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 كتاب األطعمة
 مقدمة

ِإنَّ اَّللََّ ُمبمَتِليُكمم بِنَ َهٍر َفَمنم َشِرَب ِمنمُه الطعام يف اللغة يطلق يف الغالب على ما يؤكل ، وقد يطلق على ما يشرب بقلة كقوله تعاىل )
ُه فَِإنَُّه ِمّنِِ ِإَّلَّ مَ   ( .يف زمزم )إهنا طعام طُعمم ( . وقال  ِن اغمتَ َرَف ُغرمَفًة بَِيِدهِ فَ َليمَس ِمّنِِ َوَمنم َلَم َيطمَعمم

 األصل يف األطعمة احلل .
يعاً لقوله تعاىل ) َرمِض َجَِ  ( . ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكمم َما يِف األم

األشياء املخلوقة اإلباحة ، قال يف تفسري املنار : وهذه نص الدليل القطعي على القاعدة املعروفة عند الفقهاء : أن األصل يف 
 واملراد إباحة اَّلنتفاع هبا أكاًل وشرباً ولباساً وتداوياً وركوباً وزينة .

رََج لِِعَباِدِه َوالطَّيَِِباِت ِمَن الِرِزمقِ وقال تعاىل )  ( . ُقلم َمنم َحرََّم زِيَنَة اَّللَِّ الَِِّت َأخم
، ومن هذا يعلم أنواع التجمالت اإلباحة، ألن اَّلستفهام يف )َمن( لإلنكارو  بسدلت هذه اآلية على أن األصل يف املطاعم واملال

 .به ومن الطيبات من الرزق هو احللأن هذه اآلية تدل على أن األصل يف هذه األشياء الِت هي من أنواع الزينة وكل ما يتجمل 
َرمضِ وقال تعاىل ) يعاً ِمنمهُ  َوَسخََّر َلُكمم َما يف السََّماَواِت َوَما يِف األم  ( .َجَِ

 وجه الدَّللة : أنه إذا كان ما يف األرض مسخراً لنا ، جاز استمتاعنا به ، وهذا معىن اإلباحة .
ة لكم غري نسيان فال تبحثوا إن هللا فرض فرائض فال تضيعوها ، وحد حدودًا فال تعتدوها ، وسكت عن أشياء رمح) وقال 
 قطّن . ( رواه الدارعنها

 حيواٌن وغريُه . م / وهي نوعان
------------- 

 اعلم أن األطعمة نوعان :
 : واحليوان بري وحبري . حيوانية

 : مثل النبات والثمار واجلامدات واملائعات . غري حيوانية
 ضابطاً لكل نوع فقال : –رمحه هللا  –مث ذكر املصنف 

 فكُله مباح . –من احلبوب والثمار وغريها  –م / فأما غري احليوان 
------------- 

 ألن األصل يف األطعمة احلل كما سبق .
 لكن يستثىن منها :

 وحنوه . م / إال ما فيه مضرة كالسم  
------------- 

  من هذا النوع السم ، فهو حرام .أي : يستثىن
 فهذا الضابط األول : أَّل يكون مضراً ، كالسم وحنوه ، فإنه حرام .

ُلَكةِ تعاىل )والدليل على حترمي ما فيه مضرة قوله  تُ ُلوا أَن مُفَسُكمم ( وقال تعاىل ) و  َوَّل تُ لمُقوا بِأَيمِديُكمم ِإىَل الت َّهم  .(  َّل تَ قم
 والنهي عن قتل النفس هني عن أسباب القتل . ولذا ُعِد من أطعم السم لغريه قاتالً .
 ل .ومثل السم الدخان ، حيث أثبتت التجارب أنه مضر بالصحة ، وفيه أيضاً إضاعة للما
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ما كان مضرًا سواء كان ضرره عامًا أو خاصًا ، العام كالسم ، واخلاص : أكل ما فيه مضرة هلذا الشخص بعينه ، كما لو كان 
 .أكله هلذا الطعام يسبب له مرضاً أو هالكاً . وإن كان هذا الطعام لو أكله غريه َل يتضرر 

 فإن كان جنساً فإنه حرام كالدم وامليتة .وهو : أن َّل يكون جنساً ، ، ن يضاف ضابطاً آخر وينبغي أ
ُقلم َّل َأِجُد يف َما أُوِحَي ِإََلَّ ُُمَرَّمًا َعَلى طَاِعٍم َيطمَعُمُه ِإَّلَّ َأنم َيُكوَن َميمَتًة أَوم َدماً والدليل على حترمي ما فيه جناسة قوله تعاىل )

ُفوحاً أَوم حلَمَم ِخنمزِيٍر فَِإنَُّه رِجمس    ( . َمسم
 كلها مباحة .  ةُ واألشربم / 

------------- 
 والدليل على اإلباحة ما تقدم من األدلة على أن األصل يف ذلك اإلباحة .

 كر حرام ( .م / إال ما أسكر ، فإنه حيرم كثريُه وقليُله حلديث ) كل مس  
------------- 

 ه .ثىن من األشربة املسكر فيحرم شربيست
 .ذة والطرب ، وهلذا قال عمر ) اخلمر ما خامر العقل ( أي ما غطاه وجه الل : إذهاب العقل علىضابط اإلسكار 

 والدليل على حترمي شرب املسكر :
َتِنُبوُه َلَعلَُّكمم تُ فم قال تعاىل ) َزمَّلُم رِجمس  ِمنم َعَمِل الشَّيمطَاِن فَاجم َنمَصاُب َواألم ُر َوالمَميمِسُر َواألم َمم َا اخلم  .ِلُحوَن( ِإَّنَّ

 ) كل مسكر مخر ، وكل مخر حرام ( . وقال 
 ) لعن هللا اخلمر وشارهبا وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه ( رواه أبوداود . وقال 
 ) من شرب اخلمر يف الدنيا مث َل يتب منها حرمها يف اآلخرة ( متفق عليه . وقال 
  كعاب د وث ن ( رواه أمحد .) مدمن اخلمر إن مات لقي هللا وقال 
  ) كل مسكر حرام ، وما أسكر منه الَفَرق فملء الكف منه حرام ( رواه أبوداود . وقال 

 آصع . 3] الفرق [ إناء يسع 
 .يله حرام ( لفق ما أسكر كثريه) وقال 

 فالقليل منه حرام .منه سكرت وإذا َل تكثر منه َل َتسمكر ،  أكثرتهذا الشراب لو  أنمعىن هذا احلديث : 
 فنقول شرب الفنجان حرام . –، ولو شربت فنجان َل تسكر  تمثال : لو شربت منه قارورة سكر 

 خاًل حّلت . اخلمر   انقلبت   / وإنم 
------------- 

 أي : إذا انقلبت اخلمر بنفسها وصارت خاًل فإهنا حتل .
 واعلم أن انقالب اخلمر خاًل ينقسم إىل قسمني :

 : أن ختلل بنفسها بدون فعل آدمي فإهنا تطهر . ولالقسم األ
صح عنه فهو  ، فإنتطهر  َّل وأَجعوا على أهنا إذا انقلبت بنفسها خاًل طهرت ، وقد حكي عن سحنون أهنا:  قال النووي   

 ُمجوج بإَجاع من قبله .
العكس ،  أو نقلها من الشمس إىل الظل أوكما لو ختللت بأن أضاف إليها إنسان شيئًا ، : أن ختلل بفعل آدمي   القسم الثاين

 فقد اختلف العلماء :
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 َّل جيوز وَّل تطهر .:  القول األول
 وهذا مذهب َجهور العلماء .

? قَاَل: "ََّل" ُسِئَل َرُسوُل َاَّللَِّ : )قَالَ  أََنِس بمِن َماِلٍك حلديث  ِر تُ تََّخُذ َخالا َمم ِلم( . َعنم َاخلم َرَجهُ ُمسم  َأخم
: أهرقها ، قال : أفال ، فقال النيب ام ورثوا مخراً عن أيت أن أبا طلحة سأل النيب ة عند أيب داود وأمحد : )يف روايو 

 أجعلها خالً ? قال : َّل ( .
 

 ووجه االستدالل :
أليتام : ) كانت كما يف الرواية األخرى حفظاً لألموال ، وأيضاً   أنه لو كان هناك طريق لالنتفاع لتطهري اخلمر ألرشد إليه النيب 

 . ( واأليتام أوىل حبفظ أمواهلم ، فلو كان ختليلها جائزاً ألرشد إليه النيب 
 وكذلك قوله ) أهرقها ( دليل على أنه َّل جيوز ختليلها ، ألنه جيب إراقتها وَّل جيوز اقتناؤها .

 . : يكره ختليلها القول الثاين
 وهذا ذهب إليه بعض السلف كسفيان وابن املبارك .

 والراجح األول .
ر  و ط ع اُمهُ ، فيحل كل ما يف البحر حياً وميتاً لقوله تعاىل )م / واحليوان قسمان : حبري  لَّ ل ُكم  ص ي ُد ال ب ح   ( . ُأح 

------------- 
 أي : أن احليوانات تنقسم إىل قسمني كما سبق حبري وبري .

 أما البحري : فهو حالل كله .
  يعي  إَّل يف البحر حبيث لو خرج من البحر هللك .واملراد بالبحري : ما َّل

 ، وطعامه ما أخذ ميتاً .صيد البحر ما أخذ حي: قال ابن عباس( وطعام ه متاعاً لكم وللسيارة قال تعاىل )أحل لكم صيد البحر
 و الطهور ماؤه احلل ميتته ( رواه أبوداود .قال يف البحر ) ه وعن أيب هريرة . أن رسول هللا 

 دليل على حل َجيع حيوان البحر سواء أخذ حياً أو ميتاً . وهذا
 فكلب البحر حالل ، وخنزير البحر حالل .

 م / وأما الربي فاألصل فيه احلل .
---------------- 

 ملا سبق أن األصل يف األشياء احلل .
 كله حرام ( .م / إال ما نص عليه الشارع فمنها : ما يف حديث ابن عباس ) كل ذي ناب من السباع فأ

---------------- 
 أي : يستثىن من حيوانات الرب : كل ذي ناب من السباع فهو حرام كالذئب واألسد والنمر والفيل وغريها من السباع .

 ) هنى عن أكل كل ذي ناب من السباع ( متفق عليه . حلديث أيب ثعلبة اخلشّن أن رسول هللا 
 داود . عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي خملب من الطري ( رواه أبو وعن ابن عباس . قال ) هنى رسول هللا 

 ذي ناب من السباع فأكله حرام ( رواه مسلم . ) كل وعن أيب هريرة . قال : قال 
، فإن ا قال ابن القيم : السبع إَّنا حرم ملا فيه من القوة السبعية الِت تورث املتغذي هبا شبهه واحلكمة من النهي عن أكلها :

 .الغاذي شبيه باملغتذي 
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 م / ) وهنى عن كل ذي خملب من الطري ( رواه مسلم .
------------- 

 .اب ، والبازي ، والصقر ، والشاهني ، واحل دأة  العق:  ا رحرم من حيوانات الرب : كل ذي خملب من الطري مثل ممأي : و 
 سلمرواه م .(ن كل ذي خملب من الطريع هنى رسول هللا ) –الذي ذكره املصنف  –حلديث ابن عباس 

 عن حلوم احلُمر األهلية ( متفق عليه . / ) وهنىم 
------------- 

 ومما رحرم من احليوانات الربية : احلمر األهلية ) اإلنسية ( .
َهَياِنُكمم َعنم حُلُوِم إِ :  أَبَا طَلمَحَة، فَ َناَدى َلمَّا َكاَن يَ ومُم َخيمبَ َر، أََمَر َرُسوُل َاَّللَِّ ) أنس قال  حلديث نَّ َاَّللََّ َوَرُسولَُه يَ ن م
ُمرِ  ِليَِّة[، [َاحلُم َهم  . ُمت ََّفق  َعَليمه ( فَِإن ََّها رِجمسَاألم

 متفق عليه هنى عن أكل حلوم احلمر األهلية ( .  قال : ) إن رسول هللا  وعن ابن عمر 

 متفق عليه ( . م خيرب، وعن حلوم احلمر اإلنسيةيو هنى عن متعة النساء  إن رسول هللا قال : ) وعن علي 
 رواه البخاري عن حلوم احلمر ( .  وعن ابن أيب أوىف قال : ) هنى النيب 

 فهذه األحاديث فيها النهي الصريح عن حلوم احلمر األهلية .
، ، و....والرباء، وابن أيب أوىف ،علي، وجابر أحاديث النهي عن أكل حلوم احلمر األهلية رواها عن النيب  :  قال ابن القيم

 . ، ... والعرباض، وأبو ثعلبة، وابن عمر، وأبو سعيد، وسلمة
 العلة يف النهي عنها :

 حلاجتهم إليها .قيل : 
 فقد جاء يف حديث ابن عمر : ) ... وكان الناس قد احتاجوا إليها ( .

ن يف حلوم اخليل ( فلو كان النهي من أجل أهنا محولة الناس هنى عن حلوم احلمر وأذ لكن يرد هذا القول حديث : ) أن النيب 
 لكان النهي عن حلوم اخليل أوىل .

 ألهنا كانت تأكل العذرة .وقيل : 
 نه إَّنا حرمت ألهنا رجس يف نفسها.إوقيل : 

 بلفظه يف الصحيحني  . وهذا أصح العلل ، فإهنا هي الِت ذكرها رسول هللا :  قال ابن القيم
 الوحشية فهي حالل . أما احلمر
 رواه مسلم . عن احلمار األهلي( أكلنا زمن خيرب اخليل ومحر الوح  ، وهنانا النيب اء يف حديث جابر قال : )فقد ج

 متفق عليه . مون(، وهم ُمر تادة قال: )قلت: يا رسول هللا، أصبت محار وح  وعندي منه فاضلة، فقال للقوم: كلواويف حديث أيب ق

 صحابة باألكل من محار الوح  وهم ُمرمون ، وهذا دليل على حله .ال فقد أمر 
 وحرمتها : هاهناك بعض احليوانات اختلف العلماء يف حل

 منها : الضب .
 والراجح أنه حالل وهو قول َجهور العلماء .

َوى  ُسوِل اَّللَِّ َدَخلمُت أَنَا َوَخاِلُد بمُن المَولِيِد َمَع رَ )ابمِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل  حلديث بَ يمَت َميمُمونََة ، فَُأِتَ ِبَضبٍِ َُممُنوٍذ فََأهم
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َوِة ابَِيِدهِ  إلَيمِه َرُسوُل اَّللَِّ  ربُوا َرُسوَل اَّللَِّ ِبَا يُرِيُد َأنم يَأمُكَل فَ َرَفَع َرُسوُل اَّللَِّ لالَِّت يف بَ يمِت َميمُمونَةَ ، فَ َقاَل بَ عمُض النِِسم َدُه، يَ  : َأخم
? قَاَل: َّل: َأحَ فَ ُقلمتُ  تَ َررمتُُه، فََأَكلمُتهُ ، َوَلِكنَّ رَام  ُهَو يَا َرُسوَل اَّللَِّ  . َوالنَّيبُّ ُه َلَم َيُكنم بَِأرمِض قَ ومِمي، فََأِجُدِن أََعافُُه، قَاَل َخالِد : فَاجم
 متفق عليه . (يَ نمظُرُ 

 دليل على اجلواز . وإقرار النيب خلالد على أكله ،  وجه الدَّللة : إقرار النيب 
 قال : ) الضب لست آكله وَّل أحرمه ( .  وعن ابن عمر أن النيب 

 عن الضب فقال : لست بآكله وَّل ُمرمه ( . ويف رواية عند مسلم عن ابن عمر قال : ) سئل النيب 
 ه ليس من طعامي ( .قال : ) كلوا فإنه حالل ، ولكن ويف رواية عند مسلم عن ابن عمر أن رسول هللا 

 وهذا نص صريح على عدم احلرمة الشرعية ، وإشارة إىل الكراهة الطبيعية .
 : ) َل يكن بأرض قومي ( . من الضب ، وهو قوله  يف احلديث بيان علة عدم أكل النيب 

قال : )آخره عباس ويف ليمان بن يسار، فذكر نص حديث ابنوقد ورد سبب آخر أخرجه مالك من مرسل سقال ابن حجر :
 .(رِن من هللا حاضرةفإنّن رحض –يعّن خلالد بن الوليد ، وعباس  –: كال  النيب 

وهذا إن صح ْيكن ضمه إىل األول ويكون لرتكه يعّن املالئكة ، وكان للحم الضب ررحًا فرتك أكله ألجل ررحه ، قال املازري :
 .األكل من الضب سببان 

 ومنها : الضبع .
  حل أكله على قولني :اختلف العلماء يف

 : أنه حرام . القول األول
 ة وَجاعة من العلماء .يفوهو قول احلن

 واستدلوا بعموم حديث ) هنى عن كل ذي ناب من السباع ( .قالوا : والضبع هلا ناب تصيد به فتدخل حتت احلديث .
 : أهنا حالل . القول الثاين

 وهو قول الشافعية واحلنابلة .
: ? قال: أقاله رسول هللا الضبع صيد هي? قال: نعم، قلت: آكلها? قال: نعم، قلت له): مار، قلت جلابرحلديث ابن أيب ع

 ( رواه الرتمذي .نعم
 ولفظ أيب داود عن جابر قال ) هو صيد وجيعل فيه كب  إذا أصابه احملرم ( .

 وجه الدَّللة من احلديث : أن جعل الضبع صيداً .
ا حرم ما اشتمل على الوصفني ، أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كاألسد إَّن قال ابن القيم : فإنه 

وهو كوهنا ذات ناب وليست من السباع العادية ، وَّل ريب أن  ؛والذئب والنمر والفهد ، وأما الضبع فإَّنا فيها أحد الوصفني
قوة السبعية الِت تورث املتغذي هبا شبهها ، فإن الغاذي شبيه السباع أخص من ذوات األنياب ، والسبع إَّنا حرم ملا فيه من ال

باملتغذي ، وَّل ريب أن القوة السبعية يف الذئب واألسد والنمر والفهد ليست يف الضبع حىت جتب التسوية بينهما يف التحرمي ، 
 وَّل تعد الضبع من السباع لغة وَّل عرفاً .

 الصحيح .وهذا القول هو 
 ومنها : اخليل .

 ل عند َجاهري العلماء .حال
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َاَء بِنمِت َأيب  ٍر رضي هللا عنه َعنم َأْسم ِد َرُسوِل اَّللَِّ  :قَاَلتم  اَبكم  ( .. َويف رَِوايٍَة ) َوحَنمُن بِالمَمِديَنِة  فَ َرًسا فََأَكلمَناُه ( ) حَنَرمنَا َعَلى َعهم
ِليَِّة ، َوأَِذَن يِف حلُُوِم  لنَّيبَّ ) َأنَّ ابمِد اَّللَِّ رضي هللا عنهما : َعنم َجاِبِر بمِن عَ  ُمِر اأَلهم َيمِل (نَ َهى َعنم حلُُوِم احلُم  متفق عليه . اخلم

 أهنا حرام .وذهب بعض العلماء إىل 
 وهذا مذهب أيب حنيفة ، واألشهر عند مالك .

ِمرَي لِتَ رمَكُبوَها َوزِيَنةً لقوله تعاىل :  َيمَل َوالمِبَغاَل َواحلَم  ( .)َواخلم
 وجه الداللة : 

 ،يد احلصر ألن العلة املنصوصة تف أن الالم يف قوله ) لرتكبوها ( للتعليل ، فدل على أهنا َل ختلق لغري ذلك ،
 عطف البغال واحلمري على اخليل ، فدل على اشرتاكهما معهما يف حكم التحرمي .و 

، فقال ا أن الناس قد شرعوا إىل حظائرهمود فشكو ، فأتت اليهخيرب غزوت مع رسول هللا ث خالد بن الوليد قال: )وحلدي
 رواه أبو داود. ها وبغاهلا وكل ذي ناب من السباع(، وحرام محر األهلية وخيل حتل أموال املعاهدين إَّل حبقها: أَّل َّلرسول هللا 

 لكن هذا احلديث شاذ منكر ، ألن سياقه أن خالد شهد خيرب وهو خطأ ، فإنه َل يسلم إَّل بعدها .
 . احلديث وغريهم على أنه حديث ضعيفواتفق العلماء من أئمة ال النووي : وق

فإهنا نزلت يف مكة اتفاقًا ، واإلذن يف أكل حلوم اخليل يوم خيرب ، كان بعد اهلجرة من مكة بأكثر من  وأما اجلواب عن اآلية :
 ست سنني .

 د ، والصرد ( رواه أبو داود .م / ) وهنى عن قتل أربع من الدواب : النملة ، والنحلة ، واهلده
------------- 

  من األشياء الِت رحرم أكلها : ما هنى الشرع عن قتله ، فكل شيء هنى الشرع عن قتله فأكله حرام .
 للحديث الذي ذكره املصنف : ) وهنى عن قتل أربع من الدواب : النملة ... ( .

 ن ه .قعنا فيما هنى الشارع عألنا لو قتلناه لو :  التعليل
 عن قتله . حالل األكل ملا هنىَ كان وألنه لو  

 كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو ُمرم األكل .وأيضاً من القواعد :  
 بقتلها .  ألنه لو كان اَّلنتفاع بأكلها جائزاً ملا أذن 

 وملا فيها من اإليذاء والتعدي .
  متفق عليه .قع واحلدأة والفأر والكلب العقور(: احلية والغراب األب)مخس يقتلن يف احلل واحلرم قال  :احليوانات الِت أمر بقتلها

 .بقتلها ( متفق عليه  فقد أمر النيب ) وكذلك الوزغ 
 م / ومجيع اخلبائث حمرمة كاحلشرات وحنوها .

------------- 
 ، وقد قال تعاىل ) ورحرم عليهم اخلبائث ( .ألهن ا مستخبث ة 

 والعقارب واحليات والوزغ . كاخلنافس والذباب والصراصري
هذه خبائث َّل يكاد طبع سليم يستسيغه ا ، فضاًل عن أن يستطيبها ، والذين يأكلون مثل هذه احلشرات من  قال الشنقيطي :

 العرب إَّنا يدعوهم لذلك شدة اجلوع .
 حكم ما تولد بني نوعني :



 7 

 ما تولد بني نوعني حاللني : فهذا حالل وَّل إشكال .
 نوعني ُمِرمني ، فهذا ُمرم وَّل إشكال . ما تولد بني

 فهذا ُمرم . :ما تولد بني نوعني أحدمها ُمرم واآلخر مباح 
 كالبغل فإنه تولد من الفرس واحلمار ، فهذا حرام وهو قول اجلماهري .

 ألنه اجتمع فيه حل ) نظراً إىل الفرس ( وحرمة ) نظراً إىل احلمار ( فيغلب جانب احلرمة احتياطاً .
 طعم الطاهر ثالثاً .عن اجلاللة وألباهنا ( حىت حتبس وتُ  / ) وهنى النيب م 

------------- 
 : هي الِت أكثر علفها النجاسة . اجلاللة
 : رحرم أكلها لظاهر النهي يف احلديث ، لكن لكي حتل : حتبس ويطعم الطاهر . احكمه

 واختلف يف مقدار حبسها لكي حتل :
 . ، سواء كانت طائراً أو هبيمة ،  وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثالثاً : حتبس ثالثة أيام  فقيل
 .: التفصيل : فيحبس الطائر ثالثاً والشاة سبعاً وما عدا ذلك رحبس أربعني يوماً  وقيل

، واملقصود : أهنا َّل تتقدر ، بل مىت غلب على الظن ذهاب أثر النجاس ة عنها حلت ، ألن التحديد َّل دليل عليه  والراجح
 زوال احملذور .

، وَّل يتقدر بس إىل أن تزول الرائحة املنتنة، ألن احلرمة لذلك، وهو شيء ُمسوس: األصح أهنا حتقال السرخسي من احلنفية
ر حل تناوله والعمل عليه بعد ، فإذا زال بالعلف الطاهإىل اعتبار زوال املضر، فيصار فيه الزمان َّلختالف احليوانات يف ذلكب

 .ذلك
 احلكمة يف النهي عن أكل حلم اجلاللة :

ل اخلبائث ولو من طريق غري مباشر ، ملا لذلك من تأثري سيء على صحة ترفع اإلسالم بأهله عن تناو  –وهللا أعلم  –احلكمة 
األطعمة  ] أحكاماإلنسان وسلوكه ، ألن املتغذي يشبه ما تغذى به فينتقل اخلبث من املأكول إىل اآلكل ويكتسب من أخالقه . 

 للشيخ صاحل الفوزان حفظه هللا [ .
 باب الذكاة

 تعريفها :
 لغة : متام الشيء ، ومنه الذكاء يف الفهم إذا كان تام العقل .

 ع .: ذبح أو حنر احليوان املأكول الربي بقط ع حلق ومه ومريئه أو عقر ممتن وشرعاً 
 وان املباح .يوالذكاة شرط حلل احل
  رحل احليوان املأكول اللح م غري السمك واجلراد إَّل بذكاة .أَجع العلماء على أنه َّل

ِنمزِيِر َوَما أُِهلَّ لَِغريمِ اَّللَِّ ِبِه َوالمُمنمَخِنَقُة َوالممَ لقوله تعاىل ) لسَُّبُع ومُقوَذُة َوالمُمتَ َردِِيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل اُحِرَِمتم َعَليمُكُم المَميمَتُة َوالدَُّم َوحلَمُم اخلم
 فاشرتط هللا الذكاة . ِإَّلَّ َما ذَكَّيمُتمم(

 .ع إليه التجففب ، ألنه يسار يم ، فاحليوان إذا أسيل دمه فقد طِ  واحلكمة منها: تطييب احليوان املذكى
ت سبب وامليتة إَّنا حرمت َّلحتقان الرطوبات والفضالت والدم اخلبيث فيها ، والذكاة ملا كانت تزيل ذلك الدم والفضالت كان

 احلل .
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 م / إال السمك واجلراد .
------------- 

قال يف البحر )  ميتته حالل ، حلديث أيب هريرة . أن النيب  ت البحر َّل حتتاج إىل ذكاة ، ألنأي : أن السمك وكذا حيوانا
 هو الطهور ماؤه احلل ميتته ( رواه أبوداود .

) أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما امليتتان : فاحلوت واجلراد .....  ل ، لقوله وكذا اجلراد ، َّل رحتاج إىل تذكية ، ألن ميتته حال
 ، والراجح أنه حديث موقوف لكن له حكم الرفع .( رواه أمحد 

 م / ويشرتط يف الذكاة : أن يكون املذكي مسلماً أو كتابياً .
------------- 

 : وهو أن يكون املذكي مسلماً أو كتابياً . ط األولالشر بذكر شروط الذكاة ، فذكر  –رمحه هللا  –بدأ املصنف 
 أما املسلم فظاهر .

 ولو امرأة أو أعمى حتل تذكيته م .
 لها ( رواه البخاري .أكعن ذلك ، فأمر ب عن كعب بن مالك ) أن امرأة ذحبت شاة حبجر فسئل النيب 

فقال :   ة منها فأدركتها فذحبتها حبجر فسئل النيب ويف رواية ) أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع فأصيبت شا
 كلوها ( متفق عليه .

 قال الشيخ ابن عثيمني يف فوائد هذا احلديث :
 إحداها : إباحة ذبيحة املرأة .
 الثانية : إباحة ذبيحة األمة .

 َل يستفصل . الثالثة : إباحة ذبيحة احلائض ألن النيب 
 الرابعة : إباحة الذبح باحلجر .

 اخلامسة : إباحة ذبح ما خيف عليه املوت .
 السادسة : حل ما يذحبه غري مالكه بغري إذنه .

 السابعة : إباحة ذحبه لغري مالكه عند اخلوف عليه .
 : وأما الكتايب

 ) وهو اليهودي والنصراِن ( فتحل بالكتاب والسنة واإلَجاع .
 قال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم . (َوَطَعاُم الَِّذيَن أُوُتوا المِكَتاَب ِحلٌّ َلُكمم الميَ ومَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِِباُت  قال تعاىل )

 بشاة مسمومة فأكل منها ( رواه أمحد . وعن أنس . ) أن امرأة يهودية أتت رسول هللا 
 وشعري وإهالة سنخة فأجابه ( رواه أمحد . زإىل خب وعنه أيضاً ) أن يهودياً دعا رسول هللا 

 .ت رائحته الشحم املذاب إذا تغري  [إلهالة السنخة ا ]

 قال شيخ اإلسالم : ومن املعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة واإلَجاع .
 والعلماِن والرافضي وغريهم من املشركني .اجملوسي والوثّن واملرت د فغري الكتايب َّل حتل ذبيحته : ك

أو أن املعترب هو بنفسه ? الصحيح أن ذلك ليس  كتابينيذكاه الكتايب أن يكون أبواه   اختلف العلماء : هل يشرتط حلل ما
بشرط وأن املعترب هو بنفسه ، فإذا كان كتابيًا حل ما ذكاه وإن كان أبواه أحدمها من غري أهل الكتاب ، كأن يكونا من الوثنيني 
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 أو اجملوس .
 .وهذا مذهب املالكية واحلنفية 

 . وَّل أعلم يف ذلك بينهم نزاعاً  وهذا القول هو الثابت عن الصحابة  ابن تيمية :قال شيخ اإلسالم 
 أن يكون عاقالً .: املصنف رمحه هللا (  ه) وَل يذكر  الشرط الثاين

 وهذا قول َجاهري العلماء .

عت احلديدة بنفسها على ، فيصري ذحبه كما لو وقومن َّل عقل له َّل يصح منه القصد قصد كالعبادة  ، ألن الذكاة يعترب هلا 
 حلق الشاة فذحبتها .

 م .لعدم إمكان القصد منه ران أو الطفل غري املميزكفال تصح تذكية اجملنون والس
 . حمّدد م / وأن يكون

------------- 
 وهو أن يكون الذبح ِبحدد ينهر . :من شروط الذكاة  الشرط الثالث –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا )  د بن أوس . قال : قال شداحلديث أيب يعلى 
 ذحبتم فأحسنوا الذحبة ، وليحِد أحدكم شفرته ، ولريح ذبيحته ( رواه مسلم .

 وألن الذبح بغري احملدد فيه إيالم للبهيمة ، خبالف احملدد ففيه إراحة هلا وتعجيل بزهوق النفس .
 . كاحلديد واحلج ر واخلشبدم فإن التذكية به صحيحة جمزئ ة  ل ما أهنر الفك

 فإن ذحبها بغري ُمدد َل حتل : مثل أن يقتلها باخلنق أو بالصعق الكهربائي أو بالصدم أو بضرب الرأس وحنوه حىت متوت .
 

 م / وأن ينه ر الدم .
------------- 

 وهو إهنار الدم .: شروط الذكاة من  الشرط الرابع –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
) ما أهنر الدم وذكر اسم هللا عليه فكل ، ليس السن والظفر ، أما السن فعظم  حلديث رافع بن خديج . قال : قال رسول هللا 

 وأما الظفر فمدى احلبشة ( متفق عليه .
 . يستثىن السن والظفر فال جيوز التذكية هبما 

 ، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى احلبشة ( متفق عليه . ليس السن والظفرللحديث السابق )
لظاهر حديث رافع بن خديج السابق ، وهذا مذهب ني من آدمي أو غريه لوالظفر أن يكونا متصلني أو منفص َّل فرق يف السن
 َجهور العلماء .
، كانا متصلني، وأجابوا عن حديث رافع السابقرم الذكاة هبما إذا  ، وإَّنا حتز الذكاة بالسن والظفر املنفصلني: جتو وقالت احلنفية

 .جلالدة وذلك بالقائم َّل باملنزوع، ألن احلبشة إَّنا كانت تفعل إلظهار الذبح بالسن القائم والظفر القائمبأن املراد به النهي عن ا
 والصحيح مذهب َجهور العلماء وهو عدم صحة التذكية بالسن والظفر مطلقاً لعموم احلديث .

 : ولنا عموم حديث رافع ، وألن ماَل جتز الذكاة به متصالً َل جتز به منفصاًل . ملغىن ردًا عليهمقال يف ا
: واألقرب عندي أن األصل يف ذلك أن احلبشة كانوا يذحبون بأظافرهم فنهى الشارع عن  قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا

 ذلك ألنه يقتضي خمالفة الفطرة من وجهني : 

 .للفطرة الِت هي تقليم األظافر  نه يستلزم توفري األظافر ليذبح هبا وهذا خمالف: أ أحدمها
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 .ا عليها وهنينا عن التشبه هبا فر مشاهبة لسباع البهائم والطيور الِت فضلن: أن يف القتل بالظ الثاين
 ء .احللقوم واملري م / وأن يقطع  

------------- 
 ما جيب قطعه . من شروط الذكاة : قطع الشرط الرابعهذا 
 يف رقبة احليوان أربعة عروق :فإن  

 احللقوم : وهو جمرى النفس خروجاً ودخوًَّل .
 ء : وهو جمرى الطعام والشراب .ياملر 

 ء .يان غليظان ُميطان باحللقوم واملر والودجان : ومها عرق
 إذا قطع هذه األشياء األربعة حلت املذكاة بإَجاع العلماء .

 بعض هذه األربعة هل جيزىء أم َّل ? مث اختلفوا إذا قطع
 فال يكفي قطع بعضها فقط . َّل بد من قطع األربعة ، : القول األول

 واختاره ابن املنذر .
 .َّل بد من قطع ثالثة بدون تعيني  : القول الثاين

 ) وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ( .وهذا مذهب أيب حنيفة 
 ثالثة معينة وهي : احللقوم والودجان .: أنه َّل بد من قطع  القول الثالث

 وهذا مذهب مالك .
 ء واحللقوم .من قطع اثنني معينني ومها : املري: أنه َّلبد  القول الرابع

 وهذا مذهب احلنابلة .
 ( وَل رحدد ، فلذلك اختلفوا . ما أهنر الدم ... قال ) وسبب اخلالف أن النيب 
 والراجح هللا أعلم .
 هللا عليه . م / وأن يُذكر اسم

------------- 
 من شروط الذكاة : وهو التسمية على الذبيحة . الشرط اخلامسهذا 

 وقد اختلف العلماء يف حكم التسمية على الذبيحة على ثالثة أقوال :
 : أهنا شرط َّل تسقط مطلقاً ، حىت لو تركها نسياناً أو جاهالً فال حتل . القول األول

بن تيمية رمحه هللا وقال : وهذا أظهر األقوال ، فإن الكتاب والسنة قد علقا احلل بذكر اسم هللا عليه وهذا اختيار شيخ اإلسالم ا
 يف غري موضع .

ق  بقوله تعاىل )واستدلوا  ُم اَّللَِّ َعَليمِه َوِإنَُّه َلِفسم َل يذكر ( قالوا : وهذا عام ، ففيه النهي عن األكل مما  َوَّل تَأمُكُلوا ممَّا َلَم يُذمَكِر اسم
 اسم هللا عليه ، وتسميته فسقاً .

 ) ما أهنر الدم وذكر اسم هللا عليه فكل ( متفق عليه . وحبديث رافع بن خديج . قال : قال 
فقرن بني إهنار الدم وذكر اسم هللا على الذبيحة يف شرط احلل ، فكما أنه لو َل ينهر الدم ناسيًا أو جاهاًل َل حتل الذبيحة ، 

 يف َجلة واحدة ، فال ْيكن التفريق بينهما إَّل بدليل .  يسم ، ألهنما شرطان قرن بينهما النيب فكذلك إذا َل
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 الذكر دون حال النسيان . : أهنا واجبة يف حال القول الثاين
 وهذا قول احلنفية واملالكية واملشهور يف مذهب احلنابلة .

 كرهوا عليه ( رواه ابن ماجه .) إن هللا وضع عن أمِت اخلطأ والنسيان وما است لقوله 
 : أهنا سنة مطلقاً . القول الثالث

 وهذا مذهب الشافعي .
 واستدلوا حبديث ) ذبيحة املسلم حالل وإن َل يذكر اسم هللا ( وهو حديث ضعيف .

 اً ، واختاره ابن عثيمني رمحه هللا .والصحيح األول وأهنا َّل تسقط مطلق
 . يشرتط أن يكون بلفظ : بسم هللا 

 فلو قال : بسم الرمحن أو باسم رب العاملني :
 َّل جيزئ ، وهذا قول الشافعية واحلنابلة .فقيل : 

 ألن إطالق التسمية ينصرف إىل : بسم هللا .
 جيزئ ، وهذا مذهب احلنفية واملالكية .وقيل : 
 وهذا الراجح .املراد بالتسمية ذكر هللا من حيث هو ، َّل خصوص : بسم هللا ، قالوا : 

: ويعترب أن تكون التسمية على ما أراد ذحبه ، فلو ْسى على شاة مث تركها إىل غريها أعاد  ال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللاق
 . مث ألقاها وذبح بغريها فال بأسالتسمية ، وأما تغيري اآللة فال يضر ، فلو ْسى وبيده سكني 

 رسل كلبه على أرنب ، مث إن الكلب صاد غزاًَّل فإنه رحل .لو ْسى على صيد فأصاب غريه حل ، مثال : أ،  أما يف الصيد
 ن التسمية يف باب الصيد تقع على اآللة ، والتسمية يف باب الذكاة تقع على عني املذبوح .: أ والفرق

 وقت التسمية : وقتها عند اجلميع وقت الذبح ، ألنه َّل يتحقق معىن ذكر اسم هللا تعاىل على الذبيحة إَّل إذا كان وقت 
 ْيكن التحرز منه . الذبح ، وجيوز تقدْيها عليه بزمن يسري َّل

  أن يقصد التذكية: من الشروط . 
 اف الفعل إىل املخاطبني .ن هللا تعاىل قال ) إَّل ما ذكيتم ( فأضأل
 فاع عن نفسه فقط ديمة فيذحبها للفلو َل يقصد التذكية َل حتل الذبيحة : مثل أن تصول عليه البه. 

  . رتط يف الصيدم / وكذلك يش
------------- 

 الشروط السابقة الِت تشرتط للذكاة ، تشرتط أيضاً يف الصيد .أي : وكذلك 
 

ز عن ذحبه .م /   إال أنه حيل بعق ره يف أي موضع من بدنه ، ومثل الصيد ما نفر وُعج 
------------- 

 يف الصيد جيوز بعقره يف أي موضع من بدنه . أي : أن
 م من احليوان يف أي موضع منه يف حاَّلت :جيوز إهنار الد 

 : يف حالة الصيد . احلالة األوىل
أن يكون املذكى غري مقدور عليه ، مثل أن يهرب أو يسقط يف بئر أو يف مكان سحيق َّل ْيكن الوصول إىل  : احلالة الثانية
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  ْيوت .أي موضع كان من بدنه حىت رقبته أو حنو ذلك ، فيكفي يف هذه احلال إهنار الدم يف
ن : إ يف غزوة فأصابوا إباًل وغنمًا فنِد منها بعري فرماه رجل فحبسه ، فقال النيب  رافع بن خديج ) أهنم مع النيب حلديث 

 رواه البخاري .(لبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا، فإذا غهلذه اإلبل أوابد كأوابد الوح 
األوابد َجع آبدة ، وهي الِت قد تأبِدتم أي توحشت ” قال ابن األثري :   ، النفور والتوح [األوابد أي شرد وهرب . ]  [فنّد  ]

 ونفرت من اإلنس .
فإنه ففي هذا احلديث : أن احليوان الذي هرب وَّل ْيكن إدراكه من اإلبل أو البقر أو الغنم أو غريها من احليوانات املستأنسة ، 

 يكفي إهنار دمه من أي مكان من بدنه .

  : وغريهم : احليوان املأكول الذي َّل حتل ميتته ضربان : قال أصحابنا قال النووي 
إذا توح  ، وهذا جممع عليه ... وأما بالذبح يف احللق واللبة كما سبق ، فاملقدور عليه َّل رحل إَّلمقدور على ذحبه ومتوح 

سال الكلب وغريه ، وبإر إىل غري مذحبهقرة أو فرس أو شردت شاة أو غريها، فهو كالصيد، فيحل بالرمي ، بأن ند بعري أو بإنسي
 . فهو كالبعري الناد يف حله بالرمي، كذا لو تردى بعري أو غريه يف بئر، وَل ْيكن قطع حلقومه ومريئه، و من اجلوارح عليه

ه وحنو قال أصحابنا : وليس املراد بالتوح  جمرد اإلفالت ، بل مىت تيسر حلوقه بعد ولو باستعانة ِبن ْيسكمث قال النووي : 
 . الذبح يف املذبحبذلك ، فليس متوحشاً وَّل رحل حينئٍذ إَّل 

ُثُكم  ع ن   بن خديج مرفوعًا )  وعن رافعم /  نَّ و الظُّف ر  ، و س ُأح دّ  ُم اَّللَّ  ع ل ي ه  ، ف ُكُلوُه ، ل ي س  السّ  م ا أ نـ ه ر  الدَّم  ، و ذُك ر  اس 
نُّ : فـ ع ظ ٌم ،  ُر : ف ُمد ى احل  ب ش ة  ذ ل ك  ، أ مَّا السّ   ( متفق عليه . و أ مَّا الظُّف 
------------- 

 حديث رافع بن خديج ، وقد سبقت مباحثه . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 ففيه أن من شروط التذكية إهنار الدم كما سبق .
 ومن شروطها التسمية وأهنا شرط كما سبق .
 صاًل أو منفصاًل .وفيه التحرمي بالتذكية بالظفر سواء كان مت
 وفيه بيان العلة من حترمي الذبح بالظفر .

