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  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 
  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

  .من قبل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطور 
    

  يصل للكمال Aلو من ا@طأ وال ال وألنها جهد ب�ي  
  فKجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

  كتابة تنبيه N ا�وضوع ا�خصص Pلك N منتدى ا�ستوى ا@اص با�ذكرة     
  N : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  

    
  ء بعد ا_نبيه عليها من قبل القائم^ [ إعداد ا�ذكرات وسوف يتم تصحيح األخطا    

    
   ونسأل اهللا جزيل اfواب لe من يع^ [ ذلك ويشارaنا فيه

   
                           

  )jموعة إعداد مذكرات 	ية ال�يعة انتساب مطور  (                          
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  سم اهللا الرlن الرحيمب
  

  ـمتقــدي
  

  ؛نبينا vمد و[ آt وصحبه أrع^، والصالة والسالم [ أpف األنبياء وا�رسل^، اmمد هللا رب العا�^
  :أما بعـــد

وأن {زي اإلخوة واألخوات ، سائل^ اهللا عز وجل أن ينفع بها، هذه مذكرة الفقه  للمستوى اfامن نطرحها ب^ أيديكم
.ويتقبلها منهم ، ا�نيا واآلخرة ��ي  -fالث^ شخًصا وهم قرابة ا - اPين عملوا فيها  

 
بمراحل N إعدادها  –كحال مذكرات ال�يعة –مّرت هذه ا�ذكرة   

وبعده مرحلة ا_دقيق، ثم ا_نسيق، ثم ا�راجعة األو�ة، مرحلة ا_فريغب بدايةً   

  
  :وقد احتوت [ مفردات ا�قرر �_ا�

 أهل ا�5 قتال_ ا_عزير_ حد قطاع الطريق_حد ال�قة_د ال�بح_حذف القذف_الزنا حد_اmدود
كتاب القا� إ� _طريق اmكم وصفته_آداب القا�_لقضاءا_ا�ذور_األيمان_الصيد_ا�Pة_األطعمة_ا�رتد_

  .اإلقرار_الشهادة_ا5ينات وا��وى_باب القسمة_القا�
  

  ا العمل بهويرزقن، فنسأل اهللا أن ينفعنا بالعلم وُ�ببنا إ�ه
  .وأن {عله �ا سبيًال وطريًقا إ� ا�نة 

  
  

  ة الفقهjموعة إعداد مذكر
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  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )5(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  :مقدمة ا:كتور شارح ا�ادة 

  .حبه أrع^ وص� اهللا وسلم وبارك [ عبد اهللا ورسوt نبينا vمد و[ آt وص، اmمد هللا رب العا�^
أيها اإلخوة الطالب واألخوات الطا5ات أحييكم N مستهل هذا ال�نامج واPي سنقوم فيه إن شاء اهللا ب�ح : أما بعد

  :مقرر الفقه للمستوى اfامن N 	ية ال�يعة؛ هذا ا�قرر يتناول أبوابًا من أبواب الفقه �
  .به وأبواب الشهادات و�وها  أبواب اmدود وا_عازير وأبواب القضاء وما يتعلق 

  :وقبل ا5دء N اmديث عن اmدود �ُسن أن نقدم بمقدمة هذه ا�قدمة تتناول rلة من ا�قاط 
وهذه األقسام ¤تلف من مذهب ، ما يتعلق بتقسيمات الفقهاء لألح م ال�عية العملية؛ ويقسمها الفقهاء إ� أقسام -� 

مون الفقه إ� أقسام ، ح هذا ا�قرر من خالtنب¥ اPي سنقوم إن شاء اهللا ب�فعندنا N ا�ذهب اm، إ� مذهب يُقس¦
  :أربعة

  حق به بعض العلماء أح م ا�هادويُل، والعمره هو ا�تعلق بفقه العبادات اPي يبدأ بالطهارة وينت§ باmج: القسم األول
الت [ سبيل ا�عاوضة �5يع وال�اء واإلجارة و�وها أو �نت هو قسم ا�عامالت ا�ا�ة سواًء �نت  معام: القسم اfا©

  .معامالت [ سبيل ا_�ع و�و ذلك من أقسام ا�عامالت وصورها
درس فيه أح م ا� ح من حيث هو قسم أح م األ»ة أو ما يس¬ بفقه األ»ة أو كتاب ا� ح؛ واPي يُ : القسم اfالث

  .نه والُفرق ال± فيه وغ� ذلك ¯ا هو معلوم مقدماته ومن حيث pوطه وأر®
  .وهو األخ� يتناول أح م ا�نايات واmدود وا_عازير و�وها: القسم الرابع

  .وهذا القسم سبق أن ُدرس جزء منه N ا�ستوى السابع وبقيته إن شاء اهللا تُدرس N ا�ستوى اfامن 
و� أن هذه ال�يعة ا�بارaة شملت ، د طالب العلم حقيقة مهمةهذه ا_قسيمات لألح م ال�عية العملية تفي -³

أح مها rيع جوانب اmياة فهذه ال�يعة ليست خاصة فقط أح مها باألمور ا_عبدية ا�حضة وليست خاصة فقط 
وجاءت _نظم ، ةجاءت _نظم العالقة ب^ ا@الق وا�خلوق من جه، وµنما جاءت _نظم اmياة 	ها، باألمور ا�ا�ة و�وها

وجاءت أيًضا ، وأح م األ»ة، وأح م ا�عامالت، جاءت _نظم أح م العبادات، عالقة ا�خلوق مع ا�خلوق من جهة
tا�جتمع وُ�افظ [ أعراضه ودمائه وأموا N وجاءت كذلك أيًضا بالوسائل ، 5يان الطرق ال± من خال¸ا يستتب األمن

  .اmقوق إ� أصحابها من خالل القضاء وا��وى وا�رافعات و�و ذلكال± من خال¸ا يتم إيصال 
  

  :وددُ ا3ُ  اُب ــتَ كِ  
  :ا�عريف

وأحيانًا يكون ، وب^ ا_عريف االصطالº تطابق من جهة ؛أحيانًا يكون ب^ ا_عريف اللغوي للمادة أو للمصطلح
  .ا_عريف االصطالº أخص« وقد يكون أعم« من جهة أخرى 

ومنه قيل للبّواب اmاجب اPي يقف  ،ويراد منها ا�نعوهذه اللفظة تُطلق N اللغة ، rُع حد¼ : 3دود B اللغةتعريف ا �
اد؛ ألنه يمنع ا�اس من ا�خول بغ� إذن وبغ� استئذان  .عند باب السلطان قيل t حد«
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� Cاالصطالح الفق B تعريف ا3دود :  
فعندنا حد¾ للزنا وحد¾ للقذف وحد¾ ل�ب ا�سكر ، وrُعت الختالف أنواعها، حدود ا�فرد حد¾ وا�مع، اmدود rع حد¼ 

  :وFا عدة تعريفات B االصطالح، وحد¾ للردة، وحد¾ للحرابة وا�5 و�و ذلك 
  .ب اmنÀا�ذه وهذا تعريٌف للحد¦ عند علماء.  عقوبٌة مقدرةٌ pً� وجبت حًقا هللا عز« وجلاmد هو  :ا�عريف األول

ب ، وتلحظون أن« هذا اmد بهذا ا_عريف يدخل فيه أيًضا حد القذف
»
ألن« حد« القذف عند اmنفية كما سيأÁ معنا الُمغل

  .و¸ذا عّرفوا اmدود بأنها عقوبة مقدرة pً� وجبت حًقا هللا عز« وجل ، فيه حق اهللا عز« وجل
Iعريف ا/ا�ح ا�نهج من مفرداته إن شاء اهللا المُ  صاحب كتاب الروضذكره  :اp N ي سننطلقPربع وهو الكتاب ا

فه بأنه    . عقوبة مقدرة N �ًp معصية _منع الوقوع N مثلها: عر«
وذكر أيًضا شيئًا من اmِكم ال± من أجلها pُعت اmدود ، N هذا ا_عريف تلحظون أنه ذكر تعريف اmد من جهة

tم: "بقو N معنا قبل قليل" ثلهاتمنع الوقوع Æهذا ا_عريف وهو قو¸م ، كما أ : �ًp  معصية _منع عقوبٌة مقدرٌة N
فقو�ا عقوبة مقدرة N �ًp ، عند تأمله نلحظ أنه تعريف غ� مانع؛ ألنه بعمومه يدخل فيه الِقصاصالوقوع N مثلها؛ و

و¸ذا انتُِقد هذا ا_عريف ، �ا N مصطلح اmدود  والقصاص غ� ُمراد، معصية يدخل N هذا العموم عقوبة القصاص
  .إذ يدخل N حده القصاص وهو غ� مراد �ا N مصطلح اmدود لكونه تعريًفا غ� مانع

هو عقوبٌة مقدرٌة pً� : فقالوا، عر«ف بعض الفقهاء اmدود بتعريف آخر يمنع من دخول القصاص فيه :ا�عريف ا/الث
فأضافوا هذه القيود وµن �ن فيها Ç من  ،أم^ الُسبلواألنساب واألعراض والعقول و األموال وت للمحافظة [ األديان

 pُ ا_عريف، ع للمحافظة [ األبدان واألطرافالطول إلخراج القصاص؛ ألن القصاص إنما N بل قيل  ؛وهذه لم تُذكر
 �ًp ا�ملة ما يُعرَف ، عقول واألموال وتأم^ السبل للمحافظة [ األديان واألنساب واألعراض والعقوبة مقدرة N وهذا

فأخرجنا منها ا�حافظة  ،بالËورات ا@مس ؛ ألن Ì ال�ائع اتفقت [ ا�حافظة [ هذه الËورات ا@مس الك�ى
  .[ ا�فس؛ ألن هذا ا�قصد العظيم ُخدم بباب القصاص 

  :Kح ا�عريف �
  :الثة أنواع العقوبة N ال�ع ث )عقوبة( فقو¸م

  .القصاص؛ ألن القصاص سواٌء �ن N ا�فس أم N الطرف هو عقوبة : ا�وع األول
  . اmدود فإنها كذلك أيضا عقوبة مقدرة pً� : ا�وع اfا©
  .ا_عازير : ا�وع اfالث

ثم يليه N العموم ، ؛ ألنه vصور N االعتداء [ ا5دن إما بقتل أو بقطع طرفونلحظ أن القصاص أخص هذه األنواع
ثم يليها ، كحد الرجم N الزنا و ا�ت N الزنا وا�ت p Nب ا�سكر والقذف و�و ذلك، اmدود؛ ألنه يشمل أنواع كث�ة

  .من حيث العموم ا_عازير 
عن معصية لم يفرضها اmاكم أو القا� باجتهاده للردع ، ؛ ألنه عقوبة غ� مقدرة pً� ع أنواع العقوباتفا_عزير أوس

  . يرد N العقوبة عليها حد من الشارع اmكيم
 ) MًK م قبل )عقوبة مقدرة ليست  قليل هذا القيد N تعريف اmدود خرج به ا_عزير؛ ألن عقوبة ا_عزير كما تقد«

، ن جهة أخرى؛ و ا�جرم مN ا�عصية من جهة من خالل نظره ،vددة pً� بل Ðديدها راجع إ� اجتهاد القا� ونظره
وهذا ميدان رحب واسع للقا� لÑ {تهد فيما تتحقق به ا�صلحة للفرد  ،وا�البسات ال± احتف«ت بارتكاب ذلك ا�ُرم
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  .وللمجتمع من جهة أخرى ، من جهة 
) با_أدي(فإن مصطلح ) ا_أديب(هذا القيد Aُرج ما يُس¬« عند الفقهاء بمصطلح ) عقوبة مقدرة B MًK معصية (

كما N قوt ص� ، كما يفعل األب مع أبناءه N تأديبهم، ليس N اmقيقة هو عقوبة؛ ألنه N الغالب يكون N غ� معصية
؛ الËب Òب تأديب وليس Òب عقوبة هذا) مروا أبناءكم للصالة لسبع واQبوهم عليها لع((اهللا عليه وآt وسلم 

  .وaتأديب ا�علم _الميذه و�و ذلك، قلم ا_Óيفعليه  ولم {رِ ، ألن ابن ع� لم يكلف بعد
وذلك من ، ثم ذكرنا N بقية ا_عريف أن« هذه العقوبة pُعت للمحافظة [ األنساب واألعراض و األموال وتأم^ السبل

ِرج القصاص ألنه pُع للمحافظة [ ا�فس rلة
ُ
Ô أو بعضها �لقصاص فيما هو دون ا�فس ، أجل أن.  

  :ب\ عقوبة ا3د والقصاص وا�عزير الفروق 
فالقصاص عقوبة واmد عقوبة وا_عزير كذلك ، هذه العقوبات اfالث 	ها نلحظ أنها تتفق فيما بينها [ أنها عقوبات

  :ونأÁ إ� ا_فصيل، وا_عزير عقوبة غ� مقدرة، عقوبات مقدرة من جهة و¤تلف N أن« القصاص واmدود، عقوبة
 :القصاص و ا3ّد الفروق ب\  �

  ا3د  القصاص  

فيمكن أن تُدفع ا�ية عوًضا  ؛تدخله ا�عاوضة  5
  .عن قتل نفس أو قطع الطرف و�وه 

ال يمكن �ن وجب ، ال تدخلها ا�عاوضة با�ال
 يفتدي نفسه من اmد

ً
  . عليه حد أن يدفع ماال

فإذا ما قُتل قتيل انتقل  ،عقوبات القصاص تورث ̂ 
�  .م إ� ورثتهحق ا�طا5ة با

 ،اmدود األصل فيها أنها ال تورث N ا�ملة
  .ماعدا حد القذف 

يُ�ع فيه العفو و�اصة إذا �ن N العفو مصلحة   _
  وaذلك أيًضا تُ�ع الشفاعة N القصاص ،معت�ة

 ُ و�اصة  ،�ع العفو فيها وال الشفاعةاmدود ال ي
 واmاكم فإنه حينئذ السلطانإذا بلغ أمر اmد 
  .ال jال للشفاعة 

القصاص يمكن لو× األمر أن يفوض أمر  ̀ 
إذا �ن هذا  ؛استيفائه �ن t اmق N القصاص

وال يلحق منه Òر وال  ،�سن استيفاء القصاص
  .مفسدة

  .اmد يقوم بتنفيذه واستيفائه اإلمام أو نائبه

a   قصاص ا�فس أو الطرف N القصاص سواٌء �ن
  .دمي^فإنه حقوق vضة لآل

ما عدا حد ، اmدود األصل فيها أنها حقوق هللا
وفيه جانب  ،القذف فإن فيه جانب mق ا�خلوق

  .mق ا@الق
 
 :الفرق ب\ ا3دود وا�عزير �

  :بينهما فروقلكن  ،عقوباتوا_عزير Ùهما mدود ا
  ؛الفرق الرئيس أن اmدود مقدرة :األولالفرق 

ً
و�و ، pُب ا�سكر ثمانون جتةحد ،  ثمانون جتةفحد القذف مثال

أو ليس ، سقف أ[ يمكن أن تنت§ إ�هN هل ¸ا حد أ[ ووسيأÁ خالف أهل العلم ، بينما ا_عازير غ� مقدرة. ذلك 
  .وأن مردها إ� تفويض اmاكم واجتهاده ، ¸ا حد أ[ وال سقف أ[ تنت§ إ�ه
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 Iدود تُ  أن«  :الفرق ا/اmيُ  بينما ا_عزير األصل أنه ال) ا3دود بالشبهات اادرؤو(درأ بالشبهات ا 
ُ
ألن ، بالشبهات درأ

  .ر والردع من اقÚاف تلك ا�عصية وفيها jال للزج، األصل فيه كما قلنا أنه عقوبة غ� مقدرة
 ب^ غÛ وال وال، ال فرق ب^ pيف وال وضيع ،اأن اmدود األصل فيها أن يتساوى فيها ا�سلمون rيعً  :الفرق ا/الث

ا �ى رسول اهللا ص� اهللا فقالوا من يشفع فيه ؛ قريش أمر ا�خزومية ال± �نت تستع� ا�تاع ثم Üحده و¸ذا �ا أهم« ، فق�
فلما أراد أن يشفع فيها حà  ،ه أسامة بن زيدب¦ رسول اهللا وابن حِ  بß فقالوا ال يمكن أن يشفع فيها إال حِ  ،؟t وسلمعليه وآ
أتشفع B حد من حدود اهللا ثم قال صe اهللا (قال t ا�â  ص� اهللا عليه وسلم rلة واضحة �áة  ؛اmد ابق عليهال يط

  .)عليه وآp وسلم واهللا لو أنn فاطمة بنت �مد kقت لقطعت يدها
 ، بينما ا_عزيرات قد يراã فيها أحوال من صدر منه اPنب 

ً
شتان ب^ من t سوابق  ؛رعقوبة ا_عزي  N حال تقديرفمثال

أقيلوا ذوي اFيئات ( :¸ذا جاء N اmديث، يةدّ وب^ من ليس t أي سابقة N هذه ا�ريمة غ� اN،  َm هذه ا�ريمة
قال ع0ته حà فهذا يمكن أن تُ  ،ةمن لم يسبق t سابق، عرف t أن اقÚف ذنبًايعÛ من لم يُ  :ذوي ا¸يئات) عuاتهم

 ُ من �نت t سوابق N هذا األمر فإنه N الغالب �الف  قالع عن هذا اPنب وعدم معاودته مرة أخرىع [ اإلشج« ي
  .� زجر وردع من خالل هذا ا_عزير�تاج إ

حينما نقول إذا �نت حًقا هللا ، االسيما إذا �نت حًقا هللا vًض ، اmدود ال Üوز فيها الشفاعة وال العفو أن«  :الفرق الرابع
بل فيه جانب من حق  ،اليس حًقا هللا vًض  -كما سيأÁ إن شاء اهللا-فإن حد القذف  ؛ن أجل إخراج حد القذفvضا م
äذا ال يثبت حد القذف إال بمطا5ة ا�قذوفو، اآلد¸، æ ن« و¸ذا قالوا إ، القاذف لم ُ�دّ  د القذففلو لم يُطالب ا�قذوف 

  :بهذين القيدين، إذا �نت حًقا هللا وبلغت اإلماموال الشفاعة اmدود األصل فيها أنه ال {وز فيها العفو 
  ، ا�قذوف عن القاذف واmق إ�ه فإن حد القذف يمكن أن يعفو، القذفرج حد إذا �نت حق هللا هذا Aُ  :القيد األول
Iعرض قضيته ينما تُ لكن ح، يمكن أن يدخله العفوفللنظر فيها قضيته ه اإلمام فقبل أن تبلغ القا� وغبل :القيد ا/ا
  .ال {وز فيه العفو فحينئذٍ ، يصل أمره إ� و× األمر أو القا� و�و ذلك وأمام القا� 

مع ا�ماعة N أداء الصالة   �_قص� مثالً  ،هللا ان �ن حقً حà وµ، ل فيه أيًضا الشفاعةقبقبل فيه العفو و تُ بينما ا_عزير يُ  
  .اإلخالل بها وقد تدخلها الشفاعة ويدخله العفو عزر [هذه أمور قد يُ  ،أو �و ذلك

فتقدير عقوبة ،  راè ا�صلحة ال�عيةيُ  - t األمر N تقدير ا_عزيرات لو¦ من خُ  -ا يراè كذلك أيًض :نقطة مهمة 
صلحة هذا [ اجتهاده ونظره  فيما تتحقق به مٌة وµنما مبنيّ ، ا_عزير ليست متوقفة [ تش§ القا� أو اختياره ا�حض

وهذه نقطة مهمة ، أخرى ا تتحقق به مصلحة ا�جتمع من جهةٍ وفيما أيًض ، الفرد ا�ا© أو اPي يستحق ا_عزير من جهة
  .ا شيئا من ا_فاوت N ا_عزيراتو¸ذا نلحظ أحيانً 

[ هذه  عت للمحافظةإنما pُ ، عقوبة القصاص وعقوبة اmد وعقوبة ا_عزير، ونلحظ أن هذه العقوبات عموًما 
ا�حافظة [ ، ا�حافظة [ ا�فس بم�وعية القصاص، ةا�حافظة [ ا�ين بم�وعية حد الرد«  ؛الËورات ا@مس

  .العقول بتحريم ا@مر وم�وعية حد ا@مر و�و ذلك
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  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )^(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  لسنةB نصوص القرآن وا" ا3د"ورود لفظة   �
ها وحذ« " اmد"فأحيانًا ترد 	مة ، وردت بمعاٍن éتلفة    :ر من قربانهاويراد بها vارم اهللا وحدوده ال± حد«
ر من االقÚاب منه/ �  َيْقَرُبوَها{ كما N قوt تعا�  ،تطلق أحيانًا [ أّول اmرام فيُحذ«

َ
َك ُحُدوُد اهللاnِ فَال

ْ
  }تِل

³ /àالل حmرامتطلق [ آخر اmا N تعا� ، ال يُتجاوز منه إ� الوقوع tقو N َيْعَتُدوَها{ : كما 
َ

َك ُحُدوُد اهللاnِ فَال
ْ
  } تِل

í /  مة	د"تطلق أيًضا mوز الزيادة فيها وال " اÜ يع ما حّده ال�ع وقّدره من األمور ال± الr ] نصوص ال�ع  N
ه ال، فهذه حدود اهللا، ا�قصان ال ال Üوز فيها الزيادة و شارع وقدره بتقادير معينة يُطلق عليه أنها حدود اهللافe ما حد«
  . ا�قصان 

رة N ال�يعة من أنصبة و غ�ها من أمور  وهذا لفظ �م يدخل فيه اmدود من جهة وتدخل فيه أيًضا بقية األمور الُمقد«
رة ال يزاد فيها وال ينقص Ì ما حّده الشارع وقّدره ، أو �نت N غ� أبواب العبادة ،سواء �نت N باب العبادات ،ُمقد«

  .بتقادير ُمعّينه ال Üوز الزيادة فيه وال ا�قصان
î /رها الشارع سواء �نت جزاًءا دنيوًيا [ الوقوع N بعض ا�عاï و� تشمل  ،تطلق حدود اهللا [ العقوبات ال± قَدّ

  .دß الُمسِكر وغ� ذلك بهذا كما قلنا حدß الزنا وحدß القذف وح
ð /أمور ا�واريث N ره ه الشارع وقد« لم  ،توñ قسمة ا�واريث بنفسه - سبحانه وتعا�–وتعلمون أن اهللا  ،تُطلق [ ما حد«

 وµنما توñ قسمتها N -ص� اهللا عليه وسلم–لم يَِكلها إ� رسول اهللا و، ا�واريث ال إ� نâٍ من أنبيائهيَِكل أمر تقسيم 
ص� اهللا -وحينما نقول N ا�ملة ألن هناك بعض الفرائض ثبتت بسنة رسول اهللا ، N ا�ملة -وجل عز–ا�ملة N كتابه 

  .لكن N ا�ملة جاءت آيات ا�واريث N سورة النساء مفصلة N معظم أح مها وأحوا¸ا -عليه و[ آt وسلم
  :م(وعية ا3دود �

   -ص� اهللا عليه و آt وسلم- ب اهللا عز وجل وسنة رسول اهللا األصل N م�وعية اmدود هو كتا
 N حد ال�قة: من القرآن

ً
 ِمَن اهللاnِ { :  مثال

ً
يِْدَفُهَما َجَزاًء بَِما َكَسَبا نََكاال

َ
َطُعوا أ

ْ
ارِقَُة فَاق nارُِق َوالس nَوالس  {  

وا n�ُ َواحِ { : N حّد الزنا فٌَة Bِ ِديِن اهللاnِ إِْن ُكْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاهللاnِ الزnاغَِيُة َوالزnاIِ فَاْجِتُ
ْ
ُخْذُكْم بِِهَما َرأ

ْ
 تَأ

َ
ٍة َوال َ

ْ
ٍد ِمْنُهَما ِمَئَة َجت

ُمْؤِمنَِ\ 
ْ
يَْشَهْد َعَذاَنُهَما َطائَِفٌة ِمَن ال

ْ
َِخِر َول

ْ
َْوِم اآل

ْ
  }َوا�
ِي{ : ò حد اmرابة وحد قطع الطريقو

n
ُبوا إِغnَما َجَزاُء ا�

n
ْو يَُصل

َ
ْن ُفَقتnلُوا أ

َ
ْرِض فََساًدا أ

َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن Bِ األ

َ
pَوَرُسو َnَن ُ�َارُِبوَن اهللا

 َ ْغَيا َول ْرِض َذلَِك لَُهْم ِخْزٌي Bِ ا:�
َ ْ
ْو ُفْنَفْوا ِمَن األ

َ
ٍف أ

َ
رُْجلُُهْم ِمْن ِخال

َ
يِْديِهْم وَأ

َ
َع أ nْو ُيَقط

َ
َِخَرةِ َعذَ أ

ْ
  }  اٌب َعِظيمٌ ُهْم Bِ اآل

ةً {: N حد القذف َ
ْ

وُهْم َعَماغَِ\ َجت ْرَبَعِة ُشَهَداَء فَاْجِتُ
َ
تُوا بِأ

ْ
ُمْحَصَناِت ُعمn لَْم يَأ

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

n
  .}َوا�

د مثل بيان حد الردة وح، أو جاءت أيًضا ببيان حد¼ آخر ؛سواًء جاءت با_أكيد [ ما ورد N القرآن الكريم: ومن السنة
  .ا@مر وpب الُمسِكر

 âوسلم–يقول ا� tشأن حد الزنا -ص� اهللا عليه وآ N) :نيس إ� امرأة هذا فإن اع�فت
ُ
 - يعÛ بالزنا– واغد يا أ

ولكنه نُسخ من حيث لفظه ورسمه وبó  نزل N القرآن الكريم أمر الرجم فيما بل قد �ن، كما N القصة ا�شهورة) فار�ها
والشيخ والشيخة إذا زنيا فارrوهما ا5تة (و¸ذا جاء N الصحيح أنه �ن فيما نزل ـ يعÛ ¯ا يُت� ـ ، القيامةحكمه إ� يوم 

 من اهللا واهللا عزيز حكيم
ً
وأما حكمها فهو باٍق و¸ذا رجم رسول اهللا ، فنُسخت هذه اآلية من حيث لفظها ورسمها) نكاال

  .ن بعده رضوان اهللا عليهم أrع^ ورجم الصحابة م -ص� اهللا عليه وآt وسلم–
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 tحد الرّدة جاء قو N–وسلم tل دينه فاقتلوه: ( -ص� اهللا عليه وآ nمن بد(.  
 tوفيما يدل عليه وهو قو tمدلو N ن �ن أهل العلم اختلفوا أيًضاµحد¦ اللواط جاء حديث و òمن وجدتموه يعمل : (و

  .)عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل وا�فعول به
أهل العلم ُ{معون إrاً� قطعيًا ال إش ل فيه وال لبس فيه [ ومن َعّم فإن ، هذه اmدود نُّص عليها N الكتاب والسنة

  .استناًدا إ� ا�صوص السابقة م�وعية هذه اmدود
جل ال± pعها و وµنما � pيعة اهللا عز، وليست jرد سياسة إمام، وليست jرد رأي �لم، ف§ ليست اجتهاد فقيه

َبِ¡{ واهللا سبحانه وتعا� أعلم بما تصلح به شؤون ا@لق ، لعباده
ْ
ِطيُف ا¢

n
 َفْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو الل

َ
ال

َ
  } أ

� من اfوابت ال± ال jال للخوض فيها ، Pلك فإن أمور اmدود ال�عية � من األمور القطعية N ال�يعة ا�طهرة 
مسائل يس�ة N شأن  -إن شاء اهللا-قد تكون هناك فروع يس�ة كما سيأÁ معنا  ، اجتهاد أو �و ذلك  بتغي� أو تبديل أو

  .وال jال ألن يقع فيها خالف ، هذه من األمور القطعية واfابتة ؛لكن اmدود نفسها ،Ì حد وقع فيه خالف
  :ا3كمة من م(وعية ا3دود �

ا إنما ي�ع سبحانه وتعا� mكمة ف�عه سبحانه وتعا� تتحقق به اmكمة للخلق اهللا سبحانه وتعا� لم ي�ع شيئًا عبثً 
ًما لَِقْوٍم يُوقُِنونَ {: أrع^ و¸ذا يقول سبحانه وتعا�

ْ
ْحَسُن ِمَن اهللاnِ ُحك

َ
سبحانه وتعا� [ من طلب  بل �ب ،}َوَمْن أ

َاِهلِيnِة َفْبُغونَ {العدل N غ� pيعته 
ْ
فَُحْكَم ا¤

َ
ًما لَِقْوٍم يُوقُِنونَ  أ

ْ
ْحَسُن ِمَن اهللاnِ ُحك

َ
من ا�علوم N ُعرف الب� أن«  }َوَمْن أ

وجل وهللا ا�ثل األ[  من صنع آلة �ن أدرى �للها وأدرى بما يُصلحها وُيزيل ا@لل والفساد عنها فكيف با@الق عز
ب نفوس  أخالقهم و¸ذا هذه اmدود pُعت من عزيز اPي خلق ا@لق وهو أعلم بما يُصلح شؤونهم وبما يُهذ¦

¦
هم ويُز÷

وجل وعدt وpعه  jال للمسلم N أن يتشكك N حد¼ من هذه اmدود ألنها صادرة بمحض حكمة اهللا عز حكيم ال
هر    .الُمط«
  :؛ سنجد حكم عديدةن نقف عند بعض اmِكم ال± pعت من أجلها اmدودلو أردنا أ

  :pعت lاية للمجتمع من الوقوع N أسباب اmدود  أن« اmدود إنما/ �
 lاية للمجتمع من أن يقع بعض ا�اس N أعراض بعض

ً
  .أن Aوض أفراده N قذف بعضهم بعًضا أو، فحدß القذف مثال

اءكم إنn أموالكم ودم( ؛ ألن أموال ا�اس معصومة وÚvمة أموال ا�اسحدß ال�قة إنما pُع من أجل ا�حافظة [ 
  .كما قال رسول اهللا ص� اهللا علية وآt وسلم ) وأعراضكم وأبشار¥م عليكم حرام

سيُطّبق عليه  افيها ردٌع وزجٌر �ن تسّول t نفسه الوقوع N هذه ا�عاï والكبائر وا�وبقات فإذا علم أن هناك حد/ ³
  ، أي تزجر عن الوقوع N أمثا¸ا ، " زواجر إن« اmدود" :و¸ذا قال بعض أهل العلم، انزجر وسيُقام عليه ارتدع و

í /دود تزجر اآلخرينmفإن« أفراد ا�جتمع إذا سمعوا بمن أقيم عليه حد قطع ا�د من أجل ال�قة؛ �ن هذا زاجًرا أيًضا ، ا
فإن  ؛هو الزاجر؛ر5قية أفراد ا�جتمع و رادً� 5قية أفراد ا�جتمع ، وµن كنّا نقول أيًضا ليس هذا وحده N ال�ع ا�طهّ 

وال�ع ، لوتعظيم أمر اهللا عز« وج ،أعظم زاجر �ول ب^ العبد وب^ الوقوع N هذه ا�عاï تقوية اإليمان N القلب
لكن بعض ا�اس قد ال ينفع معهم هذا األسلوب وقد يضعف إيمانهم وقد تقل مراقبة اهللا ، ا�طهر جاء بهذه األمور 	ها
  .م هللا سبحانه وتعا� و¸ذا pُعت هذه اmدود زواجر أيًضا عن الوقوع N هذه القاذوراتعز وجل عندهم N قلوبه

î /د« فيه تكف� لثنب وتطه� للنفس منmدود رتبت [ ، وأوساخ تلك ا�عصية العظيمة ) أوضار( اmلب هذه اúو
Ì هذه والعياذ باهللا من كبائر اPنوب  ،  رpب ا�سك و ال�قةو  والقذفأمور عظيمة وaبائر من كبائر اPنوب �لزنا 
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أو بلعنة ، æد¼ N ا�نيا اإما بالعذاب N اآلخرة أو متوعد اوألجل هذا �ن صاحبه والعياذ باهللا متوعد ،  قطع الطريقوأيضا 
N بعض اللحظات  ؛ فإن ا�فس قد يعÚيها قصورا للنفس الب�يةوتطه�ً  ف نت هذه اmدود تكفً�ا لثنب، والعياذ باهللا

فتُقدم بدافع الشهوة وا¸وى والشيطان [ مقارفة هذه ا�عصية ثم يعود إ�ها إيمانها ويستيقظ الضم� فيها فتبحث عن 
و¸ذا N قصة ا�رأة الغامدية ال± زنت ، وهذا اPنب العظيم، ن هذه ا�ريمةéرج فيكون أحيانًا اmد تكفً�ا لإلنسان م

قيم عليها اmد ؛وجاءت معÚفة للنâ ص� اهللا عليه وآt وسلم بالزنا اهللا عليه وآt وسلم؛ ا�â ص� [ عهد
ُ
قال  ؛ثم أ

بنفسها من أجل  ألنها جادت) لقد تابت توبة لو ُوزعت ¨ أهل ا�دينة لكفتهم: (ا�â ص� اهللا عليه وآt وسلم N شأنها 
ج N الصحيح^ يبايع الصحابة [ rع و¸ذا �ن ا�â ص� اهللا ع، إقامة اmد عليها ليه وآt وسلم كما N اmديث الُمخر«

ٍن ب\ أيديكم بايعو» ¨ أال ت(¥وا باهللا شيًئا وال تªقوا وال تزنوا وال تأتوا ببهتا: (من األمور �ن يبايعهم ويقول ¸م 
من ذلك شيًئا فعوقب به فهو كفارٌة p ال  B معروف فمن وّ منكم فأجره ¨ اهللا ومن أ¬ وأرجلكم وال تعصو»
قيم [ ا�ح ،و¸ذا تمّسك بظاهر هذا اmديث rاعة من أهل العلم) يُعاقب عليه B األخرة

ُ
دود N ورأوا أن« اmد« إذا أ

t نيا فإنه يكون كفارة�قيم عليه وµن لم يتب، وµن �ن القول با_: بل قال بعضهم، ا
ُ
وبة أيًضا إنه يكون كفارة �ن أ

 t حّظه من ا�ظر
ٌ
  .pًطا _كف� اPنب عنه قول

اmدود صادرة عن : "؛ يقول رlه اهللاكم ال± من أجلها pُعت اmدودسالم رlه اهللا N بيان Çء من اmِ يقول شيخ اإل
ينب� �ن يُعاقب : "قول انظروا إ� هذه اللفتة العظيمة من شيخ اإلسالم رlه اهللا ي، "رlة ا@لق وµرادة اإلحسان إ�هم

، " والطبيب معا�ة مريضه ،كما يقصد الوا� تأديب و�ه ،والرlة ¸م ،ا�اس [ ذنوبهم أن يقصد بذلك اإلحسان إ�هم
وµنما ، يظن أعداء هذه ال�يعة ا�بارaة فليس القصد االنتقام ليس القصد jرد اإليذاء أو jرد قطع أطراف ا�اس كما

  ، اإلسالم pُعت هذه اmدود N أصلها رlة بالفرد وµحساٌن إ�هكما يقول شيخ 
  .فليقُس أحيانًا [ من يرحم          فقý لüدجروا ومن يك حازًما 

  :الرد ¨ الشبهات ا�ثارة حول ا3دود �
ستمر إ� قيام الساعة و أعداء اإلسالم بيننا وبينهم فرق كب� واهللا سبحانه وتعا� أشار إ� هذه العداوة N كتابه ال± ت

 N كتابات بعض ا�ست�ق^ اPين درسوا ، من أسا�بهم N عدائهم ¸ذا ا�ين vاولة تشويه هذه ال�يعة
ً
فنلحظ مثال

شيئًا من علوم ال�ع نلحظ أنهم يث�ون طائفة من الشبه ويبحثون عن بعض ا�واضع ال± يظنون أنها jاال خصبًا إلثارة 
، و همجّية ، نلحظ N كث� من كتاباتهم إثارة الُشبه حول اmدود يصفون اmدود ال�عية بأنها وحشّية و¸ذا ، الُشبه 

  ، ويصفون القصاص أيًضا بأنه همجية و�و ذلك
م هللا رب  ؛ليس القصد إقناع أوþك ؛وال شك أننا حينما نتÓم عن هذه القضية

¦
فال يمكن �ن لم يؤمن بهذا ا�ين ويسل

وµن �ن بعضهم ا�نصف^ منهم يدرُك عظمة هذه ال�يعة بم�وعية هذه اmدود، لكننا ، أن يقتنع بمجرد Ùمالعا�^ 
  أو Üد ¸ا موقع N قلوبهم، نُنبه أبناءنا وµخواننا ا�سلم^ وا�سلمات حà ال تؤثر هذه الشبه N نفوسهم

 أن هذه اmدود صادرة من اهللا 
ً
عز وجل واهللا سبحانه وتعا� هو العزيز واmكيم p Nعه وò  ينب� أن ينتبه ا�سلم أوال

ًما لَِقْوٍم يُوقُِنونَ {ال ي�ع شيئًا سبحانه وتعا� إال mكمٍة بالغة  ،أمره وò نهيه
ْ
ْحَسُن ِمَن اهللاnِ ُحك

َ
 َفْعلَُم َمْن أ} { َوَمْن أ

َ
ال

َبِ¡
ْ
ِطيُف ا¢

n
أو  ن نفسه [ التسليم هللا رب العا�^ وال يكون N قلبه أد� شك¼ ومن شأن ا�سلم أن يُوط¦  }َخلََق َوُهَو الل

: اهللا سبحانه وتعا� يقول، حينما يرِده أمر اهللا عز وجل وأمر رسوt ص� اهللا عليه وسلم N أي قضية من القضايا  حرج
ُموَك فِيَما َشَجَر بَْيَنُهْم {

³
ń ُ�َك  يُْؤِمُنوَن َح

َ
 َوَرب³َك ال

َ
ُموا تَْسلِيًمافَال

³
ا قََضْيَت َويَُسل nْغُفِسِهْم َحرًَجا ِمم

َ
 َ¶ُِدوا Bِ أ

َ
ليس  }ُعمn ال
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أد�  {دواال -بعد Ðكيم أمر اهللا وأمر رسوt فيما شجر بينهم أن ال {دوا jرد فقط ا_حكيم هللا عز وجل بل أمر آخر 
َوَما َ·َن لُِمْؤِمٍن { : وجل يقول واهللا عز، ليه وآt وسلم بل قلوبهم من�حة mكم اهللا وحكم رسوt ص� اهللا ع  - حرج

ْمرِِهمْ 
َ
ةُ ِمْن أ َ¡َِ

ْ
ْن يَُكوَن لَُهُم ا¢

َ
ْمًرا أ

َ
ُ أ

ُ
pَورَُسو ُnاهللا َ̧  ُمْؤِمَنٍة إَِذا قَ

َ
  .} َوال
؛ ألنه لو للجا© نفسهففيها مصلحة  ،ا�جتمعpعت من أجل lاية  ؛هذه اmدود عموًما وهذه العقوبات ال�عية عموًما 
وأهلك نفسه وأوردها ا�وارد وعر«ضها لعقوبة اهللا عز وجل N اآلخرة وعقوبة اهللا ، م عليه اmد _مادى N طغيانهقَ فُ  لم

  .أعظم من عقوبة ا�نيا
أموا¸م فيها أيًضا lاية للمجتمع فإن« أوþك اPين ترق قلوبهم للسارق حينما ي�ق أين هم عن أوþك اPين »قت 

، حينما ترق قلوب بعض ا�اس �ن يُقام عليه حد القذف ! وانتهبت أموا¸م واعتدي [ حقوقهم وأمالكهم و¯تل تهم ؟
ه إ�هم وِغيل بسببه من أين هم عن أوþك ا�فر اPين احÚقت قلوبهم واكتوت أفئدتهم من جرّ  اء ذلك القذف اPي وُج«

  .اءت _حقيق هذه ا�صالح 	ها فهذه ال�يعة ا�طهرة ج، أعراضهم
هل رأيتم ، ودرء اmدود بالشبهات ،وانتفاء ا�وانع ،واألمر اآلخر أيًضا أن« هذه اmدود ال تُقام إال بعد استيفاء ال�وط

jتمعات ا�سلم^ كهذه ا5الد ا�بارaة ا�ملكة العربية السعودية ؟هل رأيتم نصف ا�اس 	هم مقطعة أيديهم من أجل 
لت t نفسه اإلقدام [ هذه ا�ريمة ، امة حد ال�قة أو �و ذلك ؟ أبًدا إق قد تُقطع يده ، وµنما � قصص أو وقائع �ن سو«

 t أو زجًرا t وردً� t وألمثاt ؛ حà ال يُقدم [ مثل هذه األشياء
ً
و¸ذا قال بعضهم 	مة rيلة N شأن ، عقوبة ونكاال

لكن �ا خانت هانت ، اآلن لو اعتدى شخص [ يد شخص وقطعها فيها نصف ا�ية، "انتا خانت هلمّ : "ا�د يقول
tقو N فاستحقت القطع الوارد :} ِnِمَن اهللا 

ً
يِْدَفُهَما َجَزاًء بَِما َكَسَبا نََكاال

َ
َطُعوا أ

ْ
ارِقَُة فَاق nارُِق َوالس nَوالس {.  

 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )_(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  :ال(وط العامة إلقامة ا3دود �
القا� وانتفت ا�وانع  أوفإذا ثبت اmد �ى اmاكم ال�è ، ال�وط وانتفاء ا�وانعهذه اmدود تُقام بعد استيفاء 

 ؛و� pوٌط �مة، ناك pوًطا إلقامة اmدود من جهةومن أجل هذا قال أهل العلم إن« ه، الُشبهات؛ فحينئٍذ يقام اmدو
  : ال�وط العامة تقريبًافهذه ، عن ال�وط العامة  اآلنلكن« حديثنا ، من اmدود ال�عية p tوٌط خاصةألن Ì« حد¼ 

  العلم/ االختيار والرضا / القصد / العقل / ا5لوغ 
  .pوط البد« عند إقامة اmد من توفرها فيمن يُقام عليه اmد�ف§ �سة 

  اºلوغ: ال(ط األول �
  :وا5لوغ ال�è �صل �ملة أمور، قصود با5لوغ هو أن يكون من ارتكب اmد« قد بلغ pً� ا�

ا�رأة عالمة أخرى و� وتزيد ، باإلنزال واالحتالمأو ، بنبات الشعر ا@شن حول الُقبُلأو ، ببلوغ �سة ع� �ًماإما 
فإن اmد« ال يُقام عليه  ،ذكًرا �ن أو أن� ا�رم لم يبلغ بعد؛ن من وقع منه ومن َعم« فإذا �، فإنه عالمة [ ا5لوغ اmيض

لكن ال يُقام اmد عليه ما دام أنه غ� بالغ؛ وا�â ص� اهللا عليه وسلم ، قد يؤدب هذا ال إش ل فيه، حà وµن �ن ¯üًا
اه وaذلك ) الص¼ ح´ يبلغ -وذكر منهم-ُرفع القلم عن ثالثة (يقول N اmديث ال�يف  اmديث ا�شهور اPي تلق«

) ادرءوا ا3دود بالُشبهات(العلماء والفقهاء بالقبول وµن �ن N سنده مقال لكن أهل العلم منذ القدم تلقوه بالقبول 

                                 
  .زادها فيما بعد Kًطا سادًسا وهو اإلسالم/  5



 نسخة مدققة ومزيدة                                                                                     امنامنا�ستوى ا/ا�ستوى ا/  --  الفقهالفقه    مقررمقرر

- ١١ - 
 

م معنا  �الف حقوق ا�خلوق^ ف§ ، ومبنية [ السعة، األصل فيها أنها حقوق هللا مبنية [ ا�ساvةواmدود كما تقد«
ب فيه هذا ا�انب وال يُقام عليه، [ الُمشاحة والضيقمبنية 

»
و¸ذا جاء عن بعض ، هذا اmد ومن َعم« فإن« من لم يبلغ يُغل

قيمه بالشبهات : الصحابة أنه �ن يقول
ُ
ل اmد بالشبهات أحب إ� من أن أ   ، ألن أعط¦

 أنهم �نوا يفتون بعدم إقامة اmد [ من لم كذلك أيًضا ورد عن بعض أصحاب ا�â ص� اهللا عليه وسلم آثار تدل [
كذلك عن الفقيه ا�شهور عبداهللا بن مسعود وروي كذلك  ،روي ذلك عن عمر وعن ابنه عبداهللا بن عمر وروي، يبلغ 

  .عفان ر� اهللا عنهم أrع^عن ا@ليفة الراشد أيًضا عثمان بن 
ف أي لم {رِ 

»
، ذا �ن كذلك فال يُقام عليه اmدفإ، يف حN à أمور العبادات و�وهاعليه قلم ا_Ó أيًضا الصغ� لم يُكل

  ؛بل ال نقول يسقط، بل قال أهل العلم أن« العبادات تسقط عن الصغ�
ً
بهذه العبادات خطاب بل هو لم Aاطب أصال

  .تسقط عن الصغ� وñ؛ عنه فكذلك اmدود من باب أفإذا �نت هذه العبادات غ� ُمطالب بها وساقطة ، تكليف وµلزام
�  Iالعقل: ال(ط ا/ا  

 وهذا ال�ط 
ً
 عليه أيًضا اmديث السابق البد أن يكون من ارتكب موجبًا من موجبات اmدود أن يكون �قال

»
دل

  :هذا ال�ط ينتقض بأمور متعددة )ا�جنون ح´ يُفيقعن  ـ وذكر منهم ص� اهللا عليه وسلم ـ ُرفع القلم عن ثالثة(
 
ً

  :ال Aلو: قالوا إذا ارتكب موجبًا من موجبات اmدود �لزنا وpب ا@مر و�وه فهل يُقام عليه اmد ؟؟ :ا�جنون/  أوال
؛ ألنه مرفوٌع عنه القلم وغ� باإلrاعفهذا ال يُقام عليه اmد ، إما أن يكون جنونه جنونًا مطبًقا مستمًرا ال يفيق منه/ �

rاع منعقد [ واإل، علق با�ناية [ أموال اآلدمي^ فإن و�ه يضمن ما أتلفه هذا ا�جنون مؤاخذ بأفعاt 	ها إال فيما يت
 فإأ

ً
 مطبقا

ً
  . أفعاtنه غ� مؤاخذ بت	فاته و ن ا�جنون جنونا

   :؛ فهذا يعامل æسب حاtأما ا�جنون اPي جنونه غ� مطبق بل يُفيق تارة وُ{ن تارة أخرى/ ³
 .فاقته فحكمه حكم العقالءحال إ ب اmدإن �ن قد ارتكب موج - أ

 .وµن �ن قد ارتكب موجب اmد حال جنونه فهو غ� مؤاخٍذ بذلك  - ب

ب واmالة هذه حالة  ؛وµن ُجهل حاt - ت
»
أي ال ندري هل ارتكب موجب اmد حال جنونه أم حال إفاقته فإنه يُغل

  ..ا�نون وال يُرفع وال يُقام عليه اmد 
�يه نقص N ، رق بينه وب^ ا�جنون أن« ا�عتوه ناقص العقل فهو ليس jنونًا ُ	ي«ا بل �يه ¤لف عق¥ الفو :ا�عتوه/ ثانيًا

  ..قدراته العقلية فهذا أيًضا يأخذ حكم ا�جنون ومن َعم« قالوا ال حد« عليه 
  :t حاالت فهل يقام عليه اmد أم ال ؟؟، نما يرتكب موجبًا من موجبات اmدحي :السكران/ ثا/ًا 

فقد عقله وارتكب بعض  ثم ؛ال يعرف أن هذا �ر وأ ،امثل من ال يعرف ا@مر ف�ب شيئً  ، إن �ن معذوًرا بسكره - أ
  .هذا ال يؤاخذ ؛ ألنه معذور pً� ف، ا�حظورات

ناء فهذا إذا حصل منه موجب من موجبات اmدود أث ،بل أقدم بعلم وبص�ة وµرادة، إذا لم يكن معذوًرا N سكره - ب
  سكره كما لو زنا أو قذف أو �و ذلك فهل يُقام عليه اmد فيما ارتكبه أثناء سكره أو ال يُقام ؟؟

  : ألهل العلم N هذا قوالن مشهوران 
  :منها، rهور الفقهاء يقولون إنه يُقام عليه اmد ويستدلون [ ذلك �ملة من ا�صوص وا_عليالت  :األولالقول 
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والسكران ، الواردة N إقامة اmدود فإنها بعمومها تشمل Ì من ارتكب جريمة من جرائم اmدود  قالوا عموم ا�صوص -
يوم زنا أو قذف هو داخل N هذا العموم فارتكب جريمًة حدية فيقام عليه موجبها أو حدها وليس هناك د�ل Aرجه 

  .من هذا العموم 
قيم عليه" :مااستدلوا بما ورد عن ابن عباس ر� اهللا عنه أيًضا -

ُ
  " .ما أصاب السكران N سكره أ

ق السكران ألنه وقع به و�ن اآلن ال نتÓم عن طال، اهللا عنه أنه أجاز طالق السكران كذلك ورد عن عمر ر� -
 [ أن ت	فاته م، خالف قوي N اmقيقة

»
فإذا �ن ، عت�ةلكنهم قالوا ما دام أن« عمر حكم بأن طالقه يقع فهذا يدل

ل م
لة الصاِح العاقل ما يرتكبه من جرائم أثناء ُسكره يُؤاخذ عليها ؛ فإنمر كذلكاأل »
  .وُي
  . ليه اmدود حينما يرتكب موجباتهاو¸ذا يُقام ع ،مÓف وا�Óف مؤاخذ بما يصدر عنهأيًضا قالوا السكران  _
 وقالوا-

ً
ب معها ا_خفيف وا�ساvة �عصية ال يتناسوا، إن« pب ا�ُسكر معصية هللا عز وجل : كذلك ذكروا تعليال

  . "الرخص ال تُناط با�عاï" :و¸ذا قال بعض أهل العلم، والعفو
فإننا  ،وسد¾ أيًضا لثريعة ،زجٌر وردٌع  t عن مقارفة pب الُمسكر ؛ثم ختموا تعليالتهم N أن« إقامة اmد [ السكران -

Ì من أراد أن ، فإن« هذا قد يكون ذريعة ؛ل سكرهله �وجب من موجبات اmد حالو لم نقم اmد« [ السكران أثناء فع
  . ¤ذها ذريعة إلسقاط اmد عنهعل جريمة من ا�رائم َسِكر وايف

Iد [ السكران :القول ا/اmف  ،قالوا ال يُقام ا
»
Óهذا القول أن« السكران غ� ُم N وقد قال به بعض الفقهاء وعمدتهم

  :و¸م أيًضا استشهادات، هكذا قالوا، يكن مÓًفا فال حد« عليهومن لم 
ففر«عوا [ عدم  ،عض اآلثار ا�روية عن أصحاب ا�â ص� اهللا عليه وسلم N أنهم لم يعت�وا طالق السكرانب  -

  .ا حال سكره ا�رائم ال± يرتكبهومنه  ،أن« ا_	فات األخرى حال ُسكره غ� معت�ة ؛اعتبارهم طالق السكران
العقل  فاقدومن َعم« قالوا هو N م
لة  ؛صحيح حà يؤاخذ بها السكران ليست t نية وال قصٌد قالوا كذلك أيًض  -

  .�امع عدم العقل وعدم القصد  ،فال يؤاخذ بت	فاته الصادرة منه أثناء سكره ،��جنون
السكران يؤاخذ بما ارتكبه أثناء سكره إذا �ن غ�  األقرب من هذين القول^ ما ذهب إ�ه rهور الفقهاء من أن« و

  .معذوٍر N سكره 
  القصد: ال(ط ا/الث �
ية قاصًدا ¸ا éتاًرا وُيراد به أن يكون مرتكب تلك ا�ريمة  و¸ذا قالوا أن« ، أي غ� مرتكب ¸ا [ سبيل ا@طأ ،اmد¦

 ولم يكن قاصًدا ¸ا
ً
نسان مثل إ، مًدا ¸ا فإنه ال يقام عليه اmدولم يكن متع اإلنسان إذا أرتكب جريمة حدية خطأ

ه وال يعرفه و®ن ظمآن ف�به ثم تب^ أنه ُمسكر  ،وجد إناًء فيه سائل وال يعرف ا@مر ولم يسبق t أن طعمه وال شم«
قق من هذا اmال  ؛فسكر

ُ
Ð د إذاmفهذا ال يقام عليه ا.  

 [ ا
»
  :عتبار هذا ال�طوقد دل

َدْت ُقلُوُبُكمْ {: اهللا عز وجلقول   - nُيْم بِِه َولَِكْن َما َيَعم
ْ
ْخَطأ

َ
فن اهللا سبحانه وتعا� } َولَيَْس َعلَْيُكْم ُجَناٌح فِيَما أ

مرنا أن ندرأها بأي شبهة N ، ا�ناح واإلثم عن ا�خطئ 
ُ
ونÀ ا�ناح واإلثم يقت� كذلك نÀ اmد عنه ؛ ألن اmدود أ

N فعل ا�جرم  فعل الفاعل أو.  
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نَا{: انه وتعا�قول اهللا سبح و -
ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
 تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسيَنا أ

َ
جاء N تفس�ه عن ا�â ص� اهللا عليه و[ آt } َربnَنا ال

خطئ فاهللا سبحانه وتعا� من لطفه وواسع كرمه وفضله أنه ال يؤاخذ ا�،  )قد فعلت: أنn اهللا سبحانه وتعا� قال ( :وسلم
  .و[ هذا فال يقام اmد [ من أخطأ ولم يكن قاصًدا حال ارتكابه _لك ا�ريمة ، �طأه 

م³À ا¢طأ والنسيان وما اُستكرهوا عليه(من السنة قول ا�â ص� اهللا عليه وسلم و -
ُ
وهذا ) إنn اهللا Âاوز Á عن أ

  .ا�Óفون اmديث نص¾ واضٌح وáيح N ا_جاوز والعفو فيما أخطأ فيه
م ذكره وهو قول ا�â ص� اهللا عليه وسلم  -  قالوا أن ا@طأ) ادرأوا ا3دود بالشبهات(كذلك قالوا عموم اmديث اPي تقد«

   .ال شك أنه شبهة موجبة �رء اmد
  االختيار والرضا : ال(ط الرابع �

 كراه؛ ذكروا tهاء عندما تكلموا عن اإلالفق و، فالبد أن يكون مرتكب ا�ريمة اmدية éتاًرا راضيًا غ� مكره
  :pوًطا أربعة حà يكون اإلكراه مؤثًرا دارئًا للحد

َكره به  :ال(ط األول
َ
  .أن يكون الُمكِره قادًرا [ Ðقيق ما أ

Iكِره  :ال(ط ا/ا
ُ
يوقع به ما أن يغلب [ ظنه أن الُمكِره قادٌر [ أن  -وهو الُمكَره بفتح الراء-أن يغلب [ ظن من أ

فيغلب [ ظن¦ الُمكَره أن الُمكرِه سيوقع به ما هدده به إن لم {به إ� طلبه مع كون الُمكَره ، به إن لم {به إ� طلبههدده 
أما لو �ن قادًرا [ أن يدفع هذا اإلكراه فإنه ينب� t أن يدفع هذا ، �جًزا ال قدرة t وال حيلة N t دفع هذا اإلكراه 

ج� عليه ، اه عنه اإلكر
ُ
كِره عليه وأ

ُ
  .وµنما �ن نتÓم عن العاجز اPي يعجز عن دفع ما أ

كِره به يُلحق بالُمكَره Òًرا كبً�ا :ال(ط ا/الث
ُ
أما إذا �ن ال يُلحق به Òًرا كبً�ا كمجرد سب أو شتم  ،أن يكون ما أ

وهذا أمر Aتلف فيه األشخاص باختالف أحوا¸م وò  ،فيهاأو 	مة يس�ة فهذه ال تكون سببًا �قارفة ا�ريمة والوقوع 
  .ال�ء الُمكَره عليه 

كرِه [ Çء æق فإن هذا ال يُعدß من اإلكراه اPي ، أن يكون N الُمكَره عليه ظلم :ال(ط الرابع
ُ
أما إذا �ن الشخص أ

 ، د وال يؤاخذ به اإلنسانتُدرأ به اmدو
ً
 ،يه تسديد ا�ين لتائن^ أي أصحاب ا�يون و�يه ماللو أن إنسانًا وجب عل: مثال

ه اmاكم [ بيع هُ كرِ فحينئٍذ يُكَره أي يُ  ،ولكن رفض أن يسددهم ورفض أن يبيع شيئًا من ماt حà يوò الغرماء
tق و¸ذا يكون ا5يع نافذً ، ماæ وط اإلكراه ، الكن هذا اإلكراه يقول عنه الفقهاء أنه إكراهp � هذه.  
  :أنواع اإلكراه �
  ..إكراه ُملِجٌئ وµكراه غ� ُملِجئ  
  .ا�لجئ هذا هو ضابط حد اإلكراه، ما ال يب� معه للُمكَره قدرةٌ وال اختياٌر وال رضا هو  :اإلكراه ا�لجئ ضابطه/ 5
كره ع ما هو: اإلكراه غ¡ ا�لجئ/ ^

ُ
كِره بال مندوحة للُمكَره معه عما أ

ُ
فقد يستطيع لكن ، هليه إال بالص� [ ما أ

  .عنه الفقهاء أنه إكراه غ� ملجئ بالص� فهذا يقول
  العلم : ال(ط ا¢امس �
وهذه األمور من األمور ا�علومة من ، يشÚط إلقامة اmد أن يكون الشخص �لًما بأن« pب ا@مر vرم وبأن« الزنا vرم  

äّ وا�تعلا�ين بالËورة يعرفها ا
ُ
لكن فقط يبحث الفقهاء رlهم اهللا فيمن �ن حديث عهد ، ملكب� والصغ� واأل

فحينئٍذ قالوا ال يُقام [ من ارتكب  ،بإسالم أو من نشأ N باديٍة يغلب عليها ا�هل وال يعرف شيئًا من أح م ال�ع
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 {: ريمة اmد لعموم قول اهللا عز وجلتلك ا�
ً

ń َغْبَعَث َرُسوال نَِ\ َح ن لم قالوا N هذه اآلية نÀٌ  }َوَما ُكنnا ُمَعذ³ للتعذيب عم«
 فال يُقام عليه اmدواPي لم يعلم حكم اهللا عز وجل N الفعل بم
لة من لم يبعث اهللا إ، يُبعث إ�ه رسول

ً
  .�ه رسوال

ذلك ك، درأ به اmد وا�هل باmكم ال�è من أعظم الشبهات فيُ ، )ادرأوا ا3دود بالشبهات(كذلك قالوا عموم حديث 
  .عليهم أن اmد يُدرأ بسبب ا�هل ورد عن rلة من الصحابة رضوان اهللا

ويندر فيها  ،وaذلك من نشأ N بادية بعيدة ينت� فيها ا�هل ،هو حديث العهد باإلسالم :ا¤اهل ا�ي يُدرأ عنه ا3د
  ..فمثل هؤالء يمكن أن تُدرأ عنهم اmدود با�هل ، ليم و�و ذلكا_ع
 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )`(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  : اإلسالم: ال(ط السادس �

ي«ةاألصل أن«  رت فيه ال�وط السابقة من ا5لوغ، ومن العقل، ومن القصد، ومن ، و توفا�سلم إذا ارتكب جريمة حد¦
ط ا@اصة بكل حّد ، وانتفاء فإنه يُقام عليه اmد ، مع توفر ال�و -�سة pوط  –، و من الِعلْم االختيار والرضا

  .الشبهات
  :غ¡ ا�سلم إذا ارتكب ما يوجب ا3د �
ä¦ ، والُمستأِمن ، ومنهم اmرّ� و �و ذلك: غ� ا�سلم^ [ أنواع ، منهم   ¦Pا.  

Æتعريفه : فا� N دار: األصل N ةذل ا�زية و ال�، الُمَقّر [ كفره ، ب�ط باإلسالم أنه ال فر ا�قيم
ّ
؛ هذا ام أح م ا�ل

  .هو األصل N تعريف اäP عند الفقهاء
، و ين	ف �ار اإلسالم _جارة أو �و ذلك يقُدم، هو اPي يدخل دار اإلسالم بعهٍد؛ ألمٍر ين	ف بانقضائه :و ا�ستأمن

  . بانقضاء هذا األمر
ليسوا فيها Ðت ، سلم^ مصاmة [ ترك القتال مدةا� هو ال فر اmرّ� ا�قيم N دار الكفر اPين بينهم و ب^ :ا�عاَهد

ح و الُمسالَم و : و يُطلَق [ الواحد منهم N ُعْرف الفقهاء. ، بيننا و بينهم معاهدةحكم اإلسالم، فهؤالء أهل عهد
َ
الُمصال

  .الُمواَدع 
Çي ليس بيننا و بينه عهد و ال ذمة أبًدا :ا3رPهو ال فر ا.  
  .يرجع عن دين اإلسالم إ� دين الكفرهو من : ا�رتد

  .غ� ا�سلم^ " الكفار"هؤالء 	هم يطلق عليهم لفظ 
  إنما نبحث من �ن N بالد ا�سلم^ ، ، من �ن N أرضه �mر� و ا�عاهد فهذا خارج عن مسأ_نا و ال نبحثهم 

ي«ة؛ ) الُمستأِمن ، اäP ، ا�رتد(   ::فهل يقام عليهم اmد أو ال؟ ¸ا حاالت؛ هؤالء إذا ارتكبوا جرائم حد¦

� Èكم بينهم/ 5ا3الة األوÉ ا3د بينهم وترافعوا إ�نا، و طلبوا منا أن:  
  هل �كم بينهم ب�يعتنا إذا ترافعوا إ�نا و نقيم عليهم اmد أم ال؟: خالف ب^ أهل العلم 

ينهم أن �كم بينهم æكم اإلسالم، و نُقيم عليهم اmد، و أنه {ب إذا ترافعوا إ�نا، و طلبوا منا اmكم ب :القول األول
شاهد هذا قصة ا�هودي^ الثين زنيا زمن ا�â ص� اهللا عليه و آt و سلم، فلما ترافعوا للنâ ص� اهللا عليه وآt وسلم 

نْزَ {: طب«ق عليهم وأقام عليهم حد الزنا، ولعموم قوt تعا�
َ
  .و هذا القول هو الراجح  }َل اهللاnُ فَاْحُكْم بَْيَنُهْم بَِما أ

                                 
  .قدمنا هذه ا3الة ألجل ترتيب السياق/  5
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Iب^ :القول ا/ا »�éُ كم اإلسالم أو أن« يُعرض عنهم، و أصحاب هذا القول تمسكوا : أن اإلمامæ ا أن �كم بينهم إم«
ْعرِْض َقْنُهمْ {:بظاهر قول اهللا عز و جل 

َ
ْو أ

َ
   }فَإِْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَيَْنُهْم أ

لقصة ا�هودي^ الثين زنيا، فإن« ا�â ص� اهللا عليه و سلم حكم فيهما æكم  - اهللا أعلم و -يظهر و لكن اPي 
  .أنهم إذا ترافعوا إ�نا ، فإننا �كم فيهم æكم اإلسالم و نقيم عليهم اmد : اإلسالم، فاPي يظهر صوابه 

  :إذا ·ن ا3د بينهم ولم ي�افعوا إ�نا/ ا3الة ا/انية �
؛ ألنهم لم يل�موا : ا�ريمة اmديّة [ بعضهم ا5عض �لقذف، مثالإذا �نت  قذف بعضهم بعًضا، فال نتعرض ¸م æد¼

� تطه� �ن يُقام عليه  -كما تقدم معنا–كذلك اmدود ، من أح منا إال ما يتعلق æقوق ا�خلوق^ أما حقوق اهللا فال
  .عز و جل  اmد، و هم ليسوا من أهل ا_طه� لكفرهم باهللا

إذا لم : ب�ط مهم وهو، كما لو قذف يهودٌي يهوديًا أو ن	اٌ© ن	انيًا N بالد ا�سلم^، فإن حد القذف ال يقام عليه
  .يÚافعوا إ�نا

   :و ال Aلو، لكنهم ال يaÚَُون N بالد ا�سلم^ هكذا
رون و يؤدبهم اإلمام و و× األمر  إن فعلوا بينهم هذه ا�ريمة اmدية؛ وأظهروها و أعلنوها j Nتمعات ا�سلم^؛ فإنهم يُعز«

و فيه ن� للفاحشة ب^ ا�سلم^ و إظهاٌر ¸ا، و هذا معروف حN à ، بما يردعهم ؛ ألن هذا éُِل¾ بنظام ا5ت و حكمه
ا ظروفها و أحوا¸ا، و األصل و لj eتمع و باPات ا�جتمعات اإلسالمية ¸، انتهاك اmق العام: القوان^ العامة  يسمونه 

م N هذه ا�جتمعات ك«
ُ
Ð ±يعة اهللا عز و جل � الp أن.  

إذا فعلوها فيما بينهم، و لم يÚافعوا إ�نا، و لم يظهروه؛ فنحن لم نؤَمر با_فتيش عليهم N مناز¸م و ال N  :ا@الصة 
و لم يُظِهروا هذا ا�نكر و هذه ا�ريمة ب^ ا�سلم^ و  -ن جهةم –دورهم، بل نaÚهم و شأنهم مادام أنهم لم يÚافعوا إ�نا 

  . {اهروا بها
  :إذا ارتكبوا ا¤ريمة ¨ مسلم أو مسلمة/ ا3الة ا/ا/ة �

  هذا األمر Aتلف باختالف نوع ا�ريمة ، هل � تتعلق æقوق ا�خلوق^ أم ال؟ و طبيعتها ، ما � هذه ا�ريمة ؟
 - ªلة »قوا مال مسلم ، أوإذا قذفوا مسلًما بالفاحشةف :قةجريمة القذف أو الr لكP د ، و يدلm؛ فهنا يقام عليهم ا

  :من األمور
 
ً
عموم ا�صوص ا�وجبة إلقامة اmد [ من قذف أو »ق و هم داخلون N عموم هذه ا�صوص ، و لم يوجد نٌص : أوال

  .Aرجهم من عمومها 
اريًة æجر زمن ا�â ص� اهللا عليه و آt و سلم، فقتله الرسول ص� اهللا عليه و آt و حديث ا�هودي اPي قتل ج: اثانيً 

  .سلم æجر
ò ال�قة القتل اعتداٌء [ ا�فس، و إقامة اmد [ من قذف مسلًما أو »ق ماt، فإن N: يستفاد من هذا اmكم

  .األمور vسوبة ومعدودة من rلة الËوريات ا@مسو Ì هذه ، اعتداء [ ا�ال، وò القذف اعتداء [ الِعْرض
إذا زنا أحد هؤالء بمسلمة، فاألصل أنه ينتقض عهده وأمانه [ الصحيح من أقوال أهل العلم؛ �قضه  :جريمة الزنا -

و قد ، وا بهللعهد، وذلك �ا N ذلك من ا�رأة [ ا�سلم^، وµظهار االستعالء عليهم، وترك الَصغار اPي ينب� أن يتصف
وردت نصوص وآثار عن بعض أصحاب ا�â ص� اهللا عليه و آt وسلم N شأن ذلك، حيث ورد عن عمر ر� اهللا عنه 

  . زنا بامرأة مسلمة، وورد عن أ� عبيدة مثله: أنه قتل ن	انيًا فعل ذلك، أي
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وا¸م، واعتدوا عليهم؛ فا@الف فيه �@الف إذا قطعوا الطريق، وأخافوا ا�سلم^، ونهبوا أم :قطع الطريق وحد ا3رابة -
قد قطعوا الطريق وأخافوا  -أو بوصفهم –أنه يُقام عليهم اmد، وأنهم باعتبارهم  -قبل قليل–N الزنا، والصحيح كما تقدم 

 
ً
  . السبيل؛ فإنهم قد نقضوا العهد بذلك، ومن ث«م فيقام عليهم اmد قتال

ِيَن {: قال تعا�
n

 يَِديُنوَن ِديقَاتِلُوا ا�
َ

ُ َوال
ُ
pَوَرُسو ُnَم اهللاnُموَن َما َحر  ُ�َر³

َ
َِخِر َوال

ْ
َْوِم اآل

ْ
 بِا�

َ
 يُْؤِمُنوَن بِاهللاnِ َوال

َ
ِيَن ال

n
َق³ ِمَن ا� َن ا3ْ

ِْزيََة َقْن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ 
ْ
ń ُفْعُطوا ا¤ ِكَتاَب َح

ْ
وتُوا ال

ُ
  . } أ

، فإنه ال يُقام عليه اmد؛ و ذلك ألنه غ� مل�م بما ال يعتقد Ðريمه،  ا�سلم هذه ا�ريمةلو ارتكب غ� :Kب ا�سكر -
أما لو أظهر ال�ب ، أال يُظِهَره : فهو ال يعتقد Ðريم pب ا�سكر، فلو pبه ال يُقام عليه اmد لكن بال�ط السابق، وهو

مر أن يعاقبه تعزيًرا صيانًة �يار اإلسالم من انتشار الفاحشة و N بالد ا�سلم^ و j Nتمعات ا�سلم^، فإن لو× األ
  .انتشار ا�وبقات

ل بإقامة ا3دود؟  � nَمن هو الُمخو  
ل بإقامة اmدود: األصل . و أفراد ا�اس أن يقيموا اmدود ، فليس آلحاد ا�اسN ال�ع هو اإلمام أو من ينيبه أن« ا�خو«

، و خلفاؤه من بعده رضوان اهللا عليهم �نوا يقيمون اmدود ، ويقوم نائب وسلم يقيم اmدود هللا عليه و آtوقد �ن ص� ا
 �و ذلك يقوم مقام اإلمام ؛ ألن ا�â ص� اهللا عليه و سلم أناب عنه من يقيم اmد كما N اإلمام �mاكم اإلداري أو

نَيْس إ� امرأ: (قوt ص� اهللا عليه و آt و سلم
ُ
و أمر ص� اهللا عليه وآt و سلم ) ة هذا فإن اع�فت فار�هاواغُد يا أ

إذن هذه 	ها أدلة تدل [ أن اPي يقيم اmد هو ) اذهبوا به فاقطعوه: (الصحابة برجم ماعز و لم �Ëه ، و قال N سارق
ب فيه حق اآلدä المُ  دä¼ أو�نت آل اإلمام أو نائبه مطلًقا سواًء �نت اmدود هللا كحد الزنا وحد ا@مر و�و ذلك ، أو

»
غل

  .كحد القذف
   -اإلمام أو نائبه- سبب اش�اط أن ا�ي يقيم ا3د هو ا3اكم  �
حà  ، فوجب تفويضه إ� نائب اهللا تعا� N خلقهألن ذلك يفتقر إ� اجتهاد، وال يؤَمن من استيفائه اmَيْف: قالوا/ �

  .يقيمه فال تقع هذه ا�فاسد
  .تحصل بذلك فو� �رمة س، فإنه لو �ن آلحاد ا�اس إقامة اmدود فو� N ا�جتمعحà ال �صل ف/ ³
  :مÎن إقامة ا3د �

، ، لكن وليس هناك م ن éصص إلقامة اmد ،Ðصل به ا�صلحة و تندفع به ا�فسدة م ن أيأن« اmد يقام N : األصل
ñثوا مسأ_^ ، ا�سألة األوæ د : أهل العلمmانية إقامة اfا�سجد ، و ا�سألة ا N : رم ، و ليسmا N دودmإقامة ا

  .ا�قصود اmرم اPي هو ا�سجد اPي فيه الكعبة ، و إنما اmرم 	ه æدوده ا�عروفة
 : إقامة ا3د B ا�سجدمسألة / أوالً  �

   ا�سجد؛ ��ل و تعليل؛ و أنه �رم إقامة اmد N، أن« اmد« ال يُقام N ا�سجد أهل العلم متفقون [
 - أن رسول اهللا صe اهللا عليه و آp و سلم نÏ أن يُستقاد B ا�سجد(فما ورد N حديث حكيم بن حزام : أما ا��ل

أما األشعار ال± فيها دفاع عن  ،يعÛ أشعار ا�جون و �وها) و أن تنشد فيه األشعار -يعÛ أن يُقام اmد N ا�سجد
هللا ، فإن ا�â ص� اان بن ثابت و �وها؛ هذا ال بأس من قوN t ا�سجدعن اإلسالم و �و ذلك كشعر حس اإلسالم و ذب¾ 

  . يُقتصß لشخٍص N ا�سجد ، و ال تقام فيه اmدود بنص هذا اmديث ال أيًضا، عليه و آt و سلم سمعه
نه بول أو دم أو úئط أو ، كأن Aرج مدود أن �دث منه Çءح[ ا� أثناء إقامة اmد ألنه ال يؤَمن: قالوا :و أما ا_عليل
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  . ، فيلوث ا�سجد و ينجسه�و ذلك
Áَِ برجٍل زنا

ُ
Áَِ بسارق و. أخرجوه من ا�سجد فاÒبوه: ، فقالوقد ورد أن عمر أ

ُ
  .من ا�سجدخرجه ، فأعن ع¥ أنه أ

  :Mً إقامة ا3د B ا3رم ا�حدود Ðدوده ا�عروفة K مسألة /ثانًيا �
  : ال Aلو حال هذا الشخص من أحوال فهل نقيم عليه اmد N اmرم ؟ حديّة؛فإذا ارتكب شخٌص جريمة 

Èرم ثم يلجأ إ�ه، يفعل ا�ريمة ثم يلجأ إ�هقالوا أن يقتل  :ا3الة األوmأو ي�ق خارج ا ،mهذه ا N الة ال يقام عليه
م حà يضطر للخروج من اmرمبايَع و ال يُشÚى منه و ال يُ ، فال يُ اmد N اmرم، و إنما يُضي«ق عليه

»
، فإذا خرج من َكل

  .حدود اmرم استوòَ منه
 ،خالف؛ فÀ هذه اmالة يُستو� منه اmد داخل اmرم بال يفعل ا�ريمة اmديّة داخل حدود اmرمأن  :ا3الة ا/انية

 ُيَقاتِلُوُهْم ِعْنَد ا{: لعموم قوt تعا�
َ

ْم فِيهِ َوال
ُ
ń ُفَقاتِلُو¥ َرَاِم َح

ْ
َمْسِجِد ا3

ْ
و ألنه أيًضا انتهك حرمة اmرم ، فمادام أنه  }ل

  .انتهك حرمة اmرم بإقدامه [ تلك ا�ريمة الشنعاء فحينئٍذ يُطب«ق عليه اmد داخل اmرم 
لكن ا�ساجد ُيَ
«ه عن إقامة  -تتحقق به ا�صلحة–أنه يقام N أي م ن يرى فيه و× األمر مصلحة : األصلإًذا 

  .القصاص و اmدود فيها ، و كذلك اmرم [ ا_فصيل السابق
  

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )a(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   :الشفاعة B ا3دود  حكم �

ود N حد من حدال {وز ألحد أن يشفع N حد من حدود اهللا عز وجل، وال {وز للحاكم والقا� أن يقبل الشفاعة 
  . إذا بلغت اmدود اإلمام  محل Ðريم الشفاعة N اmد وقبول الشفاعة N اmدف، اهللا بعد أن يبلغ اmد اإلمام

  : وا_حريم من جهت^
  .القا� أو اmاكم ىع N اmد �من جهة أن اإلنسان يشف/ �
  ، ه عن ا�حدود بعد بلوغه اإلمام ومن جهة أن اmاكم أو القا� يقبل تلك الشفاعة N اmد فيسقط /³

  ) من حالة شفاعته دون حد من حدود اهللا فقد ضاد اهللا B أمره( :t ص� اهللا عليه و[ آt وسلمقو :ا��ل
وال Ðل الشفاعة فيه ومن ، ال �ل تعطيل اmدود ال بشفاعة وال هدية وال غ�ها " :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رlه اهللا

  ..  "¸دية أو �حو ذلك من األمور وهو قادر [ إقامته فعليه لعنة اهللا.. اmد Pلك عطله أي 
ال {وز أن يؤخذ من هؤالء مال  ؛ال {وز أن يؤخذ من السارق والزا© والشارب وقاطع طريق و�وه": رlه اهللاأيًضا وقال 

  " لغ�هل 5يت مال ا�سلم^ أو �ن والعياذ باهللا سواء �ن هذا ا�ا ،اmد ويعطل به حد اهللا عز وجل حà  يدرأ عنهم
، وµذا فعل من أو� إ�ه إقامة هذا ا�ال سحت خبيث ؛ألجل أن يتعطل اmد وال يقام أكولهذا ا�ال ا�":  وقال رlه اهللا

r د هذا األمر فإنهmع ب^ مفسدت^ عظيمت^ كب�ت^ا"  
فإنه .. ترك الواجب وفعل ا�حرم : وأخراهما .. تعطيل اmد وأكل السحت :  أوالهما، كما يقول شيخ اإلسالم رlه اهللا  

  .ا ا vرمً ا فعل أمرً بÚك اmد قد فعل vرما وبأكله السحت أيًض 
  :وآدابه صفة ا¤ت B ا3دود �

،  ما يتعلق بالقذفا ا�ت NويأÁ أيًض ، ا حد ا�ت p Nب ا�سكر ، ويأÁ أيًض أÁ معنا N حد الزنا غ� ا�حصنا�ت ي
  .ا ا�ت N عقوبات ا_عزيرويمكن أن يكون أيًض 
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وعللوا هذا اmكم بالËب قائما وسيلة إ� إعطاء Ì ، ااألصل أنه يËب N اmد قائمً  :بالنسبة للرجل صفة ا¤ت -
ب الËب مع ويتجن، الËب مع الفرج ويتجنب ، فإنه من§ عن Òبه، الوجهلكن يتجنب .. عضو حظه من الËب 

  .أو ا@صيت^ أو �وهما þال يؤدي ذلك إ� تلف ا�حدود وهالكه ، �لËب [ الفؤاد، ا�قاتل
ولو Òب بسوط ، نه لو Òب بسوط جديد ترتب [ ذلك جرحهأل؛ وال خلق، {ت بسوط وسط ليس �ديد: آp ا�جت -

  .خلق بال فإنه ال يتحقق منه الغرض من ا�ت إذ ال يؤ�ه 
  :ا�حدود كذلك B صفة ا¤ت ال يمدّ  -

ً
يقول ابن مسعود . وال يربط وال {رد من مالبسه وثيابه، ال يمد [ بطنه مثال

هذا اmكم ¯ا اتفق عليه أصحاب ا�â ص� اهللا عليه وآt وسلم �.. )ريدس N ديننا مد وال قيد وال Üلي( :ر� اهللا عنه
ذكر ا�ت N قوt واهللا سبحانه وتعا� �ا .. طبيقهم لعقوبة ا�ت مد وال قيد وال Üريد لم ينقل عن أي واحد منهم N ت.. 

ةٍ {: سبحانه وتعا� َ
ْ

وا n�ُ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة َجت ومن جت فوق ، لم يأمر بتجريد الزا© وµنما أمر �ته } الزnاغَِيُة َوالزnاIِ فَاْجِتُ
أو �ول بينه وب^ الشعور با�ت كما ، أما إن �ن عليه ثوب غليظ يمنعه، ادةيه مالبسه ا�عتتكون علو .ثيابه فقد جت 

وò لبسه ¸ذه ، من ا�ت أن يشعر ب�ء من األلم فإنها ت
ع ألن اmكمة ؛لو �ن عليه فرو أو جبة vشوة بفرو أو �و ذلك
  ا�البس �ال بينه وب^ الشعور باأللم

صوص ا_أديب وليس ألن ا�قصود من هذه العقوبات [ وجه ا@ ؛Ðيث يشق ا¤ت ويسيل با:معال يبالغ بÑبه  -
فع يده بقوة حà يبدو ألنه إذا ر، أن ال يرفع يده حيث يبدو إبطهومن ثم قالوا [ من ينفذ حد ا�ت ، إهالك ا�حدود

ال ا �س ا�جلود معه ب�ء من األلم ، لكنه وسًط وµنما يكون Òبه مت، ن N هذا إيذاء وشدة N الËبفإ ؛بياض إبطه
  .{رح ا�ت وال يسيل ا�مع 

ويكË ، 0ب [ عضو واحد يؤدي إ� القتلألن توا� ال، حà يأخذ Ì عضو منه حظه أن يفرق الÑب ¨ اºدن -
N رج وا�قاتل �لفؤاد وا@صيت^ فويت� كما تقدم معنا الرأس والوجه وال، مواضع اللحم �إل�ت^ والفخذين من ا�ت

  .ن ذلك ربما لو Òب معه ألدى لقتله وهالكه أل
أن تËب جالسة وال  السنةف ؛إال أن ا�رأة يراã فيها بعض األمور ،ا �لرجلفاألصل N جتها أيًض  :ا�رأةصفة جت  -

ا تشد عليها وaذلك أيًض " .. والرجل قائما تËب ا�رأة جالسة "  :و �ا ورد عن ع¥ ر� اهللا عنه من قوt ،تËب واقفة
وذلك  ،من أجل أن ال تتكشف إذا جتت وشعرت ب�ء من األلم ،وتمسك يداها وهذا ¯ا خالفت فيه ا�رأة الرجل، ثيابها

  .ألن ا�رأة عورة ففعل هذا بها أسÚ ¸ا وأبعد عن انكشاف عورتها 
  ما هو أشد ا¤ت B ا3دود ؟ : ا�سألة األخرى  �

  ينها ؟؟ بهل �  متساوية أم أن هذه اmدود تتفاوت N شدة ا�ت ؟ N حد الزنا ��ت N حد القذف هل ا�ت
 مرا�ت p Nب ا@ا ثم يليه أيًض  ،جت القذفيليه N الشدة  ،جت الزناأشد ا�ت هو ذهب بعض أهل العلم إ� أن   

  �اذا؟ .. فصار ترتيب ا�ت من حيث شدته بهذه األحوال األربعة ..  يرثم N ا�رتبة الرابعة جت ا_عز ،وpب ا�سكر
: وألن اهللا قال، أك0 من جت القذف ثمانون ،ة جتةو جل خص الزنا بمزيد تأكيد من حيث العدد وهو مئ ألن اهللا عزّ 

} ِnِديِن اهللا Bِ فٌَة
ْ
ُخْذُكْم بِِهَما َرأ

ْ
 تَأ

َ
وaذلك ، فهو أخف منهم N العدد ،حد ا�سكرقذف ووألن ما دون حد الزنا حد ال }َوال

ال ، د عليه N الصفةي{وز أن يز فال ؛دون الزنا أخف منه N العدد فمادام أن ما ،ا_عزير األصل فيه أنه أخف من اmدود

                                 
  .جعلنا هنا تقديم وتأخ¡ لÔ ي�ابط السياق/  5
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ا�ت أشد فلما �ن حد الزنا [ مئة جتة �ن ، {وز أن تكون صفة ا�ت p Nب ا@مر أشد من صفة ا�ت N الزنا
pب ا@مر �ا �ن N قول بعضهم أربعون �ن أخف  ،انون جتة �ن ي¥ الزنا N ذلكحد القذف �ا �ن باالتفاق ثم ،فيه

  .من ذلك 
  .ا_عزير األصل فيه أنه أقل من األربع^ كما سيأÁ معنا إن شاء اهللا و¸ذا �نت صفة ا�ت فيه أخف 

  :�رض وÉوهحكم تأخ¡ ا3د ألجل العوارض · �
  :التمن حا ا�رض هل ي�ع تأخ� اmد عن ا�ريض إذا وجب [ ا�ريض حد فهل ي�ع تأخ� اmد عنه أو ال ؟ ال Aلو

 Èد ، فهذا باالتفاق ال يكون مانعً ا كز®م أو �وهيكون ا�رض يس�ً  أن /ا3الة األوmد . ا من إقامة اmوال {وز تأخ� ا
  .اا�رض يس�ً واmالة هذه إذا �ن 

  :ففيه أقوال، و ذلك�فيه إmاق مشقة با�ريض و، اإذا �ن ا�رض ليس يس�ً  /ا3الة ا/انية
در بذلك حà لو ر� اا يبا شديدً ال يمنع من إقامة اmد وال يمكن تأخ�ه حà لو �ن ا�ريض مرض مرًض : القول األول 

tد ال {وز تأخ�هبتنفيذه فا ولو ر� ال�ؤ منه فإنه يبادر، زواm، دlفيه نظر وهو قول ،وهذا قول لإلمام أ.  
Iاعة من أهل العلم ؛األصوبهو و :القول ا/اr د ،ما ذهب إ�هlا أن ا�ريض إذا �ن مرضه شاقً  ؛وهو رواية عن اإلمام أ

تضع م أنه أخر الغامدية حà وذلك لفعله ص� اهللا عليه و[ آt وسل، ليه حà ي�أ وحà يزول ا�رضيؤخر إقامة اmد ع
  .N ا�رأة ال± حديثة عهد بنفاس ا ع¥ ر� اهللا عنه أخر اmدوأيًض  ،وحà ترضع و�دها و�و ذلك

  . ا N تأخ�ه حà ي�أ ا�ريض إقامة للحد [ وجه الكمال من غ� إتالفثم أيًض 
àد عن ا�ريض حmين قالوا ال {وز تأخ� اPب [ الفورقالوا ألن األ ؛ ي�أأصحاب القول األول اÜ دود أنهاmا N صل ،

قدامة [  اهللا عنه أنه أقام اmد ا بما ورد عن عمر ر�واستدلوا كذلك أيًض ، ا أوجبه اهللا عز وجل بغ� حجهوال يؤخر م
  ،بن مظعون N مرضه

ُ
، ا ا خفيفً ًض تمل أن مرض قدامة �ن مرفعل عمر ر� اهللا عنه وأرضاه أنه ُ�  عن جيبولكن أ

  .يبادر دون إقامة اmد وال يؤخربل  ؛ا ال �ول دون إقامة اmدوقد تقدم معنا أن ا�رض إذا �ن خفيفً 
قامة اmد [ الغامدية حà تضع مقدم إاهللا عليه و[ آt وسلم وتأخ� ثم أيضا {اب عن فعل عمر بأن فعل ا�â ص�  

  .اfا©الراجح هو القول أن  هذا فاPي يظهر واهللا أعلم فع�،  عنه وأرضاه[ فعل عمر ر� اهللا
فال ما نع ، فإذا �ن اmد فيه إتالف ا�فس ،�لرجم مثال وaحد الردة، و� إذا �ن اmد N إتالف ا�فس /ا/ةا/الة ا3

حوال ا�ريض ثالثة فصارت أ ،هذا ينب� أن ال يكون vل خالفو ،اا شديدً ا مرًض مريًض  حدودأن ينفذ حà لو �ن ا�
  ا ا خفيفً أن يكون مرًض / �: أحوال 

  .لزا© ا�حصن وaحد الردة ليكون اmد فيه تلف ا�فس �لرجم أن / í.. ا ا شديدً أن يكون مرًض / ³
  ؟هل يضمن منفذ ا3د إذا ترتب ¨ تنفيذه ا3د هالك ا�حدود �

  ؟بتنفيذ اmدن من قام فهل يضم ،فمات من جراء ذلك ،شخص أقيم عليه حد ا�ت مئة جتة مثالً 
ا عند rهور العلماء من رً دبل يكون دمه ه، وال Çء [ من حده، " اmق قتله"ـ من مات N حد ف: قال أهل العلم

  .و ذلك N ا�ملةا�الكية واmنفية والشافعية و�
 ،ا بل يضمنفمات فال يكون دمه هدرً  ؛ا �ن قد جت أك0 من األربع^إال أن الشاف� استث� ما لو مات شارب ا@مر إذ 

  .ا بل هو هدر ال يكون دمه مضمونً لكن �مة أهل العلم [ أن من مات أثناء إقامة اmد عليه فإنه 
  /د�لهم 

ً
 : أوال

ُ
فهذا ا�ت مأذون به  ،به [ الوجه ا��وع بأمر اهللا وأمر رسوt ص� اهللا عليه وسلم Áَِ قالوا إن اmد أ
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 �ًp ،اا �ن هذا ا�ت مأذونفإذ  �ًp تب عليهفيهÚوهكذا سائر األفعال ا��وعة إذا ترتب عليها ،  فإنه ال يضمن ما ي
  .اÇء فإنه ال يكون ما ترتب عليها مضمونً 

فإنه لو ترتب [ قطع  ؛فإنه لو اقتص من شخص بقطع يده لكونه قد قطع يد شخص آخر ؛قياسا [ »اية القصاص :ثانيًا
و[ هذا يكون هذا القول هو األصوب ، ضمنفاته فإن هذه ال�اية ال تُ ا© »اية إ� تلف �مل يده أو إ� ويد ا�

  .اوال Çء [ من حده بل دمه يكون هدرً ، قتله  قفاm وهو أن من قتل أو من مات N حدٍ ..  واألقرب
  :الزيادة B ا¤ت حكم �

 
ً
وقد تقدم معنا أن حدود اهللا ال± حدها ال  ،ال Üوز الزيادةف ؛جته أو جتت^ أن اإلنسان زادلو  ، حد القذف ثمانونمثال
فال Üوز الزيادة ولو جتة وال بسوط و�وه وال Üوز الزيادة [ نوع السوط كما تقدم ، الزيادة فيها وال ا�قصان منها Üوز

أو زاد N صفة  ،اد N عدد ا�تزبأن  ؛من الضارب اmدود بسبب تعدٍ لو حصل تلف و ،امعنا أن يكون السوط وسطً 
ألنه تلف بعدوانه وتعديه فأشبه ما لو ، ه واmالة هذه يضمن من مات بديتهفإن ،أو استخدم آلة ال تصلح للËب، السوط

  . "اال نعلم فيها خالفً ": رlه اهللا  ةذه ا�سألة يقول ا�وفق ابن قداموه.. فأوجب الضمان  ،Òبه N غ� اmد
  :فر للمرجوم B الزناهل ُ�  �
إلمام مصلحة N اmفر فإن رأى ا ،أن أمره مÚوك لإلمام األصل ؛زنا سواء �ن رجل أو امرأةبال األقرب فيها أن ا�رجوم æد 

t ُحفر t ، t ن رأى أن ال �فرµال ُ� ف.. وt فر للمرجومهذا هو األ ،فرmوسب. صل فيما يتعلق با N ب خالف أهل العلم
فلما  ،فر ¸اوجاء N رواية أخرى أنه حُ  ،أن الروايات تعدد N هذا فقد جاء N الغامدية أنه لم يؤمر باmفر ¸ا؛ ا�سألةهذه 

 .لكن األقرب إ� الصواب أن مرد ذلك إ� قول اإلمام  ،اختلفت الروايات اختلفت أقوال أهل العلم
 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )Õ(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  :ا3كمة B هل ُ�فر أو ال ُ�فر �
ب ال يتماmدود تُدرأ بالشبهات  »Ëرارة الæ »هذا أنه لو تراجع إذا أحس �ن من ا¸روب، فإذا ُحفر t فمع ، بينما لو لم ك«

  .؛ ألن« هذا رجوٌع عن إقراره راجع يمكن أن يهرب وال يُلحق بهُ�فر t فإنه إذا ت
قوا ب^ ما إذا ثو¸ذا بعض أهل العلم ف نا بر«   :فقالوا ؛أو ثبت بشهود �إقرارهبت الز¦

نا بإقراره فإنه ال ُ�فر tإن ثبت حد ا -�    . ن إقراره؛ ألن« t أن يÚاجع علز¦
نا ثبت بشهود عليه  ؛ ألنه ال Aُّ� فيما لو أراد ا¸رب ماشهود فإنه ُ�فر tثبت ببي¦نة وµذا  -³   .دام أن حد« الز¦
  :الÀ يُسن� حضورها ا¤ت عموًماالطائفة  �

 ِm عتpُ هذه العقوبات كما قلنا سابًقا أنها N عن اإلقدام [ مثل  ، ومن حكمها أيًضا ردع ا�اس وزجرهمكماألصل
ُمْؤِمنِ\َ {، و¸ذا ذكر اهللا سبحانه وتعا� N حد الزنا هذه ا�رائم

ْ
يَْشَهْد َعَذاَنُهَما َطائَِفٌة ِمَن ال

ْ
لعلم اختلفوا N ل اوأه }َول

  ما هو أقل عدد �صل به ا�قصود ؟؛ عدد هذه الطائفة
، وُيراè اإلمام N هذا ا�صلحة ال�عية ، أو من يُقيم اmد واحٌد كحË مع من يقوم با�ت واحٌد كواألقرب أنه إذا 

  .من جوانبها ا�ختلفة 

                                 
 .ولعل ا�قصود بإقراره أو بشهود ، بشهودذكر الشيخ ما إذا ثبت الزنا ببينة أو ثبت /  5
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  :تفاصيل ا3دود 
  .حد الزنا: ا3د األول ♦
  :حكمه �

ته كب�ة من كبائر اPنوب ال± يُعاقب عليها العبد N ا�نيا، وقد ال�يعة أنها جاءت بتحريم الزنا هذه من vاسن ، بل عد«
نَا {: � N شأن الزنايلحقه عقوبة اآلخرة N اآلخرة إن لم تتدارaه رlة أرحم الراl^، يقول اهللا سبحانه وتعا  َيْقَرُبوا الز³

َ
َوال

 إِنnُه َ·َن فَاِحَش 
ً

نَا{: تأملوا هذا ا�ص« القرآ© يقول اهللا سبحانه وتعا� N صدره }ًة وََساَء َسبِيال  َيْقَرُبوا الز³
َ

ولم يقل وال  }َوال
تزنوا، بل أمر بما هو أبلغ من ذلك وهو ا�«§ عن قُربان الزنا، فße وسيلة وخطوة توصل إ� الزنا فا�سلم وا�سلمة مأموران 

نَا{وعدم قربانهاباالبتعاد عنها   َيْقَرُبوا الز³
َ

، جاء حكمها من باب Ðريم الوسائل ، و¸ذا فإن« كثً�ا من األح م ال�عية}َوال
بَْصارِِهمْ { مثًال Ðريم ا�ظر إ� ا�رأة األجنبية واألمر بغض¦ ا5	

َ
وا ِمْن أ ُمْؤِمنَِ\ َفُغض�

ْ
ُمْؤِمَناِت َفْغُضْضَن } {قُْل لِل

ْ
َوقُْل لِل

بَْصارِِهنn مِ 
َ
كون وسائل للوقوع N فاحشة Ðريم ا@لوة باألجنبية و�و ذلك؛ Ì هذا من أجل أن« هذه األمور قد ت }ْن أ
   .، واهللا سبحانه وتعا� نهانا عن قربان Ì وسيلة وخطوة توقع N الزناالزنا

 tُه َ·َن فَاِحَشًة وََساءَ {ثم تأملوا كيف ختم اهللا هذا ا�§ بقوnإِن  
ً

هر من Ì }َسبِيال  فاحشة فهو فاحشة وشأن ا�سلم أن يتط«
 {ا�ظر إ� �قبته  قو�ة أوفعلية، ثم أيًضا

ً
  .وساء طريًقا}وََساَء َسبِيال

   .أنهم ال يزنون كر أن« من صفاتهم الرئيسة أيًضا�ا ذكر اهللا سبحانه وتعا� صفات عباد الرlن ذ N اآلية األخرى أيًضا
ِيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظوَن {حانه وتعا� N سورٍة أخرى يقول اهللا سب

n
ْفَماُغُهْم فَإِغnُهْم ) Ø^(وَا�

َ
ْو َما َملََكْت أ

َ
ْزوَاِجِهْم أ

َ
 أ

َ َ̈  
n

إِال
َعاُدونَ ) Ú_(َلْ¡ُ َملُوِمَ\ 

ْ
َِك ُهُم ال

َ
Ûو

ُ
  .}َفَمِن اْنَتÜَ َوَراَء َذلَِك فَأ

  3كمة من Ýريم الزناا �
م  اهللا  إال وò فعله مفسدة للعبادسبحانه وتعا� ال ُ�ر¦

ً
م mكٍم عظيمة، وÐ òريمه مصلحة للعباد، فشيئا   :الزنا ُحر¦

 
ً
اختالٌط لألنساب فÀ هذا  -والعياذ باهللا-، فكون ا�رأة ذات الزوج تز� أو يُز� بها لألنساب أن« N الزنا اختالط :أوال

 لوٍ� [ غ� أبيه
ٌ
، والشك أن ¯ا جاءت به هذه ال�يعة ا�بارaة t بغ� عش�ته وقرابته و�و ذلكوmµاٌق ، وµدخال

  .ا�حافظة [ األعراض وا�حافظة [ األنساب ، فجاءت بسد¦ Ì باب و� وسيلة توصل إ� اختالط األنساب وضياعها 
أنواع األمراض ما يُعرف بمرض نقص ا�ناعة ا�كتسبة ، و¸ذا N زماننا ا�عاá من أشد¦  أنه سبب ألمراٍض كث¡ة: ثانًيا

أو فاحشة اللواط  -باهللا عياًذا-فواحش، سواء فاحشة الزنا الوقوع N ال: ، هذا ا�رض من أعظم مسبباته وأسبابه)اإليدز(
  .مراضاأل للمجتمع من هذه األوبئة و هذا فإن« Ð Nريم الزنا تطه�أو غ�ها من الفواحش ا�نسية، ومن أجل 

، ويمتلئ بهم ا�جتمع ثم ينتج عن ذلك مفاسد الغ� pعي^و0aة األطفال  الزنا سبب من أسباب فُشّو اللقطاء: ثا/ًا
   .نفسية وسلوaية ¸م ولغ�هم أيًضا من أفراد ا�جتمع

م شيئً  اmكيم العزيز ،فسبحان اهللا اmكيم ا@ب� ا [ عباده إال لكون ذلك اPي لم ي�ع شيئًا إال �صلحة ، ولم ُ�ر¦
َبِ¡ُ { الفعل فيه مفسدٌة ¸م 

ْ
ِطيُف ا¢

n
 َفْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو الل

َ
ال

َ
  .سبحانه وتعا� } )�î( أ

نـا �   :تعريف الز³
فعل الفاحشة N ُقبُل أو ُدبُر، وهذا تعريف صاحب الروض الُمربع، وتلحظون أن« N عموم هذا ا_عريف : ا�عريف األول

أن« اللو! ُ�دæ ßد الزا©، إن �ن vصنًا فالرجم، وµن �ن غ�  يقولون اللواط، و¸ذا اmنابلة أو بعض أهل العلم يدخل
  .-كما سيأÁ معنا-vصن فا�ت مائة 
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Iعريف ا/ا�غ� نكاح وال: ا N آخر ¼äفرج آد N ¼äحشبهة ا� -شبهته  هو تغييب حشفة آد- N وال ِملٍك للرجل 
  .، وسيأÁ معنا p Nوط إقامة اmد بعض تفاصيل هذا ا_عريفا�وطوءة

ذا وطء الزوج لزوجته ليس Ì وطٍء N غ� نكاح وال شبهته وال ِملك للرجل N ا�وطوءة ، فيُخِرج ه :ا�عريف ا/الث
ال - الرجل أمة t وفيها ِملك  ، وAُرج أيًضا ما لو وطئشبهة نكاح �� ح الفاسد مثالً  ، وAُرج ما لو �ن هناكزنا

  .لكن t فيها Çٌء من ا�لك فإنه ألجل الُشبهة ال يُقام وال يكون هذا زنًا موجبًا للحد -يملكها �مالً 
   :اـحد الزنأنواع  �

Aتلف باختالف الزا© من حيث كونه vُصنًا أو غ� vُصن، وراعت ال�يعة N ا_فريق ب^  ،حد الزنا [ نوع^
وغ� ا�حصن ؛ ا_غليظ N جانب ا�حصن ؛ ألنه قد تمت t ا�عمة بالزواج وÐص^ فرجه، وراعت شيئًا من  ا�حصن

  .ا_خفيف N الزا© غ� ا�حصن 
 
ً

ان، فهذه سبعة pوط إذا  ؛من حصل t الوطء N قُبل :الزاI ا�حصن/ أوال N نكاٍح صحيح وهما بالغان �قالن ُحر«
طلق [

ُ
 الشخص بأنه vُصن، فلو ز� أقيم عليه حد الزا© ا�حصن، وµذا ¤لفت 	ها أو بعضها أو واحد وُجدت 	ها أ

  .منها لم يكن vصنًا، ومن ثَم لو ز� فال يقام عليه حدß الزا© الُمحصن 
 الغانوهما ب/ هذا pط رابعصحيح / هذا pط ثالث N نكاٍح / هذا pط ثان N الُقبل/ هذا pط حصل t الوطءمن 

  /هذا pط سابع حران/ pط سادس �قالن/ pط خامس
ً
  .فهذه قيود سبعة حà يكون الشخص vصنًا

  - ال�وط السبعة-هو من فقد وصًفا أو أك0 من األوصاف ا�ذكورة N ا�حصن : الزاI غ¡ ا�حصن/ ثانًيا
لو �ن حصل t الوطء لكن بغ� نكاح  فلو �ن إنسان سبق أن حصل t الوطء لكن N ا�بر قالوا ال يكون vصنًا،

قالوا ال يكون vصنًا ، لو حصل t الوطء N نكاح لكن نكاح فاسد ال يكون vصنًا، لو حصل t الوطء لكن قبل 
فال يكون vصنًا، وهكذا لو �ن أمة ال  -jنون أو �و ذلك-بلوغه ال يكون vصنًا، لو حصل t الوطء وهو غ� �قل 

 ا�حصن من توفرت فيه هذه ال�وط السبعة، وغ� ا�حصن من فقد وصف أو أك0 من هذه األوصاف  ،يكون vصنًا 
ً
إًذا

  .السبعة
   حد الزاI ا�حصن �

، وقد ثبت ذلك عن رسول اهللا ص� اهللا عليه وآt وصحبه وسلم وتحدß الزا© ا�حصن رجًال �ن أو امرأة الرجم حà ا�
تشبه ا�تواتر، بل أrع أهل العلم من أصحاب رسول اهللا ص� اهللا عليه وآt وسلم و¯ن  من قوt وفعله N أخبار كث�ة

 ثم نُسخ رسمه وم من السلف الصالح [ هذا اmكمتبعه
ً
ا لفظه وبó ، وأنزل اهللا عز وجل N هذا اmكم قرآنًا �ن متلو"

  .للرأي وال للخالف وال لالجتهاد فيها فهو من القطعيات ومن اfوابت ال± ال jال، حكمه إ� يوم القيامة
 باmق وأنزل عليه الكتاب: ( أخرج الشيخان عن عمر الفاروق ر� اهللا عنه أنه قال 

ً
، ف ن ¯ا  إن« اهللا تعا� بعث vمًدا

خ# إن طال ، فأاهللا عليه وآt وسلم ورrنا بعده، ورجم رسول اهللا ص� أنزل اهللا آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها
ل بÚك فريضة أنز¸ا اهللابا�اس زمان أن يقول قائل واهللا ما $د آية الرجم N كتاب اهللا  ، والر«جم N كتاب اهللا حق¾ ، فيض¦

حصن من الرجال أو النساء إذا قامت ا5ينة أو �ن اmَبَل أو االعÚاف 
ُ
  .متفق عليه) [ من ز� إذا أ

، وهذه اآلية ت ¯ا أنزل اهللا عز وجل N كتابهيعÛ قُرئ باآلية ال± �ن) وقد قرأ بها(ا اmديث زاد ا5يهó رlه اهللا N هذ
 والشيخ والشيخة إذا زنيا فارrوهما ا5تة{: نُسخ لفظها ورسمها وبó حكمها ال± فيها ذكر الرجم للزا© الُمحصن ال±

 من اهللا واهللا عزيز حكيم
ً
  .}نكاال
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نيس ر� اهللا عنه وأرضاه أن« ا�â كذلك أيًضا
ُ
:  ص� اهللا عليه وآt وصحبه رجم ماعًزا ورجم ا�رأة الغامدية ، وقال أل

نيس ¨ امرأة هذا فإن اع�فت فار�ها(
ُ
  .فغدا عليها فاعÚفت فرrها) واغد يا أ

  ).ي³ِب جت مائة والرجما/ي³ُب با/: (ورد كذلك ذكر حدß الزا© ا�حصن N حديث عبادة مرفوً� عند اإلمام مسلم 
ذكر )  ال �ل دم امرٍئ مسلٍم إال بإحدى ثالث: ( كذلك أيًضا ورد حديث يدل [ أن« الزا© ا�حصن دمه هدر وأنه يُرجم 

  .متفق عليه)  أو زنًا بعد إحصان: ( منها ص� اهللا عليه وسلم
  :ا¤تهل ُ¶مع B حد الزاI الُمحصن ب\ عقوبة الرجم وعقوبة : مسألة �

، وال ُ{مع مع رrه جت، وهذا هو قول rاه� أهل أنه يُرجم الزا© ا�حصن فقط: لةألهل العلم N هذه ا�سأ القول األول
  .العلم من األئمة األربعة وغ�هم، فيُكت N حد¦ الزا© ا�حصن بالرجم فقط دون ا�ت

، أما من حيث العمل فÀ قصة رrه أنه هو ا�رويß عن ا�â ص� : ود�لهم N هذا قالوا
ً
 وعمال

ً
اهللا عليه وآt وسلم قوال

  .�اعز ورrه للغامدية لم يرد عنه ص� اهللا عليه وآt وسلم أنه أمر مع رrهما با�ت قبل ذلك
نيس ¨ امرأة هذا فإن اع�فت فار�ها: (قال ا�â ص� اهللا عليه وسلموò حديث العسيف 

ُ
ر ا�â ولم يذك) واغد يا أ

  .؛ لم يذكر t ا�ت ابه N إقامة هذا اmد وهو الرجمص� اهللا عليه وآt وسلم �ن استن
قالوا ف ن هذا هو آخر األمرين من رسول اهللا ص� اهللا عليه وآt وسلم وهو أنه يُكت بالرجم وحده وال ُ{مع معه ا�ت، 

ا�â ص� اهللا عليه بكر وعمر ر� اهللا عنهما وعن صحابة  بل هذا كما ذكر الÚمذي قول ا@ليفت^ الراشدين أبو
أن« عثمان رجم ولم {ت، هذه 	ها أدلة تدل [ أن الزا© ا�حصن يُكت N حقه بالرجم فقط  وورد أيًضا، وسلم أrع^

  .وال {مع معه ا�ت
؛ ألن األك� َ{ُبß  قاعدة ا�َّب ، ويسميها بعضهم لقاعدة ا_داخN اmدود تُس¬« وُيضاف إ� ذلك أيًضا أن« هناك قاعدةً 

  .ما دونه ، يقول إن« اmدود إذا اجتمعت وفيها قتل¾ سقط ما سواه 
اmدود ولو اختلفت كحد الردة وحد pب ا@مر وحد الزنا لغ� ا�حصن، لو اجتمعت وفيها قتل وهو حد الردة فإنه 

N دود األخرىmبالقتل وتدخل ا ، إذا �ن اmد الواحد من باب أوñ، فد القتل ويسقط ما سوى حد القتلح يُكت
  .وهذا هو القول الراجح؛ ألن« هذا حد¾ واحد هو حد الزنا، فيُكت بالرجم وحده فا�ت والرجم Ùهما N حد¼ واحد

 عند اmنابلة ، ُ{مع ب^ ال: القول اfا©
ٌ
 مائة جتة ثم يُرجم أنه ُ{ت مائة جتة ثم يُرجم، وهذا قول

ً
رجم وا�ت ، فيُجت أوال

 عموم قوt تعا� ، 
ً
ةٍ {: قالوا ا��ل [ هذا أوال َ

ْ
وا n�ُ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة َجت ، والزا© قالوا هذا �م }الزnاغَِيُة َوالزnاIِ فَاْجِتُ

N حق ا5كر،  سنة بالرجم N حق اfي¦ب وا_غريب، ثم جاءت الفهو زاٍن وتلك زانية، وم هذا ا�صالُمحصن داخل N عم
؛ كذلك ُ{مع N حق¦ الزا© ا�حصن ب^ ا�ت وا_غريب، فكما ُ{مع مع جت الزا© غ� ا�حصن ا�ßÀ فوجب ا�مع بينهما

  .والرجم 
ج N الصحيح، وورد هذا حيح éُ اmديث ص) ا/ي³ب با/ي³ب جت مائة والرجم: (ما جاء N حديث عبادة السابق قالوا أيًضا ر«

، بل ورد من فعل ع¥ ر� اهللا عنه وأرضاه N جت pُاحة يوم ا@ميس ورrها يوم أيًضا عن بعض الصحابة من فتاويهم
  .ا�معة 
ا حديث عبادة ا�خر« والراجح هو القول األول، ألة فيها خالفإًذا ا�س ن ج N الصحيح^ قيل عنه عدة أجوبة، لك، وأم«

م وأن آخر األمرين �ن االكتفاء بالرجم هو األقرب  [ هذا يكون حديث ُعبادة واPي فيه ،لعل ما قيل N أنه ُمتقد¦
  .، هذا فيما يتعلق با�مع ب^ ا�ت والرجم ا�مع ب^ ا�ت والرجم منسوًخا
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  :حد الزاI غ¡ ا�حصن �
ه الزا© غ� ا� ßي فقد وصًفا-حصن حدPه ا�ت مائة وتغريب سنة -ة من األوصاف السبعة السابقأو أك0 وهو ا ßفحد ،

قوt ص� اهللا N قصة العسيف ) اºكر باºكر جت مائة ونà سنة: (ت ر� اهللا عنه وأرضاهmديث ُعبادة بن الصام
م معنا مذكور N سورة ا�ور ) ¨ ابنك جت مائٍة وتغريب Mم: (عليه وآt وسلم وا n�ُ َواِحٍد ِمْنُهَما {وا�ت كما تقد« فَاْجِتُ

ةٍ  َ
ْ

  .}ِمَئَة َجت
  ا�غريب B حد³ الزاI غ¡ ا�حصن �

ف�¦ ا_غريب ، و¸ذا بعضهم يُ ة ق	، وهذا هو األصل N ا_غريبا_غريب هو إخراجه من بته إ� بٍت آخر أك0 من مساف
هر ا_غريب إخراجه من ا5ت ُفَغر«ب Aُرج من ا5ت، ، فإن ظالكن هذا خالف ظاهر ألفاظ اmديث ،بأنه أن يسجن سنة

ًبا    .ومن سجن فإنه ال يعد ُمَغر«
  :ولكن ا�تأمل يُدرك أن تفس� ا_غريب بالسجن غ� مناسب ألمور عديدة، منها 

  .أن« تفس� ا_غريب بالسجن تفسٌ� للحديث بغ� ظاهره وبغ� ا�تبادر منه إ� اPهن  -
 عليه، ألنه N السجن قد يكتسب �دات سيئة أخرى، وقد يزداد ثم إن« N سجن ا -

ً
 من تغريبه خطًرا

ً
�حدود بدال

 .إجرامه و�و ذلك

 .األمر اfالث أن N سجنه إÒاًرا بأهله و�و ذلك  -

   .ة ق	ه إ� بت آخر أك0 من مسافإخراج ا�حدود من بت: و¸ذا فإن« اPي يظهر واهللا أعلم أن« ا_غريب ا�راد به 
  

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )á(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  هل ا�رأة تُغرnب أو ال تُغرnب؟  �

  :ألهل العلم N هذه ا�سألة قوالن 
وقد ن' ا�â ص� اهللا  ب [ تغريبها من سفر بدون vرم و�ا يÚت ،أنها ال تُغرnب، �ا B ذلك من الÑر: القول األول
tرم، و وسلم ا�رأة ا�سلمة أن تسافر عليه وآv رمها سيسافر معهامس�ة يوم و�لة إال ومعها ذوv »تب [ فرض أنÚ؛ في

 من أن تتوجه إ� ا�رأة؛ توجهت إ�ها وv �µرمها وهو ال يستحق 
ً
[ هذا أيًضا إmاق الËر بمحرمها فكأن« العقوبة بدال

�  .للفتنة بعد ذلك  يًضا ¸ا أيًضاإخراجها من بتها أك0 من مسافة ق	؛ تعر العقوبة ، ثم إن« N تغريبها بمع
Iذلك: القول ا/ا B ب مثلها مثل الرجلnوذلك لعموم ا�صوص ، فإن« ا�صوص ال± جاءت بتغريب الزا© غ�  ،أنها تُغر
ق ب^ رجل وامرأة، ومن ثَم فإنها تُغر«ب  -الزا© ا5كر-الُمحصن  ، وليس من الزم وAرج معها vرمها أثناء السفرلم تُفر¦

وµنما هو من باب ، N السفر ليس من باب العقوبة t ، ألن« خروجه معهاذلك أن يب� معها، وµن«ما هو Aرج معها فقط
من  نوعته اmماية وا�حافظة [ مْو�¦تِه كما {ب عليه ا�فقة و�و ذلك، وال يُقال إن« وجوب ا�فقة للو× [ مو�

اد تغريبها ، وµنما يوصلها إ� ا5ت اPي يُريس بالËوري أن يقيم معها vرمهاالعقوبة t، و[ هذا فإنها تُغر«ب أيًضا ول
ا إقامتها فاألصل أنها إذا أقامتإ�ه ثم يعود بعد ذلك N بٍت وال فتنة عليها وال Òر  ؛ ألن« ا�حظور سفرها بغ� vرم، أم«

N دينها أو أخالقها، أو أن ال ، دينها وأخالقها و�و ذلك فإنها ليست ¯نوعًة من ذلكعليها N ٌرÒ ب�ط أال يلحقها 
  .يÚتب [ ذلك خلوة أجنâ بها و�و ذلك 

بها و[ هذا فإذا ما وجدت هذه األمور N تغريب ا�رأة فاPي يظهر أنها تُغر«ب مثلها مثل الرجل، وأما إذا ترتب [ تغري
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�و ذلك فإن« اPي يظهر واهللا أعلم أنها ال تُغر«ب، وµنما يُكت  Çٌء من هذه ا�فاسد كفتنة ¸ا N دينها أو أخالقها أو
  .بسجنها N مثل هذه اmالة واهللا أعلم 

  Kوط إقامة حد الزنا �
  :و� ،ر pوطإال بتوفيقام  ا�حصن ال هذا اmد سواٌء �ن حد الزا© ا�حصن أو حد الزا© غ�

، ويراد باmشفة � تغييب حشفة أصلية 	ها من آدN º ä فرج آدº ä أص¥ إذا �ن ذلك حراًما vًضا: ال(ط األول
حد الزنا تغييب ما زاد رأس اPكر إ� موضع ا@تان، وتغييب الزائد واستدخال اPكر الصناè خارجان، فال يُشÚط إلقامة 

aذلك أيًضا اPكر الزائد لو ، و)أصلية(، ألنهما خارجان بقوt بإدخال اPكر الصناè و�و ذلك دß ، وال يثبت اmعن اmشفة
: ، فإن �نت حشفته مقطوعة فقالوا µنما الُمعو«ل [ اPكر األص¥و ،ر أن ¸ذا الرجل ذكرين اثن^ فإن الزائد ال ع�ة بهقُد¦ 

  .ُ�دß بتغييب قدر اmشفة 
ك بهذا بعض أهل العلم)من أ¬ بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه(لسنة من أن« أما ما ورد N ا ة وقالوا إن« من أÆ بهيم ؛، فتمس«

، ومن ثَم فال يصلح لالحتجاج به، ثم أيًضا راوي لكن« هذا اmديث N إسناده ضعف ،فإنه يُقتل وتُقتل ا5هيمة معه
وما روي عن ابن ) ليس ¨ من يأâ اºهيمة حد: (أنه قال موقوفًا اmديث عبد اهللا بن عباس ر� اهللا عنهما ورد عنه

، ومن ثَم إذا أÆ رجل بهيمًة فإنه ال ُ�د،  ا�â ص� اهللا عليه وآt وسلمإ� عباس موقوفًا عليه أصح ¯ا روي عنه مرفوً� 
  .ثل هذه ا�ريمة وا@ُلُق ا�ش^وµنما يُعزر تعزيًرا بليًغا يردعه عن م

N ثبوت حد الزنا وحده، وµنما هو pط N ثبوت اmدود 	ها،  وهذا ال�ط ليس خاًصا انتفاء الُشبهة، :/اIال(ط ا
 �ن انتفاء الشبهةفيشÚط إلق

ً
لكن �ا �ن اmديث  وتطبيقات الُشبهة ا�ارئة للحد ¤تلف من حد¼ إ� آخر،، امة اmد أيا

  : إذا وجدت فإنها تكون دارئًة للحد عن من فعل الزنافيحُسن إيراد بعض الُشبه ال±؛ عن حد الزنا
مثًال لو أن« رجًال وجد [ فراشه امرأة فظنها زوجته فوطئها فإنه ال ُ�د، ألن« كون ا�رأة [ فراشه هذه ُشبهة دارئة  -

  .للحد وتُقّوي ُشبهته بأنه يظنها زوجته 
ا�رأة ا@امسة ونكاح ، ا� ح ا5اطل مثل نكاح جل {هل اmكمإذا �ن الر، لك أيًضا الوطء N ا� ح ا5اطلكذ -

ة جهله  كن إذا �ن الرجل {هل اmكم فإن، لنكحة نكاح باطل بإrاع أهل العلمفإن« هذا ا�وع من األ، الُمعتد«
  .ُشبهة تدرأ عنه اmد 

  .بهة دارئة للحدش ثل ا� ح بال و× فإن هذه أيًضاالوطء N ا� ح الفاسد م كذلك أيًضا -
، وهذا ال�ط من أهم ال�وط N إثبات حد الزنا، وحد الزنا أيها اإلخوة واألخوات يثبت ثبوت الزنا: ال(ط ا/الث

  :بأمرين هما vل إrاع عند أهل العلم، وأما األمر اfالث هو vل خالف ب^ الفقهاء
  .نفسه بالزنا إقراًرا صحيًحاالزانية [ بأن يُقر الزا© أو  اإلقرار ؛: فاألمر األول
Iذكرها  ؛ بأن يشهد أربعة أشخاص [ أن« ذلك الرجل أوالشهادة: واألمر ا/ا Áتلك ا�رأة فعل الزنا با�واصفات ال± سيأ

  .عند اmديث عن الشهادة 
  .فهذان األمران اإلقرار أو الشهادة يثبت بهما حد الزنا باإلrاع 

إذا وجد اmمل N ا�ارية أو الفتاة أو ا�رأة؛ اmمل أو اmبل  ا3مل، :خالف عند الفقهاء هو ا�ي هو �ل :األمر ا/الث
  .فهذا هو vل خالف ب^ أهل العلم، هل يكون ¯ا يثبت به حد الزنا أو ال يكون ¯ا يثبت به حد الزنا
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  :تفصيل األمور الÀ يثبت بها حد الزنا �
 : األمر األول وهو اإلقرار �

ا رrُا N عهد ا�â ص� اهللا عليه وآt وسلم �ن إثبات الزنا ¯ا يدل  [ أنه ُمثبت mد الزنا أن« ماعًزا وا�رأة الغامدية لم«
  :اإلقرار يش�ط فيه أمور، لكن« هذه ما [ نفسيهما بفعل هذه الفاحشةعليهما د�له إقراره

واحد أو N عدة jالس، وا�راد با�جلس الواحد يعÛ الوقت  سواء �ن اإلقرار j Nلس يُشÚط أن يكون أربع مرات،/�
منة إ� ؛ كوقت ا�وام الرس) مثًال من الساعة اfاا@صومات ا�رفوعة j Ì N tلساPي يقضيه القا� N إنهاء 

قر« مرة ثم أj N Áلس آخر ، فإذا ما أقر« [ نفسه N هذا ا�جلس أربع مرات أو أالساعة اfانية و�و ذلك، هذا يعد jلًسا
  .للحد عليه ُمثبتًا ثاfة ورابعة فإن هذا يكون أيًضاوأقر« مرة ثانية و

ح æقيقة الوطء، فال يكj Àرد الكناية، /³ وµنما البد« من أن يكون إقراره بالزنا أو إقرار  يعت� N ا�قر بالزنا أن يُ	¦
ا الكناية فإن« اإلقرار بها ال يوجب اmد، ألنها  ال ا�رأة [ نفسها بالزنا إقراًرا صحيًحا �تمل ا_أويل بوجه من الوجوه، وأم«

و¯ا ، يكون بلفظ áيح بعيد عن الكنايةÐتمل أموًرا أخرى، ومن ثَم من دقة ال�يعة N هذا ا5اب أن« اإلقرار البد« أن 
ر إقراره بالزنا عند ا�â ص� اهللا عليه وآt وسلم قصة ماعز ر� اهللا عنه، فإن« N ألفاظ اmديدل [ ذلك؛  يث اPي صو«

ما يدل [ أن« ا�â ص� اهللا عليه وآt وسلم حاول أن يكون إقراره إقراًرا �áًا ال �تمل غ� حقيقة الوطء، و¸ذا جاء 
وÌ ò¦ مرة ) لت لعلك غمزت أو نظرتلعلك قبn : (هللا عليه وآt وسلم قال �اعزN بعض روايات اmديث أن« ا�â ص� ا

: نعم، وò لفظ : قال) أنكتها؟: (يقول ماعز ال، حà قال t ا�â ص� اهللا عليه وآt وسلم كما N بعض طرق اmديث
جاء N نعم، بل : قال) كما يغيب الِمْرَوُد B ا�كحلة والر³شاُء B اåº؟: (نعم، قال: قال) ح´ äب ذاك منك B ذاك منها؟(

أتدري ما : (رجل اPي أقر بالزنا �يه قالحديث أن ا�â ص� اهللا ع¥ وسلم من باب استيثاقه وتثبته ¯ا يقول هذا ال
 نعم أتيت منها ح: فقال) الزنا؟

ً
  .راًما ما يأÁ الرجل منها حالال

í /،دmيتم« عليه ا àول-فلو رجع الُمقر عن إقراره  أن ال يرجع عن إقراره ح à؛ فإن رجوعه عن  -و أقر« أربع مراتح
إقراره دارٌئ للحد¦ عنه، سواٌء �ن رجوعه عن إقراره قبل إقامة اmد عليه، أو حà لو �ن إقراره أثناء إقامة اmد عليه، كما 

عز أنه ر� وذلك �ا جاء N قصة ما ،لو أحس« æرارة اmجارة والرجم ثم هرب فإنه يُكفß عنه وال يُتبع وال يُكمل عليه
ا أحس« æِر¦ الرجم هرب فلحقه الصحابة فقال ¸م ا�â ص� اهللا عليه وآt وسلم  هال تر¥تموه لعله يتوب : (اهللا عنه لم«

 أيًضا) فيتوب اهللا عليه
ß
[ أن« األصل N ا�سلم أنه فيما إذا ابتَُ¥ ب�ء من هذه القاذورات أو الوقوع Ç Nء  وهذا يدل

واحش فإن الواجب عليه أن يستÚ بسÚ اهللا عز« وجل وأن يُبادر با_وبة ا�صوح، و�مد اهللا عز وجل [ أن« من هذه الف
  .اهللا سÚ عليه ويبادر با_وبة ا�صوح ال± فيها عزم وندم وµقالع عن هذه ا�ريمة وهذه ا@طيئة 

  :إذا شهد الشهود بإقراره فأنكر: مسألة �
، ف(ء بذلك الرجل للقا� فأنكر ما نُسب إ�ه، أو أن« شخًصا أقر« عندهم بالزنا أربع مراتشهد أربعة أشخاص [  إذا

قهم بما هو دون األربع مرات، فÀ مثل هذه  قهم N أنه أقر« ولكن أنكر أن يكون إقراره عندهم أربع مرات بل صد« صد«
قهم فيما هو دون األربع ، رار ُ	ّية أو إنكاره لألربع مراتُ�دß حد« الزنا، ألن« إنكاره لإلقاmالة قال أهل العلم ال  أو صد«

، ألنه لو أقر« بنفسه أمام القا� ثم رجع عن إقراره ال ُ�د،  مرات فإن ذلك يُعد رجوً� منه، وµذا رجع عن إقراره فال حد«
ربعة اPين شهدوا عند القا� بأنه أقر« وأما األ، فمن باب أوñ إذا أقر« عند غ� القا� ورجع عن إقراره فإنه ال ُ�د

ون حد القذف ؛  بع مرات بفاحشة الزنا فإنه أيًضاعندهم أر ßلو طالب ذلك الرجل بإقامة حد القذف عليهم فإنهم ال ُ�د
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  .ألن« نصابهم N الشهادة ُمكتمل حيث أنهم أربعة أشخاص فال حد« عليهم 
  :هادةاألمر ا/اI ا�ي يثبت به الزنا وهو الش �

  :وK pوطقيقته، æالزانية j Nلس واحد بزنا واحد أربعة ¯ن تُعت� شهادتهم فيه يُ	¦حون  أن يشهد [ الزا© أو
، فلو شهد شخص عليه بالزنا j Nلس ثم شهد آخر N البد أن تكون الشهادة [ ا�حدود بالزنا j Nلس واحد/ �

، البد« أن يكون  تكون شهادتهم ُمثبتة للحد عليهشهد رابع j Nلس رابع ال jلس آخر ثم شهد ثالث j Nلس آخر ثم
  .األربع 	هم يشهدون عليه j Nلس واحد 

، واfا© قال إنه ز� بامرأة أخرى فإن ا N الزنا فأحٌد قال إنه بفالنةاختلفو ومن ثم لو أن يتفقوا بالشهادة [ زنا واحد،/ ³
 
ً
  .بواحدة للحد عليه ، بل البد أن يتفق ا�ميع N شهاداتهم عليه هذا أيًضا ال يكون ُمثبتا

í/ شهادة  إثبات حد الزنا ال يقل عن أربعة أن يكون عددهم أربعة N فا�صاب ،.  
î/ بيان هذا القيد  أن يكون هؤالء األربعة ¯ن تُعت� شهادتهم فيه N معنا Áكما سيأ.  
ð/ ¦حوا بذكر حقيقة الوطء وحق	يقة الزناأن يُ.  

