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 هذا الكتاب
 نشر إليكرتونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للرتاث والفكر اإلسالمي) (شبكة اإلمامني احلسنني 
  .قريبة إنشاء هللا تعاىل�نتظار أن يوفقنا هللا تعاىل لتصحيح نصه وتقدميه بصورة أفضل يف فرصة أخرى 

   



٣ 

 كتاب الصيد والذ�حة

 والنظر يف الصيد يستدعي بيان امور ثالثة
 :االمراالول يف مايؤكل صيده

 .دون غريه من جوارح السباع والطري )١(وان قتل وخيتص من احليوان، �لكلب املعلم
 .)٢(ما يدرك ذكاتهفلو اصطاد بغريه، كالفهد والنمر، أو غريمها من السباع، مل حيل منه اال 

وجيــوز  .وكــذا لــو اصــطاد، �لبــازي والعقــاب والباشــق، وغــري ذلــك مــن جــوارح الطــري، معلمــا كــان أو غــري معلــم
 .، والسهام، وكل ما فيه نصل)٣(�لسيف، والرمح: االصطياد

إذا   وكـذا السـهم الـذي ال نصـل فيـه،.ويؤكـل مـا قتلـه املعـراض، إذا خـرق اللحـم. ولو اصـاب معرتضـا فقتـل، حـل
 .ويشرتط يف الكلب، ال�حة ما يقتله، أن يكون معلما.كان حادا، فخرق اللحم

 :ويتحقق ذلك بشروط ثالثة
 .واال �كل ما ميسكه .وينزجر اذا زجره .)٤(أن يسرتسل إذا ارسله

 .وكذا لو شرب دم الصيد واقتصر.فإن أكل �درا، مل يقدح يف إ�حة ما يقتله
___________________________________ 

 .كتاب الصيد والذ�حة
 .املدرب على الصيد: اي) ١(
اي يدركه حيا ويذحبه بشروط الذبح الشرعي مع احلديد، وجتاه القبلة، فري االوداج االربعة، ويكون الذابح مسلما، واحلركة بعـد الـذبح، ) ٢(

 .اذا ادرك ذكاتهفإنه حيرم اال ) وكذا.(واحلياة املستقرة قبل الذبح، وتسمية اسم هللا تعاىل
 .العمقا: اي) مقرضا(حديدة حادة: اي) نصل(برميها على الصيد وقتل الصيد �ما اينما وقع عليه ولو على ظهره فقتله) ٣(
اعتاد شرب دمه ومل �كل : اي) واقتصر(امره �لسري، وهناك اصوات خاصة يعرفها اهل الصيد يصوتون �ا فيقف الكلب او يسري: اي) ٤(

  .حلمه
   



٤ 

ويشـرتط  .)٥(وال يكفـي انفاقهـا مـرة. بد من تكرار االصطياد به، متصـفا �ـذه الشـرائط، ليتحقـق حصـوهلا فيـهوال
 :يف املرسل شروط أربعة

وإن أرســـله .فلـــو أرســـله ا�وســـي أو الـــوثين، مل حيـــل أكـــل مـــا يقتلـــه.ان يكـــون مســـلما أو حبكمـــه كالصـــيب: االول
 .ال حيلاليهودي أو النصراين فيه خالف، أظهره أنه 

 .، مل حيل مقتوله)٦(أن يرسله لالصطياد فلو اسرتسل من نفسه: الثاين
نعــم، لــو زجــره عقيــب االسرتســال فوقــف، مث أغــراه صــح، الن االسرتســال انقطــع بوقوفــه، وصــار االغــراء إرســاال 

 .وال كذلك لو اسرتسل فأغراه .مستأنفا
ل مــا يقتلــه، وال يضــر لــو كــان نســيا� ولــو أرســل أن يســمي عنــد إرســاله فلــو تــرك التســمية عمــدا، مل حيــ: الثالــث

ولـو مسـى فأرسـل اخـر كلبـه ومل يسـم، فاشـرتكا يف قتـل الصـيد، مل  .)٧(واحد، ومسى به آخر، مل حيل الصيد مع قتله له
 .حيل

ــع مل حيــل، الحتمــال أن يكــون  )٨(أن ال يغيــب الصــيد وحياتــه مســتقرة فلــو وجــد مقتــوال أو ميتــا بعــد غيبتــه: الراب
 .ل ال منه، سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منهالقت

وكـذا  .، لكـن ال حيـل منـه إال مـا يـدرك ذكاتـه، ولـو كـان فيـه سـالح)٩(وجيوز االصطياد �لشرك واحلبالـة والشـباك
 .بل يكره، وهو أوىل: حيرم أن يرمي الصيد مبا هو اكرب منه، وقيل: السهم، إذا مل يكن فيه نصل وال خيرق، وقيل

 :مرالثاين يف احكام االصطياداال
 ولو أرسل املسلم والوثين آلتهما فقتاله مل حيل، سواء اتفقت آلتهما

___________________________________ 
 .فلو ارسل كلبا كان من عادته االكل من الصيد، فلم �كل هذه املرة، مات الصيد مل حيل اال اذا ادركه وذحبه بشرائط الذبح) ٥(
 .شجعه على الذهاب �الصوات اخلاصة: اي) اغراه(كلب بنفسه رأى صيدا وأخذه وقتله بدون أن يرسله صاحبهال: اي) ٦(
 .احدمها مسى وارسل كلبه، وآخر مل يسم وارسل كلبه واشرتك الكلبان يف قتل الصيد مل حيل: يعين) وارسل آخر(قتل الكلب للصيد: اي) ٧(
المن الكلب بـل بسـبب سـقوط، : اي) المنه(حجر، او شجر، او يف حفرة، او غري ذلك غاب عن غري الصائد، خلف جبل، او: اي) ٨(

 .او اصدام او حنومها
ــى الصــيد : اي) ولــو كــان فيــه ســالح)(املنجــد(انــواع خمتلفــة للصــيد يراجــع صــورها يف) ٩( ىت اذا كــان يف الشــبكة مــثال حديــدة ســقطت عل حــ

  .لى عصفور فيقتلهكان يرمي سيفا كبريا ع) اكرب منه(فقتلته، فال حيل
   



٥ 

مثل ان يرسال كلبني أو سهمني، أو اختلفا كأن يرسل أحدمها كلبا واآلخر سهما، وسواء اتفقت االصابة يف وقت 
املسـلم، فلــم تعـد حياتــه مسـتقرة، مث وقــف  )١٠(ولـو أثخنــه.واحـد أو وقتـني، إذا كــان أثـر كــل واحـدة مــن اآللتـني قــاتال

 .ولو اشتبه احلاالن حرم تغليبا للحرمة .ولو انعكس الفرض مل حيل .عليه اآلخر حل، الن القاتل املسلم
 .أرسل أحدمها، واسرتسل اآلخر، فقتال مل حيل .ولو كان مع املسلم كلبان

وكــذا لــو أصــاب الســهم .ولــو رمــى ســهما، فأوصــلته الــريح إىل الصــيد فقتلــه حــل، وإن كــان لــوال الــريح مل يصــل
فإن كان املرسل مسلما فقتـل، حـل، ولـو كـان  )١١(الصيد �ملرسل ال �ملعلم واالعتبار يف حل .االرض مث وثب فقتل
 .ولو كان املعلم مسلما .ولو كان املرسل غري مسلم، مل حيل .املعلم جموسيا أو وثنيا

 .، حل)١٢(ولو أرسل كلبه على صيد ومسى، فقتل غريه
 .وكذلك احلكم يف اآللة.انت ممتنعةوكذا لو أرسله على صيود كبار، فتفرقت عن صغار فقتلها، حلت اذا ك

أما لو أرسله ومل يشاهد صيدا، فاتفق إصابة الصيد، مل حيل ولومسى، سواء كانـت اآللـة كلبـا أو سـالحا، النـه مل 
 .يقصد الصيد، فجرى جمرى اسرتسال الكلب

كـان أو   )١٣(وحشـياوالصيد الذي حيل بقتل الكلب له، او اآللة، يف غري موضع الذكاة، وهو كل ما كان ممتنعـا، 
وكــذلك مــا يصـــول مــن البهــائم، أو يــرتدى يف البئـــر وشــبهها، ويتعــذر ذحبــه أو حنـــره، فإنــه يكفــي عقرهـــا يف  .إنســيا

 .وال خيتص العقر حينئذ مبوضع من جسدها .استباحتها
___________________________________ 

ذهـب بنفسـه دون ان يرسـله : اي) واسرتسـل(رمـة كـل حلـم اال ماثبـت حلـهالصـالة ح: اي) تغليبـا حلرمـة(جرحه جرحا اليبقـى معـه: اي) ١٠(
 .صاحبه

 .الذي درب الكلب على الصيد) ١١(
ت تلـك الصـغار قـادرة علـى الفـرار، فلـم تفـر، : اي) ممتنعـة(ا�زمت الكبار وبقي هناك صـغارها: اي) فتفرقت(قتل صيدا آخر: اي) ١٢( كانـ

ى الصــغري املمتنــع : �ـا صــيدا واصــاب آخـر فقتلــه حــل فلــو رمــى) يف اآللـة(او فـرت وحلقهــا الكلــب وكـذا لــو رمــى الكبـري فــا�زم ووقــع الرمـي علــ
 .كان مثل: اي) فجرى جمرى(فقتله حل ايضا

يغـري : اي) يصـول(واالنـس مـا �نـس �النسـان يف البلـدان كـالنعم الـثالث االبـل والبقـر والغـنم: الوحش ما يعـيش يف الصـحراء، كـالغزال) ١٣(
جرمــن غــري ا ذر(لتفــات فيصـــطدم حبجــر او شــ رميهـــا : اي) عقرهــا(لعـــدم امكــان الوصــول اليــه عـــاجال فيخشــى موتــه قبــل الوصـــول اليــه) ويتعــ
 .حلها اذا ماتت �لعقر: اي) يف استباحتها(حبديدة

    



٦ 

 .وكذا لو رمى طائرا وفرخا مل ينهض، فقتلهمـا، حـل الطـائر دون الفـرخ.مل ينهض فقتل، مل حيل )١٤(ولو رمى فرخا
ولو رمى صيدا فرتدى من جبـل، او وقـع يف املـاء فمـات، مل حيـل  .ولو تقاطعت الكالب الصيد قبل ادراكه، مل حيرم

ولـو قطعـت  .نعـم لـو صـري حياتـه غـري مسـتقرة حـل النـه جيـري جمـرى املـذبوح .الحتمال أن يكون موته من السـقطة
ولـو قطعـه بنصـفني، فلـم يتحركـا،  .)١٥(تـه مسـتقرةاآللة منه شيئا، كان ما قطعته ميتة، ويـذكى مـا بقـي إن كانـت حيا

وقيل يؤكالن، إن مل يكن يف املتحرك حياة مسـتقرة، وهـو  .فلو حترك أحدمها، فاحلالل هو دون اآلخر .فهما حالل
 .ويف اخرى، يؤكل االكرب دون االصغر، وكالمها شاذ .ويف رواية يؤكل ما فيه الرأس .اشبه

 :االمرالثالث يف اللواحق
 :مسائلوفيه 

ــــة، وعليــــه اجــــرة  االوىل االصــــطياد �آللــــة املغصــــوبة حــــرام، وال حيــــرم الصــــيد وميلكــــه الصــــائد دون صــــاحب اآلل
 .، سواء كانت كلبا أو سالحا)١٦(مثلها

 .إذاعض الكلب صيدا، كان موضع العضة جنسا، جيب غسله على االصح: الثانية
ويف .فــان مل تكـــن حياتـــه مســـتقرة، فهـــو حبكـــم املـــذبوحإذا ارســـل كلبـــه أو ســـالحه فجرحـــه مث ادركـــه حيـــا : الثالثــة

وإن كانـت مسـتقرة، والزمـان .االخبار أدىن ما يدرك ذكاته، أن جيده يركض برجله، أو تطـرف عينـه، أو يتحـرك ذنبـه
ــذكي ــذبح بــه، تــرك الكلــب حــىت يقتلــه، مث �كلــه إن : وقيــل .يتســع لذحبــه، مل حيــل أكلــه حــىت ي إن مل يكــن معــه ماي

ملكـه وإن  )١٧(وإن صريه الرامي، غري ممتنـع.مل يتسع الزمان لذحبه، فهو حالل، ولو كانت حياته مستقرة اما اذا.شاء
 .مل يقبضه

___________________________________ 
املوت  صار مشرفا على: اي) غري مستقرة(اي جعلوه قطعة قطعة) تقاطعت(بعد مل يقدر على الفرار: اي) مل ينهض(الفرخ ولد احليوان) ١٤(

 .مث سقط
 .قطعه: اي) ولو قده(�ن يبقى حيا مدة لو ترك ومل يذبح) ١٥(
 .الصائد ان يعطي لصاحب اآللة االجرة اليت تدفع ملثل استعمال هذه اآللة يف هكذا صيد عرفا: اي) ١٦(
 .�ن ضعف عن الفرار �جلراحة والضربة) ١٧(

    



٧ 

فــالنظر فيهــا، امــا يف االركــان، وامــا يف : وأمــا الذ�حــة .ولفلــو أخــذه غــريه مل ميلكــه الثــاين، ووجــب دفعــه إىل اال
فــال  .االســالم أو حكمــه: فيشــرتط فيــه: أمــا الــذابح .الــذابح، واآللــة، وكيفيــة الــذبح: أمــا االركــان فثالثــة .اللواحــق

اليهـــودي، وال فـــال تؤكـــل ذ�حـــة  .اشـــهرمها املنـــع: ويف الكتـــايب روايتـــان .فلـــو ذبـــح كـــان املـــذوبح ميتـــة .يتـــواله الـــوثين
 .، وهي مطروحة)١٨(ويف رواية �لثة، تؤكل ذ�حة الذمي، إذا مسعت تسميته .النصراين، وال ا�وسي

 .املسلمة، واخلصي، واجلنب، واحلائض، وولد املسلم وإن كان طفال إذا أحسن: وتذبح
،  الهــــل البيــــت  نعــــم، ال يصــــح ذ�حــــة املعلــــن �لعــــداوة .وال يشــــرتط االميــــان، وفيــــه قــــول بعيــــد �شــــرتاطه

 .فال يصح التذكية اال �حلديد: وأما اآللة .وإن أظهر االسالم )١٩(كاخلارجي
أو خشـبة او مـروة حـادة أو  )٢٠(ولو مل يوجد، وخيف فوت الذبيحة جاز مبا يفري اعضاء الذبح، ولـو كـان ليطـة

ال، ملكــان النهــي : ن املقصــود حيصــل، وقيـلنعـم ال: وهــل تقــع الـذكاة �لظفــر، أو الســن مـع الضــرورة؟ قيــل .زجاجـة
 .املري وهو جمرى الطعام: فالواجب قطع االعضاء االربعة: واما الكيفية .ولو كان منفصال

 .)٢١(والودجان ومها عرقان حميطان �حللقوم .واحللقوم وهو جمرى النفس
 .وال جيزي قطع بعضهما مع االمكان، هذا يف قول مشهور

 .احللقوم، وخرج الدم، فال �س إذا قطع: ويف الرواية
 .، طعنه يف ثغرة النحر، وهي وهدة اللبة)٢٢(ويكفي يف املنحور

___________________________________ 
وهـو كونـه مؤمنـا �الئمـة االثـىن عشـر علـيهم ) االميـان(امث شـرائط الـذبح: اي) إذا أحسـن(مسع انه يـذكر اسـم هللا تعـاىل عنـد الـذبح: اي) ١٨(

 .والسالم الصالة
 .الذي خرج على إمام زمانه، مثل اهل النهروان، واجلمل، وصفني، وأهل الكوفة، وحنوهم فإ�م يف حكم الكفار) ١٩(
: اي) منفصال(وهو قطع االوداج االربعة) حيصل(هي احلجر احلاد الذي يقدح النار) مروة(بفتح الالم هي القشرة الظاهرة من القصب) ٢٠(

 .صلني عن االنسان واحليوانالظفر والسن كا� منف
 .فال حيتاج إىل قطع االوداج االربعة كلها كما عن بعضهم) ويف الرواية(جمر�ن للدم) ٢١(
 .هي احلفرة الواقعة يف آخر العنق املتصل �لصدر) ثغرة النحر(وهو االبل) ٢٢(

    



٨ 

 :ويشرتط فيها شروط أربعة
وكـذا لـو مل يعلـم .وإن كـان �سـيا، صـح.امـدا، كانـت ميتـةأن يستقبل �ا القبلة مـع االمكـان فـإن اخـل ع: االول
 .جهة القبلة
 .التسمية وهي أن يذكر هللا سبحانه، فلو تركها عامدا مل حيل، ولو نسي مل حيرم: الثاين
، أو ذبـــح )٢٣(فـــان حنـــر املـــذبوح.اختصـــاص االبـــل �لنحـــر ومـــا عـــداها �لـــذبح يف احللـــق، حتـــت اللحيـــني: الثالـــث

 .ولو أدركت ذكاته فذكى حل، وفيه تردد، إذ ال استقرار حلياته بعد الذبح أو النحر .حيلاملنحور، فمات مل 
 .وكذا سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شي منها.عامدا خالف أظهره الكراهية )٢٤(ويف إ�نة الرأس

 .حالالولو انفلت الطري، جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أوسيف، فان سقط وأدرك ذكاته ذحبه، وإال كان 
جيـزي : ال بد مع ذلـك مـن خـروج الـدم، وقيـل: احلركة بعد الذبح كافية يف الذكاة وقال بعض االصحاب: الرابع

ــى احليــاة )٢٥(وال جيــزى خــروج الــدم متثــاقال، إذا انفــرد.أحــدمها، وهــو اشــبه ويســتحب يف ذبــح  .عــن احلركــة الدالــة عل
تعقــل يــداه : ويف البقــر .وميســك صــوفه أو شــعره حــىت يــربد، )٢٦(أن تــربط يــداه ورجــل واحــدة، ويطلــق االخــرى: الغــنم

 .ان يرسل بعد الذ�حة: ويف الطري .تربط أخفافه إىل آ�طه، وتطلق رجاله: ويف االبل .ورجاله، ويطلق ذنبه
و�لنهـار يـوم  .لـيال إال مـع الضـرورة: )٢٧(وتكره الذ�حة .ما بني طلوع الشمس إىل غرو�ا: ووقت ذبح االضحية

 .فيهما حيرم، واالول أشبه: وأن يقلب السكني فيذبح إىل فوق، وقيل .وأن تنخع الذبيحة .إىل الزوال اجلمعة
 وأن يذبح

___________________________________ 
ت ذكاتـه(حنر يف الثغرة ماجيب ذحبه كالبقر والغنم او ذبح وفري اوداج ماجيب حنـره كـالبعري: اي) ٢٣( بـح بعـد قبـل أن ميـوت لـو ذ: اي) ادركـ

 .النحر ماجيب ذحبه، او حنر بعد الفري ماجيب حنره
 .وقول �حلرمة) اظهره(فصله عن اجلسد حال الذبح، �ن اليرفع السكني حىت يفصل الرأس: اي) ٢٤(
 .اي كان بدون احلركة) ٢٥(
يــرتك : اي) يرســل(للبعــري مثــل القــدممجــع خــف، وهــو ) اخفافــه(ليحركــه) ويطلــق ذنبــه(كــاملعز النــه داخــل يف الغــنم) او شــعره(لــريفس �ــا) ٢٦(

 .ليضطرب وهذه التعاليم االسالمية توجب خفة خروج الروح عن هذه احليوا�ت
اصــابة خناعهــا حــني الــذبح �ن يقطــع مــن الرقبــة اال ان يصــل الســكني إىل : اي) تنخــع(مطلقــا ال يف االضــحية، فإ�ــا ال تصــح اضــحية) ٢٧(

�نه بعد فري االوداج يقلب السكني يف احللق فيسحبه حنو ) إىل فوق(د من خلف الرقبة إىل الذنبالنخاع فيقطعها، والنخاع خيط ابيض ممت
 .الرأس

    



٩ 

 .حيوان وآخر ينظر إليه
 :وأما اللواحق فمسائل

 .)٢٨(ما يباع يف اسواق املسلمني، من الذ�ئح واللحوم، جيوز شراؤه، وال يلزم التفحص عن حاله: االوىل
، أو حلصوله يف موضع ال يتمكن املـذكي مـن )٢٩(ذحبه أو حنره من احليوان، إما الستعصائه كل ما يتعذر: الثانية

الوصول إىل موضع الذكاة منه، وخيـف قوتـه، جـاز أن يعقـر �لسـيوف، أو غريهـا ممـا جيـرح، وحيـل، وإن مل يصـادف 
 .العقر موضع التذكية

فــــإن كانــــت حيا�ــــا مســــتقرة، ذحبــــت وحلــــت  ، وبقيــــت أعضــــاء الذ�حــــة،)٣٠(إذا قطعــــت رقبــــة الذبيحــــة: الثالثــــة
 .وكذا لو عقرها السبع.ومعىن املستقرة، اليت ميكن ان تعيش مثلها اليوم واال�م.�لذبح، واال كانت ميتة

 .ولو كانت احلياة غري مستقرة، وهي اليت يقضي مبو�ا عاجال، مل حتل �لذ�حة، الن حركتها كحركة املذبوحة
ولـــو نـــذرها أضـــحية وهـــي  .ولـــو أتلفهـــا كـــان عليـــه قيمتهـــا .، زال ملكـــه عنهـــا)٣١(معينـــةإذا نـــذر أضـــحية : الرابعـــة

 .ولو ضلت أو عطبت أوضاعت، من غري تفريط، مل يضمن .سليمة، فعابت، حنرها على ما �ا وأجزأته
، ولـــو نـــوى عنـــه .، فـــذحبها يـــوم النحـــر غـــريه، ومل ينـــو عـــن صـــاحبها، مل جيـــز عنـــه)٣٢(إذا نـــذر االضـــحية: اخلامســـة

 .أجزأته وإن مل �مره
 .)٣٣(اذا نذر االضحية، وصارت واجبة، مل يسقط استحباب االكل منها: السادسة
 ، فاخذه قبل موته،)٣٤(ولو وثب .ذكاة السمك إخراجه من املاء حيا: السابعة

___________________________________ 
 .بل لعله مكروه للنهي عنه اخل إنه جامع لشرائط احلل ام ال، بل ال يستحب: يف اجلواهر) ٢٨(
يضرب يف : اي) يعقر(كسقوطه يف اعلى اجلبل حبيث خيشى موته قبل الوصول اليه) يف موضع(كونه عاصيا الميكن أخذه وذحبه: اي) ٢٩(

 .اي مكان من جسد صادف الضرب
 .أو أكل منها شيئاجرحها : اي) عقرها السبع(من القفا مثال، وبقيت االوداج االربعة معلقة غري مقطعة) ٣٠(
 .هلكت وماتت: اي) او اعطبت(كفت: اي) وأجزأته(نذر حيوا� معينا لالضحية: اي) ٣١(
 .حىت ولو مل يكن الذبح �مر املالك: يعين) مل �مره(غري املالك الناذر: اي) غريه(حيوا� معينا: اي) ٣٢(
 .لزكاة الواجبةخالفا لبعض العامة حيث يقع من آكل صاحبها منها قياسا على ا) ٣٣(
النه ال يشرتط  ) ولو اخرجه جموس(مل �خذه بل نظر اليه شخص فقط: اي) بنظره(وثب السمك من املاء فطرح نفسه خارج املاء: اي) ٣٤(

قال فإخراجه حيا ذكاته، ولذا حل أكله حيا، وي) النه مذكى(معلقا يف اآللة او يف الشبك: اي) �شبا(غري املسلم: اي) يف يده(كونه مسلما
 .ان السمكة الصغرية اليت التزال حية مفيدة للمعدة بلعها

    



١٠ 

وال حيــل أكــل مــا يوجــد يف يــده، حــىت يعلــم أنــه مــات بعــد .ولــو أدركــه بنظــره، فيــه خــالف، أشــبهه أنــه ال حيــل.حــل
وهـل  .ولو اخذ وأعيد يف املـاء فمـات، مل حيـل وان كـان �شـبا يف االلـة النـه مـات فيمـا فيـه حياتـه .إخراجه من املاء

ولــو نصــبت شــبكة، فمــات بعــض مــا حصــل فيهــا،  .ال، والوجــه اجلــواز النــه مــذكى: حيــل أكــل الســمك حيــا؟ قيــل
 .حيرم اجلميع تغليبا للحرمة، واالول حسن: حل اجلميع حىت يعلم امليت بعينه، وقيل: واشتبه احلي �مليت، قيل

وكـذا لـو وقـع يف أمجـة  .لو مات قبل اخذه مل حيلو  .، وال يشرتط يف اخذه االسالم)٣٥(ذكاة اجلراد أخذه: الثامنة
فلـو أخـذ قبـل اسـتقالله،  .�ر، فاحرقتها وفيها جراد، مل حيل وان قصده احملرق، وال حيل الد� حىت يسـتقل �لطـريان

 .مل يؤكل
تــه، ولــو وجلتــه، مل يكــن بــد مــن تذكي.ومل تلجــه الــروح: إن متــت خلقتــه، وقيــل )٣٦(ذكــاة اجلنــني ذكــاة أمــه: التاســعة
وقيـل لــو خـرج حيـا، ومل يتسـع الزمــان .ومـع الشــرطني، حيـل بـذكاة أمـه.ولـو مل يـتم خلقتــه، مل حيـل أصـال.وفيـه إشـكال

 .لتذكيته، حل أكله، واالول أشبه
 .تشتمل على اقسام: خامتة
 .جيب متابعة الذبح، حيث يستويف االعضاء االربعة: االوىل: يف مسائل من أحكام الذ�حة وهي ثالثة: االول

فلو قطع بعض االعضاء، وأرسله، فانتهى إىل حركة املذبوح، مث استأنف قطع الباقي حرم، النه مل تبق فيه حيـاة 
 .الن إزهاق روحه �لذبح ال غري، وهو أوىل: وميكن أن يقال .مستقرة

___________________________________ 
قدرتـه علـى الطـريان : اي) اسـتقالله(اجلـراد الصـغري قبـل ان يطـري) الـد�(لقصـبجممـع ا) أمجة(فلو اخذه الكافر حل ايضا) االسالم(حيا) ٣٥(

 .بنفسه
ذبح ايضــا) ٣٦( ث النعجــة يف جوفهــا جنينــا معينــا حــل اكــل اجلنــني، وال جيــب كــون اجلنــني حيــا ويــ متــام اخللقــة : اي) ومــع الشــرطني(فلــو حبــ

 .وخروجه ميتا بعد شق بطن احليوان

    



١١ 

 .وكذا كل فعل التستقر معه احلياة.كان ميتة  )٣٧(لذبح، فانتزع آخر حشوته معالوأخذ الذابح يف ا: الثانية
ــذبح، فهــو حــالل، وإن تــيقن املــوت قبلــه فهــو حــرام: الثالثــة وإن اشــتبه احلــال، ومل  .إذا تــيقن بقــاء احليــاة بعــد ال

 .يعلم حركة املذبوح وال خروج الدم املعتدل، فالوجه تغليب احلرمة
وال تقــع  .عليــه الــذكاة وهــي تقــع علــى كــل حيــوان مــأكول، مبعــىن أنــه يكــون طــاهرا بعــد الــذبحفيمــا تقــع : الثــاين

ومـا خـرج عـن القسـمني  .على حيوان جنس العني، كالكلب واخلنزير، مبعىن انـه يكـون �قيـا علـى جناسـته بعـد الـذبح
 .)٣٨(املسوخ وال تقع عليها الذكاة، كالفيل والدب والقرد: االول: فهو اربعة أقسام

ويف وقـوع الـذكاة عليهـا تـردد، أشـبهه أنـه  .احلشرات كالفأرة وابن عـرس والضـب: الثاين.تقع: وقال املرتضى 
 .، ويكون ميتة ولو ذكي)٣٩(اآلدمي ال تقع عليه الذكاة حلرمتة: الثالث .ال يقع

الوقـــوع أشـــبه، وتطهـــر مبجـــرد الســـباع كاالســـد والنمـــر والفهـــد والثعلـــب، ويف وقـــوع الـــذكاة عليهـــا تـــردد، و : الرابـــع
 .الذكاة
 .ال تستعمل مع الذكاة حىت تدبغ: وقيل
 :يف مسائل من أحكام الصيد وهي عشرة: الثالث

___________________________________ 
 .ه وقلبه وكبده وحنوها يف حال الذبح شق آخر بطنه واخرج أمعاء: اي) ٣٧(
الفيـل مسـخ كـان ملكـا ذاتيـا، (يف املسالك ان امجع الروا�ت لتعداد املسوخ خرب دمحم بن احلسن االشعري عن ايب احلسـن الرضـا ) ٣٨(

خ كانـت امـرأة ختــون زوجهـا وال تغتسـل مـن حيضــها، والوطـواط مسـخ كــان يسـرق متـور النــاس،  والـذئب مسـخ كـان اعرابيــا ديـو� واالرنـب مســ
ين اســـرائيل اعتـــدوا يف الســـبت  واخلنـــازير  -جعـــل يصـــيدون الســـمك يـــوم الســـبت بعـــدما كـــان هللا تعـــاىل قـــد حرمـــه علـــيهم : يعـــين -قـــوم مـــن بـــ

ــى عيســى  ت املائــدة عل ث نزلــ ــ ــين اســرائيل حي ث والضــب فرقــة مــن ب ــرب،  -  -واجلريــ مل يؤمنــوا فتــاهوا فوقعــت فرقــة يف البحــر وفرقــة يف ال
خها هللا فـأرة : يعـين -والفارة هي الفويسـقة  ) قـال(والعقـرب كـان منامـا، والـدب والـوزغ والزنبـور كـان حلامـا يسـرق يف امليـزان -امـرأة فاسـقة مسـ
 ).وهذه املسوخ كلها هلكت وهذه احليوا�ت على صور�ا 

) والـورك(فلـس رويبـة كالسـنور الذنـب هلـاعلـى وزن ) الـوبر(مـايلي) قـده(وما ذكر يف بعض آخر من االخبار او ذكره بعض الفقهـاء كالصـدوق
واملـــار مـــاهي والـــزمري والـــد الـــدعموص، وســـهيل والقنفـــذ والزهـــرة والعنكبـــوت، ) الكلـــب، والطـــاووس(�لتحريـــك دابـــة كالضـــب العظـــيم، وهكـــذا

 .والقملة والبعوض، والنعامة والسلحفاة والسرطان والثعلب والريبوع
  .بني جنس العني كالكافرالنه بني حمرتم فال يذكي كاملسلم، و ) ٣٩(

    



١٢ 

وكــذا كــل مــا يعتــاد االصــطياد بــه، وال خيــرج .مــا يثبــت يف آلــة الصــياد، كاحلبالــة والشــبكة، ميلكــه �صــبها: االوىل
، وال بتعشيشــه يف داره، وال بوثــوب الســمك إىل )٤٠(نعــم، ال ميلكــه بتوحلــه يف أرضــه.عــن ملكــه �نفالتــه بعــد اثباتــه

د، فنشـب حبيـث ال ميكنـه الـتخلص، مل ميلكـه بـذلك، ال�ـا ليسـت آلـة معتـادة، وفيـه ولو اختذ موحلة للصـي .سفينته
ملكــه وفيـه أيضـا إشــكال، ولعـل االشــبه ! �� وال خمــرج لـه، أو يف مضـيق ال يتعــذر قبضـه  )٤١(ولـو أغلــق عليـه .تـردد

فــان نــوى اطالقــه  .لكــهالصــيد مــن يــده، مل خيــرج عــن م.ولــو أطلــق.أنــه ال ميلــك هنــا، اال مــع القــبض �ليــد أو اآللــة
خيــرج،  : وقطـع نيتـه عــن ملكـه، هـل ميلكــه غـريه �صـطياده؟ االشــبه ال، النـه ال خيـرج عــن ملكـه بنيـة االخــراج، وقيـل

 .كما لو وقع منه شئ حقري فأمهله، فإنه يكون كاملبيع له، ولعل بني احلالني فرقا
يقـــدر عليـــه إال �التبـــاع املتضـــمن لالســـراع، مل طـــايرا أو عـــاد�، حبيـــث ال )٤٢(إذا أمكـــن الصـــيد، التحامـــل: الثانيـــة

 .ميلكه االول، وكان ملن أمسكه
ولــيس علــى  .، وصــريه يف حكــم املــذبوح مث قتلــه الثــاين فهــو لــه دون االول)٤٣(إذا رمــى االول صــيدا فأثبتــه: الثالثــة

إن كــان ولــو أثبتــه االول، ومل يصــريه يف حكــم املــذوبح، فقتلــه الثــ .)٤٤(االول ضــمان شــئ ممــا جنــاه اين فهــو ملــف، فــ
وإن اصابه يف غري املذبح، فعليه قيمتـه ان مل .أصاب حمل الذكاة فذكاه على الوجه، فهو لالول، وعلى الثاين االرش

وإن مل يــدرك .وان جرحـه الثــاين ومل يقتلــه، فـان ادرك ذكاتــه، فهــو حـالل لــالول .تكـن مليتــه قيمـة واال كــان لــه االرش
 فعلني أحدمها مباح واآلخر حمظور، كما لو قتله كلب النه تلف من.ذكاته فهو ميتة

___________________________________ 
ت وحــال ) ٤٠( : اي) تعشيشــه(فنفـذت ايديــه وارجلــه يف الوحـل ومل يقــدر علـى الفــرار -طينـا لينــا : اي -�ن جـاء حيــوان إىل ارض زيـد وكانــ

الحتمـال ) وفيـه تـردد(لة لكي يعيد به احليوا�ت فإذا دخلـوا مل يسـتطيعوا اهلـروبجعل ارضه وح: اي) موحلة(وضع الطائر عشه ومنزله يف دار
 .حصول امللكية بذلك

 .الصيد والشئ احلقري: اي) احلالني(اعرض عنه: اي) وقطع نيته(كما لو دخلت الطيور والعصافري حجرة فاغلق عليها الباب) ٤١(
مـا لـو ضـرب الطـائر وكسـر بعـض جناحـه ولكنـه مـع ذلـك قـادر علـى الطـريان واهلـروب، الفرار، إما �لطريان، او العدو والركض، ك: اي) ٤٢(

 .او كسررجل الغزال ولكن الكسر مل مينعه عن اهلروب
فعليـه (وهـو فـرق قيمتـه حيـا ومـذبوحا) االرش(الصحيح الشرعي) على الوجه(النه كان مباحا حينذاك) مما جناه(اسقطه عن الفرار: اي) ٤٣(

 .قيمتهمتام : اي) قيمته
) حمظـور(وهـو جـرح االول لـه النـه يف حالـة االمتنـاع) احدمها مباح(كاالسد الذي ميته قيمته ينتفع جبلده وعظمه واسنانه وشعره وحنوها) ٤٤(

 .وهو جرح الثاين له النه يف حالة عدم االمتناع

    



١٣ 

ــى الثــاين  أن االول إن مل يقــدر علــى: ومــا الــذي جيــب علــى اجلــارح؟ فالــذي يظهــر يل .مســلم وجموســي ذكاتــه، فعل
ولعـــل فقـــه هـــذه املســـألة .وان قـــدر فامهـــل، فعلـــى الثـــاين نصـــف قيمتـــه معيبـــا.)٤٥(قيمتـــه بتمامهـــا، عيبـــا �لعيـــب االول
وهي دابة قيمتها عشرة، جين عليها فصـارت تسـاوي تسـعة مث جـىن آخـر فصـارت  .ينكشف، �عتبار فرض نفرضه
إمـا إلـزام الثـاين بكمـال  )١(ال خيلـو احـدها مـن خلـل، وهـو: ت مخسـةففيها احتمـاال .إىل مثانية، مث سرت اجلنايتان

وهــــو ضــــعيف، النــــه مــــع إمهــــال  )٤٧(، الن جنايــــة االول غــــري مضــــمونة، وبتقــــدير أن يكــــون مباحــــا)٤٦(قيمتــــه معيبــــا
أو إلــزام  )٣(، وهــو حيــف علــى الثــاين)٤٩(وامــا التســوية يف الضــمان .)٢(جــرى جمــرى املشــارك يف جنايتــه .)٤٨(التذكيــة

، والثــــاين �ربعــــة )٥٢(أو إلــــزام االول خبمســــة )٤( .)٥١(، وهــــو حيــــف أيضــــا)٥٠(االول خبمســــة ونصــــف والثــــاين خبمســــة
كـل واحــد منهمـا بنســبة قيمتـه، يــوم جـىن عليــه، وضـم القيمتــني   )٥٣(أو إلــزام )٥( .ونصـف، وهــو تضـييع علــى املالـك

 من تسعة عشر من عشرة، وهو أيضا إلزام فيكون على االول عشرة اسهم )٥٤(وبسط العشرة عليهما
___________________________________ 

يف املثـال نصـف قيمتـه غـزال مكسـور : اي) نصف قيمته معيبـا(فلو كان االول كسر رجل الغزال، فينظر غزال مكسور الرجل مل قيمته؟) ٤٥(
واالقـرب (بل مع قول املصـنف) احتماالت مخسة(فهمها ووضوحها: اي )فقه هذه املسألة(الرجل، النه تلف بفعلني جرح الثاين وإمهال االول

 .تكن االحتماالت سبعة ٥٧تكون ستة، ومع ماذكره الشراح وسنذكره ان شاء هللا عند رقم ) ان يقال
 .تسعة: اي) ٤٦(
 .الن االول مل حيق على حق أحد بل كانت الدابة مباحة) ٤٧(
 . التتلف، وأمهل فكانه كان شريكا يف التلفالثاين كان قادرا على ذحبها حىت: اي) ٤٨(
يف اجلنايــة علــى دابــة قيمتهــا تســعة ال  -�مهالــه  -ظلــم، الن الثــاين اشــرتك مــع االول : اي) حيــف(�ن يكــون كــل واحــد منهمــا مخســة) ٤٩(

 .فعليه نصف التسعة، ال نصف العشرة: عشرة
ف، اخلمســة نصــف قيمــة العبــد حــال اجلنايــة) ٥٠( ىن مبــا نقصــه درمهــا واحــدا، فلمــا انتهــت االول مخســة ونصــ ، والنصــف الزائــد النــه اوال جــ

اجلناية إىل املوت دخل االرش يف النفس، فيسقط نصف االرش عن كل منهما ويبقى نصفه االخر، الن جناية كل واحد منهما ليست على 
القيمـة حـال جـىن عليـه الثـاين، والنصـف اآلخـر  أربعة ونصف ال�ا) الثاين فخمسة(متام النفس حىت يسقط كل االرش بل على نصف النفس

 .لسقوط نصف االرش بدخوله يف اجلناية على النفس
 .ظلم لز�دة الواجب على القيمة: اي) ٥١(
النه نصف قيمة العبد حال اجلناية، والثاين اربعة ونصف النه نصف قيمة العبد حـال جنايـة الثـاين اذ جبنايـة االول صـارت قيمـة العبـد ) ٥٢(

الن عبـدا قيمتـه عشـرة اتلفـه هـذان، وقـد اعطيـاه تسـعة ونصـف فـأين نصـف ) تضـييع علـى املالـك(، و�ذا يسقط االرش كال عن كليهماتسعة
 .االخر؟

 .هذا االحتمال اخلامس) ٥٣(
الصـلية وهـي فتقسـم القيمـة ا) تسـعة عشـر(فتجمعـان إىل) تسـعة(وعند جنايـة الثـاين) عشرة(فيالحظ ان القيمة كانت عند جناية االول) ٥٤(

 .ا، على االول عشرة منها، وعلى الثاين تسعة منها جزء) تسعة عشر(عشرة د�نري مثال إىل
ا، يكـون كـل  جـزء) ١٩(درهـم علـى) ٢٠٠(درهـم نقسـم) ٢٠٠(درمهـا، فقيمـة العبـد) ٢٠(قيمـة العبـد كانـت عشـرة د�نـري، وكـل دينـار) مثال(
 .ا من الدرهم ة جزءعشرة دراهم وعشرة اجزاء من تسع) ١٠، ١٩/  ١٠(جزء

اكثـر مـن مخسـة : اي) ١٠٠/  ١٩/  ١٠(ا مـن الـدرهم فعلى االول عشرة من تسعة عشر يعين مأة درهم، وعشرة اجزاء من تسعة عشر جزء
: اي) ٩٠، ١٩/  ٩ا من الـدرهم،  تسعون درمها وتسعة اجزاء من تسعة عشر جزء: وعلى الثاين تسعة من تسعة عشر، يعين. د�نري ونصف

 .درمها فقط) ٩٠(من اربعة د�نري ونصف، الن اربعة د�نري ونصف يساوي اكثر

    



١٤ 

يلــزم مخســة ونصــف، والثــاين أربعــة ونصــف الن االرش يــدخل يف : واالقــرب أن يقــال .)٥٥(الثــاين بــز�دة ال وجــه هلــا
 قيمــة الــنفس، فيــدخل نصــف أرش جنايــة االول يف ضــمان النصــف، ويبقــى عليــه نصــف االرش مضــافا إىل ضــمان

ت احـدى اجلنـايتني مـن املالـك.)٥٦(وهذا أيضا ال خيلـو مـن ضـعف.نصف القيمة ، سـقط ماقابـل جنايتـه، )٥٧(ولـو كانـ
 .وكان له مطالبة االخر نصيب جنايته

إذا كان الصيد ميتنع �مرين، كالدراج والقبج، ميتنـع جبناحـه وعـدوه، فكسـر الرامـي جناحـه مث كسـر آخـر : الرابعة
 .، واالخري قوي)٥٨(لالخري الن يفعله حتقق االثبات: يلهو هلما وق: رجله، قيل
وكـذا ان ادركـاه، أو .لو رمى الصيد إثنان فعقراه، مث وجد ميتا، فـإن صـادف مذحبـه فذحبـه فهـو حـالل: اخلامسة
 .)٥٩(احدمها فذكاه

ح، فقتله اآلخر فإن مل يدرك ذكاته، ووجد ميتا مل حيل، الحتمال أن يكون االول أثبته ومل يصريه يف حكم املذبو 
 .وهو غري ممتنع
 .يؤكل وال يؤكل ما يقتله بصدمه او غمه أو إتعابه )٦٠(ما يقتله الكلب �لعقر: السادسة

___________________________________ 
ت جنايـة االول  -والـزام لـالول ايضــا �كثـر مــن مخسـة ) ٥٥( معـا وان كــان فــاحليف واقـع عليهمــا (قــال يف املسـالك -وهــي نصـف القيمــة وقـ

املصنف قد خصه �لثاين واعتذر عن هذا �ن املطلوب حفظ قيمة ا�ين عليه فلـو الزمنامهـا بنصـف القيمتـني ضـاع عليـه نصـف فقـط عليهمـا 
 ).على نسبة املالني

ربعـة ونصـف الن االرش على فرض دخوله يف النفس يـدخل كلـه النصـفه، فيكـون علـى االول مخسـة بـال ارش النصـف، وعلـى الثـاين ا) ٥٦(
 .بال ارش النصف، فيكون ا�موع تسعة ونصفا، وهذا ظلم على املالك �لنصف

 .او كان اجلاين الثاين هو املالك -كما هو فرض أصل املسألة اذا أمهل االول ذبح احليوان   -كما لو كان اجلاين االول هو املالك ) ٥٧(
مخسـة ونصـف وعلـى الثـاين اربعـة ونصـف، ولـيس النصـف الزائـد علـى اخلمسـة الـذي احتمال سابع ذكـره اجلـواهر وهـو أن علـى االول ) وهنا(

ث ان االول حيـث جـرح حبيـث لـو سـرى  على االول نصف ارش، بل االرش كلـه دخـل يف الـنفس، وامنـا النصـف الزائـد علـى اخلمسـة مـن حيـ
واملفــروض ان الثــاين لــيس عليــه ســوى نصــف القيمــة وقــت اجلــرح وقتلــه كــان عليــه كــل القيمــة، االن ايضــا عليــه كــل القيمــة اال مــا علــى الثــاين، 

 .اجلناية، والقيمة وقت اجلناية كانت تسعة فعلى الثاين اربعة ونصف، تنقص عن العشرة يبقى مخسة ونصفا على االول
 .السقوط عن القدرة على الفرار: اي) ٥٨(
 .الفرار، ان يشرتط يف احلل �لرمي ان يكون ممتنعا كما مراي ليست له قدرة على ) وهو غري ممتنع(ذحبه على الوجه الشرعي: اي) ٥٩(
�ن جيلـس عليـه فيخنقـه بثقلـه او ضـغطه ) غمـه(وهو ضربه ضر� مميتا على رأسه أو قلبه أو غريمها) بصدمه(وهو النص والكسر وحنومها) ٦٠(

 .عليه، او اتعابه �ن يركض خلفه حىت يتعب من العدو فيسقط ميتا من العدو

    



١٥ 

وكــذا لــو رمــى ســهما إىل .)٦١(لــو رأى صــيدا، فظنــه خنزيــرا أو كلبــا او غــريه، ممــا ال يؤكــل فقتلــه، مل حيــل: الســابعة
وكـذا لوأرسـل كلبـا لـيال فقتـل، النـه مل .ه فبـان صـيدا فوق فأصاب صيدا وكذا لو مـر حبجـر مث عـاد فرمـاه، ظـا� بقـاء

 .يقصد االرسال، فجرى جمرى االسرتسال
وإن كـان مالكـا جناحـه، .وكذا مع كل اثر يدل على امللـك.)٦٢(مقصوصا مل ميلكه الصائدالطري إذا صيد : الثامنة

 .وعلى هذا لو انتقلت الطيور من برج إىل آخر، مل ميلكها الثاين.فهو لصائده إال أن يكون له مالك
ت او وقعــت يف املــاء مســتقرة)٦٣(مــا يقطــع مــن الســمك بعــد إخراجــه مــن املــاء ذكــي: التاســعة احليــاة،  ، ســواء ماتــ

 .النه مقطوع بعد تذكيتها
ت، وال .إذا اصــا� صــيدا دفعــة، فــإن اثبتــاه فهــو هلمــا: العاشــرة ولوكــان احــدمها جارحــا واالخــر مثبتــا، فهــو للمثبــ

 .ضمان على اجلارح، الن جنايته مل تصادف ملكا لغريه ولو جهل املثبت منهما، فالصيد بينهما
 .يستخرج �لقرعة، كان حسنا: ولو قيل

___________________________________ 
كـان مثـل أن : اي) االسرتسـال(للصـيد) االرسـال(�عتقـاد أنـه حجـر) فرمـاه(النه مل يقصد الصـيد أصـال) وكذا(للزوم قصد الصيد احمللل) ٦١(

 .يذهب الكلب بنفسه بدون ارسال
علـى فــرض ) مل ميلكهـا الثـاين(لـيس بــه اثـر ملـك :اي) مالكـا جناحـه(كاملصـبوغ وحنـوه) كــل أثـر(النـه عالمـة مسـبق ملـك شـخص آخـر) ٦٢(

 .ملكية صاحب الربج االول هلا
  .فلو اخرج من املاء مسكة حية مث قدها نصفني فسقط نصف يف املاء حل ايضا، الن ذكا�ا إخراجها حية من املاء) ٦٣(
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 كتاب االطعمة واالشربة

 )١(اقسام ستة: يستدعي بيان: والنظر فيه
 :ان البحرالقسم االول يف حيو 

 .)٢(وال يؤكل منه، إال ما كان مسكا له فلس، سواء بقي عليه كالشبوط والبياح، أو مل يبق كالكنعت
، لكـن )٣(وكـذا الزمـار واملارمـاهي والزهـو.أما ما ليس لـه فلـس يف االصـل كـاجلري، ففيـه روايتـان، اشـهرمها التحـرمي

 .)٤(والطمر والطرباين واالبالميويؤكل الربيثا واالربيان .اشهر الروايتني هنا الكراهية
 .السلحفاة وال الضفادع، وال السرطان، وال شئ من حيوان البحر ككلبه وخنزيره: وال يؤكل

، حلـت إن كانـت مـن جـنس مـا حيـل، وإال فهـي حـرام، و�ـذا روايتـان طريـق )٥(ولو وجد يف جـوف مسكـة اخـرى
 .إستنادا إىل عدم اليقني خبروجها من املاء حيةومن املتأخرين من منع، .احدامها السكوين، واالخرى مرسلة

 .ورمبا كانت الرواية أرجح، إستصحا� حلال احلياة
___________________________________ 

 .كتاب االطعمة واالشربة
 .حيوان البحر، والبهائم، والطري، واجلامدات، واملائعات واللواحق) ١(
 .رض البحر فيزول الفلس مث يعود بعد مدةنوع من السمك له فلس صغري حيك جسمه �) ٢(
 .لكن الشهرة القطعية واالمجاعات املتكررة على التحرمي مطلقا) الكراهية(ثالثة اقسام من السمك الذي ال فلس له) ٣(
 .اقسام من السمك هلا فلس) ٤(
اليعلم هـل بلعتهـا وهـي حيـة، ام لعلهـا كانـت حيـة النه ) منع(حلية السمكة اليت يف جوف اخرى: يعين) و�ذا(مسكة صغرية اخرى: اي) ٥(

ين) استصــحا�(طافيــة علــى املــاء فبلعتهــا ت قبــل بلعهــا، فــال نــنقض اليقــني : يعــ ت يومــا مــا حيــة قطعــا، فــال نعلــم هــل ماتــ الســمكة املبتلعــة كانــ
م او التـــأخر اال علـــى حجيـــة االصـــل انـــه تقـــرر يف االصـــول ان احلـــادثتني ال يستصـــحب احـــدمها ليفيـــد التقـــد) وفيـــه(�حليـــاة �لشـــك يف املـــوت

 .املثبت
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ولـو تسـلخت مل حتـل، والوجـه أ�ـا ال حتـل إال  )٦(ولو وجدت يف جوف حية مسكة، أكلـت إن مل تكـن تسـلخت
: وال يؤكــل الطــايف .ولــو اعتــرب مــع ذلــك، أخــذها حيــة، ليتحقــق الــذكاة، كــان حســنا.ان تقــذفها والســمكة تضــطرب

مات بسبب كضرب العلق، أو حرارة املاء، أو بغري سبب، وكذا مـا ميـوت يف شـبكة  ، سواء)٧(وهو ما ميوت يف املاء
 .أشبه )٨(حل اجلميع، واجتنابه: ولو اختلط امليت �حلي حبيث ال يتميز، قيل .الصائد يف املاء، أو يف حظريته

 .اوال يؤكل اجلالل من السمك حىت يستربئ، �ن جيعل يف املاء يوما وليلة، ويطعم علفا طاهر 
 .ومع االشتباه يؤكل ما كان خشنا، ال ما كان أملس.وبيض السمك احمللل حالل، وكذا بيض احملرم حرام

 :القسم الثاين يف البهائم
ــــة علــــى تفــــاوت بينهــــا يف : ويكــــره .ويؤكــــل مــــن االنســــية أالبــــل، والبقــــر، والغــــنم اخليــــل والبغــــال واحلمــــري االهلي

اجللـل وهـو ان يتغـذى عـذرة االنسـان ال غـري، فيحـرم : احـدمها: وجـوهوقـد يعـرض التحـرمي للمحلـل مـن  .)٩(الكراهية
ويف االســترباء خــالف، واملشــهور اســترباء الناقــة �ربعــني يومــا، والبقــرة  .يكــره والتحــرمي أظهــر: وقيــل .حــىت يســتربئ
 .ل أظهربسبعة واالو : وقيل .والشاة بعشرة .تستوي البقرة والناقة يف االربعني، واالول أظهر: بعشرين، وقيل

 .وكيفيته أن يربط، ويعلف معلفا طاهرا هذه املدة
___________________________________ 

�ن ) اخـــذها(عالمـــة حليـــاة الســـمكة مث مو�ـــا خـــارج جـــوف احليـــة) تضـــطرب(مطلقـــا تســـلخت اوال) ال حتـــل(ذهـــب جلـــد الســـمكة: اي) ٦(
 .�خذها انسان

وكـذا (معـني لنـا، واال فـاملوت ال يكـون بغـري سـبب) او بغـري سـبب(دغ االمسـاك الصـغار فتميتهـادودة يف البحر تلـ) العلق(فيطفو فوق املاء) ٧(
 .اذا عرف ما هو امليت) ما ميوت

ــايل) ٨( ط) اجلــــالل(وال يكــــون اال �جتمــــاع اجلميــــع للعلــــم االمجــ ــ ـــذرة االنســــان فقــ ــاد أكــــل عـ ــتربأ(وهــــو الــــذي اعتــ ــربء: اي) يســ ا عــــن  يصــــري مــ
 .خبصوص العلف طعاما، ال: اي) علفا(اجللل

 .فبعضها اشد كراهة من بعض، ويف اذايها اشد خالف حمله املفصالت) ٩(
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إن مل يشــتد: الثــاين وإن اشــتد حــرم حلمــه وحلــم .ويســتحب اســترباؤه بســبعة أ�م.كــره  )١٠(ان يشــرب لــنب خنزيــرة، فــ
 .نسله

 .إذا وطأ االنسان حيوا� مأكوال حرم حلمه وحلم نسله: الثالث
 .ه، قسم فريقني، واقرع عليه مرة بعد اخرى، حىت تبقى واحدةولو اشتبه بغري 

ويؤكـل، وال يؤكـل مـا يف جوفـه ولـو شـرب  )١١(ولو شرب شئ مـن هـذه احليـوا�ت مخـرا، مل حيـرم حلمـه، بـل يغسـل
وحيرم الكلب والسنور أهليا كان أو وحشيا، ويكره أن يـذبح بيـده مـن ر�ه .بوال، مل حيرم، ويغسل ما يف بطنه ويؤكل

 .اجلبلية واحلمر والغزالن واليحامري )١٢(ويؤكل من الوحشية البقر، والكباش.من الغنم
وحيرم منها ما كان سبعا، وهو ما كان له ظفر أو �ب، يفرس به، قو� كان كاالسد والنمر والفهد والذئب، أو 

 .ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى
 .االرنب: وحيرم
 .والضب

 .لفأرة والعقرب واجلرذان واخلنافس والصراصري وبنات وردان والرباغيث والقملواحلشار كلها، كاحلية وا
الريبــوع والقنفــذ والــوبر واخلــز والفنــك والســمور والســنجاب والعضــاء واللحكــة وهــي دويبــة تغــوص يف : وكــذا حيــرم

 .)١٣(الرمل تشبه �ا أصابع العذارى
 :القسم الثالث يف الطري
قـــوي، يعـــدو بـــه علـــى الطـــري، كالبـــازي والصـــقر والعقـــاب  )١٤(كـــان ذا خمـــالبمـــا  : االول: واحلـــرام منـــه أصـــناف

 .ويف الغراب روايتان.والشاهني والباشق، أو ضعيف كالنسر والرمخة والبغاث
وحيـل الـزاغ وهـو غـراب الـزرع، والغـداق وهـو أصـغر منـه، مييـل .حيرم االبقـع والكبـري، والـذي يسـكن اجلبـال: وقيل

 .)١٥(إىل الغربة ماهو
___________________________________ 

 .أبدا وال حيل �السترباء) حرم حلمه(عظمة من لنب اخلنزيرة �ن كان شربه قليال) ١٠(
 .االبل والبقر والغنم) من النعم(من القلب والكلية والكبد واالمعاء) ما يف جوفه(حلمه بعد الذبح) ١١(
: اي) وحيـرم منهـا(مجـع حيمـور وهـو محـار الـوحش) حيـامري(مجـع غـزال) غـزالن(مجـع محـار) احلمـر(كباش مجع كبش، وهو اخلروف الكبري) ١٢(

 .احلشرات: يعين) احلشار(سن امامي طويل اثنان من فوق واثنان من حتت) �ب(من احليوا�ت الوحشية
 ).املنجد(النبات، وهذه االمساء ميكن العثور على صورمها يف كتاب: اي) ١٣(
 .أظافر الديك أظافر اقوى من: اي) ١٤(
) االول(الغـــر�ن اربعـــة اقســـام: يســـريا، يعـــين مـــيال يســـريا إىل الغـــربه، ويســـمى الرمـــادي ايضـــا يف اجلـــواهر نقـــال عـــن بعضـــهم: يعـــين) مــاهو)(١٥(

ثالثا(االغــرب اللـون الكبـري، وهـو يفـرتس الـدراج وهـو مـن سـجاع الطـري) الثـاين(انعـذاق وهـو �كـل اجليـف ويسـكن اخلـر�ت ويفـرتس الطيـور ) لــ
 .غراب الزرع الصغري االسود الذي يسمى الزاغ) الرابع(العتق، ويسمى االبقع، وله ذنب طويل حيركه دائما
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 .ولو تساو�، أو كان الدفيف اكثر، مل حيرم.اكثر من دفيفه، فإنه حيرم )١٦(ما كان صفيفه: الثاين
أحـدمها فهـو حـالل، مـال مل يـنص علـى ما ليس له قانصة وال حوصلة وال صيصية، فهو حـرام، ومـا لـه : الثالث
 .حترميه

 .كاخلشاف والطاووس  )١٧(ما يتناوله التحرمي عينا: الرابع
 .اهلدهد: ويكره

واغلـــظ منـــه كراهيـــة، الصـــرد والصـــوام، .وتكـــره الفاختـــة والقـــربة واحلبـــارى.ويف اخلطـــاف روايتـــان، والكراهيـــة أشـــبه
وكــــذا ال �س �حلجــــل، والــــدراج، .اري والد�ســــي والورشــــانوال �س �حلمــــام كلــــه، كالقمــــ.والشــــقراق، وإن مل حيــــرم

 .)١٨(والقبج والقطا، والطيهوج، والدجاج، والكروان، والكركي، والصعوة
ويعترب يف طري املاء، ما يعترب يف الطري ا�هول، من غلبة الدفيف أو مساواته للصـفيف، أو حصـول احـد االمـور 

ولــو اعتلــف أحــد .فيؤكــل مــع هــذه العالمــات، وإن كــان �كــل الســمك.القانصــة أو احلوصــلة أو الصيصــية: الثالثــة
 .ومل حيل حىت يستربئ.هذه عذرة االنسان حمضا، حلقه حكم اجللل

خبمســة أ�م، والدجاجــة ومــا أشــبهها بثالثــة أ�م، ومــا خــرج عــن ذلــك يســتربأ مبــا  )١٩(فتســتربأ البطــة ومــا اشــبهها
 .يزول عنه حكم اجللل، إذ ليس فيه شئ موظف

 .الز�بري، والذ�ب، والبق: حترمو 
 .ال ما اتفق )٢٠(ومع االشتباه، يؤكل ما اختلف طرفاه.وكذا يب ماحيرم حرام.وبيض ما يؤكل حالل

وهــي الــيت جتــرح وحتــبس حــىت : حــىت متــوت، واملصــبورة )٢١(وا�ثمــة حــرام، وهــي الــيت جتعــل غرضــا وترمــى �لنشــاب
 .متوت

 :القسم الرابع يف اجلامدات
 .وقد سلف منه شطر يف كتاب املكاسب.للمحلل منها، فلنضبط احملرم وال حصر

 :ونذكر هنا مخسة أنواع
___________________________________ 

ين يســري يف اجلــو مبســوط اجلنــاحني ال حيركهمــا غالبــا، دفيــف اجلنــاحني) ١٦( جممــع ) حوصــلة(للطــري مبنزلــة االمعــاء لغــريه) قانصــه(صــفيف يعــ
 .شوكة خلف رجل الطائر) صيصة(لغري الطريالطعام، كاملعدة 

 .اي مانعى على حترميه) ١٧(
 .وهو الذي يعيش قريب املاء و�كل االمساك الصغرية) طري املاء)(املنجد(تطلب أشكال هذه الطيور من) ١٨(
 .معني قبل الشرع: اي) موظف(�ن اليسمى جالال عرفا) يزول(يف احلجم) ١٩(
 .تساوى طرفاه: اي) اتفق(يض اضخم من الطرف اآلخركان احد طريف الب: يعين) ٢٠(
ىت ميـوت: اي) ٢١( وهـذه عـادة جاهليـة ) واملصـبورة(�لنبال، كانت هذه عـادة جاهليـة يضـعون طـائرا يشـدونه يف مكـان مث يرمونـه �لسـهام حـ

 .اخرى
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 .ه املوتنعم، قد حيل منها ما ال حتله احلياة، فال يصدق علي: امليتات وهى حمرمة إمجاعا: االول
 .الصوف والشعر والوبر والريش: وهو

 .غسل منها موضع االتصال )٢٢(وهل يعترب فيها اجلز؟ الوجه أ�ا إن جزت فهي طاهرة، وإن استلت
 .الحيل منها ما يقلع، واالول أشبه: وقيل

 .إذا اكتسى القشر االعلى، واالنفحة )٢٣(والقرن، والظلف، والسن، والبيض
 .احلل، وهي أصحهما طريقا، واالشبه التحرمي لنجاسته مبالقاة امليتة: روايتان احدامها )٢٤(ويف اللنب

 .، وجب االمتناع منه حىت يعلم الذكي بعينه)٢٥(وإذا اختلط الذكي �مليتة
 .نعم ورمبا كان حسنا إن قصد بيع املذكى حسب: وهل يباع ممن يستحل املية؟ قيل

 .م أكله واستعمالهوكل ما ابني من حي، فهو ميتة، حير 
 .وكذا ما يقطع من إليات الغنم، فإنه ال يؤكل، وال جيوز االستصباح به، خبالف الدهن النجس بوقوع النجاسة

 .، والدم واالنثيان)٢٦(الطحال، والقضيب، والفرث: احملرمات من الذبيحة مخسة: الثاين
 .خباثويف املثانة واملرارة تردد، أشبهه التحرمي، ملا فيها من االست

امــا الفــرج، والنخــاع، والعلبــاء، والغــدد ذات االشــاجع، وخــرزة الــدماغ، واحلــدق، فمــن االصــحاب مــن حرمهــا، 
 .والوجه الكراهية

 .، واذ� القلب، والعروق)٢٧(الكال: ويكره
___________________________________ 

 .اخرجت من اجللد: اي) ٢٢(
ــ) ٢٣( وهـــي مـــادة صـــفراء اللـــون ) ا�بنـــة(ويســـمى عنـــد عـــوامل النـــاس) االنفحـــة(القـــوى) اال علـــى(ثالالـــذي يوجـــد يف جـــوف الدجاجـــة امليتـــة مـ

 .يستخرج من بطن اجلدي الراضع فيعصر يف صوفه فيغلط كاجلنب، مث جيعل شئ منها يف اللنب ليصري جبنا
 .املوجود يف ضرع الدابة امليتة) ٢٤(
الـذي  ) بوقـوع(جعل االليـة احملرمـة دهنـا للحريـق: اي) االستصباح به(احلي) يات الغنمال(كالمها) يباع(اشتبه حلم مذكى بلحم ميتة: اي) ٢٥(

 .كان ذا� طاهرا ولكنه تنجس بسبب وقوع النجاسه فيه فإنه جيوز االستصباح به
) النخـاع(خـروج الفـرث حمـل خـروج الولـد، او) الفـرج(مبنزلة الرحم للمرأة) املشمة(الذكر) القضيب(البيضتان) االنثيان(كالغائط لالنسان) ٢٦(

هي مواد ) القود(ويقال العلباء ان ومها عصبان ابيضان يف طريف فقار الظهر) العلباء(عصب صغري غليظ طويل ممتد من طلق العنق إىل املقعد
الرتباط العروق �ا  صلبة توجد يف ثنا� اللحم تشبه احلمصة واكرب منها يف مثل الغنم، وغالبا تكون مستطيلة قليال، ويقال هلا ذات االشاجع

ف خ) وخــرزة الــدماغ(غالبــا، واالشــاجع يقــال الصــول االصــابع املتصــلة �لكــ خــرزة بيضــاء صــلبة داخــل ســواد : اي) واحلــدق(غــدة صــغرية يف املــ
 .العني

 .وهي جممع البول) كلية(مجع) ٢٧(

    



٢١ 

فوقـه، أمـا لوكـان مثقـو�، وكـذا لـو كـان اللحـم .، مل حيـرم اللحـم)٢٨(ولو شوي الطحال مـع اللحـم، ومل يكـن مثقـو�
 .وكان اللحم حتته، حرم

مـزج �خلمـر، أو النبيـذ أو املسـكر، او الفقـاع، : وكـذا كـل طعـام.)٢٩(االعيان النجسة كالعـذرات النجسـة: الثالث
 .وإن قل

 .)٣٠(أو �شره الكفار، وإن كانوا أهل ذمة، على االصح.او وقعت فيه جناسة وهو مائع كالبول
، فانــه جيــوز لالستشــفاء وال يتجــاوز قــدر احلمصــة، )٣١( حيــل شــئ منــه، عــدا تربــة احلســني الطــني فــال: الرابــع

 .ويف االرمين رواية �جلواز، وهي حسنة ملا فيها من املنفعة للمضطر اليها
 .السموم القاتلة قليلها وكثريها: اخلامس

القـرياط والقرياطــني إىل ربـع الــدينار، يف مجلـة حــوائج أمـا مــا اليقتـل القليــل منهـا، كــاالفيون والسـقمونيا يف تنــاول 
 .املسهل، فهذا ال �س به لغلبة الظن �لسالمة

، )٣٢(وال جيوز التخطي إىل موضع املخاطرة منه، كاملثقال من السقمونيا، والكثـري مـن شـحم احلنظـل او الشـوكران
 .فانه ال جيوز ملا يتضمن من ثقل املزاج وإفساده

 :املائعات القسم اخلامس يف
 .واحملرم منها مخسة

 .والفقاع، قليله وكثريه )٣٣(اخلمر وكل مسكر كالنبيذ، والبتع والفضيخ، والنقيع، واملزر: االول
 إذا غلى سواء غلى من قبل نفسه أو �لنار، والحيل حىت يذهب )٣٤(العصري: وحيرم

___________________________________ 
 .الن الطحال يف غشاء فال يسيل منه على اللحم شئ) مل حيرم اللحم(و�مل يكن الطحال مثق: اي) ٢٨(
 .وهي عذرة االنسان، وكل حيوان حرام اللحم اذا كان له دم دافق عند الذبح) ٢٩(
 .ومقابل االصح قول بطهارة أهل الكتاب اذا مل تكن عليهم جناسة عرضية كاخلمر والبول وحنومها) ٣٠(
يب والبتــول وكــل االئمــة علــيهم الصــالة والســالمويف قــول تــراب قبــور ) ٣١( ــ طــني معــروف جيلــب مــن أرمينيــة : " قــال الشــهيد) ويف االرض(الن

 .يقطع الدم عن النزيف وميسك املعدة عن االسهال: يضرب لونه إىل الصفرة، ينسحق بسهولة
 .لبالغني املنتهني إىل املوت الذي هو حرام �المجاعلعل املراد به ا) ثقل املزاج وافساده(نبت يستعمل للدواء وله مسية كثرية قاتل) ٣٢(
هذه اقسام من النبيذ املكسر، والنبيذ هو ان ينبذ يف املاء شـئ مـن احلنطـة، او الشـعري، او التمـر، او التفـاح، او غـري ذلـك مـن الثمـار، ) ٣٣(

ين العامــة الن الفقــاع عنــدهم ) اسهــو مخــر استصــغره النــ:(يف احلــديث الشــريف) والفقــاع(ويبقــى مــدة حــىت يــتحمض ويصــري مســكرا والنــاس يعــ
 .مباح

 .�ذه االنواع احملرمة فاملزوج ايضا يكون حراما: اي) مزج �ا(الكل عصري -عصري العنب : اي) ٣٤(

    



٢٢ 

 .أو ما وقعت فيه من املائعات.وما مزج �ا، أو �حدمها.ثلثاه، أو ينقلب خال
ومــا لــيس مبســفوح، كــدم الضــفادع والقــراد، وإن مل يكــن جنســا، .جنــس، فــال حيــل تناولــه )٣٥(الــدم املســفوح: الثــاين

 .فهو حرام الستخبائه
 .، طاهر ليس بنجس وال حرام)٣٦(وما ال يدفعه احليوان املذبوح، ويستخلف يف اللحم

حــل مرقهــا إذا ذهــب الــدم : فمــا دون، يف قــدر وهــي تغلــي علــى النــار، قيــل )٣٧(ولــو وقــع قليــل مــن دم، كاالوقيــة
 .، فال �س به إذا غسل)٣٨(أما ماهو جامد كاللحم والتوابل.ومن االصحاب من منع الرواية وهو حسن�لغليان، 
حـرم وإن كثـر، وال  )٣٩(كل ما حصل فيه شئ من النجاسات كالدم او البول أو العذرة، فإن كان مائعا: الثالث

بس اجلامـــد، والســـمن، والعســـل، طريـــق إىل تطهـــريه، وإن كـــان لـــه حالـــة مجـــود، فوقعـــت النجاســـة فيـــه جامـــدا، كالـــد
 .ألقيت النجاسة وكشط ما يكتنفها، والباقي حل

ت الســماء، وال جيـــوز حتــت االظلـــة وهــل ذلـــك لنجاســة دخانـــه .ولــو كــان املـــائع دهنــا، جـــاز االستصــباح بـــه حتــ
 .االقرب؟ ال بل هو تعبد

 .ادا أو دخا�، على تردداالعيان النجسة عند� طاهرة، وكذا كل ما احالته النار فصريته رم )٤٠(ودواخن
 وكذا.وجيوز بيع االدهان النجسة، وحيل مثنها، لكن جيب إعالم املشرتي بنجاستها

___________________________________ 
شـربه حـرام : اي) حرام الستخبائه(قمل كبري يتكون من بدن البعري وحنوه) القراد(اخلارج عن العروق الذي طبيعته ان يقفز عند خروجه) ٣٥(

 ".حيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ) " صلى هللا عليه وآله(النه خبيث، وكل خبيث حرام لقوله تعاىل من وصف رسول االسالم
بعد ذبح احليوان كالغنم، الدم الذي ال خيرج عن حنره بل يبقى يف ثنـا� اللحـم او حـول الكبـد والكلـى والقلـب، والـدم املوجـود يف : اي) ٣٦(

 ".املهجة " ويقال القلب 
) ذهـب الـدم"(واالوقية عند االطباء تزن عشرة مثاقيل ومخسة أسباع درهـم " االوقية تساوي تقريبا اربعني غراما، قال يف جممع البحرين ) ٣٧(
واحـد مـن  والعمـدة اعـراض املشـهور عنهـا وإال فسـند -كمـا قيـل   -الدالـة علـى حـل املـرق لضـعف سـندها ) منـع الروايـة(استحال وانتشـر: اي

 .الروايتني صحيح جامع كما صرح به اجلواهر وغريه
 .والتوابل يعين املقليات واملشو�ت كالباذجنان، والفالفل وحنومها) ٣٨(
حكم شرعي خاص امر� به وحنن ال� : اي) تعبد(السقوف: اي) االظلة(أخذ: اي) وكشط(كالدهن املائع، والشربت، واللنب، وحنوها) ٣٩(

 .االطاعة عبيد جيب علينا
 .مجع دخان) ٤٠(

    



٢٣ 

أما ما ال نفس له كالذ�ب واخلنافس، فال ينجس مبوتـه، وال يـنجس مـا يقـع .)٤١(ما ميوت فيه حيوان له نفس سائلة
 .فيه

 .والكفار أجناس ينجس املائع مبباشر�م له، سواء كانوا اهل احلرب أو أهل الذمة، على أشهر الروايتني
 .م اليت استعملوها يف املائعاتوكذا ال جيوز إستعمال أوانيه

 .وروي إذا أراد مواكلة ا�وسي، أمره بغسل يده وهي شاذة
 .وأكل )٤٢(ولو وقعت ميتة هلا نفس، يف قدر، جنس ما فيها، وأريق املائع وغسل اجلامد

 .ولو عجن �ملاء النجس عجني، مل يطهر �لنار، إذا خبز على االشهر
، جنســا كــان احليـــوان كالكلــب واخلنزيــر أو طــاهرا كاالســـد )٤٣(ممـــا اليؤكــل حلمــهاالعيــان النجســة كــالبول : الرابــع
 .والنمر

حيــل اجلميـع ملكـان طهارتــه، : نعـم، إال أبــوال االبـل، فإنـه جيـوز االستســقاء �ـا، وقيـل: وهـل حيـرم ممـا يؤكــل؟ قيـل
 .واالشبه التحرمي ملكان استخباثها

 .والذئبة واهلرة )٤٤(ألبان احليوان احملرم كلنب اللبوة: اخلامس
 .لنب ما كان حلمه مكروها، كلنب االتن، مائعه وجامده، وليس مبحرم: ويكره

 :القسم السادس يف اللواحق
 :وفيه مسائل

 .ال جيوز استعمال شعر اخلنزير إختيارا، فان اضطر استعمل ما ال دسم فيه، وغسل يده: االول
 .وال يصلي من مائها، وترك االستسقاء افضل.جنسا، وإن كان )٤٥(وجيوز االستسقاء جبلد امليتة

___________________________________ 
 .دم دافق له: اي) ما ال نفس له(دمه دافق عند الذبح، فإن ميتته جنسة: اي) ٤١(
 .يطهر �ملاءلو كان يف املرق حلم، او شلغم، او بطاطا او سفرجل، او حنوها غسل وجاز اكله الن ظاهره كما تنجس كذلك ) ٤٢(
حرمـة ابواهلـا ال�ـا : اي) اسـتخبائها(كبـول البقـر، والغـنم، والغـزال، واحلمـار، والفـرس، وغريهـا) مما يؤكل(من كل حيوان حلمه حرام: اي) ٤٣(

 .خبيثة وكل خبيث حرام
 .انثى االسد) ٤٤(
 .مجع أ�ن انثى احلمار) االتن(
 .الجيوز التوضوء به لنجاسته: اي )واليصلي من مائها(�ن جيعل جلد امليتة دلوا) ٤٥(

    



٢٤ 

يطـرح يف النـار، فـان انقـبض فهـو ذكـي، وإن انبسـط : إذا وجد حلم وال يدري، أذكـي هـو أم ميـت؟ قيـل: الثانية
 .)٤٦(فهو ميت
 .ال جيوز أن �كل االنسان من مال غريه اال �ذنه: الثالثة

 .إذا مل يعلم منه الكراهية، وال حيمل منه )٤٧(وقد رخص مع عدم االذن يف التناول من بيوت من تضمنته اآلية
 .وكذا الزرع والشجر على تردد.وكذا ما مير به االنسان من النخل

وكـذا لـو اكتحـل بـدواء جنـس، .من تناول مخرا، أو شيئا جنسا، فبصاقه طاهر، مامل يكن متلو� �لنجاسـة: الرابعة
 .)٤٨(على أصل الطهارةولو جهل تلونه، فهو .فدمعه طاهر، ما مل يتلون �لنجاسة

 .الذمي اذا �ع مخرا أو خنزيرا، مث اسلم ومل يقبض الثمن، فله قبضه: اخلامسة
، أو من قبل نفسها، وسواء كان ما يعـاجل )٤٩(تطهر اخلمر اذا انقلبت خال، سواء كان انقال�ا بعالج: السادسة

 .ينقلب من قبل نفسه به عينا �قية أو مستهلكة وإن كان يكره العالج، وال كراهية فيما
 .)٥٠(ولو ألقي يف اخلمر خل حىت تستهلكة، مل حتل ومل تطهر

 .حيل اذا ترك حىت تصري اخلمر خال، وال وجه له: وكذا لو ألقي يف اخلل مخر فاستهلكه اخلل، وقيل
، واالقـرب واخلـزف غـري املغضـور ال جيـوز اسـتعماله السـتبعاد ختلصـه )٥١(أواين اخلمر من اخلشـب والقـرع: السابعة

 .اجلواز بعد ازالة عني النجاسة وغسلها ثال�
___________________________________ 

 .وكأن املصنف لرتدده مل يرد ومل يثبت هذا القول) ٤٦(
 وال� انفس�م ان تأ�لوا من بيوت�م او بيوت آبائ�م او بيوت امهات�م او بيوت اخـوان�م أو () ٦١(وهي يف سورة النور آية) ٤٧(

بيوت اخوات�م او بيوت أعمام�م او بيوت عمات�م، او بيوت اخوال�م او بيوت خاالت�م، او ما �لكتم مفا�ـه او صـديق�م لـ�س 
اي ال خيرج من دورهم شـيئا بـل �كـل هنـاك ) وال حيمل منه(يكره االكل من بيته: اي) الكراهية()علي�م جناح أن تأ�لوا �يعا أو أشتاتا 

 ).حق املارة(جيوز االكل له بدون أن حيمل معه ويسمى فإنه) وكذا مامير(فقط
 ).كل شئ لك طاهر حىت تعلم انه قذر(قاعدة: اي) ٤٨(
 .يعمل شئ او إلقاء شئ فيه: اي) ٤٩(
 .لصريورة اخلل جنسا كلما القى منه شيئ اخلمر) ٥٠(
مــا اذا لطـخ داخلــه �لقـار، او الشــمع وحنومهـا ممــا ) املنضـود(وغريمهــاالقـرع هـو اليقطــني الكبـري يفــرغ داخلـه، وجيعــل انيـة للــدهن، واخلـل، ) ٥١(

 .من اخلمر النافذ يف اجوافها مبجرد وصول املاء اليها) ختلصها(مينع نفوذ اخلمر فيها، فينجس ظاهرها، ويطهر كما ينجس
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والتفـاح، النـه اليسـكر   واالشربة، وإن شم منه رائحة املسكر، كرب الرمـان )٥٢(ال حيرم شئ من الربو�ت: الثامنة
 .كثريه

اكــل مــا يعاجلــه، مــن ال : وكــذا يكــره.)٥٣(أكــل مــا �شــره اجلنــب واحلــائض، إذا كــا� غــري مــأمونني: التاســعة يكــره
 .يتوقى النجاسات، وان يسقي الدواب شيئا من املسكرات

إذا كــــان  ويكـــره االســـالف يف العصــــري، وأن يســـتأمن علــــى طبخـــه مــــن يســـتحل شــــربه، قبـــل أن يــــذهب ثلثـــاه،
 .احلارة )٥٤(االستشفاء مبياه اجلبال: ال جيوز مطلقا، واالول أشبه، ويكره: مسلما، وقيل

 .فيه مع االختيار )٥٥(ومن اللواحق النظر يف حال االضطرار وكل ما قلناه �ملنع من تناوله، فالبحث
فمـن  (: وقوله )٥٦()فمن اضطر غ� باغ وال �د فال إثم عليه  (: ومع الضرورة يسوغ التناول، لقوله تعاىل

 .)٥٨()وقد فصل ل�م ما حرم علي�م إال ما اضطررتم ا�ه  (: وقوله )٥٧() اضطر � �مصة متجانف الثم
 .فليكن النظر يف املضطر، وكيفية االستباحة

ــف، ولــو مل يتنــاول ــذي خيــاف التل وكــذا لــو خشــي الضــعف، .�لــرتكوكــذا لــو خــاف املــرض .أمــا املضــطر فهــو ال
، أو ضـعف الركـوب املـؤدي إىل خـوف التلـف، فحينئــذ )٥٩(املـؤدي إىل التخلـف عـن الرفقـة، مـع ظهـور امـارة العطـب

 .حيل له تناول ما يزيل تلك الضرورة
 .وال خيتص ذلك نوعا من احملرمات، اال ما سنذكره

 وال يرتخص الباغي، وهو
___________________________________ 

 .الرب هوجعل عصري فاكهة على النار او يف الشمس او غريمها حىت يثخن) ٥٢(
ت : اي) االستســالف(يعملــه: اي) يعاجلــه(ال يباليــان �لطهــارة والنجاســة: اي) ٥٣( بيــده ســلفا �ن �خــذ الــثمن حــاال ويســلم العصــري يف وقــ

حـــرام ولـــو كـــان : اي) ال جيـــوز مطلقـــا( املغلـــي مـــن املســـلمنييســـلم العصـــري ليطبخـــه مـــن حيـــل عنـــده شـــرب العصـــري: اي) ليســـتأمن(بعـــد ذلـــك
 .اشبه حلمل فعل املسلم على الصحة مطلقا(مسلما

 .العيون يف اجلبال اليت خيرج منها ماء حار، ففي احلديث انه من قيح جهنم) ٥٤(
 .احلرمة: اي) ٥٥(
اجلمـل، وصـفني اخلـارجني علـى أمرياملـؤمنني علـي بـن أيب طالـب اخلارج علـى إمـام زمانـه مثـل اهـل النهـروان، و : اي) �غ(١٧٤/ البقرة ) ٥٦(
هــو قــاطع الطريــق علــى النــاس وســيأيت قريبــا تفســريها عــن املصــنف ) عــاد(وغــريهم وكأهــل الكوفــة اخلــارجني علــى االمــام احلســني  
. 

 .م متعمد لهمائل إىل احلرا: اي) متجانف(جماعة: اي) خممصة(٤/ املائدة ) ٥٧(
 .من هو املضطر وما هو حدود االضطرار: يعين) يف املضطر(١٢٠/ االنعام ) ٥٨(
خيشى اهلالك لو ضعف و�خر عن الناس، كما لو كان ليل وكانت صحراء وكان وحده فال �من كيد بعض السباع : اي اهلالك، يعين) ٥٩(

 .وهو ال يستطيع الدفاع عن نفسه
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 .الذي يعدو شبعه: قاطع الطريق، وقيل: وال العادي وهو )٦٠(الذي يستحل امليتة :اخلارج عن االمام، وقبل
، والتجاوز حرام، الن القصد حفظ النفس وهل جيـب التنـاول )٦١(واما كيفية االستباحة فاملأذون فيه حفظ الرمق

 .فلو أراد التنزه واحلال حالة خوف التلف، مل جيز.نعم، وهو احلق: للحفظ؟ قيل
 .إىل طعام الغري، وليس له الثمن، وجب على صاحبه بذله، الن يف االمتناع إعانة على قتل املسلمولو اضطر 

 .ال، الن بذله واجب، فال يلزم له العوض: وهل له املطالبه �لثمن؟ قيل
وال جيــب علــى صــاحب الطعــام بذلــه، ولــو  .، وطلــب مثــن مثلــه، وجــب دفــع الــثمن)٦٢(وإن كــان الــثمن موجــودا

ـــذلامتنـــع مـــن بـــ ت �لـــتمكن مـــن الب ـــ وإن طلـــب ز�دة عـــن .ذل العـــوض، الن الضـــرورة املبيحـــة ال قتســـارة جمـــا�، زال
 .جتب، كان حسنا، الرتفاع الضرورة �لتمكن: ولوقيل .ال جتب الز�دة: الثمن، قال الشيخ

 .ولو امتنع صاحب الطعام واحلال هذه، جاز له قتاله، دفعا لضرورة العطب
ال يلزمــه إال مثــن املثــل، الن الــز�دة مل : يــد مــن الــثمن، كراهيــة الراقــة الــدماء، قــال الشــيخولــو واطــأه فاشــرتاه �ز 

 .يبذهلا إختيارا، وفيه إشكال، الن الضرورة املبيحة لالكراه ترتفع �مكان االختيار
 .ةولو وجد ميتة وطعام الغري، فإن بذل له الغري طعامه بغري عوض أو بعوض هو قادر عليه، مل حيل امليت
 .ولو كان صاحب الطعام غائبا، أو حاضرا ومل يبذل، وقوي صاحبه على دفعه عن طعامه، أكل امليتة

 .)٦٣(وإن كان صاحب الطعام، ضعيفا ال مينع، أكل الطعام وضمنه، ومل حتل امليتة، وفيه تردد
___________________________________ 

�كــل اكثــر مــن الشــبع، اذ االضــطرار جيــوز لالنســان االكــل بقــدر يرفــع االضــطرار : اي) ويعــدو شــبعه(يــرى ان اكــل امليتــة حــالل: اي) ٦٠(
 .الاكثر

 .ترك التناول: اي) التنزه(االكل والشرب اكثر من حفظ الرمق: اي) والتجاوز(حفظ البنية عن املوت واهلالك: اي) ٦١(
 .كما لو كان مثن الطعام دينارا فطلب دينارين) نز�دة عن الثم(حتصيله: اي) الفتقاره(املضطر) لو امتنع(عند املضطر) ٦٢(
 .الحتمال حلية امليتة يف هذه احلال، الن امليتة وطعام الغري بغري رضا كالمها حمرمان يف االصل، جائز ان للضرورة) ٦٣(
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ل ولـو  ولـو كـان حيـا، حمقـون الـدم، مل حيـ.)٦٤(وإذا مل جيد املضطر، إال آدميا ميتا، حـل لـه إمسـاك الرمـق مـن حلمـه
 .كان مباح الدم، حل له منه ما حيل من امليتة

كالفخــذ، ولــيس شــيئا،   )٦٥(�كــل مــن املواضــع اللحمــة: ولــو مل جيــد املضــطر، مــا ميســك رمقــه ســوى نفســه، قيــل
 .إذفيه دفع الضرر �لضرر

و اضـطر لـ.وال كذلك جواز قطع االكلة، الن اجلـواز هنـاك إمنـا هـو لقطـع السـراية احلاصـلة، وهنـا إحـداث سـراية
ال جيــوز دفــع الضــرورة �ــا، ويف : ولــو مل جيــد اال اخلمــر، قــال الشــيخ يف املســبوط .)٦٦(إىل مخــر وبــول، تنــاول البــول

، وال بشئ من االنبذة وال بشئ من االدوية معها شئ من املسكر، )٦٧(وال جيوز التداوي �ا.جيوز وهو أشبه: النهاية
 .اوى �ا للعنيوجيوز عند الضرورة أن يتد .أكال وال شر�

 .والتسـمية عنـد الشـروع .)٦٨(ومسـح اليـد �ملنـديل .يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعـده: خامتة يف االداب
 .بسم هللا على أوله وآخره أجرأ: ، ولو قال)٦٩(وأن يسمي على كل لون على إنفراده .واحلمد عند الفراغ
 .�ليمني مع االختيار: ويستحب االكل

 .)٧٠(الطعاموان يبدأ صاحب 
 .وأن يكون آخر من ميتنع وان يبدأ يف غسل اليد مبن على ميينه، مث يدور عليهم إىل االخري

 .وأن يستلقي اآلكل بعد االكل .وأن جيمع غسالة االيدي يف ا�ء واحد
 .االكل متكئا: ويكره .وجيعل رجله اليمىن على رجله اليسرى

 من املأكل، ورمبا كان االفراط حراما ملا يتضمن )٧١(والتملي
___________________________________ 

الجيـوز قتلـه كاملسـلم، والكـافر الـذمي واملعاهـد، أمـا مهـدور : اي) حمقـون الـدم(�ن �كل كل من حلمه بقدر حفظ الرمـق وعـدم اهلـالك) ٦٤(
 .الدم فكالكافر احملارب

ذ ضــرر وقــد ميكــن ان يســري هــذا االكــل فيــؤدي إىل هالكــه) �لضــرر(الكثــري اللحــم: اي) ٦٥( قطــع : اي) قطــع االكلــة(الن االكــل مــن الفخــ
 .العضو الذي اصيب �جلذام

 .اذ البول أخف من اخلمر، اذ مل يدل دليل على حرمة البول حىت يف الضرورة، ودل يف اخلمر) ٦٦(
 .�ن يقطر منها يف العني) للعني(مجع نبيذ، يعين املسكرات) اال نبذة(�خلمر: اي) ٦٧(
 .بعد الطعام، وأما قبل الطعام اذا غسل يده فال ميسحه �ملنديل) ٦٨(
يعين ال حيتاج إىل تسـميته ) أجزأ(فعند أكل اخلبز يسمى، وعند االرز يسمى، وعند اكل اللحم يسمي، اكل كل فاكهة يسمي وهكذا) ٦٩(

 .على كل لون
: اي) رجله اليمىن(ينام على ظهره: اي) يستلقي(صاحب املنزل) وان يبدأ(يكف عن االكل: اي) نعميت(يبدأ �الكل قبل الضيف: أي) ٧٠(

 .-كما عن بعضهم   -قدمه اليمىن على ركبته اليسرى 
ث للتـنفس: اي) ٧١( مـن (اي كثـرة االكـل ) االفـراط(إمالء البطن �الكل، بل يستحب ان جيعل بطنه ثالثة ثلث للطعام وثلـث للشـرب وثلـ

 .البالغ الكثري املؤدي إىل املوت او تلف بعض االعضاء او القوى) اراالضر 

    



٢٨ 

 .من االضرار
 .واالكل �ليسار .االكل على الشبع: ويكره
 .، والفقاع)٧٢(الكل على مائدة، يشرب عليها شئ من املسكرات: وحيرم

___________________________________ 
  .عا نوع من اخلمر وان مل يسمه البعض مخراالنه شر ) والفقاع(مخرا كان او غريها) ٧٢(
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 كتاب الغصب

 والنظر يف السبب واحلكم واللواحق
 :فالغصب )١(أما االول

 .هو االستقالل �ثبات اليد، على مال الغري عدوا�
 .وال يكفي رفع يد املالك، ما مل يثبت الغاصب يده، فلو منع غريه، من إمساك دابته املرسلة فتلفت، مل يضمن

 .وكذا لو منعه من القعود على بساطه، أو منعه من بيع متاعه، فنقصت قيمته السوقية، أو تلفت عينه
ويتحقـق غصـبه، .غصب العقار، ويضـمنه الغاصـب )٢(ويصح.أما لو قعد على بساط غريه، أوركب دابته، ضمن

 .وكذا لو أسكن غريه.�ثبات اليد عليه مستقال، دون إذن املالك
 .ع مالكها قهرا، مل يضمن االصلفلو سكن الدار، م

 .)٣(يضمن النصف، وفيه تردد، منشأه عدم االستقالل من دون املالك: وقال الشيخ
 .ولو كان الساكن ضعيفا عن مقاومة املالك، مل يضمن

 .دابة فقادها، ضمن )٤(ولو كان املالك غائبا ضمن، وكذا لو مد مبقود
وكـذا يضــمن .مــة احلامـل غصــب لولـدها، لثبــوت يـده عليهمــاوغصـب اال.وال يضـمن لــو كـان صــاحبها راكبـا هلــا

 .�لبيع الفاسد )٥(املبتاعة .محل االمة
___________________________________ 

 .كتاب الغصب
 .بغري حق، فالتقاص او حنوه ليس بغصب: يعين) عدوا�(االستيالء بغري إذن املالك: اي) االستقالل(سبب الغصب: اي) ١(
غصـب الـدار زيـد واسـكن فيهـا عمـروا، فزيـد يكـون : اي) اسـكن غـريه(االراضـي والبيـوت والبسـاتني وحنوهـا) العقـار(ال انه جيـوزيقع : اي) ٢(

 .غاصبا ايضا، واملقصود انه اليشرتط يف حتقق الغصب ان يكون املتصرف هو الغاصب نفسه
: اي) مل يضمن(حبيث كان ميكن للمالك اخراجه مىت شاء) الكمقاومة امل(مل يكن الغاصب وحده مستقال يف االستيالء على الدار: اي) ٣(

 .لو تلف واحلال هذه فال ضامنا
 .احلبل الذي يقاد به الدابة) ٤(
اي املشرتاة �لبيع الفاسد، اذ البيع حيث يكون ضمان لو كان صحيحا يكون ضمان ايضا لو كان فاسدا اال أن الفرق ان ضمان البيع ) ٥(

 .يف العقد، وضمان الفاسد بثمن املثل، او اقل الثمنني من املثل او املسمى الصحيح �لثمن املسمى
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 .، ختري املالك يف إلزام أيهم شاء، أو إلزام اجلميع بدال واحدا)٦(ولو تعاقبت االيدي الغاصبة على املغصوب
 .، ولو كان صغريا)٧(واحلر ال يضمن �لغصب

 .غري تسبيبه، مل يضمنه ولو أصابه حرق أو غرق أو موت يف يد غاصب، من
 .يضمنه الغاصب، إذا كان صغريا، وتلف بسبب كلدغ احلية والعقرب ووقوع احلائط )٨()اجلراح(وقال يف كتاب

 .يف قبضته )٩(ولو حبس صانعا، مل يضمن أجرته، مامل ينتفع به، الن منافعه.ولو استخدم احلر، لزمه االجرة
 .واالقرب أن االجرة ال تستقر ملثل ما قلناه.، فيه تردد)١٠(ولو استأجره يف عمل، فاعتقله ومل يستعمله

، ولـو غصـبها )١١(وال يضـمن اخلمـر، إذا غصـبت مـن مسـلم.وال كذلك لو استأجر دابة، فحبسـها بقـدر االنتفـاع
 .وكذا اخلنزير.وتضمن إذا غصبت من ذمي، مسترتا، ولو غصبها املسلم .الكافر

 .، ال �ملثل، ولو كان املتلف ذميا على ذمي، ويف هذا تردد)١٢(ويضمن اخلمر، �لقيمة عند املستحل
مباشرة االتـالف سـواء كـان املتلـف عينـا، كقتـل احليـوان اململـوك، : االول: وهنا اسباب اخر جيب معها الضمان

 وختريق
___________________________________ 

لي إىل حسن وحسن إىل حسـني وهكـذا جـاز لزيـد أن يطالـب كـل واحـد فلو غصب عمرو كتاب زيد، و�عه إىل دمحم ودمحم إىل علي وع) ٦(
 .دون االخرين �لكتاب، وجاز له ان يطالب مجيعهم معا �لكتاب

الن احلـر لـيس مثنـا : لو غصب زيد عمروا وحبسه مثال شهرا كامال فاليضمن الغاصب املنافع اليت فاتت من عمرو املغصوب قالوا: يعين) ٧(
 .وعمله كذلك

ث ال ميكنــه االحــرتاز منــهكتــ) ٨( ) ولــو اســتخدم(اب اجلــراح مــن املبســوط للشــيخ الطوســي، وعلــل �ن الغاصــب قربــه مــن ســبب االتــالف حبيــ
 .اجرب احلر على عمل كاخلياطة والكتابة والبناء او غريمها: اي
 .منافع احلر يف قبضة احلر، فالغاصب مل يستفد من تلك املنافع شيئا حىت يضمن: اي) ٩(
ث يريـدمث) ١٠( ين وال أطلقـه ليـذهب حيـ مـن أن ) ملثـل ماقنـاه(ال قال للحر استأجرتك لبناء داري هـذا اليـوم فقيـل وجـاء فحبسـه ومل يدعـه يبـ

 .الن منافع الدابة مضمونة مطلقا) دابة(احلر غري مضمون منافعه غري املستوفاة
أمــا املتظــاهر فــال :(ائط الذمــة االســتتار �حملرمــات، ويف اجلــواهرحــال كونــه مســترتا �خلمــر، الن مــن شــر : أي) مســترتا(ال�ــا القيمــة هلــا) ١١(

 ).ضمان ولو كان الغاصب كافرا قوال واحدا
وان كان املثلى يضمن �ملثل مع وجود املثل مث اذا مل يوجد املمثل ينتقل  -إذا غصبت اخلمر من ذمي مسترت �ا اليدفع له املثل : يعين) ١٢(

الحتمـال ان جيـب علـى الـذمي لـذمي آخـر اعطـاء مثـل اخلمـر، ال�ـا حـالل يف شـريعتهم، وجيـوز ) ويف هـذا تـردد(بل القيمة رأسـا -إىل القيمة 
 .شرعا عند� احلكم هلم مبا يف شريعتهم

    



٣١ 

 .)١٣(أو منفعة، كسكىن الدار، وركوب الدابة، وإن مل يكن هناك غصب.الثوب
 :التسبيب : الثاين

 .وكطرح املعاثر يف املسالك.)١٤(بئر يف غري امللكوهو كل فعل حيصل التلف بسببه، كحفر ال
لكــن إذا اجتمـــع الســـبب واملباشـــر، قـــدم املباشـــر يف الضـــمان علــى ذي الســـبب، كمـــن حفـــر بئـــرا يف ملـــك غـــريه 

 .عدوا�، فدفع غريه فيها انسا�، فضمان ما جينيه الدفع على الدافع
علــى مــن أكرهــه، الن املباشــرة ضــعفت مــع االكــراه، ، والضــمان )١٥(وال يضــمن املكــره املــال، وإن �شــر االتــالف

 .فكان ذو السبب هنا أقوى
 )١٦(ولــو أرســل يف ملكــه مــاء، فــأغرق مــال غــريه، أو أجــج �را فيــه فــأحرق، مل يضــمن مــا مل يتجــاوز قــدر حاجتــه

 .إختيار مع علمه، أو غلبة ظنه ان ذلك موجب للتعدي إىل االضرار
 :ويتفرع على السبب فروع

 .، أو حيوا� يضعف عن الفرار ضمن لو قتله السبع)١٧(ألقى صبيا يف مسبعة لو: االول
وكـذا لـو حـبس مالـك املاشـية عـن حراسـتها .، ففي الضـمان تـردد)١٨(لو غصب شاة، فمات ولدها جوعا: الثاين
 .وكذا الرتدد لو غصب دابة، فتبعها الولد.فاتفق تلفها

___________________________________ 
قتل خروفا بظن انه له، خرق الثوب بظن ان صاحبه اذن له يف ذلك، سكن الدار بظن ا�ا داره، ركب الدابـة بظـن أ�ـا وقـف : ثلتهام) ١٣(

 .عام فتبني اخلالف يف كلها
خص فمـــات او جـــرح) ١٤( مـــا يوجـــب العثـــرة او الزلـــة او الســـقوط للنـــاس كـــاحلجر يف وســـط الطريـــق، او قشـــور : اي) املعـــاثر(فســـقط فيـــه شـــ
 .فواكة يف وسط الطريق مما يكون سببا لتعثر شخص �اال
 .كما لو اكره الظامل زيدا أن يسقط عمرا يف بئر، فالضمان على الظامل العلى زيد) ١٥(
حـىت مـع علمــه �ن هـذا املــاء يغـرق او النــار : اي) مـع علمــه(مل يرسـل مـاء اكثــر مـن قــدر حاجتـه، وال اشـعل �را اكثــر مـن حاجتــه: اي) ١٦(

 .هذا ظاهر املصنف كما فسره به اجلواهر لكنه حمل اشكال من بعضحترق، 
 .القى حيوا� يف مسبعه: اي) او حيوا�(حمل السباع: اي) ١٧(
ين البقــر واالبــل والغــنم: اي) مالــك(فلــم يعلفهــا: اي) ١٨( خص مالــك املاشــية، واملاشــية يعــ ع امــه : اي) فتبعهــا الولــد(حــبس شــ ولــد الدابــة تبــ

عـدم االسـتقالل �ثبـات اليـد علـى الولـد واملاشـية فــال ) مـن(المنشـأ للـرتدد يف هـذه الثالثــة: غصـب الولـد قـال يف املسـالكبنفسـه مـن دون ان ي
انه سبب يف االتالف اذ لواله مل حيصل التلف والضمان ليس مبحض يف الغصب كما مر فـإن مباشـرة ) ومن(يتحقق الغصب فينتفي الضمان

 ).ته وان مل يكن غصبااالتالف ومسبباته من مجلة مقتضيا

    



٣٢ 

 .لو فك القيد عن الدابة فشردت، أوعن العبد ا�نون فابق، ضمن النه فعل يقصد به االتالف: الثالث
 .)١٩(وكذا لو فتح قفصا عن طائر فطار، مبادرا أوبعد مكث

�لسـبب، وكـذا وال كذا لو فتح �� على مال فسرق، أو ازال قيدا عن عبد عاقل فأبق، الن التلف �ملباشرة ال 
وكـذا لـو سـال منـه مـا .الظـرف، فسـال مـا فيـه، ضـمن اذا مل يكـن حيبسـه إال الوكـاء )٢٠(ولو أزال وكـاء.لو دل السارق
 .، فاندفع مافيه، ضمن الن فعله سبب مستقل �التالف)٢١(أالن االرض حتته

شـبه أنـه ال يضـمن، الن أما لـو فـتح رأس الظـرف، فقلبتـه الـريح او ذاب �لشـمس، ففـي الضـمان تـردد ولعـل اال
 .الريح والشمس كاملباشر، فيبطل حكم السبب

 .)٢٢(القبض �لعقد الفاسد: ومن االسباب
 .والقبض �لسوم، فان القابض يضمن

 .وكذا استيفاء املنفعة �الجارة الفاسدة، سبب لضمان اجرة املثل
 :النظر الثاين يف احلكم

تسـتدخل يف البنـاء او اللـوح يف السـفينة، وال يلـزم املالـك  )٢٣(خلشبةجيب رد املغصوب ما دام �قيا ولو تعسر، كا
 .وكذا لومزجه مزجا يشق متيزه، كمزج احلنطة �لشعري، أو الدخن �لذرة، وكلف متيزه واعادته.اخذ القيمة

 .)٢٤(ولو خاط ثوبه خبيوط مغصوبة، فان امكن نزعها، الزم ذلك، وضمن ما حيدث من نقص
 .تزاعها لضعفها ضمن القيمةولو خشى تلفها �ن

 وكذا لوخاط �ا جرح حيوان له حرمة مل ينتزع إال مع االمن عليه، تلفا وشينا وضمنها
___________________________________ 

ث(طــار مبجــرد فــتح القفــص: اي) مبــادرا)(١٩( ربهم أن يف املكــان الفــالين مــاال فإنــه : اي) لــو دل الســراق(بعــد فــرتة: اي) بعــد مكــ فعــل اخــ
 .حراما لكنه اليضمن املال

 .احلبل الذي يشد به القربة والكيس وغريمها: الوكاء) ٢٠(
 .كما لو كان مسن موضوعا يف قربة مفتوحة، فحفر االرض حتت القربة فمالت وسال السمن) ٢١(
كمن ) �الجارة الفاسدة(لبيعقبضه للشراء قبل عقد ا: اي) �لسوم)(مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده(كأنه يضمنه لو تلف لقاعدة) ٢٢(

 .استأجر دارا جمهولة، او مثن جمهول فإن االجارة فاسدة فإذا استفاد من الدار كان عليه اجرة املثل
فلو قـالوا ) وال يلزم املالك(اخلشبة املغصوبة جتعل يف اساس او وسط البناء، فيجب ردها ولو استلزم خراب البناء وكذا يف السفينة: اي) ٢٣(

�لفارسـية زرت، الن حيا�مـا متشـا�ة ) الذرة(، �لفارسية ارزن)الدخن(نعطيك قيمة اخلشبة فله احلق ان اليقبل ويطلب عني خشبتهللمالك 
 .ومتقاربة احلجم

ث ال يســتفاد منهــا: اي) تلفهــا(نقــص يف اخليــوط، كمــا لــو اســتلزم تقطعــا قلــيال فيهــا) ٢٤( مثــل لــه بعضــهم بغــري ) لــه حرمــة(تقطعــا كثــريا حبيــ
ملأكول الذي اذا ذبح الجل اخراج اخليوط ال يستفاد من حلمه، او املأكول الذي ليس للغاصب، وأما اذا كـان للغاصـب فيجـب عليـه ذحبـه ا

 .مو� واذية: اي) تلفا وشينا(واخراج اخليوط منه

    



٣٣ 

 .التمر أو ختريق الثوب رده مع االرش )٢٥(ولو حدث يف املغصوب عيب، مثل تسويس
 .يضمن قيمة املغصوب: غري مستقر كعفن احلنطة، قال الشيخولو كان العيب 

 .برد العني مع أرش العيب احلاصل، مث كلما ازداد عيبا دفع أرش الز�دة، كان حسنا: ولو قيل
 .رده، وال يضمن تفاوت القيمة السوقية )٢٦(ولو كان حباله

 .)٢٧(قيمة اجزائهفإن تلف املغصوب، ضمنه الغاصب مبثله إن كان مثليا، وهو ما يتساوى 
 .)٢٨(فإن تعذر املثل، ضمن قيمته يوم االقباض، ال يوم االعواز
، مل يلــزم مــا حكــم بــه احلــاكم، وحكــم �لقيمــة وقــت )٢٩(ولــو أعــوز، فحكــم احلــاكم �لقيمــة، فــزادت أو نقصــت

 .تسليمها، الن الثابت يف الذمة ليس اال املثل
يضـمن أعلـى القـيم، : ختيار االكثر وقال يف املسبوط واخلالفوان مل يكن مثليا، ضمن قيمته يوم غصبه، وهو ا

 .، وهو حسن)٣٠(من حني الغصب إىل حني التلف
 .وال عربة بز�دة القيمة وال بنقصا�ا بعد ذلك على تردد
___________________________________ 

الن احلنطـة اذا تعفنـت ال تصـلح بـل تفسـد ) كعفن احلنطـة(بل يف ازد�د حىت يتلف) غري مستقر(حدوث الدود او حنوه يف التمر: اي) ٢٥(
 .شيئا فشيئا

ت قيمتـه ألـف دينـار ورده حـي كانـت قيمتـه : يعين) ٢٦( ث كانـ لو كان املغصوب مل يتغـري ولكـن تغـريت قيمتـه السـوقية، كالـذهب غصـبه حيـ
 .مئة دينار

س اجلــزء إىل نفــس الكـل، مــثالان تكــون نســبة قيمـة اجلــزء إىل قيمــة : هـذا تعريــف للمثلــي ومعـىن ذلــك) ٢٧( احلنطــة مثليــة، : الكــل كنسـبة نفــ
ث دينـار  الن قيمة كيس منها اذا كانت دينارا، تكون قيمة نصـف كيسـها نصـف دينـار، وقيمـة ربـع كيسـها ربـع دينـار، وقيمـة ثلـث كيسـها ثلـ

كـان دينـارا، فلـيس قيمـة نصـف ذاك الكتـاب الكتاب فإنه قيمي المثلي، الن قيمة كتاب اذا  ) خبالف(وقيمة عشر كيسها عشر دينار وهكذا
 .نصف دينار، وقيمة ربع ذاك الكتاب ربع دينار، فال تتساوى قيمة اجلزء مع نفس اجلزء

تعذر وجود املثل، مثال لـو غصـب زيـد كـيس حنطـة مـن عمـرو اول : اي) االعواز(اعطاء قيمة املغصوب إىل املالك: اي) االقباض(يوم) ٢٨(
احلنطـة يف نصـف شـعبان، وأراد اعطـاء القيمـة لعمـرو آخـر شـعبان، مسـى اول شـعبان يـوم الغصـب، ونصـف شـعبان شـعبان، وقـد تعـذر وجـود 

 .يوم االعواز، وآخر شعبان يوم االقباض
 .فيجب على زيد اعطاء قيمة كيس حنطة يف آخر شعبان، سواء كانت قيمته آخر شعبان اكثر أو أقل من قيمته نصف شعبان

ت(او نقصـــت بعـــد حكـــم احلـــاكم وقيـــل االقبـــاضزادت القيمـــة : اي) ٢٩( ين) الن الثابـــ مـــادام مل يـــدفع الغاصـــب القيمـــة ففـــي ذمتـــه مثـــل : يعـــ
 .احلنطة ال قيمتها، وا�ا ينتقل إىل القيمة عند اعطاء القيمة، فيجب مراعاة قيمة ذاك الوقت

ت قيمتــه اول الشــهر : مــثال) ٣٠( ث الشــهر، وكانــ ــ ث الشــهر لــو غصــب خروفــا اول الشــهر وذحبــه �ل ــ عشــرة و�ين الشــهر مخســة عشــر، و�ل
عشرين، ضمن العشرين، او صارت قيمته �ين الشهر مثانية و�لث الشهر مخسة ضمن عشرة، او كانت قيمته �ين الشهر مخسة عشر �لث 

ع القيمـــة، الن القيمـــة اســـتقرت يف الذ: اي) بعـــد ذلـــك(الشـــهر ثالثـــة عشـــر ضـــمن مخســـة عشـــر وهكـــذا ث وقيـــل دفـــ مـــة فـــال تزيـــد وال بعـــد الثلـــ
 .تنقص

    



٣٤ 

 .يضمنان بنقد البلد كمالو اتلف ما ال مثل له: ، وقال الشيخ)٣١(والذهب والفضة يضمنان مبثلهما
 .ولو تعذر املثل، فإن كان نقد البلد خمالفا للمضمون يف اجلنس، ضمنه �لنقد
قـوم بغـري جنسـه ليسـلم مـن  ،)٣٢(وإن كان من جنسـه، اتفـق املضـمون والنقـد وز�، صـح، وإن كـان احـدمها أكثـر

 .الر�
 .، متفقي اجلنس)٣٣(وال تظنن أن الر� خيتص �لبيع، بل هو �بت يف كل معاوضة على ربوبيني

 .، كان على الغاصب مثل االصل وقيمة الصنعة)٣٤(ولو كان يف املغصوب صنعة، هلا قيمة غالبا
تظهــر لــو ازيلــت عــدوا�، ولــو مــن غــري غصــب وإن زاد عــن االصــل، ربــو� كــان أوغــري ربــوي، الن للصــنعة قيمــة 

 .وان كانت الصنعة حمرمة، مل يضمن
ولـــو كــــان املغصـــوب دابــــة، فجـــىن عليهــــا الغاصـــب أو غــــريه، أو عابـــت مــــن قبـــل هللا ســــبحانه، ردهـــا مــــع أرش 

 .)٣٥(النقصان
 االرش وتتســـاوى �يمـــة القاضـــي وغـــريه يف االرش، وال تقـــدير يف قيمـــة شـــئ مـــن أعضـــاء الدابـــة، بـــل يرجـــع إىل

 .السوقي
 .ربع قيمتها )٣٦(يف عني الدابة: وروي

 .وحكى الشيخ يف املبسوط واخلالف عن االصحاب، يف عني الدابة نصف قيمتها، ويف العينني كمال قيمتها
 .وكذا كل ما يف البدن منه أثنان، والرجوع إىل االرش السوقي أشبه

 ه، ما مل تتجاوز قيمته ديةولو غصب عبدا أو أمة فقتله، او قتله قاتل، ضمن قيمت
___________________________________ 

فإ�ما مثليان، الن نسبه اجزاء قيمتها إىل الكل نسبة واحدة، فلو كانت قيمـة الـذهب اربعـة د�نـري فنصـف مثقـال منـه دينـاران، وربعـه ) ٣١(
كهذه االزمان اليت نقد ) يف اجلنس( مل يكن ذهب ليعطيهكما لو اتلف مثقال ذهب لشخص مث) ولو تعذر املثل(دينار واحد، وهكذا الفضة
 .البالد فيها غالبا اوراق مالية

كما لو اتلف مثقال ذهب قيمته اربعة د�نري ونقد البلد ذهب مسكوك اقل من مثقاله اربعة د�نري، فلو اعطاه ما يعـادل اربعـة د�نـري  ) ٣٢(
اعطـى مـن : اي) بغـري جنسـه(ف كانت قيمته اربعة د�نري والجيب عليه إال دفـع قيمتـه ال اكثـركان ذهبه اقل فيلزم الر�، وان اعطاه بوزن املتل

 .غري الذهب من الفضة او العروض او غريها مبا يعادل اربعة د�نري
 .مما يكون بيعهم �لكيل او الوزن، مع ز�دة أحدمها على اآلخر) ٣٣(
على رأي املصنف دفع  -يه قيمتها اربعة د�نري ودينار آخر لصياغته، وجب عليه كما لو كان ذهبا مصاغا حبيث كان عني الذهب ف) ٣٤(

االزالـة مل تكـن بغصـب : يعـين) ولـو مـن غـري غصـب(مخسة د�نري، او ما يعادل اخلمسة د�نري مـن الـذهب وان كـان ذهبـا اكثـر مـن املغصـوب
ت قيمـة ذهبهـا ) ضـمنمل ي(كمـا لـو كـان الـذهب آنيـة) حمرمـة(بل مبباشرة االتالف، او التسبيب قيمـة صـياغة اآلنيـة فلـو اتلـف آنيـة ذهـب وكانـ

 .عشرين دينارا وقيمة صياغة آنية ثالثني وا�موع مخسون ضمن العشرين فقط
ت قيمتهـا صـحيحة مئـة وقيمتهـا مكسـورة الرجـل مثـانني ضـمن عشـرين: اي) ٣٥( ) �يمـة القاضـي(قيمة النقصان، فلو انكسرت رجلها، وكانـ

 .كو�ا �يمة القاضي موجبا لز�دة ارشها وان كانت الرغبة فيها اكثرفليس وصف  
 .كالرجل، واليد، والبضعة، والكتف، واالذن وحنوها ففي واحد�ا نصف القيمة، ويف كليهما القيمة كاملة) اثنان(عني واحدة: اي) ٣٦(

    



٣٥ 

 .الغصب، كان حسنايضمن الزائد بسبب : ، ولو جتاوزت مل يضمن الز�دة ولو قيل)٣٧(احلر
 .ولو جتاوزت عن دية احلر، ردت اليه.وال يضمن القاتل غري الغاصب سوى قيمته مامل يتجاوز عن دية احلر
إن زاد االرش عــن اجلنايــة، طولــب الغاصــب �لــز�دة دون اجلــاين ، ضــمن قيمتــه، ولــو )٣٨(امــا لــو مــات يف يــده.فــ

عتـق وعليـه قيمتـه، وفيـه : فس، فـان كانـت متثـيال، قـال الشـيخولو جىن الغاصب عليه، مبا دون الن.جتاوزت دية احلر
، فهـي مقـدرة يف )٣٩(وكـل جنايـة ديتهـا مقـدرة يف احلـر.تردد ينشأ من االقتصـار �لعتـق يف التمثيـل علـى مباشـرة املـوىل

 .وما ليست مبقدرة يف احلر، ففيها احلكومة.اململوك حبساب قيمته
 .ن املقدر واالرش، كان حسنايلزم الغاصب أكثر االمرين، م: ولو قيل

كــان املالـك خمــريا، بــني تسـليمه واخــذ القيمــة وبـني إمســاكه وال شــئ : أمـا لــو اسـتغرقت ديتــه قيمتــه، قـال الشــيخ
 .، وفيه تردد)٤٠(له، تسوية بني الغاصب يف اجلناية وغريه

 .اجلناية، ال�ا مقدرةأو قطع االصبع الزائدة رده مع دية  )٤١(ولو زادت قيمة اململوك �جلناية، كاخلصاء
___________________________________ 

) وال يضــمن القاتــل(ديــة احلــر الــف دينــار ذهــب، او عشــرة االف درهــم فضــة، او ألــف غــنم، او مئــة بعــري، او مئتــا بقــرة، او مئتــا حلــة،) ٣٧(
ــى قــول بتمــام القيمــة يف  -لــع عينيــه وقطــع يــده كمــا لــو ق) وان زاد االرش عــن اجلنايــة(إىل احلــر: اي) ردت اليــه(كمــن قتــل خطــأ او حنــوه عل

ين) طولــب الغاصــب(فــا�موع قيمــة ونصــف -العينــني ونصــفها يف يــد واحــدة  لــو كــان غاصــبا اخــذت منــه متــام القيمــة ونصــفها معــا، واال : يعــ
 .اخذ النقص القيمي احلاصل بسبب ذلك

جبنايـة مل : اي) مبـا دون الـنفس(ىت ولـو كانـت قيمتـه اكثـر مـن ديـة احلـرحـ: يعين) ولو جتاوزت(مات العبد او االمة يف يد الغاصب: اي) ٣٨(
 .إذا كان املثل هو املوىل عتق وإال فال يعتق بتمثيل غري املوىل: يعين) على مباشرة املوىل(كقطع انفه، او صلم اذنه وحنومها) متثيال(ميت منها

ه، فإن كانت قيمته مثانني ففـي يـده اربعـني، وكمـا أن يف اصـبع واحـدة فكما أن يف يد احلر نصف ديته كذلك يف يد العبد نصف قيمت) ٣٩(
كقلــع اصــغره، او كســر يــده، او ) مبقــدرة يف احلــر(مــن احلــر عشــر ديتــه كــذلك يف اصــبع العبــد عشــر قيمتــه، فالثمــانني عشــرها مثانيــة، وهكــذا

نقـص قيمتـه اكثـر مـن النصـف فعليـه نقـص القيمـة، وان نقـص مقدار نقص قيمته يف العبد او االمة، فلـو قلـع عيـين العبـد فـإن ) واالرش(حنومها
 .أقل من النصف فعليه نصف القيمة

فإن غري الغاصب او جىن جنايـة مسـتوعبة للقيمـة كـان علـى مالـك العبـد او االمـة ذلـك لكـي الجيتمـع بـني العـوض واملعـوض كمـا كمـا ) ٤٠(
 .ذ منه االرش املستوعب للقيمة واليدفع له العبدالحتمال ان يؤخذ الغاصب �شق االحوال فتؤخ) وفيه تردد(قالوا

وهو قطع البيضتني، النه يـؤمن معـه مـن محـل املـرأة بدخولـه عليهـا، وكـان بعـض امللـوك سـابقا يرغـب يف مثـل هـذا العبـد اكثـر النـه كـان ) ٤١(
ال�ـا مقـدرة ففـي (يف حمـل االثقـال وحنـوهيرسله يف حرمه والخيشـى الفضـيحة أن جتـاوز علـى احلـرم، كمـا انـه يقـوى �خلصـاء ايضـا فيكـون اقـدر 

 .قطع البيضتني متام القيمة، ويف االصبع الزائدة ثلث قيمة االصبع الصحيحة

    



٣٦ 

 .واملكاتب املشروط وام الولد كالبحث يف القن )٤٢(والبحث يف املدبر
 .العني املغصوبة، دفع الغاصب البدل، وميلكه املغصوب منه، وال ميلك الغاصب )٤٣(وإذا تعذر تسليم املغصوب

ولو عادت، كان لكل منهما الرجوع، وعلى الغاصب االجرة، إن كان مما له اجرة يف العادة، من حني الغصـب 
 .إىل حني دفع البدل

 .إىل حني إعاده املغصوب، واالول أشبه: وقيل
التـالف ولو غصب شيئني، ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفـرد عـن صـاحبه، كـاخلفني فتلـف أحـدمها يضـمن 

وكــذا لوشــق ثــو� نصــفني، فنقصــت قيمــة كــل واحــد .، ورد البــاقي ومــا نقــص عــن قيمتــه �النفــراد)٤٤(بقيمتــه جمتمعــا
 .منهما �لشق، مث تلف احدمها

اما لـو اخـذ فـردامن خفـني يسـاو�ن عشـرة، فتلـف يف يـده وبقـي االخـر يف يـد املالـك، �قصـا عـن قيمتـه بسـبب 
 .ويف ضمان ما نقص عن قيمة االخر تردد.)٤٥(ان منضما إىل صاحبهاالنفراد، رد قيمته التالف لوك

وال ميلـك العــني املغصــوبة بتغريهـا واخراجهــا عــن االسـم واملنفعــة، ســواء كـان ذلــك بفعــل الغاصـب او فعــل غــريه،  
 .كاحلنطة تطحن والكتان يغزل وينسج

 .لك، ضمن الغاصبذحبها مع جهل املا )٤٦(ولو غصب مأكوال فأطعمه املالك، أو شاة فاسدعاه
يغـــرم أيهمـــا شـــاء لكـــن إن أغـــرم الغاصـــب مل يرجـــع إىل االكـــل، وان اغـــرم اآلكـــل رجـــع : وإن أطعمـــه غـــريه، قيـــل

 بل يضمن: اآلكل على الغاصب لغروره، وقيل
___________________________________ 

ت حــر بعــد وفــايت(هــو العبــد او االمــة الــذي قــال لــه املــوىل) ٤٢( هــو الــذي قــرر معــه املــوىل ان يــدفع للمــوىل متــام قيمــة ) املشــروطاملكاتــب )(انــ
وهـي الـيت وطأهـا املـوىل فحملـت ) وام الولـد(-نفسه مث بعد دفع التمام يتحرر، حبيـث لـو دفـع اكثـر القيمـة وبقـي االقـل اليتحـرر ربعـه وهكـذا 

هـؤالء الثالثـة حكـم العبـد اخلـالص يف االرش والقيمـة يعـين حكـم ) كالبحـث يف القـن(منه حيث ا�ا تتحرر بعد وفاة املوىل من نصـيب ولـدها
 .واجلناية عليه

ت العـني مـن البحـر اتفاقـا) ولـو عـادت(ميلـك البـدل: اي) وميلكـه(كما لو سقط املغصوب يف البحـر) ٤٣( ) كـان لكـل منهمـا(كمـا لـو خرجـ
ت اجرتـه كــل يـوم درمهـا، واسـتمر مخســة كمـا لـو كــان املغصـوب ابري) االجـرة(فللغاصـب اسـرتجاع البـدل، وللمالـك اســرتجاع املغصـوب قـا وكانـ

 .فعلى الغاصب مخسة دراهم -إىل حني دفع البدل واىل حني اخراجه من البحر على اخلالف  -أ�م 
 -مثال قيمة اخلفني معا دينار، فكل واحدة نصف دينار اذا كانتا معا، وقيمة كل واحدة وحدها بدون اآلخر ربع دينار، فيجب عليه ) ٤٤(

ان يعطي للمالك نصف دينار عـن الفـردة التالفـة، وربـع دينـار مـع الفـردة االخـرى وهـذا املبلـغ قيمـة نقـص الثانيـة  -بهما وتلف واحدة لو غص
 .بتلف االوىل

ف) مــا نقــص(يف مثالنــا االلــف نصــف دينــار) ٤٥( وجــه الــرتدد احتمــال الضــمان الن بســببه حصــل هــذا ) تــردد(وهــو ربــع دينــار يف مثالنــا االنــ
 .واحتمال عدم الضمان النه مل يغصب سوى فردة واحدة وليس عليه مامل يغصبه النقص،

 .يف حمل: اي) مبظانة)(املغرور يرجع إىل من غره(لكون االكل جاهدا �لغصب، لقاعدة: اي) لغروره(طلب من املالك ان يذحبها: اي) ٤٦(

    



٣٧ 

ضـمني مبظانـة االغـرتار، وكـان السـبب الغاصب من رأس، وال ضمان على اآلكل، الن فعـل املباشـر ضـعيف عـن الت
 .)٤٧(ولو غصب فحال، فأنزاه على االنثى، كان الولد لصاحب االنثى وان كانت للغاصب.أقوى

 .ولو نقص الفحل �لضراب، ضمن الغاصب النقص وعليه اجرة الضراب
 .ال يضمن االجرة، واالول أشبه ال�ا عند� ليست حمرمة: وقال الشيخ يف املبسوط

ماله أجرة، وبقي يف يده حىت نقص، كالثوب خيلـق والدابـة �ـزل، لزمـه االجـرة واالرش ومل يتـداخال،  ولو غصب
 .)٤٨(سواء كان النقصان بسبب االستعمال أو مل يكن

 .ولو أغلى الزيت فنقص ضمن النقصان
 قيمــة هلـــا، ال يلزمـــه ضــمان النقيصــة ال�ـــا نقيصــة الرطوبــة الـــيت ال: ولــو أغلــى عصـــريا فــنقص وزنــه، قـــال الشــيخ

 .خبالف االوىل ويف الفرق تردد
 :النظر الثالث يف اللواحق

 وهي نوعان
 :يف لواحق االحكام: النوع االول
 :وهي مسائل

كتعليم الصنعة وخياطـة الثـوب ونسـج الغـزل   )٤٩(إذا زادت قيمة املغصوب بفعل الغاصب، فإن كانت أثرا: االوىل
، كـان لـه اخـذها )٥٠(وإن كان عينـا.ته بشئ من ذلك، ضمن االرشولو نقصت قيم.وطحن الطعام، رده وال شئ له
 .ولو صبغ الثوب كان له ازالة الصبغ، بشرط ضمان االرش إن نقص الثوب.واعادة املغصوب وارشه لو نقص

 ولصاحب الثوب ازالته
___________________________________ 

ت االنثـــى للغاصـــب: يعـــين) ٤٧( اجـــرة : اي) ال�ـــا(اجلمـــاع: اي) الضـــراب(صـــابه ضـــعف او هـــزال او غريمهـــاا: اي) ولـــو نقـــص(حـــىت وان كانـــ
 .حنن الشيعة) عند�(الضراب

ت ) فــنقص(بـل كــان بسـبب البقــاء مـدة، او �بــوب الـر�ح وحــرارة الشـمس وقلــة االكـل يف الدابــة او مترضـها او غــري ذلـك) ٤٨( وزنـه، اونقصــ
 .يعين الزيت) خبالف االوىل(قيمته

كتعليمه السباب القبيحة والعادات السيئة مما تـنقص قيمتـه، او ) من ذلك(للعبد او االمة اللذين غصبهما) تعليم الصنعةك(اي ال عينا) ٤٩(
 .الفرق بني القيمة التامة والقيمة الناقصة: اي) االرش(اذا نقصت قيمة الطعام �لطحن وهكذا

 .االرض الجل الغرس فيهاكما لو نقصت قيمة ) لو نقص(كاالرض غصبها وغرس فيها غرسا) ٥٠(

    



٣٨ 

وكـذا لـو .، مل جيـب علـى احـدمها إجابـة اآلخـر)٥١(ولو أراد احـدمها مـا لصـاحبه بقيمتـه.أيضا، النه يف ملكه بغري حق
مث يشـرتكان، فـان مل يـنقص قيمـة ماهلمـا فاحلاصـل هلمـا وإن .وهب احدمها لصاحبه مل جيب على املوهوب لـه القبـول

 .احدمها كانت الز�دة لصاحبها ولو زادت قيمة.)٥٢(زادت فكذلك
ولــو بيــع  )٥٣(وإن نقصـت قيمــة الثــوب �لصــبغ، لــزم الغاصـب االرش، وال يلــزم املالــك مــا يــنقص مـن قيمــة الصــبغ

، مل يســـتحق الغاصـــب شـــيئا، اال بعـــد توفيـــة املغصـــوب منـــه قيمـــة ثوبـــه علـــى )٥٤(مصـــبوغا بنقصـــان عـــن قيمـــة الصـــبغ
 .الكمال

 .مة الثوب، لزم الغاصب إمتام قيمتهولو بيع مصبوغا بنقصان عن قي
 .إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن، فخلطه مبثله، فهما شريكان: الثانية

يكـــون شـــريكا يف فضـــل اجلـــودة، : يضـــمن املثـــل، لتعـــذر تســـليم العـــني، وقيـــل: وإن خلطـــه �دون أو أجـــود، قيـــل
 .ة، اال ان يرضى املالك �خذ العني ويضمن املثل يف فضل الرداء

 .لكان مستهلكا، وضمن املثل )٥٥(و خلطه بغري جنسهاما ل
فوائــد املغصــوب مضــمونة �لغصــب، وهــي مملوكــة للمغصــوب منــه، وإن جتــددت يف يــد الغاصــب، أعيــا�  : الثالثــة

 .وكذا منفعة كل ماله اجرة �لعادة.كانت كاللنب والشعري والوبر والثمر، أو منافع كسكىن الدار وركوب الدابة
ت الدابـ ة يف يــد الغاصـب او تعلــم اململـوك صــنعة أو علمـا فــزادت قيمتـه، ضــمن الغاصـب تلــك الــز�دة، ولـو مسنــ

 .)٥٦(فلو هزلت أو نسي الصنعة، أو ما علمه، فنقصت القيمة لذلك، ضمن االرض وان رد العني
 .وإن تلف، ضمن قيمة االصل والز�دة

 :فرعان
 عادت الصفة والقيمة، مللو زادت القيمة لز�دة صفة مث زالت الصفة، مث : االول

___________________________________ 
كما لو وهب صاحب الغرس غرسه لصاحب االرض ) القول(كما لو قال صاحب االرض لصاحب الغرس بعني الغرس، او �لعكس) ٥١(

 .عمل جيب عليه قبول اهلبة، بل كان له احلق يف ان يلزمه بنزع غرسه وعليه ارش االرض لسبب هذا النز 
: مثال -الز�دة هلما ايضا، كما لو زادت قيمة االرض بسبب وجود الزرع فيها، وزادت قيمة الزرع بسبب وجوده يف هذه االرض : اي) ٥٢(

 .الن مالك الثوب مل يكن السبب يف هذا النقص حىت يضمنه) ٥٣(-كانت تلك ارضا متربكا �ا 
بغ وحده مخسة، فبيع الثوب مع الصبغ �ثين عشر، فالثالثة خسارة على صـاحب كما لو كانت قيمة الثوب وحده عشرة، وقيمة الص) ٥٤(

 .بثمانية -يف املثال  -كما لو بيع ) عن قيمة الثوب(الصبغ
 .كما لو خلط الدهن �لشريج) ٥٥(
 .حىت وان رد العني: يعين) ٥٦(

    



٣٩ 

 .يمة االوىل، ضمن التفاوتولو نقصت الثانية عن ق.يضمن قيمة الز�دة التالفة، ال�ا اجنربت �لثانية
 .أما لو جتددت صفة غريها، مثل ان مسنت فزادت قيمتها، ردها وما نقص بفوات االوىل

ـــى حاهلـــا أو : الثـــاين ـــزد �ـــا القيمـــة، كالســـمن املفـــرط إذا زال، والقيمـــة عل ـــز�دة املتصـــلة مـــا مل ت ال يضـــمن مـــن ال
 .)٥٧(زائدة

 .�لبيع الفاسد، ويضمنهال ميلك املشرتي ما يقبضه : املسألة الرابعة
ما يتجدد من منافعه، وما يزداد مـن قيمتـه، لـز�دة صـفة فيـه فـإن تلفـت يف يـده، ضـمن العـني �علـى القـيم، مـن 

 .)٥٨(حني قبضه إىل حني تلفه إن مل يكن مثليا
لـى وللمالـك الرجـوع ع )٥٩(ولو اشرتى من غاصب، ضمن العني واملنافع، وال يرجع علـى الغاصـب إن كـان عاملـا

أيهما شاء على الغاصب، رجـع الغاصـب علـى املشـرتي وإن رجـع علـى املشـرتي، مل يرجـع علـى الغاصـب السـتقرار 
 .)٦٠(التلف يف يده

، إمـا مـثال )٦١(وإن كان املشرتي جاهال �لغصب، رجع على البائع مبا دفـع مـن الـثمن، وللمالـك املطالبـة �لـدرك
ــى الغاصــ ــذلك، رجــع .ب، النــه قــبض ذلــك مضــمو�او قيمــة، وال يرجــع املشــرتي بــذلك عل ولــو طالــب الغاصــب ب

 .الغاصب على املشرتي
ولـــو طالـــب املشـــرتي مل يرجـــع علـــى الغاصـــب ومـــا يغرتمـــه املشـــرتى، ممـــا مل حيصـــل لـــه يف مقابلتـــه نفـــع، كالنفقـــة 

 .، فله الرجوع به على البائع)٦٢(والعمارة
 له: يف هذه: جع �ا على البائع وقيل، وير )٦٣(ولو اولدها املشرتي كان حرا، وغرم قيمة الولد

___________________________________ 
 .او كانت القيمة �هلزال زائدة عن القيمة وقت تلك السمنة: اي) ٥٧(
 .كالسكر واحلنطة، واالرز وحنوها من املثليات واال ضمن مثلها) ٥٨(
املالك واخـذ الكتـاب منـه، فلـيس لـه ان يرجـع إىل الغاصـب و�خـذ مثـن  لو اشرتى كتا� مغصو� وهو يعلم �نه مغصوب، فجاء: يعين) ٥٩(

 .الكتاب منه، النه سلط الغاصب على ماله جما�
للمالك، سـواء كـان مسـاو� او اقـل اواكثـر مـن الـثمن الـذي دفعـه للبـائع الغاصـب، فلـو اشـرتى ) مبا دفع من الثمن(يف يد املشرتي: اي) ٦٠(

صب بدينار واكله مث جاء املالك الواقعي للخروف واخذ منه نصف دينار، او دينارا، او دينارين أخـذ ذلـك جاهال �لغ -اخلروف املغصوب 
 .من الغاصب البائع

ين) ٦١( ف عنــد املشــرتي او نقــص فللمالــك مطالبتــه ببــدل التــالف وبــدل الــنقص وان كــان : الــدرك بــدل التلــف، يعــ لــو كــان املغصــوب قــد تلــ
مـا دفعـه، والـدرك، الن املشــرتي : للمشــرتي الرجـوع علـى الغاصـب �زيــد ممـا دفعـه إىل الغاصـب، ال بشــيئنياملشـرتي جـاهال �لغصـب، ولـيس 

الن الغاصـب لـيس عليـه ان خيسـر ) رجـع الغاصـب علـى املشـرتي(حصل يف مقابل ذلك شيئا بعد املغصوب الذي تلف عنده او نقص عنـده
 .مارحبه املشرتي او اتلفه

 .وعمارة البيت والبستان واالرض وحنومها.كنفقة العبد او الدابة) ٦٢(
وهـو كمـا ) وفيـه احتمـال آخـر(وهـي مسـألة السـتيالد) يف هذه(اعطى قيمة الولد للمالك، وقيمة الولد احلر هو ان يعترب قنا ويقوم: اي) ٦٣(

 .احلاق االستيالد مبا حصل املشرتي يف مقابلة نفع الن حرية الولد نفع للمشرتي: يف املسالك
 .حصل املشرتي يف مقابلته نفعا فيه قوالن كما سيأيت عند رقم وما)٦٤(

    



٤٠ 

ولــو طالــب البــائع، مل يرجــع علــى املشــرتي، وفيــه . لكــن لــو طالــب املشــرتي، رجــع علــى البــائع.مطالبــة ايهمــا شــاء
: امــا مــا حصــل للمشــرتى يف مقابلتــه نفــع، كســكىن الــدار ومثــرة الشــجرة والصــوف واللــنب، فقــد قيــل.احتمــال آخــر

 .ه الغاصب ال غري، النه سبب االتالفيضمن
 .ومباشرة املشرتى مع الغرور ضعيفة، فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما وأطعمه املالك

 .إلزام أيهما شاء، اما الغاصب فلمكان احليلولة، واما املشرتي فلمباشرة االتالف )٦٤(له: وقيل
إن رجــع علــى الغاصــب، رجــع علــى املشــرتي، الســتقرار التلــ وإن رجــع علــى املشــرتي، مل يرجــع علــى .ف يف يــدهفــ

 .الغاصب واالول أشبه
 .جاهلني �لتحرمي لزمه مهر امثاهلا للشبهة )٦٥(لو غصب مملوكة فوطأها فإن كا�: اخلامسة
ورمبا قصر بعض االصحاب هذا احلكم، على . عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا: وقيل

�صــبعه، لزمــه ديــة البكـــارة ولــو وطأهــا مــع ذلـــك، لزمــه االمــران، وعليــه اجـــرة  )٦٦(فلــو افتضـــها.الشــبهةالــوطء بعقــد 
، مــن حــني غصــبها إىل حــني عودهــا ولــو احبلهــا، حلــق بــه الولــد، وعليــه قيمتــه يــوم ســقط حيــا، وارش مــا )٦٧(مثلهــا

 .ينقص من االمة �لوالدة
 .، وفيه إشكال ينشأ من تضمني االجنيب)٦٨(م حبياتهمل يضمنه لعدم العل: " ولو سقط ميتا، قال الشيخ

 .)٦٩(بني وقوعه �جلناية، وبني وقوعه بغري جناية: وفرق الشيخ
 ، وضمن)٧٠(ولو ضر�ا أجنيب فسقط، ضمن الضارب للغاصب دية جنني حر

___________________________________ 
 .وهو ضمان الغاصب الغري مطلقا) واالول أشبه(وملكه �لغصب الن الغاصب حال بني املالك) احليلولة(للمالك: اي) ٦٤(
 .الغاصب واالمة) ٦٥(
ديـــة (ادخـــل اصـــبعه يف فرجهـــا وخـــرق بكار�ـــا �صـــبعه، واملقصـــود �الصـــبع لـــيس خصوصـــها بـــل مطلـــق ازالـــة البكـــارة بغـــري الـــوطء: اي) ٦٦(

دية البكارة، مع مهر ) لزمه االمران(-على اخلالف  -او اكثر االمرين  وهي اما عشر قيمتها، او التفاوت بني قيمتها �كرة او ثيبة،) البكارة
 .امثاهلا، او العشر ونصف العشر، فإن عدت �كرة فالعشر، وان عدت ثيبا �القتصاص بغري الوطء فنصف العشر

ت مغصــوبة؟: اي) ٦٧( ) ا يــنقص مــن االمــة �لــوالدةمــ(�لغاصــب الـواطئ) حلــق بــه(مثـل هــذه االمــة كــل يــوم كـم تكــون اجر�ــا؟ وكــم يومــا كانـ
 .ال�ا تصنفت، او تنزف دما كثريا ومترض او جترح �لوالدة فتقل قيمتها

لو جىن اجنيب عليها فسقط ميتا هنـا ايضـا اليعلـم حياتـه، : يعين) تضمني االجنيب(النه اليعلم هل كان حيا ومات، او كان ميتا: يعين) ٦٨(
 .هنافكيف يقال بضمان االجنيب اجلاين، فكذلك 

ىن الغاصـب عليهـا بضـرب او غـريه فسـقط الولـد ميتـا ) ٦٩( فإن وقع الولـد ميتـا بـدون جنايـة علـى امـه مل يضـمن الغاصـب قيمـة الولـد، وان جـ
 .ميتا: اي) فسقط(ضمن قيمته

انون اذا كـان عظامـا، ومثـ -وقبله فمئة بعد كمال اخللق وقبل نفخ الـروح  -دية كاملة  -إن كان قد نفخ فيه الروح فالف دينار : وهي) ٧٠(
وستون اذا كان مضـغة، واربعـون إذا كـان علقـة، وعشـرون اذا كـان بعـد نطفـة، وفيهـا اقـوال اخـرى �يت تفاصـيلها يف كتـاب الـد�ت، يف النظـر 

 .الرابع يف اللواحق وهي اربعة، االول دية اجلنني فراجع هناك
 .ب الد�ت يف نفس املوضع ايضاودية جنني امه عشر قيمة امه على املشهور كما سيأيت يف كتا

    



٤١ 

 .الغاصب للمالك دية جنني أمه
 .، فللموىل املهر إن أكرهها الغاصب على الوطء، وعليه احلد)٧١(ولوكان الغاصب واالمة عاملني �لتحرمي
النـه للمالـك، واالول اشـبه إال ان تكـون بكـرا  )٧٢(يلزمه عـوض الـوطء: وإن طاوعته، حد الواطئ وال مهر، وقيل

 .ولو محلت مل يلحق به الولد، وكان رقا ملوالها، ويضمن الغاصب ما ينقص �لوالدة.لزمه ارش البكارةفي
 .ولو مات ولدها يف يد الغاصب، ضمنه

 .)٧٣(ال يضمن، ال� ال نعلم حياته قبل ذلك، وفيه تردد: ولو وضعته ميتا، قيل
 .ر يف اجلنا�تولو كان سقوطه جبناية جان، لزمه دية جنني االمة على ما نذك

 .، ووجب احلد واملهر)٧٤(ولو كان الغاصب عاملا، وهي جاهلة، مل يلحق الولد
 .ولو كان �لعكس حلق به الولد، وسقط عنه احلد واملهر، وعليها احلد

للمغصـوب منـه، : الـزرع والفـرخ للغاصـب، وقيـل: ، قيـل)٧٥(إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضـا فاسـتفرخه: السادسة
 .وهو االشبه

 .ولو غصب عصريا فصار مخرا، مث صار خال، كان للمالك
 .ولو نقصت قيمة اخلل عن قيمة العصري، ضمن االرش

لو غصب ارضا، فزرعها أو غرسها، فالزرع ومنـاؤه للـزارع، وعليـه اجـرة االرض وازالـة غرسـه وزرعـه وطـم : السابعة
 .، وأرش االرض إن نقصت)٧٦(احلفر

وكــذا لــو بـــذل الغاصــب، مل جيــب علـــى .مل جيــب علــى الغاصـــب إجابتــهولوبــذل صــاحب االرض قيمــة الغـــرس، 
 .ولو حفر الغاصب يف االرض بئرا، كان عليه طمها.صاحب االرض قبوله، ولوهبة

للمالـك منعـه، كـان حسـنا، : نعم، لتحفظها من درك الرتدي ولو قيل: ؟ قيل)٧٧(وهل له طمها مع كراهية املالك
 .تبقائهاوالضمان يسقط عنه برضا املالك �س

___________________________________ 
 .رضيت االمة بوطئها �لغصب عاملة �لتحرمي: اي) طاوعته(حد الز� مئة سوط: اي) وعليه احلد(�ن الوطء �لغصب حرام: اي) ٧١(
 .ولعله نصف عشر قيمتها) ٧٢(
 .عشر قيمة امه على املشهوروهي ) دية جنني االمة(مباشرة) ٦٨(يعين ما تقدم من املاتن بعد رقم) ٧٣(
 .�ن كان الغاصب جاهال �لتحرمي واالمة عاملة �لتحرمي) �لعكس(مل يكن حرا، بل قنا ملوىل االمة: اي) ٧٤(
 .جعل البيض فرخا: اي) ٧٥(
جار والــزروع: اي) ٧٦( ع االشــ ــ(نقــص قيمــة االرض بســبب احلفــر وحنوهــا: اي) وارش االرض(احلفــرات احلاصــلة بســبب قلــ ــع : اي) هاجابت بي

 .حىت لو وهب الغاصب زرعه للمالك الجيب على املالك قبول اهلبة: اي) ولو هبة(قيمة االرض) بذل الغاصب(الغرس لصاحب االرض
الن طـم احلفـر نـوع ) منعـه(من فسـاد إبقـاء احلفـر لكـي يـؤدي إىل احنطـاط االرض: اي) من درك الرتدي(اذا كره املالك طم احلفرة: اي) ٧٧(

 .فإذا مل �ذن املالك مل جيزمن التصرف 

    



٤٢ 

، فـان كـان حصـوهلا بسـبب مـن صـاحب الـدار، ألـزم اهلـدم )٧٨(إذا حصلت دابة يف دار ال خترج اال �ـدم: الثامنة
 .واالخراج، وال ضمان على صاحب الدابة

، ، ضمن صاحب الدابة اهلـدم)٧٩(وإن كان من صاحب الدابة، ضمن اهلدم، وكذا إن مل يكن من احدمها تفريط
ولـــو ادخلـــت دابـــة رأســـها يف قـــدر، وافتقـــر اخراجهـــا إىل كســـر القـــدر، فـــإن كانـــت يـــد مالـــك الدابـــه .النـــه ملصـــلحته

 .، أو فرط يف حفظها ضمن)٨٠(عليها
وإن مل يكـن يـده عليهـا، وكــان صـاحب القـدر مفرطــا، مثـل ان جيعـل قـدره يف الطريــق، كسـرت القـدر عنهــا، وال 

ا تفريط، ومل يكن املالـك معهـا، وكانـت القـدر يف ملـك صـاحبها، كسـرت ضمان يف الكسر وإن مل يكن من احدمه
 .وضمن صاحب الدابة الن ذلك ملصلحته

، بغـــري اذن مالـــك اجلـــذع، )٨١(قـــال الشـــيخ يف املبســـوط إذا خشـــي علـــى حـــائط، جـــاز ان يســـتند جبـــذع: التاســـعة
 .مدعيا لالمجاع، ويف دعوى االمجاع نظر

 .، ضمن الغاصب قيمته)٨٢(عمدا فقتل إذا جىن العبد املغصوب: العاشرة
 .وإن طلب ويل الدم الدية، لزم الغاصب أقل االمرين من قيمته ودية اجلناية

ـــت قصاصـــا فيمـــا دون الـــنفس فـــاقتص منـــه وإن عفـــا علـــى مـــال، ضـــمن .، ضـــمن الغاصـــب االرش)٨٣(وإن اوجب
 .الغاصب اقل االمرين
 .لزمه إعادته إذا نقل املغصوب إىل غري بلد الغصب،: احلادية عشرة

 .، مل يلزم الغاصب، الن احلق هو النقل)٨٤(ولو طلب املالك االجرة عن إعادته
 .ولو رضي املالك به هناك، مل يكن للغاصب قهره على االعادة

___________________________________ 
ث الميكــن خروجهــا عــن �ب الــدار ) ٧٨( ت الدابــة صــغرية مث كــربت حبيــ ت مث وضــعوا للــدار �� الــدار، كمــا لــو ادخلــ او كانــت كبــرية ودخلــ

 .صغرية الميكن خروج تلك الدابة منها
 .كما لو ادخل املستأجر يف الدار دابة فكربت اتفاقا كربا غري ملحوظ سابقا) ٧٩(
 .كمالو ترك دابته تدخل البيوت ومل يشدها حببل وحنوه) او فرط(كما لو كان مع الدابة، او راكبا هلا) ٨٠(
 .عودة قوية، �ن يوضع اجلذع خلف احلائط لكي اليسقط احلائط :اي) ٨١(
مـثال ) اقـل االمـرين(كمالو غصب زيد عبدا، فقتل ذاك العبد شخصا وقتل العبد قصاصا، فزيد ضامن لقيمة العبد بدفعها ملالك العبـد) ٨٢(

احب اليــد الديـة دفـع غاصــب العبـد اليـه اربعمئــة لـو كانـت قيمـة العبــد اربعمئـة دينـار وقطــع العبـد يـد رجــل حـر، فديتـه مخسـمئة فــإن طلـب صـ
 .قيمة العبد، وان كان العبد قطع اصبع حر فديته مئة، يدفعها غاصب العبد لصاحب االصبع

اي وقال ا�ىن عليه اعفي العبد وال ) وان عفى على مال(كمالو قطع يد العبد قصاصا، ضمن الغاصب نقصان قيمة العبد بقطع يده) ٨٣(
 .من ذاك املال ومن قيمة العبد) اقل االمرين(ط ان يدفع يل كذا من املالاقتص منه بشر 

 .رضي بعدم االعادة إىل بلد غصبه فيه: اي) هناك(قال املالك للغاصب التعده واعطىن اجرة اعادته: اي) ٨٤(

    



٤٣ 

 :يف مسائل النزاع: النوع الثاين
 :وهي ستة
القـول قـول : ل قول املالك مع ميينه، وهو قول االكثر، وقيلإذا تلف املغصوب واختلفا يف القيمة، فالقو : االوىل

 .او درهم، مل يقبل )٨٥(مثن اجلارية حبة: الغاصب، وهو أشبه، اما لو ادعى ما يعلم كذبه فيه، مثل ان يقول
إذا تلـــف وادعـــى املالـــك صـــفة يزيـــد بـــه الـــثمن، كمعرفـــة الصـــنعة، فـــالقول قـــول الغاصـــب مـــع ميينـــه، الن : الثانيـــة
 .يشهد لهاالصل 

أمــا لــو ادعــى الغاصــب عينــا، كــالعور وشــبهه، فــانكر املالــك، فــالقول قولــه مــع ميينــه الن االصــل الصــحة، ســواء  
 .)٨٦(كان املغصوب موجودا أو معدوما

بعتـك مــاال املـك وأقـام بينــة، : )٨٧(إذا �ع الغاصـب شـيئا، مث انتقــل اليـه بسـبب صــحيح فقـال للمشـرتي: الثالثـة
ان اقتصــر علــى لفــظ البيــع، ومل يضــمن اليــه مــن : ال، النــه مكــذب هلــا مبباشــرة البيــع، وقيــل: هــل تســمع بينتــه؟ قيــل

 .االلفاظ ما يتضمن اعداء امللكية، قبلت وإال ردت
وقــال املالــك بعــد موتــه، فــالقول قــول املالــك مــع  )٨٨(رددتــه قبــل موتــه: إذا مــات العبــد، فقــال الغاصــب: الرابعــة

 .ملنا يف هذه القرعة، كان جائزاولو ع: ميينه، وقال يف اخلالف
 .، فالقول قول الغاصب مع ميينه)٨٩(إذا اختلفا يف تلف املغصوب: اخلامسة

 .فاذا حلف، طالبه املالك �لقيمة لتعذر العني
، فــالقول قــول الغاصــب مــع ميينــه، الن يــده علــى )٩٠(إذا اختلفــا فيمــا علــى العبــد، مــن ثــوب أو خــامت: السادســة

 .اجلميع
___________________________________ 

 .حبة حنطة او شعري مثال: يعين) ٨٥(
 ".أما لو ادعى الغاصب عيبا " هذا يف الفرع الثاين وهو قوله ) ٨٦(
ــع ويســرتد ما�عــه للمشــرتي) ٨٧( ت(بيعــه ظــاهر يف امللكيــة، وهــذا الظــاهر يكــذب البينــة: اي) مبباشــرة البيــع(لكــي يبطــل البي البينــة : اي) قبلــ

 .هذا ملك يل وابيعه لك: يتضمن ادعاء امللكية ان يقول حال املبيع ومثال ما
 .�فذا العمل �لقرعة: اي) كان جائزا(حىت اليكون موته يف ضمان الغاصب) ٨٨(
 .المل يتلف وهو عندك: فقال الغاصب تلف املغصوب، وقال املالك) ٨٩(
  .نفس العبد وما عليه: اي) على اجلميع(ثوب كذا، وانكر الغاصبفقال املالك مثال كان يف يد العبد خامت، او كان عليه ) ٩٠(

   



٤٤ 

 كتاب الشفعة

 .)١(استحقاق احد الشريكني حصة شريكه، بسبب انتقاهلا �لبيع: وهي
 :والنظر يف ذلك يعتمد مخسة مقاصد
 :املقصد االول ما تثبت فيه الشفعة

 .، والبساتني امجاعا)٢(كاملساكن، والعراص: وتثبت يف االرضني
نعــم، دفعــا لكلفــة القســمة، واســتنادا إىل روايــة : وهــل تثبــت فيمــا ينقــل كالثيــاب واآلالت والســفن واحليــوان؟ قيــل

 .يونس، عن بعض رجاله، عن أيب عبدهللا 
 .، واستضعافا للرواية املشار إليها، وهو اشبه)٣(ال، إقتصارا يف التسلط على مال املسلم مبوضع االمجاع: وقيل
 .ولو أفرد �لبيع، نزل على القولني.)٤(الشجر والنخل واالبنية، فتثبت فيه الشفعة تبعا لالرضاما 

 .ومن االصحاب من اوجب الشفعة يف العبد، دون غريه من احليوان
 .تردد، اشبهه أ�ا ال تثبت )٥(ويف ثبو�ا يف النهر والطريق واحلمام وما تضر قسمته

 .قسمتة، فاملتضرر الجيرب على القسمةونعين �لضرر، اال ينتفع به بعد 
وكـذا لـو كـان .ولو كان احلمام أو الطريق أو النهر، مما ال يبطل منفعته بعـد القسـمة اجـرب املمتنـع وتثبـت الشـفعة

 .، حبيث تسلم البئر الحدمها)٦(مع البئر بياض أرض
___________________________________ 

 .كتاب الشفعة
 .شريكني يف ارض، فباع زيد حصته لشخص �لث كان لعمرو احلق يف انتزاع املبيع لنفسهفلو كان زيد وعمرو ) ١(
 .مجع عرضه، يعين االرض اخلالية من زراعة وبناء) ٢(
خص : اي) واستضـعافا(فالشفعة تسلط على مال �عه الشريك الثالث، فيقتص على مـورد االمجـاع) ٣( الن الروايـة ضـعيفة السـند جلهـل الشـ

 .المام ليونسالراوي عن ا
يت هــي عليهــا: اي) ٤( ت مــع االرض الــ يت حتتهــا: اي) افــرد(إذا بيعــ ئ، ) علــى القــولني(بيــع وحــدها بــدون االرض الــ القــول �لشــفعة يف كــل شــ

 .والقول �لشفعة يف االرض فقط
 .لكربها وسعتها) مما اليبطل منفعته(كالكتاب، واخلامت، والفرش الواحد وحنو ذلك) ٥(
 .بئر الحدمها، واالرض آلخرحبيث تصري ال) ٦(

    



٤٥ 

 .يف الشفعة، إذا بيع مع االرض تردد، إذ ليس من عادته أن ينقل )٧(ويف دخول الدوالب والناعورة
وال تثبـــت .وال تـــدخل احلبـــال الـــيت تركـــب عليهـــا الـــدالء يف الشـــفعة، اال علـــى القـــول بعمـــوم الشـــفعة يف املبيعـــات

وتثبـــــت يف االرض .)٨(والشـــــجر منضـــــمة إىل االصـــــل واالرض.النخـــــلالشـــــفعة يف الثمـــــرة، وإن بيعـــــت علـــــى رؤوس 
 .، �الشرتاك يف الطريق أو الشرب، إذا بيع معها)٩(املقسومة

ت يف الطريــق أو الشــرب، إن كــان واســعا  ــ ت الشــفعة يف االرض وتثب ــ ــع، مل تثب ولــو أفــردت االرض املقســومة �لبي
 .فالشفعة يف الشقص خاصة حبصة من الثمن.)١٠(ولو �ع عرصة مقسومة وشقصا من اخرى صفقة.ميكن قسمته
 .انتقال الشقص �لبيع، فلو جعله صداقا أو صدقة أوهبة أو صلحا، فال شفعة )١١(ويشرتط

، وبعضـها طلقـا فبيــع الطلـق مل يكـن للموقـوف عليــه شـفعة ولـو كــان واحـد، النـه لــيس )١٢(ولـو كانـت الـدار وقفــا
 .مالكا للرقبة على اخلصوص

 .تثبت الشفعة: وقال املرتضى 
 :املقصد الثاين يف الشفيع

 .ويشرتط فيه االسالم، إذا كان املشرتي مسلما.، قادر على الثمن)١٣(وهو كل شريك حبصة مشاعة
 .فال تثبت الشفعة للجار �جلوار، وال فيما قسم وميز، اال مع الشركة يف طريقه أو �ره، وتثبت بني الشريكن

 احدمها نعم، وتثبت مطلقا على: واحد؟ فيه اقوال )١٤(شفيعوهل يثبت ملا زاد عن 
___________________________________ 

اشـارة ) اذا بيـع مـع االرض(خشـبة تشـد بدابـة تـديرها وهـي مرتبطـة �لـدوالب) النـاعورة(جمموعة دالء مرتابطة يستخرج �ا املاء) الدوالب)(٧(
 .يع منفردا وحده، بناء على عدم ثبوت الشفعة فيما ينقلإىل انه ال اشكال يف عدم ثبوت الشفعة لو ب

 .االصل اي الشجر والنخل) ٨(
اشرتط املشهور للشـفعة ان تكـون االرض مشـرتكة غـري مفـرزة حصـة احـدمها عـن االخـرى، فلـو كانـت مفـرزة فبـاع احـدمها حصـة التثبـت ) ٩(

ت الشــفعة يف اجلميــعالشــفعة لالخــر، فلــو �ع حصــته املفــرزة مــن االرض مــع الطريــق والشــرب  ــ اصــطالحا يقــال للطريــق ) الطريــق(املشــرتك تثب
 .يقال للطريق املشرتك إىل املاء) والشرب(املشرتك إىل الدار او البستان وحنومها

 .نسبتها إىل الثمن املسمى كنسبة احلصة إىل الثمن السوقي) حبصة من الثمن(يف معاملة واحدة: اي) ١٠(
ملكا طلقا، مقابل الوقف على شخص الذي هو ملك له ولكن ال جيـوز لـه التصـرف فيـه مطلقـا اال : اي )طلقا(يف حتقق حق الشفعة) ١١(

 .التصرف اخلاص الذي عينه الواقف فليس ملكه مطلق
 .فاملوقوف عليه هو ومن �يت بعده، الهو وحده) ليس مالكا للرقبة(بعضها وقفا وبعضها ملكا طلقا: اي) ١٢(
 .)ولن �عل اهللا �ل�فر�ن � ا�ؤمن� س�يال  (: لقوله تعاىل) اذا كان املشرتي مسلما(مقابل احلصة املفرزة) ١٣(
خاص فبــاع أحــدهم حصــة هــل حيــق للشــريكني االخــذ �لشــفعة: اي) ١٤( ت الــدار لثالثــة أشــ : اي) علــى عــدد الــرؤوس(شــريك، كمــا لــو كانــ

 .عدد الشركاءت: اي) مع الكثرة(عدد الشركاء، فلكل شريك حق كامل لالخذ �لشفعة

    



٤٦ 

 .عدد الرؤوس
 .والثاين تثبت يف االرض مع الكثرة، وال تثبت يف العبد اال للواحد
بعجــز الشــفيع عــن الــثمن، : وتبطــل الشــفعة .والثالــث ال تثبــت يف شــئ، مــع الــز�دة عــن الواحــد، وهــو أظهــر

