذا كنت عندؾ مقدرة ،ولو أف تقًتض وأف تطلب من
يساعدؾ ،فثق باهلل أنو سيوُب عنك ويعينك.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :إذا كاف ويل األمر امرأة فهل ٬توز ا٠تروج عليها؟
ج :ويل األمر يعٍت إذا تولت والية عامة ،فاألصل أهنا أف ا١ترأة وظيفتها التسًت ،فإذا قدر مثبل أف ىناؾ
دولة يولوف ا١ترأة والية عامة أو ٨توىا ،نقوؿ :ال ٬توز السمع ٢تا والطاعة ،بل ٭ترصوف على أف يفصلوىا
ويولوف رجبل .
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل ٕتوز ا٢تدية للقاضي بعد انتهاء اٟتكم بُت ا٠تصمُت؟
ج :نرى أنو ال ٬توز ،ال يقبل ذلك  ،ولو بعد انتهاء الدعوة إف مل يكن الذي أىدى إليو يهدي إليو من
قبل ،أما إذا كاف يتهادوف من قبل فبل بأس.

 - 1سورة النور آية .39 :
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س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :كثَت من الببلد ال يوجد فيها ٣تتهدوف ،فهل يبقى ىذا الشرط ُب القضاء
أـ ال ،وجزاكم اهلل خَتا.
ج :ٯتكن أف يبقى ،فالببلد اليت مهمل ة ،وال يوجد فيها من ٭تكم بالعدؿ ،وال يوجد فيها شهود ،أو ال
يوجد فيها من يزكي ،أو ال يوجد فيها من ٭تكم بالعدؿ ،يصطلحوف فيما بينهم.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :لو أرسل صياد كلبو ا١تعلم على فريسة ،فصاد غَتىا فما اٟتكم؟
ج٬ :توز ذلك إذا ٝتى عند إرسالو ،لو أرسلو على واحدة فصاد اثنتُت ،وكاف قد ٝتى حل أكلو.
أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ونفعنا بعلمكم ،وجعل ما قلتم ُب ميزاف حسناتكم ،وصلى على النيب ٤تمد
وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

تزكية ال هو
.
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل :-فمىت جهل حاكم حاؿ بينة طلب التزكية مطلقا ،وال يقبل فيها وُب جرح
و٨تو٫تا إال رجبلف ،ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستًت ُب البلد ،أو ميت أو غَت مكلف ولو بينة
ٝتعت ،وحكم هبا ُب غَت حق اهلل تعاىل ،وال تسمع على غَتىم حىت ٭تضر أو ٯتتنع ،ولو رفع إليو حكم ال
يلزمو نقده لينفذه لزمو تنفيذه ،ويقبل كتاب قاض إىل قاضُ ،ب كل حق آدمي ،وفيما حكم بو لينفذه ،ال
فيما ثبت عنده ليحكم بو ،إال ُب مسافة قصر.
فصل والقسمة نوعاف :قسمة تراض ،وىي فيما ال ينقسم إال بضرر أو رد عوض ،كحماـ ودور صغار،
وشرط ٢تا رضا ،رضا كل الشركاء ،وحكمها كبيع ،من دعا شريكو فيها وُب شركو ٨تو عبد وسيف وفرس،
إىل بيع أو إجارة أجرب ،فإف أىب بيع أو أجر عليهما ،وقسم ٙتن أو أجرة.
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الثاين :قسمة إجبار وىي ما ال ضرر فيها وال رد عوض ،كمكيل وموزوف من جنس واحد ودور كبار،
فيجَت شريك أو وليو عليها ،ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليو ،وىذه إفراز ،وشرط كوف
قاسم مسلما عدال عارفا بالقسمة ،ما مل يرضوا بغَته ،ويكفي واحد ومع تقوًن اثناف تعدؿ السهاـ باألجزاء
إف تساوت ،وإال بالقيمة أو الرد إف اقتضتٍ ،ب يقرع وتلزـ القسمة هبا ،وإف خَت أحد٫تا اآلخر صحت
ولزمت برضا٫تا وتفرقهما.
كتاب الشهادات ٖتملها ُب غَت حق اهلل فرض كفاية ،وأداؤىا فرض عُت ،مع القدرة ببل ضرر ،وحرـ
أخذ أجرة وجعل عليها ،ال أجرة مركوب ١تتأذ ٔتشي ،وأف يشهد إال ٔتا يعلمو برؤية أو ٝتاع أو استفاضة
عن عدد يقع بو العلم ،فيما يتعذر علمو غالبا بغَتىا ،كنسب وموت ونكاح وطبلؽ ووقف ومصرفو ،واعترب
ذكر شروط مشهود بو.
و٬تب إشهاد ُب نكاح ،ويسن ُب غَته ،وشرط ُب شاىد إسبلمو وبلوغو وعقلو ونطق ،لكن تقبل من
أخرس ٓتطو ،و٦تن يفيق حاؿ إفاقتو وعدالتو ،ويعترب ٢تا شيئاف :األوؿ الصبلح ُب الدين ،وىو أداء الفرائض
برواتبها ،واجتناب احملارـ بأال يأٌب كبَتة ،وأال يدـ على صغَتة.
الثاين :استعماؿ ا١تروءة ،بفعل ما يزينو و٬تملو وترؾ ما يدنسو ويشينو ،وال تقبل شهادة بعض عمودي
نسبو لبعض ،وال أحد الزوجُت لآلخر ،وال من ٬تر هبا إىل نفسو نفعا ،أو يدفع هبا عنها ضررا ،وال عدو
على عدوه ُب غَت نكاح ،ومن سره مساءة أحد أو غمو فرحو فهو عدوه ،ومن ال تقبل لو تقبل عليو


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،صلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
١تا تكلموا على القضاء ،عرفوا أف القاضي قد ٭تتاج إىل بينة ،البينة ىم الشهود الذين يتبُت اٟتق
بشهادهتم ،فإذا عرؼ اٟتاكم ىؤالء الشهود البينة ،فبل حاجة إىل أف يطلب من يزكيهم؛ ألف معرفتو يقينية،
فعندئذ تكوف شهادتو ،أو تزكيتو كافية.
أما إذا جهل ىذه حاؿ البينة ،فإنو يطلب من يزكيهم ،وال يقبل ُب التزكية وال ُب اٞترح و٨تو٫تا إال
رجبلف ،وإذا جاء رجبلف فكل واحد منهما يزكي االثنُت ،فإف قاؿ أحد٫تا :أنا ال أزكي إال واحدا ،وقاؿ
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الثاين :أنا ال أزكي إال واحدا ،مل يكتف إذا كاف شاىداف فجاء شاىداف مزكياف ،كل واحد من ا١تزكيُت يزكي
االثنُت ،يقوؿ :ىذا أنا أعرؼ ىذا وأزكيو ،وأعرؼ ىذا وأزكيو ،قاؿ الثاين :أنا أعرفهما ٚتيعا وأزكيهما ،ىاىنا
حصل أف كل واحد جاء اثناف ليزكياه.
أما إذا قاؿ واحد :أنا أزكي ىذا ،قاؿ الثاين :أنا أزكي ىذا صار كل واحد ما زكاه إال واحد ،فبل بد
حينئذ أف يطلب اثناف أيضا ،أو واحد يزكي االثنُت ،فلو جاء بثبلثة واحد من قاؿ :أنا أزكي واحد واآلخر
قاؿ :أنا أزكي واحد ،واآلخر قاؿ :أنا أزكي االثنُت ،قبلت التزكية؛ ألف ىذا الذي زكى االثنُت يكوف قد
حصل تزكية االثنُت ،وكل واحد من االثنُت زكى واحدا ،فحصل بذلك أف كل واحد منهما زكاه اثناف.
وكذلك اٞترح إذا جرحهما ا٠تصم ،وقاؿ :ىؤالء مطعوف فيهما أثبت الطعن ،فبل بد أف يأٌب ٔتا يطعن
فيهما ،من ا١تطاعن اليت ذكروىا ُب كتاب الشهادات ،وىي كثَتة كما سيأٌب -إف شاء اهلل -ال بد أف كل
واحد ٬ترحو اثناف ،أو أف اثنُت ٬ترحاف االثنُت ،فيقوؿ مثبل :ىذا ال يصلي مع اٞتماعة ،أو ىذا يسمع
األغاين ،أو ىذا يشرب الدخاف ،أو ا٠تمر أو يتعاطى ٥تدرات ،فيكوف ذلك طعن فيو ،فبل تقبل شهادتو.
القضاء على الغا ب

بع ذلك يقوؿ" :من ادعى على غائب ،فهل تسمع بينتو ؟" يقولوف :تسمع إذا كاف الغائب مسافة قصر،
يعٍت ال يأٌب إال بعد يومُت ،أو بعد أربعة أياـ ،يومُت ذىابا ويومُت إيابا ،إنساف قاؿ :إين أدعي على زيد،
وزيد يقيم مثبل ُب األفبلت أو ُب القصيم ،وُب ذلك الوقت ىذه ا١تسافة ال تقطع إال ُب أربعة أياـ ،أو
ٜتسة أياـ ،ففي ىذه اٟتاؿ يقوؿ :عندي شهود يشهدوف أنو ىو الذي ضربٍت ،أو ىو الذي أخذ يل ماال،
أو عنده أمانة وجحدىا عندي شهود.
ُب ىذه اٟتاؿ القاضي يأخذ شهوده ويكتب شهادهتم؛ ألف صاحب اٟتق قد يقوؿ :إذا مل تقبل
شهادهتم وتكتبها اآلف فسوؼ يذىبوف؛ ألهنم ليسوا من البلد ،وأين اغتنمت اآلف حضورىم ،يكتب
القاضي شهادهتم ،وإذا حضر ا٠تصم بعد ذلك طلب منو ،ىل أنت معًتؼ؟ أو أنت منكر ،إذا كنت
منكرا فهنا شاىداف ،و٫تا فبلف وفبلف ،ىل تطعن فيهما؟ فإذا طعن فيهما وأتى ّترح قُبل جرحو ،وقيل:
لصاحب اٟتق ائيت بغَت٫تا ،فإذا أتى بغَت٫تا ،ومل يكن فيو طعن حكم لو ،ىذا إذا كاف بعيدا مسافة قصر.
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وىكذا لو ادعى على واحد ُب البلد ،ولكن استخفى ا١تدعى عليو ،الذي عنده اٟتق اختفى ُب البلد،
موجود ُب ىذا البلد ،ولكن ال ندري أين ىو؟ إف كاف ُب بيتو فإنو يغلق بيتو ،وقد يكوف أيضا عند صاحب
لو ُب طرؼ البلد ،ومل نقدر على إحضاره ،والبينة يقولوف :اكتب شهادتنا وإال سوؼ نسافر ،فإف القاضي
يطلبهما ،ويكتب شهادهتما حىت يأٌب ا١تدعى عليو.
وىكذا لو كانت الدعوة على ميت ،أف فبلف الذي مات ىو الذي اصطدـ ّتداري ،أو ىو الذي عمل
ىذا اٟتادث حىت مات معو ابٍت ،ولكنو ىو أيضا مات ،البينة حاضروف ،القاضي يكتب شهادهتم حىت
يأٌب ويل ا١تيت ،ويدافع عنو حىت ال تفوت الشهادة ،الشهود قد ٯتوتوف ،قد يتفرقوف ،قد يسافروف ،فيكتب
شهادهتم ،وكذلك لو كاف ا١تدعى عليو غَت مكلف ،ادعى على ىذا اجملنوف ،ادعى على ىذا الصيب ،أنو
قتل أو سرؽ أو انتهب أو أفسد ،ومل يكن لو ويل اآلف وليو غائب ،تقبل الشهادة وتكتب يسمع الشهادة
القاضي ،و٭تكم ٔتوجبها ،إال ُب حقوؽ اهلل تعاىل.
حقوؽ اهلل مثل الزنا وا٠تمر ،وقطع الطريق وترؾ الصبلة وما أشبو ذلك ،ىذه ال تسمع وىو غائب حىت
٭تضر؛ ألهنا مبنية على ا١تسا٤تة ،وأما حقوؽ اآلدمي ،فإهنا مبنية على ا١تشادة وا١تضايقة ،وال تسمع على
غَتىم ،حىت ٭تضر أو يهتم ،يعٍت إنساف موجود ُب البلد ،ادعيت عليو بدعوى ،وىو حاضر وعندؾ بينة،
ال تسمع بينتك حىت ٭تضر ،أو يرسلوف إليو فيمتنع ،ويقوؿ :ال أحضر وال أعًتؼ وال أتنازؿ ،فحينئذ
يسمع القاضي البينة ،و٭تكم هبا إذا كاف اٟتق آلدمي ،ىكذا ذكروا.
ٍب ُب ىذه األزمنة قد يقاؿ :إف اٟتالة قد تغَتت بالنسبة ١تسافة القصر ،كانت مسافة القصر مثبل ٨تو
ٜتس وٙتانُت كيلو ،ولكن ُب ىذه األزمنة ىذه ا١تسافة تقطع ُب ساعة ،أو ُب أقل من ساعة ،ففي إمكاف
القاضي يقوؿ :ىذا الرجل قريب ،ما بينك وبينو إال ساعتُت ،ساعة ذىاب وساعة إياب ،اذىب إليو
ٓتطايب ىذا ،واطلب منو اٟتضور.
فإذا امتنع بعد ذلك يشهد عليو ،فأما أين أٝتع دعوتو وىو قريب ،فأتو لو كاف مثبل ُب القصيم فائتو لو
كاف ُب اٟتجازُ ،ب إمكانك أف ٖتضره ُب يوـ ،أو ُب نصف يوـ ،فليس ىناؾ مسافة أحضره ،حىت تسمع
الدعوى ،وىو حاضر وحىت تسمع البينة ،فَتده أو يكافح أو ٬تاوب وىكذا.
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أيضا تغَتت بوجود ا١تكا١تات ا٢تاتفية ،فإف ُب اإلمكاف أف القاضي يتصل بو ،إذا حضرت البينة،
وحضر ا١تدعي ،سأؿ عن ىاتف ىذا ا١تدعى عليو ،فرفع السماعة واتصل بو ،وقاؿ لو :فبلنا ادعى عليك
أنك ظلمتو ،أو أنك جحدت أمانتو ،أو أنك ىدمت جداره ،أو قلعت شجرتو ،أو ٨تو ذلك ،فأحضر
بينة ،وىم فبلف وفبلف ،فهل تطعن فيهما؟ أو ىل تقر بذلك؟ فإف مل تطعن فإننا سوؼ ٨تكم عليك.
ُب ىذه اٟتاؿ يتصل بو ،وٮتربه بالدعوى وٮتربه بالشهود ،ويطلب منو أف يطعن إف كاف عنده مطعن،
فإذا مل يكن عنده مطعن ،فإنو ٭تكم عليو ،فإذا قاؿ :عندي مطعن طلب منو اٟتضور ،ليس ىناؾ مسافة،
حىت ولو كاف خارج ا١تملكة ،ٯتكن أف يكلمو ،ولو كاف ُب الشاـ ،أو ُب العراؽ أو ُب اليمن ،ٯتكن أف
يكلمو.
فيقوؿ :إنو حضر وادعى عليك بكذا ،فهل تعًتؼ هبذا اٟتق أو ال تعًتؼ؟ فإذا قاؿ :أعًتؼ حكم
عليو ،وإذا قاؿ :ال أعًتؼ ،قاؿ :قد أحضر شهودا فبلف وفبلف ،ىل تطعن فيهم؟ فإذا قاؿ :ال أطعن
حكم عليو ،فإذا قاؿ :إين أطعن ٝتع منو طعنو وجرحو ،فإذا قاؿ :أمهلوا القضية حىت أحضر أمكنو أف
ٯتهلو ،وأف يؤخر القضية لتقارب األماكن.
يقوؿ" :ولو رفع إليو حكما ال يلزمو نقده لينفذه لزمو تنفيذه" ،إذا كاف التنفيذ عند القاضيُ ،ب ىذه
األزمنة التنفيذ عند احملافظ ،وعند األمَت ىو الذي ينفذ ،ينفذ قضاء القضاة الذين ُب ٤تافظتو ،ولكن لو ُرفع
إليو قضية من قاض آخر-وا١تدعى عليو ُب ٤تافظتو -فإنو ينفذه ،عادة ُب ىذه األزمنة ،أف الدعوى تكوف
ُب بلد ا١تدعى عليو.
فإذا كاف ا١تدعي من أىل الرياض ،وا١تدعى عليو من أىل مكة ،فإف ا١تدعي يذىب إىل قاضي مكة،
ويقوؿ لو :أين أدعي على فبلف ا١توجود اآلف ،فيحضر ويشهد عليو الشهود ،فإذا مل يطعن فيهم حكم
قاضي مكة عليو باإللزاـ ،وإذا حكم رفع اٟتكم إىل أمَت مكة ،واألمَت ىو الذي ينفذ يلزمو ،يقوؿ :حكم
عليك القاضي بكذا ،أخرج ما حكم وسلم ما حكم بو عليك ،فيلزمو بذلك.
لكن لو مثبل أف الدعوى كانت ُب ا١تدينة ا١تدعي وا١تدعى عليو ،وحكم قاضي ا١تدينة ،وأخرج بذلك
صكاٍ ،ب إف ا١تدعى عليو انتقل إىل مكة ،فجاء ا١تدعي بالصك ،وقاؿ :يا أمَت مكة فبلنا حكم عليو هبذا
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اٟتكم ،حكم بو قاضي ا١تدينة ،وىو اآلف يقيم ٔتكة ،فإف أمَت مكة يلزمو ،وينفذ ويقوؿ :أخرج ما عندؾ،
ادفع ما حكم بو عليك ،وإال عاقبناؾ ،فالتنفيذ يكوف على األمراء واحملافظُت.
وقدٯتا كاف التنفيذ على القاضي يلزـ ،ويقوؿ :إين قد حكمت على فبلف بكذا ،يا فبلف سلم اٟتق
الذي عندؾٍ ،ب قد يكوف احملكوـ عليو غائبا ،فإذا حكم باٟتكم وأعطى الصك لصاحب اٟتق ،وقاؿ :إين
حكمت ٔتوجب بينتك ،ول كن احملكوـ عليو انتقل إىل مكة مثبل أو إىل اإلحساء ،انتقل إىل مكاف آخر،
اذىب بصكي ىذا إىل قاضي اإلحساء ،وقل :إف فبلنا عنده يل حق قد حكم بو القاضي وىذا صك
اٟتكم ،وىو موجود عندكم ،فالقاضي يأمره وينفذ حكم القاضي.
أما لو أف القاضي الثاين قرأ اٟتكم ورأى فيو خلبل ،ورأى فيو خطأ وغلطا ،أو جاء ا١تدعى عليو وبُت
أف القاضي قد أخطأ ،وقاؿ :إنو حكم ببينة غَت مقبولة ،أو أف البينة لو فيها مصلحة ،فإف القاضي الثاين
ينقض اٟتكم األوؿ ،ويقوؿ :ال أحكم بو ،وذلك أنو رأى أنو غَت صاّب ،وأف عليو مطعنُ ،ب ىذه األزمنة
القاضي إذا حكم ْتكم ،فإف احملكوـ ا١تدعى عليو يطلب إمهاال ،حىت يعًتض عليو ،يسمونو الئحة
االعًتاض.
أخرج الئحة اعًتاض فيقوؿ :أعًتض على اٟتكم بكذا ،وأعًتض عليو بكذا وكذا ،وأعًتض عليو بكذا
وكذا ،فإذا اعًتض عليو هبذه االعًتاضات ،نظر فيو القاضي نظرة أخرى ،فإف كانت مناسبة ،نقض حكمو
األوؿ ،وإف مل تكن مناسبة أجاب عنها ،وقاؿ :الصواب كذا والصواب كذا.
وُب ىذه األزمنة أيضا اٟتكومة شكلت ىيئة التمييز ،وىي اليت تنظر ُب اٟتكم بعد القضاء ،إذا مل يقنع
احملكوـ عليو ،فَتفع إىل ىذه ا٢تيئة ،واآلف غالبا كل دعوى يطلب أىلها ٘تييز ،يطلبوف أهنا ُ٘تيز ،ا٢تيئة كثرت
عليهم ا١ترافعات ،ٯتكن أف يأتيهم ُب كل يوـ مئات القضايا ،وألوؼ القضايا.
وغالبا أهنم ال يقرءوف تلك القضايا ،وإ٪تا ينظروف إىل مقدمة القضيةٍ ،ب يكتبوف موافقة ،ونرى أف
القضية ،أنو ينظر ُب دعوى ا١تدعي ،وُب اعًتاضات ىذا ا١تعًتض ،وال يكتفوف بقراءة الدعوة واإلجابة
األوىل ،ىذا ىو الواجب إذف؛ ألهنم ٭تكموف؛ ألهنم يعتربوف قد حكموا فإذا مل يقرءوا القضية ،ومل يقرءوا
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االعًتاضات ،فليس ٢تم أف ٭تكموا ،وال أف يوافقوا٢ ،تم أف يردوىا ويقولوف٨ :تن منشغلوف ،أو مل نتفرغ
لقراءهتا ،أو يشكل ٢تا ٞتنة ،أو ما أشبو ذلك.
كتاب القاضي إلى القاضي
٦تا تكلم فيو كتاب القاضي إىل القاضي ،ىل يقبل أـ ال ؟ إذا كتب القاضي الذي مثبل ُب ٧تراف ،إىل
القاضي الذي ُب عرعر ،بينهما مسافة طويلة ،أنٍت قد حضر عندي فبلف ،وقد كتبت دعواه يدعي بكذا
وكذا ،وحيث أنو مقيم عندكم ،فإف عليك أف ٖتضره ،وأف تستقره أو تسألو فيقبلو إذا كاف ُب حق آدمي،
وينفذه قاضي مثبل عرعر ،أو مثبل قاضي ُب خارج ا١تملكة.
وىكذا أيضا إذا كتب القاضي إىل قاض آخر دعوى حكم هبا ،أنٍت حكمت على فبلف ا١توجود
عندكم ،حكمت عليو بكذا وكذا ،وىو موجود عندكم فنفذوا اٟتكم ،ينفذ ُب حقوؽ اآلدميُت ،وال ينفذ
ُب حقوؽ اهلل تعاىل ،اليت منها الرجم واٞتلد و٨توىا.
كانوا يشًتطوف ُب كتاب القاضي ،أف يُشهد عليو شاىدين ،يقرأه على شاىدين ،اشهدا أف ىذا كتايب