 وفيه حترمي الذبح بالعظم .
  علل النيب . منع الذكاة بالسن بأنه عظم 

 فاختلف العلماء : هل احلكم خاص يف ُمله وهو السن ، أو عام يف َجيع العظام ?
 عظام فتحل الذكاة به .نه خاص يف ُمله وهو السن ، وأما ما عداه من الأالقول األول : 

 وهذا مذهب أيب حنيفة وأمحد .
 أعطي جوامع الكلم ومفاتيح البيان . لو أراد العموم لقال غري العظم والظفر ، لكونه أخصر وأبني ، والنيب  ألن النيب 

 وألننا َّل نعلم وجه احلكمة يف تأثري العظم ، فكيف نعدي احلكم مع اجلهل .
 ام يف َجيع العظام .أن احلكم ع القول الثاين

 وهذا قول الشافعي .
  .لعموم العلة ، ألن النص على العلة يدل على أهنا مناط احلكم مىت وجدت وجد احلكم 

 وهذا القول أحوط .
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 .املعلم  الكلب   م / ويباح صيدُ 

------------- 
ُتمم ِمَن صيد الكلب إذا كان معلمًا حالل لقوله تعاىل ) أي : أن َوارِِح ُمَكلِِِبنيَ َوَما َعلَّمم ) إذا أرسلت كلبك املعلم  ( وقال  اجلَم
. ) ... 

 نوعان : يف الصيداآللة ف 
 :ُمددة كالرماح والسهام وما جرى جمراها مما جيرح حبده كرصاص البنادق املعروفة اليوم . األوىل

 َّل بد إذاً أن تكون اآللة ذات حد وأن جترح .
ا أصبت بعرضه عن صيد املعراض ? فقال : إذا أصبت حبده فكل ، وإذ رسول هللا  سألت: ) حلديث عدي بن حامت . قال

 ( متفق عليه .فال تأكل فإنه وقيذ
 فال رحل ما قتل بثقله وكذا ما قتله بعصا والشبكة والفخ ( .، بكسر امليم عصا رأسها ُمددة [  املعراض] 

 فلو ضرب الطري بعصا فقتله َل رحل ، ألنه ليس جبرح .
 : اجلارحة . وع الثاينالن

 لقوله تعاىل ) وما علمتم من اجلوارح ( وهي نوع ان :
 ما يصيد بنابه : كالكلب والفه د .
 وما يصيد ِبخلبه كالصقر والبازي .

 .مكلبني تعلموهن ن مما علمكم هللا(وما علمتم من اجلوارح الشرط َّل خالف فيه لقوله تعاىل )، وهذا لتعلي م: افيشرتط يف النوعني
 .بأن يسرتسل إذا أرسل ، وينزجر إذا زجر ، وإذا أمسك ال يأكل م / 

------------- 
 صفة تعليم كلب الصيد . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 كيفية التعليم :
 النوع األول وهو ما يصيد بنابه فإن تعليمه يتبني بأمور :

 أن بسرتسل إذا أرسله صاحبه يف طلب الصيد . -1
 إذا رأى الصيد ، وإَّنا إذا أمره صاحبه . ب بنفسهيعّن َّل يذه

 وهذا يكون ألحد غرضني : يكون لطلب وقوفه وكفه عن العدو _ أو إلغراء اجلارح بزيادة العدو يف طلب الصيد [ . ]أن ينزجر إذا زجره  -2
 أن َّل يأكل من الصيد ، فإن أكل فليس ِبعلم . -3

ل فإِن أخاف أن ب فال تأكلعليك إَّل أن يأكل الك هللا فكل مما أمسكن) إذا أرسلت كالبك املعلمة وذكرت اسم  لقوله 
 يكون إَّنا أمسك على نفسه ( .

 قتناؤه فلم يبح صيده كغري املعلمقالوا : ألنه كلب رحرم ا، ود فقالوا : َّل جيوز اَّلصطياد بهاستثىن بعض العلماء الكلب األس ،
 .وألن ه شيطان 

 د بالكلب األسود اختلف العلماء هل جيوز اَّلصطيا: 
 .أمر بقتله  : َّل جيوز ألنه شيطان كما يف احلديث وألن النيب  فقيل
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 . وهللا أعلم .حديث : إذا أرسلت كلبك املعلم  : جيوز لعموم وقيل
 وأما تعليم الطري فإنه يكون بأمرين :

 أن ينزجر إذا زج ر . -أن يسرتسل إذا أرسل 
 أعل م  وهللا، لى قولني واختلف هل يشرتط أن َّل يأكل أم َّل ع. 
 .ويسمي صاحُبها عليها إذا أرسل ها م / 

------------- 
) إذا  أي : ويسمي صاحبها عند إرسال اآللة ، سواء كانت اآللة ُمددة كالسهم وحنوه ، أو كانت جارحة كالكلب لقوله 

 أرسلت كلبك املعِلم وذكرت اسم هللا عليه ( .
 سله ، فإنه يقول بسم هللا ، مث يرسله ، وإن كانت اآللة سهماً فإنه يسمى عند إرسال السهم .فإذا كان عنده كلب يريد أن ير 

 . وسبق أن التسمية شرط لصحة الذكاة . فالتسمية يف الذكاة والصيد شرط 
م  اَّللَّ  ع ل ي ه  ، ف إ ن  أ م س ك  ع ل ي ك  ف اذ ُكر   املُع لَّمإذ ا أ ر س ل ت  ك ل ب ك  )   : قال رسول هللا  ع ن  ع د يّ  ب ن  ح اِتٍ  ق ال  م /  اس 

ن ُه ف ُكل ُه  ت ُه ق د  قـ ت ل  و َل   ي أ ُكل  م  ّياً ف اذ حب  ُه ، و إ ن  أ د ر ك  ت ُه ح   .ف أ د ر ك 
 وإن وجدت مع كلبك كلباً غريه وقد قتله فال تأكل ، فإنك ال تدري أيهما قتله ؟

م  اَّللَّ  ع ل ي ه  كُ س ه م ك  ف اذ  ر م ي ت  ب وإن م ني   (( .، ر  اس  ماً أ و  يـ و   و ف يه  )) و إ ن  غ اب  ع ن ك  يـ و 
ت هُ  ئ ت  ، ف إ ن  و ج د  م ني   و الثَّالث ة  فـ ل م  َت  د  ف يه  إالَّ أ ثـ ر  س ه م ك  ف ُكل  إن  ش  نَّك  ال  غ ر يقًا يف  ال م اء  ف ال ت أ ُكل  ، ف إ  و يف  ر و اي ٍة )) ال يـ و 

ر ي : ال م اءُ   متفق عليه . قـ تـ ل ُه ، أ و  س ه ُمك  ؟ ( ت د 
------------- 
 هذا احلديث فيه فوائد :

 . احلديث دليل على جواز الصيد 

 هو اقتناص حيوان حالل متوح  طبعاً غري مقدور عليه .والصيد : 
 والصيد له ثالث حاالت :

 اَّلنتفاع بلحمه .يباح إذا قصد منه دفع احلاجة و األوىل : 
 يكره إذا كان القصد منه التلهي به واللعب واملفاخرة .الثانية : 

 ألنه يشغل عما هو أنفع منه من األعمال الدينية والدنيوية .
 رحرم إذا ترتب عليه ظلم للناس بالعدوان على زروعهم وبساتينهم وأمواهلم .الثالثة : 

 رواه الرتمذيالصيد غفل ( . فإن قيل : ما اجلواب عن حديث : ) من اتبع 
 فاجلواب : املراد اإلكثار منه حىت يشغله .

 َّلبد أن تكون التسمية مقارنة لإلرسال ( .على مشروعية التسمية عند الصيد )  قوله ) فذكرت اسم هللا ( دليل 

 . وقد أَجع املسلمون على التسمية عند اإلرسال قال النووي : 
 املسألة .واختلفوا يف حكمها : وقد سبقت 

 . قوله ) إذا أرسلت ( فيه أنه يشرتط أن يكون الصائد له عقل ْييز 

 فمن شروط الصيد : أن يكون الصائد من أهل الذكاة ، وذلك بأن يتوفر فيه الشرطان : ) العقل والدين ( .
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 ل دون التمييز ( . يعّن به أن يكون خمرياً غري سكران وَّل جمنون ، ألنه َّل قصد هلما ) وكذلك إذا كان طف فالعقل
 يعّن به أن يكون مسلماً أو كتابياً ، فال رحل صيد الوثّن واجملوسي واملرتد . والدين

  ، وآلة الصيد نوعانقوله ) كلبك ( فيه نوع من أنواع آلة الصيد : 
 : ما يرمى به الصيد من كل ُمدد . أوالً 

 ص البنادق اليوم .كالرماح والسيوف والسهام وما جرى جمراها مما جيرح حبده كرصا
 اجلوارح ، وهي الكواسر من السباع ، كالكالب والطري .ثانياً : 
َوارِِح ُمَكلِِِبنَي تُ َعلِِ لقوله :  ُتمم ِمَن اجلَم أَلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ هَلُمم ُقلم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِِباُت َوَما َعلَّمم  .ُمونَ ُهنَّ ممَّا َعلََّمُكُم اَّللَُّ ( )َيسم
 وهو نوعان : ما يصيد بنابه : كالكلب والفهد ، وما يصيد ِبخلبه : الصقر والبازي ( .) 
 ) فيه دليل أنه يشرتط يف إباحة صيد الكلب أن يكون معلماً ، وهذا الشرط َّل خالف فيه . قوله ) كالبك املعلمة 

 وكيفية التعليم :
 بالنسبة ما يصيد بنابه كالكالب ، فيتبني تعلمه بأمور :

 أن يسرتسل إذا أرسله صاحبه يف طلب الصيد . : أوالً 
الزجر إلغراء اجلارح بزيادة  ويكونبطلب وقوفه وكفه عن العدو ،  يكونأن ينزجر إذا زجره ] وهذا يكون ألحد غرضني : ثانيًا : 

 العدو يف طلب الصيد [ .
 وهذان الشرطان اتفقت املذاهب األربعة على اعتبارمها .

 ل من الصيد إذا أمسكه ، فإن أكل َل يبح .أن َّل يأكثالثاً : 
 وقد اختلفوا يف هذه املسألة على قولني :

 يشرتط أن َّل يأكل من الصيد ، فإن أكل َل يبح .القول األول : 
 وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي وأمحد .

 . وبه قال أكثر العلماء قال النووي : 
 ، فإن أكل فال تأكل ، فإِن أخاف أن يكون إَّنا أمسك على نفسه ( . حلديث الباب وهو نص ، وفيه : ) أَّل يأكل الكلب

َن َعَليمُكمم ولقوله تعاىل :   وهذا مما َل ْيسك علينا بل على نفسه .(  ) َفُكُلوا ممَّا أَممَسكم
 أنه رحل .القول الثاين : 
 وهو قول مالك .

وإن : مكلبة، فأفتّن يف صيدها? قال: كل مما أمسكن عليك، قالاستدلوا حبديث أيب ثعلبة قال : )يا رسول هللا، إن َل كالبًا و 
 . َّل بأس بسنده: وقال احلافظ، رواه أبو داود( . أكل منه? قال: وإن أكل منه

 والراجح القول األول .
 وأما اجلواب عن حديث أيب ثعلبة :

o . أن حديث عدي مقدم عليه ، ألنه أصح 
o أكل منه بعد أن قتله وخاله وفارقه مث عاد فأكل منه ، فهذا َّل يضر . ومنهم من محل حديث أيب ثعلبة على ما إذا 

o  وأيضًا رواية عدي صررحة مقرونة بالتعليل املناسب للتحرمي ، وهو خوف اإلمساك على نفسه متأيِدة بأن األصل يف امليتة
 التحرمي .
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 وأما تعليم الطري فإنه يتبني بأمور :
 أن يسرتسل إذا أرسل .أواًل : 

 أن ينزجر إذا زجر .:  ثانياً 
 ? ثالثاً : واختلفوا هل يشرتط أن ال يأكل أم ال

 يشرتط ، وهذا مذهب الشافعي قياساً على جارحة الكلب .قيل : 
 وهللا أعلم .َّل يشرتط ، وهذا قول احلنفية واحلنابلة .  وقيل : 

  ) ع الكالب املعلمة من األسود وغريها .يف إطالقه دليل إلباحة الصيد جبميع أنوا قوله ) إذا أرسلت كلبك املعلم 

 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
 جيوز اَّلصطياد جبميع الكالب املعلمة من األسود وغريها .القول األول : 
 .وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وَجاهري العلماء قال النووي : 

 لعموم النص : ) إذا أرسلت كلبك املعلم ( .
 رحرم الصيد بالكلب األسود البهيم .قول الثاين : ال

 . محد وإسحاق وبه قال احلسن البصري والنخعي وقتادة وأ :قال النووي 
 ألنه شيطان .
 واألول أرجح .

 ... فيه دليل على أنه يشرتط حلل الصيد أن يرسل اآللة قاصداً للصيد .(  قوله ) إذا أرسلت 

 َّل رحصل ِبجرد اآللة بل َّل بد من اَّلستعمال ، وذلك فيهما : باإلرسال مع القصد . ألن الكلب أو البازي آلة ، والذبح
 . إذا اسرتسل الكلب بنفسه فقتل صيداً ، َل رحل لفقدان الشرط ، وهو اإلرسال ، ألن اإلرسال يقوم مقام التذكية 
 ل ?إذا اسرتسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه وْسى فزاد يف عدوه وقتل ، فهل رح 

 رحل .قيل : 
 وهو مذهب احلنفية واحلنابلة .

 ألن زجره أثِر يف عدوه فصار كما لو أرسله .قالوا : 
 َّل رحل .وقيل : 

 وهو مذهب الشافعي .
 َّلجتماع اَّلسرتسال املانع واإلغراء املبيح ، فتغلب جانب املنع .

 والراجح األول .
 . حترمي صيد الكلب غري املعلم 

  إىل أنه إذا اصطاد باملعراض فقتل الصيد حبد حل ، وإن قتله بعرضه َل رحل ، حلديث الباب .ذهب َجاهري العلماء 

 ) قال هذا تصريح بأنه إذا أدرك ذكاته وجب ذحبه وَل رحل إَّل بالذكاة ،  قوله ) فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذحبه
 . وهو جممع عليه النووي : 

  ، وقد قتل فال تأكل ، فإنك َّل تدري أيهما قتله ( قوله ) وإن وجدت مع كلبك كلباً غريه. 
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، وهي أنه إذا حصل الشك يف الذكاة املبيحة للحيوان ، َل رحل ، ألن األصل حترْيه ، وهذا دة مهمة عفيه بيان قا قال النووي : 
ك يف إمساكه كلبه وكلب َّل خالف فيه ، وفيه تنبيه على أنه لو وجده حيًا وفيه حياة مستقرة ، فذكاه حل وَّل يضر كونه اشرت 

 .غريه ، ألن اَّلعتماد حينئٍذ يف اإلباحة على تذكية اآلدمي َّل على إمساك الكلب 
  : هذا متفق على حترْيه  قوله ) وإن وجدته غريقاً يف املاء فال تأكل ( قال النووي. 

 ) فإنك َّل تدري املاء قتله ، أو سهمك ( . : وجاء السبب يف نفس احلديث
 ( جتد فيه إَّل أثر سهمك فكل إن شئتاب عنك يومًا أو يومني فلم فإن غقوله) إذا أثر جرحه يف هذا دليل ملن يقول :

 فغاب عنه فوجده ميتاً وليس فيه أثر غري سهمه حل ، وهذا قول بعض العلماء .

 رحرم .وقيل : 
 رحرم يف الكلب دون السهم .وقيل : 

 . لصحيحة األول أقوى وأقرب إىل األحاديث اقال النووي : 
 . جواز اقتناء الكلب املعلم للصيد 

 ذي دون غريه من الكالب ، لإلذن يف األكل من املوضع الاستدل به على طهارة سؤر كلب الصيد :  قال احلافظ ابن حجر
 .بينه ألنه وقت احلاجة إىل البيان، ولو كان واجباً لأكل منه، وَل يذكر الغسل

 . ولو كان جنساً هلذا احلديث  بعض الكليعفى عن  وقال بعض العلماء :
 وهذا الصحيح أنه معفو عنه .

 ( ما أمسك عليكقوله) ( ما أمسك، للعموم الذي يف قوله )حلرسل كلبه على صيد فاصطاد غريه استدل به على أنه لو أ
 وهذا قول اجلمهور .

 . َّل رحل  وقال مالك :
تم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة ، وليحّد أحدكم إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء ، فإذا قتلم / 

 شفرته ، ولريح ذبيحته ( رواه مسلم .
------------- 

( ليستدل به على بعض اآلداب املتعلقة إن هللا كتب اإلحسان ...حديث أيب يعلى شداد بن أوس ) -رمحه هللا-ذكر املصنف 
 بالذكاة .

: أي هيئة القتل ، وإحساهنا : فأحسنوا القتلة : أي أردمت قتل من جيوز قتله .فإذا قتلتم : أي يف كل شيء تعملونه .كل شيءاإلحسان على   : فرض .كتب
 : أي أردمت ذبح ما رحل ذحبه من احليوان .وإذا ذحبتم اختيار أسهل الطرق وأخفها إيالماً .

 ن يعجل إمرارها .: أي هيئة الذبح ، بأن يكون بسكني حادة ، وأفأحسنوا الذحبة 
 : أي السكني . شفرته : أي ليسن . وليحد
   (إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان( وقال تعاىل )وأحسنوا إن هللا رحب احملسنني) كما قال تعاىلاألمر باإلحسان يف كل شيء. 

 باً : كصدقة التطوع .وقد يكون مستحكاإلحسان إىل الوالدين واألرحام ، وهذا األمر باإلحسان قد يكون واجباً :  
  اإلحسان هو بذل َجيع املنافع من أي نوع كان ألي خملوق يكون ، ولكنه يتفاوت بتفاوت احملَسن إليهم ، وحقهم

 ومقامهم، وحبسب اإلحسان ، وعظم موقعه، وعظيم نفعه ، وحبسب إْيان احملسن وإخالصه ، والسبب الداعي إىل ذلك  .

 . َّل جيوز الذبح بآلة كآلة 
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 غري حادة قد استعملت مراراً وتكراراً حىت صارت َّل تنهر الدم إهناراً تاماً ( . ) أي
 وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته ( رواه مسلم . ) : لقوله 
  ( ه ذا أمر واألمر يقتضي الوج وب . وليحد أحدكم شفرتهفقوله ) 

 وألن يف الذبح باآللة الكآلة إي  الم للبهيمة بدون فائدة .
  أن رحدها واحليوان يبصره .يكره 

 فيكره حد السكني وحنوها واحليوان يبصره .
 فيه ضعف .و أمر أن حتد الشفار وأن توارى عن البهائم (  يف حديث يف مسند أمحد  ) أن النيب ورد وقد 

 الشفار َجع شفرة وهي السكني .
 وألن يف ذلك أذي ة للحي وان .

 . األفضل أن توجه للقبلة 
 يوم عيد بكبشني فقال حني وجههما .. ( رواه ابن ماجه وفيه مقال . ل ) ضحى النيب حلديث جابر قا

 . رحرم أن يكسر العنق قبل أن يذبح 
 فلو أن رجالً كسر عنقها وفيها حياة أو سلخها وفيها حياة فإن هذا حرام .
 حلديث ) إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء .. وفيه : ولريح ذبيحته ( .

 ه  ( رواه أمحد .ذ ك اُة ا جل  ن ني  ذ ك اُة ُأمّ )  وقالم / 
------------- 

َِننِي ذََكاُة أُمِ ) حديث أيب سعيد يف قوله  -رمحه هللا-ذكر املصنف   ليستدل به على أن ذكاة اجلنني ذكاة أمه . (هِ ذََكاُة َاجلم
 واختلف يف معىن احلديث :

 صفة ذكاة اجلنني كصفة تذكية أمه ( . : أن ذكاة اجلنني كذكاة أمه . ) أن فقيل
 وقالوا : إن اجلنني إذا ذكيت أمه وخرج ميتاً وَل يذك صار حراماً .

 ن ذكاة اجلنني ذكاة أمه ) فذكاة أمه كافية ( وهذا القول هو الصحيح .: إ وقيل
 ه .كيت، أما إذا خرج حياً فال بد من تذ  وهذا احلكم إذا خرج ميتاً أو فيه حياة غري مستقرة 

مان والنذور
ْ
 باب األي

 تعريف األْيان :
 هي : توكي د الشيء بذكر اسم هللا أو صفة هلل .األميان مجع ميني و

 .مرىء منهم بيمينه على ْيني صاحبه: ْسيت اليمني بذلك ألهنم كانوا إذا حتالفوا ضرب كل اقال اجلوهري
 واألصل يف مشروعيتها الكتاب والسنة واإلَجاع .

َاِنُكمم قَ قال تعاىل )  ( .دم فَ َرَض اَّللَُّ َلُكمم حتَِلََّة أْيم
َاِنُكمم َوَلِكنم يُ َؤاِخذُُكمم ِبَا َكَسَبتم قُ ُلوُبُكمم وقال تعاىل )  ( . ََّل يُ َؤاِخذُُكُم اَّللَُّ بِاللَّغمِو يف أْيم

 كما أن هللا عز وجل أمر نبيه بالقسم يف ثالثة مواضع من كتابه .
ت َ فقال تعاىل )  ( . نمِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقلم ِإي َوَريبِِ ِإنَُّه حلََقٌّ َوَما أَن مُتمم ِبُعمِجزِينَ َوَيسم
 ( . َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َّل تَأمتِيَنا السَّاَعُة ُقلم بَ َلى َوَريبِِ لََتأمتِيَ نَُّكمم وقال تعاىل )
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َعثُ وقال تعاىل )  َعُثنَّ َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأنم َلنم يُ ب م  ( . وا ُقلم بَ َلى َوَريبِِ لَُتب م
 وأما من السنة فأحاديث كثرية :

 ) من كان حالفاً فليحلف باهلل أو ليصمت ( متفق عليه . منها قوله 
 ) ومقلب القلوب ( رواه البخاري . وكان أكثر قسم رسول هللا 

 قال ابن قدامة : وأَجعت األمة على مشروعية اليمني وثبوت أحكامها .
 : الباء ، والواو ، والتاء . أحرف القسم ثالثة هي 

 ن .. ( .) أقسم باهلل ألفعلالباء : مثال 
 ن ( ) والرمحن ألفعلن ( . وهي أكثر شيوعاً يف اَّلستعمال من الباء .الواو : مثال ) وهللا ألفعل

 جلاللة .صنامكم ( وهي َّل تدخل إَّل على لفظ اأال : قوله تعاىل ) تاهلل ألكيدن التاء : مث
 . األصل أن األفضل عدم اإلكثار من احللف 

َاَنُكمم  َفُظوا أْيم  فقد ورد يف تفسري هذه اآلية َجلة أقوال منها املراد حبفظ اليمني عدم اإلكثار منها . ( . قال تعاىل )َواحم
ٍف َمِهنيٍ وقال تعاىل )  .( َوَّل ُتِطعم ُكلَّ َحالَّ

 . احلالف : كثري احللف :  القرطيب قال
 وقد بوب الشيخ ُممد بن عبدالوهاب رمحه هللا يف كتاب التوحيد باب ) ما جاء يف كثرة احللف ( .

ظيم هللا ما يقتضي هيبة احللف : أن كثرة احللف باهلل يدل على أنه ليس يف قلب احلالف من تع ومناسبة الباب لكتاب التوحيد
 ، وتعظيم هللا من متام التوحيد .به

، وْيينه ء قوم تسبق شهادة أحدهم ْيينه، مث جيي، مث الذين يلوهنمملوهنخري الناس قرِن مث الذين ي) ل وجاء يف احلديث قا
  متفق عليه .(شهادته

  ، احلكمة من مشروعيتها : التأكيد ، وذلك إما حلمل املخاطب على الثقة بكالم احلالف وأنه َل يكذب فيه إن كان خريًا
وعيدًا أو حنومها ، وإما لتقوية عزم احلالف نفسه على فعل شيء خيشى إحجامها عنه ، أو ترك شيء  وَّل خيلفه إن كان وعدًا أو
 خيشى إقدامها عليه .

  أميان الرسول : 
 ومقلب القلوب :

 ، َّل ومقلب القلوب ( رواه البخاري . عن ابن عمر . قال ) كانت ْيني النيب 
 وهللا :
 شيء أصنعه فوهللا إِن ألعلمهم باهلل وأشدهم خشية ( .) ما بال أقوام يتنزهون عن ال قال 

 ورب الكعبة :
 وهو يقول يف ظل الكعبة : هم األخسرون ورب الكعبة ( . قال أبو ذر ) انتهيت إىل النيب 

 مي هللا :أو 
 سرقت لقطعت يدها ( .مي هللا لو أن فاطمة بنت ُممد أ) و  قال 

 مي الذي نفس حممد بيده :أو 
 الذي نفس ُممد بيده لو قال : إن شاء هللا جلاهدوا يف سبيل هللا فرساناً أَجعون ( . ميأ) و  قال 
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 والذي نفس حممد بيده :
 ) والذي نفس ُممد بيده إِن ألرجو أن تكونوا شطر أهل اجلن ة ( . قال 

 والذي ال إله غريه :
 كون بينه وبينها .. ( .) فوالذي َّل إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما ي  قال 

 م / ال تنعقُد اليمني إال باهلل ، أو اسم من أمسائه ، أو صفة من صفاته .
------------- 

 : أي : أن اليمني الِت جتب فيها الكفارة إذا حنث هي

 كأن يقول : أقسم باهلل .  اليمني باهلل :  
 والرازق .، ورب العاملني  ،اء هللا : كأن يقول : واخلالق باسم من أْس وأ

 أو صفة من صفاته : كأن يقول : أقسم بعزة هللا  _ أو بوجه هللا .
 قال تعاىل ) فبعزتك ألغوينهم أَجعني ( .

 وحديث أنس مرفوعاً ) وفيه قول النار : قط قط وعزت ك ( رواه البخاري .
: انظر إليها وإىل ما أعددت يل إىل اجلنة فقالقال )ملا خلق هللا اجلنة والنار، أرسل جرب  ويف حديث أيب هريرة . أن رسول هللا 

 متفق عليه  .(وعزتك َّل يسمع هبا أحد إَّل دخلها: لها فيها، فنظر إليها فرجع فقالأله
 متفق عليه  . ()وعزتك َّل أسألك غريهاويف حديث أيب هريرة مرفوعاً ، وفيه قول الذي خيرج من النار : 

 فات اخلربية ] وهي الِت بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء [ كالوجه ، واليد ، واألصبع استثىن الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا الص
 وحنوها فلم جيوز اإلقسام هبا ما عدا الوجه قال : ألنه يعرب به عن الذات ( .

  . جيوز احللف باملصحف 
 ألن القرآن كالم هللا ، وكالم هللا تعاىل صفة من صفاته لذلك جيوز القسم به .

  هللا ينقسم إىل قسمني :احللف بآيات 
 م باملخلوق .سَ : كالليل والنهار ، والشمس والقمر ، واجلبال واألشجار ، فهذا َّل جيوز احللف هبا ألهنا قَ  اآليات الكونية

 وز .: كالقرآن فهذا جي اآليات الشرعية
 م / واحللف بغري هللا شرك ، ال تنعقد به اليمني .

------------- 
 هللا حرام وشرك .أي : أن احللف بغري 
، ن هللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم: أَّل إهو يسري يف ركب رحلف بأبي ه فقالأدرك عمر بن اخلطاب و  أن النيب عن ابن عمر . )

 ( متفق عليه .ان حالفاً فليحلف باهلل أو ليصمتفمن ك
 قال عمر ) فوهللا ما حلفت هبا منذ ْسعت النيب ذاكراً أو آثراً ( .

 أي حاكياً عن الغري .[  اً ر آث ] أي عامداً راً [ ] ذاك
 شرك ( رواه أبوداود .أ) من حلف بغري هللا فقد كفر أو  وعن ابن عمر . قال : قال رسول هللا 
َّل إَّل باهلل ، وَّل حتلفوا إ) َّل حتلفوا بآبائكم وَّل بأمهاتكم وَّل باألنداد ، وَّل حتلفوا  وعن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 م صادقون ( رواه أبوداود .وأنت
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 .جيوز احللف بغري هللا إَجاعاً َّل  : قال ابن عبد الرب
عنه غري منعقد وأما احللف بغري هللا من املالئكة واألنبياء واملشايخ وامللوك وغريهم فإنه منهي  :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .باتفاق األئم ة 
يف النهي عن احللف بغري هللا أن احللف بالشيء يقتضي تعظيمه ، والعظم ة يف احلقيقة هلل قال العلماء : السر  قال ابن حجر :

 .وح ده 
 . وَّل تنعقد هذه اليمني الِت بغري هللا ، فلو حلف بامللك أو بالصنم أو بالنيب فإن هذه اليمن غري منعقدة 
 َجاَء َرُجل  ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ ) :يَ ُقولُ  طَلمَحَة بمَن ُعبَ يمِد اَّللَِّ : ما اجلواب عن حديث إشكال ، فإن قيل  ِل جَنمٍد ثَائُِر الرَّأمِس ِمنم أَهم

َقُه َما يَ ُقوُل َحىتَّ َدنَا ِمنم َرُسوِل اَّللَِّ  َمُع َدِوىَّ َصومتِِه َوََّل نَ فم اَلِم فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َنسم َأُل َعِن اإِلسم  مَخمُس َصَلَواتٍ :  فَِإَذا ُهَو َيسم
َلةِ  ُرُهنَّ قَالَ . فَ َقاَل هَ  ىِف الميَ ومِم َواللَّي م ِر َرَمَضانَ ، َع . ِإَّلَّ أَنم َتطَّوَّ  َّلَ : لم َعَلىَّ َغي م رُُه ف َ . فَ َقاَل  َوِصَياُم َشهم ََّل . ِإَّلَّ أَنم : َقالَ َهلم َعَلىَّ َغي م

ُرَها قَالَ هَ  :الزََّكاَة فَ َقالَ  . َوذََكَر لَُه َرُسوُل اَّللَِّ  َتطَّوَّعَ  بَ َر الرَُّجُل َوُهَو يَ ُقولُ  :قَالَ  ،ََّل . ِإَّلَّ أَنم َتطَّوَّعَ : لم َعَلىَّ َغي م َواَّللَِّ ََّل أَزِيُد  :فََأدم
 ( رواه مسلم . ِإنم َصَدقَ ] وأَبِيِه [ أَف مَلَح :  َعَلى َهَذا َوََّل أَن مُقُص ِمنمُه . فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

 ذا بعدة أجوبة :قد أجاب العلماء عن ه
: إن هذا ليس حلفًا وإَّنا كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها يف كالمها غري قاصدة حقيقة  وقيل: رحتمل أن هذا قبل النهي ،  قيل

 احللف وإىل هذا جنح البيهقي والنووي .
فهي اليمني  –ب عاملًا وهو كاذ –م / وال بد أن تكون اليمني املوجبة للكفارة على أمر مستقبل ، فإن كانت على ماٍض 

 الغموس .
------------- 

 أي : أن اليمني الِت توجب الكفارة هلا شروط ، من هذه الشروط أن تكون على أمر مستقبل .
 مثال : كأن يقول : وهللا ألسافرِن غداً ، أو يقول : وهللا َّل أدخل دار فالن .

  س .فإن كانت على أمر ماضي وهو عاَل كاذب فهذه اليمني الغمو 
 على أمر ماض كاذباً عاملاً . فيها هي الِت رحلففاليمني الغموس : 

 مثال : أن يقول وهللا ما قرأت ه ذا الكتاب ، وهو قد قرأه .
 احبها يف اإلث  م مث يف النار ْسيت بذلك ألهنا تغمس ص. 
 : وهي من كبائر الذنوب 

 رواه البخاري  .(، واليمني الغموس، وقتل النفس، وعقوق الوالديناك باهلل: اإلشر الكبائرقال ) . عن النيب حلديث عبد هللا بن عمرو

 .رىء مسلم للحديث الوارد يف ذلك وقيل : هي الِت يقتطع فيها مال ام
 م / وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمني ، كقوله : ال وهللا ، وبلى وهللا ، يف عرض حديثه .

------------- 
 اِن من أنواع اليمني : وهي لغو اليمني .هذا النوع الث

ذهب وحنو أذهب ، بلى وهللا سأجل يف معرض كالمه : َّل وهللا لن املقصود هبا ما جيري على لسان املتكلم بال قصد كقول الر 
 ذلك . فهذه َّل كفارة فيها .

َاِنُكمم َوَلِكنم ي ُ ) قال تعاىل   ( .ُبُكمم َؤاِخذُُكمم ِبَا َكَسَبتم قُ ُلو ََّل يُ َؤاِخذُُكُم اَّللَُّ بِاللَّغمِو يف أْيم
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 قالت عائشة . ) هي قول الرجل : َّل وهللا ، وبلى وهللا ( رواه البخاري .
 فلغو اليمني أن يتلفظ بالقسم وهو َّل ينوي وَّل يريد القسم .

 لكفارة .وجبت عليه ا –بأن فعل ما حلف على تركه ، أو ترك ما حلف على فعله  –م / وإذا حنث يف ميينه 
------------- 

 .هذا هو القسم الثالث من أنواع اليمني وهي اليمن املنعقدة ، وهي الِت جتب فيها الكفارة 
 جتب الكفارة بشروط :

 الشرط األول : احلنث .
 وهو : أن يفعل ما حلف على تركه ، أو يرتك ما حلف على فعله خمتاراً .

 اً ، فلما جاء الغد صام ، فإنه َّل كفارة عليه ألنه َل رحنث .مثال : لو أن رجالً قال : وهللا ألصومن غد
 أن حيلف خمتارًا .الشرط الثاين : 

 ور .فإن كان مكرهاً فال تنعق د ْيين ه وهذا مذهب اجلمه 
 ) إن هللا رفع عن أمِت اخلطأ والنسيان وما استكره وا عليه ( رواه ابن ماجه . لقوله 

 القصد .الشرط الثالث : 
 َّل مؤاخذة إَّل بقصد ونية ، ولذلك أسقط هللا تبارك وتعاىل الكفارة يف لغو اليمني .ألنه 

 أن تكون على مستقبل .الشرط الرابع : 
 .[ليمني الغموس كما سبقوهي ا]وإن كان كاذباً فهو آمث  [قد برت ْيينه]نه إن كان صادقاً فاألمر ظاهر ، ألفال كفارة على أمر ماض

 العقل: الشرط اخلامس 
 ( .عن ثالثة: عن اجملنون حىت يفيق رفع القلمفال يعتد بيمينه، ألنه َّل قصد له، وحلديث ) فإن كان جمنوناً 

 البلوغالشرط السادس : 
 الصيب َّل خيلو من حالني :

 ن كان غري مميز فال عربة بيمين ه .إ
 .أن يكون مميزاً لكنه َل يبلغ ، فالراجح َّل جتب عليه الكفارة إذا حنث 

 . ذاكراً : الشرط السابع 
حل افر إىل مكة ، مث نسي فسافر إىل مكة ، فإنه َّل رحنث ، لكن َّل تن فلو حنث ناسياً فال شيء عليه ، كأن يقول : وهللا َّل أس

 ة .ْيينه بل َّل تزال باقي
 يام .م / وجبت عليه الكفارة : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكني أو كسوهتم ، فإن َل جيد صام ثالثة أ

------------- 
 إطعام عشرة مساكني أو أو كسوهتم أو حترير رقبة ، فإن َل جيد فصيام ثالثة أيام . : كفارة اليمني تتمثل فيما يلي

َوتُ ُهمم أَوم حَتم  ِليُكمم أَوم ِكسم َرقَ َبٍة َفَمنم َلَم جيَِدم َفِصَياُم َثالثَِة أَيَّاٍم  رِيرُ قال تعاىل )َفَكفَّارَتُُه ِإطمَعاُم َعَشرَِة َمَساِكنَي ِمنم أَومَسِط َما ُتطمِعُموَن أَهم
ُتمم  َاِنُكمم ِإَذا َحَلفم  ( .َذِلَك َكفَّارَُة أْيم

  ( .إطعام عشرة مساكني أو كسوهتم أو حترير رقبة )فالثالثة األوىل على التخيري 
 اإلطعام أو الكسوة أو العتق . فإن َل جيد فإنه ينتقل لصيام ثالثة أيام ، فال جيوز أن يصوم وهو قادر على



 23 

 لقوله ، رة اليمني واجبة إذا حنث احلالف كفا  … (. ) وكفر عن ْيين ك 
 . ] وقت وجوهبا هو احلنث ] وهو فعل ما حلف على تركه ، أو ترك ما حلف على فعله 
 . جيوز دفع الكفارة قبل احلنث وجيوز تأخريها عنه 

 ( ويف رواية ) فكفر عن ْيينك مث ائت الذي هو خري ( .لرواية ) .. وليكفر وليأت الذي هو خري 
 وجاء يف رواية تأخري الكفارة ) .. إَّل أتيت الذي هو خري وحتللتها ( .

 (.فكفارته إطعام عشرة مساكني .لقوله تعاىل ) ، فارةجيزىء إخراج القيمة يف الك الصحيح أنه َّل.. 
 : كيفية اإلطعام 

 أو أن يعطي كل واح د بنفس ه .، مساكني فيعشيهم أو يغديهم عشرة  أن يصنع طعاماً ويدعو إليه
 . جيب استيعاب العشرة ، فال جيوز أن يعطي مخسة مساكني مرتني ، ألن هللا نص على عدد عشرة 
 . َل يرد حتديد كم اإلطعام فريج ع فيه إىل العرف 
 لرداء ، وقيل : يرجع فيه إىل العرف ألنه َل يرد الذي جيزىء يف الكسوة : قيل : ما جيزىء يف الصالة كالقميص أو اإلزار وا

 حتديده يف الشرع وهذا الراج ح .
  يشرتط يف عتق الرقبة أن تكون مؤمنة لقوله . أعتقها فإهنا مؤمن ة ( رواه مسلم ( 
 . ) جيب التتابع يف الصوم ، لقراءة ابن مسعود ) فصيام ثالثة أيام متتابع ة 

: ق ال  ر ُسوُل ا َّللَّ   ب ن  مس ُر ٍة  و ع ن  ع ب د  ا لرَّمح  ن  م /  ه ا، ف ك فّ ر  ع ن   ل ف ت  ع ل ى مي  نٍي، فـ ر أ ي ت  و إ ذ ا ح  )   ق ال  ًا م نـ  ر ه ا خ ري  غ يـ 
، و ائ ت  ا لَّذ ي ُهو  خ ري     ( متفق عليه .مي  ين ك 
------------- 

يستدل به على أن من حلف على ْيني ، مث رأى غريها خريًا فإن الرمحن بن ْسرة ، ل حديث عبد –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 األفضل أن يكفر عن ْيينه ويأت الذي هو خري .

 [ أحوال : 3املسألة هلا ] ف
 فإنه  رحنث . ،أن يكون احلنث خري األوىل : 

 ( . َفَكفِِرم َعنم َْيِيِنَك، َوائمِت اَلَِّذي ُهَو َخريم حلديث الباب ) 
  َّل أدخل دار خاَل ، فهنا نقول األفضل أن رحنث ويدخل دار خاله ويكفر عن ْيينه .مثال : قال وهللا

 فإنه َّل رحنث .، أن يكون عدم احلنث خري ثانياً : 
 فاألفضل أن َّل رحنث .، أن يتساوى األمران ثالثاً : 

: إ ن  ش اء  ا َّللَُّ، ف ال  ح   ف  م ن  ح ل  ويف احلديث ) م /   ه ( رواه اخلمسة .ن ث  ع ل ي  ع ل ى مي  نٍي فـ ق ال 
------------- 

) من حلف على ْيني فقال : إن شاء هللا .. ( ليستدل به أن من قال  حديث ابن عمر يف قوله  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 يف ْيينه إن شاء هللا َل رحنث .