فـإن ذكـر أن .حيضـره، بطلـت شـفعتهفـان مل .ولـو ادعـى غيبـة الـثمن، أجـل ثالثـة ا�م .، وكـذا لـو هـرب)١٥(و�ملماطلـة
 .اجل مبقدار وصوله اليه وز�دة ثالثة أ�م ما مل يتضرر املشرتي .املال يف بلد آخر

 .، وكذا للمجنون والصيب، ويتوىل االخذ وليهما مع الغبطة)١٦(وتثبت للغائب والسفيه
وإن مل يكـن يف االخـذ غبطـة، .ري لعـذرفبلغ الصيب أو أفـاق ا�نـون فلـه االخـذ، الن التـاخ.ولو ترك الويل املطالبة
 .، ولو اشرتاه من ذمي)١٧(وتثبت الشفعة للكافر على مثله، وال تثبت له على املسلم.فاخذ املوىل مل يصح

، جـــاز أن )١٨(وإذا �ع االب أو اجلــد عــن اليتــيم، شقصـــه املشــرتك معــه .وتثبــت للمســلم علــى املســـلم والكــافر
ولـو .ال، ملكـان التهمـة: وهـل ذلـك للوصـي؟ قـال الشـيخ.يد عن بيع ماله من نفسـهيشفعه وترتفع التهمة، النه ال يز 
 .وللمكاتب االخذ �لشفعة، وال اعرتاض ملواله .)١٩(قيل �جلواز، كان اشبه كالوكيل

 ، وصاحب املال شفيعه، فقد ملكه �لشراء)٢٠(ولو ابتاع العامل يف القراض شقصا
___________________________________ 

قال عنـدي مـال : اي) غيبة الثمن(�خري اعطائه الثمن مع متكنه وقدرته على االعطاء) املماطلة(هو عدم متكنه من اداء الثمن: العجز) ١٥(
كما لو قال عندي مال يف بـالد احلـرب وال ميكـن حتصـيله اال بعـد سـنوات ) ما مل يتضرر املشرتي(ولكنه غائب يف مكان آخر حىت �يت املال

 .إنه ضرر على املشرتي ان يصرب على ماله سنواتمثال، ف
ىت علمـــا �لبيـــع) ١٦( ــإذا كـــان شـــريك غائبـــا، او ســـفيها فبـــاع شـــريكه اآلخـــر حصـــته كـــان هلمـــا حـــق الشـــفعة مـــ ــع الغبطـــة(فـ املصـــلحة : اي) مـ

 .ال يبطل بيع الشريك حصته حينئذ: اي) مل يصح(للمجنون والصيب يف االخذ �لشفعة
ولو كان الشريكان كـافرين فاشـرتى املسـلم مـن الكـافر : أي) من ذمي()ن �عل اهللا �ل�فر�ن � ا�ؤمن� س�يال ول (: كقوله تعاىل) ١٧(

 .الذمي
ين احلصــة، اي) ١٨( ث، مث هــو أخــذ : الشــقص يعــ يب لثالــ يب يف ارض، فبــاع االب او اجلــد حصــة الصــ إذا كــان االب او اجلــد شــريكا مــع الصــ

 .بيع االب او اجلد مال الصيب لنفسه: اي) بيع ماله من نفسه(�ن البيع مل يكن ملصلحة الصيب تلك احلصة �لشفعة، صح، وال يتهم
هـو العبـد الـذي قـرر معـه مـواله علـى أن يتجـر ) وللمكاتـب(كما أن الوكيل يف بيع شئ جيوز له ان يبيعه لنفسه، فكـذلك الوصـي: أي) ١٩(

شرتكا مع شخص، فباع ذلك الشخص حصته جاز للمكاتب االخذ �لشـفعة، وال ويدفع كذا من املال ليتحرر، فلو اشرتى املكاتب ارض م
 .حق ملواله يف منعه

لو عمل زيد مع عمرو عقد املضاربة على أن يكـون املـال مـن : شريكه، يعين: حصة، شفيعه: املضاربة، شقصا: ابتاع اشرتى، القراض) ٢٠(
خص كـان عمـرو شـريكه فيهـا، فـال حيتـاج عمـرو إىل االخـذ عمرو والتجارة من زيد والربح يقسم بينهما، فاشرتى زيد  مبال عمـرو ارضـا مـن شـ

إذا مل يظهر ربح يف  -املالك  -ان يقرض على عمرو  -العامل  -�لشفعة، بل مبجرد الشراء تكون احلصة له ال�ا مشرتاة مباله، وليس لزيد 
ىت شـاء وامنـا للعامــل ا خ املضـاربة مــ خ املالـكاالرض، الن للمالـك احلـق يف فســ إذا ظهـر ربــح يف االرض  ) نعــم(ن يطالـب �جــرة عملـه عنـد فســ

 .احلق يف االعرتاض واخذ حصته من الربح -العامل  -كان لزيد 

    



٤٧ 

 .وال اعرتاض للعامل، إن مل يكن ظهر فيه ربح، وله املطالبة �جرة عمله .ال �لشفعة
 :على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء وهي عشر: فروع
ولـــو اقتصـــرا يف االخـــذ علـــى .لـــو كـــان الشـــفعاء اربعـــة، فبـــاع احـــدمها وعفـــى اخـــر، فلالخـــرين اخـــذ املبيـــع: لاالو 

 .ولو كان الشفعاء غيبا فالشفعة هلم.، الن الشفعة الزالة الضرر، و�خذ البعض يتأكد)٢١(حقهما مل يكن هلما
ن غـريه ولـو حضـر آخـر، اخـذ مـن فإذا حضـر واحـد وطالـب، فأمـا ان �خـذ اجلميـع أو يـرتك، النـه ال شـفيع اآل

 .)٢٢(وإن حضر الرابع، أخذ الربع او ترك.اآلخر النصف او ترك فإن حضر الثالث، اخذ الثلث أو ترك
وكــذا لــو امتنــع ثالثــة أو عفــوا،  .لــو امتنــع احلاضــر أو عفــى، مل تبطــل الشــفعة، وكــان للغائــب اخــذ اجلميــع: الثــاين

 .كانت الشفعة �مجعها للرابع إن شاء
، مث حضـــر االخــر فطالـــب، فســـخ القســـمة وشـــارك )٢٣(إذا حضـــر احـــد الشـــركاء فاخــذ �لشـــفعة وقاســـم: الــثالث
 .االول

 .وكذا لو رده الشفيع االول بعيب، حضر االخر، كان له االخذ الن الرد كالعفو
 .، مث حضر الثاين، شاركه يف الشقص دون الغلة)٢٤(لو استغلها االول: الرابع

احلاضر الآخذ حىت حيضر الغائب، مل تبطل شفعته الن التأخري لغرض ال يتضمن الـرتك وفيـه ولو قال : اخلامس
 .)٢٥(تردد

___________________________________ 
ضــرر الشــريك اجلديــد، او يتأكــد الضــرر علــى البــائع، الن ) يتأكــد(ثلثــي املبيـع: اي) حقهمــا(اذ جيـب امــا اخــذ كــل املبيــع او تــرك الكــل) ٢١(

خيار ينقص الصفقة فريد املبيع على البائع، وقد أخذا هذان الشريكان ثلثيه وبقي يف يـده ثلثـه، فلعـل مـن ال يرغـب يف هـذا املقـدار  للمشرتي
 .القليل

 .هذا املثال مبين على ان يكون الشركاء مخسة، �ع احدهم حصته) ٢٢(
 .، واخذ �لشفعة االخرانواملثال السابق مبين على ان الشركاء اربعة �ع احدهم حصته، وعفى آخر

ــع حســـني، : مثالـــه) ٢٣( دمحم وعلـــي وحســـن وحســـني شـــركاء يف دار، دمحم غائـــب، علـــي �ع حصـــته فأخـــذ حســـن �لشـــفعة وقســـم حصـــته مـ
 .وحسني عفى يعين جعل احلسن حلصته حدودا مع حسني، مث جاء دمحم وأخذ �لشفعة فسخ تلك القسمة بني حسن وحسني

دون الثمـرة، الن الثمـرة وجـدت : اي) دون الغلـة(ت الثمرة بعد االخذ �لشفعة ظهورا خترج بـه عـن تبعيـة االصـلظهر : اي: يف اجلواهر) ٢٤(
 .يف ملك االول

 .وجهة االمجاع احملكي على الفورية اليت قد ينافها التأخري االختياري مثل هذا) ٢٥(

    



٤٨ 

يه النصـف ممـا دفـع إىل البـائع، مث خـرج لو اخذ احلاضر ودفع الثمن، مث حضر الغائب فشاركه ودفع ال: السادس
 .، وكان دركه على املشرتي دون الشفيع االول، النه كالنائب عنه يف االخذ)٢٦(الشقص مستحقا

ــث دون املشــرتي النــه ال : الســابع ــت الــدار بــني ثالثــة، فبــاع أحــدهم مــن شــريكه، اســتحق الشــفعة الثال لــو كان
 .عله أقربيكون بينهما، ول: يستحق شيئا على نفسه وقيل

، فللشــفيع أخــذ اجلميــع، وأن �خــذ مــن اثنــني ومــن واحــد، الن هــذه )٢٧(لــو �ع اثنــان مــن ثالثــة صــفقة: الثــامن
 .الصفقة مبنزلة عقود متعددة ولو كان البائع واحدا من اثنني، كان له ان �خذ منهما ومن احدمها

ان �خـذ الكـل، وان يعفـو، وان �خـذ الرابـع أو ولو �ع اثنان من اثنني، كان ذلك مبنزلة عقود أربعـة، فللشـفيع 
 .النصف أو ثالثة االر�ع

مع الشفيع شفعة، النتقال امللك اليهم دفعـة فيتسـاوى اآلخـذ واملـأخوذ منـه ولـو �ع الشـريك  )٢٨(وليس لبعضهم
الول، حصــته مــن ثالثــة، يف عقــود متعاقبــة، فلــه أن �خــذ الكــل، وان يعفــو، وأن �خــذ مــن الــبعض فــان اخــذ مــن ا

وكــذا لــو اخــذ مــن االول والثــاين مل يشــاركه الثالــث ولــو عفــى عــن االول أخــذ مــن الثــاين، .)٢٩(يشــاركه الثــاين والثالــث
 .)٣٠(شاركه االول والثاين الستقرار ملكهما �لعفو

 .لو �ع احد احلاضرين شيئا وهلما شريكان غائبان، فاحلاضر هو الشفيع يف احلال إذ ليس غريه: التاسع
ولو قدم اآلخر، شاركهما فيما اخذاه، فيكون لـه .أخذ وقدم احد الغائبني، شار فيما اخذ احلاضر �لسوية فإذا

 .ثلث ما حصل لكل واحد منهما
ت الشــفعة بــني العــم : العاشــر لــو كانــت الــدار بــني اخــوين، فمــات احــدمها وورثــه ابنــان، فبــاع احــد الــوارثني، كانــ

 .وكذا لو كان وارث امليت مجاعة.)٣١(وابن االخ، لتساويهما يف االستحقاق
___________________________________ 

الغائب الذي حضـر واخـذ : اي) على املشرتي(خسارته وضمانه: اي) دركه(تبني كون احلصة اليت اخذها الغائب هي ملك للغري: اي) ٢٦(
 .الشريك االول: اي) النه(من الشريك االول

 .احد الشركاء �ع حصته لشخصني: اي) واحدا من اثنني(حصتيهما إىل ثالثة اشخاص يف بيع واحد�ع اثنان من الشركاء : اي) ٢٧(
جعـل حصـته ثالثـة أقسـام و�ع كـل قسـم منهـا لشـخص يف عقـود بعضـها عقـب : اي) متعاقبـة(لالثنني اللذين اشرت� من الشـركاء: اي) ٢٨(

 .بعض المع بعض
 .لك االول وحق للشفيع االخذ �لشفعة منهال�ما مل يكو� شركاء لالول عند ما م) ٢٩(
 .الن االول كان شريكا لثاين عندما ملك الثاين وحق للشفيع االخذ �لشفعة منه: قوله شاركت االول) ٣٠(

 .بعفو الشفيع االول والثاين عند شرائهما وعدم اخذه منهما �لشفعة: اي: قوله �لعفو
 .ى القول بتعدد الشركاء ال فرق بني الواحد ومجاعةاذ عل) مجاعة(الشرتاكهما يف امللك: اي) ٣١(

    



٤٩ 

 :املقصد الثالث يف كيفية االخذ
بـنفس العقـد وإن مل يـنقض اخليـار، : ، النه وقت اللزوم، وقيـل)٣٢(ويستحق الشفيع االخذ �لعقد وإنقضاء اخليار
فإنــه يسـتحق بــنفس العقــد، أمــا لـو كــان اخليــار للمشـرتي خاصــة، .بنـاء علــى أن االنتقـال حيصــل �لعقــد، وهـو أشــبه

 .لتحقق االنتقال
وليس للشفيع تبعيض حقه، بل �خذ اجلميـع أو يـدع، و�خـذ �لـثمن الـذى وقـع عليـه العقـد، وإن كانـت قيمـة 

 .)٣٣(وال يلزمه ما يغرم املشرتي من داللة، أو وكالة، أو غري ذلك من املؤن.الشقص أكثر أو أقل
وانقضـاء اخليـار، مل يلحــق الـز�دة، بــل كانـت هبـة، وال جيــب علـى الشــفيع  ولـو زاد املشـرتي يف الــثمن بعـد العقــد

 .دفعها
يلحق �لعقد، ال�ـا مبنزلـة مـا يفعـل يف العقـد، وهـو يشـكل علـى : ولو كانت الز�دة يف زمان اخليار، قال الشيخ

املشـرتي دفـع الشـقص، مـا  وال يلـزم.)٣٤(وكذا لـو حـط البـائع مـن الـثمن، مل يلحـق �لعقـد.القول �نتقال امللك �لعقد
 .ولو اشرتى شقصا عرضا يف صفقة، أخذ الشقص حبصة من الثمن.مل يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه العقد

، الن اسـتحقاق الشـفعة جتـدد يف ملـك املشـرتي، ويـدفع الشـفيع مثـل الـثمن )٣٥(وال يثبت بذلك للمشرتي خيـار
يسـقط تعـذر املثليـة، ولروايـة : ثـل، كـاحليوان والثـوب واجلـوهر، قيـلإن كان مثليا، كالذهب والفضة وإن مل يكـن لـه م

 .�خذها بقيمة العرض وقت العقد، وهو أشبه: ، وقيلعلي بن ر�ب عن أيب عبدهللا 
، مل تبطــل )٣٦(وإذا علــم �لشــفعة، فلــه املطالبــة يف احلــال، فــإن أخــر لعــذر عــن مباشــرة الطلــب وعــن التوكيــل فيــه

 .شفعته
 ا لو ترك لتومهه كثرة الثمن فبان قليال، أو لتوهموكذ

___________________________________ 
ــار الرؤيــــة : اي) ٣٢( ــار الشــــرط، وخيــ ــائع او للمشــــرتي او لكليهمــــا، كخيــــار ا�لــــس، وخيــــار احليــــوان، وخيــ يت للبــ ــام مــــدة كــــل اخليــــارات الــــ متــ

 .احد القولني، وخيار الشرط على ان يكون للمشرتي فقط وحنوها كخيار الرؤية، وخيار احليوان على) للمشرتي خاصة(وغريها
 .مجع مؤنة، وهي املصروفات اليت صرفها الجل الشراء غري نفس القيمة) ٣٣(
فلو اشرتاه �لف مث بعد انقضاء مدة اخليارات رأى املشرتي قلة القيمة فدفع اليـه الفـا ومئـة، فلـيس علـى الشـفيع االلـف فقـط، ولـذا لـو ) ٣٤(
 .البائع كثرة القيمة فاخذ من املشرتي تسعمئة فقط فعلى الشفيع ألف ال تسعمئة وهكذا رأى

 .املعادن الكرمية واملعادن الكرمية كاالملاس والعقيق والفريوزج وحنوها: يعين) واجلواهر(خيار تبعض الصفقة: اي) ٣٥(
جو� او مريضــا فيوكــل شخصــا يف ذلــك�ن يوكــل شخصــا يف االخــذ �لشــفعة كمــا لــو كــان يف بلــد آخــر، او كــان ) ٣٦( أمــا لــو  ) حمبوســا(مســ

كـــان قـــادرا علـــى اداء احلـــق واخلـــروج عـــن الســـجن واالخـــذ �لشـــفعة فلـــم يفعـــل فقـــد اخـــر االخـــذ �لشـــفعة اختيـــارا الن مـــا �الختيـــار ال ينـــايف 
 .االختيار

    



٥٠ 

وجتـب .نـه، وعجـز عـن الوكالـةالثمن ذهبا فبان فضة، أو حيوا� فبان قماشا وكـذا لـو كـان حمبوسـا حلـق هـو عـاجز ع
ولـو كـان متشـاغال بعبـادة .املبادرة إىل املطالبة عند العلم، لكن على ما جرت العادة به غري متجاوز عادتـه يف مشـيه

وكذا لو دخل عليه وقت الصالة، صـرب حـىت يتطهـر .واجبة أو مندوبة مل جيب عليه قطعها، وجاز الصرب حىت يتمها
ولو عجـز عنهـا .لشفعة مسافرا، فإن قدر على السعي أو التوكيل فأمهل، بطلت شفعتهولو علم �.)٣٧(ويصلي متأيدا

، الن االســـتحقاق حصـــل �لعقـــد فلـــيس )٣٨(وال تســـقط الشـــفعة بتقايـــل املتبـــايعني.مل يســـقط وإن مل يشـــهد �ملطالبـــة
شـــفعة، ال�ـــا فســـخ نعـــم، لـــو رضـــي �لبيـــع مث تقـــابال، مل يكـــن لـــه .للمتبـــايعني إســـقاطه، والـــدرك �ق علـــى املشـــرتى

 .وليست بيعا
وكـذا لـو وقفـه .ولو �ع املشرتي، كان للشفيع فسخ البيـع، واالخـذ مـن املشـرتي االول، ولـه أن �خـذ مـن الثـاين

، )٣٩(والشفيع �خذ مـن املشـرتي، ودركـه عليـه.املشرتي، أو جعله مسجدا، فللشفيع إزالة ذلك كله، وأخذه �لشفعة
ــف املشــرتي .خــذ مــن البــائع أو دع: طالــب والشــقص يف يــد البــائع، قيــل لــهلكــن لــو .وال �خــذ مــن البــائع وال يكل

ويقـوم قـبض الشـفيع مقـام قبضـه، ويكـون الـدرك مـع ذلـك .القبض من البائع مع إمتناعـه، وإن الـتمس ذلـك الشـفيع
 .على املشرتي

بيـع أو عـاب، فـإن كـان ولـو ا�ـدم امل.ولو نـوى الفسـخ واالخـذ مـن البـائع، مل يصـح.)٤٠(وليس للشفيع فسخ البيع
، أو بفعله قبل مطالبة الشفيع فهو �خليار بـني االخـذ بكـل الـثمن أو الـرتك واالنقـاض للشـفيع )٤١(بغري فعل املشرتى
 �قية، كانت يف

___________________________________ 
 . يتخذ شهودا ومل يعلمهم �ين مطالب �حلقمل: اي) وان مل يشهد(احلضور إىل البلد: اي) على السعي(متوانيا غري مستعجل: اي) ٣٧(
فمـا دام مل يقـع ) فسـخ(الشـفعة: اي) ال�ـا(التلف والنقص الواردين على املبيع: اي) والدرك(�بطال البيع اختيارا منهما بعد لزومه: اي) ٣٨(

 .بعد البيع فال معىن لفسخه
قـبض : اي) مقـام قبضـه(امتناع املشـرتي مـن قـبض املبيـع مـن البـائع: اي) مع امتناعه(كل نقص او تلف للمبيع فهو على املشرتي: اي) ٣٩(

 .الشفيع من البائع يكون حبكم قبض املشرتي، فله احكام قبض املشرتي
 .إذ الشفيع مل يكن طرفا يف العقد حىت حيق له فسخه) ٤٠(
 .اي اآلالت) واالنقاض(بل �فة مساوية وحنوها سواء قبل مطالبة الشفيع او بعدها) ٤١(

    



٥١ 

: وإن كـان العيـب بفعـل املشـرتي بعـد املطالبـة، ضـمنها املشـرتي، وقيـل.الن هلا نصيبا من الثمن.املبيع أو منقولة عنه
 .ال يضمنها، النه ال ميلك بنفس املطالبة بل �الخذ، واالول أشبه

ه ذلـك، وال جيـب ، فإن رضي املشرتي بقلع غراسه أو بنائـه فلـ)٤٢(لو غرس املشرتي أو بىن، فطالب الشفيع حبقه
 .اصالح االرض، وللشفيع أن �خذ بكل الثمن أو يدع

وبـني بـذل قيمـة الغـراس والبنـاء،  )٤٣(وإن امتنع املشرتي من االزالة، كان الشـفيع مـن خـريا بـني إزالتـه ودفـع االرش
 .ويكون له مع رضا املشرتي، وبني النزول عن الشفعة
املبتــاع مــع االرض فيصــري خنلــة، أو الغــرس مــن الشــجرة يعظــم،  )٤٤(وإذا زاد مــا يــدخل يف الشــفعة تبعــا، كــالودي

 .فالزايدة للشفيع
 .أما النماء املنفصل، كسكىن الدار ومثرة النخل، فهو للمشرتي

الطلع للشفيع النه حبكم السـعف، : بعد االبتياع، وأخذ الشفيع قبل التأبري، قال الشيخ  )٤٥(ولو محل النخل
 .ذا احلكم �لبيعواالشبه إختصاص ه
من دارين، فإن كان الشفيع واحدا، فأخذ منهما أو ترك، جاز وكذا إن أخذ من أحـدمها،  )٤٦(ولو �ع شقصني

ولـــو �ن الـــثمن .)٤٧(ولـــيس كـــذلك لـــو عفـــى عـــن بعـــض شـــفعته مـــن الـــدار الواحـــدة.وعفـــى عـــن شـــفعته مـــن االخـــرى
وإن كـــــان يف الذمــــة، تثبـــــت الشـــــفعة، لثبـــــوت .مســــتحقا، فـــــان كـــــان الشــــراء �لعـــــني، فـــــال شـــــفعة لتحقــــق الـــــبطالن

 .ولو دفع الشفيع الثمن، فبان مستحقا، مل تبطل شفعته على التقديرين.االبتياع
___________________________________ 

 .اخذ �لشفعة: اي) ٤٢(
 .للشفيع ان رضى املشرتي يكون الزرع والبناء: اي) ويكون له(دفع خسارة الزرع والبناء للمشرتي: اي) ٤٣(
�ن اشـــرتى وســـكن الـــدار ســـنة واكـــل مثـــرة خنيلهـــا مث جـــاء الشـــفيع واخـــذ ) كســـكىن الـــدار ومثـــرة النخـــل(الفســـيل يعـــين النخلـــة الصـــغرية) ٤٤(

 .�لشفعة، فليس على املشرتي اعطاؤه اجرة الدار وقيمة الثمر
ين) اختصـاص(ضـجاهووضع طلع الفحل يف طلع االنثى ليصري مثرا �) والتأبري(صار ذا طلع: اي) ٤٥( لـيس هـذا احلكـم يف الشـفعة، بـل : يعـ

 .يف البيع، مبعىن ان من �ع خنال فيه طلع فالطلع يدخل يف البيع تبعا
 .حصتني، �ن كانت داران، زيد وعمرو فيهما شريكان، فباع زيد حصته منهما: اي) ٤٦(
�نه اشرتى املشرتي دينا مث دفع مـن مثـن مسـتحق للغـري، فإنـه ال ) مةيف الذ(بطالن البيع: اي) البطالن(النه اما �خذ �لشفعة أو يرتك) ٤٧(

ـــثمن املســـتحق  يتعـــني للثمنيـــة مبجـــرد دفعـــه عـــن ذمتـــه، فيصـــح البيـــع، وتـــيقن ذمـــة املشـــرتي مشـــغولة للبـــائع، وتصـــح الشـــفعة، ويبطـــل اعطـــاء ال
ين) علــى التقــديرين(املعــني ثمن معــني، او يف الذمــة، �ن قــال: يعــ ت : الشــفيع ســواء اخــذ الشــفيع بــ اخــذت احلصــة �لشــفعة �ــذه الــد�نري فبانــ

 .بعشرة د�نري، مث اعطى عشرة مستحقة: مستحقة، او قال

    



٥٢ 

وإن امسـكه املشـرتي معيبـا، ومل .)٤٨(ولو ظهر يف املبيع عيب، فاخذ املشرتي إرشه، أخذه الشـفيع مبـا بعـد االرش
 .يطالب �الرش اخذه الشفيع �لثمن أو ترك

 :مسائل ست
 .، مث �ن انه اشرتى الربع خبمسني، مل تبطل الشفعة)٤٩(اشرتيت النصف مبئة فرتك: لو قال: ىلاالو 

اشرتيت الربع خبمسـني فـرتك، مث �ن أنـه اشـرتى النصـف مبئـة، مل تبطـل شـفعته، النـه قـد ال يكـون : وكذا لو قال
 .معه الثمن الزائد، وقد ال يرغب يف املبيع الناقص

 .أخذت �لشفعة، فإن كان عاملا �لثمن صح، وإن كان جاهال مل يصح: البيع فقالإذا بلغه : الثانية
 .من الغرر )٥٠(أخذت �لثمن �لغا مابلغ، مل يصح مع اجلهالة تفصيا: وكذا لوقال
 .جيب تسليم الثمن أوال، فإن امتنع الشفيع، مل جيب على املشرتي التسليم حىت يقبض: الثالثة
املشرتي إثنان، فرتك فبان واحدا، أو واحد فبان اثنني، أو بلغه انه اشرتى لنفسه فبـان لغـريه، لو بلغة أن : الرابعة

 .أو �لعكس، مل تبطل الشفعة الختالف الغرض يف ذلك
، فالشـفيع �خليـار بـني االخـذ �لشـفعة يف احلـال، وبـني )٥١(إذا كانت االرض مشغولة بزرع جيب تبقيته: اخلامسة

لـــه يف ذلـــك غرضـــا، وهـــو االنتفـــاع �ملـــال، وتعـــذر االنتفـــاع �الرض املشـــغولة، ويف جـــواز  الصـــرب حـــىت حيصـــد، الن
 .التأخري مع بقاء الشفعة، تردد

 .إذا سأل البائع من الشفيع االقالة فأقاله، مل يصح: السادسة
 .ال�ا إمنا تصح من املتعاقدين

___________________________________ 
اي اذا مل �خـذ ) �لـثمن(اصل القيمة، فلو كان املشرتي اشـرتاه بعشـرة مث اخـذ ارشـا ثالثـة، اخـذ الشـفيع بسـبعةبنقص االرش عن : اي) ٤٨(

 .املشرتي ثالثة االرش اخذه الشفيع بعشرة او ترك االخذ �لشفعة
�لشفعة الربع خبمسني، الن تركه  بل له احلق يف ان �خذ) مل تبطل الشفعة(فرتك الشفيع االخذ �لشفعة النه ما اراد النصف مبئة: اي) ٤٩(

 .ليس عنده: اي) اليكون معه(للنصف ليس معناه تركه للربع ايضا، وكذا العكس
 .ابتعادا من الضرر واجلهالة: اي) ٥٠(
الحتمـال فوريـة ) تـردد(�خـري االخـذ �لشـفعة: اي) يف ذلـك(جيب وصف لزرع، �ن كان الوجوب بشـرط يف ضـمن عقـد او حنـو ذلـك) ٥١(

 .�لشفعة حىت يف فعل االرض املشغولة املسلوبة االنتفاع االخذ
 .والشفيع �خذ من املشرتي ال من البائع، واملتعاقدان البائع واملشرتي) ٥٢(

    



٥٣ 

 :املقصد الرابع يف لواحق االخذ �لشفعة
 :وفيه مسائل
واخــذه �لــثمن  )٥٣(خريللشــفيع اخــذه �لــثمن عــاجال ولــه التــأ: إذا اشــرتى بــثمن مؤجــل، قــال يف املبســوط: االوىل

 .ويلزم كفيال �ملال إن مل يكن مليا وهو أشبه )٥٤(يف حمله، ويف النهاية �خذه عاجال ويكون الثمن عليه
ال تــورث تعــويال علــى روايـــة : الشــفعة تــورث وقــال الشـــيخ : الثانيــة قــال املفيــد واملرتضــى قـــدس هللا روحهمــا

 .أشبه، متسكا بعموم االية، واالول )٥٥(طلحة بن زيد وهو برتي
 .، فلو ترك زوجة وولدا، فللزوجة الثمن وللولد الباقي)٥٦(وهي تورث كاملال: الثالثة

 .ولو عفا احد الوراث عن نصيبه مل يسقط، وكان ملن مل يعف ان �خذ اجلميع، وفيه تردد ضعيف
عته، الن االســـتحقاق بســـبب ســـقطت شـــف: إذا �ع الشـــفيع نصـــيبه بعـــد العلـــم �لشـــفعة، قـــال الشـــيخ: الرابعـــة
 .النصيب

 .اما لو �ع قبل العلم مل تسقط، الن االستحقاق سابق على البيع
 .ليس له االخذ يف الصورتني، كان حسنا: ولو قيل
 لو �ع الشريك وشرط اخليار للمشرتي، مث:  )٥٧(على قوله: تفريع

___________________________________ 
 .بعد متام االجل: اي) من حمله(االخذ �لشفعة �خري: اي) ٥٣(
غنيا، اذ لو مل يكن غنيا امكن ان اليقدر على املال عند حلـول االجـل، وشـرعا جيـب االنتظـار �ملعسـر : اي) مليا(فيدفعه مؤجال: اي) ٥٤(

 .إىل يساره، فتخلصا من ذلك يلزم الكفيل
التربيـة هـم ) وقيـل(بسـند إىل املغـرية بـن سـعد ولقبـه االبـرت) قيـل(سـكون فـرق مـن الزيديـةوالتربيـة بضـم املوحـدة وال:(قال يف جممع البحـرين) ٥٥(

اصحاب كثري التوا السجن بن ايب صاحل وسامل بـن أيب حفصـة واحلكـم بـن عيينـة وسـلمة بـن كهيـل وأيب املقـدام �بـت اجلـواد وهـم الـذين دعـوا 
االمامــة ويبغضـــون عثمــان وطلحــة والـــزبري وعائشــة ويــرون اخلـــروج مــع ولــد علـــي إىل واليــة علــي فخلطوهــا بواليـــة ايب بكــر وعمــر ويثبتـــون هلــم 

اخل وغـريه مـن آ�ت االرث  )يوصي�م اهللا � اوالد�م ��كـر مثـل حـظ االن�يـ�  (: آية االرث كقوله تعـاىل: اي) بعموم اآلية(
 .فكل ما للميت من حق يقتضي ان يرثه ورثته اال ما خرج بدليل خاص

فلو اخـذ �لشـفعة كـان مثنـه للزوجـة بـثمن الـثمن، وللولـد ) فللزوجة الثمن وللولد الباقي(يكون ارث الشفعة يف التقسيم كأرث املال: اي) ٥٦(
وجه الرتدد ضعيف، وهو لـو أن املـورث كـان �خـذ بعـض حصـة الشـريك مل يكـن لـه االخـذ : اي) تردد ضعيف(سبعة أمثان بسبعة امثان الثمن

ــذين اذا عفــى �لشــفعة، كــذلك  احلكــم لــو أخــذ بعــض الورثــة �لشــفعة وتــرك بعــض آخــر مــنهم، ووجــه ضــعفه هــو ا�ــم كالشــركاء املتعــددين ال
 .بعضهم مل يسقط حىت االخرين

) حتقــق �لعقــد(اي الشــريك اآلخــر فصــار املشــرت�ن مهــا الشــريكني) مث �ع الشــفيع(قــول الشــيخ الطوســي يف املســألة الرابعــة اآلنفــة: اي) ٥٧(
 .امللك للبائع -على هذا القول  -الن قبله ) �نقضاء اخليار(الك هو املشرتي االول، ال البائع وحىت الشفعة للمالك الشريكفامل

    



٥٤ 

 .�ع الشفيع نصيبه
 .ولوكان اخليار للبائع أوهلما.الشفعة للمشرتي االول، الن االنتقال حتقق �لعقد: قال الشيخ

 .االنتقال ال حيصل إال �نقضاء اخليار فالشفعة للبائع االول، بناء على ان
فيــه، فــان خــرج مــن الثلــث صــح، وكــان للشــريك  )٥٨(لــو �ع شقصــا يف مــرض املــوت مــن وارث وحــاىب: اخلامسـة
 .أخذه �لشفعة

ميضى يف اجلميـع مـن : وإن مل خيرج صح منه ما قابل الثمن، وما حيتمله الثلث من احملا�ة إن مل جتز الورثة، وقيل
 .االصل
 .خذه الشفيع بناء على أن منجزات املريض ماضية من االصلو�

 .صح وبطلت الشفعة النه حق مايل فينفذ فيه الصلح )٥٩(إذا صاحل الشفيع على ترك الشفعة: السادسة
، فضـــمن الشـــفيع الـــدرك عـــن البـــائع أو عـــن املشـــرتي، أو شـــرط املتبايعـــان اخليـــار )٦٠(اذا تبايعـــا شقصـــا: الســـابعة

 .وكذا لوكان وكيال الحدمها، وفيه تردد، ملا فيه من إمارة الرضا �لبيع.ط بذلك الشفعةللشفيع، مل يسق
ـــع، فـــإن كـــان الشـــفيع واملشـــرتي عـــاملني فـــال خيـــار : الثامنـــة ـــا ســـابقا علـــى البي إذا اخـــذ �لشـــفعة فوجـــد فيـــه عيب
 .)٦١(الحدمها

مل يكـــــن  )٦٢(وإن اختــــار االخـــــذ.رشوإن كــــا� جـــــاهلني، فــــإن رده الشـــــفيع، كـــــان املشــــرتي �خليـــــار يف الـــــرد واال
 .للمشرتي الفسخ خلروج الشقص عن يده

 .وليس للمشرتي املطالبة �الرش: قال الشيخ 
ولــو علــم املشــرتي دون الشــفيع  .لــو علــم الشــفيع �لعيــب دون املشــرتي )٦٣(وكــذا.لــه االرش، كــان حســنا: ولوقيــل

 .)٦٤(كان للشفيع الرد
___________________________________ 

ث(هي البيع �قل من مثن املثل عمدا وعلما الغبنا وغفلة: احملا�ة) ٥٨( ان مل (كـان كـل الـثمن اقـل مـن الثلـث: كلـه يعـين) فإن خرج مـن الثلـ
 .ال من خصوص الثلث: يعين) من االصل(وان اجاز الورثة فصح اجلميع) جتز الورثة

 . شراء حصة عمرو، وصاحل مع زيد �ن يعطيه مئة دينار على أن ال �خذ �لشفعةزيد وعمرو شريكان يف ارض، فاراد دمحم: مثاله) ٥٩(
ــع او مــن قبــل املشــرتي : اي) ٦٠( خص حصــته، فالشــريك االخــر صــار ضــامنا مــن قبــل البــائع للمشــرتي اي نقــص يف املبي �ع الشــريك لشــ

 .�لشفعةالن ذلك ليس معناه االعفاء عن االخذ ) مل يسقط(للبائع أي نقص يف الثمن
 .ال للشفيع اخليار لريد على املشرتي، وال للمشرتي اخليار لريد على البائع، الن خيار العيب امنا هو للجاهل �لعيب) ٦١(
 .اختار الشفيع عدم الرد بسبب العيب: يعين) ٦٢(
 .فليس للمشرتي املطالبة �الرش، ولو قيل له االرش كان حسنا) ٦٣(
 .ع جاهل �لعيب، وليس للمشرتي الرد على البائع لكونه عاملا �لعيبعلى املشرتي الن الشفي) ٦٤(

    



٥٥ 

 .كالعبد فإن قلنا ال شفعة فال حبث  )٦٥(إذا �ع الشقص بعوض معني، ال مثل له: التاسعة
عيـب، كـان للبـائع رده واملطالبـة بقيمـة الشـقص،  )٦٦(وإن أوجبنا الشفعة �لقيمـة، فأخـذ الشـفيع وظهـر يف الـثمن

 .وال يرجتع الشقص، الن الفسخ املتعقب للبيع الصحيح ال يبطل الشفعة.دث عنده ما مينع الردإذا مل حي
 .ولو عاد الشقص إىل املشرتي مبلك مستأنف، كاهلبة أو املرياث، مل ميلك رده على البائع

ت قيمـة الشـقص واحلـال هـذه أقـل مـن قيمـة ال عبـد هـل ولو طلبـه البـائع، مل جيـب علـى املشـرتي إجابتـه، ولـو كانـ
 .يرجع الشفيع �لتفاوت فيه تردد، واالشبه ال، النه الثمن الذي اقتضاه العقد

، و�خـذه )٦٧(ولو كـان الشـقص يف يـد املشـرتي، فـرد البـائع الـثمن �لعيـب مل ميلـك منـع الشـفيع، الن حقـه اسـبق
 .نبقيمة الثمن، النه الذي اقتضاه العقد، وللبائع قيمة الشقص، وان زادت عن قيمة الثم

ــع رد الــثمن ، رجــع �الرش علــى املشــرتي، وال يرجــع علــى الشــفيع �الرش، إن  )٦٨(ولــو حــدث عنــد البــائع مــا مين
 .كان أخذه بقيمة العوض الصحيح

وادعـــى أن ذلـــك �ذن  )٦٩(لـــو كانـــت دار حلاضـــر وغائـــب، وحصـــة الغائـــب يف يـــد آخـــر، فبـــاع احلصـــة: العاشـــرة
 .ل املنع اشبه، الن الشفعة �بعة لثبوت البيعالغائب، قال يف اخلالف تثبت الشفعة، ولع

مــع ميينــه وينتــزع الشــقص ولــه  )٧٠(فلــو قضــى �ــا وحضــر الغائــب، فــإن صــدقه فــال حبــث، وإن أنكــر فــالقول قولــه
اجرتــه، مــن حــني قبضــه إىل حــني رده، ويرجــع �الجــرة علــى البــائع إن شــاء، النــه ســبب االتــالف، او علــى الشــفيع 

 وإن.، مل يرجع الوكيل على الشفيع)٧١(فإن رجع على مدعي الوكالة.النه املباشر لالتالف
___________________________________ 

يف اول كتـــاب الشـــفعة عنـــد  ال يثبـــت حـــق الشـــفعة يف العبـــد كمـــا اختـــاره املصـــنف : اي) الشـــفعة(ليـــا بـــل هـــو قيمـــيلـــيس مث: اي) ٦٥(
 ).٥ - ٤(رقمي

مـن تصـرفات يف العبـد علـى خـالف يف نـوع التصـرف املـانع مـن الـرد، وقـد مضـى تفصـيل الكـالم ) مـامينع الـرد(اي ظهر يف العبـد عيـب) ٦٦(
ال جيـوز للمشـرتي اجبـار البـائع : اي) مل ميلـك رده(جديـد: اي) مستأنف(بل �خذ قيمته) وال يرجتع الشقص(العيبعنه يف كتاب البيع خيار 

 .�خذ نفس الشقص يف هذه احلال
 ).وهو اشبه(حيث قال املصنف) ٣٢(لثبوت حق الشفيع مبجرد عقد البيع كمامر عند رقم) ٦٧(
ى (أخـذ البــائع مــن املشـرتي قيمــة نقــص العبـد �لعيــب: أي) �الرش(الــردوهـو العبــد الجــل التصـرف فيــه تصــرفا مانعـا عــن ) ٦٨( وال يرجــع علــ

ين) الشــفيع ــى الشــفيع ليأخــذ منــه االرش الــذي دفعــه للبــائع مقابــل نقــص العبــد، هــذا اذا كــان املشــرتي قــد اخــذ مــن : يعــ املشــرتي اليرجــع عل
 .ذ من الشفيع االرشالشفيع قيمة العبد الصحيح، أمااذا كان أخذ منه قيمته عبد معيب أخ

�لشـفعة : اي) فلـو قضـى �ـا(ومل يثبت مبجـرد ادعـاء اذن الغائـب لـه يف البيـع) لثبوت البيع(فباع ذاك االخر الوصي بيده حصة الغائب) ٦٩(
 .يف اخلالف) ره(على رأس الشيخ

 .للغائب اجرة شقصه: اي) له اجرته(قول الغائب مالك الشقص: اي) ٧٠(
حمكي عن مبسوط الشيخ الطوسي ) وفيه قول آخر(النه سبب الضرر فعليه الضمان) مل يرجع الوكيل(حصة الغائبوهو من كان بيده ) ٧١(

 .عدم رجوع الوكيل عن الشفيع: يعين) هذا اشبه(قده وهو رجوع الوكيل على الشفيع النه املباشر لالتالف

    



٥٦ 

 .هذا اشبهرجع على الشفيع، رجع الشفيع على الوكيل النه غره، وفيه قول اخر 
يســـاوي عشــرة، لـــزم الشـــفيع تســليم مئـــة او يـــدع، النــه �خـــذ مبـــا  )٧٢(ولــو اشـــرتى شقصــا مبئـــة، ودفـــع اليــه عرضـــا

 .تضمنه العقد
ال تبطـل إال : ، وقيـل)٧٣(وتبطل برتك املطالبـة مـع العلـم وعـدم العـذر: ومن اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة

 .االول أظهرأن يصرح �السقاط ولو تطاولت املدة، و 
 .، مل تبطل مع البيع، النه إسقاط ما مل يثبت، وفيه تردد)٧٤(ولو نزل عن الشفعة قبل البيع

وكذا لو شهد على البيع، أو �رك للمشرتي أو للبائع، أو أذن للمشـرتي يف االبتيـاع، فيـه تـردد، الن ذلـك لـيس 
 .�بلغ من االسقاط قبل البيع

به، كالتواتر أو شهادة شاهدي عدل فلم يطالب وقال مل أصدق، بطلـت شـفعته، ولو بلغه البيع مبا ميكن اثباته 
وكذا لو اخربه واحد عدل، مل تبطـل شـفعته وقبـل عـذره، .)٧٥(ولو أخربه صيب أوفاسق مل تبطل وصدق.ومل يقبل عذره

 .قدر الثمن، بطلت الشفعة لتعذر تسلم الثمن )٧٦(ولو جهال.الن الواحد ليس حجة
ـــع  ولـــو �ن الـــثمن مســـتحقا، بطلـــت  )٧٧(يف بلـــد �ء فـــاخر املطالبـــة توقعـــا للوصـــول، بطلـــت الشـــفعةولوكـــان املبي

 .وكذالو تصادق الشفيع واملشرتي غصبية الثمن، أو أقر الشفيع بغصبيته، منع من املطالبة.الشفعة لبطالن العقد
 .يف هذا )٧٨(وكذا لو تلف الثمن املتعني قبل قبضه، لتحقق البطالن على تردد

___________________________________ 
 .صلحا، او ابراء للباقي او حنومها) يساوي عشرة(متاعا: اي) ٧٢(
 .علم ببيع شريكه حلصته ومل يكن معذورا يف ترك مطالبة احلصة حبيث مل ميكنه املطالبة من سفر، او مرض او حبس او حنومها: يعين) ٧٣(
اي ) او �رك(صـار شـاهدا: اي) شـهد علـى البيـع(الحتمـال سـقوطه �السـقاط قبـل البيـع) ه تـرددوفيـ(قال ال اريد االخذ �لشـفعة: اي) ٧٤(

 .يف الشراء: يعين) يف االبتياع(قال بيعكم مبارك
 .يقبل قوله يف انه مل يصدق: يعين) ٧٥(
كيـل او ويل قـد مـات، اونسـى وحنـو لنسـيان، او كـون البيـع بواسـطة و ) قـدر الـثمن(الشـفيع االخـذ �لشـفعة واملشـرتي مـن الشـفيع اآلخـر) ٧٦(

 .بعيد: اي) بلد �ء(ذلك
اعرتفـا وان كـان اعرتافهمـا ال يبطـل : اي) لـو تصـادق(الذي اشرتى بـه املشـرتي) �ن الثمن(الن االخذ �لشفعة القويل جيب فيه الفورية) ٧٧(

 .البيع لعدم نفوذه على البائع
ــع وانتقــال الــثمن مــ) ٧٨( ن املعــني إىل مثلــه ان كــان مثليــا كاحلنطــة واالرز والســكر وحنوهــا واىل قيمتــه ان كــان وجــه الــرتدد احتمــال صــحة البي

 .قيميا كالعقيق، واالرض، وحنوها

    



٥٧ 

إن أخــذ الشــفيع، لزمــه الــثمن .)٧٠(ان يبيــع بــز�دة عــن الــثمن، ويــدفع �لــثمن عوضــا قلــيال: ومــن حيــل االســقاط فــ
ــذي تضــمنه العقــد ــع،  .ا، وأبــرأه مــن البــاقيوكــذا لــو �ع بــثمن زائــد، فقــبض بعضــ.ال وكــذا لــو نقــل الشــقص بغــري البي
 .كاهلبة أو الصلح

 .أنسيت الثمن، فالقول قوله مع ميينه، فإذا حلفه بطلت الشفعة: ، فصدقه وقال)٨٠(ولو ادعى عليه االبتياع
 .مل أعلم كمية الثمن، مل يكن جوا� صحيحا، وكلف جوا� غريه: أما لوقال

 .على الشفيعترد اليمني : وقال الشيخ
 :املقصد اخلامس يف التنازع

 :وفيه مسائل
وان أقـام .يف الثمن وال بينة، فالقول قول املشرتي مع ميينه، النه الذي ينتزع الشئ مـن يـده )٨١(إذا اختلفا: االوىل

 .)٨٢(وال تقبل شهادة البائع الحدمها.احدمها بينة، قضي له
 .املشرتي، وفيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع النه اخلارجولو أقام كل واحد منهما بينة، حكم ببينة 

 .، والحدمها بينة حكم �ا)٨٣(ولو كان االختالف بني املتبايعني
احلكــم فيهــا �لقرعــة، وفيــه اشــكال، الختصــاص القرعــة مبوضــع إشــتباه : ولــو كــان لكــل منهمــا بينــة، قــال الشــيخ

 .احلكم
 .ئع مع ميينه، مع بقاء السلعة، فتكون البينة بينة املشرتىوال اشتباه مع الفتوى، �ن القول قول البا

 .، ختري الشفيع يف االخذ بذلك ويف الرتك)٨٤(وإذا قضي �لثمن
أنــه �ع نصــيبه مــن أجنــيب فــأنكر االجنــيب، قضــي �لشــفعة للشــريك بظــاهر  )٨٥(الثانيــة قــال يف اخلــالف اذا ادعــى

 بوت االبتياع،االقرار، وفيه تردد، من حيث وقوف الشفعة على ث
___________________________________ 

 .�ع االرض اليت قيمتها مئة �لف، مث اخذ البائع عوضا عن االلف متاعا يساوي مئة: مثاله) ٧٩(
خص انــه اشــرتى حصــة شــريكه اآلخــر: اي) ٨٠( عنــدما يقــول املشــرتي مل اعلــم ) تــرد اليمــني(املشــرتي: اي) مــالو قــال(ادعــى الشــفيع علــى شــ
 .فيحلف �نه اشرتاه بكذا وينفذ على املشرتي) على الشفيع(لثمنا
 .اشرتيته مبئة وقال الشفيع بل خبمسني: املشرتي والشفيع فقال املشرتي مثال) ٨١(
 .وخالف يف ان تعارض بينة الداخل واخلارج ايتهما تقدم) النه اخلارج(النه داخل) بينة املشرتي(سواء وحده، منضما إىل شاهد آخر) ٨٢(
 .اي املبيع) بقاء السلعة(يف قدر الثمن فقال البائع مثال بعت ا� مبئة وقال املشرتي بل خبمسني) ٨٣(
 .الثمن) بذلك(سواء بصاحل البائع او املشرتي) ٨٤(
ــد الشــــريكني) ٨٥( ــد الشــــركاء ال يســــتوجب حــــق الشــــفعة لبقيــــة: يعــــين) مــــن اجنــــيب(احــ ــريكا وكلمــــة االجنــــيب الن البيــــع إىل احــ  مــــن لــــيس شــ

 .وهو ثبوت حق الشفعة �قرار الشريك البيع) ولعل االول(الشركاء

    



٥٨ 

 .ولعل االول أشبه
فأنكر، فالقول قـول املنكـر مـع ميينـه، فـإن حلـف انـه ال يسـتحق عليـه  )٨٦(اذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده: الثالثة

 .شفعة جاز، وال يكلف اليمني �نه مل يشرت بعده
ي الشفعة فكـل منهمـا مـدع، ومـع عـدم البينـة حبلـف كـل واحـد منهمـا لصـاحبه، ا� اسبق فل: ولوقال كل منهما
 .)٨٧(ويثبت الدار بينهما

ولو كان الحدمها بينة �لشراء مطلقا مل حيكم �ا اذ ال فائدة فيها ولو شـهدت الحـدمها �لتقـدم علـى صـاحبه، 
 .قضي �ا

 .رجيحولو كان هلما بينتان �البتياع مطلقا، أو �ريخ واحد، فال ت
 .سقطتا وبقي امللك على الشركة: يستعمل القرعة، وقيل: ولو شهدت بينة كل واحد منهما �لتقدم، قيل

 .يقرع بينهما لتحقق التعارض: وزعم الشريك انه ورث، وأقاما بينة، قال الشيخ )٨٨(إذا ادعى االبتياع: الرابعة
ولـو شـهدت �بتيـاع مطلقــا،  )٨٩(ال ينـايف االبتيـاعولـو ادعـى الشـريك االيـداع، قـدمت بينـة الشــفيع، الن االيـداع 

قــدمت بينــة االيــداع ال�ــا انفــردت : وشــهدت االخــرى ان املــودع أودعــه مــاهو ملكــه يف �ريــخ متــأخر، قــال الشــيخ
 .�مللك

 .وإن انكر، قضي ببينة الشفيع. ، فإن صدق قضي ببينته وسقطت الشفعة)٩٠(ويكاتب املودع
أن البائع �ع ما هو ملكـه، وشـهدت بينـة االيـداع مطلقـا، قضـي ببينـة الشـفيع ومل  ،)٩١(ولو شهدت بينة الشفيع

 .يراسل املودع، النه ال معىن للمراسلة هنا
، وانكــر الشــفيع، فــالقول قولــه وال ميــني عليــه إال ان )٩٢(إذا تصــادق البــائع واملشــرتي، ان الــثمن غصــب: اخلامســة

 .يدعي عليه العلم
___________________________________ 

 .على ذلك) فانكر(ان عليا اشرتى بعدما ا� اشرتيت وصرت شريكا فلي حق الشفعة على علي: يعين قال دمحم مثال) ٨٦(
 .بينهما فال شفعة الحدمها على اآلخر) على الشركة(بدون قيد القبلية والبعدية) مطلقا(ويسقط حق الشفعة منهما) ٨٧(
ض فادعى زيد على عمرو انك اشرتيت حصة شريكي السابق وصرت انت شريكا يل؟ فلي حق الشفعة مثال اشرتك زيد وعمرو يف ار ) ٨٨(

 .عليك، وقال عمرو، بل اين ورثت هذه احلصة ومل اشرتها
شهدت احدى البينتني �لشـراء تـذكر البينـة ان البـائع �ع مـاهو ملـك : اي) مطلقا(الحتمال ان يكون قد اودعه مث �عه: يف املسالك) ٨٩(

) انفـردت �مللـك(على ان املودع اودعه ماهو ملكـه يف شـعبان: وشهدت البينة الثانية) فتأخر(له، بل شهدت �لبيع فقط يف شهر رجب مثال
 .اي شهدت �مللك ومل تشهد بينة البيع مبلكه للبائع

 .اي يكتب اليه ان مل يكن حاضرا) ٩٠(
ىن للمراســلة(للملــك فيهــا، وبينــة البيــع زادت ان البــائع �ع ملكــه هــذا عكــس الفــرع الســابق، فبينــة االيــداع مطلقــة اســم) ٩١( الن بينــة ) المعــ

 .االيداع كانت مطلقة، مل تذكر امللك حىت يعيد املودع او اليصدق
 قول الشفيع يف انكار الغصـب وعـدم بطـالن البيـع: اي) قوله(كان مثن البيع معينا وغصب حىت يبطل البيع فينتفي حق الشفعة: يعين) ٩٢(

  .بغصب الثمن املعني) العلم(على الشفيع املنكر) عليه(بصيغة ا�هول) يدعي(فله حق الشفعة
   



٥٩ 

 كتاب احياء املوات

 والنظر يف اطراف اربعة
 :الطرف االول يف االرضني

 .، وإما موات)١(إما عامرة: وهي
 .كالطريق والشرب والقناة  وكذا ما به صالح العامر،.ملك ملالكه، وال جيوز التصرف فيه إال �ذنه: فالعامرة

ويســتوي يف ذلــك، مــا كــان مــن بــالد االســالم ومــا كــان مــن بــالد الشــرك، غــري أن مــا كــان مــن بــالد االســالم ال 
 .يغنم، وما يف بالد الشرك ميلك �لغلبة عليه

، أو )٢(تيجامههو الذي ال ينتفع به لعطلته، إما النقطاع املـاء عنـه أو السـتيالء املـاء عليـه، أو ال سـ: واما املوات
 .ال ميلكه احد وإن أحياه، ما مل �ذن له االمام غري ذلك من موانع االنتفاع، فهو لالمام 

 .وإذنه شرط، فمىت أذن، ملكه احملي له إذا كان مسلما، وال ميلكه الكافر
 .، كان حسناميلكه مع إذن االمام : ولو قيل

 .للمسلمني قاطبة، ال ميلك احد رقبتها، وال يصح بيعها وال رهنها، )٣(واالرض املفتوحة عنوة
 .، الن املالك هلا معروف، وهو املسلمون قاطبة)٤(ولو ماتت مل يصح إحياؤها

___________________________________ 
 .كتاب إحياء املوات

 .ما كانت خالية من كل ذلك) واملوات(�لبناء، او الزرع، او االشجار والنخيل او املعامل واملصانع وحنو ذلك) ١(
كمـا   -او ) الغابـة( صريورة االرض امجة، وهي ذات الشجر الكثري امللتف بعضه ببعض او ذات القصب الكثري وتسمى ذلك كلـه ب: اي) ٢(

 .اليت صارت حمال للسباع -يف الروضة 
عينهــا بــل ميلــك االنتفــاع منهــا وغــري : اي) رقبتهــا(ر بــالد االســالمكمكــة والشــام واكثــ: الغلبــة والقــوة واحلــرب، ويف املســالك: بفــتح العــني) ٣(

 .النه البيع اال يف ملك، وال رهن اال يف ملك) وال رهنها(االرض لعامة املسلمني
 .وكذا ال يصح كل ما يتوقف على امللك كاهلبة، والصدقة وغريمها

 .اص، او العام هو الفقيه العادل، او �ئبه اخلاال �ذن ويل املسلمني وهو االمام ) ٤(

    



٦٠ 

 .وما كان موا� يف وقت الفتح، فهو لالمام 
وإن مل .وكــل أرض جــرى عليهــا ملــك ملســلم، فهــي لــه أو لورثتــه بعــده.وكــذا كــل أرض مل جيــر عليهــا ملــك ملســلم

 .فلو �در مبادر فأحياه بدون إذنه.وال جيوز إحياؤها إال �ذنه.، فهي لالمام )٥(يكن هلا مالك معروف معني
فلــو تركهــا، فبــادت آ�رهــا، .، كــان احمليــي أحــق �ــا مــا دام قائمــا بعمار�ــا)٦(غائبــا وإن كــان االمــام .مل ميلــك

ومــاهو بقــرب العــامر مــن املــوات، يصــح .، يكــون لــه رفــع يــده عنهــاومــع ظهــور االمــام .فأحياهــا غــريه، ملكهــا
 .)٧(إذا مل يكن مرفقا للعامر، وال حرميا لهإحياؤه 

 :ويشرتط يف التملك �الحياء شروط مخسة
 .ان ال يكون عليها يد ملسلم فإن ذلك مينع من مباشرة االحياء، لغري املتصرف: االول
 .لعامر كالطريق، والشرب، وحرمي البئر، والعني واحلائط )٨(ان اليكون حرميا: الثاين

سـبع اذرع، فالثـاين يتباعـد هـذا : مـا حيتـاج اليـه يف االرض املباحـة، مخـس أذرع، وقيـل )٩(كـرملـن ابت: وحد الطريق
 .املقدار

، فــادعى احلـــرمي، )١١(، وا�ــاز علــى حافتيــه ولــو كــان النهــر يف ملــك الغــري)١٠(مبقــدار مطــرح ترابــه: وحــرمي الشــرب
 .قضي به له مع ميينه، النه يدعي ما يشهد به الظاهر، وفيه تردد

___________________________________ 
 .حىت ولو كان هلا مالك ولكنه غري معني كالنبطية، او غري معروف كآل خرنوب) ٥(
 .كهذه اال�م اليت هي سوداء بغيبته عليه الصالة والسالم رزقنا هللا تعاىل رضاه ووفقنا للقائه واجلهاد بني يديه) ٦(
 .بعد قليل عند شروط االحياء، واملرفق واحلرمي مبعىن واحد�يت تفصيل البحث عن احلرمي للعامر ) ٧(
ين) ٨( ذا: حمـــرتم، اي: حــرمي يعـــ ث حيتـــاج ذاك املعمــور إىل هـــ ين طريـــق مـــرور ) كـــالطريق(اليكــون حمرتمـــا مـــن أجــل مكـــان معمـــور عنــده حبيـــ يعــ

 .يعين النهر والقناة وحنومها) والشرب(الناس
ومقابلهــا االرض غــري املباحــة ) املباحــة(دارا ملصــقة بــدار اخــرى فلــيس للمشــرتي حــرمي أصــال ابتـدأ عمــارة أرض، ومقابلــه مــن اشــرتى: اي) ٩(

لـو احـدث شـخص بنـاء فعلـى انسـان �ن يريـد احـداث بنـاء قريبـا منـه ان : يعـين) يتباعـد(فمن ابتكر فيها شيئا فال حرمي له لعدم احلرمة لعمله
 .جل الطريقيتباعد بناؤه عن االول خبمس او سبع أذرع على االقل ال

 .عبور الناس: اي) وا�از(من الطرفني عندما حيتاج إىل كريه واخراج ترابه) ١٠(
ين) ١١( ظــاهر كــون النهــر لــه ان حرميــه ايضــا : اي) الظــاهر(كــان �ــر لزيــد يف ارض لعمــرو، فــادعى زيــد ان حــرمي النهــر لنفســه ال لعمــرو: يعــ
 .رض لعمرو أن كلها لعمرو حىت حرمي �ر زيدالن هذا الظاهر منقوص بظاهر كون اال) وفيه تردد(له
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 .أربعون ذراعا: )١٢(وحرمي البئر املعطن
 .ستون: وبئر الناضح
حــــد ذلــــك أن ال يضــــر الثـــــاين : ، ويف الصــــلبة مخســــمائة ذراع، وقيــــل)١٣(الــــف ذراع يف االرض الرخــــوة: وللعــــني

 .�الول، واالول اشهر
مقــدار : بــه، نظــرا إىل إمســاس احلاجــة اليــه لــو اســتهدم وقيــل للــدارمقــدار مطــرح ترا: يف املبــاح )١٤(وحــرمي احلــائط

 .وكل ذلك إمنا يثبت له حرمي، إذا ابتكر يف املوات.مطرح ترا�ا، ومصب مياهها ومسلك الدخول واخلروج
 .أما ما يعمل يف االمالك املعمورة، فال

ربز: فــرع ــ ، أو تســرى عروقــه اليــه، مل يكــن لغــريه اغصــانه إىل املبــاح )١٥(لــو أحيــا أرضــا، وغــرس يف جانبهــا غرســا ت
 .ولو حاول االحياء، كان للغارس منعه.إحياؤها

للعبــادة كعرفــة ومــىن واملشــعر، فــإن الشــرع دل علــى اختصاصــها موطنــا  )١٦(أن ال يســميه الشــرع مشــعرا: الثالــث
ؤدي إىل  ضــيقها، عمــا حيتــاج للعبــادة فــالتعرض لتملكهــا تفويــت لتلــك املصــلحة أمــا لــو عمــر فيهــا مــاال يضــر، وال يــ

 .)١٧(اليه املتعبدون كاليسري، مل امنع منه
ولـو كـان مـوا� خاليـا مـن حتجـري، كمـا أقطـع النـيب صـلى هللا عليـه  )١٨(ان ال يكون ممـا أقطعـه إمـام االصـل: الرابع

هـذا  )١٩(وآله الدور، وأرضا حبضر موت، وحضر فرس الـزبري فإنـه يفيـد اختصاصـا مانعـا مـن املزامحـة، فـال يصـح دفـع
 .االختصاص �الحياء

___________________________________ 
من جوانبهـا االربعـة، فلـيس الحـد ) اربعون(حمل جلوس االبل عند املاء للشرب: البئر اليت يسقي منها املاء لشرب االبل، واملوطن: اي) ١٢(

البئـر : تقى عليه الزرع او لشرب الناس او غسـلها وحنـو ذلـك، يعـيناسم للبعري الذي يس) الناضح(عمار�ا او زراعتها، والحفر بئر او �ر فيها
 .اليت خيرج منها املاء بسبب البعري حلاجات االنسان

 .ال يصري الثاين سببا لقلة ماء االول: اي) ال يضر الثاين(فليس الحد احداث غري ماء أخرى يف هذه املسافة) ١٣(
لـو اســتهدم، ) مطـرح ترابـه(احـرتازا عـن االبنيـة املتجـاورة فـال حـرمي هلـا كمـا مـر هنـا وسـيأيت قريبـا )يف املبـاح(الـدار، والبسـتان وحنومهـا: أي) ١٤(

 .وكذا غري الرتاب من آالت البناء كاحلجر واحلديد واالمسنت واجلص والشبابيك وحنو ذلك
 .تربز يف املستقبل مع بقائها: اي) ١٥(
ومقابر االنبياء، بل لعله واالولياء والعلمـاء املتقـون اذا  وكذلك املساجد ومشاهد اهل البيت ) كعرفة(حمل شعائر هللا تعاىل: اي) ١٦(

 ).فتأمل(صارت االخرية مشعرا عرفا
 .صيل الكالم يف الكتب املفصلةكمن يبين دارا صغرية يف مىن لنفسه فإنه ميلكها على رأي املصنف، لكنه خالف املشهور وتف) ١٧(
ــام املعصــــوم : اي) ١٨( ــه النــــيب صــــلى هللا عليــــه وآلــــه لعبــــد هللا بــــن ) الــــدور(اعطاهــــا قطعــــة معينــــة لشــــخص االمــ ــع �ملدينــــة اقطعــ موضــ

ار عـدوه، فـاجرى مقـد: اي) وحضـر فـرس(اسم بلد يف احلجاز، اقطع النيب صـلى هللا عليـه وآلـه فيـه ارضـا لوائـل بـن حجـر) حبضرموت(مسعود
ث وقـع السـوط واقطـع ) ويف اجلـواهر(الزبري فرسـه حـىت عجـز ووقـف فرمـى الـزبري بسـوطه طلبـا للـز�دة فاعطـاه النـيب صـلى هللا عليـه وآلـه مـن حيـ

 .صلى هللا عليه وآله بالل بن احلارث أرض العقيق
 ).الحياءاالقطاع املذكور اليفيد امللك بل االختصاص املانع لغريه من ا:(ويف املسالك

 .اوىل �ملؤمنني من انفسهم) ع(الن كال من النيب صلى هللا عليه وآله واالمام املعصوم) ١٩(
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 .فإن التحجري يفيد االولوية )٢٠(أن اليسبق اليه سابق �لتحجري: اخلامس
 .ال ملكا للرقبة

 .وإن ملك به التصرف حىت لو هجم عليه من يروم االحياء كان له منعه
 .فاحياها مل ميلكه )٢١(ولو قاهره
 .هو أن ينصب عليها املروز، أو حيوطها حبائط: والتحجري

ولو اقتصر على التحجري وأمهـل العمـارة، أجـربه االمـام علـى أحـد االمـرين، إمـا االحيـاء وإمـا التخليـة بينهـا وبـني 
ا مل يصح، مـا مل يرفـع السـلطان ولو �در اليها من أحياه.من يده، لئال يعطلها )٢٢(غريه، ولو امتنع اخرجها السلطان

 .لنفسه ولغريه من املصاحل كاحلمى لنعم الصدقة )٢٣(وللنيب صلى هللا عليه وآله، أن حيمي.يده، أو �ذن يف االحياء
فلـو أحيـاه حمـي مل ميلكـه، مـا دام احلمـى .وليس لغريمهـا مـن املسـلمني، أن حيمـي لنفسـه.وكذا عند� المام االصل

 .مستمرا
مـا حيميـه النـيب صـلى : ، وقيـل)٢٤(ملصـلحة فزالـت جـاز نقضـه  صـلى هللا عليـه وآلـه، أو االمـام ومامحاه النـيب

 .هللا عليه وآله خاصة، ال جيوز نقضه الن محاه كالنص
 :الطرف الثاين يف كيفية االحياء

ولـو خبشـب  )٢٥(طوقد عرف انه ذا قصد سكىن أرض، فاحا.واملرجع فيه إىل العرف، لعدم التنصيص شرعا ولغة
 .وكذا لو قصد احلظرية، فاقتصر على احلائط من دون السقف.أو قصب أو سقف، مما ميكن سكناه، مسي إحياء

 .وليس تعليق الباب شرطا
___________________________________ 

 .هو وضع احجار يف اطراف ارض مقدمة للبناء او الزرع او حنومها) ٢٠(
 .العالمات يف أطراف االرض: يعين) املروز(حىي شخص أرضا حمجرة من شخص آخر مل ميلكها احمليي�لقهر والقوة ا: اي) ٢١(
 .احلاكم الشرعي او املنصوب من قبله ال السلطان اجلائر: اي) ٢٢(
الزكــاة، ويف : اي) ةلـنعم الصـدق(املـراد �حلمـى ان حيمـي بقعــة مـن املـوات ملواشـي يعينهــا ومينـع سـائر النـاس مـن الرعــي فيهـا: يف املسـالك) ٢٣(

وكـان جيـوز ذلـك لرسـول )(قـال(محى النيب صلى هللا عليه وآله البقيـع �لنـون البـل الصـدقة ونعـم اجلزيـة وخيـل ا�اهـدين يف سـبيل هللا:(املسالك
النــه مبنزلــة  وم االمــام املعصــ: اي) المــام االصــل)(هللا صــلى هللا عليــه وآلــه خاصــة نفســه النــه اوىل �ملــؤمنني مــن انفســهم ولكنــه مل يفعــل

 .النيب صلى هللا عليه وآله يف كل شئ سوى النبوة
 .كما لو محى ارضا للصدقة فانتهت الصدقات) ٢٤(
زين الثمـار وحنـو ذلـك، ويسـمى اليــوم ) احلضـرية(بـىن حائطـا يف اطـراف تلـك االرض: اي) ٢٥( حمــل بيـات االغنـام، او مجـع االحطـاب، او ختــ

تشبه املرز ولعلها تشمل ماكان من الطني او احلجر ) واملسناة(لرتاب حوله حبيث يكون فاصال بني هذه االرض وغريهاهو مجع ا) مرز(املخزن
 ).املسناة حنو املرز ورمبا كانت اكثر ترا� منه:(املبين ويف اجلواهر
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وال يشـرتط .شـا�ها ولو قصد الزراعـة، كفـى يف متليكهـا التحجـري مبـرز أو مسـناة وسـوق املـاء إليهـا بسـاقية أو مـا
ـــت فيهـــا الغـــرس، وســـاق اليهـــا املـــاء، حتقـــق .حراثتهـــا وال زراعتهـــا، الن ذلـــك انتفـــاع كالســـكىن ولـــو غـــرس ارضـــا فنب

وكـذا لـو قطـع عنهـا امليـاه الغالبـة، وهيأهـا للعمـارة، .فعضـد شـجرها أو أصـلحها )٢٦(االحياء وكذا لو كانـت مسـتأمجة
 .ا، النه اخراجها بذلك إىل حد االنتفاع، الذي هوضد املوت فان العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياء

 .ومن فقهائنا اآلن من يسمي التحجري إحياء، وهو بعيد
 :الطرف الثالث يف املنافع املشرتكة

 .الطرق، واملساجد، والوقوف املطلقة كاملدارس واملساكن: وهي
 .ففائد�ا االستطراق: أما الطرق

االنتفاع فيها بغـريه، إال مـا ال يفـوت بـه منفعـة االسـتطراق، كـاجللوس غـري املضـر  ، فال جيوز)٢٧(والناس فيها شرع
 .، مل يكن له الدفع)٢٨(ولو عاد بعد أن سبق إىل مقعده.وإذا قام بطل حقه.�ملارة

 .كان أحق مبكانه: اما لو قام قبل استيفاء غرض، حلاجة ينوي معها العود، قيل
 .املنع، إال يف املواضع املتسعة كالرحاب نظرا إىل العادةولو جلس للبيع أو الشراء، فالوجه 

 .ولو كان كذلك، فقام ورحله �ق، فهو أحق به
يبطـل حقـه، إذ ال سـبب : كـان احـق بـه، لـيال يتفـرق معـاملوه فيستضـر، وقيـل: ولو رفعه �و� للعـود فعـاد، قيـل

 .ه وال حتجريهوليس للسلطان أن يقطع ذلك، كما ال جيوز احياؤ .لالختصاص، وهو أوىل
 .، بطل حقه ولوعاد)٢٩(فلوقام مفارقا.فمن سبق إىل مكان منه، فهو أحق به مادام جالسا: وأما املسجد

 وإن قام �و� للعود، فإن كان رحله �قيا فيه فهو احق به واال كان مع غريه
___________________________________ 

املستولية على : الغالبة اي(بطم احلفر، وحنو ذلك) واصلحها(قطع: اي) عضد(ري امللتفكانت غابة من القصب او الشجر الكث: اي) ٢٦(
 .هو شيخه ابن فما : يف اجلواهر) ومن فقهائنا(االرض

 .متساوون ال تقدم الحد على آخر: اي) ٢٧(
ادوات البيـع : اي) ورحلـه(السـاحات: اي) كالرحـاب(كما لو قـام إىل اخلـالء، او شـرب املـاء وحنـو ذلـك) حلاجة(قعد غريه مكانه: اي) ٢٨(

 .خيصص الطرق بشخص معني: اي) يقطع ذلك(والشراء
ىت ولــو عـاد فــال حــق لـه اذا كــان غــريه قــد سـبق اليــه: اي) ولـو عــاد(بـدون قصــد العــود: اي) ٢٩( جادته ) رجلــه(حــ كقرآنـه، وكتــب أدعيتــه وســ

 .وسبحته مرتتبة وحنوها
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 .سواء
إن أمكـن )٣٠(إن قام لتجديد طهارة: وقيل ، أو إزالة جناسة وما أشبهه، مل يبطل حقه، ولو استبق اثنـان فتوافيـا، فـ

 .االجتماع جاز، وإن تعاسرا اقرع بينهما
، مــا مل يشــرتط )٣٢(فمــن ســكن بيتــا ممــن لــه الســكىن، فهــو أحــق بــه وإن تطاولــت املــدة: )٣١(أمــا املــدارس والــربط

 .شرتط مع السكىن التشاغل �لعلم فأمهل ألزم اخلروجولو ا.الواقف امدا، فيلزمه اخلروج عند إنقضائه
 .فان استمر على الشرط مل جيز إزعاجه، وله أن مينع من يساكنه، ما دام متصفا مبا به يستحق السكىن

 .هو أوىل عند العود وفيه تردد، ولعل االقرب سقوط االولوية: ، قيل)٣٣(ولو فارق لعذر
 :الطرف الرابع يف املعادن الظاهرة

ي اليت ال تفتقر إىل إظهار، كامللح والنفط والقار، ال متلك �الحياء وال خيـتص �ـا احلجـر، ويف جـواز إقطـاع وه
 .ومن سبق اليها، فله اخذ حاجته.)٣٤(وكذا يف اختصاص املقطع �ا.السلطان املعادن واملياه، تردد

بغيتــه يف حبــث، وإال اقــرع بينهمــا مــع ولــو توافيــا، وأمكــن أن �خــذ كــل منهمــا .ولــو تســابق إثنــان، فالســابق أوىل
 .يقسم وهوحسن: التعاسر، وقيل

 .، فهي عنده من االنفالومن فقهائنا من خيص املعادن �المام 
 .ولوصح متلكها �الحياء، لزم من قوله إشرتاط إذن االمام. )٣٥(وعلى هذا ال ميكن ما ظهر منهما وما بطن

جانــب اململحــة أرض مــوات، إذا حفــر فيهــا بئــر، وســيق اليهــا املــاء صــار ملحــا، ولوكــان إىل .وكــل ذلــك مل يثبــت
واملعادن الباطنة، هي اليت ال تظهر إال �لعمـل،  .ولو اقطعها االمام، صح.صح متلكها �الحياء، واختص �ا احملجر

يقـة احيائهـا ان وحق.وجيـوز لالمـام إقطاعهـا قبـل أن متلـك.كمعادن الـذهب والفضـة والنحـاس، فهـي متلـك �الحيـاء
 .ولو حجرها، وهو أن يعمل فيها عمال ال يبلغ به نيلها، كان أحق �ا ومل ميلكها.)٣٦(يبلغ نيلها
 ولو

___________________________________ 
جد، او عـن لباسـه وبدنـه عـاف) ازالـة جناسـته(مـن الوضـوء والتـيمم واعـادة غسـل مسـتحب اذا كـان قـد احـدث وحنـو ذلـك) ٣٠( او  عـن املسـ
 .وصال معا: اي) فتوافيا(غريه

ت للحجـرة الـيت علـى االرض، او ) بيتـا(مجع ر�ط، لكتب وكتاب هي اخلا�ت املوقوفة على النزال والغـر�ء والفقـراء وأشـباههم) ٣١( يقـال بيـ
 ).غرفة(حتت االرض، دون احلجرة اليت يف طابق علوي فإ�ا

يســـكن معـــه يف احلجـــرة، اذا كـــان الوقـــف مطلقـــا وغـــري : اي) يســـاكنه(ثالثـــنيكمـــن يبقـــى يف حجـــرة مدرســـة عشـــر ســـنوات وعشـــرين و ) ٣٢(
 .منصرف إىل املساكنة ومل �مر بذلك املتويل الشرعي واال فال

 .ترك احلجرة لسفر، او عالج، او خوف ظامل وحنوها: اي) ٣٣(
وصـال مـن إىل املعـدن : اي) توافيـا(د للمصـنفو�ر ماء او عني، فهل خيتص به فيه ترد(لو قطع السلطان العادل لشخص معد�،: اي) ٣٤(

 .التشاجر والنزاع: اي) مع التعاسر(واملاء
 .كان معد� ظاهرا كامللح، او �طنا حيتاج إىل االستخراج كالنفط آ�ر النفط: اي) ٣٥(
 .العذر) زواله(امهله) انظره(المهاله االمتام) عذرا(خيرجها وحيوزها: اي) ٣٦(
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 .ولو ذكر عذرا، أنظره السلطان بقدر زواله، مث ألزمه أحد االمرين.العمل، أو رفع يده عنهاأمهل اجرب على امتام 
 :فرع

وأما املاء فمن حفر بئـرا يف ملكـه، أومبـاح .، ملكه تبعا هلا، النه من أجزائها)٣٧(لو أحيا أرضا، وظهر فيها معدن
 .، فقد اختص �ا كاحملجر)٣٨(لتملكها

بئر واملاء، ومل جيز لغريه التخطي اليه، ولو أخذه منه أعاده وجيوز بيعـه كـيال ووز�، وال فإذا بلغ املاء، فقد ملك ال
 .جيوز بيعه أمجع، لتعذر تسليمه الختالطه مبا يستخلف

جيـب عليـه بـذل الفـائض مـن مائهـا : ولو حفرها ال للتملك بل لالنتفاع، فهو أحق �ا مدة مقامـه عليهـا، وقيـل
وإذا فارق فمن سبق اليها، فهو أحـق . ماء العني والنهر، ولو قيل ال جيب، كان حسنايف: وكذا قيل )٣٩(عن حاجته
ومــن أعــرتف منهــا شــيئا ��ء، أو حــازة يف .، فالنــاس فيهــا ســواء)٤٠(وامــا ميــاه العيــون واآل�ر والغيــوث.�النتفــاع �ــا

 :وهنا مسائل.حوضه او مصنعه فقد ملكه
 .اء املباحما يفيضه النهر اململوك من امل: االوىل

ال ميلكــه احلــافر، كمــا إذا جــرى الســيل إىل أرض مملوكــة، بــل احلــافر أوىل مبائــة مــن غــريه، الن يــده : قــال الشــيخ
 .عليه

 .)٤١(وإن تعاسروا قسم بينهم على سعة الضياع.فاذا كان فيه مجاعة، فإن وسعهم أو تراضوا فيه فال حبث
 .حسنا يقسم على قدر انصبائهم من النهر، كان: ولو قيل
 .فباحلفر يصريون أوىل به، فإذا وصلوا منتزع املاء ملكوه.مجاعة �را )٤٢(إذا استجد: الثانيه

___________________________________ 
وعــدم احتيـاج العامــة  قـد يقــال بتخصـص احلكــم مبـا كــان معـد� صــغريا مناسـبا لــالرض وللمحـي كمــا كـان يف عصــر املعصـومني ) ٣٧(

 .اليه، المثل النفط يف هذا الزمان، ولتفصيل البحث مقام آخر
املـاء الـذي حيـل مكـان : مبا يستخلف اي(الدخول يف البئر او االخذ من املاء: اي) التخطي(مباح التصرف فيه وادخاله يف ملكه: اي) ٣٨(

 .املاء املأخوذ
لشرب ولزرعه ودوابه وحنو ذلك، وحيرم عليه احتكار الزائد عن ذلك بل جيب عليه إعطـاؤه ملـن يعين جيوز له اخذ ما حيتاجه من املاء ل) ٣٩(

 .ترك البئر واملاء: اي) واذا فارق(حيتاجه
 .مجع غيث يعين املطر) ٤٠(
خاص لكـل واحـد مـنهم هكتـار واحـد،: يعين: صنيعة: مجع) ٤١( ت االرض عشـرة هكتـارات لعشـرة اشـ قسـم  على مقدار اراضـيهم، فلـو كانـ

لو حصلت البئر : مقدار عملهم يف النهر مثال: نصيبهم من النهر، يعين: مجع نصيب اي) انصبائهم(املاء عشرة اقسام لكل واحد منهم قسم
 .و�لعكس العكس، وهكذا.بعمل مئة ساعة فعمل احدهم مخسني ساعة منها كان له نصف البئر وان كانت ارضه عشر االرض

 .مقدار عملهم: اي) ى قدر النفقةعل(اوجدوا وحفروا: اي) ٤٢(
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 .وكان بينهم على قدر النفقة على عمله
، أوســـيل الـــوادي، بســـقي ماعليـــه دفعـــه بـــدئ �الول وهـــو الـــذي يلـــي فوهتـــه، )٤٣(إذا مل يـــف النهـــر املبـــاح: الثالثـــة

وال جيـب إرسـاله قبـل  )٤٤(فأطلق اليه للزرع إىل الشراك وللشجر إىل القدم، وللنخل إىل الساق، مث يرسل إىل ما دونه
 .ذلك، ولوأدى إىل تلف االخري

، ومل يشــارك الســابقني، وقســم لــه ممــا يفضــل عــن  )٤٥(لــو احيــا إنســان أرضــا ميتــة علــى مثــل هــذا الــوادى: الرابعــة
 .كفايتهم، وفيه تردد

___________________________________ 
املكـان الـذي ) القدم(هو حبل النعل الذي يشد على ظهر القدم) لشراكرأسه وإبتداؤه ا: اي) فوهته(غري اململوك لشخص خاص: اي) ٤٣(

ين) الســاق(حولــه قبتــان يف طرفيــه ــغ الشــراك والقــدم والســاق: فــوق ذلــك بقليــل يعــ ف املــاء ويصــعد إىل أن يبل ين) وللنخــل(إىل ان يقــ خنــل : يعــ
 .الثمر

 .تلف زرعه وشجره وخنله من قلة او عدم املاء: اي) االخري(من بعده) ٤٤(
الحتمـال شـركته ) وفيـه تـردد(يف مائهـا وغـريه) مل يشـارك السـابقني(هـا بيـنهم هذه الصحراء الـيت سـبق إىل احيائهـا غـريه ويقسـم ماء: يعين) ٤٥(

  ).مل جند هذا الرتدد االخري غري احملقق :(ويف اجلواهر .معهم يف املاء وغريه ايضا
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 كتاب اللقطة

يســــمى لقيطــــا، وملقوطــــا، ومنبــــوذا، وينحصــــر النظــــر فيــــه يف ثالثــــة  )١(غريمهــــا امللقــــوط أمــــا أنســــان أو حيــــوان أو
 :مقاصد

 :فالقسم االول يف اللقيط
وسـقوطه يف طـرف البـالغ .وال ريب يف تعلق احلكم، �لتقاط الطفل غـري املميـز.وهو كل صيب ضائع، ال كافل له

ولـو كـان لـه أب أو جـد أو .)٢(عـن دفـع ضـرورته العاقل، ويف الطفل املميز تردد، أشبهه جواز التقاطع لصغره وعجـزه
 .مث نبذه فأخذه آخر، ألزم االول أخذه.)٣(وكذا لو سبق اليه ملتقط.أم، أجرب املوجود منهم على اخذه

 .ولوأبق منه أوضاع، من غري تفريط، مل يضمن.ولو التقط مملوكا ذكرا أوانثى، لزمه حفظه وإيصاله إىل صاحبه
 .وال بينة، فالقول قول امللتقط مع ميينه )٤(اختلفا يف التفريطولو .ولو كان بتفريط ضمن

 .ولو انفق عليه، �عه يف النفقة إذا تعذر استيفاؤها
 :الثاين يف امللتقط

 .البلوغ والعقل، واحلرية: ويراعي فيه
 .الصيب وال ا�نون وال العبد، النه مشغول �ستيالء املوىل على منافعه: فال حكم اللتقاط

 :وهل يراعى االسالم؟ قيل.املوىل ودفعه اليه )٥(له املوىل صح، كما لوأخذه ولوأذن
___________________________________ 

 .كتاب اللقطة
 .واخلامت، والكتاب وغريها: كالفرش) ١(
 .الذي يتوجه عليه من سوء قصد الناس به اقتصاد�، وجنسيا، وغريمها) ٢(
 .أخذه شخص وتركه: اي) ٣(
 .حتصيل النفقة؟: اي) استيفاؤها(امللتقط مل افرط، وقال صاحبه فرطت انت حىت ضاع فقال) ٤(
 .خيدعه فيجعله كافرا: اي) خمادعته(الن اللقيط يف بالد االسالم حيكم بكونه مسلما يف الظاهر) احملكوم �سالمه(أخذ لقيطا: اي) ٥(
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 .هرا، أو النه ال يؤمن خمادعته عن الديننعم، النه ال سبيل للكافر على امللقوط، احملكوم �سالمه ظا
، وال أمانــة )٦(ينتزعــه احلــاكم مــن يــده ويدفعــه إىل عــدل، الن حضــانته اســتئمان: ولــو كــان امللــتقط فاســقا، قيــل
 .للفاسق، واالشبة أنه ال ينتزع

ه، ملــا ال ينتــزع مــن يــد: ، أو حضــري يريــد الســفر بــه، قيــل)٧(ولــو التقطــه بــدوي ال إســتقرار لــه يف موضــع إلتقاطــه
 .يؤمن من ضياع نسبه، فانه امنا يطلب يف موضع التقاطه

 .والوجه اجلواز
 .، بل هو سائبة يتوىل من شاء)٨(وال والء للملتقط عليه

 .وإذا وجد امللتقط سلطا� ينفق عليه إستعان به وإال استعان �ملسلمني
 .واجب على الكفاية، النه دفع ضرورة مع التمكن وفيه تردد )٩(وبذل النفقة عليهم
 .، أنفق عليه امللتقط، ويرجع مبا انفق إذا أيسر، إذا نوى الرجوع)١٠(فإن تعذر االمران

 .ولو انفق مع امكان االستعانة بغريه، أو تربع، مل يرجع
 :الثالث يف احكامه

 :وهي مسائل
ى الكفايـــة، النـــه تعـــاون علـــى الـــرب، والنـــه دفـــع لضـــرورة املضـــطر، أخـــذ اللقـــيط واجـــب علـــ: قـــال الشـــيخ: االوىل

 .)١١(والوجه االستحباب
ــإذا وجــد عليــه ثــوب : الثانيــة ــى امللــك كيــد البــالغ الن لــه أهليــة التملــك، ف اللقــيط ميلــك كــالكبري، ويــده دالــة عل
 .قضي به له

 ولو.وكذا ما يكون مشدودا يف ثيابه.وكذا ما يوجد حتته أو فوقه
___________________________________ 

 .كون اللقيط يف يده نوع من اعتباره امينا، وال جيوز ذلك الشرع النه الامانة لفاسق: اي) ٦(
 .من اهل بلد والبدوي هو ساكن الصحراء: اي) حضري(بدوي جيول من هنا إىل هناك وال مكان معني له يستقر فيه: اي) ٧(
ين: اي) ٨( ين) ســائبة(امللــتقط ال يكــون واليــا علــى اللقــيط فــاذا كــرب فهــو حــر توجــه اينمــا شــاء وســكن مــع اي مــن اراد: علــى اللقــيط، يعــ : يعــ

 .اذ الواجب على امللتقط حفظ اللقيط �النفاق عليه، والجيب ان يكون من ماله) استعان به(مطلق العنان، والتاء فيه مبالغة
عصوا مجيعا، وان قام �ـا احـدهم سـقط الوجـوب عـن البـاقني مثـل كـل واجـب كفـائي آخـر،  على املسلمني، فلو امتنع اجلميع امتوا و : اي) ٩(

الحتمـال جـواز االنفـاق قرضـا علـى اللقـيط حـىت اذا كـرب او ) وفيـه تـردد(كاالمر �ملعروف والنهي عن املنكر وجتهيز االموات املسـلمني وحنوهـا
 .صار صاحب مال اخذ منه ماانفق عليه

ين صـاحب مـال سـواء يف صـغره �رث وحنـوه، او : اي) اذا اليسر(طان، وانفاق املسلمني عليهومها انفاق السل) ١٠( صار الطفـل ذا يسـاره يعـ
 .عندما يكرب

 ).املصنف ذهب إىل استحبابه عمال �الصل وهو ا�ا يتصور مع عدم اخلوف عليه من الضرر واال مل يكن له وجه:(يف املسالك) ١١(
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وكذا لـو وجـد يف  .وجد يف خيمة أو فسطاطا قضي له بذلك ومبا يف اخليمة والفسطاطكان على دابة أو مجل، أو 
وكـذا البحـث، لـو كـان علـى  .تردد، أشبهه انـه ال يقضـى لـه )١٢(دار ال مالك هلا، وفيما يوجد بني يديه أوإىل جانبيه

 .دكة وعليها متاع، وعدم القضاء له هنا أوضح، خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة
 .عند أخذ اللقيط، النه أمانة فهو كاالستيداع )١٣(ال جيب االشهاد: ثةالثال
إن  .مـال، افتقـر امللـتقط يف االنفـاق عليـه إىل اذن احلــاكم، النـه ال واليـة لـه يف مالـه )١٤(إذا كـان املنبـوذ: الرابعـة فــ

النفــاق وال ضــمان، ولــو تعــذر احلــاكم، جــاز ا.�در فــأنفق عليــه منــه، ضــمن النــه تصــرف يف مــال الغــري ال لضــرورة
 .لتحقق الضرورة
، إذا كــان فيهــا مســلم، نظــرا إىل )١٥(امللقــوط يف دار االســالم، حيكــم �ســالمه، ولــو ملكهــا أهــل الكفــر: اخلامســة

وكـــذا إن وجـــد يف دار الشـــرك، وال .وإن مل يكـــن فيهـــا مســـلم، فهـــو رق.االحتمـــال وإن بعـــد، تغليبـــا حلكـــم االســـالم
 .مستوطن هناك من املسلمني

، إذا مل يظهــر لــه نســب، ومل يتــوال أحــدا، ســواء جــىن عمــدا أو خطــأ، مــا دام )١٦(عاقلــة اللقــيط االمــام: السادســة
ويف شـــبيه العمـــد الديـــة يف .فـــإذا بلـــغ وجـــىن بعـــده، ففـــي عمـــده القصـــاص، ويف خطـــأه الديـــة علـــى االمـــام.)١٧(صـــغريا
وإن   .كانت خطأ، والقصاص إن كانت عمدا  فالدية إن )١٨(ولو جىن عليه وهو صغري، فإن كانت على النفس.ماله

 كانت على الطرف قال
___________________________________ 

 .شخص آخر ذاك حتت يده: اي) يد متصرفة(بدون ان يكون يف بيت يضم او خيمة هو حتتها) ١٢(
التقــاط : اي) كاالســتيداع(بعض العامــةاخــذ شــاهدين عــادلني يشــهدان ان هــذا لقــيط ولــيس ابنــا او بنتــا هلــذا الشــخص خالفــا لــ: اي) ١٣(

 .االنسان شيئا من اجلمادات وجعله وديعة عنده حيث ال حيتاج إىل االشهاد
 .لوجود احلاكم الشرعي الذي هو ويل من الويل له) ال لضرورة(الصيب اللقيط: اي) ١٤(
يف بـــالد االســالم وعــدم وجـــود مســلم يف بـــالد : اي) فيهــا مســلم(احتمـــال كونــه مســـلما: اي) االحتمــال(حــىت ولــو اخـــذه الكفــار: اي) ١٥(

: اي) وال مســتوطن(بــالد الكفــار: اي) دار الشــرك(االســالم إمــا لفــرارهم مــن عــدو، او مــرض، او لغلبــة الكفــر علــيهم ودخــوهلم بــالد االســالم
والبصـرة والكوفـة فلقـيط هـذه دار خطهـا املسـلمون كبغـداد : ان دار االسـالم قسـمان: ويف التـذكرة:(قـال يف املسـالك .لـيس هنـاك مسـلم مقـيم

حمكوم �سالمه وان كان فيها مسلم واحد حكم �سالم لقيطها واال فهو كـافر، ودار الكفـر قسـمان فلـو كـان للمسـلمني فغلـب الكفـار عليـه  
مــال ان كالســاحل فهــذا ان كــان فيــه ولــو مســلم واحــد حكــم �ســالم لقيطــه وان مل يكــن فيــه مســلم فهــو كــافر وحيتمــل ان يكــون مســلما الحت
منهم  يكون فيه مؤمن يكتم اميانه وبلد اليكون للمسلمني أصال كبالد اهلند والروم فإن مل يكن فيها مسلم فلقيطها كافر الن الدار هلم واهلها

 ).وان كان فيها مسلمون كالتجار وغريهم ساكنون فهو مسلم لقيام االحتمال تغليبا لالسالم
مل ينيب نفسه إىل احد بعد الكرب، اما اذا : اي) ومل يتوال(مل يعلم،: اي) مل يظهر(ه وارث من الوارث لهالن مرياثه له، فإن: يف املسالك) ١٦(

 .بلغ وواىل احدا وقال هذا ابين، او اخي، او عمي اخذ مبقدار اقراره والتفصيل يف املفصالت
 .العاقلة أما اخلطأ فهو على العاقلة، مطلقا، وأما العمد فالن عمد العني خطأ حتمله) ١٧(
 .وليه االمام ) والقصاص(لالمام ) فالدية(قتلوا اللقيط وهو صغري: اي) ١٨(
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كالصيب ال يقتص لـه أبـوه وال احلـاكم،   )١٩(اليقتص له وال �خذ الدية، النه ال يدري مراده عند بلوغه، فهو: الشيخ
 .ويؤخر حقه إىل بلوغه

مع الغبطة، إن كانت خطأ والقصاص ان كانـت عمـدا، كـان حسـنا، إذ  )٢٠(ية للموىلجيوز استيفاء الد: ولو قيل
 .، إذ ال والية له يف غري احلضانة)٢١(وال يتوىل ذلك امللتقط.ال معىن للتأخري مع وجود السبب

ت رق، فقــال: الســابعة ــ ــغ فقذفــه قــاذف، وقــال أن بــل حــر، للشــيخ فيــه قــوالن احــدمها ال حــد عليــه، الن : إذابل
احلكم �حلرية غري متيقن، بل على الظاهر وهو حمتمل، فيتحقق االشتباه املوجب لسـقوط احلـد، والثـاين عليـه احلـد، 

 .، واالخري أشبه)٢٢(واالمور الشرعية منوطة �لظاهر، فيثبت احلد كثبوت القصاص.تعويال على احلكم حبريته ظاهرا
 .)٢٣(ان �لغا رشيدا، ومل تعرف حريته، وال كان مدعيا هلايقبل إقرار اللقيط على نفسه �لرق، إذا ك: الثامنة
بنوتــه، قبــل إذا كــان املــدعي أ�، وإن مل يقـم بينــة، النــه جمهــول النســب فكــان أحــق  )٢٤(إذا إدعــى أجنــيب: التاسـعة

 .وكذا لو كان أما.به، حرا كان املدعي أو عبدا، مسلما كان أو كافرا
 .)٢٥(وال حيكم برقة وال بكفره إذا وجد يف دار االسالم.ق، كان حسناال يثبت نسبه إال مع التصدي: ولو قيل
حيكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته، وإال حكم �سالمه ملكان الدار، وإن حلق نسبه �لكافر، واالول : وقيل
 .أوىل

امللـتقط مـع ميينـه يف ، فـالقول قـول )٢٦(لـو اختلفـا يف االنفـاق: االوىل: ويلحق بذلك أحكام النزاع ومسائله مخـس
 فإن.قدر املعروف

___________________________________ 
 .اللقيط مادام صغريا حكمه حكم الصيب الذي اب او جد: اي) ١٩(
 .او �ئبه حاكم الشرع وهو هنا االمام ) ٢٠(
 .وهي حفظه واالنفاق عليه وحنومها) احلضانة(الذي وجد اللقيط) ٢١(
كما انه يقتص من احلر اذا قتل اللقيط عمدا تعويال على الظاهر من كونه حرا مع انه ان مل يكن القـيط حـرا فـال قصـاص كـذلك : اي) ٢٢(

 .يف القذف
 .سابقا مدعيا للحرية: اي) ٢٣(
ىت امللــتقط عنــد�:(غــري امللــتقط، ويف اجلــواهر: اي) ٢٤( تصــديق : اي) لتصــديقمــع ا(مقابــل كونــه أمــا وســيأيت الكــالم عنــه بعــد قليــل) ا�)(حــ

 .اللقيط بعد بلوغه ورشده، سواء كان املدعي رجال يدعي بنوة اللقيط له، او كانت امرأة تدعي كو�ا اما له
النـه بعــد ) اوىل(الكــافر ابـوه لكنــه حمكـوم �الســالم: اي) �لكـافر(او مـا فيهــا مسـلم حيتمــل تولـده منــه علـى مــامر مـن التــذكرة قبـل قليــل) ٢٥(

 .ال معىن للحكم �بوة الكافر له احلكم �سالمه
ت عليــه كــذا، وقــال اللقــيط) ٢٦( امللــتقط أمــني مــن قبــل الشــرع علــى : اي) أمينــه(املتعــارف انفاقــه علــى مثلــه) املعــروف(ال: فقــال امللــتقط انفقــ

 .الطفل وليس على االمني اال اليمني
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ولـو كـان لـه مـال، فـأنكر .فـالقول قـول امللـتقطولـوأنكر أصـل االنفـاق، .ادعى ز�دة، فـالقول قـول امللقـوط يف الـز�دة
 .اللقيط إنفاقه عليه، فالقول قول امللتقط مع ميينه، النه أمينه

 .، مـع تسـاويهما يف الشـرائط اقـرع بينهمـا، إذ ال رجحـان، ورمبـا إنقـدح االشـرتاك)٢٧(لـو تشـاح ملتقطـان: الثانيـة

 .اكم، الن ملك احلضانة ال يعدومهاولو نزل احدمها لآلخر صح، ومل يفتقر النزول إىل إذن احل
وإن تشــاحا فيــه أقــرع بينهمــا، ســواء كــا� .، اقــر يف يــده)٢٨(إذا التقطــه اثنــان، فكــل واحــد منهمــا لــو انفــرد: الثالثــة

ولـــو وصـــف .وكـــذاإن كـــان احـــد امللتقطـــني كـــافرا، إذا كـــان امللقـــوط كـــافرا.موســـرين أو احـــدمها، حاضـــرين أو أحـــدمها
 .)٢٩(كم لهأحدمها فيه عالمة، مل حي

وإن أقــــام كــــل واحــــد منهمــــا بينــــة، أقــــرع .إذا ادعــــى بنوتــــه إثنــــان، فــــإن كــــان الحــــدمها بينــــة، حكــــم �ــــا: الرابعــــة
ولـو كـان امللـتقط أحـدمها، فــال تـرجيح �ليـد، إذا ال حكـم هلـا يف النســب، .لـو مل يكـن الحـدمها بينــة )٣٠(وكـذا.بينهمـا

: اختلــف كــافر ومســلم، أو حــر وعبــد، يف دعــوى بنوتــه قــال الشــيخإذا : اخلامســة .خبــالف املــال الن لليــد فيــه أثــرا
 .)٣١(يرجح املسلم على الكافر، واحلر على العبد، وفيه تردد

 :القسم الثاين يف امللتقط من احليوان
، ويســمى )٣٢(فهــو كــل حيــوان مملــوك ضــائع أخــذ وال يــد عليــه: أمــا االول .والنظــر يف املــأخوذ، واآلخــذ، واحلكــم

 .ضالة
___________________________________ 

 ١٠ - ٥" فكل منهما �لغ عاقل حر، وعادل وحضري على قـول وقـد مـر الشـروط عنـد ارقـام ) يف الشرائط(على تربية الصيب اللقيط) ٢٧(
يب اللقــيط) االشــرتاك(فراجــع"  ال غائــب هنــاك لــيس فيــه غريمهــا، و : اي) ال يعــدومها(هــذاقول بعضــهم وهــو ا�مــا يشــرتكان يف حفــظ وتربيــة الصــ

 .حىت يتدخل احلاكم الشرعي وليا على الغائب
مـن احلضــر مقابــل الصــحراء، وقـد مــر علــى املصــنف اختيـار عــن اشــرتاط كــون امللـتقط مــن أهــل املــدن : اي) حاضــرين(تركـه اآلخــر: اي) ٢٨(

، ولـو كـان امللقـوط حمكومـا �السـالم مل تفريـد حمكوما �لكفر، اللتقاطه من ارض الكفر اليت المسلم فيها: اي) امللقوط كافرا"( ٧" عند رقم 
 ).٥(الكافر عليه كما مر بعد رقم

ال يـــدل علـــى كونـــه فقـــط امللـــتقط دون  -كـــأن يقـــول هـــو خمتـــون، أو علـــى صـــرته شـــامة او غـــري ذلـــك   -الن وصـــف عالمـــة يف الصـــيب ) ٢٩(
 .اآلخر، فلعله مسع ذلك عنه، او رآه مرة من دون أخذه

 .اقرع بينهما: اي) ٣٠(
 .لعدم الداللة يف االسالم واحلرية على الرجحان من هذه اجلهة) ٣١(
ــذي الــف ) ٣٢( فغــري احليــوان اليســمى ضــالة بــل جمهــول املالــك، وغــري اململــوك كــالغزالن وحنوهــا ال تســمى ضــالة، وغــري الضــائع كــاحليوان ال

-كما يف املسالك   -الذي يف كالء وماء ال جيوز اخذه  اذ مثل البعري الصحيح) صورة اجلواز(الرجوع إىل صاحبه ال يسمى ضالة وهكذا يف
 ).كيال يتهم �نه �كل أموال الناسالتهمة، ل(من طمع، او موت او غريمها) جتدده على امللتقط(ليس مبكروه: اي) طلق(
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مسـتحب ملـا ال يـؤمن جتـدده علـى .واالشـهاد.وأخذه يف صورة اجلواز مكروه، إال حبيث يتحقق التلـف فإنـه طلـق
 .امللتقط، ولنفي التهمة

خفـــه حـــذاؤه وكرشـــه :(فـــالبعري ال يؤخـــذ، إذا وجـــد يف كـــال ومـــاء، أو كـــان صـــحيحا، لقولـــه صـــلى هللا عليـــه وآلـــه
سـلمه إىل احلـاكم،  )٣٣(ولـو فقـده.فلو أخذه ضمنه، وال يربأ لو أرسله، ويربأ لو سلمه إىل صـاحبه) سقاؤه، فال �جه

ويف البقـرة .)٣٤(وكـذا حكـم الدابـة.أرسله فيه، وإال �عه وحفظ مثنـه لصـاحبهفإن كان له محى .النه منصوب للمصاحل
 .واحلمار تردد، أظهره املساواة، الن ذلك فهم من فحوى املنع من اخذ البعري

، يف غــري كــال ومــاء جــاز أخــذه، النــه كالتــالف وميلكــه اآلخــذ، وال ضــمان النــه  )٣٥(أمــا لــو تــرك البعــري مــن جهــد
 .كاملباح

 .لدابة والبقرة واحلمار، إذا ترك من جهد يف غري كال وماءوكذا حكم ا
، أخذها الواجد، ال�ا ال متتنع من صغري السـباع، فهـي معرضـة للتلـف، واآلخـذ )٣٦(والشاة إن وجدت يف الفالة

�خليار إن شاء ملكها ويضمن على تردد، وإن شاء احتبسها أمانة يف يديه لصاحبها وال ضـمان، وإن شـاء دفعهـا 
 .احلاكم ليحفظها أو يبيعها ويوصل مثنها إىل املالك إىل

 .كل ما الميتنع من صغري السباع، كأطفال االبل والبقر واخليل واحلمري، على تردد: )٣٧(ويف حكمها
إذا ملكهـا مث ضـال، إلتفـا� إىل عصــمة مـال املسـلم، وال�مـا ميتنعـان عـن الســباع  )٣٨(وال تؤخـذ الغـزالن واليحـامري

 ، مل حيل أخذها، ممتنعة كانت كاالبل، أو مل تكن)٣٩(ولو وجد الضوال يف العمران.بسرعة العدو
___________________________________ 

 .للحاكم الشرعي مكان حفظ الضوال: اي) كان له محى(فقد صاحبه فلم جيده: اي) ٣٣(
 . فال �خذها اذا وجدت يف كالء وماءيف احلكم مع البعري) املساواة(-كما يف اجلواهر وغريه   -الفرس : يعين) ٣٤(
 .تركه صاحبه لكسر او اعياء او مرض او حنو ذلك: اي) ٣٥(
ذئب وحنومهــا فكيــف بكبــري الســباع كاالســد) صــغري الســباع(ال تســتطيع الفــرار: اي) ال متتنــع(الصـحراء: اي) ٣٦( : اي) ملكهــا(كالضــبع، والــ

 .مان النه يف معرض التلفاالحتمال عدم الض) على تردد(قصد متلكها حني االخذ
الحتمـال الضـمان لصـاحبها ) على تـردد(يف حكم الشاة، فاالخذ خمري بني التملك، واحلفظ لصاحبها واالعطاء إىل حاكم الشرع: اي) ٣٧(

 .مطلقا او تسليمها إىل حاكم الشرع، أما التملك فال
 .سريع فليست معرضة للتلفالركض ال: اي) بسرعة العدو(مجع حيمور هو محار الوحشي الصحراوي) ٣٨(
 ).الذي هو املأهول:(وهو االماكن القريبة من البيوت، اليت ال تقر�ا السباع غالبا وعادة، ويف اجلواهر) ٣٩(
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ولو أخذها، كان �خليار بني إمساكها لصاحبها امانة، وعليه نفقتها من غري رجوع �ا، .كالصغري من االبل والبقر
إن مل �ت .)٤٠(و مل جيــد حاكمــا، أنفــق ورجــع �لنفقــةولــ.وبــني دفعهــا إىل احلــاكم وإن كــان شــاة حبســها ثالثــة أ�م، فــ

وجيـــوز إلتقـــاط كلـــب الصـــيد، ويلـــزم تعريفـــه ســـنة، مث ينتفـــع بـــه اذا شـــاء، .صـــاحبها، �عهـــا الواجـــد وتصـــدق بثمنهـــا
 .)٤١(ويضمن قيمته

، النـه )٤٢(نـون، فقطـع الشـيخ فيهمـا �جلـوازويصح أخذ الضالة لكل عاقل �لغ أما الصيب وا�:يف الواجد: الثاين
 .إكتساب

إن مل �ت مالــك فــإن كــان الغبطــة يف متليكــه وتضــمينه إ�هــا  وينتــزع ذلــك الــويل، ويتــوىل التعريــف عنهمــا ســنة، فــ
 .، وإال أبقاها أمانة)٤٣(فعل

وىل منـه بعـدم االشـرتاط ويف العبد تردد أشبهه اجلواز، الن له أهلية احلفظ، وهل يشـرتط االسـالم؟ االشـبه ال، وأ
 .العدالة

 :وهي مسائل:يف االحكام: الثالث
 .إذا مل جيد اآلخذ سلطا� ينفق على الضالة، أنفق من نفسه ورجع به: االوىل
 .)٤٤(والوجه الرجوع دفعا لتوجه الضرر �اللتقاط.ال يرجع، الن عليه احلفظ، وهو ال يتم اال �النفاق: وقيل
ينظـر : كـان ذلـك �زاء مـا أنفـق، وقيـل: ، قال يف النهاية)٤٥(نفع، كالظهر واللنب واخلدمة إذا كان للقيطة: الثانية

 .يف النفقة، وقيمة املنفعة، ويتقاصان وهو أشبه
 ولو قصد حفظها مل.، إال مع قصد التملك)٤٦(ال تضمن الضالة بعد احلول: الثالثة

___________________________________ 
 .مىت وجده، وان مل جيد صاحبها �عها وأخذ ماانفق عليها من مثنهاعلى صاحبها ) ٤٠(
 .اذا تلف عن تفريط) ٤١(
 .جيوز قطعا: قال: اي) ٤٢(
 .اخذ الضالة مبلك وضمان الصيب وا�نون: أي) ٤٣(
 .لكي ال يتضرر �خذ الضالة اليت اجاز الشارع له أخذها: اي) ٤٤(
ــره كاخليــــــل، او : اي) ٤٥( ـــ ــــن ظهـ ـــــتفاد مــ ــــا يسـ ــــةمــ ـــد واالمــ ــــه كالعبـــ ــ ـــالبقرة، او خدمت ـــه كـــ ـــق(لبنـــ ـــا انفـــ ـــن ) �زاء مـــ ـــل مـــ ـــان اقـــ ــــا كـــ ـــا ايهمــ مطلقـــ

 .ان كان ما انفقه اكثر اخذ الزائد من املالك، وان كان الظهر واللنب واخلدمة اكثر دفع الزائد إىل املالك: اي) ويتقاصان(اآلخر
 .يبقى الضمان: اي) مل يزل الضمان(هو اتالفها �لذبح واالكل وغريههو التقصري يف احلفظ حىت تتلف، والتعدي ) التفريط(اذا تلفت) ٤٦(
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ولـو قصـد احلفـظ، مث نـوى .مل يـزل الضـمان.ولو قصـد التملـك مث نـوى االحتفـاظ.يضمن، اال مع التفريط أو التعدي
 .التملك لزم الضمان

ولوكان صغريا، جاز أخـذه .)٤٧(متنعةإذاوجد مملوكا �لغا أو مراهقا مل يؤخذ وكان كالضالة امل: قال الشيخ: الرابعة
 .وهذا حسن النه مال معرض للتلف

، مل يــدفع اليــه، الحتمــال )٤٨(مــن وجــد عبــده يف غــري مصــره، فأحضــر مــن شــهد علــى شــهوده بصــفته: اخلامســة
 .التساوي يف االوصاف، ويكلف إحضار الشهود ليشهدوا �لعني
 بيعــه علـى مــن حيملـه ولـو رأى احلــاكم ذلـك صــالحا، ولـو تعـذر إحضــارهم، مل جيـب محــل العبـد إىل بلـدهم، وال

 .)٤٩(جاز، ولو تلف قبل الوصول أوبعده، ومل يثبت دعواه، ضمن املدعي قيمة العبد واجرته
 :القسم الثالث يف اللقطة

 .وهو يعتمد على بيان امور ثالثة
 :اللقطة: االمر االول

جاز أخذه واالنتفاع به، بغري تعريف، وما كان أزيد  )٥٠(فما كان دون الدرهم.كل مال ضائع، أخذ وال يد عليه
 .يكره وهو أشبه، وال حيل اال مع نية االنشاد: حيرم أخذه، وقيل: من ذلك، فإن وجد يف احلرم، قيل

وجيب تعريفها حوال، فـإن جـاء صـاحبها، وإال تصـدق �ـا أو اسـتبقاها أمانـة، ولـيس لـه متلكهـا ولـو تصـدق �ـا 
 .بعد احلول
 .أرجحهما أنه ال يضمن، ال�ا أمانة وقد دفعها دفعا مشروعا: )٥١(املالك، فيه قوالنفكره 

مث هـو خمـري، بـني متلكهـا .وإن وجدها يف غري احلرم، عرفهـا حـوال إن كانـت ممـا يبقـى، كالثيـاب واالمتعـة واالمثـان
 وبني الصدقة �ا عن مالكها ولو حضر املالك فكره.وعليه ضما�ا

___________________________________ 
 .كالدابة الضائعة اليت تستطيع الفرار عن السباع، واملراهق هو غري البالغ القريب من البلوغ: اي) ٤٧(
ال نعلم هذا الشخص عبدا له، ولكنه كمـا شـهد : شهد اعتمادا على الشهود الذين يعرفون هذا العبد �ذه االوصاف، اي قالوا: يعين) ٤٨(

 .الصفات يف الطول والشكل والكالم وغري ذلكالشهود العبد �ذه 
 .قيمته للتلف، واجرته من يوم محله إىل ذلك البلد إىل حني التلف) ٤٩(
ين يعــادل غــرامني ونصــفا تقريبــا مــن : اي) ٥٠( ت قيمتــه اقــل مــن قيمــة الــدرهم، والــدرهم هــو اثنــا عشــر محصــة وســتة اعشــار احلمصــة يعــ كانــ

ث عـن صـاحبه: اي) االنشـاد(مكة املكرمة، وهو اربعـة فراسـخ يف اربعـة فراسـخ الذي فيه) يف احلرم(الفضة اخلالصة : اي) وجيـب تعريفهـا(البحـ
 .اعالن اللقطة

 .انه عليه ضما�ا: القول الثاين) ٥١(
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 .وبني إبقائها يف يد امللتقط أمانة ملالكها من غري ضمان.)٥٢(الصدقة لزم امللتقط ضما�ا إما مثال وإما قيمة
 .وانتفع به، وإن شاء دفعه إىل احلاكم وال ضمان )٥٣(ا ال يبقى كالطعام، قومه على نفسهولو كانت مم

، ليبيـــع بعضـــها )٥٤(ولـــو كـــان بقاؤهـــا يفتقـــر إىل العـــالج، كالرطـــب املفتقـــر إىل التجفيـــف يرفـــع خربهـــا إىل احلـــاكم
 )٥٥(واز التقـاط، النعلـني واالدارةويف جـ.وإن رأى احلاكم، احلـظ يف بيعـه وتعريـف مثنـه، جـاز.وينفقه يف إصالح الباقي

وكذا العصا والشظاظ واحلبـل والوتـد والعقـال، وأشـباهه مـن اآلالت، الـيت .والسوط، خالف أظهره اجلواز مع كراهية
ويســتحب .)٥٦(ويكــره أخــذ اللقطــة مطلقــا، وخصوصــا للفاســق، ويتأكــد فيــه مــع العســر.يعظــم نفعهــا وتصــغر قيمتهــا

 .االشهاد عليها
 :مسائل مخس

ــف)٥٧(مــا يوجــد يف املفــاوز: االوىل وكــذا مــا جيــده .، أو يف خربــة قــد هلــك أهلهــا فهــو لواجــده بنتفــع بــه بــال تعري
وكـذا .فـإن عرفـه فهـو أحـق بـه، وإال فهـو لواجـده.)٥٨(ولو كـان هلـا مالـك أو �ئـع، عرفـه.مدفو� يف أرض ال مالك هلا

 .وف مسكة فهو لواجدهأما لو وجده يف ج.لو وجده يف جوف دابة، ومل يعرفه البائع
___________________________________ 

) مـن غـري ضـمان(مثال ان كان مثليا كاالرز، والسكر، والدينار، وحنوها، وقيمة ان كان قيميا كالثوب، والكتاب املخطـوط، وحنـو ذلـك) ٥٢(
 .فلو تلف بال تفريط فليس عليه ضمانه

 .قدر قيمته يف ذمته: اي) ٥٣(
 .املصلحة: اي) احلظ(احلاكم بذلكخيرب : اي) ٥٤(
خشـبة حمـدودة الطـرفني تـدخل يف ) والشـظاظ(اخـذ هـذه االمـور اذا وجـدها يف الطريـق: وهي ا�ء يتطهر به تشبه االبريق كما قيـل، اي) ٥٥(

ىن مفـــرده جوالـــق وهـــو العـــدل املعمـــول مـــن صـــوف  ــ ) والوتـــد(او غـــريهعـــروة اجلـــوالقني لتجمـــع بينهمـــا عنـــد محلهمـــا علـــى البعـــري، واجلـــوالقني مثـ
 .وهو حبل يشد به قائمة البعري) والصقال(املسمار

 .ويتأكد الكراهة يف الفاسق اذا كان معسرا فقريا: أي) ٥٦(
 .الصحاري: اي) ٥٧(
ث يطمــئن إىل انــه لــه دفعــه اليــه: اي) ٥٨( ربه �نــه وجــد يف هــذه االرض شــيئا فــان ذكــر اوصــافه حبيــ  :اي) ومل يعرفــه(يكــون لواجــده) وكــذا(أخــ

الن مايف بطن السمكة امنا جاء من البحـر المـن البـائع، والبـائع مل يقصـد حيـازة مـايف بطنهـا بنـاء علـى ) فهو لواجده(أخربه ومع ذلك مل يعرفه
 .اشرتاط النية يف احليازة
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إن عــرف  .، مل يــرده عليــه، مســلما كــان أو كــافرا)٥٩(مــن أودعــه لــص مــاال، وهــو يعلــم أنــه لــيس للمــودع: الثانيــة فــ
 .مالكه دفعه اليه، واال كان حكمه حكم اللقطة

مــن وجــد يف داره أو يف صــندوقه مــاال وال يعرفــه، فــإن كــان يــدخل الــدار غــريه أو يتصــرف يف الصــندوق : الثالثــة
 .، واال فهو له)٦٠(سواه فهو لقطة
ك، وقيـل ميلكهـا بعـد ، وال بعد احلـول، مـا مل يقصـد التمليـ)٦١(ال متلك اللقطة قبل احلول، ولو نوى ذلك: الرابعة

 .التعريف حوال، وإن مل يقصد، وهو بعيد
، وهـو بعيـد الن املطالبـة ترتتـب علـى )٦٢(اللقطة تضمن مبطالبة املالك ال بنية التملـك: قال الشيخ : اخلامسة
 .االستحقاق

 :االمر الثاين يف امللتقط
 .وكذا ا�نون.از ويتوىل الويل التعريف عنهفلو التقط الصيب ج.وهو من له أهلية االكتساب، أو االحتفاظ

ويف أخـذ لقطـة احلـرم هلـؤالء تـردد، ينشـأ مـن كـو�م .الن لـه أهليـة االكتسـاب )٦٣(وكذا يصح االلتقاط مـن الكـافر
ال يعـرض :(وللعبد أخذ كل واحدة من اللقطتني، ويف رواية ايب خدجية عـن أيب عبـدهللا .ليسوا أهال لالستئمان

وكـــذا املـــدبر وأم الولـــد، .واختـــار الشـــيخ اجلـــواز، وهـــو أشـــبه، الن لـــه أهليـــة االســـتئمان واالكتســـاب.)٦٤()اململـــوكهلـــا 
 .واجلواز أظهر يف طرف املكاتب الن له أهلية التملك

 :يف االحكام: االمر الثالث
 :وهي مسائل

اع النـــاس وبـــروزهم، كالغـــدوات وايقاعـــه عنـــد اجتمـــ .شـــرطا يف التعريـــف، فلـــو فـــرق جـــاز )٦٥(لـــيس التـــوايل: االوىل
 من ضاع له ذهب، أو فضة أو ثوب، أو: وكيفيته أن يقول .والعشيات

___________________________________ 
 .يكون له اذا كان اقل من درهم ومل يكن يعلم انه من احلرم) حكم اللقطة(مل جيز مبعىن الجيوز: اي) مل يرده(ليس للص: اي) ٥٩(

 .وما بعده) ٥٠(كان من احلرم، وهكذا كما مر �لتفصيل حتت رقمويعرفه حوال اذا  
 .وما بعده) ٥٠(وله أحكام اللقطة، اليت مرت عند رقم) ٦٠(
 .االعالن: اي) التعريف(حىت ولو نوى التملك: يعين) ٦١(
 .فقيل مطالبة املالك ليست مضمونة، والزمة امللتقط مشغولة) ٦٢(
 .وعليه أحكام اللقطة من التعريف والتملك وغريمها�ن يرى الكافر شيئا فيأخذه ) ٦٣(
أن جيعلهم الشارع امناء على اللقطة، أما الصـيب وا�نـون : اي) لالستئمان(الصيب وا�نون والكافر) هلؤالء(مايوجد يف احلرم: اي) لقطة احلرم(

 .لقطة ولقطة احلل) اللقطتني(فلعدم التكليف فيهما، وأما الكافر فلكفره
 .ال�خذ اململوك اللقطة: اي) ٦٤(
مـن دون ) �لتخمـني(اكثـر) اوغـل(بعـد العصـر) والعشـيات(الصـباح) كالغـدوات(خـروجهم مـن البيـوت: اي) وبروزهم(�ن يعرفه كل يوم) ٦٥(
 .علم
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 .ما شاكل ذلك من االلفاظ
 .�لتخمنيمن ضاع له مال أو شئ، فإنه أبعد أن يدخل عليه : ولو أوغل يف اال�ام كان أحوط، كأن يقول

وأبـواب املسـاجد  )٦٦(ومواضـعه مـواطن االجتمـاع، كاملشـاهد.وزمانه أ�م املواسم وا�تمعات كاالعياد وأ�م اجلمع
 .وجيوز أن يعرف بنفسه ومبن يستنيبه أو يستأجره.ويكره داخل املساجد.واجلوامع واالسواق

فـع الـثمن اليـه، وإال ردهـا علـى امللـتقط، الن لـه إذا دفع اللقطة إىل احلاكم فباعها، فـإن وجـد مالكهـا، د: الثانية
 .)٦٧(والية الصدقة أو التملك

، وفيه إشكال ينشأ من خفاء حاهلـا عـن املالـك، وال جيـوز )٦٨(اال مع نية التملك: ال جيب التعريف: قيل: الثالثة
 .متلكها اال بعد التعريف ولو بقيت يف يده أحواال

ول، ال يضــمنها اال �لتفــريط أو التعــدي، فتلفهــا مــن املالــك وز�د�ــا لــه، وهــي أمانــة يف يــد امللــتقط يف مــدة احلــ
ولــو نــوى .وبعــد التعريــف يضــمن أن نــوى التملــك، وال يضــمن إن نــوى االمانــة.)٦٩(متصــلة كانــت الــز�دة أو منفصــلة

لــتقط العــني جــاز، ولــو رد امل.التملــك، فجــاز املالــك مل يكــن لــه االنتــزاع، وطالــب �ملثــل أو القيمــة إن مل تكــن مثليــة
ــت بعــد التملــك، فــأراد ردهــا مــع االرش جــاز، وفيــه إشــكال، الن احلــق تعلــق بغــري .النمــاء املنفصــل )٧٠(ولــه ولــو عاب

 .العني، فلم يلزمه أخذها معيبة
، يتبــع بــذلك اذا اعتــق،  )٧١(إذا الــتقط العبــد ومل يعلــم املــوىل، فعــرف حــوال مث أتلفهــا، تعلــق الضــمان برقبتــه: الرابعــة

 .قرض الفاسدكال
 .، وفيه تردد)٧٢(ولوعلم املوىل قبل التعريف، ومل ينتزعها منه، ضمنه لتفريطه �المهال إذا مل يكن أمينا

لزمـــه التعريـــف، ولـــه التملـــك بعـــد احلـــول أو .ولـــو نزعهـــا املـــوىل.ولـــو عرفهـــا العبـــد، ملكهـــا املـــوىل ان شـــاء وضـــمن
 .أو إبقائها أمانة.الصدقة مع الضمان

___________________________________ 
 إما املقصود �ا املشاهد املشرفة للنيب واله عليه وعليهم الصالة والسالم، او مطلق االماكن اليت يشهدها الناس، كالندوات والتعز�ت،) ٦٦(

فيــه النــاس، مســجدا   مجــع جامعــة، وهــي املكــان الــذي جيتمــع) واجلوامــع(واملظــاهرات، وجمــالس الــدروس الدينيــة، واجتمــاع االحــزاب وغــري ذلــك
 .كان أو غريه

ع للمالـك مـع ذلـك �لضـمان اذا جــاء ومل  -اي التملـك  -بـال اشـكال والخـالف يف االخــري :(يف اجلـواهر) ٦٧( بـل ويف االول الـذي فيـه نفــ
 ).يرحت �لصدقة

 .فلو مل يكن نية امللتقط التملك ال جيب عليه تعريف اللقطة) ٦٨(
ج) ٦٩( ىت مــع عــدم التفــريط) وبعــد التعريــف يضــمن(ر، واملنفصــلة كــالثمرة الســاقطة منــهالــز�دة املتصــلة كنمــو الشــ زاع(حــ أخــذ عــني : اي) االنتــ

 .اللقطة مع وجودها
 .حق املالك: اي) الن احلق(احلادث بعد قصد التملك) النماء املنفصل(للملتقط: اي) ٧٠(
 .وهو ماكان بدون اذن املوىل) كالقرض الفاسد(البذمة املوىل) ٧١(
جيــوز : اي) ولــه التملـك(الحتمــال عـدم ضـمان املــوىل بـرتك االنتــزاع حـىت ولـو كــان العبـد خائنـا)) وفيـه تـردد(اذا مل يكـن العبـد امينــا: اي )٧٢(

 .للموىل

    



٧٨ 

ولو وصف صـفات ال يطلـع عليهـا إال املالـك غالبـا .، وال يكفي الوصف)٧٣(ال تدفع اللقطة إال �لبينة: اخلامسة
 .مل مينع، وإن امتنع مل جيرب )٧٤(فإن تربع امللتقط �لتسليم.صها ووز�ا ونقدهاها وعقا مثل أن يصف وكاء

 :فرعان
 .)٧٥(لو ردها �لوصف، مث أقام آخر البينة �ا انتزعها: االول

ت �لفــة، كــان لــه مطالبــة االخــذ �لعــوض لفســاد القــبض، ولــه مطالبــة امللــتقط ملكــان احليلولــة لكــن لــو  إن كانــ فــ
 .ولو طالب اآلخذ، مل يرجع على امللتقط.)٧٦(على اآلخذ، مامل يكن اعرتف له �مللك طولب امللتقط، رجع

 .أقرع بينهما )٧٧(لو أقام واحد بينة �ا، فدفعت اليه، مث أقام آخر بينة �ا أيضا، فإن مل يكن ترجيح: الثاين
 .كان دفعها حبكم احلاكمولو تلفت، مل يضمن امللتقط إن  .فإن خرجت للثاين، انتزعت من االول وسلمت اليه

 .ولو كان دفعها �جتهاده، ضمن
أمــا لــو قامــت البينــة بعــد احلــول، ومتلــك امللــتقط ودفــع العــوض إىل االول، ضــمن امللــتقط للثــاين علــى كــل حــال، 

 .الن احلق �بت يف ذمته، مل يتعني �لدفع إىل االول، ورجع امللتقط على االول لتحقق بطالن احلكم
___________________________________ 

ــذا الشـــئ ملـــك لـــه -شـــاهدين عـــادلني  -�ن يقـــيم الـــذي يـــدعي امللكيـــة البينـــة ) ٧٣( يف ســـقوط تكليـــف ) وال يكفـــي الوصـــف(علـــى ان هـ
مثنــا،  اذا كانـت اللقطـة ) ووز�ــا(الوعـاء الـذي جتعــل القربـة فيـه) عقاصــها(وكــاء القربـة وهـو اخلــيط الـذي يـربط بــه فـم القربـة: اي) وكائهـا(امللـتقط

 .�ن يقول من د�نري كذا، او د�نري كذا) ونقدها(كأن يقول ديناران وزن أحدمها كذا، ووزن اآلخر كذا
 .حىت مع متام االوصاف) مل جيرب(وطلب البينة) امتنع(ال حيرم عليه: اي) مل مينع(تسليم اللقطة ملن وصفها ومل يقم بينة عليها: اي) ٧٤(
ان امللـتقط �عطائـه اللقطـة للواصـف صـار حـائال بـني اللقطـة وصـاحب : اي) ملكـان احليلولـة(الواصـف أخذها صـاحب البينـة مـن: اي) ٧٥(

 .البينة
 .أما لو اعرتف امللتقط للواصف �مللك فيؤخذ �عرتافه) ٧٦(
  .�لعدالة او العدد، بناء على الرتجيح كما هو االصح) ٧٧(

   



٧٩ 

 كتاب الفرائض

  :)١(املقدمات
 بات االرثاالوىل يف موج املقدمة

 .اما نسب، واما سبب: وهي
 .)٢(االبوان، والولد وإن نزل: مراتب ثالث االوىل: فالنسب
 .االخوة وأوالدهم وإن نزلوا، واالجداد وإن علوا: الثانية
 .)٣(اثنان زوجية ووالء: االخوال، واالعمام، والسبب: الثالثة

 .مث والء االمامةوالء العتق، مث والء تضمن اجلريرة، : والوالء ثالث مراتب
، وهــم االم مـن بــني االنســاب إال علـى الــرد، والــزوج والزوجــة )٤(فمــنهم مـن ال يــرث إال �لفــرض: وينقسـم الــوراث

 .من بني االسباب اال �درا
، وهــم االب والبنــت، أو البنــات واالخــت، أو االخــوات وكاللــة )٥(ومــنهم مــن يــرث �رة �لفــرض وأخــرى �لقرابــة

 .االم
 ومن عدا

___________________________________ 
 .) نصيبا مفروضا (املواريت، والفرائض مجع فريضة من الفريضة مبعىن التقدير والقطع ومنه قوله تعاىل : كتاب الفرائض يعين

 .موجبات االرث، وموانع االرث، واحلجب، ومقادير السهام: وهي) ١(
 .واوالدهم واوالد اوالدهم وهكذا) االخوال واالعمام(ملرتبة االوىلاوالد االوالد وهكذا كلهم يعتربون يف ا: اي) ٢(
املعتق لو مات عبـده : اي) والء العتق(الوالء يقصد به هنا نوع تقرب شرعي اعتباري على وجه يوجب االرث من غري زوجية وال نسب) ٣(

شخصان يشرتطان ان جىن أحدمها جناية يتحمل الثاين : ، يعيناجلناية: اي) اجلريرة(بعد ما اعتقه وليس له وارث اخر فاملوىل يرثه كما سيأيت
االمام وارث من الوارث له وسيأيت احكام هذه االقسام : اي) والء االمامة(عنه الدية فلو مات احدمها وال وارث اقرب له ورثه ضامن اجلريرة

 ).١٨٢(إىل رقم) ١٥١(الثالثة يف املقصد الثالث من رقم
ين) ٤( ث او الســدس) االم(عــني يف كتــاب هللا تعــاىلذكــر لــه ســهم م: يعــ وذلــك فيمــا لــو مل يكــن ) اال علــى ارد(الن ارثهــا يف القــرآن، امــا الثالــ

ث فرضـا، والثلثـني ردا، فيكـون مجيـع املـال هلـا وهـو مـااذا مل يكـن غـري الـزوج ) اال �درا(للميت يف املرتبة االوىل سوى االم فقط فا�ا تعطـى الثلـ
 .وسيأيت القول �الرث كله للزوج ال والئي اال االمام وارث نسيب وال سبيب و 

يــرث الســدس اذا كــان للميــت اوالد، وان مل يكــن اوالد فلــالب كــل املــال، فــال فــرض لــه ) واالب(القرابــة اي عــدم ذكــر مقــدار معــني لــه) ٥(
هلـن الثلثـان اذا كـن مـع االبـوين، وان كـن مـع ) والبنـات(ترث النصف ان كانت مـع االبـوين، وال فـرض هلـا اذا كانـت مـع اخـوة) والبنت(حينئذ

ىن هلــناالخــوة فــال ترحــ ت) واالخــت(ت معــ ت مــن امــه : وكاللــة االم اي(حكمهــن حكــم البنــات) واالخــوات(حكمهــا حكــم البنــ االخــوة للميــ
ض فقط دون ابيه، ان كان واجدا فله السدس، او كـان اكثـر فلهـم الثلـث يقسـم بيـنهم �لسـوية ذكـرا� او إ��، ويـرد علـيهم الزائـد ايضـا يف بعـ

 .قبل خامتة املرتبة الثانية ان شاء هللا) ١١٨(فيما سيأيت عند رقم -  -الفروض على ما اختاره املصنف 

    



٨٠ 

 .ال يرث اال �لقرابة )٦(هؤالء
فاملال له، مناسبا كان أو مساببا، وإن شاركه مـن ال فـرض لـه،  )٧(فإذا كان الوارث ال فرض له، ومل يشاركه آخر

إن اختلفـت الوصـلة، فلكــل طائفـة نصــيب مـن .فاملـال هلمـا يتقـرب بــه، كاخلـال أو االخـوال مــع العـم أو االعمــام،  فــ
إن كــــان الــــوارث ذا فــــرض، اخــــذ .)٨(فلالخــــوال نصــــيب االم وهــــو الثلــــث، ولالعمــــام نصــــيب االب وهــــو الثلثــــان فــــ

فإن مل يكن معه مساو، كان الرد عليه، مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم، فلكل واحدة نصيبها والبـاقي  .)٩(نصيبه
 .أقرب يرد عليها، ال�ا

 .مطلقا وال على الزوج مع وجود وارث عدا االمام  )١٠(وال يرد على الزوجة
 .)١١(وإن كان معه مساو ذو فرض، وكانت الرتكة بقدر السهام، قسمت على الفريضة

ــــز�دة يف )١٢(وإن زادت، كــــان الزائــــد ردا علــــيهم علــــى قــــدر الســــهام مــــا مل يكــــن حاجــــب الحــــدهم ، أو ينفــــرد ب
 .)١٣(لةالوص

، دون مـن يتقـرب )١٤(ولو نقصت الرتكة، كان النقص داخال، على البنـت أو البنـات او االب، أو مـن يتقـرب بـه
 .�الم

___________________________________ 
 .ره على التعينيمبا يناسب حسبما قرر هللا تعاىل ومل يفرض هللا مقدا: اي) �لقرابة(كاالخوة واالعمام واالخوال واالجداد وغريهم) ٦(
ت) مناســبا(لـيس وارث آخــر: اي) ٧( كــاالب واالبــن، ولــالب ) مــن ال فــرض لــه(كــاملعتق بــال اشــكال) او حســابيا(كــاالب او االبــن، او البنــ

 .فرض السدس، ولالبن بقية املال النه ال فرض له
 .اذ لو كان الوارث اب وأم فقط فالثلث لالم والثلثان لالب) ٨(
ث يــرث مــع ذاكاي يف) مســاو(اوال) ٩( ت مــع اخ( رتبتــه حبيــ ع وجــود ) بنــ ت مــن االوىل، وال يــرث االخ مــ مثــال فــاالخ مــن املرتبــة الثانيــة والبنــ

 .االخت من املرتبة الثانية، والعم من الثالثة، وال يرث العم مع وجود االخت) اخت مع عم(البنت
حـىت ) مـع وجـود وارث(الثالثـة االر�ع لزوجـة الربـع واعطـى االمـام اعطـى ا حىت لو مل يكن للميت وارث غري االمـام : اي) ١٠(

 .املعتق وضامن اجلريرة
 .قسمت الرتكة حسب حصص الورثة: اي) ١١(
 .وما بعده) ٥٧(عند رقم) يف احلجب(تفاصيل احلجب �يت يف املقدمة الثالثة) ١٢(
ىت يكـون الــرد عليـه : اي) ١٣( ث ان املصـنف مل يـذكر مثــاال لـذلك نــذكره عـن املســالك ز�دة االتصـال �مليـت حــ وحـده دون بقيــة الورثـة وحيــ

وهو لو كان للميت اخت لالبوين، وكاللة لالم، فلكالكة االم الثلث، ولالخت النصف، فيزيد السدس يرد على االخت ال�ا تتصل �مليت 
ط، املقصـود بكال لـة االم اثنـان او اكثـر مـن االخـوة لـالم وحـدها، سـواء كـانوا ذكـرا� او من االب واالم مجيعا، وكاللة االم متصـلة مـن االم فقـ
 .ا�� او خمتلفني، ويف مسألة ز�دة الوصلة كالم ال يليق �ذا املختص

 .يتقرب إىل امليت بسبب االب، كالعم لالب، وهكذا: اي) ١٤(
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لـالب واالم، أو لـالب أو زوج وأخـت  أبوان وبنتـان فصـاعدا، أو اثنـان مـن ولـد االم مـع أختـني: )١٥(مثال االول
 .الب

 .أبوان وبيت وأخوة: )١٦(ومثال الثاين
أبوان وزوج وبنتان، أو أبوان وزوج وبنت زوج، أو زوجة وإثنان من ولد االم مع اختني لـالب  )١٧(:ومثال الثالث
 .واالم أو لالب

___________________________________ 
ابـوان وبنتـان فصـاعدا اي ثـالث او اربـع بنـات وهكـذا، ) االول(الورثة، وقد ذكر املصنف له ثالثـة امثلـةوهو كون الرتكة بقدر حصص ) ١٥(

ث لكــل واحــد منهمــا الســدس وللبنتــني الثلثــان او اختــني فلكاللــة شــئ  -اثنــان مــن ولــد االم، مــع اختــني لــالب واالم ) والثــاين(فلالبــوين الثلــ
 .قى السدس من الرتكة زائداللمرتبة الثانية موجود املرتبة االوىل فيب

هذا مثال لز�دة الرتكة، ابوان هلما الثلث لكل واحد السدس، وبنت هلا النصـف، واالخـوة ال شـئ هلـم ال�ـم مـن املرتبـة الثانيـة وال شـئ ) ١٦(
 .للمرتبة الثانية مع موجود املرتبة االوىل فيبقى السدس من الرتكة زائدا

ابـوان وزوج وبنتـان، لالبـوين الثلـث، وللبنتـني الثلثـان، ) أحـدها(الورثـة، وقـد ذكـر املصـنف لـه ثالثـة أمثلـةوهو نقص الرتكة عـن حصـص ) ١٧(
وللبنتـني مثانيـة، وللـزوج ثالثـة، فـا�موع مخسـة عشـر  -السـدس  -وللزوج الربع، فلو كانت الرتكة اثين عشر فلالبوين اربعـة لكـل منهمـا اثنـان 

ن وزوج وبنت، لالبوين الثلث، وللزوج الربع، وللبنت النصف، فلو كانت الرتكة اثين عشـر كـان لالبـوين اربعـة، ابوا) �نيها(تنقص الرتكة ثالثة
اخـوات امليـت المـه : اي -زوج او زوجـة، واثنـان مـن ولـد االم ) �لثهـا(وللزوج ثالثة، وللبنت سـتة، فـا�موع ثالثـة عشـر تـنقص الرتكـة واحـدا

ين عشــر  -لــالب فقــط، فللــزوج الربــع مــع اختــني االب واالم، او  -فقــط  ثالثــة، ولكاللــة االم الثلــث أربعــة، ولالختــني الثلثــان مثانيــة  -مــن اثــ
 .وان بدلنا الزوج �لزوجة كان هلا الثمن واحدا ونصفا فا�موع ثالثة عشر ونصف: فا�موع مخسة عشر
ت، والبنــات، او كاللــة يعطــي الــزوج والزوجــة واالم، وكاللــة االم نصــيب: يف هــذه االمثلــة الثالثــة هم الكامــل، ويــدخل الــنقص علــى االب، والبنــ

 .االبوين، او كاللة االب خاصة
ــزوج ) ابـــوان وزوج وبنتـــان(ففـــي املثـــال االول ــذ الـــزوج نصـــيبه الربـــع، واالم نصـــيبها الســـدس، فلـــو قســـمنا الرتكـــة إىل ســـتني حصـــة، �خـــذ الـ �خـ

يــوزع هــذا الــنقص علــى ) ١٥(فهــذا مخســون فيــنقص) ١٠(ولــالب الســدس) ٤٠(ثلثــانللبنتــني ال) ٣٥(ويبقــى) ١٠(واالم سدســها) ١٥(ربعهــا
) ١٥(نسبة اخلمس واالربعة امخاس، فينقص من) ٤٠(إىل حصة البنتني) ١٠(االب والبنتني حبسب حصصهم، وحيث ان نسبة حصة االب

 .من الستني) ٢٨(من ستني وتعطي البنات) ٧(فيعطي االب) ١٢(وللبنتني امخاسها) ٣(الناقصة لالب مخسها
ت:(ويف املثــال الثــاين زوج ربعهــا) ٨(نقســم الرتكــة إىل مثانيــة واربعــني، لــالم سدســها) ابــوان وزوج وبنــ ) ٨(لــالب الســدس) ٢٨(يبقــى) ١٢(وللــ
يكون الناقص اربعة، وحيث ان نسبة حصة االب إىل حصة البنت نسبة الربـع والثالثـة ار�ع، فيحـذف ) ٣٢(وا�موع) ٢٤(وللبنت النصف

 ).٢١(والبنت) ٧(فيعطى االب) ٣(ن االب ربع االربعة وهو واحد ومن البنت ثالثة ار�ع االربعةم
زوج وأختان لالم فقط، واختان لالبوين او لالب فقط الن حكم االبوين واالبن فقط سواء، ومادام ) أحدمها(وهو فرضان: ويف املثال الثالث

نقسـم الرتكـة إىل اربعـة وعشــرين  -وين ورث االبـن، أمـا االمـي فـريث مـع االبــوين، ومـع االبـن االبـوين فـال يـرث االبـن أصـال، فـإذا مل يكــن االبـ
ث) ١٢(حصـة، للــزوج النصــف ط) ٨(ولكاللــة االم الثلــ ت حصــتهم ) ٤(ويبقـى الســدس فقــ لــوال  -لكاللــة االبــوين، او كاللـة االب، وقــد كانــ

ين -الــنقص  زوجــة واختــان لــالم فقــط، واختــان لالبــوين او ) �نيهمــا(االبــوين او االب فــورد الــنقص علــيهم دون الــزوج وكاللــة) ١٦(الثلثــني يعــ
لكاللة االبوين او كاللة االب، ولوال ) ١٠(يبقى) ٨(ولكاللة االم ثلثها) ٦(لالب فقط، نقسم الرتكة إىل اربعة وعشرين حصة، للزوجة ربعها

 .فورد النقص عليهم) ١٦(النقص كانت حصتهم
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، أو )٢٠(أو أب وزوج أو زوجـة )١٩(أبـوان أو أحـدمها وابـن: كان له ما بقي، مثـال  )١٨(رضوإن مل يكن املساوي ذاف
 .)٢٢(أو أخ وزوج أو زوجة )٢١(ابن وزوج أو زوجة

___________________________________ 
 .ليس له ذكر حصة معينة يف القرآن الكرمي: اي) ١٨(
 .مع االبن، او االم وحدها مع االبن السدس والباقي لالبن لالبوين السدسني، والباقي لالبن، ولالب وجده) ١٩(
 .للزوج النصف، وللزوجة الربع، والباقي لالب) ٢٠(
 .للزوج الربع، وللزوجة الثمن، والباقي لالبن) ٢١(
زوج النصــف وللزوجــة الربــع، والبــاقي لــالخ وهكــذا غــري هــذه االمثلــة، ومل استحضــر ســببا خاصــا لتعــدد االمثلــة ســوى) ٢٢( ــذهن  للــ شــحذ ال

  .�ختالف الفروض وهللا العامل
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 املقدمة الثانية يف موانع االرث
 .)٢٣(والرق .والقتل .الكفر: وهي ثالثة
 .هوما خيرج به معتقده عن مسة االسالم: والكفر املانع

 .)٢٤(ويرث املسلم الكافر، أصليا أو مرتدا.فال يرث ذمي وال حريب وال مرتد مسلما
ورثــة كفــار ووارث مســلم، كــان مرياثــه للمســلم ولــو كــان مــوىل نعمــة أو ضــامن جريــرة، دون ولــو مــات كــافر ولــه 

ولـو كـان امليـت مرتـدا، ورثـه االمـام مـع .ولو مل خيلف الكافر مسلما، ورثـه الكـافر إذاكـان اصـليا.)٢٥(الكافر وإن قرب
 .ويف رواية يرثه الكافر، وهي شاذة.عدم الوارث املسلم

 .مع عدم الوارث املسلم ار مل يرثوه، وورثة االمام ولو كان للمسلم وراث كف
___________________________________ 

 .الكافر اليرث املسلم، والقاتل اليرث املقتول، والرق اليرث ال احلر وال العبد اال فيما �يت) ٢٣(
 .إذا كان امليت كافرا ورثه املسلم: يعين) ٢٤(
اوالد واخــوة واعمــام وأخــوال ومــوىل معتــق وضــامن جريــرة، وكــان كلهــم كفــار، إال أحــدهم كــان مســلما ورث ذاك فلــو مــات كــافر ولــه ) ٢٥(

) اصــليا(املســلم مجيــع االرث ســواء كــان مــن اوالده او اخوتــه او اعمامــه وأخوالــه او معتقــه، او ضــامن جريرتــه، وحــرم البــاقون كلهــم عــن االرث
 .اصلياامليت مل يكن كافرا مرتدا بل كافرا : اي

    



٨٤ 

 .)٢٦(وإذا أسلم الكفار على مرياث قبل قسمته، شارك أهله إن كان مساو� يف الدرجة، وانفرد به إن كان أوىل
 .ولو أسلم بعد القسمة، أو كان الوارث واحدا، مل يكن له نصيب

 .بصري ، فأسلم الوراث، فهو أوىل من االمام لرواية أيبأما لو مل يكن له وارث سوى االمام 
ال يــرث الن االمــام  : إن كــان قبــل نقــل الرتكــة إىل بيــت مــال االمــام ورث، وإن كــان بعــده مل يــرث، وقيــل: وقيــل

 .كالوارث والواحد
ولو كان الوارث زوجا أو زوجـة وآخـر كـافرا، فـان أسـلم أخـذ مـا فضـل عـن نصـيب الزوجيـة، وفيـه إشـكال ينشـأ 

 .)٢٧(من عدم إمكان القسمة
الزوجة دون الزوج كـان وجهـا، الن مـع فريضـة الزوجـة ميكـن القسـمة مـع االمـام، والـزوج يـرد يشارك مع : ولوقيل

 .، أو أخت مسلمة وأخ كافر)٢٨(عليه ما فضل، فال يتقدر يف فريضته قسمة، فيكون كبنت مسلمة وأب كافر
 :مسائل أربع
ولــو بلــغ .)٢٩(وين وهوطفــلوكــذا لــو أســلم أحــد االبــ.إذاكــان أحــد أبــوي الطفــل مســلما، حكــم �ســالمه: االوىل

 .ولو أصر، كان مرتدا.فامتنع عن االسالم، قهر عليه
لو خلف نصراين أوالد صغار وابن أخ وابن أخت مسلمني، كان البـن االخ ثلثـا الرتكـة، والبـن االخـت : الثانية

إن بلــغ االوالد مســلمني، فهــم أحــق �لرتكــة علــى.ثلثــه، وينفــق االثنــان علــى االوالد بنســبة حقهمــا روايــة مالــك بــن  فــ
 .أعني

وإن اختاروا الكفر، استقر ملك الوارثني على ما ور�ه ومنع االوالد، وفيـه اشـكال ينشـأ مـن إجـراء الطفـل جمـرى 
 .، وسبق القسمة على االسالم مينع االستحقاق)٣٠(أبويه يف الكفر
 ن اختلفوا، والكفار يتوارثون وإ)٣١(املسلمون يتوارثون وإن اختلفوا يف املذاهب: الثالثة

___________________________________ 
كان أخ كافر واخوة مسلمون، فأسـلم االخ الكـافر قبـل تقسـيم االرث ومثـال االوىل، لـو كـان االبـن كـافرا، فأسـلم قبـل : مثال املساوي) ٢٦(

 .تقسيم االخوة االرث
لـو مل يكـن غريهـا فاالمـام لـه ثالثـة ار�ع، فيجـب القسـمة بينهـا  إذ الزوجة التعطـي كـل املـال، بـل) القسمة مع االمام(النه وارث واحد) ٢٧(

 .اليفرض: اي) فال يتقدر(فهو وارث) مافضل(وبني االمام، فقبل القسمة لو اسلم الكافر ورث
 .فبمجرد موت امليت يكون كل املال للبنت املسلمة، فاذا اسلم االب الكافر فال شئ له، وكذا االخت واالخ) ٢٨(
اذ املرتد هو كفر احملكوم �السالم، والجيـب كونـه معتقـدا سـابقا �السـالم بـل يكفـي احلكـم ) مرتدا(اجرب: اي) قهر(غري �لغ بعد: اي) ٢٩(

 .�السالم
 .فهم حمكومون �لكفر شرعا للتبعية) ٣٠(
ــة وغــــريهم يــــرث بعضــــهم ) ٣١( ــة واالمساعيليــ ــوافع، والزيديــ ــة، واملوالــــك، والشــ ــيعة، واالحنــــاف، واحلنابلــ ـــذا اليهــــود والنصــــارى، فالشــ ــا، وكـ بعضــ

 .االد�ن: اي) النحل(وا�وس، واملشركون، وعبدة االصنام، وحنوهم يرث بعضهم بعضا
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 .يف النحل
حــني ارتــداده، وتبــني زوجتــه، وتعتــد عــدة الوفــاة، ســواء قتــل أو بقــي، وال  )٣٢(تقســم تركــة املرتــد عــن فطــرة: الرابعــة

ولــو كــان املرتــد ال عــن .أوقــات الصــلوات، وال تقســم تركتهــا حــىت متــوت يســتتاب، واملــرأة ال تقتــل وحتــبس، وتضــرب
 .وال يقسم ماله حىت يقتل او ميوت.فطرة استتيب، فإن �ب وإال قتل

، فإن عاد قبل خروجها مـن العـدة فهـو احـق �ـا، وإن خرجـت العـدة )٣٣(وتعتد زوجته من حني اختالف دينهما
 .ومل يعد، فال سبيل له عليها

ولـو كـان القتـل خطـأ، ورث .)٣٤(ولـو كـان حبـق، مل مينـع.فيمنع القاتل مـن االرث إذا كـان عمـدا ظلمـا: وأما القتل
 .على االشهر

 .وهو حسن، واالول أشبه )٣٥(وجها آخر، وهو املنع من الدية وخرج املفيد 
 .ويستوي يف ذلك االب والولد وغريمها، من ذوي االنساب واالسباب

ى القاتــل، كــان املــرياث لبيــت املــال، ولــو قتــل أ�ه، وللقاتــل ولــد، ورث جــده اذا مل يكــن ولــومل يكــن وارث ســو 
 .للصلب، ومل مينع من املرياث جبناية ابيه )٣٦(هناك ولد

 .ولو كان للقاتل وارث كافر منعا مجعا، وكان املرياث لالمام
 .، وفيه قول آخر)٣٧(ولو اسلم الكافر، كان املرياث له واملطالبة اليه

 :وهنا مسائل
 .أو الدية مع الرتاضي، وليس له العفو )٣٨(إذا مل يكن املقتول وارث سوى االمام، فله املطالبة �لقود: االوىل
 الدية يف حكم مال املقتول، يقضى منها دينه وخيرج منها وصا�ه، سواء قتل: الثانية

___________________________________ 
ال عـن (املرتـدة فطـرة) واملـرأة(ال ينفع التوبـة يف تـرك تقسـيم اموالـه، وعـدم فـراق زوجتـه: يعين) وال يستتاب(ارتد وهو الذي ولد مسلما مث) ٣٢(

 .وهو الذي ولد كافرا، مث اسلم، مث ارتد) فطرة
فــال (عقــد زوجهــا مــن غــري جتديــد: اي) احــق �ــا(وهــي اربعــة أشــهر وعشــرة أ�م مــن حــني االرتــداد) مــن العــدة(مــن حــني االرتــداد: اي) ٣٣(

 .تصري زوجته سائبة الزوج هلا، فلها ان تتزوج وال حتتاج إىل طالق: اي) سبيل
 .وحنو ذلك كمن قتل ا�ه او اخاه ومها مشركان حمار�ن، او �غيان على االمام ) ٣٤(
يت دفعهـــا القاتـــل نفســـه) ٣٥( ــ ت، واالعمـــام واالخـــوال   )االنســـاب(اي اليـــرث القاتـــل مـــن امـــوال املقتـــول واليـــرث مـــن الديـــة الـ ــ كـــاالخ واالخـ

 .كالزوجة، ووالء العتق، واجلريرة) واالسباب(واوالدهم
 .القاتل والكافر، القاتل لقتله والكافر لكفره) منعا(ولد آخر للمقتول غري القاتل: اي) ٣٦(
 .املنت مباشرة فراجع) ٢٦(مع قول �لث مضى كالمها بعد رقم) قول آخر(املطالبة بدم املقتول: اي) ٣٧(
 .مع القاتل، اذ للقاتل ان ال يدفع الدية ويتعرض القصاص) مع الرتاضي(القصاص ان كان القتل عمدا: اي) ٣٨(

    



٨٦ 

 .عمدا فاخذت الدية او خطأ
وال يــرث أحــد الــزوجني .)٣٩(يــرث الديــة كــل مناســب أو مســابب، عــدا مـن يتقــرب �الم فــإن فــيهم خالفــا: الثالثـة
فمــن مــات ولــه  .فيمنــع يف الــوارث واملــوروث: وأمــا الــرق .لديــة، ور� نصــيبهما منهــاولــو وقــع الرتاضــي � .القصــاص

، لـو كـان الـوراث رقـا، ولـه ولـد حـر، مل مينـع )٤٠(وارث حر وآخر مملوك فاملرياث للحـر وان بعـد، دون الـرق وإن قـرب
ن مسـاو�، انفــرد إن كــان ولــو كــان الـوارث اثنــني فصــاعدا فعتـق اململــوك قبــل القسـمة، شــارك ان كــا .الولـد بــرق أبيـه

وكذا لو كان املستحق للرتكـة واحـدا، مل يسـتحق العبـد بعتقـه .لو كان عتقه بعد القمسه، مل يكن له نصيب .)٤١(أوىل
 .وإذامل يكن للميت وارث سوى اململوك، اشرتى اململوك من الرتكة واعتق، واعطى بقية املال .)٤٢(نصيبا

ال يفــك : يفــك مبــا وجــد ويســعى يف البــاقي، وقيــل: ، قيــل)٤٣(ال عــن مثنــهولــو قصــر املــ .ويقهــر املالــك علــى بيعــه
وكـــذا لـــو تـــرك وارثـــني أو اكثـــر، وقصـــر نصـــيب كـــل واحـــد مـــنهم، أو نصـــيب .ويكـــون املـــرياث لالمـــام، وهـــو االظهـــر
 ولو كان العبد قـد انعتـق بعضـه، ورث مـن نصـيبه بقـدر .وكان املرياث لالمام )٤٤(بعضهم عن قيمته، مل يفك أحدهم

 :مسألتان .)٤٧(وحكم االمة كذلك .)٤٦(وكذا يورث منه.، ومنع بقدر رقيته)٤٥(حريته
 وهل.، ويف االوالد تردد، اظهره أ�م يفكون)٤٨(يفك االبوان لالرث إمجاعا: االوىل

___________________________________ 
ــــدم االرث) ٣٩( ــــاص(واملشـــــهور عـ ـــيس لزوجتـــــه املطالبــــــة) القصــ ــزوج فلـــ ـــ ــــة  فلـــــو قتــــــل ال ــا املطالبــ ـــيس لزوجهـــ ــــة فلـــ ــــت الزوجـ ـــاص، او قتلــ �لقصــ

حصـتهما مـن الديـة فـالزوج يـرث نصـف الديـة اذا مل يكـن للمقتولـة ولـد، : اي) نصـيبهما منهـا(بـني القاتـل واوليـاء املقتـول) الرتاضـي(�لقصاص
 .وربعها اذا كان هلا ولد، والزوجة ربع الدية او مثنها مع الولد للمقتول وعدمه

كمـا لـو مـات زيـد ولـه ولـد عبـد وللعبـد ولـد، فـريث فـريث ولـد العبـد جـده، وال مينـع ) برق ابيه(كان احلر ابن عم، واململوك ابنا  كما لو) ٤٠(
 .وجود االب الرق ارث االبن من جده

للميت ولد رق  وكان: مات زيد وله اخوة احرار، واخ رق، فتحرر الرق قبل قسمة االرث فيشرتك معهم، ومثال االوىل: مثال املساوي) ٤١(
 .حترر قبل القسمة فاملال كله له

 .اذ مبجرد املوت ينتقل املال إىل الوارث الواحد، فانعتاق وارث مساوأو أوىل الجيدي) ٤٢(
 .كما لو كان االرث مثانون درمها وقيمة اململوك مئة درهم) ٤٣(
 .-الذي ينقص نصيبه عن قيمته، وينفك الذي نصيبه بقدر قيمته او اكثر ) ٤٤(
اذا كان معه وارث آخر، واال اشرتى مقدار رقيته ان وىف االرث بقيمته، ومثال املنت هكذا شخص نصفه حر ونصفه رق، فمات ابـوه ) ٤٥(

 .وله اخ فللرق ربع الرتكة، اذ نصفها له على تقدير حريته، وحيث ان نصفه حر، فله نصف النصف وهو الربع
ــت زو ) ٤٦( ــذي نصــفه حــر، ورث ف مــن مقــدار فلــو مــات هــذا ال ت بنتــه الواحــدة النصــ ــثمن مــن مالكــه يف حصــة حريتــه، ورثــ جتــه الربــع او ال

ه او حريته، وهكذا، مثال لو كان امليت قد قسم ا�مه بني نفسه وبني املـوىل، فلـه يـوم وللمـوىل يـوم، فمـا مجعـه يف يـوم نفسـه نصـفه لبنتـه، وربعـ
 .مثنه لزوجته، وهكذا

 .استثناءيف كل مامر من االحكام بال ) ٤٧(
 .فلو مات حر وله اب او ام رق، وليس له وارث غريه، اشرتى �الرث وأعتق) ٤٨(

    



٨٧ 

 .يفك من عدا اآل�ء واالوالد؟ االظهر، ال
 .يفك كل وارث، ولو كان زوجا أو زوجة، واالول أوىل: وقيل
املشـروط، واملطلـق الـذي مل يـؤد وكـذا املكاتـب .)٤٩(أم الولد ال ترث، وكذا املدبر، ولو كان وار� من مدبره: الثانية
 .)٥٠(شيئا

 :أربعة: ومن لواحق اسباب املنع
 .نعم، لو اعرتف بعد اللعان، أحلق به ويرثه الولد، وهو ال يرثه.)٥١(اللعان سبب لسقوط نسب الولد: االول
لبـا، فـيحكم حىت يتحقق موتـه، أو ينقضـي مـدة ال يعـيش مثلـه اليهـا غا )٥٢(الغائب غيبة منقطعة ال يورث: الثاين

 .لورثته املوجودين يف وقت احلكم
 .، واالول أوىل)٥٣(يدفع ماله إىل وارثه امللي: يورث بعد إنقضاء عشر سنني من غيبته، وقيل: وقيل
 .ولو مات بعد وجوده حيا.ولو سقط ميتا، مل يكن له نصيب.)٥٤(احلمل يرث بشرط إنفصاله حيا: الثالث