الذي وجهتو إىل فبلف ،خذا ىذا الكتاب واذىبا بو إليو ،واقرآه عليو وقوال :إنا نشهد أف ىذا كتاب قاضي
٧تراف ،كتبو و٨تن حاضراف ،وأشهدنا عليو ،فشهدنا ٔتا فيو ،فلك أف تنقضو ،ولك أف تنفذه ،وال يقبلونو إذا
كاف كتابا عاديا.
ولكن ُب ىذه األزمنة أصبحت الكتب مورقة ،وأصبحت ٤تفوظة ومسجلة ،إذا كتبها القاضي مثبل فإنو
يسجلها و٬تعلها ُب ظرؼ ،ويسلمها لناقل الربيد ،وناقل الربيد ٭تفظها ،حىت يسلمها ١تن كتبت لو ،يسلمها
للقاضي الثاين ،وإذا سلمها للقاضي الثاين يفتح الظرؼ ،فيجد فيو مثبل ختم ذلك القاضي وختم ٤تكمتو،
ُب ىذه اٟتاؿ ٬تزـ بأنو كتاب فبلف ،وال حاجة إىل أف يقرأه األوؿ على شاىدين ،والشاىداف يقرأانو على
الثاين لثقة الثاين أنو كتابو.
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وكذلك أيضا وجد ُب ىذه األزمنة ا١تكا١تات ،وأف القاضي يكلم القاضي ولو كاف بعيدا ،فَتفع
السماعة ويقوؿ :إنو ثبت عندي كذا أنو ثبت عندي لفبلف كذا وكذا ،والشهود كذا وفبلنا يقيم عندؾ،
فعليك أف تنفذ وعليك أف ٗتربه.
ٍب أيضا جاء ىذا الذي يسمى بالفاكس ،الذي ُب إمكاف إرساؿ ذلك الصك بواسطة ىذا الفاكس ُب
ٟتظات ،فيصل إىل القاضي الثاين ،ويقرأه كما ىو ،فينظر فيو إف شاء حكم بو ،وإف شاء رده ،أو نقضو
فهذا من حيث وجدت ىذه األجهزة و٨توىا ،إذا كاف ُب بلدة ليس هبا ا٢تاتف ،أو ليس هبا الفاكس ،أو
ليس هبا بريد منتظم ،ففي ىذه اٟتاؿ نرى أنو يعمل بكتاب القاضي إىل القاضي بالشروط اليت ذكروىا،
يقبل كتاب القاضي إىل القاضي فيما حكم بو األوؿ لينفذه الثاين ،حكمت على فبلف بكذا وفبلف موجود
عندكم ،فخذوا اٟتق منو.
القاضي الثاين ينفذه ،وكذلك احملافظ واألمَت ينفذه ،أما إذا قاؿ :ثبت عندي ثبت عندي ببينة كذا
وكذا ،فهذه البينة ثبتت عندي ،واألمر إليك احكم هبذا الذي ثبت عندي ،فهل ٭تكم بو؟ يقولوف :ال
٭تكم الثاين ١تا ثبت عند األوؿ ،إال إذا كاف بعيدا بينهما مسافة قصر ،قد عرفنا أف مسافة القصر ٗتتلف
باختبلؼ األزمنة ،وأنو أيضا وجدت ا١تكا١تات ،و وجدت ا١تكاتبات وما أشبهها.
القسهة
تعري القسهة
الفصل الذي بعده يتعلق بالقسمة ،القسمة ىي إخراج نصيب الشريك عن نصيب شريكو ،القاضي قد
٭تكم بقسمة ا١تاؿ ا١تشًتؾ بُت اثنُت؛ ألنو قد يكوف بُت الشريكُت خصومات ،خصومات ودواعي ،وكذاؾ
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يكوف بينهما منازعات ،لقوؿ اهلل تعاىل:
ولقولو تعاىل:



         

()1

. )2(     

أي يكثر بينهما ا١تشاكسة وا١تعادلة و٨تو ذلك ،فيطلبوف القسمة ،فيًتافعوف إىل القاضي ليحكم بينهم،
فعند ذلك يقوؿ :اقتسموا. ،
أنواع القسهة
ذكروا أف القسمة نوعاف ،قسمة الًتاضي ،وقسمة اإلجبار.
فقسهة التراضيُ :ب الشيء الذي ال ينقسم إال بضرر أو رد عوض ،كحماـ ودور صغار ،فهذه قسمة
الًتاضي ،إذا كاف بينهما دار صغَتة مسافتها مثبل ٙتانية أمتار طوؿ،ا وسبعة أمتار عرضا ،مشًتكة بُت اثنُت،
وقالوا :نريد القسمة نريد أف نقتسمها ،إذا اقتسمتم يكوف لك يا ىذا أربعة أمتار ،وىذا .أربعة ُب ثبلثة ،أو
ُب سبعة ماذا تنتفع هبا ،ضيقة وال تنتفع هبا ،إذا قاؿ :أنا راضي اقسموا يل ،ىل ترضى أف تعيدىا؟.
الثالث أف تكوف ىذا قسمتك ،إذا أردت أف تبيع ،فهل أحد يشًتي منك ىذه الدار؟ اليت عرضها
ثبلثة أذرع ،إذا رضيت أف تؤجر ،ىل أحد يستأجرىا؟ وىي هبذه ا١تسافة قسمها يفسدىا ويتضرر أىلها،
لكن لو قالوا :رضينا كل من الطرفُت رضي ،فإف القاضي يقسمها يأٌب بواحد يقسم بينهما ،فيبٍت حاجزا
بينهما ،لك يا ىذا كذا ،ولك يا ىذا كذا ،ىل رضيتما؟ قاال :رضينا.
اٟتماـ ىو قدٯتا ،ا١تكاف الذي يغتسل فيو ٖتت األرض ،يعٍت ٭تفرونو ُب الببلد الباردة كالشاـ ومصر
والعراؽ ،وبعض الببلد ٭تفروف ٛتاما ُب األرض٨ ،تو ٜتسة أمتار ُب األرض دورين ،الدور األسفل يكوف فيو
ا١تاء ،ينزؿ فيو الذي يريد االستحماـ -يعٍت االغتساؿ -والنظافة ،قد يكوف صغَتا اٟتماـ ،يكوف ىذا

 - 1سورة ص آية .95 :
 - 2سورة الزمر آية .93 :
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اٟتماـ مثبل عرضو أربعة أذرع ،وطولو ٜتسة أذرع ،وإذا قسم ،فإنو ٮتتل وال ينتفع بنصفو ،فبل يقسم إال إذا
تراضوا.
قد يكوف أيضا بُت ثبلثة ،يعٍت ىذا اٟتماـ بُت ثبلثة ،أو ىذه الدور أو ىذا الدكاف بُت ثبلثة أو أربعة،
الذي م ثبل الذي عرضو مًتين وطولو أربعة أمتار ،مشًتؾ بُت اثنُت ،يطلبوا القسمة فبل يقسموه ،إال إذا
تراضوا كلهم ،يشًتط رضا كل الشركاء ،فإذا تراضوا فإف كاف فيها تقدير ،فإنو كبيع ،ومعناه أف لكل منهما
ا٠تيار ،كأنو يقوؿ :بعتك نصييب ُب ىذا القسم ،والثاين يقوؿ :بعتك نصييب ُب ىذا القسم ،فإذا رجع
أحد٫تا ُب ٣تلس ا٠تيار فلو ذلك؛ ألف حكمها كالبيع.
ٍب يقوؿ" :ومن دعا شريكو فيها ،أو ُب شريكتو٨ ،تو عبد وسيف وفرس إىل بيع أو إجارة أجرب" ،إذا
قاؿ :أنا شريك ُب ىذا الدكاف ،الذي عرضو مًتاف ،ولكن أنا أريد البيع ،إما أف تبيعٍت ،وإما أف أبيعك،
وإما نبيع نصيبنا ،فإنو ٮتَت ،أنا شريك ُب ىذا العبد ،أو ُب ىذه الفرس ،أو ُب ىذا السيف ،العبد ما ٯتكن
قسمو ،والسيف ما ٯتكن قسمو ،والفرس ما ٯتكن قسمها ،وإ٪تا تباع ،فإذا طلب أحد٫تا البيع ،فإف لو
ذلك ،ولو أف ٬ترب الثاين القاضي أو األمَت ٬ترب من امتنع؛ ألف صاحبك متضرر من الشركة.
يقوؿ :إنو ينتفع هبا ،وأنا ال أنتفع ،إهنا معطلة ،إهنا مؤجرة بأجرة زىيدة أو ٨تو ذلك ،فأنا أريد بيع
نصييب ،أو أريد تأجَت نصييب بأجرة أكثر من ذلك ،فإف اٟتاكم ٬ترب٫تا٬ ،ترب بقية الشركاء٬ ،ترب٫تا على بيع
أو إجارة.
وإذا أىب أحد٫تا وقاؿ :أ نا ما أبيع نصييب ُب ىذا العبد ،وال ُب ىذا اٞتمل ،وال ُب ىذا الدكاف ،أجرب
أو اٟتاكم ببيعو ،أو القاضي ببيعو أو يؤجره ،ويقسم الثمن أو يقسم األجرة بينهما ،يقوؿ لو :إما أف تبيع
نصيبك مع نصيب صاحبك ،أو تشًتي نصيب صاحبك ،فإذا مل توافق فإننا سنبيعو.
فإذا قاؿ :بع نصف شريكي ،قد يقوؿ :نصف شريكك ،ال ٧تد أحدا يرغبو ،لكاف نصفو مثبل ،مًت ما
٧تد أحدا يشًتيو وكذلك ،إذا كاف نصيبو ُب ىذا السيف ،من الذي يقوؿ :أشًتي نصف السيف؟ ماذا
يريد بنصف السيف؟ أو نصف الفرس٬ ،تربه على أف يبيع ،أو ٬تربه على أف يؤجر ،أو يبيع اٟتاكم ،يبيعو
اٟتاكم ،ويقسم الثمن عليهم ،يلزمهما بذلك أو يؤجره ويقسم األجرة ،ىذا ما يتعلق بقسمة الًتاضي.
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النوع الثاني :قسمة اإلجبار ،وىي ما ال ضرر فيو وال رد عوض" ،كمكياؿ موزوف من جنس واحد
ودور كبار" ٬ترب على القسمة ،فإذا قاؿ :أنا اشًتيت وفبلف كيس من الرب ،واآلف أريد نصييب ،األوؿ يقوؿ:
أنا ال أقسمو ،ولكٍت سوؼ أبيعو٬ ،ترب من امتنع ،فيقسم الكيس بالصاع أو بالكيلو ،ويعطي كل واحد
منهم نصيبو يتصرؼ فيو ،وكذلك لو كاف كيس ٘تر مثبل ،أو شيئا يوزف كحديد أو قطن أو صوؼ.
ففي ىذه األحواؿ كلها ٬ترب من امتنع؛ ألنو ليس ببيع ،وإ٪تا يسمى إفراز ،وىكذا لو كاف بينهما أرض
واسعة ،مسافتها مثبل مائة مًت ُب مائة ،وكانت مشًتكة بُت اثنُت أو ثبلثة ،وطلبوا القسمة٬ ،تربوف من امتنع
منهم ٬ترب.
لو قاؿ :إف إذا قسمناىا نقصت قيمتها اٞتواب ،أصحابك طلبوا قسمتها ،يريدوف أف يعمروا أنت إذا
أخذت نصيبك ،إف شئت بع ،و إف شئت فأعمر ،فيجرب٫تا اٟتاكم ،ويقسمها بينهم ويعطي كل واحد
نصيبو ،إذا كاف ال ٭تتاج ،ليس فيها ضرر وال رد عوض ،إف كاف فيها رد عوض فبل بد من الًتاضي ،كما
تقدـ ُب قسمة الًتاضي.
وصورة ذلك ،إذا كاف بيتا مثبل معمورا ،طولو مثبل عشروف مًتا وعرضو عشروف مًتا ،معناه أنو ٨تو
أربعمائة مًت ،وىو بُت اثنُت ولكن ٮتتلف القسم اٞتنويب عن القسم الشمايل ،فالقسم الشمايل مثبل على
طريق واسع ،وعلى مكاف معروؼ ،وقريب مثبل من ا١ترافق ومن ا٠تدمات ،وأما القسم اٞتنويب ،فليس على
مرفق ،وليس حولو وال أمامو إال الطريق ضيقُ ،ب ىذه اٟتاؿ إذا قسمناه نصفُت ،كل واحد منهما يقوؿ:
أنا أريد الشمايل مثبل.
في ىذه الحاؿ نقوؿ :من كاف لو القسم الشمايل يدفع لآلخر مائة لاير ،أو ألفا أو عشرة آالؼ ،ىذا
فيو رد عوض ،فهل ىذه قسمة إجبار أو قسمة تراضي ،قسمة تراضي؛ ألف فيها رد عوض ،فليس كل منهم
يرضى هبذه القسمة يعٍت يقوؿ :قنعت.
أما إذا كانت األرض ُب صحراء ،وليس فيها وليس حو٢تا بناء ،أرض واسعة مائتُت ُب مائتُت ،وىذه
عندىا مرافق وخدمات ،وىذه كذلك وىي مثبل بُت أربعة ُب ىذه اٟتاؿ ،إذا طلب القسمة جاز ذلك،
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وأجربوا على ذلك ،وليس فيها رد عوض ،لك لو قسمناه أربعة كل واحد مائة ُب مائة ،فهذه قسمة إجبار
ال ضرر فيها.
وال رد عوض ،الشيء الذي يكاؿ كاألكياس أو يوزف كاٟتديد والقطن ،ويكوف من جنس واحد ليس
بينو تفاوت ،يعٍت ىذا بر كلو وىذا رز كلو ،والدور الكبار األرض الواسعة ،القسمة فيها قسمة إجبار ،ٮتَت
الشريك أو ٬ترب وليو ،إذا كانت الشراكة لويل يتيم أو لويل ٣تنوف ،ويقسم اٟتاكم على غائب ،إذا كاف
أحد٫تا غائبا ،يقسم عليو إذا طلب الشركاء اٟتاضروف أو طلب أولياؤىم ،يقسم اٟتاكم عليهم.
ىذه القسمة ماذا تسمى؟ تسمى إفراز ليست كاألوىل ،األوىل كبَت ،فهذه إفراز وليست فيها خيار،
ولكن إذا تفاوتت الرغبا ت ،فإهنم يقرعوف بينهم ،وكل يأخذ ما يصيبو بالقرعة ،القاسم الذي يتوىل القسم
يشًتط فيو شروط.
أف يكوف مسلما ،فبل يتوىل القسم إذا كاف كافرا ،وأىل الشراكة مسلموف ،وأف يكوف عادال ،فبل يكوف
فاسقا؛ ألنو قد يظلم ،قد يظلم أحدىم ويعطيو أكثر أو يعطيو أقل ،وأف يكوف عارفا بالقسمة ،يعٍت قد
جرب ،وعرفت ٕتربتو أنو من أىل ا١تعرفة ،وأىل الفطنة ،ما مل يًتاضوا بغَته ،ولو قالوا :نرضى بك يا فبلف،
قسمت بينهم وأنت لست من أىل التجربة ،ولكن رضوا بك ،فقسمت بينهم فًتاضوا نفذت القسمة ،ىل
يشًتط العدد؟ يكفي قاسم واحد ،لكن إذا كاف ىناؾ تقدير ،فبل بد من اثنُت ،إذا كاف رد عوض.
مثبل إذا قسمنا الدار وكانت ٗتتلف ،وقلنا :ال بد أف نزيد صاحب ىذا القسم الشرقي عند ىذا الغريب؛
ألف ىذا أرغب كم نقدر التفاوت نأٌب باثنُت قدروا ،فيقولوف :نقدر ىذا القسم الغريب بثبلث مائة ألف،
ونقدر الشرقي ٔتائتُت ،فيكوف ىذا ىو ثبلثة أٜتاس ،واألخر يكوف ٜتسُت.
الذي يأخذ الغريب ،يلتزـ بدفع نصف ا٠تمس ،يدفع لآلخر ٜتسمائة مثبل ،أو ٜتسُت ألف أو ٨تو
ذلك ،يعٍت نصف ا٠تمس ،حىت تتساوى التقدير ،ال بد من اثنُت تقدير الفرؽ ،بُت ىذا وىذا ٜتساف وىذا
ثبلثة ،أو ىذا ٜتساف وىذا ثبلثة ،الفرؽ بينهما كذا ،الذي يأخذ ىذا يدفع نصف ا٠تمس ،يقوؿ" :وتعدؿ
السهاـ باألجزاء إف تساوت" ،تعدؿ باألجزاء باألمتار ،إذا كانت األرض واسعة ىذه قسمناىا ،وإذا ىي
أربعمائة مًتا ،أو مثبل أربعة آالؼ مًتا ،أو أربعوف ألف مًت يعٍت ٨تو ذلك.
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فهذه تقسم باألجزاء ،إف تقسم باألجزاء لك يا ىذا مائة مًت ،وأنت يا ىذا مائة ،وأنت يا ىذا مائة،
وأنت يا ىذا مائة،أو اثناف لك يا ىذا مائتاف ،ولك يا ىذا مائتاف؛ ألهنا مستوية ال فرؽ بينهما ،الرغبة هبذا
مثل الرغبة هبذا ،تقدر السهاـ باألجزاء ،األجزاء ىي السهاـ ،يعٍت ىذا مثبل مائتاف ،وىذا مائتاف ،ىذا إذا
تساوت.
فأما إذا مل تتساو فإهنا تقدر بالقيمة ،إذا قدرنا قسمنا مثبل ىذا البيت نصفُت ،شرقيا وغربيا ،وكاف
بينهما تفاوت ،نقدره بالقيمة ،كم يساوي الشرقي؟ فإذا قالوا مثبل :الشرقي يساوي أربعمائة ألف ،كم
يساوي الغريب؟
يقولوف :يساوي ستمائة ألف ،فهذا يسمى التقدير بالقيمة ،أف تقدر القيمة بينهما ،ويأخذ كل منهما
ما يناسبو ،قد يكوف ألحد٫تا مثبل الثلثاف.
فإذا قدرنا أف ىذا بستمائة وىذا ٔتائتُت ،فالذي لو الثلث ،يأخذ الذي مثبل بستمائة ،ويرد عن اآلخر؛
ألف اجملموع مثبل ٙتا٪تائة ،فإذا قدرنا ىذا بأربعمائة وىذا بستمائة ،فَتده أيضا الزائد ،صاحب الثلثُت يأخذ
نصيبو ،ويرد الزائد على صاحب الثلث.
وكذلك إذا قدرت بالرد إف اقتضتو ،فإذا وزعوىا أقرع بينهم ،فمن أصابتو قرعة كذا ،فإنو يرضى ٔتا
أصابو ،وتلزـ القسمة بالقرعة ،أما إذا مل يقًتعوا وتراضوا بينهم ،وقالوا٨ :تن نقسم األرض ٨تن إخواف،
واألرض بيننا فنقسمها ،ولك ا٠تيار يا أخي لك ا٠تيار ،كل منهم إذا خَت صاحبو فبل ٭تتاج إىل قرعة،
وحينئذ إذا رضيا وتفرقا ،فإهنا تلزـ ولو طلب بعد ذلك أف يعيدىا مل يلزـ بعده.
كتاب ال ها ات
حكم تحهل وأ اء ال ها ة
يقوؿ ":كتاب الشهادات" يعٍت الشهود يعم ذلكٖ ،تمل الشهادة" ،ويعم أدائها ٖتملها ُب غَت حق
اهلل فرض كفاية ،وأدائها فرض عُت مع القدرة ببل ضرر" ،التحمل أف يدعوؾ ،يقوؿ :اذىب اشهد معي
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على فبلف أنو اعًتؼ بأف عندي لو كذا وكذا ،ىل تذىب معو؟ ىذا فرض كفاية ،ال يلزمك ،بل تقل:
الشهود كثَت ،لك أف تشهد غَتي ،اذىب بفبلف واذىب إىل فبلف ،واذىب إىل فبلف ،فهم أقدر مٍت ،وىم
أفرغ مٍت بل أو ٨تو ذلك.
ىذا ىو التحمل فإذا مل ٬تد ،ألزـ من تعُت عليو ،إذا مل ٬تد إال أنت فعُت عليك أف تذىب حىت
تتحمل الشهادة ،شهادة على بيع أو على نكاح ،أو على إثبات دين أو على إقرار مدين ،أو على إقرار
ْتق ُب ذمة ،أو أية شيء ٦تا ٭تتاج إىل اإلشهاد.
أنا أ اء ال ها ة ،فإنو فرض عُت مع القدرة ببل ضرر ،إذا ٖتملت الشهادة شهدت على فبلف وفبلف
شهدت عليو أو عليهما ،أهنما اعًتفا بأف عند٫تا دين ،أو عند٫تا حق أو أهنما باعا أو وقفا ،أو أنو قد
تنازؿ لكذا ،شهدت عليو ٍب احتيج إىل إثبات شهادتك عند القاضي ،ودعوؾ فهل ٘تتنع؟ ال ٘تتنع أداء
الشهادة فرض عُت قاؿ اهلل تعاىل:



. )1(        

قاؿ العلهاء :إذا دعوا للتحمل فإف عليهم أف ٯتتنعوا؛ ألف ُب اإلمكاف أف ٬تد غَتىم ،وأما إذا دعوا
لؤلداء عند اٟتاكم فبل ٯتتنعوف ،بل وال ٭تل ٢تم الكتماف لقوؿ اهلل تعاىل:

     

 )2(      إذا كتم الشهادة وىو يعلم أنو يضيع حق فإنو آٍب قلبو.
ولكن مع ذلك إذا قاؿ :أنا على ضرر اآلف ،أنا أتضرر أمهلوين ،أف اآلف منشغل أو أنا ناعس اتركوين
أناـ ،أو جائع اتركوين أطعم ،أو مرىق اتركوين أسًتيح أو ٨تو ذلك ،ىل يلزمونو ؟ ال يلزمونو؛ ألنو ُب ىذه
اٟتاؿ عاجز ،وعليو ضرر ،قاؿ اهلل تعاىل:



. )3(       

 - 1سورة البقرة آية .969 :
 - 2سورة البقرة آية .963 :
 - 3سورة البقرة آية .969 :
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أي ال تضروىم ال تضروا ال كاتب وتتعبوه ،وال تضروا الشهيد وتتعبوه وترىقوه ،بل ارفقوا بو فإنو ٤تسن،
ال سيما إذا كانت الشهادة على شيء ٯتكن تداركو ،ٯتكن أنو يؤجل يوما أو أياما فبل يلزـ أف يؤدى ُب
حينو..
أخذ األجرة على ال ها ة
يقوؿ" :مع القدرة ببل ضرر وحرـ أخذ أجرة وجعل عليها" وذلك؛ ألهنا تكوف حينئذ شهادة لغَت اهلل
تعاىل يقوؿ:



 )1(     يعٍت اجعلوا شهادتكم هلل وال تأخذ على شهادتك أجرا.

فالذي يقوؿ :أنا ما أشهد لك إال إذا أعطيتٍت أجرة مائة أو ألفاُ ،ب ىذه اٟتاؿ إذا طلب أجرة فبل
يعطى؛ ألف ىذا طعن فيو ،فبل يكوف مقبوؿ الشهادة ،وكذلك أيضا ال ٬توز للشهود أف يعطيو ،يقوؿ:
اشهد يل وأعطيك مائة ،أعطيك على الشهادة مائة أو ألف ،ىذا ىو اٞتعل.
أما إذا قاؿ :أنا سوؼ أستأجر للحضور ،أستأجر مثبل سيارة أجرة ،إذا اتصل بك وأنت مثبل ُب طرؼ
البلد ،فقاؿ :يا فبلف احضر أنا اآلف عند القاضي وأنت شاىد يل ،فإذا قلت أنا سوؼ أحضر ،ولكن
أعطٍت أجرة سيارة األجرة ،أنا سوؼ أركب ُب سيارة أجرة ،أدفع لو مثبل عشرين لاير فلك أف تطلب ما
دفعتو.
ألنك ليس لك مصلحة من ىذه الشهادة ،ا١تصلحة لو ،فهو الذي كلفك فلو أف فعليو أف يدفع أجرة
مركوبا؛ ألنك تتأذى با١تشي ،ا١تتأذي با١تشي الذي يشق عليو ،إذا كاف مثبل ُب طرؼ البلد ،الببلد الواسعة،
قد يكوف بينك وبُت احملكمة مثبل أربعُت كيلو ،يشق عليك أف تقطعها ماشيا ،فيما إذا كاف بينك وبينها
أربعُت مًتا أو مائة مًتا ،فإنك تأٌب ماشيا ،وال تتأذى با١تشي.
كيفية ال ها ة

 - 1سورة الطالق آية .9 :
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يقوؿ" :٭ترـ أف يشهد إال ٔتا علم" ،ال ٬توز الشهادة إال بعد التثبت ،قاؿ اهلل تعاىل:

   

 )1(        فبل بد أف يشهد عن علم بأي شيء ٭تصل العلم،
"بالرؤية أو السماع أو االستفاضة عن عدد يقع هبم العلمٔ ،تا يتعذر علمهم غالبا بغَتىا ،كنسب وموت
ونكاح وطبلؽ ووقف ومسرفة".
الرؤية يقوؿ :نعم ،أنا رأيتو عندما ضرب فبلنا ،أنا رأيتو عندما انتهب منو ماال أو اغتصب منو كيسا
أو ٨تو ذلك ،رأيتو رؤيا العُت ،أنا رأيتو عندما طعنو بسكُت ،أنا رأيتو يسوؽ سيارة واصطدـ بشجرتو أو
ّتداره فهدمو ،يشهد ٔتا علم.
كذلك السهاع يقوؿ :أنا ٝتعتو ،يقوؿ :بعٍت بدين ،فقاؿ :بعتك بألف دينار إىل شهر أو إىل شهرين
وشاىدتو عندما أخذ السلعة وٛتلها ،وٝتعتو وىو يعًتؼ أنا عندي لفبلف ألفا ،أو عندي لفبلف مائة دينار
أو ألف درىم أو ٨تو ذلكٝ ،تعت ذلك ٝتاعا يقينيا ،يشهد بالسماع.
أما إذا مل يسمع ومل ير ،ولكن استفاض عند الناس ،عن عدد كثَت يعلم هبم ٔتا يتعذر علمو ،إذا قاؿ:
أنا أشهد أف ىذا ولد ىذا ،ىل رأيتو عندما ولد على فراشو ،ما رأيتو ،ولكن أنا عرفتو مثبل من عشر سنُت
وىو ٯتشي معو ،يقوؿ :ىذا ولدي والناس يقرونو وىذا يدعوه ،يقوؿ :ىذا أيب ،فأنا أشهد أنو ىذا ولده،
وأف ىذا أبوه ،يعٍت أو أشهدا ىذا أخوه ،فهل رأيتو .
أنكر عندما ولد على فراشو :ما رأيتو ولكن أنا عرفتو مثبل من عشر سنُت وىو ٯتشي معو ،يقوؿ :ىذا
ولدي والناس يقرونو ،وىذا يدعوه يقوؿ :ىذا أيب ،فأنا أشهد أف ىذا ولده ،أو أف ىذا أبوه يعٍت :أو أشهد
أف ىذا أخوه ،ىل رأيتو عندما ولد؟ ١تا ٝتعتو وال رأيتو ،ولكن االستفاضة ،الناس كلهم يقولوف :فبلف بن
فبلف ،فبلف أبو فبلف.

 - 1سورة يوسف آية . 61 :
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كذلك الشهادة بالوفاة ،ىل تشهد أنو توُب؟ أنا ما رأيتو عندما خرجت روحو ،ولكن أىل البلد
أخربوين -عدد كثَتا -أنو توُب ،ولكٍت مل أحضر روحو عندما خرجت ،أشهد باالستفاضةٝ ،تعت من فبلف
وفبلف وفبلف الذي شيعوه ،والذي عزوا أىلو ،والذي صلوا عليو ،وىم أعداد كثَتة ،أشهد بذلك.
كذلك أيضا إذا شهد بأف ىذه زوجة فبلف ،أو شهد بأف فبلنا قد زوج ابنتو فبلنة لفبلف ،ىل أنت
حضرت ال عقد؟ ما حضرتو ،ولكن انتشر بُت الناس ،أرأيتهم يهنئوف ىذا ،ويباركوف لو ،ورأيتهم يذكروف
احتفالو ،أو حضروا احتفالو بالزفاؼ ،واشتهر بينهم أنو أخذ زوجتو وأنو دخل هبا؟ أ شهد بذلك وإف مل
أحضر ،لو أف يشهد باالستفاضة.
كذلك الطبلؽ ،إذا قاؿ :أشهد أنو طلق ،ىل أنت ٝتعتو عندما طلق؟ ما ٝتعتو ،ولكن انتشر من
فبلف ،ذكره لفبلف وفبلف عشرة أو عشروف كلهم يقولوف :إف فبلنا طلق ذكورا وإناثا ،وانتشر ُب البلد ،فأنا
أشهد باالنتشار.
كذلك الوقف ،ىل ٝتعتو عندما أوقف ىذه الدار ،ىل تشهد عندما أوقف ىذا الكتاب ٝتعتو؟ ما
ٝتعتو ،ولكن انتشر ذل ك بُت الناس ،كل من مر هبذا اٞتدار ،أو هبذا البيت ،أو هبذا ا١تكاف ،،أو هبذه
ا١تزرعة ،أو هبذه النخلة يقوؿ :ىذه وقف ،أوقفها فبلف ،وإف مل يسمع كلهم ،ولكن انتشر ذلك من غَت
نكَت.
كذلك مصرؼ الوقف إذا قاؿ مثبل :إ٪تا مصرؼ أو أجرة ىذا البيت على عمارة ا١تساجد ،أو على
حفر القبور ،أو على تغسيل ا١توتى ،أو على طبع الكتب أو ٨تو ذلك ،ىل أنتم تسمعوف الذي وقفو عندما
تكلم؟ ما ٝتعناه ،ولكن انتشر ُب البلد ،كل الذين يعرفوف ىذا الوقف ينتشر بينهم أف مصرفو ُب كذا وكذا.
يقوؿ :وتبلغ ذكر شروط ن هو بو .
ا١تشهود بو ىو ا١تاؿ مثبل أو اٟتق من اٟتقوؽ ،فبل بد أف يذكر شروطو ،فيقوؿ مثبل :إين أشهد على
البيع ،وأف البيع حصل عن رضا ،وأنو حصل من مالك ،وأنو بثمن معلوـ ،وأف الرؤية معلومة ،وأف ا١تبيع
مقدور على تسليمو ،شروط مشهود هبا.

209

أخصر الهختصرات
وكذلك أيضا شروط النكاح :أشهد بتماـ الشروط ،أشهد أف ىذا أوجب ،وأف ىذا قبل ،وأف الزوجُت
مًتاضياف ،وأف ا١تهر معروؼ ،وأف ا١توانع منتفية بشروط مشهود بو ،ا١تشهود عليو ال بد أف تذكر شروطو.
حكم ال ها ة على النكاح :حكم اإلشهاد عليو واجب؛ لقوؿ النيب

 

ال نكاح إال بويل

وشاىدي عدؿ  فبل بد ُب عقد النكاح من شاىدين -شاىدين عدلُت ،-فهذا مذىب اٞتمهور.
ذىب ا١تالكية إىل أنو يكفي اإلعبلف ،فلو عقد بدوف شاىدين ًب النكاح ،واٞتمهور على وجوب
اإلشهاد.
حكم اإلشها على البي  :قاؿ اهلل -تعاىل:-



 )1(     وقاؿ -تعاىل:-



. )2(      
ىل يكوف اإلشهاد واجبا كل من باع مثبل ولو كأسا يشهد ،أو باع مثبل ولو قلما يشهد عليو؟ إذا كاف
مثبل البيع بثمن دين قد يثق بصاحبو وال يشهد ،فإذف اإلشهاد على البيع ليس بواجب ،ولكنو مسنوف
٥تافة اإلنكار.
شروط ال اى
شروط ال اى  :اشًتطوا فيو إسبلما ،وبلوغا ،وعقبل ،ونطقا .ال بد من ىذه الشروط :اإلسبلـ؛ لقولو -
تعاىل:-



 )3(     والكافر ال يرضى فبل تقبل شهادتو.