 ألنه قال إن شاء هللا .مثال : قال وهللا َّل ألبس هذا الثوب إن شاء هللا مث لبسه ، فليس عليه شيء 
 : واألفضل لكل حالف أن يعلق ْيينه باملشيئة ألن يف ذلك فائدتني 

ٍء ِإِِنِ فَاِعل  َذِلَك َغداً( تيسري األم ر كما قال تعاىل ) األمر األول :  .َوَّل تَ ُقوَلنَّ ِلَشيم
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 أن اإلنسان إذا حنث َل تلزم ه الكفارة . األمر الثاين :
 استثىن بقلبه َل ينفعه باإلَجاع ن يكون بلسانه فلويشرتط يف اَّلستثناء أ . 

 وأن يكون متصل بيمينه حقيقة وحكماً : 
 ن شاء هللا ] هذا اتصال حقيقي [ .إة : وهللا َّل أكلم فالناً اليوم حقيق

هللا ] هذا : إن شاء فلما هدأ قال -هو يعاطس فأخذه عطاس وجلس ربع ساعة و  -حكمًا : لو قال وهللا َّل ألبس هذا الثوب 
 اتصال حكماً ألنه منعه مانع من اتصال الكالم [ .

 : إذا كرر اليمني فلها أحوال 
 . إذا كرر اليمني على شيء واحداحلالة األوىل : 

 ذا اخلبز .آكل هذا اخلبز ، وهللا َّل آكل ه كأن يقول : وهللا َّل
 كثر العلماء .ذا قول أ كفارة واحدة وهفهذه تعترب ْييناً واحدة وَّل جتب فيها إَّل

 شياء خمتلفة .أتكرار اليمني على  احلالة الثانية : 
 سافر اليوم .أوهللا َّل أشرب اليوم ، وهللا َّل كأن يقول : وهللا َّل آكل اليوم ، 

 ن كفر عن األوىل مث حنث يف الثانية تلزمة كفارة ثانية .إفهذه 
 مهور بكل ْيني كفارة إن حنث فيها .والراجح قول اجل (ع خالف ضهذا مو  )فإن َل يكفر عن الثانية 

 أن يكون احمللوف عليه متعدد واليمني واحدة .احلالة الثالثة : 
 كأن يقول : وهللا َّل أكلت ، وَّل شربت وَّل لبست ، فحنث يف اجلميع .

 فهذه تلزمه كفارة واحدة ، ألن اليمني واحدة واحلنث واح د .
ان إىل نية احلالف .  م / ويرجع يف األمي 

------------- 
، لكن بشرط أن رحتملها حتديد املراد منه إىل نية احلالف، فريجع يف ا أن يبني ما يُنِزل عليه الَقسمهن -رمحه هللا-أراد املصنف 

 .اللفظ
َانَ والدليل قوله تعاىل ) و  َْيم مُتُ األم  ( . َلِكنم يُ َؤاِخذُُكمم ِبَا َعقَّدم

 متفق عليه .) إَّنا األعمال بالنيات (  وقال 
 .َل يقبل، فإن َل ْيكن ْيكن أن يراد به ما نواه احلالف ، بأن يكون هذا اللفظلكن بشرط أن رحتملها اللفظ

 مثال ما رحتمله اللفظ :
ويت ، ألِن ن: َّل أكفر، قال: كِفر، فلما قيل لهوذهب ونام يف الصحراء على الرمل وهللا َّل أنام الليلة إَّل على فراش لنِي ، فخرج

َرمَض ِفرَاشاً ، قال تعاىل )، ألن اللفظ رحتمله، فهنا يصحبالفراش األرض  .ه، فال شيء علي( والرمل لنيالَِّذي َجَعَل َلُكُم األم
 ، وقد أردت: لقد بت على الوتد، فقال: كِفر، فقلنا له، فذهب إىل جبل وبات عليه: وهللا ألبينِت اليلة على وتد: قالمثال آخر
 ، فهنا َّل شيء عليه ألن اللفظ رحتمله .بالوتد اجلبل

مث خرج إىل الرب ، . لو حلف أَّل ينام إَّل حتت سقف، قدمت نيته على عموم لفظهحنو ذلك: لو نوى بالسقف السماء و ومثله
، فهذا : أردت السماء، فقال، ألنك َل تنم حتت سقفك أن تكفر: عليوليس فوقه إَّل السماء ، فقيل له ،ووضع فراشه ونام
 ( .َوَجَعلمَنا السََّماَء َسقمفاً َُممُفوظاً يصح لقوله تعاىل )
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 : أما إذا كان اللفظ َّل رحتمله فال يقبل 
: وهللا َّل ك، فقال : َّل، ألِن أردت بقوَل: كفر عن ْيين، فذهب واشرتى خبزاً، فقيل له: وهللا َّل أشرتي اليوم خبزاً مثال : قال

 .، يعّن وهللا َّل أكلم فالناً، فهذا َّل يصح، ألن اللفظ َّل رحتملهبزاً أشرتي اليوم خ
 م / مث إىل السبب الذي هّيج اليمني .

------------- 
 فإن عدمت النية يرجع إىل سبب اليمني وما هِيجها ، فتحمل اليمني عليه .

ت ، فجاءه شخص وقال : إن ابنك يصاحب مثال : قيل لرجل : إن ابنك يصاحب األشرار ، فقال : وهللا َّل أكلمه ما حيي
األخيار وليس األشرار ، فكلمه أبوه ، فليس على الوالد كفارة ، ألنه عندما حلف ، كان سبب اليمني ، من أجل أن ابنه 

املقيد وَل يتحقق هذا  قصده احللف املطلق ، وإَّنا احللف يصاحب األشرار ، فلما ظهر أنه يصاحب األخيار علم أنه َل يكن
 لشرط ، فكأنه قال : إن كان ابّن مصاحباً لألشرار فال أكلمه ، وهو وإن َل يقل هذا الشرط بلفظه فهو مضمر له يف نفسه .ا

مثال آخر : قال وهللا َّل أكلم زيدًا لشربه اخلمر ، فكلمه وقد تركه ، َل رحنث ، لدَّللة احلال على أن املراد ما دام على ذلك ، 
 وقد انقطع ذلك .

 ىل التعيني .إم / مث 
------------- 

 [ فإننا نرجع إىل ذلك . الشيء احمللوف عليه ]قصد ذاته، فإذا قصد عنيدم السبب فإننا نرجع إىل التعينيإذا عأي 
 .ألهنا نفس العني الِت حلف عليها ،خلة أصبحت شاة فال يأكل من حلمهافإذا حلف أَّل يأكل من حلم هذه السخلة مث إن الس

 . : وهللا َّل ألبس هذا الثوب ، مث إن هذا الثوب شقق وأصبح سراويل ، فإنه َّل يلبسه ، ألنه عنِي الثوب وكذلك لو قال
 وهللا َّل ألبس هذا ، أنا قلت، فلو قال: أن النية هي املرجع األولعلى تلك الصفة فهو نيته كما سبق إَّل إذا نوى أنه ما دام :

 .، فال رحنث، فشققه وجعله سراويل: َّل ألبسه ما دام قميصاً ، أيصفته ، وَل أقصد عني القميص لكن قصديالقميص
 م / إال يف الدعاوى ففي احلديث ) اليمني على نية املستحلف ( رواه مسلم .

------------- 
ن احلالف يف حديث أيب هريرة ) اليمني على نية املستحلف ( ليستدل به على أن اليمني املطلوبة م -رمحه هللا-ذكر املصنف 

 الدعاوى جيب أن تكون على نية احملِلف ، وَّل ينفع فيها نية احلالف إذا نوى هبا غري ما أظهر ، وهذا بإَجاع العلماء .
 يعّن : أنك إذا حلفت لشخص وأظهرت خالف الواقع من باب التورية ، فاليمني على حسب نية املستحلف .

، (الذي( ِبعىن )ما، تريد أن )ا عندي لك مائة: وهللا م، فقلتتعلم أنه صادق ت، وأنمائة لايرشخص : إذا ادعى عليك مثال
النية على حسب ، بل ، لكن نيتك غري معتربةوأنت اآلن تثبت أن له عندك مائة ، هو سيفهم النفي: الذي عندي لك مائةيعّن

ًا ألن القاضي يقضي ، أما عند القاضي فإنه يربأ ظاهر تأويلينفعه هذا ال عند هللا وَّل ، وَّل يربأ اإلنسانقك به صاحبكما يصد
 .بنحو ما يسمع
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 باب النذر
 لغة : اإلجي اب . تعريفه :

 واصطالحاً : إلزام املكلف نفسه شيئاً ْيلكه غري ُمال . 
ال ) َّل وفاء بنذر يف معصية ق قوله ) شيئاً ْيلكه ( فإن نذر شيئاً َّل ْيلكه َّل يلزمه الوفاء به حلديث عمران بن حصني أن النيب 

 هللا ، وَّل فيما َّل ْيلك العبد ( .
 ، وإمنا يستخرج به من البخيل (  عن النذر وقال ) إنه ال يأيت خبري م / وعقد النذر مكروه وقد هنى النيب 

------------- 
 وال :أن النذر مكروه ، وهذه املسألة اختلف فيها العلماء على أق –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 : أنه حرام . القول األول

 وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا .
 أنه هنى عن النذر ( متفق عليه . حلديث ابن عمر  . ) عن النيب 

 ق عليه متف .(، وإَّنا يستخرج به من البخيلإن النذر َّل يغّن من القدر شيئاً ، فَّل تنذروا) : قال رسول هللا قالوعن أيب هريرة 
 والن ذر منه ي عنه .

 أنه مكروه . القول الثاين :
 وهذا قول أكثر العلماء .

 . (قالوا : والصارف عن التحرمي أن هللا أثىن على املوفني فقال ) يوفون بالنذر لألحاديث السابقة يف النهي عنه ، 
 أنه مستحب ، والذي ورد النهي عنه هو نذر اجملازاة . القول الثالث :

ر اجملازاة هو : أن يعلق فعل الطاعة على وجود النعمة أو دفع النقمة كما لو قال : إن شفى هللا مريضي فلله علِي أن أصوم ونذ
 شهراً  ، قالوا : هذا هو املنهي عنه ، أما ماعدا ذلك كما لو قال : هلل علِي أن أصوم شهراً ، فهذا مستحب .

 واختار هذا القول النووي .
 روه مطلقاً .واألرجح أنه مك

 ول .َّل ينعق د وَّل يصح إَّل بالق 
قال النووي ) الصحيح باَّلتفاق أنه َّل يصح إَّل بالقول ، وَّل تنف ع الني ة وحدها ، وليس له صفة معينة ، بل كل ما دل على 

 . ( .، وهلل على نذر ..… هلل علي عهد النذر فهو نذر مثل : 
 إن شفى هللا مريضه أن يصوم شهراً ، فال يلزمه شيء ما دام أنه َل يتلفظ به .فلو نذر بقلبه فهذا َّل عربة به ، فلو نوى 

 . َّل يصح إَّل من بالغ عاقل 
 ) رفع القلم عن ثالثة .. وذكر : الصيب حىت يبلغ واجملنون حىت يفيق ( . لقوله 

 صح النذر من الكافر .ي 
 متفق عليه  .(: فأوف بنذرك، قالملسجد احلرامعتكف ليلة يف اقلت يا رسول هللا إِن نذرت يف اجلاهلية أن أ): حلديث عمر قال

 فإن وىف به حال كفره برئت ذمته ، وإن َل يف به لزمه أن يويف به بعد إسالمه .
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 ) من نذر أن يطيع هللا فليطعه ( . م / فإذا عقد على بر ، وجب عليه الوفاء لقوله 
------------- 

 .، سواء كان مطلقاً أو معلقاً به ، وحكمه جيب الوفاءر الطاعة، وهو نذاألول من أنواع النذر النوع -رمحه هللا-ذكر املصنف 
 ذر أن يطيع هللا فليطعه ( رواه البخاري .ن) من  يف قوله  -رمحه هللا-للحديث الذي ذكره املصنف 
 صلي ركعتني .أمثال املطلق : هلل علِي أن 

 فلله علي نذر أن أصوم شهر . مثال املعلق : إن شفى هللا مريضي
أو كان نذر معصية : َل جيب الوفاء به ،  –كنذر اللجاج والغضب   –م / وإن كان النذر مباحًا ، أو جاريًا جمرى اليمني 

 وفيه كفارة ميني إذا َل يوف به ، وحيرم الوفاء به يف املعصية .
------------- 

 بقية أنواع النذر : -رمحه هللا-ذكر املصنف 
 : النذر املباح . النوع الثاين

 كأن يقول الرجل : هلل علي نذر أن ألبس هذا الثوب .
 فهنا خيري بني فعله وبني كفارة اليمني .

 فنقول هو باخليار : إن شئت البس الثوب وإن شئت كفر .
 نذر اللجاج والغضب .] اللجاج : اخلصومة [ . : النوع الثالث 

 و املنازع ة ، وهو تعليق نذره بشرط يقصد املنع منه أو احلمل عليه أو التصديق أو التكذيب .أي النذر الذي سببه اخلصومة أ
 فهذا خيري بني فعله أو كفارة ْيني .

 [ كأن يقول : هلل علي نذر أن أصوم سنة إن فعلت كذا .]أن يقصد املنع منه
 لله علي صوم سنة .صل يف اجلماع ة يف املسجد فأأن يقول : إن َل [ ك]أن يقصد احلمل عليه
 .أنت كاذب ، فقال : إن كنت كاذباً فلله علي صوم سنة  -ملا أخرب خبرب  -[ كرجل قيل له ]أو تصديق خربه
 [ كأن يقول السامع : إن كنت صادقاً فلله علي أن أصوم سنة .]أو تكذيبه

 .خري بني فعله وبني كفارة اليمنييجمرى اليمني ف فإذا كان املراد منه املنع أو احلمل على الفعل أو التصديق أو التكذيب فقد جرى
 فإذا قال مثالً : إن زرت فالناً فعلِي صيام سنة ، فنقول : إن شئت أن تزوره وعليك كفارة ْيني وإن شئت أَّل تزوره .
هو خمري ، إن مثال آخر : لو قال : إن َل أسافر اليوم إىل مكة فعلِي صيام شهر ، وَل يسافر ، فحكمه هنا حكم اليمني ، ف

 سافر فال شيء عليه ، وإن َل يسافر فعليه كفارة ْيني . 
 أنه قال ) من نذر يف غضب فعليه كفارة ْيني ( رواه أبوداود . ودليل ذلك : ما روي عن النيب 

 . لكن احلديث إسناده ضعيف لكنه ثابت عن عمر ، وعن عائشة كما يف موطأ مالك

 نذر املعصية .:  النوع الرابع
 ذا َّل جيوز الوف اء به .وه

 ) ومن نذر أن يعصي هللا فال يعصه ( .  -رمحه هللا  –الذي ذكره املصنف  للحديث
 ، فهذا َّل جيوز أن يشرب اخلمر .كذا فلله علي نذر أن أشرب اخلمر مثال : رجل قال : لئن حدث كذا و 

 عليه كفارة ْيني ? قوَّلن للعلماء :هل لكن 
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 لكفارة .أنه عليه ا القول األول :
 وهذا قول املذهب .
 ، واحتج به أمحد وكذا إسحاق وصححه الطحاوي .رواه أبوداود( ت ه كفارة ْينيَّل نذر يف معصية هللا وكفار ) : قال تقالحلديث عائشة 
 أنه َّل كفارة عليه . القول الثاين :

 وهذا قول َجاهري العلماء .
، فدل  يعصي هللا فال يعصه ( ، قالوا : لو كانت الكفارة واجبة لذكرها النيب ) .. ومن نذر أن  –السابق  –حلديث عائشة 

 ذلك على عدم وجوهبا .
 والراجح القول األول .

 . إن نذر صيام أيام َل يلزمه التتابع إَّل بشرط أو نية 
 أو متفرقة . صوم ثالثة أيام ، َل يلزمه التتابع ، فيجوز أن يصومها متتابع ةأفإذا قال : هلل علي نذر أن 

 . إَّل أن يشرتط أو ينوي 
 : كأن يقول هلل علي أن أصوم ثالثة أيام متتابعة فهنا يلزمه التتابع . يشرتط

 : كأن يقول هلل علي أن أصوم ثالثة أيام ، وينوي أهنا متتابعة فيلزمه التتابع . ينوي
  ن هذا هو م شهرًا ، فيلزمه التتابع ، وذلك ألمن نذر صوم شهر معينًا لزمه التتابع . كأن يقول : هلل علي نذر أن أصو

 .مقتضى إطالق اللف ظ 
 وذهب بعض العلماء إىل أنه َّل يلزمه التتابع إَّل بنية أو شرط .

ِ ِصيَ وهذا القول هو الصحيح لقوله تعاىل يف الكفارة ) ف َريمِن ُمَتَتاِبَعنيم ( فلو كان إطالق الشهر يقتضي التتابع ملا احتيج أن اُم َشهم
 قيده هللا تعاىل بالتتابع .ي

 إذا نذر شخص الصالة يف أحد املساجد الثالثة لزمه الوفاء بنذره .
) َّل تشد الرحال إَّل إىل ثالثة مساجد : املسجد احلرام ، واملسجد األقصى ،  حلديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 ومسجدي هذا ( متفق عليه .
  جاز أن يصليها يف املسجد احلرام أو املسجد النبوي .لو نذر الصالة يف املسجد األقصى 
 جيز أن يصليها يف املسجد األقصى لو نذر الصالة يف املسجد النبوي جاز أن يصليها يف املسجد احلرام وَل . 
  لو نذر أن يصلي يف املسجد احلرام فإنه َّل جيوز له أداؤها إَّل فيه لعدم جواز اَّلنتقال من األفضل إىل املفض ول. 

 ويدل لذلك :
صلي يف بيت أِن نذرت هلل إن فتح عليك مكة أن ما جاء يف حديث جابر ) أن رجاًل قام يوم الفتح فقال يا رسول هللا ! إ

 املقدس ركعتني ، قال : صل ههنا ، مث أعاد عليه ، فقال : صل ههنا ، مث أعاد عليه ، فقال : شأنك إذاً ( رواه أبوداود .
  املسألة هلا ثالث حاالت :مسألة نقل النذر ، هذه 

 : أن ينقله من املفضول إىل الفاضل : فهذا َّل بأس به . احلالة األوىل
مثال : لو نذر أن يصوم يوم الثالثاء ، مث صام يوم اإلثنني ، فهنا َّل رحنث ، ألنه نقل نذره من مفضول إىل فاضل ، فهو أتى 

 باملفضول وزيادة .
 ٍو إىل مساو : فهذا تلزمه كفارة ْيني .: أن ينقله من مسا احلالة الثانية
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 مثال : لو نذر أن يصوم يوم األربعاء فصام يوم الثالثاء .
 : أن ينقل من فاضل إىل مفضول . احلالة الثالثة

 .ه، ألن النذر َل يقع موقع، وعليه أن يصوم يوم اإلثنني، فليس له ذلكلثالثاء، مث صام يوم امثال : لو نذر صيام يوم اإلثنني
 كتاب اجلنايات

 تعريفها :
 ) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ... ( . كما قال ي التعدي على مال أو عرض أو بدن  : َجع جناية وه لغة

 : هي التعدي على البدن خاصة ِبا يوجب القود أو الدية . واصطالحاً 
 تسمى جناية على هذا اَّلصطالح . فالسرقة ) اصطالحاً ( َّل تسمى جناية ، والتعدي على العرض َّل

 م / القتل بغري حق ينقسم إىل ثالثة أقسام .
------------- 

هو الصحيح من أقوال أهل  -رمحه هللا-، وهذا الذي ذهب إليه املصنف  أن القتل ينقسم إىل ثالثة أقسام -رمحه هللا-ذكر املصنف 
 العلم ، أن القتل ينقسم إىل ثالثة أقسام :

 ، وقتل شبه عمد ، وقتل خطأ . قتل عمد
 م أكثر العلماء .وعلى هذا التقسي

) أَّل إن دية اخلطأ وشبه العمد ما كان بالعصا والسوط ، مائة من اإلبل ، منها أربعون يف بطون  ويدل هلذا التقسيم قوله 
 أوَّلدها ( رواه أبوداود .

فرمت إحدامها األخرى حبجر فقتلتها وما يف بطنها ، فاختصموا  ويدل عليه حديث أيب هريرة قال ) اقتتلت امرأتان من هذيمل ،
 ، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أَمة ، وقضى بدية املرأة على عاقلتها ( متفق عليه . إىل رسول هللا 

خطأ ، ألن  فاحلديث يدل على أن القتل يف هذه احلال كان شبه عمد ، وَل يكن عمدًا ، ألنه َّل ذكر للقصاص فيه ، وَل يكن
 الضرب على ذلك الوجه َّل يكون خطأ .

 وذهب اإلمام مالك إىل أن القتل ينقسم إىل قسمني : خطأ وعمد .
ِمنًا ُمتَ َعمِِدًا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدًا ِفيَها يف قوله تعاىل ) فالعمد: بأنه َل يذكر يف القرآن إَّل العمد واخلطأ . واستدلوا َوَمنم يَ قمُتلم ُمؤم

ُتَل ُمؤمِمنًا ِإَّلَّ َخطًَأ َوَمنم قَ َتَل ُمؤمِمناً يف قوله تعاىل ) واخلطأ( َغِضَب اَّللَُّ َعَليمِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعَذابًا َعِظيماً وَ  َوَما َكاَن ِلُمؤمِمٍن َأنم يَ قم
ِلِه ِإَّلَّ  ِمَنٍة َوِديَة  ُمَسلََّمة  ِإىَل أَهم رِيُر َرقَ َبٍة ُمؤم  ( . َأنم َيصَّدَّقُواَخطًَأ فَ َتحم

 م / أحدها : العمد العدوان : وهو : أن يقصد جبناية تقتل غالباً .
------------- 

 تعريف القتل العمد وهو : أن يقصد جبناية تقتل غالباً . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 ن موته به .أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله ِبا يغلب على الظ وعرفه بعضهم بقوله :  

 .خطأ ، ألهنا ليس هلما قصد صحيح  قوله ) أن يقصد ( أي َّل بد أن يكون للقاتل قصداً ، وأما الصغري واجملنون فعمدمها
 قوله ) من يعلمه آدمياً ( فال يظنه صيداً وَّل هدفاً وَّل غري ذلك .
 قوله ) معصوماً ( أي معصوم الدم فليس من احملاربني لإلسالم .

 صناف : املسلم والذمي واملستأمن واملعاهد ( .أملعصوم أربعة ) واآلدمي ا
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ه به ( َّل بد أن تكون اجلناية ِبا يغلب على الظن أهنا تقتل ، مثل أن يضربه بسيف أو قوله ) فيقتله ِبا يغلب على الظن موتُ 
 يرميه بسهم وحنو ذلك مما يغلب على الظن أنه يقتله به .

 قتل ? اجلواب : َّل يقبل قوله إَّل ببينة .لو ادعى القاتل أنه َل يقصد ال 
 : من صور القتـل العمد 

 وهو ما يقطع ويدخل يف البدن كالسيف والسكني .: أن يضربه ِبحدد 
 أي ِبثقل ، َّل حبجر صغري ، ألن احلجر الصغري َّل يقتل غالباً .: أن يضربه حبجر كبري وحنوه 

 ن يلقيه من شاهق أو يف نار أو يلقي عليه حائط .أ
 أن خينقه حببل .

 شبه ما لو قتله بسكني ( .أقود ألنه قتله ِبا يقتل غالباً فقال يف املغّن ) فيلزمه ال، أو يقتله بسحر يقتل غالباً 
 م .بأن يطعمه الس: أن يقتله بسم 

 . وعمد الصيب واجملن ون خ طأ 
 حكم اخلطأ .وه ذا باتفاق أهل العلم ، فإذا قتل الصيب متعمداً وكذلك اجملنون فهو يف 

 ألهنما َّل قص د هلما .
 تكون يف ماهلما ( .تكون يف مال العاقلة ، والكفارة ) ففيه الدية والكفارة ، فالدية 

 . وقتل العمد ذنب عظيم وجرم كبري 
 ( يمِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعَذاباً َعِظيماً َوَمنم يَ قمُتلم ُمؤمِمناً ُمتَ َعمِِداً َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلداً ِفيَها َوَغِضَب اَّللَُّ َعلَ قال تعاىل )
تُ ُلوا الن َّفمَس الَِِّت َحرََّم اَّللَُّ ِإَّلَّ وقال تعاىل ) قِِ َوَّل تَ قم  ( .بِاحلَم
تُ ُلوَن الن َّفمَس الَِِّت َحرََّم اَّللَُّ ِإَّلَّ وقال تعاىل ) ُعوَن َمَع اَّللَِّ ِإهَلاً آَخَر َوَّل يَ قم قِِ  َوالَِّذيَن َّل يَدم  ... ( .بِاحلَم

َرمِض فَ )تعاىل وقال  رائيَل أَنَُّه َمنم قَ َتَل نَ فمساً ِبَغريمِ نَ فمٍس أَوم َفَساٍد يِف األم َنا َعَلى َبِّن ِإسم ِل َذِلَك َكَتب م يعاً ِمنم َأجم َا قَ َتَل النَّاَس َجَِ  ( . َكَأَّنَّ
 يامة يف الدماء ( متفق عليه .) أول ما يقضى بني الناس يوم الق وعن ابن مسعود . قال : قال 

 ) لقتل املؤمن أعظم عند هللا من زوال الدنيا ( رواه الرتمذي . وقال 
 ) َّل ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ( متفق عليه . وقال 

 : أن? قال: مث أيقال? : أن جتعل هلل ندًا وهو خلقكقال? أي الذنب أعظم عند هللا سئل رسول هللا قال )وعن ابن مسعود 
 ( متفق عليه .تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ...

 ) َّل يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما َل يصب دماً حراماً ( رواه البخاري . وقال 
 ) أكرب الكبائر : اإلشراك باهلل ، وقتل النفس ، .... ( رواه البخاري . وقال 

 ( يعاً  أَنَُّه َمنم قَ َتلَ معىن قوله تعاىل َا قَ َتَل النَّاَس َجَِ َرمِض َفَكَأَّنَّ  ( . نَ فمساً ِبَغريمِ نَ فمٍس أَوم َفَساٍد يِف األم
 : املعىن من قتل نبياً أو إمام عادل فكأَّنا قتل الناس َجيعاً ، ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأَّنا أحيا الناس َجيعاً .قيل 
 هو مثل من قتل الناس َجيعاً .: من قتل نفساً واحدة وانتهك حرمتها ف وقيل

املعىن فكأَّنا قتل الناس َجيعًا عند املقتول ، ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأَّنا أحيا الناس َجيعًا عند املستنقذ ،  وقيل :
 وقيل غري ذلك .

إن من املعلوم قطعاً أن إمث من : إن هذا تشبيه وَّل يلزم من التشبيه أن يكون املشبه مثل املشبه به يف كل شيء ، ف قال ابن القيم
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 :وإمنا كون كل منهما قتل مائة أعظم من إمث من قتل نفساً واحدة ، فليس املراد التشبيه يف مقدار اإلمث والعقوبة 
 عاص هلل ولرسوله ، خمالف ألمره متعرض لعقوبته . -1
 أهنما سواء يف استحقاق القصاص . -2
 أهنما سواء يف اجلرأة على سفك الدم احلرام . -3
 أن كالً منهما يسمى فاسقاً عاصياً بقتله نفساً واحدة . -4

 . القاتل عمد مسلم وليس بكافر ، لكنه مسلم ناقص اإلْيان ، وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة 
َرَك ِبِه َويَ غمِفُر َما ُدوَن َذِلَك لِ لقوله تعاىل )  ( .َمنم َيَشاُء ِإنَّ اَّللََّ َّل يَ غمِفُر َأنم ُيشم
ُرِِ َوالمَعبمُد بِالمَعبمِد َواألمُ وقال تعاىل ) ُرُّ بِاحلم َلى احلم ُن مَثى َفَمنم ُعِفَي َلُه ِمنم َأِخيِه يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَليمُكُم المِقَصاُص يف المَقت م ن مَثى بِاألم

َسانٍ  ء  فَاتَِِباع  بِالمَمعمُروِف َوأََداء  ِإلَيمِه بِِإحم هي األخوة اإلْيانية مع أنه ( فأثبت هللا له وصف األخوة و من أخيه) ( والشاهد قولهَشيم
 .قاتل

نَ ُهَماوقال تعاىل ) ِلُحوا بَ ي م  .... ( فسمى هللا الفئة العادلة والفئة الباغية مؤمنني . َوِإنم طَائَِفَتاِن ِمَن المُمؤمِمِننَي اق مَتتَ ُلوا فََأصم
 ( اباً يَ قمُتلم ُمؤمِمناً ُمتَ َعمِِداً َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلداً ِفيَها َوَغِضَب اَّللَُّ َعَليمِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ َلُه َعذَ  َوَمنم فإن قيل ما اجلواب عن قوله تعاىل

 ( ? َعِظيماً 
 فاجلواب :

 : املراد من استحل ذلك ، وهذا قول ضعيف ، ألن املستحل كافر سواء قتل أم َل يقتل .قيل 
 لود هنا املكث الطويل وليست اإلقامة األبدية .: املراد باخلوقيل 
 : إن هذه النصوص خرجت خمرج الزجر والتغليظ وَّل يراد حقيقة التخليد . وقيل

 إن هذا جزاؤه وهو يستحق هذا الوعيد ، ولكن هللا تكرم على عباده املوحدين ومِن عليهم بعدم اخللود يف النار . وقيل :
يد َّل يذم بل ْيدح ، وهللا تعاىل جيوز عليه إخالف الوعيد وَّل جيوز عليه خلف الوعد ، والفرق : هذا وعيد ، وإخالف الوعوقيل 

 بينهما ، أن الوعيد حقه فإخالفه عفو وهبة ، وذلك موجب كرمه ، والوعد حق عليه أوجبه على نفسه ، وهللا َّل خيلف امليعاد .
 ل هذا من العمد ?اختلف العلماء إذا أِذَن اجملّن عليه للجاِن بقتله ، فه 

 : هذا قتل عمد وجيب فيه القود . القول األول
 وهذا قول املالكية .

 قالوا : بأنه إذمن  يف غري ُمله ، فكأنه غري موجود ، ألن اإلنسان َّل ْيلك نفسه فضالً عن أن يأذن لغريه أن يقتله .
 : شبه عمد . القول الثاين

 وهذا قول األحناف .
 ء والقتل موجود ، ولكن وجود اإلذن شبهة متنع من إحلاقه بالقتل العمد .قالوا : إن قصد اَّلعتدا

 : أن هذا القتل فيه اإلمث ، وَّل قصاص فيه وَّل دية . القول الثالث
 وهذا قول الشافعية واحلنابلة .

 والراجح األول حلق اجملّن عليه وقد تنازل عن حقه . قالوا : ألن القصاص والدية شرعاً 
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) من قُت ل له قتيل فهو خبري النظرين : إما أن يقتل وإما أن يفدي (  الويل فيه بني القتل والدية ، لقوله  م / فهذا خيرّي 
 متفق عليه .

------------- 
 الوَل بينهما .ري د القود أو الدية . خيجيب بالقتل العم

 عفا إىل غري شيء .إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن شاء  الوَل بني القصاص أو الدي ة ، فيخري
 ) من قتل له قتيل فهو خبري النظرين : إما أن يُوَد وإما أن يقاد ( متفق عليه . حلديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 فأهله بني خريين : إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية ( رواه أبوداود .… ويف حديث آخر ) 
 . والعفو جماناً أفض ل 

(ىل )لقوله تعا رُُه َعَلى اَّللَِّ َلَح فََأجم  . َفَمنم َعَفا َوَأصم
 ) ما عفا رجل عن مظلمة إَّل زاده هللا هبا عزاً ( رواه مسلم . وقال 

 رفع إليه شيء فيه قصاص إَّل أمر فيه بالعفو ( رواه أبوداود . وعن أنس . قال ) ما رأيت رسول هللا 
  جاز .وإن صاحل القاتل عن القود بأكثر من الدية 

مثال : إذا كانت الدية مثاًل مائة ألف ، فقال الوَل : أنا َّل أقبل إَّل مائِت ألف ، أو مليون مثاًل فرضي القاتل بذلك فله احلق 
 بذلك .

قال ) من قتل متعمدًا دفع إىل أولياء املقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن  حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . أن رسول هللا 
 خذوا الدية ، . . وما صوحلوا عليه فه و هلم ( رواه الرتمذي .شاؤوا أ

 م / الثاين : شبه العمد وهو : أن يتعمد اجلناية عليه مبا ال يقتل غالباً .
------------- 

 غري مقتل .أن يقصد جناية َّل تقتل غالباً يف  النوع الثاِن من أنواع القتل ، وهو شبه العمد وتعريفه : –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 كمن ضربه يف غري مقتل بسوط أو عصا صغرية .

  َمن النخاع .قتل ولو كان بشيء صغري حقري فإنه يعترب قتل عمد كالقلب أو الضرب ِب ل ( ألنقلنا ) يف غري مقت 
 . ) ْسي بذلك : لرتدده بني هذين النوعني ) اخلطأ والعمد 
  : فالفرق بني القتل العمد وشبه العمد 

 ان يف قصد اجلناية ، وخيتلفان يف اآللة الِت حصلت اجلناية هبا .أهنما يشرتك
  وأذكر اآلن الفرق بني القتل العمد وبني شبه العمد: 

أن القصد يف القتل العمد هو إزهاق روح اجملّن عليه ، أما يف شبه العمد فالقصد هو الضرب دون القتل ، فيقصد اجلاِن  أواًل :
 غالباً . ضرب اجملّن عليه ِبا َّل يقتل

 اآللة . ثانياً :
، جر كبري يقتل غالباً ، كأن يقتله بسيف أو سكني أو خبنعليه هبا اجملّنن اآللة املستخدمة يف القتل العمد يغلب على الظن موت أ

 أما يف شبه العمد فإن اآللة فيه َّل تقتل غالباً كأن يضربه خبشبة صغرية .
 املوَجب . ثالثاً :

 القود أو الدية ، والقود هو قتل القاتل ملن قتله ، وأما موجب قتل شبه العمد فهو الدية . موجب القتل العمد هو
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 الدية . رابعاً :
الدية يف القتل العمد جتب يف مال القاتل فال حتملها العاقلة ،قال ابن قدامة : أَجع أهل العلم على أن دية العمد جتب يف مال 

 ية يف شبه العمد فال جتب يف مال القاتل ، بل حتملها العاقلة . ) وسيأِت تعريف العاقلة ( .القاتل َّل حتملها العاقلة ،  أما الد
 تأجيل الدية . خامساً :

ذهب َجهور العلماء إىل أن الدية يف القتل العمد جتب حالة غري مؤجلة أو مقسطة إَّل برضا وَل الدم ، ألن اجلاِن قد ارتكب 
القصاص حاًَّل ، والدية بدل القصاص فتكون حالة ، وأما دية شبه العمد فإهنا مؤجلة ، قال  جرْية القتل باختياره والواجب فيه

 ابن قدامة : .... وَّل أعلم يف أهنا جتب مؤجلة خالفاً بني أهل العلم .
 وذلك ختفيفاً على اجلاِن ، ألنه َل يقصد القتل ، وصفة التأجيل أهنا توزع على ثالث سنني ، يف كل سنة ثلثها .

 الكفارة . ادساً :س
ذهب َجهور العلماء إىل أنه َّل جيب يف القتل العمد كفارة ، ألن القتل العمد أعظ م من أن متحوها الكفارة ، أما القتل شبه 

 العمد فقد ذهب أكثر الفقهاء إىل وجوب الكفارة على القاتل .
 العقاب األخروي . سابعاً :

ِمنًا ُمتَ َعمِِدًا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدًا ِفيَها َوَغِضَب اَّللَُّ َعَليمِه َوَلَعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعَذاَوَمنم ي َ فإن هللا توعد قاتل العمد بقوله ) باً قمُتلم ُمؤم
 .، وأما شبه العمد ، فهو وإن كان القاتل آمثاً فإنه َّل يدخل يف هذا الوعيد َعِظيماً(

 بغري قصد مبباشرة أو سبب . م / الثالث : اخلطأ ، وهو أن تقع اجلناية منه
------------- 

أن يفعل ماله فعله ، مثل أن يرمي صيدًا أو هدفًا فيصيب آدمياً : هو و  هذا النوع الثالث من أنواع القتل وهو : قتل اخلطأ .
 معصوماً َل يقصده فيقتله .

 ِبباشرة : كأن يرمي صيداً فيصيب آدمياً .
 س فيقع فيها إنسان .بسبب : كأن رحفر حفرة يف طريق النا

 :رمحه هللا  –ما ما يوجب فقد قال املصنف وأ
 .ففي األخري ال قود م / 

------------- 
 َّل قود ، وهذا باإلَجاع . -وهو قتل اخلطأ-أي : يف األخري 

 يف قتل العمد فقط . -وهو القصاص-يف قتل شبه العمد ، َّل قود فيه ، وإَّنا القود وكذلك 
  مال القاتل والدية على عاقلته وهم عصباته .بل : الكفارة يفم / 

------------- 
 ما يوجبه قتل اخلطأ وكذلك القتل شبه العمد وأنه يوجب أمران : –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 الكفارة . األول :
ُتَل ُمؤمِمنًا ِإَّلَّ َخطًَأ َوَمنم قَ َتَل ُمؤممِ كما قال تعاىل ) ِلِه ِإَّلَّ أَنم َوَما َكاَن ِلُمؤمِمٍن َأنم يَ قم ِمَنٍة َوِديَة  ُمَسلََّمة  ِإىَل أَهم رِيُر َرقَ َبٍة ُمؤم نًا َخطًَأ فَ َتحم

 ( . َيصَّدَُّقوا
ُتَل ُمؤمِمناً ِإَّلَّ َخطًَأ ) َوَمنم ( أي : ْيتنع شرعًا أن يقتل املؤمن أخاه عمداً ، لكن قد يقتله عن طريق اخلطأ ) َوَما َكاَن ِلُمؤمِمٍن َأنم يَ قم
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رِيُر َرقَ َبٍة ُمؤمِمَنٍة قَ تَ  وإعتاقها ، رير وختليص رقبة مؤمنة من الرق ( أي : ومن قتل مؤمنًا خطأ فعليه كفارة : حتَل ُمؤمِمنًا َخطًَأ فَ َتحم
ِلهِ وجيب أن تكون مؤمنة )  وعوضاً عما فاهتم م عوضاً عن دم القتيل إىل أوليائه جرباً لقلوهب ( الدية : ما يعطى َوِديَة  ُمَسلََّمة  ِإىَل أَهم

 : يعفوا عن الدية .( أيِإَّلَّ َأنم َيصَّدَُّقوامن قريبهم )
 : الدية وتكون على عاقلة القاتل .الثاين 

ِلِه ِإَّلَّ أَنم َيصَّدَُّقوا.. لقوله تعاىل ) .  ( . َوِديَة  ُمَسلََّمة  ِإىَل أَهم
 والدية تكون على العاقلة : 

 العصبة بالنفس ، فيدخل فيهم : آباؤه وأبناؤه وإخوته وعمومتهم وبنوهم . : وهم عصبته واملراد ب والعاقلة
نقداً،  أوإبالً  ،أولياء املقتول لتسلم إليهم، مث كثر اَّلستعمال حىت أطلق العقل على الديةألن اإلبل جتمع فتعقل بفناء :  ومسيت بذلك

 .عليه أحد  يمن أن يعتد وقيل ْسوا عاقلة ألهنم ْينعون عن القاتل
 . ويشمل القريب والبعيد منهم ، فكلهم يشرتكون يف العقمل 
 . وحاضرهم وغائبهم 
 : وَّل عقل على رقيق 

 أنه َّل مال له ، ألن مال اململوك لسيده . ثانياً :ألنه ليس من أهل النصرة ، أواًل : 
 . وَّل على غري مكلف كالصغري واجملنون 

 بلغ ، وعن اجملنون حىت يفيق ( رواه أبو داود .) رفع القلم عن ثالثة : عن الصيب حىت ي لقوله 
 وألهنما ليسا من أهل النصرة .