 .كان نصيبه لوارثه
 .، دون التقلص الذي حيصل طبعا ال اختيارا)٥٥(، اعترب �حلركة اليت ال تصدر اال من حيولو سقط جبناية

 اذا مات وعليه دين يستوعب الرتكة، مل ينتقل إىل الوارث، وكانت على حكم: الرابع
___________________________________ 

 .يت، وكان مملوكا له، وله ورثة اخرين اخوة للميت، فإنه ال يرثولو كان وار� لو كان حرا، كما لو كان املدبر اخا للم: يعين) ٤٩(
 .انه يرث بقدر حريته) ٤٥(وأما الذي ادى شيئا فقد مر عند رقم) ٥٠(
فلـو مـات هـذا االب ورثـه هـذا االبـن، ) وهو ال يرثـه(�لنبوة) لو اعرتف(فلو مات زيد وله ولد مالعن، وله اخوة انتقل املال إىل االخوة) ٥١(

 .لو مات هذا االبن اليرثه ابوهوأما 
كما لو غاب وعمـره سـبعني سـنة وطالـت غيبتـه ثالثـني سـنة، فإنـه اليعـيش يف هـذا الزمـان غالـب النـاس ) اليعيش(ال يقسم امواله: اي) ٥٢(

 .اكثر من مئة سنة
 .حىت اذا وجد الغائب كان قادرا على اسرتجاع املال منه: الغين: اي) ٥٣(
ورثـة، ولــه محـل يف بطــن امـه فسـقط حيــا مث مـات، ورث هـذا احلمــل نصـيبه مــن ابيـه مث ينتقـل هــذا النصـيب كلــه إىل فلـو مـات زيــد ولـه ) ٥٤(

ىت ينتقــل إىل امــه، بــل ماكــان ميكــن ان يكــون نصــيبه يــوزع علــى كــل الورثــة  امــه، ال�ــا وريثتــه الوحيــدة وأمــا لــو ســقط ميتــا فلــيس لــه نصــيب حــ
ت اخ مـن ابـوين  -مات اخ مـن اب للحمـل : روض الحتصل االم على شئ إطالقا، مثالهومنهم امه يف هذا املثال، ويف بعض الف ولـيس للميـ

وكان ورثة امليت اخوان وأخوات، فلو سقط احلمل ميتا مل يعد شئ إىل امه، بل يوزع على اخوانه واخواتـه، ولـو سـقط حيـا ورث نصـيبه مث  -
 .يف املرتبة الثانية انتقل كله إىل امه، ال�ا يف املرتبة االوىل، واالخوة

 .ورث مث انتقل ارثه إىل وارثه، وان مل يتحرك حترك االحياء كان قد سقط ميتا -والعرف حيكم يف ذلك  -فإن حترك حركة احلي ) ٥٥(

    



٨٨ 

 .)٥٦(مال امليت
 .وإن مل يكن مستوعبا، انتقل إىل الورثة ما فضل، وما قابل الدين �ق على حكم مال امليت

___________________________________ 
ىت يـوزع علـيهم، وال يكـون ) على حكم(مبنزلة مال امليت، وامنا قال: اي) ٥٦( الن امليت ال مال له، ومـن جهـة اخـرى الينتقـل إىل الـد�ن حـ

  ).حكم مال امليت( فعرب ب -كما هو املعروف بينهم   -مال بال مالك 
   



٨٩ 

 املقدمة الثالثة يف احلجب
 .االرث وقد يكون عن بعض الفرضاحلجب قد يكون عن أصل 

 .ضابطه مراعاة القرب: فاالول
، ذكـرا كـان أو انثـى، حـىت انـه ال مـرياث البـن ابـن مـع بنـت، ومـىت اجتمـع أوالد )٥٧(فال مرياث لولد ولد مـع ولـد

 .االوالد وإن سفلوا فاالقرب منهم مينع االبعد
بنــــيهم، واالجــــداد وآ�ئهــــم، واالعمــــام واالخــــوال �البــــوين أو �حــــدمها، كــــاالخوة و  )٥٨(ومينــــع الولــــد مــــن يتقــــرب

ــــزوج أو الزوجــــة، فــــإذا عــــدم اآل�ء واالوالد، فــــاالخوة  .وأوالدهــــم ــــوين وال وال يشــــارك االوالد يف االرث، ســــوى االب
 .)٥٩(ولو اجتمعوا بطو� متنازلة، فاالقرب أوىل من االبعد.واالجداد، ومينع االخ ولد االخ

نزلـــوا، مـــن يتقـــرب �الجـــداد، مـــن االعمـــام واالخـــوال وأوالدهـــم، وال مينعـــون آ�ء ومينـــع االخـــوة وأوالدهـــم وإن 
 .فاالدىن إىل امليت اوىل من االبعد )٦٠(االجداد، فإن اجلد وإن عال جد، لكن لو اجتمعوا بطو� متصاعدة

وأخوالــه، مينعــون وكــذا أوالد أعمـام االب .واالعمـام واالخــوال وأوالدهـم، وإن نزلــوا، مينعــون أعمـام االب وأخوالــه
، )٦١(ويســقط مــن يتقــرب �الب وحــده، مــع مــن يتقــرب �الب واالم، مــع التســاوي يف الــدرج .أعمــام اجلــد وأخوالــه

 ، مينع موىل)٦٢(وإن بعد .واملناسب
___________________________________ 

ت(فلو كان للميت ولد، مل يرث ولد الولـد) ٥٧( فلـو كـان ولـد الولـد، مل يـرث ) مينـع االبعـد(ابـن االبـن فلـو كـان للميـت بنـت، مل يـرث) مـع بنـ
 .ولد ولد الولد، وهكذا

 .يتقرب إىل امليت: اي) ٥٨(
 .فمع وجود ولد االخ ال يرث حفيد االخ، ومع وجود حفيد االخ اليرث اوالد حفيد االخ وهكذا) ٥٩(
 .مع وجود الثاين اليرث الثالث وهكذاكأب اجلد، وجد اجلد، وأب جد اجلد، فمع وجود االول ال يرث الثاين، و ) ٦٠(
للميـت عــم البويـة، وعــم البيـه فقــط، فـاالرث كلــه للعـم البويــه، ال�مـا متســاو�ن يف املرتبـة، واليــرث الـذي لــالب : يف املرتبـة مثالــه: اي) ٦١(

الرث كله لعـم ابيـه لـالب فقـط، فقط مع وجود الذي لالبويني، ومثال االختالف يف املرتبة للميت عم اب لالب فقط، وعم جد لالبوين، فا
 .النه اقرب من عم اجلد، وهكذا وهلم جرا

ــت مــن املراتــب الــثالث: اي) ٦٢( ت الــذي كــان قــد اعتقــه: اي) مــوىل النعمــة(مــن يــربط النســب �ملي كــاوالد ) او مــن قــام مقامــه(املــوىل للميــ
 .املعتق، أو اخوته، او اعمامه وأخواله وأوالدهم

    



٩٠ 

 .وضامن اجلريرة، مينع االمام.ة، أو من قام مقامه يف مرياث املعتق، مينع ضامن اجلريرةالنعمة، وكذا ويل النعم
 .حجب الولد، وحجب االخوة: فاثنان: وأما احلجب عن بعض الفرض

ت أو البنتــني )٦٣(فانــه وإن نــزل: أمــا الولــد ، ذكــرا كــان أو أنثــى، مينــع االبــوين عمــا زاد عــن السدســني، اال مــع البنــ
 .، عن النصيب االعلى إىل االخفض)٦٤(وحيجب أيضا الزوج والزوجة.االبوين فصاعدا مع أحد

 :وللزوج والزوجة ثالثة أحوال
 .أن يكون يف الفريضة ولد وإن سفل، للزوج الربع، وللزوجة الثمن: االوىل
 )٦٥(نصــيبهماان ال يكــون هنــاك ولــد، وال ولــد ولــد وإن نــزل، فللــزوج النصــف، وللزوجــة الربــع، وال يعــال : الثانيــة

 .الن العول عند� �طل
أن ال يكــون هنــاك وارث أصــال، مــن مناســب وال مســابب، فالنصــف للــزوج والبــاقي رد عليــه، وللزوجــة : الثالثــة

ث يــرد مــع عــدم االمــام، ال مــع وجــوده، : الربــع، وهــل يــرد عليهــا؟ فيــه أقــوال ثالثــة أحــدها يــرد واآلخــر ال يــرد، والثالــ
 .)٦٦(واحلق أنه ال يرد

أن يكونـوا رجلـني فصـاعدا، : االول: فا�م مينعون االم عمـا زاد عـن السـدس بشـروط أربعـة: ما حجب االخوةوا
 .أو رجال وامرأتني، أو أربع نساء

 .، وهل حيجب القاتل؟ فيه تردد، والظاهر انه ال حيجب)٦٧(أال يكونوا كفرة، وال رقا: الثاين
 .موجودا )٦٨(أن يكون االب: الثالث

___________________________________ 
اكثـر ثـالث بنـات : اي) فصـاعدا(لو كان الولد بنتـا واحـدة، او بنتـني: يعين) اال مع البنت اخل(ولد الولد، ولد ولد الولد، وهكذا: يعين) ٦٣(

ن االكثر مـن السـدس، بـل �خـذ احـد فإن الولد يف هذا الفرض المينع احد االبوين ع -ال كالمها  -اربع وهكذا، وكان للميت احد االبوين 
 .االبوين الثلث، والبنتان الثلثان، والبنت الواحدة النصف

 .نزل: اي) وان سفل(الزوج والزوجة مفعول، وفاعل حيجب ضمري الولد) ٦٤(
 .حنن الشيعة) الن العول عند�)(١٧(الينقص نصيبهما سواء كان ولد ام ال، وملزيد املالحظة راجع رقم: اي) ٦٥(
يــدفع إىل ا�تهــد العــادل  ان كــان حاضــرا، وان كــان غائبــا فيعامــل معهــا معاملــة ســهم االمــام  ويــدفع الثالثــة ار�ع لالمــام ) ٦٦(

 .على االحوط، او يصرف يف شؤون الدين واقامة امور الشرع وهداية الناس إىل احلق وحنو ذلك
 .أخاه، وكان زيد له أخ آخر، حجبا امهما عن الزائد عن السدسفلو قتل زيد ) ال حيجب(وال أحدهم) ٦٧(
 .أب امليت: اي) ٦٨(

    



٩١ 

 .اظهره أنه شرط.ويف اشرتاط وجودهم منفصلني المحال تردد.ان يكونوا لالب واالم، أو لالب: الرابع
 .وال حيجبها أوالده االخوة، والمن اخلناثى أقل من أربعة، الحتمال أن يكون إ��

 :رابعة يف مقادير السهام واجتماعهااملقدمة ال
ــثمن والثلثــان والثلــث والســدس: الســهام ســتة ــع وال ــزوج، مــع عــدم الولــد وإن : فالنصــف .النصــف والرب نصــيب ال

ت .نــزل ت لــالب واالم، أو االخــت لــالب .وســهم البنــ والزوجــة مــع  .والربــع ســهم الــزوج مــع الولــد وإن نــزل .واالخــ
 .)٦٩(د، وإن نزلسهم الزوجة مع الول: والثمن .عدمه

ســهم االم مــع عــدم مــن : والثلــث .ســهم البنتــني فصــاعدا، واالختــني فصــاعدا، لــالب واالم أو لــالب: والثلثــان
سهم كل واحد من االبـوين : والسدس .وسهم االثنني فصاعدا من ولد االم .)٧٠(واالخوة.حيجبها من الولد وإن نزل

وسـهم الواحـد مـن ولـد االم،  .)٧١(الم، أو لالب مـع وجـود االبوسهم االم مع االخوة لالب وا .مع الولد وإن نزل
 .منهما ما يصح ان جيتمع، ومنها ما ميتنع: وهذه الفروض .ذكرا كان أو انثى

 .، ومع الربع، ومع الثمن)٧٢(جيتمع مع مثله: فالنصف
 ،)٧٣(وال جيتمع مع الثلثني

___________________________________ 
 .وكان له حفيد احلفيد، اعطى لزوجته الثمنفلو مات شخص ) ٦٩(
 .اخوة امليت من امه فقط: اي) ولداالم(-�لشروط االربعة اآلنفة  -اذ لو كان للميت ولد، او اخوة ) ٧٠(
 .توفر بقية الشروط من كون االخوة احرارا، ومسلمني وكو�م اختني او اخا واختني او اربع اخوات) ٧١(
ت النصـف) ومـع الربـع(نصـف املـال كزوج واخـت، لكـل منهمـا) ٧٢( بنـت وزوجـة، للبنـت ) ومـع الـثمن(زوجتـه واختـه، للزوجـة الربـع، ولالخـ

 .النصف، وللزوجة الثمن
ىن عشــر ) ٧٣( مــع ثلثيــه يكــون اربعــة عشــر، وال جيعــل هللا تعــاىل العــامل بكــل شــئ نصــيبا يوجــب الــنقص، الن مرجــع  -مــثال  -اذ نصــف االثــ

 .النقص يف االرث: اي) لبطالن العول(ىل هللا عن ذلك علوا كبرياذلك إىل جهل يف التشريع تعا
 والعامة قائلون �لعول، فينقصون من مجيع الورثة، مثاله اختان وزوج، نصيب االختان الثلثان، ونصـيب الـزوج النصـف، العامـة يف هـذه احلـال

زوج أقــل  ــ ــع فيعطــون االختــني اقــل مــن الثلثــني، ويعطــون ال ت علــيهم ينقصــون مــن نصــيب اجلمي مــن النصــف، أمــا الشــيعة تبعــا الئمــة أهــل البيــ
النصف الصالة والسالم الذين امر هللا تعاىل �تباعهم فيقولون ان هللا تعاىل يف هذه احلال مل جيعل نصيب االختني الثلثني، بل جعل نصيبهما 

 .فال نقص يف التشريع، والتفصيل يف املفصالت

    



٩٢ 

 .، ومع السدس)٧٤(مع الثلث: وجيتمع النصف .على االختني دون الزوج لبطالن العول، بل يكون النقص داخال
 .، ومع الثلث، ومع السدس)٧٥(مع الثلثني: وجيتمع الربع .الربع والثمن
 .، تسمية)٧٧(الثلث مع السدس: وال جيتمع .وال جيتمع مع الثلث .، والسدس)٧٦(مع الثلثني: وجيتمع الثمن

 :االوىل: ويلحق بذلك مسألتان
، وإذا أبقــت الفريضــة، فــإن كــان هنــاك مســاو ال فــرض لــه، فالفاضــل لــه )٧٨(يثبــت املــرياث عنــد� �لتعصــيبال 

 أبوين وزوج أو زوجة، لالم ثلث االصل، وللزوج: �لقرابة، مثل
___________________________________ 

ثمنوال جي(كـزوج وواحـد مــن كاللـة االم) ومـع الســدس(كـزوج وام مـع عــدم احلاجـب) ٧٤( زوج مـع الولــد، ) تمــع الربـع مـع الــ اذا الربـع سـهم الــ
 ولـد والزوجة بال ولد، والثمن سهم الزوجة مع الولد، فال جيتمع زوج وزوجة، الن امليت احدمها الحمالة، وال جتتمع الزوجة مـع الولـد معهـا بـال

 .للتناقض
 .كزوجة واحد من كاللة االم) سومع السد(كزوجة واملتعدد من كاللة االم) مع الثلثني(كزوج وبنتني) ٧٥(
ث(كزوجــة وأحــد االبــوين اذا كــان للميــت ولــد) ومــع الســدس(كزوجــة وبنتــني) ٧٦( ث ســهم لكاللــة االم اذا كــانوا ) وال جيتمــع مــع الثلــ إذا لثلــ

 .اللة االممتعددين واليرث كاللة االم اال مع عدم الولد، ومع الولد الزوجة ترث الربع ال الثمن، فال جيتمع مثن الزوجة مع ك
 .والثلث ايضا سهم لالم مع عدم الولد، ومع عدم الولد ال �خذ الزوجة الثمن

كـل ) ١(وسـهم املتعـدد مـن كاللـة االم، والسـدس سـهم لثالثـة) ٢(االم مع عدم الولد وعدم احلاجـب مـن االخـوة) ١( اذ الثلث سهم ل) ٧٧(
وسـهم الواحـد مـن كاللـة االم، وعليـك �ملالحظـة لتعـرف عـدم ) ٣(االخـوة وسهم االم مع احلاجب من) ٢(واحد من االبوين مع وجود الولد

مل يعني هللا تعاىل هذه : اي: وما بعده امنا هو �لتسمية والفرض) ٧٣(امتناع اجتماع ماذكر عند رقم: اي) تسمية(اجتماع الثلث مع السدس
ثة حبيـث يكـون لبعضـهم يف بعـض احلـاالت مـايبقى مـن الرتكـة، السهام بعضها مع بعض بتعيني هلا، وأما عندما يدخل النقص على بعض الور 
 :ال نصيبا معينا، فيمكن اجتماع كل هذه املمتنعات واليك على ذلك امثله

ث والبـاقي لـالب وهـو السـدس -االخـوة  -زوج وابوان، للزوج النصـف، ولـالم مـع عـدم احلاجـب : اجتماع الثلث مع السدس - ١ وان .الثلـ
 .لسدس، والباقي وهو الثلث لالبكان لالم حاجب فلها ا

 .اجتماع الربع مع الربع يف بنتني مع ابن، لالبن النصف، ولكل من البنتني الربع - ٢
ت  - ٣ اجتماع الربع مع الثمن والثمن مع الـثمن ايضـا يف زوجـة وثالثـة بنـني وبنـت واحـدة، للزوجـة الـثمن، مث يـوزع البـاقي سـبع حصـص للبنـ

) ٣(اربعة وعشرون دينارا تركة امليـت، لزوجتـه الـثمن) مثاله(حصتان، فللبنت الثمن، وللبنتني لكل منهم الربع حصة واحدة، ولكل من الذكور
وسـتة د�نـري تكـون .د�نـري) ٦(د�نـري للبنـت واحـدة، وللـذكور كـل واحـد حصـتان تكـو�ن) ٣(دينارا يوزع سبع حصص كل حصة) ٢١(يبقى

 .وهكذا دواليك.ربع االربعة والعشرين
التعصيب هو اعطاء الزائد من سهام الورثة للعصبية، وهم املتقربـون �الب ومـن املراتـب االخـرى، كمـا لـو كـان الـوارث بنتـا واحـدة، او ) ٧٨(

امجع اصحابنا وتـواترت اخبـار� عـن :(بنتني فقط، فيعطى الزائد وهو النصف، او الثلث الخوة امليت، او اعمامه، او بين عمه، قالفي اجلواهر
 ).بل هو من ضرور�ت مذهبنا انه اليثبت املرياث عند� �لتعصيب اخل ساداتنا 

    



٩٣ 

 .ولو كان اخوة، كان لالم السدس، وللزوج النصف، ولالب الباقي.ولالب الباقي )٧٩(أو الزوجة نصيبهما
 .وكذا زوج وإخوان من أم، وأخ أو إخوة من أب وأم، أومن أب.)٨٠(وكذا أبوان وابن وزوج

مل يــرث، ورد الفاضــل علــى ذوي الفــروض، عــدا الــزوج والزوجــة مثــل أبــوين أو إحــدامها وبنــت  )٨١(كــان بعيــداوإن  
 .وأخ أو عم
 .عند� �طل، الستحالة ان يفرض هللا سبحانه يف مال ما اليقوم به )٨٢(العول: الثانية

الب أو البنــت أو البنتـني، أو مــن ، فيكــون الـنقص داخــال علـى ا)٨٣(وال يكـون العــول اال مبزامحـة الــزوج أو الزوجـة
، أو )٨٥(، دون مـن يتقــرب �الم، مثــل زوج وأبــوين وبنــت)٨٤(يتقـرب �الب واالم أو �الب مــن االخــت أو االخــوات

زوج وأحــد االبــوين وبنتــني فصــاعدا أو زوجــة وأبــوين وبنتــني، أو زوج مــع كاللــة االم واخــت أو أخــوات الب وأم أو 
 .الب

___________________________________ 
 .وقبله وبعده) ٦٧(للميت بشرائط احلجب اليت مرت عند رقم) ولو كان اخوة(للزوج النصف، وللزوجة الربع) ٧٩(
للـزوج النصـف، وال ) وكـذا زوج(لالبن النـه ال فـرض معـني لـه -وهو مخسة من اثين عشر  -للزوج الربع، ولالبوين السدسني، والباقي ) ٨٠(

 .والباقي لالخوة من االبوين او الخوة من االب ال�م الفرض معني هلمخوة االم الثلث، 
ــة اخــــرى ال تشــــارك هــــذه املرتبــــة يف االرث: اي) ٨١( ــزوج والزوجــــة(مــــن مرتبــ ــدا الــ ــال وجــــود ) عــ ــرد عليهمــــا مــــن الزائــــد شــــئ يف حــ ــا اليــ فإ�مــ

وال العـم بـل يـرد علـى البنـت واالبـوين امخاسـا، بنسـبة  للبنت النصف، ولالبوين السدسني، يبقى سدس زائد اليعطى لالخ) مثل ابوين(غريمها
ت مخســة عشــر، ولكــل واحــد مــن االبــوين مخســة، : حصصــهم للبنــت ثالثــة أمخــاس، ولالبــوين مخســان، مثالــه نقســم الرتكــة ثالثــني قســما للبنــ

 .وينفا�موع مخسة وعشرون يزيد مخسة، للبنت منها ثالثة، الن حصتها ثالثة اضعاف حصة كل واحد من االب
 .حنن الشيعة) عند�(وهو ان تكون حصص الورثة اكثر من الرتكة) ٨٢(
ين) فيكـون الـنقص داخـال(ففي غري صورة وجود زوج للمرأة امليتة، او زوجة للرجل امليت اليتحقق عول) ٨٣( تشـريع هللا تعـاىل هلـؤالء يف : يعـ

ال أن تشـريع هللا تعـاىل هلـم يف احلـالتني واحـد، وامنـا حـوت الـنقص، حال وجـود أحـد الـزوجني اقـل مـن تشـريع هللا هلـم يف حـال عـدم الـزوجني، 
 .معاذ هللا من قول ذلك

او العمـة والعمـات، وأمـا االخ واالخـوان، والعــم واالعمـام مـن االبـوين او مــن االب خاصـة فلـيس هلـم نصــيب مفـروض معـني بـل الزائــد ) ٨٤(
 .ل النقص عليهم كاالخوة من االمإىل امليت فال يدخ) دون من يتقرب �الم(يكون هلم دائما

ــذكرها ) ١٧(هــذه اربعــة امثلــة ذكــر� توضــيحا لثالثــة منهــا حتــت رقــم) ٨٥( ذه االربعــة مل ي عنــد ذكــر املصــنف هلــا، ولكــن مثــاال واحــدا مــن هــ
ت الف" زوجــة وابــوين وبنتــني " املصــنف هنــاك وهــو  إذا اعطينــا البنتــني الثلثــني نقصــ مثــن االربعــة  -ريضــة للزوجــة الــثمن، ولالبــوين سدســني، فــ

  .لذا يدخل النقص على البنتني يف هذا املثال - ٢٧=  ١٦+  ٨+  ٣لو مجعناها  - ١٦ -وثلثاها  - ٨ -وسدسها  - ٣ -العشرين 
   



٩٤ 

 :ثالثةاملقاصد 

 املقصد االول يف مرياث االنساب
 .وهم ثالث مراتب

 .)٨٧(انفردت االم، فلها الثلث، والباقي رد عليها، فاملال له، وان )٨٦(االبوان واالوالد فإن انفرد االب: االوىل
___________________________________ 

 ).له(كله) فاملال(مات شخص ومل خيلف اما، وال اوالدا، وال اوالد اوالد، وامنا خلف ا� فقط من هذه املرتبة: يعين) ٨٦(
  كل املال هلا، ثلثه �لتسمية والفرض، والباقي ال�ا اقرب إىل فريضتها الثلث مع وجود االب وال حاجب أما مع العدم ف: يعين) ٨٧(

    



٩٥ 

، كـان هلـا السـدس ولـالب البـاقي، وال )٨٨(ولـو كـان هنـاك إخـوة.ولو اجتمع االبوان، فلالم الثلث، ولالب البـاقي
انفـردت البنـت، ولـو  .)٨٩(ولو كانوا أكثر من واحد، فهم سـواء يف املـال.ولو انفرد االبن، فاملال له.يرث االخوة شيئا

 .ولو كانت بنتان فصاعدا، فلهما أوهلن الثلثان، والباقي رد عليهما أو عليهن .فلها النصف، والباقي رد عليها
 .وإذا اجتمع الذكران واال�ث، فاملال هلم، للذكر مثل حظ االنثيني

لـالوالد �لسـوية ان كـانوا ولو اجتمع االبوان أو احدمها، مع االوالد، فلكل واحد من االبوين السـدس، والبـاقي 
 .ذكورا وإن كان معهم انثى أو إ�ث، فللذكر مثل حظ االنثيني

ولوكــان مــع االبــوين بنــت،  .وكــذا االبــوان، والبــاقي لــالوالد.)٩٠(ولــو كــان معهــم زوج أو زوجــة أخــذ حصــته الــدنيا
ــت النصــف، والبــاقي رد علــيهم أمخاســا الب، كــان الــرد علــى االب ولــو كــان أخــوة لــ .)٩١(فلالبــوين السدســان، وللبن

ــت أر�عــا ت لــه )٩٢(ولــو دخــل معهــم زوج، كــان لــه نصــيبه االدىن .والبن ، ولالبــوين كــذلك، والبــاقي للبنــت، ولــو كانــ
 .، والباقي يرد على البنت واالبوين، دون الزوجة)٩٣(زوجة، أخذ كل ذي فرض فرضه

 .ومع االخوة، يرد الباقي على البنت واالب، أر�عا
 .، كان املال بينهما أر�عا)٩٤(حد االبوين معهاولو انفرد أ

___________________________________ 
 .امليت من غريها

 .وقبله وبعده) ٦٧(اخوة للميت بشرائط احلجب اخلمسة اليت مرت عند رقم: اي) ٨٨(
 .او اكثر كثالث بنات، او اربع وهكذا) فصاعدا(يقسم بينهم �لسوية: اي) ٨٩(
 .�خذان حصتهما القليلة وهي السدس لكل واحد منهما) وكذا االبوان(الدانية القليلة وهي ربع للزوج ومثن للزوجةحصة : اي) ٩٠(
ت فيهــا ثالثــة ولــالب واحــد، ولــيس لــالم رد، الن وجــود : اي) ار�عــا)(٨١(ذكــر� الــرد امخاســا عنــد رقــم) ٩١( يقســم الزائــد اربعــة اقســام للبنــ

 .مينع عن الرد على االم من الزائد، مثال نقسم الرتكة إىل اربعة وعشرين قسما) ٦٧(ة اليت مرت عند رقمإخوة للميت بشرائط احلجب اخلمس
 .هذا عشرون يزيد اربعة توزع على البنت واالب بنسبة حصتيهما للبنت ثالثة، ولالب واحد - ١٢ -وللبنت النصف  - ٤ -السدس 

 .نصيبهما االدىن وهو السدسان: اي) ذلكولالبوين ك(االقل وهو الربع لوجود البنت: اي) ٩٢(
ت النصـــف  - ٨ -ولالبـــوين السدســـان  - ٣ -مـــن اربعـــة وعشـــرين وهـــو  -للزوجـــة الـــثمن ) ٩٣( يبقـــى  - ٢٣ -فـــا�موع  - ١٢ -وللبنـــ

 .واحد يوزع على البنت واالبوين أمخاسا ان مل يكن اخوة حيجبون االم
ثالثة ار�ع للبنت وربع الحد االبوين، �لفرض والرد مجيعا هكذا مثال ) ار�عا(مع البنت، �ن كان وارث امليت بنتا أحد االبوين: اي) ٩٤(

ىن عشـــر قســـما، نصـــفه  ت، وسدســـه  - ٦ -نقســـم املـــال إىل اثـــ ــ ــى اربعـــة ثالثـــة منهـــا للبنـــت، وواحـــد الحـــد  - ٢ -للبنـ الحـــد االبـــوين، يبقـ
  وهو ربع اثين عشر  - ٣ -وهي ثالثة ار�ع اثىن عشر، والحد االبوين  - ٩ -احلاصل للبنت  االبوين، يكون

    



٩٦ 

 .زوج أو زوجة، كان الفاضل رداعلى البنت واحد االبوين دون الزوج أو الزوجة )٩٥(ولو دخل معهما
ن معهـم زوج أو زوجـة،  بنتان فصاعاد فلالبوين السدسان وللبنتني فصاعدا الثلثـان �لسـوية، ولـو كـا )٩٦(ولو كان

 .االدىن، ولالبوين السدسان، والباقي للبنتني فصاعدا.)٩٧(كان لكل واحد منهما نصيبه
 .)٩٨(ولو كان احد االبوين، كان له السدس، وللبنتني فصاعدا الثلثان، والباقي رد عليهم امخاسا

 .ولو كان زوج، كان النقص داخال على البنتني فصاعدا
 .هلا نصيبها وهو الثمن، والباقي بني أحد االبوين والبنات امخاساولو كانت زوجة، كان 

 .ولو كان مع االبوين زوج، فله النصف، ولالم ثلث االصل، والباقي لالب
 .، لالم السدس، والباقي لالب)٩٩(ومع االخوة

 .ولو كان معها زوجة، فلها الربع، ولالم ثلث االصل، إن مل يكن أخوة، والباقي لالب
 .وة، هلا السدس، والباقي لالبومع االخ
 :مسائل
يف تــوريثهم عــدم االبــوين،  وشــرط ابــن �بويــه .اوالد االوالد، يقومــون مقــام آ�ئهــم يف مقامســة االبــوين: االوىل
 .)١٠٠(وهو مرتوك

واالخـوال ومينع االوالد، من يتقرب �م، ومن يتقرب �البوين من االخوة وأوالدهم واالجداد وآ�ئهم، واالعمام 
 .واوالدهم ويرتتبون االقرب فاالقرب، فال يرث بطن مع من هو أقرب منه إىل امليت

ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، فريث ولد البنت نصيب امه، ذكرا كان أو انثـى، وهـو النصـف إن 
ن نصـيب أبيـه، ذكـرا كـان انفرد أو كان مع االبوين، ويرد عليه كما يرد على امه لـو كانـت موجـودة، ويـرث ولـد االبـ

أو انثى، مجيع املال إن انفرد، وما فضل عن حصـص الفريضـة ان كـان معـه وراث، كـاالبوين أو احـدمها، والـزوج أو 
 .الزوجة

 .)١٠١(ولو انفرد أوالد االبن واوالد البنت، كان الوالد االبن الثلثان، والوالد البنت الثلث على االظهر
 .نصيبه االدىن، والباقي بينهم الوالد البنت الثلث، والوالد االبن الثلثانولوكان زوج أو زوجة، كان له 

___________________________________ 
 .لعدم الرد عليهما اذا كان معهما وارث آخر غري االمام ) دون الزوج والزوجة(مع احد االبوين والبنت: اي) ٩٥(
 .مع االبوين) ٩٦(
 .الثمن للزوجةالربع للزوج و ) ٩٧(
 ).٩٣(يقسم الباقي مخسد اقسام اربعة للبنتني فصاعدا، وواحد الحد االبوين كما مرعند رقم) ٩٨(
 ).٦٧(بشرائط احلجب اليت مرت عند وبعد وقبل رقم) ٩٩(
 .مل يعمل به احد من فقهائنا) ١٠٠(
 .مع اوالد االبن واوالد البنت: اي) ولوكان(او إ��سواء كان اوالد االبن ا�� او ذكورا، وهكذا كان اوالد البنت ذكورا ) ١٠١(

    



٩٧ 

 )١٠٢(يقتســمونه: اوالد البنــت يقتســمون نصــيبهم للــذكر مثــل حــظ االنثيــني، كمــا يقتســم اوالد االبــن وقيــل: الثانيــة
 .�لسوية، وهو مرتوك

قضــاء مــا عليــه مــن  مــن تركــه أبيــه، بثيــاب بدنــه وخامتــه وســيفه ومصــحفه، وعليــه )١٠٣(حيــىب الولــد االكــرب: الثالثــة
ــت .صــالة وصــيام ومــن شــرط إختصاصــه، ان ال يكــون ســفيها، وال فاســد الــرأي علــى قــول مشــهور، وأن خيلــف املي
 .ولو كان االكرب انثى، مل حتب، واعطي االكرب من الذكور.فلو مل خيلف سواه، مل خيص بشئ منه.ماال غري ذلك
ا، لكــــن يســــتحب أن يطعمــــا ســــدس االصــــل، إذا زاد ال يــــرث اجلــــد وال اجلــــدة مــــع أحــــد االبــــوين شــــيئ: الرابعــــة
عـــن ذلـــك، مثـــل أن خيلـــف أبويـــه، وجـــدا وجـــدة الب، وجـــدا وجـــدة الم، فلـــالم الثلـــث، وتطعـــم نصـــف  )١٠٤(نصـــيبه

 .نصيبها جده وجدته �لسوية
 .ولو كان واحدا كان السدس له، ولالب الثلثان، ويطعم جده وجدته سدس أصل الرتكة �لسوية

كان السدس له ولوحصل الحدمها السدس من غري ز�دة، وحصل لآلخر الز�دة، استحب له ولو كان واحدا،  
ولـــو خلـــف أبـــوين  )١٠٥(الطعمـــة دون صـــاحب الســـدس فلـــو خلـــف أبـــوين واخـــوة اســـتحب لـــالب الطعمـــة دون االم

د لـالم وال وال اجلـ.، وال اجلـدة لـه، إال مـع وجـوده)١٠٦(واليطعم اجلـد لـالب.وزوجا، استحب لالم الطعمة دون االب
 .جد�ا، اال مع وجودها

إن كــان معــه أخ أو اخــوة فاملــال بيــنهم .االخــوة واالجــداد اذا انفــرد االخ لــالب واالم، فاملــال لــه: املرتبــة الثانيــة فــ
ى ســهم .�لســوية ــذكر ســهمان ولالنثــ ، كــان هلــا النصــف )١٠٧(ولــو كــان املنفــرد اختــا هلمــا .ولوكــان انثــى أو إ��، فلل

 .ولوكان اختان فصاعدا، كان هلما أو هلن الثلثان، والباقي يرد عليهما أو عليهن .ليهاوالباقي يرد ع
 ويكون حكمهم يف االنفراد .ويقوم مقام كاللة االب واالم مع عدمهم، كاللة االب
___________________________________ 

 .اوالد البنت: اي) ١٠٢(
) فاسـد الـرأي(على الولد االكرب قضى مـا علـى ابيـه: اي) وعليه قضى ماعليه(بقية الورثةيعطي حصة يعين هدية خمتصة به دون : اي) ١٠٣(

 .خمالفا يف املذهب: يف اجلواهر
ث ولــالب الثلثــان) خيلــف ابويــه(عــن الســدس،) عــن ذلـك(حصـة أحــد االبــوين: اي) ١٠٤( اجلــد وجــده، او : اي) ولـو كــان واحــدا(ولـالم الثلــ

 .اجلدة وجدها
ت ال�ـــا حمجوبـــة ) ١٠٥( يت مـــرت  -عـــن االكثـــر مـــن الســـدس لوجـــود اخـــوة امليـــ النـــه حيصـــل علـــى ) دون االب(-ولكـــن بشـــرائط احلجـــب الـــ

 .السدس، اذ االم �خذ الثلث، والزوج النصف، فال يبقى سوى السدس لالب
 .موجودا -ابنه  -اب االب ال يستحب إطعامه اال اذا كان االب : اي) ١٠٦(
 .اختا لالب واالم: اي) ١٠٧(

    



٩٨ 

، مـــع أحـــد مـــن االخـــوة لــــالب واالم، )١٠٨(وال يـــرث أخ وال اخـــت مــــن أب .الجتمـــاع، حكـــم كاللـــة االب واالموا
 .ولو انفرد الواحد من ولد االم، كان له السدس، والباقي رد عليه ذكرا كان أو انثى .الجتماع السببني

 . وإ��ولالنثيني فصاعدا، الثلث بينهم �لسوية، ذكرا� كانوا أو إ��، أو ذكرا�
، كــان ملــن يتقــرب �الم الســدس، إن كــان واحــدا، والثلــث ان كــانوا اكثــر، بيــنهم )١٠٩(ولــو كــان االخــوة متفــرقني

لكــن لــو كــان انثــى، كــان هلــا النصــف �لتســمية، .والثلثــان ملــن يتقــرب �الب واالم، واحــدا كــان أو اكثــر .�لســوية
وإن كـــانوا ذكـــورا وا��، .، فلهمـــا الفاضـــل)١١٠(إن أبقـــت الفريضـــةفـــ.وإن كانتـــا اثنتـــني، فلهمـــا الثلثـــان .والبـــاقي �لـــرد

وكــذا .واجلــد إذا انفــرد، فاملــال لــه، الب كــان أو الم.فالبــاقي بيــنهم، للــذكر ســهمان ولالنثــى ســهمان ولالنثــى ســهم
لسـوية، ، وجـدا وجـدة أومهـا الب، كـان ملـن يتقـرب مـنهم �الم الثلـث �)١١١(ولو كان جدا أو جـدة أومهـا الم .اجلدة

وإذا اجتمــع مــع االخــوة لــالم جــد وجــدة، أو أحــدمها مــن  .وملــن يتقــرب �الب الثلثــان، للــذكر مثــل حــظ االنثيــني
 .، كان اجلد كاالخ واجلدة كاالخت، وكان الثلث بينهم �لسوية)١١٢(قبلها

،  )١١٣(اوكــذا اذا كــان اجتمــع مــع االخــت أو مــع االختــني فصــاعدا لــالب واالم، أو لــالب جــد وجــدة أو احــدمه
 .وينقسم الباقي بعد كاللة االم بينهم، للذكر مثل حظ االنثيني.كان اجلد كاالخ من قبله واجلدة كاالخت
 .مع االخوة، اتفقت وصلتهم أو اختلفت )١١٤(والزوج والزوجة �خذان نصيبهما االعلى
 من أصل الرتكة، وما يفضل فال كاللة االب )١١٥(و�خذ من يتقرب �الم، نصيبه املسمى

___________________________________ 
 .االب واالم معا) السببني(مادام واحد من كاللة االب واالم معا موجود اليصل شئ من االرث إىل كاللة االب وحده: يعين) ١٠٨(
 .ى سواءللذكر واالنث) بينهم �لسوية(بعضهم لالبوين، وبعضهم لالم فقط) ١٠٩(
كلهـم، او كلهـم كـانوا ) وان كـانوا ذكـورا(كما لو كان املتقرب �الم واحدا فاخذ السدس، واملتقرب �البوين اخـذ الثلثـني فـزاد سـدس) ١١٠(

 .إ��
 .ابوي امه: يعين) ١١١(
م، وثـالث اخـوات الم وجـد وجـدة فلـو كـان ثالثـة اخـوة ال) فكـان الثلـث بيـنهم �لسـوية(من قبل االم، يعين ابويها، أو احدمها،: اي) ١١٢(

 .الم، قسم الثلث بينهم �لسوية فيعطي اجلد واالخ واجلدة واالخت سواء
 .لالخ واجلد سواء، ولالخت واجلدة سواء) مثل حظ االنثيني(من قبل االب: اي) من قبله(لالب) ١١٣(
، او الب، او الم، او كانوا خمتلفني بعضهم البوين او كان االخوة كلهم البوين: اي) انقضت وصلتهم(النصف للزوج والربع للزوجة) ١١٤(

 .الب، وبعضهم الم
ث اذا كـــان اكثـــر) ١١٥( للـــزوج النصـــف، وللواحـــد مـــن كاللـــة االم الســـدس، يبقـــى ثلـــث ) كمـــا يف زوج(وهـــو الســـدس اذا كـــان واحـــدا، والثلـــ

ين ف يف غــري هــذه احلــال فــدخل الــنقص عليهــا، يعــ ت لــالب، مــع أن نصــيبها النصــ ريع هللا تعــاىل هلــا يف هــذه احلــال هــو مــا تبقــى ال تشــ: لالخــ
 .النصف

    



٩٩ 

ومع عدمهم، فلكاللـة االب، ويكـون الـنقص داخـال علـى مـن يتقـرب �الب واالم، أو �الب، كمـا يف زوج  .واالم
ــز�دة، كمــا يف واحــد مــن كاللــة االم، مــع اخــت الب  .مــع واحــد مــن كاللــة االم، مــع اخــت لــالب وإن فرضــت ال

نعــم، الن : ، فهــل ختــص مبــا فضــل عــن الســهام؟ قيــل)١١٧(وإن كانــت لــالب .ن الفاضــل لالخــت خاصــة، كــا)١١٦(وأم
 .النقص يدخل عليها مبزامحة الزوج أو الزوجة

البن االخت لالم السدس، والبـاقي : " يف ابن اخت الب وابن اخت الم، قال: وملا روي عن أيب جعفر 
 .لي بن فضال، وفيه ضعفويف طريقها ع ".البن االخت لالب 

ــــى االخــــت او االخــــوات لــــالب، أر�عــــا أو أمخاســــا للتســــاوي يف : وقيــــل ــــل يــــرد علــــى مــــن يتقــــرب �الم وعل ب
 .، وهو أوىل)١١٨(الدرجة

 :مسائل ثالث
، ولـــو اجتمعـــا مـــع االخـــوة، شـــاركهم االدىن وســـقط )١١٩(اجلــد وإن عـــال يقاســـم االخـــوة، مـــع عـــدم االدىن: االوىل
 .االبعد

___________________________________ 
لكاللة االم السدس، واخلمسة اسداس الباقية كلها لالخت الم وام، مع أن نصيبها يف غـري هـذه احلـال النصـف، فالزائـد وهـو الثلـث ) ١١٦(

 .يكون ايضا هلا
، وال ح ابن االمام الصادق النه فطحي قائل �مامة عبدهللا االفط) وفيه ضعف(االخت لالب فقط، اللالب واالم مجيعا: اي) ١١٧(

امنـا فـرق املصـنف يف التعبـري بـني كاللـة االم فسـماهم مـن يتقـرب، وكاللـة االب ) علـى مـن يتقـرب �الم(يقول �مامـة موسـى بـن جعفـر 
 .فسماهم االخت او االخوات

ث اذا كـان اكثـر، ذكـورا وحـدهم، او الن فريضة كاللة االم ال يفرق فيها بني ان يكونوا ذكورا او ا�� فحصـ تهم السـدس اذا كـان واحـدا والثلـ
م ذكورا، ا�� وحدهن، او ذكرا� وا�� معا، أما كاللة االب إمنا يكون هلم فريضة خاصة النصف، او الثلثان اذا كانوا ا��، أما يف صورة كو�

ار�عــا يف صــورة كــون كاللــة االم واحــدا ولــه الســدس، ) ار�عــا او امخاســا(هلــماو ذكــرا� وا�� معــا فبــاقي املــال هلــم قــل او كثــر وال فــرض معــني 
ثـة وكاللة االب واحدة وهلـا النصـف، فـا�موع اربعـة اسـداس، فالنسـبة االر�ع، يقـيم البـاقي وهـو الثلـث اربعـة اقسـام واحـدة لكاللـة االم، وثال

السدس، وكاللة االب اثنتني هلما الثلثان، فـا�موع مخسـة إسـداس، فالنسـبة كون كاللة االم واحدا له ) ١(لكاللة االب، وامخاسا يف صورتني
ث ) ٢(االمخـاس، ويقســم البــاقي وهـو الســدس مخســة اقســام لكاللـة االم واحــد، ولكاللــة االب اربعـة كــون كاللــة االم اكثــر مـن واحــد هلــم الثلــ

ــداس، يبقــــى ســــدس واحــــد، ي قســــم مخســــة اقســــام اثنــــان لكاللــــة االم، وثالثــــة لكاللــــة وكاللــــة االب واحــــدة هلــــا النصــــف، فــــا�موع مخســــة اســ
 .صورة كون كاللة االم متعددا، وكاللة االب عدة نساء، فال ز�دة يف املال، لذا لكاللة االم، ولكاللة االب الثلثان) وأما(االب

 .امليت بسبب واحد أحدمها �الم فقطهذا تعليل لكون الرد على كاللة االم وكاللة االب مجيعا، الن كل واحد منهما ينتسب إىل ) ١١٨(
 .واالخر �الب فقط

 .اجلد االعلى واجلد االدىن: اي) اجتمعا(اجلد االقرب إىل امليت: اي) ١١٩(

    



١٠٠ 

ث بيــنهم  )١٢١(، وجدتــه البيــه، وجــده وجدتـه المــه)١٢٠(إذا تــرك جــد ابيـه: الثانيـة ومــثلهم لــالم، كـان الجــدادها الثلــ
ار�عــا، والجــداد االب الثلثــان بيــنهم أثــال� ثلثــا اذلــك جلــده وجدتــه البيــه بينهمــا للــذكر مثــل حــظ االنثيــني، والثلــث 

 .على ما ذكره الشيخ )١٢٢(اآلخر جلده وجدته المه أثال�
أربعــة مــن تســعة، مث تضــرب ا�تمــع يف ثالثــة، ، تنكســر علــى الفــريقني، فتضــرب )١٢٣(فيكــون أصــل الفريضــة ثالثــة

 .فيكون مئة ومثانية
___________________________________ 

ــألة االجـــداد الثمانيـــة، اذ االجـــداد يف املرتبـــة االوىل اربعـــة، وهـــم اب االب وام االب، واب االم وام االم، ويف املرتبـــة الثانيـــة ) ١٢٠( ــذه مسـ هـ
وا ام االب وابـوا اب االم، وابـوا ام االم، ويف املرتبـة الثالثـة سـتة عشـر وهكـذا، وقلمـا يتفـق مـوت شـخص وكـون مثانية، وهم أبـوا اب االب، وأبـ

 .اجداده الثمانية احياء، فكيف �الجداد الستة عشر، ولذا ال يطرحون مسألة االجداد الستة عشر
 .�لسوية ابوي اب االم، وابوي ام االم: اي) اربعا(الم أبيه: اي) ١٢١(
ــذكر مثـــل حـــظ االنثيـــني، فاالجـــداد االربعـــة لـــالب حكمهــم للـــذكر ضـــعف االنثـــى، ســـواء كـــانوا ابـــوي اب االب، او ابـــوي ام : اي) ١٢٢( لل

 .االب
اجـــداد االب وأجــداد االم، اذ الثلـــث جيـــب تقســـيمه اربعـــة اقســـام بـــني ) الفـــريقني(الن بــني ثلثـــني الجـــداد االب، وثلـــث الجـــداد االم) ١٢٣(

ـــو  ـــداد االم �لســ ــــذكر وواحـــــد اجــ ـــان للـ ــة اثنــ ــم إىل ثالثـــ ــا ينقســـ ـــث، وكـــــل منهمـــ ــم إىل ثلثـــــني، وثلــ ــام النـــــه ينقســـ ـــان يقســـــم تســـــعة اقســـ ية، والثلثــ
ــا ) ٣٦(للتبـــاين بيــــع العـــددين فيكـــون) فتضـــرب اربعـــة يف تســـعة(لالنثـــى ــان منهــ ــداد الثمانيـــة، اذ ثلثـ وال يصـــح بـــال كســـر تقســــيمها علـــى االجـ
ث منــه هــو) ١٦(وهــو) ٢٤(لثــان مــنلالجــداد االربعــة الب امليــت، وث) ٢٤(وهــو ) ١٦(البــوي ام االب، وكــل مــن) ٨(البــوي اب االب ولثلــ
ع انــه الميكــن تقســيم) ٨(و ــذكر ضــعف االنثــى، ومــ ــذا قــال املصــنف) ٨(وال) ١٦(يقســم ثالثــة اقســام لل مث تضــرب (ثالثــة اقســام بــال كســر ول

لالجداد الم امليت هكذا  ٣٢منها لالجداد االربعة لالب امليت، و  ٧٢) فيكون مئة ومثانية(وهي اصل الفريضة) يف ثالثة(٣٦وهو ) ا�تمع
  :�ذه الصورة
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لــــه : وقــــال ابــــن شــــاذان .أخ مــــن أم، مــــع ابــــن أخ الب وأم، املــــرياث كلــــه لــــالخ مــــن االم، النــــه أقــــرب: الثالثــــة
اب أثرهـــا مـــع والبـــاقي البـــن االخ لـــالب واالم، النـــه جيتمـــع الســـببني، وهـــو ضـــعيف، الن كثـــرة االســـب )١٢٤(الســـدس،

 .التساوي يف الدرجة ال مع التفاوت
 : خامتة

 .)١٢٥(أوالد االخوة واالخوات، يقومون مقام آ�ئهم عند عدمهم، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به
وإن كانوا مجاعة، اقتسـموا ذلـك النصـيب بيـنهم �لسـوية، إن كـانوا ذكـرا� أو  .فإن كان واحدا، كان النصيب له

ظ االنثيــنيأ��، وإ ــت القســمة بيــنهم �لســوية .ن اجتمعــوا، فللــذكر مثــل حــ ، )١٢٦(وإن كــانوا أوالد اخــوة مــن أم، كان
وأوالد  .و�خــذ أوالد االخ البـــاقي كـــأبيهم، وأوالد االخــت لـــالب واالم النصـــف نصـــيب أمهــم إال علـــى ســـبيل الـــرد

، فيكــون هلـم البـاقي، كمــا يكـون ملـن يتقربــون االختـني فصـاعدا الثلثــني، إال ان يقصـر املـال بــدخول الـزوج أو الزوجـة
والوالد االخ أو االخـــت مـــن االم  .)١٢٧(ولـــو مل يكـــن أوالد كاللـــة االب واالم، قـــام مقـــامهم أوالد كاللـــة االب .بـــه

 .، بينهم �لسوية)١٢٨(ولو كانوا أوالد اثنني كان هلم الثلث، لكل فريق نصيب من يتقربون به .السدس
ـــة االم الثلـــث والوالد كاللـــة االب واالم الثلثـــان، وســـقط أوالد  ولـــو اجتمـــع أوالد الكـــ الالت، كـــان الوالد كالل

 .كاللة االب
 ، وملن يتقرب �الم ثلث)١٢٩(ولو دخل عليهم زوج أو زوجة، كان له نصيبه االعلى
___________________________________ 

 .االقرب مينع االبعد، كما أن االبن مينع ابن االبنفإن ) ال مع التفاوت(�عتباره واحدا من كاللة االم) ١٢٤(
) او ا��(فقـط) ذكـرا�(حصة االخت: أي) كان النصيب(فاوالد االخ �خذون حصة االخ، وأوالد االخت �خذون حصة االخت) ١٢٥(

 .الذكران واال�ث: له) وان اجتمعوا(فقط
) ملن يتقربون بـه(اذا زاد االرث ورد عليهم الزائد: اي) اال على سبيل الرد(طللبوين او لالب فق) اوالد االخ(للذكر مثل حصة االنثى) ١٢٦(

 .وهم االختان، فإن نصيبهما الثلثان اال مع النقص بدخول احد الزوجني
وجـود كاللـة فاوالد كاللة االم، واوالد كاللة االبوين ير�ن على كل حال مع وجودمها، وأما اوالد كاللة االب فـال يـرث اال مـع عـدم ) ١٢٧(

 .االبوين
يوزع الثلث عليهما، فإن كانتا غري موجودتني ورث اوالدمها حصتهما، فإن كان ) وزينب -فاطمة (فلو كان للميت اختان المه فقط) ١٢٨(

ت العشــرة مــن اوالد فاطمــة نصــيب امهــم يــوزع بيــنهم ت زينــب الســدس كلــه هلــا وحــدها نصــيب امهــا، وورثــ  عشــرة اوالد، ولزينــب واحــدة، ورثــ
 .�لسوية

وان كـان الـوارث ) الكثـر مـن واحـد(الثلث الباقي بعد اعطـاء حصـة احـد الـزوجني: يعين) ثلث االصل(للزوج النصف، وللزوجة الربع) ١٢٩(
ت ويرثــه مــن جهــة ابيــه، وعمــه معــا، اذا مل يكــن لعمــه وارث اقــرب منــه وان كــانوا هــم  ) ان كــانوا لواحــد(واحــدا، كمــا لــو كــان زيــد ابــن اخ امليــ

 .ينكثري 
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االصـــل، إن كـــانوا الكثـــر مـــن واحـــد، والســـدس إن كـــانوا لواحـــد والبـــاقي الوالد كاللـــة االب واالم، زائـــدا كـــان أو 
 .�قصا

 .، فالوالد كاللة االب خاصة، ويف طرف الز�دة حيصل الرتدد على ما مضى)١٣٠(ولو مل يكونوا
 .اهولو اجتمع معهم االجداد، قامسوهم كما تقامسهم االخوة، وقد بين

ـــنهم .العـــم يـــرث املـــال إذا انفـــرد: االعمـــام واالخـــوال: املرتبـــة الثالثـــة وكـــذا العمـــان واالعمـــام، ويقتســـمون املـــال بي
 .وإن اجتمعوا، فللذكر مثل حظ االنثيني.�لسوية، وكذا العمة والعمتان والعمات

الثلـــث، ويســــتوي فيـــه الــــذكر ، فللعمـــة أوالعــــم مـــن االم الســــدس، وملـــا زاد علـــى الواحــــد )١٣١(ولـــو كـــانوا متفــــرقني
 .واالنثى، والباقي للعم أو العمني أو االعمام، من االب واالم، بينهم للذكر مثل حظ االنثيني

 .ويسقط االعمام لالب �العمام لالب واالم، ويقومون مقامهم عند عدمهم
ب وأم مــع عــم واليــرث ابــن عــم مــع عــم، وال مــن هــو أبعــد مــع أقــرب، إال يف مســألة واحــدة، وهــي ابــن عــم ال

 .االب
 .فلو انضم اليهما ولو خال تغريت احلال وسقط ابن العم.ما دامت الصورة على حاهلا )١٣٢(فابن العم اوىل

 .وكذا اخلالة واخلالتان واخلاالت.وكذا اخلاالن واالخوال.ولو انفرد اخلال، كان املال له
 .ولو اجتمعوا، فالذكر واالنثى سواء

رب �الم الســدس إن كـــان واحــدا، والثلـــث إن كــان اكثـــر، الــذكر فيـــه واالنثــى ســـواء، ولــو افرتقــوا، كـــان ملــن يتقـــ
 .والباقي للخؤولة من االب واالم، بينهم للذكر مثل حظ االنثى

 .وتسقط اخلؤولة من االب، إال مع عدم اخلؤولة من االب واالم
 ولو اجتمع االخوال

___________________________________ 
ئ، فهــل يــرد علــى اوالد كاللــة االب فقــط، او علــيهم وعلــى : اي) ومــن طــرف الــز�دة(د كاللــة االبــويناوال: اي) ١٣٠( لــو زاد مــن الرتكــة شــ

ورث االجــداد، وورث اوالد : اي) قـامسوهم(مـع اوالد االخـوة: اي) ولـد اجتمـع معهــم)(١١٨(عنــد رقـم) علـى مامضـى(اوالد كاللـة االم مجيعـا
 .وما بعده) ١١٩(عند رقم) اهوقد بين(االخوة يف عرض االجداد،

 .اعمام هم اخوة من االبوين الب امليت واعمام من االم فقط اخوة الب امليت، واعمام من االب فقط اخوة الب امليت: اي) ١٣١(
ئ، بوجـود وارث مل يتغـري فيهـا شـ: اي) علـى حاهلـا(واملال كله له والشئ للعم أبدا لالخبار اخلاصة واالمجاع احملقق عند� حنن الشـيعة) ١٣٢(

 .آخر، او كون الوارث بدل ابن العم، او ابن العمة، او كون اآلخر عمة، او خالة، او خاال، وحنو ذلك مما جنده يف املفصالت

    



١٠٣ 

 .وكذا لو كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى.)١٣٣(واالعمام، كان لالخوال الثلث
فإن كـان االخـوال جمتمعـني، فاملـال بيـنهم للـذكر مثـل .أنثىكذا لو كان واحدا، ذ؟ كرا كان أو .ولالعمام الثلثان

 .حظ االنثى
وإن كــــانوا متفــــرقني، فلمــــن تقــــرب �الم ســــدس الثلــــث إن كــــان واحــــدا وثلثــــه إن كــــان اكثــــر، بيــــنهم �لســــوية، 

 .ملن تقرب منهم �الب واالم، ولالعمام ما بقي )١٣٤(والباقي
 .لذكر مثل حظ االنثينيمن جهة واحدة، فاملال بينهم ل )١٣٥(فإن كانوا

إن كـان واحـدا، والثلـث ان كـانوا اكثـر بيـنهم �لســوية،  )١٣٦(وإن كـانوا متفـرقني، فلمـن تقـرب مـنهم �الم السـدس
 .والباقي لالعمام من قبل االب واالم بينهم للذكر مثل حظ االنثيني

 .ويسقط من تقرب �الب منفردا، إال مع عدم من يتقرب �الب واالم
كــان ملـــن : عــم االب وعمتــه، وخالــه وخالتــه، وعـــم االم وعمتهــا، وخاهلــا وخالتهــا، قــال يف النهايــة ولــو اجتمــع
الثلث، بينهم �لسـوية، وملـن تقـرب �الب الثلثـان، ثلثـه خلـال االب وخالتـه بينهمـا �لسـوية، وثلثـاه  )١٣٧(يتقرب �الم

ريضــة ثالثــة، تنكســر علــى الفــريقني، فتضــرب بــني العــم والعمــة، بينهمــا للــذكر مثــل حــظ االنثيــني، فيكــون أصــل الف
 .أربعة يف تسعة فتصري ستة وثالثني، مث يف ثالثة فتصري مئة ومثانية

 :مسائل مخس
 عمومة امليت وعماته واوالدهم وإن نزلوا، وخؤولته وخاالته وأوالدهم وإن: االوىل

___________________________________ 
اي مـن جهـة واحـدة، مـن جهـة االم فقـط، يعـين هـم وام امليـت مـن ام ) جمتمعني(ال�م مبنزلة االب) م الثلثانولالعما(ال�م مبنزلة االم) ١٣٣(

 .واحدة وآ�ء متعددين، او من جهة االب فقط، او من جهة االبوين
) ولالعمام ما بقي(فقط وان مل يكن فلمن تقرب �الب) �الب واالم(من الثلث وهو ثلثا ثلث الرتكة، او مخسة اسداس ثلث الرتكة) ١٣٤(

 .وهو ثلثا الرتكة
ت مـن االبـوين، او كلهـم اخـوة اب امليـت مـن االب فقـط، او مـن االم : اي) مـن جهـة واحـدة(االعمام: اي) ١٣٥( كلهـم اخـوة مـع اب امليـ

 .فقط
 .سدس الثلثني: اي) ١٣٦(
االربعـة هــي عـدد ســهام اقـر�ء االم اذ تــوزع )  تسـعةاربعــة يف(ال تنقسـم بــدون كسـر: اي) تنكسـر(وهـم عمهـا وعمتهــا وخاهلـا وخالتهــا) ١٣٧(

حصتهم اربعة اقسام لكل واحد منهم قسم ذكرا ام انثى، وتسعة هي نصف سهام اقر�ء االب ال�ا مثانية عشر، وبني االربعة والثمانية عشـر 
ة عشـر، او �لعكـس تضـرب مثانيـة عشـر يف وفق يف النصف، الن اثنني وهو خمرج النصف يعين كليهما، لذا تضـرب االربعـة يف نصـف الثمانيـ

فتصري مئة (ال�ا اصل الفريضة، اذ تنقسم إىل ثلثني ملن يقرب �الب، وثلث ملن يقرب �الم) مث تضر�ا يف ثالثة)(٣٦(نصف االربعة، فتصري
خلال وخالـة االب بينهمـا ) ٢٤(ثلثه وهو) ٧٢(لعم وخالة ام امليت بينهم �لسوية لكل واحد منهم تسعة، يبقى ثلثا الرتكة) ٣٦(ثلثها) ومثانية

 .للعمة) ١٦(للعم، وثلثه) ٣٢(لعم وعمة االب ثلثاه) ٤٨(�لسوية لكل واحد منهما اثىن عشر، وثلثاه وهو
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نزلوا، أحق �ملرياث من عمومة االب وعماته وخؤولته وخاالته، واحق من عمومة االم وعما�ا وخؤولتهـا وخاال�ـا، 
فــإذا عــدم عمومــة امليــت وعماتــه،  .ولتــه أقــرب، واالوالد يقومــون مقــام آ�ئهــم عنــد عــدمهمالن عمومــة امليــت وخؤ 

وخؤولتـــه وخاالتـــه، واوالدهـــم وإن نزلـــوا قـــام مقـــامهم عمومـــة االب وعماتـــه وخؤولتـــه وخالتـــه، وعمومـــة أمـــه وعما�ـــا 
 .االعلى وهكذا كل بطن منهم وإن نزل اوىل من البطن.وخؤولتها وخاال�ا، وأوالدهم وان نزلوا

ولـو كـانوا بـين عمــني  .فبنـو العـم لـالم، هلــم السـدس.، �خـذون نصــيب آ�ئهـم)١٣٨(اوالد العمومـة املتفـرقني: الثانيـة
وكــذا البحــث يف بــين  .لــالم، كــان هلــم الثلــث، والبــاقي لبــين العــم أو العمــة، أو لبــين العمومــة أو العمــات لــالب واالم

ابـن عـم الب، هـو : مثـل .ورث �مـا )١٤٠(للـوارث سـببان، فـإن مل مينـع احـدمها اآلخـرإذا اجتمع : الثالثة .)١٣٩(اخلؤولة
ــت عــم هــي زوجــة: ومثــل .أبــن خالــة الم ــع  .عمــة الب هــي خالــة الم: ومثــل .)١٤١(ابــن عــم هــو زوج، أو بن وإن من

 .فإنه يرث �الخوة خاصة )١٤٢(ابن عم وهو اخ: مثل .أحدمها اآلخر، ورث من جهة املانع
إذا دخــل الــزوج أو الزوجــة، علــى اخلؤولــة واخلــاالت والعمومــة والعمــات، كــان للــزوج أو الزوجــة النصــيب  :الرابعــة
وملـــن تقـــرب �الم نصـــيبه االصـــلي مـــن اصـــل الرتكـــة، ومـــا بقـــي فهـــو لقرابـــة االب واالم، وإن مل يكونـــوا  .)١٤٣(االعلـــى

 .فلقرابة االب
ــزوج والزوجــة حكــم : اخلامســة إن كــان زوج، أو زوجــة وبنــو أخــوال مــع بــين حكــم أوالد اخلؤولــة مــع ال ــ اخلؤولــة ف

 )١٤٤(.أعمام، فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية، ولبين االخوال ثلث االصل، والباقي لبين االعمام
___________________________________ 

يقسم بينهم ) كان هلم الثلث(، او عم وعمةعمني، او عمتني: اي) بني عمني(العمومة املتفرقني، بعضهم لالبوين وبعضهم لالم: اي) ١٣٨(
 .للذكر ضعف االنثى) لالب واالم(للذكر واالنثى سواء

 .فال نكرر) ١٣٣(وقدمضى تفصيله يف املنت قريبا قبل رقم) ١٣٩(
ت : مثالــه) ابــن عــم االب وهــو ابــن خــال االم(حصــتني) ورث �مــا(كـا� يف رتبــة واحــدة: اي) ١٤٠( ط، واخــ مــن امــه زيــد لــه أخ مــن ابيــه فقــ

فقط، فتزوج هذا االخ بتلك االخت، فولد هلما عمرو، فيكون زيـد عمـا لعمـرو مـن االب، وخـاال لعمـرو مـن االم، وابـن زيـد يكـون ابـن عمـه 
 .من ام الب وابن خاله الم، فريث ابن زيد من عمرو حصتني حصة مع ابناء عمه، وحصة مع ابناء خاله

ت العـم فريث حصـة الـزوج ويـرث حصـة ابـن العـم،) ١٤١( اختـا مـع اب امليـت مـن اب واحـد وامـني : اي) عمـة الب هـي خالـة الم(وكـذا بنـ
 .واختا مع ام امليت من ام واحدة وآ�ء اثنني، فرتث حصة العمة يف كاللة االب، وحصة اخلالة يف كاللة االم

زوج عــم زيــد امــه بعــد طــالق ابيــه هلــا، او بعــ: اي) ١٤٢( د وفــاة ابيــه، فولــدت امــه مــن عمــه ولــدا، هــذا اخ الم كمــا يف اجلــواهر، وذلــك �ن تــ
 .الولد يكون ابن عم زيد وأخاه من االم

ث اذا كــان اكثـر) نصــيبه االصـلي(النصـف للــزوج والربــع للزوجــة) ١٤٣( ث : اي) مــن اصــل الرتكــة(الســدس اذا كــان واحــدا، والثلــ ســدس او ثلــ
 .االصل، السدس او ثلث الباقي بعد اعطاء حصة الزوج او الزوجة

ين االعمـام(اذا كـانوا ابنـاء عـدة اخـوال، أمـا اذا كـانوا ابنـاء خـال واحـد، او خالــة واحـدة فلهـم السـدس) ١٤٤( سـواء كـان واحـدا او اكثــر، ) لبـ
  .اوالد عم واحد أو أعمام متعددين

   



١٠٥ 

 املقصد الثاين يف مسائل من أحكام االزواج
ــزوج، ولــو طلقــت رجعيــة، ، وإن مل يــدخل �ــ)١٤٥(الزوجــة تــرث مــا دامــت يف حبــال الــزوج: االوىل ا، وكــذا يرثهــا ال

وال ترث البائن وال تورث، كاملطلقة ثال�، واليت مل يدخل �ـا، . توار� إذا مات احدمها يف العدة، ال�ا حبكم الزوجة
 .، واملختلعة، واملبارأة، واملعتدة عن وطأ الشبهة أو الفسخ)١٤٦(واليائسة وليس يف سنها من حتيض

 .ولو كن اكثر من واحدة، كن شركاء فيه �لسوية.الربع )١٤٧(مع عدم الولدللزوجة : الثانية
 .وكذا لو كانت واحدة، ال يزدن عليه شيئا.ولو كان له ولد، كان هلن الثمن �لسوية

مث اشـتبهت املطلقـة يف االول، كـان لالخـرية ربـع الـثمن مـن  )١٤٨(إذا طلق واحدة من أربع، وتـزوج اخـرى،: الثالثة
 .لباقي من الثمن بني االربع �لسويةالولد، وا
إذا زوج الصـبية أبوهـا أو جـدها البيهـا، ورثهـا الــزوج وورثتـه، وكـذا لـو زوج الصـغريين أبوامهـا، أو جــدامها : الرابعـة

 .ولو زوجهما غري االب أو اجلد، كان العقد موقوفا على رضامها عند البلوغ والرشد.البويهما، توار�
 .، بطل العقد وال مرياثولو مات احدمها قبل ذلك

___________________________________ 
: اي) �لثــة(هــو الطـالق الــذي لــيس للـزوج الرجــوع يف العــدة) البــائن(ورث كــل منهمــا اآلخـر: اي) تـوار�(عقـد عليهــا ومل يطلقهــا: اي) ١٤٥(

جـع عليهـا ويـدخل �ـا، ويـدعي ختـرج مـن طهـر املواقعـة إىل ان يطلق الرجل زوجته طالق للعـدة، وقبـل متـام العـدة ير : للمرة الثالثة، وهي هكذا
ها فيـه طهرآخر مل يواقعها فيه مث يطلقها مرة �نية وقبل متام العدة يرجع عليها ويدخل �ا، ويدعها خترج من هذا الطهر إىل طهر آخر مل يواقع

ويـدخل �ـا مث  -يسـمى احمللـل  -�ا حىت يتزوجها رجـل آخـر فإن طلقها صارت �لثة والجيوز له الرجوع عليها، وال العقد عليها بعد متام عد
 .اي) واليت مل يدخل �ا(يطلقها فيجوز للزوج االول العقد عليها

 .طلقها قبل الدخول وبعد العقد
وهو سـتون اليفيد يف اليأس جمرد عدم حيضها هي، وامنا املفيد يف اليأس ان تكون يف عمر الحتيض النساء يف مثل هذا العمر، : اي) ١٤٦(

مها يف طالق اخللع املباراة، واخللع اذا كان الطالق نتيجة كراهة الزوجـة ) واملختلعة واملباراة(سنة يف القرشية والنبطية، ومخسون يف سائر النساء
جيــوز ان يكــون املــال لزوجهــا واملبــاراة نتيجــة لكراهــة كــل منهمــا اآلخــر، ويف كليهمــا تــدفع الزوجــة مــاال للــزوج مقابــل الطــالق، اال ان يف اخللــع 

ولو  -وهو ما اذا وطأ رجل امرأة بظن ا�ا زوجته، او تزوجها مث تبني ) وطء الشبهة(اكثر من املهر الذي اعطاه الزوج هلا، ويف املباراة ال جيوز
تـه او خالتـه او حنـو ذلـك، ا�ا حرام عليـه، امـا لكو�ـا حمرمـا كـأم الزوجـة، او اختهـا مجعـا، أو اختـه نسـبا او رضـاعا، او عم -بعد عشر سنني 

فسـخ العقـد ولـو بعـد الـدخول �السـباب املوجبـة للفسـخ : اي) او الفسـخ(ففي هذه املدة يكون الفـراق �ئنـا، فلـو مـات احـدمها اليرثـه اآلخـر
 .او حنوه، وقرن املرأة او حنوه -من عنن الرجل 

 .املراد �لولد مايشمل ولد الولد فما نزل ايضا) ١٤٧(
زوج طلــق ايــة ) يف االول(الــزوجمث مــات ) ١٤٨( ت االخــرية معلومــة، �ن مل نعلــم أن الــ مجــع اوىل، اي اشــتبهت املطلقــة �لــثالث االخــر، وكانــ

 .اذا كان للميت ولد: اي) مع الولد(واحدة من االربع واالول

    



١٠٦ 

ولــو مــات الــذى رضــي عــزل نصــيب االخــر مــن تركــة .وكــذا لــو بلــغ أحــدمها فرضــي مث مــات اآلخــر قبــل البلــوغ
 .امليت

وإن جــاز، صــح وأحلــف أنــه مل يدعــه إىل الرضــا .�حلــي، فــإن بلــغ وانكــر فقــد بطــل العقــد وال مــرياث )١٤٩(وتــربص
 .الرغبة يف املرياث
ولـــو مل يكـــن، مل تـــرث مـــن االرض شـــيئا، .إذا كـــان للزوجـــة مـــن امليـــت ولـــد، ورثـــت مـــن مجيـــع مـــاترك: اخلامســـة

 .)١٥٠(وأعطيت حصتها من قيمة اآلالت واالبنية
 .المتنع إال من الدور واملساكن: وقيل

 .وهو تقومي االرض، وتسليم حصتها من القيمة، والقول االول أظهر: قوال �لثا وخرج املرتضى 
نكاح املريض مشروط �لـدخول، فـإن مـات يف مرضـه ومل يـدخل، بطـل العقـد وال مهـر هلـا وال مـرياث : السادسة

 .وهي رواية زرارة عن احدمها 
___________________________________ 

 .قال الارضى �ذا الزواج: اي) وانكر(انتظر به: اي) ١٤٩(
 .أما غريمها من اال�ث واآلالت وحنومها فرتث من أعيا�ا) اال من الدور واملساكن(المن عينها) ١٥٠(

   



١٠٧ 

 املقصد الثالث يف املرياث �لوالء
 :وهو ثالثة أقسام

إذا كان متربعا، ومل يتربأ من ضـمان جريرتـه، ومل يكـن للمعتـق وارث  )١٥١(والء العتق إمنا يرث املنع :لالقسم االو 
 .وكـذا لـو تـربع واشـرتط سـقوط الضـمان.فلو اعتق يف واجب، كالكفارات والنـذور، مل يثبـت للمـنعم مـرياث.مناسب

وارث  )١٥٢(ولــو كــان للمعتــق.تق، كــان ســائبةولــو نكــل بــه فــانع.ال: ة؟ الوجــه وهــل يشــرتط يف ســقوطه االشــهاد �لــرباء
 .مناسب، قريبا كان أو بعيدا، ذا فرض أو غريه، مل يرث املنعم

 .أما لو كان زوج أو زوجة، كان سهم الزوجية لصاحبه، والباقي للمنعم، أو من يقوم مقامه عند عدمه
 .وإذا اجتمعت الشروط ورثه املنعم، إن كان واحدا

 .كاء يف الوالء �حلصص، رجاال كان املعتقون أو نساء أو رجاال ونساءوإن كانوا أكثر، فهم شر 
___________________________________ 

ـــب(املـــــوىل املعتـــــق: اي) ١٥١( ـــيب) مناســ ـــمان(اي نســ ــقوط الضــ ى مـــــن جريرتـــــك (ضـــــمان اجلريـــــرة �ن قـــــال لـــــه: اي) ســـ ــ ـــيس علـــ انـــــت حـــــر ولــ
اليكــون : اي) ســائبة(�ن قطــع أنــف العبــد او اذنــه او حنــو ذلــك) نكــل بــه(العبــد يشــهد عــدلني �نــه غــري ضــامن جلريــرة: اي) االشــهاد)(شــيئ

  .املوىل واورثه أصال
فلــو كــان لــه ثالثــة مــوايل اعتقــوه نصــفه الحــدهم وثلثــه للثــاين ) �حلصــص(مــن ورثــة املــوىل املعتــق) مــن يقــوم مقامــه(العبــد: �لفــتح اي) ١٥٢(

 .رث لالول، وثلث االرث للثاين وسدس االرث للثالثيوزع ارثه �ذه النسبة نصف اال .وسدسه للثالث

    



١٠٨ 

ومثلــه يف اخلــالف إذا  .يكــون الـوالء لــالوالد الـذكور واال�ث وهــو حسـن: ولـو عــدم املـنعم، فقــال ابـن �بويــه 
 .رجال )١٥٣(كان

 .الوالء لالوالد الذكور دون اال�ث، رجال كان املنعم أو امرأة: وقال املفيد 
ــذكور دون اال�ث إن كــان املعتــق رجــال: النهايــة وقــال الشــيخ  ولــو كــان امــرأة كــان الــوالء .يكــون لــالوالد ال

ومــــع االنفـــراد ال يشــــرتكهما أحــــد مــــن  .)١٥٥(ويـــرث الــــوالء االبــــوان واالوالد.تشــــهد الــــروا�ت: ، وبقولــــه)١٥٤(لعصـــبتها
، كــاملرياث يف )١٥٦(و�خـذ كـل مـنهم نصــيب مـن يتقـرب بـه .همويقـوم اوالد االوالد مقـام آ�ئهـم عنــد عـدم .االقـارب
وهـل تـرث االخـوات؟ علـى تـردد، أظهـره نعـم، الن الـوالء حلمـة   .ومـع عـدم االبـوين والولـد، يرثـه االخـوة .غري الوالء

 .)١٥٧(ويشرتك االخوة االجداد واجلدات .كلحمة النسب
 .ومع عدمهم االعمام والعمات وبنوهم

مـــن االخـــوة واالخـــوات واالخـــوال واخلـــاالت  )١٥٨(واليـــرث الـــوالء مـــن يتقـــرب �الم .القـــربويرتتبـــون االقـــرب �
 .، فإن عدم فقرابة موىل املوىل البيه دون امه)١٥٩(ومع عدم قرابة املنعم، يرثه موىل املوىل.واالجداد واجلدات

حملــرر وال يصــح بيــع الــوالء، وال هبتــه، ، ولــو مل خيلــف وار�، ويكــون مرياثــه لالمــام دون ا)١٦٠(واملــنعم ال يرثــه املعتــق
 .وال إشرتاطه يف بيع
 :مسائل مثان

___________________________________ 
 .اذا كان املوىل املعتق رجال الإمرأة: اي) ١٥٣(
 .وهم املتقربون اليها بسبب االب كاخو�ا من ابويها، او ابيها، واعمامها، وبني اعمامها وهكذا) ١٥٤(
ين) ١٥٥( ث ال يــرث :يعــ كــون املوجــود أب املــنعم : اي) ومــع االنفــراد(لومــات العبــد ومل يكــن املــوىل املعتــق حيــا، وكــان املــوىل هــو القاتــل حيــ

 .فقط، او امه، او ابنه، أو بنته
 .إرتباط: اي) حلمة(اخوة املوىل املعتق: أي) يرثه االخوة(فبنت االبن ترث نصيب االبن، وابن البنت يرث نصيب البنت) ١٥٦(
 .يشرتك االخوة مع االجداد واجلدات، ال�م مجيعا يف طبقة واحدة: اي) ١٥٧(
 .كاللة االم، وهم اخوة املوىل وأخواته من امه فقط، وأخوال املوىل وخاالته، وابوا أم املوىل: اي) ١٥٨(
وهم ابواه، واوالده، مث اخوته ) رابة موىل املوىلفق)(١٥١(اذا كان املوىل سابقا عبدا وقد اعتقه مواله �لشروط املذكورة للوالء عند رقم) ١٥٩(

 .واجداده البيه مث اعمامه دون اخواله
�ن يبيع املوىل املعتـق والنـه لزيـد، ليكـون زيـد وار� للعبـد اذا ) بيع الوالء(-�لفتح  -لو مات املوىل املعتق، فال يرثه العبد املعتق : اي) ١٦٠(

 .مات

    



١٠٩ 

ــت �ــم بعــد .، ولــو أعتقــوا محــال مــع أمهــم، والينجــر والؤهــم)١٦١(ن أعــتقهممــرياث ولــد املعتقــة ملــ: االوىل ولــو محل
 .ولو كان حرا يف االصل مل يكن ملوىل امهم والء.)١٦٢(العتق، كان والؤهم ملوىل أمهم، إذا كان أبوهم رقا
م مـن مـوىل امهـم إىل وكذا لواعتق أبوهم بعد والد�م، اجنر والؤه.)١٦٣(وإن كان أبوهم معتقا، فوالؤهم ملوىل االب

 .موىل االب
ينجـر : فلـو مـات االب وأعتـق اجلـد، قـال الشـيخ.)١٦٤(لو تزوج مملوك مبعتقة فأولـدها، فـوالء الولـد ملوالهـا: الثانية

ولو أعتق االب بعد ذلك اجنر الوالء مـن مـوىل .وكذا لو كان االب �قيا.الوالء إىل معتق اجلد، النه قائم مقام االب
 .االب، النه أقرباجلد إىل موىل 
 .، فالعنته، فإن مات الولد وال مناسب له، كان والؤه ملوىل أمه)١٦٥(لو انكر املعتق ولد زوجته املعتقة: الثالثة

لــو اعــرتف بــه االب بعــد ذلــك، مل يرثــه االب وال املــنعم علــى االب، الن النســب وإن عــاد فــان االب ال يرثــه، 
 .والمن يتقرب به

 .فإن مل يكن، فلعصبة املوىل.من موىل االم إىل موىل االب )١٦٦(ينجر الوالء: الرابعة
فإن مل يكن عصبته، فلموىل عصبة موىل االب وال يرجع إىل موىل االم، فإن فقـد املـوايل وعصـبا�م، وكـان هنـاك 

 .ضامن جريرة، كان له، وإال كان الوالء لالمام
 .، وال مناسب له، فمرياثه ملوالته)١٦٧(مات االولامراة اعتقت مملوكة، فأعتق املعتق آخر، فإن : اخلامسة

 فإن مل يكن االول، وال.وإن مات الثاين، وال مناسب له، فمرياثه ملعتقه
___________________________________ 

كمـا   -بعتـق احلامـل  حىت ولو اعتـق االوالد حـال كـو�م أخيـه يف بطـون امهـا�م، اذ احلمـل ينعتـق: اي) ولو اعتقوا(ال ملن اعتق امهم) ١٦١(
وقـد مضـى أيضـا عنـد  ولكـن قـد يصـح اسـتثناء احلمـل عـن العتـق علـى قـول وقـد مـال اليـه املصـنف  -) ٥٣(مر يف كتاب العتق عند رقـم

 .له والء النعمة، ال ملن اعتق االم -اذا كان غري معتق االم  -فعليه الذي اعتق احلمل ) ٥٣(رقم
فـوالئهم ملـوىل امهـم الـذي بسـبب عتقـه هلـا صـار هـؤالء االوالد احـرارا  -اذ االوالد يتبعـون أشـرف االبـوين  -يـة ال�م يتبعو�ـا يف احلر ) ١٦٢(

كان ابوهم حرا من الوالدة، فلم يكن يوما ماعبدا قد اعتـق، فـال والء علـى االوالد اصـال، اذ االب اشـرف مـن االم : أي) ولو كان حرا(ايضا
 .�لعتق، والولد يتبع االشرفلكونه حرا يف االصل وكو�ا حرة 

 .-كما يف اجلواهر وغريه   -دون موىل االم، النتساب الولد إىل ابيه عرفا واالم وعاء ) ١٦٣(
يف احلياة ومملوكا، او معتقا بغري شروط تستوجب الوالء كما لو اعتق يف كفارة او نـذرا و ) �قيا(ال�ا اشرف �حلرية -ال ملوىل االب ) ١٦٤(

 .غري ذلك
لوكــان االبـوان معتقــني، كـان والء الولــد ملـوىل االب، امــا اذا انتفـى الولــد عـن ابيــه �للعـان فــال اب شـرعا لــه، فيكـون الــوالء : توضـيحه) ١٦٥(

 .ملوىل امه
 .لالصل وغريه) وال يرجع(موىل االب موجودا �ن كان ميتا،) فإنه مل يكن)(١٦٤(فيما خيرب كما يف رقم) ١٦٦(
 .وهو اآلخر الذي اعتقه اململوك بعد عتقه) الثاين(ذي أعتقته املرأةوهو اململوك ال) ١٦٧(

    



١١٠ 

مناســبوه، وكــان والء الثــاين ملــوالة مــواله، ولــو اشــرتت ا�هــا، فــانعتق، مث اعتــق ابوهــا آخــر، ومــات أبوهــا، مث مــات 
لتعصـيب، إن قلنـا يـرث ، والبـاقي �لـرد ال �)١٦٨(املعتق وال وارث له سواها، كان مرياث املعتق هلا، النصف �لتسـمية

 .الوالء ولد املعتق، وإن كن إ��، واال كان املرياث هلا �لوالء
فلــو مــات االب، كــان مرياثــه هلمــا .، فاشــرت� أ�مهــا، انعتــق عليهمــا)١٦٩(ان أولــد العبــد بنتــني مــن معتقــة: السادســة

ماتتــا أو إحــدامها، واالب موجــود، كــان  ولــو.�لتســمية والــرد، ال �لــوالء النــه ال جيتمــع املــرياث �لــوالء مــع النســب
الختهـــا، �لتســـمية والـــرد، وال مـــرياث للمـــوالة  )١٧١(ولـــو مل يكـــن موجـــودا كـــان مـــرياث الســـابقة .)١٧٠(املـــرياث البيهمـــا
ولو ماتت االخرى، وال وارث هلـا، هـل يرثهـا مـوىل أمهـا؟ فيـه تـردد، منشـأه هـل اجنـر الـوالء اليهمـا  .لوجود املناسب
 .؟ ولعل االقرب انه ال ينجر هنا، إذ ال جيتمع استحقاق الوالء �لنسب والعتق)١٧٢(م البعتق االب أ
مملوكا فأعتقاه، فمات االب، مث مات املعتـق، كـان ملـن اشـرتاه مـع  )١٧٣(لو اشرتى أحد الوالدين مع أبيه: السابعة

 .، والخيه الربع)١٧٤(أبيه ثالثة ار�ع تركته
 أمه فلو اشرتى االبن عبدا )١٧٥(معتقه ابنا، فوالء االبن ملعتقإذا أولد العبد من : الثامنة

___________________________________ 
ت الواحــدة النصــف) ١٦٨( ث كو�ــا وارثــة ابيهــا ) �لــرد(اذ املــال كلــه البيهــا، ومــن ابيهــا يرجــع اليهــا، نصــفه �لتســمية الن حصــة البنــ مــن حيــ

) كـان املـرياث هلـا �لـوالء(�ن قلهـا اليـرث اال�ث مـن ولـد املعتـق الـوالء، بـل الـذكور فقـط) وإال(عممـن جهـة والء املـن) ال �لتعصـيب(الواحـدة
 .�عتبارها موالة املوىل، بناء على أن االنعتاق القهري يعترب نعمة ايضا وحيدث والء

زوج عبــد �مــة معتقــة، فصــار هلمــا بنتــان، هــا�ن البنتــان حــر�ن ال�مــا تتبعــان اشــ: اي) ١٦٩( ) �لتســمية والــرد(رف االبــوين وهــي االم احلــرةتــ
 .اذ مرتبة الوالء بعد عدم وجود النسب) مع النسب(ال ال�ما سببان لعتق االب: اي) ال �لوالء(ثلثان من الرتكة �لتسمية، والباقي �لرد

االرث واالب مرتبـة اوىل، فكـل املـال لـالب،  اما اذا ماتتا فال وارث غري االب، وأما اذا ماتت احديهما فالن االخت مرتبة �نيـة يف) ١٧٠(
 .وال ترث االخت شيئا مع وجود االب

نصف االرث �لتسمية الن حصة االخت الواحدة النصف، والنصف اآلخـر رد عليهـا ) �لتسمية والرد(االخت اليت ماتت أوال: اي) ١٧١(
والء اذ االخت موالة اب االخت االخرى، ال�ا مشرتكة يف عتق لالخت �عتبار ال: اي) للموالة(من جهة عدم وجود وارث آخر يف مرتبتها

 .اذ االخت هي ترث �لنسب، فال ترث �لوالء) لوجود املناسب(ابيها
ان االب اذا اعتق بعد االم خيرب الوالء من موىل االم إىل موىل االم، واذا رجع إىل مـوىل االب فـال يعـود إىل ) ١٦٦(اذ سبق عند رقم) ١٧٢(

، واحلاصــل أن انعتــاق االب بســبب شــراء البنتــني لــه هــل احــدث والء أم ال؟ اذ ســبق ايضــا الــرتدد يف االنعتــاق القهــري هــل حيــدث مــوىل االم
 .اوالء أم ال؟

مث مــات (ورثــه اوالده بــال اشــكال) فمــات االرث(اي أب حـر وولــد ان لــه حــران، اشــرتك االب مــع احــد ولديــه يف شــراء مملــوك وعتقــه) ١٧٣(
 .ح�لفت) املعتق

 .نصف �لوالء، الن نصف الوالء لالبن ونصفه االخر لالب، ويشرتك الولدان يف النصف االخر من الوالء) ١٧٤(
يب لـــه، ورثـــه معتــق امـــه) ١٧٥( وهـــو العبـــد املـــذكور يف اول ) ابـــن املــنعم(والء العبــد لالبـــن: اي) كـــان والؤه لـــه(فلــو مـــات االبـــن وال وارث نســ

 ".معتقه ابنا اذا ولد العبد من " املسألة 
وفيـه (االبـن ومعتقـه، أمـا االبـن فالنـه معتـق للعبـد، وأمـا العبـداملعتق فالنـه اعتـق اب االبـن) كـل واحـد منهمـا(وهو عبد االبن) إىل موىل االب(

 .الة والسالملالشكال يف ان الوالء هل يعود إىل موىل االم ام ينتقل املرياث إىل مرتبة اخرى من ضامن جريرة او االمام عليه الص) تردد

    



١١١ 

وكــان كــل .فلــو اشــرتى معتقــه أب املــنعم فأعتقــه، أجنــر الــوالء مــن مــوىل االم إىل مــوىل االب.فأعتقــه، كــان والؤه لــه
 .فإن مات االبن، وال مناسب له، فوالؤه ملعتق أبيه .فإن مات االب، فمرياثه البنه.واحد منهما موىل اآلخر

: ولـو مـا�، ومل يكـن هلمـا مناسـب، قـال الشـيخ .لالبن الـذي �شـر عتقـهوإن مات املعتق، واملناسب له، فوالؤه 
 .يرجع الوالء إىل موىل االم، وفيه تردد

 :القسم الثاين
ومن تواىل إىل أحد، يضمن حدثه ويكون والؤه له، صح ذلـك ويثبـت بـه املـرياث، لكـن  )١٧٦(والء تضمن اجلريرة
 .الء عليه، كاملعتق يف الكفارات والنذور، أو من ال وارث له أصالوال يضمن اال سائبة ال و  .)١٧٧(اليتعدى الضامن

 .وال يرث هذا، اال مع فقد كل مناسب، ومع فقد املعتق، وهو اوىل من االمام
فـاذا عـدم الضـامن، كـان االمـام وارث مـن ال وارث لـه، وهـو القسـم  .ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما االعلـى

 .وجودا، فاملال له يصنع به ما يشاءفإن كان م .الثالث من الوالء
 .، وضعفاء جريانه، تربعا وإن كان غائبا قسم قي الفقراء واملساكني)١٧٨(يعطيه فقراء بلده وكان علي 

 .)١٧٩(وال يدفع إىل غري سلطان احلق، االمع اخلوف أو التغلب
 :مسائل ثالث

 بعد )١٨٠(هو للمقاتلةيف حال احلرب ف.ما يؤخذ من أموال املشركني: االوىل
___________________________________ 

خص إىل آخــر ) ١٧٦( ويتعاهـدان أن يضــمن كـل منهمــا جنايـة اآلخــر، ويكـون ارث كــل  -يعـين بينهمــا نسـب والســبب  -وهـو أن يــركن شـ
: اي) حدثـه(ركـن ومـال: اي) اىل إىل أحـدتـو (منهما لآلخر، وقد كان ذلك يف اجلاهلية، فأمره هللا تعـاىل بعـد تقـدمي االنسـاب واالسـباب عليـه

 ).قبلت(فيقول اآلخر) عاقدتك على أن تضمن جناييت وترثين:(جنايته اليت هي على العاقلة �ن يقول
ضـامن اجلريـرة اذا كـان : اي) هـو اوىل(مـن الوارث لـه مـن النسـب والسـبب، واملـوىل املعتـق: اي) سـائبة(إىل ابويه او أوالده، او غريمها) ١٧٧(

 .النصف للزوج، والربع للزوجة، والباقي لضامن اجلريرة) اال على(ودا ال يرث االمام موج
مثـل هـذا الزمـان املظلـم بغيبـة املهـدي صـلوات ) غائبـا(بلد امليت وجريان امليت، تفضال من علي عليه الصالة والسالم، ال لزومـا عليـه) ١٧٨(

او ) قســم(انصــاره وا�اهــدين بــني يديــه طــائعني غــري مكــرهني �ويل كــل ذلــك �جميــب الــدعوات هللا عليــه وعجــل هللا تعــاىل فرجــه وجعلنــا مــن
 .يعطي حلجته على الناس كما يعطي سهم هللا تعاىل حلجة هللا وهو االمام  اعطى إىل ا�تهد العادل النه سهم االمام 

 .االنسان للظامل خوفا من أن حيدث عدم االعطاء عليه مشكلة التغلب هو أخذ الظامل، واخلوف هو إعطاء) ١٧٩(
) جزيـة(بعنوان الصلح �ن التقـع حـرب: اي) صلحا(خوفا من املسلمني: اي) فزعا(جمموعة من اجليش: اي) سرية(للمجاهدين: اي) ١٨٠(

جارهم يف ضـمن شـرائط الذمـة، واجلزيـة الـيت هي املال الذي �خذه املسلمون مـن الكفـار سـنو�، علـى عـدد افـرادهم، أو مقـادير اراضـيهم واشـ
يت تؤخـــذ مـــن املســـلمني، ويف مقابـــل كليهمـــا تـــوفر احلكومـــة االســـالمية هلمـــا احلمايـــة، وتفصـــيل ذلـــك يف  تؤخـــذ مـــن الكفـــار يف مقابـــل الزكـــاة الـــ

 .حال الصلح او اجلزية الذي يؤخذ يف غري وقت جهاد: اي) ومع عدمهم(املفصالت
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ومــا يرتكــه املشــركون فزعــا، ويفارقونــه مــن غــري حــرب، .ومــا �خــذه ســرية بغــري إذن االمــام، فهــو لالمــام .اخلمــس
 .ومع عدمهم يقسم يف الفقراء من املسلمني.وما يؤخذ صلحا أو جزية، فهو للمجاهدين.فهو لالمام أيضا

 .اهلدنة، أعيد عليهممن أهل احلرب، إن كان يف زمان  )١٨١(ما يؤخذ غيلة: الثانية
 .وإن مل يكن، كان آلخذه، وفيه اخلمس

 .)١٨٢(من مات من أهل احلرب، وخلف ماال فماله لالمام إذا مل يكن له وارث: الثالثة
 واما اللواحق فاربعة فصول

 :يف مرياث ولد املالعنة وولد الز�: الفصل االول
 .للولد، للذكر سهمان ولالنثى سهميرث ولد املالعنة، ولده وأمه، لالم السدس، والباقي 

 .ولو مل يكن ولد، كان املال المه، الثلث �لتسمية، والباقي �لرد
 .، النه الذى يعقل عنه، واالول أشهر)١٨٣(ويف رواية ترث الثلث، والباقي لالمام

 .)١٨٤(فاالقرب ومع عدم االم والولد، يرثه االخوة لالم وأوالدهم، واالجداد هلا وإن علوا، ويرتتبون االقرب
 .)١٨٥(ومع عدمهم، يرثه االخوال واخلاالت واوالدهم، على ترتب االرث

 .ويف كل هذه املراتب، يرث الذكر واالنثى سواء
 .فإن عدم قرابة االم أصال، حىت اليبقى هلا وارث وإن بعد، فمرياثه لالمام

لزوجـــة والربــع للزوجـــة، مـــع عـــدم والــزوج والزوجـــة يـــر�ن نصــيبهما، مـــع كـــل درجــة مـــن هـــذه الــدرجات النصـــف ل
 .)١٨٦(الولد، ونصف ذلك معه

___________________________________ 
 .خدعة: اي) ١٨١(
 .وارث من الوارث له سواء كان من أهل احلرب أم من غريهم الن االمام ) ١٨٢(
 .اذا مل يكن موىل معتق، او ضامن جريرة) ١٨٣(
 .ال، مث اوالد االخوة، مث أحفاد االخوة وهكذا اجلد اوال مث اب اجلد، مث جد اجلدواالخوة واالجداد او ) ١٨٤(
ـــه ) ١٨٥( ـــدموا، فخؤولـــــة امــ ـــذا، فـــــإن عــ ـــاد اخلؤولـــــة، وهكــ ـــة، مث احفــ ــــت اوال، مث اوالد اخلؤولــ ــه  -فاخلؤولـــــة للميـ مث اوالد خؤولـــــة امـــــه  -الابيـــ

 .اذا مل يكن موىل معتق او ضامن جريرة ) فمرياثه لالمام(نثى سواءال�م اقر�ء االم، ويرثونه �لسوية للذكر واال) سواء(وهكذا
 .الربع للزوج والثمن للزوجة مع الولد: اي) ١٨٦(

    



١١٣ 

 .نعم، الن نسبه من االم �بت: ؟ قيل)١٨٧(وهل يرث هو قرابة أمه
 .اليرث إال ان يعرتف به االب، وهو مرتوك: وقيل

 .فإن اعرتف به بعد اللعان، ورث هو أ�ه وال يرثه االب )١٨٨(وال يرثه أبوه وال من يتقرب به
نعـــم، والوجـــه أنـــه ال يـــرثهم وال يرثونـــه، النقطـــاع النســـب �للعـــان، : وهـــل يـــرث أقـــارب أبيـــه مـــع االعـــرتاف؟ قيـــل

 .حسب )١٨٩(واختصاص حكم االقرار �ملقر
 :مسائل
ه وأمـه واالخـر المـه، فهمـا سـواء وكـذا لوكـا� ال عربة بنسب االب هنا، فلو خلف أخوين، احـدمها البيـ: االوىل

 .اختني، أو اخا وأختا واحدمها لالب واالم
ابن اخيه البيه وأمه وابن أخيه المه، أو خلف أخـا واختـا البويـه مـع جـد او جـدة، املـال بيـنهم : وكذا لو خلف

 .، وسقط اعتبار نسب االب)١٩٠(أثال�
 .، فمرياثها له)١٩١(إذا ماتت امه وال وارث هلا سواه: الثانية

ولوكان معه أبوان أو احـدمها، فلهمـا السدسـان، أو الحـدمها السـدس، والبـاقي لـه إن كـان ذكـرا، وإن كـان انثـى 
 .فالنصف هلا، والباقي يرد مبوجب السهام

 .وتالعنا، فولدت توأمني، توار� �المومة دون االبوة )١٩٢(لو انكر احلمل: الثالثة
كــان : يف النهايــة مث مــات الولــد، قــال الشــيخ  )١٩٣(ســلطان، مــن جريــرة ولــده ومــن مرياثــهلــوتربأ عنــد ال: الرابعــة

 .مرياثه لعصبة أبيه دون أبيه، وهو قول شاذ
وال يـرثهم هـو، ومرياثـه  )١٩٤(فـال نسـب لـه، وال يرثـه الـزاين، وال الـيت ولدتـه، وال احـد مـن انسـا�ما: وأما ولـد الـز�

 .لولده ومع عدمهم لالمام
___________________________________ 

 .كأخواله واوالد أخواله وأجداده المه) ١٨٧(
 .من اخوته البيه فقط، واوالد اخوته، وعمومته واوالدهم، وأجداده البيه) ١٨٨(
 .وهو االب الذي اقر به بعد اللعان) ١٨٩(
 .لالخت، والثلث االخر للجد او اجلدة ثلث لالخ وثلث) ١٩٠(
 ).ذكرا(ولد الز�) ان كان(أحد االبوين: اي) او احدمها(غري ولد الز�: اي) ١٩١(
ين) تــوار� �المومــة(اثنــني: اي) تــوأمني(لــو انكــر الــزوج حمــل زوجتــه: اي) ١٩٢( اذا مــات أحــد التــوأمني وصــلت النوبــة إىل ارث االخــوة، : يعــ

 .الم فقط، السدس سواء كان أخا او اختاورثت االم حصة االخ ل
ا� برئ من جناية ابين ومن ارثه، يعين الآخذ مرياثه لو مات، والاعطي الدية عنه لو جىن جناية تكون على عاقلته : قال االب: اي) ١٩٣(

 .واملشهور بطالن التربي، فيعقله االب ويرثه) شاء(الدية، وهذا الكالم كناية عن انه ليس ابين
مل يعمــل �ــا الفقهــاء : اي) مطرحــة(مــع عــدم مــوىل معتــق والضــامن جريــرة ) لالمــام(مــن االخــوة واالجــداد واالعمــام واالخــوال) ١٩٤(

 .محلها بعضهم على التقية
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ويف رواية ترثه امه، ومن يتقرب �ا، مثـل ابـن .ويرث الزوج والزوجة نصيبهما االعلى مع الولد، واالدىن مع عدمه
 .، وهي مطرحةاملالعنة

 :الفصل الثاين يف املرياث اخلنثى
رب الــذي ينقطــع .)١٩٥(مــن لــه فــرج الرجــال والنســاء، يــرث علــى الفــرج الــذي يســبق منــه البــول إن جــاء منهمــا، اعتــ فــ

 .منه أخريا، فيورث عليه
 .يعمل فيه �لقرعة حمتجا �المجاع واالخبار: قال يف اخلالف: فإن تساو� يف السبق والتأخر

 .يعطي نصف مرياث رجل، ونصف مرياث إمرأة: )١٩٦(يف النهاية واالجياز واملبسوطوقال 
 .، يف قضاء علي عليه الصالة والسالموعليه دلت رواية هشام بن سامل، عن أيب عبدهللا 

وهـي روايـة تعد اضالعه، فإن استوى جنبـاه فهـو إمـرأة، وإن اختلفـا فهـوذكر، : وقال املفيد واملرتضى رمحهما هللا
إذا عرفــت ذلــك، .والروايــة ضــعيفة، واالمجــاع مل يتحقــق.، واحتجــا �المجــاعشــريح القاضــي حكايــة لفعــل علــي 

وإن كـــان .ذكـــورا أو إ��، فاملـــال ســـواء )١٩٧(فـــإن كـــانوا.وإن كـــانوا أكثـــر، فعلـــى القرعـــة ويقـــرع.فـــإذا انفـــرد أخـــذ املـــال
ا  بعـد االضـالع، وعلـى مـا اخـرت�ه، يكونـون سـوء: وكـذا يعتـرب، لـو قيـل.بعضهم إ��، فلكل ذكر مثل حـظ االنثيـني

 .يف املال، ولو كانوا مئة لتساويهم، يف االستحقاق
ولو كان معهمـا انثـى، كـان هلـا .يكون للذكر أربعة اسهم وللخنثى ثالثة: ولو اجتمع مع اخلنثى ذكر بيقني، قيل

 .سهمان
 .مرة ذكرا، ويف االخرى انثى، ويعطي نصف النصيبني وقيل بل يقسم الفريضة مرتني، ويفرض يف

 ان ينظر يف أقل عدد، ميكن قسم فريضتهما منه، ويضرب خمرج أحد: وطريق ذلك
___________________________________ 

إن انقطـع البــول فـ) اخـريا(فـإن كـان ابتـداء خـروج البـول مـن ذكـره ورث حصـة الرجـال، وان كــان ابتـداؤه مـن فرجـه ورث حصـة النسـاء) ١٩٥(
كان ابتداء البول وانتهائه من كليهما معـا : اي) تساو�(اوال من فرجه ورث حصة الرجال، وان انقطع البول اوال من ذكره ورث حصة النساء

 .بال تقدم و�خر
 .كلها للشيخ الطوسي قده) ١٩٦(
 .بعد اختيارهم) ١٩٧(

    



١١٥ 

 .الفريضتني يف االخر
 .وهو أربعة )١٩٨(ذكرين، فتطلب ماال له نصف، ولنصفه نصف خنثى وذكر، فتفرضهما: مثال ذلك

ث، ولثلثــه نصــف وهوســتة ومهــا متفقــان �لنصــف، فتضــرب نصــف  مث تفرضــهما ذكــرا وانثــى، فتطلــب مــاال لــه ثلــ
ث وهـو أربعـة فيكـون  أحد املخرجني يف اآلخـر فيكـون إثـين عشـر فيحصـل للخنثـى �رة النصـف وهوسـتة، و�رة الثلـ

 .عشرة
 .ة، وهو نصيب اخلنثى، ويبقى سبعة للذكرونصفه مخس

ولـو كـان .فإ�ا تصح من اثين عشر أيضا فيكون للخنثى سبعة ولالنثـى مخسـة )١٩٩(وكذا لو كان بدل الذكر انثى
 .وإذا فرضت ذكرا وبنتني، كان ار�عا.، فإذا فرضت ذكرين وبنتا، كان املال أمخاسا)٢٠٠(مع اخلنثى ابن وبنت

يكون عشرين، لكن ال يقوم حلاصل اخلنثى نصف صـحيح، فتضـرب خمـرج النصـف  )٢٠١(فتضرب أربعة يف مخسة
 .وهو اثنان يف عشرين فيكون اربعني، فيصح الفريضة بغري كسرة

فـــإن اتفـــق معهـــم زوج او زوجـــة، صـــححت مســـألة اخلنـــاثى ومشـــاركيهم أوال، دون الـــزوج أو الزوجـــة، مث ضـــربت 
 .خمرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع

ت أن سـهام اخلنثـى ومشـاركيه أربعـون، فتضـرب خمـرج سـهم . ان جيتمع ابن وبنت، وخنثـى وزوج: مثالة وقـد عرفـ
 .الزوج وهو أربعة يف أربعني، فيكون مئة وستني، يعطى الزوج الربع أربعني ويبقى مئة وعشرون
 .)٢٠٢(فكل من حصل له أوال سهم، ضربته يف ثالثة، فما أجتمع فهو نصيبه من مئة وستني

 وإن كان أبوان أو أحدمها مع خنثى، فلالبوين السدسان �رة، وهلما اخلمسان
___________________________________ 

الن خمـرج النصـف وهـو ) �لنصـف(االربعة والستة: اي) ومها متفقان(وامنا قال لنصفه نصف لكي يعطي للخنثى نصف حصة الذكر) ١٩٨(
 .يعااثنان يعين االربعة والستة مج

 .فتفرض اخلنثى مرة ذكرا فحصتها مثانية من اثين عشر، ومرة انثى فحصتها ستة من اثين عشر، ونصف الثمانية والستة سبعة) ١٩٩(
 .اخ واخت، او عم وعمة، او ابن اخ وبنت اخ، وهكذا: اي) ٢٠٠(
ــا اال الواحـــد) ٢٠١( ــة، ويف فـــرض انوثيتـــه مخســـة، الن حصـــة اخلنثـــى يف فـــرض ) نصـــف صـــحيح(الن بينهمـــا تبـــاين، ال ينفيهمـ ــه مثانيـ ذكوريتـ

للذكر مثانية عشر، وللخنثى ثالثة عشر، ولالنثى تسعة، اذ علـى فـرض الذكوريـة يكـون لالبـن واخلنثـى كـل ) بغري كسر(ونصفهما ستة ونصف
ف الســتة عشــر واحــد ســتة عشــر، ولالنثــى مثانيــة، وعلــى فــرض االنوثيــة يكــون لالبــن عشــرين، ولكــل واحــدة مــن اخلنثــى واالنثــى عشــر  ة، ونصــ

 .والعشرة، يكون ثالثة عشر، يبقى من االربعني سبعة وعشرين للذكر ضعف االنثى، مثانية عشر وتسعة
نضـر�ا يف ثالثـة  - ١٨ -ونصيب االبن من االربعـني  ٢٧ -وقد كان نصيب البنت من االربعني تسعة، فنضر�ا يف ثالثة احلاصل ) ٢٠٢(

 ٣٩+  ٥٤+  ٢٧+  ٤٠، وجممـوع مئـة وسـتون - ٣٩ -نضر�ا يف ثالثـة يكـون  - ١٣ -االربعني  ونصيب اخلنثى من - ٥٤ -احلاصل 
 =١٦٠  

    



١١٦ 

ولوكان مع االبوين خنثيـان .)٢٠٤(فتضرب مخسة يف ستة، فيكون لالبوين أحد عشر، وللخنثى تسعة عشر.)٢٠٣(اخرى
، كـان الــرد علــيهم )٢٠٦(لوكـان احــد االبــوينو .)٢٠٥(فصـاعدا، كــان لالبـوين السدســان والبــاقي للخنثيـني، النــه ال رد هنــا

والعمـــل يف ســـهم اخلنـــاثى، مـــن االخـــوة والعمومـــة كمـــا ذكـــر�ه يف .)٢٠٧(امخاســـا، وافتقـــرت إىل عـــدد يصـــح منـــه ذلـــك
 .االوالد

، وكــذا )٢٠٩(أمــا االخــوة مــن االم، فــال حاجــة يف حســا�م إىل هــذه الكلفــة، الن ذكــرهم وانثــاهم ســواء يف املــرياث
 .االخوال
، اال أن يبــىن علــى مــا روي )٢١٠( كــون اآل�ء أو االجــداد خنــاثى بعــد الن الــوالدة تنكشــف عــن حــال اخلنثــىويف

 .عن شريح يف املرأة اليت ولدت وأولدت
 .ولو كان اخلنثى زوجا أو زوجة، كان له نصف مرياث الزوج، ونصف مرياث الزوجة: وقال الشيخ 
 :مسائل مثان
 ، يورث �لقرعة �ن يكتب على سهم)٢١١(رج الرجال وال النساءمن ليس له ف: االوىل

___________________________________ 
ت ) ٢٠٣( سدسان عند فـرض اخلنثـى ذكـرا، واخلمسـان عنـد فرضـها انثـى، اذ لـو كـان اخلنثـى ذكـرا كـان هلـا بقيـة االرث وهـو الثلثـان، ولـو كانـ

: امخاسا على االبوين واخلنثى، فيصري لكل مـن االبـوين اخلمـس، وللخنثـى ثالثـة أمخـاس مثالـهاخلنثى انثى كان هلا النصف، فيزيد سدس يوزع 
ف مخــس الثالثــني، والثالثــة الباقيــة للخنثــى فيصــري مثانيــة عشــر، ومثانيــة عشــر ثالثــة أمخــاس  ثالثــون، اعطينــا السدســني عشــرة لالبــوين، والنصــ

 .الثالثني
ف مجــع العشــرين ) ٢٠٤( ــ -تســعة عشــر نصــ ، والبــاقي �لفــرض والــرد مجيعــا أحــد عشــر -حصــة االنثــى  -مــع مثانيــة عشــر  -ذكر حصــة ال

 .لالبوين، كل ذلك من تقسيم الرتكة ثالثني سهما
 .اذ لو كانتا ذكرين فلهما الباقي من غري فرض، او كانتا انثيني فلهما الثلثان فال زائد يف البني) ٢٠٥(
اذ حصة أحد االبوين السدس اذا كانت اخلناثى ذكرين، او ذكرا وانثى، وحصة ) امخاسا(قطلو كان مع اخلنثيني احد االبوين ف: أي) ٢٠٦(

 .اخلمس اذا كانت اخلناثى انثيني، الن له السدس �لفرض، وللبنتني الثلثان، يبقى سدس يوزع عليهم امخاسا
ين عشــر مــن ســتني، و�رة الســدس فنضـرب ســتة يف مخســة احلاصــل ثالثــون، مث ثالثــني يف اثنــني يصــبح ســتني، فلــالب �ر ) ٢٠٧( ة اخلمــس اثــ

 .عشرة من ثالثني ونصفهما احد عشر، والباقي وهو تسعة واربعني للخناثى �لسوية
فلو فرضنا أخا الب خنثى وجدا له، فعلى تقدير ذكوريته املال بينهما نصفان، وعلى تقدير انوثيته فاملال اثال�، : " قال يف املسالك) ٢٠٨(

الثة، مث املرتفع يف اثنني يبلغ اثىن عشر فللجد سبعة وللخنثى مخسة، ولو كانت جدة فبالعكس، على حنو ماتقرر يف االبـن يضرب اثنني يف ث
 ".مع اخلنثى او البنت معه، وكذا لو فرضنا عما الب خنثى مع عمة 

 .فيوزع عليهم الثلث �لسوية، وان كان واحدا فله السدس سواء كان ذكرا او انثى) ٢٠٩(
ويســتوي االرث للـزوج والزوجــة، اذ مـع الولـد يكــون للخنثـى نصــف ) كــان لـه نصـف(ال�ـا ان ولـدت فهــي انثـى، وان اولـد فهــو ذكـر) ٢١٠(

 .ثالثة من مثانية: الربع، ونصف الثمن، يعين ثالثة من ستة عشر، وبدون الولد يكون للخنثى نصف النصف، ونصف الربع، يعين
ا مما يتشخص به كل منهما كما نقل عن شخص وجد ليس يف قلبه اال حلمة �تئة كالربوة يرشح منهـا البـول وال غريمه: " يف اجلواهر) ٢١١(

 رشحا وليس له قبل، وعن آخر ليس له اال خمرج واحد بني املخرجني منه يتغوط ومنه يبول، وعن آخر ليس له خمرج القبل والدبـر وامنـا يتقيـأ
ت عـامل :(وهـو كمـا يف مصـحح فضـيل عـن الصـادق ) بعد الـدعاء(ءنعوذ �� من كل بال) ما �كله ويشربه اللهـم انـت هللا ال الـه اال انـ

 .احلديث) الغيب والشهادة حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، بني لنا هذا املولود حىت يورث ما فرضت يف الكتاب
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 .ما خرج عمل عليه، ويستخرج بعد الدعاء ف)أمة هللا(وعلى آخر) عبدهللا(
واحـد، يـوقظ أحـدمها، فـإن انتبهـا فهمـا واحـد، وان انتبـه احـدمها  )٢١٢(من له رأسان أو بـد�ن علـى حقـو: الثانية
 .فهما اثنان
ولو خـرج نصـفه حيـا والبـاقي ميتـا، .وكذا لو سقط جبناية، فتحرك حركة االحياء.احلمل يرث إن ولد حيا: الثالثة

ـــى اســـتقرار احليـــاة، كحركـــة املـــذبوح )٢١٣(مل يـــرث، وكـــذا ويف روايـــة ربعـــي عـــن أيب جعفـــر .لـــو حتـــرك حركـــة ال تـــدل عل
، وال يشــرتط كونــه حيــا عنــد وكــذا يف روايــة ايب بصــري عــن ايب عبــدهللا ).إذا حتــرك حتركــا بينــا يــرث ويــورث(

 .ورث، أو لتسعة ومل تتزوج، من موت الواطئ )٢١٤(موت املورث، حىت انه لوولده لستة أشهر
، )٢١٥(إذا تـــرك أبـــوين أو احـــدمها، أو زوجـــا أو زوجـــة، وتـــرك محـــال، أعطـــي ذوو الفـــروض نصـــيبهم االدىن: الرابعـــة

 .فإن سقط ميتا، أكمل لكل منهم نصيبه.واحتبس الباقي
، النـه )٢١٥(نلو كان للميت ابن موجود ومحل، أعطي املوجود الثلـث، ووقـف للحمـل ثلثـا: قال الشيخ: اخلامسة

 .ولو كان املوجد أنثى، أعطيت اخلمس حىت يتبني احلمل وهو حسن.االغلب يف الكثرة، وما زاد �در
 ومن تدىل �ما مجيعا، أو �الب �لنسب أو.يرثها أبواه )٢١٧(دية اجلنني: السادسة

___________________________________ 
 .وعليه فريث حصتني )اثنان(احلقو جممع الفخذين عند الظهر) ٢١٢(
 .اليرث) ٢١٣(
 .امه) ومل تتزوج(عند ستة اشهر: اي) ٢١٤(
االقل وهو سدسان لالبوين، ومثن للزوجة الحتمال والدة احلمل حيا، فإن ولد حيا فـإن كـان ذكـرا اعطـى كـل البـاقي، وان كـان : اي) ٢١٥(

ــذكر ضــعف ا فــاعطى االم ســدس مــع عــدم احلاجــب مــن االخــوة ) اكمــل(النثــى،ذكــرين او انثنــني قســم بينهمــا �لســوية، او ذكــرا او انثــى فلل
نسخ الشرائع واجلواهر واملسالك اذ ال معىن  كأ�ا سهو من الكاتب ) أو زوجا(ان كلمة) وال خيفى(والزوجة مثن آخر، والباقي لالب اخل
 .ملوت الزوجة وتركها زوجا ومحال

 .واربعة امخاس حتبس الحتمال ذكرين) اعطيت اخلمس(الحتمال كونه ذكرين توأمني) ٢١٦(
ط واعمــام االب، : اي) تــدىن �مــا(لــو ســقط جبنايــة) ٢١٧( كــان قريبــا للجنــني بســبب االبــوين، كالخــوة واالعمــام مــن االبــوين او االب فقــ

 .كمعتق االب) او السبب(واخوانه من طرف االب
 .االم واجدادها وهكذاواليرث اقر�ء االم فقط كاالخوة من االم فقط، واالخوال، واعمام 
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 .السبب
ولو كا� معروفني بغري ذلك النسـب، .، ورث بعضهم من بعض، وال يكلفان البينة)٢١٨(إذا تعارف اثنان: السابعة
 .مل يقبل قوهلما
أربـع سـنني، وهـي روايـة عثمـان بـن عيسـى، عـن : ، ويف قـدر الـرتبص أقـوال، قيـل)٢١٩(املفقود يرتبص مبالـه: الثامنة

 .، ويف الرواية ضعفأيب عبدهللا مساعة عن 
، وهــــي روايــــة علــــي بــــن مهــــز�ر، عــــن أيب جعفــــر تبــــاع داره بعــــد عشــــر ســــنني، وهــــو اختيــــار املفيــــد : وقيــــل
 .، واالستدالل مبثل هذه تعسف)يف بيع قطعة من داره(

 .إن دفع إىل احلاضرين وكفلوا به جاز: وقال الشيخ
ــإن جــاء، ردوه عليــه(ويف روايــة اســحاق بــن عمــار، عــن أيب عبــدهللا  ويف ) إذا كــان الورثــة مــالء اقتســموه، ف

 .إسحاق قول، ويف طريقها سهل بن ز�د، وهو ضعيف
 .ال يقسم حىت متضي مدة، ال يعيش مثله اليها مبجرى العادة، وهذا اوىل: وقال يف اخلالف
 .عليهم )٢٢٠(لغرقى واملهدوميف مرياث ا: الفصل الثالث

، إذا كــان هلــم أو الحــدهم مــال، وكــانوا يتوارثــون، واشــتبهت احلــال يف تقــدم )٢٢١(وهــؤالء يــرث بعضــهم مــن بعــض
 .موت بعض على بعض

فلو مل يكن هلم مال، أو مل يكـن بيـنهم موارثـة، وكـان احـدمها يـرث دون صـاحبه، كـأخوين الحـدمها ولـد، سـقط 
 .هذا احلكم

 .، أوعلم إقرتان مو�ما، أوتقدم احدمها على اآلخر)٢٢٢(املوت ال عن سبب وكذا لوكان
___________________________________ 

 .�ن يعرف احدمها اآلخر �الخوة، او البنوة، او الزوجية، او غري ذلك) ٢١٨(
تكلفـوا رد املـال عليـه ان : اي) وكفلـوا بـه(مبوتـهقـول بـال دليـل، اذ اليلـزم مـن بيـع بعـض الـدار احلكـم : اي) تعسـف(اليقسم ماله: اي) ٢١٩(

لعـــل املـــراد بـــه مذهبـــه وهـــو كونـــه فطحيـــا قـــائال �مامـــة عبـــدهللا االفطـــح ابـــن االمـــام ) قـــول(افتيـــاء اصـــحاب امـــوال: اي) مـــالء(ظهـــر كونـــه حيـــا
 .رىكمالو فقد وعمره مخسون سنة ومضى مخسون سنة اخ) اليعيش مثله)(ع(عوضا عن موسى بن جعفر) ع(الصادق

 .هدم عليهم بيت، او حائط، او شجرة، او خنلة او غريها فماتوا) ٢٢٠(
فــذو الولــد ) الحــدمها ولــد(كــاخوين عرفــا وهلمــا اوالد، فــال موارثــة بــني االخــوين مــع وجــود املرتبــة الســابقة) موارثــة(يرثــون بثالثــة شــروط) ٢٢١(

 .فال يرث أخاه صاحب اوالديرث أخاه، هو أو أوالده يرثون عمهم، وأما االخ الذي الولد له 
�ن كـان حتـف االنـف مـن الطــرفني، او مـن طـرف واحـد، فإ�مــا ال يتـوار�ن أصـال، بـل يعطـي ارث كــل واحـد منهمـا لورثـة اآلخــرين ) ٢٢٢(

 .دمفريث املتأخر من املتق) او تقدم احدمها(فال توارث بينهما ايضا) اقرتان)(فتأمل(دون هذا امليت معه، وهكذا يف امليت اآلخر
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وكــالم الشــيخ يف النهايــة، يــؤذن .ويف ثبــوت هــذا احلكــم بغــري ســبب اهلــدم والغــرق، ممــا حيصــل معــه االشــتباه تــردد
إذا ثبت هذا، فمع حصول الشرائط، يورث بعضهم مـن بعـض، وال يـورث الثـاين ممـا .مع اسباب االشتباه )٢٢٣(بطرده

 .)٢٢٤(ورث منه
والتوريـث ممـا ورث، يسـتدعي احليـاة .واالول أصح، النه إمنا يفـرض املمكـن يرث مما ورث منه،: وقال املفيد 

 .وملا روي أنه لو كان الحدمها مال، صار املال ملن ال مال له.بعد فرض املوت، وهو غري ممكن عادة
 .ال جيب: يف التوريث تردد، قال يف االجياز )٢٢٥(ويف وجوب تقدمي االضعف

 .، تظهر فائدة التقدميوعلى قول املفيد .كم، غري ا� نتبع االثر يف ذلكال يتغري به ح: وقال يف املبسوط
 .ولو ثبت الوجوب، كان تعبدا.وما ذكره يف االجناز أشبه �لصواب

فلو غرق زوج وزوجة، فـرض مـوت الـزوج اوال وتعطـي الزوجـة مث يفـرض مـوت الزوجـة، ويعطـي الـزوج نصـيبه مـن 
 .مث يورث االبن )٢٢٧(وكذا لوغرق أب وابن، يورث االب.ورثتهال مما  )٢٢٦(تركتها االصلية

مث إن كان كل واحد منهما اوىل من بقية الوراث، انتقل مال كل واحد منهما إىل اآلخر، ومنـه إىل ورثتـه، كـإبن 
مث ينتقـل  ينتقـل إىل الولـد )٢٢٨(وكـذا مـال الوالـد االصـلي.له اخوة من أم، وأب له اخـوة، فمـال الولـد ينتقـل إىل الوالـد

 .ما صار إىل كل واحد منهما إىل اخوته
وإن كـــان الحـــدمها أو لكـــل واحـــد منهمـــا شـــريك يف االرث، كـــأبن وأب، ولـــالب أوالد غـــري مـــن غـــرق وللولـــد 

 أوالد، فإن االب يرث مع االوالد السدس، مث يفرض موت االب، فريث االبن
___________________________________ 

 .هذا احلكم وثبوته واسباب االشتباه كاحلرق، او القتل يف حرب او حنومهااطراد : اي) ٢٢٣(
مما ورث منه االول، مثال لو مـات زيـد وعمـرو معـا، وكـان عنـد املـوت لزيـد ألـف، ولعمـرو مئـة، يـرث عمـرو مـن الـف زيـد فقـط، : اي) ٢٢٤(

 .ملئة ومما وصل لعمرو من الف زيدالمن االلف وما وصل لزيد من مئة عمرو، ويرث زيد من مئة عمرو فقط، ال من ا
س) اليتغــري(هــو الشــيخ الطوســي ) يف االجيــاز(االقــل نصــيبا: اي) ٢٢٥( فائــدة (إذا اي فــرق يف أن يعطــي مــال زيــد لعمــرو اوال، أو �لعكــ

فيعطــي مــن ارثــه لالكثــر �ن يفــرض اوال مــوت الــذي �خــذ نصــيبا اكثــر فيعطــي مــن ارثــه لالقــل نصــيبا، مث يفــرض مــوت االقــل نصــيبا ) التقــدمي
مثال يف زوجني ما�، بفرض اوال موت الـزوج فيعطـي سـهم الزوجـة، ويـزاد سـهم الزوجـة علـى امواهلـا، مث يؤخـذ  - نصيبا، فعل قول املفيد 
 .اذ الاثر له على املشهور) كان تعبدا(من جمموعهما سهم الزوج

مات زوجان معا �هلـدم، وكـان للـزوج الـف دينـار، وللزوجـة مئـة دينـار، ومل يكـن هلمـا  :من الزوج ايضا مثاله) ال مما ورثته(فقط وفقط) ٢٢٦(
زوج مخســمئة ومخســني، صــرف كــل  زوج لزوجتــه مث نصــف مئــة الزوجــة لزوجهــا، فصــار للزوجــة مخســمئة ومخســني، وللــ اوالد، اعطــى ربــع الــف الــ

 .ورثته اآلخرين من ابوين، او اخوة اخل
 .عطى من ارثه البيهيفرض موت االبن في: اي) ٢٢٧(
الن االخـــوة اليرثــون المــع الوالــد، وال مــع الولــد، ال�ــم مرتبــة �نيـــة، واالب ) إىل الولــد(غــري مــا حصــله �الرث الوالــد مــن ولــده: اي) ٢٢٨(

 .والولد من املرتبة االوىل
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 .مع اخوته نصيبه وينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب إىل اوالده
، مل يقدم احدمها على االخـر، وكـا� سـواء يف االسـتحقاق، )٢٢٩(او�ن يف االستحقاق كاالخوينولوكان الوار�ن متس

، وإن كـــان الحـــدمها ، فمرياثهمـــا لالمـــام )٢٣٠(فــإن مل يكـــن هلـــا وارث.وينتقــل مـــال كـــل واحـــد منهمـــا إىل االخـــر
 .وما صار إىل اآلخر إىل االمام.وارث، انتقل ما صار اليه إىل ورثته

 .)٢٣١(يف مرياث ا�وسي: الرابع
 .ا�وسي قد ينكح احملرمات بشبهة دينه، فيحصل له النسب الصحيح والفاسد، والسبب الصحيح والفاسد

مــا يكــون عــن نكــاح حمــرم عنــد� ال عنــدهم، كمــا إذا انكــح أمــه فأولــدها ولــدا، فنســب الولــد : ونعــين �لفاســد
 .)٢٣٢(فاسد وسبب زوجيتها فاسد

مـــن ال يورثـــه اال �لصـــحيح مـــن النســـب والســـبب، وهـــو احملكـــي عـــن يـــونس بـــن عبـــدالرمحن  فمـــن االصـــحاب
 .ومتابعيه

ومــنهم مــن يورثــه �لنســب، صــحيحه وفاســده، و�لســبب الصــحيح ال الفاســد، وهــو اختيــار الفضــل بــن شــاذان 
 .، وهو حسنمن القدماء ومن �بعه، ومذهب شيخنا املفيد 

 .يورث �المرين، صحيحهما وفاسدمها: والشيخ ابوجعفر 
مـع : لـو اجتمـع االمـران لواحـد ورث �مـا، مثـل أم هـي زوجـة، هلـا نصـيب الزوجيـة وهـو الربـع: وعلى هذا القول

 فإن مل يكن مشارك.عدم الولد، والثلث نصيب االمومة من االصل
___________________________________ 

 . مرتبتهماحيث ال وارث آخر يف) ٢٢٩(
 .حىت املوىل املعتق، والضامن للجريرة) ٢٣٠(
سـنوا �ـم سـنة أهـل : قـال -�  -ونيب فقتلوه، وان النيب ) جاماسب(ان ا�وس كان هلم كتاب فاحرقوه امسه: يف احلديث الشريف) ٢٣١(

 .ني يف ارثهم، وقد يسلمون بعد املوت أحدهم وقبل تقسيم ارثهالكتاب وامنا دخل هذا البحث فقهنا ال�م قد يرتافعون إىل املسلم
فلو نكح امه فأولدها، فال يعطى للولد شـئ، وال ) �لصحيح من النسب والسبب(اذ ليس الولد ولدا له، وال الزوجة زوجته له عند�) ٢٣٢(

ــة، بـــل تعطـــى ارث االم فقـــط ــةففـــي هـــذا املثـــال يعطـــى االرث ل) ال الفاســـد(لـــالم ارث الزوجـ ــرين (لولـــد، وال يعطـــي لـــالم �عتبارهـــا زوجـ �المـ
 ).صحيحهما وفاسدمها

 .ففي مثالنا يكون الولد ولده وأخاه المه، وحيث ان الولد حيجب االخ يرث ارث الولد فقط، وامه ترث ارثني ال�ا والدة، وال�ا زوجة
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ت هـي زوجـة، هلـا الـثمن .، فالباقي يرد عليها �المومة)٢٣٣(كاالب والنصـف، والبـاقي يـرد عليهـا �لقرابـة، إذا وكذا بنـ
 .مل يكن مشارك

 .)٢٣٤(ولو كان أبوان، كان هلما السدسان، وهلما الثمن والنصف، وما فضل يرد عليها �لقرابة وعلى االبوين
 .وكذا اخت هي زوجة، هلا الربع والنصف، والباقي يرد عليها �لقرابة، إذا مل يكن مشارك

، فلهـا نصـيب )٢٣٥(مها مينـع اآلخـر، ورث مـن جهـة املـانع، مثـل بنـت هـي اخـت مـن أمولو اجتمع سببان، واحـد
، هلـا نصـيب البنـت دون )٢٣٦(وكـذا بنـت هـي بنـت بنـت.البنت دون االخت، النه ال مـرياث عنـد� الخـت مـع بنـت

 .بنت البنت
 .لعمةوكذا عمة هي بنت عمة، هلا نصيب ا.وكذا عمة هي اخت من أب، هلا نصيب االخت دون العمة

 :مسألتان
املســلم ال يــرث �لســبب الفاســد، فلــو تــزوج حمرمــة مل يتــوار�، ســواء كــان حترميهــا متفقــا عليــه كــاالم مــن : االوىل

 .، وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو مل يكن)٢٣٧(الرضاع، أو خمتلفا فيه كأم املزين �ا، أو املتخلقة من ماء الزاين
 .، الن الشبهة كالعقد الصحيح يف التحاق النسب)٢٣٨(لصحيح والفاسداملسلم يرث �لنسب ا: الثانية

___________________________________ 
 .اذ لو كان اب فالباقي لالب) ٢٣٣(
 -مــع مثنــه  - ٧٢ -لــالم، ونصــفه  - ٢٤ -لــالب وسدســه  ٢٤ -ســهما لكــي اليبقــى كســر، سدســه ) ١٤٤(نقســم الفريضــة إىل) ٢٣٤(
 .للزوجة البنت - ٤ -لالبوين والباقي  - ٢ -زوجة اليت هي بنت، يبقى ستة يرد عليهم سدسان لل - ٩٠ -يكون  - ١٨

 .الن التعصب جاز عند معظم العامة) عند�(كما لو نكح امه فأتت ببنت، فهي ابنته ال�ا من صلبه، واخته المه ال�ا من امه) ٢٣٥(
ت مـن اب(وبنـت بنتـه كما لو نكح بنته فأتت منه ببنت، فهـي بنتـه لصـلبه) ٢٣٦( كمـا لـو نكـح زيـد امـه فولـدت بنتـا، هـذه ) عمـة هـي اخـ

ت لـه مـن ابيـه كمـا لـو نكـح جـد زيـد بنتـه فولـدت بنتـا، فهـذه البنـت ) وعمـة هـي بنـت عمـة(البنت عمة البن زيد ال�ا اخت ابيـه المـه، وأخـ
 .املولودة عمة لزيد ال�ا بنت جده من صلبه، وبنت عمة زيد ال�ا بنت بنت جده

اذا كان امليت الزوج ولوارثة الزوجة اليت تعتقد عدم احللية، وأما لو كان العكس ) معتقدا(تزوج الزاين للبنت املخلوقة من ز�ه هو: أي) ٢٣٧(
فـال يبعـد صـحة االرث واملســألة سـيالة يف خمتلـف أبــواب الفقـه وفيهـا اقــوال عديـدة قـد فصــلنا بعـض الكـالم عنهــا يف شـرح العـروة الــوثقى �ب 

 .لتقليدا
ين) ٢( خص بعــض حمارمــه شــبهة فاولــدها، فالولــد ابنهمــا فيوارثــون : اذا كــان فســاد شــبهة، يعــ أ شــ الفاســد واقعــا ال مــع العلــم والعمــد، فلــو وطــ

 .واوالدمها اخوته واخوته واخوة االب اعمامه، واخوة االم اخواهلا، وآ�ء االب واالم اجداده وهكذا

    



١٢٢ 

 :يف حساب الفرائض: خامتة
 :مل على مقاصدوهي تشت

أقــل عــدد خيــرج منــه ذلــك اجلــزء : ونعــين �ملخــرج .وطريــق احلســاب )٢٣٩(يف خمــارج الفــروض الســتة: املقصــد االول
ـــع مـــن أربعـــة.النصـــف مـــن اثنـــني: صـــحيحا، فهـــي إذا مخســـة ـــثمن مـــن مثانيـــة .والرب  .والثلـــث والثلثـــان مـــن ثالثـــة .وال

وإن اشتملت على ربع  .نصف وما بقي فهي من اثنني ، أو)٢٤٠(وكل فريضة حصل فيها نصفان .والسدس من ستة
وإن  .وإن اشـتملت علـى مثـن ونصـف، أو مثـن ومـا بقـي، فهـي مـن مثانيـة .ونصف، أو ربع وما بقي فهـي مـن أربعـة

وإن اشــتملت علـــى ســـدس  .اشــتملت علـــى ثلــث وثلثـــني، أو ثلــث ومـــا بقــي، أو ثلثـــني ومـــا بقــي، فهـــي مــن ثالثـــة
، أو الثلثــني والســدس، أومــع )٢٤٢(والنصــف مــع الثلــث .أوســدس ومــا بقــي، فمــن ســتة ، أو ســدس وثلثــني،)٢٤١(وثلــث

ولـو كـان بدلـه مثـن، كانـت مـن  .، كانـت الفريضـة مـن اثـين عشـر)٢٤٣(ولـو كـان بـدل النصـف ربـع .احدمها، مـن سـتة
 .أما وفق السهام، أو �قصة، أو زائدة: فالفريضة: إذا عرفت هذا .أربعة وعشرين
 .تكون الفريضة بقدر السهام أن: القسم االول

___________________________________ 
 .املذكورة يف القرآن احلكيم النصف والربع والثلث والثلثان، والسدس، والثمن) ٢٣٩(
زوجـة مـع بنـت ) مثن ونصـف(زوج وابن) ربع ومابقي(كزوج وبنت) ربع ونصف(مثل زوج وأخ) او نصف وما بقي(مثل زوج واخت) ٢٤٠(

ط، او مــن طــرف االبــوين) ثلثــا وثلثــني(زوجــة مــع ابــن) مثــن ومــابقي(واحــدة ط، واخــوات مــن طــرف االب فقــ ث (كــأخوة مــن طــرف االم فقــ ثلــ
 .اخوات البوين، او الب، مع جد) ثلثني ومابقي(كأبوين فقط، مع عدم احلاجب، لالم الثلث، والباقي لالب) ومابقي

نعم، ذكر� هناك وامنا ) قوله، وال جيتمع الثلث مع السدس تسمية) ٧٧(املصنف عند رقموهذا القرض اليكون تسمية كما سبق من ) ٢٤١(
 .جيتمعان قرابة كزوج وابوين، للزوج النصف ولالم مع عدم احلاجب الثلث، والباقي وهو السدس لالب

 .و االب فقطواحد من كاللة االم مع اخ لالبوين ا) او سدس ومابقي(كأحد االبوين مع بنتني) او سدس وثلثني(
الثلثــني مــع الســـدس كــالبنتني مــع االبــوين، للبنتــني الثلثـــان : اي) او الثلثــني(الــزوج لــه النصــف، واالم هلــا الثلــث بـــال ولــد وال حاجــب) ٢٤٢(

ف ال جيتمــع الثلثــني ) احــدمها(ولالبــوين لكــل منهمــا الســدس اي النصــف مــع الثلثــني، او النصــف مــع الســدس هــذا ظــاهر العبــارة إال أن النصــ
 .عند� لبطالن القول عند أهل البيت عليهم الصالة والسالم، ولعل مقصود املاتن غري ذلك وهللا اعلم

ث : اي) ٢٤٣( ـــ ــع، ولــــالم الثلـ ـــزوج الربــ ث كــــزوج وابــــوين للـ ــ ـــزوج وبنتــــني، او ربــــع وثلــ ــثال، كـ ـــع عــــدم احلاجــــب  -ربــــع وثلثــــان مــ والبــــاقي  -مـ
 .زوجة وبنتنيمثن وثلثان، وك: اي) مثن(بدل النصف: اي) بدله(لالب
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 .، فالفريضة من اثنني)٢٤٤(فإن انقسمت من غري كسر فال حبث، مثل اخت الب مع زوج
 .وتنقسم بغري كسر.أو بنتني وأبوين، أو أبوين وزوج، فالفريضة من ستة
 .وإن انكسرت الفريضة، فاما على فريق واحد أو اكثر

 .نصيبهم وعددهم وفق تضرب عددهم يف أصل الفريضة، إن مل يكن بني: )٢٤٥(فاالول
 .)٢٤٦(أبوين ومخس بنات، فريضتهم ستة، نصيب البنات أربعة وال وفق: مثل

 .فيضرب، عددهن هو مخسة يف ستة، فما ارتفع فمنه الفريضة
 .وكل من حصل له من الوارث من الفريضة سهم قبل الضرب، فاضربه يف مخسة، وذلك قدر نصيبه

رب الوفـق مـن عـددهن ال مـن النصـيب يف الفريضـة، مثـل أبـوين وسـت وإن كان بني النصيب والعدد وفق، فاضـ
 .بنات

، والنصيب يوافق عددهن �لنصف، فتضـرب نصـف عـددهن وهـو )٢٤٧(للبنات أربعة التنقسم عليهن على صحة
 .ثالثة، يف الفريضة وهي ستة، فتبلغ مثانية عشر

سـتة، وللبنـات مـن االصـل أربعـة، فضـربتها وقد كان لالبوين من االصل سهمان، ضربتهما يف ثالثة فكـان هلمـا 
 .يف ثالثة، فاجتمع هلم اثنا عشر، لكل بنت سهما

وإن انكسرت على اكثر من فربق، فإمـا ان يكـون بـني سـهام كـل فريـق وعـدده وفـق، وإمـا أن ال يكـون للجميـع 
 .وفق، أو يكون لبعض دون بعض

 .يرد كل فريق إىل جزء الوفق: ففي االوىل
 .ل كل عدد حبالهجيع: ويف الثاين

___________________________________ 
للــزوج النصــف، ولــالم ) او ابــوين وزوج(للبنتــني الثلثــان مــن الرتكــة، ولالبــوين مجيعــا ثلثهــا) او بنتــني وابــوين(لكــل منهمــا نصــف املــال) ٢٤٤(

 .والسدس الباقي لالب -مع عدم احلاجب من االخوة  -الثلث 
مهـا اللـذان يفنيهمـا غـري الواحـد مـن سـائر االعـداد،   -كمـا سـيأيت   -العـددان املتوافقـان ) وفـق(على فريـق واحـد وهو مااذا لزم الكسر) ٢٤٥(

ل كاالربعــة والســتة يفنيهمــا االثنــان، والســتة والتســعة تفنيهمــا الثالثــة، والعشــرة مــع اخلمســة والعشــرين تفنيهمــا اخلمســة وهكــذا، وغــري ذلــك مثــ
 .الواحداربعة مع مخسة ال يفنيهما اال 

لكل من االبوين كان سـهم مـن سـتة ) فاضربه يف مخسة(حاصل الضرب وهو يف مثالنا ثالثون: يعين) فما ارتفع(بني االربعة واخلمسة) ٢٤٦(
اســهم، فيكــون لكــل منهمــا مخســة ســهما يبقــى عشــرون ســهما، وكــان للبنــات اخلمــس كلهــن اربعــة اســهم مــن ســتة، فيضــرب اربعــة يف مخســة، 

 .وزع على البنات اخلمس كل واحدة منهن اربعة اسهم من العشرينواحلاصل عشرين ي
 .يعين االربعة والستة مجيعا -وهو اثنان  -اذ خمرج النصف ) يوافق عددهن �لنصف(وهو اربعة) فالنصيب(بدون كسر: اي) ٢٤٧(
مـثال االربعـة والسـتة يـرد ) جـزء الوفـق(وعـددهموهو ماكان الوفق بني سـهام كـل مجاعـة ) ففي االول(اليكون وفق يف البني اصال: اي) ٢٤٨(

  .وهو مامل يكن فرق بني اعداد طائفة وسهامهم) ويف الثاين(احدمها إىل النصف اما يرد االربعة إىل اثنني، او الستة إىل ثالثة
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 .ترد الطائفة الىت هلا الوفق إىل جزء الوفق، وتبقى االخرى حباهلا: ويف الثالث
 .، أو متداخلة، أو متوافقة أو متباينة)٢٤٩(بقى االعداد متماثلةإما أن ت: مث بعد ذلك

إن كـــان االول اقتصـــرت علـــى احـــدمها، وضـــربته يف اصـــل الفريضـــة مثـــل اخـــوين الب وام ومثلهمـــا الم، : )٢٥٠(فـــ
فريضــتهم مــن ثالثــة، ال ينقســم علــى صــحة، ضــربت احــد العــددين وهــو اثنــان يف الفريضــة، وهــي ثالثــة فصــار ســتة 

 .لالم سهمان بينهما، ولالخوين لالب واالم أربعةلالخوين، 
فــاطرح االقــل واضــرب االكثــر يف الفريضــة وهــي ثالثــة فصــار ســتة لالخــوين لــالم ســهمان : وان تــداخل العــددان

اخـوة ثالثــة : بينهمـا ولالخويـة لـالب واالم اربعـة وان تـداخل العـددان فــاطرح االقـل واضـرب االخـر يف الفريضـة مثـل
 .، فالعددان متداخالن)٢٥١(ريضتهم ثالثة، ال ينقسم على صحة، وأحد الفريقني نصف اآلخرالم وستة الب، ف

 .فاضرب الستة يف الفريضة تبلغ مثانية عشر، ومنه يصح
فاضــربه يف أصــل الفريضــة، مثــل اربــع  )٢٥٢(فاضــرب وفــق احــدمها يف عــدد اآلخــر، فمــا ارتفــع: وإن توافــق العــددان

 .عة ال ينقسم صحاحا، وبني االربعة الستة وفق وهو النصفزوجات وستة اخوة، فريضتهم أرب
 .، تبلغ اثين عشر)٢٥٢(ف احدمها وهو اثنان، يف االخر وهو ستة  فتضرب نص

ـــاين العـــددان فاضـــرب : فتضـــرب ذلـــك يف أصـــل الفريضـــة وهـــي أربعـــة، فمـــا أرتفـــع صـــحت منـــه القســـمة وإن تب
، ال )٢٥٤(أخــوين مــن أم ومخســة مــن أب، فريضــتهم ثالثــة: أحــدمها يف اآلخــر، فمــا اجتمــع فاضــربه يف الفريضــة، مثــل

 ينقسم على صحة، وال
___________________________________ 

ىن عشـر شخصــا) متماثلـة)(٢٤٩( ين عشــر سـهما، وكـان عــدد الورثـة اثــ ين عشـر �ن كــان اثـ كــأثين عشـر واربعــة ) متداخلـة(كـاثين عشــر مـع اثــ
ـــث ان االول داخـــل يف الثـــاين ث الن ثالثـــة ) متوافقـــة(وعشـــرون، حي ــ ــأثين عشـــر مـــع تســـعة هلمـــا وفـــق يف الثلـ ث  -كـ ــ تفـــين   -وهـــي خمـــرج الثلـ

 .كأثين عشر مع احد عشر) متباينة(كليهما
 .ومها اخوان البوين، واخوان الم فقط) احد العددين(بدون كسر: اي) على صحة(متماثلة: اي) ٢٥٠(
ث لفريــق االم الثالثــة ) ومنــه يصــح(ثالثــةوهــي ) يف الفريضــة(الن فريــق االم نصــف فريــق االب) ٢٥١( فتقســم الثمانيــة عشــر ثالثــة اقســام، ثلــ

 .لفريق االب، لكل منهم سهمان ايضا -وهو اثين عشر  -لكل منهم سهمان، وثلثان 
عـــدد ) والســـنة(عـــدد الزوجـــات) االربعـــة(الن الزوجـــة بـــال ولـــد هلـــا الربـــع، واالخـــوة هلـــم البـــاقي) فريضـــتهم اربعـــة(حاصـــل الضـــرب: اي) ٢٥٢(

 .يعين االربعة والستة -وهو خمرج النصف  -إذ االثنني ) وهو النصف(االخوة
الربـع هـو : حاصـل الضـرب وهـو مثانيـة واربعـون، والتقسـيم هكـذا: اي) فمـا ارتفـع(١٢= او تضرب نصف الستة وهو ثالثة يف اربعة ) ٢٥٣(

ن لالخـوة السـتة، لكـل مـنهم سـتة ان كـان كلهـم ذكـور، او كـان كلهـم اثين عشر للزوجات االربع لكل واحدة ثالثة، والبـاقي وهـو سـتة وثالثـو 
 .ا�ث، وان كانوا ذكورا وا�� فلالخ ضعف االخت

عدد كاللة االم وهو اثنان يف عدد كاللـة االب وهـو : اي) احدمها يف اآلخر(الن الثلثني من الرتكة لكاللة االب، وثلث لكاللة االم) ٢٥٤(
ث وهـو عشـرة لكاللـة االم لكـل واحـد منهمـا مخسـة وثلثـان وهـو : الضـرب وهـو ثالثـون، والتقسـيم كمـا يلـيحاصـل : اي) فما ارتفع(مخسة ثلـ

 .عشرون لكاللة االب اخلمسة لكل واحد منهم اربعة
 .متماثالن -يف االصطالح الر�ضي  -ويسمى 
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أصــل الفريضــة وهــي  فاضــرب احــدمها يف االخــر يكــن عشــرة، مث اضــرب العشــرة يف .وفــق بــني العــددين وال تــداخل
 .إما متساو�ن، أو خمتلفان: العددان: تتمة .ثالثة فما ارتفع، فمنه يصح

 .إما متداخالن، أو متوافقان، أو متباينان: واملختلفان
 .مها اللذان يفين اقلهما الكثر، إما مرتني أو مرارا، وال يتجاوز االقل نصف االكثر: فاملتداخالن

�ملتناســـبني، كالثالثـــة �لقيـــاس إىل الســـتة والتســـعة، وكاالربعـــة �لقيـــاس إىل الثمانيـــة واالثـــين وإن شـــئت مسيتهمـــا 
 .عشر

 .مها اللذان إذا اسقط أقلهما من االكثر، مرة أو مرارا، بقي أكثر من واحد، كالعشرة واالثين عشر: واملتوافقان
شـــرة مــــرارا فنيـــت �مـــا، فـــإذا فضـــل بعــــد مـــن الع )٢٥٥(فانـــك اذا اســـقطت العشـــرة بقـــي اثنــــان، فـــإذا اســـتقطتهما

 .وكذا إىل العشرة.، فاملوافقة �لثلث)٢٥٦(ولو بقي ثالثة.االسقاط اثنان، فهما يتوافقان �لنصف
 .)٢٥٧(ولو بقي احد عشر، فاملوافقة �جلزء منهما

 .مها اللذان إذاسقط االقل من االكثر، مرة أو مرارا بقي واحد: واملتباينان
 .وعشرينثالثة عشر : مثل

 .فإنك إذا اسقطت ثالثة عشر، بقي سبعة
 .فإذا اسقطت سبعة من ثالثة عشر، بقي ستة

 فإذا اسقطت ستة من سبعة بقي واحد
___________________________________ 

 .�الثنني، فبني العشرة واالثين عشر توافق، وبني االثنني والعشرة تداخل) �ما(العشرة) فنيت(االثنني: اي) ٢٥٥(
ين عشـر، وان بقـي ) وكذا إىل العشرة(كالستة والتسعة، ومثل االثين عشر واخلمسة عشر) ٢٥٦( فـإن بقـي اربعـة املوافقـة �لربـع كالثمانيـة واالثـ

مخسة فاملوافقـة �خلمـس كالعشـرة واخلمسـة عشـر، وان بقـي سـتة فاملوافقـة �لسـدس كـاالثىن عشـر والثمانيـة، فتضـرب سـدس احـدامها يف مجيـع 
وان بقي سـبعة فاملوافقـة �لسـبع كاالربعـة عشـر والواحـد والعشـرين، فتضـرب سـبع احـدمها يف اآلخـر، وان بقـي مثانيـة فاملوافقـة �لـثمن،   اآلخر،

ع كالثمانيـة عشــر مــع السـبعة والعشــرين، وان بقــي عشـرة فاملوافقــة �لعشــر   كالسـتة عشــر مــع االربعـة والعشــرين، وان بقــي تسـعة فاملوافقــة �لتســ
 .مع الثالثني كالعشرين

زء مــن احــد عشــر : اي) ٢٥٧( زء إىل نفــس العــدد، فيقــال جــ زء مــن احــد عشــر، الن بعــد العشــر لــيس اســم خــاص للكســر اال �ضــافة اجلــ جــ
ا وهكذا مثـل االثنـني والعشـرين مـع الثالثـة والثالثـني، متوافقـان �جلـزء مـن احـد عشـر، فيضـرب جـزء مـن احـد  ا، وجزء من اثين عشر جزء جزء

 .احلاصل يف كليهما واحد ٦٦=  ٢٢/ يف  ٣او  ٦٦=  ٣٣/ يف  ٢احدمها يف متام االخر، مثال عشر من 
/ يف  ٤ولو بقي عشرون فهما متوافقان يف جزء من عشرين مثل مثـانني مـع مئـة، فيضـرب جـزء مـن عشـرين مـن احـدمها يف متـام اآلخـر هكـذا 

 .٤٠٠=  ٨٠/ يف  ٥او  ٤٠٠=  ١٠٠
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 .كون الفريضة قاصرة على السهامان ت: )٢٥٨(القسم الثاين
 .ولن تقصراال بدخول الزوج او الزوجة

أبـــوين وبنتـــني فصـــاعدا، مـــع زوج أو زوجـــة، أو ابـــوين وبنـــت وزوج، أو أحـــد االبـــوين وبنتـــني فصـــاعدا مـــع : مثـــل
 .زوج

و فللـــزوج أو الزوجـــة يف هـــذه املســـائل نصـــيبهما االدىن، ولكـــل واحـــد مـــن االبـــوين الســـدس، ومـــا بقـــي فللبنـــت أ
 .وال تعول الفريضة ابدا.البنتني فصاعدا

ـــــة االم مـــــع اخـــــت  وكـــــذا إخـــــوان الم، وأختـــــان فصـــــاعدا الب وام، أو الب مـــــع زوج أو زوجـــــة، أو أحـــــد كالل
، ففي هذه املسائل �خذ الزوج أو الزوجـة نصـيبهما االعلـى، ويـدخل الـنقص علـى االخـت، أو االخـوات )٢٥٩(وزوج

، وإال ضـــربت ســـهما مـــن انكســـر علـــيهن )٢٦٠(قســـمت الفريضـــة علـــى صـــحةلـــالب واالم، أو لـــالب خاصـــة فـــإن ان
 .النصيب يف اصل الفريضة

للـــزوج ثالثـــة، ولالبـــوين اربعـــة، ويبقـــى مخســـة  )٢٦١(أبـــوان وزوج ومخـــس بنـــات، فريضـــتهم إثنـــا عشـــر: مثـــال االول
 .للبنات �لسوية
بت ثالثـة يف اصـل الفريضـة، فمـا بلغـت كانت البنات ثالثة، فلم تنقسم اخلمسـة علـيهن، ضـر : )٢٦٢(ومثال الثاين

 .صحت منه املسألة
ــث ــزوج والزوجــة، واالم مــع االخــوة، .ان تزيــد الفريضــة عــن الســهام: القســم الثال فــرتد علــى ذوي الســهام، عــدا ال

 على ما
___________________________________ 

ت عــني هــذه االمثلــة مــن املصــنف، ) مثــل ابــوين وبنتــني اخل)(٢٤٤(مضــى القســم االول قبيــل رقــم) ٢٥٨( مــع بعــض توضــيح منــا  - مضــ
 .وما بعده) ٨٢(عند رقم

ــف، ولالخـــت ) ٢٥٩( ــزوج النصـ ــذه احلـــال الســـهم خـــاص  -البـــوين او الب فقـــط  -للواحـــد مـــن كاللـــة االم الســـدس، وللـ البـــاقي اذ يف هـ
 . يلزم النقص بل لالخت يف هذه احلال الباقي أ� كانلالخت حىت

من االخت او االخت او االخوات، لالبوين او الب فقط ال�ن يـدخل الـنقص علـيهن فقـط، اذ االخ او ) عليهن(بدون كسر: اي) ٢٦٠(
 .لفريضة على صحةما انقسمت ا) مثال االول(االخوة ال نصيب معني هلم حىت يف اي حال حىت يقال انه يدخل النقص عليهم

زوج الربــع، وحصــة كــل واحــد مــن االبــوين الســدس، وبــني االربعــة والســتة ) ٢٦١(  -حاصــلة مــن ضــرب وفــق االربعــة يف الســتة، الن حصــة الــ
 .االربعة والستة مجيعا، متكررة مرتني وثالث: يعين -وهو االثنان  -وفق �لنصف الن خمرج النصف  -خمرجي الربع والسدس 

حاصل الضرب : اي) فما بلغت(وهو اثنا عشر) يف اصل الفريضة(عدد البنات) ضربت ثالثة(انكسرت الفريضة على الورثةوهو ادا ) ٢٦٢(
وهـو سـتة وثالثــون للـزوج الربــع مـن الســتة والثالثـني وهـو تســعة، ولالبـوين السدســني منهـا وهــو اثنـا عشـر لكليهمــا، يبقـى مخســة عشـر للبنــات 

 .الثالث كل واحدة هلا مخسة
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 .)٢٦٣(سبق
 .، مع من له سبب واحد، فذو السببني احق �لرد)٢٦٤(أو جيتمع من له سببان

وإن كـان اخـوة، فـالرد ار�عـا، تضـرب خمـرج سـهام الـرد .، فـإذا مل يكـن اخـوة، فـالرد أمخاسـا)٢٦٥(أبوين وبنت: مثل
 .يف أصل الفريضة

 .)٢٦٦(يف أصل الفريضةومثل أحد االبوين وبنتني فصاعدا، فالفاضل يرد أمخاسا، فتضرب مخسة 
 .)٢٦٧(واحد من كاللة االم مع اخت الب، فالرد عليهما على االصح ار�عا: ومثل

إن الــرد يكــون امخاســا تضــرب مخســة يف أصــل الفريضــة، فمــا )٢٦٨(ومثــل اثنــني مــن كاللــة االم مــع اخــت الب ، فــ
 .ارتفع صحت منه القسمة

أن ميــوت إنســان فــال تقســم تركتــه، مث ميــوت بعــض ورائــه، ويتعلــق : ونعــين بــه )٢٦٩(يف املناســخات :املقصــد الثــاين
 .الفرض بقسمة الفريضتني من أصل واحد

 ان تصحح مسألة االول، وجيعل للثاين من ذلك نصيب، إذا قسم: فطريق ذلك
___________________________________ 

 .وما بعده )٧٨(ومنها تعليقا عند رقم -  -من املاتن ) ٢٦٣(
 .يرتبط مع امليت بسببني كاالخت من االبوين، مع االخوة لالم فقط: اي) ٢٦٤(
ت اذا مل يكــن للميــت اخــوة حيجبــون االم وان كــان اخــوة ) ٢٦٥( ت النصــف، يبقــى ســدس، يــرد علــى االبــوين والبنــ لالبــوين السدســني، وللبنــ

لالبـوين السدسـني مثانيـة، وللبنـت : هكـذا - ٢٤ -وهـو سـتة يكـون ) ريضـةيف اصـل الف(اربعـة) خمرج سـهام الـرد(فريد على االب والبنت فقط
ت، الن حصـة البنـت ثالثـة اضـعاف حصـة االب، وهـذا مـع وجـود االخـوة للحجـب  النصف اثين عشر، يبقى اربعة واحد لالب، وثالثة للبنـ

يف الســتة  -وهــي خمــرج ســهام الــرد  -ر� للخمســة اذا مل يكــن اخــوة حيجبــون االم فــالرد أمخاســا، يكــون الفريضــة مــن ثالثــني ضــ) أمــا(عــن االم
ت كــان فرضــها  ت ثالثــة، الن البنــ ت النصــف مخســة عشــر، يبقــى مخســة لالبــوين اثنــان، وللبنــ اصــل الفريضــة، لالبــوين السدســني عشــرة، وللبنــ

 .ثالثة اضعاف فرض كل واحد من االبوين
الثلثـان عشـرون يبقـى مخسـة، واحـد الحـد االبـوين، واربعـة للبنتـني ردا،  وهو ستة يبلغ ثالثني، الحد االبوين السدس مخسة، وللبنتـني) ٢٦٦(

 .اذ حصة البنتني اربعة اضعاف حصة احد االبوين
ت الب النصـــف، يبقـــى ثلـــث والتقســـيم مـــن اربعـــة وعشـــرين هكـــذا، للواحـــد مـــن كاللـــة االم ) ٢٦٧( لواحـــد مـــن كاللـــة االم الســـدس، ولالخـــ

عشر، يبقى مثانية، لكاللة االم اثنان، وستة لالخت الب، اذ حصة االخت الب ثالثة اضعاف السدس اربعة، ولالخت الب النصف اثين 
 .مقابل قول آخر �نه اليرد على كاللة االم ابدا، بل الزائد كله لالخت الب) على االصح(حصة كاللة االم

ــى مخســة اقســام اثنــا) ٢٦٨( ث، ولالخــت النصــف يبقــى ســدس يــوزع علــيهم عل ــ ت -ن لكاللــة االم لكاللــة االم الثل يف اصــل (وثالثــة لالخــ
، واحلاصـل ثالثـون عشـرة -خمرج النصـف لالخـت الب  -يف اثنني  -خمرج الثلث لكاللة االم  -وهوستة حاصلة من ضرب ثالثة ) الفريضة