ال رط الثاني :البلوغ؛ ألف الطفل الصغَت ليس لو ما ٭تجزه عن الكذب.
ال رط الثالث :العقل؛ فاقد العقل ال معرفة لو ،وىو اجملنوف.
ال رط الراب  :النطق -الكبلـ -حىت يؤدي ما شهد بو؛ ألنو إذا كاف أخرس مل يعرؼ ما شهد بو،
لكن تقبل من أخرس ٓتطو إذا كاف يعرؼ ا٠تط.
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بعض فاقدي الكبلـ يكتبوف -يكتبوف اٟتروؼ كتابة واضحة ،-ففي ىذه اٟتاؿ إذا أدى الشهادة ٓتطو
قبلت ،وأما اإلشا رة فليس كل أحد يفهمها ،إذا كاف مثبل ٣تنونا ولكنو يصرع أحيانا ،إذا أدى شهادتو ُب
حاؿ إفاقتو قبلت ،إذا كاف مثبل يصرع دائما ،وٖتمل الشهادة وىو مصروع فبل تقبل منو.
ال رط الخانس :يعٍت :إسبلـ ،وبلوغ ،وعقل ،ونطق ،وعدالة ،ال بد من العدالة ،وضدىا الفسوؽ،
العدؿ :ىو الذي أدى حقوؽ اهلل -تعاىل -وحقوؽ العباد ،وٕتنب القوادح ُب دينو وُب عقلو وُب معامبلتو
و٨تو ذلك.
في ترط للع الة شرطاف:
األوؿ :الصبلح ُب الدين ،وىو أداء الفرائض برواتبها واجتناب احملارـ ،فبل يأٌب كبَتة وال يدمن على
صغَتة ،ذكروا أنو إذا كاف ال ٭تافظ على الرواتب ،فذلك قدح فيو ،مثبل :إذا قاؿ صاحب اٟتق :إنو يصلي.
فقاؿ ا١تشهود عليو :نعم ،ولكنو ال يصلي الرواتب ،يصلي وساعة ما يسلم ٮترج وال يهتم بالرواتب ،ال
الراتبة اليت قبل الظهر ،وال اليت بعده ،وال اليت بعد ا١تغرب أو بعد العشاء ،وال راتبة الفجر ،إ٪تا يفعل
الفريضة فقط.
كذلك أيضا ال ٭تافظ على األذكار ،ساعة ما يسلم وىو ٮترج وال يأٌب باألذكار اليت بعد الصلوات،
وال يتقدـ إىل ا١تساجد ،فإنو يأٌب إذا أذف -فهذا ال تقبل شهادتو؛ وذلك ألنو فعلو ىذا يدؿ على خفة ُب
دينو ،وخفيف الدين قد ٗتفى عليو الشهادة فيشهد وىو غَت متثبت الفرائض مثبل.
يدخل ُب ذلك الزكاة والصياـ ،واٟتج والدعوة إىل اهلل ،والنصيحة واألمر با١تعروؼ ،وبر الوالدين وصلة
األرحاـ ،إذا عثر على أف فيو شيء من ىذا فإنو يقدح فيو ،فإذا قاؿ ا١تعًتض :إف ىذا قاطع رحم ،مل تقبل
شهادتو .إنو عاؽ ألبويو ،إنو ىجر إخوتو ،فبل تقبل شها دتو .إذا قاؿ مثبل :إنو غشاش ُب معامبلتو ،إنو
يتعامل بالربا ،إنو يأخذ الرشوة ،ال تقبل شهادتو.
كذلك أيضا أي :من الكبائر أو اإلصرار على الصغائر ترد بو شهادتو ،فإذا قاؿ :إنو ٭تلق ٟتيتو،
فقاؿ :اللحية من الصغائر .نقوؿ :اإلصرار عليها من الكبائر :ىذا أصر على حلق ٟتيتو دائما فبل تقبل
شهادتو.
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إذا قالوا :إنو يسبل ثيابو ،اإلسباؿ قد يقوؿ :إنو صغَتة .ولكن اإلدماف عليها يصَتىا كبَتة ،فبل تقبل
شهادتو.
إذا قاؿ :إنو يشرب الدخاف فبل تقبل شهادتو ،أو يشرب ا٠تمر ،أو يتعاطى ا١تخدرات ،أو يسمع
الغناء ،أو ينظر إىل الصور الفاتنة فضبل عن كونو مثبل يزين ،أو يفعل فاحشة اللواط متهما بذلك ،يبلحق
النساء ا١تتربجات ،ويغازؿ ويعاكس وما أشبو ذلك.
ىذه كلها من الكبائر ،وال تقبل شهادتو من كاف يفعل شيئا من ذلكٚ ،تيع الكبائر اليت أوصلها
الذىيب إىل سبعُت كبَتة ،فكلها ُب كتاب "الكبائر" ،إذا أصر على واحدة منها أو فعلها اعترب قادحا ُب
شهادتو.
ال يئ الثاني :استعماؿ ا١تروءة :أف يفعل ما ٬تملو ويزينو ،ويًتؾ ما يدنسو ويشينو.
ىكذا ذكروا األشياء اليت ٕتمل ٭تافظ عليها :على لباس حسن ،وعلى كبلـ حسن ،وكذلك صحبتو
لؤلخيار و٣تالستو ٢تم.
فإذا مثبل كاف جلساؤه من أىل الفساد فبل تقبل شهادتو ،وىكذا أيضا إذا كاف بذيء اللساف ،إذا كاف
يسب ويشتم ،ويعيب ويقذؼ ويلعن ،ويغتاب وينم ويفشي األسرار ،ويتمسخر بأىل ا٠تَت أو ما أشبو
ذلك.
كذلك أيضا إذا كاف يتعاطى أشياء تقدح ُب عدالتو ،أو تقدح ُب شرفو -فإنو ال تقبل شهادتو.
ع وا لذلك أشياء :فإذا كاف الناس ُب البلد ال ٯتشوف إال وقد سًتوا رءوسهم ،وىو ٯتشي حاسر الرأس
 عد ذلك قادحا ُب عدالتو ،فإذا كاف مثبل يرفع ثوبو إذا مشى حىت يبدي شيئا من فخذه ،وال يبايل بنظرالناس إىل فخذه أو إىل شيء من عورتو -عد ذلك قادحا.
ىكذا أيضا إذا كاف يأكل ُب السوؽ ،والناس ينظروف إليو -عد ذلك قادحا ُب عدالتو ،إذا كاف
يضطجع أماـ اٞتلوس الذين جلسوا ،أو ٯتد رجليو أمامهم -عد ذلك قادحا ُب عدالتو.
أفعاؿ ا١تروءة كثَتة ٕتدوهنا ُب كتب األخبلؽ ،ىذا أٚتلو بقولو :يفعل ما ٬تملو ويزينو ،ويًتؾ ما يدنسو
ويشينو.
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مثل ُب اٟتاشية +وا١تضحك والبلعب بألعاب ٗتل با١تروءة ،ومبلعب القردة وصاحب صنعة يكوف هبا
سخرية ،وٕتدوف ُب الشرح أمثلة كثَتة.
وال تقبل شها ة بعض عهو ي نسب لبعض ،عمودي نسب اآلباء واألجداد -ىؤالء أصوؿ،-
واألبناء وأبناء األبناء ،والبنات وأبنائهم ،ىؤالء فروع ،ىؤالء عمودي النسب ،فبل تقبل شهادتو ألبيو وال
ٞتده وال ٞتد أبيو ،وال ٞتدتو ولو كانت جدة أـ أـ ،ولو كاف جدا أبا أـ.
وكذلك ال تقبل شها تو البنو ،وال البن ابنو ،أو البن بنتو ،أو لبنتو ،أو لبنت ابنو ،أو بنت بنتو ،أو
٨تو ذلك عمود النسب ،وال أحد الزوجُت لآلخر ،يعٍت :ال تقبل شهادة ا١ترأة لزوجها ،وال شهادة الزوج
لزوجتو؛ وذلك ألف كبل منهما ينتفع ٔتاؿ اآلخر.
وال نن يجر ب ها تو نفعا ،إذا كاف مثبل شريكا للمشهود لو ،فإذا كاف وارثا فشهد على إرث ،وىو
من ٚتلة الوارثُت يشهد لنفسو -ال تقبل شهادتو؛ ألنو ٬تر منفعة ،أو كذلك يدفع مضرة.
إذا شهد مثبل أف ىذا ما قذؼ ،وىو قد قذؼ ،يريد بذلك أف يدفع الضرر عن نفسو؛ ألنو مثبل إذا
كاف قاذفا وثبت عليو فهو يريد أال ٬تلد ،يدفع الضرر عن نفسو.
وال تقبل شها ة الع و على ع وه إال ُب نكاح ،إذا شهد عقد النكاح فبل بأس ،فإذا قاؿ ا١تشهود
عليو :إف ىذا عدوي؛ ألنو قد ىجرين ،وإنو قد ضربٍت ،وإنو قد أخذ مٍت كذا وكذا ،وبيٍت وبينو عداوة ،وىو
يفرح ٔتا يضرين ،فبل أقبل شهادتو ،وأتى ببينة ،قالوا :نعم ،نشهد أنو بينهما عداوة ،وأف بينهما سباب،
وأهنما متاقطعاف ومتهاجراف من زمن كذا وكذا ،فبل تقبل.
يقوؿ :مىت يعرؼ أنو عدو؟ إذا كاف تصرفو مساءة أحد ويهمو غرقو فهو عدو لو ،إذا مثبل أنو أخرب
بأف فبلنا رزؽ ولدا ،فقاؿ :ال بورؾ لو فيو ،أو قاؿ :مثبل إنو ربح ُب ٕتارتو ،دعا عليو وقاؿ :ال ىنأه اهلل دؿ
على أنو عدوه ،أو مثبل قيل :إف فبلنا مرض ولده ،قاؿ :عسى أف ٯتوت عسى أف ٯترض أوالده كلهم ،دؿ
ذلك على أنو عدو لو ،فهذا ال تقبل شهادتو؛ ألنو عدو لو.
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الشاىد الذي ال تقبل شهادتو لئلنساف تقبل شهادتو عليو ،فإذا شهد ابنك أنك بعت فبلنا ،أو أنك
سا٤تت وأسقطت دينك الذي عليو ،أو شهد أنك وىبت من مالك كذا وكذا ،شهادتو عليك تقبل ،تقبل
شهادتو عليو ،وال تقبل شهادتو لو ،وكذلك بقية من ذكر ،واهلل أعلم.
س :يا شيخ ،أحد اإلخوة ُب الشبكة يقوؿ ُب الكويت :ما حكم من يشهد لشخص جملرد أنو ُب نظره
صادؽ ،أو جملرد أنو أقسم لو أنو صادؽ؟
ج :ال ٕتوز ،ال يشهد إال ٔتا علم:

      

()1

فكونو يقوؿ :ىذا ما

يكذب فأنا أشهد لو ،ال ٬توز.
يستثٌت من ذلك الشهادة اليت ال يًتتب عليها ضرر على أحد ،كشهادة عقد النكاح ،يشهد عند عقد
النكاح ،أو كذلك أي الشهود الذين يشهدوف كما يكوف ُب حجاج االستحكاـ؛ ألهنم يعرفوف أف ىذا
صاحب ىذا البيت ومالكو.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ هبذه القيود ُب الشهادة ال سيما العدالة ،يصعب الوصوؿ إىل الشهود فما
ىو اٟتل؟
ج :ال يصعب؛ أىل ا٠تَت فيهم بركة وفيهم خَت ،وأىل الشر الذين يتشاىدوف ُب ذلك ال تقبل
شهادهتم ويطلبوف غَتىم ،ولكن إذا كاف أىل البلد مثبل كلهم على حالة واحدة :كحلق اللحى مثبل،
فيمكن أف يتسامح ُب ذلك ،إذا مل ٬تد غَتىم.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :حفظكم اهلل -يا شيخ -طلب مٍت أحد أقاريب شهادة ،وشهدت وأنا ما
أدري ىذه الشهادة ،ومل يسألٍت الذي كتب شهادٌب إال هبا ُب األوراؽ ،وكانوا يقولوف يل :إذا قاؿ لك
سؤاال فقل :نعم.
يقوؿ :فما ىو اٟتل ،وأنا ال أعلم على أي شيء شهدت؟

 - 1سورة يوسف آية . 61 :
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ج :ال بد أنك تسأؿ قريبك :على أي شيء أشهد؟ فإذا كنت ال تعرؼ شيئا عن ىذه ا١تعامبلت
وىذه ا١تبايعة فليس لك أف تشهد إال بعلم ،لكن إذا كنت تعرؼ عمك أو قريبك ىذا ،وتعرؼ أحوالو
وتعرؼ معامبلتو وتعرؼ أوالده -فالشهادة مثبل قد تكوف على إثبات أوالد أف ىؤالء أوالده ،وأف ىذه
زوجتو وأنت تعرفهم فمثل ىذا يتسامح فيو.
س :أحسن اهلل إليكم .وىذا أيضا سؤاؿ ُب الشبكة :ىل تسقط عدالة من يأكل ُب ا١تطعم أماـ
الناس؟
ج :كذا تسقط إذا كانوا يدخلوف ا١تطاعم ،ىذا نظريا ،ولكن إذا خرج مثبل ٓتبز وأخذ يأكل ،أو
جلس على الرصيف يأكل والناس ينظروف ،ىذا يقدح ُب عدالتو.
أما ا١تطعم فالناس مضطروف إليو ُب كثَت من الدوؿ ،وُب كثَت من ا١تدف.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :ما حكم التحاكم إىل مشايخ القبائل مع أهنم ليسوا أىبل للقضاء ،بل
قد يكوف بعضهم من الفساؽ ،فما ىو اٟتل ،وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :ال ٬توز ،التحاكم إليهم العادة أهنم ينصبوف أنفسهم كمصلحُت ُب نظرىم ،ولكن يلزموف ويقولوف:
عليك -يا ىذا -ذبيحة ،وعليك ذبيحتاف أو ٜتس أو ٨تو ذلكٍ ،ب يكوف ىذا إلزاما ،مع أنو يوجد عندىم
قضاة ال يتعذروف ،ما رفع إىل القاضي دعوى وقاؿ :ال أعرفها.
اذىبوا إىل أمرائكم ورؤسائكم ،ما عثر على ذلك منهم.
س :أحسن اهلل إليكم .وىذا سائل من سويسرا يقوؿ :ما حكم ا١تسلم الذي يشهد زورا ضد مسلم
آخر ُب احملاكم األوربية ،وحسب اليمُت عندىم؟
ج :ال شك أنو يتحمل اإلٍب إذا شهد ضد إنساف ،لكن إف كاف يشهد ٟتق فلو ذلك ،سواء للمسلم
أو عل يو ،إذا دعا للشهادة وكاف ا١تدعي عليو مسلما فليشهد ٔتا عرؼ ،إذا كاف ذلك ا١تسلم ظا١تا وجاحدا
ومنكرا ،فبل شك أنو ال ٬توز إقراره على ذلك ،فتشهد عليو ولو كاف خصمو كافرا ،اشهد ٔتا علمت.
س :أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ :الرجل الذي يضرب الدؼ أحيانا ،ىل فيو شرط العدالة وجزاكم
اهلل خَتا؟
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ج :نعم ،ا١تغنوف مثبل وأىل الدفوؼ وأىل الطبوؿ الذين يستعملوف ذلك ُب كثَت من ا١تناسبات وُب
كثَت من األوقات :يستقبل من يزوره بذلك ،أو ٬تلس بُت زمبلئو ويضرب ،أو بُت أضيافو ،وذلك ببل شك
قدح ُب عدالتو.
س :وىذا سائل من الكويت يقوؿ :أحسن اهلل إليكم .ما وجو قوؿ من يقوؿ من الفقهاء :إ٪تا يقدح
ُب العدالة إذا عمت بو البلوى ،يتسامح فيو ُب ىذا الشهادة ،ما حد ما تعم بو البلوى ،وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :الشيء الذي ال بد منو ،أو ُب األمور اليت ال ٯتكن التخلص منها ،فمثبل :إذا كاف أىل البلد قد
انتشر بينهم م ثبل شرب الدخاف ،فيقولوف :ىذا عمت بو البلوى ،إذا كاف انتشر بينهم التصوير ،ال ٯتكن
أحد أف يسلم من ىذه الصورة ،فيقولوف :ىذا ٦تا عمت بو البلوى ،انتشر بينهم مثبل ٝتاع الغناء ،ال يسلم
أحد فيو وال يسلم بيت ،فيقولوف :ىذا ٦تا عمت بو البلوى.
لكن إذا كاف ُب اإلمكاف التخلص من ىذا ،فإنو يعترب قادحا -الغناء والدخاف ،وحلق اللحى أو ٨تو
ذلك قادحا -لكن قد يقولوف :إف كثَتا من الببلد ال ٯتكن التخلص منها.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :توَب جدي وترؾ بيتا ،فسكنو والدي وعمي ،وكل واحد منهما ُب جهة
من البيتٍ ،ب ارتأى عمي أف يبيع البيت ؛ ألنو ْتاجة إىل ا١تاؿ ،ولو بيت آخر يسكنو ،وامتنع والدي من
البيع؛ ألنو ليس لنا بيت آخر نسكنو ،وال لنا من ا١تاؿ ما نشًتي بو بيتا آخر أو نستأجر ،علما بأننا إذا
بعنا البيت فإف نصيبنا من ا١تاؿ ال ٯتكننا من شراء بيت آخر ،فما ىو اٟتل وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :حاولوا أف تشًتوا من عمكم ،ولو تشًتوف نصيبو بثمن مؤجل ،وإذا كاف البيت واسعا فاطلبوا
القسم؛ ألنو يكوف ىناؾ قسمة إجبار ،اطلبوا القسمة بينكم نصفُت ،وىو يتصرؼ ُب نصفو وتسكنوف ُب
نصفكم.
إذا كاف البيت مثبل مساحتو عشروف ُب عشرين ،أو عشروف ُب عشرة -ٯتكن قسمتو.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ ُب الشبكة :إذا نذرت أف أعطي طبيبا ىدية إذا أجرى عملية ناجحة
لوالدي ،واٟتمد هلل ًب ذلك ،لكن تبُت يل بعد ذلك أف الطبيب نصراين ،فهل أوُب بنذري أـ ال وجزاكم اهلل
خَتا ؟
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ج :ال تعطو ىدية إذا كاف نصرانيا ،ويكفيو أف تعطيو أجرتو إذا كاف عاٞتو بأجرتو ،وإف كاف مثبل
عامبل باٟتكومة فاٟتكومة تدفع لو مرتبو كامبل ،فبل حاجة أف هتدي لو.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :مشكليت -ياشيخ -أين سابقا أجهل باب اإليبلء ،فمثبل :أحلف باهلل
أال آٌب زوجيت -أي :ال أجامعها ُب ىذه الليلة ،أو ُب ىذا األسبوع -وأحيانا أستثٍت ،وأحيانا أضمر ُب
قليب بدوف نطق ،وأحيانا أقوؿ فقط :لن آتيها ىذه الليلة بدوف قسم وىكذا ،فما اٟتل فيما سبق ،مع العلم
أين إذا أتيتها أكفر ،وإذا كنت مستثنيا ال أكفر ،وجزاكم اهلل خَتات؟
ج :كفر كفارة واحدة وإف تعددت األٯتاف ،كفارة ٯتُت إطعاـ عشرة مساكُت ،وما قد كفرت عنو فبل
٭تتاج إىل تكفَت مرة ثانية ،ولو بقي عليك عشرة أٯتاف أو عشروف ٯتينا كفاىا كفارة واحدة.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :إذا تراضى اثناف بقسمة كافر ،فهل تنفذ القسمة؟
ج :إذا كاف ىناؾ ما يبطلها فإهنا تبطل ،إذا عرؼ مثبل أف الكافر الذي قسم بينهما مل يكن من أىل
ا١تعرفة ،أو جار ُب قسمتو أو ٨تو ذلك ،أو مل ٬تد إال ىو ،أما إذا مل ٬تد إال ىذا القاسم ،وكاف كافرا أو
فاسقا ،وكانت قسمتو مناسبة فبل تبطل.

