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 X3 املختار من الرشح الصغري

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة الكتاب

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم النبيني، وقدوة العاملني سيدنا 
حممد وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 

                        وبعد،،، 
العالمة أمحد بن حممد بن  فهذا كتاب »املختار من الرشح الصغري« ملؤلفه اإلمام 
املالكي، يف ثوبه اجلديد، نقدمه ألبنائنا  الفقه  الدردير ـ رمحه اهلل عز وجل ـ يف  أمحد 

طالب الصف الثالث الثانوي األزهري طبًقا للمنهج املقرر.
وقد حاولنا فيه تقريب عباراته ألذهان الطالب، ومسايرة مسائله للعرص، وأضفنا 
إليه ما دعت إليه احلاجة من رشح لفظ هنا وتوضيح مصطلح هناك، وحرصنا عىل 

وضع أسئلٍة تساعد الطالب عىل مراجعة ما حصلوه من معلومات.
واهلل تعاىل نسأل أن يرحم صاحبه وأن ينفع به طالبنا، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

وموالنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
لجنة تطوير المناهج باألزهر الشريف
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األهداف 
بعد دراسة أبواب هذا الكتاب ُيتوقع من الطالب أن: 

يعرف النكاح، وحكمه، وحكمة مشروعيته، وأركانه، و شروط صحته. ـ  1
الولى،  وأقسام  المعتدة،  المرأة  ِخطبة  وحكم  النكاح،  مندوبات  يعرف  ـ  2

ومراتبه، وشروط صحة الولى.
وحكمه،  السر،  ونكاح  النكاح،  عقد  فى  والزوجة  الزوج  شروط  يعرف  ـ  3
والمحرمات من النسب، والمحرمات من الرضاعة، والمصاهرة، والصداق، 

وأقله، وما يشترط فيه.
يعرف نكاح الشغار، وأنواعه، وحكم كل نوع. ـ   4

يعرف الخلع، وحكمه، ودليله، وأنواعه. ـ   5
يعرف الطالق، وحكمه، وأقسامه، وأركانه، وشروط صحة المطلق، وحكم  ـ   6
طالق المكره، وألفاظ الطالق الصريح منها والكناية، واالستثناء فى الطالق.

يعرف الرجعة، وحكمها، وشروط صحتها، وبم تكون ؟ ولَم تكون؟ ـ   7
يعرف المتعة، وحكمها، ولمن تكون؟ ـ   8

وسببها،  العدة،  يعرف  وأن  وصيغته،  وأركانه،  وحكمه،  الظهار،  يعرف  ـ   9
وأنواعها.

لزوجته،  الزوج  على  الواجبة  والنفقة  وأسبابها،  النفقة،  حكم  يعرف  ـ   10
والحضانة، ومدتها لكل من الذكر واألنثى، ولمن تكون؟

القضاء؟ وما يحرم على  يتعين  القضاء، وحكمه، وشروطه، ومتى  يعرف  ـ   11
القاضى.
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ـ  يعرف الشهادة، وأحكامها، وشروط صحتها، وشروط قبول شهادة العدل،  12
ومراتب الشهادة.

ـ  يعرف أحكام الجناية على النفس، وما دون النفس، ومن له حق االستيفاء  13
فى النفس.

ـ  يعرف الدية، وأحكامها، وأنواعها، وأن يلم بمعرفة الحدود )الزنا ـ القذف ـ   14
السرقة ـ الحرابة ـ الشرب(  

* * *
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ُنِدَب النكاُح، َوُهَو َعْقٌد حللٍّ متتُّع بُأنثى غري حَمّْرم َوجُموِسية؛ بصيغة لقادر حُمَْتاج أْو 
َراٍج نْساًل؛ فْرْكنُه ويل، وحمل، .....
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باب
يف النكاح، وذكر مهمات مسائله، وما يتعلق بذلك من أحكام

تعريفه: )َعْقـٌد حلـلٍّ متتُّـع بُأنـثى غيـر حَمْـَرم َوجُمـوِسية بصيغة(. 
حكمة مرشوعيته:

رُشع النكاح ملا فيه من التناسل وبقاء النوع اإلنساين وكف النفس عن الزنا الذي 
هو من املوبقات.

حكمُه:
األصل فيه الندب  وقد جيب إن خيش عىل نفسه الزنا، وقد حيرم إن مل خيش الزنا 

وأدى إىل حرام من نفقة أو إرضار أو إىل ترك واجب.
رشح التعريف:

العقد،  عىل  باعثة  علة  إلخ«  »حلل  وقوله  استمتاع،  أي:  بأنثى(  متتع  حلل  )عقد 
وخرج به سائر العقود ووصف األنثى بقوله: )غري حمرم( بنسب أو رضاع أو صهر، 

فال يصح عىل حمرم وغري جموسية إذ ال يصح عقد عىل جموسية. 
وقوله: )لقادر( عىل ما يتحصل به النكاح من صداق ونفقة )حمتاج( له إما لكرس 
شهوته أو إلصالح حياته وإن مل يرج نساًل )أو راٍج نساًل( وإن مل يكن حمتاًجا إىل ما 

ُذكر.
أركان النكاح إمجاًل:

( حيصل منه ومن غريه كزوج أو وكيله عند العقد. األول: )ويلٌّ
)و( الثاين: )حمل( وهو زوج وزوجة.
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فيْفسخ  اْلعْقد،  بْعد  وإْن  اْلويل،  غري  عْدلني  وبشهادة  بصَداق،  تُه  وصحَّ  وصيغة، 
ا إِْن وطيَء، ..... إِْن َدخال باِله، وُحدَّ
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)و( الثالث: )صيغة( بإجياب وقبول.
وأما الصداق فال يتوقف عليه العقد، بدليل صحة نكاح التفويض باإلمجاع، وإن 

كان البد منه؛ فيكون رشًطا يف صحته، وكذا الشهود.
شروط صحة النكاح: يشرتط لصحة النكاح: 

الصداق وعرب عنه بقوله: ـ 1
الدخول، *  عند  ذكره  من  فالبد  العقد،  حال  يذكر  مل  ولو  )بصداق(  يكون   أن 

أو تقرر صداق املثل بالدخول.
اإلشهاد ويتحقق: ـ 2

رجل *  شهادة  أو  شهادة،  بال  يصح  فال  الويل؛  غري  )عدلني(  رجلني  )بشهادة( 
وامرأتني، وال بشهادة فاسقني، وال بعدلني أحدمها الويل.

)وإن( حصلت الشهادة هبام )بعد العقد( وقبل الدخول.
وبعضهم عدمها من األركان نظًرا إىل التوقف عليهام وإن صح العقد يف نفسه بدون 

ذكر صداق وإحضار شاهدين.
 والنكاح حقيقة يف العقد وإطالقه عىل الوطء جماز، وقيل بالعكس، وقيل: حقيقة 

فيهام، واألول أصح.
 وإذا كان اإلشهاد رشط صحة، )فيفسخ( النكاح أي: يتعني فسخه بطلقة لصحته 
إشهاد  بال  أي:  )باله(  الزوجان  أي:  دخال(  )إن  احلاكم  بحكم  جربي  ألنه  بائنة؛ 
الزنا جلًدا أو رمًجا )إن وطيء( وأقرا به أو ثبت بأربعة كالزنا وال  ا( معا حد  )وحدَّ

يعذران بجهل.
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إاِلَّ إِْن فشا بكُدفِّ ولْو َعلاَم، وندب ُخْطَبٌة بخْطبة، وَعْقد، وتْقليُلها،.....
 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

احلدود  »ادرءوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  للشبهة،  ان  حيدَّ فال  بينهام  النكاح  فشا(  إن  )إال 
بالشبهات«)1).

وفشوه أي: ظهوره يكون )بكدف(  أي: برضب الدف أي: الطار الذي يكون يف 
األعراس، والوليمة والشاهدين الفاسقني.

غري  من  الدخول  وحرمة  الدخول  قبل  واجب  اإلشهاد  أن  علام(  )ولو  حد  فال 
إشهاد.

 ومثل الفشو الشاهد الواحد غري الويل فال حد للشبهة وإن مل يكن هناك فشو.
 مندوبات النكاح: 

يندب للنكاح ما ييل: 
إليها بقوله: )وندب خطبة( بضم اخلاء املعجمة: كالم ـ 1 بِِخْطَبٍة وأشار  ُخْطبٌة 

مسجع مبدوء باحلمد والشهادتني مشتمل عىل آية فيها أمر بالتقوى وعىل ذكر 
ذلك املقصود )بِخْطبة( بكرسها: التامس النكاح، أي: عند التامس النكاح.

)و( ُخطبة أخرى عند )عقد( لكن البادي عند اخلطبة هو الزوج، ويقول بعد 2ـ 
الثناء والشهادتني:

أما بعد فإنا قد قصدنا االنضامم إليكم ومصاهرتكم والدخول يف حومتكم وما * 
يف معنى ذلك، فيقول الويل بعد الثناء: أما بعد فقد قبلناك ورضينا.

والبادي عند العقد الويل بأن يقول ما ذكر: أما بعد فقد أنكحتك ابنتي أو جمربيت * 
فالنة أو موكلتي فالنة عىل صداق قدره كذا، فيقول الزوج بعد اخلطبة: قد قبلت 
نكاحها لنفيس، ويقول وكيله: قد قبلت نكاحها ملوكيل، وما يف معنى ذلك.

)و( ندب )تقليلها( أي  اخلطبة يف احلالتني،إذ الكثرة توجب السآمة.3ـ 
)1) أخرجه الرتمذى والبيهقى.
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نَِئٌة َوُدَعاٌء هلاَم، واإلْشَهاُد عنْد اْلَعْقد، وذكر  وإْعالُنُه، َوَتْفويض اْلَويل اْلَعْقَد لَفاضل، وَتْ
يَها َقْبَلُه بعْلم ونَِكاح بْكر.  داق، وحُلوله، وَنَظر وْجهَها وَكفَّ الصَّ

  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

)و( ندب )إعالنه( أي النكاح،أي: إظهاره بني الناس لبعد تمة الزنا.4ـ 
بنت 5ـ  فالنة  أنكحتك  ويقول:  بركته  رجاء  لفاضل(  العقد  الويل  )وتفويض 

موكيل مثاًل.
)و( ندب )تنئة( للزوجني نحو: مباركة إن شاء اهلل  تعاىل  ويوم مبارك ونحو 6ـ 

ذلك.
)و( ندب )دعاء هلام( بالربكة والسعة وحسن العرشة وما يف معنى ذلك.7ـ 
األئمة 8ـ  من  كثري  إذ  اخلالف،  من  للخروج  العقد(  عند  )اإلشهاد  ندب   )و( 

ال يرى صحته إال بالشهادة حال العقد، ونحن نرى وقوعه صحيًحا يف نفسه 
وإن مل حتصل الشهادة حال العقد كالبيع، ولكن ال تتقرر صحته وال ترتتب 

ثمرته من ِحلِّ التمتع إال بحصوهلا قبل البناء.
)و( ندب )ذكر الصداق( أي: تسميته عند العقد، ملا فيه من اطمئنان النفس 9ـ 

ودفع توهم االختالف يف املستقبل )و( ندب )حلوله( كله بال تأجيل لبعضه.
قبل ـ 10 أي:  )قبله(  خاصة  )وكفيها(  املخطوبة  أي:  وجهها(  )نظر  ندب  )و(   

العقد، ليعلم بذلك حقيقة أمرها )بعلم( منها أو من وليها، ويكره استغفاهلا، 
كام  منع  وإال  هبا،  التلذذ  وجه  عىل  يكن  مل  إن  وكيله  أو  بنفسه  يكون  والنظر 
ل امرأة  يمنع ما زاد عىل الوجه والكفني؛ ألنه عورة، اللهم إال أن يكون قد وكَّ

فيجوز هلا من حيث إهنا امرأة .
ـ   )و( ندب )نكاح بكر( ألهنا أقرب حلسن العرشة.11
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َوَصيُح  خول،  الدُّ َقْبَل  وُفسَخ  بْعدُه،  َكالّسوم  َفاسق،  لَغري  اكنَة  الرَّ خْطَبة  وَحُرم 
ا َكَولِيَها ..... خْطبة ُمْعتدة، َوُمَواَعَدُتَ
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 حكم اخلطبة على اخلطبة:

ثيًبا أو رشيدة أو وليها إن كانت  املرأة )الراكنة()1) هي إن كانت  )وحرم خطبة( 
بخالفها لغري فاسق وهو الصالح أو املستور احلال، وسواء كان اخلاطب الثاين صاحًلا 
أو فاسًقا أو مستوًرا، فإن ركنت لفاسق مل حيرم إن كان الثاين صاحًلا أو جمهواًل، إذ ال 

حرمة للفاسق، بل يف نكاحها ختليص هلا من فسقه .
فإن كان الثاين فاسًقا مثله حرم أيًضا، وظاهره قدر صداًقا أم ال، وهو أحد قولني 

إذ العربة بالركون والرضا باخلاطب.
وقال بعضهم: البد يف اعتبار الركون من تقدير الصداق )كالسوم بعده( أي: بعد 
وال  أخيه  خطبة  عىل  أحدكم  خيطب  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  أيًضا،  حيرم  أول  ملشرت  الركون 

يسوم عىل سومه«.
)وفسخ( عقد الثاين )قبل الدخول( بطلقة بائنة، قيل: وجوبا بمعني أنه إذا رفعت 
احلادثة حلاكم وثبت عنده العقد بعد الركون ببينة أو إقرار وجب عليه فسخه، وقيل: 

استحباًبا وعليه، األكثر فإن بنى هبا مل يفسخ ولو مل يطأ .
حكم خطبة املعتدة:

)و( حرم )صيح خطبة( امرأة )معتدة( عدة وفاة أو طالق من غريه ال من عدتا 
منه فيجوز إذا مل يكن بتا.

بالتزويج  يعدها  بأن  اجلانبني،  املواعدة من  املعتدة أي:  )و( حرم )مواعدتا( أي 
بعد العدة وهي تعده؛ وأما الِعَدُة من أحدمها دون اآلخر فمكروه كام يأيت

)1) الراكنة: َمن أظهرت الَقبول لطلب اخلاطب .
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وَجاَز التْعريُض، واإلْهَداُء فيها، َوذْكُر امَلساوي، وُكرَه ِعَدٌة مْن أحدمَها، وَتَزوُج زانية 
.....
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جمرًبا،  كان  بأن  أي:  العدة  يف  وهي  ومواعدته  له  اخلطبة  صيح  حيرم  أي:  )كوليها( 
ويكره مواعدة غريه عىل املشهور.

ڎ *  ڌ  ڌ  ڍ  نث  تعايل:  بقوله  املراد  وهو  للمعتدة،  التعريض(  )وجاز 
ڎ مث )1)  كأن يقول هلا: إين اليوم فيك راغب، أو حمب، أو معجب، أو إن شاء 
اهلل يكون خرًيا، وهو ضد الترصيح، وهو أن يظهر يف كالمه ما يصلح للداللة عىل 

مقصوده، ويسمي تلوحًيا؛ ألنه ذكر الكالم يف معناه ولوح به إىل إرادة ـ الزمه .
تزوجت  فلو  النفقة  ال  والفواكه وغريها،  العدة كاخلرض  )اإلهداء( يف  )و( جاز 
ثم  معتدة  غري  ملخطوبة  أنفق  أو  أهدى  لو  وكذا  بيشء،  عليها  له  رجوع  فال  بغريه 
رجعت عنه، ولو كان الرجوع من جهتها، إال لعرف أو رشط، وقيل: إن كان الرجوع 

من جهتها فله الرجوع عليها؛ ألنه يف نظري يشء مل يتم، واستظهر.
)و( جاز )ذكر املساوي( أي: العيوب يف أحد الزوجني ليحذر عمن هي فيه.

)وكره ِعَدٌة من أحدمها( أي: الزوجني لصاحبه يف العدة كأن يقول هلا: أنا أتزوجك 
بعد العدة أو عكسه، فيسكت املخاطب منهام، وأما املواعدة من اجلانبني فحرام كام 
وإال  بيشء،  جييبه  ال  املخاطب  أن  يعلم  املتكلم  كان  إذا  الكراهة  تظهر  وإنام   تقدم، 

فال وجه هلا.
وإن  األحوال،  بقرائن  ولو  بذلك،  مشهورة  أي:  )زانية(  امرأة  )تزوج(  كره   )و( 

مل يثبت عليها بالوجه الرشعي.

)1) سورة البقرة جزء من اآلية: 235.
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عليه،َكأْنَكْحت  الُّ  الدَّ اللَّْفظ  والصيَغة:  فِراُقَها،  َوُندَب  فيًها،  باخلّطَبة  ا  هَلَ ح  وَمرصَّ
ْزل،  ..... ْجُت، َوَكَقبْلت، َوَلزَم َوَلْو باهْلَ َوَزوَّ
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)و( كره تزوج امرأة )مرصح هلا باخلطبة فيها( أي: يف العدة أي: يكره له تزوجها 
بعد العدة إن صح هلا باخلطبة فيها .

)وندب فراقها( أي: من ذكر من الزانية واملرصح هلا باخلطبة إن وقع التزوج هبا .
أركان النكاح على وجه التفصيل:

حصوله  عىل  أي:  النكاح،  عىل  الدال(:  )اللفظ  وهي:  )الصيغُة(  األول:  الركن 
وحتققه إجياًبا وقبواًل.

ومثل لإلجياب الرصيح بقوله: )كأنكحت وزوجت( أي: كقول الويل »أنكحتك 
بنتي فالنة،أو موكلتي فالنة، أو زوجتك بنتي أو موكلتي فالنة« ولو مل يسم صداًقا 

كام يأيت يف نكاح التفويض.
وأما لو قال »وهبتك« فالبد من تسمية صداق، وإال مل ينعقد النكاح، واملضارع 

نحو: أزوجك إن قامت القرينة عىل اإلنشاء ال الوعد كاملايض، ومثل للقبول بقوله:
اليسري بني اإلجياب  الفصل  الزوج أو وكيله وال يرض  )وكقبلت( ورضيت، من 

والقبول.
وصح تقديم القبول من الزوج كأن يقول: »زوجني ابنتك فيقول الويل زوجتك 

إياها فينعقد« وال تكفي اإلشارة وال الكتابة إال لرضورة َخَرس.
 ما يرتتب على الصيغة: 

)ولزم( أي النكاح بمجرد الصيغة؛ ألنه من العقود الالزمة بال خيار )ولو باهلزل( 
ضد اجلد، كالطالق والعتق والرجعة .
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ببيت  سنًَة  أَقامْت  أْو  دَها،  إَِذا رشَّ إاِلَّ  َعانًسا،  وَلْو  أُب،  َفامْلْجرُب:  وَغرُيُه،  جُمرٌب  واْلَويل 
َكأنَت ويص عليها عىل  بالنَِّكاح  أْو  به،  أَمَرُه  أْو  ْوج  الزَّ َلُه  َعني  إِْن  َفَوصيه  َزْوجــَها، 

األْرَجح، .....
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الركن الثاني: )الويل(

والويل قسامن: )جمرب وغريه( 
الوىل املجرب:

األب له اجلرب، ولو بدون صداق املثل، ولو ألقل حال منها لبنته البكر )ولو ـ 1
عانًسا( بلغت من العمر ستني سنة أو أكثر )إال إذا رشدها( األب أي: جعلها 
رشيدة وأطلق احلجر عنها، ملا قام هبا من حسن الترصف، فال جرب له عليها 
زوج  هبا  دخل  أن  بعد  أقامت(  أو  يأيت،)  كام  بالقول  تأذن  أن  والبد  حينئذ، 
تنزيال  له عليها  بكر، فال جرب  تأيمت وهي  ثم  )ببيت زوجها(  فأكثر  )سنة( 

إلقامتها ببيت الزوج سنة منزلة الثيوبة.
إذا مل يلزم عىل تزوجيها رضر عادة، كتزوجيها من ذي  وحمل جرب األب فيام سبَق 

عاهة كجنون وبرص وجذام مما يرد الزوج به رشًعا وإال فال جرب.
ويص األب عند عدم األب، له اجلرب فيام لألب فيه جرب، وحمله:ـ 2

)إن عني له الزوج( بأن قال له: زوجها من فالن، فله جربها عليه فقط دون  )أ(   
غريه إن بذل مهر املثل، بخالف األب له جربها مطلًقا.

)ب(  )أو أمره( األب باجلرب، بأن قال: اجربها وما يف معناه ولو ضمنا كام لو قال   
له: زوجها قبل البلوغ وبعده أو عىل أي حالة شئت.

)أو( أمره )بالنكاح( ومل يعني له الزوج وله اإلجبار بأن قال له زوجها أو  )جـ(   
أنكحها أو زوجها ممن أحببت أو ملن ترضاه، فله اجلرب، )كأنت ويص عليها( 

أي:عىل بنتي أو بنايت أو عىل بعضها أو بعضهن فله اجلرب )عىل األرجح(.
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ج َبالٌغ بإِْذهنَا، َواألْوىل َتْقديُم اْبن فابنُُه، فأٌب،  اَم تزوَّ ، فإنَّ َوُهَو يف الثَّيب َكأب، ثمَّ ال َجرْبَ
قيق واألْفضُل ..... ُه، َفاْبنُه، وَتَقْديُم الشَّ فأٌخ، َفاْبنُه، َفجٌد َفَعٌم، َفاْبنُه، َفَجدُّ أب، َفَعمُّ
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)وهو( أي: الويص )يف الثيب( البالغة إذا أمره األب بتزوجيها أو قال: أنت وصيي 
عىل إنكاحها )كأب( مرتبته بعد االبن وال جرب، فإن زوجها مع وجود االبن جاز)1) 
عىل االبن، وإن زوجها األخ برضاها جاز عىل الويص لصحة عقد األبعد مع وجود 
األقرب )ثم( بعد األب ووصيه )ال جرب( ألحد من األولياء عىل أنثى صغرية أو كبرية.

وإذا مل يكن ألحد منهم جرب)فإنام تزوج بالٌغ(  ال صغرية )بإذهنا( ورضاها سواء 
كانت البالغ بكًرا أو ثيـًبا، وسيأيت أن إذن البكر صامتا، وأن الثيب تعرب عن نفسها.

ومصب احلرص كال األمرين أي: ال تزوج إال بالًغا وال تزوج إال بإذهنا فمتى فقد 
أحد األمرين فسد النكاح، وفسخ أبًدا.

مراتب األولياء غري اجملربين:

عليها  العقد  يف  للمرأة  ابن(  )تقديم  األولياء  من  متعدد  وجود  عند  )واألوىل(: 
برضاها )فابنه( عىل األب.

فلو عقد األب مع وجود االبن أو ابنه جاز عىل االبن، وال رضر، )فأب(  للمرأة 
فمرتبته بعد االبن وابنه )فأخ( لألب )فابنه( وإن سفل )فجد( ألب، فمرتبته بعد األخ 

وابنه كالصالة عىل اجلنازة بخالف الفرائض)2) .

)تقديم  األوىل  )و(  فابنه،  األب  عم  أي:  فعمه  أب،  فجد  )فابنه(،  ألب  )فعم( 
الشقيق( من كل صنف عىل الذي لألب )و( األوىل تقديم )األفضل( عند التساوي 

يف الرتبة.

)1) جاز عليه: افتات وتعدى عىل حقه ورتبته.
)2) أي بخالف الرتتيب يف توزيع الرتكة يف الفرائض.
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ُة ُمْسلِم، وإذن البكر  وإِن َتنَاَزَع ُمَتَساُووَن َنَظَر احْلاكُِم إِْن َكاَن، َوإاِلَّ أْقَرَع  َفاحْلاكُِم َفَعامَّ
صمُتها، وندب إعالمها به فال ُتزوج إن منعت، أو نفرت ال إن ضحكت أو بكت، 

والثيب تعرب كبكر رشدت .....
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)وإن تنازع متساوون( يف الرتبة والفضل كإخوة كلهم علامء )نظر احلاكم( فيمن 
يقدمه إن كان حاكم، )وإال أقرع( بينهم.

وإال )فاحلاكم( هو الذي يتوىل عقد نكاحها فاحلاكم ييل من ذكر.
فإن مل يوجد أحد ممن ذكر )فعامة مسلم( أي توىل عقد نكاحها أي: رجل من عامة 
املسلمني ومن ذلك اخلال واجلد من جهة األم واألخ ألم، فهم من أهل الوالية العامة 

بإذهنا ورضاها.
بأن  ترضني  هل  سئلت  إذا  صمتها  أن  أي:  )صمتها(  املجربة  غري  البكر(  )وإذن 
نزوجك من فالن عىل مهر قدره كذا عىل أن الذي يتوىل العقد فالن رضا منها وإذن يف 

ذلك، فال تكلف النطق بذلك.
)وندب إعالمها به( أي: بأن سكوتا رًضا وإذن منها )فال تزوج إن منعت( بأن 
قالت: ال أتزوجك أو ال أرىض أو ما يف معناه )أو نفرت(؛ ألن النفور دليل عىل عدم 
الرضا )ال إن ضحكت أو بكت( فتزوج؛ ألن بكاءها حيتمل أنه لفقد أبيها الذي يتوىل 

عقدها.
)والثيب( ولو سفيهة )تعرب( عام يف ضمريها من رضا أو منع، وال يكتفي منها * 

بالصمت ويشاركها يف ذلك أبكار مخسة ال يكتفى منهن بالصمت، بل البد من اإلذن 
بالقول كالثيب.

املايل 1ـ  الترصف  يف  عنها  احلجر  أطلق  بأن  أبوها  رشدها  أي:  رشدت(  )بكر 
وهي بالغ فالبد من إذهنا بالقول، وتقدم أنه ال جرب ألبيها عليها، وذكر هنا أنه البد 

من نطقها عند استئذاهنا.



X الصف الثالث الثانوى16

أو عضلت أو زوجت بعرض، أو بذي عيب أو افتيت عليها، وصح االفتيات، ولو 
عىل الزوج إن قرب الرضا بالقول .....
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النكاح فرفعت أمرها 2ـ  )أو( بكر )عضلت( أي: منعت أي: منعها وليها من 
للحاكم فزوجها احلاكم فالبد من إذهنا بالقول، فإن أمر أباها بالعقد فأجاب وزوجها 

مل حيتج إلذن؛ ألنه جمرب .
ال 3ـ  قوم  من  وهي  بعرض(  )زوجت  ويص  وال  هلا  أب  ال  مهملة  بكر  )أو( 

يزوجون بالعرض أو يزوجون بعرض معلوم، فزوجها وليها بغريه، فال بد من نطقها 
بأن تقول: رضيت به وال تكفي اإلشارة .

)أو( بكر ولو جمربة زوجت )بذي عيب( كجذام وبرص وجنون وخصاء، 4ـ 
فال بد من نطقها بأن تقول: رضيت به مثاًل .

)أو( بكر غري جمربة )افتيت عليها( واالفتيات التعدي، أي: تعدي عليها وليها 5ـ 
غري املجرب فعقد عليها بغري إذهنا ثم أهنى إليها اخلرب فرضيت، فيصح النكاح والبد من 

رضاها بالقول فهذه مخسة أبكار.

حكم الفتيات على املرأة: 

)وصح االفتيات( عىل املرأة مطلًقا بكًرا أو ثيًبا، بل ولو عىل الزوج برشوط ستة:
)إن قرب الرضا( من العقد كأن يكون العقد باملسجد مثاًل وينهى إليها اخلرب 1ـ 

من وقته، واليوم بعد ال يصح معه الرضا، وقيل: اليومان قرب وقيل: البعد ما فوق 
الثالثة.

غريها ـ 2 وكذا  البكر،  يف  تقدم  كام  الصمت  يكفي  فال  )بالقول(  الرضا  وكان 
باألوىل.
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كوَرة،  بال رد قبله وباْلَبَلد، َوملْ يقر بِه حال اْلعْقد، َومَلْ يُكْن عليهام َمًعا. ورشوطه: الذَّ
وإالَّ ُفِسخ أَبدا، واْلُبلوغ، والعْقل، واإِلْسالُم يف امْلْسلَِمِة، واخْللوُّ ِمَن اإِلْحَرام .....
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من 3ـ  رد  فإن  منهام،  عليه  أفتيت  ممن  الرضا  قبل  أي  )قبله(  للنكاح:  رد(  )بال 
افتيت عليه فال يصح منه رضا بعد ذلك.

وأن يكون من افتيت عليها )بالبلد( حال االفتيات والرضا، فإن كان بأخرى ـ 4
مل يصح ولو قربتا وأهنى اخلرب إليه من ساعته.

)ومل يقر( الويل باالفتيات )حال العقد( بأن سكت أو ادعى أنه مأذون فإن أقر 5ـ 
به مل يصح.

من 6ـ  بد  وال  يصح،  مل  مًعا  عليهام  كان  فإن  مًعا(  )عليهام  االفتيات  يكن(  )ومل 
فسخه.

شروط صحة الولي:

ملا أهنى الكالم عىل الويل وتقسيمه إىل جمرب وغريه، وغري املجرب إىل خاص وعام، 
وعىل ما يتعلق بذلك من األحكام، رشع يف بيان رشوط صحته  فقال: )ورشوطه(  

)الذكورة( فال يصح من أنثى.1ـ 
)البلوغ( فال يصح العقد من صبي.2ـ 
)العقل(، فال يصح من جمنون ومعتوه وسكران.3ـ 
مسلٍم4ـ  غري  نكاحها  عقد  يتوىل  أن  يصح  فال  املسلمة  املرأة  يف   )اإلسالم( 

وأما الكتابية يتزوجها مسلم فيجوز ألبيها أن يعقد هلا عليه .
بأحدمها 5ـ  فاملحِرم  عمرة،  أو  بحج  اإلحرام(  )من  الويل  خلو  أي   )واخللو( 

ال يصح منه توىل عقد النكاح.
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اْلويل،  نظر  َوإاِلَّ  َوليِه،  بإِْذن  »جُمْربَتُه«  أي  الرَّ ذو  فيُه  السَّ فيزوج  ْشُد.  والرُّ اْلَعَداَلة  ال 
اْمرأة  َتْوكيل َويل  امْلْحِرَم وامْلْعتوَه، ال  إاِلَّ  اجْلِميع  َتْوكِيل َزْوج  امْلْعتوه. وَصحَّ   بِخالف 

طهاَم: َعَدُم اإلكراه ..... ْوَجة، ورَشْ ْوُج َوالزَّ إاِلَّ ِمْثَلْه، َوامْلحلُّ الزَّ
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عقد ـ 6 بويل  خيتص  ال  اإلكراه  عدم  أن  إال  مكره،  من  يصح  فال  اإلكراه،  عدم 
النكاح بل هو عام يف مجيع العقود الرشعية.

 )ال العدالة( فال تشرتط يف الويل، إذ فسقه ال خيرجه عن الوالية، فيتوىل غري العدل 
عقد نكاح ابنته أو ابنة أخيه إذا مل يوجد هلا عاصب نسب

 )و(ال يشرتط فيه )الرشد؛ فيزوج السفيه ذوي الرأي( احرتاًزا من املعتوه )جمربته( 
ابنته مثال بغري إذن وليه  وغريها بإذهنا )بإذن وليه( استحباًبا ال رشطا وإال بأن زوج 
)نظر الويل( ندبا ملا فيه املصلحة، فإن كان صوابا أبقاه وإال رده، فإن مل ينظر فهو ماض
 )بخالف( السفيه )املعتوه( أي: ضعيف العقل فال يصح عقده ويفسخ؛ ألنه ملحق 

باملجنون.
والتحقيق أن السفه ال يمنع الوالية والعته مانع منها.

التوكيل يف النكاح: 
)وصح توكيُل زوٍج اجلميَع( أي مجيع َمن تقدم ذكره )إال املحرم( بحج أو عمرة 
)و( إال )املعتوه( أي: ضعيف العقل، فأوىل املجنون، فال يصح للزوج توكيلهام ملانع 
اإلحرام وعدم العقل، )ال( يصح )توكيل ويل امرأة( ملن يتوىل عقد نكاحها نيابة عنه 

)إال مثله( يف استيفاء الرشوط املتقدمة .
الركن الثالث: )احملل(

وهو )الزوج والزوجة( مًعا، وله رشوط تكون فيهام مًعا، ورشوط ختص الزوج، 
ورشوط ختص الزوجة.

أواًل: رشوط صحتهام مًعا: 
)ورشطهام( أي: الزوج والزوجة مًعا، أي: رشط صحة نكاحهام:

)عدم اإلكراه( فال يصح نكاح مكره أو مكرهة ويفسخ أبدا.1ـ 
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طه: اإلْسالم.  وامْلَرِض، واملْحَرمية واإلْشَكال واإلْحَرام َفهو َمانِع ِمْن أحد الثَّالَثِة، َورَشْ
ة َغرِيِه،  ..... طَها: اخْللوُّ ِمْن َزْوج، وِعدَّ َوخلو ِمْن أْرَبع، ورَشْ
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)و( عدم )املرض( فال يصح نكاح مريض أو مريضة.2ـ 
)و( عدم )املحرمية( من نسب أو رضاع أو صهر، فال يصح نكاح املحرم.3ـ 
)و( عدم )اإلشكال( فال يصح نكاح اخلنثى املشكل عىل أنه زوج أو زوجة.4ـ 
من 5ـ  وال  املحرم  الزوج  من  يصح  فال  ؛  عمرة  أو  بحج  )اإلحرام(  عدم  )و( 

الزوجة املحرمة، وتقدم أن رشط الويل أن ال يكون حمرما أيًضا، وحينئذ )فهو( أي: 
عدمه  الرشط  ألن  ووليها؛  والزوجة  الزوج  الثالثة(:  )من  للنكاح  )مانع(  اإلحرام 

فيهم، وضد الرشط مانع.
أالَّ يتفقا عىل كتامنه.ـ 6

ثانًيا: رشوط الزوج ، وعرب عنها فقال: 
 )ورشطه( أي  الزوج:

)اإلسالم( فال يصح من كتايب أوغريه.1ـ 
)وخلو من أربع( أي من الزوجات، فال يصح من ذي أربع نكاح.2ـ 

أال يكون حتته من حيرم مجعه معها.ـ 3
ثالًثا: رشوط الزوجة: 

ذكرها فقال: 
)ورشطها( أي  الزوجة:

) اخللو( هلا )من زوج( فال يصح عقد عىل متزوجة.1ـ 
)و( خلو من )عدة غريه( فال يصح عقد عىل معتدة من غري الزوج، وأما معتدة 2ـ 

منه فيصح إذا مل تكن مبتوتة.
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وَغرَي جَموسية، وعىل الَويلِّ اإِلَجاَبة لُِكْفٍء َرَضيْت بِه؛ َوإاِلَّ َكاَن عاِضاًل فيأمره احْلاكِم 
َلْته  ر حتي يتحقق، َوإِْن وكَّ َج إاِلَّ لَِوْجه َصحيح، َوال َيعضل أٌب أْو ويص َبردِّ مَتَكرِّ  ثمَّ َزوَّ

، ولو َبُعَد ..... دُّ َّْن أَحبَّ َعنَي، َوإاِلَّ َفَلَها الرَّ مِم
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أال تكون مبتوتة للزوج.ـ 3
غري 4ـ  هبا:  واملراد  جموسية،  عىل  عقد  يصح  فال  جموسية(  )غري  تكون  أن  )و( 
الكتابية.

عضل الولي: 

)وعىل الويل( وجوبا )اإلجابة لكفء رضيت به( أي الزوجة غري املجربة .
االمتناع  به )كان عاضاًل()1) بمجرد  الزوجة  امتنع من كفء رضيت  بأن  )وإال( 
َج( احلاكم، وال ينتقل احلق  )فيأمره احلاكم( إن رفعت له ـ بتزوجيها )ثم( إن امتنع )زوَّ

ملن بعد العاضل من األولياء.
)إال(  أن يكون امتناعه )لوجه صحيح( فال يزوج احلاكم وال يكون الويل عاضال.
)ال( يكون األب املجرب عاضال حتى يتحقق العضل وكذا الويص )برد متكرر( 
لألزواج؛ ألن األَب املجرَب وكذا وصيه أدرى بأحوال املجربة منها ومن غريها، فإذا 
حتقق العضل يأمره احلاكم حينئذ بتزوجيها، فإن أجاب وإال زوج احلاكم، وتقدم أنه 

البد من إذهنا بالقول.
  ) )وإن وكلته( أي املرأة عىل أن يزوجها )ممن أحب( الوكيل وأحب إنساًنا )عنيَّ

هلا قبل العقد وجوبا من أحبه هلا الختالف أغراض النساء يف الرجال.
)وإال( يعني هلا وزوجها ممن أحب )فلها الرد( أي رد النكاح؛ )ولو َبُعَد( ما بني 

العقد وإطالعها عليه.

)1)  العضل: منع املرأة من التزوج بال سبب رشعي .



 X21 املختار من الرشح الصغري

الطََّرَفنِي  َوَتويلِّ  بِه،  َوَرضيْت  ُعنّي  إِن  َنْفِسِه  ِمْن  َتْزِوجيَها  َوَلُه  َفيْلَزمه،  ْوِج  الزَّ بِخالِف 
يْدُخْل َويُطْل باْلِعْرِف َوهو ما أْوىص الَزْوج  بتزوْجتك بَكَذا َوُفِسَخ نَِكاح الرسِّ إِْن مَلْ 

فيِه الشهوَد بكْتِمِه، وإِْن ِمن اْمَرأة أْو أياًما، .....
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)بخالف الزوج( يوكل من يزوجه ممن أحب فزوجه )فيلزمه(  وليس له رد، فإن 
طلق لزمه نصف املهر.

الوالية  عليها  له  بمن  يتزوج  أن  طلب  إذا  العامة  بالوالية  ولو  للويل  أي  )وله( 
)تزوجيها من نفسه إن عني( هلا أنه الزوج )ورضيت به( وإذهنا صمتها إن كانت بكًرا، 

وإال فالبد من النطق، وتويل الطرفني اإلجياب والقبول، وهو بكرس الالم، أي: 
)و( له )توىلِّ الطرفني( فال حيتاج لويل غريه يتوىل معه العقد، خالفا ملن قال البد 

من ويل غريه معه.
)بتزوجتك( بكذا من املهر، والبد من شهادة عدلني عىل ذلك.

نكاح السر:

ـ قال: )وفسخ نكاح الرس ...(
حكمه: يفسخ.

قال ابن عرفة: نكاح الرس باطل، واملشهور أنه ما ُأمر الشهود حني العقد بكتمه 
يفسخ )إن مل يدخل( الزوج؛ )ويطل( وهو صادق بام إذا مل يدخل طال أم ال، وكذا إذا 
دخل ومل يطل، فإن طال بعد الدخول مل يفسخ، والطول فيه بالعرف ال بوالدة األوالد 

والعرف باشتهاره بني اخلاص والعام.
تعريف نكاح الرس:

والزوجة،  الويل  معه  توافق  إن  بكتمه( وأوىل  الشهود  فيه  الزوج  ما أوىص   )وهو 
بل )وإن( أوىص بكتمه )من امرأة أو أياما( معينة كثالثة فأكثر.
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ُهود إِْن دَخال، وَقْبَله َفَقْط عىل أْن ال َتأتيه إالَّ هَنَاًرا أْوَلياًل أْو َعىل إِْن مَلْ يأت  وعوَقبا َوالشُّ
َغار ..... بالصَداق لَِكَذا َفال نِكاح إِن جاء بِِه، ووْجه الشِّ
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)وعوقبا( أي: الزوجان إذا تواطأ عىل الكتم )والشهود( يعاقبان ما مل جيهل واحد 
منهم،وعلم من هنا أن من رشط صحة النكاح عدم التواطؤ عىل كتمه. 

أقسام النكاح الفاسد وما يرتتب عليه من أحكام:

القسم األول: ما يفسخ قبل الدخول وبعده ما مل يطل.

وذلك يف ثالث مسائل:

إن رشوطها:  أي  وهي  رشوطها،  فقد  مع  زوجت  إذا  اليتيمة،  الصغرية  مسألة   ـ 
خيف عليها، وتم الزواج عن طريق القضاء.

ـ مسألة الرشيفة تزوج بالوالية العامة مع وجود خاص غري جمرب.

ـ ومسألة نكاح الرس.

القسم الثاين: ما يفسخ قبل الدخول ال بعده وعرب عنه فقال:

وفسخ النكاح قبل الدخول فقط ال بعده ، إن تزوجها عىل رشط )أن ال تأتيه( أي 
الزوجة أو ال يأتيها هو )إال هنارا( فقط )أو ليال( فقط؛ ألنه مما يناقض مقتىض النكاح، 
وملا فيه من اخللل يف الصداق، ولذا كان يثبت بعده بصداق املثل، ألن الصداق يزيد 

وينقص بالنسبة هلذا الرشط.

)أو( وقع )عىل( رشط أنه )إن مل يأت بالصداق لكذا( أي: لوقت كذا )فال نكاح( 
يأت  مل  فإن  قبله،  أو  املذكور  الوقت  به( يف  )إن جاء  الدخول فقط  قبل  فيفسخ   بيننا 

به فيه فسخ أبدا.

)ووجه الشغار( فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق املثل.
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ط ينَاِقُض َكأْن ال يْقِسم أْو يْؤثِر عليها أْو أنَّ  َككلِّ َما فَسد لَصَداقه، أْو وَقَع عىل رَشْ
نَفَقَة املْحُجور عىل وليِّه أْو عليها،وأُلغي، وُمْطَلًقا يف َغري َما مرَّ .....
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 )ككل ما( أي ككل نكاح )فسد لصداقه( أي خللل فيه، ككونه ال يملك رشًعا، 
أو لكونه ال ينتفع به، أو غري مقدور عىل تسليمه، أو جمهواًل، أو نحو ذلك، فيفسخ قبل 

البناء فقط ويثبت بعده بمهر املثل كام يأيت.

)أو( كل ما )وقع عىل رشط يناقض(  املقصود من النكاح )كأن( وقع عىل رشط أن 
)ال يقسم( بينها وبني رضتا يف املبيت.

بأن جيعل لرضتا مجعة أو أقل أو أكثر  )أو( عىل رشط أن )يؤثر عليها( رضتا، 
تستقل هبا عنها.

متى  بيدها  أمرها  أن  عىل  أو  أبيها  عىل  أو  ولدها  عىل  ينفق  أن  رشطت  لو  وكذا 
أحبت، فيفسخ قبل الدخول يف اجلميع، ويثبت بعده بصداق املثل، )وألغي( الرشط 

املناقض، فال يعمل به.

وأشار للقسم الثالث ـ وهو ما يفسخ مطلًقا بقوله: وفسخ )مطلقا( قبل الدخول 
وبعده وإن طال )يف غري ما مر( من القسمني.

كام لو اختل رشط من رشوط الويل أو الزوجني أو أحدمها.

أو اختل ركن كام لو زوجت املرأة نفسها بال ويل أو مل تقع الصيغة بقول بل بكتابة 
أو إشارة أو بقول غري معترب رشعا، وأوىل إن مل تقع أصال كاملعاطاة أو مل حيصل شهود 

قبل الدخول أو وقع بشهادة عدل وامرأتني أو بفاسقني.

نكاح املتعة:

هو النكاح ألجل سواًء ُحدد األجل أم ال وأشار له بقوله: 



X الصف الثالث الثانوى24

وإِْنَكاِح  َكِشَغار،  فِيِه  اْخُتلِف  إِِن  َطالٌق  َوُهَو  ِة  حَّ َفلِلصِّ بِمَرض  إاِلَّ  ألجل  وَكالنَِّكاح 
حيِح ..... املْرأة والتَّْحريُم بِِه َكالصَّ
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)كالنكاح ألجل( عني األجل أم ال، ويعاقب فيه الزوجان وال حيدان عىل املذهب، 
ويفسخ بال طالق واملرض بيان ذلك يف العقد للمرأة أو وليها.

سنة  مدة  أو  البلدة  هذا  يف  دام  ما  يتزوجها  أن  نفسه  يف  الزوج  أضمر  لو  أما   ـ 
ثم يفارقها فال يرض، ولو فهمت املرأة من حاله ذلك.

لكن  وبعده  البناء،  قبل  فـيفسخ  الزوجة  أو  الزوج  من  )بمرض(  النكاح  )إال( 
)للصحة( فإن صح املريض مل يفسخ.

ثم الفسخ تارة يكون بطالق، وتارة بغريه، ويرتتب عىل كل أحكام:
بعده صحيًحا  العقد  أعاد  فإن  بعده )طالق(  أو  الدخول  قبل  الفسخ  )وهو( أي 
كانت معه بطلقتني، وإن أعاده صحيًحا قبله استمر عىل ما هو عليه ، وسواء أعاده يف 
املجلس أو غريه )إن اختلف فيه( بني أهل العلم بالصحة والفساد ولو خارج املذهب. 
ولو أمجع عىل عدم جواز القدوم عليه ابتداء كالشغار فإنه ال قائل بجوازه، وإنام 

قيل: بصحته بعد الوقوع.
أي:  )كشغار(   بطالق«  ففسخه  فيه  اختلف  ما  »كل  وهي  كلية،  قاعدة  وهذه 
صحيه يفسخ أبدا بطالق لالختالف فيه )وإنكاح( ويل فقد رشًطا مما تقدم وكإنكاح 
)املرأة( وامُلْحِرم يتوىل عقد نكاح امرأة فإنه يفسخ أبدا بطالق وأشار إىل قاعدة أخري 
وهي:»أن كل خمتلف فيه فالتحريم به لألصول والفروع كالصحيح« وقد أشار إىل 
هذه القاعدة بقوله: )والتحريم( باملختلف فيه )كالصحيح( أي: كالتحريم بالنكاح 
عليه  وحيرم  وفصوله،  أصوله  عىل  حيرمها  فيه  املختلف  الفاسد  فالعقد  الصحيح، 
األمهات  العقد عىل  األمهات ال فصوهلا وألن  البنات حيرم  العقد عىل   أصوهلا؛ ألن 

ال حيرم البنات فإذا دخل باألم حرمت البنت أيًضا.
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فِيِه  امُلتََّفِق عىل فَساِدِه كاخلامسة، والتَّْحريُم  نَِكاح املريض، بخالف  إاِلَّ  وفِيِه اإلْرُث، 
، وإالَّ َفَصَداُق املْثل، ..... ذ، َوَما ُفِسَخ بْعَدُه َفِفيِه املَسمى إِْن َكاَن وحلَّ بالتََّلذُّ
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الفسخ،  قبل،  أحدمها  مات  إذا  الزوجني  بني  )اإلرث(  فيه  املختلف  أي:  )وفيه( 
وهذا إشارة لقاعدة ثالثة.

التحريم واإلرث  فيه فهو كالصحيح يف  الثالثة قاعدة واحدة »كل خمتلف  جيمع 
وفسخه بطالق«. واستثنى من ثبوت اإلرث مسألة )نكاح املريض(: فإنه خمتلف فيه، 
وال إرث فيه؛ سواء مات املريض أو الصحيح؛ ألن علَة فساده إدخال وارث، دخل 

أو مل يدخل.

حيتاج ـ  وال  يدخل،  مل  أو  دخل  طالق  بال  ففسخه  فساده(  عىل  املتفق  )بخالف 
الفسخ فيه حلكم؛ لعدم انعقاده من أصله وال إرث فيه .

)كاخلامسة( فإنه متفق عىل فساده. وال عربة بمخالفة الظاهرية خلروجهم عن ـ 
إمجاع أهل السنة النبوية. 

مقدماته  أو  بالوطء  أي  )بالتلذذ(  فساده  عىل  املجمع  يف  أي  فيه(   )والتحريم 
ال بمجرد العقد ؛ ألنه عدم . 

حكم صداق النكاح الفاسد: 

ثم أشار إىل حكم صداق النكاح الفاسد بقوله:

)وما فسخ بعده ....(

أي وكل نكاح فسخ بعد الدخول ولو متفًقا عليه، فيه )املسمى( من الصداق )إن كان( 
هناك مسمى معلوم )وحل( أي: كان حالاًل )وإال( بأن مل يكن مسمى، أو كان ولكنه 
كان حراًما لذاته كخمر أو لوصفه كجهله أو عدم القدرة عىل تسليمه )فصداق املثل( 
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وَطالُقُه  َفأْنَكَرت،  َضاَع  الرِّ َدَعَواُه  أْو  ْرمهني،  الدِّ نَكاح  يف  إاِلَّ  َقْبَلُه  باْلَفْسِخ  يَشَء  وال 
َكاْلَفْسِخ، .....
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)وال يشء( من الصداق )بالفسخ( قبل الدخول سواء املختلف يف فساده واملتفق ـ 
عليه )إال( يف مسألتني:

)يف نكاح الدرمهني( واملراد به ما قل عن الصداق الرشعي إذا امتنع الزوج من 1ـ 
إمتامه ففسخ قبل الدخول، ففيه نصفهام عىل أحد القولني، وقيل: ال يشء فيه كغريه.

هبا 2ـ  يدخل  ومل  عليها  عقد  التي  مع  )الرضاع(  الزوج  أي   )دعواه(  يف  )أو( 
فأنكرت ففسخ إلقراره بالرضاع فيلزمه نصف املسمى التامه عىل أنه قصد فراقها 

بال يشء.
ـ هذا )وطالقه( أي الزوج )كالفسخ( فإن كان خمتلًفا يف فساده وقع طالقا وإن كان 
متفًقا عىل فساده. فهو جمرد فراق وال حيتاج لرفع بعده فإن دخل فالعدة من يوم الفسخ 
أو الطالق وهلا املسمى إن كان، وإال فصداق املثل وال يشء هلا إن طلق قبله إال نكاح 

الدرمهني فنصفها.

* * *
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اْبنََتُه  َتْزِويج األب  َترُكَها، وَلْيس لأِلمِّ َكالٌم يف  ا َولِْلويل  يُن،واحْلال، وهَلَ واْلَكَفاَءة: الدِّ
. ر َبنيِّ الـْموِسة املـْرغوِب فيَها ِمَن َفقري إاِلَّ لرَِضَ
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الكفاءة يف عقد النكاح

)والكفاءة( لغة: املامثلة واملقاربة، واملراد هبا املامثلة يف أمور: احلال، والدين، وزاد 
بعضهم النسب واحلسب، واملال احرتاًزا من الفقري.

)الدين( أي: التدين أي: كونه ذا ديانة احرتاًزا من أهل الفسوق كالزناة والرشيبني 
ونحوهم.

)واحلال(  أي: السالمة من العيوب املوجبة للرد، ال بمعني احلسب والنسب.
بفاسق  والتزويج  بعدمها،  والرضا  الكفاءة  أي  تركها(  )وللويل  للزوجة   )و( 

أو معيوب فإن مل يرضيا معا فالقول ملن امتنع منهام.
وعىل احلاكم منع من ريض منهام، وليس لألب جرب البكر عىل فاسق أو ذي عيب، 
فإن تزوجها الفاسق أو ذو العيب فلها وللويل الرد والفسخ، وقيل: إن تزويج الفاسق 

غري صحيح ويتعني فسخه ورجحه مجاعة.
)وليس لألم كالم( مع األب )يف تزويج األب ابنته املوسة( و)املرغوب فيها من 
فقري(  ال مال له )إال لرضر بني( كأن يزوجها من ذي عيب أو فاسق لعدم الكفاءة، 

فليس له جربها فيكون هلا حينئذ كالم بأن ترفع للحاكم ليمنعه من تزوجيها منهم.

 * * *
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ُل فْصل  ل أْصل، وأوَّ َوَزْوُجُهاَم، وُفصوُل أوَّ ِمْن زًنا،  َوإْن  وَحُرَم األْصُل، واْلَفْرُع 
نِي،.....  ا، َوَلْو بنََظر لَِغري َوْجه وَكفَّ َذ هِبَ ا إِْن َتَلذَّ مْن ُكلِّ أْصل، وأُصوُل َزْوَجتِِه َوُفُصوهُلَ
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احملرمات من النساء:

عال  وإن  والدة  عليه  له  من  كل  وهو  )األصل(  إمجاًعا  الشخص  عىل  )وحرم( 
)والفرع وإن( كان )من زنا، و(  حيرم )زوجهام( أي: األصل والفرع، فيحرم عليك 
املرأة زوج  ابنك وإن سفل، وحيرم عىل  أبيك وزوجة جدك وإن عال وزوجة  زوجة 

أمها أو جدتا وإن علت وزوج ابنتها وإن سفلت .
األم  أو  األب  جهة  من  واألخوات  األخوة  وهم  أصل(  أول  )فصول  حيرم  )و( 
األم  أو  األب  جهة  من  أصل(  كل  )من  فقط  فصل(  )وأول  سفلوا  وإن  وأوالدهم 
األم  وخال  عال  وإن  عمته  أو  األب  وعم  واخلاالت  واألخوال  والعامت   كاألعامم 

أو خالتها وإن علت دون بنيهم، فتحل بنت العم أو العمة وبنت اخلال أو اخلالة.
)و( حيرم )أصول زوجته( أمها وأم أمها وإن علت وإن مل حيصل تلذذ بالزوجة؛ 

ألن جمرد العقد عىل البنات حيرم األمهات.
هي  التي  بزوجته  تلذذ(  )إن  وهكذا  بنتها  وبنت  كبنتها  الزوجة  أي  )وفصوهلا( 

األم، فال حيرم البنات إال الدخول باألمهات لقوله تعايل:  نث ڳ ڳ ڳ 
ڳ مث)1)  المراد بنت الزوجة ، نث ڱ ڱ     ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ ہ مث)2)  .
)ولو( تلذذ )بنظر لغري وجه وكفني( كشعرها وبدهنا وساقيها، وأما التلذذ بالقبلة 

املبارشة فمحرم مطلًقا، وإنام اخلالف يف النظر.

)1)  سورة النساء جزء من اآلية: 23.

)2)  سورة النساء جزء من اآلية: 23.
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ُع اثنََتني  َنا عىل األرَجِح، َومنُّه جُمْمٌع عىل َفَساِدِه ملْ يْدَرأ احلدَّ وَخاِمَسة، ومَجْ ُم الزِّ وال حيرِّ
َوإاِلَّ  َقْتُه،  صدَّ إِْن  َمْهر،  َوال  َطالق  باِل  الثَّانِية  نَكاُح  وُفِسَخ  ُحرَم  َذَكًرا  كٌل  رْت  قدِّ َلْو 

َحلَف، .....
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)وال حُيِّرم الزنا عىل األرجح( من اخلالف، فمن زنى بامرأة جاز أن يتزوج بأصوهلا 
أمها  عليه  حترم  مل  امرأته  ببنت  زين  ولو  وفروعه،  ألصوله  هي  وجازت  وفصوهلا، 

وبالعكس واملقابل يقول: إنه حيرم. 
)ومنه( أي الزنا الذي ال حيرم: نكاح )جممٌع عىل فساده مل يدرأ( احلد كنكاح معتدة 

وخامسة مع علمه بذلك، فإن مل يعلم مل حيد وحرم.
م كام تقدم واحلاصل أن املجمع عىل فساده إن درأ  وأما املختلف يف فساده فعقده حُمرِّ
م وطؤه والتلذذ فيه، وإن مل يدرأ احلد فهو من الزنا جيري فيه اخلالف واملشهور  احلد حرَّ
عدم نرشه احلرمة )و( حرمت )خامسة(، ولو مجع اخلمسة يف عقد واحد لكان عقًدا 

فاسًدا اتفاًقا.
اثنتني لو قدرت كل( منهام )ذكرا حرم( عىل األخرى كاألختني  )و( حيرم )مجع 
والعمة وبنت أخيها واخلالة مع بنت أختها، فال جيوز اجلمع بينهام؛ ألنك لو قدرت 
إحدى األختني ذكرا حلرم نكاحه أخته، ولو قدرت العمة ذكرا حلرم عليه بنت أخيه 
وكذا العكس، ولو قدرت اخلالة ذكًرا لكان خاال، ولو قدرت بنت األخت ذكًرا حلرم 

عليه خالته، فتخرج املرأة وبنت زوجها واملرأة وأم زوجها فيجوز مجعهام.
)وفسخ نكاح الثانية( من حمرمتي اجلمع )بال طالق( ؛ ألنه جممع عىل فساده )وال 
مهر( هلا إذا فسخ قبل الدخول؛ لفسخه بال طالق، أي: ليس هلا نصف املهر إن صدقت 
الزوج عىل أهنا الثانية إلقرارها بأنه ال حق هلا، وأوىل إن شهدت عليها بينه بأهنا الثانية.
)وإال( تصدقه بل ادعت أهنا األوىل وال بينة )حلف( أهنا الثانية لسقوط املهر عنه، 
حلفت  نكل  فإن  األوىل،  أهنا  الحتامل  بطالق؛  حينئذ  ويفسخ  بيمني،  قوله  فالقول 

واستحقته، فإن دخل فلها املهر بالدخول صدقته أو مل تصدقه.
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وإِْن مَجعُهاَم بَِعْقد ُفِسَخ، وَتأّبَد حَتِريُم األمِّ وبنْتَها إِْن دَخَل هِباَِم، َوال إِرَث، َوإِْن مل ْيْدُخْل 
ببينُوَنِة األوىل،  ِمْن َكأْخَتني  الثَّانِيُة  َوإِْن دَخَل َحُرمت األْخَرى، وحلَّت  َبواِحدة َحلَتا 
وامَلْبتوَتة حتَّي َتنْكح غريُه نَكاًحا َصِحيًحا الزًما، ال بَفاِسد إِْن مَلْ يْثُبت بْعَدُه َبَوطٍء َثان، 

َكُمَحلِّل، وإِْن َنوى اإِلْمَساك إِْن أْعَجَبْتُه، .....
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)وإن مجعهام بعقد( واحد )فسخ( بال طالق، لإلمجاع عىل فسخه.

)وتأبد( عليه )حتريم األم وبنتها إن دخل هبام( مًعا الستناد التلذذ هبام لنكاح، وإن 
أمجع عىل فساده، وهو ظاهر إن درأ احلد،فإن مل يدرأه حرم أيًضا إن قلنا إن الزنا حيرم، 
)حلتا(؛  منهام  بواحدة(  يدخل  مل  )وإن  فساده  عىل  لإلمجاع  وبينهام  بينه  إرث(   )وال 

ألن عقده عدم. 

أي:  هبا،  يدخل  مل  التي  األخرى(  )حرمت  األخرى  دون  بواحدة  دخل(  )وإن 
األول،  فسخ  بعد  له  فتحل  هبا  دخل  التي  وأما  ابنتها،  أو  بأمها  لتلذذه  حتريمها  تأبد 
واملوضوع أنه مجعهام يف عقد واحد )وحلت الثانية( من كل حمرمتي اجلمع )كأختني( 
إذا كان حتته إحدامها بنكاح وأراد وطء الثانية بنكاح حلت له )ببينونة األوىل( بخلع 

أو بت أو بانقضاء عدة رجعى.

)و( حترم )املبتوتة( وهي املطلقة ثالًثا يف مرات أو مرة )حتى تنكح( زوًجا )غريه 
نكاًحا صحيًحا الزًما(. 

ثان(  )بَوطء  فتحل  الدخول  بـعد  يثبت(  مل  )إن  فاسد  بنكاح  املبتوتة  و )ال( حتل 
بقوله:  بالدخـول  يثبت  ال  الذي  للفاسد  ومثَّل  الثبوت،  به  حصل  الذي  األول  بعد 
)كمحلل( وهو من تزوجها بقصد حتليلها لغريه إذا نوى مفارقتها بعد وطئها أو ال نية 

له بل )وإن نوى( إمساكها وعدم فراقها عىل تقدير )إن أعجبته( فال حيلها.
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اْلواِرث،  أِذَن  أْو  اْحَتاج،  َوإِِن  ا،  َبأَحِدمِهَ خَموٌف  َمرض  َوَمنََع  َلْغٌو،  َكامْلَطلِّق  ونيتَها 
املِْثل،  َوَصَداِق  وامُلَسمى  ُثلِثِه  األَقلُّ من  املريِض  َوعىل  امْلسمى.  ُخول  بالدَّ َولِْلمِريضِة 

ـَل باْلَفْسخ إاِلَّ أْن يصحَّ امَلِريُض ِمنُْهاَم، .....  َوُعجِّ
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وهو نكاح فاسد عىل كل حال، ويفسخ أبدا بطلقة بائنة لالختالف فيه، وال يرض 
نية الزوج أي املطلق، التحليل )ونيتها( أي  املرأة التحليل لزوجها األول )لغو( ال أثر 

هلا، فال ترض يف التحليل إذا مل يقصده، أي التحليل املحلل.
نكاح املريض: 

)ومنع(  النكاَح )مرٌض خموف( يتوقع منه املوت عادة )بأحدمها( أي الزوجني، 
وأوىل هبام معا )وإن احتاج( املريض منهام إىل الزواج؛ إلنفاق أوغريه، )أو أذن الوارث( 
للمريض منهام يف التزويج، وقيل: إن احتاج املريض أو أذن له الوارث جاز،وعلة املنع 

أن فيه إدخال وارث، فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده ما مل يصح املريض.
بعده؛  إذا فسخ  )املسمى(  عليها  )بالدخول(  املتزوجة يف مرضها  )وللمريضة(  ـ 
ألنه من املختلف فيه وفسخ لعقده ومل يؤثر خلال يف الصداق، ومثل فسخه بعد البناء 

موته أو موتا قبله فلها املسمى.
وتقدم أنه ال إرث بينهام وإن كان من املختلف فيه؛ ألن علة فساده إدخال الوارث .

فسخه ـ  قبل  مرضه  من  مات  إن  املخوف  مرضه  يف  املتزوج  املريض(   )وعىل 
عن  مات  فإذا  املثل(  )صداق  من  و(  )املسمى  ومن  ماله  ثلث  أي  ثلثه(  من  )األقل 
ثالثني واملسمى أحد عرش وصداق مثلها مخسة عرش كان هلا عرشة، ولوكان املسمى 
أو صداق املثل ثامنية كان هلا الثامنية، ولو كان املسمى وصداق املثل عرشة الستوى 

اجلميع وكان هلا عرشة فإن فسخ قبل الدخول مل يكن هلا يشء كام تقدم.
)وعجل بالفسخ( متى اطلع عليه قبل البناء أو بعده )إال أن يصح املريض منهام( 

فال يفسخ وقد تقدم أيًضا.
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ُمَقوٌم هباَم، مْن كلِّ  أْو ثالثة دارهم خالِصة، أو  َدينار،  ُرْبُع  ُة  َكالثََّمن، وأقلُّ والصداق 
ل َطاِهر َمنَْتَفع بِِه َمْقُدور عىل َتْسليِمِه مْعُلوم، ..... ُمَتَموَّ
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أحكام الصداق:

زوجها،  عىل  للزوجة  الواجب  املال  وهو:  أيًضا،  مهًرا  ويسمى  )والصداق( 
واالتفاق عىل إسقاطه مفسد للعقد. 