 .لكاللة االم، ومخسة عشر لالخت الب، واخلمسة الباقية اثنان لكاللة االم ردا، وثالثة لالخت الب ردا
مسـألة (مال واحد) اصل واحد(اي االرثني) الفريضتني(خوذ من النسخ مبعىن االبطال او التغيري، اذ الورثة، واحلصص تنسخ وتتغريمأ) ٢٦٩(

 .اي ارث امليت االول) االول

    



١٢٨ 

إن كــان ورثــة الثــاين هــم ورثــة االول، مــن غــري اخــتالف يف القســمة كــان كالفريضــة .علــى ورثتــه صــح مــن غــري كســر فــ
 .الواحدة

مــات أحـــد االخــوة مث مــات اآلخــر، مث ماتــت احـــدى  )٢٧٠(اخــوة ثالثــة وأخــوات ثـــالث، مــن جهــة واحــدةمثــل 
، )٢٧١(ولـو اختلـف االسـتحقاق.االخوات، مث ماتت اخرى، وبقـى اخ وأخـت، فمـال املـوتى بينهمـا أثـال� أو �لسـوية

 .أو الوراث أومها، فانظر نصيب الثاين
 .فإن �ض �لقسمة على الصحة، فال كالم

ان ميــوت انســان، ويــرتك زوجــة وابنــا وأ� وبنتــا، فللزوجــة الــثمن ثالثــة مــن أربعــة وعشــرين، مث متــوت الزوجــة : مثــل
ان يكون بني نصـيب امليـت : االوىل: ، فإن مل ينقسم نصيبه على وراثه على صحة، فهنا صور�ن)٢٧٢(فترتك ابنا وبنتا

ق، فتضــرب وفــق الفريضــة الثانيــة ال وفــق نصــيب امليــت الثــاين يف الثــاين مــن الفريضــة االوىل، وبــني الفريضــة الثانيــة وفــ
 .)٢٧٣(الفريضة االوىل، فما بلغ صحت منه الفريضتان

أخــوين مــن أم ومثلهمــا مــن اب وزوج، مث مــات الــزوج وخلــف ابنــا وبنتــني، فالفريضــة االوىل ســتة، تنكســر : مثــل
كـن توافـق الفريضـة الثانيـة �لنصـف، فتضـرب جـزء فتصري إىل اثين عشر، نصيب الزوج ستة التنقسم علـى اربعـة، ول

صـحت منـه  )٢٧٤(الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنـان ال مـن النصـيب يف الفريضـة االوىل وهـي اثـين عشـر فمـا بلغـت
 .الفريضتان وكل من كان له من الفريضة االوىل شئ، أخذه مضرو� يف اثنني

___________________________________ 
ط: اي) ٢٧٠( ت، اذا كــانوا البــوين، او الب فقــط) اثــال�(كلهــم البــوين، او كلهــم الب فقــط، او كلهــم الم فقــ ث لالخــ او (ثلثــان لــالخ وثلــ

 .اذا كانوا الم فقط) �لسوية
 .بال كسر: اي) على الصحة(عدد الورثة زاد من دون ز�دة حصة احد منهم: اي) او الوارث(اي زاد نصيب الوارث مبوت الثاين) ٢٧١(
 .فريث االبن والبنت نصيب امهما ايضا فيزيد استحقاقهما، ويعطي من الثالثة نصيب اثنان لالبن وواحد للبنت) ٢٧٢(
ين) مثــل اخــوين(االرثــني: اي) ٢٧٣( خص وكــان ورثتــه اخــوين مــن ام اخل: يعــ ث لكــل منهمــا ) ســتة(مــات شــ الن حصــة االخــوين مــن االم ثلــ

التنقسم (ن ام، وثالثة من الستة للزوج، يبقى واحد ينكسر عند التقسيم على االخوين من اباذ اثنان من الستة لالخوين م) تنكسر(سدس
 .ابنه وبنتيه) على اربعة

وهو اربعة وعشرون، لالخوين الم ثلث وهو مثانية لكل منهما اربعة وللزوج النصف اثين عشر، يقسـم علـى ابنـه وبنتيـه، سـتة لالبـن، ) ٢٧٤(
 .و اربعة لالخوين من اب لكل واحد اثنانولكل بنت ثالثة، والباقي وه

    



١٢٩ 

ان يتبـــــاين النصـــــيب والفريضـــــة، فتضـــــرب الفريضـــــة الثانيـــــة يف االوىل، فمـــــا بلـــــغ صـــــحت منـــــه : الصـــــورة الثانيـــــة
 .الفريضتان، وكل من كان له من الفريضة االوىل شئ، اخذه مضرو� يف الثانية

ـــة االم واخ مـــن أب، مث مـــات الـــزوج  ـــا، فريضـــة االول مـــن ســـتةمثـــل زوج واثنـــني مـــن كالل ، )٢٧٥(وتـــرك ابنـــني وبنت
ــزوج ثالثــة، ال تنقســم علــى مخســة وال توافــق، فاضــرب اخلمســة يف الفريضــة االوىل، فمــا بلــغ صــحت منــه  نصــيب ال

 .الفريضتان
 .، نظرت يف الثالثة)٢٧٦(ولو كانت املناسخات اكثر من فريضتني

ت يف فريضـته مـع الفريضـتني مـا عملـت يف فريضـة فإن انقسم نصـيب الثالـث علـى ورثتـه علـى صـحة، وإال عملـ
 .وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك.)٢٧٧(الثاين مع االول

 .يف معرفة سهام الوارث من الرتكة وللناس يف ذلك طرق: املقصد الثالث
ه فمـــا كـــان فهـــو نصـــيب.أن تنســـب ســـهام كـــل وارث مـــن الفريضـــة، و�خـــذ لـــه مـــن الرتكـــة بتلـــك النســـبة: أقر�ـــا
 .)٢٧٨(منهما

وإن شــــئت قســــمت الرتكــــة علــــى الفريضــــة، فمــــا خــــرج �لقســــمة ضــــربته يف ســــهام كــــل واحــــد، فمــــا بلــــغ فهــــو 
 .)٢٧٩(نصيبه

وهو انه إذا كانت الرتكة صحاحا ال كسر فيها فجرد العدد الذي منه تصـح الفريضـة، مث خـذ : ولك طريق آخر
 .ما حصل لكل وارث، واضربه يف الرتكة

 فما حصل،
___________________________________ 

سـنة احلاصـل ثالثـون نصـفه مخسـة عشـر للـزوج، يقسـم مخسـة اقسـام قسـم ) يف الفريضـة االوىل(اذ الكل واحد من كاللة االم السدس) ٢٧٥(
 .للبنت، واربعة لالبنتني، وثلثه عشرة الخوين من ام لكل منهما مخسة، والباقي وهو مخسة لالخ من اب

 .مات شخص ومل تقسم تركته فمات احد الوراث، ومل تقسم الرتكة حىت مات �لث منهم وهكذا�ن ) ٢٧٦(
وميكـن فـرض ذلـك �قسـامه يف املثـال السـابق �ن ميـوت احـد ولـدي الـزوج فـإن نصـيب الولـد املـذكور مـن نصـيب : " قال يف اجلواهر) ٢٧٧(

ف ابنــني وبن خة �لثــة، فــإن خلــ كمــا لــو خلــف [ تــني، اوســتة اوالد متســاوين ذكوريــة وانوثيــة وحنــو ذلــك ابيــه ســتة مــن مخســة عشــر فهــذه مناســ
 .انقسمت فريضته من سهمه من غري كسر] ابنني فقط، او ثالثة ابناء، او بنتني، او ثالث بنات 

سـألتني وهـو وان خلف ابنا وبنتني كانت فريضته من اربعة وهي توافق نصيبه �لنصف فتضرب نصف فريضـته وهـو اثنـان يف مـا اجتمـع مـن امل
 .ثالثون تبلغ ستني ويكمل العمل، وكل من كان له شئ من الفريضة الثانية �خذه مضرو� يف اثنني

ت فريضــته وهــي مخســة، نصــيبه وهــو ســتة، فتضــرب فريضــته يف ثالثــني تبلــغ مئــة ومخســني، ومــن كــان لــه شــئ مــن  وان خلــف ابنــني وبنتــا، �ينــ
 .الفريضة الثانية اخذه مضرو� يف مخسة

 .و فرض موت آخر من هذه االوالد فهي اربعة فتعترب فريضته ونصيبه وتعمل كل ما عملت سابقا وهكذا وهللا العامل واملوفقول
زوجة وابوان وال حاجب، فالفريضة من اثين عشر، للزوجة ثالثة ربـع الفريضـة، ولـالم اربعـة هـي ثلـث الفريضـة، ولـالب مخسـة : مثاله) ٢٧٨(

 .هي ربع وسدس الفريضة
 .فلو كانت الفريضة من اثين عشر والرتكة ست دراهم فلكل سهم نصف درهم فصاحب الربع �خذ ثالثة انصاف وهكذا) ٢٧٩(

    



١٣٠ 

كسـر،   )٢٨١(وإن كان فيهـا .)٢٨٠(فاقسمه على العدد الذى صححت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث
يف الرتكــة، فمــا ارتفــع اضــفت اليــه الكســر،  فابســط الرتكــة مــن جــنس ذلــك الكســر، �ن تضــرب خمــرج ذلــك الكســر

إن كـان الكسـر نصـفا، قسـمته .فما اجتمـع للـوارث، قسـمته علـى ذلـك املخـرج.عملت فيه ما عملت يف الصحاح فـ
وعلـــى هــذا إىل العشــر تقســمه علــى عشــرة، فمــا اجتمــع فهـــو  .)٢٨٢(وإن كــان ثلثــا، قســمته علــى ثالثــة .علــى اثنــني
 فإن بقي ما ال يبلغ.، فاقسم الرتكة عليه)٢٨٣(مولو كانت املسألة عدد أص.نصيبه

___________________________________ 
ذي يصــح منـه هــذه الفريضــة هــو اثنــا عشـر، للــزوج ربعــه ثالثــة، ولالبــوين ثلثــه ) ٢٨٠( ت زوجــا وابـوين وبنتــا، فالعــدد الــ ت إمــرأة وتركــ مـثال ماتــ

ت عشـرة احلاصـل  ٣٠=  ١٠يف  ٣د�نـري، خـذ ثالثـة الـزوج، واضـر�ا يف الرتكـة وهـي عشـرة  اربعة، وللبنت الباقي مخسة، فإن كانت تركة امليـ
فيكـون نصـيب الـزوج مـن عشـر  ٢,  ٥=  ١٢تقسـيم  ٣٠ -العـدد الـذي صـحت الفريضـة منـه  -ثالثون، مث قسم الثالثـني علـى اثـين عشـر 

 .د�نري ديناران ونصف دينار
ثالثـة د�نـري وثلـث  ٣٣/  ١=  ١٢تقسـيم  ٤٠مث تقسـم االربعـني علـى اثـين عشـر  ٤٠=  ١٠يف  ٤ولالبوين اربعة، تضر�ا يف الرتكـة عشـرة 

 .دينار حصة االبوين مجيعا
اربعـة د�نـري وسـدس  ٤٦/  ١=  ١٢تقسـيم  ٥٠مث تقسم اخلمسني على اثـين عشـر  ٥٠=  ١٠يف  ٥وللبنت مخسة تضر�ا يف الرتكة عشرة 

 .دينار حصة البنت
يكون  ١٠=  ٤٦/  ١+  ٣٣/  ١+  ٢٢/  ١، ٤٦/  ١مع نصيب البنت  ٣٣/  ١مع نصيب االبوين  ٢٢/  ١فإذا مجعنا نصيب الزوج 

 .ا�موع عشرة
ثال) ٢٨١( ف يصــري واحــدا ) �ن تضــرب(يف الرتكــة، كعشــرة ونصــفا مــ ففــي مثالنــا تضــرب اثنــني يف عشــرة يكــون عشــرين مث تضــيف اليــه النصــ

وهـو النصـف يف ) على ذلـك املخـرج)(٢٨١(مامر يف رقم) ما عملت يف الصحاح(يف املثاليف الواحد والعشرين ) وعملت فيه(وعشرين نصفا
 .�ضافة الكسر اليه) ٢٨١(ولنضرب لذلك نفس املثل االنف عند رقم .مثالنا االنف

ت زوجـا وابـوين وبنتـا، وتركتهـا عشـرة د�نـري ونصـف دينـار، فالعـدد الـذي يصـح تقسـيمه بـال كسـر علـى هـؤال ء الورثـة االربعـة ماتت إمـرأة وتركـ
 .هواثنا عشر، للزوج ربعه ثالثة، ولالبوين ثلثه اربعة، والباقي للبنت وهو مخسة

مث قسـمها  ٦٣=  ٢١يف  ٣ -احلاصل من ضرب اثنني يف عشرة واضافة الكسر اليه، الذي هو الرتكـة  - ٢١خذ ثالثة، واضر�ا يف : الزوج
 .يعين مخسة وربع نصفا من الدينار ٥ ٤/  ١: اي ٥ ١٢/  ٣=  ١٢تقسيم  ٦٣على اثين عشر 

 ٧=  ١٢تقســيم  ٨٤مث قسـمها علــى اثـين عشــر  ٨٤=  ٢١يف  ٤ -الـذي هــو الرتكــة بعـد الضــرب  - ٢١خــذ االربعـة واضــر�ا يف : االبـوان
ت .يعين سبعة انصاف دينـار لـى اثـين مث قسـمها ع ١٠٥=  ٢١يف  ٥ -الـذي هـو الرتكـة بعـد الضـرب  - ٢١خـذ اخلمسـة واضـر�ا يف : البنـ

 .يعين مثانية انصاف دينار، وثالثة ار�ع نصف دينار ٨ ٤/  ٣: اي ٨ ١٢/  ٩=  ١٢تقسيم  ١٠٥عشر 
 .يكون احلاصل واحدا وعشرين نصفا ٢١=  ٨٤/  ٣+  ٧+  ٥٤/  ١فإذا مجعنا هذه 

ث دينـار، تضـرب ثالثـة يف عشـرة، وتضـ) ٢٨٢(  -يف اليـه الكسـر وهـو واحـد يكـون كما لو كانت الرتكة يف مثالنـا اآلنـف عشـرة د�نـري وثلـ
وهي خمرج الكسر  -ضربت اخلمسة  -مثال  -ولو كانت الرتكة عشرة د�نري وثالثة امخاس الدينار " واحدا وثالثني ثلثا من الدينار،  - ٣١
 .ثالثة ومخسني مخسا من الدينار، وهكذا) ٥٣(يف عشرة وأضفت اليها الثالثة كان -
ه من النصف إىل العشر، كأحد عشر، وثالثة عشر، أما اربعة عشـر فلهـا نصـف سـبعة، ومخسـة عشـر هلـا اي الذي الكسر عشرى ل) ٢٨٣(

ذا ث مخســة، وهلــا مخــس ثالثــة، وهكــ ت الفريضــة احــد عشــر، مثانيــة ) فاقســم الرتكــة عليــه(ثلــ ت الورثــة اربعــة بنــني وثــالث بنــات كانــ مــثال لــو كانــ
ت  ين عشــر دينــارا للبنــني االربعــة، وثالثــة للبنــات الــثالث، فلــو كانــ ا مــن  اعطــى كــل ســهم دينــار وجــزء مــن أحــد عشــر جــزء -مــثال  -الرتكــة اثــ

 .الدينار
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 .، فابسط قراريط واقسمه، فإن بقي ماال يبلغ قرياطا، فابسطه حبات واقسمه)٢٨٤(دينارا
 .فإن بقي ماال يبلغ حبة، فابسطه أرزات واقسمه
 .)٢٨٥(فإن بقي ماال يبلغ أرزة، فانسبه �الجزاء اليها

 .وقد يغلط احلاسب، فامجع ما حيصل للوراث، فإن ساوى الرتكة فالقسمة صواب، وإال فهي خطأ
___________________________________ 

كل دينـار عشـرون قرياطـا، وكـل قـرياط ثـالث حبـات، واحلبـة اربـع ) قراريط(كما لو كانت الرتكة اثين عشر دينارا وثالثة ار�ع الدينار) ٢٨٤(
 .ت، وليس بعد االرزة اسم خاصارزا
فالحــظ والخيفــى ان التــدقيق يف حســا�ت االرث خصوصــا �لنســبة ) ٢٨٢)(٢٨١(كمــا فعلنــا حنــن يف ارقــام) فــامجع(إىل االرزة: اي) ٢٨٥(

ذا الزمان املسماة يف االالت املخرتعة يف ه" نعم " للمناسخات وحنوها حيتاج إىل مجع الفكر وارتياح البال واال فقد يغلط يف التصحيح ايضا 
  .�حلاسبات االلكرتونية اكثر إطمئنا� وأسرع وهللا العاصم
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 كتاب القضاء

 :والنظر يف صفات القاضي وآدابه وكيفية احلكم واحكام الدعاوى
 :النظراالول يف الصفات

 .البلوغ، وكمال العقل، واالميان، والعدالة، وطهارة املولد، والعلم، والذكورة: ويشرتط فيه
 .لصيب، وال مراهق وال كافر النه ليس أهال لالمانة، وكذا الفاسق: فال ينعقد القضاء

 .ويدخل يف ضمن العدالة، اشرتاط االمانة، واحملافظة على فعل الواجبات
 .، كما ال تصح إمامته وال شهادته يف االشياء اجلليلة)١(لولد الز�، مع حتقق حاله: وال ينعقد القضاء
، وال يكفيه فتوى العلماء، وال بـد أن يكـون عاملـا جبميـع مـا )٢(غري العامل، واملستقل �هلية الفتوىوكذا ال ينعقد ل

 .وليه، ويدخل فيه ان يكون ضابطا، فلو غلب عليه النسيان مل جيز نصبه
ه يف وهل يشرتط علمه �لكتابة؟ فيه ترد، نظرا إىل اختصاص النىب صلى هللا عليه وآله �لر�سة العامـة، مـع خلـو 

واالقــرب اشــرتاط ذلــك، ملــا يضــطره اليــه مــن االمــور الــيت ال تتيســر لغــري النــىب صــلى هللا عليــه  )٣(اول امــره مــن الكتابــة
 .وآله بدون الكتابة

 .)٤(للمرأة، وإن استكملت الشرائط: وال ينعقد القضاء
___________________________________ 

  كتاب القضاء
كمـا �يت نقلـه يف كتـاب   -هنـاك قـول بقبـول شـهادة ولـد الـز� يف االشـياء اليسـرية ) يف االشـياء اجلليلـة(ولـد الـز�اي إذا ثبت شـرعا كونـه ) ١(

 .-الشهادات 
بناء علـى  -فسره يف املسالك �ن يكون جمتهدا مطلقا ال متجز� ) جبميع ماوليه(ا�تهد الذي يعين اعتمادا على نظر شخص آخر: اي) ٢(

 .-صحته 
 .اذ هو مصون �لعصمة االهلية) لغري النيب(وال كان له كاتب أول االمر) وال ختطه بيمينك(يكن هو يكتب لقوله تعاىل اذ مل) ٣(
 .االخرى من االجتهاد والعدالة وغريمها) ٤(
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ويف انعقاد قضاء االعمـى تـردد، أظهـره انـه ال ينعقـد، الفتقـاره إىل التمييـز بـني اخلصـوم، وتعـذر ذلـك مـع العمـى 
 .نعم، واالقرب انه ليس شرطا: وهل يشرتط احلرية؟ قال يف املبسوط.فيما يقلإال 

 :وهنا مسائل
ولو استقضى اهل البلـد قاضـيا، مل .)٥(، أو من فوض اليه االماميشرتط يف ثبوت الوالية إذن االمام : االوىل
 .يثبت واليته

فحكـم بينهمـا لزمهمـا احلكـم، وال يشـرتط رضـامها بعـد نعم، لو تراضى خصمان بواحد من الرعية، وترافعـا اليـه، 
 .احلكم

 .ما يشرتط يف القاضي املنصوب عن االمام، ويعم اجلواز كل االحكام )٦(ويشرتط فيه
، اجلـامع للصـفات املشـروطة يف الفتـوى، لقـول ومع عدم االمام، ينفذ قضاء الفقيه من فقهـاء أهـل البيـت 

إىل قضـاة  -واحلال هـذه  -، ولو عدل "فاجعلوه قاضيا، فاين جعلته قاضيا فتحاكموا اليه : "  )٧(أيب عبدهللا 
 .اجلور، كان خمطئا

ووجوبــه علــى الكفايــة، وإذا .، ملــن يثــق مــن نفسـه �لقيــام بشــرائطه، ورمبــا وجـب)٨(تــويل القضــاء مسـتحب: الثانيـة
ث لــه و�مث أهــل البلــد �التفــاق علــى منعــه، وحيــل قتــاهلم طلبــا .علــم االمــام، أن بلــدا خــال مــن قــاض، لزمــه أن يبعــ

 .)٩(لالجابة
 .)١٠(ولو وجد من هو �لشرائط فامتنع مل جيرب مع وجود مثله

وحنــن مننــع االلــزام، إذ .مل يكــن لــه االمتنــاع، الن مــا يلــزم بــه االمــام واجــب: ولــو ألزمــه االمــام، قــال يف اخلــالف
 ، وجب)١١(ولو مل يعلم به االمام.لو مل يوجد غريه، تعني هو، ولزمه االجابةأما .االمام ال يلزم مبا ليس الزما

___________________________________ 
ــة القضـــــاء وتوابعـــــه: اي) ٥( ـــاص كمالـــــك االشـــــرت، او العـــــام كالفقهـــــاء العـــــدول يف عصـــــر� ) مـــــن فـــــوض(واليـــ ـــه اخلــ مـــــن واىل االمـــــام، او �ئبــ
 .كون قاضيا على أهل البلدطلبوا من شخص ان ي: اي) استقضى(هذا

 .جواز حكم قاضي التحكيم: اي) ويعم اجلواز(من االجتهاد والعدالة والرجولة وغريها) ٦(
ا�كــم ان حيــاكم بعضــكم بعضــا إىل اهــل اجلــور ولكــن انظــروا إىل رجــل مــنكم يعلــم شــيئا مــن قضــائنا فــاجعلوه :(هــو خــرب ايب خدجيــة وفيــه) ٧(

 .وامثا قطعا بال اشكال) خمطئا(ميكن مراجعة قضاة العدل: اي) واحلال هذه)(تحاكموا اليهبينكم قاضيا فاين جعلته قاضيا ف
من احلكم �حلق، وعدم امليل إىل اهلوى، وعدم اخـذ ) بشرائطه(-كما يف االحاديث الشريفة   -ملا فيه من االجر العظيم والثواب اجلزيل ) ٨(

فيها القضاة العدول فيجب من �ب االمر �ملعروف والنهي عن املنكر واقامة حدود هللا كهذه اال�م اليت قل ) ورمبا وجب(الرشوة وحنو ذلك
 .فإن قام من فيه الكفاية سقط الوجوب عن بقية ا�تهدين العدول، وان كان نقص يف القضاة امث كل قادر عليه) على الكتابة(وحنو ذلك

 .اليهم يف قبول القاضي املرسل اجابه االمام : اي) ٩(
 .وكفاية خلصومات الناس وحاجا�م) ١٠(
 .من جزئياته ومصاديقه: اي) من �ب(علمه به مل يظهر االمام : اي) ١١(
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ال، النــه  : ؟ قيــل)١٢(وهــل جيــوز أن يبــذل مــاال ليلــي القضــاء.أن يعــرف نفســه، الن القضــاء مــن �ب االمــر �ملعــروف
 .كالرشوة
 .، مع استكمال الشرائط املعتربة فيهما، فإن قلد االفضل جاز)١٣(متفاو�ن يف الفضيلةإذا وجد إثنان : الثالثة

 .وهل جيوز العدول إىل املفضول؟ فيه تردد، والوجه اجلواز، الن خلله ينجرب بنظر االمام
 .ولو منع مل جيز. ، جاز)١٤(إذا أذن له االمام يف االستخالف: الرابعة

اك إمارة تدل على االذن، مثل سعة الواليـة الـيت ال تضـبطها اليـد الواحـدة، جـاز ومع اطالق التولية، إن كان هن
 .االستنابة وإال فال، استنادا إىل أن القضاء موقوف على االذن

، فـإن كـان لـه كفايـة مـن مالـه، فاالفضـل ان ال يطلـب الـرزق مـن )١٥(إذا ويل من ال يتعني عليه القضاء: اخلامسة
وإن كان لـه  .نه من املصاحل، وان تعني للقضاء، ومل يكن له كفاية، جاز له أخذ الرزقولو طلب جاز، ال.بيت املال
أمـا لـو أخـذ اجلعـل مـن املتحـاكمني، ففيـه خـالف، والوجـه . ال جيوز له أخـذ الـرزق، النـه يـؤدي فرضـا: كفاية، قيل
 .التفصيل

 .حد الشرطني، مل جيزجيوز، واالوىل املنع، ولو اختل ا: فمع عدم التعيني، وحصول الضرورة، قيل
 .، لتعني االقامة عليه مع التمكن)١٦(وأما الشاهد فال جيوز له أخذ االجرة

وجيوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي واملرتجم وصـاحب الـديوان ووايل بيـت املـال، أن �خـذوا الـرزق مـن بيـت 
 .)١٧(ابوكذا من يكيل للناس ويزن، ومن يعلم القرآن واآلد.املال، النه من املصاحل

 النسب،: وكذا يثبت �الستفاضة. )١٨(تثبت والية القاضي �الستفاضة: السادسة
___________________________________ 

 .من له اهلية القضاء يبذل للسلطان ماال حىت يعينوه قاضيا: اي) ١٢(
 .ينه قاضيااي ع) االفضل(االمام) فان قلد(احدمها اعلم من االخر �حكام هللا تعاىل: اي) ١٣(
 .كالوالية على البالد الكبرية الواسعة) سعة الوالية(يعني القاضي خليفة لنفسه عند غيابه او موته: اي) ١٤(
ما : اي) اجلعل(اما لعدم وجود غريه او لتعني االمام ا�ه) يعين للقضاء(ة الجيب عينا عليه ان يكون قاضيا لوجود مثله مع الكفاء: اي) ١٥(

 .�ن وجب عليه القضاء عينا، او مل تكن ضرورة له إىل املال) احد الشرطني(إىل املال) الضرورة(ن للقاضي �ختيارمهاجيعله املتخاصما
ــذي فيــه امســاء واجلــيش : يعــين) الــديوان(الــذي يقســم االمــوال قبــل االمــام) القاســم(أذان االعــالم) للمــؤذن(علــى اداء الشــهادة) ١٦( الــدفرت ال

 .حارسه: اي) ت املالوايل بي(والقضاة وغري ذلك
 .من العلوم النافعة للدنيا او الدين) ١٧(
�خبــار مجاعــة حيصــل مــن قــوهلم : فســرها يف اجلــواهر �لشــياع الــذي حيصــل غالبــا منــه ســكون الــنفس واطمئنا�ــا مبضــمونه ويف املســالك) ١٨(

اصـل امللـك، : يعـين) امللـك املطلـق(ام فـالن وهكـذاكهـذا ابـن فـالن، وتلـك ) النسـب(العلم، ولعل االول اصح بل لعله اوسع مـن االول ايضـا
 .ان اسبابه كاالرث، او البيع او حنومها فال
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ولـو مل يسـتفض إمـا لبعـد موضـع واليتـه عـن موضـع عقـد القضـاء .وامللك املطلق، واملوت، والنكاح، والوقف، والعتق
هدين، بصورة ما عهد اليه، وسـريمها معـه له، أو لغريه من االسباب، أشهد االمام أومن نصبه االمام على واليته شا

وال جيب على أهـل الواليـة قبـول دعـواه، مـع عـدم البينـة، وإن شـهدت لـه االمـارات، مـامل حيصـل .ليشهدا له �لوالية
 .اليقني

، وهل جيوز التشريك بينهمـا يف )١٩(جيوز نصب قاضيني يف البلد الواحد، لكل منهما جهة على انفراده: السابعة
ـــع حســـما ملـــادة اخـــتالف الغـــرميني يف االختيـــار: الواحـــدة؟ قيـــلالواليـــة  والوجـــه اجلـــواز، الن القضـــاء نيابـــة تتبـــع .�ملن

 .إختيار املنصوب
 .، انعزل وإن مل يشهد االمام بعزله، كاجلنون أو الفسق)٢٠(إذا حدث به ما مينع االنعقاد: الثامنة

ال، الن واليتـــه اســـتقرت شـــرعا، فـــال تـــزول : وجـــهولـــو حكـــم، مل ينفـــذ حكمـــه، وهـــل جيـــوز أن يعـــزل إقرتاحـــا؟ ال
 .تشهيا

أما لو رأى االمام أو النائب عزلـه، لوجـه مـن وجـوه املصـاحل، أو لوجـود مـن هـو أمت منـه نظـرا، فإنـه جـائز مراعـاة 
 .للمصلحة
 .الذي يقتضيه مذهبنا إنعزال القضاة امجع: ، قال الشيخ إذا مات االمام : التاسعة

 .، واالول أشبهال ينعزلون الن واليتهم تثبت شرعا، فال تزول مبوته : وقال يف املبسوط
، فالنائــب عنــه  ، مل ينعــزل النائــب عنــه، الن االســتنابة مشــروطة �ذن االمــام )٢١(ولــو مــات القاضــي االصــلي

 .ه أشبهكالنائب عن االمام، فال ينعزل مبوت الواسطة، والقول �نعزال
إذا اقتضــــت املصــــلحة توليــــة مــــن مل يســــتكمل الشــــرائط، انعقــــدت واليتــــه، مراعــــاة للمصــــلحة يف نظــــر : العاشــــرة

 .يف زمان علي  )٢٢(االمام، كما اتفق لبعض القضاة
 مل يكن يفوض إىل من يستقضيه وال يرتضيه، بل ورمبا منع من ذلك، فانه 

___________________________________ 
ــدمها لقبــــل الظهــــر والثــــاين لبعــــده، ) ١٩( ــوال واآلخــــر يف الفــــروج والنفــــوس، او احــ �ن يعــــني كــــل منهمــــا جلهــــة مــــن البلــــد، او احــــدمها يف االمــ

مـام وهـو امـا اال) املنـوب(�ن خيتـار احـد اخلصـمني حكـم هـذا، وخيتـار ذاك حكمـه) يف االختيـار(تـويل امـر واحـد: اي) الوالية الواحدة(وهكذا
 .او اخلصمان 

حيث ان االمام عند� معصوم فال يفعل تشهيا، وكلما يفعله البد وان يكون عن مصلحة ) تشهيا(انعقاد الوالية له من اول االمر: اي) ٢٠(
 .ذكر ذلك يف مقابل العامة الذين ال يشرتطون حىت العدالة يف االمام -  -وان مل نعرفها، ولعل املاتن 

 .وهو من عينه االمام بتعيني القضاة) ٢١(
 .من ان االمام عني شرحيا للقضاء: اي) منع من ذلك(املوجبة للفسق وهو شريح القاضي الذي كان فاسقا ملخالفته لالمام ) ٢٢(

    



١٣٦ 

 .احلاكم يف الواقعة ال املنصوب يشاركه فيما ينفذه، فيكون هو 
تقبـل شـهادته، ال ينفـذ حكمـه، كالولـد علـى الوالـد، والعبـد علـى مـواله، واخلصـم علـى كل من ال : احلاية عشر

 .خصمه
 .وجيوز حكم االب على ولده وله، واالخ على أخيه وله، كما جتوز شهادته

 :النظر الثاين يف اآلداب
 .مستحبة ومكروهة: وهي قسمان
وأن يسـكن عنـد وصـوله يف .ليـه يف أمـور بلـده، مـن يسـأله عمـا حيتـاج ا)٢٣(أن يطلـب مـن أهـل واليتـه: فاملستحبة

وأن ينـــادى بقدومـــه إن كـــان البلـــد واســـعا، ال ينتشـــر خـــربه فيـــه إال .وســـط البلـــد لـــرتد اخلصـــوم عليـــه ورودا متســـاو�
 .�لنداء

 .وأن جيلس للقضاء يف موضع �رز، مثل رحبة او فضاء، ليسهل الوصول اليه
 .الن نظر االول سقط بواليته )٢٤(حجج الناس وودائعهموأن يبدأ �خذ ما يف يد احلاكم املعزول من 

 .ولو حكم يف املسجد، صلى عند دخوله حتية املسجد
خــري : " يســتقبل القبلــة لقولــه صــلى هللا عليــه وآلــه: مث جيلــس مســتدبر القبلــة ليكــون وجــوه اخلصــوم اليهــا، وقيــل

 .، واالول أظهر"ا�الس ما استقبل به القبلة 
ليحضـر اخلصـوم، وجيعـل لـذلك وقتنـا،  )٢٥(هم، وينـادي يف البلـد بـذلك السجون، ويثبت أمساءمث يسأل عن أهل 

ــى خصــمه، فــإن ثبــت حلبســه  فــإذا اجتمعــوا أخــرج اســم واحــد واحــد ويســأله عــن موجــب حبســه، وعــرض قولــه عل
 .موجب أعاده، وإال أشاع حاله، حبيث إن مل يظهر له خصم أطلقه

___________________________________ 
مـن معرفـة العـدول والعلمـاء وشـرفاء البلـد وعـادا�م، وسـريهم مـع القضـاة السـابقني ) عمـا حيتـاج اليـه(اهل البلد الذي هو وال عليـه: اي) ٢٣(

ويف هـذا الزمـان يـتم ) ينـادي بقدومـه(اليف اطرافه ليصعب على من يف االطراف االخرى الوصـول اليـه) يف وسط البلد(ليكون على بصرية �مة
 .هذا االمر �جلرائد واالذاعة والتلفزيون

صـلى ركعتـني او اكثـر صـالة حتيـة املسـجد املسـتحبة : اي) حتيـة املسـجد(الثـاين: اي) بواليـة(ا�م حج يعين ادلة املتخاصمني على ادعـاء) ٢٤(
 .لكل داخل يف املسجد

 .اعلن عنه: اي) اشاع حاله(�نه ينظر يف امر احملبوسني: اي) ٢٥(

    



١٣٧ 

حيلفـه مـع : ال خصم يل، فإنه ينادي يف البلد فإن مل يظهر له خصم أطلقـه، وقيـل: أحضر حمبوسا فقالوكذا لو 
 .ذلك

، أو إنقــاذ أو إســقاط واليــة، إمــا )٢٦(مث يســأل عــن االوصــياء علــى االيتــام، ويعتمــد معهــم مــا جيــب مــن تضــمني
 .لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة، أو ضم مشارك إن ظهر من الوصي عجز

نظر يف أمناء احلاكم، احلافظني الموال االيتام الذين يليهم احلاكم، والموال الناس من وديعـة أو مـال حمجـور مث ي
 .عليه، فيعزل اخلائن ويسعد الضعيف مبشارك، أو يستبدل به حبسب ما يقتضيه رأيه

عرفـه امللـتقط حـوال إن  واللقط، فيبيع ما خيشى تلفـه، ومـا تسـتوعب نفقتـه مثنـه، ويسـلم ما )٢٧(مث ينظر يف الضوال
كان شئ من ذلك يف يد أمناء احلـاكم، ويسـتبقي مـا عـدا ذلـك مثـل اجلـواهر واالمثـان، حمفوظـا علـى أر��ـا، ليـدفع 

 .اليهم عند احلضور على الوجه احملرر أوال
مـــن يشـــهد حكمـــه، فـــإن أخطـــأ نبهـــوه الن املصـــيب عنـــد� واحـــد، وخياوضـــهم فيمـــا  )٢٨(وحيضـــر مـــن أهـــل العلـــم

وإذا تعـدى .ولـو أخطـأ فـأتلف، مل يضـمن، وكـان علـى بيـت املـال.من املسائل النظرية لتقـع الفتـوى مقـررة )٢٩(ميستبه
 فإن عاد زجره، فإن.سنن الشرع، عرفه خطأه �لرفق )٣٠(أحد الغرميني

___________________________________ 
 .رآه أهال ومل يفرط اقرار وصايته اذا: اي) او انفاذ(جعله ضامنا ملا اتلفه: اي) ٢٦(
) خيشى تلفـه(مجع لقطة هي االنسان أو غريه من الضائعات كالفرش، والثياب، واخلواتيم، وغري ذلك) اللقط(مجع ضالة الدابة الضائعة) ٢٧(

: اي) ويتسـلم(تكون قيمته مبقدار االنفـاق عليـه حلفظـه، كالـدواب يف شـدة احلـر او الـربد: اي) تستوعب(من دابة مريضة، او فاكهة او حنومها
 .يف كتاب اللقطة) اوال(�خذ

عنـد اخـتالف فتـاوي الفقهـاء، او احلكـام، : يعين) واحد(املراد �هل العلم ا�تهدون يف االحكام الشرعية المطلق العلماء: يف املسالك) ٢٨(
الصـواب، ومـن مل يصـبه فحكمـه  يكون احدهم مصيبا واآلخرون علـى خطـأ، الن � تعـاىل يف كـل واقعـة حكمـا واحـدا، فمـن اصـابه فحكمـه

، خبــالف بعــض العامــة حيــث ذهــب إىل أن كــل جمتهــد مصــيب، وان أحكــام هللا تعــاىل بعـــدد آراء )املخطئــة( خطــأ، ولــذلك تســمى الشــيعة ب
 ).املصوبة( ا�تهدين، ولذلك مسعوا ب

�ن حكم مبال ) فاتلف(القاضي) أخطأ(مؤكدة�نية و : اي) مقررة(يكون مبهما: اي) يستبهم(يناقشهم ويباحث معهم: اي) خياوضهم)(٢٩(
 .القاضي من ماله اخلاص) مل يضمن(ملن ليس صاحبه، او بقصاص، او حنو ذلك

) أدبــه(يف جملــس القضــاء، تعــد� حمرمــا، �ن كــذب الشــاهد العــادل مــن غــري دليــل، او نســب القاضــي العــادل إىل اجلــور، او حنــو ذلــك) ٣٠(
تيــب الشــرعي مــن عــدم فعــل املرتبــة العليــا مــع احتمــال افــادة املرتبــة الــدنيا، فــاكتفى �لصــفح مــثال ال يضــربه الرت : اي) الــنمط(�لتعزيــر او غــريه

 .�لسوط، او ان كفى سوط واحد اليضربه عشرة وهكذا

    



١٣٨ 

 .عاد أدبه حبسب حاله، مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط
 .)٣١(أن يتخذ حاجبا وقت القضاء: واآلداب املكروهة
التفـا� إىل مـا عـرف  )٣٢(ال يكـره مطلقـا: سجد جملسا للقضـاء دائمـا، وال يكـره لـو اتفـق �درا، وقيـلوأن جيعل امل
 .جبامع الكوفة من قضاء علي 

، يف شــغل الــنفس، كــاجلوع والعطــش )٣٣(وأن يقضــي وهــو غضــبان، وكــذا يكــره مــع كــل وصــف يســاوي الغضــب
ى واحلــال هــذه، نفــذ اذا وقــع حقــا.بــة النعــاسوالغــم والفــرح والوجــع، ومدافعــة االخبثــني وغل وأن يتــوىل البيــع .ولــو قضــ

وكـذا يكـره اللـني، الـذي ال يـؤمن .وأن يستعمل االنقباض املانع من اللحن �حلجـة.، وكذا احلكومة)٣٤(والشراء بنفسه
 .معه من جرأة اخلصوم

وجـــب القبـــول، والن يف ذلـــك حيـــرم، الســـتواء العـــدول يف م: ويكـــره ان يرتـــب للشـــهادة قومـــا دون غـــريهم، وقيـــل
 .مشقة على الناس مبا يلحق من كلفة االقتصار

 :وهنا مسائل
، وغــريه مــن القضــاة يقضــي بعلمــه يف حقــوق النــاس ويف حقــوق هللا )٣٥(يقضــي بعلمــه مطلقــا االوىل االمــام 

 .يشهد احلكموجيوز أن حيكم يف ذلك كله، من غري حضور شاهد .سبحانه، على قولني أصحهما القضاء
 إذا أقام املدعي بينة، ومل يعرف احلاكم عدالتها، فالتمس املدعي حبس: الثانية

___________________________________ 
جد(بل يستحب ان يكون �به مفتوحا وقـت القضـاء ليـدخل عليـه كـل حمتـاج اليـه) ٣١( ملـا يسـتلزم ذلـك مـن دخـول اجلنـب ) وان يتخـذ املسـ

 .-كما يف احلديث   -�نون والصيب وغري ذلك، والنه لغري هذا بىن واحلائض واملشرك وا
 .بل عن بعضهم اسحبابه، الن القضاء من اشرف الطاعات، واملسجد وضع للطاعات) ٣٢(
 .مل يكن قضاؤه خطأ: اي) حقا(حصر البول والغائط: اي) مدافعة االخبثني(يكون نظري الغضب: اي) ٣٣(
ــع ويشــرتي) ٣٤( ع لـــه ويشــرتي لـــه، ) كومــةوكـــذا احل(�ن يبي ــ �ن يقــف هـــو مــع خصــمه عنـــد قــاض آخــر، بـــل املســتحب لــه ان يوكـــل مــن يبي

: اي) يرتب(بل يتوسط يف ذلك) يكره اللني(يعبس وجهه حبيث يهابه املتخاصمان فيتلجلجان عن حججهما: اي) االنقباض(ويتحاكم عنه
 .يعين اشخاصا معينني للشهادة

يف حقوق هللا على قولني، فلو علـم القاضـي ان شخصـا غصـب مـال آخـر، جـاز : اي) على قولني(مجيعا يف حقوق الناس وحقوق هللا) ٣٥(
 .له اخذ املال من الغاصب، أما لو لعلم ان شخصا زىن فهل جيوز له اجراء احلد عليه قوالن
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مل يثبت بتلـك البينـة حـىت ، قال الشيخ جيوز حبسه لقيام البينة مبا ادعاه، وفيه إشكال، من حيث )٣٦(املنكر لبعد هلا
 .يوجب العقوبة
إن كــان . )٣٧(لــو قضــى احلــاكم علــى غــرمي بضــمان مــال، وأمــر حببســه: الثالثــة فعنــد حضــور احلــاكم الثــاين ينظــر فــ

وكـذا كـل حكـم قضـى بـه االول، .احلكم موافقا للحق لزم، وإال أبطله، سواء كـان مسـتند احلكـم قطعيـا أو اجتهـاد�
وكـذا لـو حكـم هـو مث تبـني اخلطـأ، فإنـه يبطـل االول، ويسـتأنف احلكـم مبـا علمـه .فإنه ينقضه و�ن للثاين فيه اخلطأ،

 .حقا
لـيس علـى احلـاكم تتبــع حكـم مـن كـان قبلــه، لكـن لـو زعـم احملكــوم عليـه، أن االول حكـم عليـه �جلــور، : الرابعـة

 .لزمه النظر فيه
 .وق هللا، أم من حقوق الناسوكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم االول، أبطله سواء كان من حق

 .، قضى عليه بشهادة فاسقني، وجب احضاره وان مل يقم املدعي بينة)٣٨(إذا ادعى رجل أن املعزول: اخلامسة
 .فإن حضر واعرتف به، الزم

يكلف البينة، النـه اعـرتف بنقـل املـال، وهـو يـدعي مـا : مل أحكم إال بشهادة عدلني، قال الشيخ : وإن قال
ل الضــمان عنــه وهــو يشــكل، ملــا أن الظــاهر اســتظهار احلكــام يف االحكــام، فيكــون القــول قولــه مــع ميينــه، النــه يزيــ

 .يدعي الظاهر
 .)٣٩(إذا افتقر احلاكم إىل مرتجم، مل يقبل إال شاهدان عدالن، وال يقتنع �لواحد، عمال �ملتفق عليه: السادسة
 ن �لغا عاقال مسلما عدال بصريا،اذا اختذ القاضي كاتبا، وجب أن يكو : السابعة

___________________________________ 
 .اليت مل يعرف فسقها وعدالتها) لقيام البينة(إىل أن يثبت عدالة البينة: اي) ٣٦(
) او اجتهـاد�(كـاخلرب املتـواتر، او احملفـوف بقرينـة توجـب القطـع) قطعيـا(الثـاين) مستند احلكم(مث عزل او مات وعني قاضي اخر مكانه) ٣٧(

 .كاخلرب الواحد وحنوه
زول: اي) ٣٨( ــ ـــي املعـــ ـــاره(القاضــ ـــزول: اي) احضــ ـــار القاضـــــي املعــ ـــة(احضــ ـــهود) بينــ ـــق الشــ ــه(علـــــى فســ ــهادة : اي) واعـــــرتف بـــ ـــم بشـــ ـــه حكــ �نــ

هـور يف اي الظـاهر ان احلـاكم يتطلـب الظ) اسـتظهار(قـول الشـيخ فيـه اشـكال: اي) وهـو يشـكل(�ملال ان كان قد اخذ حبكمـه) الزم(فاسقني
امنـا هـو بعـد العـزل، وأمـا قبـل العـزل فحكمـه مـاض، ) هـذا كلـه(-اذ املنكر مـن وافـق قولـه الظـاهر  -احلكم، وهذا الظاهر جيعل احلاكم منكرا 

 .وليس الحد نقض حكمه كما فصلنا بعض الكالم عنه يف التقليد من شرح العروة فراجع
قد يستثىن مـا اذا حصـل للحـاكم العلـم ولـو مبـرتجم فاسـق او كـافر، ) لكن(وغريه مشكوكا�مع عليه صحة ترمجة رجلني عدلني، : اي) ٣٩(

ت بـه كـل موضـوع خـارجي مـن الو�قـة علـى  حلجية العلم الذاتية مطلقا، والنصراف االدلة عن مثله، والنه موضوع خارجي يثبت بكل مـا يثبـ
 .املشهور بني املتأخرين ظاهرا

    



١٤٠ 

 .ذلك فقيها، كان حسناوإن كان مع .)٤٠(ليؤمن اخنداعه
ث عنهمــا : الثامنــة احلــاكم إن عــرف عدالــة الشــاهدين حكــم، وإن عــرف فســقهما أطــرح وإن جهــل االمــر يبحــ

 .وكذا لو عرف سالمهما وجهل عدالتهما، توقف حىت يتحقق ما يبين عليه، من عدالة أو جرح
سـقهما وقـت احلكـم، نقـض حكمـه، ولـو حكـم �لظـاهر، مث تبـني ف.شـاذة )٤١(حيكم وبه روايـة: وقال يف اخلالف

وينبغــــي أن يكــــون الســــؤال عــــن التزكيــــة ســــرا، فإنــــه أبعــــد مــــن .وال جيــــوز التعويــــل يف الشــــهادة علــــى حســــن الظــــاهر
 .، ويثبت مطلقة)٤٢(التهمة

ت اجلــرح اال مفســرا ت مطلقــا، وال حيتــاج اجلــرح )٤٣(ويفتقــر إىل املعرفــة الباطنــة املتقادمــة، وال يثبــ ، ويف اخلــالف يثبــ
، قـدم اجلـرح النـه شـهادة )٤٤(تقادم املعرفة، ويكفي العلم مبوجـب اجلـرح، ولـو اختلـف الشـهود يف اجلـرح والتعـديل إىل

 .توقف احلاكم: ولو تعارضت البينتان يف اجلرح والتعديل، قال يف اخلالف.مبا خيفي على اآلخرين
 .يعمل على اجلرح كان حسنا: ولو قيل
 .)٤٥(ستحب فيمن ال قوة عندهوي.ال �س بتفريق الشهود: التاسعة
شــاهد �جلــرح، إال مــع املشــاهدة لفعــل مــا يقــدح يف العدالــة، أو أن يشــيع ذلــك يف النــاس  )٤٦(ال يشــهد: العاشــرة

 .شياعا موجبا للعلم، وال يعول على مساع ذلك من الواحد والعشرة، لعدم اليقني خبربهم
ت عدالــة الشــاهد، حكــم �ســتمرار عدالتــه حــىت يتبــني إن مضــت مــدة، ميكــن تغــري : )٤٧( مــا ينافيهــا، وقيــلولــو ثبــ

 .حال الشاهد فيها، استأنف البحث عنه، وال حد لذلك بل حبسب ما يراه احلاكم
 ينبغي أن جيمع قضا� كل اسبوع وو�ئقه وحججه، ويكتب: احلادية عشرة

___________________________________ 
 .امللزم على ماذكر سوى مالعله �لقياس اشبه، نعم هذه حمسنات عقلية وبعضها شرعية ايضا بل تكفي الو�ئق لالصل، وعدم الدليل) ٤٠(
 .بل روا�ت بعضها صحيحة اال أن املنقول اعراض املشهور عن العمل �ا) ٤١(
ــ) ٤٢( ــ ــو ذل ــاء او حنــ ـــيهم او وفــــاء، او حيــ ـــنهم او طمعــــا فـ ـــا مـ ـــزكيتهم خوفـ ـــة احتمــــل ان يكــــون تـ ــهود عالنيـ ت(كاذ لــــو ســــئل عــــن الشــ ) وتثبــــ

 .اي املطلقة على حاله سرا وعالنية، وال �نكشاف السر بكيفية العالنية) مطلقة(العدالة
ت الفسـق، ولكـن ) وال حيتـاج اجلـرح(فلو قال فالن فاسـق ومل يفسـر السـبب كفـى) مطلقا(�ن يعني سبب الفسق) ٤٣( إذ مبعصـية واحـدة يثبـ

 .مبئة طاعة التثبت العدالة
فــال حيكــم للمــدعى وال للمــدعي عليــه، بــل تصــبح القضــية كأ�ــا مل ) توقــف احلــاكم(زيــد فاســق: عــادل، وقــال الثــاينفقــال احــدمها زيــد ) ٤٤(

 .يتحاكم فيها
 .الشاهد الذي ال قوة عقل عنده فيحتمل اشتباهه، وغلطه وحنو ذلك: اي) ٤٥(
 .ال جيوز للشاهد ان يفسق احدا: اي) ٤٦(
 .لبعض االعتبارات، وعن بعضهم بتحديده بستة اشهر هو حمكي عن بعض العامة: يف اجلواهر) ٤٧(

    



١٤١ 

 .)٤٨(واذا اجتمع ما لسنة، مجعه مث كتب عليه قضاء سنة كذا.فإذا اجتمع ما لشهر، كتب عليه من شهر كذا.عليها
، فــإن محــل لــه مــن بيــت املــال مــا يصــرفه يف )٤٩(كــل موضــع وجــب علــى احلــاكم فيــه كتابــة احملضــر: الثانيــة عشــرة
وال جيــب علــى احلــاكم دفــع القرطــاس مـــن .وكــذا إن أحضــر امللــتمس ذلــك مــن خاصــة.يــه الكتابــةذلــك، وجــب عل

 .خاصة
ت: الثالثــة عشــرة ــ الشــهود، اذا كــانوا مــن ذوي البصــائر واالد�ن القويــة، مثــل أن يفــرق  )٥٠(يكــره للحــاكم أن يعن

 .ويستحب ذلك يف موضع الريبة.بينهم، الن يف ذلك غضا منهم
، أو يتعقبه، بـل يكـف )٥١(جيوز للحاكم أن يتعتع الشاهد، وهو أن يداخله يف التلفظ �لشهادةال : الرابعة عشرة

ولو توقف يف الشهادة، مل جيز له ترغيبه إىل االقدام علـى االقامـة، وال تزهيـده يف .عنه حىت ينهي ما عنده، وإن تردد
 .هوكذا ال جيوز إيقاف عزم الغرمي عن االقرار، النه ظلم لغرمي.إقامتها

لعلـك قبلتهـا، " عنـد اعرتافـه �لـز� : وجيوز ذلك يف حقوق هللا تعاىل، فإن الرسول صلى هللا عليه وآله قال ملـاعز
 .)٥٢(وهو تعريض �يثار االستتار": لعلك ملستها 

 .)٥٣(يكره أن يضيف أحد اخلصمني دون صاحبه: اخلامسة عشرة
 .الدافع هلا إن توصل �ا إىل احلكم له �لباطل، و�مث )٥٤(الرشوة حرام على آخذها: السادسة عشرة

ولـو تلفـت قبـل وصـوهلا اليـه، ضـمنها .وجيـب علـى املرتشـي إعـادة الرشـوة إىل صـاحبها.ولو كـان إىل حـق، مل �مث
 .له

 إذا التمس اخلصم إحضار خصمه جملس احلكم أحضره اذا كان: السابعة عشرة
___________________________________ 

 .ذلك لتسهيل اخراج كل ما ارادوا �لسنة والشهر واالسبوع، عليه وعلى القاضي الذي �يت من بعدهكل ) ٤٨(
 .من ماله اخلاص به: اي) دفع القرطاس من خاصته(يعين الشهادة والدعوى واحلكم: احملضر) ٤٩(
الشـك ولـو مـن اجـل ضـعف املشـهور نفسـا، ) لريبـةا(-كمـا يف اقـرب املـوارد   -الذلة واملنقصة ) غضا(من العنت وهو االلقاء يف املشقة) ٥٠(

 .او عقال أو غريمها
او (فيدخل معه كلمات توقعه يف الرتدد أو الغلط، كما لو قال الشاهد اشرتاه، فيقول احلاكم مبئة، او يف مكان كذا، او يف يوم اجلمعـة) ٥١(

 .محله على ترك الشهادة: اي) تزهيده(يساعده على امتام كالمه: اي) يتعقبه
 .�ن االفضل السرت على املتجاوز حقوق هللا تعاىل: اي) ٥٢(
 .�ن يدعوه على غداء او عشاء يف وقت احملاكمة، النه نوع ترجيح) ٥٣(
 .سواء حكم �حلق او �لباطل) ٥٤(

    



١٤٢ 

 .أما لو كان غائبا، مل يعده احلاكم حىت حيرر الدعوى.، سواء كان حرر املدعي دعواه أو مل حيررها)٥٥(حاضرا
ــزوم املشــقة يف الثــاين، وعــدمها يف االول ولــيس لــه هنــاك خليفــة .هــذا اذا كــان يف بعــض مواضــع واليتــه.والفــرق ل

ولـو داعـى علـى امـرأة، فـإن كانـت بـرزة .وإن كان يف غري واليته، أثبت احلكم عليه �حلجة، وإن كان غائبا.)٥٦(حيكم
 .بينها وبني غرميها وإن كانت خمدرة، بعث اليها من ينوبه يف احلكم،.فهي كالرجل

 :النظر الثالث يف كيفية احلكم
 وفيها مقاصد
 :يف وظائف احلاكم: املقصد االول
 :وهي سبع
 .، واجللوس، والنظر، والكالم، واالنصات، والعدل يف احلكم)٥٧(التسوية بني اخلصمني، يف السالم: االوىل

 .التسوية، مع التساوي يف االسالم أو الكفروإمنا جتب .وال جتب التسوية يف امليل �لقلب، لتعذره غالبا
 .ولو كان أحدمها مسلما، جاز أن يكون الذمي قائما، واملسلم قاعدا أو أعلى منزال

أحد اخلصمني ما فيـه ضـرر علـى خصـمه، وال أن يهديـه لوجـوه احلجـاج، الن ذلـك  )٥٨(ال جيوز أن يلقن: الثانية
 .يفتح �ب املنازعة، وقد نصب لسدها

ــــــو أحــــــس منهمــــــا .إذا ســــــكت اخلصــــــمان، اســــــتحب أن يقــــــول هلمــــــا تكلمــــــا، أو ليــــــتكلم املــــــدعي :الثالثــــــة ول
 .ويكره أن يواجه �خلطاب أحدمها، ملا يتضمن من إحياش اآلخر.، أمر من يقول ذلك)٥٩(�حتشامه

___________________________________ 
وهـو وجـوده ) يف االول(وهـو احضـاره مـن خـارج البلـد) يف الثـاين(ه عـاءيكتـب املـدعى إد: اي) حيـرر الـدعوى(كان يف بلد احلـاكم: اي) ٥٥(

 .يف البلد
: اي) بـرزة(الشرعية من بينـة او غريهـا) �حلجة(من البالد االخرى) غري واليته(واال مسع �لبينة وارسل النتيجة إىل خليفة ليحكم بينهما) ٥٦(

 .ينوب عن القاضي: اي) ينوبه(وهي اليت الخترج اال لضرورة) خمدرة(لمن عاد�ا الربوز إىل حوائجها ولو كانت إىل جمالس الرجا
�ن ال يــرد احلــاكم ســالم احــد اخلصــمني �حــرتام اكثــر مــن اآلخــر، او يســلم علــى احــدامها وال يســلم علــى اآلخــر، او يتفــاوت ســالمه ) ٥٧(

ــى مــن مكــان) واجللــوس(عليهمــا ــس احــدمها يف مكــان اعل �ن ينظــر إىل احــدمها اكثــر مــن ) والنظــر(االخــر مــع احــدمها اكثــر مــن اآلخــر، وجيل
ت  ) والكـالم(اآلخر، او بنظرة احرتام اكثر من اآلخـر ت قلـ مـع احـدمها اكثـر او احسـن مـن الكـالم مـع االخـر، مـثال يقـول احلـاكم الحـدمها انـ
لعلــه ) والعــدل(ه لكــالم اآلخــر�ن يســتمع إىل كــالم احــدمها اكثــر او احســن مــن اســتماع) واالنصــات(كــذا، ويقــول لآلخــر انــتم تفضــلتم كــذا

 .�حملبة) امليل �لقلب(ال على السالم.يكون عطفا على التسوية
 .اي االحتجاج واالستدالل وقد نصب احلاكم) احلجاج(يعلم احلاكم، والتلقني محل الشخص على قولة معينة: اي) ٥٨(
 .وحشة: اي) احياش(تكلم أنت: له�ن يقول ) احدامها(ان سكو�ما بسبب احتشامه واحرتامه و�يبه: اي) ٥٩(

    



١٤٣ 

إن أبيــا اال )٦٠(اذا ترافــع اخلصــمان، وكــان احلكــم واضــحا لزمــه القضــاء ويســتحب ترغيبهمــا يف الصــلح: الرابعــة ، فــ
 .املناجزة، حكم بينهما وإن أشكل أخر احلكم حىت يتضح، وال حد للتأخري اال الوضوح

 .فاالول ، بدئ �الول)٦١(اذا ورد اخلصوم مرتتبني: اخلامسة
يــذكرهم : يكتــب امســاء املــدعني، وال حيتــاج إىل ذكــر اخلصــوم، وقيــل: يقــرع بيــنهم، وقيــل: إن وردوا مجيعــا، قيــل

 .وجيعلها حتت ساتر، مث خيرج رقعة رقعة ويستدعي صاحبها.أيضا، لتحضر احلكومة معه، وليس مبعتمد
 .، مع تعسر القرعة �لكثرة)٦٢(إمنا تكتب امساؤهم: وقيل

املـدعي بـدعوى مل تسـمع حـىت جييـب عـن الـدعوى وينتهـي احلكومـة،  )٦٣(إذا قطع املدعى عليه دعوى: السادسة
 .مث يستأنف هو
 .ولو ابتدرا �لدعوى، مسع من الذي عن ميني صاحبه. أحد اخلصمني �لدعوى فهو أوىل )٦٤(اذا بدر: السابعة

ويكره للحـاكم أن يشـفع .، فيقدم دفعا للضررولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء مامل يستضر أحدمها �لتأخري
 .)٦٥(يف إسقاط حق أو ابطال

 :يف مسائل متعلقة �لدعوى: املقصد الثاين
 :وهي مخس
ويقبـل االقـرار ��هـول .، مثـل أن يـدعي فرسـا أو ثـو�)٦٦(قال الشيخ ال تسمع الدعوى إذا كانت جمهولة: االوىل

 نت الدعوىأما لو كا.ويلزم تفسريه، ويف االول إشكال
___________________________________ 

مل يتضح للحاكم ان احلق مع ايهما وصار احلكم : يعين) اشكل(تنفيذ احلكم من االجناز: اي) املناجزة()وا�صلح خ�  (لقوله تعاىل ) ٦٠(
 .مشكال عليه

) وجيعلهــا(ايهــم يــتكلم اوال) يقــرع بيــنهم(اســتمع احلـاكم اليــهتكلــم، او اذابــدأ هــو �لكــالم : فقيــل لـه) بــدء(برتتيـب واحــدا قبــل آخــر: اي) ٦١(
 .يف كيس، او خمبأ، او غريمها)) حتت ساتر(الرقاع

 .من اوراق وتطرح بني يدي احلاكم ليأخذها واحدة واحدة ويستدعي صاحب االسم الذي فيها) ٦٢(
نــاء كـالم زيــد قـال عمـرو ان زيــدا ايضـا شــتمين، فيقـول لــه جديـدة منـه علــى املـدعي، مــثال زيـد ادعـى علــى عمـرو انــه سـرق مالـه، ويف اث) ٦٣(

 .اصرب حىت تتم هذه الدعوى من زيد وحنكم يف مسألة السرقة، مث ابدأ انت مسألة الشتم: احلاكم
أخري قدمــه احلــاكم، كاملســافر الــذي ال ينتظــره ر ) �لتــأخر(بــدء ا �لكــالم معــا: اي) ابتــدرا(عجــل وبــدأ: اي) ٦٤( فقــاؤه، فــإن كــان يتضــرر �لتــ

 .واملرأة اليت ختاف لو اخرت �لليل
 .يصري شفيعا إىل املستحق يف اسقاط حقه، او إىل املدعى يف ترك االدعاء: اي) ٦٥(
ـــفاته) ٦٦( ـــد فرســـــا او ثـــــو�، دون ان يعــــني صــ ــى زيـ ـــدعي علـــ ــرار ��هــــول(�ن يـ ثال ) االقـــ ــ ـــئ  -�ن يقـــــول مــ لزيـــــد علـــــي شــــئ، او عنـــــدي شــ
 .ص صفات ماله، وقد يقر املدعي عليه بصحة الدعوى فيلزم �لتفسري، واال فبعد الثبوت يرجع إىل الصلحاذ قد ينسى الشخ) اشكال(لزيد
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: وال بـد مـن ايـراد الـدعوى بصـيغة اجلـزم، فلـو قـال.، مسعت وإن كانت جمهولة، الن الوصية ��هول جـائزة)٦٧(وصية
 .، وحيلف املنكر، وهو بعيد عن شبه الدعوىوكان بعض من عاصر�ه يسمعها يف التهمة.أظن أو أتوهم مل تسمع

وإن كـــان عرضـــا مثليـــا، .إذا كـــان املـــدعى بـــه مـــن االمثـــان، افتقـــر إىل ذكـــر جنســـه ووصـــفه ونقـــده )٦٨(قـــال: الثانيـــة
وإن مل يكــن مثليــا، فــال بــد مــن ذكــر القيمــة، ويف .ضــبطه �لصــفات، ومل يفتقــر إىل ذكــر قيمتــه، وذكــر القيمــة أحــوط

 .مساواة الدعوى �القرار الكل إشكال ينشأ من
ت الــدعوى، هــل يطالــب املــدعى عليــه �جلــواب أم يتوقــف ذلــك علــى التمــاس املــدعي؟ فيــه تــردد، : الثالثــة إذا متــ

 .والوجه أن يتوقف، النه حق له فيقف على املطالبة
غـري واليتــه،  وإن مل يكـن، وكـان يف. لـو ادعـى أحـد الرعيـة علــى القاضـي فـإن كـان هنـاك إمـام رافعــه اليـه: الرابعـة

 .)٦٩(وإن كان يف واليته، رافعه إىل خليفته.رافعه إىل قاضي تلك الوالية
 .يستحب للخصمني أن جيلسا بني يدي احلاكم، ولو قاما بني يديه كان جائزا: اخلامسة

 :اما اقرار، أو انكار، أو سكوت: يف جواب املدعى عليه وهو: املقصد الثالث
 .)٧٠(ائز التصرففيلزم اذا كان ج: أما االقرار

 .ال، النه حق له فال يستويف اال مبسألته: وهل حيكم به عليه من دون مسألة املدعي؟ قيل
 .ألزمتك، أو قضيت عليك، أو إدفع اليه ماله: وصورة احلكم أن يقول

___________________________________ 
رأينــا عصـره وزمانــه ويف : اي) مــن عاصـر�ه(كـان يقــول اعطـوه شـيئا) الوصـية ��هــول(كمـا لـو ادعــى عمـرو ان ا� زيــد اوصـى لـه بشــئ) ٦٧(

 .-كما لو قالوا   -إذ الدعوى معناها اخلرب اجلازم ) عن شبه الدعوى(اذا كان املدعى عليه متهما) يف التهمة(شيخه ابن متام : اجلواهر
لــرية وحنوهــا كــان يقــول مــثال اطلبــه عشــرين لــرية ذهبيــة جميديــة فــاجلنس كالــدينار، والتومــان، وال) مــن االمثــان(الشــيخ الطوســي : اي) ٦٨(

ــــد جميديـــــة ــة والنقـ ـــف ذهبيـــ ـــا(لـــــرية، والوصــ ــا: اي) عرضــ ــا ومتاعـــ ـــا(عروضـــ ــا) مثليــ ــة والســـــكر، وحنومهـــ ــا(كاحلنطـــ ـــالفرش واالرض ) مل يكـــــن مثليـــ كــ
 .لكفكما يسمع االقرار �ذه من دون هذه القيود يلزم قبول الدعوى كذ) �القرار(وحنومها

 .خليفة نفس ذاك القاضي اذاكان له خليفة خيلفه يف القضاء اوقات سفره او مرضه او حنو ذلك: اي) ٦٩(
ادعــى زيــد علــى عمـرو الــف دينــار، فــاقر بصـحة الــدعوى لــزم علــى عمـرو دفــع االلــف اذا كــان مل يكـن حمجــورا لســفه او فلســا او : مـثال) ٧٠(

 .القاضي) يقول ان(طلب زيد االلف: اي) مسألة املدعى(غريمها

    



١٤٥ 

 .، مل يكتب حىت يعلم امسه ونسبه، أو يشهد شاهدا عدل)٧١(ولو إلتمس أن يكتب له �القرار
كشــف   )٧٢(ولــو ادعــى االعســار.ولــو شــهد عليــه �حلليــة جــاز، ومل يفتقــر إىل معرفــة النســب، واكتفــى بــذكر حليتــه

 .عن حاله
 .ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان، أشهرمها االنظار حىت يوسرويف تسلميه إىل غرمائه، .فإن استبان فقره، أنظره

 .وهل حيبس حىت يتبني حاله؟ فيه تفصيل ذكر يف �ب املفلس
فإذا قـال ال حـق لـه علـي، فـإن كـان املـدعي يعلـم أنـه موضـع املطالبـة �لبينـة، فـاحلكم �خليـار، إن : وأما االنكار
ما إذا كان املـدعي اليعلـم أنـه موضـع املطالبـة �لبينـة، وجـب أن ؟ أ)٧٤(ألك بينة وإن شاء سكت: شاء قال للمدعي

وال حيلـف املـدعى عليـه إال بعـد سـؤال .فـإن مل يكـن لـه بينـة، عرفـه احلـاكم أن لـه اليمـني.يقول احلاكم ذلـك أو معنـاه
بتلـك اليمـني، ولـو تـربع هـو، أو تـربع احلـاكم �حالفـه، مل يعتـد .املدعي، النه حق له فيتوقـف اسـتيفاؤه علـى املطالبـة

 .فإن حلف، سقطت الدعوى.، أو ينكل)٧٥(مث املنكر إما أن حيلف، أو يرد.وأعادها احلاكم إن التمس املدعي
 .مل حيل له مقاصته، ولو عاود املطالبة، أمث ومل تسمع دعواه )٧٦(ولو ظفر املدعي بعد ذلك مبال الغرمي

 .مل �ا ما مل يشرتط املنكر سقوط احلق �ليمنييع: ولو أقام بينة مبا حلف عليه املنكر مل تسمع، وقيل
 وكذا لو أقام بعد االحالف شاهدا، وبذل معه.إن نسي بينة مسعت وإن أحلف، واالول هو املروي: وقيل

___________________________________ 
ن زيدا لـه بذمـة الرجـل الـذي داره يف املكـان االوصاف املميزة له كأن يكتب ا) �حللية(يكتب القاضي للمدعي اقرار املدعى عليه: اي) ٧١(

 .الفالين ويؤذن يف املسجد الفالين، وهو كهل، اخل الف دينار
يف بنـاء، او محالـة أو كتابـة او غريهـا عمـا هـو ) ليستعملوه(امهله: اي) انظره(ادعى املدعى عليه انه معسر ال يقدر على أداء ديته: اي) ٧٢(

 .ه ويدفع مثنه للمدعيعلى من يستعمل) او يؤاجروه(شأنه
 .يف آخر كتاب املفلس قبيل كتاب احلجر) ٧٣(
 .سكت احلاكم، اذ الواجب تعليم االحكام ملن ال يعلمها أما من يعلم حكمه فال معىن لتعليمه: اي) ٧٤(
 .الحيلف هو، واليرد اليمني على املدعي: اي) او ينكل(ليحلف املدعي: يرد اليمني على املدعي ويقول: اي) ٧٥(
ت عنــده شــهود عــدول ولكنــه نســيهم، مث بعــد حلــف املنكــر : اي) نســى بينتــه(اي االخــذ منــه مبقــدار دعــواه) مقاصــته(املنكــر: اي) ٧٦( كانــ

 .املنكر) تذكرها وان احلف
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، جــاز مطالبتــه وحــل مقاصــته ممــا جيــده لــه، مــع امتناعــه عــن )٧٨(أمــا لــو اكــذب احلــالف نفســه.، وهنــا أوىل)٧٧(اليمــني
وإن نكـل املنكـر، مبعـىن انـه مل حيلـف .سـقطت دعـواه )٧٩(رد اليمني على املدعي، لزمه احللف، ولو نكل وإن.التسليم

 .ويكرر ذلك ثال�، استظهارا ال فرضا.إن حلفت وإال جعلتك �كال: ومل يرد، قال احلاكم
ت حقــه وإن: يقضــي عليــه �لنكــول، وقيــل: فــإن أصــر، قيــل ــ ــى املــدعي فــإن حلــف ثب امتنــع  بــل يــرد اليمــني عل

ولــو كــان للمـدعى بينــة، مل يقــل .ولــو بـذل املنكــر ميينــه بعـد النكــول، مل يلتفــت اليـه.سـقط، واالول أظهــر وهـو املــروي
 .)٨٠(أحضرها، الن احلق له: احلاكم
ومـع االقامـة �لشـهادة، ال حيكـم .ومع حضورها ال يسأهلا احلاكم، مـا مل يلـتمس املـدعي.جيوز وهو حسن: وقيل

 .املدعي أيضاإال مبسألة 
إن قـال: وبعـد أن يعــرف عدالـة البينــة، يقـول إن .نعــم وســأل االنظـار يف إثباتــه انظـره ثــال�: هــل عنــدك جـرح؟ فــ فــ
 .تعذر اجلراح، حكم بعد سؤال املدعي
، إال أن تكـــون الشـــهادة علـــى ميـــت، فيســـتحلف علـــى بقـــاء احلـــق يف ذمتـــه )٨١(وال يســـتحلف املـــدعي مـــع البينـــة

 .إستظهارا
 .على صيب أو جمنون أو غائب، ففي ضم اليمني إىل البينة تردد، أشبهه أن ال ميني )٨٢(ولو شهدت

 ويدفع احلاكم من مال الغائب قدر احلق، بعد تكفيل القابض
___________________________________ 

ف املــدعي هــو ايضــا يف مكــان الشــاهد اآلخــر وهنــا اوىل: اي) ٧٧( واليمــني أضــعف مــن البينــة فــإذا مل تقبــل بعــدم القبــول الن الشــاهد ) حلــ
 .البينة، مل يقبل الشاهد واليمني بطريق أوىل

 .اذ من شروط املقاصة امتناع الغرمي عن تسليم احلق الذي عليه) ما امتناعه(قال املنكر بعد احللف، اين كذبت: اي) ٧٨(
رات واجبــا علــى القاضــي، بــل امنــا هــو ليظهــر كــون املنكــر لــيس التكــرار ثــالث مــ: اي) اســتظهارا الفرضــا(قــال ال احلــف: املــدعي اي) ٧٩(

 .اي يعتربه �كال وحيكم عليه بثبوت ادعاء املدعي) �لنكول(مصرا
طلب املدعي من : اي) حكم بعد سؤال املدعي(ال يسأل من البينة الشهادة: اي) ال يسأهلا(ان شاء احضر البينة وإن شاء مل حيضرها) ٨٠(

 .احلاكم احلكم
ين عــن احللــفاذ ا) ٨١( ت(لبينــة تغــ ت معــني كــذا كــذا اليقبــل ببينــة وميــني معــا) علــى ميــ طلبــا : اي) اســتظهارا(فمــن ادعــى انــه يطلــب مــن ميــ

 .لظهور احلق، اذ املدعى عليه وهو امليت لعله لو كان حاضرا هدم الدعوى بطرق خمتلفة
ث لــو جــاء الغائــب واكــذب الــدعوى واقــام احلجــة اخـــذ يطلــب احلــاكم مــن القــابض للمــال الكفيــل حب: اي) بعــد تكفيــل(البينــة: اي) ٨٢( يــ

مالزمــة املنكــر فضــال عــن حبســه : اي) مالزمتــه(للمــدعي) ولــيس لــه(املــدعى عليــه، فتســقط الــدعوى) احــالف الغــرمي(احلــاكم مــن الكفيــل املــال
 .مطالبة املنكر: اي) وال مطالبة بكفيل(حىت �يت بينة املدعي
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نــة غائبــة، خـــريه احلــاكم بـــني الصــرب وبــني إحـــالف الغــرمي، ولـــيس لــه مالزمتـــه وال ولــو ذكـــر املــدعي أن لـــه بي .�ملــال
جيـرب حـىت جييـب، : فإن عاند، حبس حىت يبني وقيل .، الزم اجلواب)٨٣(فإن اعتمده: وأما السكوت .مطالبته بكفيل

إن أصــر رد احلــاك.يقــول احلــاكم إمــا أجبــت وإال جعلتــك �كــال ورددت اليمــني علــى املــدعي: وقيــل م اليمــني علــى فــ
 .بناء على عدم القضاء �لنكول )٨٤(املدعي، واالول مروي، واالخري
 .أو خرس، توصل إىل معرفة جوابه �الشارة املفيدة لليقني )٨٥(ولو كان به آفة من طرش

ولــــو اســــتغلقت اشــــارته، حبيــــث حيتــــاج إىل املــــرتجم مل يكــــف الواحــــد، وافتقــــر يف الشــــهادة �شــــارته إىل مرتمجــــني 
 .تتعلق �حلكم على الغائب: مسائل .عدلني

يعتـــــرب يف : ، وقيـــــل)٨٦(يقضـــــى علـــــى مـــــن غـــــاب عـــــن جملـــــس القضـــــاء مطلقـــــا، مســـــافرا كـــــان أو حاضـــــرا: االوىل
 .حضوره جملس احلكم) بغري؟(احلاضر
يقضــى علــى الغائــب يف حقــوق النــاس كالــديون والعقــود وال يقضــى يف حقــوق هللا كــالز� واللــواط، ال�ــا : الثانيــة
، ويف )٨٧(ولـــو اشـــتمل احلكـــم علـــى احلقـــني قضـــي مبـــا خيـــتص النـــاس، كالســـرقة يقضـــى �لغـــرم .علـــى التخفيـــف مبنيـــة

 .القضاء �لقطع تردد
، فــادعى الغــرمي التســليم إىل املوكــل وال بينــة، ففــي االلــزام )٨٨(لــو كــان صــاحب احلــق غائبــا فطالــب الوكيــل: الثالثــة

ـــؤدي إىل تعـــذر طلـــب تـــردد، بـــني الوقـــوف يف احلكـــم الحتمـــال االداء،  ـــف ي وبـــني احلكـــم وإلغـــاء دعـــواه، الن التوق
 .احلقوق �لوكالء، واالول أشبه

 :يف كيفية االستحالف: املقصد الرابع
 .والبحث يف أمور ثالثة

___________________________________ 
 .�لضرب وحنوه من دون حبس) جيرب(يتكلم: اي) حىت يبني(سكت املدعى عليه: اي) ٨٣(
امنـــا يـــتم بنـــاء علـــى عـــدم كـــون جمـــرد النكـــول موجبـــا للقضـــاء عليـــه، واال فـــال حيتـــاج إىل احلـــبس او اجلـــرب، بـــل حيكـــم يقضـــي عليـــه مبجـــرد ) ٨٤(

 .السكوت
 .ولعله يكفي املرتجم الثقة وان كان واحدا غري عدل) مرتمجني عدلني(اطرش من ال يسمع، واخرس من ال يتكلم) ٨٥(
ى احلــاكم الــدار لزيــد، نعــم يبقــى الغائــب علــى ) ٨٦( يت بيــد عمــرو امنــا هــي لــه ال لعمــرو أعطــ فلــو اقــام زيــد بينــة عنــد احلــاكم علــى أن الــدار الــ

ت عليـه البينــة ويبــاع :(حجتـه، ففــي روايـة مجيــل بــن دراج، عـن مجاعــة مــن اصـحابنا عــن البـاقر والصــادق  الغائــب يقضـى عليــه اذا قامــ
 ).ويقضي عنه دينه وهو غائب) ماله خ ل(ملكه

 .من ا�ما معلوالن لعلة واحدة، ومن ان القطع من حقوق هللا تعاىل ال حقوق الناس) تردد(اي غرم املال) ٨٧(
وبـــني (إىل صـــاحب احلـــق) االداء(اي عـــدم احلكـــم: التوقـــف) بـــني الوقـــوف(صـــاحب احلـــق: يعـــين) إىل املوكـــل(وكيــل صـــاحب احلـــق: اي) ٨٨(

 .على الغرمي بوجوب التسليم إىل الوكيل) احلكم

    



١٤٨ 

ال يقتصـر يف ا�وسـي علـى لفـظ : يف اليمـني وال يسـتحلف أحـد اال ��، ولـو كـان كـافرا، وقيـل: البحث االول
وال جيــوز االحــالف بغــري .)٨٩(اجلاللــة، النــه يســمي النــور اهلــا، بــل يضــم إىل هــذه اللفظــة الشــريفة مــا يزيــل االحتمــال

ولــو رأى احلــاكم إحــالف الــذمي مبــا يقتضــيه .نه، كالكتــب املنزلــة والرســل املعظمــة واالمــاكن املشــرفةأمســاء هللا ســبحا
 .دينه أردع، جاز

قـل وهللا مـا لـه قبلـي : والتخويـف مـن عاقبتهـا، ويكفـي أن يقـول )٩٠(ويستحب للحاكم تقدمي العظة على اليمـني
 .حق

 الزم ولو التمسه املـدعي، بـل هـو مسـتحب يف احلكـم وقد يغلظ اليمني �لقول والزمان واملكان، لكن ذلك غري
 .)٩١(إستظهارا

ــذي ال الــه إال هــو الــرمحن الــرحيم، الطالــب الغالــب الضــار النــافع : مثــل أن يقــول: فــالتغليظ �لقــول قــل وهللا ال
تغلـيظ بغـري وجيـوز ال.املدرك املهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العالنية، ما هلـذا املـدعي علـي شـئ ممـا ادعـاه

 .هذه االلفاظ مما يراه احلاكم
 .، وما شاكله من االماكن املعظمة)٩٢(كاملسجد واحلرم: و�ملكان
 .كيوم اجلمعة والعيد، وغريمها من االوقات املكرمة: و�لزمان

 .ويغلظ على الكافر �الماكن اليت يعتقد شرفها، واالزمان اليت يرى حرمتها
 .، وإن قلت، عدا املال فإنه ال يغلظ فيه، مبا دون نصاب القطع)٩٣(اويستحب التغليظ يف احلقوق كله

___________________________________ 
�ن �مــر القاضــي احــد املتخاصــمني �حللــف �لقــرآن، او ) وال جيــوز االحــالف(كخــالق كــل شــئ، والقــادر علــى كــل شــئ، وحنــو ذلــك) ٨٩(

كــان حيلفـه �لتـوراة، او االجنيــل، او ) الـذمي(او بكـربالء القدســة، او �لـركن واملقـام وحنــو ذلـكصـحف ابـراهيم، او االجنيـل، او مبكــة املكرمـة، 
 .عيسى او مبوسى وعيسى 

) ان يقـول(بـدون ختويـف وموعظـة) ويكفي(�ن لفظ من يريد احللف �ن اليمني الكاذبة �دم البيوت وخترب الدنيا واآلخرة وحنو ذلك) ٩٠(
 .حيلفالقاضي ملن 

 .طلبا لظهور احلق اكثر، اذ ميكن االنسحاب ملن يريد احللف كاذ�: اي) ٩١(
 .�ن حيلف يف املسجد احلرام، او يف يوم اجلمعة او) ٩٢(

 .كبيت املقدس، وعيد الفصح، وحنومها) االماكن واالزمان(حنومها
كمـا لـو ادعـى زيـد علـى عمـرو انـه سـبه ) وان قلـت(وحنو ذلك حققوق الناس، كالنكاح والطالق، والبيع والشراء، والوقف وامللك: اي) ٩٣(

 .�قل من ربع دينار الذي هو نصاب قطع اليد يف السرقة) مبا دون(وقال له �محار مثال

    



١٤٩ 

 .، مل جيرب ومل يتحقق �متناعه نكول)٩٤(لو امتنع عن االجابة إىل التغليظ: االول
 .ه خصمه مل ينحل ميينه، فالتمس)٩٥(لو حلف ال جيب إىل التغليظ: الثاين

توضــع يــده علــى اســم هللا يف املصــحف، أو يكتــب اســم هللا ســبحانه وتوضــع : وحلــف االخــرس �الشــارة، وقيــل
 .يده عليه
 .يف لوح ويغسل، ويؤمر بشربه بعد إعالمه )٩٦(يكتب اليمني: وقيل

 .والسالم يف واقعة االخرسفإن شرب كان حالفا، وإن امتنع لزم احلق، إستنادا إىل حكم علي عليه الصالة 
وال يستحلف احلاكم أحدا، إال يف جملس قضائه، اال مع العذر كاملرض املـانع وشـبهه، فحينئـذ يسـتنيب احلـاكم 

 .)٩٧(وكذا املرأة اليت ال عادة هلا �لربوز إىل جممع الرجال أو املمنوعة �حد االعذار.من حيلفه يف منزله
، وعلـى املـدعي مـع الـرد )٩٨(دعي اليمـني يتوجـه علـى املنكـر، تعـويال علـى اخلـربيف ميـني املنكـر واملـ: البحث الثـاين

وال ميكـــن للمنكـــر مـــع بينـــة املـــدعي، النتفـــاء التهمـــة .وقـــد تتوجـــه مـــع اللـــوث يف دعـــوى الـــدم.ومـــع الشـــاهد الواحـــد
 .)٩٩(عنها

 .ة االصلية، فهو أوىل �ليمني ومع فقدها، فاملنكر مستند إىل الرباء
 ، إال على نفي فعل الغري فا�ا)١٠٠(لزمه احللف على القطع مطرداومع توجهها ي

___________________________________ 
فقط ) هللا( �ن اراد احلاكم ان حيلفه يف يوم اجلمعة، او يف مكة املكرمة، او عني له حلفا مغلظا يف التعبريات، فأىب ذلك وقال أحلف ب) ٩٤(

 .ال يف مكة وال يف يوم اجلمعة
فالتمسـه )(وهللا ال اجيـب إىل التغلـيظ يف احللـف(ان الحيلـف مغلظـا، �ن قـال -الذي جيب عليه احللـف يف اخلصـومة  -حلف : يعين) ٩٥(

 .فلو اجاب إىل التغليظ وحلف مغلظا لزمته كفارة حنث اليمني) مل ينحل ميينه(طلب منه التغليظ: اي) خصمه
ــى عمــرو ) ٩٦( كتــاب القضــاء،   -املرويــة يف الوســائل ) واقعــة االخــرس(مث يغســل ويعطــي لعمــرو ليشــربه) شــئ�ن يكتــب وهللا لــيس لزيــد عل

، وحاصلها ان االمام أمرياملؤمنني عليه الصالة والسـالم كتـب يف لـوح القسـم و اعطـاه - ١ -حديث  -من ابواب كيفية احلكم ) ٣٣(الباب
 .إىل االخرس ليشربه فامتنع، فالزمه الدين

 .يت الجيوز هلا اخلروج من البيت، وكاحلائض والنفساء اذا كان القاضي يف املسجد، وحنو ذلككاملطلقة ال) ٩٧(
ت ) ٩٨( يب  املـروي عديــدا عـن أهــل البيـ ) مـع الــرد)(البينــة علـى املــدعي واليمـني علــى مـن انكــر(-صـلى هللا عليــه وآلـه  -ومنــه قـول النــ
فيهــا كــان للحــاكم فطنــة ) مــع اللــوث(�ن يكــون املــدعي شــاهد واحــد وحيلــف هــو) د الواحــدومــع الشــاه(رد املنكــر اليمــني علــى املــدعي: اي

صدق املدعي، كما لو وجـد شـخص مقتـوال يف دار، فـادعى ويل املقتـول ان صـاحب الـدار هـو القاتـل، فهنـا يتوجـه اليمـني علـى املـدعي وهـو 
 .ويل املقتول

ت االدعـاء فتسـتمر لـوال دليـل اقـوى  مته عما يدعيه عليـه املـدعي بـراءة ذ براء: اي) ة االصلية الرباء(عن البينة: اي) ٩٩( ة كانـت قطعـا قبـل وقـ
 .منها

: واليكفــي أن يقــول) لــيس لــه علــي مــا يدعيــه(او يقــول) فــالن لــيس لــه علــي شــئ(�ن يقــول املنكــر: مطلقــا وبوجــه مــن الوجــوه: اي) ١٠٠(
 .العلم يل مبا يدعي
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ولـو ادعـى علـى أبيـه امليـت، .ابتياع أو قرض أو جناية فـأنكر، حلـف علـى اجلـزمعليه  )١٠١(فلو ادعى.على نفي العلم
 .قبض وكيلك: وكذا لو قيل.مل يتوجه اليمني ما مل يدع عليه العلم، فيكفيه احللف أنه ال يعلم

 فـإن ردهـا املنكـر توجهـت،: علـى قـول )١٠٢(أما املدعي وال شاهد له، فال ميـني عليـه إال مـع الـرد، أو مـع النكـول
: ، مث بـذهلا قبـل االحـالف، قـال الشـيخ)١٠٣(ولـرد املنكـر اليمـني.ولـو نكـل سـقطت دعـواه امجاعـا.فيحلف على اجلـزم

ويكفي مـع االنكـار احللـف علـى نفـي .ليس له ذلك إال برضا املدعي، وفيه تردد منشأه أن ذلك تفويض ال إسقاط
ــــه �يت علــــى الــــدعوي)١٠٤(االســــتحقاق إجــــارة مــــثال، فأجــــاب �ين مل أغصــــب ومل  فلــــو ادعــــى عليــــه غصــــبا أو.، الن
ــف عليــه: أســتأجر، قيــل والوجــه أنــه إن .يلزمــه احللــف علــى وفــق اجلــواب، النــه مل جيــب بــه إال وهــو قــادر علــى احلل

، فقـد انقلــب )١٠٥(ولـو ادعــى املنكـر االبـراء أو االقبـاض.تطـوع بـذلك صـح، وإن اقتصـر علــى نفـي االسـتحقاق كفـى
 .ولو حلف على نفي ذلك كان آكد، لكنه غري الزم.ي املدعي اليمني على بقاء احلقمدعيا واملدعي منكرا، فيكف

، يتوجــه معــه اليمــني، ويقضــي علــى املنكــر بــه مــع النكــول، كــالعتق )١٠٦(وكــل مــا يتوجــه اجلــواب عــن الــدعوى فيــه
 .والنكاح والنسب وغري ذلك

ــى القــول �لقضــاء �لنكــول، وعلــى القــول اآلخــر تــرد اليمــني ــى املــدعي، ويقضــي لــه مــع اليمــني  )١٠٧(هــذا عل عل
 .وعليه مع النكول

___________________________________ 
ف علــى : ال اعلــم: فيقــول) قــبض وكيلــك(علــى االبــن النــه لــيس فعلــه فــيفحص االثبــات �لبينــة) مل يتوجــه اليمــني(بصــيغة ا�هــول) ١٠١( وحيلــ

 .عدم العلم
ـــ(امتنــــاع املنكــــر عــــن احللــــف: اي) ١٠٢( ــى قـ ــول املنكــــر مــــن دون حاجــــة إىل ميــــني ) ولعلــ اذ هنــــاك قــــول بثبــــوت دعــــوى املــــدعي مبجــــرد نكــ

 .املدعي عن اليمني بعد رد املنكر هلا عليه) ولو نكل(املدعي
 .احالف القاضي للمدعي: اي) قبل االحالف(اي حلف املنكر) مث بذهلا(اي رد اليمني على املدعي) ١٠٣(
 .تربع: اي) تطوع(احللف) مل جيب به(يشمله: اي) �يت على الدعوى(ادعاه املدعي دون أن ينفي السبب اخلاص الذي) ١٠٤(
 .نفي االبراء واالقباض: اي) نفي ذلك(صحيح اين غصبت لكنه أبرأ ذميت، او اقبضته ا�ه بعد ذلك: قال املنكر: اي) ١٠٥(
العبد ان املوىل اعتقه وانكر املوىل، او ادعى زيـد او فلو ادعى ) كالعتق(تكون الدعوى مسموعة يستحق �ا اجلواب من اخلصم: اي) ١٠٦(

ت  -فاطمــة النكــاح بينهمــا وانكــر اآلخــر، او ادعــى زيــد انــه ابــن عــم عمــرو  كــالطالق، ) غــري ذلــك(وانكــر عمــرو ذلــك -فيشــركه يف ارث امليــ
 .والرجعة، وهلم جرا

 .املدعي) وعليه -ويقضي له (حني نكول املنكر وامتناعه عن احللف) ١٠٧(

    



١٥١ 

 :مسائل مثان
، مــا مل يــدع عليــه العلــم مبــوت املــورث، والعلــم �حلــق، وأنــه تــرك يف يــده )١٠٨(ال يتوجــه اليمــني علــى الــوارث: االوىل
 .ولو ساعد املدعي على عدم أحد هذه االمور، مل يتوجه.ماال

، وادعـى يف يـده مـاال، ولو ادعى عليه العلم مبوته أو �حلق، كفاه احللف أنه ال يعلم نعم، لو أثبـت احلـق والوفـاة
 .حلف الوارث على القطع

 .ويستوي يف ذلك دعوى املال واجلناية. ، فالغرمي مواله)١٠٩(إذا ادعى على اململوك: الثانية
 .، وال يتوجه اليمني على املنكر)١١٠(ال تسمع الدعوى يف احلدود، جمردة عن البينة: الثالثة
جـاز أن حيلـف ليثبـت احلـد علـى القـاذف، وفيـه : ، قال يف املبسوط)١١١(لو قذفه �لز� وال بينة، فادعاه عليه.نعم
 .إذا ال ميني يف احلد: إشكال
ولو نكل لزمه املال دون القطـع، بنـاء علـى القضـاء . يتوجه عليه اليمني، السقاط الغرم )١١٢(منكر السرقة: الرابعة

 .وكذا لو أقام شاهدا وحلف.وال يثبت احلد على القولني.وإال حلف املدعى.�لنكول، وهو االظهر
 أسقطت: بينة فأعرض عنها، والتمس ميني املنكر أو قال )١١٣(ولو كان له: اخلامسة

___________________________________ 
ابيـك انـت تعلـم مبـوت : ادعى زيد على ابن عمرو انه كان يطلـب ا�ه الـف دينـار، فـال ميـني علـى االبـن اال اذا قـال زيـد لالبـن: مثال) ١٠٨(

أي جيـب علـى االبـن أن حيلـف ان ا�ه ) على القطع(صدق املدعي االن: اي) ولو ساعد(عمرو، وتعلم حبقي عليه، وان ا�ك ترك عندك ماال
 .مل يرتك عنده ماال، وال يكفي ان حيلف انه ال يعلم ذلك

 .ان اململوك جىن عليه خطأ، وحنو ذلك فيما يلزمه مملوكا، كما لو ادعى زيد ان املال الذي بيد اململوك يل، او ادعى) ١٠٩(
 .ال�ا حق هللا تعاىل دون الناس، فليس االنسان يف احلدود صاحب حق حىت يدعيه) ١١٠(
وفســرها اجلــواهر بتفســريين، واكتفــى املســالك وغــريه ايضــا ) جــاز ان حيلــف(مــع) فادعــاه عليــه(لعــل يف العبــارة تشويشــا لتحــالف ظــاهر) ١١١(

وال بينـة ) � زاين(قـال لعمـرو -مـثال  -ان زيـدا : ليه احلكم الشرعي وان كان يصعب استفادته من ظاهر العبارة هـو�حدمها والذي يساعد ع
ت �ـا ز� عمـرو فجعلهـا زيـد دعـوى حماكمـة واكـد ان عمـرا زىن، ومل يكـن القـذف جمـرد شـتم، فـانكر عمـر الـز� قـال يف املبسـوط : عند زيـد يثبـ

 .بل يثبت حد القذف مبجرد القذف بال ميني املقذوف) الميني يف احلد(يثبت حد القذف على زيدجاز ان حيلف على انه مل يزن، ل
عمـرو ) ولـو نكـل(ان حيلـف علـى عـدم السـرقة حـىت الجيـب عليـه االلـف: عمرو سرقين الف دينار، والبينة، فعلـى عمـرو: لو قال زيد) ١١٢(
علـى (عنـد نكـول عمـرو) حلـف املـدعي(تاج إىل بينة عادلة تشهد عليه �لسرقةالتقطع يده اذ القطع حي: اي) دون القطع(قال ال احلف: اي

ت بـه املـال، دون ) القولني القول �لقضاء �لغرامة �لنكول، والقول �لقضاء �لغرامة حبلـف املـدعي بعـد نكـول املنكـر شـاهدا وحلـف وانـه يثبـ
 .قطع اليد

ـــدعي: اي) ١١٣( ـــا(للمــ ــا: اي) فـــــاعرض عنهــ ــال ال اقيمهـــ ـــة: اي) تاســـــقط(قـــ ـــدما اقـــــام البينــ ــــواز(بعــ ــــقاطه : اي) اجلـ ــــن اسـ ــــوع عـ ـــواز الرجـ جــ
 .ومل يقم الشاهد الثاين، فإن له الرجوع واقامة الشاهد الثاين وإثبات حقه) فاعرض عنه(واعراضه
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 .ال، وفيه تردد، ولعل االقرب اجلواز: البينة وقنعت �ليمني، فهل له الرجوع؟ قيل
 .ض عنه، وقنع بيمني املنكروكذا البحث لو أقام شاهدا فأعر 

ى صـاحب النصــاب: السادسـة ، )١١٥(وكـذا لــو خــرص عليــه.إبدالــه يف أثنــاء احلـول، قبــل قولــه وال ميــني )١١٤(لــو ادعــ
 .وكذا لو ادعى الذمي االسالم قبل احلول.فادعى النقصان

االقـرب أنـه ال يقبـل إال ، ليـتخلص عـن القتـل، فيـه تـردد، ولعـل )١١٦(أما لـوادعى الصـغري االنبـات بعـالج ال بسـن
 .مع البينة
حيـبس حــىت حيلـف، أو يقــر لتعـذر اليمــني يف : ، قيــل)١١٧(لـو مــات وال وارث لـه، وظهــر لـه شــاهد بـدين: السـابعة

وكـــذا لـــو ادعـــى الوصـــي أن امليـــت أوصـــى للفقـــراء، وشـــهد واحـــد فـــأنكر الـــوارث، ويف املوضـــعني .طـــرف املشـــهود لـــه
 .جبهاإشكال الن السجن عقوبة مل يثبت مو 

ت: الثامنــة ، وإن مل حيــط )١١٨(لــو مــات وعليــه ديــن حيــيط �لرتكــة، مل ينتقــل إىل الــوارث وكانــت يف حكــم مــال امليــ
 .انتقل اليه ما فضل عن الدين

 .ويف احلالني للوارث احملاكمة على ما يدعيه ملورثه، النه قام مقامه
 :يف اليمني مع الشاهد: البحث الثالث

، إســتنادا إىل قضــاء رســول هللا صــلى هللا عليــه وآلــه، وقضــاء علــي عليــه )١١٩( اجلملــةيقضــى �لشــاهد واليمــني يف
 .ويشرتط شهادة الشاهد أوال، وثبوت عدالته مث اليمني. الصالة والسالم بعده

___________________________________ 
خص اربعــني غنمــا فابــداهلا يف اثنــاء الســ) ابدالــه(يف الزكــاة) ١١٤( نة فــال زكــاة عليــه، اذ مــن شــرط الزكــاة عــدم تبــديلها يف اثنــاء اذ لــو كــان لشــ

 .ال يطلب منه ان حيلف على التبديل: اي) وال ميني(السنة
) قبـل احلـول(مخن وقدر التمر، او احلنطـة، او حنومهـا فقـال هـي عشـرة اطنـان، فقـال صـاحبها بـل هـي مثانيـة اطنـان لتـنقص الزكـاة: اي) ١١٥(

ىت تســقط اجلزيــة عنــه، اذ كـان قــد اســلم بعــد احلـول فعليــه جزيــة احلــول الســابق، يف كـل هــذا يقبــل القــول بــال فحـال عليــه احلــول وهــو مسـلم  حــ
 .ميني

ت لـه الشـعر، ونـزل منـه ) ١١٦( احلريب الذي اسر وكان غري �لغ اليقتل، فلو ادعى االسري احلريب ان بلوغه ليس طبيعيا بـل بـدواء وعـالج نبـ
 .املين

خص اجنـيب: اي) ١١٧( ت) املشـهود لـه(علـى عـدم ديـن بذمتـه) حيلـف(زيـد) حيـبس( ان امليـت كـان يطلـب زيـدا كـذا مـثالشـهد شـ ) وكـذا(امليـ
فال حيبس من ادعى عليه دين للميت، وال الوارث قبـل حلفهمـا ) مل يثبت موجبها(حيبس الوارث حىت حيلف او يقي) فانكر الوارث(يعين قيل

 .على االنكار
ت ومل ينتقــ: اي) ١١٨( ــ دون املــديون للميــت فلــو مــات زيــد، وكــان عمــرو مــديو� لــه الــف دينــار، ) للــوارث احملاكمــة(ل عنــه أصــالكأنــه للمي

 .فادعى على زيد تستوعب الرتكة، فليس لعمرو املديون لزيد انكار تلك الديون واحللف على االنكار، بل هذا احلق للوارث فقط
 .اقامة الشهادة: اي) عد االقامةب(من املدعي) مث اليمني(المطلقا يف كل ادعاء: اي) ١١٩(

    



١٥٣ 

يف االمــوال كالــدين : )١٢٠(ويثبــت احلكــم بــذلك. ولــو بــدأ �ليمــني وقعــت الغيــة، وافتقــر إىل إعاد�ــا بعــد االقامــة
 .والقرض والغضب
 .، واهلبة، والوصية له)١٢١(كالبيع، والصرف، والصلح، واالجارة، والقراض: ويف املعاوضات

كاخلطــــأ، وعمــــد اخلطــــأ، وقتــــل الوالــــد ولــــده، واحلــــر العبــــد، وكســــر العظــــام، واجلايفــــة، : واجلنايــــة املوجبــــة للديــــة
 .واملأمومة

 .)١٢٢(ويف النكاح تردد.وضابطه ما كان ماال، أو املقصود منه املال
 .وعيوب النساء، فال )١٢٣(أما اخللع والطالق والرجعة والعتق والتدبري والكتابة والنسب والوكالة والوصية اليه

 .، واالشبه القبول، النتقاله إىل املوقوف عليهم)١٢٤(الوقف إشكال، منشأه النظر إىل من ينتقل اليهويف 
ولـو امتنـع الـبعض، ثبـت نصـيب مـن .مـع الشـاهد، إال مـع حلـف كـل واحـد مـنهم )١٢٥(وال يثبت دعوى اجلماعـة

 .حلف دون املمتنع
___________________________________ 

الفــرق بينهمــا ان الــدين مثــل ان يشــرتي ثــو� بــدينار فهــذا الــدينار ديــن، والقــرض مثــل ان �خــذ ) كالــدين والقــرض(وميــنييشـاهد : اي) ١٢٠(
مــثال لــو ادعــى زيــد ان عمـــرا غصــب ثوبــه، فــاتى بشــاهد عــادل وحلــف هــو حكــم علــى زيـــد ) والغصــب(دينــارا إىل شــهر قرضــا فهــذا القــرض

 .�لغصب
ــية لـــه(املضـــاربة: اي) ١٢١( ف هـــو علـــى ) والوصـ ــ ــدا وحلـ ف دينـــار، فاقـــام شـــاهدا واحـ ــ ــه �لـ ت الفـــالين اوصـــى لـ ــى زيـــد ان امليـــ مـــثال لـــو ادعـ

ت فـال ) وقتـل الوالـد ولـده(شـبه العمـد: اي) وعمـد اخلطـأ(النـه اليثبـت بشـاهد وميـني، اال �لبينـة فقـط: دون القصـاص) للدية(ذلك النـه ان ثبـ
اذ يف قتـل العبـد للحـر ) واحلر العبد(لد بولده، فلو ادعى ويل زيد ان اب زيد قتله، قبل منه بشاهد واحد مع ميني املدعيقصاص اذ اليقتل وا

ا�ر با�ر والعبـد بالعبـد  (: يصح القصاص ايضا، أما يف قتل احلر للعبد اليكون اال الدية وهي ما يثبت بشاهد واحد وميني، لقوله تعاىل
هـــي الطعنـــة الــيت تصـــل إىل اجلـــوف مــن اي جهـــات البـــدن  ) واجلائفــة(القصـــاص فيـــه االحتمــال الـــز�دة، بـــل فيــه الديـــة فإنــه) وكســر العظـــام()
ث ديــة الــدماغ وهــو ثلــث  ) واملأمومــة(كــان ث ديــة ذلــك العضــو، فاملأمومــة ثلــ غ ام الــرأس وال قصــاص فيهمــا، بــل فيهمــا ثلــ يت تبلــ هــي الطعنــة الــ

واجلائفة بقياس حمله، فجائفة االصبع فيها ثلث دية االصبع وهكذا و�يت تفصـيل الكـالم عنهمـا وعـن كامل الدية اذ يف الدماغ كامل الدية، 
 .كاجلراح وقتل اخلطأ وحنومها) او املقصود منه ماال(كالدين والقرض) ماكان ماال(غريمها من أنواع اجلراح يف اواخر كتاب الد�ت

 .ن كون املقصود من النكاح التوالد، وحنوهمن كونه متضمنا للمال من املهر والنفقة، وم) ١٢٢(
ت بـه كونـه وصـيا، وال جييـز لـه التصـرف : اي) ١٢٣( جعله وصيا، فلو قال زيد ان وصي عمرو، واقام شاهدا واحدا وحلف على ذلـك اليثبـ

لـف، ال يثبـت �لشـاهد كما لو ادعى الزوج ا�ا معيبـة يوجـب الفسـخ، وانكـرت هـي فاقـام الـزوج شـاهدا وح) وعيوب النساء(يف اموال عمرو
 .واحللف العيب كي يصح له الفسخ

 .هل ينتقل الوقف إىل هللا تعاىل فال يقبل الشاهدين واليمني فيه، ام ينتقل إىل املوقوف عليه فيقبل) ١٢٤(
 .يعين او ادعى مجاعة ان زيدا وقف عليهم داره) ١٢٥(

    



١٥٤ 

، مـاال لـه علـى )١٢٧(فلو ادعى غرمي امليت. ماال لغريه، وال ليثبت )١٢٦(وال حيلف من ال يعرف ما حيلف عليه يقينا
وكذا لو ادعى رهنا، وأقـام شـاهدا انـه للـراهن، مل .وإن امتنع مل حيلف الغرمي.فإن حلف الوارث ثبت.آخر، مع شاهد

 .حيلف الن ميينه الثبات مال الغري
بيـنهم علـى الفريضـة، ولـو كـان  ، تثبـت الـدعوى وقسـم)١٢٨(ولو ادعى اجلماعة ماال ملورثهم، وحلفوا مع شـاهدهم
مل حيكم هلم، ولو حلف بعض أخذ، ومل يكـن للمتنـع  )١٢٩(وصية قسموه �لسوية، اال ان يثبت التفضيل، وإن امتنعوا

 .معه شركة
ــع مل حيكــم لــه، وان  ــإن كمــل ورشــد حلــف واســتحق، وان امتن ــف نصــيبه، ف ولــو كــان يف اجلملــة مــوىل عليــه، يوق

 .احللف واستيفاء نصيبهمات قبل ذلك كان لوارثه 
 :مسائل مخس

هذه اجلارية مملوكيت وأم ولـدي، حلـف مـع شـاهده، ويثبـت رقيتهـا دون الولـد، النـه لـيس مـاال، : لو قال: االوىل
 .ويثبت هلا حكم أم الولد �قراره

ــى نســلهم، فــإن حلــف املــدعون مــع شــاهدهم، : الثانيــة ــف علــيهم دارا وعل لــو ادعــى بعــض الورثــة، أن امليــت وق
 .قضي هلم

 .)١٣٠(وان امتنعوا حكم �ا مريا�، وكان نصيب املدعني وقفا
وان حلــف بعــض ثبــت نصــيب احلــالف وقفــا، وكــان البــاقي طلقــا، يقضــي منــه الــديون وخيــرج الوصــا� ومــا فضــل 

 .مريا�
ــع، كــان للــبطن الــيت �خــذ بعــده، احللــف مــع .ومــا حيصــل مــن الفاضــل للمــدعني، يكــون وقفــا ولــو انقــرض املمتن

 .الشاهد، وال يبطل حقهم �متناع االول
 ، وحلف مع شاهده تثبت)١٣١(اذا ادعى الوقفية عليه وعلى أوالده بعده: الثالثة

___________________________________ 
 .�لظن او االحتمال) ١٢٦(
 .دينه اليه وان كان �فعا له بثبوت املال للميت فيدفع) مل حيلف الغرمي(من يطلب امليت ماال: اي) ١٢٧(
ت �ــذا ) وصــية(حســب حصصــهم يف االرث) علــى الفريضــة(مــع االتيــان بشــاهدهم، المــع حلــف الشــاهد ايضــا: اي) ١٢٨( �ن اوصــى امليــ

 .بعضهم على بعض) التفصيل(يف الوصية) يثبت(املال الوالد فالن وابويه
 .جمنون او سفيه صيب او) موىل عليه(بني املدعني: اي) يف اجلملة(من احللف كلهم مجيعا) ١٢٩(
ــع واهلبــة وحنومهــا) ١٣٠( ت: اي) الــديون(ملكــا مطلقــا يتصــرفون فيــه كمــا شــاؤوا: اي) طلقــا(فلــيس هلــم التصــرف فيــه �لبي ــ ووصــا� : ديــون املي

 .عن احللف) �متناع االول(من احللف) حقهم(امليت، أما لو كان وقفا فال يقضى منه دين وال وصية
وقــف علـي وعلـى اوالدي مـن بعـدي، واتـى بشــاهد وحلـف صـارت لـه والوالده بعـده مـن دون حاجــة إىل  هـذه الـدار: مـثال قـال زيـد) ١٣١(

العامـة كبنـاء املـدارس، واملسـاجد، والشـوارع واملشـارع وحنوهـا، فإنـه الحيتـاج إىل بينـة، بـل �لثبـوت االول انقطـع عـن ) او املصاحل(حلف االوالد
 .املرياث، فال يعود مريا�

    



١٥٥ 

وكــذا اذا انقرضــت .تلــزم االوالد بعــد انقراضــه ميــني مســتأنفه، الن الثبــوت االول أغــىن عــن جتديــدهالــدعوى، وال 
 .البطون، وصار إىل الفقراء أو املصاحل

بينه وبني أوالده، افتقر البطن الثاين إىل اليمني، الن البطن الثـاين بعـد وجودهـا، تعـود   )١٣٢(أما لو ادعى التشريك
 .كاملوجودة وقت الدعوى

و ادعــى أخــوة ثالثــة، أن الوقــف علــيهم وعلــى أوالدهــم مشــرتكا فحلفــوا مــع الشــاهد، مث صــار الحــدهم ولــد، فلــ
 .فقد صار الوقف أر�عا

ت حصــة هــذا الولــد مــا مل حيلــف، النــه يتلقــى الوقــف عــن الواقــف ، فهــو كمــا لــو كــان موجــودا وقــت )١٣٣(وال يثبــ
 .الدعوى

 .ويوقف له الربع، فإن كمل وحلف أخذ
يرجـع ربعـه علـى االخـوة، ال�ـم أثبتـوا أصـل الوقـف علـيهم مـامل حيصـل املـزاحم، و�متناعـه : نع قال الشيخوإن امت

 .جرى جمرى املعدوم،، وفيه إشكال، ينشأ من اعرتاف االخوة بعدم استحقاق الربع
وقـد كـان ولو مات أحد االخوة قبل بلوغ الطفل، عزل له الثلث من حني وفاة امليت، الن الوقف صار اثـال�، 

 .فإن بلغ وحلف، أخذ اجلميع.)١٣٤(له الربع إىل حني الوفاة
وإن رد، كــــان الربــــع إىل حــــني الوفــــاة لورثــــة امليــــت واالخــــوين، والثلــــث مــــن حــــني الوفــــاة لالخــــوين، وفيــــه أيضــــا 

 .كاالول  )١٣٥(إشكال
حيلف مع شاهده ويسـتنقذه : ، وذكر أنه كان له وأعتقه، فانكر املتشبث، قال الشيخ)١٣٦(لو ادعى عبدا: الرابعة

 .وهو بعيد، النه ال يدعي ماال
 .القتل وأقام شاهدا، فإن كان خطأ أو عمد اخلطأ، حلف وحكم له )١٣٧(لو ادعى عليه: اخلامسة

وإن كان عمدا موجبا للقصاص، مل يثبت �ليمني الواحدة، وكانت شهادة الشاهد لـو�، وجـاز لـه إثبـات دعـواه 
 .�لقسامة
 .على فصلني تشتمل: خامتة

___________________________________ 
 .قال وقف علي وعلى اوالدي معي: اي) ١٣٢(
 .�لبلوغ والعقل) فإن كمل(العن ابيه) ١٣٣(
 .الربع إىل حني الوفاة، والثلث من بعد الوفاة: اي) اخذ اجلميع(والثلث بعد الوفاة) ١٣٤(
 .العرتافهم �ن ربعه ليس هلم) ١٣٥(
ت(يف يد زيد عبد فادعى عمـرو انـه كـان عبـدا لنفسـه فاعتقـه مثال) ١٣٦( يصـري العبـد : اي) ويسـتنقذه(عمـرو املـدعي) حيلـف(وهـو زيـد) املثبـ

 .بل يدعي حرية عبد واحلرية حتتاج إىل بينة وال تثبت بشاهد وميني) ماال(حرا بذلك
) �لقسـامة(للمـدعي) لـه(موجبا الحتمـال صـدق املـدعي: اي) لو�(شبه العمد: اي) عمد اخلطأ(كما لو ادعى ان زيدا هو قاتل ابين) ١٣٧(

 .وهي مخسون ميينا على انه القاتل

    



١٥٦ 

 .ا�اء حكم احلاكم إىل اآلخر أما �لكتابة، أو القول، أو الشهادة )١٣٨(يف كتاب قاض إىل قاض: االول
 .فال عربة �ا، المكان التشبيه: أما الكتابة

حكمـت بكـذا أو انفـذت أو أمضـيت، ففـي القضـاء بـه تـردد، نـص : آلخـرفهو أن يقول ل: وأما القول مشافهة
 .)١٣٩(أنه ال يقبل: الشيخ يف اخلالف
إن شــهدت البينــة �حلكــم، �شــهاده إ�مهــا علــى حكمــه: وأمــا الشــهادة ، تعــني القبــول الن ذلــك ممــا متــس )١٤٠(فــ

 .احلاجة اليه
 .غالب، وتكليف شهود االصل التنقل متعذر أو متعسر إذا احتياج أر�ب احلقوق إىل اثبا�ا يف البالد املباعدة

فال بد من وسيلة إىل اسـتيفائها مـع تباعـد الغرمـاء، وال وسـيلة اال رفـع االحكـام إىل احلكـام، وأمت ذلـك إحتياطـا 
 .ما صور�ه

التنقـل، ، ال� نقول قـد ال يسـاعد شـهود الفـرع علـى )١٤١(ال يقال يتوصل إىل ذلك �لشهادة على شهود االصل
 .والشهادة الثالثة ال تسمع

والنـــه لـــو مل يشـــرع إ�ـــاء االحكـــام، بطلـــت احلجـــج مـــع تطـــاول املـــدد، والن املنـــع مـــن ذلـــك يـــؤدي إىل اســـتمرار 
 .اخلصومة يف الواقعة الواحدة �ن يرافعه احملكوم عليه إىل اآلخر
 .فإن مل ينفذ الثاين ما حكم به آالول اتصلت املنازعة

و تصادقا، ان حاكما حكم عليهما الزمهما احلاكم ما حكم االول، فكذا لو قامت البينـة، ال�ـا والن الغرميني ل
 .تثبت ما لو أقر الغرمي به لزم
 .أنه ال جيوز كتاب قاض إىل قاض، وال العمل به: ال يقال فتوى االصحاب

، كان الجييز كتـاب قـاض إىل قـاض، ال يف أن عليا : ورواية طلحة بن زيد والسكوين عن أيب عبدهللا 
 حد وال غريه، حىت وليت بنو امية، فأجازوا

___________________________________ 
ىن) التشــبيه(ايصــال: اي) ١٣٨( مــع القــرائن مبقــدار يعتمــده العقــالء يف مهمــا�م يكفــي، نظــري حجيــة  ) لكــن(اي االشــتباه، او عــدم قصــد املعــ

 .الظواهر اليت بىن عليها احكام هللا تعاىل وغريهاكثري من احلجج بذلك، ك
 .غريه تقبل، فريتب القاضي اآلخر اثر القضاء على ماأخرب به القاضي االول: ويف اجلواهر) ١٣٩(
ــى احلكـــم: اي) ١٤٠( مـــن شـــهادة البينـــة علـــى احلكـــم وعلـــى ) ماصـــور�ه(احلقـــوق: اي) اســـتيفائها(�ن احلـــاكم حكـــم، وطلـــب شـــهاد�ما علـ

 .االشهاد
يت رأوا او مسعــوا وشــهدوا) ١٤١( مــن حــاكم إىل ) ا�ــاء االحكــام(وهــي شــهادة الفــرع علــى الفــرع) الثالثــة(�ن يشــهدان، عــن شــهادة البينــة الــ

 .حاكم آخر لينفذ احلكم

    



١٥٧ 

�لبينات، ال� جنيب عن االول مبنع دعوى االمجاع، على خالف موضع النزاع، الن املنع مـن العمـل بكتـاب قـاض 
 .)١٤٢(يس منعا من العمل حبكم احلاكم مع ثبوتهإىل قاض ل

يف  فال عربة عند� �لكتاب خمتوما كان أو مفتوحا، واىل جواز ما ذكر�، أومأ الشـيخ أبـوجعفر : وحنن نقول
ومع تسليمها نقـول مبوجبهـا، فـأ� .وجنيب عن الرواية �لطعن يف سندها، فإن طلحة برتي والسكوين عامي.اخلالف

إذا عرفـت هـذا، فالعمـل بـذلك مقصـور علـى حقــوق .ال نعمـل �لكتـاب أصـال، ولـو شـهد بـه فكـأن الكتــاب ملغـى
 .الناس، دون احلدود وغريمها من حقوق هللا

 .أحدمها حكم وقع بني املتخاصمني، والثاين إثبات دعوى مدع على غائب: أمران مث ما ينهى إىل احلاكم
، ومسعا ما حكم به احلاكم وأشـهدمها علـى حكمـه، )١٤٣(فإن حضر شاهدا اال�اء خصومة اخلصمني: أما االول

ت بشــهاد�ما حكــم ذلــك احلــاكم، وأنفــذ مــن ثبــت عنــده، ال أنــه حيكــم بصــ ــ حة مث شــهدا �حلكــم عنــد اآلخــر، ثب
ــذلك، بــل الفائــدة فيــه قطــع خصــومة اخلصــمني لــو عــاودا املنازعــة يف تلــك  احلكــم يف نفــس االمــر، إذا ال علــم لــه ب

 .الواقعة
، فحكــــى هلمــــا الواقعــــة، وصــــورة احلكــــم، ومســــي املتحــــاكمني، �مسائهمــــا وآ�ئهمــــا )١٤٤(وإن مل حيضــــرا اخلصــــومة

 .ىل، الن حكمه كما كان ماضيا، كان اخباره ماضياوصفا�ما، وأشهدمها على احلكم، ففيه تردد، والقبول أو 
وهــو اثبــات دعــوى املــدعي فــإن حضــر الشــاهدان الــدعوى واقامــة الشــهادة، واحلكــم مبــا شــهدا بــه : وأمــا الثــاين

ولــو مل حيضــرا الواقعــة، وأشــهدمها مبــا .وأشــهدمها علــى نفســه �حلكــم، وشــهدا بــذلك عنــد اآلخــر، قبلهــا وانفــذ احلكــم
 ى على فالن بن فالن الفالين، ادع)١٤٥(صورته

___________________________________ 
وهـم فرقـة مـن الزيديـة القـائلني �مامـة زيـد بـن علـي بـن ) تـربي(بل منع عن العمل �لكتاب مبا هو كتاب، المكان التزويـر يف الكتـاب) ١٤٢(

ت والنجاشـــي انـــه عـــاميو :(، ويف اجلـــواهردون االمـــام البـــاقر  -  -احلســـني  يت تشـــهد ) ملغـــى)(عـــن الفهرســـ بـــل عملنـــا �لبينـــة الـــ
 .اي احلكم املكتوب) بذلك(�حلكم

 .احلاكم اآلخر: اي) عند اآلخر(الشاهدين على ا�اء وايصال خصومة اخلصمني: اي) ١٤٣(
 .الشاهدين على اال�اء: اي) ١٤٤(
او تزكيتهمـــا اذا مل يعرفهمـــا بـــل حقـــق عنهمـــا فنقـــل اليـــه (ان عرفهمـــا �لعدالـــة) عـــدالتهما(الثـــاينهـــذه صـــورة كتـــاب القاضـــي االول إىل ) ١٤٥(

 .بصيغة املتكلم وضم التاء) فحكمت او مضيت(عدالتهما بطريق شرعي صحيح

    



١٥٨ 

كذا، وشهد له بدعواه فالن وفالن، ويذكر عدالتهما أو تزكيتهما، فحكمت أو أمضيت، ففي احلكم به تردد، مـع 
أما لـو اخـرب حاكمـا آخـر، �نـه .قبول أرجح، خصوصا مع احضار الكتاب املتضمن للدعوى وشهادة الشهودأن ال

 .)١٤٦(ثبت عنده كذا، مل حيكم به الثاين
 .، حكمت، فإن فيه ترددا:وليس كذلك لوقال
وأشـهد� : ان يقـص الشـاهدان مـا شـاهداه مـن الواقعـة، ومـا مسعـاه مـن لفـظ احلـاكم، ويقـوال: )١٤٧(وصورة اال�ـاء

 .على نفسه أنه حكم بذلك وأمضاه
 .ته، وقاال أشهد� احلاكم فالن على نفسه أنه حكم بذلك جاز ولو أحاال على الكتاب بعد قراء
 .، مبا يرفع اجلهالة عنه)١٤٨(والبد من ضبط الشئ املشهود به

 .ولو اشتبه على الثاين، أوقف احلكم حىت يوضحه املدعي
 .وت أو عزل، مل يقدح ذلك يف العمل حبكمهولو تغريت حال االول مب

 .وان تغريت بفسق مل يعمل حبكمه، ويقر ما سبق انفاذه على زمان فسقه
وال أثر لتغري حال املكتوب اليه يف الكتاب، بل كل مـن قامـت عنـده البينـة، �ن االول حكـم بـه وأشـهدهم بـه، 

 .عمل �ا
 .كامإذ الالزم لكل حاكم، إنفاذ ما حكم به غريه من احل

 :مسائل ثالث
 ولو أنكر،.، الزم)١٤٩(اذا أقر احملكوم عليه، أنه هو املشهود عليه: االوىل

___________________________________ 
 .-كما يف اجلواهر   -الن الثبوت ليس حكم ) ١٤٦(
ى نفســـه(ايصـــال وابـــالغ احلكـــم الثـــاين: اي) ١٤٧( ــ ــذا : اي) حكـــم بـــذلك(احلـــاكم جعلنـــا شـــاهدين علـــى نفســـه: اي) واشـــهد� علـ مبـــا يف هـ

 .الكتاب
احلاكم االول بعـد : اي) حال االول(ماشهدا به من كون الدار لزيد، او كون عمرو ابنا لزيد، او كون فالنة زوجة لفالن وهكذا: اي) ١٤٨(

ىن أن احلـاكم االول لـو مـات او عـزل وبعـد مل ينفـذ الثـاين حكمـه جـاز تنف) ويقـر مـايبق إنفـاذه(احلكم يـذه، أمـا لـو فسـق احلـاكم االول لعـل املعـ
اي احلــاكم الثــاين، فلــو  ) املكتــوب اليــه(قبــل تنفيــذ الثــاين حكمــه فــال ينفــذ، ولعلــه اراد شــيئا آخــر، والتفصــيل يف اجلــواهر وحنــوه مــن املفصــالت

كتــاب إىل حــاكم كتــب زيــد احلــاكم إىل عمــرو احلــاكم، مث تغــريت حــال عمــرو إىل مــوت، او جنــون، او فســق او عــزل أو غريهــا صــح اخــذ ال
 .�لث ليحكم عليه

ذا -مــثال  -�ن قــال لزيــد ) ١٤٩( ت ا� احملكــوم : اي قــال) ولــو انكــر(ا� الــذي شــهد علــى املشــهود، وا� الــذي حكــم علــى احلــاكم بكــ لســ
دمحم بـن امحـد، فإنـه ميكـن عـادة ان يكـون غـريه احملكـوم عليـه، كمـا لـو كـان يف الكتـاب : اي) حيتمـل االتفـاق(عليه، او لست ا� املشهود عليـه

كمـا لـو كـان يف الكتـاب ال دمحم بـن ) اال �درا(على أن املقصـود مبحمـد بـن أمحـد هـو هـذا الغـريه) مامل يقم املدعي البينة(حيتمل ان غريه الهو
فالنـة بنـت فـالن  امحد القصـري القامـة الـذي علـى انفـه شـامة ويسـكن كـربالء يف حملـة املخـيم ولـه زوجتـان احـدمها فالنـة بنـت فالنـة، واالخـرى

 ).اخل

    



١٥٩ 

وان كـان الوصـف .وكانت الشهادة بوصف حيتمل االتفاق عليه غالبا، فالقول قوله مع ميينـه، مـامل يقـم املـدعي البينـة
ولــو ادعــى أن يف البلــد مســاو� لــه يف االســم .ممــا يتعــذر اتفاقــه اال �درا، مل يلتفــت إىل انكــاره النــه خــالف الظــاهر

 .)١٥٠(ثباتهوالنسب، كلف إ�نته يف إ
 .وإن انكر، وقف احلكم حىت يتبني.فإن كان املساوي حيا سئل، فإن اعرتف أنه الغرمي، ألزم وأطلق االول

رباء ، وإمــا الن �ريــخ احلــق متــأخر )١٥١(ة، إمــا الن الغــرمي مل يعاصــر وان كــان املســاوي ميتــا وهنــاك داللــة تشــهد �لــ
 .يتبني وان احتمل، وقف احلكم حىت.عن موته، الزم االول

 .، حىت يشهد القابض)١٥٢(للمشهود عليه أن ميتنع من التسليم: الثانية
يلــزم، كــان حســنا، حســما ملــادة املنازعــة، أو  : ال يلــزم االشــهاد، ولــو قيــل: ولــو مل يكــن عليــه �حلــق شــاهد، قيــل

 .كراهية لتوجه اليمني
 .له لو خرج املقبوض مستحقا، ال�ا حجة )١٥٣(ال جيب على املدعي دفع احلجة مع الوفاء: الثالثة

وكذا القول يف البائع اذا التمس املشرتي كتاب االصل، النه حجة لـه علـى البـائع االول �لـثمن، لـو خـرج املبيـع 
 .مستحقا

 :يف لواحق من أحكام القسمة: الفصل الثاين
 .القاسم، واملقسوم، والكيفية، واللواحق: والنظر يف
  )١٥٤(صب قامساأن ين: فيستحب لالمام: أما االول

 .كما كان لعلي 
 .البلوغ، وكمال العقل، واالميان والعدالة، واملعرفة �حلساب: ويشرتط فيه

 وال
___________________________________ 

 .احملكوم عليه: اي) انه الغرمي(اظهار ذاك الشخص، واثبات ان امسه كذا: اي) ١٥٠(
كمـا لـو كـان �ريـخ كتابـة احلكـم ) عـن موتـه(١٣٨٠هجريـة، وذاك قـد مـات قبـل  ١٣٨٠املـتهم ولـد عـام  )دمحم بـن امحـد(كمالو كان) ١٥١(

 .، وقد مات ذاك قبل هذا التاريخ١٣٨٠عام 
لـو ) لتوجـه اليمـني(علـى ان لـه ديـن او غـري علـى فـالن) شـاهد(على نفسـه بقـبض حقـه) القابض(اعطاء الدين او العني لصاحبه: اي) ١٥٢(

 .ق وعدم القبضادعى عليه احل
بذلك، مث دفع االلف إىل عمرو، الجيب على عمرو إعطاؤه ) وتسمى حجة(لو استدان زيد من عمرو ألف دينار واعطاه ورقة: يعين) ١٥٣(

ة لزيـد ان يطالـب عمـرا بورقـ) نعـم(الورقة، إذ قد يتبني أن االلف للغري، فيأخذه مالكه من عمرو، وتبقى يد عمرو خاليـة مـن احلجـة علـى دينـه
 .ورقة البيع: اي) كتاب االصل(بذلك او يشهد عليه شهودا

 ١٣٣ص /  ٨كأسم امسه عبدهللا بن حيىي، كمـاعن املبسـوط ج ) كان لعلي (عمله تقسيم املواريث، وسائر االموال املشرتكة،) ١٥٤(
 .الطبعة احلديثة

    



١٦٠ 

الرتاضـي بقسـمة الكـافر نظـر، أقربـه اجلـواز، كمـا  ويف.ولـو تراضـى اخلصـمان بقاسـم، مل تشـرتط العدالـة.يشرتط احلريـة
واملنصوب من قبل االمـام، متضـي قسـمته بـنفس القرعـة، وال يشـرتط رضـامها .من غري قاسم )١٥٥(لو تراضيا �نفسهما

 .بعدها
ويف غــريه يقــف اللــزوم علــى الرضــا بعــد القرعــة، ويف هــذا إشــكال، مــن حيــث أن القرعــة وســيلة إىل تعيــني احلــق، 

 .�ا الرضا، وجيزي القاسم الواحد، اذا مل يكن يف القسمة ردوقد قار 
ويســقط اعتبــار الثــاين مــع رضــا .، ال�ــا تتضــمن تقوميــا، فــال ينفــرد بــه الواحــد)١٥٦(وال بــد مــن اثنــني يف قســمة الــرد

 .الشريك
 .ملتقامسنيوأجرة القسام من بيت املال، فإن مل يكن إمام، أو كان وال سعة يف بيت املال، كانت اجرته على ا

 .، فال حبث)١٥٧(فإن استأجره كل واحد �جرة معينة
وكـــذا لـــو مل .وان اســـتأجروه يف عقـــد واحـــد، ومل يعينـــوا نصـــيب كـــل واحـــد مـــن االجـــرة، لـــزمهم االجـــرة �حلصـــص

 .يقدروا اجرة، كان له اجرة املثل، عليهم �حلصص ال �لسوية
 يف املقسوم : الثاين

 .)١٥٨(االمثال مثل احلبوب واالدهان أو متفاو�ا كاالشجار والعقار وهو إما متساوي االجزاء، كذوات
جيـرب املمتنـع مـع مطالبـة الشـريك �لقسـمة، الن االنسـان لـه واليـة االنتفـاع مبالـه، واالنفـراد اكمـل نفعـا، : فاالول

 ، ربو� كان أو)١٥٩(ويقسم كيال ووز� متساو� أو متفاضال
___________________________________ 

 .بتقسيم انفسهما املال بينهما: اي) ١٥٥(
ض املـال ) ١٥٦( قسمة الرد مثـل قسـمة العبيـد واال�ء حيـث ختتلـف أمثـا�م فيعطـي عبـد غـايل القيمـة الحـدهم وعبـد رخـيص آلخـر مـع رد بعـ
 .إليه

ـــر علــــي) ١٥٧( ـــال االخـ ـــع دينــــار وقـ ـــال احــــدمها علــــي ربـ ــام، او قـ ـــار للقســ ــال كــــل منهمــــا ا�علــــي دينـ ـــا لــــو قــ ـــاران كمـ وعينــــوا ) اســــتأجره(دينـ
مل (فلو صار سهم احدمها ثالثة د�نري وسهم اآلخر دينـارا واحـدا، كـان علـى االول ثالثـة ار�ع االجـرة، وعلـى الثـاين ربعهـا) �حلصص(االجرة
 .ه او اكثرالنه مع السوية قد يصري االجرة على بعض اصحاب احلق بقدر سهم) ال �لسوية(مل يعينوا مقدار االجرة: اي) يقدروا

 .العقار يقال لالراضي، واملزارع، والدور، والبساتني وحنوها) ١٥٨(
كما لو كان هلما نوعان من الدهن، احدمها أحسن من اآلخر، فاخذ احدمها من اآلخر كيلني مقابـل اخـذ الثـاين مـن الـدهن اآلخـر ) ١٥٩(

فـال يقـدح فيـه الـر�، وال ) البيـع(كـالفرش، واالواين، والكتـب وحنوهـا) او غـريه(الـوزنكاحلنطة والشـعري وغريمهـا ممـا يبـاع �لكيـل او ) ربو�(ثالثة
 .اجلهل �ملقدار، وال القبض يف ا�لس لوكان من النقدين، وهلم جرا
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 .أو ال يستضر أحدهم )١٦٠(إما أن يستضر الكل أو البعض: والثاين .غريه، الن القسمة متييز حق ال بيع
 .املمتنع، كاجلواهر والعقائد الضيقة ال جيرب: ويف االول
 .إن التمس املستضر، اجرب من ال يتضرر: )١٦١(ويف الثاين

رب ويتحقـــق الضـــرر املـــانع مـــن االجبـــار، بعـــدم االنتفـــاع �لنصـــيب بعـــد القســـمة، وقيـــل  .وإن امتنـــع املتضـــرر مل جيـــ
 .بنقصان القيمة، وهو أشبه، وللشيخ قوالن

 .ال ضرر، أجرب املمتنع، ويسمى قسمة اجبارإن مل يكن فيه رد و : مث املقسوم
 .)١٦٢(وإن تضمنت احدمها، مل جيرب ويسمى قسمة تراض

 .ويقسم الثوب الذي ال تنقص قيمته �لقطع كما يقسم االرض
 .وإن كان ينقص قيمته �لقطع، مل يقسم حلصول الضرر �لقسمة

 .)١٦٣(ويقسم الثياب والعبيد، بعد التعديل �لقيمة، قسمة إجبار
 .وإذا سأال احلاكم القسمة، وهلما بينة �مللك، قسم

 .)١٦٤(اليقسم: وإن كانت يدمها عليه، وال منازع هلما، قال الشيخ يف املبسوط
 .يقسم وهو االشبه، الن التصرف داللة امللك: وقال يف اخلالف

 يف كيفية القسمة : الثالث
علـى السـهام النـه يتضـمن القيمـة، كالـدار يكـون بـني ، فالقسـمة بتعـديلها )١٦٥(�حلصص إن تساوت قـدرا وقيمـة

 .اثنني وقيمتها متساوية
___________________________________ 

ا�وهرات مثل العقيق والفريوزج وحنومها مما قـد تسـاوي قطعـة منهـا : اي) كاجلواهر(وهو ما يستفيد الكل) ويف االول(بسبب التقسيم) ١٦٠(
 .الطرق بني الدور والسكك: اي) والعضائد(ساو كل قسم عشرةمبئة، فإذا قسمت نصفني مل ي

وهــو مــا يستضــر بعضــهم، كمــا لوكــان طريــق تســعة اعشــاره لواحــد، وعشــره آلخــر، فــإذا نقســم تضــرر صــاحب العشــر لضــيق حصــته ) ١٦١(
 .القيمة قول بعدم االنتفاع مطلقا، وقول بنقصان) وللشيخ قوالن(طلب التقسيم من يتضرر: اي) التمس املستضر(جدا

ين) الثــوب(برتاضــي الطــرفني جيــب ان تقــع القســمة: اي) ١٦٢( كقمــاش ثالثــة امتــار صــاحل لثــوب ) تــنقص قيمتــه(القمــاش مثــل مئــة مــرت: يعــ
 .واحد، او قباء واحد، فإذا قطع نصفني نقصت قيمته

سـمئة وقيمـة اربعـة مـنهم مخسـمئة، فتعطـي وذلك فيما مل يسـتلزم ردا او ضـررا، كمـا لـو كـان عشـرة عبيـد بـني اثنـني قيمـة سـتة مـنهم مخ) ١٦٣(
 .ستة الحدمها، واربعة لآلخر

 .حىت يثبت امللك هلما) ١٦٤(
كارض الف مرت قيمة كل مرت دينار هي بني اثنني حصة كل واحد منهما مخسمئة مرت فحصة كل واحد منهما مخسمئة مرت، وقيمـة  ) ١٦٥(

مشـال (وعلـى الرقعـة االخـرى) جنـوب االرض(مـثال يكتـب علـى رقعـة)  رقعـةكـل نصـيب يف(احلصص: اي) بتعديلها(كل حصة مخسمئة دينار
 ).غرب االرض)(شرق ارض(او يكتب) االرض

    



١٦٢ 

 .يكون القسام خمريا بني االخراج على االمساء، واالخراج على السهام: وعند التعديل
جيعـل ذلـك مصـو�  ،)١٦٦(فهو أن يكتب كل نصيب يف رقعـة، ويصـف كـل واحـد مبـا مييـزه عـن اآلخـر: أما االول

 .يف ساتر كالشمع والطني و�مر من مل يطلع على الصورة �خراج أحدمها على اسم أحد املتقامسني، فما خرج فله
، ويصـو�ما، وخيـرج علـى سـهم مـن السـهمني، فمـن خـرج امسـه )١٦٧(فهو أن يكتب كـل اسـم يف رقعـة: وأما الثاين

حــىت لــو كــان الثلثــان بقيمتــه .لت الســهام قيمــة، وألغــي القــدرقــدرا ال قيمــة عــد )١٦٨(وإن تســاوت.فلــه ذلــك الســهم
 .وكيفية القرعة عليه كما صور�ه.مساو� للثلث، جلعل الثلث حماذ� للثلثني

وإن تساوت احلصص، قيمة ال قدرا، مثل أن يكون لواحد النصـف ولآلخـر السـدس، وقيمـة اجـزاء ذلـك امللـك 
 .علت أسداسامتساوية، سويت السهام على أقلهم نصيبا، فج

والقــرب االقتصــار علــى عــدد .، أو بعــدد الســهام)١٦٩(مث كــم تكتــب رقعــة؟ فيــه تــردد بــني أن يكتــب بعــدد الشــركاء
 .الشركاء، حلصول املراد به، فالز�دة كلفة

 .)١٧٠(وهكذا إىل االخري.إذا عرفت هذا، فإنه يكتب ثالث رقاع، لكل اسم رقعة، وجيعل للسهام أول و�ن
ولـــو تعاســـروا، عينـــه القاســـم، مث خيـــرج رقعـــة، فـــان تضـــمنت اســـم صـــاحب .ني ذلـــك إىل املتقـــامسنيواخليـــار يف تعـــ

وال حيتــاج إىل اخــراج .مث خيــرج �نيــة، فــإن خــرج صــاحب الثلــث، فلــه الســهمان اآلخــران.النصــف، فلــه الثالثــة االول
الوالن مث خيـرج أخـرى، فـإن وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أوال، كان لـه السـهمان ا.الثالثة بل لصاحبها ما بقي

 خرج صاحب النصف، فله الثالث والرابع واخلامس وال حيتاج إىل اخراج
___________________________________ 

 .كالفاظ مشال وجنوب وشرق وغرب، او اجلانب ا�اور لدار فالن، وفالن، او حنو ذلك) ١٦٦(
 .يف رقعة، وعلي يف رقعة اخرى -مثال  -دمحم ) ١٦٧(
مـثال �ربعمئـة، ومخسـمئة  -�ن كان لكل من الشريكني النصف، ولكن كان مخسمئة مـرت منـه ) قيمة ال قدرا(تساوت احلصص: اي) ١٦٨(

 .من االخراج على االمساء او السهام) كما صور�ه(مرت بستمئة
ولصــاحب الثلــث ورقتــان ولصـــاحب  وهــي ســتة، �ن جيعـــل لصــاحب الســدس ورقــة واحــدة،) او بعــدد الســهام(وهــم ثالثــة يف املثــال) ١٦٩(

 .النصف اوراق ثالث
 .إىل ستة كما يف مثال املصنف: اي) ١٧٠(

    



١٦٣ 

 .كان له السهم االول: وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أوال.أخرى، الن السادس تعني لصاحبها
 .مث خيرج أخرى فإن كان صاحب الثلث، كان له الثاين والثالث، والباقي لصاحب النصف

 الثانيـة صـاحب النصـف، كـان لـه الثـاين والثالـث والرابـع، وبقـي اآلخـران لصـاحب الثلـث، مـن غـري ولو خرج يف
 .احتياج إىل اخراج امسه

 .، وهو ضرر)١٧١(وال خيرج يف هذه على السهام، بل على االمساء، إذ ال يؤمن أن يؤدي إىل تفرق السهام
يزت علـى قـدر سـهم أقلهـم نصـيبا، وأقـرع عليهـا كمـا ، عدلت السهام تقوميا، وم)١٧٢(ولو اختلف السهام والقيمة

 .صور�ه
وأما لو كانـت قسـمة رد، وهـي املفتقـرة إىل رد يف مقابلـة بنـاء أو شـجر أو بئـر، فـال يصـح القسـمة مـا مل يرتاضـيا 

 .مجيعا، ملا يتضمن من الضميمة، اليت ال تستقر اال �لرتاضي
ال، ال�ـا تتضـمن معاوضـة، وال يعلـم كـل : نفس القرعـة؟ قيـلوإذا اتفقا على الـرد، وعـدلت السـهام، فهـل يلـزم بـ

 .واحد من حيصل له العوض، فيفتقر إىل الرضا بعد العلم مبا ميزته القرعة
لو كان لدار علو وسفل، فطلب أحد الشريكني قسمتها، حبيث يكون لكـل واحـد منهمـا نصـيب مـن العلـو والسـفل، : االوىل: مسائل ثالث

وكذا لو طلـب قسـمة كـل واحـد .ولو طلب انفراده �لسفل أو العلو، مل جيرب املمتنع.)١٧٣(اجرب املمتنع مع انتفاء الضررمبوجب التعديل جاز، و 
 .منهم منفردا

___________________________________ 
 .�ن يصري سهم صاحب السدس بني سهمي صاحب الثلثان او هذه السهام بني سهام صاحب النصف) ١٧١(
كانت السهام نصـف وثلـث وسـدس، وكانـت قيمـة أبعـاض االرض خمتلفـة فاجلانـب اجلنـويب منـه اغلـى مـن اجلانـب الشـمايل،   كما لو) ١٧٢(

ين) تقوميــا(والشــرقي اغلــى مــن الغــريب وحنــو ذلــك ت اثــين عشــر : يعــ اي مقــدار مــن االرض واي  -مــثال  -يالحــظ قيمــة جممــوع الســهام ان كانــ
ن االرض واي حمــل منهــا تكــون قيمتــه اثنــني، واي مقــدار مــن االرض واي حمــل منهــا تكــون قيمتــه حمــل منهــا تكــون قيمتــه ســتة، واي مقــدار مــ

 .مثلناه آنفا: اي) كما صور�ه(واحدا، مث يقرع عليها
مل جيـد (كما لو مل تـنقص قيمـة ابعـاض العلـو والسـفل �لتقسـيم لسـعتهما كثـريا، كالبنـا�ت الـيت كـل طـايق منهـا عـدة شـقق منفصـالت) ١٧٣(
 .عن االخر، كالعلو فقط، او السفل فقط) منفردا(الن فيه معارضة حصة العلو حبصة السفل و�لعكس وهي حتتاج إىل رضا الطرفني) تنعاملم

    



١٦٤ 

 .لو كان بينهما أرض وزرع، فطلب قسمة االرض حسب، أجرب املمتنع، الن الزرع كاملتاع يف الدار: الثانية
رب ا: ولــو طلــب قســمة الــزرع قــال الشــيخ آلخــر، الن تعــديل ذلــك �لســهام غــري ممكــن، وفيــه إشــكال، مــن مل جيــ

 .، اذا مل يكن فيه جهالة)١٧٤(حيث إمكان التعديل �لتقومي
ال يصح، وهـو مشـكل، : أما لو كان بذرا مل يظهر، مل تصح القسمة، لتحقق اجلهالة، ولو كان سنبال قال ايضا

 .جلواز بيع الزرع عند�
 .، وطلب واحد قسمتها بعضا يف بعض، مل جيرب املمتنع)١٧٥(متعددة لو كان بينهما قرحان: الثالثة

 .وكذا لو كان بينهما حبوب خمتلفة.)١٧٦(ولو طلب قسمة كل واحد �نفراده، أجرب اآلخر
 .، وان اختلف اشجار أقطاعه، كالدار الواسعة اذا اختلفت ابنيتها)١٧٧(ويقسم القراح الواحد

ها يف بعـــض قســـمة اجبـــار، ال�ـــا امـــالك متعـــددة، يقصـــد كـــل واحـــد منهـــا وال يقســـم الـــدكاكني املتجـــاورة بعضـــ
 .�لسكىن على إنفراده، فهي كاالقرحة املتباعدة

 :يف اللواحق: الرابع
 .وهي ثالثة

إن أقــام بينــة مسعــت، وحكــم بــبطالن القســمة الن .اذا ادعــى بعــد القســمة الغلــط عليــه، مل تســمع دعــواه: االول فــ
 .ولو عدمها، فالتمس اليمني، كان له، إن ادعى على شريكه العلم �لغلط.متيز احلق ومل حيصل )١٧٨(فائد�ا
 ، فإن كان معينا يف أحدمها،)١٧٩(اذا اقتسما، مث ظهر البعض مستحقا: الثاين

___________________________________ 
 .ده الدود او غريه فلم يظهر اصال او ظهر علنااذ لعل البذر قد افس) لتحقق اجلهالة(مبالحظة قيمة الزرع: اي) ١٧٤(
ىن جعــل بعضــها يف مقابــل بعــض) بعضــا يف بعــض(كالــدور املتعــددة، واالراضــي املتعــددة، والبســاتني املتعــددة وحنــو ذلــك) ١٧٥( مل جيــرب (مبعــ

 .ال�ا امالك متعددة عرفا، فال جيرب أحد الطرفني على قبول جعل بعضها مقابل بعض آخر) املمتنع
كاالرز، واحلنطة والعدس، وحنوها، فإنه لـو طلـب أحـدمها تقسـيم اجلميـع جبعـل بعضـها يف ) حبوب خمتلفة(مع امكانه بال رد او ضرر) ١٧٦(

ذ اآلخــر بنســية اخــرى مــع تســاوي قيمــة  مقابــل بعــض، �ن �خــذ احــدمها مئــة كيلــو مــن االرز وثالثــني مــن احلنطــة وســبعني مــن العــدس، و�خــ
خذه االخر، فال جيرب على هذا التقسيم املمتنع، ولو طلب قسمة االرز على حدة، واحلنطة علـى حـدة، والعـدس علـى ماأخذه كل منهما ملا أ
 .حدة، اجرب املمتنع

ففي قسم منها شجر الربتقال، ويف قسم شجر الرمان، ويف قسم شجر التفاح ) اشجار قطاعه(كالبستان الواحد، او االرض الواحدة) ١٧٧(
 .طرف مبىن �لطني، وطرف �آلجر) ابنيتها(كما ان الدار كذلك ال يعتىن �ختالف: اي) كالدار(مثال

 .طلب من الشريك القسم على عدم الغلط يف القسمة: اي) فالتمس اليمني(البينة له: اي) عدمها(فائدة القسمة: اي) ١٧٨(
 .وان كان املستحق مشاعا) ٤(يهما ال �لسويةولو كان ف) ٣(ولو كان فيهما �لسوية) ٢(فإن كان معينا) ١:(فله اربع صور) ١٧٩(

ت : مثــال االول ذا، فظهـــر أحــد الكتـــب للغــري، فصـــار الحــدمها اربعـــة كتــب ولآلخـــر مخســة، بطلـــ اقتســما عشـــرة كتــب مخســـة هلــذا ومخســـة هلــ
 .القسمة ووجب اعادة القسمة

 . تبطل القسمة، فلكل اربعة كتبلو ظهر كتاب من هذا، وكتاب من هذا للغري، مع االتفاق يف القيمة مل: مثال الثاين

    



١٦٥ 

ولو كان فيهما �لسـوية مل تبطـل الن فائـدة القسـمة �قيـة وهـو إفـراد  .بطلت القسمة لبقاء الشركة يف النصيب اآلخر
وإن كـان املسـتحق مشـاعا معهمـا، فللشـيخ .ولو كان فيهما ال �لسوية بطلت لتحقق الشركة.كل واحد من احلقني

 .فيما زاد عن املستحق والثاين تبطل ال�ا وقعت من دون إذن الشريك، وهو االشبهقوالن، أحدمها ال تبطل 
وإن امتنعـوا، .، مل تبطـل القسـمة)١٨٠(فـإن قـام الورثـة �لـدين.لو قسم الورثة تركة، مث ظهر علـى امليـت ديـن: الثالث

 .نقضت وقضي منها الدين
 :النظر الرابع يف أحكام الدعوى

 .ومقاصدمقدمة، : وهو يستدعي بيان
 :فتشتمل على فصلني: أما املقدمة

 :يف املدعي: الفصل االول
هــو الــذي يــدعي خــالف االصــل، أو أمــرا خفيــا وكيــف عرفنــاه، : ، وقيــل)١٨١(وهــو الــذي يــرتك لــو تــرك اخلصــومة

 .فاملنكر يف مقابلته
 .ه متلكهالبلوغ، والعقل، وأن يدعي لنفسه، أو ملن له والية الدعوى عنه ما يصح من: )١٨٢(ويشرتط

 .فهذه قيود أربعة
فال تسمع دعوى الصغري، وال ا�نون، وال دعواه ماال لغريه، إال أن يكون وكـيال أو وصـيا أو وليـا أو حاكمـا أو 

فلـو ادعـى هبـة، مل .)١٨٣(وال بد من كون الـدعوى صـحيحة الزمـة.وال تسمع دعوى املسلم مخرا أو خنزيرا.أمينا حلاكم
 تسمع حىت

___________________________________ 
 .لوظهر كتاب من هذا، وكتا�ن من هذا للغري، بطلت القسمة: مثال الثالث
ارض مساحتها الف مـرت اقتسـماها لكـل مخسـمئة، فظهـر أن هلمـا شـريكا �لثـا، هـو شـريك يف كـل اجـزاء هـذه اخلمسـمئة، وهـذه : مثال الرابع
 .وهو الثالث) اذن الشريك(اخلمسمئة

 .وقسم ما زاد �نيا) وقضي منها الدين(بطلت القسمة: اي) نقضت(اعطوا الدين: اي) ١٨٠(
يت فيهــا زيـد لــو ادعاهـا عمـرو وقــال ا�ـا يل، فقــول ) خـالف االصــل(الن اخلصـومة تبـده مــن ادعـاء املــدعى شـيئا يف يـد آخــر) ١٨١( فالـدار الـ

ت تصــرفه اذ كــون) امــرا خفيــا(عمــرو خــالف االصــل اذ االصــل ان الــدار لزيــد يف (الــدار لزيــد خفــي، أمــا كو�ــا لعمــرو فجلــى ظــاهر ال�ــا حتــ
ث : املنكــر مــن اذا تــرك هــو مل يــرتك، وعلــى التصـريف الثــاين: فعلــى التصــريف االول) مقابلتـه املنكــر يــدعي وفــق االصــل، وعلــى التصــريف الثالــ

 .املنكر يدعي امرا جليا
 .يف املدعي) ١٨٢(
ىت يــدعي التصــرف اذ : اي )االقبـاض(صـحيحة مالزمــة: اي) ١٨٣( تســليم اهلبـة إىل املوهــوب لـه، اذ بدونــه ال تصـح اهلبــة، وكـذا ال تســمع حـ

 .إذ القبض معترب يف صحته، وهكذا لو ادعى وقفا بناء على اعتبار القبض يف الصحة) رهنا(بدونه ال تكون الزمة
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ود، وال بينـة، فـادعى علـم املشـهود لـه، ولـو ادعـى املنكـر فسـق احلـاكم أو الشـه.وكذا لـو ادعـى رهنـا.يدعي االقباض
 .)١٨٤(ففي توجه اليمني على نفي العلم تردد، أشبهه عدم التوجه، النه ليس حقا الزما

وكـــذا لـــو الـــتمس املنكـــر ميـــني املـــدعي، منضـــمة إىل .وال يثبـــت �لنكـــول وال �ليمـــني املـــردودة، والنـــه يثـــري فســـادا
 .احلق الشهادة، مل جيب إجابته لنهوض البينة بثبوت
تــردد، منشــأه أن االقـرار ال يثبــت حقــا يف نفــس االمــر، بــل اذا ثبــت  )١٨٥(ويف االلـزام �جلــواب عــن عــدوى االقــرار

ورمبـــا افتقـــرت إىل ذلـــك يف دعـــوى .يف نكـــاح وال غـــريه )١٨٦(وال تفتقـــر صـــحة الـــدعوى إىل الكشـــف.قضـــى بـــه ظـــاهرا
 .ال يستدرك) فائته؟(القتل، الن

ا زوجـــي، كفـــى يف دعـــوى النكـــاح، وال يفتقـــر ذلـــك إىل دعـــوى شـــئ مـــن حقـــوق هـــذ: ولـــو اقتصـــرت علـــى قولـــه
 .ولو أنكر النكاح، لزمه اليمني.، الن ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية)١٨٧(الزوجية

وكـذا .وعلى القول اآلخر ترد اليمني عليها، فإذا حلفت ثبتت الزوجية.ولو نكل قضي عليه على القول �لنكول
ولو ادعى أن هذه بنت أمته، مل تسمع دعواه الحتمـال أن تلـد يف ملـك غـريه، مث .ان هو املدعي، ولو ك)١٨٨(السياقة
 ولد�ا يف ملكي، الحتمال أن تكون حرة أو ملكا: وكذا لو قال.)١٨٩(تصري له

___________________________________ 
ت(للمــدعى عليــه) ١٨٤( وجــوب اليمــني علــى : اي) والنــه(علــى املــدعي) املــردودة(لــفوعــدم احل) �لنكــول(فســق احلــاكم او الشــهود) وال يثبــ

 .املدعي عند ا�ام املنكر للحاكم أو الشهود �لفسق
 .لو ادعى زيد ان عمرا اقر يل مبئة دينار، فهل جيب على عمرو اجابة زيد بنعم أوال: مثال) ١٨٥(
دعـــى شـــخص النكـــاح فـــال يســـأل عـــن ســـببه مـــن دوام ومتعـــة، مـــن العقـــود او االيقاعـــات، فلـــو ا) وال غـــريه(ونوعـــه عـــن اســـبابه ونوعـــه) ١٨٦(

وحتليل، وال عن سائر خصوصياته من كونه مع االشهاد أوال، وكم املهر، ومىت واين كان اخل، وهكذا لو ادعى البيع، او : وشبهة، وملك ميني
ف عــن فلــو ادعــى زيــد ان عمــرا ) دعــوى القتــل(الشــراء، او امللــك، او الطــالق، او العتــق، او غــري ذلــك ــزوم تعيــني الكتــ قتــل ا�ه فقــد يقــال بل

اخلصوصيات، �ن يقول املدعي كان قتل عمد، او شبه عمد، او خطأ حمض، مىت كان، وأين كان، وهل قتله وحـده أو �الشـرتاك مـع غـريه، 
اعادتـه إىل احليـاة، خبــالف اذ لـو حكـم �لقتــل علـى غـري مســتحق القتـل فـال ميكـن اســتدراكه و ) ال يسـتدرك(�ملباشـرة او التسـبيب، وحنـو ذلــك

 .غري القتل حىت النكاح فانه قابل لالستدراك
 .دعوى الزوجية متضمنة لدعوى لوازم الزوجية من قسم، ومهر، ونفقة، وغريها: اي) الن(من املهر، والنفقة، والقسم، وحنوها) ١٨٧(
 .للزوجية، وهي املنكر هلا) هو املدعي(وكذا البحث: اي) ١٨٨(
ت: اي) ولــد�ا(تصــري امــة لــه بشـــراء، او ارث، اوهبــة او غريهــامث : اي) ١٨٩( ــ البنــت، �ن يكـــون حــر قــد وطــأ امتـــه : اي) حــرة(ولـــدت البن

كما لو زوجهـا املـوىل مـن عبـد غـريه بشـرط أن ) ملكا لغريه(بشبهة او وطأها بتحليل املوىل فان احلمل يكون حرا مع ا�ا ولدته وهي يف ملكه
 .يكون احلمل ملالك العبد
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 .)١٩٠(وكذا ال تسمع البينة بذلك، ما مل يصرح �ن البنت ملكه، وكذا البينة.لغريه
وكــذا لــو أقـر لــه مـن الثمــرة يف يــده، أو بنـت اململوكــة، مل حيكــم عليـه �القــرار، لــو .هــذه مثــرة خنلـي: ومثلـه لــو قـال
 .)١٩١(فسره مبا ينايف امللك
 .)١٩٢(الدقيق من حنطتههذا الغزل من؟ قطن فالن، أو هذا : وال كذا لو قال
 :يف التوصل إىل احلق: الفصل الثاين

 .يف يد، فله انتزاعها ولو قهرا، مامل يكن فتنة، وال يقف ذلك على اذن احلاكم )١٩٣(من كانت دعواه عينا
ري املـدعي �نتزاعـه مـن دون احلـاكم، الن الغـرمي خمـ )١٩٤(ولو كـان احلـق دينـا، وكـان الغـرمي مقـرا �ذال لـه، مل يسـتقل

 .يف جهات القضاء، فال يتعني احلق يف شئ دون تعيينه، أو تعيني احلاكم مع امتناعه
، وللغــرمي بينــة تثبــت عنــد احلــاكم، والوصــول اليــه ممكــن، ففيــه جــواز االخــذ تــردد، )١٩٥(ولــو كــان املــدين جاحــدا

 .االقتصاصأشبهه اجلواز، وهو الذي ذكره الشيخ يف اخلالف واملبسوط، وعليه دل عموم االذن يف 
 .اقتص مستقال �الستيفاء.)١٩٦(ولو مل يكن له بينة، أو تعذر الوصول إىل احلاكم، ووجد الغرمي من جنس ماله

___________________________________ 
ــر إىل الكشــــف فيهــــا: اي) ١٩٠( ذا ال تفتقــ ــ ــة هكــ يت(والبينـ ــ ــه ال يكــــون دعـــوى علــــى ملكيــــة الثمــــرة، اذ لعلهــــا كانــــت مــــؤجرة ) خنلــ فــــالثمرة فانــ

 .-فيها جيوز فيه بيع الثمار  -للمستأجر، او لعله �ع الثمرة 
�ن قـال بعـد ذلـك مـثال ) مبـا ينـايف امللـك(هذه مثرة خنلتك، او هذه بنت مملوكتك، ال يكون اقرارا ��ما لعمـرو،: فلو قال زيد لعمرو) ١٩١(

 .ومع ذلك فهما ملكي
 .فإنه اقرار ��ما له) ١٩٢(
يت حيتمـل فيهـا قتـل النفـوس، او هتـك االعـراض، : اي) يثري فتنة(والفرش، والدار، والبستان، وحنوها كالكتاب،) ١٩٣( يوجب ذلـك الفتنـة الـ