  ، ألنه ليس عنده مال .وَّل على فقري 
  ، ليست من أهل النصرة  األهنوَّل على أنثى. 
 اتفقت  وجيتهد احلاكم يف حتميل كل منهم ما يناسبه ، فيحمل األقرب أكثر من األبعد ، والغّن أكثر ممن دونه وهكذا ، ولو

 العاقلة فيما بينهم على تقدير معني جاز ، ألن األمر راجع إليهم .
 مع العاقلة ، ألهنم  واملذهب : أن اجلاِن ليس عليه شيء من الدية ولو كان غنيًا ، والقول اآلخر يف املذهب : أنه رحمل

 ، وهذا اختيار الشيخ السعدي رمحه هللا .تحملى العاقلة، فإهنا من باب ال، وَّل ينايف ذلك أن الشارع جعل الدية علمحلوا بسببه
 . َّل حتمل العاقلة قتل العمد كما تقدم 
 : القتل من حيث ما يوجبه ويرتتب عليه ينقسم إىل أقسام 

 قتل يوجب القود فقط ، وهو القتل العمد .:  القسم األول
 يوجب الكفارة والدية ، وهو قتل شبه العمد واخلطأ . : قتل القسم الثاين

 يوجب الكفارة فقط وهذا له صور : : قتل سم الثالثالق
 لماً ففيه الكفارة . صف كفار من ظنه حربياً فبان مسإذا قتل يف:  الصورة األوىل
رِيُر َرقَ َبٍة فَِإنم َكاَن ِمنم قَ ومٍم َعُدوٍِ َلُكمم َوُهَو ُمؤمِمن  فَ َتحم وإذا قتل مسلم ورثته كفار وهم أعداء لنا ، لقوله تعاىل ):  الصورة الثانية

ِمَنةٍ  واملعىن : وإن كان القتيل من قوم كفار ُماربني فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة فقط ، وَل يذكر الدية ، ألنه َّل دية على  ( . ُمؤم
 قون هبا على حرب املسلمني ، وألنه مؤمن وهم كفار ،فالقاتل ، ألن أهل املقتول كفار ُماربون ، َّل عهد هلم وَّل ذمة ، وقد يت

 والكافر َّل يرث املؤمن .



 35 

 شروط القصاص
 م / ويشرتط يف وجوب القصاص :

------------- 
 شروط القصاص . –رمحه هللا  –سيذكر املصنف 

 اص .صط حد القهذه الشروط إذا فقد منه ا شرط سق
 م / كون القاتل مكلفاً .
------------- 

 اً ( .أن يكون القاتل مكلفاً ) عاقالً بالغهذا الشرط األول : 
 ) رفع القلم عن ثالثة : عن الصيب حىت يبلغ ، وعن اجملنون حىت يفيق .. (. لقوله 
 حكم قتلهما قتل خطأ ألن عمدمها خطأ لكوهنما َّل يصح منهما قص د صحيح . أما الصيب واجملنون فو 
 : اختلف العلماء يف حكم جناية السكران على قولني 

 : أنه يقتص منه . القول األول
 ول اجلمهور .وهذا ق

أن الصحابة أقاموا سكره مقام قذفه ، فأوجبوا عليه حد القذف ، فقد جاء يف املوطأ ) أن عمر استشار الناس يف شأن شارب 
اخلمر فقال علي : يا أمري املؤمنني ، إن الشارب إذا سكر هذي ، وإذا هذي افرتى وحد املفرتي مثانون جلدة ، أرى أن جتلده 

ب ذلك عمر وجعل عقوبته مثانني جلدة ( فإذا وجب حد القذف على الشارب فالقصاص املتمحض حق مثانني جلدة ، فأعج
 آدمي أوىل .

وألن يف ذلك سدًا للذريعة ، إذ لو َل جيب القصاص واحلد ألفَضى إىل أن من أراد أن يعصي هللا شرب ما يسكره مث قتل وزىن 
 العقوبة عنه . وسرق وَّل يلزمه عقوبة ، فيصري عصيانه سبباً لسقوط

 : أنه َّل يقتص منه . القول الثاين
 وهذا وجه يف مذهب احلنابلة .

 قياساً على اجملنون ، فإن كاًل منهما زائل العقل .
 عليه حد الردة . وهو مثل : وهل أنتم إَّل عبيد أيب ( وَل يقم النيب  وملا ثبت يف صحيح البخاري ) أن محزة قال للنيب 

 ل .والراجح القول األو 
 وأما قياسه على اجملنون ، فهذا قياس مع الفارق ، فإن السكران فقد عقله باختياره عصياناً خبالف اجملنون .

 وأما قصة محزة ، فهذا كان قبل حترمي اخلمر ، فال يصح اَّلستدَّلل به ، وبأنه قول والقتل فعل ، والفعل أشد .
 م / واملقتول معصوماً .
------------- 

 فإن كان حربياً أو مرتداً فال ضمان فيه .: أن يكون املقتول معصوماً ،  ثاينهذا الشرط ال
 والعلة يف ذلك : ألن القصاص شرع حلفظ الدم املعصوم دون الدم املهدر .
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 م / ومكافئاً للجاين يف اإلسالم والرق واحلرية ، فال يقتل مسلم بكافر وال احلر بالعبد .
------------- 

 : أن املساواة بني القاتل واملقتول يف اإلسالم واحلرية والرق . هذا الشرط الثالث
 يف اإلسالم : فال يقتل مسلم بكافر .

 ل مسلم بكاف ر ( .مرفوعاً يف صحيفة علي ) َّل يقت ملا ثبت يف البخاري
 وحلديث علي مرفوعاً ) املؤمنون تتكافأ دماؤهم ..... وَّل يقتل مؤمن بكافر ( رواه أبوداود .

 املؤمن . ل على أن غري املؤمن َّل يكافئا يدفهذ
َوَلنم جَيمَعَل اَّللَُّ لِلمَكاِفرِيَن َعَلى المُمؤمِمِننَي وألن املسلم أعلى وأكرم عند هللا من الكافر ، واإلسالم يعلو وَّل يُعلى عليه كما قال تعاىل )

تَ ُوونَ َفَمنم َكاَن ُمؤمِمناً َكَمنم َكاَن فَاِسقاً ( وقال تعاىل ) َ  َسِبيالً   ( . َّل َيسم
 وهذا مذهب َجاهري العلماء : َّل يقتل مسلم بكافر .
 وذهب احلنفية إىل أنه يقتل املسلم بالذمي خاصة .

َنا َعَليمِهمم ِفيَها َأنَّ الن َّفمَس بِالن َّفمسِ واستدلوا بالعمومات الدالة على أن النفس بالنفس كقوله تعاىل ) َو   ( . َكَتب م
 أقاد مسلماً بذمي ، وقال : أنا أحق من وىف بذمته ( . ) أنه  وحبديث ورد عن النيب 

 أقاد مسلماً بذمي ... ( فهو حديث ضعيف جداً . والراجح قول اجلمهور ، وأما احلديث )أنه 
 ور العلماء .وهذا مذهب َجه، د وَّل حر بعب 

 . د ( رواه الدارقطّن لكنه ضعيفوفيه ) َّل يقتل حر بعب حلديث روي عن النيب 
 وعن علي ) من السنة : أن َّل يقتل حر بعبٍد ( أخرجه ابن أيب شيبة وسنده َّل يصح .

 وألن العبد َّل يكاىفء احلر ، فإنه منقوص بالرق .
 .وذهب بعض العلماء إىل أن احلر يقتل بالعبد 
 وهو قول داود الظاهري وبعض السلف .

 ( . َنا َعَليمِهمم ِفيَها أَنَّ الن َّفمَس بِالن َّفمسِ وََكَتب م لعموم األدلة يف وجوب القصاص ، كقوله تعاىل ) 
 ) املؤمنون تتكافأ دماؤهم ( رواه أبوداود . ولقوله 

 فدل احلديث على أن دماء املؤمنني متكافئة ، وأن العربة بأصل اإلْيان ، وليست العربة باحلرية أو الرق .
 وهذا قول قوي ، لقوة أدلته .

 وه ذا باَّلتفاق .،  اما الكافر فيقتل باملسلم 
  وه ذا باَّلتفاق .، والعب د يقتل باحل ر 
 . والرجل باملرأة واملرأة بالرجل 

 قال يف املغّن ) هذا قول عامة أهل العلم ( .
َنا َعَليمِهمم ِفيَها أَنَّ الن َّفمَس بِالن َّفمِس  لقوله تعاىل )  . (وََكَتب م

 ها على أوضاح هلا ( متفق عليه .قتل يهودياً جبارية قتل وحلديث أنس ) أن النيب 
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 م / وأال يكون والدًا للمقتول ، فال يقتل األبوان بالولد .
------------- 

 : وهو أن يكون اجلاِن غري األصل ، فال يقتل الوالد بولده . هذا الشرط الرابع
 وهذا مذهب َجاهري العلماء .

 د ( رواه الرتمذي .الوالد بالول ) َّل يقاديقول :  حلديث عمر . قال : ْسعت رسول هللا 
 د فال يكون الولد سبباً إلعدامه .وألن األب سبب لوجود الول

 ولعموم األدلة املوجبة لرب الوالدين ، واإلحسان إليهما .
 ( دليل على أنه َّل جيب القصاص على األصل ، سواء كان األب أو األم ، وهذا مذهب قوله ) فال يقتل األبوان بالولد

 العلماء .َجاهري 
 وذهب بعض العلماء إىل أنه جيب القصاص عليهما .

 وهذا قول داود الظاهري وابن املنذر .
 لعموم األدلة يف وجوب القصاص من القاتل ، وعدم ورود ما يقَوى على ختصيصها .

الولد َل يكن سبباً يف إعدامه ، بل وقالوا : وأما التعليل بأن الوالد سبب إجياد الولد فال يكون سبباً يف إعدامه ، فهو مردود ، فإن 
 هو سبب إعدام نفسه .
 وقول اجلمهور أرجح .

 وم األدلة الدالة على وجوب القصاص ( . ويقتل الولد بوالده ، قال يف املغّن : هذا قول عام ة أهل العلم لعم 
  شروط استيفاء القصاص

 قصاص .توفرت يتم استيفاء ال إذاسيذكر املصنف رمحه هللا الشروط الِت 
 القصاص .هبا يثبت  الِتهي الشروط و  –شروط القصاص  –الشروط املاضية 

 م / والبد من اتفاق األولياء املكلفني .
------------- 

 : وهو اتفاق َجيع األولياء املشرتكني يف استحقاق القصاص على استيفائه . ط األولهذا الشر 
 ألنه حق جلميعهم فلم يكن لبعضه م اَّلستقالل به .

 . فإذا عفا أحد األولياء سقط القصاص وانتق ل األم ر إىل الدي ة 
 ن كان فيهم غائب انتظر قدوم ه إ. 
 ويدل لذلك قوله  ،الذين هلم حق يف استيفاء القصاص هم الورثة (رواه أبوداود وأصله من قتل له قتيل فأهله بني خريتني )
 . فقوله ] أهله [ أي ورثته ،لصحيحنييف ا

 أن يكون مستحقه مكلفاً . : الشرط الثاين
 .غ الصيب ويعقل اجملنون، ورحبس القاتل حىت يبلصبياً أو جمنوناً فإنه َّل يستوىففإن كان غري مكلف بأن يكون 

 ألن القصاص ثبت ملا فيه من التشفي واَّلنتقام ، وَّل رحصل ذلك باستيفاء غري مستحقه .
 وهذا هو املذهب وهو قول الشافعي .

 ماء إىل أنه جيوز لألب واجلد أن يستوفيا القصاص نيابة عن موليهما الصغري واجملنون .وذهب بعض العل
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 وهذا قول بعض احلنفية ، ألن وَّليتهما وَّلية نظر ومصلحة ، فهما خمِوَّلن لطلب القصاص .
 واألول أظهر .

 م / واألمن من التعدي يف االستيفاء .
------------- 

 لتعدي يف اَّلستيفاء .األمن من ا هذا الشرط الثالث :
 فلو كان اجلاِن حامالً َل جيز استيفاء القصاص منها حىت تضع ولدها ويستغّن عنها .

 م / وتقتل اجلماعة بالواحد .
------------- 

 أي : جيب القصاص بقتل القاتل ولو كان القاتل اثنني فأكثر ، وهذا قول اجلمهور .
 لعموم األدلة على مشروعية القصاص .

 .م به ( رواه البخاري : لو اشرتك فيه أهل صنعاء لقتلتهن عمر قال ) قتل غالم غيلة ، فقال عمر عن اب
وسداً للذريعة ، فإنه لو َل يقتل اجلماعة بالواحد ألِدى ذلك إىل سقوط القصاص هبذه احليلة ، فكل من أراد قتل شخص تعاون 

 الردع والزجر . مع آخرين ليسقط عنه القصاص ، فيؤدي ذلك إىل إسقاط حكمة
  ًشرط القصاص منهم َجيعًا : أن يكون فعل كل واحد منهم يصلح لقتله لو انفرد ، كأن يصِوب ثالثة أشخاص مسدسا

 ضد شخص واحد ويقتلونه يف آن واحد .
وهذا احلكم : حيث كان فعل كل واحد منهم يوجب القصاص لو انفرد ، كأن جيتمع وا على ضربه بسيوف ، كل واحد لو 

 ردت ضربته لقتلت غالباً .انف
 ل واحد فلم جيب إَّل دية واحدة، وذلك ألن النفس واحدة والقتفإهنا جتب دية واحدة على اجلميع ،ةوإن اختار الوَل الدي. 
 : إذا أكره مكلف مكلفاً آخر على قتل معصوم ، فللعلماء يف هذه املسألة عدة أقوال 

 كرِه واملكَره ( .أن القصاص عليهما ) على امل القول األول :
 وهذا قول مالك وأمحد .

ألن املكرِه تسبب إىل قتله بشيء يُفضي إليه غالبًا ، فوجب عليه القصاص ، كما لو ألسعه حية ، أو ألقاه إىل أسد يف زريبة ، 
 . فألنه قتل شخصاً ظلماً َّلستبقاء نفسه ، أشبه ما لو قتله يف املخمصة ليأكله –بفتح الراء  –وأما املكَره 

 دون املكرِه . –بفتح الراء  –: أن القصاص على املكَره  القول الثاين
 وهذا قول للشافعية وبعض احلنفية .

 ألن املكَره مباشر ، وليس له أن يقتل غريه َّلستبقاء نفسه .
 . -بكسر الراء  –: أن القصاص على املكرِه  القول الثالث

 وهذا قول أيب حنيفة .
 ، واملكَره مضطر ، ولوَّل إكراه ذلك ما قتله .ألنه هو امللجىء لغريه 

 ليل ضعيف .لكن هذا تع
 والراجح أن القصاص عليهما أو على املكَره .

 ذي أمسكه ليقتله لإذا أمسك إنسان إنسانًا ليقتله آخر ، فال خالف يف وجوب القصاص على القاتل ، وأما املمسك ا
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 القاتل ، فقد اختلف العلماء على أقوال :
 : َّل قصاص على املمسك . ألولالقول ا

 وهذا قول أيب حنيفة والشافعي .
 ألنه غري قاتل .

 : القصاص عليهما َجيعاً . القول الثاين
 وهذا قول مالك .

: أن  القول الثالث. ، فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكان فيه لى قتله، وبإمساكه متكن من قتلهألنه لو َل ْيسكه ما قدر ع
 وْيسك املمسك حىت ْيوت .القاتل يقتل 

 وهذا املشهور من مذهب احلنابلة .
قال ) إذا أمسك الرجل الرجل وقتله اآلخر ، يقتل الذي قتل ، ورحبس الذي أمسك ( رواه  حلديث ابن عمر . عن النيب 

 الدارقطّن وروي موصوًَّل ومرسالً .
 وهذا الراجح .

  جاهالً بالتحرمي فالقصاص على اآلمر . و جمنوناً أوصغرياً أهذا املأمور إذا أمر شخص آخر بقتل إنسان ، وكان 
 ألنه توصل إىل قتله بشيء يقتل غالباً ، والصيب واجملنون واجلاهل بالتحرمي ِبنزلة اآللة ، كما لو أهنشه حية فقتلته .

 . وأما إذا كان املأمور كبرياً عاقالً عاملاً بالتحرمي فالقصاص على القاتل بال خالف 
 شرتك فيه اثنان َّل جيب القَود على أحدمِها منفرداً ألبوة أو غريها فالقود على الشريك وعلى الثاِن نصف الدية .وإذا ا 

مثاله : لو اشرتك أب وأجنيب يف قتل الولد ، فاألجنيب يقتل بالولد ، واألب َّل يقتل بولده ، فيكون القود على الشريك ، والثاِن 
ود املانع وهو األبوة ، وإذا نفذنا القصاص على األجنيب فإن األب يكون عليه نصف الدية ، ) وهو األب ( َّل قود عليه ، لوج

 ألن الدية تتبعض ، والقصاص َّل يتبعض .
، احلال يقتل الرقيق وَّل يقتل احلر، ففي هذه بهيقتل ، فاحلر َّل يقتل بالرقيق ، والرقيق : رقيق وحر اشرتكا يف قتل رقيقرمثال آخ

 ، أي نصف قيمته .نصف ديتهولكن عليه 
 . َّل يستوىف القصاص إَّل حبضرة سلطان أو نائبِه 

 َّلفتقاره إىل اجتهاده ، وخوف احليمف .
 ألن أولياء املقتول رِبا يعتدون عليه بالتمثيل أو بسوء القتل أو بغري ذلك بسبب الغيظ الذي يف قلوهبم عليه .

  وط :جيوز أن يستويف القصاص أولياء املقتول لكن بشر 
 وحبضور السلطان أو نائبه . –ويأمن عدم التجاوز  –أن رحسن القصاص 

 . َّل يستوىف القصاص إَّل بآلة ماضية ، أي : حادة 
 رواه مسلم ( ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةشيءإن هللا كتب اإلحسان على كل ) ، لقوله فال جيوز باآللة الكالة

 ننا َل حنسن إليه .ألنه إسراف يف القتل ، وإذا قتلنا هبا فإ
 : هل يشرتط أن يكون القتل بالسيف ، اختلف العلماء يف ذلك على قولني 

 : يشرتط أن يكون بسيف . القول األول
 وهذا املشهور من املذهب .
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 حلديث ابن مسعود مرفوعاً ) َّل قود إَّل بالسيف ( رواه الطرباِن وهو ضعيف .
 ا .ت الِت يقتل هبوألنه أمضى ما يكون من اآلَّل

 : أن اجلاِن يقتل ِبثل ما قتل به وَّل يتعني السيف . القول الثاين
 وهذا قول مالك والشافعي وَجهور العلماء واختاره ابن تيمية رمحه هللا .

 ( . َفَمِن اعمَتَدى َعَليمُكمم فَاعمَتُدوا َعَليمِه ِبِثمِل َما اعمَتَدى َعَليمُكمم لقوله تعاىل )
 ( . وِقبمُتمم بِهِ اقَ بمُتمم فَ َعاِقُبوا ِبِثمِل َما عُ َوِإنم عَ ولقوله تعاىل )

حىت ذكروا يهوديًا ،  ?فالن  ?وعن أنس ) أن جارية وجد رأسها قد ُرض بني حجرين ، فسألوها ، من صنع بك هذا ? فالن 
 أن يرض رأسه بني حجرين ( متفق عليه . فأومأت برأسها ، فُأخَذ اليهودي فأقر ، فأمر رسول هللا 

 هذا القول هو الصحيح .و 
 . وعليه : لو قتله بالرصاص فإننا نقتله بالرصاص ، وإن قتله بأن رماه من شاهق ، فإننا نرميه من شاهق

 لكن يستثىن ما لو قتله بوسيلة ُمِرمة فإننا َّل نقتله هبا ، مثل أن يقتله باللواط أو بالسحر أو يقتله بإسقاء اخلمر حىت ْيوت .
 َّلت :يف حا تتعني الدية 

 ، نقول : َّل قصاص ، ألنك باختيارك الدية سقط القصاص . الديةإذا اختارها ، فلو قال : رجعت إىل  األوىل :
 إذا هلك اجلاِن ، فإذا مات القاتل فهنا تتعني الدية . الثانية :
 إذا عفا عن القصاص . الثالثة :

 باب الديات
 .ليه أو لوليه بسبب اجلناية املال املؤدى إىل اجملّن عوهي َجع دية : الدية : 

 . فقوله ) املؤدى إىل اجملّن عليه ( هذا فيما إذا كانت اجلناية فيما دون النفس
وفيما إذا كانت اجلناية فيما دون النفس لكن اجملّن عليه غري مكلف ) كأن يكون  –) أو وليه ( فيما إذا كانت اجلناية بالنفس 

 صغرياً أو جمنوناً ( .
  والدية واجبة. 

 قال تعاىل ) ومن قتل مؤمناً خطًأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله .. ( .
 احلديث ) من قتل له قتيل فهو خبري النظرين : إما أن يفدي وإما أن يقتل ( . ويف
  ًفإن الدية تكون على اجلاِن .فإن كانت اجلناية عمداً ُمضا 

 ألن األصل : أن من أتلف شيئاً فعليه ضمانه .
 وألن اجلاِن يف العمد غري معذور فال يناسبه التخفيف .

  فعلى عاقلته .، وإن كانت اجلناية شبه عمد أو خطأ 
 على العاقلة باإلَجاع .اخلطأ ففي 

 وألن اخلطأ يكثر وقوعه ، فلو أوجبنا الدية على اجلاِن ألجحف ذلك يف ماله .
  وهو املذهب .على العاقلة أيضاً على القول الصحيح ، ويف شبه العمد ، 

حلديث أيب هريرة . قال ) اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدامها األخرى حبجر فقتلها وما يف بطنها ،  الصحيحنيملا ثبت يف 
  أن دية جنينها عبداً أو أمة وقضى بدية املرأة على عاقلتها ( متفق عليه فقضى النيب 
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 اجلاِن ، ألن اجلاِن يف القتل شبه العمد ليس ِبعذور فال يناسبه التخفيف . وذهب ابن تيمية إىل أن الدية يف شبه العمد على
 . كل من أتلف إنساناً ِبباشرة أو سبب لزمته ديته 

 خطأ ، أو يلقيه من شاهق . ، سواء عمداً أو مثال املباشرة : أن يأخذ اإلنسان آلة تقتل ، فيقتل هبا هذا اإلنسان
 يق الناس ، فيقع فيها إنساناً ، فهذا َل يباشر لكنه تسبب ، فيكون عليه الضمان .مثال السبب : أن رحفر حفرة يف طر 

 . من أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك به َل يضمنه 
، غ عاقل، ألن النازل بال، فال ضمان على اآلمرالبئر فمات، فلما نزل زلت قدمه فسقط يف أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بئراً  :مثال

 .، وكذلك لو كان يف البئر حية، ألنه غرهفعليه الضمان ،وَل خيربهإَّل إذا كان اآلمر يعلم أن يف البئر ما يكون سبباً للهالك 
 باب موجب القصاص فيما دون النفس

َنا َعَليمِهمم ِفيَها َأنَّ يكون فيما دوهنا لقوله تعاىل )بالنفس أي : فكما أن القصاص يكون  َنمَف  وََكَتب م ِ َواألم َ بِالمَعنيم الن َّفمَس بِالن َّفمِس َوالمَعنيم
ُُروَح ِقَصاص   نِِ َواجلم نَّ بِالسِِ ُُذِن َوالسِِ ُُذَن بِاألم َنمِف َواألم  ( . بِاألم

 . فمن أقيَد بأحد يف النفس أقيَد به يف الطرف واجلراح ومن َّل فال 
 رجل ، والعني ، واألنف ، واألذن ، والسن ، والذكر .الطرف : هو األعضاء واألجزاء من البدن ، كاليد ، وال

 واجلراح : هي الشقوق يف البدن : مثل جرح يد إنسان أو ساقه ، أو فخذه ، أو صدره ، أو ظهره .
، ألن احلر َّل يقتل ، فإنه َّل يقطع احلر، فلو أن حرًا قطع يد عبدلنفسواجلروح فرع عن القصاص يف ا فالقصاص يف الطرف

تص به يف كله َّل يقتص به يف ، فإذا َل يقسلم ، ألن املسلم َّل يقتل بكافر، فال يقطع به امل، ولو أن مسلمًا قطع يد كافربالعبد
 .جزئه
 قود يف النفس وهو أن يكون عمداً ، فال قود يف اخلطأ وَّل يف شبه العمد .وَّل جيب إَّل ِبا يوجب ال 

 ا يده وإَّل فال ، فإن قطع يده خطأ فإنه َّل يقطع .فإذا قطع أحد يد أحد عمداً وعدواناً ، قطعن
 : والقصاص فيما دون النفس نوعان : يف الطرف ، ويف اجلراح 

 األوىل يف الطرف :
 فتؤخذ العني بالعني : أي : اليمىن باليمىن واليسرى باليسرى .

 اليمىن باليمىن واليسرى باليسرى . واألذن باألذن :
 ة ، والرباعية بالرباعية ، والعليا بالعليا ، والسفلى بالسفلى .والسن بالسن : الثنية بالثني

 واجَلفمن باجلفن : وهو غطاء العني ، األْين باألْين ، واألعلى باألعلى ، واأليسر باأليسر .
 والِشفه بالشفة : وهي حافة الفم . العليا بالعليا والسفلى بالسفلى .

 يسرى .واليد باليد : اليمىن باليمىن واليسرى بال
 اليمىن باليمىن واليسرى باليسرى . والرجل بالرجل :

 واإلصبع باإلصبع : فاإلهبام باإلهبام ، واألْين باألْين .
 واخلصية باخلصية : اليمىن باليمىن واليسرى باليسرى .

َ ذلك قوله تعاىل ) واألصل يف َنا َعَليمِهمم ِفيَها َأنَّ الن َّفمَس بِالن َّفمِس َوالمَعنيم نِِ وََكَتب م نَّ بِالسِِ ُُذِن َوالسِِ ُُذَن بِاألم َنمِف َواألم َنمَف بِاألم ِ َواألم  بِالمَعنيم
ُُروَح ِقَصاص    ( . َواجلم

  : هذه شروط زائدة عما سبق من الشروط األربعة [ .ويشرتط للقصاص يف الطرف ثالثة شروط [ 
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 األمن من احليف . األول :
 نتهي إليه ، فإن َل يكن كذلك َل جيز القصاص .وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ي

 فلو أن رجاًل قطع يد رجل من نصف الذراع فال يقتص منه ، ألن القطع ليس من مفصل ، لعدم إمكان املماثلة .
 : التماثل بني عضوي اجلاِن واجملّن عليه يف اَّلسم واملوضع . الشرط الثاين

 خبنصر ، فال تؤخذ ْيني بيسار وَّل يسار بيمني من األيدي واألرجل واألعنييف املوضع : ْيني بيمني ، ويف اَّلسم : خنصر 
 ببنصر . واآلذان وحنوها ، وَّل تؤخذ خنصراً 

 ألن كل واحد منها خيتص باسم ، وله منفعة خاصة ، فال متاثل .
 . َّل جيوز ولو تراضيا بذلك 

 والكمال .استواء العضوين من اجلاِن واجملّن عليه يف الصحة  الشرط الثالث :
ا وهي الِت بياضه -، وَّل تؤخذ عني صحيحة بعني قائمة فال يؤخذ يد صحيحة بيد شالء، أو رجل صحيحة برجل شالء

 .لعدم التساوي، وَّل يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس -وسوادها صافيان غري أهنا َّل تبصر 
يؤخذ يد اجلاِن بيد اجملّن عليه ، فال قصاص ، ألن يد مثال : إذا كانت يد اجلاِن سليمة ، ويد اجملّن عليه مشلولة ، فإنه َّل 

 اجلاِن أكمل .
 وإذا كانت عني اجلاِن صحيحة ، وعني اجملّن عليه قائمة ، فال قصاص ، لعدم التساوي .

  ويؤخذ العضو الناقص بالعضو الكامل ، فتؤخذ الشالء بالصحيحة ، وناقصة األصابع بكاملة األصابع ، ألن املقتص يأخذ
 حقه فال حيف ، وإن شاء أخذ الدية بدل القصاص .بعض 

 : وأما القصاص يف اجلراح 
 فيقتص يف كل جرح ينتهي إىل عظم ، إلمكان اَّلستيفاء فيه بال حيف وَّل زيادة .

وذلك كاملوضحة : وهي الِت توضح العظم يف الرأس والوجه خاصة ، فإذا جىن شخص على آخر عمدًا ، وكشط جلد رأسه 
 ل إىل العظم فإنه يقتص منه ، ألنه جرح ينتهي إىل عظم .وحلمه حىت وص

 .وكذلك جرح العضد والساق والفخذ والقدم 
 ألن الذي َّل ينتهي إىل عظم فال ْيكن القصاص منه .

 فال قصاص يف اهلامشة : هي اجلرح الذي يربز العظم ويهشمه ، فهذه َّل قصاص فيها .
 وتنقل العظام .وَّل يف املنقَِِلة : وهي الِت هتشم الرأس 

 وَّل يف املأمومة : هي الشجة الِت تصل إىل جلدة الدماغ .
 مقدار الديات
 .كما سبق الديات َجع ِديَة ، وهي : املال املؤدَّى إىل اجملّن عليه أو وليه بسبب اجلناية  
 . فقوله ) املؤدى إىل اجملّن عليه ( هذا فيما إذا كانت اجلناية فيما دون النفس

وفيما إذا كانت اجلناية فيما دون النفس لكن اجملّن عليه غري مكلف ) كأن يكون  –فيما إذا كانت اجلناية بالنفس  ) أو وليه (
 صغرياً أو جمنوناً ( .

 . واألصل يف وجوهبا الكتاب والسنة واإلَجاع 
ُتَل ُمؤمِمناً ِإَّلَّ َخطًَأ َوَمنم قَ َتلَ قال تعاىل )  ِلهِ  َوَما َكاَن ِلُمؤمِمٍن َأنم يَ قم ِمَنٍة َوِديَة  ُمَسلََّمة  ِإىَل أَهم رِيُر َرقَ َبٍة ُمؤم  ( . ... ُمؤمِمناً َخطًَأ فَ َتحم
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 وأما يف السنة : فورد عدة أحاديث سبق بعضها .
 وأَجع العلماء على وجوهبا .

أن من  كتب إىل أهل اليمن وفيه :  م / والديات للنفس وغريها قد فصلت يف حديث عمرو بن شعيب ) أن النيب 
 احلديث ( .  أن يرضى أولياء املقتول ....اعتبط مؤمناً قتالً عن بينة فإنه قود إال

------------- 
كتب إىل أهل اليمن وفيه : أن من اعتبط مؤمناً قتاًل عن بينة   أن النيب يب )حديث عمرو بن شع –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
( وقد رواه النسائي يف الكربى واحلاكم وصححه ، وقد صححه قوم وضعفه ديثَّل أن يرضى أولياء املقتول ... احلفإنه قود إ

عن اإلسناد، ألنه أشبه  ، معروف عن أهل العلم معرفة تغّن: هذا كتاب مشهور عند أهل السري آخرون ، قال ابن عبد الرب
 ، لتلقي الناس له بالقبول واملعرفة .التواتر
 : أي فحكمه القصاص  .[فإنه قودقامت البِينة على معرفة القاتل  ، ]: أي : [عن بّينة، أي : قتله ظلماً  ، ]موِجب أي : قتله من غري  :[من اعتب ط مؤمناً ]
  لدية ، وقد سبق حديث أيب وعدوانًا إَّل أن يرضى أولياء املقتول باعلى ثبوت القصاص إذا قُِتل املسلم عمدًا دليل احلديث

 .أن يُقاد( متفق عليهالنظرين إما أن يوَدى وإما ومن قُِتل له قتيل  فهو خبري هريرة )
  أن القود َّل جيب إَّل بالقتل العمد .احلديث دليل على 

َنا َعَليمِهمم ِفيَها أَنَّ الن َّفمَس بِالن َّفمسِ لقوله تعاىل )  ( . وََكَتب م
 مسلم إَّل بإحدى ثالث : النفس بالنفس ... ( متفق عليه . ئ) َّل رحل دم امر  ولقوله 

  أو باملصاحلة بأكثر من الدية .لقصاص يسقط إذا عفا ورثة املقتول ، إما أن يعفو جماناً ، أو يعفو إىل دية اأن ، 
 . احلديث دليل على أن الدية الكاملة يف النفس هي مائة  من اإلبل 

 م / وإنَّ يف النفس  : الدية  مائًة من اإلبل .
------------- 

مائة من اإلبل ، واملراد دية احلر املسلم ، ويشهد هلذا حديث القسامة وفيه ) .... فوداه النيب احلديث دليل على  أن دية النفس 
 . ) ِبائٍة من إبل الصدقة 
 ( خنرج الكافر فديته ختتلف كما سيأِت . املسلموقوله )  ( خنرج العبد اململوك فديته قيمته . احلرفقوله )  
 نون والعاَل واجلاهل .وهذا يشمل الصغري والكبري والعاقل واجمل 

وتكون يف العمد وشبه العمد مغلظ ة : ) مخس وعشرون بنت خماض ، ومخس وعشرون بنت لبون ، ومخس وعشرون حقة ، 
 ومخس وعشرون جذع ة ( .

 .(خماض بنت، وعشرون ، وعشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنت خماضون بنت لبونر عش)طأ تكون خمففة يف القتل اخلو 
 . أما املرأة فديتها على النصف من دية الرجل املسلم 

 .رأة على النصف من دية الرجل وأَجع العلماء على أن دية امل: قال القرطيب يف تفسريه 
 قاعدة : دية املرأة على النصف من الرجل وهذا فيما فوق الثلث ، أما ما دون الثلث فيستوي فيه الذكر واألنثى .فائدة : 

، وكذا لو قطع إصبعًا من رُجل فيه  اإلبلبعريًا وثلث ، مثال : لو قطع أصبعًا من امرأة ففيها عشر من  33دية مثال : ثلث ال
 عشر من اإلبل .

 مثال : لو أتلف سناً من امرأة ففيه مخس من اإلبل ، وكذا لو أتلف سناً من رُجل فيه مخس كذلك .
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 نصف الرجل ألهنا فوق الثلث . من اإلبل ، 20أصابع من امرأة فيه  4مثال : لو قطع 
 . دية الكتايب 

 ) فتكون ديته مخسني من اإلبل ( . دية احلر الكتايب نصف دية املسلم .
 ( رواه أبوداود . ل أهل الكتاب نصف عقل املسلمنيقم قضى بأن عَ  أن النيب  ث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده )حلدي

 .، ويعقلهامن هي له ن دافع الدية يأِت باإلبل إىل بيت، ألن من عادهتم أت عقمالً يْس، و ديتهم ( أيَعقمل أهل الكتابومعىن )
  ونساؤهم على النصف من ذلك ، فدية الكتابيات كاليهودية والنصرانية نصف دية الرجال منهم ، وهذا جممع عليه ، فتكون

 ديتها مخساً وعشرين من اإلبل .
 . دية اجملوسي والوثّن 

 الوثّن مثاَّنائة دره م .دية اجملوسي و 
 ( هو عابد األوث ان .والوثّن( هو الذي َّل كتاب له )اجملوسي)

 هذا قضاء عمر وعلي وابن مسعود .
ُر دية أمِه ُغرة . –ذكراً أو أنثى  –ودية اجلنني   ُعشم

ر ديِة أمه  فأمه إذا كانت حرة من اإلبل ، )، يعّن : مخس فإذا جىن اإلنسان على اجلنني أو على أمه وسقط ميتًا فإن ديته عشم
ُرها : مخس من اإلبلمسلمة فديتها مخسون من   ( .اإلبل ، ُعشم

، فاختصموا إىل رسول هللا تلتها وما يف بطنها، فرمت إحدامها األخرى حبجر فقاقتتلت امرأتان من هذيملقال )حلديث أيب هريرة 
متفق عليه ( أة على عاقلتهاى أن دية جنينها غرة عبد أو أَمة، وقضى بدية املر ، فقض 

 لكن هذا مشروط بشرطني :
 أن يتبني يف اجلنني خلمق إنسان ، فإن َل يتبني فيه خلق إنسان فاجلناية هدر . األول :

] يتبني فيه خلمق مثال : لو ُجَّن على امرأٍة ويف بطنها جنني َل خيِلقم ) كما لو كان له شهران ( فاجلناية هدر َّل جيب فيها شيء . 
 [ يوماً [ . 81إنسان بعد ] 

 أن َّل خيرج حياً ، فإن خرج حياً فمات فتجب الدية كاملة . الثاين :
عاً : الدية ، ويف اللسان الدية ، ويف الذَّك ر الدية .م / ويف ا  ألنف إذا أوع ب  جد 

------------- 
َعاً   ُتوِعب جدعه فقطع واست ] إذا أُوِعَب َجدم  أصل بأكمله .[ بضم اهلمزة ِبعىن : اسم
 . احلديث دليل على أن ما يف اإلنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة كاألنف واللسان والذكر 

هللا بن عمرو وفيه ) ... وقضى النيب  أما األنف فقد أَجع العلماء على وجوب الدية كاملة باستئصالِه ، ويشهد هلذا حديث عبد
  ومنفعة كاملة ، فمن جىن عليه ، فقد هرو فيه َجال ظاأبو داود، وألن األنف عض( رواه يف األنف إذا ُجدَع الدية كاملة ،

 جىن عليه وعلى منفعته .
 ويشهد هلذا شيئان :وكذا اللسان : فقد أَجع العلماء على أن وجوب الدية كاملة يف قطع لسان الكبري الناطق ، 

 : ما روي عن علي أنه قال ) يف اللسان الدية ( . األول
 : ما ورد يف مرسل سعيد بن املسيب ) أن السنة قد مضت أن يف اللسان الدية ( . الثاين

 وكذا الذكر : فقد أَجع العلماء على وجوب الدية كاملة .
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 م / ويف الشفتني الدية .
------------- 

 دية وهذا أمر جممع عليه أيضاً .احلديث دليل على أن يف الشفتني ال
 م / ويف البيضتني  الدية .

------------- 
 ] ويف البيضتني الدية [ أي : اخلصيتني . 

 احلديث دليل على أن يف البيضتني الدية ، وقد أَجع العلماء على ذلك .
 وألهنما فيهما منفعة ظاهرة .

 م / ويف الصلب الدية .
------------- 

 ( .فقري ] ويف الصُّلمب [ هو عظم من لدن الكاهل إىل العجمب بأسفل البدن ) العمود ال 
 احلديث دليل على وجوب الدية يف كسر الصلب إذا َل جَيرُب ، وهذا قول اجلمهور .

 وألن الصلب عضو ليس يف البدن مثله ، وفيه َجال ومنفعة .
 م / ويف العينني الدية .
------------- 

 احلديث دليل على وجوب الدية كاملة يف إتالف العينني ، وقد أَجع العلماء على ذلك .
 داود  رواه أبو .(العني نصف العقمل مخسون من اإلبلوقضى يف ... ) ويشهد له حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً 

ل الواحدة نصف الدية .  م / ويف الرّ ج 
------------- 

 لدية كاملة ، ويف احلديث دليل على وجوب نصف الدية يف قطع الرِجل الواحدة ، وقد أَجع العلماء على أن يف الرجلني ا
 الرجل الواحدة نصف الدية .

  واملوِجب للدية يف الرجل هو القطع من مفصل الكعب وما زاد على هذا فهو موضع خالف بني العلماء هل فيه الدية أو
 مع الدية حكومة .

 ويف املأمومة ثُلث الدية .م / 
------------- 

 . ماغ ، وأم الدماغ جلدة رقيقة فوق الدماغ] ويف املأمومة [ هي الشجة الِت بلغت إىل أم الد 
 احلديث دليل على أن يف املأمومة ثلث الدية . ) ثالث وثالثون بعرياً وثلث البعري ( وثلث البعري َّل يتبعض فيؤخذ من الدراهم . 

 م / ويف اجلائف ة   ثلث الدية .
------------- 

لى هذا فهي خاصة بالبطن ، وقيل : هي الِت تصل إىل جوف العضو اجملوف كالبطن والصدر والظهر ] ويف اجلائفة [ وهي : الِت تصل إىل جوف البطن ، وع 
  والورك وغريها مما له جوف .