ه  مر عظيم وباPات إذا �ن زانيًا vُصنًا؛ ألن أمر الزنا أمر عظيم وأمر اmد أو� هذا تثبت ودقة من الشارع فإن حد«
الرجم حà ا�وت، و¸ذا بالغ الشارع N هذه الشهادة حà يثبت بها حد الزنا، و¸ذا قال أهل العلم إنه ال يُعرف منذ فجر 

  .هذا أن« حد زنًا ثبت بشهادة اإلسالم إ� زماننا 
دفعة واحدة، ا�هم أال ينت§ jلس القا� ا�وä إال وقد اكتمل نصاب هؤالء الشهود وليس بالËوري أن يكون 

قذف [ من شهد ولم األربعة، فإن لم يكتمل العدد أثناء jلس القا� ودوامه ا�وä فإنه واmالة هذه يُـقام حد ال
ا شهد ثالثة [وذلك �ا جاء عن عمر ر� اهللا، �ولو �نوا N قرارة أنفسهم صادق^حà  يكتمل نصابهم   عنه وأرضاه لم«

ا�غ�ة بالزنا ولم يأتوا برابع أقام حد القذف عليهم، وهذا د�ل [ أنه يُشÚط أن تكون شهادة األربع 	هم j Nلس 
 [ أنه يشÚو .واحد 

»
ا أقام عليهم حد القذف دل ط لصحة الشهادة من األربعة أن تكون شهادتهم j Nلس واحد، لم«

ْرَبَعِة ُشَهَداءَ {: ءت اآلية الكريمة و� قوt تعا�و¸ذا جا
َ
 َجاُءوا َعلَْيِه بِأ

َ
ْرَبَعِة ُشَهَداءَ {وò آية أخرى }لَْوال

َ
تُوا بِأ

ْ
  .}ُعمn لَْم يَأ

  
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )æ(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  :الشهود ¨ الزنا يُش�ط فيهم Kوط �
�- 

ً
  -í     .  وأن يكونوا مسلم^ -³  .أن يكونوا رجاال

ً
  .وأن يكونوا أحراًرا -î          .وأن يكونوا عدوال

  .تُشÚط N الشهادة [ Ì حد هذه ال�وط األربعة السابقة
   :زادا يُ ولكن B الزن
  .ن عً¬ أو زوجية ال يقوم بهم مانع من أ: وهو ؛Kط خامس

أحد األربعة هو زوج ا�رأة ال± ُشهد عليها  إنه ال تصح شهادته، لو �ن أيًضاو[ هذا لو �ن أحد الشهود N الزنا أع¬ ف 
شهود يشهدون [ ؛ ألن الزوج إذا ر* زوجته بفاحشة الزنا ليس أمامه إال أن Ë�ُ أربعة دتهبالزنا فإنه أيًضا ال تصح شها

  .، فإن لم يأِت بأربعة شهود ولم يُالِعن فإنه يُقام عليه حد القذفرماها به، أو اللعان صدق ما

                                 
 .دçنا أول ا3لقة ا�ا�ة مع آخر هذه ا3لقة ألنه نفس ا�وضوع/  5
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يشÚط لصحة شهادة هؤالء األربعة أن يُ	¦حوا بذكر حقيقة الزنا ، و¯ا يدل [ هذا أن« ا�â ص� اهللا  :أيًضا Kط سادس
ح æقيقة الزنا، فإذا �ن عليه وآt وسلم طلب هذا األمر من ماعز وقد أقر« بالزنا [  نفسه ومع ذلك طلب منه أن يُ	¦

ا_	يح æقيقة الزنا pًطا لصحة إقرار ا�قر [ نفسه ؛ فألن يشÚط ذلك N صحة شهادة من يشهد [ غ�ه من باب 
ñاع أهل العلم  ،أوrاإلقرار والشهادة : هذان هما األمران الثان يثبت بهما حد الزنا بإ.  
  :ا/الث ا�ي وقع فيه خالف ب\ أهل العلم فهو ا3بل أو ا3مل األمر �

كد من براءة ؤُ فإذا lلت امرأة ال زوج ¸ا، إما أنها لم ت�وج بعد أو متو� زوجها عنها أو مطلقة وقد انتهت عدتها وتُ 
نها قد زنت ومن َعم« يقام ؛ د�ًال [ أو� ليست ذات زوج وال سيد يطؤها رlها و�و ذلك ثم lلت؛ فهل يكون lلها

  :من أحد أمرين وال Aلو حال مثل هذه ا�رأة عليها حد الزنا ؟ هذه ا�سألة ¯ا وقع فيها خالف ب^ أهل العلم، 
• Èشبهة ¯كنة  :ا3الة األو è كرهت [ الزنا و�و ذلكاد«عت شبهة ¯كنة أنها اُغتصبت أو ئلت �ا سُ  -أن تد«

ُ
 - أنها أ

ق N ذلك وفإذا اد«  ،   .تُدرأ بالشبهات أنها ؛ ألن القاعدة N اmدود 	هاُيدرأ عنا اmدعت شبهة ¯كنة فإنها تُصد«
è شبهة من إكراه :ا3الة ا/انية • ع ِشبهة فهل أو ما يس¬ N زمننا هذا اغتصاب أو �و ذلك و� أال تد« ، فإذا لم تد«

 للحد عليها أو ال؟ هناك يكون lلها د�ًال [ زناها ومن ثم يكون مثبت
ً
  : روايتان N مذهب اmنابلةا

Èذلك أنه ال حد« عليها :الرواية األو N ن لم تكن ¸ا شبهةµو àألنه ُ�تمل أن يكون وطء من إكراه أو شبهة ح ،
ِع ذلك، واÐmتمل  مسأل دود تسقط بالشبهات، بل أيًضا، و� لم تد«

ً
اننا هذا ما ة ووجد N زمقد ذكر الفقهاء قديما

، واآلن ما يس¬ بأطفال األنابيب و�وها قد �صل  -أن تستدخل ماء الرجلب -طء و� أن« ا�رأة قد Ðمل بغ� و يصدقها؛
اmمل وµن لم �صل وطٌء ، و[ هذا فهذا هو وجه الرواية األوñ أنه �تمل أن يكون lلها من وطء أو إكراه أو شبهة 

  .حà ولو لم تكن الشبهة قوية جًداآخر، واألصل أن« اmدود تُدرأ بالشبهات، ولم تُ	ح به أو من أمر 
أنه يلزمها اmد، ومستند هذه الرواية آثار مروية عن عمر وعثمان وع¥ N ذلك، ولم يظهر ¸م N زمنهم : الرواية ا/انية

�نت هذه ا�سألة ترد كثً�ا N كتب الفقهاء éالف قالوا ف ن ذلك بمثابة اإلrاع ، وهذا القول t حظه من ا�ظر، وµن 
 t اً� أن« هذا قول عمر ولم يعرفrالف ف ن إéقيقةmا N اع القطعية ، لكنrمة ال يُعد من صور اإلÓ؛ ألن هذه ال

  .ا�سألة بهذهيوجد من هو éالف  ا_محيص وا_أمل وا5حث أحيانًا تقال ومع ذلك عند
، ومن ثَم فإنه واPي يظهر واهللا أعلم أن« اmمل ليس د�ًال [ وجود الزناايتان N مذهب اmنابلة ، ا�قصود أن« هاتان الرو

ِع شبهةرأة حد الزنا بوجود اmبل مطلًقاال يُقام [ ا�   .، سواء اد«عت شبهة أو لم تد«
  :دعوى اإلكراه ¨ الزنا �
µن وُجد N ا�سألة Çء ، هذا هو قول �مة أهل العلم واmديُقام عليها  ه الفاألصل أن [ الزنا؛ اإلكراه إذا ادnعت ا�رأة  -

ا�رأة لإلكراه  أهل العلم N عمومهم ذهبوا إ� أن« دعوى و؛ ف ال يُلتفت إ�ه فهو خالف ضعيف، لكنه خالمن ا@الف
ر أن تُكره ا�رأة [ دارئة للحد عنها    .رأ اmد عنهاالزنا، فهذه شبهة تد؛ وذلك ألنه ُمتصو«

è رجل - nكره [ الزنا إذا ·ن الُمد
ُ
  :[ قول^أهل العلم للحد عنه أو ال ؟  دارئةً ، فهل تكون دعواه أنه أ

أنه يُقام عليه اmد، وال يُلتفت إ� دعواه اإلكراه، وهذا مشهور مذهب ا�الكية وهو ا�ذهب عند اmنابلة : القول األول
mمن ا ¾Ì عند 

ٌ
  :واستدلوا بأدلة منهاوالشافعية ، نفية وهو قول

، واالنتشار جلقالوا زنا الرجل باإلكراه غ� ُمتصو«ر، ألن الوطء ال يمكن أن يكون إال بانتشار آلة الر /ا:�ل األول
نتشار ال ، واالاألصل N الُمكره أن يكون خائًفا؛ ألن« اإلكراه يناN االنتشار، وة [ طواعيته و[ رغبته N ذلكعالم
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يكون مع ا@وف، قال فإذا وجد االنتشار ووطء، فهذا د�ٌل [ انتفاء اإلكراه ود�ٌل [ الطواعية ومن َعم« فيقام عليه 
  .باهللا  أكره [ غ� الزنا فز� عياًذا [ ما لو ا قياًسااmد ، قالو

Iًرا [ ا /ا:�ل ا/اÒ ألنه �صل به  لفرد وا�جتمع ومن أقبحها أيًضا؛قالوا الزنا من أفحش الفواحش ومن أشدها
، Ðصل به مصائب [ الفرد وا�جتمع، وأمراض ال يعلم بها إال اهللا عز انتهاك ا�حارم، و�صل به أيًضا اختالط لألنساب

عصومة ال يُستباح يعÛ قتل ا�فس ا�-وجل ، قالوا وPلك فهو مثل القتل ال يُستباح æال، كما أن« القتل ال يُستباح æال 
كره [ القتل نقول ال {وز لك أن تستبيح قتل معصوٍم بمجرد إكراهك [ القتل،  -æال

ُ
فلو أن« شخًصا قتل بدعوى أنه أ

 ينتÀ فكما أن« القصاص ال يُدرأ وال: ، قالواأخذ حكم القتل N مثل هذه اmالةفكذلك أيًضا الزنا ال يُستباح باإلكراه في
اإلكراه [ الزنا ال يُدرأ اmد عن  من القاتل حà وµن ادã اإلكراه؛ فكذلك أيًضا ، بل يُقتصاه [ القتلبدعوى اإلكر

  .مدè اإلكراه بل يقام عليه اmد
Iحد الزنافقالوا إن الرجل إذا أكر: القول ا/ا ßنفية ه [ الزنا و®ن إكراهه معتً�ا فإنه ال ُ�دmهذا هو ا�ذهب عند ا ،

  :واستدلوا بما يé، مذهب ا�الكية ومذهب اmنابلة لشافعية وهو أيًضا قول Nوا
رِهَ {:ومن هذه اآليات قول اهللا عز وجل، اإلكراه مانع يمنع من العقوبة بعموم اآليات ا�الة [ اعتبار أن«  - 

ْ
ك
ُ
 َمْن أ

n
إِال

يَمانِ  ِ
ْ

ُبُه ُمْطَمëìِ بِاإل
ْ
اإليمان  وهوأن« اهللا سبحانه وتعا� عذر الُمكَره N أصل ال�يعة،  هذه اآلية فيها د�ل [} َوقَل

كره اإلنسان وا_وحيد
ُ
ُبُه {فإنه ال يكفر ،من نواقض اإلسالم  فعل؛ وهذا الفعل يُعدß ناقًضا[وُهدد ، فإذا أ

ْ
رِهَ َوقَل

ْ
ك
ُ
 َمْن أ

n
إِال

يَمانِ  ِ
ْ

ر باإلكراه N أصل ال�يعة، وجعل الُمكَره [ ا_لفظ بكلمة الكفر ، فإذا �ن اهللا سبحانه وتعا� عذ}ُمْطَمëìِ بِاإل
  ؛غ� مؤاخذ و غ� �فر

َ
ن يُعذر ا�كره [ أمٍر دون ذلك N فروع ال�يعة من باب أوñ، ومن ذلك أن يُعذر الزا© إذا فأل

  .اد«ã اإلكراه [ الزنا 
َراِهِهنn َلُفوٌر رَِحيمٌ {:[ الزنا كذلك قول اهللا سبحانه وتعا� N اإلماء الُمكرهات - 

ْ
} َوَمْن يُْكرِْهُهنn فَإِنn اهللاnَ ِمْن َنْعِد إِك

مة إذا زنت ُمكرهة، فكذلك ال هنافاهللا سبحانه وتعا� 
َ
 فال حد« عليهعذر األ

ً
  .رجل مثله مثل األمة معذور إذا ز� ُمكَرها

إن :(اه من ا�وانع ال± تمنع العقوبة ، كقوt ص� اهللا عليه وآt وسلم ومن السنة األحاديث أيًضا ا�الة [ أن اإلكر - 
، فهذا نص¾ áيح Ü Nاوز اهللا عز وجل وعفوه عن ا�كره ) اهللا Âاوز عن أمÀ ا¢طأ والنسيان وما اسُتكرهوا عليه

ã»مكرًها واد �  .اإلكراه فكذلك N ا�نيا ال يؤاخذ ا�كره [ فعله كما إذا ز
  .اء تلقوه بالقبولالعلمواmديث فيه مقال، لكن )ادرؤوا ا3دود بالشبهات: (اmديثيمكن أن يُستدل بعموم  و - 
ن اد«ã اإلكراه N الزنا -    .الزجر والردع :ا pع t حد الزنابأن« من rلة م :كذلك عللوا بقو¸م بدرء اmد عم«
كره [ الزنا �قالوا ومن ا�علوم أن« هذا الرجل اPي يد«    

ُ
، ن م
جًرا N األصل و®ن مرتدً� è اإلكراه [ الزنا وأنه أ

، و[ هذا فهو غ� راٍض بتلك الفاحشة حà �تاج إ� قدم [ ذلك الفعل إال باإلكراه، ولوال اإلكراه �ا أقدملكنه لم يُ 
كره [ ذل

ُ
  .ك حد¦ يردعه ويزجره، بل هو مرتدع N األصل وم
جر لكنه أ

واPي يظهر واهللا أعلم واPي يتم# مع قواعد ال�يعة العامة  -[ الزنا الرجلمسألة إكراه -هذان قوالن N ا�سألة 
كرهومع قاعدة درء اmدود بالشبهات 

ُ
  .وهو القول اfا©، أن« اmد ال يقام [ من أ

  :الرد ¨ أدلة أصحاب القول األول �
  ؛اPين يقولون بإقامة اmد عليه

م لكم بذلك، فإن الرجل وما ُجبل عليه من فحولة  - 
ّ
ومن أهم أد_هم قو¸م أن« الزنا باإلكراه غ� ُمتصو«ر؛ نقول ال يُسل
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د فقد حà مع ا_هديد قد �صل � آ_ه حà ولو مع اإلكراهو�وها قد تنت ب عليها الرجل، وµذا ُهد¦
ّ
، فهذه طبيعة ُرك

  .رتياح واطمئنان ور� وقبول ¸ذا الفعل اPي أقدم عليه انتشار آ_ه وµن لم يقع منه ا
كره [ -اس الزنا [ القتل وµعطاؤه حكمهقيأيًضا  - 

ُ
منع عنه قتل شخص فإن« هذا اإلكراه ال ي قالوا إن« الُمكره إذا أ

م، هذا قياس مع الفارق، -فيقاس عليه الزنا قتص منه ، القصاص ويُ 
ّ
من  األصل N القصاص أنهألن« ، نقول هذا غ� ُمسل

، ذلكحقوق ا�خلوق^ ومن حقوق اآلدمي^، و¸ذا لو أن ورثة القتيل ا�قتول تنازلوا وعفوا إ� دية أو إ� غ� دية �ن ¸م 
  .وال �ُسن إmاق ما �ن من حقوق اهللا بما هو من حقوق اآلدمي^  ،بينما الزنا من حقوق اهللا عز وجل

م ؛ وذلك ألنه حصل االتفاق [ تأثيم القاتل حà ولو �ن قو¸م ال يُست كذلك -  
ّ
باح الزنا باإلكراه �لقتل هذا غ� ُمسل

، بينما الزا© الُمكره [ الزنا لم �صل اتفاق [ تأثيمه، بل األقرب أنه ال يأثم إذا صدق N دعواه اإلكراه، فإن« 
ً
مكرًها

¯ا يدل [  ثم أيًضا، )  Âاوز عن أمÀ ا¢طأ والنسيان وما استكرهوا عليهإن اهللا: (ا�â ص� اهللا عليه وآt وسلم قال
؛ أن« القتل يتضمن إتالف نفس معصومة �الفرق ب^ القتل والزنا وأنه ال يصح إmاق اإلكراه [ الزنا باإلكراه [ القتل

  .والزنا ليس كذلك ، وµن �ن فيه Òر وفساد لكن ليس فيه هذا األمر
  :ربوا الزناوال تق �

اء [ هذه الفاحشة وهذه ا�ريمة؛ أن يُقال إن« األصل N القض ؛¯ا ينب� أيًضا أن يُذكر هنا N ختام ما يتعلق æد الزنا
، لكن ليس هذا هو ة الزنا N هذه ال�يعة ا�بارaة، فاmدß أسلوٌب من أسا�ب م فحة جريمليس هو إقامة اmد وحده

نَا إِنnُه َ·َن فَاِحَشًة وََساَء { :هللا عز وجل N كتابه الكريم ن' ا�سلم^ عن قربان الزنااألسلوب وحده، فإن ا  َيْقَرُبوا الز³
َ

َوال
 
ً

م ا@لوة با�رأة فا�â ص� اهللا عليه وآt وسل: أمور كث�ة ه، واألمر باجتناب الزنا وعدم قربانه يندرج Ðت}َسبِيال م حر«
م [ ا�األجنبية م االختالط ب^ الرجال والنساء �ا N �ة يوم و�لة إال ومعها ذي vرمرأة ا�سلمة أن تسافر مس، حر« ، حر«

م ا_عري بالنسبة للمرأة والرجل أمر بسÚ العورات و�و ذلك، و، ذلك من إثارة الشهوات ودواè الفتنة و�و ذلك، حر«
د الشا صنفان من أمÀ من : (رع N ذلك فقال ا�â ص� اهللا عليه وآt وسلمرّغب ا�رأة ا�سلمة بالتسÚ واالحتشام وشد«

، ¯ا جاءت به )ونساء ·سيات Mريات مائالت îيالت ال يدخلن ا¤نة وال ¶دن ر�ها(وذكر منهما ) أهل اíار لم أرهما
عن ن� الفاحشة  ن، ونهت أيًضااتباع خطوات الشيطاN اmد¦ من الزنا وم فحة الزنا كن«ها أمرت بعدم  ال�يعة أيًضا

و¸ذا فإن ¯ا انت� N هذا الزمن بعض ما يقدح  -ن� الفاحشة بأي صورة من الصور-وحذرت من هذا الفعل القبيح 
وAُل باآلداب ويث� الفتنة ويث� الُشبهة ويث� الفاحشة سواًء �نت بوسائط جوال أو مقاطع انÚنت أو بأفالم فيديو أو 

رت منها �ا ¸ا من عواقب وخيمة N إفساد ا�جتمع ون�  ،مورغ�ها من األ Ì هذه األمور ¯ا نهت عنها ال�يعة وحذ«
  .الفاحشة 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )Ø(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
♦ Iعمل قوم لوط(حد اللواط :ا3د ا/ا. (  

 سبحانه وتعا� N كتابه عقوبة أقوام �نوا مرتكب^ ¸ذه اللواط من الفواحش ا�نكرة القبيحة الشنيعة ال± ذكر اهللا
و®ن ¯ا د� قومه إ�ه توحيد اهللا وµفراده بالعبادة ود�هم أيًضا  ؛عليه السالم وجل أرسل نبيه لوًطا بل إن« اهللا عز ،الفاحشة

يفعلون هذه الفاحشة و� فاحشة ف نوا  ،ها الفطر السوية والعقول الصحيحةإ� ترك هذه ا�ريمة ا@ُلقية ال± تأبا

                                 
 .ويبدو أنه سبق لسان) باإلكراه ¨ القصاص(قال الشيخ هنا  /5
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،  لوٌط عليه السالمو®نت هذه العادة القبيحة منت�ة �يهم فأنكر عليهم نßâ اهللا ،ويأتون اPكران من العا�^ �اللواط
َراَن ِمنَ { :وجّد واجتهد وبالغ N ا�صح ¸م وبالغ Ð Nقيق ا�ذارة وا_خويف ¸م من هذه الفاحشة

ْ
ك تُوَن ا��

ْ
تَأ
َ
َعالَِمَ\  أ

ْ
ال

)5Õa ( َُدونMَ ْغُتْم قَْوٌم
َ
ْزَواِجُكْم بَْل أ

َ
بِيَل {،  }َوتََذُروَن َما َخلََق لَُكْم َرب�ُكْم ِمْن أ nتُوَن الر³َجاَل َوَيْقَطُعوَن الس

ْ
َأ
َ
ئِنnُكْم �

َ
أ

ُمْنَكَر 
ْ
تُوَن Bِ نَاِديُكُم ال

ْ
بوا وأáوا واستك�وا ف نت عقوبتهم عقوبة ولكنهم أ، إ�  غ� ذلك من اآليات} اآلية.. َوتَأ

فحمل قراهم وقلعها من األرض  ،أال و� أن« اهللا سبحانه وتعا� أرسل [ قراهم ملَك من مالئكته ،بليغة زاجرة éيفة
َمًة مُ {ال اهللا سبحانه N نهاية القصة ق، ًة من سجيل منضودثم جعل ��ها سافلها وأمطرهم حجار ،ثم رفعها إ� السماء nَسو

الِِمَ\ بَِبِعيدٍ  nِمَن الظ َïِ هذه الفاحشة}ِعْنَد َرب³َك َوَما 
َ
وليس  ،فهذا د�ٌل [ أن هذه العقوبة يستحقها j Ìتمع استْمرأ

ر ، ا قوم لوطوجل به بالËوري أن تكون العقوبة مثل هذه العقوبة ال± �قب اهللا عز ولكن اهللا تعا� يعاقب من تنك«
وفعل مثل هذه القبائح وجاهر بها واستمرأها يعاقبه بأي عقوبة من العقوبات ال± يشاؤها  هوأعرض عنعن pعه 
وما مرض االيدز ونقص ا�ناعة ا�كتسب اPي انت� N هذه األزمنة إال لون من ، وما � من الظا�^ ببعيد، وAتارها

ب الفطرة السوية وأعرض عن دينه ألوان العقوبات ال± يوجهها اهللا سبحانه وتعا� [ Ì من لم يكتشف t  و ،تنك«
ه اهللا [ أوþك اPين يتعاطون  األطباء عالًجا مناسًبا أو عالًجا فاعًال وهو  ما يس¬ بنقص ا�ناعة أو مرض االيدز سلط«

  .مثل هذا الشذوذ 
  :طرق منع هذه الفاحشة وا3د منها �
   جر والردعالعقوبة N حد ذاتها نوع من أنواع الز -  
مر بها األبوان ما جاء N حديث ا�â ص�  ،ا5ناتو لألبناءالÚبية اmسنة اmث [  -  

ُ
ومن هذه الÚبية اmسنة ال± أ

  ) مروا أبناءكم بالصالة لسبٍع واQبوهم عليها لع( وفرقوا بينهم B ا�ضاجع(اهللا عليه و[ آt وصحبه وسلم 
   .منذ نعومة  أظفارهم وحداثة سنهم وتربية األطفال [ سÚ العورات واmشمة ،اmث [ سÚ العورات -  
؛ فإن اهللا سبحانه جبل Ùً من الرجل لعقبات ال± Ðول دون ُسّنة الزواجوعدم إ{اد ا ،تشجيع الشباب [ الزواج -  

وµن ¯ا ابتليت به  ،�ى الرجال والنساء والعالج ا�اجح الفع«ال هو ن� سنة الزواج ،وا�رأة [ هذه الغريزة ا�نسية
العالج ا�اجح اPي و، علق بزواج الشاب أم بزواج الشابةjتمعات ا�سلم^ ا�وم ما يتعلق بتأخ� سن الزواج سواًء ما يت

مع( يا (أرشد ا�â عليه الصالة والسالم الشباب mفظ فروجهم وصيانتهم من الوقوع N الفاحشة هو ا�بادرة بالزواج 
  ) .الشباب من استطاع منكم اºاءة فليóوج فإنه أغض للبñ و أحصن للفرج

  :تعريف عمل قوم لوط �
  . هو وطء اPكر لثكر N دبره عياًذا باهللا: اللواط عرفة الفقهاء بقو¸م

� B من عِمل عَمل قوم لوط ا3د:  
، وهذا القول مروي عن rاعة من الصحابة كع¥ الرجم مطلًقا اPي يعمل عمل قوم لوط هوأن« حد الرجل : القول األول

 ،و أحد القول^ عند الشافعية واmنابلة -مذهب ا�الكية-ر� اهللا عنه وابن عباس ر� اهللا عنهما وهو قول ا�الكية 
  .حه الشيخ vمد األم^ الشنقيطيوهذا ¯ا رج

اmديث رواه أlد ) تلوا الفاعل وا�فعول بهمن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاق: (منها ما ُروي N حديث :أد�هم

                                 
 ".معجم ا�ناï اللفظية"وللشيخ بكر أبو زيد رõه اهللا Ðث طيب حول هذه الôمة B كتابه ، األوÈ أن يُقال عمل قوم لوط/ 5
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  ) ار�وا األ¨ واألسفل ار�وهما �يًعا( :داود  وابن ماجه وغ�هم وò لفظوالÚمذي وأبو 
لكنهم اختلفوا N صفة  ،من يعمل عمل قوم لوطفإنهم قد أrعوا [ قتل  ،إrاع الصحابة رضوان اهللا عليهم كذلك - 

  .لكنهم jمعون [ قتلهماذا ؟  من أ[ شاهق ؟ أمقتله أيرجم ؟ أم ير* 
قوم أن« اهللا سبحانه وتعا� �قب  ؛الرجمهو أو عقوبته أو حده  من يعمل عمل قوم لوط�قبة  أن أيًضا ¯ا يستدل به [ - 

تبعوا æجارة من سجيل ُرä بها Ì واحد  ،حيث قُلبت قراهم فُجعل ��ها سافلها ؛بالرجم لوط 
ُ
والعياذ  منهم ¯ن �نثم أ

  .حà ا�وت ههم مثل عقوبتهم و� الرجم مطلًقاو[ هذا ستكون عقوبة من شاب ،باهللا يفعل تلك الفاحشة
Iي فعل هذه الفاحشةفيَُفّرق ب^ ما إذا �ن  ،حده حد الزنا من يعمل عمل قوم لوطأن« : القول ا/اPه  ا ßصنًا فحدv

ه ا�ت مع ا_غريبما إذا �ن غ� v وب^ ،الرجم ßعثمان بن عفان وع¥ وابن الزب� وهذا القول مروي¾ أيًضا عن ،صن فحد 
  واستدلوا ¨ ذلك بأدلة 

  ،جه ا5يهó لكن N إسناده مقالواmديث خرّ ) إذا أ¬ الرجل الرجل فهما زانيان:  (منها ما ُروي -  
، فيدخل N عموم دä¼ آخر فهو زنا، فهو مثل اإليالج N فرج ا�رأةأدN äّ فرج أأيًضا قالوا أن اللواط إيالج فرج  -  

فهو إن �ن vصنًا فيُقام عليه حد الزا© ا�حصن، وµن �ن غ� vصن فيقام عليه حد الزا©  ،األخبار ا�وجبة mد الزنا
هذا ، 5كر واfيب مثل الزناختالف اقالوا وألنه حد¾ سببه الوطء فإذا �ن سببه الوطء فإنه Aتلف با، ا�حصن ا5كر غ�
  .Ù اmدين هو الوطء للواط [ حد الزنا �امع أن سببقاسوا حد اقياس؛ 

واPي يظهر واهللا أعلم أن« القول األول والقول اfا© ¸ما حٌظ من ا�ظر فالقول األول t وجاهته وt حظه والسيما أنه 
  �ا وقعت ،روي اإلrاع عن الصحابة N ذلك

ً
القصة N زمن خا� بن الو�د كتب بها إ� أ� بكر الصديق أن« رجال

[ شاهٍق فقالوا أن« الصحابة اتفقوا [ قتله لكنهم اختلفوا هل يُرجم أم يُر* من أ ،والعياذ باهللا يُفعل به كما يُفعل با�رأة
  .N ا5ت أم �و ذلك 

،  هذه ا�سألة واهللا أعلم بالراجح N ،يقن منهعند من يرى أن« اإلrاع غ� متوالقول اfا© أيًضا t حٌظ من ا�ظر السيما 
Pوجل به قوم لوط يمكن  [ ما �قب اهللا عز ي يعمل عمل قوم لوطلكن ¯ا ينب� أن يُقال فيما يتعلق بقياس عقوبة ا

و¸ذا اقتلع  ،ربانية من اهللا سبحانه وتعا� عقوبة إ¸ية هوما وقع N قوم لوط  ؛ أنأن يوجه إ� هذا ا��ل أو هذا القياس
  .؛ فهو حد من اmدود N ا�نيااPي يعمل عمل قوم لوطأما ما يُفعل ب، اهم وجعل ��ها سافلهاج�يل قر

 هذا القول t حٌظ 
ً
و[ Ì حال إذا ثبت أن بعض الصحابة قالوا يُر* من أ[ شاهق N ا5ت ويتُبع باmجارة فيكون أيضا

  .ا�ظر وهو قياس حد اللو! [ ما فعل اهللا عز وجل بقوم لوط من

  .حد القذف: ا3د ا/الث ♦
  .فهذا هو القذف، أو �و ذلك، أو يا لو! ،يقال للرجل يا زا© أو ا�رأة يا زانية ،هو الرä بالزنا أو اللواط: القذف 

  :حكم القذف �
  ، أهل العلم و�öاعاهللا عليه وسلم رسوt ص�  ةوسنعز وجل  بكتاب اهللا و�رم، كب¡ة من كبائر ا�نوب

 َيقْ {فقول اهللا سبحانه : من الكتاب
َ

ةً َوال َ
ْ

وُهْم َعَماغَِ\ َجت ْرَبَعِة ُشَهَداَء فَاْجِتُ
َ
تُوا بِأ

ْ
ُمْحَصَناِت ُعمn لَْم يَأ

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

n
َبلُوا َوا�

َفاسِ 
ْ
َِك ُهُم ال

َ
Ûو

ُ
بًَدا وَأ

َ
ْغَيا { :واآلية األخرى} ُقونَ لَُهْم َشَهاَدةً أ ُمْؤِمَناِت لُِعُنوا Bِ ا:�

ْ
ِت ال

َ
َغافِال

ْ
ُمْحَصَناِت ال

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

n
إِنn ا�

َِخَرةِ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم 
ْ

رُْجلُُهْم بَِما َ·نُوا َفْعَملُو) _^(َواآل
َ
يِْديِهْم وَأ

َ
ِسنَُتُهْم وَأ

ْ
ل
َ
يِهُم اهللاnُ ) `^(َن يَْوَم تَْشَهُد َعلَْيِهْم أ

³
يَْوَمئٍِذ يَُوف

ُمبِ\ُ 
ْ
َق� ال نn اهللاnَ ُهَو ا3ْ

َ
َقn َويَْعلَُموَن أ   }ِديَنُهُم ا3ْ
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 - اجتنبوا السبع ا�وبقات(ومن األحاديث اmديث ا�شهور ، جريمة القذفجاءت أحاديث تدل [ Ðريم  :من السنة 
  ) صنات ا�ؤمنات الغافالتقذف ا�ح - وذكر منها ص� اهللا عليه وسلم 

و�ن إذا رجعنا إ� الËوريات ال± جاءت هذه ال�يعة با�حافظة  عليها ، يم جريمة القذفواإلrاع منعقد [ Ðر - 
ا�اس  يستمرئ حà ال ،Ðريم القذف من جانب Pلكومن الوسائل ال�عية ، من rلتها ا�حافظة [ األعراض $د أن« 

وانتشار الرä بهذه الفاحشة الشنيعة وaذلك أيًضا من جانب آخر إيقاع العقوبة  ،إخوانهم ا�سلم^ الوقوع N أعراض
 َيْقَبلُوا لَُهْم َشَهاَدةً {بل تأملوا  N نص اآلية الكريمة  ،الزاجرة [ القاذف رجًال �ن أو امرأة

َ
ةً َوال َ

ْ
وُهْم َعَماغَِ\ َجت فَاْجِتُ

َِك ُهمُ 
َ
Ûو

ُ
بًَدا وَأ

َ
َفاِسُقونَ  أ

ْ
هذه مسألة أخرى ؟ ، يقبل شهادته أو ال  ؛طبًعا اختلف أهل العلم فيما إذا تاب القاذف و�وه} ال

  .لكن ا�قصود أن« عقوبة القاذف عقوبة عظيمة N دين اهللا عز وجل 
  :القذف ا�ي يُْثبِت ا3د �

  .Óف شخًصا vصنًا وجب عليه اmدقالوا إذا قذف ا� ؟ما ضابط القذف
وµن �ن يُعزر ويؤدب  ،�لصغ� اPي لم يبلغ فإنه لو قذف غ�ه بالزنا فإنه ال يقام عليه اmد ؛�Óف Aرج غ� ا�Óفا 

تقدم معنا ال�وط العامة إلقامة اmدود يشÚط أن و ،كذلك ا�جنون، ه من الوقوع N هذا األمر ا�حرمتأديبًا مناسبًا يمنع
 ،ويأÁ اآلن N حد القذف ،ذا ا�صطلح وهو اإلحصان تكرر معنا N فاحشة الزناوه ،يكون الشخص ا�قذوف vصنًا

  ،  لكن ليس ا�راد با�حصن  N باب القذف ا�حصن N باب الزنا
 .اPي ُ{اَمع مثله/ العفيف / اmر / ل العاق/ هو ا�سلم  :ا�حصن N باب القذف �

فيختلف عنه N  باب الزنا، الزنا قلنا أن« ا�حصن ال يكون vصنًا  ؛فهذه أمور �سة N ا�راد با�حصن N باب القذف 
ولم نشÚط ، بالغ و�قل هنا لم نشÚط ا5لوغ وذكرنا أيًضا أن يكون، ل t وطٌء N القبل N نكاح صحيحإال إذا حص

ويستوي N هذا ، بل يشÚط أن يكون ¯ن {امع مثله ،أيًضا أن يكون بالفعل قد حصل t الوطء N نكاح صحيح
اذفها حد فإنها مقذوفة يُقام [ ق ،ُرميت بالزنا ثم ؛مسلمة �قلة وحرة وعفيفة وُ{اَمع مثلها ا�رأةإذا �نت ف، الرجل وا�رأة

  .القذف إذا توفرت ال�وط
رج من قد ثبت العفيف A، ُرä بالقذف وµن �ن قاذفه يُعزرال يُقام اmد [ الرقيق إذا ف ؛كذلك اmرية وعكسه الرق 

ب حد القذف فهذا لو ُرä لم { ،عليه الزنا أو اللواط بعد القذف عليه الزنا أو اللواط سابًقا قبل القذف وaذا من ثبت
 .[ قاذفه

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )5Ú(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  :القذف ا�ي يُْثبِت ا3دتتمة  �

 بأن يكون الرجل أو ا�رأة ذا سمعة سيئة بأن يكون هذا ُمسوúًّ لقذفه أو قذفها كتكذلك أيًضا هنا يذكرون أنه ال يُ 
نا و[ هذا فإذا قُذف من هو -ء السمعة ولم يَثبُت عليه حد الز، باإلقرار أو بشهود يثبت إال فإن الزنا ال ؛بفاحشة الزنا

فإن ، مانًعا من هذا الوصف وهو العفاف اسحديث ا� وال تكون السمعة السيئة أو، فإنه يثبت حد القذف [ قاذفه
  .الرجل بإقراره أو بشهود ا�رأة أو  ال ينتÀ إال بثبوت الزنا [  -العفاف أو العفة -الوصفهذا 
  :قذف الزاI بعد توبته �

  فهل زناه السابق قبل ا_وبة يسّوغ قذفه؟ ؛إذا تاب الزا© أو تاب اللو! توبة نصوًحا
ولو ُقذف فإنه ال ُ�د�  ،ومن ثم« فإذا تاب من وقعت به فاحشة الزنا توبة نصوًحا ال {وز قذفه، عليه فإن اهللا يتوب من تاب
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ال (وا�â ص� اهللا عليه و[ آt وسلم قال للصحابة  ،أن يعّ� آخًرا بمعصيته، فإنه ال {وز للمسلم القاذف لكن يُعزر
بل من عظيم فضل اهللا وواسع كرمه أن ، نصوًحا فإن اهللا يتوب عليه توبةً فمن تاب ) تكونوا عونًا للشيطان ¨ أخيكم

ل سيئاته حسنات كما ذكر اهللا سبحانه وتعا� N آخر سورة الفرقان �ا ذكر الفواحش ال±  ،من تاب توبة نصوًحا تبُد«
 يَْدُعوَن َمَع اهللاnِ إِلًَها آََخرَ {:{تنبها عباد الرlن ومن rلتها

َ
ِيَن ال

n
 يَْزنُوَن  َوا�

َ
َق³ َوال  بِا3ْ

n
Àِ َحرnَم اهللاnُ إِال

n
 َفْقُتلُوَن اníْفَس ال

َ
َوال

اًما 
َ
ث
َ
َق أ

ْ
َ÷ُْتْ فِيِه ُمَهانًا ) Õæ(َوَمْن َفْفَعْل َذلَِك يَل ِقَياَمِة َو

ْ
َعَذاُب يَْوَم ال

ْ
ُ ال

َ
p يَُضاَقْف)ÕØ ( 

ً
 َمْن تَاَب َوآََمَن َوَعِمَل َقَمال

n
إِال

ُل اهللاnُ َسي³َئاتِِهْم َحَسَناٍت َوøََن اهللاnُ َلُفوًرا رَِحيًماَصا3ًِ  َِك ُفَبد³
َ
Ûو

ُ
  }ا فَأ

ولم يشÚطوا حقيقة ا�ماع أن يكون قد  ،كذلك اشÚطوا N ا�حصن N باب حد القذف أن يكون ¯ن ُ{اِمع مثله - 
ألن  ؛هذا ال يشÚط ا5لوغ N ا�قذوف {امع مثله و[بل يُشÚط أن يكون ¯ن ، مع كما اشÚطوا ذلك N باب الزناجا

  و¸ذا قالوا أن ابن ع� سن^ قد يمكن ويتُصّور منه ا�ماع ،من ُ{امع من اPكور قد يكون غ� بالغ
  :هناك قوالن N ا�ذهب لو قُِذَف غ� ا5الغ هل يقام حد القذف [ قاذفه ؟ �

ا5الغ فإنه ومن ثم« فلو قُذف حà الصغ� غ�  ،قذف أن يكون ا�قذوف بالًغاأنه ال يش�ط إلقامة حد ال: القول األول
فال يشÚط  ،وا_عي� بهذا الوصف ،ألن« هذا ا�قذوف مسلم �قل وحر وعفيف ويلحقه الشنآن، يُقام عليه حد القذف

فكما ، حد القذف مثله مثل الكب�قاذفه  ومن ثم« فلو قُذف وهو صغ� فإن يُقام [ .fبوت حد القذف أن يكون بالًغا
Ëو[ ، فكذلك الصغ� تلحقه ا�سبة والشنآن وا_عي� بقذفهن و ا�سبة ر بالقذف ويتعّ� به ويلحقه الشنآأن الكب� يت

وµذا قُذفت من � بنت تسع سن^ فإنه ُ�د قاذفها باعتبار أن ابن ع�  ،هذا فإذا قُذف ابن ع� سن^ فإنه ُ�د قاذفه
  .صور منه ا�ماع وأن ابنة تسع يوطُء مثلهايتُ 

Iو[ هذا إذا قُذف الصغ� فإنه ال يُقام حد القذف [ قاذفه  ،أنه يش�ط إلقامة حد القذف بلوغ ا�قذوف: القول ا/ا
 يثبت به قالوا كما أن« قذف ا�جنون غ� العاقل ال، لوغ أحد pط ا_Óيف فأشبه العقلألن« ا5، وµن �ن يتوجه تعزيره

فإذا ، ا pط للتÓيفالعقل وا5لوغ Ìٌ منهألن« ، غ� ا5الغ ال يثبت به حد القذف فكذلك قذف الصغ� ؛حد القذف
 ،-بلوغ ا�قذوف- ُدرئ اmدß بانتفاء أحد ال�ط^ وهو العقل فيُدرأ حد القذف أيًضا بانتفاء ال�ط اآلخر وهو ا5لوغ 

  .ًال بمثلثْ كزنا ا�جنون مِ ، اmد عليه فكذلك قذفه ال يوجب اmدقالوا وألن زنا الصâ ال يوجب 
  .ولعل القول األول فيه وجاهه وهو قذف من ُ¶امع مثله ح´ وöن لم يبلغ فيقام ¨ قاذفه حد القذف

ذوف قد N هذا أيًضا فائدة أنه ال يشÚط N ثبوت حد القذف أن يكون ا�ق ؛قالوا أيًضا أن يكون ¯ن ُ{اِمع مثله - 
فإنه إذا قُذف يثبت حد القذف  جامع حقيقة بل أهم Çء أن يكون ¯ن ُ{اِمع مثله كما لو �ن ابن ع� سن^ أو أك0

t ،ويقام حد القذف [ قاذفه.  
وال يهمنا حقيقة أمر ا�قذوف فقد يكون �جًزا عن الوطء �رٍض أو مانٍع أو �رٍض أهم Çء fبوت حد  :قالوا أيًضا -  
وµن �ن N حقيقة ، القذف [ قاذفهفإذا �ن مثله {اِمُع فيثبت حد ، كون ا�قذوف ¯ن يمكن ا�ماع منهلقذف أن يا

  .كون ال ُ{اِمع �انع من ا�وانعاألمر قد ي
  فم´ يُقام؟إذا ثبت حد القذف؛  �

ا فإنه ليس لو�هم ا�طا5ة با�م فÀ القصاص لو �ن بعض ورثة ا�م صغارً ، القصاص والقذف من حقوق ا�خلوق^قالوا 
بل يُنتظر حà يبلغوا فيطا5وا أو يعفوا، قالوا فكذلك N باب القذف ال يُقام اmد [ القاذف حà يبلغ  ؛عوًضا عنه
ه أن يطالب æد القذف وليس لو� ،أقواt وهو صغ� غ� معت�ة pً�  ألن، طالب نفسه بإقامة اmد [ قاذفها�قذوف وي
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 ،و¸ذا قالوا يؤجل حà يبلغ ا�قذوف ،القذف أن« فيه درك لغيظه وفيه تشÀّ  ل القصاص األصل فيه مثلألنه مث، ابة عنهني
  .طالب أقيم اmد [ قاذفه حà �صل t التشÀّ ¯ن قذفه ويدرك غيظه بإقامة اmد [ قاذفهوفإذا بلغ 

ر الزنا م � nدةً لو قذف شخص أهل بت أو �اعة ال يُتصوM نهم:  
  هل يقام حد القذف عليه ؟ ف ،أو القبلية الفالنية 	هم زناة ،كما لو قال أهل ا�دينة الفالنية 	هم زناة

ألن Ùمه وقذفه ¸ؤالء rيًعا مقطوع بكذبه ، واmالة هذه ال يلحقهم �ر بقذفهألنهم ، نقول ال يقام حد القذف عليه
mد يعÛ نÀٌ  لكن ال ،قبلية أو أهل تلك ا�دينة �ٌر من جّراء قذفهم rيًعاومن ثم ال يلحق تلك ال ،فال أحد يصدقه

 ،فقد ينُتÀ اmد ألمر من األمور ويُدرأ ألمر من األمور ،ا_عزير فليس هناك تالزم ب^ انتفاء اmد و، القذف أنه ال يعزر
 ،N قوt من ن� الفاحشة وا_هاون بأعراض ا�سلم^يُعزر �ا  أنهفهنا نقول ، زم من نفيه وانتفائه عدم ا_عزيرلكن ال يل
  .t عن ا@وض N أعراض ا�عصوم^ فيُعزر ردً� 

  :ألفاظ القذف تنقسم إ� قسم\ �
  .وألفاظ كنائية ،ألفاظ �áة

  :األلفاظ ال�ñة B القذف �
فهذا {ب عليه اmد  ،لو! أو يا ،وطمن يعمل عمل قوم ل أو يا ،وهو ماال �تمل غ� الزنا واللواط، مثل أن يقول يا زا© 

  .ألن ألفاظه تلك ال Ðتمل غ� الزنا أو اللواط  ؛pة وال ُ�تاج إ� تفس� ل.مهمبا
  :األلفاظ الكنائية B القذف �
 Ð تمل غ�ههذه األلفاظ الكنائية ا�قصود بها أن ألفاظÐء آخر، تمل الزنا أو اللواط وÇ ف�اد منها هذا و يراد منها ،

فإن ف� Ùمه لغ�ه بغ�  ؛ألنه هو ا�تحدثن قبل القاذف، �نت vتملة ألك0 من مع� توقف األمر [ تفس�ها م فلما
  .ألنه أعلم  بنفسه ؛يعÛ حد القذف، الزنا أو اللواط فال حد عليه

فالقحبة N  ،ق [ أك0 من مع�هذه األلفاظ N اللغة العربية تطل، مثل لفظة قحبة أو فاجرة أو خبيثةمثال ذلك قالوا  
¤الف زوجها فيما Üب والفاجرة تطلق أيًضا N اللغة [ ا�رأة ال±  ،تطلق ويراد بها ا�رأة ال± تتصنع للفجوراللغة 

َبِيَث ِمْنُه ُينْ {:وجل ا@بيثة أيًضا N اللغة تطلق [ الرديئة، ومنه قول اهللا عز، طاعتها فيه
ْ
ُموا ا¢ nَيَيم 

َ
 أي الرديء}ِفُقونال

ن ف�ها إف، وµنما يُفّصل فيها، مطلًقا اmد با_لفظ بها تملة فإنه ال يُقام [ القاذففلما �نت هذه األلفاظ v ،من الطعام
 ،وµن ف�ها بمع� آخر فإنه ال يقام عليه اmد، ؛ فإنه يقام عليه اmدأن مراده بها الزنا و�وهبما ال �تمل غ� الزنا و

  .به ا�سلم^ وا@وض N أعراضهم يُعّزر أيًضا تعزيًرا بالًغا حà يرتدع من س ولكن
  :مسألة مهمة B اختالف اللهجات �

هذه الÓمات مثل 	مة قحبة قد يتعارف عليها j Nتمع من ا�جتمعات أو N بت من ا5تان [ أن ا�راد بها القذف 
إذا تلفظ بها  م« ومن عَ  ،ظة حقيقة ُعرفية N الزنا صارت حقيقة ُعرفية N الزنابالزنا، فإذا تعارف أهل بت [ أن هذه اللف

فتُقدم واmالة هذه اmقيقة  ،ألن أهل ا5ت ال يعرفون من هذه اللفظة إال القذف بالزنا، ُ�دß حد القذف هشخص فإن
  .العرفية ¸ذه الÓمة [ اmقيقة اللغوية 

  :مقدار حد القذف �
ةً { نه وتعا� N كتابه مقدار حد القذف N قوt سبحانه ذكر اهللا سبحا َ

ْ
وُهْم َعَماغَِ\ َجت   }  فَاْجِتُ

  .حد القذف إذا �ن القاذف حًرا فإنه ُ{ت ثمان^ جتة/ �
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إِْن فَ {N اإلماء إذا زن^ : لقوt سبحانه وتعا� ،وµذا �ن القاذف رقيًقا فإن العذاب يتنصف عليه فيُجت أربع^ جتة /³
َعَذاِب 

ْ
ُمْحَصَناِت ِمَن ال

ْ
 ال

َ َ̈ َيْ\َ بَِفاِحَشٍة َفَعلَْيِهنn نِْصُف َما 
َ
  }أ
í / صن بأن �ن مثًال غ� عفيف أوv شك أن قاذفه ال يقام فال، بأن �ن غ� حر مثًال أو �و ذلكإذا �ن ا�قذوف غ� 

فإذا �ن ا�قذوف غ� vصن فإنه ال يقام [  ،ف vصنًاحد القذف أن يكون ا�قذو ؛ ألننا اشÚطنا N ثبوتعليه اmد
   .قاذفه حد القذف ولكنه يُعزر تعزيًرا يمنعه من ا@وض N أعراض ا�سلم^

ñسبق من  ومثله بل من باب أو t فإن« من قذفه يُعزر تعزيًرا بليًغا tوأفعا tأن زنا لكنه تاب توبة نصوًحا وحسنت أعما
 N أعراض ا�سلم^ يمنعه من ا@وض.  

ب B حد القذف؟ �
n
  من الُمغل

ب N حد القذف ح
»
اmدود r Nلتها حقوق للخالق كحد الزنا وحد الردة وحد ا@مر  ،؟ا@الق أو حق ا�خلوق قهل يُغل

لكن حد« القذف يتجاذبه أمران حٌق للمخلوق من جانب وحٌق للخالق اPي حرم ا@وض N أعراض ا�سلم^ من جانب 
  ؟فمن ا�غلب من اmق^ ، آخر

ب N حد القذف هو حق ا�خلوق ال حق ا@القاPي يظهر واهللا أعلم 
»
ب N  ،أن« الُمغل

»
مثله N ذلك القصاص فالُمغل

ب فيه حق ا�قذوف  ،القصاص حق وّ× ا�م
»
   ،-حق ا�خلوق -وaذلك القذف الُمغل

  :  ي�تب ¨ هذه القاعدة �لة من الفروع  �
µن شاء وفله ا@يار إن شاء أسقطه  ،ألن هذا اmد حق t ؛القذف إال بطلب ا�قذوفستو� حد ي أنه ال :ألولالفرع ا

  .و حقوق مادية ال تثبت إال بطلبهµن شاء طالب به فهو كغ�ه من اmقوق سواًء حقوق معنوية أو ،تنازل عنه
Iحد القذف هو ح :الفرع ا/ا N ب

»
أن« حد« حق القذف يسقط بعفو ا�قذوف عن  ؛خلوقق ا�¯ا يÚتب [ أن« الُمغل

يعÛ العفو ، أو �ن N أثناء ا�ت ، أو �ن بعد ابتداء ا�ت، لعفو حصل قبل اmد قبل ثبوت اmديسقط سواٌء �ن ا ،القاذف
أن ثبت t ا�ت ولم ي�ع أو �ن ع بعد  �ن عفوه ابتداًء لم يطا5ه به عفو ا�قذوف عن القاذف يُسقط اmد عنه سواء 

فإن يُع عن القاذف  ،ا�ت N القاذف ثم بعد ا5دء قال خالص أنا عفوت أو حà لو عفا بعد أن بُِدء ،N جت  القاذف
  .واmالة هذه

ب N حد القذف حق ا�خلوق أنه ال يُ : الفرع ا/الث
»
 قبل رجوع القاذف عن إقرارهأيًضا يÚتب [ قو�ا بأن الُمغل

مثله N ذلك مثل  ،فإذا أقر القاذف [ إقراره بأنه قذف فالنًا من ا�اس فال يُقبل رجوعه عن إقراره بعد ذلك ،بالقذف
ر عن إقراره بعد اإلقرار بهذا   .حقوق سائر اآلدمي^ ال يُقبل رجوع الُمق¦

ب N حد القذف هو حق
»
  .ا�خلوق ال حق ا@الق هذه بعض الفروع ا�Úتبة [ هذه القاعدة و� أن الُمغل

  
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )55(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  :القاعدة أيًضاو¯ا هو مÚتب [ هذا 
فهل يقام حد القذف [ ، أو قال أذنت لك أن تقذفÛ فقذفه؛ قذفÛمÓف قال آلخر إ الو أن شخص :الفرع الرابع

 ، قاذف واmالة هذه[ ال ال يقام حد القذف:قالوا ؟ القاذف
ّ
وقد  ،ب حد ا�خلوق N هذاألن اmد حق للمقذوف والُمغل

 بل يعزر قوط اmد عن القاذف أنه ال يعزر؛ال يعÛ سلكن ، أذن N t قذفه سقط حقه �ا أمر ذلك الرجل بقذفه أو �اأ
   .حà ال يستمرئ ا�اس ا@وض N أعراض ا�سلم^أيًضا 
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  .آلدä ًقاألن اmد عقوبة Üب ح، اmد إذا قذف و�هال يلزم الوا� ف؛ ا� و�هلو قذف الو: الفرع ا¢امس
هذا عند �مة أهل  ،�لقصاص كما أن الوا� لو قتل و�ه ال يقام القصاص [ الوا� ،فلم تلزم الوا� للو�" يعÛ ا�قذوف"

 ،د القذف ال يقام اmد [ الوا� فيما لو قذف و�هN حأيًضا  فكذلك:قالوا  ،فإن لوا�يه مانع من موانع القصاص، العلم
ليس هذا من األمور ا��وعة ، ال   ! مباح وأو أنه أمر جائز ، لكن هذا ال يعæ Ûال من األحوال تسويغ مثل هذا الفعل

اآلباء  � أمانة بيد وليس هذا من الÚبية ال± ،ال �ل t أن يفعل ذلك ،فإنه ال �ل للوا� أن يرä ابنه أو بنته بالزنا
  .ليس هذا من الÚبية اmسنة  ،واألمهات [ تربية أبنائهم عليها

فيها Ðق� ¸م أو  ؛لفاظ يطلقها بعض اآلباء أو األمهات [ أبنائهمارج N بعض jتمعات ا�سلم^؛ من أومثله ما هو د
أو ا5نت ويكون t آثار سلبية [ أخالقهم و سلوaهم االبن  ا [ نفسيةÌ ذلك ينعكس سلبً  ،فيها تعي� ¸م أو �و ذلك

وال شك أن أشنعها وأقبحها أن ير* الو�  ،بكل أب أو Ì أم أن يبتعدوا عن مثل هذه األلفاظ ٌي فحر ،و jريات حياتهم
يستعملها بعض من  أو �و ذلك من األلفاظ ا�ارجة ال± ،حرام أو و� ،بالزنا  أو يقال عنه أنه أبن حرام -والعياذ باهللا-

  . واألمانة  ا�لقاة عليهم N تربية أبنائهم  ةضعف اإليمان N قلوبهم ولم يدرaوا عظم ا�سؤو�
  هل يرث الو: هذا ا3د ¨ وا:ه ؟ �

  ؟ يرثه الو�فهل هذا اmق  ؛أن حد القذف من حقوق اآلدمي^ وأن الُمغلب فيه حق ا�خلوقإذا قررنا 
فطلقها و انتهت عدتها فقذفها وقد  ،زوجته لم تعد زوجته لكنها �نت سابًقا، ف زوجته ا�طلقةرجًال  قذبمع� لو أن 

 فلو ، و� فطا5ت تلك الزوجة æد القذف�نت أتت منه ب
ً
اmق ينتقل إ� و�ها  هل هذا ؛ قبل ا�طا5ةأنها ماتت مثال

القذف ال يثبت للو� [ وا�ه ابتداًء فيما لو قذف األب  ألن حد، للو�ال يثبت هذا اmد أو هذا اmق  :؟ قالواويطالب به
للو�  فإذا �ن هذا اmد ال يثبت، فكذلك من باب أوñ ال يملك الو� هذا اmق [ وا�ه طارئًا فال يرثه ،ابنه مباpة

 باهللا –بالزنا  ابتداء فيما لو قذفه وا�ه
ً
يعÛ يطالب به  - ،t وµنما طارئإذا �ن هذا اmق ليس  فال  يثبت للو�  -عياذا

  .من باب أوñ  - نيابة عن أمه ال± ماتت
  م حد القذف ؟ يمن ذا ا�ي يق �

وt اإلمام بإقامة و إنما يقيمه اإلمام أو من A«  ،أن ا�قذوف ال يستوò حد القذف بنفسه :األصل كما تقدم معنا N اmدود
فُجعل أمره إ�  ،يفتقر كما قلنا إ� اجتهاد وال يؤمن أثناء تطبيقهم اmيف ألن اmد، لكهذه اmدود وا_عازير وما إ� ذ

  . اإلمام أو من ينيبه اإلمام 
  :مسألة تداخل ا3د �
وتعدد اmد بأن ُ�د حد ، ن قذفكت بعقوبة واحدة [ القاذف وقد صدر منه أك0 مبمعÛ أنه يُ  تداخل اmدود

  .حكمور و� صورة ¸ا تفصيل و القذف أك0 من مرة هذه ا�سألة ¸ا ص
  :إذا تعدد القذف لشخص واحد �

كرر قذفه بالزنا فهل ، قذفه مرة رابعة ، قذفه مرة ثاfةقذفه مرة ثانية  ، قذفه بالزنا مره ، شخًصا مراًرا، إذا قذف شخٌص 
  ؟يتعدد حد القذف [ القاذف بتعدد قذفه Pلك الرجل

  :سألة من أمرينال Aلو حال هذه ا�هنا قال أهل العلم 
  :األمر األول 

ّ
 لك الرجل؛فإذا لم �د لواحدة من تلك ا�رات ال± قذف بها ذ ؛ يكون ذلك القاذف قد أقيم علية اmدأال

  . كتæ Àُد واحدمستحقه من قبل فا قم [من جنس واحد لشخص واحد لم يُ ألن هذا حد  ،فإنه يكت æد واحد
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Iد :قالوا  ؛ثم أ�د قذفه مرة أخرىإذا �ن قد ُحّد  :األمر ا/اmو أما لو قذفه ثم ُحّد ثم قذفه أخرى فطالب ا�قذوف با
ولم يرتدع فقذفÛ مرة ، رفأÆ ا�قذوف وطالب قال فالن لم ي
ج ،قذفه مرة أخرى فيما بعد ثم ،فأقيم اmد [ القاذف

  :قالوا ال Aلوف مرة أخرى؟ لك القاذفهل يقام اmد [ ذ  ،أخرى فأنا أطالب بإقامة اmد عليه
د�ل ما جاء N قصة أ� ب، مرة أخرى عليه ن �ن قد قذفه بذلك الزنا اPي ُحّد من أجله أول األمر فإنه ال يعاد اmدإ/ �

ر� اهللا عنه وأرضاه وعن صحابة ا�â -ُحّد أبو بكرة فأ�د  ؛زمن عمر N قذف ا�غ�ة -ر� اهللا عنه- بكرة �ا حدّ 
رضوان -الصحابة  نا اPي قذف به أول األمر فلم يرَ أ�د قذف ا�غ�ة مرة أخرى بذلك الز – علية وسلم أrع^ ص� اهللا

اmاكم والقا�  أنه وأن ن اmد إال أن ذلك ال ينÀ ا_عزير مà ما رأى كما تقدمإ�دة اmد عليه ولكن -اهللا عليهم 
  .لكإ� ذ سبيالً 

ا�رة اfانية قذفه ، قذفه بامرأة معينةا�رة األوñ  ؛ مثالً لكن بزنا آخر، ف ذلك الرجل مرة أخرىأما إذا �ن القاذف قذ /³
  .إ� القاذف أبدا ةفÀ هذه اmالة �ُّد حدا  آخر ألن حرمة ا�قذوف ال تسقط بالنسب ،بالزنا بامرأة أخرى

 
ً
  .كت بذلك اmد السابقيُ  وال،  حد¾ ثانٍ  إذا قذفه بزنا آخر بعد طول  فصل فيحدß ، إذا
  :إذا قذف شخص �اعة �
فهل يكت æد واحد أم أنه ُ{عل لe شخص من هؤالء ا�ماعة ، همستة ع�ة قذف، �سة أشخاص ، ثالثة ، أربعة  

  :ال ÷لوا قاذف ا¤ماعة منأهل العلم  : قال ، وهكذا ، ذا قذف ثالث نقيم علية ثالث حدودحد Aصه فإ
فÀ هذه  ؛و فالن 	هم زناة مثالً ، و فالن، ة كما لو قال فالنفإن قذفهم بكلمة واحد، ة واحدةأن يقذفهم بكلم /�

و¯ا يدل [ ، بل لو لم يطالب  إال واحد منهم fبت اmد ،اط N ثبوته أن يطا5وا rيعً Úوهذا اmد ال يش ،اmالة حده واحد
ُمْحَصَناِت {احدة قول اهللا سبحانه وتعا�أنه يكت æد واحد لقاذف ا�ماعة إذا قذفهم بكلمة و

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

n
لم  }وَا�

  .يفرق اهللا سبحانه وتعا� N وجوب اmد  [ هؤالء  إذ �ن ا�رä بالزنا واحد أو rاعة بل ظاهر اآلية ا�ماعة 
قذفوا معه تلك ا�رأة ال± قالوا أنه  ؛لزنابا –ر� اهللا عنه وأرضاه -أن اPين قذفوا ا�غ�ة  ؛وأáح من هذه اآلية N ا�اللة

حد للمغ�ة وحد _لك  ،ولم يقوم عليهم حدين ،حد واحد لم �دهم إال –ر� اهللا عنه وأرضاه - عمر زنا بها ومعلوم أن
 وال، ة واحدة فإنه يقام عليهم حد واحدبل اكت æد واحد فهذا د�ل [ أن  قاذف ا�ماعة إذا قذفهم بكلم ،ا�رأة

  .أو بعض ا�ماعة، لو لم يطالب إال واحد من ا�ماعةبل يثبت اmد و، ا يشÚط إلقامة اmد عليه أن يطا5وا rيعً 
خص Ì واحد من  ،و فالن زا©، و فالن زا©، و فالن زا©، فالن زا©، كما لو قال إذا قذف ا�ماعة بكلمات/ ³ 

، آدمي^ألنها حقوق  حد القذف؛ بأن يقام عليهمنهم اmق N ا�طا5ة  فÀ هذه اmالة لe واحد ،ا�ماعة بقذفه بالزنا
  .لكوحقوق اآلدمي^ ال تتداخل عند اجتماعها مثلها مثل القصاص وا�يون و�و ذ

  موت ا�قذوف : مسألة �
Èحد القذف  لم يطالب بإقامة وقُذف رجل من ا�اس  :إذا مات ا�قذوف ولم يطالب با3د مع قدرته عليه: ا3الة األو
؛ اmد فÀ هذه اmالة قالوا يسقط، مع قدرتهم [ ا�طا5ة، مات الرجل ا�قذوف قبل ا�طا5ة æّد القذفف ،[ القاذف

 
ً
فال يطالب باmد غ�ه من  ،وقد �ن قادر [ ا�طا5ة ولم يطالب حà مات ،�ن أو امرأة ألن اmق Pلك ا�قذوف رجال

  . بائه أو �و ذلك مثل الشفيع إذا مات قبل ا�طا5ة بالُشفعة و �ن عزم عليها ورثته أو أو�ائه أو أقر
لكنه  ،الرجل ا�قذوف طالب باmد [ من قذفه :ثم مات قبل أن يستوû ا3د، دإذا طالب ا�قذوف با3 :ا3الة ا/انية

t دmا òالة قالوا ،)رجل �ن أو امرأة( مات قبل أن يستوmهذه ا Àد عن القاذف ال: فmحقه للعلم بقيامه يسقط ا ]، 
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بل لو  ،ميع الورثة ا�طا5ة بذلك�يكون  و[ هذا قالوا ، حقهألنه قام وطالب æقه لكن حال ا�وت بينه وب^ استيفاء 
يتفق  يشÚط أن فال، حًدا �مًال للبا/ منهمو�د القاذف ، نه يستجاب لطلب ا�طا5^عفا بعضهم وطالب اآلخرون فإ

	هم [ ا�طا5ة æد القذف بل لو طالب بعضهم وعفا بعضهم أقيم اmد �ن طالب ألن العار يلحق Ì ذلك ا�يت ورثة 
  .واحد منهم [ انفراد

     :مسألة قذف ا�يت �
   :والنN ا�سألة قف ا�يت رجل �ن أو امرأة فهل يثبت لورثته ا�طا5ة بإقامة اmد [ من قذف ميتهم ؟ذِ إذا قُ 

  . أن لورثته ا�طا5ة باmد وهذا قول كث� من أهل العلم: القول األول
  ةأنه إذا �نت ا�قذوف: القول اfا©

ً
بال�وط السابقة ا�تقدمة معنا N -فإن لو�ها ا�حصن  ؛ أو ا�دةامرأة �ألم مثال

قدح N  مؤدى قذف أمه أو جدتهو ،ار بقذف أمه أو جدتهألنه يلحقه ا_عي� والع: �اذا ؟ قالوا .. ا�طا5ة باmد  -ا�حصن 
  .وألنه إذا قُذفت أمه أو جدته فكأنه يُنسب إ� الزنا ،فيلحقه العار N حياته نسبه

و[ هذا لو �ن غ�  ،أن يكون vصنًاا�يتة  بقذف أمه أو جدتهلكن كما تقدم قبل قليل يشÚط للو� اPي يطالب  
 ا مبأن �ن عبدً ، vصن

ً
أما قذف غ� األم و ، ءفإنه ال حد [ القاذف مثل ما لو قذفه ابتدا ؛أو غ� عفيف، �فر أو، ثال

فقالوا ال حد [ قاذفهم إذا �نوا قد ماتوا ولم يطا5وا وال  ؛ا�دة كسائر األقرباء �ألب وا�د واألخ واألخت و�و ذلك
وµنما وجب اmد  ،صور منه ا�طا5ة باmد فلم {ب اmد بقذفه ��جنون؛ ألنه قذف من ال يت:قالوا  ،يُورثوا هذا اmق عنهم

ولكنه يعزر N  ،فال يقام اmد [ قاذف ا�يت غ� األم وا�دة بقذف األم ا�يتة أو ا�دة ا�يتة كما تقدم معنا ؛  ومن ثم 
كما ال يتعرض N t   يتعرض للميت N نسبهوال ،او أمواتً  Úمون أحياءً ا�سلم^ ُ�  أمواتفإن ، قذفه ألموات ا�سلم^ 

  .حياته 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )^5(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  :قذف اí¼ األكرم: مسألة �
  –ص� اهللا علية وآt وسلم  – 

ً
وaذا قذف أمه كفر  –ص� اهللا علية و آt وسلم  –علم أن قذف ا�â  ينب� أن يُ أوال

تعرض للقدح N مقام ا�بوة و مقام  أو قذف أمه  –ص� اهللا علية و آt وسلم  -ن N قذفه �اذا ؟ أل ،وردة عن اإلسالم
ص� اهللا  -توبة قاذف ا�â أي –يتعلق بتوبته ما أما N  ،بوة والرسالة بالقدح موجب للكفروا_عرض �قام ا� ،الرسالة

ضم�ه و  هاهللا سبحانه وتعا� أعلم بما يكنه قلبه و ينطوي علي -عز وجل -فا_وبة ب^ القاذف و ب^ ربه  -عليه وسلم 
  : وفيه أقوال ،اmد عليهن ذلك ال يمنع من إقامة لك ،Pلك قال أهل العلم تُقبل ا_وبة فيما بينه وب^ ربه عز وجل

القذف ال يسقط با_وبة ؟ قالوا ألن حد حده القتل حà ولو تاب �اذا-لم ص� اهللا عليه وس –قاذف ا�â : القول األول
ُ  –ص� اهللا علية وآt وسلم  –وألن  قذف غ� ا�â  ،امطلقً  - فقذفه ، د القذف عنهط ا_وبة حسقِ لو تاب القاذف ال ت

من قذف نâ من أنبياء اهللا أيًضا  بل حà، ن ال تُسقط ا_وبة حد القذف عن قاذفهأوñ بأ  –و[ آt وسلم  ص� اهللا عليه
  .عز وجل

، ص� اهللا عليه وسلموتعرض لعرض ا�â  ؛ح م ا�سلم^فلو أن �فًرا مل�م بأ، ا و يستوي N ذلك حà غ� ا�سلمقالو
أيًضا  و لو أنه ،بأح م ا�سلم^ مؤاخذ بها هألنه بال�ام "أعÛ حد القتل"ام عليه هذا اmد يقأيًضا  فإنه ،N بالد ا�سلم^

  .م كقذف غ� ا�â عليه السالمألن حد القذف ال يسقط باإلسال ،اmد أسلم بعده فإنه يقام عليه
Iالقول ا/ا : âوسلم -وهو أن قاذف ا� tم فال ومن ثَ  ،إذا تاب فإن ا_وبة تُسقط حد القذف عنه –ص� اهللا علية آ
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فإذا تاب ، لوم أن ا�رتد يستتابومع ،ردة  –و[ آt وسلم  ص� اهللا عليه- ألن قذف ا�â : ا وجه هذه الرواية قالو و ،يُقتل
Pي يسب اهللا مثل ا�هودي ا ،سلم سقط عنه ذلك اmدا سب اهللا تعا� N حال كفره ثم أوألنه إذ :قالوا، صحت توبته

كما جاء N حديث عمرو  ويكون اإلسالم جابًا �ا قبله، يسقط عنه ذلك يقول عزير ابن اهللا أو �و ذلك؛ لو  أسلم فإنه
   ) و أن ا�وبة Âب ما قبلها ،أن اإلسالم ¶ب ما قبله بايع يا عمر ألم ترَ ( :بن العاص

  .ص� اهللا علية وسلم أوñ بالسقوط مع ا_وبة ا�صوحفسب نبيه ، –عز وجل  –فإذا �ن األمر كذلك N حق اهللا 
  .بوةصيانة �قام ا� واPي يظهر واهللا أعلم هو القول األول أقوى. هذان قوالن N ا�سألة  

  بَم يثبت حد القذف؟ �
 ،تقدم معنا أن حد الزنا يثبت بأمرين هما vل إrاع وهما اإلقرار و والشهادة وأمر ثالث éتلف فيه وهو اmبل أو اmمل 
  . والشهادة، اإلقرار: ن اثن^ فقطحد القذف فيثبت بأمري أما

 ،أو فالنة من ا�اس ، نفسه بأنه قذف فالن من ا�اس[قر القاذف فإذا أ، ويكت فيه بمرة واحدة :اإلقرار: األمر األول
ن حد القذف حد ال ا ألقالو ،ا_كرار كما اشÚط N الزنافال يُشÚط ، ؛ فإنه يقام عليه اmدولو �ن إقراره مرة واحدة

  .ا_كرار كما اشÚط N الزنا  هفلم يشÚط في ،ليس فيه إتالف �فس ا�حدود ،اضمن إتالفً تي
اثن^ [ ذلك الرجل بأنه قذف فالن رجل^ بشهادة  ؛تكون شهادة صحيحةتثبت الشهادة و: قالوا :الشهادة: /اIاألمر ا

لقاذف أن يكونوا الكن يشÚط N هذين الشاهدين لÑ تكون شهادتهم شهادة معت�ة تُثبت اmد [  ،أو قذف فالنة
  .ل�وط األربعة ال± تشÚط N الشهادة N �مة اmدودأربعة pوط  و� ا، مسلم\و، عدوالً و، أحرارو، رجاالً 

p üال شك أن ا�سلم ينب:  âفظ لسانه وا�æ Ûوسلم -أن يعت tوجه معاذ بن جبل إ� هذا األمر  –ص� اهللا علية وآ
 tم به يا رسول اهللا :فقال معاذ ،إ� لسانه كف عليك هذا وأشار(بقوôن مؤاخذون بما نتÉ ثكلتك أمك يا  :؟ فقالأو
فحرٌي بكل مسلم ومسلمة أن ) وهل يكب اíاس B اíار ¨ وجوههم أو ¨ مناخرهم إال حصائد ألسنتهم ؟ معاذ؛

 ¸ا لكنها إذا خرجت ملكته هذه الÓمة وصار أس� _لك 
ً
�فظ لسانه فإن الÓمة قبل أن يتلفظها اإلنسان يكون مال 

–ص� اهللا علية وسلم -أسوة حسنة  حيث لم يكن  –ص� اهللا علية وسلم -ا وحبيبنا الÓمة ال± تلفظ بها و�ا N رسو�

 وال بذيء
ً
  .أن اهللا يبغض الفاحش و ا�تفحش –وسلم  هص� اهللا علي-خ�نا وأ، فاحشا وال متفحشا

  :حد Kُب ا�سكر: ا3د الرابع ♦

  .و تعا! Ì ما يفسد العقول ويË بهاأم pب ا@مر Ðري ؛N ا�حافظة [ العقول هذه ال�يعة ا�بارaةبه جاءت ¯ا 
  ما هو ا¢مر ؟  �

وجهها  ومنه قيل للخمار اPي تغطي به ا�رأة، [ ا_غطية ادة مادة ا@مر تستخدم N اللغةهذه ا� .ا_غطية :ا@مر N اللغة
 -والعياذ باهللا-ا pب اإلنسان ا@مرفإذ ،؛ ألنه يغطي العقلاو قيل للخمر �رً  ،يغطي وجهها عن األجانبا ألنه �ارً 

t ي ال عقلPغطى هذا ا�سكر عقله فأصبح بمثابة ا�جنون ا.    
  فe ما أسكر يقال t �ر ، اسم لe ما يسكر من أي Çء �نفقالوا هو  :ا¢مر B االصطالح 

  . Ì ما أسكر يقال t �ر ، سواء �ن هذا ا�سكر من م�وب أو مطعوم أو �و ذلك
 :وû رواية) � مسكر þر وý مسكر حرام( ويدل [ هذا العموم N تعريف ا@مر وبيان ا�راد به ما جاء N اmديث  

  ) . وþ ýر حرام(
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  :حكمه �
  . الكتاب والسنة واإل�اعريمه بنص و ورد p، Ðب ا@مر من كبائر اPنوب

نَْصاُب  { هللا عز وجل كما N اآليةاvرم من كتاب  و تعاطيه بشà صورة وأش t �@مرpب او
َ ْ
َميªُِْ َواأل

ْ
َْمُر َوال

ْ
إِغnَما ا¢

ُكْم ُيْفلُِحوَن 
n
ْيَطاِن فَاْجَتنُِبوهُ لََعل nُم رِْجٌس ِمْن َقَمِل الش

َ
ْزال

َ ْ
 –ص� اهللا عليه وسلم  –السنة حديث ا�â  كذلك من }َواأل

وحديث  ،لعن ع(ة أشخاص B ا¢مر ومن �لتهم شارب ا¢مر) ñهاوالعنوا B ا¢مر لعن اهللا شاربها و�Mها ومعت(
  .واإلrاع منعقد [ Ðريم وتعا! ا�سكر ) مؤمن ال ي(ب ا¢مر ح\ ي(بها وهو(

وحب  و¸ذا �ا جاءت هذه ال�يعة ا�بارaة وهذا ا�â ص� اهللا علية وآt وسلم ،وقد �ن العرب يعشقون ا@مر و�بونها
فلم ي
ل Ðريم  ،أن يقع ا_درج Ð Nريم ا@مرعز وجل �ن من حكمة اهللا Pلك  ،أصل N نفوس ذلك ا�جتمعا@مر مت

وال مرة واحدة و إنما �ن Ðريم ا@مر [ عدة مراحل وقد ذكر بعض أهل العلم أن Ðريم ا@مر N ، ا@مر دفعة واحدة
  :¨ أربع مراحلاهللا نزل  كتاب

Èقولة تعا�  -سبحانه وتعا�  -ذكره اهللا ما :ا�رحلة األو N سورة ا�حل N}ِخُذوَن ِمْنُه َسَكًرا َورِْزقًا َحَسًناnفق }َيت N الوا
بعض فصار N هذه اآلية تعريض يدرaه ، حيث وصف الرزق باmسن ولم يوصف السكر به، هذه اآلية تعريض با@مر

  .mسنألنه لم يوصف با ؛ا�اس بأن ا�سكر ال خ� فيه
ٌم َكبٌِ¡  {:و� قوt تعا�  :بعدها اآلية ا/انيةجاءت حيث  :ا�رحلة ا/انية

ْ
َميªِِْ قُْل فِيِهَما إِع

ْ
َْمِر َوال

ْ
لُونََك َعِن ا¢

َ
يَْسأ

َ�ُ ِمْن َغْفِعِهَما ْ
ك
َ
ُمُهَما أ

ْ
، ه تربو وتزيد [ مصاmهألن مفاسد ؛هذا بيان لe �قل أن يÚك ا@مرف ن N  }َوَمَنافُِع لِلنnاِس َوöِع

ل يÚك هذا األمر ولو خ� N فعله ال شك أن العاق ؛كث�ة و N فعل Çء من ا�صالح N �A أمر فيه مفاسدو� �قل 
  . أن مفاسده تربو وتزيد [ مصاmه ما دام وترaه

ِينَ  {: و� قوt تعا�N اآلية اfاfة؛  :ا�رحلة ا/ا/ة
n

ف�َها ا�
َ
ń َيْعلَُموا َما  يَا ك ْغُتْم ُسÎََرى َح

َ
ةَ وَأ

َ
ال nَيْقَرُبوا الص 

َ
آََمُنوا ال

بعد ، ذلك أن ا�اس إذا استيقظوا للفجر ،قت األوقات ال± يمكن أن يتعا1 فيها ا@مري¦ فÀ هذه اآلية ُض  }َيُقولُونَ 
يكون هذا الوقت مناسب فال يمكن أن صالة الفجر ينطلقون إ� أسواقهم للبيع وال�اء و إ� حروثهم و زروعهم 

ا pبها وµذا أذن الظهر ما ب^ الظهر والع	 وقت قص� فربما إذ، ألنه يصدهم عن مصاmهم ا�نيوية ؛ل�ب ا@مر
اقهم ب^ الع	 وا�غرب يعود ا�اس مرة أخرى و ينطلقوا إ� أسو ماأيًضا  كذلك، اإلنسان ال يستيقظ ويفوته وقت الع	

كذلك ما ب^ ا�غرب والعشاء وقت قص� فلم يب� من أوقاتهم  يمكن أن تتناول فيه إال ، و زروعهم و حروثهموأعما¸م 
فصار N هذه اآلية و� ا�رحلة اfاfة تضييق لألوقات ال± يمكن أن يتناول فيها ا@مر حà أصبحت  ،بعد وقت العشاء

  .N هذه ا�سألةاmاسم فوس متهيئة _قبل اmكم ا�ها2 ا�ازم ا�
ْيَطانِ  {:نزل قوt اهللا تعا� :ا�رحلة الرابعة  nُم رِْجٌس ِمْن َقَمِل الش

َ
ْزال

َ ْ
نَْصاُب َواأل

َ ْ
َمْيªُِ َواأل

ْ
َْمُر َوال

ْ
ِيَن آََمُنوا إِغnَما ا¢

n
ف�َها ا�

َ
 يَا ك

نْ 
َ
ْيَطاُن أ nَما يُِريُد الشnُكْم ُيْفلُِحوَن إِغ

n
ِر  فَاْجَتنُِبوهُ لََعل

ْ
ُكْم َقْن ِذك nَويَُصد ِªَِْمي

ْ
َْمِر َوال

ْ
َْغَضاَء Bِ ا¢

ْ
ºَعَداَوةَ َوا

ْ
يُوقَِع بَيَْنُكُم ال

ْغُتْم ُمْنَتُهونَ 
َ
ةِ َفَهْل أ

َ
ال nَوَعِن الص ِnاهللا {  tقو N اسمmفجاء األمر ا}  َُكْم ُيْفلُِحون

n
غْ {: ثم N قوt تعا�  }فَاْجَتنُِبوهُ لََعل

َ
ُتْم َفَهْل أ

   .انتهينا ،انتهينا  -رضوان اهللا عليهم أrع^-و¸ذا قال الصحابة } ُمْنَتُهونَ 
هم قد pب ف ن بعض ،ا إ� حكم اهللاأن الصحابة �ا نزل Ðريم ا@مر بادروا واستجابوا »يعً ¸ذا ذكرت كتب السنة 

                                 
  .قدمنا هذه الفقرة ألجل ترتيب السياق/  5
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سمع الصارخ ي	خ أال إن اهللا قد أنزل N ا@مر  القدح إ� فيه فرماه حينما و®ن بعضهم قد رفع، جرعة فمجها ولم يبلعها
ص� اهللا عليه  Ì هذا استجابة mكم اهللا وحكم رسوt ،بيتهم و مناز¸م من أوعية ا@مر أخرجوا ما �ن Nو، بيانًا شافًيا

 بهذُصد¦  آ© الكريم Ð Nريم شأن ا@مر؛و تأملوا أيها اإلخوة N السياق القر، وسلم
ً
ف�َها  {:ا ا�داء العظيم رت اآلية أوال

َ
يَا ك

ِيَن آََمُنوا
n

ال ي(ب ( و¸ذا جاء N اmديث، ^ تعا! ا@مرلe مؤمن أنه ليس من أخالق ا�ؤمن فكأن N هذا داللة}  ا�
َميªُِْ  {أيًضا  تأملوا ثم)  ا¢مر ح\ ي(بها وهو مؤمن

ْ
َْمُر َوال

ْ
ِيَن آََمُنوا إِغnَما ا¢

n
ف�َها ا�

َ
ُم رِْجٌس ِمْن يَا ك

َ
ْزال

َ ْ
نَْصاُب َواأل

َ ْ
 َواأل

ْيَطانِ  nي  –سبحانه وتعا�  –فذكر اهللا  } َقَمِل الشPأن تعا! هذه األمور ا�حرمة من عمل الشيطان وال يليق با�سلم ا
  .N عمله هأو {اري، أن ينساق وراء عمل الشيطان  ؛يعلم أن الشيطان عدو t كما أنه عدو ألبيه آدم

ْيَطانِ ِر { nُكْم ُيْفلُِحونَ  ْجٌس ِمْن َقَمِل الش
n
وò هذا إشارة إ� أن الفالح N ترك ا@مر و أن ا@�ان N  } فَاْجَتنُِبوهُ لََعل

سبب تعاطيه ¸ذه ا�وبقات من éدرات أيًضا ب وaم رأينا من أشخاص حصل ¸م ا@سارة ا�نيوية وا�ينية، تعا! ا@مر 
َعَداَوةَ  {: قال اهللا سبحانه وتعا� ثم، ومن �ور وغ�ها

ْ
ْن يُوقَِع بَيَْنُكُم ال

َ
ْيَطاُن أ nَما يُِريُد الشnُكْم ُيْفلُِحوَن إِغ

n
فَاْجَتنُِبوهُ لََعل

ْغُتْم ُمْنَتُهونَ 
َ
ةِ َفَهْل أ

َ
ال nَوَعِن الص ِnِر اهللا

ْ
ُكْم َقْن ِذك nَويَُصد ِªَِْمي

ْ
َْمِر َوال

ْ
َْغَضاَء Bِ ا¢

ْ
ºحيث ! ت�يع فما أعظمة من  } َوا

   .والقلوب N وقت واحد ¤اطب أح مه العقول واألرواح وا�فوس
  : مفاسد ا¢مر �

  :من rلتها ،للخمر مفاسد كث�ة
�/  tقو N ما ذكره اهللا سبحانه وتعا�:}  

َ ْ
نَْصاُب َواأل

َ ْ
َميªُِْ َواأل

ْ
َْمُر َوال

ْ
ِيَن آََمُنوا إِغnَما ا¢

n
ف�َها ا�

َ
ُم رِْجٌس ِمْن َقَمِل يَا ك

َ
ْزال

ْيَطانِ  nقود صاحبة إ� فالح؟ أو إ� ظفرو إذا �ن من عمل الشيطان فهل ي ،فمن أعظم مفاسده أنه من عمل الشيطان }الش، 
  .� شقاء وخ�ان دنيوي وأخروي ال يقود  صاحبة إال إ�  خسارة وµ؟ Ù واهللا  أو إ� $اح

ْن يُوقَِع { :سبب إليقاع العداوة وا5غضاء ب^ ا�ؤمن^نه ُذكر N اآلية الكريمة أما / ³
َ
ْيَطاُن أ nَما يُِريُد الشnب�ب }إِغ Ûيع

َمْيªِِ {ا@مر وا�ي� و�وه 
ْ
َْمِر َوال

ْ
َْغَضاَء Bِ ا¢

ْ
ºَعَداَوةَ َوا

ْ
ْن يُوقَِع بَيَْنُكُم ال

َ
ْيَطاُن أ nَما يُِريُد الشnفكم من عداوة وبغضاء  } إِغ

   .بسب pب ا@مر وتعا! ا�سكر و ا�خدارات نًا إ� قتل و اعتداءبل تصل أحيا ،حناءو ش
í/ } َُكْم ق nَويَُصد ِªَِْمي

ْ
َْمِر َوال

ْ
َْغَضاَء Bِ ا¢

ْ
ºَعَداَوةَ َوا

ْ
ْن يُوقَِع بَيَْنُكُم ال

َ
ْيَطاُن أ nَما يُِريُد الشnةِ إِغ

َ
ال nَوَعِن الص ِnِر اهللا

ْ
واهللا  }ْن ِذك

يصد عن اPكر ويصد فكيف وهو  ،لم يكن من مفاسد ا@مر إال أنه يصد عن ذكر اهللا ل ن هذا �N لزجر والردع عنه لو
  .عن الصالة ويصد عن Ì خ� وفالح 

î/ راسات الطبية أن تعا! ا@مر من أسباب اإلصابة ب�طان الكبد وأنه السبب الرئي3  فيه مفاسد بدنيه�أثبتت ا
  .اهللا عز وجل N كتابه  اPي حرمهتلف الكبد وغ�ها من اإلمراض ال± {نيها هذا ا�سكر _ليف الكبد و

ذلك ألنها مصدر Ì ، أم ا@بائث –ا�â ص� اهللا عليه وسلم -ها اسمّ  وة و األخوات أن ا@مرويكÀ أن نعلم أيها اإلخ
  .ا�خدرات ويبتعد عن هذه ا�وبقات واهللا سبحانه وتعا�  فحري بكل مسلم ومسلمة أن يتp ، ó و� بالء

  :ضابط ا�سكر �
 N ما أسكر كث�؛ بيان ضابط ا�سكرقال أهل العلم Ìط أن ي�ب اإلومن ثَ ، مفقليله حرا هÚنسان القدر م قالوا ال يش

حà  اتعاطيهدامت ا�ادة مسكرة و� �ر فإنه �رم عليه  بل ما ؛ال يشÚط أن �صل t اإلس ر ،ا�سكر حà �رم عليه
ما أسكر (:جاء N اmديث عنه- عليه وسلم ص� اهللا –؛ ألن ا�â حà و أن لم يكن قد سكر ،يقام عليه اmدوُ ، وµن قل

أنهاكم عن قليل ا�سكر و ( )وما أسكر الفرق منه فملئ الكف منه حرام) (� مسكر حرام) (كث¡ة فقليله حرام
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  .كث�ه فقليله حرام تدل [ أن ما أسكر هذه ا�صوص )كث¡ه
  

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )_5(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ومن ثم فليس اmرام Ì . N ما أسكر كث�ه فقليله حرام: وقف بنا اmديث N اmلقة السابقة إ� أن ضابط ا@مر هو

 حà لو لم يسكر م
ً
ص� اهللا عليه   –نه شاربه ، ألن ا�p âب ما يقع به اإلس ر بل اmرام p Nب Ì ما �ن مسكرا

  .ما أسكر الفرق منه ، فملئ الكف منه حرام ). ما أسكر كث¡ه فقليله حرام ( :قال  –وسلم 
  : أحوال Mرضة نادرة أجاز العلماء فيها Kب ا¢مر  �

Èة: ا3الة األو nفغص بلقمةلو أن  .دفع الغص 
ً
 يتناول طعاما

ً
هذه الغصة ال± قد تتلفه وتهلكه ، وليس عنده ما يدفع إنسانا

، وال يُقام عليه اmد بتعاطيه t أن ي�به{وز : من ماء أو �وه إال Çء من ا@مر؛ قال أهل العلم، ليس عنده ما يدفعها 
، وهذا vل اتفاق عند أهل العلم ، ألن هذا ملحق بالËورات ال± قال اهللا عة ال± من أجلها يدفع الغصة عنهتلك ا�ر

ْهِ {: ز وجل فيهاع
َ
ا َحرnَم َعلَْيُكْم إِالn َما اْضُطِرْرُيْم إِ� nَل لَُكم م nَوقَْد فَص {  

هل من شعر �وع شديد وعطش شديد وخ�  ؛وهذه ا�سألة اختلف فيها الفقهاء  .دفع ا¤وع والعطش:  ا3الة ا/انية
؟ وسبب اختالفهم N ؛[ نفسه ا_لف

ً
، هل ا@مر سألة ، اختالفهم N طبيعة ا@مرهذه ا� هل {وز t أن ي�ب �را

  يمكن أن يسد ا�وع ؟ هل يمكن للخمر أن يندفع به شدة العطش و�صل به Çء من الرّي أم ال؟
 للجوع والعطش: القول األول

ً
أجاز N حالة االضطرار إذا ما خ�  ؛من ذهب إ� أن ا@مر يُتصور فيه أن يكون دافعا

 من ا@ ا_لف من شدة ا�وع والعطش أن يتعا1 اإلنسان [ نفسه
ً
، وجعلوا هذا داخًال N مر يدفع عنه ما بهشيئا

ْهِ {: حكم الËورات ال± قال اهللا سبحانه وتعا� فيها
َ
ا َحرnَم َعلَْيُكْم إِالn َما اْضُطِرْرُيْم إِ� nَل لَُكم م nَوقَْد فَص {  

 إ� p، وµذا �ن األمر كذلك يدفع بها شدة ا�وع والعطش مر الإن طبيعة ا@: قالوا :اIالقول ا/
ً
، بل � تزيد األمر pا

 من pبه للخمر فال � تسد جوعه، وال تروي عطشه
ً
بل تزيد ، ال تدخل N حد الËورة، ألن ذلك الرجل ال يستفيد شيئا

 
ً
، وعطشه عطشا

ً
 والجوعه جو�

ً
 تروي من العطش، ال {وز æال من ، فإذا ثبت بالفعل أن حقيقة ا@مر ال تسد جو�

األحوال تعاطيها من أجل سد ا�وع والعطش؛ وµذا ثبت أنها يمكن أن تسد ا�وع أو تروي من العطش، وأوشك اإلنسان 
 
ً
منها �فع تلف  [ ا_لف بسبب ا�وع أو العطش ولم {د عنده إال Çء من ا@مر، فيجوز واmالة هذه أن يتعا1 شيئا

  .ترجيح أحد الرأي^ متوقف [ العلم æقيقة األمر وطبيعة هذا ال�ء Pلك، ¸الكا�وت أو ا
  :ا�داوي با¢مر �
   - :ال Aلو ا_داوي با@مر من حا_^ 
 . تداوي با@مر ال	ف   -�

  .تداوي با@مر اPي ُخلط معه غ�ه -³
 Èف /ا3الة األوñداوي با¢مر ال�اٍء مع^ فألهل العلم  إذا وصفت لإلنسان [ أنها دواءٌ  : ا�  : قوالن N هذه ا�سألة
أنه ال {وز ا_داوي با@مر ال	ف وال {وز �ن ابت� بداء أو مرض ووُصف t ا@مر أن ي�به، ولو pبها  :القول األول

ن سويد rلة من ا�صوص N هذا ا5اب منها ما روى مسلم N صحيحه عن طارق ب ود�ل Ðريم ذلك، ألقيم عليه اmد
 –إنما أصنعها دواًء ، فقال ا�â : ، فقالعن ا@مر، فنهاه أن يصنعها –ص� اهللا عليه وسلم  –ا�عÀ أنه سأل رسول اهللا 

 N : قالت –ر� اهللا عنها  –كذلك من حديث أم سلمة ) إنها ليست بدواء، إنهاء داءٌ ( -ص� اهللا عليه وسلم
ً
نبذت نبيذا
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- " اشتكت ابنٌة � فنُِعت � هذا،: ما هذا ؟ فقالت : ، فقالوالكوز يغ¥ –� اهللا عليه وسلم ص –كوٍز ، فدخل رسول اهللا 
 ودواًء ¸ا

ً
وجاء N ) إن اهللا لم ¶عل شفاءكم فيما حرnم عليكم: ( -ص� اهللا عليه وسلم  –فقال الرسول " -يعÛ عالجا

 âرام: (الأمر با_داوي فق –ص� اهللا عليه وسلم  –حديث آخر أن ا�Ð وا@مر حرام ، فلم ) تداووا عباد اهللا ، وال تداووا
  . يصح ا_داوي بها

، وحصول الشفاء وا�واء بتعاطيه أمر متيقن هار ا@مر ومفاسدإن أÒَ : ، ومن حيث ا�ع� قالواهذا من حيث ا�نقول
  اmدpبها ألقيم عليه  ولو ،ى با@مرفال يصح أن يتداو شكوك فيه [ ما هو متيقن، من ثمّ ا�فال يقدم  ،مشكوك فيه

Iورة وقد أبيحت ا�حرمات حال االضطرار، : قالوا :والقول ا/اÒ حالة N بها، ألنه داخلp د إذاmأنه ال يُقام عليه ا
ا َحرnَم َعلَْيُكْم إِالn َما اْضُطِررْ {: اهللا سبحانه وتعا� قال N اآلية السابقةو nَل لَُكم م nْهِ َوقَْد فَص

َ
   }ُيْم إِ�

القياس [ pب ا5ول، وا5ول من ا�جاسات، وا�جاسات vرم ب وعملواوهذه حالة Òورة فيجوز t تعا! ا@مر دواًء؛ 
وهذه شبهة ، وألن ا@الف وقع N هذا: ، قالواتعاطيها، فإذا جاز pبه ألجل ا�واء، فكذلك {وز pب ا@مر ألجل ا�واء

 ، فإن اهللا سبحانه لم {عل شفاء األمة فيما حرم عليها؛ي يظهر واهللا أعلم أن ا�داوي با¢مر ال ¶وزوا�يسقط بها اmد؛ 
 âقول ا� Àأما ) إنها ليست بدواء، إنها داء: ( -ص� اهللا عليه وسلم  –ويك ،

ً
و¸ذا ال {وز للمسلم تعاطيها دواًء áفا

ا@الف فيها شبهًة تدرأ اmد عنه، ال سيما إذا �ن جاهًال بتحريم  إقامة اmد [ من تعاطاها ووُصفت t، فقد يكون
  . تعاطيها دواًء، فقد يكون درء اmد عنه واmالة هذه t حظه من ا�ظر واهللا أعلم

 لم Aلط به غ�ها�هذا بالنسبة إذا �ن ا@مر 
ً
  . واء áفا

  . أن ÷تلط به غ¡ه/ ا3الة ا/انية 
  :حكم تعاطيه دواءً  �
Pلو من حا_^ إن: ي يظهر واهللا أعلم أننا نقولفاA واء ا�ختلط با@مر ال�  : ا

Èأن تكون نسبة ا@مر يس�ة ف§ منغمرة فيما هو أك0 منها، إذا �نت نسبة يس�ة فقد {وز تعا! هذا  :ا3الة األو
  ا�واء اPي اشتمل [ نسبة يس�ة من ا@مر، 

سبة كث�ة فإن اPي يظهر واهللا أعلم عدم جواز تعا! هذا ا�واء ا�شتمل [ نسبة كث�ة من إذا �نت الن :ا3الة ا/انية
 N عهما@مر، ومع هذا فإنه حرٌي بكل مسلم ومسلمة بل حرٌي با�سلم^ أن {تهدواp ي يتوافق معPواء ا�، صنع ا

ا أح م ال�يعة، وأحسن من ذلك وأrل أن يتوñ فيه N أسواق ا�سلم^ مواصفات تُراãوأن تكون لألدوية ال± تباع 
يمكن أن توجد N بالد ا�سلم^  ،ا�سلمون صنع أدويتهم N بتانهم، ال سيما بعض األدوية اليس�ة ال± يسهل ترaيبها

  . وتكون خا�ة من هذه السموم
لو pبه شخص فإنه ال يقام عليه اmد واهللا ، فاPي يظهر واهللا أعلم أن ا�واء ا�ختلط بغ�ه  أما ما يتعلق بإقامة ا3د

 من أجل ا�واء، من أهل العلم من يقول أنه ال  ألن هذا شبهة،. أعلم
ً
 áفا

ً
واmدود تدرأ بالشبهات، وµذا �ن pب �را

  .يقام عليه اmد ألجل الشبهة، فمن باب أوñ ما إذا pب دواًء قد اختلط به Çء من ا@مر أال يقام عليه اmد 
  : مقدار حد شارب ا¢مر �

هذا اmد من اmدود ال± وقع فيها ا@الف ب^ أهل العلم، حد الزنا لم يقع فيه خالف N ا�ملة، حد القذف لم يقع فيه 
  :هخالف من حيث تقديره، لكن خد ا@مر وقع فيه خالف من حيث عدد

أنه استشار عثمان، فقال  –اهللا عنه  وأرضاه  ر� –حد شارب ا@مر ثمانون جتة وذلك �ا جاء عن عمر  :القول األول
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مر به، أمر عمر بأن {ت ذلك الشارب ثمانون جتة؛ أخف اmدود يا أم� ا�ؤمن^ ثمانون،: عبدالرlن بن عوف 
ُ
  فأ

  . عرف عنهم éالفهذا إrاع من الصحابة ولم يُ : قالوا  
Iديث [ ب ا@مر أربعون جتةأن حد شار: القول ا/اm ،–  فأمر ينما أمره عثمان �ت شارب ا@مرح –ر� اهللا عنه ،

: عبدالرlن بن جعفر �ته ، فجته وع¥ َفُعدß ا�تات حà بلغ أربع^ جتة ، فقال  –ر� اهللا عنه وأرضاه  –ع¥ 
ن^ ، وٌ� سنة وهذا أربع^، وجت أبو بكر أربع^ ، وجت عمر ثما –ص� اهللا عليه وسلم  –جت ا�â : أمسك ، ثم قال

  . رواه مسلم] يعÛ ا�ت أربع^ أحب إ� [ أحب إ� 
  .�ن يËب N ا@مر أربع^ –ص� اهللا عليه وسلم  –أن ا�â  -ر� اهللا عنه –و¯ا ورد عن أنس 

حà بلغ ثمان^  واPي يظهر واهللا أعلم أن حد ا@مر األصل فيه أنه أربعون جتة، وأن األربع^ ال± زادها عمر :الراجح
 âذلك أن ا�اس بدؤوا يتهاونون  –ص� اهللا عليه وسلم  –جتة ، األربعون هذه من باب ا_عزيز بمشورة أصحاب ا�

 ¸م أن يزاد فيه من باب ا_عزير ، فجتهم 
ً
 ¸م ورد�

ً
ا العقوبة وÐاقروها ، فرأى عمر زجرا ب�ب ا@مر ، وaأنهم تقالو«

 ، وأربع^
ً
 أربع^ حدا

ً
  .  تعزيرا

  : آلة ا¤لـد �
، يمكن أن يËب بهذا 	ه ، ألنه ط وا�ريد وا�عال وأطراف اfيابËب بالسوكما تقدم معنا N دروس سابقة أنه يُ 

  . جت N ا@مر با�ريد وا�عال –ص� اهللا عليه وسلم  –أن ا�â  –ر� اهللا عنه وأرضاه  -جاء عن أنس 
  ؟الً يثبت به Kب ا¢مررا�ة ا¢مر ، هل ُيَعد� د� �

تكون د�ًال [ ثبوت ال�ب N حقه، ومن  –را6ة ا@مر  –، لكن هل الرا6ة لو وجدت من إنسان ا@مر يثبت بأمرين
، ومن ثم يُعزر من وجدت به الرا6ة، وال الرا6ة وحدها ال تكÀ: قال أهل العلم ثم يقام اmد عليه ؟ حد pب ا�سكر ؟ 

 أنه ، ومن ثم فليس وجود الرا6ة د�ل [ألنه قد ال يكون pبها، قد تكون انسكبت عليه و�و ذلكعليه اmد يقام 
تدرأ بالشبهات، بل قالوا حà بعض األطعمة الُمباحة قد يوجد ¸ا را6ة تشبه را6ة ا@مر، فما pبها، واألصل أن اmدود 

  . عزر وال يقام عليه اmددام وُجد هذا االحتمال فمن وُجد به را6ة ا@مر فإنه ي
  بم يثبت الُسكْر ؟  �
  : يثبت السكر بأمرين : قالوا
، بأن يقر [ نفسه وهو N �مل عقله، يقر [ نفسه ولو مرة واحدة ، فإذا أقر [ نفسه ب�ب ا@مر، وتعا! اإلقرار .�

ع مرات كما هو اmال N الزنا، ألن حد ا@مر ال يشÚط ا_كرار بأن يقر أربواحدة ، فإنه يُقام عليه اmد، و ا�سكر ولو مرة
 ومن ثم ال يُشÚط فيه ا_كرار

ً
 . ال يتضمن إتالفا

ان، شهدا عليه ب�ب ا@مر  الشهادة .³ ، فإذا شهد رجالن ¯ن تُقبل شهادتهما N اmدود، رجالن مسلمان عدالن ُحر«
 .فإن ال�ب يثبت N حقه،وُيقام عليه اmد

 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )`5(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  :ا�مر ونبيذ العنب عص¡ Kب حكم �
  الفقهاء ¸ا تعرض ا�سألة هذه 

ً
 حكم æثوا و¸ذا ،اإلس ر إ�ه يتسارع ا_مر ونبيذأ العنب عص� ألن ،كتبهم N قديما

 هذا مثل يَرِدُ  فال و�وها العصائر هذه إ� تضاف مثبتة حافظة موادٌ  هناك صارت اPي الع	 هذا N وأما ا�سألة، هذه
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   :ثالثة ب�وط جائزأنه  ا_مر ونبيذأ العنب عص� pب حكم قالوا N اهللا رlهم والفقهاء نادرة، حاالٍت  N إال األمر
  . إس ر ا_مر ونبيذأ العنب عص� من �صل أال:  األول ال(ط
  . غليان منه �صل أال:  ا/اI ال(ط
  .  بليا�هن أيامٍ  ثالثة - ا_مر ونبيذأ العنب عص� – العص� [ تم� الأ:  ا/الث ال(ط
 ونبيذ العنب عص� [ أيام ثالثة تمض ولم ، غليان وال ، إس ر �صل فلم ، اfالثة األمور هذه من واحدٌ  �صل لم فإذا
  . العلم أهل باتفاق pبه يباح ا�بيذ أو العص� هذا فإن ، ا_مر
 مسكرٍ  �(  و ا�سكر حكم N حينئذ يكون فإنه ، ا_مر ونبيذ العنب عص� فأسكر ، األول ال�ط ¤لف إذا لكن

 أن دون ، بنفسه اشتد أي ، 7 إذا كذلك ،- وسلم عليه اهللا ص� – ا�â حديث N معنا تقدم كما ) حرام þرٍ  وþ ، ýر
 – هريرة أ� حديث لظاهر ، يُْسكر لم أو أْسَكرَ  كذلك، َ�ْرم هفإن بنفسه 7 إذا ا�ار،  [ ا�بيذ أو العص� هذا يوضع
 فطره فتحينت ، يصوم �ن – وسلم عليه اهللا ص� – اهللا رسول أن علمت: "  - عنه اهللا ر� – قوt وفيه – عنه اهللا ر�
N  ٍبنبيذ أو نبيذ N  ٍي ا�بيذ أي – هو فإذا به، أتيته ثم ، ُدبّاءPصنعه ا âأي" يَنِْش  هو فإذا – وسلم عليه اهللا ص� – للن t 

  "الغليان كصوت صوٌت 
  ) اآلخر وا�وم باهللا يؤمن ال من Kاب هذا فإن ا3ائط، بهذا Qبا( -: هريرة أل� – وسلم عليه اهللا ص� – ا�â فقال
  :غليان وال إس رٌ  ال ا_مر نبيذ أو العنب عص� N �صل ولم بليا�ها أيام ثالثة مرتإذا 

  : قوالن ا�سألة هذه B العلم ألهل
 وال سكرٌ  فيه �صل لم وµنحp  àبه، َ�ُْرمُ  فإنه ا_مر ونبيذ العنب عص� [ أيام ثالثة مرور بمجرد أنه: األول القول
  . اfالثة األئمة عند مشهور هو ما عليه يوافقهم لم إذ مذهبهم مفردات من وهو ،اmنابلة عند ا�ذهب هو وهذا غليان،
 مساء إ� الغد وبعد والغد، ا�وم في�به ، ا�بيذ t يُنبذ �ن – وسلم عليه اهللا ص� – ا�â أن ، ا_حريم [ ود�لهم
  . ا@ادم يُس� أو ، فيُْهراق به يأمر ثم اfاfة
 ال أنه ، غليان وال  رإس منه �صل ولم بليا�ها أيام ثالثة عليه م8 إذا ، ا_مر ونبيذ العنب عص� N: ا/اI القول
 ا@طاب أبو اختاره ، أlد اإلمام مذهب Nأيًضا  قول وهو ، والشافعية وا�الكية اmنفية من الفقهاء rهور قول وهذا �رم،

ه -اهللا رlه – الÓوذا© ه ، اmالة هذه N ا_حريم منه فُهم اPي أlد اإلمام Ùم َووَج« : " لفقا أlد Ùم ا@طاب أبو وج«
  ا_حريم N أlد اإلمام Ùم أن وعندي

ٌ
رُ  عص� [ vمول   ثالٍث  N يتخم«

ً
  .  5úا

ه هكذا  ثالثة عليه مضت إذا ا_مر نبيذ أو العنب لعص� Ðريمه N أlد اإلمام عن نُِقل ما – اهللا رlه – ا@طاب أبو وَج«
 عص�ٍ  [ – اهللا رlه – أlد اإلمام Ùم lل – ا@طاب أبو اإلمام lله ، غليان وال إس رٌ  فيه �صل لم وµن ، أيام

  أيامٍ  ثالثة بمرور يتخمر
ً
  .إس ر وال غليان t �صل لم ألنه وذلك ، 5úا

  وهو والشافعية، وا�الكية اmنفية من العلم أهل rهور إ�ه ذهب ما – أعلم واهللا – يظهر فاPي هذا [: الراجح
ٌ
 قول

 غليان، وال إس رٌ  فيه �صل ولم أيام ثالثة عليه مضت إذا ا_مر نبيذ أو العنب عص� أن من أlد ماماإل مذهب Nأيًضا 
 – وسلم عليه اهللا ص� – ا�â أن æديث أو -عنه اهللا ر� – هريرة أ� æديث واالستدالل َ�ُْرم، وال pبه يباح فإنه
 [ اmنابلة به استدل ما وهو ) فُيْهراق به يُؤمر ثم ، ا/ا/ة مساء إ� لغدا بعد أو غد أو ا�وم ي(بهف اíبيذ p يُنبذ ·ن(

جيب اmديث هذا أيام، ثالثة بمرور ا_حريم
ُ
 اهللا ص� – ا�â أن عليه يدل ما úية بل  ا_حريم، [ يدل ال أنه عنه أ

  يaÚه �ن – وسلم عليه
ً
 تُ
ه - وسلم عليه اهللا ص� – ي�به فال ، تُ
ها

ً
 نُ يُؤمَ  ال ألنه �اذا؟ بليا�ها، أيام ثالثة مرور بعد ـ ا
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 كما يُريقه، وال خادمه يسقيه فإنه الغليان شدة أو اإلس ر مبادئ من و�وه تغ� فيه يظهر لم �ن فإن اfالث، بعد تغ�ه
، ألنه اmديث N جاء

ٌ
ُْرم وا�ال مال

َ
Ð ،ء فيه ظهر إذا وأما إضاعتهÇ ب حينئذٍ  فإنه واإلس ر، ا_غ� مبادئ منÜ إراقته 

  صار ألنه
ً
، حراما

ً
  ال ، غ�ه يُْسقيه أو يُِ�َبهُ  أن وال pبه لإلنسان {وز ال وا�سكر مسكرا

ً
  . خادم غ� وال خادما

 فظةحا مواد إ�ه تضاف و�وه العنب عص� فإن اآلن وأما األزمنة، من تقدم فيما يُقال �ن ال.م هذا أن معنا، تقدم كما
ر لو لكن ا_غ�؛ هذا عليه يطرأ فال  و�وها، ثالجات N و�فظ ،  بدايات من Çء فيه حصل يعÛ أنه هذا مع قُد¦

  .  pبُهُ  {وز ال فإنه غليان فيه حصل إذاأيًضا  وaذا ، pبه {وز ال حينئذٍ  فإنه ، و�وها اإلس ر
  :ا¢ليط\ Kب مسألة �

:  الكراهية [ ود�لهم ا@ليطان، يُكره أنه العلم أهل بعض ذكر الرطب، مع البُْ�  أوب وا�قصود با@ليط^ ا_مر والزبي
 لعلة ذلك عن – وسلم عليه اهللا ص� – ا�â ن' وµنما:  قالوا ، )ا¢ليط\ عن نÏ(  – وسلم عليه اهللا ص� – ا�â أن

م الُسْكر إ� إ»اعه   :يظهر اPي و ا_حريم، يثبت ال فإنه العلة، هذه توجد لم السكر، يوجد لم فإذا هذا و[ ، الُمحر«
  .فال وµال ،مكروًها يكون pبهما فإن اإلس ر، ا@ليط^ بلوغ منها Aُاف الزمن من مدة بقيا إن ا@ليط^ أن/ � 
  . اإلس ر حد إ� وصل ال�اب هذا ألن خالف، غ� من pبهما َ�ُرمُ  شك بال فإنه اإلس ر حد ا@ليطان بلغ إن وأما /³
ر ا�واد بعض من األزمنة هذه B َجدn  مامسألة  �   . وÉوها ةوالُمَف�n  ةا�خد³
 منها �صل – السالمة و¸م �ا اهللا نسأل – ابت� من بعض يتعاطاها موادٌ  –أيًضا  مضت وأزمنة – الزمن هذا N ّجد« 

   ال؟ أم ا@مر حد متعاطيها [ يُقامف ا@مر؟ حكم ا�واد هذه تأخذ فهل مشاهد، معروٌف  هو ¯ا ذلك و�و وتنويمٌ  ¤دير
 وُ�دß  ، ا@مر مثل فهو و»ور وPة وطرٌب  نشوة به �صل ما Ì أن :و� ا�سألة هذه N نستحËها أن ينب� قاعدة عندنا
  �ن سواءً  ، فاعله

ً
، أو م�وبا

ً
 ثم من ، ا@مر حكم يأخذ ال فإنه »ور وال Pة وال طرب وال نشوة به �صل ال وما مطعوما

ر وµن ، ا@مر حد صاحبه ُ�دß  فال   اإلمام يراه بما ُعز«
ً
  . ا�Ë األمر هذا _عاطيه مناسبا

 وال�ور والطرب الثة من ا@مر N ما فيه ليس و�وها العملية إجراء عند للمريض يُعطى اPي ا5نج فإن هذا و[
  . و�وها العملية إجراء أثناء بآالم ا�ريض يشعر ال حà مباpة اإلغماء هو إنما �ادةا هذه بتعا! �صل ما úية والنشوة،
، ليس هو فإذن

ً
ُ  إنما هذا مع ولكن الوجوه، من بوجه ا@مر حكم يأخذ وال �را  واستعماt فقط، الËورة عند ستعملي

، اإلمام راهي بما ا_عزير Òورة لغ� يتعاطاه من ويستحق َ�ُْرم، الËورة عدم عند
ً
 اإلنسان، ببدن مËٌ  تعاطيه نأل مناسبا

  . بدنه [ مؤتمنٌ  واإلنسان
 ا_عزير يستحق متعاطيهاأيًضا  وهذه الزمن، هذا N ك0ت ال± ا�خدرة اmبوبو ،للنوم ا�ا5ة اmبوب وأعظم ذلك ومثل
ة، واألمور ا�حرمة األمور هذه تعا! عن يردعه بما »Ëال لكن الُم  ّ�ُ ßهذه �تعا! �صل ال ألنه ا@مر شارب َحد«  د 

 و�و العميق ا�وم األغلب األعم N فيه �صل ما úية ال�ور، وال الثة، وال الطرب، من وال النشوة من Çء اmبوب
 ا�واد ذهه إن بل ، ا@مر من أقل Òرها أن ظانٌ  يظن فال ، هذا مع ولكن وهكذا، نوم يعقبه اPي العميق السهر أو ذلك،

 [ ا5دنية األÒار من ¸ا فإن ذلك، و�و ا¸�وين أنواعها بعض N سيما وال ا@مر، Òر من أعظم Òرها ا�خدرة
 ال ما اإلنسانA ، ي األثر عظم [ شاهد خ� ا�خدرة ا�واد هذه مثل بتعا! ابت� من وقصص الواقع شواهدوPا 
  اإلمام يراه بما ا_عزير يستحق فمتعاطيها هذا و[ ا�خدرة، األمور هذه متعا! يلحق

ً
 هذه مثل تعا! عن t راد�

  . وا�خدرات ا�حرمات
 ، ا�تعا! Òر من أك0 بوا�هر¦  جو¦ ا�ر Òر ألن �اذا؟ ، الرادعة العقوبة يستحق فيها والُمت«جر مروجهاأيًضا  وaذلك
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 ا�هرب أو جو¦ ا�ر Òر لكن -وأوالده زوجته – أ»ته [ يتعدى دق �ن وµن ، نفسه [ قاÒ áر ا�تعا! فËر
 أصدرته اPي القرار جاء و¸ذا ، ويروجها ويهربها فيها يتجر ال± السموم بهذه ذلك و�و اآلالف فيدمر اآلخرين يتعدى
 أديان [ العظيمة اآلثار من ماعمله N �ا ومروجها ا�خدرات مهرب بقتل السعودية العربية ا�ملكة N العلماء كبار هيئة
  . العظيمة األÒار من ذلك وغ� ، وأمنهم وأموا¸م وأبدانهم وأخالقهم ا�اس
 ال± ا�سميات من و�وها والشيشة وا�راك ا�خان باستعمال يتعلق ما ا5اب هذا N عليه ا_نبيه ينب� ¯اأيًضا  كذلك
  ¸ا Üد اآلن

ً
مة األمور من األمور هذه أن شك وال ا�سلم^، اتjتمعبعض  N الرواج من شيئا  وpبها تعاطيها ا�حر«

  . Ðريمها [ والسنة الكتاب نصوص دلت ال± األمور من واستعما¸ا
 هذه خرجت ما أول. به ا�قطوع حكم N أصبح معلوم، vقق Òر متعاطيها يصيب اPي الËر أن Ðريمها [ يدل و¯ا

 N لكن ؟ ا�كروهات من أو ا�حرمات من ا�ادة هذه تعا! هل ، العلم أهل ب^ نزاع حصل ان،وا�خ ا_بغ: األمور
  ثبت هذا زمننا

ً
  يدع ال بما يقينا

ً
 ال�طان من بأنواع اإلصابة أسباب من سبب تعاطيها وأن مË، تعاطيها بأن للشك jاال

 الشيشة أو ا�عسل أو وا�راك ا�خان تعا! أن ا�راساتو ا_قارير من كث� ذكرت فقد – والعافية السالمة اهللا نسأل –
  ذلك و�و الرئة، و»طان الفم و»طان ءا�ري و»طان اmلقوم ب�طان لإلصابة الرئيسة األسباب من ، و�وها

ً
 عموما

  ا¸الك صاحبها تورد ال± األمراض من
ً
َوالَ {: وتعا� انهسبح فقال ، با5دن اإلÒار عن ن' وتعا� سبحانه واهللا ، 5úا

 
ً
نُفَسُكْم إِنn اهللاn َ·َن بُِكْم رَِحيما

َ
 أ
ْ
 N نإ ثم) Qار وال Qر ال: (قال – وسلم عليه اهللا ص� – وا�â.  ³9النساء }َيْقُتلُوا
 ضاعةإ عن ن' الصحيح اmديث N – وسلم عليه اهللا ص� – وا�â ، مشاهد أمرٌ  وهذا ، للمال إضاعة ا�واد هذه تعا!
  لكم كره اهللا إن( ا�ال

ً
  . )ا�ال وöضاعة ، السؤال و¥uة ، وقال قيل: ا ثالث

  .األÒار من وغ�ه، باآلخرين واإلÒار ويË، ينفع ال فيما الطويلة األوقات قضاء حيث من االجتماعية أÒارها و¸ا
  

   ا�عزير: ا�وضوع اآلخر هو 
:  تعا� قوt ومنه ، ا�	ة [أيًضا  ويطلق ، ا_أديب [أيًضا  ويطلق اللوم [أيًضا  ويطلق ، ا�نع :اللغة B ا�عزير �
ُروهُ {   . ن	ته يُراد من إ� األعداء أذية وصول من ا�نع �صل با�	ة ألنه وذلك}َوُيَعز³

  . وا_عظيم ا_فخيم [ ا_عزير مادة تطلقأيًضا  وaذلك
  :  الفقهاء اصطالح B ا�عزير �
  . كفارة وال فيه حد ال ذنب [ _أديبا هو: قالوا

 �ًp ددةv وهو عقوبة غ�.  
م فعل إما: � ال± pعية éالفة: اPنب ، يكون فال ا�كروه فعل أما ، واجب ترك أو vَُر«

ً
 الُمباح، فعل أوñ باب فمن ذنبا

م فعل أو الواجب ترك: هو باPنب ا�قصود ؛ذنب [ ا_أديب قو¸م إذن    .ا�حر«
رة عقوبة الكريم الشارع من يرد لم يعÛ :فيه حد ال ذنب [ ا_أديب م، ذلك فعل أو الواجب، ذلك ترك [ مقد«    الُمحر«
 
ً
م أمر فعل ألنه ذنب، رمضان نهار N الوطء مثالً  ،كفارة ترد لم وأيضا  يكن لم ا�غلظة الكفارة فيه ذكرت �ا ولكن vُر«
  الفعل هذا

ً
  . للتعزير موجبا

  م(وعية ا�عزير �
  :فمن األدلة ، ا�ملة N م�وعيته [ jمعون العلم أهل و والسنة، الكتاب بداللة م�وع ا_عزير
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 } nُِبوُهنQَْمَضاِجِع َوا
ْ
َافُوَن نُُشوَزُهنn فَِعُظوُهنn َواْهُجُروُهنBِ n ال

َ
� âِnالنساء  } َوالالíî  

tو[ وسلم عليه اهللا ص� – قو tإال جتات ع( فوق ¶ت ال(:  – سلمو آ B  ٍاهللا حدود من حد.(   
  

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )5a(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ما حكم إقامة ا�عزير؟  �

 ، أو  –مثًال  –تطبيقه [ الشخص اPي  وإقامته  وتقدم معنا أن ا_عزير م�وع ، لكن حكم تنفيذه 
ً
 vرما

ً
يفعل أمرا

 ، وال كفارة ، فما حكم إقامة ا_عزير عليه؟ يÚك أمر
ً
�p ك عقوبة مقدرةÚذلك الفعل أو ال N وليس ، 

ً
 واجبا

ً
  ا

   -: قال أهل العلم 
ذ ا_عزير N األمور ال± : ا_عزير واجب :أمور Kُع ا�عزير فيها باíص: اíوع األول يعÛ {ب أن يُقام ا_عزير ، وأن يُنف«

  –با�ص، وهذا t أمثلة كث�ة جاءت N الُسن«ة وجاءت  pُع ا_عزير فيها
ً
 –من فعل ا@لفاء الراشدين ، والصحابة  -أيضا

   -:فمن ذلك مثًال  –رضوان اهللا تعا� عليهم 
   .ر� اهللا عنهماالرجل إذا وُجد مع امرأة m Nاٍف واحد ، فإنه ُ{ت مائة جتة ، ألن ذلك مروٌي عن عمر وع¥  - 
مان pب -     : الُمْسِكر N نهار رمضان ، عندنا أمران vُر«

وُ{ت كذلك أيًضا  –وهذا ال إش ل فيه  -انتهاك حرمة الشهر، فيُجت حد ال�ب أيًضا  pب الُمْسكر N حد ذاته ، ثم
 
ً
 t [ فطره N نهار رمضان، وانتهاكه mرمة الشهر، تعع�ين سوطا

ً
  . اهللا عنهما�، وقد ورد ذلك عن عمر وع¥ رزيرا

بوطئها، هو ال يملكها، تملكها زوجته، ف§  –أي الزوجة  –ذكروا الرجل يَطأ أمة زوجته ال± أذنت t : من األمثلة أيًضا - 
يته، لكن أذنت t أن يطأليست أمته   ها فوطئهاوال ُ»¦

ُ
م ، ولكن يُْدرأ غ t الوطء ، فوطئه vَُر« ، فنقول هذا اإلذن ال يَُسو«

 ، إن �ن يعلم ا_حريم ، وذلك @� ا�عمان بن بش� عنه 
ً
 [ الكوفة  –اmَدß و{ت مائًة تعزيرا

ً
إ�ه  �ا ُرفع –وقد �ن أم�ا

 –ل: �نت  –ص� اهللا عليه وسلم  –ألقض^ فيها بقضاء رسول اهللا : ، فقال ا�عمان بن بش� رجٌل وقع [ جارية امرأته
تها –أي الزوجة 

»
َحل
َ
تْها t رrتُُه،  أ

»
ّحل
َ
و¸ذا ذهب بعض أهل " اmديث N سنده مقال"t ، ألجتن«ُه مائة، وµن لم تكن أ

 Ìٍ ] اعة من الصحابة؛r كتبهم  العلم إ� أن مثل هذا الفعل موجٌب للرجم، وهو قول N هذه أمثلة يذكرها الفقهاء
  . عزير عليهاألمور ٍ {ب ا_عزير عليها، �اذا؟ ألن ا�ص ورد با_

 Iوع ا/اíعزير عليها ،أو ترك واجب ،أموٌر �رمةفعل : ا�صوص األمر باíا B وليس:  
عزير N حالة من اmاالت t ا�صلحة N ترك ا_ مÚوٌك الجتهاد اإلمام،  فإذا رأىفمثل هذه األمور، إقامة ا_عزير فيها  

̂« N حقه أن يعزر [ مثل هذه األفعال حà يرتدع  عزير؛اس ال يصلحهم إال إقامة ا_ا�أن ، وµذا رأى ذلك فإن الُمتع
احة يتحرك فيها بالضوابط ال�عية، ، وهذا من األمور ال± � مساحة يتحرك فيها اإلمام، لكنها مس اا�اس وي
جرو

لُقية ، واالجتماعية ، وال�عية ، ا�ينية ، وا@ُ : ، وµنما � يُنظر فيها إ� مصلحة ا�جتمع ليست مÚوaة للهوى والتش§¦ 
ر أهل العلم قاعدة  أن ت	ف اإلمام [ : فينظر ما يتحقق فيه مصلحة ا�جتمع ، ويعمل [ وفق هذه ا�صلحة ، وقد قر«

  . منوٌط با�صلحة  –رعيته ، N هذه األمور وغ�ها 
  هل �تاج ا�عزير إ� مطاºة ؟ : مسألة �

؟ وهل �تاج أيًضا  ، حد ا_عزير هل يتوقفقف إثباته [ مطا5ة ا�قذوفأن حد القذف يتو –مثًال  –يعÛ ، تقدم معنا 
  إ� مطا5ة ؟ 
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vرمات، وµن لم يطالب  ، بل لإلمام أن يُعزر [ ترك واجبات، أو فعلبة ا_عزير ال تتوقف [ ُمطا5ةعقو: قال أهل العلم
ا_أديب ، لم يتوقف إقامة ا_عزير [ مطا5ة : فلما �ن ا�قصود من ا_عزير هوا_أديب ، : ألن ا�راد با_عزير ، أحٌد بذلك

  . أحٍد به ، بل هو مÚوٌك لإلمام
ا�رائم ال± يعزر عليها، سواًء �نت جرائم من قبيل فعل ا�حرم،  أو �نت جرائم من قبيل ترك الواجب أيًضا  كذلك

، و¸ذا �ن تقدير العقوبة الزاجرة تتفاوت قلًة و0aًة وقوًة وضعًفا ناعة،وا�فروض، هذه ا�رائم وا�خالفات تتفاوت ش
 éالفة تست�ي N ا�جتمع ، وتنت� N ا�جت

ً
 باجتهاد اmاكم ، فأحيانا

ً
إ� مع ، فيحتاج حينئ¼ذ الردع عنها الرادعة منوطا

 éالفة ال يقع فيها إال آحاٌد من ا�اس، عقوبة صارمة، تردع ا�اس عن إقدامهم [ مثل هذه ا�خالفة ال�عية،  و
ً
أحيانا

فال يمكن أن تكون عقوبتها مثل عقوبة تلك ا�خالفة ال± توافد ا�اس [ فعلها، وأقدموا [ فعلها وتتابعوا [ 
�و ذلك فعلها، ا�قصود أن العقوبة ا_عزيرية تقديرها Aتلف باختالف األحوال ، واألشخاص ، واألزمنة ، واألمكنة ، و

من األمور ال± يراعيها القا� حال نظره N تقدير العقوبة ا_عزيرية ا�ناسبة ، ومع هذا فليس ثمة مانع من أن يكون 
اجتهاد القا�، ال يظهر � مانع N أيًضا  هناك مثًال حٌد أ[ للعقوبة ا_عزيرية N جرائم معينة،  وحٌد أد�، حà يُضبط

للتعزير N جرائم معينة ، وحٌد ال يتجاوزه القا� ، فتكون هناك مساحة للتحرك N هذه أن يكون هناك حٌد أ[ 
  .تالف األشخاص واألزمان واألمكنةالعقوبة ما ب^ اmد األد� واmد األ[ ، و¤تلف باخ

  ما ï مسوäت ا�عزير ؟ وما ï أسبابه ؟  �
ا_عزير إنما يكون لÚك واجٍب èٍp أو فعل vرٍم ، و[ هذا تقدم معنا قبل قليل �ا Ðدثنا عن تعريف ا_عزير، أن 

  : فمسوúت ا_عزير تنح	 N هذين األمرين
 ترك الواجبات  .�

 فعل ا�حرمات  .³

 ، فريضة الصيام ، : ، مثل ترك الواجبات: ا�سوغ األول
ً
�p اإلخالل بالفرائض ، وعدم اإلتيان بها [ الوجه ا�طلوب

  . وها من الفرائضفريضة الصالة ، و�
Iمثل فعل ا�حرمات : ا�سوغ ا/ا ، : 

ً
ال�قة فيما دون ا�صاب ، ألن ال�قة إذا توفرت فيها ال�وط صارت عقوبته حدا
ر ذلك السارق ، وال يُقام عليه اmد _خلف pط من  ، عقوبة حدية ، لكن إذا ¤لف pط من ال�وط ، فقد يُعز«

بعض صور ا�نايات ال± ليس فيها قصاٌص و�و ذلك ، �للطمة ، والوaزة ، و�و ذلك ، ا أيًض  pوط إقامة اmد، كذلك
 Ì ، ^تمعات ا�سلمjبالد ا�سلم^ ، و N ويع اآلمن^، والعمل [ زعزعة األمنÚaشهادة الزور، وaو®لقذف بغ� زنا، و

ر عليها ألنها أموٌر vرمٌة ، أيًضا  هذا من األمور ال±     :والقاعدةيُعز«
 
ً
ه تشديد العقوبة ا_عزيرية ، وتغليظ العقوبة ا_عزيرية ، نظرا  ، 	ما توج«

ً
أنه 	ما َقُظم أثر الفعل ، وصار أثره متعديا

  . لشناعة ذلك الفعل، وعظيم أثره وتعديه وعدم اقتصاره [ الفاعل نفسه
  : أنواع ا�عزير �

ر بها، ومنها أمور ماتأذى الُمعزر بهاا أمور معنوية يا_عزير t أنواع كث�ة ، منه من صور ف، دية vسوسة يتأذى الُمَعز«
، يزجر الشخص اPي يستحق ا_عزير  ا_عزير بال.م ، هذا من صور ا_عزير ا�عنوي ، وذلك بأن القا�: ا_عزير قالوا
 N كمويو�هmلس اjاهللا ، يا ظالم ، و�و ذلك ، كم óما ¤اف اهللا، ما تت ، âحديث ا� N ص� اهللا عليه  –ا جاء

� الواجدُ (  -:وسلم 
َ

Á –  Ûمطل الواجد الغ Ûيع–  �Á الواجد ظلٌم �ل عرضه وعقوبته  (t يا ظالم، يا معتدي ، : بأن يقال
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  . يا من يتساهل N أموال ا�اس ، و�و ذلك
، يظل اmد من حرية اإلنسان اmبس من األمور ا�همةا_عزير با_عزير باmبس ، و: بال.ممن صور ا_عزير أيًضا  - 

، فإذا سجن ن بطبعه يعشق اmرية و�ب اmريةألن اإلنسا وحبسه وسجنه، يظل من الصور ا5ليغة N ا_عزير وا_أديب،
صورة من  اmبس، وهو ألجل éالفته ألمٍر من األمور ، أو ارتكابه �خالفٍة pعية، فإنه حينئٍذ يتأذى بهذا السجن أو

Ì N قضية تستوجب ا_عزير ، لكن ينب� مع هذا 	ه لقوان^ الوضعية هذا موجود �يهم، حN à اصور تأديب ا�خالف^
 
ّ
، فقد يدخلها اإلنسان بذنٍب صغٍ� و جرٍم صغ�، وAرج وقد �رص [ السجن، ألن السجن بيئة موبوءةٌ  {ب عليه أال

 من صور اإلجرام العظ
ً
يم والشديد ، فيحصل نقيض ا�قصود ، ُسجن لÑ يُؤد«ب من ذلك اPنب ، فصار السجن تعلم صورا

 الكتسابه �دات وأمور سيئة، و¸ذا فنقول
ً
ينب� أن يعزر بأسا�ب متنوعة ¯ا سيأÁ معنا، إال إذا لم �صل الردع إال :  سببا

  .لة هذه ال بأس من سجنه تعزيًرابالسجن، فإنه واmا
 –وجل  عز –ا_عزير با�À من ا5ت، وال شك أن هذا من أعظم صور ا_عزير ، واهللا : من صور ا_عزيرا أيًض  كذلك - 

ا َفَعلُوهُ إِالn قَلِيٌل م³ { :قال N كتابه nم م
ُ
 ِمن ِديَارِ¥

ْ
وِ اْخرُُجوا

َ
نُفَسُكْم أ

َ
 أ
ْ
ُتلُوا

ْ
ِن اق

َ
نnا َكَتبَْنا َعلَْيِهْم أ

َ
فانظر  .>>النساء } ْنُهمْ َولَْو ك

وع من أنواع ، و[ هذا فا�À من بت اإلنسان وموطنه ال شك أنه نب^ قتل ا�فس واإلخراج من ا5تكيف ساوى 
  .العقوبة ا_عزيرية

ا_عزير بالËب وا�ت صورًة مهمًة من صور ا_عزير وا_أديب ، ونصوص  كذلك أيًضا ا_عزير بالËب وا�ت، ويب� - 
  ) مروا أبنائكم بالصالة لسبٍع واQبوهم عليها لع(: (يقول –ص� اهللا عليه وسلم  –بهذا ، ا�â  القرآن والسنة تشهد

  ه ؟أقل الÑب وأكuما هو  �
  ، فيَْصُدق ا_عزير ولو �ته واحدة ، N ا_عزير ال ّحد« ألقل الËب  :العلماء يقول

  : ثة أقوالوأما أك0 الËب N ا�ت فألهل العلم N هذه ا�سألة ثال
، ويستدلون [ ذلك æديث  وهذا قول مشهور B مذهب ا3نابلة، قالوا ال يُزاد B ا�عزير ¨ ع( جتات: القول األول

  ) .ال ُ¶ت فوق ع( جتات إال B حٍد من حدود اهللا: (يقول –ص� اهللا عليه وسلم  –أ� بردة ، سمعت رسول اهللا 
Iقالوا ال يبلغ : القول ا/ا nعزير ا3َد�با 	د القاmفال ينب� للقا� أن يبلغ با_عزير  ثمان^ جتة؛ –مثًال –، فإن �ن ا

، لكنهم ¸م ، وهو رواية أيًضا عن اmنابلة هو قول ا3نفية والشافعية، وهذا أو أقل من ذلك 9=بل �كم �ته  ثمان^
   ؟" ال يبلغ به ا3د : " ، ما ا�راد بـmد تفس�ان N بيان ا�راد بأن القا� ال يبلغ با_عزير ا

 {وز للقا� أن يعزر باfمان^، بل أي ال يبلغ به أد� حٍد، فلو قلنا أد� اmدود ثمان^ جتة،  فإنه ال: االحتمال األول
 �نيعزر بما دون اfمان^

ً
  ، هذه ا�خالفة واPنب ا�عزر عليه ت، أيا

Iدود" اد بقو�ا ا�ر: قالوا  :االحتمال ا/اmقالوا " ال يبلغ به حداً ، أو أد� ا ، : N جنايٍة أد� حٍد م�وع Ì N ال يبلغ
وهو فيما يظهر األقرب جنسها، و{وز أن يزيد N ا_عزير عليها [ حد غ� جنسها، وهذا القول رجحه ا�وفق ابن قدامه، 

ةٍ {، أن {ت مائة جتةٍ  غ� ا�حصن فمثًال حد الزنا، الزا© –واهللا أعلم  – َ
ْ

ْنُهَما ِمَئَة َجت وا n�ُ َواِحٍد م³  }الزnاغَِيُة َوالزnاIِ فَاْجِتُ
فإذا حصلت éالفة N هذا ا5اب، كما لو وُجد رجٌل مع امرأة أجنبية m Nاٍف واحد، ولم �صل الزنا ، فللقا� .  ³ا�ور

جتة ،  99أي الـ  –ال± � حد ا@مر، لكنها N الوقت ذاته  ?<أك0 من  99 جتة ، وµن �نت هذه الـ 99أن يُعزر �تهما 
  : للزا© غ� ا�حصن، استدلوا [ هذا القول بأدلة منها ، لم تبلغ حد أو جنس هذه ا�خالفة وهو حد الزنا 

نظر  –ص� اهللا عليه وسلم  – وهذا اmديث رواه ا5يهó ، لكن N رفعه للنâ) من بلغ حداً بغ¡ حٍد فهو من ا�عتدين( 
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وألن العقوبة [ قدر ا�ريمة ، وا�عاï ا�نصوص [ حدودها أعظم وأغلظ من غ�ها ، فال {وز أن يبلغ N : ، قالوا 
الزا© غ� ا�حصن ُ{ت مائة جتة ، فإذا ارتكب éالفة ال تصل mد الزنا ، : أهون األمرين عقوبة أغلظهما ، فمثًال 

  . من جنس الزنا ، وµن لم يثبت حد الزنا ، ال ينب� أن تصل عقوبته عقوبة الزنا نفسه لكنها
، بل هو راجٌع إ� اجتهاد اmاكم والقا� æسب ما يراه من ا�صلحة N هذا  ال حد ألكu ا�عزير: قالوا : القول ا/الث

 وألف^ ، وقد يعزر، فقد يعزر با�ت مائة ومائت^ ا5اب
ً
؛  استدلوا وهذا هو مذهب ا�الكيةحà بالقتل كما قالوا ،  ، وألفا

م فيه ، فجته مائة أخرى 
¦
Óُختم بيت ا�ال فجته  عمر مائة وحبسه ، ف ] 

ً
[ ذلك بقصة معن بن زائدة حينما زور ختما

م فيه مرًة ثاfة فجته مائًة ثاfًة ، فصار jموع ما جته ثالثمائة جته 
¦
Óُف ، "í?? ته ج " N دودmو� أعظم من أق@ ا

وألن األصل مساواة العقوبة با�ناية بقدر ما ي
جر به ا�جرم ، : ا�ت ، وهو حد الزنا مائة جتة للزا© غ� ا�حصن ، قالوا 
هو األقرب  واهللا أعلم ، أن القول ا/اI وا�ي اختاره ا�وفق ابن قدامة، –وا�ي يظهر وذلك راجٌع إ� اجتهاد اإلمام ، 

بأن ا�راد ) ال ¶ت فوق ع( جتاٍت إال B حد:( –ص� اهللا عليه وآt وسلم  –وُيف� اmد الوارد N قوt   للصواب،
  . باmد،  ليس اmد ال�è االصطالº، وµنما ا�راد ا�عصية وا�حرم

  
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )5Õ(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

N ا© وهو أنه ال تقدم معناfا_عزير القول ا N بËأك0 ال N ما يتعلق N لقة ا�اضية بيان أن القول الراجحmنهاية ا 
حد جنس تلك  ال يبلغ بها ؛يبلغ با_عزير اmد، وا�قصود أيًضا ال يبلغ ا_عزير [ عقوبة معينة أو [ éالفة معينة

فإنه يعزر إذا لم يثبت عليه  ؛جل مع امرأة أجنبية m Nاف واحدال ما لو وجد رلنا [ ذلك بمث، ومثّ العقوبة أو ا�خالفة
وµن جت تسعة  ،؛ بل {ت أقل من ذلكا© غ� ا�حصن وهو جته مئة جتةيعزر لكن ال يصل تعزيره إ� حد الز، حد الزنا

ا �نت هذه ا�خالفة ليست من جنس لكن لمّ  و� كما هو معلوم أك0 عددا من اmد p Nب ا@مر، ؛وتسع^ أو تسع^
  .جاز الزيادة عليها ؛فة pب ا�سكرéال

فيعزر لكن ال يصل ا_عزير ، كذلك أيًضا مثال لو قلنا إن تعا! اmبوب ا�خدرة ليس فيها حد ا@مر وµنما يعزر عليها
ل اfا© رجحه rاعة من أهل العلم وµنما يعزر تسعة وسبع^ جتة أو سبع^ جتة أو �و ذلك، هذا القو ،حد ا@مر إ�

بأن ا�راد باmد N هذا اmديث  )ال ُ¶ت فوق ع( جتات إال B حد: (وف�وا اmد الوارد N قوt ص� اهللا عليه وسلم 
ا�قصود باmد هنا ) ال ¶ت فوق ع( جتات إال B حد(ليس اmد االصطالº كحد ا@مر والزنا و�و ذلك وµن ا�قصود 

سواء �نت بفعل vرم أو بÚك واجب وهذا اصطالح قرآ© شائع يك0 ذكره  ووروده N كتاب اهللا عز  ا�عصية ، ،ا�خالفة
 َيْعَتُدوَها {:وجل كما N قوt تعا� 

َ
َك ُحُدوُد اهللاnِ فَال

ْ
مل ا�ت N هذا و[ هذا ُ� ، vارمه وأموره ال± حرمها  :أي} تِل

tديث وهو قوmحدال: (ا B ه وا�علم _لميذه  ؛[ ا�ت الصادر من غ� الوالة)  ¶ت فوق ع( جتات إال��ألب لو
  ؛قصة معن بن زائدة ؛أما ما استدل به أصحاب القول اfالث و�و ذلك ،

ً
  . غ�  ثابت فكما تقدم أن N إسناد القصة مقاال

ا@الف N ظل ومع ذلك ي، و¸ذه القصة N إسنادها مقال ،ا ا�شهور أن ابن زائدة تأخر زمانه عن عمر بكث�وأيًض 
ورأى أن ا_عزير قد يصل إ� حد القتل لشناعة ا�خالفة وشدة Òر ذلك  فلو اجتهد قاٍض ، ¯ا يسوغ ا@الف فيها�سألة 

فاألمر N هذا N دائرة ، أيًضا rاعة من ا�حقق^ واختاره ،به ا�الكية كما تقدم معنا: قال ،ا�رم فهو قول قد قال به األئمة
  .العامة  أو�صلحة ا@اصة �حقق االقا�  فيه األمور ال± يسع فيها ا@الف و ¯ا {تهد

فهل {وز ا_عزير  ،أو بإتالفه، درته وµيداعه بيت ا�ال و�و ذلكإما بأخذه ومصا ،ا_عزير با�ال من صور ا_عزير؛ -  
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 N قوالن مشهوران  هذه ا�سألةبأخذ ا�ال وبإتالفه؟ ألهل العلم:  
   :ود�ل ذلك ،ا_عزير بأخذ ا�ال وµتالفه أنه ¶وز:القول األول 

ا�دينة كما هو معلوم ¸ا حرم كحرم مكة وµن -تؤخذ آلة صيده ،  ،ما ورد من األمر بسلب من اصطاد N حرم ا�دينة/ �
جاء N بعض ا�صوص ما يدل [ أن من صاد N  ولكن مع هذا -�ن حرم ا�دينة أقل من حرم مكة N أمور كث�ة 

  .ُعزر بأخذ ماt اPي هو آلة صيدهف، وهذا نوع من أخذ ا�ال، حرم ا�دينة فإنه يسلب بأن تؤخذ آلة صيده
  .[ من »ق من غ� اmرز -لغرامةا–كذلك ما ورد من تضعيف الغرم / ³
í /ار ،وفهأي أوعية ا@مر وشق ظر ،ما ورد من ك� دنان ا@مرËهدم مسجد ال N ذلك ما جاءaا�شوب ، و Aراقة اللµو

  .وÐريق ا� ن اPي يباع فيه ا@مر  ،وµتالف ا_ماثيل وطمس الصور ،ا �ن غش فخلط اللA با�اءتعزيرً  ،با�اء
 Iتالفهوعمدتهم [ عدم جواز ا_عزير بأ ،ا_عزير بأخذ ا�ال وال بإتالفه ال ¶وز: قالوا:القول ا/اµخذ ا�ال و:  

  .قتدى به من أصحاب ا�â ص� اهللا عليه وسلمأن هذا  لم يرد عمن يُ  /�
وµذا  ،اmديث ا�شهور) إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا( ،األصل حرمة ا�ال/ ³

   ،حرمة ا�ال فال تنتهك هذه اmرمة�ن األصل 
í / ال يكون بإتالف ا�ال الواجب األدب ، واألدب أن.  

ا�ال أو إتالفه رى أحيانا أن ا�صلحة تقت� ا_عزير بأخذ فقد يُ  ؛اPي يظهر واهللا أعلم أن ا�سألة فيها سعة: الراجح
 ، كك� دنان ا@مر

ّ
 ا يُ وأحيانً ، و�و ذلك وÐريق متاع الغال

ً
والظاهر  ،م ا_عزير بأخذ ا�ال أو بإتالفه بعدرى ا�صلحة مثال

هذه القضية خاضعة كما قلت قبل قليل إ� اجتهاد القا� و� من ا�سائل ال± فيها سعة N نظر القا� �نظر ما أن 
  .�قق ا�صلحة ال�عية للمجتمع ويكفل t أمنه وسالمته 

  :وفيه أقوال ؛ا_عزير بالقتل:أيًضا  من صور ا_عزير ال± وقع فيها ا@الف -  
فال ينب� أن يصل ا_عزير إ�  ،ألنه ال أشد من القتل، ال {وز ا_عزير بالقتل æال: م من قالمن أهل العل :القول األول

  .  وهذا قول �هور العلماءالقتل 
Iقالوا  :القول ا/ا :p فحينئٍذ {وز قتله،  ذلك ا�جرم ال يندفع إال بقتله{وز ا_عزير بالقتل إذا �ن.  

@الف N هذه ا�سألة ما جاء N ا�صوص ال�عية من تعظيم حرمة ا�فس لعل من أسباب وجود ا :سبب ا¢الف
فلما  )إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام: (وا�â ص� اهللا عليه وسلم يقول وتعظيم حرمة ا_عدي عليها

N هذا القدر من ا_حريم وا_حذير من ا_عدي عليها اختلف العلماء N كم ا_عزير  ح�ن شأن ا�فس ا�عصومة
  .ألن N ذلك إراقة �م مسلم معصوم ا�م ؛بالقتل

 يذكره الفقهاء :من أمثلة هذه الصورة
ً
ذكروا قصة ما هو ا��ل ؟ ،يقتل :فقالوا  ،ا�اسوس ا�سلم إذا Üسس للكفار :مثال

عنه أخ� كفار قريش بمقدم ، حاطب بن أ� بلتعة ر� اهللا ا ¯ن شهد بدراحاطب بن أ� بلتعة وهو من السابق^ إسالمً 
 âوسلم -ا� tص� اهللا عليه وا-  ً�é وسلم tص� اهللا عليه وآ âا� ] ºل الو
رسول اهللا ص� اهللا -ا t فأرسل ف

Áِ  ،ة الرسالة _وصلها إ� كفار قريشمن يبحث عن تلك ا�رأة ال± أعطاها حاطب بن أ� بلتع -عليه وسلم
ُ
ا�قصود �ا أ

الرسول ص�  فقال t ،دعÛ أÒب عنقه يا رسول اهللا :ه للنâ ص� اهللا عليه وآt وسلمل عمر ر� اهللا عنه وأرضابه قا
وجه ) لقد شهد بدرا، ولعل اهللا اطلع ¨ أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: (اهللا عليه وآt وسلم

وا�â ص�  ،أن عمر استأذن ا�N â أن يقتلهقالوا  ؛عزير بالقتلاالستشهاد من هذه اmديث ومن هذه القصة [ جواز ا_
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اهللا عليه وسلم لم ينكر [ عمر ح^ طلب قتله ولكنه اعتذر عن قتل حاطب ر� اهللا عنه وأرضاه بكونه ¯ن شهد 
) ئتم فقد غفرت لكماعملوا ما ش(أو ) ، لعل اهللا اطلع ¨ أهل بدر فقال قد غفرت لكما يدريك يا عمروم: (قال  ،ابدرً 

عقوبة ال يتحقق به ا_عزير بالقتل من ا�سائل ال± {تهد فيها اmاكم فإذا رأى أن ا_عزير [ تلك الأيًضا  و[ هذا يظل
èجر ذلك ا�جرم ،ا�قصد ال�
  .pه إال بقتله فيجوز القتل حينئٍذ [ هذا القول واهللا أعلم وال يكف  ،وال ي

� B لف�عزيرما يتعلق با�ا .  
ر أثناء تعزيره با�ت    ا بدية أو �وها أم ماذا ؟فهل يُضمن ؟يكون مضمونً  ؛لو تلف الُمَعز«

  ". فإنه ال ضمان فيه Ì تلف N أمر مأذون فيه pً� : "دوا قاعدة قالوا العلماء قعّ 
 �ًp ا_عزير جت مأذون فيه N حد ا@مر وا�ت ،فهذا ا�ت N حدمثل ا�ت N  فإنه لو تلف ال  ؛الزنا للزا© غ� ا�حصن

والعقوبة ا��وعة للزجر والردع إذا  ،ال تضمن تلك ا�فس ال± تلفت ،�اذا؟ ألن ذلك ا�ت مأذون فيه pً�  ،يضمن
ذن t با_أديب فال إن هذا ليس خاًص : بل قالوا ،ود أو ا�حدود منها فإنه ال ضمانتلف ا�جل

ُ
يضمن ا باmاكم بل Ì من أ

   :لكن ب(وط ،�ألب وا�علم فإنه ال يضمن
  .أن يكون ا_أديب م�وً� / �
  .تعدٍ وال  ال �صل N هذا ا_أديب إ»اٌف ن أ /³
  �ًp ذلك ، فإن هذا الشخص يضمن ما أتلفهأما إذا �ن هذا ا_أديب غ� م�وع أو غ� مأذون فيهaإذا حصل أيًضا  و

بعض اآلباء اPين يتجاوزون N تأديب أن ينب� أن ينبه إ� أيًضا  وهنا ،به الضمانتعد وµ»اف N الËب فإنه �صل 
èد ال�mا�جتمع صورً  ،أبنائهم ا N ا من صور اإليذاء للطفل و�وهفإنا نسمع،  �ًp دين اهللا عز وجل¯ا ال يسوغ N ، 

  .اإلمام راد� t يستحق أن يعاقب عليها ذلك األب اPي يتجاوز اmد ال�è بما يراه ف

  :حد الªقة ♦
ومن  ،بËورة ا�حافظة عليهابل Ì ال�ائع  ،ا�حافظة [ األموال إحدى الËوريات ال± جاءت ال�يعة اإلسالمية

صور ا�حافظة [ األموال N هذه ال�يعة ا�بارaة أنها pعت حد قطع ا�د N »قة األموال ا�عصومة مà ما توفرت 
ارِقَُة {وتأملوا أيها األخوة كيف ختم اهللا عز وجل آية القطع بهذين االسم^ ا�ليل^ p،  tوط القطع nارُِق َوالس nَوالس

 ِمَن اهللاnِ َواهللاnُ َعِزيٌز َحِكيمٌ 
ً

يِْدَفُهَما َجَزاًء بَِما َكَسَبا نََكاال
َ
َطُعوا أ

ْ
م سبحانه وتعا� فيما عقوبة القطع حكيفاPي pع } فَاق

و¸ذا ال ينب� �سلم يؤمن باهللا وا�وم اآلخر أن يطعن N  ،وعزيز N حكمه سبحانه وتعا� ،أجل إصالح عبادهpعه من 
ةُ ِمْن {مثل هذا اmد أو أن يشكك N هذا اmد  َ¡َِ

ْ
ْن يَُكوَن لَُهُم ا¢

َ
ْمًرا أ

َ
ُ أ

ُ
pَورَُسو ُnاهللا َ̧  ُمْؤِمَنٍة إَِذا قَ

َ
َوَما َ·َن لُِمْؤمٍِن َوال

ْمرِِهمْ 
َ
كيف تقطع ب�قة ثالثة دراهم أو ربع  ويقول ،و¸ذا بعض من ال دين عنده من يطعن N هذا اmد ويشكك فيه}أ

  :كما يذكرون عن بعضهم أنه �ن يقول !!مع أنه لو ُجÛ عليها وقطعت فيها نصف ا�ية  ،دينار
  رِديَت              ما با¸ا قطعت N ربع دينايد �مس مئ^ عسجد و
 tفرد عليه من رد بقو:  

  وأرخصها            ذل ا@يانة فافهم حكمة ا5اري  ،عز األمانة أغالها
وال شك أن اهللا سبحانه وتعا� هو الرؤوف بعباده وهو العليم  ،نة �نت ثمينة لكن �ا خانت هانت�ا �نت أمي :¸ذا قالوا

 َفْعلَُم َمْن َخلََق َوُهوَ {بما يصلح عباده 
َ

ال
َ
َبِ¡ُ  أ

ْ
ِطيُف ا¢

n
دقيقة حà وا عديدة ثم إن أهل العلم رlهم اهللا ذكروا pوًط }الل

  .يطبق هذا اmد فليس األمر مÚو® [ عواهنه 
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  :تعريف الªقة �
  .� أخذ الشخص مال غ�ه [ وجه االختفاء: ¨ وجه ا¤ملة تعريف الªقة

  :هذا اmد وا_عريف rلة من الضوابط و¸ذا قالوالكن ال�قة ا�وجبة للحد لقطع يد السارق تضاف إ� 
ï قة ا�وجبة للحدªالغ :الºخراجه من حرز مثله ¨ وجه االختفاء من غ¡ نصابًا  أخذ الشخص مال غ¡ه ا�ح�م اöو

  .فتضمن هذا ا_عريف rلة من ال�وط ال± يقطع بها N ال�قة كما سيأÁ معنا بعد قليل ،شبهة
   :حكم الªقة �

نيا أو خلود N عليها حد N ا� َب ت¦ éالفة pعية رُ  � Ì: الكب�ة حدإن : ألن أهل العلم قالوا، بائر اPنوبال�قة من ك
اجتمع فيها أن اهللا سبحانه وتعا� رتب عليها  :فال�قة اجتمع فيها أمران ،أو لعن صاحبها أو �و ذلك ،ا�ار N اآلخرة

) لعن اهللا السارق( :أن السارق ملعون [ لسان رسول اهللا ص� اهللا عليه وآt وسلموأيًضا ؛ ا N ا�نيا وهو القطعحدً 
   .و¸ذا �نت من كبائر اPنوب N كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوt ص� اهللا عليه وآt وسلم وrµاع أهل العلم

يْدِ {:قوt تعا�  :الكتابمن  
َ
َطُعوا أ

ْ
ارِقَُة فَاق nارُِق َوالس nنوبفهذا حد ¯ا يدل [} َفُهَماَوالسPأنها كب�ة من كبائر ا  .  

قال بعض  )ال يªق السارق ح\ يªق وهو مؤمن: (ل ا�â ص� اهللا عليه وآt وسلمأحاديث كث�ة منها قو :من السنة
اPنوب ال±  فإن ال�قة من ،ال ي�ق السارق ح^ ي�ق وهو مؤمن �مل اإليمان :ل العلم N تفس� هذا اmديثأه

أنه حال »قته واقÚافه ) ال يªق السارق ح\ يªق وهو مؤمن( ا�راد æديث: بعضهموقال  ،تنقص اإليمان وتضعفه
إن دمائكم وأموالكم : (أيًضا قوt ص� اهللا عليه وسلم ،كذلكع عنه اإليمان ويكون �لظلة عليه¸ذا اPنب يرتف

،كذلك ما جاء من قوt األموال كما يشدد N شأن ا�ماء وآt وسلم يشدد N شأن و®ن ا�â ص� اهللا عليه )عليكم حرام
  .واإلrاع منعقد [ Ðريم ال�قة ) لعن اهللا السارق: (
 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )5á(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  :Kوط ثبوت حد الªقة �

 ��مً : ال(ط األول
ً

ذا و[ هذا إ ،فر وصف ا�ا�ة N ال�ء ا��وقفالبد من تو ،اأن يكون هذا ا�ال ا�ªوق ماال
مة ال�ء وعدم حرمته �ن ال نتÓم N حر ،قول ال قطع فيه ال يعÛ أنه مباح، وحينما ن»ق Çء ليس بمال فال قطع فيه

البت ر واالخÚاع قوق او[ هذا ما عرف عندنا N هذا الزمن æ ،ن نتÓم N ال�قة ا�وجبة للقطع، ولكهذا باب آخر
، لكن لو  وال {وز ا_عدي عليها، � حقوق معنوية Úvمة pً� حقوق معنوية جدت N هذا الزمن ،وحقوق ا_أ�ف
وأما كونه يعزر [ فعل  ،ألن هذا ال�ء ا��وق ليس بمال ؟ ال تقطععليها فهل تقطع يد من تعدى عليهاقدر أنه تُعدي 

، اmدود N جرائم معينة بينما ا_عزير N جرائم ال ح	 عنا باب واسع فهو أوسع من اmدودتقدم م هذا فا_عزيز باب كما
  .¸ا وال عد بل هو é Ì Nالفة pعية

Iدة هذا ا�ال أن يكون: ال(ط ا/اM ا يتمولî، ا و®نو ،فإنه ال تقطع ب�قته ا�د و[ هذا فإذا �ن ال�ء ال يتمول �دة
N ى فإن ا�اء لم يكن من ، الزمن ا�ا� با�اءيمثلونÚقته : و¸ذا قالوا ،األمور ال± تتمول وتباع وتش« N ال تقطع

  ، قتهالكن N زمننا هذا �ا أصبحت ا�ياه اآلن تباع وتشÚى فإنها تدخل N األموال ا�تمولة و¸ذا تقطع ا�د N » ،ا�د
  kقة اآلدÆ : مسألة �

  . أي م ن ا بان ي�ق طفل من ا�ستش أوحيانً �صل أ مثاt ما
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فاmر إذا ُ»ق ال يقطع سارقه �اذا ؟ألن ا��وق وهو اmر ليس بمال وليس ب�ء متمول وال يملكه  :kقة ا3ُر/ أوالً 
  :ا@طف أحيانًا ،وهو من ا�رائم اآلن ال± انت�توأما ا@طف ، أحد
يرجع إ� ا5اعث  اmكم هناإذا خطف شخص ف :فقالوا، سية و�و ذلكقد يكون بدوافع سيا يكون بدوافع ما�ة -�

 فإن ا@طف يأخذ N هذه اmالة حكم جريمة ا�5 وتطبق [ ؛فإن �ن ا5اعث [ ا@طف أمور سياسية ،[ ا@طف
  .ا@اطف أو ا@اطف^ pوط ا5غاة

ذ ة وµنما من أجل أمور ما�ة و�وها فحينئµن �ن ا@اطفون لم يقوموا با@طف من أجل بواعث وأسباب سياسيو -³
 هذا فيما يتعلق ب�قة اآلدä اmر ،يمكن أن يطبق عليهم حد اmرابة

ا فإن و¸ذا قالوا إن �ن صغ�ً  ،ن العبد ¯ا يباع ويشÚى فهو مالأل ،اأما العبد فالفقهاء يذكرونها قديمً  :kقة العبد/ ثانًيا
فت أخذه »قة ألنه مال ¯لوك وأما ا لعبد الكب� إذا ُ»ق فإن أخذه ليس ب�قة ألن أخذه ليس فيه اختفاء وقد ُعر¦

ال�قة ا�وجبة للقطع بأن يكون األخذ [ سبيل االختفاء من ا�الك اB إال إن �ن هذا العبد الكب� أخذ [ ح^ 
N الة قد يكون أخذه داخالmهذه ا Àال�قة غرة كحال كونه مغ¬ عليه أو �و ذلك ف .  

  :kقة ا�صحف �
مبÛ [ مسألة  لمليس بمال ؟ هذا خالف ب^ أهل العفهل تقطع N »قته ا�د ألنه مال؟ أو ال تقطع ألنه ال {وز بيعه  

  يذكرها الفقهاء N كتاب ا5يوع و� حكم بيع ا�صحف هل {وز بيع ا�صحف؟ أو ال {وز؟
ليه ال يؤخذ ع ،ال تقطع يد سارقه ألنه Ùم اهللا تعا�: وز بيعه قال من ذهب من أهل العلم إ� أن ا�صحف ال { -�

  .عوض وال {وز بيعه وال pاؤه
ومعلوم أن بيع  ،ا [ ما إذا »ق كتب العلموقياسً  ،يقطع سارقه لعموم أدلة القطع: قال بيعه �وازومن قال  -³

واهللا أعلم أنه N حكم ما {وز فاPي يظهر  ،ت و�و ذلكا�صحف ال يقع [ Ùم اهللا وµنما يقع بيعه [ الورق و[ ا�
  .القول بالقطع N »قته قول متوجهو¸ذا بيعه وpاؤه 

  : حرمة t ال تقطع ا�د N »قته ألنه مال الوغ� ا�حÚم pً�  ،اأن يكون ا�ال Úvمً :N هذا ال�ط قالوا أيًضا  كذلك
 اPي بينن ،�ل�قة من مال اmر� -

ً
 �ق أخذ مال اmر� ا وبينه حرب فال�قة من مال اmر� ال توجب القطع ألنه أصال

  .Ì N حال
 -  �ًp كآالت ا�ال� والصلبان وا@مر و�وها من األمور ا�حرمة �ًp مةÚv فحينئذ هذه أمور غ�  ، ال± � غ�

علم أن مثل هذه األمور وµن لم تقطع ا�د N »قتها لكن يُ  لكن ينب� أن ،إتالفها فال تقطع ا�د N »قتهاÚvمة {وز 
وµنما إتالف هذه األمور غ� ا�حÚمة يكون ¯ن t الوالية N هذا ا5اب و�و ذلك �ألب  ؛ لe أحدإتالفها ليس مÚو®ً 

ل هذه األشياء أما إتالف مثهم أوþك اPين {وز ¸م  ؛أو و× األمر للحسبة N هذا ا5اب ،مع أوالده وaمن خوt السلطان
؛ فال {وز بمفردهم إتالف هذه األشياء حà ال �صل Çء ء من الفو� N هذا ا5اب؛ þال �صل Çعوام ا�اس فال

  .ة أو الفو� j Nتمعات ا�سلم^من الفتن
صاب وقد جاء N ا�صوص أن يبلغ ا�ال ا��وق ا� ،بلوغ ا�ªوق اíصاب: 5ال(ط ا/اI من Kوط القطع B الªقة

ومن  ،وما �ن من الفضة ثالثة دراهم ،د هو ما �ن من اPهب ربع دينار[ أن مقدار ا�صاب اPي تقطع ب�قته ا�

                                 
  .لكننا سنس¡ ¨ ترتيب األستاذ، ذكر ال(ط ا/اI سابًقا/  5
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ثوب قيمته ثالثة دراهم أو قيمته ربع دينار فإنه حينئذ  َق العروض �fياب واألطعمة و�وها ما بلغ قيمة أحدهما فإذا ُ»ِ 
  .به تقطع ا�د

  ؟أو يكÀ أحدهما، اهل يلزم أن تبلغ قيمة ا��وق نصاب اPهب والفضة معً  �
فإذا �ن  ،قيمة ال�ء ا��وق نصاب أحدهما وµنما يكÀ أن تبلغ ،ذهب بعض فقهاء اmنابلة إ� أنه ال يشÚط ذلك

ا بما ورد من أن ا�د تقطع N أخذً  ،ثبت القطع حà وµن لم تبلغ قيمته ربع دينار ؛ال�ء ا��وق تبلغ قيمته ثالثة دراهم
واPي يظهر واهللا  ،قيمته ثالثة دراهم ه وسلم j Nن¼ قطع الرسول ص� اهللا علي ،N ثالثة دراهمأيًضا  ربع دينار وتقطع

ال تقطع يد السارق إال B ربع دينار : (â ص� اهللا عليه وآt وسلم قالأعلم حينما نتأمل األحاديث نلحظ أن ا�
اقطعوا B ربع ا:ينار وال تقطعوا فيما هو أد� (آخر أيًضا  وò لفظ) اتقطع ا�د B ربع دينار فصاعدً (لفظ آخر ) افصاعدً 

، و[ هذا فاPي يظهر واهللا أعلم أنه ال تقطع ا�د إال إذا �ن ا�ال ا��وق تبلغ قيمته ربع دينار من اPهب) من ذلك
  .؛ فال تقطع ا�د N ذلكه ثالثة دراهم وتنقص عن ربع دينار من اPهبو[ هذا لو �ن ا��وق تبلغ قيمت

  جاء N بعض األحاديث أنه ص� اهللا عليه وسلم قطع j Nن قيمته ثالثة دراهم فكيف {اب عن هذا ؟  :فإن قال قائل
N الثة دراهمfن ،ذلك الزمن �نت تساوي ربع دينار أجاب بعض أهل العلم بأنه لعل ا� Ûي »ق  يعPذلك ا�جن ا

ال تقطعوا فيما هو أد� : (ألن أسلوب اm	 N قوt ص� اهللا عليه وسلم ،ربع دينارأيًضا  كما يساوي ثالثة دراهم يساوي
  .يدل [ مرا�ة هذا األمر واهللا أعلم ) اال تقطع ا�د إال B ربع دينار فصاعدً (، )من ذلك

  :الوقت ا�عت� B بلوغ اíصاب �
 N تطبيق حد ال�قة [ وحال ا�رافعة عند القا� ،وحال »قته من اmرز ،حال وجود ا�ال N اmرز: أحوال عندنا
فما ا�عت� N قيمة ال�ء ا��وق ؟ أهو قيمته وقت إخراجه  ،قيمة ال�ء ا��وق قد تتفاوت ب^ هذه األحوال ،السارق

  ؟من اmرز أم هو قيمته يوم الÚافع عند القا� 
ألن هذا الوقت  ،وقت اإلخراج من ا3رز، الوقت ا�عت� B بلوغ ا�ال ا�ªوق اíصاب هو وقت الªقة :قال أهل العلم

قد تطول ا�دة مثال  هألن ؛ا�صاب وقت نظر القا� N القضيةومن ثم فال يعت� N قيمة  ،هو وقت الوجوب واfبوت
لكن لطول ا�دة قد تنقص قيمة ا��وق عن نصابًا  ق �نت تبلغ قيمتههو يوم ُ»  فتنقص قيمة هذا ال�ء ا��وق،

والعكس كذلك صحيح بمع� أن تكون قيمة ال�ء ا��وق وقت  ،قت عرض القضية [ القا� فيُقطعا�صاب و
صارت تبلغ ولكن وقت عرض القضية [ القا� ارتفعت قيمته ف ،ال�قة وقت إخراجه من اmرز أقل من ا�صاب

 فمادام أن وقت إخراجه من اmرز ال تبلغ قيمته ،الع�ة بوقت ال�قة وقت إخراج ا�ال من اmرزنقول  ،ا�صاب وزيادة
  .فال تقطع يدهنصابًا 
  :لو أخرج السارق بعض اíصاب B مرة ثم أخرج باقِيه k Bقة أخرى �
فصار jموع ما  ،لث أو الرابع وأخرج باقيه بعد ذلكلو أخرج السارق بعض ا�صاب N مرة ثم أN Æ ا�وم اfا© أو اfا 

أو ال تقطع يده ، نصابًا ا ألن jموع ما أخذه يمثلأخرجه N ال�قة األوñ وال�قة اfانية يبلغ ا�صاب فهل تقطع يده نظرً 
  ألن ما أخذه Ì N مرة ال يصل إ� حد ا�صاب ؟

إن طال الفصل ب^ ال�قة األوñ وال�قة :قالوا ،بهذا القيد، ل الفصلإذا طا، ال قطع B مثل هذه ا3الة: قال أهل العلم
وأما إذا لم يطل الفصل ب^ ال�قة األوñ وال�قة اfانية فال�قتان N  ،اfانية فال قطع ألن Ì »قة فعل مستقل بذاتها

  .ا لق	 الفاصل وعدم طوtا�رت^ تكون N حكم ا�رة الواحدة نظرً 
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  :صت قيمة ا�ªوق عن اíصاب قبل إخراجه من ا3رز بفعل السارقإذا نق:مسألة �
  ،لكن السارق بت	فه فيه نقصت قيمته ،وجوده N اmرز تبلغ قيمته نصابا�ن هذا ا�ال ا��وق أثناء 

هذه اmالة ع يده N مثل لو دخل اmرز فوجد فيه شاة فذæها وأخرجها من اmرز مذبوحة فهل تقط: ؟ قال الفقهاء مثل ماذا 
لكن �ا ذæها وأخرجها من اmرز مذبوحة ال تبلغ  ،هو يوم �نت الشاة موجودة N اmرز �نت قيمتها تبلغ ا�صاب: ؟ قالوا

 ،ال تبلغ ا�صاب ألن ا�عت� هو وقت اإلخراج وهو يوم أخرج هذا ا�ال من اmرز �نت قيمته ،ا�صاب فال قطع حينئذ
  .اآلن N قطع ا�د من عدمه وCمنا و يغرم القيمة، ا بليغايعزر تعزيرً لكنه 

  .خراج ا�ال ا��وق من حرز مثله إ إخراج ا�ªوق من حرز مثله،:من Kوط إقامة حد القطع السارق  ال(ط ا/الث
مال إ�  د حرز Ìإذن مرß  ،ما جرت العادة æفظ ا�ال فيه :ا N باب ال�قة وهوحرز ا�ال هذا ا�صطلح يتكرر كث�ً  

وهنا قاعدة يذكرها الفقهاء وهو أن  ،ألنه لم يرد N ال�ع بيان mرز ا�ال اPي تقطع ا�د بإخراج ا�ال منه ،العرف والعادة
و¸ذا يقول  ،Ì ما �تاج إ� تقدير وÐديد إذا لم يرد N ال�ع  Ðديد t وال تقدير فإن مرد Ðديده وتقديره إ� العرف

  :ته ا�اظم N منظوم
  دِ دُ و� ما أÆ ولم �دد            بال�ع �mرز فبالعرف احْ 

فإذن هذه قاعدة �مة يصطحبها طالب العلم وهو أن Ì ما �تاج إ� تقدير وÐديد إذا لم يرد N ال�ع Ðديد t وال 
Ð اط هذا ال�ط ،ديده وتقديره إ� العرف والعادةتقدير فإن مردÚبن شعيب عن أبيه عن جده  حديث عمرو يدل [ اش

يعÛ يمر إنسان [ مزرعة فيأخذ من ثمارها فهل  ، اهللا عليه وآt وسلم عن اfمارأن رجال من مزينة سأل ا�â ص�
 - يعÛ وهو [ رؤوس الشجر–ما أخذ B أكمامه : (فقال ا�â ص� اهللا عليه وآt وسلم  تقطع ا�د N أخذه من اfمار ؟

وöن أكل ولم يأخذ فليس  ،وما ·ن من ا¤رين ففيه القطع إذا بلغ ثمن ا�جن ،فثمنه ومثله معه -مل معهاحت –فاحُتِمل 
يعÛ شاة ا�بل ال± تذهب –الشاة اmريسة : (ا فليس عليه Çء قال إن أكل jرد أكل ولم �مل معه شيئً ) عليه �ء

:  –قت يعÛ إذا ُ»  –شاة اmريسة منهن يا رسول اهللا ؟ فقال ال: قال  –وترã ثم تعود إ� أصحابها وأهلها بالقرب منها 
وما ·ن B ا�راح –يعN Û ا� ن اPي تأوي إ�ه الشياه وا�واب N الليل  – ثمنها ومثله معه واÎíل ،وما ·ن B ا�راح(

 kُ إذا �ن قيمة  ؛بلغ ثمن ا�جن قدلك إذا �ن ما أخذ من ذ)  إذا ·ن ما يأخذ من ذلك بلغ ثمن ا�جن  قطعق ففيه الإذا
  .ثمن ا�جن ال± � ثالثة دراهم أو ربع دينار [ ا_فصيل اPي ورد 

  :اختالف ا3رز �
أيًضا  بل Aتلف كذلك ،وAتلف باختالف ا5تان ،، و Aتلف كذلك باختالف األحوالاmرز Aتلف باختالف األموال

 ،عزعكحرز ا�ال N بت األمن فيه م� ؛األمن فيه مستتب حرز ا�ال N بتٍ  فليس ،بقوة السلطة وضعفها واستتباب األمن
  .ليس حرز ا�اشية كحرز ا�قود وهكذا ،ليس حرز اPهب كحرز اfياب

  .N األبنية اmصينة ال N السوق حفظها وحرزها إنما يكون ؛مثال ا�قود وا�واهر -  
 -  

ً
أما إذا وضع فيها مال وليس فيها أحد فإذا أخذ شخص  ،ايها أحد ولو �ن نائمً لو �ن ف ، حرز [ ما فيهاا@يام مثال

  .وµن �ن عمله هذا حراما، ا�ال منها فال يعد »قة موجبة للقطع
  ،تسنيد من غ� ترaيب ال يعد »قة حرز ا5اب ترaيبه أما لو ُسند [ ا�دار - 

¦
وقلعه فإنه أÆ أحد  ب ولكن إذا ُرك

t من حرزه يكون أخذا.  
  .اmديد N اmظائر ا�عدة mفظهاحرز اmطب واألخشاب و - 
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  . N شارع داخل ا�دينة ال خارجها حرز السيارة إنما يكون بإغالقها وµقفا¸ا أمام ا5اب - 
  

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )5æ(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
يظهر واهللا أعلم أن السيارة إذا أغلقت أبوابها وأقفا¸ا  فاPي ،تقدم معنا تعلق æرز السيارة كمامن األشياء ا�همة ما ي - 

جرت العادة ؛ ألن هذا ¯ا منها تكون من حرزفإن ال�قة  ؛N شارع N ا�دينة ال خارج ا�دينةأيًضا  يعÛ أقفلت و®نت
 ،إطارات السيارات ،ض ا�جتمعاتيد يك0 »قتها N بعلألسف الشدأيًضا  ، واإلطارات وهذابأن Ðفظ السيارة فيه

فإذا �نت اإلطارات مربوطة N موضعها وأÆ شخص واعتدى  ،هو أن تربط N موضعهافحرز اإلطار اPي يقطع ب�قته 
  .»قة للمال من حرزه أيًضا  عليها وحلها من موضعها و»قها فإن هذا

يعN Û الزرائب واmظائر ال± تأوي إ�ها  ،ند أهلهاعدة مراحا ¸ا إن �نت عا�واÇ حرزها يكون N اmظائر ا� - 
فإن لم  ،د الراè معها ونظره إ�ها 5úاإذا �نت N ا�رã فحفظها يكون بوجو ،أهلها للمبيت N الليل إذا �نت عند

ãحرز فيما إذا »قت من ا�ر N يكن معها راٍع فإنها حينئذ ال تكون.  
 ،لن �تاعه أو توسده عليه بأن {عله وسادة أو افÚشه أو اتكاءه عليه Ì هذا من إحراز ا�اlل اإلنساأيًضا  بل قالوا - 

، ويدل Pلك حديث صفوان بن أمية أيًضا »قة �ال من حرزه فلو »قه شخص من Ðت رأسه وهو متوسد t فإن هذا يعد
ول اهللا ص� اهللا عليه ة السارق وجاء به إ� رسفأخذ صفوان بن أمي ،ه N ا�سجد جاء سارق فأخذ رداءهحينما توسد رداء

يعÛ  -إ© لم أرد هذا يا رسول اهللا  :فقال t صفوان، فأمر رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم بالسارق أن تقطع يده ،وآt وسلم
فهم من هذا أن ف) فهال ·ن قبل أن تأتي به: (فقال الرسول ص� اهللا عليه وسلم ،هو عليه صدقة-م أرد أن تقطع يده ل

  .اإلنسان إذا توسد رداءه أو lله lل متاعه أو �و ذلك فإن هذا يعد إحرازا ¸ذا ا�ال 
ا �ا مغلقا فإن هذا يعت� إحرازً أيًضا  إذا �ن السور ا@ار� للبيت مرتفعا وا5اب ا@ار� :؛ قالواالسور ا@ار� للبيت - 

ا أو ا5اب مفتوحا فحينئذ إذا أما لو �ن السور قص�ً  ،رز توجب القطع، وتكون ال�قة من داخله »قة من حبداخله
ا فال يعد هذا �ن ا�ال ا��وق N ما يس¬ �ارج الِفلة مثال أو ا5يت N السور ا@ار� والسور قص� وا5اب مفتوحً 

خرج من ا5يت نفسه بأن �ن ا5اب ا�اخ¥ مغلقا إحرازا للمال
ُ
فدخل هذا السارق من ا5اب ا�فتوح ، لكن لو أن ا�ال أ
ا �ال من حرز تقطع به ا�د حà ولو أخرج وأخرج ا�ال منه فإن هذا يكون إخراجً  ،ودخلا@ار� و�a ا5اب ا�اخ¥ 

ا كذلك فأخرج ا5يت إ� الفناء ا@ار� أما لو �ن ا5اب ا�اخ¥ مفتوحً  ،ا يس¬ باmوش أو الفناء ا@ار�ا�تاع إ� م
  ،نه لم Aرجه من اmرز وهو ا5يتأل ،حينئذ ال قطعف

ً
 فإنه أما لو أخرجه خارج الفناء ا@ار� وقِبض عليه N الشارع مثال

وا5اب  ،اا ��ً ا لكن السور ا@ار� �ن سورً ا ولو �ن مفتوحً ألن ا5يت �ن مغلقً  ،قطع حينئذ @روجه من اmرزيُ 
ور مرتفع وأن ا5اب ا@ار� سور ا@ار� فيعد إخراجا للمال من حرزه مادام أن السفإذا أخرجه خارج ال ،اا@ار� مغلقً 

إذا �نت مغلقة ومقفلة فك�ها السارق  ،ة أو ا@ارجية N الفناء ا@ار�ا�اخليأيًضا إذا �نت الغرفة  ،كذلكمغلق
يعÛ إذا  ،ل من حرزه وµن لم يغادر به ا5يتألنه أخرج ا�ا ؛وأخذ ما بداخلها وأخرج ا�تاع من الغرفة فإنه حينئذ يُقطع

ك� الغرفة ثم أخرج ا�ال وُمسك خارج الغرفة N الفناء ا@ار� أو �و ذلك فإنه يُقطع ألنه أخرج ا�ال من حرزه وµن 
  .لم Aرج به خارج ا5يت إ� الشارع مثال 

   من kق ثمًرا من مزرعة أو بستان �
ال أي هو طل : "الَك0َ "و ) ال قطع B ثمر وال َكuَ (�اذا ؟ ألنه جاء N اmديث  ،طعال تق: هل تقطع يده أو ال؟ قالوا ع الفح«
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لو �نت اfمار ، ف -N اmرز وهو ا� ن اPي Ðفظ به اfمار كمستودع و�و ذلك -أما لو �ن اfمر N اِ�رين ،ا�ُمار
فحينئذ عليه القطع إذا بلغ ما  ،ي Ðفظ فيه اfمار و»قه منهN ا� ن اPأي كحب وبر أو تمر أو �و ذلك N ا�رين 

فحينئذ ال قطع أو �ن فيه لكنه لم يبلغ ا�صاب؛ فإن لم يكن اfمر N ا�رين  ،ار نصابأخذه من ا�رين من اfمار مقد
ن رسول اهللا ويدل Pلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أ ،لكن عليه غرامة مثليه و ا_عزير [ من أخذه
ق فقال ص� اهللا عليه

ّ
من أصاب بفيه من ذي حاجة غ¡ متخذ َخبنة فال �ء عليه، ومن : (وسلم سئل عن اfمر ا�عل

يعÛ بعد أن يودع N  –ا¤رين  هخرج ب�ء منه فعليه غرامة مثليه و العقوبة ،ومن kق منه شيئا بعد أن يؤوي
أي ا�صاب وهو – فبلغ ثمن الِمَجن –ذلك اfمر ا��وق اPي آواه ا�رين  أي – فبلغ–ا�ستودع اPي Ðفظ به اfمار 

  ).فعليه القطع –ثالث دراهم أو ربع دينار 
  :kقة ا�اشية �

فإنه ال  ،و®نت تبلغ نصابًا، وأما إذا �نت ال تبلغ نصابا ،طع يد سارقها إذا أخذها من حرزهاتقية إذا ُ»قت قالوا أما ا�اش
قوt ص� أيًضا  ويدل Pلك ،اربل عليه غرامة مثليه و ا_عزير مثل اfم ،ال قطعا أخذها من غ� حرزها وaذلك إذ ،قطع

ثمنها : (�ا سئل عنها أن ت�ق قال  ؛اهللا عليه وسلم �ا سئل عن الشاة اmريسة و� ال± تكون حول أهلها ترã وترجع
وما ·ن B ا�راح ففيه القطع إذا ·ن ما أخذ من (اmظ�ة و�وها  وما �ن N ا�راح هو N حرزها N)ومثله معه واÎíل

نصابًا  و®نت تبلغ ،mظ�ة ال± تأوي إ�ها N الليلبهيمة أو الشاة أو �وها إذا �نت N ا�راح N ا أي) ذلك بلغ ثمن الِمَجن
  .ل أخذ من حرزه و®ن بالغا للنصابفإن N أخذها القطع ألنه ما

�  B ضعيف�وقةاªاألموال ا�:  
 
ً
لكن لم أو »ق من حرز  ، من غ� حرزحديث عمرو بن شعيب السابق دل [ مضاعفة الغرامة إذا »ق السارق ماال

األموال ا��وقة �fياب لكن السؤال هل {ب ا_ضعيف N غ� اfمار وا�اشية من  ،يبلغ jموع ما أخذه نصابًا
  ؟¨ السارقأيًضا  فهل تضّعفنصابًا  »قت من حرزها لكن لم تبلغإذا »قت من غ� حرزها أو  ،و�وها

  :ألهل العلم B هذه ا�سألة أقوال
ألن  :قالوا، ة فقط دون غ�ها من سائر األموالن تضعيف الغرامة [ السارق خاص باfمر وا�اشيأ :القول األول
مر و»قة ا�اشية فيوقف عند ا�ص وال يتجاوز هذا إنما ورد N »قة اf؛ N حديث عمرو بن شعيباPي ورد ا_ضعيف 

vل ا�ص وهو ا�اشية واfمر و[ هذا فما سوى ا�اشية واfمر يضمن السارق ذلك و ،اmكم وهو تضعيف الغرامة
جوب ؛ ألن األصل N مثل هذه األموال ا�غصوبة وا��وقة و�وها األصل وا أو بمثله إن �ن t مثلبقيمته إن �ن قيميً 

م بقيمته شأنه N هذا  ،ةغرام   أو غصب من أتلفف، شأن ا�ال ا�تلف وا�ال ا�غصوبفا�ث¥ يْغَرم بمثله وا�تقو«
ً
ا  Úvمً ماال

ًمافإنه يضمن مثله إن �ن مثليً  هذا هو األصل أن ال�ء يضمن بمثله  ، وهكذا سائر ما Üب غرامته،ا وقيمته إن �ن متقو«
[ األصل وهو عدم تضعيف فما عداهما يب�  ،N ا�اشية وò اfمر لورود ا�صهذا األصل  ، لكن خولفأو قيمته
  .هو مذهب اmنابلة N هذه ا�سألةهذا القول  ،الغرامة

Iيع األموال قياسً  :القول ا/اr N مر وا�اشيةأن تضعيف الغرامة �مfنابلة واختاره شيخ أيًضا  وهذا ،ا [ اmقول عند ا
قالوا �ا جاء ا�ص بتضعيف الغرامة N »قة اfمر من غ�  ،فعمدة هذا القول هو القياس ،سالم ابن تيمية رlه اهللاإل

  .حرزه وا�اشية فكذلك بقية األموال �امع أن الe مال 
ا إن �ن مثليً ضمن ال�ء بمثله فقط وµنما يُ  ،عدم ا_ضعيف r Nيع األموال حN à اfمار وا�اشية :القول ا/الث
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ود�لهم مرا�ة األصل السابق وهو أن األصل فيما يتلف  ،مرة واحدة من غ� مضاعفة للغرامةا وبقيمته إن �ن قيميً 
  .ا مرة واحدة وال يضّعفا وبقيمته إن �ن قيميً ويغصب و�و ذلك من األموال أن ال�ء يضمن بمثله فقط إن �ن مثليً 

هذا اmديث �ن عقوبة : قالوا  حديث عمرو بن شعيب عن ا�â عن جده السابق ؟بماذا Üيبون عن حديث ا_ضعيف 
فلما نزلت العقوبة اmدية و� قطع يد السارق نُسخ حكم  ،قبل نزول القطع N ال�قة ،ما�ة قبل نزول العقوبة اmّدية

  . هو قول كث� من الفقهاءوهذا القول اfالث  ،قةا_ضعيف æد ال�
األول أقرب لورود لكن ، وµن �ن القول اfا© t حظ من ا�ظر ،اهللا أعلم أن القول األول أقرب إ� الصوابا�ي يظهر و

مةال± قال بها أصحاب القول اfالث غ� مسَ �ص فيه ودعوى النسخ ا
ّ
ألن N حديث عمرو بن شعيب اPي فيه ، ل

ُ موجودً ا ولومً فهذا د�ل [ أن اmد �ن مع ،ذكر للحد تضعيف الغرامة فيه   .واهللا أعلم  سلم بهاا فدعوى النسخ ال ي
  :إذا kق السارق من سارق �

اfا© تقطع يده ألنه »ق  فهل، ثم هذا السارق جعلها N حرز ف�قها سارق آخر منه ،ا أو »قهاإذا غصب شخص عينً 
 
ً
  من حرزه �ن يبلغ ا�صاب ؟ ماال
  ا© �اذا ؟ ال قطع عليه ،ال قطع [ السارق اf: قالوا 

لكن السارق اfا© úية ما  ،ائبه فتقطع يده �ا توفرت ال�وطالسارق األول »ق من حرز و»ق من مالك ا�ال أو ن
والسارق  ،أÆ السارق اfا© وأزال يده عنه�نت يد السارق األول [ هذا ا�ال ا��وق ف ،فعل أنه أزال يد السارق األول

و[ هذا فتقطع يد السارق  ،فت	فه باmرز ال حرمة t ،مة Pلك ا�ال وµن وضعه N اmرزال حراألول هو متعد ب�قته ف
  .األول وأما السارق اfا© فال تقطع يده واهللا أعلم 

  :إذا kق الضيف �
  !!ائل؟ هذه من غرائب ا�سفهل تقطع يده ،أو من موضع لم �رزه عنه، الضيف من ا�وضع اPي أنزt فيه مضي¦فه ة»ق

كما لو تغافل  ؛َرزأما إذا »ق الضيف من موضع vُْ  ،ال تقطع �اذا؟ ألن الضيف لم ي�ق من حرز: أهل العلم قالوا 
َرز عنه إن »ق الضيف من موضع vُْ : ؛ فقالواا بداخلهاا�ضي¦ف فذهب إ� غرفة أخرى مغلقة و�a القفل وأخذ شيئً 

 
ً
لكنهم استثنوا مسألة واحدة و� ما إذا  ،فلزمه القطع كغ�ه من ا�اس، هة t فيها عنه ال شب vرزً فيقطع ألنه »ق ماال

ا [ ا�ضي¦ف أن بقدر ما �ن واجبً  ،نعه قِراه ف�ق الضيف بقدر قِراهقد م ،ي¦ف قد منع الضيف حقه N الِقرى�ن ا�ض
نك تبعثنا إ :للنâ ص� اهللا عليه وآt وسلمت قل:�ا روى عقبة بن �مر قال  ،ف فحينئذ ال قطع عليهيدفعه قِرى للضي

إذا نز�م بقوم فأمروا لكم بما ينبü للضيف فاقبلوا، وöن لم يفعلوا فخذوا منهم : (قال  ؟فما ترى ،فن
ل بقوم ال يقروننا
  ).حق الضيف ا�ي ينبü لكم

  
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )5Ø(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

، أي أن يكون السارق االختفاء من مالك ا�ال أو نائبه: ال(وط الÀ يثبت بها حد القطع B الªقةال(ط الرابع من 
ختلس وال [ ، ال قطع [ ا�نتهب وال [ ا�و[ هذا قال أهل العلم، ا عن ع^ ا�الك أو نائبهحال أخذه للمال éتفيً 

يدل ¸ذا اmكم ما و ،وجه االختفاء عن ا�الك أو نائبهيأخذونه ال [  نهما@ائن N الوديعة؛ ألن هؤالء إذا أخذوا ا�ال فإ
وألن هذه األفعال ليست ب�قة وال ينطبق ) ليس ¨ ا�نتهب وال ¨ ا�ختلس وال ¨ ا¢ائن قطع(: جاء N اmديث

ن فعلهم ال يعÛ ذلك أ لكنو .ل�قة ومن ثم فال يثبت بها القطع، وليست N مع� اعليها حد ال�قة وال ضابط ال�قة
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  .؛ ألن هذه éالفات pعية وجرائمون بانتهابهم واختالسهم وخيانتهمÙ فعلهم vرم وهم آثممباح؛ 
  :جاحد العارية: مسألة �
ألهل العلم B مسألة قطع يد جاحد ، هل تقطع يده �حده للعارية أو ال تقطع يده ؟ اPي يستع� ال�ء ثم {حده 

  :شهوران العارية قوالن م
وا��ل [ ذلك ما جاء عند :قالوا  ،إذا �ن ما جحده قد بلغ ا�صابتقطع يده أن جاحد العارية : القول األول .�

·نت امرأة �زومية تستع¡ ا�تاع وÂحده فأمر اN :) ¼í قصة ا�رأة ا�خزومية قالت -ار� اهللا عنه–مسلم عن �ئشة 
 .وهذا القول هو ا�ذهب عند اmنابلة )دهاأن تقطع ي –صe اهللا عليه وسلم  –

³. Iرد جحد العارية ليس موجبا لقطع ا�د ، :القول ا/اj ي  أن جاحد العارية ال تقطع يده وأنPوهذا القول هو ا
 –رحم اهللا ا�ميع  –عليه rاه� أهل العلم من اmنفية وا�الكية والشافعية بل هو أيًضا قول وراوية عن اإلمام أlد 

وال شك أن جاحد العارية رجال )  ليس ¨ ا¢ائن وا�ختلس قطع(  –ص� اهللا عليه وسلم  –د�له ما جاء عن ا�â و
 âديث ؛ ألنه خائن �حده للعارية ال± استعارها وا�mهذا ا N ليس ( :يقول –ص� اهللا عليه وسلم  –�ن أو امرأة داخل

ا أنه ال تقطع يد جاحد الوديعة اPي Aون فيما أؤتمن عليه فكذلك ال تقطع يد و[ هذا كم  ) ¨ ا¢ائن وا�ختلس قطع
  . ولعل هذا القول هو األقرب للصوابجاحد العارية 

أن ا�رأة –واهللا أعلم  –وأما ما استدل به اmنابلة من قو¸م بقطع يد جاحد العارية æديث ا�خزومية فاPي يظهر 
ليس جحدها  ؛بقطع يدها –ص� اهللا عليه وسلم  –وأمر ا�â ، تستع� ا�تاع وÜحدهال± �نت ا�ذكورة N اmديث 

فدل  )ا�خزومية الk Àقت( :و¸ذا جاء N بعض روايات اmديث ،وµنما �نت سارقة ،قطع يدهاللعارية هو اPي أو جب 
 âي أوجب قطع يدها وجعل ا�Pرد أمر بقطع يدها إنما ي –ص� اهللا عليه وسلم  –هذا اللفظ [ أن اj هو »قتها ال

؛ لكونها ال± �نت تستع� ا�تاع وÜحده با�رأة ا�خزومية - ر� اهللا عنها –، وµنما عرفتها �ئشة جحدها للعارية
 âي أمر من أجله ا�Pبقطع يدها جحدها للعارية ص� اهللا عليه وسلم اشتهرت �حدها للعارية ال [ أن السبب ا. 

، وقد تقدم معنا أن اmدود تدرأ بالشبهات انتفاء الشبهة عن السارق :ا¢امس من Kوط ثبوت القطع B الªقة ال(ط
  .اmدود بالشبهات ادرؤواوعملوا بمقتضاه ، ف ،كما سبق تلقاه أهل العلم بالقبولوهذا اmديث 

  : وع ا�ندرجة Ðت هذا ال�ط قالواومن الفر 
، واألم وµن  واحد من األصول �ألب وµن عال، فال قطع [ي النسب إذا »ق من اآلخرمن عمودال قطع [ أحد  - 

من مال آبائهم أو  ا ل�قتهما �ن أو بنتً بنً aذلك ال قطع [ واحد من الفروع ا، ول�قتهما من أبنائهما أو بناتهماعلت 
فإذا أخذ  )أنت ومالك ألبيك(: ا جاء N اmديثكرها الفقهاء N كتبهم منها م�ملة أحاديث وتعليالت ذ وذلك، أمهاتهم

قت8 هذا اmديث أنه أخذ من ماt؛ ألنه يقول أنت ومالك ألبيك، وaذلك ما جاء N األب أو األم من مال ابنهما فم
 ،ا tن نفقة Ì منهما Üب N مال اآلخر حفًظ وأل) إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وöن و:ه من كسبه: (اmديث
 مال األب وµن ا للوا�ين، كما Üب نفقة األوالد وµن نزلوا Nنفقة الوا�ين وµن علوا N مال األبناء وµن نزلوا حفًظ فتجب 

 ف ا�د وقطعها من أجل حفظ ا�ال، فإن �ن األمر كذلك فال {وز إتالعال حفًظا لألوالد
ً
 يتلف ، فإذا �ن ا�ال أصال

  .   ، فكيف تقطع ا�د من أجل ا�حافظة [ ا�ال�حافظة [ األصول الفروع  واوينفق من أجل ا�حافظة [
وهذه القرابة تمنع قبول شهادة أحدهما لآلخر  ،مودي النسب قرابة األبوة وا5نوةمن ا_عليالت ألن ب^ عأيًضا  قالوا - 

إن (و  )أنت ومالك ألبيك(: ابقة من األحاديث الس قته من مال اآلخر، وعللوا تعليل آخر مأخوذفمن ثم ال تقطع ا�د ب�
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   )أطيب ما أكل الرجل من كسبه وöن و:ه من كسبه
، لوجود ا_بسط بينهما �دة N ا�ال فال قطع و الو�ين أن يتبسط N مال اآلخرأن لe من األبوين أ: عللوا بتعليل قالوا  - 

  ." والو�ين وµن نزلوا –بوين وµن علوا األ" النسب  ي، هذا فيما يتعلق بعمود»قة أحدهما من مال اآلخر[ 
قطع أحدهما بال�قة من مال في ألخت أو العمة وا@الة و�و ذلك؛أما سائر األقارب �ل�قة من العم أو األخ أو من ا - 

د ذلك لعموم ا�ص الوارثبت القطع مع توفر ال�وط األخرى؛ و، فإذا »ق أحدهما من مال اآلخر فإن هذه ال�قة تاآلخر
يِْدَفُهَما {:N قطع يد السارق قوt تعا� 

َ
َطُعوا أ

ْ
ارِقَُة فَاق nارُِق َوالس nَوالس.. { Ûسارق لكن استث Ì فهذا العموم يدخل فيه

تمنع من قبول ال  خيه أو أخته أو عمه أو عمتهوألن القرابة هنا ب^ األخ وأ ؛النسب �ا سبق من األدلة [ ذلكعمودا 
  .لقطع N »قة أحدهما من مال اآلخر، فلم تمنع اخرشهادة أحدهما لآل

، فلو »قت الزوجة من مال ن ي�ق أحد الزوج^ من مال اآلخربأ الªقة من الزوج\: من الفروع ال± ذكروها أيًضا  - 
، رت pوط القطعحà ولو توف أي ،ا، حà ولو �ن ا�ال vرزً قطع N هذا اmالة فال: ؛ قالواالزوج أو الزوج من مال زوجته

 منهما يرث صاحبه من غ� حجب ألن وذلك
ً
Ù مال اآلخر �دة مع عدم قبول شهادة أحدهما N منهما Ì و_بسط ،

د N »قة أحدهما أشبها األبوين فلم تقطع ا�فجملة هذه األمور؛ ، ¸ذه األمور الوا� مع الو� -الزوج^ -فأشبه  ،لآلخر
  .من مال اآلخر 

؛ [ السارق ، فإذا »ق شخص من مال t فيه اشÚاك فال قطعاالش�اك B ا�ال: الشبه ال± يدرأ بها اmدمن  كذلك - 
  .تدرأ اmد عنهوشبهة ! هو pيك فيه شبهة ألن t ملك فيهأخذه أو »قته من هذا ا�ال اPي ف
من مال  ما N بيت مال ا�سلم^؛ ألن سلم^ فال قطع N مثل هذه اmالةلو »ق شخص من بيت مال ا� كذلك - 

ر� اهللا  –، كما ورد ذلك عن عمر وع¥ ^ فيكون ذلك شبهة تمنع من القطعحاد ا�سلمللسارق فيه حق لكونه من آ
ا لإلثم إن لم يتب ، �ن نتÓم عن القطع ال عن حرمة الفعل وaون صاحبه مستحقً أيًضا ما سبق أن قلته وأكرر –عنهما 
من  وµال فإن ال�قة من بيت مال ا�سلم^ ،، وµنما ال.م N ثبوت القطع من عدمهد ا�ظالم إ� أهلهاما أفسد وير ويصلح

ألن ا�سلم^ 	هم متعلقون بهذا ا�ال فهو معتد [ حقوقهم بأخذه و»قته من بيت مال  ؛أعظم ا�رائم أيا �ن السارق
  .ا�سلم^

، لو »ق إنسان من غلة موقوفة [ أناس قةوهو الشبهة ا�ارئة للحد N ال� من فروع هذه ا�سألة: أيًضا قالوا كذلك - 
ا وغلته موقوفة [ الفقراء وهذا الوصف منطبق عليه ا موقوفً أن هناك عقارً  ، فلوا السارق يدخل من rلتهم فال قطعوهذ

  .؛ ألن t شبهة N هذايهالغلة أو ا�ال فإنه ال قطع عل، و»ق من هذه أو [ ا�ر� والوصف منطبق عليه
ال قطع عليه وµن �ن ما أخذه : »ق ما يأكله قالوا  ،ا ، و� ما لو »ق من شدة ا�وعمسالة تُذكر كث�ً أيًضا  كذلك - 

N �م الرمادة زمن ا�جاعة ال± وقعت N خالفته قالوا  –ر� اهللا عنه  –ولو أخرجه من حرزه ، �ا ورد أن عمر نصابًا  بلغ
ر�  –إن عمر أسقط حد ال�قة وهو : وبعض من كتب N هذه ا�سألة يقول  ،لم يقطع N ذلك الزمن زمن ا�جاعةأنه 

، فإن من pوط القطع ، أال تكون هناك شبهة واmدود قة إنما ألن pوط القطع لم تتوفرلم يسقط حد ال� –اهللا عنه 
لم يسقط حد  –ر� اهللا عنه  –درأ عنه اmد ومن ثم فعمر تدرأ بالشبهات ، واPي ي�ق من شدة ا�وع هذه شبهة ت

µنما ال تقطع يد السارق N زمن ا�جاعة إذا لم {د و، قة إنما لم يطبقه [ هذا السارق؛ ألن pوط القطع لم تتوفر فيهال�
ا يشÚي به ما يأكله أو ثمنً  ا يشÚي به طعاما أو �و ذلك، وأما إن �ن {دثمنً  لم {د ما يأكله أو لم {د ما يشÚيه أو

؛ ألنه N هذه اmال قادر [ إزالة ا�وع عن نفسه بغ� ال�قة ولو بلغ به ا�وع ما بلغ ا فإنه N هذه اmالة ال {وز tطعامً 
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  .وا لو »ق واmالة هذه فإنه يُقطعومن ثم قال ،ال�قة
 لو مُ  �

³
  ك السارق الع\ ا�ªوقةل

 مُ  
¦
فبعد ما »ق ا�ال ملكه بهبة أو صار إ�ه من خالل وصية ، ة أو إرث أو �و ذلك من طرق ا_ملكهبة أو وصيبك إما ل

  أو إرث و�و ذلك؛ فما حكم »قته السابقة قبل تملكه للع^؟ 
  :ال Aلوا اmال N هذه ا�سألة من عدة أمور أم أن تملكه للمال شبهٌة تدرأ اmد عنه؟  ا للقطع؟هل فعله ذلك موجبً 

، الÚافع فإنه واmالة هذه ال قطع، فإذا ُملك قبل وقة قبل الÚافع j Nلس القضاءيكون تمليكه للع^ ا�� أن .�
حينما »ق شخص رداءه فرفع أمره إ� ا�â  وا��ل [ هذا ما تقدم معنا N حلقة مضت N قصة صفوان ر� اهللا عنه

يعÛ ما أردت ، رسول اهللا أردت هذا يا ما: فقال صفوان ،بقطع يده سلمفأمر ا�â ص� اهللا عليه و ،ص� اهللا عليه وسلم
فدل [ أنه إذا �ن ا_مليك قبل ) فهال قبل أن تأتي به( :t لمفقال ا�â ص� اهللا عليه وس ،هو ملك t، أن تقطع يده

 .رفع أمر السارق فإن ا_مليك مسقط للحد 

ال يسقط واmالة هذه للحديث السابق فإن تمليك صفواٍن رداءهُ Pلك ، فإن اmد أن يكون ا_مليك بعد الÚافع .³
 .الرجل بعدما رفع أمره إ� ا�â ص� اهللا عليه وسلم لم يمنع من أمر ا�â بقطع يده 

 : من األمور قالوا أيًضا  -
ً
Ù وا�ستَأِمنْ  إن äPأو ذ ،يقطع ب�قة مال اآلخر من ا�سلم وا äمن فإذا »ق مسلم من ذ ä

 äPمن مستأمن أو �و ذلك فإنه تقطع يده ب�قته من مال اآلخر �اذا ؟ ؛ ألن أموال هؤالء ا�سلم وا äمسلم أو ذ
، �الف ت ال�وط األخرى فإنه يقطع حينئذوتوفر ،ال�قة من مال Úvم من حرز مثلهوا�ستأمن Úvمة فإذا حصلت 

ال فر اmر�  ، فيفرق ب^ غ� Úvم كما هو معلوم؛ ألن مال ال فر اmر�N ذلك ل فر اmر� فإنه ال قطعال�قة من مال ا
  .اäP وا�ستأمنال فر و
  

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )Ú^(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
مذهب اmنابلة هذا هو الرواية ا�شهورة N  ؛مطاºة ا�ªوق منه بماp :ال(ط السادس من Kوط ثبوت ا3د B الªقة

أنه ال يثبت القطع N ال�قة إال إذا طالب ا��وق منه بماt وعللوا ذلك ؛ بأنه إذا لم يطالب فمن ا�حتمل قد : حيث قالوا
ا��وق منه  أي –، أو أنه قد يكون أذن t با�خول N حرزه ، أوفإن ا�ال يباح با5ذل واإلباحة يكون أباح ماt للسارق

إن مطا5ة ا��وق منه بماt : ؛ ألجل هذا وFه قالوا لسارق يدخل من rلتهم أو �و ذلكال [ طائفة واوقف هذا ا� –
وaما تقدم معنا أن اmدود تدرأ بالشبهات ، ألنها  ،ا من pوط إثبات اmد N ال�قة حà تزول هذه الشبهةتُعد pًط 
ة بينما حقوق وحقوق اهللا مبنية [ ا�ساvة –عز وحل  –حقوق اهللا    .ا�خلوق^ مبنية [ ا�شاح«

فمà ما ثبتت  ،ال�قة مطا5ة ا��وق منه بماtال يشÚط N ثبوت القطع N : قالوا N رواية أخرى N مذهب اmنابلة  
tن لم يطالب ا��وق منه بماµل [ هذا ،ال�قة [ السارق تقطع يده و��لوا عموم قا: وهو قول 5عض أهل العلم وا

يِْدَفُهَما{: قوt تعا�
َ
َطُعوا أ

ْ
ارِقَُة فَاق nارُِق َوالس nحيث لم يُ } َوالس 

¦
أيًضا  ، قالواة من ا��وق منه بماtق اmكم [ مطا5عل
لكن ، ال�قة كما هو اmال N حد الزناا fبوت اmد N وألن موجب القطع ثبت وهو ال�قة فلم تكن ا�طا5ة pًط 

، وهناك فرق ب^ حد هو القول األول وهو أن حد الªقة ال يثبت إال بمطاºة ا�ªوق منه بماp –واهللا أعلم  –الظاهر 
ك ا�ال للسارق، أو قد وهبه t؛ ألنه من ا�حتمل أن يكون ا��وق منه إذا لم قة وب^ حد الزناال�

ّ
 ،يطالب بماt قد مل

  .، فألجل إزالة هذه الشبهة واmدود تدرأ بالشبهاتخل فيهمال [ طائفة والسارق يدأو قد وقف ذلك ا�
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  :افال يشÚط األمران rيعً  :بواحد من أمرينوتثبت [ السارق  ،ثبوت الªقة: ال(ط السابع من Kوط ثبوت القطع
 :وفيه قوالن، اإلقرار من السارق مرت\ بالªقة .�

ويشÚط لصحة هذا اإلقرار حà يثبت اmد ، أن يصف السارق أن يقر السارق [ نفسه بال�قة مرت^ ، :القول األول
 –من اmرز  قا�ال ا��و –ال�قة Ì N مرة من اإلقرار وأن يذكر قدر ا�ال ا��وق وأن يذكر اmرز وأن يذكر إخراجه 

  –يه وسلم ص� اهللا عل –، ود�ل هذا ما روى أبو داود أن ا�â ذلك أال يعود عن إقراره حà يقطعويشÚط ك
ُ
Á بلص قد أ

 âف فقال ا�Úقت (  –ص� اهللا عليه وسلم  –أعk قال " ما أخالك :eب ¼íد عليه اMاهللا عليه وسلم  –، فأ eص - 
ر� اهللا  –، كذلك ما ورد عن ع¥ م ألهل العلم N ثبوته وµسنادهواmديث ال Aلو من Ù) فأمر به فقطع  ،مرت\ أو ثالثا

 –إ© »قت ، فلما أقر مرت^ أمر به ع¥ : إ© »قت فطرده، ثم �د السارق مرة أخرى فقال: تاه رجل فقالأنه أ –عنه 
�ن من pط اإلقرار فيه �د؛ ا �زء من ا5دن وهو ا، قالوا وألن حد ال�قة يتضمن إتالفً أن يقطع –ر� اهللا عنه 

 .فال يكÀ مرة واحدة، ا_كرار

ك0 أهل بل هو قول أ ،وهذا اختاره كث� من أهل العلم، باإلقرار مرة واحدة وال حاجة _كراره نه يكتأ :القول اfا©
 .واهللا أعلم هو القول األول راجح ال و، باإلقرار فلم يعت� فيه ا_كراريثبت ألن اmد حق هللا ؛ العلم وعللوا هذا بقو¸م

ومن األوصاف ال± {ب توفرها N شهود اmدود  –اmدود أن  يشهد اثنان ¯ن تُقبل شهادتهما N  :الشهادة اºينة .³
 
ً
 رجاال

ً
وتضمنت  ،ة وهما رجالن مسلمان عدالن حرانفإذا شهد اثنان [ السارق بال�ق –ا  أحرارً  مسلم^ عدوال

واmرز اPي »ق ، ، ومقدار ما »قتضمنت وصف ال�قة –حà تكون شهادتهما صحيحة يثبت بها اmد  –شهادتهما 
، فإذا ثبتت ال�قة [ فيشهدان أنه أخرج ا�ال من اmرز، حà يزول االختالف N ذلك 	ه، وµخراجه من اmرز ،همن

وط ، أو ثبتت بشهادة اثن^ ¯ن تقبل شهادتهم N اmدود وتوفرت بقية ال�ن ثبوتها بإقراره مرت^ [ نفسهالسارق سواء �
 .األخرى حينئذ {ب قطع السارق

  :  السارق إذا قطعت يدهما ¶ب ¨ �
عنه رد ا�ال اPي »قه من مجرد القطع ال يدرأ ف،  صاحبه إن �ن هذا ا�ال موجوًدا{ب [ السارق رد ا�ال ا��وق إ�

ا أي ، فإن لم يكن موجودً ن ا�ال موجودا ف�ده [ الفورإن � ،، فال بد أن يرد ا�ال إ� صاحبه اPي »قه منهصاحبه
 حوزة السارق فإنه يضمنه ا Nإن لم يكن ا�ال ا��وق موجودً  أكلها أو ت	ف فيها أو �و ذلك؛ ال بأن باعها أوع^ ا�
ق ب^ كون السارق موً»ا أو ال فر ؛فيما يتعلق بوجوب رد ا�ال ا��وق و، اا أو بقيمته عن �ن قيميً ن �ن مثليً بمثله إ
ا فإنه يب� N ذمته إ� أن يو» وµن �ن مع�ً  ،ا فإنه يرد ا�ال N اmالالسارق مو»ً ، وµنما الفرق أنه N حالة كون معً�ا

فهما  –عز وجل  –والقطع كما تقدم معنا حق هللا  ،ألن ا�ال ا��وق حق للعبد وذلك ،ثم {ب عليه ا�بادرة برد ا�ال
، لكن هذا اmق ال يمنع من مطا5ة ا��وق æق  .حقان ال يمنع أحدهما اآلخر ، فقطع يد السارق وفاء وتطبيق mق اهللا

 .آخر لآلدä وهو رد ا�ال ا��وق إ� من ُ»ق منه 

  االش�اك B الªقة �
تعاونوا فيما بينهم من أجل فا�قصود ، p ومنهم من Aطط ومنهم من يراقب، منهم من يبالو اشaÚت عصابة N ال�قة

  :¸ا حاالت ؟ا أو تقطع يد أحدهم دون غ�ه، فهل تقطع أيديهم rيعً N ال�قة إذا اشÚك اثنان فأك0، ف»قة ا�ال
�.  

»
هذه اmالة ال قطع [ واحد ، فÀ ون jموع ما »قوه ال يبلغ نصابًا، بمع� أن يكا يبلغ ما أخذه ا�ميع نصابً أال
 .، فكذلك إذا �ن السارق أك0 من واحد يدهفال تقطع نصابًا  »قه ال يبلغو®ن ما ، امثل ما لو �ن السارق منفردً  منهم،
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؛ ألنه حصل من Ì واحد منهم ينئذ {ب القطع [ Ì واحد منهم، فحفأك0نصابًا  أن يبلغ ما أخذه Ì واحد منهم .³
 .ع، فتقطع يده كما لو �ن منفرًداما يوجب القط

í.  
»
   :هذه ا3الة فيها أقوال، غ ا�صابjموع ا�ال ا��وق يبل، لكن ا يبلغ ما أخذه Ì واحد منهم نصابً أال

، مادام أن jموع ما اقالوا {ب القطع [ Ì واحد منهم حà وµن �ن ما أخذه Ì واحد منهم لم يبلغ نصابً  :القول األول
 N -ألن ا�صاب أحد pوط القطع N ال�قة فإذا اشÚك فيه :ا�عليل ،فتقطع يد Ì واحد منهمنصابًا  أخذه ا�ميع يبلغ
توى فيه وألن »قة ا�صاب فعل يوجب القطع فاس :ا [ هتك اmرز، قالواا�ماعة �نوا �لواحد قياسً   - »قة ا�صاب 

  أو ثالثة أو ، فلو اشÚك N القتل اثنانقصاص فاستوى فيه الواحد وا�ماعة، القتل يوجب الالواحد وا�ماعة �لقصاص
 .يقتلون rيًعا أك0 ف

  ثبوت القطع فيه الواحد وا�ماعة �قة فعل يوجب القطع فاستوى Nالأيًضا  فكذلك
Iواحد منهم لم يبلغ :القول ا/ا Ì ن �ن نصابًا  ال قطع [ أي واحد منهم، فمادام أن ما أخذهµفال قطع [ واحد منهم و

ومن ثم فال قطع ،  واحد منهمألنه لم يتحقق ال�ط وهو بلوغ ا�صاب N حق Ì: ا�عليلjموع ما أخذوه يبلغ نصابًا، 
 .لكن ا�ي يظهر واهللا أعلم هو القول األول عليهم كما لو �ن منفرًدا لم يشÚك معه أحد، 

î. الة من �ن منهم قد بلغ ما أخذه ا�صاب فإن يده تقطع بال دون بعضنصابًا  أن يبلغ ما أخذه بعضهمmهذه ا Àف ،
 ؛ ألنه »ق مااإش ل ، كما لو �ن منفردً 

ً
، أما اآلخرون اPين لم يبلغ ما وتوفرت بقية ال�وط األخرىنصابًا   قد بلغال

وقد تقدم معنا أن األقرب من القول^ N  ،فيجري فيهم القوالن السابقان N اmالة اfاfةنصابًا  أخذه Ì واحد منهم
 .وهذا القول لعله هو األوñ واألقرب  ،ألن jموع ما أخذوه قد بلغ ا�صاب ا؛ نظًراا�سألة أنه تقطع أيديهم rيعً 

  كيفية إقامة ا3د ؟ �
 –ر� اهللا عنه  –، لقراءة عبداهللا بن مسعود �رة األوñ � يد السارق ا�م�ا�د ال± تقطع N ال�قة N ا: أوال 

َطُعوا أيمانهما{
ْ
ارِقَُة فَاق nارُِق َوالس nن �نت غ� متواتر} َوالسµا_فس� و�وهة لكن يؤوهذه القراءة و N كذلك ما ورد خذ بها،

 âبسارق فقطع يمينه  –ص� اهللا عليه وسلم  –عن ا� Gأي أمر بقطع يمينه  –أو-.  
  من أين يقطع ا�د ؟ �

  .ويراد بها إ� العضد  ،ويراد بها إ� ا�رفق، الكف:  ا�د تطلق ويراد بها
وأبو بكر وعمر  –ص� اهللا علية وسلم  –؛ �ا ورد عن ا�â د N ال�قة من مفصل الكف ا�م�إنما تقطع ا�: قالوا 

، ثم بعد القطع بقطع يد السارق من ا�فصلأي يأمرون  ،�نوا يقطعون من ا�فصل ر� اهللا عنهم أrع^ وعثمان وع¥
 :N شأن سارق أÁ به م؛ �ا ورد من قوt عليه الصالة والسالأن تغمس ا�د N زيت يغ¥: وا�راد با3سم ، اÐسم ا�د وجوبً 

  .رة األوñهذا إن »ق N ا�) ثم احسموها –أي يمناه  – اقطعوها(
  ؟ فإن kق B ا�رة ا/انية �
 يم^ بأن زالت N حادث أو خلقة، أو �نت ا�م^ ، أو أنه »ق أول مرة وليست �tد لل�قة ثانية بعد قطع ا�م^إن 

رجله الي�ى من مفصل الكعب؛ �ا روى أبو هريرة ر� اهللا عنه أن ا�â ص� تقطع : األحوال، فÀ مثل هذه مشلولة
وورد ذلك عن أ� بكر وعمر وال éالف ¸ما ) إذا kق السارق فاقطعوا يده فإن Mد فاقطعوا رجله: (قال اهللا عليه وسلم

إِغnَما َجَزاُء {: ا N آية ا�حاربة قوt تعا� ، وaونها الي�ى ال ا�م� قالوف ن ذلك إrا�من الصحابة ر� اهللا عن ا�ميع 
 nْو ُيَقط

َ
ُبوا أ

n
ْو يَُصل

َ
ْن ُفَقتnلُوا أ

َ
ْرِض فََساًدا أ

َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن Bِ األ

َ
pَوَرُسو َnِيَن ُ�َارُِبوَن اهللا

n
رُْجلُُهْم ا�

َ
يِْديِهْم وَأ

َ
ٍف َع أ

َ
: فقالوا} ِمْن ِخال
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 t أو �نت ا�د ا�م� ، أو »ق وال يم�إن »ق مرة ثانية بعد قطع يمناه ، فتقطعتقطع رجله الي�ى؛ ألنه أرفق به
  .ه واmالة هذه تقطع الرجل الي�ى، فإنمشلولة

  :يها قوالنفثا/ة ف وkق فإن Mد �
ا ورد ؛ �ه الي�ى أو �و ذلك، و�رم أن تقطع يدظهر صدق توبته فحينئذ �A سبيله، في�بس حà يتوب :القول األول
  عن ع¥ ر�

ُ
يعÛ »ق وقد  -ما ترون N هذا ؟ : Á برجل مقطوع ا�د والرجل، قد »ق، فقال ألصحابهاهللا عنه أنه أ

 –وما عليه قتل ! ا اقتله إذً : فقال  –اقطع يده الي�ى N ا�رة اfاfة  –اقطعه يا أم� ا�ؤمن^ : قالوا  –قطعت يده ورجله 
ر� اهللا عنه أنه ال  فرأى بأي Çء يأكل ويتوضأ ويغتسل؛! ا وما عليه قتلاقتله إذً  –ر �ا قالوه قال ذلك [ وجه اإلنكا

  .السارق N ا�رة اfاfة بل �بستقطع يد 
 Iة: قالوا :القول ا/اfاfا�رة ا N الرابإن »ق N ة، ولو »قfاfا N فإنها تقطع يده الي�ى ، N �عة فتقطع رجله ا�م
إذا ( –ر� اهللا عنه  –، ويستدلون [ هذا æديث مروي عن أ� هريرة »ق N ا@امسة فإنه يعزر و�بس فإن ،رابعةال

أي  – فإن Mد فاقطعوا رجله –أي ا�د اfانية  – kق السارق فاقطعوا يده ، فإن Mد فاقطعوا رجله ، فإن Mد فاقطعوا يده
 ار قطÛ ، ولو �ن هذا اmديث صحيحً هذا اmديث رواه ا� )–الرجل اfانية 

ً
ا v Nل ال
اع؛ ألن  وحاسمً ا ل ن فيصال

تقطع يده أن السارق  هو القول األول –واهللا أعلم  –̈و هذا فالظاهر ، دال_ه واضحة و�áة، ولكنه N إسناده مقال
ñا�رة األو N �، فإن »ق ثاfة أو رابعة فإنه �بس وال يةمن مفصل الكعب N ا�رة اfان ، ثم تقطع رجله الي�ىا�م

  .تقطع يده أو رجله األخرى حà يتوب وÐسن وتصح توبته 
 .وبهذا نكون قد انتهينا من حد القطع N ال�قة

 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )5^(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  حد ا3رابة ♦
ا�ين : " به ا�حافظة [ الËوريات ا@مسة من rلة ما جاءت ، أن هذه ال�يعة ا�بارaعديدةتقدم معنا N مناسبات 

 ،، وا5عض اآلخر Aدم أك0 من جانباا معينً وبعض اmدود ¤دم جانبً "  العرض أو النسب –ا�ال  –العقل  –ا�فس  –
[ حافظة من أجل ا�حافظة [ األنفس ومن أجل ا� ؛ حد pع –حد قطاع الطرق أو اmرابة  –ومثل هذا اmد 

، وما Ðقق األمن للعباد بل N ا�ملة اmدود 	ها pعت _حقيق هذه ا�قاصد العظيمة، األموال وا�حافظة [ األعراض
ِيَن آََمُنوا {يقول  –سبحانه  –واهللا  ،وا�جتمعات بمثل Ðققه بتطبيق pيعة اهللا مع اإليمان وا_وحيد والعمل الصالح

n
ا�

بُِسوا 
ْ
ْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ َولَْم يَل

َ ْ
َِك لَُهُم األ

َ
Ûو

ُ
ٍم أ

ْ
  .}إِيَماَغُهْم بُِظل

  من هم قطاع الطرق ؟ ومن هم ا�حاربون ؟ �
  .هم ا�ين يعرضون للناس بالسالح، فيغصبونهم ا�ال قهًرا، وجهًرا: قالوا N تعريفهم

يشمل Ì من عرض للناس بالسالح  ؛^أن هذا الوصف لقطاع الطرق أو ا�حارب يُفهم منه N ا�ملةهذا ا_عريف  
، ا منه N ا5نيان أو الصحراءواقعً سواء �ن هذا الفعل منه N تعرضه للناس وغصبه ألموا¸م  ،اا وجهرً وغصبهم أموا¸م قهرً 

  .اmال N اختطاف الطائرات و�وهاكما هو  ،ا منه N ال� أو N ا5حر أو N ا�وأو واقعً 
فكما يصدق وصف قطاع الطريق [ الرجال  ،تشمل Ì من أعÚض للناس من رجل �ن أو امرأة: N ا_عريف  "ا�ين " 

  .منهن هذه ا�ريمة أو هذا الوصف فكذلك يصدق [ النساء إذا وجدت
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يشمل من باp  -قطع الطريق أو اmرابة  -بل كما أن هذا الوصف  ؛ق فقط [ من باp الفعلدُ ال تْص ،  "ا�ين يعرضون"
ا�ع^ أو الردء N اmرابة وò  أن: و¸ذا قالوا  ،"دء أو ا�ع^ بالرِ " وهو ما يس¬ عند الفقهاء  ،شمل من يعينهمفعل فإنه يال

 وذلك ألن هذا اmكم يتعلق با�حاربة، فاستوى فيه ا�باpِ ، قطع الطريق يعامل معاملة ا�باp ¸ذه ا�ريمة ا�كراء
،كما هو اmال N الغنيمة ف§ إذا قسمت ب^ ا�شارa^ ال  اPي يستكشف للناس و�وهمباpِ �، وaذلك الطليع وادءوالرِ 

، هم أيًضا الطليع وا�ع^ و�و ذلك، فكذلك أيًضا ما يتعلق باmرابةµنما يشÚك معو، يستحقها فقط اPين باpوا القتال
  .أو ا�ستخ� و�وهم  وا�ع^ والطليع، ا�باpِ ذا الوصف وحكمها يصدق [ ا�ميعفه
، يكون معه قوة أيًا �نت هذه القوة، بها يقوى جانبها�قصود ا_مثيل وµال فا�راد أن  :"ا�ين يعرضون للناس بالسالح" 

، وÜعله  يستطيع بسهولة أن يأخذ منهم ا�ال وهذه القوة تغلب جانبه ،أي قوة حà ولو �نت غ� السالحفإذا وجد معه 
   .ياتهم للخطر، فإنه يصدق عليه هذا الوصفا ويعرض حقهرً 
  يغصبونهم ما¸م ، أنهم قصدهم كما تقدم N ا_عريف   :"ا�ين يعرضون للناس" 
  ؛يشÚط N ا�ال حà يكون هذا الوصف حرابة وقطع طريق ما يشÚط N ا�ال ا��وق: ا�ال قالوا ،  "فيغصبونهم ا�ال " 

 
ً
، لكن فقط ما عدا pط واحد وهو االختفاء ؛ ألن من pوط القطع N نصابًا  وبلغ ا وÚvمً ما يتعلق بكونه ماال

ال�قة أن تكون [ وجه االختفاء من ا�الك أو نائبه ، فهذا ال�ط ال يصدق [ اmرابة ف§ ال تتصور إال إذا أخذ ا�ال 
  .قهرا وغصبا وjاهرة

و إنما ذكر ا�ال ال تكون إال N ا�ال فقط؛  - اmرابة وقطع الطريق -وصف أن هذا الأيًضا  ال يفهم منه :"يغصبونهم ا�ال" 
، فمن تعرض للناس بالسالح ومع هذا فليس ا�قصود ا�ال فقط ،من يقدم [ ذلك إنما قصده ا�الألنه هو الغالب أن 

؛ ليه وصف اmرابة وقطع الطريقدق عما سوى ا�ال من النساء والو�ان فإنه واmالة هذه من باب أوñ يصأيًضا  وغصبهم
و¸ذا إذا صدق وصف ، و خطورة غصبهم أشنع من غصب ا�ال، والو�ان أعظم من jرد غصب ا�الألن غصب النساء 

نه يصدق [ من يغصبهم نسائهم وأوالدهم من باب أوñ ، موا¸م ، فإاmرابة ووصف قطع الطريق [ من يغصب ا�اس أ
 لردع من يتعرض للناس فيغصبهم أموا¸م ، فإن اmاجة أشد وأمس وآكد لردع Ì من يعÚضوµذا �نت اmاجة ماسة 

  .للناس فيغصبهم نسائهم وأوالدهم 
إنما من  ،واالختالس كذلك t حكم خاص، ا خاصفال�قة حكمه ،رج ال�قة واالختالساحÚاز Aُ  ": اا وجهرً قهرً " 

  .ن الفعل [ سبيل القهر وا�هرو يكوأوصاف قطع الطريق واmرابة أن يؤخذ ا�ال أ
  الغيلة :مسألة �

القيام با¤ريمة ¨ وجه ا3يلة وا�كر وا¢ديعة ، : ، وا�راد بهامسألة الغيلة يذكر الفقهاء هنا مسألة اصطلح عليها و�
تل مثال ، هل يكون قتله ، فÀ مثل هذه اmالة إذا قمنه، أو قتل ثم أخذ ا�ال ا وخديعةً ومكرً  كما لو استدرج إنسان حيلةً 

، أو أن هذه ا�ريمة إذا وقعت من دية أو عفو أو صلح أو �و ذلكمن باب القصاص ؟ ينظر فيه إ� األو�اء وما يطلبون 
قطع طريق ومن ثم ال ا هللا حرابة وإ� كونها حقً  ؛آلدمي^ قصاصا لحقً  وا�كر وا@ديعة تنتقل من كونها [ وجه اmيلة
  ، ï القيام با¤ريمة ¨ وجه ا3يلة وا�كر وا¢ديعة  : فالغيلة، هذا هو ا�راد ببحث هذه ا�سألة ،يدخلها العفو

  : قوالن مشهورانألهل العلم N هذه ا�سألة و
أن هذه ا¤ريمة الÀ تقع ¨ وجه ا3يلة وا�كر وا¢ديعة سواء ·نت أخذ مال أو قتل نفس وÉو ذلك أنها  :القول األول

مذهب وهو ، ف§ حد من اmدود ال يدخله العفوإنما � ملحقة باmرابة ، با3رابة وليست من قبيل القصاصملحقة 
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وهو الراجح أيًضا وا�ي اختارته هيئة كبار العلماء B ا�ملكة العربية السعودية B إحدى  ا�الكية ورواية عن اإلمام أlد
  :ويدل ¨ هذا ،دوراتها باألغلبية

ْن {: سورة ا�ائدة و� قول اهللا تعا�ا�حاربة N  آية :أوالً  
َ
ْرِض فََساًدا أ

َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن Bِ األ

َ
pَورَُسو َnِيَن ُ�َارُِبوَن اهللا

n
إِغnَما َجَزاُء ا�

 
َ ْ
ْو ُفْنَفْوا ِمَن األ

َ
ٍف أ

َ
رُْجلُُهْم ِمْن ِخال

َ
يِْديِهْم وَأ

َ
َع أ nْو ُيَقط

َ
ُبوا أ

n
ْو يَُصل

َ
َِخَرةِ َعَذاٌب ُفَقتnلُوا أ

ْ
ْغَيا َولَُهْم Bِ اآل ْرِض َذلَِك لَُهْم ِخْزٌي Bِ ا:�

فقالوا من حصل منه هذا الفعل وهو إيقاع ا�ريمة [ وجه اmيلة وا�كر وا@ديعة فقد حصل منه N حقيقة } َعِظيمٌ 
و يصعب االحÚاز منه، ، اا عظيمً دً فخطورة فعله هذا بلغت ح األمر vاربة هللا ورسوt وس� عظيم N األرض بالفساد،

  .حرابة N حقيقة األمر ¸ذا �نت جريمة الغيلة
يرد أنه دفعه إ� أو�اء ولم  –ص� اهللا عليه وسلم  –، فقتله رسول اهللا دي اPي قتل جارية [ أوضاح ¸اقصة ا�هو :ثانًيا

N  ردأمر بقتله ولم ي –ص� اهللا عليه وسلم  –ن ا�â ، ورد أوأخذ ما معها من أوضاح ثم قتلها ، استدرج ا�اريةا�قتول
âورد أمره إ� أو�اء هذه ا�اريةص� اهللا عليه وسلم دفعه  القصة أن ا�.  