ع

ال هو



اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل :-فصل :وشرط ُب الزنا أربعة رجاؿ يشهدوف بو ،أو أنو أقر بو أربعا ،وُب دعوى
فقر ٦تن عرؼ بغٌت ثبلثة و٨تو ذلك ،وُب قود وإعسار وموجب تعزير أو حد ونكاح و٨توه.
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و٦تا ليس ماال وال يقصد بو ا١تاؿ ،أو يطلع عليو الرجاؿ غالبا رجبلف ،وُب ماؿ وما يقصد بو رجبلف،
أو رجل وامرأتاف ،أو رجل وٯتُت مدع ،وُب داء ودابة وموضحة و٨توىا قوؿ اثنُت ،ومع عذر واحد.
و٦تا ال يطلع عليو الرجاؿ غالبا :كعيوب النساء ٖتت الثياب ،ورضاع ،واستهبلؿ ،وجراحة ،و٨توىاُ ،ب
ٛتاـ وعرس -امرأة عدؿ أو رجل عدؿ.
فصل :وتقبل الشهادة على الشهادة ُب كل ما يقبل فيو كتاب القاضي إىل القاضي ،وشرط تعذر
شهود أصل ٔتوت أو مرض ،أو غيب مسافة قصر ،أو خوؼ من سلطاف أو غَته ،ودواـ عدالتهما
واسًتعاء أصل لفرع أو لغَته وىو يسمع ،فيقوؿ :اشهد أين أشهد أف فبلف بن فبلف أشهدين على نفسو،
أو أقر عندي بكذا و٨توه.
أو يسمعو يشهد عند حاكم ،أو يعزوىا لسبب كبيع وقود وتعدية فرع بصفة ٖتملو وتعينو ألصل،
وثبوت عدالة اٞتميع ،وإف رجع شهود ماؿ قبل حكم مل ٭تكم وبعده مل يوقد وضمنوا ،وإف باف خطأ ٍ
مفت
أو قاض ُب إتبلؼ ١تخالفة قاطع -ضمنها.
كتاب اإلقرار يصح من مكلف ٥تتار بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس ،ال على الغَت إال من وكيل
وويل ووارث ،ويصح من مريض مرض ا١توت ،ال لوارث إال ببينة أو إجازة ،ولو صار عند ا١توت أجنبيا،
ويصح ألجنيب ولو صار عند ا١توت وارثا.
وإعطاء كإقرار ،وإف أقرت أو وليها بنكاح مل يدعها اثناف قبل ،ويقبل إقرار صيب لو عشر أنو بلغ
باحتبلـ ،ومن ادعي عليو بشيء ،فقاؿ :نعم ،أو بلى و٨تو٫تا ،أو اتذف أو خذ ،فقد أقر ال خذ أو اتذف
و٨توه ،وال يضر اإلنشاء فيو ،ولو علي ألف ال يلزمٍت ،أو ٙتن ٜتر و٨توه يلزمو األلف ،أو كاف علي ألف
قضيتو أو برئت منو.
فقولو :وإف ثبت ببينة أو عزاه لسبب فبل ،إف أنكر سبب اٟتق ٍب ادعى الدفع ببينة مل يقبل ،ومن أقر
بقبض أو إقباض أو ىبة و ٨توىمٍ ،ب أنكر ومل ٬تحد إقراره وال بينة ،وسأؿ إحبلؼ خصمو -لزمو.
ومن باع أو وىب أو أعتق ٍب أقر بذلك لغَته مل يقبل ويغرموه ١تقر لو ،وإف قاؿ :مل يكن ملكي ٍب
ملكتو بعد ،قبل ببينة ما مل يكذهبا بنحو :قبضت ٙتن ملكي.
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وال يقبل رجوع مقر إال ُب حد هلل ،وإف قاؿ :لو علي شيء أو كذا أو ماؿ عظيم و٨توه ،وأىب تفسَته -
حبس حىت يفسره ،ويقبل بأقل ماؿ ،وبكلب مباح ال بصبية أو ٜتر +و٨توه ،ولو ٙتر ُب جراب ،أو سكُت
ُب قراب ،أو فص ُب خاًب ،و٨تو ذلك يلزمو األوؿ.
وإقرار بشجر لي س إقرار بأرضو ،وبأمة ليس إقرارا ْتملها ،وببستاف يشمل أشجاره ،وإف ادعى أحد٫تا
صحة العقد واآلخر فساده كقوؿ مدعي الصحة ،واهلل -سبحانو وتعاىل -أعلم بالصواب .
٘تت ىذه النسخة النافعة -إف شاء اهلل تعاىل -بعوف اهلل -تعاىل -وحسن توفيقو هنار األربعاء ،سادس
عشر رمضاف ،سنة أربع وٜتسُت وألف ،بقلم مؤلفها ٤تمد البلباين ا٠تزرجي اٟتنبلي ،عفا اهلل عنو ٔتنو.
السالـ عليكم ورحهة اهلل وبركاتو


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،صلى اهلل وسلم على أشرؼ ا١ترسلُت نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
١تا ذكر الشهادات :من تقبل شهادتو ،ومن ال تقبل ،وما يتعلق هبا -تكلم بعد ذلك ُب عدد الشهود،
وُب الدعاوي اليت ٮتتلف فيها اٟتكم ،فذكر أف عدد الشهود ُب الزنا أربعة ،دليل ذلك قوؿ اهلل -تعاىلُ -ب
سورة "النساء":

          

. )1(               
وقولو -تعاىلُ -ب سورة "النور":
( )2إىل قولو -تعاىل:-

         

         

 )3(  فدؿ على

اشًتاط أربعة ،وال بد أف يكونوا رجاال ،فبل تقبل شهادة النساء ولو كثرف ُب ىذا؛ وذلك ألنو شيء يتعلق
بالرجاؿ ويطلع عليو الرجاؿ ،فاشًتط أف يكونوا رجاال.
 - 1سورة النساء آية .15 :
 - 2سورة النور آية .5 :
 - 3سورة النور آية .13 :
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وتقدـ ُب صفحة واحد ومائة وٜتسُت يقوؿ :ثبوتو بشهادة أربعة عدوؿ ُب ٣تلس واحدُ ،ب زنا واحد
مع وصفو يعٍت :ال بد أف يكونوا ُب ٣تلس واحد ،وال بد أف يكونوا عدوال ،وال بد أف يشهدوا ُب زنا واحد،
وال بد أف يصفوه وصفا كامبل ،وبذلك يثبت اٟتد الذي ىو الزنا.
يقوؿ العلهاء :ال بد أهنم يشهدوف بو شهادة واضحة ،بأف يروا ينظروا إىل فرجو ُب فرجها ،قد ذكرنا
ُب كتاب اٟتدود أف ىذا قد يكوف متعذرا -يعٍت :رؤية الفرجُت ،-ولكن إذا ٖتققوا أنو وقع هبا ،وأنو أوِب
فيها ،ورأوا عبلمات بذلك -عبلمات ظاىرة -فإهنم يشهدوف وتقبل شهادهتم.
وإذا شهد أربعة على رجل أنو زنا فتقبل شهادهتم على الصحيح ،ولو جاءوا متفرقُت ،وىكذا أيضا لو
شهدوا أنو شهد اثناف أنو زنا ُب يوـ السبت ،وآخراف أنو زنا يوـ األحد ،اجتمع أربعة عدوؿ ثقات ُب ىذه
اٟتاؿ أيضا يقبلوف ،ويقاـ عليو اٟتد ،ىذا ٦تا يثبت بو حد الزنا.
ثانيا :إذا شهدوا أنو أقر عندىم أربع مرات ،ىذه أيضا ٦تا يقاـ هبا اٟتد ،يقولوف :نشهد أنو اعًتؼ
عندنا أربع مرات أنو زنا بفبلنة ،ففي ىذه اٟتاؿ أيضا تقبل شهادهتم ،والصحيح أنو إذا أنكر يداف ،إذا
قاؿ :إهنم كذبوا علي وكانوا عدوال فإنو يداف ،ويقاـ عليو اٟتد ٔتوجب شهادهتم على اعًتافو ،وال يقبل
إنكاره ،وال يقبل رجوعو.
ولو قاؿ :رجعت عن اإلقرار بعد أف شهد عليو أربعة ،الصحيح أنو ال يقبل ،ىناؾ من يقوؿ :إذا رجع
فإنو يقبل رجوعو وال يقاـ عليو اٟتد ،واستدلوا ٔتا وقع ُب رجم ماعز أنو ١تا أىلكتو اٟتجارة ىرب ،روي:
أهنم ذكروا ذلك لرسوؿ اهلل  فقاؿ  :ىبل تركتموه  ولكن ١تا مل يعنفهم ،و١تا مل يضمنهم -دؿ على
أنو مستحق للرجم ولو ىرب.
يقوؿ :وُب دعوى فقر من عرؼ بغٌت ثبلثة ،دليل ذلك حديث قبيصة:



أف النيب



قاؿ :يا

قبيصة ،ال ٖتل ا١تسألة إال لثبلثة :رجل ٖتمل ٛتالة حلت لو ا١تسألة حىت يصيبها ،ورجل أصابتو جائحة
اجتاحت مالو حلت لو ا١تسألة حىت يصيب كفافو ،ورجل أصابتو فاقة يعٍت :فقر حىت يقوـ ثبلثة من ذوي
اٟتجا من قومو ،فيقولوا :نشهد باهلل لقد أصابت فبلنا فاقة ،فحلت لو ا١تسألة حىت يصيب سدادا من
عيش ،أو قواما من عيش . 
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إذا كاف إنساف معروؼ بالغٌتٍ ،ب ادعى أنو افتقر -فبل تقبل دعواه وال ٖتل لو ا١تسألة إال إذا شهد لو
ثبلثة من ذوي اٟتجا من قومو -يعٍت :من أقاربو -يقولوف :نشهد أنو افتقر بعد أف كاف غنيا ،أنو أصابو
فقر وفاقة ،فحلت لو ا١تسألة ،وإال فبل ٖتل لو.
وأنا نا يقبل فيو رجالف فالقود -يعٍت :القصاص ُب النفس وفيما دوف النفس -يقبل فيو شاىداف
رجبلف ،يقولوف :نشهد أف ىذا ىو الذي قتل فبلنا ،ونشهد أنو ىو الذي قطع يده ،أو فقأ عينو ،أو جدع
أنفو ،أو قطع أصبعو ،أو قلع سنو؛ ألف ىذا قود ،فهذا يقبل فيو شاىداف.
وكذلك اإلعسار إذا قالوا :نشهد أنو معسر ،إذا مل يكن معروفا بالغٌت يشهد اثناف على إعساره.
ثالثا :ما يوجب التعزير ،أو يوجب اٟتد الذي يوجب التعزير :سرقة شيء -ماؿ يسَت يعٍت :دوف
نصاب السرقة ،-وكذلك قاذؼ بغَت الزنا ،إذا رماه بغَت الزنا بالكفر ،أو بالبدعة -فإنو إذا جاء بشاىدين
نشهد أف ىذا كفر فبلنا ،أو أ نو رماه ٔتعصية :بأنو يشرب ا٠تمر ،أو أنو قد سرؽ ،فشاىداف يكفياف ُب
إقامة وُب عقوبة التعزير.
لو شه أنو سرؽ وف النصاب عزر ،أو شهد مثبل أنو أركب امرأة أجنبية ،أو أنو قبلها وىي ال ٖتل
لو أو ٨تو ذلك -ففيو التعزير ،يقبل فيو شاىداف.
كذلك عقد النكاح يكفي فيو شاىداف؛ لقوؿ النيب

 

ال نكاح إال بويل وشاىدي عدؿ



وكذلك عقد ا١تبايعة واإلجارة و٨تو ذلك.
يقوؿ٦" :تا ليس ٔتاؿ وال يقصد بو ا١تاؿ ،ويطلع عليو الرجاؿ غالبا يقبل فيو رجبلف" فيقبل الرجبلف ُب
القصاص ،وُب اٟتدود وُب العقوبات ،وما أشبو ذلك ٦تا يطلعوف عليو ،وُب إثبات النسب ،إذا قاؿ مثبل :إف
ىذا ابٍت فيأٌب بشاىدين ،جاء بشاىدين ثبت نسبو.
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وكذلك الطبلؽ ،قاؿ اهلل -تعاىل:-

         

()1

فهذه كلها يقبل فيها رجبلف ،وال يقبل فيها النساء ،ال تقبل شهادة النساء ُب إثبات اٟتدود ،وإف كانت
تكوف مرجحة.
إذا شهد نساء أف ىذا دخل بيت فبلف وسرؽ منو ،فبل يقاـ عليو حد القطع ،ولكن يعذر ،وكذلك لو
شهد النساء أف ىذا شرب ٜترا ،أو أف ىذه شربت ٜترا -فبل يقاـ عليها اٟتد ،ولكن يعذر.
نتى تقبل شها ة رجل وانرأتين؟ ُب ا١تاؿ وما يقصد بو ا١تاؿ يقبل رجبلف ،أو رجل وامرأتاف ،قاؿ اهلل
-تعاىلُ -ب البيع:

           

           

()2

فهذا ُب ا١تبايعات؛ ألهنا ماؿ :نشهد أنو باع ىذه الدار على فبلف ،نشهد أنو أقر بدين عنده قدره ألف
أو عشروف ألفا ،نشهد أنو أوصى لو ٔتاؿ ،نشهد بأنو وىبو ىذه الشاة مثبل ،نشهد أنو كساه ىذا الثوب،
ىذه أمواؿ ،ففي ا١تاؿ وما يقصد بو ا١تاؿ تقبل شهادة النساء مع الرجاؿ.
الذي يقصد بو ا١تاؿ مثبل الذي يستفاد منو ماليا ،فإذا قالوا :نشهد أنو أجره ىذه الدار ،أو أسكنو فيها
٣تانا ،أو منحو ىذه البقرة ليشرب من لبنها ،أو ما أشبو ذلك -فهذه تقبل فيها شهادة رجل وامرأتُت ،وإذا
مل يكن ىناؾ إال رجل فإنو تطلب منو اليمُت.
ثبت أنو



قضى بالشاىد واليمُت١ ،تا جاء ا١تدعي بشاىد وقاؿ :ما أعرؼ شاىدا آخر .عند ذلك

قاؿ  :عليك اليمُت ،احلف مع شاىدؾ و٨تكم لك  فإذا حلف مع شاىده حكم لو ىذا ُب ا١تاؿ
أو ما يقصد بو ا١تاؿ.
وأما شهادة زنا أو شهادة سرقة ،أو شهادة سكر أو شهادة قذؼ ،أو شهادة نكاح أو طبلؽ ،فبل
يقبل فيها النساء ،وال تكوف فيها اليمُت.
 - 1سورة الطالق آية .9 :
 - 2سورة البقرة آية .969 :
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مىت تقبل شهادة واحد؟ ذكروا أف ذلك يقبل :قوؿ طبيب واحد ٣ترد إذا أثبت أف ىذا مريض ،أو أف
ىذه الدابة مريضةُ ،ب األمراض تقبل شهادة طبيب ،وكذلك ُب الدواب إذا قاؿ :إف ىذه الدابة معيبة،
وكاف معروفا -فإهنا تقبل شهادتو.
وكذلك ا١توضحة الشجة اليت تصل إىل العظم ،إذا شهد ا١تقدر أهنا وصلت إىل العظم -فإنو تقبل
شهادتو ولو كاف وحده ،فإف تيسر اثناف -يعٍت :يقوالف :نعم ،نشهد أهنا موضحة يعٍت :وصلت إىل
العظم -فهو أفضل ،فإف مل يتيسر قُبل واحد مع العظة.

نتى تقبل شها ة النساء؟ فيما ال يطلع عليو الرجاؿ ،غالبا أمور النساء ا٠تفية ال يطلع عليها الرجاؿ،

إ٪تا يطلع عليها النساء ،عيوب النساء اليت ٖتت الثياب يعٍت :إذا شهد النساء مثبل أهنا بكر ،أو أهنا ثيب،
ىذا ال يطلع عليو الرجاؿ.
أو كذلك عيب فيها :كعفل أو قرف أو فتق يعٍت٦ :تا يذكر أنو من عيوب النساء اليت ترد هبا ُب
النكاح  -تقدـ ُب "كتاب النكاح" العيوب :الرتق ،والعفل ،والفتق ،و٨تو ذلك ،ىذه ال يطلع عليها إال
النساء.
فإذا شهدت امرأة ثقة ٔتثل ىذا فإنو يقبل ،وكذلك الرضاع ىذا أيضا ال يطلع عليو الرجاؿ ،ودليلو:
قصة عقبة بن عامر ١تا تزوج أـ ٭تِت بنت أيب إىاب ،فجاءت أمة سوداء فقالت :إين قد أرضعت عقبة،
والذي تزوج .فأنكر ذلك عقبة وقاؿ :ما أعرؼ ذلك .فعند ذلك سأؿ النيب