شروط صحته: 

يشرتط فيه رشوط الثمن وهى:

أن يكون متمواًل.ـ 1

طاهًرا. ـ 2

منتفًعا به.ـ 3

مقدوًرا عىل تسليمه.ـ 4

معلوًما، كالثمن إال أنه لبنائه عىل املكارمة قد يغتفر فيه ما ال يغتفر يف الثمن.ـ 5

مقداره: 

)وأقله ربع دينار()1) ذهـًبا رشعيا )أو ثالثة دراهم()2) فضة )خالصة( من الغش، 
بأقل من ذلك، وأكثره ال حد له )أو( عرض )مقوم( بربع دينار أو ثالثة  فال جيزئ 
دراهم )من كل متمول رشًعا( من عرض أو حيوان أو عقار )طاهر( ال نجس، إذ 
ال يقع به تقويم رشًعا )منتفع به مقدوًرا عىل تسليمه( للزوجة )معلوم( قدًرا وصنًفا 

وأجاًل، ال إن مل يكن متمواًل فيفسخ قبل الدخول فإن دخل ثبت بصداق املثل.

)1)  الدينار: 25 / 4 جم من الذهب .
)2)  الدرهم: 975 / 2 جم من الفضة . 
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وَكَخْمر، َوِخنْزير، َوَثَمَرة مَلْ يْبُد َصالُحَها، َوَجاَز بَشورة َمْعُروَفة َوَعَدد مْن كإِبل.

خول إِْن ُعلِم، وإىل امْليرَسِة إِْن َكاَن َمليا،  ا اْلوَسط، َوَتأِجيُلُه للدُّ و َصَداق مْثل، َوهَلَ
َوَوَجَب َتْسليمه إِْن َتَعني، أْو حّل.. 
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)و( ال ما ال يملك رشًعا )كخمر وخنزير(  مع ما يف اخلمر من النجاسة وال نجس 
كروث دواب وال غري مقدور عىل تسليمه كثمرة )مل يبد صالحها(

)وجاز( الصداق بام فيه يسري غرر أو جهالة لبنائه عىل املكارمة بخالف البيع، كام 
لو وقع بثمرة مل يبد صالحها عىل اجلذ.

)و( جيوز بشورة بفتح الشني املعجمة: متاع البيت )معروفة( عندهم، أي: جهاز 
معلوم بينهم .

 )و( جاز عىل )عدد( معلوم كعرشة )من كإبل( 

)و( جاز عىل )صداق( املثل أي: يتزوجها بصداق مثلها.ـ 

)وهلا( إن وقع بام ذكر )الوسط( من الشورة والعدد وصداق املثل.ـ 

تعجيل الصداق وتأجيله:

)و( جيوز )تأجيله( أي الصداق كال أو بعًضا )للدخول إن علم( وقت الدخول 
عندهم، ال إن مل يعلم فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق املثل.

)و( جيوز تأجيله )إىل امليرسة إن كان( الزوج )ملًيا(، ال إن كان معدًما، ويفسخ 
الصداق عاجاًل هلا  أي  )تسليمه(  الزوج  اجلهالة. )ووجب( عىل  ملزيد  الدخول   قبل 
أو لوليها )إن تعني( وطلبت الزوجة تعجيله ، ويفسد إن دخل عىل تأجيله ، إال أن 

يقرب األجل أو كان حااًل .
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َقْت يف َخلَوة  ى، وُصدِّ ل بوْطء، َوإْن َحُرَم، َوإَِقاَمة َسنَة، وبمْوت أَحدمَها إِْن َسمَّ وَتَكمَّ
عي، ..... االْهتداِء،وإِْن باَمنِع رَشْ
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أحوال الصداق:

للصداق ثالثة أحوال:

طلق ـ 1 إذا  التفويض  نكاح  يف  وكام  البناء  قبل  بالعيب  الرد  يف  كام  تارة   يسقط 
أو مات قبله.

ويتشطر تارة وسيأيت.ـ 2

ويتكمل تارة وذلك يف ثالث حاالت، أشار هلا بقوله: ـ 3

وطئها *  لو  كام  حرم(  وإن  )بوطء  املثل  صداق  أو  املسمى  الصداق   )وتكمل( 
يف زمن حيض أو اعتكاف أو إحرام.

)و( بسبب )إقامة سنة( ببيت الزوج ولو مل يطأها وال تلذذ هبا.* 

بخالف *  صداًقا  سمى(  )إن  الدخول  قبل  الزوجني  أي:  أحدمها(  )وبموت 
التفويض فال يشء فيه باملوت قبل البناء.

خلوة ـ  )يف  بيمني  )صدقت(  وخالفته  عدمه  فادعى  الوطء  يف  تنازعا  لو  )و( 
االهتداء()1)؛ ألنه قل أن خيلو فيها أحد من الوطء )وإن( كانت متلبسة )بامنع 
حلف  نكلت  فإن  الكبرية  فأوىل  صغرية  كانت  أو  وإحرام  كحيض  رشعي( 

الزوج لرد دعواها ولزم النصف وإن نكل غرم اجلميع.

)1)  خلوة االهتداء مأخوذة من اهلدوء والسكون .
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ا  ُه،َوهَلَ يتمَّ مَلْ  إِْن  ُفِسَخ  َوإاِلَّ  َدَخَل،  إِْن  َُّه  َوأمَت َعامَّ ذكَر،  َنَقـص  إِْن  والزائِر منْهاَم، وَفَسـَد 
نِصُفُه ، ..... 
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وتثبت اخللوة ولو بامرأتني أو باتفاقهام عليها وإن زار أحدمها اآلخر )و( تنازعا ـ 
يف الوطء صدق )الزائر منهام( بيمني، فإن زارته صدقت أنه وطئها وال عربة بإنكاره، 
وإن زارها صدق يف نفيه وال عربة بدعواها الوطء؛ ألن له جراءة عليها يف بيته دون 
بيتها، فليس املراد أن الزائر يصدق مطلًقا يف النفي واإلثبات، بل املراد ما علمت، فإن 

كانا معا زائرين صدق يف نفيه كام يرشد له التعليل.

حكم ما إذا فقدت شروط الصداق أو بعضها وما يرتتب على ذلك:

ثالثة  أو  رشعي  دينار  ربع  من  ذكر(  )عام  الصداق  نقص(  )إن  النكاح  )وفسد( 
دراهم رشعية خالصة من غش أو ما ُيّقوم بأحدمها وإن نقص عن قيمة اآلخر.

أمته، ويوجب صداق  الدخول ولو  قبل  الفسخ  يوهم وجوب  الفساد  ـ وملا كان 
املثل بعده كام هو قاعدة الفاسد لصداقه، وأنه ال يشء فيه إن طلق قبل الدخول، مع 
أن فيه نصف املسمى، بني املراد وأن إطالق الفاسد عىل ما نقص عام ذكر فيه تسامح 
بقوله: )وأمته إن دخل( أي: أنه إذا غفل عنه حتى دخل لزمه إمتامه ربع دينار أو ثالثة 

دراهم أو ما قيمته ذلك لصحة النكاح، وال يلزمه صداق املثل عىل القاعدة.

)وإال( يدخل بأن عثر عليه قبل الدخول )فسخ( إن مل يتمه فإن أمته فال فسخ، وإن 
أيب من إمتامه فسخ )وهلا( نصف ما سامه .

واحلاصل أنه إن دخل لزمه إمتامه وال سبيل لفسخه، وإن مل يدخل قيل له: إما أن * 
تتمه ربع دينار أو ثالثة دراهم لصحة النكاح وإال فسخناه بطالق وهلا نصف املسمى.
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أو  َفات،  إِْن  باْلَقْبض  َوضمنَْتُه  فالن  دار  أْو  بإِسـَْقاطِِه،  أْو  َكَخْمر،  يْملك  ال  باَم  أْو 
ا،أو باْجتامعه َمَع بيع، أْو ُوِهَبت َنْفُسها،  ..... بَمغُصوب علاَمُه ال أحُدمُهَ

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

)أو(  وقع )بام ال يملك( رشًعا )كخمر( وخنزير فيفسخ قبل الدخول متى عثر * 
عليه، وال يشء فيه، ويثبت بعده بصداق املثل فال سبيل لفسخه.

فاسًدا *  فيكون  إسقاطه  رشط  عىل  أي:  الصداق  )بإسقاطه(  العقد  وقع  )أو( 
يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق املثل.

)أو(  تزوجها عىل ما ال قدرة له عىل تسليمه هلا يف احلال، كسيارة مرسوقة )أو( * 
عىل أن يشرتي هلا )دار فالن( وجيعلها صداًقا، إذ قد ال يبيعها له، فيفسخ قبله 

ويثبت بعده بصداق املثل.
)وضمنته( أي ضمنت الزوجة الصداق يف النكاح الفاسد )بالقبض إن فات( * 

بيدها بام يفوت به البيع الفاسد، فرتد قيمته للزوج وترجع عليه بصداق املثل إن 
دخل، فإن مل يفت ردته بعينه، وإن دخل يف الفاسد لعقده مىض باملسمى.

وفسد النكاح إن وقع صداقه )بمغصوب( أو مرسوق )علامه( مًعا فيفسخ قبل * 
البناء ويثبت بعده بصداق املثل )ال( إن علم بغصبه )أحدمها( فقط؛ فال يفسخ 

وترجع بقيمة املقوم ومثل املثيل.
)أو( وقع )باجتامعه مع بيع( يف عقد واحد، كبعتك هذه السلعة وزوجتك بنتي * 

بامئة، أو دفع الزوج هلا سلعة كدار صداًقا عىل أن يأخذ منها مائة أو دفعت للزوج 
داًرا عىل أن يدفع هلا مائة يف نظري الصداق والدار، ومثل البيع القراض والرشكة 
واحد. عقد  يف  النكاح  مع  اجتامعها  يصح  ال  واجلعالة  واملساقاة  والرصف 

)أو ُوِهَبْت( بالبناء للمفعول )نْفُسها( نائب فاعل، يعني أن الويل إذا وهب بنته * 
لرجل عىل أن يستمتع هبا بال صداق.
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َوُهَو  بامَئة،  َجَك  أَزوَّ أْن  عىل  باَمَئة  جني  َكَزوِّ شَغاًرا  َكان  أْو  بامْلْثل،  اْلبنَاء  بْعَد  َوثبت 
َوإِْن يف  يُح،  الرصَّ ٌب، وفِسخ  َفُمَركَّ لَِواِحَدة،  ي  ُسمِّ َوإِْن  َفرَصحُيُه  ُيَسمَّ  مَلْ  َوإِْن  َوْجهُه، 

واِحَدة أبًدا، وفيه بالدخول صَداُق املْثِل، .....
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أو أن امرأة قالت لرجل: »وهبتك نفيس« وقال الويل: »أمضيت ذلك« وشهد * 
الشهود عىل ذلك فإنه يكون فاسًدا يفسخ قبل الدخول)و( يثبت )بعد البناء( بصداق 

)املثل( للدخول عىل إسقاط املهر.

نكاح الشغار وأنواعه:

 تعريفه: عقد بال مهر وأشار إليه بقوله: 

)أو كان( النكاح )شغاًرا( فإنه يكون فاسـًدا بأنـواعه، الثـالثة:

وجه الشغار: )كزوجني( بنتك مثاًل )بامئة عىل أن أزوجك( ابنتي )بامئة( مثاًل، ـ 1
وأما  ال،  أم  املهران  تساوى  األخرى  عىل  إحدامها  توقف  عىل  الفساد  فمدار 
لو وقع عىل سبيل االتفاق من غري توقف جلاز )وهو( أي: ما ذكر من قوله: 
باألكثر من  بعد  قبل ويثبت  يفسخ  الشغار،  إلخ )وجهه( أي: وجه  زوجني 

املسمى وصداق املثل.

مل ـ 2 )وإن  بقوله:  عنه  وعرب  منهام،  لواحدة  فيه  يسم  مل  ما  وهو  الشغار،  صيح 
يسم( لواحدة منهام )فصـرحيه( أي: الشـغار

بقوله: ـ 3 إليه  وأشار  األخرى  دون  لواحدة  فيه  ُسميَّ  ما  وهو  منهام،   املركب 
)و( إن )سمي لواحدة( دون األخرى، )فمركب( 

)وفسخ الرصيح وإن يف واحدة أبًدا( قبل الدخول وبعده.

)وفيه بالدخول صداق املثل( وال يشء فيه قبله ككل فاسد مطلًقا.
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َكَدار،  بمنَْفَعٍة  وَميض  املْثل  وَصَداٍق  ي  امُلَسمَّ مْن  األْكَثُر  بِه  فيه  ا  وهَلَ اْلَوْجُه  بِه   وَثَبَت 
أْو تعليمَها ُقرآًنا أْو إِْحَجاجَها، وال َفْسَخ، وجاز نكاح التفويض، َعْقٌد َبال ذْكر َمْهر 
َف َلُه فتْحكيٌم َوَلزَمَها إِْن َفَرَض َصَداق  فِِه حُلْكم أَحد، فإِْن ُصِ َوال إِسَقاطِِه، وال َصْ

املِْثل، .....
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)وثبت به( بالدخول )الوجه( أي: وجه الشغار وإن يف واحدة ويفسخ قبله )وهلا( 
يف الوجه بالدخول )األكثر من املسمي( للمدخول هبا )وصداق املثل(. 

)ومىض( النكاح إن وقع )بمنفعة كدار( باإلضافة، أي: منفعة مثل دار )أو تعليمها 
قرآنا( كسورة منه )أو إحجاجها وال فسخ( للنكاح عىل املشهور.

نكاح التفويض وحكمه:

)وجاز نكاح التفويض( واألحب نكاح التسمية .

* ونكاح التفويض: )عقد بال( تسمية )مهر وال دخول( عىل إسقاطه، )وال صفه( 
أي  الصداق )حلكم أحد(. 

* فإن دخال عىل إسقاطه فليس من التفويض، بل نكاح فاسد كام تقدم. 

نكاح التحكيم وحكمه:

)فإن صف( الصداق حلكم أحد )فتحكيم( أي فهو نكاح حتكيم، وهو جائز ـ 
أيًضا.

ولزم الزوجة يف التفويض، وكذا يف التحكيم )إن فرض( للزوج )صداق املثل( ـ 
وليس هلا االمتناع وال يلزم الزوج أن يفرض صداق املثل، بل له أن يفرض أقل منه، 
فإن رضيت به، وإال قيل له: إما أن تزيد وإما أن تطلق، وإن شاء طلق قبل الفرض 

وال يشء عليه.
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قْبَلُه،  َولْلويِص  ُخول  الدُّ َبْعَد  َوَلْو  َولألب،  بِدونِِه،  ضا  الرِّ َوللرشيَدة  يْلَزمُه،   َوال 
ما  َلِزَم  َفإْن َصحَّ  إِن وطيء،  املْثل  َزائِد  وَردَّت  لِِوارث،  َفوَصيٌة  فإِن فرض يف مَرضه 

َفَرَضُه، .....
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)و( كذا )ال يلزمه( ما فرضه املحكم إن كان غريه، وال يلزمه فرض صداق املثل ـ 
إن كان هو املحكم، وهلا طلب الفرض قبل الدخول، وكره متكينها له من نفسها قبل 

الفرض .

َمن له حق الرضا بأقل من صداق املثل: 

بربع ـ  ولو  والتسمية  التفويض  نكاح  املثل يف  بدون صداق  الرضا(  )وللرشيدة 
دينار )ولألب( يف جمربته الرضا بدونه )ولو بعد الدخول(.

)وللويص( الرضا بدونه )قبله( أي الدخول ال بعده؛ ألنه قد تقرر هلا بالدخول ـ 
فإسقاط بعضه بعده ليس من النظر، بخالف األب؛ لقوة ترصفه دون الويص، وظاهر 
قوله:»وللويص قبله« ولو مل ترض وهو الصحيح، وظاهر املدونة أنه البد من رضاها 

به واعتمده أبو احلسن.

)فإن فرض( الزوج يف نكاح التفويض هلا شيًئا )يف مرضه( قبل الدخول )فوصية ـ 
للوارث( فتكون باطلة، فإن أجازها الوارث فعطية منه .

)و( لو فرض هلا أزيد من صداق مثلها وهو مريض )ردت( للوارث )زائد( ـ 
مهر )املثل إن وطيء( يف مرضه ثم مات؛ ألنه ال وصية لوارث إال أن جييزه الورثة.

واستحقت بالوطء مهر املثل ، )فإن صح( من مرضه )لزم( الزوج مجيع )ما فرضه( 
ولو أضعاف صداق املثل .
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َوَمْهُر املْثل: ما يْرَغُب بِه مثُِلُه فيها باْعتبار دين َوَمال َومَجال َوَحَسب َوَبَلد، واْعترَبت 
يف اْلَفاِسد يْوم اْلوْطِء. 

وَتَشطَّر َهَو َوَمَزيٌد َلُه َبْعد اْلَعْقد، .....
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مهر املثل:

)ومهر املثل( هو )ما يرغب به( مثل الزوج يف الزوجة )باعتبار(:ـ 
1ـ )دين(  أي: تدين من حمافظة عىل أركان الدين والعفة والصيانة من حفظ نفسها 

وماهلا وماله.
2ـ )ومال(. 3ـ )ومجال(. 4ـ )وحسب( وهو ما يعد من مفاخر اآلباء من كرم 
هنا  أيًضا  النسب  اعتبار  من  والبد  ونحوها،  وإمارة  وصالح  ونجدة  وحلم  وعلم 
)وبلد( فإنه خيتلف باختالف البالد، فمتى وجدت هذه األشياء عظم مهرها، ومتى 
فقدت أو بعضها قل مهر مثلها والزوج يعترب حاله بالنسبة لصداق املثل أيًضا، فقد 
يرغب يف تزويج فقري لقرابة أو صالح أو علم أو حلم، ويف تزويج أجنبي ملال أو جاه، 
النكاح  وخيتلف املهر باعتبار هذه األحوال وجوًدا وعدًما وهذه األوصاف تعترب يف 
الوطء(؛  النكاح )الفاسد يوم  العقد )واعتربت( هذه األوصاف )يف(  الصحيح يوم 

ألنه الذي يتقرر به صداق املثل يف الفاسد.

أحكام تشطر الصداق واهلدايا قبل العقد وبعده:

الدخول،  قبل  الصحيح  النكاح  يف  بالطالق  به  أحلق  وما  الصداق  )وتشطر(  ـ 
وتشطر الصداق يف نكاح التسمية أو التفويض إذا فرض صداق املثل أو ما رضيت به 

قبل الدخول ومعني تشطر تنصف.
ـ )و( تشطر )مزيد( هلا عىل الصداق )له( أي ألجل الصداق )بعد العقد( أي: أن 

ما زيد عىل الصداق بعد العقد عىل أنه من الصداق فإنه يتشطر كالصداق.
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بالطَّـالِق  َبْعـَدُه،  َلُه  ُأْهـدي  ِمنُْه، بِخالف ما  َوهَلا أخذها  َقْبَله،  لَِكَوليَها  أْو  َوَهديٌة هلا 
َقْبـَل الـَوَطِء ال َمـا أْهـِدي َبْعـَد اْلَعْقـد َوإِْن َلـْم يُفْت.....
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ومعنى زيادته عىل أنه من الصداق بأن يقال له: ما جعلته من الصداق ووقع عليه ـ 
الرتايض هو قليل بالنسبة للزوجة، أو تقوم قرينة عىل ذلك فيزيدها شيًئا عليه سواء 

كان من جنسه أوغري جنسه كان مؤجاًل بأجله أم ال.

وإذا كان املزيد بعد العقد يتشطر فأوىل املزيد يف العقد أو قبله؛ ألنه ال يتوهم فيه ـ 
أنه ليس بصداق، واملزيد غري اهلدية.

وأما اهلدية من نحو: فواكه وحلوى وسكر وبن ومخار وعاممة، فإن وقعت حال ـ 
العقد أو قبله تشطرت سواء كانت هلا أو لوليها أو لغريها كأمها أو أختها وخاهلا، ومن 

ذلك اخلاتم الذي يرسله هلا قبل العقد وبعد اخلطبة، وسواء اشرتطت أم مل تشرتط.

وإن وقعت بعد العقد فإن كانت لغريها اختص هبا ذلك الغري وال تشطري؛ ألهنا 
)و(  بقوله:  أشار  كله  ذلك  وإيل  هبا،  اختصت  هلا  كانت  وإن  حمضة،  صلة  صارت 

تشطرت )هدية( للزوجة )أو لكوليها( قبل العقد أو حال العقد ولو مل تشرتط.

)و( للزوجة إذا تشطر ما أهدي لوليها ونحوه )أخذها( أي اهلدية )منه( أي من 
الويل ونحوه، أي: هلا أخذ نصفها وللزوج أخذ نصفها اآلخر، وليس املراد أهنا تأخذ 
أهدي(   ما  )بخالف  منها  يكن  مل  اإلهداء  إذ  بنصفه،  عليها  الزوج  يرجع  ثم  اجلميع 

للويل ونحوه )بعده(  أي العقد فليس هلا أخذه منه، وخيتص به املهدى له.

 )بالطالق( أي: يتشطر بطالقها )قبل الوطء( ومثل الوطء إقامة سنة ببيت زوجها، 
فإن طلقها قبل متام السنة تشطر وبعد متامها تقرر كله عليه كام تقدم، )ال( يتشطر )ما 
أهدي(  للزوجة أو غريها )بعد العقد( وقبل البناء عىل الراجح من القولني، )وإن( 

كان ما أهدي هلا قائاًم بيدها )مل يفت( فأوىل إن فات.
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إاِلَّ أن يْفَسَخ َقْبَل اْلبنَاء َفيأُخَذ اْلَقائِم منَْها أْو جْيري هَبا اْلُعْرُف، ويف الَقَضاِء بِِه قوالن، 
وَضامُنُه إِْن هلك بَِبينَّة أْو َكاَن ممَّا ال يَغاُب عليه ِمنَْهام، َوإالَّ َفِمَن الذي بيده، وَتعنَي َما 

ْتُه لْلجَهاز، َكلَغريه ِمْن َزْوجَها،..... اْشرَتَ
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مـن ـ  )القائم(  الزوج  فيأخذ(  البناء  قبل  )يفسخ  فاسًدا  النكاح  يكون  أن(  )إال 
اهلدية ال ما فات، ال إن فسخ بعد البناء فال يشء له منها.

)أو جيري( باهلدية بعد العقد وقبل البناء )العرف( فإنه يتشطر كاملهر، بناء عىل ـ 
فيكون  به  يقيض  ال  وقيل:  باملوت،  ويتكمل  للعرف  نظًرا  التنازع  عند  به  يقيض  أنه 
كاملتطوع به ال يتشطر بالطالق قبل البناء عىل األرجح، وإىل هذا اخلالف أشار بقوله: 
)ويف القضاء( بام جرى به العرف من اهلدية قبل البناء وبعد العقد )قوالن( قيل: يقيض 

به عند التنازع نظًرا للعرف، وقيل: ال يقيض به.
ضمان الصداق:

)وضامنه( أي الصداق )إن هلك( بعد العقد كام لو مات أو حرق أو سق أو تلف 
من غري تفريط أحد من الزوجني وثبت هالكه )ببينة( أو بإقرارمها عليه، كان مما يغاب 
عليه أوال، كان بيد الزوجة أو الزوج أو غريمها، )أو( مل تقم عىل هالكه بينة و)كان مما 
ال يغاب عليه( كاحلوائط ))) والزرع واحليوان ضامنه )منهام( معا إذا طلق قبل البناء فال 

رجوع لكل منهام عىل اآلخر، وحيلف من هو بيده أنه ما فرط إن اتم.
بيده( ضامنه  الذي  )فمن  بينة  تقم عىل هالكه  ومل  عليه  يغاب  مما  بأن كان  )وإال( 
فرش  من  )للجهاز(  باملهر  اشرتته(  )ما  للتشطري  )وتعني(  لصاحبه،  النصف  فيغرم 
وغطاء ووسائد وأوان وغري ذلك مما يصلح أن يكون جهاز أمثاهلا، وسواء اشرتته من 
زوجها أو من غريه، وال جياب لقسمة الدراهم والدنانري التي دفعها هلا، نام ما اشرتته 
لو  وأما  معا،  برضامها  إال  لذلك  جتاب  ال  األصل  قسمة  هي  طلبت  وإذا  نقص،  أو 
اشرتت ما ال يصلح للجهاز كدار وفرس، فإن اشرتته )من( غري )زوجها( فال يتعني

)1) احلوائط: البساتني واحلدائق.
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وَسَقَط امَلزيُد َبْعَد اْلَعْقد بَكامَلْوت َقْبَل اْلَقْبِض َوَلزَمَها التَّْجهيُز بام َقَبَضْتُه َقبَل اْلبنَاء عىل 
ينَار، وُقبَل َدْعوى األب  امُلْحَتاَجة، وَكالدِّ إاِلَّ  ُتنْفُق منُْه،  اْلَعادِة ، وال َتْقيض دينًا، وال 

ا..... َفَقْط يف إَعاَرته هَلَ
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قسمته، والكالم ملن أراد قسمة األصل، وإن اشرتته من زوجها تعني التشطري كاجلهاز، 
)وسقط املزيد بعد العقد( عن الزوج بموت الزوج أو فلسه )قبل القبض( أي قبض 

الزوجة له قبل البناء فإن بنى هبا استحقته.
العقد  بعد  مزيد  ومفهوم  العقد،  بعد  املزيد  يسقط  فال  قبله  الزوجة  موت   وأما 

أن املزيد قبله ال يسقط باملوت قبل كأصل املهر، بل يتقرر به كأصله.

ما يلزم فعله بالصداق:

ـ ولزم الزوجة )التجهيز بام قبضته( من املهر )قبل البناء( كان حاال أصالة أو حل
بعد أجله، فإن مل تقبض شيًئا قبل البناء من احلال، أو مما حل مل يلزمها جتهيز.

العادة( أي: يلزمها ـ  به إذا قبضته ما شاءت؛ إال لرشط أو عرف )عىل  وتصنع 
البناء؛  قبل  قبضته  مما  بأكثر  جتهيز  يلزمها  وال  البلد،  يف  أمثاهلا  عادة  عىل   التجهيز 

إال لرشط أو عرف.
بذلك،  عليها  له  قىض  وامتنعت  به  لتتجهز  البناء  قبل  احلالِّ  لقبض  دعاها   وإذا 
عليها  أن  علمت  ملا  ذلك،  هلا  جيوز  ال  أي:  )دينا(  البناء  قبل  قبضته  بام  تقيض  وال 
 التجهيز به. )وال تنفق( عىل نفسها )منه إال املحتاجة( فتنفق اليشء اليسري باملعروف 
قبل  طلقت  إن  ثم  ذلك،  هلا  فيجوز  كثري  مهر  من  )كالدينار(  القليل  الدين  إال  )و( 
 البناء حسب عليها ما أنفقت أو ما قضت من ذلك من أصل ما خيصها من النصف. 
)و( لو ادعى األب أو غريه أن بعض اجلهاز له وخالفته البنت أو الزوج )قبل دعوى 

األب فقط( ال األم واجلد واجلدة )يف إعارته هلا(.
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ْت بِِه  َقْتُه َففي ُثلثها، واْخَتصَّ نَة وإِْن َخاَلْفتُه ابنُْتُه،ال بْعَدَها إالَّ أْن ُيْشِهد، َوإِْن َصدَّ يف السَّ
َها، ..... اه هَلا، َوَوَضَعُه عنَْد كأمِّ ا األُب أو اشرْتَ َعن الَوَرثِة إِْن ُأورَد َببيْتَها، أْو أْشَهَد هَلَ
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 بشروط ثالثة:

إن كانت دعواه )يف السنة( من يوم البناء.ـ 1
وكانت البنت بكًرا أو ثيًبا هي يف واليته قياًسا عىل البكر، بخالف ثيب ليست ـ 2

يف واليته.
املعتاد ـ 3 بجهازها  يفي  العارية  من  ادعاه  ما  بعد  اجلهاز  من  بقي  ما   وكان 

أو املشرتط وإن زاد عىل الصداق، فالرشوط ثالثة.
ومثل األب وصيه فيقيض له به وإن خالفته ابنته )ال بعدها( أي: السنة فال تقبل 
دعواه، )إال أن ُيشهد( عند البناء أو بعده بقرب أن هذا اليشء عارية عند بنتي فيقيض 
يشهد  ومل  السنة  بعد  دعواه  يف  الرشيدة  ابنته  صدقته(  )وإن  الزمن  طال  ولو  به   له 

)ففي ثلثها( وما زاد عىل الثلث فللزوج رده.
 ولو جهز رجل ابنته بيشء زائد عىل صداقها ومات قبـل البناء أو بعده )اختصت 

به( البنت )عن( بقية )الورثة( ولكن برشوط أشار هلا بقوله:
)إن أورد( اجلهاز بيتها الذى دخلت فيه.1ـ 
)أو أشهد هلا األب( بذلك قبل موته، وال يرض إبقاؤه حتت يده بعد اإلشهاد، 2ـ 

ولتنزيل اإلشهاد منزلة احليازة.
)أو اشرتاه( األب )هلا ووضعه عند( غريه )كأمها( أو عندها هي، فإهنا ختتص 3ـ 

وإن  بالتسمية  البينة  شهدت  أو  هلا  بالتسـمية  الورثة  وأقرت  هلا  سامه  إن   به 
مل ُيشهد عىل أنه هلا. 
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ه َوَجاَز َبْعَد  َوإْن َوهبْت َلُه الصَداق َقْبَل َقْبِضه َرِشيدٌة أو َما يصدُقَها بِه ُجرِبَ عىل َدْفع أَقلِّ
َمااًل لَدَوام اْلعرَشة أْو ُحْسنَها ففسَخ أْو َطلََّق عن قْرب،  َوَهَبْتُه أْو أْعَطْتُه  اْلبنَاِء، وإِْن 

َرَجَعْت َوإْن أْعَطْتُه َسفيهٌة ما ينْكُحَها به َثَبَت النكاح، وأْعَطاَها مْثَلُه.
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)وإن وهبت( للزوج )الصداق، قبل قبضـه( من الزوج )رشـيدٌة( قبل البناء )أو(  
وهبـت له مااًل )يصدقها به( قبل العقد أو بعده قبل البناء )جرب( يف املسألتني. )عىل 

دفع أقله(  ربع دينار أو ثالثة دراهم أو ما قيمته ذلك لئال خيلو النكاح من صداق.

أما يف األوىل فظاهر، وأما يف الثانية فيدفع هلا ما وهبته له ويزيد عليه ربع دينار.
فلو وهبت بعضه نظر للباقي، فإن كان ربع دينار فأكثر صح، وإن كان أقل جرب ـ 

عىل إمتامه. فلو طلق قبل البناء فال يشء عليه يف املسألتني وأخذت مجيع ما وهبته يف 
الثانية إذا مل يدفع هلا أقل الصداق، وإال تشطر )وجاز بعد البناء( أن تبه مجيع الصداق 
قال  تقبضه  مل  أم  منه  قبضته  بالوطء سواء  ملكته وتقرر  النكاح؛ ألهنا  به  تقرر  الذي 

تعايل: نث ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   ۓ ۓ مث )1).
)وإن وهبته( أي الصداق بعد البناء أو وهبته ما عدا أقله قبله )أو أعطته( الرشيدة 
)ماال( من عندها )لدوام العرشة( أي: استمرارها معه أو ألجل حسن عرشته معها 
)ففسخ( النكاح لفساده )أو طلق عن قرب رجعت( عليه بام وهبته من الصداق وبام 
أعطته من ماهلا لعدم متام غرضها، ولو تباعد الطالق مل ترجع وهو فيام إذا وهبته من 
مهرها أو أعطته ماال عىل أن يمسكها أو ال يتزوج أو نحو ذلك ففارق أو طلق وأما لو 

تزوج عليها فلها الرجوع سواء كان ذلك بالقرب أو بالبعد.
)وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به( فتزوجها به )ثبت النكاح( فال سبيل إىل فسخه 
)وأعطاها( من خالص ماله جرًبا عليه )مثله( أي مثل ما أعطته إن كان مثل مهرها 

فأكثر، فإن كان أقل من مهر مثلها أعطاها من ماله قدر مهر مثلها.
)1)  سورة النساء جزء من اآلية: 4.
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اُء جَهاز َتْشَهُد  اَم يربهيام رِشَ وَقَبَضُه جُمْرٌب، أو ويل سفيهة وُصدَقا يف َضياعه بيمني، وإنَّ
ُهُه إَِليه، وإاِلَّ فامَلرأة، َفإِْن َقبَضُه َغرُيُهْم  ا، أْو إِحَضاِرِه بيت البنَاِء، أْو َتَوجُّ َبينٌَة بدْفِعِه هَلَ

ْوَج، ..... َبَعتُه، أْو الزَّ بال َتْوكيل اتَّ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

من يتوىل قبض املهر؟

يتوىل قبض املهر )جمـرٌب( أب أو وصيـه )أو ويل سفيهة( إن كان )وصدقا يف ضياعه( 
بال تفريط بيمني ومصيبته عىل الزوجة فال رجوع هلا عىل ويل وال زوج.

عليها  رجع  بينة  هالكه  عىل  تقم  ومل  عليه  يغاب  ما  وهو  البناء  قبل  طلقها  فإن 
يربهيام(  )وإنام  بعد.  أيرست  ولو  له  رجوع  فال  وإال  لوليها،  الدفع  يوم  أيرست   إن 

أي املجرب وويل السفيه من مقبوض الصداق أحد أمور ثالثة:
)رشاء( جهاز يصلح هلا )تشهد بينة بدفعه( للزوجة ومعاينة قبضها له.1ـ 
)أو إحضاره ببيت البناء( وتشهد البينة بحضوره فيه.2ـ 
)أو توجهه( إىل بيت البناء، وإن مل تشهد بوصوله إليه فال تسمع حينئذ دعوى 3ـ 

الزوج أنه مل يصل، فعلم أنه ال يربئ من له قبضه دفعه عينا للزوجة وال جمرد 
دعوى أنه دفع هلا اجلهاز أو أنه وصل لبيت البناء )وإال( يكن جمرًبا )فاملرأة( 
بتوكيل منها يف قبضه، فإن  يتوىل عقدها إال  َمْن  التي تقبضه ال  الرشيدة هي 

ادعت ضياعه بال تفريط صدقت بيمني وال يلزمها جتهيز.
فضاع  القبض  له  ممن  توكيل(  )بال  الرشيدة  واملرأة  املجرب،  غري  قبضه(   )فإن 

ولو ببينة من غري تفريط كان ضامنًا له لتعديه بقبضه .
و)اتبعته( الزوجة )أو( اتبعت )الزوج( لتعديه بدفعه لغري من له قبضه، فإن دفعه 
القابض فقرار  به عىل  الـزوج رجـع  الزوج، وإن دفعه هلا  القابض فال يشء عىل  هلا 

الغرم عليه.
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مَلْ  به  اإلْقَرار  َبْعَد  اْلَقْبض  َلُه  مْن  قاَل  َوَلْو  ُعْرف،  أو  لرْشط  إاِل  عليها  احْلْمِل  َوُأْجَرُة 
أقبْضُه مَلْ يفْدُه، َوَجاَز َعْفُو امُلْجرب َعْن نصف الصَداق بْعَد الطَّالق َقْبَل اْلبنَاِء ال َقْبَلُه إاِلَّ 

ملصَلَحة.
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لرشط  )إال  الزوجـة  عىل  الزوج  بيت  إىل  الزوجة  بيت  من  اجلهاز  محل   )وأجرة( 
أو عرف( فيعمل به. )ولو قال من له القبض( من جمرب أو امرأة )بعد اإلقرار( بالقبض 
فيه اخلري  بالزوج وظني  لتوثقي  ذلك  قلت  وإنام  أقبضه(  )مل  غريه  أو  العقد  جملس   يف 

مل يفده؛ ألن املكلف يؤخذ بإقراره.
ترتب  الذي  الصداق(  املجرب( دون غريه من األوليـاء )عـن نصف  )وجاز عفو 

ملجربته يف ذمة الزوج )بعد الطالق قبل البناء(. 
وال جيوز العفو قبل الطالق، )إال ملصلحة( تقتيض العفو قبله فيجوز.

* * *
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أسئلة
ما النكاح؟ وما حكمه؟ وما حكمة مرشوعيته؟: 1س
النكاح؟ وما حكم : 2س مندوبات  النكاح؟ وما رشوط صحته؟ وما  أركان  ما 

خطبة املرأة املعتدة؟
ما أقسام الويل؟ وما مراتبه؟ وما رشوط صحة الويل؟: 3س
من األبكار الالتى يشاركن الثيب ىف اإلعرابـ  وال يكتفى منهن بالصمت؟: 4س
ما رشوط صحة االفتيات عىل الزوجة؟: 5س
ما رشوط الزوج والزوجة يف عقد النكاح؟ وما نكاح الرس؟ وما حكمه؟: 6س
من املحرمات من النسب؟: 7س
ما الصداق؟ وما أقله؟ وما الذي يشرتط فيه؟ ومن له حق قبض املهر؟: 8س
بني احلكم فيام يأتى مع ذكر التعليل إن وجد:: 9س

خطبة املعتدة عدة وفاة أو طالق من غريه.)أ( 
اختل رشط من رشوط الوىل ككونه )أنثى(.)ب( 
عقد عىل أم وابنتها ومل يدخل بواحدة منهام.)ج( 
عقد عىل امرأٍة وهو مريض مرًضا خموًفا.)د( 
وقع العقد بإسقاط الصداق.)هـ( 
وقع الصداق بمغصوب علامه مًعا.)و( 
وقع عقد النكاح مع عقد البيع )اجتمعا ىف عقد واحد(.)ز( 
قالت امرأة لرجل وهبتك نفيس، وأمضاه الوىل.)ح( 
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وقع النكاح بمنفعٍة كسكنى داٍر.)ط( 
عرف املصطلحات اآلتية مع بيان حكم كل مصطلح:: 10س

          نكاح التحكيم ـ نكاح الرس ـ نكاح التفويض.
تشطر : 11س العقد؟ومتى  بعد  عليه  املزيد  حكم  وما  الصداق؟  يتشطر  متى 

اهلدية؟ ومتى يسقط املزيد عىل الصداق بعد العقد؟ وعىل من يكون ضامن 
الصداق إذا تلف بعد العقد؟

ما الذي يلزم فعله بالصداق؟: 12س
ما احلكم إن وهبت رشيدة صداقها قبل قبضه من الزوج وكان ذلك قبل : 13س

الدخول؟
من الذي يتوىل قبض املهر؟ وما الذى يربهيام من مقبوض الصداق؟وما : 14س

احلكم لو دفعه الزوج لغري من له القبض؟
متى جيب تكميل الصداق املسمى أو صداق املثل؟: 15س

* * *
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فصل يف الوليمة
عنَي  مْن  إَِجابة  جَتُب  اْلبنَاِء،  َبْعَد  َكَكْوهنا  منُدوبٌة  ـ  الُعْرس  طعاُم  وهي  الَوليمُة. 
ا،وإْن صائاَم ال األكل، إِْن مَلْ يُكْن َمْن يَتأذى َمنُْه، َوُمنَْكٌر َكَفْرش َحرير، وآنِيَة َنْقد،... هَلَ
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فصل
يف الوليمة وأحكامها

تعريفها: 
الوليمة )وهي طعام العرس(.

حكمها:
)مندوبة( للقادر عليها ولو قبل البناء سفًرا وحرًضا، فال يقىض هبا، وقيل حكمها 

واجبة فيقىض هبا.
وقتها:

يندب كوهنا )بعد البناء( فهو مندوب ثان عىل املعتمد، وقيل: إنام تكون بعد البناء 
فإن قدمها مل يكن آتيا باملندوب، )جتب إجابة من ُعني هلا( بالشخص صحًيا أو ضمنًا، 
ولو بكتاب أو رسول ثقة يقول له رهبا: ادع فالًنا وفالًنا، وكذا ادع حملة كذا أو العلامء 
أو املدرسني وهم حمصورون، ال إن مل حيرصوا، وال إن قال له: ادع من لقيته، فال جتب.
كام ال جتب دعوة لطعام ختان أو قدوم من سفر أو لبناء دار أو خلتم كتاب ونحو 
ذلك )وإن( كان املدعو)صائاًم( فيجب)1) )ال األكل( وإن ملفطر فال جيب، )إن مل يكن( 
يف املجلس )من يتأذي منه( ألمر ديني كمن شأنه اخلوض يف أعراض الناس أو من 
يؤذيه أو )منكر كفرش حرير( جيلس عليه هو أو غريه بحرضته )وآنية نقد( من ذهب 

أو فضة ألكل أو رشب أو نحو ذلك ولو كان املستعمل غريه بحرضته. 
)1) أي جيب احلضور فقط.
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أو كثَرُة زحام، أْو إْغالُق َباِب ُدوَنُه وإِْن مُلَشاوَرة، أْو ُعْذٌر يبيُح اجْلُمَعَة َوَحُرم ذهاب 
، وأْكُلُه إاِلَّ بإذن. َغرِي مْدُعوٍّ
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ـ وليس من املنكر سرت اجلدران بحرير إذا مل يستند إليه )أو كثرة زحام( فإهنا مسقطة 
لوجوب الدعوة )أو إغالق باب دونه( إذا قدم )وإِْن ملشاورة( .

 )أو( مل يكن هناك )عذر يبيح اجلمعة( أي: التخلف عنها من كثرة مطر أو وحل 
أو خوف عىل مال أو مرض أو متريض قريب ونحو ذلك.

الطفييل  ويسمي  ذهب،  إن  )أكله(  حرم  )و(   ، مدعو(  غري  ذهاب  )وحرم   هذا 
)إال بإذن( من رب الطعام فيجوز أكله.

* * *
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أسئلة
ما الوليمة؟ وما حكمها؟ وما وقتها؟ وما حكم اإلجابة هلا؟ : 1س

* * *
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فصل
يف الكالم على اخللع وما يتعلق به

جَيوُز اخُلْلُع وُهَو الطَّالُق بَِعِوض َوإِْن مْن َغريَها أْو بَلْفظِِه، َوُهَو بائٌِن ال َرْجَعة َفيه 
َوإِن َقاَل: َرْجعيٌة، .....
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اخللع هو: اإلزالة واإلبانة، من خلع الرجل ثوبه، أزاله وأبانه.

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  نث  تعايل:  قال  لصاحبه،  لباس  منهام  كل  والزوجان 
ٺٺمث)1) فإذا فارقها كأنه نزعه منها.

وملا كان الفراق يف نظري عوض ناسبه أن يسمي هبذا االسم أكثر من غريه.
حكمه وتعريفه:

وحكمه األصيل اجلواز
الصداق  عىل  زاد  ولو  كثـر  أو  قل  عوض  نظري  يف  أي:  بعوض(  الطالق  )وهو: 
بأضعاف، إن كان العوض منها، بل )وإن( كان من )غريها( من ويل أوغريه، أو بلفظه 

أي: اخللع، وأو للتنويع، أي: أنه نوعان:
وهو الغالب ـ ما كان يف نظري عوِض.ـ 1
ما وقع بلفظ اخللع ولو مل يكن يف نظري يشء، كأن يقول هلا: خالعتك، أو أنت ـ 2

خمالعة.
برشوطه  جديد  بعقد  إال  له  حتل  ال  و  فيه(  رجعة  ال  )بائن  طالق  بنوعيه  واخللع 
املتقدمة. )وإن قال( الزوج ـ حني دفع العوض أو حني تلفظ باخللع ـ: طلقتك طلقة 

)رجعية( فال يفيده ويقع بائنًا، ومن لوازم البينونة سقوط النفقة واإلرث.
)1) سورة البقرة جزء من اآلية: 187.
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ْت َبَراَءُتَك  ْق بَِكإِْن َتمَّ يل أْو صحَّ شُد، َوإالَّ َردَّ امْلاَل، َوَباَنْت َما مَلْ ُيَعـلِّ ُط َباِذلِه: الرُّ ورَشْ
عىل  َوباإِلْنَفاِق  كان  إن  محل  وبنفقة  بإِْذن  إاِلَّ  َغرِيِه  ِمْن  ال  امْلْجرِب،  ِمن  َوَجاَز  َفَطالٌِق، 
َضاِع أْو أْكَثَر، َوال َتْسُقُط بِه َنَفَقُة احْلَمِل عىل األَصحِّ َكاْلَعْكِس  َوَلِدَها أْو ما َتلُدُه مدَة الرَّ

َوبإِْسَقاِط َحَضاَنتَِها، ....
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سفيه  من  يصح  فال  )الرشد(،  غريها  أو  زوجة  من  العوض  أي  باذلة(   )ورشط 
أو صغري، وإذا بذله غري رشيد )رد(  الزوج )املال( املبذول )وبانت( منه )ما مل يعلِّق 
 بكإن تم يل( هذا املال فأنت طالق )أو(  إن )صحت براءتك فطالق(  فإذا رد الويل 
أو احلاكم املال من الزوج مل يقع طالق، بخالف ما إذا قاله لرشيدة أو رشيد، أو قاله 

بعد صدور الطالق، فال ينفعه.
)وجاز(  اخللع )من املجرب( ـ أبا كان أو وصيا ـ عن جمربته بغري إذهنا ولو بجميع 

مهرها، وذلك ظاهر قبل الدخول وكذا بعده يف األب والويص.
)ال( جيوز اخللع )من غريه( أي املجرب من سائر األولياء )إال بإذن( منها له فيه.

وجاز اخللع )بنفقة محل( أي: بنفقتها عىل نفسها مدة محلها )إن كان( محل: أي: 
عىل تقدير وجوده، وأوىل احلمل الظاهر )وباإلنفاق عىل ولدها( منه )أو ما تلده( من 

احلمل )مدة الرضاع( عامني )أو أكثر(.
)وال تسقط( بخلعها عىل نفقة ما تلده من احلمل )نفقة احلمل عىل األصح( وهو 
نظري  يف  عنه  أحدمها  أسقطت  حقان  ألهنام  احلمل؛  نفقة  هلا  قال:  القاسم،  ابن  قول 
اخللع، فيبقي اآلخر، وقال اإلمام: إذا خالعها بنفقة ما تلده استلزم ذلك سقوط نفقة 
احلمل َوُرِجح األول، )كالعكس(  أي: إذا خالعها عىل إسقاط نفقة احلمل فال يسقط 

به نفقة الرضاع.
له، ولو كان هناك من  بولدها وينتقل احلق  )و( جاز اخللع )بإسقاط حضانتها( 
الفتوى  وبه  العمل  به  جرى  الذي  ولكن  املشهور.  هو  وهذا  قبله،  غريه  يستحقها 

انتقاهلا ملن يليها يف الرتبة.
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ٌم  ُمَقوَّ َوإِْن اسُتِحقَّ  ط،  إاِل لرَشْ ل. بمّجُهول. وَله رد رديء  امْلَؤجِّ َل  َوَعجَّ اْلَبيِع،  َوَمَع 
َوأريَق،  كَخْمر،  ِمْن  َكاحْلرام  َله  يَشَء  َفال  يْعَلَم  أْن  إاِلَّ  َفِمْثُلُه،  َوإاِلَّ  َفقيَمُتُه،  مَعنٌي 

َوَكَتأخريَها َدينًا عليه، أْو َتْعجيل َما مَلْ جيْب َقُبوُلُه أْو ُخروجها ِمَن امْلْسَكن، .....
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)و( جاز اخللع )مع البيع( كأن تدفع له ثوًبا عىل أنه خيالعها ويدفع هلا عرشة.ـ 

منها حاال،  فيأخذه  بمجهول(  املؤجل  بامل ألجل جمهول )عجل  لو خالعته  )و( 
واخللع صحيح. )و( للزوج )رد يشء رديء( وجده يف املال الذي خالعته به ليأخذ 
بدله منها، سواء كان دراهم أو غريها )إال لرشط( بأن رشطت عليه عدم رد الرديء 
فليس له رده عمال بالرشط . )وإن استحق(  من يد الزوج )مقوم معني( خالعته به 
بأن خالعته بمثيل أو مقـوم موصـوف  كثوب معني )فقيمته( يرجع هبا عليها، وإال 
كثوب صفته كذا فاستحق من يـده )فمـثله(  يرجـع به عليها. )إال أن يعلم( الزوج 

حني اخللع بأهنا ال متلك ما خالعته به وخالعها عليه )فال يشء له( وبانت.

ومرسوق  ومغصوب  وخنزير  كخمر(  )من  حرام  بيشء  خالعها  كأن  )كاحلرام( 
املرسوق  ويرد  اخلنزير،  وقتل  اخلمر،  )وأريق(  وبانت  عليها  له  يشء  فال  به   علم 

أو املغصوب لربه.

)وكتأخريها دينا عليه( يف نظري خلعها وقد حل أجله فإنه ال يشء له عليها؛ ألن 
تأخري احلال سلف وقد جر هلا نفًعا ـ وهو خالص عصمتها منه ـ وتأخذ منه الدين 
 حـاال )أو تعجيل( دين هلا عليه ألجل )مل جيب( عليها )قبوله( قبل أجله، بأن كان طعاًما 
أو عرًضا من بيع، فريد التعجيل ويبقى إىل أجله وبانت، ملا فيه من حط الضامن عنه 
عىل أن زادها حل العصمة )أو(  خالعها عىل )خروجها من املسكن( الذي طلقها فيه،
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بِه، ُحكَِم  َطالق  وبكل  َفَقبَل،  َنْفيها  عىل  ْجعي  الرَّ ة  عدَّ يف  َمااًل  َكإْعَطائِِه   وَباَنْت، 
ْجَعِة. َق َوأْعَطى، أْو رشط نفي الرَّ إاِل إِليالٍء أْو ُعرْسٍ بنََفَقة، ال إِْن َطلَّ

َوموجبُه َزْوٌج مَكلَّف َوَلْو َسفيًها أْو ويل َغريه لنظر، ال أب سفيه .....
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ـ تعاىل ـ ال جيوز إسقاطه )وبانت( راجع جلميع ما  فريد برجوعها له؛ ألنه حق اهلل 
تقدم، وال يشء له عليها )كإعطائه( أي: الزوج، هي أو غريها )ماال يف عدة( الطالق 
أخري  عليه طلقة  فيقع  ذلك،  عىل  املال  الزوج  )فقبل(  الرجعة  نفي  )الرجعي عىل( 
بائنة، اتفاًقا إن كان عىل أن ال رجعة له عليها. وعىل املشهور إن كان عىل أن ال يرجتعها.

)و( يقع الطالق بائنًا )بكل طالق حكم به(  أي حكم به حاكم )إال( إذا حكم به        
)إليالء أو عرس بنفقة( فرجعي، فإن أيرس يف العدة فله رجعتها، كام أن املوىل له رجعتها 
ووطؤها يف العدة، )ال إن طلق( زوجته )وأعطى(  هلا ماال من عنده فليس بخلع، بل 

هو رجعي عىل املعتمد قال يف التوضيح: ألنه بمنزلة من طلق وأعطي زوجته املتعة .
ط عليه )نفي الرجعة( من غري إعطاء مال فإنه يستمر  ومن طلق زوجته رجعيا ورُشِ

عىل أنه رجعي، وال تبني بذلك.
موجبه:

)وموجبه( ـ أي: موقعه ومثبته.
)زوج( ال غريه، إال أن يكون وكيـاًل عـنه.

)مكلف( ال صبي وجمنون )ولو( كان الزوج )سفيًها(؛ ألن العصمة بيده، وله أن 
يطلق بغري عوض، فبه أوىل. )أو ويل غريه(  أي غري املكلف من صبي أو جمنون، سواء 
كان الويل أًبا للزوجة أو وصًيا أو حاكاًم أو مقدًما من جهته إذا كان اخللع منه لنظر 
أي ملصلحة، وال جيوز عند مالك وابن القاسم أن يطلق الويل عليهام بال عوض، ونقل 
 ابن عرفة عن اللخمي أنه جيوز ملصلحة، إذ قد يكون يف بقاء العصمة فساد ألمر ظهر 

أو حدث )ال أب سفيه( فال خيالع عنه بغري إذنه.



 X57 املختار من الرشح الصغري

أّو  فِيِه،  أْحنَثْتُه  َوَلْو  مْوت  بمَرض  َقة  مَطلِّ َككلِّ  ُدوهَنَا،  وَتَرُثُه،  امْلريِض،  ُخْلُع  وَنَفَذ 
اَم  َوإِنَّ اإِلْقَرار،  ِمَن  ُة  َوالِعدَّ كإِْنَشائِِه،  فِيِه  بِه  واإِلْقرار  أْزواًجا،  َغريُه، وورَثْت  َجْت  َتَزوَّ

ة بَبينة ..... ينَقطُع بِصحَّ
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خلع املريض:

 )ونفذ خلع املريض(  مرًضا خموًفا ـ وهو ما الشأن فيه أن يكون سبًبا يف املوت ـ 
ال نحو رمد أو خفيف صداع وأشار بقوله: )ونفذ( إيل أنه ال جيوز ابتداًء ملا فيه من 

إخراج وارث.
)وترثه( زوجته املخالعة يف مرضه إن مات منه، ولو خرجت من العدة وتزوجت 
ولو كانت مريضة حال  قبله،  ماتت يف مرضه  إن  يرثها هو  فال  أي:  )دوهنا(  بغريه، 

اخللع أيًضا؛ ألنه هو الذي أسقط ما كان يستحقه.

)ككل مطلقة بمرض موت( أي خموف، فإهنا ترثه إن مات من ذلك املرض، دون 
أن يرثها ولو كانت مريضة أيًضا )ولو أحنثته( يف املرض تعمًدا منها، كام لو قال هلا: 
إن دخلت دار فالن فأنت طالق فدخلتها قاصدة حنثه، فرتثه دوهنا ولو خرجت من 
العدة )وتزوجت غريه( ولو أزواًجا )وورثت أزواًجا( كثرية كل منهم طلقها بمرض 
موته )واإلقرار( بالطالق يف مرض املوت، بأن أخرب يف مرضه أنه كان طلقها سابًقا 
)كإنشائه( يف مرضه فرتثه وال يرثها إن كان طلقها بائنًا عىل دعواه أو رجعيا وخرجت 

من العدة عىل دعواه وإال ورثها أيًضا، وال عربة بإسناده الطالق لزمن صحته.

)والعدة( تبدأ )من( وقت )اإلقرار( بالطالق، ال من اليوم الذي أسند إليه الطالق.

وهذا إذا مل تشهد بينة بمقتىض إقراره، وإال عمل هبا، والعدة من يوم أرخته البينة، 
وال إرث إذا انقضت العدة عىل مقتىض تارخيها، أو كان باتا ، )وإنام ينقطع( إرثها منه 

)بصحة( من ذلك املرض )ببينة( ظاهرة.
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وال جُيوُز خْلُع امَلريَضِة إِْن َزاَد عىل إْرثِِه ِمنْها وردَّ الزاَّئِد واْعُترب يْوَم َمْوِتا. وال َتَواُرَث، 
، َوإِْن  ا مل يْلَزْمه، إالَّ أْن ُيتمَّ ه أْو َعْن ُخْلِع امْلِْثل إِْن أْطَلَق َلُه أْو هَلَ َوإِْن َنقََّص َوكيله عامَّ َسامَّ

ياَدُة، ..... َزاَد وكيُلَها فعليه الزِّ
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أن ختالع زوجها،  )املريضة( مرًضا خموًفا، أي: حيرم عليها  الزوجة  )والجيوز خلع( 
وكذا حيرم عليه إلعانته هلا عىل احلرام، وينفذ الطالق، وال توارث بينهام إن كان الزوج 

صحيًحا ولو ماتت يف عدتا وحمل املنع.
)إن زاد( اخللع )عىل إرثه منها( لو ماتت، بأن كان إرثه منها عرشة وخالعته بخمسة 

عرش، وأوىل لو خالعته بجميع ماهلا.
فإن خالعته بقدر إرثه فأقل جاز، وال يتوارثان.

 )ورد الزائد( عىل إرثه منها )واعترب( الزائد عىل إرثه )يوم موتا( ال يوم اخللع، 
املال املخالع به إىل يوم املوت، فإن كان قدر إرثه فأقل استقل  وحينئذ فيوقف مجيع 
به الزوج، وإن كان أكثر رد ما زاد عىل إرثه، فإن صحت من مرضها تم اخللع وأخذ 
مجيع ما خالعته به، ولو أتى عىل مجيع ماهلا )وال توارث( بينهام عىل كل حال )وإن( 
وكل الزوج وكياًل عىل خلعها )ونقص وكيله عام سامه( له، بأن قال له: وكلتك عىل 

أن ختالعها بعرشة، فخالعها بخمسة.
)أو( نقص )عن خلع املثل إن أطلق( الزوج )له( أي للوكيل، بأن مل يسم له شيًئا 
به فأنت طالق  أتيتني بامل أو بام أخالعك  بأن قال هلا: إن   أو أطلق هلا أي: للزوجة، 
)مل يلزمه( اخللع يف الصور الثالث )إال أن يتم( بالبناء للمفعول أي: إال أن يتم الوكيل 
يف األوىل ما سامه له ويف الثانية خلع املثل، وتتم الزوجة يف الثالثة خلع املثل، ولو زاد 

الـوكيل عىل ما سامه له، أو عىل خلع املثل فيام إذا أطلق له، فاللزوم ظاهر باألوىل.
)وإن( وكلت الزوجة وكيال ليخالعها وسمت له شيًئا أو أطلقت )وزاد وكيلها( 
عىل ما سمت أو عىل خلع املثل إن أطلقت )فعليه الزيادة( عىل ما سمت له، أو عىل
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اْمَرأَتني،  أو  َشاِهد  َمَع  بيِمني  أْو  بَساَمٍع  َوَلْو  ر  َ الرضَّ َعىل  أْشهَدْت  إِّن  امْلاِل  ردُّ  ا   َوهَلَ
َطالِق  فأْنِت  َخلُعُتِك  إِْن  َقاَل:  َكأن  َرْجعيا،  بائنًا ال  وبَكْوهِنَا  ا،  هِبَ اْلِقيام  أْسَقَطْت  َوإِْن 

َثالًثا .....
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خلع املثل إن أطلقت وال يلزمها إال دفع ما سمت أو خلع املثل، ولزم الطالق عىل 
كل حال.

رد مال اخللع: 

)وهلا( أي: الزوجة حيث خالعت زوجها بامل وادعت أهنا إنام خالعته لرضر منه 
جيوز التطليق به )رد املال( الذي أخذه الزوج منها أي: أخذته منه )إن أشهدت( أي 
يضارها  أنه  نسمع  نزل  مل  تقول:  بأن  بسامع(  ولو  الرضر  هلا )عىل  تشهد  بينة   أقامت 
إذا  هذا  مرة،  ولو  منه  الرضر  برؤية  شهدتا  )امرأتني(  مع  أو(  شاهد،  مع  بيمني   )أو 

مل تسقط قيامها ببينة الرضر.

بل )وإن أسقطت القيام هبا( بأن قال هلا: أنا أخالعك برشط أن تسقطي حقك من 
القيام ببينة الرضر، فوافقته، فلها أن تقيمها بعد الطالق وتأخذ منه املال الذي دفعته 
له عىل األصح كام قال الشيخ؛ ألن الرضر حيملها عىل ذلك قهًرا، فال يعمل بالتزامها 
بثبوت كوهنا وقت اخللع كانت  أيًضا  به  الذي خالعها  املال  لذلك. وبانت منه ورد 
إن خالعها يف  )ال(  منه  البينونة  يصادف حمال حالة  مل  اخللع  إذ  )بائنًا(،  مطلقة طالًقا 
املال وصح اخللع ولزمه  يرد  حال كوهنا مطلقة طالقا )رجعيا( مل تنقض عدته، فال 
طلقة أخرى بائنة؛ ألن الرجعية زوجة ما دامت يف عدتا )كأن قال( هلا: )إن خالعتك 
 فأنت طالق ثالثا( ثم خالعها، فيقع الطالق عليه ثالثا ورد هلا ما أخذه منها؛ ألن اخللع 

مل يصادف حمال لوقوع الثالث عليه، هذا قول ابن القاسم وهو املشهور.
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مَلْ خْيَتصَّ باملِجلِس  َق باإِلْقَباِض أو األداِء  ا ُعْرف وإِْن علَّ هِبَ املَعاَطاُة إِْن جَري   َوَكَفِت 
إاِلَّ لَقِرينَة. أْو بُدوَن ُخْلع امْلْثل يف: َما أَخـالُعك بِِه فأنت طالق َوإِْن َتنَاَزعا يف امْلال ..... 
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ووجهه أن املعلق واملعلق عليه يقعان يف آن واحد، فإن مل يقل )ثالًثا( بل قال: إن 
خالعتك فأنت طالق، وأطلق، لزمه طلقتان ومل يرد املال، فإن قيد باثنتني مل يرد املال 

ولزمه الثالث، وكل هذا عىل مذهب ابن القاسم.

باملعاطاة  أي:  هبا(  جرى  )إن  بالطالق  النطق  عن  اخللع  يف  املعاطاة()1)  )وكفت 
)عرف( كأن جيري عرفهم بأهنا متى دفعت له أسورتا أو عقدها فأخذه وانرصفت 

كان ذلك خلًعا.

ومثله قيام القرينة، قال ابن القاسم: إن قصد الصلح عىل أن يأخذ متاعه وسلم هلا 
متاعها فهو خلع الزم، ولو مل يقل: »أنت طالق«أهـ

فأنت  أديتني عرشة  أو  أقبضتني  إن  األداء( نحو:  أو  باإلقباض  )وإن علق اخللع 
طالق: أو فقد خالعتك )مل خيتص( اإلقباض )باملجلس( الذي علق به، بل متى أعطته 
ما طلبه لزمه اخللع، ما مل يطل الزمن بحيث يقيض العرف بأن الزوج مل يقصد التمليك 

إليه )إال لقرينة( تقتيض أنه أراد اإلقباض باملجلس، فيعمل هبا.

وإن خالعته )بدون خلع املثل( يف قوله: إن دفعت يل )ما أخالعك به فأنت طالق( 
مل يقع عليه الطالق؛ ألن )ما أخالعك به( منرصف خللع املثل، فإن دفعت له خلع املثل 

بانت، وإال فال.

)وإن( اتفقا عىل الطالق و)تنازعا يف املال( فقال الزوج: طلقتك عىل مال، وقالت: 
بل بال عوض.

)1)  املعاطاة: املناولة. 
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الطَّالق  َعَدد  َويف  ُفَقْوهُلا،  َوإاِل  َحلف.  َنَكَلت  فإِْن  َوَباَنْت  َحَلَفْت  جنِْسه  أّو  قْدرِه  أْو 
َفَقْوُلُه بيِمني.
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)أو( اتفقا عليه وتنازعا يف )قدره( فقال: بعرشة وقالت: بل بخمسة.
بثوب )حلفت( عىل صدق دعواها ونفي  بامل، وقالت:  فقال:  )أو( يف )جنسه( 
دعوى الزوج، وكان القول هلا بيمني يف املسائل الثالث )وبانت( عىل مقتىض دعواه 
ىف األوىل )فإن نكلت حلف( الزوج، وكان القول لــه، )وإال( حيــلف بأن نكــل كام 
نكلت فالقول )قوهلا( )و( إن تنازعا )يف عدد الطالق( فقال: طلقتها واحدة، وقالت: 
بل ثالثا، وال بينة )فقوله بيمني( فله تزوجيها قبل زوج، ولو تزوجها بعد زوج كانت 
إذ  باألصل،  العمل  من  القواعد  تقتضيه  الذي  هو  هذا  بقوله،  عمال  بطلقتني،  معه 

األصل عدم الطالق، وقد ادعت عليه خالف األصل، فعليها البيان.