 احلديث دليل على أن يف اجلائفة ثلث الدية . 
 . ) هذا ما َل يصل إىل املوت ، فإن وصل إىل املوت ففيه الدية كاملة ( 
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 بل .لة مخس عشرة من اإلم / ويف املنقّ 
------------- 

نَ قَِِلة [ وهي : الشجة الِت تكسر العظم وتزيله وتنقله عن مكانه . 
ُ
 ] ويف امل

 ل ، وقد أَجع العلماء على هذا .( مخس عشرة من اإلب 15احلدث دليل على أن يف املنقلة ) 
ل عشٌر من اإلبل .  م / ويف كل  إصبع من أصابع اليد والرج 

------------- 
ل على أن كل إصبع من أصابع اليدين أو الرجلني عشر من اإلبل ، وعلى هذا : فإن يف األصابع الدية ، ولو قطع احلديث دلي

 أصابع اليدين والرجلني فديتان .
  ومن هذا نستفيد أن الدية غري مقِدرة بالنفع ، ولو كانت مقدرة بالنفع لكان نفع اخلنصر من الرِجل َّل يساوي شيئًا لنفع

 ليد ، ) فاخلنصر من الرجل فيه كما يف اإلهبام من اليد ( .اإلهبام من ا
 م / ويف السن مخٌس من اإلبل .

------------- 
 ففي كل سن مخس من اإلبل ولو اختلفت منافعها .احلديث دليل على أن دية السن مخس من اإلبل ، 

  ( بعرياً . 160وعلى هذا فيكون يف َجيع األسنان ) 
ح ة مخس ٌ    .من اإلبل  م / ويف املوض 
------------- 

 ] ويف املوِضَحة [ هي اجَلرمَحة الِت تربز العظم وتزيل عنه اللحم . 
 احلديث على أن يف املوضحة مخس من اإلبل .

 م / وإن الرجل يقتل باملرأة .
------------- 

 احلديث دليل على أن الرجل يقتل باملرأة ، وقد سبقت املسألة وأدلتها .
 اء من هذا احلديث : قاعدة : أن ما يف اإلنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة ، وما يف اإلنسان منه استنبط العلم

 شيئان ففيه الدية ويف كل واحد منهما نصف الدية :
 فاألنف واللسان والذَِكر : دية .

لني واألليتني   فيهما الدية ، ويف أحدمها نصفها .ويف العينني واألذنني والشفتني واللحيني وثديي املرأة ، واليدين والرجم
 كتاب احلدود

 : َجع حد واحلد لغة : احلجز والفصل . ف احلدوديتعر 
 : عقوبة مقدرة شرعاً ملنع اجلناة من العود إىل املعاصي وزجر غريهم وتكفري ذنب صاحبها . واصطالحاً 

 قوله ) مقدرة شرعاً ( خرج به العقوبة الِت قدرها القاضي كالتعزير .
 احلكمة من احلدود :ف 

 ردع العصاة ومنع انتشار الفساد . أواًل :
 تكفري والتطهري للعاصي .ال ثانياً :
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 م / ال حّد إال على مكلف .
------------- 

 أي : أن احلد َّل جيب إَّل على مكلف وهو البالغ العاقل .
 صحة اإلقرار .قال يف الشرح : أما البلوغ والعقل فال خالف يف اعتبارمها يف وجوب احلد و 

 حلديث ) رفع القلم عن ثالثة : عن الصيب حىت يبلغ ، وعن اجملنون حىت يفيق ( .
 سأل قومه : أجمنون هو ? قالوا : ليس به بأس . ) أن النيب  –يف قصة ماعز  –ويف حديث ابن عباس 

 ويف رواية ) أنه سأل عنه ، أجمنون هو ? قالوا : ليس به بأس ( .
 ما .وألهنما َّل قصد هل

 م / ملتزم .
------------- 

 أي : ملتزم ألحكام املسلمني ، وهو املسلم والذمي .
 رجم اليهوديني ملا زنيا ( متفق عليه . ودليل ذلك حديث ابن عمر ) أن رسول هللا 

 م / عاَل بالتحرمي .
------------- 

 هذا الشرط الثالث : وهو أن يكون عاملاً بالتحرمي .
يف بادية بعيدة عن املسلمني فال حِد عليه ، ألن احلد يدرأ بالشبهة ،  ناشئ، كحديث عهد باإلسالم ، أو فإن كان جاهاًل 
 واجلهل بالشبهة .

 ربنا َّل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( . جاء يف احلديث عن هللا تعاىل ) قد فعلت ( . ) تعاىلوقد قال 
 ( . وقال عمر وعلي وعثمان ) َّل حد إَّل على من علم ه

 . َّل يشرتط أن يكون عاملاً بالعقوبة 
 لكنه َّل يعلم أن يف السرقة قطع اليد ، فإنه يقام عليه احلد . –وهو يعلم أنه حرام  –فلو سرق 

قال ابن القيم يف فوائد حديث ماعز : فيه أن اجلهل بالعقوبة َّل يسقط احلد إذا كان عاملاً بالتحرمي ، فإن ماعزاً َل يعلم أن عقوبته 
 قتل ، وَل ُيسقط هذا اجلهل احلد عنه .ال

 م / ال يقيمه إال اإلمام أو نائبه .
------------- 

 كان يقيم احلد يف حياته وخلفاؤه بعده .  ألن النيب 
 وألن إقامة احلد من غري اإلمام أو نائبه فيها مفاس د .

 وألجل أن يؤمن احليمف يف استيفائه .
 واغد يا أنيس إىل امرأة ه ذا فإن اعرتفت فارَجه ا ( . ) وَّل يلزم حضور اإلمام : لقوله 

 م ماعز وَل رحض ر .وأمر برج
 : وينبغي لإلمام أن ينوي بإقامة احلد أموراً ثالثة 

 اَّلمتثال ألمر هللا عز وجل يف إقامة احلدود . أواًل :
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 أن ينوي رفع الفساد . ثانياً :
 أن ينوي إصالح اخللق . ثالثاً :

 ، فإن له إقامته باجلل د خاصة على رقيقه  .م / إال السيد 
------------- 

 أي : أن السيد له أن يقيم احلد على رقيقه إذا كان احلد جلداً .
 يقول ) إذا زنت أَم ُة أح دكم فتبني زناها فليجلدها احلِد ... ( متفق عليه . حلديث أيب هريرة . قال : ْسعت رسول هللا 

داود ويف سنده ضعف ، وقد أخرجه مسلم موقوفاً  أقيموا احلدود على ما ملكت أْيانكم ( رواه أبو)  وعن علي . قال : قال 
 على علي ، وظاهره أن للسيد إقامة حد السرقة والشرب .

واألظهر : أن احلد الذي جيوز للسيد أن يقيمه على عبده هو احلد الذي ليس فيه إتالف عضو وَّل نفس وهو اجللد ، ألنه أقرب 
 التأديب ، وللسيد تأديب رقيقه .إىل 

 م / وحد الرقيق يف اجللد : نصف حد احلر .
------------- 

ِصنَّ أي : أن الرقيق إذا زنا فإنه جيلد مخسني لقوله تعاىل ) َ ِبَفاِحَشٍة فَ َعَليمِهنَّ ِنصمُف َما َعَلى ( يعّن اإلماء ) فَِإَذا ُأحم فَِإنم أَتَ نيم
َصَناِت ِمَن المَعذَ   ( وإذا ثبت التنصيف يف حق اأَلَمة فإنه يقاس عليها الرقيق . ابِ المُمحم

 فوائد :
 . ال يقام احلد يف املسجد 
 ذا قول أكثر العلماء .وه

 قال ) َّل تقام احلدود يف املساجد وَّل يقتل والد بولده ( رواه الرتمذي . حلديث ابن عباس . أن النيب 
 وْيكن أن يستدل أيضاً :
د ضالة يف املسجد فليقل : َّل رده هللا عليك ، فإن املساجد َل  ) من ْسع رجاًل ينش قال : قال رسول هللا حبديث ابن عمر . 

 تنب هل ذا ( رواه مسلم .
 . ويضرب الرجل قائماً واملرأة جالسة 
o : ًيضرب الرجل قائما 

 لقول علي ) لكل موضع من اجلسد حظ إَّل الوجه والفرج ( .
 اء كل عضو حظه من الض رب .وألن قيامه وسيلة إىل إعط

o  ألن ه أسرت هلا .، واملرأة جالسة 
o . وتشد عليها ثياهبا : ألنه رِبا مع الضرب تضطرب وتتح رك وتنفك ثياهبا 
o . ومتسك يداها : لئال تكشف 
 رواه مسلم  .(تفشكت عليها ثياهبا مث أمر هبا فرَج فأمر هبا النيب ء يف حديث عمران بن حصني قال )وجا

  اجللد بسوط ويكون. 
 ) إذا شرب فاجلدوه ( واجللد إَّنا يفهم من إطالقه الضرب بالسوط . بسوط : لقوله 

  ال جديد وال خ ل ق .ويكون بسوط 
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 ألن اجلديد جيرح اجللد ، والقدمي : َّل رحصل به التأديب املطلوب .

 قال علي ) ضرب بني ضربني ، وسوط بني سوطني ( يعّن وسطاً .
 وال جيرد . وال ميد وال يربط 

 َّل ْيد : أي على األرض .
 وَّل يربط : أي َّل يقيد .
 وَّل جيرد من ثيابه .

 قال ابن مسعود ) ليس يف ديننا مد وَّل قيد وَّل جتري د ( .
 من ثبت عليه جرْية فلم ينقل عن أحد منهم شيء من ذلك . وجلد أصحاب رسول هللا 

  لقلب والكبد .ى الوجه والرأس والفرج واملقاتل كاتق  يُ وجيب أن 
 ) إذا ضرب أحدكم فليتقي الوج ه ( متفق عليه . الوجه : لقوله 
 د قتله ، وإَّنا املقصود هو التأديب .ألهنا مقاتل وليس القص تتقى هذه :

 حد الزنا
 و فعل الفاحشة يف قـُُبل ودبر .م / وه

------------- 
 احشة يف قُ ُبل ودبر وزاد بعضهم : من آدمي .وهو فعل الفتعريف الزنا فقال :  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

قوله ) يف قُ ُبل ( املراد تغييب احلشفة أو قدرها ، أي : تغييب الزاِن حشفته ، واحلشفة : القسم املكشوف من رأس الذكر بعد 
 اخلتان .
 ، فإن هذا يعترب زنا . أجنبيةدبر ( أي : تغييب احلشفة يف دبر امرأة قوله ) و 

 يف كونه زنا . –أي مثل الوطء يف القبل  –والوطء يف الدبر مثله  قال ابن قدامة :
 وهذا مذهب اجلمهور ) أي وطء املرأة يف دبرها يعترب زنا ( .

قوله ) من آدمي ( احرتازًا من غري اآلدمي ، بأن يطأ هبيمة فال يعترب زنا ، َّل لغة وَّل شرعًا ، وَّل جيب فيه احلد ، بل يعزر على 
 .ألنه فعل ُمرماً جممعاً عليه ، فاستحق العقوبة القول الراجح ، 

 . والزنا حرام بالكتاب والسنة واإلَجاع 
قِِ َوَّلقال تعاىل :  تُ ُلوَن الن َّفمَس الَِِّت َحرََّم اَّللَُّ ِإَّلَّ بِاحلَم ُعوَن َمَع اَّللَِّ ِإهَلاً آَخَر َوَّل يَ قم َعلم َذِلكَ )َوالَِّذيَن َّل يَدم  .يَ لمَق أَثَاماً(   يَ زمنُوَن َوَمنم يَ فم
َربُوا  )وقال تعاىل :   . ( ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيالً  الزناَوَّل تَ قم

: أن : أي الذنب أعظم? فقال: أن جتعل هلل ندًا وهو خلقك. قلت: مث أي? قال سألت رسول هللا وعن ابن مسعود قال: )
 متفق عليه ( . ن تزِن حبليلة جاركم معك . قلت: مث أي? قال: أتقتل ولدك خشية أن يطع

 زوجة جارك .حليلة جارك : 
 ) َّل يزِن الزاِن حني يزِن وهو مؤمن ( .  وقال 

 ت بني الناس .قومن خاصيته أنه يوجب الفقر ، ويقصر العمر ، ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب املقال ابن القيم : 
 ْيته ، وجيلب اهلم واحلزن واخلوف ، ويباعد صاحبه من امللك ، ويقربه من ومن خاصيته أيضاً : أنه يشتت القلب ، وْيرضه إن َل

 .الشيطان 
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 يرجم حىت ميوت . –وهو الذي تزوج ووطئها ومها حران مكلفان  –م / فحد الزنا إن كان حمصناً 
------------- 

 حملصن [ .] وسيأِت بعد قليل من هو اأي : أن حد الزاِن إذا كان ُمصناً الرجم حىت املوت 
قال ابن قدامة : وجوب الرجم على الزاِن احملصن رجاًل كان أو امرأة ، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعني ومن 

 .بعدهم من علماء األمصار يف َجيع األعصار ، وَّل نعلم فيه خالفاً إَّل اخلوارج 
 . والرجم ثابت بالكتاب والسنة واإلَجاع 

 املنسوخة : ) والشيخ والشيخة إذا زنيا فارَجومها البتة ... ( .اآلية  يف الكتاب :
ها اوعن عمر بن اخلطاب قال : ) إن هللا بعث ُممدًا باحلق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل هللا عليه آية الرجم ، قرأن

ن يقول قائل : ما جند الرجم يف كتاب هللا ورَجنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أ ووعيناها وعقلناها ، فرجم رسول هللا 
، فيضلوا برتك فريضة أنزهلا هللا ، وإن الرجم يف كتاب هللا على من زىن إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة أو كان 

 متفق عليه احلبل أو اَّلعرتاف ( . 
ِلِمنَي َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل : ) رضي هللا عنه أَنَّهُ  َعنم َأيب ُهَري مَرةَ ماعزًا :  ورجم النيب  ِجِد  - أََتى َرُجل  ِمنم المُمسم  -َوُهَو يف المَمسم

ِهِه فَ َقاَل : يَا َرُسوَل ا َحىتَّ ثَ ىنَّ  َّللَِّ ، إِِنِ زَنَ يمت ، فََأعمَرَض َعنمهُ فَ َناَداُه : يَا َرُسوَل اَّللَِّ ، إِِنِ زَنَ يمُت ، فََأعمَرَض َعنمُه . فَ تَ َنحَّى تِلمَقاَء َوجم
ِسِه أَرمبََع َشَهاَداٍت: َدَعاُه َرُسوُل اَّللَِّ  ، فَ َقاَل : أَِبَك ُجُنون ? قَاَل: َّل . قَاَل : فَ َهلم  َذِلَك َعَليمِه أَرمبََع َمرَّاٍت . فَ َلمَّا َشِهَد َعَلى نَ فم

ِصنمت ? قَاَل : نَ َعمم . فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّ   متفق عليه . فَارمَُجُوُه (ذمَهُبوا ِبِه : ا ُأحم
o  : إنَّ الميَ ُهوَد َجاُءوا إىَل َرُسوِل اَّللَِّ  ضي هللا عنهما أَنَُّه قَاَل : )َعنم َعبمِد اَّللَِّ بمِن ُعَمَر ر ورجم اليهوديني  َرأًَة َفذََكُروا َلُه : َأنَّ امم

ُهمم َوَرُجاًل زَنَ َيا . فَ َقاَل هَلُمم َرُسوُل اَّللَِّ  َضُحُهمم َوجُيمَلُدوَن . قَاَل َعبمُد اَّللَِّ : مَ  ِمن م ِم ? فَ َقاُلوا : نَ فم ا جتَُِدوَن يف الت َّومرَاِة ، يف َشأمِن الرَّجم
ِم ، فَأَتَ وما بِالت َّومرَاِة فَ َنَشُروَها ، فَ َوَضَع َأَحُدُهمم يََدُه َعَلى  مِ بمُن َسالٍم : َكَذب مُتمم ، ِفيَها آيَُة الرَّجم َلَها َوَما بَ عمَدَها .  آيَِة الرَّجم فَ َقَرَأ َما قَ ب م
ِم ، فَ َقاَل : َصَدقَ  فَ ُرَِجَا .  يَا ُُمَمَُّد ، فََأَمَر هِبَِما النَّيبُّ  فَ َقاَل لَُه َعبمُد اَّللَِّ بمُن َسالٍم : ارمَفعم يََدك . فَ َرَفَع يََدُه ، فَِإَذا ِفيَها آيَُة الرَّجم

َجارََة (جَيمَنأُ َعَلى المَمرم قَاَل : فَ َرأَيمت الرَُّجَل :   متفق عليه . أَِة يَِقيَها احلِم
o  : َهِّنِِ رضي هللاورجم املرأة األسلمية إنَّ َرُجاًل ِمَن اأَلعمرَاِب أََتى   عنهما ، أَن َُّهَما قَاَّل : )َعنم َأيب ُهَري مَرَة َوزَيمِد بمِن َخاِلٍد اجلُم

صمُم اآلَخُر  فَ َقاَل : يَا َرُسوَل اَّللَِّ  َرُسوَل  نَ َنا ِبِكَتاِب اَّللَِّ . فَ َقاَل اخلَم نَ َعمم ، فَاقمِض  -َوُهَو أَف مَقُه ِمنمُه  -، أَنمُشُدك اَّللََّ إَّلَّ َقَضيمَت بَ ي م
نَ نَ  ربمت أَنَّ َعَلى ، فَ َقاَل : إنَّ ابمِّن َكاَن َعِسيفًا َعَلى َهذَ : ُقلم  ، َوأمَذنم َل . فَ َقاَل النَّيبُّ ا ِبِكَتاِب اَّللَِّ بَ ي م َرأَتِِه ، َوِإِِنِ ُأخم ا ، فَ َزىَن بِامم

َا َعلَ  بَ ُروِن أَّنَّ َل المِعلمِم فََأخم َم ، فَاف مَتَديمت ِمنمُه ِبِائَِة َشاٍة َوَولِيَدٍة ، َفَسأَلمُت أَهم َرأَِة ابمِّن الرَّجم ى ابمِّن َجلمُد ِمائٍَة َوتَ غمرِيُب َعاٍم ، َوأَنَّ َعَلى امم
َم . فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َهذَ  َنُكَما ِبِكَتاِب اَّللَِّ ، المَولِيَدُة َوالمَغَنُم َردٌّ َعَليمك َوَعَلى ابم  ا الرَّجم لمُد ِنك جَ : َواَلَِّذي نَ فمِسي بَِيِدِه ألَقمِضنَيَّ بَ ي م

َلَم  -. َواغمُد يَا أُنَ يمُس ِماَئٍة َوتَ غمرِيُب َعامٍ  َرأَِة َهَذاا إىل -لَِرُجٍل ِمنم َأسم َهاَها ، فَ َغدَ  ، فَِإنم اعمتَ َرَفتم فَارمَُجم مم ، فَاعمتَ َرَفتم ، فََأَمَر هِبَا ا َعَلي م
 .متفق عليه (فَ ُرَِجَتم  َرُسوُل اَّللَِّ 

 نه يرجم فاحملصن إذا زىن فإ.  
 كما قال عمر : ) إن الرجم حق على من زنا وقد أحصن ( .

 ثالث : ... والزاِن الثيب ( . ) َّل رحل دم مسلم إَّل بإحدى وقال 
  فمن هو احملصن?  

 .[  وهو الذي تزوج ووطئها ومها حران مكلفان]  من هو احملصن بقوله : –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
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 : شروط اإلحصان 
 : تزوج ووطئها . الشرط األول

 فالبد من الوطء يف القبل .
 الوطء يف القبل .قال : ) الثيب بالثيب ( والثيابة حتصل ب ألن النيب 

وَّل خالف يف أن عقد النكاح اخلاَل من الوطء َّل رحصل به إحصان ، سواء حصلت به خلوة أو وطء دون الفرج ، أو الدبر أو 
 َل رحصل شيء من ذلك ، ألن هذا َّل تصري به املرأة ثيباً وَّل خترج عن حد اإلبكار .

 من الشرط الثاِن وهو :) تزوج ووطئها ( يتض –رمحه هللا  –وأيضاً قول املصنف 
 أن يكون يف النكاح .الشرط الثاين : 
َصَناُت ِمَن النَِِساِء (  سمى إحصاناً ، بدليل قوله تعاىل ألن النكاح ي  يعّن املتزوجات .)َوالمُمحم

 وَّل خالف بني أهل العلم يف أن الزنا ، ووطء الشبهة َّل يصري الواطئ به ُمصناً .
 ف )تزوج ووطئها ( الشرط الثالث :وأيضاً يستفاد من قول املصن

 أن يكون النكاح صحيحاً . الشرط الثالث :
 احرتازاً من النكاح الباطل .

 احلرية . الشرط الرابع :
 ثور . أباوهي شرط يف قول أهل العلم كلهم إَّل 

 البلوغ ، العقل .خامساً : 
 فلو وطئ وهو صغري أو جمنون مث بلغ أو عقل َل يكن ُمصناً .

 من أقوال أهل العلم أن اإلسالم ليس شرطاً يف اإلحصان . والراجح 
 فالذمي رحصن الذمية ، وإذا تزوج املسلم ذمية فوطئها صارا ُمصنني .

 وهذا مذهب الشافعي وأمحد ، ورجحه ابن القيم .
 كما سبق .لليهوديني   ويدل عليه حديث رجم النيب 

  زىن ، فإنه َّل يرجم ، وهي لو زنت فإهنا َّل ترجم ، إَّل إذا كانت قد فلو عقد على امرأة وباشرها لكنه َل جيامعها ، مث
 تزوجت من زوج قبله وحصل اجلماع ، فإهنا ترجم .

 . لو تزوجها وهي صغرية َل تبلغ وجامعها ، مث زىن فإنه َّل يرجم ، ألنه ليس ِبحصن ، ألهنا َل تبلغ 

  ليس ِبحصن .لو تزوج جمنونة وجامعها ، مث زىن ، فإنه َّل يرجم ، ألنه 

 . َّل يشرتط لإلحصان استمرار 
 فلو أن رجاًل تزوج مث بعد ذلك طلق ، فإن زىن فإنه يعترب ُمصناً .

 وكذلك لو أن امرأة مطلقة ، فإهنا تعترب ُمصنة ، فلو زنت فإهنا ترجم .
 ? اختلف العلماء فيمن وجب عليه الرجم ، هل جيلد أوَّلً أم َّل 

 ن يرجم فقط وَّل جيلد .أن الزاِن احملص القول األول :
 وهذا مذهب َجهور العلماء .

 ) فإن اعرتفت فارَجها ( وَل يذكر اجللد . أيب هريرة يف املرأة األسلميةحلديث 
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 رجم ماعزاً وَل جيلده . والنيب 
 ورجم الغامدية وَل جيلدها .
 ورجم اليهوديني وَل جيلدمها .

 إَّنا وضع للزجر ، فال تأثري للزجر بالضرب مع الرجم .وألن احلد األصغر ينطوي يف احلد األكرب ، وذلك 
 اجلمع بني اجللد والرجم ، فيجلد مائة مث يرجم .القول الثاين : 

 وهذا القول مروي عن علي وابن عباس .
مائة  : ) خذوا عّن خذوا عّن ، قد جعل هللا هلن سبياًل ، البكر بالبكر جلد حلديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول هللا 
 رواه مسلم ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ( . 

 والراجح القول األول .
 أنه منسوخ .وأما اجلواب عن حديث عبادة : 

: ) قد جعل هللا هلن سبياًل ( فهو دليل  فإن األدلة الِت هبا الرجم فقط كلها متأخرة عن حديث عبادة ، ويدل لذلك قوله 
 و أول نص ورد يف الزنا .على أن حديث عبادة ه

 م / وإن كان غري حمصن : جلد مائة جلدة ، وغّرب عن وطنه عاماً .
------------- 

 جلدة والتغريب . 100حد الزاِن الغري احملصن وهو اجللد  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 أما اجللد فال خالف فيه .

ِلُدوا كُ لقوله تعاىل :  ُهَما ِماَئَة َجلمَدٍة ( )الزَّانَِيُة َوالزَّاِن فَاجم  .لَّ َواِحٍد ِمن م
 وعليه تغريب عام بالنسبة للذكر ، وهذا قول أكثر العلماء من املالكية والشافعية واحلنابلة .

: ) خذوا عّن خذوا عّن ، قد جعل هللا هلن سبياًل ، البكر بالبكر جلد  وحلديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول هللا 
 رواه مسلم ( . مائة ونفي سنة 

( السبيل :  سبيالً ( الضمري يعود على النساء الزواِن )  قد جعل هللا هلن سبيالً ( التكرار للتوكيد .)  خذوا عين( أي : تلقوما عّن حكم حد الزنا )  خذوا عين)
ِت يَأمِتنَي المَفاِحَشَة ِمنم ِنَساِئُكمم ا قال تعاىل ) هو اخلالص من إمساكهن بالبيوت ، وقد كانت الزانية حتبس يف بيتها حىت متوت أو جيعل هلا سبياًل كم َوالالَّ

ِهُدوا َعَليمِهنَّ أَرمبَ َعًة ِمنمُكمم فَِإنم َشِهُدوا فََأممِسُكوُهنَّ يف المبُ ُيوِت َحىتَّ يَ تَ َوفَّاُهنَّ المَموم  َتشم ديث أن السبيل املراد هبذا احل فبنِي النيب  ُت أَوم جَيمَعَل اَّللَُّ هَلُنَّ َسِبياًل(فَاسم
) ( أي : البكر يزِن بالبكر . ] البكر الشاب الذي َل ينكح والشابة الِت َل تُنكح [ . البكر بالبكرباآلية : هو احلد الذي جاء بيانه بالنسبة للبكر وللثيب .) 

 .( أي : عليهما جلد مائة  جلد مائة
 ) وعلى ابِنك جلد مائة وتغريب عام ( . ولقوله 
 احلنفية إىل أن الزاِن البكر َّل يغِرب إَّل إذا رأى اإلمام . وذهب

ُهَما ِماَئَة َجلمَدٍة ( واستدلوا باآلية ) ِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمن م  فقالوا : إن احلد هو اجللد وَل تذكر اآلية التغريب .الزَّانَِيُة َوالزَّاِن فَاجم
 والراجح مذهب اجلمهور .

 رأة إذا زنت وهي غري ُمصنة على أقوال :واختلف العلماء هل تغرب امل 
 تغرب مع ُمرمها . القول األول :

 وهذا قول الشافعية واحلنابلة .
 لعموم حديث عبادة السابق .
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 َّل تغرب .:  القول الثاين
 وهذا قول املالكية .
 ديث .ية عن سفر املرأة بدون ُمرم ، فتغريب املرأة بدوم ُمَرم خيالف ما يقتضيه احلهلألحاديث النا

 وتغريبها مع ُمرمها فيه عقوبة له بدون ذنب ، واختار هذا القول ابن قدامة يف املغّن .
 ن التغريب ليس من متام احلد ، وإَّنا هو عقوبة تعزيرية راجعة إىل رأي اإلمام حسب املصلحة .أالقول الثالث : 

التغريب ، وإن َل يوجد فال تغرب عماًل بأحاديث النهي  بالسفر معها فإهنا تغرب عماًل بأحاديث م متربعاً والراجح إن وجد ُمر 
 عن السفر بدون ُممَرم .

 : فوائد التغريب 
 أنه يبتع د عن ُمل الفاحشة لئال حتدثه نفسه بالعودة إليها . أواًل :
 أن التغريب يكون منشغل البال غري مطمئن . ثانياً :

 م / ولكن بشرط أن يقّر به أربع مرات .
------------- 

 .ِبا يثبت الزنا ، فذكر أنه يثبت باإلقرار  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
َلَم  -َواغمُد يَا أُنَ يمُس ) باإلقرار كما سبق يف حديث أيب هريرة يف قوله  وقد رجم النيب  َرأَِة َهَذا ، فَِإنم  -لَِرُجٍل ِمنم َأسم َعَلى امم
َهااعمتَ َرَفتم فَارمَُجم   متفق عليه  .(فَ ُرَِجَتم  ، فََأَمَر هِبَا َرُسوُل اَّللَِّ عمتَ َرَفتم ا، فَ َها، فَ َغَدا َعَلي م

 يشرتط أن يقر أربع مرات . هأن –رمحه هللا  –لكن ذكر املصنف 
 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة ، هل يشرتط أن يقر أربع مرات أم يكفي مرة واحدة ؟ على قولني :

 ت .َّل بد أن يقر أربع مراالقول األول : 
 وهذا مذهب احلنابلة .

ِلِمنَي َرُسوَل اَّللَِّ  أَنَُّه قَاَل : ) َأيب ُهَري مَرَة  حلديث  ِجِد  - أََتى َرُجل  ِمنم المُمسم فَ َناَداُه : يَا َرُسوَل اَّللَِّ ، إِِنِ  -َوُهَو يف المَمسم
ِهِه فَ َقالَ  : يَا َرُسوَل اَّللَِّ ، إِِنِ زَنَ يمت ، فََأعمَرَض َعنمُه َحىتَّ ثَ ىنَّ َذِلَك َعَليمِه أَرمبََع َمرَّاٍت . فَ َلمَّا  زَنَ يمُت ، فََأعمَرَض َعنمُه . فَ تَ َنحَّى تِلمَقاَء َوجم
ِسِه أَرمبََع َشَهاَداٍت: َدَعاُه َرُسوُل اَّللَِّ  ِصنمت? قَالَ : أَِبَك ُجُنون ? قَالَ ، فَ َقالَ  َشِهَد َعَلى نَ فم : نَ َعمم . فَ َقاَل : َّل . قَاَل : فَ َهلم ُأحم

 متفق عليه ، وهذا الرجل هو ماعز . وا ِبِه فَارمَُجُوُه (: اذمَهب َرُسوُل اَّللَّ 
 َل يقم عليه احلد حىت شهد أربع مرات . وجه الدَّللة : النيب 

 يثبت الزنا بإقراره مرة واحدة ، وَّل يشرتط التكرار أربعاً .القول الثاين : 
 ورجحه الشوكاِن . وهذا مذهب مالك والشافعي

 واستدلوا بأدلة :
 حبديث : ) واغدوا يا أنيس إىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارَجها ( وَل يذكر تكراراً .

 كرر عليهما اإلقرار .  رجم اليهوديني ، وَل ينقل أن النيب  وأن النيب 

 رواه مسلم رجم امرأة من جهينة وَل تقر إَّل مرة واحدة .  والنيب 

 يف مثل هذه الواقعات الِت يرتتب عليها سفك الدماء وهتك احلرم . و كان تربيع اإلقرار شرطاً ملا تركه النيب فلقالوا : 
 وأجاب هؤالء عن قصة جابر ] يف جميء ماعز [ :
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 إَّنا فعل ذلك يف قصة جابر لقصد التثبت ، كما يشعر بذلك قوله : ) وظاهر السياقات مشعر بأن النيب  قال الشوكاين : 
أبك جنون ( مث بسؤاله بعد ذلك لقومه ، فتحمل األحاديث الِت فيها الرتاخي عن إقامة احلد بعد صدور اإلقرار مرة على من  
كان أمره ملتبساً يف ثبوت العقل واختالله والصحو والسكر وحنو ذلك ، وإقامة احلد بعد اإلقرار مرة واحدة على من كان معروفاً 

 املبطالت . عنبصحة العقل وسالمة إقراره 

  ر حقيقة  .الوطء ويشرتط أن يصرخ بذكم
: كما يغيب امليل ذلك منك يف ذلك منها ? قال : نعم، قالها ? قال : نعم ، قال : حىت غاب تَ ) أنكم قال ملاعز  ن النيب فإ

رامًا ما يأِت الرجل من امرأته ، أتيت منها حم ، قال: فهل تدري ما الزنا ? قال : نعم : نعكحلة أو الِرِشاء يف البئر ? قاليف امل
 حالًَّل ( .
حديث ابن عباس : ) فقال : أنكتها ? قال : نعم ، قال : أتدري ما الزنا ? قال : نعم ، أتيت منها حرامًا ما يأِت الرجل ويف 

 من امرأته حالًَّل ، قال : فما تريد هبذا القول ? قال : تطهرِن ، فأمر به فرجم ( .
 ِبا يظن ما ليس بزنا زناً موجباً للحد ، فاشرتط فيه التصريح .ألنه ر وهناك تعليل : 

 م / أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادهتم .
------------- 

 األمر الثاِن الذي يثبت به الزنا : وهو شهادة أربعة رجال . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 زنا نفسه ، وَّل تقبل شهادة النساء .فالشهود َّل بد أن يكونوا أربع رجال يشهدون بأهنم رأوا ال

 .وَن( )َلومَّل َجاُءوا َعَليمِه بَِأرمبَ َعِة ُشَهَداَء فَِإذم َلَم يَأمُتوا بِالشَُّهَداِء فَُأولَِئَك ِعنمَد اَّللَِّ ُهُم المَكاِذبُ قال تعاىل : 
 هلؤالء الشهود شروطاً : –رمحه هللا  –واشرتط املصنف 

o  ًن قدامة : فال خالف يف اشرتاطها .: قال اب أن يكونوا عدوال 
o  ًفال تقبل شهادة العبد ، قال ابن قدامة : وَّل نعلم يف هذا خالفاً . وأن يكونوا أحرارا : 
o  الشهود كلهم يف جملس واحد ? جميءوهل يشرتط أن يكون 

 املذهب : يشرتط أن يكون يف جملس واحد دون احلضور ، وقيل : َّل يشرتط ، ألن النصوص عامة .
o رأيناه عليها متجردين فال يقبل، فلو قالوا: رأينا ذكره يف فرجها، فيصرحون بالزنا فيقولون: أن يصرحوا بشهادهتمرتطويش :. 

 فوائد عامة :
  على أقوال :? اختلف العلماء هل رحفر للمرجوم أم َّل 

 أنه رحفر له . القول األول :
 ان الرابعة حفر له حفرة مث أمر به فرجم ( .رواية ملسلم من حديث بريدة : ) فلما كيف جاء فقد 

 فذهب بعض العلماء إىل أنه رحفر للمرجوم هلذه الرواية .
 أنه َّل رحفر له .القول الثاين : 

 حلديث اليهوديني حيث َل رحفر هلما .
 حلفر .يا أنيس إىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارَجها ( وَل يذكر حفراً ، وهذا يدل على عدم ا وحلديث : ) واغد

 رحفر للمرأة دون الرجل .القول الثالث : 
 وهو أنه َّل رحفر للمرجوم .والراجح القول الثاين ، 
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وأما رواية : ) فحفر له ( يف قصة ماعز ، فأكثر الروايات يف قصة ماعز على عدم احلفر ، ومن مَثِ حكم بعض العلماء على هذه 
 الرواية بالشذوذ .

 على قولني :? يقبل أم َّل  إقرارهزنا إذا رجع عن اختلف العلماء : هل املقر بال 
 أن املقر بالزنا إذا رجع ، فإنه يقبل رجوعه وَّل يقام عليه احلد .القول األول : 

 وهذا قول أكثر العلماء .
 قال كما عند أيب داود : ) هال تركتموه لعله يتوب فيتوب هللا عليه ( . ألن النيب 
 وع املقر ، وأنه إذا رجع يف إقراره حرم إقامة احلد عليه .هذا دليل على جواز رجفقالوا : 

 َّل يقبل الرجوع عن اإلقرار .القول الثاين : 
 وهذا مذهب الظاهرية .

 َل ترجع . إىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارَجها ( وَل يقل ما قال ألنيس : ) واغد ألن الرسول قالوا : 
ما قولكم إن ماعزًا رجع عن إقراره ، فإن ماعزًا َل يرجع عن إقراره أبدًا ، وهربه َّل وأ قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا : 

يدل على رجوعه إطالقًا ، نعم ماعز هروبه قد يكون عن طلب إقامة احلد عليه ، فهو يف األول يريد أن يقام عليه احلد ، ويف 
، وهلذا قال : ) أَّل تركتموه يتوب فيتوب هللا عليه ( فدل هذا على أن الثاِن أراد أن َّل يقام عليه احلد وتكون التوبة بينه وبني هللا 

حكم اإلقرار باقي ، فنحن نقول إن قصة ماعز ما فيها دليل إطالقاً على رجوع اإلقرار ، ولكن فيها دليل على أنه رجع عن إقامة 
هيأنا اآللة لنقيم عليه احلد وآتينا باحلصى ألجل أن طلب احلد عليه ، وهلذا إذا جاءنا رجل يقر بأنه زىن ويطلب إقامة احلد ، وملا 

قال :  نرَجه ، فلما نظر إىل احلصى قال : دعوِن أتوب إىل هللا ، ما ذا نقول له ? جيب أن ندعه يتوب إىل هللا ، ألن الرسول 
 ) هالِ تركتموه يتوب فيتوب هللا عليه ( حينئٍذ ندعه يتوب فيتوب هللا عليه .

 . عن نفسه وصفاً ثبت عليه بإقراره نه ما زىن ، فال يقبل ، ألن هذا الرجل يريد أن يدفعوأما لو قال : إ
 . من زىن بذات ُمرم فإنه يقتل بكل حال 

إىل رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله (  حلديث الرباء . قال ) لقيت خاَل أبا بردة ومعه الراية فقال : أرسلّن رسول هللا 
 رواه أمحد .

 ) من وقع على ذات ُمرم فاقتل وه ( رواه ابن ماجه . عن ابن عباس قال : قال رسول هللا و 
 ) وقال بعض العلماء حده حد الزاِن ( .

 . إذا زىن احلر احملصن واحلرة احملصنة رَجا حىت ْيوتان ويغسالن ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان 
 . من أتى هبيم ة فإنه يعزر ويؤدب وَّل يقتل 

 : يقتل حلديث ) من أتى هبيمة فاقتلوه واقتلوها مع ه ( . } ضعفه بعض العلماء { .وقيل 
 قال الشيخ ُممد بن عثيمني رمحه هللا : ) إن احلديث َّل يقوى على استباحة دم الفاعل ملا فيه من الشبه ( .

 وقال : قتل البهيمة املفعول هبا فيه ثالث فوائ  د :
 عري هب ا .فيه شبه من بّن آدم ومن البهائم ، أن َّل يُ  ر ، أن َّل حتمل حبمل يكونالزج 
  َّل حِد على مكرهة يف قول عامة أهل العلم ، لقول الرسول (خلطأ والنسيان وما استكرهوا عليهعفي عن أمِت ا ) رواه ابن

 ماجه .
 ? رِه الرجل على الزنا  اختلف العلماء إذا أكم
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 : أن عليه احلد . القول األول
 وهذا املذهب .

 قالوا : ألن الوطء َّل يكون إَّل بانتشار ، واإلكراه ينافيه ، فإذا وجد اَّلنتشار انتفى اإلكراه فيلزمه احلد .
 : َّل حد عليه . القول الثاين

 وهذا قول الشافعي واختاره ابن املنذر .
 للحديث السابق ، وألن احلدود تدرأ بالشبهات ، واإلكراه شبهة فيمنع احلد .

 . الراجحوهذا القول هو 
 على قولني : (احلمل إقامة احلد بالقرينة الظاهرة )اختلف العلماء يف 

 باحلبل بشرط أن َّل تدع شبهة موجبة لدرء احلد كدعوى أهنا مكرهة . إقامة حد الزنا القول األول :
 وهذا قول عمر وهو مذهب مالك .
 قامت البينة أو كان احلبل أو اَّلعرتاف ( .إذا أحصن من الرجال والنساء إذا  لقول عمر ) الرجم حق على من زنا

 كإجيابه بالبينة أو اَّلعرتاف .  جود احلمل موجباً إلقامة حد الزنافجعل عمر جمرد و 
 قال ابن القيم : وقد حكم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب والصحابة معه برجم املرأة الِت ظهر هبا محل وَّل زوج هلا وَّل سيد .

 أظهر من دَّللة البينة ، وما يتطرق إىل دَّللة احلمل يتطرق مثله إىل دَّللة البينة وأكثر . الزناظاهرة على  وألن وجود احلمل أمارة
 أهنا َّل حتد ِبجرد احلبل . القول الثاين :

 وهذا مذهب احلنفية والشافعية ورجحه الشوكاِن .
 حلديث ) ادفعوا احلدود ما وجدمت هلا مدفعاً ( رواه ابن ماجه .

 والشبهة هنا متحققة من وجوه متعددة :قالوا : 
 فيحتمل أنه من وطء إكراه ، واملستكرهة َّل حد عليها .
 ورحتمل أنه من وطء رجل واقعها يف نوم وهي ثقيلة النوم .

 ورحتمل أنه من وطء شبهة .
 ورحتمل أنه حصل احلبل بإدخال ماء الرجل يف فرجها إما بفعلها أو بفعل غريها .