مسـتعدا العطـاء : اي) �زال(املـديون: اي) وكـان الغـرمي(او هدر االموال، وحنو ذلك مما علم من مـذاق الشـرع عـدم الرضـا بـه ملثـل هـذه االمـور
 .احلق لصاحبه

ذ هـــذه مســـتقال مـــن مـــال املـــديون: اي) ١٩٤( ) امتناعـــه(املـــديون) تعيينـــه(كيفيـــات اداء احلـــق: اي) جهـــات القضـــاء(الجيـــوز للمـــدعي ان �خـــ
 .املديون

ــيان، او بتعمــــد، او جهــــل مركــــب، او غريهــــا: اي) ١٩٥( ــواء بنســ ــول اليــــه(منكــــرا للــــدين، ســ ـــاكم) والوصــ ـــذ(احلـ بــــدون مراجعــــة ) جــــواز االخـ
ايضـا،  ١٩٤/ البقـرة  )فمن اعتدى علي�م فاعتدوا عليه  ( ١٩٤/ البقـرة  )وا�رمات قصاص  (: تعـاىلكقولـه ) عمـوم االذن(احلـاكم

 .وروا�ت عديدة مذكورة يف املفصالت
: اي) �الســتيفاء(كمـالو كـان يطلبــه د�نـري فوجـد عنــد املـديون د�نـري، او يطلبــه حنطـة موصـلية فوجــد عنـده حنطـة موصــلية، وهكـذا) ١٩٦(

 .اجعة احلاكم الشرعياالخذ بال مر 
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 .، ففي جواز االقتصاص تردد، أشبهه الكراهية)١٩٧(نعم، لوكان املال وديعة عنده
، كمـا )١٩٨(ويسـقط اعتبـار رضـا املـال �لطاطـه.ولو كان املال من غـري جـنس املوجـود، جـاز أخـذه �لقيمـة العـدل

 .يسقط اعتبار رضاه يف اجلنس
االليـق : نهـا، دفعـا ملشـقة الـرتبص �ـا، ولـو تلفـت قبـل البيـع، قـال الشـيخوجيوز ان يتوىل بيعها وقبض دينه مـن مث

 .مبذهبنا انه ال يضمنها
 .والوجه الضمان، النه قبض مل �ذن فيه املالك ويتقاصان بقيمتها مع التلف

 :مسألتان
هـل هـو : فيسـألون، ومـن �بـه أن يكـون كـيس بـني مجاعـة، )١٩٩(من ادعى ما ال يد الحد عليـه قضـي لـه: االوىل

 .هو يل، فإنه يقضي به ملن ادعاه: ال، ويقول واحد منهم: لكم؟ فيقولون
ومـا أخـرج �لغـوص فهـو ملخرجـه، وبـه .فهـو الهلـه )٢٠٠(لـو انكسـرت سـفينة يف البحـر، فمـا اخرجـه البحـر: الثانية

 .رواية يف سندها ضعيف
 :يف االختالف يف دعوى االمالك وفيه مسائل: املقصد االول

 .حيلف كل منهما لصاحبه: ، وال بينة، قضي �ا بينهما نصفني، وقيل)٢٠١(لو تنازعا عينا يف يدمها: االول
 ، قضي �ا للمتشبث، مع ميينه إن التمسها)٢٠٢(ولو كانت يد أحدمها عليها

___________________________________ 
كمـا لـو كـان لـه ) �لقيمـة العـدل(عمرو أخذ االلـف بـدال عمـا يطلبـه مـن زيـدمثال كان لزيد عند عمرو ألف درهم وديعة، فهل جيوز ل) ١٩٧(

 ".حنطة املديون مبقدار عشرة د�نري" عليه مئة كيلو سكر تساوي عشرة د�نري، فله أن �خذ من 
يت لعـب �ـا(الوديعـة) بيعهـا(بسـبب انكـاره للــدين: اي) ١٩٨( ت(الصــرب �لوديعـة) الــ يت أخــذها للم) ولـو تلفــ ال�ــا ) ال يضـمنها(قاصـةالعـني الـ

 .حيسب ما تلف يف مقابل ديته: أي) ويتقاصان(الصحيح عند املصنف) والوجه(امانة اذن الشرع فيها، وال ضمان على االمني
: اي) ومـن �بـه(دون بينة وال ميني، كمن ادعى ان االرض الفالنية يل، او الدار الفالنية، او الكتاب الفالين، وهكـذا ممـا ال يـد عليـه) ١٩٩(

 .دون مطالبته ميني او بينة) ملن ادعاه(من هذا القبيل
: اي) وبـه(إىل قـاع البحـر) �لغـوص(ملالكه وإن اخذه شخص آخر وجب عليه إيصاله إىل مالكـه: اي) فهو الهله(ماطفى على املاء) ٢٠٠(

 .السكوين الشمهور وهو علمي -كما استظهر املسالك   -النه يف طريقها امية بن عمرو وهو واقفي والشعريي وهو ) ضعف(احلكم
بــال ميــني لظــاهر اليــد ) نصــفني(كــدار يســكنها زيــد وعمــرو، او ثــوب يلبســانه، او دابــة يركبا�ــا، فقــال زيــد انــه يل، وقــال عمــرو انــه يل) ٢٠١(

يب صــلى هللا عليــه وآلــه ان رجلــني تنازعــا دابــة لــيس الحــدمها بينــة فجعلهــا (الــدال علــى الشــركة، ولعمــل النــيب صــلى هللا عليــه وآلــه يف املرســل النــ
 .بينهما

كمـا لـو كـان السـاكن يف الـدار دمحم، اللزيـد ) خارجـة(طلبهـا: اي) التمسـها(كما لو كان زيد ساكنا يف الدار وعمرو غـري سـاكن فيهـا) ٢٠٢(
 .دمحم على ان الدار له لزيد وعمرو إحالفه: بعد اليمني هلما، يعين: الن ظاهر اليد ويف اجلواهر) يف يده(ابقيت: اي) اقرت(وال لعمرو
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 .اخلصم
هـي هلمـا، قضـي �ـا : ولو كانت يدمها خارجة، فإن صدق من هي يف يده أحدمها، أحلف وقضي له وإن قـال

 .بينهما نصفني، وأحلف كل منهما لصاحبه، ولو دفعهما أقرت يف يده
 .)٢٠٣(يتحقق التعارض يف الشهادة، مع حتقق التضاد: الثانية
ان حبـــق لزيـــد، ويشـــهد آخـــران أن ذلـــك احلـــق بعينـــه لعمـــرو أو يشـــهدان �نـــه �ع ثـــو� أن يشـــهد شـــاهد: مثـــل

ومهمــا أمكــن التوفيــق بــني الشــهادتني، .خمصوصــا لعمــرو غــدوة، ويشــهد آخــران ببيعــه بعينــه خلالــد يف ذلــك الوقــت
إن حتقــق التعــارض، فأمــاأن يكــون العــني يف يــدمها، أو يــد أحــدمها، أو يف يــد �لــث.وفــق ــ يقضــى �ــا  ففــي االول.ف

 .)٢٠٤(بينهما نصفني، الن يد كل واحد على النصف، وقد أقام اآلخر بينة، فيقضى له ما يف يد غرميه
وفيه قـول آخـر ذكـره يف اخلـالف .يقضي �ا للخارج دون املتشبث، إن شهد� هلما �مللك املطلق )٢٠٥(ويف الثاين

 .بعيد
يقضي للخارج، النه ال : ، وقيل)٢٠٦(يف الدابة) ع(يقضي لصاحب اليد، لقضاء علي: ولو شهد� السبب، قيل

، )٢٠٧("واليمــني علــى مــن أنكــر ".صــلى هللا عليــه وآلــه : بينــة علــى ذي اليــد، كمــا ال ميــني علــى املــدعي، عمــال بقولــه
 .والتفصيل قاطع للشركة وهو أوىل

، سـواء كـان السـبب )٢٠٨(أما لو شهدت للمتشبث �لسبب، وللخارج �مللك املطلق، فانه يقضي لصـاحب اليـد
 مما ال يتكرر، كالنتاج

___________________________________ 
اعترب� غري متعارضتني كما لو شهدت احدى البينتـني : اي) وفق(صباحا: اي) غدوة(�ن يكون كل منهما ظاهرة يف كذب االخرى) ٢٠٣(

علــه ثــو�ن، او شــهدت احــديهما ببيــع ثــوب معــني لعمــرو، واالخــرى أن زيــدا �ع ثوبــه لعمــرو، وشــهدت االخــرى ان زيــدا �ع ثوبــه حملمــد، فل
 .ببيعه حملمد فلعله �عه لعمرو ويوم اخلميس، مث اشرتاه منه، او وهبه ا�ه، فباعه �نيا يوم اجلمعة حملمد وحنو ذلك

ثانيـة مقدمـة، ويعطـي ذاك الشـئ لعمـرو، على انـه لوكـان شـئ يف يـد زيـد، فاقـام بينـة علـى انـه لـه، فالبينـة ال: فتوى املصنف ره ومجاعة) ٢٠٤(
 .لبينة اخلارج

لــو كانـت دار يف يـد زيـد وعمــرو مجيعـا، فاقـام كـل واحــد منهمـا بينـة علـى أن كــل الـدار لـه، فتنفـذ بينــة زيـد علـى النصــف : علـى هـذا االسـاس
ت يــد زيــد، وهــذا معــىن قــول املصــنف ف الــذي حتــ ذي بيــد عمــرو، وتنفــذ بينــة عمــرو علــى النصــ مبــا يف يــد : اي) لــه مبــا يف يــد غرميــهفيقضــى (الــ

 .خصمه
ذكر سبب امللك، كمـا لـو قالـت بينـة زيـد ان الـدار لزيـد : أي) �لسبب(بتقدمي بينة الداخل) قول آخر(وهو مااذا كان يف يد أحدمها) ٢٠٥(

 .الدار لعمرو �لشراء: �الرث، وقالت بينة عمرو
 . دابة كل يدعي انه انتجها واقام كل واحد منهما بينة فقضى �ا للذي هو يف يدهارجالن يف وهي انه اختصم إىل علي ) ٢٠٦(
تفصــيله صــلى هللا عليــه وآلــه بــني : يعــين) والتفصــيل(٣احلــديث  - ٢٥البــاب  -ابــواب كيفيــة احلكــم  -كتــاب القضــاء   -الوســائل ) ٢٠٧(

 .يعين تقدمي بينة اخلارج) وهو اوىل(يه اليمنياملدعي واملنكر يقطع تنويع املنكر إىل نوعني، بل كل منكر مطلقا عل
هذا الثوب له النـه هـو الـذي : يعين) ونساجة الثوب الكتان(هذا اخلروف له النه نتاج غنمه: كان يقول ببينة) كالنتاج(وهو املتثبت) ٢٠٨(

اطـالق قولـه : اي) �جلـزم(مث يعيـد صـياغته فانه ميكن ان يبيع مث يشرتي مث يبيـع، وهكـذا ميكـن ان يصـوغ، مث يذيبـه،) كالبيع والصياغة(نسجه
 ).البينة على املدعي(صلى هللا عليه وآله
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 .ونساجة الثوب الكتان، أو يتكرر كالبيع والصياغة
ولــو كانـت يف يــد .أشـبه )٢٠٩(بـل يقضــي للخـارج، وإن شـهدت بينتــه �مللـك املطلـق، عمــال �خلـرب، واالول: وقيـل

ومنـع التسـاوي عـددا وعدالـة، يقـرع بينهمـا،  .ان تساو� قضى الكثرمهـا شـهوداف .�لث، قضي �رجح البنتني عدالة
وقـال  .وإن نكـال، قضـي بـه بينهمـا �لسـوية .ولو امتنع، أحلف اآلخر وقضي له.فمن خرج امسه احلف، وقضي له

 .املقيدويقسم بينهما، إن شهد� �مللك  .، إن شهد� �مللك املطلق)٢١٠(يقضي �لقرعة: يف املبسوط
 .ولو اختصت احدامها �لتقييد، قضي �ا دون االخرى، واالول أنسب �ملنقول

وال يتحقــق بــني شــاهدين وشــاهد وميــني، ورمبــا قــال  .)٢١١(ويتحقــق التعــارض بــني الشــاهدين، والشــاهد واملــرأتني
بـــل يقضـــي �لشـــاهدين  ،)٢١٣(وامـــرأتني وشـــاهد وميـــني .وال بـــني شـــاهد .يتعارضـــان ويقـــرع بينهمـــا )٢١٢(�درا: الشـــيخ

وكـــل موضـــع قضـــينا فيـــه �لقســـمة فإمنـــا هـــو يف موضـــع ميكـــن فرضـــها   .و�لشـــاهد واملـــرأتني، دون الشـــاهد واليمـــني
 .كاالموال، دون ما ميتنع، كما اذا تداعى رجالن زوجة

أن تشــــهد إحــــدامها �مللــــك يف احلــــال، واالخــــرى : والشــــهادة بقــــدمي امللــــك أوىل مــــن الشــــهادة �حلــــادث، مثــــل
وكذا الشهادة �مللـك أوىل مـن الشـهادة  .أو إحدامها �لقدمي واالخرى �القدم، فالرتجيح جلانب االقدم .)٢١٤(بقدميه

 .وكذا الشهادة بسبب امللك، أوىل من الشهادة �لتصرف .حمتملة )٢١٥(�ليد، ال�ا
___________________________________ 

 .كرت السبب، وشهدت بينة اخلارج �مللك املطلقوهو تقدمي بينة صاحب اليد اذا ذ ) ٢٠٩(
 .املقيد(من اول االمر فال تقدمي للبينة االكثر عددا وال االرجح عدالة) ٢١٠(
 .�لروا�ت فا�ا مع الرتجيح ال التساقط والقرعة رأسا: اي) �ملنقول(ذكر سبب امللك من كونه �رث، اوشراء او نساجة، او غريها: اي
 .الن شاهدا واحدا مع ميني املدعي او املنكر اليقال له بينة) وميني(وامرأتني ايضا بينة، فتعارض الشاهدين الذكرين الن شاهدا) ٢١١(
�عتبـاره قـوال �درا ) �درا(وقوله) ورمبا(لكنه غري �بت ذهاب الشيخ اليه، ولذا قال املصنف: نسب الشهيد إىل الشيخ ره هذا القول) ٢١٢(

 .خمل ينقل عن غري الشي
ى كــل منهمــا بينــة ال ميكــن تقســيم الزوجــة ) زوجــة)(٢١٠(قبــل رقــم) �لســوية(كقــول املصــنف) �لقســمة(وال تعــارض: اي) ٢١٣( فانــه لــو اتــ

 .بينهما بل ال بد من الرتجيح، او التساقط والتماس دليل آخر
ت احـدامهاهـذا : -يف شـهر شـوال  -هذا لزيد من رمضان، وقالت االخرى : كما لو كانت احدامها) ٢١٤( هـذا لزيـد : لعمـرو االن، او قالـ

 .هذا لعمر من قبل سنتني: من قبل مخس سنوات، وقالت االخرى
الفـرق بـني اليـد والتصـرف، هـو أن التصـرف يـد وز�دة، فالســاكن يف ) �لتصـرف(اليـد حمتملـة للعاديـة، واالجـارة، والوكالـة وحنوهـا: اي) ٢١٥(

اح وال أحد يف البيت فهو يد بال تصرف، والفرش امللفوف يف جانب بيت زيد يد بال تصرف، بيت يد وتصرف، وغريي كن الذي بيده املفت
 .والفرش املفروش حتته يد وتصرف معا
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هــو لفــالن، إنــدفعت عنــه املخاصــمة، حاضــرا كــان املقــر لــه أو : )٢١٦(لــوادعى شــيئا، فقــال املــدعى عليــه: الثالثــة
 .غائبا

ا�ـا يل، توجهـت اليمـني، الن فائـد�ا الغـرم لـو امتنـع ال القضـاء �لعـني لـو  احلفوه أنه ال يعلم: فإن قال املدعي
 .نكل أو رد

ولـو .واالقـرب أنـه يغـرم، النـه حـال بـني املالـك وبـني مالـه، �قـراره لغـريه.ال حيلف وال يغـرم لـو نكـل: وقال الشيخ
ولـو أقـام املـدعي بينـة، .ملك املقر له، حفظها احلاكم، ال�ا خرجت عن ملك املقر، ومل تدخل يف )٢١٧(انكر املقر له
 .أما لو أقر املدعى عليه �ا �هول، مل تندفع اخلصومة والزم البيان.قضي له
، حتقـق التعـارض مـع قيـام البينتـني �لـدعويني، )٢١٨(اذا ادعى أنه أجرة الدابة، وادعى آخر أنه أودعه إ�هـا: الرابعة

 .رتجيحوعمل �لقرعة مع تساوى البينتني يف عدم ال
ى دارا يف يــد انســان: اخلامســة ت يف يــده أمــس، أو منــذ شــهر، قيــل، ال يســمع )٢١٩(لــو ادعــ ، وأقــام بينــة أ�ــا كانــ
وكـذا لـو شـهدت لـه �مللـك أمـس، الن ظـاهر اليـد اآلن امللـك، فـال يـدفع �حملتمـل وفيـه إشـكال، ولعـل : هذه البينة

 .االقرب القبول
، ال�ـا شـهدت �مللـك، )٢٢٠(ليـد غصـبها أو اسـتأجرها منـه حكـم �ـاوأما لو شهدت بينـة املـدعي، أن صـاحب ا

بــل اقــر يل �ــا، وأقامــا البينــة، قضــي للمغصــوب منــه، ومل : ، وقــال آخــر)٢٢١(وســبب يــد الثــاين ولــو قــال غصــبين إ�هــا
 .يضمن املقر الن احليلولة مل حتصل �قراره بل �لبينة

علـى اسـتئجار دار معينـة شـهرا معينـا، واختلفـا يف االجـرة  )٢٢٢(اتفقـايف االختالفات يف العقود اذا : املقصد الثاين
 .وأقام كل منهما بينة مبا قدره، فإن تقدم �ريخ أحدمها عمل به، الن الثاين يكون �طال

 وإن كان التاريخ واحدا، حتقق التعارض، إذ ال ميكن يف الوقت الواحد
___________________________________ 

ا�ا عنـدي وديعـة : انه حملمد، فال جيب على عمرو اليمني سواء قال: الثوب الذي انت البسه يل، فقال عمرو: قال زيد لعمرو مثال) ٢١٦(
غرامـة قيمتـه لزيـد، اذ �قـراره حملمـد ال يصـح رفـع الثـوب لزيـد بـل يغـرم : اي) العـزم(دمحم يف املثـال) املقر له(او عادية او اجارة وحنو ذلك ام يقل

ف: اي) لــو نكــل(ة الثــوبلزيــد قيمــ أحلفــوا املــدعي، واالول : ال أحلــف ا�، وقــد يقــول: اليمــني علــى املــدعي، اذ املنكــر قــد يقــول) اورد(مل حيلــ
 .والثاين رد -نكول 

 .هذا الثوب لشخص ما: مثال قال) �هول(مثالنا قال دمحم الثوب ليس يل) ٢١٧(
 .�كثرية العدو او اقرانية العدالة) يف عدم الرتجيح(بل ا� اودعتها ا�ه: عمروا� آجرت الدابة حملمد، وقال : مثال قال زيد) ٢١٨(
 .دار سكنها عمرو ادعى زيد ا�ا لنفسه واقام بينة، قالت البينة، الدار كانت بيد زيد يوم أمس، أو قبل شهر، وحنو ذلك: مثاله) ٢١٩(
 .وذكرت البينة سبب يد الثاين: اي) وسبب(بينة املدعي) ٢٢٠(
 .بل اقر أن الدار يل: غصب زيد هذه الدار مين، فقال زيد: أي) ٢٢١(
كمـا لـو قالـت بينـة ) تقـدم(فقال أحدمها مبئة واالخر خبمسني مـثال) يف االجرة(اتفقا على العني والزمان: اي) معينا(املؤجر واملستأجر) ٢٢٢(

 .يف شوال مبئة زيد انه استأجرها يف رمضان خبمسني، وقالت بينة املالك عمرو أنه اجرها
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 .هذا اختيار شيخنا يف املبسوط.)٢٢٣(وحينئذ يقرع بينهما، وحيكم ملن خرج امسه مع ميينه.وقوع عقدين متنافيني
وقـــال آخـــر يقضـــي ببينـــة املـــؤجر، الن القـــول قـــول املســـتأجر، لـــو مل يكـــن بينـــة، إذ هـــو خيـــالف علـــى مـــا يف ذمـــة 

: ول قوله مع عدم البينة، كانت البينة يف طرف املـدعي وحينئـذ نقـولومن كان الق.، فيكون القول قوله)٢٢٤(املستأجر
 .هو مدع ز�دة، وقد أقام البينة �ا، فيجب أن يثبت، ويف القولني تردد

القـول قـول : يقـرع بينهمـا، وقيـل: ، قـال الشـيخ)٢٢٥(بـل أجرتـك بيتـا منهـا: ولو ادعى استئجار دار، فقـال املـؤجر
ومـــع .ولـــو أقـــام كـــل منهمـــا بينـــة، حتقـــق التعـــارض مـــع اتفـــاق التـــاريخ. منهمـــا مـــدعاملـــؤجر، واالول أشـــبه، الن كـــال

لكـــن إن كـــان االقـــدم بينـــة البيـــت، حكـــم �جـــارة البيـــت �جرتـــه، و�جـــارة بقيـــة الـــدار .، حيكـــم لالقـــدم)٢٢٦(التفـــاوت
 .�لنسبة من االجرة

البــائع، قضــي �لقرعــة مــع تســاوي أنــه اشــرتى دارا معينــة، وأقــبض الــثمن وهــي يف يــد  )٢٢٧(ولــو ادعــى كــل منهمــا
 .البينتني، عدالة وعددا و�رخيا وحكم ملن خرج امسه مع ميينه

 .وال يقبل قول البائع الحدمها، ويلزمه إعادة الثمن على اآلخر، الن قبض الثمنني ممكن، فتزدحم البينتان فيه
ا أن يفســخا؟ االقـرب نعــم، وهـل هلمـ. ولـو نكـال عــن اليمـني، قسـمت بينهمــا، ويرجـع كــل منهمـا بنصـف الــثمن

 ولو فسخ أحدمها،.)٢٢٨(لتبعض املبيع قبل قبضه
___________________________________ 

 .ابن ادريس احللي ره) وقال آخر(�الضافة إىل بينة، والقرعة، حيلف على أن االجرة كذا: اي) ٢٢٣(
 .قول املؤجر) القول قولهفيكون (النه يدعي اكثر مما يعرتف املستأجر انه يف ذمته) ٢٢٤(
 .وليس يف البني منكر فقط) ودع(ما آجرتك كل الدار: البيت يعين احلجرة ال التحتانية، والغرفة احلجرة الفوقانية، يعين) ٢٢٥(
مـثال ) ة�لنسـب(االجـرة املتفـق عليهـا: اي) �جرته(كما لو قالت احدى البينتني االجارة كانت يف رمضان، وقالت االخرى، يف شوال) ٢٢٦(

كل الدار، فشهدت بينـة زيـد لـه يف رمضـان، وبينـة عمـرو لـه يف شـوال، : البيت فقط، وقال عمرو: آجر زيد لعمرو خبمسني دينارا، فقال زيد
 .فيثبت البيت خبمسني دينارا، وبقية الدار بنسبة مخسني البيت

يعـين ال تكـن احـق �مـا ) عدالـة(لـذي اشـرتى هـذه الـدار �لـذاتانـه هوا: مثال ادعى زيد أنه اشرتى هـذه الـدار املعينـة، وادعـى عمـرو) ٢٢٧(
ال تكـون احـديهما وقـوع الشـراء يف رمضـان : اي) و�رخيـا(التكون احـديهما نفـران واالخـرى ثالثـة مـثال: اي) وعددا(اقوى عدالة من االخرى

يرجع على البـائع و�خـذ منـه ) بنصف الثمن(لشراءاملدعيان ل) نكال(ادعي كل منهما انه اعطى الثمن للبائع: اي) واقبض(واالخرى يف شوال
 .الن نصف املبيع قد تلف على كل منهما

 .لعدم تبعض الصفقة) اقربه اللزوم(وهذا يسمى خبيار بتبعض الصفقة) ٢٢٨(
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 .أقربه اللزوم.ويف لزوم ذلك له تردد.كان لآلخر أخذ اجلميع، لعدم املزاحم
إن اعــرتفولــو ادعــى اثنــان، ان �لثــا اشــرتى مــن كــل  الحــدمها،  )٢٢٩(منهمــا هــذا املبيــع، وأقــام كــل منهمــا بينــة، فــ

 .قضي له عليه �لثمن وكذا إن اعرتف هلما، قضي عليه �لثمنني
، )٢٣٠(ولو أنكر، وكان التاريخ خمتلفا أو مطلقا، قضي �لثمنني مجيعا، ملكـان االحتمـال، ولـو كـان التـاريخ واحـدا

 .ك الواحد، يف وقت الواحد الثننيإذا ال يكون املل .حتخقق التعارض
ولــو امتنعــا مــن .وال ميكــن ايقــاع عقــدين يف الزمــان الواحــد، فيقــرع بينهمــا، فمــن خــرج امســه، احلــف وقضــي لــه

ــثمن بينهمــا ــثمن، وادعــى آخــر شــراء .اليمــني، قســم ال ه مــن عمــرو وقــبض  ولــو ادعــى شــراء املبيــع مــن زيــد وقــبض ال
ــثمن أيضــا، وأقامــا بينتــني متســاويتني ، فالتعــارض متحقــق فخينئــذ يقضــى �لقرعــة، )٢٣١( يف العدالــة والعــدد والتــاريخال
ولــو نكـال عــن اليمــني قســم املبيـع بينهمــا، ورجــع كــل منهمـا علــى �ئعــه بنصــف  .وحيلـف مــن خــرج امسـه ويقضــى لــه

صـف اآلخـر ولو فسخ أحـدمها جـاز، ومل يكـن لآلخـر أخـذ اجلميـع، الن الن .الثمن، وهلما الفسخ والرجوع �لثمنني
 .مل يرجع إىل �ئعه
 .أن مواله أعتقه، وادعى آخر أن مواله �عه منه وأقاما البينة، قضي السبق البينتني �رخيا: ولو ادعى عبد
إن اتفقتــا يكــون نصــفه حــرا، ونصــفه رقــا ملــدعي : ، قضــي �لقرعــة مــع اليمــني، ولــو امتنعــا عــن اليمــني، قيــل)٢٣٢(فــ

وهــل يقـوم علـى �ئعــه؟ االقـرب نعـم، لشــهادة البينـة مبباشــرة .)٢٣٣(فســخ عتـق كلـه ولـو.االبتيـاع، ويرجـع بنصــف الـثمن
 .عتقه

 :مسائل
 للمدعي، أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من )٢٣٤(لو شهد: االوىل

___________________________________ 
الواحـد اشـرتى هـذه العـني الواحـدة مـرتني يف �رخيـني، كمـا لـو اشـرتاها اذ حيتمـل ان هـذا الشـخص ) ملكان االحتمال(املشرتي الثالث) ٢٢٩(

 .يوم اجلمعة من زيد واشرتاها يوم السبت من عمرو، �ن يكون قد �عها إىل عمرو ليلة السبت مثال
بينـة اخـرى ان كما لو شهدت بينة اخرى ان هذا املشرتي عند طلوع الشمس من يوم اجلمعة اشرتى هذه العني من زيـد، وشـهدت ) ٢٣٠(

 .هذا املشرتي عند طلوع الشمس من يوم اجلمعة اشرتى هذا العني من عمرو
 .لتبعض الصفقة) وهلما الفسخ(،)٢٧(مضى تفسري التساوي يف العدالة والعدد والتاريخ عند رقم) ٢٣١(
ويرجـع بنصـف (البيـع كـان يـوم اجلمعـة يف وقت واحد، فكما مثال قالت احديهما ان العتق كان يوم اجلمعة، وقالت االخرى ان: اي) ٢٣٢(

 .الجل خيار تبعض الصفقة) ولو فسخ(على املالك االول �خذ النصف منه) الثمن
ــى �ئعــه(لبينــة العتــق مــع رتفــاع املــزاحم) ٢٣٣( ــزاحم البينتــني، فيســري يف ) يقــوم عل ــى املالــك انــه اعتــق نصــفه بت ت عل مــن اجــل الســراية اذ ثبــ

 .الباقي
ت البينـة ان هـذه الدابـة لزيـد ) مـدة(البينـة: يعـينشـهد اثنـان : اي) ٢٣٤( منـذ مخـس سـنوات، فـدلت سـنها علـى ان  -املـدعي  -كمـا لـو قالـ

 .اكثر الظن: مقابل القطع، اي) او اكثر(عمر الدابة اقل من مخس سنوات
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 .ذلك، قطعا أو أكثر، سقطت البينة لتحقق كذ�ا
بينــة أنــه اشــرتاها مــن عمــرو، فــإن شــهدت البينــة �مللكيــة مــع ذلــك ، وأقــام )٢٣٥(لــو ادعــى دابــة يف يــد زيــد: الثانيــة

 .للبائع او للمشرتي، أو �لتسلم قضي للمدعي
، فـال تــدفع )٢٣٦(ال حيكـم الن ذلـك قــد يفعـل فيمـا لــيس مبلـك: وان شـهدت البينـة �مللكيــة �لشـراء ال غـري، قيــل

 .اليد املعلومة �ملظنونة، وهو قوي
 .اء داللة على التصرف السابق الدال على امللكيةيقضى له، الن الشر : وقيل
وكـذا لـو كـان يف .، إذا كان يف يد واحد وادعـى رقيتـه، قضـي لـه بـذلك ظـاهرا)٢٣٧(الصغري ا�هول النسب: الثالثة
 .قوله، الن االصل احلرية: وأما لو كان كبريا وأنكر، فالقول.يد اثنني

 .وإن اعرتف الحدمها، كان مملوكا له دون اآلخر ولو ادعى اثنان رقيته، فاعرتف هلما قضي عليه،
: لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له، ويف يد كل واحد بعضـها، وأقـام كـل واحـد منهمـا بينـة، قيـل: الرابعة

وكـذا لـو كـان يف يـد كـل واحـد شـاة وادعـى كـل منهمـا .)٢٣٨(يقضي لكل واحد مبا يف يد اآلخر، وهو أالليـق مبـذهبنا
 .ما بينة، قضي لكل منهما مبا يف يد اآلخراجلميع، وأقا
: لو ادعى شاة يف يد عمرو، وأقام بينة فتسلمها، مث أقام الذي كانت يف يده بينة أ�ا له، قال الشـيخ: اخلامسة

 .، واالوىل أنه ال ينقض)٢٣٩(ينقض احلكم وتعاد وهو بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارض
زيــد، وادعــى عمــرو نصــفها، وأقامــا البينــة قضــي ملــدعي الكــل �لنصــف، لعــدم  لــو ادعــى دارا يف يــد: السادســة

 ، وتعارضت البينتان يف الصنف اآلخر، فيقرع بينهما،)٢٤٠(املزاحم
___________________________________ 

بينة ان هذا الشخص اشرتى مع شهادة ال: اي) �مللكية مع ذلك(ان هذه الدابة اليت هي يف يد زيد هي ملك يل: قال شخص: اي) ٢٣٥(
الدابة عمرو، مع ذلك شهدت البينة ايضا ا�ا ملك هلذا الشخص، او شهدت ا�ا كانت ملكا لعمرو البـائع، او شـهدت البينـة ايضـا تسـليم 

خص خص: اي) قضــى للمــدعي(الدابــة هلــذا الشــ فقــط شــهدت البينــة : اي) �مللكيــة �لشــراء الغــري(حكــم القاضــي �ن الدابــة ملــك هلــذا الشــ
 .على أن الدابة اشرتاها هذا الشخص من عمرو

ــا للمشــــرتي: اي) ٢٣٦( ــة �لبيــــع الباطــــل ملكــ ـــيس ملكــــا لــــه، فــــال تكــــون الدابــ ـــا لـ ـــرو �ع مـ ـــة(قــــد يكــــون عمـ ـــى ) اليــــد املعلومـ وهــــي زيــــد علـ
 .للبائع قبل البيع) على امللكية(على البيع) السابق(وهي يد عمرو عند بيعها) املظنونة(الدابة

�لغـــا البلــوغ الشــرعي الـــذي هــو يف البنـــت اكماهلــا تســـع : اي) كبــريا(وادعيـــا رقيتــه هلمــا �الشـــرتاك) اثنــني(لــيس لــه أب معـــروف: اي) ٢٣٧(
ســنوات ودخوهلــا يف الســنة العاشــرة ويف االبــن بلوغــه الســنة السادســة عشــرة اذا مل تظهــر فيــه ســائر عالمــات البلــوغ، مــن انبــات الشــعر اخلشــن 

 .معلى العانة، او االحتال
 .الشاتني مجيعا: اي) اجلميع(ترجيحا لبينة اخلارج على بينة الداخل) ٢٣٨(
 .اذا تعارضت بينة ذي اليد مع بينة غريه تقدم بينة ذي اليد: يعين) ٢٣٩(
 .�ن كا� ساكنني يف الدار، او كان بيد كل منهما مفتاحها مثال) يدمها على الدار(الن عمرا ال يدعي سوى نصف الدار فقط) ٢٤٠(
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ويقضي ملن خرج امسه مع ميينه ولو امتنعا من اليمني قضي �ا بينهما �لسـوية، فيكـون ملـدعي الكـل ثالثـة االر�ع، 
 .وملدعي النصف الربع

ولو كانت يدمها على الدار، وادعى أحدمها الكل، واآلخر النصف وأقام كل منهمـا بينـة، كانـت ملـدعي الكـل، 
 .)٢٤١(ذي اليد مبا يف يده غري مقبولة ومل يكن ملدعي النصف شئ الن بينة

ولــو ادعــى احــدهم النصــف، واآلخــر الثلــث، والثالــث الســدس وكانــت يــدهم عليهــا، فيــد كــل واحــد مــنهم علــى 
الثلث، لكن صاحب الثلث ال يدعي ز�دة على مـا يف يـده، وصـاحب السـدس يفضـل مـايف يـده، مـاال يدعيـه هـو 

 .وكذا لو قامت لكل منهم بينة بدعواه.، فيكمل له النصف، فيكون ملدعي النصف)٢٤٢(وال مدعي الثلث
ولو ادعى أحدهم الكل، واآلخر النصف، والثالـث الثلـث، وال بينـة، قضـي لكـل واحـد مـنهم �لثلـث، الن يـده 

 .عليه
 .وعليه وعلى مدعي الثلث اليمني ملدعي النصف.)٢٤٣(وعلى الثاين والثالث اليمني، ملدعي الكل

بينة، فان قضينا مع التعارض ببينة الداخل فـاحلكم كمـا لـو مل تكـن بينـة الن لكـل واحـد بينـة وان أقام كل منهم 
 .)٢٤٤(ويدا على الثلث

 .)٢٤٥(وان قضينا ببينة اخلارج وهو االصح، كان ملدعي الكل مما يف يده، ثالثة من اثين عشرة بغري منازع
 .الكل �ا، وسقوط بينة صاحب النصف �لنظر اليهاواالربعة اليت يف يد مدعي النصف، لقيام البينة لصاحب 

ويبقــى واحــد ممــا يف يــد مــدعي الكــل ملــدعي .)٢٤٦(وثالثــة ممــا يف يــد مــدعي الثلــث.إذا ال تقبــل بينــة يف ذي اليــد
 .)٢٤٧(النصف

وواحد مما يف يد مدعي الثلـث، يدعيـه كـل واحـد مـن مـدعي النصـف ومـدعي الكـل، يقـرع بينهمـا، وحيلـف مـن 
 ويقضيخيرج امسه 

___________________________________ 
ف الــذي بيــد زيــد اليدعيــه عمــرو، والنصــف اآلخــر الــذي بيــد عمــرو بنيــة زيــد مقبولــة فيــه البنيــة عمــرو، الن عمــرا يعتــرب زايــد ) ٢٤١( اذ النصــ

 .�لنسبة للنصف الذي بيده
 .وال مدعي السدسهذا السدس الذي ال يدعيه ال مدعي الثلث ) فيكون(وهو السدس اآلخر) ٢٤٢(
الن مــدعي النصــف يــدعي سدســا ) اليمــني ملــدعي النصــف(مــدعي الكــل) وعليــه(ال�مــا منكــران ملــا يدعيــه يــدعي الكــل ممــا يف يــدمها) ٢٤٣(

 .منتشرا بني يدي مدعي الكل ومدعي الثلث
 .الن كل واحد منهم يده على الثلث، وبينته حجة على ما يف يده) ٢٤٤(
ين عشــر ال يــدعي غريهـــا، ومــدعي النصـــف بيــده اربعــة يـــدعي اثنــني واحــدا مـــن مــدعي الكـــل، الن مــدعي الثلــث بيـــ) ٢٤٥( ده اربعــة مــن اثـــ

 .الن بينته داخلة وليست حجة وبينة مدعي الكل خارجة) وسقوط(وواحدا من مدعي الثلث، فيبقى ملدعي الكل ثالثة ال يدعيها أحد
 .رجة فهي احلجةالن مدعي النصف ال يدعيها، ومدعي الكل بينته خا) ٢٤٦(
 .الن بينة مدعي النصف خارجة فهي احلجة) ٢٤٧(
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، ولصــاحب النصــف واحــد ونصــف، )٢٤٩(فــان امتنعــا، قســم بينهمــا، فيحصــل لصــاحب الكــل عشــرة ونصــف.)٢٤٨(لــه
 .وتسقط دعوى مدعي الثلث

ث، ث النصــف، والرابــع الثلــ ت يف يــد أربعــة فــادعى أحــدهم الكــل، واآلخــر الثلثــني، والثالــ ففــي يــد كــل  ولــو كانــ
 .فإن مل يكن بينة، قضينا لكل واحد مبا يف يده، وأحلفنا كال منهم لصاحبه.)٢٥٠(واحد ربعها

، ويبقـى التعـارض بـني )٢٥١(ولو كانت يدهم خارجة، ولكل بينـة، خلـص لصـاحب الكـل الثلـث، اذ ال مـزاحم لـه
 .، فيقرع بينهما فيه)٢٥٢(بينة مدعي الكل ومدعي الثلثني يف السدس

، فيقـرع بيـنهم فيـه )٢٥٣(ع التعارض بني بينة مدعي الكل ومـدعي الثلثـني، ومـدعي النصـف يف السـدس أيضـامث يق
مث يقع التعارض بني االربعة يف الثلث، فيقرع بينهم وخيص بـه مـن يقـع القرعـة لـه، وال يقضـى ملـن خيـرج امسـه اال مـع 

 .ن ما حكم هللا تعاىل به غري خمطئ، فا)٢٥٤(اليمني، وال يستعظم أن حيصل �لقرعة الكل ملدعي الكل
___________________________________ 

ت القرعــة �ســم مــدعي ) ٢٤٨( ين عشــر، وان خرجــ ت القرعــة �ســم مــدعي الكــل وحلــف أخــذه فصــار مــا عنــده احــد عشــر مــن اثــ فــان خرجــ
 .النصف وحلف اخذه، وصار عنده اثنان من اثين عشر

ــازع، و ) ٢٤٩( ــده بــــال منـ ـــت عنـ ث، ونصـــف لالمتنـــاع عــــن ثالثـــة كان ت ملـــدعي الثلــــ ــة ممـــا كانـــ ــف، وثالثــ يت كانــــت عنـــد مـــدعي النصـ ــ اربعـــة الـ
 .واحد مما كان ملدعي الكل، ونصف مما كان ملدعي الثلث) واحد ونصف(القسم

ين عشــر) ٢٥٠( خص خــامس �جــارة،: وصــورة احللــف) وأحلفنــا(ثالثــة مــن اثــ ت الــدار بيــد شــ او  وهللا هــذا الــذي بيــدي يل خارجــة �ن كانــ
 .اعارة، اوغصب، او غريها

 .الن الثلث ال يدعيه مدعي السدس، وال مدعي النصف، وال مدعي الثلثني) ٢٥١(
السدس الزائد على الثلث، فمدعي الثلثني يقول السدس يل ومدعي الكل يدعي السدس أيضـا وهـذا السـدس ال يدعيـه مـدعي : اي) ٢٥٢(

ت القرعــة �ســم مــدعي الكــل اعطــى هــذا الســدس لــه ليصــري مــع ثلثــه نصــفا، وان فــإن ) فيقــرع بينهمــا فيــه(النصــف وال مــدعي الســدس خرجــ
 .خرجت القرعة �سم مدعي الثلثني اعطى السدس له، وهو اول ما حيصل عليه مدعي الثلثني

ف يدعيــه: اي) ٢٥٣(  الســدس بعــد النصــف، فمــدعي الكــل يــدعي هــذا الســدس النــه يــدعي الكــل، ومــدعي الثلثــني يدعيــه، ومــدعي النصــ
ث واحـد، ت القرعـة صــار ) فيقـرع بيــنهم فيـه(ليكمـل لـه النصــف، اذ لـو راح هــذا السـدس ال يبقــى سـوى ثلــ يف هــذا السـدس فباســم ايهـم خرجــ

 .السدس له مع اليمني
اذ قـــد ختـــرج القرعـــات كلهـــا �ســـم مـــدعي الكـــل، فيعطـــي اجلميـــع لـــه، اليعطـــي ملـــدعي الثلثـــني شـــئ، وال ملـــدعي النصـــف، وال ملـــدعي ) ٢٥٤(

ارض : ولالعانة على فهم املسألة نرسم الصورة التالية .اذ كل شئ � يضعه حيث حيكم ويشاء فعلى كل صورة ليس خطأ) غري خمطئ(الثلث
هـــم مـــدعي الكـــل، ومـــدعي  -وثالثـــة  ).٤ - ٣ - ٢ - ١(الكـــل متنـــازعون يف االمتـــار االربعـــة: توضـــيحها: هـــي اثـــين عشـــر مـــرتا كمـــا يلـــي

 ).٨ - ٧(متنازعان يف املرتين -ومها مدعي الكل، ومدعي الثلثني  -واثنان  ).٦ - ٥(زعون يف املرتينمتنا -النصف، ومدعي الثلثني 
 .بال منازع) ١٢ - ١١ - ١٠ - ٩(ومدعي الكل فقط يدعي االمتار االربعة

 .والصور احملتملة للقرعات عديدة ميكن استخراجها �لتأمل
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يقع التدافع فيه بني املتنازعني يف كل مرتبة �لسوية، فتصـح القسـمة ، قسمنا ما )٢٥٥(ولو نكل اجلميع عن االميان
، ملـدعي الكـل عشـرون، وملـدعي الثلثـني مثانيـة، وملـدعي النصـف مخسـة، وملـدعي الثلـث )٢٥٦(من سـتة وثالثـني سـهما

 .ثالثة
نـة بـدعواه، قـال ، ففـي يـد كـل واحـد مـنهم ربعهـا فـإذا أقـام كـل واحـد مـنهم بي)٢٥٧(ولو كان املدعي يف يد االربعة

 .الشيخ يقضي لكل واحد منهم �لربع، الن له بينة ويدا
___________________________________ 

 .امتنعوا عن احللف عندما خترج القرعة �مسائهم: اي) ٢٥٥(
 .ر، واليك صورة تسهيلية لذلكاذا قسمنا االرض املتنازع فيها إىل ستة وثالثني قسما يصح التقسيم للمتنازعني االربعة بالكس: يعين) ٢٥٦(

 :ا كما يلي قسمنا االرض إىل ستة وثالثني جزء
للتثليــث مــع مــدعي النصــف ) ١٨ - ١٧(تناصــف مــع مــدعي الثلثــني، ولــه) ٢٤ - ٢٢(بــال منــازع، ولــه) ٣٦ - ٢٥(فلمــدعي الكــل - ١

 .ا�موع عشرونللرتبيع مع مدعي الثلثني ومدعي النصف، ومدعي الثلث ف) ١٢ - ١٠(ومدعي الثلثني، وله
ث مــع مـدعي الكــل، ومــدعي النصــف، ولــه) ١٦ - ١٥(للتناصــف مــع مـدعي الكــل، ولــه) ٢١ - ١٩(وملـدعي الثلثــني - ٢ ) ٩ - ٧(للتثليــ

 .للرتبيع مع املدعني الكل، والنصف والثلث وا�موع مثانية
يـع مـع املـدعني للكـل، والثلثـني، والثلـث، فـا�موع للرتب) ٦ - ٤(للتثليـث مـع املـدعني للكـل والثلثـني، ولـه) ١٤ - ١٣(وملدعي النصـف - ٣

 .مخسة
 .حاصل اجلمع) ٣٦=  ٣+  ٥+  ٨+  ٢٠(فقط للرتبيع مع املدعني للكل والثلثني النصف واجلمع هكذا) ٣ - ١(وملدعي الثلث - ٤
 .�ن كانوا ساكنني فيها، او كان مفتاحها عند مجيعهم، او حنو ذلك) ٢٥٧(
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خلارج على ما قرر�ه، فيسقط إعتبار بينة كل واحد، و�لنظر إىل مـا يف يـده، ويكـون مثر�ـا والوجه القضاء ببينة ا
 .فيما يدعيه ممايف يد غريه، فيجتمع بني كل ثالثة على ما يف يد الرابع، وينتزع هلم ويقضي فيه �لقرعة واليمني

يـد مــدعي الثلثـني، وذلـك ربــع ومـع االمتنـاع �لقسـمة، فيجمــع بـني مـدعي الكــل والنصـف والثلـث، علــى مـا يف 
، ومـدعي )٢٥٩(فمـدعي الكـل يـدعيها أمجـع، ومـدعي النصـف يـدعي منهمـا سـتة .وهو مثانية عشـر )٢٥٨(اثنني وسبعني

 .، فيكون عشرة منها ملدعي الكل، لقيام البينة �جلميع الذي يدخل فيه العشرة)٢٦٠(الثلث يدعي اثنني
، ومع االمتناع، يقسـم )٢٦١(بينه وبني مدعي الكل فيها وحيلف ويبقى ما يدعيه صاحب النصف وهو ستة، يقرع

ولـو  .فمن خرج امسه أحلف وأعطي.بينهما، وما يدعيه صاحب الثلث وهو اثنان يقرع عليه بني مدعي الكل وبينه
، علـــى مــا يف يـــد مـــدعي النصـــف فصــاحب الثلثـــني يـــدعي عليـــه )٢٦٢(امتنعــا، قســـم بينهمـــا، مث جتتمــع دعـــوى الثالثـــة

ويقــارع  )٢٦٤(، ومــدعي الثلــث يــدعي اثنــني، ويبقــى يف يــده ســتة ال يــدعيها اال مــدعي اجلمــع، فيكــون لــه)٢٦٣(عشــرة
 .اآلخرين، مث خيلف
 .على ما يف يد مدعي الثلث، وهو مثانية عشر )٢٦٦(، أخذ نصف ما ادعاه، مث جيتمع الثالثة)٢٦٥(وان امتنعوا

سـتة، يبقـى اثنـان ملـدعي الكـل، ويقـارع علـى مـا افـرد  فمدعي الثلثني يدعي منـه عشـرة، ومـدعي النصـف يـدعي
إن امتنعـــوا عـــن االميـــان، قســـم ذلـــك بـــني مـــدعي الكـــل، وبـــني كـــل واحـــد منهمـــا مبـــا ادعيـــاه، مث جيتمـــع  .لآلخـــرين فـــ
 .على ما يف يد مدعي الكل )٢٦٧(الثالثة

 فمدعي الثلثني يدعي
___________________________________ 

ين) ٢٥٨( زء  لــو قســمنا: يعــ كــان بيــد كــل واحــد مــن االربعــة ربعــه وهــو مثانيــة   -يصــح التقســيم بــال كســر  -املتنــازع فيــه إىل اثنــني وســبعني جــ
 .عشر

 .فيدعي مثانية عشر اخرى، من كل من الثالثة ستة -وهو الربع الذي حتت يده  -اذ عنده مثانية عشر ) ٢٥٩(
 .من كل من الثالثة اثنني) ٢٤(لثلثالن عنده مثانية عشر، فيدعي ستة اخرى ليكمل له ا) ٢٦٠(
 .ثالثة ملدعي الكل، وثالثة ملدعي الثلثني) يقسم بينهما(كل من خرجت القرعة �مسه) ٢٦١(
 .وهو الربع مثانية عشر) ما يف يد مدعي النصف(املدعني للكل، وللثلثني، وللثلث) ٢٦٢(
 .ة عشرةاخرى من كل من الثالث) ٣٠(فرييد) ١٨(وعنده) ٤٨(النه يدعي) ٢٦٣(
ــع مــع البينــة: اي) ٢٦٤( املــدعيني للثلثــني للثلــث اذا مل تكــن هلمــا بينــة، واال اخــذا �لبينــة بــدون ) ويقــارع اآلخــرين(تكــون الســتة ملــدعي اجلمي

 .قرعة، الن بينتهما خارجة وهي احلجة عند املصنف ره
، واعطــى مخســة ملــدعي الثلثــني، وواحــدا ملــدعي نصــف العشــرة واالثنــني، ســتة) نصــف مــا ادعيــاه(صــاحب النصــف) اخــذ(عــن اليمــني) ٢٦٥(

 .الثلث
 .وهم املدعون للكل، وللثلثني، وللنصف) ٢٦٦(
 .وهو مثانية عشر) ما يف يد مدعي الكل(وهم املدعون للثلثني، وللنصف، وللثلث) ٢٦٧(
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 .)٢٦٨(عشرة، ومدعي النصف يدعي ستة، ومدعي الثلث يدعي اثنني، فتتخلص يده عما كان فيها
فيكمل ملدعي الكل ستة وثالثون من أصل اثنني وسبعني، وملدعي الثلثني عشرون، وملدعي النصف إثنـا عشـر، 

 .هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمني منازعة.)٢٦٩(وملدعي الثلث أربعة
د منهمـا ولـو مل يكـن بينـه، فيـد كـل واحـ.، قضي ملن قامت لـه البينـة)٢٧٠(إذا تداعى الزوجان متاع البيت: السابعة
حيلف كـل منهمـا لصـاحبه، ويكـون بينهمـا �لسـوية، سـواء كـان ممـا خيـص الرجـال أو : قال يف املبسوط .على نصفه

النســــــاء أو يصــــــلح هلمــــــا، وســــــواء كانــــــت الــــــدار هلمــــــا، أو الحــــــدمها، وســــــواء كانــــــت الزوجيــــــة �قيــــــة بينهمــــــا أو 
ما يصلح للرجـال للرجـل، ومـا يصـلح للنسـاء : فوقال يف اخلال .ويستوي يف ذلك تنازع الزوجني والوارث.)٢٧١(زائلة

ومـا ذكـره يف اخلـالف، .، ال�ـا �يت �ملتـاع مـن أهلهـا)٢٧٢(ويف روايـة أنـه للمـرأة .للمرأة، وما يصلح هلما يقسـم بينهمـا
 .أشهر يف الروا�ت، وأظهر بني االصحاب

كلـف البينـة كغـريه مـن االنسـاب، وفيـه   ، أنـه أعارهـا بعـض مـا يف يـدها مـن متـاع أو غـريه،)٢٧٣(ولو ادعـى أبوامليتـة
 .رواية �لفرق بني االب وغريه ضعيفة

 :يف دعوى املواريث: املقصد الثالث
 :وفيه مسائل
، فتصـادقا علـى تقـدم اسـالم أحـدمها علـى مـوت االب، وادعـى اآلخـر مثلـه )٢٧٤(لومات املسلم عن ابنني: االوىل

 ه، معفأنكر أخوه، فالقول قول املتفق على تقدم إسالم
___________________________________ 

 .فال يبقى يف يده شئ �لبينات الثالث) ٢٦٨(
 ).ومقارعيه(فالحظ وقس) ٢٥٦(على نسق ما مثلنا يف رقم) ٢٦٩(
ت القرعـة �سـم اي واحـد مـنهم: خصومه يعين: اي فـان  )واال(هذا النوع من التقسيم يكون فيما اذا امتنع كل اخلصماء عن احللـف اذا خرجـ

ت  حلف كل من خرجت القرعة �مسه كانت احلصة اليت أقرع فيها له، وان حلف بعضهم، وامتنع اآلخر، اخذ احلالف كل احلصة اليت خرجـ
 .فيها القرعة �مسه، وقسم املمتنعان عن احللف احلصة بينهما �لسوية

 .ولذلك امثلة الختفى على الفطن
ت الزوجــة هــذا الفــرش يلكــل املتــاع، او بعضــه، مــثال قــال الــزو ) ٢٧٠( ذا الفــرش يل، وقالــ ) او النســاء(كالــدرع والســالح) خيــص الرجــال(ج هــ

 .كاالواين والفرش وحنومها) يصلح هلما(كاملقنعة واحللي
ت، ا: اي) والوارث(-كما يف املتعة   -بطالن، او فسخ، او انتهاء مدة ) ٢٧١( و تنازع الورثـة، فلـو تنـازع االخـوة مـع االخـوات يف ا�ث البيـ

 .تنازع االب واالم الور�ن لولديهما وهكذا كل شخصني او أشخاص يد مجيعهم على شئ
 .كل املتاع للمرأة اال اذا اقام الرجل البينة: اي) ٢٧٢(
االقــر�ء كــاالخ، : اي) االنســاب(مــثال، ماتــت زوجــة رجــل، فــادعى ابوالزوجــة ان بعــض ا�ث البيــت كــان لــه قــد اعطــاه عاريــة لبينــة) ٢٧٣(

 .�ن تقبل دعوى ابيها، والتقبل دعوى غري االب من االقر�ء اال ببينة) �لفرق(واالم وغريهم واالخت
: ا� ايضا امسلت قبل مـوت أبينـا، فقـال زيـد: اتفقا على أن زيدا اسلم قبل موت االب، وقال عمرو) فتصادقا(كا� كافرين مث أسلما) ٢٧٤(

 .ال انه اسلم بعد موت ابينا، ليكون كل االرث له
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، واتفقـا علـى تقـدم حريـة أحــدمها، )٢٧٥(وكـذا لـو كـا� مملــوكني فأعتقـا.ميينـه أنـه ال يعلـم أن أخـاه أسـلم قبــل مـوت أبيـه
 .واختلفا يف اآلخر

مــات االب قبــل شــهر : لــو اتفقــا أن أحــدمها أســلم يف شــعبان، واآلخــر يف غــرة رمضــان، مث قــال املتقــدم: الثانيــة
 .بعد دخول شهر رمضان، كان االصل بقاء احلياة والرتكة بينهما نصفنيمات : ، وقال املتأخر)٢٧٦(رمضان
 .إر� عن أبيهما وأقام بينة )٢٧٧(دار يف يد انسان، ادعى أ�ا له والخيه الغائب: الثالثة

ت كاملــة، وشــهدت أنــه ال وارث ســوامها، ســلم اليــه النصــف، وكــان البــاقي يف يــد مــن كانــت الــدار يف  ــ إن كان فــ
 .يده

 .يف يد أمني حىت يعود، وال يلزم القابض للنصف إقامة ضمني مبا قبض )٢٧٨(جيعل: خلالفوقال يف ا
 .)٢٧٩(ذات املعرفة املتقادمة واخلربة الباطنة: ونعين �لكاملة

ث احلــاكم عــن الــوارث  ث يبحــ ولــو مل تكــن البينــة كاملــة، وشــهدت أ�ــا ال تعلــم وار� غريمهــا، ارجــئ التســليم حيــ
 .)٢٨٠(ولو كان ذا فرض.ن وارث لظهر، وحينئذ يسلم إىل احلاضر نصيبه ويضمنه استظهارامستقصيا، حبيث لو كا

وعلـى التقـدير الثـاين يعطيـه اليقـني إن لـو كـان وارث، فيعطـي الـزوج .أعطي مع اليقني �نتفاء الـوارث نصـيبه �مـا
 .يتمم احلصة مع التضمني )٢٨١(الربع، والزوجة ربع الثمن معجال من غري تضمني، وبعد البحث

ولكان الوارث ممن حيجبه غريه كاالخ، فإن أقام البينة الكاملة أعطي املال وان أقام بينة غـري كاملـة، أعطـي بعـد 
 .البحث واالستظهار �لتضمني

___________________________________ 
 .كان االبنان مملوكني، فان اململوك اليرث، وامنا يرث احلي: اي) ٢٧٥(
ع الورثـــة االحـــرار االخـــرين اصـــل اي) ٢٧٦( إىل بعـــد دخـــول شـــهر ) بقـــاء احليـــاة(االستصـــحاب: ليكـــون كـــل املـــرياث لـــه وحـــده، او �لرتكـــة مـــ

 ).فتأمل(املشهور بني املتأخرين أن هذا االستصحاب مثبت وهو غري حجة) لكن(رمضان
 .كان ذلك اخل غائبا غري حاضر: يعين) ٢٧٧(
ين) ٢٧٨( ىت يعــود(صــاحب اليــديؤخــذ مــن : يعــ ين) ضــمن(وهــواالخ احلاضــر) القــابض(االخ الغائــب) حــ ت كــذب : يعــ شخصــا يضــمنه اذا ثبــ

 .البينة
حصل البحث الكامل ومل يظهر ) وحينئذ(بتتبع إىل آخر ما ميكن تتبعه: اي) مستقصيا(�حوال امليت، واحنصار ورثته يف هذين فقط) ٢٧٩(

ــوارث بضــــمان: اي) ويضــــمنه(وارث آخــــر ــذ  �يت الــ ــدفع املــــال ان مل يــــدفع اآلخــ ــر وارث آخــــر وثبــــت يكــــون الضــــامن ملتزمــــا بــ ــو ظهــ ث لــ حبيــــ
 .طلب للظهور يف حقوق الناس: اي) استظهارا(للمال

اي عـدم اليقـني بعــدم ) الثـاين(اذا حصــل يقـني بعـدم وارث آخـر: اي) مـع اليقـني(لـه حصـة معينـة يف االرث ال ان كـل االرث لـه: اي) ٢٨٠(
ين) يقـــنييعطيــه ال(وارث آخــر النـــه نصــيبه قطعـــا مــع وارث مـــن ) الـــزوج الربــع(احلـــاكم يعطيــه املقـــدار املتــيقن علـــى فــرض وجـــود وارث آخــر: يعــ
 .النه نصيبهما مع وجود اوالد للميت وثالث زوجات آخر) ربع الثمن(االوالد

بــه أخــوه أو أختــه عــن قســم مــن الــذي حيجــب االم عــن مــازاد علــى الســدس، أو كــاالخ الــذي حيج) كــاالخ(وعــدم ظهــور وارث آخــر) ٢٨١(
 .االرث
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 .مث املرأة، فاملرياث يل وللزوج نصفان )٢٨٢(مات الولد أوال: اذا ماتت امرأة وابنها، فقال أخوها: الرابعة
ومــع عـــدمها ال يقضــي �حـــدى .بـــل ماتــت املــرأة مث الولـــد، فاملــال يل، قضـــي ملــن تشــهد لـــه البينــة: وقــال الــزوج

ويكــون تركــة  )٢٨٣(فــال تــرث االم مــن الولــد، وال االبــن مــن أمــه.ال مــع حتقــق حيــاة الــوارثالــدعويني، النــه ال مــرياث ا
 .االبن البيه، وتركة الزوجة بني االخ والزوج

ت الزوجــة: لوقــال: اخلامســة منهمــا ) أ� كــل(ا�هــا ابــوك، مث )٢٨٤(هــذه أصــدقين: هــذه االمــة مــرياث مــن أىب، وقالــ
 .مبا ميكن خفاؤه على االخرى بينة، يقضى ببينة املرأة، ال�ا تشهد

ا يلحق بـه النسـب، إمـا أن تكـون زوجـة الحـدمها  يف االختالف يف الولد اذا وطأ اثنان امرأة وطء: املقصد الرابع
، مث �يت بولــد لســتة )٢٨٥(ومشــتبهة علــى اآلخــر، أو مشــتبهة عليهمــا، أو يعقــد كــل واحــد منهمــا عليهــا عقــدا فاســدا

قصـــى احلمـــل، فحينئـــذ يقـــرع بينهمـــا ويلحـــق مبـــن تعينـــه القرعـــة، ســـواء كـــان الواطـــآن أشـــهر فصـــاعدا، مـــامل يتجـــاوز أ
هــذا اذا مل يكــن .مســلمني أو كــافرين أو عبــدين أو حــرين، أو خمتلفــني يف االســالم والكفــر واحلريــة والــرق أو أ� وابنــه

 .الحدمها بينة
ك والـدعوى املشـرتكة، ويقضـي فيـه �لبينـة، والدعوى املنفـردة، و�لفـراش املشـرت  )٢٨٦(ويلحق النسب �لفراش املنفرد

 .ومع عدمها �لقرعة
___________________________________ 

 .اذ لو مات الولد بعد امه مل يكن الخ االم شئ، الن االخ من املرتبة الثانية والولد من املرتبة االوىل) ٢٨٢(
 .لعدم العلم �ن ايهما مات قبل االخر: ٢٨٣(
 .صداقا ومهرا للنكاح جعلها: اي) ٢٨٤(
ى اخلــالف، عــن الــوطء) اقصــى احلمــل(ومل يعلــم فســاده) ٢٨٥( ذي هوعشــرة اشــهر، او ســنة علــ وطــأ االب وابنــه كالمهــا : أي) او ا� وابنــه(الــ

 .واال فيلحق الولد لصاحب البينة) بينة(هذه املرأة
اذا مل يعلـم ) والدعوى املنفـردة(اذا مل يكن فراش آخر لشبهة وحنوها الفراش هو الزوجة الدائمة، او املتعة، او ملك اليمني، او التحليل) ٢٨٦(

 .كما مثله املصنف ره) و�لفراش املشرتك(فراش كما لو ادعى رجل أن الطفل الفالين ابين ومل يعارضه آخر
ين، مــع : كمــا لــو ادعــى اثنــان طفــال كــل يقــول) والــدعوى املشــرتكة(�مثلــة وطء اثنــني هلــا مــن غــري فســاد ــ عــدم ثبــوت فــراش الي واحــد انــه اب

  .فال يثبت النسب املشرتك عند�) �لقرعة(منهما
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 كتاب الشهادات

 )١(والنظر يف اطراف مخسة
 :الطرف االول يف صفات الشهود

 .ويشرتط فيه ستة أوصاف
 .)٢(فال تقبل شهادة الصيب، مامل يصر مكلفا: البلوغ: االول
 .تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا، وهو مرتوك: وقيل

تقبـــل ) " ع(والقتـــل، فـــروى مجيـــل عـــن أيب عبـــدهللا )٣(واختلفـــت عبـــارة االصـــحاب يف قبـــول شـــهاد�م يف اجلـــراح
 ).ع(ومثله روى دمحم بن محران عن أيب عبدهللا: )٤("شهاد�م يف القتل ويؤخذ �ول كالمهم 

 .تقبل شهاد�م يف اجلراح والقصاص: وقال الشيخ يف النهاية
 .، ما مل يتفرقوا اذا اجتمعوا على مباح)٥(شهاد�م يف اجلراحتقبل : وقال يف اخلالف

بلـــوغ : علــى الـــدماء خبــرب الواحــد خطـــر، فــاالوىل االقتصــار علـــى القبــول يف اجلــراح �لشـــروط الثالثــة )٦(والــتهجم
 .العشر، وبقاء االجتماع، إذا كان على مباح، متسكا مبوضع الوفاق

___________________________________ 
 .اب الشهاداتكت
 .يف اللواحق) اخلامس(الشهادة على الشهادة) الرابع(يف اقسام احلقوق) الثالث(يف مابه يصري شاهدا) الثاين(االول صفات الشهود) ١(
تــرك : اي) مــرتوك(عشــر سـنني: اي) عشـرا(يف القتـل، والقصــاص، واجلــراح، وغـري ذلــك، مقابـل التفصــيالت االتيــة: اي) مطلقــا(أي �لغـا) ٢(
 .صحاب هذا القول فلم يقولوا بهاال
 .كقطع بعض االعضاء، او جرحها، او خدشها وحنو ذلك) ٣(
 .إذا قال االطفال شيئا مث فسروه مبا ينايف ذلك، اخذ �ول ما قالوه: يعين) ٤(
باح كمـا يفعلـه االطفـال، اي على عمل مباح اولعب م) على مباح(بعد رؤيتهم للقضية إىل اداء الشهادة) مل يتفرقوا(ال يف القصاص: اي) ٥(

 .ال على عمل حرام كاللواط، والقمار، وشرب اخلمر وحنوها
ين) مبوضــع الوفــاق(هــذا تعليــل لعــدم قبــول قــول الصــبيان يف القتــل والقصــاص) ٦( هــذا هــو الــذي حتقــق عليــه امجــاع الفقهــاء، وغــريه لــيس : يعــ

كـانوا قــد تفرقـوا بعــد رؤيـة القضــية وقبـل اداء الشــهادة، او كـان اجتمــاعهم   امجاعيـا فـال تقبــل شـهاد�م فيــه، كمـا لــو مل يبلغـوا عشــر سـنوات، او
 .على حرام
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 .كمال العقل فال تقبل شهادة ا�نون إمجاعا: الثاين
، فـال �س بشـهادته حـال إفاقتـه، لكـن بعـد اسـتظهار احلـاكم مبـا يتـيقن معـه حضـور )٧(أما من يناله اجلنون أدوارا

من يعـرض لـه السـهو غالبـا، فرمبـا مسـع الشـئ ونسـى بعضـه، فيكـون ذلـك مغـريا لفائـدة وكذا .ذهنه واستكمال فطنته
، )٨(وكذا املغفل الذي يف جبلته البلـه.فحينئذ جيب االستظهار عليه، حيث يستثبت ما يشهد به.اللفظ و�قال ملعناه

مر اجللي، الذي يتحقـق احلـاكم فرمبا استغلط لعدم تفطنه ملزا� االمور، واالوىل االعراض عن شهادته، ما مل يكن اال
 .استثبات الشاهد له وأنه ال يسهو يف مثله

ؤمن وال علــى غــريه، التصــافه  )٩(االميــان: الثالــث ؤمن وإن اتصــف �الســالم، ال علــى مــ فــال تقبــل شــهادة غــري املــ
جــد مــن عــدول خاصــة يف الوصــية، اذا مل يو  )١٠(�لفســق والظلــم املــانع مــن قبــول الشــهادة، نعــم، تقبــل شــهادة الــذمي

، )١١(ويثبـت االميـان مبعرفـة احلـاكم.و�شـرتاطه روايـة مطرحـة.وال يشرتط كـون املوصـي يف غربـة.املسلمني من يشهد �ا
 .ال، وكذا ال تقبل على غري الذمي: وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ قيل.أو قيام البينة أو االقرار

 .إىل رواية مساعة، واملنع أشبه تقبل شهادة كل ملة على ملتهم، وهو استناد: وقيل
مــع التظــاهر �لفســق، وال ريـب يف زواهلــا مبواقعــة الكبــائر، كالقتــل والــز� واللــواط  )١٢(العدالــة إذ ال طمأنينــة: الرابـع

 .)١٣(وغصب االموال املعصومة
 وكذا مبواقعة الصغائر مع

___________________________________ 
 .حيصل للحاكم الشرعي اليقني �نه اآلن كامل العقل: اي) يتيقن(االوقاتيف بعض : اي) ٧(
ظهــوره للشـاهد، مثـل قتـل زيـد عمــرو يف : اي) اسـتثبات(وقـع يف الغلـط: اي) اسـتغلط(ضـعف االلتفـات واالنتبــاه: الطبيعـة، والبلـه: جبلـة) ٨(

 .كن ان يشتبه االبله، فال حجة لشهادتهمكان غري مزدحم حيث ال يغلط يف مثله، أما اذا كان يف حمل مزدحم حبيث مي
ين عشــر علــيهم الصــالة والســالم، ويف املســالك) ٩( �ــذه ) �لفســق"(ظــاهر االصــحاب االتفــاق عليــه : " وهــو كونــه شــيعيا مقــرا �الئمــة االثــ

 .ظلمه لنفسه: اي) لظلموا(الذين نصبهم هللا تعاىل هلداية االمة املعصية العظيمة وهي انكار امامة االئمة اهلداة 
طـرح االصـحاب : من سفر وصحراء وحنومهـا مطرحـة اي) يف غربة(وهو فقط اليهودي والنصراين، وا�وسي الذي كان يف ذمة االسالم) ١٠(

 .العمل �ا
 .النه غري مؤمن وال مسلم) قيل ال(ا� مؤمن: �ن يقول) االقرار(�ن يعرفه احلاكم مؤمنا) ١١(
 .بفعل: اي) مبوافقة(العدالة: اي) زواهلا(ان إىل صدقهال اطمئن: أي) ١٢(
واملـراد �الصــرار االكثــار منهــا ســواء كــان مــن نــوع واحــد أم : " قــال يف املســالك) مــع االحــرار(احملرتمـة، ال مثــل مــال الكــافر احلــريب: اي) ١٣(

ويف حكمـه العـزم علـى فعلهـا �نيـا وان مل يفعـل، وأمـا  املداومـة علـى نـوع واحـد منهـا، ولعـل االصـرار بتحقـق بكـل منهمـا،: أنواع خمتلفة، وقيـل
شـهادة من فعل الصغرية ومل خيطر بباله بعدها العزم على فعلها وال التوبة منها فهـذا هـو الـذي ال يقـدح يف العدالـة وإال الدى إىل أن ال يقبـل 

فيمـا (كثـريا: اي) يف االغلـب(إىل االجنبية بغري ريبة وحنـوه، وقد مثل بعضهم للصغرية مبثل النظر "أحد ولعل هذا مما يكفره االعمال الصاحلة 
 .من الناس) يقل

    



١٨٤ 

 .االصرار أو يف االغلب
 .ال يقدح لعدم االنفكاك منها، اال فيما يقل، فاشرتاطه التزام لالشق: أما لو كان يف الندرة، فقد قيل

 .يقدح، المكان التدارك �الستغفار، واالول أشبه: وقيل
إن اطالقهـا .وهذا �العراض عنه حقيق.)١٤(أن الصغائر ال تطلق على الذنب إال مع االحباط: واهمورمبا توهم  فـ

 .�لنسبة، ولكل فريق اصطالح
 .، ما مل يبلغ حدا يؤذن �لتهاون �لسنن)١٥(وال يقدح يف العدالة ترك املندو�ت ولو أصر مضر� عن اجلميع

 :وهنا مسائل
تـــــرد شـــــهادته ســـــواء اســـــتند يف ذلـــــك إىل التقليـــــد أو إىل  )١٦(ول العقائـــــدكـــــل خمـــــالف يف شـــــئ مـــــن أصـــــ: االوىل
 .االجتهاد

وال تـــرد شـــهادة املخـــالف يف الفـــروع مـــن معتقـــدي احلـــق، اذا مل خيـــالف االمجـــاع، وال يفســـق وان كـــان خمطئـــا يف 
 .اجتهاده
ن كـان صـادقا، ويـورى ، وإ)١٨(وحـد التوبـة أن يكـذب نفسـه.ولـو �ب قبلـت.)١٧(ال تقبـل شـهادة القـاذف: الثانية
 .�طنا

، )١٩(ويف اشــرتاط إصــالح العمــل.يكــذ�ا ان كــان كــاذ�، وخيطئهــا يف املــال إن كــان صــادقا، واالول مــروي: وقيــل
ولـــو أقـــام بينـــة .ه علـــى التوبـــة إصـــالح ولـــو ســـاعة الن بقـــاء.ز�دة عـــن التوبـــة تـــردد، واالقـــرب االكتفـــاء �الســـتمرار

 .عليه وال رد�لقذف أو صدقه املقذوف، فال حد 
 اللعب �الت القمار كلها حرام، كالشطرنج والنرد واالربعة عشر وغري: الثالثة

___________________________________ 
اطالقهـــا عنـــد كـــل �لنســـبة إىل : اي) �لنســـبة()ان ا�ســـنات يـــذه� ا�ســـ�ئات  (: حـــبط احلســـنات للســـيئات لقولـــه تعـــاىل: اي) ١٤(

الصـغائر مقابـل الكبـائر، سـواء حميـت ام : الصغائر الذنوب اليت حبطت وحميت �حلسنات، وبعضـهم يقـول: ولفبعضهم يق) اصطالح(مذهبه
 .ال؟

 .عدم االعتناء: اي) �لتهاون(يشعر: اي) يؤذن(مجيع املندو�ت: اي) ١٥(
ذ اخلطـأ لـيس عصـيا� والعمـد هـو املوجـب ا) وان كـان خمطئـا(الشـيعة: اي) معتقدي احلق(وهي التوحيد، والنبوة واملعاد والعدل واالمامة) ١٦(

 .للعصيان
 .)وال تقبلوا �م شهادة ابدا  (: الذي ينسب املؤمنني إىل اللواط، او الز�، او السحق، لقوله تعاىل) ١٧(
يقصـــد بقولـــه  اي يف �طنـــه ) ويـــوري �طنـــا(�ن كـــان فــالن زانيـــا واقعـــا) وان كـــان صـــادقا(ا� كـــذبت يف نســـبة فـــالن إىل الـــز�: أي يقــول) ١٨(

 .يقول أخطأت يف نسبة فالن إىل الز�: اي) وخيطئها(-على فرض اجلد  -كذبت 
مبا قذف بـه، كمـا لـو اقـام بينـة علـى : اي) �لقذف(�ن ال يظهر منه معصية) �الستمرار(ثبوت كونه صاحلا من جديد بعد ذلك: اي) ١٩(

 .لشهادته) وال رد(اعرتف: اي) او صدقه(ز� املقذوف

    



١٨٥ 

 .أو احلذق أو القمار )٢٠(سواء قصد اللهوذلك، 
، ولـو شـرب منـه )٢١(شارب املسكر ترد شهادته ويفسق، مخرا كان أو نبيذا أو تبعـا أو منصـفا أو فضـيحا: الرابعة
 .وكذا العصري اذا غلى من نفسه أو �لنار ولو مل يسكر، إال أن يغلي حىت يذهب ثلثاه.وكذا الفقاع.قطرة

 .وال �س �ختاذ اخلمر للتخليل. مر أو البسر، فاالصل أنه حالل ما مل يسكرأما غري العصري من الت
وكـــذا مســـتمعه، ســـواء : ، يفســـق فاعلـــه وتـــرد شـــهادته)٢٢(مـــد الصـــوت املشـــتمل علـــى الرتجيـــع املطـــرب: اخلامســـة

 .استعمل يف شعر أو قرآن، وال �س �حلداء به
ؤمن أو تشــ )٢٣(وحيــرم مــن الشــعر مــا تضــمن كــذ� أو هجــاء بيبا �مــرأة معروفــة غــري حمللــة لــه، ومــا عــداه مبــاح، مــ

 .واالكثار منه مكروه
 .، وغري ذلك من آالت اللهو حرام، يفسق فاعله ومستمعه)٢٤(الزمر والعود والصنج: السادسة

 .ويكره الدف يف االمالك، واخلتان خاصة
 .)٢٥(ةوكذا بغضة املؤمن، والتظاهر بذلك قادح يف العدال. احلسد معصية: السابعة
ويف املتكـأ عليـه واالفـرتاش لـه تـردد، . ، تـرد بـه الشـهادة)٢٦(لبس احلرير للرجال يف غري احلرب إختيارا حمـرم: الثامنة

 .وكذا حيرم التختم �لذهب، والتحلي به للرجال. واجلواز مروي
___________________________________ 

 .كسب مال او غريه: اي) القماراو (منو الذكاء: اي) او اخلرق(التسلية: اي) ٢٠(
سـائل : اي) مـن التمـر(عصـري العنـب، يعـين مـاؤه: اي) وكـذا العصـري(هذه امساء النـواع مـن اخلمـر ذكر�هـا يف كتـاب االطعمـة واالشـربة) ٢١(

 .ليعمله خال بدواء وحنوه: اي) للتخليل(التمر والبسر، وهو خالل التمر
�لصـــوت املشـــتمل علـــى الرتجيـــع املطـــرب، واحلـــداء �لكســـر هـــو الصـــوت او : اي) �حلـــداء بـــه(ءللغنـــا -  -هـــذا تفســـري املصـــنف ) ٢٢(

 .الشعر الذي يقال حلق االبل على سرعة السري
 .من الشعر) ما عداه(ذكر حماسنها: اي) تشبيبا(ذم مؤمن: اي) ٢٣(
يت يتغـىن �ـا) ٢٤( وهـو نـوع خـاص يـدق بـه " الـدق املشـتمل علـى اجلالجـل  هـو: " يف املسـالك) والصـنج(الزمن والعدد نوعان من العيدان الـ

 .هو نوع خاص من الضرب املناسب �الس اللهو) الدف(دق خاص يناسب االطراب
 .العقد والزفاف، من امتالك الرجل أمر املرأة �لعقد شرعا، و�لوطء عرفا ايضا: اي) االمالك(
ور اال اذا ركز على منومها بتكرار التذكر وحنو ذلك على قـول بعضـهم وتفصـيله يف أما ما كان متهما يف القلب فال حرمة له على املشه) ٢٥(

 .املفصالت
 .بقالدة، او سوار، او تزيني عمامته به، وحنو ذلك) والتحلي(أن يف احلرب اختيارا، ويف غريها اضطرارا خوفا من الربد وحنوه فجائز) ٢٦(

    



١٨٦ 

وإن اختــذها للفرحـة والتطــري، فهــو مكــروه، والرهــان .الكتــب لــيس حبــرام، وإنفـاذ )٢٧(إختــاذ احلمــام لالنــس: التاسـعة
 .عليها قمار
وال مــن أر�ب الصـــنائع .)٢٨(ال تــرد شــهادة أحــد مــن أر�ب الصـــنائع املكروهــة، كالصــياغة وبيــع الرقيــق: العاشــرة

 .ستند إىل تقواهة كالز�ل والوقاد، الن الوثوق بشهادته م الدنية كاحلياكة واحلجامة ولو بلغت يف الد�ء
،  )٢٩(ال تقبـــل شـــهادة مـــن جيـــر بشـــهادته نفعـــا: االوىل: ارتفـــاع التهمـــة ويتحقـــق املقصـــود ببيـــان مســـائل: اخلـــامس

، والسـيد لعبـده املـأذون، والوصـي فيمـا )٣٠(وصـاحب الـدين اذا شـهد للمحجـور عليـه.كالشريك فيما هو شريك فيـه
 )٣٢(.هادته ضـررا، كشــهادة أحـد العاقلـة جبــرح شـهود اجلنايــةوكـذا ال تقبـل شــهادة مـن يســتدفع بشـ.)٣١(هـو وصـي فيــه

 .)٣٣(وكذا شهادة الوكيل والوصي، جبرح شهود املدعي على املوصي أو املوكل
___________________________________ 

يطريهــا يف الســماء تنقلــب وتغــدو �ن يلعــب �ــا و ) للفرحـة والتطــري(ايصــال الرســائل: اي) انفــاد(ليـأنس جبماهلــا، واصــوا�ا، وغريمهــا: اي) ٢٧(
ــذي هــو اغلــى مــن الــذهب) مكــروه(وتــروح اذ ال جيــوز الرهــان اال خبــف او حــافر او نصــل كمــا ســبق يف ) قمــار(ولعلــه لكونــه تضــييعا للعمــر ال

 .السبق والرماية
ــــاء: اي) ٢٨( ــــع العبيـــــد واالمـ ت(بيـ ـــد�ء: اي) ولـــــو بلغـــــ ــة يف الــ ت �لغـــ ــ ــالز�ل(ة كانـــ ــ) كـــ ـــع مـــــن الشـــ ــاخ هـــــو الـــــذي جيمــ وارع والبيـــــوت االوســـ

 .الذي يوقد النار للحمامات العمومية) الوقاد(والقمامة
 .يشهد لشريكه فيما هو فيه شريك) كالشريك(تكون نتيجة شهادته انتفاعه الشخصي �ا: اي) ٢٩(
فشـهد زيـد لعمـرو، هـذه مث ادعـى عمـرو انـه يطلـب عليـا مئـة دينـار،  -زيد يطلب عمرا الـف دينـار، وحجـر احلـاكم علـى عمـرو : مثاله) ٣٠(

يف التجارة والكسب، امـا غـري املـأذون فمـا بيـد العبـد لسـيده، وال معـىن ) املأذون(الشهادة ترد، الن زيدا ينتفع اذا ثبت طلب عمرو على علي
 .للشهادة للعبد

ت لزيـد وشـهد عمـرو ) ٣١( بـذلك، فإنـه ال تقبـل شـهادته، كما لو جعل زيد عمرا وصيه يف اراضيه، فادعى ورثة زيد أن االرض الفالنيـة كانـ
 .النه اذا ثبت ان االرض كانت لزيد ينتفع عمرو بوقوع االرض حتت تصرفه

ت علـى القاتـل  -كمـا لـو رمـى طــائرا فأصـاب ذلـك الشـخص   -لـو قتـل زيـد قتـل خطــأ شخصـا : مثالـه) ٣٢( بـل علــى  -زيـد  -فالديـة ليســ
اقر�ؤه الذكور ممن يتقربـون اليـه �الب، كـاالخوة واوالدهـم،  -ان شاء هللا تعاىل  كما سيأيت تفصيلها يف اواخر كتاب الد�ت  -عاقلته، وهم 

واالعمـــام واوالدهـــم، وحنـــو ذلـــك علـــى املشـــهور، واملعتـــق وضـــامن اجلريـــرة واالمـــام، فلـــو شـــهد رجـــالن عـــادالن علـــى زيـــد انـــه قتـــل خطـــأ ذلـــك 
و زيد، النه �ذه الشهادة يدفع ضرر الدية عدة نفسـه فهـو مـتهم الشخص مث شهد أخو زيد أن احد الشاهدين غري عادل التقبل شهادة أخ

 .يف ذلك
زيد وكيل او وصي عن شخص على أمواله، فادعى رجل ان له بذمة املوصى او املوكل مئة دينار، وجاء بشاهدين على دينه، : مثاهلما) ٣٣(

 .اهدينفشهد زيد �ن احد الشاهدين ليس عدال، فال تقبل شهادة زيد يف جرح احد الش
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أمــا الدنيويــة فإ�ــا متنــع، ســواء .)٣٤(العــداوة الدينيــة ال متنــع القبــول، فــإن املســلم تقبــل شــهادته علــى الكــافر: الثانيــة
ة بسـروره،  ة االخـر، واملسـاء وتتحقق العداوة، �ن يعلم من حال أحـدهم السـرور مبسـاء.تضمنت فسقا أو مل تتضمن
أمــا لــو .، لتحقــق التهمــة)٣٥(لرفقــاء لــبعض علــى القــاطع علــيهم الطريــقوكــذا لــو شــهد بعــض ا.أو يقــع بينهمــا تقــاذف

 .شهد العدو لعدوه قبلت النتفاء التهمة
 .النسب وإن قرب المينع قبول الشهادة، كاالب لولده وعليه والولد لوالده، واالخ الخيه وعليه: الثالثة

، أو حبـق متعلـق ببدنـه كالقصـاص )٣٦(لويف قبول شهادة الولد علـى والـده خـالف، واملنـع أظهـر، سـواء شـهد مبـا
 .واحلد

ومـــنهم مـــن شـــرط يف الـــزوج .)٣٧(وكـــذا تقبـــل شـــهادة الـــزوج لزوجتـــه، والزوجـــة لزوجهـــا مـــع غريهـــا مـــن أهـــل العدالـــة
 .الضميمة كالزوجة، وال وجه له

ظهر، لـو شـهد ولعل الفرق إمنا هو الختصاص الزوج مبزيد القوة يف املزاج، من أن جتذبه دواعي الرغبة والفائدة ت
 .وتظهر الفائدة يف الزوجة، لو شهدت لزوجها يف الوصية.فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمني

 .وتقبل شهادة الصديق لصديقه، وان �كدت بينهما الصحبة واملالطفة، الن العدالة متنع التسامح
�ذن مبهانة الـنفس، فـال يـؤمن علـى  ، النه يسخط اذا منع والن ذلك)٣٨(ال تقبل شهادة السائل يف كفه: الرابعة

 .املال
 .ولو كان ذلك مع الضرورة �درا، مل يقدح يف شهادته

___________________________________ 
كمـا لـو سـبه أو ) فسـقا(-) ١١(كمـا سـبق عنـد رقـم  -أما الكـافر فـال تقبـل شـهادته علـى املسـلم إمجاعـا، وعلـى الكـافر علـى املشـهور ) ٣٤(

 .يقذف كل منهما اآلخر �لز� وشبهه: اي) تقاذف(ابه، او آذاه، وحنو ذلكأهانه او اغت
خاص، فـادعى أحـدهم أنـه سـرقه الـف دينـار، فشـهد االربعـة االخـرون عليـه بسـرقة االلـف مل : مثال) ٣٥( لـو قطـع زيـد الطريـق علـى مخسـة أشـ

 .لصاحل عدوه: اي) لعدوه(تقبل شهاد�م ال�م اعداء لزيد
خص، كما لو ادعى ) ٣٦( شخص على زيد أنه سرقه، فشهد ابن زيد بصحة االدعاء، والشهادة �لقصاص كما لو ادعـى علـى زيـد قتـل شـ

 .فشهد ابن زيد �لصحة، والشهادة �حلد، كما لو ادعى على زيد �لز�، فشهد ابنه عليه
الواحـــد (فائــدة أن الـــزوج وحــده قبـــل قولــه أم ال: اي) والفائــدة تظهـــر(اذا انضــم عــدل آخـــر إىل الزوجــة يف شـــهاد�ا مبنفعــة زوجهـــا: اي) ٣٧(

ث ) واليمــني الــديون واالمــوال وعقــود املعاوضــات كــالبيع وغــريه،  -) ٦٨(عنــد رقــم -وهــو كمــا ســيأيت يف نفــس هــذا الكتــاب يف الطــرف الثالــ
 .الطرف الثالث -) ٧١(عند رقم كما سيأيت  -فإنه تقبل شهاد�ما يف اثبات ربع الوصية ) يف الوصية(واجلناية اليت توجب الدية وغري ذلك

جلــوع او ) مــع الضــرورة"(واملــراد �لســائل، بكفــه مــن يباشــر الســؤال واالخــذ بنفســه والســؤال يف الكــف كنايــة عنــه : " قــال يف املســالك) ٣٨(
 .مرض او غريمها
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متســكهما ، وإن كــان هلمــا ميــل إىل املشــهود لــه، لكــن يرفــع التهمــة )٣٩(تقبــل شــهادة االجــري والضــيف: اخلامســة
 .�المانة

، إذا عرفــوا شــيئا، مث زال املــانع عــنهم، )٤٠(الصــغري والكـافر والفاســق املعلــن: االوىل: لواحـق هــذا البــاب وهــي ســتة
ت، الســتكمال شــرائط القبــول ولــو أقامهــا احــدهم يف حــال املــانع فــردت، مث أعادهــا بعــد .فأقــاموا تلــك الشــهادة قبلــ

شهادته على مواله، مث إعادها بعد عتقه، إو الولد علـى أبيـه فـردت مث مـات  وكذا العبد لو ردت.زوال املانع، قبلت
 .)٤١(االب وأعادها

أمـــا الفاســـق املســـترت، إذا اقـــام فـــردت مث �ب وأعادهـــا، فهنـــا �مـــة احلـــرص علـــى دفـــع الشـــبهة عنـــه، الهتمامـــه 
 .�صالح الظاهر، لكن االشبه القبول

ومـــنهم مـــن .تقبـــل إال علـــى مـــواله: تقبـــل مطلقـــا، وقيـــل: ، وقيـــلال تقبـــل شـــهادة اململـــوك أصـــال: قيـــل: الثانيـــة
 .، واالشهر القبول إال على املوىل)٤٢(عكس

 .ولو أعتق، قبلت شهادته على مواله
 .وكذا حكم املدبر واملكاتب املشروط

تـردد، أقربـه ، وفيـه )٤٣(تقبل على مواله بقدر مـا حتـرر منـه: أما املطلق، إذا أدى من مكاتبته شيئا، قال يف النهاية
 .املنع

وكـذا لـو مسـع اثنـني يوقعـان عقـدا، كـالبيع .املشـهود عليـه )٤٤(اذا مسع االقرار صار شـاهدا، وإن مل يسـتدعه: الثالثة
 .وكذا لو شاهد الغصب أو اجلناية.واالجارة والنكاح وغريه

وكـذا لـو خبـئ، فنطـق ال تشهد علينا، فسمع منهما أو من أحدمها ما يوجب حكما، : وكذا لو قال له الغرميان
 .املشهود عليه مسرتسال

___________________________________ 
 .لعدالتهما) �المانة(لصاحل املوجر واملضيف) ٣٩(
ين) عرفــوا شــيئا(يعلــن الفســق واملعاصــي وال يســرتها عــن النــاس: اي) ٤٠( ت الصــغر او الكفــر او الفســق العلــ فصــار ) زال املــانع(للشــهادة وقــ

 .، والكافر مسلما، والفاسق عادالالصغري �لغا
) املسـترت(كما لو شهد على أبيـه أن داره لزيـد، مث مـات االب وانتقلـت الـدار إىل الورثـة فاعـاد الشـهادة صـحت ال�ـا ليسـت علـى أبيـه) ٤١(

 .فسقه عن الناس
وهــو ) املشــروط(ملــوىل، وتقبــل علــى غــريهفإنــه التقبــل شــهاد�ما علــى ا) وكــذا حكــم(تقبــل شــهادة اململــوك علــى مــواله، دون غــريه: فقــال) ٤٢(

 .املكاتب املطلق، وهو الذي يتحرر منه بنسبة ماادى من مثن رقبته: اي) أما املطلق(الذي ال يتحرر منه شئ حىت يؤدي متام الثمن
 .فلو كان قد ادى نصف الثمن، فشهد �لف دينار لزيد على عمرو، تقبل يف مخسمئة دينار، مع ميني عمرو املدعي) ٤٣(
عـن  -مـثال  -سـرت نفسـه يف زاويـة لكـي ال ميتنـع الغـرمي : اي) لـو خبـأ(طالب احلق، واملطلوب منه) الغرميان(مل يطلب منه السماع: اي) ٤٤(

 .االعرتاف فيسمع اعرتافه
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ؤال، يطــرق التهمــة: الرابعــة أمــا يف حقــوق هللا، أو الشــهادة للمصــاحل .فيمنــع القبــول )٤٥(التــربع �لشــهادة قبــل الســ
 .لعامة فال مينع، إذ ال مدعي هلا، وفيه ترددا

 .املشهور �لفسق إذا �ب، لتقبل شهادته، الوجه أ�ا ال تقبل حىت يستبان إستمراره على الفالح: اخلامسة
 .تب أقبل شهادتك: )٤٦(جيوز أن يقول: وقال الشيخ
، وإن  )٤٧(ددا بعـد احلكـم مل يقـدحإذا حكـم احلـاكم، مث تبـني يف الشـهود مـا مينـع القبـول فـإن كـان متجـ: السادسة

 .كان حاصال قبل االقامة، وخفي عن احلاكم، نقض احلكم
مــــع متســــكه  )٤٨(تقبــــل يف اليســــري: طهــــارة املولــــد فــــال تقبــــل شــــهادة ولــــد الــــز� أصــــال، وقيــــل: الوصــــف الســــادس

 .�لصالح، وبه رواية �درة
 .وبه رواية �درة

 .بعض االلسنولو جهلت حاله، قبلت شهادته، وان �لته 
 :الطرف الثاين فيما به يصري شاهدا والضابط العلم

هـل تـرى الشـمس؟ : " وقد سئل عن الشهادة وقال): ع(ولقوله )٤٩()وال تقف ما ليس لك به علم:(لقول تعاىل
 ".على مثلها فاشهد أودع : نعم، قال: فقال

املشــاهدة، االفعــال، الن آلــة الســمع ال تــدركها،  إمــا املشــاهدة، أو الســماع، أو مهــا، فمــا يفتقــر إىل : ومســتندها
كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والـوالدة والـز� واللـواط، فـال يصـري شـاهدا بشـئ مـن ذك إال مـع املشـاهدة ويقبـل 

 ويف. )٥٠(فيه شهادة االصم
___________________________________ 

 .يكون سببا لتهمة احلرص على الشهادة: اي) ٤٥(
 .يقول له حاكم الشرع: اي) ٤٦(
أبطــل، فلـــو كــان حكـــم �ن الـــدار : اي) نقـــض(المينــع عـــن العمــل �حلكـــم، كمــا لـــو فســق الشـــاهد بعـــد الشــهادة، او كفـــر بعــدها: اي) ٤٧(

 .الفالنية لزيد اعتمادا على هؤالء الشهود، ارجع الدار إىل من كانت يف يده واخرجها من يد زيد، وحنو ذلك
، ومل هـي روايـة عيسـى بـن عبـدهللا عـن الصـادق ) روايـة �درة(ظهـر كونـه شخصـا صـاحلا: اي) �لصـالح(الـدينارينمثل الدينار، و ) ٤٨(

ت حالــه(يعمــل �ــا مــن فقهائنــا ســوى النــادر كالشــيخ يف النهايــة ت شــرعا : اي) قالتــه(�ن مل يعلــم كونــه ولــد ز�) جهلــ نســبته إىل الــز�، مــامل يثبــ
 .عليه

ين ٣٧آيــة / راء ســورة االســ) ٤٩( ين) ولقولــه(التتبــع مــامل تعلمــه: يعــ يب االعظــم صــلى هللا عليــه وآلــه:يعــ كمــا تــرى : اي) علــى مثلهــا فاشــهد(النــ
 .الشمس، لو رأيت شيئا فاشهد، او كما تعلم بوجود الشمس لو علمت شيئا فاشهد

ف قو ) الثباتـــه(الن مثـــل ذلـــك الحيتـــاج إىل الســـمع: وهـــو الفاقـــد للســـمع) ٥٠( الشـــيخ يف  -كمـــايف املســـالك   -عمـــل �ـــا ) �درة(لـــهاذا اختلـــ
 .ويف طريقها سهل بن ز�د النهاية وتلميذه القاضي، وهي رواية مجيل عن الصادق 
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 .رواية يؤخذ �ول قوله ال بثانيه وهي �درة
 .االغلبمشاهدة يف  )٥١(وما يكفي فيه السماع، فالنسب واملوت وامللك املطلق، لتعذر الوقوف عليه

ويتحقق كل واحد من هذه، بتوايل االخبار من مجاعة، ال بضمهم قيد املواعدة، أو يستفيض ذلك حـىت يتـاخم 
 .العلم، ويف هذا عندي تردد

، صـار السـامع مـتحمال وشـاهد أصـل، وال شـاهدا علـى شـهاد�ما، )٥٢(لـو شـهد عـدالن فصـاعدا: وقال الشـيخ
 .ا، وهو ضعيف الن الظن حيصل �لواحدالن مثرة االستفاضة الظن، وهو حاصل �م

 .هذا أيب وهو ساكت: ، أو قال)٥٣(هذا ابين وهو ساكت: لو مسعه يقول للكبري: فرع
 .صار متحمال الن سكوته يف معرض ذلك رضا بقوله عرفا، وهو بعيد الحتماله غري الرضا: قال يف املبسوط

 :تفريع على القول �الستفاضة
اليشهد �لسبب، مثل البيع واهلبة واالستغنام، الن ذلك ال يثبت �الستفاضـة،  )٥٤(الشاهد �الستفاضة: االول

 .فاليعزى امللك اليه مع إثباته �لشهادة املستندة إىل االستفاضة
، الن امللـك اذا )٥٥(أما لو عزاه إىل املرياث صح، النه يكون عن املوت الذي يثبـت �الستفاضـة، والفـرق تكلـف

 .تقدح الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة ثبت �الستفاضة مل
___________________________________ 

يسـتبعد فـيهم ان يكونــوا قـد تواعـدوا علــى ذلـك كمـا لــو كـان بعضـهم روحانيــا، : اي) قيـد املواعــدة(تكـاثر: اي) بتــوايل(اي رؤيتـه �لعـني) ٥١(
يقـرب قـوة الظـن : اي) يتـاخم(يكثـر: اي) يسـتفيض(يكونوا يف حملـة واحـدة، وحنـو ذلـكوبعضهم كاسبا، وبعضهم موظفا، غري اصدقاء، او مل 

 .من العلم
ربا مل جيــب االثنينيــة يف ) حيصــل �لواحــد(كمــن شــهد بنفســه: اي) شــاهد أصــل(او اكثــر مــن عــدلني اثنــني: اي) ٥٢( ايضــا، ولوكــان الظــن معتــ

 .الشاهد، مع أنه غري صحيح
ت ا: مل يقل الكبـري: اي) ٥٣( ) الحتمالـه(جـاز لـه ان يشـهد عنـد احلـاكم أن هـذا أب لـذاك، او اخ لـه: اي) مـتحمال(� لـك، بـل سـكتلسـ
 .حيتمل أن السكوت كان لغري الرضا، بل الستصغار املتكلم، او حنوه: اي
وال يشــهد بســبب هــذا الفــرش لزيــد، : مــن يشــهد علــى شــئ الجــل استفاضــته وكثــرة تناقــل االلســن لــه، امنــا يشــهد النتيجــة، فيقــول: اي) ٥٤(

 .أخذه غنيمة عن الكتاب يف احلرب: اي: امللك، مثل أنه ملكه �لبيع، او �هلبة، او �الستفهام
فــرق بـــال : الفــرق بــني املـــوت وغــريه، بثبـــوت املــوت �الستفاضـــة، وعــدم ثبــوت البيـــع واهلبــة واالســـتغنام �الستفاضــة، تكلـــف، أي: اي) ٥٥(

 .البيع، او اهلبة، أو غريمهاكون امللك بسبب : اي) الضميمة(دليل

    



١٩١ 

 .ال: ؟ الوجه)٥٦(إذا شهد �مللك مستندا إىل االستفاضة، هل يفتقر إىل مشاهدة اليد والتصرف: الثاين
أما لو كان لواحد يد، وآلخر مساع مستفيض، فالوجه تـرجيح اليـد، الن السـماع قـد حيتمـل إضـافة االختصـاص 

 .)٥٧(يد �حملتملاملطلق احملتمل للملك وغريه، والتزال ال
 :مسائل ثالث

أمـا مـن يف يـده دار، .يشهد لـه �مللـك املطلـق )٥٨(ال ريب أن املتصرف �لبناء واهلدم واالجارة بغري منازع: االوىل
نعم، وهو املروي، وفيه إشكال مـن حيـث : وهل يشهد له �مللك املطلق؟ قيل.فال شبهة يف جواز الشهادة له �ليد

ت امل ملــك : الــدار الــيت يف يــد هــذا يل، كمــا ال تســمع لــو قــال: لــك لــه، مل تســمع دعــوى مــن يقــولان اليــد لــو اوجبــ
 .)٥٩(هذا يل
ــت �الستفاضــة، أمــا علــى مــا قلنــاه: الثانيــة ــف والنكــاح يثب وأمــا علــى االستفاضــة املفيــدة .فــال ريــب فيــه )٦٠(الوق

ـــت الوقـــوف، مـــع امتـــداد االوقـــات وفنـــاء .لغالـــب الظـــن، فـــالن الوقـــف للتأبيـــد فلـــو مل تســـمع فيـــه االستفاضـــة لبطل
 .الشهود

كمــا نقضــي ��ــا أم فاطمــة   -صــلى هللا عليــه وآلــه  -زوجــة النــيب  �ن خدجيــة : وأمــا النكــاح فــال� نقضــي
 .التواتر اليثمر إال إذا استند السماع إىل احملسوس: ان الزوجية تثبت �لتواتر، كان لنا أن نقول: ، ولو قيل)٦١(

ومن املعلوم أن املخربين مل خيربوا عن مشاهدة العقد، وال عن إقرار النيب صلى هللا عليـه وآلـه، بـل نقـل الطبقـات 
 .، ولعل هذا أشبه �لصوابمتصل إىل االستفاضة اليت هي الطبقة االوىل

 )٦٢(االخرس يصح منه حتمل الشهادة وأداؤها، ويبين على ما يتحققه: الثالثة
___________________________________ 

�ن اسـتفاض أن هــذه الــدار لزيــد، ) وآلخــر مســاع(فلـو اســتفاض أن الــدار الفالنيـة لزيــد، فهــل يلــزم أن يـرى زيــدا متصــرفا يف هـذه الــدار؟) ٥٦(
 كان عمرو فيها، فتنازع زيد وعمرو على الدار كل منهما يقول ا�ا يل، فهل يشهد الرجـل ا�ـا لزيـد اعتمـادا علـى االستفاضـة، او يشـهد ا�ـاو 

 .لعمرو اعتمادا على اليد؟
 .االحتمال اليقطع حجية اليد، ال�ا حجة مطلقا وان احتمل اخلالف، أما االستفاضة فليست كذلك: اي) ٥٧(
 -اذا وجد بعد ذلك منازع  -رأيناه يبين دارا، اويهدم دارا، او يؤجر دارا، وليس هناك من ينازعه يصح لنا ان نشهد عند احلاكم : اي) ٥٨(

 .ال املقيد �نه من جهة االرث، او البيع، او حنومها) �مللك املطلق(ان الدار له
 ).يل(وبني) يد يف هذا(وعدم التنايف بني) يل(وبني كونه) ملك هذا(للتنايف بني كونه) ٥٩(
 .موت) وفناء(إىل االبد: اي) للتأبيد(الذي اشرتطه بعضهم) لغالب الظن(الشهرة واملعروفية: من مطلق االستفاضة، اي) ٦٠(
 .النسب والزوجية سواء، فكما يثبت النسب �الستفاضة والشهرة، كذلك الزوجية: يعين) ٦١(
 .بل على تفسري مراده من شهادته )على شهادته(اثنني) مرتمجني(يفهمه: اي) ٦٢(
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وال يكـون املرتمجـان .نعـم يفتقـر إىل مرتمجـني.فإن جهلها، اعتمد فيهـا علـى ترمجـة العـارف �شـارته.احلاكم من اشارته
 .شاهدين على شهادته، بل يثبت احلكم اصال، ال بشهادة املرتمجني فرعا

والشراء والصلح واالجارة فإن حاسة السمع تكفـي يف  ما يفتقر إىل السماع واملشاهدة، كالنكاح والبيع: الثالث
أمـا االعمـى فتقبـل .، وحيتاج إىل البصر ملعرفـة الالفـظ، وال لـبس يف شـهادة مـن اجتمعـت لـه احلاسـتان)٦٣(فهم اللفظ

 .شهادته يف العقد قطعا، لتحقق اآللة الكافية يف فهمه
إن انضــم إىل شــهادته معرفــان، جــاز لــه الشــهادة علــى العاقــد، مســتندا إىل تعريفهمــا، كمــا يشــهد املبصــر علــى  فــ

 .تعريف غريه
 .ال يقبل الن االصوات تتماثل: ولو مل حيصل ذلك، وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها االشتباه، قيل
 .والوجه أ�ا تقبل، فإن االحتمال يندفع �ليقني، ال� نتكلم على تقديره

 ومـــــؤد�، عـــــن علمـــــه وعـــــن االستفاضـــــة فيمـــــا يشـــــهد بـــــه فـــــإن االعمـــــى تصـــــح شـــــهادته، مـــــتحمال: و�جلملـــــة
 .�الستفاضة

ولو حتمل شهادة وهو مبصر مث عمي، فإن عرف نسـب املشـهود، أقـام الشـهادة وان شـهد علـى العـني، وعـرف 
وتقبل شهادته اذا تزاحم للحاكم عبارة حاضر .فماضية قطعا )٦٤(أما شهادته على املقبوض.الصوت يقينا جاز أيضا

 .عنده
 :طرف الثالث يف أقسام احلقوقال

 .حق هللا سبحانه، وحق اآلدمي: وهي قسمان
ويف إتيـان البهـائم قـوالن، أصـحهما ثبوتـه .)٦٥(كـالز� واللـواط والسـحق: ما ال يثبت اال �ربعـة رجـال: واالول منه
 .بشاهدين

يثبــت بــه الــرجم، ويثبــت بــه بثالثــة رجــال وامــرأتني، بــرجلني وأربــع نســاء، غــري أن االخــري ال : ويثبــت الــز� خاصــة
 اجللد،

___________________________________ 
ظ: اي) ٦٣( ــ فهـــم معـــىن ) فهمـــه(الســـمع) اآللـــة الكافيـــة(البصـــر والســـمع) احلاســـتان(ال اشـــتباه) اللـــبس(املـــتكلم: اي) الالفـــظ(فهـــم معـــىن اللفـ

ــى تقــديره(يقــني االعمــى ان املــتكلم مــن هــو؟: اي) قــني�لي(�ن هــذا املــتكلم هــو زيــد مــثال) غــريه(يعرفانــه املــتكلم) معرفــان(الكــالم تقــدير ) عل
 .اليقني

كمـا لـو حضـر عنـد احلـاكم مـن ال يعـرف احلـاكم لعجمتـه، فـرتجم االعمـى  ) عبـارة حاضـر(من دينار، او كتاب، او فرش، او غري ذلك) ٦٤(
 .كالمه للحاكم

ى شخصــنيالــز� بــني الرجــل واملــرأة، واللــوط بــني الــذكرين، والســحق بــني ) ٦٥( : اي) اتيــان البهــائم(االنثيــني واحلكمــة يف ذلــك ا�ــا شــهادة علــ
ين) االخــري(دون اللــواط والســحق) خاصــة(قــول بثبوتــه �ربعــة شــهود) قــوالن(وطء احليــوا�ت فلــو شــهد رجــالن ) اجللــد(رجلــني واربــع نســاء: يعــ

 .كرجل وست نساء كما قيل شاذا) بغري ذلك(ا اجللد فقط مئةواربع نساء على رجل حمصن أو إمرأة حمصنة �لز� مل يرمجا، وامنا جيري عليهم
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ومنـه مـا يثبـت بشـاهدين، وهـو مـا عـدا ذلـك، مـن اجلنـا�ت املوجبـة للحـدود كالسـرقة وشـرب . وال يثبت بغري ذلك
ـــت شـــئ مـــن حقـــوق هللا تعـــاىل.)٦٦(اخلمـــر والـــردة بشـــاهد وامـــرأتني، وال بشـــاهد وميـــني، وال بشـــهادة النســـاء : وال يثب

 .ردات ولو كثرنمنف
، )٦٧(الطــالق، واخللــع، والوكالــة، والوصــية اليــه: فثالثــة منهــا مــا ال يثبــت اال بشـاهدين وهــو: وأمـا حقــوق اآلدمــي
 .ويف العتق، والنكاح، والقصاص، تردد، أظهره ثبوته �لشاهد واملرأتني.والنسب، ورؤية االهلة
 .)٦٨(بشاهدين، وشاهد وامرأتني، وشاهد وميني: ومنها ما يثبت

 .الديون، واالموال كالقرض والقراض والغصب: وهو
كالبيع، والصـرف، والسـلم، والصـلح، واالجـارات، واملسـاقاة، والـرهن، والوصـية لـه، واجلنايـة : وعقود املعاوضات
 .ويف الوقف تردد، أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتني وبشاهد وميني.اليت توجب الدية

 .)٦٩(والنساء، منفردات ومنضماتما يثبت �لرجال : الثالث
ويف قبـول شـهادة النسـاء منفـردات يف الرضـاع خـالف، أقربـه .الـوالدة واالسـتهالل، وعيـوب النسـاء الباطنـة: وهو
 .اجلواز

___________________________________ 
 .واجلزية وحنوهاوان كان ماال كالزكاة، واخلمس، والكفارات ) من حقوق هللا تعاىل(يعين ما يوجب الكفر) ٦٦(
مثل أن هـذا اب لـذاك، او اخ، او عـم، او خـال، او ) والنسب(جعله وصيا، فلو ادعى زيد أنه وصي عمرو مل يقبل اال بشاهدين: اي) ٦٧(

وهـو ) والقصـاص(هالل اول الشهر الذي يثبت به رمضـان، وعيـد الفطـر، وغريمهـا: مجع هالل، يعين) االهلة(ابن اخ، او اخت، او غري ذلك
 .وت القصاص عليه �ن كانت جنايته عن عمدثب
يت للنــاس بعضــهم علــى بعــض، ال � كالزكــاة وحنوهــا) واالمــوال(ميـني املــدعي: اي) ٦٨( ع النقــود ) والصــرف(املضــاربة: اي) والقــراض(الــ وهــو بيــ

ن ادعـى أن امليـت اوصـى لـه �لـف والوصية له �(وهو البيع الذي يعطي الثمن عاجال واملثمن مؤجل) والسلم(بعضها ببعض كالدينار والدرهم
 .وهي شبه العمد، واخلطأ احملض) توجب الدية(دينار مثال، فانه يثبت ذلك بشاهد واحد وميني، او بشاهد وامرأتني ايضا

ة، والنفقـة ولدت املرأة، وذلك ينفع يف متام العد: يعين) الوالدة"(ضابط هذا القسم ما يعسر اطالع الرجال عليه غالبا : " يف املسالك) ٦٩(
كالقرن، والرتق، دون مثـل اجلـذام واجلنـون ممـا ) الباطنة(واصله صوت املولود عند الوالدة ليدل على والدته حيا فريث) وغري ذلك واالستهالل

 .نفوذ شهاد�ن: اي) اجلواز(رضاع هذا الطفل من هذه املرأة مثال: يعين) الخيفى غالبا على الرجال يف الرضاع
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وال تقبـل فيـه شـهادة النسـاء .، وشهادة امرأتني مـع اليمـني)٧٠(مرأتني مع رجل يف الديون واالموالشهادة ا: وتقبل
وكـل موضـع تقبـل فيـه .، ويف ربـع الوصـية)٧١(يف ربع مرياث املستهل: وتقبل شهادة املرأة الواحدة.منفردات، ولو كثرن

 .شهادة النساء ال تقبل �قل من أربع
 :مسائل
ت شــرطا يف شــئ مــن العقــود اال يف الطــالق، ويســتحب يف النكــاح، والرجعــة )٧٢(الشــهادة: االوىل وكــذا يف .ليســ

 .البيع
و�جلملة احلكـم .حكم احلاكم يتبع للشهادة، فإن كانت حمقة، نفذ احلكم �طنا وظاهرا، وإال نفذ ظاهرا: الثانية

 .)٧٣(بصحة الشهادة أو اجلهل حباهلا وال يستبيح املشهود له، ما حكم له إال مع العلم.ينفذ عند�، ظاهرا ال�طنا
والوجـوب علـى الكفايـة، .ال جيب، واالول مـروي: من له أهلية التحمل، وجب عليه، وقيل )٧٤(إذا ادعى: الثالثة

 .وال يتعني اال مع عدم غريه ممن يقوم �لتحمل
إن قـام غـريه سـقط عنـه، وإن امتنعـوا حل ولـو .قهـم الـذم والعقـابأما االداء فال خالف يف وجوبه على الكفايـة، فـ

والجيــــوز هلمــــا التخلــــف، اال ان تكــــون الشــــهادة مضــــرة �مــــا ضــــررا غــــري .عــــدم الشــــهود اال اثنــــان، تعــــني عليهمــــا
 .)٧٥(مستحق

___________________________________ 
دة النســاء منفــردات فيهــا وهللا ولعلــه كــرر متيهــدا لبيــان عــدم قبــول شــها) ٦٨(ملــا ذكــره آنفــأ عنــد رقــم -قــده  -هــذا تكــرار مــن املصــنف ) ٧٠(

 .العامل
ع املــرياث، فلــو كــان مرياثــه ) ٧١( علــى فــرض  -فلــو شــهدت امــرأة واحــدة عادلــة علــى أن الطفــل بكــى اول الــوالدة مث مــات ثبــت للطفــل بربــ

ت للطفــل نصــف املــرياث، ولــو شــهدت ط، ولــو شــهدت امــرأ�ن عادلتــان بــذلك ثبــ ثــالث نســاء  حياتــه اربعمئــة، ورث �ــذه الشــهادة مئــة فقــ
فلـو شـهدت امـرأة عادلـة واحـدة أن زيـدا ) ربـع الوصـية(عاداللت ورث ثالثة ار�ع املرياث، ولو شهدت اربع نسوة عـادالت ورث املـرياث كلـه

 -أصال فلو شهدت ثالث نسوة �لرضاع على القـول بعـدم قبـول شـهادة الواحـدة ) ال يثبت(أوصى لعمرو مبئة واعطى لعمرو مخسة وعشرين
 .اال �ربع نسوة اليثبت

 .وما ذكر من ثبوت الربع والنصف والثالثة االر�ع يف الوصية واالستهالل فهو بنص خاص
 .يف صحته: اي) يف شئ(االشهاد: اي) ٧٢(
او أمامع العلم ببطالن الشهادة فبمجرد احلكم الجيعله حـالال، فلـو حكـم احلـاكم الشـرعي لزيـد مبـال ويعلـم زيـد بطـالن احلكـم للغفلـة، ) ٧٣(

 .السهو، او كذب الشهود، او عدم عدالتهم وحنو ذلك فال جيوز له اخذ املال وان كان احلكم صدر له
مـروي بـل يف الـذكر (طلب منه ان �يت وينظر او يسمع ليكون شاهدا واهلية التحمل، �ن يكون قابال لالداء، والمانع شرعي لـه: اي) ٧٤(

خاص حتمــل الشــهادة، فــانطلق اثنــان عــدالن ) علــى الكفايــة)(ا مــادعواوال �ب الشــهداء اذ(احلكــيم ايضــا قولــه تعــاىل فلــو طلــب مــن عشــرة اشــ
 .استحقاق العقاب شرعا: اي) والعقاب(العقلي) الذم(سقط الوجوب عن الباقني

واال فيسـاحمه الضرر املستحق، كما لو كان مثال لزيد على عمرو دين الف دينار، فان شهد عمرو على زيـد يف قضـية يطالبـه �اللـف، ) ٧٥(
 .�رد ان زيدا يطالبه بدينه -مع عدم شهود آخرين يف القضية  -فانه الجيوز لعمرو ترك الشهادة على زيد 

    



١٩٥ 

 :)٧٦(الطرف الرابع يف الشهادة على الشهادة
ــت كالقصــاص، أو غــري عقوبــة كــالطالق والنســب والعتــق، أو مــاال  : وهــي مقبولــة يف حقــوق النــاس، عقوبــة كان

 .والقرض وعقود املعاوضات، أو ما ال يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والوالدة واالستهاللكالقراض 
وال تقبل يف احلدود، سواء كانت � حمضا كحد الز� واللواط والسحق، أو مشـرتكة كحـد السـرقة والقـذف علـى 

 .خالف فيهما
 .صل وهو ال يتحقق بشهادة الواحدوال بدأن يشهد اثنان على الواحد، الن املراد إثبات شهادة اال

وكـذا .وكذا لو شهد اثنان على، شهادة كل واحد من شاهدي االصـل. )٧٧(فلو شهد على كل واحد اثنان صح
، كفــى شــهادة )٧٨(وكــذا لــو شــهد اثنــان علــى مجاعــة. لــو شــهد شــاهد اصــل، وهــو مــع آخــر علــى شــهادة أصــل آخــر

الصــل شــاهدا وامــرأتني، فشــهد علــى شــهاد�م اثنــان، أو كــان وكــذا لــو كــان شــهود ا.االثنــني علــى كــل واحــد مــنهم
 .االصل فيما يقبل فيه شهاد�ن منفردات، كفى شهادة اثنني عليهن

أشـهد علـى شـهاديت انـين أشـهد علـى فـالن بـن فـالن، لفـالن : وللمتحمل مراتب، أمتها أن يقول شاهد االصـل
يشـــهد عنـــد احلـــاكم، اذ ال ريـــب يف تصـــرحيه هنـــاك وأخفـــض منـــه أن يســـمعه . )٧٩(بـــن فـــالن بكـــذا، وهـــو االســـرتعاء

 .�لشهادة
: ويــذكر الســبب، مثــل أن يقــول. أ� أشــهد لفــالن بــن فــالن علــى فــالن بــن فــالن بكــذا: ويليــه أن يســمعه يقــول

 من
___________________________________ 

كــالبيع، واالجـــارة، والـــرهن، والصـــلح ) املعاوضـــات(لزيـــدان دمحما وعليــا شـــهد ا أن هـــذه الــدار : ان يشـــهد زيــد وعمـــرو معـــا: وهــي مـــثال) ٧٦(
 .فإ�ا حق هللا يقطع اليد) السرقة(بىن حق هللا وحق الناس) مشرتكة(وغريها

فاملشــهور عنــد الفقهــاء ا�مــا كســائر احلــدود التقبــل الشــهادة علــى الشــهادة ) خــالاف فيهمــا(وهــو كالســرقة) والقــذف(وللنــاس �ســرتجاع املــال
 .فيهما

ان دمحما : كالبيع، واالجارة، والـرهن، شـهد زيـد وعمـرو) املعاوضات(أن دمحما وعليا شهدا أن هذه الدار لزيد: لو شهد زيد وعمرو كما) ٧٧(
 .�ن عليا شهد �لدار لزيد: كما لو شهد دمحم �ن الدار لزيد، وشهد دمحم وعمرو) اصل آخر(وعليا شهدا لزيد �لدار

كعيـوب النسـاء، واسـتهالل ) منفـردات(أن دمحما وعليـا و�قـرا وصـادقا شـهدوا علـى فـال ن �لـز�: وعمـروكما لـو شـهد عنـد احلـاكم زيـد ) ٧٨(
 .املولود، والوالدة

 .طلب الشاهد االصل رعاية شهادته من الشاهد الفرع: اي) ٧٩(

    



١٩٦ 

أ� أشــهد  :أمــا لــو مل يــذكر ســبب احلــق، بــل اقتصــر علــى قولــه.)٨٠(مثــن ثــوب أو عقــار إذ هــي صــورة جــزم وفيــه تــردد
 .ويف الفرق بني هذه وبني ذكر السبب إشكال .لفالن على فالن بكذا، مل يصر متحمال �عتياد التسامح مبثله

أشــهد أن : ويف صــورة مساعــه عنــد احلــاكم، يقــول .أشــهدين فــالن علــى شــهادته: )٨١(ففــي صــورة االســرتعاء يقــول
أشــهد أن فــال� شــهد علــى فــالن لفــالن بكــذا، : ويف صــورة مساعــه ال عنــده يقــول .فــال� شــهد عنــد احلــاكم بكــذا

 .وال تقبل شهادة الفرع، إال عند تعذر حضور شاهد االصل .بسبب كذا
 .، و�لغيبة)٨٢(�ملرض، وما ماثله: ويتحقق العذر

وال تقــدير هلــا، وضــابطه مراعــاة املشــقة علــى شــاهد االصــل يف حضــوره ولــو شــهد شــاهد الفــرع، فــانكر شــاهد 
فإن تساو� أطـرح الفـرع، وهـو يشـكل مبـا أن الشـرط يف قبـول الفـرع عـدم .وي العمل بشهادة أعدهلمافاملر .)٨٣(االصل
 .ال أعلم: ورمبا أمكن، لو قال االصل.االصل

 .، مل يقدح يف احلكم، وافقا أو خالفا)٨٤(ولو شهد الفرعان مث حضر شاهد االصل، فإن كان بعد احلكم
ولــو تغــريت حــال االصــل بفســق أو كفــر، مل .احلكــم لشــاهد االصــل وان كــان قبلــه، ســقط اعتبــار الفــرع، وبقــي

وتقبــل شــهادة النســاء علــى الشــهادة، فيمــا يقبــل فيــه شــهادة .حيكــم �لفــرع، الن احلكــم مســتند إىل شــهادة االصــل
 النساء منفردات، كالعيوب

___________________________________ 
ت بــه عنــد احلــاكم الحتمــال أن يكــون وجــه احلــق عنــد الشــاهد مبــا) ٨٠( بــل ينبغــي جعــل املــدار علــى حصــول العلــم للحــاكم ) اشــكال(ال يثبــ

 .�لشهادة
اشـــهد أن زيـــدا شـــهد لعمـــرو علـــى دمحم �لـــف دينـــار : كـــان يقـــول) بســـبب كـــذا(العنـــد احلـــاكم: اي) العنـــده(يقـــول الشـــاهد الفـــرع: اي) ٨١(

 .بسبب شراء دار منه
 .يكون غائبا عن البلد: اي) و�لغيبة(من ضعف، وشيخوخة وحنومها) ٨٢(
ىت ) عـــدم االصـــل(يف العدالـــة، او مل يعلـــم اال عدليـــة بينهمـــا) تســـاو�(قـــال أ� مل اقـــل ذلـــك: اي) ٨٣( فـــإن وجـــد االصـــل فـــال اعتبـــار للفـــرع حـــ

 .التعارض) ورمبا امكن(يتعارضان
 .شاهد االصل) واقفا(بعدما أصدر احلكم: أي) ٨٤(

    



١٩٧ 

 .وفيه تردد، أشبهه املنعواالستهالل والوصية،  )٨٥(الباطنة
 .، قبل)٨٦(مث الفرعان إن مسيا االصل وعداله

وإن مسياه ومل يعداله مسعها احلاكم، وحبـث عـن االصـل، وحكـم مـع ثبـوت مـا يقتضـي القبـول، وطـرح مـع ثبـوت 
 .أما لو عداله ومل يسمياه مل يقبل.ما يقتضي القبول، وطرح مع ثبوت ما مينع القبول لو حضر وشهد

ت بشــهادة شــاهدين ولــو أقــر ــز� �لعمــة أو اخلالــة أو بــوطء البهيمــة، ثبــ وتقبــل يف ذلــك الشــهادة .�للــواط أو �ل
 .على الشهادة

وكـذاال يثبـت التعزيـر يف وطء البهيمـة، ويثبـت حتـرمي االكـل يف  )٨٧(وال يثبت �ا حد ويثبت انتشار حرمـة النكـاح
 .املأكولة، ويف االخرى وجوب بيعها يف بلد آخر

 :اخلامس يف اللواحق الطرف
 :وهي قسمان

تــوارد الشــاهدين علــى : االوىل: ويرتتــب عليــه مســائل )٨٨(يف إشــرتاط تــوارد الشــاهدين علــى املعــىن الواحــد: االول
 .الشئ الواحد، شرط يف القبول

فإن اتفقا معىن، حكم �ما وإن اختلفـا لفظـا، اذ ال فـرق بـني أن يقـوال غصـب وبـني أن يقـول، أحـدمها غصـب 
، ال�مـــا شـــيئان )٨٩(والحيكـــم لـــو اختلفـــا معـــىن، مثـــل أن يشـــهد أحـــدمها �لبيـــع واآلخـــر �القـــرار �لبيـــع.خـــر انتـــزعواآل

 .خمتلفان
 .نعم لو حلف مع أحدمها ثبت

غدوة، وشهد اآلخر أنه سرق عشية، مل حيكم �ا ال�ا شهادة علـى  )٩٠(لو شهد احدمها أنه سرق نصا�: الثانية
 .فعلني

 آلخر، أنه سرق ذلك بعينه عشية،وكذا لو شهد ا
___________________________________ 

 .مثل القرن، والرتق، وحنومها) ٨٥(
مسعنــا رجــال عــادال : �ن قــاال) عــداله ومل يســمياه(وهــو العدالــة) مــا يقتضــي القبــول(مسعنــا زيــدا وهــو عــادل يشــهد بكــذا: كمــا لــو قــاال) ٨٦(

 .يشهد بكذا
ت العمــة واخلالــة،حرمــة نكــاح ام واخــت ) ٨٧( ت امللــوط، وحرمــة نكــاح بنــ ت التعزيــر(وبنــ ت �لشــهادة علــى ) ال يثبــ النــه حــد هللا تعــاىل اليثبــ

 .اليت يراد ركو�ا كاخليل والبغال واحلمري) ويف االخرى(ة اليت يراد أكلها البهيمة املوطوء: اي) يف املأكولة(الشهادة
 .لزوم عدم اختالف شهاد�ما يف املعىن: اي) ٨٨(
الن املال يثبت بشاهد واحـد ) لو حلف(اقر زيد عندي ببيع داره لعمرو: �ع زيد داره لعمرو، ويقول الشاهد الثاين: �ن يقول شاهد) ٨٩(

 .مع ميني املدعي
الن ) فعلـني(صباحا: اي) غدوة(النصاب يعين املقدار املعني الذي يثبت بسرقته قطع اليد، وهو اقله ربع دينار ذهب مع بقية الشرائط) ٩٠(

 .بل سرقه ليال: زيد سرق الفرش الفالين صباحا، وقال الثاين: �ن قال شاهد) ذلك بعينه(ما سرقه صباحا غري ماسرقه عشية
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 .لتحقق التعارض، أو لتغري الفعلني
ود، ففـي  لوقال أحدمها سرق دينارا وقال اآلخر درمها، أو قال أحدمها سرق ثو� أبيض، وقال اآلخر أسـ: الثالثة

ولـو تعـارض .كل واحد منهما جيوز أن حيكـم مـع أحـدمها ومـع ميـني املـدعي، لكـن يثبـت لـه الغـرم، وال يثبـت القطـع
 .على عني واحدة، سقط القطع للشبهة، ومل يسقط الغرم )٩١(يف ذلك بينتان

 .)٩٢(ولو كان تعارض البينتني ال على عني واحدة، ثبت الثو�ن والدرمهان
أحــدمها، أنــه �عــه هــذا الثــوب غــدوة بــدينار وشــهد لــه اآلخــر انــه �عــه ذلــك الثــوب بعينــه يف  لــو شــهد: الرابعــة

ولـو شــهد لــه مــع كــل .املطالبــة �يهمـا شــاء مــع اليمــني )٩٣(ذلـك الوقــت بــدينارين، مل يثبتــا لتحقـق التعــارض، وكــان لــه
ت االلـف �مـا  وال كذلك لو شهد، واحد �القرار �لف واآلخر.واحد شاهد آخر، ثبت الديناران �لفني، فإنـه يثبـ

 .واآلخر �نضمام اليمني
 )٩٤(وكـذا لوشـهد انـه.ولو شهد بكل واحـد شـاهدان، يثبـت ألـف بشـهادة اجلميـع، وااللـف اآلخـر بشـهادة اثنـني

 .سرق ثو� قيمته درهم، وشهد آخر انه سرق وقيمته درمهان، ثبت الدرهم بشهاد�ما، واآلخر �لشاهد واليمني
ولوشـهد أحـدمها .ل صورة شاهدان، ثبت الدرهم بشهادة اجلميع، واالخر بشهادة الشـاهدين �مـاولو شهد بك

أمـا لـو شـهد أحـدمها .أو �لقتل كذلك، مل حيكم بشهاد�ما، ال�ا شهادة على فعلـني.�لقذف غدوة واآلخر عشية
 .�قراره �لعربية، واآلخر �لعجمية، قبل النه إخبار عن شئ واحد

 :)٩٥(يف الطوارئ: القسم الثاين
 :وهي مسائل

 وكذا لو شهدا مث زكيا. )٩٦(لو شهد ومل حيكم �ما، فما�، حكم �ما: االوىل
___________________________________ 

 الن احلـدود تـدرا) للشـبهة(زيـد سـرق الثـوب الفـالين صـباحا، وقـال شـاهدان عـدالن آخـران بـل سـرقه لـيال: شاهدان عدالن قاال: يعين) ٩١(
 .�لشبهات

 .للقمرو الشمس) القمران(مثل) الدرمهان(الثو�ن االبيض واالسود اذا شهد بكل منهما بينة، والدينار والدرهم كذلك، قوله) ٩٢(
ت لــه دينــاران: اي) ٩٣( ف علــى الــدينارين فيثبــ ت لــه الــدينار، او حيلــ ف علــى الــدينار، فيثبــ شــهد اثنــان : اي) شــاهد آخــر(للمــدعي �ن حيلــ

اقـر زيـد �لـف لعمـرو، وقـال الشـاهد : قـال احـد الشـاهدين: اي) �القـرار �لـف(ارا، وشهد اثنـان ببيعـه دينـارين، فإنـه يثبـت الـدينارانببيعه دين
 .من املدعي) �نضمام اليمني(امر زيد �لفني لعمرو: الثاين

 .شهد زيد �ن عمر أسرق: مثال) ٩٤(
 .ا من موت او فسق او كفر، او تزكية او غري ذلكاالمور اليت تعرض على الشهادة بعد ادائه: اي) ٩٥(
 .اي ثبتت عدالتهما وقت الشهادة) زكيا(بعد موت الشاهدين، النه اليشرتط حياة الشاهدين وقت احلكم) ٩٦(
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 .بعد املوت
�، ولو كان حقا � كحد الز .لو شهدا مث فسقا قبل احلكم، حكم �ما، الن املعترب �لعدالة عند االقامة: الثانية

ويف احلكم حبد القذف والقصاص تردد، أشبهه احلكـم لتعلـق .)٩٧(مل حيكم النه مبين على التخفيف، والنه نوع شهبة
 .حق اآلدمي به
 .، فمات قبل احلكم، فانتقل املشهود به اليهما، مل حيكم هلما بشهاد�ما)٩٨(لو شهدا ملن ير�نه: الثالثة
وتلــف احملكــوم بــه، مل  )٩٩(ولــو رجعــا بعــد احلكــم واالســتيفاء.احلكــم، مل حيكــملــو رجعــا عــن الشــهادة قبــل : الرابعــة

ولــو رجعــا بعــد احلكــم وقبــل االســتيفاء، فــإن كــان حــدا � نقــض احلكــم .يــنقض احلكــم وكــان الضــمان علــى الشــهود
ا ويف نقــض احلكــم ملــا عــد.وكــذا لــو كــان لآلدمــي كحــد القــذف أو مشــرتكا كحــد الســرقة.للشــبهة املوجبــة للســقوط

 .من احلقوق، تردد )١٠٠(ذلك
ويف النهايـــة تـــرده علـــى .أمـــا لـــو حكـــم وســـلم، فرجعـــوا والعـــني قائمـــة، فاالصـــح انـــه ال يـــنقض وال تســـتعاد العـــني

 .صاحبها، واالول أظهر
: مث رجعــوا فــإن قــالوا تعمــد� اقــتص مــنهم، وان قــالوا )١٠١(املشــهود بــه ان كــان قــتال أو جرحــا فاســتوىف: اخلامســة

 .عليهم الديةأخطأ� كان 
وإن قــال بعضــهم تعمــد�، وبعــض أخطــأ�، فعلــى املقــر �لعمــد القصــاص وعلــى املقــر �خلطــأ نصــيبه مــن الديــة، 

 .)١٠٢(ولويل الدم قتل املقرين �لعمد أمجع ورد الفاضل عن دية صاحبه
 تعمدت، فإنوله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم ولو قال أحد شهود الز� بعد رجم املشهود عليه 

___________________________________ 
 .إذافسق الشهود قبل احلكم) ويف احلكم)(تدرأ احلدود �لشبهات(وقد ورد يف احلديث الشريف) ٩٧(
 .ال�ما اصبحا مدعيني) مل حيكم(كما لو شهد ابنان البيهما، فمات االبن قبل أن حيكم �ملال لالب) ٩٨(
بـني حـق هللا وحـق االنسـان كالسـرقة فـإن حـق هللا قطـع يـده، وحـق االنسـان اسـتعادة ) ومشـرتكا(املـال غـري) وم بـهاحملك(أي تنفيذ احلكم) ٩٩(

 .املال منه
ــع والشـــراء وغـــري ذلـــك: اي) ١٠٠( ت ماليـــة ام غريهـــا، كـــاخلمس والزكـــاة، والبيـ الن ) اظهـــر(غـــري احلـــدود مـــن حقـــوق هللا، والنـــاس، ســـواء كانـــ

 .لغريرجوعهم كاالقرار مبا يف يد ا
كـــذبنا : اي) تعمـــد�(كمـــا لـــو شـــهدت البينـــة أن زيـــدا عمـــدا قتـــل عمـــرا، او قطـــع يـــد عمـــرو، فقطـــع احلـــاكم يـــد زيـــد او قتلـــه قصاصـــا) ١٠١(

ت الديـة ألـف دينـار ) نصيبه من الدية(عمدا وكـان الشـهود اثنـني، فـاعرتف أحـدمها �خلطـأ فعليـه مخسـمئة  -ال�ـا ديـة رجـل مسـلم  -فإن كانـ
فعلى الشاهد املخطئ مئتني ومخسني  -لقطع يد رجل، او قتل امرأة مسلمة الن ديتها نصف دية الرجل  -نت الدية مخسمئة دينار، وان كا

 .دينارا، وهكذا دواليك
 .كذبت عمدا: اي) تعمدت(من الشهود على ويل الشاهد املقتول) الباقون(املقتول ظلما: اي) ١٠٢(
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وإن شـاؤوا قتلـوا واحـدا، ويـرد .مـا فضـل عـن ديـة املرجـوم )١٠٣(ميـع، ويـردونصدقه البـاقون، كـان الوليـاء الـدم قتـل اجل
مـا فضـل  )١٠٤(وإن شاؤوا قتلوا أكثر من واحد، ويرد االولياء.الباقون تكملة ديته �حلصص بعد وضع نصيب املقتول

ــ.مــن ديــة صــاحبهم، وأكمــل البــاقون مــن الشــهود مــا يعــوز بعــد نصــيب املقتــولني اقون، مل ميــض أمــا لــو مل يصــدقه الب
ولـو شـهدا .وقال يف النهاية يقتـل ويـرد عليـه البـاقون ثالثـة أر�ع الديـة وال وجـه لـه.)١٠٥(إقراره إال على نفسه فحسب

 .ضمنا القيمة تعمدا أو خطأ، ال�ما أتلفاه بشهاد�ما.، مث رجعا)١٠٦(�لعتق فحكم
وإن تعذر، غرم الشـهود، ولـو كـان قـتال، .املال، نقض احلكم واستعيد )١٠٧(إذا ثبت أ�م شهدوا �لزور: السادسة

، )١٠٨(ولو �شر الويل القصاص واعـرتف �لتزويـر.ثبت عليهم القصاص وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا �لعمد
 .مل يضمن الشهود، وكان القصاص على الويل

ن قبـــل الـــدخول، ضـــمنا ، فـــإن كـــان بعـــد الـــدخول مل يضـــمنا، وإن كـــا)١٠٩(إذا شـــهدا �لطـــالق مث رجعـــا: الســـابعة
 .نصف املهر املسمى، ال�ما ال يضمنان إال ما دفعه املشهود عليه بسبب الشهادة

 :فروع
 ولو.وإن رجع أحدمها، ضمن النصف.إذا رجعا معا، ضمنا �لسوية: االول

___________________________________ 
 .من الشهود) املقتول(يود اولياء الدم: اي) ١٠٣(
مثاله، زيـد وعمـرو وبكـر وخالـد شـهدوا علـى احسـان �لـز� احملصـن فـرجم، مث ) بعد نصيب املقتولني(املرجوم) صاحبهم(ء املرحوماوليا) ١٠٤(

اعرتفوا بتعمد الكذب، فقتل ويل احسان زيدا وعمرا، فحينئذ يؤخذ من كل من بكر وخالد مئتني ومخسني دينارا، ويضيف ويل احسان ألفا، 
 .مئة ومخسني ولويل عمرو سبعمئة ومخسنيفيعطي كل لوىل زيد سبع

 .الن الباقون ماضية شهاد�م ظاهرا) والوجه له(فأما يؤخذ منه حصته من الدية، او يقتل ويرد عليه ويل املقتول ظلما تكملة ديته) ١٠٥(
 .غري عمدويف االتالف ضمان سواء عمدا او ) أتلفاه(تعمدا او خطأ يف الشهادة(فحكم حاكم الشرع يعتقه: اي) ١٠٦(
�ن كــان املــال قــد تلــف، او ذهــب آخــذ املــال ومل يعــرف ) تعــذر(ممــن اعطــي لــه) واســتعيد املــال(�لكــذب، وإن مل يعرتفــوا بــذلك: اي) ١٠٧(

 .اخذ منهم مثل املال او قميته: اي) عزم الشهود(مكانه، او مات ومل يعلم اين املال او غري ذلك
ن القصاص، مث اعرتف بعلمه بتزوير الشهود، كان القتل على الويل، وعلى الشهود التعزير لشهادة لوكان الويل قتل بنفسه بعنوا: يعين) ١٠٨(

 .الزور، والتشهري والتسفري من بلده
الن الدخول بنفسه موجب لتمام املهر ) مل يضمنا(بعد تزوجها ودخول الزوج الثاين �ا) بعد الدخول(كذبنا واملرأة غري مطلقة: وقاال) ١٠٩(

 .الماكان بسبب الوطء) بسبب الشهادة(الذي عينه الزوج الثاين) املسمى(وبعد العقد) قبل الدخول(اطئ ولو كان شبهةعلى الو 
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ولــو كــان عشــر نســوة مــع شــاهد، .ثبــت بشــاهد وامــرأتني فرجعــوا، ضــمن الرجــل النصــف وضــمنت كــل واحــدة الربــع
 .، وفيه تردد)١١٠(فرجع الرجل، ضمن السدس

رجــــع واحــــد منفـــردا، ورمبــــا خطــــر أنــــه  )١١١(ثالثــــة، ضـــمن كــــل واحــــد مــــنهم الثلـــث، ولــــو لوكــــان الشــــهود: الثـــاين
 .اليضمن، الن يف الباقني ثبوت احلق، وال يضمن الشاهد ما حيكم به بشهادة غريه للمشهود له

 كـان علـى كـل واحـدة  )١١٢(:، وكذا لو شهد رجل وعشـر نسـوة فرجـع مثـان مـنهن، قيـلواالول اختيار الشيخ 
 .نصف السدس، الشرتاكهم يف نقل املال، واالشكال فهى كما يف االول

، مل يــنقض احلكــم الحتمــال التجــدد بعــد احلكــم ولــو تعــني )١١٣(لــو حكــم، فقامــت البينــة �جلــرح مطلقــا: الثالــث
 .الوقت، وهو متقدم على الشهادة نقض

، والديـة )١١٤(ن قـتال أو جرحـا فـال قـودولو كان بعد الشهادة، وقبـل احلكـم، مل يـنقض واذا نقـض احلكـم، فـإن كـا
واالشـــبه أنـــه ال يضـــمن، مـــع حكـــم احلـــاكم .يف بيـــت املـــال ولوكـــان املباشـــر للقصـــاص هـــو الـــويل، ففـــي ضـــمانه تـــردد

وان  .أمـا لـو كـان مــاال، فإنـه يسـتعاد إن كانـت العـني �قيــة.بعـد احلكـم وقبــل االذن ضـمن الديـة: )١١٥(ولـو قتـل.وإذنـه
 .)١١٦(هود له، النه ضمن �لقبض خبالف القصاصكانت �لفة، فعلى املش

ضـــمن االمــام، ويرجـــع بـــه علـــى احملكــوم لـــه اذا أيســـر، وفيــه إشـــكال مـــن حيـــث : ولــو كـــان معســـرا، قــال الشـــيخ
 .استقرار الضمان على احملكوم له، بتلف املال يف يده، فال وجه لضمان احلاكم

___________________________________ 
الحتمال أن يكون النصـف علـى الرجـل مطلقـا النـه ) وفيه تردد(النسوة العشر مخسة أسداس، على كل واحدة نصف السدسوعلى ) ١١٠(

 .نصف البينة وبه قول
ورمبـــا (حــىت ولــو رجــع واحــد منفــردا، وبقــي الشــاهدان اآلخـــران علــى شــهاد�ما وثبــوت احلــق بشــهاد�ما دون الشــاهد الثالــث: يعــين) ١١١(

ـــر ــض الف) خطــ ــــال بعـــ ــــاءببـ ــاهد(قهـ ـــمن الشـــ ين) وال يضــ ـــ ــاهدين : يعــ ـــهادة الشـــ ــائم بشــ ـــم قـــ ـــه إذ احلكــ ـــمن شـــــيئا برجوعــ ث ال يضــ ــ ــاهد الثالـــ الشـــ
 .وهو ضمان الثلث برجوع الشاهد الثالث وان قامت البينة �لشاهدين اآلخرين) واالول(اآلخرين

 .رأتني وال اثر لرجوع الشهادة من النسوه�ن البينة قائمة برجل وام) واالشكال(وهو قول الشيخ الطوسي رضوان هللا عليه) ١١٢(
كمـا لـو قـال ) متقـدم(جتدد فسق الشهود بعد شهاد�م: اي) التجدد(مل تعني وقت فسقهم: اي) أي تفسيق الشهود مطلقة: �جلرح) ١١٣(

ت اجلـرح، الستصـحاب: اي) ولـو كـان(الشهود فسقوا يف شهر رمضـان، يف حـني كانـت شـهاد�م بعـد شـهر رمضـان: اجلرح العدالـة حـني  وقـ
 .الشهادة

 .القصاص يف بيت املال النه من اشتباه احلاكم: اي) ١١٤(
 .قتل الويل بعد صدور احلكم �لقتل من احلاكم ولكن قبل أن �ذن للويل خاصة �لقتل: اي) ١١٥(
 .صار صاحب يسار وقدرة على اداء املال: اي) اذا أيسر(فإنه خطأ احلاكم) ١١٦(
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 :مسائل
ث وشــهد آخــران أو الورثــة أن العتــق لغــريه  )١١٧(شــهد اثنــاناذا : االوىل ت أعتــق أحــد مماليكــه وقيمتــه الثلــ ــ أن املي

 .وقيمته الثلث، فإن قلنا املنجزات من االصل، عتقا
وإن جهـل، اسـتخرج .فإن عرفنا السابق، صح عتقه، وبطـل اآلخـر.خترج من الثلث، فقد اعتق احدمها: وإن قلنا
 .�لقرعة

ت قيمتهمــا، اعتــق .يقــرع بينهمــا ويعتــق املقــروع: ، قــال الشــيخ)١١٨(عتقهمــا يف حالــة واحــدةولــو اتفــق  ولــو اختلفــ
 .املقروع

ث، وان  ث صــح وبطــل اآلخــر، وان كــان أزيــد صــح العتــق منــه يف القــدر الــذي حيتملــه الثلــ ت بقــدر الثلــ إن كانــ فــ
 .نقص اكملنا الثلث من اآلخر

، وشــهد مــن ورثتــه عــدالن أنــه رجــع عــن ذلــك وأوصــى خلالــد، قــال )١١٩(إذا شــهد شــاهدان �لوصــية لزيــد: الثانيــة
الشـيخ يقبــل شـهادة الرجــوع، ال�مـا ال جيــران نفعـا، وفيــه إشـكال مــن حيـث أن املــال يؤخـذ مــن يـدمها، فهمــا غرميــا 

 .املدعي
حيلــف ، وشــهد شــاهد �لرجــوع وأنــه أوصــى لعمــرو، كــان لعمــرو أن )١٢٠(إذا شــهد شــاهدان لزيــد �لوصــية: الثالثــة

 .مع شاهده، ال�ا شهادة منفردة ال تعارض االوىل
ال يقبـل، لعـدم التعيـني، : لو أوصى بوصيتني منفردتني، فشهد آخران أنه رجع عن أحدامها، قال الشـيخ: الرابعة

 .)١٢١(فهي كما لو شهد بدار لزيد أو عمرو
___________________________________ 

عتـق : اي) السـابق(اصـل مـال امليـت وان كـان اكثـرمن الثلـث: اي) مـن االصـل(بينـة اخـرى) آخـران(شـرعيةمن العدول، وهـي البينـة ال) ١١٧(
 .ايهما كان قبل االخر

ف واربعمئــة هجريــة ) ١١٨(  -كمــا لــو شــهدت كــل بينــة أنــه أعتــق العبــد اول طلــوع الشــمس مــن يــوم اجلمعــة اول شــهر رمضــان مــن ســنة الــ
ت ا: اي) املقــروع(مــثال ث(لقرعــة �مســهالعبــد الــذي خرجــ ت: اي) حيتملــه الثلــ ث امــوال امليــ يعتــق مــن العبــد الثــاين : اي) مــن اآلخــر(مبقــدار ثلــ

ث امـوال امليـت  ت مئـة دينـار، وكانـت قيمــة العبـد الـذي خرجـت القرعــة �مسـه مثـانني دينــارا، : -مـثال  -مبقـدار يكمـل بـه ثلــ ث امليــ لــو كـان ثلـ
 .خر مخسةوكانت قيمة العبد االخر مئة دينار، اعتق من اآل

 .وهو زيد) غرميا املدعي(اذ الوصي سواء كان زيد او خالدا فاملال خارج عن يد الورثة) نفعا(جعل زيد وصيا له: أي) ١١٩(
ت رجــع بعــد ذلـك واوصــى �ــذا الكتــاب : مـثال) ١٢٠( ت اوصــى لزيــد �لكتــاب الفـالين، مث شــهد عــادل واحـد �ن امليــ شــهدت بينــة �ن امليـ

اذ ال  -اذ مـع معارضـة البينـة مـع شـاهد وميـني تقـدم البينـة  -علـى ذلـك كـان الكتـاب لـه، النـه لـيس معارضـا للبينـة  لعمرو، فإن حلـف عمـرو
ت بعــد االعــرتاف مبــا تقولــه البينــة ت الشــاهد ) نعــم(ينفــي البينــة، بــل يقــول برجــوع امليــ ت عــن هــذه الوصــية، عارضــ ت البينــة مل يرجــع امليــ لــو قالــ

 .الواحد، وتقدمت عليه
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ث: سـةاخلام ولـو سـأل التفريـق حـىت تثبـت التزكيـة، قــال يف  )١٢٢(إذا ادعـى العبـد العتـق، وأقـام بينـة تفتقـر إىل البحــ
وكذا قال لو أقام مدعي املال شاهدا واحدا، وادعى ان له آخر، وسأل حـبس الغـرمي، النـه مـتمكن .يفرق: املبسوط

 .بل ثبوت الدعوىويف الكل إشكال، النه تعجيل العقوبة ق.من إثبات حقه �ليمني
___________________________________ 

ث والتفتــيش علــى احلــاكم، العلــى العبــد: اي) ١٢٢( لــو : اي) التزكيــة(حتتــاج إىل تفتــيش حــال البينــة لــيعلم حاهلــا مــن العدالــة وعــدمها، فالبحــ
ورمبا كان امة فلوال التفرقة مل يؤمن : " ليه ويف املسالكطلب العبد من احلاكم ان يفرق بينه وبني مواله حىت يستعلم حال البينة أجابه احلاكم ا

فالتفريق بني املوىل وعبده أو امته عقوبة للموىل ) النه تعجيل(املديون: اي) الغرمي(شاهدا �نيا: اي) ان له آخر"(أن يواقعها وهو ضرر عظيم 
  .وهللا العامل .قبل ثبوت احلق، وكذا حبس الغرمي عقوبة قبل ثبوت احلق
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 تاب احلدود والتعزيراتك

 .وما ليس كذلك، يسمى تعزيرا.، يسمى حدا)١(كل ما له عقوبة مقدرة
 .، والقذف، وشرب اخلمر، والسرقة، وقطع الطريق)٢(الز�، وما يتبعه: وأسباب االول ستة

 .البغي، والردة، وإتيان البهيمة، وارتكاب ما سوى ذلك من احملارم: والثاين أربعة
 .��، عدا ما يتداخل أو ما سبقفلنفرد لكل قسم 

___________________________________ 
 كتاب احلدود والتعزيرات

مثل من يغتاب يضرب مبقدار التأديب والعدد معني لـه بـل هـو ) تعزيرا(معينة كقطع اليد، او القتل، او جلد مئة سوط، وحنو ذلك: اي) ١(
 .موكول إىل نظر احلاكم الشرعي

) وإتيـان البهيمـة(من االسـالم إىل الكفـر) والردة(الظلم) البغي(وهو نسبة شخص إىل الز� وحنوه) والقذف(والسحق، والقيادةمن اللواط، ) ٢(
  .احملرمات من كذب، وافطار عمد �ار يف شهر رمضان، وغريمها) احملارم(وطء احليوا�ت
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 ، واحلد، واللواحق)٣(يف حد الز� والنظر يف املوجب: الباب االول
ويتحقـق ذلـك .فهـو إيـالج االنسـان ذكـره، يف فـرج امـرأة حمرمـة، مـن غـري عقـد وال ملـك وال شـبهة: ما املوجبأ

ويف تعلـق الــرجم مضــافا . ، واالختيـار والبلــوغ)٤(ويشـرتط يف تعلــق احلــد، العلـم �لتحــرمي.بغيبوبـة احلشــفة، قـبال أو دبــرا
 .إىل ذلك االحصان
 .، وزوجة الولد، وزوجة االب فوطأ مع اجلهل �لتحرمي فال حد)٥(صنةكاالم، واملرضعة، واحمل: ولو تزوج حمرمة

 وال ينهض العقد �نفراده، شبهة يف سقوط
___________________________________ 

 .رأس الذكر مبقدار حد اخلتان) احلشفة(ادخال) ايالج(سبب احلد: اي) ٣(
 .اه بعد قليل من املاتن قدهسيأيت تفصيل معن) االحصان(يعلم أن الز� حرام: اي) ٤(
املرأة احلرام جمرد العقد عليها اليكون سببا لدفع احلد اذا مل يكن جاهال �لتحرمي خالفا ملـا عـن ايب : يعين) وال ينهض(إمرأة هلا زوج: اي) ٥(

ت فوطأهــا عاملــا �لتحــرمي  بعنــوان ) اســتأجرها(-ل ذلــك نعــوذ �� مــن امثــا -حنيفــة مــن ان العقــد ســقط للحــدود ولــو كــان علــى االم واالخــ
 .خالفا ملا عن ايب حنيفة من سقوط احلد ولو كان عاملا �لتحرمي وكان إستئجار االم واالخت) مل يسقط(االجارة
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ولو استأجرها للوطء، مل يسـقط مبجـرده، ولـو تـوهم احلـل بـه سـقط، وكـذا يسـقط يف كـل موضـع يتـوهم احلـل،   .احلد
ويف روايـة يقـام عليهـا .ولو تشبهت لـه فوطأهـا، فعليهـا احلـد دونـه.زوجته فوطأهاكمن وجد على فراشه امرأة فظنها 
 .وكذا يسقط لو أ�حته نفسها، فتوهم احلل.)٦(احلد جهرا وعليه سرا، وهي مرتوكة

واالشـبه إمكانـه،  .ويف حتققه يف طرف الرجل، تردد .ويسقط احلد مع االكراه، وهو يتحقق يف طرف املرأة قطعا
 .ويثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها، على االظهر .ميل الطبع املزجور �لشرع ملا يعرض من

، حـىت يكـون الـواطئ �لغـا حـرا، ويطـأ يف فـرج مملـوك �لعقـد الـدائم )٧(وال يثبت االحصان الذي جيب معه الـرجم
ـــار كمـــال العقـــل و  .)٨(دون مســـافة التقصـــري: ويف روايـــة مهجـــورة .أو الـــرق، مـــتمكن منـــه يغـــدو عليـــه ويـــروح يف اعتب

 .فلو وطأ ا�نون عاقلة، وجب عليه احلد رمجا أو جلدا، هذا اختيار الشيخني رمحهما هللا، وفيه تردد .خالف
 .، وال يكلف املدعي بينة وال ميينا)٩(ويسقط احلد �دعاء الزوجية

 .وكذا بدعوى ما يصلح شبهة �لنظر إىل املدعي
 .، لكن يراعى فيها كمال العقل إمجاعا)١٠(الرجل واالحصان يف املرأة كاالحصان يف

___________________________________ 
) يف طرف املـرأة(من دون عقد) احبت نفسي لك:(قالت للرجل: اي) إ�حة نفسها(مل يعمل �ا معظم فقهائنا مضافا إىل ضعف سندها) ٦(

الن الطبع مييل إىل الز� لكنه ) امكانه(االكراه، اذ مع عدم امليل ال ينتشر العضوالنه قيل ال يتحقق ) تردد(�ن يكرهها الرجل على الز� معها
 .ومقابلة قول �در بعدم املهر وهو عجيب) على االظهر(ملجم من جهة منع الشرع، فإذا كان اكراه يرفع منع الشرع امكن حتقق الز�

إن فقـــد واحــد مـــن هـــذه الشـــروط اليـــرجمالـــزاين احملصـــن الـــذي حـــده الـــرجم جيــب تـــوفر عـــدة شـــروط فيـــ: يعــين) ٧( ) الثـــاين(البلـــوغ) االول(ه، فـــ
ان تكون الزوجة او اململوكة يف متناوله حيثما اراد ) الرابع(ان تكون له زوجة بعقد دائم المنقطع، او مملوكة يطأها مبلك اليمني) الثالث(احلرية

 .او سجينا هو او هي ال يقرتب منها، وحنو ذلكصباحا او مساء، �ن اليكون بعيدا عنها، او مريضة الميكنه وطأها، 
اذ ا�نـــون ال ) وفيـــه تـــردد(الـــرجم ان كـــان حمصـــنا، واجللـــد ان مل يكـــن حمصـــنا: اي) رمجـــا او جلـــدا(وهـــي اربعـــة فراســـخ ذهـــا�، واربعـــة إ��) ٨(

  تكليف له فكيف يرجم او حيد؟
ت الزوجيــة، ال�ــا شــبهة تــدرأ �ــا احلــدفلــو جــامع رجــل امــرأة، مث ادعــى ا�ــا زوجتــه ســقط عنــد احلــد وإن ) ٩( : اي) �لنظــر إىل املــدعي(مل يثبــ

لو ادعـى ) نعم(حيتمل يف حقه هذا االشتباه، فلو ادعى رجل فامثل عامل االحكام الشرعية �نه جيوز الز� عند الشدة او يف السفر مل يقبل منه
 .جاهل �الحكام ذلك قبل منه ال حتماله يف حقه

ىت مـا ارادت صـباحا او مسـاء، ويف املسـالك فيجب أن تكون) ١٠( ويشـكل احلكـم يف القيـد : " �لغة، حرة هلا زوج دائم، ميكنها جمامعتـه مـ
 ".ت الن االمر بيد غريها واحلق له يف ذلك غالبا خبالف العكس  االخري حيث ان املرأة التتمكن من الوطء مىت شاء
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وال ختـرج املطلقــة رجعيــة .وان كانـت حمصــنة، وإن زىن �ـا العاقــل ،)١١(وال رجـم والحــد علـى ا�نونــة يف حـال الــز�
 .وكذا الزوج إن علم التحرمي والعدة.، كان عليها احلد �ما)١٢(ولو تزوجت عاملة.على االحصان

اذا  : ولــو ادعــى أحــدمها اجلهالــة، وقيــل.ولــو كــان أحــدمها عاملــا، حــد حــدا �مــا دون اجلاهــل.ولــو جهــل، فالحــد
ولـو راجـع املطلـق املخـالع، مل يتوجـه عليـه الـرجم، إال بعـد .وخيرج �لطـالق البـائن عـن االحصـان.هكان ممكنا يف حق

ال يقبـل، : ، فإن ادعى الشبهة، قيل)١٤(وجيب احلد على االعمى.واملكاتب اذا حترر )١٣(وكذا اململوك لو اعتق.الوطء
 .ويثبت الز� �القرار أو البينة.واالشبه القبول مع االحتمال

 .، واالختيار، واحلرية، وتكرار االقرار اربعا يف أربعة جمالس)١٥(بلوغ املقر، وكماله: فيشرتط فيه: االقرار اما
مل : ولـو أقـر أربعـا يف جملـس واحـد، قـال يف اخلـالف واملبسـوط.ولو أقـردون االربـع، مل جيـب احلـد، ووجـب التعزيـر

 .االشارة املفيدة لالقرار يف االخرس، مقام النطقوتقوم .ويستوي يف ذلك الرجل واملرأة.)١٦(يثبت وفيه تردد
ولـو أقــر .وهـل يثبـت القـذف للمـرأة؟ فيـه تـردد.زنيـت بفالنـة، مل يثبـت الـز� يف طرفـه، حـىت يكـرره أربعـا: ولـو قـال

 ومل يبينه، مل يكلف البيان، وضرب حىت )١٧(حبد
___________________________________ 

ت جم: اي) ١١( ز� كانــ ت يف ) والختــرج(نونــة، وان عقلــت قبلــه وبعــدهيف حـال الــ ىت مــا شــاء مــا دامــ ال�ــا حبكـم الزوجــة والــزوج ميكنــه وطأهــا مــ
 .العدة