* * *
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أسئلة

س1: ما اخللع؟ وما حكمه؟ وما دليله؟ وما أنواعه؟

س2: ما حكم خلع املريض؟ وما حكم خلع الزوجة املريضة؟ وما حكم تنازع 
الزوجني يف مال اخللع؟

س3: بني احلكم فيام يأتى:

وقع اخللع باإلنفاق عىل الزوج.)أ( 

وقع اخللع مع البيع.)ب( 

خالعته بامل ألجل جمهول.)ج( 

خالعها بيشٍء حرام كخمٍر.)د( 

 خالعته عىل تأخريها دينا عليه قد حلَّ أجله أو تعجيل دين هلا عليه مل جيب )هـ( 
عليها قبوله قبل أجله.

من طلق زوجته رجعيًّا ورشط عليه نفي الرجعة من غري إعطاء مال.)و( 

نقص الوكيل عن خلع املثل أو عام سامه له الزوج.)ز( 

زاد وكيل الزوجة عام سمته له.)ح( 

* * *
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فصل يف الطالق

أْبَغُض احْلالِل إيِل اهلل الطَّالُق، َوَقْد ينَْدُب، أْوجيُب، وقد حيرم .....
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فصل

يف بيان أحكام الطالق، وأركانه، وما يتعلق بذلك

الطالق  أن  يفيد  وهو   ،(1(» الطالق  اهلل  إىل  احلالل  أبغض   « بقوله ملسو هيلع هللا ىلص:   وافتتحه 
وإن كان حالاًل إال أن األوىل عدم ارتكابه، ملا فيه من قطع األلفة إال لعارض.

تعريفه: حل عقد النكاح بني الزوجني بلفظ يفيد ذلك صاحة أو كناية.

أحكامه:

 )وقد يندب( لعارض كام لو كانت بذية اللسان خياف منها الوقوع يف احلرام 1ـ 
والدهيا،  ويسب  يسبها  أو  مربًحا  رضًبا  يرضهبا  كأن  عنده،  استمرت   لو 

أو كانت قليلة احلياء تتربج إىل الرجال.

نفقة 2ـ  من  حمرم  يف  يوقعه  بقاءها  أن  علم  لو  كام  لعارض،  )جيب(  قد   )أو( 
أو غريها.

)وقد حيرم(، كام لو علم أنه إن طلقها وقع يف احلرام كالزنا وال قدرة له عىل ـ 3
زواج غريها .

أقسام الطالق:

والطالق قسامن: سني، بدعي.

)1) رواه أبو داود ، وابن ماجة ، وصححه احلاكم يف املستدرك.
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ة َواإلَّ َفبِْدعي.  ني َواَحَدٌة َكامَلٌة بطْهر مَلْ يمس فيِه، بال عدَّ والسُّ

َوُكره إِْن َكاَن بَغري َحيض َونَِفاس، .....
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

القسم األول: الطالق السين:

)والسـني( ما استـوىف الرشوط اآلتية: 

أن يقع طلقة )واحدة( ال أكثر. ـ 1

)كاملة( ال بعض طلقة كنصف طلقة.2ـ 

)بطهر( ال يف حيض أو نفاس.3ـ 

)ومل يمس( أي: مل يطأها )فيه( أي: يف الطهر الذي طلق فيه.4ـ 

)بال عدة( أي: من غري أن يوقعه عليها يف عدتا من رجعي قبل هذا.5ـ 

أن يوقعه عىل مجلة املرأة ال عىل بعضها كيدها.ـ 6

القسم الثانى: الطالق البدعي:

وهو ما انتفت منه رشوط السني وعرب عنه فقال: 

بعض  أو  واحدة  من  أكثر  أوقع  بأن  بعضها:  أو  الرشوط  هذه  انتفت  بأن  )وإال( 
طلقة، أو يف حيض أو نفاس، أو يف طهر مسها فيه، أو أردف أخرى يف عدة رجعي 

)فبدعي( كام لو أوقعها عىل بعض املرأة.

والبدعي إما مكروه، وإما حرام.ـ 

)وكره( البدعي )إن كان( وقوعه )بغري حيض ونفاس( وظاهره ولو أوقع ثالثا، 
وقال اللخمي: إيقاع اثنتني مكروه، وثالثة ممنوع.

واإلمجاع عىل لزوم الثالث إذا أوقعها يف لفظ واحد، نقله ابن عبد الرب وغريه.
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َتُقْم  مَلْ  َوإِْن  اْلِعدِة.  ْجعِة آلخر  الرَّ وُأْجرب عىل  َخاَلَعْت،  أْو  َطَلبْتُه  وإِْن  ُمنع ووَقع  وإالَّ 
ب، ثم رِضَب بَمْجلِِس، َفإِْن أيب  ْ جن، ثمَّ ُسجَن، ثمَّ بالرضَّ د بالسِّ َها، َفإِْن أيب ُهدِّ بحقَّ
إِْمَساَكها حتَّي تطهر فتحيض،  والتََّواِرُث، واألحب  اْلَوْطُء  بِه  َوجاز  احْلاكُم،  اْرجَتع 

فتطهر، ثم إن شاَء طلق .....
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 )وإال( بأن طلق يف احليض أو النفاس )منع ووقع)1) وإن طلبته( املرأة من زوجها 
يف حيضها أو نفاسها )أو خالعت( زوجها فيه)2) .

)وأجرب( الزوج )عىل الرجعة( إذا كان رجعيا، ويستمر اجلرب )آلخر العدة( فإن 
خرجت من العدة بانت، وقال أشهب: جيرب ما مل تطهر من احليضة الثانية؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص 

أباح يف هذه احلالة طالقها فال معنى إلجباره يف هذه احلالة.
)بحقها(  املرأة  تقم(  مل  )وإن  احلاكم  فيجربه  تعاىل   اهلل   حق  بارجتاعها   واألمر 
يف الرجعة. )فإن أبى( من الرجعة )هدد بالسجن ثم( إن أيب )سجن( بالفعل )ثم( إن 
أبى هدد )بالرضب، ثم( إن أبى )رضب( بالفعل، يفعل ذلك كله )بمجلس( واحد .

)فإن أبى( من االرجتاع )ارجتع احلاكم( بأن يقول: ارجتعتها لك.
)وجاز( بارجتاع احلاكم )الوطء والتوارث( وإن مل ينوها الزوج؛ ألن نية احلاكم 

قائمة مقام نيته.
 )واألحب( ملن راجع املطلقة يف احليض طوًعا أو كرًها وأراد مفارقتها )إمساكها 
حتي تطهر( فيطؤها )فتحيض فتطهر( بعده )ثم إن شاء طلق( قبل أن يمسها ليكون 

سنيا.
فيه؛ ألن  الذي طلق  ييل احليض  الذي  الطهر  منه عدم طالقها يف  إنام طلب  وهو 
الطهر  بالوطء بعد احليض فقد مسها يف ذلك  يتم  إنام  االرجتاع جعل للصلح، وهو 

فإذا حاضت منع الطالق فإذا طهرت فله الطالق قبل الوطء.
)1) أي لزمه الطالق.

)2) أي لزمه اخللع. 
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اَفَعا َطاِهَرا،  عْته إاِلَّ أْن يرَتَ قْت إِّن ادَّ وَجاز َطالق احْلامل وَغري امْلْدخول هِبا فيِه، َوُصدِّ
ْجعِة، بِِخالِف  َوُعِجِل َفْسخ اْلَفاسِد يف احْليض، َوالطِّالق عىل امْلْوىل، ثمَّ أْجرَب عىل الرَّ

امْلْعرِس بالنََفَقِة أو اْلعيب وُرْكنُه: أْهٌل، .....
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 وَمنُْع طالِق احلائض قيل: تعبدي أي: غري معلل بعلة، واألصح أنه معلل بتطويل 
العدة؛ ألن أوهلا يبتدأ من الطهر بعد احليض، فأيام احليض الذي طلق فيه لغو مل حتسب 

من العدة، فليست هي فيها زوجة وال معتدة.
)وجاز طالق احلامل( يف احليض؛ ألن عدتا وضع محلها فال تطويل فيها .ـ 
)و( جاز طالق )غري املدخول هبا( يف احليض لعدم العدة من أصلها.ـ 

)وصدقت( املرأة )إن ادعته( أي الطالق يف احليض ليجرب عىل رجعتها، وال ينظرها 
النساء.

)إال أن يرتافعا( للحاكم حال كوهنا )طاهًرا( فالقول له، فال جيرب عىل الرجعة.ـ 
)وعجل فسخ الفاسد يف( زمن )احليض( وال يؤخر حتى تطهر منه، إذ التأخري ـ 

عىل الفساد أقبح من الفسخ يف احليض.
 )و( عجل )الطالق عىل املوىل( يف احليض إذا حل األجل بكتاب اهلل  تعاىل  ثم أجرب ـ 

عىل الرجعة بعده، لسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .
بل ـ  يطلق عليه يف احليض،  التلوم، فال  إذا حل أجل  بالنفقة(  املعرس  )بخالف 

حتي تطهر، )أو العيب( كجذام أو برص أو جنون جيده أحد الزوجني يف اآلخر، فال 
يعجل الفسخ يف احليض. بل حتي تطهر.

أركان الطالق:
)وركنه( أي الطالق من حيث هو سنى أو بدعى بعوض أم ال:

موقعه 1ـ  ألن  الفضويل  يرد  وال  نائبه،  أو  زوج  من  موقعه  به  واملراد   )أهل( 
يف احلقيقة هو الزوج، بدليل أن العدة من يوم اإلجازة ال اإليقاع.
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اَم يِصح ِمْن ُمْسلِم ُمَكلف َوَلْو سكَر َحَراًما  بِِخالِف ُعُقوِده  وَقْصـٌد، وحمل، َوَلْفٌظ ، وإِنَّ
كالنَِّكاح  َهازاًل  َوَلْو  َولزم  اإِلَجاَزِة،  َمْن  ُة  واْلعدَّ اْلُفُضويل،َكْبيـعِه،  وطالق  وإْقَراِرِه 

والرْجعة، .....
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)وقصد( أي: قصد النطق باللفظ الرصيح أو الكناية الظاهرة، ولو مل يقصد 2ـ 
اللسان  سبق  عن  به  واحرتز  اخلفية،  الكناية  يف  حلها  وقصد  العصمة،   حل 

يف األولني وعدم قصد حلها يف الثالث.
)وحمل( أي: عصمة مملوكة، حتقيقا أو تقديرا، كام يأيت.3ـ 
)ولفظ( صيح أو كناية ظاهرة أو خفية، أو ما يقوم مقامه كاإلشارة والكتابة، 4ـ 

ال بمجرد نية وال بفعل إال لعرف.
واملراد بالركن ما تتحقق به املاهية ولو مل يكن جزءا منها حقيقة .

شروط صحة الطالق: 

رشوط صحته ثالثة: اإلسالم، والبلوغ والعقل أشار هلا بقوله: 
 )وإنام يصح من مسلم( ال من كافر )مكلف( ولو سفيها، ال من صبي أو جمنون 
خمتاًرا  عمًدا  مخًرا  رشب  لو  كام  )حراًما(  سكًرا  املكلف  سكر(  )ولو  عليه  مغمي  أو 

فيلزمه الطالق؛ ميز أو مل يميز؛ ألنه أدخله عىل نفسه.
)بخالف عقوده( من بيع أو رشاء أو إجارة أو نكاح، فال تلزم وال تصح )وإقراره(  

بيشء يف ذمته أو أنه فعل كذا فال يلزمه.
طالق الفضولي وحكمه:

)وطالق الفضويل( وهو من أوقع الطالق عن غريه بغري إذنه )كبيعه( متوقف عىل 
اإلجازة، فإن أجازه الزوج لزم )والعدة من( يوم )اإلجازة( ال من يوم إيقاع الفضويل، 
)ولزم( الطالق ولو وقع منه )هازاًل كالنكاح والرجعة( فإهنا تلزم باهلزل واملزاح وإن 

مل يقصد إيقاعها.
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ال إِْن َسبق لَِسانُه، يف اْلَفْتوي أو ُلقِّن أْعجمي باِل َفْهم أْو هَذي مَلِرض، أْو أْكره عليه. 
عيًّا  ُه َسيْكَرُه، أْو يُكوُن رَشْ َوَلْو َتَرك التَّْوريَة، أْو عىل فِْعل َما َعلََّق عليه، إاِلَّ أْن يْعَلم أنَّ

.....
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فال  به،  فنطق  لسانه  فزل  الطالق  لفظ  بغري  النطق  قصد  بأن  لسانه(  سبق  إن  )ال 
يلزمه )يف الفتوى( ويلزمه يف القضاء، )أو لقن أعجمي( لفظ الطالق )بال فهم( منه 

ملعناه، فال يلزمه يشء مطلًقا.
ـ )أو هذي()1) بذال معجمة مفتوحة كرمي )ملرض( قام به فطلق من غري شهود، 

حيث شهد العدول بأنه هيذي.
وأما لو شهدوا بصحة عقله لزمه الطالق وال يقبل قوله.

طالق  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  قضاء،  وال  فتوى  يف  يلزمه  فال  الطالق،  عىل  أكره(  )أو  ـ 
يف إغالق«)2) أي: إكراه )ولو ترك التورية( مع معرفتها مل يلزمه يشء، بل لو قيل له 
طلقها فقال: هي طالق بالثالث، مل يلزمه يشء، ألن املكره ال يملك نفسه حال اإلكراه 

كاملجنون.
 )أو( أكره )عىل فعل ما علق عليه( الطالق فال حينث، كحلفه بطالق ال أدخل 
الرب، وأما صيغة   الدار، فأكره عىل دخوهلا، أو محل كرها فأدخلها، وذلك يف صيغة 

احلنث نحو »إن مل يدخل الدار فطالق« فأكره عىل عدم الدخول فإنه حينث كام يأيت.
)إال أن يعلم( حال احللف )أنه سيكره( فأكره، فإنه حينث.ـ 

)أو يكون( اإلكراه )رشعيا( فإنه حينث به؛ ألن اإلكراه الرشعي كالطوع.
وكمن حلف بالطالق ال خرجت زوجته، فأخرجها قاض لتحلف يمينًا وجبت ـ 
عليها.

)1) اهلذي: كالم ال معنى له.
)2)  رواه ابن ماجة .
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َفيْلَزُم، َكاحلنْث بَخْوف قْتل، أْو رْضب َمْؤملٍ، أو َسْجن، أْو َقيد،  َزَوالِِه  أْو يْفَعُل بْعد 
كصفع لِِذي ُمُروَءة بِمإل، أْو أْخذ َمال، أْو َقْتِل ولد أْو والد ال ْغريمَها، وُندب احْللِف 

لِيْسَلم، .....
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)أو يفعل( اليشء املحلوف عليه )بعد زوال( اإلكراه )فيلزم( الطالق.
 كام يلزمه اليمني يف صيغة احلنث مطلقا، كام لو حلف إن مل يدخل الدار فهي طالق، 
فهم بالدخول، فمنع منه كرها فإنه حينث، كام لو عزم عىل عدم الدخول. واحلاصل أن 

صيغة الرب ال حنث فيها باإلكراه بالقيود املتقدمة.
وأما صيغة احلنث فال ينفع فيها اإلكراه، النعقادها عىل احلنث.

اإلكراه الذي ال حنث به يف صيغة الرب يكون:
)بخوف قتل( إن مل يطلق.1ـ 
 )أو رضب مؤمل(.2ـ 
 )أو سجن أو قيد كصفع( بكف يف قفا )لذي مروءة( بجمع من الناس، فإنه 3ـ 

وإن مل يؤمل فهو عند أهل املروءات فظيع فإن كان بخلوة أو كان الزوج من غري 
أهل املروءات مل يكن إكراها ما مل يكثر، وإال فإكراه مطلًقا.

 )أو( خوف )أخذ مال( له، قل أو كثر.4ـ 
)أو( خوف )قتل ولد( إن مل يطلق، وكذا بعقوبته إن كان بارا، والولد يشمل 5ـ 

الذكر واألنثي وإن نزل.
)أو( خوف قتل )والد( من أب أو أم )ال غريمها( من أخ أو عم أو خال أو 6ـ 
غريهم.

)وندب احللف( بالطالق وغريه )ليسلم( الغري من القتل بحلفه، وإن حنث هو.
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َوَقْذف  ب،  َكالسَّ اْلُكفر،  بِخالف  وَنْحُوُه،  واْلَبيُع  واْليِمنُي  َواإِلْقراُر،  النَِّكاُح،  وِمثُلُه 
رْبُ أمْجَُل.  َنا بَطائِعة خلية؛ َفال جُيوُز إاِلَّ باْلَقْتل، والصَّ امُلْسلم، والزِّ

ُه: ما ُملَك ِمْن عْصَمة وإِْن تعليقا: بنية، أْو بَساط، َكَقْولِِه ألْجنَبِية: إِْن َفَعْلِت،  َوحَمَلُّ
َوَنَوي بْعَد نَِكاحها .....
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 )و( مثل الطالق يف اإلكراه )النكاح واإلقرار واليمني وعقد البيع ونحوه(.
وحاصله: أن من أكره غريه عىل عقد أو حّل عقد أو إقرار أو يمني مل يلزم املكره 
يشء، واإلكراه فيام ذكر يكون بخوف قتل أو رضب مؤمل إىل آخر ما تقدم )بخالف( 
بقذر  مصحف  كإلقاء  ملك  أو  لنبي  أو  تعايل  هلل  )كالسب(  الكفر  عىل   اإلكراه 

)و( بخالف )قذف املسلم( بالزنا.
 )و( بخالف الزنا )بطائعة خلية( من زوج، )فال جيوز( اإلقدام عىل يشء من ذلك 
)إال( إذا أكره )بالقتل( ال بغريه من قطع ونحوه )والصرب( عىل القتل وعدم ارتكاب 

يشء مما ذكر )أمجل( عند اهلل تعاىل وأحب إليه.
الركن الثالث: املحل ، وبينه فقال: 

حاصلة  حقيقة  مملوكة  عصمة  أي  عصمة(  من  ملك  )ما  الطالق:  أي  )وحمله( 
بالفعل، بل )وإن( كان ملكها ذا تعليق، أي مقدًرا حصوله بالتعليق، وذلك التعليق: وذلك التعليق: 
فهي  تزوجتها  أو  تزوجتك  إن  زوجة:  أي:غري  ألجنبية  كقوله  صحًيا  يكون  أن  فهي إما  تزوجتها  أو  تزوجتك  إن  زوجة:  أي:غري  ألجنبية  كقوله  صحًيا  يكون  أن  إما 

طالق، فمتى تزوجها وقع عليه الطالق.طالق، فمتى تزوجها وقع عليه الطالق.
وإما غري صيح وهو قسامن:

إما )بنية، أو بساط( 
النية: )كقوله ألجنبية: إن فعلت( كذا، كإن دخلت الدار فأنت طالق ونوى ـ 1

إن فعلته )بعد نكاحها( فتزوجها ففعلته لزمه الطالق لنية التعليق.
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اَم  ُكلَّ َقاَل:  إِْن  ر  وَتَكرَّ النِّْصُف،  وعليه  َعقَبُه،  وَتْطُلُق  َطالٌِق،  هي  ِخَطبتها  ِعنَْد  َقال  أْو 
ي َفَقْط .... ْجُتِك، إاِلَّ َبْعَد ثالث َقْبَل َزْوج، وَلْو دَخل َفامْلَسمَّ َتَزوَّ
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والبساط: ما أشار له بقوله:ـ 2

)أو قال عند خطبتها( وشدد الويل عليه يف الرشوط مثال، )هي طالق( ومل يستحرض 
نية إن تزوجتها، فإن تزوجها لزمه الطالق؛ ألن بساط اليمني  أي: قرينة احلال.

عليها  يقع  الالم- أي:  وضم  التاء  بفتح   - )وتطلق(  تزوجها  إن  املراد  أن  عىل  تدل 
الطالق عقب الفعل يف الثاين وعقب العقد يف الثالث كاألول.

الدخول  قبل  فعلت  إن  الثاين  يف  لكن  الصداق،  نصف   أي  )النصف(   وعليه 
وإال فعليه مجيع الصداق.

التكرار  تقتيض  بصيغة  أتى  )إن(  الصداق  ولزوم نصف  الطالق  )وتكرر( وقوع 
كأن )قال كلام تزوجتك( فأنت طالق )إال بعد ثالث( من املرات وهي الرابعة )قبل  
زوج( فإذا تزوجها ثالث مرات لزمه النصف يف كل مرة، فإن عقد عليها بعد ذلك، 

قبل أن تنكح زوجا غريه مل يلزمه يشء؛ ألن عقده حينئذ مل يصادف حمال.

فإن تزوجت غريه عاد احلنث ولزوم النصف إىل أن تنتهي العصمة، وهكذا؛ ألن 
لزمه  عامة  وإنام حلف عىل عصمة مستقبلة وهي  بالفعل  مملوكة  تكن  مل  ملا  العصمة 
فيختص  تكرار  بأداة  متزوًجا هبا وحلف  لو كان  ما  النصف يف كل عصمة بخالف 

بالعصمة اململوكة فقط كام يأيت.

وقوله: وعليه النصف أي: يف نكاح التسمية، وإال فال يشء عليه )ولو دخل( هبذه 
املرأة التي علق طالقها عىل تزوجيها )فاملسمى( يلزمه )فقط( إن كان، وإال فصداق 

املثل.
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إاِلَّ إَذا َعمَّ النَِّساِء واْعُترِب يف واليتِِه عليه َحاَل النفوِذ، َفَلْو َفَعَلْت امْلْحُلوَف عليه، حال 
فيها يَشُء  امْلَعلَّق  اْلِعْصَمة  ِمن  َلُه  َبَقي  إِْن  َحنِث  َفَفَعَلته  َنَكحَها،  َفَلْو  يْلَزْم،  مَلْ  بينوَنتها 

يُح: .....  وَلْفظُه الرصَّ
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واستثنى من قوله: وإن كان تعليقا قوله:
ـ )إال إذا عم النساء( يف تعليقه، كأن قال: كل امرأة أتزوجها أو إن دخلت الدار 
فكل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثم دخل فال يلزمه يشء للحرج واملشقة بالتضييق، 

واألمر إذا ضاق اتسع.
)واعترب( رشًعا يف ملك العصمة )حال(  وقت الفعل املعلق عليه ال حال التعليق، 
)فلو فعلت( الزوجة التي حلف بطالقها إن دخلت الدار)املحلوف عليه( بأن دخلت 
الدار )حال بينونتها( ولو بواحدة كخلع أو بقضاء عدة رجعي )مل يلزم( الطالق إذ 
ال والية له عىل املحل أي: العصمة حال النفوذ، أي:حال وقوع املحلوف عليه من 
النفوذ وإن كان له عليه الوالية  الدخول املعلق عليه الطالق، إذ املحل معدوم حال 

أي: امللك حال التعليق.
وكذا من حلف عىل فعل غريها كدخول زيد أو دخوله هو فدخل حال بينونتها 

مل يلزم.
)فلو نكحها( بعد البينونة وكانت يمينه مطلقة أي: غري مقيدة بزمن أو مقيدة بزمن 
ومل ينقض )ففعلته( بعد نكـاحها )حـنث( سواء فعلته حال البينونة أيًضا أم ال )إن 

بقي له من العصمة املعلق فيها يشء( بأن كان طالقها دون الغاية .
الركن الرابع: لفظ الطالق ، وهو قسامن: 

اللفظ الرصيح، وأشار إليه بقوله: )أ( 
)ولفظه الرصيح( الذي تنحل به العصمة ولو مل ينو حلها متى قصد اللفظ.
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َولزَم  واْنَطلِقي،  َمْطُلوَقٌة  ال  َقة  َوُمَطلَّ َوَطالِق،  ْقِت،  وَتَطلَّ ْقُت،  َوطلَّ َوَطالق،  الطَّالُق، 
ق يف َنفي إِْن َدلَّ بَساٌط عليه. َوكِنَايُتُه الظَّاِهَرة: بتٌَّة  ي، َوُصدِّ واِحَدٌة إاِلّ لِنِية أْكَثَر كاْعَتدِّ

وحْبُلِك عىل َغاربِك، ولزم هِباَِم الثَّالُث ُمْطَلقا.
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)الطالق( كام لو قال: الطالق يلزمني، أو عيلَّ الطالق، أو أنت الطالق، ونحو ذلك.1. 
بالتنكري: أي: يلزمني، أو عليك، أو أنت طالق، أو عيلَّ طالق، وسواء 2.   )وطالق( 

، أم ال؛ ألنه مقدر واملقدر كالثابت. نطق باملبتدأ كأنت، أو باخلرب كعيلَّ
)وطلقت( بالفعل املايض والتاء مضمومة.3. 
)وتطلقت( بتشديد الالم املفتوحة وكرس التـاء: أي: مـني، أو أنت تطلقت.4. 
 )وطالق( اسم فاعل.5. 
 )ومطـلقة( بفـتح الطـاء والـالم مشددة ـ اسم مفعول، نحو أنت مطلقة.6. 

كناياته  من  وال  صحيه  من  هي  ليست  أي:  )وانطلقي(  ومنطلقة،  مطلوقة(  )ال 
الظاهرة، الستعامهلا يف العرف يف غري الطالق.

بل من الكنايات اخلفية: إن قصد هبا الطالق لزمه، وإال فال ولزم يف صحيه طلقة 
)واحدة إال لنية أكثر( فيلزمه ما نواه.

)كاعتدي( أي: كام لو قال هلا )اعتدي( فإنه يلزمه طلقة واحدة إال أن ينوي أكثر 
يف(  )وصدق  ذكر  ما  هبا  ويلزم  الظاهرة،  الكنايات  من  واعتدي  نواه،  ما  يلزمه  فإنه 
دعـوى نفيه الطالق من أصله يف قوله: اعتدي )إن دل بساط عليه( أي:عىل نفيه كام 
نويت  وقال:  اعتدي،  فقال:  العد،  أو  بيشء  االعتداد  ذكر  مقام  يف  اخلطاب  كان  لو 

االعتداد بكذا أو العد، فيصدق يف ذلك.
كنايات الطالق:)ز( 

)وكنايته الظاهرة:  بتة وحبلك عىل غاربك ولزم هبام( أي: بإحدي هاتني الصيغتني 
)الثالث مطلًقا( دخل هبا أم ال؛ ألن البت القطع، وقطع العصمة شامل للثالث ولو 

مل يدخل.
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ا.  َوَواحَدٌة َبائِنٌَة، أْو َنَواَها بَِكاَدُخيل َواْذَهبي، َوِهي َثالٌث يف امَلْدَخْوِل هِبَ
م، وحْلِم اخْلنِْزير، ووهبتك أْو َرَدْدُتِك ألهْلِك، أْو ال ِعْصمَة يل عليك،  َكامْليَتِة، َوالدَّ

وأْنِت َحراٌم أْو َخليٌة،.....
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ـ واحلبل عبارة عن العصمة، وهو إذا رمى العصمة عىل كتفها مل يبق له فيها يشء 
مطلًقا.

ـ ومن الكناية الظاهرة قوله هلا: أنت طالق طلقة )واحدة بائنة( نظًرا لقوله بائنة، 
والبينونة بعد الدخول بغري عوض إنام تكون ثالًثا، فألزم هبا الثالث كام يأيت، ومل ينظروا 
للفظ واحدة، إما لكون واحدة صفة ملرة حمذوًفا أي: مرة بدليل قوله بعد بائنة، وإما؛ 
ألنه حيتاط يف الفروج ما ال حيتاط يف غريها، فاعترب لفظ بائنة وألغي لفظ واحدة )أو 
نواها( أي: الواحدة البائنة )بكادخيل، واذهبي( وانطلقي من سائر الكنايات اخلفية، 

فإنه يلزمه الثالث )يف املدخول هبا( وواحدة فقط يف غريها ما مل ينو أكثر.
الطالق، كأن يقول هلا )أنت طالق(  بلفظ صيح  البائنة  الواحدة  إذا نوى  وأوىل 
ونوى الواحدة البائنة فإنه يلزمه الثالث يف املدخول هبا دون غريها، ما مل ينو أكثر؛ ألن 

نية البينونة كغريها.
 والبينونة بعد الدخول بغري عوض وال لفظ خلع: ثالث، وقبل الدخول واحدة 
إال لنية أكثر، ولذا قال وهي أي: واحدة بائنة لفًظا أو نية بلفظ صحيه أو كنايته اخلفية 

)ثالث يف املدخول هبا( ويلزمه واحدة يف غريها ما مل ينو أكثر.
له؛  أثر  فال  سبيلك  كخليت  الظاهرة  الكناية  بلفظ  البائنة  الواحدة  نية   وأما 

ألن العربة حينئذ باللفظ، ومدلوله الثالث عىل تفصيلها املعلوم فيها.
ومن قال لزوجته: أنت عىل )كامليتة( أو )الدم وحلم اخلنزير( أو )وهبتك( ألهلك 
)أو رددتك ألهلك، أو ال عصمة يل عليك، وأنت حرام، أو خلية ( أي: من الزوج
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مَلْ  َما  ُمْطَلًقا  الثَّالُث  ينْو أَقلَّ وَلزم  مَلْ  إِْن  َكَغرِيَها،  أَنا،  أْو  بائِنٌَة،  أْو  أْو َخالَِصٌة  َبريٌة،  أْو 
ينْو أَقلَّ يف: َخليُت َسبيَلِك، ويف امْلْدُخول هبا يف: وْجهي ِمْن َوْجِهِك، أْو عىل َوْجِهِك 
َحَراٌم، َكال نَِكاح بيني َوَبينَك، أْو ال ِملَك يل، أْو الَ سبيل يل عليك، إاِلَّ لِِعَتاب َوإاِلَّ فال 
يَشْء عليه َكَقْوله: يا َحراٌم أْو: احْلالُل َحَرام، أْو َحراٌم عىل، أْو مجيُع ما أْملِك َحَراٌم، َومَلْ 
يِرْد إْدَخاهَلا؛ وَواِحَدٌة ُمْطَلًقا يف )َفاَرْقُتِك( وحَلف عىل َنفيه يف »أنت سائبة« أو ليس 

بيني وبينك حالل وال حرام، فإن نكل نوى في عدده.
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)أو برية ، أو خالصة( أي: مني، ال عصمة يل عليك )أو بائنة ، أو أنا( بائن منك وخيل 
الثالث يف املدخول هبا )كغريها ( كغري املدخول هبا  فإنه يلزمه   أو بري أو خالص، 
أراد  ما  أنه  نكاحها  أراد  إن  وحلف  نواه،  ما  لزمه  األقل  نوي  فإن  أقل(  ينو  مل   )إن 

إال األقل، ال إن مل يرده.
هلا:  قوله  )يف(  الثالث  من  أقل(  ينو  مل  )ما  ال  أم  دخل  مطلقا(  الثالث  )ولزم 
 )خليت سبيلك( فإن نوى األقل لزمه ما نواه )و( لزمه الثالث )يف املدخول هبا( فقط 
بني  فرق  فال  حرام(  وجهك  عىل  وجهي  أو  حرام  وجهك  من  )وجهي  قوله:  )يف( 
ِمْن وعىل وشبه يف ذلك قوله: )كال نكاح بيني وبينك، أو ال ملك يل( عليك )أو ال 
فال  )لعتاب  كان  بأن  و)إال(  فقـط  هبا  املدخـول  الثالث يف  فيلزمه  سبيل يل عليك( 
ذلك،  هلا  فقال  منه،  إذن  بال  غرضه  توافق  ال  أموًرا  تفعل  كانت  لو  كام  عليه(  يشء 
فالعتاب قرينة وبساط دال عىل عدم إرادته الطالق كام يأيت )كقوله: يا حرام( ومل ينو 
، أو عيلَّ  به الطالق )أو( قال: )احلالل حرام(  بدون َعيلَّ )أو( قال: )احلالل حراٌم( عيلَّ
 حرام، )أو مجيع ما أملك حرام، ومل يرد إدخاهلا( أي: الزوجة يف لفظ من هذه األلفاظ، 
أقل  لنية  إال  غريها  ويف  هبا  املدخول  يف  فثالث  إدخاهلا  قصد  فإن  عليه،  يشء   فال 
)و( لزمه )واحدة مطلقا( دخل أم ال )يف( قوله: )فارقتك( إال لنية أكثر وهي رجعية 
يف املدخول هبا )وحلف عىل نفيه( أي: الطالق حيث ادعـى عدم قصده )يف( قوله: 
ى يف  )أنت سائبة، أو ليس بيني وبينك حالل وال حرام، فإن نكل( لزمه الطالق و)ُنوِّ

عدده( وقبل قوله فيام دون الثالث بيمينه.
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يح، ..... َق يف َنفيه، إِْن َدلَّ بَساٌط عليه يف اجْلِميع َكالرصَّ وُصدِّ
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اخلالصة: يف الكناية الظاهرة وهي ما شأهنا أن تستعمل يف الطالق، وحل العصمة 
وهي عدة أقسام:

األول: ما يلزمه فيه طلقة واحدة إال لنية أكثر يف املدخول هبا، وهو »اعتدي« وأما 
غري املدخول هبا فال عدة عليها، فإن قال هلا: »اعتدي« فهو من الكناية اخلفية يف حقها.

الثاين: ما يلزم فيه الثالث مطلقا، وهي: »بتة وحبلك عىل غاربك« .
الثالث: ما يلزم فيه الثالث يف املدخول هبا وواحدة يف غريها ما مل ينو أكثر، وهو 

واحدة بائنة نظًرا لبائنة كام تقدم لفًظا أو نية بلفظ.
الرابع: ما يلزمه فيه الثالث يف املدخول هبا كغريها إن مل ينو أقل، وهي »ميتة« وما 

عطف عليها.
اخلامس: ما يلزم فيه الثالث مطلًقا ما مل ينو أقل، وهو »خليت سبيلك«.

السادس: ما يلزم فيه الثالث يف املدخول هبا وينوي يف غريها، وهي: »وجهي من 
وجهك حرام« إىل آخره.

السابع: ما يلزم فيه واحدة إال لنية أكثر، وهو »فارقتك«.
وكل ذلك ما مل يدل البساط والقرائن عىل عدم إرادة الطالق، وأن املخاطبة بلفٍظ 

مما ذكر ليست يف معرض الطالق بحال، وإىل ذلك أشار بقوله:
مجيع  أي:  اجلميع(  )يف  النفى  عىل  بسـاط(  دل  )إن  الطالق  نفي  يف(  )وصدق 
القرائن، كام لو أخذها  الكنايات الظاهرة )كالرصيح( فإنه يصدق يف نفيه عند قيام 

الطلق عند والدتا فقال: أنت طالق، إعالًما أو استعالما
فأشار  بالقصد  إال  للطالق  ينرصف  ال  الذي  اللفظ  وهي  اخلفية،  الكناية  اخلفية وأما  الكناية   وأما 

هلا بقوله:



 X77 املختار من الرشح الصغري

ال، َفَقاَل:  اْمَرأٌة؟  أَلَك  َلُه:  قيَل  أْو  ْج  أَتَزوَّ مَلْ  أْو  َواْنرَصيف  اْذَهبي  يف  َعَدده  َويف   وفيه 
أو احَلِقي بأْهلِك َوُعوقَب. 

َفبِإْخَراِجه َعازًما  أْو كَِتابتِه َعازًما، َوإال  إِْرَسالِِه،  ِد  َوبُمَجرَّ امْلْفهَمِة،  َوَلزَم باإِلَشاَرِة 
أْو وُصولِِه، .....
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ى )فيه( أي: يف أصل الطالق )ويف عدده يف( كل كناية خفية توهم قصد  )و( ُنوِّ
الطالق نحو )اذهبي، وانرصيف( وانطلقي )أو( أنا )مل أتزوج، أو قيل له: ألك امرأة؟ 

فقال: ال، أو( قال هلا: )احلقي بأهلك( فإن ادعى عدم الطالق صدق.
ينو عددا  الطالق ومل  أنه نوى  ادعى  فإن  أو أكثر صدق،  ادعى عدًدا واحدة  وإن 
للتلبيس  املوجبة  الثالث يف املدخول هبا وغريها )وعوقب( اآليت هبذه األلفاظ  لزمه 

عىل نفسه وعىل الناس.
غري ال  اللفظ  خصوص  املراد  ليس  أنه  هنا  أفاد  اللفظ  أركانه  من  أن  قدم   وملا 
 بل املراد اللفظ أو ما يقوم مقامه من إشارة أو كتابة أو فعل جرت به عادة أو كالم 
نفيس عىل قول  فقال: )ولزم( الطالق )باإلشارة املفهمة( بيد أو رأس، ولو من غري 
هبا،  طالق  ال  التي  األفعال  من  ألهنا  الزوجة؛  فهمتها  ولو  املفهمة  بغري  ال  األخرس 
واملفهمة هي التي يقطع من رآها بقصد الطالق، ولو كانت املرأة لبالدتا مل تفهم منها 

طالقا.
)و لزم( الطالق )بمجرد إرساله( أي: الطالق مع رسول، أي: املجرد عن الوصول 
)كتابته(  بمجرد  ولزم  الطالق  لزمه  طلقتها  بأين  أخربها  للرسول:  قال  فمتى  إليها 

الطالق )عازًما( بطالقها ال مرتدًدا فيه حتى يبدو له، فيلزمه بمجرد كتابة طالق.
)وإال( يكن عازًما بالطالق حال الكتابة، بل كان مرتدًدا أو مستشرًيا 

)فبإخراجه( إن أخرجه )عازًما( وأعطاه ملن يوصله ولو مل يصل 
)أو وصوله( هلا أو لوليها إن أخرجه غري عازم.
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ال بكالم َنْفيس َوإْن َكررُه بعطف أْو بَِغرِيِه .....
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فإن أخرجه غري عازم ومل يصل فقوالن، أقوامها عدم اللزوم.
امرأته  طالق  كتب  إذا  الرجل  أن  املسألة  هذه  يف  القول  وحتصيل  رشد:  ابن   قال 

ال ختلو عن ثالثة أحوال:
أحدها: أن يكون كتبه جممًعا عىل الطالق.

رأى:  وإن  نفذه،  ينفذه  أن  رأى:  فإن  فيه،  يستخري  أن  عىل  كتبه  يكون  أن   الثاين: 
أن ال ينفذ مل ينفذه.

الثالث: أال يكون له نية.
فأما إن كتبه جممًعا عىل الطالق أو مل تكن له نية فقد وجب عليه الطالق.

وأما إذا كتبه عىل أن يستخري فيه ويرى رأيه يف إنفاذه فذلك له، ما مل خيرج الكتاب 
من يده، فإن كتب إليها: إن وصلك كتايب هذا فأنت طالق؛ فال اختالف يف أنه ال يقع 
إليها طلقت مكاهنا، وأجرب عىل  إليها، فإن وصل  الكتاب  عليه الطالق إال بوصول 

رجعتها إن كانت حائًضا.
فتحصل أن اللزوم إما يف الكتابة عازًما، أو بإخراجه من يده عازًما عىل الطالق، 

وإما بالوصول إليها.
ويف قوله الثالث: )أال يكون له نية( نظر ألن املراد بالنية العزم، واإلنسان إما عازم 

عىل اليشء وإما ال عازم، وال واسطة بينهام إال أن حيمل عىل العبث أو السهو.
)ال( يلزم طالق )بكالم نفيس( عىل أرجح القولني.

حكم تكرير لفظ الطالق:

)وإن كرره( أي الطالق )بعطف( بواو أو فاء أو ثم )أو بغريه( نحو: أنت طالق 
طالق طالق، بال ذكر مبتدأ يف األخريتني أو بذكره.
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َواِحَدٌة  َوَلزَم  اْلعْطِف.  َغري  يف  َتأكيد  لِنِية  إاِل  َقُه،  َنسَّ إِْن  َكَغريها  هِبا  امْلْدخول  يف   َلزَم 
ا، إِن اتََّصَل، وَقَصَد،  يف ُرْبـع طلقة أو ثلثي طلقة َوَصحَّ االْستِْثنَاُء بإالَّ َوأَخَواتِا َوَلْو ِسًّ
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 )لزم( ما كرر مرتني أو ثالًثا )يف املدخول هبا( نسقه أو فصل بسكوت أو كالم، 
إذا مل يكن خلًعا؛ ألن الرجعية زوجة يلحقها الطالق ما دامت يف العدة كغري املدخول 
هبا، فإنه يلزمه بقدر التكرار مرتني أو ثالًثا، لكن )إن نسقه( ولو حكام كفصل بعطاس 

أو سعال.

اخللع  بعد  كالتكرار  الفصل،  بعد  الثاين  يلحقه  فال  باألول،  إلبانتها  فصله  إن   ال 
العطف  بخالف  وغريها،  هبا  املدخول  يف  فيصدق  العطف(  غري  يف  تأكيد  لنية   )إال 

فال تنفعه نية التأكيد مطلًقا؛ ألن العطف ينايف التأكيد.

)ولزم( طلقة )واحدة( يف تعبريه بجزء قل أو كثر نطق أو ال، نحو )ربع أو( ثمن 
طلقة )أو ثلثي( أو ثلث أو سدس طلقة .

حكم الستثناء يف لفظ الطالق:

ينفعه  فإنه  )سا(  به  لفظ  ولو(  وأخواتا،  بإال  )االستثناء  الطالق  يف  )وصح( 
واحدة،  سوى  أو  واحدة،  غري  أو  واحدة،  إال  ثالثا  طالق  أنت  نحو:  فيه،  ويصدق 

فيلزمه اثنتان كام يأيت:

شروط صحة الستثناء:

يصح االستثناء برشوط ثالثة:

)إن اتصل( باملستثنى منه ولو حكاًم، فال يرض فصل بعطاس أو سعال، فإن 1ـ 
انفصل اختياًرا مل يصح .

و)قصد( االستثناء، أي: اإلخراج، فإن جرى عىل لسانه بال قصد، فال يفيد.ـ 2
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َومَل يسَتْغرق، َنحو َثالًثا إاِلَّ اْثنََتنِي، َففي َثالًثا إاِلَّ َثالًثا إاِلَّ َواِحَدًة أو الَبتََّة إاِلَّ اْثنَتني إاِلَّ 
َواِحَدًة اْثنََتان واْعُترِبَ َما َزاد عىل الثَّالِث ..... 
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)ومل يستغرق( املستثنى منه وإال مل يصح، )نحو( طالق ثالًثا إال ثالًثا، ويلزمه 3ـ 
الثالث.

ومثال غري املستغرق نحو: أنت طالق )ثالًثا إال اثنتني( فيلزمه واحدة، وإذا علمت 
أن املستغرق غري صحيح وأن غريه صحيح )ففي( طالق )ثالًثا إال ثالًثا إال واحدة( 

يلزمه اثنتان، إللغاء االستثناء املستغرق، وكان الثاين خمرًجا من أصل الكالم.
)أو( قال: أنت طالق )البتة إال اثنتني إال واحدة( يلزمه )اثنتان(؛ ألن البتة ثالث، 
واالستثناء من اإلثبات نفي ومن النفى إثبات، فأخرج من البتة اثنتني، ثم أخرج منهام 

واحدة تضم للواحدة األوىل.
 )واعترب( يف صحة االستثناء )ما زاد عىل الثالث( لفًظا وإن كان ال حقيقة له رشًعا، 
قال:  وإن  اثنتان،  لـزمه  اثنـتني  إال  أربًعا  طالق  أنت  قال:  فمن  القولني،  أرجح   عىل 
إال ثالث، لزمه واحدة، ومن قال: مخًسا إال ثالثة لزمه اثنتان، كمن قال: ستا إال أربًعا.
قيل: ال يعترب الزائد عىل الثالث؛ ألنه معدوم رشًعا، فهو كاملعدوم حًسا، فيلزمه يف 
املثال األول واحدة، ويف الثاين ثالثة؛ ألنه كان استثنى ثالًثا من ثالث فيلغى االستثناء 

لالستغراق، وكذا يف املثال الثالث والرابع.

* * *
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فصــل يف الرجعة
ـ  َولِْلمَكلَّف  عْقد.  ِديِد  جَتْ بال  لِْلِعْصمِة  َبائِن  َغري  َقِة  امْلَطلَّ وَجِة  الزَّ َعْوُد  ْجعُة:  الرَّ
َكَرَجْعُت  بَقْول:  َوْطُؤُه،  َحلَّ  َصِحيح  نَكاح  ِة  َعدَّ يف  َمريًضا،اْرجتاُعَها  أْو  حُمِْرًما،  َوَلْو 

ْعت..... َواْرجَتَ
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فصل
يف الرجعة وما يتعلق بها من أحكام

تعريفها: 

بخلع  بائن(  )غري  طالًقا   ) )املطلقة  أي:  أي:إعادتا  الزوجة(  )عود   الرجعة:  
 أو بت أو بكونه قبل الدخول، فإن كان بائنًا فال رجعة )للعصمة( أي: لعصمة زوجها 

)بال جتديد عقد( بل بقول أو فعل أو نية.

حكمها:

العاقـل )ولو( كان )حمرما( بحج  البـالغ  أي:  فـ)للمكلف(  اجلواز  فيها   األصل 
 أو عمرة أو )مريًضا( ارجتاع أي: زوجته املطلقة غري البائن )يف عدة نكاح صحيح( 
الدخول،  بعد  العدة من نكاح فاسد يفسخ  إن كانت  العدة، وال  ال إن خرجت من 
أو طلق فال رجعة كخامسة، ومجع كأخت مع أختها ولو ماتت  بعده  وسواء فسخ 
األوىل أو طلقت لعدم صحة النكاح )حل وطؤه( احرتز به عن صحيٍح وطئ فيه وطأ 

حراًما، كحائض وحمرمة بحج، فال تصح الرجعة يف عدة من ذكر.

ما تكون به الرجعة:

زوجتي،  )وارجتعت(  لزوجتي  )كرجعت(  صيح:  بقول   -1 الرجعة:  تكون 
ويكون مع النية رجعة ظاهًرا وباطنًا، بخالف اهلزل فإنه رجعة يف الظاهر فقط كام يأيت.
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وأْمَسكُتَها، أْو بِفْعَل، َمَع نية فيهام، أْو بِنيٍة َفَقْط، عىل األظهر، أْو بَقْول صيح َوَلْو هْزاًل 
لَّ ورَفْعت التَّْحريم، أْو فعٍل َكَوْطٍء،  يف الظَّاهر َفَقْط، ال بمْحَتِمل بال نية ، َكأعْدُت احْلِ

َوال صداق فيه .....
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كمسكتها ـ  صيح  غري  أو  لنكاحي  أو  لعصمتي  ورددتا  راجعتها  وكذا 
)وأمسكتها( إذ حيتمل أمسكتها تعذيًبا)1).

2- )أو بفعل( كوطء ومقدماته )مع نية( أي: قصد لرجعتها )فيهام( أي: يف القول 
صيح  ففي  النية  عن  جترد  فإن  وباطنًا،  ظاهًرا  أي:  حقيقية،  رجعة  لتكون  والفعل، 

القول رجعه يف الظاهر فقط، ويف حمتمله ويف الفعل ليس برجعة أصال.
3- )أو بنية فقط( املراد هبا حديث النفس، أي: قوله يف نفسه راجعتها، وأما جمرد 

قصد أن يراجعها فال يكون رجعة اتفاًقا.
وهي باملعنى املراد رجعة يف الباطن فقط، جيوز االستمتاع هبا، وتلزمه نفقتها، ال يف 
الظاهر أي: عند احلاكم إذا رفع ليمنع منها فادعى بعد العدة أنه كان راجعها بالنية فال 

حيكم بالرجعة خلفاء النية فال يمكن إثباتا ، وال يصدق يف دعواه عىل األظهر.
4- )أو بقول صيح ولو هزال( ؛ ألن الرجعة هزهلا جد، ولكن اهلزل رجعة )يف 
الظاهر فقط( لعدم النية فيلزمه احلاكم بالنفقة وسائر احلقوق وال حيل االستمتاع هبا.

ما ل تكون به الرجعة:

الظاهر وال يف  نية( أي: قصد ال يف  )بال  القول  الرجعة )بمحتمل( من  ال تصح 
وحيتمل  ولغريي،  يل  األول:  حيتمل  إذ  التحريم(  ورفعت  احلل  )كأعدت  الباطن، 
الثاين: عني وعن غريي )أو فعل( بال نية ال تصح به الرجعة )كوطء( وأوىل غريه )وال 

صداق فيه( أي: يف هذا الوطء اخلايل عن نية الرجعة؛ ألهنا زوجة ما دامت يف العدة.

به  وقصد  املحتمل  اللفظ  هبذا  أتى  فإذا  زوجة،  عصمتي  يف  أمسكتها  أيًضا:  وحتتمل   (1(
الرجعة حصلت.
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إِْن ُعلِم ُدخول َوَلْو باْمـَرأَتني، َوإاِلَّ َفـال، َوَلْو َتَصادَقا عىل اْلوطِء َقْبل الطَّالِق، إاِلَّ أْن 
ا بْعَدها إِْن مَتَاديا عىل التَّْصديق،َوَله  يْظهر هَبا مْحٌل مَلْ ينِْفِه، وأِخذا بإِْقَرارمِها، كَدْعَواُه هَلَ

ديِد َعْقد بُرْبع ِدينار،..... جرْبَها عىل جَتْ
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شرط صحة الرجعة:

الرشط األول: )إن علم دخول ولو بامرأتني وإال( يعلم الدخول بأن علم عدم الدخول 
أو مل يعلم يشء )فال( تصح الرجعة )ولو تصادقا عىل الوطء قبل الطالق( فأويل عدم الصحة 
إن مل يتصادقا أو تصادقا بعده )إال أن يظهر هبا محل مل ينفه( بلعان، فله مراجعتها ما دامت 
حامال. )وأخذا( أي: الزوجان املتصادقان عىل الوطء قبل الطالق )بإقرارمها( أي: أخذ كل 
منهام بمقتىض إقراره بالنسبة لغري االرجتاع؛ فيلزمه النفقة والكسوة والسكنى ما دامت يف 
العدة، وتكميل الصداق، ويلزمها العدة، وعدم حلها لغريه، وال يتزوج بأختها وال بخامسة 
بالنسبة هلا ما دامت يف العدة، وشبه يف احلكمني، أي: عدم صحة الرجعة واألخذ باإلقرار.

قوله )كدعواه( أي الزوج للرجعة بعد العدة أي: ادعى بعد العدة أنه قد كان راجعها ـ 
ن منها، وأخذا بإقرارمها فيلزمه ما  فيها، فال تصح الرجعة، بمعني أنه ال يقبل قوله وال ُيمكَّ

تقدم ذكره دائاًم )إن متاديا عىل التصديق( رشط يف األخذ باإلقرار يف املسألتني.

فإن رجعا أو أحدمها عن اإلقرار سقطت، مؤاخذة الراجع.

 وللزوج املقر بالرجعة )جربها( أي: جرب املصدقة له أو جرب وليها إن كانت غري رشيدة 
)عىل جتديد عقد بربع دينار( أو ثالثة دراهم أو مقوم هبام لتعود له؛ ألهنا باعتبار دعوامها يف 
عصمته ويلزمه نفقتها ويلزمها عدم الزواج بغريه، وإنام منعناه منها ومنعناها منه حلق اهلل 

تعاىل يف الظاهر.
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فه  ُتنْكِر اْلوْطء وصحت رجعته إن قامت له بينة بعدها عىل وإقراره، أْو َترصُّ ومَلْ 
ُة، َفأَقاَم َبـيـنًَة عىل  عْتِك، َفَقاَلْت: اْنَقضِت الِعدَّ هَلا، أْو َمبِيتِه عندها فيها، أْو َقال: اْرجَتَ
يف  إال  ْوجِة،  كالزَّ ْجعية  والرَّ اْنَقَضْت  َكاَنْت  َقاَلْت:  ثم  َطوياًل،  سَكَتْت  أْو  يَكذهبا  َما 

االْستْمَتاِع، َواخْلْلَوِة، َواألْكِل َمَعها،.....
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الرشط الثانى: عدم إنكار )الوطء( فإن أنكرته مل تصح الرجعة  )وصحت رجعته( 
أي تصح رجعة املطلق بعد البناء، )إن قامت له بينة(  بعد العدة )عىل إقراره( بالوطء 

يف العدة أو بمقدماته وادعى أنه كان نوى به الرجعة فيصدق بذلك وتصح رجعته.
بالدخول  العدة  يف  )هلا(  الزوج  أي:  )ترصفه(  معاينة  عىل  البينة  له  قامت  )أو( 

واخلروج واإلتيان بحاجة املنزل.
)أو( أشهدت عىل )مبيته( عند الزوجة وادعي رجعتها )فيها( أي: يف العدة متعلق 

بكل من إقراره وترصفه ومبيته.
قد ـ  له:  )فقالت(  إخبارا  ال  إنشاء  )ارجتعتك(  هلا:  )قال(  إن  رجعته  وتصح 

)انقضت العدة( برؤيتي احليضة الثالثة، أي: فلم تصادف رجعتك حمال )فأقام بيـنة 
عىل ما يكذهبا( يف قوهلا انقضت العدة، بأن أقام بينة تشهد أهنا قالت قبل ذلك بنحو: 
يومني أو عرشة أيام أهنا مل تر إال حيضة فقط أو حيضتني، ومل يمض زمن يمكن فيه 
رؤية الثالثة ، )أو( أنه ملا راجعها )سكتت( زمنًا )طوياًل( كاليوم أو بعضه )ثم قالت: 
منها  الرجعة، ويعد ذلك  يفيدها وصحت  املراجعة، فال  قبل  العدة  انقضت(  كانت 

ندما ، ولو بادرت ألفادها ولن تصح الرجعة، أي: إذا مل تقم بينة بام يكذهبا.

أحكام املطلقة طالًقا رجعًيا: 

والزوجة الرجعية أي: املطلقة طالًقا رجعيا )كالزوجة( التي يف العصمة يف لزوم 
النفقة والكسوة والسكنى، وحلوق الطالق، والظهار )إال يف االستمتاع، واخللوة( هبا 

)واألكل معها( بال نية مراجعتها بذلك، فال جيوز.
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ْق  َوَلْو َماَت َزْوجها َبْعد سنَة، َفَقالْت: مَلْ َتنَْقض ـ وهي َغري َمْرِضع وَمريَضة ـ مَل تَصدَّ
مْت. إاِل إذا  َكاَنْت تظهره، َوإاِل صُدَقْت َوَحَلَفْت فياَم دون اْلَعام إِِن اتُّ

َوندَب اإِلْشهاد، َوأصاَبْت َمْن َمنََعْت َله، وَشَهادُة اْلَويل عدٌم. واملْتَعة بَقْدِر َحالِه... 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

)ولو مات زوجها( املطلق هلا )بعد سنة( من يوم طالقها )فقالت: مل تنقض( فأنا 
أرث )وهي غري مرضع و( غري )مريضة مل تصدق( ؛ فال إرث هلا منه )إال إذا كانت 
للناس،  ظهر  إن  بيمني  وترث  فتصدق  موته،  قبل  انقضائها  عدم  تظهر  أي  ُتظهره( 
؛ ألن شأن  أو مريضة )صدقت(  بأن( كانت مرضًعا  ، )وإال  التهمة حينئذ  لضعف 
العام(  دون  )فيام  عدتا  تنقض  مل  أهنا  )وحلفت(  احليض  عدم  واملريضة  املرضع 

كاألربعة أشهر فأكثر )إن اتمت( وإال فال يمني عليها.
ما يندب يف الرجعة:

)وندب( ملن راجعها )اإلشهاد( عىل الرجعة، لدفع إهيام الزنا، وال جيب، خالًفا 
لبعضهم. 

)وأصابت من منعت( نفسها من زوجها ألجل اإلشهاد عىل مراجعتها، وذلـك 
دليل عىل كامل رشدها واملعترب يف اإلشهاد املندوب: شهادة غري الويل )وشهادة الويل( 

من أب أو ويص )عدم( ال تفيد، وال حيصل هبا الندب.
املتعة وأحكامها:

حكمها: مندوبة.
تعريفها: هي ما يعطيه الزوج ملن طلقها زيادة عىل الصداق جلرب خاطرها املنكرس 

بأمل الفراق )بقدر حاله( أي: الزوج من فقر وغنى باملعروف لقوله تعاىل: نث ے 
ۓ  ۓ         ڭ ڭ ڭ   ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ         مث)1) ومشهور املذهب 

الندب، وقيل: بوجوهبا.
)1) سورة البقرة جزء من اآلية: 236.
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رضاٍع،  لَِغرِي  َفْسخ  ال  الِزٍم  نِكاح  يف  َقة  مَطلَّ َكُكل  َورَثتها،  أْو  ْجِعية  للرَّ اْلعدِة   َبْعَد 
َقْت َقْبَل اْلبناِء يف الَتْسِمية، واملفوض هلا. إاِلَّ امُلْخَتلَعَة، َومْن ُطلِّ
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 والقرآن أظهر يف الوجوب من الندب، ولكن صفه عنه صارف عند اإلمام.
العدة ترجو  املتعة )بعد( متام )العدة للرجعية(؛ ألهنا ما دامت يف  وقتها: وتكون 
الرجعة فلم ينكرس قلبها بأمل الفراق، بخالف ما إذا بانت باخلروج منها ككل بائنة، 

)أو( تدفع إىل )ورثتها( إن ماتت، بعد العدة وإال فال، ملوتا قبل االستحقاق.

وال متعة هلا إن مات أو ردها لعصمته قبل دفعها هلا رجعية كانت أو بائنة.
من تكون هلا املتعة؟

تكون املتعة لكل )مطلقة يف نكاح الزم( ويلزم من اللزوم الصحة، واملراد اللزوم 
ولو بعد الدخول والطول يف كل طالق.

إذا كان فسخه )لغري رضاع ( وأما  قبله  البناء، وأويل  فيه بعد   ال فسخ فال متعة 
فسخه لرضاع فتمتع.

)إال املختلعة( فال متعة هلا؛ ألن الطالق جاء من جهتها، فال كرس عندها، وهذا 
إذا كان اخللع بِعَوٍض منها أو من غريها برضاها، ال إن كان بلفظ اخللع بال عوض 
أو بعوض من غريها بال رضا منها فتمتع، )و( إال )من طلقت قبل البناء يف( نكاح 
)التسمية( فال متعة هلا؛ ألخذها نصف الصداق مع بقاء سلعتها، بخالف التفويض 

فتمتع.
)واملفوض هلا( طالقها ختيرًيا أو توكياًل ال متعة هلا.

* * *
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أسئلة

البدعى؟  والطالق  السنى  الطالق  بني  الفرق  وما  الطالق؟  أحكام  ما   س1: 
مكروًها؟  يكون  ومتى  حراًما؟  البدعى  يكون  ومتى  السنى؟  الطالق  رشوط   وما 

وما الالزم يف إيقاع الطالق بلفظ الثالث؟

املكره؟  طالق  حكم  وما  املطلق؟  صحة  رشوط  وما  الطالق؟  أركان  ما   س2: 
وبم يكون اإلكراه؟

س3: ما املقصود باملحل يف الطالق؟ وما ألفاظ صيح الطالق؟ وما الذي يلزم 
الزوج يف ذلك؟ وما أقسام الكناية الظاهرة؟ وما الذي يلزم يف كل قسم؟

ة فيه؟ وما احلكم لو هذى ملرٍض  س4: ما حكم طالق الفضوىل؟ وما مبدأ العدَّ
فطلق أو سبق لسانه بلفظ الطالق؟

س5: بني احلكم فيام يأيت:

َطلَّق بإشارة مفهمة.ـ 

َطلَّق بإرسال كتاب.ـ 

قال لزوجته أنت طالق طالق طالق.ـ 

س6:بني ما يلزم فيام يأتى:

فعلت الزوجة ما حلف عىل عدم فعله بالطالق بعد بينونتها.ـ 

قال هلا: أنت طالق طلقة واحدة بائنة.ـ 

قال هلا: رددتك ألهلك أو أنت حرام أو خالصة.ـ 
س7: ما حكم االستثناء يف الطالق؟ وما رشوطه؟
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س8: ما الرجعة؟ وما حكمها؟ وبم تكون؟ وملن تكون؟ وما رشوط صحتها؟
س9: ما املتعة؟ وما حكمها؟ وملن تكون؟

* * *
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باب يف الظهار
مة أْو َظْهِر أْجنَبية،  الظهاُر: تشبيُه امْلْسلِم امْلَكلَِّف َمْن حَتِلُّ ِمْن َزْوَجة أْو ُجْزأَها بُمَحرَّ

َوإْن تعليًقا،..... 
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باب

يف الظهار

حكمه: حرام 

دليله: قوله تعاىل: نث ٿ ٹ    ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ     ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ   چ چ  ڇ مث)1).

تعريفه: تشبيه املسلم املكلف زوجته أو جزأها بمحرمة أو ظهر أجنبية ولو تعليًقا.

رشح التعريف:

 )تشبيه املسلم( زوًجا، فال ظهار لغري املسلم ولو أسلم )املكلف( خرج الصبي واملجنون
)َمْن(  عىل  عطف  جزأها(  )أو  يأيت  كام  حتل،  ملن  بيان  زوجة(  من  حتل  )من  واملكره 
أي: كيدها، وشمل اجلزء احلقيقي كالرأس واليد واحلكمي كالشعر )بمحرمة( عليه 
أصالة، سواء كانت حمرًما أو ال: فال ظِهار يف قوله )أنت عىل كظهر زوجتي( النفساء 
أو املحرمة بحج )أو ظهر أجنبية( وشمل قوله بمحرمة الكل أو اجلزء نحو: أنت عىل 

كأمى أو كيد أمى.

)وإن تعليًقا( نحو: إن دخلت الدار فأنت عىل كظهر أمي، وإن تـزوجتك فأنت 
عىل كظهر أمي .

)1)سورة املجادلة . اآلية: 2.
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َد، َوُمنِع يف احِلنِْث َحتَّى يْفَعَل، َورُضَب َلُه أَجل  ز، َوبَوْقت َتأبَّ َقُه بُمَحقَّق َتنجَّ َفإِْن َعلَّ
اإليالء.
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فالنة ـ  أو  أمي،  كظهر  عيّل  فأنت  رمضان  جاء  إن  نحو:  بمحقق  علَّقه(  )فإِن 
األجنبية، أو إن طلعت الشمس يف غد فأنت ... إلخ )تنجز( من اآلن، ومنع منها حتى 
ر )و( إن قيده )بوقت تأبد(  كالطالق، نحو: أنت عيّل كظهر أمي يف هذا اليوم   ُيَكفِّ

أو الشهر، فال ينحل إال بالكفارة.