 ول .والراجح القول األ
 : حكم اللواط 

فقال هللا  قال يف املغّن : أَجع أهل العلم على حترمي اللواط ، وقد ذمه هللا يف كتابه وعاب على من فعله ، وذمه رسول هللا 
ِمِه أَتَأمُتوَن المَفاِحَشَة َما َسبَ َقُكمم هِبَا ِمنم َأَحٍد ِمَن المَعاَلِمنيَ تعاىل )  ( . َوُلوطاً ِإذم قَاَل لَِقوم

 عل أنه من كبائر الذنوب . اَّلتفاقوقد نقل الذهيب 
  وجرْية اللواط َل يعملها أحد من العاملني قبل قوم لوط ، وقد ذكر هللا تعاىل السور الِت فيها عقوبة اللوطية وما حل هبم من

 البالء يف عشر سور من القرآن الكرمي .
  قال ابن القيم : َل يثبت عنه ، ألن هذا َل تكن تعرفه العرب ، وَل يرفع إليه  أنه قضى يف اللواط بشيء  ولكن ،

 . (اقتلوا الفاعل واملفعول به)قال :  ثبت عنه أنه 
 واط على أقوال :لوقد اختلف العلماء يف عقوبة ال 
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 أنه عقوبته كالزاِن ) الرجم إن كان ُمصناً واجللد لغري احملصن ( . القول األول :
طاء وسعيد بن املسيب وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، واألوزاعي والشافعي يف ظاهر مذهبه م : وذهب احلسن وعيقال ابن الق
 .سواء  الزناد يف الرواية الثانية عنه إىل أن عقوبته وعقوبة محواإلمام أ

َربُوا فاحشة يف قوله ) الزنا( كما ْسى  ْساه فاحشة )أتأتون الفاحشةقالوا : ألن هللا ( واشرتاكهما يف  اَن فَاِحَشةً إِنَُّه كَ  الزناَوَّل تَ قم
 اَّلسم يدل على اشرتاكهما يف احلكم .

 . ، فيعطى حكمه ا إيالج ُمرم يف فرج ُمرمموألن كالً منه
 طلقاً ) ُمصناً أم غري ُمصن ( .أن عقوبته القتل م القول الثاين :

 الك .وهو رواية عن اإلمام أمحد ، قال ابن القيم : إهنا أصح الروايتني ، وهو مذهب م
هللا بن الزبري وعبد هللا بن عباس وجابر بن زيد وعبد هللا بن  قال ابن القيم : فذهب أبو بكر الصديق وعلي وخالد بن الوليد وعبد

، وعقوبته القتل بكل حال ، ُمصناً   الزنامعمر والزهري وربيعة الرأي ومالك وإسحاق بن راهوية ... إىل أن عقوبته أغلظ من عقوبة 
  ُمصن .كان أو غري

َفمُعوَل ب )  حلديث ابن عباس . قال : قال 
 رواه أبو داود والرتمذي .ه ( َمنم َوَجدمُتُوُه يَ عمَمُل َعَمَل قَوِم لُوٍط فَاقتُ ُلوا الَفاِعَل َوامل

 . إن اإلمام أمحد احتجَّ هبذا احلديث : قال ابن القيم
 اتفق أصحاب رسول هللا :  وغريهم إَجاع الصحابة على قتله، يقول ابن القيموقد نقل ابن قدامة وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم 

قتله، فحكاها  على قتله ، وَل خيتلف فيه منهم رجالن، وإَّنا اختلفت أقواهلم يف صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختالف منهم يف
 ، وهي بينهم مسألة إَجاع َّل مسألة نزاع . مسألة نزاع بني الصحابة 

 : أن فيه التعزير . القول الثالث
 قالوا : ألنه معصية من املعاصي َل يُقدِِر هللا وَّل رسوله فيه حداً مقدراً فكان فيه التعزير .وهذا مذهب أيب حنيفة ، 

 أن عقوبته القتل مطلقاً .والراجح 
 كيفية قتله :  واختلف الصحابة يف 

 : رحرق . فقيل
 . وهذا قول أيب بكر وعلي وابن الزبري

 الرمحن بن الزبري ، وهشام بن عبد امللك . حرق باللوطية أربعة من اخللفاء : أبو بكر الصديق ، وعلي ، وعبد :قال ابن القيم 
 : يرجم باحلجارة حىت املوت . وقيل

 وهو قول عمر وعلي وابن عباس .
 : يرمى من أعلى بناء يف البلد مث يتبع باحلجارة . وقيل

 ابن عباس .وهو مروي عن أيب بكر و 
 واألظهر أن ذلك راجع إىل اجتهاد اإلمام ، حسب مصلحة الردع والزجر .

  ( فجمهور العلماء أن حكمه حكم الزنا ) يرجم إن كان ُمصناً، وجيلد ويغرب إن كان غري من زىن بذات ُمرم ) كعمته أو خالته
 . (ُمصن 

 . ا من زنا بأجنبية أو بذات ُمرماستدَّلَّلً باألدلة العامة يف حكم الزاِن، وأهنا تشمل بعمومه
 ه يقتل بكل حال واختاره ابن القيم .نالعلماء إىل أ بعضوذهب 
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إىل رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله ( رواه  حلديث الرباء قال ) لقيت خاَل أبا بردة ومعه الراية ، فقال : أرسلّن رسول هللا 
 النسائي وأمحد .

 ) من وقع على ذات ُمرم فاقتلوه ( . يث ابن عباس . قال : قال ويف سنن ابن ماجه من حد
 . قال ابن القيم : إنه مقتضى حكم رسول هللا 

 حد القذف
 . : الرمي لغة تعريفه :

 : الرمي بالزنا وباللواط وحنوه مثل قول : يا زاِن ، يا لوطي . واصطالحاً 
 ومن كبائر الذنوب .حرام  : وحكمه

بَ ُلوا هلَُ َوالَّذِ قال تعاىل ) ِلُدوُهمم مَثَاِننَي َجلمَدًة َوَّل تَ قم َصَناِت مُثَّ َلَم يَأمُتوا بَِأرمبَ َعِة ُشَهَداَء فَاجم مم َشَهاَدًة أَبَدًا َوأُولَِئَك ُهُم يَن يَ رمُموَن المُمحم
 .( المَفاِسُقونَ 

َصَناِت المَغاِفالِت المُمؤم وقال تعاىل ) ِخرَِة َوهَلُمم َعَذاب  َعِظيم  ِإنَّ الَِّذيَن يَ رمُموَن المُمحم ن مَيا َواآلم  . (ِمَناِت لُِعُنوا يف الدُّ
 ) اجتنبوا السبع املوبقات : .. وذكر منها : وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت ( متفق عليه . وقال 

 وقال ابن قدامة : وهو ُمرم بإَجاع األمة .
 مل الشهادة : جلد مثانني جلدة .حمصناً أو شهد عليه به وَل تك الزنام / ومن قذف ب

------------- 
 أي : إذا قذف املكلف املختار ُمصناً جلد مثانني جلدة .

. ) سواء كان ذكرًا أو أنثى ( ، فلو أن امرأة قذفت رجاًل فإنه يقام وهو البالغ العاقل املختار  فيشرتط يف القاذف : التكليف
 عليها احلد .

 ( . رُِفَع الَقَلُم َعنم َثالثَة)  كحديث  ، أخوذة من النصوص العامةودليل ذلك قواعد الشريعة امل -أ 
رُِهوا َعَليهِ )  وحديث -ب  ُتكم َياَن َوَما اسم  ( . ِإنَّ اَّللََّ جَتَاَوَز َعنم أُمَِِّت اخَلطََأ َوالنِِسم
 وألن القذف جناية، وفعل الصيب واجملنون َّل يوصف بأنه جناية. -ج 
التكليف ومناطه، واجملنون َّل يعتد بكالمه، فال يؤثر ًا أو مكرهًا فال حد عليه، ألن العقل مدار فإذا كان القاذف صبيًا أو جمنون -د 

 . حبيث يؤذي قذفه فإنه يعزر تعزيراً مناسباً، لكن َّل رُحِد ما دام أنه َل يبلغقذفه، فإن كان الصيب مراهقاً 
 ة للحر .جلد مثانني جلد -تعريف احملصن وسيأِت  –فإذا قذف املكلف ُمصناً  -ه 

ِلُدوُهمم مَثَاِننَي َجلمَدًة َوَّل تَ قمب َ  لقوله تعاىل ) َصَناِت مُثَّ َلَم يَأمتُوا بِأَرمبَ َعِة ُشَهَداَء فَاجم .  ُلوا هَلُمم َشَهاَدًة أَبَداً َوأُولَِئَك ُهُم المَفاِسُقونَ َوالَِّذيَن يَ رمُموَن المُمحم
َ َغُفور  َرِحيم  ِإَّلَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمنم بَ عمِد َذِلَك   ( . َوَأصمَلُحوا فَِإنَّ اَّللَّ

 فتضمنت هذه اآلية ثالثة أحكام يف القاذف :
 : جلده مثانني جلدة . األول
 رد شهادته أبداً . : الثاين

 : فسقه . الثالث
 فإذا تابوا، وهو الفسقري، وَّلشك يف ذلكرفع احلكم األخي اَّلستثناء( هذا ... ِإَّلَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمنم بَ عمِد َذِلكَ  )يف قوله تعاىل ، 

 :فيه تفصيل? خري وهو أنه إذا تاب قبلت شهادتهإىل ما قبل األ اَّلستثناء، وهل يرجع زال عنهم وصف الفسق إىل العدالة
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o . إذا أقيم عليه احلد وَل يتب فإنه َّل تقبل شهادته 
o  فقد اختلف العلماء على قولني، وأما بعد توبته : 

 : َّل تقبل شهادة احملدود يف قذف ولو تاب . ألولالقول ا
 وهذا قول أيب حنيفة .

.. ( وجه الدَّللة : بأن هللا أبِد املنع من قبول شهادهتم ، وحكم عليهم  َوَّل تَ قمب َُلوا هَلُمم َشَهاَدًة أَبَداً واستدلوا بقوله تعاىل ) -أ 
 ول الشهادة على إطالقه وتأبيده .بالفسق ، مث استثىن التائبني من الفاسقني ، وبقي املنع من قب

 وألن رد شهادة القاذف ولو تاب عقوبة من متام احلد ، فال تسقط هذه العقوبة بالتوبة . -ب 
 قبول شهادة القاذف إذا تاب . القول الثاين :

 وهذا قول الشافعي وأمحد ومالك .
.. ( عائد إىل اجلملتني املتعاطفتني قبله يف قوله  واستدلوا باَّلستثناء يف آية القذف وهو قوله تعاىل ) ... إَّل الذين تابوا -أ 

 ( . َوَّل تَ قمب َُلوا هَلُمم َشَهاَدًة أَبَداً َوأُولَِئَك ُهُم المَفاِسُقونَ تعاىل )
 وألن الصحابة قبلوا شهادة القاذف كما ذكر ذلك ابن القيم . -ب 
الوالدين والزنا ، ولو تاب من هذه األشياء  وقال ابن القيم : وأعظم موانع الشهادة : الكفر والسحر وقتل النفس وعقوق -ج 

 قبلت اتفاقاً ، والتائب من القذف أوىل بالقبول .
 .) التائب من الذنب كمن َّل ذنب له (  ولعموم قوله  -د 

 . الصحيحوهذا القول هو 
 م / أو شهد عليه به وَل تكمل الشهادة : جلد مثانني جلدة .

------------- 
تكمل الشهادة ، حبيث َل يكن الشهود أربعة أو كانوا كلهم أو بعضهم غري عدول وحنو ذلك ، فإنه  أي شهد عليه بالزنا ، وَل

ِلُدوُهمم مَثَاِننَي َجلمَدًة جيلد مثانني جلدة ، وهو حد القذف ، لقوله تعاىل :  َصَناِت مُثَّ َلَم يَأمُتوا بَِأرمبَ َعِة ُشَهَداَء فَاجم )َوالَِّذيَن يَ رمُموَن المُمحم
بَ ُلوا هَلُمم َشَهاَدًة أَبَداً َوأُولَِئَك ُهُم المَفاِسُقوَن( َوَّل  . تَ قم

 م / وقذف غري احملصن فيه التعزير .
------------- 

 . -أِت مباحثه إن شاء هللاوست-قدر معني  ، وليس لهوالتعزير هو التأديب ،املكلف شخصاً غري ُمصن فإنه يعزرأي : إذا قذف 
 ر البالغ املسلم العاقل العفيف .م / واحملصن : هو احل
------------- 

 فهو : جلدة . 80تعريف احملصن ، الذي جيب بقذفه اجللد  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
َ بَِفاِحَشٍة فَ َعَليمِهنَّ ِنصمُف مَ : فلو قذف عبدًا فال حد عليه ، ألن اإلحصان يطلق على احلرية كما يف قوله تعاىل ) احلر ا فَِإنم أَتَ نيم

َصَناِت ِمَن المَعَذابِ  ( أي : احلرائر ، فالرقيق ليس ُمصنًا هبذا املعىن على قول اجلمهور ، وقالت الظاهرية : يقام احلد  َعَلى المُمحم
 ) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام ( وَل يفرق يف ذلك بني احلر والعبد . على قاذف العبد لعموم قوله 

بالغاً ، فإن كان صبياً َل جيب احلد على القاذف وإَّنا يعِزر ، ألن زنا الصيب َّل يوجب عليه احلد فال  بأن يكون املقذوف البالغ :
: َّل يشرتط البلوغ ، وهذا قول مالك ، ألنه حر عاقل عفيف يتعرِي هبذا القول املمكن  وقيلجيب احلد بالقذف كزنا اجملنون ، 
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 قذف غري بالغ َّل رُحد ، ولكنه يعزر .، وهو أن من  واألول أظهرصدقه فأشبه الكبري ، 
  .فالكافر ليس ِبحصن ، فمن أشرك باهلل فال حد على قاذفه على قول اجلمهور  املسلم :

ن مَيا َواآلم لقوله تعاىل ) -أ  ِمَناِت لُِعُنوا يف الدُّ َصَناِت المَغاِفالِت المُمؤم  ( .ِخرَِة ِإنَّ الَِّذيَن يَ رمُموَن المُمحم
 الزنا ، إذ ليس هناك ما يردعه عن ارتكاب الفاحشة . ألنه َّل يتورع عنو  -ب 
فلو ، وألن ِعرمض الكافر َّل حرمة له ، كالفاسق املعلن َّل حرمة لعرضه ، بل الكافر أوىل ، لزيادة الكفر على املعلن بالفسق  -ج 

 قذف كافراً فال حد عليه .
 ى القاذف ولكنه يعزز .بأن يكون املقذوف عاقاًل ، فإن كان جمنوناً َل جيب احلد عل العاقل :

َصَناتِ أي : أن يكون عفيفًا عن الزنا لقوله تعاىل ) العفيف : َوالَِِّت ، وقال تعاىل )( أي: العفيفات عن الزنا َوالَِّذيَن يَ رمُموَن المُمحم
َصَنتم فَ رمَجَها   ( أي : عفت .َأحم

فاضل ، وَّل كرامة قذف إَّنا شرع حلفظ كرامة اإلنسان الفمن قذف املعروف بفجوره أو املشتهر بالعبث واجملون فال رحد ، ألن ال
 لكن كما سبق يف قذف غري احملصن التعزير .للفاسق املاجن ، 

أمثلة : مكلف قذف صغريًا فال حد عليه ، امرأة بالغة قذفت رجاًل بالغًا فإنه يقام عليها احلد ، حر قذف عبدًا فال يقام عليه 
  يقام عليه احلد .احلد ، مكلف عاقل قذف جمنوناً فال

 : اختلف العلماء هل حد القذف من حقوق هللا أم من حقوق اآلدميني على قولني 
 : أنه من حقوق هللا . القول األول

 وهذا قول احلنفية ورجحه ابن حزم .
 : أنه من حقوق املقذوف . القول الثاين

 وهذا قول املالكية والشافعية واختاره ابن تيمية ، وهذا الراجح .
 ائدة اخلالف :ف 

 إذا قلنا إنه حق للمقذوف ترتب عليه عدة أمور :
 أنه يسقط بعفوه . أواًل :
 أنه َّل يقام عليه احلد حىت يطالب به . ثانياً :

: وَّل يقام للولد على والده ، وهذا املذهب قال ابن قدامة : مبينًا العلة : ولنا أنه عقوبة جتب حقاً آلدمي ، فال جيب للولد  ثالثاً 
  .لى الوالد كالقصاص ع

 م عليه احلد واختاره ابن املنذر لعموم اآلية .ه يقاوذهب بعض العلماء إىل أن
 وإذا قلنا إنه حق هلل ترتب عليه :

 : َّل يسقط بالعفو إذا بلغ اإلمام . أوالً 
 : يقام عليه احلد بدون طلب . ثانياً 
 : صريح القذف وكنايته 

 ا زاِن ، يا لوطي .الصريح ما َّل رحتمل غريه ، مثل : ي
 والكناية : حتتمل القذف وغريها ، مثل : يا قحبة ، يا فاجرة ، يا خبيثة .

فإن فسر الكناية بغري القذف قُِبل مع ْيينه ، فلو قال : أردت بالقحبة العجوز ، وأردت بقوَل يا خبيثة خبيثة العمل ، ففي هذه 
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 للمخاطب .احلال يقبل وَّل يقام عليه احلد ولكن يعزر إلساءته 
 باب التعزير

 م / والتعزير واجب يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة .
------------- 

 لغة : التأديب .التعزير : 
 : هو التأديب يف كل معصية َّل حد فيها وَّل كف ارة . واصطالحاً 

 فالزنا َّل تعزيز فيه ، ألن فيه حداً ، وكذلك السرق ة .) َّل حد فيها ( 
 ( مثل الوطء يف هنار رمضان ، َّل تعزير فيه ألن فيه كفارة .) وَّل كفارة 

  التعزير . ألقلَّل حد 
 داً ( .قال ابن قدامة ) ألنه لو تقدر لكان ح

 واختلف يف أكثره :
 ذا اختيار ابن تيمية ويدل لذلك :ض إىل رأي احلاكم حسب املصلحة وه، بل هو مفو والصحيح أنه َّل حد ألكثره

 حسب املصلحة . رز ، مث أقضية الصحابة يف التعازيتعزييف ال أقضية النيب 
 على التعزير بتحريق البيوت على املتخلفني على حضور اجلماعة . فعزم 

 وأخرب عن تعزيره مانع الزكاة بأخذ شطر ماله .
 وعزر باهلجر ومنع قربان النساء .

 وكذلك أصحابه تنوع وا يف التعزيرات بعده :
 نفي ، ويضرب حوانيت اخلمارين .فكان عمر رحلق الرأس وي

 َّل جيلد فوق عشرة أسواط إَّل يف حد من حدود هللا ( .) : ما اجلواب عن حديث :  فإن قيل
 : أن احلديث ُممول على التأديب الصادر من غري الوَّلة ، كتأديب األب لولده وحنوه . اجلواب

) د هنا حكم هللا عز وجل ، وقد ْسى هللا أحكامه حدوداً فقال : قال الشيخ ُممد بن عثيمني رمحه هللا ) الصحيح أن املراد باحل
 د هللا ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه ( .و وتلك حد

 : بعض األمثلة ملا جيب التعزي ر هبا 
 مساحقة النساء .، ان البهيمة إتي، د ء باليااَّلستمن

 حد السرقة
 لغة : مأخوذة من اَّلستخفاء والتسرت .تعريفها : 

 ة واَّلستتار .: أخذ املال على وج ه اخلفي  اً وشرع
 وحكمها حرام .
 ( . َوالسَّارُِق َوالسَّارِقَُة فَاقمَطُعوا أَيمِديَ ُهَما َجزَاًء ِبَا َكَسَبا َنَكاًَّل ِمَن اَّللَِّ َواَّللَُّ َعزِيز  َحِكيم  قال تعاىل )
َنُكمم بِالمبَ وقال تعاىل ) َواَلُكمم بَ ي م  ( . اِطلِ َوَّل تَأمُكُلوا أَمم

 ) َّل يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن ( متفق عليه . وقال 
 ) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكن هذا ، يف شهركم هذا ، يف بلدكم هذا ( متفق عليه . وقال 
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 يهمتفق عل) لعن هللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق احلبل فتقطع يده ( . وقال 
 :يده، ويسرق احلبل فتقطع يده(لعن هللا السارق يسرق البيضة فتقطع )وقد اختلف العلماء يف معىن احلديث 

 املراد هبا بيضة احلديد ، وحبل السفينة ، وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار ، وأنكره احملققون وضعفوه .قال مجاعة : 
وهي يده يف مقابلة حقري من املال وهو ربع دينار ، فإنه يشارك البيضة واحلبل يف  املراد التنبيه على عظم ما خسر ،وقيل : 
 احلقارة .
 أراد جنس البيض وجنس احلبل .وقيل : 
 . نه إذا سرق البيضة فلم تقطع جره ذلك إىل سرقة ما هو أكثر منها فقطع ، فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعهإ وقيل :

  فقال : –رمحه هللا  –ط ذكرها املصنف وَّل تقطع يد السارق إَّل بشرو 
 . ( ... م / ) ومن سرق

------------- 
 أن يكون هناك عملية سرقة .الشرط األول من شروط القطع وهو :  –رمحه هللا  –املصنف ذكر 

ده يف جيب وهي أخذ مال الغري من مالكه ونائبه على وج ه اَّلختف اء ، ويدخل يف ذلك الطرار وهو النشال وهو الذي يدخل ي
 شخص آخر ليأخذ ما فيه خفية أو يشقه .

 تهب : وهو الذي يأخذ املال على وجه الغنمة معتمداً على قوته .نفال قطع على امل 
 وَّل على املختلس : وهو الذي يأخذ املال خطفاً .

 وَّل على الغاصب : وهو الذي يأخذ املال قهراً بغري حق .
  خمتلس قطع ( رواه أبوداود .) ليس على خائن وَّل متتهب وَّل  لقوله
  على قولني :? هل تقطع يده أم َّل اختلف يف جاحد العارية و 

 أن جاحد العارية تقطع يده .القول األول : 
 وهذا مذهب احلنابلة ، واختاره ابن حزم وابن القيم .

ُزوِميَّ َعنم َعاِئَشَة رضي هللا عنها  ? فَ َقاُلوا :   ِة الَِِّت َسَرَقتم ، فَ َقاُلوا : َمنم ُيَكلُِِم ِفيَها َرُسوَل اَّللَِّ ) أَنَّ قُ َريمشًا َأمَهَُّهمم َشأمُن المَمخم
َفُع يف َحدٍِ ِمنم ُحُدوِد اَّللَِّ ? مُثَّ قَامَ  َوَمنم جَيمرَتُِئ َعَليمِه إَّلَّ ُأَساَمُة بمُن زَيمٍد ِحبُّ َرُسوِل اَّللَِّ  َتَطَب ،  َفَكلََّمُه ُأَساَمُة ، فَ َقاَل : أََتشم فَاخم

َلَك الَِّذيَن ِمنم قَ بمِلُكمم أَن َُّهمم َكانُوا إَذا َسَرَق ِفيِهمم الشَّرِيُف تَ رَُكوُه ، َوِإَذا َسرَ  َا أَهم دَّ ، َوأميمُ فَ َقاَل : إَّنَّ َق ِفيِهمم الضَِّعيُف أَقَاُموا َعَليمِه احلَم
 ( . تم َلَقَطعمُت يََدَها ٍد َسَرقَ اَّللَِّ : َلوم َأنَّ فَاِطَمَة بِنمَت ُُمَمَّ 

َرأَة  َتسم )ملسلم َويف َلفمٍظ  الرواية صررحة يف أن جاحد العارية جيب  وهذه (ِبَقطمِع يَِدَها ، فََأَمَر النَّيبُّ َتِعرُي المَمَتاَع َوجَتمَحُدهُ َكاَنتم امم
 عليه القطع .

 أن جاحد العارية َّل قطع عليه .القول الثاين : 
 َجهور العلماء : املالكية ، واحلنفية ، والشافعية ، واختاره ابن قدامة .وهذا مذهب 

 رواه أبو داود. لى خائن وَّل منتهب وَّل خمتلس قطع(ليس ع:) : قال رسول هللا حلديث جابر قال -أ 
 وجاحد العارية خائن لألمانة فال قطع عليه .

 هتك حلرز فال قطع عليه .أن شرط السرقة األخذ من احلرز وهتكه ، وليس يف جحد العارية  -ب 
أن جاحد العارية غري السارق يف املعىن ، ألن السارق يأخذ املال خفية خبالف اجلاحد ، فإنه مؤمتن خائن ألمانته ، والقطع  -ج 
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 واجب على السارق َّل على اجلاحد .

 وأجابوا على رواية : ) كانت تستعري املتاع فتجحده ( بأجوبة :
 ويدل على ذلك أمران : ا العارية ، وإَّنا قطعت لكوهنا قد سرقت ،أن هذه املرأة َل تقطع جلحده

 الروايات األخرى : ) أن قريشاً أمهتهم املرأة املخزومية الِت سرقت ... ( .أواًل : 
: ) إَّنا أهلك من كان قبلكم أهنم كانوا  أن الروايات يف قصة املخزومية قد عللت سبب قطعها بالسرقة ، فقد قال  ثانيًا : 

 إذا سرق فيهم ... وقال : لو أن فاطمة بنت ُممد سرقت لقطعت يدها ( ، فهذا دليل على أن قطعها كان لسرقتها .
o . أن الرواية الِت فيها استعارهتا للمتاع ، وجحدها له ، هذا ألهنا كانت معروفة هبذه الصفة فسميت هبا يف هذه الرواية 

قوله يف آخر احلديث الِت ذكرت أحدها : ألجل جحد العارية من أوجه : َّل ة يرتجح أن يدها قطعت على السرق قال القرطيب :
( فإن فيه دَّللة قاطعة على أن املرأة قطعت يف السرقة ، إذ لو كان قطعها ألجل اجلحد لكان العارية : )لوَّل أن فاطمة سرقت فيه

 .ذكر السرقة َّلغياً ، ولقال : لو أن فاطمة جحدت العارية 
o طع يف العارية ( ضعيفة .] لكن هذا فيه نظر [أن رواية ) الق . 

 والراجح القول الثاين .
 م / ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من املال .

------------- 
 . وهو أن يكون املسروق نصاباً الشرط الثاِن من شروط القطع يف السرقة :  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 ار فصاعداً عند اجلمهور .والنصاب الذي تقطع به اليد ربع دين
 ) َّل تقطع اليد إَّل يف ربع دينار فصاعداً ( متفق عليه . حلديث عائشة . قالت : قال رسول هللا 

 .. ( .ا َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاقمَطُعوا أَيمِديَ ُهمَ وهذا احلديث مقيد لآلية )
 . فإذا سرق ربع دينار أو قدره من العروض قطع 

قطع يف جمنٍِ قيمته ثالثة دراهم ( رواه مسلم ، فهذا ُممول على أن ثالثة الدراهم تساوي ربع دينار يف  أن النيب وأما حديث ) 
 ذلك الوقت .

 م / من حرزه .
------------- 

 كون من حرز .يأن الشرط الثالث من شروط القطع يف السرقة :  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
  فإن سرق من غري حرز فال قطع. 
  وخيتلف باختالف األموال والبلدان وعدل السلطان ] حرز كل شيء ما حفظ فيه عادة [ وحرز املال ما العادة حفظه فيه ،

 .كذا حرز األطعمة واألمتعة وغريها، و ، فحرز النقود غري حرز املاشيةوجوره 
 : والدليل على اشرتاط احلرز 
 لدخوله يف مفهوم السرقة لغة . -أ 
مر ) ومن خرج بشيء منه بعد أن يُؤِويَه اجلرِين فبلغ مثن املَِجنِِ فعليه القطع ( رواه أبو داود ، ألنه يف سارق الت ولقوله  -ب 

 ] واجلرين : هو الذي جُيمع فيه التمر لييبس [ .قبل أن يؤويه اجلرين ليس يف حرز ، 
 : ومن الشروط الِت َل يذكرها املصنف رمحه هللا 
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 :أن يكون املسروق مااًل حمرتماً 
 مثل الثياب والطعام والدراهم والكتب وغريها .املال احملرتم : 

 فال قطع يف سرقة آلة هلو كاملزمار والعود والربابة لتحرْيها .
 ] والشبهة : هي كل ما ْيكن أن يكون عذراً للسارق يف األخذ [ . وانتفاء الشبهة .

 .جتب يف مال اآلخر فقة كل واحد منهما، ألن نأبيه فال قطع ، لوجود شبهة إنفاقفلو سرق اَّلبن من مال 
 ولو سرق األب من مال ابنه فال قطع ، لوجود شبهة ، وهي شبهة التملك والتبسط به .

 فاألصول والفروع َّل يقطع بعضهم بالسرقة من مال بعض .
 ب إذا سرق من مال ولده فال يقطع.األ يقطع، إَّلإىل أن كل قريب سرق من قريبه  وذهب بعض العلماء :

 لعموم األدلة الدالة على وجوب القطع ، واستثّن األب حلديث ) أنت ومالك ألبيك ( .
 وهذا مذهب الشافعي .

 : أن من وجبت نفقته َل يقطع بالسرقة منه وإَّل قطع . وذهب بعض العلماء
 وهذا القول فيه قوة وكذلك الذي قبله .

 . وَّل يقطع أحد من الزوجني بسرقتِه من مال اآلخر 
 منهما يرث صاحبه بغري حجب ، ويتبسط يف مال اآلخر عادة ، فأشبه الوالد والولد .ألن كل 

 وقيل : يقطع لعموم اآلية .
 وَّل تقطع الزوجة ، ألن هلا النفقة يف مال زوجها . وقيل : يقطع الزوج

 اختلف العلماء هل يشرتط يف السرقة مطالبة املسروق منه مباله على قولني : 
 اط ذلك .: اشرت  القول األول

 وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي وأمحد .
بقطعه، فقال فأمر  ، فجاء بسارقه إىل النيب ئه يف املسجد، فأخذ من حتت رأسهأنه نام على رداحلديث صفوان بن أمية )

 داودرواه أبو : هالِ كان قبل أن تأتيّن به(.، فقال صفوان: َل أرد هذا? ردائي عليه صدقة

 تشرتط املطالبة . : َّل القول الثاين
 وهذا مذهب مالك ، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية .

 .طالبة املسروق منه ِباله املسروقفليس فيها اشرتاط م َوالسَّارُِق َوالسَّارِقَُة فَاقمَطُعوا أَيمِديَ ُهَما(لقوله تعاىل )
 . األمن ا يف ذلك من حفظ األموال واستتاب، مل الصحيحوهذا القول هو 

 طعت يده اليمىن من مفصل الكف وُحسمت .م / ق
------------- 

 قطعت يده اليمىن . 
 ( .فاقطعوا أْياهنماففي قراءة ابن مسعود : ))َوالسَّارُِق َوالسَّارِقَُة فَاقمَطُعوا أَيمِديَ ُهَما ( لقوله تعاىل : 

 من مفصل الكف . 
 مل على الكف .ألن هللا أطلق : ) أيديهما ( وَل يقيد ، واليد عند اإلطالق حت

 مث حسمت  : 
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أي حسم الدم أي قطعه ، وذلك بأن يغلى زيت أو دهن أو حنومها ، مث تغمس فيه وهو يغلي ، فإذا انغمست فيه وهو يغلي 
 تسددت أفواه العروق .

 وإَّنا وجب حسمها : ألهنا لو تركت لنزف الدم ومات .
 ن عاد ُحبس وال يقطع غري يد ورجل .م / فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت ، فإ

------------- 
يقول : حِبس ، أي رحبس وَّل يقطع  –رمحه هللا  –، فاملصنف فإن سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى ، وإذا سرق ثالثاً أي : 

 ، ألن يف قطع اليدين تعطياًل ملنفعة اجلنس .
 الرابعة قطعت رجله اليمىن مث إذا سرق بعد الرابعة يعزر ورحبس . َجهور العلماء أنه تقطع يده اليسرى ، مث إذا سرق يفوذهب 

 دة .لني ، أو اإلقرار ويكفي مرة واحوتثبت السرقة بشهادة عد 
 فتثبت السرقة بشهادة عدلني اثنني ، وهذا متفق عليه عند أهل العلم كما حكاه ابن رشد وابن قدامة .

 شهادة النساء .فال تثبت عقوبة القطع بشهادة رجل واحد ، وَّل ب
، وهذا مذهب َجاهري صحيح أنه يكفي اإلقرار مرة واحدة، الأن يكون مرتني أم يكفي مرة واحدة وتثبت باإلقرار، وهل يشرتط

 العلماء .
 القذف ، فإنه يكفي فيه اإلقرار مرة واحدة . قياساً على القصاص وحد

 وذهب احلنابلة إىل أنه َّلبد من اإلقرار مرتني .
 حد احلرابة

ع و ن  يف  األ  ر ض  ف س ادًا أ ن  يـُق تـَُّلوا أ و  ُيص لَّ م / قال تعاىل ) ُبوا أ و  تـُق طَّع  أ ي د يه م  إ منَّ ا ج ز اُء الَّذ ين  حُي ار بُون  اَّللَّ  و ر ُسول ُه و ي س 
ا م ن  األ  ر ض   ف و  الٍف أ و  يـُنـ   اس ، ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل :( وهم الذين خيرجون على النو أ ر ُجُلُهم  م ن  خ 

 فمن قتل منهم وأخذ ماالً : قُت ل وُصلب . 
 ومن قـ ت ل : حتتم قتله .

 ومن أخذ مااًل : قطعت يده اليمىن ورجله اليسرى .
 ومن أخاف الناس : نُفي  من األرض .

------------- 
 نزلت يف قطاع الطريق . حكم قطاع الطريق ، ألن هذه اآلية –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

هم قوم خرجوا على اإلمام بال تأويل مطلقًا ، سواء كان هلم منعة أم َل يكن هلم منع ة ، يسلبون أموال الناس  تعريفهم :
 يف العراء أو يف البنيان .ويسفكون دماءهم ويهتكون أعراضهم 

  اح ، وملا فيها من خمالفٍة وعصيان ألمر هللا تعاىل .وْسيت هذه اجلرْية حرابة وُماربة ملا فيها من سلب األموال أو األرو 
 : –رمحه هللا  –اآلية الِت ذكرها املصنف  األصل يف حكمهم :

َرمِض َفَسادًا َأنم يُ َقت َُّلوا أَوم ُيَصلَّ قال تعاىل )  َعومَن يف األم َا َجزَاُء الَِّذيَن رُحَارِبُوَن اَّللََّ َوَرُسولَُه َوَيسم َقطََّع أَيمِديِهمم َوأَرمُجُلُهمم ِمنم ُبوا أَوم ت ُ ِإَّنَّ
َرمِض  َفوما ِمَن األم  (ِخالٍف أَوم يُ ن م

 ه ذه اآلي ة يف قول ابن عباس وكثري من العلماء نزلت يف قطاع الطريق من املسلمني .
 واختلف يف ه ذه اآلي ة هل هي على التخيري أم الرتتيب :
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 أو الصلب أو النفي ( ألن أو تقتضي التخيري .: على التخيري ) فاإلمام خيري بني القتل  فقيل
 : ليست على التخيري ويكون حكمهم كالتاَل : وقيل

 إذا قتلوا وأخذوا املال ، فإهنم يقتلون ويصلبون .
 وإذا قتلوا وَل يأخذوا املال ، فإهنم يقتلون وَّل يصلبون .

 اليسرى ( . الرجلوأرجلهم ) اليد اليمىن و وإذا أخذوا املال وَل يقتلوا قطعت أيديهم 
 وإن َل يقتلوا وَل يأخذوا ماَّلً نف وا .

 هو قول َجه ور العلماء .هذا الرتتيب يف حكمهم 
 ( أَوم تُ َقطََّع أَيمِديِهمم َوأَرمُجُلُهمم ِمنم إذا أخذ ماًَّل وَل يقتل قطعت يده اليمىن ورجله اليسرى ، ويقطعان معًا ، ألن هللا قال

 شرتاك .( والواو للجمع واَّل ِخالفٍ 
 ( َرمِض فإذا َل يقتل وَل يسرق فإنه ينفى ، فال ُيرتك يأوي إىل بلد ، وهذا قول احلنابلة لظاهر اآلية َفوما ِمَن األم  . (أَوم يُ ن م

 أن النفي هو السجن . –وهو قول احلنفية والشافعية  –وذهب بعض العلماء 
وَّل يزال منفيًا حىت تظهر ، نه ينفى إىل بلد آخر وُيسجن فيهأ -قيطيوهو قول ملالك واخ تاره ابن جرير والشن-وذهب بعض العلماء 

 توبته .
 ولكنه حد، ألن القتل هنا ليس قصاصاً ، وليس فيه خيار ألولياء املقتوليتحتم قتله ، فيقام عليه القصاص إذا قتل فإنه ، ،
فهو حق هلل تعاىل َّل ، وما كان كذلك جزاء احملاربة هلل تعاىل، وآية احملاربة بينت أن عقوبة القتل عقوبة تثبت جيوز العفو عنه فال

 ، وألن ضرر هذه اجلرْية ضرر عام للمجتمع بأسره غري خمتص باجملّن عليه .جيوز إسقاطه
 ( أ ن  يـُق تـَُّلوا أ و  ُيص لَُّبواإذا قتل وأخذ املال فإنه يقتل ويصلب ، لقوله تعاىل . ) 

 ا يدان معرتضتان وعود قائم .: أن يربط على خشبة هل والصلب
 قيل : يقتل مث يصلب ، وقيل : بل يصلب قبل القتل ، وهللا أعلم .

 والراجح يف مدة الصلب ، أنه يصلب حىت يشتهر أمره ، ألن املقصود رحصل به .
اإلمام خمري ،  وهذا الرتتيب على مذهب اجلمهور كما سبق ، وذهب مالك إىل أن تعدد العقوبات هنا يقصد به التخيري ، وأن

 ألن لفظة ) أو ( للتخيري ، وهللا أعلم .
 باب البغاة

 م / من خرج على اإلمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ .
------------- 

 تعريف البغاة ، لكنه خمتصر . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 م عن احلق .والبغاة َجع باغ ، وهو لغة : الظلم وجماوزة احلد ، ْسوا بذلك لظلمهم وعدوهل

 م شوك ة .ون على اإلمام بتأويل سائغ وهلهم اخلارج:  واصطالحاً 
 .ْسوا بغاة لعدوهل م عن احلق وما عليه أئمة املسلمني 

 سرياً َّل فإن اختل شرط من ذلك بأن َل خيرجوا على إمام أو خرجوا على إمام بال تأويل أو بتأويل غري سائغ أو كانوا َجعاً ي
 .ريق شوكة هلم فقطاع ط

 : يشرتط يف اخلارجني على اإلمام لكي يكونوا بغاة شروط 
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 أن يكونوا مسلمني . أواًل :
نَ ُهَما  قال تعاىل ) ِلُحوا بَ ي م  . (...َوِإنم طَائَِفَتاِن ِمَن المُمؤمِمِننَي اق مَتتَ ُلوا فََأصم

 .و مستأمنون فال يعتربون بغاة وهلم أحكامهم اخلاصة أفإذا خرج على اإلمام ذميون 
 وشوكة .أن يكون هلم منعة : ثانياً 

 وهو أن يكون للبغاة منعة وقوة وشوكة رحتاج معها اإلمام إىل إعداد جي  لقتاهل م .
 أن يكون هلم تأويل سائغ . ثالثاً :

ان ن علياً يعرف قتلة عثمإبأن قالوا ، وذلك من أهل اجلمل وصفني : هو ما حصل من اخلارجني على علي والدليل على ذلك
 .ي بن أيب طالبعلى اإلمام وهو عل ، وهذا تأويل اعتقدوا به على جواز اخلروجم وَّل يقتص منهم ملواطأته إياه مويقدر عليه

 وَّل بد أن يكون التأويل سائغاً يصلح أن يعتمد عليه .
 اعتمادهم على تأويل سائغ . وقد ذكر ابن تيمية يف تفريقه بني البغاة واخلوارج بأن قتال أهل اجلمل وصفني علياً كان بسبب

 ون من اخلوارج فقاتلهم علي بسب تأويلهم الفاس د .أما املارق
 َل رحدث كفراً ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : مذهب أهل احلديث ترك اخلروج  ويعتربون بغاة ولو كان اإلمام ظاملاً جائراً ما

يَا أَي َُّها الَِّذيَن ويدل لذلك قوله تعاىل )، رتيح بر  أو ُيسرتاح من فاجر يس بالقتال على امللوك البغاة ، والصرب على ظلمهم إىل أن
ِر ِمنمُكمم  َمم  .(آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوَل األم

 فهذه اآلية دلت على وجوب طاعة وَل األمر وَل تشرتط عدالته .
 قمون عليه مما ال جيوز وكشف شبههم .م / وعلى اإلمام مراسلة البغاة ، وإزالة ما ين

------------- 
 :موقف اإلمام من البغاة  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

، ألن عليًا أرسل ابن عباس إىل اخلوارج الذين خرجوا عليه ليناظرهم ، فناظرهم فرجع  يراسلهم فيسأهلم ما ينقمون منه وهو أن  
 كثري منهم إىل احلق .