ر بن زياد غيلة ، فأÆكذلك قصة اmارث بن سويد حينم :ثا/ًا ج�يل  عليه السالم ا�â ص� اهللا عليه وسلم  ا قتل jد¦
� أن يرد األمر إ� أو�اء بقتله من غ –ص� اهللا عليه وسلم  –، فأمر ا�â أي أمر ج�يُل ا�âَ بقتلهله، فأخ�ه وأمر بقت

ا لم يرد األمر أو يطلبوا ا�ية أو يصطلحوا [ غ� ذلك ، لكن لمّ  ا، إما أن يعفوا لرد األمر إ�هم، فلو �ن قصاًص ا�م
ولكن ¯ا يعكر  ،، وهذا اmديث N اmقيقة نص N القضيةو حدا إنما هإ�هم دل [ أن هذا األمر ليس قصاًص 

  . تÓم فيه عند أهل ا�رح وا_عديلاالستدالل به أن N سنده من هو مُ 
ل سبعة اشaÚوا N قتل رجل غيلًة، بل ورد كذلك ¯ا استدل به ا�الكية ومن وافقهم ما ورد أن عمر ر� اهللا عنه قت:رابًعا

  .أيًضا أنه رد األمر إ� أو�اء ا�م ولم يرد N القصة "ماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم �يعا لو ت" : عنه أنه قال
: يالغيلة كفعل ا�جاهر؛ أ: قالوا، أنواع اmرابة واإلفساد N األرضوأنها نوع من  ،كذلك من تعليالتهم أن الغيلة حد - 

، ليس من عله هذا كفعل ا�جاهرة وا� برةفف، ثم يقتلهسلبه اPي يستدرج اإلنسان و�تال عليه وAدعه ثم يأخذ ماt وي
رقهم ويسلبهم أموا¸م ، فالËر ا�اتج عمن يعÚض ا�اس N طما من حيث الËر ا�اتج عن الفعلحيث صورة الفعل إن

 ا�جتمع الفعل خطره [هذا ا وسلب ماt وقتله، وومكرً  هو نفسه الËر ا�اتج من استدراج شخص حيلةً  أو يقتلهم؛
 Pلك، فخطر الفعل^ [ ا�جتمع وأمنه واستقراره واحد ا�اس N طرقهم ويسلبهم أموا¸م من يعÚض كخطر اmرابة و

، هذه يتصور االحÚاز ¯ا �ن هذا فعله؛ ألنه ال  من أنواع اmرابة وقطع الطريقو®ن Ì منهما نوً� ، �ن حكمهما واحد
فعل ا�ريمة [ وجه ا�كر واmيلة وا@ديعة ، أنها نوع من اmدود : ة وغ�هم [ أن الغيلة و��الكيrلة ¯ا استدل بها ا

mرابة وليست من باب القصاص و�وهوملحقة با. 

Iالغيلة :القول ا/ا ïوهو قول �هور أهل العلم من الشافعية وا3نفية ، أنها ليست من ا3رابة وال ملحقة با3رابة و
قتلوا أو عفوا أو اصطلحوا  ، أن من قتل فإن أمره إ� أو�اء ا�م إن شاءواعموم ا�صوص N القتل :وأد�هم ،وا3نابلة
  .وهكذا

  .ا�ية والصلح [ مال أو �وه فهو يدفع إ� أو�اء ا�م وهم Aتاروا إما القتل أو 
ما لو فعل اإلنسان ا هو معتاد، فيدخل N ذلك وجريان األح م [ م ،�صوص N القتل وغ�ه من ا�رائمفقالوا عموم ا 

لم يرد N ال�ع : ، وقالوا mالة يدخل حكمه N القصاص و�وهفلو قتل وهذه ا ،ا�ريمة [ وجه ا�كر واmيلة وا@ديعة
 
ً
 ما Aصص هذا اmكم العام و{عل قتل الغيلة فعال

ً
قهم ، �الف من يعÚض للناس N طرا باmرابة أو ملحقً  مستقال
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أن القول األول أقرب  –واهللا أعلم  –، واPي يظهر ا ورد فيه نص خاص N آية اmرابةا وم برة فهذوأسواقهم جهرً 
وجه اإلفساد  و. ة واإلفساد N األرض وقطع الطريق، وهو أن القتل غيلة ملحق باmراب للصواب وهو ما ذهب إ�ه ا�الكية

 .هذا الفعل ظاهر وب^ لe متأمل من 

  ا هو حد ا3رابة ؟ م �
ْرِض {: N سورة ا�ائدة  –سبحانه وتعا�  –حد اmرابة ما ذكره اهللا 

َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن Bِ األ

َ
pَوَرُسو َnِيَن ُ�َارُِبوَن اهللا

n
إِغnَما َجَزاُء ا�

رُْجلُُهْم ِمنْ 
َ
يِْديِهْم وَأ

َ
َع أ nْو ُيَقط

َ
ُبوا أ

n
ْو يَُصل

َ
ْن ُفَقتnلُوا أ

َ
ْغَيا َولَُهْم Bِ  فََساًدا أ ْرِض َذلَِك لَُهْم ِخْزٌي Bِ ا:�

َ ْ
ْو ُفْنَفْوا ِمَن األ

َ
ٍف أ

َ
ِخال

َِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم 
ْ

  :أربع عقوبات غليظة  N هذه اآلية N حد اmرابة –سبحانه وتعا�  –قد ذكر اهللا } اآل
 القتل  .�

 القتل والصلب  .³

í.  قطع األيدي واألرجل من خالف 

î. من األ Àرض ا� 

ا مع شناعتها ؛ فلشناعة هذه ا�ريمة �ن ا�زاء متناسبً ه العقوبات األربع عقوبات ا�نيا، وò اآلخرة عذاب عظيمهذ
  ، وقبحها

  هذه العقوبات ¨ ا�خي¡ ؟ هل  �
  :ألهل العلم منهجان B ا�عامل مع هذه اآلية 

 .ا_نويع  ، إنما � [ الÚتيب ون يرى أن اآلية ليست [ ا_خي�منهم م .�

_خي� ، وحينما يقولون [ ا_خي� ال يقصدون بذلك ا[ ا_خي�� ه العقوبات ا�ذكورة ومنهم من يرى أن هذ .³
 .بÛ [ مرا�ة ا�صلحة إنما ا_خي� ا� ا�طلق ا�بÛ [ التش§، ال ؛

  
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )^^(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  :عقوبات ا3رابة هجان B ا�عامل معألهل العلم من �
 يقوم به  :ا�نهج األول �

ً
أن هذه العقوبات الÀ تضمنتها آية ا3رابة ¨ ال�تيب وا�نويع، وأن � عقوبة تقابل فعال

من قتل وأخذ ا�ال من ا�حارب^ فإنه يقتل ويصلب، ومن قتل فقط ولم : ؛ و[ هذا قالواهؤالء ا�فسدون وا�حاربون
ا�ال فإنه يقتل فقط وال يصلب، ومن أخذ ا�ال ولم يقتل فإنه يقطع من خالف؛ يعÛ تقطع يده ورجله من خالف،  يأخذ

 
ً
هذا مع� قو¸م أن .  ولم يقتل وµنما أخاف وأرعب فإنه واmالة هذه ين من األرض وال يقتل وال يقطعومن لم يأخذ ماال

ه æسب األفعال ال± تصدر من ا�حارب^ ومن قطاع الطريق وا�فسدين ف§ منوع هذه العقوبات [ الÚتيب وا_نويع
  .وهذا القول هو قول rاه� أهل العلم. N األرض

وبات éتلفة، وبعضها أعظم من عقاهللا سبحانه وتعا� فيها قالوا آية ا�حاربة نفسها قد ذكر  /وأد�هم ¨ هذا القول 
والقتل N شدته ليس كقطع ا�د والرجل من خالف، وقطع ا�د والرجل من  فالقتل مع الصلب ليس �لقتل فقط، ،بعض

هذا ا_فاوت موجب الختالف . ا N شدتها وغلظهاا كب�ً خالف ليس ��À من األرض، ف§ عقوبات تتفاوت تفاوتً 
فتكون هذه  ،لطريقفعل يصدر من ا�حارب^ وقطاع الة [ وبات األربع م
ّ ي تكون Ì عقوبة من هذه العقأ، أسبابها

  . ..ع، فإذا قتل وأخذ ا�ال قتل وصلب وهكذا العقوبات [ الÚتيب وا_نوي
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د� t ا�â ص� اهللا عليه وسلم بالفقه N ا�ين  وما روي عن ابن عباس، وابن عباس ح� هذه األمة وترrان القرآن  ـ
وادع رسول اهللا صe اهللا عليه وآp : (عباس ر� اهللا عنه قالفابن ) ا� فقه B ا:ين وعلمه ا�أويل(والعلم با_أويل، 

ف�ل ج�يل ، وسلم أبا برزة هالل بن عويمر األسل� فجاء أناس يريدون اإلسالم فقطع عليهم أصحاب أ� برزة الطريق
 عليه السالم ¨ رسول اهللا صe اهللا عليه وسلم با3د؛ أن من قتل فأخذ ا�ال يُقتل ويصلب، ومن قت

ً
ل ولم يأخذ ماال
 ولم يقتل قطعت يده ورجله من خالف، ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ ا�ال نà، ومن 

ً
فإنه يقتل، ومن أخذ ماال

هذا اmديث يدل [ أن العقوبات ال± تضمنتها آية حد اmرابة [ .) جاء مسلما هدم اإلسالم ما ·ن منه B ال(ك
وليست [ jرد ا_خي� وµنما �  ،يصدر من ا�حارب^ وا�فسدين وقطاع الطريق من أفعالالÚتيب وا_نويع æسب ما 

مبنية [ الÚتيب وا_نويع بناء [ ما يصدر من ا�حارب^ وا�فسدين من جرائم فe عقوبة تناسب الفعل، فلما �نت  
�نت ا�ريمة أعظم �ن اmد أعظم قتل جريمة القتل وأخذ ا�ال شنيعة اعتداء [ مال معصوم ونفس معصومة، 

  . موصلب، وهكذا N بقية العقوبات وا�رائ
لبوا، تلوا وُص تلوا وأخذوا ا�ال قُ إذا قَ ": قال N قطاع الطرق اآلية أنهما ورد عن ابن عباس ر� اهللا عنه N تفس� هذه  ـ

قتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خالف، وµذا أخافوا ولم يَ  صلبوا، وµن أخذوا ا�التلوا ولم يُ تلوا ولم يأخذوا ا�ال قُ وµن قَ 
 والسبيل 

ً
هذا القول من ابن عباس ر� اهللا عنه . "فوا من األرض نُ أرهبوا ا�اس N طرقهم وطرقاتهم ولم يأخذوا ماال

حجة؛ وµن �ن ا ويكون وأرضاه p Nح اآلية إما أن يكون سمعه من ا�â ص� اهللا عليه وسلم و[ هذا فيكون توقيفً 
  .حجة N اللغةأيًضا  فهو ؛N تفس�ها بناء [ معرفته باللغة وسياق وأسلوب اآلية س ر� اهللا عنهما ذكره ابن عبا

من ¯ا يدل [ هذا القول هو أن هذه العقوبات [ الÚتيب وا_نويع؛ قاعدة أن ا�زاء [ قدر العمل وأن ا�زاء أيًضا ـ 
[ قدر جرمه، وال تستوي ا�ريمتان ا�ختلفتان N شناعتهما  N à القوان^ الوضعية إنما يعاقبفا�جرم ح جنس العمل؛
بل ¤تلفان N العقوبة ا�رتبة عليهما، فاألصل أن ا�جرم يزاد N عقابه ويغلظ N عقوبته æسب شناعة جرمه  ،N العقوبة

ات� اPي تعمل به حà ا�سقوبته 	ما خفت جريمته، وهذا هو N عأيًضا  وشدة فعله وعظيم Òره، وò الوقت ذاته Aفف
وََجَزاُء : {الصحيح واهللا سبحانه وتعا� يقول v Nكم كتابها موافق للنقل ة فهو مقت8 العقل، وأيًض والقوان^ الوضعي
أن قد يعاقب من قل جرمه بأغلظ ألن ا_خي� يف� إ� قوبات؛ و[ هذا فال ¤ي� N هذه الع}َسي³َئٍة َسي³َئٌة ِمْثلَُها

   !جرمه بأخف العقوبات وهذا تناقض العقوبات، ويعاقب من غلظ
ن هذه العقوبات [ سبيل الÚتيب وا_نويع يمنع من هذا ا_ناقض ويدرأه؛ ه أصحاب القول األول من قو¸م بأوما مال إ�

إن : ه العقوبات [ ا_خي� يقولون N تقرير مذهبهمويؤيد صوابه أن معظم اPين يقولون بأن هذأيًضا  يؤaد هذا القول
 
»
موا N جزئية من قتل ال يعاقب بالقطع أو ا�À  بل يعاقب بالقتل؛ فدل هذا [ أن اآلية ال يراد بها ا_خي�، ألنهم سل

ت ا�ذكورة N  أن العقوبامعينة أن من قتل ال يمكن أن تكون عقوبته jرد القطع من خالف أو ا�À، هذا د�ل [
  .ا ¯ا يفعله ا�فسدون وا�حاربونا معينً Ì عقوبة منها ينب� أن تقابل جرمً اآلية؛ 
� Iنويع، وهذا هو مذهب ا�الكية  :ا�نهج ا/ا�خي¡، وليست ¨ ال�تيب وا�ا ¨ ï اآلية B أن العقوبات الواردة  

[ ا_خي� وهذه األداة تدل N اللغة  ،)وأ(ا [ بعض æرف طف بعضهعُ وأن اآلية سيقت فيها هذه العقوبات  :ود�لهم
} 

n
ْو يَُصل

َ
ْن ُفَقتnلُوا أ

َ
ْرِض فََساًدا أ

َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن Bِ األ

َ
pَوَرُسو َnِيَن ُ�َارُِبوَن اهللا

n
رُْجلُُهْم مِْن إِغnَما َجَزاُء ا�

َ
يِْديِهْم وَأ

َ
َع أ nْو ُيَقط

َ
ُبوا أ

ْو ُفْنَفوْ 
َ
ٍف أ

َ
َِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم ِخال

ْ
ْغَيا َولَُهْم Bِ اآل ْرِض َذلَِك لَُهْم ِخْزٌي Bِ ا:�

َ ْ
، مثل ما فقالوا تدل [ ا_خي� }) __(ا ِمَن األ

ْهلِيُكْم {N كفارة ا�م^   جاء N قوt تعا�
َ
ْوَسِط َما ُيْطِعُموَن أ

َ
ةِ َمَساكَِ\ ِمْن أ اَرتُُه إِْطَعاُم َعَ(َ nِْريُر فََكف

َ
Ý ْو

َ
ْو كِْسَوُيُهْم أ

َ
أ
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ْفَما
َ
ْفَمانُِكْم إَِذا َحلَْفُتْم َواْحَفُظوا أ

َ
اَرةُ أ nاٍم َذلَِك َكفnي

َ
ثَِة ك َ

ال
َ
ُ اهللاnُ لَُكْم آَيَاتِِه َرَقَبٍة َفَمْن لَْم َ¶ِْد فَِصَياُم ث نَُكْم َكَذلَِك يُبَ\³

ُكْم تَْشُكُروَن 
n
ية [ ا_خي� ب^ هذه ا@صال اfالثة ألنها عطف بعضها [ بعض æرف ، فكما دلت هذه اآل})æØ(لََعل
وُيرد دلت [ أنها للتخي�، وليست للÚتيب وا_نويع؛ ) أو(فكذلك هذه العقوبات �ا عطف بعضها [ بعض æرف ) أو(

خرى، وليس هذا اmرف r Nيع ما أ فإن t معانٍ  كما يدل [ ا_خي�؛) أو(اmرف  بأن هذا :¨ ا�الكية B قوFم هذا
ا بغ� ا_خي�، ومن ذلك قول اهللا سبحانه ورد N القرآن الكريم وò ا�صوص ال�عية يدل [ ا_خي�؛ فإنه ي(ء أحيانً 

{: وتعا� َشد� قَْسَوةً  
َ
ْو أ

َ
َِجاَرةِ أ

ْ
3·َ َCَِف{ تعا� tليست [ ا_خي�؛ كذلك قو:} ْو إِيnاكُ  

َ
ٍل َوöِنnا أ

َ
ْو Bِ َضال

َ
ْم لََعeَ ُهًدى أ

 ا ليست [ بابها [ ا_خي�، فإن ا�â ص� اهللا عليه وسلم ومن معه من الصحابة هم [ ا¸دىوهذه قطعً  } )`^(ُمبٍِ\ 
v سبحانه. الةقطًعا ال tْو َكُفوًرا  {:كذلك قو

َ
 تُِطْع ِمْنُهْم آَثًِما أ

َ
يدل ) أو(بأن هذا اmرف نسلم لكم إذا نقول ال  })`^(َوال

وا�ي يظهر واهللا [ ا_خي� مطلقا، فقد يدل [ ا_خي�، وقد يدل [ غ� ا_خي� æسب السياق والقرائن األخرى، 
أعلم أن ما ذهب إ�ه ا¤مهور أن هذه العقوبات الواردة B هذه اآلية B حد ا3رابة ¨ ال�تيب وا�نويع هو القول األقرب 

  .واهللا أعلم للصواب
  : تفصيل هذه العقوبات الÀ وردت B هذه اآلية الكريمة �
  .القتل بالسيف هذا هو األصل : وا�راد بالقتل القتل؛/ 5
  و، يُقتل ا�جرمأن : وا�راد بالصلب ؛الصلب/ ^

ً
ا األصل ا [ خشبة أخرى؛ وطبعً ا عرًض  [ خشبة ويداه أيًض يمد طوال

 يُ أنه إذا قتل وأخذ ا�ال فإنه 
ً
وهذا هو األظهر واألقرب واهللا أعلم؛ وبعد القتل والصلب  ي
ل  ،صلب ثم بعد قتله يُ قتل أوال

هذه ا�ريمة ال± ارتكبها ال فألنه مسلم،  ،� عليه ويدفن N مقابر ا�سلم^من أعواد الصلب ثم يغسل ويكفن ويص
قة وpب ا@مر و�و ذلك وµن �نت اmرابة من أشنع �لزنا وال�: ¤رجه من دائرة اإلسالم شأنها شأن ا�رائم األخرى

  .ا�رائم وأبشعها، و¸ذا ورد N عقوبتها ما ورد من ا_غليظ والتشديد
  هل هناك مدة �ددة للصلب؟  �

صار إ�ه Ð Nديد مدة يُ  لم يرد N اmقيقة نٌص  و�لة، أو أك0 أو أقل؟ ،  يومأو  ،�لةأو يوم، أو ساعة ساعت^، هل � 
أن يشتهر أمره وينت� خ�ه : لصلب؛ و¸ذا فاPي يظهر واهللا أعلم أنه يصلب حà يشتهر أمره، ألن ا�قصود من صلبها

  . وع�ة لe أحد ا لغ�ه ورادً� حà يكون زاجرً 
مدة ال {وز أن يÚك حà يتعفن، وµنما يصلب بقدر ما تتحقق به ا�صلحة من غ� أن تصل أيًضا  :لكن أهل العلم قالوا

  . صلبه إ� حد تعفن بدنه
أن تقطع يده ا�م� من نص الكف ورجله الي�ى من مفصل الكعب، : وا�قصود ؛قطع األيدي واألرجل من خالف/ _
   لو �د بعد القطع فهل تقطع يده الي�ى ورجله ا�م� أم ال؟ثم 

تقدم معنا أن األقرب إ� الصواب N تلك ا@الف N هذه ا�سألة �@الف N السارق إذا �د و»ق مرة ثاfة؛ وقد 
ا�سألة أنه إذا �د و»ق ثاfة بعد قطع يده ا�م� ثم رجله الي�ى أنه �بس حà يتوب، وال تقطع يده الي�ى ورجله 

  . ا�م�؛ فكذلك يقال هنا ما قيل هناك
ْرِض {� ا�À الوارد N اآلية فُ  اàí؛/ `

َ ْ
ْو ُفْنَفْوا ِمَن األ

َ
  : دة تفس�اتبع }أ

إنه : ختاره ابن قدامة وقالة أخرى ويسجن هناك، وهذا القول اأن ين من بته إ� بت: أن ا�راد با�À: ا�فس¡ األول
  . أوñ ما قيل N ا�سألة
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Iفس¡ ا/ا�ما أتوا بتة أخرجوا منهات�يدهم عن األمصار وا5تا: قالوا أن ا�راد بنفيهم من األرض :اÓفال ن، ف ،
   .هذا ا�راد بنفيهم. � بتة أبداإ يaÚُون ألن يأووا
   .أن يسجن هؤالء ا�حاربون N بتهم: قالوا ا�راد بنفيهم :ا�فس¡ ا/الث
  . أن ين من بتة إ� بت أخرى، وال يسجن N تلك ا5ت: قالوا ا�راد با�À :ا�فس¡ الرابع

أن ين من بت إ� بت غ�ها  ،أن ا_فس� األول هو األقرب إ� الصواب: اهللا يقولرlه  ابن قدامةو ،هذه أربع تفس�ات
ألنه ربما إذا نÀ إ� بتة أخرى يقع منه اإلفساد واmرابة N تلك  ،ا�رم ال يتكرر منهل هذا حà إنما قا ،ويسجن هناك

  .ويسجن N تلك ا5تة ال± نÀ إ�هافحà يؤمن pه ويرتدع وي
جر ين من بته  ،ا5تة ال± نÀ إ�ها
  مدة �ددة للنà؟ هل هناك  �

أقل أو أك0، و[ هذا فال ، سنت^ ،سنة،ن ا�v Àدد بزمن مع^، شهر لم يرد N نصوص الكتاب والسنة ما يدل [ أ
فيجوز t  ،ة ا�À تنت§فإن عقوب ما يدل [ صدق توبته وحسنها؛فإذا ظهر  ،قال ين حà تظهر توبتهيتحدد، وµنما يُ 

  . حينئذ أن يرجع إ� ا5تة ال± نÀ منها
  :حكم الردء أو ا�ع\ �

وا5عض الردء أو ا�ع^ يأخذ حكم ا�باp، و[ هذا فلو أن بعضهم مثال قتل،  قدم معنا N تعريف قطع الطريق أنكما ت
منهم من قتل فقط، أو من أخذ ا�ال فقط، rيعهم يقتلون ا سواء ا واحدً أخذ ا�ال ، فإنه واmالة هذه يأخذون حكمً  اآلخر

فهم مشaÚون N  ،-حكم واحد-ا ويصلبون حà ولو �ن معهم من لم يقتل، ولم يأخذ ا�ال، ألن اmكم ¸م rيعً 
فاmكم ينطبق عليهم يشÚك N هذا من قتل، ومن أخذ ا�ال ومن خطط ومن دبر، rيعا هم مشaÚون N جريمة واحدة 
  . هذه ا�ريمة

  : توبة قاطع الطريق وا�حارب\ �
نn اهللاnَ َلُفوٌر رَِحيٌم {: ذكر اهللا سبحانه وتعا� N آيات اmرابة قال

َ
ْن َيْقِدُروا َعلَْيِهْم فَاْعلَُموا أ

َ
ِيَن تَابُوا ِمْن َقْبِل أ

n
 ا�

n
إِال

 ،بنص اآلية الكريمة عنه م؛ فإن حد اmرابة يسقطقبل أن يقدر عليه اmاكقاطع الطريق إذا تاب : قال الفقهاء })`_(
حد اmرابة اPي يشتمل [ العقوبات األربعة القتل مع الصلب، أو القتل، أو القطع من خالف، و. هللا عز وجل قألنه ح

معاملة وµذا سقط عنه حد اmرابة فيعامل �رمه . أو ا�À، هذا اmد يسقط إذا تاب ا�حارب قبل أن يقدر عليه اmاكم
ا إما أن يقتل، وµما أن يطلب أو�اء ا�م األح م العادية، و[ هذا لو أنه قتل، فإنه يكون حكمه حكم القاتل قصاًص 

ا�ية، أو يعفو، أو يصطلحوا [ مال، أو �و ذلك أو تطبق عليه أح م القصاص، وµن �ن أخذ مال تطبق عليه حكم 
  . ا�ال فليس عليه Çء من هذا؛ هذا فيما يتعلق بأثر ا_وبة N حد اmرابةأخذ ا�ال، وµن �ن لم يقتل ولم يأخذ 

  . ال أثر ¸ا N إسقاط اmد عنه ليه، ومسك وقبض فإن توبته حينئذٍ أما إذا لم يتب إال بعد أن قدر ع
  

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )_^(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
بل تطبق عليهم األح م العادية؛  ؛ابة ال يعÛ أن ما ارتكبوه من جرائم يكون هدرً تقدم معنا أن سقوط حد اmرابة با_و

  . تل منهم تطبق عليه أح م القصاص، ومن أخذ مال تطبق عليه أح م أخذ ا�ال، و�و ذلكفمن قَ 
  :أثر ا�وبة B إسقاط بقية ا3دود األخرى ����
 p ب ا�سكر، وحد ال�قة، وحد الزنا، و�و ذلككحد.  
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  :هذه اmدود [ نوع^أن اmدود حد الزنا، وpب ا@مر، وقطع ا�د N ال�قة، وحد القتل، : ال أهل العلمق
 أن تكون هذه اmدود من جرائم يُ : ا�وع األول

ّ
  .ب N حدها حق اهللا عز وجلغل

 جرائم مُ  أن تكون هذه اmدود مرتبة [: ا�وع اfا©
»
ا فيها حق نت هذه اmدود مغلبً فإذا �، ب N حدها حق ا�خلوقغل

  ذفلقا، كحد افإن ا_وبة ال أثر ¸ا N إسقاط اmد مطلقً  ؛ا�خلوق
ً
µذا طالب ا�قذوف æد  إذا تمت ا�طا5ة به، ومثال

أنه إذا تاب القاذف قبل : و[ هذا قالوا القذف [ قاذفه فإنه يثبت t اmد بغض ا�ظر عن توبة القاذف من عدمها،
حق  ،ألن قذفه قد تعلق بسببه حق ألدäقاط حد القذف؛ عليه، أو بعد القدرة عليه فإن توبته ال أثر ¸ا N إسالقدرة 

vة �خلوق، وحقوق ا�خلوق^ مبنية [ ا�شاحة ال [ ا�سا.  
زنا vصن أو  كحد pب ا@مر مثال، وحد الزنا سواء �ن:إذا �نت اmدود يغلب فيها حق ا@الق سبحانه وتعا�و أما  

 :فيفرق ب^ ما إذا تاب قبل القدرة عليه، أو بعد القدرة عليه. غ� vصن، وaذلك حد ال�قة فإن للتوبة أثر N هذه اmالة
علم أن هذه فاPي يظهر واهللا أ أو الزا© أو شارب ا@مر قبل القدرة عليه؛، إذا تاب السارق إذا تاب قبل القدرة عليه

  :يغلب فيها حق اهللا ا N إسقاط اmدود ال±¯ا يدل [ أن للتوبة أثرً  وق هللا فإن ا_وبة تسقطها؛ اmدود �ا �نت حقو
ْصلََحا {: أن اهللا سبحانه وتعا� �ا تكلم عن الزنا N سورة النساء قال -

َ
يَِيانَِها ِمْنُكْم فَآَُذوُهَما فَإِْن تَابَا وَأ

ْ
اِن يَأ َ

nَوالث
ْعرُِضوا َقْنُهَما

َ
ْصلََح فَإِنn  { :وقال أيًضا �ا ذكر حد ال�قة قال } )5Õ(إِنn اهللاnَ َ·َن تَوnابًا رَِحيًما  فَأ

َ
ِمِه وَأ

ْ
َفَمْن تَاَب ِمْن َنْعِد ُظل

   } )Ø_(اهللاnَ َفُتوُب َعلَْيِه إِنn اهللاnَ َلُفوٌر رَِحيٌم 
ا�ائب من ا�نب كمن : (ا كقولة ص� اهللا عليه وسلما�صوص األخرى ال± جاءت N شأن ا_وبة، وأثرهأيًضا  كذلك -

p ال ذنب (tقوaو) :ب ما قبلهاÂ وبة�ر أيًضا  وعندنا) اæ ديث عن حد الزنا قصة ماعز، �ا شعرmا N كما تقدم معنا
لعله أن يتوب  هال تر¥تموه: (اmجارة ال± ير* بها وهرب وmقه الصحابة قال ا�â ص� اهللا عليه وسلم بعد ذلك ¸م

 ،ابة إ� أنهم لو ترaوه ل ن أوñفإذا �نت توبته أثناء إقامة اmد، ا�â ص� اهللا عليه وسلم أرشد الصح) فيتوب اهللا عليه
  . فكيف ¯ا إذا �نت ا_وبة قبل مباpة اmد، وµقامة اmد) هال تر¥تموه(
ة، وpب ا@مر، حقوق خالصة هللا عز وجل؛ و�ا �نت كذلك أن اmدود N الزنا، وال�ق: كذلك قالوا كما تقدم معنا -

نn اهللاnَ َلُفوٌر رَِحيٌم  { :فإن ا_وبة تسقطها كحد اmرابة
َ
ْن َيْقِدُروا َعلَْيِهْم فَاْعلَُموا أ

َ
ِيَن تَابُوا ِمْن َقْبِل أ

n
 ا�

n
بل سقوط  })`_(إِال

باب أوñ، ذلك ألن اmرابة أغلظ وأشنع من jرد »قة ا�ال أو الزنا اmد N الزنا وال�قة وpب ا@مر با_وبة سقوطه من 
فإذا �نت هذه ا�ريمة الغليظة الشنيعة تسقطها ا_وبة قبل القدرة [ ا�جرم ا�حارب ا�فسد، فمن باب . أو pب ا@مر

إن ا_وبة قبل القدرة [ من أوñ إذا �نت ا�ريمة أخف منها كجريمة الزنا، وجريمة ال�قة، وجريمة pب ا@مر، ف
  . خالفة تسقط اmد من باب أوñصدرت منه هذه ا�

للردع والزجر، وا_ائب اPي ظهرت دالئل توبته  ة م�وعية اmدود أنها pعتأن األصل N حكم: قالواكذلك  -
  . وأمارات أوبته غ� vتاج ¸ذا اmد، ألنه قد تاب وأناب إ� اهللا عز وجل

  :لصائلمسألة دفع ا �
ما يتعلق با�فاع عن ا�فس، أو ما  مسألة ¸ا عالقة وثيقة æد اmرابة؛ وهو: يذكر الفقهاء عند حديثهم عن قطع الطريق

  .الفقهاء برد الصائل ودفع الصائل يس¬ با�فاع ا��وع أو ال�è، أو ما يس¬ N عرف
ه N نفسه، أو جزء من بدنه، أو عرضه أو ماt أو حرماته، هذا الشخص االعتداء الواقع علي أن يرد: وا�راد برد الصائل هو 

، ال يعلم N ذلك خالف، بل " م(وع" حكم رد الصائل بإrاع أهل العلم فما حكم رده؟ . هو ا�راد برد الصائل
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ئل عن يلة فيمن يقوم برد الصاضفاء Çء من األوصاف الكريمة ا�لا�صوص توافرت [ م�وعية رد الصائل، و[ إ
 فما ترتب [ هذا الفعل من تلف الصائل ا م�وً� نفسه، أو عن ماt، أو عن عرضه، و[ هذا فإذا �ن رد الصائل أمرً 

إذا تلف الصائل بفعل ا�صول عليه؛ فإنه ال ضمان ال من قصاص، وال من دية [ من قام برد الصائل عن نفسه، ف ،نفسه
أن Ì تلف ينتج عن فعل م�وع اء قعدوا قاعدة N هذا ا5اب وغ�ه من األبواب ألن الفقه. ابل يكون دم الصائل هدرً 

مأذون فيه  ب [ ا�أذون غ� مضمون فe فعل يÚتب [ فعلما ترت :وقعدوا قاعدة أخرى فقالوا ،ال يوجب الضمان
 �ًpويدل [ م�وعية رد الصائل ، فإنه يكون غ� مضمون:  
   }ِن اْقَتَدى َعلَْيُكْم فَاْقَتُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْقَتَدى َعلَْيُكْم َفمَ  {: عز وجل قول اهللا -
صاف ال± أطلقت [ من يقوم برد ودفع الصائل عن نفسه، أو هذا من األو) من قتل دون ماp فهو شهيد(وò اmديث  -

أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو من قتل دون ماp فهو شهيد، ومن قتل دون (عن ماt وحرماته، وò حديث آخر 
جاء رجل إ� (: أ� هريرة قال عنكذلك ما جاء ) شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد

: ال تعطيه مالك، قال: قالن جاء رجل يريد أخذ ماÁ ماذا أصنع؟ يا رسول اهللا أرأيت إ: لفقا عليه السالمرسول اهللا 
  . )هو B اíار: أرأيت إن قتلته؟ قال: أنت شهيد، قال: أرأيت إن قتل؟ قال: قاتله قال: قاتل قال نأرأيت إ

  . ستقر حكمه �ى الصحابةائل ¯ا ا[ أن دفع الصشدين، وعن بعض الصحابة تدل جاءت أثار عن ا@لفاء الراو - 
 وال شك أن صيال ،يزالررة N الفقه اإلسالä أن الËر [ م�وعية رد الصائل أن من القواعد ا�قأيًضا  و¯ا يدل - 

ا فتكون إزا_ه م�وعة، والصائل ا vًض شخص [ أخر من أجل ماt أو عرضه أو حرماته هذا Òر، وµذا �ن ذلك Òرً 
 هذا بسبب صيالفإنه هو اPي اضطر ودفع ا�صول عليه إ� ا�فع عن نفسه  ا�تسبب N إتالف نفسه، لو تلف هو

  :لكن مع هذا ذكر الفقهاء أمرين مهم^اإلنسان واعتدائه [ نفسه وماt وعرضه وحرماته، 
ا�صول  - البد أن يقيم  ؛الصائل هدر ال ضمان فيهبوما أوقعه  ا؛أنه لÑ يكون فعل ا�صول عليه بالصائل هدرً  :أوال
æجة  العتداء [ أنفس ا�اس؛ذا وسيلة لتخذ من هحà ال يُ  ،بينة تثبت صيال ذلك اإلنسان واعتدائه عليه -عليه

  . فال بد من إثبات بينة ،ا�فاع عن ا�فس
وµن �ن  ،لمصول عليه أن يستخدم غ� ال.مفإن �ن يرده ال.م لم {ز ل ؛يرد الصائل با_درج: أن أهل العلم قالوا :ثانًيا

Ëب يرد بالËالة هذه أن يرد با_خويف وا_هديد ف�د كذلك، إن �ن يرد بالmوا t ب، إن لم يندفع إال بالقتل جاز
  . يقتله، كما جاء N اmديث السابق ا�خرج N الصحيح

   :من مسائل الصيال ����
وترتب [ نزع يده أن  ،فقام ا�صول عليه ونزع يده بقوة من فم هذا الصائل ،لو أن شخص صال عليه رجل فعضه - 

أن ( :ص، ويدل عليه هذا اmديثال دية فيها وال قصاا، فإن أسنانه تكون هدرً  ؛سقطت ثنايا وأسنان هذا اإلنسان الصائل
يعض : فقال ،فوقعت ثنايا الصائل، فاحتكموا إ� اí¼ صe اهللا عليه وسلم ،ف�ع ا�صول عليه يده ؛رجل عض رجل

p لفظ-. أحدكم أخاه كما يعض الفحل، ال دية òاهللا عليه وسلم - و eص ¼íلفظ-. فأبطلها ا òي أ) فأهدر ثنيته - و
  .ال ضمان عليه ؛pً� فيه أن ما نشأ عن الفعل ا�أذون  :وهذا متفرع من القاعدة السابقة. لم {عل ¸ا دية وال قصاص

طلع من فتحة N باب، أو جدار أو �و ذلك، فر* عينه ب�ء ففقأها ن شخصا اطلع [ حرمات شخص آخر، الو أ - 
هذا اmكم حديث أ� هريرة [ وصائل، ويدل  يه ا�سلم هو N هذا الفعل معتده [ حرمات أخف§ هدر، ألنه بإطالع

وò ) من أطلع B بيت قوم بغ¡ إذنهم فقد حل Fم أن يفقأوا عينه: (ر� اهللا عنه أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم قال
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لو أن (وò رواية ) فقد هدرت عينه(وò لفظ ) قصاص من أطلع B بيت قوم بغ¡ إذنهم ففقأوا عينه فال دية وال(لفظ 
وهذا 	ه يدل داللة أكيدة [ ما جعله ) رجل أطلع عليك بغ¡ إذن فحذفته Ðصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح

  .عليها  م للبيوت من حرمة تصان وال يعتدىاإلسال

 üºقتال أهل ا:  
 mكتاب ا N دود ما يتعلق بقتال أهل ا�5من ا�وضو�ت ال± يذكرها الفقهاء.  

  . والعدول عن اmق الظلم: اا�ور، ويراد به أيًض : اB üº اللغة
ما من ذنب أحرى من أن يعجل اهللا لصاحبه العقوبة B ا:نيا مع ما يدخره B p اآلخرة (وقد جاءت أحاديث Ðرم ا�5 

  .v  �ًpرمٌ ، Ì هذا اتهامهم N أفعا¸م وظلمهماضهم وفا�5 [ ا�اس N أعر) من اüº، وقطيعة الرحم
  باٍغ : ا، ويقال للخارجفا@روج [ إمام اmق يعد بغيً . ا@روج [ إمام اmق: اB üº اصطالح الفقهاء

ئغ اإلمام اmق بتأويل سا جون [ومنعة Aر هم قوم ¸م شوaة: الفقهاء قالوا وأهل اN �5 عرف. بغاة: ويقال �ن خرجوا
   :قو¸م N ا_عريف... 

  .وعتاد وهو عدة ، �ا خرجوا بأس وقوة وسالح يكون ¸مأي : قوم ¸م شوaة
  . يعÛ أنهم يمتنعون بهذه القوة من غ�هم يمتنعون بهذه ا�نعة والشوaة من غ�هم: وا�نعة
  . اPي ثبتت إمامته وواليته: ا�راد بهاإلمام 

بهه تعرض ¸م تكون � السبب N خروجهم وتكون هذه الشبهة سائغة، فليست Ì بشأي : بتأويلوقو¸م N ا_عريف 
شبهة Üعل أهلها من أهل ا�5، هناك شبه ال وزن ¸ا وال قيمة وال اعتبار؛ فإنما ينب� أن تكون هذه الشبهة سائغة 

  . ب	ف ا�ظر عن كون أهل هذه الشبهة مصيب^ أو éطئ^
دون، تضمنها هذا ا_عريف أو فقد واحد منها فال يكونون بغاة، وµنما هم vاربون مفس فإذا فقدت هذه األوصاف ال±
وأهل قطع الطريق، و[ هذا لو لم يكن ¸م تأويل أو �ن ¸م تأويل ولكن ليس تأويال  ،يندرجون N حكم أهل اmرابة

وµنما هم vاربون مفسدون قطاع طريق، وعليهم يعاملون معاملة ا5غاة وال سائغا فإنهم واmالة هذه ال يقال ¸م أهل ب� 
عقوبة قطع الطريق؛ و¯ا يدل [ هذا قصة ابن ملجم ا@ار� اPي قتل أم� ا�ؤمن^ ع¥ ر� اهللا عنه وأرضاه، فإنه �ا 

  . وا به، وµن مت فال تمثلمن طعنته يعÛ رأيت رأH ئُت رِ إن بَ  :قال ع¥ ر� اهللا عنه N مرض موته ؛مسك ذلك ا@بيث
و بغاة إذا �نوا قوم  نه من آحاد ا�اس، وا5غاة يكونونأل،  عنه لفعل ابن ملجم حكم ا5غاةفلم يثبت ع¥ ر� اهللا

  . rاعة و�و ذلكأو طائفة 
يع عنه ف ،ذلك إ� إتالف ا�اس وأموا¸م وألنه لو ثبت t حكم ا5غاة من غ� توفر ال�وط السابقة ألف8: قالوا
ا ال يكون اإلنسان باغيا إال إذا توفرت هذه إذً . و باI وال يطبق عليه حد اmرابة و�و ذلك، بدعوى أنه باIيقول هو

  . قوم ¸م شوaة ومنعة Aرجون [ اإلمام بتأويل سائغ: ال�وط
   من هو اإلمام ا�ي �رم ا¢روج عليه؟ ����

وهو الكفر ا5واح ال	يح الظاهر اA  ،^5رج به من ا�لة، بما ولم يأِت ، سلمون باإلمامةهو اإلمام اmق اPي بايعه ا�
، ن يبايعه Ì أحد من أفراد ا�سلم^أ: وال يع� أو ال يراد بقول الفقهاء بايعه ا�سلمون .اPي للناس فيه برهان من اهللا 

فإذا  .أهل اmل والرأي وا�شورةاPي بايعه أهل اmق، أهل العدل، و: فإن هذا ال يتصور [ مدار ا_اريخ، وµنما ا�قصود
  .عيًا �رم ا@روج عليه ما لم يأِت بما Aرجه من ا�لة من الكفر ا5واح ا pانعقدت الوالية ال�عية لإلمام صار إمامً 
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هذه ال�يعة أولت اإلمامة والوالية عناية كب�ة وجعلت نصب اإلمام من القرب ال± يتقرب بها إ� اهللا سبحانه وتعا� 
لوال : "ما ينسب t �ا قال باذا؟ �ا N اإلمامة من آثار كريمة ونتائج lيدة [ الفرد و[ ا�جتمع ورحم اهللا ابن ا�بارك �

  �" .األئمة لم تأمن �ا سبل و®ن أضعفنا نهبا ألقوانا
  

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )`^(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  بم تنعقد اإلمامة ؟  ����

  :تكون بأحد أمور ثالثة  اإلمامة
انعقدت واليته وصارت والية pعية، كما  حصل ذلكاتفاق أهل اmل والعقد [ مبايعته باإلمامة، فإذا : األمر األول

فإن وال يتهم حصلت باتفاق أهل اmل  -ر� اهللا عنهم أrع^–حصل N إمامة أ� بكر وµمامة عثمان وµمامة ع¥ 
  .يعتهم والعقد [ إمامتهم ومبا

Iإمامة عمر الفاروق : األمر ا/ا N ر� اهللا عنه –فإن واليته انعقدت بعهد أ� بكر  -ر� اهللا عنه–العهد كما حصل
  .[ قبول بيعته وواليته أيًضا  أrعوا - رضوان اهللا عنهم–إ�ه بذلك، والصحابة  -وأرضاه

ودانت t األمة وبايعته ثبتت إمامته، كما حصل لعبدا�لك بن  وهو االستيالء والقهر، فمن قاتل حà استوñ: األمر ا/الث
مروان فإنه قاتل ابن الزب� حà استقرت t الوالية وبايعته اإلمامة، و[ هذا انعقد إrاع السلف الصالح [ أن من قهر 

  .عليه  pعية �رم ا@روجأيًضا  ا�اس وغلبهم حà دانت t األمة وبايعه ا�اس فإن واليته والية
  :حكم نصب اإلمام وتعيينه ����

يتÓم بعض ا�فكرين N هذا الزمن ويتحدثون عن أن اإلسالم لم يأت بأح م فيما يتعلق بوالية ا�اس وµمامتهم وأح م 
: ونصب اإلمام، و¸ذا قال الفقهاء ا�ولة و�و ذلك، وهم éطئون، فإن ¯ا اعتنت به هذه ال�يعة ا�بارaة ما يتعلق بالوالية

�اذا ؟ قالوا ألنه ال قيام لتين وتطبيقه N واقع ا�اس وال " {ب [ األمة نصب اإلمام فإن ذلك من أعظم واجبات ا�ين"
إال بنصب الوالة، قالوا إن بنصب اإلمام وµقامة الوالية lاية للبيضة واPب عن اmوزة، وµقامة ا�هاد، أيًضا  قيام لتنيا

اmدود، واألمر با�عروف وا�§ عن ا�نكر، وÐصيل مصالح ا�اس، وأمور معايشهم، ومصالح  واستيفاء اmقوق، وµقامة
وجل وال ب�يعة اإلسالم ال يمكن أن تستقيم أمورها إال  أخرى كث�ة، و¸ذا حà ا�جتمعات ال± ال تدين بدين هللا عز

  .قامة الوالية ¯ا دل عليه ال�ع والعقل N وقت واحدال يصلح ا�اس فو� ال »اة ¸م، فنصب اإلمام وµفبوالية وµمارة، 
إذا ثبتت اإلمامة وجبت طاعة اإلمام ال�è اPي بايعه أهل اmل والعقد [ أن �كمهم بكتاب اهللا وسنة           

  .ه وقتاtفإذا ثبتت اإلمامة وجبت طاعة هذا اإلمام ووجبت ن	ته وحرم ا@روج علي -ص� اهللا عليه وسلم–رسول اهللا 
  :ما ي¥  ؛و¯ا يدل [ هذا األصل العظيم اPي قرره أهل العلم N كتبهم العقدية وò كتبهم الفقهية          

ْمِر ِمْنُكمْ {: من القرآن الكريم قوt سبحانه وتعا�  -�
َ ْ
وِ� األ

ُ
ِطيُعوا الرnُسوَل وَأ

َ
ِطيُعوا اهللاnَ وَأ

َ
ِيَن آََمُنوا أ

n
ف�َها ا�

َ
وتأمل } يَا ك

 tسياق هذه اآلية حيث أ�دت هذه اآلية العامل فيما يتعلق بطاعة اهللا وطاعة رسو N ِيَن {أيها األخ الكريم
n

ف�َها ا�
َ
يَا ك

ِطيُعوا الرnُسوَل 
َ
ِطيُعوا اهللاnَ وَأ

َ
إنما �  العامل N وأو× األمر منكم، قالوا وفائدة ذلك أن طاعة أو× األمر دْ عِ ثم لم تُ } آََمُنوا أ

 tديث  -ص� اهللا عليه وسلم–مقيدة بطاعة اهللا وطاعة رسوmا N معصية ا¢الق: (و¸ذا جاء B إنما  ،ال طاعة �خلوق

                                 
  .أدرجناها من ا3لقة ا�ا�ة ��ابط ا�ع�/  5
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  ) . الطاعة B ا�عروف
  :منها  ف�ت هذه ا�يتة بعدة تفس�اتو) من خرج من الطاعة وفارق ا¤ماعة مات ميتة جاهلية(من السنة  -³   
ا يموت عليه أهل ا�اهلية بكونهم ال أم� ¸م، وال اعتبار لإلمارة عندهم، فهو مات [ خصلة من أنه مات [ م-

  .خصال ا�اهلية ولكن ليس ا�راد خروجه من دائرة اإلسالم أو كفره 
مر¥م �يع من أتاكم وأ: ( -ص� اهللا عليه وسلم–¯ا يدل [ Ðريم ا@روج [ اإلمام ال�è قوt أيًضا  كذلك        

  .رواه اإلمام مسلم ) ¨ رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق �اعتكم فاقتلوه
   í- اعrع السلف الصالح [ قتال ا5غاة،  ،كذلك من اإلrريم ا@روج [ و× األمر، و[ أن من خرج [ وأÐ ]

  .اإلمام ال�è اPي ثبتت واليته وبيعته و× األمر ال�è فإنه {وز قتاt ألنه باٍغ ومعتٍد �روجه [ 
من قول ا�â  -ر� اهللا عنه–[ أن الواجب ن	ته ومعونته ما جاء N حديث تميم بن أوس ا�اري أيًضا  و¯ا يدل     
 هللا ولكتابه ولرسوp وألئمة: ا:ين اíصيحة ا:ين اíصيحة قلنا �ن يا رسول اهللا؟ قال: ( -ص� اهللا عليه وسلم-

ومن ا�صح لو× األمر ا��ء t با_وفيق والتسديد ودال_ه [ ا@� وما فيه خ� ا5الد والعباد، وقد ) ا�سلم\ وMمتهم
  " .لو �نت � دعوة مستجابة �علتها لإلمام: "�ن بعض السلف يقول 

عن ا�نكر و�و ذلك، ومعونته [ القيام  و [ ا�§ ق بن	ته معونته [ إقامة ا�ين و [ إقامة ا�عروفومن ما يتعل
[ الوجه األكمل با�سؤو�ات ال± تناط بكل شخص وبكل فرد من أفراد ا�جتمع، فإن و× األمر ليس بمفرده يقوم 

  ؛بكل Çء
ُ
�ه، د إسنِ وµنما من أوFت t والية خاصة أو والية �مة من قبل و× أمر ا�سلم^ فينب� t أن يتó اهللا فيما أ

  .وأن يقوم بهذه ا�سؤو�ة وبهذه األمانة وبهذه الوالية [ الوجه األكمل و[ الوجه األتم 
  .كيفية ا�عامل مع اºغاة  ����

  لو خرج طائفة أو قوم بال�وط السابقة [ و× األمر ا�سلم فكيف يكون ا_عامل ال�è معهم ؟
  :بÜ قوم ¨ اإلمام فيجب عليه فإذا، ا_عامل معهم [ أحوال ودرجات: قال الفقهاء

  
ً

أن يراسلهم قبل أن يبدأ بقتا¸م، فيسأ¸م عما ينقمون منه، ألن ذلك طريق إ� الصلح ورجوعهم إ� اmق، فإذا  /أوال
µسؤا¸م مظلمة وجب عليه إزا_ها، و N ألن اهللا تعا� أمر باإلصالح قبل القتل  ،ذا ذكروا شبهة كشفها ¸م وأزا¸اذكروا

N  جراتmسورة ا N سبحانه وتعا� tقو :} 
َ َ̈ ْصلُِحوا بَْيَنُهَما فَإِْن َنَغْت إِْحَداُهَما 

َ
َتَتلُوا فَأ

ْ
ُمْؤِمنَِ\ اق

ْ
َوöِْن َطائَِفَتاِن ِمَن ال

 ِnْمِر اهللا
َ
 أ

َ
ń تàََِء إِ� Àِ َيْبüِ َح

n
ْخَرى َفَقاتِلُوا ال

ُ ْ
  .قتالفبدأ بالصلح قبل األمر بال} األ
واإلصالح كما تقدم يكون بإزالة ا�ظالم ورفع الظلم وÐقيق العدل وبسطه ب^ ا�اس وaشف الشبهة ال± يلتبس  

راسل أهل  -ر� اهللا عنه وأرضاه–ب^ ¸م برسله وجه هذا األمر ود�له �ا ورد أن عليا عليهم اmق بها فيظنونها باطلة فيُ 
مع ا@وارج فإنه بعث  -ر� اهللا عنه وأرضاه–يبدؤوهم بقتال، وهكذا فعل  ا5	ة قبل وقعة ا�مل ثم أمر أصحابه أال

�ا تظاهر أوþك ا@وارج بالعبادة وا_نسك وا@شوع وlل ا�صاحف، بعث  -ر� اهللا عنهما–إ�هم عبداهللا بن عباس 
هم، وأزال الشبهة ال± إ�هم ابن عباس �ناظرهم ويسأ¸م عن سبب خروجهم فب^ ¸م ابن عباس اmق فيما أشe علي

�نت �لقة N أذهانهم وأظهر ¸م اmق فيما أشe عليهم، فتأثر بنصيحة ابن عباس ومناقشته ومناظرته ¸م rع غف� من 
ا@وارج فرجعوا عن خروجهم، قيل إنه رجع منهم ما يقرب من أربعة آالف فهذا يب^ أهمية ا�ناقشة وا�حاورة وا�ناصحة 

  .جادة اmق و�µ الطريق ا�ستقيمتال، ألن ا�قصود هو اإلصالح ورد ا�اس إ� قبل ا5دء بالق
ب^ ¸م سوء صنيعهم و�قبة أمرهم، ي، والقتالوفهم Aعظهم وفيفإن أبوا ولم يستفيدوا با�ناظرة وا�حاورة وا�ناقشة  /ثانًيا
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أن N  م بغ� القتال وجب ا�ص� إ�ه، ذلكفمهما أمكن رد pهم وaف pه ،ألن ا�قصود هو كف pهم ورد p ا5غاة
  . فمà ما �نت هناك وسيلة Ðقن بها ا�ماء وجب سلوك هذه الوسيلة ،�ماء وµراقة القتال Òر عظيم

وجب [ اإلمام أن  ؛إذا رجعوا عن بغيهم وعن خروجهم ،وجل فإن فاءوا بعد الوعظ وا_خويف وا_ذك� باهللا عز /ثا/ًا
ا �درأ pهم عن ا�سلم^ ويكف قاتلهم اإلمام وجوبً أáوا [ بغيهم وعنادهم وخروجهم؛ و ام يفيؤويaÚهم، فإن ل

ْمِر اهللاnِ { :وجل  pهم وبغيهم عن ا�سلم^ لقول اهللا عز
َ
 أ

َ
ń تàََِء إِ� Àِ َيْبüِ َح

n
أيًضا  قالوا و{ب [ رعيته} َفَقاتِلُوا ال

Àِ َيْبüِ {كريمة معونته N ذلك لعموم اآلية ال
n
ِطيُعوا  {: وا@طاب للجميع، ولقوt سبحانه وتعا�  }َفَقاتِلُوا ال

َ
ِطيُعوا اهللاnَ وَأ

َ
أ

ْمِر ِمْنُكمْ 
َ ْ
وِ� األ

ُ
) من أتاكم وأمر¥م �يع ¨ رجل واحد يريد أن يفرق �اعتكم فاقتلوه(وmديث } الرnُسوَل وَأ
  .    ص وحصل منهم اإلrاع [ قتال ا5اI عملوا بمقت8 هذه ا�صوأيًضا  والصحابة

���� üºشأن قتال أهل ا B مسائل:  
يعÛ �رم قتا¸م بأمر {عل اإلتالف يعمهم وغ�هم، لكونه واmالة هذه   ،�رم قتا¸م بما يعم إتالف ا�قاتل وغ�هم - 

وا ال تتلف حà أموا¸م إال للËورة، يعم من {وز قتله ومن ال {وز قتله من النساء واألطفال و�و ذلك، و¸ذا قال
، فÀ مثل هذه اmالة إذا لم يمكن ا_خلص من p ا5غاة ا�عتدين إال بقتل س ا5غاة بغ� ا5اغ^الËورة مثل ما لو تÚو

حرى من تÚسوا بهم فال بأس، لكن قالوا مع مرا�ة أال يقصد قتل من ال يقاتل كما هو اmال N دفع الصائل ينب� أن يت
لكن لو قُتل من جراء دفاعه عن نفسه فإنه  ،ينب� أن يتحرى عدم قتله ،رد كيده ودفع صيا_هوعدم قتله ما أمكن 

  .واmالة هذه كما تقدم معنا دمه يكون هدرا 
  " عصومون ال قتال منهم وال ب�ا�قتل ذراريهم ونسائهم ألن أيًضا  و�رم:"قال  - 
áخ صارخ : "و�رم قتل من ترك القتال منهم �ا روى سعيد قال  ،هم واإلجهاز [ جر�همقتل مدبرأيًضا  �رم: قالوا - 

ومن أل�  - ال {هز [ جريح–[ جريح  يذففال يقتلن مدبر وال  -يعÛ منادي ينادي يوم ا�مل–لع¥ يوم ا�مل 
               .)فيئهم يقسم وال أس¡هم، يقتل وال ،جر�هم ¨ ¶هز وال مدبرهم يتبع ال(مرفو�  وروى الJار" السالح فهو آمن

فلو أن أهل العدل حصل من واحد  ،بقتل واحد من اPين �رم قتا¸م من األح م ا�تعلقة بقتال أهل ا�5 أنه ال قود -
ال يقاد من هذا فإنه  ؛منهم أن قتل من ال {وز قتله من rاعة أهل ا�5 من النساء واPراري و�وهم أو من أل� السالح

لوجود الشبهة N ذلك، بل يضمن با�ية  ،الرجل اPي هو من أهل العدل بقتله �ن قتل من أهل ا�5 اPين ال {وز قتا¸م
  .ة ولكن ال يقاد ¯ن قتلهألن من قُتل من النساء ومن اPرية أو من ترك السالح معصوم ا�م فيضمن با�ي

  .فحينئذ �A سبيله بعد ذلك ،تنك� شوaتهم وينت§ حربهم ويزول بغيهم حà  ْس بِ حُ أيًضا  ومن أ» منهم -
وµن توقع و× األمر اجتماعهم بعد إطالقهم جاز t أن يبقيهم N السجن وأال يطلقهم، كما أنه ال يطلق أ»اهم ما دامت 

  .وµضعاف ¸م ا5غاة، قلوب ك� أ»ى ا�5 حبس وò العدل، أهلب ااmرب قائمة ألن N إطالقه Òرً 
  . ا�5أهل  بأ»ى العدل، أهل أ»ى فداء {وزكذلك قالوا -
ألن األصل أن ا�سلم ال يسÚق ا�سلم ابتداء،  ،مال وال تسK ¸م ذرية وال نساء فيما يتعلق با�ال ال يغنم ألهل ا�5 -

من وجد  -أي من أهل ا�5-وجد منهم فمن  ؛فإذا انتهت اmرب مع أهل ا�5 و�aت شوaتهم وفاءوا إ� اmق والصواب
 و¸ذا جاء عن ع¥ ،منهم ماt بيد غ�ه أخذه ألن أموا¸م كما تقدم معصومة كأموال غ�هم ال {وز اغتنامهما mرمتها

  ." فليأخذه أحد مع ماt من شيئا عرف من": أنه قال يوم ا�مل  ر� اهللا عنه
 ،سواء �ن هذا ا�ال ا�تلف أتلفه أهل العدل أو أتلفه أهل ا�5 ،مونmرب مع أهل ا�5 فهو غ� مضوما تلف حال ا
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 سواء �ن نفسً  ،وسواء �ن هذا ا�تلف N قتال أهل اN �5 جانب أهل ا�5 أو N جانب أهل العدل
ً
 فإنه ال ا أو �ن ماال

 N جانب أهل ا�5 وال N ذلكضمان فيه ال N جانب أهل العدل وال كفارة.  
 وال أحد، يقاد ال أنه فأrعوا متوافرون وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول وأصحاب الفتنة، هاجت: -رlه اهللا-الزهري قال
       .بعينه وجد ما إال القرآن، تأويل [ مال يؤخذ
  ما ا3كم إذا أظهر قوم رأي ا¢وارج ؟  ����

 - ص� اهللا عليه وسلم-أو سب أصحاب ا�âرأي ا@وارج اPي هو تكف� مرتكب الكب�ة واستحالل دماء ا�سلم^ 
  :¸ا حا_ان

Èرام: ا3الة األوmم ا�لم  ؛قالوا إذا أظهروا رأيهم ولكن لم {تمعوا للحرب ولم Aرجوا عن قبضة اإلمام ولم يسفكوا ا
 ،¸م وما عليهم م كأهل العدل فيماوÜري أح م أهل العدل عليهم N الظاهر، ألنهم ليسوا بغاة فه ،يتعرض اإلمام ¸م
فلما ك�ت شوaتهم  ،مع ا@وارج بعد أن ك�ت شوaتهم N موقعة ا�هروان -ر� اهللا عنه وأرضاه-وذلك لفعل ع¥

لكن �ا ك�ت شوaتهم ولم يستحلوا دماء  ،مع أنهم ال زالوا معتقدين _لك العقيدة - عنه وأرضاهر� اهللا–ترaهم 
 âهم، وألن ا�aا�دينة مع معرفته أيًضا  -  عليه وسلمص� اهللا–ا�سلم^ تر N ين �نوا معهPلم يتعرض للمنافق^ ا–

فإذا ) Ûال يتحدث اíاس أن �مدا يقتل أصحابه: (ك قالبهم حيث �ن يت
ل عليه الوº وعلل ذل -ص� اهللا عليه وسلم
âتعرض لغ� ا�نأال يف ؛مع ا�نافق^ -ص� اهللا عليه وسلم-�ن هذا فعل ا�ñافق^ من باب أو.  

أو �ن N إظهار بدعتهم ورأيهم  ،إن أظهر ا@وارج سب اإلمام أو سب أهل العدل وجب [ اإلمام تعزيرهم :ا3الة ا/انية
من تظاهر منهم باعتقاده أيًضا  أن يعزرهم، كذلكأيًضا  ما فيه إثارة فتنة ب^ ا�سلم^ وزعزعة ألمنهم جاز لو× األمر

ويaÚون ما هم  نم فساد اعتقادهم وفساد ما يعتقدونه وجاز t أن يعزرهم بما {علهم يرتدعون ويفيؤوأظهر ¸م اإلما
  .              عليه من باطل ومن عقيدة فاسدة 

 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )a^(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  إذا حصل اقتتال ب\ طائفت\ من ا�سلم\ لعصبية أو Éوها ����
، وتضمن Ì واحدة منهما ما أتلفت [ األخرى، لعصبية فÓتا الطائفت^ ظا�تان إذا اقتتلت طائفتان من ا�سلم^:  قالوا 

ويكون الضمان [ ا�جموع من الطائفة، قالوا حà وµن جهل ا�باp منهم، وµن دخل أناس �صلحوا ب^ الطائفت^ 
ضمانهم [ الطائفت^  -ا�صلح^ اPين دخلوا من أجل اإلصالح وقتلوا-ا�تقاتلت^ من ا�سلم^ فُقتلوا فضمان هؤالء 

فإن ضمان هذا ا�ال اPي أتلف يكون [  ؛rيعا، وaذا لو أتلف ما معهم من مال، أي ما مع ا�صلح^ من مال
  .الطائفت^ rيعا

  :حد الردة ♦
  ال.م عن اmدود   ما يتعلق  باmد األخ� اPي يذكره الفقهاء وهو حد الردة وبه Ôتم

  :الردة ïتعريف  ����

ارِِهَما{الرجوع وا_حول،  :لغةً       
َ
 آَث

َ َ̈ ا  nرجع وهكذا : رجعا، ارتد [ عقبه } فَاْرتَد.  
ا إ� وثنية أو إ� ا مطلقً الردة � الرجوع عن دين اإلسالم إ� الكفر عياذا باهللا، سواء �ن الكفر كفرً : اصطالحا

  . يهودية أو ن	انية أو �و ذلكإmاد، أو �ن إ�
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  : حكم الردة  ����
كفر éرج من ا�لة، موجب للخلود، الردة ال± � ا_حول من دين اإلسالم إ� الكفر والعياذ باهللا توجب ا@لود N نار 

 {: جهنم يقول اهللا سبحانه وتعا� 
ُ
ْغَيا َوَمْن يَْرتَِدْد ِمْنُكْم َقْن ِدينِِه َفَيُمْت َوُهَو َ·فٌِر فَأ ْقَمالُُهْم Bِ ا:�

َ
َِك َحبَِطْت أ

َ
Ûو

َِخَرةِ 
ْ

َح {: وقوt سبحانه وتعا� } َواآل َKَ يَماِن َولَِكْن َمْن ِ
ْ

ُبُه ُمْطَمëìِ بِاإل
ْ
رِهَ َوقَل

ْ
ك
ُ
 َمْن أ

n
َمْن َكَفَر بِاهللاnِ ِمْن َنْعِد إِيَمانِِه إِال

 ِnُكْفِر َصْدًرا َفَعلَْيِهْم َغَضٌب ِمَن اهللا
ْ
  .}  َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ بِال
ا من ا�كفرات مكرهً  ا، أما لو فعل فعالً ا éتارً إذا �ن طائعً  ،وبفعله ما يكفر به ،والردة إنما تكون ردة إذا �ن بردته 

رِهَ َمْن َكَفَر بِاهللاnِ ِمْن َنْعِد إِيَما{: بد�ل قوt تعا�، لكن ب�ط اطمئنان قلبه باإليمان فال �كم بردته،
ْ
ك
ُ
 َمْن أ

n
نِِه إِال

 ِnُكْفِر َصْدًرا َفَعلَْيِهْم َغَضٌب ِمَن اهللا
ْ
َح بِال َKَ يَماِن َولَِكْن َمْن ِ

ْ
ُبُه ُمْطَمëìِ بِاإل

ْ
أما ا¸ازل وا�ستهزئ فإنه يكفر إذا } َوقَل

ا ذكره اهللا سبحانه وتعا� حà ولو ادã أن قلبه مطم: باإليمان، ود�ل ذلك م ،صدرت منه 	مة كفرية بهزئه وسخريته
âين قالوا [ سبيل السخرية واالستهزاء ألصحاب ا�Pقصة ا�فر من ا�نافق^ ا N-ما رأينا : " -ص� اهللا عليه وسلم

َ {: ف
ل فيهم قول اهللا تعا�، وال أجA عند اللقاء ا وال أكذب ألسنةً نا هؤالء أك� بطونً ائِ مثل قرّ 
َ
َُهْم �

ْ
�
َ
ُقولُنn إِغnَما َولìَِْ َسأ

بِاهللاnِ َوآَيَاتِِه َوَرُسوpِِ ُكْنُتْم تَْسَتْهِزئُوَن 
َ
َعُب قُْل أ

ْ
ُوُض َونَل

َ
 َيْعَتِذُروا قَْد َكَفْرُيْم َنْعَد إِيَمانُِكمْ ) Õa(ُكنnا �

َ
  " .}ال

  بم تكون الردة ؟ ����
  .بالشكا أيًض  وتكون، الردة كما تكون بالقول تكون كذلك بالفعل، وتكون باالعتقاد

َنnَة { فمن سب اهللا أو دM غ¡ اهللا أو أنكر وحدانية اهللا فقد كفر باإل�اع
ْ
إِنnُه َمْن يُْ(ِْك بِاهللاnِ َفَقْد َحرnَم اهللاnُ َعلَْيِه ا¤

َواهُ اníارُ 
ْ
كصفة  ؛ع عليهاا�جموأو جحد صفة من الصفات ا�تفق  ،أو أنكر أز�ته ،لوهيتهأو أ ،من جحد ربوبية اهللا} َوَمأ

  .والعياذ باهللا �فر بذلكأيًضا  فهو ،ومثله ال {هل مثلها ،اmياة والعلم
أو  أو أبغض دين اهللا وpيعته ،هللاأو أبغض رسول ا ،أو أبغض اهللا عياذا باهللا ،ومن زعم أن هللا صاحبة أو إن هللا و�ا 

فإنه والعياذ باهللا يكفر بذلك، ومن سوغ وأجاز إتباع  ؛ك�لصالة والصوم الز®ة و�و ذل ؛ا ¯ا جاء به اإلسالمأبغض شيئً 
من دين للناس أو أن القوان^ الوضعية الب�ية أصلح ، فإنه يكفر بذلكيه وسلم غ� دين ا�v âمد ص� اهللا عل

ِيَن يَْكُفُروَن بِاهللاnِ َوُرُسلِِه َويُِريُدو{فهذا 	ه كفر  ؛اإلسالم ومن pيعة اإلسالم
n

ْن ُفَفر³قُوا َنْ\َ اهللاnِ َوُرُسلِِه إِنn ا�
َ
َن أ

 
ً

ْن َفتnِخُذوا َنْ\َ َذلَِك َسبِيال
َ
ا) 5aÚ(َويَُقولُوَن نُْؤِمُن بَِبْعٍض َونَْكُفُر بَِبْعٍض َوُيِريُدوَن أ Îَفُِروَن َحق�

ْ
َِك ُهُم ال

َ
Ûو

ُ
ويقول } أ

ِم ِديًنا فَلَ {: سبحانه 
َ

ِْسال
ْ

َاkِِيَن َوَمْن يَبَْتِغ َلْ¡َ اإل
ْ
َِخَرةِ ِمَن ا¢

ْ
ا من كتب اهللا، من جحد شيئً } )æa(ْن ُفْقَبَل ِمْنُه َوُهَو Bِ اآل

َفُتْؤِمُنوَن {أنزل الزبور فهو �فر  أو جحد أن اهللا أنزل اإل$يل، جحد أن اهللا أنزل القرآن، جحد أن اهللا أنزل ا_وراة
َ
أ

ِكَتاِب َوتَْكُفُروَن بَِبْعٍض 
ْ
ا أو إبراهيم أو عيý أنكر أن يكون اهللا أرسل نوحً ف ؛ن جحد شيئا من رسل اهللاوم} بَِبْعِض ال

أو أنكر أن هللا مالئكة أو  الة والسالم من أنكر شيئا من ذلك؛أو موL عليهم و[ سائر األنبياء وا�رسل^ الص
�اذا ؟ _كذيبه  ،اهللا �فرأنكر بعضهم كج�يل ومي ئيل، أو أنكر ا5عث والنشور وا�زاء واmساب فهو والعياذ ب

ا إلrاع ومنكرً ص� اهللا عليه وسلم ا لكتاب اهللا وسنة الرسول الكتاب والسنة واإلrاع، وبإنكاره يكون مكذبً 
�ألح م ال�عية الظاهرة ا�جمع عليها كوجوب  ؛ا من ا�ين بالËورةا معلومً ا pعيً ا�سلم^، ومن جحد حكمً 

 ؛pب ا@مر و�و ذلك ووaتحريم الزنا  ،شهر رمضان ووجوب اmج إ� بيت اهللا اmرامالصلوات ا@مس ووجوب صيام 
 ل لكونه حديث عهد بإسالم أو ناشئم بكفره، لكن بقيد إذا �ن مثله ال {هل مثل هذا، أما إن �ن مثله قد {هكِ حُ 

 فإنه حينئذ يُ  ؛N بادية ال علم فيها إال قليل
ّ
  . با�ينمتناعه عن االل�ام عد تعليمه كفر الل�è، فإن أá بم اmكم اعل
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  ما ï عقوبة ا�رتد ؟ ����
ا، وقد حM اإلrاع [ قتل ا�رتد rاعة من أهل العلم مستند هذا ا ال حدً عقوبة ا�رتد يقتل لكفره يعÛ يقتل كفرً 

 âاع قول ا�rمرئ مسلم إال بإحدى ثالث ال �ل دم ا: (وقال ) من بدل دينه فاقتلوه: ( -ص� اهللا عليه وسلم-اإل
والصحابة رضوان اهللا عليهم أrعوا [ قتل ا�رتد كما نقل ) ا/يب الزاI واíفس باíفس وا�ارك :ينه ا�فارق للجماعة

  .إrاع Ñv ومنقول ينقله ا@لف عن السلفأيًضا  عن أ� بكر وعمر وعثمان وع¥ وعن rاعة من الصحابة فهو
  ا؟هل يُقتل ا�رتد فورً  ����

  :  ألهل العلم قوالن B هذه ا�سألةا هل يقتل فورا أم Üب استتابته ؟ ا éتارً ا�رتد اPي ثبتت ردته طائعً 
مدة اfالثة -{ب أن يستتاب فيستتاب ثالثة أيام، �بس هذه ا�دة  ،اأنه يستتاب قبل أن يقتل وجوبً : القول األول

  :ي¥ واستدلوا بماا قبل االستتابة، {وز أن يقتل فورً ويضيق عليه لعله أن يرجع �ينه، وال  -األيام
-  Ûارقط� - صe اهللا عليه وسلم–أن امرأة يقال Fا أم مروان ارتدت عن اإلسالم فبلغ أمرها اí¼ (ما روي N سN ا

  .واmديث ضعيف ولو صح فهو حجة حاسمة وفاصلة لل
اع N ا�وضوع  )فأمر أن تستتاب فإن تابت وöال قتلت
نعم، رجل : هل �ن من مغربة خ� ؟ قال: ذلك ما رواه مالك أنه قدم إ� عمر رجل من قبل أ� موL فقال t عمرك -

ا وأطعمتموه Ì يوم فهال حبستموه ثالثً : فقال عمر ،ما فعلتم به ؟ قال قربناه فËبنا عنقه: فقال عمر  ،كفر بعد إسالمه
  .فيه مقال أيًضا  واmديث. اB إ© لم أحË ولم أرض إذ بلغÛ، هللاا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر ارغيفً 
  . من فعلهم  -ر� اهللا عنه وأرضاه–قالوا لو لم Üب االستتابة �ا برئ عمر         

و¯ا يدل [ وجوب االستتابة من حيث ا�ع� أن االستتابة وسيلة لإلصالح، فلم {ز إتالفه قبل استصالحه ألن  -
فإذا أمكن رده إ� ،ليس قتل ا�رتد وµراقة دمه، وµنما ا�قصود استصالحه ورده إ� ا�ادة و�µ ال	اط ا�ستقيم ا�قصود 

  .ا�ادة والطريق ا�ستقيم �ن هذا هو ا�تع^ 
 قالوا وألن الردة N الغالب ال تكون إال عن شبهة، وهذه الشبهة قد ال تزول N اmال فوجب أن يمهل وأن يعذر وأن -

  .يÚك مدة �نظر N أمره لعله أن يتب^ t اmق وتزول الشبهة ال± �يه ويرجع إ� ا�ين وال	اط ا�ستقيم 
Iد :القول ا/اlمذهب اإلمام أ N ب االستتابة ولكنها تستحب، وهذه روايةÜ ذهب بعض أهل العلم إ� أنه ال.  
، هذا من حيث ا�ملة، لكن قد يستث� من األقرب إ� الصواب واهللا أعلم أن القول بوجوب االستتابة هوواPي يظهر 

  .    هذه القاعدة العامة بعض الصور كما سيأÁ معنا 
  من يُستث� من حد الردة ����
  

ً
لصغ� لو صدر منه قبل و[ هذا فا ، والصغ� هؤالء ال حكم ألفعا¸م ألنهم غ� مÓف^غ� ا�Óف ��جنون مثال

فإن تاب من ذلك الفعل وµال قتل  ،ف اmكم واستتيبÚك حà يبلغ، فإذا بلغ ُعرّ فر N حد ذاته، يُ والفعل ك بلوغه فعٌل؛
رفع القلم : (ص� اهللا عليه وسلم يقولوا�â  ،ل بلوغه ال أثر t ألنه غ� مÓفبعد بلوغه، فإذن ما صدر من الصغ� قب

 لكن إن بلغ فإن) عن ثالثة وذكر منهم وعن الصغ¡ ح´ يبلغ
ّ
فإن أá [ ذلك الفعل ا�كفر  ،م اmكم ويستتابه يعل

  .فإنه بعد استتابته إذا لم يتب يقتل  ؛اPي Ðصل به الردة
  هل الرجل و ا�رأة سواء B حد الردة؟ ����
  .هماال يفرقون بينفوالرجل وا�رأة N حكم القتل بالردة سواء عند rهور أهل العلم من الشافعية وا�الكية واmنابلة  

وا�رأة ليست من أهل  ،وتعليلهم N هذا قالوا ألن الردة تتعلق باmرب ،إن ا�رأة لو ارتدت ال تقتل:وأما اmنفية فقالوا 
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و[ هذا فعموم ا�صوص يشهد �ا ذهب إ�ه ا�مهور من أن الرجل وا�رأة N هذا  ،ال Ðارب، ولكن هذا فيه نظرواmرب 
  . استتابته تقتل ا�رأة لردتها بعد استتابتها  فكما يقتل الرجل لردته بعد ،سواء
  إذا تاب ا�رتد أثناء االستتابة  ����

ا فإذا و[ هذ ،ألنه ربما �ن N تعزيره تنف� t عن اإلسالم وعدم ترغيب N t دين اإلسالم ،[ فعله األقرب أنه ال يعزر
�ين و[ pيعة اإلسالم بل يرغب ويشجع و�بب t ا5قاء [ ا ،أسلم عصم ماt ودمه وعرضه.  

  قتل ا�رتدآلة  ����
من بدل دينه فاقتلوه : (ص� اهللا عليه وسلموال �رق وال يعذب لعموم قوt  ،يقتل بأن يËب أو تËب عنقه بالسيف

هذا هو األقرب N ) فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،إن اهللا كتب اإلحسان ¨ � �ء: (وmديث) وال تعذبوه بعذاب اهللا
ه ا�سألة، ورد N بعض اآلثار عن  أ� بكر أنه أمر بتحريق ا�رتدين وأن خا� بن الو�د فعل ذلك بهم، لكن إن ثبت هذ

ففعل ، [ اإلسالم -� اهللا عنه وأرضاهر-هذا فلعل ا�سوغ t ما حصل من ارتداد كث� من العرب وخوف أ� بكر
  .ا لغ�هم من جهة أخرى  وزجرً تنكيال بهم من جهة وردً� ذلك لÑ يرجعوا ويرتدع غ�هم فيكون N فعله هذا 

�ا جاءه  -ص� اهللا عليه وسلم-ا أصلي^ أو مرتدين بد�ل قول ا�âال يقتل سواء �نوا كفارً فرسول ا�رتدين  أما    
  .يقوt لرسو× مسيلمة الكذاب ) لوال أن الرسل ال تقتل لقتلتكما: (رسو× مسيلمة 

  رتد ؟ من يتوÈ قتل ا� ����
اPي يتوñ قتل ا�رتد هو اإلمام أو نائبه، ألن قتل ا�رتد حق هللا عز وجل وهذه اmقوق هللا إنما يستوفيها اإلمام أو نائبه، 

فتنفيذ اmدود ومنها حد  ،�ا N ذلك من الفو� ال± يعظم أثرها j Nتمعات ا�سلم^ ،وليس قتل ا�رتد مÚو® لe أحد
  . و× األمر أو نائبه اPي خول t هذه الصالحية الردة إنما يكون ل

  ا�ال ا�ي ي�¥ه ا�رتد   ����
و[ هذا لو أن ا�رتد سافر إ� غ� بالد ا�سلم^ فإنه ينب� أن يؤخذ ا�ال منه إذا قدر  ،األصل أن ا�رتد يؤخذ منه ا�ال

لإلسالم رد t ماt، وµن مات أو قتل فماN tء  [ ذلك، وما ترaه ببالد ا�سلم^ من مال فهو معصوم �فظ t، إن �د
 âفر : (قال  -ص� اهللا عليه وسلم–5يت مال ا�سلم^ ألنه �فر ال يرث وال يورث وا�Îفر وال الÎال يرث ا�سلم ال

  )ا�سلم
  :ا�ين ال تقبل توبتهم وال يستتابون ����
فلعظم ذنبه وجنايته [ ا�ين ال تقبل ا ��ًا أو تنقًصا من سب اهللا عز وجل أو سب رسوp صe اهللا عليه وسلم سبً  -   

�  .د عقيدته واستخفافه باهللا ورسوtيدل [ فسانيا ألن سبه هللا عز وجل ولرسوt ص� اهللا عليه وسلم توبته N ا
يَن َكَفُروا إِْن {:  لعموم قوt سبحانه وتعا�أيًضا  هناك رواية N ا�سألة N مذهب اmنابلة أنه تقبل توبته N ا�نيا ِ

nقُْل لِث
ا ��صارى وهؤالء بزعمهم أن وألن من الكفار اPين قبلت توبتهم من �ن يزعم أن هللا و�ً } يَْنَتُهوا ُفْغَفْر لَُهْم َما قَْد َسلََف 

 ً�  .ومع ذلك لو أسلموا فإن إسالمهم {ب ما قبله  ،ا سبوا اهللا عز وجلهللا و
ِيَن آََمُنوا ُعمn َكَفُروا ُعمn آََمُنوا ُعمn َكَفُروا ُعمn اْزَداُدوا {: وا ال تقبل توبته N ا�نيا لقوt تعا�قال، من تكررت ردته -   

n
إِنn ا�

 
ً

 ِ�َْهِدَفُهْم َسبِيال
َ

ِيَن َكَفُروا َنْعَد إِيَمانِِهْم ُعمn } {ُكْفًرا لَْم يَُكِن اهللاnُ ِ�َْغِفَر لَُهْم َوال
n

   }اْزَداُدوا ُكْفًرا لَْن ُيْقَبَل تَْوَبُتُهمْ  إِنn ا�
قُْل {: وذلك لعموم قوt سبحانه وتعا�، رواية أخرى أن ا�رتد تقبل توبته حà ولو تكررت ردته رlه اهللاوورد عن أlد 

يَن َكَفُروا إِْن يَْنَتُهوا ُفْغَفْر لَُهْم َما قَْد َسلََف  ِ
nلِث {ا�ول N سبحانه وتعا� tنافق^قو :} ْصلَُحوا وَاْقَتَصُموا

َ
ِيَن تَابُوا وَأ

n
 ا�

n
إِال
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ْجًرا َعِظي
َ
ُمْؤِمنَِ\ أ

ْ
 يُْؤِت اهللاnُ ال

َ
ُمْؤِمنَِ\ وََسْوف

ْ
َِك َمَع ال

َ
Ûو

ُ
nِ فَأ ْخلَُصوا ِديَنُهْم ِهللا

َ
 وألن ا�â ص� اهللا عليه وسلم} ًمابِاهللاnِ وَأ

  .الشهادة كف عن قتل ا�نافق^ بما أظهروه من 
أن من  عند �اعة من أهل العلم، ا�ي يظهر اإلسالم ويبطن الكفر أيًضا îن ال تقبل توبتهم الزنديق، وهو ا�نافق -   

ْصلَُحوا{: �ن هذه حاt ال تقبل توبته لقوt سبحانه وتعا� 
َ
ِيَن تَابُوا وَأ

n
 ا�

n
  }إِال

ا للكفر ا ومبطنً ا لإلسالم وم�ً رجوعه وتوبته، ألنه �ن مظهرً  والزنديق ال يمكن أن تظهر منه عالمات تدل [ -  
  .تقبل توبتهو¸ذا قالوا ال  ،فإذا عرف منه ذلك ثم أظهر ا_وبة لم يزد [ ما �ن عليه قبل ا_وبة

ْرِك ا {: أنه تقبل توبة الزنديق لقوt سبحانه وتعا� : والرواية اfانية  n:ا Bِ \َُمَنافِِق
ْ
ْسَفِل ِمَن اníاِر إِنn ال

َ ْ
  } أل

ُمْؤِمنِ\َ { ثم قال بعدها
ْ
َِك َمَع ال

َ
Ûو

ُ
nِ فَأ ْخلَُصوا ِديَنُهْم ِهللا

َ
ْصلَُحوا َواْقَتَصُموا بِاهللاnِ وَأ

َ
ِيَن تَابُوا وَأ

n
 ا�

n
فب^ اهللا عز وجل قبول } إِال

  . توبتهم وأنهم مع ا�ؤمن^ مع أنهم �نوا يبطنون الكفر ويظهرون اإلسالم
 N نيا، أما�هذه ا�سائل اfالثة ال± قال فيها من قال من أهل العلم بعدم قبول توبتهم إنما ا�راد عدم قبول توبتهم N ا
اآلخرة فأمرهم إ� اهللا سبحانه وتعا� واهللا سبحانه وتعا� هو ا�طلع [ الضمائر وما ¤فيه الصدور وهو سبحانه وتعا� 

  .  حكم عدل 
  

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )Õ^(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  بم تكون توبة ا�رتد ؟ ����

إن ا�رتد تكون توبته بأن ينطق بالشهادت^، وµن �نت ردته : هذه إحدى ا�سائل ال± يبحثها الفقهاء N حد الردة قالوا
، أو �نت 

ً
ردته بتحليل حرام jمع [ لسبب جحد فرض كجحده لوجوب الصالة أو وجوب الز®ة أو وجوب اmج مثال

فتكون توبة هذا ا�رتد مع إتيانه بالشهادت^ باإلضافة إ� : قالوا، أو Ðريم حالل jمع [ Ðليله و�و ذلك، Ðريمه
  .اإلقرار منه بما جحده من األمور السابقة 

  ما يتعلق بمال ا�رتد أثناء ردته �ن يكون ؟ ����
ا_	ف N ماt أثناء ردته واmكم بردته، لكن ال �كم بزوال ملكه عنه، و¸ذا األصل أن ا�رتد أثناء ردته يمنع من 

�ين، فإذا أسلم فإنه : قالوا� �ًp تق8 ديونه من هذا ا�ال وينفق من هذا ا�ال عليه و[ من تلزمه نفقته، لوجوب ذلك
يت مال ا�سلم^ ال يرثه أحد من قرابته، و¸ذا يأخذ ماt، فلو مات قبل توبته أو قتل [ ردته فإن ماt يكون فيئًا 5

ا 5يت مال ا�سلم^، وذلك من وقت موته ال من إذا مات ا�رتد [ ردته أو قتل بسبب ردته فإن ماt يكون فيئً : قالوا
 âفر وال ال يرث ا�سل: (قال  -ص� اهللا عليه وسلم–وقت ردته، وذلك ألن ا�رتد �فر فهو ال يرث وال يورث ألن ا�Îم ال

  ) .الÎفر ا�سلم
  هل يبطل اإلحصان بردته إذا Mد إ� اإلسالم ؟ ����

 فإنه لو  ؛وaذا عباداته ال± عملها قبل اإلسالم، ال يبطل إحصان ا�رتد بردته إذا �د إ� اإلسالم: قال الفقهاء
ً
�mج مثال

ئه عن حجة اإلسالم وال يطالب æجة أخرى، حج قبل ردته ثم ارتد ثم �د إ� اإلسالم مرة أخرى فإن حجته تلك Üز
َوَمْن يَْرتَِدْد ِمْنُكْم َقْن ِدينِِه َفَيُمْت َوُهَو َ·فٌِر {ذلك ألن بطالن أعمال ا�رتد إنما يكون بطالنها إذا مات [ ردته 

ْقَمالُُهمْ 
َ
َِك َحبَِطْت أ

َ
Ûو

ُ
ا تاب وأناب ورجع إ� اإلسالم فإن فحبوط أعمال ا�رتد إنما تكون إذا مات [ ردته، وأما إذ} فَأ

أعماt ال± عملها قبل ردته ال تبطل، وذلك ألنه إذا تاب فاألصل أن ا_وبة Üب ما قبلها، وأن ا_ائب من اPنب كمن ال 
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ا ذنب t، بل قد جاء N آخر سورة الفرقان من عظم أثر ا_وبة وبيان فضلها وعموم أجرها أن اإلنسان إذا تاب توبة نصوحً 
  .توبة صادقة فإن سيئاته تبدل حسنات، هذا إذا �ن N دائرة اإلسالم واإليمان

أما العبادات ال± فاتته قبل ردته كما لو فاته Çء من صيام شهر رمضان قبل الردة ثم ارتد ثم تاب بعد ذلك فإننا نطا5ه  
م ي(ء بها  ولم يفعلها أثناء ردته ألنه مرتد وحà بقضاء تلك العبادات ال± ترaها أو فاتته قبل ردته، وأما العبادات ال± ل

لو أÆ بها ال تصح منه ألنه مرتد ومن pط صحتها اإلسالم فإنه إذا تاب وأناب ال يطالب بتلك العبادات ال± ترaها أثناء 
و ذلك من مدة ردته وµن طالت، فلو مر عليه شهر رمضان وهو مرتد إذا تاب بعد ذلك ال نطا5ه بقضاء شهر رمضان و�

  .العبادات 
  .من أنواع الردة السحر وتعلم السحر ����
من غ� أنه عقد ورO تؤثر N بدن ا�سحور أو عقله أو قلبه : عرفه أهل العلم بتعريفات منها  :تعريف السحر �

  .م وال هن اف وا�نجاف وال هن وµن �ن بينهما بعض الفروق ب^ الساحر وب^ العر« م والعر« مباpة t، ومثله ا�نج¦ 
  .والسحر الصحيح من أقوال أهل العلم أن t حقيقة وأنه ليس jرد خيال و¤ييل وµنما t حقيقة : حكمه �

َوَما َكَفَر {: وأما حكمه فاهللا سبحانه وتعا� ب^ �ا N كتابه أن السحر كفر كما N سورة ا5قرة N قوt سبحانه 
َياِطَ\ َكفَ  nالش nَملََكْ\ِ بَِبابَِل َهاُروَت َوَماُروَت ُسلَْيَماُن َولَِكن

ْ
 ال

َ َ̈ نِْزَل 
ُ
ْحَر َوَما أ ُموَن اníاَس الس³

³
وقوt سبحانه } ُروا ُفَعل

 تَْكُفرْ {: وتعا�
َ

ُْن فِْتَنٌة فَال َÉ َماnا عن دين اإلسالم ومن ثم فحده و[ هذا إذا تقرر أن الساحر �فر فإنه يكون مرتدً } إِغ
  .[ خالف N ضبط هذه اللفظة ) Qبه بالسيف(أو ) حد الساحر Qبٌة بالسيف(جاء N اmديث و¸ذا  ،القتل
كعمر الفاروق وابنه عبداهللا وابنته حفصة ص� اهللا عليه وسلم حكم به rاعة من أصحاب ا�â  وقتل الساحر �

 âوسلموعثمان وجندب بن عبداهللا وغ�هم من أصحاب ا� tي بعثه إ� والتهء جا ،ص� اهللا عليه وآPكتاب عمر ا N :
ثم إن الساحر كما تقدم  ،وحفصة أم ا�ؤمن^ ر� اهللا عنها وأرضاها قتلت جارية ¸ا سحرتها" اقتلوا Ì ساحر وساحرة"

  .قبل قليل مرتد و®فر فإذا �ن �فر فإنه يقتل 
  :قوالن ألهل العلم إذا تاب الساحر هل تقبل توبته ؟ �

  :و�و ذلك -ص� اهللا عليه وسلم–ا�â وبة الزنديق وتوبة ساّب كما سبق معنا N ت
إنه ال تقبل توبته بل يقتل بكل حال، حينما يقولون ال تقبل توبته يعN Û ا�نيا، :من أهل العلم من قال  :القول األول

بته بل يقتل [ Ì حال، هذا وأما N اآلخرة فأمره إ� اهللا لكن ال تقبل توبته لعظم pه ولشدة فساده قالوا ال تقبل تو
  .يرجحه rاعة من أهل العلم 

Iمن سب اهللا و�و ذلك  :القول ا/اaا© و	أنه كغ�ه من ا�اس تقبل توبته، فإذا �ن ال فر تقبل توبته ��هودي وا�
  .مثلهم تقبل توبته أيًضا  تقبل توبتهم فالساحر
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  اُب ـــتَ كِ  
َ
  ةمَ عِ ْط األ

طعمة من حيث ترتيبه الفق§ Aتلف من مذهب إ� مذهب، فاmنابلة وباPات ا�تأخرون منهم يذكرون كتاب كتاب األ
وrاعة من الفقهاء يذكرون كتاب األطعمة بعد االنتهاء من كتاب اmج، فإذا انتهوا من  ،اmدوداألطعمة بعد االنتهاء من 

  .عن األطعمة أيًضا  واكتاب اmج وتكلموا عن ا¸دي واألضاº والعقيقة تكلم
  ما ï األطعمة ؟  ����
  :م، والطعام يطلق بإطالقات متعددةاألطعمة معروفة rع طعا      
يقال t مطعوم، أما ما يؤ� فال إش ل N إطالق لفظ الطعام عليه، وأما يشمل Ì ما يؤ� وي�ب؛ æيث  إطالق Mم  -�

ُُنوِد قَاَل إِنn اهللاnَ ُمْبَتلِيُكْم بَِنَهٍر {: عزوجلطعام كما جاء N قول اهللا  ما ي�ب فكذلك يطلق عليه
ْ
ا فََصَل َطالُوُت بِا¤ nفَلَم

 ³ألن ا��وب  ،طلق األطعمة والطعام [ ا�أكول وا��وبو¸ذا ت} َفَمْن Kََِب ِمْنُه فَلَيَْس مِ³ َوَمْن لَْم َفْطَعْمُه فَإِنnُه ِم
 .¯ا ي�بمع أنه  )طعام طعم وشفاء سقم(جاء N فضل ماء زمزم بأنه  بماعم، و يستأنس يستطعم وt ط

 .وهو إطالق الطعام [ ما يؤ� فقط، و¸ذا يعطف ال�اب [ الطعام فيقال الطعام وال�اب إطالق خاص   -³

í-  بعض نصوص ال� ،؛ وهو إطالق الطعام [ ال� خاصةمن اإلطالق^ السابق^ هناك إطالق أخص N ع ما فقد جاء
âحديث ا� N أي من بر  )أو صاع من طعام(: ص� اهللا عليه وسلم يدل [ أن الطعام يطلق [ ال� كما. 

  .الطعام [ ما يؤ� دون ما ي�بوهو إطالق  ؛اإلطالق اfا© هوإذا أطلقت فإن الغالب  والغالب N إطالق األطعمة
  األصل B األطعمة  ����

فقال سبحانه  ،ألن اهللا عز وجل أباح لعباده أن يأكلوا ¯ا خلق ¸م N األرض احة واmل؛اإلباألصل N األطعمة        
 َطي³ًبا{: وتعا� 

ً
ال

َ
ْرِض َحال

َ ْ
ا Bِ األ nاُس ُ*ُوا ِممníف�َها ا

َ
ْرِض َ�ِيًعا{: وقال سبحانه وتعا� } يَا ك

َ ْ
ِي َخلََق لَُكْم َما Bِ األ

n
 } ُهَو ا�

َر لَُكمْ { nُروَن  وََسخ
n
َيَاٍت لَِقْوٍم َفَتَفك

َ
ْرِض َ�ِيًعا ِمْنُه إِنBِ n َذلَِك آل

َ ْ
َماوَاِت َوَما Bِ األ nالس Bِ وهذه اآلية سيقت مساق  } )_5(َما

  ،فاهللا سبحانه وتعا� خلق �ا ما N هذه األرض �نتفع بها ،االمتنان
ً
 ، و�و ذلكفما يؤ� خلقه اهللا �ا �نتفع به أكال

وقال t آخر بأن و¸ذا فمن أÆ بمطعوم من نبات أو �وه  ،عنه فهو عفو ب^ أن ما سكت اهللا  ص� اهللا عليه وسلم �âوا
االثن^ هو مدè حرمة هذا فاPي يطالب با��ل من  ؛وقال هذا الشخص بأن هذا الطعام حالل ،هذا الطعام حرام

فاPي يطالب با��ل هو من يدè  ،األصل N األطعمة اmل واإلباحةو ،ألن من يقول بأنه حالل متمسك باألصل ،الطعام
   .يدè أن هذا ال�ء حرامواالنتقال من هذا األصل 

  :الضابط B األشياء ا�باحة من األطعمة �
ا اهرً فقو¸م Ì ما �ن ط ،هذا ضابط إrا� لe طعام مباح ،ال Òر فيه [ اإلنسان � ما ·ن طاهًرا: الضابط األول /�

 ا أو متنجسً Aرج ما �ن $سً 
ً
 وaعذرة اآلدä أو عذرة ما ال يؤ� mمه كعذرة ا، ا�جس اPي هو $س الع^ �لÓب مثال

  .كطعام اختلط ببول أو عذرة آدä وتنجس و�و ذلك ،اmمار و�وه، وaذلك ا�تنجس وهو اPي طرأت عليه $اسة
Ëة، فاهللا سبحانه وتعا� طلب من عباده ا�ؤمن^ أن {تنبوا ا�جاسات بل �ا فيه من ا�/ وجه Ýريم اíجس وا�تنجس

ر ظاهره من ا�جاسات وأن ا منه أن يطه¦ فإذا �ن اإلنسان مطلوبً  ،طلب منهم أن يطهروا أبدانهم وثيابهم من ا�جاسة
 ñيبتعد عن مالبستها فألن يطهر باطنه من ا�جاسات من باب أو.  

  ³ /Iم  :الضابط ا/اFة فيه"قوÑر العام،  ،"ال مËر الËر ال {وز أكله، وا�قصود بالÒ ] ما اشتمل eو[ هذا ف
فليس  ،وليس الËر با�ظر إ� أفراد ا�اس وآحادهم، فإن من ا�علوم أن بعض األطعمة قد يتËر بها أناس دون أناس
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األصل 3Ð N ف ؛بالسم -رlهم اهللا-ا ويمثل الفقهاء اس rيعً ا [ ا�هذا هو ا�قصود هنا، ا�قصود ما �ن Òره �مً 
السم وأكل السم أنه Òر وأنه قاتل وأنه ¯يت هذا هو األصل فيه، قد يستث� من ذلك صور معينة لكن �ن نتÓم عن 

  .األصل واألعم األغلب أن السم ضار وأنه قاتل وأنه ¯يت 
ا وµنما نقول قد يكون vرمً  ؛فإننا ال نقول بأن هذا الطعام vرم Pاته ؛ن دون آخركذلك ما �ن Òره خاًصا [ إنسا       

: ا�فس كما N قوt سبحانه وتعا�واهللا سبحانه وتعا� أمر با�حافظة [  ،[ هذا الشخص ألنه قد يؤدي إ� هالكه
ْغُفَسُكْم إِنn اهللاnَ َ·َن بُِكْم رَِحيًما{

َ
 َيْقُتلُوا أ

َ
إذا �ن ثبت بالعرف والطب أن هذا الشخص لو تناول هذا الطعام ا�باح ف} َوال

وµنما نقول ¸ذا  ،اا �مً لكننا ال �رم هذا الطعام Ðريمً  ،فإننا نقول ال {وز لك أن تأكله فإنه سيقتله أو سيموت منه
  .منك [ نفسك� ائتالشخص ال {وز لك أن تتناوt ألنه يتسبب N هالكك ووفاتك واهللا سبحانه وتعا

إذن قد تكون هناك بعض األشياء طاهرة ولكنها vرمة لوجود الËر فيها، فمثال ا�خدرات � ليست $سة فمن مسها  
Òرها ا5الغ [ اإلنسان فإنها تكون ا ولكن لعموم ال يقال {ب عليه أن يغسل بدنه أو يغسل يده ألنه مس شيئا $سً 

  .اق وrµاع عند أهل العلم لعظم Òر هذه اآلفة من األطعمة ا�حرمة وهذا vل وف
  :¸م منهجان  كيف يتناول الفقهاء دراسة مسائل األطعمة B كتبهم؟ ����

  .وهو منهج ا_نصيص بأن ينص [ بعض األطعمة ا�حرمة ال± جاءت ا�صوص با_نصيص [ Ðريمها :ا�نهج األول
  .من األطعمة ا�حرمة ذكر ضوابط �مة يندرج Ðتها rلة :وا�نهج اfا©

 نص الفقهاء رlهم اهللا [ Ðريم أكل ا�م :من أمثلتهف ،وهو ا_نصيص [ بعض األطعمة ا�نهج األول �

فهو $س  ا�م ا�سفوح ا�هراق عند ذبح ا5هيمة أو عند �رها فهذا ا�م ا�سفوح ال {وز أكله وال pبه :وا�قصود با�م 
ه كدم ا5قرة عند ذæها وا�مل عند �ره والشاة عند ذæها، وأما دم ما ال يؤ� mمه �mمار ، وا�قصود دم ما يباح أكل

و�وه فهذا 	ه حرام دمه وmمه ذبح أو لم يذبح، واهللا سبحانه وتعا� إنما حرم تناول ا�م ا�سفوح ألنه $س و�ا فيه من 
�سوح اPي Aرج من ا5هيمة يشتمل [ كمية هائلة من األÒار، فقد أثبتت ا�راسات الطبية اmديثة أن ا�م ا

ِجُد {: ا�م كما N قوt سبحانه وتعا� واهللا سبحانه وتعا� نص N كتابه الكريم [ Ðريم ،ا5كت�يا ومن ا�راثيم
َ
 أ

َ
قُْل ال

ْن يَُكوَن َميْ 
َ
 أ

n
 َطاِعٍم َفْطَعُمُه إِال

َ َ̈ ًما  nُ�َر n
َ

Áِوِ�َ إ
ُ
ْو فِْسًقاBِ َما أ

َ
َْم ِخْ�ِيٍر فَإِنnُه رِْجٌس أ ْو 3َ

َ
ْو َدًما َمْسُفوًحا أ

َ
وaقوt } َتًة أ

ِْ�ِيرِ {: تعا�
ْ
ُْم ا¢ ُم َو3َ n:َمْيَتُة وَا

ْ
َمْت َعلَْيُكُم ال وأما ما يكون من ا�م N اللحم بعد ذبح ا5هيمة و�وها فإن هذا ال } ُحر³

ثم يطبخونها وتعلو اmمرة [ وجه ال�مة أو القدر N  ،ون اللحم N القدر وò ال�مةإش ل فيه فقد �ن الصحابة {عل
  .نتيجة لتم ا�ختلط باللحم وهذا ال إش ل فيه  ،أعاله
هذا  ،دم متجمد N اإلنسان ماكذلك استثÛ ما يتعلق با�م ا�تجمد �لكبد والطحال، الكبد والطحال األصل أنه       

 اهللا عليه وسلم اPي يصححه rاعة ص�إباحة تناوt كما N حديث ا�â  وقد جاء N ا�ص ما يدل [ ،فالعضو ا�عرو
 : (من أهل العلم

ُ
  .من األمور ا�ستثناة من ا�م فهذه ) فأما ا:مان فالكبد والطحال ،حلت íا ميتتان ودمانأ

وا�قصود با�يتة اmيوان اPي مات حتف أنفه، ، ا�يتةكذلك ما يتعلق باألمر اfا© اPي ورد ا_نصيص عليه        
وا�قصود با�يتة ميتة ما {وز أو يباح أكله با_ذكية �5قرة إذا ماتت حتف أنفها والشاة وا�اقة وا�مل والطيور ال± يباح 

َمْت َعلَْيُكُم {السابقة وقد نص اهللا سبحانه وتعا� N كتابه [ Ðريمها كما N اآلية  ،أكلها و�و ذلك هذه ميتة ُحر³
َمْيَتةُ 

ْ
ْو َدًما َمْسُفوحً } {ال

َ
ْن يَُكوَن َمْيَتًة أ

َ
 أ

n
 َطاِعٍم َفْطَعُمُه إِال

َ َ̈ ًما  nُ�َر n
َ

Áِوِ�َ إ
ُ
ِجُد Bِ َما أ

َ
 أ

َ
وأما ما ال يباح أكله فهذا } اقُْل ال

 
ً
  .ة ال تزيده إال $اسة [ $اسةفالوفا غ� تذكيةاب أوñ ما إذا مات من فمن ب ، حà لو ذ÷ ال يباح أكلهأصال
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  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )á^(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  :استث� أهل العلم من ا�يتة        
أحلت íا ميتتان ودمان، فأما ا�يتتان فالسمك (للنص اPي ورد N هذا  ؛ما يتعلق با�راد، واmوت أو السمك •

 .و¸ذا فا�راد ¯ا استثÛ) ا:مان فالكبد والِطحالوا¤راد، وأما 

ألن  ،أو من خالل ا�د وا�زر ،ا [ وجه ا5حرأو �ن طافيً  ،صيد من ا5حر وهو º ما كذلك ما يتعلق باmوت سواءٌ   •
َْحِر َوَطَعاُمهُ {: يقول N كتابه هذا 	ه ¯ا أباحه اهللا سبحانه وتعا�، 

ْ
ºلَُكْم َصْيُد ا nِحل

ُ
يnاَرةِ  أ nلَُكْم َولِلس Mًصيد ا5حر } َمَتا

ا، و¸ذا فالصحيح من والطعام ما أخذ منه ميتً  ،اهو ما أخذ عن ا5حر حيً  -ر� اهللا عنهما–كما جاء عن ابن عباس 
 .فاألصل أنه حاللا أو ما جزر عنه ا5حر ا أو ما �ن طافيً أقوال أهل العلم أن ا�ميع سواء ما أخذ من ا5حر حيً 

¯ا استثÛ من Ðريم ا�يتة ما يتعلق با�ن^ اPي يوجد N بطن ا5هيمة بعد ذæها أو �رها، فإذا �رت ناقة ثم بعد  •
فإن الصحيح من أقوال أهل العلم N هذه  ؛فتح بطنها وجد N بطنها جن^، أو ذæت شاة ثم وجد N بطنها بعد ذæها شاة

فذ�ة األم تعد ذ�ة ) ذ·ة ا¤ن\ ذ·ة أمه(فإنه يباح أكله للحديث اPي ورد N هذا  اا�سألة أن هذا ا�ن^ ولو وجد ميتً 
ر أن فتح بطن ا�اقة مباpة وأخرج د¦ لو قُ أما لألم للشاة أو ا5قرة أو ا�اقة، وò الوقت ذاته تعد ذ�ة �ا وجد N بطنها، 

  .ا فإنه حينئذ البد من تذكيته ا_ذكية ا�عتادةا�ن^ حيً 
  ما حكم ما قطع من ا3يوان ال� ؟ �

º ؛كما لو قطعت أ�ة شاة أو خروف أو �وها وهو  ،º فهل هذه األ�ة ال± قطعت من الشاة، أو سنام بع� قطع منه وهو
  ا {وز أكله واالنتفاع به أم أنه من الطعام اPي ال {وز أكله ؟ هل يكون مباحً 

فهذا ا�قطوع  ؛ما قطع من º {وز أكله لو ذ÷" ما أب^ من º فهو كميتته" :ا قالواا N هذالفقهاء رlهم اهللا ذكروا ضابًط 
�لسمك واmوت فإن ميتته مباحة  ،ع منه حال اmياة مباحطِ فما قُ  ؛يكون ��يتة، فإن �ن هذا اmيوان الP ميتته مباحة

فما قطع  ،كبهيمة األنعام ميتتها vرمة ال {وز أكلها فكذلك ما قطع منه حال اmياة، وµذا �نت ميتته vرمة ،و{وز أكلها
  .هذا مع� قول الفقهاء ما أب^ من º فهو كميتته  ،من بهيمة األنعام و� حية فإنه ال {وز أكلها

  : من ا3يوانات ا�نصوص ¨ Ýريمها �
n ُ�َ {كما N اآلية السابقة  ا@
ير -

َ
Áِوِ�َ إ

ُ
ِجُد Bِ َما أ

َ
 أ

َ
ْو قُْل ال

َ
ْو َدًما َمْسُفوًحا أ

َ
ْن يَُكوَن َمْيَتًة أ

َ
 أ

n
 َطاِعٍم َفْطَعُمُه إِال

َ َ̈ ًما  nر
ِهلn لَِغْ¡ِ اهللاnِ بِهِ 

ُ
ْو فِْسًقا أ

َ
َْم ِخْ�ِيٍر فَإِنnُه رِْجٌس أ مه كبده وطحاt وأمعاؤه و�و فا@
ير 	ه حرام mمه وشح} اآلية.... 3َ

Çء منه، وقد أثبتت ا�راسات اmديثة ما يشتمل عليه mم ا@
ير من جراثيم ومن  ، ألنه $س فال {وز أكلذلك
بكت�يا ¸ا بالغ األثر [ صحة اإلنسان وسالمة بدنه، سبحان اmكيم العليم اPي لم �رم شيئا إال �ا فيه من الËر 

�ن $زم ونوقن يبات و�رم عليهم ا@بائث، والط �ل ¸م -ص� اهللا عليه وسلم–ا5الغ، و¸ذا جاء N وصف ا�v âمد 
   .N سنته فإنه خبيث - ص� اهللا عليه وسلم-وجل N كتابه وحرمه رسوt  أن rيع ما حرمه اهللا عز

ص� اهللا عليه -كما N حديث ا�â  ،، اmُُمر بضم ا�يم، أما اmُْمر بسكون ا�يم ف§ كرائم األموالاmمر األهلية -    
rع أlر، أما lُُر فجمع lار فاmمر األهلية هذه ¯ا ) ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خ¡ لك من õْر اíعم: ( -وسلم

ص� اهللا عليه -جاءت ا�صوص ال�عية بتحريمها، وقد �نت مباحة N أول األمر ثم نزل Ðريمها أو حرمها رسول اهللا 
–¯ا يدل [ Ðريمها ما جاء N حديث جابر ووال pب 5نها و�و ذلك،  ال {وز أكل mمهاومن ثم ، اا قاطعً Ðريمً  -وسلم

إن اهللا ورسوp ينهيانكم عن (أيًضا  وجاء N اmديث )ر األهليةمُ نهينا يوم خي� عن 3وم ا3ُ (: وقوt  -ر� اهللا عنه
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  ) 3وم ا3مر األهلية فإنها رجس
كما " هو من أقوى األدلة ا�الة [ ا_حريم ؛ا بعلتهكر فيه اmكم مقرونً إن هذا ا�وع من األدلة اPي يذ: "يقول الفقهاء 
، نزل هذا )فإنها رجس(فهذا حكم، ثم بينت العلة ) إن اهللا ورسوp ينهيانكم عن 3وم ا3مر األهلية(N هذا ا�ص 

ص� اهللا عليه -ر اهللا وأمر رسوt فأراقوها وأخرجوا ما فيها استجابة ألم ،اmكم و®نت القدور تغ¥ بلحوم اmمر األهلية
  ،Aرج اmُُمر الوحشية فإن lار الوحش {وز أكله" اmمر األهلية"قو¸م ،  -وسلم

ُ
ص� اهللا عليه -هدي إ� ا�âوقد أ

  .جزء من lار وح� فأكله، ¸ذا فعامة أهل العلم [ جواز أكل lار الوحش  -وسلم
ا�عت� N ا_حريم N كون اmمار أهليًا يثهم عن اmمر األهلية واmمر الوحشية بأن عند حد -رlهم اهللا–يذكر الفقهاء    

 [ هذا اmمار، أو وحشيًا
ُ
، و[ هذا قالوا إذا توحش اmمار األه¥ فتوحشه ال يغ� N إنما هو األصل وليس ما يطرأ

فإن  اmمار الوح� لو استأنس  ؛العكس صحيحبل يب� هذا اmمار األه¥ حرام أكله حà ولو توحش، و ،ااmكم شيئً 
  .[ إباحة أكله، فالع�ة باألصل وليس بما يطرأ  بل هو باقٍ  ،اا ال يغ� N اmكم شيئً فإن استئناسه وaونه صار أهليً 

  .الضوابط الÀ ذكرها الفقهاء والÀ يندرج Ýت � ضابط منها �لة من األطعمة  ����
فمن ا�حرمات من اmيوانات ذوات األنياب من   ناب من السباع يف�س به،�رم � ما ·ن p: الوصف األول -�

فe ما �ن t ناب يفÚس به فإنه حرام ال {وز أكله، وأمثلة هذا كث�ة األسد، ا�مر، الفهد، الÓب، وغ� ذلك  ،السباع
 - صe اهللا عليه وسلم-نÏ رسول اهللا ( م وقد جاء N اmديثر¦ فإنه ¯ا حُ ويقتل به فريسته Ì ما �ن t ناب يفÚس به 
عن � ذي ناب من  -صe اهللا عليه وسلم–نÏ رسول اهللا (أيًضا  وò حديث ابن عباس) عن � ذي ناب من السباع

األنياب � األسنان ال± وراء الرباعيات، فإن األسنان N ا�قدمة يقال ¸ا ثنايا ثم ) السباع وعن � ذي �لب من الط¡
، وما t ناب من ه فإنه واmالة هذه ال {وز أكلهفما �ن t ناب من السباع يفÚس ب ،الرباعيات ثم بعدها األنياببعدها 

 
ً
ألنها ال تفÚس بأنيابها،  ؛ t أنياب لكن ال يفÚس بها فإنه ال يشمله ا_حريماmيوانات لكنه ال يفÚس به مثل ا5ع� مثال

قد ف ،اولو حصل االفÚاس أحيانً  ،عÛ ال تفÚس N أصل خلقتها ليس من طبعها االفÚاسوحينما نقول ال تفÚس بأنيابها ي
 
ً
لكن ليس من طبعه االفÚاس، وµنما ا�قصود ما �ن من  ، ويؤذي من حوt ويقضم بأنيابه [ من حوtيهيج ا�مل مثال

  .م أكلهر¦ يًضا من rلة ما حُ أ فإنها تفÚس بأنيابها و¸ذا � ة؛طبعه االفÚاس حà وµن صغر مثل ا¸ر

وµن �ن وجد N الفيل Çء من  ،من أك� هذه السباع كما قالواوهو ، ؛ ألنه t نابrع من أهل العلم الفيلأيًضا  أmق
  .أنه داخل N هذا الضابطأيًضا  ا@الف لكن األقرب

ن اmيوانات و� تأكل بأنيابها لكن هل فالضبع م )الضبع(يذكر الفقهاء من ا�سائل الÀ جرى ا¢الف فيها        
  االفÚاس من طبيعة الضبع أم ليس من طبيعة الضبع ؟ 

  بعض الفقهاء يقولون هو t ناب وقد يأكل به شيئا من ا�يف و�و ذلك يأكل، لكن ليس من طبعه االفÚاس، 
و�ن ذكرنا N الضابط  ،لسباعوبعضهم يقولون هو يفÚس لكنه ليس من السباع، فله ناب ويفÚس به لكن ليس من ا

ن'  -ص� اهللا عليه وسلم-نه ليس من السباع أن ا�âو ا��ل [ أوالضبع ليس من السباع،  ،Ì ما t ناب من السباع
م [ ا�ْحِرم إنما هو الصيد  ،فدل هذا [ أنه صيد ،اوجعل N قتله إذا صاده ا�حرم كبشً  ،ا�حرم عن قتله ألن الُمحر«

دل هذا [ جواز أكله، و¸ذا جاء :قالوا  ،N صيد الضبع [ ا�حرم كبًشا -مص� اهللا عليه وسل-فلما جعل ا�â ،كولا�أ
ص� اهللا -قاt رسول اهللا : ، فقال  نعم: ؟ قال -أي الضبع-أن سائال قال t أصيد هو  -ر� اهللا عنه–N حديث جابر 

 و¸ذا فاPي يظهر  نعم ،قال  -عليه وسلم
ً
 N هذا الضابط ألنه ليس من السباع، [ Ì واهللا أعلم أنه غ� داخل أصال
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قالوا هذا يدل [  ؛احال ا�عول إنما هو ا�ص، فما دام أن ا�ص ورد N بيان أنه صيد وأن N قتله إذا قتله ا�حرم كبشً 
  .جواز أكله واهللا أعلم 

³- Iلب من الط¡ يصيد به: الوصف ا/ا� p األظفار ،� ما ·ن Ûفإنه ال {وز أكله مثل الصقر وا5ازي  ،وا�خلب يع
  .¯ا تصيد بمخا5ها ، والعقاب والشاه^ و�و ذلك

 
ً
 t أظفار لكنه ال يصيد بمخا5ه أو بأظفاره ود�ل هذا ما جاء N اmديث السابق ،أما ما ال يصيد بمخلبه ��جاج مثال

  .Ì ذي éلب من الط� عن -يه وسلمص� اهللا عل–من نهيه أيًضا 
َ أيًضا  كفكذل ألنياب من السباع حرمت الفÚاسها؛ذوات او 

ُ
Ð س بمخا5هاÚأيًضا  مر« ذوات ا�خالب من الطيور ال± تف

  .فاالفÚاس موجود N ا�وع^ ،الفÚاسها
يتأثر N أخالقه وò نسان علم أن اإلاهللا أو :واmكمة من Ðريم Ì ذي ناب من السباع و� ذي éلب من الط�        

ألنه لو أكلها  ،§ اإلنسان عن أكلهاو¸ذا �ا �نت هذه اmيوانات من طبعها االفÚاس نُ  ،سلوaه بما يتناوt من األطعمة
   .وداوم [ ذلك فلربما تأثر بما فيها من طبيعة االفÚاس والعدوان

í- ذكرها الفقهاء قالواالوصف ا/الث من ا Àوهاما  :ألوصاف الÉال يباح أكلهأيًضا  فإنه يأكل ا¤يف من الطيور و، 
  .  وهذا هو مذهب أك0 العلماء ويمثلون Pلك بالن� والغراب األسود و�و ذلك 

الطيور ال± ¸ا éالب تفÚس بها أن هذا ا�وع اPي يأكل ا�يف �لن� والغراب هو ال يفÚس  ووالفرق ب^ هذا ا�وع 
  .وقع عليها وأكل منها ذا وجد جيفةولكنه إ

 âريم أكل الغراب ومنه قول ا�Ð ] بعض  ا�صوص ما يدل N ص� اهللا عليه وسلم-جاء - ) : B س فواسق يقتلنþ
أباح قتل الغراب N اmل واmرم، ولو �ن ¯ا {وز أكله �ا أباح ف) الغراب -ص� اهللا عليه وسلم- وذكر منهاا3ل وا3رم 

 âرم، ولو �ن -عليه وسلم ص� اهللا-ا�mا N م عن قتلهرِ § ا�حْ ¯ا {وز أكله �ُ أيًضا  قتله.   
  .قال ويقاس [ الغراب ما �ن مثله N أكل ا�يف ألنها تتغذى با�جاسات

î -  ما �ن مستخبثًاما يستخبثه ذوو اليسار: الوصف الرابع Ûم كث� ب^ أهل العلم هل  ،، يعÙ وهذا الضابط جرى فيه
  يعتد به أو ال يعتد به؟ ومن يعت� استخباثه استخباث Ì أحد أو استخباث �مة ا�اس أو جنس من ا�اس أم ماذا ؟

قالوا  الضوابط ال± Ðرم بها اmيوانات؛[ Ì حال اPين ذكروا هذا الوصف وهو كونه أن ما يستخبث يكون من rلة 
فما �ن العرب اPين ت
ل القرآن N زمانهم  ،ن نزل القرآن N زمانهملعرب اPيا�عت� استخباثه إنما هو استخباث ا:

ليس Ì عر� وµنما ذو اليسار ألن :قالوا أيًضا  وعليهم يستخبثونه فهو vرم، وما لم يكن كذلك فهو حالل، ثم إنهم
  .لكن ا�عول [ العر� ذو اليسار  ،وأن يأكل Ç Ìء ،الفق� من طبعه أن يأكل Ì ما وجد

ا، وµنما يقولون ا�عول ا وال دقيقً ا ضابًط خالف ب^ أهل العلم، وبعض أهل العلم ال يعد هذا وصفً  وقد جرى N هذا ا�وع
فإذا �ن هذا اmيوان ¯ا يأكل ا�يف صار داخال N  ذلك، إذا �ن é tلب يفÚس به أو ناب  ،[ الضوابط األخرى

فما تستخبثه طائفة من ا�اس قد ال تستخبثه  ،Úس به فإنه �رم، وأما jرد االستخباث فإن ا�اس Aتلفون N هذايف
 ، الضب قد يستخبث أكله بعض ا�اسف اهللا أعلم، مثل الضب؛طائفة أخرى و

ُ
ص� اهللا عليه ل [ مائدة ا�â كِ مع أنه أ

إال أن اجÚه وأكله  ر� اهللا عنهفما �ن من خا� بن الو�د ) دI أMفهولكن أج، ال:(ئل حرام هو؟ قال �ا سُ  و، وسلم
 
ُ
  .ال يقال بتحريمه [ الصحيحف مائدة ا�â ص� اهللا عليه وسلم كل [فهو أ

ما يستخبثه ا�اس 	هم ما أطبق  ؛ايمكن أن يقال N هذا الضابط وµن �ن N اmقيقة توفره عس� جدً أيًضا  كذلك
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ألن ا�اس  ،ضابطأيًضا  يعÛ لو وجد Çء يطبق ا�اس 	هم [ استخباثه فيمكن أن يكون هذا ،استخباثها�اس [ 
إذا أطبقوا [ استخباث Çء فإن إطباقهم د�ل [ أنه خبيث حقيقة، لكن N نظري أن هذا الضابط اPي ذكره بعض 

  .الفقهاء وجوده عس� أو ا_أكد منه ú Nية الصعوبة 
ð-  رم األكل ما تو: من مأكول وغ¡ه :ا¢امسالوصفvمن مباح األكل و Ûمن مأكول وغ�ه يع �، فe حيوان يتو

 .      ال {وز أكله تغليبا �انب اmرامأيًضا  فإنه

  
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )æ^(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

فإنه ال {وز أكله تغليبًا �انب ، مباح أكله وحيوان vرم أكلهيعÛ ما تو� من حيوان ، Ì ما تو� من مأكول وغ� مأكول
اmظر وجانب ا_حريم، ويمثلون [ هذا با5غل؛ فا5غل متو� من اmمار والفرس ال± � أن� ا@يل، فما تو� من نزو 

ح أكله واmمار كما تقدم اmمار [ الفرس ال± � أن� ا@يل يقال t بغل، فا@يل [ الصحيح كما سيأÁ معنا مبا
ومتو� من ، اmمار األه¥ vرم أكله فاجتمع اآلن عندنا N هذا اmيوان متو� من مباح أكله وهو الفرس أن� ا@يل

ْمع وهو متو� من اPئب والضبعة:فقالوا ، اmمار األه¥ وهو vرم أكله [ القول بإباحة الضبعة،  ،�رم أكله، كذلك الس¦
ْمع ابن اPئب، ومثله أيًضا العِ ، ا تقدم قبل قليل وهو مذهب اmنابلةوالضبع كم بار وهو ما تو� سْ فما تو� منه يقال t الس¦

ومن الضبع اPي هو ذكر الضبع، فما تو� منهما سواء �نت أمه الضبعة أو أبوه الضبع  ،من العكس من اPئبة أن� اPئب
بار فإنه vرم أكله؛ ألنه اجتمع هنا مبيح وحاظر، والقاعدة أنه إذا اجتمع اmالل سْ عِ  ع أومْ وأبوه اPئب أو أمه اPئب من سِ 
ب جانب ا_حريم،  :والعلة، واmرام فيغلب جانب اmرام

¦
ألنه حينئذ اختلط مباح بمحرم [ وجه ال تميü فيه فُغل

م وأمكن ا_ميü بينهما فحينئذ يفصل بينهما وانتبهوا إ� هذا القيد ا�قيق، ال تميü فيه، أما إذا اختلط حالل بمحر
üفما �ن مباًحا يب� [ إباحته بعد ا_مي ،üوقد ُسئل شيخ اإلسالم ابن ، ويم ،üريمه بعد ا_ميÐ ] رًما يب�v وما �ن

فقال N ، وفوقالوا إن هيئته جزء منه [ شe 	ب وا�زء اآلخر [ شe خر، تيمية رlه اهللا عن شاة وضعت وً�ا
 بأنه ال {وز أكله و�رم أكله، بناء [ هذه القاعدة، إذا اجتمع اmالل واmرام غُ : فتواه

¦
  .ب جانب اmرام ل

  : حكم أكل ا¢يل �
تقدم قبل قليل معنا أن ا@يل ¯ا {وز أكله، لكن جواز األكل ليس vل اتفاق عند أهل العلم، فلحوم ا@يل ¯ا جرى 

  :للعلماء B هذه ا�سألة أقوال هو ¯ا {وز أكله بعد ا_ذكية أم ال {وز أكله ؟ هل  ،فيها ا@الف
قول {وز أكل mم ا@يل مطلًقا، وهذا مذهب كث� من العلماء، ود�لهم حديث جابر اPي تقدم معنا طرف : القول األول

ك حديث أسماء بنت أ� بكر ر� اهللا عنها وaذل) نهينا يوم خي� عن 3وم ا3مر األهلية وأذن íا B 3وم ا¢يل(منه 
وهذا القول اPي يقول �واز ) فأكلناها وÉن با�دينة -صe اهللا عليه وسلم-ا ¨ عهد رسول اهللاÉرنا فرسً : (وعن أبيها

 .أكل mوم ا@يل هو األقرب إ� الصواب 

Iسورة ال {وز أكلها بل إنها من ا�حرمات، وهذا مذهب أ� حني :القول ا/ا N فة و¸م د�ل من القرآن وهو ما ورد
 َيْعلَُمونَ {:ا�حل قوt سبحانه وتعا� 

َ
َ÷ْلُُق َما ال َكُبوَها َوزِيَنًة َو َِمَ¡ لَِ�ْ

ْ
َِغاَل َوا3

ْ
ºَْيَل َوا

ْ
: و وجه االستدالل عندهم} َوا¢

ن بها رِ ن ا�حرمات ال± ال {وز أكلها فكذلك ما قُ قالوا إن اهللا قرن ا@يل مع ا5غال واmم�، و�ا �نت ا5غال واmم� م
أجابوا عن استدالل اmنفية بهذه اآلية بعدة أجوبة ومن rلة ما ذكروه أن ما  -رlهم اهللا–من ا@يل،  لكن أهل العلم 

 بهذه اآلية إنما هو استدالل بداللة االقÚان
ً
األصو�^ من  وداللة االقÚان عند، قيل Ð Nريم mوم ا@يل استدالال



 نسخة مدققة ومزيدة                                                                                     امنامنا�ستوى ا/ا�ستوى ا/  --  الفقهالفقه    مقررمقرر

- ٩٢ - 
 

ر� اهللا -ال يمكن أن تقابل تلك ا�صوص القوية  الظاهرة N دال_ها كحديث أسماء وجابر ، أضعف أنواع ا�الالت
 .ا�تقدم^ -عنهما

 . - رlه اهللا–مكروهه وهذا قول ينسب لإلمام مالك : القول اfالث

  .ا¢يلالقول الصواب B هذه ا�سألة جواز أكل 3وم [ Ì حال       
  :  حكم أكل الضب �

ويدل [ هذا أن ا�â ، عند أك0 أهل العلم هو من ا�باحات، كما تقدم أن أكل mم الضب ¯ا أباحه اهللا سبحانه وتعا�
وعلل ذلك بأنه لم يكن ) ال، ولكنÛ أجد© أ�فه(:�ا سئل عن mم الضب أحرام هو؟ قال  -ص� اهللا عليه وسلم–

 - ص� اهللا عليه وسلم–إال أن أكله واجÚه أمام ا�â  -ر� اهللا عنه–فما �ن من خا� بن الو�د ، موجوًدا بأرض قومه
 âكل [ مائدة ا�

ُ
  .، ولو �ن حراًما �' عنه و�نع خاً�ا من أكله -ص� اهللا عليه وسلم–فهو ¯ا أ

  :حيوانات اºحر  �
ٌل vرم من حيوانات ال� أو ما ليس t مثل، ويمثل الفقهاء ثْ ن t مِ األصل أن حيوانات ا5حر 	ها مباحة، يعÛ سواء ما � 
م 	ب ال� فال يعÛ هذا أن مثله N ا5حر �رم، ألن ا�صوص جاءت  -رlهم اهللا– مثل 	ب ا5حر و�و ذلك، فل: ُحر¦

َْحِر َوَطَعاُمُه مَ {بعموم إباحة صيد ا5حر وطعام ا5حر  ْºلَُكْم َصْيُد ا nِحل
ُ
يnاَرةِ أ nلَُكْم َولِلس Mًَتا { N جاء عن ابن عباس

خذ ميتا، و[ هذا فاألصل أن rيع حيوانات : تفس� هذه اآلية
ُ
خذ من ا5حر حيا، وأن ا�راد بالطعام ما أ

ُ
أن الصيد ما أ

فحينئذ ، �و ذلكا5حر 	ها مباح أكلها، لكن يستث� من ذلك ما ثبت من خالل ا�عرفة ما ثبت Òره لكونه ساًما أو 
يَته، يفà بتحريم أكله   .أو �و ذلك ، ال لكونه من حيوانات ا5حر؛ ولكن لكونه ¯ا ثبت أن أكله مË با5دن لُسم¦

  :ما نÏ الشارع عن قتله �
ومثل ا�حلة وا¸دهد والُ	َد و�و ، Ì ما ن' الشارع عن قتله ال {وز أكله، مثل الضفدع فإن الشارع ن' عن قتلها

Ì هذه ¯ا ن' الشارع اmكيم عن قتلها، فإذا ن' الشارع عن قتلها فال {وز أكل mمها، ألننا لو أæنا أكل mمها ، ذلك
  .وقد ن' الشارع عن قتلها ، ل ن هذا وسيلة للوقوع é Nالفة أمر الشارع وا_عدي [ هذه اmيوانات بالقتل

  :ما أمر الشارع بقتله �
واmية والفأرة والÓب العقور و�و ذلك، وقد يقول قائل مادام أن الشارع أمر بقتلها فلماذا ال تؤ�؟  �لغراب، �رم أكله

فنحقق أمر الشارع بقتلها وننتفع بها؟ فنقول رًدا [ هذا إنما أمر الشارع بقتلها �ا فيها من األذية و�ا ، ينتفع بها وتؤ�
وما �ن é tلب من الط�؛ حرمها الشارع ، كل ما �ن t ناب من السباعفيكون Ðريمها مثل Ðريم أ، فيها من الËر

  .لكونها مشتملة [ Òر وألذيتها ولطبيعتها العدوانية االفÚاسية و�و ذلك 
لةمسألة  �

n
  :ا¤ال

لةو� مسألة ، بل يذكرها أيًضا بعض من كتب N االعتقاد، من ا�سائل ال± يذكرها الفقهاء       
»
   ،ا�ال

مثل ا�جاج اPي أك0 أكله ، اmيوان ا�باح سواء �ن طائًرا أو حيوانًا اPي أك0 أكله ا�جاسة: وهذا ا�صطلح ا�راد به
 أو غ� ذلك، ف، العذرة

ً
لةعذرة اآلدمي^ مثال

»
�لشاة أو ا5قرة أو ا�اقة أو ا�جاج أو اmمام اPي أك0 أكله ا�جاسة  ا�ال

  {وز أكله أو ال {وز أكله ؟  ما حكم أكله؟ هل ،
 مà يينب� أن نعلم  :أوال

ّ
  :ألهل العلم N مà يطلق هذا الوصف أقوال ،لةوصف اmيوان أو الط� بأنه جال

لةمنهم من يقول ال يطلق لفظ  -�
»
 .وما ال فال   ،إال إذا �ن أك0 أكل اmيوان من ا�جاسات ا�ال
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 يُ  :هناك قول آخر -³
»
إذا �ن كث� من أكله ا�جاسة وµن لم يكن أك0 أكله من ا�جاسات،    لةطلق عليه لفظ جال

فإذا �ن كث� من أكله من ا�جاسات فيتأثر بدنه وmمه بهذا الكث�، و[ هذا فإذا �ن أكل  ،ولعل هذا القول هو األقرب
ن ا�جاسات، فيكون ا�عول [ إما ألن N الغالب الطيور ال تسلم من أكل Çء م ،ليال فال يؤثرهذا اmيوان للنجاسة ق

 .ما �ن أك0 أكله ا�جاسة أو ما �ن كث� من أكله ا�جاسة 

لةحكم أكل  �
n

 ا �ن أم طائرً حيوانً  :ا¤ال
ً
  . إن �نت دجاجة أو �وه ا وpب 5نها وأكل بيضها مثال

  : اختلف العلماء N حكم ذلك
إن �نت وأكل بيضها ، ائًرا، و�رم pب 5نها إن �نت شاة أو بقرة أو ناقةأنه �رم أكلها حيوانًا �ن أو ط :القول األول 

، بل وهذا هو مذهب اmنابلة ،ا [ mمها وبيضها و5نهاألن ما تأكله من ا�جاسات يÚك أثرً :قالوا . دجاجة أو �و ذلك
ء اmنابلة اPين ألفوا N كتب بعض اmنابلة يذكرون حكم هذه ا�سألة N بعض كتب االعتقاد �بن بطة أحد علما

  .االعتقاد ذكر هذه ا�سألة N بعض كتبه ال± ألفها N االعتقاد 
Iم :  القول ا/اm لةأن أكل

»
  .لكن ال �رم ، يكره وأن pب 5نها وأكل بيضها أيًضا يكره ا�ال

ن بتحريم األكل أو كراهة األكل إذا ذÐت و� الطائفت\ ا�ين يقولون با�حريم وا�ين يقولون بالكراهة؛ إنما يقولو 
، أما إذا حبست أياما وأطعمت الطعام الطيب الطاهر ثم ذæت بعد ذلك فا�ميع متفقون [ جواز أكلها قبل أن Ýبس

قبل أن Ðبس و®نت ¯ا  ْت æَِ من غ� كراهة N ذلك، لكن vل ا@الف إنما هو Ð Nريم أكل mمها أو كراهيته إذا ذُ 
  .ل ا�جاسات N أك0 أكلها وطعامها يأك

 tحديث ابن عمر من قو N ين يقولون بالكراهة ما جاءPين يقولون با_حريم واPوعمدة ما استدل به الفريقان ا :) Ïن
لةرسول اهللا عن أكل 

n
فية ومنهم وهو أك0 أهل العلم من اmن فمنهم من lل ا�§ [ ا_حريم �mنابلة، )وأºانها ا¤ال

وال شك أن االحتياط أنها ال تؤ� حÐ àبس وتطعم  ،والشافعية وا�الكية lلوا ا�§ [ jرد الكراهة ال [ ا_حريم
  ؟ لكن القول بتحريم أكلها N ا�فس منه Çء �اذا الطعام الطاهر الطيب، 

لةألنه قد جاء N بعض ألفاظ حديث ا�§ عن *
»
لةنÏ عن ر¥وب  -عليه وسلمصe اهللا –أن اí¼ ( ا�ال

n
وأكل  ا¤ال

لةومن ا�علوم أن رaوب  )3مها
»
  ا�ال

»
ال أحد يقول بتحريم رaوبها فهذا د�ل [  ؛لةكرaوب ا�اقة ال± توصف بأنها جال

  .أن ا�راد با�§ N اmديث إنما هو كراهة ا_
يه ال كراهة ا_حريم 
ل بالكراهة  أن ما تأكله من ا�جاسات يستحيل N بطنها إ� مادة أخرى، كذلك أيضا ¯ا يمكن أن يعلل به القو*

ث ا من أين Aرج؟ من ب^ فرا خالًص ا صافيً واالستحالة أسلوب وطريق من طرق ا_طه�، اللA اPي ي�به اإلنسان سائغً 
ِ {كما ذكر اهللا سبحانه وتعا� N كتابه الكريم، ودم 5نًا خالًصا سائًغا للشارب^ öا َو nةً نُْسِقيُكْم ِمم ْغَعاِم لَِعْ�َ

َ ْ
نn لَُكْم Bِ األ

ارِبَِ\  nًَنا َخالًِصا َسائًِغا لِلش
َ
º ُنُطونِِه ِمْن َنْ\ِ فَْرٍث َوَدٍم Bِ)ÕÕ( {  

لةمدة حبس  �
n

   ا¤ال
  :وا حà يزول حكم ا_حريم عند اmنابلة أو يزول وصف الكراهة وحكم الكراهة عند rهور أهل العلم قال

í- بس ثالثة أيام سواء �نت من الطيور أو من غ�هاÐ. 