فقاؿ :كيف وقد قيل،

خلها عنك .ففارقها عقبة وتزوجت غَته.
فهذا دليل على أنو تقبل شها ة الهرأة الواح ة في الرضاع؛ ألنو ال يعرؼ إال من قبلها ،كذلك
الشهادة ُب االستهبلؿ ،فسر االستهبلؿ ُب التعليق :أف الولد حينما خرج من بطن أمو استهل -أي:
صاح -فيكوف حيا ،أو مل يصح فيكوف ميتا ،وذلك عرؼ إذا خرج حيا استهل وصرخ ،دؿ ذلك على أنو
حي فيورث.
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وإذا ولد ميتا فبل يورث ،فإذا قالت ا١ترأة القابلة :أشهد أنو استهل -يعٍت :صاح عندما ولد -قبلت
شهادهتا وحدىا ،وكذلك اٞتراحة واٞتروح ا٠تفية ُب ا١ترأة :إذا قالت مثبل :نعم اطلعت على جرح ُب ىذه
ا١ترأة ٖتت الثياب ،وقد يكوف ىذا ُب اٟتمامات.
ىناؾ ٛتامات خاصة للنساء ُب بعض الببلد الباردةٛ ،تامات للرجاؿ يغتسلوف فيهاُ ،ب الغالب ُب
ذلك الزماف أهنا تكوف مظلمة ،مل يكن ىناؾ كهرباء وال تتقد فيها سرج؛ وذلك ألنو ليس ٢تا منافذ،
وٛتامات خاصة للنساء ،فقد يقع بينهن ُب نفس اٟتماـ شيء من ا١تشاجرات وا١تخاصمات والضرب و٨تو
ذلك ،فإذا شهدت امرأة واحدة بأهنا رأت جرحا ُب ىذه ا١ترأة ٖتت الثوب ،وأنو بسبب فبلنة قبلت
شهادهتا.
يقوؿ :وكذلك الجراحات التي في العرس إذا كاف النساء مثبل ُب حفل الزواج قد ٭تصل بينهن شيء
من االختبلؼ وا١تضاربة ُب ذلك اٟتفل ،فيحصل شجاج وجراحات وما أشبو ذلك ،فإذا شهدت هبذا كلو
امرأة واحدة عادلة موثوقة قبلت شهاداهتا ،وكذلك بطريق األوىل الرجل.
ال ها ة على ال ها ة
قبوؿ ال ها ة على ال ها ة
الفصل الذي بعده يتعلق بالشهادة على الشهادة ،يبوبوف لو باب "الشهادة على الشهادة" وا١تراد:
ٖتمل الفرع لؤلصل.
إذا كاف مثبل إنساف عنده شهادة ،وخاؼ أنو ٯتوت ،وجاء إىل إنساف وقاؿ :اشهد على شهادٌب أين
أعرؼ ىذا ا١تلك أنو لفبلف ،أو أعرؼ أف ىذا الرجل أنو يرث فبلنا وأنو أقرب من لو ،أو أشهد أف ىذه
البئر حفرىا فبلف ،اشهد على شهادٌب -فهذا يسمى "الشهادة على الشهادة" ،تقبل فيما يقبل فيو كتاب
القاضي إىل القاضي.
وقد تقدـ أنو يقبل ُب صفحة مائة وأربع وستُت :يقبل كتاب قاض إىل قاض ُب كل حق ألداء حق
آدمي ،وفيما حكم بو لينفذه ،فكذلك الشهادة على الشهادة ُب حقوؽ اآلدميُت ،وأما ُب حقوؽ اهلل فبل،
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يعٍت :لو قاؿ :اشهد أف فبلنا زنا ،اشهد على شهادٌب أف فبلنا سرؽ ووجب عليو قطع يد ،اشهد أف فبلنا
شرب ا٠تمر ،اشهد على شهادٌب ،فبل تقبل شهادة شاىد.
يعني :فبل يشهد على شهادة إال ُب حقوؽ اآلدميُت؛ ألف حقوؽ اآلدميُت مبنية على ا١تشاحة
وا١تضايقة ،وأما حقوؽ اهلل -تعاىل -فإهنا مبنية على ا١تسا٤تة.
كيفية تحهيل ال ها ة وشروطها
نا كيفية تحهيل ال ها ة ،ومىت يشهد الفرع على شهادة األصل؟ .
تحهيل ال ها ة :أوال ال بد أف يتعذر شهود األصل ،إف كاف شهود األصل موجودين فبل حاجة إىل
الفرع ،نأٌب باألصل و٨تضرىم عند القاضي ،ويقولوف :نعم نشهد أف فبلنا باع كذا واشًتى كذا ،نشهد أنو
قد غرس ،أو أنو حفر أو أنو بٌت ىذا ا١تكاف ،أو أنو باع أو أنو اشًتى ،أو أنو صادؽ أو أنو صنع ،نشهد
بذلك.
فإذا تعذر شهود األصل احتيج إىل شهود الفرع ،مىت يتعذر شهود األصل؟ يتعذر ذلك با١توت:
الشاىد األوؿ مات ،نأٌب بالفرع :أليس فبلف أشهدؾ قبل أف ٯتوت على أف ىذا ا١تلك لفبلف ،فيقوؿ :نعم
أشهدين وٛتلٍت شهادتو.
كذلك إذا كاف مريضا ا١تريض  ،إذا كاف عنده شهادة ٍب قاؿ لك :إين ال أقدر على الذىاب إىل
القاضي ،ولكن اشهد عٍت ،وانقل شهادٌب أين أشهد بأف ىذا لفبلف ،وأف ىذا لفبلف.
كذلك إذا كانت غيبة طويلة ،ٯتثلوف بغيبة مسافة قصر وىي ُب ذلك الزماف غيبة طويلة ،يعٍت مثبل:
إىل ا٠ترج أو إىل قرى سدير ،ىذه مسافة طويلة ُب ذلك الوقت ،فكانوا ٭تتاجوف للشهادة على الشهادة،
فيقوؿ :أنا ال أقدر أف أصل إىل القاضي ،ولكن اٛتل شهادٌب إليو ،اشهد أين أشهد أف فبلنا باع كذا ،أو
اشًتى كذا ،أو ما أشبو ذلك ،فحينئذ تقبل شهادتو ،أي :شهادة الفرع.
وقد ذكرنا أف الزماف قد تغَت ٔتا ب سطت القرب والبعد ُب ىذه اٟتاؿ ،ذلك البعيد أصبح قريبا؛ فإنو
بدؿ ما كاف مسَتة ٜتسة أياـ أصبح مسَتة مثبل ساعتُت أو ثبلث ساعات ،فبل يكوف ىناؾ مشقة،
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فيقاؿ :لصاحب اٟتق :أحضر شاىدؾ .إذا قاؿ مثبل :إنو ُب القصيم ،أحضره؛ القصيم قريب أربع
ساعات ،أو عشر ساعات ما تضرؾ أف تذىب وتأٌب بو.
وُب ىذه األزمنة يكوف ىنا االستخبلؼ ،االستخبلؼ عند القضاة :أف يكتب إىل القاضي اآلخر
ويقوؿ :استخلفتك ُب ٝتاع شهادة فبلف ،ا١تدعي يقوؿ :شهودي مثبل ُب مكة ،أو شهودي ُب ٧تراف
بعيدين ،وال أقدر أف أقدمهم ألهنا علي تكلفة ،ال أقدر مثبل أف آٌب هبما وأدفع أجرة إركاهبم أو ٨تو ذلك،
ولكن -أيها القاضي -أعطٍت استخبلفا لقاضي ٧تراف أو لقاضي مكة.
فيكتب قاضي الرياض إىل قاضي مكة :استخلفتك تثبت الشهادة اليت عند فبلف ُب صاّب فبلف،
وترسلها إلينا ،إذا أرسلها فإنو ٬تعلها ُب ظرؼ ٥تتوـ ،وٮتتم عليها ويكتبها بأوراؽ رٝتية ،فيجزـ قاضي
األوؿ أف ىذا ختم فبلف وأف ىذا إثباتو ،ففي ىذه اٟتاؿ ا١تسافة بعيدة أصبحت قريبة ،فبل حاجة حينئذ
إىل التحمل.
والحاصل :أنو إذا مات شهود األصل ،أو مرضوا أو اختفوا أو غابوا غيبة طويلة ،وال يدرى أين ىم،
أو خافوا أف ٮترجوا ،أو خافوا إذا خرجوا من ا لسلطاف ،أو خافوا من غرًن ،يقوؿ :أنا إذا ذىبت إىل احملكمة
فإف السلطاف يطلبٍت؛ ألين علي لو تبعة ،أو إف فبلف ٯتسكٍت؛ ألنو عندي دين فيمسكٍت ويطلبٍت ،فأنا ال
أقدر ،فيختفي ُ-ب ىذه اٟتاؿ تقبل شهادة الفرع ،يوكل ويقوؿ :اشهد على شهادٌب.
يشًتط أيضا دواـ عدالتهما ،يعٍت :عدالة األصل والفرع ،فيقوؿ شاىد األصل :اشهد على شهادٌبٍ ،ب
أسأؿ :ىل تعرؼ يا قاضي شاىد األصل؟ فقاؿ :نعم ،أعرفو وأعرؼ عدالتو .ىذا شاىد الفرع ىل تعرفو؟
فيقوؿ :نعم.
فإذا قاؿ :ال أعرؼ الفرع وال أعرؼ األصل ،فكيف نفعل؟ يكلف صاحب اٟتق وا١تدعي بالتزكية أف
يزكي شاىدي األصل والفرع.
ي ترط ثالثا االسترعاء ،يعٍت :التحميل ،االسًتعاء ىو اسًتعاء األصل للفرع ،أو اسًتعاؤه لغَته وىو
يسمع ،يعٍت :التحميل بأف يقوؿ :اشهد أين أشهد أف فبلف بن فبلف أشهدين على نفسو ،أو أقر عندي
بكذا أو ٨توه.
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وكذلك إذا قاؿ :اشهد على شهادٌب؛ فإف عندي شهادة أف فبلنا باع كذا ،أو اشًتى كذا ،أو وقف
كذا ،أو أجر كذا ،أو حفر كذا ،أو غرس أو ملك أو عمر ،اشهد على ىذا ،وأنا أخشى من ا١توت،
تشهد على شهادٌب ،ىذا يسمى االسًتعاء.
كذلك نثال إذا سهعتو يحهل يرؾ :أنت مثبل اٝتك إبراىيمٝ ،تعت صاحب األصل يقوؿ :يا
سعيد ،اشهد على شهادٌب؛ فإين أشهد أف البيت الفبلين وقف ،أو أف البئر الفبلين وقف على ا١تسجد
مثبل ،أو أف ىذه األرض وقف للمقربة ،اشهد على شهادٌب ،يشهد سعيدا ،فأنت يا إبراىيم تقوؿ :نعم،
أشهد أين ٝتعتو ،يقوؿ :يا سعيد ،اٛتل شهادٌب واشهد عليها ،أشهد بكذا وكذا.
ىذا ىو االسًتعاء ،اشهد أين أشهد أف فبلف بن فبلف أشهدين على نفسو ،أو أقر عندي بدين ،أو أقر
بقرض أو أقر ببيع ،أو أقر بوقف أو ٨تو ذلك ،وىكذا إذا ٝتعتو عند القاضي ،ولكن ٝتعتو يشهد عند
اٟتاكم ،يشهد فيقوؿ :يا حاكم ،عندي شهادة ،ولكن اٟتاكم مثبل تغافل ومل يكتب شهادتو ،فشهدت
أنت بشهادتو.
كذلك إذا ٝتعتو يعزوىا إىل سبب :كبيع ،وقرض ،يقوؿ :اشهد ،يقوؿ :نعم ،أنا أشهد أف فبلنا
استقرض من فبلف ألفا ،مات الشاىد األوؿ ،وأنكر ا١تقًتض ،وأنت تسمع ذلك الشاىد ،ففي ىذه اٟتاؿ
لك أف تشهد وتقوؿ :إين ٝتعت فبلنا يشهد هبذا القرض ويعًتؼ بوُ ،ب ىذه اٟتاؿ لك أف تشهد.
إذا قلت مثبل :أشهد أف فبلف أشهدين على نفسو ،أو أقر عندي بكذا و٨توه ،أو ٝتعتو يشهد بو عند
اٟتاكم ،أو ٝتعتو يعزوىا إىل سبب ،إذا قاؿ مثبل :عندي دين لفبلف ٙتن البيت ،أو ٙتن األرض ،أو ٙتن
البستاف ،أو ٙتن الطعاـ ،عندي دين وىو قرض يعٍت :أقرضت زيدا أو أقرضٍت زيد ،ففي ىذه اٟتاؿ إذا
ٝتعتو فلك أف تشهد على شهادتو.
يقوؿ :وتأ ية فرع بصفة تحهلو ىذا أيضا من الشروط ،كيف تؤدي وأنت الفرع تؤدي بصفة
التحمل؟ أنت ٖتملت عن إنساف متحمل ،وذلك أنو ٛتلك الشهادة ،فأد بصفة ما ٛتلك وال تزد وال تغَت،
فتقوؿ مثبل :أشه دين على البيع ومل يشهدين على قيمة الثمن ،لكن أنو أشهدين أف فبلنا باع ىذه الدار
على فبلف دوف أف يشهدين على قيمة الثمن ،تشهد بصفة التحمل.
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نن ال روط أيضا تعيينو ألصل ،كيف تعيينو ألصل؟ أف يسمي أصلو :إذا كاف مثبل األصل الشاىد
األصل اٝتو إبراىيم ،والفرع اٝتو سع يد ،فهو يقوؿ :أنا سعيد أشهد على شهادة إبراىيم ،ويسميو حىت
يعرؼ ،ىذا معٌت تعيينو ألصلْ ،تيث يتعُت فبل يقوؿٝ :تعت رجبل ،أو ٝتعت واحدا من أىل ىذه البلد،
أو أشهدين إنساف ال أعرفو ،أشهدين بكذا وكذا ،فبل بد من تعيُت األصل.
ومن الشروط عدالة اٞتميع.
فال رط الػأوؿ :تعذر شهود األصل .
وال رط الػثاني :دواـ العدالة ،فإذا كاف عدال ُب وقت ما ٍب صار غَت عدؿ بطلت.
الػ رط الثػالث :االستخبلؼ االسًتعاء والتحميل :أف يقوؿ اشهد أف عندي لفبلف كذا وكذا.
وال رط الػراب  :تأدية الفرع بصفة ما ٖتملو.
ال ػرط الخانس :تعيينو لؤلصل ،أف يقوؿ :أشهد بشهادة فبلف .
ال ػرط السا س :ثبوت عدالة اٞتميع عند القاضي.
ال بد أف يتثبتٍ ،ب يقوؿ :إذا رجع شهود ماؿ قبل اٟتكم مل ٭تكم وبعده مل +يبطل ويضمنوف،
وكذلك أيضا يضمنوف دية ما فات بسببهم ،فإذا قالوا مثبل :يا قاضي٨ ،تن شهدنا عند فبلف بدين أف
عنده دينا لفبلف واآلف تراجعنا ،ال ندري ٯتكن أنو فبلف وٯتكن أنو غَته.
ففي ىذه اٟتاؿ ال شك أنو ال ٭تكم اٟتاكم ،فالشاىداف تراجع كل منهما عن شهادتو ،وأما بعد
اٟتكم فاٟتكم ال يبطل؛ وذلك ألنو بٍت على بينة ،ولكن ىذا الشاىد الذي بٍت على شهادتو يغرـ ما
حصل بشهادتو ،كيف يغرـ؟
إذا قاؿ نثال :نشهد أف ىذا ىو القاتل الذي قتل فبلناٍ ،ب إف ذلك الشخص قتلٍ ،ب ندموا وقالوا:
كذبنا ،ليس ىو ،القاتل ال نعرفو ،أو القاتل غَته ،تراجعنا عن شهادتنا .فما اٟتاؿ؟ يقتلوف إال أف يقبل أو
لياؤه الدية؛ ألهنم تسببوا ُب قتل ىذا اإلنساف.
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فإذا كانوا مث بل شهدوا عليو بقطع يد :نشهد أف ىذا ىو قطع يد زيد ،قطعت يده قصاصا ،بعد ذلك
تراجعوا وقالوا :ندمنا وال ندري ،ليس ىو ولكنو غَته ،يضمنوف ىذه اليد؛ ألهنم السبب ُب قطعها ،وألف
تراجعهم بعدما ًب اٟتكم.
وىكذا أيضا إذا كاف ا١تشهود بو ماال ،إذا شهد شاىداف على أف فبلنا عنده ألف لزيد ،وألزمو اٟتاكم
ودفعها ،و١تا دفعها تراجع الشاىداف وقاال :رجعنا ،ىل اٟتاكم ينقض ويقوؿ :يا فبلف رد األلف؛ فإهنا
ليست لك ،شهودؾ شهود زور تراجعوا ،ليس لو نقضو ،وليس لو رده ،ولكن يغرـ الشاىداف؛ ٫تا السبب
فيغرماف ىذا ا١تاؿ ،فالشهود ىم الذين يبٍت اٟتاكم حكمو على شهادهتما.
كاف شريح يقوؿ لبعض من يوصيهم" :القضاء ٚترة ،فإياؾ أف ٘تسها إال بعودين" .العوداف ٫تا
الشاىداف ،يعٍت :قدر أف ىذه القضية ٚترة ،لو مسستها بيدؾ ألحرقتك ،ولكن لو مسستها بعودين -
قبضتها بعودين -ورفعتها ما أحسست بذلك ،فالشاىداف ٔتنزلة العودين.
الخطأ في الفتو أو في القضاء
بعد ذلك ذكر ا٠تطأ ُب الفتوى أو ُب القضاء ،يقوؿ :إف باف خطأ الهفتي أو خطأ القاضي في
إتالؼ لهخالفة قاط ضهن يعٍت :ا١تفيت ىو الذي يتحمل الفتوى بشيء من العلم الذي عنده ،لكن كاف
القضاة ىم الذين يفتوف ُب ىذه األزمنة نصب ا١تفيت ونصب القاضي ،فإذا أخطأ ا١تفيت فإنو يضمن.
إذا أخطا مثبل وأفىت ْتل ىذا النكاح ،وتبُت خطأه وكاف الرجل قد دخل با١ترأة وأزاؿ بكارهتا ،ىذا
القاضي أو ا١تفيت ىو الذي يضمن أف ىذا ليس بنكاح صحيح ،بإتبلؼ يعٍت :إتبلؼ شيء بسبب فتواه
١تخالفة قاطع ،يعٍت١ :تخالفة شيء ضروري قطعي الثبوت.
كتاب اإلقرار
تعريف اإلقرار واٟتكم بو
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بعده آخر كتاب الفقو ىو اإلقرار ،وىو أحد ما ٭تكم بو اٟتكاـ؛ ألف القاضي ٭تكم بالشهود ،و٭تكم
باإلقرار يعٍت :االعًتاؼ اعًتاؼ إنساف بشيء ،فيقولوف :ال عذر ١تقر.
ذكر أف شر٭تا القاضي كاف ٬تلس للقضاء ،فجاءه رجبلف فقاؿ أحد٫تا مقاال :إين تزوجت امرأة ،وإهنا
شرطت دارىا .فقاؿ :الشرط أوثق .فقاؿ :احكم بيننا .فقاؿ :فعلت .فقاؿ :على من حكمت؟ قاؿ :على
ابن أمك يعٍت :عليك أنت؛ ألنك اعًتفت بأهنا شرطت ،والشرط أوثق ،فأنت ١تا اعًتفت هبذا الشرط
ألزمناؾ ٔتوجبو.
نن يجوز إقراره
يصح اإلقرار من مكلف ٥تتار ،بلفظ أو كتابة أو إشارة بلفظ .
اإلقرار وىو االعًتاؼ ،ال بد أف يكوف ا١تقر مكلفا ،ا١تكلف :ىو البالغ العاقل .فبل يقبل إقرار الصيب
واعًتافو؛ ألنو غَت مكلف ،وال إقرار جملنوف؛ ألنو فاقد العقل فبل يقبل إقراره.
وكذلك ال يقبل أو ال يعمل بإقرار ا١تكره إذا أكره ،وقيل :اعًتؼ وإال ضربناؾُ ،ب ىذه اٟتاؿ إذا
اعًتؼ فإنو ال يلزـ هبذا االعًتاؼ؛ ولذلك إذا أنكر بعد ذلك فإنو ال يقاـ عليو حد أو ٨تو ذلك ،لكن إذا
ثبت أف إقراره بدوف إكراه فبل يقبل رجوعو.
يقع من كثَت من ا١تتهمُت تقبض عليهم اٞتنود ،ويرسلوهنم السجن وقد يضربوهنمٍ ،ب يعًتؼ بأنو القاتل
أو بأنو السارؽ ،أو بأنو القاطع أو بأنو ا١تتهم بكذا ،أو الفاعل كذا وكذاٍ ،ب إذا أحضر عند القاضي -وقد
وقع عند الشرطة -أنكر ،فالقاضي ال يؤاخذه؛ ألنو يقوؿ :إنٍت ما أقررت إال ٖتت اٞتلد ،ما أقررت إال
بعدما ضربوين وآ١توين أ١تا شديدا مل أستطع أف أٖتمل ،فاعًتفت للتخلص من ضرهبم.
إذا كاف صادقا فإنو ال يقبل اعًتافو وال يؤاخذ بو ،لكن إذا ذكر الشرط أنو اعًتؼ باختيارهٍ ،ب جاءه
من لقنو وقاؿ :أنكر أنكر حىت ال تؤاخذ ،فأنكر عند القاضي ،وقد كاف اعًتؼ طائعا ٥تتارا -فبل يقبل
إنكاره.
ثم اإلقرار يكوف بالكالـ بالتلفظ ،يقوؿ :أعًتؼ ،أقر وأعًتؼ بأف عندي لزيد مائة أو ألفا ،أقر
وأعًتؼ بأين بعتو بييت كذا وكذا ،أقر وأعًتؼ بأنٍت أنا الذي قطعت يده ،أو الذي قتلت ابنو ،أو الذي
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قلعت شجرتو ،بلفظ أو كتابة ،إذا كتب على نفسو ٓتط يده ،وكاف ىناؾ من يشهد أف ىذا خط يده
وتوقيعو -فإف ذلك يقبل منو.
كذلك إذا كاف أخرس ال يتكلم ولكن إشارتو مفهومة -يفهموف إشاراتو ،-يشَت بيده كذا وكذا
فيفهمها اٟتاضروف ،إذا اعًتؼ على نفسو فإنو يؤخذ إقراره ،وأما إذا شهد على غَته أو أقر على غَته فإنو
ال يقبل.
كذلك كل أحد إذا أقر على غَته فبل يقبل إال من الوكيل والويل والوارث ،اإلنساف إما أف يقر على
نفسو فيقوؿ :عندي لفبلف دين .أما إذا قاؿ :عند أيب أو عند أخي ،فهذه شهادة وال تكوف إقرارا.
وكذلك تقبل نن الوكيل إذا قاؿ :أنا وكيل ٢تؤالء األيتاـ ،أقر بأين بعت ملكهم بكذا ،بعت عقارىم
أو بعت غنمهم بكذا ،وكذا ألين موكل من قبل القاضي ،يقبل إقراره.
وكذلك الويل -ويل ا١ترأة للنكاح -إذا اعًتؼ وقاؿ :أقر بأين عقدت ٢تا؛ ألين ويل أمرىا ،وأنا أخوىا أو
ابن أخيها ،وقد رضيت وقد عقدت ٢تا -ىذا أيضا إقرار فيقبل.
وكذلك الوارث :إذا مات إنساف وخلف ورثة فاعًتفوا قالوا :نقر ونعًتؼ بأف مورثنا مدين بكذا ،عنده
لفبلف مائة أو ألف ،أو أنو الذي وىب كذا أو وقف كذا أو ما أشبو ذلك -يقبل إقرار الورثة.
ىل يصح إقرار الهريض؟
يصح ولو كاف مريضا مرض ا١توت يصح إقراره على نفسو ،لكن ال يصح إقراره لوارث إال ببينة أو
إجازة؛ وذلك أل هنم اهتموا بإضرار الورثة ،فإذا كاف عند موت وقاؿ :أعًتؼ بأف بييت ىذا لزوجيت ،ويريد أف
يضر زوجتو الثانية ،أو يضر أوالده اآلخرين -فبل يقبل إقراره.
وكذلك :أعًتؼ بأين قد وىبت ابٍت األرض الفبلنية ،أو السيارة الفبلنية ،وأنكر ذلك بقية أوالده -فبل
يقبل؛ ألنو متهم بإضرارىم ،والوالد عليو أف يسوي أوالده ،فإذا أقر لوارث فبل إال ببينة أو إجازة.
البينة :أف يقوؿ شاىداف :نشهد أنو قد أقر عندنا قبل ا١ترض ،أقر بأف البيت الفبلين ليس لو ،وإ٪تا ىو
لزوجتو أو لولده األكرب ،أو ما أشبو ذلك ،وكذلك اإلجازة -إجازة ا٢تبة -أو الوقف أو ٨تو ذلك ،إذا قاؿ
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ُب مرض موتو :قد أجزت عطييت لفبلف ،أو وقفي ١تاؿ كذا وكذا ،أو أجزت لو أف يسكن ُب البيت كذا
وكذا.
أجزت لو أف يسكن ُب البيت ،كذا وكذا ،كاف قد طلبٍت وتوقفت ،واآلف قد أجزت .فبل تُقبل
أو
ُ
للوارث ،حىت لو صار عند ا١توت أجنبيا .أقر بو ألنو عمو ،وقبل ا١توت ُولد لو ولد ،فحجب العم ،وأصبح

متهما .
العم أجنبيًا ،وتصح لو الوصية .ولكن العربة ْتالة  +؛ ألنو حالة الوصية كاف ً

"يصح اإلقرار ألجنبي  ،ولو صار عن الهوت وارثا" .صورة ذلك أف يقوؿ  :اشهدوا ،أو أُقر على

نفسي أف ابن عمي -فبلنا -يطالبٍت بألف ،أو عنده يل مائة ،أو ٜتسة آالؼ من الدين ،أو أف البيت
الفبلين أعارنيو ،و ليس ىو ملكا يل .
مثبل أف
ففي ىذه اٟتاؿ تقبل؛ ألنو حالة اإلقرار ليس ٔتتهم  ،وليس بوارث ،وال يريد أف يؤثره .لو قُدر ً

ابن عمو ىذا أصبح وارثا ،بأف مات ابنو الذي كاف حاجبًا لو ،فورث ابن العم ،يقبل إقراره لو  ،ولو كاف

عند ا١توت وارثا.