الدار فأنت عيّل كظهر أمي  )ومنع( منها )يف( صيغة )احلنث( نحو: إن مل أدخل 
)حتى يفعل( بأن يدخل فإن عزم عىل الضد أو فات املحلوف عليه فمظاهر الَ يْقر هبا 

حتى يكفر.

)و( إذا منع حتى يفعل فلم يفعل وكانت يمينه مطلقة )رضب له أجل االيالء( 
من يوم الرفع.

أركان الظهار:

أركان الظهار أربعة:
مظاهر وهو الزوج ورشطه: اإلسالم، والتكليف، أخًذا مما تقدم.ـ 1
مظاهر منه ـ وهو الزوجة.ـ 2

مشبه به، وهو من حرم وطؤه أصالة.ـ 3

ظاهرة ـ 4 إما  والكناية  كناية،  وإما  فيه،  صحية  إما  وهي  عليه،  دالة   صيغة 
ال تنرصف عنه إال بنية وإما خفية ال تعترب فيه إال بنية.

الصيغة وأقسامها:

وإىل أقسام الصيغة أشار الشيخ بقوله:
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ريُمَها، وال ينْرَصِف لِلطالق إِْن َنَواُه بِه ، وكنَايته: أْنت َكأمي  َوصحُيُه بظْهر ُمؤبَّد حَتْ
ي،   ي، إاِلَّ لَِقْصد َكراَمة وَنْحوها، أْو َكَظْهر َذكٍر، أْو أْجنَبِية، أْو يُدِك َكـأمي أْو أمِّ أْو أمِّ
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ـ )وصحيه( أي صيح الظهار: أي اللفظ الدال عليه بالوضع الرشعي بال احتامل 
غريه .بلفظ ظهر امرأة )مؤبد حتريمها( بنسب أو رضاع أو صهر.

فالبد يف الرصيح من األمرين، 1- ذكر الظهر 2- كوهنا مؤبدة التحريم، كأنت 
عىلَّ كظهر أمي أو أختي من الرضاع أو أمك.

)وال ينرصف( صحيه )للطالق إن نواه( أي  الطالق برصيح الظهار؛ ألن صيح 
كل باب ال ينرصف لغريه.

وال يؤاخد بالطالق مع الظهار، ال يف الفتوي وال القضاء عىل املشهور من املذهب.
ـ )وكنايته( الظاهرة  وهي ما سقط فيه أحد اللفظني أي: لفظ ظهر أو لفظ مؤبدة 

التحريم .
فاألول: نحو: )أنت كأمي أو( أنت )أمي( بحذف أداة التشبيه، فهو ظهار.

)إال لقصد كرامة( أي: أنت مثلها يف املنزلة والتكريم عندي، )ونحوها( كالشفقة 
واحلنان منها وكذا إن كنى به عن اإلهانة والتوبيخ فال يكون ظهاًرا .

الثاين: أنت )كظهر ذكر( كزيد أو عمرو، أو كظهر أيب أو ابني )أو أجنبية( حيل 
والزوجة كأنت عيّل كظهر  املحرم  باألجنبية غري  فاملراد  بنكاح،  املستقبل  وطؤها يف 

فالنة، وليست حمرًما وال زوجة له.
)أو بجزء( كقوله: )يدك( أو رأسك أو شعرك )كأمي أو( مثل يد )أمي( أو رأسها 

أو شعرها، وَينْوي يف الكناية الظاهرة بقسميها .
فإن نوى الظهار أو ال نية له فظهار ال طالق .
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َفإِْن َنَوي هَبا الطَّالَق َفاْلبَتاُت إِن مَلْ ينْو يف َغري امْلْدُخول هَبا أَقلَّ َكأنِت كُفالَنة، األجنَبِيِة 
مُه الكَتاُب، َوَلِزم بِأى َكالٍم َنَواه بِه وَحُرم االْستِْمَتاع َقْبَل  أْو َكاْبنِي أو َكُكلِّ يَشٍء َحرَّ

ارة، َوعليها َمنُْعُه َوَرَفَعْتُه للحاكِم إْن َخافْتُه َوجاز َكْوُنه َمَعَها إْن أِمَن،  ..... اْلَكفَّ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

و )إن نوى هبا الطالق فالبتات( يلزمه يف املدخول هبا وغريها )إن مل ينو يف غري ـ 
( من الثالث فإن نوى ، األقل لزمه فيها ما نواه. املدخول هبا أقلَّ

بخالف املدخول هبا فإنه يلزمه فيها البتات وال يقبل منه نية األقل.ـ 
لفظ  إذ  أجنبية،  أي: وهي  األجنبية(  فالنة  )كأنت  قوله:  البتات  لزوم  ثم شبه يف 

األجنبية ليس من مجلة لفظه.
)أو( أنت )كابني أو ككل يشء حرمة الكتاب( أو نحو أنت كاخلمر أو كامليتة أو 
الدم أو حلم اخلنزير، فيلزمه يف ذلك كله البتات إال أن ينوى ىف غري املدخول هبا األقل 
واملوضوع أنه مل يذكر لفظ الظهر وال مؤبد التحريم وإال كان ظهاًرا، إال إذا مل ينو به 

الطالق كام تقدم فتكون هذه من كنايات الطالق ال الظهار.
ـ الكناية اخلفية: وهي ما ال تنرصف له أو للطالق إال بالقصد وإليها أشار بقوله: 
)ولزم( الظهار )بأي كالم نواه به( أي: بذلك الكالم، كانرصيف واذهبي وكيل وارشيب.

كام أنه لو نوي به الطالق لزمه الطالق، وإن مل ينو شيًئا فال يشء عليه.

ما حيرم على املظاهر:

)وحرم( عىل املظاهر )االستمتاع( باملظاهر منها بوطء أو مقدماته )قبل الكفارة(
ليمنـعه  )و( وجب )عليها منعه( من االستمتاع هبا )ورفعته( وجوًبا )للحاكم( 

منها )إن خافته( أي: خافت االستمتاع هبا من زوجها.
)وجاز كونه معها( يف بيت )إن ُأمن( عليها منه.
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ر َعنُْه  ْز بالطَّالق الثَّالث، أْو َتأخَّ َق َومَلْ يَتنَجَّ ة، َوَسَقط ـ إِْن َتَعلَّ والنََّظُر ألْطَرافَها بال لذَّ
أْنِت طالق  َمْدُخول هبا  لَِغري  َكَقولِِه  ي،  أمِّ َكَظْهر  َوأْنِت عىل  َثالًثا،  َطالِق  َكأْنِت  َلفًظا 

ي ..... َوأْنت عىل َكَظْهر أمِّ
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)و( جاز )النظر ألطرافها( كالوجه واليدين والرجلني )بال( قصد )لذة( .

متى يسقط الظهار؟

)وسقط ( الظهار عن املظاهر )إن تعلق( عىل يشء كدخول دار )ومل يتنجز( .1ـ 

أى: مل حيصل ما علق الظهار عليه )بالطالق الثالث( أي سقط بطالقها ثالًثا أو بام 
يتمم الثالث، فمن قال: أنت عيّل كظهر أمي إن دخلت الدار، فقبل الدخول طلقها 
فإذا تزوجها بعد زوج فدخلت مل تكن  الظهار،  الثالث سقط عنه  أو ما يكمل  ثالًثا 
عليه كفارة لذهاب العصمة املعلق فيها، وهذه عصمة أخري. وأوىل لو دخلت الدار 

قبل عودها له.

فلو تنجز الظهار قبل انقطاع العصمة بأن دخلت وهي يف عصمته أو يف عدة رجعي 
ثم طلقها ثالث وعادت له بعد زوج مل يسقط، والَ يْقر هبا حتى يكفر. وكذا لو أباهنا 

بدون الثالث ثم تزوجها فدخلت مل يسقط، فال يقرهبا حتى يكفر.

طالق ـ 2 كأنت  )لفًظا،  الثالث  الطالق  عن  الظهار  )تأخر(   إذا  الظهار  وسقط 
ثالًثا( أو البتة )وأنت عيل كظهر أمي( لعدم وجود حمله وهو العصمة.

أنت طالق ـ 3 لغري مدخول هبا:  الثالث )كقوله  البائن دون  تأخر عن  لو  وكذا 
وأنت عىل كظهر أمي(؛ ألن غري املدخول هبا تبني بمجرد إيقاع الطالق عليها، 
فال جيد الظهار حماًل، وكذا لو قال ملدخول هبا: خالعتك وأنت عيّل كظهر أمي.
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ي وجَتُب  ال إِن تقدم أو صاحب وُقوًعا َكإِْن َفَعْلِت، َفأنت َطالٌِق وأْنِت عىل َكَظْهر أمِّ
ُر باْلَوْطِء فتْسُقُط إِْن  ارُة باْلَعْوِد ـ َوُهَو اْلَعْزُم عىل َوْطئَها ـ َوال جُتزيُء قبله ـ وَتَتَقرَّ اْلَكفَّ

ا، ..... مل يَطأ: بَطالقَها، وَمْوِتَ
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متى ل يسقط الظهار؟

)ال( يسقط الظهار )إن تقدم( عىل الطالق يف اللفظ، كأنت عىل كظهر أمي؛ 1ـ 
وأنت طالق ثالًثا، فإن تزوجها بعد زوج فال يقرهبا حتى يكفر .

)أو صاحب( الظهار الطالق )وقوًعا( أي: يف الوقوع ال يف اللفظ لتعذرها 2ـ 
)كإن فعلت( كذا، نحو: إن تزوجتك أو إن دخلت أو أكلت  بضم التاء أو فتحها 
أو كرسها  )فأنت طالق وأنت عىل كظهر أمي( وعكسه باألوىل فيلزمه األمران، فإن 
الخ(  تزوجتك  )إن  قوله  يف  عليه  الطالق  ويقع  الكفارة  لزمه  الطالق  بعد  تزوجها 
بمجرد عقده عليها، فإذا كان ثالًثا وتزوجها بعد زوج كفر، وإنام تصاحبا يف الوقوع، 

ألن أجزاء املعلق؛ ال ترتيب هلا إذا وجد سببها وهو املعلق عليه.

وقت وجوب الكفارة يف الظهار:

)وجتب الكفارة( أي: يتوجه الطلب هبا )بالعود وهو العزم عىل وطئها وال جتزئ 
قبله( أي: قبل العود ؛ ألنه إخراج هلا قبل الوجوب وتوجه الطلب )وتتقرر(  عليه 
)بالوطء( أي: تتحتم عليه به بحيث ال تقبل السقوط بحال، ولو وقع منه ناسيا، سواء 

بقيت بعصمته أو طلقها؛ ألهنا صارت حًقا هلل جل جالله.
وإذا كانت جتب بالعود وال تتقرر إال بالوطء.

)فتسقط إن مل يطأ بطالقها( البائن ولو دون الغاية ال الرجعى.)أ( 
بمعني أنه ال خياطب هبا ما دام مل يتزوجها، فإن تزوجها مل يمسها حتى يكفر.

 )وموتا( ألهنا مل تتحتم عليه.)ب( 
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ر. ا حتَّى يكفِّ َجَها مَلْ يْقَرهْبَ ََّها بعدُه، فإِْن َتَزوَّ َوَلْو أخَرَج َبْعضَها َقْبل الطَّالق َبَطَل، َوإِْن أمَت
ََّم امْلنَْكرِسَ ِمَن الثَّالِث  َوِهي إِْعَتاق َرَقَبة ُمؤِمنَة ثم صْوُم شْهَرين ُمَتَتابَعني باهلالِل، َومَت

وانقطع َتَتاُبُعُه بَوطِء امْلُظاهر ِمنَْها َوإِْن َلياًل ناسًيا َكُبْطالن اإِلْطَعام .....
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وكذا تسقط بموته، بخالف لو وطيء فال تسقط بحال.)ج( 
قبل  أخرجه  ما  )بطل(  إمتامها  قبل  طلقها  ثم  الطالق(  قبل  بعضها  أخرج  )ولو 
بعد  أي  بعده(  أمتها  )وإن  اإلطعام  القولني يف  أحد  الصوم، وعىل  اتفاًقا يف  الطالق، 

طالقها البائن وعىل هذا )فإن تزوجها مل يقرهبا حتى ُيكفر(. 
أنواع الكفارة يف الظهار:

الكفارة ثالثة أنواع عىل الرتتيب كام يف اآلية:
النوع األول: )إعتاق رقبة ( ذكر أو أنثي )مؤمنة()1).

كاملني  الشهرين  أول  ابتدأ  إن  باهلالل(  متتابعني  شهرين  )صوم  الثاين:   والنوع 
أو ناقصني أو أحدمها.

ولو ابتدأ الصوم أثناء شهر صام الثاين عىل ما هو عليه من نقص أو كامل.
)ومتم( األول املنكرس الذي صام يف أثنائه )من الثالث( إن تبني نقصان األول بيوم 

صامه من الثالث.
ما ينقطع به تتابع الصيام:

وانقطع )تتابعه( أي:الصوم.
)كبطالن 1ـ  عامًدا  لياًل  أو  هناًرا،  فأوىل  ناسيا(  لياًل  وإن  منها،  املظاهر  )بوطء 

اإلطعام( بوطء املظاهر منها يف أثنائه ولو مل يبق عليه إال ُمد واحد فإنه يبطل 
ويبتديه، وأما وطء غري املظاهر منها فال يرض يف صيام إن وقع ليال وال يف إطعام .

)1) والعتق غري متوافر يف زماننا؛ ألن القوانني الدولية حرمت الرق.
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َجهَلُه،   إِْن  َبْعَدُه  اْليْوَمني  َوَصاَم  َعلِمُه،  إِْن  وباْلعيد  َهاَجُه  فيه  َمَرض  أْو  َفِر  السَّ َوبِِفْطر 
َوَجْهِل رمضاَن َكاْلِعيِد، وبَفْصل اْلَقَضاِء َوَلْو نِْسياًنا، ال بإِْكَراه َوَظنِّ ُغُروٍب .....
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فطر 2ـ  )أو(  ويبتديه  منه،  يوم  آخر  )بفطر( يف سفره، ولو يف  تتابعه  انقطع  )و( 
)مرض فيه( أي: يف السفر )هاجه( أي: حركه وأظهره السفر، ال إن حتقق إنه 

مل هيجه السفر، بل كان سببه غري السفر.
)و( انقطع تتابعه )بالعيد إن علمه( أي: إن علم أن العيد يأيت يف أثناء صومه 3ـ 

كام لو صام ذا القعدة وذا احلجة لظهاره عامًلا بيوم األضحى ال إن جهله )وصام 
اليومني بعده( أي بعد العيد )إن جهله( أي جهل إتيان العيد، يف أثناء صومه، 
وقلنا بعدم انقطاع التتابع، أى: يتعني عليه صومهام فإن أفطرمها انقطع تتابعه.
القضاء،  عدم  أرجحهام  قوالن:  يقضيهام؟  هل  صامهام  وإذا  يبني،  بل  وقيل: 
واالكتفاء هبام وأما بعد العيد فهل يطلب بصومه ثم يقضيه ؟ واملراد بصومه اإلمساك 
 فيه؛ ألن صومه غري صحيح أو ال يطلب بل جيوز فطره ؛ألنه وإن صامه فهو مفطر 

يف الواقع، وأما اليوم الرابع فال خالف أنه يصومه وإال انقطع تتابعه بال خالف .
)وجهل رمضان( أي: وحكم جهل رمضان كام إذا ابتدأ بشعبان يظنه رجًبا)كالعيد( 

أي كجهل العيد يف أنه ال يقطع التتابع ويبني بعد يوم العيد.  
)و( ينقطع التتابع )بفصل القضاء( الذي وجب عليه عن صيامه )ولو ناسيا( أى: 

ناسيا أن عليه قضاء ملزيد تفريطه.
ما ل يقطع التتابع:

1ـ )ال( ينقـطع تتابعه )بإكراه( عىل الفـطر .
2ـ )و( ال )ظن غروب( شمس فأفطر أو بقاء ليل فأكل.
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ونْسيان َكَحيـض َونِفـاِس، ُثمَّ آليس ِمنُْه مَتْليُك ِستِّنَي مْسكينًا ُمْسلِِمنَي لُِكلٍّ مدٌّ َوُثْلَثان 
ا، َفإِْن اْقَتاُتوا َغرَيُه فَعْدَلُه شَبًعا. ُبرَّ
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3ـ )و( ال )نسيان( لكونه يف صيام )كحيض ونفاس( ال يقطع كل منهام التتابع يف 
كفارة قتل أو فطر رمضان.

والنوع الثالث: اإلطعام إذا مل يستطع الصوم، )ثم آليس منه( أي: من الصوم، بأن 
مل يطقه بوجه )متليك ستني مسكينًا( من )املسلمني( وهو املراد باإلطعام يف اآلية فال 
جتزيء لكافر)لكل( منهم )مد وثلثان( بمده ملسو هيلع هللا ىلص، فمجموعهام مائة مد)1)، وهي مخسة 
وعرشون صاًعا)2) )ُبًرا( أي: قمًحا إن اقتاتوه، فال جيزيء غريه من شعري أو ذرة أو غري 

ذلك )فإن اقتاتوا غريه( أي: غري الرب )فعدله شبًعا ( ال كيال.

* * *

)1) املد: 510 جم.
)2) الصاع: 2040 جم.
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ة بـاب يف العدَّ

ا وامْلَتوىف َعنَْها ِمَن النَِّكاِح، وِهي للحاِمِل  ًعا مَلنْع املدخول هِبَ ة ُمَعيـنٌَة رَشْ اْلعدُة: ُمدَّ
ُمْطَلًقا وْضُع مَحْلَِها كلِه، ولْو َعَلَقًة،.....  
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باب

يف العدة، وأحكامها

تعريفها:

العدة للمطلقة أو من تويف عنها زوجها هي: )مدة( من الزمن عينها الشارع )ملنع( 
املطلقة )املدخول هبا( دون غريها )و( ملنع )املتوىف( عنها أي: من مات زوجها )من 

النكاح(، أي: ألجل منعها من نكاح غريه، فسببها طالق أو موت.

 وأنواعها ثالثة: 

3ـ وأشهر. 2ـ وأقراء.    1ـ وضع محل.      

عدة احلامل:ـ 1

)للحامل مطلقا( مطلقة أو متوىف عنها زوجها )وضع محلها كله( فإن كان متعدًدا 
بروزه  بعد  مراجعتها  ولزوجها  فبانفصاله  واحًدا  كان  وإن  عنها،  األخري  فبانفصال 
وقبل انفصاله عنها، فإذا وضعته حلت لألزواج ولو بعد حلظة من املوت أو الطالق، 

بخالف ما إذا وضعت قبلهام ولو بعد حلظة، وهذا إذا كان الولد الحًقا بالزوج.

)ولو( وضعت )علقة( وهو دم اجتمع، وعالمة أنه علقة أنه لو صب عليه ماء حار 
ال يذوب.
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ابع، وأْلِغي  َِّم اْلَكرْسُ ِمن الرَّ َوإاِلَّ َفلِْلُمَطلَّقِة اآليَسِة أْو الَّتي مَلْ تر احْليض، َثالَثة أْشُهر ومُت
فيَها  يْمكُِن  َخْلوَة  َبالٌغ  ا  هِبَ اْخَتىل  إِِن  أْطَهاِر  ُقروِء  ثاِلَثة  احْليض  َولَِذاِت  الطَّالق  يْوُم 

اْلَوْطُء، َوإِْن َتَصاَدَقا عىل َنفيِه، .....
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عدة املطلقة التى ال حتيض:ـ 2
تر احليض( أصاًل  التي مل  )فللمطلقة اآليسة( من احليض كبنت سبعني سنة )أو 
لصغرها أو تكون عادتا عدم احليض )ثالثة أشهر ومتم الكرس من( الشهر )الرابع( .
حيسب،  مل  الفجر  بعد  طلقها  فإن  العدة،  من  حيسب  فال  الطالق(  يوم  )وألغي 
بخالف ما لو طلقها قبله، فإن كان مبدأ العدة أول شهر فالثالثة األشهر سواء كانت 

كاملة أو ناقصة أو بعضها.
أو  ما مها عليه من نقص  بعده عىل  فالشهران  الشهر  أول  ليس  وإن كان مبدؤها 
كامل، والذي طلقت فيه إن جاء كاماًل فظاهر، وإن جاء ناقًصا زادت يوًما من الرابع.

عدة املطلقة ذات احليض:ـ 3
بيان  وهو  يوًما،  عرش  مخسة  أقله  أطهار(  قروء  )ثالثة  املطلقة  احليض(  )ولذات 

للقروء، والقرء ـ بفتح القاف، وقد تضم ـ يطلق عىل احليض وعىل الطهر.

شرط عدة املطلقة:

)إن اختىل هبا( زوج )بالغ( ال صبي، إذ خلوته كالعدم ولو وطئها وسواء كانت ـ 
خلوة اهتداء أو خلوة زيارة، ولو حال حيضها أو صومها أو صومه أو نحو ذلك من 

املوانع الرشعية.
)خلوة يمكن فيها الوطء( عادة )وإن تصادقا عىل نفيه( أي: الوطء؛ ألهنا حق ـ 

هلل تعاىل، فال يسقطها ما ذكر.
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به أو يْظَهَر هبا محٌل َومَلْ ينِْفِه، َوإِِن اْسَتَحاَضت  َة، إاِلَّ أْن تقرَّ ا، َوإاِلَّ فال عدَّ َوأخَذا بِإْقَراِرمِهَ
ـ  الثَّانِيَة  اْنَتَظَرت  فيَها  َرأْته  َفإِْن  َتَربََّصْت سنَة  لَِغرِي رَضاٍع  ر حيَضَها  َتأخَّ أْو  متَـيَز،  َومَلْ 

َة. والثَّالَِثَة، أْو مَتَاَم َسنًَة، ثمَّ إن اْحَتاجْت لِِعدَّ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

)وُأِخذا بإقرارمها( أي: أن كل واحد منهام إن أقر بنفيه أخذ بإقراره فيام هو حق له، 
فال رجعة له عليها، وال نفقة هلا، وال يكتمل هلا الصداق وإال بأن اختل رشط مما ذكر 
)فال عدة( عليها، )إال أن تقر( الزوجة )به( أي: بالوطء فتعتد، بخالف إقراره وحده 

مع تكذيبها له ومل تعلم خلوة فال عدة عليها.

ويؤخذ بإقراره فيتكمل عليه الصداق وتلزمه النفقة والكسـوة.

)أو يظهر هبا محل ومل ينفه( بلعان فتعتد بوضعه فإن نفاه به فال عدة، وإن كانت ـ 
ال حتل لألزواج إال بوضعه .

عدة املستحاضة:ـ 4

لعلة غري رضاع  أو  لعلة  تأخر عنها احليض ال  املميزة ومن  املستحاضة غري  عدة 
)سنة( كاملة.

ويف احلقيقة متكث تسعة أشهر لزوال الريبة؛ ألهنا مدة احلمل غالًبا، ثم تعتد بثالثة 
أشهر، )فإن رأته( أي رأت  من تأخر حيضها لغري رضاع احليض )فيها( أي: يف أثناء 
بأقرب  فتحل  الثانية،  بعد  السنة(  متام  أو  والثالثة  )الثانية  احليضة  )انتظرت(  السنة 
األجلني احليض، أو متام السنة، وهذا فيمن تأخر حيضها لغري رضاع كام هو املوضوع.

وأما من عادتا احليض يف كل سنة أو سنتني أو ثالثة مرة واحدة ـ 5

فتعتد باألقراء قطًعا
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َفَثاَلَثة أْشُهر إِْن مَلْ حَتْض فيَها، َوإاِلَّ اْنَتَظرِت الْثانِية والثَّالَثة أو مَتَاَم السنة َوإِْن َميَزْت 
ْوج اْنتَِزاُع َوَلِدَها لَغَرَض إِْن مَلْ يرضَّ  ر حيٌض لِرَضاع فاألقَراُء، للزَّ ُمْسَتَحاَضٌة أو َتأخَّ
ووجب  نفسها  أجرت  إن  اإلجارة  وفسخ  ولدها،  غري  إرضاع  من  ومنعها  باْلَوَلد، 
اء إِْن ُوطَِئْت بِِزًنا أْو شْبَهة، أْو َغَلب عليها غاصب وال يطُؤَها َزْوٌج، وال  َقْدُرَها اْسترِْبَ
الثَّالَِثة،  ل  بأوَّ َفتِحل  َوإِْن حْلَظًة،  الطَّالق،  ْت، بُطهر  َنفيِه، واْعَتدَّ ُتَصّدُق يف  يْعِقُد، َوال 

ل بُرْؤيتِه  ..... وإِْن طلَقْت بَحيض فبالرابَعة، وينَْبِغي أالَّ تعجِّ
 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

 )ثم إن احتاجت( من تأخر حيضها لغري رضاع ومكثت سنة وتـزوجت )لعدة( أخرى بعد 

فيها  حاضت  بأن  )وإال(  األشهر  الثالثة  يف  حتض(  مل  )إن  عدتا  أشهر(  )فثالثة  طالق  من  ذلك 

)انتظرت( احليضة )الثانية والثالثة أو متام السنة( أي: سنة بيضاء ال دم فيها )وإن ميزت مستحاضة 

أو تأخر حيض لرضاع فاألقراء( و)للزوج( املطلق )انتزاع ولدها( الرضيع منها )لغرض إن مل يرض 

بالولد و( له )منعها من إرضاع غري ولدها وفسخ اإلجارة أن أجرت نفسها( للرضاع.

)ووجب( عىل األنثى املطيقة )قدرها(  أي العدة فذات األقراء، ثالثة قروء وذات األشهر ثالثة 

واملرتابة سنة )استرباء( لرمحها )إن وطئت بزنا أو شبهة أو غلب عليها غاصب وال يطؤها زوج( 

هلا، أي: حيرم عليه وطؤها ما مل تكن ظاهرة احلمل.

تلذذ  للعقد  انضم  فإن  فسخه،  وجب  عقد  فإن  خالية،  كانت  إن  زوجها  عليها  يعقد(  )وال 

ُذكر. من  عليها  غلب  حيث  الوطء  أي  نفيه(  )يف  املرأة  تصدق(  )وال  عليه  حتريمها  تأبد  هبا 

قال:  لو  كام  اتصل:  وإن  بل  حلظة(  وإن  الطالق  )بطهر  املطلقة  )واعتدت(   

)الثالثة(.   نزول  بأول  )فتحل(  ـ  بالقاف  ـ  نطقه  بعد  الدم  فنزل  طالق،  أنت 

أما )إن طلقت بحيض(  أي: يف حال حيضها )فبالرابعة( حتل )وينبغي أال تعجل( العقد عىل 

أحد بمجرد رؤية الدم، بل تصرب يوًما أو جل يوم؛ لئال ينقطع قبل ذلك فال يعتد به.
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فقة ونْحُوها حيًضا،  ُتَعدُّ الدَّ لِلنَِّساِء، َوال  ُهَو يْوم أْو بْعُضُه  ُهنَا هْل  وُرجع يف قْدِرها 
ق بِه َما مل ينِْفِه بلَعان،  والطهُر كاْلِعبادِة، وإِْن أَتْت َبْعَدَها بَوَلد ُدون أْقىص أمد احَلْمل. حَلِ
ٌة َتربَّصت إَِليه وملِْن ُتُويف َزْوجَها ـ وإِْن رْجعية أْو َغري مْدُخول هبا ـ  وإِْن اْرتاَبت ُمْعَتدَّ

أْربعة أْشُهر وعرًشا ..... 
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)ورجع يف قدرها( أي احليضة ويف العدة واالسترباء )هل( أقله )يوم أو( بعض 
يوم له بال، بأن زاد عىل ساعة )للنساء( العارفات.

)وال تعد الدفقة ونحوها( هنا )حيًضا( حتى حتل لألزواج ، بخالف العبادة، فإن 
الدفقة تعد حيًضا توجب الغسل وتبطل الصوم.

واحلاصل أن  دم احليض إذا الزمها يوًما فأكثر فإهنا حتل لألزواج به عىل ما تقدم وإن 
أتاها بعض يوم وانقطع فهل يعد هنا حيًضا حتل به؟ يرجع يف ذلك للنساء وعادتن 
يف بالدهن، فإن قلن يعد حيًضا؛ ألنا شاهدنا بعض النساء أن حيضهن كذلك عمل 

بقوهلن، وإن قلن إن شأن احليض ال يكون كذلك عمل بقوهلن، وال يعد حيًضا .

)و( أما )الطهر( فهو )كالعبادة( أقله مخسة عرش يوًما )وإن أتت( املطلقة )بعدها( 
أي العدة )بولد دون أقىص أمد احلمل( كام لو ولدته بعد انقضاء العدة بسنة .

 مثاًل )حلق( بالزوج املطلق؛ ألن احلامل قد حتيض )ما مل ينفه( الزوج عن نفسه بلعان.
ثم حلت  أمد احلمل،  منتهى  إىل  ارتابت معتدة( أي: شكت يف محلها مكثت   )وإن 

لألزواج.
عدة املتوفى عنها زوجها:

)وملن تويف زوجها وإن رجعية( أي: مطلقة طالًقا رجعيًّا ال بائنًا )أو( كانت )غري 
مدخول هبا: أربعة أشهر وعرًشا( .
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َفإِْن  اْرَتابت فتنتظُِرها، أْو تسَعَة أْشُهر،  اْرَتَفَعت َحيَضُتَها فيها أو  إِن  إاِلَّ املْدُخوَل هِبا 
ِمن  َة  اْلعدَّ اْسَتأَنَفِت  م  ُمَتَقدِّ بَطالٍق  أقر َصحيٌح  وإن  احْلْمل،  أَمد  فأقىَص  وإاِل  زاَلت، 
وال  بيـنٌَة،  َلُه  تْشَهد  أْن  إاِل  فيها،  ووَرثْتُه  دْعَواُه،  عىل  انَقَضت  إِن  يرُثها  َوال  اإِلْقرار، 
َفْت، َوَما أْنفَقـْتُه ِمْن ماهلا، بِخاَلِف  يْرجُع ُمَطلٌق بام أْنَفَقـْتُه َقْبَل ِعْلمَها، وَغرَم َما َتَسلَّ

امُلَتوىف عنها والوارِث.  
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)إال( الكبرية )املدخول هبا إن ارتفعت حيضتها( بأن مل تأتا عىل عادتا ومل ترها 
أي  )فتنتظرها(   ريبة يف محلها؛  هلا  ارتابت( أي:حصل  )أو  أشهر وعرش  األربعة  يف 
احليضة، فإذا رأتا حلت )أو( تنتظر )تسعة أشهر( من يوم الوفاة، ألهنا مدة احلمل 

غالًبا )فإن زالت( الريبة حلت وإال تزل الريبة )فأقىص أمد احلمل( .
)وإن أقر صحيح بطالق متقدم( زمنه كأن يقر يف شهر رجب أنه طلقها يف املحرم 
)استأنفت العدة من( يوم )اإلقرار و( إذا ماتت )ال يرثها إن انقضت( العدة )عىل(  
إذا كان الطالق  العدة املستأنفة  مقتىض )دعواه(  و لو مات هو )ورثته( إن مات يف 
رجعيا ، )إال أن تشهد له بينة( بأنه طلق يف الوقت الذي استند إليه طالقه فال ترثه، كام 

أهنا ال تستأنف عدة.
واملريض كالصحيح عند قيام البينة، فإذا مل تكن للمريض بينة ورثته أبًدا إن مات 

من ذلك املرض.
)وال يرجع مطلق( لزوجته طالًقا بائنًا أو رجعيا وانقضت عدتا ومل تعلم بطالقها 
كانت  إن  تسلفت(  )ما  هلا  )وغرم(  بطالقها  علمها(  )قبل  نفسها  عىل  أنفقته(  )بام 

تسلفت شيًئا لنفقتها عىل نفسها.
وبخالف  عنها(  املتوىف  )بخالف  نفسها،  عىل  ماهلا(  من  أنفقته  )ما  هلا  غرم  )و( 
)الوارث( ينفق عىل نفسه من مال امليت قبل علمه بموته، فإن بقية الورثة هلم الرجوع، 

النتقال املال هلم بمجرد املوت ولو مل يعلم بموته.
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ِتا َوُهو: تْرك ما يَتَزيُن بِه ِمن احْليِل َوالطِّيب  َوَوَجب عىل امُلـَتَوىف َعنْها اإِلْحَداد يف ِعدَّ
َوَعَمَله والتَّْجر فيِه، والثَّْوب امْلْصُبوغ إاِلَّ األْسَوَد، َواالمتَِشاِط باحْلنَّاِء َوالَكَتم، بِخالف 
وَرة وإِْن بطِيب ومَتَْسُحُه هَناًرا. ْدر واالْستِْحَداِد، َوال َتْكَتِحُل إاِل لرَِضُ يت َوالسِّ َنْحو الزَّ
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اإلحداد:

حكمه: )وجب عىل( املرأة )املتوىف عنها( دون املطلقة )اإلحداد يف( مدة )عدتا( .

تعريفه: )ترك ما يتزين به من احليل والطيب وعمله( أي الطيب؛ ألنه بعمله يتعلق 
هبا )والتجر فيه( .

)و( ترك )الثوب املصبوغ( مطلًقا، ملا فيه من التزين )إال األسود( ما مل يكن زينة 
قوم.

)و( ترك )االمتشاط باحلناء والكتم( بفتحتني: صبغ معلوم يذهب بياض الشعر 
وال يسوده )بخالف نحو: الزيت( من كل ما ال طيب فيه )والسدر واالستحداد( أي: 

حلق العانة، ومثله نتف اإلبط فال يطلب ترك ذلك.

)وال تكتحل إال لرضورة( فتكتحل )وإن بطيب( أي: بكحل فيه طيب ومتسحه 
هناًرا وجوًبا.

واعلم أن املعتدة من وفاة أو طالق بائن ال نفقة هلا عىل زوجها؛ ألن النفقة يف نظري 
االستمتاع، وقد عدم، إال إذا كانت حامال فلها النفقة من أجل احلمل، وسيأيت الكالم 

عليه إن شاء اهلل تعايل.

السكنى وأحكامها:

وأما السكنى فهي واجبة للمطلقة ، مطلًقا يف املطلقة، وعىل تفصيل يف املتوىف عنها 
وإىل ذلك أشار بقوله: 
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هَبا  َدَخَل  إِْن  َعنْها  َولْلُمَتَوىف  كني  السُّ بسَبَبِه:  وامْلْحُبوَسة  طالق،  ِمْن  ِة  َولْلُمْعَتدَّ
واملْسكُن َلُه أْو َنَقد كَِراءُه، َوإاِلَّ َفال، َوَلْو وجيَبًة، وسَكنَْت عىل َما َكاَنْت عليه، َوَرَجَعْت 

ِط يف إَِجاَرة َرَضاع واْنَفَسَخْت، ..... م أْو َكاَنْت بَغرِيه َوَلْو لرَِشْ َلُه إِْن َنَقَلَها واتُّ
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 )للمعتـدة مـن طـالق( بائـن أو رجعي وجوًبـا عىل الـزوج أو )املحبوسـة( أي: 
 املمنوعـة مـن النـكاح )بسـببه( أي بسـبب الرجـل بغري طـالق كاملزين هبا غـري عاملة
 أو اشـتبه هبا، ومن فسخ نكاحها لفسـاد أو لعان )السكنى( يف املحل الذي كانت فيه،
ٹ ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  نث  تعـايل:   قـال 

ٹڤ مث)1) أي:وال جيوز هلا اخلروج إال لرضورة تقتضيه كام يأيت.
)وللمتوىف عنها( السكنى يف عدتا برشطني:

)إن دخل هبا( .1ـ 
إذا كان )املسكن( الذي مات فيه ملًكا )له أو( بأجرة )نقد كراءه( يف املستقبل، ـ 2

فلو نقد البعض فلها السكنى بقدره فقط، )وإال( ينقد )فال( سكنى هلا )ولو(  كان 
الكراء )وجيبة( عىل الراجح.

)و( تسكن املعتدة مطلقة أو متوىف عنها )عىل ما كانت عليه( قبل الطالق أو املوت، 
وال تنتقل لغريه ، )ورجعت له( وجوًبا )إن نقلها( لغريه ثم طلقها أو مات من مرضه.
)واتم( عىل أنه إنام نقلها ليسقط سكناها يف املكان األول ، )أو كانت( حال الطالق 

أو املوت مقيمة )بغريه( لغرض من األغراض فإهنا ترجع ملحلها األصيل.
)ولو( كانت إقامتها بغريه واجبة )لرشط( اشرتطه عليها أهل رضيع )يف إجارة 
رضاع( أي: اشرتطوا عليها أال ترضعه إال عندهم يف دارهم؛ ألن عدتا يف بيتها حق هللـ  
تعاىلـ   وهو مقدم عىل حق اآلدمي، )وانفسخت( اإلجارة إذا مل يرضوا برضاعها بمنزهلا،

)1) سورة الطالق جزء من اآلية: 1.
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ع أْو َغرِيه، َوَلْو َوَصلت أو أَقاَمْت َعاًما،  ورِة يف َكالثَّالَثة األيام، َولَتَطوُّ أْو َخَرَجت لرَِضُ
َة ال  َواخْلُروُج يف َحَوائَِجَها، َوَسَقَطْت  مع ثَقة َوأْمن َطريق، إِْن أْدَرَكْت شيـًئا ِمَن اْلِعدَّ

إِن َسَكنَْت َغرَيُه بال ُعْذِر َكنََفَقِة َوَلد َهربْت بِه َوملْ يْعَلْم مْوِضَعها.
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وكذا ترجع ملسكنها لتعتد فيه إذا )خرجت( مع زوجها أو غريه حلجة الفريضة فطلقها 
أو مات زوجها يف )كالثالثة األيام( أدخلت الكاف رابًعا ال أزيد فال ترجع، كام لو 
تلبست باإلحرام )و( رجعت إن خرجت )لتطوع( من احلج )أو غريه ولو وصلت( 

ذلك املحل )أو أقامت( به ولو )عاًما( عىل ما رجحه بعضهم.
ورشط وجوب رجوعها فيام تقدم إنام هو:

)مع ثقة( من الناس ال جمردة. )أ( 
 )وأمن طريق( ال إن كانت خموفة.)ب( 
 )إن َأدركت شيًئا من العدة( يف منزهلا  ولو قلَّ .)ج( 
 وللمعتدة )اخلروج يف حوائجها( الرضورية كتحصيل قوت أو ماء أو نحومها، )د( 

ال لزيارة وال جتارة وال تنئة وال تعزية.
)وسقطت( السكنى )إن سكنت غريه بال عذر( فال يلزمه أجرة ما انتقلت إليه، 
ًا أو غريها، ومثل األب الويص )ومل يعلم موضعها(  )كنفقة ولد له هربت به( املطلقة ُأمَّ

مدة هروهبا فإهنا تسقط عنه، فإن علم وقدر عىل ردها مل تسقط.

* * *
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ضاع بــاب يف الرَّ

ُخلَِط  أْو  بَسعوط  َوإِْن  جَلْوِف َرضيع ال كبري  اْمرأة  َلَبن  بـوَصول  َضـاُع  الرَّ م  حيـرِّ
بَغرْيه، إاِل أْن يغلِب عليه، يف احَلْولني أْو بزياَدة َشْهَرين، إاِلَّ أْن يْسَتْغنَي َوَلْو فيهام،.....
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باب

يف بيان أحكام الرضاع

الرضاع احملّرم:

لبن  )بوصول  وتركها  التاء  إثبات  مع  وكرسها  الراء  بفتح  وهو  ضاُع(  الرَّ م  )حيرِّ
املهملة:   امرأة جلوف رضيع ال كبري( و لو مصة واحدة )وإن بسعوط( بفتح السني 

ما صب يف األنف.

و ما وصل من منفذ عال كأنف ال يشرتط فيه الغذاء، بل جمرد وصوله للجوف 
كاف يف التحريم.

م إذا وصل للجوف،  )أو ُخلط( لبن امرأة )بغريه( من طعام أو رشاب، فإنه حُيرِّ
)إال أن يغلب(  الغري عىل اللبن، حتى مل يبق له طعم وال أثر مع الطعام ونحوه.

عىل  أحدمها  غلب  أو  تساويا  هلام  ابنًا  صار  أخرى  لبن  مع  امرأة  لبن  خلط  ولو 
بزيادة  )أو  للجوف يف احلولني  متعلق بوصول، أى:وصوله  التحقيق، )يف احلولني( 
شهرين( عليهام، )إال أن يستغني( الصبي بالطعام عن اللبن استغناء بينًا  )ولو فيهام( 
يومني  من  بالطعام  فاستغنى  احلولني،  يف  مرضع  له  جيد  مل  أو  فطم،  بأن   أى:احلولني 

وما أشبهها فأرضعته امرأة فال حيرم.
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َمُه النََّسب. َوال َكامٍء أْصَفر، َوال باْكتحال بِه َما َحرَّ
إالَّ أمَّ أخيَك أْو أختك، َوأمَّ ولد وَلدك، وجدة َوَلدَك، وأْخَت َولدك،.....
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ضاع: أشار إليه بقوله: ما حيرمه الرَّ

النسب( فيحرم األصول وإن علت، والفروع وإن نزلت، وأول  م )ما حرمه  حُيَرِّ
 فصل من كل أصل، ألنه أخ أو أخت أو عم أو خال أو عمة أو خالة وكل فرع ألخ
بالزوجة،  دخل  إن  وبناتا  الزوجة  أمهات  وهنَّ  املصاهرة  النسب  ومثل  أخت  أو 

وحالئل األبناء كام يف اآلية.
ما ل حُيرِّم: أشار له بقوله:

جلوف  اللبن  وصول  حيرم  ال  )و(  بلبن  ليس  ألنه  امرأة،  من  أصفر(  كامء  )وال 
يسمي  فال  املنفذ  اتساع  لعدم  الرأس،  مسام  من  أو  أذن  من  أو  باللبن،  )باكتحال( 

رضاًعا. وكذا الوصول ملجرد احللق فليس كالصوم يف اجلميع . 
الرضاع غري احملرِّم:

استثنى العلامء من ذلك ست مسائل:
)إال أم أخيك أو( أم )أختك(  فقد ال حَتُرم من الرضاع، كام لو أرضعت أجنبية 1ـ 

أخاك أو أختك وهي من النسب إما أمك أو امرأُة أبيك.
النسب 2ـ  من  فقد ال حترم عليك، وهي  الرضاع،  من  ولد ولدك(  )أم  إال   )و( 

إما بنتك أو زوجة ولدك .
حترم 3ـ  فال  ولدك  أجنبية  أرضعت  لو  كام  الرضاع  من  ولدك(  )جدة  إال  )و(  

عليك أمها، وهي من النسب إما أمك أو أم زوجتك.
)و( إال )أخت ولدك( من الرضاع، كام لو رضع ولدك عىل امرأة هلا بنت فلك 4ـ 

نكاح البنت، وهي من النسب إما بنتك أو بنت زوجتك.
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ضيُع  َر الرَّ َضاع، َوقدِّ َك وعمتك، َوأمَّ َخالك وَخالتَك، َفَقْد ال حْيُرْمَن من الرَّ َوأَم َعمِّ
ة َوَلدا لَصاحبة اللَبن ولصاحبِه من وْطئه؛ النقَطاعه وَلْو َبَعَد سنني، أْو فارَقها،  َخاصَّ
َوُفِسَخ  بِه  اْلَوَلُد  يْلحق  مَلْ  بحرام  وَلْو  م،  امْلتقدِّ مَع  األخرَي  واشرتك  بْغرِيه،  َجْت  وَتَزوَّ

ْوُج..... النَكاُح إِْن َتصادقا عليه أو أَقرَّ الزَّ
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جدتك 5ـ  إما  النسب  من  وهي  الرضاع،  من  وعمتك(  عمك  )أم  إال   )و( 
أو زوجة جدك.

من 6ـ  وهي  عليك،  حترم  ال  فقد  الرضاع،  من  وخالتك(  )خالك  أم  إال  )و( 
النسب إما جدتك أم أمك وإما زوجة جدك أيب أمك )فقد ال حيرمن( هؤالء 

)من الرضاع( وقد حيرمن لعارض.

 )وقدر الرضيع خاصة( دون إخوته )ولدا لصاحبة اللبن(  وولدا لزوجها )صاحبه من(
 وقت  )وطئه؛ النقطاعه ولو بعد سنني( كثرية )أو فارقها( ومل ينقطع لبنها منه وتزوجت

بغريه وهي ذات لبن من األول ولو أزواًجا كثرية.

)واشرتك األخري مع املتقدم( ولو كثر املتقدم، ما دام مل ينقطع )ولو( كان الوطء 
)بحرام مل يلحق الولد به( كزنا أو نكاح فاسد جممع عىل فساده.

)فسخ النكاح( بالرضاع وسببه

ثم رشع يف بيان فسخ النكاح بالرضاع، وسببه أحد أمرين:

األول: اإلقرار، وصوره:

الرضاع بأخوة وأمومة ونحومها ولو سفيهني، قبل )أ(  )إن تصادقا( مًعا عىل 
الدخول وبعده.

) أو أقر الزوج( املكلف به، ولو بعد العقد؛ ألن املكلف يؤخذ بإقراره.)ب( 
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ُخول، إالَّ أْن َتْعَلَم َقْبَلُه َفَقْط َفرُبُع  ا املسمى بالدُّ كإْقَرارها قْبَل اْلَعْقد، إْن ثبت ببينة، َوهَلَ
ط َمَعُه َعَداَلٌة عىل  دينَار، َوَثبَت برُجل واْمَرأة، وباْمَرأْتنِي، إْن َفَشا َقْبل اْلَعْقد، َوال ُتْشرَتَ
ُه يف ُكلِّ  األْرَجح، وبْعْدَلني أو َعْدل وامرأتني ُمطَلًقا، ال بِاْمرأة َوَلْو َفشا، َوُنِدَب التَّنَزُّ

َما ال يْقَبل.
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إقراره )ج(  ثبت(  )إن  العقد(عليها،  )قبل  بالًغا  كانت  إذا  فقط  الزوجة   إقرار 
فإن  بغري حق،  مفارقته  بعده التامها عىل  أقرت  إن  )ببينة( ال  إقرارها  أو 
العقد  بعد  فقط  الزوج  يقر  أن  إال  هلا،  يشء  فال  البناء  قبل  الفسخ  حصل 
فأنكرت، فلها النصف )وهلا املسمى بالدخول( علام مًعا أم ال، )إال أن تعلم 

قبله( أي قبل الدخول بالرضاع )فقط( دونه )فربع دينار( بالدخول.

ثم أشار للثاين  بقوله: )وثبت( الرضاع )برجل وامرأة ( أي:مع امرأة إن فشا ـ 
إن فشا( ذلك  )وبامرأتني  قبل ذلك،  إن مل حيصل فشو  قبله، ال  أو من غريمها  منهام 

منهام، وأويل غريمها )قبل العقد( ال إن مل يفش بعده فال يثبت بام ذكر.

)وال تشرتط معه( أي: مع الفشو )عدالة  عىل األرجح( )و( ثبت )بعدلني أو عدل 
وامرأتني( قبل العقد وبعده ، فشا أم ال و)ال( يثبت )بامرأة( فقط ولو فشا منهام أو من 

غريها قبل العقد.

)وندب التنزه يف كل ما ال يقبل( مما تكلم به؛ ألنه صار من الشبهات التي من اتقاها 
فقد استربأ لدينه وعرضه .

 * * *
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بــاب يف النفقة

ًفا، ِمْن قوت  ا ُمرْشِ نَْته أْو َدَعْتُه َله، َوَليس أَحُدمُهَ ْوَجة عىل امْلوِس إِْن َدخَل هبا ومكَّ جتُب َنَفَقُة الزَّ
َوإَدام وُكْسَوة َوَمْسَكن بِاْلَعادة، بقْدِر ُوْسعه وحاهِلا، .....
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ذكر فيه وجوب النفقة على الغري
أسباهبا: نكاح وقرابة خاصة.

النفقة يف النكاح:
وأقوي أسباهبا النكاح، ولذا بدأ به فقال: )جتب نفقة الزوجة عىل(  الزوج )املوس(  ، 

عىل قدر حاله كام يأيت:
رشوط وجوب النفقة للزوجة:

)إن دخل هبا ومكنته( من نفسها بعد الدخول هبا، ال إن منعت نفسها منه1. 
)أو( مل يدخل هبا و)دعته( هي أو جمربها أو وكيلها للدخول.2. 
الدخول، 3.  إىل  الدعاء  عند  املوت  عىل  )مرشًفا(  الزوجني  أى:  أحدمها(  )وليس 

وإال فال نفقة هلا لعدم القدرة عىل االستمتاع هبا، فإن دخل فعليه النفقه ولو حال 
االرشاف.

ما جتب فيه النفقة:
)من قوت( وهو ما يؤكل من خبز أو غريه، من قمح أو غريه عىل جمرى عادة أهل حملهم 

)وإدام( من أدهان أو مرق أو غريمها عىل مقتىض عادتم.
املرأة ألكثر إن  بالعادة( فال جياب؛ ألنقص منها إن قدر، وال جتاب  )وكسوة ومسكن 

طلبته.
عن  رفعها  غنيا  كان  فإن  الزوجة،  وحال  الزوج  وسع  )بقدر(  العادة  وتعترب  ـ 
غني أو  فقر  من  حاهلا  فيها  معترًبا  عليها  ينفق  أن  لزمه  فقرًيا  كان  وإن  فقرية،  كانت  إن  الفقراء 
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مْن  َمنُْعَها  َوَلُه  بَشْوَرِتا  التََّمتُّع  َوَلُه  والغسل  والكنس  والطبخ  العجن  نحو  وعليها 
ا، َوَليس َلُه َمنُْع أَبَوهَيا َوَولدَها مْن َغريه أْن  َكَبيِعَها، َكأْكل َنحو: الثُّوِم، َوال يْلَزُمُه َبَدهُلَ
ا، وحنِّث إِْن حَلف  كحلفه أال َتزور َوالدهيا إِْن َكاَنْت ّمأُموَنًة وَلْو َشابَّة، .. يْدخلوا هَلَ
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فليس عىل املوس أن ينفق عىل الفقرية ما يساوي نفقة الغنية.ـ 
وال يكفي من غري املتسع يف الغنية نفقة الفقرية، بل البد من رفعها عن حال الفقرية 

بقدر وسعه.
النوم ـ  العجن والطبخ والكنس( ملحل  أمور خاصة )نحو  )وعليها( اخلدمة يف 

الناس،  غالب  عادة  به  جرت  كام  وطيه،  والفرش  واإلناء  لثوبه  )والغسل(   ونحوه 
)و( للزوج االنتفاع )بشورتا( بفتح الشني املعجمة هو ما جتهزت به من متاع البيت 
منع  للزوج  )و(  استعامله  له  جيـوز  مـا  ذلك  مـن  فيستعمل  وآنية  وغطاء  فرش  من 
الزوجة من )كبيعها( وهبتها والتصدق هبا؛ ألنه يفوت عليه االنتفاع بذلك وهو حق 
نقيض له به، وقيده بعضهم بام إذا مل يمض زمن يرى أنه قد انتفع به الزوج انتفاًعا تاًما 
كاألربع سنني ونحوها، فلها الترصف بعد ذلك ما مل يزد عىل الثلث، )كأكل( نحو: 

)الثوُم( بضم املثلثة ـ من كل ماله رائحة كرهية فله منعها منه.

ـ )وال يلزمه( إذا خلفت شورتا )بدهلا( إال الغطاء والفرش وما البد منه عادة.

ـ )وليس له منع أبوهيا وولدها من غريه أن يدخلوا هلا( وكذا األجداد وولد الولد 
واإلخوة من النسب، بخالف األبوين وما بعدمها من الرضاع فله املنع منه. 

قىض  أي:  للمـفعول  بالبناء  املشدة  النون  وكرس  املهملة  احلاء  بضم  )وُحنَِّث( 
بتحنيثه )إن حلف( عىل األبوين واألوالد فقط أال يدخلوا هلا.

)كحلفه أال تزور والدهيا( فإنه حينث )إن كانت مأمونة ولو شابة( واألصل األمانة 
بمجرد ال  بالفعل،  بزيـارتا  أو  عليها  بالدخول  إال  حينث  وال  خالفها،  يظهر  حتي 
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ال إْن حلف أال خَتُرج، وقىض بالزيارة للْصَغار كلَّ يْوم، َولْلكَِبار كلَّ مُجَْعة كاْلَوالَدين، 
َمُهام َوُقدَرْت بَحالِِه مْن يْوٍم أو مْجَعة أو َشْهر أْو َسنَة، َوكْسَوُة الْشَتاء  وَمَع أمينَة إن اتَّ

يِف كالغَطـاء َوَضـَمنَْت بَقْبِضَها ُمْطَلًقا َكنََفَقة امَلْحضون ..... والصَّ
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فال  ونية،  لفًظا  وأطلق  خترج(  )أال  عليها  حلف(  إن  )ال  احلكم،  بمجرد  وال  يمينه، 
يقيض بتحنيثه وخروجها ولو ألبوهيا )وقيض بالزيارة للصغار( من أوالدها بالدخول 
)كالوالدين(  مرة،  مجعة(  )كل  منهم  )وللكبار(  حاهلم  لتتفقد  مرة  يوم(  )كل  عليها 
يقيض هلام كل مجعة مرة ومع أمينة من جهته إن )اتمهام( بإفسادها عليه، وال يقيض 

ألخ وعم وخال .

تقدير النفقة: 

)وقدرت( النفقة عىل الزوج بحسب حاله )من( حيث حتصيلها وما تقدم من أنه يراعي 
وسعه وحاهلا فمن حيث ذاتا قلة وكثرة )من يوم أو مجعة، أو شهر( كاجلند )أو سنة( .

.ـ  )و( قدرت )كسوة الشتاء والصيف( بام يناسب ُكالًّ
وليس املراد أنه يف كل شتاء ويف كل صيف يكسوها ما يناسب الوقت، بل املراد 
أهنا لو احتاجت الكسوة كساها يف الشتاء ما يناسبه ويف الصيف ما يناسبه، إن جرت 
 عادتم بذلك يف كل بلد بام يناسب أهلها، بقدر وسعه وحاهلا )كالغطاء( والوطاء 

يف الشتاء بام يناسبه والصيف بام يناسبه بحسب عرفهم وعادتم.

ضمان النفقة:

الكسوة  وكذا  السنة  أو  الشهر  أو  اجلمعة  أو  باليوم  املقدرة  النفقة  )وضمنت( 
)بقبضها( من الزوج )مطلقا( ماضية كانت أو مستقبلة قامت عىل هالكها بينة أو ال، 
فرطت يف ضياعها أو ال )كنفقة( الولد )املحضون( إذا قبضتها احلاضنة وضاعت منها
إال لبينة، َوسقَطْت بُعرْسة، َوبمنِْعَها االْستِْمَتاَع، َوبخُروجَها باِل إْذن َومَلْ يقِدْر عليها، إِْن 
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َضاع أيًضا، َوال َنَفَقة بَدْعواها،  مَلْ َتكْن َحاِماًل، َكاْلَبائِن َفإَِذا َكاَنْت ُمْرِضًعا َفَلَها أْجَرة الرَّ
لُه، َوإال فقيَمة ما َبقي، ..... َقْت أوَّ له، َكاْلكْسَوة إْن طلِّ َبْل بظهوره وَحركته َفمْن أوَّ
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فإهنا تضمنها )إال لبينة( عىل الضياع بال تفريط منها فال تضمنها؛ ألهنا مل تقبضها حلق 
نفسها وال هي متمحضة لألمانة، بل قبضتها حلق املحضون، فتضمنها ضامن الرهان 

والعواري.
سقوط النفقة: 

)وسقطت( نفقتها عنه، بأمور منها:
إن أيرس وهلا 1ـ  نفقة ما دام معرًسا، وال مطالبة هلا بام مىض  تلزمه  )بعرسه( فال 

التطليق عليه حال العرس بالرفع للحاكم وإثباته عنده.
)وبمنعها االستمتاع( ولو بدون الوطء إذا مل تكن حاماًل، وإال مل تسقط.2ـ 
 )وبخروجها( من بيته )بال إذن( منه )ومل يقدر( عىل ردها ولو بحاكم، أى: 3ـ 

أو مل يقدر عىل منعها ابتداء فإن خرجت وهو حارض قادر عىل منعها مل تسقط؛ 
قبله،  وملا  املذكور  للخروج  راجع  حاماًل(  تكن  مل  )إن  بإذنه  كخروجها   ألنه 

وإال مل تسقط؛ ألن النفقة حينئذ للحمل.
وكذا الرجعية ال تسقط نفقتها، )كالبائن( بخلع أو بتات فتسقط نفقتها إن مل تكن 
حامال؛ فإن كانت حامال فلها النفقة للحمل، فإن كانت احلامل البائن مرضًعا )فلها 
أجرة الرضاع أيًضا( أي:كام أن هلا نفقة احلمل )وال نفقة( هلا )بدعواها( احلمل )بل 
بظهوره وحركته( فإن ظهر احلمل فلها النفقة من أول احلمل، واملراد من يوم الطالق.
)وإال(  احلمل  أول  من  )إن طلقت(  أوله  من  الكسوة  هلا  أن  أي:كام  )كالكسوة( 
تطلق أوله بل طلقت حاماًل بعد أشهر من محلها )فقيمة ما بقي( من أشهر احلمل، بأن 

يقوم ما يصري لتلك األشهر الباقية من الكسوة لو كسيت أول احلمل فتأخذها.
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َد عليه زَمَن يرْسه َوإْن  مَّ ا امْلْسَكُن َفَقْط إْن َمات ال إْن ماتْت َوَرَجَعْت باَم جَتَ  َواْسَتَمرَّ هَلَ
ف َوإِْن مْعرًسا،  ومنفق عىل صغري إْن كان  مل يْفرْضُه َحاكِم، وباَم أْنفَقْتُه عليه َغري َسَ

له َماٌل .....
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 )واستمر( للحامل )املسكن فقط( دون النفقة )إن مات( زوجها املطلق هلا قبل 
وضعها؛ ألنه حق تعلق بذمته فال يسقطه املوت، سواء كان املسكن له أم ال، نقد 

كراءه أم ال.
البائن غري احلامل فالنقضاء العدة، واألجرة فيهام من رأس املال بخالف  ـ وأما 
الرجعية والتي يف العصمة فال يستمر هلا املسكن إن مات إال إذا كان له أو نقد كراءه 

كام مر، وتسقط الكسوة والنفقة .
احلمل، ـ  بوضع  العدة  من  خترج  حتي  املسكن  هلا  يستمر  البائن  أن   واحلاصل 

أو متام األشهر فيمن ال حتيض، أو األقراء فيمن حتيض، ولو مل يكن املسكن له وال نقد 
كراءه، وأن التي يف العصمة أو الرجعية يستمر هلا إن كان له أو نقد كراءه، وأن النفقة 
والكسوة يسقطان يف اجلميع باملوت )ال إن ماتت( املطلقة فال يشء لوارثها من كراء 

املسكن، وال تسقط النفقة بميض زمنها إذا كان موًسا.
يرسه(  )زمن  منها  عليه(  جتمد  )بام  زوجها  عىل  )رجعت(  تسقط  مل  إذا   )و( 
ولو تقدمه عرس يوجب سقوطها أو تأخر عن عرسه، فام جتمد عليه حال يرسه يف ذمته 

تطالب به )وإن مل يفرضه( عليه )حاكم( وال يسقط العرس إال زمنه خاصة
)و( رجعت الزوجة عىل زوجها )بام أنفقته عليه( إذا كان )غري سف( بالنسبة إليه 

وإىل زمن االنفاق )وإن( كان )معرًسا( حال إنفاقها عليه إال لصلة.
)و( يرجع من أنفق )عىل صغري( ذكر أو أنثى:

)إن كان( للصغري )مال( حني اإلنفاق.1ـ 
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ُه أْنَفق لرْيجَع إن مَلْ  َ اإلْنَفاق منُْه، وَبقي للرُجوع، وَحلف أنَّ أْو أُب وعلَمُه املنْفُق َوَتَعرسَّ
ُيْشهد وهلا اْلفْسخ إن َعَجَز َعْن نفقة حارضة ال َماضية إْن مَلْ تْعلْم حاَل اْلعْقد فْقرُه َفإِْن 
ٍم. َفإِن طلَّق أو أْنَفق،  م لُه باالجتهاد، وإال أِمـَر هبا أْو بالطالق بال َتَلوُّ ه ُتُلوِّ أْثَبَت عرْسَ

َوإال ُطـلَِّق عليه، َوإْن غائَبا  .....
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الصغري 2ـ  منه( عىل  اإلنفاق  املنفق، وتعرس  )أب( موس )وعلمه  له  كان  )أو( 
لغيبته أو عدم متكن اإلنفاق منه ككونه عرًضا أو عقاًرا.

)وبقي( املال )للرجوع( أي: لوقت الرجوع.3ـ 

فإن ضاع وجتدد غريه فال رجوع كام إذا مل يكن له مال وقت اإلنفاق وجتدد بعده.

يرجع  أنه  اإلنفاق  حال  يشهد(  مل  )إن  حلفه  وحمل  لريجع(  أنفق  أنه   )وحلف 
بام أنفق، وإال فال يمني عليه.

 ـ )و( للزوجة )الفسخ إن عجز( زوجها )عن نفقة حارضة ، ال ماضية( ترتبت 
هلا  فليس  علمت  فإن  عرسه،  أي:  فقره(  العقد  )حال  الزوجة  تعلم(  مل  )إن  ذمته  يف 
الفسخ ولو أيرس بعد ثم أعرس )فإن أثبت الزوج( )عرسه( عند احلاكم )تلوم له( أي: 
أمهل )باالجتهاد( من احلاكم بحسب ما يراه من حال الزوج لعله أن حيصل النفقة يف 
ذلك الزمن،  )وإال( يثبت عرسه عند احلاكم أمره بالنفقة )أو بالطالق بال تلوم( بأن 

يقول له: إما أن تنفق وإما أن تطلقها )فإن طلق أو أنفق( فاألمر ظاهر.

يأمرها  أو  منه،  أو طلقتك  نكاحه،  احلاكم: فسخت  يقول  بأن  )وإال طلق عليه( 
هبا  وكياًل  وكل  وال  شيًئا  هلا  يرتك  ومل  )غائًبا(  الزوج  كان  )وإن(  به  حيكم  ثم   بذلك 
بعيدة  غيبته  كانت  إذا  ، وهذا  ذلك  غيبته، حتلف عىل  النفقة حال  عنه  أسقطت  وال 

كعرشة أيام وأما قريب الغيبة فريسل له إما أن يأتى، أو يرسل النفقة، أو يطلِّق عليه.
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وله  غنية،  َوإْن  اْلَعوْرَة  يَواري  وَما  اْلقوت  عىل  قدَر  إْن  ال  َمق،  الرَّ يُسدُّ  ما  وجد  كإِْن 
ة يساًرا يقوم بَواجب مثلِها عادة، وهلا حينئذ النََّفَقة فيها َوإْن مَلْ  رْجَعُتها إن وجد يف العدِّ
ا كفياَل، َوإالَّ ُطلِّق عليه، َوُفِرضْت  يْرجتع، وهلا مطاَلَبُتُه عنَْد سفِرِه بمْسَتقبلِه أو يقيم هَلَ
يف  تنَاَزَعا  وإْن  باْستْحَقاقها  حلفها  َبْعَد  َداُرُه  وبيعْت  الثابت،  ودينه  اْلَغائِب  مال  يف 

إْرساهَلا، أو ترْكها .....
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يسد  )ما  أو قدر عىل  يقدر عىل يشء  مل  إن  باملرة   .. تليق هبا  التي  النفقة  وإن عجز عن 

الرمق( فلها التطليق عليه.