î - يوانات �لشياه وا5قر و�وهاmجاج وا�ا�جاج �بس ثالثة أيام ويطعم :فقالوا ، وبعضهم يفرق ب^ الطيور �
هيمة الطيب من الطعام والطاهر ثم يذبح بعد ذلك، واmيوانات �لشاة و�وها Ðبس سبعة أيام أو أك0 حسب ك� ا5

  .وتطعم الطيبات ثم تذبح أو تنحر بعد ذلك 
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إذا  -ر� اهللا عنه–ولم يرد هناك د�ل صحيح ثابت N ا_وقيت، وµنما هو اجتهاد وآثار عن بعض الصحابة �ن ابن عمر 
  .أراد أكلها حبسها ثالثا وأطعمها الطاهرات

لة¯ا يقرب من 
»
 ،م سó ا�زرو�ت بمياه ا�جاري أو تسميدها بعذرة اآلدäا ما جد N زماننا وهو موجود منذ القدأيًض  ا�ال

بعدها فإنها حينئذ ال إش ل N أكل هذه اfمار أو  و�ت إذا سقيت بماء آخر طاهرفاPي يظهر واهللا أعلم أن هذه ا�زر
  ؟ أو ال فهل يكون �رًما، د أو يس� بعد ذلكإذا لم يسمّ  ،ا@ضار أو �وها، لكن ا�قصود فيما هو قبل ذلك

وال يفرقون ب^ ما �ن من قبيل الورقيات �@س  ،من العلماء من قال إنه يتنجس وال {وز أكله :القول األول
ال يفرقون فيقولون  ؛وا5قدونس و�و ذلك، وما ليس كذلك كثمرة ا�خل وثمرة الفواكه و�وها ال�تقال وا_فاح و�وها

ر� –وتسمد بالعذرة فإنها تتنجس، ويستدلون [ هذا بما جاء عن ابن عباس إنها تتنجس مادامت تس� بمياه ا�جاري 
  " أن اليسمدوها بعذرة اآلدمي\ عليهم صe اهللا عليهم وسلم ويش�طون–كنا نكري أرا	 اí¼ ":  - اهللا عنهما
  . أهل العلم ذهبوا إ� خالف ذالك أك0 لكن 

Iمار وا@ضار ال± تس� بمياه ا�جاري أو تسمد بعذرة اآلدمي^،  بأنه: أك0 أهل العلم يقولون  :القول ا/اfوز أكل ا}
ل مكتل ويقو ،ويوردون N هذا آثارا عن بعض الصحابة �ألثر ا�روي عن سعد بن أ� وقاص أنه �ن يدمل أرضه بالعذرة

وأما ا�جاسات فإنه ال يمتصها،  ،ااmً ا�بات ال يمتص N الغالب من العناá الغذائية إال ما �ن صمنها بمكتل بر، وألن 
االستحالة فإنه ولو سقيت هذه ا�زرو�ت أو سمدت بعذرة اآلدمي^ وبمياه ا�جاري فإنها تستحيل  :قبل قليل وaما ذكرنا

  . إ� Çء آخر 
ية مثال أن الورقيات فإذا أثبتت ا�راسات وا_حا�ل ا�خ� فا�ي يظهر واهللا أعلم أنه يرجع فيها إ� أهل العرفومع هذا 

أما  ، لو ثبت أنها تتأثر بمياه ا�جاري فحينئذ يمكن أن يقال بكراهة أكلها ؛[ وجه ا@صوص �@س والفجل و�وها
فاPي  ،حà ولو سقيت بمياه ا�جاري أو سمدت بعذرة اآلدمي^ ،إذا أثبتت ا�راسات ا�خ�ية أنها ال تتأثر هذه الورقيات

  .بماء طاهر بعد مياه ا�جاري حà وµن لم تسَق  ،أنه ال كراهة N أكلهايظهر واهللا أعلم 
  :أكل ا�حرم عند الÑورة  �

  فهل {وز t األكل أم ال ؟ أو mم 	ب أو خ
ير أو �و ذلك،كميتة  ؛إذا اضطر إنسان إ� أكل vرم
اإلنسان إ� حد لو لم يأكل من هذه ا�يتة ¸لك ا�راد بالËورة واالضطرار أن يصل  :ا�راد بالÑورة هنا واالضطرار: أوالً 
فإنه يباح t أن يأكل ما تندفع به  ؛فهذا حد االضطرار ، وأهل العلم قالوا إذا اضطر اإلنسان إ� أكل ما هو vرم ،ومات

ّ̂  ،�ن ميتة أو mم خ
ير أو �و ذلك سواءٌ  ،Òورته َوقَْد {: من قائلحكم هذه ا�سألة فقال عز  N كتابه واهللا سبحانه ب
ْهِ 

َ
 َما اْضُطِرْرُيْم إِ�

n
َل لَُكْم َما َحرnَم َعلَْيُكْم إِال nفَص {األخرى òو } َِم َعلَْيه

ْ
 إِع

َ
 Mٍَد فَال

َ
  ،} َفَمِن اْضُطرn َلْ¡َ بَاٍغ َوال

  .مفسدة فوات ا�فس وهذه مفسدة كب�ة جدا -  : ألن عندنا مفسدتان
  .ومفسدة أكل ا�جاسة -                                    

ا للمفسدة الك�ى، فنبيح لإلنسان أكل ا�حرم ا�ضطر فإذا تعارضت هاتان ا�فسدتان فإننا نرتكب ا�فسدة الصغرى درءً 
إ� أكله حà ولو �ن ميتة من أجل درء ا�فسدة الك�ى ال± � فوات ا�فس وهالك ا5دن، و¸ذا ذكر الفقهاء قالوا ال 

قالوا إنها N حالة  ؛بل قالوا ما هو أعظم من ذلك ،لإلنسان أن يمتنع عن أكل ا�يتة إذا �نت حياته تتوقف عليها {وز
t و ،االضطرار تكون مباحةt َم {ألن عليها حياته وتقوم حياته  ،تكون من الطيبات بالنسبةnَل لَُكْم َما َحر nَوقَْد فَص

 َما اْضُطِرْريُ 
n

ْهِ َعلَْيُكْم إِال
َ
َم َعلَْيهِ } {ْم إِ�

ْ
 إِع

َ
 Mٍَد فَال

َ
فاإلثم مرفوع عن اإلنسان N مثل هذه } َفَمِن اْضُطرn َلْ¡َ بَاٍغ َوال
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þال يؤدي ترaه ألكل  أقرب األقوال أن اإلنسان إذا توقفت حياته ¨ أكل ا�حرم فإنه ¶ب عليه األكلاmالة، و¸ذا 
ْغُفَسُكْم إِنn اهللاnَ َ·َن بُِكْم رَِحيًما{:  سبحانه وتعا� يقول واهللا ،ا�حرم إ� هالك نفسه ووفاتها

َ
 َيْقُتلُوا أ

َ
فامتناع } َوال

  .اإلنسان عن األكل إنقاذا �فسه هو سبب N هالكها وموتها
  :هل يأكل اإلنسان حà يشبع وزيادة ؟ أم يأكل بمقدار ما يسد رمقه ؟ قالوا ما مقدار ما ¶وز أكله ؟ �
 . ويسد رمقه إذا أكل بقدر ما �فظ حياته ،وهو vل إrاع، بقدر ما �فظ حياته فهذا ال إش ل v Nل جوازه األكل /�

  .ما زاد [ الشبع فهذا vرم عند rيع العلماء/ ³
í / آخر �  هل p أن يشبع؟ أم ليس p أن يشبع؟ما �ن فوق سد الرمق وال يزيد [ الشبع، بمع
 .ا t أن يأكل من ا�يتة حà يشبع مادام مضطرً :من أهل العلم من قال - أ

 .ال {وز t األكل إال بقدر ما يسد رمقه ويدفع الËورة عن نفسه: منهم من قال  - ب

فإن �نت الËورة مستمرة بمع� أن اإلنسان N مفازة و ال يدري ما  رننظ: منهم من فصل N هذه ا�سألة فقالوا  - ت
أن يأكل إ� حد الشبع، وأما إذا �ن غ� ذلك فال {وز t أن يأكل إ� حد  م فله حينئذٍ أمامه هل {د طعام أو ال {د طعا

  .الشبع وµنما يأكل بقدر ما يسد رمقه 
  

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )Ø^(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ينظر إ� حال أعلم، وذلك بأن لصواب واهللا والقول با_فصيل هو األقرب إ� ا ،لمنهم من فّص أن : ذكرنا القول اfالث

ا ال ا طيبً إ� م ن ويتناول فيه طعامً  أو، ا قريب N مشيه سيصل إ� قريتهذلك اإلنسان، فإن �ن يعلم من نفسه أنه عمّ 
ألنه عما قريب سيصل إ� م ن موجود به طعام  ،{وز t أن يأكل إ� حد الشبع، بل {ب عليه أن يأكل ما يسد رمقه

  .فإنه واmالة هذه {وز t أن يأكل حà يشبع واهللا أعلم ؛ذا �ن ال يعلم ما أمامهطيب، وأما إ
  هل االضطرار ا�ي يبيح أكل ا�حرم خاص بالسفر ؟ �

االضطرار اPي يبيح لإلنسان أكل ا�حرم �م، إذا لم {د اإلنسان ما يدفع به خطر ا�وت عن نفسه جاز t األكل من 
لكن  ،يسأل لعله {د ،إن N اËm ينب� لإلنسان أن �تاط ويسأل عمن حوt :سفر، لكنهم قالواا�يتة N اËm أو N ال

  .فإن اإلنسان {وز t أن يأكل ¯ا حرم اهللا من أجل االضطرار، وذ باهللا أن ندرك مثل هذه اmاللو قدر ونع
  هل يóود معه من ا�يتة؟  �

حà  ؛ا من هذه ا�يتةفهل �مل معه شيئً  ،يضطر مرة أخرى إ� أكل اmرام أكل وشبع لكنه ال يعلم ما هو أمامه، قد إنسان
  :؟طر ا@إذا ما اضطر ومسه ا�وع ووصل به ا�وع إ� حد ا¸الك يأكلها ويدفع عن نفسه 

قدم [ اPي يظهر واهللا أعلم أنه {وز لإلنسان N مثل هذه اmالة أن ي�ود حà لو شبع، مادام ال يعلم ما أمامه، هل سي
وµذا  ،úية ما N األمر أن يقال إنه إذا اضطر إ� أكل هذا اPي تزود به جاز t ذلكوقرية أو [ م ن فيه طعام مباح أو ال، 

  .لم يضطر فغاية ما N األمر أنه يرميه ويتخلص منه
  :حكم أكل 3م اإلنسان B حالة الÑورة �

استعاذ باهللا  -ص� اهللا عليه وسلم-حصلت N بعض األزمنة ألن ا�â وقد ،من الغرائب ال± ذكرها الفقهاء و� حاصلة
�ن من أدعيته أنه يستعيذ باهللا من  -ص� اهللا عليه وسلم–فا�â " �د الفقر أن يكون كفرا"أيًضا  من الفقر وقد جاء
  ..هذه ا�سألة  - رlهم اهللا–فيبحث الفقهاء ، الكفر ومن الفقر
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  . اا أن يؤخذ ويقتل ويؤ� mمه، أو يكون ميتً ا، حيً ا أو ميتً اد أكل mمه إما أن يكون حيً ال Aلو اإلنسان اPي ير
 :ا فال ÷لو إذا ·ن حيً : أوالً  �

• ñالة األوmم : ا�فإذا �ن معصوًما سواء مسلًما أو غ� ، واäP وا�ستأمن وا�عاهد �سلم��أن يكون معصوم ا
نفسه بتلف  هذا vل اتفاق، ألنه ليس لإلنسان أن يدفع Òورة، دفع Òورتهمسلم فليس للمضطر قتله وأكل mمه �

  .غ�ه أو بإتالف غ�ه
 : اmالة اfانية •

ً
ا قالوا فÀ هذه اmالة {وز قتله وأكل mمه دفعً  ؛أن يكون هذا اآلدä غ� معصوم �mر� مثال

 t ورة ألن هذا ال عصمةËلل.  
 :فال ÷لوا أن يكون اآلدÆ ميتً :  ثانًيا �

   .اا وµما أن يكون مسلمً إما أن يكون �فرً   
 .ا فال إش ل {وز أكل mمهإن �ن �فرً  •

 :فà هذه ا3الةا وµن �ن مسلمً   •

ا كحرمته يقولون ألن حرمة ا�سلم ميتً  ،ا مادام أنه مسلممن أهل العلم من قال ال {وز أكل mمه حà وµن �ن ميتً  -�
  .اا كحرمته حيً ميتً  -سلمبدن ا�- ا، فحرمة بدنه حيً 
وµن �ن t  حà ،ا مادام أنه ميتحà وµن �ن مسلمً  ،ومنهم من ذهب إ� أنه {وز للمضطر أن يأكل mم هذا ا�يت -³

 .األرضة وومآل mم ا�يت إ� الفناء و�µ أن يأكله ا�ود  دß قالوا ا�ضطر يستفيد من أكل mمه، ومرَ و، حرمة

 )ككªه حيا -يعÛ ا�سلم–كª عظم ا�يت (�§ إنما ورد عن ك� عظم ا�يت ه ألن الكن ال {وز t ك� عظم 
  .هو األقرب إ� الصواب" جواز أكل mم ا�يت ا�سلم N حال االضطرار"وهو  ولعل هذا القول 

فقر ال± استعاذ منها ووقت شدة ال ،ونعوذ باهللا مرة أخرى وثاfة ورابعة نعوذ باهللا من أن ندرك حال ا�وع أو وقت ا�وع
 âاألزمنة ا�اضية إ� وقت قريبوا�اس يذكرون  ،-ص� اهللا عليه وسلم-ا� N ، ًا عظيما �ن ا�وع يبلغ باإلنسان مبلغ

الزال كبار السن N وقتنا اآلن يذكرون مثل  ،وليس هذا N زمان بعيد ،حà ا�يت يأكلونه ،حà أنهم يأكلون Ç Ìء
ا ينب� لإلنسان أن �مد اهللا سبحانه وتعا� [ ما هو فيه من نعمة عظيمة، ولعلكم تذكرون تلك هذه األمور، و¸ذ

 âص� اهللا عليه وسلم–القصة ال± وقعت للن-  âمن بيته من  -ص� اهللا عليه وسلم–وبعض الصحابة حينما خرج ا�
 :قال ،أخرجÛ ا�وع :قال ؟خرجك يا رسول اهللاما أ :قالف ،، ثم رأى أبا بكر[ بطنها شدة ا�وع، و®ن عصب حجرً 
لتسألن عن : ( -ص� اهللا عليه وسلم-ثم قال ا�â ،فأكلوا ،ثم استضافهم أحد األنصار ،واهللا ما أخرجÛ إال ما أخرجك

�عم ألن ا ،وأن يقوم بواجب شكرها ،، فينب� لإلنسان أن يستحË هذه ا�عم ال± يتقلب فيها صباحا ومساء)هذا اíعيم
عم ال± نتقلب فيها ا باهللا، و�حذر أيها اإلخوة واألخوات من اإل»اف N ا�وµذا كفر بها فرت عياذً  ،تت قرّ رَ كِ إذا شُ 

ْر َيْبِذيًرا {فإن اإل»اف من األخالق ال± ن' عنها هذا ا�ين  صباحا ومساء؛  ُيَبذ³
َ

رِيَن َ·نُوا إِْخَواَن ) Õ^(َوال ُمَبذ³
ْ
إِنn ال

 nِفِ\َ } {َياِط\ِ الشªُْم
ْ
 ُ�ِب� ال

َ
 تªُِْفُوا إِنnُه ال

َ
ُبوا َوال َKُْوا وَا�يزيدنا من  ونسأل اهللا سبحانه وتعا� أن يوزعنا شكر نعمته  }َوُ

  .فضله وأن يعيننا [ ذكره وشكره وحسن عبادته
  

                                 
 .نسان عموًماألن مدار ا3ديث من أوp عن أكل 3م اإل) ·�سلم(وربما قصد ) ·إلنسان(ذكرها الشيخ /  5
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  ا من أعضائه لو اضطر إ� ذلك؟هل ¶وز لإلنسان نفسه أن يأكل عضوً  �
ولكن اPي يظهر واهللا أعلم ؟ أجاز ذلك بعض العلماء، من بدنه ويأكله إذا اضطر إ� ذلكا أن يقطع شيئً  ،يده أن يقطع 

، ألنه قد يتسارع إ�ه ا¸الك بسبب قطع Çء من أعضائه، فيكون ��ستج� ا من بدنهأنه ال {وز لإلنسان أن يقطع شيئً 
  من الرمضاء با�ار، هو يبحث عن إحياء نفسه لكنه

ً
 تفوت به نفسه، و¸ذا األقرب أنه ال {وز t أن يفعل ذلك فعل فعال

  .ألن ذلك سبب ¸الكه
  :أكل مال الغ¡ للÑوروة �
  :فهل {وز t أكله ؟ قال الفقهاء ال Aلو ؛إ� أكل طعام غ�ه اإلنسان إذا اضطر 
  .حينئذ ال {وز لإلنسان أكله أو أوالده مضطرون إ� أكله ف ،أن يكون صاحب الطعام نفسه مضطر إ� أكله/ �
فحينئذ  ،ولكن A# أن يستمر N السفر أو N الطريق فيضطر إ�ه ،أن يكون صاحب الطعام غ� مضطر إ� أكله /³

  .قالوا ال {وز Pلك اإلنسان أن يأكل طعام غ�ه 
í/  ًاأال يكون ذلك اإلنسان مضطر #A ا�ستقبل القريبا وال N وجاء أحد  ،عنده طعام كث�، ألن الضطرار إ�ه

t األكل من هذا الطعام فلم يأذن N فهل {وز للمضطر أن يأخذ الطعام منه عنوة وقهرا ؟  ،مضطر يستأذنه  
  ،، ولكن يأخذه بقيمتهر� أو لم يرَض  ،نعم {وز t أن يأخذ الطعام منه عنوة :قالوا

ً
 وµن لم فإن �ن معه مال دفع t حاال

  .ه حà {دها ثم يدفعها إ� صاحبهلقيمة N ذمتيكن معه مال بقيت ا
ا يمنعون ا�اعون وجل �ب أقوامً  ألن اهللا عز�سلم إ� طعامه أن يمنعه الطعام؛ ونقول ال {وز لإلنسان إذا اضطر أخوه ا

  .  الشك أنه أوñ باPم ¯ن يمنع ا�اعون فقط، فكيف بمنع الطعام  ،كما N سورة ا�اعون
  :ا إ� منفعة مال الغ¡ مع بقاء عينهن مضطرً إذا ·ن اإلنسا �

  ليس  ولكن ،vتاج إ� ماء وا�اء موجود N اS5 ؛إ� منفعة مال الغ�مضطر إنسان : و� صورة شبيهة بالسابق
نعم قهرا لA Ñرج ا�اء من اS5؟ نقول و فهل t أن يأخذ ا�لو منه عنوةً  ،ا من شخص فأبفأراد أن يأخذ دلوً  ؛عنده دلو

يَْت {وµن لم يأذن t، وaما تقدم معنا فيما ذكره اهللا سبحانه وتعا� N سورة ا�اعون  ،{وز t أن يأخذ ا�لو أو اmبل عنوة
َ
َرأ
َ
أ

يِن  ُب بِا:³ ِي يَُكذ³
n

َتِيَم ) 5(ا�
ْ
ِي يَُدع� ا�

n
ِمْسِكِ\ ) ^(فََذلَِك ا�

ْ
 َطَعاِم ال

َ َ̈  َ�ُض� 
َ

َ\ فََوْيٌل ) _(َوال
³
ُمَصل

ْ
ِيَن ُهْم َقْن ) `(لِل

n
ا�

تِِهْم َساُهوَن 
َ

ِيَن ُهْم يَُراُءوَن ) a(َصال
n

َماُعوَن ) Õ(ا�
ْ
 ؛N تفس� هذه اآلية اهللا عنهجاء عن ابن عباس ر�  })á(َويَْمَنُعوَن ال

  ".وا�لو و�و ذلك ا�اعون هو ما يتعاطاه ا�اس بينهم ويتعاونونه من الفأس والقدر: "قال، يمنعون ا�اعون
   :إذا مر عليها اإلنسان حكم األكل من بسات\ الغ¡ �

  أن يأخذ و�مل معه أم ماذا ؟  أوفهل {وز t أن يأكل،  ،ا أو �و ذلكا أو عنبً و{د فيها تمرً  ،قد يمر اإلنسان [ مزرعة
زرعة أو صاحب البستان ضن^ به وال د فهذا د�ل [ أن صاحب ا�جِ إذا وُ ف ، سور مثالً  ،إن �ن [ البستان حائط �

 .ا أن يأخذ منه شيئايريد أحدً 

فÀ هذه اmالة هل {وز  ؛هذا البستان ليس عليه حائط وال حارس وال حافظأو وأما إذا �نت هذه ا�زرعة  �
  لإلنسان إذا مر بهذا البستان أو بهذه ا�زرعة أن يأكل من ثمرها أو ال ؟

يطلب منه  و، اينادي صاحب البستان الراغب N األكل منه، ينادي صاحب البستان ثالثً  قالوا N هذه اmالة عليه أن
  .فإن أذن N t األكل فال إش ل: قالوا ،اإلذن N األكل

قالوا ألهل العلم t N فهل {وز t واmالة هذه أن يأكل أم ال ؟ إذا نادى ولم {به أحد هل يأكل أم ال ؟  لكن إذا لم يأذن
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  :سألة أقوالهذه ا�
  يأكل ولو �ن غ� vتاج لألكل لشبعه -�

ً
 .قالوا يأكل حà ولو �ن غ� vتاج لألكل ،مثال

  .ال يأكل إال إذا �نت t حاجة، واmاجة أد� مرتبة من الËورة -³
í- األكل مطلقا t ال {وز.  

  .  اا، �ن نتÓم فيما إذا لم يكن مضطرً هو أنه {وز t إذا �ن مضطرً  ،أما االضطرار فهذا قد æثناه N مسألة مرت
فنادي  -ا�زرعة–إذا أتيت حائط بستان (استدل من ذهب إ� أنه {وز t األكل بما جاء عن اإلمام أlد N مسنده 

  .بن مالك ر� اهللا عنهم أrع^ مروي عن عمر وابن عباس وأنسأيًضا  وهذا )صاحب البستان فإن أجابك وöال ف!
 - ل ا�âئِ سُ  ،استدلوا æديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوً�  ؛اجةmاfا© وهو أنه ال يأكل إال أصحاب القول 

يعÛ صاحب –ما أصاب منه من ذي ا3اجة :  ( -عليه الصالة والسالم-عن اfمر ا�علق فقال  -ص� اهللا عليه وسلم
، )ا فعليه غرامة مثليه والعقوبةومن أخرج منه شيئً  ،ليهفال �ء ع -ما ي�ود معه-غ¡ مóود ، غ¡ متخذ خبنة - حاجة

  .فاستدلوا بهذا اmديث [ أنه ال {وز t األكل إال إذا �ن vتاجا
  استدلوا  ؛ا إذا لم يأذن t صاحب البستانأصحاب القول اfالث اPين قالوا ال {وز t األكل مطلقً 

-وا�â) ال �ل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه(ن بغ� إذنه Ðريم أكل مال اإلنسا بعموم ا�صوص ا�الة [
  ) .اmديث... إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم: (يقول  -ص� اهللا عليه وسلم

وهو أن  واPي يظهر واهللا أعلم أن القول �واز األكل ال سيما إذا �ن mاجة هو األقرب إ� الصواب، لكن بالقيد ا�ذكور
  . �مل معه شيئا وال ي�ود معه ب�ء ال
  :ما يتعلق Ðلب ا�اشية �
  ؟فهل {وز t أن �لب من 5نها وي�ب  ؛ ومع هذه األغنام راٍع؛إذا مر إنسان N الصحراء [ قطيع غنم أو �و ذلك 

لعلم من قال إنه يفعل كما إذا �ن مع األغنام راè ال {وز t أن يتعدى إال باستئذانه، أما إذا لم يوجد أحد فمن أهل ا
معه لكن ال �مل ، ا من هذه الشياه وي�ب من 5نهاا جاز t أن �لب شيئً ينادي فإن لم {د أحدً  ،يفعل من مر بالبستان

و¸ذا استدل بعض أهل العلم بهذا اmديث ) ال �تل" أحد ماشية أحد إال بإذنه(وقد جاء N اmديث  ،ا من حليبهاشيئً 
  .وال يلحق به غ�ه فيب� األكل من البستان خاص فقط ،{وز t ذلك حà ولو لم يكن معها راè[ أنه ال 

 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )Ú_(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  :يفلضحق ا �
  )من ·ن يؤمن باهللا وا�وم اآلخر فليكرم ضيفه(من vاسن هذه ال�يعة أنها جاءت باmث [ إكرام الضيف  

  :ن ا�سائل ال± æثها الفقهاء N هذا ا�وضوع ما يتعلق æكم إكرام الضيففم 
واجب، وأنه يتع^ [ من جاءه ضيف أن يهيئ t الطعام وال�اب،  rاه� أهل العلم يقولون إن إكرام الضيف أمرٌ  •

 .هذا اPي عليه أك0 أهل العلم

 .وذهب بعض الشافعية إ� أن إكرام الضيف مستحب •

Pي يظهر واهللا أعلم القول بوجوب إكرام الضيفلكن ا âديث السابق ص� اهللا عليه وسلم، ألن ا�mا N قال كما :
لكن هذا ) يوم و�لة أو يومه و�لته: من ·ن يؤمن باهللا وا�وم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا وما جائزته؟ قال(
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  :م(وط ب(ط\علم أهل الالوجوب اPي نقل عن rاعة من أهل العلم بل عن أك0 
ألنه من vاسن  ،حبت، ومن ثم فالضيف ا�قيم ال Üب إضافته وµن استُ أن يكون الضيف مسافًرا أي ماًرا: ال(ط األول

  .األخالق وaريم األفعال لكنها ال Üب
Iا�دن: ال(ط ا/ا B القرى ال B ومر  ان �ن مسافرً أما م ،ا بالقرى، أي ا�ار يكون مارً أن يكون إكرام الضيف

  : قالوا  ؛وعللوا هذا األمر بأمرين .فقالوا ال {ب إكرامه ؛با�دينة
  .عرف بمجرد رؤيتهفالغريب يُ  ،األن أهل القرى يعلم ويعرف بعضهم بعًض  ،ا�ار بالقرى N الغالب أنه ضيف/ �
  .األpبة و�وهاويوجد فيها م ن ألكل األطعمة و ،وقالوا إن ا�دن يوجد فيها م ن للمبيت/ ³
م ن للمبيت ويوجد فيها م ن أيًضا  وهذا N الزمن ا�ا�، وأما القرى اآلن فحكمها مثل حكم ا�دن يوجد فيها 

و[ هذا فيب� إكرام الضيف من vاسن هذا ا�ين ومن األفعال ال± حثت عليها هذه  ،لألكل وال�ب و�و ذلك
  ).خر فليكرم ضيفهمن ·ن يؤمن باهللا وا�وم اآل(ال�يعة 

  :لو نزل ضيف بقوم فأبوا أن يكرموه �
ما لو نزل ضيف بقوم فأبوا أن يكرموه، فهل t ا�طا5ة بذلك  ؛من األمور ال± ذكرها الفقهاء و� Ðمل شيئا من الطرافة

قلنا ": قبة بن �مر قال[ ذلك æديث عألن هذا حق t، ويستدلون  ؛قضاء أم ال ؟ قالوا t ا�طا5ة æقه N الضيافة قضاءً 
 âإ� أقوام–إنك ترسلنا  - ص� اهللا عليه وسلم–للن Ûولكنهم ال يضيفوننا فما ترى؟ -يع"  âص� اهللا عليه –فقال ¸م ا�
مر لكم بما ينبü (:  -وسلم

ُ
فخذوا منهم  -يعÛ لم يضيفوaم–فإن لم يفعلوا  ،فاقبلوا -يعÛ للضيف–إن نز�م بقوم فأ

  )حق الضيف
  :داب الطعام وآداب ال(بآ �
ص� اهللا –�لبسملة أول الطعام، واألكل ¯ا ي¥ اإلنسان، كما N حديث ا�â ذكرها العلماء N آخر كتاب األطعمة؛  

rلة من اآلداب ا�تعلقة باألطعمة أيًضا  ، ذكروا)وî ýا يليك، يا غالم سم اهللا وý بيمينك: (عليه وسلم �ا قال للغالم
  .راجع N موضعها تُ  واألpبة

  

 ــــــاةِ كَ ا�َ  اُب تَ كِ  
  :مناسبة ذكر كتاب ا�·ة بعد كتاب األطعمة �

 ،ر ا�Pة بعد كتاب األطعمة ظاهرةبعد كتاب األطعمة ما يتعلق بأح م ا�Pة، ومناسبة ذك -رlهم اهللا–يذكر الفقهاء 
 اmيوانات ال� ؛ألن من األطعمة ال± {وز أكلها كما تقدم معنا

ً
 و�وها وهذه اmيوانات ، كبهيمة األنعام و�و ذلكية مثال

  .يذكر كتاب ا�Pة  ؛يب االنتهاء من كتاب األطعمةقَ ذكر قُ فناسب أن يُ  ؛يتوقف حل أكلها [ ا�Pة
  تعريف ا�·ة  �
N اPبح تمام إزهاق  أي تمامه، و�ا �ن ،، ومنه ا�Pة N السنتطلق [ تمام ال�ءهذه ا�ادة قالوا إنها  :B اللغة �

  .اةــقيل Pلك الفعل ذك ها؛نفس ا5هيمة وروح ؛ا�فس
  .أو �ره أو عقر ¯تنع  ،ا�قدور عليه ،أكله ذبح اmيوان ال�ي ا�باح :ت ا�Pة بأنهافَ ر¦ عُ  :B االصطالح �

 ،ويمكن أن تنحر ،ن أن تذبحإشارة إ� أن بهيمة األنعام اإلبل وا5قر والغنم يمك ؛ذبح أو Éر :فقو¸م N ا_عريف
  .لكن السنة �ر اإلبل وذبح ما سواها
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  .قطع ا�ريء واmلقوم والودج^ و�و ذلك وأو السك^ أو الشفار [ رقبة ا5هيمة  يّةدإمرار المِ  :وا�قصود با�بح
هذا هو ا�حر، و®نوا  ،فهو طعن اإلبل N اللبة و� ما ب^ أصل العنق والصدر، طعنها ثم سحب السك^ :وأما اíحر

ا�جاج واmمام أيًضا ، ينحرونها و� قائمة معقولة يدها الي�ى، فاPبح األصل فيه أنه لغ� اإلبل من اmيوانات والطيور
، لكن مع هذا قال أهل العلم إنه لو ذبح ا�نحور أو �ر ا�ذبوح �از ذلكوا5ط و�و ذلك، وأما ا�حر فهو خاص باإلبل، 

يجوز أن تضجع [ جنبها مثال وأن تذبح ف ،وµن لم تنحر ،فلو ذæت ا�اقة أو ذæت ا5دنة جاز ذلك األوñ لكنه خالف
  .بإمرار السك^ [ رقبتها 

ال �تاج أكل  ،اmيوان ال�ي Aرج بذلك اmيوان ا5حري، فإن اmيوان ا5حري يؤ� بدون ذ�ة "ذبح ا3يوان ال�ي"
فا�قصود با�يتة هنا السمك اPي يموت حتف أنفه ) أحلت íا ميتتان ودمان(كما تقدم معنا  السمك واmوت إ� تذكية

  .وبإخراجه من ا�اء 
  .فإن ا�حرم ال تؤثر ا�Pة فيه فوجودها كعدمها ،مAرج بذلك ا�حرّ  "ا�باح" 

  :وا�حرم يشمل أمرين 
 .اا مباحً ا�Pة ال Üعل منه طعامً فح بِ حà لو ذُ  ،�لÓب مثال أو ا@
ير أو اmمار األه¥ ،ا�حرم Pاته   -�

مسك  ،ا ثم ذ�هم مسك صيدً رِ حْ م، فلو أن المُ رِ حْ م ألمر آخر �لصيد بالنسبة للمُ رّ لكن vُ  ،ا Pاتهما ليس vرمً  -³
 .وز ذæهوان بالنسبة للُمْحِرم ال {بل N حكم ا�يتة ألن هذا اmي ،ليست مؤثرة ال ثم ذ�ه؛ فإن هذه ا_ذكيةغزا

هذا هو  ،يضجع مثال أو ينحر بعد عقل إحدى قوائمه �5دنة ،يعÛ ا�قدور [ ذæه بأن يمسك ويذU "ا�قدور عليه"
ا�قدور عليه، وأما إذا �ن غ� مقدور عليه كجمل ند pد وهرب أو شاة وقعت N بS صعب إخراجها N م ن ضيق 

فكيف تذU ؟ قالوا تذU بما جاء N  ،_ذكية ا�عتادة بإمرار السك^ [ رقبتهافهذا غ� مقدور [ تذكيتها ا ؛و�و ذلك
  .ف أو عقر ¯تنعا_عري

ة يعÛ طعنه وجرحه N أي موضع من بدنه، فما ند من اإلبل و�وها ال يشÚط �Pتها ا�P "وا�قصود بالعقر ا�متنع"
  .و جرحها أو رميها N أي موضع من بدنهاوµنما تذU بطعنها أ ،ا�عتادة إذا لم يقدر [ ذلك

  :ا3يوانات الÀ ¶وز أكلها بدون ذ·ة �
          

ً
ال فرق N اmيوان ا5حري ب^ ما مات  ،كما تقدم معنا ال Üب تذكيته عند �مة أهل العلم ا3يوان اºحري /أوال

�ا سئل عن  -ص� اهللا عليه وسلم–ذلك لقوt فالe يؤ� و ،أو بغ� فعله ،بفعل اإلنسان بإخراجه من ا5حر أو بصيده
وذكر السمك ) أحلت íا ميتتان ودمان(ا ò اmديث اPي تكرر معنا مرارً و) هو الطهور ماؤه ا3ل ميتته: (ا5حر قال 

ا، هو حيً سواء ما أخرجه اإلنسان وصاده و ؛و[ هذا فe حيوانات ا5حر ال تشÚط ا�Pة ¸ا بل {وز أكل ميتتها ،)وا�راد
اPي يظهر أن ا�ميع مباح لعموم قوt  ؛ا، أو حà ما طفا [ وجه ا5حرد [ الشاطئ ميتً جِ وُ و أو ما جزر ا5حر عنه 

َْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاMً لَُكمْ {: تعا� 
ْ
ºلَُكْم َصْيُد ا nِحل

ُ
الصيد ما أخذ من : "يقول  -ر� اهللا عنه وأرضاه–ابن عباس } أ

؛ فÀ مثل إال إذا ثبت أن موته بسبب Çء ضار باإلنسان وأن تناوt مË با5دن ،"الطعام ما أخذ منه ميتاا5حر حيا و
  .عن Ì ما فيه Òر عليه مطالب با�حافظة [ بدنه واالبتعادهذه اmالة اإلنسان 

كما لو وضع N ماء حار مثال أو �و  اPي يظهر األقرب أنه يؤ� سواء �ن موته بفعل اإلنسان أو بغ� فعلها¤راد  /ثانًيا 
 tا ميتتان ودمان فأما ا�يتتان فالسمك : ( -ص� اهللا عليه وسلم–ذلك ا�قصود األصل أنه يؤ�  لعموم قوí أحلت

  ) .وا¤راد
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  :Kوط ا�·ة ال(عية �
  ؟  من هم أهل ا�·ة، أي ا�ي يقوم با�ذكية، أن يكون ا�ذ# من أهل ا�·ة :ال(ط األول �
� / 

ً
ألن األصل N ا�Pة حصول ؛ عليه ال تصح تذكية ا�جنون وال السكران وال ا�ائم وبناءً  ،أن يكون ا�ذ÷ �قال

ا�جنون السكران و�و ذلك ال يتصور منهم قصد صحيح، أما ا5لوغ فال  ،وهؤالء ال يتصور منهم قصد صحيح ؛القصد
 üا�م âط و[ هذا فتصح تذكية الصÚيش.  

فا�سلم من أهل ا�Pة وا�هودي وا�	ا© من أهل ا�Pة فذبيحة  ،أن يكون ا�ذ÷ مسلًما أو كتابيًا يهوديًا أو ن	انيًا /³
ِكَتاَب ِحلë لَُكمْ {:لعموم قوt سبحانه وتعا� ،أهل الكتاب مباحة

ْ
وتُوا ال

ُ
ِيَن أ

n
طعامهم : "قال ابن عباس } َوَطَعاُم ا�

  .هايجوز أكلفب سواء �نوا ذمي^ أو مستأمن^ أو حربي^ ذبا6هم 	ها مباحة مادام أنهم أهل كتاب وأهل الكتا" ذبا6هم
بعض الفقهاء اشÚط أن يكون الكتا� من أبوين كتابي^، لكن هذا ال د�ل عليه مادام أن ا�ذ÷ كتا� بغض ا�ظر 

  .تذكيتهمادام أنه كتا� يهودي أو ن	ا© فإنه {وز  ،عن أبيه أو أمه
í /أن يكون قاصًدا للتذكية،  tيات: ( -ص� اهللا عليه وسلم–وذلك لقوíلو أن : و[ هذا قال الفقهاء ) إنما األعمال با

  .قالوا ال تكون هذه ا_ذكية مؤثرة N إباحة أكلها  ؛وµنما بقصد ا_خلص منها ؛ا ذبح بهيمة ال بقصد تذكيتهاإنسانً 
 مباحةتذكية ا�نب ، وغ� ا�ختون صحيحةو¸ذا فاألقرب أن تذكية  ،ال د�ل عليها ذكر الفقهاء بعض ا�سائل لكن

حà وµن �ن غ�  ؛يعÛ ليس من pط صحة ا_ذكية أن يكون اإلنسان [ طهارة من حدث أصغر أو حدث أك�
  .مثل الرجل N ذلك  ف§ ساءا أو نفأو حائًض  طاهرةً ونها وال فرق N ك ،من غ� كراهة تذكية ا�رأة جائزةمتطهر، كذلك 

  .إذن ال�ط األول من pوط ا�Pة أن يكون ا�ذ÷ من أهل ا�Pة 
� Iدها :ال(ط ا/اÐ تÐذ# بها ذ Àأن تكون اآللة ال .  

  :pطانواآللة ال± يذبح بها البد أن يتوفر فيها 
ن اmد N رأسها أو N جنبها �لسك^ مثال ، وا�قصود æدها سواء �يعÛ أن تقتل æدها، ال بثقلها أن تكون vددة -�

ل ال يبيح ا5هيمة ألنها تكون من قبيل N جنبها أو N رأسها، ا�قصود أن تكون vددة تنهر ا�م، و[ هذا فالقتل با�ثقّ 
 ا�وقوذة ال± حرمها اهللا سبحانه وتعا� N كتابه،

ما أنهر ا:م وذكر اسم اهللا عليه : (  -ص� اهللا عليه وسلم–قوt  كون اآللة vددة وهو ؛و¯ا يدل [ اشÚاط هذا ال�ط
ص� اهللا -سواء �ن Ðديدها N رأسها N طرفها أو N جنبها، و�ا سئل ا�â ،وµنهار ا�م ال يكون إال بآلة vددة) فôوا

وما أصاب  -{رح وينهر ا�م فeإذا �ن ¸ا حد -ما أصاب Ðده ف! : (عن ا�عراض و� شبيه بالعصا فقال  -ع¥ وسلم
سواء �نت من اmديد أو من ا�حاس أو  من ف ؛و[ هذا فال يشÚط N اآللة ا�حددة أن تكون من اmديد) بعرضه فال

  .أو N جنبها وذæت æدها فإن ا_ذكية بها صحيحة  ااmجر أو ا@شب مادامت vددة N طرفه
³-  

ّ
  ،ا_ذكية بالسنفال تصح  ،تكون سنًا وال ظفًرا أال

ً
 سواء �ن منفصال

ً
، وaذلك الظفر ال Üوز ا_ذكية بهما  أو متصال

  .يعÛ ماعدا السن والظفر) ليس السن والظفر ،ما أنهر ا:م وذكر اسم اهللا عليه ف!: (عليه السالملقوt  ،وال تؤ�
  :خالف ب\ أهل العلم B حكم ا�ذكية بالعظم ومع هذا فقد وقع 

وقالوا ما N اmديث وهو ما أنهر ا�م  ؛واستدلوا باmديث السابق ،فذهب أك0 العلماء إ� جواز ا_ذكية به: القول األول
  .من صيغ العموم فتشمل Ì ما أنهر ا�م من عظم وغ�ه )ما (

Iديث ،وذهب آخرون إ� عدم جواز ذلك :القول ا/اmا N عليه ف!  ما أنهر ا:م وذكر اسم اهللا(  :واستدلوا بما جاء
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علل ا�نع من ا_ذكية  -ص� اهللا عليه وسلم-قالوا إن ا�â) دى ا3بشةليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمُ 
من تعليالتهم وألن العظم طعام إخواننا من أيًضا  فدل ذلك [ أن Ì عظم ال Üوز ا_ذكية به، قالوا ؛بالسن ألنه عظم

  .به فإننا ننجس طعامهمإذا ذæنا و[ هذا  ،ا�ن
وقالوا إن ¤صيص السن من ، و[ Ì حال فا�سألة vتملة، وµن �ن من أهل العلم من رجح القول �واز ا_ذكية بالعظم

              .ب^ العظام يدل [ أن بقية العظام غ� السن {وز ا_ذكية بها واهللا أعلم 
  

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )5_(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
م معنا من Kوط ا�n·ة  nتقد:  

 من أهل ا�Pة :  ال�ط األو«ل
¦
 ؛ بأن يكون الُمذ÷

¦
  .وهو أهلي«ة الُمذ÷

دًة ؛ :  ال�ط اfا©  بها ؛ تكون vُد«
»Uطرفها"وهو ما يتعلق باآللة ال± يُذ N رأسها أو N دة ها سواء �نت vُد«   "تقتل æد¦

  .  ا�ريء، و ا3لقوم قطع : /الثال(ط ا �
  .هو jرى الطعام : " ا�ريء " و، هو jرى ا�«فس " : ا3لقوم " 

  . ؛ وهما عرقان غليظان N جانب الرقبة  "الودجان " هذان األمران ، و : يذكر الفقهاء هنا أربعة أشياء
ة ا�·ة قطعه من هذه األشياء األربعة: مسألة  n؟  ما ا�ي يش�ط لصح  

  : ذهب بعض أهل العلم إ� 
  .كن«ه البد« من قطع اmلقوم ، وا�ريء  - 5

يصُدق ذبح ا5هيمة ، واPي �صل به إنهار ا�م؛ فبقطع اmلقوم ، ال يتنفس اmيوان ،  قطع اmلقوم و ا�ريءإن« N : قالوا
  .mلقوم ، وا�ريء وبقطع ا�ريء ، ال يصل الطعام وال�اب ، و¸ذا قالوا البد« من قطع ا

  " .الوْدَج^ " البد« من قطع اmلقوم ، وا�ريء ، مع أحد : وذهب آخرون وقالوا - ³
  .، وهذا مذهب اmنفي«ة ) وا�ريء، و أحد العرق^ الغليظ^،  اmلقوم(اشÚطوا قطع ثالثة أشياء ؛ 

í -  اعة من أهل العلم إ� كن«هr لقوذهب أيًضاmهاالبد« من قطع ا
»
  .وم وا�ريء، و الوْدَج^، البد« من قطع األربعة 	

ها ؛ : ال شك« أن« األو«ñ واألكمل هو  :الÚجيح 
»
  ") . العرق^ الغليظ^"ا�ريء، واmلقوم، وقطع الودج^؛ (قطع األربعة 	

N وسطه، أو N أسفله، لكن  ال فرق N ذبح ا5هيمة من أن يكون اPبُح وµمرار السك^ N أ[ العنق، أو :مسألة 
ñا ي¥ الرأس، ويقرب منه : األّو   .أن يكون إمرار السك^ [ رقبة ا5هيمة مم«

  ، أم ال تصح ؟     ة، فهل تصح� هذه ا�ذكيالقفاإذا ذبح اºهيمة من : مسألة 
 ا5هيمة من : قالوا  - �

¦
  .د ، وماتت ، ولم يصل إ� ا� ن الُمحد« " القفا " إذا ذبح الُمذ÷

د "    .واmلقوم ، و الودج^ ،  اPي هو مثًال ا�ريء" : لم يصل إ� ا� ن الُمحد«
  " ! القفا " أي بمجر«د ما غرس السك^ N الرقبة من : وماتت " 

  " .أي ال يُباح أكلها"فحينئٍذ ال تُباح هذه ا5هيمة؛ : قالوا 
^ إ� الودج^: و[ هذا  - ³   .  أدرك ذ�تها: ، واmلقوم ، وا�ريء قبل موتها ، فنقول إذا وصلت السك¦

  إذا ·ن ا3يوان غ¡ مقدور عليه ؛: مسألة  
، فكيف ولم نقدر [ مسكه، هربت وpدت؛ أو ع
، أو شاة، ولم نقدر [ مسكه، بع� pد وهرب: ا ¸ربه؛ مثلإم«  
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كيته ؟   تكون تذ«
. ، أو ُ{رح N أي¦ موضع �ن من جسده طعن، أو يُ ر*؛ بمع� أن يُ " عقره" كون بـ تذِكيَة غ� ا�قدور عليه ت: " قالوا  

  .وهذا اPي عليه أك0 أهل العلم 
 نَدّ N زمن ا�â ص� اهللا عليه وسلم ؛ : د�له 

ً
ش ( ما ُروَِي أن« بع�ا ، فرماه رجل بسهمه ، فَحبََسه ؛ ) يعÛ هرب ، وتوح«

، )  إنF nذه ا³íعم أوابِد ؛ كأوابِد الوحش ، فما نَدn عليكم ، فاصنعوا به هكذا: ( ص� اهللا عليه وسلم  ، فقال ا�â ) عقره ( 
 
»
، أو وذلك بطعنه، هبعقرِ  ته تكونتذِكيَ ف؛ ادة، وتذكيته ا_ذكي«ة الُمعتَ اmيوان غ� ا�قدور [ ذæه أن«  هذا اmديث [ فدل

  .ع بدنه ُجرْحه N أي¦ موضع من مواض
   من Kوط ا�ذكية؛ التسمية: ال(ط الرابع �
ا ُذكَِر اْسُم اهللاnِ َعلَْيهِ {: قال اهللا سبحانه وتعا� ألن«  nُوا ِممôََُعلَْيهِ {: وقال. } ف ِnا لَْم يُْذَكِر اْسُم اهللا nُكلُوا ِمم

ْ
 تَأ

َ
وقال . } َوال

م ، وُذكَِر اسم اهللا عليه ، فُ!  ما: ( - N اmديث السابق  -ا�â ص� اهللا عليه وسلم  n:أنهر ا. (  
  :وقع ا@الف ب^ أهل العلم N ؛اا وال نسيانً ، وكن«ها ال تسقط عمدً وجوب التسميةومع هذه ا�صوص ال± ُيَقوِي القول ب

    .حكم التسمية إذا تر¥ت سهًوا ، أو عمًدا : مسألة  
 :من أهل العلم قالوا  :القول األول  -�

 " pط "  التسمية -أ 
ً
 .إذا �ن اإلنسان ذاكرا

 ؛ لم تصّح تذكيته  -ب 
ً
  .إذا ترك اإلنسان التسمية عمدا

ة ا_ذكية N حالة النسيان ،وهذا هو مذهب ا�مهور  -ج    .وليست ب�ط لصح«
ة السابقة : استدلوا [ ذلك 

ّ
ا لَْم يُْذَكِر اْسُم اهللاnِ {: قوt تعا�: باألدل nُكلُوا ِمم

ْ
 تَأ

َ
قالوا هذا N حالة . }  لَِفْسٌق   َعلَْيِه َوöِنnهُ َوال

ا N حالة السهو ، فالقاعدة ال�عي« . العمد  نَا{: لقول اهللا تعا�؛ السهو معفو عنه أن« : ةأم«
ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
 تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسيَنا أ

َ
 } َربnَنا ال

وُيروى N هذا ) . عن أمÀ ا¢طأ ، والنسيان ، وما استكرِهوا عليه ُرفِعَ : (، N اmديث )  قد فعلت: ( قال اهللا عز« وجل« 
 .، لكن هذا اmديث فيه Ùم ألهل العلم )  ، إذا لم يتعمد ذبيحة ا�سلم حالل ، وöن لم يَُسم³ : ( حديث 

³- Iحال العمد ، " ُمستحب«ة " أن« التسمية : القول ا/ا Nحال النسيان N ñ؛ يومن باب أوàح Ûها اإلنسان عaلو تر 
ة ا�Pة ، وµن«ما � من متعمدا ا�Pة ، وهذا مذهب " مسنونات " ، فتذِكيته صحيحة ؛ ألن« التسمية ليست ب�ط لصح«

؛ يعÛ أن« األصل N ا�سلم كن«ه إن«ما يذبح ) ا�سلم يذبُح ¨ اسم اهللا: (واستدلوا æديث الشاف� ، ورواية عن اإلمام أlد ،
فيه أيًضا  ولكن« هذا اmديث، اسم اهللا ، الُمِ�ك هو اPي يذبح [ األصنام ، واألنصاب ، واألزالم ، وغ� ا�سلم  [

 .Ùم ألهل العلم من حيث ثبوته وصحته 

ا لَْم يُْذَكِر اْسُم اهللاnِ َعلَْيهِ {: قوt تعا�  nُكلُوا ِمم
ْ
 تَأ

َ
  .الَميْتة  :؟ قالوا ا�راد به}َوال

í- حال السهو " واجبة " أن« التسمية  :قول ا/الثال òحال العمد ، و N. 

 ، وهذه رواية عن اإلمام أlد ، 
ً
ت سهوا

َ
aولو تُِر »à؛ ح 

ً
و[ هذا ؛ فال تؤُ� ا5هيمة إذا تُِرaت التسمية عند ذæها مطلقا

  .شيخ اإلسالم ابن تيمية أيًضا  و� مذهب الظاهرية ، واختارها
ا لَْم يُْذَكِر { : ا�صوص ا�ذكورة N هذه ا�سألة تُقو¦ي هذا القول ؛ ألن« اهللا سبحانه وتعا� ، قال  :ال�جيح  nُكلُوا ِمم

ْ
 تَأ

َ
َوال

ِاْسُم اهللاnِ َعلَْيه V { .وقال :} َِعلَْيه ِnا ُذكَِر اْسُم اهللا nُوا ِممôَُديث. }فmا òم ، وُذكَِر اسم اهللا: (و n:فهذه )فُ!  ؛عليه ما أنهر ا  ،
 
ً
، وال سهوا

ً
ة ا_ذكية ُمطلقاً، وكن«ها ال تسُقط ال عمدا ة [ أن« التسمية pط لصح«

»
 .ا�صوص دال
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ل  ة [ أن« النسيان معفوٌ  -بكن«ها تسقط N حال النسيان  القائل^ - أجاب أصحاب القول األو«
»
ة ا�ال

»
  .عنه  بعموم األدل

  .س من هذه اإلجابة Çء يب� N ا�«ف :ا�وجيه
؛ �اول أن يأÁ بها وال ينساها، وو{تهد N ا�(ء بها، وال يaÚهاأن« اإلنسان �رص [ التسمية " األحوط " و¸ذا فـ 

 
َ
aة ا_ذكية إذا تٍُر   .، وt حظ¾ من ا�ظر وهو قول قوي، ا، ولو سهوً ت التسميةألن« من أهل العلم من قال بعدم صح«

  التسمية ؟ ما صيغة  
  .بسم اهللا : أن يُذكر فيها لفظ ا�اللة ؛ وهو اهللا تعا� ؛ يعÛ يقول : قالوا 

از«ق ، أو بسم العليم ، و�و ذلك  از«ق ؛ بسم الر«   .لو ذكر غ� لفظ ا�اللة ؛ �لر«
 أن يُذكر لفظ ا�اللة ؛ ألن«ه هو اPي ورَدت به ا�: بعض أهل العلم يقول 

»
ا { :صوص كقوt تعا� ال يِصّح إال nُوا ِممôَُف

ا لَْم يُْذَكِر اْسُم اهللاnِ َعلَْيهِ {: وقوt . } ُذكَِر اْسُم اهللاnِ َعلَْيهِ  nُكلُوا ِمم
ْ
 تَأ

َ
م ، وُذكِر اسم اهللا عليه : (، وحديث} َوال n:ما أنهر ا... (

 لفظ ا�اللة : ، فقالوا 
»
  .ال يصّح إال

  بسم اهللا ؟ : بسم اهللا الرlن الرحيم ، أم كن«ه يقت	 [ قول : ؛ بأن يقول ية بتمامهاهل يأN Á التسم: مسألة  
، ال يُناسب إيراد هذين االسم^ ذبح ؛ ألن« ا�قاَم مقامُ "الرlن الرحيم"، وال يزيد "بسم اهللا"يقت	 [ قول : قال الفقهاء

  .ا�شتمل^ [ وصف اهللا عز« وجل« بالرlة 
  مية م´ يأâ بالتسمية ؟ وقت التس 

، ما تتأخر عن ل الفعل، فتكون التسمية ُمباpِة ألو« فيأÁ بها،  واPابح يدهاألصل كن«ه يأÁ بالتسمية عند Ðريك الُمذِ÷ 
ل الفعل، وهذا من حيث  مت ، فإذا تقد« ؛{وز أن تتقدم [ ذلك ولو بوقت يس�"جزاءاإل"، ولكن من حيث "األفضلي«ة"أو«

  . ، وال يُؤث¦ر غتفر؛ ألن« الوقت القليل مُ فال حرج ل إمرار السك^ بوقت يس�قب
، ثم« عرض t �رض : مثال ذلك فال إش ل N  ذبح ، فلواmمد هللا: وقال، عطس ، ثم« ؛ كما لو س¬« بغ� اختيارهما لو س¬«

  .ال إش ل فيه  فاصل يس� هذا الفاصل ؛ ألن« ذلك
ِْزئُه السابقة ؟  نة؛ ¨ ذبح شاة ُمعيn إذا س$n الُمذ³#  

ُ
Â رأى أن يذبح غ¡ها، فهل �تاج إ� تسمية جديدة أو nثم  

زِ : قالوا 
ُ
Ü ن«مئُ الµلغِ -ا �تاج إ� تسمية جديدة؛ ه التسمية السابقة، و

ُ
؛  -من تسمية جديدة ، والبد« يتالتسمية األوñ أ

م وُذكَِر اسم اهللا عليه ، م: (قالألن« ا�â ص� اهللا عليه وسلم  n:ر اسم اهللا عليها، فهذه الشاة ا�ديدة لم يُْذكَ )  ...ا أنهر ا ،
، واmالة هذه، وهذا �الف ما لو غّ� اآللة ال± يد التسميةالبد« من أن يُعِ : و¸ذا قالوا، ت التسمية [ شاة أخرىوµن«ما ُذِكرَ 

ال ، ففأبد¸ا بسك^ أخرى، ة، ثم« رأى السك^ غ� حاد« بسم اهللا: قالثم«  ؛مثالً  نبهايعÛ أضجع الشاة [ ج يُريد اPبح بها؛
كما  -؛ فإن« الصيد " الصيد"وليست [ اآللة نفسها، وهذا �الف  التسمية [ اPبح ؛ ألن« التسمية يُشÚط أن يُعيد 

ال ، آخر اا، فصاد السهم صيدً ا ُمعي«نً ، يقصد صيدً بسم اهللا: قال، ا أطلق السهم، فلو كن«ه لم« يكون [ اآللة -سيأÁ معنا 
ا التسمية N اPبح ، ف§ [ اPبيحة نفسها " ألن« التسمية N الصيد [ اآللة" ؛ حرج   .، أم«

  .التسمية تكون بالعربي«ة ، وتكون بغ� العربي«ة إذا �ن غ� قادر [ ذلك  م´ تكون التسمية بغ¡ العربية؟ 
  .اإلتيان با�كب¡ مع التسمية : مسألة  

  .كما نقل عن ا�â ص� اهللا عليه وسلم ؛ بسم اهللا ، واهللا أك� 
 ) من سN ا�Pة ( ؛ N، ولكن«ه من السُ جباإلتيان با_كب� ليس بوا

ß
ا يدل ؛ كن«ه لم يرد N اآلية أيًضا [ ذلك ، ومم«

ا ُذكَِر اْسُم اهللاnِ َعلَْيِه  {: الكريمة ، فاهللا سبحانه وتعا� ، قال  nُوا ِممôَُديث . } فmا N ص� اهللا عليه وسلم قال âوا�
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  ) . وُذكَِر اسم اهللا عليه: ( اآلخر
سن«ة ؛ ألن« ا�â ص� اهللا عليه وسلم أÆ بها ، فقال . ؛ ُسن«ة ، وليس بواجب اإلتيان با_كب� مع التسمية: إذن نقول

 عندما أراد أن ي
ُ
  ) .بسم اهللا ، واهللا أك�: (ضحيتهذبح أ

  هل تُسن� الصالة ¨  اní¼ عند ا�بح ؟: مسألة 
 �ُِقل عن ا�«â ص� اهللا عليه وسلم ، ، ولو �ن م�وً� ذلك لم يرد ألن«  ،ال تُسنß الصالة [ ا�â ص� اهللا عليه وسلم

 فيها وهديه ؛ كما N ال�يفة ضحاياه  وقد �ن يذبح بيده
ٌ
ة الوداع، فهذا من األمور ا_وقيفية ال± ليس للرأي jال   .حج«

ة ا_ذكية ، فإذا اختل واحٌد من هذه ال�وط ، لم تَبُح ا_ذكية ؛    ) .لم تصح ا_ذكية ( هذه � pوط صح«
  :ُ�لة من اآلداب ؛ الÀ �ُسن ا�%ء بها عند ا�ذكية  �
ه اPبيحة إ� القبلة ، وذلك -� َعالَِمَ\ {: اPبح فيه نوع عبادة ألن«  أن توج«

ْ
nِ َرب³ ال âِ َونُُسÔِ َوَ�َْياَي َوَمَماâِ ِهللا

َ
قُْل إِنn َصال

)5Õ^ ( \َُمْسلِِم
ْ
ُل ال nو

َ
نَا أ

َ
ِمْرُت وَأ

ُ
ُ َوبَِذلَِك أ

َ
p ِيَكKَ 

َ
يضجع : والقبلة � من أpف ا�هات ، و[ هذا ، قالوا . } )_5Õ(ال

هها إ� القبلة ، وهو أمٌر  اPبيحة [  بيمناه ، فيُْضِجَعها [ " مندوب " جانبها األي� ، وُيوج¦
¦
 يُذ÷

¦
إ�ه ، هذا إذا �ن الُمذ÷

، فال حرج عليه أن يُضِجع ا5هيمة [ شقها  -يعمل باليسار عمل ا�م^-؛ يذبح بي�اه " أع� " جنبه األي� ، فإن �ن 
 .كن t ؛ وألن« هذا أ»ع N اإلجهاز [ اPبيحة ، وµمرار السك^ عليها األيمن ؛ ألن« ذلك أم

 .بعض الفقهاء أن يكون اإلنسان حال اPبح [ كمال الطهارة ، إن تي� t ذلك " استحب "  -³

í-  " ص" يُستَحب â»إزهاق روح ا5هيمة ، وا� N يكون ذلك أ»ع »àة ؛ ح
»
� اهللا أن يذبح بآلة حادة ، ال آلة �ل

Ðْة ، وöذا  قتلتم فأحسنوا الِقْتلة ، وُ�ِحدn : (عليه وسلم ، قال إنn اهللا كتب اإلحسان ¨ � �ء ، فإذا ذÐتم فأحسنوا ا�³
 ) .هذبيحتأحدكم شفرته ، ولُ¡ِح 

î -  " يمر« ع" استحبوا »àذلك إراحة »يعة للبهيمة ، وح N يكون »àلقومليأن يُِمر« السك^ بقوة ؛ حmا�ريء، و ا  ،
 " و 

ً
 .N وقت واحد "  الودج^ rيعا

ð-  " تأث� [ نفس هذه ا5هيمة " يُندب t ُه ؛ ألن« هذا	يوان ، وحيوان آخر ُفبِْmوال�يعة جاءت ! أال« يذبح ا
للرسول ص� اهللا عليه  قولبالرفق ، واإلحسان إ� اmيوان ؛ حN »à اPبح ، و¸ذا ورد N حديث عن بعض الصحابة كن«ه ي

 أرحم الشاة أن أذæها ، فقال ا�â ص� اهللا عليه وسلم : (وسلم 
¦
 ) . إن رõتها ؛ رõَِك اهللا(: ©

يفها  -> ِAُيُِريعها و 
ً
 سهًال ، وال تُقاد قودا

ً
 �¦نا

ً
 .ينب� أن تُقاد قودا

ع : " قالوا  -=     بعد خروج ر" ال يَْ�َ
»
أنn اní¼ صne اهللا : ( وحها ؛ mديث أ� هريرة ر� اهللا عنه N سلخ اPبيحة إال

ال تعجلوا األنفس : " بكلماٍت منها " ِمَ� " عليه وسلم ؛ بعث بُديل بن ورقاء اُ¢زاè ¨ �ل أورق ، يصيح B فَِجاج 
 ، وحà« ¤ُرج روحها تماأن« اPبيحة ُيÚْك ؛ حà« تزهق روحها تما: ، فأخذ أهل العلم " ) قبل أن تُزهق 

ً
 ، ثم« يبدأ N ما

ً
ما

  السلخ حينئذ 
  ذ·ة ا¤ن\ B اºطن : مسألة  �

 
ً

ه من :أوال ßَْت أمæِأو شاة؛ أو بقرةناقة  ا�ن^ إذا ُذ  æِوخرج ا�ن^  تإذا ُذ " 
ً
ر هذا مثًال  - من بطنها " حيا   -لو قُد¦

ة ، فإن«ه حينئذ ال  بتذكيته و®نت حياته حياة ُمستقر¦
»
  . بد« من تذكيته ا�Pة ا�عروفة ، وال َ�لß أكله إال

ا إن خرج ميتً  :ثانًيا يتحرك  - ؛ما حياة ا�ذبوح، وµن« ةا، لكن ليست حياة ُمستقر« أو خرج حيً  -وهذا هو الغالب  - ا أم«
ه ؛ ذ�ٌة t: ، فقالوا  - يسً�ا ßم

ُ
  ؟  مثل هذا هل تكون ذ�ة أ
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م¦  كن«ه يُؤَ� : ل العلم من قالِمن أه  :القول األول
ُ
  هوذ�ة أ

ً
وهذا هو مذهب اmنابلة ، والشافعي«ة ، واستدلوا . ذ�ة t مطلقا

إن«نا نذبح ا�اقة ، والشاة ، و$د N بطنها : " [ ذلك ؛ بأن« الصحابة سألوا ا�â ص� اهللا عليه وسلم عن ذلك ، وقالوا 
 ، أفنأكله ؟ فقال ا�

ً
م³ه(: â ص� اهللا عليه وسلم جنينا

ُ
  . ) "ُ*ُوا ؛ ذ·ة ا¤ن\ ؛ ذ·ة أ

  :اfا©القول 
  .كن«ه ال {وز أكله ؛ ألن« ذ�ة ا�«فس ال تكون ذ�ًة �فس^ ، وهذا مذهب أ� حنيفة  -أ 

  : ، فقال " ا_فصيل " ذهب إ� " مالك "  -ب 
ه  ، -نبت شعره [ بدنه  -؛ إن �ن قد أشعر  - � م¦

ُ
  .فإن« ذ�ته تكون ذ�ة أ

  . ال يُؤ�ه إن لم يُنبت شعره ، فإن«  - ³
وا [ هذا ا_فصيل 

ß
�ن أصحاب رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم  : " بما ُروَِي عن عبداهللا  بن كعب بن مالك : استدل

ه  م¦
ُ
  " .إذا أشعر ا�ن^ ، فذ�ته ذ�ة أ

 وسًط  :ال�جيح 
ً
ل هو األقرب للصواب  -واهللا أعلم  -ا ب^ األقوال ، لكن اPي يظهر وهذا وµن �ن قوال . أن« القول األو«

 ؛ أشعر ، أو لم يُشِعر 
ً
ه ُمطلقا م¦

ُ
  . و[ هذا تكون ذ�ة ا�ن^ ؛ ذ�ة أ

  
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )^_(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  تذكية الكتا�  �
َ ما هو مباٌح p Nيعته أو ال يُشÚط ذلك ؟هل يش -ا�هودي وا�	ا©  -

ّ
  Úط لصحة تذكيته أن يُذ÷
  .مثل ا�هودي لو �ر بََدنة ً ؛ و� مّما ال Ðّل p N tيعته 

  فهل تذكيته معت�ة بالنسبة �ا أو ليست معت�ة ؟
دنة مّما أبيَح �ا �رها ألن هذه ا5و، معت�ة ؛ ألنه من أهل ا�Pة ؛ ألنه كتاّ�  -واmالة هذه  -الصحيح أّن تذكيته 

نظًرا إ� أّن هذه ا5هيمة ال Ðل p Nيعتهم  ؛إنها ال Ðّل  :وµْن �ن من أهل العلم من قال ،هذا هو األقرب للصواب، وذæها
  . -واهللا أعلم  -لكن القول األول هو األقرب للصواب . 

  

  .دـيالّص  اُب ــتَ كِ  
  ةمناسبة ذكر الصيد بعد كتاب ا�· �

  .بعد االنتهاء من أح م ا�Pة يذكرون أح م الصيد  -رlهم اهللا  -يذكُر الفقهاُء 
  .ووجه ا�ناسبة ب\ الصيد وا�·ة ظاهرة 

األصل N الصيد أن  ،؛ الالف ما يفعله بعض ا�اس الÚفيه�، هذا هو األصل، وذلك ألن الغرض من الصيد هو األكل -
  .يُصاد من أجل أن يؤ� 

ناسَب أن يُذكر كتاب الصيد وأح م الصيد بعد كتاب األطعمة يف تكون ذ�ته ؟ ؛ فكف �ن من أجل أن يؤ�؛ وµذا
  .أيًضا  وبعد كتاب ا�Pة

  كيف تكون تذكيته ؟ف، كذلك ألن الصيد ال �ّل إال بتذكية  -
  .ب ا�Pة ذكر كتاب الصيد بعد كتاأيًضا  هل � نفس ا_ذكية السابقة أو تذكية خاصة ؛ فناسب
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أن الصيَد قد يُصاد وتكون فيه حياة مستقّرة : من مناسبة ذكر كتاب الصيد بعد كتاب ا�Pة أيًضا  وقد يكون -      
ه ؟ أْم ال بّد واmالة هذه من تذكيته ا_ذكية ا�عتادة . ويكون الصائد قادٌر [ تذكيته 

ّ
  .فهل رميُه بالسهم jزٌئ mل

  .اسَب أن يُذكَر كتاب الصيد بعد كتاب ا�Pة ألجل هذا وغ�ه ن      
  ما هو الصيد ؟ �
  .؛ يُقال هذا صيد  الَمـِصـيْـديطلق [ : الصيُد لَُغةً  �

هذا إذا  -بمع� االقتناص ، الصيد مصدر صاد يصيد صيًدا: ؛ قالوا وò اللغة   -[ الفعل  - االصطياد [أيًضا  وُيطلق
  .-االصطياد اPي هو الفعل واالقتناص بمع�أردنا أن نتÓم عن الصيد 

  .هو اقتناُص حيوان ٍ حالل ٍ متوّحش ٍ طبًْعا غ� ِ مقدور ٍ عليه  :واصطالًحا �
  .؛ ذلك ألن الغرَض من ا�Pة والصيد هو األكلأكله فإذن الصيد ال يكون إال للحيوان ا�باح:  "اقتناص حيوان ٍ حالل"
ذاته وحالل أي أِذَن ال�ع فيه ؛ و¸ذا ال {وز للمْحِرم أن يصيد الصيد ولو حالل N أيًضا  حالل ؛ ونستحË ":حالل"

  .صاده ل ن ميْتة 
  ا�ستأنس واأله¥: ويُقابل هذا، �فور من اآلدمي^ أي أّن من طبْعه ا_وّحش وا ":متوّحش طْبًعا"

  .تذكيته ا�Pة ا�عتادةو سكهم [ اصطياده إال إذا �ن غَ� مقدورٍ فاmيوان األه¥ إذا توّحش ال يُباح 
 ُمِسك  ":غ¡ مقدور عليه"

ً
  إشارة إ� أّن اmيوان ا�توّحش إذا �ن مقدورا عليه فإنه {ب تذكيته كغ�ه ؛ فلْو أّن غزاال

  فال {وز أكله إال بتذكيته ا_ذكية ا�عتادة ؛ بأْن يُقَطَع حلقوُمه ومريئُه و وَْدَجاه -الغزال من الصيد  -
ـَْت فإّن ذ�تها [ ا@ الف السابق معنا N هذه ا�سألة ؛ وهكذا غ�ه من اmيوانات ومن الطيور ا�توّحشة إذا ُمِسك

كذ�ة غ�ها من بهيمة األنعام ومن الطيور ا�قدور [ تذكيتها ؛ ومثل ذلك اmيوان ا�توّحش لو ُرäَِ بسْهٍم ثّم ُمِسَك 
ـيَه و®نت فيه حياة مستقرة وأمكَن اإلنسا

ّ
ـيَه فإنه {ب عليه واmالة هذه أن يُذك

ّ
ـه ِ و®ن قادًرا [ ، ن أن يُذك

ّ
فإذا لْم يُذك

  .ال يُباح أكله ألنه N حكم ا�يْتة : تذكيته وترaه حà مات ؛ قالوا 
  :حكم الصيد من حيث هو �

  . -ص� اهللا عليه وآt وسلم-رسوt ؛ ومّما يدل [ إباحته كتاب اهللا عز وجل وسنة  الصيَد مباحٌ األصل N ا�ملة أن 
ُتْم فَاْصَطاُدو {:  سبحانه وتعا� N سورة ا�ائدةقول اهللا: من الكتاب

ْ
وأهل العلم يقولون إّن األمَر اPي ي(ُء  } َوöَِذا َحلَل

 [ اإلباحة 
ٌ
  .بعَد اmظر ِ فإنه vمول

ْغُتْم ُحُرمٌ ال َيْقُتلُوا  {ن' عن قربان الصيد  -سبحانه وتعا�-اُهللا 
َ
ْيَد وَأ nالص {  ظرmثم جاءت هذه اآلية بعد ا}  َِذاöَو

ُتمْ 
ْ
  .قالوا األمر الوارد بعد اmظر يكون لإلباحة } فَاْصَطاُدو {يعÛ من إحرامكم  }َحلَل

ُموَغُهنn ِممn  {أيضا ما جاء N سورة ا�ائدة 
³
بَِ\ ُيَعل

³
ôَََواِرِح ُم

ْ
ْمُتْم ِمَن ا¤

n
ْمَسْكَن َعلَْيُكْم َوَما َعل

َ
ا أ nُوا ِممôَُف ُnَمُكُم اهللا

n
ا َعل

ُكُروا اْسَم اهللاnِ َعلَْيهِ 
ْ
  . } َواذ

ـÛَ أنه سأَل ا�â«  :من الُسّنة ـُش  بأرِض صيد ٍ أصيُد : فقال  -ص� اهللا عليه وآt سلم-ما جاء عن أ� ثعلبة ا@
ّ
إ©

 
ّ
م وبغ� الُمعل

ّ
ما ِصْدَت : (أل� ثعلبة ا@شÛ  -وآt وسلم ص� اهللا عليه-م ؛ فقال ا�â بقو- وأصيُد بكلâ الُمعل

ـُْل  ـَك ـُْل ، بقوِسَك َوذكرَت اسَم اهللاِ ف ـَك م وذكرَت اسَم اهللاِ عليه ف
ّ
وما صدَت بكلبك غ¡ ِ ، وما صدَت بكلبك الُمعل

ـُْل  ـَك ـَه ف َت ذ·ت
ْ
م وادر¥

ّ
  . )الُمعل

ّل األكل ِ أْن يُدرَِك ذ�ته وأن يُذكيَُه فاشÚط َ إذا صاد بكلبه غ� ا�ع ـِ m أما إذا لم يُدرك ذ�ته فال {وز أكُل هذا ، لم
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م
ّ
  .الصيد اPي ِصيَْد بكلٍب غِ� معل

  :األحÎم الÂ Àري ¨ الصيد �
ًما ، وقد يكون مكروًها ،  -كما هو األصل  -الصيُد قد يكوُن مباًحا    .وقد يكون vُر«

  .كل؛ وµنما صاَده للÚِفيها إ� األ؛ حà ولو لم يكن مضطًرا أو vتاجً ا صاَد اإلنسان ¸دف األكلإذ :ايكون مباحً  -
أكل يرميه أو ي ،ربما يصيد الصيد وال يأكله ،إذا �ن الغرُض منه اللهو ؛ كما يفعله بعض ا�اس :ويكون مكروًها -

  .ياة هذا اmيوان بغ� م�ر وبغ� حاجة وغرض صحيح ؛ فهذا مكروه ألنه اعتداء [ حمنه شيئا يسً�ا ويرä معظمه
  :ومن أمثلة كون الصيد �رما يأثم صاحبه ؛  :اوتارة يكون الصيد �رمً  -
  .إذا أّدى ذلك إ� إmاق الËر باآلخرين بإتالف مزارعهم وحروثهم وأشجارهم * 
ـّب [ الصيد ِ تركُ *    .صيد واmالة هذه حرام ألنه أّدى إ� ترك واجبالف؛ واجٍب كفوات الصالة وخروج وقتها إذا ترت
ّ̂ إذا منََع من الصيِد و*  و× األمـر إنمـا  أن ؛ ألن األصل لوّ× األمر أْن يُقّيد ا�باح واألصلّ× األمر N م ن أو زمان مع

مـا يُسـّ¬ اآلن الَمْحِمــّيات ؛ فإذا منع وّ× األمر N م ن مع^ فيتشّ§ وا¸وىيُقّيد ا�باح �صلحة ظاهرة ليس لَمْحِض ال
ف�َها  {: واهللا سبحانه وتعا� يقول  ،من الصيد فيها أو N زمان مع^ N أوقات معينة فيجب طاعة وّ× األمر واmالة هذه

َ
يَا ك

 
َ
ِيَن آَمُنوا أ

n
ْمِر ِمْنُكمْ ا�

َ
وِ� األ

ُ
ِطيُعوا الرnُسوَل وَأ

َ
            .  } ِطيُعوا اهللاnَ وَأ

؛ ألّن موت الصيد واmالة هذه أن الصيَد ذو فِـَراخ ٍ وِصغارٍ  ا إذا غلب [ ظّن الصائدكذلك يكون الصيد vرمً * 
  .{وز t الصيد ألن هذا يؤدي إ� موت فراخه  ال: ؛ ألجل هذا قالوا ياده يؤدي حتًما إ� موت فِـراخهواقتناصه واصط

  :Kوط الصيد  �
  :يُشÚَط لصحة الصيد rلة من ال�وط  

ا و�و ا أن يكون مسلمً ؛ وقد تقّدم معنا من هم أهل ا�Pة -  أن يكوَن الصائد من أهل ا�·ة :ال(ط األول أو كتابي"
  .لصائد من أهل ا�Pة مثله فال بّد أن يكون اأيًضا  والصائد، فهذا pط -ذلك 

ا أو ُم�ً® فإنه ال {وز أكل الصيد    .و[ هذا إذا �ن الصائُد من غ� أهل ا�Pة كما لو �ن بوذيًا أو وثني"
ـُه صّح صيُده: فقالوا، ا N هذا ا5ابأهل العلم ضابًط  وذكر   .أو من جازْت ذ�ته جاز صيده؛ ومن ال فال، من صّحت ذ�ت
  :اش�ك B الصيد اثنان أحدهما مّمن تباح ذ·ته واآلخر مّمن ال تباح ذ·ته لو: مسألة دقيقة �

صيَب الصيُد وال ندري أأصابه مسلٌم ووثÛ¾ أو كتاّ� ووثÛّ  أن {تمعَ : مثال ذلك 
ُ
؛ ويرÌّ ä منهما الصيَد بسهِمه ِ فأ

  سهم ا�سلم أو الكتا� أو أصابه سهم الوثÛ ؟
  .هذا الصيُد ال {وز إذا لم يُعلَْم من اPي قتله منهما : N مثل هذه اmالة قالوا 

  �اذا ؟، وقتاله مًعا؛ أو علمنا أن Ù السهم^ أصاباه إذا جهلناأيًضا  أو ال {وز
َب جانب اmظر : كما تقدم معنا N باب ا�Pة ألنه 

¦
ـُل ب جانب ، إذا اجتمع ُمبيح وحاÒ غ

ّ
إذا اجتمع اmالل واmرام غل

َب جانب اmظرم ؛ فعندنا اآلن ا�سلم تباح تذكيته والوثÐ Ûُرم تذكيته ؛ فاجتمع مباح وحرام أو اmرا
¦
ـُل   .مبيح وحاÒ فغ

ـَة ُالصيد مّما يُصاد به: ال(ط ا/اI من Kوط الصيد    . أن تكون آل
  :و آلة الصيد الÀ يُصاد بها ¨ نوع\ 

دة :اíوع األول • nدّ �لرمح وا أن تكون ُ�دæ دة ال± تقتل ها وتنفذ با�سم وال تقتل لسهم والرصاصة الُمحد«
دة تقتل يُشÚَط فيه ما يُشÚَط N آلة ا�Pة وهو أن يكون السهم أو الرمح : ؛ فهذا ا�وع قالوا بثقلها أو الرصاصة ا�حد«
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ـُفًراæدها ثقله �نت مثل ؛ ألنه لو قتلته بتله بثقلههذه اآللة ُ الصيَد؛ بمع� أال تق وأن Üرح ،؛ وال تكون سّنا وال ظ
  .فال بّد أن تقتله æده ؛ تنفذ الرصاصة N بدنه أو السهم أو الرمح ، الُمنخِنقة و�وها
درِك حي"ا َو كلهما ِصيَْد بالفّخ وهو اPي يُعَرف بالِشباك أو اmَّبالة و�وها فحينئذ ٍ َ�ُرم أ: و[ هذا قالوا 

ُ
؛ اB إال إذا أ

َي فال إش ل واmالة هذه ذُ  ـ¦   .ك
ُم فيُصاُد به؛ وهو ا ا¤ارح : اíوع ا/اI من آلة الصيد •

»
يكون من ذوات ا�اب مثال �لÓب ، mيوان اPي يُعل

  .والفهد وقد يكون من ذوات ا�خالب �لصقر وا5ازي والشاه^ 
َوَما  {: نت من ذوات ا�خالب لقوt سبحانهأو � فهذه ا�ارحة يُباح ما صادته سواٌء �نت ا�ارحة من ذوات ا�اب

ْمَسْكَن َعلَْيُكمْ 
َ
ا أ nُوا ِممôَُف ُnَمُكُم اهللا

n
ا َعل nِمم nُموَغُهن

³
بَِ\ ُيَعل

³
ôَََواِرِح ُم

ْ
ْمُتْم ِمَن ا¤

n
ُكُروا اْسَم اهللاnِ َعلَْيهِ  َعل

ْ
وt وق.  } َواذ

ـُْل إذا أرسلَت *: (ص� اهللا عليه وآt وسلم م وذكرَت اسم اهللا عليه فك
ّ
  . )َبك الُمعل

  :هذه ا¤ارحة الÀ يصّح الصيُد بها ال يُباح ما صادته إال ب(وطلكّن 
ًما/ 5

ّ
ا حيا ، أن يكون ا¤ارح ُمعل درك حي"

ُ
 ذ�ةً pعية فإذا �ن غَ� معلم َو صاد لْم ُفبَْح ما صاَدُه إال إذا أ

¦
  ة مستقرة َو ُذ÷

ـُْل ( : وآt وسلم   عليهلقوt ص� اهللا م وذكرَت اسَم اهللا عليه فك
ّ
  .) إذا أرسلَت *َبك الُمعل

 : للجارحة إذا �نت من ذوات ا�اب ؛ قالوا  يُش�ُط /  ^
ّ

قالوا ال ،  وهذا من ُمفَردات مذهب ا3نابلة ؛ يكون *ًبا أسودأال
ما ألنه ال يُبا

ّ
  .ح أكُل ما صاَده {وز االصطياد بالÓب األسود حà ولو �ن ُمعل

.  )إنه شيطان: وقال ، أَمَر بقتِل �³ *ٍب أسود بَِهيم ( –ص� اهللا عليه وآt وسلم  -أن ا�â : " [ هذا  ود�ل ا3نابلة
نناقُض  فإذا أæَْنا الصيَد به فمع� هذا أننا، فالÓب األسود ا5هيم مأموٌر بقتله ؛ وµذا �ن مأموًرا بقتله فمن§¾ عن اقتنائه 

فال {وز اقتناؤه للصيد ومن  ؛قد أمر بقتله ون' عن اقتنائه األمَر و$üُ اقتناَءُه؛ فما دام أن ا�âَ ص� اهللا عليه وآt وسلم
ا لقول أنه لو صّح صيده �از اقتناؤه ول ن هذا مناقًض : هذا هو مذهب اmنابلة. {وز الصيد به وال �ل الصيد به ثم« فال

  .وأمره بقتل الÓب األسود ا5هيم اهللا عليه وآt وسلم  â ص�ا�
، 	ب؛ واستدلوا بعموم ا�صوص وأنها لم ¤ص 	بًا دون األئمة ا/الثة ذهبوا إ� جواز االصطياد بالôب األسود اºهيم -

م( إنما قال ا�â عليه السالم: وقالوا
ّ
  .واألسوَد ا5هيم و�و ذلك فيشمل الÓَب األبيَض واألlَر واألصفر  )الôب ا�عل

  .وlلوا األمَر بقتل الÓب األسود ا5هيم أن هذا ا�َ§ منسوٌخ ؛ �ن N أول األمر ثم نُِسَخ 
  . القول األول ا�ي يقول بعدم صحة الصيد بالôب األسود اºهيم -واهللا أعلم  -ولكن األقرب 

  .يقتله با@نق وµنما {رحه بمخا5ه أو بأنيابه  أي ال؛ الصيدَ  أن ¶رَح ا¤ارحُ : ال�ط اfالث إلباحة صيد ا�ارحة /_
ـَله ؛ الÓب من »عته انصدَم بالط� أو �و ذلك فحينئذ ال يكون هذا من الصيد ا�باح أكله بأن انصدم به أما لو قت
  .وµنما أماته بقوته وبثقله  ؛ألنه ما جرحه

ما ؟ �
n
   ما ا�ي يُعت� B ا¤ارح لÔ يكون ُمعل

  .أو با�ارح اPي من ذوات ا�خالب  ،اPي هو من ذوات األنياب ÷تلف باختالف ا¤ارحضابط كونه معلما 
 
ً

  : يُش�َط لكونه معلما ما ي�éلÓب و�وه ؛ فقالوا  ؛ا¤ارح ا�ي هو من ذوات األنياب/  أوال
رِْسـل:  األول

ُ
  .أو صفٍ� أو �وه َعـَدا [ الصيد ؛ فإذا أمره صاحبه بصوت ٍ أو باسٍم  أن يَْسÚسَل إذا أ

Iجر إذا زُِجر:  ا/ا
  .؛ يعÛ إذا طلََب منه الكّف والرجوع رَجَع ؛ يأتمر بأمر صاحبه أن ي
ـَُل ذلك الصيد؛ فإْن أكَل الÓُب أو الفهُد ¯ا  أال يأكل مّما صاده:  ا/الث aقيقةصاده فإنه ال يُؤmا N صاده �فسه  ؛ ألنه
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مهولْم يصدْ 
ّ
ـُْل ؛ فإI أخاف إنما أمسك ¨ نفسه : (قال -� اهللا عليه وآt وسلمص-؛ وا�â ه �عل فإْن أكَل الôُب فال تأك

   .هذا بالنسبة Pوات األنياب �لÓب والفهد .) ولم يُمِسك ¨ صاحبه
ـََرِط ا¤وع ؛ ¯ا يصيد بأنيابه  الôب والفهد وÉوه لكن � ل هذه ا3الة ننظر إ� األعّم فà مثقد يأكل أحيانا لف

م:  األغلب
»
م وأما إذا �ن يأكل دائما ¯ا صاده فهذا د�ل [ أنه غُ� ُمعل

»
ـَل مّما صاد  إذا �ن ال يأكل فهو ُمعل aال يُؤ.  

ما أال يأك. و�وها، الشاه^، الصقر، ؛ الطيورو األظفار ا�خالبا¤ارح ذوات / ثانًيا
n
ل من الصيد هل يُش�َط لكونه ُمعل

  ؟
ق بهذا األمر وهو الصقر والشاه^ ال يُشÚَط لصحة صيدها : قالوا 

ّ
؛ و[ أن ال تأكلال يُشÚَط N الطيور ؛ يعÛ فيما يتعل

ة    :وهما  Kطان اثنان فقطهذا فيُشÚَط Pوات ا�خالب لÑ تكون ُمعلم«
  .أْن يسÚسل إذا أرِسل  -
  .وأن ي
جر إذا زُِجر  -

ألنه B الغالب أن الصقَر يأكل فيما يتعلق بذوات ا�خالب �لصقور و�وها ؛  فال يُش�َطاألكل من الفريسة  وأما عدم
  . من الفريسة ولو شيئا يس¡ًا

  
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )__(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  حكم Kب دم الصيد  �
م " بمع� أن« 

»
مة ا�ارحة ا�ع" ، أو " الÓب الُمعل

»
مثل  إذا صادت الفريسة ؛ قد ت�ب من دمها ، فهل ال�ب يُعدß " ل

 ، أو ال ؟األكل
ً
ما
»
  ، ومن ثم يكون هذا الÓب ، وهذه ا�ارحة غ� معل

  -واهللا أعلم  -اPي يظهر 
ً
ما
ّ
ب الÓب من دم الصيد ؛ ال Aُرجه من كونه ُمعل   . أن« ذلك ال يُعدß أكًال ، فُ�ْ

  م الôب من الصيد غسل ما أصابه ف �
 ، أم ال؟مثًال إ� صاحبه؛ �مله بفمه  الÓب بعدما يصيد الصيد

ً
  فهل يُغسل ذلك ا�وضع وجوبا

ا لم يُ  لو �ن غسله واجبًا؛ ألن«ه ه ال {ب غسلهكن«  - واهللا أعلم  -اPي يظهر   نقل إ�نا ذلك؛لورد ذلك ونُقل إ�نا فلم«
  .ل ما أصابه فم الÓب من الصيد ؛ وهو عدم وجوب غسبقينا [ األصل
  قاصداً الصيد  اآللةَ  إرسال الصائدُ ) : من Kوط الصيد العامnة لصحة الصيد ( ال(ط ا/الث 

 " ، أو �ن " ذوات ا�خالب " ، أو من " ذوات األنياب " أن يُرسل الصائد اآللة ا�ارحة سواًء �نت من 
ً
، أو �و " سهما

 
ً
  :الصيد ؛ ألن« قصده للصيد ؛ كقصده لث�ة ، وبناًء عليه  ذلك ، أن يُرسلها قاصدا

إذا أرسلت *بك ( : لو أن« الÓب أو الصقر الُمعلم اسÚسل بنفسه ، فال يُباح صيده ؛ لقوt ص� اهللا عليه وسلم   - �
م ، وذكرت اسم اهللا عليه ، فّ! 

n
  ) . الُمعل
³ -  

»
، ثم« جاء هذا الÓب بصيد ، فإن« هذا الصيد ال يُباح ، أو �و ذلكسباع عن ماشيته ؛ ل�د« الملو كن«ه أرسل 	به الُمعل

َ�ُد« السباع عن ماشيته 
َ
وال يُؤَ� ؛ ألن الصائد لم يُرِْسله [ هذا الصيد ، ولم يقصد صيد هذا الصيد ، وµن«ما أرسله ؛ ل

  .وحرثه

                                 
 .قدمنا هذه العبارة لÔ ي�ابط ال(ح/  �
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  :مندرجة Ýت ال(ط ا/الث مسائل B الصيد �
 .يباح ما صاده : قالوا  فما اmكم N هذه اmالة ؟! إ� صيد ، فصاد غ�ه لو أرسله  •

ة صيود  • ، أو َصو«ب ا5ُندِقي«ة �و صيد ، فأصاب السهم رسل السهمومثل ذلك لو أ؛ لو أرسله إ� صيد واحد ، فصاد ِعد«
 آخر 

ً
م معنا N ، ، أو الرصاصة ؛ صيدا طلق السهم ، أو ؛ ألن« " باب ا�Pة " جاز كما تقد«

َ
الِع�ة N الصيد بأن يُس)¦ يوم أ

 .  - واهللا أعلم  -، و�و ذلك ، وليست الع�ة بع^ ا�صيد ) الصقر ( أرسل الÓب ، أو ا�ارحة ؛ 

م قد يسÚِسل بنفسه �و صيد ما ، فيُشاهده صاحبه الصائد N أثناء عدوه ، فما اmكم إذا زجره ، فعدا ،  •
»
الÓب الُمعل

  ، وصاد الصيد ، فهل يُباح هذا الصيد ، أم ال يباح ؟" اشتد« عدوه " و 
صوبها ، فزجره  نطلًقايعÛ الÓب N بداية األمر اسÚَسل بنفسه ، وقبل أن يصل إ� الفريسة ، أو الطريدة ؛ صاحبه رآه مُ 

  يباح ؟ ، فاشتّد عْدوه ، فÀ مثل هذه اmالة إذا صاد الصيد ، هل ُفبَاح الصيد ، أو ال 
  : قال الفقهاء 

ل األمر من قِبَِل نفسه  - �   .اجتمع عندنا هنا فعل للبهيمة ؛ ألن« هذا الÓب اسÚسل أو«
  .واجتمع عندنا أيضاً فعل لآلدä ، وهو كن«ه أمره بزيادة العدو  - ³

ب فعل اآلدä ، وال يكون 
ّ
للبهيمة أثر ، و[ هذا ُفبَاح ما واmكم كن«ه إذا اجتمع فعل ا5هيمة ، وفعل اآلدä ؛ ُفَغل

  . صاده
  ، و®ن قد انطلق واسÚسل من قبل نفسه من غ� أن يرسله الصائد ؟ " لم يزدد عدوه " إذا صاح به الصائد ، و  •

الطريدة  �اذا ؟ ألن« فعل اآلدä ليس t أثر ، ولو �ن t أثر الزداد عدو الÓب �و. ؛ ال يُباح ما صاده  N هذه اmال: قالوا 
 [ كن«ه ليس لفعل اآلدä أثر N مثل هذه اmالة ، فال يُباح الصيد N مثل هذه 

»
ا لم يَزدد عدوه ؛ دل ، و�و الفريسة ، فلم«

  .اmالة 
  أن يُس�³ الصائد عند إرساp اآللة : ال(ط الرابع 
  اآللة جارحًة؛سواًء �نت 

ً
 ، أو صقرا

ً
 ، ، 	با

ً
 ، أو رvا

ً
اهللا سبحانه وتعا� فأو �و ذلك ؛ ألن« التسمية البد« منها ؛  أو سهما

ُكُروا اْسَم اهللاnِ َعلَْيهِ {: ، قال
ْ
ْمَسْكَن َعلَْيُكْم َواذ

َ
ا أ nُوا ِممôََُعلَْيهِ {: سبحانهوقال .  }ف ِnا لَْم يُْذَكِر اْسُم اهللا nُكلُوا ِمم

ْ
 تَأ

َ
.  }َوال

م ، وذكرت اسم اهللا عليه ؛ فُ! إذا أر: (وقال ص� اهللا عليه وسلم
n
فهذا د�ل [ أن« التسمية pط  ، )سلت *بك الُمعل

روه N  ، بل ذهب أهل العلم من اmنابلة إ� خالفة الصيدلصح«  ؛ �ا لو ترك التسمية نسيانًا: وقالوا، " كتاب ا�Pة " ما قر«
نِيح صيده ،

ُ
قوا ب^ الصيد وا�Pة ، وقالوا  وµن �نت ا�سألة vلß  صح« صيده ، و�َا أ إذا ترك  :خالف ، لكن اmنابلة هنا فر«

  .، لم َفبُح صيده " ) باب الصيد " N ( ؛ تسمية ناسيًاال
  :مسائل B الصيد تندرج Ýت ال(ط الرابع �
  مà يكون وقت التسمية N الصيد ؟: مسألة  •
دة " اآللة " عند إطالق  - �   " .ا�ارحة " وعند إرسال  - ³                  .الُمحد«

ت هذه التسمية ؛  ) صارت تسِمي«ة jُِْزئًة ( عند إطالق السهم ، أو عند إرسال الÓب ، أو الصقر ، يُس)¦ ، فإذا َس¬« ؛ صح«
.  