 .ال�ا بال زوج) عن االحصان(حدا، اذا مل يكن الزوج عندها، ورمجا إن كان عندها) �ما(�لعدة والتحرمي معا) ١٢(
 .رجم عليه، وكذا املكاتب اذا حترر ومل يطأ بعدفما دام مل يطأها ذو جهته بعد العتق لو زىن ال) ١٣(
 .اذا ز�، فإن كان حمصنا رجم، واال حد مئة جلدة) ١٤(
 .ضربه عدة سياط للتأديب مبقدار يراه احلاكم صالحا: اي) التعزير(اليف جملس واحد) جمالس(كامل العقل: أي) ١٥(
 .فلو اشار االخرس اربع مرات �نه ز� يثبت عليه احلد) النطق(الحتمال الثبوت شرعا ولو كان يف جملس واحد لالطالقات) ١٦(
) التعزير(اليكثر عن مئة، إذ الحد اكثر من مئة جلدة: اي) طرف الكثرة(يسكت وال يكرر اقراره: اي) عن نفسه(قال علي حد: أي) ١٧(

 .وهو يكون اقل من مثانني
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 .ينهي عن نفسه
ورمبــا كــان صــوا� يف طــرف الكثــرة، ولكــن لــيس بصــواب يف . مثــاننيال يتجــاوز بــه املئــة، وال يــنقص عــن : وقيــل

 .طرف النقصان، جلواز أن يريد �حلد التعزير
، واملضـــاجعة يف أزار واحـــد، واملعانقـــة، روايتـــان إحـــدامها مئـــة جلـــدة، واالخـــرى دون احلـــد، وهـــي )١٨(ويف التقبيـــل

ولـو أقـر حبـد مث . د غـري الـرجم، مل يسـقط �النكـارولـو أقـر حبـ.ولو أقر مبا يوجب الرجم مث أنكر، سقط الرجم.أشهر
 .، مل حتد، إال أن تقر �لز� أربعا)١٩(�ب، كان االمام خمريا يف إقامته، رمجا كان أو جلدا ولو محلت وال بعل

 .فال يكفي أقل من أربعة رجال، أو ثالثة وامرأتني: وأما البينة
ويثبـت بــه .وسـت نسـاء، وتقبـل شــهادة رجلـني وأربـع نسـاءوال تقبـل شـهادة النسـاء منفـردات، وال شــهادة رجـل 

وال بـد يف شـهاد�م، مـن ذكـر املشـاهدة .)٢٠(وحد كـل مـنهم للفريـة.ولو شهد ما دون االربع، مل جيب.اجللد ال الرجم
 .للولوج، كامليل يف املكحلة من غري عقد وال ملك وال شبهة

، مل حيــــد املشـــهود عليــــه، وحــــد )٢١(يشـــهدوا �ملعاينــــة ولــــو مل.ال نعلـــم بينهمــــا ســــبب التحليـــل: ويكفـــي ان يقولــــوا
 .الشهود

 .وال بد من تواردهم على الفعل الواحد، والزمان الواحد، واملكان الواحد
فلو شهد بعض �ملعاينة وبعض ال �ا، أو شهد بعض �لز� يف زاوية من بيت وبعض يف زاوية اخـرى، أو شـهد 

وبعـض  )٢٢(ولو شهد بعض أنه أكرهها،.وحيد الشهود للقذف.فال حد بعض يف يوم اجلمعة وبعض يف يوم السبت،
 �ملطاوعة ففي

___________________________________ 
أقـل : اي) دون احلـد(حتـت غطـاء واحـد: اي) إزار(نوم الرجل واملرأة االجنبني: اي) املضاجعة(تقبيل الرجل االجنيب املرأة االجنبية: اي) ١٨(

 .من مئة سوط
 .الحتمال صريو�ا متعة سرا، او وطأها شبهة) مل حتد(محلت إمرأة ال زوج هلا: ينيع) ١٩(
 .للكذب والقذف، ويضربون حد القذف مثانني جلدة: أي) ٢٠(
 .مل يقل رأينا �عيننا: أي) ٢١(
مـع رضـاها، أمـا املـرأة فـال حـد  شهد بعض الشهود االربعة على رجل �نه زىن بفالنـة مكرهـا هلـا، وشـهد بقيـة االربعـة �نـه زىن �ـا: اي) ٢٢(

 .عليها لعدم الثبوت يف حقها، والكالم يف الرجل الزاين
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ــز� املوجــب للحــد علــى كــال التقــديرين، واآلخــر ال  ــى ال ت لالتفــاق عل ــ ــزىن وجهــان، أحــدمها يثب ــى ال ثبــوت احلــد عل
أقام الشهادة بعـض يف وقـت حـدوا ولو .يثبت الن الز� بقيد االكراه، غريه بقيد املطاوعة، فكأنه شهادة على فعلني

ويف بعـض االخبـار، إن  )٢٣(وال يقـدح تقـادم الـز� يف الشـهادة.للقذف، ومل يرتقب إمتـام البينـة، النـه ال �خـري يف حـد
ومن االحتياط تفريق الشـهود .)٢٤(وتقبل شهادة االربع على االثنني فما زاد.زاد عن ستة أشهر مل تسمع، وهو مطرح

ومــن �ب قبــل .وال تســقط الشــهادة، بتصــديق املشــهود عليــه، وال بتكذيبــه.جتمــاع، ولــيس بــالزميف االقامــة بعــد اال
 .ولو �ب بعد قيامها، مل يسقط، حدا كان أو رمجا.قيام البينة، سقط عنه احلد

 :يف احلد: النظر الثاين
 :وفيه مقامان

 .)٢٥(قتل، أو رجم، أو جلد وجز وتغريب: املقام االول يف أقسامه وهي
وكـذا مـن زىن .، والـذمي اذا زىن مبسـلمة)٢٦(من زىن بذات حمرم، كاالم والبنـت وشـبههما: فيجب على: ا القتلأم

ويتسـاوى فيـه .وال يعترب يف هذه املواضع االحصان، بـل يقتـل علـى كـل حـال، شـيخا كـان أو شـا�.�مرأة مكرها هلا
 .احلر والعبد واملسلم والكافر

 ، وهل يقتصر على قتله �لسيف؟)٢٧(ه أو ابنهيف الزاين �مرأة أبي: وكذا قيل
___________________________________ 

 .فلو شهد الشهود على رجل �لز� قبل مخس سنوات ثبت الز�، ورجم، اوحد) ٢٣(
 .�ن اقر ولكن اقل من اربع مرات) بتصديق(فلو شهد اربعة عدول على مخسة اشخاص �لز� ثبت يف حق مجيعهم) ٢٤(
 .اخراجه من بلده: التغريب من الغربة، اي )٢٥(
 .ولو برضاها) مبسلمة(وبنت االخ، وبنت االخت، واجلدة، والعمة واخلالة، وام الزوجة: مثل االخت) ٢٦(
 .دليل جلد الزاين، ودليل الرجم لالحصان) الدليلني(مئة سوط) بل جيلد(امرأة ابنه، فإ�ما ايضا من احملارم: اي) ٢٧(
ت حمصـنة، واملـراد �لطفـل غـري البـالغ وان  ) لـو زىن �ـا طفـل(خلاص يف املسألة من اراده فلرياجع املطوالتللدليل ا) ٢٨( فعليهـا اجللـد وان كانـ

ين هـل جيلـد ا�نـون اذا مل يكـن حمصـنا، ويـرجم ) يف طرف ا�نون(الرجم ان كانت حمصنة: اي) كامال(كان مميزا وله اكثر من عشر سنوات يعـ
  وقيل ال، وتردد .قيل نعم لرواية تدل على ذلك.لو زىن ببالغةاذا كان حمصنا و 
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بل جيلـدمث يقتـل، إن مل يكـن حمصـنا، وجيلـد مث يـرجم إن كـان حمصـنا، عمـال مبقتضـى الـدليلني، : نعم، وقيل: قيل
 .واالول أظهر
كـان شـا�،   وإن.فـإن كـان شـيخا أو شـيخة، جلـد مث رجـم.فيجب على احملصن اذا زىن ببالغـة عاقلـة: وأما الرجم
ولـو زىن البـالغ احملصـن، بغـري البالغـة .احدامها يرجم ال غري، واالخرى جيمع لـه بـني احلـدين، وهـو أشـبه: ففيه روايتان

ولـو زىن �ـا ا�نـون فعليهـا احلـد كـامال ويف ثبوتـه يف .وكـذا املـرأة لـو زىن �اطفـل.)٢٨(أو ��نونة، فعليه اجللـد ال الـرجم
 .روي أنه يثبتطرف ا�نون تردد، وامل
، ويغـرب عـن مصـره عامـا، )٢٩(جيلـد مئـة، وجيـز رأسـه.فيجبـان علـى الـذكر احلـر غـري احملصـن: وأما اجللـد والتغريـب
 .مملكا كان أو غري مملك

خيـــتص التغريـــب مبـــن أملـــك ومل يـــدخل، وهـــو مبـــين علـــى أن البكـــر مـــا هـــو؟ واالشـــبه انـــه عبـــارة عـــن غـــري : وقيـــل
 .املرأة فعليها اجللد مئة، وال تغريب عليها وال جز أما.احملصن، إن مل يكن مملكا

 .)٣٠(واململوك جيلد مخسني، حمصنا كان أو غري حمصن، ذكرا كان أو انثى، وال جز على أحدمها وال تغريب
 .يف الرابعة وهو أوىل: ولو تكرر من احلر الز�، فأقيم عليه احلد مرتني، قتل يف الثالثة، وقيل

ويف الـز� املتكـرر حـد واحـد وإن  .يف التاسـعة، وهـو أوىل: عليه سـبعا، قتـل يف الثامنـة، وقيـل أما اململوك فإذا أقيم
 .إن زىن �مرأة مرارا، فعليه حد: " ويف رواية أيب بصري عن أىب جعفر .)٣١(كثر

 .مطرحة" وإن زىن بنسوة، فعليه يف كل امرأة حد 
___________________________________ 

 .املصنف يف احلكم) ٢٨(
اذ فسـر يف االخبـار ) أن البكـر مـا هـو(اململـك هـو الـذي عقـد علـى امـرأة ومل يـدخل �ـا بعـد) مملكا(حيلق رأسه، وهذا نوع �ديب: اي) ٢٩(

 .مل يكن عاقدا على امرأة: اي) وان مل يكن مملكا(البكر بذلك
 .احتياطا يف القتل) اوىل(وال رجم) ٣٠(
: مل يعمل املشهور من الفقهاء �ذه الرواية ويف املسـالك: اي) وهي مطرحة(ة ومل حيد، يضرب احلد مرة واحدةفلو زىن شخص الف مر ) ٣١(

 ".ويف طريقها ضعف " 
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وإن شــاء أقــام احلــد .، ليقيمــوا عليــه احلــد علــى معتقــدهم)٣٢(ولــو زين الــذمي بذميــة، دفعــه االمــام إىل أهــل حنلتــه
احلامــل، حـــىت تضــع، وختــرج مــن نفاســها، وترضــع الولــد إن مل يتفــق لـــه  وال يقــام احلــد علــى.مبوجــب شــرع االســالم

 .مرضع
 .، جاز إقامة احلد)٣٣(ولو وجد له كافل

 .ويرجم املريض واملستحاضة، وال جيلد أحدمها اذامل جيب قتله وال رمجه، توقيا من السراية ويتوقع �ما الربء
 .وال يشرتط وصول كل مشراخ إىل جسده.العددوإن اقتضت املصلحة التعجيل، ضرب �لضغث املشتمل على 

 .)٣٤(وال يسقط احلد �عرتاض اجلنون وال االرتداد.وال تؤخر احلائض، النه ليس مبرض
بـــه يف الشــتاء وســط النهـــار، ويف الصــيف طرفـــاه،  )٣٥(يف شـــدة احلــر وال يف شــدة الـــربد، ويتــوخى: وال يقــام احلــد

 .رم على من التجأ اليه، بل يضيق عليه يف املطعم واملشرب ليخرجوال يف احل.واليف أرض العدو خمافة االلتحاق
 .ويقام على من أحدث موجب احلد فيه

وكـــذا اذا اجتمعـــت حـــدود بـــدئ مبـــا ال .، جلـــد أوال)٣٦(يف كيفيـــة ايقاعـــه اذا اجتمـــع اجللـــد والـــرجم: املقـــام الثـــاين
 .نعم، �كيدا يف الزجر: وهل يتوقع برء جلده؟ قيل.يفوت معه اآلخر

 .ال، الن القصد االتالف: وقيل
___________________________________ 

مــن ) شــرع االسـالم(أهـل دينـه، فــإن كـان نصـرانيا دفعــه إىل النصـارى، وإن كــان يهـود� فـاىل اليهــود، وان كـان جموســيا فـاىل ا�ـوس: اي) ٣٢(
 .الرجم اذا كان حمصنا، واجللد واجلز والتغريب اذا مل يكن حمصنا

�ن يســري االمل ) الســراية(ال�ــا مريضــة ايضــا) واملستحاضــة(وجــب الن احلــدود الجيــوز �خريهــا: اي) جــاز(تكفــل رضــاعه، او ارضــاعهي) ٣٣(
هـو مشـراخ التمــر ) �لضــغث(كمـا لــو كـان مأيوسـا بــرؤه، او بطيئـا جـدا بـرؤه) التعجيـل(واجلـرح والـورم املسـببة عــن الضـرب، فتوجـب هلمــا املـوت

 -كحد القذف   -الواجب، فإن وجب الضرب مئة جلدة وجب ان يكون الشمراخ حاو� ملئة عودة، او مثانني ) العدد على(اخلايل عن التمر
 .فثمانون عودة وهكذا

ويف ا�نـون وجـه آخـر يطلـب مـن  -فلو وجب عليه احلد مث صار جمنو�، او ارتد بعد ذلك اجـرى عليـه احلـد يف حـال جنونـه وارتـداده ) ٣٤(
 .املفصالت

) التجـأ اليـه(الكفـار: �ن يلتحق املسـلم �لعـدو اي) االلتحاق(اول الصبح، وحوايل املغرب لضعف شدة احلر فيهما) طرفاه(ينتظر: اي) ٣٥(
�ن مينـع ممـا زاد عمـا ميسـك وقعـه او ميكـن ممـا ال : " يف املسـالك) يضـيق عليـه(وجب عليه احلـد خـارج احلـرم وفـر إىل احلـرم النـه دارأ مـن: اي

 .كمن زين يف احلرم جيلد يف احلرم، او سرق يف احلرم يقطع فيه وهكذا) فيه"(مثله عادة يصري عليه 
كمـا لـو سـرق وقتـل عمـدا انسـا�، قطعـت يـده اوال ) حـدود(كما لو قذف شخصا واستحق مثانني جلدة، وزىن حمصنا واستحق الـرجم) ٣٦(

 .مث قتل
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 .ولو ثبت �القرار مل يعد.فر، أعيد إن ثبت ز�ه �لبينةفإن .، واملرأة إىل صدرها)٣٧(ويدفن املرجوم إىل حقويه
ولو كان مقـرا بـدأ االمـام، وينبغـي أن يعلـم .، ويبدأ الشهود برمجه وجو�)٣٨(إن فر قبل إصابة احلجارة أعيد: وقيل

 .)٣٩(ويستحب أن حيضر إقامة احلد طائفة.الناس ليتوفروا على حضوره
 .جيب، متسكا �آلية: وقيل

ــئال يســرع .عشــرة، وخــرج متــأخر ثالثــة، واالول حســن: د، وقيــلوأقلهــا واحــ وينبغــي أن تكــون احلجــارة صــغارا ل
 .التلف
 .ال يرمجه من � تعاىل قبله حد، وهوعلى الكراهية: وقيل

 .ويدفن اذا فرغ من رمجه، وال جيوز إمهاله
ب وروي متوســطا ويفــرق علــى علــى احلــال الــيت يوجــد عليهــا، قائمــا، أشــد الضــر : ، وقيــل)٤٠(وجيلــد الــزاين جمــردا

 .جسده
 .ويتقي وجهه ورأسه وفرجه، واملرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيا�ا

 :يف اللواحق: النظر الثالث
 :وهي مسائل عشرة

 .، فادعت أ�ا بكر، فشهد هلا أربع نساء بذلك، فال حد)٤١(اذا شهد أربعة على امرأة �لز� قبال: االوىل
ال حـــد، الحتمـــال الشـــبهة يف املشـــاهدة، : نعـــم، وقـــال يف املبســـوط: قـــال يف النهايـــةوهـــل حيـــد الشـــهود للفريـــة؟ 

 .واالول أشبه
 )٤٢(ال يشرتط حضور الشهود عند إقامة احلد، بل يقام وإن ماتوا أو غابوا ال فرارا: الثانية

___________________________________ 
 .كتنفان للمقعدمها العظمان يف اسفل الظهر امل) رجليه(على وزن) ٣٧(
ت ز�ه �لبينـة) ويبدأ الشـهود(فيما كان ثبوت الز� �قراره، المطلقا) ٣٨( وهـي قولـه ) �آليـة(يكثـروا) ليتـوفروا(خيـرب النـاس: اي) ان يعلـم(ان ثبـ

 ).وليشهد عذا�ما طائفة من املؤمنني(تعاىل
ث مــن الفقهــاء: اي) وخــرج(واحــدتفســري بعــض اهــل اللغــة الطائفــة �ل) واحــد(غــري االمــام وغــري الشــهود) ٣٩( مــن : اي) قبلــه(فســر قســم �لــ

 .تكره بالدفن: اي) امهاله(مكروه: اي) على الكراهية(بذمته حد من حدود هللا تعاىل، �لز�، او �لسرقة، او غريمها
اليضــرب يف مكــان واحــد : اي )ويفــرق(الشــديدا، والخفيفــا) متوســطا(واقفــا: اي) قائمــا(عــار� او كاســيا) يوجــد عليهــا(مــن ثيابــه عــار�) ٤٠(

فــال تضــرب عاريــة وان وجــدت ) وتــربط(ال يضــرب علــى هــذا املواضــع، بــل علــى صــدره وبطنــه وظهــره ورجليــه ويديــه: اي) وفرجــه(مــن جســده
 .عارية، الن بد�ا عورة ال جيوز اظهارها للرجال

ت عــدم ز�هــا يف القبــل، اذ ) فــال حــد(��ــا بكــر) بــذلك(يف قبلهــا: اي) ٤١( ت بكار�ــاإذ يثبــ ت زالــ ت زنــ الكــذب حــد : اي) للفريــة(لــو كانــ
 .مل يكونوا كذبوا ولكن اخطأت ابصارهم: اي) املشاهدة(القذف

) السـبب املوجـب(مل تكن غيبتهم الجل الفرار عن حضور اجـراء احلـد، اذ لـو كـان كـذلك لكـان ذلـك شـبهة تـدرأ الجلهـا احلـدود: اي) ٤٢(
 .لثبوت احلد وهو الشهادة
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 .املوجب لثبوت السبب
ال جيــب علــى الشــهود حضــور موضــع الــرجم، ولعــل االشــبه الوجــوب، لوجــوب بــدأ�م : قــال الشــيخ : الثالثــة
 .�لرجم

، فيه روايتان، ووجـه اجلمـع سـقوط احلـد إن اختـل بعـض شـروط الشـهادة، )٤٣(إذا كان الزوج أحد االربعة: الرابعة
وثبــوت احلــد، إن مل يســبق �لقــذف، ومل .درأ �للعــان وحيــد البــاقونمثــل أن يســبق الــزوج �لقــذف، فيحــد الــزوج أو يــ

 .خيتل بعض الشرائط
أمــا حقــوق النــاس، فتقــف إقامتهــا علــى .جيــب علــى احلــاكم إقامــة حــدود هللا تعــاىل بعلمــه، كحــد الــز�: اخلامســة
 .، حدا كان أو تعزيرا)٤٤(املطالبة

، حـــد )٤٥(املبســـوط واخلـــالف إن ردت �مـــر ظـــاهرإذا شـــهد بعـــض، وردت شـــهادة البـــاقني، قـــال يف : السادســـة
وإن ردت �مر خفي، فعلى املردود احلـد دون البـاقني، وفيـه إشـكال، مـن حيـث حتقـق القـذف العـاري عـن  .اجلميع
 .ولو رجع واحد بعد شهادة االربع، حد الراجع دون غريه .بينة

عليه ويف الظاهر، عليه القـود، إال أن �تـى علـى ، وال إمث )٤٦(إذا وجد مع زوجته رجال يزين، فله قتلهما: السابعة
 .دعواه ببينة، أو يصدقه الويل

ت أمــة، كــان عليــه عشــر قيمتهــا، وقيــل.، لزمــه مهــر نســائها)٤٧(مــن افــتض بكــرا �صــبعه: الثامنــة ــ يلزمــه : ولــو كان
 .االرش واالول مروي

 .)٤٨(حد الزاينمن تزوج أمة على حرة مسلمة، فوطأها قبل االذن كان عليه مثن : التاسعة
___________________________________ 

روايـة بقبـول شـهادته عليهـا فيجـري عليهـا احلـد سـواء اجللـد او الـرجم بشـهاد�م، وروايـة بعـدم ) روايتـان(الذين شهدوا على الزوجة �لز�) ٤٣(
) ووجه اجلمع(لثالثة الباقون حد القذف كل مثانني جلدةقبول شهادة الزوج على زوجته �لز�، بل يالعن الزوج ليدرأ على نفسه احلد، وحيد ا

زوج ايضــا ان مل يالعــن،  ت الــز� حمــل الزوجــة، وحــد الشــهود الثالثــة، وحــد الــ بــني الــروايتني هــوان نقــول ان اختــل بعــض شــروط الشــهادة مل يثبــ
 .ز� على الزوجة وجيري احلد عليهافيما لو قذف الزوج قبل شهادة اآلخرين، وان مل خيتل شئ من شرائط الشهادة يثبت ال: وذلك

 .كسب املؤمن) او تعزيرا(كحد السرقة، والقذف) حدا كان(مطالبة صاحب احلق: اي) ٤٤(
ع واحــد(فيجــب حــد اجلميــع) وفيــه اشــكال(كالفســق اخلفــي الــذي قامــت عليــه البينــة مــثال) خفــى(كالفســق املتجــاهر بــه) ٤٥( اي ) ولــو رجــ

 .البينة كاملةالشاهد اخلامس الذي بدونه تكون 
ين) ٤٦( ــى اثبــات ذلــك شــرعا وظــاهرا: يعــ ويل ) الــويل(القصــاص: اي) عليــه القــود(عنــد هللا تعــاىل جيــوز لــه قتلهمــا، ولكــن مــع عــدم قدرتــه عل

 .املقتول
 .مقدار نقص قيمتها بزوال بكار�ا: اي) االرش(مهر النساء الاليت هن مثلها: اي) مهر نسائها(أزال بكار�ا: أي) ٤٧(
 .وهو اثنا عشر سوطا ونصف سوط، ويتحقق النصف �ن يقبض على وسط السوط ويضرب به) ٤٨(

�ن يضــرب ضــر� متوســطا ال خفيفــا وال شــديدا، وذلــك حلرمتــه وقــد تقــدم يف كتــاب النكــاح قــول املصــنف يف اخلامســة مــن مســائل يف : وقيــل
كـان للحـرة اخليـار يف الفسـخ واالمضـاء وهلـا فسـخ : ن العقد �طال، وقيـلال جيوز نكاح االمة على احلرة إال �ذ�ا فإن �در كا" حترمي اجلمع 

 ".عقد نفسها واالول اشبه 
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وكـذا لوكـان .)٤٩(من زىن يف شهر رمضـان، �ـارا كـان أو لـيال، عوقـب ز�دة علـى احلـد، النتهاكـه احلرمـة: العاشرة
 .فمكان شريف، أو زمان شريف

___________________________________ 
) زمـــان شـــريف(كمكـــة املكرمـــة، والنجـــف االشـــرف، وكـــربالء املقدســـة، وحنوهـــا) مكـــان شـــريف(ومقـــدار الـــز�دة بنظـــر احلـــاكم الشـــرعي) ٤٩(

  .، واالضحى، والغدير، وحنوهاوالفطركأعياد اجلمعة، 
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 يف اللواط، والسحق، القيادة: الباب الثاين
وكالمها ال يثبتان إال �القرار أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال .�يقاب وغريه )٥٠(فهو وطء الذكران: أما اللواط

 .�ملعاينة
ولــو أقــر دون أربــع، مل حيــد .البلــوغ وكمــال العقــل، واحلريــة، واالختيــار، فــاعال كــان أو مفعــوال: ويشــرتط يف املقــر

وحيكـم احلـاكم فيـه بعلمـه، إمامـا كـان أو .ولو شهد بذلك دون االربعـة، مل يثبـت، وكـان علـيهم احلـد للفريـة.)٥١(وعزر
ويسـتوي يف .القتل، على الفاعل واملفعـول، إذا كـان كـل منهمـا �لغـا عـاقال: )٥٢(وموجب االقاب.غريه، على االصح

ولــو الط البــالغ �لصــيب موجبــا قتــل البــالغ وأدب الصــيب . احلــر، والعبــد، واملســلم، والكــافر، واحملصــن، وغــريه: ذلــك
 .سقط عنه دون املوىل. ولو ادعى العبد االكراه.ولو الط بعبده حدا قتال، أو جلدا.نونوكذا لو الط مبج

 .ويف ثبوته على ا�نون قوالن أشبههما السقوط. )٥٣(ولو الط جمنون بعاقل، حد العاقل
___________________________________ 

ين: مجــع ذكــر) ٥٠( كادخــال الــذكر بــني االليتــني، او مســحه ) وغــريه(شــفة داخــل الــدبرهــو غيــاب احل) �يقــاب(وطــئ ذكــرا آخــر يف دبــره: يعــ
شرط يف االقرار اليف اجراء احلد اذا ) واحلرية(رؤيتهم عني الذكر يف الدبر، او حنوه: اي) �ملعاينة(بظاهر الدبر، وحنو ذلك والكل يسمى لواطا

 .ثبت �لبينة او بعلم احلاكم
لكـل مثـانون جلـدة ) احلـد(ثالثـة شـهود، او أقـل: اي) دون االربعـة:(سـب نظـر احلـاكم الشـرعيضرب �ديبا بعدد اقل من احلـد ح: اي) ٥١(

�ئـب االمـام اخلـاص، او النائـب العـام وهـو الفقيـه العـادل يف : اي) غـريه(لو علم احلـاكم اللـواط حكـم بـدون شـهود: يعين) بعلمه(حد القذف
 .بظهور موال� صاحب االمر عليه الصالة والسالموصلها هللا تعاىل يف حياتنا  -عصر الغيبة كهذه االزمنة 

يب(االدخـــال يف الـــدبر: اي) ٥٢( ــ ــذا(اذا كـــان خمتـــارا) وادب الصـ ــع االيقـــاب) قـــتال(فيقتـــل الالئـــط ويـــؤدب ا�نـــون) وكـ مـــع عـــدم ) او جلـــدا(مـ
 .االيقاب

 .على فرض كونه خمتاراان كان ايقا� فالقتل، او دون االيقاب فاجللد مئة مطلقا، اويف غري احملصن سيأيت، ) ٥٣(
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، وبــني دفعــه )٥٤(ولــو الط مبثلـه كــان االمــام خمـريا بــني إقامــة احلـد عليــه.ولـو الط الــذمي مبســلم، قتـل وإن مل يوقــب
ويف روايـة إن كـان حمصـنا رجـم، .القتل، إن كان اللـواط إيقـا�: )٥٥(وكيفية إقامة هذا احلد.إىل اهله، ليقيموا عليه احلد

 .جلد، واالول أشهروإن كان غري حمصن 
 .مث االمام خمري يف قتله، بني ضربه �لسيف وحتريقه، أو رمجه، أو إلقائه من شاهق، أو القاء جدار عليه

 .وجيوز أن جيمع، بني أحد هذه وبني حتريقه
ن يرجم إن كـان حمصـنا وجيلـد إ: وإن مل يكن إيقا� كالتفخيذ أو بني االليتني، فحده مئة جلدة، وقال يف النهاية

 .مل يكن، واالول أشبه
 .احلر، والعبد، واملسلم، والكافر، واحملصن، وغريه: ويستوي فيه

 .يف الرابعة، وهو أشبه: ولو تكرر منه الفعل، وختلله احلد مرتني، قتل يف الثالثة، وقيل
 . سوطاواحد جمردين، وليس بينهما رحم، يعزران من ثالثني سوطا إىل تسعة وتسعني )٥٦(وا�تمعان حتت إزار

 .، بشهوة)٥٧(وكذا يعزر من قبل غالما ليس مبحرم.ولو تكرر ذلك منهما وختلله التعزير، حدا يف الثالثة
، كـان االمـام خمـريا )٥٨(ولـو كـان مقـرا.ولـو �ب بعـده مل يسـقط.وإذا �ب الالئط قبل قيام البينة، سـقط عنـد احلـد

 .يف العفو أو االستيفاء
 :واحلد يف السحق

 .ة كانت أو امة، مسلمة أو كافرة، حمصنة كانت أو غري حمصنة، للفاعلة واملفعولةمئة جلدة، حر 
 .وقال يف النهاية ترجم مع االحصان، وحتد مع عدمه، واالول أوىل

___________________________________ 
النصراين إىل النصارى، واليهـودي إىل اليهـود ) هاهل(حبكم االسالم وهو القتل يف االيقاب، واجللد يف غريه اما مطلقا أو يف غري احملصن) ٥٤(

 .حسب دينهم) ليقيموا عليه احلد(وا�وسي إىل ا�وس
ع او مــن الطــائرة، وحنــو ذلــك: اي) شــاهق(حــد اللــواط: اي) ٥٥( وبــني (مكــان عــال يقتــل مبثلــه، كاجلبــل، او املنــارة العاليــة، او القصــر املرتفــ

 .�ن حيرق جسده بعد موته بغريه) حتريقه
حد الز� ) حدا(أي أقل من حد الز� حسب نظر احلاكم الشرعي) سوطا(قرابة) رحم(عاديني: اي) جمردين(حلاق وكساء يغطيهما: اي) ٥٦(

 .مئة سوط
بتلــذذ : اي) بشـهوة"(وال وجـه للتقييــد بعـدم احملرميـة مـع كـون التقبيـل بشــهوة لتحرميـه حينئـذ مطلقـا : " لـيس رمحـا لـه ويف املسـالك: اي) ٥٧(
 .هوة اجلنس، ال يتعطف، او ترحم، او شوق وحنوهاش
 .اجراء احلد عليه حسب نظره: اي) االستيفاء(قد ثبت عليه اللواط �قراره اربع مرات، مث �ب: اي) ٥٨(

    



٢١٧ 

ويســـقط احلـــد يف التوبـــة قبـــل البينـــة، وال يســـقط .وإذا تكـــررت املســـاحقة مـــع إقامـــة احلـــد ثـــال�، قتلـــت يف الرابعـــة
 .بعدها

 .االقرار والتوبة يكون االمام خمرياومع 
إذا وجد� يف أزار جمردتني، عزرت كل واحدة دون احلد، وان تكرر الفعـل منهمـا والتعزيـر مـرتني،  )٥٩(واالجنبيتان

 .اقيم عليهما احلد يف الثالثة
 .الدمفإن عاد�، قال يف النهاية قتلتا، واالوىل االقتصار على التعزير، إحتياطا يف التهجم على 

 :مسألتان
 .، وال �خري فيه مع االمكان، واالمن من توجه ضرر، وال شفاعة يف إسقاطه)٦٠(ال كفالة يف حد: االوىل
، وعلـى الصـبية جلـد مئـة )٦١(على املرأة الـرجم: لو وطأ زوجته، فساحقت بكرا، فحملت، قال يف النهاية: الثانية
 .هرويلحق الولد �لرجل، ويلزم املرأة امل.بعد الوضع
ت، وهــي .فعلــى مــا مضــى مــن الــرتدد، واشــبهه االقتصــار علــى اجللــد: أمــا الــرجم وأمــا جلــد الصــبية، فموجبــه �بــ
 .املساحقة

 .، وقد اخنلق منه الولد فيلحق به)٦٢(وأما حلوق الولد، فالنه ماء غري زان
ت كالزانيــة يف  ســقوط ديــة العــذرة، الن وأمــا املهــر، فال�ــا ســبب يف إذهــاب العــذرة، وديتهــا مهــر نســائها، وليســ

 .وليست هذه كذا.الزانية أذنت يف االفتضاض
 .وأنكر بعض املتأخرين ذلك، فظن أن املساحقة كالزانية، يف سقوط دية العذرة وسقوط النسب

فهي اجلمع بني الرجال والنساء للز�، أو بـني الرجـال والرجـال لللـواط، ويثبـت �القـرار مـرتني، مـع  :وأما القيادة
 .ومع ثبوته، جيب على القواد مخسة وسبعون جلدة.وحريته واختياره، أو شهادة شاهدين )٦٣(قر وكمالهبلوغ امل
 حيلق رأسه: وقيل

___________________________________ 
 .ا�ن تعزرا كلما فعال ذلك ولو مئة مرة، وال قتل عليهم) على التعزير(املرأتني، سواء كانتا اجنبيتني، ام رمحني: اي) ٥٩(
ليس يف احلدود : " فعن أمرياملؤمنني عليه الصالة والسالم قال) وال �خري(�ن يصري شخص كفيال عن آخر ليحضره الجراء احلد عليه) ٦٠(

وال (�ن مل يكـــن مريضـــا، او حبلـــى، او مرضـــعة وحنـــو ذلـــك) واالمـــن(�ن كـــان حاضـــرا) مـــع االمكـــان(�خـــري مبقـــدار ســـاعة: اي" نظـــرة ســـاعة 
 . جتوز، وال تقبلال: اي) شفاعة

 .مهر مثل البكر الزالة بكار�ا: اي) املهر(البكر، وال يشرتط كو�ا صبية بل ولو كان عمرها اربعني سنة: اي) الصبية(ال�ا حمصنة) ٦١(
ة عــدم ازالــة اذ املســاحقة تقتضــي عــاد) كــذا(البكــارة: اي) العــذرة(مــاء رجــل مل يــزن، ويف الــز� نفــي االحلــاق، فيبقــى هنــا االحلــاق: اي) ٦٢(

 .�ن الولد ولد ز� ال يلحق �ب وأن البكر ال مهر هلا: فقال) يف سقوط(البكارة
 .يعلن يف البلد أن فال� قواد: اي) ويشهر(عادلني) شاهدين(كونه كامل العقل: اي) ٦٣(

    



٢١٨ 

ينفـى يف : قـال املفيـدنعـم و : وهل ينفى �ول مرة؟ قال يف النهايـة.احلر والعبد، واملسلم والكافر: ويستوي فيه.ويشهر
 .جز، وال شهرة، وال نفي: وليس عليها.فتجلد )٦٤(وأما املرأة.الثانية، واالول مروي

___________________________________ 
  .القوادة: اي) ٦٤(

 يف حد القذف والنظر يف أمور أربعة: الباب الثالث
ت زان أو الئـط أو  )٦٥(زنيت: يف املوجب وهو الرمي �لز� واللواط، كقوله: االمراالول أولطت أو ليط بك أو أنـ

 .منكوح يف دبره، وما يؤدي هذا املعىن صرحيا مع معرفة القائل مبوضوع اللفظ، �ي لغة اتفق
 .لست البيك: وكذا لو قال لغريه.لست بولدي، وجب عليه احلد: ولو قال لولده الذي أقر به

 .، فهو قذف لالم، أو � ابن الزانية)٦٦(زنت بك امك: ولو قال
 .زىن بك أبوك، أو � ابن الزاين، فهو قذف البيه: وكذا لو قال
ت بــه احلــد، ولــو كــان املواجــه كــافرا، الن املقــذوف ممــن جيــب لــه : ولــو قــال � ابــن الــزانني، فهــو قــذف هلمــا ويثبــ

، وال يثبـت احلـد مـع )٦٧(ولدت من الز�، ففـي وجـوب احلـد المـه تـردد، الحتمـال انفـراد االب �لـز�: ولو قال .احلد
 .االحتمال

ــز�، فهــو قــذف لــالم، وهــذا االحتمــال اضــعف، ولعــل االشــبه عنــدي التوقــف، : أمــا لوقــال ولــدتك امــك مــن ال
 .� زوح الزانية، فاحلد للزوجة: لتطرق االحتمال وان ضعف ولو قال

 .� دون املواجهة� ا� الزانية، أو � أخا الزانية، فاحلد ملن نسب اليها الز : وكذا لو قال
 بفالنة، أو لطت به، فالقذف للمواجه �بت ويف ثبوته )٦٨(زنيت: ولوقال

___________________________________ 
 .وال يعرف معناه اليكون قذفا) اي ولد الز�(معناه فلو قال االعجمي الذي لشخص: اي) مبوضع اللفظ(بصيغة اخلطاب) ٦٥(
 .ولدتك امك من الز�: اي) ٦٦(
ز�) مــع االحتمــال(�ن تكــون امــه مكرهــة، او جمبــورة، او حنــو ذلــك) ٦٧( ظ عــدم النســبة إىل الــ إذ لعلــه ) لتطــرق االحتمــال(اي، احتمــال اللفــ

 .اليريد نسبة امه إىل الز�، بل حيتمل أن يكون الز� من جهة الرجل، وكون االم معذورة �كراه وحنوه
 .بصيغة اخلطاب) ٦٨(

    



٢١٩ 

ت حــدان النــه فعــل واحــد، مــىت كــذب يف أحــدمها كــذب يف : ، قــال يف النهايــة ويف املبســوطللمنســوب اليــه تــردد يثبــ
 .اآلخر

وحينئــذ ميكــن أن يكــون .وحنــن ال نســلم انــه فعــل واحــد، الن موجــب احلــد يف الفاعــل غــري املوجــب يف املفعــول
 .احدمها خمتارا دون صاحبه
 .� ابن الزانية، فعليه احلد: ولو قال البن املالعنة
 .قبل التوبة، مل جيب به احلد، وبعد التوبة يثبت احلد: )٦٩(ولو قال البن احملدودة

 .على الرتدد املذكور، وال يثبت يف طرفه حد الز� حىت يقر أربعا )٧٠(زنيت بك، فلها حد: ولوقال المرأته
يف عـــرف  )٧١(� ديـــوث أو � كشــخان أو � قـــر�ن، أو غـــري ذلــك مـــن االلفـــاظ، فــإن أفـــادت القـــذف: ولــو قـــال

 .ويعزر إن أفادت فائدة يكرهها املواجه.وإن مل يعرف فائد�ا، أو كانت مفيدة لغريه، فال حد.القائل، لزمه احلد
أنــت ولــد : لغــة وال عرفــا يثبــت بــه التعزيــر ال احلــد، كقولــه )٧٢(وكــل تعــريض مبــا يكرهــه املواجــه، ومل يوضــع للقــذف

� فاسـق � شـارب اخلمـر وهـو : لزوجتـه مل أجـدك عـذراء، أو يقـولحرام، أو محلت بك أمك يف حيضها، أو يقول 
 .متظاهر �لسرت، أو � خنزير أو �حقري أو � وضيع

� أجــذم أو � : وكــذا كـل مــا يوجـب أذى كقولــه.ولـو كــان املقـول لــه مسـتحقا لالســتخفاف، فـال حــد وال تعزيـر
 .أبرص

مسـلما  )٧٣(فلو قـذف الصـيب، مل حيـد وعـزر، وإن قـذف.العقلالبلوغ، وكمال : يف القاذف ويعترب فيه: االمرالثاين
 .وكذا ا�نون.�لغا حرا

___________________________________ 
 .اليت اجري عليها حد الز�: اي) ٦٩(
فهـا ليكـون قـذفا الحتمـال كو�ـا مكرهـة فـال يتحقـق الـز� مـن طر ) علـى الـرتدد املـذكور(هلا مطالبة احلاكم �جـراء حـد القـذف عليـه: اي) ٧٠(
 .، او �ئبه اخلاص او العامعند حاكم الشرع االمام ) اربعا(هلا
النسبة إىل الز� او اللواط، الن هذه االلفـاظ لـيس هلـا أصـل يف لغـة العـرب، فـإن اسـتقر يف عـرف القائـل هلـا معـاين القـذف، وكـان : اي) ٧١(

هو الذي : عند العامة هو الذي يدخل الرجال على زوجته، والقر�ن -قيل ان الديوث : " كالقائل يعرف تلك املعاين فعليه احلد ويف املسال
خان ال�ـا سـب، ) ويعـزر(غـري القـذف) لغـريه(معناهـا: اي) فائـد�ا"(هـو الـذي يـدخل الرجـال علـى اخوانـه : يدخل الرجال على بناته، والكشـ
 .وسب املؤمن حرام يوجب التعزير

ذا احلــرام ومل يتجــاهر بــه: اي) متظــاهر الســرت(او اللــواط للنســبة إىل الــز�: اي) ٧٢( كالظــاملني، واصــحاب ) لالســتخفاف(ظــاهره انــه ســاتر هلــ
 .وان كان اجذم وابرص) �أجذم(االد�ن الباطلة، وحنو ذلك

: اي) ادعـى املقـذوف(كعلى اململـو ) نصف احلد(يعزر وال حيد اذا اقذف) وكذا ا�نون(حىت ولو كان املقذوف مسلما �لغا حرا: يعين) ٧٣(
 .الذي معه يسقط احلد) االحتمال(ادعى أن القاذف حر ليضرب مثانني جلدة، وادعى القاذف انه مملوك ليضرب أربعني

    



٢٢٠ 

ال يشرتط، فعلى االول يثبـت نصـف احلـد، وعلـى : نعم وقيل: وهل يشرتط يف وجوب احلد الكامل احلرية؟ قيل
 .الثاين يثبت احلد كامال وهو مثانون

و ادعــى املقــذوف احلريــة، وأنكــر القــاذف، فــإن ثبـــت أحــدمها عمــل عليــه، وإن جهــل ففيــه تــردد، أظهـــره أن ولــ
 .قول القاذف لتطرق االحتمال: القول

البلـوغ، وكمـال العقـل، واحلريـة، واالسـالم، : وهـو هنـا عبـارة عـن.االحصـان: املقـذوف ويشـرتط فيـه: االمرالثالث
 .والعفة

 .ومن فقدها أو بعضها، فال حد وفيه التعزير.حلدفمن استكملها، وجب بقذفه ا
 .صبيا، أو مملوكا، أو كافرا، أو متظاهرا �لز�، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا: كمن قذف
عليـه احلـد �مـا، حلرمـة : � ابن الزانيـة، أو أمـك زانيـة، وكانـت أمـه كـافرة أو أمـة، قـال يف النهايـة: ولو قال ملسلم

 .وكذا لو قذف زوجته امليتة، وال وارث إال ولده.)٧٤(ولو قذف االب ولده، مل حيد وعزر.ا، واالشبه التعزيرولده
 .وكذا االقارب.وحيد الولد لو قذف أ�ه، واالم لو قذفت ولدها.نعم، لو كان هلا ولد من غريه، كان احلد �ما

 يف االحكام: االمرالرابع
 :وفيه مسائل

ولـو قـذفهم بلفـظ واحـد، وجـاؤوا بـه جمتمعـني، .، فلكـل واحـد حـد)٧٥(مجاعة، واحدا بعد واحـداذا قذف : االول
نعــم، : ؟ قــال مجاعــة)٧٦(وهــل احلكــم يف التعزيــر كــذلك.ولــو افرتقــوا يف املطالبــة، فلكــل واحــد حــد.فلكــل حــد واحــد

 .ومعىن لالختالف هنا
 .االجتماع على املطالبة، وحدين مع التعاقب � ابن الزانيني فاحلد هلما، وحيد حدا واحدا مع: وكذا لو قال

___________________________________ 
مطالبــة ) كــان هلــم(مــن زوج آخــر قبلــه أو بعــده: اي) مــن غــريه(اذ ال حيــد االب مــن اجــل االبــن، وهــذا حكــم خــاص بــني االب واالبــن) ٧٤(

 .عضا حدا �ما، كاالخوة، واالعمام، واالخوان، وغريهملو قذف بعضهم ب) وكذا االقارب(احلاكم حبده حدا كامال مثانني جلدة
برأسـه، فلزيـد ان يطلـب مـن احلـاكم اجـراء حـد القـذف عليـه، ) حـد(�زاين: �زاين مث قال لبكر: �زاين، مث قال لعمرو: كما لوقال لزيد) ٧٥(

 .للمجموع: اي) فلكل(كما لو قال هلم، �ز�ة) بلفظ واحد(ولعمرو ولبكر كذلك
 .لالب واالم: اي) فاحلد هلما(فاحلكم من هذه اجلهة من احلد والتعزير واحد) وال معىن(�محري: لو سبهم مثال قال هلم كما) ٧٦(
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 .، عدا الزوج والزوجة)٧٧(حد القذف موروث يرثه من يرث املال من الذكور واال�ث: الثانية
 .، ال للمواجه)٧٨(ابنك زان أو الئط، أو بنتك زانية، فاحلد هلما: لو قال: الثالثة

لـه املطالبـة والعفـو، وفيـه إشـكال، : فإن سـبقا �السـتيفاء أو العفـو، فـال حبـث، وإن سـبق االب، قـال يف النهايـة
 .الن املستحق موجود، وله والية املطالبة، فال يتسلط االب كما يف غريه من احلقوق

 . املطالبة �حلد �ما ولو بقي واحداذا ورث احلد مجاعة، مل يسقط بعضه بعفو البعض فللباقني: الرابعة
 .أما لو عفا اجلماعة، أو كان املستحق واحدا فعفا، فقد سقط احلد

وال يقــام إال بعــد مطالبـــة .ولــيس للحــاكم االعـــرتاض عليــه.وبعــده )٧٩(وملســتحق احلــد، أن يعفــو قبــل ثبـــوت حقــه
 .املستحق

ولــو قــذف فحــد، .يف الرابعــة، وهــو أوىل: ثــة، وقيــلإذا تكــرر احلــد، بتكــرر القــذف مــرتني، قتــل يف الثال: اخلامســة
، يوجـب حـدا واحـدا )٨٠(والقـذف املتكـرر.فقال الذي قلت كـان صـحيحا، وجـب �لثـاين التعزيـر، النـه لـيس بصـريح

 .ال اكثر
ولــو قــذف .، أو تصــديق مســتحق احلــد أو العفــو)٨١(ال يســقط احلــد عــن القــاذف، إال �لبينــة املصــدقة: السادســة
 .حلد بذلك و�للعانزوجته، سقط ا
، وال يبلـغ )٨٢(ويقتصر على الضـرب املتوسـط.احلد مثانون جلدة، حرا كان أو عبدا، وجيلد بثيابه والجيرد: السابعة

 به الضرب يف الز�، ويشهر القاذف لتجتنب
___________________________________ 

فإ�ما الير�ن احلد، ) عدا الزوج والزوجة(بة �جراء حد القذف على القائلفلو قال شخص لزيد، �زاين، فمات زيد، كان لورثته املطال) ٧٧(
لوعفى الورثة اال الزوجة، او اال الزوج، مل يكـن " وكذا " � زانية، مث ماتت الزوجة، مل يرث الزوج املطالبة �حلد، : فلو قال شخص لزوجة زيد

 .هلما املطالبة �حلد
ت املنســوب اليه) ٧٨( ت: اي) املســتحق(مــا الــز�لالبــن أو البنــ يت لــيس لــالب ) كمــا يف غــريه مــن احلقــوق(صــاحب احلــق وهــو االبــن والبنــ ــ ال

 .املطالبة، او العفو كحق املضاجعة والقسم والنفقة واخلروج من البيت وغريها اليت ليس لالب مطالبتها وال العفو عنها
ليس للحاكم اقامة احلدود التابعة حلقوق الناس اال : اي) وال يقام(التعف: له�ن يقول ) االعرتاض(قبل قيام البينة عليه، او اقراره: اي) ٧٩(

 .بعد مطالبة اصحاب احلق
 .زيد زان، فال حيد اكثر من مرة: قيل اقامة احلد، كما لو قال عشر مرات) ٨٠(
 .املصدقة، وتصديقها، او عقدها �لبينة: اي) بذلك(اليت تصدق القاذف، والبينة هنا اربعة رجال عدول يشهدون �ملعاينة: اي) ٨١(
 .البلوغ وكمال العقل: اي) التكليف(يعلن عنه يف اجلرائد، او االذاعة والتلفزيون، او غريها: اي) ويشهر(ال أشد الضرب) ٨٢(
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 .التكليف واحلرية واالختيار: ويشرتط يف املقر.ويثبت القذف بشهادة عدلني، أو االقرار مرتني.شهادته
 .، سقط احلد وعزرا)٨٣(اذف اثناناذا تق: الثامنة
، والتعــــري �المــــراض، إال أن خيشــــى حــــدوث فتنــــة، )٨٤(ال يعــــزر الكفــــار، مــــع التنــــابز �اللقــــاب: قيــــل: التاســــعة

 .فيحسمها االمام مبا يراه
 :ويلحق بذلك مسائل أخر

و مالـه، أو غــريه مـن سـب النـيب صـلى هللا عليـه وآلــه، جـاز لسـامعه قتلـه، مـامل خيــف الضـرر علـى نفسـه أ: االوىل
 .)٨٥(وكذا من سب أحد االئمة .من أهل االميان

ال أدري دمحم بـن عبـدهللا صـلى هللا عليـه وآلـه صـادق أو ال، : من ادعى النبوة، وجب قتلـه وكـذا مـن قـال: الثانية
 .وكان على ظاهر االسالم

 .كافرامن عمل �لسحر، يقتل إن كان مسلما، ويؤدب إن كان  : الثالثة
 .)٨٦(يكره أن يزاد يف �ديب الصيب على عشرة أسواط: الرابعة

 .وكذا اململوك
 .ان ضرب عبده يف غري حد حدا، لزمه إعتاقه وهو على االستحباب: وقيل

 .كل ما فيه التعزير من حقوق هللا سبحانه، يثبت بشاهدين أو االقرار مرتني على قول: اخلامسة
 .)٨٧(كاالجنىبومن قذف أمته أو عبده، عزر  

 .، تعزيره مبا ال يبلغ احلد، وتقديره إىل االمامكل من فعل حمرما، أو ترك واجبا فلالمام : السادسة
 .)٨٨(وال يبلغ به حد احلر يف احلر، وال حد العبد يف العبد

___________________________________ 
 .هو زان زيد: عمرو زان، وقال عمرو: كما لو قال زيد) ٨٣(
 .يقطع الفتنة: اي) فيحسمها(الرمي �اللقاب السيئة، اذا كان بينهم بعضهم مع بعض: اي) ٨٤(
 .واحلق بعضهم فاطمة الزهراء عليها الصالة والسالم �م يف ذلك) ٨٥(
ومل يـذكر : " ق، ويف املسـالكاو يف االداب واالخـال -كمـا لـو زىن، او لـيط بـه خمتـارا وحنـو ذلـك   -لعله اعم من التأديب يف املعاصـي ) ٨٦(
 .كما لو ضربه على شتمة مثانني سوطا) حدا"(بلوغ العشر  -يعين الشيخ ره  -
 .كما لو قذف االجنيب، فيضرب املوىل مثانني جلدة لقذفه عبده او امته: اي) ٨٧(
وجب كالما دون القـذف مل يبلـغ تعزيـره حـد فإن كان امل: " اقل حد احلر مثانون جلدة، واقل حد العبد اربعون جلدة، قال يف املسالك) ٨٨(

 ".القذف، وان كان فعال دون الز� مل يبلغ حد الز� واىل ذلك اشار الشيخ والعالمة يف املختلف 
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 يف حد املسكر والفقاع: الباب الرابع
 :ومباحثه ثالثة
 :يف املوجب: البحث االول

 .لتحرمي، اذا كان املتناول كامال، فهذه قيود أربعة، أو الفقاع، اختيارا مع العلم �)٨٩(وهو تناول املسكر
 .، وأخذ ممزوجا �الغذية واالدوية)٩٠(شرطنا التناول، ليعم الشرب واالصطباغ

 .ونعين �ملسكر، ما هو من شأنه أن يسكر، فإن احلكم يتعلق بتناول القطرة منه
ة واملــزر املعمـــول مــن الشـــعري او احلنطـــة أو ويســتوي يف ذلـــك اخلمــر ومجيـــع املســكرات، التمريـــة والزبيبيــة والعســـلي

 .وكذا لو عمل من شيئني إو ما زاد.الذرة
ويتعلق احلكم �لعصري اذا غال واشتد، وإن مل يقذف �لزبد، ال أن يـذهب �لغليـان ثلثـاه، أو ينقلـب خـال، ومبـا 

 .عداه اذا حصلت فيه الشدة املسكرة
 .)٩١(حترميه تردد، واالشبه بقاؤه على التحليل حىت يبلغأما التمر اذا غال، ومل يبلغ حد االسكار، يف 

 .وكذا البحث يف الزبيب، اذا نقع �ملاء فغال من نفسه أو �لنار، واالشبه انه ال حيرم ما مل يبلغ الشدة املسكرة
 .والفقاع كالنبيذ املسكر يف التحرمي، وإن مل يكن مسكرا، ويف وجوب االمتناع من التداوي به واالصطباغ

واشــرتطنا االختيــار تقصــيا مــن املكــره، فإنــه ال حــد عليــه وال يتعلــق احلكــم �لشــارب �ملتنــاول، مــا مل يكــن �لغــا 
ــت بشــهادة عــدلني .)٩٢(وكمــا يســقط احلــد عــن املكــره، يســقط عمــن جهــل التحــرمي، أو جهــل املشــروب .عــاقال ويثب
 وال تقبل فيه شهادة النساء.مسلمني

___________________________________ 
) الفقــاع"(واملــراد �لتنـاول أدخالــه إىل الـبطن، �الكــل والشـرب، خالصــا وممزوجـا بغــريه، سـواء بقــي مـع مزجــه مميـزا أم ال : " يف املسـالك) ٨٩(

�لغــا : اي) كــامال"(استصــغره النــاس  الفقــاع مخــر: " هـو مــاء الشــعري، نــص عليــه �خلصــوص الجــل حتليــل الــبعض لـه، فقــد ورد عــنهم 
 .عاقال

اخلمـر الـذي عمـل منهمـا او : يعـين) التمريـة والزبيبيـة(كثـريه يسـكر: اي) شـأنه ان يسـكر(صبغ اخلبز واللحم وحنومها به، كالتـدهني: اي) ٩٠(
 .يعلوه: اي) يقذف(عصري العنب: اي) �لعصري(حرمة التناول: اي) ويتعلق احلكم(من غريمها

 .يبلغ حد االسكار :اي) ٩١(
ت عليــه) منفــردات(مل يعلــم أن هــذا املشــروب مســكر: اي) ٩٢( �ن ) وال منضــمات(فلــو شــهدت عشــر نســاء علــى زيــد بشــرب اخلمــر ال يثبــ

ين فلـو اقـر الصـيب او ا�نـون او اململـوك او املكـره ��ـم شـربوا اخلمـر اليقبـل ولـو عشـر ) واالختيار(اي مرتني) دفعتني(يشهد رجل واحد ونساء
 .مرة
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البلــــوغ وكمــــال العقــــل واحلريــــة : ويشــــرتط يف املقــــر .منفــــردات، وال منضــــمات، و�القــــرار دفعتــــني، وال يكفــــي املــــرة
  .واالختيار

 :يف كيفية احلد: البحث الثاين
 .ويف رواية، حيد العبد أربعني، وهي مرتوكة.وهو مثانون جلدة، رجال كان الشارب أو امرأة، حرا كان أو عبدا

ويضرب الشارب عـر�� علـى ظهـره وكتفيـه، ويتقـي وجهـه  .، وإن استرت مل حيد)٩٣(فإن تظاهر به حد: افرأما الك
يقتــل يف : وإذا حــد مــرتني قتــل يف الثالثــة، وهــو املــروي، وقــال يف اخلــالف .وفرجــه، وال يقــام عليــه احلــد حــىت يفيــق

 .ولو شرب مرارا، كفى حد واحد .الرابعة
 :يف أحكامه: البحث الثالث
 :وفيه مسائل
ويلــزم علــى ذلــك وجــوب احلــد، لــو شــهدا بقيئهــا، .، وآخــر بقيئهــا، وجــب احلــد)٩٤(لوشــهد واحــد بشــر�ا: االوىل

ولعــل هــذا االحتمــال ينــدفع، �نــه لــو كــان واقعــا، .نظــرا إىل التعليــل املــروي، وفيــه تــردد، الحتمــال االكــراه علــى بعــد
 .لدفع به عن نفسه

 .أما لو ادعاه فال حد
 .استتيب، فإن �ب أقيم عليه احلد، وإن امتنع قتل )٩٥(من شرب اخلمر مستحال :الثانية
وأمــا سـائر املســكرات، فــال يقتــل مســتحلها، لتحقــق اخلــالف بــني .يكــون حكمــه حكــم املرتــد، وهــو قــوي: وقيـل

 .املسلمني فيها
 .ويقام احلد من شر�ا، مستحال وحمرما

إن : الثالثــة اليقتــل  )٩٦(ومــا ســواه.وإن مل يكــن مســتحال، عــزر.�ب وإال قتــلمــن �ع اخلمــر مســتحال يســتتاب، فــ
 .وإن مل يتب، بل يؤدب

 ولو.وإن �ب بعدها، مل يسقط.إذا �ب قبل قيام البينة، سقط احلد: الرابعة
___________________________________ 

 .كحد املسلم مثانني جلدة) ٩٣(
 .قال اكرهوين على شرب اخلمر: اي) لو ادعاه(على شرب اخلمر�ن يكون مكرها ) االكراه(بشرب اخلمر: اي) ٩٤(
حكم )(مليا(او كافرا يف االصل وقد أسلم) فطر�(مطلقا سواء كان مسلما من االصل) قتل(امر �لتوبة: اي) استتيب(يراها حالال: اي) ٩٥(

ل، وســيأيت احكـام املرتــد الفطـري واملرتــد امللـي يف القســم فــإن كـان فطــر� قتـل بــال اسـتتابة وإن كــان مليـا اســتتيب فـإن �ب فهــو واال قتـ) املرتـد
 .وما بعده"  ١٥٣" الثاين من هذا الكتاب عند رقم 

ت مــن ضــرور�ت االســالم، للخــالف فيهــا بــني ) وإن مل يتــب(لــو �ع ماســوى اخلمــر مــن ســائر االشــربة املســكرة: اي) ٩٦( الن حرمتهــا ليســ
 .مذاهب املسلمني
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ومـنهم مـن منـع مـن التخيـري، وحـتم االسـتيفاء .بـني حـده وعفـوه: خمـريا ، كـان االمـام )٩٧(كان ثبوت احلد �قراره
 .هنا، وهو أظهر

 :تشتمل على مسائل: تتمة
، كامليتـة والـدم والـر� وحلـم اخلنزيـر، ممـن ولـد علـى الفطـرة )٩٨(مـن اسـتحل شـيئا مـن احملرمـات ا�مـع عليهـا: االوىل
 .مستحال، عزرولو ارتكب ذلك ال .يقتل

 .جتب على بيت املال، واالول مروي: من قتله احلد أو التعزير فال دية له، وقيل: الثانية
لو أقام احلاكم احلد �لقتل، فبان فسوق الشاهدين، كانت الدية يف بيت املـال، وال يضـمنها احلـاكم وال : الثالثة
دية اجلنني يف بيت املال، وهو قـوي النـه : الشيخ ولو أنفذ إىل حامل القامة حد، فأجهضت خوفا، قال.)٩٩(عاقلته

 .خطأ، وخطأ احلكام يف بيت املال
ولـو أمـر احلـاكم بضـرب احملـدود ز�دة عـن .)١٠٠(يكون على عاقلة االمام، وهي قضـية عمـر مـع علـي : وقيل

ن سـهوا، فالنصـف علـى بيـت ولـو كـا.احلد فمـات، فعليـه نصـف الديـة يف مالـه إن مل يعلـم احلـداد، النـه شـبيه العمـد
ولــو زاد ســهوا فالديــة علــى .�القتصــار علــى احلــد، فــزاد احلــداد عمــدا، فالنصــف علــى احلــداد يف مالــه.ولــو أمــر.املــال

 .)١٠١(عاقلته، وفيه احتمال آخر
___________________________________ 

 .�ن أقر عند االمام مرتني بشرب اخلمر، مث �ب) ٩٧(
 .ذاهب املسلمني واالحوط اضافة قيد كونه مع ذلك ضرور� ال جيهله أحد من املسلمنيبني مجيع م) ٩٨(
عاقلة احلاكم، وهي اقر�ؤه من طرف أبيه، كاالخوة، واوالدهم، واالعمام، وبين االعمام، وحنوهم دون من تقـرب اليـه بسـبب االم : اي) ٩٩(

 .اسقطت ولدها: اي) فاجهضت(ارسل احلاكم: اي) انفذ(وحدها كاالخوال واوالدهم، واالخوة المه، واوالدهم، وهكذا
على عمر �لدية على عاقلته وهم بنو عدي  حيث ارسل عمر خلف حامل ليقيم عليها احلد فاجهضت، فحكم االمام علي ) ١٠٠(

بضــرب مئــة يف شــرب اخلمــر، او مئـــة كمــا لــو امــر ) ز�دة عــن احلــد(غــري املعصــوم، الن املعصــوم اليصــدر منــه حنــو ذلـــك) امــر احلــاكم(قبيلتــه
يت للحـاكم ز�دة احلـد هلتـك شـرافة ذاك املكـان او الزمـان الشـريفني  -ومخسني يف الز� غري احملصن  -هذا يف غري االماكن واالزمنة الشريفة الـ

الن خطـأ احلـاكم جيـرب ) البيـت املـ(لقصـده العقـل دون القتـل) شـبيه العمـد(النه مـات بسـببني احـدمها جـائز واالخـر غـري جـائر) نصف الدية(
 .عاقلة احلداد، الن اخلطأ من احلداد: اي) عاقلته(-مئة مثال : من بيت املال، كما لو اراد أن يقول اضربوه مثانني فسها وقال

سـبب مركـب حيتمل ان يريد بـه توزيـع الديـة علـى االسـواط الزائـدة والواقعـة يف احلـد ويسـقط منهـا حبسـاب احلـد الن ال: " يف املسالك) ١٠١(
  .مثال لو كان حده مثانني سوطا، ولكن ضربه مئة سوط فمات، فعليه مخس الدية، وذكر املسالك عدة احتماالت اخرى" من ا�موع 
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 يف حد السرقة: الباب اخلامس
 .، واحلد، واللواحق)١٠٢(والكالم يف السارق، واملسروق واحلجة

 :يف السارق: االول
 .فلو سرق الطفل، مل حيد ويؤدب ولو تكررت سرقته: البلوغ: االول: شروطويشرتط يف وجوب احلد عليه 

إن  إن عـاد قطعــت أ�ملــه، فــ ت أ�ملــه حـىت تــدمى، فــ إن عـاد حكــ ويف النهايـة يعفــى عنــه أوال، فـإن عــاد أدب، فــ
 .فال يقطع ا�نون ويؤدب وإن تكررت منه: العقل: الثاين .عاد قطع كما يقطع الرجل، و�ذا روا�ت

وكـذا لـو كـان املـال مشـرتكا، فأخـذ مـن .، مل يقطـع)١٠٣(فلو تـوهم امللـك، فبـان غـري مالـك: ارتفاع الشبهة: ثالثال
فلو سرق من مال الغنيمة، فيه روايتـان، إحـدامها ال يقطـع واالخـرى إن : ارتفاع الشركة: الرابع .يظن أنه قدر نصيبه

ولــو ســرق مــن املــال املشــرتك قــدر نصــيبه، مل .ســن، قطــع، والتفصــيل ح)١٠٤(زاد مــا ســرقه عــن نصــيبه بقــدر النصــاب
 .ولو زاد بقدر النصاب قطع.يقطع

 .منفردا كان أو مشاركا، فلو هتك غريه، وأخرج هو، مل يقطع )١٠٥(ان يهتك احلرز: اخلامس
�ملباشـــرة، و�لتســبيب، مثـــل أن يشـــده حببـــل مث : ان خيـــرج املتـــاع بنفســـه أو مشــاركا ويتحقـــق االخـــراج: الســادس

ولـو أمـر صـبيا غـري مميـز �خراجـه، .من خـارج، أو يضـعه علـى دابـة، أو علـى جنـاح طـائر مـن شـأنه العـود اليـه جيذبه
 .تعلق �المر القطع، الن الصيب كاآللة

وكـذا االم لـو سـرقت .وكـذا يقطـع االقـارب.ان ال يكون والدا من ولد ويقطع الولد، لـو سـرق مـن الوالـد: السابع
 .من الولد

___________________________________ 
ت بــه شــرعا لســرقة) ١٠٢( ين) ولــو تكــررت(وهــي مــا يثبــ ىت ولــو ســرق مئــة مــرة: يعــ رؤوس اصــابعه حتــك �الرض، او �حلــائط : اي) أ�ملــه(حــ

 .اربعة اصابع من يده اليمىن، ويرتك له اال�ام) كما يقطع الرجل(وحنومها
 .فظهر أنه ليس املالك هلذا الشئ: اي) ١٠٣(
 .الز�دة كانت بقدر النصاب، وهو ربع دينار شرعي ذهبا: اي) ١٠٤(
 .اي بكسر القفل و�للقب، وفتح الباب، وحنو ذلك) ١٠٥(
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ويقطـع الـذمي كاملسـلم .لـو خـان )١٠٦(ان �خذه سرا فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ، مل يقطـع وكـذا املسـتأمن: الثامن
 .الذكروحكم االنثى يف ذلك كله حكم .واململوك، مع قيام البينة

 :مسائل
إذا سرق الرهن، إن استحق املر�ن االمساك، وال املـؤجر العـني املسـتأجرة، وإن كـان  )١٠٧(ال يقطع الراهن: االوىل

ممنوعا من االستعادة، مع القـول مبلـك املنفعـة، النـه مل يتحقـق اخـراج النصـاب مـن مـال املسـروق منـه حالـة االخـراج 
 .، الن فيه ز�دة إضرار)١٠٨(ماله، وال عبد الغنيمة �لسرقة منها ال يقطع عبد االنسان بسرقة: الثانية

 .نعم، يؤدب مبا حيسم به اجلرأة
 .، ويف رواية ال يقطع، وهي حممولة على حالة االستئمان)١٠٩(يقطع االجري اذا أحرز املال من دونه: الثالثة

 .وكذا الزوج اذا سرق من زوجته، أو الزوجة من زوجها
 .قوالن، أحدمها ال يقطع مطلقا، وهو املروي، واآلخر يقطع إذا أحرز من دونه، وهو أشبهويف الضيف 

وهبتنيـه أو أذنـت يف إخراجـه، سـقط احلـد : سـرقته، وقـال املخـرج: لو أخرج متاعـا، فقـال صـاحب املنـزل: الرابعة
 .)١١٠(للشبهة، وكان القول قول صاحب املنزل مع ميينه يف املال

 .يل، وأنكر صاحب املنزل، فالقول قوله مع ميينه، ويغرم املخرج، وال يقطع ملكان الشبهة املال: وكذا لو قال
 :يف املسروق: الثاين

 .ال قطع فيما ينقص عن ربع دينار
 ذهبا، خالصا، مضرو�، عليه السكة، أو ما قيمته ربع: ويقطع فيما بلغه

___________________________________ 
 .ينا فجعل عنده املال، مث خان وانكر ذلكالذي عد ام: اي) ١٠٦(
 .لو اقرتض زيد من عمرو الف دينار، وجعل ذهبه عند عمرو رهنا، فزيد يسمى راهنا، وعمرو يسمى مر�نا) ١٠٧(
مبــا (مــن الغنيمــة، فلــو غــنم املســلمون مــن الكفــار عبيــدا، وأمتعــة، وغريمهــا، فســرق أحــد عبيــد الغنيمــة بعــض االمتعــة التقطــع يــده: اي) ١٠٨(

 .ينتهي: اي) حيسم
 .ممايف البيت يف احلرز: اي) احرز من دونه(اذا جعل امينا ووضع حتت يده شئ فسرق منه) االستئمان(مما يف البيت: اي) ١٠٩(
العـني يؤخذ منه غري املال، اوبدله اذا كانت : اي) ويغرم(قول صاحب املنزل: اي) قوله مع ميينه(يؤخذ منه املال وال تقطع يده: يعين) ١١٠(

 .�لفة
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 .)١١١(دينار، ثو� كان أو طعاما أو فاكهة أو غريه، سواء كان أصله اال�حة أو مل يكن
ومــن شــرطه أن يكــون حمــرزا .ويف الطــني وحجــارة الرخــام روايــة بســقوط احلــد ضــعيفة.مــا ميلكــه املســلم: وضــابطه

فمــا لـيس مبحــرز فـال يقطــع .)١١٢(ذنـهكــل موضـع لـيس بغــري مالكـه الــدخول اليـه إال �: بقفـل أو غلـق أو دفــن، وقيـل
 .سارقه

 .كاملأخوذ من االرحبة، واحلمامات، واملواضع املأذون يف غشيا�ا كاملساجد
إذا كان املالك مراعيا له، كان حمرزا، كما قطع النيب صلى هللا عليه وآله سارق مئـزر صـفوان يف املسـجد، : وقيل
 .وفيه تردد

نعــم، وفيــه إشــكال، الن النــاس يف غشــيا�ا : يف املبســوط ويف اخلــالفوهــل يقطــع ســارق ســتارة الكعبــة؟ قــال 
وال قطــع يف مثــرة علــى .وال يقطــع مــن ســرق مــن جيــب انســان أو كمــه الظــاهرين، ويقطــع لــو كــا� �طنــني.)١١٣(شــرع

، فــان  )١١٥(ومــن ســرق صــغريا.، وال علــى مــن ســرق مــأكوال يف عــام جماعــة)١١٤(شــجرها، ويقطــع لــو ســرق بعــد إحرازهــا
 .ن مملوكا، قطعكا

 .يقطع دفعا لفساده: ولو كان حرا فباعه، مل يقطع حدا، وقيل
___________________________________ 

كـــاحليوا�ت االهليـــة، وهـــذا رد علـــى خـــالف ايب ) اومل يكـــن(اصــله اال�حـــة كاالخشـــاب املتخـــذة مـــن االشـــجار املباحـــة يف الغــا�ت،) ١١١(
 .املرمر وهو حجر طبيعي ملاع صلب: اي) الرخام(سرقة الطني: اي) ويف الطني(حنيفة

واحلسـينيات، واخلـا�ت، ) كاملسـاجد(دخوهلـا: اي) غشـيا�ا(مجع رحبة، وهي السـاحة العامـة) االرحبة(مثل البساتني، واملزارع وحنومها) ١١٢(
حسـنة احللـيب ) منها(الرواية وردت بطرق كثرية: " يف املسالك) صفوان(يف نظارته ورعايته: اي) مراعيا له(واملدارس املفتوحة ابوا�ا، وحنو ذلك

جد احلــرام فوضــع : قــال ســألته عــن الرجــل �خــذ اللــص يرفعــه او يرتكــه قــال عــن ايب عبــدهللا  ان صــفوان بــن اميــة كــان مضــطجعا يف املســ
ه فأخـذ صـاحبه فرفعـه إىل النـيب صـلى هللا ه قد سرق حني رجـع اليـه فقـال مـن ذهـب بردائـي فـذهب يطلبـ ه وخرج يهريق املاء فوجد رداء رداء

فـأ� أهبـه لـه، فقــال : نعـم قـال: تقطـع يــده مـن أجـل ردائـي �رسـول هللا؟ قـال: اقطعـوا يـده فقـال صـفوان: عليـه وآلـه فقـال صـلى هللا عليـه وآلـه
لــورود الروايـــة ) وفيــه تـــردد"(نعـــم : ه؟ قــالفاالمــام مبنزلتـــه اذا رفــع اليـــ: فهـــال كــان هـــذا قبــل أن يرفعـــه ايل قلــت: رســول هللا صــلى هللا عليـــه وآلــه

 .بتعبريات خمتلفة، وتفصيله يف املفصالت
 .سواء، وليست الستارة شيئا يف حرز: اي) ١١٣(
 .قحط: اي) جماعة(يف حرز من حجرة مقفلة وحنوها) ١١٤(
ع دينــار) قطــع(انســا� صــغريا طفــال او طفلــة: اي) ١١٥( الن احلــر لــيس ) مل يقطــع حــدا(اواكثــر الن اململــوك مــال، بشــرط أن تكــون قيمتــه ربــ
 .ماال
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 .، فنقبه املعري وسرق منه ماال للمستعري، قطع وكذا لو أجر بيتا، وسرق منه ماال للمستأجر)١١٦(ولو أعار بيتا
 .ويقطع من سرق ماال موقوفا مع مطالبة املوقوف عليه، النه مملوك له

 .، وفيه قول آخر للشيخ)١١٧(�شراف الراعي عليها وال تصري اجلمال حمرزة مبراعاة صاحبها، وال الغنم
وكـذا اذا كـان االنسـان يف داره، .يقطـع، النـه حمـرز �لعـادة: ولو سرق �ب احلـرز أو مـن ابنيتـه، قـال يف املبسـوط

 .ويقطع سارق الكفن، الن القرب حرز له.ولو �م زال احلرز، وفيه تردد.وأبوا�ا مفتحة
ال : ، دون الثانيـــة والثالثـــة وقيـــل)١١٨(يشـــرتط يف املـــرة االوىل: نعـــم، وقيـــل: قيـــل وهـــل يشـــرتط بلـــوغ قيمتـــه نصـــا�؟

 .كان له قتله للردع.ولو تكرر منه الفعل، وفات السلطان.ولو نبش ومل �خذ، عزر.يشرتط، واالول أشبه
 :ما به يثبت: الثالث

 .ويثبت بشاهدين عدلني، أو �القرار مرتني، وال يكفي املرة
فلو أقر العبـد مل يقطـع، ملـا يتضـمن مـن إتـالف مـال .البلوغ، وكمال العقل، واحلرية، واالختيار: قرويشرتط يف امل

: فلـو رد السـرقة بعينهـا، بعـد االقـرار �لضـرب قـال يف النهايـة.وكذا لو أقر مكرها وال يثبت به حد وال غرم.)١١٩(الغري
 .يقطع

رار، إذ من املمكن أن يكون املال يف يده، من غـري ال يقطع، لتطرق االحتمال إىل االق: وقال بعض االصحاب
ولــو أقــر مــرة، مل .ولزمــه الغــرم )١٢٠(ولــو أقــر مــرتني ورجــع، مل يســقط احلــد، وحتتمــت االقامــة.جهــة الســرقة وهــذا حســن
 .جيب احلد ووجب الغرم

___________________________________ 
وسـرق  -اها عارية لعمرو، وجعل عمرو فيها ماله، مث جـاء زيـد صـاحب احلجـرة فاعط -اي حجرة حتتانية  -كان لزيد بيت : مثاله) ١١٦(

 .بقطع يد السارق) فطالبه(مال عمرو، قطعت يد زيد
وهو أن نظر الراعي عليها �ن كان غافال او �ئما، او غاب بعض اجلمال او الغـنم عـن ) قول اخر(فلو سرق مجال او غنما فال قطع) ١١٧(

 .و حنوه فال حرز وال قطعنظر الراعي خلف جبل ا
 .قطع يده) وفات السلطان(وهو لزوم بلوغ النصاب مطلقا) واالول(يف السرقة االوىل: اي) ١١٨(
خص ملـــال آخـــر) ١١٩( ىت اقـــر ) �لضـــرب(عـــني املـــال املســـروق: اي) بعينهـــا(الن العبـــد بنفســـه مـــال للغـــري، وال يتلـــف مـــال شـــ �ن ضـــرب حـــ

 .�لسرقة وجاز بعني املال املسروق
 .ارجاع املال اوبدله) العزم(اقامة احلد بقطع يده: أي) ١٢٠(
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 :يف احلد: الرابع
 .ولو سرق �نية، قطعت رجله اليسرى.وهو قطع االصابع االربع من اليد اليمىن، ويرتك له الراحة واال�ام

 .بعـد ذلـك، قتـلولو سـرق  .فإن سرق �لثة، حبس دائما .)١٢١(من مفصل القدم، ويرتك له العقب يعتمد عليها
وال يقطـــع اليســــار مـــع وجـــود اليمــــني، بـــل يقطـــع اليمــــني ولـــو كانــــت  .فاحلـــد الواحـــد كــــاف .ولـــو تكـــررت الســــرقة

ولـو مل يكـن لـه يسـار، قـال يف  .ين، قطعت اليمني على التقـديرين وكذا لو كانت اليسار شالء أو كانتا شالء.شالء
 .، واالول أشبه"ال يقطع : " اج عن أىب عبد هللا قطعت ميينه، ويف رواية عبدالرمحن بن احلج: املبسوط

 .فذهبت، مل يقطع اليسار، لتعلق القطع �لذاهبة )١٢٢(أما لو كان له ميني حني القطع
 .)١٢٣(ينتقل إىل رجله: قطعت يساره، ويف املبسوط: ولو سرق وال ميني له، قال يف النهاية

 .ولو مل يكن له يسار، قطعت رجله اليسرى
ط عــن موضــع القطــع، فيقــف علــى  ث انــه ختــ ولــو ســرق وال يــد لــه وال رجــل حــبس، ويف الكــل إشــكال، مــن حيــ

 .لو �ب بعد البينة )١٢٤(ويسقط احلد �لتوبة قبل ثبوته، ويتحتم.إذن الشرع، وهو مفقود
 .فيها ضعف يتخري االمام يف االقامة والعفو، على رواية: يتحتم القطع، وقيل: ولو �ب بعد االقرار، قيل

 .يساره مع العلم، فعليه القصاص، وال يسقط قطع اليمني )١٢٥(ولو قطع احلداد
___________________________________ 

ت اليســار(�بســة: اي) شــالء(مــن غــرير ختلــل حــد) ولــو تكــررت(ســرق يف احلــبس: اي) بعــد ذلــك(يف املشــي) ١٢١( ث لــو ) وكــذا لــو كانــ حبيــ
 .ع مطلقا مع ذلك تقطع ميينهقطعت ميينه سقط عن االنتفا 

 .حني السرقة واحلكم عليه �لقطع، لكنه فقد ميينه عندما اريد اجراء احلد عليه، كمالو قطعت يف حرب، او من عدو او حنومها: اي) ١٢٢(
ن الميــني لــه، وكــذا فــاحلبس ملــن ال يــد والرجــل لــه، الدليــل عليــه، وكــذا االنتقــال إىل اليســار ملــ) ويف الكــل إشــكال(رجلــه اليســرى: اي) ١٢٣(

 .فيتوقف: اي) فيقف(القطع �حلكم الشرعي: اي) موضع القطع(االنتقال إىل الرجل ملن ال ميني له، وهكذا
 .يتحتم قطع اليد: اي) ١٢٤(
ـــد) ١٢٥( ـــرى احلــ ـــاص(جمــ ــداد: اي) فعليـــــه القصــ ـــار احلـــ ـــع يســ ع اليمـــــني(تقطــ ــ ـــقط قطـــ ــع : اي) وال يســ ــاره ال يـــــرتك قطـــ ت يســـ ــ ــه قطعـــ الجـــــل انـــ
 .الجل السرقة اليت توجب قطع اليمني: اي) لسرقة�(ميينه
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 .ولو ظنها اليمني، فعلى احلداد الدية.�لسرقة
 .ال، لتعلق القطع مبا قبل ذها�ا: ؟ قال يف املبسوط)١٢٦(وهل يسقط قطع اليمني

 .قطعت مشالهال يقطع ميينه وقد : ، قال، أن عليا ويف رواية دمحم بن قيس عن أيب جعفر 
 .�لزيت املغلي نظرا له، وليس بالزم )١٢٧(وإذا قطع السارق، يستحب حسمه

 .وسراية احلد ليست مضمونة وإن أقيم يف حر أو برد، النه استيفاء سائغ
 :يف اللواحق: اخلامس

 :وهي مسائل
 .)١٢٨( يكن هلا مثلجيب على السارق إعادة العني املسروقة وإن تلفت أغرم مثلها، أو قيمتها إن مل: االوىل

 .فإن مل يكن له وارث فاىل االمام.ولو مات صاحبها، دفعت إىل ورثته.وإن نقصت، فعليه أرش النقصان
: ، وقـال يف اخلـالف)١٢٩(جيـب القطـع: إذا سرق اثنان نصا�، ففي وجـوب القطـع قـوالن، قـال يف النهايـة: الثانية

 .وان كان دون ذلك، فال قطع، فالتوقف أحوط.قطعواإذا نقب ثالثة، فبلغ نصيب كل واحد نصا�، 
 .، وأغرم املالني)١٣٠(لو سرق ومل يقدر عليه، مث سرق �نية، قطع �الخرية: الثالثة

قطعـــت يـــده : ولـــو قامـــت احلجـــة �لســـرقة، مث امســـكت حـــىت قطـــع، مث شـــهدت عليـــه �الخـــرى قـــال يف النهايـــة
 .وتوقف بعض االصحاب فيه، وهو أوىل.�الوىل ورجله �لثانية، إستنادا إىل الرواية

 مل يرفعه )١٣١(قطع السارق موقوف على مطالبة املسروق منه، فلو مل يرافعه: الرابعة
___________________________________ 

ىن قبـل أن تقطـع اليسـار فـال علـم بوجـوب قطـع ا: اليسار، اي: اي) ذها�ا(عند اشتباه احلداد) ١٢٦( ىت بعـد كان االمر بقطع اليمـ ليمـني حـ
 .الرواية تؤيد ذلك: يعين) ويف رواية(قطع اليسار

فلو سرى اجلـرح فمـات ال ضـمان ) ليست مضمونة(إمهاال له لكي ال يستمر نزيف الدم فيموت: اي) نظرا له(قطع نزيف الدم: اي) ١٢٧(
 .ربد، وليس بواجبجائز، اذ يستحب ترك اقامة احلد يف شدة احلر وشدة ال: اي) سائغ(على القاضي او احلداد

 .حىت املوىل املعتق، وضامن اجلريرة) وارث(املثلى كاحلنطة والشعري وحنومها، والقيمي كا�وهرات، والكتب املخطوطة وحنو ذلك) ١٢٨(
 .بعدم القطع، اذ احلدود تدرأ �لشبهات) فالتوقف(قطع كليهما) ١٢٩(
ــالك) ١٣٠( ـــم : " يف املســ ــر فائــــدة القــــولني لــــوعفى مــــن حكـ ســــرقة : اي) �خــــرى(نفــــس احلجــــة االوىل) مث شــــهدت"(�لقطــــع الجلــــه ويظهــ

 .التوقف وعدم القطع من اجله اوىل: اي) اوىل(�نية
ت(مل يرفــع الشــكوى إىل حــاكم الشــرع: اي) ١٣١( ت: اي) وان قامــ ىت وان قامــ ) اليســـقط(ومل يهــب املــال) عفــا عــن القطــع(املــال) وهبــه(حــ

 .احلد، وان سقط الغرم يهبه املال
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فأمــا بعــد املرافعــة، فانــه ال .وكــذا لــو عفــا عــن القطــع.ولــو وهبــه املســروق منــه، يســقط احلــد.مــام، وان قامــت البينــةاال
 .يسقط �بة وال عفو

 :فرع
 .ولو ملكه بعد املرافعة، مل يسقط.، سقط احلد)١٣٢(لو سرق ماال، فملكه قبل املرافعة

وفيه تـردد، مـن حيـث  .احلد، حلصول السبب املوجب التاملو أخرج املال وأعاده إىل احلرز، مل يسقط : اخلامسة
، وأخـرج املـال )١٣٣(ولـو هتـك احلـرز مجاعـة .أن القطع موقوف على املرافعة، فإذا دفعه إىل صاحبه، مل يبق له املطالبـة

 .أحدهم، فالقطع عليه خاصة، النفراده �لسبب املوجب ولو قربه أحدهم، وأخرجه اآلخر، فالقطع على املخرج
ال قطــع علــى أحــدمها، الن كــل : كــذا لــو وضــعها الــداخل يف وســط النقــب وأخرجهــا اخلــارج، قــال يف املبســوطو 

 .واحد مل خيرجه عن كمال احلرز
، ففـي وجوبـه تـردد، أصـحه وجـوب )١٣٤(ولـو أخرجـه مـرارا.لو أخرج قدر النصاب دفعـة، وجـب القطـع: السادسة

 .اج غري معلومواشرتاط املرة يف االخر .احلد، النه أخرج نصا�
لو نقب وأخذ النصـاب، وأحـدث فيـه حـد� يـنقص بـه قيمتـه عـن النصـاب، مث أخرجـه، مثـل إن خـرق : السابعة

 .ولو أخرج نصا�، فنقصت قيمته قبل املرافعة، ثبت القطع.)١٣٥(الثوب أو ذبح الشاة فال قطع
 .، فهو كالتالف فال حد)١٣٦(اخراجهلو ابتلع داخل احلرز، ما قدره نصاب، كاللؤلؤة فإن كان يتعذر : الثامنة

وإن كــان خروجهــا ممــا ال يتعــذر، �لنظــر إىل عادتــه، قطــع النــه  .ولــو اتفــق خروجهــا بعــد خروجــه، فهــو ضــامن
 .جيري جمرى ايداعها يف الوعاء

___________________________________ 
كمـا لـو اشـرتاه منـه بعـد ) بعد املرافعـة(�لسرقة فرفع الشكوى إىل احلاكمكما لو سرق زيد من عمرو ثوبه، مث اشرتاه منه، فعلم عمرو ) ١٣٢(

 .الشكاية عند احلاكم
 .ثقب احلائط: اي) النقب(�ن كسر مجاعة الباب، ولكن واحدا دخل واخرج املال) ١٣٣(
 .�ن اخرج كل مرة درمها مثال حىت بلغ ا�موع ربع دينار) ١٣٤(
 .إذ مل خيرج نصا�) ١٣٥(
 .وضعه يف ظرف داخل احلرز واخراجه مع الظرف: اي) يف الوعاء(للحم والفواكه اكلها داخل احلرز وخرجكا) ١٣٦(

 يف حد احملارب: الباب السادس
 كل من جرد السالح الخافة: احملارب
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 .وغريه )١٣٧(الناس، يف بر أو حبر، ليال كان أو �ارا، يف مصر
ويســتوي يف هــذا .حه انــه اليشــرتط مــع العلــم بقصــد االخافــةوهــل يشــرتط كونــه مــن أهــل الريبــة؟ فيــه تــردد، أصــ

 .احلكم، الذكر واالنثى ان اتفق
مع ضعفه عن االخافة تردد، أشبهه الثبـوت، وجيتـزي بقصـده، وال يثبـت هـذا  )١٣٨(ويف ثبوت هذا احلكم للمجرد

وال يقبــل شــهادة النســاء فيــه .وتثبــت هــذه اجلنايــة �القــرار ولــومرة، وبشــهادة رجلــني عــدلني.احلكــم للطليــع وال للــردء
 .وكذا شهد املأخوذون بعضهم لبعض.)١٣٩(ولو شهد بعض اللصوص على بعض مل يقبل.منفردات، وال مع الرجال

 .اعرضوا لنا أو أخذوا هؤالء، قبل، النه ال ينشأ من ذلك �مة متنع الشهادة: أما لو قالوا
: وقـــد تـــردد فيـــه االصـــحاب، فقـــال املفيـــد.أو النفـــي ،)١٤٠(القتـــل، أو الصـــلب، أو القطـــع خمالفـــا: وحـــد احملـــارب

 .�لتخيري
ولوقتـل وأخـذ املـال، اسـتعيد .ولـو عفـا ويل الـدم، قتلـه االمـام.�لرتتيب يقتل إن قتل: وقال الشيخ أبو جعفر 

 .وإن أخذ املال ومل يقتل، قطع خمالفا ونفي.، وقطعت يده اليمىن ورجله اليسرى، مث قتل وصلب)١٤١(منه
واســتند يف .ولــو اقتصــر علــى شــهر الســالح واالخافــة، ونفــي ال غــري.ولــو جــرح ومل �خــذ املــال، اقــتص منــه ونفــي

 وتلك االحاديث ال تنفك عن ضعف يف إسناد، أو.التفصيل إىل االحاديث الدالة عليه
___________________________________ 

 .صدور االخافة عن االنثى) ان اتفق(ااي السرقة والقتل وحنومه) الريبة(املضر البلد) ١٣٧(
هوالـذي يرتصـد املـارة ليخـرب قطـاع الطـرق ) الطليـع(فإن كان قصد السلب او القتل حكم �نه حمارب) بقصده(ا�رد عن السالم: اي) ١٣٨(

واعطائـه السـالح وغـري وهـو املعـني للمحـارب يف مـا حيتـاج مـن اكـل وشـرب ) والـرده(عنهم، وهو ال خييـف احـدا مباشـرة، وال يقتـل وال يسـلب
 .ذلك

التقبـل الشـهادة لـو شـهد افـراد القافلـة الـذين تعـرض هلـم مجيعـا اللصـوص، فلـو شــهد ) وكـذا(ال�ـم فسـاق ويشـرتط يف الشـاهد العدالـة) ١٣٩(
عرضـوا (للتهمـةان هؤالء الذين شهروا السالح على اولئك وشهد أولئك ان اللصوص شهروا السـالح علـى هـؤالء، التقبـل الشـهادة : بعضهم
 .من دون أن يشهد هؤالء الولئك) او اخذوا هؤالء(شهدوا على جمرد التعرض دون السلب والقتل: اي) لنا
حاكم الشرع خمري : يعين) �لتخيري(يقطع االربع أصابع من يده اليمىن، وقطع رجله اليسرى من املفصل ويرتك له العقب ميشي عليها) ١٤٠(

قتله، ومن شاء يصلبه ومن شاء يقطعه خمالفا، ومن شـاء ينفيـه سـواء كـان احملـارب قتـل أم ال، جـرح أم ال، أخـذ بني هذه االربعة، فمن شاء ي
 .الشيخ الطوسي رمحة هللا عليه: يعين) ابوجعفر(ماال أم ال،

 .اسرتجع من احملارب ما أخذه من املال: اي) ١٤١(
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 .�الول متسكا بظاهر اآلية، فاالوىل العمل )١٤٢(إضطراب يف منت، أو قصور يف داللة
 :وههنا مسائل

، ومــع عفــو الــويل حــد، ســواء  )١٤٣(اذا قتــل احملــارب غــري طلبــا للمــال، حتــتم قتلــه فــورا إن كــان املقتــول كفــؤا: االوىل
أمــا لــو جــرح طلبــا .)١٤٤(ولــو قتــل ال طلبــا للمــال، كــان كقاتــل العمــد وأمــره إىل الــويل.كــان املقتــول كفــؤا أو مل يكــن

 .وال يتحتم االقتصاص يف اجلرح بتقدير أن يعفو الويل، على االظهر.القصاص إىل الويل للمال، كان
 .إذا �ب قبل القدرة عليه، سقط احلد، ومل يسقط ما يتعلق به من حقوق الناس، كالقتل واجلرح واملال: الثانية

 .ولو �ب بعد الظفر به، مل يسقط عنه حد، وال قصاص وال غرم
، كان لصاحبها حماربته فإن أدى الدفع إىل قتله، كان دمه هـدرا )١٤٥(ب، فإذا دخل دارا متغلبااللص حمار : الثالثة

أمـا لـو أراد نفـس املـدخول عليـه، فالواجـب .ولو جـىن اللـص عليـه ضـمن وجيـوز الكـف عنـه.ضائعا ال يضمنه الدافع
 .الدفع

 .بولو عجز عن املقاومة وأمكن اهلرب، وج.وال جيوز االستسالم واحلال هذه
 .على القول �لتخيري، ومقتوال على القول اآلخر )١٤٦(يصلب احملارب حيا: الرابعة
ـــزل ويغســـل ويكفـــن ويصـــلي عليـــه ويـــدفن: اخلامســـة ومـــن ال .ال يـــرتك علـــى خشـــبته أكثـــر مـــن ثالثـــة أ�م، مث ين

 .)١٤٧(يصلب اال بعد القتل، ال يفتقر إىل تغسيله، النه يقدمه أمام القتل
___________________________________ 

ين) ١٤٢( ــ ــند، وبعضــــها الدلــــة فيــــه، وبعضــــها مضــــطرب نصــــها: يعــ ــها ضــــعيفة الســ الن ظــــاهر االيــــة التخيــــري مــــن أجــــل ) بظــــاهر االيــــة(بعضــ
 ).او(حرف

ل او وهـــو أحـــد االربعـــة القتـــ) حـــد(ء الـــذمي ء، املـــرأة املســلمة، والـــذمي كـــف ء، الرجـــل املســـلم، املـــرأة املســـلمة كـــف املســلم الرجـــل كـــف) ١٤٣(
 .الصلب او القطع خمالفا، او املنفي

 .فإن اراد القصاص كان له وان عفى ترك) ١٤٤(
: اي) نفـس املـدخول عليــه(تـرك اللـص وعـدم طـرده: اي) وجيـوز الكـف عنـه(علـى مـن يف الـدار: اي) اللـص عليـه(�لقهـر والغلبـة: اي) ١٤٥(

 .للقتل ظلما) االستسالم(اراد قتله
ىت ميـوت، وان مل ميـت إىل ثالثــة ا�م قتـل وهــو علـى اخلشـبة �ن يشـد علـى خشــبة ويـ) ١٤٦( وهـو قــول ) االخــر(-كمــا يف املسـالك   -رتك حــ

 .الشيخ الطوسي الذي مر من أن احملارب اذا قتل وأخذ املال قطع خمالفا مث قتل مث صلب
 .يؤمر فيغتسل هو قبل القتل: اي) ١٤٧(
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ـــع مـــن مواكلتـــه ومشـــاربته وجمالســـته ينفـــى احملـــارب عـــن بلـــده، ويكتـــب إىل كـــل : السادســـة، بلـــد �وي اليـــه �ملن
 .ولو مكنوه من دخوهلا، قوتلوا حىت خيرجوه.ولو قصد بالد الشرك منع منها.)١٤٨(ومبايعته

 .، ويف اخلالف يعترب)١٤٩(ال يعترب يف قطع احملارب أخذ النصاب: السابعة
هذا البحث، والنه جيـوز قطعـه، وإن مل �خـذ مـاال،  وال انتزاعه من حرز وعلى ما قلناه من التخيري، ال فائدة يف

ولـو فقـد . ولـو مل حتسـم يف املوضـعني جـاز.مث حيسـم، مث يقطـع رجلـه اليسـرى وحتسـم )١٥٠(وكيفية قطعه أن يقطع ميناه
 .ومل ينتقل إىل غريه.أحد العضوين، اقتصر� على قطع املوجود

حملتــال علــى االمــوال �لتزويــر والرســائل الكاذبــة، بــل يســتعاد ، وال املخــتلس، وال ا)١٥١(ال يقطــع املســتلب: الثامنــة
 .منه املال ويعزر

 .وكذا املبنج، ومن سقى غريه مرقدا، لكن إن جىن ذلك شيئا ضمن اجلناية
___________________________________ 

 .املشركون: اي) ولو مكنوه(ه �لفرار هلااليسمح ل: اي) منع منها(االكل والشرب معه على مائدة واحدة، وأن يباع له شئ: اي) ١٤٨(
 .وكذا ال يعترب ان يكون قد أخذ املال من حرز: اي) من حرز(فلو أخذ اقل من ربع دينار قطع من خالف ايضا) ١٤٩(
ىن التقطـع يـده اليسـرى) ومل ينتقل(يقطع عنه نزيف الدم: اي) احلسم(كما يف السرقة اصابعه االربع) ١٥٠( ، ولـومل تكـن فلو مل تكن لـه يـد ميـ

 .له قدم يسرى التقطع قدمه اليمىن
: �ن يقـول) �لتزويـر(هـو الـذي يغفـل صـاحب املـال فيأخـذ املـال) واملختلس(وهو الذي �خذ املال او املتاع من عند صاحبه ويهرب) ١٥١(

إىل عبده ان اعـط لزيـد كـذا، مث يظهـر  �ن يكتب خبط يشبه خط املوىل ) والرسائل الكاذبة(فالن بعثين الخذ منك ألف دينار، مث يتبني كذبه
: اي) مرقـدا(وهـو الـذي يسـقي البـنج لغـريه مث �خـذ اموالـه) املبـنج(انـه عـزره وحبسـه ويف بعض هذه املوارد جـاء عـن علـي ) ويعزر(كذبه

 .�ن صار البنج او املرقد، او غريمها سببا ملرض او حنوه) جىن(دواء منوما

 يف املرتد: الباب االول حلدودالقسم الثاين من كتاب ا
 .الذي يكفر بعد االسالم، وله قسمان: وهو

 :من ولد على االسالم: القسم االول
، وتعتـد منـه عــدة الوفـاة، وتقســم أموالـه بــني )١٥٢(وهـذا ال يقبـل إســالمه لـو رجــع، ويتحـتم قتلـه، وتبــني منـه زوجتــه

 ورثته، وإن التحق بدار
___________________________________ 

زوج مبــن شــاء) عــدة الوفــاة(بــدون طــالق تكــون كاملطلقــة طالقــا �ئنــا ال رجعــة فيــه،: اي) ١٥٢( ت هــي  اربعــة اشــهر وعشــرة أ�م، وبعــدها تتــ
كـالفرار، او اللجـوء ) حيـول(كمتسـ: اي) او اعتصـم(حىت اذا مل يقتله حـاكم الشـرع وراح إىل بـالد الكفـار احلـربيني: اي) وان التحق(�ختيارها

 .إىل دولة الميكن اسرتجاعه منها، وحنو ذلك
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 .احلرب أو اعتصم مبا حيول بني االمام وبني قتله
 .)١٥٣(فلو أكره، كان نطقة �لكفر لغوا.البلوغ، وكمال العقل، واالختيار: ويشرتط يف االرتداد

ت مولــودة علــى وال تقتــل املــر .ولــو ادعــى االكــراه، مــع وجــود االمــارة، قبــل أة �لــردة، بــل حتــبس دائمــا، وان كانــ
 .الفطرة، وتضرب أوقات الصلوات

 من أسلم عن كفر: القسم الثاين
 .، فإن امتنع قتل)١٥٤(مث ارتد فهذا يستتاب

القــدر الــذي ميكــن معــه الرجــوع، واالول مــروي وهــو : ثالثــة أ�م، وقيــل: واســتتابته واجبــة، وكــم يســتتاب؟ قيــل
 .التأين الزالة عذرهحسن ملا فيه من 

، ويقـف نكاحهـا علـى إنقضـاء )١٥٥(وال يزول عنه أمالكه، بل تكون �قية عليه، وينفسخ العقـد بينـه وبـني زوجتـه
 )١٥٦(وتقضـى مـن أموالـه ديونـه، ومـا عليـه مـن احلقـوق الواجبـة، ويـؤدى منـه نفقـة االقـارب.العدة، وهي كعـدة املطلقـة

ولــو قتــل أو مــات، كانــت .ا عليــه مــن احلقــوق الواجبــة، دون نفقــة االقــاربوبعــد قتلــه تقضــى ديونــه، ومــ.مــادام حيــا
إن مل يكـــن لـــه وارث مســلم.تركتــه لورثتـــه املســـلمني وولــده حبكـــم املســـلم، فــإن بلـــغ مســـلما .، فهـــو لالمـــام )١٥٧(فــ

 .فالحبث
، قتـل بـه، سـواء )١٥٨(لكفـرولو قتله قاتل قبل وصـفه �.فإن اختار الكفر بعد بلوغه، استتيب، فإن �ب وإال قتل

 .قتله قبل بلوغه أو بعده
___________________________________ 

: اي) �لـــردة(كمــا لــو كــان ضـــعيفا والكفــار أقــو�ء مــثال) االمــارة(-رضــوان هللا عليــه وعلــى ابويـــه  -كمــا كــان مــن عمــار بـــن �ســر ) ١٥٣(
  .اذا مل تتب) دائما(�الرتداد عن االسالم

 .من شبهة وحنوها) عذره(صح ويؤمر �لتوبةين: اي) ١٥٤(
ت عــد�ا ) انقضــاء العــدة(فتكــون زوجتــه كاملطلقــة الرجعيــة) ١٥٥( ت منــه، وإن �ب يف اثنــاء  -ثالثــة قــروء  -فــإن انقضــ ومل يتــب الــزوج �نــ

 .العدة فهو زوجها بدون عقد
 .الن املال ماله) مادام حيا(الذي جيب عليه االنفاق عليهم كاالبوين، واالوالد، وحنوهم) ١٥٦(
 .حىت موىل معتقا، وضامن جريرة، مسلمني) ١٥٧(
 .قبل أن يبلغ الولد وخيتار الكفر، سواء اظهر االسالم، ام مل يظهر بعد شيئا: اي) ١٥٨(
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وإن كانـت مرتـدة، واحلمـل بعـد إرتـدادمها كـان .، وكانت امه مسلمة، كان حكمـه كـاالول)١٥٩(ولو ولد بعد الردة
 .قتل املسلم بقتلهحبكمهما، ال ي

فتـــارة جييـــزه النـــه كـــافر بـــني كـــافرين، و�رة مينـــع الن أ�ه ال يســـرتق لتحرمـــه : وهـــل جيـــوز إســـرتقاقه؟ تـــردد الشـــيخ
 .�السالم

 .وكذا الولد، وهذا أوىل
فهـو أحـق �ـا، وإن التحـق بـدار الكفـر،  )١٦٠(وحيجر احلاكم على أمواله، لئال يتصـرف فيهـا �التـالف، فـإن عـاد
 .بقيت على االحتفاظ، ويباع منها ما يكون له الغبطة يف بيعه كاحليوان

 :مسائل من هذا الباب
 .يقتل يف الثالثة ايضا: وروى اصحابنا: يقتل يف الرابعة، وقال: ، قال الشيخ)١٦١(إذا تكرر االرتداد: االوىل
وان كـان ممـن ال يقـر، .، فإن كان ممن يقر على دينـه، مل حيكـم �سـالمه)١٦٢(سالمالكافر إذا اكره على اال: الثانية
 .حكم به
 .، سواء فعل ذلك يف دار احلرب أو دار االسالم)١٦٣(اذا صلى بعد إرتداده، مل حيكم بعوده: الثالثة
 السكران حيكم �سالمه: يف املبسوط قال الشيخ : الرابعة

___________________________________ 
كاملرتد الفطري، فلو بلغ هنا الولد فارتد قتـل بـدون اسـتتابة، الن كـل مـن ولـد وأحـد ابويـه مسـلم كـان ) كاالول(بعد ارتداد ابيه: اي) ١٥٩(

ت(حبكــم املســلم، وإرتــداده ارتــداد فطــرة ســلم هــذا لــو قتــل م: اي) بقتلــه(كــان هــذا املولــود كــافرا شــرعا: اي) حبكمهمــا)(مرتــدة(امــه ايضــا) كانــ
 .الحرتامه بسابق اسالمه: اي) لتحرمه(ء، اذا احلمل حمكوم �لكفر احلمل اليقتل به، لعدم الكف

ت(اي االســـالم) ١٦٠( هـــا موجـــب  مثـــل اخليـــل والبغـــال واحلمـــري فـــإن بقاء) كـــاحليوان(املصـــلحة: اي) الغبطـــة(إىل ان تنتهـــي عـــدة زوجتـــه) بقيـــ
 .لصرف الطعام والشراب عليها

 .رواية يف الرابعة ورواية اخرى يف الثالثة: يعين) ايضا( امللي، مث �ب، مث ارتد، مث �ب وهكذامن الكايف) ١٦١(
إن االســالم الجيــرب النــاس علــى االســالم) ١٦٢( كــاليهود، ) يقــر علــى دينــه(مــن قبــل بعــض مــن ال يعرفــون االســالم، اذ ال اكــراه يف الــدين، فــ

كاملشـــركني وامللحـــدين علـــى املعـــروف بـــني ) ال يقـــر(الن املكـــره عليـــه اليثبـــت) حيكـــم �ســـالمهمل (النصـــاري، وا�ـــوس الـــذين هـــم اهـــل الكتـــاب
 .وفيه كالم تفصيله يف املطوالت -كما قالوا   -�السالم، اذ الدين الذي اليقر عليه جيوز االكراه على تركه ) حكم به(الفقهاء

وقد يكون االرتـداد الجـل انكـار غـري الصـالة مـن ضـرور�ت االسـالم مـع " ة المكان فعلها تقية او إرائ: " إىل االسالم ويف املسالك) ١٦٣(
 .هذا مقابل بعض من فصلوا فحكموا �السالم اذا صلى يف دار احلرب) سواء(االلتفات إىل ضروريته كحرمة اخلمر
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 .وهذا يشكل مع اليقني بزوال متيزه، وقد رجع يف اخلالف.)١٦٤(وارتداده
، يضـــمنه يف دار احلـــرب أو دار االســـالم، حالـــة احلـــرب وبعـــد )١٦٥(ملرتـــد علـــى املســـلمكـــل مـــا يتلفـــه ا: اخلامســـة

 .ورمبا حظر اللزوم يف املوضعني، لتساويهما يف سبب الغرم.انقضائها، وليس كذلك احلريب
 .بعد ردته مل يقتل، الن قتله مشروط �المتناع عن التوبة، وال حكم المتناع ا�نون )١٦٦(اذا جن: السادسة

اذا تــزوج املرتــد مل يصــح، ســواء تــزوج مبســلمة أو كــافرة، لتحرمــه �الســالم املــانع مــن التمســك بعقــدة : لســابعةا
 .، واتصافه �لكفر املانع من نكاح املسلمة)١٦٧(الكافرة

ولــو زوج امتــه، ففــى صــحة .مل يصــح، لقصــور واليتــه عــن التســلط علــى املســلم )١٦٨(لــو زوج بنتــه املســلمة: الثامنــة
 .تردد، أشبهه اجلوازنكاحها 
 .اشهد أن ال إله إال هللا وأن دمحما رسول هللا: ان يقول: كلمة االسالم: التاسعة

 .وأبرأ من كل دين غري االسالم كان �كيدا، ويكفي االقتصار على االول: وإن قال مع ذلك
ده، احتــاج إىل ز�دة تــدل ولــو كــان مقــرا �� ســبحانه و�لنــىب صــلى هللا عليــه وآلــه، جاحــدا عمــوم نبوتــه أو وجــو 

 .)١٦٩(على رجوعه عما جحده
 :فيها مسائل: تتمة
 .فإن مات، ورثه وارثه الذمي واحلريب.)١٧٠(الذمي اذا نقض العهد، وحلق بدار احلرب، فأمان أمواله �ق: االوىل

 وأما.وإذا انتقل املرياث إىل احلريب، زال االمان عنه
___________________________________ 

 .تعقله وفهمه: اي) متيزه(فلو أسلم الكافر حال سكرة قبل منه، وكذا لو ارتد املسلم حال سكره حسب مرتدا) ١٦٤(
ــلم: اي) ١٦٥( ــال املســ ــربيني) يف دار احلـــرب(مـــن مـ ــلم فاالســـالم جيــــب ) احلــــريب(اي بــــالد الكفـــار احلـ ــإذا اســ ــمن، فـ ىت يضــ ــه الزمــــة لـــه حـــ النـ

 .املرتد واحلرين مجيعا) وضعنيامل(للضمان) الزم(اي منع) حظى(ماقبله
 .ظاهر السياق ان املراد به املرتد امللي فإنه الذي يستتاب) ١٦٦(
 .)وال تمسكوا بعصم ا�كوافر  (لقوله تعاىل ) ١٦٧(
 .-على تفصيل وخالف  -الصغرية غري البالغة، أما البالغة فامرها بيد نفسها : اي) ١٦٨(
 .بعض الضرور�ت مع االلتفات إىل كونه ضرور�وكذا لو كان ارتداده بسبب انكار ) ١٦٩(
ــــين) ١٧٠( ــريب: يعــ ــوال احلــــ ــــذلك مثــــــل امــــ ــــة وال تصــــــري بــ ــه آمنــ ـــه(أموالــــ ـــان عنـــ ــــات ) زال االمـــ ــــم املباحــ ـــه حكــ ـــريب حــــــالل حكمـــ ــــال احلـــ الن مــ

الن الكـافر الـذمي اذا  اي الـذهاب إىل بـالد الكفـر،) االنصـراف(فدمهم، وماهلم، وعرضهم حمـرتم) على الذمة(غري البالغني) االصاغر(االصلية
 .مل يؤد اجلزية صار حربيا
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ومع بلوغهم، خيريون بني عقد الذمـة هلـم �داء اجلزيـة، وبـني االنصـراف إىل .االوالد االصاغر، فهم �قون على الذمة
 .مأمنهم
 .�لردة ، ويسقط قتل الردة ولو عفا الويل، قتل)١٧١(إذا قتل املرتد مسلما عمدا، فللوىل قتله قودا: الثانية

 .)١٧٢(ولو قتل خطأ، كانت الدية يف ماله خمففة مؤجلة، النه ال عاقلة له على تردد
 .ولو قتل أو مات حلت كما حتل االموال املؤجلة

ت القــود: ه علــى الــردة، قــال الشــيخ إذا �ب املرتــد، فقتلــه مــن يعتقــد بقــاء: الثالثــة ــ ، لتحقــق قتــل املســلم )١٧٣(يثب
 . يطلق االرتداد بعد توبته، ويف القصاص تردد، لعدم القصد إىل قتل املسلمظلما، والن الظاهر إنه ال

___________________________________ 
يف ) ولـو قتـل خطـأ(-يف بعـض املـوارد  -من أجل االرتداد الن هللا تعاىل قدم حقوق الناس علـى حقـه : اي) قتل الردة(قصاصا: اي) ١٧١(

 .لة القاتل، وهم اقر�ؤه من جهة ابيه، دون اقر�ئه من جهة امه فقط، كاالخ من االم، واخلال وحنومهاقتل اخلطأ الدية تكون بذمة عاق
: مــن جهـة أعمــار االبــل املئــة الـيت يؤديهــا ففــي روايــة) خمففــة(ه مســلمون فـال تتحمــل العاقلــة املســلمة عنـه الديــة أمـا املرتــد الــذي اقـر �نــه اقــر�ء

س وعشـرون : ون، وثالثون بنت لبون وثالثون حقة، ويف روايـة اخـرىعشرون بنت خماض، وعشرون ابن لب مخـس وعشـرون بنـت خمـاض، ومخـ
تسـتأدى منـه يف ثـالث سـنوات، كمـا سـيأيت يف اوائـل كتـاب الـد�ت قـول ) مؤجلة(بنت لبون، ومخس وعشرون حقة، ومخس وعشرون جذعة

 ".فهي خمففة يف السن والصفة واالستيفاء " املصنف ره 
 .ية العمد تستأدى يف سنة واحدة، ودية شبيه العمد تستأدى يف سنتنيوذلك الن د

أنـه كـافر فـال يعقلـه مسـلم، وانـه حمـرتم �السـالم، ومل يـزل اثـر االسـالم عنـه كليـة ومرياثـه للمسـلم فيكـون عقلـه ايضـا علـى : وجه الـرتدد) ١٧٢(
 .راصارت الدية حالة الينتظر �ا ثالث سنوات بل تؤدى فو : اي) حلت(املسلم

 .فهو شبيه العمد يثبت الدية يف مال القاتل وتستادى يف سنتني) لعدم القصد(القصاص: اي) ١٧٣(

 )١٧٤(يف اتيان البهائم: الباب الثاين
 .ووطئ االموات، وما يتبعه

 )١٧٥(اذا وطأ البالغ العاقل، �يمة مأكولة اللحم، كالشاة والبقرة، تعلق بوطئها أحكام تعزيـر الـواطئ، اغرامـه مثنهـا
 .ة، ووجوب ذحبها وإحراقها ان مل تكن له، وحترمي املوطوء

، ويف أخـري يقتـل، )١٧٦(أما التعزير فتقديره إىل االمـام، ويف روايـة يضـرب مخسـة وعشـرين سـوطا، ويف أخـرى احلـد
 .واملشهور االول

___________________________________ 
 .وطء احليوا�ت: اي) ١٧٤(
 .أكلها) وحترمي(ا بذمته يؤديها إىل مالك البهيمةتعلق قيمته: اي) ١٧٥(
 .من الشارع، يعين تعبد شرعي) تلقيا(املتولد بعد الوطء القبله، وكذلك بيضها يف مثل الطيور) ونسلها(حد الزاين مئة سوط: اي) ١٧٦(
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ــ: أمــا التحــرمي ــذبح إمــا تلقيــا أو ملــا ال ي ؤمن مــن شــياع نســلها فيتنــاول حلمهــا ولبنهــا ونســلها، تبعــا لتحرميهــا، وال
 .وتعذر اجتنابه، واحراقها لئال تشتبه بعد ذحبها �حملللة

 .، ظهرها الحلمها، كاخليل والبغال واحلمري مل تذبح)١٧٧(وإن كان االمر االهم فيها
وأغرم الواطئ مثنها لصاحبها، وأخرجت من بلد الواقعة، وبيعت يف غريه إمـا عبـادة ال لعلـة مفهومـة لنـا، أو لـئال 

 .وما الذي يصنع يف مثنها؟ قال بعض االصحاب يتصدق به، ومل أعرف املستند.يعري �ا صاحبها
 .وقال اآلخرون يعاد على املغرتم

 .وإن كان الواطئ هو املالك دفع اليه، وهو أشبه
ــت بشــهادة النســاء: ويثبــت هــذا   و�القــرار ولــو مــرة إن.)١٧٨(إنفــردن أو انضــممن.بشــهادة رجلــني عــدلني، وال يثب

 .ثبت التعزير حسب وإن تكرر االقرار )١٧٩(كانت الدابة له وإال
ووطء امليتـة مــن .ولــو تكـرر مـع ختلــل التعزيـر ثـال�، قتــل يف الرابعـة.ال يثبـت اال �القـرار مــرتني، وهـو غلـط: وقيـل

 .وهنا اجلناية أفحش.)١٨٠(بنات آدم، كوطء احلية يف تعلق االمث واحلد، واعتبار االحصان وعدمه
ت زوجتــه، اقتصــر يف التأديــب علــى التعزيــر وســقط احلــد فــيغل ظ العقوبــة ز�دة عــن احلــد، مبــا يــراه االمــام ولــو كانــ
 .�لشبهة

 .ويف عدد احلجة على ثبوته، خالف
 .)١٨١(يثبت بشاهدين، النه شهادة على فعل واحد، خبالف الز� �حلية: قال بعض االصحاب

ــت اال �ربعــة، ال نــه ز�، والن شــهادة الواحــد قــذف فــال ينــدفع احلــد اال بتكملــة وقــال بعــض االصــحاب ال يثب
 .االربعة، وهو أشبه

 أما االقرار فتابع للشهادة فمن أعترب يف الشهود أربعة، اعترب يف االقرار
___________________________________ 

) املغـرتم(دليـل التصـدق: اي) املسـتند(الجـل تعبـد شـرعي :اي) عبـادة(البلد الذي حدث الوطء فيه: اي) الواقعة(ة يف البهيمة املوطوء) ١٧٧(
ذكر مــن البهــائم واالنثــى يف القبــل والــدبر، ســواء كــان  ت البهيمــة للــواطئ مل يؤخــذ منــه شــئ، وهــذه االحكــام تعــم الــ ذي البهيمــة لــه، وان كانــ الــ

 .خاص �لبالغ العاقل املختارالواطئ �لغا عاقال، أم صبيا أو جمنو� خمتارا او مكرها لالطالقات اال التعزير فإنه 
 .فال تقبل شهادة رجل وامرأتني) ١٧٨(
ت يف مــال الغـري هــذه االحكـام �قــرار الـواطئ وان اقــر عشـر مــرات) ١٧٩( ىت التعزيـر) اليثبـت(�ن كانـت الدابـة لغــري الـواطئ، فــال تثبـ ولــو (حــ

 .الوطء) تكرر
فمــثال يضــربه مئــة وعشــرة ســياط، او يضــربه ) مبــا يــراه االمــام(لــد مئــة ســوطفــإن كــان الــواطئ حمصــنا فــالرجم، وان كــان غــري حمصــن فاجل) ١٨٠(

 .امليتة كانت زوجة للواطئ: اي) زوجته(سياطا مث يرمجه
 .فإنه شهادة على فعل اثنني) ١٨١(
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 .ومن اقتصر على شاهدين، قال يف االقرار كذلك.مثله
 :مسألتان
 .تغليظا، ويعزر )١٨٢(من الط مبيت، كان كمن الط حبي: االوىل
 .عزر، وتقديره منوط بنظر االمام )١٨٣(من استمىن بيده: الثانية

 .، ضرب يده حىت امحرت، وزوجه من بيت املال، وهو تدبري استصلحه ال انه من اللوازم)ع(ويف رواية أن عليا
 .ال يثبت �ملرة، وهو وهم: ويثبت بشهادة عدلني أو االقرار ولو مرة، وقيل

___________________________________ 
 ٥٠(فإن ادخل يف الدبر فعليه القتل، ولذا مل يدخل بل كان جمرد تفخيذ وحنوه فحده مئة جلدة، وقد سبق تفاصيل ذلـك عنـد ارقـام) ١٨٢(
 .لكون لواط امليت اغلظ من لواط احلي: اي) تغليظا)(٥٨ -
ــذكر املطــاطي او غــريهاو بغــري يــد كــالفرج املطــاطي، وغــريه، او املــ) ١٨٣( حكمــا  مل يكــن فعــل علــي : اي) مــن اللــوازم(رأة اســتمنت �ل

 .عاما، بل مصلحة خاصة يف املورد اخلاص

 يف الدفاع: الباب الثالث
فلـو انـدفع اخلصـم �لصـياح، .ومالـه مـا اسـتطاع، وجيـب اعتمـاد االسـهل )١٨٤(لالنسان أن يدفع عن نفسه وحرميه

إن مل تغــن فبالعصــا، فــإن مل يكلــف .ان يف موضــع يلحقــه املنجــداقتصــر عليــه، إن كــ وإن مل ينــدفع عــول علــى اليــد، فــ
 .فبالسالح

 .ويستوي يف ذلك احلر والعبد.، جرحا كان أو قتال)١٨٥(ويذهب دم املدفوع هدرا
لكــف مــع وال يبــدأه مــامل يتحقــق قصــده اليــه، ولــه دفعــه مــا دام مقــبال، ويتعــني ا.ولــو قتــل الــدافع، كــان كالشــهيد

 .)١٨٦(إد�ره
ولــو ضــربه مقـــبال فقطــع يـــده، فــال ضـــمان علــى الضـــارب يف .ولــو ضــربه فعطلـــه مل يــذفف عليـــه، النــدفاع ضـــرره

 ولو وىل فضربه أخرى، فالثانية.)١٨٧(اجلرح، وال يف السراية
___________________________________ 

 .الناصر الذي يطرد اخلصم: اي) املنجد(ومحايته يف داره زوجته، واخته، وامه وبنته، وكل إمرأة تعيش يف كنفه) ١٨٤(
ين) كالشـهيد(فـال ديـة لــه) ١٨٥( لـه اجــر الشـهيد، وحيشـر مــع الشـهداء عنــد هللا تعـاىل، لكــن ليسـت لـه أحكــام الشـهيد مــن تـرك الغســل : يعــ

 .والكفن
 .مل يقتله: اي) مل ينزف(انقطعت رجله فسقطعن املقاومة، كما لو صار به نزيف، او ) فعطل(ا�زامه، فال يقتله لو فر: اي) ١٨٦(
 .طابت اجلراحة الثانية) اندملت(لو سرى اجلرح فمات منه: اي) ١٨٧(
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ولــو .ولــو انــدملت االوىل، وســرت الثانيــة، ثبــت القصــاص يف الــنفس.مضــمونة، فــإن انــدملت فالقصــاص يف الثانيــة
 .سر� فالذي يقتضيه املذهب، ثبوت القصاص بعد رد نصف الدية

عليــه ثلــث الديــة إن : مقــبال، مث ســرى اجلميــع، قــال يف املبســوط )١٨٨(لــو قطــع يــده مقــبال، ورجلــه مــدبرا، مث يــدهو 
 .تراضيا �لدية، وإن أراد الويل القصاص، جاز بعد رد ثلثي الدية

وإن أما لو قطع يده، مث رجله مقبال، ويده االخرى مدبرا، وسرى اجلميع، فإن توافقا على الديـة فنصـف الديـة، 
 .، فجر� جمرى اجلرح الواحد)١٨٩(والفرق أن اجلرحني هنا تواليا.طلب القصاص رد نصف الدية

ولــــيس كــــذلك يف االوىل، ويف الفــــرق عنــــدي ضــــعف، واالقــــرب ان االوىل كالثانيــــة الن جنايــــة الطــــرف يســــقط 
راية مها سواء يف القصـاص اعتبارها مع السراية، كما لو قطع يده وآخر رجله، مث قطع االول يده االخرى، فمع الس

 .والدية
 :مسائل من هذا الباب

فإن أتـى الـدفع عليـه، فهـو .، فله دفعه)١٩٠(لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غالمه، من ينال دون اجلماع: االوىل
 .هدر

ت اجلنايــة.، فلهــم زجــره)١٩١(مــن اطلــع علــى قــوم: الثانيــة  فلــو أصــر فرمــوه حبصــاة أو عــود، فجــىن ذلــك عليــه، كانــ
 .هدرا

ولـو رمـاه واحلـال .ولو كـان املطلـع رمحـا لنسـاء صـاحب املنـزل، اقتصـر علـى زجـره.ولو �دره من غري زجر، ضمن
 .ولو كان من النساء جمردة، جاز زجره ورميه، النه ليس للمحرم هذا االطالع.هذه، فجىن عليه، ضمن

 نكر الورثة،، فادعى أنه أراد نفسه أو ماله، وأ)١٩٢(لو قتله يف منزله: الثالثة
___________________________________ 

 .يده االخرى، �ن اقبل فضرب يده، مث ادبر فضرب رجله، مث عاد واقبل فضرب يده االخرى: اي) ١٨٨(
) والديـة يف القصـاص(كلتا الصـورتني عليـه نصـف الديـة: اي) كالثانية(يعين لتوايل الضر�ت اجلائزة، وعدم توسط الضربة احملرمة بينها) ١٨٩(
 .او الدية: اي
) اتـى الـدفع عليـه(بيده، او بعصا، او �لسب والشتم) دفعه(أن له ابتداء قتل الزاين وزوجته مجيعا) ٤٦(اما اجلماع فقد سبق عند رقم) ١٩٠(
 .القصاص وال دية) هدر(قتله: اي
ال قصـاص وال ) هـدرا(بـاب، او احلـائط وحنـو ذلـكاشرف على بيتهم وما يسرتونه من انفسهم وحنوهـا، مـن السـطح، او �فـذة ال: اي) ١٩١(
: اي) جمـردة(كاالخ، والعم واخلـال وحنـوهم) رمحا(لو اصابه خدش او جرح او كسر او موت) ضمن(استعجل برميه قبل زجره: اي) �دره(دية
 .عارية

زيــد، وانكــر ورثــة عمــرو ذلــك فــأتى زيــد  اراد عمــرو قتــل زيــد، او ســرقة مــال: اي) اراد نفســه او مالــه(قتــل زيــد يف منزلــه عمــرا: مــثال) ١٩٢(
 .الدية: اي) الضمان(بشاهدين عادلني ان عمرا دخل على زيد مع سيف ظاهر متوجها إىل زيد الغمارة
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فأقـــام هـــو البينـــة أن الـــداخل عليـــه، كـــان ذا ســـيف مشـــهور مقـــبال علـــى صـــاحب املنـــزل، كـــان ذلـــك عالمـــة قاضـــية 
 .يرجحان قول القاتل ويسقط الضمان

 .عن نفسه، فلو تلفت �لدفع، فال ضمان )١٩٣(لالنسان دفع الدابة الصائلة: ةالرابع
ولـو عـدل إىل .املعضوض يده، فندرت أسنان العاض كانت هـدرا )١٩٤(لو عض على يد انسان، فانتزع: اخلامسة

ولــو تعــذر ذلــك، جــاز أن يبعجــه بســكني أو .ختلــيص نفســه بلكمــه، أو جرحــه ان تعــذر الــتخلص �الخــف، جــاز
 .جرخن

 .ومىت قدر على التخلص �السهل، فتخطى إىل االشق، ضمن
 .، يضمن كل منهما ما جينيه على اآلخر)١٩٥(الزحفان العاد�ن: السادسة

ولــو كــف احــدمها، فصـــال اآلخــر، فقصــد الكــاف الـــدفع، مل يكــن عليــه ضــمان اذا اقتصـــر علــى مــا حيصــل بـــه 
 .ما أنه قصد الدفع عن نفسه، حلف املنكر وضمن اجلارحولو جتارح اثنان، وادعى كل منه.الدفع، واآلخر يضمن

كـان ضـامنا لديتـه، ويف : اذا أمره االمام �لصعود إىل خنلة، أو النزول إىل بئر فمات، فـإن أكرهـه، قيـل: السابعة
وإن مل .ولـو كـان ذلـك ملصـلحة عامـة، كانـت الديـة يف بيـت املـال.، ويتقدر يف �ئبه)١٩٦(هذا الفرض منافاة للمذهب

 .يكرهه، فال دية أصال
عليه ديتها، النه مشـروط �لسـالمة، وفيـه تـردد : فماتت، قال الشيخ )١٩٧(اذا أدب زوجته �ديبا مشروعا: الثامنة

 ولو ضرب الصىب.النه من مجلة التعزيرات السائغة
___________________________________ 

 .اليت تصول على االنسان لرتدى به) ١٩٣(
 .كما لو امكن دفعه �للكم، فضربه �لسيف) ضمن(يضربه: اي) يبعجه(سقطت: اي) فندرت(يدهجر : اي) ١٩٤(
كل منهما قتل االخر كالدول االسالمية غري الشرعية اليت تتحارب أما اذا كان احدمها حمقـا كاالمـام املعصـوم او �ئبـه اخلـاص : يعين) ١٩٥(

الذي ينكـر ان يكـون هـو صـائال علـى ) املنكر(جرح كل منهما اآلخر: اي) جتارح(طاو العام فليس عليه قسمان بل القسمان على االخر فق
 .اآلخر

 .حىت ولو أمره) مل يكرهه(ميكن فرضه: اي) ويتقدر(عند� لعصمة االمام ) ١٩٦(
: اي) النـه(نـوع تعزيـر جـائزكما لو ضر�ا على املعاصـي لـو تـرك الواجبـات، اذا مل ترتـدع �الخـف مـن الضـرب، حبيـث كـان الضـرب ) ١٩٧(

لالمجــاع فيــه كمــا ) فعليــه ديتــه(ان مــن قتلــه احلــد او التعزيــر فــال ديــة لــه -) ٩٨(يف املســألة الثانيــة بعــد رقــم -وقــد مضــى ) التعزيــرات(التأديــب
 .يف جامع الشتات حتقيق لطيف يف حدود وأحكام �ديب الولد -قده  -استظهره املسالك، وللمحقق القمي 
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 .جده البيه فمات، فعليه ديته يف مالهأبوه أو 
ولـو كـان مـوىل عليـه، فالديـة علــى .، اذا أمـر بقطعهـا فمـات، فـال ديــة لـه علـى القـاطع)١٩٨(مـن بـه سـلعة: التاسـعة

وإن كان أجنبيا، ففي القود تردد، واالشبه الدية يف ماله ال القـود، النـه مل .القاطع إن كان وليا، كاالب واجلد لالب
 .يقصد القتل

___________________________________ 
صـاحب السـلعة كالولـد غـري البـالغ وا�نـون، : اي) مـوىل عليـه(هي العقدة يف الـرأس او البـدن، او للحـم الزائـد، او التـالول وحنـو ذلـك) ١٩٨(

 .النه شبه عمد، اذ مل يقصد القتل لكن العمل كان قاتال) يف ماله(القصاص: اي) ففي القود(وحنومها
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  تاب القصاصك
 القسم االول يف قصاص النفس

 :والنظر فيه يستدعي فصوال
 )١(يف املوجب: الفصل االول

 .)٢(وهو إزهاق النفس املعصومة املكافئة، عمدا عدوا�
 .)٣(بصد البالغ العاقل إىل القتل، مبا يقتل غالبا: ويتحقق العمد

 .اصولو قصد القتل مبا يقتل �درا، فاتفق القتل، فاالشبه القص
ــذي حيصــل بــه املــوت ، وإن مل يكــن قــاتال يف الغالــب، إذا مل يقصــد بــه )٤(وهــو يتحقــق، مــع القصــد إىل الفعــل ال

 .القتل، كما لو ضربه حبصاة او عود خفيف؟ فيه روايتان، أشهرمها انه ليس بعمد يوجب القود
 .قد حيصل �ملباشرة، وقد حيصل �لتسبيب: مث العمد

، واحلجـــر الغـــامز، )٥(خلنـــق، وســـقي الســـم القاتـــل، والضـــرب �لســـيف والســـكني واملثقـــلفالـــذبح، وا: أمـــا املباشـــرة
 .واجلرح يف املقتل ولو بغرز االبرة
 .وأما التسبيب فله مراتب

___________________________________ 
 .كتاب القصاص

 .مايصري سببا جلواز القصاص وقتل القاتل: اي) ١(
يت الجيـــوز : املعصـــومة اي) ٢( ــ املســـاوية لـــنفس املزهـــق هلـــا يف االســـالم، واحلريـــة وغريمهـــا مـــن : اتالفهـــا مـــن العصـــم مبعـــىن املنـــع، واملكافئـــة ايالـ

يت تـذكر يف حملهــا مقابـل مــا أجـاز الشــارع ازهاقـه، كاملســلم الـذي تــرتس بـه الكفــار، فــإن ) عــدوا�(مقابــل اخلطـأ وشــبه العمـد) عمـدا(الشـروط الــ
 .انه اخراج ملا جيوز فيه القتل �لنسبة لشخص دون آخر) ويف املسالك(ومكافئة، عمدا، لكن ليس عدوا� قتله ازهاق للنفس املعصومة ذا�،

 .كالضرب �لعصي) �درا(كالسيف، والرصاص، والقاء أسالك الكهر�ء او الغاز السام عليه وحنو ذلك) ٣(
 .ال يوجب القصاص: القصاص، اي) القود(لقصد موتهمن دون قصد موته، فال الفعل عادة موجب للموت كالضرب �لعصا، وال ا) ٤(
املكـان : اي) املقتـل(الكابس على البدن لثقله، كما لو رمى عليه حجرا وزنه مئة كيلو مثال) الغامز(اي الشئ الثقيل يضرب به، او يرمي) ٥(

 .الذي يقتل به، كالبيضتني، والقلب، واملخ، وحنوها
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 .سبيب املتلفانفراد اجلاين �لت: املرتبة االوىل
 .)٦(وكذا لو رماه حبجر املنجنيق.لو رماه بسهم فقتله، قتل به، النه مما يقصد به القتل غالبا: االوىل: وفيه صور

 .وكذا لو خنقه حببل، ومل يرخ عنه حىت مات، أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حىت مات
 .ففى القصاص ترددأما لو حبس نفسه يسريا، ال يقتل مثله غالبا مث أرسله فمات، 

 .واالشبه القصاص أن قصد القتل، والدية إن مل يقصد أو اشتبه القصد
 .، فمات فهو عمد)٧(إذا ضربه بعصا، مكررا ماال حيتمله مثله �لنسبة إىل بدنه وزمانه: الثانية

 .ولو ضربه دون ذلك، فأعقبه مرضا ومات، فالبحث كاالول
 .فإن كان مدة ال حيتمل مثله البقاء فيها فمات، فهو عمد ومثله لو حبسه، ومنعه الطعام والشراب،

، والن النـار قـد تشـنج )٨(لو طرحه يف النار فمات، قتل بـه، ولـو كـان قـادرا علـى اخلـروج، النـه قـد يشـده: الثالثة
 .أما لو علم أنه ترك اخلروج ختاذال، فال قود، النه أعان على نفسه.االعصاب �ملالقاة، فال يتيسر له الفرار

وال كذا لو خرج، فـرتك املـداواة فمـات، الن السـراية مـع .وينقدح أنه ال دية له أيضا، النه مستقل �تالف نفسه
 .)٩(ترك املداواة، من اجلرح املضمون

وكذا البحث لو طرحـه .والتلف من النار ليس مبجرد االلقاء، بل �الحراق املتجدد، الذي لوال املكث ملا حصل
 .يف اللجة

 .فرتك شده، أو ألقاه يف ماء فأمسك نفسه حتته، مع القدرة على اخلروج، فال قصاص وال دية )١٠(ولو فصده
___________________________________ 

مرتددا نفسه غري منقطـع : اي) او ضمنا(تركه بعدما انقطع نفسه: اي) فقطع النفس(حجر كبري يرمي به من املنجنيق هلدم الدور وحنوها) ٦(
 .مل يعلم قصده: اي) اشبه القصد(من هذينلكنه مات 

) كـاالوىل(فرب بدن لضعفه اليتحمـل ضـرب عشـرين عصـا، ورب زمـان كالصـيف الـالذع ال يتحمـل االنسـان ضـرب عشـر عصـيات فيـه) ٧(
 .واال فخطأ او شبه عمد على اختالف انواعه) فهو عمد(فإن قصد اماتته بذلك فالقصاص وان مل يقصد او شك قصده فالدية فقط

 .القصاص: اي) فال قود(تنقبض وتتقلص) تشنج(يصري مدهوشا اليهتدى ماذا يفعل) ٨(
املكـان العميـق الكثـري املـاء مـن البحـر، فـإن تعمـد موتـه  -�لضـم  -) اللجة(فالضمان على اجلاين، العلى امليت نفسه الذي ترك املداواة) ٩(

 .او كان عادة ال يستطيع اخلروج فالقصاص
 .املفصود) فرتك(شرط وحنوه يف الوريد ليخرج الدم الزائدالفصد عرز م) ١٠(
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 .)١١(السراية عن جناية العمد، توجب القصاص مع التساوي: الرابعة
 .فلو قطع يده عمدا فسرت، قتل اجلارح، وكذا لو قطع اصبعه عمدا، �لة تقتل غالبا فسرت

ممـا يقتـل غالبـا فهلـك االسـفل، فعلـى الواقـع لو ألقى نفسه مـن علـو علـى انسـان عمـدا، وكـان الوقـوع : اخلامسة
 .)١٢(القود

 .لو مل يكن يقتل غالبا، كان خطأ شبيه العمد، فيه الدية مغلظة، ودم امللقى نفسه هدرا
ولعل ما ذكـره الشـيخ قريـب، .ال حقيقة للسحر، وىف االخبار ما يدل على أن له حقيقة: قال الشيخ: السادسة

وكـذا لـو .فلو سحره فمات، مل يوجب قصاصا وال دية، على ما ذكـره الشـيخ.أقرب )١٣(غري أن البناء على االحتمال
 .ويف االخبار يقتل الساحر.وعلى ما قلناه من االحتمال، يلزمه االقرار.أقر انه قتله بسحره
 .حيمل ذلك على قتله، حدا لفساده، ال قودا: قال يف اخلالف
 :وفيه صور )١٤(عليهأن ينضم اليه مباشرة ا�ين : املرتبة الثانية
وإن مل يعلـم، فأكـل ومـات، فللـوىل .وكـان مميـزا، فـال قـود وال ديـة )١٥(لو قدم له طعاما مسموما، فإن علـم: االوىل

 .القود، الن حكم املباشرة سقط �لغرور
عليـه القـود : ولو جعل السم يف طعام صاحب املنزل، فوجـده صـاحبه فأكلـه فمـات، قـال يف اخلـالف واملبسـوط

 .إشكال وفيه
يف طريــق، ودعــا غــريه مــع جهالتــه، فوقــع فمــات، فعليــه القــود النــه ممــا يقصــد بــه  )١٦(لــو حفــر بئــرا بعيــدة: الثانيــة
 .القتل غالبا

___________________________________ 
 .الظاهر انه قيد زائد) تقتل غالبا(يف شروط القصاص، من احتاد الدين، وغريه مما سيأيت) ١١(
 :�لنسبة للخطأ احملض، الن دية القتل شبيه العمد اغلظ من دية قتل اخلطأ احملض من ثالث جهات) فغلظة(صاصالق: اي) ١٢(
 .يف االداء فدية شبه العمد �دى يف سنتني على قول املفيد ره وآخرين ودية اخلطأ احملض تتأدى يف ثالث سنني - ١
 .طأ احملض على عاقلة القاتليف املؤدي دية شبيه العمد ليس على اجلاين، ودية اخل - ٢
فلو مات الذي القى نفسـه فـال ديـة علـى أحـد النـه هـو قتـل ) هدرا(فدية شبه العمد إبل اكثر سنا من سن إبل دية اخلطأ احملض: السن - ٣

 .نفسه
 .كاال يذكر يف املفصالتله قصاصا بقتله انسا� �لسحر ويف كالم الشيخ بل تردد احملقق اش: اي) ال قودا(وهو امكان ان له حقيقة) ١٣(
 .وهو املقتول) ١٤(
لكـن .لعـدم اجلائـه وال قـدم اليـه) وفيه اشكال(لضعف املباشر �جلهل) عليه القود(اجلهل: اي) �لغرور(علم �لسم ومع ذلك أكله: اي) ١٥(

 .الدية متحققة بال اشكال
 .عميقة: اي) ١٦(

    



٢٤٨ 

كــان جمهـزا فـاالول جـارح، والقاتـل هـو املقتـول فـال ديـة لــه، ، فـإن  )١٧(لـو جرحـه فـداوى نفسـه بـدواء مسـي: الثالثـة
 .ولوليه القصاص يف اجلرح، إن كان اجلرح يوجب القصاص، واال كان له أرش اجلراحة

وان مل يكن جمهزا، وكان الغالب فيه السالمة، فاتفق فيه املوت، سقط ما قابل فعل ا�روح، وهـو نصـف الديـة، 
 .)١٨(وكذا لو كان غري جمهز، وكان الغالب معه التلف.ف الديةوللويل قتل اجلارح بعد رد نص

وكذا البحث لو خاط جرحه يف حلم حـي، فسـرى منهمـا، سـقط مـا قابـل فعـل ا�ـروح وكـان للـويل قتـل اجلـارح، 
 .بعد رد نصف ديته
احلــــوت قبــــل إذا القــــاه يف البحــــر، فالتقمــــه : االوىل: أن ينضــــم اليــــه مباشــــرة حيــــوان وفيــــه صــــور: املرتبــــة الثالثــــة

 .، فعليه القود الن االلقاء يف البحر إتالف �لعادة)١٩(وصوله
أمــا لــو ألقــاه إىل احلــوت فالتقمــه فعليــه القــود، الن .ال قــود، النــه مل يقصــد إتالفــه �ــذا النــوع، وهــو قــوي: وقيــل

 .احلوت ضار �لطبع، فهو كاآللة
ث ال ميكنــه . النــه كاآللــة بــه كلبــا عقــورا فقتلــه، فاالشــبه القــود )٢٠(لــو أغــرى: الثانيــة وكــذا لــو ألقــاه إىل أســد، حبيــ

 .االعتصام فقتله، سواء كان يف مضيق أو برية
ولو طرح عليه حية قاتلة، فنهشته فهلك، فاالشبه وجوب القـود، .قاتلة فمات، قتل به )٢١(لو أ�شه حية: الثالثة

 .النه مما جرت العادة �لتلف معه
وكـذا لـو شـاركه .، مل يسـقط القـود وهـل يـرد فاضـل الديـة؟ االشـبه نعـم)٢٢(وسر� لو جرحه مث عضه االسد: الرابعة

 .أبوه، أو اشرتك عبد وحر يف قتل عبد
___________________________________ 

ث ان تناولــه ال ميـــوت غالبـــا) فيــه الســـالمة(كــان الـــدواء الســـمي قتـــاال: اي) جمهـــزا(مســـموم: مســى اي) ١٧( صـــف ن(اي يف دواء الســـمي، حبيـــ
 .اذ القتل يستند إىل اجلرح والسم معا، فيكون لكل منها نصف الدية) الدية

 .ا�روح بنفسه) لو خاط(كما لو كان السم وحده غري قاتل، اال ان تعقبه للجرح جعل القتل متولدا منهما) ١٨(
ابـتالع احلـوت لـه، بـل قصـد موتـه �لغـرق،  وهـو) �ـذا النـوع(إىل ماء البحر، �ن كان على سطح املاء ففتح فمه فسـقط يف فـم احلـوت) ١٩(

 .مثل السيف، او الصخرة الكبرية، وحنومها) كااللة(فما قصده مل يقع، وما وقع مل يكن مقصودا
خص: اي) ٢٠( ض فيتســـمم اجلســـم علـــى اثـــر ) عقـــورا(شـــجع الكلـــب �اللفـــاظ واحلركـــات علـــى قتـــل هـــذا الشـــ هـــو الكلـــب املـــريض الـــذي يعـــ

 .ظ من االسد بفرار او غريهالتحف: اي) االعتصام(عضته
ين) ٢١( سـببا الن تـنهش حيـة عمـرا، �ن ألقـاه علـى احليـة يف مكـان  -مـثال  -لـو صـار زيـد : النهش عضة احلية ولسعة العقـرب وحنومهـا، يعـ

 .حمصور، او غري حمصور حبيث الميكنه الفرار عادة من �ش احلية، او وضع جسمه يف فم احلية فنهشته وحنو ذلك
االب إىل قتــل ولـده اليقـتص منــه، بـل يؤخـذ منــه الديـة، فلـو اشــرتك زيـد مــع أيب ) لــو شـاركه ابـوه(جـرح اجلـارح، وعضــة االسـد معـا: اي) ٢٢(

احلـر اليقتـل �لعبـد، فلـو اشـرتك حـر ) يف قتل عبد(عمرو يف قتل عمرو، جاز قتل زيد قصاصا وارجاع نصف الدية إىل ورثة زيد من ايب عمرو
 .واعطى لورثة العبد القاتل -العبد، واخذ من احلر نصف قيمة العبد، واذا مل تزد على االلف دينار وعبد يف قتل عبد، قتل 

    



٢٤٩ 

 .، فافرتسه االسد اتفاقا، فال قود وفيه الدية)٢٣(لو كتفه وألقاه يف أرض مسبعة: اخلامسة
 .أن ينضم اليه مباشرة إنسان آخر وفيه صور: املرتبة الرابعة
وكـــذا لـــو ألقـــاه مـــن شـــاهق، .ئـــرا، فوقـــع آخـــر بـــدفع �لـــث، فالقاتـــل الـــدافع دون احلـــافرلـــو حفـــر واحـــد ب: االوىل

ولــو أمســك واحــد وقتــل آخــر فــالقود علــى .فاعرتضــه آخــر فقــده نصــفني قبــل وصــوله االرض، فالقاتــل هــو املعــرتض
 .أي تفقأ �لث، مل يضمن، لكن تسمل عيناه، )٢٤(ولو نظر اليهما.القاتل دون املمسك، لكن املمسك حيبس ابدا

، ويتحقـق فيمـا )٢٥(اذا اكرهه على القتل، فالقصاص على املباشر دون اآلمر وال يتحقـق االكـراه يف القتـل: الثانية
 .عداه

 .ويف رواية علي بن ر�ب، حيبس اآلمر بقتله حىت ميوت، هذا اذا كان املقهور �لغا عاقال
 .النه �لنسبة اليه كاآللة ولو كان غري مميز، كالطفل وا�نون، فالقصاص على املكره

 .مميزا عارفا غري �لغ، وهو حر، فال قود، والدية على عاقلة املباشر )٢٦(ويستوي يف ذلك احلر والعبد، ولو كان
 .، وهو مطرح)٢٧(يقتص منه إن بلغ عشرا: وقال بعض االصحاب

ن اململوك صغريا أو جمنـو�، سـقط القـود إن كا: ، تتعلق اجلناية برقبته فال قود، ويف اخلالف)٢٨(ويف اململوك املميز
 .وجبت الدية، واالول أظهر

___________________________________ 
 .ممكن مرق السباع فيها: املقصود �ملسبعة) ٢٣(
ث عينــا وربيــة هلمــا: إىل املمســك والقاتــل ويف اجلــواهر) ٢٤( كحــل مبســمار �لشــوك، او ت: خترجــان ويف اجلــواهر: اي) اي تفقــأ(�ن كــان الثالــ

 .حممى
كاجللد والضرب وقطع اليد وحنوها فلو اكره علـى بعضـها مل يقـتص ) فيما عداه(اليكون االكراه يف القتل غدرا لالبقاء على نفسه: اي) ٢٥(

العبـد،  يف االمـر واملباشـرة، فلـو كـان االخـر حـرا والقاتـل عبـدا، فالقصـاص علـى) ويسـتوي يف ذلـك(يف احلـبس) حىت ميـوت(فيه بل تؤخذ الدية
 .واحلبس املؤبد على احلر، و�لعكس العكس

ىت حيـتلم، ال حـىت يعـرف) فـال قـود(يعرف القتـل ومييـزه) عارفا(القاتل: اي) ٢٦( يب حـ الـذي مل ) والديـة علـى عاقلـة املباشـر(لرفـع القلـم عـن الصـ
 ).عمد الصيب خطأ حتمله العاقلة:(يبلغ لقوله صلى هللا عليه وآله

 .هذا القول مطروح عند املشهور من أصحابنا: اي) مطرح(عشر سنني حال صدور القتل منه إن كان �لغا: اي) ٢٧(
علــى املــوىل االمــر ) ووجبــت الديــة(فيجــوز لورثــة املقتــول اســرتقاقهم هلــم وال جيــوز قتلــه النــه غــري �لــغ) برقبتــه(الــذي مل يبلــغ احللــم اذا قتــل) ٢٨(

 .-كما يف اجلواهر   -�لقتل 

    



٢٥٠ 

 :فروع
، مل جيــب القصــاص، )٢٩(ولــو �شــر.قــال اقتلــين وإال قتلتــك، مل يســغ القتــل، الن االذن ال يرفــع احلرمــةلــو : االول

 .النه كان مميزا أسقط حقه �الذن، فال يتسلط الوارث
مميــزا فــال شــئ علــى امللــزم، وإال فعلــى امللــزم القــود ويف حتقــق اكــراه  )٣٠(اقتــل نفســك، فــإن كــان: لــو قــال: الثــاىن

 .كالالعاقل هنا اش
يصح االكراه فيما دون الـنفس فلـو قـال اقطـع يـد هـذا او هـذا وإال قتلـك، فختـار املكـره أحـدمها، ففـى : الثالث

، واالشبه القصـاص علـى اآلمـر الن االكـراه حتقـق، والـتخلص )٣١(القصاص تردد، منشأه ان التعيني عري عن االكراه
 .غري ممكن إال �حدمها
، وثبـت ا�ـم )٣٢(ا يوجب قـتال كالقصـاص، أو شـهد أربعـة مبـا يوجـب رمجـا كـالز�لو شهد اثنان مب: الصورة الثالثة

شـــهدوا زورا بعـــد االســـتيفاء، مل يضـــمن احلـــاكم وال احلـــداد، وكـــان القـــود علـــى الشـــهود، النـــه تســـبيب متلـــف بعـــادة 
 .الشرع

وان مــن غــري نعــم، لــو علــم الــويل و�شــر القصــاص، كــان القصــاص عليــه دون الشــهود، لقصــده إىل القتــل للعــد
 .غرور

وذحبــه آخــر، فعلــى االول  )٣٣(لــو جــىن عليــه، فصــريه يف حكــم املــذبوح، وهــو أن ال تبقــى حياتــه مســتقرة: الرابعــة
القود، وعلى الثاين دية امليت، وإذا كانت حياته مستقرة، فاالول جارح والثاين قاتل سواء كانـت جنايتـه ممـا يقضـى 

 .أو ال يقضى به كقطع االمنلةمعها �ملوت غالبا كشق اجلوف وآالمه، 
لو قطع واحد يده وآخـر رجلـه، فانـدملت احـدامها مث هلـك، فمـن انـدمل جرحـه فهـو جـارح، واآلخـر : اخلامسة

 .قاتل، يقتل بعد رده دية اجلرح املندمل
___________________________________ 

امليت، فإذا سقط حق امليت فال شـئ ينتقـل إىل الـوارث، وهنـا قـول لغـري اذ الوارث ينتقل اليه حق ) فال يتسلط الوارث(قتله �مره: اي) ٢٩(
 .املشهور بعدم السقوط، ويف سقوط الدية ايضا خالف

 ).فتأمل(اذ ال اضطرار إىل قتل نفسه خوفا من القتل) اكراه العاقل(املأمور) ٣٠(
البـد لـه : مل يكـن مكرهـا يف خصـوص زيـد، ومـن جهـةالاكراه علـى قطـع يـد زيـد �خلصـوص، فعلـى القـاطع القصـاص النـه : فمن جهة) ٣١(

 .من أحدمها، فهو مكره على اختيار احدمها
) لـو علـم الـويل(أمـر الشـرع الظـاهري: اي) بعـادة الشـرع(جمرى احلـد وهـو القتـل: اي) احلداد(بعد القتل والرجم) وثبت(الز� احملصن: اي) ٣٢(
: اي) مـن غـري غـرور(يعين الويل قتل املتهم، ال جمرى احلـدود) و�شر القصاص(املتهم ويل املقتول علم أن الشهود يكذبون ومع ذلك قتل: اي

 .من غري جهل
ت(الن االول هــو القاتــل) القــود(فــال ادراك وال نطــق وال حركــة اختيــار بــني: يف اجلــواهر) ٣٣( ت، وهــي مئــة : اي) ديــة امليــ ديــة قطــع رأس امليــ

 .دينار كما سيأيت يف آخر كتاب الد�ت

    



٢٥١ 

لــو جرحــه اثنــان، كــل واحــد منهمــا جرحــا فمــات، فــادعى أحــدمها انــدمال جرحــه وصــدقه الــويل، مل ينفــذ : فــرع
، النه قد حياول أخذ دية اجلرح من اجلارح والديـة مـن االخـر، فهـو مـتهم يف تصـديقه، والن )٣٤(تصديقه على اآلخر

 .املنكر مدع لالصل، فيكون القول قوله مع ميينه
، وآخـر ذراعـه، فهلـك قـتال بـه، الن سـراية االول مل تنقطـع �لثـاين، لشـياع )٣٥(الكـوعلو قطع يده مـن : السادسة
 .وليس كذلك، لو قطع واحد يده وقتله االخر، الن السراية انقطعت �لتعجيل، ويف االوىل اشكال.أمله قبل الثانية

 .، إمجاعا منا)٣٦(ولو كان اجلاين واحدا، دخلت دية الطرف يف ديه النفس
قصــاص الطــرف يف قصــاص الــنفس؟ اضــطربت فتــوى االصــحاب فيــه، ففــي النهايــة يقــتص منــه إن  وهــل يــدخل

 .)٣٧(فرق ذلك
 .وإن ضربه ضربة واحدة، مل يكن عليه اكثر من القتل، وهي رواية دمحم بن قيس عن أحدمها

 .يدخل قصاص الطرف يف قصاص النفس، وهي رواية أىب عبيدة عن أيب جعفر : ويف املبسوط واخلالف
واالقـــرب مـــا تضـــمنته النهايـــة، لثبـــوت .ويف موضـــع آخـــر مـــن الكتـــابني، لـــو قطـــع يـــد رجـــل مث قتلـــه، قطـــع مث قتـــل

وكـذا لـو كـان بسـرايته كمـن قطـع يـد غـريه فسـرت إىل .وال كـذا لـو كانـت الضـربة واحـدة.)٣٨(القصاص �جلنايـة االوىل
 .نفسه، فالقصاص يف النفس ال يف الطرف

 :اكمسائل من االشرت 
 والويل �خليار بني قتل.اذا اشرتك مجاعة يف قتل واحد، قتلوا به: االوىل

___________________________________ 
وهو ) املنكر(الدية الكاملة: اي) والدية(فال جيعل هذا التصديق اجلارح الثاين سببا للموت كي جيوز لويل املقتول االقتصاص منه �لقتل) ٣٤(

 .اجلارح الثاين
يف قتلـه ) �لتعجيـل(سراية قطع اليد: اي) الن السراية(سر�نه يف اجلسم املوجب للموت: اي) لشياع(هو طرف الزند الذي يلي اال�ام) ٣٥(

 .الحتمال استناد املوت إىل قطع الذراع فقط) اشكال(وهو قطع الكوع والذراع) ويف االول(قبل أن تقتله السراية
فلـو اريـد القصـاص هـل ) قصـاص الطـرف(حنـن الشـيعة) منا(ملة واحدة الف دينار، وال يعطي دية قطع اليدفال يعطى اجلاين اال دية كا) ٣٦(

 .تقطع يد القاتل اوال، مث يقتل، ام يقتل فقط؟
ت عليــه) ضــربة واحــدة(فــرق بــني قطــع اليــد وبــني قتلــه: اي) ٣٧( يف (البــاقر والصــادق عليهمــا الصــالة والســالم) احــدمها(قطعــت يــده مث قضــ

قـده  -املبسـوط واخلـالف ومهـا للشـيخ الطوسـي ) مـن الكتـابني(مطلقا، سواء قتل املظلوم بضربة واحدة او عـدة ضـر�ت: اي) النفسقصاص 
-. 
 .كالضربة الواحدة: يعين) وكذا(ملا قطع اليد ثبت عليه القصاص، وكيف يرتفع القصاص بقتل املظلوم بعد ذلك؟: يعين) ٣٨(

    



٢٥٢ 

فضـل عـن ديـة املقتـول، فيأخـذ كـل واحـد مـنهم مـا فضـل مـن ديتـه عـن جنايتـه، وبـني اجلميع، بعد أن يرد عليهم ما 
 .)٣٩(فإن فضل للمقتولني فضل، قام به الويل.قتل البعض، ويرد الباقون دية جنايتهم

وتتحقق الشركة، �ن يفعل كـل واحـد مـنهم مـا يقتـل لـو انفـرد، أو مـا يكـون لـه شـركة يف السـراية مـع القصـد إىل 
 .)٤٠(اجلناية

رب التســاوي يف اجلنايــة، بــل لــو جرحــه واحــد جرحــا، واآلخــر مئــة جــرح، مث ســرى اجلميــع فاجلنايــة عليهمــا  وال يعتــ
 .�لسوية

 .ولو طلب الدية، كانت عليهما نصفني
يقتص من اجلماعة يف االطراف، كما يقتص يف النفس فلو اجتمع مجاعة، على قطـع يـده أو قلـع عينـه، : الثانية

 .م مجيعا، بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايتهفله االقتصاص منه
وله القصاص من أحدهم، ويرد الباقون ديـة جنـايتهم، وتتحقـق الشـركة يف ذلـك، �ن حيصـل االشـرتاك يف الفعـل 

 .الواحد
 .فلو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده، مل يقطع يد احدمها

حىت التقتا، فال قطع يف اليد على أحـدمها،  )٤١(واعتمداوكذا لو جعل أحدمها آلته فوق يده، واالخر حتت يده، 
 .الن كال منهما منفرد جبنايته، مل يشاركه اآلخر فيها، فعليه القصاص يف جنايته حسب

، ولــو كــن أكثــر، كــان للــويل )٤٢(لــو اشــرتك يف قتلــه إمــرأ�ن، قتلتــا بــه وال رد، إذ ال فاضــل هلمــا عــن ديتــه: الثالثــة
، وإال كان أكمـل لكـل واحـد ديتهـا بعـد وضـع )٤٣(هن �لسوية، إن كن متساو�ت يف الديةقتلهن بعد رد فاضل ديت

 .)٤٤(أرش جنايتها
 ويف )٤٥(ولو اشرتك رجل وامرأة، فعلى كل واحد منهما نصف وللويل قتلهما وخيتص الرجل �لرد

___________________________________ 
خاص زيـدا، فقتــل ) ٣٩( يت دينــار كمـا لـو قتــل مخسـة اشــ  -قيمـة جنايتــه  -ويل زيـد اثنـني مــنهم، فيأخـذ مــن كـل واحــد مـن الثالثـة البــاقني مئـ

 .فهذه ستمائة، يكملها من نفس �لف، يعطي ويل كل واحد من االثنني مثامنئة دينار
 .ألف دينار -ان كان رجال مسلما  -الن جناية كل واحد منهما مئتا دينار، ودية كل واحد منهما 

 .اليكون خطأ، او شبه عمد بل يكون من العمد احملض: اي) ٤٠(
فأحـدمها جنايتـه قطـع النصـف االعلـى ) منفـرد جبنايتـه(عصرا اآللة حىت وصلت كـل واحـدة منهمـا إىل منتصـف اليـد فقطعـت �مـا: اي) ٤١(