و)إن قدر عىل( مطلق )القوت وما يواري العورة( مل يطلق عليه وللزوج الذي طلق عليه 
لعرسه )رجعتها إن وجد يف العدة يساًرا يقوم بواجب مثلها عادة( ال دونه، فال رجعة له، 

بل ال تصح.

هلا  الرجعية  ألن  العدة؛  يف  )النفقة(  عدتا  يف  يرس  حصل  إذا  حني  أي:  حينئذ(  )وهلا 
بمستقبله(  سفره  )عند  زوجها،  مطالبة  ، وللزوجة  يرجتع(  مل  )وإن  البائن  دون  النفقة 
عليه(  )طلق  ذلك  من  أبى  بأن  )وإال(  هلا  يدفعها  كفياًل(  هلا  يقيم  )أو  عنها  غيابه   مدة 

إن شاءت.

 )وفرضت النفقة( للزوجة )يف مال الغائب( ولو وديعة عند غريه.

)و( يف )دينه الثابت( عىل مدينه )وبيعت داره( يف نفقتها )بعد حلفها باستحقاقها( النفقة 
عىل زوجها الغائب، وأنه مل يوكل هلا وكياًل يف دفعها هلا، وأهنا مل تسقطها عنه.

تنازع الزوجان يف النفقة: 

النفقة،  لك  أرسلت  فقال:  )إرساهلا(  يف  سفره  من  قدومه  بعد  الزوجان  تنازع(  )وإن 
وقالت: مل ترسلها .

)أو تركها( بأن قال: تركتها لك قبل سفري، وقالت: ال.
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ْفع ـ ال َلْغريه ـ إْن وجَد، َوإالَّ فقوله كاحْلارض  ا إْن َرَفَعْت حَلاكِم مْن يْوِم الرَّ فاْلقْول هَلَ
بيمنٍي َوَحلف لقْد قَبضْت، َوفيام فرض فقوله إْن أشبه بيمني، َوإالَّ فقوهلا إْن أْشبهت، 
كافِْرين، ال  َوَلْو  امْلْعرسين  والديِه   َنَفَقة  املـُوس،  وبالْقَرابة عىل  الفرض   ابتدئ  َوإالَّ 

تْكسُب ولْو قدَر، ..... 
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فالقول هلا  بقوله  الرفع( متعلق  يوم  بيمني )وإن رفعت حلاكم، من  )فالقول هلا( 
)ال( إن رفعت لغري احلاكم من عدو وجريان، فليس القول قوهلا )إن وجد( حاكم 
اإلنفاق  أو رفعت لغري احلاكم مع وجوده، )فقوله كاحلارض( يدعي  ترفع،  )وإال(  
عليها وهي تدعي عدمه فالقول له )بيمني( راجع جلميع ما قبله، والكسوة كالنفقة، 

أو أراد بالنفقة ما يشمل الكسوة
الرسول  يف  ويعتمد  وكييل  أو  رسويل  من  أو  مني،  نفقتها  قبضت(  لقد   )وحلف 

أو الوكيل عىل غلبة الظن بقوة القرائن.
وقال:  عرشة،  فقالت:  احلاكم  لدى  النفقة  من  هلا  فرض(  )فيام  تنازعا،  إن   )و( 

بل ثامنية، مثال.
أشبهت(  إن  )فقوهلا  يشبه  )وإال(  ال  أم  هي  أشبهت  بيمني(   أشبه  أن   )فقوله 

وإال يشبه أحد منهام )ابتديء الفرض( ملا يستقبل.
النفقة بالقرابة اخلاصة:

)و( جتب )بالقرابة( اخلاصة أى:بسببها، ال مطلق قرابة عىل )الولد املوس(
 كبرًيا أو صغرًيا، ذكًرا أو أنثى، مسلاًم أو غري مسلم )نفقة والديه املعرسين( بالكل 

أو البعض )ولو كافرين( والولد مسلم كالعكس.
ورضوا  إلينا  ترافعوا  إذا  إال  بينهم  نحكم  فال  مسلمني  غري  اجلميع  كان  إذا  وأما 
بأحكامنا، وحمل وجوب نفقة الوالدين عىل الولد ما مل يقدرا عىل الكسب ويرتكاه، 

وإال مل جتب عليه عىل الراجح.
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وأْجرَبا عليه عىل األْرَجح وخادمهاَم، وَخادم زْوَجة األب، وإْعَفافه بزوجة، َوال تتعدد، 
ه َوال جدِّ َوولد اْبن وَوزعْت عىل األوالد بِقْدر اْليَسار، ونفقة الولد عىل أبيه  ال َزْوج أمِّ
وج باألنثى أْو يْدعي له  َوَتسْقط  كر قادًرا عىل اْلَكسب أْو يْدخل الزَّ فقْط حتَّى يبلغ الذَّ

من إال لقضاء ..... بِميض الزَّ
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هذا وال جيب عىل الولد املعرس لوالديه تكسب لينفق عليهام ولو قدر عىل التكسب.
)وأجربا(  أي: الوالدان عىل التكسب إذا قدرا عليه )عىل األرجح( .ـ 
تلزم ـ  فال  الولد  خادم  بخالف  الوالدين،  أي:خادم  )خادمهام(  نفقة  جتب  )و( 

األب، )و( جتب نفقة )خادم زوجة األب(  املتأهلة لذلك.
األب  زوجات  نفقة   ) تتعدد  وال  )بزوجة،  األب  إعفاف  الولد  عىل  جيب  )و( 
)وال(  فقط،  أمه  عىل  بل  الفقري،   ) ُأّمه  )زوج  عىل  ولد  نفقة  جتب  و)ال(  بتعددهن 
جتب نفقة عىل )جد( أو جدة )و( ال عىل )ولد ابن( )ووزعت( النفقة )عىل األوالد( 
كاألنثي  فالذكر  الرءوس،  عىل  وقيل:  فيه،  تفاوتوا  حيث  اليسار(  )بقدر  املوسين 

وقيل عىل املرياث فللذكر مثل حظ األنثيني.

وجتب )نفقة الولد على أبيه فقط(

ال عىل أمه، وال جيب عىل األم إال الرضاع، عىل ما يأيت تفصيله )حتى يبلغ الذكر 
قادًرا عىل الكسب( فإذا بلغ قادًرا عليه سقطت عن األب، وال تعود بطرو جنون أو 
زمانة أو مرض أو عمى )أو يدخل الزوج باألنثى( )أو يدعى( الزوج )له( أي:للدخول 

بعد ميض زمن يتجهز فيه مثلها له.
)وتسقط( النفقة عن الولد أو الوالد )بميض الزمن( فليس ملن وجبت له رجوع 
عىل من وجبت عليه؛ ألهنا لسد اخللة بخالف الزوجة فلها الرجوع بام مىض زمنه؛ 
مجدت  أهنا  معناه  هبا،  حاكم  من  لقضاء(  )إال  تقدم،  كام  االستمتاع  نظري  يف   ألهنا 
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ْجعية رَضاُع َولدَها باِل أْجر. ع َوعىل األمِّ امْلتزوَجة أو الرَّ أو ينْفَق عىل اْلولِد غري متربِّ
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زمنها  بميض  السقوط  يرى  ال  حلاكم  ولد  أو  والد  من  مستحقها  فرفع  املايض  يف 
املستقبل؛ ألن حكم احلاكم ال يدخل  أنه حكم هبا يف  املراد  وليس  بلزومها،  فحكم 
املستقبالت، إذ ال جيوز للحاكم أن يفرض شيًئا يف املستقبل يقرره عىل الدوام؛ ألنه 

خيتلف باختالف األزمان.

 )أو( إال )أن ينفق عىل الولد( خاصة دون الوالدين إنسان )غري متربع( بالنفقة، بل 
أنفق لريجع عىل أبيه، فله الرجوع؛ ألن وجود األب موًسا كوجود املال للولد، ال إن 

كان األب معرًسا أو أنفق متربع فال يرجع عىل الولد.

الزوج  الرجعية رضاع ولدها( من ذلك  الرضيع )أو  بأيب  املتزوجة(   )وعىل األم 
)بال أجر( تأخذه من األب.

* * *
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احلضانة
َها، َفجّدُتا، فخالُته،  خول: ْلألمِّ َولو كافَرًة، فُامُّ كر لْلبلوغ واألْنثى للدُّ وحضانة الذَّ
ُة أبيه فَخاَلتُه، َفبنْت أخيه  تُه، فَعمَّ تُه ألبيه، فأُبوه فأختُه، َفَعمَّ ، فَجدَّ ُة األمِّ فخالتها، َفَعمَّ

وأخته،.....
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احلضانة
تعريفها:  القيام بشأن الصغري يف نومه ويقظته.

مدتا: 
األم، ـ  عن  سقطت  جمنوًنا  أو  زمنًا  ولو  بلغ  فإن  للبلوغ(  )الذكر  يف  هي  )و( 

بحقه،  القيام  وعليه  مر،  كام  جمنوًنا،  أو  زمنًا  بلغ  إذا  األب  عىل  النفقة   واستمرت 
)و( حضانة )األنثى للدخول( أي: دخول الزوج هبا.

األحق باحلضانة:

)األم ولو( كانت )غري مسلمة( أو مطلقة أو من مات زوجها.
فإذا مل توجد األم بأن ماتت )فأمها( أي: أم األم وهي جدة الولد.

 فإذا مل توجد ) فجدتا( أي: جدة األم، أحق باحلضانة من غريها وإن علت، فإن 
مل توجد )فخالته( أخت أمه.

فإن مل توجد )فخالتها( أي: أمه، أحق من غريها )فعمة األم( .
فان مل توجد )فجدته ألبيه( أي: جدته من قبل أبيه وهي أم األب فأمها، فأم أمها، 
فأم أبيه، فالتي من جهة األب تقدم عىل التي من جهة أم أبيه فإن مل توجد )فأبوه( أي: 
أبو املحضون) فأخته( أي: أخت املحضون )فعمته فعمة أبيه، فخالته( أي: خالة أبيه، 
)فبنت أخيه( أي: املحضون، شقيقة أو ألم أو ألب )وأخته( كذلك، فإن مل تكن واحدة
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م  وقدِّ َوَخاٍل،  ألمِّ  َجدَّ  ال  فابنُه،   ، َفاْلَعمُّ األِخ،  فاْبُن  لألب،  َفاجْلد  فاألُخ،  فاْلَويص 
َفَقة. ، فلألب يف اجلميع، َويف املتَساِويني بِالصيانة والشَّ ِقيُق، َفلألمِّ الشِّ

 ، ْشُد، َوَعدُم كجذاٍم مرِضٍ ُطَها: اْلَعْقل، واْلكفاَءُة، واألَماَنُة، وأْمُن امْلَكاِن، والرُّ َورَشْ
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ممن ذكر )فالويص، فاألخ( للمحضون ) فاجلد لألب فابن األخ فالعم، فابنه، ال جد 

األم، و( ال )خال( أي: ال حضانة هلام. 
وقال اللخمي: اجلد لألم له احلضانة؛ ألن له شفقة وحناًنا.

)فلألم(؛  لألم،  الذي  أنثى عىل  أو  ذكًرا  )الشقيق(  الشخص  احلضانة  )وقدم( يف 
)فلألب  فقط،  األب  جهة  من  كان  ممن  أشفق  األم  جهة  من  كان  من  أن  الشأن   ألن 
يف اجلميع( أي:مجيع الرواتب التي يتأى: فيها ذكر كاإلخوة والعمومه وبنيهم )و( قدم 

)يف املتساويني( كأختني وخالتني وعمتني )بالصيانة والشفقة( فإن تساويا فاألسن .

شرط احلاضن:

)العقل( فال حضانة ملجنون، ولو كان يفيق يف بعض األحيان، وال ملن به طيش 1ـ 
وَعَتٌه .

)والكفاءة( فال حضانة ملن ال قدرة له عىل صيانة املحضون كمسنة.2ـ 
)واألمانة ( يف الدين، فال حضانة لسكري أو مشتهر بالزنا أو اللهو احلرام.3ـ 
)وأمن املكان( فال حضانة ملن بيته مأوى للفساق أو بجوارهم بحيث خياف 4ـ 

عىل البنت املطيقة منهم الفساد أو سقة مال املحضون وغصبه .
)والرشد( فال حضانة لسفيه مبذر؛ لئال يتلف مال املحضون أو ينفق عليه منه 5ـ 

ما ال يليق.
)وعدم( وجود مرض معٍد )كجذاٍم مرٍض( وبرص وما يشبه ذلك، فال حضانة 6ـ 

ملن به يشء من ذلك، وهذه الرشوط الستة يف احلاضن الذكر أو األنثى.
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كر: َمْن حْيُضُن من اإِلَناث، َوَكونُه حَمَْرًما، ولألنثى: َعَدُم سْكنى َمع َمْن َسقطْت  وللذَّ
َحضاَنُتها، واخْللُّو َعْن زوج َدَخَل هبا إال أْن يْعَلم َويْسُكت اْلَعام، أو يكون حَمرًما، َوإْن 
َكاَن ال حَضاَنَة َلُه َكاخْلال أو َوليا، َكاْبِن عم أْو الَ يْقبل اْلَوَلُد َغرَيَها أْو مَلْ تْرضْعُه عند 

بدهلا، .....
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)و( يزاد )للذكر( احلاضن من أب أو غريه: أن يكون عنده )من حيضن من اإلناث( 7ـ 
الرجال ال قدرة هلم عىل أحوال األطفال كام  أو عمة؛ ألن  أو خالة  أو زوجة  كأم 

للنساء.

)وكونه حمرًما( كأب أو أخ أو عم ملطيقة وإال فال ولو مأموًنا.8ـ 

حضانة 9ـ  فال  حضانتها(  سقطت  من  مع  سكنى  )عدم  احلاضنة  )لألنثى(  يزاد  )و( 
للجدة إذا سكنت مع بنتها أم الطفل إذا تزوجت، إال إذا انفردت بالسكنى عنها.

 )واخللو عن زوج دخل هبا( فإذا مل يدخل مل تسقط حضانتها، فإن دخل هبا سقطت ـ 10
الشتغاهلا بأمر زوجها، وتنتقل ملن يليها يف الرتبة )إال أن يعلم( من يليها بدخوهلا 

بزوج )ويسكت( بعد علمه )العام( بال عذر، فال تسقط حضانة املتزوجة.

)أو( إال )أن يكون( الزوج الذي دخل هبا )حمرًما( للمحضون وله حضانة كعم بل )وإن 
كان(  املحرم )ال حضانة له كاخلال( يتزوج بحاضنة أجنبية منه.

للمحضون  عم(  )كابن  احلضـانة  يف  حق  وله  للمحضون  )وليًّا(  الزوج  يكون  )أو( 
تتزوجه احلاضنة فال تسقط حضانتها، فليس ملن يليها أخذه منها 

فال  ال،  أم  أًما  كانت  سواء  احلاضنة،  غري  أي:  )غريها(  املحضون  الولد(  يقبل  ال  )أو 
تسقط بدخوهلا للرضورة.

)أو( قبل غريها و )مل ترضعه( املرضعة التي قبلها، أي: أبت أن ترضعه )عند بدهلا( أي: 
بدل احلاضنة التي تزوجت ـ وبدهلا من استحق احلضانة بعدها ـ بأن قالت: 
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عن  اْلَويل  يسافر  َوأال  عاجًزا،  أْو  مأمون،  َغرَي  َكاَن  أْو  َحاِضٌن،  للوَلِد  يكوَن  ال  أو 
امْلْحضون َوإْن رضيًعا، أو ُتَسافر هي َسَفَر ُنْقَلة، ال َكتجاَرة، َوال َتُعوُد بْعَد َتأيِمَها أو 
ت إْن َتأيََّمت قْبل ِعْلم من انتقلت  إْسَقاطَِها، بِخالف َلو َسَقطْت لُعْذر َوزاَل، َواْسَتَمرَّ

لُه، ولِلحاضنَِة قْبض َنَفَقته َوُكسوتِِه باالِجتهاِد .....
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أنا ال أرضعه عندك بل يف بيتي أو يف بيت أمه التي تزوجت بأجنبي، فال تسقط حضانة األم 
املتزوجة به

حضانتها  تسقط  فال  املتزوجة،  غري  حاضن(  للولد  يكون  ال  )أو    
)أو كان( احلاضن الذي يليها )غري مأمون أو كان عاجًزا( .

)أال يسافر الويل وإن( كان املحضون )رضيًعا( فأوىل غريه )أو تسافر( احلاضنة )سفر 
نقلة( وانقطاع من بلد إىل بلد )ال كتجارة ( وزيارة 

أي:فراقها  تأيمها(  )بعد  هبا  زوج  بدخول  حضانتها  سقطت  ملن  احلضانة  تعود(  )وال 
بطالق أو موت زوجها أو فسخ الفاسد بعد الدخول )أو( بعد )إسقاطها( احلضانة الثابتة 
هلا بال عذر، أو بعد إسقاط احلضانة، فإذا أسقطت حقها منها ثم أرادت العود هلا فال كالم 
فيها  الرجوع  فلها  للمحضون،  املشهور، وقيل: حق  للحاضن عىل  هلا؛ ألن احلضانة حق 
)بخالف لو سقطت( حضانتها )لعذر( كمرض وخوف مكان أو سفر ويل باملحضون سفر 

نقلة )وزال( ذلك العذر، فلها الرجوع فيها.
)واستمرت( احلضانة للحاضنة إذا دخل هبا زوج )إن تأيمت( بطالق أو فسخ نكاح أو 
موت زوجها )قبل علم من انتقلت( احلضانة )له( بالدخول باألم، فال كالم له بعد تأيمها.

أبيه  من  إليه  حيتاج  ما  وكسوته(  نفقته  )قبض  غريها  أو  أم  )وللحاضنة( 
شهر  أو  مجعة  أو  يوم  من  حلاله  بالنظر  األب  عىل  غريه  أو  احلاكم  من   )باالجتهاد(  
أو أعيان أو أثامن. وليس لألب أن يقول للحاضنة: ابعثيه ليأكل عندي ثم يعود لك، ملا فيه 

من الرضر بالطفل واإلخالل بصيانته، وليس هلا موافقته عىل ذلك.
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ْكني، ال أْجرَة لْلَحَضانة. والسُّ
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 )و( هلا )السكنى( باالجتهاد، فيام خيصها وخيص الولد، فام خيص الولد ففي ماله 
القول املشهور  أبيه، وما خيصها فعليها، وكذا يلزمه الكراء ملسكنه، هذا هو  أو عىل 

املعمول به املذكور يف املدونة.
)ال أجرة للحضانة( أي: ليس لألم أجرة يف نظري احلضانة، وليس هلا أن تنفق عىل 
نفسها من نفقة الولد ألجل حضانتها إال إذا كانت األم معرسة فلها النفقة عىل نفسها 
من ماله لعرسها ال للحضانة، واهلل  تعاىل،  أعلم، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.

* * *
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أسئلة
 س1: ما الظهار؟ وما حكمه؟ وما أركانه؟ وما صيغته؟ وما كناية الظهار الظاهرة؟ 

              وما كنايته اخلفية ؟ مع التمثيل لكٍل.
 س2: ما الذى حيرم عىل املظاهر؟ ومتى يسقط الظهار؟ ومتى ال يسقط؟ وما وقت 

               وجوب الكفارة ىف الظهار؟ وما أنواعها ؟
املستحاضة؟ وما عدة  املرأة  أنواعها؟ وما عدة  العدة؟ وما سببها؟ وما  ما   س3: 

               املتويف عنها زوجها؟
س4: عرف اإلحداد؟ وما حكمه؟ وما حكم السكنى للمطلقة ؟

التحريم؟  قاعدة  من  املستثناة  املسائل  وما  بالرضاع؟  التحريم  رشط  ما   س5: 
              وبم يثبت الرضاع؟

س6: ما أسباب وجوب النفقة؟ وما النفقة الواجبة عىل الزوج لزوجته؟
س7: ما احلضانة؟ وما حكمها؟ وملن تكون؟ وما رشوط استحقاقها؟

* * *
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األهداف التعليمية لكتاب األقضية والدعوى
والبينات والشهادات وأنواع احلقوق

األقضية  كتاب  يف  املتضمنة  الفقهية  املوضوعات  دراسة  بعد  الطالب  من  يتوقع 
والدعوى والبينات والشهادات وأنواع احلقوق أن:

يرشح املقصود باألقضية والدعوى.ـ 1
يبني آداب القايض ورشوط تويل القضاء.ـ 2
يرشح كيفية القضاء يف اخلصومات.ـ 3
يوضح منزلة القضاء يف اإلسالم وفضله.ـ 4
يوضح رشوط الدعوى واآلثار املرتتبة عليها.ـ 5
يستنتج حكمة مرشوعية القضاء والدعوى.ـ 6
يميز بني األدلة املقبولة واملرفوضة يف إقامة الدعوى.ـ 7
يستعرض واجبات كل من املدعى واملدعى عليه.ـ 8
حيدد املقصود بالشهادات ودرجات الشهادة وما يرتتب عليها.ـ 9

 يفصل القول يف أنواع احلقوق.ـ 10
والبينات ـ 11 والدعوى  األقضية  مرشوعية  عىل  الرشعية  بالنصوص  يستدل    

           والشهادات.
 يستشعر قيمة إقامة العدل.ـ 12
 يستشعر خطورة تويل القضاء لغري املؤهل.ـ 13
 يتجنب شهادة الزور.ـ 14
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بــاب
فى بيان أحكام القضاء، وشروطه 
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تعريف القضاء: 

نحو   األمر  عىل  فيطلق  ومتامه،  اليشء  انقضاء  إيل  مرجعها  معان  عىل  يطلق  لغًة: 
نثڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   مث)1) أي أمر.

وعىل األداء نحو )قضيت الدين( ومنه نث گ گ ڳمث)2).

وعىل الفراغ نحو نث ېئ ېئىئ مث)3) أي فرغ.

وعىل الفعل نحو  نث ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ مث)4). 

وعىل اإلرادة نحو نث ڃ   ڃ ڃ مث)5). 

وعىل املوت نحو نث ڀ ڀ مث)6)، ومنه نث ٹ   ٹ ڤڤ مث)7).

وعىل احلكم واإللزام نحو »قضيت عليك بكذا«.

عنده  ثبت  ما  عىل  لريتب  عنده،  ثبت  بأمر  حمكم،  أو  حاكم  حكم  واصطالًحا: 
مقتضاه، أو حكمه بذلك املقتيض.

)1) سورة اإلساء  جزء من اآلية: 23.
)2) سورة النساء جزء من اآلية: 103.

)3) سورة هود  جزء من اآلية: 44.
)4) سورة طه جزء من اآلية: 72.

)5) سورة غافر  جزء من اآلية: 68.
)6) سورة األحزاب  جزء من اآلية: 23.
)7) سورة الزخرف  جزء من اآلية: 77.
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ًدا. رشط القضاء: عدالة، وذكورة، وفطنة، وفقه ولو ُمقلِّ
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شرح التعريف:

وسب،  ورضب،  وجرح،  وقتل،  كدين،  عنده  ثبت  بأمر  حمكم  أو  حاكم  حكم 
وقذف، ورشب، وزنا، وسقة، وغصب وعدالة، وضدها وذكورة، وأنوثة، وموت، 

وحياة، وجنون، وعقل، وسفه، ورشد، ونكاح، وطالق، ونحو ذلك.
لريتب عىل ما ثبت عنده مقتضاه أو حكمه بذلك املقتيض.

مثاله: لو ثبت عنده دين أو طالق فاحلكم تارة بالدين أو الطالق لريتب عىل ذلك 
الغرم أو فراقها وعدتا، أو بحكم بالغرم أو الفراق ملا ثبت عنده عىل حسب ما يقتضيه 

احلال من الرفع له.
تعريف احلكم:

احلكم: اإلعالم عىل وجه اإللزام.
تعريف القاضي:

والقايض: احلاكم باألمور الرشعية، أي َمْن له احلكم حكم أو مل حيكم.
رشوط صحة القايض: 

)عدالة( أي كونه عداًل، أي عدل الشهادة، والعدالة تستلزم اإلسالمـ  والبلوغ 1ـ 
ـ والعقل ـ وعدم الفسق.

)وذكورة( فال يصح من أنثي وال خنثي.2ـ 
جودة 3ـ  فالفطنة:  الكالم،  بتحسني  ينخدع  مغفل  بليد  من  يصح  فال  )وفطنة( 

الذهن، وقوة إدراكه ملعاين الكالم.
)وفقه( أي العلم باألحكام الرشعية التي ويل للقضاء هبا )ولو مقلًدا( ملجتهد 4ـ 

عند وجود جمتهد مطلق.
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فحكم بَقوِل ُمقلِدِه.
وتعني عىل منفرد برشوطه، .....
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حكم املقلد:

يعني  الالم،  بفتح  مقلَّده(  )بقول  وجوًبا  قاض،  أو  خليفة  من  املقلد  )حكم( 
بالراجح من مذهبه، سواء كان قوله أو قول أصحابه، ال بالضعيف وال بقول غريه 

من املذاهب.
أهل  من  وكان  عنده،  ترجح  مدرًكا  للضعيف  يكون  أن  إالَّ  حكمه  نقض  وإال 
الرتجيح، وكذا املفتي، وجيوز لإلنسان أن يعمل بالضعيف ألمر اقتيض ذلك عنده، 

وقيل: بل يقلد قول الغري إذا كان راجًحا ىف مذهب ذلك الغري.
فائدة ذكر األقوال الضعيفة:

فإن قيل: ما فائدة ذكر األقوال الضعيفة ىف كالمهم إذا كان ال جيوز العمل هبا وال 
الفتوي؟

قلنا: أمور ثالثة:
األول: اتساع النظر، والعلم بأن الراجح املذكور ليس بمتفق عليه.

املدرك  لقوة  ضعف  ما  ترجيح  الرتجيح  له  فلمن  األقوال  مدارك  معرفة  والثاين: 
عنده.

والثالث: العمل به ىف نفسه، إذا اقتضت الرضورة ذلك.
شروط احلاكم:

جيب أن يكون احلاكم سميًعا، بصرًيا، متكلاًم.
تعني القضاء: 

)يتعني( القضاء )عىل منفرد( يف عرصه )برشوطه(.1ـ 
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أو خائف فتنة، أو ضياع حق، إن مل يتول وحُرم أخذ مال من اخلصمني، وُقُبول 
هدية، وندب غني ورع نزه حليٌم .....
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)أو( عىل )خائف فتنة( عىل نفسه، أو ماله، أو ولده، أو عىل الناس إن مل يتول 2ـ 
القضاء.

)أو( عىل خائف )ضياع حق( له أو لغـريه )إن مل يتول(  ومعني تعني بالنسبة 3ـ 
لآلخرين وجب.

ما حيرم على القاضي وغريه:

حيرم عىل القايض أو غريه من خليفة أو عامله:

)أخذ مال من( أحد )اخلصمني(؛ ألنه من أكل أموال الناس بالباطل، بخالف 1ـ 
أخذ مال من وقف عىل القضاء أو من بيت املال فال حيرم.

)قبول هدية( من أحد من الناس، إال أن يكون ممن هياديه قبل توليته القضاء 2ـ 
لقرابة، أو صحبة، أو صلة.

ما يندب فى القاضي:

أيـدي  ملا ىف  الطمع  التنزه عن  فقرًيا؛ ألنه مظنة  غنًيا ورًعا ال  يكون  أن  )وندب( 
الناس.

وأن يكون القايض َنِزًها أي كثري النزاهة والبعد عن شوائب الطمع، وما ال يليق ـ 
من سفاسف األمور، بأن يكون كامل املروءة.

وأن يكون حلياًم، ألن احللم مظنة اخلري والكامل، وسوء اخللق مظنة الرش والظلم، 
وأذية الناس بغري حق.
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ومنع الراكبني معه واملصاحبني، وختفيف األعوان، واختاذ من خيرُبه بام يقال فيه، أو ىف 
ُشُهوِدِه، وتأديب من أساء عليه بمجلِسِه، إال ىف نحو اتَّق اهلل، .....
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)و( يندب )منع الراكبني معه واملصاحبني( له بال ركوب معه، إذ ال خري ىف كثرة ـ 
اجتامع الناس، إال األعوان من خادم وكاتب وشهود ورسول وسجان ونحو ذلك.

)و( يندب )ختفيف األعوان( واالقتصار عىل قدر احلاجة.ـ 

)و( يندب )اختاذ َمن خيربه( من أهل الصدق والصالح )بام يقال فيه( من خري ـ 
أو رش، ليحمد اهلل جل جالله عىل ما يقال فيه من خري، ويتباعد عام يقال فيه من رش إن 
وقع، أو يبني أنه مل يقع، أو يبني الوجه، فقد يعرتض عليه بفعل يشء وهو ىف الواقع قد 
يكون واجًبا عليه لرضورة اقتضته، )أو( بام يقال )يف شهوده( من خري أو رش، ليبقي 

عنده أويل اخلري ويعزل األرشار.

احلكم فيمن أساء إىل القاضي:

ينـدب )تـأديب من أساء( عىل القايض )بمجلسه( للحكم، كأن يقول له: حكمك 
باطل، أو أنت حتكم بغري احلق، أو تأخذ الرشوة، أو لو كان يل جاه أو أعطيتك ماال 

حلكمت يل، أو لقبلت شهاديت، ونحو ذلك.

)إال ىف نحو(  قوله له: ) اتق اهلل(  أو خف هلل ـ عز وجل ـ  أو اذكر وقوفك بني ـ 
يدي اهلل جل جالله فال يؤدبه، بل يرفق به ويقول له: رزقنا اهلل ـ عز وجل ـ تقواه، 

ونحو ذلـك، 

أما إذا أساء عليه بغري جملس احلكم فال يؤدبه، بل يرفعه لغريه إن شاء، والعفو ـ 
أويل.
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وإحضاُر العلامء، ومشاورُتُم، وال تقبُل شهادتُه أنُه قيض بكذا.

وجاز حتكيم عدٍل، غري خصم، وجاهل .....
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الصواب ـ  لظهور  احلكم  جملس  يف  العلامء(  )إحضار  للقايض  يندب  )و( 
)ومشاورتم( لذلك ، وهذا ىف مشكالت املسائل، وأما الرضوريات فال حيتاج فيها 

لذلك.

حكم شهادة القاضي على حكمه:

)وال تقبل( شهادة القايض إذا شهد عند قاٍض آخر )أنه قىض  بكذا(  وسواء شهد 
اإلخبار  وأما  باطلة،  وهي  نفسه،  فعل  عىل  شهادة  ألهنا  بعده؛  أو  عزله،  قبل  بذلك 

فيقبل منه قبل العزل ال بعده.

واحلاصل أن إخباره بذلك إن كان عىل وجه الشهادة مل يقبل مطلًقا، وإن كان عىل 
وجه اإلعالم فيقبل قبل العزل ال بعده.

حتكيم العدل فى اخلصومة:

جيوز للخصمني )حتكيم( رجل:

)عدل( بأن يكون مسلاًم بالًغا عاقاًل غري فاسق.1ـ 

)غري خصم( أي: غري أحد اخلصمني املتداعيني، بحيث حيكم لنفسه أو عليها.2ـ 

وال جيوز حتكيم اخلصم فإن وقع ميض إن حكم صواًبا، وقيل: جيوز ابتداء.

م العلم بام ـ 3 غري )جاهل( بأن يكون عامًلا بام حكم به، إذ رشط احلاكم، أو املحكَّ
حيكم به، وإال مل يصح ومل ينفذ حكمه.
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ىف مال، وجرح، ال حّد، وقتل، ولعان ونسب، وطالٍق، وفسخ، ورشد، وسفه، وأمر 
غائب وحبس وعقد، .....

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

ما جيوز فيه التحكيم:

)ىف مال( من َديٍن وبيع ورشاء، فله احلكم بثبوت ما ذكر، أو بعدم ثبوته، ولزومه 
ومنقلة)3)  وآمة)2)  كجائفة)1)،  عظم  ولو  )وجرح(  وعدمه،  وجوازه  لزومه،  وعدم 

وموضحة)4)، أو قطع لنحو يٍد.

ما ل جيوز فيه التحكيم:

)و( ال يف  أو رجم،  أو جلد،  احلدود كقصاص،  التحكيم يف )حد( من  ال جيوز 
)قتل( ىف ردة، أو حرابة، أو قصاص، )و( ال يف )لعان(، )و( ال يف )نسب( كذلك، 
)و( ال يف )طالق(، )و( ال يف ) فسخ( النكاح ونحوه، )و( ال يف )رشد وسفه(، )و( 
ال يف )أمر غائب( مما يتعلق بامله وزوجته وحياته وموته، )و( ال يف )حبس( )و( ال 
يف )عقد( مما يتعلق بصحته وفساده؛ ألن هذه األمور إنام حيكم فيها القضاة، فال جيوز 
التحكيم فيها لتعلق احلق فيها بغري اخلصمني، إما هلل تعايل كاحلدود والقتل والطالق، 
وإما آلدمي كاللعان والنسب، ففى اللعان حق الولد بقطع نسبه، وىف النسب ترتيب 

أحكامه من نكاح وعدمه وإرث وعدمه وغري ذلك عىل الذرية التي ستوجد.

)1)  اجلائفة: ما أفضت إىل اجلوف وال تكون إال يف الظهر والبطن. 
)2) اآلمة: هي ما أفضت ألم الدماغ وال تكون إال يف الرأس واجلبهة.

البصل  كقرش  العظم  فوق  الكائن  الدقيق  العظم  فراش  فيها  ينقل  ما  هي  منقلة:   (3( 
وال تكون إال يف الرأس واجلبهة.

يف  إال  تكون  وال  اجلبهة  عظم  أو  وأظهرته  الرأس  عظم  أوضحت  ما  هي  موضحة:   (4(
الرأس واجلبهة واخلدين.
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فإن حكم صواًبا ميض وأدَب.
واختاذ حاجب وبواب، وعزٌل ملصلحة وبرأُه إال عن ظلم،.....
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احلكم إن حكم يف هذه القضايا: 

م ىف هذه األمور التي ال جيوز له احلكم فيها ، بأن جعل فيها حكاًم  )إن حكم( املحكَّ
م يرفع اخلالف، )وأدب(  َفَحَكَم )صواًبا مىض( حكمه، وال ينقض؛ ألن حكم املحكَّ

الفتياته عىل احلاكم.

، أو حدَّ أو طلق، ال بمجرد قوله: حكمت  وحمل تأديبه: إن نفذ حكمه بأن اقتصَّ
ونحوه.

ما جيوز للقايض:

ـ )و( جاز للقايض )اختاذ حاجب، وبواب( حيجب الداخل بال حاجة، وتأخري من 
جاء بعد غريه، حتي يفرغ السابق من حاجته.

ـ )و( جاز له )عزٌل( ملن والَّه بمحل )ملصلحة( اقتضت عزله ككون غريه أفقه، 
أو أقوي منه.

احلكم فيمن عزله القاضي:

أه( بأن يقول للناس: ما عزلته لظلم وال جنحة، ولكني رأيت من  )و( إذا عزله )برَّ
هو أقوي منه عىل القضاء، كام وقع لرُشحبيل ملا عزله عمر  فقال: َأَعْن سخٍط 
يا أمري املؤمنني؟ فقال: ال، ولكن وجدت من هو أقوي منك، فقال: َعْزُلك يل عيٌب 

فأخرب الناس بعذري، ففعل.

ْئُه، بل له إظهاره إن َخـَّف،  )إال( أن يكون عزله )عن ظلم( أي: ألجله، فال يرَبِّ
فـإن كـثر تعـني إظهاره خشية توليته مرة أخري ِمن غري َمْن َعزله.
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وتوليَه ولو بغري واليتِه، ورتب كاتًبا ومزكيا وشهوًدا.

عدواًل رشًطا، والرتمجان كالشاهد، وكفى إن ُرتب الواحُد،.....
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)بغري  كان  )ولو(  العزل  وكذا  تقدم،  ما  عىل  أحد  )تولية(  للقـايض  جاز  )و( 
واليته(، بخالف احلكم فال حيكم إال إذا كان بواليته ال بغريها، ولو كان اخلصم من 

أهل واليته .

ما جيب له اختاذه وما يشرتط فيهم:

يتخذ القايض وجوًبا )كاتًبا( يكتب وقائع اخلصوم.ـ 

يشهدون عىل اخلصم من عدالة وغريها ـ  الذين  الشهود  بحال  )ومزكيا( خيربه 
ًسا، فاملراد باملزكي مزكي الرس.

)وشهوًدا( يشهدون عىل اإلقرار من اخلصم إذا أقر عنده، وقيل: يندب ترتيب ـ 
من ذكر.

العدالة،  فيهم  يشرتط  أي:  بعده،  ومن  للكاتب  راجع  رشًطا(  )عدواًل  وقوله: 
وليس املراد أن الرتتيب رشط، بل قيل بوجوبه، وقيل بندبه، ورشًطا: حال، أي: كون 

العدالة فيهم رشًطا.

)والرتمجان(: وهو الذي خيرب احلاكم بمعني لغة اخلصم، وخيرب اخلصم بمعني كالم 
القايض، عند اختالف اللغة )كالشاهد( يف اشرتاط العدالة، )وكفى إن رتب الواحد(، 
يعني يكفى الواحد إن رتبه القايض، وأما غري املرتب بأن أيت به أحد اخلصمني، أو طلبه 
د؛ ألنه صار كالشاهد، وقيل: البد من تعدده ولو  القايض للتبليغ، فالبد فيه من التعدُّ

رتِّب، وكذا املحلف الذي حيلف اخلصم عند توجه اليمني عليه يكفى فيه الواحد.
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وبدأ أول واليته بالكشف عن الشهود، فاملسجونني، فأولياء األيتام، وماهلم، ونادي 
بمنع معاملة يتيم، وسفيه، وبرفع أمرمها لُه، ثم ىف اخلصوم فيبدأ باألهم كامُلسافر وما 

خييش فواته،.....
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أول ما يبدأ به القاضي عند توليته:

)وبدأ( القايض )أول واليته بالكشف عن الشهود( املرتبني للقضاة السابقني، ـ 
ليبقي من كان منهم عداًل عارًفا، ويطرد من كان بخالف ذلك.

فمن ـ  حاهلم،  يف  فينظر  عذاب،  السجن  ألن  ؛  )املسجونني(  أحوال  ىف  فالنظر 
استحقَّ اإلفراج عنه ككونه معرًسا خيّل سبيله وأفلته، ومن وجب عليه يمني حلفه، 

ومن استحق اإلبقاء أبقاه.
والترصف ـ  تربيتهم  يف  مستقيم  هو  هل  مقدم،  أو  ويص  من  األيتام(   )فأولياء 

يف شأهنم؟ ألن اليتيم قاص عن الرفع للحاكم، )و( الكشف عن )ماهلم( أهلم عليه 
له،  أو  منه،  ورشاء  بيع  من  وسفيه(  يتيم،  معاملة  )بمنع  مناديا  وأمر  ؟  ال  أم  ويص 
ومداينته، ومن عامل يتياًم، أو سفيها ، ال ويل له فهو مردود، )و( نادى )برفع أمرمها( 
أي: اليتيم والسفيه ، )له( بأن ينادي أن من علم يتياًم أو سفيها ال ويل له فلريفعه إلينا 

لنويل عليه من يصون ماله.

من يبدأ به القاضي فى نظر أمره:

غريه  عىل  مه  يقدِّ )كاملسافر(  فاألهم،   ) باألهمِّ فيبدأ  اخلصوم  )يف  القايض  ينظر  ـ 
ر ىف املجيء عن غريه. لرضورة سفره، ولو تأخَّ

اجتمع  فإذا  الفوات،  لرضورة  عليه  غريه  قدم  لو  فواته(  خيشى  )ما  م  يقدَّ )و(  ـ 
يتغري  الذي  الطعام  فواته  ما خييش  منهام، ومثال  األهمَّ  فواته قدم  مسافر، وما خيشى 

بالتأخري، والنكاح الفاسد يفسخ قبل الدخول.
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فاألسبق،وإال أقرع، وال حيُكم، مع ما يدهش، ومىض وليسوِّ بني اخلصمني وإن ُمسلاًِم 
وكافًرا، وعِزر شاهد الزور ىف املأل بنداٍء.....
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م األسبق ىف  )فاألسبق( إذا فرغ من أمر املسافر، أو ما خييش فواته، أو مل يوجد قدَّ
املجيء إليه، عىل املتأخر جميًئا.

)أقرع(  األسبق،  جهل  أو  مًعا،  جاءا  بأن  سابًقا  أحدهم  أو  أحدمها  يكن  )وإال( 
بينهام أو بينهم، فمن خرج اسمه بالتقديم قّدم.

ل حيكم القاضي مع ما يدهش العقل:

)ال حيكم( احلاكم، وكذا ال يفتي املفتي، وال يدرس املدرس، )مع ما يدهش( ـ 
ما  مع  حكم  إن  حكمه  )ومىض(  نفس،  وضيق  وخوف  وضجر،  كمرض،  العقل 

يدهش، وال ينقض إال أن يعظم املدهش، فال جيوز معه حكم قطًعا، وليتعقب.

 وجوب التسوية بني اخلصمني:

 جيب أن يسّوي القايض )بني اخلصمني( فال يقدم أحدمها عىل اآلخر .

 )وإن( كان أحدمها )مسلاًم( واآلخر )غري مسلم( ؛ ألن التسوية من العدل.

شاهد الزور وحكمه:

يعزر وجوًبا )شاهد الزور( وهو من شهد بام مل يكن يعلمه  ولو صادف الواقع ـ 
)يف املأل( أي مجاعة الناس )بنداء( أي مع ندائه وطوافه يف األسواق ونحو ذلك ثم ال 

تقبل له شهادة، ولو تاب وحسنت توبته اتفاًقا، إن كان حني شهادته ظاهر العدالة.

والقايض إذا ُعزل جلنحة فال جتوز توليته بعد، ولو صار أعدل أهل زمانه.
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ومن أساء عىل خصمِه، أو مفت، أو شاهد، ال بشهدت بباطل، وال بكذبت خلصمِه، 
وأمر ُمدعيا جترد عن أصل أو معهود بالكالم،.....
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حكم من أساء على خصمه فى جملس القضاء أو على مفٍت أو على شاهد:

وظامل،  فاجر،  نحو  بقبيح  القضاء  جملس  يف  خصمه(  عىل  أساء  )من  يعزر  )و( 
وفاسق، وكذاب، وأويل ما كان أعظم من ذلك كالسبِّ القبيح، وال حيتاج يف ذلك 
لبينة، بل يستند يف ذلك لعلمه؛ ألن جملس القضاء يصان عن ذلك، واحلق ىف ذلك هلل 
جل جالله، فال جيوز للقايض تركه، وأما ىف غري جملس القضاء فالبد من الثبوت ببينة 

أو إقرار.
 )أو( أساء عىل )مفٍت( نحو أنت تفتي بالباطل، أو هبواك ونحو ذلك.

ر  ر، وتشهد بالزور، )ال بشهدت ( أي: ال يعزَّ  )أو( أساء عىل )شاهد( نحو مزوِّ
بقوله إن شهد عليه: شهدت )بباطل( بخالف زور؛ ألنه ال يلزم من الباطل الزور.

إذ الباطل أعمُّ من الزور؛ ألن الباطل بالنسبة للواقع، والزور بالنسبة لعلم الشاهد؛ 
فقد يشهد بيشء يعلمه ويكون املدعى عليه قد قضاه، أو أحيل عليه به، أو أبق منه، أو 
عفى عنه، وال رضر عىل الشاهد بذلك، بخالف الزور فإنه تعمد اإلخبار بام مل يعلم، 
بخالف  وظلمتني،  كذبت،  خلصمه:  بقوله  يعزر  وال  أي:  خلصمه(  بكذبت  )وال 

كذاب وظامل كام تقدم.

من يبدأ بالكالم عند القاضي وما يدعى به:

 يأمر القايض عند إقامة الدعوي املدعى بالكالم: وهو )َمن جترد( قوله )عن أصل، 
أو معهود( عرًفا يصدقه حني دعواه ؛ فلذا طلبت منه البينة لتصديقه، كطالب دين عىل 
آخر، أو جناية، أو ادعي عىل غريه بفعل من األفعال كطالق، أو قذف، فإن األصل 

واملعهود عدم ما ذكر، وإنام يأمر املدعى إذا علمه.
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وإال فاجلالب، وإال أُقرع فيدعي بمعلوم حمقق من مال أو غريه، وبني ىف املال السبب، 
َعى  وإال سأله احلاُكم عنه، وإال مل تسمع دعواُه كأظن، إال أن ينيس السبب أو يتهم املدَّ

عليه .....  
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 )وإال( يعلم املدعى منهام بأن قال كل: أنا املدعى، )فاجلالب( لصاحبه عند القايض 
هو الذي يؤمر بالكالم ابتداء؛ ألن الشأن أن اجلالب هو الطالب، )وإال يكن( جالًبا 

بأن جاءا مًعا )أقرع( بينهام، فمن خرج سهمه بالتقدم قدم.

شرط مساع دعوي املدعى:

أن يدعي: 
)بمعلوم(. 1ـ 
ىف 2ـ  )َويبني  بيع،  أو  قرض  من  دينار  عليه  يل  نحو:  غريه(  أو  مال  من  )حمقَّق 

السبب( كالقرض، والبيع، والنكاح، والغصب، والرسقة، )وإال( يبني  املال  دعوي 
بمجهول،  ادَّعي  بأن  )وإال(  وجوًبا،  السبب  عن  أي:  عنه(  احلاكم  )سأله   السبب 
أو بمعلوم غري حمقق، أو مل يبني السبب )مل تسمع دعواه كأظن( أن يل عليه ديناًرا؛ لعدم 
حتقق املدعى به، ولو قال: أظنُّ ظنًا قويا، وما يأيت من أن الباتَّ يعتمد ىف يمينه عىل 
الظّن القوي، فذاك ىف اليمني، وما هنا ىف الدعوي، وإذا مل تسمع دعواه مل يْطَلب من 

:) َعى عليه جواب، )إالَّ املدَّ
)أن ينسى السبب( أي: يدعي نسيانه، ىف عذر بذلك وتسمع دعواه، ىف طلب 1ـ 

َعى عليه، بخالف قوله: ال أبينه، وال أعرفه. اجلواب من املدَّ
َعى عليه( كأظن أنك سقت يل كذا، أو غصبته مني، أو فرطت 2ـ  )أو يتهم املدَّ

فيه حتي تلف، فتسمع دعواه، وتتوجه اليمني عىل املتهم عىل القول املشهور، أما غري 
املال، ال يبني فيه سبب كالطالق والنكاح وهو ظاهر، ثم بعد أن يذكر املدعى دعواه
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ثم ُمّدعى عليه ترجح قوله بمعهود أو أصل باجلواب، فإن أقرَّ فلُه اإلشهاد، وإن أنكر 
قال: ألَك َبينة ؟ فإن نفاها فله استحالُفُه.

وإن مل تثبت خلطة، فإن حلف فال بينَّة إال لعذر كنسيان، وعدم علم ..... 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

َعى عليه باجلواب. عىل ما تقدم يأمر القايض املدَّ

َعى عليه: املدَّ

أن رهبا يصدق  ُعهَد رشًعا  فإنه؛   هو من )ترجح قوله بمعهود( رشعي كاألمانة 
ىف قوله كاملوَدع وعامل القراض، )أو أصل( كاملدين، فإن األصل عدم الدين.

عليه،  تنبيهه  املدعى  غفل  إن  وللحاكم  عليه،  )اإلشهاد(  ِعى  فللمدَّ أقر(  )فإن    
. بأن يقول للعدول: اشهدوا بأنه أقرَّ

نفاها(  )فإن  عليه؟  لك  تشهد  بينة(  )ألك  ِعي:  للمدَّ القايض  قال  أنكر(  )وإن    
بأن قال: ليس عندي بينة.

َعى عليه املنكر.  فللمدعي )استحالفه( أي: طلب حلف املدَّ

  هذا إذا ثبت بينهام خلطة من معاملة، أو غريها، بل )وإن مل تثبت( بينهام )خلطة( 
بذلك،  خلطة  بينهام  ثبت  إذا  إال  استحالفه،  له  ليس  وقيل:  بيع،  تكرار  أو   بدين 
ُبِرئ، وليس  اليمني  املدعى منه  بعد أن طلب  َعى عليه  املدَّ بامرأة، )فإن حلف(  ولو 

للمدعي بعد ذلك مطالبة عليه.

ِعي بعد ذلك )إال لعذر كنسيان( هلا عند حتليف ئ )فال بينة( تقبل للمدَّ  وإذا ُبرِّ

املدعى عليه، وحلف أنه ملا أراد القيام هبا أنه نسيها )وعدم علم( هبا قبل حتليفه فله 
إقامتها وحلف.
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كأن حلف لرد شاهد فوجد ثانيا، وإن أقامها أعذر إيل املطلوب بأبقيت لك حجة، إال 
..... شاهد اإلقرار باملجلِِس، ومن خيشى منُه، ومزكي الرسَّ
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َعى عليه لرد شهادة  وكذا إذا ظن أهنا ال تشهد له، أو أهنا ماتت )كأن حلف( املدَّ
ِعي، وكانت الدعوي ال تثبت إال بشاهدين فطلب منه الثاين، فقال:  )شاهد( أقامه املدَّ
َعى عليه يمينًا لرد شهادة هذا الشاهد، )فوجد ثانيا(  ليس عندي إال هذا، وحلف املدَّ

كأن نسيه، أو مل يعلم به، فله أن يقيمه ويضمه لألول.

وإذا قال القايض للمدعي حني أنكر عليه: ألك بينة؟ فإن نفاها فقد تقدم.

َعى عليه، بأن يسأله القايض عن عذر. )وإن أقامها أعذر إيل املطلوب(  وهو املدَّ

)بأبقيت لك حجة ؟( أي: يقول القايض للمطلوب بعد سامع بينة الطالب: أبقيت 
الكالم  ز، وسيأيت  ُيَعجَّ أن  نعم، وإما  يقول  أن  فإما  البينة،  بعد هذه   لك حجة وعذر 

ىف ذلك.

من ل إعذار هلم:

ويستثنى من اإلعذار أربعٌة:

القايض، 1ـ  جملس  أي:  )باملجلس(  الكائن  املطلوب  من  اإلقرار(   )شاهُد 
فال إعذار فيه ، ملشاركة القايض له ىف سامع اإلقرار.

مطلوٌب )خيشى منه( الرضر عىل من شهد عليه، أو طالٌب خيشى منه الرضر ـ 2
عىل من جيرح بينته فال إعذار له، بل ال تسمي البينة لأَلول، وال َمن َجرح بينة 

الثاين.

ا بعدالة الشهود أو جترحيهم، فال إعذار 3ـ  )مزكي الرس( وهو من خيرب القايض سًّ
فيه ، وليس عىل احلاكم تسميته، بل لو سئل عنه مل يلتفت للسائل.
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زه  ز بغري عداوة أو قرابة، فإن قال: »نعم أنظره باالجتهاد، ثم َحَكَم كنفيها وعجَّ واملربَّ
له إال ىف دم، وَطالق، وحبس،..... وسجَّ
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ز ىف العدالة(  أي: الفائق فيها ال إعذار فيه )بغري عداوة ( للمشهود عليه، 4ـ  )املربَّ
)أو قرابة ( للمشهود له ، وأما هبام فيعذر.

َعى عليه: )نعم ( يل حجة ومطعن ىف هذه البينة، )أنظره( القايض ـ  )فإن قال( املدَّ
هلا أي: للحجة، أي: لبياهنا بإقامة البينة هبا )باالجتهاد( منه، فليس لإلنظار حد معني، 
عليه  معتربة رشًعا )حكم(  بحجة  يأت  مل  إذا  ثم  احلاكم،  موكول الجتهاد  وإنام هو 
وقال:  حجته،  نفى  إذا  حيكم  كام  أي:  )كنفيها(   غريه  أو  مال  من  الدعوي   بمقتيض 
ال حجة عندي )وعجزه( أي: حكم بعجزه بعد إنظاره )وسجله( أي: التعجيز أي: 
هبا  يأت  فلم  وأنظرناه  البينة،  ىف  حجة  منه  طلبنا  أنا  فيه:  يكتب  بأن  سجله،  ىف  كتبه 
عي أنه باق  فحكمنا عليه، فال تقبل له حجة بعد ذلك، وفائدة التسجيل خمافة أن يدَّ

عىل حجته، وأن القايض مل ينظره.

ويستثنى من التعجيز مسائل ليس للقاضي فيها تعجيز:

فأنظره ـ 1 بذلك،  بينة  وله  عمًدا،  وليه  قتل  بأنه  عليه  يدعي  كأن  )دم(:  دعوى 
ليأيت هبا، فلم يأت هبا، فال يعجزه، فمتي أيت هبا حكم بقتل املدعى  القايض 

عليه.

)طالٌق( ادَّعته املرأة عىل زوجها، وأن هلا بينة بذلك ومل تأت هبا فال يعجزها، 2ـ 
فمتي أقامتها حكم بطالقها.

)حبس( ادعاه إنسان عىل الواقف أو واضع اليد املنكر وقال: يل بينة عىل وقفه، 3ـ 
فأنظره احلاكم فلم يأت هبا فال يعجزه، فمتى أتى هبا حكم بالوقف.
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ونسب، وإن مل جيب ُحبس ورُضب، ثم حكَم بال يمني، وإن أنـكَر املعـاَمَلة، فأقيمت 
« وكـل دعـوى ال تثبـُت  عليه البينة مل ُتقبْل بينته بالقضاِء، بخالف »ال حقَّ لَك عيلَّ

إال بعدَلني فال يمني بمجردها كنَكاح، وإال توجهت، ىف غري نكاح،.....
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)نسب( ادعاه إنسان، وأنه من ذرية فالن، وله بذلك بينة، فإن مل يأت هبا بعد 4ـ 
اإلنظار مل حيكم بتعجيزه، وهو باق عىل حجته متى أقامها حكم بنسبه، فهذه 

املستثنيات يف الطالب.

 وأما املطلوب فيعجزه فيها ويف غريها

َعى عليه بإقرار وال إنكار،   )وإن مل جيب( عطف عىل »إن أقر« أي: وإن مل جيب املدَّ
ب( ليجيب، ثم إن استمر عىل عدم اجلواب )حكم(  بل سكت )ُحبِس ورُضِ
ِعي، ألن اليمني فرع اجلواب، وهو مل جيب ، )وإن  عليه باحلق )بال يمني( من املدَّ
َعى عليه )املعاملة( من أصلها فقال: ال معاملة بيني وبينه، )فأقيمت  أنكر( املدَّ
عليه البينة( باحلق املطلوب، فأقام بينة تشهد له بالقضاء )مل تقبل بينته بالقضاء( 
قوله:  )بخالف(  بالقضاء،  لبينته  تكذيب  املعاملة  إنكاره  ألن  احلق؛   لذلك 
( فأقام عليه بينة به، فأقام هو بينة القضاء فتقبل؛ ألنه مل ينكر  )ال حق لك عيلَّ

أصل املعاملة، وإنام أنكر احلق منه فقط، وليس فيه تكذيب لبينته بالقضاء.

َعى عليه )بمجردها( وذلك  )وكل دعوى ال تثبت إال بعدلني فال يمني( عىل املدَّ
عن  ويعجز  واحًدا،  شاهًدا  املدعى  يقيم  حتى  بل  وقتل،  وقذف  وطالق   ) )كنكاح 
ترك،  حلف  فإن  عليه،  الشاهد  شهادة  لرد  عليه  َعى  املدَّ عىل  اليمني  فتوجه  الثاين، 
ىف  وأما  وطالق،  نكاح(  غري  )يف  عليه  َعى  املدَّ عىل  توجهها  وحمل  حبس،  نكل  وإن 
جه بنته، فأنكر أبوها، فأقام الزوج شاهًدا،   النكاح فال تتوجه، كام لو ادعي أن فالًنا زوَّ

فال يمني عىل أبيها لرده، وال يثبت النكاح.
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حم بالصلح، فـإن  وال حيكم ملن ال يشهد له إال بإقرار اختياًرا،وأمر ذوي الفضل والرَّ
خـيش تفاُقم األمـر وجَب، وال يَتَعقَُّب ُحكم العدل العامل، ورفَع اخِلالَف .....
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من ل حيكم له احلاكم ومن ل حيكم عليه:

)ال حيكم( احلاكم )ملن ال يشهد له( كأبيه، وابنه، وأخيه، وزوجته، وجاز أن حيكم 
عليه.

ه، وجاز أن حيكم له. وكذا ال حيكم عىل من ال يشهد عليه كعدوُّ
َعى عليه، وىف جملسه اختياًرا بال إكراه فيجوز أن حيكم له حينئذ،  )إال بإقرار( املدَّ
إذ ال يتهم القايض إذا أقر اخلصم )اختياًرا(  فعلم أن قوله: »وال حيكم الخ« ىف ما إذا 

كان احلكم حيتاج لبينة، ألنه الذي يتهم فيه بالتساهل ىف احلكم ملن ذكر.

أمر احلاكم بالصلح بني اخلصوم:

يأمر احلاكم ندًبا )ذوي الفضل( كأهل العلم عند خماصمتهم، وذوي )الرحم( أي: 
األقارب عند خماصمة بعضهم بعًضا )بالصلح( ألنه أقرب جلمع اخلواطر، وتأليف 

النفوس املطلوب رشًعا، بخالف القضاء فإنه؛ أمر يوجب الشحناء والتفرق.
وجب  ـ  املتخاصمني  بني  العداوة  شدة  أي  ـ  األمر(  )تفاقم  احلاكم  خيش(  )فإن 

أمرهم بالصلح سًدا للفتنة.

حكم العدل يرفع اخلالف ول يتعقب:

)ال يتعقب حكم العدل العامل( أي: ال ينُْظر فيه من تويّل بعده؛ لئال يكثر اهلرج ـ 
واخلصام املؤدي إيل تفاقم األمر والفساد، ومحل عند جهل احلال عىل العدالة إن واله 

عدل.
)ورفع( حكم  العدل العامل )اخلالف( الواقع بني العلامء.ـ 
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ال أحل حراًما إال ما خالف إمجاًعا، .....
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العامل إن حكم صواًبا كام تقدم، فإنه يرفع اخلالف وال ينقض،  العدل  وكذا غري 
وكذا املحكم، واملراد أنه يرتفع اخلالف ىف خصوص ما حكم به، أخًذا من قوله اآليت 
»وال يتعدي ملامثل« فإذا حكم بفسخ عقد، أو صحته، لكونه يري ذلك، مل جيز لقاٍض 
وإذا  بخالفه،  يفتي  أن  بحكمه  ملفٍت علم  نقضه، وال جيوز  له  يري خالفه وال  غريه 
حكم حاكم بصحة عقد لكونه يراه، وحكم آخر بفساد مثله لكونه يراه، صار كل 
منهام كاملجمع عليه ىف خصوص ما وقع احلكم به، وال جيوز ألحد نقضه، وال له، قال 
عمر  ىف احلامرية: ذاك عىل ما قضينا، وهذا عىل ما نقيض، ومل ينقض حكمه األول.

حكم احلاكم ل حيل احلرام:

ال حيّل حكمه )حراًما( يف الواقع، بحيث لو اطلع احلاكم عليه ما حكم. ـ 
وحاصله أن: حكمه صحيح ىف ظاهر احلال إال أنه يلزم عليه يف الباطن فعل احلرام، 

فحكمه املذكور ال حيلُّ ذلك احلرام.
بينة زور، فطلب  باطلة، وأقام عليها  إنسان عىل رجل بدين دعوى  كام لو ادعى 
َعى عليه جترحيها فلم يقدر عىل جترحيها، فحكم له به، فاحلكم صحيح  احلاكم من املدَّ

ىف الظاهر، ولكن ال حيل للمدعي أخذ ذلك الدين ىف الواقع.
َعى عليه اليمني فردها عىل املدعى فحلف.  وكذا إذا مل يِقْم بينة فطلب احلاكم من املدَّ

متى ل يرفع حكم العدل اخلالف:

إذا )خالف إمجاًعا( أي: حكمه املخالف لإلمجاع ال يرفع خالًفا وجيب نقضه ـ 1
عليه وعىل غريه، كام لو حكم بأن املرياث كلَّه لألخ دون اجلد، فهذا خالف 
اإلمجاع؛ ألن األمة عىل قولني، املال كله للجد، أو يقاسم األخ، وأما حرمان 

اجلد بالكلية فلم يقل به أحد من األمة.
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أو نًصا، أو جيلَّ قياس، أو شذَّ مدرُكُه فينَقض، وبنَي السبب، ونقلت امللك، وفسخُت 
رتُه، ونحُوها، حكٌم ..... هذا العقد، أو قرَّ
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وارد ـ 2 الصحيح  احلديث  فإن  للجار،  بالشفعة  حيكم  كأن  )نًصا(  خالف  إذا 
باختصاصها بالرشيك دون اجلار ومل يثبت له معارض صحيح.

إذا خالف )جيل قياس( أي قياًسا جليا، وهو ما قطع فيه بنفى الفارق.ـ 3

إذا )شّذ ( أي: ضعف )مدركه( أي: دليله، كاحلكم بغري العدول، أو األقوال ـ 4
الضعيفة املردودة ىف مذهبه، ومن ذلك احلكم بتوريث ذوي األرحام والشفعة 
للجار )فينقض( ما خالف اإلمجاع، وما عطف عليه وجوًبا منه ومن غريه، 
وتقدم أن العدل العامل ال ُتَتَعقَُّب أحكامه، لكن إن ظهر يشء مما تقدم نقض، 
بصواب،  ليس  ما  منها  وينقض  أحكامهام،  فتتعقب  واجلاهل  اجلائر  وأما 
ويميض ما كان صواًبا، والصواب ما وافق قواًل مشهوًرا، أو مرجًحا ولو كان 

األرجح خالفه.

)و( إذا نقض )بني( الناقض )السبب( الذي نقض احلكم من أجله، لئال ينسب 
الناقض للجور، واهلوى بنقضه األحكام التي حكم هبا القضاة.