  :إذا ُرä الصيد وهو [ شجرة ، أو N ا¸واء ، فسقط ، فمات ، فهل ُفبَاح هذا الصيد ؟ ألن«ه : مسألة  •
  .بسبب وقوعه [ األرض  -  ³           .بسبب السهم اPي أصابه  -�:  الُمحتَمل أن يكون موته من
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  : -واهللا أعلم  -اPي يظهر  هل ُفبَاح الصيد واmالة هذه ؟
  . أنًّه إذا �نت إصابة بليغة ، فإن« موته يكون بسبب تلك اإلصابة ، و[ هذا ؛ ُفبَاح  - �
، ن الشجرة، فالغالب أن« موته يكون بسبب الÚد¦ي من ا�بل، أو السقوط مصابة غ� موحية وماتا إن �نت اإلأم«  - ³

  . ومن ثم« ال ُفبَاح N مثل هذه اmالة 
. ؛ لكونه قد رماه الصيد، فهل ُفبَاح هذا ووجده ميتًا أÆ إ�ه ، ثم« ماء، فوقع N * صيًدا [ غصن شجرةلو ر: مسألة  •

  الحتمال أن يكون مات من الغرق ؟ ؛احأو ال ُفبَ 
  :قال أهل العلم N مثل هذه الصورة

 ؛ " رأس الط� N ا�اء " إن �ن  - �
ً
، ) مات بسبب الغرق ( ، فÀ مثل هذه اmالة قد يكون من الُمحتَمل كن«ه مات غرقا

  .ال ُفبَاح صيده : و¸ذا قالوا 
ا إن �ن  - ³ من طيور ا�اء ال± تعوم ، فÀ مثل هذه اmالة ، وحà« ولو وجد داخل ا�اء ،  أو �ن، "  رأسه خارج ا�اء" أم«

  .ومادام كن«ه من طيور ا�اء ، فإن«ه يُباح هذا الصيد 
  : ا¢الصة 

  :، ُفبَاح N حا_^  - يعÛ إذا ُرäَِ ، ثم« وقع N ا�اء  -؛ ُفبَاح الصيد إذا وقع N ا�اء  - �
  .ارج ا�اء إذا �ن رأسه خ -أ 

  . إذا �ن من طيور ا�اء  -ب 
  .وال ُفبَاح N حالة ؛ و� ما إذا �ن رأسه داخل ا�اء ، وهو ليس من طيور ا�اء  - ³
  إذا أدرك الصائد الصيد ، وبه حياة ، فما اmكم ؟: مسألة  •
ة " إذا أدرك الصائد الصيد ، وبه  - � صيب بـ " حياة ُمستَقر¦

ُ
 واmالة " بآلة " ، أو  "جارحة " سواًء ؛ أ

»Uفالواجب أن يُذ ،
 حà« مات ، فإن«ه يكون N حكم ا�يْتة ، هذا N الغالب 

»Uذا لم يُذµهذه ، و .  
؛ لكن قد ال يكون الصائد ُمَفر¦  - ³

ً
[ الصيد ، " ا�ارحة " يعÛ يُرِْسل السهم [ الصيد ، فيُصيبه ، أو يُرِسل  -طا

ة " ، ويُدرaه وفيه  -، أو بأنيابها  فتُصيدها بمخا5ها  به هذا الصيد ، فÀ مثل هذه " حياة ُمستقر«
¦
، لكن ليس معه ما يُذ÷

ًط   اmالة إذا لم يكن ُمفر¦
¦
ا يُذ÷ لß  لو مات واmالة هذه؛،  بها ، ولم يكن هناك وقت ُمت«َسع للبحث عم«  فإن« الصيد ُمبَاح وَ�ِ

  . ، وال Çء N ذلك أكله
  : ¢الصة ا
 ؛ كـ  - �

ً
  .، فمات ، فإن«ه ُفبَاح أكله " حياة ا�ذبُوح " إذا أدرaه حي«ا

 ؛  - ³
ً
ة " إذا أدرaه حي«ا ه تفريطا منه ، حàَّ مات ؛ لم يُِبح أكله " حياة ُمستقر«

¦
  .، وأمكنه ا_ذكية ، ولكن«ه لم يَُذك

í -  
ً
  .، فإن«ه يباح أكله  ماتحà«  ه ا_ذكية لعدم اتساع الوقت مثالً ِكنُ ، ولكن«ه لم ُيمْ ةحياة ُمستقر« ؛ إذا �ن حي«ا

  

  اُب ــتَ كِ  
َ
  انـمَ فْ األ

  :تعريف األيمان �
ها أسماء لُمسً¬ واحد :  B اللغة

»
  .rع يم^ ، وا�م^ ، ومثلها القسم ، واإليالء ، واmلف ، 	

ة ا�ُمَ� ؛ ألن« اmالف إذامأخوذة من ا�د ، " ا�م^ "    .  حلف ، يËب بيده [ يد صاحبه؛ �ا N ذلك من القو«
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ة من ا�ُْمن: وبعضهم يقول    . ، أو يَت�«ك با�حلوف به ك بيمينهوaأن« اmالف يَت�«   إن«ها ُمشتق«
م [ وجٍه éصوٍص " ا�م^ "  :B االصطالح  .تأكيد ا�حلوف عليه بذكٍر ُمعظ«

، هل � يم^ pعي«ة ، أو غ� " ا�م^ " يعÛ بغض ا�ظر عن هذه ( هو [ وجه العموم ؛  هذا ا_عريف لليم^ إن«ما
م ، فقد �ن أهل ا�اهلي«ة �لفون بآبائهم ، و�لفون بالالت والُعز«ى ؛ ألن«هم ) pعي«ة  ، تأكيد ا�حلوف عليه بذكر ُمعظ«

َمات عندهم    .يرون هذه من ا�عظ«
عزn وجلn ، أو بذكِر اسٍم من أسماء اهللا سبحانه " اهللا " تأكيد ا�حلوف عليه بذكر اسم : فتَعرnف بكنnهاا�م\ ال(عيnة 

  . وتعا� ، أو بصفة من صفاته ¨ وجٍه �صوص
ï واهللا ، وباهللا ، وتاهللا ( ؛ " ا_اء "  ، و" ا5اء " ، و " الواو "   :حروف القسم. (  

ة م(وعيnة  �
n
 " : ا�م\" أدل

  .أهل العلم ، ولم Aتلف العلماء N م�وعيتها " إrاع " م�وعة بـ " ا�م^ "  - �
 [ هذه ا��وعي«ة كتاب اهللا عز« وجل« ، وُسن«ة رسوt ص� اهللا عليه وسلم  - ³

»
  .دل

ْفَماَن َنْعَد تَْوكِيِدَها{: يقول اهللا سبحانه وتعا� - أ 
َ ْ
 َيْنُقُضوا األ

َ
ْفَمانَُكمْ { :قول سبحانه وتعا�وي }َوال

َ
يقول . }َواْحَفُظوا أ

ْفَماَن  {: سبحانه وتعا� 
َ ْ
ْدُيُم األ nْفَمانُِكْم َولَِكْن يَُؤاِخُذُكْم بَِما َقق

َ
ْغِو Bِ أ

n
 يَُؤاِخُذُكُم اهللاnُ بِالل

َ
  .  }ال

   ) .و �صمت، فليحلف باهللا ، أ من ·ن حالًفا(: لا�«â ص� اهللا عليه وسلم يقو -ب 
  ) �لف (  حكم أن يُنِشئ اإلنسان ا�م\ ؛  �

، " واجبًة " من حيث إنشاؤها " ا�م^ " ، فتارة تكون "ا�م^ " إن« األح م ا_Óيفي«ة ا@مسة تدور [ : قال الفقهاء 
مة " ، وتارة تكون " مندوبُة " وتارة تكون    " .  مباحة" ، وتارة تكون " مكروهًة " ، و " vُر«

  " : ا�م\ قد تكون واجبة "  - 5
  .، أو غ�ه ) اPي طلبت منه ا�م^ ( إذا ترتب [ عدمها هالك إنسان ، سواء ؛ �ن اإلنسان نفسه ؛  -أ 

 به ، فهو واجب  ؛ ألن« ما" ا�م^ واجبًة " حينئٍذ تكون  .إذا ترتب [ ا�(ء بها حياة إنسان  -ب 
»
  .ال يتمß الواجب إال

، - والعياذ باهللا  -أو فعل الزنا  كأن �لف [ pب ا@مر ،  vرم ؛ ءكأن �لف اإلنسان [ Ç " :�رمة " تكون  - ³
  .�رم عليه إنشاؤه ا�م^ أصًال : هنا نقول 

í -  مستحب " ، أو " مندوب " كما لو حلف [ أمٍر :  "مندوبة " تكون. "  
، ولكن لو أÆ با�م^ �فع ذلك الËر، " ا�م^ " ، وال يÚتب عليه Òر لو لم يأِت بـ أن ُفت«هم شخص N أمرٍ : مثل ذلك 

 
ً
 عظيما

ً
، وال Òرا

ً
 كب�ا

ً
  .اليس�ا ¸ذا الËر ؛ درئً t أن يأÁ با�م^ يندب: فحينئٍذ قالوا، تفوت به نفسه لكنه ليس Òرا

î -  مكروه " فعل  إذا �نت هذه ا�م^ [:  "ا�م\ مكروهًة " تكون. "  
  .واmالة هذه ؛ تكون مكروهة  ا�م^ هنا ، أو ترك مندوٍب، فإن« مكروه كما لو حلف اإلنسان [ فعل أمرٍ : مثال 

ð -  اكما لو حلف اإلنسان [ أن يلبس ثوبه ، أو [ أن يأكل طعامً :  "ا�م\ ُمَباحة " تكون  
ً
، أو [ أن يم� N  مثال

  " .ُمباحة " ن الطريق ، فهذه تكو
  ما ا�ي يُ(ع ا3لف به ؟: مسألة  �

 
»
  .أو بصفة من صفاته ، باسم من أسماء اهللا عز« وجل« :  اmلف ال يكون إال

  .ال تكون منعقدة إال إذا �نت باسم من أسماء اهللا ، أو بصفة من صفاته سبحانه وتعا� " ا�م^ " فـ 
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  :سام تنقسم إ� ثالثة أق -سبحانه  -أسماء اهللا  �
ل -  اهللا؛ *فظ ا¤اللة: ا�وع األو«

n
 [ اهللا سبحانه ، فإذا خالق ا@لق رب العا�^،،  ما ال يُس$n به إال

»
، فهذه ال تُطلَق إال

  .شيئًا أو غ�ه ، أو لم ينوِ  -سبحانه  -سواًء نوى اهللا  طلًقا؛ انعقدت يمينه مُ نسان بهاحلف اإل
  :فهنا، ه اهللا عزn وجلn ، ويُس$n به غ¡ه، لكن عند اإلطالق ، ينñف إ� اهللا سبحانه وتعا�ما يُس$n ب :ا�وع اfا© -
 آخر ؛ انعقدت يمينه  إن نوى اmالف بهذا االسم اهللا عز« وجل« ، ولم ينوِ  -أ 

ً
  .شيئا

ا إذا نوى غ� اهللا  -ب    .فال تنعقد يمينه  -سبحانه  -أم«
، وُيطلق ¨ غ¡ه ؛ ·سم من األسما :ا�وع اfالث - nوجل nف " العزيز " ، واسم " الكريم " ء ما يُطلق ¨ اهللا عزñوال ين ،

 nوجل nالف به ؟ عند اإلطالق ¨ اهللا عزmتنعقد يم^ ا àالة ؛ مmهذه ا Àف ،  
  فحينئٍذ تنعقد يمينه  "العزيز " ، أو بـ " الكريم " إذا نوى اهللا عز« وجل« بهذا اللفظ ؛ بـ : تنعقد   - �
ا إذا لم ينوِ  - ³  باسم من " الكريم " ا آخر بلفظ أو نوى شخًص  ؛اشيئً  أم«

»
، فحينئٍذ ال تنعقد يمينه ؛ ألن« ا�م^ ال تنعقد إال

  .اسماء اهللا عز« وجل« ، أو بصفة من صفاته سبحانه وتعا� 
  حكم ا3لف بغ¡ اهللا سبحانه  �

 �ن ا�حلوف عليه، ساmلف بغ� اهللا ال {وز 
ً
، أو مِلً  ، اصاmً  أو وً�ا، ا ُمرْسالً ا، أو نبيً �ن هذا ا�حلوف ملََ  مقربً  واءً أيا

مً  ، فن' ا�«â هم، وا�â ص� اهللا عليه وسلم أÆ وأهل ا�اهلي«ة يلحفون بُعظمائِ ا، ال {وز اmلف بغ� اهللا عز« وجل« أو ُمعظ«
، و[ هذا ال {وز اmلف بغ� اهللا ) من حلف بغ¡ اهللا، فقد كفر، أو أKك(: وقال، ذلك عنص� اهللا عليه وسلم 

؛ فيحلفون باmياة، و�لفون باألمانة، و�لفون بالكعبة، و�لفون بالرسول ص� اهللا اس ا�ومكما يفعله بعض ا�«  لًقاُمطْ 
، وµذا باهللا لم يهتمإذا َحلف أمامه شخص  -العياذ باهللا و -، بل بعضهم ذلك ، أو �و�لفون æياة الرسولعليه وسلم، و

أو �و ، ؛ ��يال© مثالً أو األو�اء، بأحد الصلحاء ، أو حلفالعباس، أو حلف بكما لو حلف باmس^ُحِلف بغ� اهللا 
  .صار األمر عنده أشدß وأعظم ، وهذا والعياذ باهللا من ا@لل واال�راف أو ا5دوي؛، ذلك

 قرر الفقهاء ؛ أن« اmلف بغ� اهللا عز« وجل« ؛ pك ، فهو أعظم من ُمطلق الكب�ة، كذلك أيض
ً
  .للحديث السابقا

  :Kوط ا�م\ الÀ ت�تب عليها اآلثار  �
ل nأن يكون ا3الف  :ال(ط األو " 

ً
فا

n
ôوبناًء عليه ،"ُم âف؛ ألن« ال تنعقد ا�م^ من الصÓوال تنعقد يم^ ه غ� م ،

ُرفِع القلم عن ثالثة ؛ عن ا�جنون ح´ يفيق ، وعن الص¼ : (؛ لقوt ص� اهللا عليه وسلموال السكران ئمنون وال ا�اا�ج
  ) .ح´ يبلغ ، وعن اíائم ح´ يستيقظ

Iاالختيار" :ال(ط ا/ا"،  éُ ^يئه با�مj الف يومmفال بد« أن يكون ا 
ً
 Çء حلف [ ، و[ هذا إذا؛ غ� ُمكَره تارا

ُرفِع عن أمÀ ا¢طأ، والنسيان، (: وسلم ، وال يلزمه Çء من ذلك؛ لقوt ص� اهللا عليه وآtلم تنعقد يمينه؛ باإلكراه عليه
؛ حديث واثلة بن األسقع ، أن« أيًضا حديث �صوصه -N موضوع االختيار واإلكراه  -وقد ورد .  )وما استكرهوا عليه

 tص� اهللا عليه وآ â»ليس ¨ مقهور يم\:  (قال وسلم ،ا�(  
  .لكن هذا اmديث N إسناده مقال وCم ألهل العلم : ا_وجيه 

 " أن يكون ا3الف  :ال(ط ا/الث
ً
، و[ هذا لكن ال يعرف معناه؛ ألن« اإلنسان ربما يتÓم بلفٍظ بما يقول" �Mا

 " الف ؛ أن يكون اmاشÚطوا لÑ تكون ا�م^ تÚتب عليه آثارها
ً
 بأن« هذه يم^ ، و�و ذلك" ��ا

ً
  .بما يقول ، ��ا

  :  "¨ أمٍر îُكن " أن تكون ا�م\  :ال(ط الرابع
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  .  وعدم الوفاء به؛ اPي يُمكن الوفاء به مكن، والُمراد باألمر المُ ها ال تنعقد يمينهإن �نت [ أمٍر ُمستحيل ، فإن«  - �
ا ما - ³   .ال تنعقد به ا�م^فإن« اmلف N مثل هذه اmالة  ؛؛ لكونه ُمستحيالً اء بهمكن الوفال يُ  أم«
  

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )`_(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  . ، وAُرج بذلك ما يتعلق بلغو ا�م^  �مينه" قاصد " أن يكون ا3الف  :ال(ط ا¢امس

  :ان الُمنعِقدة ال± يÚتب عليها  اآلثار ، مثًال ليست من األيم" لغو ا�م^ " ـ و[ هذا ، ف
  .وجوب  الوفاء  -أ 

ارة N  حال اmنْث  -ب    .ال± � كفارة ا�م^والكف«
   لغو ا�م\  �

ْفَمانُِكْم وَ { :تعا� tوقN ، الكريم N بيان حكمه جاء ا_نصيص عليه N  القرآن 
َ
ْغِو Bِ أ

n
 يَُؤاِخُذُكُم اهللاnُ بِالل

َ
لَِكْن ال

ْفَمانَ 
َ ْ
ْدُيُم األ nظاهرها يم^" لغو ا�م^ " ـ ف.  }يَُؤاِخُذُكْم بَِما َقق N � ، ب� واهللا"  ، و" ال واهللا " مثًال ؛  يقولاإلنسان "  ،
 اPي حلف ءال�ذلك يقصد  نسان الاإل ؛ ألن« دةليست يم^ حقيقة ُمنعقِ  � N اmقيقة هاولكنف§ N ظاهرها يم^ ، 

؛ قول الرجل ال واهللا ، وبe لغو ا�م\: (جاء N اmديث .ح ماأل اÚتب عليهتال ومن ثم« ، [ فعله، أو حلف [ ترaه
  .أحد Ì¦ لسان {رى [  ام« مهذا ، ب� واهللا وأ، أوالده؛ ال واهللا ومع مع أهلهN بيته قول ي) . واهللا
 يُ ما   �

ْ
   " لغو ا�م\ " ـ ق بحَ ل

̂« صدق نفسهيوم حلف وهو يظنß ، نسان [ Çءال± �لفها اإل، ا�م^ " ا�م^  لغو "ـ لحق بيُ   خالف مااألمر ، ثم« تب
̂« خالفهف ،يقول  بتلك ا�م^اmالف ذلك فإن«  اإذا تب

ً
ارة ، وال يكون ُمؤآخذا   . ال تلزمه كف«

  " : الغموس" ا�م\ : مسألة  �
ا  م وهو ع حق« امرئ  ُمسلِ ن يقتطِ أ، ال سي¦ما إذا حلف من أجل "ا�م^ الغموس"§ ف ؛ه �ذبكن«  ويعلم فه اإلنسانما �لِ أم«

  ." ا�م^ الغموس " هذه ف، �ذب N ذلك
يَ  إن«ها : قالوا  ؛م خطرها، وِلِعَظ " ا�م^ الغموس"، وِلِعَظم هذه ثمأو N اإل، ارألن«ها تغمس صاحبها N ا�«  ت غموس؛سم¦

 ا_وبة ا�صوح ليست ¸
»
ارة إال   .ا كف«

  ا�م\ الÂ Àب بها الكفارة  �
الً  nا�ستقب ، أويقعقد أمٍر  [، بل تكون ماٍض  أمرٍ  وليست [ل؛ أن تكون [ أمٍر  ُمستقبَ  :أو N لال يقع �كن«ه ؛ بمع

  .�ء هذا اللم يفعل  ، ثم«  اا غدً فالنً واهللا ألزورن« :  أو فعًال؛ كما لو قالمكن الوفاء بها تر®ً يُ 
   . هذه من ا�م^ ال± تكون N ا�ستقبل، فزاره ، ثم« واهللا ال أزور فالن: قال أو

 الكف« ؛ نث N ا�م^اm: اثانيً 
»
  .نث N ا�م^ N اmارة ال Üب إال

  :  " ا�م\B نث ا3ِ "  �
  . فعله حلف [ نسان ماأو يÚك اإل ،حلف [ ترaه نسان ما� أن يفعل اإل 

 ِmيمينه  ؛نثهذا هو ا N ا_^ قد حنثmهات^ ا N ن �نت  ا�م^ [، بأفإذا اجتمع  هذان األمران  ،فيكون  N أمٍر
  . ارة حينئذ Üب الكف« ف ؛نث من اmالفوحصل اmِ  ،أو ال يمكن، هستقبل يمكن الوفاء با�
  



 نسخة مدققة ومزيدة                                                                                     امنامنا�ستوى ا/ا�ستوى ا/  --  الفقهالفقه    مقررمقرر

- ١١٦ - 
 

  :Kوط ا3ِنث ا�ي Âب به الكفارة �
 �مينه ؛يوم حنث سانأن يكون اإلن -� 

ً
  .ثال �نِ ف الو �ن ناسيً ؛ فذاكرا

 ³ -  éُ  يمينه ث�نِ [ الُمخالفة لم  ارهً كن مُ فلو �، ا للمخالفةتارً أن يكون N.   
í -  ًا إن ، بمخالفة يمينه اأن يكون �لم   .ه ال �نثن«  فإ�ن جاهالً أم«
  :حكم ا3نث B ا�م\ �

ْفَمانَُكمْ  { :قال  تعا� اهللا ألن«  ؛أن يÀ بيمنه  tاإلنسان  ينب�  األصل أن« 
َ
 أ
ْ
 أن« : أهل العلم  قالوا  لكن« ،  } َواْحَفُظوا

 " ؛ نث N ا�م^ تارة يكون اmِ ، فN ا�م^  [ اmنث األح م ا@مسة Üري
ً
" ، وتارة يكون اmنث N ا�م^ " حراما

 واجب
ً
 " اmنث N ا�م^ تارة يكون ، و"  ا

ً
 " أو  ،  " مسنونا

ً
 " ، أو " مكروها

ً
  " .ُمباحا

  :ا�م\ ا3نث B ة ا¢مسة Âري ¨ حÎم ا�ôيفيn األ �
  " .واجب " حلف [ ترك  أو، " مر« vُ "  فعٍل  إذا حلف [": واجب " ا3نث يكون  - �

  " .الواجب " ال تÚك  Ðنث و، أو " اmرام " وال تفعل ،  Ðنث ؛عليك " واجب " اmنث : نقول  حينئذٍ 
 " ا3نث  يكون - ³

ً
  " .حرام " ك رْ أو تَ  ، "واجب " إذا حلف [ فعل   ":حراما

أن تÚك ، {ب عليك و�رم عليك اmنثأن تÀ بيمينك ، بل {ب عليك  ،م احراmنث N مثل هذه اmالة  أن« : فنقول  
  .وأن تفعل الواجب ، اmرام 

í -  مندوب" أو ترك أمر ، "مكروه " إذا حلف  االنسان [ فعل أمر  :" مندوب" ا3نث يكون . "  
نقول ، " مندوب  "وµذا حلف [ ترك ، " ا�كروه " فعل وال يُ ، اmنث " يُندب " فحينئذ ، "  مكروه" إذا حلف [ فعل أمر 

  .ويفعل ا�ندوب ، اmنث هنا " ندب يُ " 
î -  مكروه" أو ترك ، "مندوب " نسان [ فعل إذا حلف اإل ":ا مكروهً " ا3نث يكون " .  

أن تÀ ندب لك ويُ ، " ا�ندوب " فعل ، فت بيمينكلك أن تÀِ  ُب ندَ يُ : ، بل نقول  " مكروه" N مثل هذه اmالة حينئذ اmنث 
  . N حق¦ك " مكروه " ذا اmنث ولو خالفت وحنثت فه،  " ا�كروه" تÚك بيمينك ف

ð -  نث يكونmه ، باحفعل مُ [ إذا حلف ":  ااحً بمُ " اaأو تر.   
  .و�و ذلك ، أأو لبس ثوب  ، كما لو حلف [ ا��

  االستثناء B ا�م\: مسألة  �
  .إن شاء اهللا  واهللا ألفعلن كذا وaذا: يقول ، فا�شيئة اإلنسان بيمينه أن يقرن : صورة االستثناء N ا�م^ 

  ؟  فما ا3كم، إذا استث� االنسان  �
�لم توجد  -واmالة هذه  - ا�م^ فكأن« ، تعليق األمر [ مشيئة اهللا سبحانه وتعا� االستثناء و ئهاستثنابد اوأر إذا استث

 ألن« ه؛ ارة عليفال كف« N يمينه،  و¸ذا لو حنث! 
»
  .ال Çء عليه ومن ثم« ف -مشيئة اهللا عز« وجل« ب-با�شيئة مر ق األه عل

 فاء مؤثرولكن لÑ االستثن
ً
  :يشÚط p tطان ا

 :  لال�ط األو« 
ً
  . الستثناءلأن يكون قاصدا

 " أو ، " حقيقة " با�م^  تصالً أن يكون االستثناء مُ :  ال�ط اfا©
ً
  " .حكما

 اءفاالستثن. واهللا ألزورن فالن إن شاء اهللا : أن ال يوجد فاصل ب^ ا�م^ واالستثناء ، بل يقول  :متصل حقيقة  -أ 
 حقيقيًا

ً
  .ولم يفصل بينهما فاصل ،  ُمتصل با�م^ اتصاال
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ا كونه ُمتصًال حكًما -ب  ، عطس ، ) إن شاء اهللا ( ؛ قبل أن يأÁ باالستثناء   ثم« ، اغدً  فرن« اسأل واهللا: لو قال : ثالً م :ام«
، وهذا الفاصل " عطاس " ب^ لفظ ا�م^ بـ ، فاآلن فصل ب^ االستثناء وإن شاء اهللا : ؛ ثم« قال بعد ذلك هللا  اmمد: فقال 
 رؤث¦ مُ ويكون " ك) ثناء اmُ االست" يكون االستثناء N حكم فيس� 

ً
�لعطاس  -لفاصل ؛ �الستثناء اmقيó ؛ ألن« هذا ا ا

كون استثناؤه نسان ، و[ هذا ، فإذا استث� اإلنسان ، وتوفر N استثنائه هذان ال�طان ، فيخارج عن إرادة اإل - و�وه
ارة و�وها   ؛ فلو حنث ، لم يكن عليه Çء N يمينه ، لو حلف لم يكن عليه Çء من وجوب كف«

ً
  . ُمعت�ا
  " : \ا�م" ألفاظ تدخل B حكم  �

، " واهللا " ؛ من اسماء اهللا اسم وµن لم يكن فيها ذكر ، "  ^ا�م" أخذ حكم يذكر الفقهاء N باب األيمان ألفاظ أخرى ت
  . " باهللا"  ، و"  تاهللا"  و
  : لفاظهذه األأمثال  نم

ذا ¸ هفهل Ðريم ؛t سبحانه وتعا� أباحه اهللا ايئً نسان [ نفسه شم اإلحر« ، فإذا "هذا الطعام  حرام ع¥« "  :قول اإلنسان 
  ارة يم^ ؟ ر كف« كف¦ باح يأخذ حكم ا�م^  فيُ المُ ال�ء 

 أو« 
ً
� ع¥« حرام ، : [ نفسه ، وقال م زوجته نسان إذا حر« اإل؛ ألن« هار خارج ا�سألة تعلق بالظ¦ ي ينب� أن نعلم أن ما:  ال
ُ إن« هذا t حكم خاص ، وف ا؛ كأن م طعامً لو حر« ال.م فيما  ولكن -N مستويات سابقة  متقد«  - الظهار س¬« باب خاص ي
  وÜري عليه أح م ا�م^؟، ا ا_حريم بمثابة ا�م^فهل يكون هذ ،أو �و ذلك، م أكل الرز [ نفسهر« �

 ،ذلكN حنث اإلنسان  ها ا�م^ مà مارُ كف¦ فتُ ، رةكف« Ðريم اmالل بمثابة ا�م^ المُ أن«  -واهللا أعلم  - اPي يظهر
 
ß
N عليه  -سبحانه وتعا�  - فأنزل اهللا  ؛اا مباحً م [ نفسه شيئً â ص� اهللا عليه وسلم حر« ا�« ؛ أن« [ ذلك واPي يدل

ْزَواِجَك َواهللاnُ َلُفوٌر رnِحيٌم {: كتابه
َ
َحلn اهللاnُ لََك تَبَْتüِ َمْرَضاَت أ

َ
َر³ُم َما أ

ُ
Ý لَِم �¼ِníف�َها ا

َ
َة * يَا ك

n
ِل

َ
Ý لَُكْم ُnقَْد فََرَض اهللا

 َ
ْ
َعلِيُم ا3

ْ
ُكْم َوُهَو ال

َ
ْفَمانُِكْم َواهللاnُ َمْوال

َ
ذلك ا_حريم اPي صدر من ا�â ص� اهللا عليه  وجل«   اهللا عز« فس¬« .  }ِكيمُ أ

؛ يمين ؛ وسلم
ً
ْفَمانُِكمْ {ا

َ
َة أ

n
ِل

َ
Ý لَُكْم ُnم اإلحا ؛ فإذا ذهو[ ، } قَْد فََرَض اهللا  ، نسان ر«

ً
 ُمباحا

ً
ر كف¦ يُ إن«ه ف[ نفسه طعاما

  . نث N ذلك أراد اmحنث ، أو  ارة يم^ مà ماكف« 
  :لو قال هو يهودي إن فعل كذا �
هذه ا@صلة من§ عنها  ال شك أن« ، أو هو بريء من اإلسالم ، يهودي  -والعياذ باهللا  -هو فكذا  فعلُت إن : لو قال إنسان ( 

 �ًp  ، »من دين اإلسالم هو برئ  إن لم يفعل كذا ، أو أوإن فعل كذا ، هو يهودي إذا قال مثل هذا ال.م ؛ نسان اإل فإن  ،
أن يقول اإلنسان ا�§ عن N ثار و¸ذا جاءت بعض اآل،  ن قال هذه الصيغة لم يعد ��إ، أو لم يفعل كذا ، إن فعل هذا 

 باسم اهللا عز«  ، ةمثل هذه اللفظaم به اإلنسان راد اإلنسان أفإذا ، أعظم عظيم ؛  وجل«  و تعظيم Çء ، فأعظم ما يُعظ¦
ده ، إن«ما هو أن �لف باهللا عز« وجل« ، أو بصفة من صفاته سبحانه وتعا� األمر أو يؤ
¦
aفإذا قال اإلنسان مثل هذا ذا ¸، و

  :فمن أهل العلم من قال األمر ، 
ر و، {رى عليه حكم ا�م^ إن«ه  -أ    .ارة يم^ كف« [ هذا فإذا حنث ؛ يُكف¦

  .مà ما حنث N ذلك ارة عليه وال كف« نابة ، إن« عليه ا_وبة واإل:  ومنهم من قال -ب 
   !ن فعل كذا إعليه الطالق : قول الشخص : مسألة  �

  :ع إ� نيته N هذا اللفظ رجَ ه يُ كن«  -واهللا أعلم  -اPي يظهر 
 أن يُ هو يُريد و، ع¥« الطالق إن خرجِت من ا5يت: ، فلو قال لزوجتهإن قصد تعليق الطالق - �

¦
 يُ  هلكن« ، هاقُ طل

ّ
ق الطالق عِل



 نسخة مدققة ومزيدة                                                                                     امنامنا�ستوى ا/ا�ستوى ا/  --  الفقهالفقه    مقررمقرر

- ١١٨ - 
 

  . مثل هذه اmالة إذا خرجت وقع الطالقÀ ، فها[ خروج
، أو حث«ها [ فعل Çءأو  ،زوجته، أو تهديدها د ¤ويفيريُ ما وµن« ، æال من األحوالا إن �ن ال ينوي  الطالق أم«  - ³

للفظة ض أهل العلم إ� أن« مثل هذه اmالة ؛ ذهب بعمثل هذه ا N، أو تكذيبها ، تصديقها منعها من فعل Çٍء ، أو 
  .وال يقع بها طالق ، ارة يم^ ر كف« كف« تُ 

 إواهللا (  :قال ، ص� اهللا عليه وسلم â« ا�أن« ا�م^ N نث باmيتعلق  صل N مااألفومع هذا 
³

I \فأرى ،  ألحلف ¨ يم
  .)  خ¡ا�ي هو وأتيت ، عن يم  ترإال كفn ، منها  اً خ¡غ¡ها 

ارة ا�م\  � nكف :  
ارة ا�م^  ن من N سبحانه وتعا�  اهللا هاذكركف«   : أربعة خصالكتابه ، وتتكو«

ارة ا�م^يقول اهللا سبحانه وتع ْفَمانُِكْم َولَِكن يَُؤاِخُذُكم{: ا� N بيان خصال كف«
َ
ْغِو Bِ أ

n
بَِما  الَ يَُؤاِخُذُكُم اهللا� بِالل

ْفَمانَ 
َ
دي�ُم األ nةِ َمَساكَِ\ ِمنْ  َقق اَرتُُه إِْطَعاُم َعَ(َ nِْريُر َرَقَبةٍ  فََكف

َ
Ý ْو

َ
ْو كِْسَوُيُهْم أ

َ
ْهلِيُكْم أ

َ
وَْسِط َما ُيْطِعُموَن أ

َ
ْم َ¶ِْد  أ

n
َفَمن ل

ْفَمانُِكمْ 
َ
اَرةُ أ nاٍم َذلَِك َكفnي

َ
َالَثَِة ك

ْفَمانَُكمْ  فَِصَياُم ث
َ
 أ
ْ
  .}إَِذا َحلَْفُتْم َواْحَفُظوا

  :خصال سبحانه وتعا� N هذه اآلية أربع ذكر اهللا ف
  .صيام ثالثة أيام  - Ð.         îرير رقبة  -  í         .الكسوة  - ³     .اإلطعام  - �

  : هذه ا¢صال األربعة ¨ قسم\ 
 فالمُ ، " ا_خي� " [ ؛ اإلطعام ، والكسوة ، والعتق منها ، و� ؛ اfالثة األوñ ا@صال  /¨ ا�خي¡: القسم األول

»
Ó ف

ر عن يمينه ، Aتار من هذه ا@صال اfالث ، واحدة منها  ،حنث N يمينه  Aتار مà ما   . أو أراد أن يُكف¦
  : ـ بدأ ب؛ فبدأ باألخف عز« وجل« اهللا  أن« : نلحظ N سياق اآلية �

Èيُطعم ع�ة مساك^ ؛  ،"اإلطعام "  :ا¢صلة األو } nةِ َمَساكِ\َ فََكف   . }  اَرتُُه إِْطَعاُم َعَ(َ
   . ه ذلكئزِ ُ{ ، لم يام أع�ة  شخًصا واحًداطعم لو أف، طعام راد اإلوليس المُ ، راد العدد المُ  ألن«  ع�ةهذا العدد  من د« ال بُ 
 " : ا�سك^ " لفظ و

ُ
  . وا�سك^ ، يدخل فيه الفق� ؛ ق طلِ إذا أ

 من حاجته داPي ال َ{ِ " : الفق� "  
ً
 اPي َ{ِ " : ا�سك^ "  و، شيئا

ً
   .كفايته د َ{ِ  ال هولكنمن حاجته ، د شيئا

ةِ َمَساكِ\َ {  -  طعامهم ، سواٌء ؛ إ. } إِْطَعاُم َعَ(َ
ُ
 " وأ ، ر¼ بُ " ـ ك ؛ ايابسً ؛ وا الطعام عُط أ

ُ
¸م غداٌء ، أو عشاٌء ، خ بِ طُ  أو، "  زٍ رُ أ

ي    . مساك^ ، و�ß هذا ال حرج فيه إن شاء اهللا تعا� ع�ة  ُع�¦ أو  ،ع�ة مساك^ وُغد¦
 إذا اإلنسان م طعَ بم يُ  : مسألة  �

ُ
  ؟ " اً رّ بُ "  يَ عطِ أ

  .، أو �و ذلك " بٍُر " ، أو من ) اتقريبً  كيلو ونصف(؛ "أرزٍ "يُعطى نصف صاع من واحد  Ìّ ؛ "نصف صاع"ىيُعط
 " األرز" هله أم طعِ يُ  اإلنسان  إذا �نف ،مون أهليكمطعِ تُ  أفضل وأمثل مامن يعÛ " : ون أهليكم مُ طعِ تُ  من أوسط ما" 

ر باإلطعام بـ " لحم ال" مع    الـ  م أهلهطعِ يُ إذا �ن ال " . لحم ال"  و" األرز " ؛ فيُكف¦
»
ُر بالـ يُ ، ف " رزأ "إال   .وحده"  رز¦ أ" كف¦

ْو كِْسَوُيُهْم {  :ا¢صلة ا/انية
َ
  ، وقيل N بيانها أقوال كث�ة وأرفع من الطعام ، � أ7 من الطعام :  "الكسوة  " . }أ

  .N صالته   -ذكراً �ن ، أو أن�  - االنسان ئزِ ُ{  ماكن«ه : قيل فيها  وأقرب ما -أ 
 حأوفنيله وثياب و�و ذلك ل ن ذلك ويل ا�بثوب  �مل ؛ أحسن اإلنسان Çء من ذلك ، فالشك كن«ه  لو زاد

ً
سن ، يضا

                                 
  .هنا مقطع عن الصيام أخرناه �وضعه ألجل ترابط السياق/  5
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  .زئ اإلنسان N صالته ُ{  هو ما" ئ جزِ المُ " ؛ أن«  قيل أقرب ما لكن« 
ُ  -ب   أن يكون ط شÚَ ال ي

ً
  .ذلك ، و�و عمل ستَ المُ ُ{ِزئ و،  ئ ا�ديدُ زِ بل ُ{  ،اللباس جديدا

  .، ال بُد« منهاالعيوبسا�ة من  ،، ُمسِلمٍة [ الصحيحÐرير رقبة مؤمنة؛ ، وا�راد به "العتق "  بعد ذلك ثم«  :ا¢صلة ا/ا/ة
ها  فهذه ا@صال

ß
  . [ ا_خي�اfالث ُ	

Iالصيام " و�  :ا¢صلة الرابعة  /¨ ال�تيب: القسم ا/ا"   
؛ لم  اfالث إذا لم {د اإلنسان خصلة من هذه ا@صال. الÚتيب يست [ ا_خي� ، وµن«ما [ لو ،) صيام ثالثة أيام ( 

ِة {؛ صيام ثالثة أيامبالارة ا�م^ كف« إ� ينتقل ، حينئٍذ رقبةÐرير ال و، الكسوةال طعام ويستطع اإل
َ
الَث

َ
ْم َ¶ِْد فَِصَياُم ث

n
َفَمن ل

يnامٍ 
َ
 االنتقال إ� الصيام اهللا عز« وجل« جعل ، ف} ك

ً
N اآلية ذكورة ا�اfالث السابقة لة من ا@صال ْص بعدم وجود خَ م�وطا

ارة منه ، ل ؛والعتق ، والكسوة ، اإلطعام مع قُدرته [ ر بالصيام لو كف« و .ة الكريم أن بل {ب عليه م تصح تلك الكف«
 Aُ رير رقبةأو ، كسوة  أو، رج الواجب من إطعامÐ.  
ارة  � nام صيام الكفnهل يُش�ط تتابع كي.  
! فيها قيد ا_تابع يس اآلية ل مع أن« ما هو د�لهم ؟  ،تتابعةيشÚط أن تكون مُ : مقال بعض أهل العل ؛يام اfالثةهذه األ 

، و� وµن لم تكن متواترة ، لكن يؤخذ بها N ) قراءة ( ر� اهللا عنه ؛ هناك رواية وردت عن ابن مسعود إن« قالوا 
  ) .  فصيام ثالثة أيام متتابعات: (ا_فس� ، وò األح م ، ورد عنه قراءة 

  .أوñ للخروج من ا@الف N هذه ا�سألة ، هو تتابعة يام  مُ ñ أن تكون األو« األ وال شك أن«  :ال�جيح
  يمان تعدد األ:  مسألة  �

 كف« ، أو أن ارة الكف« تعددها تتعدد بإذا تعددت ، هل 
ُ
Ü ا�سألة  ؟ئ عنها زِ ارة واحدة N هنا عدة صور:   

واهللا ال أزور "، " اواهللا ال أزور زيدً "، "ازيدً  رواهللا ال أزو: "؛ كما لو قال شخص ن [ Çء واحديماتتعدد األ  احيانً أ - �
  .واحد ، لكن«ها [ Çء أيمانٌ  ثالثة هذه، ف"ازيدً 
واهللا ال أزور " ، "  اعمرً واهللا ال أزور " ، "  اواهللا ال أزور زيدً : " كما لو قال[ أشياء éتلفة األيمان تتعدد  أحيانًاو - ³

 ًmدة تعد¦ دة [ أشياء مُ تعد¦ ان مُ هذه أيم، ف" اصا ، ßeاالت ¸ا حكمها ا@اص  فmواحدة من هذه ا.  
 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )a_(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
د األيمان [ صور ، و�« صورة ¸ا حكمها : قلنا  ßأن« تعد.  

 Èد األيمان ¨ أمٍر واحٍد   :الصورة األو nأن تتعد:  
 ، : " قال  كما لو

ً
م زيدا

¦
كل
ُ
 " واهللا ال أ

ً
م زيدا

¦
كل
ُ
 " ، " واهللا ال أ

ً
م زيدا

¦
كل
ُ
ارة " واهللا ال أ ِزؤه كف« ُÜ الة ؛  إذا حنث ؛mهذه ا Àف ،

د " واحدة ، وهذه  ال خالف فيها ب^ أهل العلم ؛ ألن«  ارات هنا ؛ كما " ا�حلوف عليه واحد ؛ غ� ُمتعد¦ ، فتتداخل الكف«
  .اخل اmدود إذا �نت من جنٍس واحد تتد

دة  : الصورة ا/انية   .إذا ·نت ا�م\ واحدة ، واألفعال ُمتعد³
 ، و ال أرaب سي«ارة زيٍد ، وال آكل طعامه : " قال 

ً
م زيدا

¦
كل
ُ
، فاآلن ا�حلوف عليه أشياء ثالث ؛ تكليم زيد ، " واهللا ال أ

N مثل هذه اmالة ؛ كن«ه لو حنث ،  -واهللا أعلم  -�م^ واحدة ، واPي يظهر رaوب سي«ارته ، واألكل من طعامه ، لكن ا
ارة واحدة    .ولو بفعل واحد منها ، فإن« الواجب عليه كف«
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د األفعال  : الصورة ا/ا/ة nد األيمان ، وأن تتعد nأن تتعد.  
 : " مثل لو قال 

ً
م زيدا

¦
كل
ُ
، فهنا ألهل العلم قوالن N هذه " واهللا ال أرaب السي«ارة " ،  "واهللا ال آكل الطعام " ، " واهللا  ال أ
  :ا�سألة ؛ منهم من يقول 

ل زئه كفارة واحدة :  القول األو«
ُ
Ü فإن«ه ، 

ً
ر حà« حنث فيها rيعا   .كن«ه إذا لم يُكف¦

زئه كف« 
ُ
Ü ب السي«ارة ، وحنث وأكل الطعام  ، فهلaوحنث ور ، 

ً
م زيدا

»Fارة واحدة ؟إذا حنث و  
ارة واحدة ؛ ألن«ها أيمان من جنٍس واحد ، فتتداخل كما تتداخل اmدود ، لكن بالقيد السابق ؛ : اmنابلة قالوا  ِزئه كف«

ُ
Ü

t ن �نµنابلة وmي ذكره اPوهذا ا_عليل ا ، 
ً
ر حà �نث فيها rيعا ارة؛  وهو أن ال يُكف¦ ارة "وجه ، لكن« قياس الكف« كف«

إال« كن«ها ال ¤لو من شائبة  -وµن �ن فيها  مع� الزجر  -[ اmدود ، vلß نظر ؛ ألن« اmدود عقوبات ، بينما ا�م^ " ا�م^
  .العبادة 

دة ، واألفعال  éُتِلفة ، وهذا:   القول اfا© د األيمان ؛ ما دامت األيمان ُمتعد¦ ßارات بتعد  أن« عليه N مثل هذه اmالة كف«
 
ً
 [ عدم تكليم زيد ، وحلف يمينا

ً
اPي عليه rهور أهل العلم ؛ ألن« اmلف Ì N يم^ ُمستقل« ، فهو حلف  يمينا

ًة [ عدم رaوب السي«ارة ، فإذا حنث فيها ، فße فعل منها Üب 
»
 ثاfة ُمستقل

ً
ة [ عدم أكل الطعام ، وحلف يمينا

»
ُمستقل

ارة    .هو األظهر واهللا أعلم   ا القولوهذ. باmِنث فيه كف«
دة ( لو اختلف موجب ا�م\ ؛  � ارات ُمتعد³ n؟) كف  

 ، و[ هذا فإذا لزمت 
ً
ارات ال تتداخل ُمطلقا ارة ا�م^ ، فهذه الكف« ارة الظهار غ� كف« هذا ال أش ل فيها ؛ يعÛ كف«

ا دة ، فإن«ه Üب عليه لe¦ فعل كف« ارات ُمتعد¦ ارة ا�م^ اإلنسان كف« ارة الظهار جنس ، وaف« رته ؛ ألن« ا�نس éُتِلف ، فكف«
  .جنس آخر ، و�و ذلك 

ر ؟ �   الÎفر إذا حلف ، وانعقدت يمينه ، ثمn حنث ، فهل يَُكف³
ا باإلطعام ، أو الكسوة : قالوا  ر إم« ر ، لكن«ه يَُكف¦   ! نعم يَُكف¦
ر بالصوم ؟ قالوا : س    . ر بالصوم ؛ ألن« الصوم عبادة ، والعبادة ال تصّح من ال فر ال يَُكف¦ : هل يَُكف¦
ر بالعتق ؟ األصل أن« الرقبة ال± تُعتَق رقبة مؤمنة ، واألصل أن« ال فر ال يملك الرقبة ا�ؤمنة ، و¸ذا نقول : س  : هل يَُكف¦

ر؛   إذا �نت ي -إذا حنث با�م^  -) ال فر ( ال يَُكف¦
»
ر بالرقبة إال ملكها ، ثم« أسلمت تلك الرقبة ، فحينئٍذ {وز أن يُكف¦
  . بِعتق تلك الرقبة ال± �نت �فرة ، وأسلمت عنده 

  هل يم\ الÎفر تنعقد ؟ �
ة ا�م^ ؛ اإلسالم  -واهللا أعلم  -اPي يظهر   [ هذا ؛ أن« عمر ر� اهللا عنه سأل ا�â« ! كن«ه ال يُشÚط لصح«

ß
ا يدل ومم«

 ، فا�«â ص�:اهللا عليه وسلم ، وقال  ص�
ً
 نذرت N ا�اهلي«ِة نذرا

¦
، وا�م^ )   بنذرك أوِف : (  اهللا عليه وسلم ، قال إ©

مثل ا�ذر ، فلو �نت تلك ا�ذر من عمر N ا�اهلي«ة غ� ُمنعِقده ؛ ألرشده ا�«â ص� اهللا عليه وسلم إ� ذلك ، ولكن 
ا قال    .؛ دل« كن«ها ُمنعِقدة ، فكذلك مثلها ا�م^ ، واهللا أعلم )  ذركأوِف بن: (لم«

  باب جامع  األيمان ا�حلوف بها 
  . هذا ا5اب يذكرون فيه صوًرا ومسائل كث�ة ، ولكن«ه يعود إ� rلة من الضوابط 

مع� N اللغة، ومع� Ç ]  Nء ، و®نت يمينه Ðتمل أشياء كث�ة؛ Ðتملاإلنسان إذا حلف : ا�قصود بهذا ا5اب 
  العرف؛ فما اPي ُ�مل عليه لفظ ا�م^؟
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الً  � nته ( ُ�مل لفظ ا�م\ ¨ ما نوى اإلنسان؛  -بهذا ال�تيب  -: أوnني ¨ (  
  :نظر إ� ني«ته ، فإذا �نت ا�ي«ة �تملها اللفظ ، فحينئذ Ðمل يمينه [ ني«ته يُ 
̂« ، فيؤخذ بما واهللا:   -مثًال  -لو قال  - �  ُمع

ً
م إنسانًا، فهذا اللفظ �م؛ يشمل Ì« إنسان ، ولكن إذا نوى شخصا

¦
كل
ُ
 ال أ
  . نواه ، وال يُؤَخذ بعموم اللفظ  

َواهللاnُ  {ا�عـروف ، وُيطلـق [  األرض ؛ البسـاط واهللا ال أجلس [ بساط؛ والبساط يُطلَق [ : ومثل ذلك؛ لو قال - ³
ْرَض بَِساًطا َجَعَل لَُكمُ 

َ
ه ال  ، }األ فإذا �ن نوى األرض ا�عروفة، فإن«ه حينئٍذ يؤخذ بما نـوى ، وµذا �ن نـوى البسـاط ، فإنـ«

 إذا جلس [ البساط ، وال �نث بمطلق جلوسه [ األرض 
»
  .�نث إال

  . ا�سألة ال ¤لو من خالف ، ولكن هذا هو األقرب 
�  

ً
  :�تمل اíيnةإذا ·ن لفظ ا�م\ ال : ثانيا

  .فُ�َجع N تفس� اللفظ بعد ا�ي«ة؛ يُرجع إ� ا5اعث والسبب اPي هي«ج ا�م^
  واهللا ال أpب عند فالن ماًء ، فأكل عنده طعام ، فهل �نث N يمينه ؟ : لو قال : مثال  - �

�م^ ؟ ما ا5اعث اPي جعله يقول واهللا ال ما اPي هي«جه [ هذه ا: اللفظ ؛ أن« الطعام غ� ا�اء ، لكن نقول : نقول 
�نث ب�ب : أpب عند فالٍن ماًء ؟ إذا �ن قصد أن ال يكون t ِمن«ه عليه؛ و �ن هذا السبب اPي هي«ج ا�م^، فنقول 
نده أد� Çء، ا�اء، و�نث بأكل الطعام، و�و ذلك؛ ألن«ه ليس  قصده با�م^ jرد ال�ب؛ وµن«ما قصده أن ال يتناول ع

  .حà ولو pبة ماء ، فمن باب أوñ أن ال يتناول ما هو أك0 من ا�اء ؛ من طعام و�وه 
واهللا ألقض^ دينك يوم ا�معة، فقضاه األربعاء، أو ا@ميس قبل : فقال، ما لو أن شخًصا أتاه من يطلبه ا�ين: مثله  - ³

يس قصده بيمينه إيقاع قضاء ا�ين يوم ا�معة، وµن«ما قصده الُمبادرة ال �نث؛ ألن« ل: يوم ا�معة ، فهل �نث ؟ نقول
  . بقضاء ا�ين ، فإذا قضاه قبل يوم ا�معة ، فيكون باًرا بيمينه؛ ألن«ه أ»ع وبادر بقضاء ا�ين 

í  -  قال آلخر : مثال 
ً
 بمائة ، و: نعم ، بكم تبيعها ؟ فقال : تشÚي مÛ¦ هذه السلعة ؟ فقال : لو أن« شخصا

»
اهللا ال أبيعها إال

  فاشÚاها شخص منه بمائة وع�ين ، فهل �نث ؟ 
 بمائة فقط ، وµن«ما أن ال ينُقَص السعر عن مائة ، فهذا مع� قو¸م كن«ه : نقول 

»
ال �نث ؛ ألن« ليس قصده أن ال يبيعها إال

  .ج ا�م^ ، فتُحَمل ا�م^ [ ُمقت8 ذلك السبب بعد ا�ي«ة ، إذا لم �تملها اللفظ ، فيُبحث عن السبب اPي هي« 
�  

ً
ج ا�م\ ، ننتقل إ� ا�عي\ : ثا/ا nة ، وُعِدم السبب ا�ي هيnيíإذا ُعِدمت ا!  

مه مادام صبيًا، وµن«ما jَُر«د اإلشارة وا_ع: لو قال شخص : مثال  - �
¦
َعل¦م هذا الصâ، ولم ينِو كن«ه ال يُعل

ُ
ي^، فحينئٍذ واهللا ال أ

مه مادام صبيًا، وµن«ما أراد ا_عي¦^ با�م^، : نقول
¦
مه بعدما يبلغ وبعدما يك�؛ ألن«ه لم ينِو كن«ه ال يُعل

»
�نث، حà« ولو عل

مه، قالوا 
»
  . ألن« ا_عي^ يُزيل اإلبهام : فحينئٍذ �نث؛ حà« ولو ك� إذا عل

:  ال آكل هذا الُرطب، فُعِجن هذا الُرطب، أو تُِرك حà« صار تمًرا، ثم« أكله، قالوا واهللا: كذلك لو قال شخًصا: مثال  -  ³
�نث أيًضا؛ ألن«ه أكل ذات ا�حلوف عليه، وهو إن«ما أراد ا_عي¦^ بقوt هذا الُرطب، وليست ني«ته مادام رطبًا، وµن«ما قصده 

 .معجونًا، أو أكله بعد أن صار تمًرا يابًساا_عي¦^، فحينئٍذ �نث، سواء أكله ُرطبًا، أو 

  
�  

ً
ج ا�م\ ، وُعِدم ا�عي³\ ، : رابعا nة ، وُعِدم السبب ا�ي هيnيíيُرَجع إ� اللفِظ ذاته فحينئٍذ إذا ُعِدمت ا:  

 يُراد به مع�  �
ً
  " :  èK " اللفظ إذا أطلق ؛ أحيانا
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  :ألفاظ العبادات : أوالً  •
  .ا��ء " : الصالة N اللغة " و، أقول وأفعال éصوصة  ، ُمفتَتَحة با_كب� ، وéُتَتَمة بالتسليم" : ع الصالة N ال�« "  -أ 

رات ا�خصوصة  من طلوع الفجر إ� غروب الشمس " : الصوم t مع� èp : " مثل  -ب    .وهو اإلمساك عن الُمفط¦
 �  .ُمطلق  اإلمساك " : اللغوي " ا�ع

̂« ، فد� ، فقال : قال شخص  لو: مثال  - �  بيمينه با��ء ؟ نقول ! بررت بيميÛ : واهللا ألصل
ً
ال ؛ األصل : فهل يكون بارا

طلق ، ُ�َمل [ اmقيقة ال�عي«ة  ؛ 
ُ
 إذا ص�« ) [ ا�ع� ال�è ( أن« اللفظ إذا أ

»
 إال
ً
  .، فال يكون بارا

أنا : فقيل N t ذلك ، فقال ! ، ثم« م8 هذا ا�وم ولم  يصم ) يوم االثن^ ( �وم ؛ واهللا ألصومن« هذا ا: كذلك : مثال  - ³
ال ، األصل N اللفظ اPي أطلقته ما دام أن« t حقيقة pعي«ة ، فإن«ه ُ�مل [ : فنقول . أنا أمسكت عن ال.م ! صمت 

ارة تكوت لم تصم الصيام ال�è ، و¸ذا اmقيقة ال�عي«ة ، وأن   .ن قد حنثت N يمينك ، فتلزمك الكف«
•  

ً
  :ألفاظ عقود اºيع واÎíح : ثانيا

َمل [ العقود ال�عي«ة : كذلك العقود ، لو قال 
ُ
Ð واهللا ال أبيع ، واهللا ال أنكح ؛.  

 غ� صحيح ، نقول : لو قال : مثال 
ً
 : واهللا ألنكحن« فالنة ، ثم« عقد عليها ، لكن عقدا

ً
  .بيمينه ، و�و ذلك  لم يكن بارا

َمل [ ا�ع� الصحيح ف
ُ
Ð اء ، ونكاحpالعقود من ؛ بيع ، و .  

 يُراد به ا�ع�  �
ً
  " :اللغوي " اللفظ إذا أطلق ؛ أحيانا

 ُ�َمل اللفظ [ ا�ع� اmقيó؛ أي ا�ع� اللغوي، فلو قال شخص
ً
اللحم ليس t مع� (واهللا ال أكل هذا اللحم؛ : أحيانا
èpلغوي �  .ال يكون حانثًا N يمينه، وµن«ما �نث إذا أكل اللحم األlر : ، فأكل الشحم، أو الكبد، قالوا)، وµن«ما t مع
�  ûِمة ، ويراد بها معً� لغوي ، ومع� ُعرôأحيانًا تطلق ال:  
 ) òُِعر �  قيقت^ ُ�َمل يمينه ؟ ، فع� أي ا�عن^ ، أو اm) فإذا تلفظ اإلنسان بكلمة ¸ا مع� لغوي ، ومع

َمل يمينه [ ا�ع� الُعرòِ ال ا�عÛ اللغوي 
ُ
Ð.  
صاحب : لو قال : مثال  

ُ
  " .ضعين± " واهللا ال أ

مع� لغوي ، وُيراد بها مع� ُعرòِ ، فتطلق الضعينة [ ا�اقة ، وهذا  -مثًال  -؛ تُطلق N اللغة ، وُيراد بها " الضعينة " 
  . تطلق الضعينة [ الزوجة مثًال ، أو �و ذلك مع� لغوي ، و

صاحب ضعين± ، وصاحب ناقة ، ال �نث : فإذا قال 
ُ
؛ ألن« الضعينة ¸ا مع� لغوي ومع� ُعرò ، وهو إن«ما  ! واهللا ال أ

، واألصل أن ُ�مل لفظ ُ�َمل [ ا�ع� الُعرò ، وهو لم يُصاحب الضعينة با�ع� العرò ، وµن«ما صاحب با�ع� اللغوي 
  . اmالف [ ا�ع� الُعرò ، ال ا�ع� اللغوي  

  :�لة من ا�سائل ا�تفرقة  B هذا اºاب  �
كِره [ فعله لو حلف إ: مسألة  •

ُ
 N يمينه . نسان [ ترك Çء ، ثم« أ

ً
  . وقد تقدم مع� هذا ؛ كن«ه ال يكون حانثا

  .، ثم« و�« شخص آخر N فعله نسان [ ترك Çء لو حلف إ: مسألة  •
  �« شخص آخر يشÚيها نيابة عنه  ، ثم« وواهللا ال أشÚي هذه السيارة: لو قال: مثال
  .ن« الوaيل يقوم مقام الُمو�¦ أل�نث : نقول

  .mالف لو حلف إنسان [ غ�ه ، فخالف ا�حلوف عليه يم^ ا: مسألة  •
  م ال �نث ؟ فهل �نث اmالف  N هذه اmالة ، أ
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ة ا�«  ن يمتنع بيم^ اmالف ؛ �البن و الزوجة ، أو ال يكون ؛ كعام« ا أن يكون ا�حلوف عليه مم«   اس ؟ال Aلو إم«
أن«  -واهللا أعلم  -، أو شأنه االمتناع بيم^ اmالف ؛ �لزوجة ، واالبن ، فاPي يظهر  "يمتنع"فإذا �ن ا�حلوف عليه  -أ 

  .ذا خالف يم^ اmالف ، فإن« اmالف �نث ، واmالة هذه ا�حلوف عليه إ
ا إذا �ن  -ب   ، سواء ؛ �ن ذلك الشخص ا�حلوف  -واهللا أعلم   -فاPي يظهر  "ال يمتنع " أم«

ً
أن« اmالف �نث ُمطلقا

  . ، أو جاهًال   ، وسواء �ن ذاكًرا ، أو ناسيًا، أو �لًما) األجنâ ( ؛ عليه ال يمتنع 
قون ب^ ما إذا فعل ا�حلوف عليه ؛  -ج  ن يمتنع بيم^ اmالف ؛ �لزوجة واالبن ، فإن«هم يُفر¦ ا إذا �ن ا�حلوف عليه مم« أم«

 ، فإن«ه ال �نث اmالف 
ً
 ، فإن«ه �نث ، وµذا فعله ناسيا

ً
  .فعل ال�ء �مدا

  : ا¢الصة 
  : ^ اmالف ، وب^ من �ن ا�حلوف عليه ال يمتنع بيم^ اmالف »ß ا_فريق ب^ من �ن ا�حلوف عليه يمتنع بيم

 ، وب^ " يمتنع " أن« اPي  -أ 
ً
ق ب^ كونه ناسيا  للحالف ، فلو خالفها حينئٍذ ؛ فيُفر«

ً
 ووزنا

ً
 وقدرا

ً
، األصل كن«ه يُقيم اعتبارا

 
ً
  : كونه �مدا

  .،  فال �نث اmالف �ن ناسيًافإذا  - �
  .، فإن«ه �نث  ن �مًداوµذا � - ³

ه األمر -ب  ق ب^ كونه  ، و[ هذابينما من هو أجنâ؛ ال يمتنع بيم^ اmالف، فهذا ال يهم" Pي ا أي األجنâ-فال يُفر«
ق ا�حلوف عليه ب^ كونه نا -يفعل ذلك ال�ء ا�حلوف عليه ا، فيحنث اmالف ُمطلًقا N مثل هذه سيًا أو ذاكرً ال يُفر«

  .لةاmا
 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )Õ_(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  أحÎم اíذر 

  .هقبل اإلسالم وبعد ،اوحديثً ألمور ال± يمارسها ا�اس قديًما ا�ذر من ا
  .ومنه قول بعضهم نذرت دم فالٍن إذا أوجب قتله، هو اإل¶اب /اíذر لغةً 

Cاالصطالح  الفق B /ا ليس واجًبا بأصل ال(عإ¶اب اإلنسان ¨ نفسه م.  
ويوجب ذلك ال�ء [ ، أو عمرةً أو صدقًة أو �و ذلك اأو حجً  أو صالةً  اصومً  اذر يوجب ال�ء ا�نذور [ نفسهفا� 

  .بأصل ال�ع عليهنفسه مع أن األمر لم يكن واجبًا نفسه ويلزم 
  :حكم اíذر  �

وذلك ألنه با�ذر يدخل نفسه N حرج وهو N  ،ئ ا�ذرنشِ يُ ؛  فيكره لإلنسان أن من حيث ا�ملة  مكروهحكم ا�ذر 
  .ذهب أك0 العلماءو إ� كراهية ا�ذر .  غ� عن هذا اmرج

  .وذهب بعض أصحاب اmديث إ� أن إنشاء ا�ذر vرم
  ) خيلنه ال يأâ +¡ وöنما يستخرج به من اºإ: ( ن' عن ا�ذر وقال عليه السالموا�â ، وتوقف ا5عض N ذلك

مع أن اهللا سبحانه وتعا�  أشاد بعباده ا�وف^  امكروهً  -إنشاء ا�ذر: أي-ويشe [ بعض ا�اس كيف يكون ا�ذر
َ÷َافُوَن يَْوًما َ·َن �Kَهُ ُمْسَتِط¡ًا{با�ذر؛ كما قال تعا�  هناك فرق : وا�واب عن هذا اإلش ل N أن يقال}  يُوفُوَن بِاníْذِر َو

أما الوفاء با�ذر فهو من ا@صال ، فإنشاء ا�ذر هو vل ال.م من حيث كراهيته أو Ðريمه، نشاء ا�ذر والوفاء با�ذرب^ إ
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    }يُوفُوَن بِاníْذِر {الطيبة وaونه يوò به فهذا اPي مدحها اهللا سبحانه N كتابه 
  عت� نذره Kوط من يُ  �

  : ذكر الفقهاء rلة من ال�وط ؛ثار ال�عيةآلاتÚتب عليه  اصحيحً  نذًراحà يكون ا�ذر 
، وال يعتد بنذر jنون و معتوه، ومن ثم قالوا ال يعت� نذر الصâ، �قالً  اأي بالغً  ،اأن يكون اíاذر مôفً  / ال(ط األول

  . بل قالوا ال يعتد بنذر زائل العقل بسكر وµغماء
Iاذر �تارً  : االختيار / ال(ط ا/اíذره ابأن يكون اí ، َمْ ومن ع  

ُ
ال بإكراهٍ معتٍ� pً�؛ ف، كره إنسان [ إنشاء نذرلو أ

ألن ا�كره  غ� مؤاخذ با�ملة كما تقدم ، وال يÚتب عليه اآلثار N ا�ملة، يعت� ¸ذا ا�ذر اPي أنشأه Ðت وطأة اإلكراه
  ). عà عن أمÀ ا¢طأ والنسيان وما استكرهوا عليه(: حديثمعنا 
  ش�ط لصحة اíذر إسالم اíاذر؟ هل ي �

أي يطالب بوفائه بعد -هل يصح نذره إذا �ن قبل إسالمه ؛قبل إسالمه �ن أو ن	انيًا أو وثنيًا يهوديًالو نذر ال فر 
فبذلك لو نذر ال فر حال كفره فإنه   مْ ومن عَ ، ؟ ذهب أك0 العلماء  إ� عدم اشÚاط اإلسالم لصحة ا�ذر-إسالمه
حديث عمر ر� اهللا عنه  ؛ذهب إ�ه هؤالء العلماء ود�ل ما، واء �ن نذره عبادة كصيام وصالة أو غ� عبادةس، ينعقد

فقال t ا�â " إ© نذرت N ا�اهلية أن أعتكف N ا�سجد اmرام �لة"ا�شهور اPي قاt للرسول ص� اهللا عليه وسلم 
ألن  ؛ة من هذا اmديث [ أنه ال يشÚط لصحة ا�ذر اإلسالم ظاهرةووجه ا�الل) أوِف بنذرك: (ص� اهللا عليه وسلم

ولو �ن نذره غ� منعقد �ا ، شأ ا�ذر حال كفره قبل إسالمهنمع أنه أ، ا�â  ص� اهللا عليه وسلم أمر عمر بالوفاء با�ذر
س¬ ذلك اهللا عليه وسلم � ص�â أن ا ؛و¯ا يدل [ صحة ا�ذر، أمر ا�â ص� اهللا عليه وسلم عمر بالوفاء با�ذر

، ه نذًرا�ا سما ولو لم يكن منعقًدا، هوتسميته بذلك يقت� انعقاد) أوِف بنذرك: (فقال، االفعل اPي صدر من عمر نذرً 
تصح من  فإن من ا�علوم أن هذه العبادات ال ؛عت فعبادة بدنية �لصوم والصالة واال ومع ذلك يقال بأن ال فر لو نذر

ولكنه إذا أسلم فإنه يطالب بإتيان ما نذره من صالة أو ، ومن ثم ال تصح منه حال كفره، فر ألن من pوطها اإلسالمال 
  . اصحيحً  تيانه به إتيانًاوأما لو أدى ا�نذور  قبل إسالمه فإنه ال يعت�  إ ،صوم أو اعت ف
، {اب الصوم [ نفسه بدون أن يتلفظ فال ينعقد ا�ذرومن ثم لو نوى بقلبه إ، أن يتôم اíاذر باíذر/ ال(ط ا/الث 

  .أو �و ذلك ، هللا ع¥ أن أص¥ كذا وaذا، يوًماهللا ع¥ أن أصوم : يقول متلفًظافالبد النعقاد ا�ذر أن 
فإن بعض أهل العلم يقولون ال  ؛فلو قال اإلنسان 	مة تفيد ا�ذر ولكن لم يقصده ،أن يقصد اíذر/ ال(ط الرابع 

  ) إنما األعمال باíيات وöنما ل! امرئ ما نوى: (يقول عليه السالمو ا�â ، ألن ا�ية مؤثرة، نعقد نذرهي
  .  وأن هذا صيغة من صيغ ا�ذر، العلم بما يتلفظ به، العلم بما يقول/ ال(ط ا¢امس 

  :أقسام اíذر  �
  :ينقسم ا�ذر إ� عدة أقسام

، هللا ع¥ نذر :وا�قصود با�ذر ا�طلق أن يقول ا�اذر ،قيد بوصف أو بفعل أو ب�ء ماا�ذر ا�طلق الغ� ا� :القسم األول 
:  وحكم هذا ا�وع أن ا�اذر تلزمه كفارة يم^ mديث عقبة بن �مر ر� اهللا عنه، هو ولم يفصل ولم يب^ هذا ا�ذر ما

    )كفارة اíذر إذا لم يسَم كفارة يم\(
Iث عليه ؛وا�قصود من هذا ا�وع تعليق ا�ذر ب�ط ،والغضب نذر اللجاج :القسم ا/اmيقصد مثًال ا�نع منه أو ا ،

ويقصد منه تأكيد أمر ، والغضب وشدة ا@الف ب^ ا�اذر وطرف آخر N األعم األغلب يقع N ا@صومة وس) بهذا ألنه
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   .ث أو  ا�نع و�و ذلكأو lل الشخص [ ا_صديق أو ا_كذيب أو اm ،من األمور أو تأكيد نفيه
tويقول إن أخ�ت بهذا األمر أو إن فعلت هذا األمر فلله ع¥ أن  ،يريد شخص أن يمنع نفسه أو غ�ه من فعٍل ما: ومثا

  .وهو يقصد من نذره lل نفسه [ عدم فعل ذلك ال�ء أو عدم ا_حديث بذلك األمر، أتصدق بكذا وaذا
أما الوفاء بنذره أو أن يأÁ بكفارة يم^  : أن ا�اذر �A ب^ أمرين "للجاج والغضبنذر ا"حكم هذا ا�وع من  ا�ذور 

  ) ال نذر B غضب و¥فارته كفارة يم\: (قال عليه السالمmديث عمران بن حص^  أن ا�â ، وينحل نذره
هللا ع¥ أن أرaب  :كما لو قال، لهN أص امباحً  اوهو أن ينذر شخص نذرً  :من أنواع ا�ذور؛ ا�ذر ا�باح  :ا/الث قسمال

  ، هللا ع¥ أن أدخل هذه ا�ار، هللا ع¥ أن ألبس هذا اfوب، هذه السيارة
ال : من أهل العلم من قال، هناك Ùم ألهل العلم إذا �ن من قبيل ا�باح ؟ينعقد هل ينعقد هذا ا�وع من ا�ذر أو ال

أنه ينعقد  واPي يظهر، Çء ال من حيث الوجود وال من حيث العدم وقالوا هو jرد Ùم ال يÚتب عليه، ينعقد  نذره
وهو أن ا�اذر �A ب^ أمرين أما بالوفاء بنذره إذا �ن ، سبق من نذر اللجاج والغضب وأن حكم ا�اذر حكم ما، نذره

 أو كفارة يم^ وينحل نذره 
ً
  .حالال

 اولكن ا�قصود أن ينذر ا�اذر شيئً  ؛كروه من حيث اإلنشاءوليس ا�قصود منه ا�ذر ا� ،هو ا�كروه :القسم الرابع
ومعلوم أن الطالق N ، لو قال ا�اذر هللا ع¥ أن أطلق زوج±: مثال ذلك، وأن يلزم نفسه بفعل شيئ مكروه، امكروهً 

  .هذا من حيث العموم واألصل، األصل مكروه وال �بذ
وال شك ، �A ب^ الوفاء با�ذر وب^ كفارة ا�م^ ،باح  سواء بسواءحكم ا�ذر ا�كروه حكم ا�ذر ا�: قال أهل العلم 

فإن jانبة ا�كروه واالبتعاد عنه حà لو ، السيما إن �ن قد نذر شيئًا مكروًها، وقد يكون ا_كف�  أوñ، أن ينعقد
ñص� اهللا عليه وسلم قال، بكفارة يم^ الشك أنه أو âألواهللا إ( :وا� Iإال  ؛منهام\ فأرى غ¡ها خ¡ًا حلف ¨ ي

  ) كفرت عن يمي و أتيت ا�ي هو خ¡
ع رlه أو كأن ينذر إنسان أن يقط، عون [ أنه ال {وز الوفاء بنذر ا�عصيةالعلماء jمو نذر ا�عصية؛  :ا¢امس قسمال

يم الوفاء به ولكن من حيث ولكن العلماء اختلفوا ليس من حيث Ðر، آخر اvرمً  اأو أن يفعل أمرً  أن يعق وا�يه
  هل ينعقد أم ال ينعقد؟ ، انعقاده ابتداءً 

وهذا أقرب للصواب؛ ألن ا�â ص� " وهو ا�ذر ا�حرم"إ� عدم انعقاد هذا ا�وع من ا�ذور  أكu أهل العلمذهب / �
   .)من نذر أن يع, اهللا فال يعصه ومن نذر أن يطيع اهللا فليطعه(اهللا عليه وسلم قال 

ولكن ال يفعله  �ا تقدم من أنه �رم الوفاء  ،إ� أن ا�ذر وµن �ن نذر معصية؛ إال أنه ينعقد بعض أهل العلموذهب / ³
  ) ال نذر B معصية و¥فارته كفارة يم\(ويستدلون æديث ، بنذر ا�عصية وµنما يكفر كفارة يم^

يع,  أن من نذر(مع أننا قلنا أن الوفاء به vرم ألنه  ،به يوِف  به أم لم القائلون بأنه ينعقد قالوا تلزمه كفارة سواء و�« 
، كفارةكما �رم الوفاء به فال Çء عليه وال تلزمه  :قالوا ؛وأما القائلون أن نذر ا�عصية ال ينعقد ابتداءً ، )اهللا فال يعصه

  .اvرمً  األنه نذر أمرً ، وµنما عليه ا_وبة من هذه ا�عصية
ووجه تسميته نذر ا_�ر ألنه يقصد منه  ال�  ،"  نذر ا��ر"  :س¬ عند الفقهاءي وهو ما ؛لطاعةنذر ا: القسم السادس

mديث الرسول ص� اهللا عليه ، هذا ا�وع منعقد عند rيع أهل العلم و{ب الوفاء به، وا_قرب إ� اهللا سبحانه وتعا�
  :ينقسم قسم^" نذر ا_�ر "�ذورهذا ا�وع من أنواع ا) من نذر أن يطيع اهللا فليطعه(وسلم 

أو  كما لو قال شخص هللا ع¥ أن أصوم ع�ة أيامٍ ، غ� معلق ب�ء أو مقيد æدوث Çء ،نذر ت�ر مطلق:  اíوع األول 
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  .فهذا ا�ذر يتع^ الوفاء به و ال {وز ترaه ، و�و ذلك اأو شهرً   أسبوً� 
ا�ذر [ نفسه æدوث نعمة t أو وجوب وهو اPي يعلق اإلنسان  ،ر ا�علقنذر ا�� :اíوع ا/اI من أنواع اíذر ا��ر

أو هللا ، لله ع¥ أن اعتمر أو أن أتصدق بكذا وaذا أو أن أصوم و�و ذلكف ؛لو رزقت بو� :كما لو قال، اندفاع بلية عنه
ندفاع Çء ال {ب الوفاء به إال إذا فهذا ا�وع ا�علق æدوث Çء أو ا، ع¥ لو شفيت من هذا ا�رض أن أفعل كذا وaذا

  .إذا حصل الو� وجب الوفاء با�ذر، إذا حصل الشفاء وجب الوفاء با�ذر، حصل ا�علق عليه
اإلنسان إذا أراد أن يتقرب بقربة إ� اهللا  بعد حصول نعمة أو و ؛تقدم معنا أن األصل أقل درجات الكراهية إنشاء ا�ذر

لربه  شكًراحصلت t نعمة أو اندفعت عنه بلية فعل هذا األمر اPي يفعله  فمà ما، ينذراندفاع بلية ليس æاجة ألن 
ر� من هذا ال�ء فعلت  بل إن ا�ذر N تضاعيفه �تمل كأن اإلنسان يشÚط [ ربه إن شفيتÛ يا، من غ� حاجة �ذر

والقول ، بل ذهب بعضهم إ�  Ðريمه ،�ذرو¸ذا كره بعض أهل العلم إنشاء ا، فيه كذا وaذا وال شك أن هذا فيه ما
  .با_حريم t حظ من ا�ظر وt اعتبار 

  :صيغة اíذر �
 ن ش اهللا مري�  فنذرإ" :أو أن يقول، "اهللا مري� إن شكذا  هللا ع¥ أن أفعل كذا أو" :من أشهرها ؛ا�ذر t صيغ

  . ااإلنسان نفسه ب�ء ما فيعت� نذرً  Ì لفظ يفهم منه إلزام ؛و[ Ì حال،  "ع¥ أن أصوم كذا وaذا
لكن )  ع اهللا فليطعهيمن نذر أن يط( هذا هو األصل، اPي تقدمت اإلشارة إ�ه قبل قليل  {ب الوفاء به نذر الطاعة

وهل يلزمه الوفاء  ؟هل يتصدق بماt 	ه ،نذر أن يتصدق بماt 	ه افلو أن إنسانً ، هناك بعض الصور حصل فيها استثناء
   ؟ومن ثم {ب عليه أن يتصدق بماt 	ه أو {زئه مثًال أن يتصدق باfلث ،رهبنذ

، أن يتصدق باfلث -حà يصدق عليه الوفاء بنذره-{زئه	ه فإنه  من نذر أن يتصدق بماt :قال rاعة من أهل العلم
 ما � 5ابة حينما  حصل منه حديث أذلك �ا جاء Nوفإذا تصدق باfلث صح نذره وو� به، وهذا هو األقرب للصواب 

فقال p "  إن من توبÀ يا رسول اهللا أن أ�لع من  ماÁ *ه": لحصل N يوم قريظة حينما أشار بيده إ� حلقه لليهود فقا
  ؛وaذلك حديث كعب بن مالك) ك ا/لثإنما ¶زئ( :الرسول صe اهللا عليه وسلم

»
والقصة  ،ف عن غزوة تبوكحينما ¤ل

وò ) أمسك عليك مالك فهو خ¡ لك( :ل t الرسول ص� اهللا عليه وسلم؛ فقاا أراد أن يتصدق بماt 	هحينم ،معروفة
  .)إنما ¶زئك ا/لث(بعض األلفاظ  

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )á_(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  :من مسائل اíذر �
الوفاء  إنف ااألصل أن اإلنسان إذا نذر صومً و ؛نذر الصيامما يتعلق ب ؛اÐتاج إ� توضيح وتقع كث�ً من ا�سائل ال±  -

  :و[ هذا ،وæسب ما حدده ،بنذره {ب æسب ما ألزم نفسه به
، "هللا ع¥ أن أصوم شهر ربيٍع األول"أو ، "ع¥ أن أصوم شهر vرم هللا": كما لو قال  ؛مع\ مثالً  لو حدد نذر الصوم بشهرٍ  -

  .�مالً  نهيصوم ذلك الشهر اPي عيّ  بأنوال يÀ بنذره إال  ،لشهر اPي عينه �مالً فح^ إذن يلزمه أن يصوم ذلك ا
 يصوم أنإما  ؛با@يار هو ذٍ ئفحين ؛وال �و ذلك لم يقل شهر رجب ،هولم يسم³  ،"اهللا عé أن أصوم شهرً "وöن نذر شهًرا  -

ُ  فال� آخره أوt إ منبا¸الل  اوµذا صام شهرً ، با¸الل من أوt إ� آخره اشهرً   فلو �ن تسعةُ  ؛اثالث^ يومً  يكون أن شÚطي
ولم يكمل صيامه  ،أما إذا �ن لم يصم برؤية، إذا �ن قد صام برؤيٍة وأكمل برؤيٍة  اوع�ين َصُدق عليه أنه صام شهرً 

  .اتمام ثالث^ يومً إمن  ذ البدئفحين ؛برؤية
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ً
بالعدد يعÛ ثالث^  شهًراأو يصوم  ،با¸الل من أوt إ� آخره اشهرً  ن يصومإما أ ؛ه فهو با@يارولم يسم¦  اشهرً  نذر إذاإذا
 يلزمه N هذه اmالة ا_تابع ويلزمه لكن، �و ذلك أووسط الشهر أو من آخر الشهر  من: مثالً حà ولو ابتدائها  ،يوًما
الث^ يوًما ويلزمه شهر فإنه يلزمه إكمال ثولم يسمه وصام من أثناء ال فإذا نذر صيام شهرٍ ، يوًماثالث^  كمليُ  أنأيًضا 

  .كذلك ا_تابع
بل يلزمه صيام  ؛فهنا األقرب ال يلزمه ا_تابع يوًمانذر أن يصوم ثالث^  شهًرايقل  مل لو نذر أن يصوم ثالث\ يوًما  -

  .أو �ن صيامه [ وجه ا_فرق _تابعسواًء �ن صيامه ¸ذه اfالث^ [ وجه ا يوًماثالث^ 
لو نذر أن يصوم يوم ، أو أيام الت�يق، أو يوم ا�حر ،يوم العيد سواًء عيد الفطر مثُل  ؛لو نذر أن يصوم يوًما �ُرم صيامه -

أو ا�وم األول من ، اfالث ع� من شهر ذي اmجة و ،ع� اfا©و،ع� اmاديأو نذر أن يصوم أيام الت�يق ، ا�حر
 ؛ويوم  ا�حر، يوä« العيدين يوم عيد الفطر مامن ا�علوم أنه �ُرم صيامه ال سي« ا وهذ ؛هو يوم عيد الفطر اPيشوال 

 و
ً
فإذا نذر أن يصوم هذا ا�وم ا�حرم مثًال فهنا ال {ب عليه صيام ، اإلrاع منعقد [ Ðريم صيام هذين ا�وم^ مطلقا

 ؟لكن هل يلزمه قضاء يوم بدل ذلك ا�وم اPي نذر ،أو يوم ا�حر، ال {ب و�رم عليه أن يصوم يوم العيد ،ذلك ا�وم
   ؟وهل أيًضا {ب عليه مع الصيام ا_كف�

صيامه إنما {ب  مvله لكونه �رُ  توقد فا يوًماألنه ع^  ،ذهب بعض أهل العلم إ� أنه ال يلزمه صيام بدِل يوم عنه/ �
  . عليه الكفارة

كفارة أيًضا  و{ب عليه مع ذلك ،صيامه موم اPي نذر صيامه وهو ¯ا �رُ بدل هذا ا� يوًماوذهب آخرون إ� أنه يصوم / ³
  .يم^ ألنه لم يصم ا�وم اPي حدده

 معين -
ً
 "هللا ع¥ أن أصوم" :لم �دد وµنما قال ،شهًرا، ع�ة أيام، �سة أيام ة؛لو نذر شخٌص أن يصوم ولكنه لم �دد أياما

  .قالوا {زئه صيام يوٍم �مل ؟فبم Aرج من نذره هذا إذا أراد الوفاء
أن ا�â ص� اهللا عليه وسلم ن' عن صيام ا�هر يعÛ صيام Ì أيام ا�هر Ì يوم  معلومٌ ، لو نذر إنسان صيام ا:هر -

  :وأيام الت�يق، صيامها كيوم العيدين م�رُ  ل±æيث ال يفطر إال األيام ا
  

ً
   ؟فكيف يÀ بنذره ولكن لو أنه نذر، نذر صيام ا�هر مكروه: أوال

وهو اPي ألزم نفسه بذلك و®ن  ،فإنه يلزمه صيام ا�هر ؛إذا نذر اإلنسان صوم ا�هر: من أهل العلم من قال: القول األول
وال يفطر إال األيام  ،لكنه هو اPي أدخل نفسه N هذا اmرج ومن ثم {ب عليه صيام ا�هر ،عن اmرج عدٍ N �فية وبُ 
   ،وأيام اmيض وا�فاس بالنسبة للمرأة، كأيام العيدين وأيام الت�يق اصومه مال± �رُ 

Iهرا :القول ا/ا�فهذا  ،اويفطر يومً  يوًما{زئه أن يصوم  إنهف ؛ختار شيخ اإلسالم ابن تيميه رlه اهللا أن من نذر صيام ا
عليه أنه صام  ُدقصام يوم وأفطر يوم َص من  إنف ،ألن N ال�ع أن صيام ا�هر هو صيام يوم وفطر يوم، هو صيام ا�هر

  .ولعل هذا القول أقرب إ� الصوابا�هر 
أيها األخوة كيف با�ذر يدخل اإلنسان نفسه N حرج ثم بعد ذلك يسأل ا�فت^ ويسأل ا�اس عن رخصة N t  وانظروا

 N هذه اmلقة وò  و¸ذا أؤaد ،هذا األمر وقد �ن N ُغنيٍة وبعٍد عن اmرج قبل أن يدخل N ا�ذر
ً
[ ما كررته مرارا

 N أن يبتعد عن ا�ذر وباب الطاعة مفتوح وباب القربة وا_قرب من اهللا مفتوح t لقة ا�اضية من أن اإلنسان ينب�mا
هذا لو ومع  ،يعلق إتيانه بالطاعة والقربة يعÛ [ حصول نعمة t أو دفع بلية أن لإلنسانال ينب�  ،Ì وقت وÌ ò ح^

   .فعتأو ا5لية ال± دُ  ،ا�عمة ال± حصلت بشكروجل  عزفأنت تتقرب إ� اهللا  ؛ليةحصل لك Üدد نعمة أو اندفاع ب
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فكيف Aرج من هذا  ،�و ذلك أورaعت^ أو أربع رaعات : مثالً  يصé ولم �ددأن لو نذر إنسان  ؛من نذر الصالة -
: و¸ذا ا�â ص� اهللا عليه وسلم يقول ،أقل الصالة األنه ؛N الصالة رaعتان ئال أك0 أهل العلم أن أقل ما {زق ؟ا�ذر

قال أهل العلم إنما الرaعة ، وò بعض الروايات صالة الليل وا�هار مث� مث� ما عدا الوتر) مث�الليل مث�  صالةُ (
أقل ما {زئه أن يأÁ  إنف اولم �دد عدد معي«نً  صالةً  ذرَ من ن قالواو¸ذا  ،ا�فل ا�طلق فأقله رaعتان أما ،تكون N الوتر

  عمرألن  ،ومنهم من قال Üزئه رaعة وAرج من نذره بمجيئه برaعة ؛برaعت^
ُ
صالة  هار عنه أنه تنفل رaعة وألنثِ أ

  .ئل ا�ذرهذه أبرز مسائل ا�ذر وrلة من مسا، ما قد أوتر اإلنسانالوتر رaعة واحدة يشفع بها  إنف ؛صحيحة كما N الوتر
  

ـَــاُب الَقَضاءِ     كِتـ
بل بعض أهل  ،بينوا أح مه وتفصيالته وجزئياته ،توسعوا فيه ،سموه كتاب القضاء اًـ ا�وضوع كتاب ¸ذاأفرد أهل العلم 
وما ذاك إال ألهمية هذا العلم وأهمية القيام به وأهمية معرفة أح مه  ؛خاصة N ال.م عن القضاء االعلم أفرد كتبً 

 وتفا
ُ
  .بالقيام به بت¥صيله �ن أ

  :اللغة ويراد بها عدة أمور B طلقتُ القضاء  مادة :B اللغة القضاء تعريف 
يعÛ  }َسْبَع َسَمَواٍت Bِ يَْوَمْ\ِ  َفَقَضاُهنn :{ومنه قول ا�وñ سبحانه وتعا�، إح م ال�ء والفراغ منهويراد بها تطلق  /�

   .فرغ من خلقهن ،أحكم خلقهن
ِكَتاِب  َوقََضْيَنا{ :ومنه قول اهللا سبحانه وتعا� إمضاء اmكملق ويراد بها تط/ ³

ْ
 بَِ إkْاثِيَل Bِ ال

َ
  .أي أمضينا }إِ�

í/  ومنه قول اهللا سبحانه وتعا� ،اإل{اب واإللزامويراد بها تطلق: } َ̧  إِيnاهُ  َوقَ
n

 َيْعُبُدوا إِال
n

ال
َ
  .أي أوجب وألزم }َرب�َك ك

 ،وفصل ا¢صومات وا�نازMت ،تبي\ ا3كم ال(è واإللزام به :بأنه القضاءَ  الفقهاءُ  فعر«  :صطالح الفقC االB معناه
   :ب^ القا� وا�ف± ،ومن هنا يتضح الفرق القضاء والفتوى، هذا هو القضاء

Àلكنه ال يملك السلطة اإللزامي :ا�ف èكم ال�mتبي^ ا N كم¸ذ ةإنما مهمته تكمنmا ا.   
 اmكم ال�è يُ  همع تبيين وفه :القا	

ْ
   .فÚق عن مف± من هذه ا�احيةاو¸ذا  ،م بهذا اmكمزِ ل

  العالقة ب\ ا�ع� اللغوي وا�ع� االصطال� �
 وتطلق [ اإل{اب ،ح ماإلحيث ورد N بيان هذه الÓمة N اللغة أنها تطلق [  ة؛عالقة ظاهرة بينالعالقة بينهما 

من اإل{اب واإللزام ألنه قاضيًا  أو س) القا� ،األح م ويمضيها كمألنه ُ�   ممن اإلح افس) القا� قاضيً  ،واإللزام
  .يوجب اmكم [ مثًال ا�دã عليه أو [ من {ب عليه ويلزمه به

  :حكم تعي\ القضاة �
، ون ب^ ا�اس ويفصلون N مناز�تهم وخصوماتهمأن ينصب قضاًة �كم مامإلا{ب [  :يقولون رlهم اهللا الفقهاء
أو �و  ا �ن أو رئيسً و× األمر ملً   فهو ،إذا أطلق N اصطالح ال�ع فا�راد به أ[ شخص t سلطه N ا�ولة واإلمام
يعt Û أن يتوñ  ،القضاء يتوñ إنهللقضاء ف اè إذا �ن من أهل القضاء صاmً مام ال�وا�سلمون jمعون [ أن اإل ؛ذلك

صلوات ، N زمانه ا�ف±وهو ، وهو القا� N زمانه، وقد �ن ا�â ص� اهللا عليه وآt وسلم هو القائد N زمانه ،القضاء
 خلفائهوaذلك  ؛أخرى ات	ف ا�ف± أحيانً ، ات	ف القا� أحيانً ، ت	ف القائديت	ف N األمة  ف ناهللا وسالمه عليه 
  .ر� اهللا عنهم وأرضاهم وعمر من بعده أبو بكر

ا5الد  أطراف �ميعوال يستطيع أن يق� األمام  ، ا5الد أطرافكما هو اmال منذ أزمنة بعيدة قد تتسع  نولك 
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 بهذينعليه  {ب قالواثم  ومن، للقضاء من حيث األصل هالً ليس أأيًضا  وقد يكون ،أقا�مهاوتعدد مدنها و تساعهاال
  .�فصلوا بينهم ن عليها N رعيته أن ينصب القضاةمن واجباته ال± أؤتم إنويلزمه ذلك ف ،القضاة االعتبارين أن ينصب

من بعده ر� اهللا عنهم وأرضاهم  ءوقد بعث ا@لفا ،ا�â ص� اهللا عليه وسلم �ن يبعث القضاة نأ ؛ا[ هذ لويد
أحكم  :قال ؟معاذبم Ýكم يا ( :وقال ؛صة ا�شهورةإ� ا�من N الق اث ص� اهللا عليه وآt وسلم معاذً فبع ،ءلقضال

  ). آلووال  رأ.أجتهد  :قال ؟فإن لم Âد :قال ،فبسنة رسول اهللا :قال ؟فإن لم Âد :قال ،بكتاب اهللا
بل ورد عن أ� بكر ر� اهللا عنه وأرضاه أنه ، �نوا يعينون القضاة أنهمأ� بكر وعمر  ؛كذلك ورد عن خلفائه من بعده

و¸ذا تعي^ القضاة ونصبهم من قبل و×  ،أ� بكر ر� اهللا عنه عن القضاء النشغال، قاضيًا مر ر� اهللا عنهع^ ع
  .للحاجة إ� نصب القضاة حà ال تضيع حقوق ا�اس وذلك، األمر من واجبات الوا�

Aتار  ومسئولٍ إمام ورئيس [ Ì  ةو� مسؤو�؛ N اختيار القضاة وتعيينهم ونصبهم مؤتمن األمرواألصل أن و×  
 ق	« فإذا ما  ،ـاا وعقًال وورعً علمً  من رعيته أن Aتار أفضل من {د ؛القضاة عليه اختيارأو ينوب عن األمام N  ؛القضاة

 اختيارأخطاء أو من مفاسد تنشأ من عدم  من�صل  فيما ــاقد يكون pيكًـ  إنهف ؛ــاة [ هذا ا�حوN اختيار القض
  .واألورع، واألعقل، واألعلم، األفضلو، األمثل

�/ 
ً
العلم  عنفرٌع  بال�ء ءفالقضا ،العلم به بعدال يتصور إال  بال�ء ءألن األصل N القضا ،قالوا Aتاروا األفضل علما

 إصابة 	ما �ن أقرب إ� ؛N علم ال�ع اا وتبحرً ما �ن ا�ختار للقضاء أك0 علمً وF ،ومن ثم قالوا ا�اهل ال يق� ،به
  .لحق من غ�هل
  .وأمكن N حكمه �الف من هو متصف بصفة اmمق قضائهألن األعقل أثبت N  ؛Aتار من هو أك0 عقالً  /³ 
í/  �ًتار من هو أك0 ورA  ق الصفةكما تقدم ألن من أتصف بهذهmري اÐ د�ه ورعه إ� 

ً
 ا@صوم و ،و®ن ورعه شديدا

أبعد عن ا�ور  -بصفة الورع اأي من �ن متصفً - وألنه  ،و�µ حكمه لشدة ورعه ،إ�هوتطم:  إ�هنفوسهم تسكن أيًضا 
  .N اmكم وا�يل إ� أحد ا@صوم بغ� حق

  :حكم تو� القضاء �
ومن ثم ال  ،تذهب حقوقهم þالالعظ¬ ألنه ال بد للناس من قا� �كم بينهم  �إلمامة ؛فرض كفايةتو× القضاء 

  .تحقق بهم الفرض الكفا2يه فال بد من وجود قضاة N األمة  بيستقيم أمر ا�اس إال
  :ل القضاءحكم Ýم�  �

  :وجدت ثالثة Kوطيكون القضاء فرض ع^ إذا  :قالوا ؟اإلنسانبمع� مà يكون القضاء فرض ع^ [ 
   .تار للقضاءأن t،  Aُ طلبأن يُ : ال(ط األول 

   .وفر فيه pوط القضاءتت ،أن يكون ¯ن يصلح للقضاء: ا/اIال(ط 
   .أن ال يوجد غ�ه ¯ن يصلح :ال(ط ا/الث

ولو ¤لف أحد هذه ، و ترaهيأثم ل اا عينيً وجوبً  بالقضاء القيامفإذا توفرت هذه ال�وط اfالثة N شخص تع^ عليه 
t أو لوجود غ�ه ¯ن  لبطألنه لم يُ  ،لم {ب عليه Ðمل القضاء ؛¤لف ال�ط اfالث أو، مثالً  ؛ �ل�ط األولال�وط

القضاء ، ليه Ðمل القضاءع ماmالة هذه �رُ  إنف ؛أما إذا ¤لف ال�ط اfا© و®ن هذا ال يصلح للقضاء .يصلح به القضاء
  ..N دماء ا�اس وأموا¸م وأعراضهم وهو غ� أهٍل للقضاء 
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  :لكنه يعرف أنه لن يقوم بالواجب، يصلح p نللقضاء وهو î لبإذا ُط  �
أو أنه  ،لو عرف من نفسه أنه ضعيف الشخصية كما ؛لكنه يعرف أنه ال يقوم بالواجب ،توفر فيه مواصفات القا� 

والسالمة ال يعد¸ا  ،عليه حينئذ Ðمل القضاء مفÀ مثل هذه اmالة �رُ  ،ددأو أنه Aاف إذا هُ  ،¯كن أن يقبل الرشوة
 ،عليه تو× القضاء مفمن ال يصلح للقضاء �رُ  )B ا¤نة B اíار وقا	 قاضيان(: وا�â ص� اهللا عليه وسلم قال ،Çء
ومن شفع  ،الشفاعة عند و× األمر N تعي^ هذا الشخص اPي ال يصلح للقضاء رمÐأهل العلم  بل قال ،t لبولو ُط 

  .اون قاضيً فاعة لشخص ال يصلح أن يكلشخص وهو ال يصلح للقضاء عند و× األمر فهو úٌش لألمة N الش
  ة ا�فضول B القضاء مع وجود من هو أفضل منه�تو حكم �
، فيجوز تو�ته حà ولو وجد من هو أفضل منه ،دام أن ا�فضول تتوفر فيه pوط القضاء ومواصفات القا� {وز ما 

مع وجود jموعة  ،مفقد وñ عمر بن ا@طاب ر� اهللا عنه وأرضاه N والية القضاء أناس من ا_ابع^ رضوان اهللا عليه
  . وال شك أن الصحابة أفضل من ا_ابع^ ،من الصحابة يصلحون للقضاء

  ؟ماذا تفيد والية القضاء العامة �
رlهم اهللا أن والية اmكم تفيد rلة من األمور  الفقهاء ذكر، اليةالقضاء دون ¤صيص للو تكبمع� لو قال األمام و�ّ  

 إذا وُ 
¦
   :أمور عدةالعامة  الواليةيكتسب من هذه : فقالوا ،بعمل مع^ الواليةن ¤صيص دو ، القا� والية �مة×

� / N القضايا ا�عروضة N أو �وها، وجناياتأو حدود ، أو أح م أ»ة، سواًء �نت ا�عامالت ما�ة ،ا�عامالتالفصل.   
  ،ه�و وواmجر [ من يستوجب اmجر ، الغائب N مال و، والسفيه، وا�جنون، �لصغ� ؛ا�ظر N أموال غ� الراشدين /³
í /أوقاف ا5ت كذلك N يعمل ب�وط الوقف ،ينظر àح.  
î /تنفيذ الوصايا كذلك N تهد}.  
ð/ ب tص� اهللا ل ،ال و× ¸ا من النساء منيزوج  أن ؛الوالية العامة هذه âشتجروا فالسلطان ا نإف: "(وسلم عليهقول ا�

p نائٌب و� من ال و� 	عن السلطان  والقا(  
</ t إمامة  Aُ عة واألعياد إذا لمr »ا بإمام مع^ص.  
= /t لمما  ؛جباية أموال ا@راج والز®ة  ُ   .إ� غ�ه ندست
>/ t عموم مصالح ا5تة ال± ع^ فيها N بكف األذى عن الطرقات ،ا�ظر،  N �  .هإقامة مرافق ا�افعة ¸ا و�ووالس
  .عنده من ا�وظف^ فيستبعد من ال يصلح ¸ا نينظر فيم كذلك/ 9

 
ُ
فحينئذ  ،لغ� القضاة من باب تنظيم األمور سندوهذه األمور �ن إذا تأملنا فيها سنلحظ أن بعضها اآلن N هذا الزمن أ

 
ُ
   .و× األمر إ� غ�ه بلمن قِ  سندتال يكون للقا� عالقة بهذه األمور ألنها أ

 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )æ_(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  :أنواع وأقسام والية القضاء 

  .من أو� إ�ه و× األمر هذه ا�همة أواإلمام هو اPي يع^ القضاة  
  .N هذه ا�سألة "العمل" و، "ا�ظر"ويرد N كتب الفقهاء مصطلح ، ينقسم إ� أقسام من حيث العموم وا@صوص وهذا

  .أو األ»ة وا�نايات و�و ذلك ،�لقضايا ا�ا�ة ؛Û القضايا ال± Aول للقا� ا�ظر فيهايع :وا�قصود با�ظر 
  .أو �وهأو إقليم ، أو ثالث، أو بتت^، مثًال Aص ببتة معينة ،م ن عمله ،أي م ن والية القا� :وا�قصود بالعمل
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  : هذه ا_و�ة تنقسم [ أربعة أقسام �
يعÛ أن يوñ القا� من قبل و× األمر أو من ينيبه عموم ا�ظر N عموم ، ظر B عموم العملعموم اí: القسم األول �

، و اmدود، و األ»ية ، القضاء r Nيع األمور ا�ا�ةفيكون t ،و� أ[ الواليات N القضاء، وهذه الوالية مطلقة ؛العمل
 .ا5الد ومدن ا5الد ونواº ا5الدr Nيع أقا�م أيًضا  وaذلك، وا�نايات و�وها

و�تك القضاء r Nيع القضايا ا�عروضة عليك r Nيع  :N خطاب ا_Óيف - أو من أنابه–أن يقول و× األمر  :مثا¸ا
 . عموم ا�ظر N عموم العمل t يقال هذا ،أ�اء ا5الد وأقا�م ا5الد

� Iخصوص العمل: القسم ا/ا B ظرíخصوص العملعموم ا ،عموم ا N ظر�. 
، أو N ا�دينة، أو N مكة، لكن N مدينة الرياض  فقط ،لو قالوا و�تك القضاء r Nيع القضايا ا�عروضة عليك :مثا¸ا

 .فهذا يقال t عموم ا�ظر N خصوص العمل ، أو �و ذلك، أو N جدة
أو و�تك القضاء N ، قضاء N ا�عامالت ا�ا�ةكما لو قاt و�تك ال، خصوص اíظر B عموم العمل: القسم ا/الث �

  .أح م األ»ة N عموم مناº ا5الد أو أقا�م ا5الد
كأن يقول و�تك القضاء N أح م األ»ة  ،وهذه أخص الواليات ،خصوص اíظر B خصوص العمل: القسم الرابع �

العمل اآلن N هذه ا5الد وò غ�ها أيًضا  و، ملفهذا يقال t خصوص ا�ظر N خصوص الع، فقط N مدينة الرياض فقط
العمل [ هذا ا_قسيم الرابع؛ حيث يُوñ القا� خصوص ا�ظر N خصوص  ؛ال± Ðكم بال�يعة من بتان ا�سلم^

رون هؤالء ينظ ؛وaذلك أيًضا ينظرون N جوانب معينة، فهناك قضاة Ì N م ن نظرهم N ا� ن اPي عينوا فيه، العمل
  .و�و ذلك، وأوþك ينظرون N أح م األ»ة، وأوþك ينظرون N اmدود وا�نايات، مثًال N ا�عامالت ا�ا�ة

فإن الÚتيب القضا2 ماب^ فÚة وأخرى يشهد نقالت  ؛تسمعون وتقرؤونأيًضا  وaما، من ترتيب العملأيًضا  و� هذا 
حà يكون هذا أدN،  ã جانب مع^تخصص ن Ì فئة من القضاة تaوو، ضاءراد منها تنظيم عمل القيُ  ،وÜديدات

  .لإل$از وا_دقيق وµتقان العمل وµح مه
  من يُنفذ فيه ُحكم القا	 بناًء ¨ هذه الواليات؟ �

من  ثً�اك ألن الطارئ إ� ا5ت يأخذ، N أهل ذلك ا5ت ا�قيم^ فيه وò الطارئ^ إ�ه ؛يُنفذ ُحكم القا� ا�وN ñ ا5ت
ال ينفذ t عليه حكم ألنه كما قلنا و× القا� N ، ذ عليه حكموأما غ� الطارئ وغ� ا�قيم فال ينُفّ ، أح م ا�قيم

   ."خصوص ا�ظر N خصوص العمل"
  :مÎن إقامة ا:عوى �
و¸ذا تُقام ، ا�دã عليه ألنه ال �كم قا� بت ا�دè [ ،هذا هو األصل ،األصل أن ا�عوى تقام N بت ا�دã عليه 

قا� بت ا�دè [ ولو حكم  ،حà يقوم قا� تلك ا5تة N اmكم [ ا�دã عليه ،دعوى N بت ا�دã عليه
من ثم ال ، يًضاصوص ا�ظر N خصوص العمل أ�و�ن قلنا إنما يُو� N زمننا هذا ، _عدى حكم واليته ؛ا�دã عليه

   .هذا هو األصل ،إلmاق ألوان من الËر باألبرياء ا5اب ل ن سببًا فتحنا هذاولو ، ينفذ حكمه فيه
سند إ�ه إدارة شؤون القضاة و�و ذلك

ُ
ال± صدرت أيًضا  واألنظمة ،لكن هناك بعض األمور قد يرى و× األمر أو من أ

قد  ،مثل قضايا بعض النساء، ثالً كون ا�صلحة تقت� أن تكون ا�عوى تقام N بت ا�دè م؛ قد تÐدد هذه األمور
، مشقة عظيمةا�رأة  ¯ا يلحق ،أن تقام ا�عوى N بت ا�دã عليه ؛قامت دعوى [ رجلأمن ا�شقة [ ا�رأة إذا  يكون

لكن من حيث األصل ، مà ما تعينت ا�صلحة N إقامة ا�عوى N بت ا�دè �ن ذلك، هناك صور مستثناةا�قصود أن 
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  .إنما تقام N بت ا�دã عليه ا�عوى
  من بيت ا�ال ¨ عمله B القضاء القا	 رزقًا حكم أخذ �

�  هل {وز أن يُعطى قا� من بيت مال ا�سلم^ مقابل عمله N ميدان القضاء؟  بمع
اه �ا و× فالصديق ر� اهللا عنه وأرض، والعمل [ هذا منذ عهد الصحابة رضوان اهللا عليهم أrع^ ،نعم {وز ذلك

وفرض عمر ر� اهللا عنه ، درهم^ أثن^ @ليفة رسول اهللا ص� اهللا عليه وآt وسلم ،فرضوا Ì t يوم مرتبا@الفة 
جعل البن أيًضا  وعمر ر� اهللا عنه وأرضاه، ثة دراهمفيكون N ا�وم ثال ،ل�يح القا� N زمانه Ì شهر مئة درهم

 من بيت ا�ال نصف شا
ً
وأمر عمر ر� اهللا عنه وأرضاه بالفرض �ن و× القضاء من بيت مال ، ة Ì يوممسعود رزقا
عطاء القا� �اذا؟ قالوا ألنه لو لم {وز الفرض وµ "من مال اهللا تعا� -أي القضاة-ارزقوهم و اكفوهم ": وقال ،ا�سلم^

البد أن يبحث عن كسب t  ،رغ للقضاءالسيما والقا� ال يمكن أن يتف، _عطلت اmقوق وضاعت ؛من بيت ا�ال رزقًا
 tيقوم بهذه ا�همة قالوا يُعطى رزقًا من بيت مال ا�سلم^، فتتعطل مصالح ا�سلم^ولعيا Ñفل.  

؛ أو مثًال áُف لكن áُف t ما ال يكÀ؛ فما اmكم؟ إذا لم يُ	ف لكن إن لم يñُف للقا	 من بيت ا�ال �ء
فيجوز N مثل هذه اmالة أن  ؛أو ألن بيت ا�ال غ� منتظم ،اًء ألن بيت ا�ال الÇء فيهسو، للقا� من بيت ا�ال Çء

جرة: يقول القا� للخصم^
ُ
  :ب�وط، ال أق� بينكما إال بأ

  وال يقصد االÜار ومزيد من ا_كسب ،هذه األجرة ال± يطلبها القا� قدر كفايته تكون أن -�
إال أنه ب�  ن ورً�؛ألن القا� مهما � ما يدفعه ا@صمان مًعا؛وµن، صم^بواحد من ا@ هذه األجرة تص¤ال أن  -³

و[ هذا فإذا áف t أحد ا@صم^ ا�ُعل فلربما ، واإلنسان غ� معصوم ،وا�فوس N األصل تميل إ� من أحسن إ�ها
  . ألجرة يدفعها ا@صمان مًعاو¸ذا نقول ا ،مال إ�ه
  .ا� من ا@صم^ ُجعًال إذا áف t من بيت مال ا�سلم^ ما هو أقل من حاجته{وز أن يأخذ القأيًضا  كذلك

جرة ال للقضاء وال للفتيا ؛أما إذا �ن يُ	ف t من بيت ا�ال ما يكفيه
ُ
  .فال {وز t أن يأخذ من ا@صوم أ

  :صفات القا	 �
  :ذه الصفاتمن ه، لÑ يكون قاضيًا ألنه ليس Ì شخص مؤهل، ذكر الفقهاء صفات القا� 

�لصâ مثًال  ،ومن ثم ال {وز أن يُوñ غ� ا�Óف، �قالً  تار للقضاء بالًغافال بد أن يكون من Aُ  ؛ا�ôيف: أوالً  �
  . [ غ�ه غ�ه فكيف يكون وا�ًا و�وه Ðت واليةأيًضا  وألن الصâ، ألن الصâ ناقص وال تُقبل شهادته،  وا�جنون

 : وذلك �ا ي¥ ، ، فال تُوñ ا�رأة القضاء باتفاق األئمة األربعة ابتداءً ، فة اPكوريةص اأن يكون ذكرً : ثانُيا �
وألن ا�رأة ) ال يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: (وهو قول ا�â ص� اهللا عليه وسلم ،mديث يستدل به العلماء N هذا ا5اب -

والقضاء N ا�ُملة �تاج إ� ، ة امرأت^ شهادة رجل واحدوPلك عدلت شهاد، يتطرق إ�ها ا�قص N كث� من ا�جاالت
، كسبهافإن هذا ا�قص ليس من ، وحينما نقول هذا ال.م ال نقوt يعÛ ُسبًة للمرأة، كمال رأي ورباطة جأش وتمام عقل

ب للب الرجل ا3ازم ديٍن أذه ال ما رأيت من ناقصات عقٍل و: (جاء N اmديث وهذا �ا، وµنما هو أمر خارج عن إرادتها
ّ̂ ا�â ص� اهللا عليه وسلم نقصان ا�ين والعقل )منكن أما نقصان دينها فألنها Üلس الليا� ال تص¥ أو شطر  :قال، ب

Ì هذا ليس  ،وأما نقصان عقلها فألن شهادة امرأت^ تعدل شهادة رجل واحد، عمرها ال تص¥ إذا أتاها اmيض أو ا�فاس
األسلم ¸ا أن وفاألصل N ا�رأة ، ليست أهًال mضور vال الرجالأيًضا  ارج عنها؛ قالوا وألن ا�رأةمن كسبها بل هو خ

، و¸ذا [ مر ا_اريخ لم تنقل �ا كتب ا_اريخ والس� والÚاجم أن امرأة و�ت القضاء ،تبتعد عن االختالط بالرجال
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  ت وقضت فهل ينفذ حكمها أم ال؟لو خالف و� األمر مثالً ووÈ امرأة القضاء فحكملكن 
   .ينفذ مطلًقاا�مهور [ أنه ال / � 
فإنه ال ينفذ  ؛ماال تقبل شهادتها فيه �لقصاص واmدود ،ذهب اmنفية إ� أنه ينفذ حكمها فيما تقبل شهادتها فيه أما/ ³

  .حكمها ولو قضت وانت' اmكم
مشغول أيًضا  وألنه، وألن الرقيق ُمَوñ عليه، ن الرق صفة نقصأل، فال يوñ ا�ملوك القضاء، أن يكون حراً : ثا/ًا �

  .�دمة سيده
وألنه ال ، والبد N القا� من العدالة ،ألن اإلسالم pٌط للعدالة، فال يوñ ال فر القضاء ؛أن يكون مسلًما: رابًعا �

tم إعزاز صاحبه ب^ ا�سلم^وألن الكفر يقت� عد! فكيف يقبل حكمه؟ ؛{وز أن يكون القا� ¯ن ال يقبل قو ،
  .j N tتمعات ا�سلمة t واحÚاًما افإذا و× ال فر القضاء �ن N هذا إعزازً 

ِيَن آََمُنوا إِْن َجاَءُكْم {:ضاء لقوt تعا� N سورة اmجراتفال يُوñ الفاسق الق أن يكون عدالً؛: خامًسا �
n

ف�َها ا�
َ
يَا ك

فدلت هذه اآلية [ ، فأمر سبحانه وتعا� با_ب^ وا_ثبت كما جاء N القراءة األخرى N نبأ الفاسق} وافَاِسٌق بِنََبأٍ َفَتبَيnنُ 
t؛عدم قبول قو ñّ  ،هو فاعل الكب�ة :والفاسق هنا، فعدم قبول حكمه من باب أو	وا�داوم [ فعل الصغ�ة أو الُم.  