أيضا كاإلقرار ،مىت تصح؟ ال تصح ُب مرض ا١توت .فبل يصح ُب
يقوؿ " :وإعطاؤؾ إقرار" .العطية ً

مرض ا١توت أف يوصي بأكثر من الثلث ،وال يصح ُب مرض ا١توت أف يعطيُ .ب مرض ا١توت يقوؿ :
أعطيت زوجيت كذا  ،أعطيت ولدي األكرب كذا  ،أعطيت بنيت كذا.
ال ٬توز؛ ألف ا١تاؿ قد تعلق فيو حقوؽ الورثة  ،الباقوف ٢تم حق ،فإذا أعطاىم فقد أضر اآلخرين ،فبل
يصح ُب مرض ا١توت ،إال ألجنيب .
"وإف أقرت أو وليها بنكاح ،مل يدعو اثناف ،قبل" .إذا اعًتفت وقالت  :نعم أنا أقر أين زوجة فبلف .
ومل يدع زوجيتها إال واحد  ،واحد قاؿ  :أنت زوجيت .فقالت  :نعم ،أقر بأين زوجتك .فلو جاء اثناف ،وكل
منهما يقوؿ :ىذه زوجيت ،ىذه زوجيت .فأقرت ألحد٫تا ،فبل يصح ؛ وذلك ألف كل منهما يدعي الزوجية،
فبل يصح  ،ولكن ُ-ب ىذه اٟتاؿ -تفسخ من زوجها  ،وتزوج ٔتن شاءت .
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٤تتلما يعٍت :بالغًا،
نتى يقبل إقرار الصبي ؟ إذا بلغ باالحتبلـ .قد ٭تتلم وىو ابن عشر ،فإذا كاف ً
ففي ىذه اٟتاؿ عليو ما أقر بو .إذا قاؿ  :نعم ،أنا الذي فقأت عُت فبلف ،أنا الذي جرحتو  ،أنا الذي
مكلفا .
صدمت سيارتو ،قُبل إقراره؛ ألنو ليس بسفيو؛ ألنو يعترب ً

" من اُدعي عليو بشيء فقاؿ  :نعم ،أو بلى ،أو ٨تو٫تا ،أو اتزنو ،أو خذ ،فقد أقر".
إذا قاؿ  :عندؾ يل ألف .قاؿ  :نعم ،أو قاؿ  :أليس يل عندؾ ألف؟ قاؿ  :بلى .ىل يؤخذ ؟ نعم،

يؤخذ هبذا اإلقرار ،ويلزـ بو.
مثبل  :عندؾ يل عشرة آصع بر ،أو عشرة كيلو ٟتما .فقاؿ  :خذه ،أو اتزنو ،أو اكتلو.
وكذلك لو قاؿ ً
مكياال وخذه .فهذا يعترب إقر ًارا ،فلو أنكر بعد
معٌت ذلك :أنو عنده .يقوؿ  :خذه ،قرب ميزانًا ،أو قرب ً
ذلك مل يقبل منو.

أما لو قاؿ :خذ أو اتزف ،فإف ىذا ال يكوف إقر ًارا هبذا ا١تقدار  .إذا قاؿ  :عندؾ يل عشرة آصع .فقاؿ

 :خذ .قد يقوؿ :ما أردت بػ "خذ" إال خذ صاعا واحدا ،أو "اتزف" ما أردت باالتزاف إال كيلو واحد .فبل
يكوف إقر ًارا بػ "خذ اٞتميع" .

" وال يضر اإلنشاء فيو" .اإلنشاء :ىو االبتداء ،أف يبتدئ ويقوؿ  :أنا عندي لفبلف كذا .ىذا إنشاء

يعٍت :ابتداء كبلـ .
علي ألف ٙتن ٜتر ،أو ٙتن خنازير".
علي ألف ال يلزمٍت ،أو لو ّ
يقوؿ " :إذا قاؿ :لو ّ

ماذا يطالب ؟ يطالب باأللف ؛ وذلك ألف إقراره باأللف اعًتاؼٍ ،ب دعواه بأهنا ٙتن ٜتر ىذه دعوى

 ،وا١تدعي ال يقبل دعواه إال ببينة .فإذا أتى ببينة أهنا ٙتن ٜتر سقطت عنو ؛ ألف ا٠تمر ال قيمة ٢تا .
وأما قولو" :ال يلزمٍت" فإف ىذه دعوى .كيف تكوف عندؾ يل ألف ،ومع ذلك تقوؿ :ال يلزمٍت؟! ما
علي ألف قضيتو ،أو ألف
علي ألف قد قضيتو ،أو كاف ّ
السبب؟ إذا كانت عندؾ فإهنا تلزمك .إذا قاؿ :لو ّ
وبرئت منو ،أو أبرأين ،أو أسقطو عٍت -يُقبل قولو بيمينو .أنت اآلف اعًتفت هبذا األلف ،وذكرت أنو قد

قٌضي ،أو أنو قد أبرأؾ وأسقطو عنك ،احلف على ىذا .
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مثبل  :نعم عندي لو ألف  ،وثبت
لكن إذا ثبت ببينة ،أو عزاه بسبب ،فبل يقبل إال ببينة .إذا قاؿ ً
ببينة ،وشهدت الشهود أف اآللف ثابتٍ ،ب ادعى بعد ذلك أنو قد قضاه ،فبل يقبل منو إال ببينة على
القضاء.
ضا ،أو عندي لو ألف بقية ٙتن سيارة ،أو ٙتن دار .عُت الثمن ،أو
وكذلك إذا قاؿ  :عندي لو ألف قر ً

ذكر السبب ،أنو قرض أو أجرة دار ،أو ٨تو ذلك ،فبل يقبل قولو باإلسقاط وبالقضاء إال ببينة.
يقوؿ " :وإف أنكر سبب اٟتقٍ ،ب ادعى الدفع ببينة ،مل يقبل".

إنكار سبب اٟتق أف يقوؿ :حاشا ،ما شريت منك ،وال استأجرت منك ،وال اقًتضت منك أبدا .بعد
ذلك ثبت الشراء ،و١تا ثبت الشراء قاؿ  :صحيح أنٍت قد اشًتيت ،ولكن عندي بينة أين قد قضيتك،
عندي شهود يشهدوف بالقضاء وبالوفاءُ .ب ىذه اٟتاؿ ال تقبل؛ ألنو أنكر األصل .فيقولوف :ال تقبل حىت
ولو أتى ببينة .
وفيو قوؿ ثاف -ولعلو أقرب -وىو :أهنا تقبل إذا ادعى النسياف .إذا قاؿ  :أنا نسيت ،نسيت أين
شريت منك سيارة ،نسيت أين شريت منك طعاما .ولكن تذكرت اآلف ،وعندي بينة أنٍت قضيتك ،بينة
عادلة .جاء ببينة ،وشهدت البينة بأنو قد قضاهُ .ب ىذه اٟتاؿ تقبل البينة .
القوؿ األوؿ يقولوف :إنو يكذب البينة؛ ألنو جاحد .يقوؿ  :ما اشًتيت منو ،وال استأجرت منو  ،وال
أبداٍ .ب ثبت ذلك الديْنٍ ،ب ادعى أين قد قضيتو ،مىت كاف
أعرفو ،وال اقًتضت منو ،وال شيء عندي لو ً

ذلك؟ قبل أف أنكر ،أو بعد أف أنكر .يقولوف :إنو ال يقبل ولو ببينة ؛ ألنو يكذب البينة .ولكن إذا ادعى

النسياف ،فالصحيح أنو يقبل منو ببينة .
" ومن أقر بقبض أو إقباض أو ىبة و٨توىمٍ ،ب أنكر ،ومل ٬تحد إقراره ،وال بينة  ،وسأؿ إحبلؼ
خصمو ،الزمة".
مثبل ألفا ،أو أقبضتك ا٢تبة:
صورة ذلك أف يقوؿ  :أنا أعًتؼ بأين قبضت منك ألفا ،أو وىبتك ً
مثبل مائة ،وسلمتها لك،
مثبل الشاة ،وأنك استلمتها ،أقبضتكها .أو وىبتك ً
أعًتؼ بأين قد وىبتك ً
اعًتؼ بذلك.
َ
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مثبل ألفا ،أو أين قبضت منك ألفا ،أو ٨تو ذلك ،أو وىبتٍت كذا  ،ولكٍت ما
أو
أعًتؼ بأنك أقرضتٍت ً
ُ

قبضت ،أو قبضت ولكٍت ما أثبتك على شيء من ذلك.

ٍب أنكر ،ومل ٬تحد إقراره ،أنكر بعد ذلك أف يكوف مدينًا بألف ،أو بنصف ألف  ،ولكن ما جحد

إقراره ،معًتؼ بأنو أقبض أو قبض أو وىب ،ما وجد بينة ،ولكن قاؿ  :احلف يا خصم ،يلزـ ا٠تصم أف
٭تلف .احلف أين ما أقبضتك األلف ،احلف أنك أقبضتٍت األلف ،احلف أنك وىبتٍت ،أو إين ما وىبت
لك -فيحلف ا٠تصم.
١تق ٍر لو ".
يقوؿ " :ومن باع أو وىب أو أعتقٍ ،ب أقر بذلك لغَته ،مل يُقبل .ويغرمو َ

عبدا ،على أف ىذه كلها ملكو .بعد
كيسا ،أو يعتق ً
صورة ذلك :أف يبيع شاة ،ويستلم ٙتنها .أو يهب ً

ذلك اعًتؼ وقاؿ  :أعًتؼ اآلف أف العبد الذي أعتقتو ليس ىو يل ،ولكنو ألخي ،أو البن عمي .فهل
عبدا ،بل يبقى على حريتو .
يقبل منو ؟ ال يقبلٔ .تعٌت :أنو ال يرد العبد ً

أيضا ىل تسًتد ا٢تبة؟ اليت وىبهاٍ ،ب ادعى أهنا شاة البن عمو أو ٞتاره ،ىل ترد ا٢تبة ؟ ال ترد
وكذلك ً

 .وكذلك ال يرد البيع ،إذا قاؿ :أنا بعتك ،ولكٍت ما ذكرت لك أف البيت ليس يل ،إ٪تا ىو ٞتاري ،وبعتو
ظنًا أنو سيجيز البيع ،واآلف أريد أف أرده .ما يرد ؛ ألنو قد لزـُ ،ب ىذه اٟتاؿ يلزمو الغرامة ١تن أقر لو.

مثبل :الشاة اليت وىبتها لك،
إذا قاؿ  :العبد ٞتاري .اغرمو ألنك أعتقتو  ،واعًتفت بأنو ليس لك .أو ً

ليست يل ،وإ٪تا ىي لزيد ،اغرمها لزيد ،وا٢تبة ما ترد ،وىكذا .
يقوؿ  " :وإف قاؿ :مل يكن ملكيٍ ،ب ملكتو بعد ،قُبل ببينة ،ما مل يكذهبا بنحو :قبضت ٙتن ملكي".
إذا قاؿ  :ىذا الكيس ،وىذه الشاة ،وىذا العبد -الذي بعتو أو وىبتو أو أعتقتو -مل يكن ُب ملكي ٍب
ملكتو ،ملكت العبد بعدما أعتقتو ،حيث وىبو يل صاحبو ،أو ملكت الشاة ،أو ملكت الكيس ،بعد ا٢تبة
وبعد التصرؼ يقبل ببينة .
فالبينة إذا شهدت بأنو ملكو قُبِل منو ،ففي ىذه اٟتاؿ البيع ٯتضي ،وا٢تبة ٘تضي.
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ب البينة بقولو :قبضت ٙتن ملكي ،فإف ىذا دليل على أهنا ملكو قبل البيع .فقولو :إين
لكن إذا َكذ َ
مثبل  :بعتك كيساٍ ،ب قاؿ :أعًتؼ أين قبضت ٙتن الكيس الذي
ملكتها بعد البيع ،يكذب نفسو .إذا قاؿ ً
ىو ملكيٍ ،ب ادعى بعد ذلك أف الكيس ليس ملكو ،وأراد رده .
ٍب ادعى بعد ذلك أنو ليس ملكو  ،ولكن صاحبو قد باعو منو ،أو وىبو لو ،ملكتو بعد ذلك .فإذا قاؿ
 :إين قبضت ٙتن ملكي .فهو يكذب البينة .
الرجوع في اإلقرار
"وال يقبل رجوع مقر إال ُب حد هلل تعاىل" .
نن أقر إقرارا كانال ب يء عليو يعٍت :أقر بدين ،أو أقر بعتق ،أو أقر بأنو تصدؽ بكذا ،أو أقر بأنو
وقف كذا وكذا ،وقف من ا١تاؿ كذا ،فهذه اإلقرارات لو قاؿ  :رجعت ،ندمت ،تراجعت ،ال أريد وقف
الدار ،أو ال أريد ا٢تبة  ،وال أريد البيع .كاف قد أقر ٍب رجع  ،رجع عن إقراره بأهنا ملكو ،فهل يقبل رجوعو
؟ ال يقبل؛ ألنو يتعلق بو حق آدمي .
حقا هلل فإنو يقبل .حق اهلل تعاىل مثل :حد الزنا .إذا قاؿ  :إين قد زنيتٍ ،ب قاؿ  :رجعت
أما إذا كاف ً

عن إقراري ،فيقبل .وكذلك حد السرقة ،وحد شرب ا٠تمر.

ح السرقة فيو حق آلدمي ،وىو ذلك ا١تاؿ الذي ُسرؽ .فإذا رده ،بعد ذلك قاؿ  :إين ما سرقتو ،

ولكنو أعطانيو ،أو سرقو غَتي ،أو وجدتو ُملقى ُب الطريق  ،ومل أسرؽ .تراجع عن السرقة ،يسقط عنو
القطع ،ومع ذلك يلزمو رد ا١تاؿ .
ح ال رب حق هلل تعاىل .إذا اعًتؼ بػ :أين شربت وسكرتٍ ،ب تراجع وقاؿ  :ما شربت .قُبِل
رجوعو ؛ ألنو حق هلل تعاىل .
ح القذؼ حق آلدمي .فإذا اعًتؼ قاؿ  :إين قد رميت فبلنًا بأنو ز ٍاف ،أو فبلنة بأهنا زانيةٍ .ب تراجع
بعد ذلك ،فهذا حق آدمي ،إذا قاؿ ا١تقذوؼ  :أنا ال أتسامح عنو ،فإنو قد قذفٍت ،واعًتؼ هبذا عند
القاضي ،أو اعًتؼ هبذا عند الشهودٍ ،ب اآلف يًتاجع وينكر ،أنا ال أتسامح عنو ،أطالب ْتقي ُب ىذا -
فإنو ُ٬تلد٬ ،تلد حد القذؼ .
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علي شيء .كلمة "شيء" يدخل
ذكروا بعد ذلك " اإلقرار باجململ" .إذا أقر بشيء ٣تمل ،إذا قاؿ  :لو ّ

مثبل إبرة ،أو ملعقة أو سكُت  ،+أو
علي ً
علي ً
مثبل سيارات  ،ولو ّ
فيها الكبَت والصغَت ،يدخل فيها أنو لو ّ

علي شيء ؟
٨تو ذلك ،شيء يسَت .فماذا نفعل ،إذا قاؿ :لو ّ

يقولوف :٭تبس حىت يُفسر .أخذؾ بذلك الشيء الذي أقررت بو ال يُعرؼ إال من قِبلك أنت ،أنت
ماال ،قُبِل منو ،ولو كاف
اعًتفت بأف عندؾ لو شيء ،ىذا الشيء ما ىو؟ فإذا فسره بشيء ٯتكن أف يكوف ً

يسَتا.
ً
علي حد قذؼ ،أين قد قذفتو .أو غيبة ،إين قد اغتبتو ،يُقبل ذلك منو؛ ألف
إذا قاؿ ً
مثبل  :نعم ،لو ّ

يسَتا ،أو وىبتو ومل
احدا ً
ىذا شيء .أو ً
مثبل أقر أين اقًتضت منو در٫تًا و ً
مثبل ،أو ىللة اقًتضت منو شيئًا ً
ِ
علي كذا "-كاؼ وذاؿ وألف" -لو علي كذا ،و سكت
لو
أو
شيء،
علي
لو
ا،
شيئ
وىبتو
ا٢تبة.
ىذه
و
أعط
ً
ّ
ّ
ما ىو الذي عليك ؟ أخربنا بو ؟ ٭تبس إىل أف يعًتؼ .
علي ماؿ عظيم ،ينظر ُب
علي ماؿ عظيم! و٨توه ،فقد يستعظم الشيء الكثَت إذا قاؿ :لو ّ
إذا قاؿ  :لو ّ

ألفا ،أو ٜتسة
مثبل عشرة دراىم ماؿ عظيم  ،واألثرياء ا١تاؿ العظيم :ىو ً
حالتو ،الفقراء ً
مثبل الذي يكوف ً
آالؼ ،أو مائة ألف.