احلكم مبا يدل على اإللزام:

حكم احلاكم ال يتوقف عىل قوله: حكمت بل كل ما دل عىل اإللزام فهو حكم 
حكم،  ذلك  ونحو  ملدعيها،  ملكتها  أو  لزيد،  السلعة  هلذه  امللك(  )نقلت  كقوله: 
)وفسخت هذا العقد( من نكاح أو بيع، أو أبطلته، أو رددته، )أو قررته، ونحوها( 
من األلفاظ الدالة عىل نفى، أو إثبات بعد حصول ما جيب ىف شأن احلكم من تقدم 

دعوي، وإقرار أو ثبوت بينة وإعذار وتزكية، حكٌم، وإن مل يقل حكمت.
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ال أجيزه، أو أفتى وال يتعدى للمامثل، بل إن جتدد فاالجتهاُد ..... 
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ومن ذلك: خذوه فاقتلوه، أو حدوه، أو عزروه.
ال إن قال يف أمر رفع إليه كتزويج املرأة نفسها بال ويل، وكبيع وقت نداء اجلمعة ـ 

)ال أجيزه(  فال يكون حكاًم، وال يرفع خالًفا؛ ألنه من باب الفتوى كام قال ابن شاس، 
فلغريه احلكم بام يراه من مذهبه.

فأجاب ـ  ال،  أو  يصحُّ  أو  كذا،  جيوز  له:  قيل  بأن  عنه،  سئل  بحكم  أفتى(  )أو 
ة أو عدمها، فال يكون إفتاؤه حكاًم يرفع اخلالف، ألن اإلفتاء إخبار باحلكم  بالصحَّ

ال إلزام.
يرفع ـ  حكم  فهو  الدعوي  تقدم  بعد  كان  إن  أجيزه  ال  احلاكم  قول  أن  واحلقُّ 

اخلالف، وإن كان بمجرد إخبار كام لو قيل له إن امرأة زوجت نفسها بال ويل، فقال: 
ال أجيزه، فهو من الفتوى .

حكم احلاكم ل يتعدى ملماثل:

د( املامثل )فاالجتهاد(  ـ )ال يتعدى( حكم احلاكم ىف نازلة )للمامثل( هلا، )بل إن جتدَّ
ًدا فليحكم بام حكم به من  منه، أو من غريه إن كان من أهل االجتهاد، فإن كان مقلِّ
ِده، ولغريه من أرباب املذاهب أن حيكم بضده، كام لو حكم مالكي  راجح قول ُمقلَّ
بفسخ نكاح َمن زوجت نفسها بال ويل، ثم جتدد مثلها فرفعت األخرى حلنفي فإنه 
حيكم بصحته، وكل منهام ارتفع فيها اخلالف ومل جيز ألحد نقضه، وقولنا »ال يتعدي 

ملامثل ... إلخ« أي: ولو ىف الذات املحكوم فيها أواًل.
  كام إذا فسخ نكاح َمن زوجت نفسها لكونه يرى ذلك، ثم زوجت نفسها بعد 
الفسخ لنفس ذلك الزوج بال ويل، فإنه معرض لالجتهاد منه أو من غريه، فله تصحيح 

الثاين إن تغري اجتهاده، ولغريه كاحلنفي احلكم بصحته، ويرتفع اخلالف أيًضا.
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كأن حكم يف نازلة بمجرد الفسخ كفسخ برضع كبري، وال يستنُد لعلمه إال ىف العدالة 
واجلرح، كالشهرة بذلك، أو إقراِر اخلصم بالعدالة.
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حكمه  حني  يري  كان  وإن  التأبيد،  دون  الفسخ(  بمجرد  نازلة  ىف  حكم  )كأن   

بمجرد الفسخ تأبيد التحريم.
)كفسخ( لنكاح )برضع( طفل )كبري( أو بسببه، والكبري من زاد عمره عىل عامني 
التحريم برضع الكبري  وشهرين، فلو تزوج ببنت من أرضعته كبرًيا، فرفع ملن يرى 
له احلكم األول، وصار  يتعدى  مماثاًل ال  الثاين  النكاح  ثانًيا كان  تزوجها  ثم  ففسخه 
هذا معرًضا لالجتهاد، فلمن حكم بفساده إن تغري اجتهاده أو لغريه احلكم بصحته .

ل يستند احلاكم لعلمه إل يف مسائل:

)ال يستند( احلاكم يف حكمه )لعلمه( بل ال بد من بينة أو إقرار )إال( يف املسائل 
التالية:

يف )العدالة( كشاهد علم القايض بعدالته فيستند لعلمه.ـ 1
)واجلرح( بفتح اجليم فيستند لعلمه.2ـ 

يف )الشهرة(  بالعدالة واجلرح فيستند هلا، إال أن يعلم القايض منه خالف ما ـ 3
اشتهر، شهد املزين عند القايض بكار، فقال له: من أنت؟ فقال: امُلَزين صاحب 
فقال  امُلَزين؟  أنك  يشهد  ومن  عدل،  اسم  االسم  القايض:  فقال  الشافعي، 
احلارضون: هو امُلَزين، فحكم بشهادته، فقال املزين: سرتين القايض سرته اهلل 

تعاىل.
)إقرار اخلصم( املشهود عليه )بالعدالة( ملن شهد عليه، فيحكم هبا ولو علم 4ـ 

القايض خالف ذلك؛ ألن إقرار اخلصم بعدالة الشاهد كاإلقرار باحلق.
واهلل  تعاىل  أعلم.
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أسئلة
س1: ما القضاء لغة ورشعا، مع ذكر األدلة؟

س2: ما احلكم، وما القايض، وما رشوط صحة القضاء؟
 س3: متى يتعني القضاء؟ وما الذي حيرم عىل القايض؟ وما الذي يندب يف حقه؟ وما 

               حكم من أساء إىل القايض ىف جملس القضاء؟
 س4: ما حكم حتكيم عدل ىف اخلصومات؟ وما الذي جيوز فيه التحكيم؟ وما ال 

               جيوز؟ وما الذي يرتتب عىل حتكيمه فيام ال جيوز فيه ؟
س5: ما الذي يبدأ به القايض عند توليته؟ ومن الذى يبدأ يف نظر أمره ؟

س6: َمن شاهد الزور؟ وما حكمه؟
 س7: من يبدأ الكالم عند القايض؟ وما الذي يدعي به؟ وما رشط سامع دعوى 

               املدعى؟
َعى عليه؟ ومن ال حيكم له احلاكم ومن ال حيكم عليه؟ وهل يستند    س8: من املدَّ

        احلاكم لعلمه؟ وضح ذلك؟ 

* * *
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بـاب

يف الشهادة، وما يتعلق بها من األحكام

................................................................................
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أحكام الشهادة 

تعريفها: 

لغًة: تطلق عىل اإلعالم، وعىل احلضور، نحو: شهد زيد جملس القوم، وعىل العلم، 
نث ٿ  ٿ ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ڦ   نحو: قوله تعاىل: 

ڄ  ڄ   ڄ ڄ ڃ مث)1).

واصطالًحا: إخبار عدل حاكاًم بام علم، ولو بأمر عام، ليحكم بمقتضاه.

الشهادة ال تتوقف عىل تقدم دعوى:

قد ال تتوقف الشهادة عىل تقدم دعوى كإعالم العدول برؤيتهم الشهر، فيحكم ـ 
عدة،  ومتام  بعرفة  والوقوف  الصيام  كوجوب  أمور  حكمه  عىل  ويرتتب   بثبوتا، 

أو كفارة أو متام أجل لدين ونحو ذلك.

املعامالت،  يف  مرادهم  صحيحة«  دعوى  عىل  يتوقف  احلاكم  »حكم  وقوهلم 
واخلصومات، كالدين، والقذف والقتل وقد ال تتوقف لرؤية اهلالل ورشب اخلمر، 

والزنا، فإن البينة تكفي يف ذلك، وإن مل تتقدم دعوى من غريها.

)1) سورة آل عمران  اآلية: 18.



X الصف الثالث الثانوى152

رشط الشهادة: العدالُة، والعدُل، الـُمسلم، البالغ العاقل بال فسق، وحجر، وبدعَة 
كقدري، ذو املروءة برتك غري الئق وإن أعمى ىف القوَل ..... 
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)شرط( صحة الشهادة:

)العدالة( 
تعريف العدل ورشوطه:

)والعدل( هنا )املسلم(.ـ 
)البالغ( فال تصحُّ من صبي إال إذا شهد الصبيان بعضهم عىل بعض يف القتل، ـ 

برشوط تأيت.
)العاقل( فال تصُح من معتوه، وجمنون، لعدم ضبطه.ـ 
)بال فسق( بجارحة، فال تصح من الزاين، والشارب، والسارق ونحوهم، وكذا ـ 

جمهول احلال.
)و( بال )حجر( عليه لسفه، فال تصحُّ من سفيه حمجور عليه.ـ 
)و( بال )بدعة( ولو تأول )كقدري( وخارجي.ـ 
)ذو املروءة( وهي: كامل النفس بصوهنا عام يوجب ذمها عرًفا، ولو مباًحا ىف * 

ظاهر احلال كأكل بسوق لغري أهله و)برتك( أي يشء )غري الئق( .

حكم شهادة األعمى واألصم:

تقبل شهادة األعمى )يف القول( وقال أبو حنيفة والشافعي: ال تقبل فيه، ومثل * 
القول غريه مما عدا املبرصات كاملشمومات، واملطعومات، وامللموسات.



 X153 املختار من الرشح الصغري

 أو أصّم ىف الفعل، ورشطه: أن يكون َفطنًا، جازًما بام أدَّى، غري متَّهم فيها بوجه، فال 
القرب، كوالد وإن عال وولد وإن سَفَل،  د  ملُتاكَّ يلبس، وال  فيام ال  مُلَغَفَل إال  شهادة 

وَزوجهام، .....
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تقبل شهادة األصم )يف الفعل( كالرضب، واألكل، واألخذ، واإلعطاء.* 
وكذا ىف املشمومات، وامللمـوسات، واملطعومات، فإهنا حمل اتفاق.

أما األعمى األصم فال جتوز شهادته ىف يشء، بل وال معاملته، كاملجنون، وإنام يويل 
عليهام من يتوىل أمرمها باملصلحة.

)ورشطه( أي العدل:
)أن يكون فطنًا( ال مغفاًل.1ـ 
)جازًما( يف شـهادته )بام أدى( ال شاًكا أو ظاًنا.2ـ 
)غري متهم فيها( أي: يف شهادته بوجه من الوجوه اآلتية.3ـ 

من ل تقبل شهادته:

ال تقبل شهادة )ملغفل( تلتبس عليه األمور العادية )إال فيام ال يلبس( بفتح . 1
التحتية وكرس الباء املوحدة، وماضية بفتحها أي: خيتلط، ومنه قوله تعاىل: نث پ 

پ پ  پمث)1)، وأما لبس الثوب فبالعكس.
أي: إال يف األمور الواضحة التي ال لبس فيها ، فإهنا تقبل شهادته.

)كوالد( 2.  لقريبه  النفع  بجر  التامه  القرب(؛  )ملتأكد  شهادة  )وال( 
البنت  أو  االبن،  كابن  سفل(  )وإن  لوالده  )وولد(  وأبيه،  كاجلد  عال(  )وإن  لولده، 
)وزوجهام( أي: الوالد والولد، فال يشهد الوالد لزوجة ابنه، وال لزوج بنته، وال الولد 

لزوجة أبيه، وزوج أمه، فأوىل أن الشاهد ال يشهد لزوجته.

)1) سورة األنعام جزء من اآلية: 9.
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بخالف أخ  ومالطف إن برز ومل يكن ىف عياله، كأجري، ورشيك ىف غريها . وزائد 
وُمنقص وذاكر بعد شك، أو نسيان، وبخالفها ألحد أبَويه، أو ولديه إن مل يظهر َميل،   
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يستثين من متأكد القرب وغريه:

شهادة )أخ( ألخيه وصديق )مالطف( فتجوز 	
 )إن برز( الشاهد منهم   يف العدالة، بأن فاق أقرانه فيها واشتهر هبا. 	
برز  	 ولو  جتز  مل  وإال  له،  املشهود  عيال  أي:  عياله(  )يف  الشاهد  يكن(  )مل  إذا 

)كأجري( فتجوز شهادته ملن استأجره إن برز، ومل يكن يف عياله.
شهادة الرشيك لرشيكه )يف غريها( أي: يف غري مال الرشكة إن برز، ومل يكن  	

يف عياله، ال يف مال الرشكة ولو برز. 
شهادة )زائد( يف شهادته عىل ما شهد به، بأن شهد أواًل بعرشة،ثم قال: بل هو أحد 

عرش، فتقبل إن برز.
بأزيد  ابتداء  شهد  لو  وأما  برز،  إن  فتقبل  أداها،  أن  بعد  )منقص(عنها   شهادة 
مما ادعاه املدعى أو بأنقض فتقبل مطلًقا، ولو مل يربز، وإن كان املدعى ال يقىض 

له بالزائد؛ لعدم ادعائه له.
عندي،  علم  ال  أو  أدري،  ال  أواًل:  قال  بأن  شك(  )بعد  به  شهد  ملا   )وذاكًرا( 

ثم قال: تذكرت، فتقبل إن برز.
)أو( تذكر بعد )نسيان( فتقبل إن برز.

من  )أو(  فتقبل،  اآلخر  عىل  أبويه(  )ألحد  ولد  من  الشهادة  أي:  )وبخالفها( 
الولد،  من  ميل(  يظهر  مل  )إن  التهمة  لعدم  فتقبل،  اآلخر  عىل  )ولديه(  ألحد   والد 

أو الوالد ملن شهد له، فإن ظهر ميل ملن شهد له مل تقبل شهادته.
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ِه ىف دنيوي، أو عىل ابنه، وإن حرص بشهادته عىل إزالة َنقص فيام  وال لعُدو عىل َعُدوِّ
نا فيه أو من حدَّ فيام ُحدَّ فيه،   ُردَّ فيه لفسق، أو صبا، أو عىل التأيس كشـهادة ولد الزَّ
أو حرص عىل القبول كأن شهد وحَلَف، أو عىل األداء، كأن رفع ىف حمض حق اآلدمي، 
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دنيوية، 3.  عداوة  أي:  بعدو،  متعلق  )دنيوي(  أمر  يف(  عدوه  عىل  لعدو   )وال 
ولو كانت من مسلم عىل غري مسلم فال تقبل. 

)أو( شهادة عدو لرجل )عىل ابنه( أي: ابن العدو، فال تقبل.

إذا ردت شهادة الشاهد لعلة كفسق،)أو صبا( ثم زالت العلة بتوبة الفاسق، . 4
وبلوغ الصبي، ثم حرص الشاهد عىل أن يؤدهيا فال ُتقبل شهادته؛ ألن الطبع قد جبل 
ة التي حصلت بالرد أواًل، ولذا لو مل حيكم بردها حتى زال املانع فأداها  عىل دفع املعرَّ
قبلت لعدم احلرص، وكذا إن ردت ملانع فأدى عند زواله شهادة بحق آخر فإنه يقبل.

لتهون 5.  به  القائمة  املعرة  ىف  له  غريه  مشاركة  أي:  )التأيس(  عىل  حرص  )أو( 
ولد  )كشهادة  هالت،  ت  خصَّ وإذا  هانت،  ت  عمَّ إذا  املصيبة  ألن  مصيبتها؛  عليه 
حد  )ما  مثل  يف  زنا  أو  قذف،  أو  لسكر،  حد  من  شهادة  أو  الزنا،  ىف  أي:  فيه(  الزنا 
 فيه( بخصوصه، فال تقبل للتأيس، ومثل احلد التعزير، فال يشهد ىف مثل ما عزر فيه، 

وأما ىف غريه فتصح.

)أو حرص عىل القبول كأن شهد وحلف( عىل صحة شهادته، أو عىل ثبوت 6. 
احلق.

)أو( حرص )عىل األداء كأن رفع( شهادته للحاكم قبل الطلب )يف حمض حق 7. 
اآلدمي( وهو ماله إسقاطه كالدين والقصاص.
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ووقف،  وطالق،  التحريم  استديم  إن  باإلمكان  الـُمَباَدرة  فتجب  اهلل  حق  ىف  ا  أمَّ
هبا نفًعا،  ورضاع، وإال ُخري كالزنا بخالف حرص عىل حتمل كاملختفى. وال إن جرَّ

كشهادته بامل لـَمِدينِه، وال إن دفع هبا، كشهادة بعض العاقلة بفسق ُشهود القتل،
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فع  )أما ىف حق اهلل  تعاىل ( وهو ما ليس للمكلف إسقاطه،)فتجُب املبادرة( بالرَّ
للحاكم )باإلمكان(  وذلك )إن استديم التحريم( عند َعَدم الرفع )كطالق( لزوجة 
مع كون املطلق مل ينكف عنها، فتجب املبادرة بالرفع لرده،)ووقف( عىل معني أو غريه 

وال سيام إذا كان مسجًدا أو مدرسًة وكرضاع بني زوجني.

)وإال( يستديم التحريم )ُخري( يف الرفع وعدمه )كالزنا( ورشب اخلمر، والرتك ـ 
أوىل، ملا فيه من السرت املطلوب يف غري املجاهر بالفسق، وإالَّ فالرفع أوىل.

)بخالف حرص عىل حتمل( الشهادة، فال يقدح )كاملختفي( عن املشهود عليه ـ 
، وهو مقيد بأالَّ يكون املقر خمدوًعا أو خائًفا، وإال فال تقبل  ليشهد عىل إقراره إن أقرَّ

الشهادة عليه.

( بشهادته )نفًعا كشهادته بامل ملدينه( أي: ملن عليه 8.  )وال( شهادة لشاهد )إن جرَّ
دين؛ ألنه يتهم عىل أخذ ذلك املال ىف دينه الذي عىل املدين.

املنفق ملنفق  املنَفق عليه للمنِفق، بخالف شهادة  ومن الشهادة اجلارة نفًعا شهادة 
عليه.

العاقلة بفسق 9.  )وال( شهادة لشاهد )إن دفع( بشهادته رضًرا )كشهادة بعض 
شهود القتل( خطأ؛ ألنه دفع الغرم ىف الدية عن نفسه، إال ان يكون عدياًم ال يلزمه من 

الدية يشء فتجوز.
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أو مدين معرِس لربه، وال إن شهد باستحقاق، وقال: أنا بعُتُه َلُه، وال إن حدث فسق 
بعد األداء وقبل احُلكم هبا بخالف حدوث عداوة أو احتامل جر أو دفع، .....
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10-وال شهادة ملدين )معرس لربه( أو لرب الدين بامل أو غريه فال تقبل، التامه عىل 
دفع رضر مطالبة رب الدين له بدينه.

ولذا لو ثبت عرسه عند حاكم جازت، لعدم املطالبة كام جتوز من امليلء لقدرته عىل 
الوفاء.

11-)وال( شهادة لشاهد )إن شهد( لشخص )باستحقاق( ليشء )وقال( يف شهادته 
له، فهو من  بعته له(؛ التامه عىل رجوع املشرتي عليه لو مل يشهد  باستحقاقه: )أنا 

أمثلة الدفع، وقال بعضهم: علة املنع أهنا شهادة عىل فعل الناس.
ُتْقبل )إن حدث( للشاهد )فسق بعد األداء( عند احلاكم )وقبل  12-)وال( شهادة 
احلكم هبا( لداللته عىل أنه كان كامنًا يف نفسه، فإن حدث بعد احلكم ميض، بخالف 

ما لو ثبت بعد احلكم أنه رشب مخًرا مثاًل قبل األداء فينقض.

ما يعفى عنه وكان ظاهره عدم قبول الشهادة:

)حدوث عداوة( بعد األداء، فال يرض إن حتقق حدوثها، وإال منعت كام لو  	
باملجانني:  وتشبهني  تتَّهمني  األداء خماصاًم:  بعد  عليه  للمشهود  الشاهد  قال 

فإن ذلك يقتيض أن العداوة سابقة عىل األداء.
)أو( )احتامل جر( نفع بعد األداء فال يرض، كشهادة بطالق امرأة ثم تزوجها  	

قبل احلكم، أو شهد هلا بحق عىل شخص ثم تزوجها.
ثم  	 رجل  بفسق  كشهادة  احلكم،  وقبل  األداء  بعد  رضر  )دفع(  احتامل  )أو( 

بأنه قتل نفًسا خطأ، والشاهد عليه بالفسق من عاقلة  شهد الرجل عىل آخر 
القاتل، فال تبطل شهادته بفسقه.
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بكثري  لنفسه  شهد  إن  وال  حرابة،  يف  لبعض  بعضهم  والقافِلِة  لآلخر،  كل  وشهادة 
وشهد لغريه بوصية، وإال قبل هَلام وال إن تعصب، وال ملامطل، وحالف بطالق، ..... 
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شهادة )كل( من الشاهدين )لآلخر( بحق، ولو باملجلس، فال ترض، إال أن  	
تظهر تمة املكافأة.

شهادة )القافلة بعضهم لبعض يف حرابة( عىل من حارهبم فال ترض، وال يلتفت  	
للعداوة الطارئة بينهم باحلرابة للرضورة، وسواء شهد لصاحبه بامل أو نفس.

)وال( تقبل شهادة )َمن شهد لنفسه بكثري( من املال عرًفا )وشهد لغريه( بقليل، 13. 
أو كثري يف )وصية( كأن يقول: أشهد أنه أويص يل بخمسني ديناًرا، ولزيد، أو الفقراء 

بمثل ذلك، أو أقل أو أكثر، فال تصح له وال لغريه، لتهمة جر النفع لنفسه.
)وإال( بأن شهد لنفسه بقليل أي: تافه ولغريه بقليل، أو كثري )قبل( ما شهد به ـ 

)هلام( معا، أي: لنفسه ولغريه، فإن مل يوجد إال هذا الشاهد حلف الغري معه واستحق  
وصيته، وال يمني عىل الشاهد؛ ألنه يستحق ما أويص له به تبًعا للحالف، فإن نكل 

الغري فال يشء لواحد منهام، وهذا إذا كتب الوصية بكتاب واحد بغري خط الشاهد.
فإن كتب بخط الشاهد، أو مل يكتب أصال قبلت شهادته لغريه، ال لنفسه، وكذا ـ 

إن كتب بكتابني أحدمها للشاهد، والثاين لآلخر، فال تصح له، وتصح لآلخر، لعدم 
لغريه،  وال  له،  تقبل  فال  كدين  وصية  غري  ىف  ولغريه  له  شهادته  وأما  حينئذ،  التبعية 

مطلًقا لتهمة جر النفع لنفسه.
)وال( شهادة لشاهد )إن تعصب( أي: اتم بالعصبية واحلمية لكون 14. 

املشهود عليه من قبيلة تكره قبيلة الشاهد.
)وال( شهادة )ملامطل(  وهو: من يؤخر ما عليه من الدين بعد الطلب 15. 

بال عذر رشعي لظلمة، وىف احلديث الرشيف »مطل الغني ظلم« )وحالف( أي: من 
شأنه احللف )بطالق( ؛ ألنه من يمني الفساق.
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وال بالتفات ىف صالة أو تأخريها عن وقتها، أو زكاة ملن لزمتُه وُقدح ىف املتوسط بكل 
ز بعداوة أو قرابة، أو إجراء َنَفَقة عليه، وإن من دونه،  وكَذا بغريها عىل  قادح، وىف املربَّ

األرجح،  .....
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

16- )وال( شهادة لشاهد )بالتفات( أي: بسبب التفاته يف صالة )أو تأخريها عن 
وقتها( االختياري؛ ألنه يدل عىل عدم اكرتاثه هبا، فال اكرتاث له بغريها باألويل، أو 
عدم إحكام وضوء، أو غسل، )أو زكاة ملن لزمته( ومنه التساهل فيها، وكذا الصوم 
واحلج، وإذا شهد شاهد بحق لدى حاكم أو حمكم فالبد من اإلعذار للمشهود عليه 

بأن يقول له ألك عذر؟

ما يقدح به فى املربز بالعدالة وما يقدح به فى متوسط العدالة:

 إذا ُأعذر له جاز للمشهود عليه أي: املدعى عليه القدح، وقدح يف الشاهد املتوسط 
يف العدالة وهو ما ليس بمربز فيها )بكل قادح( من جتريح، أو قرابة، وعداوة، أو كونه 

يف عيال املشهود له أو غري ذلك مما مر.

)و( قدح يف املربز بالعدالة: 

)بعداوة(.1ـ 

)أو قرابة(.2ـ 

)أو إجراء نفقة عليه( من املشهود له، )وإن( ثبت القدح )من دونه( أي: من 3ـ 
دون املربز ىف العدالة، فال يشرتط ىف القادح ىف مربز أن يكون مربًزا مثله.

إذا  القدح  منه  يسمع  فال  نفقة،  أو  قرابة،  أو  عداوة،  بغري  املربز  ىف  قدح  لو  وأما 
أراد القادح إثباته وقيل: يسمع وإليه أشار بقوله: )وكذا( يقدح يف املربز بغري الثالثة 

املتقدمة )عىل األرجح( .
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وإنام يزكي مربٌز معروٌف عارف فطن، ال خيدع ُمعَتمد عىل طول عرشة من أهل سِوِقه 
أو حملته إال لُعذر، ومن متعدد، وإن مل يعرف االسم .....
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شروط مزكي الشهود:

أيًضا، ـ 1 له  يعدُّ ملن  الحتاج  وإال  عدل،  مطلق  ال  العدالة  يف  )مربًزا(  يكون  أن 
وتسلسل.

أن يكون معروًفا عند احلاكم ولو بواسطة، كأن يعرفه العدول عنده، وخيربه ـ 2
بأنه مربز.

أن يكون عارًفا بأحوال التعديل والتجريح.ـ 3

الناس ـ 4 أحوال  عليه  يلتبس  ال  أي:  عقله،  يف  خيدع(  )ال  نبيًها  فطنًا  يكون  أن 
املموهة الظاهر بإظهار الصالح، وال يغرت بظاهر حاهلم مع خمالفتها لرسائرهم، 

كام يقع لكثري من الناس.

أن يكون معتمًدا يف معرفة أحواهلم )عىل طول عرشة( ملن يزكيه، وال سيام إذا ـ 5
انضم إليها سفره معه؛ ألن جمرد الصحبة ال تفيد معرفة أحوال الصاحب.

أن يكون )من أهل سوقه، أو( أهل حملته فاملزكي إذا مل يكن من أهل سوقه وال ـ 6
حملته توجب الريبة ىف الشاهد حيث زكاه البعيد مع وجود أهل سوقه، وحملته 
)إال لعذر( كأن مل يكن من أهل السوق، وال حملته من يصلح للتزكية بأن قام 

مانع من عدم التربيز، أو عدم املعرفة، أو قرابة، أو عداوة، ونحو ذلك.

)من متعدد( فال يكفى فيها الواحد، بخالف تزكية الرس فيكفى فيها الواحد، 7ـ 
املزكي )االسم( أي: اسم  املتقدمة )وإن مل يعرف(  التزكية بالرشوط  وتصح 

الشاهد الذي زكاه؛ ألن مدارها عىل معرفة الذات واألحوال.
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م  أنه عدٌل رضا، ووجبت إن بطل حٌق، أو ثبت باطل، كالتَّجريح وهو مقدَّ بأشهد 
اهد مسلٌم، ذكر،    وجاز شهادة الصبيان بعضهم عىل بعض يف جرح، وقتل فقط، والشَّ
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ما تكون به التزكية:

بقوله: )أشهد أنه عدل رضا( أي: أن التزكية إنام تكون هبذا القول املشتمل عىل 
بمرادفه،  أبدله  أو  مل يكف،  منها  واحًدا  إن حذف  أنه  الثالثة، وظاهره  األلفاظ  هذه 

وقال اللخمي: »ان قال هو عدل رضا« كفى.

متى جتب التزكية ؟

)إن بطل حق( برتكها.1ـ 

، 2ـ  )أو ثبت باطل، كالتجريح( للشاهد، جيب إن ثبت برتكه باطل، أو بطل حقٌّ
)وهو( أي: التجريح )مقدم( عىل التعديل، يعني أن بينة التجريح تقدم عىل 
بينة التعديل؛ ألهنا حفظت ما مل حتفظه بينة التعديل، مع أن األصل ىف الناس 

اجلرح ال العدالة.

شهادة الصبيان:

العدالة  لعدم  يشء؛  كل  ىف  جوازها  عدم  الصبيان  شهادة  ىف  األصل  حكمها: 
والضبط فيهم؛ إال أن أئمتنا جوزوها ىف يشء خاص للرضورة برشوط هي: 

أن تكون الشهادة )عىل( بعضهم البعض ال عىل كبري.ـ 1

أن تكون )يف جرح وقتل فقط(  ال ىف مال وال ىف غريه من غريمها.ـ 2

أن يكون الصبي )مسلاًم ذكـًرا( .ـ 3
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متعدد مل يشتهر بالكذب، غري عدٌو وال قريب، وال اختالف بينهم، وال فرقة، إال أن 
بكثرة  إال  جترحُيُهم،  وال  رُجوُعُهم،  يقدُح  وال  كبري،  حيرِض  ومل  قبلها،  عليهم  يشهد 

كذب .....
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أن يكون الشاهد )متعدًدا( اثنان فأكثر، ال واحد.ـ 4

)مل يشتهر(  الشاهد )بالكذب( ال إن اشتهر به، فال تقبل منه.5ـ 

مميًزا؛ ألن غري املميز ال يضبط ما يقول، فال يوصف بصدق وال كذب. ـ 6

أن يكون الشاهد )غري عدو(  ملن شهد عليه.ـ 7

)وال قريب( للمشهود له، ولو بعدت كابن العم، وابن اخلال، أو اخلالة.8ـ 

أال خيتلفوا ىف شهادتم، فإن اختلفوا بأن قال بعضهم: قتله فالن، وقال غريه: ـ 9
بل قتله فالن آخر، مل تقبل من واحد منهم، اتفقوا، أو سكت الباقي.

 أال يتفرقوا بعد اجتامعهم إىل نحو منازهلم، فإن تفرقوا مل تقبل شهادتم؛ ألن ـ 10
تفريقهم مظنة تعليمهم، فإن شهد )عليهم( العدول قبل فرقتهم صحت.

وقته ـ 11 حرض  فإن  اجلرح،  أو  القتل،  وقت  بالغ،  )كبري(  بينهم  )حيرض(  أال    
أو بعده مل تقبل، إلمكان تعليمهم، وهذا ظاهر إن كان الكبري غري عدل، فإن 
كان عدال وخالفهم مل تقبل شهادتم، وإن وافقهم قبلت، ثم إذا قبلت عند 

الرشوط فال قسامة إذ ال قصاص عليهم.

ما يرتتب على شهادتهم:

الدية ىف العمد واخلطأ، وأصل القسامة يف القصاص، وإذا انتفت يف عمدهم انتفت 
قبل احلكم وبعده،  بعدها عنها،  يقدح( يف شـهادتم )رجوعهم(  يف خطئهم، )وال 

)وال جترحيهم( بيشء )إال بكثرة كذب( من مجيع الشاهدين.
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ُقوا عند األداء، وسأل ُكالًّ  نا، واللواط أربعة، إن احتد كيفية، ورؤيا، وأداء، وُفرَّ وللزِّ
لُه ورجعة، وتوكيل بغرِي مال ـ عدالن، وإال فعدل  بانفراده وملا ليس بامل، وال آيل 
وامرأتان، أو أحُدمها مع يمني، كبيع أو أجل، وخيار، وُشفعة، وإجارة، وجرح خطأ 

أو مال، .....
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مراتب الشهادة:

للشهادة أربع مراتب هي: 
1ـ أربعة عدول.  2ـ عدالن.  3ـ عدل وامرأتان.  4ـ امرأتان.

وأما  حصوهلام،  عىل  الشهادة  أي:  واللواط(  )للزنا  عدول  أربعة  األويل:  املرتبة 
اإلقرار هبام فيكفى فيه العدالن.

)كال( ـ  احلاكم  وسأل(  األداء،  )عند  خاصة  واللواط  الزنا  ىف  وجوًبا  )وفرقوا( 
منهم )بانفراده( عىل الكيفية والرؤيا، فإن ختلخل واحد منهم، أو مل يوافق غريه حدوا 

للقذف.
للامل، كطالق، ونسب، )ورجعة(  آيل(  بامل وال  ليس  )ملا  الثانية: عدالن  املرتبة 
اّدعتها هي أْو وليها عىل زوجها املنكر هلا، ونكاح ، )وتوكيل بغري مال( أي: يشء غري 

مال، كتوكيل عىل نكاح، أو طالق، وكرشب مخر، وقذف، وقتل.
املرتبة الثالثة: )عدل وامرأتان، أو أحدمها( أي: عدل فقط، أو امرأتان فقط )مع 
مشرٍت  ادعاه  )وأجل(  ورشاء،  )كبيع(  ملال  آياًل  أو  مااًل،  به  املشهود  كان  إن  يمني( 

وخالفه البائع، أو اختلفا ىف طوله، أو ىف قبض الثمن، أو قدره.
)وخيار( ادعاه أحدمها وخالفه اآلخر؛ ألنه يئول ملال، )وشفعة( ادعى املشرتي ـ 

إسقاطها من الشفيع، أو ادعي الشفيع بعد سنة أنه كان غائًبا، ونحو ذلك )وإجارة( 
عقًدا أو آجاًل، )وجرح خطأ(؛ ألنه يئول ملال، )أو( جرح )مال( عمًدا كجائفة.
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ونحوه،  زوجة  وال  موت،  أو  سبقيته  أو  موت،  بعد  ونكاح  فيه،  بترصف  وإيصاٍء 
وقصاص ىف جرح، وثبت املال دون احلد برسقة وحرابة .....
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)إيصاء( أو توكيل )بترصف فيه( أي: يف املال، إال أن الوكالة والوصية بالترصف ـ 
ىف املال ال يكون فيهام اليمني مع الشاهد، ومثله الويص املذكور؛ ألن اليمني ال حيلفها 

إال من له فيها نفع، وال حيلف اإلنسان جلر نفع لغريه.

الشاهد ـ  فيه  فيكفى  تزوجها  أنه  لرجل  موت(  )بعد  امرأته  ادعته  )ونكاح( 
واملرأتان، أو أحدمها مع يمينها، من حيث املال، فيقىض هلا باإلرث والصداق، ال من 

حيث ذاته، فال حترم عىل أصوله وفروعه، وال عدة عليها ىف ظاهر احلال.

)أْو سبقيته( أي: املوت، وهو باجلر معطوف عىل املجرورات بالكاف قبله، أي: ـ 
إذا شهد بسبقية املوت بني متوارثني، فيكفى الشاهد واملرأتان، أو أحدمها مع اليمني 
الزوجة،  موته  سبق  الزوج  بأن  شاهد  وشهد  مثاًل،  الزوجني  من  كل  مات  إذا   أي: 

أو العكس، فيكفي الشاهد واليمني، فريث املتأخر موًتا صاحبه.

واملرأتني، ـ  بالشاهد  يثبت  فإنه؛  )ونحوه(   له  زوجة(  )وال  لرجل  موت(    )أو 
أو أحدمها مع اليمني، إذ ليس حينئذ إال جمرد قسمة الرتكة.

)وقصاص ىف جرح ( يكفي فيه الشاهد واملرأتان، أو أحدمها مع يمني املجروح، ـ 
ويقتّص من اجلارح، وهذه إحدى املستحسنات األربع)1) إذ ليست بامل، وال آيلة له، 
)و( إذا ادعى مدع عىل آخر أنه سق له ماال، أو أنه حارب وأخذ منه ماال وأقام عىل 
ذلك شاهًدا وامرأتني، أو أحدمها وحلف )ثبت املال( بذلك )دون احلد( من قطع، أو 

غريه )برسقة وحرابة(؛ ألن احلد إنام يثبت بالعدلني، بخالف املال.

 )1) 1ـ أنملة اإلهبام ، فيها مخس من اإلبل  2ـ ثبوت الشفعة يف الثامر . 3ـ ثبوت الشفعة 
يف بناء بأرض حمبسة أي موقوفة.
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وملا ال يظهر للرجال امرأتان، كاستهالل، وحيض، ووالدة، وثبت النَّسب واإلِرث له 
..... ، وعليه بال يمني.وجازت عىل خطِّ املقرِّ
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أو  ملولود  )كاستهالل(  عدلتان  امرأتان(  للرجال،  يظهر  )ال  فيام  الرابعة:  املرتبة 
ادعتها  وأنوثته، ويرتتب عىل ذلك اإلرث وعدمه، )ووالدة(  عدمه، وكذا ذكورته، 
بشهادة  واإلرث(  النسب  )وثبت  املرأتان،  فيكفى  املولود،  شخص  حيرض  ومل  املرأة 
املرأتني عىل الوالدة أو االستهالل، وإرثه إن استهل، فريث من مات قبل ذلك، فقوله: 
)له( راجع لكل من النسب واإلرث، وقوله )وعليه( خاص باإلرث، يعني إذا استهل 
ومات عن مال ثبت اإلرث عليه بشهادة املرأتني، فريثه احلي بعده )بال يمني(  مرتبط 

بقوله: »امرأتان« أي: يكفى امرأتان ىف كل ما ال يظهر للرجال بال يمني.

أحكام الشهادة على خط املقر:

وىف  فالن،  خط  هذا  بأن  أي:  املقر(  خط  )عىل  أداؤها  أي:  الشهادة،  )وجازت( 
خطه: أقر فالن بأن ىف ذمته كذا لفالن.

صفتها:

وسواء كانت الوثيقة كلها بخطه أو الذي بخطه ما يفيد اإلقرار فقط، أو أنه كتب 
بعد متامه: املنسوب إيّل فيها صحيح.

ما يشرتط فيها:

بالشاهد واليمني؛  يثبت  الشهادة عىل اخلط من عدلني وإن كان احلق مما  البد ىف 
ألن الشهادة باخلط كالنقل، وال ينقل عن الواحد إال اثنان ولو ىف املال عىل الراجح، 

واملعتمد ثبوتا بالشاهد واليمني.
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بال يمني، إن عرفتُه كاملعني وال عىل من ال يعرف نسبُه إال عىل شخصه، وسّجله، وال 
عىل منتقبة؛ لتتعني لألداء وبسامع فشا.....
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هل يلزم فيها اليمني:

أن  عىل  بناء  اخلط،  عىل  الشاهدة  البينة  مع  املدعى  من  أي:  )يمني(  فيها  يلزم  ال 
الشهادة عىل اخلط كالشهادة عىل اللفظ، وهذا هو الراجح، والبد أيًضا من حضور 

اخلط عند الشهادة عليه، فال تصح يف غيبته، وهذا هو الذي به العمل.
ما تجوز فيه الشهادة على خط المقر

جتوز بامل وبغريه كطالق.

شروط صحة الشهادة على خط املقر:

معرفة البينة له معرفة تامة )كاملعني( .ـ 1

حضور اخلط عند الشهادة.ـ 2

من ل يشهد عليه:

)ال( يشهد )عىل من ال يعرف( الشاهد )نسبه( حني التحمل أو األداء.* 

أو عرف نسبه وتعدد )إال عىل شخصه وسجله( أي القايض .* 

)وال( يشهد )عىل( امرأة )منتقبة( أي: ال جيوز حتمل الشهادة عليها حتى تكشف * 
عن وجهها؛ لتشهد البينة عىل عينها وشخصها.

شهادة السماع وأحكامها:

حكمها:

جتوز الشهادة من عدلني عند حاكم )بسامع فشا( بني الناس أي: اشتهر بينهم.



 X167 املختار من الرشح الصغري

عن ثقات وغريهم بملك حلائز بلم نزل نسمُع ممن ذكر أنُه له،وقدمت بينة الَبّت، إال 
امع بنقل امللك من كأيب القائم، ..... أن تشهد بينة السَّ
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تعريفها:
هي لقب ملا يرصح الشاهد فيه باستناد شهادته لسامع من غري معني بملك، فتخرج 

شهادة البت والنقل )عن ثقات وغريهم( فتعتمد البينة عىل ذلك.
فيم تكون؟

تكون )بملك( ليشء من عقار، أو غريه )حلائز(  له ال إن مل يكن ىف حوزه فال جيوز 
أن تشهد به لغري حائزه.

صيغتها:
تكون بقوهلم للحاكم )مل نزل نسمع ممن ذكر( أي: من الثقات وغريهم )أنه( أي: 
هذا اليشء الذي ىف حوزه هلذا احلائز، والبد ىف الشهادة أن جتمع بني األمـرين، وهـو 

املعتمد الذي به العمل.
حكمها وعلة جوازها: 

إذ األصل  إنام جازت للرضورة؛ ألهنا عىل خالف األصل،  السامع  بينة  أن   اعلم 
أن اإلنسان ال يشهد إال بام علم مما تدركه حواسه.

ـ وإذا شهدت بسامع امللك حلائز مل ينزع ذلك اليشء من يد حائزه.
وال يشرتط سامعهم بالترصف فيه ترصف املالك وال طول احليازة.

حكم تعارض بينة البت مع بينة السماع:

انتقل  املتنازع فيه قد  بأن ذلك اليشء  بينة السامع(  بينة )البت( ما مل )تشهد  تقدم 
بملك جديد )من كأيب القائم( برشاء، أو هبة، أو صدقة، واملوضوع أن صاحب بينة 

السامع حائز لليشء املتنازع فيه، فتقدم بينة السامع، وإال قدمت بينة البت.
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كتولَيَه  وحلف،  عدالن  وشهد  ريبة  بال  سامعه،  زمن  طال  أو  بعد،  غائب  وبموت 
وتعديل .....
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حكم بينة السماع على موت غائب:

)وبموت غائب(:عطف عىل ملك حائز أى وجازت بسامع فشا بموت الغائب ـ 
كأربعني يوًما، وُأحلق هبا الشهر، فيثبت موته ببينة السامع، أو طال زمن سامع املوت، 
لسهولة  كاحلارض،  القطع  بينة  من  والبد  بالسامع،  يثبت  فال  الزمن  يطل  مل  إذا  وأما 

الكشف عن حاله.

شروط إفادة السماع:

)إن طال زمن سامعه( كعرشين سنة، فأقل منها ال يكفى، والبد من شهادة 1ـ 
وقال  وغريها،  املتقدمة  األمور  مجيع  ىف  بعضهم  اعتمده  الرشط  وهذا  البت، 
والرشاء،  األمالك  يف  بل  مجيعها،  ىف  رشًطا  ليس  الزمان  طول  هارون:  ابن 
واألحباس، واألنكحة، والوقف، والصدقة، والوالء والنسب، واحليازة وأما 

موت الغائب فيشرتط فيه تنائي البلدان أو طول الزمان.
)بال ريبة( يف بينة السامع؛ فإن وجدت ريبة مل يعمل هبا، كام إذا مل يسمع بذلك 2ـ 

غريمها من ذوي أسناهنام.
أن يشهد به )عدالن(؛ فال يكفي الواحد فيها مع اليمني.ـ 3

)وحلف( املدعى الذي أقامها مع العدلني، لضعفها؛ ألهنا عىل خالف األصل.4ـ 

مسائل أخرى ُتقبل فيها شهادة السماع:

ثم ذكر هنا مسائل تشبه ما سبق، ُتقبل فيها شهادة السامع فقال:
)كتولية( تقبل فيها بينة السامع، أي تولية قاض، أو وال، أو وكيل.ـ 
)وتعديل( لبينة، نحو: مل نزل نسمع من الثقات وغريهم أنه عدل رضا.ـ 



 X169 املختار من الرشح الصغري

ونحوها،  ووصية  وصدقة،  وهبة،  زوج،  ورضر  وضدها،  ونكاح.  وُرشد  وإسالم 
والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية، .....
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)وإسالم( لشخص معني، نحو مل نزل نسمع من الثقات وغريهم أنه مسلم، أو ـ 
أنه أسلم.

)ورشد( كذلك.ـ 

)ونكاح( ادعاه احلي منهام عىل امليت لريثه، أو ادعاه أحد الزوجني احليني ومل ـ 
ينكر اآلخر وكانت الزوجة حتت يده، أما لو ادعاه أحدمها وأنكر اآلخر فال يثبت هبا 

النكاح.

والسفه،  والكفر،  واجلرح،  العزل،  وهي:  ـ  املتقدمة  اخلمسة  أي:  )وضدها( 
والطالق،  وإن خلًعا ويثبت هبا الطالق ال دفع العوض، فهذه عرش مسائل.

أنه يضاررها،  الثقات وغريهم  نزل نسمع من  مل  لزوجته، نحو:   ) )ورضر زوج 
فيطلق عليه احلاكم )وهبة، وصدقة( أي: أنه وهب لفالن كذا، أو تصدق به عليه، 
أقام فالًنا وصيا عنه ىف ماله أو ولده، أو أن  الخ أن فالًنا  )ووصية( كلم نزل نسمع 
له  بتقديم قاض  أو  أبيه  بإيصاء  له واإلنفاق عليه  النظر  يتوىل  فالًنا حتت والية فالن 
عليه )ونحوها( أي: املذكورات، كالصدقة والوالدة واحلرابة والعرس واليرس، وهذه 
املسائل تثبت ببينة السامع ال بقيد الطول، فلذا قرهنا بكاف التشبيه بعد الثالثة املتقدمة.

حتمل الشهادة وحكمه:

)التحمل( للشهادة )إن افتقر إليه( بأن خيف برتكه ضياع احلق من مال، أو غريه، 
كان )فرض كفاية( .
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انتفع فجرح، إال ركوبه  وإن  يدين، وعىل ثالث إن مل جيتز هبام  َكرَبِ وتعني األداُء، من 
لُعرس مشيه وال دابَّة لُه ال أربعة، .....
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ويتعني بام يتعني به فرض الكفاية، وظاهر كالمهم، ولو كان فاسًقا وقت التحمل 
مل  فيه اخلصم، وإن  يقدح  األداء، ال  املانع وقت  أو جمروًحا بيشء آخر، جلواز زوال 
يفتقر إليه ال يكون فرض كفاية، بل جتوز، وقد ال جتوز كشهادة عىل زنا من دون أربعة 

عدول.
)ويتعني األداء( عىل املتحمل عند احلاكم، أو مجاعة املسلمني إذا مل يقر املدعى ـ 

يدين( وأدخلت الكاف الربيد الثالث: بدليل قوله ال من أربعة. عليه )من( مسافة )َكرَبِ
)و( يتعني األداء )عىل( شاهد )ثالث( بل ورابع، وخامس، )إن مل جيتز هبام( أي: ـ 

بالشاهد عند احلاكم، التامهام بأمر مما مر، حتى تتم الشهادة.

حكم انتفاع من تعينت عليه الشهادة:

)إن انتفع( َمْن تعني عليه األداء، بأن امتنع من األداء إال بمقابلة يشء من الدراهم، 
ما  نظري  ىف  رشوة  االنتفاع  ألن  الشهادة؛  يف  قادح  )جرح(  فذلك  به  ينتفع  غريها  أو 

وجب عليه، مسقط لشهادته، قال تعاىل: نث ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 
وهذا قد كتمها حتى يأخذ رشوة )إال ركوبه( لدابة ملجلس  ڦ  ڦ ڦڦ مث)1) 

احلكم )لعرس مشيه وال دابة له( فيجوز ، وليـس بجرح.
وأما االنتفاع عىل التحمل إذا مل يتعني فيجوز ؛ فإن تعني مل جيز ، وقيل باجلواز إن ـ 

كان كتبها ىف وثيقة ممن انتصب لذلك وكذا إذا مل ينتصب ىف نظري كتابته وكذا املفتى.
)ال أربعة( من الربد فال جيب عليه السفر لألداء؛ ألن مسافة القرص شأهنا املشقة، ـ 

ولذا قرصت فيها الصالة، وجاز فيها الفطر برمضان.

)1) سورة البقرة . جزء من اآلية: 283.
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وله االنتفاع حينئذ ولو بنفقة، وسفيه مع شاهده، ال صبي، ووليه، وحلف املطلوب 
ليرتك بيده وأسِجل ليحلف إذا بلغ؛ فإن نكل أخذه الصبي .....
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له )حينئذ( أي:  املشهود  برد )االنتفاع( من  أربعة  )وله( أي ملن كان عىل مسافة 
حني إذا كان عىل مسافة القرص؛ لعدم وجوب األداء عليه )ولو بنفقة( يأخذها يف نظري 

سفره ذهاًبا وإياًبا، فأوىل االنتفاع بدابة يركبها.

عدم توقف الدعوى على بلوغ أو رشد وحكمها:

اعلم أن الدعوى ال تتوقف عىل بلوغ وال رشد، فإذا ادَّعي واحد منهم بحق وأقام 
شاهًدا واحًدا قبلت منه الدعوى، )وحلف سفيه مع شاهده( الذي أقامه، واستحق 
ما ادعي به بالشاهد واليمني، أو بامرأتني ويمني، وال يؤخر السفيه للرشد، وال حيلف 
مع  )صبي(  حيلف  )ال(  غرم.  وإال  وبرئ،  عليه  املدعى  حلف  نكل  فإن  عنه،  وليه 
شاهده الذي أقامه؛ ألن الصبي ال تتوجه عليه يمني وال وليه عنه، ولو كان أبا ينفق 

عليه، وهذا فيام إذا مل يل األب وال وصيه املعاملة للصبي.

فإن َولَِيها حلف؛ ألنه إذا مل حيلف غرم، وكذا ويل السفيه إن توىل معاملته حيلف 
وإال غرم، وإذا مل حيلف الصبي، وال وليّه مع الشاهد )حلف املطلوب( أي: املدعى 
عليه أن هذا الصبي ال يستحق عندي شيًئا، أو ليس هذا املدعى به له )ليرتك(  املتنازع 

فيه )بيده( أي: يد املطلوب حوًزا ال ملًكا، إىل بلوغ الصبي.

)وأسجل( املدعى به، أي: أسجله احلاكم عىل طبق ما وقع من الدعوى والشاهد، 
املدعى عليه،  أو  الشاهد،  الصبي، وخوًفا من موت  املدعى عليه صوًنا ملال  وحلف 
اليمني  املطلوب عن  نكل(  )فإن  اإلسجال؛  علة  بلغ( وهذا  )إذا  الصبي  )ليحلف(  

حني الدعوى )أخذه الصبي(؛ لنكول املدعى عليه مع قيام الشاهد به عليه.
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وإن نكل بعد ُبُلوغه فال يشء له، وحلف وارثه إن مات قبلُه.
وجاز نقلها إن قال: أشهد عىل شهاديت، أو سمَعُه يؤدهيا عند حاكم وغاب األصُل 

وهو رجٌل، بمكان ال يلزم األداُء منه، أو مات أو مرض، .....
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)بعد  الصبي  نكل(  )وإن  ليحلف  الصبي  لبلوغ  بيده  به  املدعى  وإن حلف فرتك 
بلوغه فال يشء له، وحلف وارثه( أي: وارث الصبي )إن مات( الصبي )قبله( أي: 

قبل بلوغه، واستحق املدعى به.

تعريف شهادة النقل:

نقل  فيدخل  لقاض،  إياه  سامعه  أو  غريه،  شهادة  سامعه  عن  الشاهد  إخبار  هي 
النقل، وخيرج اإلخبار بذلك لغري قاض.

حكم شهادة النقل:

)جاز نقلها( أي الشهادة عن الشاهد األصيل، وتسمى شهادة النقل:
رشوطها:

)إن قال( الشاهد األصيل للناقل عنه )اشهد عىل شهاديت( أو نحوه مما يرادفه 1ـ 
كانقلها عني، أو ما هو بمنزلة ذلك.

)أو سمعه يؤدهيا عند حاكم(؛ إذ سامعه يؤدهيا عند حاكم بمنزلة قوله اشهد عىل 
شهاديت، وأما إذا سمعه خيرب غريه بأين قد شهدت عىل كذا فال ينقل عنه.

غياب )األصل وهو رجل(  فال يصح النقل مع حضور األصل إذا كان رجاًل، ـ 2
وأما املرأة فيصح مع حضورها؛ ألن شأن النساء عدم اخلروج ىف الدعاوي.

كوهنا )بمكان ال يلزم( األصيل )األداء منه( كمسافة القرص )أو مات( األصل ـ 3
)أو مرض( مرضا يعرس معه احلضور عند احلاكم .
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أو مل يطرأ فسٌق أو عداوٌة، بخالف ُجنون، ومل يكذبُه أصلُه قبل احلكم، وإال مىض وال 
ُغرم، ونقل عن كلٍّ اثنان ليس أحدمها أصاًل ، وىف الزنا أربعة عن كلٍّ أو اثنان عن 

كل اثنني.
وتلفيق ناقل بأصل، .....

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

و)مل يطرأ( لألصيل )فسق، أو عداوة( للمشهود عليه قبل األداء )بخالف( ـ 4
عنه  النقل  ىف  يرض  فال  األداء،  حتمل  بعد  لألصل  جنون  أي:  )جنون(  ُطُرّو 

كاملوت واملرض.

و)مل يكذبه أصله( فإن كذبه حقيقة، أو حكاًم كشكه ىف أصل شهادته مل يصح ـ 5
النقل عنه )قبل احلكم( بشهادة النقل، وإال بأن كذبه بعد احلكم هبا )مىض( 

احلكم وال )غرم( عىل الناقل، وال عىل األصل املكذب له.

و )نقل عن كل( واحد من شاهدي األصل )اثنان( .ـ 6

وعن  هذا  عن  نقاًل  وباثنني  متغايران،  اثنان  واحد  كل  عن  بأربعة:  صادق  وهو 
اآلخر، وبثالثة نقل اثنان منهم عن زيد وأحدمها مع الثالث عن عمرو.

 و )ليس أحدمها( أي: الناقلني )أصاًل( أدى شهادته بال نقل عنه؛ ألنه إذا كان 7. 
أحدمها أصاًل لزم ثبوت احلق بشاهد فقط؛ ألن الناقل املنفرد كالعدم.

وبأربعة فقط  بستة عرش،  األربعة، صادق  أربعة عن كل( من  الزنا  نقل )يف  )و( 
نقلت عن كل من األربعة، وبغري ذلك كام علم مما قبله.

حكم التلفيق بني الناقل واألصيل فى الشهادة:

)و( جيوز )تلفيق ناقل بأصل( أي: معه، ىف الزنا وغريه، كأن ينقل )اثنان عن * 
كل اثنني( يف الزنا مع أصلني.
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قبل  إن رجع  وبطلت  فيه،  يشهدن  فيام  مع رجل  امرأتني  ونقُل  أصله،  ناقل  وتزكيُة 
احُلكم، ال بعدُه، وغرم املال والدية، ونقض إن ثبت كذهُبُم قبل االستيفاء  وإالَّ غرموا 

وال يشاركهم شاهدا اإلحصان، .....
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وجيوز) تزكية ناقل أصله( الناقل عنه. * 
وجيوز )نقل امرأتني مع رجل(  أو عن امرأة مع رجل ناقل معهام عمن ذكر ال * 

مع رجل أصيل؛ ألهنام بمنزلة رجل واحد، وال نقل لواحد إذ هو كالعدم، كام مر )فيام 
إليها، وما ال يظهر إال للنساء كالوالدة، وعيب  يشهدن فيه( وهي األموال، وما آل 

الفرج، ال ىف نحو طالق وقصاص.
حكم رجوع الشاهدين عن شهادتهما:

تبطل الشهادة )إن رجع( الشاهد )قبل احلكم( وبعد األداء، فأويل قبله، )ال( إن 
رجع )بعده(  أي: إن رجع بعد احلكم فال تبطل، وقد تّم احلكم وميض ىف املال، فيغرمه 
للمشهود  والدية(  )املال  الشاهد  بمقتيض شهادتام، )وغرم(  للمدعي  عليه  املشهود 

عليه، بعد أن غرمه املدعى املشهود له.
)ونقض( احلكم )إن ثبت كذهبم( بعد احلكم )وقبل االستيفاء( يف القتل، والقطع، 

واحلد.
وإال يثبت قبل االستيفاء، بل ثبت كذهبم بعده )غرموا( الدية، أي: دية من قتل 

قصاًصا، أو رمًجا بشهادتم.
بزنا شخص  أربعة  إذا شهد  أي:  اإلحصان(  الغرم )شاهدا  يشاركهم(  يف  )وال 
الزنا، فالدية عىل شاهدي  أنه كان جمبوًبا قبل  اثنان بإحصانه فرجم، ثم تبني  وشهد 
نفسها ال توجب  فيها شاهًدا اإلحصان؛ ألن شهادتام ىف  يشاركهم  فقط، وال  الزنا 
بينة  الغرم  الراجح، وقال أشهب: يشاركهم ىف  القاسم، وهو  ابن  ا، هذا مذهب  حدًّ

اإلحصان، إذ لوالها ما رجم.
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وحكم  يكذهبم  احلاكم  علم  وإن  الرجوع،  عن  رجوعها  يقبل  وال  كقذف  يف  وأدبا 
فالقصاص كويل الدم، .....
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)وأدبا( أي: الشاهدان: إذا رجعا بعد احلكم واالستيفاء باحلد )يف كقذف( أدخل 
بالكاف رشب اخلمر والشتم، واللطم، ورضب السوط، ىف الزنا.

القذف، وعليهم  بعده فعليهم حد  أو  إذا رجعوا قبل احلكم،  الزنا  ـ وأما شهود 
أيًضا غرم الدية إن رجم، كام تقدم.

هل يقبل رجوعهم عن الرجوع؟

ال يقبل رجوعهام عن الرجوع عن الشهادة، فإذا شهدا بحق ثم رجعا قبل احلكم 
بطلت شهادتام.

عن ـ  احلكم  بعد  رجعا  وإذا  منهام،  تقبل  مل  الشهادة  إىل  الرجوع  عن  رجعا  فإن 
الشهادة ثم رجعا إليها مل تقبل منهام، ويغرمان ما أتلفاه بشهادتام كالراجع املتامدي؛ 

ألن رجوعهام عن الرجوع يعد ندًما، وألنه بمنزلة من أقر ورجع عن إقراره.

احلكم ـ إذا حكم احلاكم مع علمه بكذبهم:

)وإن علم احلاكم بكذهبم ( يف شهادتم )وحكم( بام شهدوا به من قتل، أو رجم، 
أو قطع )فالقصاص( عليه، دون الشهود، وسواء بارش القتل أو ال.

احلكم ـ إذا علم ولي الدم بكذبهم:

إذا علم )ويل الدم( بكذهبم وأقامهم وحكم احلاكم هبم؛ فإنه؛ يقتص منه؛ فإن علم 
احلاكم والويل اقتص منهام، ومفهوم علم بكذهبم أنه إذا مل يعلم فال قصاص، وإن علم 

بقادح ىف شهادتم، وهو املعتمد، وإنام عىل احلاكم الدية ىف ماله.
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وإن رجَعا عن طالق فال غرم إن دخل ، وإال فنصُف الصداق كرُجوعهام عن دخول 
اجعني عن طالق، ..... ثابتة الطالق، واختصَّ به الراجعان عن الدخول عن الرَّ
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رجوع الشاهدين فى الطالق:

)إن رجعا( عن شهادتام بطالق بعد احلكم، )فال غرم( عليهام )إن دخل( الزوج 
ماال،  بشهادتام  يتلفا عليه  مل  املشهود بطالقها؛ ألهنام  بزوجته  بالطالق  املشهود عليه 

وإنام فوتاه االستمتاع وال قيمة له، وقد استحقت مجيع الصداق بالدخول.

متلك  ال  أهنا  عىل  بناء  له،  يغرمانه  الصداق(  )فنصف  هبا  الزوج  يدخل  مل  إن  أما 
بالعقد شيًئا، وإنام جيب هلا النصف بالطالق.

)رجوعهما عن دخول ثابتة الطالق( 

به، زوجها  بإقـرار  الطالق  ثابتة  بدخول  شهادتام  عن  الشاهدين  رجوع   عند 
أو ببينة عليه به، وأنكر الدخول هبا، فشهدا عليه به، فغرم هلا مجيع الصداق، ثم رجعا 

بعد احلكم عن شهادتام بالدخول، فيغرمان له نصفه.

التفويض  التسمية، وأما ىف نكاح  الربع، وهذا ىف نكاح  ـ فإن رجع أحدمها غرم 
فيغرمان له مجيع صداق املثل؛ ألنه إنام يلزمه بالدخول ال بطالق قبله.

عليه  فحكم  هبا  دخل  بأنه  آخران  وشهد  امرأته،  طلق  بأنه  رجل  عىل  شهدا  وإذا 
احلاكم بالطالق ومجيع الصداق، ثم رجع األربعة عن شـهادتم، فقـد مىض احلكم 
وال ينقض، )واختص( شاهدا الدخول بغرم نصف الصداق للزوج، دون شاهدي 
عليهام  بمنزلة رجوع شهادة )طالق( مدخول هبا، وال غرم  الطالق؛ ألن رجوعهام 

كام تقدم.
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وعن مائة لزيد وَعمرو وقاال بل هي لزيد اقتسامَها وغِرما للمدين مخسني فقط، وإن 
رَجَع أحُدمُها غرَم النصف كرُجل مع نساء، وعليهنَّ وإن كثرن النَّصف، إال أن يبقى 

منُهنَّ اثنتان فإن بقيت واحدة فالُربع، .....
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رجعا  ثم  السوية،  عىل  مًعا  وعمرو(  )لزيد  هبا  شهدا  )مائة(  عن  رجعا  إن  )و( 
بعد احلكم هبا، هلام )وقاال: بل هي(  أي: املائة كلها )لزيد(  وال يشء منها لعمرو، 
للمدين مخسني  ينقض، )وغرما  زيد وعمرو؛ ألن احلكم هبا هلام ال  أي:  )اقتسامها( 
فقط( عوًضا عن اخلمسني التي أخذها عمرو منه، وال يغرمان له مجيع املائة التفاقهام 

عىل زيد من غري رجوع عنه، وليس لزيد سوى اخلمسني التي ختصه من املائة.

إن رجع أحد الشاهدين دون اآلخر فى كل ما سبق:

اآلخر،  دون  الرجوع  مسائل  مجيع  يف  الشاهدين  أحد  أي:  أحدمها(  رجع  )إن 
)غرم( الراجع )النصف(  أي: نصف احلق، فيغرم نصف الدية ىف القتل، ونصف املال 

ىف غريه، فيغرم للمدين ىف مسألة زيد وعمرو مخًسا وعرشين.

بعد احلكم، هل يغرم  الشاهد  إذا ثبت احلق بشاهد ويمني، ثم رجع  ـ واختلف 
مجيع احلق وهو قول ابن القاسم وهو املشهور أو يغرم نصفه؛ ألن اليمني معه كشاهد؟

)كرجل شهد مع نساء( ثم رجع فيغرم نصف احلق، )وعليهن( إن رجعن )وإن 
كثرن النصف(؛ ألهنن بمنزلة رجل، ولو كن ألًفا أو أكثر، )إال أن يبقى منهن اثنتان( 
فقط  )واحدة(  منهن  بقيت(  )فإن  باالثنتني،  الشهادة  لتامم  الراجعات  عىل  يشء  فال 

)فالربع( يلزم مجيع الراجعات بالسوية، ولو ترتبن ىف رجوعهن.
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وهو معُهن ىف كرضاع كامرأة وإن َرَجع عن بعض ما شهد به غرَم نصفُه، وإن رجع 
من يستقلُّ احُلُكم بدونه فال غرم؛ فإن رجع غريُه فاجلميع .....
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)وهو(  أي: الرجل )معهن يف( ما يقبل فيه املرأتان )كرضاع ( ووالدة )كامرأة( ـ 
فقط.