ومن ثم فال يوñ األصم القضاء ألنه كيف �كم إذا  ،ميًعايشÚط للقا� أن يكون س ،أن يكون سميًعا: سادًسا �
  .Ùم ا@صم^ وال mنهم وال �و ذلك يسمع�ن ال 

 :وò هذا ال�ط خالف [ قول^ ،أن يكون بص¡ًا: اسابعً  �
 .هكذا عللوا، ألن األع¬ ال يعرف ا�دè من ا�دã عليه؛ من أهل العلم من يرى هذا ال(ط: األول
Iوز والية األع$ للقضاء: وقال بعض أهل العلم: ا/اÂ وز شهادتهÜ بل  ،ألنه ال �تاج إ� معرفة ع^ ا@صم، كما

  .يق� [ موصوٍف 
أن األع¬ إذا �ن قد وهبه اهللا عز وجل من قوة اmواس ا_فك� و حذق الرأي والفراسة ودقة  واPي يظهر واهللا أعلم

أما إذا لم تكن عنده قوة تعوضه ما ، فيجوز تو�ته القضاء واmالة هذه ؛ ال± فقدهاا�ظر ما يستغÛ به عن حاسة ا5	
 قد شهدنا N تارAنا اإلسالä ا�ديد نماذج من قضاة وُ و، فاته من حاسة ا5	 فاألقرب أنه ال يوñ القضاء

ß
و القضاء و®نوا ل

  .والعدل، وال
اهة ،واإلتقان، و®ن قضائهم مËب ا�ثل N اإلح م ،فاقدي ا5	
هذا هو األصل عند الفقهاء �ا تكلموا عن هذه  ،وا�راد يعÛ أن يكون jتهًدا مطلًقا ،أن يكون çتهًدا: ثامًنا �

ف§ عزيزة الوجود بعدما انقرضت العصور  ،صارت من ا�درة بم ن ؛لكن هذه ا�سألة و� االجتهاد ا�طلق، ا�سألة
لكنه أصبح N حكم  -القا� ا�جتهد ا�طلق- تبعهم؛ وµن �ن هذا لم يُعدم æمد اهللا عصور ا_ابع^ ومن  ،ا�فضلة

حنابلة ، N مذهبه هو، فال يتوñ القضاء إال ا�جتهد N ا�ذهب ؛فإذا لم {د ا�جتهد ا�طلق، ا�ادر وò حكم القليل
فإذا لم $د ، أقل رتبة من ا�جتهد ا�طلق هب هو طبًعاذقالوا والقا� ا�جتهد N ا�، ا�الكية الشافعية اmنابلة و�و ذلك
-ألننا لو لم نوt ، إ� مرحلة أخرى فيوñ القضاء ا�قت للحاجة إ� ذلكأيًضا  ننتقل ؛من يكÀ من ا�جتهدين N ا�ذهب

�لم أو طالب علم وµنما ا�قصود هو  ؛ال ،وا�قت هنا ليس ا�راد به ا�اهل، عطلت حقوق ا�اس وضاعت_ - ا�قتأي 
فعلمه vصور N مذهب مع^ وعلمه أقل من ا�جتهد سواء قلنا ا�جتهد N دائرة ا�ذهب ، لكنه مقت �ن سبقه من العلماء

  .أو ا�جتهد ا�طلق
، فمما ينب� أن يُعلم أن من أهم هذه الصفات العدالة ؛لم أيها اإلخوة واألخوات اشÚاط هذه الصفات ا�ذكورةإذا عُ  
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واالجتهاد ا�طلق لكن كما قلنا إذا صارت صفة العدالة واالجتهاد يدخلها ما يدخلها من ا�قص ألنه ال يأÁ زمان إال 
ال يÚُك ا�اس ال قضاة ئٍذ فحين، كما قال الصحا� ا�ليل ،حà تلقوا نبيكم ص� اهللا عليه وسلم ،واPي بعده p منه

وµن �ن فيه نقص N علمه ونقص  ،ويو× األمثل فاألمثل} فَايnُقوا اهللاnَ َما اْسَتَطْعُتم{ ¸م؛ بل يتó و× األمر اهللا ما استطاع
وµذا ، تو�ة القا� الفاسق ومفسدة ،مفسدة ترك ا�اس بدون قُضاة ؛ألنها تتعارض عندنا هنا مفسدتان، N عدا_ه
رتكبنا ا�فسدة الصغرى؛ فKتكب ا�فسدة ا ندرأ ا�فسدة الك�ى ولو امفسدتان وتعارضت مفسدتان فإنن تزاlت

للمفسدة الك�ى و� ترك ا�اس بدون  ؛ منه درءً الصغرى ونو× من �ن فيه Çء من الفسق لعدم وجود من هو أمثل
: يقول وسلم وا�â ص� اهللا عليه} فَايnُقوا اهللاnَ َما اْسَتَطْعُتم{: واهللا عز وجل أشار إ� هذه القاعدة بقوt، قضاة �كمون ¸م

  . )إذا أمرتكم بأمٍر فأتوا منه ما استطعتم(
 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )Ø_(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  :و جرى فيها ا¢الف ب\ أهل العلم، من الصفات الÀ ¶ب أن تتوفر B القا	 �
ال يُشÚط ذلك؛ ألن ا�â ص� اهللا  فهل يصح أن ي¥ القضاء من ال يتقن الكتابة؟ قالوا، ُقدرة القا	 ¨ الكتابة �

 وهو سيد اm م والقضاة ص� اهللا عليه وسلم
ً
مّيا
ُ
وألنه ليس من Òورة ، �ن ال يقرأ وال يكتب ،عليه وآt وسلم �ن أ

 ،اب اآلخرينتّ ا استغ� عن الكُ ألنه إذا �ن �تبً ، اولكن مع هذا قالوا األوñ أن يكون القا� �تبً ، اmكم الكتابة
ومن ثم فا_طبيق أصًال العم¥ اآلن يفرض ، قوث¦ كتب و يُ ال± أصبح Ç Ìء فيها يُ  ،و�اصة N األزمان اmاÒة اآلن

 .هذه ا�سألة فال يوñ أصًال إال من �ن ذو مؤهالت ليست الكتابة بأعالها
  
�  Mًور 	أن يكون القا Èلكن هذه ال�وط ، وا�تداعي^ وا_عامل مع ا@صوم حسن ا¢لق،قًظاي، ازاهدً ، من األو

ا لصحة تو�ة القا�؛ ولكن ال شك أن ¯ا يع^ إال أنها ليست pوًط  فيه؛وµن استحبت N القا� و تأكد وجودها 
السي«ما ُحسن ا@لق وا_عامل مع ، أن يتح� بهذه الصفات ؛أعون N t القيام بمهمتهأيًضا  ويكون ،القا� N عمله

ومزيد من ، فهو æاجة إ� Çء أو مزيد من اmلم، وأمزجة متباينة، وطبائع éتلفة، اجه نفسيات متعددةألنه يو ،اآلخرين
وmظاته فلهذا ينب� أن ، ولفظاته، وا�اس 	هم ينظرون حر®ته، اقدوة N أع^ ا�اس rيعً أيًضا  ألنه، األخالق الفاضلة

 .قدر �� من األخالق [ يكون 

  :ا�حكيم 
اآلن عن	 فاعل فيه السيما N هذا الزمن اPي صار ا_حكيم  ؛وهو ا_حكيم، N باب القضاء موضوع أخرأيًضا  عندنا*

فكث� من االتفاقات والوثائق ال± تُعقد ب^ ا�اس وب^ ال�®ت يُنص N كتابتها ، ومؤثر N إنهاء ا@صومات وا�ناز�ت
ومن ضمنها  ؛ال
اع وهذه ا@صومة يُسلك فيها ا@طوات ا_ا�ة [ أن حل هذا ؛N حال حدوث نزاٍع أو خصومةٍ 

  . قبل ا�حاكم ا_حكيم
   ما هو ا�حكيم؟ �

فيأتون  ،بينهما خصومٌة Ç Nء ؛مثًال ك�®ت أو �و ذلك ؛ا_حكيم أن يأÁ اثنان أو جهتان أو شخصيتان اعتباريتان
م ب^ ا�تنازع^ ال يُقصد به القا�و إ� شخص يطلبان منه أن �كم بينهما فيما اختلفا فيه؛  ؛ا�حّكم هنا اPي �ك«

م اثنان  ،لكنه غ� مع^ للقضاء، ا لو �ن هو مع^ للقضاءيع^ للقضاء وµال ل ن اmكم قضائيً  م لمألن ا�حكّ  فإذا حك«
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 N ا�ال و�وه أي �و ا�ال
ً
  .أو جهتان بينهما رجًال فحكم بينهما نفذ حكمه وجوبا

  :صحة ا�حكيم Kوط �
م.�   .ال± سبق بيانها تتوافر فيه صفات القا�، ا للقضاءم صاmً البد أن يكون ا�حك¦  ؛Kط B ا�حك³
و[ هذا فأمور ، أن تكون N ا�ال و�وه فقطو� ، أي N القضية ال± � vل ا_حكيم ؛Kط B ا�حكوم فيه. ³

فإن األموال تُباح كما  ؛�الف األموال، ألنها Ðتاج إ� قاٍض وواليةٍ  ،يهاالقصاص واmدود وا�نايات ال {ري ا_حكيم ف
لكن القول الصواب أن ا_حكيم ال  ؛وهذه ا�سألة وµن �نت مسألة خالفية ب^ أهل العلم، هو معلوم با5ذل واإلباحة
 ضعيٌف ال ي، {ري N القصاص واmدود

ٌ
  .ل عليهعوّ ألن ما قيل N جريانه N هذه ا�وضو�ت قول

  :حكم ا�حكيم �

  :ا_حكيم م�وع وقد دل [ م�وعيته ما ي¥
جاء إ� ا�â ص� اهللا عليه وآt وسلم فلم يرت� ، وقد �ن يُك� بأ� اmكم ،حديث أ� pُيح وهو حديث مشهور - 

إن قوä �نوا إذا : "وقال ،ةفب^ t سبب هذه التسمي ؛فسأt ا�â عن سبب تسميته بأ� اmكم، أن يُك� بأ� اmكم
فهذا إقراٌر من  )ما أحسن هذا(: عليه الصالة والسالم؛ فقال ا�â "فر� الفريقان أتو� فحكمت بينهم اختلفوا Ç Nءٍ 

 âص� اهللا عليه وسلم و�ا استحسنه ،للتحكيم عليه السالما� âولو �ن ا_حكيم غ� م�وٍع �ا اقّره ا�.  
 به N زمانهم ؛ر� اهللا عنهمفعل الصحابة  -

ً
وÐاكم ، إ� زيد ابن ثابت Ðاكم عمر وأ�ّ  ،فقد �ن ا_حكيم معموال

ومع ذلك  ،لم يكونا من القضاة N ذلك الوقت ؛ولم يكن زيٌد وال جب� ابن ُمطعم، عثمان وطلحة إ� جب� ابن ُمطعم
  .نه ال بأس بهم�وع وأ فدل هذا 	ه [ أن ا_حكيم أمرٌ ، جرى Ðاكم الصحابة إ�هم

  :آداب القا	 �
  :سبق بيانهاال± الفرق ب\ آداب القا	 وب\ الصفات  :أوالً 

  صفات القا	  آداب القا	  
  {ب أن تكون متوفرة فيه قبل أن يُوñ القضاء  األصل فيها أنها تكون بعد تو× القضاء  5
آداب القا� تعN Û ا�ملة أخالقه ال± �ُسن  ̂ 

  أن يتخلق بها مع ا@صوم وò أحواt 	ها و{ُمل
، األصل N صفات القا� أنها صفات ذاتيه �لسمع

  و�و ذلك، وا5	

  
، أن يتأدب ويتخلق بها ل بهN آداب القا� وأخالقه ال± {مُ  فات صغ�ةبعضهم صّنف مصّن ، كث�ة؛ و� اآلداب :ثانًيا

  :قالوا مثًال 
 من غ� ع -�

ً
 من غ� ضعف، نفينب� أن يكون قويا

ً
ا مع وµذا �ن قويً ، ا فإن الظالم قد يطمع فيهإذا �ن �نً ألنه  ؛�نا

وقد قال ا�â ص� اهللا ، من غ� ضعف و ل^، غ� عنف قوةفلهذا البد أن {مع ب^ األمرين ، عنف هابه صاحب اmق
أي ال تأخذ والية ألنك  )رن ¨ اثن\ا وöن أحب لك ما أحب íف/ فال تأمّ إI أراك ضعيفً ( :عليه وسلم أل� ذر

 .ضعيف
وþال تؤدي به عجلته إذا لم يكن ، ا ذا أناةٍ þال يغضب من Ùم ا@صوم وهم يÚافعون ب^ يديهأن يكون حليمً  -³

ويستأنسون N اmديث ا�شهور وهو قول ا�â ص� اهللا عليه ، و�µ أمر يندم عليه N ا�ستقبل ،ال �سن ا إ� ماحليمً 
 . )إن فيك خصلت\ �بهما اهللا ورسوp ا3لم واألناة: (وسلم لألشج بن عبد قيس



 نسخة مدققة ومزيدة                                                                                     امنامنا�ستوى ا/ا�ستوى ا/  --  الفقهالفقه    مقررمقرر

- ١٣٦ - 
 

í- دعه بعض ا@صوم ،أن يكون ذا فطنةA الþ فال يكون مغفًال. 
î - رام وا�شتبهاتmفيّكف نفسه عن ا 

ً
 .ه بإطماعه با�ال وُيغرى با�الþال يطمع N ميل ،أن يكون عفيفا

ð-  بأح م من سبقه 
ً
 . فيستفيد من أخالقهم ومن أح مهم و�و ذلك ،من القضاة أن يكون بص�ا

  ،ا من غ� ُعذرا وال حاجبً أن ال يتخذ بوابً  ->
ً
 بالقا�و ،فاألصل أن يكون بابه مفتوحا

ً
بل هو ولغ�ه  ،هذا ليس خاصا

 يمنع ذوي اmاجات من ال ،من سائر من و× واليًة [ ا�سلم^
ً
 وال حاجبا

ً
إال أنه وصول إ�ه؛ اB األصل أنه ال يتخذ بوابا

 : يستث� من ذلك مثالً 
وال يريدون أن يسمع  ؛ما إذا �نت القضية ال± ينظر فيها القا� قضيًة شخصيًة كقضية ب^ زوج^ زوج وزوجته -

  .يسمع أ»ارهما أحد þالفال بأس أن يغلق القا� أثناء سماعه �عواهما ا5اب عليهم  ؛Ùمهما وأ»ارهما أحد
  .و تكون كذلك أيًضا القضية ¸ا طبيعة خصوصية تقت� أن تكون جلساتها خاصة و �و ذلكأ -
يتعدون [ القا� و�و  قد فا@صوم اآلن ،كما هو اmال N زماننا ،يُستث� أيًضا ما إذا خ� القا� من ا@صوم -

  .وم اPين يدخلون عليه و�و ذلكولÚتيب أيًضا ا@ص ،ال بأس من ا¤اذ اmاجب lاية للقا�نئٍذ فحي ،ذلك
بل وò دخو¸ما عليه يعدل فال  ،قالوا أيًضا من األخالق واآلداب أن يعدل ب^ ا@صم^ N لفظه وm òظه وj òلسه -=

كذلك أيًضا N ا�ظر فال ينظر إ� أحد ، N ال.م فال يتÓم مثًال مع ا@صم ويÚك ا@صم اآلخر ،يقدم أحدهما [ اآلخر
ق¸ رسول اهللا صe اهللا عليه وآp وسلم أن ا¢صم\ (وقد جاء N اmديث  ،ا@صم^ ويÚك ا�ظر إ� ا@صم اآلخر

أو أن ، أو أن يلقنه حجته، أحد ا@صم^ بكلمة �ُرم [ القا� أن يُسار« ا كذلك أيًض  )يقعدان ب\ يدي ا3اكم
èهذا من مناقضات ومنافيات ¯، يعلمه كيف يّد Ì ي ينب� أن يكون عليه القا� مع خصومه؛Pمع العدل ا Zا يتنا

ال يقرب و ،فال {لس أحدهما [ كر- واآلخر [ األرض، والعدل N ا�جلس أيًضا بأن {لس ا@صمان ب^ يديه
 والعدل كذلك N دخو¸ما عليه بأن ال يأذن ألحد ا@صم^ بأن ، أحدهما منه واآلخر يبعده عنه و�و ذلك

ً
، يدخل أوال

أساء  ؛ألن القا� إذا لم يعدل m Nظاته وò ألفاظه وj òلسه  و�و ذلك ،هما N وقت واحديبل ينب� أن يدخل 	
 ،أيًضا تضُعف نفس ذلك ا@صم فيضُعف عن القيام æجته، وساءت سمعته ومن جهة أخرى ،ا@صوُم ا�ظر إ�ه والظن به

[ الصحيح  ؛أيًضا قالوا يعدل ب^ ا@صوم حà ولو �ن أحد ا@صم^ غ� مسلم ؛كذلكمع خصمه ُ�س أن القا� مال
 َيْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو {واهللا سبحانه وتعا� يقول ،ألن العدل مطلوب ،من أقوال أهل العلم

n
ال

َ
َ ك َ̈  َ¶ِْرَمنnُكْم َشَنآَُن قَْوٍم 

َ
َوال

َرُب لِلتnْقَوى
ْ
ق
َ
  .إ�هإذا �ن أحدهما غ� مسلم أدã إ� Ðبيب هذا الشخص N اإلسالم ودعوته  بل إن العدل ب^ ا@صوم}أ

لكن اآلن  ،ا �ا �نت jالس القضاء مفتوحة N ا�سجد وò كذاهذا قديمً  ،ينب� كذلك أن �j Ëلسه أهل العلم -<
راجعهم حà �صل t ا�ق^ باmكم ن يوأ، أن يشاور أهل العلم وأهل الرأي ؛نقول ينب� للقا� إذا أشÓت عليه قضية

  . اPي ينوي اmكم به
فال {وز t أن يؤخر اmكم مà ما اتضح ، من أخالق القا� اإل»اع N ا5ت N ا��وى وµنهاء خصومات ا�اس - 9
 t- بهذا القيد- àذا  مµكم؛ ألن ا�اس يريدون حقوقهم وmأن يؤخر ا t كم للقا� ال {وزmل القا� ما اتضح ا أج"

وأن ، يÚتب [ هذا أن مصالح ا�اس تتعطلt اmكم؛ ف اmكم ب^ ا�تخاصم^ بعد ما اتضحت t القضية واتضح
 
ً
ال بأس بأن  ئذٍ وأن خصومتهم تزداد وتتفاقم؛ أما إذا �ن سبب تأخ�ه ألنه لم يتضح t اmكم فحين، أمورهم تتعقد أيضا

حà يصل ، فيستش� أقرانه ومنهم يفوقونه N العلم والقضاء، وأهل الرأيويستش�هم كتب أهل العلم  وأن يراجع ،يؤخره
  .إ� اmكم الصحيح N هذه ا�سألة ال± أشÓت عليه بعض جوانبها
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مثل القضاء N حال الغضب الشديد ، æيث ينغلق فهمه ،�ُرم عليه القضاء إذا حصل t ما يمنع الفهم ويشغل الفكر -?�
 mديث أ� 

ً
قالوا ومثل الغضب Ì أمٍر يشغل ا5ال  )ال يقض\ حَكٌم ب\ اثن\ وهو غضبان( بكرة ر� اهللا عنه مرفو�
 ، ويشتت اPهن ويغلق الفهم ويمنع منه

ً
أو ، أو كسل، أو حر شديد، أو برد شديد، أو N جوع شديد، كما لو �ن حاقنا

ن القا� ألن حكمه t أثر عظيم فينب� أن �كم N لك، أو �و ذلك من اآلفات ال± تعÚض �مة ا�اس، مرض
  . صاN اPهن غ� مشوشوهو القضية 

دون أن يصل إ� درجٍة تمنعه من اmفظ و الفهم فهل {وز ، أو برد، أو حر، لكن لو حصل Ç t من ذلك من مثًال جوع
� درجٍة تمنعه من الفهم الغضب معه إما دام لم يصل  ،ال مانع حà ولو حصل Ç tٌء من ذلك :t أن يق�؟ قالوا

 يغضبه ، ال مانع من القضاء، واmفظ
ً
ألن اإلنسان ال Aلو من هذه األمور السّيما القا� ال Aلو فقد يعرض ا@صوم Ùما

فقال األنصاري للنâ ص� اهللا عليه ، بل ورد N حديث N قصة ¤اصم الزب� ر� اهللا عنه مع األنصاري، و�و ذلك
كما " ؛ وق8 بينهما مع أنه �ن úضبًافغضب ا�â ص� اهللا عليه وآt وسلم!" �ن ابن عمتك؟ هأ ألن"م �ا حكم t وسل

  .فال بأس أن يق�ال يمنعه من الفهم؛  إذن إذا �ن الغضب و�وه �صل للقا� لكن، هو N ظاهر اmديث
ا فإن �ن حكمه صوابً  ؛قالوا يُنظر N حكمهالعمل؟ إذا حكم القا	 مع حصول ما يمنع الفهم ويشغل الفكر فما  �

سيأÁ ، ينفذ حكمه؛ بل يُنقض حكمه لم اوµن لم يكن صوابً ، نفذ؛ ألنه ال فائدة من نقض اmكم واmالة هذه مع صحته
�ن لكن يُنقض هنا  فيما إذا حكم وقد ، ا للنص أو لإلrاع فقطإال إذا �ن éالفً  ؛معنا أن حكم القا� ال يُنقض

 يمنعه من الفهم واmفظ
ً
نه حكم وهو N حالة مشوش مادام أ يُنقض حà ولو خالف االجتهاد كذلك؛ ،ذهنه مشوشا

  .ولكنه حكم ؛ألنه ¯نوٌع من اmكم ،اPهن يمنعه هذا التشويش من الفهم واmفظ و الضبط
رسول اهللا صe عليه وآp وسلم الرا�  لعن( �ُرم عليه كذلك قبول الرشوة mديث ابن عمر ر� اهللا عنه وأرضاه -��

   )والرائش(وزاد N بعض الروايات  )وا�رت�
صاحبها ملعون [ لسان ، والرشوة من أقبح الصفات وأخس األفعال، واللعن هو الطرد واإلبعاد عن رlه اهللا عز وجل

ومن أعظم الفساد اPي ،  الفرد وا�جتمعوما ذاك إال لعظيم خطرها وشدة Òرها [ ،رسول اهللا ص� اهللا عليه وآt وسلم
 و الرشاوىالفساد اإلداري أ فإذا وقع، انتشار الرشاوى فيها ؛من ا�ؤسسات تُبت� به ا�ؤسسات اإلدارية سواًء القضاء أو غ�ه

يُفÚض فيه فكيف إذا �نت الرشوة من القا� اPي ، ا�صيبة بالفسادذنت هذه إذا وقعت N مؤسسٍة أو jتمٍع آ ؛اعمومً 
؛ و¸ذا {ب [ القا� أن يبتعد Ì ا5عد عن 

ً
 نزيها

ً
 . شائبٍة تدور حول الرشوة و�وهاÌ أن يكون عدال

  
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )Ú`(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  :هدى إ�همسألة قبول القا	 �ا يُ  �
وا�راد ، )هدايا العمال غلول: (اهللا عليه وسلم لقول ا�â ص� ،�رم [ القا� قبول ا¸دية :الفقهاء رlهم اهللا قالوا

ِت بَِما َغلn يَْوَم {Pلك يقول اهللا عز وجل  ،والغلول من كبائر اPنوب، ويدخل فيهم القضاة ،الوالة :بالعمال
ْ
َوَمْن َفْغلُْل يَأ

ِقَياَمةِ 
ْ
أو كما قال  )لة الÀ غلها تشتعل عليه ناًرا B ق�هإن الشم( :وا�â ص� اهللا عليه وسلم قال N قصة ذلك الرجل }ال

ويدفعه هذا إ� ا�يل إ�ه ، وألن قبول القا� للهدية ذريعة إ� vبة الُمهدي وقضاء حاجته، ص� اهللا عليه وسلم
  .هذا اmكم العام فيما يتعلق بقبول القا� للهدية ، ومرا�تُه N اmكم

 فهل {وز ويسوغ للقا� واmالةُ  ؛من قبل أن ي¥ منصب القضاء القا� يهاديلكن إذا �نت ا¸دية من شخص �ن 
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  هذه قبول ا¸دية ألنها من شخص �ن بينُه وب^ القا� تهادي قبل أن ي¥ منصب القضاء؟
متقدم [ �ا هو استمرار لْ�  هنا ألن قبول ا¸دية ،بأس أن يقبل القا� هديتهُ  قالوا األصل أنه N مثل هذه اmالة ال

  :استثنوا من هذا استثناءلكنهم ، والية القا� للقضاء
، ب^ يدَي قضيٍة ينظر فيها القا� - ولو �نت من شخص يهاديه سابًقا-من ذلك ما إذا �نت هذه ا¸دية  يستث�: فقالوا

لُة هذه أن يقبل هديًة من فال {وز للقا� واmا، � القا� بعدلم تصل إ هاولكن ،أو انعقد سبب ا�ظر N هذه القضية
حà ولو �ن ذلك الشخص بينه وب^ القا� تهاٍد سابق قبل تنصيب هذا الشخص  ،نظر tُ قضيةشخص يمكن أن تُ 

أن القا� {ب عليه أن يبتعد عن Ì  وقد تقدم معنا ،ألن قبول ا¸دية N مثل هذه اmالة ا_همة فيها  ظاهرة، للقضاء
ذا لم يكن هناك قضية ¸ذا الشخص حاÒة إ اأم، تهم بهعن ما يمكن أن يُ  اتامً  ًدان يبتعد ابتعاوأ، لون من ألوان ا_همة

وذلك  ،{وز للقا� أن يقبل هديته إذا �ن بينه وب^ القا� تهاٍد سابق: وال مستقبلة يمكن أن تصل إ� القا�؛ فقالوا
  .ن انتفت جاز t قبو¸اوµ ،للقا� قبول ا¸ديةز إن وجدت لم {ُ ، يدور مع ا_همةفاmكم ، النتفاء ا_همة

  :ا�ين ال ¶وز للقا	 أن �كم Fم �
 موaذلك ال �ك. ن نزلواوأوالده وµ، وا�يه وµن علو كعمودي النسب، �ن ال تقبل شهادته tوال  ،�فسهقا�  مال �ك 

ضت للقا� خصومة ألحد من رِ  هذا لو عُ و[، لوجود ا_همة N هذه الصور 	ها؛ عدوهوال �كم [  ،لزوجتهقا� 
فإن �ن N ا5ت قا� ، ال {وز ا�ظر فيها لوجود ا_همة، أو لعدٍو فال ينظر القا� فيها ههؤالء؛ لوا�يه أو و�ه أو لزوجت

كما  ،ن لم يكن و®ن يصعب السفر إ� بت فيها قا� ف�جع هؤالء ا@صوم إ� ا_حكيموµ، فيه ذلك القا� رآخر نظ
� إ� زيد بن ثابت ر� اهللا عنهم

ُ
  .فعل عمر ر� اهللا عنه  عندما Ðاكم هو وأ

  :معرفة كيفية ا�عامل مع قضايا من سبقه من القضاة  �
 فكيف يتعامل مع قضايا من سبقه من القضاة؟ا؛ القا� قد يأN Á م ن يكون قد سبقُه قُضاة أخرون وحكموا N قضاي

  :وال Aل: ؛ و¸ذا قالوا هقبل jيئ Ç Nء سابًقا وقد قُ� قد يأÁ القا� أحيانًا
 Èًاأن يكون القا� السابق  /ا3الة األوmًافإ، للقضاء صاmللقضاء فليس للقا� ا�ديد أن ينقض من  ن �ن صا

 للقضاء حà ولو، ا لإلrاعأو �ن éالفً ، áيٍح  صحيٍح  �ن éالًفا �ٍص  منإال ، أح م من سبقه من القضاة
ً
  .�ن صاmا

وقضاؤُه ، �اذا؟ ألن القا� السابق غ� معصوم، ز للقا� ا�ديد أن Aالف ذلك اmكم وأن ينقضهُ فÀ هذه اmالة {و 
وما تب^ بطالنُه فال يقر وµنما {ب أن ينقض ، وقد تب^ بطالنُه �خالفته ا�ص ال	يح واإلrاع الصحيح ،حرمة tُ ال 

  .وأن ينكر
وµنما éالًفا  ،لإلrاع وال ا�ص ال	يح ليس éالًفا ؛ وا لالجتهادذا �ن حكم القا� الصالح السابق éالفً إأما  

فÀ مثل هذه اmالة ال {وز للقا� ا�ديد أن ينقض قضاء من سبقُه واmالُة  ؛للقضاء لالجتهاد والقا� السابق صاmًا
فكيف باجتهاده ينقض اجتهاد من سبقه؟ و¸ذا قال  ،د ا�ديد �كم باجتها�اذا؟ ألن úية ما N األمر أن القا�، هذه

  . أهل العلم ال ينقض اجتهاده باجتهاٍد مثلِه 
ح مه ا�خالفُة ن القا� غ� صالح للقضاء فتنقض أفإذا �، أن يكون القا� غ� صالح للقضاء /ا3الة ا/انية
أو حà ، أو �نت من قبيل éالفة اإلrاع، قبيل éالفة ا�ص ال	يح سواء �نت éالفتها للصواب من، للصواب 	ها

 ،واجتهادُه غ� معت�، �نت من قبيل éالفة االجتهاد؛ ألنُه ما دام أنه غ� صالح للقضاء فهو أصًال غ� أهٍل  لالجتهاد
  .صادٌر  من غ� أهٍل لالجتهاد فقضاؤهُ 
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  .لعدم الفائدة من نقض حكمُه �وافقته الصواب ،ال ينقض حكمهُ  ر أن حكمُه وافق الصواب فحينئذٍ أما لو قد 
  أذا اُدè ¨ امرأٍة غ¡ بَْرَزٍة بدعوى فهل ¶�ها القا	 ¨ ا3ضور إ� çلس ا3كم؟ �

�زة وغ� ال، يقال امرأةٌ برزة، تذهب للسوق تذهب لe م ن، � ا�رأُة ال± ت�ز من بيتها لقضاء حوا]ها :ا�رأةُ ال�زة
مع ، أصبح ا�ميع N حكم ال�زة إال ما ندر أما النساء N زماننا اهللا ا�ستعان  ،هذا N الزمن السابق، � القارة N بيتها

  .)أقرب ما تكون ا�رأة من ربها وB ï قعر بيتها: (ا�â ص� اهللا عليه وسلم قالأن 
 وال تلزم بذلكال { :قالوا ،[ Ì حال إذا ادè [ امرأة غ� برزة

ً
، �ها القا� [ اmضور إ� jلس القضاء أبدا

ولكنها تؤمر بأن تو� ، ال �Ü [ اmضور �جلس القضاء إذا �نت غ� برزة وال تلزم بذلك ؛انظروا N اmقوق للمرأة
Ë� ت مثًال شخًصا ،عنها منFعوى فإذا و�ال : قالوا  فهل ËÐ؟  –لزمتها ا�م^ مثالً  - ولزمتها بعد سماع القا� ا

ف N بيتها، ËÐ أيًضا
»
فها، وµنما Ðَل

¦
 ، ف�سل إ�ها القا� من ُ�َل

¦
ف ويبعث مع ا�حل

¦
ف شاهدين يْستَْحِلفها ا�َحل

  .Ëæتهما
 ا�رأ: ة غ� ال�زةومثل ا�رأ 

ً
  .ذلك��رأة السجينة وا�رأة ا�ريضُة و�و ، ة ا�عذورة أو أهل ا�عذور عموما

  هل يقبل قول قا	 معزوٍل عدٍل ال يتهم ؟ �
للتقاعد كما يعرف بزماننا  كما لو �ن طا5ًا ،عزل عن اmكم وهو عدل وهو غ� متهمأن القا� مثًال يُ  �صل أحيانًا

عÀ من غ� طلبه، اإلعفاء اأو طا5ً ، هذا
ُ
ا أيًض  فيقول مثًال كنت قد حكمُت لفالن [ فالن بكذا ولم يذكر، أو أ

  ؟مستندُه فهل يقبل 
 وهو ال يتهم

ً
ألن هذا ال يؤثر N حكمه ، حà ولو لم يذكر مستند حكمهِ ، قالوا نعم يقبل قول القا� ا�عزول إذا �ن عدال

  .بسجلِه أيًضا  حà ولو لم يكن
  : ألفاظ تو�ُة القا	  �

  :قالوا تنقسم ألفاظ ا_و�ة للقا� إ� قسم^ 
 لفاظ كنائية أ -³               ألفاظ �áة            -�

أو جعلُت ، أو رددُت إ�ك اmكم، أو فوضتُك اmكم، أو قتتُك اmكم، أن يقال و�تُك اmكم :األلفاظ ال�ñة
و�وها من األلفاظ ال	�ة ال± ال Ðتمل غ� مع� ، أو استخلفتُك N اmكم، أو استنبتك N اmكم، إ�ك اmكم
  .ا_و�ة للقضاء

  أن تكون ألفاظ Ðتمل القضاء وغ�ه مثل ماذا ؟: واأللفاظ الكنائية
كما لو  ،و�ة للقضاء إال إذا احتفت بقرينةفهذه األلفاظ الكنائية ال تنعقد بها ا_، أو عولُت عليك، اعتمدُت عليك: مثل 

 
¦
  .أو عولُت عليك فاحكم أو �و ذلك ،  اعتمدُت عليك Ðكمقال ا�و×

، أن األلفاظ ال	�ة ال Ðتاج إ� قرينة بل تنعقد بها والية القضاء مباpة :ظ ا�و�ة ال�ñة والكنائيةالفرق ب\ ألفا
  .ت بقرينة تدل [ إرادة تو�ة القضاء فبينما األلفاظ الكنائية ال تنعقد بها والية القضاء إال إذا احت

  باب طريقة ا3كم 
ل للقضاء ،والعنايُة بهِ ، ا ينب� للقضاة معرفتهُ وهو من أعظم م ،ويعنون بِه صفة ا�رافعات  ه¦

ُ
ينب� ، من اخت� للقضاء أو أ

العنايُة به وتتأكد و¸ذا تتع^  ،ألن هذا ا5اب هو لُب أو وسيلُة الوصول إ� اmكم أن يعتÛ بهذا ا5اب عناية تامة؛
Ì كم ما يُ  معرفتُه وفهمmذكر فيه من طرق ا.  



 نسخة مدققة ومزيدة                                                                                     امنامنا�ستوى ا/ا�ستوى ا/  --  الفقهالفقه    مقررمقرر

- ١٤٠ - 
 

خطوات ا�ظر N .؟!؟ كيف يبدأ القا� N ا�ظر N القضية !كيف تس� القضية عند القا�  –عÛ ي –ا�راد بهذا ا5اب 
  :القضية

واmكم ا�راد به هنا ، أو بمع� آخر األسباب ا�وصلة للحكم، هو ما يتوصل بِه إ� اmكم :و¸ذا قالوا طريق اmكم 
  .صومات وفض ا�ناز�ت ب^ ا�تداعي^ وا�تخاصم^ اmكم ا�راد به فصُل ا@. ليس قول حرام أو واجب؛ ال

 
ً
وسؤاt ¸ما بهذه الصيغة ال ¤صيص فيه  إذا حË ا@صمان عند القا� أجلسهم ب^ يديه ويقول أيكما ا�دè؟: أوال

جاز tُ ذلك وµنما يقول أيكما ا�دè؟ فإذا سكت القا� مثًال حà يبدأ أحدهما بال.م ، لواحٍد منهما وليس فيه جورٌ 
واPي يبدأ با�عوى يعت� هو ، ويقول أيكما ا�دè بل سكت حà يبدأ أحدهما بال.م جاز tُ ذلك، ولو لم يسأ¸م

èصص، وال يقول القا� ألحدهم تكلم يوجه ال.م ألحدهم تكلم، ا�دé مالم يتضح  ،ألن هذا فيه ¤صيص لغ�
èفحينئذٍ ، ا�د èتكلم  فإذا أتضح للقا� ا�د tُ ال بأس أن يقول القا�.  
ويقول t  ،فإن قال خصمُه مثًال أنا ا�دè لم يلتفت إ�ه القا�، حِه بالسبقمن سبق بدعوى قدمه القا� لÚج: ثانيًا

  . ثم بعد ذلك ادِع ما شئت من دعوى ،أجب خصمك عن دعواه
ألن القرعة ، مفمن خرجت tُ القرعة قُد¦ ) قرعة بينهما القا� جرى الأ(  إذا أدعيا مًعا N وقٍت واحد أقرع بينهما: ثاfًا 

  .عند االزدحام كما N هذه الصورة N الوقت ذاته مرجحةأيًضا  و�، ق N حال عدم تعيينهِ تعي^ ا�ستحِ 
  . إذا انتهت حكومة ا�دè وخصومتُه لآلخر أن يدè دعوى جديدة إذا أراد ذلك: رابًعا 
وأين �ن؟ وينظر ، وtُ أن يناقشُه عن سبب اmق اPي يدعيه، القا� N ا�عوى؛ فلُه أن يسأل ا�دèإذا ارتاب : خامًسا

  . N اmال هل تقت� صحة ما قال أو ال؟ 
  :ا:عوة ا�قلوبة �
ادè [ : لكأن يقول مثًال ا�دã عليه يقو، قالوا أن يدè من عليه اmُق ا�ستَِحق بأخذ حقهِ : ا�راد با�عوة ا�قلوبة 

 من أن �ن مدãً  لبيقِ ف. هذا أنُه يدè ع¥ بديناٍر فأحلفÛ أيها القا� tُ بأنُه ال حق tُ ع¥ 
ً
صار  ؛عليه ا�عوى بدال

وñ ثم بعد بل ينتظر حà تن، القا� ال يسمعها وال يستجيب tُ  ،قالوا ال تسمع ا�عوى ا�قلوبة، مدعيًا
ُ
ت§ ا@صومة األ

  .ن أراد يطالب بدعوى جديدة إ أن ليهمدã علذلك ل
�  B دعوى ا3سبة 	حق هللا تعا�؟ هل يسمع القا  

أو ، ��عوى N ترك عبادة من صالة أو صيام أو حج ؛ذهب كثٌ� من أهل العلم إ� أن القا� ال يسمع بدعوى اmسبة
ال حق ،  N هذا اmقãَ الوا ألنُه ال حق للمدَ ق، ارٍة أو نذرٍ ذا ال يستمع دعوى كفّ وa، فعل vرم كحد الزنا أو pب للخمر
لكن قالوا تقبل الشهادُة فيها بال ، وال والية tُ [ ا�دã عليه ،بل اmق هللا عز وجل، للمدè دعوى حسبة N هذا اmق

  .وتقبل إقامة ا5ينِة [ ذلك ، دعوى
  . فال تسمع ا�عوى فيها إال بدعوى –خلوق^يعÛ قضية حقوق ا�خلوق^ وخصومة حقوق ا� –وأما حقوق ا�خلوق^ 

  :مسائل تسمع فيها بينة الشهود بال دعوى �
  : ذكر الفقهاء N ذلك عدة صور منها مثالً 

 : قالوا مثالً ، صورة العتق وصورة الطالق -
ُ
ال Ðتاج �عوى العتيق ف، عتمِ ت ا5ينة N مثل هذه الصور سُ حËِ فإذا أ

  .بل تسمع ا5ينة وµن لم تكن هناك دعوى ، قالطال الزوجة �عوىأو  ،العتق
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  : مراحل ا3كم B القضاء �
والبد من تَبيُِنها ومعرفتها [ وجٍه دقيق حà يتأÆ للقا� اmكم N هذه ا�سألة  ،من ا�قاط ا�همةأيًضا  هذه ا�قطة

  .[ الوجه ا�وصل للصواب 
�  Èالقضاءا�رحلة األو B عليه بدعواه فالعمل حينئذً ا�إذا اقر / من مراحل ا3كم ã؛ظاهر د èأنُه ُ�كم للمد 

  : قوالن ألهل العلم ولكن هل �كم القا� قبل أن يطلب ا�دè من القا� اmكم ؟، [ ا�دã عليه
 ،حà يطلب ا�دè أن �كم القا� t ،ال �كم القا� للمدN è هذه اmالة: أك0 أهل العلم يقولون :القول األول

  .ألن اmق للمدè فال يستو� هذا اmق إال بطلبه �اذا؟
ألن اmال ، وµن لم يسأt ا�دè ذلك ،وهو قول rاعة من أهل العلم أنُه {وز للقا� أن �كم للمدè: والقول اfا©

  . وهذا هو الظاهر واألقرب إ� الصواب ،تقت� وتدل [ أنُه يريد اmكم
 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )5`(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   : أمام القا� فال Aلو اmال من أمورèِ إذا ادã ا�د« 
Èا3الة األو:  

1َ عليه بدعوى ا�دèِ، وحينئٍذ فالعمل للقا	 و ا3الة هذه  nا�د1َ عليه،أنه  ؛أن يُقر ا�د ¨ èِولكن  �كم للمد
   من القا� اmكم؟ èِ ه اmالة قبل أن يطلب ا�د« القا� N هذالسؤال اPي يطرح نفسه هنا، هل �كم 

  :N ا�سألة قوالن ألهل العلم
ه أن �كم t القا�، و ذلك  نفسُ  حà يطلب ا�دèِ ال �كم القا� للمدèِ ، وهو قول أك0 أهل العلم :القول األول

  .ألن اmق t فال يُستو� اmق إال بطلبه
تقت� و  ؛ ألن اmالذلك èِ  و إن لم يسأt ا�د« èِ أن القا� �كم للمد« ، قول rاعة من أهل العلموهو  :القول اfا©

  .تدل [ إرادته اmكم؛ وهذا القول اfا© هو الظاهر
   :ا3الة ا/انية

1َ عليه قرًضا أو ثمًنا  nبأن يقول مثالً �ن اد ،èِ n1َ عليه دعوى ا�د nأو ال يستحق ما أ: أن ينكر ا�د ،قرضت أو ما بعت
و� ما إذا ما أنكر ا�دã عليه دعوى ا�دè و أÆ -فÀ هذه اmالة  عé ما ادMه و ال شيًئا منه، أو ال حق p عé؛

أقرضت أو بعت و لكن مالك : يصح جوابه؛ لكن ب(ط أن ال يع�ف بسبب ا3ق؛ كأن يقول مثالً  -با�واب السابق
واب، و يلزمه ما اُدè به هنا إذا اعÚف بسبب اmق وهو إقراره بأنه أقرضه أو باعه، N هذه اmالة ال يصح ا�ف عé �ء،

  ..عليه 
،  -و لم يعÚف بسبب االستحقاق ،و� ما إذا أنكر ا�دã عليه دعوى ا�دè-فيقول القا� N هذه ا�رحلة، مثًال 

إن ·ن لك بينة  -يع شهود أو Éو ذلك-إن ·ن لك بينة : ول القا	 للمدèفà هذه ا3الة يق ؛وقلنا إنه يصح جوابه
ما يصحح دعواه؛ فعليه أن يأÁ ب فا5دائة تكون با�دè ألنه يُطالب æق t [ غ�ه، تثبت دعواك فأحÑها إن شئت

   .فتكون ا5داءة به
، القا� عما عندها و لن يلقنها حà يسأt  ا�دè ذلك يطلبها القا� منه، لن يسأ¸افإذا أحÑ ا�دè اºينة بعد أن 

إذا شهدت ا5ينة عند  فيطلب من القا� أن يسأل ا5ينة و �و ذلك، و حينئٍذ يسأل القا� الشهود و يسمع ا5ينة، لكن
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�رم و اmالة : اقالو، و قلنا إن القا	 ¶ب عليه حينئٍذ أن يسمعهاما يطلب ا�دè من القا� أن يسمعها، القا� بعد
بمع� جعل الشهود يÚددون [ jلس القضاء مرًة أو �رم عليه ترديد اºينة،  -مà ما حË الشهود-هذه [ القا� 

�رم ¨ : طلب زِ_هم، و[ وجه العموم قالوا –بمع�  – و �رم عليه كذلك انتهار الشهود و تعنيُِتهم، ا بعد آخريومً 
، و تعليل ذلك أو وجه ذلك  -أي مع الشهود -ºينةالقا	 ا�عامل مع ا

ً
أنه إذا تعامل القا	 مع الشهود : تعامالً سيئا

 فإن ذلك ذريعة إ� كتمان الشهادة و كتمان الشهادة حرام
ً
و ما أدى إ� اmرام فهو حرام؛ لكن هذا ال يعÛ ، تعامالً سيئا

و لكن يكون ذلك 	ه بأسلوب  ه أن يستق\ و يتحرىأن القا� مà ما شك N الشهود أن ال يستق\، بل علي
  .حسن
فإنها تُرد و  ؛من تعديل ا5ينة قبل اmكم بها N تلك القضية؛ فإذا قُدح N الشهود N تلك ا5ينة و ُجرحتأيًضا  و البد

  .�دè اmكم بها t اها القا� ، إذا اتضح t اmكم وسأحكم ب -أي الشهود-ال تُقبل شهادتها، و إذا ُعدلت ا5ينة 
   :ا/ا/ة ا3الة

 ãَعوىإذا أنكر ا�د�أي -� بينة، فيُعِلمه القا� أن t   ما ا5ينة وقال ا�دèِ وطلب القا� من ا�دèِ  ، عليه ا
 èِا�م^ [ خصمه؛  -للمد nهذه ا3الةفا�د B 1َ عليه �لفâل [ هذا ما ُروي أن رجل^ اختصما إ� ا��� ، وا

äËmندي فقال اaو äËأرٍض � �نت أل�، فقال الكندي: ص� اهللا عليه وسلم، ح ] Ûيا رسول اهللا إن هذا غلب :
ألك بينة؟  قال :( -أي ا�دè-زرعها وليس t حٌق فيها، فقال ا�â ص� اهللا عليه وسلم للحäË أ � أر� وò يدي

، فقال -ال يبا� بما حلف عليه-إن الرجل ال يبا� بما حلف يا رسول اهللا : اود جاء N رواية أ� د) فلك يمينه: ال، قال
 èِص� اهللا عليه وسلم للمد âليس لك منه إال ذلك( :ا� (  

لو يعطى اíاس بدعواهم الد1 ناس دماء رجاٍل و أمواFم، ولكن ا�م\ ¨ (: استدل باmديث ا�شهورأيًضا  كذلك
  ) اºينة ¨ ا�دè وا�م\ ¨ من أنكر  (mديث اآلخر كذلك ا)  عليها�د1َ 
إنما تكون [ صفة جوابه  - أي يم^ ا�دã عليه - وهو أن ا�م^ -وسيأÁ معنا N أك0 من موضع -تنبيهأيًضا وهنا 

  للمدþ ،èال �صل هناك نوٌع تأوٍل من ا�دã عليه N يمينه وحلفه؛ 
 ؛أي ا�دè عليه بعد Ðليفه إياه ،يله وجوًبا¥ سبلفه وAُ فإن القا� ُ� ، ا�دã عليه ا�دè القا� إحالفإذا سأل 

  .ألنه لم يتوجب عليه حق واألصل براءة ذمته
  حكم يم\ ا�د1 عليه قبل طلب القا	 منه ا�م\/ مسألة  �
وهو طلب  ،يكون اmلف N الوقت ا�حدد فال بد من أن ،ال يُعتدß بيم^ ا�دã عليه قبل أمر القا� t: قال الفقهاء  

  .ن اmق N ا�م^ للمدè فال يستو� هذا اmق إال بطلبه أل القا� لليم^،
  :ا3الة الرابعة

  ãَوأنكر ا�د èا�د ãعليه إذا اد  ، èِبينة ،ولم يكن للمد   ãَوطلبت ا�م^ من ا�د eََامتنع عن  – عليه فن
  mكم حينئٍذ ؟فما ا –ا�م^ لم �لف 

  : به ماال، أو �ن ا�قصود منه ا�ال، فÀ هذه ا�سألة ثالثة أقوالãَ إن �ن ا�د« : قالوا ننظر 
t [  غالًما وا��ل ما روي أن ابن عمر د� –أي بامتناعه عن ا�م^  – عليه با�ُكول ãَ يق8 [ ا�د«  :القول األول

ر� اهللا  -ِه �، فاختصما إ� عثمان بن عفانلم تُسم¦  –يعÛ عيٌب  –بالغالم داٌء  :البن عمر زيد بن ثابت، فقال زيدٌ 
فق8 عثمان [  –يعÛ بال�اءة من العيوب  –بعته بال�اءة : به داٌء لم يسمه، وقال ابن عمر باعÛ عبًدا :فقال زيد -عنه
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   .ا5يهóمالك وأن �لف وارÜع العبد، أخرجه ابن عمر أن �لف لزيد لقد باعه وما به داء يعلمه، فأب ابن عمر 
�ا نكل و امتنع عن  ،العبد عليه وµرجاع اfمن لزيد بن ثابت أن عثمان حكم [ ابن عمر بردّ : وجه االستدالل هنا

  .ر� اهللا عنهم أrع^ ا�م^،
- �، و إال �ا نكل èِ ل [ صدق ا�د« بت منه ا�م^ قرينة ظاهرة تدلِ أن نكول ا�دã عليه إذا ُط : أيًضا  من ا�ع
َ  وَ  ، عليه عن ا�م^ãَ ا�د« 

َ
�إنه اجتمع : و¸ذا قالوا ،مت هذه القرينة [ أصل براءة اPمةفُقد¦ ،  با�م^ èِ دعوى ا�د«   عَ فَ 

ن األصل، ألن األصل N هذه ا�سألة أصل وظاهر، و إذا اجتمع األصل و الظاهر فإنه يُقدم الظاهر [ األصل ألنه أقوى م
  . مْ دَ jرد عَ 

Iرَ تُ  :القول ا/ا ßد  èِحْ ـ، وال يُ ا�م^ [ ا�د ãَبها عليه، كم بمجرد نكول ا�د âيأ Ôل èو إنما ترد ا�م\ ¨ ا�د ،
 ، فإذا حلف ا�دè حينئٍذ حكم القا� [ ا�دã عليه؛ وال شك أن هذا القولفال �كم القا	 بمجرد اíكول 

نكول ا�دã عليه من جهة، ويم^ ا�دè من جهة : أشد و أقوى ، أشد N القوة من القول األول، حيث {تمع فيه أمران
رد ا�م\ أن اí¼ صe اهللا عليه وسلم ( : ذا القول، حديث ابن عمر ر� اهللا عنه¸أخرى؛  وقد جاء N ما يستدُل به 

  . لكن N إسناده مقال حجة N ا�وضوع، وهذا اmديث لو صح ل ن) ¨ طالب ا3ق
فت�ع ا�م^ حينئٍذ N  ،ا�دè وقوي جانبه ومن ا�ع�، أنه إذا نكل ا�دã عليه ظهر صدُق أيًضا  ذكروا من ا_عليل 

N إذا شهد شاهٌد واحد  حقه، ألن ا�م^ ت�ع èو®�د ،tعليه قبل نكو ãمن �ن جانبه أقوى، ��د.  
  : ا_فصيل، فقالوا :لثالقول ا/ا

 فيق8 عليه با�كول، : إذا �ن ا�دã عليه هو ا�نفرد بالعلم  -

  .ال �كم [ ا�دã عليه بنكوtفKد عليه ا�م^ و: و أما إذا �ن ا�دè هو ا�نفرد بالعلم  -
الغريم، فالورثة  ينكرف ،غريٍم للميت أن يدè الورثة أو الوï [: قالوا : مثال ما إذا �ن ا�دã عليه هو ا�نفرد بالعلم

ألنُه هو ا�نفرُد  ؛عليه، فاmكم حينئٍذ أنه يُق8 عليه با�كول ال يعلمون، إنما اPي يعلم ا�دãحينئذ ال يعرفون و
  بالعلم، 

^ [ ا�دè ألنه عليه يتعلق بaÚته، فÚد ا�م ا�عوى [ ورثة ا�يت حًقا: مثال ما إذا �ن ا�دè هو ا�نفرُد بالعلم 
  .هو ا�نفرد بالعلم، موافقًة للقول اfا©

  .هو القول األول اPي تقدم معنا N هذه ا�سألة -واهللا أعلم - والراجح
 N هذه ا�رحلة إذا أنكر ا�دã عليه ا�عوى، ولم يأِت 

ً
ا�دã عليه با�م^، أو لم يأت ا�دè با5ينة، وُطلبت  إذا

ãونكل، فحينئٍذ يُق8 عليه، بأنعليه  ا�م^ من ا�د tعليه ، ويُق8 عليه بنكو ãيُق8 [ ، تُرد ا�م^ [ ا�د
  ا�دè حينئٍذ بمجرد نكول ا�دã عليه؛ 
  .أن القا� A¥ سبيله ألنه لم يثبت عليه حٌق، واألصل براءة ذمته: إذا حلف ا�نكر أي ا�دã عليه، وقلنا

فإن القا�  ؛ ة، بعد ما حكم القا� ب�اءة ا�دã عليه ألنه أÆ با�م^ وخ� القا� سبيلهلو أحË ا�دè بين -
يسمع تلك ا5ينة ال± أحËها ا�دè؛ حà و إن �ن إحضاره ¸ا بعد ¤لية القا� لسبيل ا�دã عليه، و ذلك ألن 

و ليست مزيلًة للحق، فإن اmق ثابت مà ما جاءت  ا�م^ مزيلة للخصومة: ¸ذا قالواو  ا�عوى ال تبطل باالستحالف،
إذا لم يكن قد قال ا�دè ال بينة �، فإن �ن ا�دè يوم  صومة و ال
اع، و هذا N حالة؛ا@ ضß ا5ينة، و إنما ا�م^ تفُ 

  ؟ ال فهل تُقبل تلك ا5ينة و يسمعها القا� أمال بينة �، ثم أحËها بعد ذلك، : قال؛ طلبت منه ا5ينة
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  :قوالن ألهل العلم
ب ل.م نفسه :القول األول   .ال تُسمع بينته، ألنه ُمكذ¦
 ؛أول األمر "ال بينة �"ألن ا�دè يوم قال  ولعل هذا القول أظهر،، و إن قال ا�دè ذلك ،يسمعها القا� :القول اfا©

  . ربما يكون قد ن3 أن تكون t بينة ثم ذكرها بعد ذلك
لكنها ال تقطع  -تزيل ا@صومة -ا م
لة ا�م^ N ا@صومات، وهو أن ا�م^ كما تقدم ترفع ا@صومةوهنا يتب^ �

أنه لو أÆ ا�دè ببينة بعد Ðليف القا� ا�دã عليه و ¤لية سبيله، فإن ا5ينة : اmق، و أثر هذه القاعدة أو هذا ا_نبيه
  .الصحيح اPي تقدم معنا ال± Ë�ُها ا�دè بعد ذلك تُسمع [ القول

  :مسائل ذكرها أهل العلم B ا:عوى �
 Èررة معلومة  ال تصح ا:عوى إال �ررة،: قالوا :ا�سألة األوv كيف   -أي معلومة واضحة ال إش ل فيها، فلو لم تكن

[  امÚتبً يفهمها القا�؟ و كيف يوجه ا�واب إ� ا@صم و ا�عوى غ� معلومة؟ ذلك ألن اmكم إنما يكون 
فالقا� يق�   )و إنما أقÉ ¨ 3و ما أسمع: (سلم ا�عوى و Ðريرها  ووضوحها، و Pلك قال ا�â ص� اهللا عليه و 

  .[ �و ما يسمع و يفهم، فال بد من أن يق� N قضية vررة
�تأÆ اإللزام  ،ال تدخله ا�هالة علوًمايكون ا�دã به vدًدا م، فال تصح ا:عوى إال معلومة ا�د1 به: ا�سألة ا/انية

أدè [ فالن عدة رياالت، البد أن : j ãهول مبهم، كأن يقول ا�دèال تصح ا�عوى بمد« : به، و بناًء [ ذلك قالوا
  .عند فالن مال فادè به، أيًضا هذه جهالة واضحة البد أن �دد قدر هذا ا�ال: �دد قدرها و عددها، أو أن يقول 

، �لوصية ب�ٍء jهول، فإن الوصية ب�ء jهول تصح، ما يصح إنشاؤه çهوالً ابتداءً :  استث� الفقهاء من هذا ال(ط
؛ أو[ t ب�ء افإذا ادã ا�و[ t عند القا� بأن فالنً  ، فإنها تصح ؛كما لو أو[ شخص آلخر بمال ولم �دد قدره

عوى N هذه وتعليل صحة ا� .طيه أو�اء الوï أي Çء يصدق عليه أنه مالتصح هذه ا�عوى وµن �نت jهولة، و يع
 ، اmالة وما شابهها

ً
 jهوال

ً
 ؛با�جهول -مثالً  -أنه إذا صح األصل با�جهول، وهو صحة الوصية ؛وµن �ن ا�دã به أمرا

 ñعوى، من باب أو�  .فألن تُصحح ما يتفرع عنها وهو ا
� عندهُ كذا، بل البد أن يقول أنا  : ، فال يكÀ أن يقول مثالً ن يñح ا�دè با:عوى وا�طاºةالبد أ  :ا�سألة ا/ا/ة 

   .أطا5ُه به 
ٍل إلثبات حقه :ا�سألة الرابعة ، ألنه ال {ب الطلب بِه قبل حلوt، فلو قال ا�دè ال تُسمع ا�عوى من شخص بمؤج«

 �ل : للقا�
ً
ْل، : قالوا، فأثبتُه � سنة )�(بعدأنا أطلب من فالن ألفا ٌل لم َ�ِ ال تصح هذه ا�عوى، ألن ا�دã به مؤج«

èموعد حلول دينك : فنقول للمد ^� àثم طالب به بعد ذلكانتظر، اص� ح ،  
جيل لكن األقرب للصواب أيًضا أنها تُسمع ا�عوى N مثل هذه اmالة، وúية ما N األمر أن القا� يثبت حقُه، وأما ا_أ

 
ً ّ
  . حينئٍذ فهو با/ [ أجله، وليس مع� إثبات القا� للحق أن ا�ين ا�ؤجل يكون حاال

، فال يقارن ا�عوى ما يكذبها، فإن قارنها ما يكذبها، ا يكذبهاالبد أن تنفك ا:عوى عمّ : قالوا: ا�سألة ا¢امسة
 ُ   ؛سمع دعوى ا�دèحينئٍذ ال ت

ا�دã عليه عند ا�عوى أقل من  نّ سان مثًال أنه قتل أو »ق من ع�ين سنة، وسِ ال تصح ا�عوى [ إن: ومثال ذلك 

                                 
 .وأعتقد سبق لسان من الشارح "قبل سنة"الشارح قال /  5
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  .ذلك أو دون ذلك، فهذه دعوى صاَحبَها ما يُكذبها فال تُسمُع حينئذٍ 
، وذلك لك0ة سبب االستحقاق من pاء ال يُعت� من صحة ا:عوى ذكر سبب االستحقاق لع\ أو دين: ا�سألة السادسة

  . جارٍة أو هبة أو �و ذلك، وهذه األسباب قد ¤ [ ا�دèأو قرض أو إ
، ألن العلن األصل فيه أنُه مطلوب أمام القا� و N البد أن يتلفظ ا�دè با:عوى مع حضور خصمه: ا�سألة السابعة

من حقه أن �Ë و  - عليه مثالً ا�دã  -  حال ا_قا�، وال » ب^ القا� وب^ ا�دè و ا@صوم، وا�شهود عليه
 
ً
  .يسمع شهادة الشهود، ويسمع تعديل ا�عدل^ للشهود أيضا

، و�Aُ« سبيلها وال لو أد1 رجل زوجية امرأة، فأنكرت ولم تكن pُ بينة، فإنُه ُ�ال بينُه وبينها :ا�سألة ا/امنة
ُه أن األبضاع ¯ا ُ�تاط ¸ا، فال تُباح تُستحلف، ألن هذا ¯ا ال �ل بذtُ فلم تُستحلف فيه �mد؛ ويب^ هذا ويؤaد

  .با�كول، ويم^ ا�دè ال تُباح با�كول، وال بيم^ ا�دm� èدود 
  

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )^`(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
و®�فقة  -ا�هر ¸ا-داق �لص ؛ا من حقوق اÎíحإذا ادnعت ا�رأة اÎíح ¨ رجل، وذكرت مع دعواها حقً :ا�سألة ا�اسعة 

è و�وها، فإن الصداق وا�فقة من حقوق الزواج، ومن اآلثار ا�Úتبة [ عقد ا� ح n؛ فحينئٍذ تُسمع دعواها، ألنها تد
فتُسمع دعواها حينئٍذ، كما لو اد«عت  وهو عقد الزوجية واÎíح،، وتضيف إ� سببه ، اPي هو الصداق وا�فقة، ا Fاحقً 

Ç وهو مثال ال�اءملك t ء، وأضافته إ� سبب تملكها.  
 ·لصداق واíفقة ،ا من حقوق اÎíحادnعت çرد الزوجية، لكن لم تقرن مع ا:عوى حقً  - أما إن أفردت دعوى اÎíح 
  : للحنابلة وجهان B هذه ا�سألة فحينئذ هل تُسمع دعواها أو ال ؟ -
  .الة هذه، ألن ا� ح حق للزوج عليها، فال تُسمع دعواها N حٍق لغ�ها ال تُسمع دعواها واm:  الوجه األول* 
 *Iقوقٍ :  الوجه ا/اm هذه  أنها تُسمع دعواها، ألنه سبب N الة عن هذا ¸ا، فتسمع دعواها فيه �5يع، ويُسأل الرجلmا

 ، تهاألمر وحقيق
ً

، ألنه إذا لم تستحلف ا�رأة واmق عليها يم\ ، وليس Fا بينة، فالقول قوp من غ¡فإن أنكر الزواج مثال
  .من باب أوñفَلَئَال يُستحلف الرجل واmق t وهو ينكره  ؛كما تقدم

  ه ا� ح من حقوقها، صداق ونفقة و�و ذلك، نَ فإن قامت ا5ينة با� ح ثبت ¸ا ما تضم«  
زوجة أبيحت t، وµن �ن N باطن األمر يعلم ال� نها أأما إباحتها للزوج فتنبÛ [ باطن األمر، فإن �ن باطن األمر 

الزوج أنها ليست زوجة t فإنها ال تباح t، حà وµن ُسمعت ا�عوى، وقامت ا5ينة با� ح، وأثبت القا� ¸ا ما تضمنه 
  .ا� ح من حقوقها 

ا و�و ذلك، فهل يُشÚط أو صلحً  إجارةً ا أو كأن يدè بيعً  إذا اد1 ا�دè عقداً سوى عقد اÎíح، : ا�سألة العاKة
  ذكر pوط العقد، pوط ا5يع وpوط اإلجارة و�و ذلك أو ال ؟  -غ� عقد ا� ح-لصحة ا�عوى N هذه العقود 

  من ذكر ؛البد لصحة ا�عوى واmالة هذه: من أهل العلم من قال: القول األول •
ً
، إذا pوط هذه العقود، �� ح مثال

: امرأة فالبد أن يقرن دعواه بذكر pوط ا� ح، بأن يقول تزوجتها بو× وشاهدي عدل و�و ذلك؛ فقالواادã نكاح 
  .N هذه العقود ا5يع واإلجارة، ال تُسمع ا�عوى إال إذا ذكر pوط هذه العقود ال± يدعيها أيًضا  كذلك
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- إ� ذكر pوط العقد، ألن هذه العقود  -إلجارةدعوى عقد ا5يع أو ا-ال تفتقر هذه ا�عوى : قالوا : اfا© لوقال •
ليست مثل ا� ح، ال ُ�تاط ¸ا وال تفتقر هذه العقود إ� الو× والشهود، �الف عقد ا� ح فإنه ُ�تاط  -ا5يع واإلجارة

  .t، ألن األبضاع �تاط ¸ا ما ال �تاط لغ�ها من العقود
1 شخٌص ا:  ا�سألة ا3ادية ع(ة nفالبد من تعي^  ؛، ألن أسباب اإلرث ¤تلفالبد أن يذكر سببهفإلرَث، إذا اد

رُِث  : السبب، كأن يقول
َ
أي  -ألنه موالي، فالبد أن يذكر سبب اإلرث من نكاح أو والء أو قرابة ،ا ألنه قريâفالنً  أ

  .مع^ ، فكما أن الشهادة البد أن تكون [ سبب مع^، فكذلك ا�عوى البد أن تكون [ سبب-نسب
وذلك �À اللبس با_عي^، ، ا B ا�جلسيُعت� لصحة ا:عوى تعي\ ا�د1 به إذا ·ن موجودً  :ا�سألة ا/انية ع(ة 

 : قالوا
ً
  . للبس و[ هذا يعت� إحضار ع^ با5ت _تع^ j Nلس اmكم نفيا

لم، بأن يذكر ما يضبطها  ا أو N اPمة، فيصفها ا�دèا أو تالفً أما إذا �ن ا�دã به úئبً  - كما يصف الع^ N عقد الس«
 ا ونوً� ا وجنسً قدرً 

َ
أن يذكر قيمتها، فإن �نت الع^ ¯ا ال ينضبط بالوصف ��واهر مثًال، فالبد  كذلك ñوْ  وصفة، واأل

 من ذكر قيمتها ألنها ال تنضبط إال بذكر القيمة، 

تنازع كت بشهرته عند ا�دè وا�دã عليهم، ود�ل هذا أيًضا قصة وأما العقار فقالوا �ألرا� وا�ور و�وها، فيُ  -
لم يطا5ه ا�â وفلم يُع^ تلك األرض، " �نت أل� � يا رسول اهللا  إن هذا غلبÛ [ أرض : "اäËm والكندي �ا قال 

ا عند ا�دè وا�دã ن األمر مشتهرً بتعي^ تلك األرض، فدل [ أن الشهرة  يُكت بها، إذا � -ص� اهللا عليه وسلم-
  .عليه 
  : ما يتعلق بعدالة الشهود وجرحهم  �

ْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ {: لقوt تعا� تُعت� عدالة ا5ينة، فال �كم القا� با5ينة إال إذا �ن الشاهدان عدل^،
َ
} وَأ

  :ول! حالة حكمعرف فسقهما، أو ال يعرف ذلك؛ فإما أن يعرف عدا_هما، أو ي ؛فإذا شهد الشاهدان عند القا�
- Èعدالة الشاهدين: ا3الة األو 	الة ُ�كم بشهادتهما وال �تاج األمر إ� أن يطلب أن يعرف القاmهذه ا Àف ،

، القا� بذلك ألدى ذلك إ� التسلسل وا�ور N طلب ا�زa^ للمزa^ القا� ا�زa^ وا�عدل^ للشهادة، ولو لم يكتِف 
  .وهكذا إ� ما ال نهاية 

إنهما ليسا بعدل^، والقا� �ن يعرف عدا_هما، وقال ا�دã عليه أو ا�شهود : فإن قال ا�شهود عليه N هذه اmالة 
عليه إنهما ليسا بعدل^، بل هما jروحان، فحينئٍذ تُطلب ا5ينة من ا�دã عليه اPي ادã جرحهما، تطلب ا5ينة [ 

  .فإن ثبت �ى القا� جرحهما رُد«ت شهادتهما جرحهما، 
ال، مادام أن أن يعرف القا	 فسقهما وجرحهما: انيةا3الة ا/ - ، فحينئٍذ ال يقبل القا� شهادتهما حà ولو ُعد¦

القا� يعرف فسقهما وجرحهما، ألنه عرف ما لم يعرفه غ�ه، فال �كم بشهادة الفاسق^، وليس هذا من باب حكم 
 .بعلمه، بل هو من باب عدم جواز حكمه �ا Aالف علمه القا�

إما أن يعد¸ما ا�شهود عليه أو {رحهما، أو ال يذكر فيهما  ؛فال Aلو األمر هل القا	 حاFما،أن ¶ :ا3الة ا/ا/ة  -
 وال عدالة

ً
 :جرحا

Fما ا�شهود عليه فيعت� ذلك تعديالً Fما،  :أوالً  nويلزم القا� أن �كم بشهادتهما، ألن وال يُطلب معدل^، إن عد
عليه، ومادام أنه اعÚف بعدا_هما واmق t، فال يُبحث عن  ا5حث عن عدا_هما إنما هو N األصل حق للمشهود
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أقر« بعدا_هما، فكأنه إقرار منه بما يوجب اmكم، فيؤخذ بإقراره كسائر  -أي ا�دã عليه - عدا_هما، وألنه إذا أقر« 
  .ه أقارير

ال {وز اmكم بشهادتهما N هذه اmالة، ألن N اmكم بهذه ا5ينة : وò وجه 5عض أهل العلم، قالوا N هذه ا�سألة
 هللا تعا�؛ قالوا

ً
ل^ اثن^، وألنه N اعتبار العدالة N الشهود حقا و¸ذا : تعديًال ¸ا، فال يثبت بقوٍل واحد، فإنه البد من معد¦

  .لم {ز للقا� أن �كم t بذلك دã عليه بأن �كم عليه القا� بقول فاسق،لو ر� ا@صم ا�
ف ا�شهود عليه ؛ أن ¶رحهما ا�شهود عليه :ثانًيا

n
باºينة الÀ تثبت جرحه Fؤالء  -ا�د1 عليه-فحينئٍذ كما تقدم يُكل

،  -كما سيأÁ معنا -نان ، فإن جاء با5ينة رد القا� شهادتهما، وال يُقبل N ا�رح إال اثالشهود
ً
ا يشهدان با�رح ُمف�«

 
ً
  .þال ُ{رح بما ال يراه القا� جرحا

ا، والقا	 B الوقت ذاته ال يعدFما وال ¶رحهما، فهما çهوالن عند إذا لم يعدFما ا�شهود عليه ولم ¶رحهما أيضً  :ثا/ًا
، �ا ورد عن عمر بن ا@طاب د، عن الشاهدين وعن عدا�هماالقا	، B هذه ا3الة يسأل القا	 عن اºينة، عن الشهو

  .N طلبه تزaية الشاهد اPي لم يعرفه، وألن معرفة العدالة pط لقبول الشهادة r Nيع اmقوق  ر� اهللا عنه
ل الشهود � ل ا�ي ُفَعد³   : صفة ا�عد³

ل إذا أراد أن يعدل الشهود وأن يزaيهم، أن يكون ¯ن  t خ�ة باطنة بمن يعدt، سواًء �نت هذه ا@�ة بسبب البد للُمعد¦
أحد أنه سأل من يعدل  -اهللا عنه ر�–صحبة، أو معاملة بيع أو pاء، أو جوار و�و ذلك، وذلك �ا ورد عن عمر 

�رهم هل �ملته با: ال، فسأt ثاfة: هل جاورته ؟ قال: ال، فسأt عمر: هل صحبته N سفر ؟ قال: سأt عمر الشهود؛
؛ وألن ا�عامالت ا�نيوية "اذهب فأنت ال تعرفه : "ال، فقال t عمر: وا�ينار؟ يعÛ با5يع وا�ينار والقرض و�و ذلك، قال

  .تكشف ا�اس، وتب^ من فيه خ� وp، من فيه أمانة وخيانة و�و ذلك
  :،وا�جرح\  ل\عدد ا�عد³  �

  Û القا� حكمه عليه، ف ن البد من أن يكون ا�عدل اثن^البد من اثن^ عدل^، ألنه إثبات صفة من يب
  .البد أن يكون ا�ارح اثن^، البد أال يقل عن اثن^  -إذا أريد جرح شهادة- ، وaذلك عدد ا�جر¦ح^، -شخص^- 

 ؟ا فماذا يعت� لصحة تز¥يته وتعديلهإذا أراد ا�ز# أن يز# شخًص  ؟ ا�عت� B عدالة الشهود وÉوهمما  �

 أشهد أن فالنً : لفظ الشهادة، فيقول ا�عدل وا�ز÷ ا�عت� هو
ٌ
ال أعلم فيه إال ا@� أو ال أعلم : ، وال يكÀ أن يقولا عدل

ا واmالة هذه؛ وهذا يب^ �ا خطأ ما يفعله كث� من ا�اس، منه إال ا@�، ألنه لم ي	ح با_عديل، فلم يكن تعديله معت�ً 
  .م N حقيقة األمر ال يعرفون حال ا�شهود t بالعدالة وا�طلوب تزaيته حيث يزaون ويعدلون وه

ا ال ُمبهما، من أجل أال {رحه أمام القا� بما ال يراه القا�  ما ا�عت� B ا¤رح؟ � ا�عت� N ا�رح أن يكون ُمف�«
ا، حà ينظر القا�جرحً    .ال مأ الشهود عدالة هل هذا ا�رح مؤثر N: ا، فالبد أن يكون ا�رح ُمف�«
  ا�عديل وا¤رح من النساء هل يُقبل ؟  �

ال يُقبل ا�رح وال ا_عديل من النساء، بل البد أن يكون من الرجال، وذلك ألن ا�رح وا_عديل شهادة [ : قال الفقهاء
عليه إال الرجال ú Nلب ع وال يطل،  عدالة اإلنسان ،ما ليس بمال وال ا�قصود منه ا�ال، وµنما شهادة [ أمر معنوي

با�صاحبة وا5يع وال�اء والسفر و�و ذلك،  فأشبه الشهادة N القصاص، فلم يكن للنساء دور  -هذه العدالة -األحوال
  .أو دخل N ا_عديل وا_جريح 
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  :مسألة B جرح ا�شهود عليه للشهود �
إال ببينة، لكن قد يقول ا�دã  -ا�شهود عليه  -عليه قول ا�دã: يقبل قوt، أي لم ؛إذا جرح ا�شهود عليه الشهود

  أمهلÛ أيها القا� حà أحË ا5ينة، فهل يمهله القا� ؟ : عليه اPي جرح الشهود
ا أو ما تقتضيه أنظره القا� ثالثً  ؛حË� à ا5ينة ال± تؤaد صدقه N جرحه للشهود إن طلب ا�هلة، نعم : قال الفقهاء
ة، حà ولو زادت عن اfالثة األيام، ألن ا_حديد باfالث إنما هو للغالب، لكن مà ما رأى القا� أن اmال من ا�د

 N قmا èالة للمدmهذه ا N أن يمهله ولو زاد عن ثالثة أيام؛ t تاج إ� إمهال أك0 من ثالثة أيام، فإنÐ ا�سألة قد
  ب ا�دã عليه فيضيع حق ا�دè حينئذ، مالزمة ومرافقة خصمه N مدة االنتظار، þال يهر

فإن مضت ا�دة ال± أمهله القا� إلحضار ا5ينة [ جرحه للشهود ولم �Ëهم، فحينئذ �كم القا� عليه إذا �ن 
إحضار ا5ينة، وقد أمهله القا� ولكنه لم �Ë ا5ينة، والواجب [  مق	 N  -ا�دã عليهأي –الشهود معدل^، ألنه 

  . لقا� أن �كم þال تضيع حقوق ا�اسا
   فما ا�قدم منهما ؟ :جرحإذا اجتمع B ا3كم بينة تعديل وبينة  �
تُقدم بينة ا�رح، ألن معها زيادة علم بأمر باطن َخÀَِ [ ا�عدل، وشاهد العدالة اPي يعدل إنما �A عن أمر : ا�واب 

ا�ارح ُمثبت، وا�عدل ناٍف، والقاعدة تقول أن ا�ثبت ُمقدم وأيًضا  ا�رح،فُقدمت بينة  ،ظاهر، وا�ارح �A بأمر باطن
 Nا�ا ].  

 :إذا قامت بينة ا�عديل بعد ا¤رح �

�  أن يكون هذا الشاهد ا�جروح قد تاب ¯ا جرح به، فما العمل ؟: بمع
ولكنه قد تاب من ذلك اPنب اPي �ن بسببه ا N السابق، نعم هو �ن jروحً  :إذا قال ا�عدلون: يأ ،يقدم ا�عديل: قالوا
يُقدم ا_عديل [ ا�رح N هذه اmالة، �اذا؟ ألن مع بينة ا_عديل : فما العمل حينئذ ؟ قال الفقهاءإذا قالوا ذلك ا، jروحً 

  .ازيادة علم، و� توبة ا�جروح من ذلك اPنب اPي ُجرح به سابقً 
  :والرسالة العدد ا�طلوب B ال��ة وا�عريف �
  

ً
 قد �تاج القا� مثال

ً
 لغته، فهل يلزم N هذه اmالة  N بعض األحوال لrÚة Ùم خصم من ا@صوم، ألنه ال يعرف مثال

  :قوالن ألهل العلم  هل يلزم اثن^ أم يُكت بواحد ؟ -�_عريف-N الrÚة وغ�ها 
N غ� ا�ال والزنا، ألن الشهادة N ا�ال وما  ،إال قول عدل^ رجل^ال يُقبل N الrÚة وا_عريف والرسالة : القول األول 

يقصد منه ا�ال يُكت فيه بشهادة رجل^، ويكتÀ فيه بشهادة رجل وامرأت^، فال تشÚط اPكورية N ا�ال وما يقصد 
  .اقً منه ا�ال، وأما حد الزنا فيشÚط N شهوده أن يكونوا أربعة رجال، كما تقدم معنا ساب

 : وتعليل هذا القول قالوا
ً
ا ل�ء يبÛ م
لة الشهادة، ألن ذلك إثباتً  -وا_عريف  الrÚة والرسالة -¸ذه األمور ت
يال

  .القا� حكمه عليه، فافتقر ذلك إ� قول اثن^ �لشهادة 
Iالقول ا/ا : 

ً
  .� والرواية  Pلك م
لة ا@يُكت N الrÚة وا_عريف والرسالة بقول واحد، ت
يال

  :إذا قال ا�دÁ è بينة، وأريد يمينه �
   � بينة وأريد أيًضا يم^ ا�دã عليه، فما العمل ؟: ا�دè يقول 

ص� اهللا عليه -أن ا�m ، âديث األشعث بن قيسيُنظر إن ·نت اºينة حاQة با�جلس فليس p إال إحداهما: قالوا
  ُ{مع ب^ ا5ينة وا�م^؛ وال ) شاهداك أو يمينه: (قال  -وسلم
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Ðليف ا�دã عليه N ا�جلس، ثم إقامة ا5ينة  يأ ،فله Ýليفه B ا�جلس ؛وöن لم تكن اºينة حاQة بمجلس ا3كم
  "من ا�م^ الفاجرة ا5ينة الصادقة أحب إ�« : " -ر� اهللا عنه وأرضاه–بعد ذلك إذا رغب ا�دè، و¸ذا قال عمر 

  :لقضاء ¨ الغائبحكم ا/ / مسألة  �
 من حقوق  -أي [ الغائب-غيبة بعيدة مسافة ق	 فما فوقها، وادã عليه  من ادã [ شخص úئب N بت آخر

ً
حقا

فهل �كم القا� [ الغائب N هذه  -أي [ الغائب- ا� سماع ا5ينة واmكم بها عليهاآلدمي^، وطلب من الق
  ال�وط ؟األحوال، بهذه األحوال والقيود و

، : ا�مهور قالوا :القول األول
ً
{ب [ القا� إجابته إذا اكتملت ال�وط، فيَسمع دعواه ويَسمع بينته، و�كم بها أيضا
كأن ا�دã عليه حاj N Òلس اmكم، وا��ل [ جواز اmكم [ الغائب بالضوابط ا�ذكورة السابقة عند ذكر 

 قالت القول، 
ً
اهللا، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيÛ من ا�فقة ما يكفيÛ وو�ي، فقال ا�â  يارسول: "أن هندا

ا، لكن ¸ا ولم يكن أبو سفيان حاÒً  فق8" متفق عليه) خذي ما يكفيك وو:ك با�عروف( ص� اهللا عليه وسلم
 هذه القصة [ اmكم [ الغائب؛ فال د�ل N م« ا، بل � N حقيقة األمر فتوى، ومن عَ ا قضائيً هذه القصة ليست حكمً 

  :ولكن أصحاب هذا القول استدلوا بد�ل^ من ا�عقول وهما 
* 

ً
  .ا أن ا�دt è بينة مسموعة، فيحكم بها القا� كما لو �ن ا@صم حاÒً / أوال

* 
ً
هذا الËر عنه بسماع إن N انتظار حضور ا�دã عليه الغائب إmاقا للËر با�دè، وقد أمكن إزالة : قالوا/ ثانيا

  . "الËر يزال"دعواه وبينته، واmكم t، والقاعدة تقول 
Iكم [ الغائب :القول ا/اmا Nديث هند  ؛æ جيب عن االستدالل

ُ
أنه ال يصح للقا� أن �كم [ الغائب، وأ
لم تذكر غيبة أ� سفيان، بل اد«عت  االسابق بأنه ليس من باب اmكم، وµنما هو من باب الفتوى، وا��ل [ هذا أن هندً 

t حظه من أيًضا  شحه، وعدم وصول حقها وحق أوالدهم إ�هم، وال شك أن هذا ا�واب صحيح، لكن يب� القول األول
  ، َثين ذكرهما أصحاب القول األولا�ظر، السيما مع ا��ل^ ا�عقول^ ال

  .الغائب بال�وط السابقة أنه t اmكم [: ١القول األقرب إ� الصوابوPلك 
  :بعد سماع ا:عوى واºينة ¨ الغائب ال ÷لو األمر من حال\  �

 Èالغائب  /ا3ال األو Ë� كم  قبلأنmكم [ حضوره، وال {وز اmعوى وا5ينة، فيوقف ا�اmكم وبعد سماع ا
 القضية بعد ذلك س�ها ا�عتاد فيما لو �ن قبل حضوره، ويُسأل إذا حË عما اُدèَِ به عليه وعن بينة ا�دè، وتس�

 ًÒا من ا5دايةحا.  
  :ب بعد اmكم عليه، فيُنظر حينئذٍ أن �Ë الغائ /ا3ال ا/انية

ف ا�دè ا5ينة 5طالن ما بÛَُِ عليه، فهو مبÛ [  حَ رَ إن جَ  •
¦Fُكم، وmالشهود بأمر �ن منهم قبل الشهادة بطل ا

 .بطلت بتجر�ها الشهادة، والشهادة قد 

بأمر حصل منهم بعد الشهادة، فال تبطل شهادتهم وال يبطل اmكم،  -بعد عودته  –الشهود  َح الغائُب رَ أما إن جَ  •
، فقد يكون وقت أدا

ً
، فينبÛ اmكم [ عدا_ه، ثم ئألنه ليس من pوط الشاهد أن يكون معصوما

ً
ه للشهادة عدال

  . ، لكن أهم Çء أن تكون حاt حال أداء الشهادة حال عدالة بعد ذلك �صل منه ما يقدح N عدا_ه
 

                                 
  .هذا ال�جيح من مقدمة ا3لقة ا�ا�ة/  5
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  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )_`(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  :إذا حÑ الغائب واد1 القضاء// مسألة   �

وره ادã بعد حض، أو -توفية ا�دè حقه اPي يُطالب به -وتوفيتهقضاء اmق ادã  - بعد أن حË  -إذا ادã الغائب 
  ه من اmق، وساvه وتنازل عن حقه، فحينئٍذ ما اmكم واmالة هذه؟ أن ا�دè قد أبرأ

قه خصمه، أو �نت للمدã عليه بينة -و[ هذا  - N حقيقة األمر تعت� هذه دعوى جديدة، : قالوا تُثبت  ؛فإن صد«
mق، فحينئذ يبطل اmقد أبرأه من ا èعوى؛  كمتوفيته للحق، أو تُثبت أن ا�د�  5طالن تلك ا

لم تكن t  -اPي يدè اآلن ا_وفية  –أما إذا لم يُصدقه خصمه N أنه وفاه حقه، أو N أنه أبرأه ولم تكن للمدã عليه 
  .ه، وينفذ اmكم ويب� [ ما هو عليهه حقه، وأنه لم يِ�ئبينة، حلف اآلخر أنه لم يوف¦ 

دèِ ¨ شخص äئب دو// مسألة  �
ُ
  :ن مسافة القñإذا أ

  ] èفما فوق، لكن إذا أد 	كم [ الغائب أن يكون بعيًدا، مسافًرا مسافة قmا N لقة ا�اضيةmا N ما تقدم معنا
، ألنه ال مشقة عليه N فحينئٍذ ال تُسمع ا�عوى حË� à ذلك الغائب –دون مسافة الق	  وهو مسافر–شخص úئب 

  .ليس بينه وب^ jلس القضاء مسافة سفر، بل دون مسافة السفرفالقضاء، حضور ا5ت اPي فيه jلس 
فال يق8 عليه قبل حضوره وسؤاt،  –��سجون مثًال  –كذلك اmاN Ò ا5ت أو القريب منه، إذا لم يُمنع اmضور 

� ،tيفارق ا5عيد، فإن ا5عيد ال يمكن سؤا Òاmكم، فاmلس اj N Òاm� حكمهالف من هو N أو Òحا.  
  :إذا امتنع ا�د1 عليه عن ا3ضور �جلس ا3كم//  مسألة  �

هو موجود N ا5ت،  لكنه يوم ُدè امتنع من اmضور أو ، وامتنع من اmضور �جلس اmكم؛ ا�دã عليه إذا �ن حاÒًا
  عليه القا�؟ف t أثر، فهل يعامل معاملة الغائب و�كم عرَ توارى واخت عن األنظار فلم يُ 

ألنه تعذر حضوره واmالة هذه، وتعذر سؤاt فجاز  أنه ُ�كم عليه ويعامل معاملة الغائب، –واهللا أعلم  –الظاهر 
وهذا ال عذر t _واريه وامتناعه، فإذا حكمنا [ . القضاء عليه �لغائب ا5عيد، بل هذا أوñ، ألن ا5عيد معذور ببعده

ن t عذر ببعده ، فألن ُ�كم [ هذا اmاÒ ا�تواري، ا�ختÀ، أو ا�متنع من اmضور إ� الغائب ا5عيد اPي قد يكو
أنه ينب� للقا� N مثل هذه اmالة أن �تاط ويتأكد من تواريه وعدم  –ال شك  -jلس القضاء من باب أوñ، لكن 

  .حضوره، وبلوغ ا�عوة t، و�و ذلك من االحتياطات
  .فإنه يأخذ حكم الغائب N اmكم عليه وغ� ا�Óف إذا لم يكن t و×؛، ت، ا�يالغائب N اmكم مثل: قالوا أيًضا

  .صةل�يع ما سبق B ا3كم ¨ الغائب هو B حقوق اآلدمي\ ا¢ا: تنبيه �
ألن ! ما وجه ذلك؟ ، فال يُق8 فيها [ الغائب؛ rيع ما سبق إنما هو N حقوق اآلدمي^ ا@الصة، وأما حقوق اهللا تعا�

�[ السÚ وا�ساهلة وا�ساvة واإلسقاط، وبناًء [ ذلك لو قامت بينٌة [ شخص úئب بما   حقوق اهللا ا@الصةمب
 äا�ال ا��وق  هافي -�ل�قة مثًال  –اجتمع فيه حٌق هللا وحٌق لآلد N حقه äوحق هللا كون هذا حد يوجب  ،حق اآلد

ُ�كم با�ال فقط دون القطع، فال تُسمع ا�عوى N  - ولو قامت ا5ينة  –mالة هذه ما دام أنه úئب فإنه وا ؛قطع مثالً ال
  .وحقوق اهللا مبنية [ ا�ساvة والسÚ ، ألن القطع حق من حقوق اهللا، القطع، وال تُسمع ا5ينة فيه، ما دام أنه úئب

  :حكم القا	 بعلمه: مسألة �
  فقط؟ال با5ينات والشهود، هل {وز للقا� أن �كم بعلمه  ؛حكم القا� بمجرد علمه هذه من ا�سائل ا�همة،  

  :ثالثة أقوال -B هذه ا�سألة  –ألهل العلم 
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وهو اPي عليه rاه� أهل العلم،  ال {وز للقا� أن �كم بعلمه مطلًقا، سواًء �ن حكمه N حقوق اهللا   :القول األول
  .ي^تعا�، أو N حقوق اآلدم

وال �كم القا� بعلمه مطلًقا سواٌء فيما علمه قبل واليته القضاء، أو N ما علمه أثناء واليته القضاء، ال : قالوا أيًضا
 âل [ هذا قول ا���إنما أنا بٌ(، وöنكم : (ص� اهللا عليه وسلم�كم القا� بعلمه مطلًقا r Nيع األحوال؛ وا

، ولعل بعضكم  nÁو ما أسمع�تصمون إÉ ¨ p 3جته من بعض، فأقÐ دل هذا [ أن القا� إنما ف) أن يكون أ3ن
  .وهذا نص áيح N ا�سألة. يق� بما يسمع ال بما يعلم

 âذلك قول ا�aوالكندي ص� اهللا عليه وسلمو äËmقصة ا N) :فلك يمينه: قال. ال: ألك بينة؟ قال .èإن : فقال ا�د
ليس لك إال : صe اهللا عليه وسلمفقال اí¼  -هو ليس يتورع عن �ء  – يباÁ ¨ ما حلف عليه الرجل فاجر، ال

ا5ينة، وا�م^، ولم يذكر أمًرا : N أمرين اثن^ -كما N هذه القصة –اmكم  ص� اهللا عليه وسلمفح	 ا�â  )ذلك
 N ًا كعلم القا�، فدل هذا [ عدم اعتبار علم القا�fكم؛ثاmا  

، أي ال �كم "ينةلو رأيُت حًدا [ رجل لم أحده حà تقوم ا5" :ر� اهللا عنه أنه قالكذلك ما ورد عن أبو بكر 
  .بعلمه

إن شئتما شهدت ولم : "أنت شاهدي، فقال عمر: أنه تداã عنده رجالن، فقال t أحدهمار� اهللا عنه أيًضا وعن عمر 
واحد، إما أن  وحكم، فكأنما حكم بعلمه، فال �كم القا� وال يشهد N آنٍ  ، فلو شهد"أحكم، أو أحكم وال أشهد

  .�كم وµما أن يشهد
  .وقد ثبت ا�نع من حكم القا� بعلمه عن rاعة من الصحابة كما قال ابن القيم، وال يعرف ¸م éالف

 وحكمه بعلمه سببًا مفضيًا إ� تهمته، إن Ü Nويز قضاء القا�: قالوا أيًضا، من ا�عليل بعدم جواز حكم القا	 بعلمه
حكمت بناًء [ عل)، وقد يكون : حكمت؟ قال و�µ اmكم بما يشتهيه، وÐيßلِه [ علمه؛ يعÛ �كم ،وµذا قيل t بمَ 
  .غ� صادق N هذا، فقطًعا للتهمة قيل بعدم جواز حكم القا� بعلمه

Iحقوق اآلدمي^، {وز أن �ك: قال بعض أهل العلم :القول ا/ا òحقوق اهللا و N ،م القا� بعلمه [ العموم مطلًقا
 âقصة هند مع أ� سفيان، وحكم ا� N قو¸م با�واز مطلًقا، ما سبق معنا N م¸ : بعلمه، قالواص� اهللا عليه وسلم  وُمعو«

  .وذلك �عرفته بشح أ� سفيان
قا� بعلمه N غ� اmدود، ألن اmدود حقوق هللا تعا�، و� مبنية {وز حكم ال: قال بعض أهل العلم :القول ا/الث
¸ا  ص� اهللا عليه وسلمقصة هند السابقة، فإن حكم ا�â : والسÚ و�و ذلك؛ ود�لهم أيًضا -كما تقدم  –[ ا�ساvة 

   اmدود،N غ�
، وأصحابه هم أسعد ل هو األقرب إ� الصوابمن هذه األقوال اfالثة، أن القول األو –واهللا أعلم  –اPي يظهر لكن 
  ؛ فال �كم القا� بعلمه مطلًقابا��ل، 

ليس من قبيل  ص� اهللا عليه وسلمذلك أن فعل ا�â  -كما تقدم معنا N مسألة سابقة  –وأما قصة هند فال حجة فيها 
ص� [ أنها ليست قضية حكم، أن ا�â القضاء واmكم، وµنما هو من قبيل اإلفتاء، فالقضية قضية فتوى، و¯ا يدل 

، ولم يطلب حضوره، ولو �ن حكًما عليه، لم �كم عليه N غيبته مع �úئبأفN à حق أبو سفيان وهو  اهللا عليه وسلم

                                 
  .وهو äئب:-واهللا أعلم-واألصوب ،قرأها وهو حاQ الشيخ/ 5
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  .إم ن حضوره
  هل ¶وز أو ال؟  حكم القا	 بما ÷الف علمه؛ �

  .و�يلها إ� قاٍض آخر. ب عليه أن يرفض القضية أصالً ال يصح للقا� أن �كم بما Aالف علمه، بل {: قال الفقهاء
  .أن القا� ال �كم بعلمه، وال �كم كذلك بما Aالف علمه: خالصة ما تقدم

  

  كتاب القا	 إ� القا	 
لكن N الزمن السابق، نظًرا للمواصالت وندرتها  –وال زال t أهمية ك�ى  –قد �ن N t الزمن السابق أهمية ك�ى 

  .و ذلك، ف ن لكتاب القا� إ� القا� أهمية بالغةو�
  .عمل به با�ملة، وهو م�وعك، يُ كتاب القا� إ� القا� N إثبات شهادة أو �و ذل :ا�راد به �
 .واإلrاع من العمل بالكتاب ص� اهللا عليه وسلمسنة رسول اهللا  و كتاب اهللاما جاء N  :ا:�ل ¨ م(وعيته �

n كَِتاٌب َكِريٌم { :تعا� قوt :القرآن
َ

Áِ4َِْ إ
ل
ُ
 أ

³
Iِإ)^Ø ( ِِحيمnَِن الرõْnالر ِnُه 5 اهللاnِنöُه ِمْن ُسلَْيَماَن َوnإِن {]í?:سورة ا�مل .[  

ك�ى، وقي	، وا�جاÇ، وملوك : �ن يكاتب ملوك األرض N زمانه ص� اهللا عليه وسلمفقد صح أن ا�â  :السنة
  .و®ن يكتب إ� عماt، ووالته، وسعاته، وaذلك خلفائه من بعده �نوا يكتبون إ� والتهم، وعما¸م، وسعاتهماألطراف، 

  فقد أrعت األمة [ قبول كتاب القا� إ� القا� N ا�ملة،  :اإل�اع
يُقبل كتاب القا� إ�  وأما من حيث ا�ع�، فإن اmاجة داعية إ� قبول كتاب القا� إ� القا� والعمل به، فلو لم

فيها [  -سبحانه وتعا�  –القا� ل ن N ذلك مشقٌة بالغة [ ا�اس، وحرٌج عظيم عليهم، وهذه ال�يعة ام^ اهللا 
ن �ن إلنسان حق N غ� بته، فإنه يشق عليه إتيانه وا�طا5ة به، وµذا لم يُقبل كتاب فإعبادة برفع اmرج وا�شقة؛ 

لقا� فلن �صل t حقه إال بمشقة بالغة، فوجب حينئٍذ قبول كتاب القا� إ� القا� _تحقق بذلك القا� إ� ا
ُ أيًضا  مصلحة ا�شهود þ ،tال يضيع حقه، وتتحقق   .شق عليه بالسفر وترك أهله وبتهمصلحة الشاهد بأن ال ي

ن الشهادة، وaتمانها vرم، فوجب قبول كتاب إن N عدم قبول كتاب القا� إ� القا� ذريعة إ� كتما: قالوا أيًضا
  .القا� إ� القا�

  ما ا�ي يقبل فيه كتاب القا	 إ� القا	؟ �
  :قالوا يقبل B أمور منها

•   äحق ألد Ì- ا�ال أو ما �ن ا�قصود منه ا�ال N - ل اتفاق عند أهل العلمv يقبل، وهذا.  
• äما �ن فيه عقوبة، وهو حق آلد àالقصاص"�لقذف والقود  :ويقبل ح."  
  -وµن �ن N هذه الصور Çء من ا@الف  -وaذلك يقبل N ا� ح والطالق والنسب  •

  –كحد الزنا وحد ال�قة وحد pب ا@مر و�و ذلك  - ا3دود ا¢الصة هللا تعا�

كما تقدم هذه  ، �اذا؟ ألنهالقا�أك0 أهل العلم [ أنه ال يقبل فيها كتاب القا� إ� هذه اmدود ا@الصة هللا تعا�، 
مبنية [ السÚ وا�ساvة واإلسقاط، ومبنية كذلك [ ا�رء بالشبهة، و¸ذا ال  -عز وجل  -اmدود ال± � خالصة هللا 

 .تقبل فيها الشهادة [ الشهادة، كما سيأÁ معنا؛ وaتاب القا� إ� القا� هو N حقيقة األمر شهادة [ شهادة

  تمع فيه حق اهللا وحق اآلدÆ، هل يقبل فيه كتاب القا	 إ� القا	؟ ما اج �
  :فيه خالف ب^ أهل العلمأيًضا  مثل حد القصاص وحد القذف؛ هذا
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ب -أي N  األمر اPي اجتمع فيه حق هللا وحق لآلدä- يُقبل كتاب القا� إ� القا� فيهما :القول األول
»
، ألنه حٌق ُفَغل

 .كما لو قبلناه N ا�ال و�وهفيه حق ا�خلوق^، 

Iكحد القذف مثًال؛ قالوا ال يُقبل :القول ا/ا ،äما اجتمع فيه حق هللا وحق لآلد N ألن هذه : كتاب القا� إ� القا�
؛ اPين �ملون الكتاب أو �و ذلك عقوبة تُدرأ بالشبهات، وaتاب القا� إ� القا� قد تدخله الشبهة، إما بغلط

  .أنه قد تدخله الشبهة ، وتدرأ العقوبة بالشبهات: الواا�قصود ق
  .األمور الÀ يكتب فيها القا	 إ� القا	 �
بينهما، ألن حكم يكتب القا� إ� القا� N ما حكم به �ُنفذه ا�كتوب إ�ه، وال يُعت� N ذلك بعد ا�سافة / �

  .@صوماته [ Ì حال وµال تعطلت األح م  و0aت االقا� {ب إمضاؤ
يكتب القا� إ� القا� فيما ُشهد به عنده، �عمل به ا�كتوب إ�ه، إذا �ن بينهما مسافة ق	 فأك0، أما إذا �ن / ³

بينهما أقل من مسافة ق	 فال يكتب القا� إ� القا� بسماع الشهادة، ألنه نقل شهادة إ� ا�كتوب إ�ه فلم {ز مع 
 فيه مشقة عليهم الشهادة، وحضور الشهود واmالة هذه إ� jلس القضاء ليس أمرً القرب، وذلك �لشهادة [ ا

ً
  .صعبا

  :أسلوب كتابة القا	 إ� القا	 �
، ألن هذا أسلوب حكم، وهو لم يتول اmكم N هذه القضية، وµنما "ثبت عندي": ال يكتب القا� إ� القا�: قالوا

، وذلك بأسلوب اإلخبار عن "شهد عندي فالن وفالن [ كذا وaذا": وا يكتبوظيفته فيها jرد سماع الشهادة، و¸ذا قال
  ."ثبت عندي": الشهادة ال بأسلوب اmكم

 –و{وز أن يكتب القا� إ� قا� مع^، و{وز أن يكتب إ� من يصله كتابه من قضاة ا�سلم^، فإن خصص أحًدا 
ه tلم {ز ألحد أن �كم بهذا الكتاب غ�  -قاٍض بعينه    .من وُج¦

  :Kوط العمل بكتاب القا	 إ� القا	 �
اشهدا أن : ثم يقول، فيقرأه عليهما، \ يضبطان معناه وما يتعلق به ا3كميُشهد القا	 الÎتب شاهدين عدل أن .�

إ�  فإذا وصال دفعا الكتاب. هذا كتا� إ� فالن بن فالن، أو إ� من يصل من قضاة ا�سلم\، ثم يدفع الكتاب إ�هما
من أهل  ، وهذا ال�ط يقول به كث�ٌ نشهد أن هذا كتاب فالن إ�ك كتبه بقلمه: وقاال –القا	 اآلخر  -ا�كتوب إ�ه 

 .العلم

ولو لم يُشهد عليه، ألن القصد حصول العلم  ،رف خطه يقينًاأنه {وز العمل بكتاب القا� إذا عُ : وهناك قول آخر
  . ن منه �ن كنسبة اللفظ إ�ههذا وُييُقِ بنسبة ا@ط إ� �تبه، فإذا ُعرف 

، فيعمل با@ط والصكوك والوثائق هذان قوالن N مذهب اmنابلة واPي عليه العمل N ا�حاكم اآلن هو القول اfا©
فما تس� عليه ا�حاكم هو اآلن االعتماد [ الكتابة مà ما ُعرف . نت وعلم صحتها، وال يلزم شاهدانقِ يُ مà ما يُ 

  .ن منهاقِ يُ حتها ويُ ص
 .غ قبوp، ألنه ال يسوغ B p غ¡ واليته حكمموضوع واليته وحكمه، وöال لم يسُ  ن يكتبه القا	 منأ .^

í.  ح´ يص¡ إ� موضوع pقبو p ال لم يكنöموضوع واليته وحكمه، و B ا�كتوب إ�ه 	أن يصل الكتاب إ� القا
 .إ�ه أن يكون موضوع الكتاب N موضوع واليته وحكمهمن ال تب وا�كتوب  فيشÚط Ìٍ N  واليته؛

 .أن يكون ذلك أيًضا B حقوق اآلدمي\، أما B ا3دود فال ؛كما تقدم معنا .`

أنه يُعمل بكتاب القا� إ� القا� حN à اmدود ا@الصة هللا تعا�، والعمل اآلن N  :قول آخر -N ا�سألة  –وهناك 
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  .را�حاكم {ري [ هذا األم

  القسمة 
  .والقا� �تاج إ�ها ومن أعوانه القاسم اPي يقسم ب^ ا�تداعي^. باب القسمة: حينما يعنون الفقهاء فيقولون 

  .من قسمت ال�ء إذا جعلته أقساًما وأصنافًا :القسمة لغة �
  .تميü بعض األنصباء عن بعض، وµفرازها عنها :واصطالًحا �
 :نة واإلrاعالكتاب والس دل ¨ م(وعية القسمة �

َماَء قِْسَمٌة بَيَْنُهمْ {: فقوt تعا� /الكتاب من
ْ
نn ال

َ
َمَساكِ\ُ {: وقوt}َونَب³ْئُهْم أ

ْ
ََتا6َ َوال

ْ
ُقْر7َ َوا�

ْ
ولُو ال

ُ
ِقْسَمَة أ

ْ
 }َوöَِذا َحÑََ ال

عت ا3دود وُ�فت الطرق الشفعة فيما لم يُقسم، فإذا وق( ص� اهللا عليه وسلمقوt حديث الُشفعة ا�شهور  /من السنة
  .غنائم ب^ أصحابه ا�جاهدين معهيقسم ال ص� اهللا عليه وسلمو®ن ا�â  )فال ُشفعة

فقد أrعت األمة [ م�وعية القسمة؛ وا�ع� كذلك يدل [ م�وعية القسمة ألن اmاجة داعية إ�  /أما اإلrاع
 .د القسمةالقسمة حà يت	ف Ì واحد من ال�®ء N نصيبه بع

 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )``(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  قسمة ترا�، وقسمة إجبار، وب^ ا�وع^ من القسمة فروق ظاهرة بينة؛ :القسمة ¨ نوع\
  : وهو قسمة ال�ا	 :اíوع األول �

ï ر: ا�قصود بهاÑال تنقسم إال ب Àء ¨ اآلخر؛ من أح، أو بَِرد³ عوض، قسمة األمالك الø)د ال 

  .القيمة أو انعدام القيمة 	يةً  يشمل الËر إذا �ن نقص ":إال بÑر": فقو¸م N ا_عريف
عن ا�قص اPي حصل t، وا�عاوضة ال تكون إال بالÚا� مثلها مثل  ايعطي أحدهما اآلخر عوًض : أي "أو بَِرد³ ِعَوض"

ال ُ¶� فيها  -مكن أن �صل إال بËر أو برد عوضاPي ال ي - �ا	وهذا اíوع من القسمة وهو قسمة الا5يع، 
  . ا�متنع عن القسمة، وال يلزم بها، وFذا سميت قسمة ال�ا	

  :حل³ ال(¥ة B مثل هذه ا3الة إذا امتنع أحد ال(øء الطريق إ�  �
فيأمره با5يع دون  ؛ا ا5يع، ُرفع األمر إ� القا�أحدهم بيع ا�ال ا�شÚك ويقسم ا�ال [ قدر اmصص، فإذا أب مثالً  هو

باعه القا� بنفسه  ت' ا�وضوع، وµن امتنع عن ا5يع؛اإلجبار [ القسمة، فإن وافق [ ما طلبه القا� من ا5يع فان
  من دون أن يرد األمر إ�ه، يبيعه بقيمته اmا�ة، ويقسم اfمن [ ال�®ء بقدر حصصهم؛ 

N الة  فالطريقmهذه ا N ر أو برد عوض، الطريقËقسمة األمالك ال± ال يمكن أن تنقسم إال ب N الةmإما هذه ا
  .ال�يك، وµن امتنع باعه القا� ، بيعالÚا� وµما ا5يع

، أو األرا� غ� ا�ستوية N قيمتها، أو ال± ¤تلف طبيعة أرضها، و
ً
 aذلكوتكون هذه القسمة N األرا� الصغ�ة جدا

  .أنه ال Ðصل قسمة فيه إال بËر أو برد عوض : N ا�ور الضيقة وا��ك^ الصغ�ة، و�و ذلك ¯ا ينطبق عليه الضابط
  قسمة اإلجبار : اíوع ا/اI من القسمة �

عكس قسمة ال�ا	، وï قسمة األمالك الÀ تنقسم بال Qر، وال رد عوض من أحد ال(يك\، أو أحد ال(øء و� 
، وهذه القسمة تأN Á ا�ور الكب�ة والبسات^ الكب�ة، واألرا� الواسعة، وا�كيالت وا�وزونات من جنس  اآلخر¨

  واحد، و�و ذلك ¯ا تتأÆ القسمة فيه بغ� Òر وال رد عوض من أحد ال�®ء [ اآلخر، 
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ً
كيلو، وpاكتهما بالتساوي، فحينئذ ??�صاع أو ??�:  pيك^ N كيس من األرز، وهذا الكيس مثالفإذا �ن اثنان مثال

كيلو، ويعطى اآلخر ا�صف اfا©، حà وµن ?ðالطرف اآلخر، بأن يُعطى هذا نصف الكيس  وµن لم يرَض  ن القسمةيمك
   .ألنه ال يشÚط فيها الÚا� ،لم يرض اآلخر بالقسمة، و¸ذا سميت هذه القسمة قسمة إجبار

  هذا االسم ؟ميت قسمة اإلجبار بسُ  لمَ  �
ألننا $� ال�يك [ القسمة إذا امتنع عنها، وال نطلب رضاه، وال تتوقف صحة القسمة N قسمة اإلجبار  ،كما تقدم

[ رضا أحد ال�®ء، وذلك ألنه ال Òر فيها وال رد عوض، فحينئذ تُقسم حà ولو امتنع أحد ال�®ء، النتفاء الËر 
  .وانتفاء رد العوض 

  :، إذا طلب أحد ال(øء كاإلجبار B ا:ور الكب¡ة والبسات\ الكب¡ة واألرا	 الواسعة وÉو ذلحكم قسمة  �
Òر فيها، وال رد عوض، وال  ن هذه القسمة الب إ� ذلك، تكون القسمة واجبة، ألإذا طلبها أحد ال�®ء أجي: قالوا

 ف�فع األمر إ� القا� والقا� يلزمه بالقسمة، :متنع ولو اك، ألنه ال Òر يلحقه، {وز للطرف اآلخر االمتناع عن ذل
  .ا�ختص^ N قسمة األمالك و�وها؛ [ هذا -أعوان القا� -فإن امتنع قسم عليه القا�، إما بنفسه، أو بأحد أعوانه

  قسمة اإلجبار هل تأخذ حكم اºيع ؟  �
إنها تأخذ حكم ا5يع، وPلك يشÚط الÚا� فيها ال تأخذ قسمة اإلجبار حكم ا5يع، �الف قسمة الÚا� ف: قالوا

ْن تَُكوَن Âَِاَرةً َقْن  {: فيها رد عوض وفيها Òر، واهللا سبحانه وتعا� يقول ألنوألنها ال تكون إال عن ترا�، 
َ
 أ

n
إِال

أن خيار ا�جلس يدخل N  ليست بيع، وأن قسمة الÚا� بيع؛ وينبÛ [ هذا، إذا قلنا إن قسمة اإلجبار} تََراٍض ِمْنُكمْ 
  . راز mق أحد ال�®ءوµنما � إفقسمة الÚا� وال يدخل N قسمة اإلجبار، ألنها ليست بيًعا وال تأخذ حكم ا5يع، 

الف اºيع B أحÎم كث¡ة: وFذا قالوا -
ُ
 : منها :القسمة B اإلجبار �

ً
فقسم  ، لو أن إنسان حلف أن ال يبيع هذا ا�وم،مثال

، �الف ما لو حلف أن ال يبيع هذا ا�وم، ثم قسم ينه، ألن قسمة اإلجبار ليست بيًعاN يم جبار، ال يكون حانثًاقسمة إ
  .قسمة ترا�، فإنه �نث، ألن قسمة الÚا� N مع� ا5يع، بل � بيع 

  ما ضابط الÑر ا�انع من قسمة اإلجبار؟ �
من بينهما دار ¸ا علٌو وسفٌل، وطلب : ذلك أمثلة؛ من N ذلك Òر ، ألننقص القيمة بالقسمة: ضابط الËر هو: قالوا 

، و¸ذا �نت من N هذه القسمة Òرأحدهما جعل السف¥ لواحد والعلوي آلخر، فإنه ال ُ{� ا�متنع N هذه اmالة، ألن 
  .قبيل قسمة الÚا� ال من قبيل قسمة اإلجبار

  :من مسائل القسمة �
• Óة ب^ مaالة تقسم هذه إذا �نت ال�mهذه ا Àة ¯ا يمكن قسمته قسمة إجبار، فaف، و®نت ال�Óف وغ� م

ج� [ القسمة، ألن هذه ا
ُ
  .لقسمة ليس فيها Òر، وال رد عوضال�aة، وينوب و× غ� ا�Óف عنه، فإن امتنع الو× أ

كه أو و�ه، ألنه حق t كسائر يقسم اmاكم [ الغائب من ال�يك^، إذا طلب pي:كذلك من ا�سائل قالوا •
t ×اكم و× من ال وmقوق، فإذا لم يوجد الو× فاmا.  

إذا د� ال�يك pيكه N بستاٍن إ� قسمة الشجر فقط، Ôل أو �و ذلك دون األرض، لم ُ{� ال�يك [ : مسألة •
قبيل قسمة اإلجبار، أما لو حصل الشجر ا�غروس تابع ألرضه، غ� مستقل بنفسه، فلم يكن هذا من  القسمة، ألن

امتنع الطرف اآلخر، العكس بأن د�ه ال�يك إ� قسمة األرض ال± فيها الشجر وا�خل و�و ذلك، فحينئذ ُ{� لو 
، ألنه ال Òر N مثل هذه اmالة 

ً
  .ويدخل الشجر تبعا
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، وأما فيما يُكال يُقّدر تقديًرا: ص خرًصا، أيAُر: بار N اfمر، قالوا، فيما يتعلق بطريقة قسمة اإلجمن ا�سائل أيًضا •
 .يصح كيالً  ا،ً وaذلكـفيصح وزنً 

تصح قسمة ا�وقوف ب^ من يستحقه، ولو �ن الوقف [ جهة معينة كفقراء، مساك^، من بت : القسمة B الوقف •
 .، أو من قبيلة معينة أو �و ذلك مع^، أو أ»ة معينة

•  ٌAقسمة اإلجبار غ N الفاحشفاحش،  إذا ظهر Aمثله �دة: وضابط الغ N ي ال يتغابن ا�اسPفهل هو الكث� ا ،
  .�اس بمثله فإن القسمة تبطل هنانعم، إذا ظهر N قسمة اإلجبار غAٌ فاحش، ال يتغابن ا: قالوا ؟تبطل القسمة هنا 

  ؟من ا�ي يقسم ب\ ال(يك\ إذا طلبت القسمة كما هو ا3ال B قسمة اإلجبار �

أيًضا أن يسألوا  {وز لل�®ء أن يتقاسموا بأنفسهم إذا تراضوا بذلك، و{وز ¸م أن يتقاسموا بقاسم ينصبونه، و{وز: قال
  .يقسم بينهم  القا� أن ينصب قاسًما

 يقسم الِملك بينهم
ً
فيجب عليه إجابتهم إ� ذلك، بنصب القاسم  ؛وµذا سأل ال�يكان القا� أن ينصب ¸م قاسما

م �قسم األمالك بينهم، وذلك لقطع ال
اع، و[ هذا، القا� إنما وضع لفض ا@صومات وفصل ا�ناز�ت، وامتناعه بينه
  .ا�، من فض ا�ناز�ت وا@صوماتعن نصب القاسم ب^ هؤالء ال�®ء يؤدي إ� ذلك، ويناN ما وُضع t ونُصب t الق

  Kوط القاسم ب\ ال(يك\  �
  : يُشÚط للقاسم ثالثة pوط: صبوه بينهم، أو نصبه القا� بينهم، قالوان اسواء �ن قاسمً 

                  -³                  أن يكون مسلًما-�
ً
  .أن يكون يعرف القسمة وt خ�ة بها -íأن يكون عدال

   هل يش�ط العدد B القاسم؟ �
� : بمع

ً
ال يشÚط كونهما ويكÀ قاسٌم واحد، : ؛  قالوا-قدم معناكما ت-، كما يُشÚط N الشهادة أن يشÚط اثن^ مثال

  .اثن^ �لشهادة إال إذا �ن مع ا_قسيم تقويم للقيمة، فيُحتاج إ� اثن^ حينئذ 
  ¨ من تكون أجرة القاسم ؟ �
  : وتكون أجرة القاسم æسب ما ي¥  -بضم القاف - الُقسامة: لقاسم يسميها الفقهاءأجرة ا 
 ف t أجرة من بيت مال ا�سلم^، فأجرته من بيت ا�ال، وال تكون [ ال�®ء، إن �ن القاسم ي	 -

واmصص، فإذا اشÚك مثًال N فتكون أجرته [ ال�®ء [ قدر األمالك  إذا لم يكن t راتب من بيت ا�ال؛أما  -
�لك، واfلث اآلخر من األجرة يكون ألحدهما ثلثاه واآلخر اfلث، تكون ثلثا األجرة [ من يملك اfلث^ من ا ماٍل؛

 تكون أجرة القاسم [ ال�®ء [ قدر األمالك واmصص؛ : [ من t اfلث، هذا مع� قو¸م

وال {وز أن يدفع األجرة أحد ال�®ء دون اآلخر، ألن ا�فوس jبولة [ نفع من أحسن إ�ها، فربما إذا دفع أجرة  -
تكون األجرة عليهم rيعا، ال : لقاسم إ�ه، أو �يف معه N القسمة ضد اآلخر، و¸ذا قلناالقاسم أحد ال�®ء أن يميل ا
 [ واحد من ال�®ء فقط؛ 

الٍغ ال اعتبار t، �ا N ذلك من الËر  pٌط أيًضا  وµذا pط أحدهما أن تكون األجرة [ واحد دون اآلخر، فهذا -
  .اره، بل تكون األجرة عليهم rيًعانفرد أحد ال�®ء باستئجال ي: سبق بيانه، ومن ثم قالوا أيًضااPي 
  :كيفية تعديل القسمة  �

ل هذه القسمة ؟    :قالوا فيها حاالتإذا حصل بعد القسمة N أحد القسم^ أو ا�صيب^ أك0 من اfا©، كيف ُيَعد«
Èات غ� ا�ختلفة، فيؤخذ من هذا ¸ذا من تعدل السهام باألجزاء، إن تساوت األجزاء ��كيالت وا�وزون :ا3الة األو
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  .جزء، حà تتساوى األجزاء 
تُعدل بالقيمة إذا اختلفت األجزاء ولم تكن متساوية،  - إذا لم �صل فيها تعديل بالقسمة -تُعدل السهام :ا3الة ا/انية

من الرديء مقابل جزء واحد من  فتجعل األجزاء مثال الرديئة أك0 من ا�يدة حà تتساوى القيمة، بأن {عل مثال جزءان
  .ا�يد، أو �و ذلك 

أن يُرد [ من وقع N نصيبه السهام الضعيفة، أو الرديئة، أو غ� : تُعدل السهام بالرد إن اقتضته، بمع� :ا3الة ا/ا/ة
  .ا�يدة، يرد إ�ه دراهم أو رياالت يدفعها اآلخر t حà تُعوض ما وقع N نصيبه من ضعف أو ردائه 

 -يعN Û أي ا�صيب^ يكون ألحدهما -إذا اقتسم ال�يكان أو اقÚعوا هل تلزم القسمة بعد اقتسام الِملك؟  �
  .فإن القسمة حينئذ تلزم، وال يرجع فيها ألن القاسم �mاكم، وقرعته كحكمه

اقÚعوا بورق، أو : أي ال ُمشاحة N األمر، يقÚعون حيثما اتفقوا، سواء اتفقوا بورق،: طرق القرعة B االقتسام �
 .حجارة، أو أي وسيلة �صل بها االقÚاع واالستهام 

أن �Aُ أحدهما اآلخر N القسمة، فإن القسمة أيًضا تلزم إذا تراضوا [ ذلك : بمع� إذا ُخ¡³ أحدهما B القسمة �
يعÛ من jلس -وتفرقهم  سمة بÚاضيهماخÚ أي القسم^، اخÚ أي ا�صيب^، فإذا تراضوا فإنها تلزم الق: ا_خي�، قال 

  . كما تقدم معنا � بمثابة بيع؛ فيثبت فيها خيار ا�جلس  �قسمة الÚا� -القسمة
  من اد1 غلًطا فيما تقاسماه �
  :الغلط من حا_^  فال AلوN القسمة،  ادã أحدهما غلًطا 

Èأشهدا [ رضاهما بذلك بنتيجة القسمة، لم يُلتفت إ� إن �ن ا_قاسم بأنفسهما، وتراضيا [ القسمة و :ا3الة األو
  شهدا [ ذلك بالقسمة [ الصورة ال± وقعت وأ دعوى الغلط، ألنه ر�

 فيما قسمه بينهم قاسمٌ إذا ا :ا3الة ا/انية
ً
، N هذه اmالة أو نصباه هما بأنفسهما -أي القا�-نصبه حاكٌم  دã غلطا

  . فإن لم يكن عند مدè الغلط بينة، �لف ا�نكر منهما ،لكن ببينة تقبل دعوى الغلط
 .يتحالفان حينئذ وتُنقض القسمة إذا اد1 � واحد من ال(يك\ أن هذا ال�ء ا�قسوم من نصيبه فما العمل؟ �

  إذا خرج B نصيب أحد ال(يك\ عيٌب بعد القسمة فما ا3كم ؟  �
الة �A ب^ أمرين فÀ هذه اm سمة، ولم يطلع عليه، ولم يرض به؛قو®ن قد جهل العيب حال المن خرج N نصيبه عيب 

إما أن يمسك نصيبه مع مطا5ة اآلخر بدفع أرش t عن هذا العيب، أو فسخ القسمة حينئذ، أما إذا علم  :كخيار العيب
  . بالعيب قبل القسمة ور� به فحينئذ ال خيار t، ويطبق [ هذا األمر ما يقال N خيار العيب

  باب ا:Mوى واºّينات 
ُعوَن  {، قال اهللا تعا�الطلبrع دعوى و�  :ا:Mوى لغة nأي يطلبون  }َولَُهْم َما يَد.  

  .إضافة اإلنسان إ� نفسه استحقاق �ٍء B يد غ¡ه، أو ذمته :واصطالًحا 
ويراد بها الشهود أو الشهادة، لكن ، �لشاهد فأك0، و5úا ما تطلق ا5ينة rع بينة، و� العالمة الواضحة :اºينات

   .� ما يُب\ ا3ق أو يتب\ به ا3ق : فاºينةلفظها يشمل ما هو أعم من ذلك، 
   .هو ا�طالِب وتكون ا5ينة �انبه من إذا سكت تُِرك، ف: ا�دè هو من هو ا�دè؟

                                 
 سبق لسان من الشيخ فقال االجبار والصواب ال�ا	/  ١
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ب، وتكون ا�م^ N جا�من إذا سكت لم يÚُك فهو  :والُمد1 عليه هو
َ
  . انبه طال

اmر ا�Óف ا5الغ العاقل : إال من جائز ا_	ف، وهو -ا�عوى واإلنكار-ال يصحان îن تصح ا:عوى واإلنكار؟  
، وال يصح الرشيد، أما غ� جائز ا_	ف فال يُ 

ً
�p معت� t فه ال قول	قبل منه دعوى وال إنكار، ألن من ال يصح ت

   .إنكاره  ال تسمع دعواه وال م« إقراره، ومن عَ 
به  لو أقر«  -أي السفيه -يُستث� إنكار السفيه ضد الرشيد، فيصح فيما يُؤاخذ به :استثناًء فقالوالكنهم استثنوا هنا 

، ولكنه ال �سن ا_	ف N األمور ا�ا�ة -هذا السفيه -كطالٍق وحٍد، فيصح منه إنكاره N هذه اmالة فهو �قل  
  .ألmقناه با�جنون، فهو vجوٌر عليه mظ نفسه  لسفهه، ولو �ن عقله فيه خلل

�  َºناتي³ تعارض ا:   
، كسيارة، أو أرض، أو بيت، أو كتاب، أو �و ذلك، فال ¤لو هذه عينًا - شخصان  –اثنان  إذا تداã: ه ا�سألةصورة هذ
  :أحوال ثالثة عليها من قبلهما من أحد اãَ دَ الع^ الُمتَ 

  . ما دون اآلخرأن تكون الع^ N يد أحده-�
  -Ðت يديهما  -أن تكون الع^ N يديهما rيًعا-³
í-يد ثالٍث أو �و ذلك N يد واحٍد منهما، بل تكون مثال N أال تكون.  