 .من اليد واالخر جنايته قطع النصف االسفل من اليد
 .ة الرجل املسلم الف دينارالن دية املرأة املسلمة مخسمئة دينار ودي) ٤٢(
 .�ن كن مجيعا حرائر ومسلمات، او كلهن ذميات، او كلهن اماء) ٤٣(
ــى كــل واحــدة مئتــني ومخســني ) ٤٤( ت اربــع نســاء يف قتــل رجــل مســلم، حــرة مســلمة، وامــة قيمتهــا اربعمئــة دينــار وذميتــان، فعل مــثال اجتمعــ

رة مئتـني ومخسـني دينـارا، ويعطـي لـويل االمـة مئـة ومخسـني دينـارا، واليعطـي الـذميتني دينـارا، فلـو قتـل الـويل اربعـتهن، وجـب عليـه أن يعطـي احلـ
 .شيئا الن دية كل واحدة منهما اربعمئة درهم تساوي اربعني دينارا، وجنايتهما اكثر من ديتهما

 .جل، وثلثا واحدا للمرأةثلثني للر ) اثال�(وال رد على املرأة الن ديتها مخسمئة دينار، وجنايتها ايضا مخسمئة دينار) ٤٥(

    



٢٥٣ 

 .يقسم الرد بينهما أثال� وليس مبعتمد ولو قتل املرأة فال رد وعلى الرجل نصف الدية" املقنعة " 
 .نصف ديتها، وهو ضعيف: ، وقيل)٤٦(ولو قتل الرجل، ردت املرأة عليه نصف ديته

 .وكل موضع يوجبالرد، فإنه يكون مقدما على االستيفاء
ك حــر وعبــديف قتــل حــر عمــدا، قــال يف النهايــة لالوليــاء قتلهمــا، ويــرد إىل ســيد العبــد مثنــه، أو اذا اشــرت : الرابعــة

 .يقتلوا احلر ويؤدي سيد العبد إىل ورثة املقتول مخسة آالف درهم، أو يسلم العبد اليهم، أو يقتلوا العبد
، وال يــرد علــى مــوىل )٤٨(الديــة ، واالشــبه أن مــع مقتلهمــا يــردون إىل احلــر نصــف)٤٧(ولــيس ملــواله علــى احلــر ســبيل

 .العبد شئ، مامل تكن قيمته أزيد من نصف دية احلر، فريد عليه الزائد
 .فإن قتلوا العبد، وكانت قيمته زائدة عن نصف دية املقتول، أدوا إىل املوىل الزائد

 .، وإال كان متام الدية الولياء االول)٤٩(فإن استوعب الدية
لــو اشــرتك عبــد وامــرأة يف قتــل حــر، : ، ومــا اخــرت�ه انســب �ملــذهب اخلامســة)٥٠(ويف هــذه اخــتالف لالصــحاب

 .فلالولياء قتلهما وال رد على املرأة وال على العبد، إال أن يزيد قيمته عن نصف دية املقتول فريد على مواله الزائد
ت املــرأة بــه، كــان هلــم يــة املقتــول، فــريد علــى اســرتقاق العبــد، إال أن تكــون قيمتــه زائــدة عــن نصــف د )٥١(ولــو قتلــ

وإن كانت قيمته أكثر  )٥٢(مواله ما فضل وإن قتلوا العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقل فال رد وعلى املرأة دية جنايتها
 .من الدية ردت عليه املرأة ما فضل عن قيمته

 فإن استوعب دية احلر، وإال كان
___________________________________ 

يف كل قصاص جيب على الويل رد قسم من : يعين) وكل موضع يوجب الرد(مئتني ومخسني دينارا: يعين) ونصف ديتها(دينارمخسمائة ) ٤٦(
 .القتل: يعين) استيفاء(دية القاتل جيب اوال رد املال اليه مث قتله

 ".على خالفه اال انه كما ترى شئ غريب الينطبق على قاعدة وال اعتبار بل مها معا : " قال يف اجلواهر) ٤٧(
 .كما لو كانت قيمة العبد ستمائة دينار، فالزائد مئة ترد على مواله) الزائد(الن جنايته نصف ديته) ٤٨(
يعطـي مخسـمئة ملـواله بعـد قتلـه : كانت قيمة العبد القاتل الف دينـار، فهـو يعـين: ان استوعب الزائد عن النصف كل الدية، اي: يعين) ٤٩(

ين) واال(قصاصـا مـايتم كــل : اي) كـان متــام الديـة(ن الزائــد عـن نصـف الديــة أقـل مـن متــام الديـة، �نـت قيمــة العبـد مـثال مثامنئــة دينـاران كـا: يعـ
 .ال يعطونه للموىل) الولياء املقتول(الدية وهو مئتان يف الفرض

ل يقتل احلر والعبد مجيعا ويردد قيمة العبد عن النهاية، ومنه ماعن الكايف والسرائر من ان ويل املقتو  من اخلالف ماذكره املصنف ) ٥٠(
 .على سيده وورثة احلر

ت قيمــة العبــد ســتمائة دينــار، واســرتقه ورثــة املقتــول دفعــوا ملــواله مئــة دينــار، او بقــي املــوىل ) مــا فضــل(لورثــة املقتــول ظلمــا) ٥١( مــثال لــو كانــ
 .مشرتكا معهم له سدس العبد وهلم مخس أسداسه

فــان (قيمــة العبــد القاتــل: اي) وان كانــت قيمتــه(مــا لورثــة املقتــول ظلمــا، او ملــوىل العبــد املقتــول قصاصــا ولكليهمــاجيــب عليهــا دفعهــا ا) ٥٢(
 .�ن كانت قيمة العبد الف دينار او اكثر) دية احلر(مافضل عن قيمة العبد عن نصف الدية) استوعب

 .املقتول ظلما: اي) اوال(إىل أن يبلغ االلف) كان الفاضل(قل من االلف�ن كانت قيمة العبد ا) اال(فتعطى املرأة كل اخلمسمئة ملوىل العبد

    



٢٥٤ 

 .الفاضل لورثة املقتول أوال
 يف الشروط املعتربة يف القصاص: الفصل الثاىن
 :وهي مخسة

 .فيقتل احلر �حلر و�حلرة، مع رد فاضل ديته )٥٣(التساوي يف احلرية أو الرق: االول
، مــن غــري )٥٥(ويقــتص للمــرأة مــن الرجــل يف االطــراف )٥٤(ذ مــا فضــل، علــى االشــهرواحلــرة �حلــرة و�حلــر وال يؤخــ

ث ديـة احلــر، مث يرجــع إىل النصـف، فيقــتص هلـا منــه مــع رد التفـاوت.رد ويقتــل العبــد .ويتسـاوى ديتهمــا مـا مل تبلــغ ثلــ
 .)٥٦(�لعبد و�المة، واالمة �المة و�لعبد، وال يقتل حر بعبد وال أمة

يغــرم : كفــر وعــزر، ومل يقتــل بــه، وقيــل  )٥٧(ولــو قتــل املــوىل عبــده.قتــل العبيــد، قتــل حســما للجــرأةإن اعتــاد : وقيــل
 .ويف بعض الروا�ت ان اعتاد ذلك، قتل به.قيمته ويتصدق �ا، ويف املستند ضعف

رة ولـو كـان وال بقيمـة اململوكـة ديـة احلـ )٥٨(ولو قتل عبدا لغريه عمدا أغرم قيمته يوم قتله وال يتجـاوز �ـا ديـة احلـر
 .مل يتجاوز بقيمة الذكر دية مواله وال بقيمة االنثى دية الذمية )٥٩(ذميا لذمي

___________________________________ 
لـو قتــل حـر حـرا قتــل القاتـل قصاصـا، ولــو قتـل احلــر : يعـين) فيقتـل احلـر �حلــر(علـى معـىن عــدم قتـل احلـر �لعبــد ال العكـس كمـا ســيأيت) ٥٣(

 .قاتل قصاصا، ورد إىل القاتل مخسمئة دينار، الن دية احلر الف، ودية احلرة مخسمئةحرة، قتل ال
 .ولو قتلت حرة حرة، قتلت قصاصا، ولو قتلت حرة حرا، قتلت قصاصا، وال يؤخذ من القاتلة شئ �الضافة إىل قتلها

 .ال جند فيه خالفا وان اشعرت به عبارة املنت وغريه: يف اجلواهر) ٥٤(
ت اصــبعه : اي) مث يرجــع إىل النصــف(د، والرجــل، والعــني، واالصــبع وحنوهــاكاليــ) ٥٥( نصــف ديــة احلــر، مــثال لــو قلــع حــر اصــبع حــرة، قطعــ

ت يـده مـع رد مئتـني ومخسـني دينـارا للحـر، الن ديـة اليـد  قصاصا، الن دية االصبع اقل من ثلث الدية الكاملة، ولو قطع احلـر يـد حـرة، قطعـ
 .ر من الثلثنصف الدية الكاملة، فهي اكث

 .قطعا: اي) حسما(لو قتل احلر عبدا او امة اليقتل قصاصا: يعين) ٥٦(
ضرب للتأديب : اي) وعزر(عتق رقبة، وصيام ستني يوما، واطعام ستني مسكينا -كما يف كل قتل عمد   -كفارة اجلمع ) كفر(عمدا) ٥٧(

ان ذاك مطلـق " ان اعتـاد قتـل العبيـد : " ني مـاذكره املـاتن آنفـا بقولـهقتل عبيده، ولعل الفرق بني هـذا وبـ: اي) اعتاد ذلك(على هذه املعصية
 .العبيد كانت له ام ال؟ وهذا عبيده

وهـــي واحـــدة مـــن ســـتة إمـــا الـــف دينـــار ذهـــب، او الـــف مـــن الغـــنم، او عشـــرة آالف درهـــم فضـــة، او مئـــة بعـــري، او مئتـــا حلـــة، او مئتـــا ) ٥٨(
عبـدا اليعطـي القاتـل اكثـر مـن الـف دينـار وان كانـت قيمـة العبـد اكثـر، ولـو قتـل حـر او حـرة وهي نصف ذلك، فلو قتل حـر ) دية احلرة(بقرة

 .امة ال يعطي القاتل اكثر من مخسمئة دينار وان كانت قيمة االمة اكثر
ين: اي) ٥٩( لمني �ن قبلــوا املســ= اليهــودي، او النصــراين، او ا�وســي الــذين هــم يف ذمــة : كــان عبــدا ذميــا، ومــواله ذمــي ايضــا، والــذمي يعــ

 .دية الذمي اما مثامنائة درهم، او كدية املسلم عشرة آالف درهم) دية مواله(العمل بشرائط الذمة املذكورة يف كتاب اجلهاد
 .ودية الذمية نصف ذلك -كما سيأيت يف اول كتاب الد�ت ان شاء هللا تعاىل   -او اربعة آالف درهم 
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، ولــيس )٦٠(ن املــوىل جنايتــه، لكــن ويل الــدم �خليــار بــني قتلــه أو اســرتقاقهولــو قتــل العبــد حــرا، قتــل بــه، وال يضــم
إن طلــب الديــة فكــه مــواله �رش .، كــان للمجــروح االقتصــاص منــه)٦١(ولــو جــرح حــرا.ملــواله فكــه مــع كراهيــة الــويل فــ

 .اجلناية
له أن يسرتق منه بنسبة ، كان )٦٣(وإن قصر أرشها.، كان للمجروح اسرتقاقه، إن أحاطت به اجلناية)٦٢(ولو امتنع

 .فإن زاد مثنه، فالز�دة للموىل.وإن شاء، طالب ببيعه، وله من مثنه أرش اجلناية.اجلناية من قيمته
فإن تساوت  .وإن طلب الدية، تعلقت برقبة اجلاين .فإن قتل، جاز.ملواله )٦٤(ولو قتل العبد عبدا عمدا، فالقول
 .ال يضمنه مواله، لكن لو تربع، فكه بقيمة اجلنايةو  .القيمتان، كان ملوىل املقتول إسرتقاقه

وإن كانت قيمته أقل، فلمـوىل املقتـول قتلـه أو  .منه، بقدر قيمة املقتول )٦٥(وان كانت قيمة القاتل اكثر، فلمواله
ر، ولـو كــان القتــل خطــأ، كــان مــوىل القاتــل �خليــا .وال يضــمن مــوىل القاتــل شــيئا، إذ املــوىل ال يعقــل عبــدا .اسـرتقاقه

ولــه منــه مــا يفضــل عــن قيمــة املقتــول، ولــيس عليــه مــا  .وبــني دفعــه -وال ختيــري ملــوىل ا�ــين عليــه  -بــني فكــه بقيمتــه 
 .يف قيمته يوم قتل، فالقول قول اجلاين مع ميينه، إذا مل يكن للموىل بينة )٦٧(ولو اختلف اجلاين وموىل العبد .)٦٦(يعوز
 .اسرتقاقه كان له )٦٩(وإن شاء الويل .ولو قتل عمدا، قتل .كالقن  )٦٨(واملدبر

___________________________________ 
ين) فكــه(أخــذه عبــدا لنفســه عــوض أن يقتلــه: اي) ٦٠( الجيــرب ويل املقتــول علــى قبــول : �ن يعطــي قيمــة العبــد لــويل املقتــول و�خــذ عبــده، يعــ

 .ذلك
 .اي جرح العبد حرا) ٦١(
كانت اجلناية بقدر قيمة العبد او اكثر، كمالو كانت اجلناية قطـع يـد : اي) احاطت به اجلناية(�الرش امتنع املوىل من فك العبد: اي) ٦٢(

 .حر وديتها مخسمائة دينار وكانت قيمة العبد مخسمائة دينار او اقل
 .كان ارش اجلناية اقل من قيمة العبد، ففي املثال االنف كما لو كانت قيمة العبد ستمائة دينار: اي) ٦٣(
 .موىل القاتل ال يكون ضامنا للدية: اي) وال يضمنه مواله(موىل العبد املقتول: اي) ملواله(القصاص: اي) ٦٤(
 .ال يكون مبنزلة العاقلة حىت جيرب على اعطاء دية قتل عبده شخصا: اي) اليعقل(ملوىل املقتول: اي) ٦٥(
ملقتــول قيمتــه مخســني دينــارا كــان ملــوىل القاتــل مخســني بعــد مــا يعطــي القاتــل يقـل، فلــو كــان العبــد القاتــل قيمتــه مئــة دينــار، والعبــد ا: اي) ٦٦(

 .ملوىل املقتول، وان كان �لعكس مل يكن على موىل القاتل اخلمسون الناقص
 .موىل املقتول: اي) للموىل(موىل العبد املقتول: اي) ٦٧(
فمـا دام املـوىل حيـا يكـون رقـا واذا مـات املـوىل صـار حـرا، هـذا املـدبر ) انت حر بعد وفايت(املدبر هو العبد او االمة الذي قال له املوىل) ٦٨(

 .لو جىن، او جىن عليه حكمه حكم سائر العبيد
 .ليكون رقا للمجروح، او لويل املقتول: اي) للرق(وىل املقتول: اي) ٦٩(
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ال، : هـل ينعتـق؟ قيـل ،)٧٠(وإذا مـات الـذي دبـره.ولو قتـل خطـأ، فـإن فكـه مـواله �رش اجلنايـة، واال سـلمه للـرق
 .النه كالوصية وقد خرج عن ملكه �جلناية، فيبطل التدبري

 .ال يبطل، بل ينعتق، وهو املروي: وقيل
ومع القول بعتقه، هل يسعى يف فك رقبته؟ فيه خالف، االشهر أنه يسعى، ورمبا قال بعض االصـحاب يسـعى 

وإن كان مطلقا، .كاتبته شيئا، أو كان مشروطا، فهو كالقنإن مل يؤد من م )٧١(واملكاتب.يف دية املقتول، ولعله وهم
 .فإذا قتل حرا عمدا، قتل به.وقد أدى من مال الكتابة شيئا، حترر منه حبسابه

، وتعلقـــت اجلنايــة مبـــا فيـــه مـــن الرقيـــة مبعضــة، فيســـعى يف نصـــيب احلريـــة، ويســـرتق )٧٢(وإن قتــل مملوكـــا، فـــال قـــود
 .الباقي منه أو يباع يف نصيب الرق
بقدر مافيه من احلرية، وللمـوىل اخليـار بـني فكـه بنصـيب الرقبـة مـن اجلنايـة، وبـني  )٧٣(ولو قتل خطأ، فعلى االمام
 .تسليم حصة الرق لتقاص �جلناية

 )٧٤("إذا أدى نصـف مـا عليـه، فهـو مبنزلـة احلـر: " ويف رواية على بن جعفر، عن أخيـه موسـى ابـن جعفـر 
 .قتله )٧٥(والبعد إذا قتل مواله، جاز للويل.وقد رجحها يف االستبصار، ورفضها يف غريه

 .وكذا لو كان للحر عبدان فقتل أحدمها االخر، كان خمريا بني قتل القاتل وبني العفو
 :مسائل ست

طـع ميـني رجـل، ومثلهـا ولـو ق.)٧٦(لو قتل حر حرين، فليس الوليائهما إال قتله، وليس هلما املطالبة �لدية: االوىل
 .من اآلخر، قطعت ميينه �الول ويساره �لثاين

___________________________________ 
ىت يعطــي قيمــة نفســه للمــوىل الثــاين اذا اســرتق كلــه، او مقــداره اذا  ) انــه يســعى(مــات بعــد اســرتقاقه: اي) ٧٠( العبــد نفســه، اي يكتســب حــ

 .كانت جنايته اقل من قيمته واسرتق بعضه
ثمن مئــة دينــار، واعطــى مخســني انعتــق نصــفه، او : اي) ٧١( ــ ــذي ينعتــق منــه بنســبة اعطائــه مــن الــثمن، فلــو كــان ال املكاتــب املطلــق، وهــو ال

 .وهو الذي ال ينعتق شئ منه اال �داء متام الثمن) مشروطا(اعطى عشرين انعتق مخسه وهكذا
، وقتل عبدا قيمته مثانون مثال، وجب على القاتل اعطاء ربع قيمة املقتول وهو لو حترر ربعه، وبقي الباقي رقا) مبعضة(ال قصاص: اي) ٧٢(

 .عشرون، ويسرتق �قي القاتل
 .تقابل، فتعطى حصته الرق او مبقدار الدية منها لويل املقتول او للمجروح: اي) تتقاص(النه عاقلة من ال عاقلة له) ٧٣(
مل يعمـل الشــيخ الطوسـي قــده �ـذه الروايــة يف غــري : اي) ورفضــها(ام الديـة، او االرشفـال يســرتق منـه شــئ، بـل يســعى القاتـل هــو يف متــ) ٧٤(

 .االستبصار من سائر كتبه
 .املوىل: اي) كان خمريا(مثل ابنه او ابن واخيه او عمه او غريهم: ويل املوىل) ٧٥(
 .اليد اليمىن لرجل آخر: اي) ومثلها(مع قتله، نعم لو مل يقتال، كان عليه ديتان، لكل منهما دية واحدة: اي) ٧٦(
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ث: سقط القصاص إىل الدية، وقيل: فلو قطع يد �لث، قيل أمـا لـو .)٧٧(وكـذا لـو قطـع رابعـا.قطعت رجله �لثالـ
، كـان الوليـاء )٧٨(ولو قتل العبد حرين على التعاقـب.قطع وال يد له وال رجل، كان عليه الدية لفوات حمل القصاص

 .االخري
ويكفـي يف االقتصـاص، أن خيتـار الـويل اسـرتقاقه، .كان فيه، مامل حيكم به لالول، وهو أشبهويف رواية اخرى يشرت 
 .ومع اختيار ويل االول، لو قتل بعد ذلك، كان للثاين.ولو مل حيكم له احلاكم

فكـل مـا فيـه منـه واحـد، ففيـه  .قيمة العبد مقسومة على أعضائه، كما أن دية احلر مقسومة على اعضائه: الثانية
وكـذا مـا .)٧٩(وما فيه إثنان، ففيهما كمال قيمته، ويف كل واحد نصـف قيمتـه.ال قيمته، كاللسان والذكر واالنفكم

 .فيه عشر، ففي كل واحد عشر قيمته
وما التقدير فيه، ففيه احلكومة فإذا جىن احلـر علـى العبـد مبـا فيـه .احلر أصل للعبد، فيما له دية مقدرة: و�جلملة

ولو قطع يده ورجله دفعة، ألزمه القيمـة أو .وأخذ قيمته )٨٠(ار بني إمساكه وال شئ له، وبني دفعهديته، فمواله �خلي
 .وكذا كل جناية ال تستوعب قيمته.أما لو قطع يده، فللسيد إلزامه بنصف قيمته.أمسكه وال شئ له

ســكه، كمــا لــو  يدفعــه اليهمــا، ويلزمهمــا الديــة أو مي: ولــو قطــع يــده قــاطع، ورجلــه آخــر قــال بعــض االصــحاب
 .كانت اجلنايتان من واحد، واالوىل أن له إلزام كل واحد منهم بدية جنايته وال جيب دفعه اليهما

 .، فإمنا يفكه �رش اجلناية زادت عن قيمة اململوك اجلاىن أو نقصت)٨١(كل موضع نقول يفكه املوىل: الثالثة
 .أنه يفديه �قل االمرين، واالول مروي: وللشيخ قول آخر

 .لو قتل عبد واحد عبدين، كل واحد ملالك: الرابعة
 يقدم االول، الن حقه أسبق، ويسقط الثاين بعد قتله، لفوات حمل االستحقاق،: ، قيل)٨٢(فإن اختارا القود

___________________________________ 
 .عليه الدية فقطيدا رابعة لشخص رابع، فقيل تقطع رجله االخرى، وقيل يسقط القصاص وجتب : اي) ٧٧(
ومـع اختيـار ويل (اال اذا اسـرتقه االول قبـل ان يسـرتقه الثـاين: يعـين) مامل حيكم بـه لـالول(واحدا بعد آخر، ومل يقتلهما دفعة واحدة: اي) ٧٨(

 .النه قتل الثاين وهو مملوك فيجوز اسرتقاقه) كان للثاين(اسرتقاقه) االول
 .�ن يقوم العبد ويؤخذ مقدار ما انقصته اجلناية) احلكومة(الصبعكا) عشر(كاليد والرجل، والعني واالذن) ٧٩(
 .لكي الجيتمع العوض واملعوض: إعطاؤه إىل اجلاين: اي) ٨٠(
 .من إرش اجلناية، وقيمة العبد) �قل االمرين(فيما جىن العبد، واراد املوىل فكه �عطاء ارش اجلناية: اي) ٨١(
 .قتل عبد زيد فاسرتقه زيد، مث قتل عبد عمرو فيسرتقه عمرو وخيرجه من يد زيد كما لو) فيكون للثاين(القصاص: اي) ٨٢(

    



٢٥٨ 

إن اختــار االول .وقيــل يشــرتكان فيــه، مــامل خيــرت مــوىل االول اســرتقاقه قبــل اجلنايــة الثانيــة، فيكــون للثــاين، وهــو أشــبه فــ
 .ال يف ذمة موىل اجلاينفإن قتله، بقي امل.املال وضمن املوىل، تعلق حق الثاين برقبته، وكان له القصاص

فــإن قتلــه، ســقط حــق االول، وان اســرتق اشــرتك .ولــو مل يضــمن، ورضــي االول �ســرتقاقه، تعلــق بــه حــق الثــاين
 .املوليان

، فطلب أحدمها القيمـة، ملـك منـه بقـدر قيمـة حصـته مـن املقتـول، ومل يسـقط حـق )٨٣(ولو قتل عبد عبدا الثنني
 .ريكهالثاين من القود، مع رد قيمة حصة ش

، فـإن قتـل مـواله العشـرة، أدى إىل مـوىل كـل )٨٤(لوقتل عشـرة أعبـد عبـدا، فعلـى كـل واحـد عشـر قيمتـه: اخلامسة
وإن طلــب الديــة، فمــوىل كــل واحــد .ولــو مل تــزد قيمــة كــل واحــد عــن جنايتــه، فــال رد.واحــد، مــا فضــل عــن جنايتــه

جنايتـه قيمتـه، وإال كـان ملـوىل املقتـول مـن كـل  �خليار، بني فكـه �رش جنايتـه، وبـني تسـليمه ليسـرتق ان اسـتوعبت
 .واحد بقدر أرش جنايته، أو يرد على مواله ما فضل عن حقه، ويكون له

ولو قتل املوىل بعضا جاز، ويرد كـل واحـد عشـر اجلنايـة، فـإن مل يـنهض ذلـك بقيمـة مـن يقتـل، أمث مـوىل املقتـول 
 .ما يعوز، أو يقتصر على قتل من ينهض الرد بقيمته

 .سادسة اذا قتل العبد حرا عمدا، فأعتقه مواله، صح ومل يسقط القودال
 .وكذا البحث يف بيعه وهبته.، كان حسنا)٨٥(ال يصح لئال يبطل حق الويل من االسرتقاق: ولو قيل

يصـح العتـق، ويضـمن املـوىل الديـة علـى روايـة عمـرو ابـن مشـر، عـن جـابر، عـن اىب عبـدهللا : ولو كان خطـأ، قيـل
 .ال يصح، إال أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها: وقيل.، ويف عمرو ضعف

 :فروع يف السراية
 .، فللموىل كمال قيمته)٨٦(إذا جىن احلر على اململوك، فسرت إىل نفسه: االول

___________________________________ 
قتول، وكان الربع قيمته مئة دينار، ملك مـن القاتـل مبقـدار مئـة دينـار فلوكان له ربع العبد امل) قيمة حصته(عبدا واحدا ميلكه اثنان: اي) ٨٣(

 .إن مل تكن ازيد من ربعه
عشر قيمة املقتول، اذا مل يكن العشر اكثر من قيمة بعض القاتلني، واال كان بقدر قيمته، مثال لو كان العبد املقتول ألـف دينـار،  : اي) ٨٤(

ــة دينــــار، اال اذ ــى كــــل عبــــد مقــــدار مئــ ــهم اقــــل مــــن مئــــة دينــــاركــــان علــ ــه(ا كانــــت قيمــــة بعضــ : اي) ويكــــون لــــه(اعطــــاء ارش اجلنايــــة: اي) فكــ
 .رد موايل بقية القتلة: اي) وينهض الرد(�ن قتل اكثر من واحد من القاتلني) من يقتل(بعض العبيد القاتلني: اي) بعضا(كله

ثوكــذا (ويل املقتــول، اذ جيــوز لــه اســرتقاق القاتــل اذا كــان عبــدا: اي) ٨٥( اذ ) ضــعف(فــال جيــوز ملــوىل القاتــل بيعــه او هبتــه بعــد القتــل) البحــ
 .اعطاء الدية: اي) او دفعها(نسب اليه انه كان يضع الروا�ت

عنـد موتـه : اي) عندالسراية(اململوك بعد اجلناية مث مات �لسراية فال قصاص، لعدم التساوي يف احلرية والرق) ولو حترر(فمات اململوك) ٨٦(
 .فال تؤخذ ديتان، واحدة للعضو، و�نية للنفس، بل تؤخذ دية واحدة للنفس فقط) خل يف دية النفستد(�لسراية

    



٢٥٩ 

ولـــو حتـــرر، وســـرت إىل نفســـه، كـــان للمـــوىل أقـــل االمـــرين، مـــن قيمـــة اجلنايـــة والديـــة عنـــد الســـراية الن القيمـــة إن  
 .املوىلكانت أقل فهي املستحقة له، والز�دة حصلت بعد احلرية فال ميلكها 

ــزم اجلــاين تلــك النقيصــة، الن ديــة الطــرف تــدخل يف ديــة الــنفس، مثــل أن يقطــع  وإن نقصــت مــع الســراية، مل يل
 .واحد يده وهو رق فعليه نصف قيمته، فلو كانت قيمته ألفا، لكان على اجلاين مخسمائة
ــع ســقطت ديــة الطــرف ث رجلــه، مث ســرى اجلمي ــ ــت)٨٧(فلــو حتــرر، وقطــع آخــر يــده، و�ل ديــة الــنفس وهــى  ، وتثب

 .ألف، فيلزم االول الثلث، بعد أن كان يلزمه النصف، فيكون للموىل الثلث، وللورثة الثلثان من الدية
 .له أقل االمرين هنا من ثلث القيمة وثلث الدية، واالول أشبه: وقيل
ا جنايـة مضـمونة، أعتق مث سرت، فال قود لعدم التساوي وعليه دية حـر مسـلم، ال�ـ )٨٨(لو قطع حر يده: الثاىن

فكان االعتبار �ا حني االستقرار، وللسيد نصف قيمته وقت اجلناية، ولورثـة ا�ـين عليـه مـازاد، ولـو قطـع حـر آخـر 
رجلـــه بعـــد العتـــق، وســـرى اجلرحـــان فـــال قصـــاص علـــى االول يف الطـــرف وال يف الـــنفس، النـــه مل جيـــب القصـــاص يف 

، يسـقط القـود مبشـاركة االخـر يف السـراية، )٨٩(قـود بعـد رد نصـف ديتـهاجلناية، فلـم جيـب يف سـرايتها، وعلـى الثـاين ال
 .كما ال يسقط مبشاركة االب لالجنيب، وال مبشاركة املسلم للذمي يف قتل الذمي

، كـان علـى اجلـاين نصـف قيمتـه وقـت اجلنايـة ملـواله، )٩٠(لـو قطـع يـده وهـو رق، مث قطـع رجلـه وهـو حـر: الثالـث
 فإن اقتص.ال احلريةوعليه القصاص يف اجلناية ح

___________________________________ 
ت كونـه مملوكـا اقـل مـن ألـف ) بثلث القيمة(وهو الذي قطع يده وقت كونه مملوكا) فيلزم االول(وهي دية قطع اليد) ٨٧( ت قيمتـه وقـ فلو كانـ

ت الديــة، هــذا اذا كــان رجــال وان ف فقلــ ت القيمــة، وان كانــت قيمتــه اكثــر مــن الــ ت   دينــار فقلــ ــ كــان اململــوك املقتــول بقطــع اطرافــه انثــى، فقل
 .القيمة ان كانت قيمتها أقل من مخسمئة دينار، وثلث الدية ان كانت قيمتها اكثر من مخسمئة دينار

ت اجلنايـ) مازاد(يضمن اجلاين ما يرتتب عليهما) مضمونة(فمات العبد بتلك اجلناية) مث سرت(يد عبد: اي) ٨٨( ة فإن كانت قيمة العبـد وقـ
 .مئة دينار، فخمسون ملواله، وتسعمائة ومخسون لورثته

االب ال يقتـل قصاصـا اذا قتـل ولـده، وكـذا املسـلم اليقتـل ) لالجنـيب(يقتل قاطع الرجل قصاصا بعد رد نصف الديـة علـى القاتـل: يعين) ٨٩(
يب يف قتـل زيـد جـاز قتـل االجنـيب قصاصـا، و  لـو اشـرتك مسـلم مـع ذمـي يف قتـل ذمـي آخـر، قصاصا اذا قتل الذمي، فلو اشـرتك ابوزيـد مـع اجنـ

 .جاز قتل الذمي قصاصا، وال يرفع القصاص الجل شركة من ال جيوز قتله قصاصا
ين) ٩٠( خص واحــد قطــع يــد زيــد : يعــ الن لليــد نصــف ) نصــف قيمتــه(يف حــال كــون زيــد رقــا، وقطــع رجلــه يف حــال كونــه حــرا -مــثال  -شــ

 .القيمة

    



٢٦٠ 

ولــو ســر� فــال قصــاص يف االول، . يــة كــان لــه نصــف الديــة، خيــتص بــه دون املــوىلجــاز، وإن طالــب �لد )٩١(املعتــق
 .لعدم التساوي، وله القصاص يف الرجل النه مكافئ

ال، الن السراية عن قطعني، أحدمها ال يوجب القود، واالشبه ثبوته مـع رد مـا يسـتحقه : وهل يثبت القود؟ قيل
 .املوىل

، وكـان الفاضـل )٩٢(رجل، أخذ املوىل نصف قيمـة ا�ـين عليـه وقـت اجلنايـةولو اقتصر الويل على االقتصاص يف ال
 .للوارث، فيجتمع له االقتصاص وفاضل دية اليد، إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد

، ولكـن يعـزر ويغـرم )٩٣(فال يقتل مسلم بكافر، ذميا كان أو مستأمنا أو حربيـا: التساوي يف الدين: الشرط الثاين
 .لذميدية ا

ويقتل الذمى �لذمي و�لذميـة، بعـد رد .)٩٤(إن اعتاد قتل أهل الذمة، جاز االقتصاص بعد رد فاضل ديته: وقيل
 .)٩٥(فاضل الدية

ولو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع هـو ومالـه إىل اوليـاء .والذمية �لذمية و�لذمي، من غري رجوع عليها �لفضل
 ولو.ويف اسرتقاق ولده الصغار تردد، أشبهه بقاؤهم على احلرية.)٩٦(واسرتقاقهاملقتول، وهم خمريون بني قتله 

___________________________________ 
ت احلريــة) خيــتص بــه(العبــد الــذي اعتــق: �لفــتح اي) ٩١( ف الثــاين لنفســه النــه كــان وقــ ت موتــه) ولــو ســر�(اي، النصــ لعــدم (اجلنايتــان فاوجبــ

 .�ن يرد ويل زيد للجاين مادفعه اجلاين ملوىل زيد يف قبال قطع يد زيد) مع رد(يف احلرية والرقية) التساوي
وهو ز�دة دية اليد عن نصف قيمة اململوك، مثال لو كانت قيمة اململوك وقت قطع يده مئـة دينـار ) الفاضل(وقت كونه مملوكا له: اي) ٩٢(

مع  -بقطع الرجل �لرجل ) واالقتصاص(وان كان اململوك امة، فمئتان لورثتها فنصفها مخسون �خذه املوىل، واربعمائة ومخسون دينارا للورثة،
واال كما لو كانت قيمة العبد ا�ين عليه وقـت قطـع يـده الـف دينـار، او كانـت ) وان كانت ديتها زائدة(-التكافؤ من مجيع اجلهات االخرى 

 .ورثةقيمة االمة ا�ين عليها وقت قطع يدها مخسمائة دينار فال شئ لل
واملسـتأمن  -وقد سبق شرائط الذمة يف كتاب اجلهاد الطرف الثالـث مـن الـركن الثـاين  -الذمي هو الكتايب الذي يعمل بشرائط الذمة ) ٩٣(

كمــا ســتأيت يف   -اذا كــان املقتــول ذميــا، وديتــه : اي) ديــة الــذمي(هــو الكــافر الــذي اعطــى االمــان، واحلــريب هــو الكــافر الــذي حيــارب املســلمني
وال دية لغري أهل الذمـة مـن الكفـار ذوي " مثامنائة درهم، او اربعة آالف درهم او دية املسلم، قال املصنف بعد ذلك  -ئل كتاب الد�ت اوا

 ".عهد كانوا أو أهل حرب بلغهم الدعوة أو مل تبلغ 
ألفـان، وان قلنـا أن ديـة الـذمي اربعمائـة درهـم، دية املسلم عشرة آالف درهم، فإن قلنا ان ديـة الـذمي اربعـة آالف درهـم، فديـة الذميـة ) ٩٤(

 .إذ ال جيين الشخص اكثر من ديته، فإذا قتل القاتل اليؤخذ) �لفضل(فدية الذمية مئتان
وهو نصف الدية، فإن قلنا ان ديـة الـذمي اربعـة آالف درهـم، فديـة الذميـة ألفـان، وان قلنـا أن ديـة الـذمي اربعمائـة درهـم، فديـة الذميـة ) ٩٥(
 .إذ الجيىن الشخص اكثر من ديته، فإذا قتل القاتل اليؤخذ) �لفضل(نمئتا

ين) ولـه الصـغار(اعتبـاره عبـدا للورثـة: اي) ٩٦( غـري البـالغني مـن الـذكور واال�ث، امـا اوالده البــالغون، وزوجتـه، واخوتـه فـال يسـرتقون بــال : يعــ
 .اشكال

    



٢٦١ 

ولو قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل، مل يقتل به، . وهو مسلمأسلم قبل االسرتقاق، مل يكن هلم اال قتله، كما لو قتل 
 .بولد الزانية لتساويهما يف االسالم )٩٨(ويقتل ولد الرشدة.دية )٩٧(والزم الدية ان كان املقتول ذا

 :مسائل من لواحق هذا الباب
لـو قطـع يـد عبـد، وكـذا .فـال قصـاص وال قـود )٩٩(لو قطع مسلم يد ذمي عمدا، فأسلم وسرت إىل نفسـه: االوىل

ت اجلنايــة وكــذا الصــيب لــو قطــع يــد �لــغ، مث بلــغ وســرت جنايتــه، مل .مث أعتــق وســرت، الن التكــافؤ لــيس حباصــل وقــ
ــت ديــة الــنفس، الن اجلنايــة وقعــت مضــمونة وكــان  يقطــع الن اجلنايــة مل تكــن موجبــة للقصــاص حــال حصــوهلا وتثب

 .االعتبار �رشها حني االستقرار
فلـم  )١٠٠(حريب أو يـد مرتـد، فأسـلم مث سـرت، فـال قـود وال ديـة، الن اجلنايـة مل تكـن مضـمونة لو قطع يد: الثانية

وكـذا لـو رمـى عبـدا فـاعتق، .)١٠١(ولـو رمـى ذميـا بسـهم فأسـلم، مث اصـابه فمـات، فـال قـود وفيـه الديـة.يضمن سرايتها
ديـة الن االصـابة صـادفت مسـلما وأصابه فمات، أو رمـى حربيـا أو مرتـدا، فأصـابه بعـد إسـالمه فـال قـود، وتثبـت ال

 .حمقون الدم
، ســقط القصــاص يف الــنفس، وال يســقط القصــاص يف اليــد )١٠٢(اذا قطــع املســلم يــد مثلــه، فســرت مرتــدا: الثالثــة

ويسـتويف القصـاص فيهـا وليـه املسـلم، فـإن مل .االن اجلناية به حصلت موجبة للقصاص فلم تسقط �عرتاض االرتداد
 .يكن استوفاه االمام

 الذي يقتضيه مذهبنا، أنه ال قود وال دية، الن: قال يف املبسوطو 
___________________________________ 

 .- ٩٣ -وهو الذمي، اما غري الذمي فال دية كما مر عند رقم ) ٩٧(
 .وهي اليت وطئت وطأ صحيحا، فلو قتل ابن احلالل ابن ز� عمدا، قتل قصاصا للتكافؤ يف االسالم بينهما) ٩٨(
ين) فــال قصــاص(مــات: اي) ٩٩( ديــة (اليقتــل املســلم وامنــا تؤخــذ مــن املســلم الديــة، ويعــزر لفعلــه احلــرام: اي) وال قــود(التقطــع يــد املســلم: يعــ

 ).٩٣(الف دينار ان كان رجال مسلما، ومخسمائة ان كانت امرأة مسلمة، ويف الذمي والذمية كما مر عند رقم) النفس
 .املرتد الفطري مطلقا او امللي اذا مل يتب الن دمهما هدر، هذا يف) ١٠٠(
 .تثبت دية احلر) وكذا(دية املسلم الف دينار) ١٠١(
النه ويل من الويل ) االمام(له ويل مسلم) فإن مل يكن(عروض وحدوث: اي) �عرتاض(بقطع اليد: اي) اجلناية به(ارتد مث مات: اي) ١٠٢(
 .العضو: اي) الطرف(له
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وهـو يشـكل، مبـا أنـه ال .اخالن يف قصاص النفس وديتها، والنفس ههنا ليست مضـمونةوديته، يتد الطرفقصاص 
يلـــزم مـــن دخـــول الطـــرف يف قصـــاص الـــنفس، ســـقوط مـــا يثبـــت مـــن قصـــاص الطـــرف، ملـــانع مينـــع مـــن القصـــاص يف 

 وإن حصـلت سـراية.أما لو عاد إىل االسالم، فإن كان قبل أن حيصل سـرايته، ثبـت القصـاص يف الـنفس )١٠٣(النفس
وهو مرتد، مث عاد ومتت السراية حىت صارت نفسا، ففي القصاص تـردد، أشـبهه ثبـوت القصـاص، الن االعتبـار يف 

ال قصـــاص، الن وجوبـــه مســـتند إىل اجلنايـــة وكـــل الســـراية، وهـــذه بعضـــها : اجلنايــة املضـــمونة حبـــال االســـتقرار، وقيـــل
الدية، الن اجلناية صادفت حمقون الـدم، وكانـت تثبت  )١٠٤(ولو كانت اجلناية خطأ.هدر، النه حصل يف حال الردة

 .مضمونة يف االصل
 .اذا قتل مرتد ذميا، ففي قتله تردد، منشأه حترم املرتد �السالم: الرابعة

 .ويقوى أنه يقتل، للتساوي يف الكفر، كما يقتل النصراين �ليهودي، الن الكفر كامللة الواحدة
 .عليه دية الذميإىل االسالم فال قود و  )١٠٥(اما لو رجع
لو جـرح مسـلم نصـرانيا، مث ارتـد اجلـارح وسـرت اجلراحـة، فـال قـود لعـدم التسـاوي حـال اجلنايـة، وعليـه : اخلامسة
 .دية النصراين
أمــا لـو قتلــه مسـلم، فــال قـود قطعــا، .لـو قتــل ذمـي مرتــدا قتـل بــه، النـه حمقــون الـدم �لنســبة إىل الـذمي: السادسـة
 .)١٠٧(ولو وجب على مسلم قصاص، فقتله غري الويل كان عليه القود.واالقرب انه ال دية، )١٠٦(ويف الدية تردد

ولو وجب قتله بز� أو لواط، فقتله غري االمـام، مل يكـن عليـه قـود وال ديـة، الن عليـا عليـه الصـالة والسـالم قـال 
 .عليك القود اال ان �يت ببينة: لرجل قتل رجال وادعى انه وجده مع امرأته

وكـذا لـو قتلـه .والديـة والتعزيـر )١٠٨(ان ال يكون القاتل أ� فلو قتل ولده مل يقتل به، وعليه الكفارة: الشرط الثالث
 .وكذا االم تقتل به ويقتل �ا.ويقتل الولد �بيه.أب االب وان عال

 وكذا
___________________________________ 

ين) ١٠٣( ت القصـاص يف الــنفس، أمـا اذا كـان مـانع عـن ثبــوت القصـاص يف الـنفس فـال دليــل دخـول الطـرف يف الـنفس امنــا هـو فيمـ: يعـ ا ثبـ
 .على سقوط قصاص الطرف وحده

 .قطع املسلم يد مسلم مث ارتد فسرت اجلناية ومات: يعين) ١٠٤(
 .القاتل املرتد: اي) ١٠٥(
 .من جهة انه مهدور الدم، ومن جهة انه ليس لغري االمام قتله) ١٠٦(
مــع أن قتــل الــزاين او ) ببينــة(و قتــل زيــد عمــرا ظلمــا عمــدا، فلــويل عمــرو قتــل زيــد، فــإن قتــل بكــر زيــدا كــان لورثــة زيــد قتــل بكــركمــا لــ) ١٠٧(

 .الالئط فيما جيب قتلهما بيد االمام
نثى املسلمة احلرة، ألف دينار يف الذكر املسلم احلر، ومخسمائة يف اال) والدية(عتق رقبة وصيام شهرين متتابعني واطعام ستني مسكينا) ١٠٨(

ــر(ويف غريمهــــا كمــــا عــــني يف كتــــاب الــــد�ت ــذا االم(النــــه فعــــل حرامــــا) والتعزيــ ــا ) وكــ ــدا ظلمــــا جــــاز لورثــــة املقتــــول قتلهــ ت ام ابنهــــا عمــ ــ ــو قتلــ فلــ
 .االب واالم) من الطرفني(قصاصا

    



٢٦٣ 

 .اخلاالتاالقارب كاالجداد واجلدات من قبلها، واالخوة من الطرفني، واالعمام والعمات واالخوال و 
 :فروع

 .فال قود لتحقق االحتمال يف طرف القاتل )١٠٩(االول لو ادعى اثنان ولدا جمهوال، فإن قتله أحدمها قبل القرعة
ورمبا حظر االستناد إىل القرعـة، وهـو �جـم علـى الـدم، .ولو قتاله، فاالحتمال �لنسبة إىل كل واحد منهما �ق

أحدمها وقـتاله، توجـه القصـاص علـى الراجـع بعـد رد مـا يفضـل عـن جنايتـه،  )١١٠(ولو ادعياه مث رجع.واالقرب االول
،  )١١١(ولــو ولــد مولــود علــى فــراش مــدعيني لــه.وكــان علــى االب نصــف الديــة، وعلــى كــل واحــد كفــارة القتــل �نفــراده

نســبة إىل كــل ة �لشــبهة يف الطهــر الواحــد، فقــتاله قبــل القرعــة، مل يقــتال بــه لتحقــق االحتمــال �ل كاالمــة أو املوطــوء
 .واحد منهما

ان البنوة هنا تثبت �لفـراش ال مبجـرد الـدعوى، ويف الفـرق  )١١٢(والفرق.ولو رجع أحدمها، مث قتاله مل يقتل الراجع
 .ال، النه ال ميلك أن يقتص من والده: ولو قتل الرجل زوجته، هل يثبت القصاص لولدها منه؟ قيل.تردد

ــع علــى مــورد الــنص، إقتصــ)١١٣(ميلــك هنــا أمكــن: ولــو قيــل ــزوج، وال وارث إال .ارا �ملن وكــذا البحــث لــو قــذفها ال
 ، وله استيفاء احلد)١١٤(أما لو كان هلا ولد من غريه، فله القصاص بعد رد نصيب ولده من الدية.ولده منها

___________________________________ 
يب ) ١٠٩( منــع �ن يقتــل القاتــل : اي) حظــر(بكونــه ا� للمقتــول) يتحقــق االحتمــالل(-شــرعا  -الن �لقرعــة يتعــني ايهمــا اب، وايهمــا أجنــ

 .وهو عدم قتله) االول(وقد امر� بدرء احلدود فيما العلم وهذا منه) �جم(الصالة عدم كونه أ�
ت امـرأة مسـلمة رد وان ك -يف غـري االشـهر احلـرم  -فلو كان املقتول رجـال مسـلما رد اليـه مخسـمئة دينـار ) يفضل(انكر ابوته: اي) ١١٠( انـ

 .اليه سبعمئة ومخسني دينارا، وهكذا
 .العمدي ظلما، عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعني، واطعام ستني مسكينا كفارة اجلمع) كفارة القتل(
يت وطأهـا موالهـا، ووطأهـا رجـل آخـر �لشـبهة،) كاالمـة(�ن كان وطء كل منهما شرعا موجبا للحـوق الولـد بـه) ١١١( الـيت ) ة املوطـوءاو (الـ

الظاهر ان هذا ليس قيدا، اذ لو وطئت يف طهرين، فاتت بولد الكثر من ستة ) يف الطهر الواحد(هلا زوج يطأها، ووطأها رجل آخر �لشبهة
 .احتمال االبوة: اي) لتحقق االحتمال(من الوطئني اشتبه االب بينهما -على املشهور  -اشهر واقل من عشرة اشهر 

 ).١١٠(الفرع والفرع السابق عند رقمبني هذا ) ١١٢(
 .نسبها إىل الز�، او نفى ولدها، فماتت الزوجة: اي) قذفها الزوج(وهو قتل الوالد لو قتل ولده) مورد النص(صحة هذا القيل) ١١٣(
الن ) كـامال(تعطـى لولـدهالن دية الرجل ألف، ودية املرأة مخسمائة، فإذا قتله قصاصـا فعليـه ان يـرد عليـه مخسـمئة وهـذه اخلمسـمائة ) ١١٤(

 .لكل واحد من الورثة املطالبة بكامل احلد، خبالف حق القصاص فإنه يوزع على الورثة بنسبتهم
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فـإن تشـاحا يف االقتصــاص، .)١١٥(ولـو قتـل أحــد الولـدين أ�ه، مث اآلخـر امـه، فلكــل منهمـا علـى اآلخـر القــود.كـامال
 .ولو بدر احدمها فاقتص، كان لورثة اآلخر االقتصاص منه.عةاقرع بينهما، وقدم يف االستيفاء من أخرجته القر 

 .)١١٦(كمال العقل فال يقتل ا�نون، سواء قتل جمنو� أو عاقال، وتثبت الدية على عاقلته: الشرط الرابع
 .أما لو قتل العاقل مث جن، مل يسقط عنه القود.وكذا الصيب ال يقتل بصيب وال ببالغ

 .ويف اخرى اذا بلغ مخسة أشبار، ويقام عليه احلدود )١١٧(اذا بلغ عشراويف رواية يقتص من الصيب، 
 .والوجه أن عمد الصيب خطأ حمض، يلزم أرشه العاقلة حىت يبلغ مخس عشرة سنة

ــت عاقــل فــأنكر، : واجلــاين بعــد بلوغــه أو بعــد افاقتــه، فقــال )١١٨(لــو اختلــف الــويل: فــرع ــغ أو أن ــت �ل ت وأن قتلــ
 .ينه، الن االحتمال متحقق فال يثبت معه القصاص، وتثبت الدية على العاقلةفالقول قول اجلاين مع مي
 .، قتل به على االصح)١١٩(ولو قتل البالغ الصيب
 .، وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها �لعمد)١٢٠(وال يقتل العاقل ��نون

 .وعلى العاقلة إن كان خطأ حمضا
 .هدراولو قصد القاتل دفعه كان 

 .ديته يف بيت املال: ويف رواية
 .ويف ثبوت القود على السكران تردد، والثبوت أشبه، النه كالصاحي يف تعلق االحكام

 ال لعذر، فقد احلقه الشيخ  )١٢١(أما من بنج نفسه أو شرب مرقدا
___________________________________ 

 .كل واحد منهما السبقة بقتل االخراراد  : اي) تشاحا(القتل قصاصا: اي) ١١٥(
يب عمــدمها خطــأ حتملـــه : وهــم أقــر�ؤه البيــه ســواء كــانوا المـــه ايضــا كــاالخوة مــن االبــوين، ام ال كاالعمــام، وذلـــك) ١١٦( الن ا�نــون والصــ

 .العاقلة
الأقل حىت ولو بلغ عشرا، او ) مخس عشرة سنة(الصحيح) والوجه(بلغ طوله: اي) مخسة اشبار(قتل وعمره عشر سنني او اكثر: اي) ١١٧(

 .طوله مخسة أشبار، هذا إذا مل يبلغ �النبات او االحتالم قبل ذلك، ويف غري االنثى اليت تبلغ بعشر سنني
ويف ) علـى القاتـل(الـذي هـو شـبهة تـدرأ احلـدود الجلهـا) االحتمـال(الذي كان صبيا فبلـغ، او جمنـو� فافـاق) واجلاين(ويل املقتول: اي) ١١٨(

ويف بعـض النسـخ ومنهـا نسـخة املسـالك واجلـواهر اللتـان عنـدي عـدم ذكـر القاتـل وال العاقلـة، لكـن يف اجلـواهر يف ) على العاقلة(لنسخبعض ا
 .والتفصيل يف املفصالت" لالعرتاف �لقتل الذي ميضي يف حقهما دون العاقلة  -اي الصيب وا�نون  -يف ماهلما : " شرح العبارة

 .ومقابله قول شاذ بعدم القصاص) على االصح(�لغا، واملقتول صبيا كان القاتل: اي) ١١٩(
 .ال دية ايضا) هدرا(�ن هجم ا�نون على العاقل فاراد العاقل دفع ا�نون فقتل ا�نون) دفعه(�ن كان القاتل عاقال واملقتول جمنو�) ١٢٠(
لعـدم العمـد هلمـا وإحلاقهمـا ) وفيه تـردد(فعليهما القصاص) احلقه الشيخ(وقتل يف حالة البنج او النوم شخصا: دواء موجبا للنوم: اي) ١٢١(

 .�لسكران قياس
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ويف االعمـى تـردد، .، وعليـه الديـة)١٢٢(وال قود على النـائم، لعـدم القصـد وكونـه معـذورا يف سـببه.�لسكران، وفيه تردد
 .أظهره انه كاملبصر يف توجه القصاص بعمده

 .إن جنايته خطأ تلزم العاقلة: هللا  ويف رواية احلليب عن أيب عبد
أن يكون املقتول حمقون الـدم احـرتازا مـن املرتـد �لنظـر إىل املسـلم، فـإن املسـلم لـو قتلـه مل يثبـت : الشرط اخلامس

 .)١٢٣(القود
 .وكذا كل من أ�ح الشرع قتله، ومثله من هلك بسراية القصاص أو احلد

 .وما يثبت به )١٢٤(يف دعوى القتل: الفصل الثالث
 .البلوغ: ويشرتط يف املدعي

 .، إذ قد يتحقق صحة الدعوى �لسماع املتواتر)١٢٥(والرشد حالة الدعوى دون وقت اجلناية
وكذا لو ادعى على مجاعـة، يتعـذر .فلو ادعى على غائب، مل يقبل.وأن يدعي على من يصح منه مباشرة اجلناية

ولـو حـرر الـدعوى، بتعيـني القاتـل .)١٢٦(د، وتقبـل دعـواه لـو رجـع إىل املمكـناجتماعهم على قتـل الواحـد، كأهـل البلـ
 .وهل تسمع منه مقتصرا على مطلق القتل؟ فيه تردد، أشبهه القبول.وصفة القتل ونوعه، مسعت دعواه

 .ولو قال، قتله أحد هذين مسعت، إذ ال ضرر يف احالفهما
 .رث احدمها، مسعت الثبت اللوث إن خص الوا)١٢٧(ولو أقام بينة

___________________________________ 
 .الن سبب النوم ليس بيد النائم، اذ النوم ميلك االنسان بدون اختياره) ١٢٢(
بسراية (كاحلريب والزاين احملصن، والالئط، والزاين �كراه للزانية، والزاين مبحارمه وحنو ذلك) قتله(وان أمث بعدم االستئذان ممن له االذن) ١٢٣(

�ن اقتص منه يف بعض اعضائه، كما لو قطع زيد رجل عمرو، مث قطع عمرو رجل زيد قصاصا فسرى اجلرح ومات زيد، فال قـود ) القصاص
 .وان مل ميت عمرو، وكذا من اجرى عليه احلد من جلد او قطع يد او رجل او غريها فسرى ومات

 .اي ادعاء شخص القتل على شخص آخر) ١٢٤(
ت دعــوى، اذ لعلــه بلغــه ذلــك �لتــواتر، او  فلــو قتــل عمــرو) ١٢٥( ولزيــد مخــس ســنوات، مث ادعــى زيــد بعــد عشــرين ســنة أن القاتــل بكــر كانــ

 .�خلرب احملفوف بقرائن تورث القطع له
كــان إدعــاؤه بشــكل ميكــن مــثال ادعــى ان الغائــب قتلــه بســم بعثــه اليــه، او ادعــى ان أحــد اهــل البلــد قتلــه يف مشــهد مــن اهــل : اي) ١٢٦(
مـن عمـد، او شـبه عمـد، ) ونوعـه(انـه �ملباشـرة او �لتسـبيب، �يـة آلـة) وصـفة القتـل(مثال زيد املعني) بتعيني القاتل(ذكر: اي) ولو حرر(دالبل

 .اذا انكرا القتل) احالفهما(زيد قتل عمرا: مثال قال) مطلق القتل(او خطأ حمض
" يت يظـن معهـا بصـدق املـدعي وسـيأيت تفصـيل حبـث اللـوث بعـد قليـل يف وهو التهمة واالمارة الـ) اللوث(على أن القاتل أحد هذين) ١٢٧(

 .ا�م الوارث احدمها �خلصوص �لقتل: اي) احدمها"(القسامة 
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أنه قتل مع مجاعة ال يعرف عددهم، مسعت دعواه وال يقضى �لقود، وال �لدية،  )١٢٨(لو ادعى: االوىل: مسائل
 .لعدم العلم حبصة املدعى عليه من اجلناية، ويقضى �لصلح حقنا للدم

القاضـــي، ولـــيس ذلـــك  )١٢٩(إذا ادعـــى القتـــل، ومل يبـــني عمـــدا أو خطـــأ، االقــرب أ�ـــا تســـمع ويستفصـــلها: الثانيــة
ــذلك، إذ ال ميكــن احلكــم �ــا، وفيــه : ولــو مل يبــني، قيــل.تلقينــا بــل حتقيقــا للــدعوى ت دعــواه وســقطت البينــة ب طرحــ

 .تردد
ـــى شـــخص القتـــل منفـــردا، مث ادعـــى علـــى آخـــر: الثالثـــة ـــرأ االول أو شـــركه،  )١٣٠(لـــو ادعـــى عل مل تســـمع الثانيـــة ب

 .الكذابه نفسه �لدعوى االوىل، وفيه للشيخ قول آخر
وكـذا لـو ادعـى اخلطـأ، ففسـره مبـا لـيس .، مل يبطـل أصـل الـدعوى)١٣١(سـره �خلطـألو ادعى قتل العمـد، فف: الرابعة
 .خطأ

 .)١٣٢(�القرار، أو البينة، أو القسامة: وتثبت الدعوى
 .فتكفي املرة، وبعض االصحاب يشرتط االقرار مرتني: أما االقرار

عليـــه لفلــــس أو ســـفه، فيقبــــل إقــــراره أمـــا احملجــــور .البلـــوغ، وكمــــال العقـــل، واالختيــــار، واحلريــــة: ويعتـــرب يف املقــــر
 وأما �خلطأ، فتثبت ديته، ولكن ال يشارك.، ويستويف منه القصاص)١٣٣(�لعمد

___________________________________ 
خص) ١٢٨( بـني املـدعي عليــه، ) �لصـلح(�ن علـى املــدعى عليـه العشـر، او اخلمـس، او غريمهـا) لعـدم العلـم(عـدد القـاتلني) عـددهم(علـى شـ

 .وبني ورثة املقتول، وهذا اذا اثبت دعواه ببينة او غريمها
 .الحتمال ثبوت الدية لكي اليبطل دم امرئ مسلم) وفيه تردد(يطلب من املدعي التفصيل �نه قتل عمدا، او خطأ: اي) ١٢٩(
قــول (او جعلهمـا شــريكني يف القتــل سـواء بــرأ االول مــن القتــل: اي) بــرئ(القاتــل عمـرو وحــده: القاتــل زيـد وحــده، مث قــال: مـثال قــال) ١٣٠(
 .وظاهره انه قول بسماع الثانية: يف اجلواهر) اخر

زيـد قتـل عمـرا : قال مثال) ادعى اخلطأ(اراد زيد ان يرمي غزاال فوقع السهم على عمرو وقتله: زيد قتل عمرا عمدا، مث قال: مثال فان) ١٣١(
رو، فلمـا مـر عمـرو ضـربه علـى رأسـه وقتلـه، ويف كليهمـا ال يبطـل اصـل الـدعوى محـل زيـد سـيفا يف وضـح النهـار، واختفـى لعمـ: خطأ، مث قـال

 .فلو اقام بينة عليها ثبتت
ــى دعــواه، والقســامة إصــطالح فقهــي لالميــان مخســني ميينــا يف قتــل العمــد ومخــس : اي) ١٣٢( اقــرار املــدعى عليــه، او اقامــة املــدعي البينــة عل

 .وما بعده) ١٤٩(حكام خاصة ستأيت ان شاء هللا تعاىل عند رقموعشرين ميينا يف قتل اخلطأ وهلا تفاصيل وا
الشبيه �لعمد الذي ديته يف مال القاتل، دون اخلطأ احملض الـذي ) �خلطأ(يقتل �قراره: يعين) القصاص(لو اقر �نه قتل عمدا: يعين) ١٣٣(

 .ل له مال يف املستقبل اخذ منه الديةالد�ن، بل تصري الدية يف ذمة املقر حىت اذا حص) الغرماء(ديته على العاقلة
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، ختــري الـويل تصــديق أحـدمها، ولــيس لـه علــى اآلخـر ســبيل )١٣٤(ولــو أقـر واحــد بقتلـه عمــدا وآخـر بقتلــه خطـأ.الغرمـاء
املقتــول  )١٣٥(ولــو أقــر بقتلــه عمــدا، فــأقر آخــر أنــه هــو الــذي قتلــه ورجــع االول، درئ عنهمــا القصــاص والديــة، وودي

 .ي قضية احلسن من بيت املال، وه
تثبـت بـه الديـة، وهـو : فال يثبت ماجيب به القصاص إال بشاهدين، وال يثبت بشاهد وامـرأتني وقيـل: وأما البينة

 .، ويثبت بذلك ما يوجب الدية، كقتل اخلطأ واهلامشة واملنقلة وكسر العظام واجلائفة)١٣٦(شاذ وال بشاهد وميني
دمـه فمـات يف  )١٣٧(عن االحتمال، كقوله ضربه �لسيف فمـات، أو فقتلـه أو فـأ�روال تقبل الشهادة إال صافية 

ولـو أنكـر املـدعى عليـه مـا شـهدت بـه البينـة، مل يلتفـت .حاله، أو فلم يزل مريضا منها حىت مات، وإن طالـت املـدة
 .إىل إنكاره

يف اجلــراح، فإنـه لــو قـال الشــاهد وكـذا احلكـم .وإن صـدقها وادعـى املــوت بغـري اجلنايــة، كـان القـول قولــه مـع ميينــه
 .ضربه فأوضحه قبل

 .ولو قال اختصما، مث افرتقا وهو جمروح، أو ضربه فوجد�ه مشجوجا مل يقبل، الحتمال أن يكون من غريه
 .فجرى دمه: وكذا لو قال
 .فأجرى دمه، قبلت: وأما لو قال
 .)١٣٨(أسال دمه فمات قبلت يف الدامية دون ما زاد: ولو قال

 سقط القصاص لتعذر املسافات يف )١٣٩(قال أوضحه، فوجد� فيه موضحتنيولو 
___________________________________ 

 .ا� قتلته خطأ: ا� قتلته عمدا، وقال بكر: كما لو وجد عمرو مقتوال فقال زيد) ١٣٤(
 -البــاب الرابــع  -ابــواب دعــوى القتــل " كتــاب القصــاص " وهــي قصــة مفصــلة ذكرهــا يف الوســائل ) قضــية احلســن(اي اعطــي ديتــه) ١٣٥(

 ".احلديث االول 
، أن رجال ادعى القتـل، فجـاء آخـر وقـال ا� القاتـل فحـول علـي أمرياملـؤمنني عليـه الصـالة والسـالم القضـية إىل ولـده احلسـن : حاصلها

 .الدية فخلى احلسن سبيلهما، وحكم بديته من بيت املال، ودفع امرياملؤمنني 
يت �شــم العظــم وديتهــا عشــر مــن االبــل) اهلامشــة(شــاهد وميــني املــدعي: اي) ١٣٦( يت حتــوج إىل نقــل ) واملنقلــة(وهــي الضــربة الــ ــ هــي الضــربة ال

ث ديــة ذلــك العضــو، ) واجلائفــة(فيــه احلكومــة) وكســر العظــام(العظــم، وديتهــا مخســة عشــر بعــريا ــ يت تصــل إىل اجلــوف، وفيهــا ثل هــي الضــربة الــ
 ".املقصد الثالث يف الشجاج واجلراح " التفصيل ذلك كله يف كتاب الد�ت وسيأيت 

ـــراح(فــــاجرى: اي) ١٣٧( ـــال فاوضــــحه اي) يف اجلـ ـــه خاليـــــة عــــن االحتمـ ـــهادة عليـ ـــون الشـ ـــه جيــــب كـ ـــه الديــــة مخســـــة : فإنـ ــر عظمــــه، وفيـ اظهــ
 .ومل يقل من تلك الضربة) فجرى دمه(مكسورا: اي) مشجوجا(ابعرة

 -فمـات  -بنـاء علـى عـدم صـراحة قولـه :(-بعد قوله فما زاد  -بة اليت �خذ يف اللحم يسريا وتدمى، ويف اجلواهر الدامية هي الضر ) ١٣٨(
 ".من العبارة الصافية عن االحتمال  -ضربه فمات  -يف التسبيب لكنه مناف ملا مسعته سابقا منه من جعل قوله 

اذ جيب كـون القصـاص مسـاو� للجنايـة، فلـو مل يعلـم ايتهمـا هلـذا اجلـاين، ال جيـوز ) واةاملسا(ومل يعلم ايتهما هلذا اجلاين، وايتهما آلخر) ١٣٩(
 .اذ حمل القصاص معترب، ففي موضع ايهما يقع القصاص؟) وفيه ضعف(بدر إىل الذهن: اي) خطر(القصاص منه
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ل ال يتحقـق توجـه االستيفاء ويرجع إىل الدية ورمبا خطـر االقتصـاص �قلهمـا، وفيـه ضـعف، النـه أسـتيفاء يف حمـ
 .القصاص فيه

هـذه املوضـحة : ، ووجد مقطوع اليدين وال يكفي قوله فأوضحه وال شجه حىت يقـول)١٤٠(وكذا لو قال قطع يده
 .أو هذه الشجة، الحتمال غريها أكرب أو أصغر

لسـكني التـوارد علـى الوصـف الواحـد، فلـو شـهد أحـدمها أنـه قتلـه غـدوة واآلخـر عشـية، أو � )١٤١(ويشرتط فيهما
نعـم، : وهل يكون ذلك لو�؟ قال يف املبسـوط. واآلخر �لسيف، أو القتل يف مكان معني واآلخر يف غريه، مل يقبل

 .أما لو شهد أحدمها �القرار واآلخر �ملشاهدة، مل يثبت، وكان لو� لعدم التكاذب.وفيه إشكال لتكاذ�ما
 :وهنا مسائل

، وشــهد اآلخــر �القــرار عمــدا، ثبــت القتــل وكلــف املــدعى )١٤٢(مطلقــا لــو شــهد أحــدمها �القــرار �لقتــل: االوىل
وإن قال خطأ وصدقه الويل فـال .عمدا، قبل: وإن قال.عليه البيان، فإن انكر القتل مل يقبل منه، النه إكذاب للبينة

ث، وإال فــالقول قــول اجلــاين مــع ميينــه طلــق، وأنكــر ولــو شــهد أحــدمها مبشــاهدة القتــل عمــدا، واالخــر �لقتــل امل.حبــ
 .القاتل العمد وادعاه الويل، كانت شهادة الواحد لو�، ويثبت الويل دعواه �لقسامة إن شاء

، على وجه ال )١٤٣(لو شهدا بقتل على اثنني، فشهد املشهود عليهما على الشاهدين، أ�ما مها القاتالن: الثانية
 يتحقق معه التربع، أو إن حتقق ال يقتضي اسقاط الشهادة، فإن

___________________________________ 
 .ومل يعني اليد، فإنه ينتقل إىل الدية وال يقتص منه) ١٤٠(
ـــن �لصـــــدق: اي) لـــــو�(يف الشـــــاهدين) ١٤١( ـــة وامـــــارة توجـــــب الظــ ـــا(�مــ ــهادة : اي) لتكاذ�مــ ذب شـــ ــ ــاهر شـــــهادة كـــــل واحـــــد منهمـــــا كـــ ظـــ

 .رأيته جىن: اية، وقال االخرقال احد الشاهدين اقر اجلاين �جلن: يعين) �ملشاهدة(االخر
 .ويل املقتول: اي) وادعاه الويل(يف ادعائه اخلطأ) قول اجلاين(بدون تعيني العمد، وشبه العمد، واخلطأ: اي) ١٤٢(
ا بـدون لو كانت الشهادة تربعـ) التربع(ان بكرا وخالدا قتال دمحما، وشهد بكر وخالد أن زيدا وعمرا قتال دمحما: مثال يشهد زيد وعمرو) ١٤٣(

ــربع بكــر وخالــد �لشــهادة فــال تقبــل  -) ٤٥(كمــا مــر يف كتــاب الشــهادات عنــد رقــم  -طلــب احلــاكم او طلــب ويل املقتــول فــال تقبــل  فلــو ت
منهما، أما لو مل يكن تربع يف البني كما لو كان للمقتول وليان، قد طلب أحدمها من زيد وعمرو الشهادة فشـهدا علـى بكـر وخالـد، وطلـب 

 .للتناقض والتهمة) سقط اجلميع(من بكر وخالد الشهادة الجل كو�ا تربعية قبل الطلب الويل االخر
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 .وإن صدق اجلميع أو صدق اآلخرين، سقط اجلميع.صدق الويل االولني، حكم له وطرحت شهادة اآلخرين
 .التهمة على تردد ، أن زيدا جرحه بعد االندمال قبلت، وال تقبل قبله، لتحقق)١٤٤(لو شهدا ملن ير�نه: الثالثة

 .ولو اندمل بعد االقامة، فأعادت الشهادة، قبلت النتفاء التهمة
ت، والفــرق أن الديــة يســتحقا�ا ابتــداء، ويف الثانيــة يســتحقا�ا مــن ملــك  ولــو شــهدا ملــن ير�نــه وهــو مــريض، قبلــ

 .امليت
، أو كــا� )١٤٥(أو شـبيها بـهلـو شـهد شـاهدان مـن العاقلـة، بفسـق شــاهدي القتـل، فـإن كـان القتـل عمـدا : الرابعـة

ت شــهادة القتــل وان كــا� ممــن يعقــل عنــه ال يقبــل، ال�مــا يــدفعان .ممــن ال يصــل اليهمــا العقــل، حكــم �مــا وطرحــ
 .عنهما الغرم
، وآخـــران علـــى غـــريه أنـــه قتلـــه، ســـقط القصـــاص ووجبـــت الديـــة عليهمـــا )١٤٦(لـــو شـــهد اثنـــان أنـــه قتـــل: اخلامســـة
 .نصفني

ة علـــى عاقلتهمـــا، ولعلـــه احتيـــاط يف عصـــمة الـــدم، ملـــا عـــرض مـــن الشـــبهة بتصـــادم ولـــو كـــان خطـــأ كانـــت الديـــ
 .البينتني

وحيتمل هذا وجها آخر، وهو ختري الويل يف تصديق أيهما شاء، كما لو أقر اثنان بقتلـه، كـل واحـد منهمـا بقتلـه 
 .منفردا، واالول أوىل

ل، وبرأ املشهود عليه، فللويل قتـل املشـهود عليـه، لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا، فاقر آخر أنه هو القات: السادسة
، وله قتل املقر وال رد القراره �النفـراد، ولـه قتلهمـا بعـد أن يـرد علـى املشـهود عليـه نصـف )١٤٧(ويرد املقر نصف ديته

 .وهذه رواية زرارة عن أىب جعفر .ولو أراد الدية، كانت عليهما نصفني.ديته دون املقر
 .وكذا يف إلزامهما �لدية نصفني.ا اشكال النتفاء الشركةويف قتلهم

 .وجه قوي، غري أن الرواية من املشاهري: والقول بتخري الويل يف احدمها
 لو ادعى قتل العمد، وأقام شاهدا وامرأتني، مث عفا مل: قال يف املبسوط: السابعة

___________________________________ 
ت الشــهادة بعــدما طــاب اجلــرح: اي) بعــد االنــدمال(عمــرو ا�ــروحكمــا لــو شــهد اوالد ) ١٤٤( �حتمــال ) التهمــة(قبــل االنــدمال) قبلــه(كانــ

 .بعد موت املقتول) ابتداء(السراية إىل النفي فري�ن ديته
يأيت تفصـــيل كضـــامن اجلريـــرة مـــع وجـــود املعتـــق، او كـــاملعتق مـــع وجـــود العصـــبة، وســـ) اليصـــل(الن فيهمـــا الجتـــب الديـــة علـــى العاقلـــة) ١٤٥(

 .عن انفسهما، وهذه �مة ترد معها الشهادة: اي) مباحث العاقلة يف آخر كتاب الد�ت وعنهما
 .لعدم تعيني القاتل) سقط القصاص(زيد مثال هو القاتل، وآخران شهدا أن عمرا هو القاتل: اي) ١٤٦(
ين ب) من املشاهري(ويل املقتول: اي) ولو اراد(يرد النصف على ورثة زيد) ١٤٧( ني االصحاب رواية وعمال وهـي صـحيحة السـند رواهـا الكليـ

 .والشيخ
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 .، النه عفا عما مل يثبت، وفيه إشكال إذ العفو ال يتوقف على ثبوت احلق عند احلاكم)١٤٨(يصح
يف اللـــوث وال قســـامة مـــع ارتفـــاع التهمـــة، وللـــويل : فيســـتدعي البحـــث فيهـــا مقاصـــد االول: )١٤٩(وأمـــا القســـامة

واللـوث إمـارة، يغلـب معهـا . ولـو نكـل، فعلـى مـا مضـى مـن القـولني.املنكـر ميينـا واحـدة، وال جيـب التغلـيظاحالف 
، أو يف )١٥٠(وكـذا لـو وجـد متشـحطا بدمـه، وعنـده ذو سـالح عليـه الـدم.الظن بصدق املدعي، كالشاهد ولو واحـدا

ولـو وجـد يف .مقابـل للخصـم بعـد املرامـاةدار قوم، أو يف حملة منفردة عـن البلـد ال يـدخلها غـري أهلهـا، أو يف صـف 
إن كــان هنــاك عــداوة فهــو .، أو خلــة مــن خــالل العــرب، أو يف حملــة منفـردة مطروقــة)١٥١(قريـة مطروقــة وإن انفــردت، فــ

ومـع التسـاوي يف .)١٥٢(ولـو وجـد بـني قـريتني، فـاللوث القر�مـا اليـه.لوث، واال فال لوث، الن االحتمال متحقـق هنـا
 .أما من وجديف زحام، على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع، فديته على بيت املال.لوث سواءالقرب، فهما يف ال

 .وكذا لو وجد يف فالة.وكذا لوجد يف جامع عظيم أو شارع
___________________________________ 

 .ى وجود حق يف الواقعبل يتوقف عل) عند احلاكم(مل يصح العفو، فلو قامت بينة بعد ذلك جاز االقتصاص منه: اي) ١٤٨(
وهـو حصـول مـايظن معـه بصـدق ) يف اللـوث(يف قتـل العمـد مخسـون ميينـا، ويف قتـل اخلطـأ مخـس وعشـرون ميينـا -كما سـيأيت   -هي ) ١٤٩(

 .وهللا املنتقم من الكاذبني القاصم للظاملني" يف اليمن �ن يقول مثال ) التغليظ(الدعوى ووجود التهمة
قـول يقضـي ) مـن القـولني(مل حيلـف مـن عليـه احللـف: اي) نكـل(ومـا بعـده) ٩١(ذلك يف كتاب القضاء عند رقموهكذا وقد مضى تفصيل " 

ت حقـه، وان امتنـع سـقط حقـه وقـد مضـى تفصـيل ذلـك يف كتـاب القضـاء، عنـد  عليه �لنكول، وقول برد اليمني علـى املـدعي فـإن حلـف ثبـ
 .وما بعده) ٧٩(رقم

بعـد رمــي كـل صــف الســهام إىل الصـف االخــر، فـإذا وجــد قتيــل يف : اي) بعــد املرامــاة(منفصـلة: اي )منفــردة(علـى ســالحه الـدم: اي) ١٥٠(
 .احد الصفني فاللوث على الصف االخر

بني املقتـول ) عداوة(غري متصلة ببلد) منفردة(هي الفرجة بني املنازل وتسمى اليوم الساحة) أو خلة(يكثر الذهاب واال�ب فيها: اي) ١٥١(
 .�ن يكون القاتل من املستطرقني، فليس هناك غلبة ظن او �مة �لنسبة الهل القرية خاصة) االحتمال(ريةوبني هذه الق

ت املســافة بينــه وبــني قريــة نصــف فرســخ، وبينــه وبــني قريــة اخــرى ربــع فرســخ) ١٥٢( : اي) فــالة(يف بئــر: اي) او بئــر(إىل املقتــول، كمــا لــو كانــ
 .صحراء
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، وال الفاسق، وال الكافر ولو كان مأمو� يف حنلته، نعم، لو أخرب مجاعـة )١٥٣(صيبيف شهادة ال: وال يثبت اللوث
ولــو كــان اجلماعــة كفــارا أو صــبيا�، مل .مــن الفســاق، أو النســاء مــع ارتفــاع املواطــأة، أو مــع ظــن ارتفاعهــا، كــان لــو�

لقـرب مـن القتيـل ذو سـالح فلـو وجـد �.ويشرتط يف اللوث خلوصه عن الشـك.يثبت اللوث، مامل يبلغوا حد التواتر
 .متلطخ �لدم، مع سبع من شأنه قتل االنسان، بطل اللوث لتحقق الشك

 .)١٥٤(قتله أحد هذين كان لو�: ولو قال الشاهد
 .قتل أحد هذين مل يكن لو�، ويف الفرق تردد: ولو قال

 .دعى عليهعلى االشبه، وال يف القسامة حضور امل )١٥٥(وال يشرتط يف اللوث وجود أثر القتل
 :مسألتان
، كـــان لــو�، وللورثـــة القســـامة لفائــدة التســـلط �لقتـــل، والفتكاكـــه )١٥٦(لــو وجـــد قتـــيال يف دار فيهــا عبـــده: االوىل

 .�جلناية لو كان هناك رهن
ت .لــو ادعــى الــويل ان واحــدا مــن أهــل الــدار قتلــه، جــاز اثبــات دعــواه �لقســامة: الثانيــة فلــو أنكــر كونــه فيهــا وقــ
، كان القول قوله مـع ميينـه، ومل يثبـت اللـوث، الن اللـوث يتطـرق إىل مـن كـان موجـودا يف تلـك الـدار، وال )١٥٧(القتل

 .يثبت ذلك إال �قراره أو البينة
___________________________________ 

باين على الكذب، كما لو كان بعضـهم الت) املواطاة(أهل دينه: اي) حنلته(شهد العبد او الفاسق او الكافر على أن القاتل فالن: اي) ١٥٣(
 .الشياع كما عن بعضهم: اي) التواتر(ال يعرف بعضا، او كانوا كثريا، او من بالد خمتلفة وحنو ذلك

زيـد قتـل واحـدا  -لـو قـال مـثال : يعـين) مل يكـن لـو�(فلو عني ويل املقتول أحدمها كان عليه القسـامة -  -عند الشيخ الطوسي ) ١٥٤(
 .لوحدة الظن فيهما) تردد(و وبكر مل يكن لو�، فلو عني احدمها ويل زيد مل جتب عليه القسامة، بل ميني واحدة لالنكارمن عمر 

فلــو وجــد قتيــل يف دار زيــد كــان لــو� وللحــاكم ان حيكــم �لقســامة علــى زيــد مــع ) حضــور(علــى املقتــول مــن جراحــة، او دم أو حنومهــا) ١٥٥(
 .عدم حضوره

فائدة هذا اللوث هـو أنـه لـو كـان العبـد مرهـو� عنـد شـخص يفتـك مـن : يعين) التسلط(جد زيد مقتوال يف حجرة عبد زيدلو و : مثال) ١٥٦(
 .الرهن ويقتله الورثة لو مل حيلف

وجـوده : اي) ذلـك(فمـن مل يكـن موجـودا يف الـدار الظـن بكونـه القاتـل) يتطـرق(انكر بعضهم وجوده يف الدار وقت وقوع القتل: اي) ١٥٧(
 .الدار وقت وقوع القتليف 
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فـــإن كـــان لـــه قـــوم، حلـــف كـــل واحـــد ميينـــا إن كـــانوا عـــدوا .وهـــي يف العمـــد مخســـون ميينـــا )١٥٨(يف كميتهـــا: الثـــاين
ويف اخلطــأ احملــض والتشــبيه �لعمــد، مخــس .القســامة، وان نقصــوا عنــه، كــررت علــيهم االميــان حــىت يكملــوا القســامة

 .وعشرون ميينا
 .، وهو أوثق يف احلكم، والتفصيل أظهر يف املذهب)١٥٩(ماومن االصحاب من سوى بينه

، قسمت عليهم اخلمسون �لسوية يف العمد واخلمـس والعشـرون يف اخلطـأ ولـو كـان )١٦٠(ولو كان املدعون مجاعة
املدعى عليهم اكثر من واحد، ففيه تردد، أظهره أن على كل واحد مخسني ميينا كما لو انفرد، الن كل واحـد مـنهم 

، حلـف  )١٦١(تـه ه عليه دعوى �نفراده اما لو كان املدعى عليـه واحـدا، فأحضـر مـن قومـه مخسـني يشـهدون برباءيتوج
 .ولو كانوا أقل من اخلمسني، كررت عليهم االميان حىت يكملوا العدد.كل واحد منهم ميينا
مل يكــن لــه قســامة مــن قســامة وال حلــف هــو، كــان لــه إحــالف املنكــر مخســني ميينــا، إن : )١٦١(ولــو مل يكــن للــويل

 .قومه
 .ولو امتنع عن القسامة، ومل يكن له من يقسم، ألزم الدعوى.وان كان له قوم، كان كأحدهم

 مخسون ميينا: ، وكم قدرها؟ قيل)١٦٣(وتثبت القسامة يف االعضاء مع التهمة.له رد اليمني على املدعي: وقيل
___________________________________ 

عـــدد (قتـــل العمــد، كمـــا لــو وجـــد قتيــل يف دار زيــد وادعـــى ويل زيــد انـــه مقتــول عمـــدا ظلمــا: اي) يف العمــد(عــدد االميـــان كميــة: اي) ١٥٨(
س اميـان، او كـانوا مخسـة فيحلـف كــل ) كـررت(كـان القـوم مخسـني شخصــا: اي) القسـامة كمـا لـو كـانوا عشــرة، فيحلـف كـل واحـد مـنهم مخــ

 .واحد منهم عشر اميان، وهكذا
) والتفصـيل(موجب لثقـة اكثـر يف احلكـم �لقتـل: اي) اوثق(مد وبني شبيه العمد واخلطأ احملض، ففي كليهما قال مخسون ميينابني الع) ١٥٩(

 .ما نذهب اليه) يف املذهب(وهو مخسون يف العمد، ويف غريه مخس وعشرون
لبـني، فلكـل واحـد مـنهم حـق عشـر اميـان يف قتـل كما لو كان لزيد املقتول مخسـة اوالد، ادعـى كلهـم ان قاتلـه فـالن، وكـان لـوث يف ا) ١٦٠(

وقـول بتقســيم االميــان ) ان علــى كـل واحــد(ان قاتلـه بكــر وخالـد: كمـا لــو ادعـى ويل زيــد) اكثــر مـن واحــد(العمـد، ومخــس اميـان يف غــري العمـد
 .عليهم

 .ليس هو القاتل: يعين) ١٦١(
لعـدم وجـودهم، اوعـدم ) من يقسم(سم هو بعدد مايقسم غريه من قومهفيق) كأحدهم(قوم حيلفون له: اي) قسامة(ويل املقتول: يعين) ١٦٢(

 .ثبت القتل عليه: اي) الزم الدعوى(قسمهم
ـــده بيـــــده ســـــكني عليــــه دم: اي) ١٦٣( ـــف وعنــ ـــدوع االنـ ـــا وجــــد زيـــــد جمــ ــع اللـــــوث، كمــ ــة(مــ ــغ الديـــ ــذكر، ) تبلـــ ـــع االنـــــف، واللســـــان، والـــ كقطـ

كـاالنف، واللســان ) ديـة الـنفس(عمـد، ويف كـل اصـبع مخـس اميــان يف العمـد، وهكـذاففـي كـل يـد مخـس وعشــرون ميينـا يف ال) فبنسـبتها(وحنوهـا
  ففي كل يد ثالث ) حبسابه(والذكر، وكلتا اليدين، او كل االصابع العشر وحنو ذلك
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ســـت أميـــان فيمـــا فيـــه ديـــة : احتياطـــا، إن كانـــت اجلنايـــة تبلـــغ الديـــة، وإال فبنســـبتها مـــن مخســـني ميينـــا وقـــال آخـــرون
 .سابه من ست فيما فيه دون الدية، وهي رواية أصلها ظريفالنفس، وحب

 .ويف قبول قسامة الكافر على املسلم تردد، أظهره املنع.، وال يكفي الظن)١٦٤(ويشرتط يف القسامة على املقسم
 .، متسكا بعموم االحاديث)١٦٥(وملوىل العبد مع اللوث، اثبات دعواه �لقسامة، ولو كان املدعى عليه حرا

ولـــو حـــالف، وقعـــت موقعهـــا، النـــه ال مينـــع .)١٦٦(ولـــو ارتـــد الـــويل منـــع القســـامة.م املكاتـــب يف عبـــده كـــاحلرويقســـ
 .االكتساب، ويشكل هذا مبا ان االرتداد مينع االرث، فيخرج عن الوالية فال قسامة

نفــراد أو الشــركة، ، وذكــر اال)١٦٧(ذكــر القاتـل واملقتــول، والرفــع يف نسـبهما مبــا يزيــل االحتمـال: ويشـرتط يف اليمــني
 .ونوع القتل

 .، فإن كان من أهله، كلف وإال قنع مبا يعرف معه القصد)١٦٨(أما االعراب
 .نعم، دفعا لتوهم احلالف، واالشبه ال جيب: ؟ قيل)١٦٩(وهل يذكر يف اليمني أن النية نية املدعي

___________________________________ 
وكــان ثقــة يف حديثــه صــدوقا قالــه : " راويهــا ظريــف بــن �صــح، قــال يف آخــر الوســائل: اي) اصــلها(ذااميــان، ويف اصــبعني ميــني واحــدة، وهكــ

 ".النجاشي والعالمة 
فلو كان للمـدعي اقـر�ء كفـار، فحلفـوا مخسـني ميينـا الثبـات القتـل علـى ) قسامة الكافر(الذي يقسم لو مل يعلم الجيوز له القسم: اي) ١٦٤(

 .ولغريه )ولن �عل اهللا �ل�فر�ن � ا�ؤمن� س�يال  (: ىللقوله تعا) املنع(شخص مسلم
ى عمــرو) ١٦٥( ) كــاحلر(كمــا لــو قتــل عبــد زيــد يف دار عمــرو، فــادعى زيــد أن عمــرا قتلــه، وكــان عمــرو حــرا، فهــذا لــوث يوجــب القســامة علــ

 .بد قتل مع اللوثكما أن احلر له حق القسامة بقتل عبده مع اللوث، كذلك العبد املكاتب اذا كان له ع: يعين
ــى مـــن عليـــه اللـــوث، فـــإن ارتـــد ويل زيـــد فلـــيس لـــه احلـــق يف احـــالف مـــن عليـــه : اي) ١٦٦( ــع اللـــوث كـــان لوليـــه القســـامة علـ لـــو قتـــل زيـــد مـ

د اذ االرتـدا) المينـع االكتسـاب(االرتـداد) النـه(فلو نكل من عليه اللوث يلزم �لدية مـثال) موقعها(القسامة) وقعت(فاقسم) ولو خالف(اللوث
فلــيس بعــد وليــا حــىت ) فيخــرج عــن الواليــة(مينــع التصــرف يف املــال، اليف حتصــيل املــال، والقســامة امــا اثبــات قتــل قصاصــا، او حتصــيل مــال ديــة

 .كاالجنيب  -شرعا  -يطلب القسامة بل يصري 
عمـدا، ) نـوع القتـل(وحـده قتـل: يا) االنفـراد)(زيد بن عمرو أخو بكر قتل هذا املقتـول، او قتـل جعفـر بـن علـي بـن �قـر(كان يقول) ١٦٧(

 .او شبيه عمد، او خطأ حمضا، النه ختتلف أحكامها
�ن جيـئ لفـظ ) كلـف(أهل العلم �العـراب: اي) اهله(اللفاظ اليمني، من رفع، ونصب، وجر وجزم، وضم، وفتح، وكسر، وسكون) ١٦٨(

 .قبل منه: اي) قنع(وال ينصب أو يرفع، وهكذا غريه) وهللا(اجلاللة
 .دفعا الحتمال التورية )١٦٩(
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، حلف مخسني ميينا، ويثبـت دعـواه علـى )١٧٠(لو ادعى على اثنني، وله على أحدمها لوث: يف احكامها: الثالث
مث إن أراد قتـــل ذي اللـــوث، رد عليـــه نصـــف .ذي اللـــوث، وكـــان علـــى اآلخـــر ميـــني واحـــدة، كالـــدعوي يف غـــري الـــدم

 .ديته
 .)١٧١(لوث، حلف احلاضر مخسني ميينا ويثبت حقه ومل جيب االرتقابولو كان أحد الوليني غائبا وهناك 

ولو أكـذب أحـد .وكذا لو كان أحدمها صغريا.ولو حضر الغائب، حلف بقدر نصيبه، وهو مخس وعشرون ميينا
 .وإذا مات الويل، قام وارثه مقامه.، مل يقدح ذلك يف اللوث، وحلف الثبات حقه مخسني ميينا)١٧٢(الوليني صاحبه

 .تستأنف االميان، النه لو أمت ال يثبت حقه بيمني غريه: إن مات يف أثناء االميان، قال الشيخف
 :مسائل
، مث شهد اثنان أنه كان غائبـا يف حـال القتـل غيبـة ال يقـدر معهـا )١٧٣(لو حلف مع اللوث واستوىف الدية: االوىل

 .القتل، بطلت القسامة واستعيدت الدية
إن فسـره بكذبـه يف اليمـني، اسـتعيدت منـه.حـرام )١٧٤(هـذه: الديـة، مث قـال لو حلـف واسـتوىف: الثانية وإن فسـر .فـ

إن عــني املالــك، الــزم دفعهــا اليــه، وال .�نــه ال يــرى القســامة، مل يعرتضــه وإن فســر �ن الديــة ليســت ملكــا للبــاذل، فــ
 .ولو مل يعني أقرت يف يده.يرجع على القاتل مبجرد قوله

___________________________________ 
ميـني (بكـر) االخـر(عمـرو) ذي اللـوث(كما لو قتل زيد يف بيت عمرو، فادعى ابن زيد ان قاتله عمرو وبكر مشرتكني حلف ابن زيـد) ١٧٠(

القـرار ابـن زيـد أن علـى ) رد(كمـا لـو ادعـى السـرقة علـى شـخص فحلـف ميينـا واحـدة �لعـدم) يف غـري الـدم(�نه مل يشرتك يف قتل زيد) واحدة
 .نصف قتل زيد عمرو

ىت �يت الغائــب، بــل يقتــل قصاصــا صــاحب اللــوث، او تؤخــذ منــه الديــة، علــى اخــتالف املــوارد: اي) ١٧١( حلــف الكبــري ) صــغريا(الصــرب حــ
 .مخسني ميينا، وملا كرب الصغري حلف مخسا وعشرين ميينا

وارث ) لــو امت(وهــو ابــن زيـد يف مثالنــا) مــات الـويل(زيــدال مل يقتلـه : قتـل زيــد عمــرا، فقـال الولــد االخــر: كمـا لــو قــال أحـد ولــدي زيــد) ١٧٢(
 .وهو الويل) غريه(الويل

 .كما لو قتل املقتول يف العراق، ويف نفس ذلك اليوم كان املتهم �لقتل يف خراسان) غيبة(اي املتهم �لقتل) أنه(اخذها: اي) ١٧٣(
) مبجـرد قولـه(ون يف اللوث كغريه، ببينة او ميني واحدة كسائر الدعاوىحتفي مثال، ال�م اليرون القسامة، بل حيكم) �نه(الدية: اي) ١٧٤(

 .ابقيت: اي) اقرت(بل ببينة، او إقرار الباذل
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 .)١٧٥(كان الويل �خليار: أ� قتلته منفردا، قال يف اخلالف: لو استوىف �لقسامة، فقال آخر: الثالثة
 .، فهو مكذب للمقرليس له ذلك، النه ال يقسم اال مع العلم: ويف املبسوط

 .حىت حيضر بينة، ففي إجابته تردد )١٧٦(اذا ا�م، والتمس الويل حبسه: الرابعة
أن النيب صلى هللا عليه وآله، كان حيبس يف �مـة الـدم : " ومستند اجلواز ما رواه السكوين عن أيب عبدهللا 

 .ويف السكوين ضعف" ستة أ�م، فإن جاء االولياء ببينة ثبت، وإال خلى سبيله 
 :يف كيفية االستيفاء: الفصل الرابع

ومل تثبـت الديـة، إال مـع رضـاء .قتل العمد يوجب القصـاص ال الديـة، فلـو عفـا الـويل علـى مـال، مل يسـقط القـود
 .اجلاين

 .، مل يكن للويل غريه)١٧٧(ولو بذل اجلاين القود.ولو عفا ومل يشرتط املال، سقط القود ومل تثبت الدية
 .ولو مل يرض الويل �لدية، جاز املفاداة �لز�دة.ولو طلب الدية فبذهلا اجلاين صح، ولو امتنع مل جيز
 .ومع االشتباه، يقتصر على القصاص يف اجلناية ال يف النفس.وال يقضى �لقصاص، مامل يتعني التلف �جلناية

 .ا من الدية يف عمد أو خطأويرث القصاص من يرث املال، عدا الزوج والزوجة، فإن هلما نصيبهم
 .دون االخوة واالخوات من االم ومن يتقرب �ا، وهو االظهر )١٧٨(ال يرث القصاص إال العصبة: وقيل
، والبحـث فيـه كـاالول، غـري )١٧٩(ليس للنسـاء عفـو وال قـود، علـى االشـبة وكـذا يـرث الديـة مـن يـرث املـال: وقيل

 ان الزوج والزوجة
___________________________________ 

 .بني أخذ الدية من ايهما شاء، وان كان القتل عمدا فخري بني قتل ايهما شاء قصاصا وبني أخذ الدية من ايهما شاء) ١٧٥(
 .حبس املتهم �لقتل) ١٧٦(
فلــو ) ايــةيف اجلن(حصــول املــوت: اي) التلــف(يفــدي نفســه �كثــر مــن الديــة اذا رضــي الــويل: أي) املفــاداة(ســلم نفســه للقصــاص: أي) ١٧٧(

 .قطع زيد يد عمرو فمات ومل يعلم أن املوت كان بسبب قطع اليد أو ال، مل جيز لويل عمرو قتل زيد، بل قطع يد زيد فقط
كبنـات املقتـول، ) للنسـاء(وهم املتقربون إىل املقتول من جهة االب كاالوالد، واالخوة من االب، واوالدهم، واالعمام لنفسه او البيه) ١٧٨(

زام �لقصــاص، بــل ذلــك ) عفــو وال قــود(او عماتــه، او بنــات اخوتــه، وبنــات أعمامــه، وهكــذا او اخواتــه، فلــيس هلــن أن يعفــني القاتــل وال االلــ
 .للرجال من العصبة

ــع وجـــود االخـــوة واالجـــداد النصـــيب لالعمـــام) ١٧٩( مـــن حرمـــان ) كـــاالول(فمـــع وجـــود االوالد واالبـــوين النصـــيب لالخـــوة واالجـــداد، ومـ
ط، او الخـــوة  املتقـــرب �الم وحـــدها عـــن الديـــة، فلـــو قتـــل زيـــد ولـــه اخـــوة البيـــه فقـــط، او البويـــه، واخـــوة المـــه، ورث الديـــة االخـــوة لـــالب فقـــ

سواء وقلنا حبرمان املتقرب �الم أم ال، وسواء قلنـا �ن النسـاء يـرثن القصـاص أم ال، وسـواء ) على التقديرات(لالبوين، دون االخوة لالم فقط
 .ود أم القلنا للنساء عفو وق
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: ، واالوىل توقفـه علــى إذن االمــام، وقيــل)١٨٠(وإذا كــان الــويل واحـدا جــاز لــه املبــادرة.يـر�ن مــن الديــة علـى التقــديرات
 .وتتأكد الكراهية يف قصاص الطرف.حيرم املبادرة ويعزر لو �در

 .�الذن لواحد، إما �لوكالة أو )١٨١(وإن كانوا مجاعة، مل جيز االستيفاء إال بعد االجتماع
 .جيوز لكل منهم املبادرة، وال يتوقف على إذن اآلخر، لكن يضمن حصص من مل �ذن: وقال الشيخ 

 .وينبغي لالمام أن حيضر عند االستيفاء شاهدين فطنني احتياطا، والقامة الشهادة ان حصلت جماحدة
انــت مســمومة، فحصــلت منهــا جنايــة ولــو ك.ويعتــرب اآللــة لــئال تكــون مســمومة، خصوصــا يف قصــاص الطــرف

وال يقــتص اال .ولــو فعـل أسـاء وال شـئ عليـه.ومينـع مـن االســتيفاء �آللـة الكالـة، جتبنـا للتعـذيب.بسـبب السـم ضـمنه
 .)١٨٢(�لسيف

وال جيـــوز التمثيـــل بـــه، بـــل يقتصـــر علـــى ضـــرب عنقـــه، ولـــو كانـــت اجلنايـــة �لتغريـــق أو �لتحريـــق أو �ملثقـــل أو 
 .�لرضخ

من بيت املال، فإن مل يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهـم، كانـت االجـرة علـى  )١٨٣(يقيم احلدودواجرة من 
 .نعم، لو تعدى ضمن.ا�ين عليه، وال يضمن املقتص سراية القصاص

ولو خالفـه املقـتص منـه يف .أخطأت أخذت منه دية العدوان: تعمدت، اقتص منه يف الزائد، وإن قال: فإن قال
 .)١٨٤(وكل من جيري بينهم القصاص يف النفس، جيري يف الطرف.كان القول قول املقتص مع ميينه  دعوى اخلطأ،

 ومن ال يقتص له يف النفس، ال يقتص له يف الطرف
___________________________________ 

 .بدون اذنهقصاص الطرف بدون اذن االمام أشد كراهية من قصاص النفس : اي) وتتأكد(�لقصاص من القاتل) ١٨٠(
يب عــنهم) �لوكالــة(اجتمــاعهم �لــرأي، وال يشــرتط �الجســاد) ١٨١( ــ تنــاكر بــني اجلــاين، وبــني مــن يقــتص : اي) جماحــدة(مــنهم) لواحــد(الجن
 .غري احلادة) الكالة(كما لو سرى السم يف جسمه) ضمنه(منه
ت(القبــل موتــه وال بعــد موتــهتقطيــع اعضــائه : اي) التمثيــل(فــال يقتــل حبــرق، او غــرق، او خنــق، او حنوهــا) ١٨٢( ين) ولــو كانــ ىت ولــو  : يعــ حــ

 .الرمي �حلجارة: اي) �لرضخ(وضع حجر ثقيل وحنوه عليه حىت مات: اي) �ملثقل(االغراق: اي) �لتغريق(كانت
) ىلـو تعـد(حبيـث مـات او تلـف بعـض اعضـائه) سراية القصـاص(الذي فعل القصاص) املقتص(من قتل، او قطع، اوجلد وحنو ذلك) ١٨٣(

 .�ن قال املقتص منه تعمدت انت، وقال املقتص اخطأت أ�) دعوى اخلطأ(بقطع ز�دة على املقدار الواجب
فيقـتص للرجــل املســلم مـن الرجــل املســلم والرجــل الكـافر، ومــن املــرأة املسـلمة واملــراة الكــافرة يف االعضــاء، وكـذا يقــتص للمــرأة املســلمة ) ١٨٤(

 .كما لو قطع الرجل يد املرأة ال تقطع يد اجلاين، كما اليقتل الرجل �ملرأة وهكذا) يقتص له يف الطرفال(واملرأة الكافرة وهكذا دواليك

    



٢٧٧ 

أوليــاء ال يــوىل علــيهم، كــانوا شــركاء يف القصــاص، فــإن حضــر بعــض وغــاب  )١٨٥(اذا كــان لــه: االوىل :وهنــا مســائل
 .وكذا لو كان بعضهم صغارا.قني من الديةللحاضر االستيفاء، بشرط أن يضمن حصص البا: الباقون، قال الشيخ

لــو كــان الــويل صــغريا، ولــه أب أو جــد، مل يكــن الحــد أن يســتويف حــىت يبلــغ، ســواء كــان القصـــاص يف : وقــال
 .)١٨٦(النفس أو يف الطرف، وفيه إشكال

 .حيبس القاتل حىت يبلغ الصيب، أو يفيق ا�نون، وهو أشد إشكاال من االول: وقال
 .دوا على الواحد فلهم القصاص، ولو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل، جازإذا زا: الثانية

سقط القود على رواية، واملشهور أنه ال يسقط، ولآلخرين القصـاص، بعـد أن يـردوا عليـه نصـيب  )١٨٧(فإذا أسلم
ولـو عفـا .كهولو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية، جاز ملن أراد القود أن يقتص، بعد رد نصيب شـري.من فاداه

 .البعض مل يسقط القصاص وللباقني أن يقتصوا، بعد رد نصيب من عفا على القاتل
إذا أقر أحد الوليني، �ن شريكه عفا عن القصـاص علـى مـال، مل يقبـل إقـراره علـى الشـريك، وال يسـقط : الثالثة

، فـــالرد لـــه، وإال كـــان )١٨٨(فـــإن صـــدقه.القـــود يف حـــق احـــدمها وللمقـــر أن يقتـــل، لكـــن بعـــد أن يـــرد نصـــيب شـــريكه
اذا اشرتك االب واالجنـيب يف قتـل ولـده، أو املسـلم والـذمي : والشريك على حاله يف شركة القصاص الرابعة .للجاين

 وكذا لو.ويقتضي املذهب أن يرد عليه اآلخر نصف ديته.، فعلى الشريك القود)١٨٩(يف قتل ذمي
___________________________________ 

القصـاص، كمـا لـو كـان للمقتـول مخسـة بنـني فحـرض : اي) االسـتيفاء(اي كـاملني الصـغارا او جمـانني) اليـويل علـيهم(ول ظلمـاوللمقت) ١٨٥(
ت امـه مـثال وهـذا الصـغري هـو ) صـغريا(ضمن حصصهم) صغارا(أحدهم وقتل القاتل، كان عليه لكل واحد من االربعة مئتان من الد�نري فقتلـ

 .يقتص ويقتل القاتل: اي) يستويف(جها، الذي ليس ا� للصغريالوارث الوحيد، وكان القاتل زو 
املســألة السادســة مــن أحكــام اللقــيط مــن جــواز  -ملــا ســبق يف كتــاب احلجــر املســألة الســابقة مــن أحكــام احلجــر، ويف كتــاب اللقطــة ) ١٨٦(

 .مجعا بني احلقني) حيبس(القصاص اذا كان مصلحة للصغري، او مل تكن مفسدة له على اخلالف
 .الذي هو من ورثة املقتول ظلما) شريكه(القاتل) امتنع(من الدية) فاداه(على اجلاين) يردوا عليه(اعطى الدية: اي) ١٨٧(
 .للشريك، النه عفى عن القصاص ال عن الدية: له اي) فالرد(الشريك �ن قال نعم ا� عفوت حصيت من القصاص: اي) ١٨٨(
اذ يرد االب على االجنيب الذي وجـب : اي) نصف الدية(وهو االجنيب والذمي) الشريك(�لذمي اذ اليقتل االب بولده، وال املسلم) ١٨٩(

مـن (رد اخلـاطئ نصـف ديـة العامـد اليـه: اي) بعـد الـرد(قتله قصاصا نصف ديته، وكذا يرد املسلم على الذمي الذي يقتل قصاصـا نصـف ديتـه
 .لو قتله قصاصا) يرد عليه الويل(قلة القاتل وهم اقر�ؤه البيهالمن نفس القاتل خطأ، الن دية قتل اخلطأ على عا) العاقلة
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وكـذا لـو شـاركه .كان احدمها عامدا واالخر خاطئا، كان القصاص على العامد بعد الـرد، لكـن هنـا الـرد مـن العاقلـة
 .سبع، مل يسقط القصاص، لكن يرد عليه الويل نصف ديته

ولـو عفــا علــى مــال .، الختصـاص احلجــر �ملــال)١٩٠(القصــاصللمحجــور عليــه لفلـس أو ســفه اســتيفاء : اخلامسـة
ولــو قتــل وعليــه ديـن، فــإن أخــذ الورثــة الديــة، صــرفت يف ديــون املقتــول ووصــا�ه  .ورضـي القاتــل، قســمه علــى الغرمــاء

نعـم، متسـكا �اليـة وهــو أوىل، : كمـا لـه، وهـل للورثـة اسـتيفاء القصــاص مـن دون ضـمان مـا عليـه مـن الــديون؟ قيـل
 .، وهو مرويال: وقيل

ت لــويل كــل واحــد مــنهم القــود، وال يتعلــق حــق واحــد �الخــر: السادســة إن .إذا قتــل مجاعــة علــى التعاقــب، ثبــ فــ
 .، على تردد)١٩١(استوىف االول، سقط حق الباقني ال إىل بدل

ولـو �در احـدهم فقتلـه، فقـد أسـاء وســقط حـق البـاقني، وفيـه إشـكال ينشــأ مـن حيـث تسـاوي الكـل يف ســبب 
 .االستحقاق
، فــإن علــم فعليــه القصــاص، وإن مل )١٩٢(لــو وكــل يف اســتيفاء القصــاص، فعزلــه قبــل القصــاص مث اســتوىف: الســابعة

أما لو عفـا املوكـل مث اسـتوىف وملـا يعلـم، فـال قصـاص أيضـا، وعليـه الديـة للمباشـرة، ويرجـع .يعلم فال قصاص وال دية
 .�ا على املوكل النه غار

ولــو جتــدد محلهــا بعــد اجلنايــة، فــإن ادعــت احلمــل وشــهدت هلـــا .حــىت تضــع )١٩٣(احلامــل ال يقــتص مــن: الثامنــة
 يؤخذ بقوهلا، الن فيه دفعا: وإن جتردت دعواها، قيل.القوابل، ثبت

___________________________________ 
خص) ولو قتـل(�ن يقتص من قاتل مورثه وال �خذ منه الدية) ١٩٠( ملقتـول يصـرف يف ديـون نفسـه، كـذلك كمـا أن مـال ا: اي) كمالـه(شـ
 .)ومن قتل مظلوما فقد جعلنا �و�ه سلطانا  (وهي قوله تعاىل ) �الية(ديته

: اي) وفيـه(بنـاء علـى تـرجيح السـابق عليـه) اسـاء(غـري االول) أحـدهم(الحتمـال أن يكـون لالخـرين الديـة) على تـردد(البدل هلم: اي) ١٩١(
وهـو القتـل ظلمـا فكيـف يسـقط حقهـم مجيعـا السـتيفاء أحـدهم ) سبب االسـتحقاق(الدية لالخرينالحتمال ) اشكال(يف سقوط حق الباقني

 .حقه
اســم فاعــل مــن ) غــار(النــه قتــل اجلــاين عمــدا ظلمــا) القصــاص(الوكيــل) فعليــه(�لعــزل قبــل القصــاص) علــم(كــان قــد) فــإن(بعــد العــزل) ١٩٢(

 .الغرور، واملغرور يرجع على من غره
الـذي ) السـلطان(عن شـهادة القوابـل) جتردت(احلمل فال يقتص منها حىت تضع) ثبت(�حلمل) وشهدت هلا(صالو قتلت ظلما شخ) ١٩٣(

 .�لطعام فال حيتاج إىل اللنب" �الغتذاء "  )ومن قتل مظلوما فقد جعلنا �و�ه سلطانا  (: جعله هللا تعاىل لويل املقتول بقول سبحانه

    



٢٧٩ 

 .للويل عن السلطان
نعـم، دفعـا ملشـقة : ن أحوط، وهل جيب على الويل الصرب حىت يستقل الولد �الغتذاء؟ قيـليؤخذ، كا: ولو قيل

ولـو قتلـت املـرأة .إختالف اللنب، والوجه تسليط الويل إن كان للولد ما يعـيش بـه غـري لـنب االم، والتـأخري إن مل يكـن
 .علم احلاكم، ضمن احلاكمولو كان املباشر جاهال به، و .)١٩٤(قصاصا، فبانت حامال، فالدية على القاتل

وكـــذا لـــو بـــدأ �لقتـــل، توصـــال إىل اســـتيفاء .، قطعنـــاه أوالمث قتلنـــاه)١٩٥(لـــو قطـــع يـــد رجـــل مث قتـــل آخـــر: التاســـعة
 .احلقني

ولو سـري القطـع يف ا�ـين عليـه واحلـال هـذه، كـان للـويل نصـف الديـة مـن تركـة اجلـاين، الن قطـع اليـد بـدل عـن 
ولـــــو قطـــــع يديـــــه .ركــــة اجلـــــاين شـــــئ، الن الديـــــة التثبـــــت يف العمــــد إال صـــــلحاال جيـــــب يف ت: نصــــف الديـــــة، وقيـــــل

ولـــو قطـــع يهـــودي يـــد مســـلم، فـــاقتص .، مث ســـرت جراحـــة ا�ـــين عليـــه، جـــاز لوليـــه القصـــاص يف الـــنفس)١٩٦(فـــاقتص
ولــو طالــب �لديــة، كــان لــه ديــة املســلم، ال ديــة يــد الــذمي .املســلم مث ســرت جراحــة املســلم، كــان للــويل قتــل الــذمي

ولـو طالـب .، كـان للـويل القصـاص)١٩٧(وكذا لو قطعت املرأة يد رجل فاقتص، مث سـرت جراحتـه.وهي أربعمائة درهم
 .�لدية، كان له ثالثة أر�عها

يديه ورجليه، فـاقتص مث سـرت جراحاتـه، كـان لوليـه القصـاص يف الـنفس، ولـيس لـه الديـة، النـه  )١٩٨(ولو قطعت
 .ذا كله تردد، الن للنفس دية على انفرادها، وما استوفاه وقع قصاصااستوىف ما يقوم مقام الدية، ويف ه

 .نعم، وتردد يف اخلالف: وهل تسقط الدية؟ قال يف املبسوط.اذا هلك قاتل العمد، سقط القصاص: العاشرة
 .)١٩٩(إذا هرب ومل يقدر عليه حىت مات، أخذت من ماله، وإال فمن االقرب فاالقرب: ويف رواية أىب بصري

___________________________________ 
فإن كـان احلـاكم معـذورا يف ذلـك خبطـأ فالديـة مـن بيـت املـال، ) ضمن احلاكم(�حلمل) جاهال به(دية احلمل على املباشر للقتل: اي) ١٩٤(

 .وان تعمد ففي ماله
ــــال آخـــــر: اي) ١٩٥( ـــدأ �لقتـــــل(قتـــــل رجـ ــــر: اي) بــ ــــل آخـ ــــد رجـ ع يـ ــ ـــل رجـــــال اوال، مث قطـــ ـــرى(قتـــ ــاتف) ولــــــو ســ ــــويل(مـــ ــان للـ لــــــويل : اي) كـــ

 .ومل يصاحل اجلاين مع ويل ا�ين عليه على الدية) االصلحا(املقطوع
او ذمـي اخـر ) يهـودي(مثال قطع يد عمرو، فقطع عمرو يدي زيد قصاصا، مث سرت جراحة عمرو ومات، جاز لويل عمرو قتـل زيـد) ١٩٦(

 .بعد القصاص يف اليد) ولو طالب �لدية(فمات املسلم) مث سرت(من جموسي، او نصراين
ــرأة) القصــــاص(ويل الرجــــل) للــــويل(ومــــات الرجــــل) ١٩٧( ـــرأة : اي) �لديــــة(وقتــــل املــ ــع يــــد املـ ــد أن قطــ طالــــب ويل الرجــــل الديــــة مــــن املــــرأة بعــ

 .ال نصفها، الن دية يد املرأة نصف دية يد الرجل) ثالثة ار�عها(قصاصا
مـايقوم مقـام (�ن يقتـل املـرأة) يف النفس(فمات الرجل) مث سرت(ع يديها ورجليهاوقط) فاقتص(قطعت املرأة يدي الرجل ورجليه: اي) ١٩٨(

 .الحتمال أن تكون الدية الكاملة عند السراية) تردد(وهو اليدان والرجالن) الدية
 .لعل املقصود به الوارث) ١٩٩(
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اجلــاين، وقــع القصــاص �لســراية ، مث مــات ا�ــين عليــه �لســراية، مث )٢٠٠(لــو اقــتص مــن قــاطع اليــد: احلاديــة عشــرة
أمـا لـو سـرى القطـع إىل اجلـاين أوال مث .وكذا لو قطع يـده مث قتلـه، فقطـع الـويل يـد اجلـاين، مث سـرت إىل نفسـه.موقعه

 .سرى قطع ا�ين عليه، مل تقع سراية اجلاين قصاصا، ال�ا حاصلة قبل سراية ا�ين عليه، فكانت هدرا
 .)٢٠١(ن فعفا املقطوع، مث قتله القاطع فللويل القصاص يف النفس بعد رد دية اليدلو قطع يد إنسا: الثانية عشرة

 .وكذا لو قتل مقطوع اليد، قتل بعد أن يرد عليه دية يده، إن كان ا�ين عليه أخذ ديتها أو قطعت يف قصاص
بـن كليـب عـن أيب ولو كانت قطعت من غري جناية وال أخذ هلا دية، قتل القاتل من غـري رد، وهـي روايـة سـورة 

 .)٢٠٢(وكذا لو قطع كفا بغري أصابع، قطعت كفه بعد رد دية االصابع.عبدهللا 
ـــا أنـــه قتـــل، وكـــان بـــه رمـــق فعـــاجل نفســـه وبـــرئ، مل يكـــن للـــويل  ولـــو ضـــرب ويل الـــدم اجلـــاين قصاصـــا، وتركـــه ظن

 .القصاص يف النفس حىت يقتص منه �جلراحة أوال
 .مع ارساله السند )٢٠٣(، ويف ا�ن ضعفن، عمن أخربه، عن أحدمها وهذه رواية إ�ن بن عثما

واالقرب أنه إن ضربه الويل مبا ليس له االقتصاص به، اقتص منه، وإال كان له قتله، كما لو ظن أنه ا�ن عنقـه، 
 .مث تبني خالف ظنه بعد انصالحه، فهذا له قتله، وال يقتص من الويل، النه فعل سائغ

___________________________________ 
) موقعـه(مثاله، قطع زيد يد عمرو، فقطع عمرو يد زيد قصاصا، فمات عمرو من سراية جـرح قطـع يـده، مث مـات زيـد �لسـراية ايضـا) ٢٠٠(
 .بل يؤخذ من تركة اجلاين نصف الدية لسقوط النصف اآلخر بقصاص قطع يد اجلاين) هدرا(يكون كقتل اجلاين قصاصا: اي
ين عليــه(قتــل قاتــل شخصــا مقطــوع اليــد: اي) مقطــوع اليــد(اذ العفــو حبكــم االســتيفاء فكانــه أخــذ ديــة يــده) ٢٠١( ديــة ) ديتهــا(املقتــول) ا�ــ
 .كما لو وقع حجر عليه، او سقط هو من شاهق فقطعت يده) من غري جناية(يده

-كما سيأيت يف كتاب الد�ت   -ولالربع البواقي الثلثا �لسوية  لال�ام الثلث،: دية كل اصبع عشر دية النفس على املشهور، وقيل) ٢٠٢(
 .�ن يضرب اجلاين ويل املقتول ظلما مبثل ضربه له) �جلراحة اوال(قتله: اي) يف النفس(بسيف بقصد القتل) ولو ضرب(
ا�� رواه عمـن اخـربه عـن أحـدمها  الن) مـع ارسـاله(النه من الناووسية وان كان فيمن نقل امجاع العصابة علـى تصـحيح مايصـح عنـه) ٢٠٣(
: اي) ا�ن عنقـه(�نيـا) كـان لـه قتلـه(مـن ويل املقتـول) اقـتص منـه(كالضـرب �لعصـا وحنـوه) مبـا لـيس لـه(- يعـين البـاقر او الصـادق  -

 .جائز: اي) سائغ(�نيا) له قتله(قطعه

 )٢٠٤(القسم الثاىن يف قصاص الطرف
 .لعضو غالبا، أو االتالف مبا قد يتلف ال غالبا مع قصد االتالفوموجبه اجلناية مبا يتلف ا

___________________________________ 
  كما لو ادخل مسمارا يف عينه فإنه سبب التالف العني غالبا، سواء كان ) غالبا(العضو، مقابل قصاص النفس: اي) ٢٠٤(
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فيقـتص للرجـل مـن .)٢٠٥(ة، أويكون ا�ـين عليـه أكمـلالتساوي يف االسالم، واحلري: ويشرتط يف جواز االقتصاص
ويقـــتص للـــذمي، وال يقـــتص لـــه مـــن .املـــرأة وال يؤخـــذ الفضـــل، ويقـــتص منـــه بعـــد رد التفـــاوت يف الـــنفس أو الطـــرف

 .مسلم
وللتسـاوي يف السـالمة، فـال تقطـع .)٢٠٦(كمـا ال يقـتص لـه يف الـنفس.وللحر من العبد، وال يقتص للعبد من احلر

ــذهلا اجلــايناليــد الصــحيح ربة ا�ــا ال تنحســم، .ة �لشــالء، ولــو ب ويقطــع الشــالء �لصــحيحة، إال أن حيكــم أهــل اخلــ
 .فيعدل إىل الدية تفصيا من خطر السراية

 .وتقطع اليمني �ليمني
 .فإن مل يكن ميني، قطعت �ا يسراه

مجاعـة علـى التعاقـب، قطعـت وكـذا لـو قطـع أيـدي .ولو مل يكن ميني وال يسار، قطعـت رجلـه اسـتنادا إىل الروايـة
 .يداه ورجاله �الول فاالول، وكان ملن يبقى الدية

طوال وعرضا، وال يعترب نزوال بل يراعى حصول اسم الشجة، لتفـاوت  )٢٠٧(ويعترب التساوي �ملساحة يف الشجاج
 .، كاجلائفة واملأمومة)٢٠٨(وال يثبت القصاص فيما فيه تغرير.الرؤوس يف السمن
ارصـــة والباضـــعة والســـمحاق واملوضـــحة، ويف كـــل جـــرح ال تغريـــر يف أخـــذه، وســـالمة الـــنفس معـــه وتثبـــت يف احل

 .غالبة، فال يثبت يف اهلامشة وال املنتقلة، وال يف كسر شئ من العظام، لتحقق التغرير
___________________________________ 

ت عينـه، فـإن الضـرب قـد يتلـف العـني أمـا الغالبـا، كما لو ضـرب بكفـه ضـر� ) الغالبا(قصده من ذلك اتالف العني أم ال غـري شـديد، فعميـ
 .بشرط أن يكون قصده من هذا الضرب اتالف عينه، يف هاتني الصورتني حيق للمجين عليه ان يعمي عني اجلاين قصاصا

ين عليــه املســلم او الرجــل) ٢٠٥( ظلمــا قتــل الرجــل بعــد رد مخســمائة  فلــو قتــل رجــل امــرأة عمــدا) او الطــرف(كاجلــاين الكــافر، او املــرأة، وا�ــ
 .دينار اليه، او قلع الرجل عينا واحدة من املرأة، قلعت املرأة عينه قصاصا بعد رد مئتني ومخسني دينارا اليه

: اي) ال تنحسـم(رضي اجلاين يقطع يده الصـحيحة: اي) ولو بذهلا(اليابسة،: اي) �لشالء(فلو قتل احلر عبدا، اليقتل احلر قصاصا) ٢٠٦(
 .ختلصا: اي) تفصيا(ال ينقطع دمها وال يطيب جرحها وخيشى السراية وموته

احلارصة، والدامية، واملتالمحة، والسمحاق، واملوضحة واهلامشة، واملنقلة، : انواعها مثانية) اسم الشجة(وهي اجلروح والكسور يف الرأس) ٢٠٧(
 .واملأمومة، وسيأيت معانيها وأحكامها يف أواخر كتاب الد�ت

معــرض �لـــنفس او العضـــو للتلـــف او الـــز�دة عـــن اجلنايـــة، النـــه اذ مل يتلــف مـــن اجلـــاين، فرمبـــا يتلـــف مـــن القصـــاص، والجيـــوز يف : اي) ٢٠٨(
ت) فاجلائفــة(القصــاص اكثــر مــن اجلنايــة يت تصــل إىل اجلــوف مــن ايــة جهــة كانــ يت تصــل إىل املــخ) واملأمومــة(هــي الضــربة الــ وال تغريــر يف (هــي الــ

 .تلف نفس او عضو، او ز�دة عن اجلناية�حتمال ) أخذه
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ال، ملـا ال �مـن مـن السـراية املوجبـة لـدخول الطـرف : ؟ قـال يف املبسـوط)٢٠٩(وهل جيوز االقتصاص قبل االنـدمال
 .�جلواز مع استحباب الصرب، وهو أشبه: فيها، وقال يف اخلالف

 .)٢١٠(لديةولو قطع عدة من أعضائه خطأ، جاز أخذ د��ا، ولو كانت أضعاف ا
 .يقتصر على دية النفس حىت يندمل، مث يستويف الباقي: وقيل

 .أو يسري فيكون له ما أخذه وهو أوىل، الن دية الطرف تدخل يف دية النفس وفاقا
يف موضـــع االقتصـــاص، مث يشـــق مـــن  )٢١١(وكيفيـــة القصـــاص يف اجلـــراح، أن يقـــاس خبـــيط أو شـــبهه، ويعلـــم طرفـــاه

إن شــق علــى اجلــاين، جــاز أن يســتويف منــه يف أكثــر مــن دفعــة.ىاحــدى العالمتــني إىل االخــر  ويــؤخر القصــاص يف .فــ
 .وال يقتص اال حبديدة.االطراف، من شدة احلر والربد، إىل اعتدال النهار

 .ولو قلع عني إنسان، فهل له قلع عني اجلاىن بيده؟ االوىل انتزاعها حبديدة معوجة، فإنه أسهل
، مل خيـرج يف القصـاص إىل العضـو اآلخـر، واقتصـر علـى )٢١٢(جلاين وتزيد عنهولو كانت اجلراحة تستوعب عضو ا

 .ما حيتمله العضو
 .ويف الزائد بنسبة املتخلف إىل أصل اجلرح
، فاســـتوعبته اجلنايـــة، مل يســـتوعب يف املقـــتص منـــه، واقتصـــر علـــى قـــدر )٢١٣(ولـــو كـــان ا�ـــين عليـــه صـــغري العضـــو

 .مساحة اجلناية
 .)٢١٤(اقتص، مث الصقها ا�ين عليه، كان للجاين ازالتها لتحقق املماثلةولو قطعت أذن انسان ف

 ولو قطعها فتعلقت.وكذا احلكم لو قطع بعضها.ال ال�ا ميتة: وقيل
___________________________________ 

 .قبل برء اجلرح من بدن ا�ين عليه: اي) ٢٠٩(
ت يــــداه ورجــــاله واذ�ه، وانفــــه ول) ٢١٠( ــ ــامالتكمــــا لــــو قطعــ ـــون مخــــس د�ت كــ ـــدمل(ســــانه، فا�ــــا تكــ ذ جممـــــوع ) ينـ ــ ــرئ أخــ ــإن بــ ـــربأ، فــ يـ

 .امجاعا) وفاقا(دية نفس واحدة) ماأخذه(الد�ت
ىت اذا كـان اجلـاين قلـع العـني ) أسهل(الخبشب وحجارة وحنومها) اال حبديدة(شيئا فشيئا) من دفعه(اي صعب) شق(يف بدن اجلاين) ٢١١( حـ

 .بغري ذلك
ين عليــه �حــداث جــرح يف كمــا لــو كــان ) ٢١٢( ين عليــه طــويال، فأحــدث يف جبهتــه جرحــا بطــول أصــبع، فــال يقــتص ا�ــ اجلــاين قصــريا، وا�ــ

ت جبهـة اجلـاين  ت اجلراحـة داميـة وهــي  -مــثال  -جبهـة اجلـاين مبقـدار اصــبح جيـرح مقـدارا مــن رأسـه ايضـا، فلـو حتملــ نصـف اصـبع فقـط وكانــ
 .يف اللحم يسريا وديتها بعريان جرح جبهته بقدر نصف اصبع، واخذ منه بعريا دية للباقيعلى املشهور اليت تقشر جلد الرأس و�خذ 

 .هذا عكس املثال االول) ٢١٣(
بقطـــع اذن اجلـــاين ال حبـــد ) ممكنـــة(فليســـت مـــوردا للقصـــاص، الن مـــورد القصـــاص االذن احليـــة) ال�ـــا ميتـــة(يف الشـــني تشـــويه اخللقـــة) ٢١٤(

 .االنفصال بل حبد التعلق جبلدة
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 .ويثبت القصاص يف العني. جبلده، ثبت القصاص الن املماثلة ممكنة
خلقــة، فــإن عمــي فــإن احلــق أعمــاه وال رد، أمــا لــو قلــع عينــه الصــحيحة ذو عينــني،  )٢١٥(ولــو كــان اجلــاين أعــور

م، نعــ: ، وقيـل)العـني �لعـني:(ال، لقولـة تعـاىل: اقـتص لـه بعـني واحـدة ان شـاء وهـل لـه مـع ذلـك نصـف الديـة؟ قيـل
 .متسكا �الحاديث، واالول أوىل

يطــرح علــى االجفــان قطــن مبلــول، ويقابــل : ، توصــل يف املماثلــة، وقيــل)٢١٦(ولــو أذهــب ضــوء العــني دون احلدقــة
 .مبرآة حمماة مواجهة للشمس حىت تذهب الباصرة، وتبقى احلدقة

 .لذكرويف قطع ا )٢١٧(احلاجبني، وشعر الرأس، واللحية فإن ثبت فال قصاص: ويثبت يف
 .ذكر الشاب والشيخ والصيب والبالغ والفحل، والذي سلت خصيتاه، واالغلف واملختون: ويتساوى يف ذلك

 .، ويثبت بقطعه ثلث الدية)٢١٨(نعم، ال يقاد الصحيح بذكر العنني
 .ويف اخلصيتني القصاص، وكذا يف إحدامها، اال أن خيشى ذهاب منفعة االخرى، فيؤخذ ديتها

 .ولو كان اجلاين رجال، فال قصاص وعليه ديتها.كما يثبت يف الشفتني  )٢١٩(نويثبت يف الشفري
 .ويف رواية عبدالرمحن بن سيابة

 .إن مل يؤد ديتها قطعت هلا فرجه، وهي مرتوكة: عن أىب عبدهللا 
 ولو كان ا�ين عليه خنثى، فإن تبني أنه ذكر، فجىن عليه رجل كان يف ذكره

___________________________________ 
 .لنصف الدية) وال رد(وهو الذي له عني واحدة) ٢١٥(
ــــني: اي) ٢١٦( ــــة العــ ــــاين حرقــ ــــذهب اجلــ ــة(مل يــ ـــه) يف املماثلــــ ــــد عليـــ ــــاين بــــــدون أن يزيــ ـــني اجلــ ــوء عـــ ـــ ـــذهب ضـ ث يـــ ـــ ـــأذى ) مبلــــــول(حبيـــ ــئال تتـــ ـــ لـ

 .مفتوح العني) ويقابل(االجفان
) ويف قطـع الـذكر(لى املشهور كون ا�ين عليه عبدا قيمته الف دينار، فكـم كـان ينقصـه القيمـة بـذلك؟وإمنا فيه االرش، �ن يفرض ع) ٢١٧(

الـذي مل ) االغلـف(اخرجـت) سـلت(الرجـل الكبـري) والفحـل(ايضا يثبت القصاص، فمن قطع ذكـر آخـر عمـدا ظلمـا جـاز قطـع ذكـره قصاصـا
 .خينت

خص ) ٢١٨( ان (ذكـر العنــني) يقطعــه(صــحيح الـذكر قطــع ذكـر عنـني اليقطــع ذكـره قصاصـاالعنـني هـو الــذي ال ينتصـب ذكـره، فلــو قطـع شـ
ى ين) خيشــ ع خصــية واحــدة مــن زيــد قصاصــا اال اذا خشــى ذهــاب منفعــة اخلصــية : يعــ لــو قطــع زيــد خصــية واحــدة مــن عمــرو، جــاز لعمــرو قطــ

 .نصف دية القتل) ديتها(االخرى يقطع واحدة منهما
وهـي ديـة ) ديتهمـا(احاطة الفم، فلو قطعت امرأة شفري امرأة اخرى، او احـد الشـفرين اقتصـت منهـاومها اللحمان احمليطان �لفرج ك) ٢١٩(

 .اي ذكر الرجل يف مقابل قطع الرجل شفريها) فرجه(نفس كاملة

    



٢٨٤ 

ولــو كــان اجلــاين إمــرأة، كــان يف املــذاكري الديــة، ويف الشــفرين احلكومــة . )٢٢٠(وأنثيــة القصــاص، ويف الشــفرين احلكومــة
ـــذكر .ولـــو تبـــني أنـــه امـــراة، فـــال قصـــاص علـــى الرجـــل فيهمـــا، وعليـــه يف الشـــفرين ديتهمـــا. ليســـا أصـــال ال�مـــا ويف ال

رب.ولـو جنـت عليـه امـرأة، كـان يف الشـفرين القصـاص، ويف املـذاكري احلكومـة. واالثنيني احلكومة حـىت  )٢٢١(ولـو مل يصـ
إن طالــب �لقصــاص، مل يكــن لــه لتحقــق االحتمــال طالــب �لديــة، أعطــى اليقــني، وهــو ديــة  ولــو. تســتبان حالــه، فــ

 .الشفرين
أو تبــني أنــه أنثــى، أعطــى . ولــو تبــني بعــد ذلــك أنــه رجــل، أكمــل لــه ديــة الــذكر واالنثيــني واحلكومــة يف الشــفرين

ولـو طالـب �حلكومـة مـع .ولو قال أطالب بدية عضو، مع بقـاء القصـاص يف البـاقي، مل يكـن لـه.احلكومة يف الباقى
وكـذا يقطـع .ويقطـع العضـو الصـحيح ��ـذوم، اذا مل يسـقط منـه شـئ. ويعطى أقل احلكومتني.بقاء القصاص، صح

 .ولو قطع بعض االنف.)٢٢٢(االنف الشام �لعادم له، كما تقطع االذن الصحيحة �لصماء
 .نسبنا املقطوع إىل أصله، وأخذ� من اجلاين حبسابه، لئال يستوعب أنف اجلاين بتقدير أن يكون صغريا

 .ا يثبت القصاص يف أحد املنخرينوكذ
ال، ويقــتص إىل حــد : ؟ قيــل)٢٢٤(وتؤخــذ الصــحيحة �ملثقوبــة، وهــل تؤخــذ �ملخرومــة )٢٢٣(وكــذا البحــث يف االذن
 .اخلرم، واحلكومة فيما بقي

 .يقتص اذا رد دية اخلرم كان حسنا: ولو قيل
 كان  ، وعادت �قصة أو متغرية)٢٢٥(ويف السن القصاص، فإن كانت سن مثغر

___________________________________ 
ــرعي: اي) ٢٢٠( ــاحيكم �حلــــاكم الشــ ــرعا، يكــــون الشــــفران حلمــــني : اي) اصــــال(مــ ــرا شــ اصــــليا، بــــل زائــــدا، النــــه بعــــد ثبــــوت كــــون اخلنثــــى ذكــ

 .حسب العالمات الشرعية صار اخلنثى حمكوما بكونه امرأة: اي) انه امرأة(زائدين
ين عليــه) ٢٢١( ) ديــة الــذكر(الــف دينــار علــى املشــهور) ديــة الشــفرين(وهــو االقــل ديــة) اليقــني(هــل هــو ذكــر شــرعا أو انثــى) لــهحا(اخلنثــى ا�ــ

الن احـد الثالثـة زائـد قطعـا ) مل يكـن لـه(وهو الذكر واالنثيان احملكومان �لـز�دة شـرعا) يف الباقي(للذكر دية كاملة، ولالنثيني دية كاملة، ايضا
فينظر هـل ) اقل احلكومتني(حىت يظهر ان اخلنثى ذكر ام انثى) بقاء القصاص(فيه احلكومة، ومل يعلم ماذا هو؟ القصاص فيه، وال دية له، بل

يت التســمع) ٢٢٢(اخلنثـى بـال شــفرين مـع املــذاكري واالنثيـني اكثــر قيمـة، ام اخلنثــى بـال مـذاكري وانثيــني مـع الشــفرين؟ فلــو كـان طــول ) صـغريا(الـ
ت وطـول انـف ا�ـىن عليـه مثانيـة سـنتمرتات، وكـان اجلـاين قـد قطـع اربعـة سـنتمرتات اي نصـف االنـف، فيقطـع انف اجلاين مـثال اربعـة سـنتمرتا

 .نصف انف اجلاين وهو سنتمرتان اثنان، المتام االنف اربعة سنتمرتات
 .فقطع نصفها، وثلثها، وربعها وهكذا، ال مبقدار طول املقطوع يف اجلناية) ٢٢٣(
 .املشقوقة: اي) ٢٢٤(
الذي مل يثغر، وليس لسنه ) الصيب(وهي السن اليت هلا اصل �بت يف اللحم، وهي السن اليت ثبت بعد السقوط يف ا�م الصغر عادة) ٢٢٥(

 .اصل �بت يف اللحم

    



٢٨٥ 

 .وإن عادت كما كانت، فال قصاص وال دية.فيها احلكومة
إن عــادت، فف.أمــا ســن الصــيب، فلينظــر �ــا ســنة.�الرش، كــان حســنا: ولــو قيــل يهــا احلكومــة، واال كــان فيهــا فــ
 .القصاص
 .ولو مات قبل اليأس من عودها، قضي لوارثه �الرش. )٢٢٦(يف سن الصيب بعري مطلقا: وقيل

 .ولو اقتص البالغ �لسن فعادت سن اجلاين، مل يكن للمجين عليه ازالتها، ال�ا ليست جبنسه
 .، وال �لعكس، وال أصلية بزائدة)٢٢٧(ويشرتط يف االسنان التساوي يف احملل، فال يقلع سن بضرس

وتقطـــع االصـــبع �الصـــبع، مـــع .وكـــذا حكـــم االصـــابع االصـــلية والزائـــدة.وكـــذا ال تقلـــع زائـــدة، مـــع تغـــاير احمللـــني
، أو )٢٢٩(وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده، تؤخذ الدية مـع فقـده، مثـل أن يقطـع إصـبعني ولـه واحـدة.)٢٢٨(تساويهما

 .ع أصابعيقطع كفا �ما، وليس للقاط
 :مسائل
وهـل �خـذ ديـة االصـبع؟ .، كـان للمجـين عليـه قطـع الناقصـة)٢٣٠(إذا قطع يدا كاملة، ويده �قصـة إصـبعا: االوىل

 .ليس له ذلك، اال ان يكون أخذ ديتها: نعم، ويف املبسوط: قال يف اخلالف
 مث )٢٣١(ولو قطع اصبع رجل، فسرت إىل كفه

___________________________________ 
ــد) ٢٢٦( ــواء عــــادت ام مل تعــ ــدثبت القصــــاص) قبـــل اليــــأس(سـ ــأس يكـــون قــ امنــــا ذكــــر البــــالغ النـــه كــــان يف قصــــاص الصــــيب ) البـــالغ(اذبعــــد اليــ

 .فإ�ا سن �نية هبة من هللا تعاىل) ليست جبنسه(خالف
) احمللـني(هي السـن الـيت تنبـت احيـا� خلـف االسـنان، أو قـدامها) بزائدة(حتتاالضرس هي السن املربعة اليت وقعت يف االطراف فوقا و ) ٢٢٧(

والثنيـة بر�عيـة، او �ب، او ضـاحك، او ال �لعكـس، وال :(كما لو كانت احدامها عند الضروس، واالخرى عند الر�عيات، قال يف اجلـواهر
 ).يسر وان فقد املماثل من اجلاينر�عية مثال من اعلى او من اجلاين االمين مبثلها من أسفل او من اال

 .فتقطع ا�ام اليد اليمىن ��ام اليد اليمىن، وكذا ا�ام اليسرى ��ام اليسرى، والسبابة �لسبابة، وهكذا) ٢٢٨(
 .فيقطع ا�ين عليه قصاصا اصبع اجلاين، و�خذ منه الدية لالصبع االخرى) ٢٢٩(
�ن تكون اصبع اجلاين مقطوعة جبناية وقد أخذ ديتها، فيعطي تلك الدية للمجين ) أخذ ديتها(تنياو اكثر، او اقل مثل امنلة، او امنل) ٢٣٠(

 .عليه، أما اذا كانت تلك االصبع �قصة خلفة، او �فة وحنو ذلك فال
ت اال صـلح) المكـان(�ن يقطـع ا�ـين عليـه اصـبع اجلـاين أوال، مث يقطـع كفـه) فيهمـا(فقطعت كفـه) ٢٣١( ا، او حيـث الميكـن والديـة ال تثبـ

ذي يلــي اال�ــام) الكــوع(القصــاص لعــدم القصــاص يف كســر العظــام لعــدم امكــان ضــبط ) يف الزائــد(مــن الكــوع) اقــتص يف اليــد(طــرف الزنــد الــ
 .املماثلة غالبا الختالطها �لعروق واالعصاب وحنو ذلك

    



٢٨٦ 

 .اندملت، ثبت القصاص فيهما
قي؟ الوجــه ال، المكــان القصــاص فيهمــا، ولــو قطــع يــده مــن وهــل لــه القصــاص يف االصــبع، وأخــذ الديــة يف البــا

ولـو قطعهـا يف .ولـو قطـع معهـا بعـض الـذراع، اقـتص يف اليـد، ولـه احلكومـة يف الزائـد.مفصل الكوع، ثبت القصـاص
 .، وال يقتص يف اليد، و�خذ أرش الزائد والفرق بني)٢٣٢(املرفق، اقتص منه

 .، وللمقطوع كذلك، ثبت القصاص لتحقق التساوياصبع زائدة )٢٣٣(إذا كان للقاطع: الثانية
وإن كانـت يف .ولو كانت الزائدة للجاين، فإن كانـت خارجـة عـن الكـف، اقـتص منـه أيضـا، ال�ـا تسـلم للجـاين

ولـو كانـت .ثبـت القصـاص يف اخلمـس دون الزائـدة ودون الكـف، وكـان يف الكـف احلكومـة.مست االصـابع منفصـلة
 .قتصاص فيما عدا امللتصقة، وله دية اصبع، واحلكومة يف الكفمتصلة ببعض االصابع، جاز اال

 .)٢٣٤(أما لو كانت الزائدة للمجين عليه، فله القصاص ودية الزائدة، وهو ثلث دية االصلية
ولو كانت له أربع اصـابع اصـلية وخامسـة غـري اصـلية مل يقطـع يـد اجلـاين اذا كانـت أصـابعه كاملـة أصـلية، وكـان 

 .ص يف أربع وأرش اخلامسةللمجين عليه القصا
ولـو اختلـف حمـل .أما لو كانت االصبع اليت ليسـت اصـلية للجـاين ثبـت القصـاص، الن النـاقص يؤخـذ �لكامـل

 .ولو كانت المنله طرفان فقطعهما.الزائدة، مل يتحقق القصاص، كما اليقطع ا�ام خبنصر
 .تص واخذ االرش للطرف االخر، ثبت القصاص لتحقق التساوي وإال اق)٢٣٥(فإن كان للجاين مساوية

 .ولو كان الطرفان للجاين، مل يقتص منه، وكان للمجين عليه دية أمنلته، وهو ثلث دية االصبع
ولــو قطــع مــن واحـــد االمنلــة العليــاء، ومـــن آخــر الوســطى، فــإن ســـبق صــاحب العليــاء اقـــتص لــه، وكــان لالخـــر 

 .الوسطى
 ء، اقتصوإن سبق صاحب الوسطى اخر، فإن اقتص صاحب العليا

___________________________________ 
ــذراع) �خــــذ(مــــن املرفــــق: اي) ٢٣٢( ض ) والفــــرق(�ن يقــــتص مــــن الزنــــد و�خــــذ ارش الــ ــ ــق، وعــــدم القطــــع لــــو قطــــع بعــ ــع مــــن املرفــ بــــني القطــ

 .المكان ضبط املماثلة يف االول دون الثاين) بني(الذراع
ــع الكــــف) ٢٣٣( ذي قطــ ــ ين عل) ثبــــت القصــــاص(الــ ــ ــع ا�ــ ــا اصــــبع فيقطــ ع اجلــــاين كفــــه وفيهــ ــ ــا اصــــبع زائــــدة كمــــا قطــ يــــه كــــف اجلــــاين الــــيت فيهــ

) ديـة اصـبع(االصبع الزائدة) ال�ا(بقطع كفه اليت فيها مخس اصابع) ايضا(دون ا�ين عليه) للجاين(فوق الكف يف الذراع: اي) خارجه(زائدة
 .وهي عشر دية النفس يف غري اال�ام، ويف اال�ام على املشهور

 .االمنلة هي العقد االول من كل اصبع) المنلة(ثالثة ابعرة وثلث بعري، الن دية كل اصبع عشرة ابعرة: اي) ٢٣٤(
 .يؤخر حىت صاحب االمنلة الوسطى: يعين) اخر(امنلة مساوية) ٢٣٥(

    



٢٨٧ 

ولـو �در صـاحب الوسـطى .وإن عفا، كان لصاحب الوسـطى القصـاص، إذا رد ديـة العليـا.لصاحب الوسطى بعده
 .فقد استوىف حقه وز�دة، فعليه دية الز�دة، ولصاحب العلياء على اجلاين دية امنلتهفقطع 

يقتضـــي مـــذهبنا : ، قـــال يف املبســـوط)٢٣٦(إذا قطـــع ميينـــا فبـــذل مشـــاال، فقطعهـــا ا�ـــين عليـــه مـــن غـــري علـــم: الثالثـــة
 .سقوط القود، وفيه تردد، الن املتعني قطع اليمىن، فال جيزي اليسرى مع وجودها

 .لى هذا يكون القصاص يف اليمىن �قيا، ويؤخر حىت يندمل اليسار، توقيا من السراية بتوارد القطعنيوع
وأمـــا الديـــة، فـــإن كـــان اجلـــاين مســـع االمـــر �خـــراج اليمـــىن، فـــاخرج اليســـار مـــع العلـــم ��ـــا ال جتـــزي، وقصـــد إىل 

 .، فال دية أيضا)٢٣٧(اخراجها
ــذهلا للقطــع، فكانــت شــبهة يف ســقوط ســ: ولــو قطعهــا مــع العلــم، قــال يف املبســوط قط القــود إىل الديــة، النــه ب

 .على قطع ما الميلكه، فيكون كما لو قطع عضوا غري اليد )٢٣٨(القود وفيه إشكال، النه أقدم
 .وكل موضع لزمه دية اليسار يضمن السراية، وال يضمنها لو مل يضمن اجلناية

 .قول الباذل، النه أبصر بنيته: ال، فأنكر الباذل، فالقولبذلتها مع العلم ال بد: )٢٣٩(ولو اختلفا، فقال
ولو اتفقا علـى بـذهلا بـدال، مل تقـع بـدال، وكـان علـى القـاطع ديتهـا، ولـه القصـاص يف اليمـىن ال�ـا موجـودة، ويف 

 .هذا تردد
، )٢٤٠(يفاءولو كان املقتص جمنو�، فبذل له اجلاين غري العضو فقطعه، ذهب هدرا اذ لـيس للمجنـون واليـة االسـت

 .فيكون الباذل مبطال حق نفسه
ال يكـــون قصاصـــا، الن : وقـــع االســـتيفاء موقعـــه وقيـــل: ولــو قطـــع ميـــني جمنـــون، فوثـــب ا�نـــون فقطـــع ميينــه، قيـــل

ا�نــون لــيس لــه أهليــة االســتيفاء، وهــو أشــبه، ويكــون قصــاص ا�نــون �قيــا علــى اجلــاين، وديــة جنايــة ا�نــون علــى 
 .عاقلته

 مات بعد: قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا، فقال الويللو : الرابعة
___________________________________ 

 .اليمىن: اي) مع وجودها(من غري علم �ن هذه الشمال: اي) ٢٣٦(
ين عليــه) ولــو قطعهــا(العــن ســهو، او ذهــول، او غفلــة: اي) ٢٣٧( ين) إىل الديــة(��ــا اليســرى) مــع العلــم(ا�ــ ين عليــه ال يقــتص مــ: يعــ ن ا�ــ

 .القاطع لليسرى بقطع يسراه، بل تؤخذ منه الدية للجاين
يت الحيـق لـه قطعهـا: اي) ٢٣٨( فلـو سـرى قطـع اليسـار وأتلـف شـيئا مـن بدنـه او مـات ضـمن ) السـراية(ا�ين عليه اقدم على قطع اليسـرى الـ

 .السراية
ين) ولـو اتفقـا(عـن اليمـني) ال بـدال(بذل اليسار �نه الجيوز) مع العلم(قال القاطع للجاين املقطوع منه: اي) ٢٣٩( القـاطع واملقطـوع منـه : يعـ

 .بقاء حق القصاص يف اليمن: اي) ويف هذا(اتفقا على أنه بذل يساره بدال عن اليمني
 .الن عمده حبكم اخلطأ) على عاقلته(حق القصاص، فبقى حق القصاص او الدية: اي) ٢٤٠(

    



٢٨٨ 

 .فالقول قول اجلاين مع ميينه.فإن كان الزمان قصريا ال حيتمل االندمال.�لسراية مات: ، وقال اجلاين)٢٤١(االندمال
 .قول الويل، الن االحتمالني متكافئان، واالصل وجوب الديتني: فإن أمكن االندمال، فالقول

 .قول اجلاين: ، فالقول)٢٤٢(ولو اختلفا يف املدة
ت مــدة  أمــا لــو قطــع يــده فمــات، وادعــى اجلــاين االنــدمال، فــادعى الــويل الســراية، فــالقول قــول اجلــاين، إن مضــ

 .ميكن االندمال
 .قول الويل، وفيه تردد: ولو اختلفا، فالقول

ولو ادعى اجلاين أنه شرب مسا فمات، وادعـى الـويل موتـه مـن السـراية، فاالحتمـال فيهمـا سـواء، ومثلـه امللفـوف 
، وادعـى اجلـاين أنـه كـان ميتـا، فاالحتمـاالن متسـاو�ن، أذا قده بنصفني، وادعـى الـويل أنـه كـان حيـا )٢٤٣(يف الكساء

 .فريجح قول اجلاين مبا أن االصل عدم الضمان، وفيه احتمال آخر ضعيف
 .بدية اصبع )٢٤٤(لو قطع اصبع رجل ويد آخر، اقتص لالول مث للثاين، ويرجع: اخلامسة

 .االصبع ولو قطع اليد أوال مث االصبع من آخر، اقتص لالول وألزم للثاين دية
اذا قطع اصبعه فعفا ا�ين عليه قبـل االنـدمال، فـإن انـدملت فـال قصـاص وال ديـة، النـه إسـقاط حلـق : السادسة

 .)٢٤٥(�بت عند االبراء
 .عفوت عن اجلناية، سقط القصاص والدية، ال�ا ال تثبت اال صلحا: ولو قال
صـبع، ولـه ديـة الكـف، ولـو سـرت إىل عفـوت عـن اجلنايـة مث سـرت إىل الكـف سـقط القصـاص يف اال: ولو قـال

ولو صرح �لعفو، صح فيما كان �بتا وقت االبـراء، وهـو .نفسه، كان للويل القصاص يف النفس بعد رد ما عفا عنه
 .دية اجلرح

 أما القصاص يف النفس أو الدية، ففيه تردد، النه ابراء مما مل
___________________________________ 

ين عليـه �لسـراية ) �لسـراية(روح ليأخذ ديتني، دية كاملة لليدين، ودية اخرى للرجلنيبرء اجل: اي) ٢٤١( ليعطـي ديـة واحـدة، إذ لـو مـات ا�ـ
 .واحدة لليدين، والثانية للرجلني) الديتني(كما لو مات بعد يومني من القطع) قصريا(فكل الد�ت تدخل يف دية النفس

حـىت يكـون املـوت غـري مسـتند ) االنـدمال(بـل مـات بعـد يـومني: قطع يديه ورجليه وقـال اجلـاين مات بعد سنة من: فقال ويل املقتول) ٢٤٢(
 .ليأخذ دية نفس كاملة) السراية(إىل القطع ليعطي نصف الدية

 .ليعطي فقط عشر دية) ميتا(ليأخذ دية القتل) كان حيا(بسيف وحنوه يف وسطه) قده(�لكسر هو الثوب وحنوه) ٢٤٣(
 .برتجيح الويل كونه كان حيا) ضعيف(-كما سيأيت يف اواخر كتاب الد�ت   -مليت عشر دية احلي القتل، الن دية ا

 .ا�ين عليه الثاين، النه قطعت يده مع اصابعه، وقطع هو قصاصا يدا تنقصها اصبع واحدة: اي) ٢٤٤(
صـاص فللعفـو وامـا الديـة فلمـا ذكـره املـاتن امـا الق) سقط القصـاص والديـة(عند العفو، وكل حق �بت عفى عنه صاحبه يسقط: اي) ٢٤٥(

ت اذ عنـد : اي) مل جيـب(فمـات مـن سـراية قطـع االصـبع) إىل نفسـه(واتلـف الكـف كلهـا) إىل الكف(��ا التثبت اال صلحا، وال صلح مل يثبـ
 .العفو واالبراء مل يثبت دية النفس حىت يقع العفو صحيحا

    



٢٨٩ 

حيـدث عنهـا، فلـو سـرت كـان عفـوه ماضـيا مـن الثلـث، النـه مبنزلـة وعمـا  )٢٤٦(يصح العفو عنها: ويف اخلالف .جيب
 .الوصية

 .أبرأتك مل يصح: ، فإن قال)٢٤٧(لو جىن عبد على حر جناية تتعلق برقبته: السابعة
وإن ابرأ السيد صح، الن اجلناية وان تعلقت برقبـة العبـد فإنـه ملـك للسـيد، وفيـه إشـكال، مـن حيـث إن االبـراء 

 .ةإسقاط ملا يف الذم
 .)٢٤٨(لو أبرأ قاتل اخلطأ احملض، مل يربأ.عفوت عن أرش هذه اجلناية، صح: ولو قال

 .عفوت عن أرش هذه اجلناية، صح: ولو أبرأ العاقلة، أو قال
ولــو أبــرأ العاقلــة، مل .عفــوت عــن أرش هـذه اجلنايــة، صــح: ولـو كــان القتــل شــبيه العمــد، فـإن أبــرأ القاتــل، أو قــال

 .يربأ القاتل
___________________________________ 

�سـتثناء ديـة  -فـإن كانـت ديـة الـنفس ) مـن الثلـث(عن جناية قطع االصبع، وعما حيدث عن هذه اجلناية حىت ولو كان املوت: اي) ٢٤٦(
 .بقدر الثلث او اقل من الثلث نفذ االبراء واال توقف النفوذ على رضا الورثة -االصبع 

ين عليــه) قـال(كقتـل اخلطـأ او غـري ذلـك  توجـب املـال،: اي) ٢٤٧( ) صــح(ولـيس يف ذمـة املـوىل شـئ بـل برقبـة نفـس العبـد) يف الذمـة(احلـر ا�ـ
 .الن العفو اليشرتط فيه ان يكون مما يف الذمة بل اعم

 .الن ذمة القاتل ليست مشغولة يف اخلطأ احملض، اذ الدية على العاقلة) ٢٤٨(

    



٢٩٠ 

 كتاب الد�ت

 والنظر يف امور أربعة
 :النظراالول يف أقسام القتل ومقادير الد�ت

مثـل أن يرمـي : وخطـأ حمـض .مثـل أن يضـرب للتأديـب فيمـوت: وشـبيه العمـد .)١(وقـد سـلف مثالـه: القتل عمـد
 .)٢(أن يكون عامدا يف فعله وقصده: وضابط العمد .طائرا، فيصيب انسا�
 .أن يكون خمطئا فيهما: أ احملضاخلط  .ان يكون عامدا يف فعله، خمطئا يف قصده: وشبيه العمد

االبــل، أو مئتــا بقــرة، أو  )٣(مئــة بعــري مــن مســان: وديــة العمــد .وكــذا اجلنايــة علــى االطــراف تنقســم هــذه االقســام
 .مئتا حلة كل حلة ثو�ن من برود اليمني، أو ألف دينار، أو ألف شاة

 .ي �لديةأوعشرة آالف درهم، وتستأدى يف سنة واحدة من مال اجلاين مع الرتاض
 .)٤(وهي مغلظة يف السن واالستيفاء

 وله أن يبذل من إبل البلد أو من غريها، وأن يعطي من إبله أو إبل أدون أو أعلى اذا مل
___________________________________ 

 .كتاب الد�ت
 ).٣(يف كتاب القصاص، عند رقم) ١(
مــامل : مــااذا فعــل القتــل ومل يكــن قصــد القتـل لكنــه وقــع القتــل، واخلطــأ احملــض: عمــد�ن يكـون فعــل القتــل، وقصــد �لفعــل القتــل، وشـبه ال) ٢(

كقطــع اليــد، وقلــع العــني، وخــدش ) االطــراف(يفعــل القتــل بــل عمــل شــيئا آخــر، ومل يكــن قصــد القتــل، كمــن رمــى طــائرا فاصــاب انســا� وقتلــه
خص بقصـد ان يعميـه، فاصـا�ا وعمـي هـذا مـن رمـى �ل: اجلسم، وحنو ذلك اما عمد، او شبيه عمد، أو خطأ حمـض مـثال فعـل علـى عـني شـ

ت علـى عينـه  عمد، ومن رمى عينه حبصاة صـغرية للمـزاح ومل يقصـد ان يعميـه لكنـه عمـى فهـو شـبيه عمـد، ومـن رمـى حبصـاة علـى طـائر فوقعـ
 .واعمته فهو خطأ حمض

ت يف الســنة السادســة) ٣( ــ او رداء وازار، وحنــو ذلــك علــى اخــتالف تعبــريات كــرداء وقمــيص، ) ثــو�ن(مجــع مســنة، وهــي مــن االبــل مــا دخل
 .بني اجلاين وويل ا�ين عليه) مع الرتاضي(مجع برد كقفل ثوب يعمل يف اليمن) برود(اللغويني والفقهاء تبعا لبعض مايظهر من الروا�ت

اقـل كمـا سـيأيت قريبـا واالسـتيفاء مغلـظ فسنها دخلت يف السنة السادسة، خبالف، مئة من االبل يف قتل شبيه العمد وقتل اخلطأ فسنها ) ٤(
 .اذ انه يف خالل سنة واحدة خبالف شبه العمد، اخلطأ احملض فا�ما يف سنتني وثالث كما سيأيت

    



٢٩١ 

 .وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود االبل؟ فيه تردد، واالشبه ال. وكانت �لصفة املشرتطة )٥(تكن مراضا
 .بعضها مشروطا بعدم بعض، واجلاين خمري يف بذل أيها شاءوهذه الستة أصول يف نفسها، وليس 

 .، وثالث وثالثون حقة وأربع وثالثون ثنية طروقة الفحل)٦(ثالث وثالثون بنت لبون: ودية شبيه العمد
 .ثالثون بنت لبون، وثالثون حقة، وأربعون خلفة وهي احلامل: ويف رواية

 .ويضمن هذه الدية اجلاين دون العاقلة
 .تستأدى يف سنتني، فهي إذن خمففة عن العمد، يف السن ويف االستيفاء":  " وقال املفيد 

ولــو ازلقــت بعــد االحضــار . ولــو تبــني الغلــط، لــزم االســتدراك. ، رجــع إىل اهــل املعرفــة)٧(ولــو اختلــف يف احلوامــل
 .وبعد االقباض اليلزم.قبل التسليم، لزم االبدال
 .، وعشرون ابن لبون، وثالثون بنت لبون، وثالثون حقة)٨(رون بنت خماضعش: ودية اخلطأ احملض

ت خمــاض، ومخــس وعشــرون بنــت لبــون، ومخــس وعشــرون حقــة، ومخــس وعشــرون : ويف روايــة مخــس وعشــرون بنــ
 .جذعة

وتســـتأدى يف ثـــالث ســـنني، ســـواء كانـــت الديـــة �مـــة أو �قصـــة أو ديـــة طـــرف، فهـــى خمففـــة يف الســـن والصـــفة 
 .)٩(واالستيفاء

 .وهي على العاقلة، ال يضمن اجلاين منها شيئا
 .، ألزم دية وثلثا، من أي االجناس كان، تغليظا)١٠(ولو قتل يف الشهر احلرم

 .نعم، وال يعرف التغليظ يف االطراف: )١١(وهل يلزم مثل ذلك يف حرم مكة؟ قال الشيخان
___________________________________ 

 .اال اذا تراضيا معا) االشبه ال(قيمة االبل: يا) السوقية(مجع مريضة) ٥(
يت دخلـت يف السـنة الرابعـة،) حقـة(هي اليت دخلت يف السنة الثالثة من عمرها) ٦( ت السـنة اخلامسـة ) ثنيـة(هـي الـ يت اكملـ يف اجلـواهر هـي الـ