بخالف األموال فإنه؛ معهن كامرأتني، فإذا شهد رجل ومائة امرأة بامل، ورجع 
الرجل بعد احلكم فعليه نصفه.

النساء  الراجعات، إذ ال تضم  وكذا إن رجع معه ما عدا امرأتني، وال يشء عىل 
الرجل  وعىل  النصف  مجيعهن  عىل  كان  الباقيتان  رجعت  فإذا  األموال،  ىف  للرجل 

النصف.
ثم ـ  امرأة،  مائة  مع  برضاع  فإذا شهد  فكامرأة واحدة،  الرضاع ونحوه  وأما ىف 

فإن رجعت  باحلكم؛  يستقل  من  بقي  فال غرم؛ ألنه  منهن،  ثامنية وتسعني  مع  رجع 
امرأة من الباقيتني كان نصف الغرامة عليه وعىل الراجعات؛ فإن رجعت الباقية كان 

الغرم بجميع احلق عليه وعليهن، وهو كامرأة.

رجوع الشاهد عن بعض ما شهد به:

فإن  البعض؛  به غرم نصفه( أي: نصف  الشاهد )عن بعض ما شهد  )إن رجع( 
رجع عن نصف ما شهد به غرم ربع احلق، وإن رجع عن ثلثه غرم سدس احلق.

من ـ  كواحد  بدونه(  احلكم  يستقل  من  الشهود  )من  احلكم  بعد  رجع(  )وإن 
فإن   ( بالباقي،  الراجع، الستقالل احلكم  أربعة، )فال غرم( عىل  ثالثة، وكاثنني من 
رجع( بعده )غريه( ممن يستقل احلكم به )فاجلميع( أي: مجيع الراجعني يغرمون ما 
رجعوا عنه؛ فإن رجع ما عدا واحًدا فالنصف عىل اجلميع سوية؛ فإن رجع األخري 

فاحلق كله عىل اجلميع.
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من  ر  تعذَّ إذا  املطالبة،  له  وللمقيض  له،  للمقيض  بالدفع  مطالبتُهاَم  عليه  وللمقيض 
املقيض عليه، وإن تعارض بينَّتان وأمكن اجلمُع مجع، وإال ُرجح، ببيان السبب كنسج 

مه ..... ونتاج أو بتاريخ، أو تقدُّ
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غريم الغريم:

الشاهدين  بشهادة  باحلق  عليه(  )وللمقيض  بقوله:  ذكرها  الغريم  غريم  مسألة 
الراجعني بعد احلكم وقبل دفعه احلق للمدعي )مطالبتهام( أي: الشاهدين الراجعني 
)بالدفع( أي: دفع احلق )للمقيض له( وهو املدعى، بأن يقول املدعى عليه هلام: ادفعا 

احلق الذي رجعتام عن شهادتكام به للمدعي.
الطلب  )إذا تعذر  أيًضا، وذلك  املدعى )املطالبة( هلام  له( باحلق وهو  )وللمقيض 
من املقيض عليه( ملوته، أو غيبته، ال إن مل يتعذر، فليس له مطالبته، وإنام يطالب غريمه 

وهو املقىض عليه.

تعارض البينتني:

التعارض مع إمكان اجلمع:)أ( 
)إن تعارض بينتان وأمكن اجلمع بينهام مجع( وال تسقط واحدة منهام.

 التعارض مع عدم إمكان اجلمع:)ب( 
وإالَّ يمكن اجلمع بينهام وجب الرتجيح

وأطلقت،  	 لزيد،  ملك  هذا  بأن  بينة  شهدت  فإذا  للملك،  السبب(  )ببيان   
قالت  بأن  ونتاج(   )كنسج  امللك،  سبب  وبينت  عمرو  ملك  بأنه  أخري،  وشهدت 
نسجه، أو كتبه، أو ورثه أو نتج عنده، أو اصطاده فإهنا تقدم عىل من أطلقت، لزيادتا 

بيان سبب امللك.
التاريخ،  	 أي:  تقدمه(  )أو  خ  تؤرِّ مل  من  ُم عىل  فُتقدَّ  ) )تاريخ  ذكر  بسبب  )أو( 

فتقدم عىل املتأخرة به، ولو كانت املتأخرة أعدل، وكذا من بينت السبب.
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ح  أو مزيد عدالة، ال عدد، وبشاهدين عىل شاهد، ويمني أو امرأتني،  وبيد إن مل ترجَّ
بينة ُمقابلة فيحلف، وبامللك عىل احلوز، وبنقل عن أصل عىل ُمسَتصحبه، .....
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)أو( بسبب زيادة )عدالة( يف إحدامها، فتقدم عىل األخرى، ال بمزيد عدد ولو  	
كثر، ما مل تفد الكثرة العلم.

واعلم أن الرتجيح بام مرَّ إنام يكون ىف األموال، وما آل إليها خاصة، وهو ما ثبت 
احلق فيها بالشاهد واليمني عىل املذهب، وأما غريها مما ال يثبت إال بعدلني كالنكاح، 
الشاهد  بمنزلة  ألهنا  العدالة،  بزيادة  ذلك  من  يشء  ىف  الرتجيح  يقع  فال  واحلدود، 
الواحد، وهو ال يفيد ىف غري األموال، ولذا كان حيلف مقيمها ىف األموال معها عىل 

الراجح.
ح )بشاهدين( من جانب، )عىل شاهد ويمني( من آخر، )أو( عىل شاهد *  ُيَرجَّ

)وامرأتني( .
ح بوضع اليد، بأن يكون املدعى به من عقار، أو عرض ىف حوز أحدمها، *  وُيَرجَّ

مع تساوي البينتني، فاحلوز من املرجحات عند التساوي، لذا قال: )إن مل ترجح بينة 
مقابلة( بمرجح من املرجحات، وإال قدمت ونزع من ذي اليد )فيحلف( من قىض له 

به، وهو ذو اليد عند الرتجيح.
شهدت *  من  عىل  قدمت  بامللك،  شهدت  فمن  احلوز(   عىل  )بامللك  ويرجح 

باحلوز، ولو تقدم تاريخ احلوز عىل تاريخ امللك؛ ألن احلوز، قد يكون عن ملك وغريه.
)و( يرجح )بنقل عن أصل عىل مستصحبة( له فإذا شهدت بينة لزيد أن هذه * 

بناها وشهدت أخرى أهنا لعمرو  السلعة له لكونه نسجها أو كتبها أو اصطادها أو 
واشرتاها من زيد أو ورثها منه أو وهبها له قدمت بينة النقل عىل بينة االستصحاب.
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واعتمدت بينُة امللك عىل التَّرصف وحوز طال كعرشة أشهر وعدم منازع.
مع نسبته إليه وقالت: ومل خيرج عن ملكه يف علمنا ..... 
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األمور اليت تعتمد عليها بينة امللك: وهي شروط صحة الشهادة بامللك

)اعتمدت بينة امللك( أي: الشاهدة به حلي أو ميت عىل أمور:
األول: أن تعتمد )عىل( حصول )الترصف( من واضع اليد عىل ذلك اليشء من 

ركوب وسكنى أو لبس أو نحو ذلك.
)و( الثاين: أن تعتمد عىل )حوز طال( لذلك اليشء )كعرشة أشهر( فأكثر ال أقل.

)و( الثالث: أن تعتمد عىل )عدم منازع( له يف تلك املدة.
الرابع: )مع نسبته( إىل واضع اليد، وإن مل ترصح بيشء من هذه األربعة يف شهادتا.
ويشرتط ىف صحة شهادتا بامللك أيضـًا أن تقول ىف شهادتا )ومل خيرج عن ملكه يف 
علمنا( بناقل رشعي، فإن قطعوا بأهنا مل خترج عن ملكه بطلت شهادتم، فإن أطلقوا 

ففى بطالهنا خالف.
فُعلَِم أن رشوط صحة الشهادة بامللك بتـًا مخسة:

االعتامد عىل كل واحد من األمور األربعة املتقدمة، وإن مل يذكروها ىف الشهادة،
واخلامس: عدم علمهم باخلروج عن يد املترصف مع ذكرهم له يف أدائها.

وقيل: إن كان الشاهد يعرف ما تصح به الشهادة قبل منه إطالق معرفة امللك، وإال 
فال حتى يفرس ـ اخلمسة أشياء بأن يقول: أشهد أن يده عىل ما يدعى وأنه مترصف فيه 
ترصف املالك مدة طويلة عرشة أشهر أو سنة أو أكثر، وأنه ينسبه لنفسه، وأنه مل ينازعه 

فيه منازع، وأنه مل خيرج عن ملكه، وحيلف وارثه عىل نفي العلم.
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غريمها  بيد  وهو  ترجـيح  َر  تعـذَّ وإن  استصحب،  أحدمها  من  بإقرار  شهَدت  وإن 
سقطتا، وبقي بيد حائزه أو ملن يقرُّ له به منهام، وإن قال: أبرأين موكلك الغائب، أنظر 

إن قُربت، ..... 
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أحد  من  أي  أحدمها(  من  )بإقرار  حمجور  غري  مكلف  عىل  البينة  شهدت(  )وإن 
املتنازعني يف اليشء لآلخر، بأن تقول البينة: نشهد بأنه قد أقر سابًقا بأن هذا اليشء 
لفالن وهو اآلن يدعيه لنفسه )استصحب( إقراره، وقىض به لفالن، ألن غري املحجور، 

مؤاخذ بإقراره، فال يصح له دعوى امللك فيه لنفسه إال بإثبات انتقاله إليه.

احلكم إن كان املتنازع عليه بيد غريهما ومل ميكن الرتجيح:

)إن تعذر ترجيح( إلحدى البينتني بوجه من املرجحات، واملتنازع فيه )بيد غريمها(  
أي: غري املتنازعني، )سقطتا( لتعارضهام، )وبقي( املتنازع فيه )بيد حائزه( .

وتقدم أنه لو كان بيد أحدمها لكان الرتجيح باليد، )أو( يكون )ملن يقر( احلائز )له 
به منهام( أي: من املتنازعني الذين أقاما البينتني املتعارضتني؛ ألن إقراره ألحدمها كأنه 
ترجيح لبينته؛ فإن أقر لغريمها مل يعمل بإقراره، بخالف ما لو جتردت دعوى كل عن 

البينة فيعمل بإقراره ولو لغريمها.

وكيل رب احلق الغائب: 

)أبرأين  الوكيل:  طالبه  حني  الغائب  احلق  رب  لوكيل  حق  عليه  من  قال(  )وإن 
موكُلك الغائب( أو قضيته حقه )أنظر( املدعى عليه بكفيل باملال إىل أن يعلم حقيقة 

احلال )إن قربت( غيبة رب احلق.

فإن بعدت قىض عليه بالدفع للوكيل؛ ألنه معرَتف باحلق مدعيا اإلبراء، أو القضاء.
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وخرجت امُلَخّدرُة هلا، إال التي ال ختُرُج، واعتمد الباتُّ عىل ظنَّ قوي، أو قرينة كخط 
أبيه، ويمني الطالب أنَّ يل ىف ذمته كذا أو لقد فعل كذا، واملطلوُب مالُه عندي كذا، 

وال يشء منه، .....
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حكم خروج املخدرة)1) لليمني:

مدعى  أو  فقط،  شاهًدا  وأقامت  مدعية  كانت  سواء  لليمني،  )املخدرة(  وخترج 
امللوك، فال خترج  التي ال خترج(  أي: شأهنا عدم اخلروج أصاًل كنساء  )إال  عليها، 

للتغليظ، ولتحلف ببيتها، بأن يرسل هلا القايض من حيلفها بحرضة الشهود.

والتي من شأهنا اخلروج بالليل فقط أو بالنهار فقط أخرجت فيام خترج فيه.

البت فى اليمني:

بًتا مستنًدا )عىل ظن  اليمني  اإلقدام عىل  له  أي: جاز  يمينه،  البات( ىف  )واعتمد 
قوي( أو قرينة تفيد قوة الظن، )كخط أبيه( أو أخيه، بأن له عىل فالن كذا، وكنُُكول 

املدعى عليه، وكقيام شاهد للمدعي بدين ألبيه عىل املدعى عليه ونحو ذلك.

صفة ميني الطالب وصفة ميني املطلوب:

لقد فعل كذا(  كقتل  أو  املدعى )أن يل عنده يف ذمته كذا،  الطالب( أي:  )يمني 
دابتي، أو أتلف مايل، حيث أقام شاهًدا فقط، )ويمني( املدعى عليه )ماله عندي كذا( 
أي: ما ادعى به املدعى، )وال يشء منه( والبد من هذه الزيادة ألن املدعى بامئة مثاًل 

مدع بكل جزء من أجزائها، وحق اليمني نفي كل مدعى به.

)1) املخدرة: هي َمن ال خترج من ِخْدرها أي بيتها.
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ونفى السبَّب وغرُيه إن عنَي، فإن قىض نوى وجيُب قضاؤه اآلن، وحلَف يف الِغش عىل 
نفي العلم، وىف النقص بًتا، وإن نكل ىف مال استحقه الطالب به وباليمني إن حقق، 

وإال فبمجَرده ..... 
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نفى احلالف السبب وغريه:

من ـ  بامئة  عليه  َعى  ادَّ فإذا  ِعي،  املدَّ من  عني(  إن  وغريه  )السبب  احلالف  ينفي 
قرض، أو بيع، حلف ماله عىل مائة، وال يشء منها، ال من قرض وال غريه، أوال من 

ِعي به نحو ماله عىل مائة وال يشء منها. بيع وال غريه؛ فإذا مل يعني سبًبا كفاه نفى املدَّ
حتليفه،  وأراد  ِعي،  املدَّ وجحده  الدين  من  عليه  ما  )قىض(  املطلوب  كان  )فإن( 
)نوى( احلالف بيمينه، ماله عيلَّ كذا، )و( ال يشء منه )جيب قضاؤه اآلن(؛ ألنه قد 

قىض ما كان عليه.
وحيلف من دفع لغريه دراهم، أو دنانري دينًا عليه، أو سلًفا لطالبه أو نحو ذلك، ـ 

ناقصة )وحلف يف  بعًضا منها مغشوًشا، أو وجدها  أو  أنه وجدها،  فادعي، آخذها 
بأن حيلف ما دفعت إال جيدة ىف علمي، وال أعلم  البّت،  العلم( ال  الغش عىل نفي 

فيها غًشا.
)و( حيلف )يف النقص بتًّا( بأن حيلف ما دفعتها لك إال كاملة فإن نكل غرم، وال ـ 

يكفى احللف ىف النقص عىل نفى العلم.
إليه،  يئول  وما  مال(  )يف  عليه  اليمني  توجهت  حيث  عليه  َعى  املدَّ نكل(  )وإن 
بالنكول  املال  ذلك  يستحق  الطالب  فإن  أي:  الطالب(  )استحقه  وأجل  كخيار، 
)وباليمني( مًعا، بأن حيلف الطالب بعد نكول املطلوب أن يل عنده كذا )إن حقق( 
َعى عليه؛ بأن كانت دعوته  َعى عليه الدعوى، )وإال( حيقق الدعوى عىل املدَّ عىل املدَّ
َعى  املدَّ نكول  بمجرد  ادعاه  ما  يستحق  فالطالب  أي:  )فبمجرده(  اتام  دعوى  عليه 

ِعي. عليه؛ ألن دعوى االتام ال ترد عىل املدَّ
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وليبني احلاكم حكمُه، وال يمكُن ِمنها إن نكل، فإن سكت زمنًا فلُه احللُف.  
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دعوى *  ىف  عليه  يرتتب  وما  النكول،  حكم  عليه،  للمدعى  احلاكم(  )وليبني 
اليمني  نكلت عن  إن  التحقيق:  له ىف دعوى  احلاكم  يقول  بأن  التهمة،  أو  التحقيق، 
حلف املدعى واستحق ما ادعاه، وىف االتام: إن نكلت استحق املدعى ما ادعاه عليك 

بمجرد نكولك.
وهذا البيان رشط ىف صحة احلكم كاإلعذار ىف حمله.

أي: ـ  )منها(  أو مدعى عليه   ، مدٍع  اليمني من  توجهت عليه  يمكن( من  )وال 
من اليمني، )إن نكل( منها، بأن قال: ال أحلف، أو قال خلصمه: احلف أنت وخذ 
ما تدعيه، ثم قال: أنا أحلف، وأما لو التزمها ابتداء وقال: احلف، ثم رجع وقال: ال 
أحلف، وأراد حتليف خصمه، فله ذلك، وال يكون رجوعه عن اليمني بعد التزامها 

موجًبا؛ لعدم ردها عىل خصمه.
)فإن سكت( من توجهت عليه اليمني )زمنًا( من غري إظهار نكول )فله احللف(  ـ 

وال يعد سكوته نكواًل. 

 * * *
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األسئلة
س1: ما الشهادة لغة ورشعا؟ وما الذي يرتتب عليها؟ وما رشوط صحة الشهادة؟
واألصم؟  األعمى  شهادة  وماحكم  رشوطه،  وما  الشهادة؟  ىف  العدل  َمن   س2: 
عدم  ظاهره  وكان  عنه  يعفى  الذي  ومن  شهادتم؟  تقبل  ال  الذين  ومن         

              قبول الشهادة؟
س3: بني احلكم فيام يأيت:

شهادة األخ ألخيه.ـ 
شهادة الرشيك لرشيكه.ـ 
شهادة الزائد ىف شهادته عىل ما شهد به.ـ 

التزكية؟  بالعدالة؟ وبم تكون  املربز  يقدح يف  الرس؟ وبم   س4: مارشوط مزكى 
               ومتى جتب ؟

س5: ما حكم شهادة الصبيان؟ وما رشوطها؟ وما الذي يرتتب عليها؟
س6: ما مراتب الشهادة ؟ بني ذلك بالتفصيل.

س7: ما حكم الشهادة عىل خط املقر؟ وما صفتها؟ وما الذي يشرتط فيها؟
احلكم  وما  صيغتها؟  وما  تكون  وفيم  حكمها؟  وما  السامع؟  شهادة  ما   س8: 

                إذا تعارضت بينة البت مع بينة السامع؟
 س9: ما شهادة النقل؟ وما حكمها؟ وما رشوطها؟ وما حكم رجوع الشاهدين 
               عن شهادتام؟ وهل يقبل رجوعهم عن الرجوع؟ وما حكم انتفاع من تعينت 

              عليه الشهادة؟
س10: ما احلكم إن تعارضت بينتان؟ وما األمور التي تعتمد عليها بينة امللك؟
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باب يف اجلناية 
 ................................................................................
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باب
يف اجلناية

تعريفها: 

لغًة: مأخوذة من جنى جيني بمعنى أخذ، ُيقال: جنى عىل قومه جناية أي أذنب ذنًبا 
يؤاخذ به.

واصطالًحا: كل فعل حمرم يوجب عقوبة فاعله. 
والفعل املحرم كل فعل حظره الشارع ومنع منه ؛ ملا فيه من رضر واقع عىل الدين 

أو النفس أو العقل، أو العرض أو املال. 
حكم القتل: * 

قتل النفس عمًدا من أكرب الكبائر ومن السبع املوبقات، وعقابه من أشد العقاب، 
واستدل عىل ذلك بالكتاب والسنة.

أما الكتاب فآياٌت منها قول اهلل تعاىل:  نث گ گ گ  ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻمث)1).

ڀ   ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث  تعاىل:  وقوله 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ٹ ڤ  ڤڤ مث)2) واآليات يف هذا املعنى كثرية.
)1) سورة النساء. اآلية: 93.

)2) سورة المائدة. جزء من اآلية: 32.
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إن أتلف ُمكلٌف حني القتل.
معصوًما للتلف بإيامن 
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ومن السنة املرشفة أحاديث ، منها قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »لن يزال املؤمن يف فسحة)1) من 
دينه ما مل يصب دًما حراًما«)2).  

: »لزوال الدنيا مجيًعا  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص فيام رواه البيهقي يف سننه عن الرباء بن عازب 
أهون عىل اهلل من دم ُسفك بغري حق« واألحاديث يف هذا املعنى كثرية.

النفس، أو عىل ما دوهنا من طرف أو غريه وما  وهذا باب يف أحكام اجلناية عىل 
يتعلق بذلك من قصاص وغريه ، وبدأ الكالم عنها فقال: 

موجب القصاص ورشوط اجلانى: )إن أتلف مكلف حني القتل( .
جان، ورشطه:ـ 1

التكليف أي: أن يكون بالًغا، عاقاًل، ذكًرا، أو أنثي، مسلاًم، أو غري مسلم، )أ( 
ولو سكران بحرام، فال قصاص عىل غري مكلف من صبي، أو جمنون حال جنونه، 
فإن جني حال إفاقته اقتص منه، فإن ُجنَّ انتظر حتى يفيق، فإن مل يفق فالدية ىف ماله، 

والسكران بحالل كاملجنون.
 العصمة: أي: أن يكون معصوم الدم .)ب( 

جناية، ورشطها الَعمُد، العدوان،فالعمد القصد، والعدوان: التعدي  ـ 2
جمني عليه ورشطه العصمة إىل وقت اجلناية عليه، فال يشرتط ىف املجني عليه ـ 3

التكليف، بل العصمة، من وقت الرضب، أو الرمي بالسهم للموت.
والعصمة تكون بأحد أمرين:

)إيامن( أي: إسالم.1ـ 

)1) الفسحة يف الدين: َسعة األعامل الصاحلة، فإذا جاء القتل ضاقت؛ ألهنا ال تفي.
)2) رواه البخارى.
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أو أمان فالقوُد، وإن قال: »إن قتلتني أبرأتك« وليس للويل عفو عىل الدية إال برضا 
اجلاين، وال قود إال بإذن احلاكم، وإال ُأدِّب، .....
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أو)أمان( حلريب من سلطان أو غريه.2ـ 

حد اجلناية:

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  نث  تعاىل:  لقوله  القصاص؛  أي:  القود 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ 
وهو واجب لويل الدم عليه، ال لغري ويل الدم، فإذا قتل غري ويل الدم  ۋۋ مث)1) 

قاتاًل ملعصوم فإنه؛ يقتص منه.

عن *  القود  يسقط  فال  فقتله،  أبرأتك(  قتلتني  )إن  إلنسان  املعصوم  قال(  )وإن 
قاتله.

ا *  وكذا لو قال له بعد أن جرحه ومل ينفذ مقتله، أبرأتك من دمي؛ ألنه أسقط حقَّ
قبل وجوبه.

بخالف ما لو أبرأه بعد إنفاذ مقتله، أو قال له: إن مت فقد أبرأتك، فيربأ.* 

ثم إن حمل تعني القود إذا مل يعف ويل الدم عن اجلاين.* 

حكم العفو على الدية:

)ليس للويل عفو عن اجلاين عىل الدية إال برضا اجلاين(، بل العفو جماًنا، أو عىل * 
الدية إن ريض اجلاين، فإن مل يرض اجلاين هبا خري الويل بني أن يقتص، أو يعفو جماًنا 

)وال قود ( أي ليس للويل قود )إال بإذن احلاكم( من إمام أو نائبه.

)وإال( بأن اقتص الويل بغري احلاكم )أدب( الفتياته عىل اإلمام.ـ 

)1) سورة المائدة. جزء من اآلية: 45.
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وال دية له إن عفا وأطلق إال أن تظهر إرادتا فيحلف، ويبقى عىل حقه إن امتنع اجلاين 
فإن  اخلطأ  ودية  القاطع،  قطع  من  وعضو  القاتل،  قتل  من  دم  واستحق  دفعها    من 
أرضاه ويل الثاين فلُه، إن تعمد رضًبا مل جيز وإن بقضيب، أو مثقل كخنق ومنع طعام،  
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)وال دية له( أي لويل الدم )إن عفا( عن اجلاين )وأطلق( يف عفوه )إال أن تظهر( ـ 
بقرائن األحوال )إرادتا( بأن يقول: إنام عفوت ألخذ الدية ، فيصدق بيمني )ويبقى( 
العفو،  وتم  دفعها  وإال  دفعها(  من  اجلاين  امتنع  )إن  القصاص  يف  حقه(  )عىل  الويل 

)واستحق( ويلُّ الدم )دم من قتل القاتل( .
مثال ذلك: لو قتل زيٌد عمرا فقتل: أجنبي زيًدا فويل عمرو يستحق دم األجنبي 

الذي قتل زيًدا، إن شاء عفا وإن شاء اقتّص.
قطع ـ  من  )عضو  مقطوع  استحق  أي:  األعضاء  بعض  قطع  يف  كذلك  )و( 

القاطع( له عمًدا عدواًنا )و( استحق ويل املقتول األول )دية اخلطأ( من األجنبي عىل 
عاقلته، ودية القطع من القاطع )فإن أرضاه( أي الويل )ويل( املقتول )الثاين( كام لو 
أرىض ويل زيد وهو املقتول الثاين ويل عمرو، املقتول أواًل )فله( أي فيصري دم القاتل 

الثاين لويل املقتول الثاين الذي هو زيد إن شاء عفا وإن شاء اقتص. 

شرط اجلناية اليت بها القود:

بعصا  وإن  بل  بمحدد،  جيز(  مل  )رضًبا  عليه  املجني  رضب  اجلاين  تعمد(   )إن 
به غالًبا، وإن مل يقصد قتله، أو قصد زيًدا فإذا هو  أو سوط أو نحومها، مما ال يقتل 

عمرو.
ليس  ألنه  فيه؛  قود  فال  والد،  أو  معلم،  أو  حاكم،  من  اجلائز  التأديب  بخالف 
بعدوان، )أو مثقل( كحجر ال حد فيه )كخنق، ومنع طعام( حتى مات، أو منع رشب 

حتى مات، فالقود إن قصد بذلك موته.
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وسقي سٌم، وكطرح غري حمسن عوم، مطلًقا أو من حيسنُُه عداوة، وإال فدية، أو تسبَّب 
كحفر بئر وإن ببيته، أو وضع ُمزلِق، أو ربط دابة بطريق، أو كلب عقور مُلعني وهلك 

املقصود، وإال فالدية، وكاإلكراه، .....
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فإن قصد جمرد التعذيب فالدية، إال أن يعلم أنه يموت، فعلم املوت ملحق بقصده.

)وسقي سم( عمًدا فيه القود.

غريها،  أو(   ( لعداوة،  )مطلًقا(  هنر  يف  عوم(  حمسن  )غري  معصوم   )وكطرح( 
أو طرح )من حيسنه عداوة( فغرق فالقود أي القصاص )وإال( يكن لعداوة، بل لعًبا 
)فدية( وهذا إذا علم أنه حيسنه أو ال حيسنه، فإن جهل ذلك فالقصاص ىف العداوة، 
والدية يف اللعب، فالدية ىف صورتني، والقصاص يف الباقي، وما تقدم كله ىف اجلناية 

مبارشة. 

اجلناية بالسبب:

ـ أما اجلناية بالسبب، فأشار هلا بقوله:  )أو تسبب( اجلاين يف اإلتالف )كحفر بئر 
وإن( حفرها )ببيته(  فوقع فيها املقصود، )أو وضع(  يشء )مزلق(  أو ماء بنحو طني 
أي  اختاذ )كلب عقور(  )أو(  بطريق( ملقصود،  دابة  ربط  )أو  بطريق ملقصود،  مزلق 
شأنه العقر )ملعني( ، راجع جلميع ما قبله )وهلك( املعني )املقصود( بالبئر وما بعده، 

فالقود من املتسبب.

)وإال( هيلك املقصود، بل هلك غريه، أو مل يكن ملعني بل قصد مطلق الرضر ـ 
فهلك هبا إنسان )فالدية( ىف املعصوم، فإن مل يقصد رضًرا باحلفر وما بعده، فال يشء 
عند  أو  بسوق  أو  ملنفعة  بموات  أو  بملكه  ذلك  فعل  إذا  هذا   ، هدًرا  ويكون  عليه، 
فيقتل  نفس  قتل  عىل  ُأْكِرَه  فمن  )وكاإلكراه(،  ضيافة،  لنحو  أحد  بيت  أو  مسجد 

امُلْكِره؛ لتسببه، كام يقتل امُلْكَره؛ ملبارشته.
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وتقديم مسموم عاملِا، ورميه حية عليه، وإشارته بسالح فهرب وطلبه لعداوة، وإن 
القاتل، وإال  قدر  ما  للقتل ولواله  فقط فخطأ، وكإمساكه  فبقسامة، وإشارته  سقط 

فاملبارش فقط، .....
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وإنام يكون املأمور مكرَها إذا كان ال يمكنه املخالفة كخوف قتل من اآلمر، فإن مل 
خيف اقتص منه فقط.

فامت، ـ  عامل  غري  فتناوله  مسموم  بأنه  )عاملـًا(  ملعصوم  مسموم(  )وتقديم 
من  فهو  املقدم  يعلم  مل  وإن  لنفسه،  القاتل  فهو  بسمه  عالـاًم  تناوله  فإن  فالقصاص، 

اخلطأ.

)ورميه حيًة عليه( فامت، وإن مل تلدغه فالقود، ال ميتة فالدية، وكذا إن كان شأهنا 
عدم اللدغ لصغرها.

)وإشارته( عليه )بسالح( كسيف، وخنجر )فهرب( املشار عليه )وطلبه( املشري ـ 
يف هروبه )لعداوة( بينهام فامت بال سقوط فالقود بال قسامة.

وإن مل يرضبه بالفعل، )وإن سقط( حال هروبه )فبقسامة(؛ الحتامل موته من ـ 
العاقلة،  عىل  خممسة  فالدية  )فخطأ(  هرب  وال  عداوة  بال  فقط(  )وإشارته  سقوطه 

وكذا إن هرب وال عداوة.

القاتُل( عىل قتله، فالقود عليهام، ـ  )وكإمساكه للقتل( ولوال اإلمساك )ما َقدر 
القاتل  له وكان  أو  القتل،  بأن أمسكه لغري  لتسبيه، والقاتل ملبارشته )وإال(  املُمِسك 

يدركه مطلًقا )فاملبارش( هو الذي يقتل )فقط( دون املمسك، وأدب. 



 X193 املختار من الرشح الصغري

إن  األقوى  قدم  وإال  الرضبات،  تتميز  ومل  الرضب  تعمدوا  إن  بواحد  اجلمع  ويقتُل 
بالنَّاقص ُعضوا أو  ُعلَِم، أو متالئوا، والذكر باألنثي، والصحيح باملريض، والكامل 

ة، وامُلَتسبب مَع املبارش، وأٌب أو معلم أمَر صبيا.....  حاسَّ
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قتل اجلماعة بالواحد وشروطه:

يشرتط لقتل اجلامعة بالواحد أن يتوافر أحد رشطني:
أو  الرضبات(   تتميز  )ومل  ورضبوه،  له،  الرضب(  تعمدوا  )إن  األول:  الرشط  ـ 
)قدم  الروح  إزهاق  شأنه  أقوى  بعضها  وكان  متيزت  بأن  )وإال(  وتساوت،  متيزت، 

األقوى( رضًبا ىف القتل، دون غريه )إن علم( فإن مل يعلم قتل اجلميع.
ـ الرشط الثاين: إن )متالئوا( عىل قتله، بأن قصد اجلميع قتله، أو رضبه، وحرضوا، 

وإن مل يبارش القتل إال أحدهم، لكن بحيث إذا مل يبارشه هذا مل يرتكه اآلخر.
البعض، أو كان  التاملؤ موجب لقتل اجلميع وإن وقع الرضب من  واحلاصل أن 

الرضب بنحو سوط.
أو  الرضبات،  تتميز  مل  إذا  اجلميع  قتل  يوجب  فإنام  متالؤ  بال  الرضب  تعمد  وأما 
غريه،  وعوقب  قّدم،  وإال  األقوى،  صاحب  يعَلم  ومل  تتساو  مل  أو  وتساوت،  متيزت 
القسامة، وال  ففيه  أو مغموًرا حتى مات، وإال  املقاتل،  منفوذ  أو  ميًتا  إذا رفع  وهذا 

يقتل هبا إال واحد كام يأيت.
يقتل )الذكر باألنثى والصحيح باملريض، و( يقتل )الكامل( األعضاء واحلواس ـ 

مع  املتسبب  يقتل  )و(  وبرص  كسمع  حاسة(  )أو  رجل  أو  كيد،  عضًوا(  )بالناقص 
املبارش( كحافر بئر ملعني فأسقط غريه فيها، وكمكره بالكرس مع مكرَه بالفتح، هذا 
لتسببه وهذا ملبارشته، )و( يقتل )أب أو معلم( صنعة، أو قرآنا، )أمر( كل من األب، 

أو املعلم )صبيا( بقتل إنسان فقتله، وال يقتل الصغري؛ لعدم تكليفه.
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ورشيك صبي إن متاأل، ال رشيك خمطيء وجمنون.
َد مبارش بال متالؤ  وما دون النَّفس كجرح كالنفس فعاًل وفاعاًل ومفعواًل وإن تعدَّ

ومتيزت، فمن كلِّ بقدر ما فعل .....
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فإن كان الولد، أو املتعلم كبرًيا قتل وحده إن مل يكره، وإال قتال مًعا كام تقدم، ـ 
وعىل عاقلة الولد الصغري أو املتعلم نصف الدية مع القصاص من األب أو املعلم.

)و( يقتل )رشيك صبي( دون الصبي، )إن متاآل( مًعا عىل قتل شخص، وعىل ـ 
عاقلة الصبي نصف الدية؛ ألن عمده كخطئه.

ماله، وعىل  الدية ىف  فعليه نصف  فقط  الكبري  أو  وتعمداه،  قتله  يتامآل عىل  مل  فإن 
عاقلة الصغري نصفها، وإن قتاله أو الكبري خطأ فعىل عاقلة كلٍّ نصف الدية.

)ال( يقتل )رشيك خمطئ و( ال رشيك )جمنون( بل عليه نصف الدية ىف ماله، ـ 
عاقلته  عىل  فالنصف  وإال  تعمد،  إن  هذا  نصفها،  املجنون  أو  املخطئ،  عاقلة  وعىل 

أيًضا.

اجلناية فيما دون النفس:

وبرص،  كسمع،  منفعة،  وإذهاب  ورضب،  وقطع،  كجرح(  النفس  دون  )وما 
)كالنفس( ىف الفعل، من كونه عمًدا عدواًنا، )وفاعاًل( أي من كونه مكلًفا، )ومفعواًل( 

من كونه معصوًما لإلصابة بإيامن أو أمان.

حكم تعدد اجلناة على ما دون النفس:

اجلراحات،  )ومتيزت(  منهم،  متالؤ(  )بال  النفس  دون  ما  عىل  مبارش(  تعدد  )إن 
( يقتص )بقدر ما فعل( . وعلم فعل كل واحد منهم، )فمن ُكلٍّ
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واقتص من موضحة، وهي ما أوضحت عظم الرأس، أو اجلبهة، أو اخلدين، وإن كان 
اجلْلد، وسمحاق كشطته، وباضعة  ما شقَّت  دامية، وخارصة  قبلها من  كإبرة، وممَّا 

شقَّت اللحم. 
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فإن متالئوا اقتص من كل بقدر اجلميع، متيزت أم ال، قياًسا عىل قتل النفس، من أن 
اجلميع عند التاملؤ يقتلون بالواحد.

وأما إذا مل تتميز عند عدم التاملؤ فهل يلزمهم دية اجلميع وال قصاص، أو يقتص ـ 
من كل بقدر اجلميع؟ فإذا كانوا ثالثة قلع أحدهم عينه، وقطع أحدهم يده، والثالث 
رجله، ومل يعلم من الذي فقأ العني، ومن قطع الرجل ومن قطع اليد، واحلال أنه ال 

متالؤ بينهم، اقتص من كل بفقء عينه وقطع يده ورجله، وفيه نظر. 

ما يقتص منه مما دون النفس وما ل يقتص منه:

الرأس(   عظم  أوضحت  ما  )وهي  املعجمة  الضاد  بكرس  )موِضحة(  من  يقتص 
أي: أظهرته، )أو( عظم )اجلبهة( ما بني احلاجبني وشعر الرأس، )أو( عظم )اخلدين(  
فام أوضحت عظم غري ما ذكر ولو بالوجه كأنف، وحلي أسفل، ال يسمي موضحة 
بل  واتساع،  بال  ماله  املوضحة  يف  يشرتط  وال  عمده،  من  اقتص  وإن  الفقهاء،  عند 

)وإن( ضاق )كإبرة( أي: كقدر مغرزها فيقتص منه.

)و( يقتص )مما قبلها( أي: املوضحة، من كل ما ال يظهر به العظم، وهي ستة:

)دامية( وهي ما أضعفت اجللد حتى رشح منه دم بال شق له.1ـ 

)وخارصة، ما شقت اجللد( .2ـ 

)وسمحاق( بكرس السني: ما )كشطته( أي: اجللد عن اللحم.3ـ 

)وباضعة ( وهي: ما )شقت اللحم( .4ـ 
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له  د، وملطاة قربت للعظم، ومن جراح اجلسد، وإن منقَّ ومتالمحة غاصت فيه بتعدُّ
، ومن طبيب زاد عمًدا، وإال فالعقل كعني أعمى..... باملساحة،إن احتد املحلُّ
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) ومتالمحة( وهي: )ما غاصت فيه بتعدد(  أي يف عدة مواضع منه، ومل تقرب 5ـ 
للعظم. 

)وِملطاة( بكرس امليم وهي: )ما قربت للعظم( ومل تصل له، وإال فموضحة كام 6ـ 
تقدم فالستة ثالثة متعلقة باجللد وثالثة باللحم.

تفسريها، ـ  وسيأيت  منقلة(  )وإن  الرأس  غري  اجلسد(  جراح  )من  يقتص  )و( 
وتعترب )باملساحة( طواًل وعرًضا وعمًقا، وهذا )إن احتد املحل( أي: يشرتط احتاده، 
فال يقتص من عضو أيمن ىف أيرس وال عكسه، وال تقطع سبابة مثاًل بإهبام، لو كان 

عضو املجني عليه طوياًل وعضو اجلاين قصرًيا مل يكمل بقية اجلرح من عضوه الثاين.
مسئولية من يباشر القصاص من اجلاني:

املساحة ـ  عىل  زاد  إذا  اجلاين  من  القصاص  يبارش  الذي  الطبيب  )من(  يقتص 
ثانية، فإن  املطلوبة عمًدا، فيقتص منه بقدر ما زاد، فلو نقص ولو عمًدا فال يقتص 
مات املقتص منه من القصاص فال يشء عىل الطبيب إذا مل يزد عمًدا، وإال فالقصاص.

ما ل يقتص منه مما دون النفس:

إذا مل يتحد املحل من جراح اجلسد غري الرأس، أو مل يتعمد الطبيب الزيادة، بل ـ 
له فال قصاص  فإذا قطع خنرًصا وال خنرص  فالدية عىل اجلاين،  أخطأ )فالعقل( أي 

لعدم احتاد املحل، وتعني العقل أي الدية .
فإن كانت اجلناية عمًدا، أو دون الثلث ففي ماله، وإال فعىل العاقلة، )كعني أعمى( 
أي حدقته جني عليها ذو ساملة بأن قلعها، فإن الساملة ال تؤخذ هبا لعدم املامثلة، بل 

يلزمه حكومة)1) باالجتهاد، وىف العكس الدية.

)1) قيمة يقدرها احلاكم أو القايض باجتهاده. 
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واء،  للدَّ العظم  فراش  هبا  ينقل  ما  وهي  منقلة،  من  موضحة  بعد  وما  أبَكَم،  ولسان 
ىف  إال  كاخلطإ  وعمدها  جترح،  مل  ورضبة  لطمة  من  وال  الدماغ،  ألم  أفضت  وآمة 
 األدب، بخالف رضبة بسوط، وال إن عظم اخلطر ىف غريها، كعظم الصدر ورض

األنثيني .....
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

)ولسان أبكم( ال يقطع بالناطق وال عكسه، وىف الناطق الدية، وىف األبكم احلكومة.
)وما بعد موضحة( من اجلراح ال قصاص فيها ويتعني فيها العقل وهي:

)منقلة( وهي ال تكون إال يف الرأس، أو الوجه، )وهي ما ينقل هبا( أي فيها 1ـ 
)فراش العظم( الرقيق الكائن فوق العظم كقرش البصل، أي: ما يزيل منها 

الطبيب فراش العظم) للدواء(  وإنام مل يكن فيها قصاص لشدة خطرها.
)وآمة( بفتح اهلمزة ممدودة، وهي ما )أفضت ألم الدماغ( وأم الدماغ جلدة 2ـ 

رقيقة مفروشة عليه متى انكشفت عنه مات.
)وال من لطمة( فال قصاص من ذلك، أي: رضبة عىل اخلد إذا مل ينشأ عنها 3ـ 

جرح وال ذهاب منفعة، وال عقل فيها.
)و( ال من )رضبة( بيد أو رجل بغري وجه كصفع بقفا )مل جترح( أي مل ينشأ 4ـ 

عنها جرح وال ذهاب منفعة كاللطمة.
عدم  يف  )كاخلطأ(  بعدها  وما  اللطــمة  من  املذكورات  هذه  أي  )وعمدها( 
القصاص، والعقل )إال يف األدب( فيجب يف عمدها دون خطئها )بخالف 

رضبة بسوط( ففي عمدها القصـاص.
بعد 5ـ  التي  اجلراح  غري  أي  غريها(  )يف  اخلوف  عظـم(  )إن  قصـاص  )وال(   

املوضحة، أي جراح اجلسد غري ما تقدم )كعظم الصدر( أي كرسه، وعظم 
الصلب، أو العنق )ورض األنثيني( وفيها العقل كاماًل بعد الربء،وىف قطعهام 

أو جرحهام القصاص، ألنه ليس من املتالف.
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وإن جرحه فذهب نحو برصه أو ُشلت يده اقتص منه، فإن حصل مثُلُه، أو زاد،  وإال 
إال أن يمكن اإلذهاب بال رضب. وإن قطع عضو قاطع  فالعقل كأن رضبه فذهب 

بساموي أو سقة أو بقصاص لغريه، فال يشء للمجني عليه، .....
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)وإن جرحه( جرًحا فيه القصاص كموضحة )فذهب( بسببه )نحو برصه أو ـ 
شلت يده اقتص منه( أي يفعل باجلاين بعد برء املجني عليه مثل ما فعل.

)فإن حصل( للجاين )مثله( أي: مثل الذاهب من املجني عليه، )أو زاد( الذاهب ـ 
وسمعه،  برصه،  فذهب  أوضح  بأن  الذاهب،  مع  آخر  يشء  ذهب  بأن  اجلاين،   من 

فال كالم ألنه ظامل يستحق.

وإال حيصل للجاين مثل الذاهب من املجني عليه بأن مل حيصل يشء، أو حصل ـ 
غريه )فالعقل( الزم للجاين ىف ماله، أي عقل ما ذهب من املجني عليه، )كأن رضبه( 
الرضب  ألن  فيه؛  قصاص  ال  مما  بقضيب  رضبة  أو  كلطمة  فيها  قصاص  ال   رضبة 
ال يقتص فيه، إنام يقتص من اجلروح كام يف اآلية )فذهب( برصه مثاًل، فإنه ال يرضب، 

بل عليه العقل.

بام ال ـ  أذهب  ما  مثل  منه  فيه يذهب  بفعل  اجلاين  اإلذهاب( من  أن يمكن  )إال 
قصاص فيه كحيلة تذهب برصه )بال رضب( فإنه يفعل به.

حكم ما لو قطع عضو قاطع لغريه بسماوي، أو بقصاص لغريه:

)إن قطع( بعد اجلناية )عضو قاطع( لعضو غريه عمًدا )بساموي  أو( قطع بسبب 
)سقة أو( قطع )بقصاص لغريه( أي املجني عليه أو ال )فال يشء للمجني عليه(  ال 
قصاص وال دية، ألنه إنام تعلق حقه بالعضو املامثل وقد ذهب،وكذا لو مات القاطع، 

بخالف مقطوع العضو قبل اجلناية فعليه الدية.
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ويؤخذ ُعضو قوي بضعيف،وإن فقأ ساملُ عني أعور فلُه القوُد أو أخذ دية كاملة من 
ماله، وإن فقأ أعور من سامل مماثلته فلُه القصاص أو دية ما تركه وغريها فنصف دية 

فقط ىف ماله، وإن فقأمها فالقود ونصف الدية، .....
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صاحب ـ  جني  فإذا  عليه،  جنى  بضعيف(  قوي  )عضو  اجلاين  من  )ويؤخذ( 
عني سليمة عىل عني ضعيفة اإلبصار خلقة، أو من كرب صاحبها فإن السليمة تؤخذ 

بالضعيفة، ما مل يكن الضعف جًدا، وإال فالدية.
من ـ  املامثلة  فقء  بني  عليه  املجني  فيخري  أعور(  )عني  العينني  سامل(  فقأ  )وإن 

اجلاين، وبني )أخذ دية كاملة من ماله( أي من مال اجلاين.
)وإن فقأ أعور من سامل مماثلته( أي مماثلة عني اجلاين الساملة فلسامل العينني املجني ـ 

يرتك  )أو(  أعمى  فيصريه  الساملة  عينه  يفقأ  بأن  اجلاين  األعور  من  )القصاص(  عليه 
القصاص، ويأخذ من اجلاين )دية ما تركه( وهي عني اجلاين، وديتها ألف دينار عىل 

أهل الذهب.
السامل ـ  فقأ من  بأن  لعينه  املامثلة  السامل )غريها( أي غري  األعور من  فقأ  إن  )و( 

مماثلة العوراء )فنصف دية فقط( تلزم اجلاين )يف ماله(  وليس للمجني عليه أن يقتص 
لعدم املحل املامثل.

)وإن فقأمها( أي فقأ األعور عيني السامل عمًدا يف مرة أو مرتني، وسواء فقأ التي ـ 
للمجني عليه،  القصاص حق  )فالقود( أي  الراجح  ثانيا عىل  أو  أواًل  مثلها  له  ليس 
املجني  يأخذه  الدية(  لبقاء ساملته، )ونصف  املامثلة يف اجلاين فيصريه أعمى  يفقأ  بأن 
عليه من اجلاين بدل ما ليس هلا مماثلة، ومل خيري سامل العينني يف املامثلة بحيث يكون له 
ما ورد عن  دية ونصف، وهو خالف  يلزم عليه أخذ  لئال  الدية  أو أخذ  القصاص، 

الشارع.
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واالستيفاُء للعاصب. 
إال اجلد واإلخوة فسيان،  وللنساء إن ورثَن ، ومَل يساوهنَّ عاصٌب، وُكنَّ عصبة 

لو ُكنَّ ذكوًرا .....
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من له حق استيفاء القصاص؟

)االستيفاء( يف النفس )للعاصب( الذكر، فال دخل فيه لزوج، وال ألخ ألم أو جد 
هلا، واالحرتاز بقيد النفس عن اجلرح؛ ألنه للمجني عليه، ال للعاصب.

فيقدم األقرب فاألقرب، فيقدم ابن فابنه الخ، )إال اجلد( األدنى، )واألخوة فسيان( 
هنا يف القتل والعفو، وال كالم للجد األعىل مع األخوة، وال لبني اإلخوة مع اجلد؛ ألنه 

بمنزلة أبيهم، وال كالم هلم مع أبيهم، فكذا ما هو بمنزلته.

هل للنساء حق الستيفاء ؟

يستحق النساء االستيفاء برشوط ثالثة هي:

)إن ورثن( أي كن وارثات، احرتاًزا عن العمة واخلالة ونحومها.1ـ 

)ومل يساوهن عاصب( يف الدرجة، بأن مل يوجد عاصب أصاًل، أو يوجد أنزل 2ـ 
كعم مع بنت أو أخت، فخرجت البنت مع االبن، أو األخت مع األخ، فال 

كالم هلا معه يف عفو وال قود.

لألم، 3ـ  واألخت  األم،  من  للجدة  كالم  فال  ذكوًرا(  كن  لو  عصبة  )وكن 
والزوجة، فإن كن الوارثات مع عاصب غري مساو فلهن وله القود، أي كل 

من طلبه من الفريقني أجيب له.

مع ـ  كالبنات  فريق،  كل  من  بواحد  أو  الفريقني،  باجتامع  إال  عفو  يعترب  وال 
اإلخوة، سواء ثبت القتل ببينة، أو قسامة، أو إقرار.
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والوارث كمورثه، وَسَقَط القصاص إن عفا رجٌل يف درجة الباقي، والبنُت أحق من 
األخت يف عفٍو وضده، .....
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)والوارث كمورثه( ينتقل له من الكالم يف االستيفاء وعدمه ما كان ملورثه الذي 
هلام  فينتقل  وبنت  ابن  االبن عن  ذلك  مات  ابن  وله  قتل شخص  فإذا  الدم،  هو ويل 

الكالم.

الدية،  من  نصيبه  إال  للصغري  فليس  صغري  معه  كبري  من  عفو  حصل  لو   تنبيه: 
وال يرسي عفو الكبري عليه.

فلو كان للصغري ويل من أب ونحوه كويص، واستحق الصغري قصاًصا بال مشارك 
له، فعىل وليه النظر باملصلحة ىف القتل وأخذ الدية كاملة، وخيري إن استوت، وال جيوز 

له أخذ بعض الدية مع يرس اجلاين.

متى يسقط القصاص؟

العايف  كان  حيث  القتيل  أهل  املستحقني  من  رجل(  عفا  إن  )القصاص  يسقط 
مساوًيا )يف درجة الباقي( واالستحقاق، كابنني، أو عمني، أو أخوين، وأوىل، إن كان 
أعىل كعفو ابن مع أخ، فإن كان أنزل درجة مل يعترب عفوه كعفو أخ مع ابن، وكذا لو 

كان العايف مل يساو الباقي يف االستحقاق كإخوة ألم مع إخوة ألب.

)والبنت( أو بنت االبن )أحق من األخت يف عفٍو وضده( فمتى طلبت القصاص 
كانت  وإن  لألخت،  كالم  وال  فلها،  القتل  عن  العفو  أو  اعرتاف،  أو  ببينة،  الثابت 

مساوية هلا يف اإلرث، وال يشء هلا من الدية.

النساء ال يقسمن يف ـ  أما لو احتاج القصاص لقسامة فليس هلام أن تقسام؛ ألن 
العمد، بل العصبة؛ فحيث أقسموا وأرادوا القتل وعفت البنت فال عفو هلا.
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وإن عَفت واحدة من كبناٍت نظر احلاكم وىف رجال ونساء مل يسقط إال هبام أو ببعض 
من كل، ومهام عفا البعض فلمن بقي نصيبه من دية عمد  كإرثه ولو قسًطا، .....
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البنات، ـ  بعض  أو  اجلميع  باجتامع  إال  هلم  عفو  فال  القتل  وأرادت  عفوا  وإن 
يكن  ومل  أخوات،  أو  ابن،  بنات  أو  كبنات(  من  واحدة  عفت  )وإن  منهم،  وبعض 
عاصب، أو كان وال كالم له، )نظر احلاكم( العدل يف الصواب من إمضاء ورد؛ ألنه 

بمنزلة العاصب، إذ يورث الباقي لبيت املال.
يسقط(  )مل  املرياث،  حيزن  ومل  منهم  درجة  أعىل  ونساء(  )رجال  اجتامع  )ويف( 
فالقول  الفريقني  من  القصاص  أراد  فمن  الفريقني،  بعفو  أي:  هبام(  )إال  القصاص 
قوله،  )ومهام عفا البعض( من املستحقني للدم ـ مع تساوي درجتهم، بعد ثبوت الدم 
مطلًقا ببينة أو غريها ـ فإنه يسقط القصاص، وإذا سقط )فلمن بقي( ممن مل يعف، وله 

التكلم، أو مع من له التكلم )نصيبه من دية عمد( .
وكذا لو عفا مجيع من له التكلم مرتًبا، فلمن بقي ممن ال تكلم له نصيبه، كولدين ـ 

وزوج أو زوجة؛ ألنه مال ثبت بعفو األول، بخالف لو عفوا يف فور واحد، فال يشء 
ملن ال تكلم له، كام إذا كان من له التكلم واحًدا وعفا.

)كإرثه( أي: الدم مسقط القصاص كام لو قتل أحد ولدين أباه، ثم ما ت غري ـ 
القاتل، وال إرث له سوى القاتل فقد ورث القاتل دم نفسه كله، وكذا لو ورث بعض 
القاتل أكثر من واحد مات أحدهم عن  الدم كام قال: )ولو قسًطا( كام لو كان غري 
القاتل وغريه، فقد ورث القاتل بعض دم نفسه، فيسقط القصاص، وملن بقي نصيبه 

من الدية، هذا إن استقل الباقي بالعفو.
بعفو ـ  إال  قسًطا  ورث  عمن  القود  يسقط  فال  بالعفو  يستقل  ال  من  عفا  لو  أما 

اجلميع، أو بعض من كل، كام لو قتل شقيق أخاه، وترك املقتول بنات وثالثة أخوة 
أشقاء غري القاتل، فامت أحد الثالثة، فقد ورث القاتل قسًطا، وال يسقط القود إال بعفو.
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وإرثه كاملال، وجاز ُصلُحُه يف العمد بأقل أو أكثر واخلطأ كبيع الدين.
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)وإرثه( أي القصاص )كاملال( أي كإرث املال يف اجلملة؛ ألنه ال دخل يف ذلك ـ 
وابن، وأم،  بنت،  الدم عن  فإذا مات ويل  لزوج من هلا كالم،  الدم، وال  لزوجة ويل 

فينزل ورثته منزلته، وللبنت واألم التكلم؛ ألهنام ورثاه عمن له التكلم.
وليس كاالستيفاء إذ من قتل وترك ابنا، وبنتا ال كالم للبنت عىل الراجح، وقيل: 

كاالسـتيفاء.

حكم الصلح يف اجلناية على النفس وما دون النفس:

)جاز( صلح اجلاين مع ويل الدم )يف( القتل )العمد( ومع املجني عليه يف اجلرح ـ 
العمد )بأقل( من دية املجني عليه، )أو أكثر( منها حااًل ومؤجاًل، بذهب أو فضة أو 

عرض؛ ألن الراجح أهنا يف العمد غري متقررة.
)و( التصالح يف )اخلطأ كبيع الدين( فيجوز الصلح؛ حيث ال مانع َكبِنَْقٍد عن ـ 

إبل، حال.
أما لو وجد مانع فال جيوز؛ ألن دية اخلطأ مال متقرر يف الذمة، وما صولح به عنها 
مال مأخوذ عنها، فيجب مراعاة ما جيوز يف بيع الدين، فال جيوز صلح عن ذهب بورق 

وعكسه؛ ألنه نسيئة يف الرصف.
وال أحدمها عن إبل وعكسه مؤجاًل؛ ألنه فسخ دين يف دين.ـ 
وال بأقل من الدية نقًدا؛ ألن فيه »ضع وتعجل«.ـ 
وال بأكثر ألبعد من أجلها للسلف من ويل الدم بزيادة من اجلاين، وال فرق بني ـ 

الصلح عىل النفس أو اجلرح.

* * *
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فصل يف الدية
ودية املسلم ىف اخلطأ عىل البادي مائة من اإلبل خُممسة بنُت خماض، وولدا لبون، 
ُة،وجذعة، ُوربعت ىف عمد بحذف ابن اللبون، وثلثت ىف األصِل يف عمد مل يقتل  وحقَّ

به، .....
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الدية وأنواعها وقيمتها:
)دية املسلم يف( القتل )اخلطأ عىل( ـ ساكن البادية ـ )مائة من اإلبل خممسة( رفًقا 
)وِحقة،  لبون،  وابن  لبون،  بنت  أي:  لبون(  وولدا  خماض،  )بنت  وهي  باملخطئ، 

وَجَذَعة( من كل نوع من األنواع اخلمسة عرشون.
فإن مل يكن عندهم فقيمتها، وقيل ينظر ألقرب حارضتم، ويدفعون مما عندهم 
من الذهب أو الفضة وقيل: يكلفون اإلبل، وأول من سن الدية مائة من اإلبل عبد 
نَّة عىل ذلك وال يؤخذ بقر، وال عرض، وال غنم  املطلب، وقيل: النرض، ومضت السُّ

بغري رضا األولياء.
سبب تغلظ الدية وكيفية تغليظها:

بعض ـ  لعفو  أو  مبهمة،  عليها  كعفو  فيه  قصاص  ال  عمد(  )يف  الدية  )ُربعت( 
األولياء جماًنا؛ فالباقي نصيبه من دية عمد )بحذف ابن اللبون( من األنواع اخلمسة، 

فتكون املائة من األصناف الباقية من كل: مخس وعرشون.
)وثلثت( أي: غلظت بالتثليث عىل )األصل( ويشمل األم واألجداد، )يف( قتل ـ 

)عمٍد( لولده )مل يقتل( األصل )به( ـ وضابطه عدم قصده إزهاق الروح.
فإن قصدها منه كأن يرمي عنق الفرع بالسيف، أو يضجعه ويذبحه فيقتص منه ـ 

عندنا، ولو كان املستحق ابنًا آخر.
فإن عفا عنه أو مل يقصد إزهاق روحه فتغلظ عليه يف ماله.ـ 
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بثالثني حقة، وثالثني جذعة، وأربعني خلِفة، بال سن، كجرح العمد. وعىل الشامي 
واملرصي واملغريب ألف دينار، وعىل العراقي اثنا عرش ألف درهم..... وىف اجلنني وإن 
فإن  حية،  وهي  ميًتا  عنها  انفصل  إن  معجاًل....  نقًدا  أب،  جني  أو  أمه  علقة،عرش 

ماتت قبل انفصاله فال يشء فيه،
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ما يكون به تغليظ الدية:

يكون التغليظ  )بثالثني ِحقة وبثالثني جذعة وأربعني خلفة ( احلامل من اإلبل ـ 
)بال( حد )سن( ـ فاملدار عىل أن تكون حاماًل، كانت حقة، أو جذعة، أو غريمها.

)كجرح العمد(  فتغلظ الدية فيه كام تغلظ يف النفس من تثليث وتربيع، ال فرق ىف 
اجلرح بني ما يقتص فيه كاملوضحة أوال كاجلائفة.

 مقدار الدية من الذهب والفضة:

من يتعاملون بالذهب: )ألف دينار( رشعية.
ومن يتعاملون بالفضة: )اثنا عرش ألف درهم(.

دية اجلنني:

كان ـ  )وإن(  رشعي  وجه  لغري  ختويف  أو  رضب  بسبب  )اجلنني(  إلقاء  )يف( 
)علقة( دم ال يذوب من صب املاء احلار عليه،كانت اجلناية خطأ، أو عمًدا، من أجنبي 

أو أم كرشهبا ما يسقط به احلمل فأسقطته ذكًرا أو أنثى )عرش( دية )أمه( .
العرش  أم اجلنني لغريه، وال يرث منه، ويكون  )أو جنى أب( فإن عليه عرش دية 
)نقًدا( أي: عينًا )معجاًل( حااًل، ويكون يف مال اجلاين عمًدا أو خطأ، )إن انفصل عنها 
ميتا وهي حية، فإن ماتت قبل انفصاله( بأن انفصل كله، أو باقيه بعد موتا، )فال يشء 

فيه(؛ الندراجه يف األم.
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أو ظهر  بطن  َده برضب  َتعمَّ وإن  ماَت عاجاًل،  وإن  أقسموا،  إن  فالدية  استهل  وإن 
فالقصاص هبا، وتعدد الواجب بتعدده ووِرَث عىل الفرائض، وىف جرح ال قصاص 

فيه،
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أنه حي حياة ـ  ما يدل عىل  )وإن استهل( أي: نزل صارًخا، أو رضع، من كل 
مستقرة )فالدية( الزمة فيه )إن أقسموا( أي أولياؤه أنه مات من فعل اجلاين، )وإن 

مات عاجاًل( بعد حتقق حياته.

وهو ـ  أمه  ماتت  فإن  اجلاين،  فعل  بغري  موته  حيتمل  ألنه  دية؛  ال  يقسموا  مل  فإن 
مستهل ومات فديتان.

)وإن تعمده( أي اجلاين تعمد اجلنني )برضب بطن( ألمه )أو ظهر( فنزل مستهاًل 
ومات؛ )فالقصاص(  بالقسامة.

)وتعدد الواجب بتعدده( أي اجلنني وهو العرش، أو الدية كام سبق، ثم إن كان ـ 
خطأ وبلغ الثلث فتحمله العاقلة، وإال ففي مال اجلاين.

للفرض ـ  الشاملة  املعلومة  الفرائض(  )عىل  عرش  وهو  الواجب  ُث  وُيَورَّ
والتعصيب. وهذا هو الراجح، خالًفا ملن قال: ختتص به األم إذا مل تكن هي اجلانية؛ 

ا أو غريها. ألن اجلاين ال يأخذ منها، ُأمًّ

ما فيه حكومة:

يشء  فيه  وليس  خطأ  لكونه  فيه(  قصاص  )ال  الذي  اجلرح  )يف(  تكون  احلكومة 
مقدر من الشارع أو عمًدا ال قصاص فيه مثل عظم الصدر.

أن  للربء خوف  املجروح، ويؤخر  بريء  إذا  العارف  به حيكم  وهي يشء حمكوم 
يئول إىل النفس أو إىل ما حتمله العاقلة.
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دية،  فثلُث  بالرأس  املختصة  واآلمة  اجلائفة  إال  البهيمة  كجنني  برئ  إذا  حُكوَمُة 
الواجُب  د  وتعدَّ فيهن،  بشنٍي  وإن  ونصُفه  فعرش  ُة  واملنقلِّ ُعرش،  فنصُف  واملوضحة 

بجائفة نفذت كتعدد موضحة، ومنقلة، وآمة، إن مل تتصل
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واحلكومة إذا برئ عىل شني، وإال ففيه األدب يف العمد، وال يشء عليه يف اخلطأ، 
ناقصة،  ثم  بتقويمها سليمة  نقصها  ما  ففيها  فألقته  أمه  إذا رضب  البهيمة(  )كجنني 
القيمة،  القيمة، وأما اجلنني فإن نزل حيا ثم مات ففيه  ويلزم الضارب ما نقص من 

وإال فال يشء فيه.

دية اجلراحات:

)واآلمة ـ  خطأ،  أو  كانت  عمًدا  والظهر،  بالبطن  خمتصة  واجلائفة  )اجلائفة(  يف 
املختصة بالرأس، ثلث دية( وكل منهام خممسة، ومثلها الدامغة.

يف )املوضحة( خطأ، )نصف عرش( وىف عمدها القصاص.ـ 
يف )املنقلة( مرادفة للهاشمة عىل الراجح )عرش ونصفه( أي نصف العرش، مخسة ـ 

عرش بعرًيا، أو مائة ومخسون ديناًرا، وهكذا، وال يزاد يشء عىل ما ذكر يف تلك اجلراح، 
)وإن( برئت )بشني فيهن( كام ال ينقص القدر إن برئت عىل غري شني.