علي ماؿ عظيم .وفسره بأنو عشرة أو عشروف ،قُبل ذلك
فإذا كاف من الفقراء والضعفاء ،وقاؿ  :لو ّ
منو ،وبرئ بدفعها.
مثبل  :ىذا ا١تاؿ -
إذا أىب أف يُفسر ىذا اجململُ ،حبس حىت يفسره .إذا فسره بأقل ماؿ ،يُقبل .إذا قاؿ ً

مثبل ،أو قلنسوة .أو فسره بشيء يستعمل،
مثبل ثوب مستعمل ،أو نعل مستعملة ً
الذي عندي -إ٪تا ىو ً
ٍ
كقدر يطبخ فيو ،أو صحن يأكل فيو ،أو سكُت يذبح هبا ،أو ٨تو ذلك .أقل ماؿ يقبل  ،ولو قاؿ إنو

عظيم .
علي كلب ،أو عندي لو كلب صيد ،أو كلب
علي ماؿ عظيمٍ ،ب فسره وقاؿ :كلبّ ،
إذا قاؿ  :لو ّ
ماشية ،أو كلب حرث ،يعٍت :كلب مباح ،يُقبل؛ وذلك ألنو قد يطلق عليو أنو ماؿ ،أو أنو شيء ٯتتلك،
وإف كاف ال ٬توز بيعو .فيقبل تفسَته بػ "كلب"  ،أو بػ "جلد ميتة" ؛ ألنو قد ينتفع بو .
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ماال،
إذا فسره بػ "صبية" :لو عندي ماؿ ،عندي صبية يعٍت :طفلة لو .الطفلة الصبية اٟترة ال تسمى ً
فبل يقبل .إذا قاؿ :إهنا صبية ،ال يقبل .أما إذا قاؿ  :عندي بعض ،أو عندي أحد ،أو عندي منهمٍ .ب
فسره بابنة أو ٍ
بطفل ،فيقبل.
فسره بشيء من
علي شيءٍ ،ب فسره ٓتمر ،ىل يقبل ؟ ا٠تمر ليس ٔتاؿ ،ما نقبلْ .
إذا قاؿ نثال  :لو ّ

مثبل :قشر برتقالة،
ا١تاؿ الذي لو قيمة ،فإذا فسره بقشرة جوزة ،ىل يقبل ؟ ال يقبل الشيء التافو .أو قاؿ ً
أو قشر موزة ،ىل ىذا يكوف يتموؿ؟ ىل ىذا ُٯتلك؟ العادة أنو ليس لو قيمة ،إذا كاف لو قيمة ُب بعض

دائما يتخذ .
األحياف ،ألنو يتخذ علفا لبعض الدواب ،فإنو ليس ً

وكذلك نثال لو قاؿ  :عندي شيءٍ ،ب فسره بنوى التمر ،حبات التمر اليت ُب داخلو؛ ألهنا كانت

علفا للنواضح ،كانوا يطبخوهنا ويعلفوهنا النواضح .النواضح :السواـ اليت يسقوف عليهاُ .ب ىذه اٟتاؿ
تتخذ ً

قد يقبل ،إذا كاف شيئًا ٦تا يتموؿ .

إذا قاؿ  :عندي لو ٘تر ُب جراب ،ما الذي يلزمو ؟ التمر فقط .اٞتراب ٯتكن أنو عارية؛ ألف صاحب

التمر قاؿ  :أعطٍت جرابًا؛ أودع عندؾ فيو ىذا التمر .فأعطاه وقاؿ  :عندي لو ٘تر ُب جراب.

مثبل بر ُب كيس ،أو سكُت ُب قراب ،القراب :ىو  +الذي تدخل فيو السكُت .ٯتكن أنو قاؿ :
أو ً

ىذه سكُت ،احفظها عندؾ ،فحفظها ُب قرابو .أو كذلك السيف ،سيف ُب قراب ،أو فص ُب خاًب.
يلزمو األوؿ الذي ىو التمر والسكُت والفص  .ٯتكن أنو أخذ الفص ،وألصقو ُب خاًب لو ،فبل يكوف ا٠تاًب
تابعا لو.
إذا أقر ب جر فهل تتبعو األرض؟ إذا قاؿ :نعم ىذه الشجرات -ىذه النخبلت -ليست يل ،إهنا
لزيد .أقر هبذه الشجرة ا١تغروسة ،أو هبذه النخلة ا١تغروسة ،فماذا يستحق زيد ؟ يقلعها .ٯتكن أنو غرسها
حىت تعيشٍ ،ب إذا عاشت وعلقت ،يريد زيد أف يقلعها ،ويغرسها ُب بستانو .فإذا أقر بالشجر ،ال يلزمو
اإلقرار باألرض .
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وكذلك لو قاؿ :ىذه األمة عندي لفبلف ،ليست يل ىذه األمة اٟتامل ،ولكنها لزيد .فهل يتبعها
مثبل كاف قد باعها
مثبل قد زوجها صاحبها  ،واشًتط أف اٟتمل ال ُٯتلك ،أو ً
ٛتلها ؟ قد ال يتبعها ،إذا كاف ً
 ،واشًتط أال يتبعها ٛتلها .

أنا إذا قاؿ  :ىذا البستاف كلو ل زيد ،أعًتؼ بأنو كلو لزيد .لزمو أف يدفعو لو كلؤ ،تا فيو الشجرٚ ،تيع
أشجاره ا١تتنوعة ،شجر العنب ،والتوت والزيتوف والرماف والنخل ،وما أشبو ذلك ُب ىذا البستاف يتبعو،
فيدفع ١تن أقر بو .
يقوؿ  " :إف ادعى أحد صحة العقد واآلخر فساده ،قُبل قوؿ مدعي الصحة بيمينو؛ وذلك ألف
األصل ُب العقود الصحة ".
نثاؿ ذلك :اثناف شريكاف ُب األرض ،فقاؿ أحد٫تا :إين بعتو وىو ٣تهوؿ .فقاؿ اآلخر  :ال ،بل بعناه
وىو معلوـ ،بعدما رأيناه ،اشًتيناه وىو معلوـ ،وبعناه وىو معلوـ ،اشًتينا ىذا البيت بعدما رأيناه ،وبعدما
علمناه .فقاؿ اآلخر  :ما علم ناه وال رأيناه ،اشًتيناه وىو مغلق ،فالعقد فاسد وال نريده  .القوؿ قوؿ مدعي
الصحة ؛ ألنو ىو األصل .
واهلل سبحانو وتعاىل أعلم بالصواب .
إىل ىنا انتهى ىذا الكتاب .
وكنا قد قرأناه ُب السنوات ا١تاضية إىل ىذا ا١تكاف ،وقد اجتهد أحد اإلخوة وفرغ ما قرأناه ،إىل أف وقف
على النكاح.ولعلو أف يفرغ الباقيٍ ،ب يصحح -إف شاء اهلل -وينشر .واهلل أعلم ،وصلى اهلل على ٤تمد .
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،وجعل ما قلتم ُب ميزاف حسناتكم .اللهم ارفع مقاـ شيخنا ،اللهم أمد ُب
عمره على طاعتك يا أرحم الراٛتُت ،اللهم اجعل ما قالو بكل حرؼ رفعة ُب درجاتو ،إنك ويل ذلك
والقادر عليو .
شيخنا الكرًن ،ىذا يقوؿ:
س:ىل يصح أف يأٌب ا١تدعى عليو ُ-ب كل مرةّ -ترح ُب شهود ا١تدعي ؟
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قدـ بينة ِ
جارح على بينة
ج :إذا جرحهم ،وكاف اٞترح قادحا ُب عدالتهم ،قُبل جرحو .قد تَػ َقدـ أنو تُ ُ

معدؿ .

أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ:
س :بعض اجملرمُت أصحاب حيل ومكر وخداع ،فبل ينفع معهم ُب التحقيق إال الشدة؛ إلظهار اٟتق،
خَتا.
أما اللُت فبل ينفع معهم .فما حكم ذلك؟ وجزاكم اهلل ً
ج :إذا قويت التهمة ،وكاف ىناؾ قرائن قوية ،تدؿ على أف ىذا متهم ،فبل بأس أف يُهدد ،وأف ُ٬تلَد ،

يضرب ،إىل أف تظهر براءتو ،أو ٭تصل االعًتاؼ .إذا اهتم بأنو سارؽ ،وكاف قد ُجرب عليو سرقة ،أو
وأف َ

ظهرت أمارات تدؿ على أنو ىو الذي سرؽ ،ففي ىذه اٟتاؿ يعاقب ٔتا ٭تصل بو اإلقرار ،إىل أف تظهر

براءتو .
أحسن اهلل إليكم .وىذا يقوؿ:
س :ىل ٭ترـ لباس الشهرة على النساء ؟
ج :إذا كانت ٗترج إىل األسواؽ ،ويراىا الناس األجانب ،فبل ٬توز ٢تا لبس شيء يلفت األنظار .أما
إذا كانت ُب بيتها  ،وأماـ زوجها ،فبل مانع أف تلبس ما شاءت .
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ فضيلة الشيخ:
س :أوقفت ٙتر ٩تلة لعمي ا١تتوَب ،وىي ُب مزرعة كبَتة  ،وذلك بًِرا بو .فهل ٬توز يل بيع ا١تزرعةٔ ،تا

خَتا .
علي؟ ألين ال أعلم اٟتكم ،وجزاكم اهلل ً
فيها تلك النخلة؟ وإذا كاف ال ٬توز ،فماذا ّ

ج :إف بعتها فاشًتط على ا١تشًتي أف ىذه النخلة موقوفة ،ليست يل وليست لك ،عليك أف تسقيها،

مثبل ،أو للمساكُت؛ ليكوف أجرىا لفبلف .فإذا قاؿ  :ال أريدىا  ،وال أريد أف
وأف ٗترج ٙترهتا للصائمُت ً
أشًتي وفيو وقف ،خلصنا منو ،فلك أف تنقلها بإذف ٍ
قاض إىل ٩تلة ُب بستاف آخر .
أحسن اهلل إليكم وىذا يقوؿ:
خَتا .
س :ىل تُقبل القرينة؟ ولو تعارضت القرينة مع الشهود ،فأيهما يقدـ؟ وجزاكم اهلل ً
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ج :ال يعمل بالقرينة وحدىا ،لكن إذا قويت القرائن ،تقوت باليمُت ،بيمُت ا١تدعي ،وما أشبو ذلك ،
وإذا مل يكن ىناؾ مدع -كما ُب اٟتقوؽ العامة اليت تسند إىل ا١تدعي العاـ -فهناؾ يتأكدوف ،يعملوف
مثبل براءتو ،أو تتحقق هتمتو.
بالقرائن ،لعلو أف يكوف ىناؾ إقرار ،ولو أف يعذبوا ذلك ا١تقر لو إىل أف تظهر ً
أحسن اهلل إليكم .وىذا سائل من أوربا يقوؿ :
خَتا .
س :ىل تضييع األمانة من الكبائر؟ وجزاكم اهلل ً
ج :الشك أنو من صفات ا١تنافقُت؛ لقولو:



وإذا اؤ٘تن خاف



ا١تنافق :ىو الذي يضيع

األمانات ،أو يهملها ،أو ٮتوف فيهأ .تعٌت :أنو يكتمها ،أو ال ٭تتفظ هبا كما ٭تتفظ ٔتالو .إذا كاف عندؾ
أمانة -وديعة -فإنك ٖتفظها كما ٖتفظ مالك ،فإذا فرطت فإنك تغرـ .
أحسن اهلل إليكم .وىذا سائل ُب الشبكة يقوؿ:
سُ :ب صبلة العشاء رفعت من الركوع قبل اإلماـ؛ ألين ٝتعت من أحد ا١تأمومُت من قاؿٝ" :تع اهلل
١تن ٛتده" .فرجعت إىل الركوع ،وزدت ركعة بعد سبلـ اإلماـ ،شكا مٍت ُب صحة الركوع .فهل ىذا صحيح
؟
مثبل :أنك رفعت قبل اإلماـ  ،و١تا رأيت أف اإلماـ
ج :إذا كنت رجعت بعدما رفعت ،كفاؾ ذلك .إذا ً
ما رفع ،وال ا١تأمومُت ما رفعوا ،رجعت ٍب رفعت معهم أجزأؾ ذلك  .وىكذا مثبل لو أنك رفعت قبل أف
ي رفعواٍ ،ب رفعواٍ ،ب عدت وركعت ،ورفعت معهم ،أجزأؾ ذلك .وال يلزمك أف تعيد ركعة  .وأما إذا مل تعد،
مثبل قبلهمٍ ،ب رفعوا ،ومل تعد -ما رجعت -فاالحتياط تأٌب بركعة .
إذا رفعت ً
أحسن اهلل إليكم .وىذا سائل يا شيخ ،من اإلمارات يقوؿ :
خَتا.
س :ما نصيحتكم -حفظكم اهلل -لطلبة العلم بعد هناية ىذه الدورة؟ وجزاكم اهلل ً
ج :ا١تواصلة ،ننصح طلبة العلم أال ينقطعوا عن التعلم .ووسائل العلم -واٟتمد هلل -كثَتة ،فيتعلموف
من الكتب اليت أوالىا العلماء عناية كاملة ،فيجدوف فيها -إف شاء اهلل -بغيتهم ،سيما كتب العقيدة.
أيضا يتعلموف
كذلك أيضا كتب التوحيد اليت اجتهد فيها ا١تؤلفوف ،كأئمة الدعوة -رٛتهم اهلل -كذلك ً

أيضا مذاكرة العلوـ اليت
بواسطة األشرطة اليت ٖتتوي على علم كثَت ،من علماء موثوؽ هبم .كذلك ً
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تعلموىا ،تردادىا ومذاكرهتا حىت تثبت ،فإف اإلنساف إذا تناسى شيئًا ،فقد يذىب من ذاكرتوٓ ،تبلؼ ما

إذا راجعو وتذكره.

أيضا التطبيق يعٍت :أف يعملوا ٔتا تعلموه يقولوف٨ :تن اآلف استفدنا فوائد كذا ،فمن واجبنا أف
كذلك ً

أيضا البد أف ىناؾ ٢تم إخوة وجَتاف وأصحاب
نعمل هبا ،حىت نعرؼ أننا انتفعنا ٔتا تعلمنا .كذلك ً
جهبلء ،فعليهم أف يعلموىم ،يشغلوا ٣تالسهم بالعلم.
فإذا جلسوا ٣تلسا عاديا قالوا ٨ :تب أف نسمعكم ىذا الشريط ،أو ٨توه٨ ،تب أف ِ
نسمعكم ىذا
ً
ً
مثبل يتساءلوف فيما بينهم :يا فبلف إذا وقعت بك
الباب ،نقرأه عليكم .فإذا قرءوه بّينوا ما يعرفوف .أو ً
مسألة كذا ،فكيف تتخلص؟ وكيف تعمل ؟ وبذلك -إف شاء اهلل -يكونوف عاملُت موفقُت .
أحسن اهلل إليكم .وىذه سائلة تقوؿ :
إيل
س :إهنا أـ ٠تمسة أوالد ،تقوؿ :وبييت -وهلل اٟتمد -خاؿ من ا١تنكرات ،ولكن أوالدي يأتوف ّ
علي إال
ٔتنكر القوؿ والفعل من خارج البيت  ،وزوجي ُب البيت ال تكاد تسمع لو ً
٫تسا ،يقوؿ  :ليس ّ
ِ
ِ
علي إٍب إذا طلبت الفراؽ منو؛
طلب الرزؽ  ،وأنت عليك الًتبية .فأرجو توجيو النصيحة يل ولو .وىل ّ
خَتا.
لضعف بدنو ،وعدـ استطاعتو ٖتمل ا١تسئولية؟ وجزاكم اهلل ً
ج :ال شك أف األب عليو مسئولية كبَتة ،فإنو ىو ا١تسئوؿ ،وىو ا١تخاطب بالًتبية؛ لقولو



مروا

أوالدكم بالصبلة لسبع ا٠تطاب للرجاؿ ،وإف كاف النساء يدخلن ُب ذلك .فعليو تربية أوالده الًتبية
الصاٟتة :تعليمهم القرآف  ،وحثهم على أف يتعلموا ُب ا١تدارس ا٠تَتية لتحفيظ القرآف ُب ا١تساجد.
ذكورا -إىل ا١تسجد؛ لتعليمهم الوضوء ،وتعليمهم الصبلة .
وكذلك ً
أيضا األخذ بأيديهم -إذا كانوا ً
وكذلك تعليمهم اآلداب واألخبلؽ ،اليت يتخلقوف هبا ،ويتعاملوف هبا مع غَتىم  .وحثهم على الصحبة
الصاٟتة  ،وٖتذيرىم عمن يفسدىم من ا٠تلطاء الفاسدين و٨توىم .
ٚتيعا ،وال شك أف صبلح األوالد أوؿ من ينتفع بو اآلباء ،إذا صلحوا كاف ذلك قرة
ا١تسئولية عليهم ً

ذكورا وإناثا -ليكونوا قرة عُت .
عُت ألبويهم ،فنوصيهم بأف ٭ترصوا على إصبلح أوالدىم ً -
س :أحسن اهلل إليكم .وىذا سؤاؿ من الشبكة يقوؿ :
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وعلي مطالبة
فضيلة الشيخ ،أطالب شخصا ٔتبلغ مليوين لاير ،وىو ىارب ،وعليو حكم شرعي ٦تيزّ ،
من آخرين ُب حدود ا١تليوف .ىل ٬توز رفض سدادىم ،حىت أٖتصل على حقي ا١تثبت؟ مع العلم أف أموا٢تم
خَتا .
ُب ذمة ا١تدين ا٢تارب ،وجزاكم اهلل ً

ج :إذا كانت الديوف اليت عندؾ ثابتة ُب ذمتك ،فننصحك أف تسعى ُب قضائها ،إذا قدرت على

٦تاطبل  ،وقد يكوف فقَتًا
ذلك .وال ٖتبسهم حىت ٖتصل على دينك الذي عند فبلف ،قد يكوف ذلك ً
عاجزاٍ ،ب قد ال ٭تصل .فأنت أحرص على إبراء ذمتك ،ولك أف تطالب ذلك الذي عنده ذلك ا١تاؿ ،إىل
ً
أف ٖتصل عليو .

س :أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،با١تناسبة شيخنا الكرًن ،ىؤالء اإلخوة على الشبكة ،يرسلوف الدعاء
لكم ،ويسألونو -سبحانو وتعاىل -أف ٯتد ُب عمركم على طاعتو ،وأف يثيبكم ،وأف يرفع درجاتكم  ،وأف
يعلي قدركم ُب الدنيا واآلخرة.
ومنهم الشيخ عبد الرٛتن الدمشقي ،وغَتىم من اإلخوة ،الذين حضروا دروس ىذه الدورة .ويسألوف
خَتا .
اهلل لكم الثبات على اٟتق ،وعلى الدين .ويرجوف منكم كلمة ٢تم ُب هناية ىذه الدورة ،وجزاكم اهلل ً

ٚتيعا نرجو أف ندعو اهلل -تعاىل -لنا
ج :واهلل أعلم ،وصلى اهلل على ٤تمد ،و٨تن -إف شاء اهلل٨ -تن ً

وإلخواننا ا١تسلمُت أف يرزقهم اهلل العلم النافع ،والعمل الصاّب  ،وأف يوفقهم إلتباع العلم بالعمل ،حىت
ينتفعوا ٔتا تعلموا ،ويكوف حجة ٢تم ال حجة عليهم ،واهلل أعلم .
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،وصلى اهلل على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .
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