 ا فإن ذكروا مظلمة أزاهل. 
نَ ُهَما) وله تعاىل لق ِلُحوا بَ ي م  لمة وسيلة إىل الصلح املأمور به .ألن إزالة  املظ ( ، َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن المُمؤمِمِننَي اق مَتتَ ُلوا فََأصم
 . ويكشف ما يدعونه من شبهة ، ألن يف كشف شبهتهم رجوعاً إىل احلق 

 ن ِبراسلتهم وكشف شبهتهم وإزالة ما يدعونه من مظلمة .ألن هللا أمر باإلصالح أوًَّل ، واإلصالح إَّنا يكو 
 م / فإن انتهوا كف عنهم وإال قاتلهم .

------------- 
 لدفع شرهم .هوا ورجعوا إىل صواهبم فهذا املطلوب ، وإَّل قاتلهم وجوباً : انتأي 

َرى فَ َقاتُِلوا الَِِّت لقوله تعاىل ) ُخم َدامُهَا َعَلى األم ِر اَّللَِّ  فَِإنم بَ َغتم ِإحم  ( . تَ بمِغي َحىتَّ َتِفيَء ِإىَل أَمم
 ولدفع شرهم وأذاهم على املسلمني .

 وللحفاظ على وحدة الدولة اإلسالمية وعزهتا .
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 م / وعلى رعيته : معونته على قتاهلم .
------------- 

 أي : وجيب على رعية اإلمام مساعدته وتأييده على قتال البغاة .
 وقاتلوا اخلوارج مع علي .، انعي الزكاة مع أيب بكر قاتلوا مألن الصحابة 

 وألهنم لو تركوا معونة اإلمام لقهره أهل البغي وظهر الفساد يف األرض .

 م / وإن قُت ل الدافع كان شهيدًا .
------------- 

 ن اإلمام يلزمه قتال هؤَّلء البغاة حىت يكف شرهم .ع : هو الذي يقاتل مع اإلمام ، ألالداف
  فهو يقاتل مع أهل احلق ضد أهل البغي .تَل هذا الدافع كان شهيداً ألنه قتل مظلوماً قُ فإذا ، 

م / وال يّتبع هلم مدبر ، وال جيهز على جريح ، وال يغنم هلم مال ، وال يسىب هلم ذرية ، وال ضمان على أحد الفريقني فيما 
 أتلف حال احلرب من نفوس وأموال .

------------- 
الذرية النساء [  وال يسىب هلم ذرية][ أي : َّل يقتل هلم جريح .  وال جيهز على جريح[ أي : َّل يقاَتل مدبرهم ، واملدبر : من وىل دبره وهرب . ] هلم مدبرال يتبع ]  

 األخمذ .  والصبيان ، والسيب
ن قتاهلم خيتلف عن قتال غريهم ، من فإ، كيفية قتال أهل البغي ، وأن قتاهلم خيتلف عن قتال الكفار   -رمحه هللا-ذكر املصنف 

 حيث القصد واهلدف :
 ، ألهنم مسلمون .ة وردعهم عن التمرد ودرء الفتنة ألن القصد من قتاهلم ردهم إىل الطاع

 : الفرق بني قتاهل م وقتال املشركني 
 أن القصد من قتاهلم ردعهم خبالف املشركني . أواًل :
 لبغاة بعكس جريح املشركني فإنه جيوز اإلجهاز عليه .عدم جواز اإلجهاز على جريح ا ثانياً :
 سري املشركني فإنه جيوز قتله .أأنه َّل يقتل أسري البغاة خبالف  ثالثاً :

 : َّل يتبع مدبرهم . رابعاً 
ني فإهنا خبالف أموال املشركألهنم َل يكفروا ببغيهم وقتاهلم ، ، وَّل تسىب ذريتهم أن أموال البغاة َّل جيوز قسمتها   : خامساً 

 غنيمة للمسلمني .
 أنه َّل ينصب عليهم املنجنيق ومثله يف عصرنا احلاضر املدافع والقنابل والطيارات . : سادساً 

َّل حترق مساكن البغاة وَّل مصانعهم وَّل يقطع خنيلهم وأشجارهم وَّل يقطع املاء عنهم ، خبالف املشركني فإنه يستعمل  : سابعاً 
 تسالمهم والنصر عليهم .معهم الوسائل املؤدية إىل اس

 باب حكم املرتد
 م / واملرتد هو : من خرج عن دين اإلسالم إىل الكفر بفعل أو قوٍل أو اعتقاد أو شك .

------------- 
 رتد .تعريف امل -رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 : هو الراج ع عن دين اإلسالم إىل الكفر . واصطالحاً  ع .: هو الراج لغةفاملرتد 
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  ملرتد كافر يقتل كفراً َّل حداً .حكم او 
ِخَرةِ قال تعاىل ) -أ  ن مَيا َواآلم  َوأُولَِئَك َأصمَحاُب النَّاِر َوَمنم يَ رمَتِددم ِمنمُكمم َعنم ِديِنِه فَ َيُمتم َوُهَو َكاِفر  فَُأولَِئَك َحِبَطتم أَعمَماهُلُمم يِف الدُّ

 . ُهمم ِفيَها َخاِلُدوَن(
 رواه البخاري .ن بدل دينه فاقتلوه ( ) م هللا  وعن ابن عباس . قال : قال رسول -ب 
م إَّل بإحدى ثالث: الثيب الزاِن، والنفس بالنفس، َّل رحل دم امرىء مسل) وعن ابن مسعود . قال : قال رسول هللا  -ج 

 ( متفق عليه .والتارك لدينه املفارق للجماعة
قه ، وإْيا امرأة ارتدت عن اإلسالم فادعها فإن عادت ) أْيا رجل ارتد عن اإلسالم فادعه فإن تاب وإَّل فاضرب عن وقال  -د 

 وإَّل فاضرب عنقها ( سنده حسن كما قال احلافظ ابن حجر .
 .كالرجل وه و قول أكثر العلماء وهذا يدل على أن املرأة  
 ه الرسول تفاصيل ما خيرج به العبد من اإلسالم ، وترجع كلها إىل جحد ما جاء ب –رمحهم هللا  –م / وقد ذكر العلماء 

 أو جحد بعضه غري متأول يف جحد البعض .
------------- 

 الردة حتصل بارتكاب ناقض من نواقض اإلسالم سواء كان جاداً أو هازَّلً أو مستهزئاً .
َا ُكنَّا خَنُوُض َونَ لمَعُب ُقلم أَبِاَّللَِّ َوآيَاتِِه َورَ لقوله تعاىل ) زُِئونَ َولَِئنم َسأَلمتَ ُهمم لَيَ ُقوُلنَّ ِإَّنَّ تَ هم َكَفرممُتم بَ عمَد َّل تَ عمَتِذُروا َقدم  .   ُسولِِه ُكنمُتمم َتسم
 .( ِإْيَاِنُكمم 

 ونواقض اإلسالم كثرية :
 الشرك باهلل : كمن دعا غري هللا من املوتى واألولياء والصاحلني ، أو ذبح لقبورهم ، أو نذر هلا .

 من جحد بعض الرسل أو بعض الكتب اإلهلي ة .
 من جحد املالئكة أو من جحد البعث بعد املوت فقد كفر ألنه مكذب هلل ولرسوله .وكذلك 

 وكذلك من سب هللا تعاىل أو سب نبياً من أنبيائه فقد كفر .
 وكذلك من ادعى النبوة فقد كفر ألنه مكذب لقوله تعاىل ) ولكن رسول هللا وخامت النبيني ( .

 فها حىت يتجنبه ا .. فعلى املسلم أن يعر  واألمثلة كثرية جداً 
 م / فمن ارتد : استتيب ثالثة أيام ، فإن رجع وإال قتل بالسيف .

------------- 
 بعد أن اتفق أهل العلم على وجوب قتل املرتد ، اختلفوا يف وجوب استتابته على قولني :

 أنه يستتاب وإَّل قتل . القول األول :
 وهذا مذهب أكثر أهل العلم .

 ه َّل يقتل حىت يستتاب ثالثاً ، هذا قول أكثر أهل العلم .قال ابن قدامة : أن
 ألن الردة تكون عن شبهة ، وهي َّل تزول يف احلال .

 أنه َّل جيب استتابته . القول الثاين :
 وهذا قول احلسن وطاووس وأهل الظاهر .

 ) من بدل دينه فاقتلوه ( وَل يذكر اَّلستتابة  . لقوله 
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 رأي اإلمام ينظر حسب املصلحة .أن األمر راجع إىل  والراجح
 والدعاوى والبينات وأنواع الشهاداتكتاب القضاء 

 سيذكر املصنف رمحه هللا يف هذا الباب : أحكام القضاء والدعاوى والبينات .
 لغة : إحكام الشيء والفراغ منه .،  القضاء

 زام به ، وفصل اخلصومات .لني احلكم الشرعي واإليب: ت واصطالحاً 
 احلكم الشرعي ( جنس يشمل القاضي واملفِت . نيي) تب

 ) واإللزام به ( هذا قيد خيرج املفِت ، ألنه َّل يلزم باحلكم الشرعي .
 ) وفصل اخلصومات ( فيه بيان الغرض من القضاء وهو قطع اخلصومة بني املتخاصمني .

 َجع دعوى ، وهي : أن يضيف اإلنسان إىل نفسه حقاً على غريه . والدعاوى : 
 أن يضيف اإلنسان حقاً لغريه على نفسه . إلقرار :وا 
 : َجع بينة ، وهي : ما يظهر به احلق ويبني به ، كالشهود وغريهم . والبينات 

 كتاب القضاء
 والعقل .شروعيته الكتاب والسنة واإلَجاع واألصل يف م

ُكمم قال تعاىل ) -أ  َرمِض فَاحم ََوى فَ ُيِضلََّك َعنم سَ  يَا َداُوُد ِإنَّا َجَعلمَناَك َخِليَفًة يف األم قِِ َوَّل تَ تَِّبِع اهلم َ النَّاِس بِاحلَم  . (ِبيِل اَّللَِّ بَ نيم
ُكمم ب َ وقال سبحانه ) -ب  (َوأَِن احم نَ ُهمم ِبَا أَن مَزَل اَّللَُّ  . ي م
  متفق عليه .(ر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجرانإ) : قال رسول هللا قالوعن عمرو بن العاص  -ج 

 وأَجع املسلمون على مشروعية نصب القضاء واحلكم بني الناس .
: ألن القضاء من ضرورات اَّلجتماع ، به ينتشر العدل ، ويعم األمن ، ويُدفع القوي عن الضعيف ، ويُنصف  وعقالً  -د 

 املظلوم من الظاَل ، لوَّل الفضاء لعمت الفوضى ، واختل األمن ، وفسد النظام .
 ء ورد فيه ترغيب وترهيب :والقضا 

 الرتغيب :
 .(، وشاب نشأ يف عبادة هللا ..: إمام عادلم هللا يف ظله يوم َّل ظل إَّل ظلهسبعة يظله) : قال رسول هللا قالعن أيب هريرة 

 الرتهيب :
الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق ) القضاة ثالثة : واحد يف اجلنة واثنان يف النار ، فأما  عن بريدة . قال : قال رسول هللا 

 فقضى به ، ورجل عرف احلق فجار يف احلكم فهو يف النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو يف النار ( رواه أبوداود .
 ) من وَل القضاء فقد ذبح بغري السكني ( رواه أبوداود . وعن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 و فرض كفاية .م / والقضاء البد للناس منه ، فه
------------- 

 حكم القضاء ، وأنه فرض كفاية . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 ألن أمر الناس َّل يستقيم بدونه . -أ 
 يتوَّله بنفسه ، وبعث علياً إىل اليمن قاضياً ، وبعث معاذاً قاضياً . وكان  -ب 
 أحدهم ( .) َّل رحل لثالثة يكونون بفالة من األرض إَّل أمروا عليهم  ولعموم قوله  -ج 
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 بد للناس من حاكم ، أتذهب حقوق الناس ? قال اإلمام أمحد : َّل
م / جيب على اإلمام نصب من حيصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء مبعرفة األحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع 

 اجلارية بني الناس .
------------- 

 أو أكثر يفصل بني املتنازعني . أي : جيب على اإلمام أن ينصب يف كل قطمٍر قاضياً 
 بعث علياً قاضياً ، وبعث معاذاً قاضياً أيضاً . ألن النيب  -أ 
 وألنه املسؤول األول عن أمور املسلمني ، فيلزمه أن يقوم بذلك بنفسه أو بتعيني من ينوب عنه يف القيام هبذا العمل . -ب 

 عرفة األحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع بني الناس .وجيب عليه أن ينصب أفضل من جيد علماً ، واملراد بالعلم : م
 م / وعليه أن يويل األمثل فاألمثل يف الصفات املعتربة يف القاضي .

------------- 
 :ة الِت تنبغي أن توجد يف القاضي، أن يوَل األمثل فاألمثل حسب الصفات املعترب ، أي على اإلمام: جيب عليهأي ( وعليه)  

 ترك ما يضر يف اآلخره . : وهو كالورع
  : وتقوى هللا

َنا الَِّذيَن أُوُتوا المِكَتاَب ِمنم قَ بمِلُكمم َوِإيَّاُكمم َأِن ات َُّقوا اَّللََّ  ألهنا هي وصية هللا لألولني واآلخرين كما قال تعاىل ) -أ   ( .َوَلَقدم َوصَّي م
 وألن يف تقوى القاضي هلل تيسرياً ألموره وتسهيالً ملهمت ه . -ب 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنم تَ ت َُّقوا اَّللََّ جَيمَعلم َلُكمم فُ رمقَانًا َوُيَكفِِرم وألن يف تقوى القاضي سببًا ملعرفة احلق ومعرفة احملق لقوله تعاىل ) -ج 

 . (َعنمُكمم َسيَِِئاِتُكمم 
 : هناك شروط للقاضي ينبغي توفرها 

 أن يكون مسلماً .
 .فال يُوىِل الكافر 

 ( .َوَلنم جَيمَعَل اَّللَُّ لِلمَكاِفرِيَن َعَلى المُمؤمِمِننَي َسِبيالً قوله تعاىل )ل -أ 
 وألن الكفر يقتضي إذَّلل صاحبه ، والقاضي جيب احرتامه ، وبينهما منافاة . -ب 
 وألن اإلسالم شرط يف الشهادة ، فألن يكون شرطاً يف القضاء بطريق األوىل . -ج 

 أن يكون بالغاً عاقاًل .
واهتما تفوت القوة الِت هي أحد ركّن الكفاءة ، وألهنما مها بأنفسهما رحتاجان إىل وَل ، فال ْيكن أن يكونا وليني على ألنه بف
 غريمها .

 أن يكون ذكرًا .
 ) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ( رواه البخاري . حلديث أيب بكرة . قال : قال رسول هللا  -أ 
 الرأي ، وليست أهالً حلضور ُمافل الرجال ورؤية اخلصوم . وألن املرأة ناقصة العقل ، وقليلة -ب 

 أن يكون حرًا .
 وهذا مذهب َجهور العلماء ، يشرتط أن يكون حراً .

  .قالوا : ألن القضاء منصب شريف ، فال جيوز أن يتوَّله عبد ، كاإلمامة العظمى  -أ 
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  .فحال الرقيق ينايف حال الوَّلية  ،وألن العبد يف أعني الناس ممتهن ، والقاضي موضوع للفصل بني اخلصوم  -ب 
 ة سيده . وألنه مشغول خبدم -ج 

لعموم األدلة ، بشرط ، وذهب بعض العلماء إىل جواز أن يكون الرقيق قاضياً ، وهذا قول ابن حزم ، ورجحه الشيخ ابن عثيمني 
 أن يأذن له سيده .

 أن يكون عداًل .
 .فال جيوز تولية فاسق 

 ، فال جيوز قبوله مع فسقه .( واحلاكم جييء بقول ا الَِّذيَن آَمُنوا ِإنم َجاءَُكمم فَاِسق  بَِنَبٍأ فَ َتبَ ي َُّنوايَا أَي ُّهَ ألن هللا يقول ) -أ 

 ألن َّل جيوز أن يكون قاضياً بطريق األوىل .فوألن الفاسق َّل جيوز أن يكون شاهداً ،  -ب 

 وألنه َّل يؤمن أن رحيف لفسقه . -ج 
 مأموناً يف الغضب والرضامانة، ظاهر األ، بعيداً عن الريب، مبتعداً عن احملرماتبات: من كان قائماً بالواجوالعدل هنا ،. 

 أن يكون بصريًا .
 ليعرف املدعي من املدعى عليه ، واملقر واملقر له ، والشاهد من املشهود عليه .
 وقيل : َّل يشرتط ، بل يصح قضاء األعمى ، ونسبه ابن قدامة لبعض الشافعية .

 .ملانع من قضائه ، فإن األعمى يدرك حبسه السمعي أكثر مما يدرك البصري لعدم ا
 أن يكون متكلماً .

 ألن األخرس َّل ْيكنه النطق باحلكم ، وَّل يفهم َجيع الناس إشارته .
 وقيل : يصح قضاء األخرص ، ألنه ْيكن إيصال احلكم إىل اخلصمني عن طريق الكتابة أو اإلشارة املفهومة .

  ط معتربة حسب اإلمكان ، فإذا تعذر وجود من تتوافر فيه َجيع هذه الشروط وَل األفضل من املوجودين .و وهذه الشر 
 ية القاضي :تفيد وَّل 

جر على من يستوجبه احل -وإقامة احلدود  -النظر يف أموال غري املرشدين  -أخذ احلق لبعضهم من بعض  -الفصل بني اخلصوم 
 ا مما استحدث اآلن .وغريه، هلا تزويج من َّل وَل  -لسفه أو فلس 

 : للقاضي آداب ينبغي أن يتحلى هبا 
ينبغي أن يكون قويًا من غري عنف ، لينًا من غري ضعف ، َّل يطمع القوي يف باطله ، وَّل ييأس الضعيف من عدله ، ويكون 

 حليماً متأنياً ذا فطنة وتيق ظ َّل يؤتى من غفلة وَّل خيدع لغرة .
يكون القاضي قاضياً حىت يكون فيه مخس خصال : عفيف ، حليم ، عاَل ِبا كان قبله ، مستشري ذوي  قال علي : َّل ينبغي أن

 األلباب ، َّل خياف يف هللا لومة َّلئ م .
 . جيب على القاضي أن يعدل بني اخلصمني يف حلظه ولفظه 

 رة غضب ولآلخر نظرة رضا .ظن النظر ، فال ينظر إىل أحد اخلصمني: أي  حلظه
 أي كالمه ، فال يلني ألحدمها ويغلظ لآلخ ر .:  لفظه

ِل  لقوله تعاىل ) َ النَّاِس َأنم حَتمُكُموا بِالمَعدم ُتمم بَ نيم  . (َوِإَذا َحَكمم
 . (َوِإَذا قُ لمُتمم فَاعمِدُلوا  وقال تعاىل )

  عليه أن يقضي ألحد اخلصمني قبل أن يسمع كالم اآلخر .  مورحر 
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لألول حىت تسمع كالم اآلخر، فسوف تدري كيف  إذا تقاضى إليك رجالن فال تقض)  حلديث علي . قال : قال رسول هللا
 ( رواه أبوداود .تقضي

 . ورحرم عليه أن يقضي وهو غضبان 
 ) َّل يقضني حاكم بني اثنني وهو غضبان ( متفق عليه . حلديث أيب بكرة . قال : قال رسول هللا 

 ٍم أو ملل ( .ومثله احلاقن أو يف شدة جوع أو عط  أو ه 
  ًمث تطبيق احلكم الشرعي عليهااحلكمة من النهي : ألن الغضب ْينع من تصور املسألة أوَّل  . 
 صاب احلق أ ينفذ مطلقاً ، وقيل : ينفذ إن لو خالف وحكم وهو غضبان فقد اختلف العلماء هل ينفذ حكمه ، فقيل : َّل

 . الصحيحوهذا ، يصب احلق َّل ينفذ وإن َل 
 خذ رشوة .ورحرم عليه أ 

 وهي املال املدفوع من أحد اخلصمني سواء كان ُمقاً أو مبطالً .
 الراشي واملرتشي ( رواه الرتمذي .  حلديث عبد هللا بن عمرو . قال ) لعن رسول هللا

 : منها، وألضرارها الكبرية 
 : أن فيها فساد اخللق . أوالً 
 : أهنا سبب لتغيري حكم هللا . ثانياً 
 ها ظلماً وجوراً .: أن في ثالثاً 
 : أن فيها أكاًل للمال بالباطل . رابعاً 

 . : أن يف الرشوة ضياع األمانات خامساً 

 : أخذ الرشوة له صورتان 
 : أن يأخذ من أحد اخلصمني ليحكم له بباطل .  الصورة األوىل
 : أن ْيتنع من احلكم باحلق ملستحقه حىت يعطيه . الصورة الثانية

 ن أهاًل ، وَل يوجد غريه ، وَل يشغله عما هو أهم منه .م / ويتعني على من كا
------------- 

 مىت يكون القضاء فرض عني ، وذلك بأمور : –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 إذا طلب منه ، فإذا َل يطلب منه فال يكون فرض عني عليه ، ألن املسؤول عن تولية القضاة هو اإلمام . أواًل :
 يوثق به ، فإن وِجد َل يتعني . وَل يوجد أهل   ثانياً :

 : وَل يشغله عما هو أهم ، فإن كان يشغله عن تعليم الناس والتصنيف وغريها من نفع الناس فاألوىل أن َّل يكون قاضياً . ثالثاً 
 باب البينات

 ) البينة على املدعي ، واليمني على من أنكر ( . م / قال النيب 
------------- 

األحاديث من حديث ابن عباس ) البينة على .... ( وقد رواه البيهقي وهو حديث صحيح ، ألنه  – رمحه هللا –ذكر املصنف 
هذا احلديث عظيم القدر ، وهو أصل من أصول القضايا واألحكام ، فإن  رمحه هللا : وهلذا قال السعدي  ، املهمة يف باب البينات
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ته من احلق الذي كان ، فينكره ، وهذا يدعي براءعلى هذا حقاً من احلقوق دعيالقضاء بني الناس إَّنا يكون عند التنازع ، هذا ي
، أو حقًا من احلقوق دعى عينًا من األعيان ، أو ديناً ، فمن اأصاًل بفض نزاعهم، ويتضح به احملق من املبطل ، فبني ثابتًا عليه

، لك احلق، ثبت له، وُحكَم له بهإن أتى ببينة تثبت ذفهذا املدعي  ،وتوابعها على غريه، وأنكره ذلك الغري ، فاألصل مع املنكر
 .وإن َل يأت ببينة ، فليس له على اآلخر إَّل اليمني 

 . أن البينة على املدعي، أي يقيم املطالب الدليل على صدقه ويُظهر احلجة، ومن البينة الشهود، الذين يشهدون على صدقه
  مراً خفياً حباجة إىل إظهار ، والبينة دليل قوي إلظهار ذلك .ألنه يدعي أ، احلكمة يف كون البينة على املدعي 
  أنه إذا َل جيد املدعي بينة وَّل شهوداً ، فإن القاضي يطلب من املدَعى عليه أن رحلف أن ما ادعاه عليه املدعي غري صحيح

 ويكون احلكم له بيمينه .
 فقد جاء الوعيد يف ذلك :وجيب احلذر من األْيان الكاذبة ، 

مسلم بيمينه فقد أوجب هللا له النار وحرم عليه اجلنة ، قيل : يا رسول هللا وإن كان شيئاً يسرياً ،  امرئ) من اقتطع حق  قال 
 قال : وإن كان قضيباً من أراك ( متفق عليه .

  بني وأنه لو اهمني صالح العباد يف دينهم ودني، وأهنا عني احلكمة يف هذه الشريعة الكلية، وبيف هذا احلديث احلكم ،
 ، وَّلدعى رجال دماء قوم وأمواهلم .الناس بدعواهم لكثر الشر والفساديعطى 

 . البدء باملدعي يف احلكم 

 . أن الشريعة جاءت حلماية أموال الناس ودماءهم 
 ) إمنا أقضي بنحو ما أمسع ( . م / وقال 

------------- 
) إنكم ختتصمون إَِل ، ولعل بعضكم أن يكون أحلن قال :  هللا  حديث أيب هريرة . أن رسول –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

، متفق عليهطع له قطعة من النار ( حبجته من بعض ، فأقضي له على حنو ما أْسع ، فمن قطعت له من حق أخيِه شيئًا ، فإَّنا أق
 .رحكم ِبا ظهر له على حسب ما ْسع ليستدل به على أن القاضي

فمن قطعت ] [ أفطن وأبلغ يف حجته من اآلخر .  أحلن حبجته من بعض[ لعل هنا ِبعىن عسى . ]  ولعل] : تتحاكمون إَل .  [ أي  إنكم ختتصمون إيلّ ] 
[ إذا كان الذي قضيت له حبسب الظاهر ، َّل يستحقه  فإمنا أقطع له قطعة من النار[ معىن قطعت له : أي : أعطيته هبذا احلكم . ]  له من حق أخيه  شيئاً 

 [ أي : يؤول به إىل النار . قطعة من النارفهو عليه حرام . ]  باطناً 
 : وهذا احلديث فيه فوائد 
o  ورحكم على حسب ما يسمع من اخلصمني ، ألنه مأمور باحلكم بالظاهر ، واإلمث أن القاضي يقضي احلديث دليل على

 والتبعة على من كسب القضية بأمر باطل .
o  يغري حكماً شرعياً يف الباطن فال رحل حراماً .احلديث دليل على أن حكم القاضي َّل 

بناء على هذه الشهادة ،  فإنه َّل رحل له مثال : لو شهدا شاهدا زور إلنسان ِبال ، فحكم القاضي هبذا املال هلذا الشخص
 وعلى هذا فيكون قضاء القاضي نافذاً ظاهراً َّل باطناً .وهذا مذهب َجاهري العلماء ، 

 وعد من حكم له بأنه يقتطع له قطعة من نار .ألنه توجه الداللة : 

o  ، وهذه مسألة اختلف العلماء فيها على قولني :أن القاضي َّل جيوز له أن يقضي بعلمه 

 َّل جيوز أن يقضي بعلمه بل َّلبد من البينة .القول األول : 
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 وهذا قول مالك وأمحد ونصره ابن القيم .
 أْسع ( فدل على أنه يقضي فيما يسمع َّل فيما يعلم . يف حديث الباب : ) فأقضي له حنو ما لقوله 

 جيوز ذلك .القول الثاين : 
 أيب ثور واختاره املزِن وهو قول الظاهرية .وهو قول أيب يوسف و 

َياَن  -َدَخَلتم ِهنمُد بِنمُت ُعتمَبَة ) َعاِئَشَة رضي هللا عنها قَاَلتم  واستدلوا حبديث َرأَُة َأيب ُسفم : يَا  وِل اَّللَِّ َعَلى َرسُ  -امم فَ َقاَلتم
ِفي َبِّنَّ ، إَّلَّ  ِفيِّن َوَيكم َياَن َرُجل  َشِحيح  ، َّل يُ عمِطيِّن ِمنم الن ََّفَقِة َما َيكم ُت ِمنم َمالِِه ِبَغريمِ ِعلمِمِه . فَ َهلم َرُسوَل  اَّللَِّ ، إنَّ أَبَا ُسفم  َما َأَخذم

ِفي بَِنيِك ( ُسوُل اَّللَِّ َعَليَّ يف َذِلَك ِمنم ُجَناٍح ? فَ َقاَل رَ  ِفيِك َوَيكم  متفق عليه . : ُخِذي ِمنم َمالِِه بِالمَمعمُروِف َما َيكم
 فحكم هلا من غري بينة وَّل إقرار لعلمه بصدقها .

 وقالوا : إن علم القاضي أقوى من الشهادة ، ألن علمه يقني ، والشهادة قد تكون كذباً .
 والراجح األول .
أفىت يف حق أيب سفيان من غري  فأما حديث أيب سفيان فال حجة فيه ألنه فتيا َّل حكم ، بدليل أن النيب : قال ابن قدامة 

 . حضوره ، ولو كان حكماً عليه َل رحكم عليه يف غيبته 
o . ًأن حكم القاضي َّل رحلل حراماً وَّل رحرم حالَّل 

o . عقوبة من أخذ ماًَّل بدون حق أنه يقتطع قطعة من النار 

o  سول أن الر . َّل يعلم الغيب 

ريمِ َوَما َمسَِّّنَ السُّوُء ( قال تعاىل :  ثَ رمُت ِمَن اخلَم َتكم  .) َوَلوم ُكنمُت أَعمَلُم المَغيمَب ََّلسم
o  جيوز عليه يف أمور األحكام ما جيوز على غريه ، ألنه أن الرسول . رحكم على الناس بأمور الظاهر 

o ة الكذب .مشروعية وعظ اخلصوم وحتذيرهم من عاقب 

ه ُدوا م / فمن ادعى مااًل وحنوه فعليه البينة إما شاهدان أو رجل وامرأتان أو رجل وميني املدَّع ى لقوله تعاىل تعاىل ) ت ش  و اس 
ي ن  م ن  ر ج ال ُكم  ف إ ن  َل   ي ُكون ا ر ُجل ني   فـ ر ُجٌل و ام ر أ ت ان  مم َّ  بالشاهد مع  وقد قضى النيب ( ن  تـ ر ض و ن  م ن  الشُّه د اء  ش ه يد 

 ( وهو حديث صحيح .اليمني
------------- 

وهي  يقيم املطالب الدليل على صدقه ويُظهر احلجة ( أنأي : أن من ادعى ماًَّل وحنوه على شخص فعليه البينة ) أي : يطالب 
احلكمة يف كون البينة  ْيني املدعي ، وسبقإما شاهدان أو رجل وامرأتان أو رجل و  –رمحه هللا  –ف وهي كما قال املصن،  البينة

 ألنه يدعي أمراً خفياً حباجة إىل إظهار ، والبينة دليل قوي إلظهار ذلك . على املدعي :
 ففي األموال وما يقصد به املال كالبيع واألجل : رجالن أو رجل وامرأتان .

ِهُدوا َشِهيَديمِن ِمنم رَِجاِلُكمم فَِإنم َلَم )لآلية  َتشم َرأَتَاِن ممَّنم تَ رمَضومَن ِمَن الشَُّهَداءِ  َواسم ِ فَ َرُجل  َوامم  .(َيُكونَا َرُجَلنيم
  قضى النيب ( وجيوز بشاهد مع ْيني املدعي للحديث الذي ذكره املصنف . ) بالشاهد مع اليمني 

به عدد من الصحابة  وهذا مذهب َجهور العلماء : أن القاضي يقضي بالشاهد واليمني ) مالك والشافعي وأمحد ( وقضى
 ومنهم اخللفاء األربعة .

وذهب بعض العلماء إىل أنه َّل يقبل القضاء بالشاهد واليمني وهذا مذهب أيب حنيفة وأصحابه وهو قول الشعيب والنخعي 
 واألوزاعي .
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ِهُدوا َشِهيَديمِن ِمنم رَِجاِلُكمم فَِإنم َلَم َيُكونَا َرُجلَ  واستدلوا بقوله تعاىل ) َتشم َرأَتَاِن ممَّنم تَ رمَضومَن ِمَن الشَُّهَداءِ َواسم ِ فَ َرُجل  َوامم  هفهذ(  نيم
 اآلية نص صريح يف اشرتاط عدد الشهود .

واستدلوا حبديث ) البينة على املدعي ... ( فهذا احلديث يبني أن اليمني على املدعى عليه ، وأنتم جتعلون اليمني على املدعي ، 
 وهذا خمالفة هلذا احلديث .

نفى أن يستحق املدعي  قال له : شاهداك أو ْيينه ، ليس لك إَّل ذاك ( . فالنيب  واستدلوا حبديث األشعث ) أن النيب 
 شيئاً بغري الشاهدين ، فدل على أنه َّل رحكم للمدعي بيمينه مع شاهده .

 والراجح القول األول .
 م / فإن َل يكن له بينة ، حلف املدَّع ى عليه وبرىء .

------------- 
فإن القاضي يطلب من املدعى عليه أن  –َّل رجالن ، وَّل رجل وامرأتان ، وَّل رجل وْيني  –أي : فإن َل يكن للمدِعي بينة 

 رحلف على الرباءة فيقول : وهللا ما له عندي شيء ، ويربأ .
 املدّعى عليه أخذ ما ادعى به . ، فإذا حلف مع نكول، أو ردت على املدَّعييه بالنكولم / فإن نكل عن احللف قضي  عل

------------- 
 فهنا اختلف العلماء :أي : فإذا نكل ) والنكول : هو اَّلمتناع عن اليمني ( وامتن ع املدعى عليه من احللف ، 

 : يقضى عليه بالنكول ِبجرد رفضه احللف وَّل ترد على املدعي . فقيل
نكر : ليس عندي بِينة: هات البينة ، فقالزيد( لاير ، فقيل ل100مثال : ادعى زيد على عمرو )

ُ
الذي هو -، وطلب أن رحلف امل

 احلف أنك تطلبه كذا وكذا . -املدعي–: رحكم عليه بالنكول وَّل نقول لزيد ، فعلى هذا القول: َّل أحلففقال عمرو -عمرو
 املدعي إَّل البينة .) البينة على املدعي واليمني على من أنكر ( فلم جيعل يف جانب  لقوله 

أن اليمني ترد على املدعي ) وهو طالب احلق ( ، وهو إن كان صادقًا يف دعواه فاحللف َّل يضره ، وإن كان كاذبًا فقد  وقيل :
 [ . 321/  15] الشرح املمتع :                               . يهاب احللف وَّل رحلف 

 واستحق املتنازع عليه . ويف هذه احلالة : إذا حلف أخذ ما ادعى به
رد اليمني على طالب احلق ( رواه الدارقطّن وهو حديث ضعيف .  واستدل أصحاب هذا القول حبديث ابن عمر ) أن النيب 
 ] معىن رد احلق : تنقل من املدَعى عليه إىل املدِعي [ .

ليمني يف حقه كما كانت تشرع يف حق وألنه إذا رفض املدعي عليه أن رحلف ظهر صدق املدعي ، فقوي جانبه ، فتشرع ا
 املدعى عليه قبل نكولِه . ] اليمني يف حق من جانبه أقوى دائماً [ .

فهي له بيمينه ، ، كون العني املدعى هبا بيد أحدمها، مثل : أن تة الدالة على صدق أحد املتداعينيم / ومن البينة : القرين
 ، وحداد وحنوه بآلة حدادة وحنو ذلك . ، كتنازع جنار وحنوه بآلة جنارة حدمهااثنان ماالً ال يصلح إال أل ومثل : أن يتداعى

------------- 
 الدليل واحلجة يف اللغة :البينة 

ِهُدوام َشِهيَديمِن ِمن رَِجاِلُكمم( هي الشهادة والشهود. قال تعاىل قيل واصطالحاً:   )واسَتشم
 ( . )شاهداك أو ْيينهويف الصحيحني 

ورجحه ابن  م جامع لكل ما يبنِي احلِق ويظهره، فكل وسيلة يف إثبات احلِق وإظهاره أمام القاضي فهي بينةهي اس: وقيل
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 . أصلية، أو براءة ، أو قرينة حاليةكالشهود،القيم
  بالبينة الباب القادم ما يتعلق بالشهادة ، مثال : ادعى عمرو على زيد ِبال ، فيطالب عمرو فمن البينة الشهود ، وسيأِت يف

 وهي الشهود .
 كل أمٍر رحتف بالقضية حبيث يرجح أحد اجلانبني أو اآلخر .:  والقرينة –كما ذكره املصنف   –ومنها : القرينة 

 : إليه امرأتان صغرى وكربى تما  جاء يف قصة سليمان عليه السالم حينما اختصمومن أمثلة القرائن : 
َدامُهَا . فَ َقاَلتم َهِذِه ِلَصاِحَبِتَها  )قَاَل   َعنم َأِِب ُهَري مَرَة َعِن النَّيبِِ  َرأَتَاِن َمَعُهَما اب مَنامُهَا َجاَء الذِِئمُب َفَذَهَب بِابمِن ِإحم َنَما امم َا بَ ي م ِإَّنَّ

َا َذَهَب بِابمِنِك . فَ َتَحاَكَمَتا ِإىَل َداُوَد فَ َقَضى ِبهِ  َرى ِإَّنَّ لِلمُكب مَرى َفَخَرَجَتا َعَلى ُسَليمَماَن بمِن َداُوَد  َذَهَب بِابمِنِك أَنمِت . َوقَاَلِت اأُلخم
بَ َرتَاُه فَ َقاَل ائ مُتوِن  َنُكَما . فَ َقاَلِت الصُّغمَرى ََّل يَ رممَحَُك اَّللَُّ ُهَو اب منُ َها . فَ َقَضى ِبِه لِلصُّغمَرى  َعَليمِهَما السَّاَلُم فََأخم كِِنِي َأُشقُُّه بَ ي م « . بِالسِِ

يَ قَاَل أَبُو ُهرَ  َمِئٍذ َما ُكنَّا نَ ُقوُل ِإَّلَّ المُمدم كِِنِي َقطُّ ِإَّلَّ يَ وم  ة ( متفق عليه .ي مَرَة َواَّللَِّ ِإنم ْسَِعمُت بِالسِِ
 أدركتها شفقت األمومة .باَّلبن للصغرى لقرينة أهنا قالت : هو ابنها ، حيث  سليمانفحكم 

َوِإنم َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمنم ُدبٍُر .  دَّ ِمنم قُ ُبٍل َفَصَدَقتم َوُهَو ِمَن المَكاِذِبنيَ ِإنم َكاَن َقِميُصُه قُ عليه السالم )  –ويف قصة يوسف 
( فالقرينة : أنه إذا قِد من دبر ، فإنه حاول أن يهرب ولكن حتاول اإلمساك به ، وإن كان قد من  َفَكَذَبتم َوُهَو ِمَن الصَّاِدِقنيَ 

 . قبل فإهنا حتاول أن تدافع عن نفسها
 .: أن تكون العني املدعى هبا بيد أحدمها ، فهي له بيمينه  -رمحه هللا  –ومن القرائن ما ذكره املصنف 

كما لو جاء رجل إىل زيد وقال له : هذه الساعة الِت بيدَك َل ، فهنا القرينة تدل على أهنا لزيد ، ألن الساعة بيده ، فيحلف 
 زيد وتكون له .

 . ااًل ال يصلح إال ألحدمها ، كتنازع جنار وحنوه بآلة جنارتهاثنان م أن يتداعىومثل : 
س بنجار ، على رجل آخر جنار ، وقال : إن هذا املنشار ] آلة لقطع اخلشب [ َل ، وهو ليس بنجار  ، ادعى رجل ليكما لو 

 ر مع ْيينه .فهنا القرينة تدل على أن املنشار ليس له ، ألنه ليس بنجار ، فهنا رحكم القاضي باآللة للنجا
  وهذا إن َل يوجد ملن كانت العني بغري يده بِينة ، فإن وجدت له بينة فهي له ، ألن البينة أقوى من القرينة ، وإن َل توجد

 لكليهما بينة فالعني املتنازع عليها ملن هي بيده بيمينه .
 باب الشهادة

 لغة : احلضور والعلم واإلعالم .
 لغري على الغري .: إخبار حبق يعلمه ل واصطالحاً 

 من علمه بالشيء ، فال ْيكن أن يشهد بالظن .بد قولنا ) يعلمه ( فال 
 : والشهادة تنقسم إىل قسمني 

 وأداء .، حتم ل 
 ) التزام اإلنسان بالشهادة ( . : ويكون ذلك بشهود الواقعة  التحمل

 : ويكون ذلك عند احلاكم وهو اإلخبار عن الواقع ة املشهود هبا . وأداء
مثال : لو أردت أن أبيع بيِت على شخص ، وقلت لشخصني تعاَّل فاشهدا ، فهذا يسمى حتماًل ، ولو وصل األمر إىل القاضي 

 بسبب عيب أو غري ذلك ، وطلب منهما الشهادة عنده ، فشهادهتما تسمى أداًء .
 : بنِي املصنف حكمهما فقال 
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 م / وحتمل الشهادة يف حقوق اآلدميني : فرض كفاية .
------------- 

 أي : أن حتمل الشهادة يف حقوق اآلدميني فرض كفاية ) إذا قام به من يكفي سقط اإلمث عن الباقي ( .
 وا .إذا دع : أي (َوَّل يَأمَب الشَُّهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا  لقوله تعاىل )

، إن قام هبا من يكفي سقطت عن وعلى هذا فإذا طلب منك شخص أن تشهد على إقرار دين حبق له ، فالشهادة فرض كفاية 
 الباقي وإَّل وجبت عليك .