رضبه يف ظهره  فإذا  )نفذت(  إذا  اجلائفة،  الدية  يف  ثلث  الواجب( وهو  )وتعدد 
فنفذت لبطنه أو بالعكس، أو بجنبه فنفذت للجنب اآلخر، فعليه دية جائفتني )كتعدد 
موضحة ومنقلة وآمة إن مل تتصل( ببعضها، بل كان بني كل واحدة فاصل، فيتعدد 

الواجب املتقدم بتعددها.
فإن اتصلت املوضحات ... إلخ، فال يتعدد الواجب؛ ألهنا واحدة متسعة إن كان 
برضبة واحدة، أو رضبات يف فور، فلو تعدد برضبات يف زمن مرتاخ فلكل حكمه 

ولو اتصلت.
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، أو عني أعور بخالف  ديُة  أو الصوت  النطق  أو  ة  العقل، أو كل حاسِّ إذهاِب  وىف 
الِء وسٌن  كل زوج ففى أحدمها نصفها، وفيهام الديُة، إال األذنني فُحكومة واليد الشَّ

مضطربة جًدا، .....
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)وىف إذهاب العقل( »دية«، فإذا رضبه فأذهب عقله عمًدا أو خطأ فعليه دية كاملة، 
وقد قىض عمر بن اخلطاب  بذلك، فإن أذهب عقله يف الشهر يوًما فعليه جزء من 
ثالثني جزًءا من الدية، وهكذا بالنسبة، فإن أوضحه فأذهب عقله فعليه دية ونصف 

عرش دية عىل املشهور، وقيل: دية العقل فقط 
)و كل حاسة( كالسمع، أو البرص، أو الشم، أو الذوق، أو اللمس فيه الدية كاملة.
)ويف عني أعور(  الدية )بخالف كل زوج( كيدين ورجلني، )ففي أحدمها نصفها، 

وفيهام الدية ( كاملة.
 وبخالف )األذنني( فليس يف قطعهام دية )فحكومة( أي بل حكومة؛ حيث بقي 
باالجتهاد  قطعة حكومة  األخرس يف  وقال فحكومة ولسان  استثنامها  فلذا  السمع، 

حيث مل يتحقق أن به ذوًقا، وإال فالدية.
 )واليد الشالء( التي ال نفع هبا أصاًل يف قطعها حكومة، فإن كان هبا نفع فكالسليمة 

يف القصاص والدية.
 والساعد يف قطعه حكومة، وهو ما عدا األصابع إىل املنكب، وسواء ذهب الكف 
بساموي أو جناية، أخذ هلا عقل أم ال، فإن كان الساعد فيه أصبع فديته واحلكومة، فإن 

كان أكثر من واحد فدية األصابع فقط.
)وسن مضطربة جًدا( إذا أتلفها شخص عليه حكومة، لو كان أخذ ممن صريها 
مضطربة عقاًل عىل الراجح، إذ يف بقائها مجال، أما لو كان يرجى ثبوت املضطربة ففي 

قلعها ديتها.
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ُثلثُه،  وحاجب وُهدب وظفر ويف عمده القصاص وىف كل أصبع ُعرُشها، واألنملة 
د اجلناية، إال  دت بتعدُّ إال يف اإلهيام، فنصف، ويف كل سّن نصُف العرش بقلع، وتعدَّ

املنفعة بمحلها، .....
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مجااًل،  الشعر  يف  ألن  متعدًدا؛  أو  واحًدا  حكومة،  شعره  إزالة  يف  أي  )وحاجب( 
)وُهدب(: الشعر النابت عىل شفر العني.

وحمل احلكومة يف شعر احلاجب واهلدب إن مل ينبت، وإال ففي عمده األدب فقط، 
)وظفر( يف قلعه خطأ حكومة )ويف عمده( أي قطع الظفر )القصاص(  بخالف عمد 

غريه فاألدب.

)ويف( قطع )كل أصبع( خطأ من يد أو رجل إهباًما، أو خنرًصا، من أنثي، أو ذكر 
مسلم، أو كافٍر عرش دية من قطعت أصبعه، يف قطع األنملة خطأ )ثلثه( أي: ثلث 

العرش، وهو ثالثة وثلث بعري من اإلبل.

اإلبل  من  مخس  وهو  اإلصبع،  دية  )فنصف(  رجل  أو  يد  من  اإلهبام(  يف   )إال 
أو مخسون ديناًرا.

)ويف( صحيح )كل سن نصف العرش( هذا يشمل املسلم وغريه )بقلع( من أصلها 
أو مل يبق إال املغيب يف اللحم. 

تعدد الدية بتعدد اجلناية 

لليد، ودية  فإذا قطع يده فزال عقله فديتان: دية  الدية )بتعدد اجلناية(،   )تتعدد( 
الكائنة )بمحلها( أي  املنفعة(  )إال  للعقل، ولو زال مع ذلك برصه فثالث، وهكذا 

حمل اجلناية، فال تتعدد الدية ىف ذهاهبا مع ذهاب حملها.
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ونجمت دية اخلطأ بال اعرتاف عىل اجلاين وعاقلته إن َبَلَغت ُثلَث دية املجني عليه أو 
اجلاين، وإال فعليه فقط حالة، كعمد ودية غلِّظت، إال ما ال يقتصُّ منه إلتالفه فعليها،  
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كام لو رضبه فقطع أذنيه فزال سمعه فدية واحدة، أو رضبه فقلع عينه فزال برصه؛ 
يشاركه  مل  الذي  باملحل  واملراد  كل،  حمل  يف  حكومة  وال  اجلناية،  بمحل  املنفعة  ألن 
غريه، ولذا لو كرس صلبه فأقعده عن القيام وأذهب قوة اجلامع فعليه دية ملنع قيامه، 

ودية؛ لعدم قوة اجلامع.
شروط تنجيم)1) الدية على اجلاني والعاقلة:

تنجم )دية اخلطأ( سواء كان املجني عليه ذكًرا أو أنثي، مسلاًم أو غريه عىل اجلاين 
والعاقلة برشطني:
الرشط األول:

ما  العاقلة  أو لوث، فال حتمل  ببينة  بل  اجلاين،  اعرتاف( من  )بال  القتل  يثبت  أن 
اعرتف به من قتل، أو جرح، بل هي حالة عليه، ولو كان عداًل مأموًنا ال يقبل رشوة 

من أولياء املقتول عىل الراجح )عىل اجلاين وعاقلته( 
الرشط الثاين:

يبلغ ثلث  تبلغ )ثلث دية املجني عليه( كأن جني مسلم عىل جموسية خطأ ما  أن 
ديتها، كأن أجافها )أو اجلاين( كأن تعددت اجلائفة منه فيها محلته عاقلته.

العمد  العمد، كان  تبلغ ثلث دية أحدمها )فعليه( أي اجلاين )فقط حالة(  )وإال( 
عىل نفس أو طرف عفى عنه عىل الدية فإهنا تكون يف ماله حالة، )ودية غلظت( عطف 
خاص عىل عام إذ املغلظة عىل األب ال تكون إال يف العمد )إال ماال يقتص منه( من 
اجلراح كاجلائفة، واآلمة، وكرس الفخذ )إلتالفه( أي: خلوف إتالف النفس لو اقتص 
منه، فيؤدي إىل قتل نفس بغري نفس، )فعليها( أي فالدية عىل العاقلة يف العمد كاخلطأ 

إن بلغت ثلث دية املجني عليه، أو اجلاين.

)1) تنجيم الدية أى: دفعها عىل أقساط ومرات، والنجم هو الوقت املعني لدفع الدين. 
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يوان، إن أعَطوا، فالعصَبُة. وهي: أهل ديوانه، وعصبته وبيت املال، وبدئ بالدِّ
والثلثان  سنة،  ىف  والُثلُث  بأواخرها،  حَتلُّ  احلكم  يوم  من  سنني  ثالث  ىف   الكاملُة 

ىف سنتني كالنصف....
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العاقلة: )وهي( أي العاقلة عدة أمور:

وعددهم 1ـ  اجلند  أسامء  فيه  يضبط  الذي  للدفرت  اسم  الديوان  ديوانه(  )أهل 
وعطائهم أي رواتبهم.

)وعصبته(.2ـ 
)وبيت املال( .3ـ 

ويبدئ بأهل الديوان )إن أعطوا( أي كان هلم عطاء أي راتبا، فيقدمون عىل العصبة 
حيث كان اجلاين من اجلند ولو كانوا من قبائل شتي.

)فالعصبة( أي إن مل يكن ديوان، أو كان وليس اجلاين منهم، أو منهم ومل يعطوا ـ 
فالعصبة، األقرب يقدم من العصبة فاألقرب عىل ترتيب النكاح.

تنجيم الدية الكاملة:

وتنجم الدية )الكاملة( ملسلم أو غريه، ذكًرا أو أنثى عن نفس أو طرف يف )ثالث ـ 
سنني( أوهلا: )من يوم احلكم ( فيبدأ التنجيم منه عىل املشهور، ال من يوم القتل.

)وحتل( أجزاء الكاملة )بأواخرها( فيحل النجم األول  وهو الثلث  يف آخر السنة 
األويل، وهكذا، )والثلث( كدية اجلائفة واملأمومة  ينجم )يف سنة( هذا هو املشهور، 
وقيل: ال ينجم إال الكاملة، )والثلثان( كجائفتني أو جائفة مع مأمومة  فينجامن )يف 

سنتني( .
هو ـ  هذا  يد،  قطع  أو  عني  كقلع  ربع،  سنة  كل  يف  سنتني،  يف  ينجم  والنصف 

الراجح.



X الصف الثالث الثانوى212

ها الذي ال يضمُّ إليه ما بعدُه سبُعامئة، وعىل القاتل املسلم  وثالثُة األرباع ىف ثالث وحدُّ
وإن صبيا، أو جمنوًنا، أو رشيًكا، إذا قتل مثله معصوًما خطأ عتُق رقبة ولعجزها شهران 

كالظهار، وندبت ىف جنني.
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ها(  )وثالثة األرباع( تنجم )يف ثالث( سنني عىل املشهور يف كل سنة ربع، )وَحدُّ
أي: العاقلة )الذي ال يضم إليه ما بعده سبعامئة( .

كفارة القتل اخلطأ:

جتب الكفارة )عىل القاتل( يف القتل اخلطأ.
سبب ـ  فقتله  الوضع،  خطاب  باب  من  فيلزمه  )صبيا(  اخلطأ  قاتل  كان  وإن 

للكفارة، وخياطب وليه خطاب تكليف، )أو جمنوًنا( فقتله كذلك سبب هلا.
)أو رشيًكا( لصبي أو جمنون أو غريمها، فعىل ُكٍل كفارة كاملة، ولو كثروا )إذا قتل 
مثله معصوًما( من القتل )خطأ(، ومن اخلطأ إذا انتبهت أم الصبي فوجدت ولدها ميًتا 
النقالهبا عليه وهي نائمة فعليها الكفارة، وعىل العاقلة دية اخلطأ، أما لو انتبها فوجداه 

ميًتا بينهام فهدر.
أنواعها:

)عتق رقبة( وعند العجز عن عتق الرقبة ـ كام يف زماننا؛ ألهنا غري متوافرة .ـ 
 جيب عليه صوم شهرين متتابعني باهلالل )كالظهار( ـ 
)وندبت( الكفارة للمسلم )يف( قتل )جنني( عىل املشهور، وقيل: ال تندب.ـ 

* * *



 X213 املختار من الرشح الصغري

أسئلة
التي  اجلناية  رشط  وما  ركن  كل  رشوط  وما  القصاص؟  موجبات  ما   س1: 

               هبا القود؟ وما الذي يشرتط لقتل اجلامعة بالواحد؟
س2: ما حكم اجلناية فيام دون النفس؟ وما حكم تعدد اجلناة عىل ما دون النفس؟
س3: ما الذي ال يقتص منه ىف اجلناية فيام دون النفس؟ ومتى يسقط القصاص؟ 

س4: من له حق استيفاء القصاص؟ وهل تستحق النساء استيفاء القصاص؟
س5: بني احلكم فيام يأيت:

قال معصوم إلنسان إن قتلتني أبرأتك من دمي.ـ 
عفا الويل عن اجلاين عمًدا عىل الدية.ـ 
تسبب اجلاين يف اإلتالف.ـ 
قطع عضو اجلاين بعد اجلناية بساموي أو قصاص.ـ 
تصالح اجلاين يف القتل العمد بأقل من دية املجني عليه.ـ 

يكون  وما  الدية؟  تغليظ  سبب  وما  وقيمتها؟  وأنواعها  الدية  عن  تكلم   س6: 
               به تغليظ الدية؟ وما مقدارها من الذهب والفضة؟

الدية  تتعدد  وهل  فيه؟  قصاص  ال  الذي  اجلرح  دية  وما  اجلنني؟  دية  ما   س7: 
               بتعدد اجلناية؟

ذلك  اذكر  العاقلُة؟  ومن  وعاقلته؟  اجلاين  عىل  الدية  تنجيم  رشوط  ما   س8: 
              بالتفصيل؟ وما كفارة القتل اخلطأ؟ 
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بــاب
أحكام البغاة

الباغية: فرقُة أبت طاعة اإلمام احلق ىف غري معصية بمغالبة، ولو تأوياًل، فلُه، قتاهُلم 
وَقتلُهم، وأنذروا،
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تعريف البغي:

لغة: التعدي.
واصطالًحا: االمتناع عن طاعة من ثبتت إمامته يف غري معصية.

تعريف الباغية:

)الباغية فرقة( أي مجاعة من املسلمني خرجت عىل طاعة ويل األمر )يف غري معصية 
بمغالبة( أي إظهار القهر ولو مل يقاتل اإلمام، وقيل: املراد هبا املقاتلة )ولو تأويال(  أي 

لو تأولوا يف عدم طاعته لشبهة قامت عندهم، فهم باغية.

ما جيب يف حقهم: 

)فله( أي لإلمام )قتاهلم( وجيب كفاية عىل الناس معاونته عليهم حيث كان عداًل.
وإال فال جيوز له قتاهلم، الحتامل أن خروجهم عليه؛ لعدم عدله، وإن كان ال جيوز 

هلم اخلروج عليه.

ما يكون به القتل:

يكون )قتلهم( بسيف ورمي بنبل، وقطع املرية واملاء عنهم، إذا مل يكن فيهم نسوة، 
مل  ما  قاتلهم،  يطيعوا  مل  إن  أهنم  هلم  ويبني  لطاعته،  يدعوهم  بأن  )وأنذروا(  وذرية 

يعاجلوه بالقتال.
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وَحُرَم، إتالف ماهلم ورفُع رؤوسهم برماح.
واستعني عليهم بامهلم إن احتيج ثمَّ ردَّ كغريه، وإن أمنِوا تركوا، وال يَذفَُّف عىل 
جرحيهم، والباغي املعاند ضامن، والذمي معه ناقُض للعهد، واملرأة إن قاَتلت بسالح 

ُقتلت حال القتال فقط.
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ما حيرم يف حقهم:

)وحرم( عىل اإلمام سبي ذرارهيم ، )وإتالف ماهلم( وأخذه بدون احتياج له كام 
يأيت، )ورفع رؤوسهم( بعد قتلهم )برماح( فيحرم؛ ألنه ُمثلة .

ما يستعني به عليهم:

)إن  وحيوزه  يأخذه  أن  فيجوز  وخيل،  سالح  من  هلم(  )بام  قتاهلم  عىل  يستعني 
احتيج(  لالستعانة به عليهم.

( إليهم )كغريه( أي: كام يرد غري ما استعان به إذا وقع  )ثم( بعد االستغناء عنه )ُردَّ
وحازه.

)وإن ُأمنوا( أي: حصل األمان لإلمام بالظهور عليهم )تركوا( .

)وال( جُيِهز عىل )جرحيهم( وال يتبع منهزمهم، فإن مل يؤمنوا أجهز عىل جرحيهم، 
وأتبع منهزمهم. 

عذره  لعدم  واملال؛  والطرف  النفس  )ضامن(  املتأول  غري  املعاند(  )والباغي 
)والذمي( اخلارج طوًعا )معه( أي مع املعاند )ناقض للعهد( .

حكم املرأة الباغية:

)واملرأة إن قاتلت بسالح قتلت حال القتال فقط( ال إن قاتلت بغري سالح فال تقتل 
ما مل تقتل شخًصا. 
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أسئلة
عىل  جيب  الذي  وما  حقهم؟  ىف  جيب  الذي  وما  الباغية؟  ومن  البغي؟  ما  س1: 
اإلمام أن يفعله معهم؟ وما الذي حيرم ىف حقهم؟ وما يكره ىف حقهم؟ وما حكم املرأة 

الباغية؟

* * *
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بـاب الــزنا
أو بحمل غري  أثنائِه،وبالبينة،  أو هيرب، وإن ىف  مل يرجع مطلًقا  إن  بإقراره  يثبت 
مائة،  البكُر،  وجيلُد  املُحصُن،  فريَجُم  قرينة،  بال  الغصب  دعواها  يقبُل  وال  متزوجة 

ب الذكُر فقط. وغرِّ
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تعريف الزنا:

الزنا: وطء وقع عىل غري نكاح صحيح وال شبهة نكاح.

ما يثبت به الزنا:

يثبت الزنا بثالث طرق هي:
فال 1ـ  رجع  فإن  إقراره،  عن  )يرجع(  أالَّ  برشط  مرة  ولو  الزاين  أي  )بإقراره( 

يثبت، كان رجوعه بشبهة كقوله: وطئت زوجتي يف حيضة وظننت أنه زنا، 
أو بدون شبهة )أو هيرب(، هذا إذا كان اهلروب قبل احلد، بل وإن يف أثنائه.

)وبالبينُة( العادلة وتكون بأربعة رجال يرونه كاملرود يف املكحلة يف وقت واحد.2ـ 
بصبي،3ـ  متزوجة  أو  أصاًل  متزوجة  تكون  ال  بأن  متزوجة(  غري   )بحمل 

أو جمبوب، أو أتت به كاماًل، لدون ستة أشهر من دخول زوجها.
تعلقت  لو  ما  بخالف  حتد،  بل  تصدقها،  قرينة(  بال  الغصب  دعواها  يقبل  )وال 

باملدعى عليه واستغاثت عند النازلة فال حتد.

عقوبة الزنا:

أنثي )مائة(  أو  املكلف )البكر( غري املحصن ذكًرا كان  رجم )املحصن(، وجلُد 
مع التغريب بعد احلد للذكر )فقط( ـ فال تغرب األنثى ـ ويسجُن الذكر يف البلد التي 

ب إليها. ُغرِّ
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.................................................................................
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تعريف احملصن:

هو من سبق له أن تزوج، أو كان متزوًجا بالفعل، وهو مسلم مكلف، ومتى اختل 
رشط ال يكون حمصنًا فال يرجم.

* * *

أسئلة
س1: ما الزنا؟ وبم يثبت؟ وما عقوبته؟ وما تعريف املحصن؟

* * *
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بـاب أحكام القذف
القذَف: َرمي مكلف ولو كافًرا ُمسلاًم بنفى نسب عن أب أو جد أو بزنا إن كلِّف، 
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أحكـام القـذف

تعريفه: 

لغة: الرمي باحلجارة ونحوها.

واصطالًحا: رمي مكلف ولو كان غري مسلٍم مسلاًم بنفي نسٍب،عن أب أو جد، أو 
بزنا بام يدل عرًفا عىل نفى النسب أو الزنا.

حكم القذف:

احلرمة وهو من الكبائر.

مب يكون القذف؟

يكون القذف بأحد أمرين:

)بنفي نسب(  أي: قطعه عن )أب( دنية أي قريب ) أو جد( من جهة األب 1ـ 
وإن عال، ولو كان أبو املقذوف املسلم غري مسلم عىل الراجح.

)أو بزنا(  أي رمي املكلف بزنا.2ـ 

شروط القاذف:

التكليف، ولو كان كافًرا أو سكراًنا بحرام، فخرج غري املكلف من صبي وجمنون 
وسكران بغري حرام.
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وعف عنه ذا آلَة أو أطاقت الوطء
بام يدلُّ عرًفا ولو تعريًضا كأنا معروف النسب، أو لست بِزان، جيلد ثامنني جلدة 
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شروط املقذوف بنفي النسب:

أن يكون املقذوف مسلاًم، مستمًرا إسالمه لوقت إقامة احلد عىل القاذف.

شروط املقذوف بالزنا:

أن يكون املقذوف مكلًفا، بأن كان بالًغا، عاقاًل، مسلاًم، فمن جن من وقت ـ 1
البلوغ إىل وقت القذف فال حيد قاذفه بالزنا.

الزنا قبل القذف وبعده لوقت إقامة احلد عىل ـ 2 أن يكون املقذوف عفيًفا عن 
القاذف، والراجح محل املقذوف عىل العفة حتى يثبت القاذف خالفها بأربعة شهود، 

وال ينفع القاذف عدالن.
أن يكون املقذوف )ذا آلة( أي: أن يكون املقذوف ملتبًسا بآلة الزنا، حيد قاذفه ـ 3

وأن تكون املقذوفة مطيقة للوطء.

ألفاظ القذف:

حيصل القذف بلفظ )يدل( عىل نفى النسب أو الزنا )عرفا، ولو تعريًضا( مثل: )أنا 
معروف النسب( فكأنه قال للمخاطب: أبوه ليس معروًفا،أو قال: )أنا لست بزان( 

فكأنه قال للمخاطب: إنه زان.

حد القذف:

 )ثامنني جلدة(  لنص القرآن الكريم.
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وإن كرر لواحد أو مجاعة ، إال بعده، وإن قذف يف أثنائه ابتدئ هلام إال أن يبقى اليسري 
فيكمل األول، وله العفو إن مل يطلع اإلمام، إال أن يريد السرت، وليس له حد والديه.
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 )وإن كرر( القذف مراًرا )لواحد أو مجاعة( كأن قال هلم: يا زناة فال يتكرر اجللد 
بتكرر القذف وال بتعدد القذف.

 )إال( أن يكرر القذف )بعده( أي بعد احلد فإنه يعاد عليه ولو مل يرصح، بأن قال 
بعد احلد: ما كذبت، أو لقد صدقت فيام قلت.

 )وإن قذف( شخًصا كان هو املقذوف أوال أو غريه )يف أثنائه( أي احلد ألغى ما 
مىض من اجللد و)ابتدئ( للقذفني حد واحد.

 )إال أن يبقى( من احلد األول )اليسري( وهو ما دون النصف، أو مخسة عرش فدون 
)فيكمل األول( ثم يستأنف للثاين احلد.

حكم العفو عن القاذف:

 وللمقذوف )العفو( عن قاذفه )إن مل يطلع اإلمام( أو نائبه، وليس له عفو بعد علم 
اإلمام أو نائبه.

 )إال أن يريد( املقذوف )السرت( عىل نفسه من كثرة اللغط فيه.
 )وليس( ملن قذفه أبوه أو أمه ترصحًيا )حدُّ والديه( عىل الراجح.

* * *
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أسئلة
 س1: ما القذف لغة ورشًعا؟ وبم يكون القذف؟ وما رشوط القاذف؟ وما رشوط 

               املقذوف؟ وما ألفاظ القذف؟

* * *



 X223 املختار من الرشح الصغري

باب أحكام السرقة
خفية،  قويت  شبهة  بال  لغريه  حُمرتم  مال  فأكثَرمن  نِصاًبا  مكلف  أخُذ  قة:  الرسَّ
بإخراجه من حرز غري مأذون فيه، وإن مل خيرج هو بقصد واحد، أو ُحًرا ال يميُز لصغر 

أو ُجنون ، .....
 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

بـاب
أحكام السرقة

تعريفها:

هي أخذ مكلف نصاًبا فأكثر من مال حمرتم لغريه بال شبهة له فيه خفية بإخراجه 
من حرز غري مأذون فيه أو سقة طفل صغرٍي غري مميز.

شرح التعريف:

الرسقة التي يرتتب عليها احلد )أخذ مكلف نصاًبا، فأكثر( من نصاب )من مال ـ 
حمرتم لغريه( .

ويدخل يف املحرتم مال احلريب الذي دخل بأمان فيقطع سارقه.ـ 
بغري )شبهة( قوية للسارق.ـ 
وليس من الشبهة الرسقة من سارق، فمن سق نصاًبا، ثم سقه منه آخر فإهنام ـ 

يقطعان.
)خفيًة بإخـراجه من حرز غري مأذون( يف دخوله.ـ 
البلد إن ـ  بيته إن كان ال خيرج منه، أو من  )أو( أخذ طفل صغري بإخراجه من 

كان خيرج من البيت، أو سقته من كبري حافظ له، وسواء كان ذكًرا أو أنثى )ال يميز 
لصغر أو جنون(.
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فُتقطع يُده، والنصاُب ربُع دينار، أو ثالثُة دراهم .....
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حدُّ السرقة:

من األمور التي تؤدي إىل نرش السالم وبناء العمران ، محاية األموال ، عامة كانت 
أو خاصة ؛ لذا حرم اهلل جل جالله الرسقة، وحد هلذه اجلريمة النكراء عقوبة القطع؛ 
أشار  ذلك  وإىل   ، الغري  مال  عىل  وسطوته  وجل(،  )عز  اهلل  حدود  السارق  لتعدي 

ٿ  ٺ   ٺ  نثٺ  تعاىل:  قال  يده(،  )فتقطع  بقوله  املصنف 
ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ   ڤ  مث)1).

وروي عن السيدة عائشة  قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » تقطع يد السارق يف 
ربع دينار«)2). 

نصاب السرقة وأنواعه:

)النصاب( الذي يقطع برسقته )ربع دينار()3) رشًعيا )أو ثـالثة دراهم()4) رشعية.

)1) سورة املائدة اآلية: 38.
)2) أخرجه البخاري يف كتاب احلدود، وإنام قطعت يف ربع دينار ألهنا ملا خانت هانت، وملا كانت رشيفة 
كانت هلا قيمة، وقد نسبوا إىل أيب العالء املعري إيراد شبهة معرتًضا هبا عىل القطع يف ربع دينار وهي قوله: 

*** ــار َيـٌد بِخْمـس ِمئـني َعْسـَجٍد ُوِدَيت ــع دين ــْت ىف ُرب ــا ُقطِع ــا َباهُل م
فأجابه القايض عبد الوهاب املالكي بقوله: 

*** وأرخصهـا أغالهـا  األمانـة  ذل اخليانـة فافهـم حكمـة البـاريعـزُّ 
هذا وجيب أن نعلم أن حد القطع يف الرسقة إنام ُيطبق عند استيفاء ضوابطه ورشوطه، وانتفاء موانعه ومن 
أمهها أن يتمتع أفراد املجتمع كله بالكفاية والعدل وأن يتوافر لكل شخص ما يكفيه ويكفي أوالده من قوت 
وحاجات املأكل واملرشب والتعليم والدواء .. ومن هنا منع سيدنا عمر  إقامة حد الرسقة يف عام املجاعة، 
انتفاء أية شبهة من  ُبد من  العام الذي كان املسلمون فيه يف عرس وضيق يف حياتم ومعاشهم، وكذلك ال  أي 

الشبهات التي متنع تنفيذ هذا احلد؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ادرءوا احلدود بالشبهات عن املسلمني ما استطعتم« 
)3) الدينار 4.25 جرام من الذهب .

)4) الدرهم 2.975 جرام من الفضة.
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بالبلد رشًعا، أو شاركة غرَي مكلف، ال والد، فال قطع لغري  خالِصة، أو ما يساوهيا 
ُمكلِف وال ىف أقلَّ من نصاب، وال ىف غري حُمرتم كخمر وال ىف ملكِه كمرهون كأن 

ملكُه قبل إخراجه، .....
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)خالصة( من الغش أو ناقصة راجت كالكاملة أو جمتمع منها أو من أحدمها مع 
عرض )أو ما يساوهيا( من العرض واحليوان ولو تعدد مالك النصاب، فمتى سق ما 

قيمته ثالثة دراهم قطع.
واملعترب قيمة اليشء وقت إخراجه من احلرز، ال قبله وال بعده.ـ 
والعربة بالتقويم رشًعا بأن تكون املنفعة رشعية، وإن كان املرسوق حمقًرا كامء ـ 

أو حطب مما أصله مباح.
ما احلكم إذا شارك املكلف غري املكلف يف السرقة؟

ـ إذا شارك السارق املكلف )غري مكلف( كصبي وجمنون، فيقطع املكلف وحده.
ـ )ال( إن شاركه )والُد( َربِّ املال فال قطع لدخوله مع ذي شبهة قوية ولو معه 

اجلد لألم.
ما ل حد فيه:

)ال قطع لغري مكلف( ومنه من سكر بحالل.ـ 
)وال( قطع )يف( سقة )أقل من نصاب( حني إخراجه من احلرز.ـ 
سقه ـ  مسلٍم  لغري  ولو  وخنزير،  كخمر(،  حمرتم  )غري  سقة  )يف(  قطع  )وال( 

مسلٌم أو ذمي، نعم يغرم قيمتها للذمي إن أتلفها، وإال رد عينها ال إن كانت ملسلم، 
لوجوب إراقتها عليه.

)وال( قطع )يف( سقة ما هو مستمر )يف ملكه كمرهون(  يساوي نصاًبا مرهوًنا ـ 
به، فال قطع  بنحو إرث )قبل إخراجه( من احلرز ثم خرج  عند غريه، )كأن ملكه( 

بخالف لو ملكه بعد إخراجه فيقطع.
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إن  الرشكة  ومال  املال،  بيت  بخالف  ألم،  وإن  وِجد،  كوالد  الشبهة  قويت  إن  وال 
أخذه  بعد  هرب  أو  كابر  أو  اختلَس  إن  وال  نصاًبا،  حقه  فوق  وسق  عنه  حُجب 
فيه ما ال يفسُد أو  ابتلع  ُعرًفا، ولو  الواضُع فيه مضيًعا  ىف احلرز، واحلرز: ما ال يعدُّ 

حانوت، وكلِّ موضع اختذ منزاًل، .....
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قطع، بخالف ـ  فال  ولده  نصاًبا من ملك  الشبهة كوالد( سق  قويت  إن  )وال 
العكس، )وَجدٍّ وإن ألم( سق من مال ولد ولده.

)بخالف بيت املال( سق منه نصاًبا فيقطع.ـ 
  )و( بخالف )مال الرشكة إن( حجبت عنه بأن كان عند أمني، أو كان مفتاحه مع 

غريه )وسق فوق حقه( الذي خيصه من مجيع املال.
)وال(  قـطع )إن اختلس( أي أخذه بحرضة صاحبه جهًرا هارًبا به، سواء جاء ـ 

ا. جهاًرا أو سًّ
غاصب، ـ  بل  بسارق  ليس  فإنه  قهًرا  وأخذه  ملكه  أنه  ادعى  أي:  كابر(   )أو 

)أو هرب( باملرسوق )بعد أخذه( .

تعريف احلرز وأنواعه:

)احلرز:ما ال يعد الواضع فيه مضيًعا عرًفا(  وهو خيتلف باختالف ما جيعل فيه كام 
يأيت، واملدار عىل إخراج النصاب ولو يف جوفه إذا كان ال يفسد، )ولو ابتلع(  يف احلرز 

)ما ال يفسد( بابتالعه كجوهر قدر نصاب ثم خرج فيقطع.
بخالف لو ابتلع فيه نحو حلم وعنب ما يساوي نصاًبا فال قطع، بل عليه الضامن، ـ 

كام لو أتلف شيًئا يف احلرز بحرق أو كرس.
)أو( سق من دكان نصاًبا فيقطع؛ ألنه حرز ملا فيه.ـ 
)وكل موضع اختذ منزاًل( ليشء فإنه حرز ملا فيه ولنفسه.ـ 
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ة لبيع أو لغريه.وما حجر  وساحة دار ومسجد لنحو ُحرصه ولو بإزالتها  وموقف دابَّ
فيه أحد الزوجني عن اآلخر ككل يشء بحرضة حافظه ال إن أخذ دابَّة بباب مسجد 

أو بسوق، وال إن أذن له ىف دخوله، .....
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)وساحة دار( فإنه إن سق منه غري الساكن فيها ولو ملك ذات الدار، وكان ال ـ 
يدخل إال بإذن فيقطع.

)ومسجد( فإنه حرز )لنحو( فرشه حيث كانت ترتك فيه.ـ 

وال يشرتط يف قطع من سق من املسجد أن خيرجه منه، بل )ولو بإزالتها( عن ـ 
حملها إزالة بينة، وشمل بالطه وقناديله، وبابه، وسقفه )وموقف دابة لبيع( فإنه حرز 

هلا يقطع من أخرجها منه كانت مع صاحبها أم ال.

واملكان الذي )حجر فيه أحد الزوجني عن اآلخر( فإنه حرز ملا فيه إذا سق أحد 
الزوجني منه نصاًبا يقطع.

 )ال( إن سق أحدمها متاع اآلخر من مكان غري حمجور عنه فال قطع، ألنه خائن 
ال سارق، وليس املنع بالكالم )ككل يشء يكون بحرضة حافظة( .

ال،  أم  نائاًم  حافظه  كان  غريها،  أو  فالة  يف  كان  نصاًبا،  وسق  صاحبه  غافل  إذا 
فيقطع السارق له.

ما ل قطع فيه:

)إن أخذ دابة( أوقفها رهبا )بباب مسجد( بدون حافظ، )أو( أوقفها )بسوق(  ـ 
لغري بيع بدون حافظ؛ ألنه غري معتاد.

)إن أذن له يف دخوله( أي دخول دار كضيف دخل بإذن رب الدار، أو مرسل ـ 
حلاجة فأخذ نصاًبا فال قطع؛ ألنه خائن ال سارق.
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أو ما عىل صبي أو معه بال حافظ. وتثبت ببينة، أو بإقرار طوًعا وإال فال، ولو أخرج 
الـتهمة.وقبل ُرُجوُعه ولو بال شبهة كزان، وشارب، وحمارب، إال ىف  قة إال ذا  الرسَّ

املال، .....
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إن أخذ )ما عىل صبي( غري مميز من حيل، وثياب، أو ما معه يف جيبه مثاًل )بال ـ 
حافظ( مع الصبي، وليس الصبي بدار أهله؛ ألن غري املميز ليس حرًزا ملا عليه، ومثل 

الصبي املجنون.
ما تثبت به السرقة:

تثبت الرسقة )ببينة( عدلني.ـ 
)أو بإقرار( من السارق )طوًعا، وإال( بأن أكره عىل اإلقرار ولو برضب )فال ـ 

تثبت( الرسقة، )ولو أخرج الرسقة(؛ الحتامل وصول املرسوق إليه من غريه .
وبه ـ  املعتمد،  عىل  سحنون  عند  اإلكراه  حالة  بإقراره  فيؤخذ  التهمة(  ذا  )إال 

احلكم، إن ثبت أنه متهم عند حاكم، ولكن املشهور قول ابن القاسم: ال يلزم املكره 
يشء ولو متهاًم، وهو املوافق لقواعد الرشع.

حكم رجوع املقر بالسرقة عن إقراره:

إذا أقر طائًعا ورجع عن إقراره )ُقبَل رجوعه( فال يقطع، وإن لزمه املال حيث عينه 
وعني صاحبه، نحو سقت دابة زيد، بخالف سقت دابة.

)ولو( كان رجوعه )بال شبهة( كقوله »كذبت يف إقراري« فأويل لو كان رجوعه ـ 
لشبهة كقوله أخذت مايل املرهون، خفية وسميته سقة.

)كزان( أقر بأنه زين، )وشارٍب( أقرَّ بأنه رشب مخًرا، )وحمارب( أقر بأنه قاطع ـ 
الطريق، ثم رجعوا عن إقرارهم فيقبل إقرارهم )إال يف املال( فال يقبل رجوعه، بل 

يغرم.
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وإن شهد رجٌل أو امرأتان وحلف أو مها فالغرُم بال قطع، ووجب الغرُم إن مل يقطع 
مطلًقا  وسقط احلدُّ إن سقط العضو بعدها ال بتوبة وعدالة ولو طال الزمن .....
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ما فيه الغرم فقط ول حد فيه: أشار إىل ذلك بقوله:

)امرأتان ـ  شهدت  )أو(  واحد،  )رجل(  بالرسقة  السارق  عىل  شهد(  )وإن 
)فالغرم(  وامرأتان  رجل  أي  مها(  )أو  املرأتني،  مع  أو  الرجل،  مع  املدعى  وحلف( 

للمرسوق )بال قطع( .
)ووجب( عىل السارق إن مل يقطع بعد الرسقة ملانع كسقوط عضو بعد الرسقة، ـ 

أو لعدم كامل النصاب يف الشهود أو املرسوق أن يرد املرسوق )مطلًقا(  سواء أعرس، 
أو أيرس، بقي املرسوق أو تلف ، أو يغرم قيمته أو مثله إن كان مثلًيا إن فات.

)وسقط احلد( أي القطع )إن سقط العضو( الذي جيب قطعه )بعدها(  أي بعد ـ 
الرسقة، سواء كان سقوطه بعد الرسقة بساموي، أو بقصاص، أو بجناية أجنبي.

وال يلزم األجنبي الذي قطع عضو السارق بعد الرسقة إال األدب حيث تعمد فال 
يقتص منه.

ولو سقط العضو قبل الرسقة فال يسقط القطع بل ينتقل للمرتبة التي تليها.ـ 

ما ل يسقط احلد:

)ال( يسقط احلد)بتوبة( أي: ندم، وعزم عىل عدم العود.ـ 
ال يسقط احلد بعدالة أي: صريورة السارق عداًل، )ولو طال الزمن( أي زمن ـ 

التوبة، والعدالة بعد الرسقة.

ما يسقط احلد:

جتوز  ألنه  للسارق؛  اليشء  هبة  أو  شفاعة،  بنحو  احلد  فيسقط  اإلمام  يبلغ  مل  إذا 
الشفاعة للسارق قبل بلوغ اإلمام حيث مل يعرف بالفساد، وإال فال جتوز الشفاعة فيه.
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حد  إال  القتل  ىف  واندرجت  وقذف،  رُشب،  كحد  احتدت،  إن  احلدود  وتداخلت 
الفرية.
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متى تتداخل احلدود ومتى ل تتداخل؟

تتداخل )احلدود إن احتدت( قدًرا )كحد رشب، وقذف(؛ ألن كالًّ منهام ثامنون ـ 
جلدة؛ فإذا أقيم واحد سقط اآلخر، ولو مل يقصد إال األولَّ أو مل يثبت إال بعد الفراغ 

من األول، أو قال: هو هلذا دون هذا.
أي ـ  الفرية(  حّد  )إال  وحرابة،  وقصاص،  كردة،  القتل(  )يف  احلدود  وتندرج 

القذف فالبد منه، ثم يقتل.

* * *
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أسئلة
س1: ما الرسقة؟ وما احلد فيها؟ وبم تثبت؟

 س2: ما نصاب الرسقة وأنواعه؟ وما ال قطع فيه؟ وما احلرز وأنواعه؟ وبم تثبت 
              الرسقة؟

 س3: ما احلكم إذا شارك املكلُف غري املكلف يف الرسقة؟ وما حكم رجوع املقر 
              بالرسقة عن إقراره؟ ومتى يغرم السارق وال حيد؟ وهل التوبة تسقط احلد؟

س4: متى تتداخل احلدود؟ ومتى ال تتداخل؟

* * *
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بـاب احلرابة

املحارب قاطع الطريق ملنع سلوك، أو آخذ مال حُمرتم عىل وجه يتعذر معه الغوث  
لياًل أوهناًرا ألخذ مال  بتعذر غوث، وداخل زقاق أو دار  وخمادع مميز ألخذ ما معه 

بقتال، 

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

باب
ذكر فيه احلرابة، وما يتعلق بها من األحكام

تعريف احملارب:

الطريق ملنع سلوك، أو آخذ مال حمرتم عىل وجه يتعذر معه  املحارب: هو قاطع 
الغوث.

شرح التعريف:

)قاطع الطريق( أي: خميفها )ملنع سلوك( أي مرور فيها، ولو مل يقصد أخذ مال ـ 
املارين، كانت الطريق يف فالة أو عمران.

)أو آخذ ماٍل حمرتٍم( من مسلم، أو ذمي، أو معاهد، ولو مل يبلغ نصابا، أو أخاف ـ 
الطريق قصًدا هلتك األعراض.

)عىل وجه يتعذر( معه اإلغاثة واإلعانة والتخليص منه )وخمادع مميز ألخذ ما ـ 
معه( فإنه حمارب )وداخل زقاق أو داًرا لياًل أو هناًرا ألخذ مال بقتال( عىل وجه يتعذر 
معه الغوث، فقاتل حتى أخذه، أما لو أخذه قبل العلم به ثم بعد علمنا به قاتل؛ لينجو 
بعد أخذه فإذا قدر عليه فليس حمارب، بل سارق إن اطلع عليه خارج احلرز أما فيه 

فليس سارًقا. 
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فيقاتل بعد املناشدة إن أمُكن، فيقتل، وتعني قتلُه إن َقتل ولو كافًِرا إال أن جييء تائًبا 
فقة، ..... فالقصاص، ودفع ما بأيدهيم ملدعيه بعد االستيناِء بيمني أو ببينة من الرُّ

 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

حد احلرابة:

)يقاتل( املحارب جواًزا، ويندب أن يكون قتاله )بعد املناشدة( بأن يقول له ثالث 
مرات: ناشدتك اهلل إال ما خليت سبييل ، وحمل ندب املناشدة )إن أمكن( بأن مل يعاجل 
املحارب بالقتال، وإال فيعاجل بالقتال ، وثمرة القتال قتله كام قال: )فيقتل( املحارب.

)ويتعني قتل( املحارب إن قتَل سواٌء كان املقتول مكافًئا كمسلم، بل )ولو كان ـ 
املقتول غري مسلٍم( قتله مسلٌم، وليس لويل الدم عفو عنه قبل جميئه تائًبا، فإن جاء تائًبا 
فللويل العفو، ألن قتله حينئذ قصاص ال يسقط بمجيئه تائًبا، بل بعفو الويل عنه، كام 

أشار إىل ذلك بقوله: )إال أن جييء تائًبا فالقصاص(.
حد احملارب إن قدر عليه ومل يقع منه قتل:

چ  چ  چ   نث  تعاىل:  قوله  يف  الواردة  العقوبات  أي  تنفيذ  يف  اإلمام  خيري 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ  گ ڳ ڳ ڳڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ںمث)1) وتشديد العقوبة يف هذه اجلريمة نظًرا ملا متثله من 

خطورة شديدة عىل أمن املجتمعات واستقرارها . 
وأشار إىل حكم األموال اليت بيد احملاربني بقوله:  

)بعد ـ  كاللقطة  وصفه  حيث  )ملدعيه(  املحاربني  أي  بأيدهيم(  ما  )ودفع 
اليشء  لذلك  املدعى  )بيمني( من  مما وصف،  بأثبت  يأيت غريه  أن  لعل   االستيناء()2) 

)أو ببينة( رجلني )من الرفقة( أي رفقة املأخوذ منه وأوىل غريهم. 

)1) سورة املائدة اآلية: 33.
)2) االستناء: االنتظار.
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ُن إن سألُه، ويثبُت احلدُّ بشهادة عدلني أنَّه املشُهوُر هبا، ويسقط بإتيانه اإلمام  وال يؤمَّ
طائًعا، أو برتِك ما هو عليه.
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حكم تأمني احملارب: )ال يؤمن( املحارب، أي ال يعطيه اإلمام أماًنا )إن سأله( أي 
األمان، فإن امتنع بنحو حصن حتى أِمَن فهل يتم له األمان أم ال؟ خالف.

مب يثبت حد احلرابة ومب يسقط؟

)يثبت احلد( املتقدم من قتل الخ )بشهادة عدلني(: أي بأن يقوال: هذا الشخص 
هو )املشهور(  باحلرابة بني الناس، وإن مل يعايناه حالة احلرابة.

 )ويسقط( حدها فقط دون حد الزنا، والقذف، والرشب، والقتل، )بإتيانه( أي  
املحارب إىل )اإلمام( أو نائبه )طائًعا( قبل القدرة عليه، فال يسقط حكمها بتوبته بعد 

القدرة عليه، كام ال يسقط الضامن بإتيانه طائًعا مطلًقا )أو يرتك ما هو عليه(. 

* * *

أسئلة
س1: من املحارب؟ وما حد احلرابة؟ وبم يثبت حد احلرابة؟ وبم يسقط؟

* * *
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بـاب
حد شرب اخلمر، وما يثبت به، وشروط إقامة احلد، وصفته

 ، خُمتاًرا، بال ُعذر ورضورة، وإن قلَّ امُلكلف برشب ما يسكُر جنُسُه  املسلُم   جيلُد 
  ...، أو جهل وجوب احلد، ثامنني بعد صحوه إن أقرَّ أو شِهَد عدالن برشب أو شمٍّ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

 بـاب
ذكر فيه حد الشارب، وأشياء توجب الضمان

حد الشارب:

)جيلد املسلم املكلف برشب ما يسكر جنسه( ولو مل يسكر بالفعل لقلته )خمتاًرابال 
 عذر ورضورة(  فال حد عىل كافر، وال مكرٍه، وال صبي، وال جمنون، وال مضطر، 
باحلرمة )وإن قل( جًدا )أو جهل وجوب احلد(   وال جاهٍل وجوَب احلد مع علمه 

مع علم احلرمة.

صفة اجللد:

عنده  كان  إن  فيكفى  صحوه  قبل  جلد  فإن  صحوه(،  )بعد  جلدة  )ثامنني(  جيلد 
شعور بأمل اجللد.

ثبوت حد الشرب: 

يثبت بأحد أمرين:
األمر األول: )إن أقر( بالرشب، لكن إن رجع بعد إقراره يقبل، ولو لغري شبهة.

األمر الثاين: يشهد عليه )عدالن برشب، أو شم( لرائحته يف فمه؛ لعلمهم ذلك؛ 
إذ قد يعرفها من ال يرشهبا.
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أو أحدمها بواحد والثاين باآلخر، أو بتقايئه، وجاز، إلساغة غصة إن خاَف ومل جيد 
غرَيه.

ر احلاكم ملعصية اهلل تعاىل، أو حِلق آدمي..... وعزَّ
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الثاين باآلخر،  )أو( شهد )أحدمها بواحد( كشهادة عدل برؤية الرشب وشهادة 
أي: رائحتها )أو بتقايئه(  أي: اخلمر.

ومتى شهدا بالرشب فيحد الشارب، ولو شهد فالن بخالف شهادتام كأن شهدا 
عىل الرائحة فشهد غريمها عىل أهنا ليست رائحة مخر فال تعترب املخالفة؛ ألن املثبت 
يقدم عىل النايف، ومل جيعلوا املخالفة شبهة تدرأ احلد )وجاز(  الرشب )إلساغة غصة 

إن خاف( اهلالك منها )ومل جيد غريه( أي  املسكر، فله رشبه عىل الراجح.
وال جيوز استعامل اخلمر لدواء ولو خاف املوت؛ ألنه ال شفاء فيه، وال لعطش؛ 

ألنه يزيده  .
التعزير:

تعريفه: عقوبة يف جريمة ال حد فيها وال كفارة.

أحكامه:

يعزر )احلاكم( باجتهاده الختالف الناس ىف أقواهلم وأفعاهلم وذواتم )ملعصية ـ 
اهلل تعاىل(  وهي: ما ليس ألحد إسقاطها كأكل ىف هنار رمضان، وتأخري صالة.

)أو حلق آدمي( وهو: ماله إسقاطه كسٍب ورضٍب، وكل حق ملخلوق فلله جل 
. جالله فيه حقٌّ

البالغ، ـ  الزوج ىف زوجته، أو والد ىف ولده غري  تأديب، إال   وليس لغري احلاكم 
أو معلم.

وال جيوز حلاكم أو غريه لعٌن وال سٌب للمؤدَّب أو لوالِديه، أو رضٍب عىل وجه، ـ 
أو شني عضو.
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زاد  العاممة، ورضًبا بسوط وغريه، وإن  وبنزع  املجلس،  وبالقيام من  ولوًما،  حبًسا، 
المة، وإال ضمن كتأجيج نار بريح عاصف،  عىل احلد أو أتى عىل النفس إن ظنَّ السَّ

وكسقوط جدار.....
 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

ويكون التعزير )حبًسا( مدة ينزجر هبا بحسب حاله، )ولوًما( ينزجر به كتوبيخ ـ 
بكالم، )وبالقيام من املجلس وبنزع العاممة ورضًبا بسوط وغريه( كقضيب، وصفع 
وبالتصدق  اجلار،  كمؤذي  البلد  من  وبإخراج  كاملزورين  بالنفي  يكون  بالقفا، وقد 

عليه بام غش به.

الضمان وعدمه فى احلد:

النفس( ـ  أتى عىل  )أو  املائة،  زاد عن  كأن  باجللد  احلد(  )عىل  التعزير  زاد(  )إن 
بأن نشأ عنه موت، فال إثم وال دية )إن ظن السالمة( من فعله، وإنام قصد التشديد ملا 
صدر منه كسب الصحابة، فإن شك ُمنع، )وإال ضمن( ما سى عىل نفس أو عضو 

أي: ضمن الدية عىل العاقلة وهو كواحد منهم.
فإن ظن عدم السالمة فالقود أي القصاص  فتحصل أنه:

إن ظن السالمة فخاب ظنه وسى ملوت أو عضو فهدر.ـ 1
وإن ظن عدمها فالقصاص.ـ 2

من  الشك  أو  السالمة  ظن  ويعلم  الراجح  هو  هذا  العاقلة  عىل  فالدية  شك  وإن 
قرائن األحوال )كتأجيج نار بريح عاصف( فأحرقت ماالً فيضمنه. 

ماله، ـ  يف  املال  فيضمن  فأتلفه،  نفس  أو  مال  من  يشء  عىل  جدار(  )وكسقوط 
والدية عىل العاقلة، برشوط ثالثة:
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مال وأنذر صاحبه وأمكن تَدارُكُه.
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إن )ماَل( بعد أن كان مستقياًم.ـ 1
)وُأنذر صاحبه( بأن قيل له: أصلح جدارك، وُيشهد عليه باإلنذار، ويكفى 2ـ 

عند مجاعة املسلمني ولو مع وجود حاكم، وهذا إن مل يظهر ميالنه، وإال فال حيتاج 
لإلنذار، كام لو بناه من األصل مائاًل.

واحرتز عن غري صاحبه كمستأجر، ومستعري فال يشء عليهم، ولو أنذروا.
سقط، ـ 3 حتى  يصلحه  ومل  السقوط،  قبل  إصالحه  أي:  تداركه(  )أمكن  إن 

فيضمن ال إن مل يمكن تداركه بأن سقط قبل زمن يمكنه اإلصالح فال ضامن عليه، 
وقد علمت أن الرشوط حيث مل يظهر لصاحبه ميالنه ومل يبنه من األصل مائاًل. 

واحلمد هلل )عز وجل( أواًل وآخًرا

* * *
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أسئلة
س1: ما حد الشارب للمسكر واخلمر؟ وبم يثبت احلد؟
س2: من له حق التعزير؟ وما الذي يوجبه ؟ وبم يكون؟

* * *
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89   ......................................................... دليله:
89   ................................................ شرح التعريف:
90   ................................................. أركان الظهار:
90   ............................................. الصيغة وأقسامها:
92   ........................................ ما يحرم على المظاهر:
93   ........................................... متى يسقط الظهار ؟
94 متى ال يسقط الظهار؟..........................................  
94   .............................. وقت وجوب الكفارة في الظهار:
95   ...................................... أنواع الكفارة في الظهار:



تابع فهرس املوضوعات

رقم الصفحة املوضوعات

95 ما ينقطع به تتابع الصيام:.......................................  
96   ............................................. ما ال يقطع التتابع:
98   ...................................... باب في العدة، وأحكامها
98 تعريفها:.......................................................  
98   ....................................................... أنواعها:
99 عدة المطلقة التي ال تحيض....................................  
99   ..................................... عدة المطلقة ذات الحيض
99 شرط عدة المطلقة:............................................  
100   .............................................. عدة المستحاضة
102   ..................................... عدة المتوفى عنها زوجها:
104   ...................................................... اإلحداد:
104   ............................................ السكنى وأحكامها:
107 باب في بيان أحكام الرضاع....................................  
107   .............................................. الرضاع المّحرم:
108 ضاع:...............................................   مايحرم الرَّ
109   .................................. فسخ النكاح بالرضاع وسببه:
109   ............................................... اإلقرار وصوره:
111   .......................... باب ذكر فيه وجوب النفقة على الغير
111   .............................. أسبابها ثالثة: نكاح وقرابة خاصة
111   .............................................. النفقة في النكاح:
113 ضمان النفقة:..................................................  



تابع فهرس املوضوعات

رقم الصفحة املوضوعات

114   .................................................. سقوط النفقة
118 النفقة بالقرابة:.................................................  
121   ...................................................... الحضانة
122   ....................................................... شرطها:
124   ................................ وشرط الحضانة لمن يستحقها:
128   .......................... باب في بيان أحكام القضاء، وشروطه
128 ما يطلق على القضاء لغة:......................................  
128   .............................. تعريفه شرًعا ومثال ما يحكم فيه:
129   ................................................ شرح التعريف:
129 تعريف الحكم:................................................  
129 تعريف القاضي:...............................................  
129 شروط صحة القاضي:.........................................  
130 حكم المقلد:..................................................  
130   ............................................... شروط الحاكم:
130   ....... متى يتعين القضاء على شخص وحكمه وما يترتب عليه.
131   .................................. ما يحرم على القاضي وغيره:
131   .......................................... ما يندب فى القاضي:
132   ................................ الحكم فيمن أساء إلى القاضي:
133   .............................. حكم شهادة القاضي على حكمه:
133   ................................... تحكيم العدل فى الخصومة:
134   ......................................... ما يجوز فيه  التحكيم:



تابع فهرس املوضوعات

رقم الصفحة املوضوعات

134   ...................................... ما ال يجوز فيه  التحكيم:
135   .................................... الحكم فيمن عزله القاضي:
136   ............................ ما يجب له اتخاذه وما يشترط فيهم:
137   .............................. أول ما يبدأ به القاضي عند توليته:
137   ............................... من يبدأ به القاضي فى نظر أمره:
138   ......................... ال يحكم القاضي مع ما يدهش العقل:
138   ................................ وجوب التسوية بين الخصمين:
138   .......................................... شاهد الزور وحكمه:
139   ..................... من يبدأ بالكالم عند القاضي وما يدعي به:
140   ................................... شرط سماع دعوى المدعي:
141   ................................................. َعى عليه: المدَّ
142   .............................................. من ال إعذار لهم:
143 يستثنى من التعجيز مسائل ليس للقاضي فيها  تعجيز:...........  
145   .................... من ال يحكم له الحاكم ومن ال يحكم عليه:
145   ............................. أمر الحاكم بالصلح بين الخصوم:
145   .......................... حكم العدل يرفع الخالف وال يتعقب
146 حكم الحاكم ال يحل الحرام:..................................  
146   ............................. متى ال يرفع حكم العدل الخالف:
147   ................................... الحكم بما يدل على اإللزام:
149 ال يستند الحاكم لعلمه إال فى مسائل:..........................  
151   .................... باب في الشهادة، وما يتعلق بها من األحكام



تابع فهرس املوضوعات

رقم الصفحة املوضوعات

151 ما تطلق عليه فى اللغة:.........................................  
151 تعريفها شرًعا:.................................................  
151 الشهادة ال تتوقف على تقدم دعوى:............................  
152   .......................................... شرط صحة الشهادة:
152   ....................................... تعريف العدل وشروطه:
152   ................................. حكم شهادة األعمي واألصم:
153   ................................................. شروط العدل:
153 من ال تقبل شهادته:............................................  
154 يستثني من متأكد القرب وغيره:................................  
157   ................... ما يعفى عنه وكان ظاهره عدم قبول الشهادة:
159   ... ما يقدح به فى المبرز بالعدالة وما يقدح به فى متوسط العدالة
160   ......................................... شروط مزكي الشهود:
161   ............................................ ما تكون به التزكية:
161   ............................................ متي تجب التزكية؟
161 شهادة الصبيان:................................................  
161   ............................................... شروط جوازها:
162 ما يترتب على شهادتهم:.......................................  
163   ............................................... مراتب الشهادة:
165   .................... الشهادة على خط المقر وما فيها من أحكام:
165 صفتها:........................................................  
165   ................................................ ما يشترط فيها:



تابع فهرس املوضوعات

رقم الصفحة املوضوعات

166   .......................................... هل يلزم فيها  اليمين:
166   ......................... شروط صحه الشهادة على خط المقر:
166 من ال يشهد عليه:..............................................  
166 شهادة السماع وأحكامها:......................................  
166   ...................................................... حكمها: 
167 تعريفها:.......................................................  
167 صيغتها:.......................................................  
167   ......................................... حكمها وعلة جوازها:
167   ........................ حكم تعارض بينة البت مع بينة السماع:
168   .............................................. حكم بينة السماع
168   .......................................... شروط إفادة السماع:
168   .................................... مسائل تشبه شهادة السماع:
169   ....................................... تحمل الشهادة وحكمه:
170   ........................... حكم انتفاع من تعينت عليه الشهادة:
171   ............... عدم توقف الدعوي على بلوغ أو رشد وحكمها:
172 تعريف شهادة النقل:...........................................  
172   ................................... جواز شهادة النقل وشروطها
172 شروطها:......................................................  
173 حكم التلفيق بين الناقل واألصيل فى الشهادة:..................  
174   ......................... حكم رجوع الشاهدين عن شهادتهما:
175   ............................... هل يقبل رجوعهم عن الرجوع؟



تابع فهرس املوضوعات

رقم الصفحة املوضوعات

175   ................... الحكم ـ إذا حكم الحاكم مع علمه بكذبهم:
175   ............................ الحكم ـ إذا علم ولي الدم بكذبهم:
176   ................................... رجوع الشاهدين فى الطالق
176   ............................ رجوعهما عند دخول ثابتة الطالق:
178   ........................... رجوع الشاهد عن بعض ما شهد به:
179   .................................................. غريم الغريم:
179 تعارض البينتين:...............................................  
179   ................................. أ( التعارض مع إمكان الجمع:
179   .......................... ب(  التعارض مع عدم إمكان الجمع:
181   ........................... األمور التي تعتمد عليها بينة الملك:
181   ................................. شروط صحة الشهادة بالملك:
182   ...................................... وكيل رب الحق الغائب:
183   ................................ حكم خروج المخدرة  لليمين:
183   ............................ من شأنها الخروج فى أوقات معينة:
183   ............................................... البت فى اليمين:
183   ..................... صفة يمين الطالب وصفة يمين المطلوب:
184   .................................... نفى الحالف السبب وغيره:
187   ................................................ باب في الجناية
188 بم تكون العصمة؟.............................................  
189 حد الجناية: ...................................................  
189 حكم العفو على الدية:.........................................  



تابع فهرس املوضوعات

رقم الصفحة املوضوعات

190   ................................... شرط الجناية التي بها القود  :       
191   ................................................ الجناية بسبب:
193 قتل الجماعة بالواحد وشروطه:   ................................  
194   ...................................... الجناية فيما  دون النفس:          
194   ......................... حكم تعدد الجناة على ما دون النفس:         
195   ................. ما يقتص منه مما دون النفس وما ال يقتص منه:
196                  مسئولية من يباشر القصاص من الجاني:          .......................  
196   ...............................  ما ال يقتص منه مما دون النفس:
200   .................................. من له حق استيفاء القصاص؟
200 شروط استحقاق النساء لالستيفاء:.............................  
201   ......................................... متى يسقط القصاص؟
203   ........... حكم الصلح فى الجناية على النفس وما دون النفس :                         
204   ................................................. فصل في الدية
204   .......................................                              الدية وأنواعها وقيمتها :                         
204   .............................                                                                                                        سبب تغلظ الدية وكيفية تغليظها: 
205   ....................................... ما يكون به تغليظ الدية: 
205  مقدار الدية من الذهب والفضة:................................  
205 دية الجنين:....................................................  
206 ما فيه حكومة:.................................................  
207 دية الجراحات:................................................  
209 هل تتعدد الدية بتعدد الجناية؟ .................................  



تابع فهرس املوضوعات

رقم الصفحة املوضوعات

210   ...................... شروط تنجيم الدية على الجاني والعاقلة:              
210 الشرط األول:                .................................................  
210   ................................................. الشرط الثاني:
211   ................................................... من العاقلة؟
212   ...........................................                                             كفارة القتل الخطأ: 
214   .............................................. باب أحكام البغاة
214   .................................................. تعريف البغي
214   ................................................. تعريف الباغية
215   ............................................ ما يحرم فى حقهم :                  
215   ........................................... ما يستعين به عليهم :                  
215   ........................................... حكم المرأة الباغية :                  
217   ...................................................... باب الزنا
217 تعريف الزنا: ..................................................  
217   ............................................... ما يثبت به الزنا :                  
218   ............................................. تعريف المحصن :                  
219 باب أحكام القذف.............................................  
219   .................................................... تعريفه لغة :                
219 تعريفه شرًعا :                ..................................................  
219   ................................................. حكم القذف: 
219   .............................................. بم يكون القذف ؟                 
219   ............................................... شروط القاذف: 
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220   ................................ شروط المقذوف بنفى النسب: 
220   ....................................... شروط المقذوف بالزنا: 
220 ألفاظ القذف: .................................................  
221   ....................................... حكم العفو عن القاذف:
223 باب أحكام السرقة.............................................  
223   ............................................... تعريف السرقة: 
223   ............................................... شرح التعريف: 
224   ...................................................                             حدُّ السرقة:
224   ........................................ نصاب السرقة وأنواعه :                
225 ما الحكم إذا شارك المكلف غير المكلف فى السرقة؟..........  
225   .................................................. ما ال حد فيه :                
226   ........................................ تعريف الحرز وأنواعه :                
227   ................................................. ما القطع فيه: 
228   ............................................. ما تثبت به السرقة:
228   ......................... حكم رجوع المقر بالسرقة عن إقراره:
229   .................................. ما فيه الغرم فقط وال حد فيه: 
229 ما ال يسقط الحد :                ..............................................  
229   ................................................ ما يسقط الحد :                
230   ......................... متي تتداخل الحدود ومتي ال تتداخل؟
232   ................................................... باب الحرابة
232   ............................................ تعريف المحارب: 
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232   ................................................ شرح التعريف:
233   ................................................... حد الحرابة:  
233 حد المحارب إن قدر عليه ولم يقع منه قتل:....................  
234   ............................... بم يثبت حد الحرابة وبم يسقط؟
235   .............. باب ذكر فيه حد الشارب، وأشياء توجب الضمان
235   .......................................... حد الشارب وصفته :                
235   ................................................... صفة الجلد :                 
235   ................................................ بم يثبت الحد؟  
236   ....................................................... التعزير:
237   ...................................... الضمان وعدمه فى الحد :                
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