 .هايكون الفحل قد ركب) طروقة فحل(ودخلت يف السادسة ويقال هلا ثنية ال�ا تلقى ثنيتها وهي سنها
 .اسقطت محلها: اي) اذ لقت(�لتبديل او اعطاء نقص القيمة) االستدراك(فقال اجلاين هي حوامل، وقال ويل املقتول ليست حوامل) ٧(
) �مـة(هي اليت دخلـت السـنة اخلامسـة) جذعة(هي اليت دخلت يف السنة الثانية، وتسمى بنت خماض الن امها يف خماض من محل آخر) ٨(

 .يعين عضو) طرف(كدية املرأة املسلمة وديد الذمي) والناقصة(مكدية الرجل املسل
يف سـن االبـل خاصـة فـان اعمارهـا أقـل كمــا سـبق تفصـيله، ويف صـفة االبـل فـال يعتــرب يف شـيئ منهـا أن تكـون حـامال علـى املشــهور ويف ) ٩(

 .االستيفاء بسنتني وثالث مد�ا
مئة وثالثة وثالثون بعريا، وثلث بعـري، او مئتـان وسـتة وسـتون بقـرة، وثلثـا ) جناسمن اي اال(رجب، وذي القعدة، وذي احلجة، واحملرم) ١٠(

ف وثالمثائــة وثالثــة وثالثــون شــاة  ث دينــار، أو الــ وثلثــا بقــرة، او مئتــان وســتون حلــة، وثلثــا حلــة، او الــف وثالمثائــة وثالثــة وثالثــون دينــارا، وثلــ
 .ون درمها وثلثا درهمشاة، او ثالثة عشر الف درهم وثالمثائة وثالثة وثالث

فلو قطع يدا أو غريها يف االشهر احلرم، أو يف حرم مكة اليزيد ثلثا على أصـل ) يف االطراف(-رضوان هللا عليهما  -املفيد والطوسي ) ١١(
 .الدية

    



٢٩٢ 

 :فرع
امللتجــئ وال يقـتص مـن .؟ فيــه تـردد)١٢(وهــل يغلـظ مـع العكـس.لـو رمـى يف احلـل إىل احلـرم فقتــل فيـه، لـزم التغلـيظ

 .ولو جىن يف احلرم، اقتص منه النتهاكه احلرمة.إىل احلرم فيه، ويضيق عليه يف املطعم واملشرب حىت خيرج
مـــن مجيـــع  )١٤(بـــه يف النهايـــة وديـــه املـــرأة علـــى النصـــف: ؟ قـــال)١٣(وهـــل يلـــزم مثـــل ذلـــك يف مشـــاهد االئمـــة 

 .دية الذمي، ويف مستند ذلك ضعف: سلم، وقيلودية ولد الز� اذا أظهر االسالم دية امل.االجناس
 .ودية نسائهم على النصف.مثان مئة درهم، يهود� كان أو نصرانيا أو جموسيا: ودية الذمي

 .دية اليهودي والنصراين وا�وسي دية املسلم: ويف بعض الروا�ت
، فـــيغلظ )١٥(علـــى مـــن يعتـــاد قـــتلهم نزهلمـــا: ويف بعضـــها ديـــة اليهـــودي والنصـــراين أربعـــة اآلف درهـــم والشـــيخ 

 .االمام الدية مبا يراه من ذلك حسما للجرأة
 .وال دية لغري أهل الذمة من الكفار، ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغتهم الدعوة أو مل تبلغ

 .)١٦(ودية العبد قيمته، ولو جتاوزت دية احلر ردت اليها
 .ا أو شبيها، ومن عاقلته إن كانت خطأوتؤخذ من مال اجلاين احلر، إن كانت اجلناية عمد

، لكــن لــو )١٧(وديــة أعضــائه وجراحاتــه، مقيســة علــى ديــة احلــر، فمــا فيــه ديتــه ففــي العبــد قيمتــه كاللســان والــذكر
 .جىن عليه جان مبا فيه قيمته، مل يكن ملواله املطالبة اال مع دفعه

 ولو جىن عليه جان مبا ال يستوعب. وكل ما فيه مقدر يف احلر من ديته فهو يف العبد كذلك من قيمته
___________________________________ 

ـــرم: اي) ١٢( ـــاين يف احلـ ــرم، واجلـ ـــارج احلــ ـــه خـ ىن عليـ ـــ ـــان ا�ـ ــه(لــــو كـ ــرم مث جلــــأ إىل : اي) فيــ ــة مــــن خــــارج احلــ ت اجلنايــ ــ ـــادام يف احلــــرم اذا كانــ مـ
 ".يكلم، وال يبايع وال " اليطعم وال يسقى " يف احلديث يف احلدود ) ويضيق عليه(احلرم

�ن ال جيـــري وال قصـــاص علـــى مـــن التجـــا اليهـــا، وهـــي يف املدينـــة املنـــورة، والنجـــف االشـــرف، وكـــربالء املقدســـة، والكاظميـــة وســـامراء، ) ١٣(
 .ريهاللشيخ الطوسي، ويف اجلواهر اضافة مقنعة املفيد، ومهذب ابن فهد، وسرائر ابن إدريس، وحترير العالمة وغ) يف النهاية(وخراسان

من دية الرجل فدية املرأة املسلمة مخسمائة دينـار نصـف ديـة الرجـل املسـلم، وديـة املـرأة الذميـة اربعمائـة درهـم او الفـا درهـم نصـف ديـة ) ١٤(
 .الرجل الذمي على اخلالف، وهكذا يف العمد، وشبيه العمد، واخلطأ احملض

 .لم، أو اربعة االف درهممن دية املس) مبا يراه من ذلك(اعتاد قتل الذميني: اي) ١٥(
ت قيمتــه اكثــر، وكــذا االمــة املســلمة التزيــد ديتهــا عــن مخســمئة دينــار، وهكــذا العبــد ) ١٦( فالعبــد املســلم اليزيــد ديتــه عــن الــف دينــار وان كانــ

 .قيمة العبد ا�ين عليه) وتؤخذ(الذمي واالمة الذمية
اعطــاء العبــد ا�ــين عليــه إىل : اي) دفعــه(، واالذن ففــي العبــد نصــف قيمتــهواالنــف، وكــل مــا فيــه نصــف الديــة كاليــد، والرجــل، والعــني) ١٧(

فاالصـبع الواحـدة يف احلـر عشـر الديـة ويف العبـد عشـر قيمتـه، وكمـا تقسـم الديـة الكاملـة ) مـن قيمتـه(اجلاين، لكيال جيتمـع عنـده الـثمن واملـثمن
 .على أسنان احلرة كذلك تقسم قيمة العبد على اسنانه، وهكذا

    



٢٩٣ 

 .)١٨(ته كان ملواله املطالبة بدية اجلناية مع إمساك العبد، وليس له دفع العبد واملطالبة بقيمتهقيم
 .وماال تقدير فيه من احلر ففيه االرش ويصري العبد أصال للحر فيه

على احلر خطـأ، مل يضـمنه املـوىل، ودفعـه ان شـاء أو فـداه �رش اجلنايـة، واخليـار يف ذلـك اليـه،  )١٩(ولوجىن العبد
ت جنايتــه ال تســتوعب ديتــه، ختــري مــواله يف دفــع أرش اجلنايــة أو تســليم العبــد  .وال يتخــري ا�ــين عليــه وكــذا لــو كانــ

 .را كان أو انثىويتسوي يف ذلك كله، القن واملدبر، ذك .ليسرتق منه بقدر تلك اجلناية
ويف أم الولــد تــردد، علــى مــا مضــى واالقــرب أ�ــا كــالقن فــإذا دفعهــا املالــك يف جنايتهــا اســتقرها ا�ــين عليــه أو 

 .وىف رواية جنايتها على موالها .ورثته
 :)٢٠(النظر الثاين يف موجبات الضمان

 اما يف املباشرة، أو التسبيب، أو تزاحم املوجبات : والبحث
 املباشرة: ولأماالبحث اال
االتالف، ال مع القصـد اليـه، كمـن رمـى غرضـا فأصـاب إنسـا�، أو كالضـرب للتأديـب فيتفـق املـوت : فضابطها

 .منه
 :وتبني هذه اجلملة مبسائل

، أو عـاجل طفـال أو جمنـو� ال �ذن الـويل، أو �لغـا مل )٢١(الطبيب يضمن مـا يتلـف بعالجـه ان كـان قاصـرا: االوىل
 .�ذن

ال يضـــمن الن الضـــمان يســـقط : طبيـــب عارفـــا، وأذن لـــه املـــريض يف العـــالج، فـــآل إىل التلـــف، قيـــلولـــو كـــان ال
 فإن قلنا ال يضمن، فال.يضمن ملباشرته االتالف، وهو أشبه: فعل سائغ شرعا، وقيل )٢٢(�الذن، النه

___________________________________ 
فينسـب هـذا ) اصـال للـح(تالحـظ قيمـة العبـد قبـل اجلنايـة وبعـدها، فـالنقص هـو االرش وهو علـى املشـهور ان) االرش(بتمام قيمته: اي) ١٨(

 .الفرق إىل متام قيمة العبد، ويف احلر يؤخذ �ذه النسبة من الدية الكاملة
نـت قيمـة العبــد مـثال لـو قطـع العبــد يـد حـر، وكا) بقـدر تلــك اجلنايـة(جنايـة مسـتوعبة لقيمـة العبـد اعطـى املــوىل ارش اجلنايـة وفـك العبـد) ١٩(

 .فيجب عليه دفع مثن جنايتها) على موالها(سبعمائة ومخسني دينارا اسرتق ا�ىن عليه ثالثة ار�ع العبد على مامضى يف القصاص وغريه
اذ مــع القصـد إىل القتــل ) ال مــع القصـد اليـه(كمـا لـو اجتمــع مباشـر وســبب معـا يف قتـل فايهمــا يضـمن؟) املوجبــات(ضـمان الديـة: اي) ٢٠(
 .ق القصاص ال الضمان وحدهحي
 .جاهال �لطب ولو يف واقعة خاصة قد عاجل فيها: اي) ٢١(
: اي) �البـراء(الطبيب من ضـمان الديـة) وهل يربأ(النه قتل شبيه �لعمد اذ قصد الطبيب الفعل ومل يقصد القتل) يف ماله(الن العالج) ٢٢(

 .اذا أبرأه املريض عما حيدث من تلف وحنوه

    



٢٩٤ 

ث نعــم، لروايــة الســكوين عــن أيب : وهــل يــربأ �البــراء قبــل العــالج؟ قيــل.لنــا يضــمن، فهــو يضــمن يف مالــهوإن ق.حبــ
 .عبدهللا 
ؤمنني عليــه الصــالة والســالم: قــال رباء: قــال أمرياملــ ة مــن وليــه، واال فهــو ضــامن،  مــن تطبــب أو تبيطــر، فليأخــذ الــ

 .والن العالج مما متس احلاجة اليه
 .ال يربأ النه اسقاط احلق قبل ثبوته: االبراء، تعذر العالج، وقيلفلو مل يشرع 

يف مــال العاقلــة، واالول : يضــمن الديــة يف مالــه، وقيــل: النــائم اذا أتلــف نفســا �نقالبــه أو حبركتــه، قيــل: الثانيــة
 .أشبه

ويف النهايـة إن كـا� .وكذا الزوجـة.مجاعا يف قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدية )٢٣(اذا أعنف بزوجته: الثالثة
 .مأمونني، مل يكن عليهما شئ، والرواية ضعيفة

 .فكسره، أو أصاب به إنسا� ضمن جنايته يف ماله )٢٤(من محل على رأسه متاعا: الرابعة
، أمـا لـو كـان مريضـا أو جمنـو� أو طفـال، أو اغتفـل البـالغ الكامـل، )٢٥(من صاح ببالغ فمات، فـال ديـة: اخلامسة

 .�لصيحة، لزمه الضمانوفاجأه 
 .ولو قيل �لتسوية يف الضمان، كان حسنا، النه سبب االتالف ظاهرا

ث قصــد الصــائح إىل االخافــة، فهــو عمــد اخلطــأ وكــذا .وقــال الشــيخ الديــة علــى العاقلــة، وفيــه إشــكال، مــن حيــ
 .البحث لو شهر سيفه يف وجه إنسان

ال ضـمان، النـه اجلـأه إىل اهلـرب ال إىل الوقـوع، : الشـيخ ، قـال)٢٦(أما لو فر، فالقى نفسه يف بئر أو على سقف
ولـو كـان املطلـوب أعمـى، .وكـذا لـو صـادفه يف هربـه سـبع فأكلـه.فهو املباشر الهالك نفسه فيسقط حكم التسـبيب

بــه الســقف أو .وكــذا لــو كــان مبصــرا، فوقــع يف بئــر ال يعلمهــا، أو اخنســف.ضــمن الطالــب ديتــه، النــه ســبب ملجــئ
 .ق فافرتسه االسد، النه يفرتس يف املضيق غالبااضطره إىل مضي

___________________________________ 
 .غري متهمني بقصد القتل: اي) مأمونني(لو عصرت زوجها حىت مات) وكذا الزوجة(ضغط عليها ولو حبا وشوقا: اي) ٢٣(
 .المال العاقلة) يف ماله(و اصابة شخصبكسر املتاع، ا) جنايته(فأذاه) انسا�(لغريه، سواء كان محاال أم غريه) ٢٤(
يب وحنـوه) �لتسـوية(-كمـا يف اجلـواهر   -مع العلم بعدم استناد املوت إىل الصـيحة بـل ومـع الشـك ايضـا ) ٢٥( ) عمـد اخلطـأ(بـني البـالغ والصـ
 .فمات خوفا) لو شهر سيفه(شبيه العمد: اي
 .فال ميكنه الفرار) يفرتس(لباإىل اهلالك غا) سبب ملجئ(اي أسقط نفسه من فوق سقف فمات) ٢٦(

    



٢٩٥ 

 .فمات املصدوم، فديته يف مال الصادم )٢٧(اذا صدمه: السادسة
 .أما الصادم لو مات فهدر، إذا كان املصدوم يف ملكه، أو يف موضع مباح، أو يف طريق واسع

لـه الوقـوف  يضـمن املصـدوم ديتـه، النـه فـرط بوقوفـه يف موضـع لـيس: ، قيـل)٢٨(ولو كان يف طريق املسلمني ضيق
ولو كان قاصدا وله مندوحـة، فدمـه .هذا اذا كان ال عن قصد.فيه، كما اذا جلس يف الطريق الضيق وعثر به انسان

 .هدر، وعليه ضمان املصدوم
حران فما�، فلورثة كل منهما نصـف ديتـه ويسـقط النصـف وهـو قـدر نصـيبه، الن كـل  )٢٩(اذا اصطدم: السابعة

 .غريهواحد منهما تلف بفعله وفعل 
ويســتوي يف ذلــك الفارســان والــراجالن والفــارس والراجــل، وعلــى كــل واحــد منهمــا نصــف قيمــة فــرس اآلخــر إن 

فنصـف  )٣٠(أمـا لـو كـا� صـبيني والركـوب منهمـا.وإن قصـد القتـل، فهـو عمـد.تلف �لتصادم، ويقع التقاص يف الديـة
 .دية كل واحد منهما على عاقلة اآلخر

ان علــى عاقلــة الصــبيني الن لــه ذلــك ولــو أركبهمــا اجنــيب، فضــمان ديــة كــل واحــد ولــو أركبهمــا وليهمــا، فالضــم
 .بتمامها على املركب

ومـا علـى صـاحبه النـه فـات  )٣١(ولو كـا� عبـدين �لغـني سـقطت جنايتهمـا، الن نصـيب كـل واحـد منهمـا هـدر
 .ي نصف دية التالفولو اصطدم حران، فمات أحدمها فعلى ما قلناه، يضمن الباق.بتلفه، وال يضمن املوىل

ولـــو تصـــادم حـــامالن ســـقط .والروايـــة شـــاذة.، يضـــمن البـــاقي ديـــة امليـــتويف روايـــة عـــن أيب احلســـن موســـى 
أمـا اجلنــني فيثبـت يف مـال كــل واحـدة، نصــف ديـة جنــني  .، وضــمنت نصـف ديـة االخــرى)٣٢(نصـف ديـة كــل واحـدة

 .كامل
___________________________________ 

يف (اذا قصـد الصـدم، فهـو مـن شـبه العمـد، وان قصـد القتـل مـع ذلـك ثبـت القصـاص ايضـا) يف مـال الصـادم(ضرب به ببدنه قو� :اي) ٢٧(
 .ملك املصدوم: اي) ملكه

 .اذا مات) املصدوم(الدية له) هدر(مفر: اي) مندوحة(الصدمة) قاصدا(الصادم) ولو كان(فمات الصادم بسبب الصدمة) ٢٨(
) التقـاص(الـذي ميشـي علـى رجليـه: راكب الفرس، والراجل: الفارس) الفارسان)(لغان عاقالن قاصدان لذلك دون القتل�:(يف اجلواهر) ٢٩(
 .فعل القاصد القصاص) فهو عمد(التساقط، فيسقط حق كل منهما مقابل حق االخر، فال جيب االعطاء واالخذ: اي
ز للـــويل أن يركـــب الصـــيب علـــى فـــرس وحنـــوه، فتصـــرف الـــويل جـــائز، فـــال ديـــة جيـــو : اي) الن لـــه ذلـــك(مهـــا ركبـــا ومل يركبهمـــا غريمهـــا: أي) ٣٠(

 .النه تصرف الجيوز لالجنيب) على املركب(عليه
 .مل جيد �ا عامال: يف اجلواهر) شاذة(دية كاملة: اي) دية امليت(الن جناية العبد تتعلق برقبته) تبلغه(النه اشرتك يف اتالف نفسه) ٣١(
 .اذا قصد� الصدام، واال فعلى عاقلتيهما) يف مال كل واحدة(كالرجلني) االخرى(واحدةبفعل كل ) ٣٢(

    



٢٩٦ 

حـذار مل يضـمن، ملـا : ، ولـو ثبـت أنـه قـال)٣٣(اذا مر بني الرماة، فأصابه سـهم، فالديـة علـى عاقلـة الرامـي: الثامنة
حــــذار، فــــدرأ عنــــه : بينــــة أنــــه قــــال ، فأقــــامأن صــــبيا دق ر�عيــــة صــــاحبه خيطــــره، فرفــــع ذلــــك إىل علــــي : روي

 .قد اعذر من حذر: القصاص، وقال
ولو كان مع املار صيب، فقربه من طريق السهم ال قصدا فأصـابه، فالضـمان علـى مـن قربـه ال علـى الرامـي، النـه 

 .عرضه للتلف، وفيه تردد
م، ضــــمن ختــــا� قطــــع حشــــفة أن عليــــا عليــــه الصــــالة والســــال: روي الســــكوين عــــن أيب عبــــدهللا : التاســــعة

 .، والرواية مناسبة للمذهب)٣٤(غالم
 .)٣٥(لو وقع من علو على غريه فقتله، فإن قصد قتله وكان الوقوع مما يقتل غالبا، فهو قاتل عمدا: العاشرة

 .وإن كان ال يقتل غالبا، فهو شبيه �لعمد يلزمه الدية يف ماله
 .لغري ذلك، فهو خطأ حمض والدية فيه على العاقلةوإن وقع مضطرا إىل الوقوع، أو قصد الوقوع 

ولو دفعـه دافـع، فديـة املـدفوع لـو مـات علـى .أما لو ألقاه اهلواء أو زلق فال ضمان، والواقع هدر على التقديرات
 .الدافع

 .أما دية االسفل، فاالصل أ�ا على الدافع أيضا
 .رواية عبدهللا ابن سنان عن أىب عبدهللا ويف النهاية ديته على الواقع، ويرجع �ا على الدافع، وهي 

يف جاريـــة  " قضـــى أمرياملـــؤمنني : روى أبومجيلـــة، عـــن ســـعد االســـكاف، عـــن االصـــبغ قـــال: احلاديـــة عشـــرة
إن ديتهـــا نصــــفان علــــى الناخســــة : فنخســــتها �لثـــة فقمصــــت املركوبــــة، فصـــرعت الراكبــــة فماتــــت )٣٦(ركبـــت اخــــرى
 على الناخسة والقامصة ثلثا الدية، ويسقط" املقنعة " ويف .مجيلة ضعيف، فال استناد إىل نقلهوأبو .واملنخوسة

___________________________________ 
الحتمــال الضــمان علــى عاقلــة ) وفيــه تــردد(بــني الرمــاة) مــع املــار(خيــربه �حلــذر: اي) خيطــره(الرامــي: اي) انــه قــال(النــه مــن اخلطــأ احملــض) ٣٣(

 .كما عن بعضهمالرامي  
الن اخلتان من اقسام الطبيب الذي هو ضامن اال اذا تربأ قبل ) مناسبة للمذهب(احلشفة هي رأس الذكر مبقدار امنلة تقريبا حد الفلفة) ٣٤(

 .العالج
 علـى الواقـع، ال دية للمقتول ال: اي) فال ضمان(مثال للوقوع يف املاء والسباحة فسقط على شخص وقتله) لغري ذلك(فعليه القصاص) ٣٥(

ــى فــالن فقتــل: وال علــى عاقلتــه لعــدم اســناد قتــل اليــه اطالقــا ال عمــدا وال خطــأ، فــال يقــال علــى (فــالن قتــل فــال�، بــل يقــال فــالن ســقط عل
 .ا، او ال عن اختيار االربعة الدية له، سواء كان عمدا، او شبيه عمد، او خطاء) التقديرات

ت احــدامها الثانيــة علــى عات: اي) ٣٦( ت(غــرز مؤخرهــا او جنبهــا: اي) فنخســتها(قهــا، او علــى ظهرهــا، او غريمهــامحلــ ت : اي) فقمصــ قلصــ
 .امليتة: اي) لركو�ا(على كل واحدة ثلث الدية) ثلثا الدية(نفسها فجأة

 .وهو تثبيت الدية) الناقصة االول(حبيث سلب اختيار) ملجئة(-كما يف اجلواهر   -وهو ابن ادريس ) متأخر(

    



٢٩٧ 

ث لركو�ـــا وخـــرج متـــأخر وجهـــا �لثـــا، فأوجـــب الديـــة علـــى الناخســـة إن كانـــت ملجئـــة .عبثـــا وهـــذا وجـــه حســـن الثلـــ
 .للقامصة

 .وإن مل تكن ملجئة، فالدية على القامصة وهو وجه أيضا، غري أن املشهور بني االصحاب هو االول
 :ومن اللواحق مسائل

 .، فهو ضامن لديته)٣٧(فإن عدم.يرجع اليهمن دعاه غريه، فأخرجه من منزله ليال، فهو له ضامن حىت : االوىل
وان عـدم البينـة، ففـي القـود تـردد، واالصـح انـه ال .وإن وجد مقتوال، وادعى قتله على غريه، واقـام بينـة فقـد بـرئ

 .وان وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد، ولعل االشبه أنه ال يضمن.قود، وعليه الدية يف ماله
الولـد، فــأنكره أهلـه، صـدقت مـامل يثبـت كــذ�ا، فيلزمهـا الديـة أو إحضـاره بعينــه أو  )٣٨(إذا أعـادت الظئـر: الثانيـة

 .من حيتمل أنه هو ولو أستأجرت اخرى، ودفعته بغري إذن أهله، فجهل خربه، ضمنت الدية
 .فقتلته، لزمها الدية يف ماهلا، إن طلبت �ملظائرة الفخر )٣٩(لو انقلبت الظئر: الثالثة

 .فديته على عاقلتهاولو كان للضرورة، 
يف لــص دخــل علــى امــرأة، فجمــع الثيــاب ووطأهــا قهــرا،  روى عبــدهللا بــن طلحــة، عــن أىب عبــدهللا : الرابعــة

ديــة الغــالم،  )٤٠(يضــمن مواليــه: فثــار ولــدها فقتلــه اللــص، ومحــل الثيــاب ليخــرج، فحملــت هــي عليــه فقتلتــه، فقــال
ووجـــه الديـــة، فـــوات حمـــل .بر�ـــا علـــى فرجهـــا، ولـــيس عليهـــا يف قتلـــه شـــئوعلـــيهم فيمـــا تـــرك أربعـــة آالف درهـــم ملكا

وإجيـاب املـال دليـل، علـى أن مهـر املثـل يف مثـل هـذا اليتقـدر .القصاص ال�ا قتلته دفعا عـن املـال فلـم يقـع قصاصـا
ي عنـه عـن أىب ورو .وتنـزل هـذه الروايـة علـى أن مهـر أمثـال القاتلـة هـذا القـدر.خبمسني دينارا، بل مبهر أمثاهلا ما بلغ

 يف عبدهللا 
___________________________________ 

 .لعدم العلم �لقتل عمدا) واالصح(الذي اخرجه ليال ادعى على شخص آخر انه قاتله: اي) على غريه(ومل يعرف حاله فلم يرجع) ٣٧(
) فيلزمها(قالوا ليس هذا ولد�: اي) فانكر أهله(�ا نفس الولدت بولد بعد مدة ادعت ا اي املرضعة اليت اخذت ولدا الرضاعه مث جاء) ٣٨(

 .ان ثبت كذ�ا لكرب الولد، او صغره او غريمها
 .يف حال النوم: اي) ٣٩(
الديـة ) ووجـه(ممـا نفسـها مـن اجـل حفـظ فرجهـا وقهرهـا علـى الـز� �ـا: اي) ملكابر�ـا(موايل اللص من مال اللـص، النـه قتـل عمـد: اي) ٤٠(

 .اربعة االف درهم) هذا القدر(فهو مهدور الدم لكونه حمار�) دفعا عن املال(دلقتل الول

    



٢٩٨ 

�ــا صــديقا إىل حجلتهــا، فلمــا أراد الــزوج مواقعتهــا �ر الصــديق، فــاقتتال فقتلــه الــزوج  )٤١(امــرأة أدخلــت ليلــة البنــاء
 .لصديق تردد، أقربه أن دمه هدرتضمن دية الصديق وتقتل �لزوج، ويف تضمني دية ا: فقتلته هي، فقال 

يف أربعـة شـربوا املسـكر، فجـرح اثنـان، وقتـل اثنـان، : روى دمحم بن قيس عن أىب جعفـر عـن علـي : اخلامسة
 .)٤٢(فقضي دية املقتولني على ا�روحني، بعد أن ترفع جراحة ا�روحني من الدية

، وأخــذ ديــة جراحــة )٤٣(أنــه جعــل ديــة املقتــولني علــى قبائــل االربعــة:  ويف روايــة الســكوين، عــن أيب عبــدهللا 
 .، قد اطلع يف هذه الواقعة على ما يوجب هذا احلكمومن احملتمل أن يكون علي .الباقني من دية املقتولني

عــن علــي  روى الســكوين عــن أىب عبــدهللا عليــه الصــالة والســالم ودمحم بــن قــيس عــن أيب جعفــر : السادســة
يف سـتة غلمـان، كـانوا يف الفـرات فغـرق واحـد، فشـهد اثنـان علـى الثالثـة أ�ـم غرقـوه، وشـهد : عليه الصالة والسالم

الثالثـــة علـــى االثنـــني، فقضـــى �لديـــة ثالثـــة أمخـــاس علـــى االثنـــني ومخســـني علـــى الثالثـــة، وهـــذه الروايـــة مرتوكـــة بـــني 
 .)٤٤(عة، فال تتعدى الحتمال ما يوجب االختصاصفإن صح نقلها، كانت حكما يف واق.االصحاب

يف االســباب وضــابطها مــا لــواله ملــا حصــل التلــف، لكــن علــة التلــف غــريه، كحفــر البئــر ونصــب : البحــث الثــاين
إن التلــف عنــده بســبب العثــار، ولنفــرض لصــورها مســائل)٤٥(الســكني والقــاء احلجــر لــو وضــع حجــرا يف : االوىل: ، فــ

 ولو كان يف.)٤٦(يضمن دية العاثرملكه أو مكان مباح، مل 
___________________________________ 

الزوج قتل الرجل االجنيب، واملرأة اليت أدخلت ذلك االجنيب : يعين) فقتلته هي(حجرة العروس: اي) مجلتها(ليلة الزفاف والدخول: اي) ٤١(
يب، ال�ـــا ســـببت لـــه هـــذه القتلـــةوهـــو اال) ديـــة الصـــديق(تلـــك املـــرأة) تضـــمن(إىل حجـــرة العـــروس قتلـــت الـــزوج زوج(جنـــ ال�ـــا قتلـــت ) وتقتـــل �لـــ

 .فال دية له النه حمارب) هدر(كون دية الرجل االجنيب على املرأة: اي) تضمني(الزوج
ع يـــده وديتهـــا مخســـمئة دينـــار، وجراحـــة االخـــر قطـــع اصـــبعه وديتهـــا مئـــة دينـــار، فيؤخـــذ مـــن االول ) ٤٢( مـــثال لـــو كانـــت جراحـــة أحـــدمها قطـــ

 .دينار، ومن الثاين تسعمئة دينار وتوزع االلف واالربعمائة دينار على ورثة املقتولني مخسمئة
 .-كما قيل   -واال فقد يقتضى هدر دمائهم وجراحا�م لعدم العلم �لفاعل ) هذا احلكم(عاقال�م: اي) ٤٣(
 .علمه علي عليه الصالة والسالم من واقع االمر) ٤٤(
 .التعثر: اي) العتاد(املار فمات حبيث تعثر به: يف الطريق) ٤٥(
 .مفتوح يسلكه الناس: اي) مسلوك(من تعثر فمات او جرح: اي) ٤٦(

    



٢٩٩ 

وكذا لو حفر بئرا أو القـى .وكذا لو نصب سكينا، فمات العاثر �ا.ملك غريه، أو يف طريق مسلوك، ضمن يف ماله
حفــر يف الطريــق املســلوك ملصــلحة  ولــو.ولــو حفــر يف ملــك غــريه، فرضــي املالــك، ســقط الضــمان عــن احلــافر.حجــرا

 .ال يضمن، الن احلفر لذلك سائغ، وهو حسن: املسلمني، قيل
، مل يضـــمن مـــا يتلـــف بســـببه، واالقـــرب إن كـــان �ذن االمـــام : لـــو بـــىن مســـجدا يف الطريـــق، قيـــل: الثانيـــة

 .)٤٧(إستبعاد الفرض
ولـو كـان �لغـا رشـيدا، .)٤٨(ن يف مالـه، النـه تلـف بسـببهلو سلم ولده ملعلم السباحة فغرق �لتفـريط، ضـم: الثالثة

 .مل يضمن الن التفريط منه
، ســقط نصــيبه مــن الديــة ملشــاركته، وضــمن البــاقون )٤٩(لــو رمــى عشــرة �ملنجنيــق، فقتــل احلجــر أحــدهم: الرابعــة

ولـو قصـدوا أجنبيـا .وتتعلق اجلنايـة مبـن ميـد احلبـال، دون مـن أمسـك اخلشـب أو سـاعد بغـري املـد.تسعة اعشار الدية
ويف النهايـة اذا اشـرتك يف هـدم احلـائط ثالثـة، فوقـع .ولو مل يقصدوه، كـان خطـأ.�لرمي، كان عمدا موجبا للقصاص

 .على أحدهم، ضمن اآلخران ديته، الن كل واحد ضامن لصاحبه، ويف الرواية بعد، واالشبه االول
الكــان فلكــل منهمــا علــى صــاحبه نصــف قيمــة مــا ومهــا م )٥٠(لــو اصــطدمت ســفينتان بتفــريط القيمــني: اخلامســة
ولـو كـا� غـري مـالكني، ضـمن كـل واحـد منهمـا، .فأتلفـا أو اتلـف أحـدمها.وكـذا لـو اصـطدم احلمـاالن.أتلف صاحبه

ولـو مل .)٥١(نصف السفينتني وما فيهما، الن التلـف منهمـا، والضـمان يف امواهلمـا، سـواء كـان التـالف مـاال أو نفوسـا
وال يضـــمن صـــاحب الســـفينة الواقفـــة، اذا وقعـــت عليهـــا اخـــرى، ويضـــمن .الـــر�ح، فـــال ضـــمان يفرطـــا �ن غلبتهمـــا

 .صاحب الواقعة لو فرط
، أو أبدل لوحا فغرقت بفعلـه، مثـل أن يسـمر مسـمارا فقلـع لوحـا، أو )٥٢(لو أصلح سفينة وهي سائرة: السادسة

 أراد ردم موضع فا�تك، �وضا من يف ماله ما يتلف من مال أو
___________________________________ 

 .مبا يضر �ملارة اال يف ظروف استثنائية هذا الفرض مستبعد وهوأن �ذن االمام : اي) ٤٧(
 .من الغريق: اي) منه(فيكون من شبه العمد) ٤٨(
ثال فســقط احلجــر علــى شــخص  كمــا لــو قصــدوا الــروم) مل يقصــدوه(احــد العشــرة الرمــاة وذلــك مبعــاودة احلجــر علــيهم مــثال: اي) ٤٩( بنــاء مــ

 .وهو ضامن ثلثي الدية وهدر الثلث اآلخر) االول(فمات
 .محلهما فعلى كل ما اتلفه) فاتلفا(للسفينة، ال آجريان او متربعان �لعمل) مالكان(السائقني: اي) ٥٠(
 .ويف النفوس يضمن الدية) ٥١(
 .ا�دم: اي) فانتهك(إصالح :اي) ردم(يثبت: اي) يسمى(اصلحها يف حال سريها: اي) ٥٢(

    



٣٠٠ 

 .نفس، النه شبيه �لعمد
وكــذا لــو وقــع إىل .يف ملكــه أو مكــان مبــاح )٥٣(ال يضــمن صــاحب احلــائط مــا يتلــف بوقوعــه، اذا كــان: الســابعة

الطريــق، فمــات انســان بغبــارة ولــو بنــاه مــائال إىل غــري ملكــه ضــمن، كمــا لــو بنــاه يف غــري ملكــه ولــو بنــاه يف ملكــه 
ولو وقع قبل التمكن، مل يضمن ما يتلـف بـه .مستو� فمال إىل الطريق او إىل غري ملكه، ضمن إن متكن من االزالة

 .لعدم التعدي
 .إىل الطرق جائز، وعليه عمل الناس )٥٤(نصب امليازيب: امنةالث

يضــــمن الن نصــــبها مشــــروط : ال يضــــمن، وقــــال الشــــيخ: وهــــل يضــــمن لــــو وقعــــت فأتلفــــت؟ قــــال املفيــــد 
 .وكذا إخراج الرواشن يف الطرق املسلوكة، إذا مل تضر �ملارة.�لسالمة، واالول أشبه

يضـمن نصـف الديـة، النـه هلـك عـن مبـاح وحمظـور، واالقـرب أنـه ال : خفلـو قتلـت خشـبة بسـقوطها، قـال الشـي
 .وضابطه أن كل ما لالنسان إحداثه يف الطريق، ال يضمن ما يتلف بسببه.يضمن مع القول �جلواز

 .)٥٥(ويضمن مبا ليس له إحداثه، كوضع احلجر وحفر البئر
عــن قــدر احلاجــة، مــع غلبــة الظــن �لتعــدي،   فلــو اجــج �را يف ملكــه مل يضــمن ولــو ســرت إىل غــريه، اال ان يزيــد

ولو أججها يف ملك غريه، ضمن االنفس واالموال يف ماله، النه .ولو عصفت بغتة، مل يضمن.كما يف أ�م االهوية
: ولـو �لـت دابتـه يف الطريـق، قـال الشـيخ.ولو قصد إتالف االنفـس، مـع تعـذر الفـرار، كانـت عمـدا.عدوان مقصود

وكذا لو ألقى قمامة املنزل املزلقة كقشور البطيخ أو رش الـدرب �ملـاء، والوجـه اختصـاص .يضمن لو زلق فيه إنسان
 .ذلك مبن مل ير الرش أو مل يشاهد القمامة

لــو وضــع إ�ء علــى حائطــه، فتلــف بســقوطه نفــس أو مــال، مل يضــمن النــه تصــرف يف ملكــه مــن غــري : التاســعة
 .عدوان

 فلو أمهل،.كالبعري املغتلم والكلب العقور،  )٥٦(جيب حفظ دابته الصائلة: العاشرة
___________________________________ 

 .كان احلائط يف ملكه: اي) ٥٣(
وهـو ) عن مباح(روشن بوزن جعفر هي النافذة من الدار واحلجرة إىل اخلارج: مجع) الرواشن(سقطت بنفسها: اي) وقعت(مجع ميزاب) ٥٤(

 .جواز اخراج الرواشن: اي) �جلواز(الطرف الذي يف قضاء الطريق وهو) وحمظور(الطرف املوضوع يف ملكه
) زلقـا فيـه(شـبه العمـد: اي) مقصود(ال مال عاقلته) يف ماله(بال كون الوقت وقت عواصف) بغتة(مجع اهلواء) االهوية(يف الطرق العامة) ٥٥(
 .التالف نفسهأما من يراها ويضع رجله عليها غري مبال فهو املباشر ) القمامة(يف بلله: اي
ذي غلبــــه شــــهوته : اي) املغــــتلم(اهلائجــــة: اي) ٥٦( ــ ــور(-الــ ــبطها) ومل يفــــرط(العضــــوض: اي) العقــ ــدفع(كمــــا لــــو مل يــــتمكن مــــن ضــ عــــن ) للــ

: اي) مـع الضـراوة(التقصري يف ضبطها عن اجلناية علـى النـاس: اي) �لتفريط(مالك اهلرة) ويف ضمان(لغري الدفاع عن نفسه: اي) لغريه(نفسه
 .ملن محلت اهلرة عليه) قتلها(ت هرة شرسة متعديةلو كان
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 .ولو جىن على الصائلة جان، فإن كان للدفع مل يضمن.ولو جهل حاهلا أوعلم ومل يفرط فال ضمان.ضمن جنايتها
 .ولو كان لغريه ضمن، ويف ضمان جناية اهلرة اململوكة تردد

لـو : ر العادة بربطهـا، نعـم جيـوز قتلهـا احلاديـة عشـريضمن �لتفريق مع الضراوة، وهو بعيد، إذ مل جت: قال الشيخ
 .، فجنت الداخلة ضمن صاحبها)٥٧(هجمت دابة على اخرى

 .وينبغي تقييد االول بتفريط املالك يف االحتفاظ.ولوجنت املدخول عليها، كان هدرا
 .كلبهم، ضمنوا إن دخل �ذ�م واال فال ضمان  )٥٨(من دخل دار قوم، فعقره: الثانية عشر

راكـــب الدابـــة يضـــمن مــــا جتنيـــه بيـــديها، وفيمـــا جتنيـــه برأســــها تـــردد، أقربـــه الضـــمان لتمكنـــه مــــن : لثالثـــة عشـــرا
 .)٥٩(مراعاته

وكـذا لـو ضـر�ا غـريه، .وكـذا اذا ضـر�ا فجنـت، ضـمن.ولو وقف �ا، ضمن ما جتنيه بيديها ورجليها.وكذا القائد
ولــو كــان صــاحب الدابــة  .فــان، تســاو� يف الضــمانولــو ركبهــا ردي .ضــمن الضــارب وكــذا الســائق يضــمن مــا جتنيــه

ولــو أركــب مملوكــه دابــة،  .ولــو ألقــت الراكــب، مل يضــمنه املالــك، إال أن يكــون بتنفــريه .معهــا، ضــمن دون الراكــب
 .ومن االصحاب من شرط صغر اململوك، وهو حسن .ضمن املوىل جناية الراكب

 .ى نفس آدميولو كان �لغا، كانت اجلناية يف رقبته، إن كانت عل
 .ولو كانت على مال، مل يضمن املوىل

 .وهل يسعى فيه العبد؟ االقرب أنه يتبع به اذا اعتق
، واملمسـك )٦٠(اذا اتفق املباشر والسبب، ضمن املباشر، كالدافع مع احلافر: يف تزاحم املوجبات: البحث الثالث

كمــن .باشــر حــال الســبب، ضــمن املســببولــو جهــل امل.مــع الــذابح، وواضــع احلجــر يف الكفــة مــع جــاذب املنجنيــق
 غطى بئرا حفرها يف غري ملكه فدفع غريه

___________________________________ 
كمـا لـو مل يـربط االسـد، او ) بتفـريط(اهلامجـة) الداخلـة(اية دابة كانت مطلقا كالكلـب، واالسـد والبعـري، واهلـرة، واجلـرذ، والطـري، وغريهـا) ٥٧(

 .مل يربط البعري واهلرة فال الن ترك ربطهما ليس تقصرياالكلب العقور، اما لو 
 .عضه سواء مات �لعضة، ام جرح، ام خدش فقط: اي) ٥٨(
ث(اوقـف الدابـة: اي) وقـف �ـا(وهـو الـذي أخـذ مـن أمـام الدابـة يسـحبها) القائـد(االلتفات إىل رأسـها لكـي الجتـين برأسـها: اي) ٥٩( ) فحيـ

ثال ت وكســـرت كـــوزا مـــ ــف الدابـــة ويـــدفعها للســـري) الســـائق(كمـــا لـــو ضـــر�ا فركضـــ ين) رديفـــان(وهـــو الـــذي يســـري خلـ اثنـــان احـــدمها خلـــف : يعـــ
ــر ـــان(يســــبب تنفــــري املالـــــك: اي) بتنفــــريه(االخــ ـــوك) كـ ــا(اململـ ــه)(�لغــ ــع ) ويف رقبتـــ ـــه مـــ ـــه اســــرتقاقه واال اقــــتص منـ ين عليــــه او وليــ ـــ ــاء ا�ـ ــإن شــ فــ
 .ال مادام مملوكا) اذا اعتق(قبيع: اي) يتبع به(يعمل العبد ليؤدي املال: اي) يسعى(العمد

ــر) ٦٠( ـــال يف البئــ ـــرو رجـ ـــع عمـ ــرا، ودفـ ــر زيــــد بئــ ــــذابح(كمــــا لــــو حفــ ــع ال ــرو) مـــ ـــا لــــو امســــك زيــــد شخصــــا فذحبــــه عمــ ـــيغة ) املســــبب(كمـ بصــ
 .غرور الساقط يف البئر بسبب حافر البئر: اي) مع الغرور(فسقط يف البئر) غريه(مثل الذي فر من علة خميفة: اي) وكالنار(القائل
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 .وكالفار من خميفة اذا وقع يف بئر ال يعلمها.�لثا ومل يعلم، فالضمان على احلافر
 .ولو حفر يف ملك نفسه بئرا، وسرتها ودعا غريه، فاالقرب الضمان الن املباشرة يسقط أثرها مع الغرور
ر بئـرا، فلـو ولو اجتمع سببان، ضمن من سبقت اجلناية بسـببه، كمـا لـو ألقـى حجـرا يف غـري ملكـه، وحفـر اآلخـ

 .هذا مع تساويهما يف العدوان.)٦١(سقط العاثر �حلجر يف البئر فالضمان على الواضع
وكـذا لـو نصـب سـكينا يف بئـر حمفـورة يف غـري ملكـه، فـرتدى انسـان .ولو كان احـدمها عـاد�، كـان الضـمان عليـه

 .على تلك السكني، فالضمان على احلافر ترجيحا لالول
 .وي يف الضمان، الن التلف مل يتمحض من احدمها لكن االول اشبهورمبا خطر �لبال التسا

 .ولو وقع يف حفرة اثنان، فهلك كل منهما بوقوع اآلخر، فالضمان على احلافر النه كامللقي
وعلي ضمانه، ضمن دفعا لضـرورة : ألق متاعك يف البحر لتسلم السفينة فألقاه، فال ضمان، ولو قال: ولو قال
 .اخلوف

 .)٦٢(ألقه وعلي ضمانه ففي الضمان تردد، أقربه أنه اليضمن: خوف، فقال ولو مل يكن
 .مزق ثوبك وعلي ضمانه، أو اجرح نفسك، النه ضمان ما مل جيب، وال ضرورة فيه: وكذا لوقال

أردت التساوي قبـل ولزمـه : ألق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا فإن قال: ولو قال عند اخلوف
 .الركبان إن رضوا، لزمهم الضمان وإال فالحبصته، و 

أذنــوا يل فــانكروا بعــد االلقــاء صــدقوا مــع اليمــني، وضــمن هــو اجلميــع ومــن لواحــق هــذا البــاب مســائل : ولــو قــال
ــع، فافرتســهم االســد، فيــه : )٦٣(الزبيــة ــث براب فلــو وقــع واحــد يف زبيــة االســد، فتعلــق بثــان، وتعلــق الثــاين بثالــث والثال
 .روايتان

يف : قضى امري املؤمنني صلوات هللا وسالمه عليـه وآلـه: ، قالرواية دمحم بن قيس، عن أيب جعفر : اإحدامه
وغرم أهله ثلث الدية للثاىن، وغرم الثاين الهل الثالث ثلثي الديـة، وغـرم الثالـث الهـل الرابـع  )٦٤(االول فريسة االسد

 .الدية كاملة
 ، أن عليا عليه الصالة والسالمدهللا رواية مسمع عن أيب عب: والثانية

___________________________________ 
خص يف ارضــه حجــرا، وحفــر ) كــان الضــمان عليــه(كــون عمــل كليهمــا عــدوا�،: اي) تســاويهما(واضــع احلجــر: اي) ٦١( كمــا لــو وضــع شــ

 .على حافر البئراجنيب بئرا عدوا� يف هذه االرض، فتعثر �لث وسقط يف البئر فالضمان 
 .فلو كان يف السفينة عشرة اشخاص فعليه ضمان العشر) احلصة(النه ضمان مامل يثبت) ٦٢(
 .فسقطوا يف الزية) بدايع(على وزن مجلة هي احلفرة اليت تعمل يف موضع عال كاجلبل االسد) ٦٣(
 .بال دية له) ٦٤(
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ف الدية، وللرابع الدية كاملة، وجعل ذلك على عاقلـة أن لالول ربع الدية، وللثاين ثلث الدية، وللثالث نص: قضى
 .)٦٥(واالوىل مشهورة لكنها حكم يف واقعة.واالخرية ضعيفة الطريق إىل مسمع فهي إذن ساقطة.الذين ازدمحوا

، وعلــى الثــاين ديــة الثالــث، وعلــى الثالــث ديــة )٦٦(علــى االول الديــة للثــاين الســتقالله �تالفــه: وميكــن أن يقــال
 .ذا املعىنالرابع هل

ث: وإن قلنـا ، وعلــى )٦٧(�لتشــريك بــني مباشـر االمســاك واملشــارك يف اجلـذب، كــان علــى االول ديـة ونصــف وثلــ
ولو جذب إنسان غريه إىل بئر، فوقع ا�ذوب، فمـات اجلـاذب .الثاين نصف وثلث، وعلى الثالث ثلث دية ال غري

 .اجلاذب الستقالله �تالفهولو مات ا�ذوب، ضمنه .بوقوعه عليه، فاجلاذب هدر
 .)٦٨(فاالول هدر، وعليه دية الثاين يف ماله: ولو ما�

ولــو جــذب الثــاين �لثــا، فمــاتوا بوقــوع كــل واحــد مــنهم علــى صــاحبه، فــاالول مــات بفعلــه وفعــل الثــاين فيســقط 
ف ديتـه وال نصف ديته ويضمن الثـاين النصـف، والثـاين مـات جبذبـه الثالـث عليـه وجـذب االول فيضـمن االول نصـ

 .ضمان على الثالث، وللثالث الدية
 .وإن شركنا بني القابض واجلاذب، فالدية على االول والثاين نصفني.فإن رجحنا املباشرة، فديته على الثاين

ولــو جــذب الثالــث رابعــا، فمــات بعــض علــى بعــض، فلــالول ثلثــا الديــة النــه مــات جبذبــه الثــاين عليــه، وجبــذب 
ذب الثالث الرابع، فيسقط ما قابل فعله ويبقى الثلثان على الثاين والثالث، وال ضمان علـى الثاين الثالث عليه، وجب

 .الرابع
 وللثاين ثلثا الدية ايضا، النه مات جبذب

___________________________________ 
 .هو بعلمه عرف هذا الوجه اخلاص من حقوق بعضهم على بعض خاص لعلي : يعين) ٦٥(
 .وهو أن الثاين اتلف الثالث اذ تعلق به، والثالث اتلف الرابع اذا تعلق به) هلذا املعىن(وال دية لالول النه سقط بنفسه )٦٦(
دية كاملة للثاين، الن االول وحده اتلف الثاين، ونصف دية للثالث، والنصف االخرمن الثاين الن االول والثـاين مجيعـا اشـرتكا يف قتـل ) ٦٧(

 .لدية للرابع، والثلثان االخران على الثاين والثالث، الن الثالثة مجيعا اشرتكوا يف قتل الرابعالثالث، وثلث ا
 .النه شبيه العمد) ٦٨(

    



٣٠٤ 

االول، وجبذبه الثالث وهو فعل نفسه، وجبذب الثالـث الرابـع عليـه، فيسـقط ماقابـل فعلـه وجيـب الثلثـان علـى االول 
 .والثالث

ث الديــة أيضــا، النــه مــ ات جبذبــه الرابــع، وجبــذب الثــاين واالول لــه، أمــا الرابــع فلــيس عليــه شــئ، ولــه وللثالــث ثلــ
 .الدية كاملة

 .فإن رجحنا املباشرة فديته عليه
 .وإن شركنا، كانت ديته أثال� بني االول والثاين والثلث

 :)٦٩(النظر الثالث يف اجلناية على االطراف
 :واملقاصد ثالثة
 :يف د�ت االعضاء: املقصد االول

 .وكل ما ال تقدير فيه، ففيه االرش
 :والتقدير يف مثانية عشر

إن نبتــا، فقــد قيــل.الشــعر ويف شــعر الــرأس الديــة، وكــذا يف شــعر اللحيــة: االول يف اللحيــة ثلــث الديــة، والروايــة : فــ
 .ضعيفة

مئـة دينـار وال أعلـم  يف شعر الرأس إن مل ينبت: ان نبت، وقال املفيد  )٧٠(واالشبه فيه ويف شعر الرأس االرش
 .أما شعر املرأة ففيه ديتها ولو نبت ففيه مهرها.املستند

ويف االهــداب  )٧١(ويف احلــاجبني مخســمائة دينــار، ويف كــل واحــدة نصــف ذلــك، ومــا أصــيب منــه فعلــى احلســاب
 .تردد

النضـــمام، واالقـــرب الســـقوط حالـــة ا.الديـــة إن مل ينبـــت وفيهـــا مـــع االجفـــان ديتـــان: قـــال يف املبســـوط واخلـــالف
 .ة االصلية وما عدا ذلك يف الشعر ال تقدير فيه، إستنادا إىل الرباء.واالرش حالة االنفراد

 ويستوي الصحيحة.ويف كل واحدة نصف الدية.العينان وفيهما الدية: الثاين
___________________________________ 

كمـا يف   -وفيه يكون العبد اصال للحر كمـا هـو أصـل لـه فيمـا فيـه مقـدر ويسمى احلكومة، ) االرش(من االعضاء واملنافع، واجلراحات) ٦٩(
 .-اجلواهر وغريه 

فيالحظ لو كان الذي حلق شعره ونبت لو كان عبدا قيمته مئة دينار كم كـان ارشـه فيضـاعف عشـر مـرات ويكـون ارش احلـر املسـلم، ) ٧٠(
 .الرضا رواية فقه ) املستند(ومخس مرات فيكون ارش احلرة املسلمة وهكذا

كمـا لـو ) االنضـمام(للعـني مبنزلـة الشـفتني للغـم) االجفـان(الشعر احمليط �طراف العـني) االهداب(إذا مل ينبت، أما إذا نبت ففيه االرش) ٧١(
) أرى تقدير فيه(وما عدا ذلك كشعر اليدين والرجلني، وشعر البطن والظهر وحنوها(قطع االجفان ومعها االهداب الن االهداب حينئذ �بعة

 .ة ذمة الفاعل قبل ذلك، فما مل يعلم اشتغال ذمته بشئ فال شئ عليه وهي براء) ة االصلية الرباء(بل فيه االرش
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 .ويف تقدير كل جفن خالف.ويف االجفان الدية.)٧٢(والعمشاء واحلوالء واجلاحظة
 .ربع الدية )٧٣(يف كل واحد: قال يف املبسوط
 .ثلثا الدية، ويف االسفل الثلثيف االعلى : ويف اخلالف

ويــنقص علــى هــذا التقــدير ســدس الديــة والقــول .يف االعلــى ثلــث الديــة، ويف االســفل النصــف: ويف موضــع آخــر
 .�ذا كثري

 .ولو قلعت مع العينني، مل يتداخل ديتامها.ويف اجلناية على بعضها حبساب ديتها
 .ان العور خلقة أو �فة من هللا تعاىلالدية كاملة، إذا ك )٧٤(ويف العني الصحيحة من االعور

أمـا العـوراء ففـي خسـفها روايتـان، احـدامها .ولو اسـتحق ديتهـا، كـان يف الصـحيحة نصـف الديـة مخسـمائة دينـار
 .ربع الدية

وهــي مرتوكـــة واالخـــرى ثلـــث الديــة وهـــي مشـــهورة، ســـواء كانــت خلقـــة أو جبنايـــة جـــان، ووهــم هنـــا واهـــم فتـــوق 
 .)٧٥(ز�

 .وكذا لو كسر ففسد.وكذا لو قطع مارنه، وهو ماالن منه.)٧٦(وفيه الدية كاملة اذا استؤصل االنف: الثالث
 .ويف الروئة وهي احلاجز بني املنخرين نصف الدية.ويف شلله ثلثا ديته.ولو جرب على غري عيب فمئة دينار

 .وقال أهل اللغة هي طرف املارن.هي جممع املارن: وقال ابن �بوية
 .ين نصف الدية، النه إذهاب نصف املنفعة، وهو اختياره يف املبسوطويف أحد املنخر 

ثلــــث : ، عــــن علــــي صــــلوات هللا وســــالمه عليــــه وآلــــه، عــــن ابيــــه ويف روايــــة غيــــاث عــــن أيب جعفــــر 
 إن العمــــل ، ويف الروايــــة ضــــعف، غــــريوكــــذا يف روايــــة عبــــدالرمحن العرزمــــي، عــــن أيب جعفــــر عــــن أبيــــه .الديــــة

 .مبضمو�ا أشبه
 ويف بعضها حبساب ديتها. ويف كل واحدة نصف الدية.االذ�ن وفيهما الدية: الرابع

___________________________________ 
يت ) ٧٢( يت التــرى يف الليــل وتــرى يف النهــار، واحلــوالء هــي الــيت �ــا حــول فــرتى الواحــد اثنــني، واجلاحظــة هــي الــ مقلتهــا العمشــاء هــي العــني الــ

 .خارجة
ت العينــني) ٧٣( يت اثنــان منهـا فــوق العينــني، واثنـان حتــ بــل ديــة ) مل يتـداخل(كثــري مــن الفقهـاء قــالوا بــذلك: اي) كثـري(مـن االجفــان االربعـة الــ

 .االجفان مستقلة عن دية العينني
 .االعور مل جىن على عينه الصحيحة فتلفت ففيها دية كاملة: يعين) ٧٤(
 .العوراء) كانت(قلعها: اي) خسفها(ة وان مل �خذهاجبناي) استحق ديتها(
ث نسـب إىل الشـيخ ديـة مخسـمئة دينـار يف العـني العـوراء مـع أن الشـيخ الطوسـي قـده مل ) ٧٥( اي اجتنب ذلته، واملقصود به ابـن ادريـس حيـ

 .يفت بذلك واشتبه االمر على ابن ادريس والتفصيل يف غري هذا املختصر
 .حبيث خلى على الروح واحلس) شلله(اصلح: يا) جرب(قطع كله: اي) ٧٦(
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 .ثلث ديتها، على رواية فيها ضعف، لكن يؤيدها الشهرة )٧٧(ويف شحمتها
 .ويف خرمها ثلث ديتها، وفسره واحد خبرم الشحمة، وبثلث دية الشحمة: قال بعض االصحاب

 .ويف تقدير دية كل واحدة خالف.الدية إمجاعا )٧٨(الشفتان وفيهما: اخلامس
 .يف العليا الثلث ويف السفلى الثلثان، وهو خرية املفيد : قال يف املبسوط
يف العليــــــا أربعمائــــــة ويف الســــــفلى ســــــتمائة، وهــــــي روايــــــة أيب مجيلــــــة عــــــن ا�ن عــــــن أيب عبــــــد هللا : ويف اخلـــــالف
. 

 .وذكره الظريف يف كتابه أيضا، ويف أيب مجيلة ضعف
و مـأثور عـن ظريـف أيضــا، يف العليـا نصـف الديـة ويف السـفلى الثلثـان، وهـو �در، وفيــه وهـ: )٧٩(وقـال ابـن �بويـة

 .مع ندوره ز�دة ال معىن هلا
كــل مــا يف اجلســد منــه اثنــان ففيــه نصــف "  مهــا ســواء يف الديــة، اســتنادا إىل قــوهلم : وقــال ابــن أيب عقيــل

عـن اللثـة مـع طـول  )٨٠(حـد الشـفة السـفلى عرضـا، مـا جتـاىفو .ويف قطع بعضها بنسبة مسـاحتها.وهذا حسن" الدية 
 .الفم

 .وليس حاشية الشدقني منهما.والعليا ما جتاىف عن اللثة متصال �ملنخرين واحلاجز مع طول الفم
 .فيه ديتها واالقرب احلكومة ولو اسرتختا فثلثا الدية: ولو تقلصت، قال الشيخ

وفيمــــا قطــــع مــــن لســــان .ويف لســــان االخــــرس ثلــــث الديــــة.الديــــةالصــــحيح  )٨١(اللســــان ويف استئصــــال: الســـادس
 .االخرس حبسابه مساحة

 ويف رواية تسعة.، وهي مثانية وعشرون حرفا)٨٢(اما الصحيح فيعترب حبروف املعجم
___________________________________ 

فسـر ابـن : يف اجلـواهر) وفسره واحـد(ثلث دية الشحمةشقها، اي لو شق الشحمة فالدية ) خرمها(وهي القطعة اللينة يف اسفل االذن) ٧٧(
 ادريس خرمها جنرم الشحمة الخرم نفس االذن و�لثلث ثلث دية الشحمة ال ثلث دية النفس

فعــن ) ضــعف)(كــان ثقــة يف حديثــه صــدوقا(وعــن العالمــة والنجاشــي ا�مــا قــاال عنـه هــو مــن اصــحاب البـاقر ) ظريــف(لـو قطعنــا) ٧٨(
 ).ضعيف كذاب يضع احلديث(مة انهخالصة لعال

ــــدوق ) ٧٩( ــا  -والـــــد الصـ ــأثور(-رمحـــــة هللا عليهمـــ ـــي كمـــــا يف : اي) �در(منقـــــول: أي) مـــ ــه، وايب علــ ـــن �بويـــ ـــن ابــ ـــل اال عــ ـــول �در مل ينقــ قــ
 .سدس على الدية الكاملة) ز�دة(اجلواهر

 .فلو قطع بع احد الشقتني ففيه مثن الدية، وهكذا) بنسبة(قول حسن: اي) حسن(
الشـفتان جبنايـة ويف ) تفصـلت(طـريف الفـم مـن اليمـني واليسـار) الشـدقني(بـني ثقبـيت االنـف) احلـاجز(ثبتـا االنـف) �ملنخرين(انفصل: اي) ٨٠(

حيكـم حـاكم الشـرع بديــة ) احلكومـة(ففـي كـل شـفة مخسـمئة دينـار للرجـل احلـر) ديتهـا)(فـال تنطبـق علـى االسـنان فـال ينتفـع �ـا حبـال:(اجلـواهر
 .تدلتا: اي) اسرتختا(حلة �لقياس إىل العبيد واالماء كما مر غري مرةيراها صا

 .ففي قطع نصف لسان االخرين سدس الدية وهكذا) مساحة(قطع كله) ٨١(
فلـو قطــع لســان الصـحيح فــال يعتــرب الديـة بقطــع مســاحته، بــل لـو مل يــتمكن مــن الـتمكن بتمــام حــروف املعجـم كــان استئصــاال وموجبــا ) ٨٢(

 .احلروف اللسانية ستة وهي ر ز س ش ص ض:(يف اقرب املوارد) اللسنية(حبساب اهلمزة وااللف حرفني) تسعة وعشرون(لةللدية الكام
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ويتسـاوي اللسـنية .وتبسـط الديـة علـى احلـروف �لسـوية، ويؤخـذ نصـيب مـا يعـدم منهـا.وعشرون حرفـا وهـي مطرحـة
 .وغريها ثقيلها وخفيفها

ت الديــة كاملــة ت أمجــع، وجبــ ســريع املنطــق أو ازداد ســرعة، او كــان ثقــيال فــزاد ثقــال فــال  )٨٣(ولــو صــار.ولــو ذهبــ
وال اعتبــار بقــدر املقطــوع مــن .تقــدير فيــه، وفيــه احلكومــة، وكــذا لــو نقــص فصــار ينقــل احلــرف الفاســد إىل الصــحيح

ربـع  وكـذا لـو قطـع.فلو قطع نصفه، فذهب ربـع احلـروف، فربـع الديـة.الصحيح، بل االعتبار مبا يذهب من احلروف
، اعتـرب مبــا بقــي، وأخــذ بنســبة مــا ذهــب بعــد جنايــة )٨٤(ولــو جــىن آخــر.لسـانه، فــذهب نصــف كالمــه، فنصــف الديــة

 .ولو أعدم واحد كالمه، مث قطعه آخر، كان على االول الدية وعلى الثاين الثلث.االول
 .، كان فيه الدية الن االصل السالمة)٨٥(ولو قطع لسان الطفل

 .مثله ومل ينطق، ففيه ثلث الدية لغلبة الظن �آلفةأما لو بلغ حدا، ينطق 
ولو نطق بعد ذلـك، تبينـا الصـحيحة، واعتـرب بعـد ذلـك �حلـروف، وألـزم اجلـاين مـا نقـص عـن اجلميـع، فـإن كـان 

 .بقدر ما أخذ وإال متم له
 .لتعذر البينة )٨٦(ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند اجلناية، صدق مع القسامة

 .لسانه �برة، فإن خرج الدم أسود صدق وإن خرج أمحر كذبويف رواية يضرب 
نعــم، النــه لــو ذهــب ملــا : ولــو جــىن علــى لســانه فــذهب كالمــه، مث عــاد، هــل تســتعاد الديــة؟ قــال يف املبســوط

 .)٨٧(عاد
 .ال، وهو االشبه: وقال يف اخلالف

___________________________________ 
 .لو كان قبل اجلناية يتلفظ �لراء شبيهة �لغني، مث صار بعد اجلناية يتلفظ �لراء غيثاكما ) إىل الصحيح(بسبب اجلناية) ٨٣(
ىن �ن فـــذهب نصـــف احلـــروف الباقيـــة، فعلـــى الثـــاين ربـــع ) بنســـبة(اي جـــاره اخـــر) ٨٤( ف احلـــروف، مث جـــ ــ ذهب نصـ مـــثال لـــو جـــىن االول فـــ

 .نه مبنزلة لسان االخرسال) الثلث(بدون قطع اللسان بل بضربة وعصره وحنومها) كالمه(الدية
ث، اخـذ ايضـا ) عن اجلميع(اخترب�: اي) تبينا(قبل أن يتكلم) ٨٥( فلو نقص اربعة عشـر حرفـا كـان علـى اجلـاين نصـف الديـة، فـإن أخـذ الثلـ

ث اســرتجع منــه واحــد مــن اثنــيت عشــر مــن الديــ ثال فــديتها الربــع، فــإن كــان أخــذ الثلــ ف، وان نقــص ســبعة حــروف مــ ة سدســا ليكمــل لــه النصــ
 .الكاملة، وهكذا

ان ادعــى ذهــاب نصــف احلــروف فخمســة وعشــرون ميينــا، : انــه ذهــب كــل كالمــه، ويف اجلــواهر -�الشــارة  -�ن حيلــف مخســني ميينــا ) ٨٦(
 .ان الرواية ضعيفة جدا: فا�ما عالمتان مثال للصحة وعدمها، ويف اجلواهر) كذب(وهلم جرا

 .ل على عدم الذهابلو كان قد ذهب ملا عاد، فعوده دلي: اي) ٨٧(

    



٣٠٨ 

وكـذا لـو اتفـق انـه قطـع .، فأخذ ديتها مث عادت، مل تستعد ديتها، الن الثانية غري االوىل)٨٨(أما لو قلع سن املثغر
 .لسانه فأنبته هللا تعاىل، الن العادة مل تقض بعوده، فيكون هبة

 .دية، وفيه االرش النه ز�دة ولو كان للسان طرفان، فأذهب أحدمها، اعترب �حلروف، فإن نطق �جلميع فال
 .االسنان وفيها الدية كاملة: السابع

 .وتقسم على مثانية وعشرين سنا
 .ور�عيتان و��ن، ومثلها من أسفل )٨٩(اثي عشر يف مقدم الفم، وهي ثنيتان

 .ضاحك وثالثة أضراس من كل جانب، ومثلها من أسفل: وستة عشر يف مؤخره وهي
 .ار، حصة كل سن مخسون ديناراففي املقادمي ستمائة دين

 .ويف املآخر أربعمائة دينار، حصة كل ضرس مخسة وعشرون دينارا
ولـــيس للزائـــدة ديـــة إن قلعـــت منضـــمة إىل .وكـــذا الصـــفراء وإن جـــىن عليهـــا .وتســـتوي البيضـــاء والســـوداء خلقـــة

ولـو اسـودت �جلنايـة ومل  .فيهـا احلكومـة، واالول أظهـر: وقيل )٩٠(وفيها ثلث دية االصلي، لو قلعت منفردة .البواقي
ويف إنصــداعها ومل يســقط، ثلثــا ديتهــا، ويف الروايــة  .تســقط فثلثــا ديتهــا، وفيهــا بعــد االســوداد الثلــث، علــى االشــهر

اللثـة،  ولـو كسـر مـا بـرز عـن .)٩١(والدية يف املقلوعة مع سنخها، وهـو الثابـت منهـا يف اللثـة .ضعف، واحلكومة أشبه
ولـو كسـر الظـاهر عـن اللثـة، مث قلـع اآلخـر السـنخ، فعلـى االول ديـة وعلـى  .واالقـرب أن فيـه ديـة السـن .ففيـه تـردد

: ومن االصحاب مـن قـال .وينتظر بسن الصغري، فإن نبت لزم االرش، وإن مل ينبت فدية سن املثغر .الثاين حكومة
ت، فقلعــه قــالع قــال ولــو أنبــت ا .فيهــا بعــري ومل يفصــل، ويف الروايــة ضــعف ــ النســان يف موضــع املقلوعــة عظمــا فثب

 .ال دية، ويقوى أن فيه االرش، النه يستصحب أملا وشينا: الشيخ
___________________________________ 

) االرش(أسـانر : اي) طرفـان(جديـدة مـن هللا تعـاىل) هبة(بل هبة اهلبة جديدة) غري االوىل(على وزن مكرم اي االسنان الرواضع للطفل) ٨٨(
 .�ن يالحظ أنه لو كان عبدا قيمته ألف دينار فكم كان ينقص من قيمته �ذه اجلناية فتلك ديته

مـؤخر الفـم مـن الطـرفني، اعلـى واسـفل : اي) مـؤخرة(علـى طـريف الـر�عيتني) و��ن(علـى طـريف الثنيتـني) ور�عيتـان(مهـا السـنان املقـدمان) ٨٩(
 .بعد الناب،) ضاحك(مجيعا

 .�ن اقتلعت من حملها ومل خترج عن اللحم) انصداعها(لو اقلعت) بعد االسوداد(لو كانت الزائدة مع فديتها مثانية د�نري وثلث دينارف) ٩٠(
) بسـن الصـغري(بقية السـن املسـتورة يف اللثـة: اي) النسخ:(الدية املذكورة لكل سن ا�ا هي اذا اقتلعت من جذرها وأصلها كاملة: يعين) ٩١(

بـني أن تنبـت أم مل ) فيصـلي)(املثغـر(وهو أن يفرض الصغري عبدا فكم نقص قيمته بـذلك، مث ينسـب ذلـك إىل ديتـه) االرش(ا شخصلو قلعه
 .قبحا يف املنظر: اي) وشيئا(يكون معه امل: اي) يستصحب(ال عن هللا تعاىل) االنسان(تنبت
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ولـو زال فــال .ا لــو جـىن عليـه مبــا مينـع االزدرادوكـذ.، الديـة)٩٢(العنـق وفيـه اذا كســر، فصـار االنسـان أصــور: الثـامن
 .دية، وفيه االرش

ــذان يقــال مللتقامهــا الــذقن، ويتصــل طــرف كــل واحــد منهمــا �الذن، وفيهمــا : التاســع اللحيــان ومهــا العظمــان الل
نقصـان ويف .ولـو قلعـا مـع االسـنان فـديتان.، أومن ال أسنان له)٩٣(الدية لو قلعا منفردين عن االسنان كلحيي الطفل
 .املضغ مع اجلناية عليهما، أو تصلبهما، االرش

فلـو قطعـت مـع االصـابع، فديـة .)٩٤(اليدان وفيهما الدية، ويف كـل واحـدة نصـف الديـة، وحـدمها املعصـم: العاشر
 .اليد مخسمائة دينار

سـمائة ولو قطعت االصابع منفردة فديـة االصـابع مخسـمائة دينـار، ولـو قطـع معهـا شـئ مـن الزنـد، ففـي اليـد مخ
 .دينار، ويف الزائدة احلكومة

ت مــن املرفــق أو املنكــب قــال يف املبســوط ولــو كــان لــه يــدان .عنــد� فيــه مقــدر، حمــيال علــى التهــذيب: ولــو قطعــ
 .على زند، ففيهما الدية وحكومة، الن احدامها زائدة

ولــو قطعهمــا .دة يف اجلملـةفـإن تســاو� فاحـدامها زائــ.، أو كو�ـا أشــد بطشــا)٩٥(�نفرادهـا �لــبطش: ومتيـز االصــلية
 .ففي االصلية الدية، ويف الزائدة حكومة

ويظهــر يل يف الــذراعني .ثلــث ديــة االصــلية، ولعلــه تشــبيه �لســن واالصــبع، فــاالقرب االرش: وقــال يف املبســوط
 .الدية، وكذا يف العضدين، ويف كل واحدة نصف الدية

 .اصابع الرجلني، ويف كل واحدة عشر الدية وكذا يف.االصابع ويف اصابع اليدين الدية: احلادي عشر
وديــة كــل اصــبع مقســومة علــى ثــالث أ�مــل .يف اال�ــام ثلــث الديــة، ويف االربــع البــواقي الثلثــان �لســوية: وقيــل

ويف شـلل كـل واحـدة .ويف االصبع الزائدة ثلـث االصـلية.�لسوية، عدا اال�ام فإن ديتها مقسومة �لسوية على اثنني
 .وكذا لو كان الشلل خلقة. قطعها بعد الشلل الثلثثلثا ديتها، ويف

___________________________________ 
 .بلع اللقمة) االزدراد(مائل العنق) ٩٢(
 .حبيث يعسر حتريكهما) تصيلها(كمن قلع اسنانه، او ذهبت يف حادثة، او بكرب وحنوها) ال اسنان له(حيث انه) ٩٣(
ف ) ٩٤( ــذراعوهــو املفصــل بــني الكــ ــى التهــذيب(وال ــى مــا ) ذكــر�ه يف �ــذيب االحكــام(قــال: اي) حمــيال عل وهــو ديــة يــد مخســمئة دينــار عل

 .يستفاد من التهذيب وان كان مل ينص عليه فيه
 .بني املرفق واملنكب) والعضد(بني الكف واملرفق) الذراع(دون االخرى) ٩٥(
 .اذا مل ينبت: يعين) مخسة د�نري(نايةاذا قلع جب) الظفر(فقطعت فعلى اجلاين ثلث دية النفس) ٩٦(
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 .وكذا لو نبت أسود.ويف الظفر اذا مل ينبت عشرة د�نري
ت أبــيض، كــان فيــه مخســة د�نــري، ويف الروايــة ضــعف، غــري أ�ــا مشــهورة ويف روايــة عبــدهللا بــن ســنان يف  ولــو نبــ

، او صـار حبيـث ال )٩٧(و أصيب فاحدودبوكذا ل.الظهر وفيه اذا كسر الدية كاملة: الظفر مخسة ذ�نري الثاين عشر
 .ولو صلح، كان فيه ثلث الدية.يقدر على القعود

 .إن كسر الصلب، فجرب على غري عيب فمئة دينار: ويف رواية ظريف
 .وان عثم فألف دينار

 .ولو كسر، فشلت الرجالن فدية له، وثلثا دية للرجلني
 .فديتانلو كسر الصلب فذهب مشيه ومجاعه، : ويف اخلالف
 .ويف قطعه الدية كاملة )٩٨(النخاع: الثالث عشر
، ففيـه احلكومـة، )٩٩(ولـو انقطـع لبنهمـا.ويف كـل واحـد نصـف ديتهـا.الثـد�ن وفيهمـا مـن املـرأة ديتهـا: الرابع عشـر

 .ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر، ففيهما ديتها ويف الزائدة حكومة .وكذا لو كان اللنب فيهما وتعذر نزوله
: ولـو قطـع احللمتــني، قـال يف املبســوط .و اجـاف مــع ذلـك الصـدر، لزمــه ديـة الثـديني واحلكومــة وديـة اجلائفـةولـ

أمـا حلمتـا الرجـل، ففـي املبسـوط  .فيهمـا الديـة، وفيـه إشـكال، مـن حيـث أن الديـة يف الثـديني، واحللمتـان بعضـهما
وكــذا .الرجــل مثــن الديــة، مئــة ومخســة وعشــرون دينــارايف حلمــة ثــديي : وقــال ابــن �بويــه  .واخلــالف فيهمــا الديــة

ـــف والشـــيخ أضـــرب عـــن روايـــة ظريـــف، ومتســـك .ويف اجيـــاب الديـــة فيهمـــا بعـــد.ذكـــر الشـــيخ يف التهـــذيب عـــن ظري
 .�حلديث الذي مر يف فصل الشفتني

، أو الذكر ويف احلشفة فمـا زاد الديـة وإن استؤصـل، سـواء كـان لشـاب أو شـيخ أو صـىب مل يبلـغ: اخلامس عشر
 .ولو قطع بعض احلشفة، كانت دية املقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب.خصيتاه )١٠٠(من سلت

 ولو قطع احلشفة وقطع آخر مابقي، كان على
___________________________________ 

 .ماعمل يقدر على املشي وال على اجل: اي) مشيه(يبست) فشلت(مل ينجرب مستو�) عثم(صار كالقوس) ٩٧(
 .وهو العصب داخل فقار الظهر) ٩٨(
ىن عليهـــا جــان جنايـــة انقطـــع بســـببها لبنهـــا: يعــين) ٩٩( وديـــة (ادخــل شـــيئا يف جـــوف الصـــدر: اي) أجـــاف(احتـــبس لبنهـــا: اي) نزولــه(لـــو جـــ

 ).٨٣ - ٨٢(بني رقمي) مر(ومها رأسا الثديني) احللمتني(-كما سيأيت   -وهي ثلث دية ذلك العضو ) اجلائفة
علـى وزن إحليـل هـو الـذي ال ) العنـني(اي شـخص آخـر) وقطع اخـر(�لتحريك حشفة الذكر، وهي موضع اخلتان) الكمرة(جتاخر ) ١٠٠(

ــبة املقطـــوع) حبســـابه(ينتصـــب ذكـــره ــة) عمـــوم الـــروا�ت(بنسـ ــى أن مـــا يف اجلســـد منـــه اثنـــان ففـــي كـــل واحـــد منـــه نصـــف الديــ ــة علـ ) ادرة(الدالـ
 .فال يضر ضعف اخلرب) ؤيدهت(تباعد فخذاه بسبب ذلك: اي) فحج(انتفاخ
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 .ويف اخلصيتني الدية.ويف ذكر العنني ثلث الدية، وفيما قطع منه حبسابه.االول الدية وعلى الثاين االرش
 .ويف كل واحدة نصف الدية

يف اليســـرى ثلثـــا الديـــة، الن منهــا الولـــد، والروايـــة حســـنة، لكـــن تتضــمن عـــدوال عـــن عمـــوم الـــروا�ت : ويف روايــة
 .املشهورة

إن فحــج فلـم يقــدر علــى املشــي فثمــان مئـة دينــار، ومســتنده كتــاب ظريــف  ويف أدرة اخلصـيتني أربعمائــة دينــار، فــ
 .غري أن الشهرة تؤيده
ويف كـل واحـدة نصـف .الشـفران ومهـا اللحـم احملـيط �لفـرج إحاطـة الشـفتني �لفـم، وفيهمـا ديتهـا: السادس عشر

 .ديتها
املـرأة  )١٠١(وىف إفضـاء.الزكـب حكومـة، وهـو مثـل موضـع العانـة مـن الرجـل ويف.وتستوي يف الدية السليمة والرتقاء

ولـو كـان قبـل البلـوغ، ضـمن الـزوج مـع مهرهـا ديتهـا، .ديتها، وتسقط يف طرف الـزوج، إن كـان �لـوطئ بعـد بلوغهـا
، فــال وإن كانــت مطاوعــة.ولــو مل يكــن زوجــا، وكــان مكرهــا، فلهــا املهــر والديــة.واالنفــاق عليهــا حــىت ميــوت أحــدمها

 .مهر، وهلا الدية
ولو كانت املكرهة بكرا، هل جيب هلـا أرش البكـارة زائـدا علـى املهـر؟ فيـه تـردد، واالشـبه وجوبـه، ويلـزم ذلـك يف 

 .)١٠٢(ماله، الن اجلناية إما عمد او شبيه �لعمد
 .ويف كل واحدة نصف الدية.يف االليتني الدية: قال يف املبسوط: السابع عشر

ـــىت مـــرت يف فصـــل ومـــن املـــرأة ديتهـــ ا، ويف كـــل واحـــدة منهـــا نصـــف ديتهـــا، وهـــو حســـن تعـــويال علـــى الروايـــة ال
 .)١٠٣(الشفتني

ويف االصـابع منفـردة .ويف كـل واحـدة نصـف الديـة، وحـدمها مفصـل السـاق.الـرجالن وفيهمـا الديـة: الثامن عشر
 .)١٠٤(ويف كل اصبع عشر الدية، واخلالف هنا يف اال�ام كما يف اليدين.دية كاملة

وكـــذا يف .ويف الســـاقني الديـــة .ويف اال�ـــام علـــى اثنـــني .وديـــة كـــل اصـــبع مقســـومة علـــى ثـــالث أ�مـــل �لســـوية
 .ويف كل واحدة نصف الدية .الفخذين

___________________________________ 
 .الثالثة واحدا خبرق الغشائنيهو خرق الغشاء بني خمرجي البول واحليض من املرأة، او بني احليض والغائط، او جعل املسالك ) ١٠١(
 .هلا �جلماع) مكرها)(وتسقط الدية(
 .غالبا، واال فقد يتصور اخلطأ احملض يف ا�نون، والصيب، والشبهة وحنوها) ١٠٢(
 .من أن كلما كان منه اثنان فيهما الدية، ويف كل واحد نصف الدية) ٨٣ - ٨٢(بني رقمي) ١٠٣(
ث، والثلثــان لبقيـة االصــابع �لسـوية وقيــل اال�ـام وغــريه سـواء) ٩٩ - ٩٨(وقـد مــر بـني رقمــي) ١٠٤( ) ويف الســاقني(مـن انــه قيـل لال�ــام الثلـ

 .كما لو كان مقطوع القدمني �فة وحنوها، مث قطع �جلناية فخذاه
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 :مسائل
، وفيهـا ممـا يلـي العضـدين.يف االضالع ممـا خـالط القلـب، لكـل ضـلع اذا كسـرت مخسـة وعشـرون دينـارا: االوىل

 .لكل ضلع اذا كسرت عشرة د�نري
 .، فلم ميلك غائطه، كان فيه الدية وهي رواية سليمان ابن خالد)١٠٥(لو كسر بعصوصه: الثانية

 .ومن ضرب عجانه، فلم ميلك غائطه وال بوله، ففيه الدية وهي رواية إسحاق بن عمار
إن صــلح علــى.)١٠٦(يف كســر عظــم مــن عضــو، مخــس ديــة ذلــك العضــو: الثالثــة غــري عيــب فأربعــة أمخــاس ديــة   فــ
 .كسره

 .ويف موضحته ربع دية كسره
 .ويف رضه ثلث دية العضو، فإن صلح على غري عيب فأربعة امخاس دية رضه

 .ويف فكه من العضو حبيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فإن صلح على غري عيب، فأربعة أمخاس دية فكه
 .الدية )١٠٧(وتنييف الرتق: قال يف املبسوط واخلالف: الرابعة

 .ويف كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا
 .ولعله إشارة إىل ما ذكره اجلماعة عن ظريف، وهو يف الرتقوة إذا كسرت وجربت على غري عيب أربعون دينارا

، ديــــس بطنـــه، أو يفتــــدي ذلـــك بثلــــث الديـــة، وهــــي روايــــة )١٠٨(مــــن داس بطـــن إنســــان حـــىت أحــــدث: اخلامســـة
 .السكوين، وفيه ضعف

ويف روايــة ديتهــا، وهــي  -�صــبعه، فخــرق مثانتهــا، فــال متلــك بوهلــا، فعليــه ديتهــا  )١٠٩(مــن افــتض بكــرا: السادســة
 .ومثل مهر نسائها -أوىل 

 :يف اجلناية على املنافع: املقصد الثاين
 :وهي سبعة

 ويف بعضه االرش يف نظر احلاكم، إذ ال طريق إىل.)١١٠(العقل وفيه الدية: االول
___________________________________ 

�ن صــار ســلس ) حــبس غائطــه) فلــم ميلــك(وهــو عظــم الــذنب الــذي جيلــس عليــه -بضــم العينــني  -قيــل هــو العصــعص : يف اجلــواهر) ١٠٥(
 .بني اخلصيتني) عجانه(الغائط

 .حبيث ظهر) موضحته(فلو كسر منكبه ففيه مئة دينار، فإن صلح فثمانون دينارا) ١٠٦(
 .فرض عظم الكتف ديته مئة وثالثة وثالثون دينارا) العضو(مخسة وعشرون دينارا وثلث دية) ربع دية كسره(اللحمالعظم من حتت 

 .مها العظمان فوق الصدر احمليطان �لرقبة) ١٠٧(
 .بل القصاص والدية احلكومة) ضعف(ببول او غائط) ١٠٨(
 .الزالة البكارة) مهرومثل (ال�ا شئ واحد يف االنسان) اوىل(ازال بكار�ا: اي) ١٠٩(
 .تقدير ظن ال دليل عليه) ختمني(�ن صار ضعيف العقل) ويف بعضه(فمن عمل شيئا فأزال عقل انسان فعليه دية كاملة) ١١٠(
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أو جــن يومــا وأفـــاق .فلــو جــن يومــا وأفــاق يومــا، كــان الــذاهب نصــفه.ويف املبســوط يقــدر �لزمــان.تقــدير النقصــان
ولـــو شـــجه، .)١١١(وال قصـــاص يف ذهابـــه وال يف نقصـــانه لعـــدم العلـــم مبحلـــه.ختمـــني يـــومني، كـــان الـــذاهب ثلثـــه، وهـــو

 .فذهب عقله، مل تتداخل دية اجلنايتني
 .إن كان بضربة واحدة تداخلتا، واالول أشبه: ويف رواية

إن مــات فيهــا قيــد بــه، وان بقــي ومل يرجــع عقلــه،  ويف روايـة لــو ضــرب علــى رأســه فــذهب عقلــه انتظــر بــه سـنة، فــ
 .الدية، وهي حسنة، ولو جىن فأذهب العقل ودفع الدية مث عاد، مل يرجتع الدية النه هبة جمددة من هللا ففيه

 .ها فإن أملوا العود بعد مدة معينة، توقعنا انقضاء.)١١٢(السمع وفيه الدية إن شهد أهل املعرفة �ليأس: الثاين
 .فإن مل يعد، فقد استقرت الدية

ال اعلـــم اعتـــربت حالـــه عنـــد الصـــوت العظـــيم والرعـــد القـــوي، : ذهابـــه، أو قـــالولـــو أكـــذب اجلـــاين عنـــد دعـــوى 
ولـو ذهـب مسـع إحـدى االذنـني، ففيـه .وصيح به بعد استغفاله، فإن حتقق ما ادعاه وإال أحلف القسامة، وحكم لـه

 .نصف الدية
ال : يقــولولــو نقــص مســع إحــدامها، قــيس إىل االخــرى، �ن تســد الناقصــة وتطلــق الصــحيحة، ويصــاح بــه حــىت 

 .امسع، مث يعاد عليه ذلك مرة �نية، فإن تساوت املسافتان صدق
ال امسـع، مث يكـرر عليـه االعتبـار فـإن تسـاوت : مث تطلق الناقصـة وتسـد الصـحيحة، ويعتـرب �لصـوت حـىت يقـول

 .)١١٣(املقادير يف مساعه فقد صدق ومتسح مسافة الصحيحة والناقصة، ويلزم من الدية حبساب التفاوت
 .ويف رواية يعترب �لصوت من جوانبه االربعة ويصدق مع التساوي ويكذب مع االختالف

___________________________________ 
جه(هــل هــو القلــب، او املــخ، او غريمهــا) ١١١( بــل تؤخــذ منــه ديــة كاملــة للعقــل، وديــة ) مل تتــداخل(كســر رأســه، او جبهتــه، مــثال: اي) شــ

الروايـة حسـنة والروايـة احلسـنة هـي الـيت بعـض روا�ـا كلهـم : اي) وهـي حسـنة(اقـتص منـه: اي) قيـد بـه(عقـل فقـط�خذ دية ال) تداخلتا(الشجة
 .وحنو ذلك) من زعماء الشيعة)(وجه يف الشيعة(اماميون ممدوحون ومل يزكوا �لعدالة واملدح مثل ان يقال عنه

ا�ـين ) احلـف(ا�ـين عليـه مـن ذهـاب مسعـه) مـا ادعـاه(جسـمه فجـأةيف حال الغفلة لـريى هـل يتحـرك : اي) استغفاله(عن عدد مسعه) ١١٢(
 .مخسني ميينا على أنه ذهب مسعه) القسامة(عليه

ين عليهـــا املعيبـــة عشـــرة ذراعـــات، كـــان عليـــه اربعمئـــة ) ١١٣( ت مســـافة الســـمع الصـــحيحة مخســـني ذراعـــا، ومســـافة الســـمع ا�ـــ ــ مـــثال لـــو كانـ
�ن مســع مــن جانــب عشــر ذراعــات ومــن جانــب عشــرين ) مــع االخــتالف(شــر ذراعــات مــثال�ن مســع مــن كــل جانــب ع) مــع التســاوي(دينــار
 .عند هبوب الريح: اي) يف الريح(-مثال  -ذراعا 
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 .وال يقاس السمع يف الريح بل يتوخى سكون اهلواء.ويف ذهاب السمع بقطع االذنني ديتان
د لـــه شـــاهدان مـــن أهـــل اخلـــربة، أو رجـــل فـــإن ادعـــى ذهابـــه، وشـــه.يف ضـــوء العينـــني وفيـــه الديـــة كاملـــة: الثالـــث

 .، فقد ثبت الدعوى)١١٤(وامرأ�ن، إن كان خطأ أو شبيه عمد
 .يرجى عوده، لكن ال تقدير له: وكذا لو قاال.ال يرجى عوده، فقد استقرت الدية: فإن قاال
 .أما لو عاد ففيه االرش.وكذا لو مات قبل املدة.بعد مدة معينة فانقضت، ومل يعد: أو قاال

واذا ادعـــى ذهـــاب بصـــره وعينـــه قائمـــة، احلـــف  .، فـــالقول قـــول ا�ـــين عليـــه مـــع ميينـــه)١١٥(ولـــو اختلفـــا يف عـــوده
إن كــان كمـا قــال بقيتــا مفتــوحتني .القسـامة وقضــي لــه ولــو ادعــى نقصــان احــدامها،  .ويف روايــة تقابــل �لشــمس، فــ

يهمـا، قيسـتا إىل عيـين مـن هـو مـن ابنـاء ولـو ادعـى النقصـان ف .)١١٦(قيسـت إىل االخـرى، وفعـل كمـا فعـل يف السـمع
 .)١١٧(وال تقاس عني يف يوم غيم، وال يف أرض خمتلفة اجلهات .سنه، والزم اجلاين التفاوت بعد االستظهار �الميان

 .كانت قائمة، وقال ا�ين عليه كانت صحيحة، فالقول قول اجلاين مع ميينه: ولو قلع عينا، وقال
ين عليـه مـع ميينـه، الن االصـل الصـحة، وهـو ضـعيف، الن اصـل الصـحة معـارض ورمبا خطـر أن القـول قـول ا�ـ

 .ة، واستحقاق الدية والقصاص منوط بتيقني السبب، وال يقني هنا الن االصل ظن ال قطع �صل الرباء
 .الشم وفيه الدية كاملة: الرابع

ذهابه عقيب اجلناية، اعترب �الشياء الطيبة واملنتنـة، مث يسـتظهر عليـه �لقسـامة ويقضـى لـه، النـه  )١١٨(وإذا ادعى
 .ال طريق إىل البينة

 .ويف رواية حيرق له حراق ويقرب منه، فإن دمعت عيناه وحنى أنفه، فهو كاذب
 ولو ادعى نقص

___________________________________ 
 .قصاص وال يثبت القصاص �لرجل واملرأتني، بل املال يثبت بذلكدون العمد اذ فيه ال) ١١٤(
�ن حيـل مخسـني ميينـا ان بصـره ) احلـف القسـامة(ال آفـة ظـاهرة �ـا) قائمـة(اليعود: يعود ضوء العينني، وقال ا�ين عليه: فقال اجلاين) ١١٥(

 .من ذهاب بصره) كما قال(ذاهب
عمره بقدر عمـره، فلـو كـان مـن أبنـاء اخلمسـني قـيس إىل ابنـاء : اي) ابناء سنه)(١١٦(د رقممما قد مر عن) ١١٦(مما قد مر عند رقم) ١١٦(

ين االميــان املتعــددة؟ يطلــب ذلــك مــن ) �الميــان(اخلمســني وهكــذا ف هــو علــى نقــص عينــه، وهــل حيتــاج مــع ذلــك إىل القســامة يعــ اي �ن حيلــ
 .املفصالت

ة ذمـة اجلـاين مـن  بـراء: اي) ة الرباء(صحة العني: اي) الصحة(�لبال) خطر(الضوء هلا) قائمة(اجلاين) وقال(�رتفاع واستواء واخنفاض) ١١٧(
 .اصل الصحة: اي) الن االصل ظن(الدية الزائدة

ين عليــه) ١١٨( ين عليــه مخســني ميينــا ليظهــر صــدقه) �لقســامة(ا�ــ ) حــراق(اذ مــن ايــن تعــرف البينــة انــه اليشــم او يشــم) البينــة(�ن حيلــف ا�ــ
ديــة ) فــديتان(ال�ــا هبــة جديــدة مــن هللا تعــاىل) الديــة(الشــم) مث عـاد(مــن الديــة اذ التقــدير خــاص هلــا) اجتهــاده(طــن وصــوف وحنوهــاكخرقـة وق

 .لالنف، ودية للشم
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ولـو اخـذ ديـة الشـم مث عـاد، .حيلف اذ ال طريق له إىل البينة، ويوجب له احلـاكم مـا يـؤدي اليـه اجتهـاده: الشم، قيل
 .طع االنف، فذهب الشم، فديتانولو ق.مل يعد الدية
ويرجـع فيــه .كــل مـا يف االنسـان منـه واحــد ففيـه الديـة: فيـه الديـة لقـوهلم : الـذوق ميكـن ان يقــال: اخلـامس
ومــع النقصــان، يقضــي احلــاكم مبــا حيســم املنازعــة .، إىل دعــوى ا�ــين عليــه مــع االســتظهار �الميـان)١١٩(عقيـب اجلنايــة

 .تقريبا
 .لو اصيب، فتعذر عليه االنزال يف حال اجلماع، كان فيه الدية: السادس
 .يف سلس البول الدية، وهي رواية غياث بن ابراهيم، وفيه ضعف: قيل: السابع
ث الديــة.وإن كــان إىل الــزوال، فثلثــا الديــة.، ففيــه الديــة)١٢٠(إن دام إىل الليــل: وقيــل ويف .واىل ارتفــاع النهــار، فثلــ

 .الصوت، الدية كاملة
 :)١٢١(يف الشجاج واجلراح: املقصد الثالث
 .احلارصة، والدامية، واملتالمحة، والسمحاق، واملوضحة واهلامشة، والنقلة، واملأمومة: والشجاج مثان
 .، وفيها بعري)١٢٢(فهي اليت تقشر اجللد: أما احلارصة

غريهـا، وهـي روايـة منصـور بـن  نعـم، والروايـة ضـعيفة، واالكثـرون علـى ان الداميـة: وهل هي الدامية؟ قال الشـيخ
 .حازم، عن أيب عبدهللا 

 .بعريان، وهي اليت �خذ يف اللحم يسريا -إذن  -ففي الدامية 
 .فهي اليت �خذ يف اللحم كثريا، وال تبلغ السمحاق، وفيها ثالثة أبعرة: وأما املتالمحة

 .ة واملتالمحة واحدةالدامية غري احلارصة، فالباضع: وهل غري الباضعة؟ فمن قال
 .الدامية واحلارصة واحدة، فالباضعة غري املتالمحة: ومن قال

 فهي اليت تبلغ السمحاقة، وهي جلدة مغشية للعظم، وفيها: )١٢٣(وأما السمحاق
___________________________________ 

اي القسامة ولعلها مخسون ميينا هنا ايضـا ) �الميان(يذهب�ن ادعى ا�ين عليه ذهاب ذوقه، وقال اجلاين مل ) دعوى(اليت هي لوث) ١١٩(
 .بدية تقريبية اذ ال تقدير معني لديته: اي) تقريبا(والتفصيل يف املفصالت

 .�ن صار حبيث اليسمع صوته، فذهب جوهره) ويف الصوت(كان سلسلة طول النهار: اي) ١٢٠(
 .جلراح يف غريمها من البدنالشجاج مثل كتاب هو اجلرح يف الرأس او الوجه، وا) ١٢١(
 .جلد الرأس والوجه: اي) ١٢٢(
 .يظهر العظم واضحا: اي) وضح العظم(عظم الرأس) للعظم(رقيقة) جلدة(بكسر السني) ١٢٣(

    



٣١٦ 

لـو أوضـحه اثنتـني، ففـي  : فـروع .فهي اليت تكشف عن وضح العظم، وفيهـا مخسـة ابعـرة: وأما املوضحة .أربعة أبعرة
ا وكـذا لـو سـر�،  ، صـار� واحـدة، كمـا لـو اوضـحه ابتـداء)١٢٤(ولـو وصـل اجلـاين بينهمـا .كـل واحـدة مخـس مـن االبـل

ولو وصل بينهما غريه، لزم االول ديتان، والواصل �لثـة، الن فعلـه ال يبـين  .فذهب ما بينهما، الن السراية من فعله
 .ولو وصلهما ا�ين عليه، فعلى االول ديتان، والواصلة هدر .على فعل غريه

ا� شققتبينهما، وانكر ا�ين عليه، فالقول قول ا�ين عليه مع ميينه، الن االصـل ثبـوت : ولو اختلفا فقال اجلاين
 .)١٢٥(وكذا لو قطع يديه ورجليه، مث مات بعد مدة ميكن فيها االندمال.الديتني، ومل يثبت املسقط

 .واختلفا، فالقول قول الويل مع ميينه
 .مقاديرها، أخذ دية االبلغ، ال�ا لو كانت كلها كذلك، مل تزد على ديتهاولو شجه واحدة، واختلفت 

 .، كان لكل عضو دية على انفرادة، ولو كان بضربة واحدة)١٢٦(ولو شجه يف عضوين
 .ولو شجه يف رأسه وجبهته فاالقرب أ�ا واحدة، ال�ما عضو واحد

االبـــل أر�عــا إن كـــان خطــأ وأثـــال� إن كــان شـــبيه ، وديتهـــا عشــر مــن )١٢٧(فهـــي الــيت �شـــم العظــم: وأمــا اهلامشــة
 .)١٢٨(ويتعلق احلكم �لكسر، وان مل يكن جرح.العمد، وال قصاص فيها

 .مها هامشتان، وفيه تردد: ولو أوضحه اثنتني، وهشمه فيهما، واتصل اهلشم �طنا، قال يف املبسوط
 عشر بعريا، وال فهي اليت حتوج إىل نقل العظم، وديتها مخسة: )١٢٩(وأما املنقلة

___________________________________ 
ىت اتصـــلت اجلراحـــة: اي) ١٢٤( ــى اآلخـــر ديـــة �لثـــة: اي) �لثـــة(فعـــل اجلـــاين ال�ــا بســـببه حـــدثت: اي) مـــن فعلــه(جــرح مـــا بينهمـــا حــ ا� (عل

 .ليأخذ ديتني) وانكسر(لكي يلزم بدية واحدة) شققت
فيلــزم اجلــاين ديتــني ديــة لليــدين، و�نيــة للــرجلني، أمــا لــو كــان مــات مــن اجلراحــة �لســراية فعلــى �ن يكــون قــد طــاب جرحــه مث مــات، ) ١٢٥(

 .-مثال  -فطرف منها بلغ العظم، وطرف قشر اجللد فقط ) مقاديرها(ويل امليت: اي) قول الويل(اجلاين دية واحدة
 .شجه واحدة متصلة) وجبهته(متماثلني او خمتلفني، كالرأس واليد) ١٢٦(
اربعة اقسام اثنتان من بنت املخاض واثنتان من ابن اللبـون، وثـالث بنـات لبـون، وثـالث حقـق، وقـد مـرت : اي) ار�عا(تكسره: اي) ١٢٧(

اذ ال ميكـن ضـبطه حـىت ال يزيـد او يـنقص ) وال قصـاص(ثالث بنـات لبـون، وثـالث حقـق، واربـع خلـف) واثال�)(٨(مقادير اعمارها عند رقم
 .ومياثله متاما

 ).١٢٧(الحتمال كو�ا هامشة واحدة التصاهلا، كما سبق يف املوضحة عند رقم) تردد(جراحة وخروج دم او قيح: اي )١٢٨(
 .من موضعه إىل غريه) وهو عشر لسقوط مخس من االبل بعض من املوضحة العظم(نقل حلصول اهلشيم فيه(على وزن الفاعل) ١٢٩(

    



٣١٧ 

 .وضحة، و�خذ دية ما زاد، وهو عشر من االبلقصاص فيها، وللمجين عليه ان يقتص يف قدر امل
فهـــي الـــيت تبلـــغ ام الـــرأس، وهـــي اخلريطـــة الـــيت جتمـــع الـــدماغ، وفيهـــا ثلـــث الديـــة، وهـــو ثالثـــة : )١٣٠(وأمـــا املأمومـــة
 .وثالثون بعريا
غـري  وال قصـاص يف املأمومـة الن السـالمة معهـا.والسـالمة معهـا بعيـدة )١٣١(فهي الىت تفتق اخلريطـة: وأما الدامغة

 .ولو أراد ا�ين عليه أن يقتص يف املوضحة ويطالب بدية الزائد، جاز، والز�دة مثان وعشرون بعريا.غالبة
وثلــث بعــري، وهــو بنــاء علــى ان مــا يف املأمومــة ثالثــة وثالثــون وثلــث وحنــن نقتصــر علــى ثالثــة : قــال يف املبســوط
 .وثالثني تبعا للنقل

ة، و�لـث منقلـة، ورابـع مأمومـة، فعلـى االول مخسـة، وعلـى الثـاين مـا ولو جـين عليـه موضـحة، فأمتهـا آخـر هامشـ
بني املوضحة واهلامشة مخسة أيضا، وعلى الثالث مـا بـني اهلامشـة واملنقلـة مخسـة أيضـا، وعلـى الرابـع متـام ديـة املأمومـة 

 .مثانية عشر بعريا
 :ومن لواحق هذا الباب مسائل

إن صـلحت فخمـس الديــة مئتـا دينـار ديـة النافـذة يف االنــف ثلـث الديـة،: االوىل ولــو كانـت يف أحـد املنخــرين .فــ
 .، فعشر الدية)١٣٢(إىل احلاجز
ولو كـان يف إحـدامها، فثلـث .يف شق الشفتني حىت تبدو االسنان ثلث ديتهما، ولو برأ� فخمس ديتهما: الثانية

 .ديتها، ومع الربأ مخس ديتها
ولو مـن ثغـرة النحـر، وفيهـا ثلـث الديـة، وال  )١٣٣(أي اجلهات كاناجلائفة هي اليت تصل إىل اجلوف، من : الثالثة

 .قصاص فيها
ولــو جــرح يف عضــو مث أجــاف، لزمــه ديــة اجلــرح، وديــة اجلائفــة، مثــل أن يشــق الكتــف حــىت حيــاذي اجلنــب، مث 

 .جييفة
 ولو أدخل آخر سكينة ومل يزد، فعليه.لو أجافه واحد، كان عليه دية اجلائفة: فروع

___________________________________ 
 .او ثلث من بقية انواع الد�ت من الدينار، او الدرهم، او غريمها) بعريا)(واآلمه على معىن ذات ام الرأس:(يف اجلواهر) ١٣٠(
) ملوضــحةيف ا(فــإن مــات فالقصــاص او الديــة، وان مل ميـت فثلــث الديــة ز�دة تعــني �حلكومــة اذ ال تعيــني فيــه) بعيــدة(وتـدخل يف املــخ) ١٣١(

الن املوضحة ديتها مخسة ابعرة تسقط عن ثالثـة وثالثـني يبقـى ) مثان وعشرون(�ن يضرب ا�ين عليه اجلاين حىت ينكشف عن وضح عظمه
 .للنص الصحيح: اي) للنقل(مثانية وعشرون

 .بني ثقبيت االنف) ١٣٢(
ــت مــن :(فــرة الواقعــة يف اســفل العنــق يف اجلــواهراحل) ثغــرة)(بطــن، او ظهــر، او صــدر، او خيــب، او غــري ذلــك: يف اجلــواهر) ١٣٣( ــذا كان ول

 ).اجلراح ال الشجاج املختص �لرأس أو الوجه

    



٣١٨ 

ولــــو وســــعها فيهمــــا، فهــــي جائفــــة أخــــرى كمــــا لــــو . وان وســــعها �طنــــا أو ظــــاهرا، ففيــــه احلكومــــة.التعزيــــر حســــب
 .)١٣٤(انفردت

 .ولو أبرز حشوته فالثاين قاتل
فـال أرش ويعـزر : ولو خيطت ففتقها آخر، فإن كانت حباهلا مل تلتئم، ومل حيصـل �لفتـق جنايـة، قـال الشـيخ 

ولــــو كــــان بعــــد .ولــــو الــــتحم الــــبعض ففيــــه احلكومــــة.واالقــــرب االرش، النــــه ال بــــد مــــن أذى، ولــــو يف اخلياطــــة �نيــــا
 .ثنتني، فثلثا الديةولو أجافه ا.االندمال، فهي جائفة مبتكرة، فعليه ثلث الدية

 .ولو طعن يف صدره فخرج من ظهره، قال يف املبسوط واحدة، ويف اخلالف، اثنتان وهو أشبه
 .ففيها مئة دينار )١٣٥(إذا نفذت �فذة، يف شئ من أطراف الرجل: قيل: الرابعة
 .يف االسوداد عند قومدينار ونصف، ويف اخضراره ثالثه د�نري، وكذا  )١٣٦(يف إمحرار الوجه �جلناية: اخلامسة

، وملـــا فيـــه مـــن ز�دة وعنـــد اآلخـــرين ســـتة د�نـــري، وهـــو أوىل، لروايـــة اســـحاق بـــن عمـــار، عـــن أيب عبـــدهللا 
 .النكاية

 .ودية هذه الثالث يف البدن، على النصف: قال مجاعة
 .كل عضو ديته مقدرة، ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين والرجلني واالصابع: السادسة

 .ويف قطعه بعد شلله، ثلث ديته
ــــذي يتفــــق فيــــه مــــن ديــــة : الســــابعة ديــــة الشــــجاج يف الــــرأس والوجــــه ســــواء، ومثلهــــا يف البــــدن بنســــبة العضــــو ال

 .)١٣٧(الرأس
ث ديــة الرجــل، مث تصــري علــى النصــف، : الثامنــة املــرأة تســاوي الرجــل يف د�ت االعضــاء واجلــراح، حــىت تبلــغ ثلــ

 .ةسواء كان اجلاين رجال أو امرأ
 .)١٣٨(وكذا يقتص مع الرد.ففي االصبع مئة، ويف االثنتني مئتان، ويف الثالث ثالمثائة، ويف االربع مئتان

___________________________________ 
 .بعد) مل تلتئم(من أمعائه وأمثاهلا) حشوته(بدون سبق جائفة اخرى: اي) ١٣٤(
 .يف يده، او رجله، او غريمها: اي) ١٣٥(
ف(، او لكــم، او غريمهــايضــرب) ١٣٦( ف، وديــة االســوداد كــذلك ) علــى النصــ فديــة االمحــرار ثالثــة ار�ع دينــار، وديــة االخضــرار دينــار ونصــ

 .عند قوم، وعند آخرين ثالثة د�نري
 .فدية ما يف اليد، او الرجل نصف ما يف الرأس، وكذا ما يف االصبع عشرمها يف الرأس، وهكذا) ١٣٧(
ت  فلـو قطـع رجــل ثـالث) ١٣٨( ع ثـالث اصـابع الرجــل بـدون رد ولـو قطــع الرجـل اربـع اصــابع مـن املـرأة قطعــ ت بقطــ أصـابع مــن إمرأتـه اقتصـ

يت دينـار للرجـل، وهـذا احلكـم دل عليـه روا�ت صـرحية وصـحيحة ومستفيضـة وامجـع عليـه الفقهـاء، وقـد  املرأة اربع أصابع من اجلاين مـع رد مئـ
ث الديــة  -صـلى هللا عليــه وآلــه  -ان هــذا حكــم رســول هللا  :(انــه قـال ورد يف صـحيح ا�ن عــن الصــادق  ان املــرأة تقابـل الرجــل إىل ثلــ

ت حمـــق الـــدين ت الثلـــث رجعـــت إىل النصـــف �ا�ن انـــك اخـــذتين �لقيـــاس والســـنة اذا قيســـ واحلكمـــة يف رجوعهـــا إىل النصـــف هـــو ) فـــإذا بلغـــ
عامـة واخلطـوط املسـتوعبة يف النظــر إىل الكـون كمجمـوع مبـا فيـه االنسـان بشــقيه مقتضـى كو�ـا نصـف الرجـل يف ابـواب خمتلفــة طبقـا للحكـم ال

 .الرجل واملرأة
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وكـذا مـن الـذمي ديتـه، ومـن العبـد .)١٣٩(كل ما فيه دية الرجل من االعضاء واجلراح، فيه من املـرأة ديتهـا: التاسعة
 .ة العبدوما فيه مقدر من احلر، فهو بنسبته من دية املرأة والذمي وقيم.قيمته

فيه االرش واحلكومة، فهما واحد واملعىن أنه يقوم صحيحا لو كان مملوكـا، ويقـوم مـع : كل موضع قلنا: العاشرة
 .)١٤٠(وإن كان ا�ين عليه مملوكا، أخذ مواله قدر النقصان.اجلناية، وينسب إىل القيمة، ويؤخذ من الدية حبسابه

 .ويل دمه يقتص إن قتل عمدا ، فاالمام )١٤١(من ال ويل له: احلادية عشر
 .وكذا لوقتل خطأ فله استيفاء الدية، وليس له العفو.ال: وهل له العفو؟ االصح

 :النظر الرابع يف اللواحق
 :وهي أربعة
ولـو كـان ذميــا، .يف اجلنـني وديـة اجلنـني املسـلم احلــر مئـة دينـار، إذا مت ومل تلجـه الـروح، ذكــرا كـان أو انثـى: االوىل
 .)١٤٢(دية أبيه فعشر

 .ويف رواية السكوين، عن أيب جعفر، عن علي عليهما الصالة والسالم، عشر دية أمه، والعمل على االول
، وال كفــارة علــى )١٤٣(ولــو كــان احلمــل زائــدا عــن واحــد، فلكــل واحــد ديــة.أمــا اململــوك، فعشــر قيمــة امــه اململوكــة

 .اجلاين
ت فيــه الــروح، فديــة كاملــة للــذكر، ون وال جتــب اال مــع تــيقن احليــاة، وال اعتبــار �لســكون .صــف لالنثــىولــو وجلــ

 .وجتب الكفارة هنا مع مباشرة اجلناية.بعد احلركة، الحتمال كو�ا عن ريح
___________________________________ 

 .غري أن يف املرأة نفس مقدر الرجل حىت يبلغ الثلث كما الخيفى) ١٣٩(
 .جلاين نصف القيمة، او قطعت اصبع العبد ضمن اجلاين عشر قيمتهفلو قطعت يد العبد ضمن ا) ١٤٠(
او �ئبـــه اخلـــاص او العـــام وهـــم ) فاالمـــام(الابـــوين واوالد، وال اخـــوة واجـــداد، وال اعمـــام وأخـــوال، وال مـــوىل معتـــق، وال ضـــامن جريـــرة) ١٤١(

 .او �خذ الدية) ينقص(الفقهاء العدول يف هذا الزمان
عشــر (مــن هـذا الكتــاب أن ديـة الرجــل الـذمي امـا مثامنئــة درهـم، او اربعــة اآلف درهـم، او ديــة املسـلم) ١٥ - ١٤(قـد مـر عنــد رقمـي) ١٤٢(

 .نصف عشر دية الذمي: اي) دية امه
 .الن قتل اجلنني قبل ولوج الروح اليصدق عليه انه قتل نفسا) وال كفارة(فلو كا� اثنني فديتان، او كانوا ثالثة فثالث د�ت وهكذا) ١٤٣(
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، ذكــره يف املبســوط، ويف موضــع آخــر مــن اخلــالف، ويف  )١٤٤(أحــدمها غــرة: ولــو مل تــتم خلقتــه، ففــي ديتــه قــوالن
كتــايب االخبــار، واآلخــر وهــو االشــهر، توزيــع الديــة علــى مراتــب النقــل، ففيــه عظمــا مثــانون، ومضــغة ســتون، وعلقــة 

 .)١٤٥(ضاء العدة، وصريورة االمة أم ولدوجوب الدية، وانق: أربعون ويتعلق بكل واحدة من هذه امور ثالثة
الفائـــدة هـــي التســـلط علـــى إبطـــال : مـــا الفائـــدة، وهـــي ختـــرج مبـــوت الولـــد عـــن حكـــم املســـتولدة؟ قلنـــا: ولوقيـــل

فـال يتعلـق �ـا اال الديـة، وهـي عشـرون دينـارا بعـد القائهـا : أمـا النطفـة .اليت مينع منها االستيالد .التصرفات السابقة
وفيمـا بـني كـل : ، وهو بعيد وقال بعـض االصـحاب)١٤٦(تصري بذلك يف حكم املستولدة: يف النهايةوقال  .يف الرحم

 .�ن النطفة متكث عشرين يوما مث تصري علقة: وفسره واحد .مرتبة حبساب ذلك
وكــذا مــا بــني العقلــة واملضــغة، فيكــون لكــل يــوم دينــار، وحنــن نطالبــه بصــحة مــا ادعــاه االول، مث نطالبــه �لداللــة 

 .وكذا بني العلقة واملضغة.على أن املروي يف املكث بني النطفة والعلقة أربعون يوما.على أن تفسريه مراد
 .سعد بن املسيب، عن علي بن احلسني : روى ذلك

 .ودمحم بن مسلم، عن أيب جعفر 
 .وأبوجرير القمي عن موسى 

ــذي ذكــرهوأمــا العشــرون فلــم نقــف �ــا ع ، مــن أيــن لنــا أن التفــاوت يف الديــة )١٤٧(لــى روايــة ولــو ســلمنا املكــث ال
مقسوم على اال�م؟ غايته االحتمال، وليس كل حمتمل واقعا، مـع أنـه حيتمـل أن تكـون االشـارة بـذلك، إىل مـا رواه 

كـل مـا صـار يف العلقـة شـبه وكـذا  ".ان لكـل قطـرة تظهـر يف النطفـة دينـارين : " يونس الشيباين، عـن الصـادق 
 .العرق من اللحم يزاد دينارين

 وهذه االخبار وان توقفت فيها، الضطراب النقل او لضعف الناقل، فكذا أتوقف عن التفسري
___________________________________ 

 .عبد او امة) ١٤٤(
خص علـى امـرأة فسـقط محلهـا علقـة، او مضـغة او عظامـا فيجـب الديـة علـى اجلـاين، ويكـون هـذا عالمـة النقضـاء : يعين) ١٤٥( او جـىن شـ

فلـو كـان موالهـا قـد �عهـا قبـل هـذه ) ابطـال(وتكون االمة بذلك ام ولـد )واوالت اال�ال أجلهن أن يضعف �لهن  (: العدة لقوله تعاىل
 .ال ال�ا كانت ام ولداجلناية كان البيع �ط

بـني (وهـو ابـن ادريـس علـى مانقـل) واحـد(وهـو الشـيخ يف النهايـة كماقيـل) بعض االصحاب(تصري ام ولد، فال جيوز بيعها وحنوه: اي) ١٤٦(
ين) العلقــة واملضــغة ن أن وهــو الشــيخ مــ) االول(العلقــة تبقــى عشــرين يومــا علقــة مث تنقلــب مضــغة، وعشــرون يومــا مضــغة مث تنقلــب عظامــا: يعــ

 ).قدمها(تفسري ابن ادريس لكالم الشيخ هو مقصود الشيخ: اي) تفسريه(مابني احلالتني تكون الدية �لنسبة إىل اال�م
) واحلاصـل(ابـن ادريـس) ذلـك القائـل)(وفيمـا بـني كـل مرتبـة حبسـاب ذلـك(اشارة الشيخ بقولـه: اي) االشارة بذلك(وهو عشرون يوما) ١٤٧(

 .اول النطفة ووسطها وآخرها، وهكذا العلقة واملضغة ان دية النطفة ال ختتلف يف
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ــذي مــر خبيــال ذلــك القائــل ت املــرأة، فمــات معهــا جنــني، فديــة للمــرأة ونصــف الــديتني.ال للجنــني، إن  )١٤٨(ولــو قتلــ
 .ولو علم ذكرا فديته، او انثى فديتها.جهل حاله
ولــو .ا يصــار اليــه مــن النقــل املشــهورمــع اجلهالــة يســتخرج �لقرعــة النــه مشــكل وال إشــكال مــع وجــود مــ: وقيــل

ولـو أفزعهـا مفـزع فألقتـه، .وال نصيب هلا من هذه الدية.، فعليها دية ما ألقته)١٤٩(ألقت املرأة محلها مباشرة أو تسبيبا
 .)١٥٠(ودية أعضائه وجراحاته، بنسبة ديته.ويرث دية اجلنني من يرث املال، االقرب فاالقرب.فالدية على املفزع
يلزمـه عشـرة : ولـو عـزل ا�ـامع اختيـارا عـن احلـرة ومل �ذن، قيـل.امعا فعزل، فعلى املفزع عشرة د�نـريومن افزع جم

 .أما العزل عن االمة فجائز، وال دية وإن كرهت.د�نري، وفيه تردد، أشبه أنه ال جيب
 .وتعترب قيمة االمة ا�هضة، عند اجلناية ال وقت االلقاء

فأســـلمت وألقتـــه، لـــزم اجلـــاين ديـــة اجلنـــني املســـلم، الن اجلنايـــة وقعـــت  )١٥١(لـــو ضـــرب النصـــرانية حـــامال :فـــروع
 .مضمونة فاالعتبار �ا حال االستقرار

 .ولو ضرب احلربية، فاسلمت وألقته، مل يضمن الن اجلناية مل تقع مضمونة، فلم يضمن سرايتها
ىل أقـل االمـرين مـن عشـر قيمتهـا وقـت اجلنايـة أو الديـة، الن للمـو : ولو كانت أمة، فأعتقت وألقته، قال الشـيخ

 عشر القيمة إن كان أقل فالز�دة �حلرية فال يستحقها املوىل،
___________________________________ 

سـتخرج احـديهما، مث خيلـط الورقتـان يف كـيس وحنـوه، وي) انثـى(وعلى ورقـة) ذكر(�ن يكتب على ورقة) �لقرعة(دييت ذكر وانثى: اي) ١٤٨(
وال )(القرعـة لكـل امـر مشـكل:(وقـد ورد يف احلـديث الشـريف) مشـكل(فإن خرج الذكر اعطى دية الذكر، وان خرج االنثى اعطـى ديـة االنثـى

ين) اشــكال ىت يكــون حلهــا : يعــ ــى انــه يعطــي للحمــل مــع جهلــه نصــف الــديتني تــدفع كــون القضــية امــرا مشــكال حــ الروايــة املشــهورة الدالــة عل
 .ة�لقرع

فال ترث ) وال نصيب(كما شربت دواء موجبا اللقاء احلمل، وتسبيبا، كما لو عرضت نفسها حليوان فصدمها فألقت محلها: مباشرة) ١٤٩(
ــذا بقيـــة مراتـــب  هـــي مـــن هـــذه الديـــة ارث االم، بـــل كـــل الديـــة لـــالب، وان مل يكـــن االب موجـــودا فينتقـــل االرث إىل االخـــوة واالجـــداد، وهكـ

 .خميف: اي) مفزع(االرث
ت محلهـا: اي) ا�هضـة(الزوجـة احلــرة: اي) عــن احلـرة(فديـة يـده مخســون، وديـة اصـبعه عشــرة د�نـري وهكـذا) ١٥٠( اذا ) عنـد اجلنايــة(الـيت القــ

 .اختلفت القيمة، فلو كانت قيمتها قبل اجلناية مئة دينار، وعند اجلناية مثانني، وعند القاء احلمل سبعني فعلى اجلاين عشرون دينارا
خص امــرأة نصــرانية وهــي حامــل: اي) ١٥١( ت اشــهد ان ال الــه اال هللا وأن دمحما رســول هللا صــلى هللا ) وألقتــه(ضــرب شــ بعــدما اســلمت وقالــ

 .عليه وآله 
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ــت ديــة اجلنــني أقــل، كــان لــه الديــة، الن حقــه نقــص �لعتــق بنــاء علــى  )١٥٢(ومــا ذكــره.فيكــون لــوارث اجلنــني وإن كان
وكــال التقــديرين ممنــوع، فــإذن لــه .ز أن يكــون ديــة جنــني االمــة اكثــر مــن ديــة جنــني احلــرةالقــول �لغــرة، أو علــى جــوا

ولــو ضــرب حــامال خطــأ فألقــت، وقــال الــويل كــان حيــا، فــاعرتف اجلــاين .عشــر قيمــة أمــه يــوم اجلنايــة علــى التقــديرين
 .ولو أنكر واقام.قرارا، وضمن املعرتف ما زاد، الن العاقلة ال تضمن ا)١٥٣(ضمن العاقلة دية اجلنني غري احلي

 .كل واحد بينة، قدمنا بينة الوىل، ال�ا تتضمن ز�دة
ولــو ضــر�ا فألقتــه، فمــات عنــد ســقوطه، فالضــارب قاتــل يقتــل إن كــان عمــدا، ويضــمن الديــة يف مالــه إن كــان 

 .ش مثله، أو وقع صحيحا وكان ممن ال يعي)١٥٤(وكذا لو بقي ضامنا ومات.شبيها، ويضمنها العاقلة إن كان خطأ
 .وتلزمه الكفارة يف كل واحدة من هذه احلاالت

، فالثاين قاتل وال ضمان علـى االول ويعـزر وإن مل تكـن )١٥٥(ولو ألقته حيا فقتله آخر، فإن كانت حياته مستقرة
ســقط القــود لالحتمــال، : ولــو جهــل حالــه حــني والدتــه، قــال الشــيخ.مســتقرة، فــاالول قاتــل والثــاين آمث يعــزر خلطــأه

 .وعليه الدية
، فسقط �جلناية أقرع بني الواطئني، والـزم اجلـاين بنسـبة ديـة مـن أحلـق )١٥٦(ولو وطأها ذمي ومسلم يف طهر واحد

 .به
___________________________________ 

 .رية ام زادتنقصت القيمة �حل) على التقديرين(دية اجلنني غرة، وهي عبد او امة: اي) �لغرة(ا�ا يصح ماذكره: يعين) ١٥٢(
وهو تسعمئة دينار يف الذكر احلر املسلم، ويف غريه كما فعل ) مازاد(وهي دية اجلنني الكامل الذي مل تلجه الروح بعد وهي مئة دينار) ١٥٣(

وبينـة املـدعي مقدمـة فيكـون مـدعيا ) ز�دة(من اجلاين وويل اجلنني) كل واحد(اجلاين حياة اجلنني) ولو أنكر(إقرار اجلاين: اي) اقرارا(يف موارده
 .على بينة املنكر

) الكفـارة(كما لو اسقطه لدون سـتة اشـهر) اليعيش مثله(اي بقي احلمل الساقط حيا يف ضمان اجلاين حىت مات على اثر السقوط) ١٥٤(
 .عتق رقبة، وصيام ستني يوما، واطعام ستني مسكينا، ال�ا من قتل العمد، وفيه كفارة اجلمع

�ن صـار احلمـل يف النـزع بسـبب ) وان مل تكـن مسـتقرة(ملعصيته �جلناية اليت اسقط �ا اجلنـني) ويعزر(قوط إن مل يقتليعيش بعد الس) ١٥٥(
ىت يكـون القاتـل الثـاين، ام  ) جهـل حالـه(إمثـه ومعصـيته: اي) خبطأه(السقوط حبيث لو مل يقتل ملات هو فلـم يعلـم هـل كانـت حياتـه مسـتقرة حـ
ىت ي ت حياتــه غــري مســتقرة حــ يت تــدرأ �ــا احلــدود) القــود(كــون القاتــل االولكانــ وعليــه (اي القصــاص عــن االول وعــن الثــاين كليهمــا للشــبهة الــ

 ).الثاين
فإن احلق �ملسـلم فديتـه ألـف دينـار ان كـان حيـا ومئـة ان كـان ميتـا، وان احلـق �لـذمي ) احلق به(حبيث ميكن حلوق الولد بكل منهما) ١٥٦(

ئة درهم او أربعة اآلف درهم، او ديـة املسـلم علـى روايـة، هـذا كلـه اذا مل تكـن االم مسـلمة، واال اعتـرب احلمـل فديته حيا على اخلالف من مثامن
 .مسلما النه يتبع اشرف االبوين فيكون مسلما وان احلق �لذمي
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 .كاليد، فإن ماتت، لزمه ديتها ودية احلمل  )١٥٧(ولو ضر�ا، فألقت عضوا
 واحــد، الحتمــال أن يكــون ذلــك لواحــد ولــو ألقــت العضــو، مث ألقــت اجلنــني ولــو ألقــت أربــع أيــد، فديــة جنــني
 .ولو سقط وحياته مستقرة، ضمن دية اليد حسب.وكذا لو ألقته حيا فمات.ميتا، دخلت دية العضو يف ديته

 .ولو �خر سقوطه، فإن شهد أهل املعرفة أ�ا يد حي، فنصف ديته، وإال فنصف املئة
 :مسألتان
وان كــان خطــأ، فعلــى العاقلــة، وتســتأدى .إن كــان عمــدا وشــبيه العمــد، ففــي مــال اجلــاين )١٥٨(جلنــنيديــة ا: االوىل

 .يف ثالث سنني
وكــــذا يف شــــجاجه .)١٥٩(ويف قطــــع جوارحــــه حبســــاب ديتــــه.يف قطــــع رأس امليــــت املســــلم احلــــر مئــــة دينــــار: الثانيــــة
يكـون : وقـال علـم اهلـدى  . �لروايـةوال يرث وارثه منها شيئا، بـل تصـرف يف وجـوه القـرب عنـه، عمـال .وجراحه

 .لبيت املال
مــا يؤكــل كــالغنم والبقــر : االول: يف اجلنايــة علــى احليــوان وهــي �عتبــار ا�ــين عليــه تنقســم اقســاما ثالثــة: الثانيــة

 .، لزمه التفاوت بني كونه حيا وذكيا)١٦٠(واالبل، فمن أتلف شيئا منها �لذكاة
نعــم، وهــو اختيــار الشــيخني رمحهمــا هللا تعــاىل، نظــرا إىل إتــالف أهــم : واملطالبــة �لقيمــة؟ قيــلوهــل ملالكــه دفعــه 

لزمـه قيمتـه يـوم  )١٦١(ولـو أتلفـه ال �لـذكاة،.ال، النه إتالف لبعض منافعه فيضـمن التـالف، وهـو أشـبه: منافعه، وقيل
 ولو بقي فيه ما ينتفع به، كالصوف .إتالفه

___________________________________ 
ت(مــن احلمــل) ١٥٧( ) فمــات(فيعطــي اجلــاين ديــة واحــدة للكــل ال ديتــني) يف ديتــه(فــال يــدل ذلــك علــى أن اجلنــني اثنــان) اربــع ايــد(االم) ماتــ

دينار اليت هـي ) املئة(يد كانت حلي فانقطعت) يد حي(كما لو ضر�ا يف شهر فسقطت اليد يف شهر آخر) �خر(فدية واحدة كاملة للنفس
 .جلنني قبل ولوج الروح فيهدية ا

 .دية اخلطأ) وتتأدى(سواء كان قبل ولوج الروح فيه، أم بعده) ١٥٨(
جاجه(فقطع يد امليت املسلم احلر مخسون، وقطع اصبعه عشـرة، وقطـع امنلتـه ثالثـة د�نـري وثلـث) ١٥٩( ففـي احلارصـة دينـار واحـد، ويف ) شـ

فلـو جـرح يـد امليـت فتقشـر اجللـد ففيـه ) وجراحـه( السمحاق اربعة، ويف املوضحة مخسة وهكذاالدامية ديناران، ويف املتالمحة ثالثة د�نري، ويف
كل ما يتقرب به إىل هللا من الصـرف لشـؤون أهـل العلـم، ) القرب(من دية اجلناية بعد املوت) منها(نصف دينار، ويف دامية اليد دينار وهكذا

 .السيد املرتضى ره) علم اهلدى(وحنوها او بناء املدارس الدينية، او إقامة حكومة اسالمية،
 .وهو احلياة) اهم منافعه(ان كان تفاوت كما هو الغالب) التفاوت(حبيث مل حيرم حلمه) ١٦٠(
يوضــع مــن (ال يغـذي االوداج االربعــة مــع بقيـة الشــروط، كمــا لـو ذحبــه كــافر، او مل تفـر االوداج االربعــة، او خفقــة، او حنـو ذلــك: اي) ١٦١(

 .وهو مقدار نقص قيمته �ذه اجلناية) االرش(انت قيمته عشرة د�نري، وصدفه دينار واحد، فيضمن اجلاين تسعة د�نريفلو ك) قيمته
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ولـــو قطـــع بعـــض أعضـــائه، أو كســـر شـــيئا مـــن عظامـــه، .والشـــعر والـــوبر والـــريش، فهـــو للمالـــك، يوضـــع مـــن قيمتـــه
 .فللمالك االرش

كالنمر واالسد والفهد، فإن أتلفـه �لـذكاة ضـمن االرش، الن لـه قيمـة   )١٦٢(ماال يؤكل حلمه ويصح ذكاته: الثاين
 .وان أتلفه ال �لذكاة، ضمن قيمته حيا.وكذا يف قطع جوارحه وكسر عظامه، مع استقرار حياته.بعد التذكية
لـى ومـن النـاس مـن خصـه �لسـلوقي، وقوفـا ع.ففي كلب الصيد أربعون درمهـا )١٦٣(ماال يقع عليه الذكاة: الثالث
وكذا كلـب الغـنم، وكلـب احلـائط .، يف كل �لصيد أنه يقوم ويف رواية السكوين، عن أيب عبدهللا  .صورة الرواية
عشــرون درمهــا، وهــي روايــة ابــن فضــال، عــن بعــض أصــحابه، عــن : ، وقيــل)١٦٤(ويف كلــب الغــنم كــبش .واالول أشــهر
 .صح طريقا، مع شهر�ا لكن االوىل أأيب عبدهللا 
ويف كلـب الـزرع قفيـز مـن الـرب، وال قيمـة ملـا عـدا ذلـك .يف كلب احلائط عشرون درمها، وال أعرف املسـتند: وقيل

 .أما ما ميلكه الذمي كاخلنزير، فهو يضمن بقيمته عند مستحليه.وال يضمن قاتلها شيئا.)١٦٥(من الكالب وغريها
 .ويف اجلناية على أطرافه االرش

___________________________________ 
وهـــو الفـــرق بـــني كونـــه حيـــا ) االرش(وفائـــدة ذكاتـــه طهـــارة اجزائـــه وجـــواز اســـتعماهلا يف غـــري الصـــالة وجـــواز بيعـــه وشـــرائه وحنـــو ذلـــك) ١٦٢(

 .)بعد وضع ما ينتفع به منه كعظم الفيل وحنوه:(اذ القيمة مليته، لعدم جواز بيعه وشرائه على املشهور، ويف اجلواهر) حيا(ومذكى
وهـو املفيـد والقاضـي وابـن محـزة فيمـا حكـى :(يف اجلواهر) ومن الناس(فال يطهر �لذكاة كالكلب لو ذبح قام الشروط مل يكن مذكى) ١٦٣(

نـــص، وهـــو عـــن الصـــادق : اي) صـــورة)(هـــو نســـبة إىل ســـلوق قريـــة �لـــيمن اكثـــر كال�ـــا معلمـــة علـــى ماقيـــل:(يف اجلـــواهر) �لســـلوقي)(عـــنهم
قيمته العرفية السوقية يف كل زمان ومكان ) يقوم)(-صلى هللا عليه وآله  -لب السلوقي اربعون درمها جعل ذلك له رسول هللا دية الك(

 .اربعون درمها) واالول(البستان والدار) احلائط(الذي حيرس قطع الغنم) كلب الغنم(حببسهما فقد يكون اربعني، وقد يكون اقل أو اكثر
الـــرب ) قفيـــز مـــن الـــرب(ولعلـــه بعـــض املراســـيل والتفصـــيل يف املفصـــالت) املســـتند(وهـــو كـــبش) االوىل(اثـــىن وقيـــل إذا اربـــعوهـــو احلمـــل اذا ) ١٦٤(

فهو على ) مثانية مكاكيك، واملكوك ثالث كليجات، والكليجة من وسبعة امثان من، واملن رطالن:(-كما عن الصحاح   -احلنطة، والقفيز، 
 .التقريب يكون قرابة سبعني كيلوا

 .قيمة النقص) االرش(من يرونه حالال) مستحلية(خامتة الذ�حة -وقد مضى، ماال يذكى يف كتاب الصيد والذ�حة ) ١٦٥(
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 :مسائل
 .ويشرتط يف الضمان االستتار.)١٦٦(لو اتلف الذمي مخرا أو آلة هلو، ضمنها املتلف، ولو كان مسلما: االوىل

 .مل يضمن اجلاين على التقديرات.ذلك ملسلم ولو كان.ولو أظهرمها الذمي، مل يضمن املتلف
 .على الزرع ليال، ضمن صاحبها )١٦٧(إذا جنت املاشية: الثانية

ولو كان �ارا مل يضمن، ومستند ذلك رواية السكوين، وفيه ضعف واالقرب اشرتاط التفريط يف موضع الضـمان 
 .ليال كان أو �ارا

أحـدهم، فوقـع يف  )١٦٨(أنـه قضـى يف بعـري بـني أربعـة، عقلـه: والسـالمروي عن أمـري املـؤمنني عليـه الصـالة : الثالثة
 .النه حفظ، وضيع الباقون" أن على الشركاء حصته " بئر فانكسر 
 .مقدرة على القاتل )١٦٩(دية الكالب الثالثة: الرابعة

 .أما لو غصب أحدها وتلف يف يد الغاصب، ضمن قيمته السوقية ولو زادت عن املقدر
 .بقتل العمد، واملرتبة بقتل اخلطأ، مع املباشرة ال مع التسبيب )١٧٠(كفارة القتل جيب كفارة اجلمع  يف: الثالثة

 .فلو طرح حجرا، أو حفر بئرا، أو نصب سكينا، يف غري ملكه فعثر عاثر فهلك �ا، ضمن الدية دون الكفارة
 .الصيب وا�نون وعلى املوىل بقتل عبدهوكذا جتب بقتل .وجتب بقتل املسلم، ذكرا كان أو انثى، حرا أو عبدا

___________________________________ 
سـواء كـان املتلـف مسـلما ام ) علـى التقـديرات(كون الـذمي سـاترا هلـذه: اي) االستتار(ولو كان املتلف مسلما القيمة هلذه عنده: اي) ١٦٦(

 .غري مسلم، كان مستورا ام ظاهرا
التقصـري يف ضـبط ماشـيته، فلـو مل : اي) التفـريط(يف اخلـرب، او يف السـكوين وكالمهـا حمتمـل: اي) وفيـه ضـعف(كاالبل، والبقر، والغـنم) ١٦٧(

 .يفرط يف الليل مل يضمن، ولو فرط يف النهار ضمن
 .شد رجله او يده: اي) ١٦٨(
 .وما بعده) ١٦٦(مبا مر عند رقم) مقدرة(كلب الصيد، وكلب املاشية، وكلب احلائط) ١٦٩(
�ن يعتــق رقبــة، فــإن مل يقــدر فيصــوم ســتني يومــا، فــإن مل يقــدر ) واملرتبــة(ي عتــق رقبــة، والصــيام ســتني يومــا، واطعــام ســتني مســكيناوهــ) ١٧٠(

لو قتل موىل عبده املسلم وجبت عليـه الكفـارة مجيعـا ان  : اي) عبده(وشبه العمد كما يف اجلواهر وغريه) اخلطأ(فيطعم ستني مسكينا �لرتتيب
 .ا، ومرتبا ان كان القتل خطأ وال جتب الدية على املوىلكان القتل عمد
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رباء ولــو قتــل مســلما يف دار احلــرب،  .)١٧١(ة االصـلية وال جتـب بقتــل الكــافر، ذميــا كـان أو معاهــدا، اســتنادا إىل الــ
، )١٧٢(أسـرياولـو كـان  .ولـو ظنـه كـافرا، فـال ديـة، وعليـه الكفـارة .مع العلم �سالمه وال ضـرورة، فعليـه القـود والكفـارة

ولــو اشـــرتك مجاعــة يف قتـــل  .ضـــمن الديــة والكفــارة، النـــه ال قــدرة لالســـري علــى الــتخلص، وفيـــه تــردد: قــال الشــيخ
ولو قتـل قـودا، هـل جتـب يف مالـه؟  .واحد، فعلى كل واحد كفارة، وإذا قبل من العامد الدية، وجبت الكفارة قطعا

، )١٧٣(يف العاقلـة والنظـر يف تعيـني احملـل: الرابعـة .اجلنايـة سـببا ال جتب، وفيه إشكال ينشأ مـن كـون: قال يف املبسوط
مـن : وضـابط العصـبة .العصـبة، واملعتـق، وضـامن اجلريـرة، واالمـام: فهـو: أمـا احملـل .وكيفية التقسيط، وبيان اللواحق

 .)١٧٤(وال يشرتط كو�م من أهل االرث يف اجلاه .يتقرب �الب، كاالخوة وأوالدهم، والعمومه وأوالدهم
ويف هــذا االطــالق وهــم، فــإن الديــة يرثهــا الــذكور واال�ث، والــزوج  .هــم الــذين يرثــون ديــة القاتــل لــو قتــل: وقيــل

 .والزوجة، ومن يتقرب �الم على أحد القولني
 .وخيتص �ا االقرب فاالقرب، كما تورث االموال

دون الـزوج والزوجـة، ومـن االصـحاب وليس كذا العقل فإنه خيتص �لذكور من العصبة دون من يتقـرب �الم، و 
ومــع عدمــه، يشــرتك يف العقــل بــني مــن يتقــرب �الم، مــع مــن يتقــرب .االقــرب ممــن يــرث �لتســمية )١٧٥(مــن خــص بــه
 .�الب أثال�

 .وهو استناد إىل رواية سلمة بن كهل، عن أمرياملؤمنني عليه الصالة والسالم ويف سلمة ضعف
ال، واالقـرب دخوهلمـا، ال�مـا أدىن قومـه، : ل؟ قال يف املبسـوط ويف اخلـالفوهل يدخل اآل�ء واالوالد يف العق

 .وال يشركهم القاتل يف الضمان
___________________________________ 

 بـــالد الكفـــار احملـــاربني: اي) دار احلـــرب(ففـــي االزل مل حيكـــم �لكفـــارة يف قتـــل الكـــافر، ومل يعلـــم هـــل جعلهـــا االســـالم االصـــل العـــدم) ١٧١(
 .يف قتله كترتس الكفار به) وال ضرورة(للمسلمني

فلـم يكـن االسـري مفرطـا يف خلـط نفسـه مـع الكفـار ) علـى الـتخلص(لو كان املسلم املقتول بظن انه كافر اسريا يف ايدي الكفـار: اي) ١٧٢(
 .للقصاص، وللكفارة، فال تسقط الكفارة بعد ثبو�ا) سببا(احملاربني ليكون دمه هدرا بال دية

مـــن تفاصـــيل والء املعتـــق وضـــامن اجلريـــرة ووالء االمـــام يف ) واملعتـــق(تقســـيم الديـــة علـــى العاقلـــة: اي) التقســـيط(مـــن هـــم العاقلـــة: يعــين) ١٧٣(
 .املقصد الثالث من كتاب االرث

 .فمع وجود االوالد يكون االخوة من العصبة، وهكذا) ١٧٤(
النــه تــربأ، ) ضــعف(ثلثــان علــى املتقــرب �الب، وثلــث علــى املتقــرب �الم) ثــال�أ(كــاالخوة واالعمــام وحنومهــا) �لتســمية(�لعقـل: اي) ١٧٥(

هــم الــذين دعــوا إىل واليــة علــي فخلطوهــا بواليــة ايب بكــر وعمــر ويثبتــون هلــم االمامــة ويبغضــون عثمــان :(-كمــا يف جممــع البحــرين   -والتربيــة 
 .فلو قتله أحد العصبة ال يؤخذ منه الدية) القاتل(فتشملهم العصبة اقرب،: اي) ادىن)(وطلحة والزبري وعائشة ويرون اخلروج مع ولد علي

    



٣٢٧ 

 .وال تعقل املرأة، وال الصيب، وال ا�نون، وإن ورثوا من الدية وال يتحمل الفقري شيئا
 .)١٧٧(، وهو حول احلول وال يدخل يف العقل أهل الديوان)١٧٦(ويعترب فقره عند املطالبة

عصبة ويف رواية سلمة، ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل، مع فقد القرابة، ولـو قتـل  والأهل البلد، اذا مل يكونوا
، وال يعقـل مـن )١٧٨(ويعقـل املـوىل مـن أعلـى.ويقـدم مـن يتقـرب �البـوين، علـى مـن انفـرد �الب.يف غريه، وهو مطرح

 .وحتمل العاقلة دية املوضحة فما زاد قطعا.أسفل
 .نعم، ومنع يف غريه، وهو املروي، غريأن يف الرواية ضعفا :وهل حتمل ما نقص؟ قال يف اخلالف

أو �قصـة، كديـة  )١٧٩(وتضمن العاقلة دية اخلطأ يف ثالث سنني، كل سنة عند انسالخها ثلثا، �مة كانت الدية
 .املرأة ودية الذمي

فمـا دون الن  يسـتأدى يف سـنة واحـدة عنـد انسـالخها، إذا كانـت ثلـث الديـة: أما االرش فقد قـال يف املبسـوط
 .العاقلة ال تعقل حاال، وفيه إشكال ينشأ من احتمال ختصيص التأجيل �لدية ال �الرش

 .ولو كان دون الثلثني، حل الثلث االول عند انسالخ احلول، والباقي عند انسالخ الثاين: )١٨٠(قال
ــ د انســالخ احلــول ثلــث ولــو كــان اكثــر مــن الديــة، كقطــع يــدين وقلــع عينــني، وكــان الثنــني، حــل لكــل واحــد عن

 .الدية
وال تعقــل العاقلــة، .وإن كــان لواحــد، حــل لــه الثلــث، لكــل جنايــة ســدس الديــة، ويف هــذا كلــه االشــكال االول

 وال صلحا وال جناية عمد، مع وجود القاتل، ولو )١٨١(إقرارا
___________________________________ 

س العنــد القتــل، فلــو كــان فقــريا عنــد القتــل مث) ١٧٦( اذ هــو اول وقــت ) حــول احلــول(اســتغىن بعــد احلــول اشــرتك يف العقــل، و�لعكــس العكــ
 ).٨(اعطاء ثلث الدية، ال�ا يف اخلطأ احملض تتأدى يف ظرف ثالث سنوات، كل سنة ثلثها كما مر يف اول الكتاب بعد رقم

ذين رتــبهم االمــام : " يف اجلــواهر) ١٧٧( ت أمســاؤهم بعضــهم عــن بعــض خالفــا اليب حنيفــة فقــدم أهــل للجهــاد وادر هلــم ارزقــا و  الــ دونــ
 .اي طرح االصحاب العمل به) مطرح(حىت ولو قتل: اي) ولو قتل"(الديوان على االرقاب 

 فيعقـل مـوىل اجلـاين، فـان مل يكـن فعصـبات املعتـق، مث معتـق املعتـق، مث: " املعتق �لفـتح، ويف اجلـواهر: اي) اسفل(هو املعتق �لكسر) ١٧٨(
الن يف ) ضـعفا(مـن السـمحاق واملتالمحـة والداميـة واحلارصـة وحنوهـا) مـانقص"(عصباته مث معتـق أيب املعتـق مث عصـباته وهكـذا كرتتـب املـرياث 

 من بعـد ابيـه وينكـرون امامـة طريقه ابن قضال وهو فطحي املذهب، والفطحية هم القائلون �مامة عبدهللا االفطح ابن االمام الصادق 
 .، واالفطح يقال لعريض الرأس، ولعريض الرجلنيموسى بن جعفر 

 .وهي دية الرجل احلر املسلم) ١٧٩(
 .وهو ان التأجيل خمصص بدية القتل فال يعم االرش) االشكال االول(الشيخ الطوسي) ١٨٠(
 -جلاين مع ورثة ا�ين عليه، أو نفسه يف اجلناية العمدية �ن صاحل ا) وال صلحا(�ن أقر جبناية عمد أو شبه عمد، أو خطأ مل يثبت) ١٨١(

ــهر ) مـــع وجـــود القاتـــل(�لديـــة ــى العاقلـــة وبـــه روايـــة، ويف املســـالك االشـ ــة علـ اذ مـــع هربـــه أو موتـــه وعـــدم مـــال لـــه فقـــد قـــال بعضـــهم �ن الديـ
يصـلح سـالحه فانفلـت وقتلـه أو جـرح نفسـه اي قتل نفسه خطأ كما لو كان ) أو جرحا(اي حىت ولو كانت جناية العمد) ولو كانت(خالفه

 -كمـا يف اقـرب املـوارد   -علـى وزن دل معلومـا وجمهـوال مـن �ب علـم وا�هـول اكثـر ) طـل(خطأ فليس على العاقلـة حتمـل ديتـه لـه، او لورثتـه
 .هدر دمه وال دية له: مبعىن
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ــذمي، أو احلــر اململــوك ت موجبــة للديــة، كقتــل االب ولــده، أو املســلم ال ــ ــى نفســه خطــأ، قــتال أو .كان ولــو جــىن عل
 .جرحا طل ومل يضمنه العاقلة

ت خطــأ دون عاقلتــه، ومــع عجــزه عــن الديــة، فعاقلتــه االمــام، النــه يــؤدي اليــه  ــ وجنايــة الــذمي يف مالــه، وإن كان
وضــــامن .وال يعقــــل مــــوىل اململــــوك جنايتــــه، قنــــا كــــان أو مــــدبرا أو مكاتبــــا أو مســــتولدة، علــــى االشــــبه.)١٨٢(ضــــريبته

وال جيتمـــع مـــع عصـــبة، وال معتـــق، الن عقـــده مشـــروط جبهالـــة النســـب وعـــدم .، وال يعقـــل عنـــه املضـــمون)١٨٣(يـــرةاجلر 
 .نعم ال يضمن االمام مع وجوده ويسره، على االشبه.املوىل

 .، على االصح)١٨٤(فإن الدية جتب ابتداء على العاقلة، وال يرجع �ا على اجلاين: أما كيفيه التقسيط
 .أحدمها على الغين عشرة قراريط، وعلى الفقري مخسة قراريط، إقتصارا على املتفق: يط قوالنويف كيفية التقس

وهــل جيمــع بــني القريــب والبعيــد؟ فيــه .واالخــر يقســطها االمــام علــى مــا يــراه، حبســب أحــوال العاقلــة، وهــو أشــبه
ــع: قــوالن نعــم، مــع ز�دة الديــة عــن : ةوهــل تؤخــذ مــن املــوايل مــع وجــود العصــبة؟ االشــب.أشــبههما الرتتيــب يف التوزي
 .العصبة

 .ولو زادت فعلى موىل املوىل، مث عصبة موىل املوىل.، أخذت من عصبة املوىل)١٨٥(ولو اتسعت
يؤخذ الزائد من االمام حىت لو كانت الديـة دينـارا ولـه أخ، أخـذ : ولو زادت الدية عن العاقلة امجع، قال الشيخ

 .لمنه عشرة قراريط، والباقي من بيت املا
 واالشبه الزام االخ

___________________________________ 
) علـى االشـبه(ام ولـد) مستولدة(االمام) اليه(الذمي) النه(جزيته، يقال هلا الضريبة ال�ا تضرب وتعني على الرؤوس او االمالك،: اي) ١٨٢(

 .خالفا للشيخ والقاضي يف ام الولد فعاقلتها املالك
ىن عمـرو خطـأ  مـن ضـمنه، فلـو ضـمن) ١٨٣( فعاقلتــه زيـد، أمـا لـو جـىن زيــد  -ومل يكــن لـه عصـبة، وال مـوىل معتـق  -زيـد جنايــة عمـرو، فجـ

 .كون ضامن اجلريرة ذايسار ومال: اي) ويسره(اذا ضمنه عمرو أيضا" اال " فليس عمرو عاقلته 
ولـو ) مـا يـراه(دينـار ذهـيب واحـد يقـال مثـاين عشـرة محصـةكل عشرين قرياطا ) قراريط(حىت اذا مل تف العاقلة �لدية أصال، او ببعضها) ١٨٤(

 .�ن يؤخذ من االقرب، فإن مل يكن او عجز فمن االبعد، وهكذا على حسب ترتيب االرث) الرتتيب(اكثر او أقل من نصف وربع دينار
ت الديـــة املـــواىل بتقـــدمي املـــوىل املعتـــق، مث عصـــبة املـــوىل، مث مـــوىل املـــوىل: اي) ١٨٥( علـــى القـــول بضـــمان العاقلـــة ديـــة االقـــل مـــن ) دينـــارا(مشلـــ

 ).١٨١(املوضحة كما مر بعد رقم
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 .�جلميع، إن مل يكن عاقلة سواه، الن ضمان االمام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية
خيص االمـام �لعقـل مـن شـاء، الن التوزيـع : ، مل خيتص �ا البعض، وقال الشيخ)١٨٦(ولو زادت العاقلة عن الدية

ض العاقلــة، مل خيــص �ــا احلاضــر.حلصــص يشــق، واالول أنســب �لعــدل� وابتــداء زمــان التأجيــل مــن .ولــو غــاب بعــ
ويف السراية مـن وقـت االنـدمال، الن موجبهـا  .ويف الطرف من حني اجلناية، ال من وقت االندمال.)١٨٧(حني املوت

 .ل على موسر، توجهت مطالبتهوإذا حال احلو  .ال يستقر بدونه، وال يقف ضرب االجل على حكم احلاكم
بصـورة الواقعـة  )١٨٨(ولو كانت العاقلة يف بلد آخـر، كوتـب حاكمـه .ولو مات مل يسقط ما لزمه، ويثبت يف تركته

 .ولو مل يكن عاقلة، أو عجزت عن الدية، أخذت من اجلاين .ليوزعها، كما لو كان القاتل هناك
 .ولو مل يكن له مال، أخذت من االمام

 .فقر العاقلة أو عدمها، تؤخذ من االمام دون القاتل، واالول مرويمع : وقيل
 .تؤخذ من االقرب اليه، ممن ورث ديته: ودية اخلطأ شبيه العمد، يف مال اجلاين، فإن مات أو هرب، قيل

 .فإن مل يكن فمن بيت املال
 .، وتوقع مع فقره يسره، واالول أظهر)١٨٩(ومن االصحاب من قصرها على اجلاين

 :ا اللواحق فمسائلوأم
وال يكفـي كونـه مـن القبيلـة، الن العلـم �نتسـابه إىل .)١٩٠(ال يعقل اال من عرف كيفيـة انتسـابه إىل القاتـل: االوىل

 .االب، ال يستلزم العلم بكيفية االنتساب
 .والعقل مبين على التعصيب، خصوصا على القول بتقدمي االوىل

___________________________________ 
بـل جيعـل علـى ) احلاضـر(الن مجع املال من كثريين عسر) يشق(بل تقسط على مجيعهم) مل خيتص(كما لو كانت العاقلة ألف انسان) ١٨٦(

 .الغائب ايضا حصته ويطالب �ا عند حضوره
كمـا لـو قطـع ) سـرايةويف ال(بـرء اجلـرح: اي) االنـدمال(يف اجلنايـة علـى االعضـاء: اي) ويف الطـرف(ال من حـني ضـرب احلـاكم االجـل) ١٨٧(

 .اصبعه فسرى اجلرح وتلفت كفه كلها مث برء اجلرح فلم يزد عن الكف
 ).١٨٧(كما مر عند رقم) دون القاتل(كتب إىل حاكم ذلك البلد: اي) ١٨٨(
 .وهو االخذ من ورثته) واالول(-ره  -فال يؤخذ من ورثته، وهو احملكى عن ابن ادريس ) ١٨٩(
ين) التعصـيب(وهـي كـون الشـخص مـن العصـبة) بكيفية االنتساب(وما بعده) ١٧٧(اليت تفسريها عند رقمليثبت انه من العصبة ) ١٩٠( : يعـ

 .ممن يرث �لتسمية) االوىل(كونه من العصبة، وليس كل انتساب إىل أب جيعله من العصبة
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 .، أحلقناه به)١٩١(لو أقر بنسب جمهول: الثانية
 .�لنسب، وأبطلنا االول فلو ادعاه االخر وأقام البينة، قضينا له

 .فلو ادعاه �لث، واقام البينة انه ولد على فراشه، قضي له �لنسب الختصاصه �لسبب
، فهـي )١٩٢(ولـو مل يكـن وارث.لو قتـل االب ولـده عمـدا، دفعـت الديـة منـه إىل الـوارث وال نصـيب لـالب: الثالثة

 .ويف توريث االب هنا قوالن.ثها الوارثولو قتله خطأ، فالدية على العاقلة وير .لالمام 
 .االب ال يرث، فال دية: ولو مل يكن وارث سوى العاقلة، فإن قلنا

 .وكذا البحث لو قتل الولد أ�ه خطأ.يرث ففي أخذه من العاقلة تردد: وإن قلنا
 .آلدمي حسب، وخيتص بضمان اجلناية على ا)١٩٣(ال يضمن العاقلة عبدا وال �يمة وال اتالف مال: الرابعة
، فقتـل السـهم مسـلما، مل يعقـل عنـه عصـبته مـن الديـة ملـا بينـاه، )١٩٤(لو رمى طائرا وهـو ذمـي، مث أسـلم: اخلامسة

 .وال عصبته املسلمون، النه رمى وهو ذمي، ويضمن الدية يف ماله.والنه أصاب وهو مسلم
يعقــل عنــه املســلمون مــن عصــبته، وال مل : ، قــال الشــيخ)١٩٥(وكــذا لــو رمــى مســلم طــائرا، مث ارتــد فاصــاب مســلما

 .الكفار
 .يعقل عنه عصبته املسلمون، كان حسنا، الن مرياثه هلم على االصح: ولو قيل

___________________________________ 
الن : اي) بب�لسـ(الن البينـة تقـدم علـى االقـرار) وابطلنـا(هذا ابين، او هذا اخي، او هذا ابن اخي وهكـذا: كما لو قال عن صغري) ١٩١(

 .الثالث ذكر سبب انتسابه وهو مقدم عليهما
 .، واعطاؤه لالب القاتل)من العاقلة(اليرث: االول أن االب القاتل يرث، والثاين) قوالن(حىت املوىل املعتق، وضامن اجلريرة) ١٩٢(
 .عاقلة شئفلو قتل عبد خطأ شخصا، أو أتلف البهيمة شخصا، او اتلف شخص خطأ ماال، فليس على ال) ١٩٣(
 .واملسلم ال يعقل كافرا، وال الكافر يعقله) وهو مسلم(من انه العقل بني اهل الذمة) بيناه(قبل أن يقتل السهم أحدا) ١٩٣(

 .ال�م ال عقل بينهم ولغري ذلك ايضا) الكفار(النه قتل وهو كافر) املسلمون(بعد االرتداد: 
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 خامتة
ث أتينــا مبــا قصــد�ه ووفينــا مبــا وعــد� ــ ــذي جعلنــا عنــد تبــددوحي االهــواء وتعــدد اآلراء، مــن  )١٩٦(ه فلنحمــد هللا ال

املتمسكني مبذهب أعظم العلماء اسـتحقاقا للعـالء، وأكـرم النجبـاء إغراقـا يف شـرف االمهـات واال�ء، املنتـزعني مـن 
 .مشكاة الضياء، املتفرعني عن خامت االنبياء وسيد االصفياء

واكثـر علمـاء االسـالم علمـا وعرفـا�، املخصوصـني �لنبـوة مـن منصـب النبـوة، وأظهر عظماء اال�م فهما وبيا�، 
 .)١٩٧(املختارين لالمامة من فروع صاحب االخوة

 .الذين أمر هللا سبحانه مبود�م، وحث رسوله صلى هللا عليه وآله على التمسك �م، والعمل بسننهم
 .من بني يديه وال من خلفه، تنزيل من حكيم محيد، الذي ال �تيه الباطل )١٩٨(حىت قر�م �لكتاب ا�يد

ونســــأله أن يقبضــــنا ســــالكني حملجــــتهم، متمســــكني حبجــــتهم، وأن جيعلنــــا مــــن خلصــــاء شــــيعتهم، الــــداخلني يف 
 .شفاعتهم، إنه ويل ذلك، والقادر عليه

 .واحلمد � رب العاملني، وصلى هللا على سيد املرسلني دمحم وآله الطاهرين
___________________________________ 

 .ويف بعض النسخ �لعني املهملة مبعىن اجلذر واالساس) اغراقا(تفرق )١٩٦(
قل ال اسألكم عليه أجرا اال املودة يف : " حيث قال) مبود�م(بينه وبني علي  -صلى هللا عليه وآله  -اشارة إىل مؤآخاة النيب  )١٩٧(

 .وغري ذلك" القرىب 
) يقبضـنا"(كتـاب هللا وعـرتيت مـاان متسـكتم �مـا لـن تضـلوا مـن بعـدي أبـدا : " حاديـث املتـواترة ومنهـا قولـه صـلى هللا عليـه وآلـهيف عديد اال: 
ــذين قــال عــنهم الرســول صــلى هللا عليــه والــه وســلم) شــيعتهم(طــريقتهم: اي) حملجــتهم(يقــبض ارواحنــا حــني يقبضــها: اي علــي وشــيعته هــم : ال

 .الفائزون
 .منا ذلك وأخلص نياتنا لك يف كل شئ، وارض عنا بكرمك �اكرم مسؤول، واحشر� مع دمحم وأهل بيته الطيبني الطاهرين تقبل) اللهم(
  ).سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد � رب العاملني(
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