 . ) فإن َل يوجد إَّل من يكفي تعني عليه ) فرض عني 
.    ، ألنه َّليوجد من يقوم بالكفاية، فيجب أن جتيب، وليس يف املكان غريكشخص لتشهد على إقرار زيد حبق له : دعاكمثال
 [ الشرح املمتع]

 .م / وأداؤها فرض عني 
------------- 
 عند القاضي فرض عني . -على من حتملها  –أي : وأداء الشهادة 

ُتمم لقوله تعاىل ) و  ُتُموا الشََّهاَدَة َوَمنم َيكم  [ .قلب باإلمث ألنه موضع العلم هبا وإَّنا خص ال] ( ، َها فَِإنَُّه آمِث  قَ لمُبُه َّل َتكم

 ت .وألن الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر األمانا
 وألن امتناعه من أداء األمانة الِت حتملها قد يكون سبباً يف ضياع احلقوق .

، فإن َل تطلب منه الشهادة فال جتب ، إَّل يف حالة واحدة وهي : إذا كان صاحب احلق َّل يعلم  لكن بشرط أن يدعى إليها
 عن هذه الشهادة ، أو نسي البينة ، ففي هذه احلال تتعني الشهادة .

، عند القاضي بني هذين املتبايعني ، مث إنه حصل منازعةان هذا العقد، وكان هناك رجل ثالث أو رابع يسمعتبايع رجالنمثاله : 
 فهنا صاحب احلق َّل يعلم بشهادة الشهود ، فيجب عليهما أن يأتيا ويشهدا .

 وكذلك لو أن صاحب احلق نسي الشاهد ، فهنا جيب أن يأِت ويشهد .
اء الشهادة إَّل إذا دعي إليها كما سبق ، لكن هل يستجب أن يأِت ويشهد بدون أن يدعى أم َّل ? اختلف إذًا : َّل جيب أد

 العلماء :
 نه مذموم .: أ القول األول
ٍ رُحَدُِِث َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ حلديث  َراَن بمَن ُحَصنيم . ( مُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهمم   الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهمم ِإنَّ َخي مرَُكمم قَ رمىِن مُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهمم مُثَّ ) قَاَل  ِعمم

رَاُن َفاَل أَدمرِى أَقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ِ أَوم َثالَثًَة  قَاَل ِعمم َهُدوَن َوخَيُونُوَن َوَّلَ » بَ عمَد قَ رمنِِه َمرَّتَ نيم َتشم َهُدوَن َوََّل ُيسم مُثَّ َيُكوُن بَ عمَدُهمم قَ ومم  َيشم
َمنُ متَُنوَن ؤ يُ   ( . َويَ نمُذُروَن َوََّل يُوُفوَن َوَيظمَهُر ِفيِهُم السِِ

 وألن الذي يبادر للشهادة قبل أن ُيسأهلا قد يتهم بأنه متحيزاً للمشهود له .
 : أن ذلك ُممود . القول الثاين
َهىِنِِ َأنَّ النَّىبَّ  حلديث ربُُكمم خِبَريمِ  )قَاَل  زَيمِد بمِن َخاِلٍد اجلُم َأهَلَاَأََّل ُأخم  ( رواه مسلم .  الشَُّهَداِء الَِّذى يَأمِتى ِبَشَهاَدتِِه قَ بمَل َأنم ُيسم

ه َّل والصحيح التفصيل : إن كان املشهود له َّل يعلم بالشهادة ، فإن الشاهد يؤديها وإن َل يسأهلا ، وإن كان املشهود له عاملًا ذاكرًا فإن
 يشهد حىت تطلب منه الشهادة .

 شهادة .ورحرم كتمان ال 
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ُتمم و لقوله تعاىل ) ُتُموا الشََّهاَدَة َوَمنم َيكم  ( .َها فَِإنَُّه آمِث  قَ لمُبُه َّل َتكم
 .وإَّنا خص القلب باإلمث ألنه موضع العلم هبا  

 .(شُّه د اء  مم َّن  تـ ر ض و ن  م ن  ال، والعدل : هو من رضيه الناس لقوله تعاىل )كون الشاهد عداًل ظاهرًا وباطناً م / ويشرتط أن ي
------------- 

 شرطاً من شروط الشاهد : وهو أن يكون عدًَّل . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 ألن غري العدل َّل يؤمن أن يشهد على غريه بالزور .

بن تيمية رمحه هللا ، ( وهذا اختيار شيخ اإلسالم انم تَ رمَضومَن ِمَن الشَُّهَداءِ ممَّ )( لآلية فه املصنف بقوله )من رضيه الناسوالعدل عر 
قال يف كتاب )هبجة قلوب فكل مرضيٍِ عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول ، واختاره الشيخ السعدي كما هنا ، و 

 وهذا أحسن احلدود ، وَّل يسع الناس العمل بغريه . :(األبرار
 ه .. واستعمال املروءة بفعل ما يزينه وترك ما يشينهي الصالح يف الدين : بفعل األوامر واجتناب النواه ي : : العدالة  وقيل

 : ومن شروط من تقبل شهادته 
 البلوغ :

ِهُدوا َشِهيَديمِن ِمنم رَِجاِلُكمم لقوله تعاىل )  َتشم  ( والصيب َّل يسمى رجالً . َواسم
 وألن الصيب َّل يقبل قوله على نفسه ، فألن َّل يقبل قوله على غريه بطريق األوىل .

 شهادته . حتملها وهو صغري وَعَقل ما حتمله، وشهد به بعد بلوغه صحت، أما لو أنه َّل يقبل أداؤه للشهادة د هناواملرا
 اجلراحات . ، كالذي يقع بينهم من القتل أو واختلف يف شهادهتم يف األمور الِت َّل يطلع عليها إَّل الصبيان غالباً 

 : أن شهادهتم َّل تقبل مطلقاً . القول األول
 املذهب ، وهو قول أيب حنيفة والشافعي .وهذا هو 

 الصبيان كاجلراح إذا شهدوا قبل اَّلفرتاق عن احلال الِت جتارحوا عليها .إَّل : أن شهادهتم تقبل فيما َّل يطلع عليه  القول الثاين
 وهذا قول يف مذهب مالك واختاره الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا .

 غالب أحواهلم خيُلوَن بأنفسهم ، وقد يسطوا بعضهم على بعض ، فلو َل يقبل قول حفظًا للدماء الِت تقع بينهم ، فإهنم يف
 بعضهم على بعض ألهدرت دماؤهم .

، إذا َل يتفرقوا ، وما عليه إَّل الصبيان غالباً مقبولة : بل شهادة الصبيان فيما َّل يطلعقال الشيخ ابن عثيمني: وقال بعض العلماء
 قاله هؤَّلء أصح .

 العقل :
 .عاقل إَجاعاً قاله ابن املنذر وَّل تقبل شهادة من ليس ب: يف املغّن  قال

 ألن من َّل عقل له َّل ْيكنه حتمل الشهادة وَّل أداؤها .. ( .وعن اجملنون حىت يعقل .... رفع القلم عن ثالثة : ) حلديث 
 الكالم :

 .فال تصح شهادة األخرس 
 َّل رحصل مع فقد الكالم . ألن الشهادة يعترب فيها اليقني ، وذلك الوا :ق 

 وذهب بعض العلماء إىل أن شهادة األخرس تقبل فيما طريقه الرؤية إذا ُفهمتم ، وهذا الصحيح .
 اإلسالم .
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 .  الكافر ةفال تقبل شهاد
 . (يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنم َجاءَُكمم فَاِسق  بَِنَبٍأ فَ َتبَ ي َُّنوا  لقوله تعاىل ) -أ 
 ) فالكافر ُمل اخليانة ( .قني يف خربه ، فما بالك بالكافر ق جيب علينا اليوإذا كان الفاس -ب 
ٍل ِمنمُكمم وقال تعاىل ) -ج  ِهُدوا َذَويم َعدم  .(  َوَأشم
 والكافر ليس منا ، وَّل ممن نرضاه . (ممَّنم تَ رمَضومَن ِمَن الشَُّهَداِء وقال تعاىل ) -د 
 . ) لكن شهادة الكفار بعضهم على بعض تقب ل ( 

 ظ .احلف
 فال تقبل شهادة املغفل املعروف بكثرة النسيان والغل ط . ألنه َّل يوثق بقوله .

  فإن قيدت كل ما شهدت به يف كتاب عنديلو كان كثري النسيان والغفلة ، فقيد الشهادة فقال : أنا َّل أذكر ولكن ،
 .، ما دام يعلم أن ه ذا خطه اره، سواء تذكرها أم َل يتذكبذلك ما دام أنه كتب شهادته خبطهالراجح له أن يشهد 

 م / وال جيوز أن يشهد إال مبا يعلمه .
------------- 

 ِبا يعلمه يقيناً .فال جيوز أن يشهد بالقرينة أو بغلب ة الظن بل َّل بد أي : 
قِِ َوُهمم يَ عمَلُمونَ وله تعاىل )لق -أ   . (ِإَّلَّ َمنم َشِهَد بِاحلَم
 .د أن يعلم هذا األمر الواقع وألن الشهادة خرب عن أمر واق ع فال ب -ب 
( : على مثلها فاشهد أو دع: نعم ، قال: ترى الشمس ? قالقال لرجل أن النيب وقد جاء يف احلديث عن ابن عباس ) -ج 

رواه ابن عدي وهو ضعيف ، لكن معناه صحيح ، فهو يدل على أنه َّل جيوز للشاهد أن يشهد إَّل على ما يعلمه يقينًا ، كما 
 مس باملشاهدة .تُعلم الش

ُؤوَّلً ويؤيد ذلك قوله تعاىل ) -د  َع َوالمَبَصَر َوالمُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعنمُه َمسم ( فإن معىن  َوَّل تَ قمُف َما لَيمَس َلَك ِبِه ِعلمم  ِإنَّ السَّمم
 اآلية : النهي عن أن يقول اإلنسان ما َّل يعلم أو يعمل ِبا َّل علم له به .

 طرق العلم فقال : –رمحه هللا  –مث ذكر املصنف 
 م / برؤية .

----------- 
 أي : رؤية املشهود به .
قِِ َوُهمم يَ عمَلُمونَ )كما سبق لقوله تعاىل   . (ِإَّلَّ َمنم َشِهَد بِاحلَم

 : َّل يشرتط علم املشهود عليه بوجود الشاهد ، فلو أن صاحب احلق أتى باملطلوب يف مكان  قال الشيخ ابن عثيمني
ل واحدًا يشهد خمتبئًا ، فإن ذلك جيوز ، ألن هذا الذي عليه احلق إذا كان منفردًا صاحب احلق أقر له وإذا كان عنده أحد وجع

 .لكنها حيلة جائزة للتوصل للحق  ل صاحب احلق وفعل ذلك ، وهذه حيلةأنكر ، فتحيِ 
 م / أو مساع من املشهود عليه .

------------- 
، أو رأته أو يسمعه وهو يبيع أو ينكح من املشهود عليه مثل : أن يسمعه وهو يطلق امالسماع هي هذه الطريقة الثانية : و 

 يسمعه يقر أن لفالن عليه ديناً ، أو استأجر منه داره أو اشرتى منه سيارة وما أشبه ذلك .
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 م / أو استفاضة حيصل هبا العلم يف األشياء الين حُيتاج فيها إليها ، كاألنساب وحنوها .
------------- 

هذه الطريقة الثالثة من طرق العلم : وهي اَّلستفاضة ، وهي انتشار اخلرب وشيوعه بأن يشتهر املشهود به بني الناس فيتسامعون به 
 بإخبار بعضهم بعضاً ، فيشهد الشاهد على واقعة َل يشهدها ببصره وَل يدركها بسمعه 

 غالب بدوهنا ، كالنسب والوَّلدة واملوت والرضاع .واَّلستفاضة َّل تقبل إَّل فيما يتعذر علمه يف ال 
ألنه لو منع من الشهادة باَّلستفاضة فيما ذكر لوقع الناس يف حرج عظيم ، ألن مثل هذه األمور تتعذر الشهادة عليها يف 

 الغالب ِبشاهدة أسباهبا .
 باب موانع الشهادة

 ء ولكن هناك مانع ْين ع القاضي من قبول شهادت ه من هذه املوان ع :قد يكون الشاهد صاحلاً لتحمل الشهادة وأدائها أمام القضا
 م / مظنة التهمة : كشهادة الوالدين ألوالدهم وبالعكس .

------------- 
والد لولده ، وَّل ولد  لفروعهم والعكس ، فال تقبل شهادة أن من موانع الشهادة شهادة األصول –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 لوالده .
له أو فروعه ، وهذا مذهب َجهور و ب : التهمة ، ألن اإلنسان متهم إذا شهد ألصله ، أو شهد لفرعه ، فإنه قد رحايب أصوالسب

 أهل العلم .
 وذهب بعض العلماء إىل قبول شهادة الوالد لولده والعكس ، وهذا قول الظاهرية .

 ما عدَّلن من رجالنا ، فيدخالن يف عموم اآليات واألخبار .هنأل
ذكر ابن القيم أن الشهادة َّل ترد بسبب القرابة لعدم الدليل ، وإَّنا ترد بوجود التهمة ، فالتهمة وحدها مستقلة باملنع ، سواء   وقد

 كان قريباً أو أجنبياً ، وقال : هذا هو الصواب .
 والراجح قول اجلمهور .

 م / وأحد الزوجني لآلخر .
------------- 

 زوجني لصاحبه .أي : فال يقبل شهادة أحد ال
 للتهمة ، ألن شهادة الزوج لزوجته متهم هبا ، وكذلك العكس .

م / والعدو على عدوه للحديث ) ال َتوز شهادة خائن وال خائنة وال ذي غمر على أخيه ، وال َتوز شهادة القانع ألهل 
 البيت ( رواه أمحد وأبو داود .

------------- 
 ، فال تقبل شهادة العدو على عدوه .أي : ومن موانع الشهادة : العداوة 

 . ] والعدو هو : الذي يفرح حلزنه ورحزن لفرحه . ] هذا ضابط العدو 
) َّل جتوز شهادة خائن وَّل خائنة وَّل ذي غمر على أخيه ، وَّل جتوز شهادة القانع  –رمحه هللا  –للحديث الذي ذكره املصنف 

 ألهل البيت ( رواه أمحد وأبو داود .
ر [ أي : ذي حقد وشحناء ، وهي بكسر الغني وسكون امليم ، وجيوز [ اخل خائن]  ائن هو من خيون فيما اؤمتن عليه ] ذي ِغمم
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 فتحمها . قال اخلطايب : هو الذي بينه وبني الشهود عداوة ظاهرة . 
 وإَّنا ردت شهادة العدو على عدوه ، لئال يتخذ ذريعة إىل بلوغ َغرضه من عدوه بالشهادة الباطلة .

 احلديث دليل على أن اخلائن َّل تقبل شهادته ، َّلنتفاء العدالة .و 
 َّل جتوز شهادهتم هلم . –وهم اخلدم  –ومن موانع الشهادة : أن التابع ألهل البيت 

 عدد الشهود

 :بيان عدد الشهود يف الشهادة وهو خيتلف باختالف املشهود به 
 نساء ، وكذلك اللواط .أربعة رجال وَّل يقبل فيها ال يكون يف الزنا أواًل :

َلومَّل ) سبحانه :  ) أَجع املسلمون على أنه َّل يقبل يف الزنا أقل من أربعة شهود وقد نص هللا تعاىل عليه بقوله :قال يف املغين
 . َجاُءوا َعَليمِه بَِأرمبَ َعِة ُشَهَداَء (
 النساء وَّل العبيد .فال تقبل شهادة  اً نه يشرتط أن يكونوا رجاًَّل أحرار وَجهور العلماء على أ

 ( . َلومَّل َجاُءوا َعَليمِه بَِأرمبَ َعِة ُشَهَداءَ لقوله تعاىل ) 
َصَناِت مُثَّ َلَم يَأمُتوا بَِأرمبَ َعِة ُشَهَداءَ وقال تعاىل )   ( . َوالَِّذيَن يَ رمُموَن المُمحم

 ما يثبت إَّل بثالثة رجال . ثانياً :
 إَّل إذا شهد ثالثة . قبل هذه الدعوىبالفقر فال ت –من عرف بالغىن  –إذا ادعى 
أََلَة ََّل حتَِلُّ ِإَّلَّ أَلَحِد َثالَثٍَة  )قال  قبيصة . أن النيب حلديث  أَلَُة َحىتَّ : يَا قَِبيَصُة ِإنَّ المَمسم َرُجٍل حَتَمََّل مَحَاَلًة َفَحلَّتم َلُه المَمسم

أََلُة َحىتَّ ُيِصيَب ِقَوامًا ِمنم َعيمٍ  َوَرُجٍل َأَصابَ تمُه َجائِ ، ُيِصيبَ َها مُثَّ ُْيمِسُك  َتاَحتم َمالَُه َفَحلَّتم َلُه المَمسم أَوم قَاَل ِسَدادًا ِمنم  -َحة  اجم
َجا ِمنم قَ ومِمِه َلَقدم َأَصاَبتم ُفالَناً فَاَقة  َفحَ  -َعيمٍ   أََلُة َحىتَّ ُيِصيَب ِقَواماً  لَّتم َوَرُجٍل َأَصابَ تمُه فَاَقة  َحىتَّ يَ ُقوَم َثالَثَة  ِمنم َذِوى احلِم َلُه المَمسم

تاً  -أَوم قَاَل ِسَداداً ِمنم َعيمٍ   -ِمنم َعيمٍ   تاً يَأمُكُلَها َصاِحبُ َها ُسحم أََلِة يَا قَِبيَصُة ُسحم  رواه مسلم  . (َفَما ِسَواُهنَّ ِمَن المَمسم
: اثنان وَّل تقبل   كالقذف والسرقة والقصاص واخلمر  –واللواط  غري الزنا –ويف النكاح والطالق والرجعة وبقية احلدود  ثالثًا :

 شهادة النساء .
 ويف األموال وما يقصد به املال كالبيع واألجل والرهن  : رجالن أو رجل وامرأتان . رابعاً :

ِ فَ َرجُ لقوله تعاىل ) ِهُدوا َشِهيَديمِن ِمنم رَِجاِلُكمم فَِإنم َلَم َيُكونَا َرُجَلنيم َتشم َرأَتَاِن ممَّنم َواسم  ( .تَ رمَضومَن ِمَن الشَُّهَداِء  ل  َوامم
 إَّل النساء غالباً .الرضاع والوَّلدة والبكارة ، ومثل هذه األمور الِت َّل يطلع عليها ك  ما يقبل فيها شهادة امرأة واحدة :خامساً : 
َبُة بمُن ا حلديث َاِرِث ُعقم َقدم أَرمَضعمُتُكَما . َفذََكرمُت َذِلَك  :َفَجاَءتم أََمة  َسومَداُء فَ َقاَلتم  :ِإَهاٍب قَالَ  َأيب  وََّج أُمَّ رَحمََي بِنمتَ أَنَُّه تَ زَ  )حلم
َها ?َمتم أَنم َقدم أَرمَضَعتمُكَماوََكيمَف َوَقدم َزعَ  :قَالَ  ،فَ تَ َنحَّيمُت َفذََكرمُت َذِلَك َلهُ  :فََأعمَرَض َعىنِِ ، قَالَ   لِلنَّيبِِ  رواه  . ( فَ نَ َهاُه َعن م

 البخاري 
 متفق عليه .( فيها : لقي هللا وهو عليه غضبان امرىء مسلم هو فاجرمال من حلف على ميني يقتطع هبا م / ويف احلديث )

------------- 
وقد  احلديث فيه الوعيد الشديد على من رحلف باهلل كاذباً ليقتطع مال أخيه ، وأن هذا احللف الكاذب يعترب من كبائر الذنوب ،

 جاء يف رواية ) فقد أوجب هللا له النار ، وحرم عليه اجلنة ( .
 : أن اإلنسان قد يستحق بدعواه شيئاً بيمينه ، وله صورتان 
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 : دعوى ما ليس له . الصورة األوىل
 .فيأِت ورحلف ويأِت بالشاهد ورحلف معه وهو يعلم أنه كاذب ، فهنا اقتطع حقاً ، ألنه استباح ماله بيمني كاذبة 

 : إنكار ما جيب عليه .الصورة الثانية 
بأن يكون على شخص حق مث ينكره ، وليس للمدعي بِينة ، فهنا سوف رُحِلف املدعى عليه وخُيلى سبيله ، فيكون قد اقتطع 

 مال امرىء مسلم بغري حق .
 باب القسمة

 وإفراز األنصباء .الِقسمة : بكسر القاف اسم يطلق على التفريق ، واملراد هنا : متييز احلقوق 
وهذا الباب له تعلق ِبوضوعات كثرية كاألضحية والفرائض والشركة والوصايا ، لكن ذكروه يف أبواب القضاء ، ألن القاضي َّل 

 يستغّن عن القاسم للحاجة إىل قسمة املشرتكات .
 واألصل فيها الكتاب والسنة واإلَجاع واملعىن .

ُهمم أَنَّ الم قال تعاىل )  نَ ُهمم ُكلُّ ِشرمٍب ُُممَتَضر  َونَ بِِئ م َمة  بَ ي م  ( . َماَء ِقسم
 وأَجع املسلمون على جواز القسمة يف اجلملة .

واملعىن : ألن احلاجة داعية إليها ، لتمييز حقوق الشركاء بعضهم عن بعض ، ليتصرف كل منهم يف حقه ببيع أو عمارة أو حنو 
 ذلك .

 : -رمحه هللا  –وهي نوعان ، حيث قال املصنف 
 ، كاملثليات والدور الكبار واألمالك الواسعة .م / وهي نوعان : قسمة إجبار ، فيما ال ضرر فيه وال رد عوض 

 .وقسمة تراض ، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء يف القسمة ، أو فيه رد عوض ، فال بد فيها من رضا الشركاء كلهم 
------------- 

 مة تنقسم إىل قسمني :أن القس –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
قسمة إجبار ، وهي ما َّل ضرر يف قسمته على أحد الشركاء وَّل رد عوض يف قسمته من أحد الشركاء على  القسم األول :

 اآلخر .
 كاألرض الواسعة ، والدار الكبرية ، والدكاكني الواسعة ، والسيارات اجلديدة من جنس واحدة .

قسمة جيرب إذا طلب الشريك القسمة ، ألنه يتضمن إزالة الضرر احلاصل بالشركة ، ْسيت قسمة إجبار ، ألن املمتنع من ال
وحصول النفع للشريكني ، ألن نصيب كل واحد منهما إذا متيز كان له أن يتصرف فيه حبسب اختياره ، وْيكنه من إحداث 

 الغرس أو البناء ، وذلك َّل ْيكن مع اَّلشرتاك .
الشركاء ، بل جُيرب من امتنع ، وضابطها : كل قسمة  إجبار ، ألهنا َّل تتوقف على رضا ةْسيت قسم قال الشيخ ابن عثيمني :

 ليس فيها ضرر وَّل رد عوض .
مثال : البستان : أي : البستان الكبري ، الذي إذا قسم َّل يتضرر أحد بقسمته ، حبيث لو قسمناه ما تنقص قيمته أو يفوت 

 اَّلنتفاع  .
 وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء بالقسمة ، أو فيه رد عوض من أحد . : قسمة تراض . القسم الثاين

 الشركاء . فهذه َّل ينفذ القسم إَّل برضا
 الضرر املانع من القسمة :باختلف العلماء يف املراد 
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 : أَّل ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم . فقيل
 ضاعة املال ، فيكون منهياً عنه .ألن ذلك ضرر شديد يفضي إىل إ

لآلخر مخسة : أرض مشرتكة بني شخصني مساحتها أربعة وعشرون مرتًا ، وقيمتها ستة آَّلف ، ألحدمها سدس ، و  مثال
سداساً فإن صاحب السدس َّل ينتفع بسدسه ، ألن السدس عبارة عن أربعة أمتار ، فعلى هذا القول : سداس ، إذا قسمناها أأ

 : هي قسمة إجبار .تكون القسمة قسمة تراض . وعلى القول الثاِن اآلِت 
 : الضرر هو نقص القيمة . وقيل

 ففي املثال السابق تكون القسمة قسمة إجبار ، ألن السدس ) وهو أربعة أمتار ( َل تنقص قيمته .
 فهذا السدس الذي قسم لو بيع يساوي ألفاً ، ولو بيعت األرض َجيعاً تساوي ستة آَّلف .

 َّل ْيكن أن تتعدل بأجزاء وَّل قيمة ، إَّل برد عوض ، يعّن مثاًل فيها جبال ، قوله ) أو رد عوض ( مثاله : أرض بني شريكني
فيها أودية ، فيها أشجار ، َّل ْيكن أن نعدهلا أبدًا بالسهام ، إن قسمناها نصفني صارت هذه األرض أحسن من هذه ، فال 

تراض ، إذا رضي الطرفان وإَّل تبقى وتباع قسمتها قسمة  –أيضًا  –تتعدل إَّل إذا جعلنا للناقص عوضًا عن الكامل ، فهذه 
 [ . 15 – 371] الشرح املمتع : َجيعاً . 

أي : إذا قالوا : إذا قسمناها تضررنا ، أو كان نصيب أحدهم َّل يساوي جبت إجابته ( وإن طلب أحدهم فيها البيع : و ) 
 شيئاً وطلب البيع فإهنم جيربون واحلالة هذه على بيعها .

أي : إذا أجروا هذه األرض مزرعة ، أو أجروا هذا الدكان الصغري ( انت األجرة فيها على قدر ملكهم فيها وإن أجروها : ك )
 ا له الربع ، وهذا له ثالثة األرباع .ذمثاًل ، تكون األجرة على قدر ملكهم ، فه

 رارـبـاب اإلقـ
) من كان آخر كالمه من الدنيا  هادة عند الوفاة لقوله الكتاب بباب اإلقرار ، تفاؤًَّل باإلقرار بالش –رمحه هللا  –ختم املصنف 

 َّل إله إَّل هللا دخل اجلنة ( رواه أبو داود .
 م / وهو اعرتاف اإلنسان حبق عليه .

------------- 
 وقد دل عليه الكتاب والسنة واإلَجاع .، اإلنسان ِبا عليه لغريه من حقوق هو اعرتاف  اإلقرار :

َمٍة مُثَّ َجاءَُكمم َرُسول  ُمَصدِِق  ِلَما َمَعُكمم َوِإذم أَ قال تعاىل )   لَتُ ؤمِمُننَّ ِبِه َولَتَ نمُصرُنَُّه َخَذ اَّللَُّ ِميثَاَق النَِّبيِِنَي َلَما آتَ يمُتُكمم ِمنم ِكَتاٍب َوِحكم
َهدُ  مُتم َعَلى َذِلُكمم ِإصمرِي قَاُلوا أَق مَررمنَا قَاَل فَاشم  ( . وا َوأَنَا َمَعُكمم ِمَن الشَّاِهِدينَ قَاَل أَأَق مَررممُتم َوَأَخذم

 ) واغد يا أنيس إىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارَجها ... ( . قال و 
 حِده بإقراره . وحديث ماعز ، فإن النيب 

 وكذلك الغامدية حدها هللا ملا اعرتفت بالزنا .
 وأَجع املسلمون على صحة اإلقرار .
 عى عليه ، وهلذا يقولون : إنه سيد األدلة .وهو أقوى األدلة إلثبات دعوى املد
 م / بكل لفظ داٍل على اإلقرار .

------------- 
 أي : أن اإلقرار يصح بكل لفظ دال عليه .
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 م / بشرط كون املقر مكلفاً .
------------- 

 : بالغاً عاقاًل . أن يكون املقر مكلفاً ، أي –رمحه هللا  –أي : يشرتط لصحة اإلقرار شروطاً : ذكر منها املصنف 
 . ( ..حلديث ) رفع القلم عن ثالثة : عن الصيب حىت يبلغ ، وعن اجملنون حىت يفيق ، .

 وألنه قول ممن َّل يصح تصرفه فلم يصح ، كفعله .
 فال يصح من صيب ، وَّل من جمن ون .

 .د أيب ل له : هل أنتم إَّل عبيما قاعمه محزة حين فال يصح اإلقرار من السكران ألنه َّل عقل له ، ولذلك َل يؤاخذ النيب 
 أن يكون املقر خمتارًا .ومن الشروط : 

 فال يصح اإلقرار من مكره .
 ن أكره وقلبه مطمئن باإلْيان ( .ألن هللا رفع حكم الكفر عن املكره لقوله تعاىل ) إَّل م

 رواه ابن ماجه . ) إن هللا جتاوز عن أمِت اخلطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ( ولعموم قوله 
 قال تعاىل ) إَّل أن تكون جتارة عن تراض منكم ( . فكل العقود َّل بد فيها من الرتاضي .و 
 . فإن ادعى اإلكراه فإنه َّل يقبل إَّل ببينة ، كأن يظهر عليه أثر ضرٍب أو حبس 

 أال يكون حمجور عليه .ومن الشروط : 
 .ذمته ويطالب بذلك بعد فك احلج ر ماله ، ويصح يف قراره يف أعيان إظ الغري َّل يصح فاحملجور عليه حل

 م / وهو من أبلغ البينات .
------------- 

 أي : أن اإلقرار أبلغ وأقوى األدلة إلثبات دعوى املدعى عليه ، وهلذا يقولون : إنه سيد األدلة ، وهو أقوى من الشهادة .
 . ألنه اعرتاف ممن عليه احلق، فال رحتمل الشبهة

 ل يف مجيع أبواب العلم من العبادات واملعامالت واألنكحة واجلنايات وغريها .م / ويدخ
------------- 

 ب احلدود ، بل هو عام يف َجيع األبواب .اب العلم ، وليس مقتصراً على أبو اأي : أن اإلقرار يدخل يف َجيع أبو 
  .كمن يقر بأنه علم باباً من الفقه 

 .ياماً، أو أدى زكاة يف مال معني، أو صام أى صفة معينة، أو صلى أربعاً يقر بأنه توضأ علالعبادات : كأن 
 املعامالت : كأن يقر أنه هو الذي أتلف مال فالن ، أو يقر بأنه هو وهب فالن ماَّلً ، ويقر بأن فالناً يطلبه مبلغاً من املال .

 ذا .واألنكحة : كأن يقر أنه زوج فالناً ابنته ، وكأن يقر أن املهر مقداره ك
 واجلنايات : كأن يقر أنه قتل فالناً ، أو يقر بأنه ضرب فالناً .

 م / ويف احلديث ) ال عذر ملن أقر ( .
------------- 

 يصح.( لكنه حديث َّل حديث )َّل عذر ملن أقر -رمحه هللا-ذكر املصنف 
 حيحاً .إطالقه صَّل أصل له ، وليس معناه على  –يعّن ابن حجر  –قال السخاوي : قال شيخنا 

   يف حق من حقوق اآلدميني .كان فإذا أقر املقر فإنه رحكم القاضي عليه ، وَّل جيوز الرجوع عنه إَّل ببينة إذا 
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 خذ ِبا يقر به، ولو أنه أنكر بعد ذلك فال عربة بإنكارهكان عاقاًل كامل األهلية فإنه ُموا  ن املرء إذافإ خذ بإقراره ،فاملرء ُمؤا ،
ارًا صحيًحا يف هذه احلالة يلزم بذلك، وهذا ُمل اتفاق من أهل العلم فيما يتعلق بالعقود واحلقوق الواجبة فمن أقر على نفسه إقر 

 . عليه بإنشاء العقود، فلو أنه مثالً أقر ِبال أو ببيع مث أنكر بعد ذلك فإنه يلزمه ذلك وَّل ينفعه إنكاره
 داء أو استحالل .لآلدميني ليخرج من التبعة بأ ليهم / وجيب على اإلنسان أن يعرتف جبميع احلقوق اليت ع

------------- 
 أي : جيب على اإلنسان أن يبادر أن يقر ِبا عليه من حقوق لآلدميني ، حىت يسلم من إمثها وذلك يكون بأمرين :

 أو باستحالهلم من ذلك . –إما بأدائها إىل أصحاهبا 
 على املشاحاة . افإن حقوق اآلدميني مبناه

ٍء فَ لمَيَتَحلَّلمُه ِمنمُه الميَ ومَم ، قَ بمَل َأنم ََّل  خيهَمنم َكاَنتم لَُه َمظمَلَمة  ألَ ) قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ِِب ُهَري مَرَة َعنم أَ  َيُكوَن ِمنم ِعرمِضِه أَوم َشىم
ِر َمظم ِديَنار  َوََّل ِدرمَهم   ( اِت َصاِحِبِه َفُحِمَل َعَليمهِ ، َوِإنم َلَم َتُكنم لَُه َحَسَنات  ُأِخَذ ِمنم َسيِِئَ َلَمِتهِ ، ِإنم َكاَن لَُه َعَمل  َصاِلح  ُأِخَذ ِمنمُه ِبَقدم
 رواه البخاري .

الالم يف قوله ) له ( ِبعىن ) على ( أي : من كانت عليه مظلمة ألخيه ، وقد جاء يف رواية عند  [ خيهن  ك ان ت  ل ُه م ظ ل م ٌة أل  م ]
 .وللرتمذي ) رحم هللا عبداً كانت له عند أخيه مظلمة ( ( نت عنده مظلمة ألخيهالبخاري ) من كا

ءٍ  ] ه  أ و  ش ى  أي : من األشياء ، وهو من عطف العام على اخلاص ، فيدخل فيه املال بأصنافه واجلراحات حىت  [ م ن  ع ر ض 
 اللطمة وحنوها ، وعند الرتمذي ) من عرض أو مال ( .

 [ أي : يستربىء ذمته منه بأدائه أو بعفوه . م ن هُ  فـ ل ي ت ح لَّل هُ  ]
م   ]   الدنيا .: يفأي  [ ال يـ و 
 وذلك يف يوم القيامة . [قـ ب ل  أ ن  ال  ي ُكون  د ين اٌر و ال  د ر ه ٌم  ]
ب ه   ] يّ ئ ات  ص اح  ذ  م ن  س   أي : صاحب املظلمة . [ و إ ن  َل   ت ُكن  ل ُه ح س ن اٌت ُأخ 
 أي : على الظاَل . [ع ل ي ه   ف ُحم ل   ]

 ني ، قبل أن ْيوت وينتقل إىل دارففي هذا احلديث أنه جيب على اإلنسان أن يرد ما عليه من حقوق اآلدمي
 إن َل يكن له حسنات أخذ من سيئاتاآلخرة فتكون عليه وتؤخذ من حسناته إن كان له عمل صاحل ، ف

 صاحبه .
لُس ِفيَنا َمنم َّل ِدرمَهَم َلُه َوَّل  َأن رسوَل اَّللَّ  وقد جاء يف احلديث عن َأيب هريرة  ِلُس ? قاُلوا : المُمفم ُرون من المُمفم قال ) أََتدم

ِلَس ِمنم أُمَِِّت َمنم يَأمِت يَ ومَم المقيامِة ِبَصالٍة َوِصَياٍم وزََكاٍة ، ويأمِت وَقدم َشَتَم هذا ، وقَذف  . فقال :َمَتاَع  َأَكَل ماَل َهَذا، هَذا وَ ِإنَّ المُمفم
ِضَي َما َعَليمِه ، ُأِخَذ وسَفَك َدم هَذا ، َوَضَرَب هذا ، فيُ عمَطى هَذا ِمنم حَسَناتِِه ، وَهذا ِمن حَسَناتِِه ، فَِإنم فَِنَيتم حسناته قَ بمَل أَنم يقم 

 َليمه ، مُثَّ طُرِح يف النَّاِر ( . رواه مسلم ِمنم َخطَايَاُهمم َفطُرَحتم ع
َن حُبجَِّتِه ِمنم بَ عمض ،  قال ) َسَلمَة َأن رسول اَّللَّ  وعن أُمِِ  َا أَنَا بَشر  ، َوِإنَُّكمم خَتمَتِصُموَن ِإََلَّ ، َوَلَعلَّ بَ عمَضُكمم َأنم َيُكوَن َأحلم ِإَّنَّ

َا أَقمطَ  و ما َأْسمَُع َفَمنم َقَضيمُت لَُه حَبقِِ َأِخيِه فَِإَّنَّ َن »متفق عليه .  طمَعًة ِمَن النَّاِر (ُع لَُه قِ فأَقمِضي لَُه بِنحم  َأيم : أَعمَلم .« َأحلَم

ارِث بِن ربعي  هاَد يف سِبيِل اَّللَّ أَنَُّه قَام ِفيهمم، فذََكَر هَلُمم أَ  :) عن رسول اَّللَّ  وعن َأيب قَ َتاَدَة احلم ، َواإِلْياَن بِاَّللَّ أَفمضُل نَّ اجلِم
نَعمم ِإنم  :? فقال لَُه رسوُل اَّللَّ ، ُتَكفُِِر عِّن َخطَايَايَ َّللَّ ا رسول اَّللَّ أَرَأَيمت ِإنم قُِتلمُت يِف َسِبيِل ااأَلعمماِل، فَ َقاَم َرجل  فقال: ي

بٍر،قُِتلمَت يف َسِبيِل اَّللَّ وأَنمَت َصابر ُُممتَ  َر ُمدم ، ُمقمِبل  غي م قُِتلمُت يِف َسِبيل  ِإنم : أَرَأَيمَت :كيمف قُ لمَت? قالمُثَّ قال رسول اَّللَّ  ِسب 
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ِبرٍ نَعمم وأَنمت صابِر  ُُممتَ : اَّللَّ ? فقال رسول فُر عّن َخطَاياي، أَُتكَ اَّللَّ  َر ُمدم ، ُمقِبل  َغي م ِيَل قال َل ذِلكَ ، ِإَّلَّ الدَّيمن فَ ِسب   .(ِإنَّ ِجربم
 رواه مسلم 

  اآلخرة .فحقوق العباد جيب أن يتحلل منها يف الدنيا قبل أن رحاسب عليها يف
 وحقوق العباد تنقسم إىل أقسام :

 : أن تكون يف النفس . القسم األول
مثل أن يكون قد جىن عليه ، أو ضربه حىت جرحه ، أو قطع عضوًا من أعضائه ، فإنه يتحلل منه بأن ُْيِكن صاحب احلق من 

 القصاص ، أو بذل الدية إذا َل يكن القصاص .
 ل .: أن تكون يف املا القسم الثاين

 .فإن َل يعرف مكانه فإنه يتصدق به عنه  قد مات فإنه يسلمه إىل ورثته ، هفإنه يعطيه ماله ويرجع لصاحبه ، فإن كان صاحب
 فاختلف العلماء يف كيفية التحلل منه على قولني :: وإن كانت املظلمة يف العرض كسب أو شتم ،  القسم الثالث
 اشرتاط اإلعالم والتحلل . القول األول :

 بأن الذنب حق آدمي ، فال يسقط إَّل بإحالله منه وإبرائه .واحتج أصحاب هذا القول : 
، وأن يذكر املغتاب واملقذوف ِبا نال من ِعرضه وقذفه واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبني هللاإنه َّل يشرتط اإلعالم  : القول الثاين

 غيبته ِبدحه والثناء عليه. لبدِِ ، فيوقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة يف مواضع غيبته
 وهذا اختيار أيب العباس ابن تيمية .

بأن إعالمه مفسدة ُمضة ، َّل تتضمن مصلحة ، فإنه َّل يزيده إَّل أذى وخنقًا وغمًا ، وقد كان : واحتج أصحاب هذه املقالة 
 مسرترحاً قبل ْساعه .

 القائل .   ة واحلرب بينه وبنيقالوا : ورِبا كان إعالمه به سبباً للعداو 
 الفرق بني ذلك وبني احلقوق املالية وجنايات األبدان من وجهني : إنوقالوا : 

، خبالف الغيبة ُمض حقه، فيجب عليه أداؤه إليه ، فإنهت إليه ، فال جيوز إخفاؤها عنهأنه قد ينتفع هبا إذا رجع أحدمها :
 والقذف ، فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه .

 إذا أعلمه هبا َل تؤذه ، وَل هتج منه غضباً وَّل عداوة ، بل رِبا سرِه ذلك وفرح به .  أنه الثاين :
 وهذا القول الثاِن هو الراجح وهللا أعلم بالصواب .

 الشرح بفضل اهلل وتوفيقه مت
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