  :أمور ثالثةو� واحدة من هذه اmاالت اfالث، ال ¤لو من 
  . واحد منهما بينةe أن يكون ل -�
  .دون اآلخر أن يكون ألحدهما بينة -³
í- هما بينةمن حدن لواال يكون أ .  
  :بينة ا:اخل وبينة ا¢ارج: تنبيه �

  فما ا�راد ببينة ا:اخل وبينة ا¢ارج ؟، بينة ا�اخل وبينة ا@ارج : يرِد N هذا ا5اب N كتب الفقه مصطلح
  .N يده من �نت ا5ينة خارج يده، من لم تكن الع^ :وا¢ارجN يده،  أو ا5ينة من �نت الع^ :ا:اخل

� Èيد أحدهما دون اآلخر : ا3الة األو B \إذا ·نت الع: 

  : ثالثة أمورفال Aلو من أحد 
: واألدلة [ ذلك مع يمينه؛ -�ن الع\ B يده  -ُحكم بها لتاخل  /إذا لم يكن لواحٍد منهما بينة  -األولاألمر 
اäËm ، حديث )Fم ولكن ا�م\ ¨ ا�د1 عليهلو يُعطى اíاس بدعواهم الد1 ناس دماء رجال وأموا: (حديث

ألشعث ابن قيس ، حديث ا)فلك يمينه:ال، قال : ألك بينة؟ قال( والكندي وفيه سؤال ا�â ص� اهللا عليه وسلم
؛ N هذه ا�صوص نلحظ أن الشارع جعل )اºينة ¨ ا�دè وا�م\ ¨ ا�د1 عليه(، حديث )شاهداك أو يمينهم(

معه شاهد اmال، وهو كون َمن الع^ N يده ، وا�م^ �انب ا�دã عليه، وال بينة لÓيهما هنا، وألن �انب ا�دè ا5ينة
، فيُحكم t بها بيمينه

ً
  . يده [ تلك الع^ ا�تنازع عليها، فيكون هذا لََوثا

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )a`(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
هما تناز�ها و� N يد أحدهما، وألحدهما بينة دون اآلخر، قد  .أن يكون ألحدهما بينة دون اآلخر –ا/اI األمر 

تكون ا5ينة لتاخل، وقد تكون ا5ينة للخارج، ا�قصود أن ألحدهما بينة دون اآلخر، فاmكم فيها واحد r Nيع 
r Nيع الصور، r Nيع األحوال، وال  لصاحب اºينة، أن تكون هذه الع\: الصور ال± ستأÁ معنا N هذه ا�سألة، وهو
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  ) .اºينة ¨ ا�دr) :èلتها�لف مع ا5ينة اكتفاًء با5ينة عن ا�م^، لعموم األدلة السابقة، ومن 
واحد  ، والع^ كما قلنا N يد أحدهما، لكن أقام Ìإذا أقام � واحد منهما بينة تشهد أن الع\ ِملك p -األمر ا/الث 

  :منهما بينة تشهد بأن الع^ ملٌك t، فÀ هذه اmالة ورد عن اإلمام أlد رlه اهللا روايات
 Èببينته، وتُل_ بينة تقدم بينة ا¢ارج"و� الرواية ا�شهورة،  :الرواية األو t 8ت يده، فيقÐ ي الع^ ليستPا ،

و ا@ارج، وا�دã عليه N اmقيقة هو ا�اخل، وا5ينة تكون �انب هنا هألن ا�دN è اmقيقة : ، �اذا ؟ قالوا"ا�اخل
  ا�دè ال �ا© ا�دã عليه، 

1 ناٌس دماء رجاٍل وأمواFم، لكن ا�م\ ¨ ا�د1 عليه: (واألدلة ما تقدم معنا nاس بدعواهم الدíوحديث ) لو يُعطى ا
جنس ا5ينة N جنبة ا�دè فال يب� N  ص� اهللا عليه وسلما�â ، فقد جعل )شاهداك أو يمينه(األشعث ابن قيس أيًضا 
  جنبة ا�دã عليه بينة، 

أن بينة : قالوا أيًضا تعليل، وتعليل وجيه ودقيق، يؤيد وجاهة هذه الرواية ال± تق� بأن الع^ تكون 5ينة ا@ارج، قالوا
ا@ارج تُثبت Çء لم يكن، فوجب تقديمها، �الف بينة  من بينة ا�اخل، هذه الصورة، ألن بينة ا@ارج أك0 إفادة

�اخل فإنها ال تثبت شيئًا جديًدا، إنما تثبت ظاهًرا تدل عليه ا�دا-  Ûاخل [ هذه الع^يع�فلم تفده، وألنه  -يد ا
	ف، من ا�حتمل أن يكون مستند بينة ا�اخل رؤيتهم ا_ -ا�اخل شهود -{وز أن يكون مستند بينة ا�اخل 

  .ومشاهدة ا�د، فأشبهت ا�د ا�فردة ال± ليس معها بينة، فتُقدم عليها بينة ا@ارج، كما تُقدم [ ا�د ا�فردة 
بسبب تملكه -،بسبب ا�لك -الع^ Ðت يده ِن مَ -إن شهدت بينة ا�اخل": فيها تفصيل، قالوا :الرواية ا/انية عن أõد

قُدمت N هذه اmالة [ بينة ا@ارج، ألنها إذا شهدت  �نت بينة ا�اخل أقدم تارAًا؛أو ،كنتاٍج أو pاٍء، –¸ذه الع^ 
حت با�د، فوجب ترجيحها، وµن لم تشهد بينة ا�اخل بسبب  بسبب تملك الع^، فإنها أفادت ما ال تفيده ا�د، وترج«

  " .فحينئذ تُقدم بينة ا@ارج ا�لك ولم تكن أقدم تارAًا
م تشهد، تُقدم بينة ا�اخل بكل حال، سواٌء شهدت بسبب ا�لك أو ل:" قالوا  : /ة عن أõد B هذه ا�سألةالرواية ا/ا

ألن جنبة ا�اخل أقوى، ألن الظاهر :قالوا   �اذا تقدم بينة ا�اخل ؟، "أم ال، فيُق8 لتاخل بها  وسواٌء �نت أقدم تارAًا
م [ يم^ ا@ارج، فإذا تعارضت ا5ينتان، وجب إبقاء يده [ ما فيها وتقديمه معه، وهو كون يده [ الع^، ويمينه تقد

  .لم تكن هناك بينة لواحٍد منهما [ غ�ه، كما لو
  :و[ هذا فهنا ثالث روايات :تلخيص

ñالرواية األو ": 
ً
  ، "أن بينة ا@ارج تُقدم مطلقا

 :" الرواية اfانية
ً
  ،" أن بينة ا�اخل تُقدم مطلقا

، وµال تُقدم بينة ،ا_فصيل :" رواية اfاfةال
ً
بمع� أن بينة ا�اخل تُقدم إذا شهدت بسبب  ا�لك، أو �نت أقدم تارAا

  " ا@ارج
تقدم  -واهللا أعلم-، و�ا سبق من األدلة الرواية األوñ، و� أن بينة ا@ارج تُقدم-واهللا أعلم -واPي يظهر  :الراجح

 بينة ا@ارج، أي م
ً
  .ن لم تكن الع^ Ðت يدهمطلقا
  :أيًضا من أحد أمور ثالثة  ا، فال ÷لوإذا ·نت الع\ B أيديهما معً : ا3الة ا/انية �

ف.هما N حقيقة األمر داخل، ويَصدق [ بينته بينة  إذا ·نت الع\ B أيديهما ولم يكن ألحدهما بينة، -األمر األول 
�يتحالفان ويتناصفان الع^، ألن يد Ì  اmالة إذا لم يكن ألحدهما بينة؛ فÀ هذه ،اخل، ألن الع^ Ðت يديهما rيًعاا
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  . نصف الع^، والقول قول صاحب ا�د مع يمينه، فيم^ Ì واحد [ ا�صف اPي N يده واحٍد [
 Iيًعا إذا ·ن ألحدهما بينة دون األخر، -األمر ا/اr يديهما N ^ألخر، وقد تقدم معنا أنهوألحدهما بينة دون ا الع  àم

  .خر، فr Àيع الصور تكون �ن t ا5ينة، وال �تاج إ� يم^ مع بينته ما �ن ألحدهما بينة دون اآل
عن اإلمام أيًضا  ، فÀ هذه اmالة وردت روايتانوالع^ N يديهما rيًعاإذا ·ن ل! واحد منهما بينة،  -األمر ا/الث 

، و®ن لe واحد منهما بينة ؛أlد، و� ما إذا �
ً
  :والروايتان هما نت الع^ N يديهما rيعا

Èنابلة، :الرواية األوmأنهما بينتان تساوتا فتعارضتا فتساقطتا، وتقسم الع^  "التسوية ب^ ا5ينت^" و� ا�ذهب عند ا
   حينئذ بينهما نصف^

قدما تاريخ أو تساوتا µ Nن لم يا؛  فيُقدم أسبق ا5ينت^ تارAًا، وننظر إن ذكرت Ì بينة تارAً :" قالوا  :الرواية ا/انية
ر� اهللا -، وذلك �ا روى أبو موL "فحينئذ إذا تساوتا تعارضتا، وقسمت الع^ بينهما نصف^، �لرواية األوñ ا_اريخ؛

حد منهما شاهدين، فق¸ باºع¡ B بع¡، فأقام � وا ص� اهللا عليه وسلمأن رجل\ اختصما إ� رسول اهللا (، -عنه
من يقدح فيه ويضعفه وهم  اmديث N تصحيحه خالف ب^ أهل العلم، منهم من يصححه، ومنهم وهذا) بينهما نصف\

  .األك0 
ت بينته N مَ د¦ وألن بينة ا@ارج أو ا�اخل مقدمة، و� واحد منهما خارج N نصفها وداخل N نصفها اآلخر، فقُ : قالوا

تُقدم بينة Ì واحٍد منهما فيما N يده عند من يقدم بينة ا�اخل، وفيما N : صف^؛ وتوضيح هذا ا_عليل أن يُقالأحد ا�
  .فيستويان [ Ì واحد من القول^يد صاحبه عند من يقدم بينة ا@ارج، 

أو يُقَسم بدون ، قبل القسمةهل تلزم ا�م^ Ì واحد منهما ف ؛B هذه ا3الة إذا قلنا إن الع\ تقسم بينهما نصف\ �
  :روايات عن اإلمام أlد؟ منهما يم^ لوجود ا5ينة مع Ì واحد

Èال تلزم ا�م^" :الرواية األو " N ي تدا�ه شخصان اثنان، لم يُذكرPقصة ا5ع� ا N ،السابق Lديث أ� موm وذلك
 âديث بعد أن قسم ا�mفهما بينهما نصف^، ك ص� اهللا عليه وسلما

»
  . ن«ه حل

أن ) اإلنصاف(N  يتلزم ا�م^، ألن ا5ينت^ تساقطتا، فتعارضتا، فصارا كمن ال بينة ¸ما؛ وذكر ا�رداو :الرواية ا/انية
  .هذه الرواية � ا�ذهب 
ñالة األوmانية: و�: تقّدم معنا اfالة اmيد أحدهما، وا N ^ي: ما إذا �نت الع N ^ديهما؛إذا �نت الع  

  :أمران  يد واحد منهما، فهناإذا لم تكن الع\ B: ا3الة ا/ا/ة �
  :  فتأN Á هذه اmال األمور اfالثةال يدعيها، : أي إما أن تكون B يد شخٍص ثالٍث ال ينازع فيها، -:األمر األول

Èيد ث - إذا لم يكن ألحدهما بينة :ا3الة األو N يد أحدهما، بل N الث ال يدعالع^ ليست Ì يها، وليس مع
أن : -ر� اهللا عنه -، �ا روى أبو هريرة فحينئذ يُقرع بينهما، فمن خرجت p قرعة حلف وأخذها -ا�تداعي^ بينة 

âمتاع، ليس لواحد منهما فيه بينة، فقال ا� N ا�م\ ما ·ن أحبا ذلك  استهما ¨(ص� اهللا عليه وسلم  رجل^ اختصما
  ،نهما تساويا N ا�عوىوأل) أو كرها

ً
 وال بينة وال يد ألحدهما [ الع^، والقرعة تمü عند التساوي، كما لو أعتق مثال

من ا�علوم أنه ال ينفذ إال اfلث، كيف نمü اfلث من هؤالء العبيد؟  نمüهم فا ال مال t غ�هم N مرض موته، عبيدً 
  .بالقرعة 

بينة، قد تقدم معنا مراًرا أنه �كم لصاحب اºينة من غ¡ حاجة إ� يمينه B �يع إذا ·ن ألحدهما  :ا3الة ا/انية
  .الصور واألحوال 
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  لم تكن الع^ N يد واحد منها، بل N يد شخص ثالث وهو ال يدعيها، : أي إذا ·ن ل! منهما بينة، :ا3الة ا/ا/ة
   :ثالث روايات N ا�ذهبأيًضا  فهنا

5 /Èالقرعة أخذها بيمينهتسقط ا5ينتان وُيقرع بينهما، فمن "  :الرواية األو t وهذا هو ا�ذهب، �ا روى سعيد " خرجت
B أمر، وجاء � واحد منهما بشهود عدول، ¨ عدٍة  صe اهللا عليه وسلمأن رجل\ اختصما إ� رسول اهللا ( بن ا�سيب 

 ¼íاهللا عليه وسلمواحدة، فأسهم ا eالسهم)) ا� أنت تق3 بينهم  :((بينهما، وقال ص p وهذا ) فق¸ لثي خرج
  .تكون �ن خرجت القرعة N نصيبه  واضح N حجية اإلستهام بينهم، وأنها

وألن ا5ينت^ حجتان، وتعارضتا، وليس هناك مرجح ألحدهما، ألن الع^ ليست N يد واحد منهما، ليس هناك : قال
  . حينئذ تسقط ا5ينتان وُيصار إ� القرعة مرجح ألحدى ا5ينت^ [ األخرى، ف

يعÛ الفرق ب^ الرواية اfانية واألوñ، أن " أنه يقرع بينهما، فمن خرجت t القرعة أخذها بغ� يم^" :الرواية ا/انية/ ^
ُ�كم بالقرعة : األوñ يُقال بالقرعة، وُ�كم بالع^ �ن خرجت القرعة N نصيبه لكن مع ا�م^؛ الرواية اfانية تقول

ليس N : قالوا -مرسل سعيد بن ا�سيب السابق  -له من اmديث السابق �ن خرجت N نصيبه، لكن من غ� يمينه، ود�
 âديث أن ا�mاهللا عليه وسلما eالقرعة، قالوا ص t ف من خرجت

ّ
  .وألن ا5ينة تُغÛ عن ا�م^ : حل

أن : (، mديث أ� موL األشعري ر� اهللا عنه ا�تقدم"نصف^، وال يق�Úن تُقسم الع^ بينهما ": الرواية ا/ا/ة/ _
 ¼íبع¡، فأقام � واحد منهما شاهدين، فق¸ ا B اهللا عليه وسلمرجل\ اختصما eع¡ بينهما نصف\ صºقالوا) با: 

، لe واحد منهما بينة، ليست الع^ N فكذلك اmال هنا، تُقسم الع^ بينهما نصف^، وألنهما أيًضا تساويا N دعوى الع^
  .يد أحدهما، فلما تساويا N دعوى الع^، وò إحضار ا5ينة، تساويا N قسمة الع^ بينهما 

ا �نت N يد ما إذ: لحٍد منهما، وقلنا إن األمر األوإذا لم تكن الع^ N يد وا: اآلن �ن نتÓم عن اmالة اfاfة و�
  . ثالث وهو ال يدعيها

Iيد أحٍد مطلًقا -:األمر ا/ا B يد شخٍص أن ال تكون N يد أحد ا�تداعي^، وليست N ففيها ثالثة ، ثالث ، ليست
  :أمور
  : ، فع� قول^إذا لم يكن ألحدهما بينة -�

، ألنه يتحالفان ويتناصفانها كما لو �نت بأيديهما، وذلك الستوائهما N ا�عوى، وعدم ا�رجح ألحدهما: القول األول
  . ليست الع^ N يدهما، وأيًضا ال بينة لواحٍد منهما، فيتحالفان ويتناصفان 

  .يُقرع بينهما، كما لو �نت بيد شخٍص ثالث ال يدعيها : القول اfا©
م -، فقلنا أما إذا ·ن ألحدهما بينة -^   .حوال أنه ُ�كم �ن �نت t ا5ينة، بأن الع^ r N tيع الصور واأل: -كما تقد«
   يهما، و®ن لe واحٍد منهما بينة؛فع� ما تقدم فيما إذا �نت الع^ بأيد إذا ·ن لٍ! منهما بينة، -³

  .ان، وتُقسم الع^ بينهما نصف^ تتساقط ا5ينت :قلنا 
م أسبقهما تارAًاأ: الرواية اfانية تان بتساويهما، وتُقسم ، وµال حينئٍذ تتساقط ا5يننه إن ذكرت إحدى ا5ينت^ تارAًا، قُد¦

  .الع^ بينهما نصف^ 

  الشهادات 
ألن الشاهد إذا أخ� القا�، : rع شهادة، و� مشتقة من ا�شاهدة، ألن الشاهد �A عما يُشاهده؛ وقيل :الشهادات لغة

  .عل اmاكَم ��شاهِد للمشهود بهفبخ�ه {
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ما ا_بس وتكشف اmق فيما اختُلف فيه، بل إن لفظ ا5ينة عند وتُس¬ ا5ينة، ألنها تب^  أحيانًاتُطلق  والشهادة -
طلق فإنما ين	ف إ� الشهادة، وµن �نت ا5ينة 

ُ
أشمل من jرد الشهادة،  -كما تقدم معنا-الفقهاء األعم األغلب إذا أ

  .ولكن عند اإلطالق تن	ف إ� الشهادة 
  . إخبار الشاهد بما علمه: � الشهادة B اصطالح الفقهاء

   .ن بتلفظ البد أن يكو أي أنه: إخبار: فقو�ا 
  .أي البد أن يكون عن علم يقيÛ، وليس jرد أوهام أو ظنون أو شكوك، كما سيأÁ معنا :بما علمه: وقو�ا 

  :مقام الشهادة وم��ها �
  ،ر، واإلقرار حجة أيًضاادة واإلقراب^ الشه مقارنةً : الشهادة حجة pعية، تظهر بها rيع اmقوق؛ لكن قالوا: قالوا 
[ نفسه، لكن  أنه ُحجة N حق الُمقر¦ : ، أن الشهادة حجة متعدية، بينما اإلقرار حجة قاáة، بمع�-كما سيأÁ معنا-

  .ليست ُحجة N اإلقرار [ الغ�، أما الشهادة ف§ ُحجٌة متعديٌة، حيث يشهد اإلنسان [ غ�ه 
  :م(وعية الشهادة �

  .الكتاب والسنة واإلrاع  الشهادة دل [ م�وعية
  }َواْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن ِمْن رَِجالُِكمْ { قوt سبحانه تعا� هااهللا سبحانه وتعا� أمر بالشهادة N مواضع، ومن: فالكتاب

ْشِهُدوا إَِذا َيَباَفْعُتْم  {ثم قال بعد ذلك  
َ
ْشِهدُ  {: وهذا أمٌر آخر؛ وقال سبحانه وتعا�} وَأ

َ
  }وا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ وَأ

، وغ� ذلك من ) اºينة ¨ ا�دè: (وحديث اäËm والكندي، وحديثبن قيس، حديث األشعث  :ومن السنة
  .األحاديث ال± تقدمت معنا، وفيها د�ل [ م�وعية الشهادة 

كذلك صحة العمل بالشهادة عند ا_قا�؛ [ أيًضا  لشهادة، ومنعقدٌ فاإلrاع أيًضا منعقٌد [ م�وعية ا :وأما اإلrاع
�يدل [ م�وعية الشهادة، فإن اmاجة داعيٌة إ� الشهادة من أجل إثبات العقود واmقوق، وذلك mصول ا_جاُحد  ا�ع

 t قmا èجانب من يد N قmب^ ا�اس، فوجب الرجوع إ� الشهادة ألنها تُثبت ا.  
  :حكم Ýمل الشهادة وأدائها �

أن ، ب�ط كما تقدم فرض كفايةا_حمل واألداء واحٌد N حقوق اآلدمي^، وهو كون  -واألداء، ا_حمل أي –ما حكمه
N مًال وأداًءÐ ديث عن تكون هذه الشهادةmمعنا ا Áحقوق اهللا، فسيأ N مًال وأداًءÐ هاحقوق اآلدمي^، أما الشهادة.   

 دُ ويَ 
ß
َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا  {: قوt تعا� دائها N حقوق اآلدمي^الشهادة فرض كفاية Ðملها وألكون  ل َب الش�

ْ
 يَأ

َ
فÀ هذا } َوال

وaذلك قوt سبحانه وتعا� ، شهادةال إ� ن§ من اهللا سبحانه وتعا� للشهداء أن يأبَوا الشهادة، و¸ذا فإنه يلزم أن {يب
َهاَدةَ َوَمْن يَْكُتْمَها فَ { nتَْكُتُموا الش 

َ
ُبهُ َوال

ْ
  .انة، فلزم أداؤها كسائر األماناتوألن الشهادة أم؛  }إِنnُه آَثٌِم قَل

�ألمر با�عروف وا�§ عن ا�نكر،  لك، ف ن ذلك واجبًاإ� ذلك، إلثبات العقود واmقوق و�و ذ واmاجة تدعو: قالوا 
شهادة وأتاه من يستحقها، وطلب منه أداء الشهادة و[ هذا فالشخص إذا ُدèَ إ� Ðمل الشهادة لزمه Ðملها، أو إذا Ðمل 

  .ء الشهادة، وهذا N األعم األغلبال± Ðملها، فيلزمه كذلك اإلجابة وأدا
عليه Òٌر N  �ن أوما إذا �نت شهادته ال تنفع، : وهو ها اإلنسان Ýمل الشهادة وال أداؤلكن يستث� أحوال ال ¶ب ¨ 

 َشِهيدٌ  {لزمه اإلجابة، كما قال سبحانه وتعا�لم ت ؛هاÐمل الشهادة وأداؤ
َ

 يَُضارn َ·تٌِب َوال
َ

 ص� اهللا عليه وسلموقوt ،  }َوال
  .زم أن ينفع غ�ه بما يË به نفسه؛ وألنه أيًضا ال يل)ال Qر وال Qار(
  : يمكن أن تكون مانعة من Ðمل الشهادة وأدائها متعددة، فمنها مثالً واألÒار ال±  
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  ذا انشغل بأداء الشهادة وÐملها؛�ن فيه Òٌر عليه بأداء الشهادة وÐملها، بÚك اكتساب ا�عيشة t وألوالده إ لوما  -
 pيًرا -

ً
هادة، فال ، وعنده قوة وسلطة فهددُه، وليس هناك ما �) الشاهد إذا أدى الشما لو �ن ا�شهود عليه رجال

 .يلزمه حينئٍذ أن يشهد 

، فإن القا� لن ما إذا �ن فاسًقا:  أداؤها، مثلال تنفع عند القا�، فال Üب حينئٍذ شهادته وال وأما إن �نت شهادته
�كم بشهادته، وا�شهود عليه سيقدح N عدا_ه، فال تنفع شهادته حينئذ، وال {ب عليه اإلجابة وال أداُء هذه الشهادة، 

 N t ذلك، فما دام أنه مستور فال ينب� أن يُعر¦ض وذلك ألن مقصود الشهادة ال �صل منه، وقد �صل N ٌرÒ نفسه
 .نفسه لكشف ما سÚه اهللا سبحانه وتعا� عليه 

 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )Õ`(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  : حكم أخذ األجرة ¨ الشهادة Ýمالً و أداءً  �
أن األجرة ال تؤخذ [ : "ليها، ألن الفقهاء قّعدوا قاعدة و�الشهادة قربة من القُربُات و[ هذا �رم أخذ األجرة ع

فإن أداء ، ، ألنه أداء فرض"اشهد م� أو أد الشهادة ولك كذا وaذا: "كقوt مثالً ، ، وaذا أخذ ا�ُعل عليها"الُقُربات
  .إذا قام به ا5عض صار عليهم فرًضا ، الشهادة فرض كفاية

  :مثالً إ� نفقة للر¥وب وغ¡هلو احتاج الشاهد B أداء الشهادة  �
اPي لو احتاج نفقة للرaوب واPهاب �جلس القا�؛ فهل {وز بذل ا�ُعل أو األجرة t من أجل نفقة الرaوب أم ال؟، 

ب عن ألنه لم يتكسّ ، يظهر واهللا أعلم أنه {وز بذل األجرة أو ا�عل نفقة للشاهد حà يذهب �جلس القا� ويشهد
ة، úية ما N األمر أنه أخذ أجرة ذهابه بالسيارة إ� jلس القضاء، ولو منعنا هذا؛ لصار منعنا سببًا طريق تلك الشهاد

mِق الËر بنف3 بتحمل نفق±، لالمتناع  عن الشهادة
ُ
رaوب ، وهو أمر vرم فيقول أنفع غ�ي بذها� �جلس القضاء وأ

 N الة و�و ذلك، ¸ذا قال الفقهاء ال بأس أن يأخذ أجرةmهذه ا.  
�جلس كذلك لو احتاج للنفقة كما لو �ن فقً�ا مسكينًا يكتسب نفقة Ì يوم، ويÚتب [ ذهابه N ذلك ا�وم 

أن ال يكتسب ألوالده شيئًا، فال بأس أن يأخذ نفقة يومه حà ال تتعطل نفقته، فيجوز أن يأخذ جعًال يكفيه القضاء؛ 
وليس [ ، ليس أجرة [ الشهادة؛ لكنه مقابل الوقت اPي قضاه N أداء الشهادة Pلك ا�وم، ألن ما يعطى N اmقيقة

، الشهادة فرض كفايةÐمله و، ألننا إذا تأملنا حقيقة األمر نلحظ أن نفقته [ نفسه وعياt فرض ع^، الشهادة نفسها
وأّدى فرض الكفاية وفرض الع^، ولكن وµذا أخذ ا�فقة rع ب^ األمرين ، وال يشتغل بفرض الكفاية عن الفرض الع^

ينب� االحتياط N هذا األمر ويستحË اإلنسان أن الشهادة ليست jاال للتكسب وأخذ األجرة وا�ُعل إال N هذه 
  .وهذا N حقوق اآلدمي^ ، اmدود الضيقة جًدا 

وهذا مبÛ [ ، فاية فله إقامتها وt ترaهاقال الفقهاء ليس Ðملها وال أدائها فرض ك؛  ا�أما الشهادة B حقوق اهللا تع
وال Òر N ترaها [ أحد ، تعليل سبق معنا وهو أن حقوق اهللا سبحانه وتعا� مبنية [ السعة وا�ساvة واإلسقاط

 �ًp دود اهللا وهو مطلوبm مثل هذه األمور ا�وجبة N Úوالس.  
N وقال بعض أهل العمل يستحب ترك الشهادة وأدائهاÚدود اهللا ترغيبًا للسæ ما يتعلق  ،  

قالوا يقيد بهذا القيد، أما إذا  ،إذا لم يكن ا�شهود عليه ¯ن يعرف بال� والفساد :وقّيد آخرون هذا اmكم بقيٍد وهو
  .بقطع p ذلك ا�جرم وا�فسد ، �ن معروفًا بال� والفساد فقد يكون N أداء الشهادة وÐملها مصلحة للمجتمع
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  :ق\ B الشهادةا� �
ومن ا�سائل ا�همة أن الشاهد N الشهادة ال يشد إال بما علم، ال بما يشك فيه وال بما يظنه وال بما يتوهمه، بل البد أن 

قال -، أرأيت الشمس: (وا�â ص� اهللا عليه وسلم �ا ُسئل عن ما يشهد عليه اإلنسان؛ قال، يشهد [ أمر متيقن معلوم
وهذا األثر متداول عند ، صحيح وظاهر ؛ إال أن معناهوهذا األثر وµن �ن فيه Ùم). ثلها فشهد أو دع¨ م: قال -نعم

ألن الشهادة ينبÛ عليها ، ال [ ما هو مشكوك فيه، الفقهاء N هذه ا�سألة، فإنما اإلنسان يشهد [ أمر ظاهر وصحيح
  .نفينب� أن تكون [ أمر متيق، حكم القا�

  : العلم B الشهادة طرق حصول  �
  :و�صل بأحد الطريق^، حà يشهد الشاهد [ بينة؛ البد t من حصول العلم بما سيشهد به

من ثبوت حق N ذمة فالن أقرضه ، أي بال واسطة فيسمع ال�ء ا�شهود به مباpةً  السماع ا�باK من الشاهد،/ �
  . ن N ذمته يسمع ال�ء مباpة بنفسهسمعه وهو يقرضه أو يعطيه أو يعÛ يقول ثمن ا�بيع دي

، أي يسمع بال�ء من خال¸ا وليس مباpة، فهو لم يسمع مباpة ولكنه سمعه من خالل االستفاضةاالستفاضة؛ / ³
ليس Ì N أمر يُشهد بها، فيُشهد باالستفاضة N ما يتعذر العلم ، والشهادة باالستفاضة قالوا يُشهد بها N أشياء دون أشياء

  .5ًúا بدون االستفاضة  به
  : ومن أمثلتهفالغالب N مثل هذه األحوال أن ال أحد يعرف بهذا ال�ء مباpة 

، مع أنه لم يكن عند أمه و� " بن فالن من بÛ فالنأشهد أن هذا فالن ابن فالن ا: "لو قال شخص النسب، فمثالً  -
  . م جده و� تضع جده، وµنما ُعرف باالستفاضةولم يكن عند أم أبيه و� تضع أباه، ولم يكن عند أ، تضعه
  كذلك الوالدة؛ فيشهد مثًال أن فالنة قد و�ت فالنًا مع أنه لم يكن عندها و� تضعه،  -
  .فأبو بكر وعمر وع¥ قد ماتوا ، وماز�ا نشهد أن الصحابة قد ماتوا، ا�وت كذلك؛ فيشهد أن فالنًا قد مات -

  . ين وµنما ُعلم هذا باالستفاضةوغ�هم من ا�تقدم^ وا�تأخر
فمنذ وُجد وا�اس استفاض عندهم أن ، كذلك الِملك ا�طلق؛ مثل ما لو شهد أن هذه ا�ار ملك لفالن ابن فالن -

  . هأي بدون ذكر أسباب ا�لك من pاء أو هبة و�و" الِملك ا�طلق: "ومع� قول الفقهاء، هذه ا�ار ملك لزيد من ا�اس
  .فلو لم يشهد [ عقد ا� ح إال من حËه _عطلت الشهادة [ ا� ح ، حكذلك ا�  -

  .حà وµن لم يكن الشاهد قد حË عقد ا� ح ، أو العكس باالستفاضة، فيُشهد بأن فالن زوج فالنة
مناء يقوم، كذلك الوقف؛ فاألوقاف كما هو معلوم تستمر مئات السن^ -

ُ
، ون بهامà ما �ن عليها نّضار صاmون أ

  .ولو لم يشهد عليها إال من حËها؛ فإن األوقاف ستضيع بموت من حË الوقف 
أو [ ، كذلك مصارف األوقاف إذا شاع أمرها واستفاض؛ بأن هذا الوقف غلة هذه ا�ار ا�وقوفة [ آل فالن -

  .ا5اب فإنه يُكت باالستفاضة N هذا، أو N كذا وaذا من وجوه ال�، الفقراء وا�ساك^
وال�يعة جاءت ، Ì هذه األمور ا�تقدمة و أمثا¸ا؛ لو لم يُشهد فيها باالستفاضة؛ ل ن ذلك سببًا لضياع هذه اmقوق

  .æفظ اmقوق 
و[ هذا فال Üوز ، فحفاًظا [ هذه اmقوق؛ أجاز الشارع اmكيم الشهادة [ هذه األمور باالستفاضة دون ا�باpة

ويسمعه العدد ، اضة [ Çء من األشياء ال± تصح الشهادة فيها باالستفاضة حà تك0 به األخبارالشهادة باالستف
  .ويصُدق عليه أنه خ� شاع واستفاض العلم به ، و�صل به العلم، الكث� من ا�اس
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  : عندما يُشهد عند القا	 باالستفاضة: مسألة �
} àةً  -أي الشاهد–مع أنه ، زم بها الشاهدقالوا ال يعمل القا� بالشهادة باالستفاضة حpلم يشاهد ولم يسمع مبا

لكن قالوا لّما حصل العلم باالستفاضة بك0ة ا�اقل^ وصدقهم وضبطهم؛ جاز للشاهد N مثل ، وµنما شهد باالستفاضة
  .طيع أن {زم بذلك ويست، علمه �ن باالستفاضة ما دام أن، p سماع القضية بنفسههذه اmالة أن {زم حà وµن لم يبا

  ما ا�ي يُذكر مع الشهادة؟ �
أنه رضع من فالنة ، فلو شهد إنسان [ رضاعة فالن، قالوا البد أن يذكر الشاهد N الشهادة ما يُعت� لصحة اmكم

ومن  ،ة ال تثبت ويكون ¸ا أثر N ن� ا�حرمية؛ إال ب�وطرضاعفالبد أن يذكر N شهادته عدد الرضعات؛ ألن ال، مثالً 
  .أن تكون �س رضعات فأكr :0لة ال�وط مثال

 
ً
، أشهد أنه تزوجها بوٍ× مرشد وشاهدي عدل: فيقول مثالً ، فالبد أن يذكر pوط ا� ح، ولو شهد [ نكاح مثال

  .وµنما اعتُ� ذلك �تس� للقا� اmكم بشهادته تلك: قالوا
  :Kوط من تُقبل شهادتهم �
ويدخل من ضمن الصغ�؛ ا�راهق اPي ، سواء �ن ¯üًا أو غ� ¯ü، تُقبل شهادة الصغ�فال  اºلوغ؛: ال(ط األول �

  .فال Ðصل اfقة بقوt، لعدم اكتماt، ألن قول الصغ� غ� معت�، ناهز ا5لوغ ولم يبلغ بعد
  هل تُقبل شهادة الصغار بعضهم ¨ بعض؟ �

  .م [ بعض الصغار بعضهاألطفال و ال تقبل شهادة : القول األول
لكن ، وهو قول N ا�ذهب وقال به بعض أهل العلم؛ أن شهادة الصغار بعضهم [ بعض تُقبل N ا�راح: القول اfا©

  :بقيدين
 .أن تكون شهادتهم قبل االفÚاق عن اmال ال± Üارحوا فيها -�
  .أن يكونوا متفق^ [ أن فالنًا منهم جرح فالنًا  -³

ألن الظاهر صدقهم وضبطهم N هذه اmال من جهة؛ وألن الغالب أنهم ال ، عضهم [ بعضفهنا تقبل شهادة الصغار ب
  .فلو لم تُقبل شهادة بعضهم [ بعض N هذه اmال لضاعت اmقوق، �Ëهم الرجال

  .أعلم قبول شهادة الصغار إذا �نوا ¯üين؛ شهادتهم N ا�راح بهذين القيدينولعل األقرب إ� الصواب واهللا 
� Iالسكران ألنه  الومن ثَم ال تقبل شهادة ا�جنون وال ا�عتوه و، ؛ فالبد أن يكون الشاهد �قالً العقل: ال(ط ا/ا

  .ال Ðصل اfقة بواحد منهم
ْو آََخَراِن ِم {: كما N قوt تعا�، فالبد أن يكون الشاهد مسلًما اإلسالم؛: ال(ط ا/الث �

َ
َناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم أ

ْ
ْن اع

مْ 
ُ
  .و¸ذا قالوا ال فر لّما �ن غ� عدٍل؛ ال تقبل شهادته حà ولو [ مثله} َلْ¡ِ¥

و� شهادته N السفر [ وصية مسلم عند عدم وجود غ�ه من ، لكنهم استثنوا صورة تُقبل فيها شهادة ال فر
ْو آََخَراِن {:تعا�كما قال ، ا�سلم^

َ
َناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم أ

ْ
َصاَنْتُكْم ُمِصيَبُة اع

َ
ْرِض فَأ

َ ْ
ْبُتْم Bِ األ َQَ ْغُتْم

َ
ْم إِْن أ

ُ
ِمْن َلْ¡ِ¥

َمْوِت 
ْ
  }ال

  لكن إذا قبلنا شهادة ال فر N وصية ا�سلم N السفر عند عدم وجود مسلم^
  :أن يكون كتابًيا B هذا الÎفر فهل يُش�ط �

، فإن �ن غ� كتا� ��جو- والوثÛ فال تقبل شهادته، بيًاوهو الظاهر N ا�ذهب؛ البد أن يكون كتا: القول األول
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فقد �ن ، ولعل مستند هذا القول؛ االستدالل بالقصة ال± نزلت [ عهد ا�â ص� اهللا عليه وسلم اآلية بسببها
  " عدي"و، قبل إسالمه" تميم ا�اري"، الشاهدان كتابي^
وصية بل تُقبل شهادة ال فر [ ، كتابي^يشÚط أن يكون الشاهدان أنه ال ، وهو رواية N ا�ذهب: القول اfا©

  ا�سلم N السفر عند عدم وجود أحد من ا�سلم^ حà ولو �ن ال فر غ� كتا�
ْو آََخَرانِ {: واهللا سبحانه وتعا� يقول، أن لفظ اآلية ُ�مل [ العموم وا��ل [ ذلك؛

َ
َناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم أ

ْ
ِمْن  اع

مْ 
ُ
والقاعدة ا�قررة N ا_فس� و أصول الفقه أن الع�ة بعموم اللفظ ال �صوص السبب اPي نزلت من أجله اآلية } َلْ¡ِ¥

  .أو ورد اmديث ال�يف
حà ولو فُهمت إشارته ألن الشهادة ، فالبد أن يكون الشاهد متÓًما فال تقبل شهادة األخرس ال8م؛: ال(ط الرابع �
وفهم الشخص إلشارة األخرس إنما � غلبة ظن ال توصل �رجة ا�ق^؛ إال إذا أدى األخرس الشهادة ، فيها ا�ق^ يُعت�

  فحينئذ تقبل شهادته ألن ا@ط يأخذ حكم ا�طق، �طه وبكتابة يده
فقد ، قة بقوtألنه ال Ðصل اf، فال تقبل شهادة ا�غفل أو ا�عروف بك0ة السهو أو الغلط ا3فظ؛: ال(ط ا3امس �

  .تكون هذه الشهادة من rلة سهواته
وا�راد بغ� العدل هو ، من أجل أن تُقبل شهادته، فالبد أن يكون الشاهد متصًفا بالعدالة العدالة؛: ال(ط السادس �

  "الفاسق"
ْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ { -العدالة –ويدل [ اعتبار هذا ال�ط 

َ
ِيَن  {وقوt ، ةفنص هنا [ العدال}وَأ

n
ف�َها ا�

َ
يَا ك

ْن تُِصيُبوا قَْوًما 9ََِهالَةٍ 
َ
فأمر با_ثبت وا_ب^ من } فتثبتوا{وò قراءة أخرى } اآلية...  آََمُنوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنََبأٍ َفَتبَيnُنوا أ

ألن الشهادة � إخبار وµنباء من ، ادة نبأوالشه، فنتوقف فيه حà يتب^ �ا صدق هذا ا�بأ ونتثبت من صدقه، نبأ الفاسق
  .الشاهد بما علم 

قبول  موعد، الشÚاط العدالةوعللوا ) ال Âوز شهادة خائن وال خائنة: (كذلك ما ورد عن ا�â ص� اهللا عليه وسلم
أن ال ، ه اmالةفال يؤمن ما دام دينه بهذ، شهادة الفاسق؛ قالوا ألن دين الفاسق لم يردعه عن ارتكاب vظورات ا�ين

  .فال Ðصل اfقة بقوt  ومن َعمّ ، يردعه دينه عن الكذب N الشهادة
  ماهو ا�عت� B العدالة �

  وا�روءة،  الصالح N ا�ين :يش�ط فيها أمرانال± � pط لصحة الشهادة N الشهود؛ 
ِ	 [ الصغ�ة؛ ذلك أن الفاسق هو من بأن ال يفعل الكب�ة وال يُ ، بأداء الواجبات وترك ا�حرمات الصالح B ا:ين

  . والصالح N ا�ين ال شك أنه مطلب مهم N الشهادة ، يفعل الكب�ة وي	 [ الصغ�ة ويداوم عليها
  :لو عمت اºلوى وأصبح ا¤مهور األعظم من اíاس غ¡ صا3\ �

  الكب�ة وعدم اإلáار [ الصغ�ةغ� صاN ^m دينهم بهذا الضابط ال�N è الشهادة؛ وهو ا5عد عن فعل 
و0a الفساد æيث لم ينطبق عليهم pط ، æيث عم الفسق و0a مرتكبوا الكبائر وا�دمنون وا�	ون [ الصغائر

  :فسيكون القا	 ب\ أمرين، الصالح N ا�ين
وال شك أن هذا ، من شخص عدلوال يقبل الشهادة إال ، إما أن يتمسك بهذا ال�ط و يرد شهادة الفاسق: األمر األول

  .فيتسلط الفّجار والظلمة [ ا�اس إذا لم تُقبل شهادة الفاسق ، لكن حقوق ا�اس قد تضيع، مطلوب
عل هذه اmالة حالة استثنائية: األمر اfا©

ُ
Üهذا ال�ط؛ و N ل
  .نظًرا للمصلحة العامة ، أن يُت
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يؤثر N ال �الف الفسق اPي ،  يُقبل الفسق ا�ي يؤثر B األمانةأن الولكن ينب� مع تقدير هذا القول وترجيحه؛ 
  .األمانة؛ فإنه يُغض الطرف عنه نظًرا للحاجة N مثل هذه اmالة 

                                              
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )á`(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  : سيكون ب^ أمرين ود العدول من الشهود ؛ فإن القا� حينئذٍ قلنا إنه إذا عم الفسق وندر وج
Èحظ من ا�ظر ، أن ال يقبل إال شهادة العدل : إما أن يتمسك بالقاعدة واألصل، وهو :ا3الة األو t ن �ن هذاµوحينئٍذ و

   .؛ لكن ستضيع حقوق ا�اس وتتعطل مصاmهم
فظة [ من �ن غ� عدل، ألن N قبول شهادة هذا ا�وع من ا�اس vا ل القا� ويقبل شهادةأن يت
ّ  :ا3الة ا/انية

  : ؛ فهنا تعارضت عندنا مفسدتانحقوق ا�اس وعدم إضاعتها
ñانية/ قبول شهادة الفاسق : ا�فسدة األوfحال عدم قبول شهادة الفاسق:  وا�فسدة ا N قوقmضياع ا.  

دة الصغرى و� قبول ولو ارتكبنا  ا�فس، ؛ وهو ضياع حقوق ا�اسعم واألشدندرأ الËر األ : N مثل هذه اmالة فقالوا 
   .وهذا من باب احتمال أخف الËرين ،شهادة الفاسق

ق ب^ الفسق اPي يؤثر فينب� أن يُنظر وُيفرّ  قبل شهادة الفاسق؛إال أنهم N الوقت ذاته أكدوا [ أنه ينب� إذا قلنا بأن تُ 
فإذا �ن الفسق يؤثر N األمانة بمع� أن اإلنسان اعتاد الكذب فيكذب ، اPي ال يؤثر N األمانةوالفسق  ؛N األمانة

حينئٍذ يمكن أن يقبل القا�  ن الفسق ال أثر N t هذا ا5اب؛أما إذا �، فهذا قد ال تقبل شهادته ؛ويفجر و�و ذلك
  .ا N هذا ا5ابسقً اشهادة الشاهد وµن �ن ف

  :ءةالعدالة وا�رو �
  .العدالة N ا�ين أو صالح ا�ين، واستعمال ا�روءة :العدالة يُقصد بها 
له من األخالق والصفات وا :ا�راد باستعمال ا�روءة  و{تنب ما يدنسه ويشينه من ، ألفعال و يزينهأن يفعل الشاهد ما ُ{م¦
إن îا أدرك اíاس من :م اíبوة : (وسلمعليه وآt  ويستدل ¸ذا ال�ط بقوt ص� اهللا، ألمور واألفعال واألقوال ا�زريةا

  ) شئت فاصنع ما األوÈ إذا لم تستحِ 
  .ياءتدل [ عدم اm ؛هذه األفعال ا�نيئة ال± تقدح N العدالة -
  .وألن هذه األفعال سخف ودناءة، فمن رضيها �فسه فال Ðصل اfقة بقوt: قالوا -
د اإلنسان تمنعه من اإلقدام [ الكذب، وتزجره من أن يكذب N شهادته، و¸ذا يمتنع وألن ا�روءة عن: اقالوا أيًض  -
  . N العدالة �عتبار صالح  ا�ين  ا�روءة يمتنعوا من الكذب، و¸ذا اعت�ت ا�روءات وµن لم يكونوا ذوي دين؛ اذوو
  :من أمثلة خوارم ا�روءة �
¤تلف وا�روءة كذلك أيًضا ، ة N ا�ين ¤تلف باختالف الزمانالعدال وaما قلنا N، وقد ذكر الفقهاء أشياء طريفة  

  : فذكر الفقهاء أمثلة @وارم ا�روءة، باختالف األزمنة واألمكنة 
علم أنه ال يدخل N هذا اآلن األكل N لكن ينب� أن يُ ، قالوا هذا خارم للمروءة ، األكل N السوق والشخص يم�  -

  .§ منعزلة عن Üمع ا�اس وسوقهمف، ا للناس م N زماننا هذا ليست أسواقً ألن ا�طاع، ا�طاعم
  .هذا من خوارم ا�روءة، يه j Nالس ا�اس بال حاجةمد اإلنسان رجل -
  .كشف الرأس j Nامع ا�اس -
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الح N صل اmال N الصإذا و، N ا�روءة هناأيًضا  ذكروا أمثلة كث�ة لكن كما قلنا N العدالة والصالح N ا�ين، نقول
قبول  شهادة الفاسق اPي فسقه ال Aل بأمانته، فمن باب أوñ أن نت
ل N األمر اfا© اPي هو  ا�ين أن يت
ل ونت
ل إ�

  .استعمال ا�روءة، وهذا القول ال شك أنه هو اPي Ðصل به ا�صلحة N هذا الزمن 
  .همة عن الشهادةانتفاء  ا�: لصحة الشهادةأيًضا  من ال(وط �
وµنما  -دالةانتفاء الع-فإنها مانعة من موانع قبو¸ا، وليس ا�راد با_همة هنا ا_همة ا�ينية  ؛فإذا وجدت ا_همة N الشهادة 

العداوة و�و ذلك من �_همة ال± تكون بسبب القرابة أو تكون بسبب الزواج، أو تكون بسبب  ا_همة هنا ألمر آخر؛
  .صور ا_همة

 
ً
وال ، فال تقبل شهادة الوا�ين وµن َعلوا ألوالدهم، ال تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم 5عض :  N القرابة قالوافمثال

ال Âوز شهادة خائن وال خائنة (باmديث ويستدلون Pلك ، وµن نزلوا  لوا�يهم وµن َعلوا  -األوالد -تقبل شهادة الفروع 
) وال والء - أي متهم N قرابة - وال ضن\ B قرابة - من N قلبه حقد وحسد [ أخيه : الِغمر بالك� هو  -وال ذي ِغمرٍ 

كما  @ائن وا@ائنة ورد من طرق حسنةلكن ما جاء N عدم قبول شهادة ا وهذا اmديث  بكماt فيه Çء من الضعف،
  .تقدم معنا 

هم قوة حà تمنع من وان و�و ذلك، هؤالء ال تقوى قرابتوسائر القرابة غ� َعمودي النسب �إلخوان واألعمام وأبناء اإلخ
، لعموم ا�صوص N قبول لعمه أو ألخيه أو البن أخيه و�وهو[ هذا فال بأس من قبول شهادة اإلنسان  ،قبول الشهادة

   .عدم وجود ا_همة القوية N هذه القرابةلعض، وشهادة عموم ا�اس بعضهم 5
  :خرلآل حكم قبول شهادة أحد الزوج\ �
ألنهما يتوارثان بال ، قوية فيما يتعلق بشهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجهاأيًضا  ، فا_همة هناال تُقبل لوجود ا_همة: قالوا 

  .كشهادة عمودي النسب بعضهما 5عض فال تقبل شهادتهما، ويتبسط أحدهما N مال اآلخر �دةحجب 
ن قياسها [ وال يمك ،جية ليست مانعة من قبول الشهادة ألنها ليست قرابةأن الزو: هناك قول آخر 5عض الفقهاء وهو 

 ته والزوجة لزوجها أوñ وأقرب إ�القول األول وهو عدم قبول شهادة الزوج لزوج فيظلومع هذا ، قرابة َعمودي النسب
  .اآلخرون غ� عمودي النسبقرابته  الزوج أك0 ¯ا يستفيد أخوه أو ، ألن الواقع أن الزوجة تستفيد من مالالصواب

  :اآلخر ¨حكم شهادة عمودي النسب أو الزوج\  �
 [عمودي النسب وهل تقبل شهادة الزوج^ أحدهما [ لكن هل تقبل الشهادة  -نسانلإلما تقدم هو الشهادة -

أبيه، وتقبل شهادة  شهادة األب [ و�ه وشهادة الو� [ لنعم تقبل شهادة عمودي النسب [ بعضهما؛ فتقباآلخر؟ 
  .الزوجة [ زوجها والزوج [ زوجته، �اذا ؟ ألن ا_همة منتفية هنا 

  :حكم شهادة من ¶ر إ� نفسه نفًعا �
وهذه ا_همة N مثل هذه ، ا بالشهادةأو يدفع عنه Òرً  ،اشهادة من {ر إ� نفسه نفعً ، ال± ترد بها الشهادةأيًضا  من ا_هم

   :من أمثلة ذلك، ومؤثرة، و¸ذا صارت مانعة من قبول الشهادة الصورة قوية، ظاهرة، 
ين، اPين ¸م N ذمة ا�فلس َدين-شهادة الغرماء للمفلس - »�: فهل تصح شهادتهم للمفلس ؟  بمع�  -الغرماء أصحاب ا

 يطلبان عليً ، لع¥ إذا �ن زيد وعمرو مثال غريم^
ً
فقال ، الوفاء بدينهما  وهو مفلس، وقد ُحجر [ ع¥ من أجلا ماال

 "؟يا ع¥ ألك بينة" :فقال القا�،  "ما عندي Ç tء" :فقال بكر،  "أنا أدè [ بكٍر بأن � عنده كذا و كذا": ع¥
ين،  فهذان الغريمان إذا شهدا ب�ء  فإن ، ويقصد غرماؤ"نعم، زيد وعمرو يشهدان: " - الغريم–فقال ع¥  »�ه أصحاب ا
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و¸ذا ، غرماء ع¥ ؛ فمص� هذا ا�ال سينتقل إ�ألنه إذا ثبت هذا ا�ين لع¥، ا إ�هماÜر نفعً  -لشهادة يعÛ هذه ا - نفعه
  .وهذه تهمة تمنع من قبول الشهادةا إ�هم، ألنهم بشهادتهم {رون نفعً  ؛ال تقبل شهادة الغرماء للمفلس: قالوا
 ، إما إذا ·نت الشهادة تدفع Qرا: من األمثلة  أيًضا -

ً
كأن يقتل زيٌد ،  �رح شهود القتل ا@طأذا شهدت العاقلة  مثال

فقال ، " إنهما jروحان" –ا�تهم بالقتل ا@طأ  - :فقال زيد، ان وشهدا عليه بذلك وأنه قتل خطأفجاء شاهدعمًرا خطأ؛ 
 ، "اهات من يشهد با�رح مف�ً ": القا� لزيد

ً
، ح الشهود يشهدان �ر، فجاء باثن^ من �قلته، من أصوt وفروعه مثال

فهما إذا شهدا t بأن أوþك الشهود ، والعاقلة � ال± تدفع دية قتل ا@طأ، ألنهما من العاقلةفشهادتهما هنا jروحة؛ 
ا عنهم،  ألنه إذا ثبت قتل زيد Pلك ا�قتول فإنهم يدفعون بهذه الشهادة Òرً  ؛ أنهم jروحون؛اPين شهدوا بأن زيدا قتل

ا عنهم، شهادتهم ألنهم بشهادتهم يدفعون Òرً أيًضا  فلم تقبل الشهود ،دية هذا القتيل [ �قلة زيد وهم هؤالء  فإن، خطأ
  .قوية ظاهرة بينة، فلم تُقبل شهادتهم أيًضا  وا_همة هنا

  :من موانع الشهادة أيًضا �
  .aة ا�ضاربة و�وهاوا�ضارب p N، وال�يك  ل�لوaي؛ � من خاصم B حق ال تقبل شهادته فيه -
وللحديث ، فتمنع الشهادة كقرابة القريب ، ألن العداوة تورث ا_همة  ،عدوه [فال تقبل شهادة العدو  ،العداوة -

من N قلبه حقد وحسد  :وصاحب الِغمر كما تقدم هو - ) ال Âوز شهادة خائن وال خائنة وال ذي غمر ¨ أخيه(: السابق
áيح N رد شهادة العدو [ عدوه ألن عداوته قد Ðمله [ الكذب [ ذلك  ا اmديثهذ  -وضغينة [ شخص آخر

  .الشخص رغبة N إيصال األذى به وmµاق الË بعدوه 
 و¸ذا تقبل شهادة، ا�نيوية وليست العداوة ا�ينية قالوا ا�راد العداوة،  ما ا�راد بالعداوة الÀ ترد بها الشهادة؟ �

وµنما  )�(ة ليست عداوة دنيويةهذه العداو لكنو، مع أن بينهما عداوة، وتقبل شهادة السÛ [ ا�بتدع، فرا�سلم [ ال 
 .أجل ا@الف N ا�عتقد وا�ين  دينية منعداوة 

 .ل ألنه غ� متهم N هذه الشهادة عدوه ف§ تقبلوأما شهادة العدو  �

فكذلك شهادة العدو  كن شهادتهم  بعضهم [ بعض تُقبل؛عض، لN عمودي النسب ال تُقبل شهادتهم 5أيًضا  كما قلنا
  -عدوه؛  لعدوه لكن تُقبل شهادته [ [ العكس، ال تُقبل شهادة العدو 
  ؛  - اإلسالم والعقل وا5لوغ وال.م والعدالة و�و ذلك: هذه ال�وط السابقة للشهادة  و� 

  :هناك ثالث حاالت اآلن
Èحال : ا3الة األو Bمل الشهادة فقطÝ ،Úمل الشهادة ال نشÐ حال N  من هذه ال�وط إال العقل فقطط.  
و[ هذا ، ينب� أن تتوفر N الشاهد N حال األداء فقط ، تُعت� rيع ال�وط السابقة B حال األداء فقط،: ا3الة ا/انية

وò وقت األداء زال ذلك ا�انع ـ وهو  �و ذلك لكنه �قل؛ ا أوا أو صغ�ً ا أو �فرً لو �ن الشاهد وقت ا_حمل فاسقً : قالوا 
 
ً
األداء ولو �ن وقت فحينئذ تعت� شهادته حال ، ا أو �و ذلكا أو كب�ً  أو مسلمً الفسق والكفر والصغرـ فصار عدال

 ، ا5لوغ واإلسالم والعدالة : ¸ذه ال�وط و� ا_حمل فاقًدا
ً
  . مادام أنه وقت ا_حمل �ن �قال

ا فإنه ال ، ألنه لو �ن وقت ا_حمل jنونً العقل: يعت� فيه pط واحد فقط وهو ا،وقت األداء وا�حمل معً : 3الة ا/ا/ةا
ال يشÚط أن يكون  -وقت األداء-وهذا ال يعÛ أن وقت الشهادة ! يفهم، فكيف يتحمل تلك الشهادة ويؤديها بصورتها 

                                 
 )عداوة دنيوية(والصحيح واهللا أعلم ، ولعله سبق لسان) عداوة دينية(ذكر الشارح /  5
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ً
  .ا {ب أن تتوفر قلنا وقت األداء ال�وط 	ه، ال! عدال
  :عدد الشهود  �

  :الشهود يطلب منهم عدد مع^ N بعض اmاالت أك0 من العدد N حاالت أخرى، Aتلف من حال إ� حال
وهذا منطوق اآلية ، وال تقبل شهادة النساء N حد الزنا ، أربعة رجاليشÚط أن يكون عدد الشهود  B الزنا،: أوال  �

ْرَبَعِة ُشَهَداءَ لَوْ {الكريمة كما تقدم معنا 
َ
 َجاُءوا َعلَْيِه بِأ

َ
  .}ال

وقد دل [ هذا العدد كونهم ،  يشÚط ثالثة رجالN إثبات الفقر أو اإلعسار بعد الغ�  ،B الفقر بعد الغ� : ثانيا �
�سألة ال يا قبيصة إن ا( :عليه وآt وسلم قالحديث قبيصة ابن ا�خارق ر� اهللا عنه أن ا�â ص� اهللا  ؛ثالثة رجال

ورجل أصابته جا�ة، ورجل أصابته فاقة  ، رجل Ýمل õالة فحلت p ا�سألة ح´ يصيبها ثم يمسك ، Ýل إال ألحد ثالثة
  . رواه مسلم) ا فاقةح´ يقوم  ثالثة من ذوي ا3جا من قومه فيقول لقد أصابت فالنً 

، رجل^ وال تقبل فيهما شهادة النساءد من شهادة ال ب ،B موجب بقية ا3دود عدا الزنا والقصاص وا�عزير: ثا/ا �
كما N اآلية ، وò شهادة ا�رأة شبهة ، ويسقط هذا ا�وع من اmدود بالشبهة ، �ل�قة وا@مر و�و ذلك ألنه ُ�تاط فيه 

ْن تَْرَضْوَن ِمَن الش� {: الكريمة nتَاِن ِمم
َ
ْخَرىفَإِْن لَْم يَُكونَا رَُجلَْ\ِ فَرَُجٌل َواْمرَأ

ُ ْ
َر إِْحَداُهَما األ

³
ْن تَِضلn إِْحَداُهَما َفُتَذك

َ
} َهَداءِ أ

ýمثل هذه الصورة ،شبهة هفهذ، ا أك0 من الرجلمادام النسيان واردً ، فربما تن N و ¸ذا لم تقبل شهادة ا�رأة.  
� ح والطالق والرجعة وا@لع مثل ا، ما ليس 9ريمة وال مال وال يقصد به ا�ال ويطلع عليه الرجال ºäا : رابعا  �

 ، والنسب و�و ذلك 
ً
البد ، اويطلع عليها الرجال 5úً  ،وال يقصد بها ا�ال ،فهذه ا�سائل ال± ليست �ريمة وليست ماال

  . رجل^ اثن^ وال تقبل  N مثل هذه  الصور شهادة النساءمن شهادة 
شهادة رجل^ هذا يقبل فيه ، الرهن واإلجارة وال�aة و�و ذلك،�5يع والقرض وB ا�ال وما يقصد به ا�ال : خامسا �

َواْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن ِمْن رَِجالُِكْم فَإِْن لَْم يَُكونَا رَُجلَْ\ِ { :وهذا منطوق اآلية ،يقبل فيه شهادة رجل وامرأت^و، اثن^
تَانِ 

َ
أن اí¼ (ر� اهللا عنهما mديث ابن عباس ، مع يم^ ا�دèشهادة رجل واحد أيًضا  يُقبل N هذا ا�وع} فَرَُجٌل َواْمرَأ

، فالبد إذن N هذا ا�وع من وجود رجل ومعه رجل آخر ، رواه مسلم ) صe اهللا عليه وآp وسلم ق¸ با�م\ مع الشاهد
، وال تقبل شهادة امرأت^ وµال فال تقبل الشهادة، ومن ثم ال تقبل شهادة أربع نساء، أو رجل ويم^ ا�دè  ،أو معه امرأتان

  .ويم^ ا�دè، البد من وجود رجل N ا�سألة

Á فما تي�، ت^ سواء وجد رجالن يشهدان أم الوتقبل شهادة رجل وامرأ
ُ
رجل وقال أحلف معه فيقبل منه فلو جاء ب،  بهأ

  .وليست هذه مÚتبة [ هذه ، فيقبل القا� هذا األمر منه، ذلك
ألنه �A عن اجتهاده؛ ،  شهادة طبيب واحد إن تعذر اثنانقالوا يقبل  با:اء األمراض وا¤راح فيما يتعلق: سادسا  �

  .�لقا� �A عن حكمه 
، كعيوب النساء Ðت اfياب، وا5 رة واfيوبة، واmيض وانقضاء العدة و�و ال يطلع عليه الرجال ºäا ما: سابعا  �

 : ن ا�سائل ال± � vل للشهادةفالعلماء éتلفون N هذا ا�وع مذلك، 

واستدلوا [ ذلك æديث حذيفة ر� ، pط أن تكون صاحبة عدالة، تقبل فيه شهادة امرأة عدل واحدة  :القول األول
من مقال ألهل العلم من حيث  واmديث ال Aلو، )أن اí¼ صe اهللا عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها(عنه  اهللا
فأتيت ، قد أرضعتكما: تت أمة سوداء فقالت بنت أ� إهاب، فأتزوجت أم ي�: (بن اmارث قالعقبة  و حديث، ثبوته

قال و¥يف وقد  ،ا ·ذبةيا رسول اهللا إنه: ثم أتيته فقلت ،عرض عاí¼ صe اهللا عليه وآp وسلم فذكرت ذلك p فأ
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  ا�يانات فال يُشÚط فيه العدد �لرواية وأخبار ،داتوألنه مع� يثبت بقول النساء ا�نفر، رواه ا5خاري  )زعمت ذلك
Iد القول ا/اlهذا ا�وع إال شهادة امرأت^ ال يقبل :رواية عن أ N ،جنس يثب: وتعليلهم Ì ألن Àق ال يكmت به ا
 : اقالوا أيًض ، شهادة اثن^ �لرجال ،فيه إال اثن^

ً
فكذلك ، ل إال اثنان الرجا وال يقبل من، وألن الرجال أكمل منهن عقال

يوافقونهم [ ال لكن أهل الرواية األوñ اPين يقولون نكتÀ بشهادة امرأة واحدة ، النساء ال يقبل إال شهادة امرأت^ 
  .فهم يقولون يقبل N هذا ا�وع من ا�سائل قول واحد كما يقبل N الرجال ، ذلك

شهادة امرأت\ تعدل شهادة : (قوt ص� اهللا عليه وآt وسلمل، نساء  شهادة أربع، ال يقبل إال أربع نساء  :القول ا/الث
   ،هادة امرأة واحدة كسائر الشهاداتوألنها شهادة من pطها اmرية، فلم يقبل فيها ش، ) رجل

  .     الصواب، وهو أنه يُقبل N هذه ا�سائل شهادة امرأة واحدة، لكن ب�ط أن تكون ذات عدالة  والقول األول أقرب إ�
        

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )æ`(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  الشهادة ¨ الشهادة: موضوع 

  ،ا، بمع� أن الشخص سيشهد [ شهادة شخص آخرا تبعً كما تكون الشهادة أصالة، تكون الشهادة أحيانً 
 : صورة هذه ا�سألة

ً
pاء، أو [ دين  وأية، أو [ وقف، أو [ بيع شهادة [ وص: أن يتحمل زيٌد من ا�اس شهادة، مثال

و�و ذلك، وAاف [ نفسه أن يموت، وأن ا�اس بعده قد �تاجون إ� هذه الشهادة، أو أنه سيسافر مدة طويلة مسافة 
شهادة ، فشهادة عمرو � N حقيقة األمر "يا عمرو، اشهد [ شهادÁ بأنÛ أشهد بكذا وaذا" :بعيدة، فقال زيد لعمرو

  .[ شهادة زيد، وهذا هو ا�راد بقو¸م الشهادة [ الشهادة 
 :شاهد األصل وشاهد الفرع �

  زيد اPي طلب من عمرو أن يشهد [ شهادته، : هو ا�باp للشهادة، وهو N  ا�ثال ا�ذكور سابًقا: شاهد األصل
Pي طلب منه زيد أن يشهد [ شهادته؛ إذا تقرر هذا هو عمرو، وهو الشاهد غ� ا�باp ا: با�ثال ا�ذكور :شاهد الفرع

  دون أموٍر أخرى؟  فهل تُقبل الشهادة [ الشهادة r Nيع ا�سائل وا�وضو�ت؟ أو أنها تقبل N أمورٍ 
  :تُقبل æسب ا�شهود به، وبيان ذلك فيما يأÁ: قالوا
  B ا�ال وما يقصد به ا�ال �
جائزة ومقبولة بإrاع أهل العلم، ألن اmاجة داعية إ�ها، فلو لم تقبل  ؛ما يقصد به ا�الالشهادة [ الشهادة N ا�ال و  

ثم يموت شهوده، وò ذلك Òٌر [ ا�اس ومشقة   ،وما يُتأخر إثباته عند اmاكم: 5طلت الشهادة [ الوقف؛ قالوا
  .صل فوجب أن تقبل الشهادة [ الشهادة N هذا األمر كشهادة األ ،شديدة

  : ا3دود ا¢الصة هللا تعا� �
   :قوالنN قبول الشهادة [ الشهادة N اmدود ا@الصة هللا تعا�  

  : ال تُقبل الشهادة [ الشهادة N اmقوق ا@الصة هللا تعا�، وأد_هم [ هذا القول ما ي¥: قالوا :القول األول
بالرجوع عن اإلقرار،  واإلسقاطسÚ وا�ساvة و ا�رء بالشبهة، قالوا إن اmدود ا@الصة هللا عز وجل مبناها [ ال -

 والشهادة [ الشهادة فيها شبهة، ألنه يتطرق إ�ها احتمال ا@طأ والغلط والسهو والكذب N شهود الفرع، مع احتمال ذلك
ة [ الشهادة فيما تُدرأ به ال تقبل الشهادن N شهود األصل، وهذا احتمال زائد ال يوجد N شهادة األصل، فوجب أأيًضا 

  .الشبهة من اmدود ا@الصة هللا تعا�
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إنما  -أي الشهادة [ الشهادة-ألنها : N تعليلهم لعدم قبول الشهادة [ الشهادة N اmدود ا@الصة هللا تعا�أيًضا  قالوا -
vوا�سا Úدود مبنية [ السmد، ألن اmا N رءتُقبل للحاجة، وال حاجة إ�ها�  .بالشبهة ة واإلسقاط و ا

فال حاجة للشهادة [ الشهادة N اmدود  ؛قالوا كذلك ألن السN Ú اmدود أوñ من الشهادة عليها، فإذا �ن كذلك -
  .ا@الصة هللا تعا�

Iدود ا@الصة هللا تعا�، قالو :القول ا/اmا N اذهب بعض أهل العلم إ� أن الشهادة [ الشهادة تُقبل :  
فينب� كذلك أن تثبت بشهادة الفرع، ��ال  ؛ألن اmدود تَثبُت بشهادة األصل، فإذا �نت اmدود تثبت بشهادة األصل -

  ِمثًال بمثل، 
وأن الشهادة [ الشهادة ال تقبل N اmدود ا@الصة هللا ، يظهر أن القول األول هو األقرب إ� الصوابولكن عند ا_أمل 

�ا بينهما من فروق ظاهرة، فإن األموال ال يُتسامح  ،قياس غ� صحيح ؛دود ا@الصة هللا تعا� [ األموالوقياس اm تعا�،
ة، بينما اmدود ا@الصة هللا تعا� مبنية [ السÚ وا�ساvة واإلسقاط وا�رء بالشبهة، و¸ذا ال  فيها، و� مبنية [ ا�شاح«

 N األموال يصح  قياس الشهادة  [ الشهادة N دود، [ الشهادة [ الشهادةmا.  
  : حد القذف القصاص و �

  :B ا�سألة كذلك قوالن هل تُقبل الشهادة [ الشهادة N القصاص وحد القذف؟ 
أي القصاص وحد -ألنهما : ال تقبل الشهادة [ الشهادة N القصاص، وال N حد القذف، �اذا ؟ قالوا :القول األول

لعقوبات ا5دنية ال± تُدرأ بالشبهات، فكما أن اmدود تُدرأ بالشبهات، فالقصاص كذلك يُدرأ بالشبهات، من ا -القذف
  .القصاص وحد القذف أشبه اmدود ال± يكون اmق فيها خالصا هللا تعا� : قالوا

القذف، ويعللون ذلك بأنهما تُقبل الشهادة [ الشهادة N القصاص وò حد : وهو رواية N مذهب اmنابلة :القول اfا©
  سÚه، فأشبه األموال،  بوال يُستح ،حق آلدä ال يسقط بالرجوع عن اإلقرار به -وحد القذف أي القصاص-
وسائر ما ال يثبت إال ، اÎíح والطالق: مثل -اmدود والقصاص وا�ال وما يقصد به ا�ال - ا�تقدمة ما عدا األمور �

  ؟   الشهادة فيه أيًضادين؛ فهل تقبل الشهادة ¨بشاه
ا� ح والطالق : ، فمثل هذه األمورل� مقبولة فيه، ألنه حق ال يُدرأ بالشبهة، فيثبت بالشهادة [ الشهادة ��ا: قالوا

ألنه حق ال يُدرأ بالشبهة، فثبت بالشهادة  ،سوى ما استُثÛ، تُقبل فيه الشهادة [ الشهادة ،ال يثبت إال بشاهدين وسائر ما
  .[ الشهادة �لشهادة [ الشهادة N ا�ال

  :Kوط قبول الشهادة ¨ الشهادة �
  :يُشÚط لقبول الشهادة [ الشهادة ما ي¥  
ويكون تعذر شهادة األصل إما با�وت أو بغيبة أو مرض أو حبس و �و ذلك،   أن تتعذر شهادة األصل،: ال(ط األول 

  :قبول الشهادة  [ الشهادة لاألصل  ةدووجه اشÚاط هذا ال�ط وهو تعذر شها
N سماعه  أي - أنه إذا أمكن القا� أن يسمع شهادة األصل استغ� عن ا5حث عن عدالة شاهدي الفرع، و®ن ذلك  -

أحوط  للشهادة، فإن سماع القا� من شاهدي األصل متيقن، وصدق شاهدي الفرع عليها مظنون،  -لشهادة األصل
  .إم نه أوñ من إتباع الظن والعمل با�ق^ عند

   .وألن شهادة األصل تُثِبت نفس اmق، بينما شهادة الفرع إنما تُثِبت الشهادة [ اmق: قالوا -
:  احتمال غلط شاهدي األصل ابتداًء، واالحتمال اfا©: ا، ألنه يتطرق إ�ه احتماالنعفً وألن N شهادة الفرع َض : قالوا -
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  .لشهادة الفرع N حال وجود شاهد األصل تَوِْهينًا، ف ن هذا احتمال غلط شاهدي الفرع
اmكم [ سماع شهادتهم  َف قِ وُ : قالوا ؛قبل ا3كموبناًء [ هذا إذا شهد شهود الفرع وأمكن سماع شهود األصل  

،  إذا قدر وذلك ألن سماع الشهادة منهم أمر مقدور عليه  قبل العمل با5دل، مثل ا_يمم -أي شهود األصل -منهم
 tأن يعدل إ� ا_يمم عن ا�اء مع وجود ا�اء وقدرته [ استعما t  اإلنسان [ ا�اء قبل استعمال ا_يمم، فإنه ال {وز.  

 Iمن شهود األصل وشهود الفرع،: ال(ط ا/ا � B وط الشهادةK ققÝ  من العدالة وغ�ها من ال�وط ال± سبق
  .ينبÛ [ الشهادت^ معا، فاعت�ت ال�وط Ì N منهما، ويُقبل تعديل الفرع لألصل ذكرها ، وذلك ألن اmكم 

، ألن القا� ال �كم بشهادة أشخاص jهول^، وألن أن يع\ شهود الفرع شهود األصل بأسمائهم: ال(ط ا/الث 
هم ا�شهود عليه، و حينئذ يتعذر عليه لم يعرف ؛هم شهود الفرع، فإذا لم يسم¦ ا�شهود عليه ربما أمكنه جرح شهود األصل

  .أن يتÓم فيهم �رح أو �و ذلك 
، أو اشهد اشهد ع¥« ": فيقول شاهد األصل لشاهد الفرع الفرع الشهادة، األصل شاهدَ  أن يس�è شاهدُ : ال(ط الرابع 

ا ال ينوب شاهد الفرع عن شاهد ، ألن الشهادة [ الشهادة فيها مع� ا�يابة، و¸ذ"[ شهادÁ أ© أشهد بكذا وaذا
يشهد عند القا� أو يذكر معرفته بسبب اmق،  ؛شاهد الفرع سمع شاهد األصل أنلو  :لكن هنا سؤالاألصل إال بإذنه؛ 

   : ألهل العلم قوالن N هذه ا�سألةشاهد الفرع؟ شاهد األصل  و لو لم يسÚِع فهل يشهد [ شهادته 
صح شهادة الفرع N مثل هذه اmالة، إذا سمع شاهد األصل يشهد عند القا� أو نعم ت :لمقال بعض أهل الع: القول األول

ألنه بذلك يزول : يذكر معرفة سبب اmق، فيجوز لشاهد الفرع أن يشهد ولو لم يسÚعه شاهد األصل الشهادة، قالوا
  .األصل كما N حال ما إذا اس�Úه شاهد  االحتمال ويرتفع اإلش ل، فيجوز t حينئذٍ 

ال {وز N t مثل هذه اmالة أن يشهد حà يسÚعيه شاهد األصل، حà وµن �ن شاهد الفرع سمع : قالوا :القول اfا©
شاهد األصل يذكر ذلك عند القا�، أو يذكر سبب اmق عند القا�، ال {وز لشاهد الفرع أن يشهد حà يسÚعيه 

  إال إذا أذن t شاهد األصل؛  شهادة الفرع فيها مع� ا�يابة فال يشهد أن: شاهد األصل، ود�لهم وتعليلهم  ¸ذا
  . ولعل القول األول أقرب إ� الصواب N هذه ا�سألة

  :vل خالفوهذا ال�ط  ا�كورية B شهود الفرع،: ال(ط ا¢امس 
د الفرع نساًء، سواٌء �ن اmق ¯ا تقبل قبل N الشهادة [ الشهادة أن يكون شهوم فال يُ أنه يُشÚط، ومن ثَ  :القول األول 

يُثِبتون بشهادتهم شهود األصل دون اmق وليس بمال  -أي شهود الفرع -ألنهم: فيه شهادة النساء أو ال، ا_عليل Pلك قالوا
  .كوريةاP ا، فأشبه القصاص واmد، فاشÚُِط N شهودهأمر يطلع عليه الرجال 5úً أيًضا  وال ا�قصود منه ا�ال، وهو

Iد :القول ا/اlإذا �ن  وهو: بهذا القيد أنه تُقبل شهادة النساء : وقال به بعض أهل العلم ،وهو رواية عن اإلمام أ
أن يكون معهن رجل كما تقدم، ألن شهادة األصل البد فيها من رجل، : ب�ط -N األصل  ا�شهود به يثبت بشهادتهن

أن : قبل النساء N مثل هذا األمر، وتعليلهم لقبول شهادة النساء N مثل اmالةيُ : فحينئذ قالوا -رجل وامرأت^ مثال
  . ا�قصود بشهادة الفرع إثبات اmق اPي يشهد به شهود األصل، فُقبلت فيه شهادة النساء �5يع

ن ا�شهود به ¯ا يثبت أن يكو :بهذا القيد ثم فال يشÚط N شهود الفرع اPكورية، لكن  ، ومنولعل الرواية اfانية أظهر
  .بشهادة النساء N األصل 

  : عدد شهود الفرع �
من ا�اس، وزيد اسãÚ [ شهادته  ]زيد و عمرو: [قد يكون عدد شهود الفرع اثن^، فقد يكون مثًال شاهدا األصل 
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] 
ً
 [[ شهادته أيًضا  وعمرو اسãÚ، ]عليا وسعدا

ً
 وسعدا

ً
وعددهم اثنان، وهذا �ٍف، ، فع¥ وسعد هما شاهدا الفرع ]عليا

  .يشهد [ شهادة زيد وعمرو rيعا ألن Ùً منهما  
، وعمرو أشهد ع¥ اPي ]ع¥ وسعد[قد يكون زيد N ا�ثال السابق مثال  أشهد : وقد يكون العدد ثالثة، مثال ذلك 

، فهؤالء ثالثة N شهود الفرع
ً
  ؛ ]ع¥ وسعد وبكر[: أشهده زيد، وأشهد بكرا

،  فهؤالء ]وvمدبكر [  :، وعمٌرو أشهد اثن^ آخرين]اوسعدً  عليًا[أشهد  زيدٌ : ن العدد أربعة، فيكون مثالوقد يكو
ع¥ وسعد شهدا [ شهادة زيد، وبكر وvمد شهدا [ شهادة عمرو، فهذا من حيث العدد 	ه سائٌغ وجائٌز : أربعة

 به وال بأس به 
ٌ
  .ومعمول

  :مسائل B شهادة الفرع واألصل �
إذا شهد شاهد فرٍع [ شاهد أصل، وشهد آخر [ شاهد األصل اآلخر، فمن حيث العدد هما اثنان، لكن لم  يشهد  •

 :N ا�سألة خالف[ Ì شاهد أصل إال واحد فقط، فهل هذا جائز ومقبول أم ال ؟ أيًضا 

هد اثنان بما يُثبته، فيثبت كما لو من أهل العلم من يقول إن ذلك جائز، ألن هذا يثبت بشاهدين، وقد ش :القول األول
ما يكÀ هناك  -أي  الفرع -فيكN À العدد هنا ؛وألن شاهدي الفرع بدل من شاهدي األصل: شهدا بنفس اmق، قالوا

ا، فوجب أن يُقبل ا عليهما، وµنما ينقالن خ�ً ألن شاهدي الفرع ال ينقالن عن شاهدي األصل حقً : أيًضا N األصل، قالوا
  .واحد كأخبار ا�يانات فيه قول

 Iيعً  :القول ا/اr ^شاهد أصل، سواًء �ن االثنان شهدا [ االثن eشاهد وهو قول ا�مهور؛ البد من اثن^ ل eا، أو ل
شاهدي الفرع يُثبتان بشهادتهما شهادة شاهدي األصل، فال تثبُت شهادة Ì واحد منهما  ألن: أصل شاهدان اثنان، قالوا

ين بشهادة اثن^بأقل من شا يشهد [ Ì واحد منهما واحد، بل البد من أربعة، يشهد Ì  ؛هدين، كما ال يثبت إقرار مقر«
   الفرع [ األصل؛اثن^ منهم [ إقراٍر واحد، فكذلك اmال هنا N شهادة 

  .صواب هو األقرب وال ؛ولعل ما ذهب إ�ه ا�مهور من Òورة اشÚاط شهادة اثن^ [ Ì شاهدي أصل
 شهادة الفرع، هل تتسلسل أو تكون مرة واحدة ؟ // مسألة  •

  .األمر N هذا فيه سعة، فتصح شهادة فرٍع [ فرٍع بال�وط ا�عت�ة وهكذا، ألن اmاجة تدعو إ� ذلك 
  :الرجوع عن الشهادة: مسألة �
، وحكم القا� بناًء [ شهادتهما، إذا جاء عند القا� شاهدان وشهدا ب�ٍء ما: رجوع الشهود عن الشهادة، صورتها 

 باهللا -نرجع عن شهادتنا، إما ألنهم أخطئوا N الشهادة، أو ألنهم: قالف ؛ثم جاء الشاهدان بعد ذلك أو أحدهما
ً
 -عياذا

  :الرجوع عن الشهادة بعد أدائها p حا�\: كذبوا فيها، فإذا رجعوا عن شهادتهم بعد أدائها فما اmكم ؟ قال الفقهاء
 Èكم،  :ا3الة األوmط اp قول �مة أهل العلم ألن الشهادة N كم بها حينئٍذmكم بها، فال {وز اmأن يرجعوا قبل ا

فإذا زالت قبله لم {ز اmكم كما لو ظهر فسقهما، وألن رجوعهما يظهر به كذبهما N الشهادة السابقة، فلم {ز اmكم 
   .الشهادة بشهادتهما مادام قد ظهر كذبهما N تلك

   :من أحد أمرينأن يرجعوا بعد اmكم، فال Aلو ذلك  :ا3الة ا/انية
  : ، فينظر N ا�حكوم به [ ضوء ما يأÁأن يرجعوا قبل االستيفاء: األمر األول

ات ورجوع الشهود من أعظم إن �ن ا�حكوم به عقوبة من حٍد أو قصاص لم {ز استيفائُها، ألنها تُدرأ بالشبه -
 .هات الشب
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فيُستو�، وال يُنقض اmكم N قول أهل الفتيا من علماء األمصار، ألن حق ا�شهود t  إن �ن ا�حكوم به مال؛ -
يرجع ا�حكوم عليه [ الشاهَدين الَثين رجعا عن شهادتهما، وقد �ن : وجب، فال يسقط برجوع الشهود، لكن قالوا
نهما، ألنهما  كذب N الشهادة، أخرجا ماt من يده بغ� حق، وبشهادة خاطئة أوبالقا� حكم بشهادتهما، ويُضم¦

  .فلزمهما الضمان 
Iأن يرجعوا بعد االستيفاء :األمر ا/ا  

ً
سواٌء ،ً فحينئذ ال يبُطل اmكم وال يلزم ا�شهود Ç tء، سواٌء �ن عقوبة أو ماال

يرجع ا�شهود : ه، ووصول اmق إ� مستحقه، لكن قالوا، ألن اmكم قد تم باستيفاء ا�حكوم ب�ن ا�شهود بعقوبة أو مال
  .عليه بذلك اmق [ الشهود وُيضمنهم 

  
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )Ø`(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  :  ثم رجعا عن شهادتهماشهادتهما وحكم القا	 بإذا شهد شاهدا الفرع ¨ شاهدي األصل؛  �
  . يرجع به عليهما ا�شهود عليه، نالضما [ شاهدي الفرع حينئذٍ  :قالوا
  وöن رجع شاهدا األصل وحدهما وب4 شاهدا الفرع ¨  شهادتهما الÀ حكم بها القا	؛  �

  :قوالن ألهل العلمفهل يلزم شاهدي األصل الضمان؟ 
  ار عدا_هما؛، ألن اmق ثبت بشهادتهما بد�ل اعتبنعم، يلزم شاهدي األصل الضمان N هذه الصورة :القول األول 

تعلق  –حكم القا�  –، ألن اmكم ال يضمن شاهدا األصل إذا رجعا وحدهما دون شاهدي الفرع :القول اfا©
وذلك  ،يدفع للمشهود عليه بشهادة شاهدي الفرع ال بشهادة شاهدي األصل، فلم يلزم شاهدي األصل واmالة هذه ضمانٌ 

  .ا تعلق بشهادة الفرع، ولم يرجع شهود الفرع عن  شهادتهماألن اmكم إنم ،لعدم تعلق  اmكم بشهادتهما
وهو أنه إذا رجع شاهدا األصل وحدهما وبó شاهدا الفرع [ شهادتهما، فإنه حينئذ  ولعل القول األول أظهر واهللا أعلم،
  .يثبت الضمان [ شاهدي  األصل

  .ا�م\ B ا:Mوي 
� Èحقه ا�م\؟ : ا�سألة األو B من تُ(ع  

 أو ا�قصود  إذا ،كر N حقوق اآلدمي^نْ ا�م^ تُ�ع N جانب المُ : قال أهل العلم N جانب َمن تُ�ع ا�م^؟
ً
�نت ماال

  )ا�م\ ¨ ا�د1َ عليه( :وحديث) وا�م\ ¨ من  أنكر: (ال، وذلك بإrاع أهل العلم، وذلك mديثا�منه 
  :عض الصورتكون ا�م\ B جانب ا�دB èِ بلكن قد 

ا�م^ فيها [ ا�دع^،  �لفون �س^ يمينًا ويستحقون دم قتيلهم،  -كما تقدم معكم-القسامة  ؛مثل القسامة -�
وَث اPي قو«ى جانبهم

»
  .ف§ تكون N جانب أو�اء ا�م لوجود الل

  .مع يم^  ا�دè كم بالشاهد وا�م^، فإذا أحË ا�دè شاهًدا واحًدا فيُحكم بالشاهدحينما ُ�  -³
í-  ãَي يقول بأن  ا�م^ تإذا نََكل ا�ّدPجيح القول اÚعليه، وقيل ب ãرد عليه، إذا طلبت منه ا�م^ ونكل ا�د

  . [ ا�دèِ ثم ُ�كم بموجبها
 èهذه مسائل ثالث تكون ا�م^ فيها [  ا�د.  

  :م�لة ا�م\ ومقامها B الشهادات واºينات �
 تقطع فقط ا@

ً
وترفع ا�نازعة، لكنها ال تُسقط حًقا، ومن َعم« لو وجدت ا5ينة بعد ذلك  ،-ا_نازع  أي عند -صومة حاال



 نسخة مدققة ومزيدة                                                                                     امنامنا�ستوى ا/ا�ستوى ا/  --  الفقهالفقه    مقررمقرر

- ١٧٦ - 
 

وُ�كم بها أيًضا، ولو �نت ا�م^  تُسقط حًقا �ا سمعنا بينة بعد أن  ،فإن ا5ينة تُسمع إذا لم تكن موجودة وقت اmكم
ف القا� ا�ّدãَ عليه

ّ
  .حل

  .ã أنه t ويعلم أنه حقهرجع اmالف وأدى ما عليه قُبل ذلك، وحّل للمدèِ أخذه إذا اد«  لوأيًضا  وaذلك
  :نوع\ا3قوق B ا¤ملة B :م الفقهاء تنقسم إ�  �
ا أو  غ�ه ؛ وحقوق اهللا تعا� :اíوع األول من ا3قوق -أ   .هذا ا�وع ال تُ�ع فيه ا�م^ سواء �ن حد"
، ألن مبناها [ السÚ وا�ساvة وال يُعلم B ذلك خالف عند أهل العلم ،3د ال تُ(ع فيه ا�م\فإن ا :أما ا3دود -�

أيًضا  وُخ¥ سبيله، وال يُستحلف، وألنه ،وألنه لو أقر باmد ثم رجع عن إقراره قُِبل منه الرجوع سقاط وا�رء بالشبهة،واإل
  .اره، و[ هذا فال ت�ع  ا�م^ N اmدود æاليُستحب ا_عريض للمقّر N اmدود بالرجوع عن إقر

ا t، ومثال ذلك ؛لكن لو ادã شخص [ آخر ما يوجب اmد ما لو ادã شخص [ آخر : من أجل أن ذلك يتضمن حق"
 ئذٍ وهو حقه N ا�ال ا��وق، فحين ،تتضمن إثبات حق t -باإلضافة إ� اmد- اt و�و ذلك، فهذه ا�عوى تتضمن»قة م

  .ال من أجل إقامة  اmد ،يستحلف من أجل حقه فقط
صاحب ا�ال أن عليه ز®ة، أو أن ا�صاب قد كُمل ووجبت ا N دعوى الساN è الز®ة [ كم ؛وأما حقوق اهللا ا�ا�ة -³

ف فيها ال: فقال أهل العلم N الكفارات وا�ذور،أيًضا  الز®ة، أو أن اmول قد تم«  ووجبت الز®ة، وaذلك
ّ
ا�نكر وال  ُ�ل

ف فيها إذا أنكر اكتمال ا�صاب أو تمام تُ�ع فيها ا�م^، ألن حقوق اهللا تعا� مبنية [ ا�ساvة والسعة، فال  يُستحلَ 
  .ف فيها �لصالة وغ�ها من العباداتاmول أو �و ذلك، ال يُستحلف فيها  �mد، وألنها عبادة فال يُستحلَ 

  :تنقسم  إ� قسم^ حقوق اآلدمي\،: من ا3قوق اíوع ا/اI -ب
 أو ما يقصد منه ا�ال: القسم األول -�

ً
@� ت�ع ا�م^ N هذه اmقوق بال خالف، ف، أن تكون هذه ا3قوق ماال
  )ها�م\  ¨ ا�د1َ علي)  (ا�م\ ¨ من أنكر: (عليه السالمقوt كاäËm والكندي اPي تقدم، ولعموم ا�صوص 

، ¯ا ال يثبت إال بشاهدين، �لقصاص وليس ا�قصود منه ا�ال ،ما ليس بمال من حقوق اآلدمي\: اIالقسم ا/ -³
 ،
ً
  :فهذا ا�وع N ثبوت  ا�م^ فيه روايتانوا� ح والقذف مثال

- ñعليه وال تُعرض عليه ا�م^: الرواية األو ãَنما تُعرض ألن هذه األشياء ال يد، ال يُستحلف ا�ّدµخلها ا5دل، و
�éُ ب^ أن  ا�ّدã عليه N ا�ال وفيما يُقصد فيه ا�الا�م^ فيما يدخله ا5دل، ��ال وما  قُصد منه ا�ال، وذلك ألن 

م، وهاهنا 
ّ
ال تثبت إال أيًضا  ليس األمر كذلك، وألن هذه األمور  –يعN Û القصاص والقذف وا� ح  –�لف أو  يُسل

  .فال تُعرض فيها ا�م^  [ ا�ّدã عليه كسائر اmدود –ا� ح والقصاص والقذف  –دين ذكرين بشاه
- fحد القذف :انيةالرواية ا òالقصاص و N الطالق و�وه، ،يُستحلف òديث وm اس بدعواهم( وذلكí؛لو يُعطى ا 

ãً : قالوا) الّد1َ رجال دماء أقوام وأمواFم منصوص -عليه، وهو ظاهر N ا�ماء Pكرها N ا�عوى  هذا �م Ì N مد«
ف فيها ا� :، مع أيًضا-عليها N اmديث

ّ
ّدãَ عموم األحاديث األخرى، وألنها دعوى صحيحة N حق اآلدä فجاز أن ُ�ل

  .عليه كدعوى ا�ال وما يُقصد به ا�ال
ُ  الرواية األوÈ، -واهللا أعلم - ولكن ا�ي يظهر ستحلف ا�دãَ عليه N مثل هذه األمور ال± ليست بمال وهو  أنه ال ي

  .وال يُقصد منها  ا�ال، �لقصاص وا� ح والقذف
إذا تقرر هذا فإن الُمنِكر إذا قلنا أنه يُستحلف، فإنه يُستحلف [ صفة جوابه بطلب خصمه، هذا هو األصل، حà ال  

ل N يمينه ال± يأÁ بها ßيكون هناك تأو.  
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  .\ من حيث كونها ¨ اºت³ أو ا�عليق أو Éو  ذلك، أو ¨ نà العلمصفة ا�م �
يْمان 	ها مà ما توجهت تكون [ ا5ت¦ والقطع وا�زم، وليست [ نÀ العلم، إال إذا �نت: قال أهل العلم

َ
ا�م^  األ

  : بأس أن �لف [ ذلك بنÀ العلم، واألدلة [ ذلك[ نÀ فعل الغ�، فال 
 فقال pأن اí¼ صe اهللا عليه ( -

ً
وò حديث  ) قل واهللا ا�ي ال > إال هو ما p عندك �ء :وآp وسلم  استحلف رجال

äËmفه، واهللا ما : هل لك بينة؟ قال : (سول اهللا ص� اهللا عليه وسلمقال ر :ا
ّ
حل

ُ
يعلم أنها أر	 اغتصبنيها ال، ولكن أ

  )ولم يُنكر ذلك اí¼  صe اهللا عليه وآp وسلمفتهيأ الكندي لليم\، ، أبوه 
بفعل غ�ه، فافÚقا؛ هذا هو وجه ا_فريق N  يمكنه اإلحاطةال  و ،يمكنه اإلحاطة بفعل نفسهأيًضا  وألن اإلنسان: قالوا -

 بأس أن �لف ، إال إذا �نت [ نÀ فعل الغ�، فاللقطع وا�زم وليست [ نÀ العلمأن األيمان تكون [ ا5ت¦ وا
ألن اإلنسان يمكنه أن �يط بفعل نفسه لكن ال يمكنه اإلحاطة . [ ذلك بنÀ العلم وليس [ ا5ت¦ وا�زم والقطع

  بفعل غ�ه 
  ما ï ا�م\ ا�(وعة؟ �

  .الِعتاق وال �و ذلكبا�م^ ا��وعة � ا�م^ باهللا تعا� فقط، وال تُ�ع ا�م^  بالطالق وال 
  ليظ ا�م\حكم تغ �
ظ ا�م^ باهللا تعا�؟ 

¦
  :قوالن ألهل العلمهنا  هل تُغل«ظ  ا�م^؟ هل يسوغ للقا� أن يُغل

هت t،  :القول األول   :ويكون ا_غليظ بثالثة أمورنعم، {وز للقا� أن يُغلظ ا�م^ N جانب من  وُج¦
  .الغالب، الطالب، و�و ذلك: يذكر  شيئًا من أوصاف اهللا ، ثم"واهللا اPي ال ` إال هو": كأن يقول ؛باللفظا�غليظ  -�
فه القا� ب^ الرaن وا�قام، إذا �ن N ا�سجد ا�بوي ُ�  :مثل؛ ا�غليظ با�Îن -³

¦
فه N  إذا �ن N مكة ا��فة فيُحل

ّ
ل

فه عند من� ا�امع
¦
  .، هذا تغليظ للم نالروضة، N سائر األماكن غ� ا�سجد اmرام وا�سجد ا�بوي ُ�ل

í- غليظ بالزمان�: مثل ؛ا	ليفه يوم ا�معة بعد  العÐ.  
  .، إما تغليظ باللفظ، أو با� ن، أو  بالزمان، أو بهما، أو بها rيًعااألول[ القول  ؛من أنواع ا_غليظ هذه

  :القول اfا©
ّ
  :ظ ا�م^ أبًدا، واألدلة [ ذلكقالوا ال تُغل

  ظ، ولم يُذكر Çء آخر مع اmلف  باهللا عز وجل من صور ا_غلي}  َفُيْقِسَماِن  بِاهللاn { :ا�قول اهللا تع - 
ْرَبُع َشَهاَداٍت بِاهللاnِ {: ولقوt سبحانه وتعا� -

َ
َحِدِهْم أ

َ
  .تغليًظا وال شيئًا آخرأيًضا  ،  فلم يذكر مع لفظ الشهادة} فشَهاَدةُ  أ

-  tص� اهللا عليه وآ âالطالقوألن ا� N واهللا ما أردُت : فقال ،واهللا ما أردَت إال واحدة؟:  (فقال ،وسلم استحلف ُر�نة
   .هذه ا�م^ ال± طلبها من ُر�نة يًظا Nتغلر ص� اهللا عليه وآt وسلم ولم يذك )إال واحدة

ّ� وزيد وغ�هممن الصحابة طلب ا�م^ ذلك كورد  -
ُ
ليظ ، ولم يُنَكر ذلك ف ن من غ� تغ عن عمر وعن عثمان وعن أ

  .rاً� إ
باهللا إذا حلف باهللا فÀ حلفه باهللا عز وجل كفاية، فيُكت mالف ا: عللوا لقو¸م هذا بأناfا©  أصحاب القول كذلك-

مباسمه سبحانه وتعا� N  ا�م^، واهللا سبحانه وتعا� أعظم مُ    .وتعا� وأعظم ما ُ�لف به سبحانه ،عظ«
  :ألصحاب القول\ وجه ال�جيح •

  : لكن ¯ا يقّوي القول اfا© وهو أنه  ال ُ�تاج إ� ا_غليظ[ Ì حال ا�سألة vل æث، 
 لو  -�

ً
ظ عليه ا�م^ فامتنع اmالف  أن القا�أن اmالف مثال

ّ
 ؛لو امتنع عن ا_غليظ –من وُّجهت إ�ه ا�م^  –غل
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 منه و�كم القا� عليه فهل يُعت� ذلك
ً
 .با�ßكول؟ لم يقل بهذا أحد من أهل  العلم نُكوال

فإن هذا ظلم؛ فع� هذا إذا لم  ؛فإنه يُسجن أو ُ{ت ؛أنه إذا امتنع عن  ا�م^ وعن ا_غليظ :وaذلك أيًضا إذا قيل -³
فما  ؛نفعل معه  شيئًا؛ لم �كم عليه با�ßكول إذا رفض ا_غليظ، ولم ُ{ت ولم يُسجن إذا رفض  ا_غليظ N ا�م^

  .الفائدة إًذا من ا_غليظ؟ ال فائدة من تغليظ ا�م^ ، هذا قول
هناك فائدة، ألنه N ا_غليظ تَعُظم ا�م^، فقد Aاف هذا  :وأصحاب القول األول اPين يقولون �واز ا_غليظ يقولون

ظة، فقد يصحو ضم�ه ويؤنبه ضم�ه، وقد يعود إ اPي ُطِلب منه ا_غليظ أو
ّ
� الصواب فال �لف [ Çء  ا�م^ مغل

  . هو فيه غ� vُِّق 

  اإلقـرار 
  .هو االع�اف با3ق :اإلقرار

  . غ�ه فال يُعت� إلنسان [ نفسه، أما إقراره [واإلقرار إنما يُبحث N إقرار ا
  .إقرار اإلنسان ¨ نفسه صحيح وُمعت�:  و¸ذا قالوا

  :مقام اإلقرار من �لة ا3جج  ال(عية �
يظهر بها اmق، سواًء �ن الُمَقرß به من حقوق اهللا تعا� أو من حقوق  –مثل الشهادة  –اإلقرار حجة pعية : واقال

  اآلدمي^، فالشهادة واإلقرار  يَثبُت بهما Ì حق، 
وأما ألن  إقرار اإلنسان ال يكون حجة إال [ نفسه،  أن اإلقرار حجة قاáة؛ // لكن الفرق ب^ الشهادة واإلقرار
[ غ�ه، بل األصل  فتُقبل شهادة اإلنسان ولو َشِهد ف§ حجة متعّدية وأما الشهادةقبل؛ إقراره [ غ�ه فليس æجة وال  يُ 

  .اإلقرار و الشهادة الفرق ب^ هوN الشهادة أن تكون شهادة [ الغ�؛ فهذا 
  :م(وعية اإلقرار �

  .الكتاب والسنة واإلrاعاألصل N اإلقرار 
ِ {: تعا� قوt :الكتابمن  ٌق ل َمٍة  ُعمn َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصد³

ْ
َخَذ اهللاnُ ِميَثاَق اníبِي³َ\ لََما آَتَيُْتُكْم ِمْن كَِتاٍب وَِحك

َ
  أ

ْ
َما َوöِذ

 َذلُِكْم إِْ�ِي قَ 
َ َ̈ َخْذُيْم 

َ
َرْرُيْم وَأ

ْ
ق
َ
أ
َ
نnُه قَاَل أ ُñَُْن

َ
ُْؤِمُ=n بِِه َو�

َ
اِهِدينَمَعُكْم � nنَا َمَعُكْم ِمَن  الش

َ
َرْرنَا قَاَل فَاْشَهُدوا وَأ

ْ
ق
َ
  } الُوا أ

لَْسُت  بَِرب³ُكْم قَالُوا بeََ {: هللا سبحانه وتعا�قول ا و} وآَخُروَن اْقَ�َفُوا بُِذنُوبِِهم{: سبحانه قوt ومنه
َ
  .أقررنا :يعÛ }أ

ص� اهللا عليه وسلم  ص� اهللا عليه وآt وسلم، فاعت�عند رسول اهللا  ما ورد أن ماعًزا والغامدية أقّرا بالزنا :السنة من
  .إقرارهما ورrهما

يعÛ فإن أقّرت ) واغُد يا أنيس إ� امرأة هذا فإن اع�فت فار�ها: (العسيف N حديثأيًضا  وقوt ص� اهللا عليه وسلم
  .¯ا يدل [ صحة إقرار اإلنسان [ نفسه، وسلم باإلقرارâ ص� اهللا عليه [ نفسها بالزنا فارrها، فهذا  إعمال من ا�

  
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] )aÚ(ا3لقة  [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  . وjمعون [ صحة العمل به ؛إلقرارن [ صحة اومعأهل العلم j :اإل�اع
 �ن العاقل ال يكذب إعنه ا_همة والريبة، ف وجه تُنأن اإلقرار إخبار [ : ¯ا يدل [ م�وعية اإلقرار من حيث ا�ع

ن ا�دãَ عليه إذا أقر [ إآكد من الشهادة من هذا الوجه، ف ، و¸ذا �ن اإلقرارانفسه �Ë بها أو يلحق بها Òرً  [
  .نفسه ال تُسمع عليه حينئٍذ الشهادة 
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  îن يصح اإلقرار؟  �
  ؟رّ rلة من ال�وط N الُمقِ  هل يصح من Ì أحد؟ أو البد من صحة اإلقرار أن تتوفر

  :من  ااإلقرار من أن يكون اإلقرار صادرً ال يصح اإلقرار من Ì أحد، بل ال بد لصحة : قال أهل العلم  
ف
»
Óتار، ُمé ،جور عليهv اإذا �ن كذلك صار اإلقرار صحيحً ، فغ�.  
  أن يكون الُمقرّ  :ا�ôيف /ال(ط األول �

»
Óوا�راد بالُم ،

ً
فا
»
Óقر« فإقراره صحيح؛ : فُم

َ
 ا5الغ العاقل، فإذا أ

ُرفع القلم : (ال خالف، وذلك للحديث ا�شهورأما الصغ� وا�جنون وا�ائم وا�غ¬ عليه فال يصح إقرار واحٍد منهم ب •
من  اإلقرار الصادر: أي-، وألنه )عن اíائم ح´ يستيقظ، وعن الصغ¡ ح´ يبلغ، وعن ا�جنون ح´ يفيق: عن ثالثة

 من úئب العقل، -الصغ� و�وه
ٌ
 .فلم يثبت t حكم �5يع والطالق قول

• üي وصل إ� حد ا_ميPا âالص ، t فيه فقط، وذلك ألنه �قل بما أذن t ذن
ُ
الصâ ا�مü ا�أذون t يصح إقراره فيما أ

  .أذون t فيه، فصح إقراره �5الغألنه م ؛فيه وéتار، ويصح ت	فه فيه
  :فيُنظر: ن زال عقله، قالواأما م •
  ور فيه، فال يصح إقراره ��جنونإن �ن زوال عقله بسبب مباح أو بأمر هو معذ  -�
ألهل كتعاطيه ا�سكر وهو éتار حال تعاطيه، فهل يصح إقراره واmالة هذه أوال يصح ؟   ؛وµن �ن زوال عقله بمعصية -³

 باختيا
ً
 : رهالعلم قوالن N صحة إقرار من pب ُمسِكرا

م؛ قالوا: ال يصح إقراره، ود�لهم: قالوا  :القول األول وألن : ألنه غ� �قل، فهو ��جنون اPي سبب جنونه فعٌل vر«
السكران ال يوثق بقوt وال تنتÀ عنه ا_همة فيما �Aُ به، فلم يوجد مع� اإلقرار ا�وجب لقبول قوt؛ و¯كن أيًضا أن 

ص�  أن ا�â ص� اهللا عليه وسلم رد N أحد ألفاظ حديث ماعز �ا اعÚف بالزنا عند رسول اهللابما و؛ ذا القول¸يُستدل 
فمع� ذلك أنهم لو وجدوه سكران من خالل )  استنكهوه: (كما N بعض ألفاظ اmديث قال للصحابة-  اهللا عليه وسلم

 tالرا6ة لم يقبلوا قو.  
إذا وقع : N سكره، بناًء منهم [ وقوع القول بوقوع طالقه، فقالوا ا�ن éتارً  ن إذايصح إقرار السكرا: قالوا  :القول اfا© 

  وذلك ألن ت	فات السكران اآلثم بسكره Üري jرى ت	فات الصاº، : طالقه فيصح إقراره، قالوا
   .قرب للصوابعدم صحة اإلقرار من السكران، هو القول األ: أن القول األول وهو -واهللا أعلم-لكن اPي يظهر 

 éتار فإقراره صحيح، ويؤاخذ به فإذا أقر الشخص وهو: ا�ختار اPي يصح إقراره، قالوا :االختيار /ا/اIال(ط  �

كر
ُ
 N إقراره فال يصح إقراره بما أ

ً
ُعà ألمÀ عن ا¢طأ والنسيان وما : (ه [ اإلقرار به، وذلك mديثأما لو �ن ُمكرها

 .أو إقرار و�و ذلكمن شهادة عليه اإلنسان  يُكره هنا �مة، تشمل Ì ما" ما"ـ ف) استكرهوا عليه
 قول أيًضا  وألنه: قالوا 

ُ
   .بغ� حق، فلم يصح إقراره �5يع كره عليهأ

 ، يكون إال N األمور ا�ا�ة فقط ال -هذا القيد وهذا الضابط: أي–فهذا  :غ¡ ا�حجور عليه/ ال(ط ا/الث �

  : فع� قول^ ؛عليهفإذا أقر ا�حجور 
  .-با�ائن^–ال يصح إقراره با�ال ألنه متهم باإلÒار بالغرماء: القول األول
أنه يصح إقراره، ولكن ال يُتبع به إال بعد فك اmجر عنه، فينفذ إقراره بعد أن يفك اmجر عنه، فحينئٍذ : القول اfا©

N  ولعل هذا القول هو األظهرظ مصلحة من أقر t ب�ء؛ وب^ العمل بإقراره وحف ؛ُ{مع ب^ حفظ مصلحة الغرماء
 ب^ ا�صلحت^، وألنه ليس فيه Òٌر [ أحد 

ً
  .ا�سألة rعا
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  إقرار األخرس صحة  �
  تقوم مقام ا�طق،   -كما تقدم معنا  –صحيح، ألن الكتابة  فإن إقراره ؛األخرس إذا أقر [ نفسه بكتابة

  ! ل أشار ، فهل تكون إشارته معت�ته N إقراره أم ال ؟لكن إذا لم يكتب األخرس شيئًا ب
فيُقبل إقراره، ألن اإلشارة ا�علومة ا�فهومة من األخرس تقوم مقام ا�طق  ؛أشار و®نت إشارته معلومة مفهومةإذا : قالوا

  . من غ� األخرس؛ وأما إذا �نت إشارة األخرس غ� مفهومة وغ� معلومة فحينئٍذ ال نعمل بإقراره
  :وÝته مسائل ، إذا مات فيه اا �وفً إقرار ا�ريض مرضً  �
ب�ء فإقراره صحيح كإقراره N صحته، وذلك لعدم تهمته N ذلك اإلقرار، وألن حالة ا�رض  اا éوفً فإذا أقر ا�ريض مرًض  

ال يتأثر هذا : ا�رض، فقالواولم يمت N ذلك  اا éوفً ا مرًض ا يُراد منه؛ وأما إذا �ن مريًض أقرب إ� االحتياط �فسه �
Ûي لم يمت منه، بل يُعمل به : اإلقرار بل يُعمل به، ال يتأثر هذا اإلقرار، يعPبشفائه من ذلك ا�رض ا.  

 لوارث حال اإلقرار بأن Ç tء، أقر«  لو أقر«  •
ً
 éوفا

ً
  البنه مثًال أن t مال، أو أقر«  ا�ريض مرضا

ً
: لزوجته، فقال مثال

وقد  اقر أن لزيٍد عليه دينً يُ نته، أو ابنه أو ب سة آالف قرض، وفالن هذا أحد الورثة كأبيه أو أمه أو زوجته أولفالن ع¥ �
لكن لو با�حاباة مع ذلك الوارث و�و ذلك،  فال يُقبل منه هذا اإلقرار بهذه الصورة، ألنه متهم: استوفاه منه �نفعه، قالوا

 . ة من الورثةفيُقبل بإجاز ثبت إقراره ذلك ببينة
  . ألن ا�ال يُباح با5ذل واإلباحةاذن يثبت اmق با5ينة ، ويثبت أيًضا بإجازة الورثة بإقراره 

 .أو بإجازة الورثة Pلك اإلقرار من مورثهم ،  �و ذلك وأإذا �ن إقراره لوارث -إذا ثبت ببينة  : يثبت هذا اإلقرارف
  :من مسائل إقرار ا�ريض �

أخ عند ، ثم أصبح عند ا�وت غ� وارث، كما لو �ن t ا ومات فيه لوارٍث قبل ا�وتا �وفً ا�ريض مرضً ال يُقبل إقرار  •
ُو� للُمقر و�، فال نعمل حينئٍذ بإقراره ألخيه، حà ولو زالت عنه  -موت الُمقر- ، وقبيل ا�وت اا�وت وأقر t و®ن وارثً 

 ف نصفة اإلرث، ألنه وقت اإلقرار 
ً
 . ت ا_همة موجودة�ن وارثا

ا�وت ثم قبيل ا�وت أصبح  والعكس كذلك، كما لو �ن أقّر t وهو غ� وارث عند ا�وت، أقّر لشخص غ� وارث عند
 . فالع�ة بوقت اإلقرار وحال اإلقراربالعمل باإلقرار، ألنه غ� متهم وقت اإلقرار، أيًضا  فال يؤثر اوارثً 

•  nا وما �وفً ا�ريض مرضً  إذا أقر nذلك ا�رض، أقر B فال نل� ذلك اإلقرار بل نعمل به، : ، قالوالزوجته بالصداق ات
ار فقط، وندفع للمرأة من الaÚة الصداق، ولكن æسب اإلم ن، فليس ¸ا إال مهر ا�ثل، ومهر ا�ثل لم يثبت ¸ا باإلقر

واجب حق من حقوق الزوجة [ زوجها، ألن الزوجية ، ألن ا�هر واجٌب للزوجة [ زوجها، ا�هر اوµنما ثبت بالزوجية أيًض 
به  بأنه لم يوِف الزوجة صداقها، وال يُلتفت إ� القدر اPي أقر«  افإقراره ال يعدو أن يكون إخبارً  دلت [ ا�هر ووجوبه،

ينة بالقدر اPي أقر به إال ببينة أو إجازة، فإذا لم يكن هناك بينة وال إجازة فليس للزوجة إال مهر ا�ثل؛ أما إن شهدت ا5
 . الزوج لزوجته من الصداق، أو أجاز الورثة القدر اPي أقر به الزوج لزوجته من الصداق، فحينئٍذ يُعمل باإلقرار

، وال زوجته طالقًا بائًنا B صحته فال يُقبل هذا اإلقرار -طلق: أي–ا أنه ·ن قد أبان ا �وفً إذا أقر ا�ريض مرضً  •
ا إلرثها منه، ألنه متهم بأنه بذلك اإلقرار إنما يريد اإلÒار بها وحرمانها من اإلرث؛ لكن يُستث� يكون إقراره مسقًط 

قته الزوجة؛ وقالت قته، فيكون إقراره صحيحً نعم قد أبانÛ وقت صحته، فاmق ¸ا : من ذلك ما لو صد«  ُشفِ وقد صد«
ّ
ع ا �ا

 .ها بذلك ذه غ� مقبول عليها بمجرده، بل ُضم إ�ه تصديقُ بتصديق الزوجة للزوج بإقراره، ألن قوt واmالة ه
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  : اإلقرار باÎíح �
  : مثال منها ،يذكر الفقهاء فيه rلة مسائل 

�  nا، ولم يدF حهÎمن واحد،  ِع إذا اّد1َ رجل نكاح امرأٍة، فأقّرت ¨ نفسها بن uكم ؟ قالوانكاحها أكmفما ا :
 يُقبل إقرارها، ألنه حٌق عليها وال

ُ
 .بمال  ر« قِ  تهمة فيه، كما لو أ

�  nنكاح ا�رأة، فأقر èمن واحد، *هم يد uح واحد منهم،إذا اّد1 نكاحها أكÎفع� روايت^ ت بن:  
 ñفة أن ذلك قد ملَ : الرواية األوÚملك نصفها، و� مع è عليها، فصار إقرارها æق  َك ال يُقبل إقرارها، ألن اآلخر يد«

  .ال يُقبل إقرارها واmالة هذه : تَهمة، فحينئٍذ قالواغ�ها، وألنها م
م أسبق ا5ينات يصح إقرارها، فإن أقرت با� ح �ن اد�ه من هؤالء فإن أقام Ì واحد منهم ب: قالوا: الرواية اfانية  ينة، قُد¦

 ًAلو× أو مات فُسخت ن َجِهل اإ، ف×ن ُجِهل ا�تقدم فقول الوإأخر من ا5ينات با�تقدم منها، ف، وذلك 5طالن ا�تاتار
ا�د، بل  هال تثبت علي  يÚجح أحد منهم با�د ألن اmر، كما لو زو«جها أك0 من و× وُجهل األسبق، والااألنكحة rيعً 

  .  اتُفسخ أنكحتهم rيعً 
  : اإلقرار بالنسب  �

ف إذا أقر« 
ّ
Óنون- شخٌص بنسب غ� مj هول النسب أنه ابنه،  -صغ� أوjألن الظاهر أن الشخص ال  ؛ ثبت نسبه: قالوا

ا ا معروفً أسقط بذلك اإلmاق وارثً  -الُمقرأي  -فيثبت نسبه، حà ولو أسقط به -بمال كما لو أقر« -ق به من ليس منه، لحِ يُ 
  .ال، وµنما يستحق اإلرث بعد ا�وتللوارث N اm حق«  ألنه غ� متهم N إقراره، ألنه الفال يË ذلك، 

ت به حينئٍذ سيحجب األخ وَيثبُ  رß بأن jهول النسب و�ه، فالو� الُمقِ  ؛شخص t أخ وليس t و� ر« قِ أن يُ  :ال ذلكمث 
  . ب^ الP وا�يت N هذه ا�سألةيثبت نسبه كذلك، وال فرق  ابه ميتً  رß نسبه، وµن �ن الُمقَ 

   :ار بالنسب اجتمع فيها أصٌل وظاهرومسألة اإلقر: قالوا
  . دم ثبوت النسب، ألن األصل العدمع: صلفاأل

  . ق بنفسه من ليس منهلحِ أن الشخص ال يمكن أن يُ : ولكن عندنا ظاهر وهو
  . روµذا اجتمع أصٌل وظاهر فيغلب جانب الظاه

 :  ن الُمِقرn إبه مال وهو ميت ف فإن ·ن للُمَقر�  �

 يرثه، ألنه ثبت نسبه إ�ه،/ 5

، ألنه طامع N ترaة ذلك ا�يت وò إرثه، وPلك قال بعض أهل وا3الة هذه متهم بإقراره رn ولكن قد يقول قائل إن الُمقِ / ^
أن ا_همة موجودة N أخذ ا�ال، وليست موجودة N النسب، فنحكم بما ليس فيه تهمة، فنحكم بثبوت النسب : العلم
  . كم بم�اثه لوجود ا_همة N ذلكوال �

هو من توابعِه  ا يثبت ماا حكمنا بثبوت النسب فأيًض ن، فما دام أنن ا�¡اث تابع للنسبولكن الظاهر القول األول، أل
  .ولوازمِه وهو ا��اث 

  :Kوط اإلقرار بالنسب أربعة �
به، وµال فال يُقبل، : يعÛ ،ا وال يص¡ مستحيالً قه îكنً دْ يكون صِ أن  :ال(ط األول • بأن يكون اmس ال يُكذ¦

به وينفيوذلك كإقراره مثال بأب  . اه، فال يُعت� هذا اإلقرار صحيحً وة أو بنوة من هو N سنه، فإن هذا اmس يُكذ¦

• Iبه نسبً  َقر� أن يكون المُ : ال(ط ا/ا àهول النسب، وأن ال ينç ال لم يصح إقراره، ألنه ال يقطع نسبه اا معروفً بهµو ،
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 .نتسب إ� غ� أبيهمن ا  ص� اهللا عليه وسلموقد لعن ا�âاfابت من غ�ه، 
: ، لكن ب�طِقرّ المُ به إقرار  َقرß ق المُ صد¦ فيُشÚط لصحة اإلقرار أن يُ  ا،به إن ·ن مôفً  َقر� تصديق المُ : ال(ط ا/الث •

ف فقوt معت�، وPلك  ؛، فغ� ا�Óف ال يُشÚط تصديقه لصحة اإلقراراأن يكون مÓفً 
ّ
Óغ� معت�، أما الُم tألن قو

 .ه لصحة اإلقرار تصديقُ يُشÚط 
فلم يمكن إmاقه بأحدهما، فليس  ؛ألنه إذا نازعه فيه غ�ه تعارضا أن ال ينازع ا�ِقر B إقراره منازع،: ال(ط الرابع •

 هما بأوñ من اآلخر؛ أحدُ 

  خاصة[ نفسه  رß ن �ن يُقِ إهذه � ال�وط األربعة 
t  ، ألنه إذا أقر« �يع الورثة رn أن يُقِ : وهو" Kط خامس " خ وÉوه، فُيعت� فيه ̈و غ¡ه كإقراره بأفإن ·ن يُِقر� ¨ نفسه 

ته، وهذا نه ال يثبت نسبه من اآلخرين من ورثإالورثة أو بعضهم ف رّ قِ ، وµذا لم يُ بنسبه إ�هم فإنه سوف يقاسمهم N ا��اث
  . لعله األظهر N ا�سألة

 N قول 5عض أهل العلم وهو قول òمن الُمِقرّ : ا�ذهب كذلك و àمادام أن بقية الورثة لم يوافقوه أنه ال يثبت نسبه ح ،
  .، ألن النسب ال يتبعض [ ذلك، فال يثبت نسبه حà من الُمِقرّ 

  رارـاظ اإلقـألف �
، "بدعواك أنا ُمِقر¾ "، أو "نعم"، أو"تقْ دَ َص ": ما لو قال الُمِقرّ : ، مثال ذلكاألصل أن اإلقرار يصح بكل لفظ يدل [ معناه 

صدقت ،أو نعم، أو أنا ُمِقر بدعواك، فهذا د�ل [ إقراره بما : ألن هذه األلفاظ N األصل إنما وضعت للتصديق، فإذا قال
قِ ": ، أو قال"أنا ُمِقرّ ": اُدèِ به عليه؛ أما لو قال ا�ِقر

ُ
و ذلك، و� "ا{وز أن تكون vقً ": ، أو قال"ال أنكر": ، أو قال"رّ أنا أ

فليس بإقرار N مثل  م« ، الحتمال أن يكون مراده Çء غ� ا�ّدãَ به، ومن عَ ارً ه األلفاظ ال يكون الشخص بها مقِ فهذ
فال يثبت بها اإلقرار، �الف  ال أنه áيح N اإلثبات؛ ،يكون قصده احتمال نÀ العلم هذه األلفاظ، بل يكون وعًدا، أو

  َصَدقت، أو نعم،: لو قال ما
ُ
  .بدعواك، أو أنا ُمقر بدعواك، فهذه 	ها ألفاظ �áة N اإلقرار رّ قِ أو أ

  عن إقراره، هل يُقبل؟ ر� قِ حكم رجوع المُ : ا�سألة األخ¡ة �
  :اmقوق [ قسم^ : قال الفقهاء 
  راره فيها،عن إق حقوق هللا تعا� تُدرأ بالشبهات، وُ�تاط إلسقاطها، فهذه يُقبل رجوع الُمِقرß : ا�وع األول �
  .يُستحب t الرجوع: بل قالوا 
، فهذا ا�وع اا أو ما�ً دمي^، سواٌء منها ما �ن بدنيً حقوق هللا ال تُدرأ بالشبهات، �لز®ة مثًال، وحقوق اآل: اfا© عا�و �

 .و ثبت ببينة عن إقراره عنها، ألنها حٌق يثبت لغ�ه فلم يسقط بغ� رضاه، كما ل من اmقوق ال يُقبل رجوع الُمِقر¦ 
  

  ختاًمــــا 
 p نهاية òإال أن هذا ما تي� إيراده من مسائل ا�قرر؛ و Ûر اإلخوة واألخوات الطا5ات أح هذا ا�قرر ال يسع

¦
ذك

هذه ا�سائل ا�ختارة من الروض ا�ربع  قرره ا�ؤلف N الروض ا�ربع وحاشيته، فإن ُجل«  إ� ماأيًضا  بËورة الرجوع
ة حà تÚسخ N اPهن وحاشيته،  ة، وأخرى بعد مر« ة ومر«   .فال بد من معاودة القراءة فيها مر«
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  من العلم ا�افع والعمل الصالح، اهللا سبحانه وتعا� � ولكم مزيدً أسأل ا
  وما �ن äÙ N هذا، أو فيما قرأته ونقلته لكم من حٍق وصواب فهو من اهللا،

  هو فمن نف3 والشيطان، واهللا ورسوt بريئان منه؛وما قد يكون فيه من خطأ أو س
  وأص¥ وأسلم [ عبده ورسوt نبينا vمد و[ آt وصحابته أrع^،

  .والسالم عليكم ورlة اهللا تعا� وبر®ته 
  

  ..تمت æمد اهللا 
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 ̂ /  5 فهرس ا�وضوMت
  ا�وضــوع  ا3لقة

  .الفرق ب^ اmد والقصاص وا_عزير /  تعريفه/ كتاب اmدود   )5(

  .الرد [ الشبهات ا�ثارة حو¸ا / م�وعية اmدود واmكمة منها   )^(

  .ال�وط العامة إلقامة اmدود   )_(

ل بإقامة اmد / غ� ا�سلم إذا ارتكب ما يوجب اmد / تتمة ال�وط   )`(   . م ن إقامته / ا�خو«

)a(  mا N فر للمرجوم بالزنا / صفة ا�ت وآدابه ومسائل تتعلق به / دود حكم الشفاعةmا.  

)Õ(   دودmمسائله وأح مه ، حد الزنا/ تفاصيل ا.  

)á(   حد الزنا N وط إقامته / تغريب ا�رأةp / تفاصيل األمور ال± يثبت بها حد الزنا.  

)æ(   وط الشهود [ الزناp / قربوا الزنا وال ت/ دعوى اإلكراه [ الزنا.  

)Ø(   حد القذف حكمه وما يثبت به / حد اللواط وما يتعلق به .  

)5Ú(   أح م وألفاظ القذف / قذف الزا© بعد توبته.  

  .قذف ا�يت / تداخل اmد / توريث اmد   )55(

  .مراحل Ðريمه / حد pب ا@مر / ثبوت حد القذف / قذف ا�â ص� اهللا عليه وسلم   )^5(

  .أح م ومسائل N حد شارب ا@مر /  أحوال {وز فيها pب ا@مر   )_5(

  .تعريفه وأح مه ، ا_عزير/ أح م عص� pاب العنب   )`5(

)5a(   أنواع ا_عزير / أح م إقامة ا_عزير.  

)5Õ(   حد ال�قة / حكم ما يتلف بسبب ا_عزير / من صور ا_عزير.  

)5á(   وط ثبوت حد ال�قةp / ا�صحف »قة / äقة اآلد«.  

)5æ(   رز وأح مهmِاألموال ا��وقة / ا N قة الضيف / ال�قة من السارق / ا_ضعيف«.  

)5Ø(   وط حد ال�قةp جحد العارية / تتمة.  

)^Ú(   وط حد ال�قةp ال�قة / تتمة N اكÚكيفية إقامة حد ال�قة / االش.  

  .لة الغي/ حد اmرابة و أح مها   )5^(

  .توبة قاطع الطريق / مسائل N أح م حد اmرابة   )^^(

  .قتال أهل ا�5 / مسائل N الصيال / أثر ا_وبة N إسقاط بقية اmدود   )_^(

  .مسائل وأح م N قتال أهل ا�5 /  أح م ومسائل N اإلمامة   )`^(

)^a(   حد الردة أح م ومسائل.  
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 ̂ /  ^ فهرس ا�وضوMت
  ا�وضــوع  لقةا3

)^Õ(   كتاب األطعمة / ما تبطله الردة من األعمال وما ال تبطله / مال ا�رتد / توبة ا�رتد.  

)^á(   األطعمة ا�باحة / كتاب األطعمة N الضوابط.  

)^æ(   ريم ا�يتةÐ من Ûما اختلف فيه / ما استث òيوانات وmأكل ا N أكل ا�اللة / مسائل.  

)^Ø(  ورة /  ر إ� أكل ا�حرم االضطراËعند ال äورة / حكم أكل اآلدËأكل مال الغ� عند ال.  

)_Ú(   ة / آداب الطعام وال�اب / حق الضيف�Pكتاب ا.  

  .أح م وآداب N ا_ذكية / pوط ا�Pة   )5_(

  .pوط �مة لصحة الصيد / كتاب الصيد وÐته أح م ومسائل / تذكية الكتا�   )^_(

  .كتاب األيمان / مسائل N الصيد مندرجة Ðت ال�وط / تتمة ال�وط العامة لصحة الصيد   )__(

  .خصال الكفارة / مسائل N اmنث واالستثناء / ا�م^ الغموس وا�وجبة للكفارة / لغو ا�م^   )`_(

)_a(   أح م ا�م^ / صور تعدد األيمان N مسائل.  

)_Õ(   وط صحة/ أح م ا�ذرp  صيغة ا�ذر / أقسام ا�ذر / ا�ذر.  

)_á(   ا�ذر N كتاب القضاء / مسائل.  

)_æ(   صفات القا� / حكم الراتب للقا� / أقسام والية القضاء.  

)_Ø(   آداب القا� / ا_حكيم / صفات القا� ا�ختلف فيها.  

)`Ú(   القض/ من ال {وز للقا� أن �كم ¸م / هدية القا� N ألفاظ القضاء / اء مسائل.  

  .مسائل N ا�عوى / مراحل اmكم   )5`(

ل / عدالة الشهود وجرحهم / تتمة مسائل N ا�عوى   )^`(   .حكم القضاء [ الغائب / صفات ا�َعد¦

  .كتاب القا� إ� القا� وÐته مسائل / مسائل N القضاء [ الغائب   )_`(

  .ت باب ا��وى وا5ينا/ القسمة   )``(

)`a(   ا5ينات N الشهادات / مسائل.  

)`Õ(   الشاهد / طرق حصول العلم بالشهادة / حكم أخذ األجرة [ الشهادة N ال�وط.  

)`á(   الشهادة وعدد الشهود / العدالة وا�روءة N مسائل.  

)`æ(   تها / الشهادة [ الشهادةÐ وطها ومسائلp.  

)`Ø(   وي��  .اإلقرار / ظ ا�م^ تغلي/ ا�م^ N ا

)aÚ(   وط اإلقرار وألفاظهp / رجوع الُمِقر عن إقراره.  
  


